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داخل العدد

نبيل شعيل :اتجهت إلى أغنية
السنغل ألنها األفضل ص 15

ً
 7سنوات سجنا للمرتشين ومستغلي النفوذ
www.aljarida.com

«االستئناف» قضت بالحكم المشدد على البنغالي ومازن الجراح والخضر وخورشيد
• «المتهم األول أفسد الذمم وأكل أموال العمال المستضعفين بالباطل»
• المحكمة أيدت براءة سعدون حماد وحبس مرشح «الرابعة»  4سنوات
َّ
قياديين
في حكم مشدد ،هو األول من نوعه في تاريخ البالد ،بحق
في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ،ونائب سابق ،على خلفية
«قضية النائب البنغالي» ،قضت محكمة االستئناف الجزائية أمس،
برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد
جعفر و حـمــدي توفيق ،بحبس البنغالي محمد شهيد ،والوكيل
المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح،
والقيادي السابق بـ «القوى العاملة» حسن الخضر ،والنائب السابق
صالح خورشيد  7سنوات مع الشغل والنفاذ ،بعد إدانتهم بجرائم
الرشوة واستغالل النفوذ.
وقـ ــررت «االس ـت ـئ ـنــاف» تــأيـيــد حـكــم محكمة أول درجـ ــة ،بحبس
المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري  4سنوات ،وحبس
محمد رشـيــدون العامل في شركة النائب البنغالي  3سنوات مع
الشغل والنفاذ ،في حين ّ
برأت النائب السابق سعدون حماد.
وأكدت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،أن جميع الجرائم المسندة
إلى المتهم األول ،والتي دانته بها ،انتظمها مشروع إجرامي 02

استشهاد قرآني
إدانتها للمتهمين باآليتين
استشهدت المحكمة
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تشديد العقوبات

ش ــددت المحكمة العقوبات على كــل مــن المتهمين:
النائب البنغالي ،ومــازن الجراح ،وحسن الخضر من 4
إلى  7سنوات ،وألزمتهم بالغرامات المالية ،في حين أبقت
عقوبة الحبس  4سنوات للمتهم نواف المطيري كما هي.

ً
عبدالكريم للرومي :هل قدمتم بالغا
إلى «نزاهة» بـ«فاتورة الصفقات النيابية»؟

النائب سأل الوزير عن إجراءات الهيئة تجاه ابتزاز نواب لوزراء
●

السجن عامين للخليفة واللغيصم في قضية «الفرعيات»

علي الصنيدح

ً
تفاعال مع خبر «الجريدة» ،الذي تصدر صفحتها األولى الخميس
الماضي تحت عـنــوان «فــاتــورة الصفقات النيابية تثير استياء
ً
ً
الوزراء» ،وجه النائب د .عبدالكريم الكندري سؤاال برلمانيا بشأنه
إلى نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ،استفسر فيه عن اإلجراءات 02

قضت محكمة الجنايات ،أمس ،بحبس النائب مرزوق
الخليفة ،والمرشح السابق بــالــدائــرة الرابعة سلطان
اللغيصم ،وستة آخرين ،سنتين مع الشغل ،وأمرت بوقف

شركات استثمار تسوق
ً
حصصا استراتيجية
لبناء تحالفات جديدة
١٢

 11.1مليون دينار
أرباح «األهلي
المتحد» في الربع
األول
١٣

قررت «الجنايات» ،برئاسة المستشار نايف الداهوم،
حبس د .حــاكــم المطيري بالسجن الـمــؤبــد ،بعد إدانـتــه
بتهم تتعلق بالتآمر على قلب نظام الحكم في البالد ،بعد

دخ ـل ــت دف ـع ــة م ــن صـفـقــة ط ــائ ــرات
ال ـكــاراكــال الـفــرنـسـيــة ،أم ــس ،الخدمة
في «الحرس الوطني» ،لتكون النواة
األولـ ـ ــى ل ـج ـنــاح ال ـط ـي ــران ال ـع ـمــودي
إلس ـنــاد أج ـهــزة ال ــدول ــة فــي عمليات
نقل القوات والبحث واإلنقاذ واإلخالء
الطبي.
وت ـل ـقــى ط ـي ــارو «الـ ـح ــرس» دورات
تدريبية على «الكاراكال» في أربع دول،
هي فرنسا واإلمارات العربية المتحدة
واألردن وقطر.
٠٨

م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 23.14مليار
دوالر) مستحقة مـنــذ سـنــوات
ك ـت ــوزي ـع ــات أرب ـ ـ ــاح ل ـص ـنــدوق
االحتياطي الـعــام ،الــذي تديره
ه ـي ـئــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وه ـ ــو أح ــد
الصناديق السيادية ،ويغطي
عجز الميزانية العامة.
وقــال مصدر حكومي ،وآخر
مطلع لـ «رويـتــرز» ،إن الطرفين
ّ
ً
وق ـ ـعـ ــا ج ـ ـ ـ ــدوال لـ ـلـ ـس ــداد تــدفــع
ب ـم ــوج ـب ــه ال ـمــؤس ـســة 02

تسريب صوتي يؤجج الحرب بين «المدنيين» المعتدلين و«جنراالت السياسة»
●

ً
ً
َّ
وسعت البلبلة ،التي أعقبت تسريبا صوتيا
لــوزيــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي محمد ج ــواد ظريف
انـتـقــد فـيــه تــدخــل قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» الــراحــل
قاسم سليماني في السياسة الخارجية لبالده،
ال ـشــرخ ال ـحــادث بـيــن حـكــومــة الــرئـيــس المعتدل
حـســن روح ــان ــي و«ال ـح ــرس ال ـث ــوري» فــي خضم

ً
الـتـجــاذب السياسي اسـتـعــدادا لالنتخابات في
يونيو المقبل.
واعتبرت «الخارجية» اإليرانية أن التسجيل
ً
ً
الصوتي لظريف الذي أثار تسريبه جدال واسعا
فــي إي ــران وخــارج ـهــا ،تضمن مــواقــف شخصية
واقتطع من حديث غير معد للنشر.
ونفى المتحدث باسم الــوزارة ،سعيد خطيب
زاده علم «الخارجية» أو أي دور لها في 02

مفاجآت األوسكار ...أرقام قياسية
والتخلي عن الكمامات الطبية
اإلعالم الصيني الرسمي تجاهل خبر فوز كلوي تشاو
لم تقتصر مفاجآت حفل توزيع جوائز األوسكار،
ال ــذي أقـيــم لـيـلــة أم ــس األول ،فــي ل ــوس أنـجـلــس ،على
تحقيق أرقام قياسية ،بل كانت المفاجأة األهم أن إدارة
أكاديمية الفنون والمسرح (أوسكار) منعت الضيوف من
ً
ارتداء الكمامات الطبية ،فضال عن فرض الصين رقابة
شديدة على النجاح التاريخي الذي حققته المخرجة
كلوي تشاو ،المولودة في بكين ،بعد فوزها بجائزة
أفضل مخرجة عن الفيلم األميركي «نومادالند».
ولم تعرض وسائل اإلعالم الرسمية الصينية الكبرى،
ومــن بينها وكالة األنـبــاء الرسمية (شينخوا) و«سي
سي تي في» الحكومية ،أمس ،أي تقارير بشأن الجائزة
التي تم منحها لتشاو ،وهي مواطنة أميركية أمضت
طفولتها في الصين ،كما جرى بصورة جزئية حذف
المنشورات المتداولة على وسائل التواصل االجتماعي
بشأن فوزها.
ومن األرقــام القياسية التي تحققت في «األوسكار»
حصول  15امرأة على  17جائزة أوسكار هذا العام ،وهو
رقم قياسي ،إضافة إلى المفاجأة الكبيرة التي تمثلت
في انتزاع الممثل البريطاني أنتوني هوبكينز جائزة
أفضل ممثل لدوره في فيلم «األب».
١٩

ثبوت صحة التسجيالت الصوتية المنسوبة إليه ،خالل
لـقــاء ات تمت مع الرئيس الليبي الــراحــل معمر القذافي،
تحت مسمى «لقاءات خيمة القذافي».

كلوي تشاو مع فريق عمل فيلم «أرض ُ
الرحل»

«أبو كلثوم» ينتقد
عبدالوهاب والرحابنة
وآالتهم الغربية!

١٧

ألف ليلة وليلة

محمد الشرهان

«فضائح ظريف» بحق سليماني تغضب «الحرس»
طهران  -فرزاد قاسمي

سيرة

المؤبد لحاكم المطيري في «خيمة القذافي»

االستثمار» تحصل على 1.8
«هيئة
ً
مليار دوالر سنويا من مؤسسة البترول
تــوص ـلــت مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
والهيئة العامة لالستثمار إلى
ات ـف ــاق نـهــائــي ت ـســدد بموجبه
المؤسسة نحو  8.250مليارات
د يـ ـن ــار ( 27.44م ـل ـي ــار دوالر)
ً
للحكومة خــال  15عــامــا على
أقـســاط ،وهــي عـبــارة عــن أربــاح
مستحقة بنحو  7.75مليارات
ً
دي ـن ــار ،ف ـضــا عــن  500مليون
ً
رسوما إضافية.
ولـ ـ ـ ــدى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة نـ ـح ــو 7

الماغوط ال يفهم أدونيس
ويتهم درويش ويحتفي
بالخال اإلنسان ١٦

تنفيذ العقوبة بكفالة  5آالف دينار ،بعد إدانتهم بجريمة
تنظيم االنتخابات الفرعية لقبيلة «شمر» ،بينما قضت
بتبرئة باقي المتهمين.

«الكاراكال» تدخل الخدمة في «الحرس الوطني»
●

حكاية أديب

ذات الدواهي تتخفى
في زي زاهد لإليقاع
بقادة الجيش

١٨

ةديرجلا

•
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األمير يعزي بوفاة الرئيس التشادي السابق
سموه هنأ ملك نذرالند بالعيد الوطني
ب ـ ـ ـعـ ـ ــث ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األح ـم ــد بـبــرقـيــة ت ـعــزيــة إلــى
رئ ـيــس الـمـجـلــس الـعـسـكــري
االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي ف ـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة
تـشــاد الصديقة ا لـفــر يــق أول
مـ ـحـ ـم ــد دي ـ ـ ـبـ ـ ــي ،ع ـ ـبـ ــر ف ـي ـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه
وصـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ــوف ــاة
المغفور له بإذن الله تعالى
الرئيس السابق لجمهورية
ت ـش ــاد إدريـ ـ ــس دي ـب ــي إن ـتــو،
سائال سموه المولى تعالى
أن يـتـغـمــده ب ــوا س ــع ر حـمـتــه
ويـسـكـنــه فـسـيــح جـنــاتــه وأن
يلهم أ ســر تــه الكريمة جميل
الصبر وحسن العزاء.

الناصر يعزي نظيره العراقي
بضحايا مستشفى ابن الخطيب
أجرى وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس
األول ،اتـصــاال هاتفيا بوزير
خارجية العراق فــؤاد حسين،
أع ــرب خــالــه عــن أسـفــه البالغ
لـ ـح ــادث ال ـح ــري ــق الـ ـ ــذي شــب
ف ــي مـسـتـشـفــى ابـ ــن الـخـطـيــب
في العاصمة (بـغــداد) ،والــذي
راح ضـ ـحـ ـيـ ـت ــه ا ل ـ ـع ـ ـش ـ ــرات،
وأدى إلصــابــة ع ــدد كـبـيــر من
المواطنين.
وأعــرب الناصر عن صادق
تـعــازيــه ومــواســاتــه لــه وألســر
الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن قـ ـض ــوا
نحبهم جــراء الحريق ،سائال
المولى ،عز وجل ،لهم المغفرة
والرحمة ،وأن يسكنهم فسيح

جناته ،كما أعرب عن تمنياته
ال ـق ـل ـب ـي ــة ب ــالـ ـشـ ـف ــاء ال ـع ــاج ــل
للمصابين.

الجراح نقل تعازي القيادة
السياسية بوفاة ديبي إنتو
زار وز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـ ــؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الشيخ
عـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــراح سـ ـ ـف ـ ــارة
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة تـ ـ ـش ـ ــاد لـ ــدى
الكويت ،حيث نقل تعازي
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
ن ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وس ـم ــو
ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وس ـ ـمـ ــو رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ
صـبــاح الـخــالــد ،وحكومة
وش ـ ـعـ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت وذل ـ ــك
ب ــوف ــاة ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
لجمهورية تشاد إدريــس
ديبي إنتو.

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــث
س ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
ملك مملكة نذرالند الصديقة
فـيـلـيــم أ ل ـك ـس ـنــدر ،ع ـبــر فيها
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوط ـن ــي
ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاده ،مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا سـ ـم ــوه
لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وت ـم ــام
العافية وللبلد الصديق كل
التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الخالد
ببرقيات مماثلة.

الجراح يدون كلمة في سجل التعازي

الفارس :خطة العودة للدراسة الجامعية تتضمن التعليم المدمج
قال وزير النفط وزير التعليم
العالي الكويتي د .محمد الفارس
إن خ ـط ــة ال ـ ـعـ ــودة لـ ـل ــدراس ــة فــي
ال ـج ــام ـع ــات وال ـك ـل ـي ــات تتضمن
التعليم ا ل ـمــد مــج ،و ه ــو التعليم
عــن ُبـعــد مــع التعليم التقليدي،

السيما في الكليات التي ال تسمح
ب ــوج ــود عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـطـلـبــة
داخل قاعتها.
وأوض ـ ـ ــح ال ـ ـفـ ــارس ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،أن الـ ـه ــدف مــن
فـصــل وزارة الـتــربـيــة ع ــن وزارة

الجامعة تنشئ مكتبة أبحاث رقمية
أحمد الناصر

local@aljarida●com

أنشأت جامعة الكويت ممثلة بمكتب نائب
مدير الجامعة مكتبة أبحاث رقمية إلكترونية
تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن األوراق
العلمية ومطبوعات قطاع األبحاث.
وأكدت الجامعة في بيان أمس أن الهدف من
المكتبة هو تسهيل عملية البحث عن األوراق
العلمية ومطبوعات قطاع األبحاث الى جانب
تجميع مصادر األبحاث التي يحتاجها الباحث
بمكان واح ــد كما تتيح هــذه الـخــدمــة الفرصة

للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم فــور االنتهاء
منها.
وأوضحت أن أهم مميزات المكتبة تسهيل
عملية البحث عن األوراق العلمية المنشورة
ألعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي ال ـجــام ـعــة من
مـ ـش ــاري ــع األبـ ـ ـح ـ ــاث واالطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى جـمـيــع
مـطـبــوعــات قـطــاع األب ـحــاث كـمــا تتيح فرصة
االط ـ ــاع ع ـلــى ال ـفــائــزيــن بــال ـجــوائــز البحثية
والمكافآت التشجيعية.

ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـح ـق ـي ـب ـت ـيــن
مـنـفـصـلـتـيــن ك ــان لـلـتــركـيــز على
الـ ــوزارت ـ ـيـ ــن إلع ـ ـطـ ــاء داف ـ ـ ــع رف ــع
المستوى في العمل لكل من وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي،
وذلك إلعطاء المزيد من التركيز
والمرونة.
ّ
وبين أن وزارة التعليم العالي
ت ـض ـ ّـم ك ــل م ـخ ــرج ــات وخــري ـجــي
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة وتـ ـبـ ـعـ ـي ــة
الجامعات الحكومية والخاصة
وم ـع ــاه ــد ال ـف ـن ــون وال ـمــوس ـي ـقــى
والمسرح.
وأض ــاف أن "التعليم العالي"
تـ ــركـ ــز عـ ـل ــى م ـن ـظ ــوم ـت ـي ــن ه ـمــا
الـتـعـلـيــم ال ــداخـ ـل ــي ،إض ــاف ــة الــى
البعثات الخارجية ،مشيرا إلى أن
الوزير يشرف على جهاز االعتماد
األكاديمي الذي يقيم الجامعات،
فضال عن مجلس الجامعات.
وأفــاد بــأن الالئحة التنفيذية

لقانون الجامعات الحكومية لها
أثــر رئيسي فــي جامعة الكويت،
منها أن التعيين لكل المناصب
ّ
لن يكون إل بعد تنفيذ القانون،
مبينا "أن القانون يحتوي مثالب
ت ـح ـت ــاج ل ـت ـع ــدي ــل ،ألنـ ـن ــا نـطـمــح
لألفضل".
وعن تصنيف جامعة الكويت
فـ ــي ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ق ــال
الفارس" :أنا ابن جامعة الكويت"،
ونـ ـح ــن ن ــري ــد ت ـم ـك ـيــن ال ـجــام ـعــة
ف ــي ك ــل ال ـج ــوان ــب ل ـلــوصــول الــى
مستوى الجامعات المرموقة.
ولفت إلــى "أنــه يجب أن تكون
ه ـ ـنـ ــاك سـ ـي ــاس ــة فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بالتعليم العالي ،ومنها اندماج
مجلسي ا لـجــا مـعــات الحكومية
وال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ومـعـهــد
األبـ ـح ــاث وت ـن ـس ـيــق ك ــام ــل فيما
بـيـنـهـمــا لـنـقــل وتــوح ـيــد األف ـكــار
واألهداف".

وح ــول خـطــة الـبـعـثــات للسنة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،أع ـل ــن الـ ـف ــارس وج ــود
خ ـط ـت ـي ــن داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
وال ـه ــدف مـنـهـمــا م ــواء م ــة خطط
االبتعاث لسوق العمل ،وهذا جزء
من برنامج عمل الحكومة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :أن ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــاءل أم ـ ــام
الحكومة في تقديم خطة متكاملة
لمواء مة االبتعاث مع متطلبات
س ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل" ،الف ـ ـتـ ــا ال ـ ـ ــى أن
الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي وال ـخــاص
بحاجة الــى مـخــرجــات تتناسب
مع تطور منشآتهم.
وب ـ ّـي ــن الـ ـف ــارس أن م ــن فــوائــد
ج ــائ ـح ــة (ك ـ ــورون ـ ــا) ف ــي ت ـطــويــر
الـتـعـلـيــم ك ــان الـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد،
وه ــو أداة لـيـســت ج ــدي ــدة ،وكــان
مطبقا في جامعة الكويت وكثير
م ـ ــن أع ـ ـض ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
سيستخدمونه مستقبال حتى في
ظروف التعليم التقليدي.

تدوير وتعيين مديرين في «اإلعالم» «الهالل األحمر» توزع  5000سلة رمضانية للفلسطينيين
●

محمد راشد

عـلـمــت "ال ـجــريــدة" مــن م ـصــادر مـطـلـعــة ان
وزارة اإلعالم ،أصدرت مجموعة قرارات أمس
األول شملت تدوير وتعيين عدد من مديري
اإلدارات في بعض القطاعات ،مشيرة إلى ان
هذه القرارات تأتي استكماال لقرارات مماثلة
صدرت نهاية مارس الماضي.
وأوضحت المصادر ،ان القرارات األخيرة،
تضمنت نـقــل مــد يــر إدارة اإل ع ــان ا لـتـجــاري
أحمد الدعاس إلى إدارة المعارض في قطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات ،وسليمان
الهاجري مديرا إلدارة التنسيق والمتابعة
في قطاع شؤون اإلذاعة ،وإبراهيم الفيلكاوي
مديرا إلدارة البحوث في قطاع السياحة.
ون ـصــت ال ـق ــرارات أيـضــا عـلــى نـقــل مــديــرة
إدارة ا ل ـمــا ل ـيــة مـنـتـهــى ا ل ــر ن ــدي ،إ ل ــى إدارة
ال ـت ـن ـس ـيــق وال ـم ـت ــاب ـع ــة ف ــي قـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
اإلدارية والمالية ،وتعيين سعود العويهان
مــد يــرا إلدارة ا ل ـشــؤون ا لـمــا لـيــة ،و كــذ لــك نقل
ع ــائـ ـش ــة ال ـع ـس ـع ــوس ــي مـ ــن قـ ـط ــاع اإلداريـ ـ ـ ــة
والمالية إ لــى إدارة مجلة الكويت في قطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات.
وف ــي مــوضــوع آخ ــر ،وتــأك ـيــدا لـمــا نشرته
"الجريدة" بتاريخ  11ابريل الجاري ،كشفت
المصادر ان وزارة اإلعالم بدأت صرف مكافأة
األ عـمــال الممتازة لمستحقيها مــن موظفي

ال ــوزارة الـبــالــغ عــددهــم  6800مــوظــف ،الفتة
إ لــى ان مــن صــر فــت لهم هــذه ا لـمـكــا فــأة العام
الماضي بلغ  5200موظف.

 7سنوات سجنًا للمرتشين ومستغلي...

ً
واحــد بعدة أفعال ُي ّ
كمل بعضها بعضا ،فتكونت منها مجتمعة
الوحدة اإلجرامية التي عناها المشرع ،مما يوجب الحكم عليه
بعقوبة الجريمة األش ــد ،وهــي الــرشــوة ،الفـتــة إلــى أنـهــا ستأخذ
المتهم األول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم ،وأكل ألموال العمال
المستضعفين بالباطل.
َّ
للقياديين والنائب السابق ،المدانين بجرائم
ويسمح القانون
الرشوة واستغالل النفوذ ،بالطعن على هذا الحكم ،أمام محكمة
التمييز.

عبدالكريم للرومي :هل قدمتم بالغًا...
التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والحكومة
للتحقيق فيما ورد به من ابـتــزاز نــواب ل ــوزراء لتمرير معامالت
غير قانونية.
وط ـلــب ال ـك ـنــدري م ــن ال ــروم ــي إجــاب ـتــه عـمــا إذا قــامــت «ن ــزاه ــة»
بالتحقيق فيما أثير بإحدى الصحف من رغبة الوزراء في االستقالة
من الحكومة ،نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة
بابتزازهم من أجل تمرير معامالت وكسر القانون ،مع عدم نفي
ً
الحكومة مــا ذكــرتــه الصحيفة ،مستدركا« :وذل ــك لما تمثله هذه
ً
الواقعة ،إن صحت الجريمة ،من استغالل للنفوذ وفقا للمادة 22
فقرة  2من قانون رقم  2لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة».
وأضــاف« :إذا كانت اإلجابة عن سؤالي بالنفي ،فما سبب عدم
ً
التحقيق في ذلك خصوصا أن المادة  24من قانون الهيئة تلزمها
ً
ً
بالتحرك فورا بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة؟» ،مضيفا« :هل
كلفت الحكومة وزيــر الـعــدل بتقديم بــاغ للهيئة بشأن مــا أثــاره
الوزراء ونشرته الصحف؟».
واستدرك« :أما إذا كانت اإلجابة بـ (نعم) فرجاء تزويدي بصورة
البالغ ،وإذا كانت اإلجابة بـ (ال) فما سبب عدم تقديم الحكومة لهذا
ً
البالغ ،خصوصا أنها تحتوي في تشكيلها على وزير يعنى بتعزيز
النزاهة ،وكون ما نشر بإحدى الصحف دون نفي من الحكومة يمثل
شبهة جريمة فساد؟».

«هيئة االستثمار» تحصل على ...1.8

ً
 550مليون دينار ( 1.83مليار دوالر) سنويا ،لصندوق االحتياطي
العام خالل السنوات الـ  15المقبلة.

وزعـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــال
األحـ ـم ــر ،أم ــس األول ،خمسة
آالف سـلــة غــذائ ـيــة رمضانية
على الالجئين الفلسطينيين
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ـم ـنــاس ـبــة حـلــول
الشهر الفضيل.
وق ــال رئ ـيــس بـعـثــة "ال ـهــال
األحمر" في لبنان ،د .مساعد
العنزي ،في تصريح لـ"كونا"،
إن " ه ـ ــذه ا لـ ـس ــال سيستفيد
منها  25ألف فرد ،وهي إهداء
من الشعب الكويتي لألشقاء
ا لــا جـئـيــن الفلسطينيين في
لبنان".
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
اإلنسانية سنويا ،السيما في
ً
ه ــذا ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،سـعـيــا
لـلـتـخـفـيــف ،ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،من
معاناة األشقاء الفلسطينيين،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف
االقتصادية والصحية الصعبة
التي يمرون بها في لبنان.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي م ــواصـ ـل ــة
الجمعية ،إلى جانب نشاطها
اإلنساني في الشهر الفضيل،
الجهود اإلغاثية واإلنسانية

ويسمح هذا االتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة ،التي
ً
تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات جائحة
«ك ــورون ــا» ،وهـبــوط أسـعــار الـنـفــط ،وتــوتــر الـعــاقــة بين الحكومة
والبرلمان ،األمر الذي منعها من اللجوء لألسواق الدولية للحصول
على قروض.
وذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر ل ـ ـ «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أن ص ـنــدوق
االحتياطي العام ومؤسسة البترول اتفقا في السنوات األخيرة
على جدول لسداد األرباح المتراكمة ،لكن الصندوق طلب مراجعته
والتعجيل به في إطار جهود الحكومة لتغطية عجز الميزانية.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن األرباح ارتفعت إلى  7.75مليارات
دينار في األشهر األخيرة؛ لتوقف المؤسسة عن دفع األقساط ،بينما
ً
كانت المفاوضات جارية بين الجانبين ،مبينا أن المبلغ اإلجمالي
ً
ً
شمل أيضا  500مليون دينار «رسوما».
ً
ً
ّ
وأضــاف أن «الطرفين وقعا ذلــك ،لكن هناك تفاهما ضمنيا أن
المؤسسة إذا توافر لديها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع...
ً
ً
ال نريد أن نضغط عليها أكثر ،لكن مبلغ  550مليونا سنويا هو ما
تم االتفاق عليه» .ولم ترد المؤسسة على الفور على طلب التعليق.

«فضائح ظريف» بحق سليماني...

ً
تسريب المقابلة التي أجريت مع ظريف قبل شهرين ،مؤكدا أنها
ً
«لم تكن إعالمية وصحافية ولم يكن مقررا نشرها».
ً
ً
وأضاف زاده أنها كانت «حوارا سريا داخل الحكومة ،ورئيس
ُ
الجمهورية كان على قناعة بأن تنقل التجارب للحكومة المقبلة
من خالل إجــراء حــوارات داخلية مع أعضاء الحكومة لتسجيلها
ً
كوثائق» .وبينما أكد زاده أن نقاشات كهذه دائما ما تكون «جدية،
ً
وشفافة ،ومباشرة» ،قلل من شأن الجدل حول التصريحات ،مشيرا
إلى أن ما نشر هو «ثالث ساعات ونصف ساعة» من حديث امتد
«سبع ساعات».
ورأى مــراق ـبــون أن تـصــريـحــات زاده تـشــي بـتـمــريــر الـحـكــومــة
«رســالــة هـجــومـيــة» ضــد مــن وصـفـهــم الــرئـيــس روحــانــي فــي وقــت
سابق بـ«جنراالت السياسة» من ضمن التيار المتشدد لتحذيرهم
من جر البالد إلــى حكم عسكري مقنع من خــال ترشح جنراالت
الحرس للرئاسة.
وجــاء في تصريحات ظريف التي كــان من المقرر نشرها بعد
انـتـهــاء والي ــة الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،أن دوره م ـعــدوم فــي السياسة
الخارجية بسبب ضغوط ومطالب القائد الميداني للجمهورية
اإلسالمية (سليماني) الذي كان يطلب من مفاوضي «الخارجية»

العنزي خالل تسليم السالل الرمضانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة "ب ــالـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـي ـ ـيـ ــن والـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المناطق اللبنانية".
بدورهَّ ،
توجه ممثل السفارة
الفلسطينية ،القنصل ر مــزي

م ـن ـص ــور ،بــال ـش ـكــر ل ـل ـكــويــت؛
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة وش ـ ـع ـ ـبـ ــا ،عـ ـل ــى ه ــذه
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـك ــريـ ـم ــة ،ال ـت ــي
تحمل معاني كثيرة في الشهر
الـ ـمـ ـب ــارك ،والـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
أن تخفف مــن ح ــدة األوض ــاع

الحصول على امتيازات وعدم التنازل عن أخرى خالل أي مباحثات
ً
خارجية ،معتبرا أن «في الجمهورية الميدان هو الذي يحكم .بدل
ً
أن يخدم الميدان الدبلوماسية» ،ومشيرا إلــى أن «هيكلية وزارة
ً
الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا».
كما جاء في المقتطفات أن سليماني عمل عن قرب مع روسيا
لمعارضة االتفاق حــول البرنامج النووي الــذي أبــرم بين طهران
والقوى الكبرى عام .2015
واستدل ظريف على تهميش دور المدنيين بقوله« :هل تعلمون
أن أميركا علمت بالهجوم االنتقامي الذي شنته القوات اإليرانية
على قاعدة عين األسد العراقية عقب اغتيالها سليماني ،قبل أن
ً
أسمع به أنا؟!» ،مضيفا أنه سمع بالهجوم على القاعدة التي تضم
قوات أميركية بعد ساعتين من إبالغ رئيس الــوزراء العراقي في
حينها عادل عبدالمهدي بالقصف.
وبالتزامن مع انتشار واسع للتصريحات المسربة استغل ظريف
زيارته للعراق وقام بزيارة للموقع الذي قتلت فيه طائرة أميركية
مسيرة «درون» سليمان قرب مطار بغداد .وحيا وزير الخارجية
ً
اإليــرانــي سليماني ،واصفا إيــاه بـ «بطل القتال ضد داعــش» دون
التطرق للجدل الدائر في طهران.
في المقابل ،رد «الحرس الثوري» ،عبر نشرته الدورية اليومية،
ً
مؤكدا أن المؤسسة العسكرية الموازية للقوات المسلحة «ال تثق
بوزارة الخارجية التي لم تتمكن حتى من االحتفاظ بمقابلة صوتية
ومنعها من الخروج».
ك ـمــا ق ــال ظــريــف ف ــي الـتـسـجـيــل إن «الـ ـح ــرس» أس ـقــط ال ـطــائــرة
األوكرانية المدنية وهــم كانوا يعلمون أنها مدنية منذ اللحظة
ً
األولى ولكنهم أخفوا األمر عن «الخارجية» ،متهما «الحرس» بأنه
يستغل الطائرات المدنية اإليرانية لتغطية تحركاته ،إذ يستفيد
قادته من المدنيين الحاضرين في هذه الطائرات كــدروع بشرية
عندما يسافرون إلى سورية أو العراق أو لبنان.
واتهم «الحرس الثوري» في نشرته الصادرة عن النائب السياسي
الـجـنــرال يدالله جــوانــي الجهاز الدبلوماسي لـبــاده بالخضوع
لـ«نفوذ وتغلغل منظم من الخارج».
وقال« :إذا كان سليماني تنازل عن الميدان العسكري للحكومة
كما هي الحال في مجال الدبلوماسية ،كان من المفترض أن تستمر
المعركة ضــد داعــش لسنوات ،مثل مــا حــدث مــع االتـفــاق النووي
ً
الذي ال يزال التفاوض الفاشل مستمرا بشأنه في فيينا بعد آالف
االنتهاكات».
ً
وأض ــاف ردا على مــا قاله ظــريــف« :لـمــاذا يجب أن نثق بــوزارة
خارجية ال يمكن فيها حماية ملف صوتي سري ونعطيها معلومات

المعيشية والصحية الصعبة
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـمـ ــر ب ـ ـهـ ــا الـ ــاج ـ ـئـ ــون
الفلسطينيون في لبنان.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم وت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـس ـ ــال
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة م ـم ـث ــل سـ ـف ــارة

الكويت لدى لبنان السكرتير
األول ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـع ــوم ــي،
والمدير العام للهالل األحمر
الفلسطيني في لبنان د .سامر
شحادة.

حول هجوم عسكري سري مثل قصف عين األسد».
وأثــارت التصريحات المسربة انتقادات سياسيين محافظين،
إذ رأى النائب المحافظ نصرالله بجمن فر أن ظريف في تسجيله
«يشكك فــي مسائل تـنــدرج ضمن الخطوط الحمراء للجمهورية
اإلسالمية التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية».
وانتقدت وكالة «فارس» لألنباء الموالية لـ«الحرس» تقديم ظريف
ّ
المسرب بأنه «رمز للدبلوماسية» في مواجهة
نفسه خالل الحديث
سليماني الذي يشكل رمز «ميدان المعارك» اإلقليمية.
ويحدث الصدام بشأن التصريحات بين التيار الحكومي المعتدل
ً
والمحافظين بعد يوم من رسالة بعث بها أكثر من  220نائبا من
نواب البرلمان الخاضع لهيمنة التيار المتشدد إلى رئيس القضاء
إبراهيم رئيسي ،دعوه خاللها إلى الترشح لالنتخابات الرئاسية
المقررة في يونيو المقبل.
ونـشــرت و ّك ــاالت األن ـبــاء اإليــرانـيــة الرسمية ،أمــس األول ،نص
الــرســالــة الموقعة مــن ال ـنــواب ،وقــد ُوجـهــت فيها انـتـقــادات الذعــة
لروحاني.
واتهم النواب الـ 220روحاني باستخدام الجدل واألداء المعزول
لـتـبــريــر األداء الـضـعـيــف لـحـكــومـتــه ،مـعــربـيــن ع ــن قـلـقـهــم م ــن أن
«االضطرابات االقتصادية والمعيشية الخطيرة ستعمل على تعميق
السخط العام وتقليص رأس المال االجتماعي».
وكشف أحــد الـنــواب األعـضــاء فــي مجلس الـشــورى (البرلمان)
لـ«الجريدة» أن النواب بدأوا جمع تواقيع الستجواب ظريف بسبب
التسجيل الذي تصل مدته إلى أكثر من سبع ساعات.
ولم يتضح بعد إذا ما كان ظريف ال يزال يتمتع بدعم المرشد
األعلى علي خامنئي أو حتى روحاني ،بينما نفى مستشار الرئيس
ً
اإليراني حسام الدين آشنا الذي كان مؤتمنا على الشريط أن يكون
له أو لمركزه اي عالقة بالتسريب.
٢١
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محليات

ُّ
الجابر :نطمح لبناء جيش عماده التسلح بالعلم واإلبداع
ّ
ً

5

قلد عددا من الضباط رتبة لواء ودعاهم إلى استكمال مسيرة البناء والتطوير
محمد الشرهان

االرتقاء
بمستوى
قواتنا المسلحة
لن يتحقق
إال بتعاون
القيادات

قـ ـل ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـشـيــخ
ً
حمد الجابر ،صباح أمس ،عددا
مــن كـبــار ضـبــاط الـجـيــش رتبة
ً
لــواء ،تنفيذا للمرسوم األميري
ال ـص ــادر مــن سـمــو أم ـيــر الـبــاد
القائد األعلى للقوات المسلحة
الشيخ نواف األحمد.
بــدأت مراسم التقليد بقراء ة
المرسوم األمـيــري ،بعدها نقل
ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيــر الــدفــاع للضباط المرقين
تـ ـحـ ـي ــات وت ـه ـن ـئ ــة سـ ـم ــو أم ـيــر

البالد ،وسمو ولى العهد ،وسمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بـهــذه
المناسبة.
وهنأ الجابر في كلمة له بهذه
المناسبة الضباط على نيلهم
لهذه الثقة الغالية ،وأكــد أنهم
ال ـي ــوم ،يـقـطـفــون ث ـمــار جهدهم
ومثابرتهم وعملهم المخلص
ـان
ال ـ ــدؤوب ،وم ــا قــدمــوه مــن تـفـ ٍ
واخالص خالل فترة عملهم في
ٍ
مختلف المواقع والمسؤوليات
الـ ـت ــي أسـ ـن ــدت إل ـي ـه ــم ،ف ـكــانــوا
جـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــن بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر،

وزير الدفاع استقبل سفير هولندا
استقبل نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه صباح أمس
سفير هولندا لدى البالد لورانس ويستهوف.
ح ـيــث ت ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة أهـ ــم األمـ ــور
والـمــواضـيــع ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،وسبل

تعزيز أواصــر التعاون والعمل المشترك بين
البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن خالد الصالح.

ومستحقين لــه ،بتحملهم لما
إخالل
أعمال ،دون
كلفوا به من
ٍ
ٍ
ً
منهم أو تقصير ،داعـيــا إياهم
ً
إلى المضي قدما في استكمال
مسيرة البناء والتطوير لوحدات
الجيش المختلفة ،والنهوض
ب ـم ـس ـتــوى ال ـت ــأه ـي ــل ،واإلعـ ـ ــداد
والجاهزية لمنتسبيها.

تعاون القيادات
وأضاف الوزير الجابر :إننا
ـش،
ال ـيــوم نطمح إل ــى ب ـنـ ِ
ـاء جـيـ ٍ
يـكــون ع ـمــاده الـتـسـلــح بالعلم،
وبناء ه يقوم على دعم اإلبداع،
ومكافأة التميز ورعاية الموهبة
بهدف إحداث التطور واالرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة،
وتحقيق اآلمال والغايات التي
ً
نتطلع إليها جميعا ،مردفا أن
ذلـ ــك ل ــن يـتـحـقــق إال م ــن خــال
ت ـعــاون ال ـق ـيــادات فيما بينهم،
وم ـس ــان ــدت ـه ــم ل ـج ـه ــود رئ ـيــس
األركان العامة للجيش ونائبه،

الجابر والصالح يتوسطان قيادات الجيش والضباط
ٌ
وهم بإذن الله تعالى أهل لهذه
الثقة والمسؤولية.
وفــي خـتــام كلمته ،دعــا نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـم ــول ــى عـ ــز وجـ ـ ــل ،أن

ي ـع ـي ــد ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـب ــارك
على وطننا الغالي ،ونحن ننعم
بــاألمــن واألم ــان واالسـتـقــرار ،في
ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير
البالد ،وسمو ولي عهده األمين،

حفظهما الـلــه ورعــاه ـمــا ،وســدد
على طريق الخير خطاهما.
حضر مــرا ســم التقليد رئيس
االركـ ــان الـعــامــة للجيش الفريق
ال ــرك ــن خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،ووك ـي ــل

«الصحة» تدرس إعطاء الحوامل لقاح «كوفيد »19

«كيمز» :فتح باب استقبال طلبات االلتحاق ببرامج التدريب لألطباء غير الكويتيين
●

عادل سامي

علمت "الـجــريــدة" أن وزارة الصحة تــدرس إعطاء
السيدات الحوامل اللقاح المضاد لمرض "كوفيد ،"19
خالل األسابيع القليلة المقبلة.
وقــالــت م ـصــادر صحية مطلعة إن ذل ــك يــأتــي في
أعقاب ورود دراســات وأبحاث طبية أثبتت مأمونية
اللقاح على السيدات الحوامل والمرضعات ،موضحة
أن دراسة أميركية تمت على نحو  36ألف امرأة حامل

في الواليات المتحدة تلقين تطعيم "كورونا" من لقاحي
فايزر وموديرنا ،ولم تظهر مشاكل متعلقة بالسالمة
والمأمونية.
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع م ـن ـف ـص ــل ،أعـ ـل ــن م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لالختصاصات الطبية "كيمز" فتح باب تسلم طلبات
االل ـت ـحــاق بـبــرامــج ال ـتــدريــب الـخــاصــة لــأطـبــاء غير
الكويتيين العاملين في وزارة الصحة ،وذلك للبورد
الكويتي وبرامج الزمالة ،حسب القرار الوزاري رقم 324
المنظم آللية القبول في البرامج التدريبية التخصصية.

وأكد المعهد ،في بيان صحافي ،أن برامج التدريب
س ـت ـكــون ف ــي ت ـخ ـص ـصــات ال ـت ـخــديــر وطـ ــب األح ـي ــاء
اإلكلينيكية الدقيقة ،والطب النووي ،مضيفا أن برامج
الزمالة ستكون في أمراض القلب للبالغين وأمراض
الدم اإلكلينيكية وطب األورام وأمراض الكلى.
وح ــدد المعهد ش ــروط الـتـحــاق األط ـبــاء الــوافــديــن
والعاملين في وزارة الصحة ،بعد استيفائهم الشروط
واجتيازهم االختبارات المقررة ،وذلك وفقا للرسوم
الـمـقــررة ،وأن يـكــون الطبيب المتقدم عــامــا ب ــوزارة

السند :تطعيم أكثر من مليون شخص
يعني تحصين فئة كبيرة ضد الفيروس

ً
ً
«قطعنا شوطا طويال في رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية»
أك ــد ال ـم ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم وزارة
ال ـص ـحــة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد أن "وصـ ــول
الكويت إلى تطعيم أكثر من مليون شخص
ضــد مــرض كوفيد  19يعني أننا قطعنا
شوطا كبيرا في رحلة العودة إلى الحياة
الطبيعية التي اشتقنا لها جميعا".
وقـ ــال ال ـس ـنــد ،ف ــي ف ـيــديــو ،إن "تطعيم

أكـثــر مــن مـلـيــون شـخــص ال يعني نهاية
المطاف ،ويعني أنــه أصبحت لدينا فئة
كبيرة من المجتمع محصنة من اإلصابة
بـهــذا ال ـف ـيــروس" ،مضيفا" :حققنا نسبة
أك ـبــر م ــن الـمـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة ،ونطمح
إل ــى تحقيق نسبة أكـبــر خ ــال األســابـيــع
والشهور المقبلة".

وأشــار إلى أن "تطعيم أكبر قدر ممكن
م ــن ف ـئ ــات الـمـجـتـمــع يـعـنــي أن ـن ــا نخفف
الضغط على المنظومة الصحية" ،مشددا
على أن التمنيع والتحصين والتطعيم
هو خير وقاية ،وتقدم بالشكر إلى الزمالء
والزميالت العاملين في مراكز التطعيم.

مجلس «تعاونية
تشكيل
تعرقل
الخالفات
ّ
الروضة» ...و«الشؤون» تحذر

«الوزارة قد تلجأ إلى التعيين ّ
لفض النزاع على توزيع المناصب»

ّ
حذرت «الشؤون» طرفي
الخالف داخل مجلس
«تعاونية ًالروضة» داعية إلى
حله سريعا ،وإال فستتدخل
وفق األطر القانونية ،التي
تتيح لها تعيين موظف أو
اثنين بالمجلس.

●

جورج عاطف

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن ث ـ ّـم ــة تـ ــدويـ ــرا م ـح ــدودا
ستشهده بعض قطاعات وزارة الشؤون االجتماعية
خالل أسبوع ،وسيشمل  5من أصحاب الوظائف
اإلشرافية في الوزارة بواقع مدير و 4مراقبين.
ووف ـقــا لـمـصــادر «الـ ـش ــؤون» ،ف ــإن ه ـنــاك بعض
القطاعات لم ُتبد رغبة في تدوير ّ
أي من موظفيها،
لذا جاء التدوير محدودا ،لكونه اقتصر فقط على
قطاعين من قطاعات الوزارة الستة ،وتحديدا داخل
مجمع الوزارات.

خالفات «الروضة»
فــي مــوضــوع آخ ــر ،تسببت الـخــافــات القائمة
حاليا ما بين أعضاء مجلس إدارة جمعية الروضة
اإلدارية
وحولي التعاونية إلى عرقلة تشكيل الهيئة
ّ
لمجلس اإلدارة ،ومــا يترتب على ذلــك مــن توقف
أعمال الجمعية ،بما ينعكس سلبا على الخدمات

استقبال مقترحات الجمعيات
لالرتقاء بالعمل الخيري

ً
سعيا منها للنهوض بالعمل الخيري في البالد ،واستكماال لمسيرة العمل
اإلنساني والتطوعي الكويتي ،دعت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والمبرات
المشهرة كافة إلــى تقديم مقترحاتها وآرائـهــا التي من شأنها تطوير آليات
العمل الخيري واالرتقاء به.
ورحبت الوزارة باستقبال جميع األفكار والمقترحات من الجمعيات الخيرية
والمبرات ،الخاصة باالرتقاء بالعمل الخيري ،في تاريخه أقصاه  6مايو المقبل.

التي ّ
تقدمها لمساهميها ومرتاديها.
ووفـقــا للمصادر ،فــإن هـنــاك خــافــا نشب على
توزيع المناصب اإلدارية بين أعضاء مجلس اإلدارة
الخمسة ،المنقسمين إلى فريقين بواقع ( 3أعضاء
وعضوين) ،بعدما كانا قد اتفقا مبدئيا على صيغة
ّ
معينة لم يتم االلتزام بها ،مما حمل أحد الفريقين
على رفض المشاركة في االجتماعات أو التوقيع
على محاضرها ،او استكمال التصويت على عدد
من بنود االجتماع.

ّ
«الشؤون» تحذر

وذك ــرت المصادر أن تشكيل مجلس اإلدارة ال
ّ
ي ــزال معلقا حتى تــاريـخــه ،مما يــؤثــر على وضع
الجمعية الـتــي تـخــدم آالف األس ــر مــن المواطنين
والمقيمين في منطقتي الروضة وحولي ،مشددة
على أن «ال ـشــؤون» أطلقت تحذيرا أخـيــرا لطرفي
ّ
الخالف ،في حال عدم التوافق بينهما وحــل هذه
اإلشكالية سريعا ،ستتدخل وفق األطر القانونية،
التي تتيح لها تعيين موظف أو اثنين داخل مجلس
اإلدارة لـكـســر هـيـمـنــة فــريــق ض ــد آخـ ــر ،وإف ـســاح
المجال أمام التصويت على الهيئة اإلدارية وإعالن
التشكيل.
واع ـت ـبــرت أن ت ــرك األمـ ــور ب ـهــذه ال ـص ــورة دون
حــل عــاجــل أو تــدخــل ســريــع مــن الـ ــوزارة ،قــد يضر
بــالـمــركــز الـمــالــي للجمعية ،لـكــونــه يــوقــف معظم
نشاطاتها ،خصوصا المتعلقة بعمليات البيع
ّ
الموردين ،وغيرها
والشراء والتوقيع على شيكات
من األمور األخرى الخاصة بعمل الجمعية ،مشيرة
إلى أن قطاع التعاون في الوزارة ،بصفته المنوط
باإلشراف على الجمعيات ،أهاب بأعضاء المجلس،
م ــرات ع ــدة ،إلــى ض ــرورة حــل هــذا الـخــاف القائم،
وسرعة تشكيل مجلس اإلدارة.

الـصـحــة ،واج ـتــاز سـنــة تــدريــب االم ـت ـيــاز ،وأال يكون
الطبيب الــراغــب في تقديم طلب االلتحاق مقيدا في
بــرنــامــج تــدريـبــي آخــر بالمعهد وقــت تقديم الطلب،
وأن يكون حاصال على بكالوريوس طب وجراحة أو
ما يعادله.
وأردف" :أم ـ ــا ال ـم ــؤه ــل ال ـع ـم ـلــي ل ـب ــرام ــج الــزمــالــة
التخصصية فيجب أن يـكــون حــاصــا على شهادة
البورد الكويتي أو ما يعادلها" ،وحدد األربعاء  5مايو
المقبل آخر يوم لتقديم طلبات االلتحاق.

وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد
ال ـجــابــر ،ون ــائ ــب رئ ـيــس األركـ ــان
ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق الــركــن
فهد الناصر ،وعدد من كبار قادة
الجيش.

«اإلغاثة» توزع  6آالف سلة
غذائية في  8محافظات يمنية
دشنت الجمعية الكويتية لإلغاثة ،أمس األول ،مشروع توزيع
ستة آالف سلة غذائية لألسر األكثر فقرا واحتياجا في العاصمة
اليمنية المؤقتة (عدن) وسبع محافظات أخرى ،ضمن حزمة إغاثية
أوسع تشمل توزيع  24ألف سلة غذائية.
وأعرب وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اليمني صالح
محمود ،في تصريح لــ"كــونــا" ،خــال فعالية التدشين ،عن بالغ
الشكر والتقدير للكويت؛ أ مـيــرا وحكومة وشعبا ،على دعمهم
السخي والدائم للشعب اليمني في مختلف المجاالت.
وأشار إلى أن دعم الكويت لليمن ليس وليد اللحظة ،لكنه دعم
نوعي مستمر منذ عقود ،وفي مختلف المجاالت ،مؤكدا أن الجهود
اإلنسانية الكويتية تكثفت خالل السنوات األخيرة إلغاثة الفئات
المتضررة من الحرب.

برلمانيات

6

ةديرجلا

•
العدد  / 4718الثالثاء  27أبريل 2021م  15 /رمضان 1442هـ

majles@aljarida●com

طرق
مفترق
جلسة
ً

فرص عدم انعقادها تزداد في ظل إعالن  27نائبا عدم
استمراريتها إذا لم يصعد الخالد المنصة
محيي عامر

تحت وطأة التغريدة
المشتركة التي جاء فيها
«إما أن يصعد رئيس مجلس
الوزراء المنصة أو لن تكون
هناك ًجلسة» ،والتي نشرها
 27نائبا ،تزداد فرص عدم
األمة
انعقاد جلسة مجلس
ً
المقررة اليوم ،ورفعها نهائيا
إما في بدايتها أو عند الوصول
إلى بند االستجوابات ،حيث
سيعتلي عدد من النواب
المنصة عند الرئاسة بهدف
عدم استمرار الجلسة.

تـ ـتـ ـج ــه األن ـ ـ ـظـ ـ ــار إل ـ ـ ــى ق ـبــة
ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم الـ ـي ــوم ،حيث
ي ـع ـق ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة جـلـسـتــه
العادية ،التي وصفها المراقبون
بـ َ«جلسة مفترق طــرق» ،والتي
ُ
ً
تعقد بعد إعالن  27نائبا ،إما
أن يصعد رئيس مجلس الوزراء
منصة االستجواب أو لن تكون
هناك جلسة ،وهو ما سيضعها
على صفيح ساخن في بدايتها،
ف ــإم ــا أن تـعـبــر بــأغـلـبـيــة الـحــد
األدنى ،أو تكون ضحية جديدة
للسجاالت والهوشات ،ويزيد
ً
معها المشهد السياسي تعقيدا.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات،
ت ـ ـ ــزداد ف ـ ــرص اح ـت ـم ــال ـي ــة رف ــع
ً
الـجـلـســة نـهــائـيــا فــي بــدايـتـهــا،
ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق ع ـ ـلـ ــى ب ـن ــد
الـمـضــابــط ،أو خ ــال الــوصــول
إل ــى الـبـنــد الــرابــع المتمثل في
االستجوابات ،حيث سيصعد
ع ــدد مــن ال ـن ــواب ال ـ ـ  27منصة
الرئاسة وسيعترضون بشدة
على عدم صعود رئيس الوزراء
منصة االستجواب ،وهو ما قد
ً
يؤدي إلى رفعها نهائيا.
أما في حال انعقاد الجلسة
واسـ ـتـ ـم ــراريـ ـتـ ـه ــا ف ـس ـي ـنــاقــش
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب وزي ـ ــر
الصحة الشيخ د .باسل الصباح
الـمـقــدم مــن الـنــائـبـيــن د .أحمد
مـ ـطـ ـي ــع وس ـ ـ ـعـ ـ ــود ب ــوص ـل ـي ــب،
وسـيـنـتـخــب أع ـض ــاء للمقاعد
الشاغرة في اللجان البرلمانية
بـسـبــب اس ـت ـق ــاالت نـيــابـيــة من
عضويتها ،وإعالن خلو مقعد
د .بــدر الــداهــوم ،ومــن المتوقع
أن تشهد في بدايتها اعتراضات
عـلــى ع ــدم إدراج طـلــب ص ــدور
قرار بعزل رئيس مجلس األمة
من منصبه.
وت ـح ــت ع ـن ــوان «لـ ـم ــاذا عــزل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن م ـط ـلــب ش ـع ـب ــي؟»،
تحدث النواب د .حسن جوهر
ومبارك الحجرف ود .بدر المال
فـ ــي غ ــرف ــة «ف ـ ـنـ ــدق ال ــدسـ ـت ــور»
بـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــوب ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس م ـح ـم ـل ـي ــن
رئيسي السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة مـســؤولـيــة ك ــل ما
يـ ـ ـح ـ ــدث ،وطـ ــال ـ ـبـ ــوا ب ـ ـضـ ــرورة

تغييرهما ،بعد تعديهما على
الدستور ،وتفريغه من محتواه.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ئـ ـ ــب د .ح ـس ــن
ج ـ ــو ه ـ ــر أن ا لـ ـقـ ـضـ ـي ــة ل ـي ـســت
فزعة سياسية أو عاطفية ،بل
ً
هــي فــزعــة وطـنـيــة ،مـشـيــرا إلــى
أن ال ـع ـنــوان األه ــم فــي الحملة
االنـتـخــابـيــة ل ــه ف ــي انـتـخــابــات
مجلس األمة  2020كان ضرورة
تـغـيـيــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة،
ً
«وال أذي ــع س ــرا بــأن الكثير من
المرشحين اتخذوا هذا العنوان
شعارا لهم كذلك».
واعـتـبــر جــوهــر أن مجلسي
 2013و 2016كان يغلب عليهما
الـطــابــع الــرقــابــي لكن األغلبية
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة كـ ــانـ ــت ل ـص ــال ــح
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ــي ن ــدف ــع ثـمـنـهــا
حتى االن ،فقد أقر في عهدهما
ال ـعــديــد م ــن ال ـقــوان ـيــن السيئة
مـثــل تقييد ال ـحــريــات وقــانــون
المسيء ،والقضية كانت مرتبة
بتفريغ الــدسـتــور مــن محتواه
واالنفراد بالسلطة.

صالحيات سمو األمير بأمور
حساسة وخطيرة دون وجود
ردة ف ـعــل ،وك ــذل ــك الـمـخــالـفــات
التي خرجت من الشيخ محمد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه وال ـ ـتـ ــي ت ــدع ــو كــل
ش ـخ ــص ل ـت ـخــزيــن أمـ ــوالـ ــه فــي
الـ ـخ ــارج ك ـمــا ف ـعــل ه ــو ،وال ـتــي
أكاد أن أجزم بأن األمــوال التي
ح ــولـ ـه ــا لـ ـلـ ـخ ــارج هـ ــي أمـ ـ ــوال
عامة».
وحذر من مغبة السكوت عن
إس ـقــاط هيبة الـقــانــون وهيبة
ال ــدول ــة ،فسنكون أم ــام ك ــوارث
ً
سياسية مستقبلية ،مشيرا إلى
أنهم استعادوا روح الطائفية
والـقـبـلـيــة لـخـلــط األوراق التي
تـ ـج ــاوزه ــا ال ـ ـشـ ــارع ال ـكــوي ـتــي
وبهدف إلهاء الناس عن األمور
الــرئ ـي ـس ـيــة ،وال ـح ـكــومــة لــديـهــا
أغلبية الحد األدنــى ،فحتى أي
عضو منها ال يستطيع الذهاب
إلى «دورة المياه» وقت الجلسة،
أل نــه سيفقد الجلسة نصابها
في اتخاذ القرارات.

غضب شعبي

الحل

وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا صـ ـ ـ ــارت
االن ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
انتخابات  ٢٠٢٠وصلت أغلبية
معارضة وشهدت أكبر مشاركة
وال ـتــي وص ـلــت ال ــى  ،%75فــإن
الرقم كان مؤشرا على الغضب
الشعبي إضــافــة إل ــى الـظــروف
االستثنائية من أزمــة كورونا،
التي تحداها الشارع واصطف
ال ـ ـنـ ــاس ب ــالـ ـط ــوابـ ـي ــر لـتـغـيـيــر
ً
المشهد السياسي ،مشيرا إلى
أن اإلصالح السياسي يبدأ من
ً
القمة وصــوال إلــى القاعة ومن
في القمة هما رئيسا السلطتين.

و قـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــل ب ــر حـ ـي ــل
الحكومة أو البرلمان أو كليهما،
وال يمكن استمرار هذا الوضع
ً
م ــدة أربـ ــع س ـن ــوات ،مـسـتــدركــا
بالقول« :األخ عبدالله الرومي
رمز سياسي ،ومثلما دافع عن
عزل الرئيس ،فأتحداه أن يعطي
أي تبرير لتأجيل استجوابات
رئيس الوزراء المزمع تقديمها،
وه ــو وزي ــر ل ـل ـعــدل ،وإذا يقبل
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع ي ـ ـقـ ــوم وي ـع ـلــن
لـ ـلـ ـن ــاس ،وإذا ل ـي ــس ل ــدي ــه رد
أن ـص ـحــه بـ ــأن ي ـح ـفــظ تــاري ـخــه
ومـ ـب ــادئ ــه وم ـك ــان ـت ــه وي ـق ـتــص
الحق من نفسه ويستقيل».
ً
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،وردا ع ـل ــى سـ ــؤال
ح ــول سـبــب تحصينه لرئيس
مجلس الـ ــوزراء الـســابــق سمو
الشيخ جابر المبارك ،ورفضه
مـنــح الـفــرصــة لــرئـيــس الـ ــوزراء
ال ـح ــال ــي س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـ ـخ ــال ــد ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب م ـب ــارك
الحجرف أن المهادنة السياسية

هيبة الدولة
ورأى ج ـ ــو ه ـ ــر أن «ا لـ ـ ـي ـ ــوم
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزنـ ـ ــا مـ ــرح ـ ـلـ ــة إس ـ ـقـ ــاط
ه ـي ـبــة ال ـق ــان ــون ووص ـل ـن ــا إلــى
مــرح ـلــة إسـ ـق ــاط ه ـي ـبــة ال ــدول ــة
كـكــل ،مـعــززا كــامــه بتسريبات
رئيس المجلس ،وتقوله على

جانب من جلسة  14أبريل

نواب يطالبون عبر «كلوب هاوس» بعزل َ
رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية

• جوهر :تجاوزنا مرحلة إسقاط هيبة القانون ووصلنا إلى إسقاط هيبة الدولة
• الحجرف« :التحصين» أمر مشروع في العمل السياسي شريطة عدم التعدي على صالحيات النواب
• المال :متمسكون بحقنا في جلسة اليوم بالتصويت على طلب عزل رئيس المجلس
أو التحصين أو الصفقات أمر
مـشــروع فــي العمل السياسي،
ش ــريـ ـط ــة عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــدي عـلــى
صالحيات النواب.
وقـ ــال إن الـتـفــاهـمــات كــانــت
م ــوج ــودة ف ــي مـجـلـســي ١٩٩٢
و ،٢٠١٦التي كان الهدف منها
عــودة الحقوق إلــى أصحابها،
ولــم تكن ألمــر شخصي ،وهذه
ال ـت ـف ــاه ـم ــات ك ــان ــت مـ ــع سـمــو
األمـيــر الــراحــل وكــانــت ُمعلنة،
وأن ـ ـ ـ ــا كـ ـن ــت صـ ــاحـ ـ ّـب الـ ـفـ ـك ــرة
وبموقف شخصي مني بادرت
بهذا األمر نصرة لمن ّ
تعرضوا
للظلم ،وهي مواقف معلنة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ـ ــم نـ ـ ـح ـ ــرم أي
ن ـ ــائ ـ ــب م ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ح ـق ــه
الدستوري وقتها ،وتــم تقديم
 ٧استجوابات لرئيس الــوزراء
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،وكـ ـ ــانـ ـ ــت م ــواق ـف ـن ــا
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــم ن ـ ــواف ـ ــق ع ـلــى
اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة أو
التشريعية أو سرية المناقشة،
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـلـ ــم أن مـ ــوضـ ــوع
الجنسية سلطوي بيد السلطة،
حتى لو معك أحكام قضائية.

تصحيح المسار
وقــال الحجرف« :إن الــوزراء

الحويلة إلنشاء شركة
للصناعات الغذائية

محمد الحويلة

قـ ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب د .مـحـمــد
الـحــويـلــة اق ـتــراحــا بـقــانــون
بــإن ـشــاء ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
للصناعات الغذائية.
ون ــص االق ـت ــراح عـلــى أن
ت ــؤس ــس ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة
عامة كويتية باسم (الشركة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــات
الغذائية) برأسمال مقداره
 120مليون دي ـنــار ،ويكون
غ ــرضـ ـه ــا صـ ـن ــاع ــة جـمـيــع
أنواع األغذية ومستلزماتها
وت ـخ ـصــص أس ـه ـم ـهــا على
ال ـن ـح ــو الـ ـت ــال ــي %24 :مــن
األسهم تخصص للحكومة
والجهات التابعة لها ،و%26
من األسهم تطرح للبيع في
مزايدة علنية.

الصالح :بلدية
لكل محافظة

هشام الصالح

ق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .هـ ـش ــام
ال ـ ـصـ ــالـ ــح إنـ ـ ــه «ب ـ ـعـ ــد م ـ ــرور
س ـن ــوات ع ــدي ــدة ع ـلــى ان ـشــاء
ب ـلــديــة ال ـكــويــت وح ـي ــث ثبت
عــدم فعاليتها وكانت بعيدة
عن الطموح االمر الذي ينبغي
مـ ـع ــه ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي
لتغيير الحال ،تقدمنا بمقترح
ي ـق ـض ــى ب ــإنـ ـش ــاء ب ـل ــدي ــة فــي
ك ــل مـحــافـظــة م ــن مـحــافـظــات
الـكــويــت تـتـســابــق وتتنافس
فيما بينها ولــوضــع اســاس
لبناء جديد في ادارة شؤون
البلدية».

في جلسة تأجيل استجوابات
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـحــالــي ال ــذي
تـ ـ ــم اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذه فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة 30
مـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي ،ل ــم يـعـلـمــوا
به ،بل فوجئوا به في الجلسة،
وت ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــرار بــال ـت ـن ـس ـيــق بـيــن
الرئيسين» ،معتبرا أن الغانم
وال ـ ـخ ـ ــال ـ ــد تـ ـس ـ ّـبـ ـب ــا فـ ـ ــي عـ ــدم
استقرار أمن الدولة المجتمعي،
ويجب تغييرهما.
أمـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب د .بـ ـ ــدر ال ـم ــا
فـ ـ ـق ـ ــال« :ال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ط ـلــب
ع ــزل الـغــانــم هــو أول طـلــب من
نـ ــوعـ ــه ،وج ـ ـ ــاء ب ـع ــد ب ـح ــث فــي
ال ــائ ـح ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ع ـنــدمــا
ب ـح ـث ـنــا وج ــدن ــا أن ال ــدس ـت ــور

والسوابق يتيحان هذا الحق،
أما قــراء ة مدة رئيس المجلس
أربـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات هـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــراءة
ع ـ ـ ـ ــوراء ،وال ـ ـسـ ــوابـ ــق تـ ـق ــول إن
الـعــم عـبــدالـعــزيــز الـصـقــر تـقـ ّـدم
ب ــاس ـت ـق ــال ـت ــه ألس ـ ـبـ ــاب لـيـســت
موجودة ،وتم التصويت عليها،
وس ـ ـبـ ــب دع ـ ــوت ـ ــي لـ ـلـ ـع ــزل هــو
الجسامة التي وصلنا إليها من
وأد الدستور وأداة االستجواب.
وأكد أن الطلب بعزل الرئيس
ق ــائ ــم ،ولـ ــم ي ـت ــم إسـ ـق ــاط ــه ،ألن
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت كـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ف ـتــح
ب ـن ــد مـ ــا ي ـس ـت ـجــد مـ ــن أعـ ـم ــال،
ول ــم يـتــم إدراج ـ ــه م ـج ــددا على
ّ
وسنصر على
جــدول األعـمــال،

إدراج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وك ـ ــذل ـ ــك طـ ـل ــب األخ
شعيب المويزري ،ومتمسكين
بالتصويت عليه ،ويتعين عليه
الـتـنـحــي ع ــن مـنـصــة الــرئــاســة،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ه ـ ــذا ال ـط ـلــب
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وط ـ ـنـ ــي وش ـع ـب ــي
ودسـتــوري ،ومن غير المقبول
أن يــأتــي رئـيــس ويـنـتـقــص من
حقوق الشعب.
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الشايع :تأجيل سداد االلتزامات المالية
لـ «السكنية»  6أشهر للمواطنين الراغبين

 800مقعد للقبول في «الحياتية»
العام الجامعي المقبل
•

بحث مع الفهد والمسعود المشاريع المستقبلية والحالية لـ «مشرف التعاونية»

دور مهم
لـ «تعاونية
مشرف» في
خدمة أهالي
المنطقة

أصـ ــدر وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
اإلسـ ـك ــان وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــرانــي
ال ـك ــوي ـت ــي ش ــاي ــع ال ـش ــاي ــع قـ ــرارا
ب ـتــأج ـيــل ال ـت ــزام ــات الـمــواطـنـيــن
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـم ـ ــن يـ ـ ــرغـ ـ ــب م ـن ـه ــم
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية لمدة  6أشهر من تاريخ
العمل بالقانون رقم  3لسنة .2021
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي
باسم المؤسسة عمر الرويح في
تـصــريــح صـحــافــي أمــس إن قــرار
الـتــأجـيــل يشمل أق ـســاط البيوت
والـ ـشـ ـق ــق ال ـح ـك ــوم ـي ــة وإي ـ ـجـ ــار
ال ـم ـســاكــن ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـمــؤجــرة
ومديونيات بدل اإليجار إضافة
إلى مديونيات موظفي المؤسسة
ســواء مــن كــان منهم فــي الخدمة
أو خارجها.
ودعا الرويح المواطنين الذين
يـسـتـقـطــع مـنـهــم م ــن خ ــال جهة
عملهم أو عبر مؤسسة التأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـ ــى ت ـق ــدي ــم طـلــب
تأجيل السداد لدى هذه الجهات
ح ـســب ال ـم ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن ق ــرار
الـتــأجـيــل أمــا مــوظـفــو المؤسسة
ف ـ ـي ـ ـقـ ــدمـ ــون ال ـ ـط ـ ـلـ ــب مـ ـ ــن خـ ــال

الشايع يتلقى هدية تذكارية من وفد «تعاونية مشرف»
"السكنية" موضحا أن الطلبات
تـقــدم خ ــال  15يــومــا مــن تــاريــخ
صدور القرار.
في مجال اخــر ،استقبل وزير
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزي ــر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
ال ـع ـم ــران ــي ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع ،فــي
م ـك ـت ـب ــه ،رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة م ـ ـش ـ ــرف الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،ون ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس

مجلس اإلدارة وا ئ ــل المسعود،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـب ـ ـحـ ــث س ـ ـب ـ ــل إن ـ ـج ـ ــاز
ب ـعــض ال ـم ـعــامــات وال ـم ـشــاريــع
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة وال ـق ــائ ـم ــة حــالـيــا
بمنطقة مشرف ،وضاحية مبارك
العبدالله.
ّ
ووج ـ ـ ــه الـ ــوزيـ ــر الـ ـش ــاي ــع ،فــي
تـصــريــح ،أم ــس ،الـشـكــر إل ــى وفــد
"تـعــاونـيــة م ـش ــرف" ،وأث ـنــى على
الــدور المهم للجمعية في خدمة

أهالي المنطقة من تطوير البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ـم ــراف ــق ال ـم ــوج ــودة
بمشرف وضاحية مـبــارك العبد
ال ـلــه ،فـضــا عــن إضــافــة خــدمــات
جديدة ،مؤكدا أن الــوزارة ترحب
بمثل هــذه الـمـبــادرات والتعاون
المستمر إلنجاز مسيرة التطوير
لجميع مناطق الكويت.
م ــن ج ـه ـتــه ،أعـ ــرب ال ـف ـهــد ،في
تصريح ،عن شكره للوزير الشايع

الكنيسة القبطية تعتذر عن عدم استقبال
المهنئين بعيد القيامة

ً
التزاما باإلجراءات الوقائية ...وصلوات القداس السبت بحضور الكهنة فقط
قال القمص بيجول األنبا
بيشوي إن االلتزام باإلجراءات
الوقائية واالحترازية يأتي على
ّ
قمة سلم األولويات في الوقت
الحالي.

القيادة
السياسية
الكويتية
والشخصيات
المجتمعية
يغمروننا
بمشاعر
المحبة

القمص بيجول

«األساسية» تطلق
برنامج مشاهدة
الحصص االفتراضي
أعلن رئيس قسم التربية العملية
في كلية التربية األساسية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
شعيفان الرشيدي انطالق برنامج
مـشــاهــدة الـحـصــص االف ـتــراضــي،
بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة
في عدد من مدارسها المتميزة.
وأشار الرشيدي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إلى أن الهدف من
انطالق البرنامج هو تمكين طلبة
مقرر التربية العملية من اكتساب
ال ـخ ـبــرات وال ـم ـه ــارات الـتــربــويــة،
مـ ــن خ ـ ــال مـ ـش ــاه ــدة وحـ ـض ــور
حـ ـ ـص ـ ــص دراسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة مـ ـت ــزامـ ـن ــة
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـت ــزامـ ـن ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،والـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـتــم
رفـعـهــا عـبــر الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
ل ـل ـق ـســم وقـ ـن ــات ــه الـ ـخ ــاص ــة عـبــر
مـنـصــة مــاي ـكــروســوفــت "ت ـي ـمــز"،
لضمان سهولة الوصول لها من
قبل الطلبة.
واض ــاف أن القسم يسعى من
خــال هــذا البرنامج إلــى تحقيق
أه ــداف التربية العملية ،خاصة
في ظل التعليم عن بعد ،مؤكدا أن
مشاهدة هذه الحصص الدراسية
ستقرب واقع التفاعل بين المعلم
والمتعلمين ،وتـســاهــم فــي ربط
الخبرات النظرية التي اكتسبوها
خالل دراستهم للمقررات النظرية
ب ــالـ ـمـ ـه ــارات ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ــازم ــة
لممارسة المهنة بشكل فعال.

•

عادل سامي

ع ـ ّـب ــر راعـ ـ ــي ال ـك ــات ــدرائ ـي ــة
المرقسية في دو لــة الكويت،
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــص ب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــول األن ـ ـ ـبـ ـ ــا
ب ـي ـش ــوي ،ع ــن ت ــأث ــره ال ـبــالــغ
بـ ـ ـع ـ ــدم إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــدرائـ ـ ـي ـ ــة الـ ـم ــرقـ ـسـ ـي ــة
للمهنئين بعيد القيامة الذي
ّ
يحل يوم األحد المقبل ،حيث
كان من المعتاد أن تستقبل
الكنيسة المهنئين لحضور
ج ـ ــان ـ ــب مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــداس ل ـي ـل ــة
العيد ،ثم استقبال المهنئين
صباح يوم العيد في مشاعر
مفعمة بالود والتآخي ،إال أن
االلتزام باإلجراء ات الوقائية
واالح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ــأت ــي
ّ
عـلــى قــائـمــة ســلــم األولــويــات
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،تـمـنــع
استقبال المهنئين هذا العيد
ً
أيضا .
وقـ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـم ــص بـ ـيـ ـج ــول،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،إن
ُ
ص ـلــوات ال ـقــداس ســتـقــام في
موعدها مساء السبت المقبل
بحضور كهنة الكنيسة فقط،
وف ــق ال ـضــوابــط ال ـم ـقــررة من
السلطات ،وفي ضوء الحظر
الجزئي المفروض في البالد.
ُ
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ــا تـ ـظـ ـه ــره
ق ـيــادة الـكــويــت الـســامـيــة من
ال ـم ـشــاعــر الـمـهـنـئــة بــالـعـيــد،
ومـ ـ ــا ن ـس ـت ـق ـب ـلــه مـ ــن ت ـهــانــي

القمص بيجول األنبا بيشوي

ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـح ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــة وم ـ ــن
م ـخ ـت ـلــف أطـ ـي ــاف ال ـم ـج ـت ـمــع
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـج ــال ـي ــات
المقيمة على أرض الكويت،
ك ـل ـهــا م ـظ ــاه ــر ت ـم ـنــح ال ـع ـيــد
ب ـه ـجــة ،وت ـع ـ ّـوض ـن ــا ع ــن تـلــك
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ات ال ـ ـتـ ــي ن ـف ـت ـق ــده ــا
ً
حاليا  ،والتي تعكس طبيعة
المجتمع الكويتي المتسامح
واألصيل.
و قــال القمص بيجول" :ما
زال فيروس كورونا يحرمنا
م ــن لـ ـق ــاء ات ال ـم ـح ـبــة والـ ــود،
ف ـع ـل ــى مـ ـ ـ ــدار عـ ـ ــام كـ ــامـ ــل لــم
يدعنا نستقبل المهنئين في
األعياد ،كما حرمنا من زيارة
ال ــدواوي ــن وت ـقــديــم الـتـهــانــي
بشهر رمضان الكريم ،وهي

زيارات كنا ننتظرها بشغف
وحب كبيرين".
وأ ض ـ ــاف" :و هـ ــا ه ــي غبقة
الـمـحـبــة ال ـتــي كـنــا نــدعــو كل
أط ـي ــاف الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
ل ـح ـض ــوره ــا ت ـت ــوق ــف ل ـل ـعــام
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،وهــو
أم ــر ي ـتــرك فــي قـلــوبـنــا غـ ّـصــة
ك ـب ـيــرة وح ـن ـي ـنــا أك ـب ــر ،لـكـنــه
ً
يدعونا أيضا إلى أن ننتهز
فــرصــة ه ــذه األي ــام الـمـبــاركــة
ال ـ ـتـ ــي اجـ ـتـ ـم ــع فـ ـيـ ـه ــا ص ــوم
األق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط م ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــوم ش ـه ــر
رم ـضــان الـكــريــم ،لــرفــع مزيد
مـ ــن ال ـ ـص ـ ـلـ ــوات كـ ــي ي ـت ـح ـنــن
ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى الـ ـبـ ـش ــري ــة ك ـل ـهــا
بإنهاء هذا الوباء ،وأن نعود
ً
للحياة الطبيعية التي كثيرا
م ــا ك ــان ــت ال ـن ــاس ت ـش ـكــو مــن
ضغوطها وتسارعها ،لكننا
اآلن ن ــدرك عـظـمــة و نـعـمــة ما
كنا نشكو منه.
وع ـ ّـب ــر راعـ ــي ال ـكــاتــدرائ ـيــة
ال ـمــرق ـس ـيــة ع ــن ت ـف ــاؤل ــه ب ــأن
ت ــأت ــي األع ـ ـيـ ــاد الـ ـق ــادم ــة فــي
ظروف طبيعية.
و ق ـ ــال :عـلـيـنــا أن نستفيد
مــن فــرصــة وج ــود الـلـقــاحــات
ل ـل ـف ـي ــروس ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وق ــد
ّ
وجهنا أبناء نا في الكنيسة
القبطية المصرية بضرورة
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل وأخـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـلـ ـق ــاح
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
ً
المناعة المجتمعية ،مسجال

ً
ً
ً
تـقــديــرا كـبـيــرا وواف ــرا لسمو
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــة وإل ـ ــى
وزارة ا ل ـص ـح ــة و ط ــوا ق ـم ـه ــا
ال ـط ـب ـيــة ،ول ـك ــل الـمـتـطــوعـيــن
وال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
ع ـم ـل ـيــة ت ـط ـع ـيــم ال ـل ـق ــاح ــات،
ك ـم ــا ّ
وج ـ ــه ال ـش ـك ــر وال ـت ـح ـيــة
إل ــى الـلـجــان الـحـكــومـيــة ذات
العالقة ،وعلى رأسها اللجنة
ال ـ ــوزاري ـ ــة لـ ـط ــوارئ ك ــورون ــا
برئاسة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع.
وخ ـتــم ب ـقــولــه :إن رجــاء نــا
فــي ا لـلــه ال يـتــو قــف ،ونصلي
جميعا كي يلهم الله العلماء
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
التوصل لعالج فعال للقضاء
على ا لــو بــاء ،كما أ نـنــا باسم
الـ ـب ــاب ــا األن ـ ـبـ ــا تـ ــواضـ ــروس
الثاني بابا وبطريرك الكرازة
المرقسية في مصر وكل بالد
المهجر ،واألنبا أنطونيوس
مـ ـ ـط ـ ــران الـ ـ ـق ـ ــدس والـ ـك ــوي ــت
وال ـ ـشـ ــرق األدن ـ ـ ــى ،أع ـ ّـب ــر عــن
كل األمنيات الطيبة للكويت
ومـ ـ ـص ـ ــر ب ــالـ ـخـ ـي ــر وال ـ ـن ـ ـمـ ــاء
بفضل حكمة قادة البلدين.
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محليات

"على حسن االستقبال وتعاونه
مع المتطلبات التي تقدمنا بها
سواء للمشاريع المستقبلية كفرع
بقالة قطعة  ،4والمبنى اإلداري
الجديد للجمعية ،ومبنى مجلس
اإلدارة ،باإلضافة إلى مستوصف
م ـ ـشـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ال ـ ـ ــذي ي ـم ـثــل
ضرورة ألهالي المنطقة".
وتابع الفهد" :كما ناقشنا مع
الــوزيــر األعـمــال الحالية ،ومنها
استحداث أفــرع للبنوك بمنطقة
مشرف وضاحية مبارك العبدالله؛
لتسهيل انجاز المعامالت البنكية
لألهالي".
وأضاف أن االهتمام بالخدمات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـش ــرف
وضاحية مبارك العبدالله تضعه
إدارة الـجـمـعـيــة م ــن أولــويــات ـهــا،
ك ـت ـط ــوي ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ،والـ ـح ــدائ ــق
ال ـع ــام ــة بــالـمـنـطـقــة ،م ــن إش ــراف
وإدارة وصيانة لمرافقها ،إذ تمت
مناقشة هــذا الجانب مــع الوزير
لمزيد من التنسيق بين الــوزارة
وإدارة الجمعية.

فيصل متعب

ك ـش ــف الـ ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــد ك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم
الحياتية بجامعة الكويت
د .أحمد الالفي عن تحديد
 800مقعد في خطة أعداد
ال ـق ـب ــول ل ـل ـع ــام ال ـجــام ـعــي
المقبل .2021-2022
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ل ـ ـ ــ"ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة" ،إن هـ ـن ــاك
إق ـب ــاال ش ــدي ــدا م ــن الـطـلـبــة
لـ ـلـ ـتـ ـحـ ــوي ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـكـ ـلـ ـي ــة
خ ــال ال ـف ـصــول الــدراس ـيــة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ،رغ ـ ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم
الكلية أربعة تخصصات،
و هــذا األ مــر يعتبر إنجازا
يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب ل ـ ـ ـل ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي
ا سـتـقـطــاب ا لـطـلـبــة ،مبينا
ان ال ـطــالــب الـمـتـفــوق لــدى
الكلية يتم تعويضه عما
دفعه من كتب دراسية منذ
ب ــداي ــة ال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي،
وكذلك تتم مكافأة الطلبة
ال ـم ـت ـفــوق ـيــن والـحــاصـلـيــن
على  4نقاط في كل فصل
بمبلغ  50دينارا ،ويعتبر
ه ـ ــذا ال ـم ـب ـل ــغ اضـ ــافـ ــة إل ــى
مكافأة التفوق.
و لـ ـ ـف ـ ــت ا لـ ـ ـ ــى ان ب ـع ــض
طلبة الكلية ليست لديهم
بيئة مالئمة لـلــدرا ســة في

أحمد الالفي

ال ـم ـن ــزل ،ل ــذل ــك وفـ ــرت لـهــم
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة م ـ ـكـ ــاتـ ــب خ ــاص ــة
ل ـلــدراســة بـهــا مــن الـثــامـنــة
صـ ـب ــاح ــا حـ ـت ــى ال ـ ــواح ـ ــدة
ظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرا ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة
انـطـلـقــت مــع ب ــدء الــدراســة
ع ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
ال ـكــويــت ،لـتـهـيـئــة األج ــواء
الدراسية الكاملة للطلبة،
مـ ــع ت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروب ــات
واألطعمة الخفيفة لهم.

«األشغال» :فرش أكثر من مليوني م 2
من األسفلت خالل الحظر الجزئي
ً ً
العجمي :تعادل  284كيلومترا طوليا في الطرق الرئيسية والداخلية

فرش األسفلت

•

سيد القصاص

أ عـ ـ ـل ـ ــن ا ل ـ ـنـ ــا طـ ــق ا لـ ــر س ـ ـمـ ــي ب ـ ــا س ـ ــم وزارة
األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق
والـنـقــل ال ـبــري عـبــدالـلــه الـعـجـمــي عــن وجــود
خ ـطــة ل ـت ـطــويــر وإص ـ ــاح ال ـط ــرق والـ ـش ــوارع
ً
خــال فـتــرة الـحـظــر الـجــز ئــي الـحــالـيــة ،مبينا
أن ــه ت ــم ف ــرش ك ـم ـيــة تـ ـج ــاوزت م ـل ـيــونــي مـتــر
مربع من األسفلت بما يعادل  284كيلومترا
طــولـيــا فــي ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة والــداخـلـيــة في
المحافظات المختلفة ،وسيتم استكمال باقي
ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة والــداخ ـل ـيــة حـســب الخطة
الموضوعة إلنجاز األعمال.
وكشف العجمي في تصريح صحافي أنه
تــم وض ــع خـطــة لـمـعــالـجــة ال ـطــرق الــرئـيـسـيــة
والداخلية في المحافظات وذلك بعد اعتماد

الـخـلـطــة اإلسـفـلـتـيــة ال ـجــديــدة الـمـحـسـنــة في
إبريل .2019
و بـ ـي ــن أن ا ل ـ ـقـ ــول بـ ـع ــدم ا سـ ـتـ ـف ــادة وزارة
األش ـغــال الـعــامــة مــن ف ـتــرات الـحـظــر الـســابــق
غير صحيح ،فقد تم استغالل جميع فترات
ال ـح ـظــر الـ ــذي ت ــم تـطـبـيـقــه ض ـمــن االج ـ ــراء ات
اال حـتــراز يــة التي طبقت فــي ا لـبــاد للتصدي
لجائحة فيروس كورونا المستجد منذ عام
 ،2020حيث تم تنفيذ أعمال إ صــاح الطرق
وا لـشــوارع على عقود الصيانة الجارية في
ذلك الوقت ،كما أنه لم يتم رصد اي مالحظات
في أي من المناطق والطرق التي تم رصفها
باستخدام الخلطة اإلسفلتية المحسنة بها
والتي تم اعتمادها في إبريل .2019
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«الكاراكال» تدخل
الخدمة في
الحرس الوطني

طائرات الكاراكال لدى هبوطها في قاعدة الحرس

الرفاعي :مشروع الطيران العمودي يمكننا
من القيام بدورنا في إسناد أجهزة الدولة
محمد الشرهان

حرصنا على
إلحاق أفضل
العناصر
البشرية بأعرق
األكاديميات
للدراسة ونيل
الخبرة

الرفاعي

الطيران
العمودي إحدى
ثمار الخطة
االستراتيجية
الثانية للحرس
2020
فالح

اس ـت ـق ـب ــل الـ ـحـ ــرس الــوط ـنــي
في قاعدة علي السالم الجوية
طائرات الكاراكال التي وصلت
من فرنسا ،لتكون النواة األولى
لـجـنــاح الـطـيــران الـعـمــودي في
ال ـ ـحـ ــرس ،وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال
الطائرات وكيل الحرس الفريق
الركن هاشم الرفاعي ،والمعاون
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات والـ ـت ــدري ــب الـ ـل ــواء
ال ــرك ــن فــالــح ش ـج ــاع ،ومـســاعــد
آمـ ــر الـ ـق ــوة ال ـج ــوي ــة بــالـجـيــش
الكويتي العميد ركن طيار بندر
المزين ،وآمر قاعدة علي السالم
الجوية العميد ركن طيار مبارك
القحطاني.
وخ ــال اسـتـقـبــال الـطــائــرات،
قــال الــرفــاعــي« :نيابة عــن سمو
رئيس الحرس الوطني الشيخ
س ــال ــم الـ ـعـ ـل ــي ،ونـ ــائـ ــب رئ ـيــس
الـ ـح ــرس ال ـف ــري ــق أول مـتـقــاعــد
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـ ـنـ ــواف ،وعـلــى
ب ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ن ـح ـت ـف ــل ب ــدخ ــول
طــائــرات الـكــاراكــال الـخــدمــة في
الحرس الوطني ،بعد وصولها
م ــن فــرن ـســا ال ـص ــدي ـقــة ،لـتـكــون
نواة العمل في مشروع الطيران
العمودي الذي يمكن الحرس من
القيام بدوره في إسناد أجهزة
ال ــدول ــة ،مــن خ ــال نـقــل ال ـقــوات
والـ ـبـ ـح ــث واالن ـ ـق ـ ــاذ واإلخ ـ ـ ــاء
الطبي».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :حـ ــرص ـ ـنـ ــا ع ـلــى

إلحاق أفضل العناصر البشرية
بــأعــرق األكــادي ـم ـيــات لـلــدراســة
ون ـي ــل ال ـخ ـب ــرة ال ـع ـم ـل ـيــة حـتــى
أصبحوا مؤهلين للقيام بهذه
المهمة ،وأتقدم بالشكر لجميع
م ـن ـت ـس ـبــي ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي،
وفــي مقدمتهم منتسبو جناح
ال ـط ـيــران ال ـع ـمــودي لجهودهم
فــي تشغيل الـطـيــران العمودي
في منظومة الحرس العسكرية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـب ـن ـي ـت ــه ال ـت ـح ـت ـيــة
وع ـن ــاص ــره ال ـب ـش ــري ــة ،لتنفيذ
ا لـمـهــام المخطط لـهــا ،متمنيا
للجميع التوفيق والنجاح».
من جانبه ،أكــد الـلــواء الركن
ش ـج ــاع أن «مـ ـش ــروع ال ـط ـيــران
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــودي أحـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ال ـح ـي ــوي ــة الـ ـت ــي أثـ ـم ــرت عـنـهــا
الخطة االستراتيجية الثانية
للحرس الــوطـنــي ( ،)2020وقد
رأى الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـن ــور م ــن كــل
المحاور المتمثلة في الطائرات،
والـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـبـ ـش ــري ــة ،وال ـب ـن ـي ــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـف ـنــي
واإلداري».
وأشار إلى أن «فكرة مشروع
الـطـيــران الـعـمــودي تزامنت مع
مشروع توسعة معسكر سمو
ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي ،وإن ـش ــاء
الـقــاعــدة الـجــويــة الـتــي تشرفنا
بــإطــاق اســم سمو ولــي العهد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد عليها،

ت ـق ــدي ــرا ل ـب ـص ـمــات وإن ـ ـجـ ــازات
س ـ ـمـ ــوه ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـح ــرس
الوطني».
من جهته ،أوضح آمر جناح
ال ـط ـيــران ف ــي ال ـح ــرس الــوطـنــي
العقيد محمد علي أن «مشروع
ال ـط ـيــران ال ـع ـمــودي رأى الـنــور
بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ال ـ ــامـ ـ ـح ـ ــدود
م ــن الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـحــرس،
والـتـعــاون الكبير مــن إخواننا
في القوة الجوية بوزارة الدفاع
ال ــذي ــن كـ ــان ل ـهــم دور م ـهــم في
كــل مــراحــل ال ـم ـشــروع وانـتـهــاء
باستالم الطائرات».
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن «مـ ـه ــام ال ـط ـيــران
الـ ـعـ ـم ــودي ب ــال ـح ــرس الــوط ـنــي
تـ ـتـ ـلـ ـخ ــص فـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات،
خـصــوصــا م ــع تــوســع الـحــرس
في مواقعه وزيادة عدد القوات،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـط ـل ــب مـ ــرونـ ــة فــي
ال ـحــركــة وس ــرع ــة ف ــي الــوصــول
للمدى األبعد ،إضافة إلى وجود
وسيلة سريعة إلسناد القوات
فــي وزارت ــي الــدفــاع والداخلية،
وهناك مهمة أخــرى تتمثل في
البحث واإلنـقــاذ لمساعدة قوة
اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام وإدارة ال ــدف ــاع
ال ـمــدنــي بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة في
حـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــوارئ والـ ـ ـك ـ ــوارث،
فضال عن القيام باإلخالء الطبي
لــإســراع فــي إنـقــاذ المصابين
وحفظ األرواح».

الرفاعي وبعض القادة والطيارين أمام إحدى المروحيات

المشروع
رأى النور
بدعم القيادة
وتعاون زمالء
السالح في
القوة الجوية
بالدفاع
علي

 4دول تدرب فيها طيارو «الحرس»
تلقى طيارو الحرس الوطني دورات تدريب
عـلــى مــروحـيــات ال ـكــاراكــال فــي ع ــدد مــن ال ــدول
هي فرنسا واالمارات العربية المتحدة واالردن
وقطر.
كما تم تدريب عدد من المراقبين الجويين
التابعين للحرس الوطني في بريطانيا ليشكلوا
النواة االولى التي تعمل في قاعدة الشيخ مشعل
االحمد الجوية التابعة للحرس الوطني.

السيطرة على حريق بالمبنى الجديد لقصر العدل
اندلع حريق كبير مساء أمس األول في
المبنى الجديد لقصر العدل ،الذي ال يزال
قيد اإلنشاء بمنطقة العاصمة ،ولم يسفر
الحريق الذي تعاملت معه  4مراكز إطفاء
عن وقوع إصابات ،واقتصر على الخسائر
المادية.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام ،العقيد
محمد الغريب ،إن غرفة عمليات القوة تلقت
بالغا باندالع حريق في مبنى قصر العدل
الجديد( ،قيد اإلنـشــاء) ،فتم تحريك مراكز
إطفاء مراكز المدينة والهاللي والسالمية
واإلسناد الى موقع البالغ.
وأض ـ ــاف أن ــه تـبـيــن ل ــرج ــال اإلطـ ـف ــاء أن

الحريق اندلع في الدور الـ  ،15فشرعوا في
إخ ـمــاد الـنـيــران بــاسـتـخــدام م ـعــدات الــدفــع
لألدوار العليا ،وتمكنوا من الحد من انتشار
الحريق ومنع وصوله الى األدوار األخرى،
ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية
واقتصر على األضرار المادية.
وذكر الغريب أن رئيس قوة اإلطفاء العام،
الفريق خالد المكراد ،تابع تفاصيل الحادث
الذي أشرف عليه ميدانيا نائب رئيس القوة
لقطاع المكافحة ،اللواء جمال ناصر ،مشيرا
الى أن ضباط مراقبة التحقيق في حوادث
ال ـح ــري ــق ان ـت ـق ـلــوا ال ــى ال ـم ــوق ــع لـلـمـعــايـنــة
والتحقيق في أسباب اندالع النيران.

«الصداقة اإلنسانية» :وضع
استراتيجية لتطوير العمل الخيري

جانب من عمليات المكافحة

بنك الطعام :بدء استقبال
زكاة الفطر
على مدار الـ  24ساعة حتى ليلة العيد
أعلن البنك الكويتي للطعام،
بدء استقباله زكاة الفطر على
م ــدار ال ـ ــ 24ســاعــة ،حـتــى ليلة
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،حـيــث
يحرص البنك على توفير سبل
ال ــراح ــة لـجـمـيــع الـمـتـبــرعـيــن،
وذلــك مــن خــال أحــدث الطرق
المستخدمة عالميا لتحصيل
أمـ ـ ــوال ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري الـتــي
تـتـضـمــن رس ــائ ــل نـصـيــة عبر
الهواتف او من خــال الموقع
االلكتروني للبنك او من خالل
زيارة الموقع الرئيسي للبنك
في منطقة قرطبة حيث تتوافر
م ــاك ـي ـن ــة خـ ــاصـ ــة الس ـت ـق ـب ــال
التبرعات المالية.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس
إدارة البنك مشعل األنصاري،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
ان ال ـم ـقــدار ال ــواج ــب إخــراجــه
من زكاة الفطر هو صاع نبوي
مــن األرز ون ـحــوه مـمــا يعتبر
قوتا يتقوت بــه ،والـصــاع (ما
يعادل  2.5كيلوغرام من األرز
تقريبا) ،أو ما يقابله من المال
بما يعادل دينار.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف االنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري أن ــه
يـلــزم الـمــزكــي أن يـخــرج زكــاة
الفطر عن نفسه وعــن زوجته
وعـ ــن ك ــل م ــن ت ـلــزمــه نفقتهم
مــن أوالده ال ـص ـغــار ووالــديــه
إذا كـ ـ ــان يـ ـع ــولـ ـهـ ـم ــا ،م ــؤك ــدا
وجـ ــوب زكـ ــاة الـفـطــر عـلــى كل
فـ ــرد م ــن الـمـسـلـمـيــن صـغـيــرا
كـ ــان أو ك ـب ـي ــرا ،ذك ـ ــرا كـ ــان أو

مشعل األنصاري

أنثى ،بحيث يكون لديه عند
وجــوبـهــا مــا يــزيــد عـلــى قوته
وق ـ ـ ــوت ع ـي ــال ــه الـ ــذيـ ــن ت ـلــزمــه
نفقتهم ،وزائ ــدة عــن حاجاته
األصلية لليلة العيد ويومه.
وأوض ـ ــح أن اإلس ـ ــام شــرع
هـ ـ ــذه الـ ـ ــزكـ ـ ــاة لـ ـتـ ـك ــون ط ـه ــرة
لـلـصــوم مـمــا شــابــه مــن اللغو
وال ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــث ،وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ط ـع ـم ــة
ل ـل ـم ـســاك ـيــن وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن،
فتسد حاجتهم في هذا اليوم
المبارك ،كما أنها من أسباب
رس ـ ـ ــم الـ ـبـ ـسـ ـم ــة ع ـ ـلـ ــى م ـح ـيــا
المستفيدين فــي ي ــوم العيد،
وكـ ــذلـ ــك تـ ـس ــاه ــم فـ ــي تــأل ـيــف
القلوب ونشر المحبة.

اما على مستوى الخدمات االرضية فتعمل
االج ـهــزة الفنية المختصة بــالــرئــاســة العامة
للحرس الوطني حاليا على تجهيز الخدمات
االرضـ ـي ــة ال ـم ـس ــان ــدة ب ـق ــاع ــدة ال ـش ـيــخ مشعل
ال ـجــويــة ،وال ـت ــي تـشـمــل كــافــة خ ــدم ــات تــزويــد
ال ـط ــائ ــرات ب ــال ــوق ــود وال ـخ ــدم ــات الـكـهــربــائـيــة
وخ ــدم ــة س ـحــب ال ـط ــائ ــرات وخ ــدم ــة الـصـيــانــة
االرضية.

«إحياء التراث»100 :
ألف دينار
لـ  4مشاريع بالبلقان
أعـ ـلـ ـن ــت ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراث اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ،أن ـه ــا
ت ـطــرح ال ـي ــوم ع ــدة مـشــاريــع
ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ـك ـ ــل م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
م ـت ـن ــوع ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـيـهــا
بـمـســاهـمــة واحـ ـ ــدة ،مـشـيــرة
إلى أن المرحلة األولى تضم
 4مـشــاريــع خـيــريــة فــي دول
منطقة البلقان ،وهي مسجد
فــي الـبــوسـنــة ،وسـقـيــا الـمــاء
ف ــي أل ـبــان ـيــا م ــن خ ــال حفر
اآلب ـ ـ ــار وتـ ـم ــدي ــدات ال ـم ـي ــاه،
وم ــزرع ــة وق ـف ـيــة ف ــي الـجـبــل
األسـ ـ ـ ــود ،وإجـ ـم ــال ــي تـكـلـفــة
هذه المرحلة األولى 61.500
دينار.
وأض ــاف ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ،في
ب ـ ـيـ ــان ،أم ـ ـ ــس ،أن ال ـمــرح ـلــة
الثانية تشمل إ نـشــاء مركز
صحي في كوسوفا يخدم 6
قرى بحاجة شديدة لوجود
مــر كــز صحي لخدمة أهالي
ه ــذه ال ـق ــرى ،وتـبـلــغ تكلفته
 38.500دي ـ ـنـ ــار ،الف ـت ــة إل ــى
ُ
أن ه ــذه الـمـشــاريــع ت ـعــد من
الصدقة الجارية ،وال يجوز
المساهمة فيها من الزكاة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أطـلـقــت
ال ـج ـم ـع ـيــة ،أم ـ ــس ،مـشــروعــا
دع ــوي ــا تـعـلـيـمـيــا يخصص
ريـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أنـ ـشـ ـط ــة
التعريف باإلسالم الصحيح،
م ــن خ ــال دعـ ــوة ال ـجــال ـيــات
الوافدة ،ومتابعة المهتدين
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد ،وك ـ ـفـ ــالـ ــة ال ـ ــدع ـ ــاة،
لتفريغهم للدعوة إلى الله.

دعا رئيس جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية أحمد
ا ل ـصــراف المتبرعين وا لـجـهــات المختلفة والمواطنين
والــوافــديــن إلــى ض ــرورة دعــم الجمعية ومساعدتها في
تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا ال ـتــي م ــن أج ـل ـهــا تــأس ـســت الـجـمـعـيــة،
م ـتــوج ـهــا بــال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر ل ـكــل م ــن س ــاه ــم ف ــي دعــم
مسيرتها والوقوف معها ماديا ومعنويا.
وأضاف الصراف ،في تصريح صحافي أمس ،أن مجلس
ً
ً
اإلدارة وافق مؤخرا على تعيين خالد بن سبت مديرا عاما
لجمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية ،لما يتمتع به من
خبرات في العمل اإلنساني والتطوعي ،ولعالقاته المميزة
مــع مختلف الـجـهــات وال ـمــؤس ـســات الـعــامــة والـخــاصــة،
ولخبراته اإلدارية الواسعة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ت ـق ــدم ب ــن س ـبــت بــال ـش ـكــر لـمـجـلــس إدارة
الجمعية للثقة التي منحت لــه ،وأن من دواعــي ســروره
وفخره أن يكون ضمن فريق جمعية الصداقة ،وعنصرا
فـعــاال فــي تقديم مختلف خدماتها للفئات المحتاجة،
والـمـســاعــدة فــي الـعـمــل عـلــى تـطــويــر أعـمــالـهــا وتحقيق
األهداف الخيرة التي تأسست من أجلها.
وذك ــر بــن سبت أنــه جــار العمل والـتـعــاون مــع رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة على وضع استراتيجية واسعة
ال ـن ـطــاق لــارت ـقــاء بـمــا ي ـقــدم م ــن خ ــدم ــات للمستفيدين
ً
وتحقيقا لطموحات الجمعية في الوصول ألكبر شريحة
من المحتاجين.
وأوضح أن الجمعية تقدم الرعاية االجتماعية والمادية
للمحتاجين من أي جنسية كانت ،وخاصة المرضى الذين
لــديـهــم صـعــوبــات مــاديــة وكــذلــك للمساجين ومـســاعــدة
أس ــره ــم واألس ـ ــر الـمـتـعـفـفــة ،الف ـت ــا إل ــى أن م ــن مـشــاريــع
الجمعية توفير تذاكر سفر لنزالء مراكز إ يــواء العمالة
المنزلية (الفتيات) ودعــم مراكز إيــواء العمالة المنزلية
الوافدة.
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قصر العدل

قانونيون لـ ةديرجلا• :على الدولة االستعداد
خبراء
ً ً
قانونيا وفنيا للتعامل مع أنظمة الذكاء االصطناعي
• منظومتنا ال تالحق الجرائم التي ترتكب عن طريق الروبوتات أو بوسائل التقنية المجهولة المصدر
• تطوير التشريعات ضروري لمواكبة أخطار التكنولوجيا وإثبات وقوعها
حسين العبدالله

من المسؤول عن
حوادث الروبوتات؟
ومن يتولى
التعويض عنها؟

قواعد المسؤولية
التقليدية ال تتالءم
مع مواجهة الظواهر
التقنية الجديدة

ال عقوبات على
الروبوتات إذا لم
يتم التوصل إلى
الفاعل المسخر لها
بارتكاب الجريمة

ليس خياال إنما أقرب إلى الحقيقة من استغالل بعض
العصابات للروبوتات وأجهزة االتصال اإللكتروني في
ارتكاب جرائم قتل أو دهس أو اإلضرار باآلخرين أو
بانتحال صور وأصوات لبعض األشخاص ،بهدف ارتكاب
الجرائم ومن دون أن تطالهم العقوبة ،ألن القانون
ال يعاقب إال الشخص الطبيعي ،بينما اآللي أو االفتراضي
كالروبوتات فال يعاقبها القانون« ...الجريدة» عرضت
 ا ال حـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ل ا أل و ل :الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة
الرتكاب الجريمة بواسطة
ش ـ ـخـ ــص آخـ ـ ـ ـ ــر ،وسـ ـتـ ـك ــون
ال ـت ـه ـم ــة م ــوجـ ـه ــة ل ـل ـم ـن ـتــج
وا لـ ـمـ ـصـ ـن ــع أو ا لـ ـمـ ـب ــر م ــج،
والروبوت أو السيارة ذاتية
القيادة وسيلة في ارتكاب
جريمة.
 اال حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ا لـ ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي:المسؤولية ا لـجــزا ئـيــة على
مــن ي ـســيء اس ـت ـخــدام كـيــان
الذكاء االصطناعي الرتكاب
جـ ــري ـ ـمـ ــة ،وه ـ ـنـ ــا ي ـس ـت ـب ـعــد
المبرمج والمنتج والمصنع
م ـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـجــزائ ـيــة ،ل ـعــدم نـسـبــة أي
خ ـ ـطـ ــأ مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ويـ ـت ــم
إرجاع السبب لمن يستخدم
اإلجـ ـ ــراء ات ال ـعــاديــة لـنـظــام
ا لــذ كــاء اال صـطـنــا عــي بشكل
غـ ـي ــر مـ ـن ــا س ــب ألداء ع ـمــل
إجرامي.
 اال حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ا لـ ـ ـث ـ ــا ل ـ ــث:المسؤولية المباشرة ،ويتم
إلحاق المسؤولية مباشرة
بكيان الذكاء االصطناعي،
كـمــا يـتــم تحميلها لــأ فــراد
ع ــادة ،وم ـع ـلــوم أن كـيــانــات
ا لــذ كــاء االصطناعي تعتبر
غ ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـم ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة،
ب ـس ـبــب ع ـج ــزه ــا ك ــاألط ـف ــال
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــن وم ـ ـ ـ ـ ــن ف ــي
حـ ـكـ ـمـ ـه ــم ،ف ـ ـي ـ ـلـ ــزم عـ ـن ــده ــا
إ ث ـ ـبـ ــات مـ ــا إذا كـ ـ ــان ن ـظ ــام
ا لــذ كــاء اال صـطـنــا عــي يتخذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ع ـم ــل
إجرامي أو يخفق في اتخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراء ،وي ـع ـت ـبــر ت ـحــديــد
ال ـق ـص ــد ال ـج ـن ــائ ــي إلث ـب ــات
ما إذا كــان البرنامج يعمل
ب ـش ـك ــل خ ــاط ــئ ف ـي ــدف ــع عــن
نفسه بــا لـمـســؤو لـيــة كــد فــاع
ا لـشـخــص الطبيعي بحجة
الجنون؟ وهل يمكن للذكاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـتـ ــأثـ ــر
بفيروس إلكتروني أن يدفع
ع ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة
بسبب اإلكراه؟».
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذه هــي
االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ال ـ ـثـ ــاثـ ــة مــن
إسناد المسؤولية الجزائية
ع ـنــد ارتـ ـك ــاب ك ـي ــان ال ــذك ــاء
الصناعي فعال يعد جريمة،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ا ل ـ ـت ـ ـشـ ــر ي ـ ـعـ ــات
ا لـ ـ ـح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـس ـ ـتـ ــو عـ ــب أي
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ،لـ ـك ــن ب ــاإلمـ ـك ــان
إجراء دراسات أعمق لبحث
احتماالت أخرى قد تحتاج
الى تدخل تشريعي.

الحماية الجنائية
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد رئ ـيــس
قـســم الـقــانــون الـجــزائــي في
كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ب ـج ــام ـع ــة
الكويت د .حسين بوعركي
أن استخدام تقنيات الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ومـ ــا تـشـهــده
ا لـثــورة الصناعية والتقدم

هذه القضية على عدد من الخبراء القانونيين الذين أكدوا
وجود فراغ تشريعي يتطلب من مجلس األمة اإلسراع
إلى إغالقه ،حتى ال يكون الذكاء االصطناعي منفذا جديدا
للعصابات والمافيات الرتكاب الجرائم.
إلى ذلك ،قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية
د .فيصل الكندري إنه «لمواجهة األخطاء التي ترتكب
بواسطة كيان الذكاء االصطناعي ،والتي قد تشكل جرائم

كيانات الذكاء
االصطناعي غير
قادرة على تحمل
المسؤولية الجزائية
لعجزها كاألطفال
والمجانين ومن في
حكمهم
الكندري
ال ـت ـك ـنــولــوجــي م ــن أهـ ــم مــا
ي ــواج ــه ال ـم ـشــرع الـجـنــائــي،
ف ــي ك ــل ا ل ـت ـشــر ي ـعــات ،ليس
فقط لما يتيحه هذا التطور
مـ ـ ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل جـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ــي
ارتـكــاب الـجــرائــم ،بــل أيضا
لـ ـم ــا يـ ـف ــرض ــه مـ ــن ضـ ـ ــرورة
إ ض ـفــاء ا لـحـمــا يــة الجنائية
ع ـل ــى ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـج ــدي ــدة
ال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ـت ــول ــد عـ ــن ه ــذا
التطور ،أو في عبارة أدق،
قيامه بتجريم األفعال التي
م ــن شــأن ـهــا اإلض ـ ــرار بـهــذه
المصالح».
و ت ـ ــا ب ـ ــع ب ـ ــو ع ـ ــر ك ـ ــي« :إذا
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة
ت ـن ـط ـب ــق ،بـ ــداهـ ــة ،ع ـل ــى كــل
أ نـ ـ ـ ـ ــواع ا ل ـ ـقـ ــوا ن ـ ـيـ ــن ،إال أن
آ ث ــار هــذا ا لـتـطــور تنعكس،
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،عـ ـل ــى
ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـجـ ـن ــائ ــي الـ ــذي
ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
ا لـعــام وا لـحـقــوق األساسية
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع واألف ـ ـ ـ ــراد ،عـلــى
الـ ـنـ ـح ــو الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـجـ ـسـ ـي ــم بـ ـه ــذا
النظام ،وتلك الحقوق ،حال
غ ـيــاب الـتـنـظـيــم الـقــانــونــي،
لظاهرة إجرامية جديدة».
واستطرد« :يمكن تعريف
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي بــأنــه
االستخدام اآللي للتقنيات
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـحـ ــو
ا لـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــم دون تـ ــدا خـ ــل
إرادي لحظة إ تـيــان الفعل،
ويـ ـ ــوضـ ـ ــح ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــري ــف
م ــدى م ــا ي ــواج ــه ،ع ـلــى هــذا
الـنـحــو ،الـمـشــرع الـجـنــائــي،
بــل القانون الجنائي ذا تــه،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـ ـ ــى مـ ـب ــدأ
المسؤولية الشخصية ،من
تـ ـح ــدي ــات جـ ــديـ ــدة ،ف ـي ـثــور
من ثم التساؤل حينما يتم
ار تـكــاب الجريمة مــن خالل

عمدية أو غير عمدية علينا أن نحدد ثالثة احتماالت بكيفية
ارتكاب الجريمة ،لنحدد بعدها الشخص الذي ستسند إليه
المسؤولية الجزائية ،وبالمثالين التاليين نستطيع أن نفهم
االحتماالت الثالثة :سيارة بقيادة ذاتية صدمت شخصا
فأصابته ،وروبوت يجري عملية جراحية فيحدث خطأ نتج
عنه إصابة أو وفاة».
وأضاف الكندري« :إذن لنا أن نحدد اآلتي:

ضرورة إضفاء
الحماية الجنائية
على المصلحة
التي قد تتولد عن
هذا التطور
وتجريم األفعال
المضرة بها
بوعركي

إح ــدى ه ــذه الـتـقـنـيــات ،عن
مدى مالء مة تطبيق قواعد
المسؤولية التقليدية على
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــواهـ ــر
الجديدة».
واردف « :س ـ ـ ــوف ن ـح ــدد
ثـ ــاثـ ــة عـ ـن ــاص ــر يـ ـمـ ـك ــن أن
تـشـكــل تــوجـيـهــا لـلـسـيــاســة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة
ب ـم ــواج ـه ــة هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة،
وهـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص االع ـ ـت ـ ـبـ ــاريـ ــة
ا لـتــي تـقــوم بخلق اآل لـيــة او
اس ـت ـح ــداث ـه ــا ،وم ـســؤول ـيــة
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص االع ـ ـت ـ ـبـ ــاريـ ــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
هــذه ا لــو ســا ئــل ،ومسؤولية
الشخص الطبيعي يمكن أن
تتأسس على فكرة الفاعل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــوي ،وعـ ـلـ ـي ــه ي ـجــب
تدخل المشرع للنص على
التجريم ،وتشديد العقوبة
في حاالت ارتكاب الجرائم
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــل ،ف ـض ــا
ع ـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة كـ ــال ـ ـن ـ ـصـ ــب
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ـ ــر وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا،
و ي ـم ـكــن أن ي ـنــص ا لـمـشــرع
عـ ـل ــى تـ ـش ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات
حـ ـ ــال ار تـ ـ ـك ـ ــاب أي جــر ي ـمــة
ب ــواسـ ـط ــة ت ـق ـن ـي ــات ال ــذك ــاء
االصطناعي».

تحديات تشريعية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ـ ـ ـ ــر أسـ ـ ـت ـ ــاذ
الـقــانــون الـجــزائــي فــي كلية
ال ـح ـق ــوق ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
د  .مـ ـحـ ـم ــد ا لـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي أن
أنظمة ا لــذ كــاء االصطناعي
س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــل أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
لـلـقــانــون الـكــويـتــي ،فــي ظل
توغلها في مناحي الحياة

أنظمة تشكل أحد
أهم التحديات
التشريعية للقانون
الكويتي
في ظل توغلها
بمناحي الحياة
المختلفة
التميمي

المختلفة ود خــو لـهــا ســوق
العمل العالمي في مختلف
م ـ ـيـ ــادي ـ ـنـ ــه ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا أل ـ ــزم
العديد من المشرعين إفراد
معالجات قانونية خاصة
لـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـ ـمـ ــا ف ـ ـعـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد
األورو بــي بوضع مجموعة
الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فــي
القانون المدني للروبوت،
وتبني العديد من الواليات
األم ـيــرك ـيــة قــوان ـيــن خــاصــة
للذكاء االصطناعي.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي أن
اإلشكالية الرئيسية تكمن
في فكرة استقاللية الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ع ــن اإلن ـس ــان
ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،وه ــو
م ــا ت ـب ـل ــور ف ــي صـ ــور ع ــدة،
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ذات ـ ـيـ ــة
القيادة واآلالت المصنعية
فـ ــي ال ـم ـع ــام ــل وال ـم ـص ــان ــع
وال ـم ـخ ـت ـبــرات ،ول ـمــا كــانــت
أنظمة ا لــذ كــاء االصطناعي
قابلة لالختراق من عناصر
بـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى
اس ـت ـي ـعــاب أفـ ـع ــال ال ــدخ ــول
غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع لـ ـ ـه ـ ــذه
األن ـظ ـمــة ،م ــن خ ــال قــانــون
ر ق ــم  63لـسـنــة  2015بـشــأن
م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة جـ ـ ــرائـ ـ ــم ت ـق ـن ـي ــة
المعلومات.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـع ــاق ــب
قـ ـ ــانـ ـ ــون مـ ـك ــافـ ـح ــة جـ ــرائـ ــم
تقنية المعلومات االختراق
ا ل ـ ـم ـ ـجـ ــرد ا ل ـ ـ ـ ــذي ال يـ ـه ــدف
مرتكبه سوى الدخول غير
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام اآلل ـ ــي
ل ـ ـلـ ــذكـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي أو
االخـتــراق الـمــوصــوف الــذي
يـ ـ ـه ـ ــدف م ــرتـ ـكـ ـب ــه إلح ـ ـ ــداث
تـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
والـمـعـلــومــات والـمـعـطـيــات
ســواء بالسرقة أو التغيير

أو الحذف أو اإلضافة ،كما
أن قـ ــوا عـ ــد قـ ــا نـ ــون ا لـ ـج ــزاء
ال ـكــوي ـت ـيــة قــاب ـلــة -جــزئ ـيــا-
السـتـيـعــاب بـعــض الـجــرائــم
التي ترتكب من خالل هذه
األنظمة عبر اختراقها ،كما
لو اخترقت أنظمة روبوتات
المركبات ذاتية القيادة من
أجـ ــل ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات قـتــل
أو إ ص ـ ــا ب ـ ــات أو ه ـج ـم ــات
إر ه ــا بـ ـي ــة أو خ ـط ــف را كـ ــب
ا ل ـمــر ك ـبــة أو ا ن ـت ـحــال صـفــة
الغير أو جرائم التزوير».
وا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك« :إال أن
المشكلة تكمن في األضرار
وا لـجــرا ئــم ا لـتــي ترتكب من
ق ـب ــل الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
دون ت ـ ــد خ ـ ــل خـ ـ ــار جـ ـ ــي أو
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق تـ ـقـ ـن ــي ،وهـ ـ ــو مــا
يحدث مع المركبات ذاتية
القيادة واآلالت التي تتحكم
ف ـي ـهــا وت ـق ــوده ــا ال ــروب ــوت
وليس اإل نـســان ،وا لـتــي من
شأنها نقل عنصر السيطرة
ال ـف ـع ـل ـيــة م ــن اإلنـ ـس ــان إلــى
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،بـمــا
ف ـي ـهــا م ــن ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
الـمـتـعـلـقــة بــالـعـمـلـيــة مـحــل
الـتـنـفـيــذ ،ول ـمــا ك ــان الــذكــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
مـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــج أو سـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة فـ ـه ــو
يـ ـخـ ـض ــع ألح ـ ـ ـكـ ـ ــام قـ ــانـ ــون
ر قــم  39لـسـنــة  2014بشأن
حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ،وال ــذي
يـ ـن ــص فـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــادة  9م ـنــه
عـ ـل ــى حـ ــق ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك فــي
ضـ ـم ــان ص ـح ـتــه وســام ـتــه
ع ـن ــد ت ـ ــزوي ـ ــده ب ـ ــأي سـلـعــة
أو خ ـ ـ ــد م ـ ـ ــة ،األ م ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ــذي
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ـهـ ــض مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
المورد ،سواء كان شخصا
طبيعيا أو ا عـتـبــار يــا ،وفق
ن ـص ــوص الـ ـق ــان ــون ،وع ـلــى
األخص المادة  16منه ،إذا
علم بوجود عيب في أنظمة
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي الـتــي
وردها للمستهلك.

تحديد المسؤول
وأش ــار الـتـمـيـمــي إل ــى أن
الصعوبة بشأن المسؤولية
ال ـج ــزائ ـي ــة ألن ـظ ـم ــة ال ــذك ــاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي تـ ـكـ ـم ــن ف ــي
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ع ــن
ا ل ـجــر ي ـمــة أو ا ل ـض ــرر ا ل ــذي
أح ـ ــدثـ ـ ـت ـ ــه ت ـ ـلـ ــك األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة،
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـل ــل
اإل نـســان الطبيعي صاحب
ن ـظــام ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
م ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة
واتـخــاذ ال ـقــرار ،األمــر الــذي
ي ـق ـط ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـس ـب ـب ـيــة
ف ـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـش ـخ ــص
ال ـط ـب ـي ـع ــي ط ــالـ ـم ــا أنـ ـ ــه لــم
ي ـث ـبــت وج ـ ــود خ ـل ــل ســابــق
يـ ـ ــر جـ ـ ــع إ ل ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ــة أو
بــرمـجــة أو تـصـمـيــم الــذكــاء
االصطناعي.
وأف ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن الـ ـ ــدولـ ـ ــة قــد
ت ـ ـكـ ــون م ـس ــاه ـم ــا رئ ـي ـس ـيــا

ضرورة مراجعة
تشريعات
الجزاء والجرائم
اإللكترونية وهيئة
االتصاالت لمواكبة
الجرائم
الهاملي
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـق ــق ا ل ـ ـجـ ــر ي ـ ـمـ ــة أو
ال ـ ـضـ ــرر مـ ــن خـ ـ ــال ال ــذك ــاء
اال ص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ــي ،حـ ـ ـي ـ ــث إن
هـ ــذا األخـ ـي ــر ص ـم ــم لـيـعـمــل
و ف ــق بـيـئــة ذ ك ـيــة م ــن حيث
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب مـ ـن ــه ق ــراء تـ ـه ــا
وتــرجـمـتـهــا وات ـخــاذ الـقــرار
ال ـص ـح ـيــح ب ـشــأن ـهــا ،فـعـلــى
سبيل المثال تعتبر رداء ة
الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـلـطــرقــات،
والتي تتسبب فيها الدولة
ع ـن ـص ــرا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ع ــدم
قـ ــدرة ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
ع ـلــى ق ـ ــراء ة ت ـلــك ال ـعــامــات
أو التعامل مع بيئة الطريق
واتخاذ القرار المناسب.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة أن
ت ـس ـت ـع ــد ال ـ ــدول ـ ــة ق ــان ــون ـي ــا
وف ـ ـن ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع كــل
أنظمة الذكاء االصطناعي،
بـ ـم ــا ت ـح ـم ـل ــه م ـ ــن ج ــوان ــب
إيجابية وسلبية ،من خالل
تطوير المنظومة القانونية
المدنية والجزائية ،عالوة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة
وال ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـ ــذي س ـت ـس ـمــح
ال ــدول ــة م ــن خــالــه بــإدخــال
أنظمة الذكاء االصطناعي.

مراجعة
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـه ــام ـل ــي أن
ال ـم ـشـ ّـرع الـكــويـتــي مـطــالــب
ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـقـ ـسـ ـمـ ـيـ ـه ــا
اإل جــرا ئــي والعقابي ،وذ لــك
ل ـم ــواك ـب ــة ال ـت ـط ــور الـتـقـنــي
والتكنولوجي الذي فرضته
تطبيقات الذكاء الصناعي.
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــي:
إن ا لـ ـتـ ـش ــر يـ ـع ــات ا ل ـح ــا ل ـي ــة
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاراة
الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة ال ـتــي قد
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة ع ــن
طـ ـ ــريـ ـ ــق أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـتـ ـحـ ـك ــم
عـ ــن ُبـ ـع ــد أو ا لـ ـمـ ـم ــار س ــات
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـت ــي
بــدت تستخدم المجسمات
االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي جـ ــرائـ ــم
النصب والغش.
ويوضح أن على المشرع
م ــراجـ ـع ــة ق ــوانـ ـي ــن الـ ـج ــزاء
وجرائم تقنية المعلومات
وهيئة اال تـصــاالت وتقنية
المعلومات ،مع االستعانة
ب ـخ ـب ــراء مـتـخـصـصـيــن فــي
ال ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـيــة وال ــذك ــاء
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي لـ ـ ـه ـ ــذا لـ ـع ــال ــم،
للوصول الى كيفية إثبات
وم ـ ـسـ ــاء لـ ــة وال ـ ـحـ ــد م ـن ـه ــا،
ّ
وذ لـ ـ ـ ــك ألن و قـ ـ ـ ــوع أي مــن
الجرائم المنبثقة ّمن الذكاء
ال ـص ـنــاعــي س ـي ــرت ــب إع ـفــاء
الجناة من العقاب لصعوبة
إث ـ ـبـ ــات أدلـ ـ ــة الـ ـج ــريـ ـم ــة أو
الوصول الى مرتكبها.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

باب المرافعة
ُمغلق!
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا ب ـعــض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
المحكمتين؛ الكلية واالستئناف،
بحجز صحف القضايا والطعون
للحكم ،رغــم عــدم صحة اإلعــان
أو اإلخطار فيها أو ّعدم تمكين
الـمـتـقــاضـيــن م ــن ح ــق ــي ال ــدف ــاع
واالط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـن ــدات
ت ـس ـت ـلــزم م ــن رؤس ـ ــاء الـمـحــاكــم
وال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وج ـ ـهـ ــاز
التفتيش القضائي التنبه لها
والتنبيه بشأن خطورتها على
حــق التقاضي المعتمد أساسا
على مبدأ المواجهة.
ورغم أحقية الدوائر القضائية
فــي إص ــدار مــا تـشــاء مــن ق ــرارات
وأحكام في النزاعات المعروضة
أمامها ،دون ان يصادرها أحد
ّ
بذلك ،فإن ذلك مشروط بضرورة
ات ـب ــاع ـه ــا ع ـ ــددا م ــن ال ـض ــواب ــط
الـتــي يجب الــوقــوف عليها أوال
واالل ـت ــزام بـهــا ،فــالـعــدالــة مـقــررة
لطرفي الخصومة ،وما القضاء
ّ
إل مقرر لها ،وذلــك حتى يشعر
أطرافها بتحقيقها قوال وعمال،
اب ـ ـتـ ــداء ب ــااللـ ـت ــزام بـضــوابـطـهــا
اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة ،ثـ ــم ال ـم ــوض ــوع ـي ــة
وان ـ ـت ـ ـهـ ــاء بـ ـس ــام ــة تـسـبـيـبـهــا
لألحكام.
وخ ـل ـ ّـو الـمـحــاكـمــات م ــن تلك
ال ـضــوابــط يـعـنــي إه ــداره ــا حق
الـتـقــاضــي ال ــذي كفله الــدسـتــور
ّ
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرع بـ ـق ــوانـ ـي ــن
المرافعات واإلج ــراءات وتنظيم
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـ ـ ــى اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـي ــه
بــوضــوح ،بما يعززه من قواعد
ون ـ ـص ـ ــوص ت ـح ـم ـي ــه وت ــرف ــض
التعدي عليه ،وتوجب البطالن
تصرف ّ
لكل ّ
يحد منه.
وم ـه ـم ــا ب ـل ـغ ــت االعـ ـتـ ـب ــارات
التي تنطلق منها بعض الدوائر
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ب ـ ــرف ـ ــض ط ـل ـب ــات
فـتــح ب ــاب الـمــرافـعــة الـتــي تـقـ ّـدم،
خــاصــة بــرفــض تـلــك الـمـعـتـمــدة
على اعـتـبــارات تنال مــن سالمة
ش ـكــل ال ـم ـحــاك ـمــة ،ك ــاإلع ــان أو
عــدم صحة المطالبات المقامة
أو بـ ـح ــق الـ ـمـ ـتـ ـق ــاض ــي ،وك ـ ــان
م ــن ال ــواج ــب ع ـلــى ت ـلــك ال ــدوائ ــر
صــات لها وتمكين أطرافها
اإلنـ ّ
االطالع والمواجهة.
ي
حق
من
ّ
ورغـ ــم ت ـلــقــي ب ـعــض ال ــدوائ ــر
ل ـط ـل ـب ــات ف ـت ــح ب ـ ــاب ال ـم ــراف ـع ــة
الـمــدعـمــة ب ـ ــاألوراق ّ كــالـمــذكــرات
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ،ف ــإن ـه ــا تــرفــض
اإلش ــارة اليها فــي صــدر الحكم
رغ ـ ــم وجـ ـ ـ ــوب ذل ـ ــك ق ــان ــون ــا أو
كــأن ـهــا ،مــع الـتـقــديــر لمنهجها،
تـبـعــث بــرســائــل م ـفــادهــا رفــض
م ـ ـ ـبـ ـ ــدأ تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات ف ـت ــح
بـ ــاب ال ـم ــراف ـع ــة ،رغـ ــم مـخــالـفـتــه
للقوانين ،أو انـهــا ال تــرغــب في
ّ
االس ـت ـمــرار بـنـظــر ال ــدع ــوى ،ألن
لديها العديد من الدعاوى ،ومن
يــرغــب االسـتـمــرار فــي ذلــك عليه
ال ـط ـعــن أمـ ــام ال ـم ـحــاكــم الـعـلـيــا،
مع
وهــو أيضا منهج يتعارض ّ
صــريــح الــدس ـتــور ال ـم ـقــرر لحق
التقاضي ،إذ ال يضير العدالة أن
تتمهل في تمكين المتقاضين من
االطالع على الدفاع والمستندات
ّ
المقدمة منهم ،خاصة أن بعض
ّ
ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن ي ـت ـع ــم ــد ت ـق ــدي ــم
ال ـم ـس ـت ـنــدات ف ــي آخـ ــر جـلـســات
ال ـخ ـص ــوم ــة ،وهـ ــو أمـ ــر ال ذن ــب
لــأطــراف اآلخــريــن فــي الــدعــوى
ّ
لتحمله أو أنها ال تمكنهم حتى
مــن االطـ ــاع عـلــى تـقــاريــر إدارة
الخبراء للوقوف على مراكزهم
القانونية.
ما أتمناه أن تنصت الدوائر
القضائية أكثر الى طلبات فتح
باب المرافعة ،وأن تمنح أطراف
الخصومة تأجيالت ولو قصيرة،
ول ــو أن ـهــا ال ت ـت ـجــاوز األس ـبــوع
الـ ــواحـ ــد لـ ـل ــرد ع ـل ــى م ــا ي ـقــدمــه
الخصوم ،إعماال لمبدأ المواجهة
أو فتح بــاب المرافعة إذا طرأت
م ـس ـت ـنــدات م ــن شــأن ـهــا الـفـصــل
بالدعوى أو فتح بــاب المرافعة
للمتقاضي الذي لم يحضر ،وعلم
بتداول دعــواه ولــم يثبت صحة
إع ــان ــه ب ـش ـخ ـصــه ،وه ــي صــور
جدية تتطلب من الدوائر النظر
إليها ،وال يضيرها إصدار قرارات
بقبولها بما يكفل حق التقاضي
مبدأ المواجهة.
ويصون ّ
كما أتمنى من جهاز التفتيش
القضائي أن يلتفت الــى النهج
الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـب ـع ــه بـ ـع ــض الـ ــدوائـ ــر
القضائية في ذلــك ،السيما بما
يتسبب مــن ض ــرر عـلــى أط ــراف
ال ـخ ـصــومــة ب ـس ـبــب ت ـجــاهــل أو
رفـ ـ ــض تـ ـل ــك الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ل ـط ـل ـبــات
فـتــح ب ــاب ال ـمــراف ـعــة ،خــاصــة أن
ّ
ذلــك األمــر يتصل بالعمل الفني
المرتبط بسالمة شكل المحاكمة،
ول ـم ــا ي ـع ــده م ــن تـفـعـيــل ألف ـكــار
المعالجة الداخلية ،وبأن القضاء
ي ـطـ ّـهــر نـفـســه بـنـفـســه ،ويـعــالــج
أخـطــاءه بذاته وبالطريقة التي
ت ـت ــاءم م ــع الـخـصــوصـيــة الـتــي
ّ
يتعين أن يحظى بها.
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«البيئة» :حماية الشواطئ من التعديات المضرة

«اإلفراط في استخدامها باألنشطة البشرية غير المنضبطة يؤدي إلى تدهور موائل الكائنات البحرية»
أك ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد،
أ م ـ ـ ــس األول ،أ هـ ـمـ ـي ــة ح ـم ــا ي ــة
الشواطئ الكويتية من التعديات
ال ـتــي تـضــر الـبـيـئــة واالق ـت ـصــاد
وال ـم ـج ـت ـم ــع ،وتـ ـح ــرم األجـ ـي ــال

الـ ـق ــادم ــة مـ ــن االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع بـهــا
وبما تحويه من تنوع احيائي.
ً
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة لـ ــه ،مـمـثــا
عــن وزي ــر الـنـفــط وزي ــر التعليم
ال ـع ــال ــي د .مـحـمــد الـ ـف ــارس ،في
افتتاح معرض الرسوم البيئية
ل ـط ـل ـب ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول

الكويت تحصد المركز األول في المسابقة البيئية

ُ
أعلنت أسماء الطالب الفائزين في المسابقة
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــرس ــوم ــات وال ـل ــوح ــات
الفنية ،وكــذلــك كتابة المقالة العلمية ،مــن كل
دولة على حدة ،كما تم إعالن الفائزين الثالثة
على مستوى المنطقة البحرية للمنظمة ككل.
وجــاء في المركز األول الطالب علي شاكر من
الكويت بمدرسة عبدالرحمن اللوقيان «ابتدائي

بنين» ،وفي الثاني الطالبة مناير البوعلي من
البحرين بمدرسة المعارف ،في حين نال المركز
الـثــالــث الـطــالـبــة ابـتـهــال بـنــت سعيد الريامية
مــن سلطنة عـمــان بـمــدرســة ام الخير للتعليم
األساسي ،والثالث مكرر الطالب محمد الكحالي
من سلطنة عمان بمدرسة المصباح للتعليم
األساسي.

أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـن ـظ ـم ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
لحماية البيئة البحرية ،احتفاء
بــذكــرى توقيع اتفاقية الكويت
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـل ـت ـع ــاون ل ـح ـمــايــة
البيئة البحرية والساحلية من
التدمير والتلوث والتعدي على
الشواطئ ،والسعي لرفع مستوى
ال ــوع ــي الـبـيـئــي ل ــدى المجتمع
لهذه القضايا.
وقال األحمد إن هذه االتفاقية،
الـتــي أبــرمــت عــام  ،1978أثمرت
إنشاء المنظمة الدولية لحماية
البيئة البحرية التي تستضيفها
الكويت ،مبينا أن المعرض جاء
أيضا بالتزامن مــع يــوم البيئة
اإلقليمي.

تضرر الشواطئ

ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ أدت إلـ ـ ــى ض ــرره ــا
وت ـغ ـيــرهــا ،ح ـيــث ك ــان ــت تتميز
بـ ـك ــونـ ـه ــا حـ ــاض ـ ـنـ ــة لـ ـك ــائـ ـن ــات
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ن ـب ــات
ُ
ال ـم ــان ـج ــروف ،ك ـمــا ك ــان ــت تـعــد
مكانا آمنا لتعشيش السالحف
ال ـب ـح ــري ــة واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـط ـيــور
المهاجرة.
وأضــاف أن الشواطئ اآلن لم
تعد مفتوحة ،و لــم تعد رمالها
ذهبية يستمتع بها رواد البحر
كـمــا كــانــت قـبــل  50عــامــا ،حيث
كثرت عليها األنشطة البشرية
والصناعات والشاليهات على
امتداد المناطق البحرية شماال
وجنوبا.
وذكر أن اإلفراط في استخدام
ال ـشــواطــئ بــاألنـشـطــة الـبـشــريــة
غـ ـي ــر ال ـم ـن ـض ـب ـط ــة يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
تـ ــدهـ ــور ت ــدريـ ـج ــي فـ ــي م ــوائ ــل

الكائنات البحرية ،قائال إن من
أب ــرز ال ـت ـعــديــات؛ إل ـقــاء القمامة
وال ـم ـل ــوث ــات الــزي ـت ـيــة الـنـفـطـيــة
وتجريف الرمال والطين والردم،
إ لــى جــا نــب التنمية الساحلية،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات غ ـيــر
المراعية ُ
للبعد البيئي.
ومن جهته ،قال القائم بأعمال
األم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـم ـن ـظ ـمــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة
البحرية د .جاسم بشارة ،إن عدد
المشاركات في المسابقة البيئية
لـهــذا الـعــام والـتــي أقيمت تحت
شعار «التعدي على الشواطئ...
تــدمـيــر للبيئة الـســاحـلـيــة» بلغ
 170لــوحــة ورس ـمــة و 54مقالة
ألب ـنــائ ـنــا ال ـط ـل ـبــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن م ــوض ــوع الـمـســابـقــة يعكس
األهـ ـمـ ـي ــة ال ـب ــال ـغ ــة لـلـمـحــافـظــة
ع ـلــى الـبـيـئــة الـســاحـلـيــة وال ـتــي

ً
«القانوني للتدريب» ينظم برنامجا لصياغة المذكرات واللوائح
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ع ـلــى

العصار تناول كيفية إعداداها وتعريفها والقرارات الالئحية وأركانها
نظم معهد الـكــويــت الــدولــي
الـ ـق ــان ــون ــي ل ـل ـت ــدري ــب األه ـل ــي

التابع لكلية القانون الكويتية
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن

القانونيين ،البرنامج التدريبي
ح ــول كـيـفـيــة إج ـ ــراء الـصـيــاغــة

القانونية السليمة للمذكرات
والقرارات واللوائح مؤخرا عن
ب ـع ــد ،وال ـ ــذي ق ــدم ــه ع ـلــى مــدى
يومين أستاذ القانون العام في
الكلية د .يسري العصار.
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــار خـ ــال
البرنامج كيفية إعداد المذكرة
القانونية ،وتعريفها والقرارات
الــائـحـيــة وال ـفــرديــة وأركــانـهــا
وأنــواع ـهــا وتـنـفـيــذهــا ودواف ــع
إلغائها أو سحبها.
وق ـ ـ ـ ــال إن مـ ـ ــذكـ ـ ــرة ال ـت ـظ ـل ــم
اإلداري تتضمن مجموعة من
الـنـقــاط الـهــامــة مـنـهــا« :مـيـعــاد
التظلم وبـيــانــات مقدم التظلم
أو ممثله الـقــانــونــي ،وبيانات
ال ـج ـهــة ال ـم ـق ــدم إل ـي ـهــا الـتـظـلــم
وممثلها القانوني ،وموضوع
الـتـظـلــم ،واألس ــان ـي ــد والـحـجــج
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـع ـت ـم ــد ع ـل ـي ـه ــا م ـق ــدم
التظلم» ،مشيرا إلى أن المذكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـش ـمــل ال ـم ـطــال ـبــة
بالحقوق الوظيفية كالتعيين

وال ـتــرق ـيــة وال ـم ـك ــاف ــآت ،وكــذلــك
ال ـم ـطــال ـبــة ب ـح ــق م ــن ال ـح ـقــوق
ال ـع ــام ــة ال ـف ـكــريــة والـسـيــاسـيــة
واالجتماعية ،ويتم توجيهها
ع ـ ـ ــادة إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات اإلداريـ ـ ـ ــة
الـ ـع ــام ــة ،أو ال ـج ـه ــات ال ـتــاب ـعــة
للقانون الخاص.
وع ـ ــن ال ـ ـفـ ــرق ب ـي ــن صـحـيـفــة
الدعوى والمذكرة القانونية ،قال
العصار« ،إن صحيفة الدعوى
هي اإلجراء األول في الخصومة
وهي الصيغة اإلجرائية الالزمة
لـطــرح الــدعــوى أم ــام المحكمة،
ب ـي ـن ـم ــا ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ـق ــان ــون ـي ــة
تكون مكملة لصحيفة الدعوى
وش ـ ــارح ـ ــة لـ ـم ــا ورد ف ـي ـه ــا أو
مكملة للدفاع الشفوي الذي يتم
تقديمه في جلسة المحكمة».
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـصـ ــار ان ـ ـ ــه ي ـم ـكــن
تعريف القرارات الالئحية بأنها
تتضمن قــواعــد عامة ومجردة
وت ـصــدرهــا الـسـلـطــات اإلداريـ ــة
المختصة كي تطبق على عدد

يسري العصار

غ ـي ــر م ـع ـيــن وغـ ـي ــر مـ ـح ــدد مــن
األش ـ ـخـ ــاص ،ب ـي ـن ـمــا ال ـ ـقـ ــرارات
الفردية تخص شخصا بعينه.
وتناول العصار كيفية تحصين
بعض أنواع القرارات من رقابة
القضاء ،والـفــرق بين الـقــرارات
المؤقتة وتلك المستمرة ،كما
اس ـت ـع ــرض أسـ ـب ــاب وأســال ـيــب
إنهاء القرار اإلداري.

عبدالله األحمد

تعد مــن أكـثــر البيئات هشاشة
اذ يستدعي ذل ــك ات ـخــاذ جميع
السياسات واالجراءات القانونية
والـتـشـغـيـلــة مــن اج ــل حمايتها
وتقليل العبء البيئي عليها.

«ورتل» تنظم برنامجي «صغار
يرتلون» و«احفظ معي»
قال رئيس قسم الحلقات بإدارة
"ورتل" لشؤون القرآن الكريم
والسنة النبوية الشيخ عمر
الكندري ،إن اإلدارة تقيم حلقات
"صغار يرتلون" التي يقدمها
املشرف الفني باإلدارة الشيخ
محمد حمدان عبر تطبيق
"زووم" .وأضاف الكندري ،في
تصريح صحافي أمس ،إن
الحلقات تقام يومي االثنني
والخميس ضمن فعاليات
امللتقى الرمضاني ،وتتناول
بعض معاني اآليات والكلمات
في حزب "األعلى" مع إعطاء
قيمة تربوية في كل حلقة عن
الصالة والصوم والقرآن وبر
الوالدين واإلحسان إلى الناس.
وتابع :كما تنظم "ورتل" برنامج
"احفظ معي" ملساعدة الصغار
على حفظ سورة فصلت والذي
يقدمه الشيخ محمد خلف
يومي األحد واألربعاء ،وكذلك
برنامج خواطر سورة فصلت.
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«عبيد» تسونامي انتخابي
قادم
قيس األسطى
نصيحة من القلب إلى الحكومة بأن ًتتجنب التدخل في
انتخابات ًالدائرة الخامسة ،وخصوصا أن وضعك يا حكومة
المجاالت ،وإحساس
مهزوز جدا ،فأداؤك ضعيف في كل
ً
أي ناخب في هذه الدائرة أنك تساندين مرشحا آخر ضد
الدكتور عبيد الوسمي سيجعل حتى المتردد في الحضور
ينفض الكسل عن نفسه ويحضر للتصويت لعبيد.
شهدت األي ــام القليلة الماضية ردود أفـعــال متباينة حول
إعالن الدكتور عبيد الوسمي ترشحه لالنتخابات التكميلية
في الــدائــرة الخامسة ،ففي حين رحبت أغلبية بهذا اإلعــان،
ً
ً
واعتبرت مجرد اإلعالن نصرا سياسيا لما يتمتع به الدكتور
من حضور طاغ ،عاب البعض اآلخر عليه هذا اإلعالن لمواقفه
السابقة مــن االنـتـخــابــات الـتــي أجــريــت بالصوت الــواحــد ألنه
اعتبرها انتخابات شكلية أجريت بشكل خطأ.
هنا لست بمعرض الدفاع عن األخ عبيد ،فهو قادر على الدفاع
عن نفسه ،لكن ما يمر به البلد يحتاج منا إلى أداء استثنائي،
فبعض أبـنــاء النظام يتعمدون تسريب أحــاديــث تتحدث عن
اخـتـفــاء الـكــويــت بعد س ـنــوات ،وتـســريـبــات أخ ــرى لمسؤولين
كبار تشعرك أن الوضع ليس بالجيد ،أضــف إلــى ذلــك جرائم
قتل ومظاهر عنف وحديث متزايد عن غسل أمــوال وسرقات
وســوء إدارة وتعيين بالبراشوتات وشـهــادات مــزورة ،ولذلك
ً
فإن إعالن الدكتور عبيد ترشحه مفهوم ومبرر وخصوصا أن
الرجل تعرض لحملة إيجابية مبرمجة من أغلبية ساحقة من
الشعب تطالبه بخوض االنتخابات ،لما يتمتع به الرجل من
سمعة حسنة ونظافة كف وبالغة قول تجعل وجوده بالبرلمان
مطلبا شعبيا ،لدرجة أنني تمنيت أن أكون في الدائرة الخامسة
كي أشارك في انتخابه.
ً
أتصور أن المعركة حسمت مبكرا ،لذا فإن النصيحة من القلب
مطلوبة للحكومة بأن تتجنب التدخل في انتخابات الدائرة
ً
ً
الخامسة ،وخصوصا أن وضعك يا حكومة مهزوز جدا ،فأداؤك
ضعيف في كل المجاالت ،وإحساس (مجرد إحساس) أي ناخب
ً
بالدائرة الخامسة أنك يا حكومة تساندين مرشحا آخر ضد
الدكتور عبيد سيجعل حتى المتردد في الحضور ينفض الكسل
عن نفسه ويحضر للتصويت لعبيد الوسمي.
باختصار ال عــاج فــي الـخــارج ،وال قبول كليات عسكرية،
وال ترقيات موظفين بين ليلة وضحاها يتحولون إلى مديري
إدارات ،وال شهادات مزورة تعتمد ،يجيب نتيجة ،فالرجل أتى
على شكل تسونامي كبير سيقتلع كل شيء أمامه ،وبصراحة
أشفق عليكم من مجرد المحاولة إلفشاله.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك!

جورج فريدمان*

أيام زمان

«القاعدة» ومستنقع الحرب األفغانية
يجب أال ينسى أحد
أن هجوم  11سبتمبر
حصل في معظمه
داخل الواليات المتحدة،
فاإلرهاب العابر لألوطان
يتجاوز حدود الدول ،ولن
تتمكن الواليات المتحدة
من كبحه بكل بساطة
حتى لو كانت أفغانستان
ً
معقال له.

أقدمت الواليات المتحدة على غزو أفغانستان
منذ عشرين سنة ،بعد هجوم  11سبتمبر 2001
بوقت قصير ،وبحلول  ،2008دعا الرئيس باراك
ٍ
أوباما إلــى فصل الــواليــات المتحدة عما ُي َ
عرف
باسم "الـحــروب األبــديــة" ،ثم أطلق خلفه دونالد
ً
ً
ً
ترامب وعدا مماثال لكنه فشل في تحقيقه أيضا،
وفــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،أعـلــن الــرئـيــس جــو بايدن
بدوره انسحاب القوات األميركية هذه المرة في
ذكرى هجوم  11سبتمبر.
ال يمكن مناقشة الـحــرب فــي أفـغــانـسـتــان من
دون ال ـت ـطــرق إل ــى تـنـظـيــم "ال ـق ــاع ــدة" اإلســامــي
ً
ال ـ ــذي ق ـ ــاده س ــاب ـق ــا أس ــام ــة ب ــن الدن ،ابـ ــن رجــل
ً
يمني ثري جدا كان قد نقل عائلته إلى المملكة
العربية السعودية ،فأراد بن الدن تجديد الخالفة
ً
اإلسالمية ،ولتحقيق هذه الغاية ،أطلق هجوما
ضد الواليات المتحدة ،ما أسفر عن سقوط عدد
هائل من الضحايا وهز العالم أجمع ،فإذا كانت
الواليات المتحدة ّ
معرضة للهجوم ،فذلك يعني
أنـهــا ضعيفة ،وإذا امتنعت واشـنـطــن عــن الــرد،
ً
سيكون تصرفها إثباتا على ضعفها أو ُجبنها،
برأي بن الدن ،كان يمكن تحقيق الهدف نفسه في
َ
الحالتين :الوحدة اإلسالمية.
كان الهدف النهائي من الغزو األميركي يتعلق
بتدمير قـيــادة "الـقــاعــدة" ،حتى أن "الـغــزو" قــد ال
يكون المصطلح المناسب في هــذه الحالة ،فلم
ّ
يحصل أي غزو ُمخطط له ألن تنفيذ هذا النوع
ً
م ـ ُ ّـن ال ـع ـم ـل ـيــات مـسـتـحـيــل خـ ــال ثــاث ـيــن ي ــوم ــا،
ونفذت العملية األولية على يد عمالء ينتمون إلى
وكالة االستخبارات المركزية ولديهم معارف في
أفغانستان ،باإلضافة إلى ِف َرق العمليات الخاصة
التي نفذت جميع االعتداءات ضد "القاعدة" ،فكان
ً
االحتالل وتغيير النظام أحداثا عرضية.
كانت العملية األولى مبهرة من حيث األهداف
ال ـتــي حققتها ،ورب ـمــا فـشـلــت فــي إل ـقــاء القبض
على العدو ،لكنها أفسدت توازنه بما يكفي كي
تكسب الوقت وتسمح لالستخبارات األميركية
ب ـت ـكــويــن ف ـك ــرة واضـ ـح ــة ع ــن ال ــوض ــع ومـتــابـعــة
مضايقة التنظيم ومنع أي اعتداءات إضافية ضد
األراضــي األميركية ،ثم ارتكب األميركيون أكبر

خطأ ّ فــي عملياتهم العسكرية ،فـقــرروا توسيع
التدخل بما يتجاوز هدفه األصلي ،فقبل ظهور
"القاعدة" في أفغانستان ،كانت الواليات المتحدة
ً
تحمل ُ
تستطيع ّ
المال عمر ولم تكن تهتم كثيرا
ّ
ببلده .ظنت الواليات المتحدة أنها ستنسحب
ثــم ت ـطــارد عـنــاصــر "ال ـق ــاع ــدة" الـهــاربـيــن فــي أي
مكان مــن العالم ،لكن لــم يحصل ذلــك ،ومــن بين
جميع الدول التي يمكن أن تتجه إليها "القاعدة"،
ُ
اعت ِبرت أفغانستان مهمة على نحو استثنائي
لدرجة أن تتطلب نشر قوة متعددة األقسام إلعادة
ّ
إرساء الهدوء هناك ،لكن هذه الفكرة خاطئة ،فلم
تكن القوة األميركية كبيرة أو مناسبة بما يكفي
ّ
ً
يوما كي تحتل أفغانستان التي كانت قد هزمت
الـســوفـيــات والـبــريـطــانـيـيــن ،وق ــد رف ـضــت حركة
"طالبان" المشاركة في قتال مباشر ،فانسحبت
ّ
وتفرقت قبل أن تعيد حشد صفوفها ،ثم حارب
عناصرها الــواليــات المتحدة إلــى أن أوصلوها
إل ــى طــريــق م ـســدود ،ف ــإذا انـسـحــب األمـيــركـيــون،
سيتركون أفغانستان في قبضة "طالبان" ،وهو
وضع مشابه لما كان سيحصل في ديسمبر .2001
وفق المعسكر الذي يعارض االنسحاب ،يمكن
اسـتـعـمــال أفـغــانـسـتــان ك ـقــاعــدة لـشــن اع ـت ــداءات
إرهــاب ـيــة ،فـهــذه الـفـكــرة صحيحة ،لـكــن يـجــب أال
يـنـســى أح ــد أن ه ـجــوم  11سـبـتـمـبــر ح ـصــل في
مـعـظـمــه داخ ـ ــل الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــاإلره ــاب
العابر لألوطان يتجاوز حدود الدول ،ولن تتمكن
الواليات المتحدة من كبحه بكل بساطة حتى لو
ً
كانت أفغانستان معقال له.
ّ
توصل أوباما وترامب وبايدن إلى االستنتاج
ً
نفسه ،إذ يخلط منتقدوهم دومــا بين الرغبات
المنشودة واألهــداف القابلة للتنفيذ ويعتبرون
ّ
أفـغــانـسـتــان م ـصــدر خـطــر فــريــد مــن نــوعــه ،لكن
الواقع مختلف ،إذ يجب أن يتذكر الجميع حقيقة
ً
ما حصل لفهم المنطق الذي أطلق حربا تحمل
ً
هدفا ال أحد يستطيع تحقيقه ،وال حتى اإلسكندر
األكبر حين كــان في ذروة قوته ،فقد يكون عزل
ً
أفـغــانـسـتــان مـمـكـنــا ،لـكــن ال يـمـكــن ف ــرض إرادة
اآلخرين عليها.
* «»Geopolitical Futures

كير جايلز*

على أوروبا االعتراف بحرب روسيا
غير المعلنة!
يستمر تدفق األخـبــار السيئة مــن روسـيــا ،حيث يتعرض
ألـكـســي نــافــالـنــي لـقـتــل ب ـطــيء ف ــي ال ـس ـجــن ،وال ت ــزال ال ـقــوات
الــروس ـيــة مـحـتـشــدة عـلــى ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،ي ـطــرح ه ــذان
الحدثان تحديات سياسية كبرى على مناصري حقوق اإلنسان
واستقالل أوكرانيا.
ّ
لكن الكشف عن هجوم مباشر أطلقته روسيا ضد دولة عضو
في حلف الناتو واالتحاد األوروبي (انفجار ضخم في مستودع
ً
ً
ذخائر في جمهورية التشيك في عام  )2014يستلزم ردا صارما،
وسيكون االمتناع عن الرد غير مقبول وبالغ الخطورة.
أعلنت السلطات التشيكية أن ذلك االنفجار كان من صنع
َ
ضابطين في االستخبارات العسكرية الروسية :إنهما ألكسندر
ميشكين وأنــاتــولــي شيبيغا ال ـلــذان نـفــذا هـجــوم ســالــزبــوري
بالغاز السام في عام  ،2018ال يمكن االستخفاف بمعنى هذا
ً
َ
َ
عسكريين
الهجوم إذا أقدمت روسيا فعال على إرسال ضابطين
لتنفيذ اعتداء تخريبي قاتل ضد َمستودعات الذخائر في قلب
َ
تشيكيين.
أوروبا ،مما أسفر عن مقتل مواطنين
في هذا السياق يقول توم توغندهات ،رئيس لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس العموم البريطاني وجندي احتياطي في
ً
الجيش البريطاني" :إذا لم يكن هذا التحرك إعالنا للحرب ،فال
أعرف معنى الحرب بكل صراحة".
ّ
مجرد جزء
ستكون العقوبات وقرارات طرد الدبلوماسيين
بسيط مــن ال ــرد الـمـنـ ّـســق عـلــى روس ـي ــاُ ،
وي ـف ـتــرض أن يصدر
اعتراف علني ومشترك حول ّ
تعرض أوروبا للهجوم وضرورة
أن يتكاتف الحلفاء للتصدي لهذا الوضع ،لكن يبدو أن بعض
الـعــواصــم الغربية يتابع تشجيع االع ـت ــداء ات الــروسـيــة بدل
كبحها.
ُ
ص ّر ألمانيا على متابعة مشروع خط األنابيب "نورد ستريم ،"2
ت ِ
مما يعني أن روسيا قد ال تواجه أي عواقب رغم تصرفاتها،
كذلك ،لم ّ
تفسر الواليات المتحدة خططها المرتبطة بنقل سفن
ً
حربية إلى البحر األسود تزامنا مع الحشد ً العسكري الروسي
بالقرب من أوكرانيا ،فاقتنعت روسيا نتيجة لذلك بأن واشنطن
تراجعت عن قرارها بسبب التحذيرات الروسية.
حـيــن تـطـلــق مــوسـكــو ال ـت ـهــديــدات أو تـطــالــب بـمـســائــل غير
مقبولة ،يمكن اعـتـبــار منع أس ــوأ الـسـيـنــاريــوهــات المحتملة
ً
نجاحا بحد ذاته ،فهذا الوضع ُي ّ
شجع روسيا على اختراق أمن
الــدول الـمـجــاورة لها وخصومها البعيدين ،وال يمكن تبرير
ّ
لمجرد أنها كانت ستتمادى بدرجة إضافية
تجاوزات روسيا
لكنها لم تفعل ،وهذه الظروف ال تبرر إغفال القوى الغربية عن
ً
أفعالها أيضا.
كان خطاب حالة االتحاد السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي
ً
فالديمير بوتين مليئا بمؤشرات حــول موقفه الحقيقي من
ً
الـغــرب ،فهو ال يــزال عالقا في ماضيه السوفياتي وافتراضه
القائل إن العالقات الدولية تبقى عدائية بطبيعتها ،ويمكن
فهم موقف بوتين الحقيقي حين قال التعليق التالي" :إذا اعتبر
ً
أي طرف ُحسن نوايانا ضعفا ،فستكون ردة فعلنا عشوائية
ّ
وسريعة وقاسية" ،لكن روسيا هي التي تعتبر النوايا الحسنة
مؤشر ضعف ،ال الغرب.
َ
مستويين :موسكو
تتمتع روسيا بثقة عالية بالنفس على
ً
هي في حالة صراع أصال وتستطيع متابعة مسارها الراهن
من دون مواجهة أي عواقب خطيرة .كذلك ،أثبتت روسيا أنها
محقة في مواقفها ،ومن واجب دول االتحاد األوروبي والبلدان
َ
الفردية اآلن أن تطلق تحركات ُم ّ
نسقة لتحدي هاتين الفكرتين.
ال قيمة لتعابير "القلق" في هذا المجال ،حتى لو صدرت عن
أعـلــى المستويات الــرسـمـيــة ،بــل إنـهــا تثبت بكل بساطة أن
الجهات التي تشعر بقلق حقيقي ال ّ
توجه الردود األوروبية،
ُ
بل إن األطراف التي تحدد طبيعة تلك الردود قررت أال تنشغل
بما يحصل.
ّ
ً
القلق ال يكلف شيئا وال حدود له ،أما التحركات المؤثرة،
فهي تترافق مع تكاليف اقتصادية وسياسية كبرى وال أحد
مواجهة هــذه الـعــواقــب ،لكن تبقى هــذه التكاليف
يرغب فــي
ً
صـغـيــرة م ـقــارنــة بـكـلـفــة ال ـج ـمــود ألن االم ـت ـنــاع ع ــن الـتـحــرك
ً
سيؤدي حتما إلى استمرار المسار الراهن حيث تتابع روسيا
تحركاتها بال رادع ويزيد ميلها إلى إطالق حرب غير معلنة
ضد الغرب ،ولن تقتصر تكاليف هذا الوضع على الخسائر
ً
ً
االقتصادية والسياسية ،بل إنه قد يطرح خطرا وجوديا على
بعض األطراف.
* «تشاتام هاوس»

11

زوايا ورؤى

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com

رغم العيش الكريم الذي عشناه في حقبة الستينيات
والسبعينيات فإنني ال أنزهه من العيوب والفاسدين ،لكن
الفارق صنعه رجال شرفاء عملوا لمستقبل الوطن وخافوا
الله فينا فتركوا بصمة نعمنا بها لفترة من الزمن ،أما اليوم
فالفاسدون في كل موقع تربعوا على مفاصل الدولة،
ّ
وسيروها على أهوائهم ،وكنزوا خيراتها.
في حقبة الستينيات والسبعينيات كانت الكويت عروس
الخليج جميلة ببساطتها وف ــي ال ـص ــدارة نـمــت وتـطــورت
بشكل كبير ،والحياة فيها سهلة ،حتى أن سعر القسيمة
بـ 500دينار والسيارة قسطها بالكثير  50دينارا ،والخروف
ً
العربي من عشرة دنانير إلى خمسة عشر دينارا ،وفي العيد
اللي يعايدونه بدينار هذا ولد نعمة ،وذاك من ذاك اللي يجمع
خمسة دنانير عيادي.
الـتـلـفــزيــون أب ـيــض وأس ـ ــود وف ــي دورة الـخـلـيــج الــرابـعــة
بقطر دخل علينا التلفزيون الملون والمكيفات ماركة عنتر،
ويشغلونه بالساعات ،وفي تلك األيام السيارات أغلبها بدون
تكييف ،والذهاب والعودة للمدرسة بباص وزارة التربية التي
كانت تقدم المالبس ووجبة الريوق "الفطور" بالمجان ،وعمال
المطبخ أغلبهم فلسطينيون وعــراقـيــون ،واللي يشتغلون
بالبناء إيرانيون ومصريون ،والحياة كانت حلوة رغم أن
المعاشات كانت بحدود  ٢٠٠دينار للجامعي ،وللعلم أول
راتب لي كان في عام  1982تقريبا  210دنانير ،وفرحتي فيه
كانت ال توصف.
في تلك األيام أسواق الغربللي والحريم وواجف يغطون
فيها البسطات بقطعة خــام ،وحــراس األســواق يحرسونها
وسالحهم الوحيد صفارة و"مطاعة" عصا بطول  40سم،
وبين فترة وفترة يرددون كلمة "صاحي" بصوت عال ،واألمور
طيبة ال شفنا حرامي وال سمعنا بسرقة.
في ذلك الوقت كنا ندرس ونشتغل ،والوظيفة اليوم تقدم
عليها في الــوزارة وثاني يوم تأخذ كتاب الترشيح لديوان
الخدمة اللي كان بالشويخ ،وتكمل شغلك وخالل أسبوع إال
وأنت مباشر عملك ال واسطة وال دور.
في تلك األيــام كنت أذهــب للمدرسة بالغالب مشيا ،وفي
بـعــض األح ـي ــان يــوصـلـنــي ال ــوال ــد ،ال ـلــه يــرح ـمــه ،ول ـمــا يمر
المدرسة كان يقول للمدرسين لي العظم ولكم اللحم ،ومع هذا
حبيت المدرسة والمدرسين ،وأصبح بعضهم أصدقائي فيما
بعد .ماذا تغير؟ وهل التطور والرفاهية أفسدا علينا حياتنا؟
أم أن لكل زمان أذانا؟ وإن كان كذلك فلماذا يتذمر جيل الشباب
من ظروف الحياة؟ وهل هذا التذمر مرتبط بمستقبلهم أم
بما يشاهدونه من تخبط وسوء إدارة؟
راحة البال ليست مرتبطة بالمعيشة التي تحكمها الظروف
الـبـيـئـيــة الــزمــان ـيــة ،لـكـنـهــا مــرتـبـطــة بــاالس ـت ـقــرار والـشـعــور
باألمان ،وهذا بيت القصيد ،وهذا ما يقلق جيل الشباب من
ً
المستقبل الغامض ،فال تعليم جيدا يؤهلهم للمنافسة ،وإن
حدث وكانوا على قدر من العلم والمعرفة والكفاء ة يتكسر
طموحهم على جدار الواسطة.
ً
قد يكون جيل الستينيات والسبعينيات محظوظا إذا ما
قارناه بجيل اآلباء واألجداد الذين عانوا من مشقة الحياة،
ومع جيل األبناء الذين ينعمون بكل ما قدمته المدنية من
حضارة وتكنولوجيا ،إال أن الفارق بيننا وبينهم كان عامل
االستقرار واألمان الذي نعيشه.
رغ ــم الـعـيــش الـكــريــم ال ــذي عـشـنــاه فــي تـلــك الـفـتــرة فإنني
ال أنزهه من العيوب والفاسدين ،لكن الفارق صنعه رجال
شــرفــاء عملوا لمستقبل الــوطــن وخــافــوا الـلــه فينا فتركوا
بصمة نعمنا بها لفترة مــن الــزمــن ،أمــا الـيــوم فالفاسدون
فــي كــل موقع تربعوا على مفاصل الــدولــة ،وسـ ّـيــروهــا على
أهوائهم ،وكنزوا خيراتها ،واليوم يطالبوننا بدفع فاتورة
فـســادهــم ،ويطالبوننا بــدفــع الـضــرائــب حتى تستمر دولــة
الفساد التي خلقوها.
عيب عليكم!!
ودمتم سالمين.

يوشكا فيشر*

الظالم يحل على كابول
ال يوجد بديل مستقر
للوجود العسكري الغربي
في أفغانستان ،وإن تاريخ
 12سبتمبر  2021لن
يجلب عالما أفضل وأكثر
أمانا ،بل على العكس
من ذلك فإن االنسحاب
الغربي سيؤدي في
نهاية المطاف الى
كارثة إنسانية ،وسيكون
الشعب األفغاني أول
من يعاني ،ولكن من
شبه المؤكد أنه لن يكون
األخير.

مأساة أفغانستان
منذ القرن التاسع
عشر كانت وبشكل
مستمر موضع
اهتمام وتركيز
مصالح القوى
الكبرى

إن ال ـ ــدرام ـ ــا األف ـغ ــان ـي ــة ت ـق ـت ــرب مــن
نهايتها أو عـلــى أ ق ــل تـقــد يــر بالنسبة
إلى الجيوش الغربية فبعد عقدين من
الــزمــان بالضبط مــن هـجــوم "الـقــاعــدة"
على مركز التجارة العالمي في مدينة
نيويورك فمن المفترض أن آخر القوات
الغربية ستغادر أفغانستان في األول
م ــن سـبـتـمـبــر  2021ب ـش ــرط أن يـلـتــزم
الرئيس األميركي جو بايدن بالجدول
الــزم ـنــي الـ ــذي أع ـل ـنــه ،إذ ك ــان يـجــب أن
تنتهي الحرب في وقت من األوقات ولكن
بعد كل هذه الدماء التي سفكت واألموال
التي أنفقت فإن الكثيرين يتساءلون ما
اإلنجازات التي تحققت إن وجدت.
على الرغم من إضعاف الحرب لشبكة
القاعدة اإلرهابية فإنه لم يتم تدميرها،
لقد تمكنت الواليات المتحدة األميركية
من تعقب وقتل زعيم الجماعة أسامة
بن الدن وطرد طالبان من كابول ،ولكن
خــارج العاصمة ومناطق قليلة أخرى
فــإن طــالـبــان أق ــوى مــن أي وقــت مضى،
وهي تستعد الستعادة السلطة عندما
تغادر القوات الغربية.
ل ــم ت ـتــم هــزي ـمــة اإلره ـ ـ ــاب اإلس ــام ــي
المتطرف سواء عسكريا أو أيديولوجيا
وال ي ـ ـ ـ ــزال يـ ـشـ ـك ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــدا م ـس ـت ـم ــرا
للغرب ،وبعد كل هذه السنوات ال تزال
أفغانستان تفتقد لهياكل حكم مستقرة
قــادرة على التصدي لــإرهــاب المحلي
والفساد وتجارة المخدرات ،ناهيك عن
إعـطــاء األفـغــان األمــل فــي مستقبل يعم
فيه السالم والرخاء ،إذ من المحتمل أن
يصبح االستقرار اإلقليمي أكثر هشاشة
بعد االنسحاب الغربي مقارنة بالوضع
الحالي.
يـجــب أال ن ـخــدع أنـفـسـنــا فانسحاب
ال ـقــوات الغربية هــو عـبــارة عــن هزيمة
سيكون لها عواقب إنسانية دراماتيكية،
فبالنسبة إلى الشعب األفغاني ستستمر
الحرب ،وإن العودة المحتملة لطالبان
ونهجهم اإلسالمي الذي يعود للعصور
ال ـح ـجــريــة س ـيــدفــع ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـيــات
م ـجــددا الرتـ ــداء الـبــرقــع بــاإلضــافــة الــى
حرمانهن من حقوقهن اإلنسانية ،كما
ستحاول مجموعات كبيرة من األفغان
المتعلمين بـشـكــل جـيــد م ــن الـمـنــاطــق
الحضرية الهرب الى الغرب ،أما أولئك

الذين سيبقون في البالد فسيواجهون
مصيرا كئيبا مع معظم األقليات االثنية
والدينية.
ي ـت ـســاء ل ال ـمــرء مــا إذا ك ــان االت ـحــاد
األوروبــي والناتو مستعدين بحق لما
ق ــد ي ـح ـصــل ،فــاالن ـس ـحــاب مـنـطـقــي من
الناحية العسكرية ،ألن الغرب ال يوجد
لديه ما يكسبه في أفغانستان ،ولكن من
الناحية اإلنسانية واألخالقية فإن الغرب
ي ـق ـتــرب م ــن ك ــارث ــة مـتــوقـعــة واالت ـح ــاد
األوروب ــي على وجــه الخصوص يجب
أن يتوقع تدفقا هائال لالجئين يذكرنا
بــاجـئــي ال ـق ــوارب الفيتناميين الــذيــن
سـعــوا إلــى إيـجــاد مــاذ لهم فــي الغرب
بعد االنسحاب األميركي من فيتنام.
إن ال ـث ـمــن ال ـج ـيــوس ـيــاســي سـيـكــون
مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــا كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـك ـ ـيـ ــف سـ ـتـ ـف ـ ّـس ــر
ال ـم ـج ـم ــوع ــات اإلس ــامـ ـي ــة ال ـم ـت ـطــرفــة
ق ـبــول ال ـغ ــرب لـلـهــزيـمــة؟ ه ــل ستصبح
أفغانستان مالذا آمنا لإلرهاب مجددا
ك ـم ــا ك ــان ــت ع ـل ـي ــه ال ـ ـحـ ــال ب ـع ــد ن ـهــايــة
الحرب الباردة وانسحاب ما كان يعرف
بالجيش األحمر؟ وفيما يتعلق بخارج
منطقة آسيا الوسطى هل من الممكن أن
تستجيب روسيا والصين لهذا الضعف
الغربي الملحوظ بمزيد من العدوانية
تجاه أوكرانيا وتايوان على التوالي؟
ل ـ ـقـ ــد أش ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ف ـ ـ ــي رسـ ــالـ ـتـ ــه
االفتتاحية إلــى أن "أمـيــركــا قــد عــادت"
ولـ ـك ــن خ ـ ـسـ ــارة مـ ـص ــداقـ ـي ــة الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية بعد رئاسة دونالد
ترامب ال يمكن عكسها بتلك السهولة،
فـعـمـلـيــة اس ـت ـع ــادة م ـكــانــة أم ـي ــرك ــا في
العالم ستأخذ وقـتــا ،ويمكن أن تــؤدي
الى حسابات مغلوطة خطيرة من قبل
أعداء الواليات المتحدة ومنافسيها.
أما في أفغانستان فإن نهاية الوجود
الـغــربــي الـطــويــل األم ــد سيخلق فــراغــا
في السلطة ستسعى القوى اإلقليمية
المتنافسة إ لــى ملئه ،فالعشرون سنة
الماضية لــم تكن تتعلق فقط بأميركا
وحـ ــرب ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة وطـ ــال ـ ـبـ ــان،
فـبــالـنـسـبــة إل ــى بــاك ـس ـتــان ف ــإن ال ـحــرب
كــا نــت دو م ــا تتعلق بحماية حديقتها
الخلفية ضد عدوها اللدود الهند ،وإن
اإلرهاب اإلسالمي هو أداة مهمة ضمن
الجهود الباكستانية ،وهذا يفسر لماذا

كانت سياستها تجاه الواليات المتحدة
األ مـيــر كـيــة مبهمة لـلـغــا يــة ،فباكستان
مــن ناحية سمحت للواليات المتحدة
األميركية باستخدام موانئها وأراضيها
مــن أج ــل تــزويــد ال ـقــوات األمـيــركـيــة في
أفغانستان بالمؤن ومــن ناحية أخرى
قدمت باكستان مالذا آمنا لإلرهابيين
اإلس ــامـ ـيـ ـي ــن ب ـم ــن فـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ــن الدن
والكثير من قادة طالبان.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،س ـع ــى ال ـن ـظــام
اإليــرانــي منذ فـتــرة طويلة إلــى حماية
ال ـش ـي ـعــة األفـ ـغ ــان وح ـ ـ ــدوده ال ـشــرق ـيــة،
وذل ــك بــالـمـحــافـظــة عـلــى وج ــود ل ــه في
غ ــرب أفـغــانـسـتــان ،ف ـلــدى ال ـقــوة األكـبــر
واألوسع انتشارا في المنطقة (الصين)
مصالح كبيرة فــي الـبــاد بما فــي ذلك
مصالح جيوسياسية وأ خ ــرى تتعلق
ب ــال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة وب ــاإلض ــاف ــة الــى
كونها مركزا تجاريا محتمال لمبادرة
ال ـحــزام والـطــريــق الصينية ف ــإن عالقة
أفغانستان الوثيقة بباكستان يمكن أن
تصبح أكثر أهمية اآلن بعد أن أشعلت
الـصـيــن م ـجــددا نــزاعـهــا ال ـح ــدودي في
جبال الهيمااليا مع الهند.
وفي حين ساعد الوجود الغربي في
أفغانستان في احتواء تلك الصراعات
ف ــإن م ــن ال ـمــرجــح أن ان ـس ـحــاب ال ـغــرب
س ـي ـكــون ل ــه تــأث ـيـ ٌـر م ـعــاكــس ،فــالـصـيــن
س ـت ـحــاول أن ت ـفــرض نـفـسـهــا كخليفة
أميركا فيما يتعلق بالهيمنة اإلقليمية،
ولكن مــدى قــدرة الصين على التعامل
مــع بــرمـيــل ال ـب ــارود ه ــذا بـشـكــل أفضل
من السوفيات أو األميركان هي قضية
أخ ــرى ،وإن كــانــت هـنــاك أسـبــاب جيدة
تــدعــونــا ألن نشكك فــي أنـهــا تستطيع
تحقيق ذلك.
إن مــأســاة أفغانستان أو على األقــل
منذ القرن التاسع عشر كانت وبشكل
مستمر موضع اهتمام وتركيز مصالح
القوى الكبرى ،فمنذ مرحلة مبكرة كانت
أفـغــانـسـتــان نـقـطــة خ ــاف رئـيـســة بين
اإلمبراطوريتين البريطانية والروسية
ف ــي تــدافـعـهـمــا م ــن أج ــل ال ــوص ــول إلــى
وسط وجنوب آسيا ،وبعد ذلك في القرن
العشرين وجدت أفغانستان نفسها في
مرمى نيران الحرب الباردة وذلك عندما
غزاها السوفيات سنة .1979

ب ـعــد االن ـس ـح ــاب ال ـســوف ـيــاتــي سنة
 ،1989انــزلـقــت الـبــاد الــى خضم حرب
أهلية وأصبحت قاعدة لمجموعات مثل
القاعدة في حين عززت طالبان قبضتها
على ّ السلطة ،وبعد  11سبتمبر 2001
انـقــضــت الــواليــات المتحدة األميركية
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــون ع ـل ــى الـ ـب ــاد،
وباختصار فــإن أفغانستان في خضم
حروب لمدة نصف قرن وال يوجد سبب
يدعونا لالعتقاد أن معاناتها ستنتهي
قريبا.
ال ي ــوج ــد ب ــدي ــل م ـس ـت ـق ــر ل ـل ــوج ــود
العسكري الغربي في أفغانستان ،وإن
تاريخ  12سبتمبر  2021لن يجلب عالما
أفضل وأكثر أمانا ،بل على العكس من
ذل ــك ف ــإن االن ـس ـحــاب ال ـغــربــي سـيــؤدي
في نهاية المطاف الى كارثة إنسانية،
وس ـي ـك ــون ال ـش ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي أول مــن
يـعــانــي ،ولـكــن مــن شـبــه الـمــؤكــد أنــه لن
يكون األخير.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب
المستشار من سنة  1998إلى سنة
 2005وكان زعيم حزب الخضر
األلماني لمدة  20سنة تقريبا.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

نهاية الوجود الغربي
الطويل األمد ستخلق
فراغا في السلطة
ستسعى القوى اإلقليمية
المتنافسة إلى ملئه

ةديرجلا

•
العدد  / 4718الثالثاء  27أبريل 2021م  15 /رمضان 1442هـ

12

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٥٨٢

٦.٠٤٤

٤.٩٩٠

2.٣٩٣ 2.٧٤٩ 3.٣٢١

ً
شركات استثمار تسوق حصصا استراتيجية لبناء تحالفات جديدة

عودة لبعض المستثمرين الذين هجروا السوق منذ سنوات
محمد اإلتربي

الشركات
الجديدة تنعش
سوق العموالت
واالستشارات
االستثمارية

أطلق عدد من مالك الشركات
الـمــدرجــة فــي بــورصــة الكويت
الـعـنــان للتنقيب عــن أصحاب
ال ـس ـي ــول ــة وال ـ ـمـ ــاءة ال ـمــال ـيــة،
ل ـل ـت ـفــاوض م ـع ـهــم ع ـلــى تملك
ح ـصــص اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـفــوق
 %5فــي شركاتهم وشركاتهم
التابعة.
وثـ ـم ــة إفـ ـص ــاح ــات ج ــدي ــدة
آخ ـ ــذة ف ــي ال ـظ ـه ــور ف ــي قــوائــم
كـ ـب ــار مـ ــاك الـ ـش ــرك ــات ،س ــواء
عبر اسماء مباشرة او اسماء
شــركــات ،وهــو مــا يبرر ارتفاع
مستويات السيولة في السوق
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـش ــاط
الف ــت عـلــى أسـهــم كــانــت تتسم
بالخمول.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ال ـت ـحــال ـفــات ال ـج ــدي ــدة اآلخ ــذة
فـ ــي الـ ـنـ ـض ــوج س ـي ـن ـتــج عـنـهــا
ت ـ ـعـ ــاون فـ ــي بـ ـع ــض األن ـش ـط ــة
والمشاريع ،ســواء في الداخل
أو الخارج ،وعلى سبيل المثال
ت ـ ـبـ ــدي ش ـ ــرك ـ ــات اس ـت ـث ـم ــاري ــة
لــدي ـهــا م ـل ـك ـيــات م ـت ـنــاثــرة في
اسـتـثـمــارات أورب ـيــة ،التخارج
وت ـح ـق ـي ــق سـ ـي ــول ــة ،مـسـتـغـلــة

حالة التفاؤل التي تخيم على
األسـ ــواق عـمــومــا والــرغ ـبــة في
اعادة االقتصاد العالمي عموما
لطريق النمو ،بهدف الخروج
من دوامــة الركود الــذي أصاب
العالم جراء أزمة الجائحة.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،كـشـفــت
المصادر أن شركات استثمار
ت ـ ـ ـقـ ـ ــود ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــق
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات وال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات
الجديدة ،والتي ستحقق جملة
مكاسب لمختلف األطراف ،من
أبرزها:
 -1ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــو ي ــات
ال ـس ـعــريــة ،وبــال ـتــالــي تقليص
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط وال ـ ـخ ـ ـسـ ــائـ ــر ال ـت ــي
تتحملها مـيــزا نـيــات الشركات
ج ـ ـ ـ ــراء اس ـ ـهـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة ال ـت ــي
اقتنتها سابقا بأسعار قياسية،
ح ـي ــث ت ـص ــل ك ـل ـفــة ال ـس ـه ــم فــي
ميزانية أحد الشركات المدرجة
أكثر من  230فلسا.
 -2دخ ـ ــول مـسـتـثـمــريــن من
اص ـحــاب ال ـم ــاء ة سيسهم في
تطوير الشركة محل التحالف،
خـصــوصــا أن ال ـهــدف ابـعــد من
التملك وفق العرض الذي يقدمه

كبار المالك والداعين للشراكة.
 -3نشاط التحالفات وترتيب
عمليات التملك لحصص %5
يعيدان النشاط لسوق العموالت
واالستشارات من جديد ،بعد ان
شهدت ركودا لسنوات.
 -4ال ـت ـحــال ـفــات ت ـق ـلــص من
هامش المخاطرة على مستثمر
ً
واحــد ،وتفتح آفاقا من الفرص
ل ـل ـك ـيــان ،خ ـصــوصــا أن ال ـهــدف
لــن يتوقف عند ملكية فحسب
بل سيتبعه دخول وتمثيل في
مجلس اإلدارة.
 -5م ـع ـظ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات مـحــل
التحالفات ستنتقل من دوامــة
ال ــرك ــود وال ـخ ـمــول إل ــى منطقة
األسهم النشطة والسائلة.
 -6وبـطــريــق آخــر سينعكس
ن ـشــاط ال ـس ــوق ع ـلــى ال ـشــركــات
ً
المدرجة التي تملك حصصا في
شركات الوساطة والمقاصة او
شركة البورصة ،حيث تستفيد
تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات م ـ ــن عـ ـم ــوالت
التداول.
يــذكــر أن مــن اب ــرز الملكيات
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي شهدها
الـســوق مــؤخــرا دخــول الشركة

أخبار الشركات

ّ
«الخير الوطنية» ّ
تغير الهدف من التملك في «األولى» إلى تخارج

أعلنت شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات
تغيير هدف الملكية في الشركة األولى لالستثمار من
«استثمار طويل األجل» ليصبح «التخارج».
وقالت الشركة إن هدف ملكية شركة االستثمارات

«دبي األولى» تربح
 349.7ألف دينار
بـلـغــت أربـ ــاح شــركــة دب ــي األول ــى
للتطوير العقاري  349.7الف دينار،
ب ـ ــواق ـ ــع  0.35فـ ـل ــس خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المنتهية في  31مارس  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  195.2الفا،
بما يعادل  0.2فلس للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.

الوطنية في الشركة األولى لالستثمار ُ
(المفصح عن
ملكيتها في الشركة ضمن الملكية ُ
المجمعة لشركة
الـخـيــر الــوطـنـيــة لــأسـهــم وال ـع ـق ــارات) ،قــد تـغـ ّـيــر من
«استثمار طويل األجل» إلى «تخارج من االستثمار».

 467.3ألف دينار حصة «األولى» من تصفية تابعة
قــامــت شــركــة األول ـ ــى ل ـمــوارد
الـطــاقــة (شــركــة تابعة ومملوكة
بنسبة  33.21فــي المئة لشركة
األول ـ ــى لــاس ـت ـث ـمــار) بــالـتــوزيــع
النقدي الثاني لمبلغ  1.4مليون
د يـنــار على المساهمين نتيجة
ال ـت ـص ـف ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـب ـل ــغ حـصــة
«األولــى لالستثمار»  467.3ألف
دينار.

«المركزي» :سندات وتورق بـ  200مليون دينار
أع ـل ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
تـخـصـيــص آخ ــر إصـ ــدار سـنــدات
وتورق بقيمة اجمالية بلغت 200
مليون ديـنــار (نـحــو  660مليون
دوالر أميركي).
وق ـ ـ ــال "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي" ،فـ ــي ب ـيــان
ل ــ"كــونــا" ،إن أج ــل اإلصـ ــدار ثالثة
أش ـه ــر ب ـم ـعــدل ع ــائ ــد  1.125في
المئة.

وكــان "المركزي" أصــدر في 19
الجاري (سندات وتــورقــا) بقيمة
 240م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار (نـ ـح ــو 792
مـلـيــون دوالر) ،وب ــأج ــل  6أشـهــر
بعائد  1.250في المئة.

وب ـ ـ ّـيـ ـ ـن ـ ــت أن األثـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ّم ــال ــي
للمعلومة ا لـســا بـقــة يـتـمــثــل في
انخفاض النقد وحقوق األقلية
بمبلغ  939.87ألف دينار (الفرق
ب ـي ــن ال ـم ـب ـلــغ ال ـ ـمـ ــوزع وال ـم ـب ـلــغ
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار) ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
البيانات المالية ُ
المجمعة.

«االمتياز» تحقق 1.٥
مليون دينار
حـقـقــت شــركــة مـجـمــوعــة االمـتـيــاز
االس ـت ـث ـم ــاري ــة أرب ــاح ــا ق ــدره ــا 1.52
مليون دينار بواقع  1.47فلس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 16.85مليونا ،بما يعادل  16.41فلسا
للسهم في الفترة نفسها من عام .2020

الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة إلدارة
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ب ـن ـس ـبــة  %19فــي
رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال شـ ــركـ ــة ي ــونـ ـيـ ـك ــاب،

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة
نحو  50مليون دينار

توازن أداء «القيادية» ...وأسهم «الرئيسي» مستمرة في االرتفاع
●

علي العنزي

عوضت األسهم القيادية خسائر
أ م ـ ـ ــس األول ،ل ـت ـس ـج ــل مـ ــؤ شـ ــرات
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة أمــس
ن ـمــوا ج ـيــدا ،وح ـقــق مــؤشــر الـســوق
العام ارتفاعا بنصف نقطة مئوية،
تـ ـع ــادل  30.48ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
مـسـتــوى  6044.9نـقـطــة ،وبسيولة
كبيرة اقتربت كثيرا من مستوى 50
مليون دينار ،تداولت  360.5مليون
سهم عبر  12811صفقة ،وتم تداول
 140سهما ،ربح منها  ،83وخسر ،43
بينما استقر  14سهما دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول نموا
أقــل بنسبة  0.41فــي الـمـئــة ،يعادل
 27.76نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 6582.26نقطة ،وبسيولة مرتفعة
ق ـيــا ســا ع ـلــى س ـيــو ل ـتــه للجلستين
الماضيتين كانت حوالي  27مليون
دي ـن ــار ،ت ــداول ــت  85.5مـلـيــون سهم
عبر  4217صفقة ،وربــح  12سهما،
مقابل تراجع  8أسهم ،واستقرار 5
أسهم دون تغير.
واستمر مؤشر السوق الرئيسي

النفط يهبط مع زيادة إصابات «كورونا» في الهند

اليابان بدأت حالة طوارئ ثالثة في طوكيو وأوساكا
تراجعت أسعار النفط أمس ،على خلفية
مـخــاوف مــن أن تصاعد وتـيــرة اإلصــابــات
بكوفيد  19في الهند سيبدد الطلب على
الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في
العالم ،و مــع تغيير المستثمرين للمراكز
قبل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك +النفطي
اعتبارا من مايو.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 38
سنتا ،بما يعادل  0.6في المئة إلى 65.73
دوالرا للبرميل ،بعد ارتـفــاع  1.1في المئة
يوم الجمعة ،ونزلت العقود اآلجلة للخام
األميركي غرب تكساس الوسيط  31سنتا
أو  0.5في المئة إلى  61.83دوالرا للبرميل،
بعد صعود  1.2في المئة يوم الجمعة .وعلى
أساس أسبوعي ،خسر الخامان القياسيان
نحو  1في المئة األسبوع الماضي.
وقال كازوهيكو سايتو ،كبير المحللين
ل ـ ــدى فــوج ـي ـتــومــي ل ـل ــوس ــاط ــة ف ــي الـسـلــع
األساسية« ،تأثرت المعنويات في السوق
ب ـس ـبــب الـ ـمـ ـخ ــاوف مـ ــن أن زي ـ ـ ــادة وت ـي ــرة
اإلصــابــات بكوفيد  19فــي بعض البلدان،
السيما الهند ،ستقلص الطلب على الوقود».
وحـ ـ ــث رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـه ـن ــدي
نــاري ـنــدرا م ــودي جميع المواطنين
على تلقي التطعيم وتوخي الحذر،
ق ــائ ــا إن «ع ــاص ـف ــة» اإلص ــاب ــات تهز
الـ ـب ــاد ،إذ سـجـلــت ال ـب ــاد رق ـمــا غير
مسبوق جديدا لعدد اإلصابات اليومية
بكوفيد .19
وفي اليابان ،رابع أكبر مشتر للنفط
في العالم ،بدأت حالة طوارئ ثالثة في
طوكيو وأو ســا كــا ومقاطعتين أخريين
أمس ،مما يؤثر على قرابة ربع السكان ،في

الوقت الذي تكافح البالد للتصدي لزيادة
وتيرة اإلصابات.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة
ال ـجــزائــري مـحـمــد عــرقــاب إن س ــوق النفط
س ـجــل ان ـت ـعــاشــا ط ـف ـي ـفــا ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن
م ـســاعــي مـنـظـمــة ال ـ ــدول ال ـم ـص ــدرة للنفط
«أوبك» وشركائها في «أوبك بالس» منصب
على استقرار هذا السوق.
وأك ــد ع ــرق ــاب ،خ ــال ن ــزول ــه ضـيـفــا على
برنامج لــإذاعــة الـجــزائــريــة الحكومية ،أن
جائحة كــورونــا أدت إلــى تــذبــذب كبير في
السوق ،ميزه تراجع رهيب في الطلب على
النفط والمواد البترولية.
وسـ ـج ــل ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ان ـت ـعــاشــا
ط ـف ـي ـف ــا ف ـ ــي ال ـط ـل ــب
ع ـل ــى ال ـن ـفــط مـنــذ
ب ــداي ــة
العام

وقـبـلـهــا دخـ ــول رج ــل األع ـم ــال
بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان ي ـم ـلــك

ً
أسهما تاريخية في الشركة من
بــدا يــات تأسيسها ،واستكمل
ع ـل ـي ـهــا ك ـم ـيــة إض ــافـ ـي ــة ،ب ـنــاء

على تنسيق مــع كـبــار الـمــاك،
والمؤمل أن ينضج عنه تعاون
أوسع مرتقب.

ال ـ ـجـ ــاري ،مــرج ـعــا ذلـ ــك إلـ ــى إط ـ ــاق بعض
البلدان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا،
غير أنــه بــدا ح ــذرا بسبب ظـهــور الـســاالت
ال ـم ـت ـحــورة م ــن ال ـف ـي ــروس ،مـمــا دف ــع ب ــدول
عــديــدة ال ــى ال ـعــودة لــإغــاق ،الفـتــا ال ــى أن
مــؤشــر نـشــاطــات الـنـقــل (الـبـحــري والـجــوي
والبري) وهو مؤشر قوي ليس في انتعاش
كبير.
وكـ ـش ــف أن ش ــرك ــة الـ ـط ــاق ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
«ســونــاطــراك» حققت خــال الــربــع األول من
ال ـع ــام الـ ـج ــاري رق ــم أع ـم ــال ي ـصــل إل ــى 6.8
مليارات دوالر ،مبرزا أن ذلــك يمثل نتائج
م ـش ـج ـعــة وجـ ـي ــدة م ــن ش ــأن ـه ــا أن تـســاعــد
على بلوغ األه ــداف المسطرة هــذه السنة،
وأوضح أن شركة سوناطراك انتجت خالل
الربع األول من العام الـجــاري  46.7مليون
طن مكافئ بترول ،منها  24مليون
ط ــن مــوج ـهــة ل ـل ـت ـصــديــر ،بينما
سيخصص ا لـبــا قــي لالستهالك
المحلي.
كـمــا أرج ــع انـتـعــاش الـطـلــب على
الغاز الجزائري إلى موجة البرد التي
اجـتــاحــت ب ـلــدان جـنــوب أوروبـ ــا ،ومنها
إسبانيا وايطاليا وفرنسا تحديدا ،الفتا
إلــى أن ربــط أوروبــا باألنابيب سهل زيــادة
امـ ــداد أوروبـ ــا بــالـغــاز ال ـجــزائــري ،وت ــدرس
«س ــون ــاط ــراك» إقــامــة ش ــراك ــات مــربـحــة مع
شركتي إيني اإليطالية وتوتال الفرنسية،
ل ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون في
مجاالت عديدة منها البتروكيماويات.
(رويترز)

بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
واالقـ ـت ــراب أك ـثــر مــن حــاجــز  5آالف
نقطة ،والذي من المقدر أن يخترقه
قريبا جــدا بعد الــزخــم الكبير على
مجموعة كبيرة مــن أسهمه ،وربــح
أمــس نسبة  0.76فــي المئة ،تعادل
 37.88نـقـطــة ،لـيـصــل ال ــي مستوى
 4990.98ن ـق ـط ــة ،ب ـس ـيــو لــة كـبـيــرة
مازالت قريبة عند اعلى مستوياتها
ب ـل ـغــت أم ـ ــس  22.7م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
ت ــداول ــت  274.9م ـل ـيــون س ـهــم عبر
 8594صفقة ،وربح  71سهما ،مقابل
تراجع  35سهما ،واستقرار  9أسهم
في «الرئيسي» بين  115سهما هي
مجمل أسهمه المتداولة أمس.

شراء شامل
شــح ال ـلــون األح ـمــر فــي تعامالت
األسهم خالل جلسة امس ،خصوصا
األسـهــم النشيطة ،ولــم يتراجع من
العشرين األكثر نشاطا سوى أربعة
أسهم فقط وبعمليات جني أر بــاح
واض ـ ـحـ ــة ل ـب ـع ـض ـهــا ،ب ـع ــد تـحـقـيــق
مكاسب كبيرة ،وكــان أبــرزهــا سهم

أعـيــان ،وكــذلــك أسـهــم المستثمرون
ووثاق واالمتياز ،بينما ربح البقية
باستثناء سهم بنك الخليج ا لــذي
ث ـب ــت دون ت ـغ ـي ــر ،واألسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ــ20
األف ـضــل نـشــاطــا ،ك ــان أدنــاهــا كمية
أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة  6م ــاي ـي ــن س ـهــم،
واألكثر فقط  18.8مليون سهم ،أي
كــان الـنـشــاط مـتــوزعــا بشكل كبير،
ولم يكن مركزا على كتلة واحدة كما
كان في السابق.
وبــرزت اسهم جديدة خرجت من
أس ـعــارهــا الـســابـقــة اب ــرزه ــا االنـمــاء
والتعمير وبيان ودبي االولى ،حيث
سجلت ارتفاعات كبيرة تجاوزت 7
في المئة ،كما ربح خليجي  4.7في
المئة ،مواصال مساره الصاعد بقوة
وبــال ـغــا م ـس ـتــوى  155ف ـل ـســا ،وفــي
المقابل عــوضــت األسـهــم القيادية،
مثل بيتك وبنك بوبيان وأجيليتي
خسائر جلسة األ ح ــد ،واستطاعت
تعويضها كــا مـلــة ،مما وازن األداء
ب ـيــن األسـ ـ ــواق ك ــذل ــك ،وك ــان ــت فـتــرة
ال ـم ــزاد عـمـلـيــات شـ ــراء كـبـيــرة على
األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ،رف ـعــت األس ـعــار
بحدود فلسين أو ثالثة ،خصوصا

الــوطـنــي وبـيـتــك وزي ــن واجيليتي،
لتنتهي الجلسة إيجابية من جميع
ال ـمــؤشــرات والـمـتـغـيــرات الـتــي كــان
أبــرزهــا تحقيق أعـلــى ثــالــث سيولة
لهذا الشهر ،والتي قاربت  50مليون
ديـ ـن ــار ب ــال ــرغ ــم م ــن ق ـص ــر س ــاع ــات
التداول.
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،رب ـ ـحـ ــت  5مـ ــؤشـ ــرات
لـ ــأسـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي ،وحقق  3منها
مكاسب متساوية هي الكويت وقطر
وا بــو ظ ـبــي ،بينما زادت المكاسب
فـ ــي م ــؤش ــر دبـ ـ ــي وب ـل ـغ ــت  0.7فــي
المئة ،وتراجعت في مؤشر «تاسي»
ال ـس ـعــودي ال ــى ثـلــث نـقـطــة مـئــويــة،
مدفوعة بتدفق نتائج الربع األول،
الـتــي تسجل إيـجــابـيــة واض ـحــة في
ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ،بـيـنـمــا تــراجــع
مــؤشــرا ع ـمــان والـبـحــريــن وبنسبة
مـ ـ ـح ـ ــدودة ،وكـ ــانـ ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
تتداول دون  65دوالرا للبرميل أمس.

عائدات السندات العالمية تواصل ارتفاعاتها
«الوطني» :على خلفية التفاؤل بتعافي االقتصاد العالمي
واص ـل ــت ع ــائ ــدات ال ـس ـن ــدات الـسـيــاديــة
العالمية صعودها في الربع األول من عام
 ،2021بصدارة سندات الخزانة األميركية،
إذ وصلت عائدات السندات ألجل  10سنوات
ً
إلى أعلى مستوياتها المسجلة في  15شهرا
بنهاية مارس الماضي.
ويـ ـ ـع ـ ــزى االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـ ـص ـ ـعـ ــودي ال ـ ــذي
ات ـخــذتــه ال ـع ــائ ــدات ،حـســب تـقــريــر ص ــادر
عن بنك الكويت الوطني ،إلى طرح برامج
ال ـل ـق ــاح ــات ،وت ـح ـ ّـس ــن أوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاد
الكلي فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وإجـ ــراءات
التحفيز المالي المستمرة ،مما أدى إلى
تعزيز التفاؤل تجاه االنتعاش االقتصادي
ودعم معنويات اإلقبال على المخاطر لدى
المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم
االس ـت ـث ـمــاريــة م ــن ف ـئ ــات األصـ ـ ــول األك ـثــر
ذلك األسهم.
خطورة ،بما في ّ
كما ساهمت تــوقـعــات ارتـفــاع معدالت
التضخم في تعزيز نمو عائدات السندات،
ً
وذلك نظرا لتزايد اإلنفاق الخاص باالتساق
مع ُّ
تحسن المناخ االقتصادي.
أخرى ،اتبعت عائدات السندات
من جهة ُ
الـخـلـيـجـيــة خ ـط ــى ن ـظ ـيــرات ـهــا الـعــالـمـيــة،
واتجهت نحو االرتفاع على خلفية التفاؤل
تـجــاه التعافي االقـتـصــادي وط ــرح برامج
اللقاحات.
وقد نشهد تراجع إصدارات أدوات َّ
الدين
السيادية الخليجية في عام  ،2021مقارنة
بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها
ع ــام  ،2020ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ال ـحــاجــة إلــى
مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار
النفط وجهود ضبط األوضاع المالية ،إال
أننا ما زلنا نتوقع أن تظل اإلصدارات قوية
ً
نسبيا في ظل استمرار عجز الميزانيات

الخليجية واالنخفاض النسبي للعائدات.
وخــال الــربــع األول مــن عــام  ،2021بلغ
إجمالي إصدارات السندات الخليجية 27.7
مليار دوالر ،بنمو بلغت نسبته  108بالمئة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،بـ ـص ــدارة ال ـس ـنــدات
السيادية السعودية.

السندات الخليجية تتبع خطى
نظيرتها العالمية
اتبعت معظم عائدات السندات السيادية
المتوسطة األجل في دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي خ ـط ــى ن ـظ ـيــرات ـهــا ال ـعــال ـم ـيــة،
واتجهت نحو االرتفاع في ظل ّ
تحسن آفاق
نـمــو االقـتـصــاد الـعــالـمــي والـسـيـطــرة على
تفشي الجائحة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ارت ـ ـفـ ـ ّـاع ع ــائ ــدات
السندات الخليجية عادة ما يمثل سمة من
سمات تدهور األوضاع االقتصادية وضعف
الجدارة االئتمانية ،فإن نمو العائدات في
ه ــذه الـحــالــة تــأثــر إل ــى ح ـ ّـد كبير بــارتـفــاع
عائدات السندات العالمية.
وش ـه ــدت ظ ــروف االق ـت ـصــاد الـكـلــي في
ً
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،تحسنا
ً
تدريجيا خالل الربع األول من العام الحالي،
ً
تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط وحمالت
ّ
وتحسن المعنويات العامة ،وهو
التطعيم
ما انعكس في اتخاذ معدالت مبادلة مخاطر
االئتمان للديون السيادية الخليجية التجاه
هبوطي على نطاق واسع .كما الحظنا نمو
عائدات السندات بما يتراوح بين  44و58
نقطة أساس ،في دول مجلس التعاون كافة،
باستثناء عمان التي تتسم ع ــادة بأعلى
عائد للسندات السيادية على مستوى دول

المجلس ،إذ انخفضت عــائــدات سنداتها
ً
بمقدار  28نقطة أســاس ،نظرا النخفاض
تصنيفها االئتماني السيادي (بدرجة + B
«غير االستثمارية» من قبل وكالة ستاندرد
آنــد ب ــورز للتصنيف االئتماني) وارتـفــاع
مـسـتــوى ال ـمـخــاطــر ال ـمــال ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
هــامــش أعـلــى بكثير النخفاض عائداتها
ً
تماشيا مع ّ
تحسن الـظــروف االقتصادية
وأوضاع الجائحة.
كـ ـم ــا ق ـ ــد ي ـ ـ ـ ــؤدي اإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــوي مــن
المستثمرين العالميين على السندات ذات
الـعــوائــد المرتفعة (ف ــي ظــل بيئة عالمية
ي ـس ــوده ــا ان ـخ ـف ــاض عـ ــائـ ــدات ال ـس ـن ــدات
ً
نسبيا) إلــى اسـتـمــرار ارتـفــاع الطلب على
السندات العمانية ،مما يدفع بالعائد نحو
االنخفاض.
إال أن ــه مــن الـمــرجــح أن تـســاهــم عــوامــل
مثل استمرار التحديات المالية وضعف
التصنيف السيادي في كبح جماح تراجع
ً
ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات الـعـمــانـيــة ،وذل ــك نـظــرا
الستمرار المستثمرين في طلب عوائد أعلى
لتلك السندات نتيجة الرتفاع مخاطرها.
وعلى المديين القريب إلــى المتوسط،
ستستمر توقعات عائد السندات الخليجية
في االعتماد على تعافي االقتصاد اإلقليمي
 /ال ـع ــال ـم ــي ،واتـ ـج ــاه ــات ع ــائ ــد ال ـس ـنــدات
الـعــالـمـيــة ،وم ــدى الـسـيـطــرة عـلــى أوض ــاع
الجائحة ،إضافة إلى أسعار النفط.
أما بالنسبة للكويت ،فقد يؤدي استمرار
ت ـب ــاط ــؤ وت ـ ـيـ ــرة اإلص ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
واستمرار العجز المالي المتزايد إلى زيادة
ا لـتـكـلـفــة المستقبلية ل ــا ق ـت ــراض بسبب
مـ ـخ ــاوف تـ ـع ـ ّـرض تـصـنـيـفـهــا االئ ـت ـمــانــي
السيادي لمزيد من التخفيضات.
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اقتصاد

عمله المرنة
استراتيجية
بفضل
قوية
بميزانية
الفترة
إنهاء
في
نجح
البنك
المضف:
•
ً
ً
• الحميضي :تركيز الجهود لإلسراع بمسيرة التحول الرقمي باعتبارها خيارا استراتيجيا
ً
تعليقا على المؤشرات المالية
لـ «المتحد» خالل الربع األول
قال المضف :مازلنا نواصل
معها رحلة التحدي في
مواجهة تداعيات جائحة
كورونا برؤية متفائلة باالعتماد
على خطة عمل مدروسة
إلدارة هذه األزمة ،والتعامل
مع ّأي متغيرات محتملة في
ظل استمرار تأثيرات الجائحة
على مستوى العالم.

أعلن البنك األهلي المتحد
نتائجه المالية لفترة األشهر
الـ ـث ــاث ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي 31
مــارس  ،2021محققا صافي
أرباح بلغ  11.1مليون دينار،
م ـقــار نــة ب ـ ـ  15.3مـلـيــو نــا في
الربع األول من  ،2020ويرجع
االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض إلـ ـ ــى اح ـت ـس ــاب
م ـخ ـص ـصــات إض ــاف ـي ــة خــال
الربع األول من  ،2021فضال
على أن نتائج الربع األول من
 2020ا ش ـت ـم ـلــت ع ـلــى أر ب ــاح
رأسمالية غير متكررة نتجت
عن بيع أوراق مالية.
ً
كـمــا حـقــق الـبـنــك نـمــوا في
إ جـمــا لــي األر ب ــاح التشغيلية
فـ ــي ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن 2021
ب ـل ـغــت  24.6م ـل ـي ــون د ي ـن ــار،
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة 29.1
م ـل ـي ــون ــا ل ـن ـف ــس الـ ـفـ ـت ــرة مــن
العام السابق.
وار ت ـف ـعــت ح ـقــوق الملكية
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـســاه ـمــي الـبـنــك
بـنـسـبــة  2.5بــا ل ـم ـئــة ،لـتـصــل
إ ل ـ ــى  453.7م ـل ـي ــون د يـ ـن ــار،
كـ ـم ــا فـ ــي  31م ـ ـ ــارس ،2021
م ـ ــرتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــة عـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــا
ا لـ ـب ــا ل ــغ  442.6م ـل ـي ــو ن ــا فــي
د يـسـمـبــر  ،2020ك ـمــا حــا فــظ
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى مـ ـع ــدالت ج ـيــدة
ل ـم ـع ـي ــار ك ـف ــا ي ــة رأس ا ل ـم ــال
ب ـم ـع ــدل  15.7ب ــا ل ـم ـئ ــة ،كـمــا
ف ــي  31م ـ ــارس  ،2021و ه ــو
ي ـت ـخ ـط ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــذي
ت ـط ـل ـبــه الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة،
مما يزيد من فرص التوسع

ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
والعمليات.
ً
كـ ـم ــا حـ ـق ــق الـ ـبـ ـن ــك عـ ــائـ ــدا
ع ـلــى ح ـقــوق الـمـلـكـيــة وعـلــى
األ صــول بلغ  ،9.9و 1بالمئة
عـلــى ال ـتــوالــي فــى  31مــارس
 ،2021و ب ـ ـلـ ــغ ا لـ ـع ــا ئ ــد ع ـلــى
السهم  5.7فلوس للسهم في
 7.9( 2021 /3 /31فلوس في
.)2020 /3 /31

رحلة التحدي
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ل ـ ـلـ ــر بـ ــع األول مــن
ع ـ ـ ـ ــام  ،2021أ ف ـ ـ ـ ـ ــاد ر ئـ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة "ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد"
د .أ ن ـ ـ ـ ـ ــور ا لـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ب ـ ـشـ ــأن
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات الـ ـم ــالـ ـي ــة
قــا ئــا :مــاز لـنــا نــوا صــل معها
رح ـلــة ال ـت ـحــدي فــي مــواجـهــة
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
ب ــرؤي ــة م ـت ـفــائ ـلــة بــاالع ـت ـمــاد
عـ ـل ــى خـ ـط ــة عـ ـم ــل مـ ــدروسـ ــة
إلدارة ه ـ ـ ـ ــذه األز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،م ــع
ا ل ـت ـع ــا م ــل مـ ــع أي م ـت ـغ ـيــرات
م ـح ـت ـم ـلــة ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار
تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ع ـل ــى
مستوى العالم.
و لـعــل مــن دوا ع ــي تفاؤلنا
أن "المتحد" نجح فــي إنهاء
ا ل ـ ـ ــر ب ـ ـ ــع األول م ـ ـ ــن ا لـ ـسـ ـن ــة
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة  2021ب ـم ـي ــزا ن ـي ــة
ق ـ ــوي ـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ت ـح ـق ـيــق
نـمــو فــي األرب ــاح مـقــارنــة مع
الــربــع األخـيــر مــن عــام ،2020

أنور المضف
وذل ـ ــك ب ـف ـضــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
عـمـلـنــا ا ل ـمــر نــة ،و م ــا نستند
إ لـيــه مــن أ ســس مــا لـيــة صلبة
واستراتيجية حصيفة.
وال شـ ــك فـ ــي أن ا ل ـج ـه ــود
االستثنائية التي نراها من
م ـخ ـت ـلــف م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم ضـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس
كـ ــورونـ ــا ت ــزي ــد م ــن ت ـفــاؤل ـنــا
وأمـ ـلـ ـن ــا فـ ــي اقـ ـ ـت ـ ــراب عـ ــودة
األنشطة االقتصادية للعمل
ب ـ ـكـ ــامـ ــل طـ ــاق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وعـ ـ ـ ــودة
الحياة الطبيعية .ومع ذلك،
فإنني أشير إلى أن حرصنا
عـ ـل ــى تـ ـجـ ـنـ ـي ــب ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـت ـح ــوط ـي ــة

لــد عــم ا لـمــر كــز ا لـمــا لــي للبنك،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ال ـن ـه ــج
المتحفظ في إدارة المخاطر
ال يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارض مـ ـ ــع ن ـظ ــر ت ـن ــا
المتفائلة ،بــل يضيف إليها
أس ــاس ــا واقـ ـعـ ـي ــا م ــن ال ـع ـمــل
والمثابرة.

قواعد الحوكمة
وأكد التزام البنك بتطبيق
ق ـ ــواع ـ ــد صـ ـلـ ـب ــة ل ـل ـح ــوك ـم ــة،
واس ـت ـم ــرار ج ـه ــوده ف ــي دعــم
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف فـ ـ ـئ ـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع
فـ ــي ظـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف مــن
خ ـ ـ ــال بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــه الـ ـطـ ـم ــوح

ارتدادة عنيفة لـ «بتكوين» ...وتغريدة
ماسك تثير الجدل
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت عـ ـمـ ـل ــة ب ـت ـك ــوي ــن
م ــرة أخـ ــرى أمـ ــس ،إذ استغل
المستثمرون أدنى مستوياتها
فــي  7أســابـيــع إلع ــادة الـشــراء
بقوة.
واتجهت أكبر عملة مشفرة
إلى تحقيق أكبر مكاسب لها
م ـن ــذ  8فـ ـب ــراي ــر ع ـن ــد ح ــوال ــي
ً
 52700دوالر ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
ً
ا لـ ـس ــا ع ــة  9:35صـ ـب ــا ح ــا فــي
لندن ،حيث ارتفعت في وقت
من األوقــات بنسبة تصل إلى
.%10.4
وج ـ ـ ــاء ه ـ ــذا االرتـ ـ ـ ـ ــداد بـعــد
أسـبــوعـيــن م ــن ال ــرك ــود ،عقب

ط ــرح منصة تـ ــداول العمالت
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــرة ك ـ ــويـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاس ف ــي
بورصة ناسداك والتي قادت
العمالت المشفرة لمستويات
قـيــاسـيــة ي ــوم  14أب ــري ــل .كما
أدت ال ـت ـح ــذي ــرات ال ـف ـن ـيــة من
وول س ـ ـتـ ــريـ ــت ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ان ـ ـه ـ ـيـ ــار بـ ــورص ـ ـتـ ــي ع ـم ــات
رق ـم ـيــة ف ــي تــرك ـيــا ف ــي نـهــايــة
األسبوع الماضي ،إلى تراجع
المعنويات وسط مخاوف من
فقاعة متنامية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي وم ــؤس ــس شــركــة
كوبيا ويلث ستوديوز ،مايكل

سكورسكي إن "العالم ينتقل
من المركزية إلى الالمركزية"،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا "إذا ك ـ ـنـ ــت ت ــؤ م ــن
بـ ـه ــذا األم ـ ـ ــر ،فـ ـه ــذا ي ـع ـنــي أن
االنخفاض يمثل فرصة شراء
رائعة".
وتـ ــابـ ــع س ـك ــورس ـك ــي "ل ـقــد
ً
أوج ــد التقلب دائ ـمــا الـفــرص،
وال ي ـ ـ ــزال ال ـ ـنـ ــاس ي ـف ــاج ــأون
ً
بــاالرتـفــاعــات الـجــديــدة شهرا
ً
بـعــد شـهــر وع ــام ــا بـعــد ع ــام"،
ً
وفـقــا لما ذكــرتــه "بلومبيرغ"،
واطلعت عليه "العربية .نت".
ً
ودائما ما يحين وقت إيلون
م ــاس ــك لـلـتـعـلـيــق ،وال ـ ــذي أثــر

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

فــي األسـعــار فــي الماضي من
خالل التعليقات على تويتر،
ً
حيث غرد مجددا يوم السبت
ً
م ـس ـت ـخــدمــا أحـ ــد الـتـعـبـيــرات
ا لـهــا مــة فــي مجتمع التشفير
والتي تعني التمسك بالحياة
ً
أو األصول المشفرة قائال "ما
هــو المستقبل ه ــودل؟ ،حيث
ي ـخــاطــب ب ـس ــؤال ــه الـمــؤمـنـيــن
بـ "بتكوين" وتعني هــودل أو
 Hodlالمتمسكين بالعمالت
المشفرة.
ويعد مصطلح  hodlأغرب
مصطلحات مجتمع التشفير
من حيث السبب والذي يعود
إلى أحد المتعاملين الذي كتب
وقت انهيار بتكوين في 2017
نصيحة للمؤمنين بالعملة
المشفرة بضرورة االحتفاظ أو
 ،Holdإال أنه أخطأ في كتابتها
لـتـصـبــح  Hodlوالـ ـت ــي بــاتــت
تعني المتمسكين والمؤمنين
بالتشفير.
وم ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــذ ف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرة ن ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع
االرتفاعات القياسية للبتكوين
التي المست  65ألف دوالر في
الرابع عشر من الشهر الجاري.
ج ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــو وسـ ــط
قبول أوســع للعملة المشفرة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة.
رح ـلــة ال ـص ـعــود ال ـصــاروخــي
ل ـل ـب ـت ـكــويــن بـ ـ ــدأت مـ ــع تــوجــه
شــر كــة Ruffer Investment
 Managementل ـل ـمــرا ه ـنــة
عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ــة الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة فــي
ديسمبر الـمــاضــي عبر شــراء
مــا قيمته  765مـلـيــون دوالر
من البتكوين.
وف ــي يـنــايــر م ــن ه ــذا الـعــام
ت ــوق ــع ب ـنــك ج ــي ب ــي م ــورغ ــان
تشيس وصول البتكوين إلى
 146أ ل ــف دوالر إذا أصبحت
مالذا آمنا.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
أصـبــح مــورغــان ستانلي أول
ب ـن ــك أمـ ـي ــرك ــي ي ــوف ــر ل ـع ـمــاء
قـســم إدارة الـ ـث ــروات خــدمــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
البتكوين.
وف ـ ـ ــي الـ ـشـ ـه ــر ذات ـ ـ ـ ــه أع ـل ــن
غــولــدمــان ســاكــس إع ــادة فتح
قسم تداول العمالت المشفرة
واألصـ ـ ـ ــول ال ــرق ـم ـي ــة األخ ـ ــرى
ابتداء من الربع الثاني من هذا
ال ـعــام ،كــذلــك سمحت PayPal
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام حـ ـي ــازاتـ ـه ــم مــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ل ـل ــدف ــع
ل ـل ـت ـجــار ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت على
مستوى العالم.
وفي آخر التطورات أعلنت
ال ـ ـ ــذراع ال ـســوي ـســريــة لـشــركــة
التأمين اكسا ،في شهر أبريل
الـ ـج ــاري ،ال ـس ـمــاح لعمالئها
ب ــال ــدف ــع ب ــال ـب ـت ـك ــوي ــن م ـقــابــل
خ ــدم ــات ال ـتــأم ـيــن بــاسـتـثـنــاء
التأمين على الحياة.

ـوط
أم ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ً
البريطاني ،فأسس صندوقا
ً
جديدا لالستثمار في األصول
الرقمية بما فيها البتكوين.
وش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر أبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــل
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل رقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا
م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث الـ ـ ـت ـ ــدفـ ـ ـق ـ ــات إلـ ــى
ص ـنــاديــق ال ـع ـمــات المشفرة
بحسب شــركــة إدارة األصــول
.CoinShares
وش ـهــدت بــورصــة نــاســداك
إدراجــا مباشرا ألسهم شركة
 Coinbase Globalالتي قيمت
بـ  86مليار دوالر ،فيما أعلنت
شــركــة  MicroStrategyوهي
إح ــدى أب ــرز المستثمرين في
مجال العمالت المشفرة منذ
 2020أنها تمتلك اآلن 91.508
ألف بتكوين!
وتتزايد األصوات المحذرة
م ــن أن الـبـتـكــويــن ف ــي فـقــاعــة،
آخ ــره ــا اس ـت ـطــاع لـبـنــك أوف
أ مـ ـي ــر ك ــا أ ظـ ـه ــر أن  %74مــن
المستثمرين الخبراء يرون أن
البتكوين في فقاعة.
وم ــراح ــل ق ـب ــول الـبـتـكــويــن
شـهــدت ت ـطــورات كـثـيــرة ،ففي
ف ـب ــراي ــر  2021أع ـل ـنــت شــركــة
تـســا عــن شــرائـهــا  1.5مليار
دوالر م ــن الـبـتـكــويــن وأك ــدت
ب ـع ــده ــا أنـ ـه ــا س ـت ـب ــدأ قــري ـبــا
بقبول العملة المشفرة كأداة
دفع لسياراتها.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــار BNY
 Mellonإلــى سعيه لتأسيس
وحـ ـ ــدة جـ ــديـ ــدة ت ـم ـنــح خ ـيــار
تـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـم ـش ـف ــرة
واألصـ ـ ـ ــول ال ــرق ـم ـي ــة األخ ـ ــرى
لعمالئه.
وكشفت شركة Mastercard
عن خططها لدعم المدفوعات
بالعملة المشفرة عبر شبكتها.
كذلك وافـقــت هيئة األوراق
المالية في أونتاريو في كندا
عـ ـل ــى إط ـ ـ ـ ــاق أول صـ ـن ــدوق
متداول للبتكوين ETF Bitcoin
الذي يمتلك بتكوين فعلية.
وقــال الدكتور سيف الدين
عاموص الخبير في العمالت
ال ــرق ـم ـي ــة ،إن "ب ـت ـك ــوي ــن" تمر
تقريبا بعشر فقاعات كل سنة
وذل ــك خ ــال الـسـنــوات العشر
ال ـم ــاض ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت فـيـهــا
"بتكوين" معروضة للتداول.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ع ـنــد انـفـجــار
كل فقاعة تهبط بتكوين إلى
مستوى أعـلــى مما كــان عليه
في الفقاعة السابقة ،موضحا
أن مـ ـع ــدل الـ ـصـ ـع ــود لـلـعـمـلــة
ا ل ـم ـش ـفــرة ه ــو  %200للسنة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،أي أن "ب ـت ـك ــوي ــن"
تتضاعف  3أضعاف كل سنة.
(العربية نت)

جهاد الحميضي
للمسؤولية المجتمعية.
وت ــوج ــه ال ـم ـضــف بــالـشـكــر
ل ـم ـس ــاه ـم ــي الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى مــا
ق ــدم ــوه م ــن دع ـ ــم وم ـس ــان ــدة
للبنك فــي ظــل هــذه ا لـظــروف
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ت ــوج ــه
بالشكر لعمالء البنك الكرام
ل ـ ــوالئـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم وث ـق ـت ـه ــم
وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم
ال ـب ـن ــك م ــن خ ــدم ــات ج ــدي ــدة
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــاء مـ ـ ــة لـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
ال ـح ـيــاة ،وخ ــاص ــة ال ـخــدمــات
المصرفية الرقمية ،بما لها
مــن ق ــدرة و مــرو نــة فــي تلبية
احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأعرب عن شكره وتقديره

لـ ـم ــوظـ ـف ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى م ــا
ـان
أظ ـهــروه مــن إخ ــاص وتـفـ ٍ
في العمل خالل هذه الظروف
غير المواتية ،مؤكدا اعتزاز
البنك األهلي المتحد بثروته
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة الـ ـ ـت ـ ــى ي ـع ـت ـب ــره ــا
الركيزة األساسية الستمرار
ّ
وتقد مه.
نجاح البنك
و ف ــي تعليقها عـلــى األداء
المالي للبنك في الربع األول،
ق ــال ــت ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ب ـ ــال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي
الـمـتـحــد ،ج ـهــاد الـحـمـيـضــي:
" لـقــد أنهينا ا لــر بــع األول من
ع ــام  2021بـنـمــو ف ــي جميع
قطاعات األ عـمــال ،مع إحكام
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـم ـصــاريــف
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــي ال ــوق ــت
ً
نفسه تمسكنا بالحذر ،نظرا
الس ـت ـم ــرار ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
تـفــرضـهــا األوضـ ــاع الـحــالـيــة
بـ ـسـ ـب ــب جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
فــاتـخــذنــا ال ـخ ـطــوات الــازمــة
وال ـ ـضـ ــروريـ ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ت ـعــزيــز ال ـم ـخ ـص ـصــات ،ومــع
ّ
كل هذه العوامل ،تمكن البنك
من تحقيق ربح صافي بقيمة
 11.1مليون دينار.

التحول الرقمي
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـح ـم ـي ـض ــي
أن "ا ل ـم ـت ـح ــد" ي ــر ك ــز ج ـهــوده
ل ــإس ــراع ب ـم ـس ـيــرة ال ـت ـحــول
االــرق ـمــي ،بــاعـتـبــارهــا خـيــارا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ال ب ــدي ــل عـنــه،
ليس فقط لضمان استمرار

أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ل ـع ـم ــاء
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــل ظـ ـ ـ ـ ــروف
الجائحة ومتطلبات التباعد
اال جـتـمــا عــي و مــا فرضته من
ض ـ ـ ـ ــرورة تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
للعمالء باستخدم الوسائل
التكنولوجية وا لــر قـمـيــة ،بل
أي ـض ــا بــاع ـت ـبــارهــا مـسـتـقـبــل
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــذي
ي ـت ـج ــه إلـ ـي ــه الـ ـع ــال ــم ف ــي ظــل
ثـ ــورة ال ـخ ــدم ــات ّالـمـصــرفـيــة
الرقمية ،بما تمثله للعمالء
من قيمة مضافة ال تضاهى
في المرونة واليسر وتوفير
الــوقــت والـجـهــد .وفــي الوقت
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،مـ ـ ـ ـ ـ ــازال "ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد"
ي ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ف ــروع ــه
وتـجـهـيــزهــا بــأفـضــل وســائــل
الراحة الستقبال العمالء ،مع
اال ل ـتــزام بتطبيق اإل ج ــراء ات
اال ح ـتــراز يــة ا لــاز مــة لحماية
موظفينا وعمالئنا.
واخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ال ـح ـم ـي ـض ــي
ب ـت ـق ــدي ــم ال ـش ـك ــر واالمـ ـتـ ـن ــان
إلدارة و مــو ظـفــي ا لـبـنــك على
ما أبدوه من تعاون وإخالص
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
سببتها تلك الجائحة.
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«التحكيم التجاري» :استقبال منازعات
بقيمة  6ماليين دوالر في الربع األول
تناول اجتماع مجلس
«التحكيم التجاري» العديد
من الموضوعات المدرجة على
جدول األعمال ،واستعرض
خاللها أنشطة المركز
وإحصائيات القضايا التي
ُع ِرضت عليه خالل األشهر
الثالثة الماضية ،والتي بلغت
إجمالي المطالبات ًفيها
 6.079.772دينارا.

تجارب رائدة

جانب من االجتماع
الكويت ،وهناك في طور اإلعداد
عــدد مــن االتـفــاقـيــات األخ ــرى مع
ع ــدة ج ـهــات حـكــومـيــة وخــاصــة،
مـنـهــا اتـفــاقـيــة ت ـعــاون مــع إدارة
الـ ـفـ ـت ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع بـمـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وات ـف ــاق ـي ــة تـ ـع ــاون مــع
اتحاد مصارف الكويت.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،اس ـت ـم ــر
ال ـ ـمـ ــركـ ــز فـ ـ ــي إقـ ـ ــامـ ـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة خ ــال
هـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،وذلـ ـ ــك ع ــن طــريــق
العمل عن بعد باستخدام برامج
وتطبيقات اإلنترنت واالجتماع
عــن بـعــد ،وال ـتــي ج ــاوز مجموع
الحضور فيها أكثر من ثالثمئة
م ـشــارك؛ وتمثلت تـلــك األنشطة
والفعاليات في عقد العديد من
الـ ـن ــدوات وال ـح ـل ـقــات الـنـقــاشـيــة
ً
وال ــدورات التدريبية إلكترونيا،
كـ ــال ـ ـنـ ــدوة ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ت ـحــت
ع ـ ـن ـ ــوان" :ال ـت ـح ـك ـي ــم فـ ــي ع ـق ــود

مليارات دوالر حجم
3.6
المطوع:
ً
التبادل التجاري سنويا مع فيتنام
ناقش تعزيز العالقات التجارية مع سفيرها

جانب من لقاء المطوع بوفد سفارة فيتنام
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة ،ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة ع ـلــي ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـطــوع
التجارية فيصل المطوع في مكتبه الواقع بمقر
الشركة ،سفير جمهورية فيتنام نغو توان ثانغ،
والسكرتير الثاني ورئيس القسم التجاري ،تران
تــرونــج هـيــو ،أمــس األول ،فــي زي ــارة هــي األولــى
لهم ،حيث ناقشوا سبل التعاون المحتمل وفتح
العالقات التجارية بين شركات القطاع الخاص
الفيتنامي وشركة "المطوع" لتوفير المنتجات
الفيتنامية في السوق الكويتي.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـج ــانـ ـب ــان عـ ــن ارت ـي ــاح ـه ـم ــا ل ـل ـبــدء
بــالـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،مــؤكــديــن حــرصـهـمــا على
أولوية تحقيق الشراكات التجارية التي من شأنها
إ ث ــراء ا لـســوق الكويتي بالمنتجات الفيتنامية
الــرائــدة ذات الـجــودة العالية ال سيما فــي قطاع
المواد الغذائية والسلع االستهالكية واألثاث.
وقال المطوع" :لطالما تميزت العالقة الكويتية
 الفيتنامية بعراقتها وصدقها وعمقها ،حيثً
يبلغ حجم التبادل التجاري سنويا بين البلدين
 3.6مليارات دوالر .وإننا كقطاع خاص لنا دور
كبير وبارز في توطيد تلك العالقات وتعزيزها
م ــن خـ ــال ع ـق ــد شـ ــراكـ ــات وف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ـع ــاون

●

أشرف عجمي

أصـ ـ ـ ـ ــدرت األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـن ـظ ـم ــة األق ـ ـطـ ــار
العربية المصدرة للبترول (أواب ــك) دراســة حديثة
بـعـنــوان "دور الـبـحــث العلمي فــي تـطــويــر صناعة
البتروكيماويات".
واس ـت ـع ــرض ــت الـ ــدراسـ ــة الـ ـ ــدور ال ـم ـهــم ألنـشـطــة
ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي وال ـت ـط ــوي ــر ف ــي ازده ـ ـ ــار صـنــاعــة
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ،وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج بـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
متخصصة ،وتنفيذ استراتيجيات تساهم في زيادة
الناتج المحلي ،وتنويع مصادر الدخل ،باإلضافة
إل ــى تـعـمـيــق االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب
العالمية في مجال التطوير والتكنولوجيا.

المجلس ناقش خالل اجتماعه تقريره ربع السنوي لعام 2021
ع ـ ـقـ ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة م ــر ك ــز
الكويت للتحكيم التجاري التابع
لغرفة تجارة وصناعة الكويت،
أمـ ـ ــس ،اج ـت ـم ــاع ــه ال ـث ــان ــي ل ـعــام
 ،2021برئاسة عبدالوهاب محمد
ال ـ ــوزان -رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة،
في مبنى غرفة تجارة وصناعة
الكويت.
وأشرف المجلس من خالل هذا
االجتماع على أعمال المركز خالل
ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام الـحــالــي،
وتناول العديد من الموضوعات
ال ـمــدرجــة عـلــى جـ ــدول األع ـم ــال،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض خ ــالـ ـه ــا أن ـش ـط ــة
ال ـمــركــز وإح ـصــائ ـيــات الـقـضــايــا
التي عرضت عليه خالل األشهر
الـثــاثــة الـمــاضـيــة ،وال ـتــي بلغت
ً
إجمالي المطالبات فيها مبلغا
ق ـ ــدره ( )6,079,772د.ك ( س ـتــة
ً
مــايـيــن وتـسـعــة وس ـب ـعــون ألـفــا
وس ـب ـع ـمــائــة واثـ ـن ــان وس ـب ـعــون
ً
ً
دوالرا أميركيا).
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ك ـ ـ ــز خـ ـ ــال
األشـ ـه ــر ال ـمــاض ـيــة حـ ــرص على
مــد جـســور الـتـعــاون مــع العديد
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
والخاصة ،بهدف تحقيق رسالته
بنشر ثقافة التحكيم ،واالرتقاء
بالمستوى العلمي للمحكمين
والـقــانــونـيـيــن ،وتحسين البيئة
القانونية واالستثمارية في دولة
الـكــويــت ،لــذا تــم توقيع عــدد من
مذكرات التفاهم في هذا اإلطار،
منها اتفاقية تعاون مع مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وات ـفــاق ـيــة
تعاون مع كلية الحقوق بجامعة

«أوابك» :البحث العلمي يساهم
في تطوير صناعة البتروكيماويات

المتبادل .لــذا تشرفنا الـيــوم وألول مــرة بزيارة
سفير جمهورية فيتنام االشتراكية الصديقة نغو
توان ثانغ ،وهدفها بحث الفرص التي تمكننا من
إضــافــة عــامــات تجارية فيتنامية إلــى محفظة
الـعــامــات الـتـجــاريــة العالمية الـتــي نمثلها في
الكويت وطرحها في السوق لتكون عند حسن
ظن المستهلكين".
وذكر أن "فيتنام من الدول المتقدمة في صناعة
األثاث الخشبي والمواد االستهالكية والغذائية"،
معربا عــن شـكــره السفير الفيتنامي على هذه
ً
ال ــزي ــارة "ع ـلــى أم ــل أن نــرحــب بــه م ـج ــددا لبحث
المزيد من العالقات والتعاون المتبادل".
من جهته قال السفير ثانغ" :لقد أثبتت شركة
ال ـم ـط ــوع ال ـت ـج ــاري ــة أن ـه ــا خ ـيــر س ـف ـيــر لتمثيل
العالمات التجارية العالمية الرائدة وطرحها في
الكويت وكسب ثقة المستهلكين .لذا فإننا سعداء
بهذه الزيارة الهادفة إلى فتح باب العالقات بين
الشركات الفيتنامية وشركة المطوع ذات السمعة
الطيبة والتاريخ العريق ،والتي من شأنها تحقيق
االستثمارات الواعدة والشراكات الناجحة التي
تصب في مصلحة الطرفين".

االمـ ـتـ ـي ــاز" ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــركــز
تــدريــب الملكية الـفـكــريــة التابع
لألمانة العامة لمجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ،والـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة
"قـ ــانـ ــون ال ـت ـح ـك ـيــم اإلل ـك ـت ــرون ــي
بين الواقع والمأمول" بالتعاون
مـ ـ ــع كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ب ـج ــام ـع ــة
ال ـكــويــت ،والـ ـن ــدوة اإللـكـتــرونـيــة
"ا خـتـصــاص هيئة التحكيم في
المنازعات االستثمارية" ،وندوة
أخ ـ ــرى بـ ـعـ ـن ــوان "ال ـت ـح ـك ـي ــم فــي
منازعات أوراق المال" ،وغيرها
مــن الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة الـتــي
نفذها الـمــركــز خــال هــذا الـعــام،
والتي أدت إلى تفاعل واسع في
األوساط القانونية والتحكيمية،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة
م ــن ال ـق ــام ــات ال ـع ـل ـم ـيــة الــدول ـيــة
واإلقليمية ،ســواء المحاضرون
او ال ـم ـش ــارك ــون ،م ــن خ ــال نقل
الخبرات من دول متعددة.

ك ـمــا أق ـ ــام ال ـم ــرك ــز ال ـبــرنــامــج
التدريبي "إعداد المحكمين" خالل
الفترة من  31يناير إلى  16فبراير
 ،2021وذلك عن بعد ،وشارك به
ً
أكثر من ( )20متدربا ومتدربة،
وقد حاضر به نخبة من أساتذة
ال ـق ــان ــون الـمـتـمـيــزيــن م ــن داخ ــل
الكويت وخارجها.
وقـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـل ــس
سير عمليات التحكيم بالمركز
خــال هــذه الفترة ،ودور المركز
فــي إن ـهــاء الـعــديــد مــن الـنــزاعــات
عن طريق التوفيق ،والفعاليات
المزمع عقدها خالل الربع الثاني
من هذا العام ،واختتم المجلس
ً
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا الـ ـس ــام ــة
للجميع وأن تـمــر أز م ــة جائحة
كورونا وما خلفته من تداعيات
ّ
وق ــد َمـ ــن ال ـل ــه عـلـيـنــا ب ــرف ــع هــذا
البالء ،داعين المولى جل شأنه
للجميع بدوام الصحة والعافية.

وتناولت الــدراســة ،التي أعدها د .ياسر محمد
ب ـغ ــدادي ،خـبـيــر صـنــاعــات نـفـطـيــة ،ت ـطــور صناعة
ً
الكيماويات منذ نشأتها وصوال إلى مشهد صناعة
ً
البتروكيماويات الحالي ،مرورا بتجارب الشركات
الــرائــدة فــي صناعة البتروكيماويات فــي مختلف
ً
سواء في معامل
مجاالت أنشطة البحث والتطوير
التطوير لديها ،أو بمشاركة التحالفات األكاديمية
في الجامعات والمعاهد المختصة.
وأش ــارت إلــى دور البحث العلمي فــي مواجهة
تحديات توفير اللقيم المناسب من المواد الخام
األول ـيــة مــن المشتقات الـبـتــرولـيــة ،وال ـغــاز ،أو تلك
الناتجة عن المشكالت البيئية ،والعمل على تحسين
ك ـفــاءة الـعـمـلـيــات الـصـنــاعـيــة ،وجـ ــودة المنتجات
لتلبية متطلبات األ س ــواق ور غ ـبــات المستهلكين
المستهدفين.

توفير اللقيم
وس ـل ـط ــت ال ـ ــدراس ـ ــة الـ ـض ــوء ع ـل ــى االتـ ـج ــاه ــات
الحديثة لتكنولوجيات صناعة البتروكيماويات،
والـتــي مــازالــت تحت البحث والـتـطــويــر المستمر،
والمتوقع أن تكون حلوال واعــدة لتحديات توفير
اللقيم المناسب لصناعة البتروكيماويات بأسعار
تنافسية ،في ظل نمو الطلب العالمي المتزايد على
منتجاتها.
وبينت أنه يأتي على رأس هذه التكنولوجيات،

أبرز التوصيات
واسـتـعــرضــت ال ــدراس ــة جـهــود وأنـشـطــة البحث
العلمي والتطوير في الــدول العربية ،ودور كل من
المراكز البحثية الوطنية والجامعات الحكومية،
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص مــع اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـت ـعــاون بين
ش ــرك ــات ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات الـعــرب ـيــة وال ـجــامـعــات
ومعاهد البحث العلمي المحلية والدولية.
وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:
 -1ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ب ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـبـ ـح ــث
والتطوير ،لتلبية الطلب المتزايد على منتجات
البتروكيماويات.
 -2تحسين المعرفة بالتطورات العالمية في مجال
تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات.
 -3العمل على إقرار التشريعات ،وتبسيط اإلجراءات
والسياسات لضمان تشجيع االستثمار في أنشطة
البحث العلمي.
 -4ض ـ ــرورة زي ـ ــادة م ـخ ـص ـصــات ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
والتطوير فــي شــركــات الصناعات التكميلية ،بما
يماثل النسب المتبعة في الشركات العالمية الرائدة
في هذا المجال.
 -5وضـ ــع خ ـط ــط وبـ ــرامـ ــج ل ـت ـطــويــر تـكـنــولــوجـيــا
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ،ودراس ـ ـ ــة أن ـس ــب ال ـط ــرق لنقل
التكنولوجيا الحديثة إ لــى ا لـشــركــات العاملة في
قطاع البتروكيماويات.
 -6االستفادة من تكامل اإلمكانات العلمية المتاحة
في الجامعات والمراكز البحثية والصناعية.
 -7تعزيز التعاون الــدولــي ،بين المعاهد البحثية
الحكومية ،والخاصة والشركات الصناعية.
 -8زيـ ــادة االه ـت ـمــام بــال ـكــوادر الـبـشــريــة والعلمية
العاملة في مجاالت أنشطة البحث العلمي والتطوير.

موظفو «الوطني» ...شغف كبير بالتدريب والتطوير
سجلوا نسبة حضور كبيرة في البرامج والدورات التدريبية بالربع األول رغم الجائحة
رغم التحديات التي فرضتها
جــائـحــة ك ــورون ــا ،سـجــل موظفو
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،نـسـبــة
ح ـ ـ ـضـ ـ ــور كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ـخ ـ ـطـ ــت 91
ف ــي ال ـم ـئــة بــال ـبــرامــج وال ـ ــدورات
التدريبية التي عقدت خالل الربع
األول من عام  ،2021وذلك بفضل
البنية التحتية الرقمية المتطورة
التي استطاعت الموارد البشرية
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة إنـ ـ ـج ـ ــازه ـ ــا خـ ــال
السنوات الماضية.
وش ــارك خــال األشـهــر الثالثة
األول ــى مــن عــام  2021نـحــو 500
م ــن مــوظـفــي الـبـنــك ف ــي الـبــرامــج
ا ل ـ ـت ـ ــدر ي ـ ـب ـ ـي ـ ــة وورش ا لـ ـعـ ـم ــل
المختلفة ،وهــو مــا يجسد رؤيــة
البنك والتزامه تجاه االستثمار
في كــوادره البشرية ،التي تشكل
أهم األصول لديه.
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ً
بــرنــام ـجــا تــدري ـب ـيــا خ ــال الــربــع
األول من العام الحالي ضمن خطة
التدريب السنوية ،والتي تشمل
برامج لتنمية المهارات السلوكية
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ب ــرام ــج
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي مـ ـج ــاالت ب ـنــاء
ثقافة إدارة االداء ،وكذلك عمليات
االحتيال والتحقيق ،والتي شارك
فيها العديد من الفروع الخارجية
للبنك ومنها البحرين ،والعراق،
واألردن ،وم ـصــر ،وسـنـغــافــورة،
والصين.
وشـ ـمـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــدري ــب
خ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــع األول ب ـ ــرا م ـ ــج
التدريب الداخلية وورش العمل
الـمـتـخـصـصــة ،ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
الـمــوظـفـيــن ال ـج ــدد ،حـيــث ُعـقــدت
ً
 6دورات لـنـحــو  72م ـتــدربــا في
برنامج "يــا وطني" شــارك فيها
موظفو الفروع وخدمة التواصل
ً
مع الوطني .كما نظمت افتراضيا،
و بـ ـنـ ـح ــو ك ـ ــا م ـ ــل 4 ،ورش ع ـمــل
خاصة بعملية الترقي الوظيفي
استهدفت  80من مسؤولي خدمة

الـ ـعـ ـم ــاء ،ومـ ـس ــؤول ــي ع ــاق ــات
العمالء ،ومسؤولي الحسابات
الشخصية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن الـ ـ ـج ـ ــدد ،ف ـق ــد تــم
اع ـت ـمــاد مـنـهـجـيــة حــديـثــة في
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب شـ ـمـ ـل ــت ال ـت ـع ـل ـي ــم
المدمج عبر منصة التدريب
اإللكترونية الخاصة بالبنك،
وكـ ــذلـ ــك ع ـب ــر ال ـ ـ ـ "أون ـ ــاي ـ ــن"،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى االخ ـت ـب ــارات
الـتــي ُع ـقــدت فــي المختبرات
المخصصة لذلك مع اتباع كل
االشـتــراطــات والـقــواعــد التي
تــراعــي الـتـبــاعــد االجتماعي
بهدف الحفاظ على السالمة
العامة.
وشـ ــارك ف ــي األش ـه ــر الـثــاثــة
األولـ ــى نـحــو  103مـتــدربـيــن في
برنامج تدريب وتطوير مديري
االدارة ا لــو س ـطــى عـبــر المنصة
االلـكـتــرونـيــة الـخــاصــة بالشركة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزودة ل ـب ــرام ــج
التدريب ،وكذلك من خالل التفاعل
االفتراضي مع المدربين عن ُبعد
لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم
في عدة مجاالت منها :المهارات
اإلداريــة والقيادة التكيفية أثناء
العمل ،وإدارة التغيير ،ومهارات
االتصال الفعال ،وتطبيق الفكر
الـ ـم ــرن ف ــي الـ ـقـ ـي ــادة ،ف ـض ــا عــن
ً
م ـشــاركــة  53م ـت ــدرب ــا م ــن الـفـئــة
اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة فـ ــي ب ــرن ــام ــج ب ـن ــاء
ثقافة إدارة األداء في العمل عبر
الـتـطـبـيــق الـمـخـصــص للتدريب
عن ُبعد.
وكجزء من استراتيجية البنك
الشاملة لتحسين تجربة الموظف
فـ ــي ال ـت ـع ـل ــم ،تـ ــواصـ ــل ال ـ ـمـ ــوارد
البشرية لمجموعة الوطني العمل
على ضمان تصميم ونشر التعلم
اإلل ـك ـتــرونــي ،إذ تــم إحـ ــراز تقدم
كبير في تحسين جودة المحتوى

أحمد درويش

التدريبي ومدى التفاعل معه ،مع
مــراعــاة تحقيق أقصى استفادة
منه على كل الصعد.
و قـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــت إدارة ا ل ـ ـت ـ ــدر ي ـ ــب
والـتـطــويــر فــي ال ـمــوارد البشرية
للمجموعة بتطبيق مفهوم التعلم
المدمج مع المكونات الرقمية مثل
التدريب المباشر عبر اإلنترنت،
كـمــا ع ـمــدت إل ــى م ــواء م ــة عملية
اخـ ـتـ ـي ــار ال ـم ـح ـت ــوى ال ـت ــدري ـب ــي
ل ـت ـصــب بــال ـن ـهــايــة ف ــي مصلحة
جـ ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي يـقــدمـهــا
البنك الى عمالئه.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مدير
ادارة الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
الوطني أحمد درويــش" :اتخذت
الموارد البشرية للمجموعة منذ
ً
سنوات طويلة مسارا ونظرة أكثر
شـمــولـيــة تــواكــب مـســاعــي البنك
وخـطـطــه نـحــو الـتـحــول الــرقـمــي،
إذ قامت بتطوير نهج افتراضي
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـ ـل ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـع ـم ـل ــي
والنظري ،وكذلك من خالل منصة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـت ـطــويــر ال ــوظ ـي ـف ــي،
وهو ما أتت ثماره خالل جائحة
كــورونــا ،إذ استطاعت أن تقطع

ً
أشواطا كبيرة في عملية تدريب
وتنمية الموظفين رغم عمليات
اإلغالق الكلي والجزئي".
وأوض ــح دروي ــش أن التعليم
والتأهيل يشكالن أهــم أولويات
ً
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ـه ـ ـمـ ــا م ــن
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـطــويــر المهني
فـ ــي ت ـح ـف ـيــز ال ـث ـق ــاف ــة ال ــرق ـم ـي ــة،
وال ـتــي تـبــدأ ف ــور االنـضـمــام إلــى
ال ـب ـنــك ،وال ـت ــي يـمـكــن تصنيفها
األفـضــل بين مــؤسـســات القطاع
ال ـخــاص فــي الـمـنـطـقــة مــن حيث
المحتوى التدريبي ،إذ تشتمل
هــذه االستراتيجية على تدعيم
ال ـب ــرام ــج بــال ـخ ـبــرة والـمـنـهـجـيــة
االحترافية من الجامعات العريقة
في العالم.
وأض ــاف أن "الــوطـنــي" يسعى
ً
دومـ ـ ـ ــا إل ـ ــى خ ـل ــق ت ـج ــرب ــة تـعـلــم
ج ـ ــذاب ـ ــة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ت ـ ـكـ ــون فــي
متناول جميع الموظفين وفي كل
ً
مراحل حياتهم المهنية ،مشيرا
إلى أنه بالنظر إلى االحتياجات
الـمـتـغـيــرة لـمــوظـفــي ال ـب ـنــك ،فــإن
الفرص التدريبية التي توفرها
إدارة التدريب تتطور هي األخرى
باستمرار من أجل المساهمة في

ُ
 Ooredooتدشن «قافلة الخير» في شهر الخير
بالتعاون مع «النجاة الخيرية» لتوزيع السالل الغذائية
قامت شركة  Ooredooلالتصاالت ،بالتعاون
م ــع جـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة ال ـخ ـي ــري ــة ،ب ـت ــوزي ــع مـئــات
السالل الغذائية الوافية بمحتوياتها التموينية
والغذائية على األســر المحتاجة والمتعففة في
الدولة.
ً
وجاءت حملة "قافلة الخير" التزاما من الشركة
بدورها الريادي في األعمال الخيرية التطوعية،
والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع.
وتحتوي السلة الغذائية الواحدة على حصة
تموينية وغذائية تكفي األسرة المكونة من خمسة
إلى سبعة أفراد حتى نهاية شهر رمضان ،وتشمل
كميات وافية من المواد الغذائية المهمة لمعيشة
األس ــر .كما وزع ــت الـشــركــة شــرائــح اتـصــال SIM
وإنترنت ودقائق مجانية للبقاء على اتصال مع
عائالتهم وأصدقائهم.

تحويل النفط الخام مباشرة إلى كيماويات (،)COC
التي تهدف إلى تعظيم تحويل نحو  40في المئة
من برميل النفط الخام إلى كيماويات.
وكـشـفــت عــن سـعــى شــركــة "أرامـ ـك ــو" الـسـعــوديــة
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ه ـ ــذه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
شــركــاء محليين ودولـيـيــن فــي مشروعها الجديد
لتعظيم نسبة التحويل لـتـتــراوح مــا بين  70و80
في المئة ،متوقعة أن يكون لها آثــار استراتيجية
عميقة على إعــادة رســم مشهد ومستقبل صناعة
البتروكيماويات العالمية.

ً
وكـ ــان لــأط ـفــال نـصـيــب أي ـض ــا ،ف ـقــد حــرصــت
 Ooredooعلى مشاركة فرحة وبهجة المناسبات
واألعياد المختلفة ،وعلى رأسها فرحة القرقيعان
فــي شهر رمـضــان معهم ،مــن خــال تــوزيــع علب
الحلوى عليهم.
وفي هذا السياق ،قال مدير أول ،إدارة االتصال
المؤسسي ،لدى  Ooredooالكويت ،مجبل األيوب:
"تخفيف األع ـبــاء الـمــالـيــة المترتبة عـلــى األســر
المحتاجة وفتح أبــواب األمــل وإسـعــاد قلوبهم،
هو الهدف األسمى .تعاوننا مع جمعية النجاة
الخيرية ذات السيرة الذاتية العريقة في األعمال
الخيرية التطوعية لــم يكن التعاون األول ،وتم
توزيع السالل الغذائية من خالل كشوف معتمدة
وموثوقة نضمن من خاللها إيصال المساعدات
إلى مستحقيها مباشرة".

البابطين والثويني واأليوب في لقطة جماعية مع فريق العمل

خـلــق الـمـنــاخ ال ــذي يـشـجــع على
االبـ ـتـ ـك ــار واالب ـ ـ ـ ــداع ف ــي الـعـصــر
الرقمي.
وأوض ـ ـ ــح أن إدارة ال ـت ــدري ــب
والتطوير تستكشف باستمرار
ط ــرق ــا ج ــدي ــدة ل ـت ـقــديــم ال ـبــرامــج
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة لـ ـم ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك،
وجـعـلـهــا أك ـثــر مــاء مــة وقــابـلـيــة
ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ،م ـب ـي ـن ــا أن ال ـ ـمـ ــوارد
البشرية للمجموعة قامت بزيادة
المشاركة في "التعلم الذاتي" عبر
منصة التدريب المتطور الخاصة
بالبنك؛ ليتمكن ا لـمــو ظـفــون من
الوصول إلى التعلم متى وأينما
يريدون ذلك.
الجدير بالذكر أن "الوطني" ال
يدخر أي جهد نحو دعم موظفيه
في بناء حياتهم المهنية داخل
ال ـب ـن ــك ،ك ـمــا ي ــؤم ــن بـ ــأن تـحــولــه
ا لـنــا جــح والمستمر يعتمد على
ت ـن ــوع ال ـم ــواه ــب وج ــودتـ ـه ــا ،إذ
أثبتت القوة العاملة الفعالة أنها
تحدث الفرق خالل الفترة األكثر
صـ ـع ــوب ــة فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة،
كـمــا أن ـهــا عــامــة ف ــارق ــة ورك ـيــزة
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـن ــك وخـطـطــه
الطموحة للمستقبل.

«ضل راجل»
أداء مؤثر لياسر جالل في ِ
قدم الفنان ياسر جالل مشهدا مؤثرا في مسلسل "ضل راجل"،
مع الفنانة الشابة رنا رئيس ،التي تقوم بدور ابنته ،وذلك بعد
اعترافه لها بوجعه وشعوره باالنكسار من زواجها العرفي ،حيث
حظي المشهد بتفاعل كبير على مواقع التواصل االجتماعي.
وظهر ياسر وهــو يتحدث إلــى ابنته متأثرا بـشــدة ،ومعبرا
بوجهه وكلماته المقتضبة عــن وجــع االنكسار الــذي شعر به،
فضال عن حديثه حول عدم قدرته على مسامحة ابنته على هذه
الخطوة التي اتخذتها بدون الرجوع إليه ،لكن في الوقت نفسه
احتضنها وبكى كل منهما.
وشهدت أحداث المسلسل تصاعدا في الحلقات األخيرة ،مع
اكتشاف مزيد من التفاصيل حول االعتداء الذي تعرضت له ابنته
وحملها ،ومحاولته االنتقام البنته.
يــذكــر أن مسلسل "ضــل راج ــل" بطولة يــاســر ج ــال ،ونرمين
الفقي ،ونور اللبنانية ،ومحمود عبدالمغني ،ورنا رئيس ،وإنعام
سالوسة ،ومن تأليف أحمد عبدالفتاح ،وإخراج أحمد صالح.
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شعيل :اتجهت إلى أغنية السنغل ألنها األفضل
«قروب خاص» يجمعني بالفنانين رابح صقر والرويشد والماجد
●

فضة المعيلي

أك ــد ال ـف ـنــان نـبـيــل شعيل
أنــه يحرص على االستماع
إل ـ ــى ك ــل م ــا ه ــو ج ــدي ــد في
الغناء للتعرف إلى األنماط
الـمــوسـيـقـيــة والـ ـج ــو ال ـعــام
لمستوى األغنية وما وصلت
إل ـي ــه ،لـكــي ال ي ـكــون بمنأى
عن أي تطور أو لون غنائي
محبب للجمهور.
وف ـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ح ـ ـ ــواري
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ونـ ـ ـج ـ ــم"
اس ـت ـض ــاف اإلعـ ــامـ ــي علي
نجم فــي الحلقة ال ـ  13بلبل
الخليج نبيل شعيل ،وتضمن
ّ
البرنامج ،الذي بث على قناة
الكويت ،العديد من األسئلة
الـ ـت ــي أج ـ ـ ــاب ع ـن ـ ّهــا شـعـيــل
ب ـكــل ع ـف ــوي ــة ،م ـعــل ـقــا أث ـنــاء
حديثه" :أن ــا واض ــح ،وليس
لـ ـ ّ
ـدي أس ـ ـ ـ ــرار" ،وقـ ــد شـهــدت
االس ـت ـض ــاف ــة ت ـفــاعــا كبير
من المتابعين على وسائل
التواصل االجتماعي.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،س ــأل ــه نجم
ش ـع ـيــل عـ ــن س ـب ــب تــوجـهــه
إلى سياسة "الميني ألبوم"،
ّ
ليجيب "أن ــا لــم أتــوجــه ،لكن
اإلع ـ ــام ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
اتـجــه ه ــذا االت ـج ــاه ،وشركة
روت ــان ــا وض ـع ــت ل ـنــا ثــاثــة
خ ـ ـيـ ــارات ه ـ ــي :ه ــل سـتـقــدم
"الميني ألبوم" ،أو سنغل أو
ّ
تقدم ألبوما كامال ،واالختيار
ل ـ ــك؟ والـ ـعـ ـق ــود ك ــان ــت ب ـهــذا
الـ ـشـ ـك ــل ،وأن ـ ـ ــا فـ ــي ال ـب ــداي ــة
اتجهت إل ــى الميني ألـبــوم،
وب ـع ــد ذلـ ــك رأي ـ ــت أن أغنية
السنغل أفضل لعدة أسباب،
ّ
تصب تركيزك على
منها أن
أغ ـن ـيــة واح ـ ـ ــدة ،وب ـي ــن فـتــرة
وأخ ـ ــرى ت ـقــدم عـمــا جــديــدا

لجمهورك ،إضــافــة إلــى أنك
ت ـع ـط ــي ك ـ ــل أغـ ـنـ ـي ــة م ـج ــاال
ألن ت ــأخ ــذ ح ـق ـه ــا ،وتـعـمــل
دراس ــة للسوق ،وفــي بعض
األحـ ـي ــان ال ت ـك ــون األع ـم ــال
جميعها بنفس المستوى،
فهناك أعمال تنجح ،وأخرى
يـكــون مستواها أق ــل ،وذات
ال ـم ـس ـت ــوى األق ـ ـ ــل ال تعني
أن ــك لــم تـبــذل مـجـهــودا ،لكن
المتلقي تـكــون لــديــه وجهة
نظر ال تصل إليها دائما ،وفي
بعض األحيان نعمل أغنية،
ونعتقد من وجهة نظرنا أنها
"س ــوف تـكـ ّـســر الــدن ـيــا" ،لكن
عند نزولها تكون متواضعة،
م ــع أن ـن ــا اج ـت ـهــدنــا وبــذلـنــا
مجهودا كبيرا".

«ضل راجل»
ملصق ِ

نانسي عجرم تطرح ألبومها في يونيو
تطرح النجمة اللبنانية نانسي عجرم
ألبومها الجديد في يونيو المقبل ،حيث
تضع حاليا اللمسات األخيرة عليه ،ويشمل
 10أغان متنوعة بين المصري واللبناني،
وتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين
وال ـم ــوزع ـي ــن والـ ـشـ ـع ــراء ،وت ـق ــدم ــه بشكل
مختلف عن ألبوماتها السابقة.
وط ــرح ــت ع ـجــرم م ــؤخ ــرا أغ ـن ـيــة "أمـ ــي"،
اح ـت ـف ــاال ب ـع ـيــد األم ،وأه ــدت ـه ــا لــوالــدت ـهــا
ولجميع األمهات في الوطن العربي ،وتظهر
والدة النجمة معها في الكليب ،واألغنية من
كلمات إميل فهد ،وألحان يحيى الحسن،
وتوزيع باسم رزق.
وكـ ــانـ ــت عـ ـج ــرم ط ــرح ــت م ـط ـلــع مـ ــارس
الماضي أغنية "مــا تحكم عـحــدا" ،كلمات
م ـن ـيــر ب ــوعـ ـس ــاف ،وأل ـ ـحـ ــان ن ـب ـيــل ع ـج ــرم،
وتوزيع باسم رزق.

نانسي عجرم

مشهد السقا وكرارة األكثر مشاهدة

«الميديا» ّ
تغيرت
وأض ـ ــاف شـعـيــل :نـحــاول
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم كـ ـمـ ـط ــربـ ـي ــن ،ب ـق ــدر
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ،أن ن ـ ـق ـ ـ ّـدم
ل ـج ـم ـه ــورن ــا ال ـح ـب ـي ــب فـنــا
نحترمه ونحبه ،والحمد لله،
استطعنا بين فترة وفترة أن
نعمل عمل ّ
كسر الدنيا وحقق
انتشارا ،والدليل أنني منذ
عام  1981إلى اليوم مستمر
بالعطاء والتواصل ،والحمد
لله ،أنه ّ
قدرني لهذا اليوم أن
ّ
أقدم الجديد والممتع ،وعلى
وجــه الخصوص الـيــوم ،ألن
ال ـج ـيــل ت ـغ ـ ّـي ــر ،و"ال ـم ـي ــدي ــا"
ّ
تغيرت أيضا.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ل ـن ـجــم ق ــال
لشعيل إن ــه قــد يـكــون سمع
سيقوله
هــذا التعليق ال ــذي
ّ
كثيرا بأنه أحلى مــن تغنى
ع ـ ــن الـ ـك ــوي ــت وب ــالـ ـك ــوي ــت،
فأجاب" :أتمنى ذلك ،وأتمنى
أن ـ ــي ّ
وصـ ـل ــت ال ـ ــذي أري ـ ــده،

نبيل شعيل

ملصق «نسل األغراب»

وبالنسبة لي الكويت كل شيء
في حياتي ،فهي وجودي ،ودائما
عندما أتعامل مع األغنية أتعامل
ّ
بحب ،وبصدق وبطريقة
معها
ّ
معبرة ،وإحساسي صادق فيها".

إحساس جمهور
أمــا بصدد مــوضــوع سماعه
ألبومات المطربين التي أطلقت
أخ ـي ــرا فـقــد أجـ ــاب شـعـيــل" :أن ــا
ّ
أسمع كل شيء ،ألن ذلك جزء من
ثقافة الفنان ،وأيضا يساعده في
معرفة وتقييم الساحة الفنية،

شعيل مع شمة حمدان في إحدى الحفالت

وم ـعــرفــة األغ ــان ــي ال ـتــي تلمس
إحـ ـس ــاس ال ـج ـم ـه ــور ،وم ـعــرفــة
مــا يفضلونه وأذواقـ ـه ــم ،فعند
ن ـ ــزول ألـ ـب ــوم أو أغ ـن ـيــة سنغل
لفنان يساعدك ذلــك فــي معرفة
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــركـ ــت ت ــأث ـي ــرا
وأحبها الجمهور ،ومن ثم تعرف
ّ
مــا يفضله الـجـمـهــور ،وتحقق
استفادة لك عندما تريد أن تطرح
أغنية في المستقبل".
وق ـ ــال إنـ ــه ف ــي ألـ ـب ــوم أصــالــة
األخير ّ
أحب  3أغان ،وفي ألبوم
رابـ ــح صـقــر أع ـجــب بأغنيتين،
وقـ ـ ـ ـ ــال "رابـ ـ ـ ـ ـ ــح ش ـ ـهـ ــادتـ ــي ف ـيــه
م ـ ـجـ ــروحـ ــة ،ذل ـ ــك ألن ـ ـنـ ــي أح ــب
ألحانه ،وعند استماعك ألغانيه
تجد شيئا جديدا".
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ق ــال شعيل
إنـ ــه يـجـتـمــع م ــع مـجـمــوعــة من
الـفـنــانـيــن ،ومـنـهــم رابـ ــح صقر،
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ــروي ـ ـشـ ــد ،وراش ـ ــد
ال ـمــاجــد وغ ـيــرهــم" ف ــي "قـ ــروب"
خــاص ،وقــال" :نسمع ونسولف
مع بعض" ،الفتا إلــى أن الفنان
ع ـب ــدال ـم ـج ـي ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه لـيــس
موجودا في "الـقــروب الخاص"،
وموضحا أنه ال يحب أن يدخل
في "القروبات".
واستذكر شعيل أغنية "الله
ي ــا خ ــوف ــي ع ـل ـي ــك" ،وق ـ ـ ــال" :م ــن
األغاني التي ال تزال حتى يومنا

هذا لها صدى ووقع على قلوب
الجماهير ،والشخصان اللذان
ع ـم ــا األغ ـن ـي ــة ط ـب ـعــا ال ـشــاعــر
الكبير بدر بورسلي ود .عبدالرب
إدريس".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مــع
"ب ــون ــاص ــر" و"بـ ــوعـ ــادل" ،قــائــا:
"األغنية اآلن في مرحلة التجهيز
ووض ـ ـ ـ ــع الـ ـلـ ـمـ ـس ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة،
وسـنـبــدأ بالتسجيل ،وكلمات
األغنية التي كتبها بدر بورسلي
ّ
جميلة ،ألن الكلمة عند بورسلي
واللحن عند إدريس ،ففيها نوع
من التجانس واالندماج كأنهما
قطعة واحدة ،وفريق أغنية "الله
يا خوفي" سيكرر في عمل كبير.
وسأله نجم عن األغاني التي
يـحــب أن ي ـكــررهــا ف ــأج ــاب" :كــل
القديم ،ومن البدايات ّ
لدي الكثير
من األغاني التي أحبها ،وأعتقد
لو أقوم بإعادتها بتوزيع جديد
وبـشـكــل ي ــواك ــب التكنولوجيا
الحديثة ستكون رائعة".

ّ
يسجل أغنية كتبها
بدر بورسلي ّ
ولحنها
عبدالرب إدريس

حقق الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة أعلى
نسب مشاهدة في مسلسلهما الجديد "نسل
األغـ ــراب" عـبــر مــوقــع "يــوي ـتــوب" خ ــال األي ــام
الماضية من شهر رمضان.
وجمع مشهد المعركة بين السقا وكــرارة
أكثر من  4ماليين مشاهدة خالل أيــام قليلة
عبر قناة شركة سينرجي على الـ"يوتيوب"،
ليعتلي صدارة مشاهد الموسم الحالي متفوقا
على كل المسلسالت المعروضة في الموسم
الدرامي الحالي.
وكان المشهد في الحلقات األولى بين أحمد
السقا وأمـيــر ك ــرارة بعد خ ــروج السقا الــذي

يقدم شخصية "عساف الغريب" من السجل،
وسعيه للثأر من غفران الذي يقدمه أمير كرارة،
وقال جملته الشهيرة "اتفرج على أبوك وهو
بيقتل أبوك".
وحققت مجموعة مــن مشاهد المسلسل
نـسـبــة عــال ـيــة م ـت ـفــوقــة ع ـلــى مـنــافـسـيــه عبر
الـ"يويتوب" ،حيث تفوق على كل من مسلسل
"االخ ـت ـيــار" لـكــريــم عـبــدالـعــزيــز وأح ـمــد مكي"
ومسلسل "مــوســى" من بطولة الفنان محمد
رم ـض ــان وب ــاق ــي الـمـسـلـســات األخ ـ ــرى الـتــي
تنافس في الموسم الدرامي الرمضاني.

مؤلف «النمر» في مرمى «شعبة الذهب»
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل
وصلت إلى إصــدار بيانات رسمية بين شعبة
الذهب في مصر والمؤلف محمد صالح العزب،
مــؤلــف مـسـلـســل ال ـن ـمــر ،بـطــولــة ال ـف ـنــان محمد
عادل إمام.
واتهمت الشعبة مؤلف المسلسل بأنه صنع
عمال دراميا بعيدا عن صناعة الذهب وتجارتها
فــي مـصــر ،وم ــا هــو إال حبكة درام ـيــة ال يجب
ربطها بالعاملين في الصناعة ،نظرا لوجود
معالجة بالمسلسل للتجارة غير المشروعة
فــي الــذهــب واألل ـم ــاس ،مما يـســيء للكثير من
العاملين في المهنة.
ورد العزب على شعبة الذهب ببيان آخر أكد
فيه أنه ال يتطرق إلى عمل تسجيلي عن المهنة،
وال تـجــارة الــذهــب ،وأن العمل فقط مــن خيال
المؤلف ،وبيان الشعبة ليس له معنى ولم يضف
أي شــيء ،ويجب أال تقوم أي نقابة مهنية في
مصر باالنتفاضة القوية ضد أي عمل درامي.

محمد صالح العزب

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :يمنحك التفاؤل هدوء األعصاب
وقدرة التفكير للمستقبل.
ً
عاطفيا :يساعدك برجك على إقامة عالقة
عاطفية تكون أفضل مما سبق.
ً
اجتماعيا :توجد في داخلك رغبة دفينة
في إصالح منزلك ،لكنك تؤجلها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـع ــرض ل ـت ـح ــدي ــات ج ــدي ــدة
أوجدتها الظروف ،وتحتاج إلى اهتمام
بالغ.
ً
عاطفيا :تحتاج عالقتكما اليوم قبل الغد
ً
إلى وضوح لتكملة طريقكما معا.
ً
اجتماعيا :ال تهمل المطالعة ،ففيها إفادة
لك على المستويين الثقافي والترفيهي.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـلـمــح نـ ـ ــورا ف ــي آخـ ــر الـنـفــق،
ً
وسيكون مستقبلك المهني مشرقا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـعــاقــة الـطـيـبــة م ــع شــريــك
ً
حياتك تنعكس هدوءا على نفسيتك.
ً
اجتماعيا :يساهم األهل في خلق أجواء
ً
مريحة بالمنزل ،مما يجعلك سعيدا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :سوف تطغى المسؤوليات عليك
إن لم تحاول تنظيمها.
ً
ً
عاطفيا :يتحمل شريك عمرك كثيرا من
تصرفاتك العفوية الغاضبة ،فانتبه.
ً
اجتماعيا :تدعى الـيــوم إلــى زي ــارة أحد
األقارب ،ألنه يمر بأزمة صحية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أمورك سوف تتجه نحو األحسن ،ومن
األفضل التسلح بالصبر.
ً
عاطفيا :النزاعات مع شريك ُ
العمر لن تصل
إلى نتيجة إيجابيةّ ،
فغير أسلوبك.
ً
اجتماعيا :كلما اقتربت من التواضع تقترب
من قلوب معارفك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
مهنيا :ركز على األولويات في برنامج عملك،
ودع األمور الثانوية.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـحــب ال ـم ـس ــؤول يـجـعـلــك تفكر
ً
ً
بمصلحة الحبيب أوال ،فال تكن أنانيا.
ً
ً
اجتماعيا :ترغب كثيرا في التحضير لسفر
إلى الخارج ،وتصدمك الظروف.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تستطيع تحقيق كل أمر تفكر به
بالخطوة األولى.
إذا بدأت
َ
ً
عاطفيا :لم يبق لك سوى أن تتخذ القرار
مع الحبيب ألجل مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :الثقافة هي ما يتبقى لك بعد
أن تنسى كل شيء ،فاغرف منها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تجد نفسك في مواقف مهنية صعبة
أوجدتها الظروف.
ً
ً
عاطفيا :ال تكن قاسيا مع من يحبك ويقبل
بالتضحية من أجلك.
ً
اجتماعيا :ارسم ابتسامة على وجهك تنشر
الرضا بين األحباب.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :المثابرة في عملك سوف تصل بك
إلى أرفع المناصب.
ً
عاطفيا :تعيش حالة من النشوة واالرتياح
بعدما تصالحت مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :شهيتك للطعام مفقودة اليوم،
ً
ألنك تفكر كثيرا بأمور شائكة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ً
مهنيا :ال تبدأ عمال جديدا قبل أن تنجز ما
لديك ،وال تقدم اليوم على أي خطوة.
ً
عاطفيا :يصارع القدر حبكما ،وال جدوى
لالنتصار إال بالتفاهم والتضحية.
ً
اجتماعيا :أبعد التشاؤم عن مخيلتك ،وانظر
إلى الحياة بروح األمل.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :قــدرتــك عـلــى التغيير تـتــراجــع،
بسبب نظراتك المتشائمة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـن ــزع ــج ال ـش ــري ــك م ــن بعض
ً
التصرفات التي لم يعهدها فيك سابقا.
ً
اجتماعيا :ال تهمل االتصاالت التي كنت
تقوم بها مع بعض األصدقاء.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :يـشـعــر رؤس ـ ــاؤك بــأنــك شخص
ّ
متطلب بسبب تسرعك.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية في اضطراب،
وهي تعكس ما ينفعل بداخلك.
ً
اجتماعيا :الصبر ميزة ال تملكها ،وهي
صفة الرجل الذي ينظر إلى البعيد.
رقم الحظ.22 :

١٦

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-13

الماغوط ال يفهم أدونيس ويتهم
درويش ويحتفي بالخال اإلنسان
دمشق  -شادي عباس

سجل الماغوط ،خالل حياته األدبية ومعرفته القريبة والبعيدة بعدد من الشعراء ،آراء متباينة حول ما قدموه من شعر وأدب ،وعن عالقاته الشخصية بهم ،إذ أغنى
عنهم ًالشاعر في كتبه
كتبه
ً
بسيرهم ،ومنهم أدونيس وأنسي الحاج ومحمود درويش ونزار قباني ويوسف الخال وزكريا تامر وشوقي أبي شقرا وغيرهم ،وقد تحدث ً
ً
مقاال أو شعرا ،وخاصة في كتابه «شرق عدن غرب الله» ،الذي كرم فيه والديه ومعظم أصدقائه .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الماغوط كان صريحا جدا في أقواله وينقل
عنه الكثيرون أنه عندما يتحدث عن الذين يعرفهم ال يمكن أن يجامل.
الماغوط رأى أن
مشكلة الشاعر
أدونيس تكمن في
ً
كونه معلما في
ً
الشرق تلميذا في
الغرب

نزار قباني في رأي
الماغوط شاعر كبير
بقضايا صغيرة
وشعره المنفعل
باألحداث ال يختلف
عن أي تصريح
رسمي ألي مسؤول
حكومي عربي

امـتــدت عالقة الـصــداقــة القوية والـقــرابــة (من
ناحية الزوجة) بين محمد الماغوط وأدونيس
فترة طويلة من الزمن ،على الرغم من اختالفهما
فــي بعض األم ــور ،فكل منهما شــاعــر مهم وله
جمهوره ومنتقدوه على نطاق واسع ،ونستذكر
ال ـم ـعــرفــة األول ـ ــى بـيـنـهـمــا ،وال ـت ــي حـصـلــت في
السجن ،وربما كانت سببا أساسيا في توطيد
الـعــاقــة بينهما وم ــن ثــم ال ـقــرابــة ،أم ــا مــا كتبه
الماغوط عن أدونيس فكان اختصارا لكل تلك
السنوات الطويلة ،معبرا فيه عــن قيمة كبيرة
للشاعر السوري أدونيس ،حيث يرى أن مشكلة
أدونيس تكمن في أنه معلم في الشرق ،وتلميذ
ف ــي ال ـغ ــرب ،مـتـســائــا :ل ـم ــاذا ك ــل ه ــذا التنظير
للقصيدة ،وماذا يعني القارئ إن وضعت كلمة أو
ً
حرفا على يسار حرف ،أو نقطة على خصر نقطة،
إذا كــانــت الـسـجــون والمستشفيات واألرص ـفــة
تغص بــروادهــا؟! أنا ال أحب القصيدة الفكرية،
وال أفهم شعر أدونيس.
وتـحــت ع ـنــوان «ح ــرب ال ـن ـظــارات» فــي كتاب
«شرق عدن غرب الله» يقول الماغوط:
أنا برداء العروض
وحمى السجع
وهذيان المقامات والربع الخالي
ولولب في رحم هذه األمة
لتكف عن اإلنجاب:
صحراء إثر صحراء
ونخلة إثر نخلة
وسرابا إثر سراب
وحزيران إثر حزيران
لهذه الطغم والشعوب الفاسدة والمفسدة!
أدون ـي ــس ...أيـهــا النسر الـمـتــواطــئ مــع أعتى
الرياح والعواصف
أنا معك حتى الموت في مسيرتك المظفرة
تحت وابل من القشع والسعال
والقيح المعمم كالبيانات الرسمية
ُ
وس ـج ــل لـلـمــاغــوط ضـمــن م ـقــال ف ــي صحيفة
الحياة الجديدة عن رأيه وقتها بأدونيس ،معتبرا
إياه شاعرا كبيرا ،ولكنه أضاع نفسه في الخارج،
يتحدث عن الوطن وهــو بعيد عنه ويـحــاول أن
يوهم نفسه واآلخرين بأنه ممنوع من الدخول
إلى الوطن ،وهو في الحقيقة غير ممنوع ،إنما
ليثير نوعا من الدعاية ،ولــوال هــذه التصرفات
الصغيرة لكان أفضل بكثير .أدونيس يكون أكثر
أهمية وعظمة في بالده ،في شعره أصالة ،ولهذا
ال يمكن أن يكون غريبا.
أم ــا أن ـســي ال ـحــاج ف ـكــان ،كـمــا ق ــال ال ـمــاغــوط،
األكـثــر قــربــا منه ويحبه كـثـيــرا ،مــؤكــدا أن لديه
طاقة جبارة ،ولكن يــراه الماغوط كناقد أفضل
ً
منه شاعرا.
ف ــي ح ـي ــن كـ ــان رأي ـ ــه ب ــال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
محمود درويش فيه نوع من المفاجأة ،إذ يعتبره
الماغوط من دون شك أنه شاعر موهوب ،ولكنه
يميل مع الحدث ،ويتغير بتغير المرحلة ،وهذا
يعني أنه غير صادق.

شوقي أبي شقرا
وأس ـلــوبــه فــي تحقيق أه ــداف ــه وأح ــام ــه بــدائــي
كجرائم الهواة ،غزيرا كإبر الجدات والساحرات
ف ــي حـ ـ ــارات دم ـش ــق وس ـب ــأ وغ ــرن ــاط ــة ...جــرحــا
سطحيا في جبهة الشعر العربي ،ولكنه جرح
مهيب وساحر!
ويتابع الماغوط :بدعوة من الصديق المشترك
ريــاض نجيب الريس التقينا في لندن عاصمة
الضباب ،واختصتنا سونيا فارس أشهر مصممة
أزياء في باريس مع أخت تشكيلية نسيت اسمها
بـعــد ك ــل ه ــذه ال ـس ـن ـيــن ...وإذا ب ـن ــزار ي ـخــرج من
المطبخ على صــدره مئزر مــزركــش طالبا مني
النهوض لمساعدة المضيفتين ،فقلت له :والله ما
جئت من سلمية إلى دمشق إلى بيروت وسجنت
في المزة والشيخ حسن والمية وجعت وتشردت
وقملت كل هذه السنين ألقشر البصل والثوم في
إحدى شقق لندن المجهولة! فنعتني بالمتخلف
والبدوي والنوري والقرباطي وبسوء التربية.
وهو لو جاع أو تشرد أو أمضى ليلة واحدة من
حياته فــي سجن أو مخفر ،أو يــومــا واح ــدا من
خــد مــة العلم بألفاظ المدربين المعهودة لكان
رامـبــو الـعــرب بــا مـنــازع ،ومــأســاتــه الكبرى أنه
كتب عن حرب السويس والعدوان الثالثي وعن
أهم القضايا العربية والدولية والوطنية والدينية
والتكتيكية واالستراتيجية ،بقلم حمرة!
أم ــا ال ـس ـيــاب ف ـك ــان ال ـم ــاغ ــوط دائ ـم ــا يشبهه
ً
ً
بنفسه ،بسيطا وصادقا ،لكنه كان يبيع الصدق
وال يشتري إال األكاذيب.
بـيـنـمــا يـ ــرى ال ـم ــاغ ــوط أن ال ـب ـيــاتــي ب ـنــى كل
أمجاده األدبية والسياسية على أساس أن جميع
أجهزة األمن في العالم تطارده ،في حين أنه لم
ً
يدخل مخفرا في حياته ،ولم يعترض طريقه ولو
شرطي مرور.

معارف الماغوط
كانوا كثيرين خالل
حياته وعمله في
لبنان رغم مدتها
القصيرة وصنع
صداقات أكسبته
الكثير

الطالق كاد يقع
بين زكريا تامر
وزوجته بسبب
البامية ...والماغوط
يتدخل في اللحظات
األخيرة

يوسف الخال
لم تكن معرفة الماغوط بيوسف الخال صدفة،
ولم تكن عادية أو عابرة ،بل أنجزت تلك المعرفة

الماغوط

نتاجا أدبيا كبيرا أثرى حياة الماغوط ،وخاصة
في بداية مشواره المتعثر الذي كان الخال أحد
أهم أسباب استقامته في مراحل انتشاره األولى،
وعندما كتب الماغوط عنه اعتبر أن طموحات
يوسف الخال كانت أكبر من طاقته ،وهو كإنسان
أهــم مــن شـعــره بكثير ،وفــي كتابه «ش ــرق عدن
غــرب الـلــه» يقول عنه :يوسف ال ـخــال ...أنــت من
احتضنتنا بأسمالنا ،وقملنا ،وجوعنا ،ورعبنا،
ودموعنا ،ولسعات السياط على ظهورنا ،من
البالد التي جئنا منها.
وأع ـط ـيــت ل ـكــل م ـنــا :سـقـفــا ل ـي ـق ـيــم ...ورغـيـفــا
ل ـي ــأك ــل ...ودفـ ـت ــرا ل ـي ـك ـتــب ...ووسـ ـ ــادة لـيـحـلــم...
نـعــم أن ــت الـمـسـمــار المقتلع مــن إح ــدى راحـتــي
سبارتاكوس لتعلق لوحة لرفيق شرف الحافي
القدمين بين أعمدة بعلبك وخرائبها ...وأي شيء
للعطار األمي أبو صبحي التيناوي في بزورية
دم ـش ــق ...أو عـلــى ال ـج ــدران الـتــي ضـمــت بشائر
النبوغ واإلبداع في الشعر والنثر في صحاري
هذا الشرق الالنهائية.
ً
ك ــان ال ـمــاغــوط يختلف دائ ـم ــا مــع سـعــد الله
ونوس ،هو يريد الحرية والماغوط على العكس،
مؤكدا أن القمع هو األم الرؤوم للشعر واإلبداع،
ويشير إلى نفسه بأنه «كلما كنت خائفا أبدع»،
ول ــدي ــه اح ـت ـيــاطــي م ــن ال ـخ ــوف ال يـنـضــب مثل
البترول تماما ،ويحب المجابهة والتحدي كثيرا.
وفي السياق يقول في إحدى قصائده:
طفولتي بعيدة ...وكهولتي بعيدة
وطني بعيد ...ومنفاي بعيد
أيها السائح ...أعطني منظارك المقرب
علني ألمح يدا أو محرمة في هذا الكون
تومئ إلي
صورني وأنا أبكي
وأنا أقعي بأثمالي
أمام عتبة فندق
واكتب على قفا الصورة
هذا شاعر من الشرق

نزار قباني
كانت معرفة شاعرنا بنزار قديمة منذ فترة
خدمته العسكرية ،عندما كــان ن ــزار يـســأل عنه
في مقهى الهافانا الدمشقي ،ويستغرب وجود
شاعر يكتب بتلك الطريقة أثناء الخدمة اإللزامية،
وبعد سنوات طويلة من العطاء الكبير للشاعرين
تــرســخ ل ــدى ال ـمــاغــوط رأي ــه ال ـخــاص بـمــا قدمه
ن ــزار قباني مــن شـعــر ،وي ــرى الـمــاغــوط أن شعر
نزار قباني المنفعل باألحداث ال يختلف عن أي
تصريح رسمي ألي مسؤول حكومي في العالم
العربي .وهو في شعره الثوري كأنه ياسر عرفات
أو المطران كبوجي .وهو في جلساته الخاصة
كأنه بائع على بركات الله في جونية أو األشرفية.
يعتبره شاعرا كبيرا بقضايا صغيرة ...معتقدا
أن مأساته تتمثل في أنه ال يحب وال يكره ،لذلك
تبث األزمات معظم أشعاره .ويتذكر مرة قال له
نــزار :أنت أصدقنا! وفي كتابه «شرق عدن غرب
الله» يتحدث عن عالقته بالقباني ،قائال :تعرفت
على نــزار قباني فــي مقهى الهافانا والـبــرازيــل
والكمال الصيفي والشتوي ،أنيقا كخط كوفي،

نزار قباني

كان يرى بعكس
سعدالله ونوس
أن القمع هو األم
الرؤوم للشعر
واإلبداع

نعم لقد كرس الماغوط حياته للشعر فقط،
ويــؤكــد ذلــك رواي ــات قصها شقيقه عيسى في
كـتــابــه ،وفــي إحــداهــا ي ــروي عــن لـســان الشاعر
ال ـس ــوري أدون ـي ــس أن ــه ق ــال مـ ــرة :إن المتنبي
أخـطــأ فــي سعيه لمنصب سـيــاســي ،ألنــه بقي
ً
خ ــال ــدا بـ ــدون مـنـصــب ،بـيـنـمــا ط ــوى الـنـسـيــان
أصحاب المناصب .ومحمد الماغوط لم يقع،
بنظر شقيقه ،في خطأ المتنبي .وفــي موضع
آخر يضيف أن شقيقه محمد عاش في بيروت
جائعا على الدوام ،وأن حذاءه كان مثقوبا ،وال
سـجــائــر فــي جـيـبــه ،فــي حـيــن ك ــان ن ــزار قباني
يكتب عن الدانتيال .أمــا هو وزكــريــا تامر فقد
كانا ال يجدان بساطا ينامان عليه ،وإن زكريا
عندما كان يكتب يقرب عينيه ليالحق الورق.
وكما يروي محمد الماغوط لشقيقه فإنه كان
في بيروت جائعا هائما على وجهه ،ومفلسا
طبعا ،فقصد منزل المخرج يعقوب الشدراوي
عـ ـن ــد الـ ـفـ ـج ــر ل ـي ـط ـل ــب مـ ـن ــه دفـ ـ ــع ح ـص ـت ــه مــن
المسرحية التي ألفها له .تشاجر مع الشدراوي
حتى قبض ما طلبه .وبينما كــان جائعا أيام
عـ ــرض ال ـم ـســرح ـيــة ،كـ ــان رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة يـحـضــر ال ـع ــرض .ويضيف

جيران الماغوط يتهمونه بالنزق
ي ـ ــروي جـ ـي ــران شــاعــرنــا
ف ــي ح ــي ال ـمــزرعــة أن ــه كــان
ن ــزق ــا إل ـ ــى أبـ ـع ــد الـ ـح ــدود،
ال يـطـيــق إط ــال ــة الـجـلــوس
م ـ ــع أص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــه ،أو ح ـتــى
أص ــدق ــائ ــه ال ـق ــدام ــى الــذيــن
كانوا غالبا ما ّ
يمرون عليه
كلما زاروا دمشق ،كزكريا
تامر وأدونيس وغيرهما.
وكان الماغوط يقص عليهم
أخ ـ ـبـ ــاره وح ـ ـكـ ــايـ ــاه ،وقـ ــال
ذات مرة لهم إن زكريا تامر
حضر لزيارته واالطمئنان
ع ـل ـيــه ح ــام ــا م ـع ــه ه ــدي ــة،
وهــي عـبــارة عــن دزيـنــة من
الـكـنــزات القطنية مــن ذات
الماركة بألوان مختلفة ،إال
أنه أخذ إغفاءة على أريكته
ت ــارك ــا ال ـض ـيــف ومــراف ـقـيــه

عيسى متحدثا عن أيام الماغوط في لبنان مع
الشاعر يوسف الخال ،الذي كان يذهب إلى بيته،
لكن لــم يكن يهمه مــا يــدور عنده مــن أحاديث
وتـنـظـيــرات ،وإن ـمــا يــذهــب إلــى المطبخ ليأكل
ما يجده من طعام ثم يجلس مع المتحادثين،
بعدها يذهب إلى غرفة نوم أخرى لينام.

زكريا تامر
خ ـ ــاض الـ ـم ــاغ ــوط مـ ـع ــارك ح ـيــات ـيــة صـعـبــة
وجميلة برفقة صديقه الكاتب زكريا تامر ،الذي
ترك فيه أثرا طيبا لما كانا يتقاسمانه من مر
الحياة وحلوها معا ،ولــم يكن الماغوط يرى
مناسبة ليفتخر بصديقه إال ويستغلها كاملة،
وهو في كتابه «شرق عدن غرب الله» يعتبر أن
زكــريــا تــامــر ملك السخرية والـقـصــة القصيرة
فــي العالم؛ يعرف ويلم بكل شــيء على سطح
الكرة األرضية من الزراعة والصناعة والكيمياء
والـفـيــزيــاء ،إلــى األدب واألدي ـ ــان ،إلــى الفلسفة
والعلوم الطبيعية والنفسية ،ويصف األدوية
لكل العلل واألمراض ،وقد يعطيك بعض منها
م ــن تــركـيـبــه ال ـخ ــاص ول ـكــن عـلــى مـســؤولـيـتــك!
ويـعــرف ألــف طريقة لـلـقــراء ة والـكـتــابــة وحتى
السباحة والرياضة ،وألف طريقة أخرى لتقشير
الفاكهة والخضراوات ،ماعدا تقشير أو تقميع
الـبــامـيــة فــا يـعــرف إال طــريـقــة واح ــدة حفظها
عــن أم ــه ،رحمها الـلــه ،وطلبت منه المحافظة
عليها من أجل سمعة الحارة! ولكنها اصطدمت
بـطــريـقــة زوج ـت ــه ،ال ـتــي ورث ـت ـهــا ع ــن أج ــداده ــا
األتـ ــراك وطـلـبــوا منها االس ـت ـمــرار فيها مهما
ارتـفـعــت أماكنها ومــواقـعـهــا .يـقــول الـمــاغــوط:
كــاد الـطــاق يحدث بينهما مــن أجــل البامياء،
لوال وصولي في الوقت المناسب إلى شقتهما
الـمـسـتــأجــرة فــي حــي اإلطـفــائـيــة ال ـت ـجــاري في
دمشق ،فيا أيها الفالحون والخبازون وخاصة
الحدادين زمالء المهنة القديمة :خفوا عن هذا
النيزك المقهور.

شوقي أبي شقرا
لـقــد اتـسـعــت م ـعــارف الـمــاغــوط كـثـيــرا خــال
ح ـيــاتــه ف ــي ل ـب ـنــان وال ـع ـم ــل ف ـي ــه ،رغـ ــم مــدتـهــا
ال ـق ـص ـيــرة ،واك ـت ـســب فـيـهــا ص ــداق ــات أكسبته
الكثير ،ومنها صداقته بالشاعر شــو قــي أبي
شـقــرا ال ــذي اعـتـبــره مــرشــده الـلـغــوي ،فقد كان
لــه عــالــم وم ــزاج آخ ــر؛ حبيبته وملهمته دائما
من الفواكه والخضراوات المتوافرة والسهلة
الهضم :تفاحة ...دراقة ...بطيخة ...حبكة رواية...
سعال دجاجة!
وهو نفسه يشبه الموزة التي يكتب عنها...
أو الحورة التي كانها ...ودائما يعطينا الفرصة
الكافية قبل أن نتكلم ...كالرعد المتمهل ...أو
ال ـطــوفــان الـحـســن ال ـن ـيــة ...دائ ـمــا فــي ال ـظــل إذا
جلسنا ...وفي الزاوية الميتة إذا تحلقنا ...وفي
المؤخرة إذا تنزهنا .وعندما خذله الشرق بعد
أن تـحـضــر ،وال ـغــرب بـعــد أن تــوحــش لـجــأ إلــى
معلمه الروحي يوسف الخال في أحد المقابر،
ولكن دون أن يوجه إليه أية شكوى أو سؤال،
منتظرا أن تأتي المبادرة منه احتراما لمقامه
المنسي بين الحشائش والصلبان الغبراء!

جارة القمر في شقته ليل نهار

جالسين بحيرة من أمرهم.
ورغــم كل ذلــك فهو ال يكره
أح ــدا وال يتحدث عــن أحد
إال إذا سألته عن رأيه فيه،
فيجيب باقتضاب شديد:
«إنـ ـ ـس ـ ــان جـ ـ ـ ّـيـ ـ ــد ...سـ ـ ّـيـ ــئ...
أحبه ...ال أحبه» ،ولعل أكثر
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن أحـبـهــم
في سنواته األخيرة :إلياس
الفاضل ونضال سيجري.
وكـ ـ ـ ُـان س ــرع ــان م ــا يـنـفـعــل
إذا ذكر على مسمعه اسما
فايز خضور ودريــد لحام،
فيأمر المتحدث بالسكوت
وت ـغ ـي ـيــر س ـي ــرة ال ـحــديــث،
وأحيانا باالنصراف.

أفراد مجلة شعر

يؤكد جيران الماغوط في
حــي المزر ع ـ ــة بدمشـ ـ ــق أ نــه
ال يكاد يمر اليوم دون سماع
صـ ــوت فـ ـي ــروز الـمـنـبـعــث من
شقته معظم ســا عــات النهار
والـلـيــل ،وحين يشعرون بأن
صـ ــوت ـ ـهـ ــا قـ ـ ــد ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض فــي
مسجلته الـصـغـيــرة يــدركــون
أنه جالس وحده دون ضيوف،
فال نتوانى لحظة واحــدة في
الصعود إليه والجلوس معه...
ويصف بعضهم بيته والغرفة
التي يبقى بها طــوال نهاره،
حيث تحيط بالجالس فيها
عشرات اللوحات المهداة إليه
من أصدقائه القدامى والجدد،
ك ـل ــوح ــة ال ـع ـص ـف ــور األح ـ ــدب
ل ـفــاتــح ال ـ ـمـ ـ ّ
ـدرس ،وبــورتــريــه
الماغوط للفنان ملهم نصر،

ولــوحــة لـنــذيــر نـبـعــة وأخ ــرى
لزوجته سنية ،ولوحات أخرى
ّ
تمثل شخصيات تحتل حيزا
في عاطفة الماغوط مثل كمال
خير بيك ،وجمال عبدالناصر،
وسعاد حسني.
وعن ذوقه الموسيقي يشير
ج ـيــرانــه إل ــى أن ــه ك ــان ينتقي
أغــان ـيــه بــدقــة :كـعـبــدالــوهــاب،
فـ ـ ـي ـ ــروز ،ل ـي ـل ــى م ـ ـ ـ ــراد ،ذيـ ــاب
مـ ـشـ ـه ــور ،وأغـ ــانـ ــي ال ــرب ــاب ــة،
وك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرا مـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان ي ـج ـل ــس
بـحـضــورهــم صــديـقــه الـهــادئ
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودود ال ـ ـشـ ــاعـ ــر إلـ ـي ــاس
فاضل ،رحمه الله.

توابل ةديرجلا

سيرة

•
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ملك القدود وسيد الموشحات وحارس التراث

١٧
(األخيرة)

«أبو كلثوم» ينتقد عبدالوهاب
والرحابنة وآالتهم الغربية!
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.

مــن حـفــات ات ـحــاد اإلمـ ــارات  :1974فـخــري عـلــى اليمين
وميادة الحناوي ووالدتها وأختها فاتن الحناوي

زوجتي تختار لي
نغمة هاتفي وال
ً
أقول إال شكرا مع
تعظيم سالم!
صباح

توقف صباح فخري عن العطاء كمطرب ،بعد أن قدم
إلى العالم العربي ثروة كبيرة من التراث الموسيقي،
جعلته يمتلك أجمل األلقاب ،كما أن تكريمه لم يتوقف
حتى اليوم .عرفه الناس وأحبوه ،والتقى بالرؤساء
والملوك؛ ومنهم الراحل رئيس دولــة االمــارات سمو
الشيخ زايد ،كما كانت له محطات جميلة في المغرب
وغيرها.
أطـلـقــت عـلــى الـفـنــان صـبــاح فـخــري أل ـقــاب كثيرة
خالل مسيرته الفنية الرائدة ،مثل «أبو كلثوم» ،عندما
اشترك مع المطربة نجاة الصغيرة في حفل بمدينة
دمشق سنة  ،1948وكذا أمير الطرب ،وسلطان الطرب،
والعندليب ،والكروان ،وملك الغناء ،وملك الطرب والفن
األصيل ،وصناجة الغناء العربي ،والحارس األمين
للطرب العربي وبلبل الشرق.

العالقة بالتكنولوجيا

أنا المطرب
الوحيد في
مجالي الغنائي
وال ّ
أحدد األجر
الذي سأطلبه قبل
أن أعرف تفاصيل
الحفل

أصبحت أغاني صباح فخري كغيره من الفنانين
موجودة كرنات على أجهزة الخليوي .يقول صباح
عن ذلك :نعم هذا صحيح ،ويرجع اختيار الناس لها
إلى ذوق كل منهم فيما يحب ،ولكن ما لفت نظري أن
بعض الناس لديهم مكتبة موسيقية فيها عمالقة
الفن ،ومنهم صباح فخري ،وهناك من الحظت بشكل
خاص لديهم أم كلثوم وصباح فخري ،أو القرآن الكريم
وصباح فخري ،وهذا شيء أفتخر به ،ولو ُسئلت عن
نغمة موبايلي فهي من اختيار زوجـتــي؛ وضعتها
هــي على جــوالــي ،وهـنــا ال أستطيع إال أن أق ــول مع
تعظيم سالم وموافقة مطلقة «شكرا» ،ولدي موقع على
اإلنترنت عام ،حتى يتمكن المستمعون بسهولة من
االستماع إلى األغاني الخاصة بي.

الجمهور
يعبر صباح عن محبته للقاء جمهوره على المسرح
أو اإلذاعة ،وأن سعادته تتحقق بهذا اللقاء ،فالحياة
كما يقول -فيها روتين وعمل وجهد وتعب وفيها هم،وأيضا فيها فرح وسرور ،متسائال :أين يكمن السرور
فيها ،وأين تكمن المتعة الحقيقية؟ فيجيب بأن عليه
أن يبحث عنهما فيها .ويضيف :هل متعتنا في األكل
والشرب؟ ال بل فناؤنا فيهما .هل هي في الزواج؟ ال،
ً
فناؤنا فيه أيضا .إذا فأين هي المتعة الحقيقية؟ يرى
فخري أن المتعة الحقيقية تكمن في لقاء من تحب؛
«إن الحياة ولو قل السرور بها لكنها باللقاءات تزهو
وتزدهر» ،ويعتبر العمر هو في ساعات اللقاء مع من
نحب ،وعندما يلتقي جمهوره بالصوت أو بالصورة
فتلك أجمل أيام حياته واللحظات التي يعيشها.

أحكام جزافية

شهدت عيد
االتحاد األول
في اإلمارات
والتقيت الشيخ
زايد رحمه الله

من جهة أخرى ،يتهم البعض صباح بأن أجوره
التي يطلبها إلحياء الحفالت أجور عالية ،فيرد في
لقاء صحافي :أنا المطرب الوحيد في مجال الغناء
الذي أقدمه ،بمن إذن يقارنون أجوري؟ ثانيا :ال يمكن
إطالق أحكام جزافية على أجري ،ألنني ال أحدد األجر
ال ــذي سأطلبه قبل أن أع ــرف تفاصيل الحفل ،أين
سأغني وأمام من وعدد المقاعد ...إلى غير ذلك .مثال،
ال يمكنني أن أطلب عندما أغني في قطر نفس األجر
الذي سأطلبه عندما أغني في المغرب أو تونس ،مع
احترامي لجميع الدول العربية.
ويضيف :ليس لي سعر ،بل لدي قناعتي ولدي
حد أدنى في هذا األمر ،وأجري مهما ارتفع فإنه ال
يصل إلى نصف ما يتقاضاه بعض طحالب المغنين
اليوم ،الذين يتقاضون مئات آالف الدوالرات ،وإذا كان
هؤالء يتقاضون مبالغ خيالية فكيف ال أتقاضى أنا
أسعارا تناسب سمعتي وخبرتي؟ مع العلم بأنني
قدمت الكثير من الحفالت المجانية التي حضرها
آالف المتفرجين ،مثلما حدث في باب المكينة في
فــاس ،وذلــك لكيال أحــرم جمهوري مــن االستمتاع
بفني.

 ...ومع ميادة الحناوي

ٔ
في المانيا 1988
فــي عــام  1968أقــام صباح فخري حفالت خيرية
للمعاقين وال ـمــرضــى ،ولمنظمة األغــذيــة والــزراعــة
التابعة لألمم المتحدة ،فأعطته المنظمة في العام
نفسه لقب «سفير النوايا الحسنة» ،كما قــام بحفل
في فنزويال وتبرع بعائداته ،وال تزال أعماله الخيرية
مستمرة حتى اليوم.
يــؤدي صباح على المسرح رقصة شهيرة أثناء
الغناء ،وتعني له الكثير ،إذ يعتبرها رقصة الــروح.
ي ـقــول :عـنــدمــا تنتشي الـ ــروح تــرقــص ،فالجسد آلــة
تحركها ال ــروح ،وإذا انطلقت الــروح ينعدم الجسد.
مــع النشوة نتمايل ونــرقــص وربـمــا يـمــزق البعض
ثيابه .ورقصتي هذه ال تحدث إال إذا وصلت إلى حالة
روحية ،لدرجة أنني ال أرى أحدا أمامي على المسرح،
سوى أنني أحلق وحدي في الفضاء.

ال أغني األغاني
المغربية بسبب
اللهجة وأنا
متأكد أنني
ً
سأكون ضعيفا
في الغناء بغير
السورية

حول العالم
ت ـعــدى ص ـبــاح ف ـخــري ن ـطــاق ال ـح ــدود ال ـســوريــة،
للتعريف بالتراث الغنائي السوري ،فقرر الغناء في
معظم البلدان العربية في لبنان واألردن والكويت
وقـطــر ودول ــة اإلمـ ــارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان والعراق والـســودان ومصر والمغرب وتونس
والـجــزائــر وليبيا ،كما سافر وغنى فــي معظم دول
المهجر كفنزويال (كــاراكــاس -مــاراكــاي -ماراكايبو-
ب ــارك ــي -سـيـمـيـنـتــو -ب ــوي ــرت ــوالك ــروس -مــات ــوري ــن)
واألرجـنـتـيــن وتشيلي والـبــرازيــل وكـنــدا (تورينتو-
مونتريال -ويندسور -أوت ــاوا) وأستراليا (سيدني-
ميلبورن) .وغنى أيضا في الواليات المتحدة األميركية
(نيويورك -ديترويت -يانكرز -بوسطن -هيوستن-
بنسلفانيا -واشنطن -ميامي -سان فرنسيسكو -سان
دياغو -لوس أنجلس -الس فيغاس).
ومن أبرز عروضه حفل أقامه بقاعة نوبل للسالم،
في السويد ،وآخر بقاعة قصر المؤتمرات في باريس
سنة  1978وقــاعــة مـســرح األمــانــديــه «théâtre Les
 »Amandiersفي باريس أيضا سنة  ،1985وذلك في
افتتاح مهرجان الموسيقى الشرقية بفرنسا ،وفي قاعة
«بيتهوفن» في مدينة بون بألمانيا ،إلى جانب إقامته
عدة حفالت بمسرح معهد العالم العربي بباريس.
وق ــام صـبــاح أيـضــا بـجــولــة فنية فــي بريطانيا،
حيث قدم حفالت غنائية ومحاضرات عن الموسيقى
واآلالت العربية في كل من «لندن» و«وورك» و«كارديف»
و«ب ــرمـ ـنـ ـكـ ـه ــام» و«ش ـي ـس ـت ــرف ـي ـل ــد» و«م ــان ـش ـس ـت ــر»
و«كوفنتري» ،فنشر الغناء العربي األصيل ،وقد أنجز
الكثير من األسطوانات التي راجــت بشكل هائل في
جميع أنحاء العالم .كما نشير أيضا إلى مشاركته
وحضوره المتميز في كثير من المهرجانات العربية
والعالمية بكل من سورية (تدمر -المحبة -مهرجان
األغنية السورية) واألردن (جرش -الفحيص -شبيب)
ولبنان (بيت الدين -عنجر -عالية) وتونس (قرطاج-
ســوســة -الـحـمــامــات -صـفــاقــس -ال ـق ـيــروان -بـنــزرت-
المنستير) والمغرب (فــاس -الرباط -الــدار البيضاء)
ومصر (مهرجان الموسيقى العربية -مهرجان مؤتمر
الموسيقى الـعــربـيــة بــالـقــاهــرة) وفــرنـســا (مـهــرجــان
الموسيقى الشرقية في نانتير .)Nanterre

اإلمارات

فخري والفنانة دالل الشمالي في أوائل الستينيات

 ...وخالل وجوده في لندن عام 1987

تجمع الـفـنــان صـبــاح فـخــري ودولـ ــة اإلمـ ــارات
عالقة وديــة عميقة متميزة ،قلما يحظى بمثلها
أي فنان عربي آخر ،ويكفي أن نذكر أن نجم الطرب
العربي األصيل قد شهد عيد االتحاد األول ،وغنى
في احتفاالته والتقى يومئذ برئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة الشيخ
زاي ــد ،رحـمــه الـلــه ،وهــو مــا زال على عهد المحبة
والوفاء لتلك الذكرى العطرة .وفي ختام الحفلة،
التي نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث على
مسرح الظفرة ،بمناسبة فعاليات الــدورة الثالثة
ألمير الشعراء ،وبحضور الشيخ محمد بن نهيان
بــن مـبــارك آل نـهـيــان ،وع ــد كبير مــن المسؤولين
والدبلوماسيين ،نقل صباح فخري التراث الحلبي

عبدالوهاب
عندما استعان
باآلالت الغربية لم
يضع في حسبانه
أنه سيأتي زمن
يوجد فيه عازفون
غير أكفاء

الغنائي في رحلته الطويلة عبر التاريخ ،بصوته
األخــاذ وحضوره القوي على المسرح في سهرة
امتدت لساعات طويلة.
يــذكــر أن حـضــور حـفــات اإلم ـ ــارات الثقافية كان
أبرز ما قام به الفنان صباح فخري في الخليج ،خالل
مسيرته الفنية.

المغرب
زار ص ـبــاح ف ـخــري الـمـغــرب أول م ــرة ع ــام ،1973
ومنذ الوهلة األولى أحب هذا البلد وأهله ،ووجد أن
الجمهور المغربي ذواق ،فعندما يذهب اإلنسان إلى
ً
أي بلد فهو يستطلعه تبعا لميوله المهنية ،الرسام
يــزور المعارض التشكيلية ،والنجار يــزور معارض
األثاث والصناعات التقليدية ،أما صباح ،وألنه فنان
موسيقي ،فقد حــاول استكشاف التراث الموسيقي
الـمـغــربــي ،ووج ــد أن هــذا ال ـتــراث الموسيقي جميل
وثري ،غني بأشياء كثيرة جميلة تستحق الدراسة،
وخاصة النوبات األندلسية والموشحات والطرب
ً
الـغــرنــاطــي والـمـلـحــون .واكـتـشـفــت أي ـضــا األص ــوات
ً
المغربية .فالمغرب غني أيضا من حيث مواهبه الفنية،
ويذكر صباح في أحد لقاءاته على سبيل المثال ال
الحصر ،عبدالهادي بلخياط المحبب جدا إلى قلبه،
اإلدريسي
ونعيمة سميح وعبدالوهاب الدكالي وحياة
ً
وأسماء المنور .ويقول :أنا أؤمن بمقولة «رحم الله امرأ
عرف قدر نفسه» .أنا ال أغني األغاني المغربية بسبب
اللهجة ،وبقدر ما أشعر بأنني متمكن من لهجتي
السورية وموفق في الغناء بها ،أنا متأكد من أنني
سأكون ضعيفا في الغناء بلهجة غير اللهجة السورية،
ولن أجــاري المطرب المغربي في لهجته ،فأنا سيد
فيما أملكه ،وليس فيما ال أملكه .وأحب أن أوضح أن
ما قلته ال يتنافى مع معرفتي الجيدة بالمغرب ،فأنا
أؤكد أنني أعرف عن المغرب أكثر مما يعرفه بعض
ً
ً
ً
المغاربة أنفسهم ،فنيا وسياحيا واقتصاديا ،وسبق
أن زرت جميع المدن المغربية ،وأعرف جيدا المطبخ
الـمـغــربــي ،بــل إن لــي رأي ــا أردده دائ ـمــا :فــي المشرق
الـعــربــي الطبخ الحلبي ال يعلى عليه ،وف ــي شمال
إفريقيا المطبخ المغربي ال يعلى عليه .وكل مرة أزور
فيها المغرب يكون دافعي إلى ذلك سببان رئيسيان،
األول هو لقاء األحبة ،والثاني هو االستمتاع بالطبخ
المغربي اللذيذ.

صباح المستمع
يعتري الناس الكثير من الفضول حول من يطرب
صباح نفسه ،والــذي تطرب به الناس ،ليرد صباح:
«كل الذين كانوا أكبر من صباح ،وسبقوه .فمن حلب
أستمع إلــى أحمد الـفــاش ،ومحمد النصار ،وبكري
ال ـكــردي ،وم ــاري جـبــران ،ومها الـجـبــري ،ومصطفى
الطراب».
ويـتــابــع« :لـقــد تربيت فــي مـصــر ،على يــد الشيخ
أبوالعال محمد ،قبل أن يأتي محمد عبدالوهاب ،وغيره
من الفنانين مثل فريد األطرش ،ومحمد قنديل ،وناظم
الغزالي من العراق ،وعلي الرياحي من تونس ،وكل من

إليك يا ملك الطرب التحية
في الختام ،نوجه كل التحية إلى الفنان
ال ـك ـب ـيــر ص ـب ــاح فـ ـخ ــري ،ال ـ ــذي سـتـعــرف
ً
األجيال الحقا قيمة ما قدمه لموسيقانا
العربية وللغناء العربي ،في زمن قل من
يعرف فيه قيمة تلك األشـيــاء .وسيبقى
ً
صـنــاجــة ال ـعــرب رمـ ــزا مــن رم ــوزن ــا الـتــي
ً
ً
ً
حمت بعرقها وتعبها ميراثا ذهبيا كبيرا
ستتناقله األجيال تلو األجيال ،وتتذكر
اسم صباح فخري مع عمالقة الفن العربي
على مر العصور.

سبقوني ،ولكنني أعتبر أم كلثوم مطربتي المفضلة»،
مؤكدا أنه «ال يمكن ترشيح أحد لخالفة أم كلثوم ،ألنها
توجد مرة واحدة ككل العباقرة ،هناك كثيرات قلدنها،
رددن أغنياتها ،لكن ليس لها خليفة وال لصباح فخري
أو وديع الصافي ،أو غيرهم ،هناك من ال بديل لهم».
أما أحب الموشحات إلى قلب صباح فهي« :مال
الكاسات وسقاني» ،و»كللي يا سحب تيجان الربا
بالحلي» وغيرها ،وهو يصف أصوات فنانين لمعت
فــي حقبته كزكية ح ـمــدان صاحبة ال ـلــون الـخــاص،
ومـيــادة الحناوي من أص ــوات حلب الجميلة ،ونور
مهنا صاحب األداء الجيد.
صباح الذي حمل دائما راية حماية التراث العربي
األصيل كانت له آراء جريئة في كل ميدان من ميادين
الطرب ،مهما كانت مرتبة الفنان الذي قد يوجه إليه
االن ـت ـقــاد ،ول ــم يـكــن لـصـبــاح مـشــاكــل تــذكــر مــع أحــد،
خصوصا أن الكثيرين اعـتـبــروه مــدرســة وبــاشــروا
بتدريس علوم الغناء التي ثبتها خالل رحلته الطويلة،
ونذكر من مواقفه التي تحدث عنها انتقاده للموسيقار
محمد عبدالوهاب والرحابنة والذي قال فيه« :أنا لم
أنتقد محمد عبدالوهاب أو الرحابنة كأشخاص ،بل
انتقدت اآلالت الغربية التي ال تستطيع أداء موسيقانا
العربية األصيلة .حتى عبدالوهاب عندما استعان
بــاآلالت الموسيقية الغربية جــاء بعازفين ماهرين،
وأعطى كال منهم صولو واحدا ليعزفه مدة دقيقتين
ثم يصمت ،ليس ألن العازف غير كفء ،ولكن ألن اآللة
الغربية ال تستطيع أن تؤدي أكثر من ذلك داخل أغنية
عربية ،فعبدالوهاب عندما استعان باآلالت الغربية لم
يضع في حسبانه أنه سيأتي زمن يوجد فيه عازفون
غير أك ـفــاء ،وه ــذا مــا لــم يفهمه الـبـعــض ،ال يجب أن
نعود آذاننا على النشاز .أنا أومــن بالوطن العربي،
وبالموسيقى العربية ،ولن أخلع ردائي أبدا».
وعـ ــن مــوق ـفــه م ـمــا واج ـه ـت ــه ال ـس ـي ــدة فـ ـي ــروز من
مـعــارضــة ،عـنــدمــا أعـلـنــت أنـهــا سـتـقــدم مسرحيتها
الغنائية «صح النوم» في دمشق ،بعد خروج أصوات
لبنانية تنتقدها بشكل الذع ،ومنهم بعض السياسيين
اللبنانيين ،لكنها أصرت على الغناء قائلة« :أنا ذاهبة
ألغـنــي للشعب ال ـس ــوري ،ولـيــس للسياسيين» يرد
صباح :السياسيون كانوا يريدون استغاللها ،لكن
فيروز أوقفتهم عند حدهم .لماذا يحرض األخ على
أخيه؟ المفروض أنه عندما يكون أي بلد عربي بأمان
فأنا أيضا بأمان ،أما فيروز فلم تنس فضل سورية
عليهاَ ،من صنع فيروز غير معرض دمشق؟ نحن نذكر
عندما جاءت فيروز في الخمسينيات إلى دمشق ،هي
والمطربة حنان التي شكلت معها ثنائيا آنذاك ،حنان
استقرت في أميركا وفـيــروز واصلت مسيرتها إلى
أن أصبحت ما هي عليه اآلن .فيروز اعترفت بفضل
ســوريــة ،ومــازالــت تقر في كل مناسبة بذلك وتقول:
«مسرح دمشق الدولي هو الذي صنعني» .لقد كانت
شجاعة كالعادة ،وعاصي الحالني أيضا كان شجاعا
وجريئا .فيروز أخرست كل من اتهموها بالخيانة،
وكــانــت على حــق عندما قــالــت« :أن ــا أغـنــي للشعوب
وليس للسياسيين».

مواقف
كان لصباح عدة مواقف إنسانية تعبر عنه كفنان
قوي متصالح مع ذاته ويحب الخير ،وباإلضافة إلى
العديد من الحفالت الخيرية كانت له مواقف مع زمالئه
مــن الفنانين ،وخصوصا العازفين ،ومنهم الفنان
الحلبي سمير جركس (ولد في حي باب المقام بحلب
عام  1955آخذا موهبة الغناء من والــده محمد الذي
اشتهر بصوته الــذي كان الجوار يتلهفون لسماعه
آنذاك) .تحدث جركس قائال« :لن أنسى ما حييت هذا
الموقف ...حين دعاني األستاذ صباح فخري ،للغناء
ضمن أحد حفالته ،وكنت هنا في بدايات مشواري
الفني ،لذا لم أكن أتوقع منه تلك المبادرة! فصعدت
ً
إلى خشبة المسرح ،ومن شدة الحياء عدت مسرعا
إلى طاولتي ،كوني لم أستطع الغناء أمام استاذ كبير
مثله ،حينها عــاود االسـتــاذ صباح فخري تقديمي
للحضور مجددا! وهم بإمساك يدي وإيصالي أمام
الفرقة الموسيقية ،وأوعز لهم بالبدء سريعا في العزف،
فلم أجد أمامي خيارا سوى بدء الغناء أمام تلك القامة
الفنية العريقة».
وع ــن قصة أخ ــرى مــع ال ـعــازف الشركسي األصــل
وال ـس ــوري الـمــولــد «عـبــود أبــاظــة» ال ــذي ع ــزف لكبار
المطربين العرب وعزف أيضا جنبا إلى جنب مع كبار
العازفين ومنهم الموسيقار العالمي  Andre Rieuفلم
يكن عمره يتعدى  15عاما ،عندما توجه الشاب عبود
أباظة الى مكتب نقيب الفنانين آنذاك صباح فخري،
وطـلــب منه االسـتـمــاع الــى عــزفــه .يـقــول أبــاظــة :كنت
شجاعا ،طلبت منه االستماع الــى عزفي وعزفت له
مقطوعة «يا مال الشام» فابتسم األستاذ صباح وقال
لي برافو برافو سوف تكون عضوا من األوركسترا.
وأضــاف عبود :أنا فخور أنني عزفت في أوركسترا
األستاذ العظيم صباح فخري.
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توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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ذات الدواهي تتخفى في زي زاهد لإليقاع بقادة الجيش

)(٣٠ - ١٣

ألبست أصحابها زي تجار مسلمين وأخفوها في صندوق وطلبوا مساعدة ضوء المكان
توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عند هزيمة جيش الروم في الليلة األولى من الحرب ،وفرار عسكره أمام جحافل
جيش المسلمين بعد قتل لوقا بن شملوط ،وفي هذه الحلقة ،تحكي قصة قبول الملك أفريدون لحيلة العجوز ذات
الدواهي لوقف تقدم جيش النعمان وإنقاذ بالد الروم ،وهي أن تتخفى العجوز في زي عابد زاهد وتدخل إلى مقر
إقامة شركان وتقتله.
القاهرة  -ةديرجلا•

جيش النعمان
يواصل
السير نحو
القسطنطينية

ولما كانت الليلة الثانية والستون بعد الستمئة ،قالت شـهــرزاد:
بلغني أيها الملك السعيد ،أن العجوز ذات الدواهي طلعت خارج البلد
مع أصحابها وألبستهم زي تجار المسلمين ،وكانت قد أخذت معها
مئة بغل محملة بالقماش األنطاكي ما بين أطلس معدني وديباج ملكي
ً
وغير ذلــك ،وأخــذت من الملك أفــريــدون كتابا مضمونه أن أهــل هؤالء
التجار من أرض الشام ،وكانوا في ديارنا فال ينبغي أن يتعرض لهم
أحد بسوء حتى يصلوا إلى بالدهم ومحل أمنهم ،ألن التجار بهم عمار
البالد وليسوا من أهل الحرب والفساد ،ثم إن الملعونة ذات الدواهي
قالت لمن معها :إني أريد أن أدبر حيلة على هالك جيش النعمان فقالوا
ً
لها :أيتها الملكة ُمرينا بما شئت فنحن تحت طاعتك ،فلبست ثيابا من
الصوف األبيض الناعم ،وحكت جبينها حتى صار له وسم ودهنته
بدهان دبرته حتى صار له ضوء عظيم ،وكانت الملعونة نحيلة الجسم
غائرة العينين ،وقيدت رجليها من فوق قدميها وسارت حتى وصلت
إلى عسكر النعمان ،ثم حلت القيد من رجليها وقد أثر القيد في ساقها ثم
ً
ً
دهنتهما بدم ،وأمرت من معها أن يضربوها ضربا عنيفا وأن يضعوها
في صندوق ،فقالوا لها :كيف نضربك وأنت سيدتنا ذات الدواهي أم الملك
الباهي؟ فقالت :ألجل الضرورات تباح المحظورات ،وبعد أن تضعوني
في الصندوق خذوه في جملة األموال واحملوه على البغال ومروا بذلك
ً
فوق عسكر النعمان وال تخشوا شيئا من المالم ،وإن تعرض لكم أحد
من المسلمين فسلموا له البغال وما عليها من األموال وانصرفوا إلى
ملكهم ضوء المكان واستغيثوا به ،وقولوا له نحن كنا في بالد الكفار
ً
ً
ولم يأخذوا منا شيئا ،بل كتبوا لنا توقيعا أنه ال يتعرض لنا أحد،
فكيف تأخذون أنتم أموالنا وهــذا كتاب ملك الــروم الــذي مضمونه أال
يتعرض لنا أحد بمكروه ،فإذا قال :وما الذي ربحتموه من بالد الروم
في تجارتكم؟ فقولوا له :ربحنا خالص رجل زاهد ،وقد كان في سرداب
ً
تحت األرض له فيه خمسة عشر عاما وهو يستغيث فال يغاث ،بل يعذبه
ً
ً
الكفار ليال ونهارا.

العجوز تغري
شركان وأخاه
باقتحام الدير
والحصول على
كنوزه المخفية

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــغ أح ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــم
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ثم قالت :إذا وصلتم بي إلى عسكر المسلمين ،صرت أعرف أدبر حيلة
في خديعتهم وقتلهم عن آخرهم ،فلما سمعوا كالم العجوز قبلوا يديها
ووضعوها في الصندوق بعد أن ضربوها أشد الضربات الموجعات
ً
تعظيما لها ،ألنهن يــرون طاعتها من الواجب ،ثم قصدوا بها عسكر
المسلمين.

تبادل التهاني

الصورة تتكلم

عسكر الروم
يخدعون
قادة الجيش
بصندوق
العجوز الزاهد

وقالت العجوز :قولوا لملك المسلمين :لم يكن عندنا علم بذلك ،مع
أننا أقمنا في القسطنطينية مدة من الزمان ،وبعنا بضائعنا واشترينا
خالفها وجهزنا حالنا وعزمنا على الرحيل إلى بالدنا وبتنا تلك الليلة
نتحدث في أمر السفر ،فلما أصبحنا رأينا صورة مصورة في الحائط
 ،فلما قربنا منها تأملناها فــإذا هي تحركت ،وقالت :يا مسلمين هل
فيكم من يعامل رب العالمين؟ فقلنا :وكيف ذلك فقالت تلك الصورة:
إن الله أنطقني لكم ليقوي يقينكم ويلهمكم دينكم وتخرجوا من بالد
الكافرين وتقصدوا عسكر النعمان ،فإن فيهم سيف الرحمن وبطل الزمان
الملك شركان ،وهو الذي يفتح القسطنطينية ،فإذا قطعتم سفر ثالثة
ً
أيام تجدوا ديرا يعرف بدير مطروحنا وفيه صومعة ،فاقصدوا بصدق
ً
ً
نيتكم وتحيلوا على الوصول إليها بقوة عزيمتكم ،ألن فيها رجال عابدا
من بيت المقدس اسمه عبدالله ،وهو من أدين الناس وله كرامات تزيح
الشك واإللباس ،قد خدعه بعض الرهبان وسجنه في سرداب له فيه مدة
مديدة من الزمان ،وإنقاذه وفكاكه من أفضل الجهاد.
ثم إن العجوز لما اتفقت مع من معها على الكالم ،قالت :فإذا ألقى إليكم
الملك شركان سمعه فقولوا له ،فلما سمعنا هذا الكالم من تلك الصورة
علمنا أن ذلك العابد من أكابر الصالحين وعباد الله المخلصين ،فسافرنا
مدة ثالثة أيام ثم رأينا ذلك الدير فعرجنا عليه وملنا إليه وأقمنا هناك
ً
يوما في البيع والشراء على عادة التجار ،فلما ولى النهار وأقبل الليل
باالعتكار قصدنا تلك الصومعة التي فيها السرداب ،فسمعناه بعد تالوة
اآليات ،ينشد هذه األبيات:
ً
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــق
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
إن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ع ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق إن جـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وأ ه ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاء وب ـ ـي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــق

ضوء المكان
وشركان قررا
عدم الذهاب على
رأس الجيش
على أن يلحقا به
بعد  3أيام

أبناء الملك
داخل الدير
عـ ـن ــدم ــا سـ ـم ــع ض ــوء
ال ـم ـك ــان وشـ ــركـ ــان قصة
ال ــزاه ــد ع ــن ال ــدي ــر فــرحــا
بــذلــك ،إال الــوزيــر دن ــدان،
فإنه ما دخل كالمها في
عقله ،وإنما كان يتحدث
معها ألجل خاطر الملك،
ً
وصار باهتا في كالمها
ويلوح على وجهه عالمة
اإلنكار عليها ،فقالت ذات
ال ــدواه ــي :إن ــي أخ ــاف أن
ي ـق ـبــل ال ـب ـطــريــق ويـنـظــر
هــذه العساكر في المرج
فـ ـم ــا يـ ـجـ ـس ــر أن ي ــد خ ــل
الـ ــديـ ــر ،ف ــأم ــر ال ـس ـل ـطــان
العسكر أن يرحلوا صوب
ال ـق ـس ـط ـن ـط ـي ـن ـيــة ،وقـ ــال
ضوء المكان :إن قصدي
أن نأخذ معنا مائة فارس
ً
وب ـغ ــاال كـثـيــرة ونـتــوجــه
إلى ذلك الجبل ونحملهم
المال الذي في الدير.
ثـ ـ ــم أرس ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن وق ـت ــه
وس ــاع ـت ــه إلـ ــى ال ـحــاجــب
ال ـك ـب ـي ــر ف ــأحـ ـض ــره بـيــن
يديه ،وأحضر المقدمين
واألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك وال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم،
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال :إذا ك ـ ـ ـ ــان و ق ـ ــت
ال ـص ـب ــاح ف ــارحـ ـل ــوا إل ــى
القسطنطينية ،أنت أيها
ً
ال ـح ــاج ــب ت ـك ــون عــوضــا
عني في الرأي والتدبير،
وأن ـ ـ ــت يـ ــا رس ـ ـتـ ــم ت ـك ــون
ً
نائبا عن أخي في القتال،
وال ت ـع ـل ـم ــوا أحـ ـ ــد أن ـن ــا
لسنا معكم وبعد ثالثة
أيــام نلحقكم ،ثم انتخب
م ـئــة فـ ــارس م ــن األب ـطــال
وإن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاز ه ـ ـ ــو وأخ ـ ـ ـ ــوه
ال ـ ــوزي ـ ــر دنـ ـ ـ ــدان وال ـم ـئ ــة
فـ ـ ـ ــارس وأخ ـ ـ ـ ـ ــذوا مـعـهــم
البغال والصناديق ألجل
حمل المال.

أما عسكر النعمان فإنهم لما نصرهم الله على أعدائهم ،وغنموا ما
كــان في المراكب من األمــوال والذخائر ،قعدوا يتحدثون مع بعضهم
فقال ضوء المكان ألخيه :إن الله عز وجل قد نصرنا بسبب انقيادنا
ً
ً
لبعضنا فكن يا شركان ممتثال أمري في طاعة الله ،فقال شركان :حبا
وكرامة ،وهنأ الوزير دندان شركان ،وقال لهما :اعلما أيها الملكان أن الله
عز وجل نصرنا حيث وهبنا أنفسنا وهجرنا األهل واألوطان ،والرأي
عندي أن نرحل وراءهم ونحاصرهم ونقاتلهم لعل الله أن يبلغنا مرادنا
ونستأصل أعداءنا ،وإن شئتم فانزلوا في هذه المراكب وسيروا في البحر
ونحن نسير في البر ونصبر على القتال والطعن والنزال ،ثم أن الوزير
دندان ما زال يحرضهم على القتال وأنشد قول من قال:
أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
وقال آخر:
وإن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ج ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ـ ــي أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــري أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ب ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل أش ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــث ي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت م ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــا
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

طريق القسطنطينية
فلما فرغ الوزير دندان من شعره قال :سبحان من أيدنا بنصره العزيز
وأظفرنا بغنيمة الفضة واإلبريز ،ثم أمر ضوء المكان العسكر بالرحيل
فسافروا طالبين القسطنطينية ،وجدوا في سيرهم حتى أشرفوا على
مرج فسيح وفيه كل شيء مليح ما بين وحوش تمرح وغزالن تسنح،
وكــانــوا قــد قطعوا مـغــاور كثيرة وانقطع عنهم الـمــاء ستة أي ــام ،فلما
أشرفوا على ذلك المرج نظروا تلك العيون النابعة واألثمار اليانعة وتلك
ّ
األرض كأنها جنة أخذت زخرفها وازينت وسكرت أغصانها من رحيق
الظل فتمايلت وجمعت بين عذوبة التنسيم فتدهش العقل والناظر،
كما قال الشاعر:
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــظ ع ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــك ال تـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ً
إال غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــه ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إذ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق رأ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ح ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــث س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
وما أحسن قول اآلخر:
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــون خـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
فلما نظر ضوء المكان إلى ذلك المرج الــذي التفت أشجاره وزهت
أزهاره وترنمت أطياره ،نادى أخاه شركان وقال له :إن دمشق ما فيها مثل
هذا المكان فال نرحل منه إال بعد ثالثة أيام نأخذ راحة ألجل أن تنشط
عساكر اإلسالم وتقوي نفوسهم على لقاء الكفرة اللئام ،فأقاموا فيه.

التجار وضوء المكان
ً
فبينما هم كذلك إذ سمعوا أصواتا من بعيد فسأل عنهم ضوء المكان،
فقيل أنها قافلة تجار من بالد الشام كانوا نازلين في هذا المكان للراحة،
ً
ولعل العساكر صادفوهم وربما أخذوا شيئا من بضائعهم التي معهم
حيث كانوا في بــاد الكفار ،وبعد ساعة جــاء التجار وهــم صارخون
يستغيثون بالملك ،فلما رأى ضوء المكان ذلك أمر بإحضارهم فحضروا
بين يديه ،وقــالــوا :أيها الملك إنــا كنا في بــاد الكفار ولــم ينهبوا منا
ً
شيئا فكيف ينهب أموالنا إخواننا المسلمون؟ ثم أخرجوا له كتاب
ملك القسطنطينية فأخذه شركان وقرأه ،ثم قال لهم :سوف نرد عليكم
ما أخذ منكم ولكن كان من الواجب أال تحملوا تجارة إلى بالد الكفار،
فقالوا :يا موالنا إن الله سيرنا إلى بالدهم لنظفر بما لم يظفر به أحد
من الغزاة وال أنتم في غزوتكم ،فقال له شركان :وما الــذي ظفرتم به؟
فقالوا :ما نذكر لك ذلك إال في خلوة ،ألن هذا األمر إذا شاع بين الناس
ً
ربما أطلع عليه أحد فيكون ذلك سببا لهالكنا وهالك كل من توجه إلى
بالد الروم من المسلمين ،وكانوا قد خبأوا الصندوق الذي فيه اللعينة
ذات الداوهي ،فأخذهم ضوء المكان وأخوه واختليا بهم فشرحوا لهما
حديث الزاهد وصاروا يبكون حتى أبكوهما .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

بكاء الزاهد
وفي الليلة الثالثة والستين بعد الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد ،أن التجار شرحوا لضوء المكان وأخيه شركان حديث
الزاهد
فرق قلب شركان للزاهد وأخذته الرأفة عليه وقامت به الحمية لله
تعالى ،وقال لهم :هل خلصتم هذا الزاهد أم هو في الدير إلى اآلن؟ فقالوا:
بل خلصناه وقتلنا صاحب الدير من خوفنا على أنفسنا ثم أسرعنا
ً
في الهرب خوفا من الغضب ،وقد أخبرنا بعض الثقات أن في هذا الدير
قناطير من الذهب والفضة والجواهر.
وبعد ذلك أتوا بالصندوق وأخرجوا منه تلك الملعونة كأنها قرن
خـيــار شنبر مــن شــدة الـســواد والـنـحــول ،وهــي مكبلة بتلك السالسل
والقيود ،فلما نظرها ضوء المكان هو والحاضرون ظنوا أنها رجل من
ً
خيار العباد ومن أفضل الزهاد خصوصا وجبينها يضيء من الدهان
ً
الذي دهنت به وجهها ،فبكى ضوء المكان وأخوه شركان بكاء شديدا،
ثم قاموا إليها وقبال يديها ورجليها وصارا ينتحبان ،فأشارت إليهما،
وقالت :اعلما أني قد رضيت بما صنعه بي موالي ،ألني أرى أن البالء

الذي حل بي ألجل أن أموت تحت حوافر خيل المجاهدين الذين هم بعد
القتل أحياء غير أموات ،ثم أنشدت هذه األبيات:
ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــى وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــات
أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
وال ت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ف ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــرأ سـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ــوغ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ــورا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن س ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق آيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

صيام العجوز
فلما فرغت العجوز من شعرها تناثرت من عينيها المدامع وجبينها
بالدهان كالضوء الالمع ،فقام إليها شركان وقبل يدها وأحضر لها
ً
الطعام فامتنعت ،وقالت :إني لم أفطر من مدة خمسة عشر عاما فكيف
أفطر في هذه الساعة وقد جاد على المولى بالخالص من أسر الكفار
ودفع عني ما هو أشق من عذاب النار فأنا أصبر إلى الغروب.
فلما جاء وقت العشاء ،أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما إليها
األكل وقاال لها :كل أيها الزاهد ،فقالت :ما هذا وقت األكل وإنما هذا وقت
عبادة الملك الديان ،ثم ذهبت إلى المحراب تصلي إلى أن ذهب الليل ،ولم
تزل على هذه الحالة ثالثة أيام بلياليها وهي ال تقعد إال وقت التحية،
فلما رآها ضوء المكان على تلك الحالة ملك قلبه حسن االعتقاد فيها،
ً
وقال لشركان :اضرب خيمة من األديم لذلك العابد ووكل فراشا بخدمته،
وفي اليوم الرابع دعت بالطعام ،فقدموا لها من األلوان ما تشتهي األنفس
ً
ً
وتلذ األعين ،فلم تأكل من ذلك كله إال رغيفا واحدا ثم نوت الصوم ،ولما
جاء الليل قامت إلى الصالة ،فقال شركان لضوء المكان :أما هذا الرجل
فقد زهد الدنيا غاية الزهد ،ولوال هذا الجهاد لكنت الزمته وأعبد الله
بخدمته حتى ألقاه ،وقد اشتهيت أن أدخل معه الخيمة وأتحدث معه
ساعة ،فقال له ضوء المكان :وأنا كذلك ولكن نحن في غد ذاهبون إلى
غزو القسطنطينية ولم نجد لنا مثل هذه الساعة ،فقال الوزير دندان:
وأنا اآلخر أشتهي أن أرى ذلك الزاهد لعله يدعو لي بقضاء نحبي في
الجهاد ولقاء ربي ،فإني زهدت الدنيا .فلما جن الليل دخلوا على تلك
الكاهنة ذات الدواهي في خيمتها فرأوها قائمة تصلي ،فدنوا منها
وصــاروا يبكون رحمة لها ،وهي ال تلتفت إليهم إلى أن انتصف الليل
فسلمت من صالتها ثم أقبلت عليهم وحيتهم ،وقالت لهم :لماذا جئتم؟
فقالوا لها :أيها العابد أما سمعت بكاءنا حولك؟ فقالت :إن الذي يقف
بين يدي الله ال يكون له وجود في الكون حتى يسمع صوت أحد أو يراه،
ثم قالوا :إننا نشتهي أن تحدثنا بسبب أسرك وتدعو لنا في هذه الليلة
فإنها خير لنا من ملك القسطنطينية.

القصة المزعومة
فلما سمعت كالمهم قالت :والله لوال أنكم أمراء المسلمين ما أحدثكم
ً
بشيء من ذلك أبدا فإني ال أشكو إال إلى الله وها أنا أخبركم بسبب أسري:
إعلموا أنني كنت في القدس مع بعض األبدال وأرباب األحوال ،وكنت
ال أتكبر عليهم ألن الله سبحانه وتعالى أنعم ّ
علي بالتواضع والزهد،
فاتفق أنني توجهت إلى البحر ليلة ومشيت على الماء فداخلني العجب
من حيث ال أدري ،وقلت في نفسي :من مثلي يمشي على الماء ،فقسا
قلبي من ذلك الوقت ،وابتالني الله تعالى بحب السفر فسافرت إلى بالد
ً
الروم ،وجلت في أقطارها سنة كاملة حتى لم أترك موضعا إال عبدت الله
فيه ،فلما وصلت إلى هذا المكان صعدت إلى هذا الجبل وفيه دير راهب
يقال له مطروحنا ،وقال :إني رأيتك منذ دخلت بالد الروم وقد شوقني
إلى بالد اإلسالم ثم أخذ بيدي وأدخلني في ذلك الدير ،ثم دخل بي إلى
بيت مظلم ،فلما دخلت غافلني وأغلق الباب علي وتركني فيه أربعين
ً
ً
يوما من غير طعام وال شراب ،وكان قصده بذلك قتلي صبرا ،فاتفق في
بعض األيام أنه دخل ذلك الدير بطريق يقال له دقيانوس ،ومعه عشرة
من الغلمان ومعه ابنة يقال لها تماثيل ولكنها في الحسن ليس لها
مثيل ،فلما دخلوا الدير أخبرهم الراهب مطروحنا بخبري ،فقال البطريق:
أخرجوه لنا فلم يبق من لحمه ما يأكله الطير ،ففتحوا باب ذلك البيت
ً
المظلم فوجدوني منتصبا في المحراب أصلي وأقرأ وأسبح وأتضرع
ً
إلى الله تعالى ،فلما سمعوا كالمه قاموا جميعا ودخلوا علي ،وأقبل
ً
ً
علي دقيانوس هو وجماعته وضربوني ضربا عنيفا ،فعند ذلك تمنيت
الموت ولمت نفسي وقلت :هذا جزاء من يتكبر ويعجب بما أنعم عليه
ربه مما ليس في طاقته ،وأنت يا نفسي قد داخلك العجب والكبر أما
علمت أن الكبر يغضب الرب ويقسي القلب ويدخل اإلنسان في النار ،ثم
ً
بعد ذلك قيدوني وردوني إلى مكاني وكان سردابا في ذلك البيت تحت
ً
األرض ،وكل ثالثة أيام يرمون ّ
إلي قرصا من الشعير وشربة ماء ،وكل
شهر أو شهرين يأتي البطريق ويدخل ذلك الدير ،وقد كبرت ابنته تماثيل
ألنها كانت بنت تسع سنين حين رأيتها ومضى لي في األسر خمس
ً
عشرة سنة فجملة عمرها أربعة وعشرون عاما ،وليس في بالدنا وال في
بالد الروم أحسن منها ،وكان أبوها يخاف عليها من الملك أن يأخذها
منه ،غير أنها تركب مع أبيها في زي الرجال الفرسان وليس لها مثيل
في الحسن ولم يعلم من رآها أنها جارية ،وقد خزن أبوها أمواله في
هذا الدير ألن كل ما كان عنده شيء من نفائس الذخائر يضعه في ذلك
الدير ،وقد رأيت فيه من أنواع الذهب والفضة والجواهر وسائر األلوان
والتحف ما ال يحصي عدده إال الله.

إغراء الزاهد
وقالت العجوز :أنتم أولى به من هؤالء الكفرة ،فخذوا ما في هذا الدير
ً
وأنفقوه على المسلمين وخصوصا المجاهدين ،ولما وصــل هؤالء
التجار إلى القسطنطينية وباعوا بضاعتهم كلمتهم تلك الصورة التي
في الحائط كرامة أكرمني الله بها ،فجاءوا إلى ذلك الدير وقتلوا البطريق
مطروحنا بعد أن عاقبوه أشد العقاب ،وشدوه من لحيته فدلهم على
ً
موضعي فأخذوني ،ولــم يكن لهم سبيل إال الهرب خوفا من العطب،
وفي ليلة غد تأتي تماثيل إلى ذلك الدير على عادتها ويلحقها أبوها
مع غلمانه ألنه يخاف عليها ،فإن شئتم أن تشاهدوا هذا األمر فخذوني
بين أيديكم وأنا أسلم لكم األموال وخزانة البطريق دقيانوس التي في
ذلك الجبل ،وقد رأيتهم يخرجون أواني الذهب والفضة يتسربون فيها،
ورأيت عندهم جارية تغني لهم بالعربية ،وإن شئتم فأدخلوا هذا الدير
وأكمنوا فيه إلى أن يصل دقيانوس وتماثيل معه ،فخذوها فإنها ال
تصلح إال لملك الزمان شركان وللملك ضوء المكان.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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النساء يحصلن على
نصيب األسد في
جوائز األوسكار

ُّ
«أرض الرحل» أفضل فيلم...
وأنتوني هوبكنز يحصد جائزة التمثيل

كلوي تشاو أول
امرأة آسيوية وثاني
امرأة على اإلطالق
تفوز بالجائزة

فاز فيلم "أرض ُّ
الرحل" (نومادالند) بجائزة أوسكار
أفضل فيلم ،وبجائزتي أوسكار أخريين مساء أمس
األول ،في ليلة شهدت العودة إلى بريق "هوليوود"،
بعد عزل عام طويل بسبب فيروس كورونا ،وحصلت
فيها النساء على نصيب األسد من الجائزة المرموقة.
وف ــي مـفــاجــأة كـبـيــرة ،ان ـتــزع الممثل البريطاني
أنتوني هوبكنز جــائــزة أفضل ممثل للمرة الثانية
في تاريخه عن دوره في فيلم "األب" (ذي فــاذر) ،الذي
جـ ّـســد فـيــه شخصية رج ــل ي ـص ــارع م ــرض ال ـخــرف.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة
إلى الراحل تشادويك بوزمان ،لــدوره في آخر أفالمه
(ما رينيز بالك بوتوم).
وفازت الصينية كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج
عــن فيلم "أرض الـ ُـر ّح ــل" ،لتصبح أول ام ــرأة آسيوية
وثــانــي ام ــرأة على اإلط ــاق تـفــوز بــالـجــائــزة .وكانت
كاثرين بيغيلو أول امرأة تحصد الجائزة عام .2010
يحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات
في أميركا إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر
في مسعى صعب لكسب العيش.
وتوجهت تشاو بالشكر لمجتمعات الـ ُـر ّحــل على
"تعليمنا قــوة الصمود واألم ــل ،وتذكيرنا بمشاعر
الطيبة الحقيقية".
وف ــازت فرانسيس مكدورماند بثالث جــائــزة في

تاريخها عن دورها في الفيلم ،وهي واحدة من بضعة
ممثلين محترفين شاركوا في الفيلم الــذي أدى فيه
العديد من الهواة شخصياتهم الحقيقية.

محطة للقطارات

وبسبب التباعد االجتماعي ّقدم المنظمون الحفل
في ثوب جديد ونقلوه إلى محطة يونيون للقطارات
بوسط مدينة لوس انجلس.
وبعد إجراءات صارمة شملت فحوص الكشف عن
فيروس كورونا ،سار المرشحون للجوائز والضيوف
على السجادة الحمراء معظمهم بال كمامات .وجلسوا
في مقر االحتفال الذي كان أشبه بالملهى ،أو تبادلوا
األحاديث في الهواء الطلق.

١٩

حفلت ليلة توزيع جوائز األوسكار بمفاجآت
كثيرة ،في مقدمتها حصول  15امرأة على
 17جائزة أوسكار هذا العام ،وهو رقم
قياسي ،إضافة إلى حدوث مفاجأة كبيرة،
حيث انتزع الممثل البريطاني أنتوني هوبكينز
جائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم «األب»،
الذي ّ
جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض
ً
الخرف ،وكان متوقعا ،على نطاق واسع،
أن تذهب الجائزة إلى الراحل تشادويك
بوزمان ،لدوره في آخر أفالمه (ما رينيز بالك
بوتوم) .كما فازت الصينية كلوي تشاو بجائزة
أفضل مخرج عن فيلم «أرض ُالر ّحل» ،لتصبح
أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على اإلطالق
تفوز بالجائزة.
الضيوف لم يرتدوا
كمامات طبية خالل
حفل األوسكار
االستثنائي

ممثلة كورية
ورغ ــم أن احتمالية مـنــح جــوائــز التمثيل األرب ــع
ألشخاص ملونين للمرة األولى لم تتحقق ،فإن  15امرأة
حصدن  17جائزة هذا العام ،وهو رقم قياسي .ومن بين
الجوائز التي فازت بها نساء جائزة أحسن صوت لفيلم
"صوت المعدن" (ساوند أوف ميتال) ،وجائزة تصميم
اإلنتاج التي ذهبت لفيلم (مانك) ،وأفضل سيناريو
مكتوب خصيصا للسينما ،وهي الجائزة التي فاز بها
فيلم "شابة واعدة" (بروميسينغ يانغ وومن).

وح ــازت يــون يوه-جونغ ( 73عاما) جائزة أفضل
مـمـثـلــة م ـســاعــدة ع ــن دور ج ــدة مـشــاكـســة ف ــي فيلم
(ميناري) الذي يدور حول حياة المهاجرين.
وقالت يون ،وهي أول ممثل أو ممثلة كورية جنوبية
تفوز بجائزة األوس ـكــار ،مــازحــة ،إن الـنــاس عــادة ما
يخطئون في نطق اسمها.
وقالت" :الليلة غفرت لكم جميعا ...أنا هنا حقا؟ ال
أستطيع أن أصدق ذلك".
وحصل البريطاني دانييل كالويا على جائزة أفضل
ممثل مساعد ،لدوره في فيلم "يهوذا والمسيح األسود"
(جوداس آند ذا بالك ميسايه).
ُ
وأقيم الحفل الذي تمنح فيه ّأهم الجوائز في صناعة
السينما بعد عام صعب مع توقف اإلنتاج وإغالق دور
السينما لعدة أشهر ،كما ّ
أجــل عــرض بعض األفــام
الشهيرة ألكثر من عام.

إخفاق جديد
أم ــا الـكــوريــة الجنوبية ي ــون يــو-جــونــغ ،صاحبة
دور الجدة في " ،"Minariفقد تقدمت على منافساتها
وأبــرزهــن غلين كلور التي أخفقت للمرة الثامنة في
نيل أوسكار.
وقالت الممثلة السبعينية ،بعد تبادل المزاح مع
براد بيت" :كيف يمكن أن أفوز مقابل غلين كلوز؟ لقد

فرانسس ماكدورماند و كلوي تشاو
ً
شاهدتها في عدد كبير جدا من األدوار ...هذا المساء،
حالفني بعض الحظ على ما أعتقد".
وكان األوسكار األول خالل االحتفال ،وهو جائزة
أفضل سيناريو أصلي ،من نصيب إميرالد فينيل عن
" ،"Promising Young Womanوهــو فيلم تشويق
نسوي مستوحي من حركة "مي تو".

قيود الحضور
وذهبت جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم "Fight
 ،"For Me، Judasوأفضل فيلم رسوم متحركة قصير
لفيلم " ،"If Anything Happens I Love Youوأفضل
مؤثرات بصرية لفيلم " ،"Tenetوأفضل فيلم قصير
" ،"Two Distant Strangersوأفضل فيلم وثائقي "My
."Octopus Teacher
يذكر أن أكاديمية الفنون والمسرح فرضت عددا
مــن الـقـيــود عـلــى ح ـضــور الـحـفــل ،منها ع ــدم ارت ــداء
ضـيــوف حـفــل األوس ـك ــار لـعــام  2021كـمــامــات طبية
أثناء حضورهم للحفل ،على الرغم من ارتفاع أعداد
المصابين بفيروس كورونا حول العالم خالل الفترة
الحالية ،حيث قالت األكاديمية إن ارت ــداء الكمامات
الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية ،حيث إن الحفل
يتم التعامل معه على أنه عمل تلفزيوني ،وبالتالي فإن
ارتداء األقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

يون يوه-جونغ
أفضل ممثلة
مساعدة عن دورها
في فيلم «»Minari

صناع فيلم «»My Octopus Teacher

أقطاب «هوليوود»
المنظمون ّ
قدمموا
الحفل في ثوب
جديد ونقلوه إلى
محطة يونيون
للقطارات بوسط
لوس أنجلس

ومنهم
لم توجه دعوات حتى إلى أبرز أقطاب "هوليوود"ً ،
ً
م ـثــا رئ ـيــس "دي ــز ًَن ــي" ب ــوب ً آي ـغــر ال ــذي لــم يتمكن تــال ـيــا من
أن يـكــون م ــوج ــودا شخصيا خ ــال مـنــح جــائــزة أفـضــل فيلم
للرسوم المتحركة إلى " ،"SOULوهو شريط شاعري من إنتاج
اسـتــديــوهــات "بـيـكـســار" (الـتــابـعــة ل ـ "دي ــزن ــي") يـتـنــاول معنى
الحياةُ ،
ويكسبه طرحه في خضم الجائحة أهمية إضافية.
األكاديمية المنظمة
وبعد سنوات من الجدل في شأن تكوين
ً
لجوائز األوسكار على ًخلفية اعتبارها "بيضاء" جدا وذكورية
ً
ج ــدا ،وال تعكس تاليا المجتمع األمـيــركــي ،منحت الجائزة
لممثلين مــن ذوي البشرة الملونة ،هما البريطاني دا نـيــال
كالويا ( 32عاما) الذي فاز في فئة أفضل ممثل في دور مساعد
عــن دوره فــي " ،"Judas and the Black Messiahوالـكــوريــة
الجنوبية يــون يو-جونغ ،التي حصلت على أوسكار أفضل
ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم "."Minari
ويــؤدي كالويا في " "Judas and the Black Messiahدور
فريد هامبتون ،زعيم حركة "بــاك بانترز" التي ناضلت في
سبيل الحقوق المدنية للسود ّاألميركيين في ستينيات القرن
العشرين .وقال الممثل لدى تسلمه جائزته "من الصعب جدا
تقديم دور رجل كهذا ،لكنهم أقدموا على ذلك".

خيبة أمل «نتفليكس»

دانييل كالويا
حصل على جائزة
أفضل ممثل مساعد
لدوره في فيلم
«يهوذا والمسيح
األسود»

ّ
مع أن منصة "نتفليكس" حصلت على نحو  7جوائز ،شكلت نتائج
الفئات الرئيسية خيبة أمل جديدة لها ،رغم تناول عدد من أفالمها
مواضيع الساعة.
فتشادويك بوزمان وفايوال ديفيس لم يتمكنا من الحصول على
أي جائزة عن دوريهما في Ma Rainey's Black Bottomالذي يتمحور
على التمييز العنصري في شيكاغو خالل عشرينيات القرن الماضي،
لكن الفيلم حظى بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر وأزياء ،وكذلك
لم يفز " "The Trial of the Chicago 7آلرون سوركين الذي يتناول قمع
الشرطة احتجاجات على حرب فيتنام شهدتها شيكاغو عام .1968
أما " ،"Mankوهو شريط باألبيض واألسود عن العصر الذهبي
لـ "هوليوود" ،فاكتفى بجائزتي أفضل تصوير وأفضل ديكور.

حفل باريس

ّ
تسلم فلوريان زيلر جائزته
فــي بــاريــس ،حيث أقيم موقع
الحتفال األوسـكــار يرتبط مع
ال ـم ــرك ــز ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي ل ــوس
أنـ ـجـ ـل ــس بـ ــواس ـ ـطـ ــة األق ـ ـمـ ــار
االص ـط ـنــاع ـيــة .ونـ ــال فرنسي
آخ ــر هــو نـيـكــوال بيكر جــائــزة
أفضل صوت عن فيلم "Sound
 ،"of Metalا لـ ـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول
قصة ع ــازف طـبــول فــي مجال
موسيقى الـ "هيفي ميتال" يفقد
قدرته على السمع ،كما حظي
الـفـيـلــم بــأفـضــل مــون ـتــاج ،أمــا
األوسكار الفرنسي الثالث ،فقد
حصل عليه الوثائقي القصير
" ،"Coletteالذي يتمحور على
كــولـيــت مـ ــاران كــاتــريــن ،وهــي
امرأة في التسعين كانت ضمن
المقاومة الفرنسية لالحتالل
النازي خالل الحرب العالمية
الثانية.
وب ـ ًـدا الـمــرشـحــون المئتان
تـقــريـبــا ،الــذيــن تـلـقــوا دع ــوات
ل ـل ـح ـ ًض ــور ،س ـ ـعـ ــداء بــال ـل ـقــاء
مجددا على السجادة الحمراء
أقصى
التي كانت محدودة إلى
ً
درج ـ ـ ــة ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،ح ــرص ــا
على الـتــزام الـقــواعــد الصحية
والتباعد االجتماعي.
وقالت الممثلة غلين كلوز
للصحافيين الـنــادريــن الذين
االحتفال
ُسـمــح لهم بتغطية
ً
الـثــالــث والتسعين حضوريا
"إنها المرة األولــى التي أخرج
فيها .لم أذهب إلى مدينة كبيرة
منذ أكثر من عام".

الصين تتجاهل نبأ فوز كلوي
تشاو باألوسكار

المتوجون يحملون جوائزهم

ردت الـقـيــادة الصينية بـفــرض رقــابــة شــديــدة على النجاح
التاريخي ال ــذي حققته المخرجة كـلــوي تـشــاو ،الـمــولــودة في
بكين ،في حفل توزيع جوائز األوسكار ليلة أمس األول في لوس
أنجلس ،بعد فوزها بجائزة أفضل مخرجة عن الفيلم األميركي
"نومادالند".
ولم تقم وسائل اإلعــام الرسمية الكبرى ،ومن بينها وكالة
األنباء الرسمية (شينخوا) ومحطة "سي سي تي في" الحكومية،
أمــس ،بعرض أي تقارير على اإلطــاق بشأن الجائزة التي تم
منحها لـتـشــاو ،وه ــي مــواطـنــة أمـيــركـيــة أمـضــت طفولتها في
الصين .وجرى بصورة جزئية حذف المنشورات التي تم تداولها
على وسائل التواصل االجتماعي بشأن فوز تشاو.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،رف ــض مـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
فــي بكين ،التعليق على األم ــر ،واكتفى بـقــول إنــه "لـيــس شأنا
دبلوماسيا".

 ...وجان آخر من المتوجين

ةديرجلا
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إسرائيل تتراجع بالقدس وانتخابات فلسطين بدائرة التأجيل

الكويت ترفض القيود على المصلين و العنف والتحريض من اليهود المتطرفين

الفلسطينيون يحتفلون بإزالة الحواجز خارج باب العامود أمس األول (أ ف ب)

تحت ضغط التحرك الذي
قام به المقدسيون واستجاب
له الفلسطينيون في الضفة
الغربية وغزة ،تراجعت
إسرائيل عن قرار تقييد وصول
الفلسطينيين الى المدينة
القديمة ،بينما تتجه االنظار الى
قرار فلسطيني مرتقب حول
تأجيل االنتخابات ًالفلسطينية
األولى منذ  15عاما.

إسرائيل تعاقب
صيادي األسماك
ً
في غزة ردا على
استمرار إطالق
الصواريخ

فـ ــي خـ ـط ــوة ت ــرم ــي ل ـت ـهــدئــة
"الـ ـهـ ـب ــة" غ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة مـنــذ
ّ
سـ ـن ــوات ف ــي الـ ـق ــدس الـمـحـتــلــة
وام ـ ـ ـتـ ـ ــدادهـ ـ ــا ل ـج ـم ـي ــع أرج ـ ـ ــاء
الـضـفــة الـغــربـيــة غ ــزة ،سمحت
إس ــرائ ـي ــل ل ـيــل األح ـ ــد -االثـنـيــن
ً
للفلسطينيين بالوصول مجددا
إل ـ ــى م ـح ـيــط ال ـب ـل ــدة ال ـقــدي ـمــة،
ف ــي وق ـ ــت قـ ـ ــررت م ـن ــع ال ـق ـطــاع
ً
م ــن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ال ـب ـح ــر ردا
عـلــى اسـتـمــرار إط ــاق الـقــذائــف
الصاروخية منه.
ووس ـ ـ ــط ضـ ـغ ــوط خـلـيـجـيــة
وعـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة داعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
للمقدسيين ورافضة للتحريض
عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم ،أعـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
اإلسرائيلية عبر ّ
مكبر للصوت
ّ
أن ساحة باب العمود الرئيسية
ال ـم ــؤدي ــة إلـ ــى ب ــاح ــة الـمـسـجــد
األق ـص ــى ب ــات ــت م ـف ـتــوحــة أم ــام
الجميع .وسمحت للمتظاهرين
الفلسطينيين بــإزالــة الحواجز
الـمـعــدنـيــة ال ـتــي وضـعـتـهــا في
ّ
وتسببت باندالع
األيام األخيرة
مواجهات عنيفة بين الطرفين
على مدار ليال ّ
عدة.
ّ
متحدث باسم الشرطة
وقال
ّ
إن ال ـقــرار جــاء "بـعــد مـشــاورات
ّ
مع مسؤولين محليين وقيادات

دي ـن ـي ــة وت ـق ـي ـي ــم لـ ـل ــوض ــع ،مــع
مـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـحـ ــال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ــذيـ ــن ي ـح ـتــاجــون
لكسب العيش ،ومن أجل خفض
مستوى العنف وضمان السالم
ً
واألم ـ ـ ـ ــن ل ـل ـج ـم ـي ــع" ،م ـض ـي ـف ــا:
"قــواتـنــا مــا زالــت منتشرة على
األرض و لـ ـ ــن ن ـس ـم ــح ب ـت ـج ـ ّـد د
العنف".
و ت ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع آالف ا لـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــان
المقدسيين لالحتفال خارج باب
العامود وهم يهللون ويرددون
األهــازيــج واألنــاشـيــد واصفين
تــراجــع ق ــوات االح ـت ــال وإزال ــة
الحواجز بأنه انتصار حققته
"هبة القدس".
وأشـ ــادت ال ـقــوى والـفـصــائــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وف ـ ــي مـقــدمـتـهــا
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات "فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح" و"حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس"
و"الـجـهــاد اإلســامــي" بصمود
المقدسيين ،مؤكدة أن "ثباتهم
عـلــى انـتـفــاضـتـهــم أج ـبــر ق ــوات
االحتالل على إزالة الحواجز من
منطقة باب العامود".

الكويت والعالم
ً
دول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت الـ ـك ــوي ــت
عـ ـ ــن إدانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا واسـ ـتـ ـنـ ـك ــاره ــا

ألع ـ ـمـ ــال ال ـع ـن ــف وال ـت ـح ــري ــض
مـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـي ـه ــودي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ــة ،رافـ ـ ـض ـ ــة ال ـق ـي ــود
إلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وص ـ ـ ــول
المصلين بحرية إلى المسجد
األقصى.
وطــال ـبــت وزارة الـخــارجـيــة
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي بــال ـت ـحــرك
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـ ـقـ ــوة ال ـقــائ ـمــة
باالحتالل للكف عــن التعرض
للشعب الفلسطيني والتقيد
ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا وفـ ـ ــق الـ ـق ــان ــون
الدولي.
وأعربت اإلمارات عن "قلقها
الشديد من عنف المجموعات
ال ـم ـت ـط ــرف ــة ورفـ ـضـ ـه ــا ال ــدائ ــم
وإدانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ـجـ ـمـ ـي ــع أش ـ ـكـ ــال
الـ ـك ــراهـ ـي ــة" ،داعـ ـي ــة ال ـس ـل ـطــات
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى "تـ ـحـ ـم ــل
الـمـســؤولـيــة ف ــي ال ـح ـفــاظ على
الـ ـه ــوي ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـل ـقــدس
وخ ـفــض الـتـصـعـيــد ومـمــارســة
أق ـصــى درجـ ــات ضـبــط النفس
لتجنب ا ن ـجــراف المنطقة إلى
مـ ـسـ ـت ــوي ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن ع ــدم
االستقرار وتهديد السلم".
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا دان ـ ـ ـ ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـعــربــي

اعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــداءات الـ ـمـ ـسـ ـت ــوطـ ـنـ ـي ــن
المتصاعدة وتحريضهم ضد
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،أك ـ ــدت األردن
وف ـل ـس ـط ـي ــن وم ـ ـصـ ــر خـ ـط ــورة
ت ـب ـع ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ب ــال ـق ــدس
وضرورة وقف جميع اإلجراءات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازيـ ـ ــة واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداءات
ال ـم ـج ـمــوعــات الـمـتـطــرفــة الـتــي
تدفع باتجاه موجة جديدة من
التوتر والعنف.

االنتخابات والقدس
ورغـ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــد ع ـ ـبـ ــاس قـبــل
أيام أن االنتخابات التشريعية
سـتـجــرى ف ــي مــوعــدهــا ف ــي 22
مــايــو الـمـقـبــل ،وتـحــذيــر حركة
"حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس" مـ ـ ــن أن إرجـ ـ ــاء هـ ـ ــا
ً
ول ــو لـيــوم واح ــد سـيـكــون أم ــرا
غ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول ،أفـ ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر
فلسطينية وعربية بأن عباس
يتجه إلعالن تأجيل اول اقتراع
ً
م ـن ــذ  15عـ ــامـ ــا فـ ــي ال ـس ــاع ــات
القليلة المقبلة.
وتــرتـكــز ه ــذه الـتـقــاريــر على
تقديرات أميركية وإسرائيلية
ت ـظ ـه ــر أن "ح ـ ـم ـ ــاس" س ـت ـفــوز
باالنتخابات بسبب التشرذم
داخ ـ ـ ــل "ف ـ ـتـ ــح" وب ــالـ ـت ــال ــي ف ــإن

التأجيل سيكون أقــل كلفة من
التعامل مع أمر واقع جديد.
وفي اجتماع اللجنة المركزية
لـحــركــة فـتــح مـســاء أم ــس األول
ش ــدد ع ـب ــاس ع ـلــى أن ــه ل ــن يتم
القبول بإجراء االنتخابات دون
ً
أن ت ـش ـمــل ال ـ ـقـ ــدس "ت ــرش ـي ـح ــا
ودعاية".
ام ـ ــا ح ــرك ــة "ف ـ ـتـ ــح" ف ـش ــددت
في بيان على أهمية تنفيذ ما
تم االتـفــاق عليه بين الفصائل
الفلسطينية إلجراء االنتخابات
ف ـ ــي  22م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ـق ـب ــل،
مشيرة إلــى أن عـبــاس سيدعو
ال ـق ـيــادة بـكــامــل فـصــائـلـهــا إلــى
اجتماع موسع لمناقشة وضع
االنتخابات في مدينة القدس.
وأكد عضو المجلس الثوري
ل ـح ــرك ــة "ف ـ ـتـ ــح" ،وزي ـ ـ ــر شـ ــؤون
القدس األسبق حاتم عبدالقادر
أن "قــرار تأجيل االنتخابات لم
يسحب عن الطاولة في ظل عدم
وج ـ ــود ج ــدي ــة دول ـي ــة للضغط
بشأن االنتخابات في القدس"،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن "عـ ـ ـب ـ ــاس ي ـن ـت ـظــر
تفاهما بين الفصائل لتجنب
أي تداعيات للتأجيل".
وأض ــاف عـبــدالـقــادر المقرب
مــن الـقـيــادي فــي "فـتــح" األسير

م ـ ـ ـ ــروان ال ـ ـبـ ــرغـ ــوثـ ــي :أنـ ـ ــه "ف ــي
ح ــال أرادت الـفـصــائــل تحويل
االنتخابات لمعركة في القدس
ً
فـ ــاألرض ـ ـيـ ــة مـ ـت ــوف ــرة ح ــالـ ـي ــا،
وبــإمـكــانـهــا تـطــويــر ه ــذه الهبة
ودعمها لفرض وقــائــع جديدة
بما في ذلك إجــراء االنتخابات
رغم أنف االحتالل".

تحدثت صحيفة "جـيــروزالـيــم بــوســت" اإلسرائيلية
عن  4عوامل أسهمت في التصعيد الذي شهدته القدس
وال ـت ــوت ــر ف ــي غـ ــزة ،ه ــي :ش ـهــر رم ـض ــان واالن ـت ـخــابــات
ً
الفلسطينية والسياسات الداخلية اإلسرائيلية وأخيرا
إيران.
بالنسبة للعامل االول ،وهو شهر رمضان المبارك،
اشارت الصحيفة الى أنه بحسب مشروع "داتا غرافير"
الهولندي ،فإنه ال توجد عالقة وطيدة بين ارتفاع معدل
المواجهات في الــدول اإلسالمية وبين شهر رمضان،

لـكــن األمـ ــر يـخـتـلــف م ــن دولـ ــة إل ــى أخـ ــرى ،مـضـيـفــة انــه
ً
بينما تشهد دول تراجعا في منسوب المواجهات ،فإن
ً
المعدل يشهد ارتفاعا بنسبة  ،200%عندما يتعلق األمر
بإسرائيل واالراضي الفلسطينية.
ام ـ ــا ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي وه ـ ــو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ـق ــد رأت
"ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت" أن "ال ــوس ـي ـل ــة ال ـف ـض ـلــى لكسب
األصوات خالل االنتخابات العامة الفلسطينية في مايو
والرئاسية في يوليو ،هي الظهور في صورة المدافع عن
القدس" ،ولفتت الى العنف بدأ بعد قيام نشطاء موالين

وف ـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،أع ـ ـلـ ــن ال ـج ـي ــش
اإلسرائيلي أمس إغــاق البحر
حتى إشعار آخر أمام صيادي
الـقـطــاع ومـنـعـهــم مــن الــوصــول
ً
إلــى البحر ،موضحا أنــه اتخذ
هــذا الـقــرار "فــي ضــوء مواصلة
إط ـ ــاق ال ـق ــذائ ــف ال ـصــاروخ ـيــة
وأعـ ـ ـم ـ ــال اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ال ـم ـت ـك ــررة
وانتهاك السيادة".
و حـ ّـمــل الجيش اإلسرائيلي
"ح ـمــاس" مـســؤولـيــة مــا يجري
ف ــي ق ـطــاع غ ــزة ويـنـطـلــق منها
وت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف
ً
ال ـم ــرت ـك ـب ــة ،م ـش ـي ــرا إلطـ ـ ــاق 3
صواريخ أمس األول اعترضت
منظومة "القبة الحديدية" اثنين
منها وسقط الثالث بالقطاع.

البالد في ظل الصراعات الداخلية لتشكيل الحكومة في
أعقاب رابع انتخابات خالل عامين ،اسهمت في تغذية
التصعيد.
ً
وتقول الصحيفة ان هناك يــدا خفية إليــران ،مشيرة
الى أن "ما تريده إيران هو وضع إسرائيل تحت الضغط،
خــاصــة فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،ال ــذي يشهد الـمـفــاوضــات
النووية في فيينا ،بالتالي فإنها تستغل وكالءها ومن
بينهم حركة الجهاد اإلسالمي في غزة للتوتير".

َّ
تعهد بالتحقيق في «حادثة الرمان» والتنسيق مع المملكة لمنع تكراره
أع ـ ـ ــرب لـ ـبـ ـن ــان ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن أمـ ـل ــه أن تـعـيــد
السعودية النظر في قرار منع دخول المنتجات
الزراعية اللبنانية ،الذي اتخذته بسبب زيادة
تهريب الـمـخــدرات وبـعــد الكشف عــن شحنة
كبيرة من الحبوب المخدرة المخبأة في شحنة
ً
رمان ،متعهدا بالتحقيق في الحادثة األخيرة
ً
ومنع تكرارها ،ومؤكدا "حرصلبنا ن على متانة
العالقات األخوية معالسعودي ة وإدانة كل ما من
شأنه المساس بأمنها االجتماعي أو بسالمها".
وبعد اجتماع أمني وحكومي رفيع ترأسه
رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا،
قال المدير العام لرئاسة الجمهوري ة أنطوان
شقير ،فــي بـيــان ،إن االجـتـمــاع أكــد أن "لبنان
ً
يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه طريقا أو
ً
معبرا لمثل هذه الجرائم المشينة".
ولفت شقير إلى أنه جرى "الطلب إلى المدعي
العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من
تحقيقات لكشف كل ما يتصلبعملية تهريب
المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة،
التي دخلت االراضي اللبنانية ،والجهات التي
تـقــف وراء تـصــديــرهــا إل ــىالمملكة العربية
السعودية".
إنزال أشد العقوبات
"ضرورة
على
شدد
كما
ّ
ّ
ّ
والمقصرين،
بالفاعلين والمخططين والمنفذين
ً
وف ـقــا لـلـقــوانـيــن واألن ـظ ـمــة الـمــرعـيــة ،عـلــى أن
يصار إلى إطالع المسؤولين السعوديين عن
ً
النتائج في اسرع وقت ممكن" ،موضحا أنه "تم
الطلب الى القوى العسكرية واألمنية والجمارك

ً
واإلدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطالقا
فــي االج ـ ــراءات اآليـلــة إلــى منع التهريب على
انــواعــه مــن ال ـحــدود اللبنانية وإل ــى اي جهة
الى
كــانــت ،السيما منها الشحنات المرسلة 
دول الخليج ،والتأكد من خلوها من اي بضائع
ممنوعة".
كما تم "تكليف وزيــر الداخلية والبلديات
التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في
المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في
اإلجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار
مثل هذه الممارسات المدانة".
وتمنى المجتمعون "مــن المملكة العربية
السعودية إع ــادة النظر فــي ق ــرار منع دخــول
المنتجات الــزراعــة اللبنانية الــى السعودية
او عبور اراضـيـهــا" ،مشددين على أن "لبنان
كــان وسيبقى الشقيق الحريص على سالمة
أشقائه العرب".
وكان عون اعتبر خالل االجتماع أن التهريب
بأي شكل من األشكال يضر بالبالد.
وط ـل ــب م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ال ـت ـشــدد في
مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراء هــا،
مؤكدا حرص بالده على المحافظة على أفضل
العالقات مع الــدول العربية الشقيقة وحماية
األمن واالستقرار فيها.
وبـعــد لقائه عــون فــي بعبدا ،أكــد البطريرك
ال ـمــارونــي ب ـشــارة ال ــراع ــي ،أم ــس ،أن "مــوضــوع
ال ـت ـه ــري ــب الـ ـ ــذي يـ ـش ـ ّـوه وج ـ ــه ل ـب ـن ــان ك ـ ــان من
المواضيع التي طرحت خالل اللقاء ،السيما أن

ال تزال التصريحات التي أدلى
بها وزير الخارجية ُ
العماني
السابق ،يوسف بن علوي،
الخميس الماضي ،حول أوضاع
المنطقة وتطرقه لتشابه
الظروف الحالية مع ما سبق
ربما يدفع في اتجاه "ربيع
ثان" تتفاعل .األكاديمي
عربي ٍ
اإلماراتي ،عبدالخالق عبدالله
كان من بين المعلقين على
التصريحات ،حيث قال عبر
"تويتر"" :عفوا معاليك لكن
قراءتك للمشهد ال يعتد بها"،
في حين ذهب الكاتب عبدالله
العمادي للتعليق قائال" :الوزير
ً
المتقاعد بعيدا عن الضغوط
الرسمية يؤكد أن أوضاع
العالم العربي ،ال تبشر بخير،
ويرى أن الموجة األولى لثورات
الربيع لم تكن كافية لتعديل
األوضاع ،ويتوقع موجة ثانية.
وتصريحاته إن لم تعجب
كثيرين ،إال أنه تحدث عن واقع
يتأزم ويتعقد".

الدبيبة يرجئ زيارة
لشرق ليبيا

قرر رئيس الوزراء الليبي
المؤقت عبدالحميد الدبيبة
تأجيل زيارة لشرق البالد
كانت مقررة أمس بهدف إظهار
تقدم حكومة الوحدة نحو
إنهاء سنوات من االنقسام بين
الفصائل المتناحرة.ويسلط
التأجيل الضوء على استمرار
االنقسام بين المعسكرين
المتناحرين الذي يتمركز
أحدهما بالعاصمة طرابلس
في غرب البالد ،بينما يوجد
اآلخر في بنغازي بالشرق
حيث معقل خليفة حفتر قائد
قوات شرق ليبيا "الجيش
الوطني الليبي".

«النهضة» تتهم ّ
سعيد
بتعطيل األداء الحكومي

لبنان يناشد السعودية إعادة النظر بقرار منع منتجاته الزراعية
ً
لبنان اصبح معبرا للمخدرات ولتهريب حبوب
الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية ،التي اقفلت
ً
الباب بوجهنا ،علما ان  %80من منتوجاتنا
الــزراعـيــة تـصـ ّـدر الــى الخليج ،وهــذه خـســارة ال
يمكننا ّ
تحملها".
ً
وشدد على أنه "ال يمكن ان يشكل لبنان مركزا
للتهريب وتبقى ح ــدوده الشرقية والشمالية
ً
ً
مفتوحة دخوال وخروجا لذلك .هذا ليس وجه
ً
لبنان الحضاري" ،سياسيا ،قال الراعي إنه "ال
يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في
ً
ظل الواقع الحالي" ،مشددا على ضــرورة "عدم
التراشق بالمسؤوليات ،ألن ذلك لن يشكل حكومة
بل يزيد من حدة المشاكل".
وكانت تقارير صحافية أشارت الى ان الملف
اللبناني سيكون على طاولة في باريس ،تجمع
ً
ً
وف ــدا روسـيــا مع المسؤولين الفرنسيين ،وأن
األسبوعين المقبلين سيكونان ،بالنسبة للبنان،
ّ
حاسمين ،في أثنائهماّ ،
فإما ُت َ
رسم مالمح حل
"معقول" أو يقع االنفجار ّالكبير.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ح ـ ــذر رؤس ـ ـ ــاء الـحـكــومــة
السابقون نجيب ميقاتي ،وفؤاد السنيورة وتمام
سالم ،في بيان ،بعد اجتماع عقدوه صباح أمس،
عبر تقنية زوم ،من "سياسة متعمدة تهدف إلى
تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات
ومشاريع أصبحت ال تخفى على أحد".
واعتبروا أن "تداعي السلطة في لبنان دفع
ويدفع لتحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير
وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة

تفاعل مع تحذير بن علوي
من ربيع عربي جديد

منطقة الصيد

قراءة إسرائيلية ألحداث القدس 4 :عوامل ...بينها إيران
لحركة "فتح" بمهاجمة الشرطة اإلسرائيلية في المدينة
القديمة بسبب قرار منع التجمعات قرب بوابة دمشق.
واع ـت ـب ــرت ذل ــك "ب ـم ـنــزلــة لـعـبــة م ــزدوج ــة م ــن جــانــب
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،الـ ــذي يخشى
الهزيمة في االنتخابات ،بالتالي فإنه يأمل أال تسمح
إســرائ ـيــل بــإجــراء االنـتـخــابــات فــي ال ـقــدس؛ مــا يمنحه
مبررا إللغائها".
ً
ثالثا ،ترى الصحيفة أن الوضع السياسي الداخلي
في اسرائيل وحالة الضعف السياسي التي تعاني منها

سلة أخبار

اتهمت حركة "النهضة"
اإلسالمية في تونس ،رئيس
الجمهورية قيس سعيد،
باإلضرار باألداء الحكومي
وتعطيل مصالح الدولة،
وطالبت بدعم كامل للحكومة
وتقوية وتعزيز الحزام
السياسي والبرلماني.
ودعا مجلس شورى الحركة
المنعقد على امتداد اليومين
الماضيين رئيسي الجمهورية
والحكومة إلى "اتخاذ الخطوات
المناسبة إلنهاء أزمة التعديل
الوزاري التي طالت وفاقمت
األضرار على عديد المستويات".

مواجهات بمقديشو
للضغط على فرماجو

ً
عون مستقبال البطريرك الراعي في القصر الجمهوري أمس
العربية السعودية وإلــى دول الخليج العربي
ودول الـ ـج ــوار ،ويـسـتـهــدف تــدمـيــر المجتمع
اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة
ل ـب ـنــان ودوره واق ـ ـت ـ ـصـ ــاده ،وي ــدم ــر عــاقــاتــه
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع مـحـيـطــه ال ـع ــرب ــي ،وه ــو أمــر
مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه،
ً
ومن ذلك أيضا التعاون والتنسيق مع األشقاء
العرب الستئصال هذه اآلفة".
وانـ ـتـ ـق ــدوا "االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـم ـع ـلــن للجسم
القضائي ،والذي يستعين إلى ذلك بجمهرة من
مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاء لحسابها،
ف ــي س ــاب ـق ــة ت ـس ـت ـخــف ب ــال ـق ـض ــاء وب ـم ـصــالــح
المواطنين وممتلكاتهم ،وعلى حساب العدالة
التي تأبى ان تتحكم بها الغرائز".

(داالتي ونهرا)

وشدد البيان على أن "اللبنانيين ال يستطيعون
ان يصمتوا الــى ما ال نهاية على عرقلة تشكيل
الحكومة ،ووقف التشكيالت القضائية ،وتشجيع
القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك
الحدود سائبة ،واالنغماس في سياسة المحاور
التي أحكمت الحصار على لبنان ،وحالت دون
إجراء اإلصالحات ،بما أدى الى تشويه السمعة
المالية للدولة اللبنانية ،والى انهيار للمؤسسات
العامة والخاصة وللبنان ككل ،وإلطالق الفوضى
الشارعية ،والتعرض للجيش واألجهزة األمنية".
وقال إن "استمرار الغلو في هذا النهج المدمر
يـ ــؤدي ال ــى ان ــدث ــار ال ــدول ــة ،ال ـتــي ه ــي الضمانة
الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة".

وقعت اشتباكات مسلحة
بين القوات الموالية للرئيس
الصومالي محمد عبدالله
فرماجو وعناصر عسكرية
متمردة تمركزت بأحياء في
العاصمة مقديشو للضغط
على الرئيس من أجل الرحيل
وإلغاء تمديد واليته .وأعلنت
الحكومة الصومالية أنها
أحبطت هجوما شنته
ميليشيات مسلحة على أحياء
في العاصمة ،بينما نظمت
المعارضة مظاهرات تطالب
برحيل فرماجو.

ةديرجلا
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ظريف في الدوحة وبغداد ...حوار إقليمي وملفات شائكة
تل أبيب تزود واشنطن بـ «معلومات حساسة» عن «النووي» اإليراني عشية استئناف مفاوضات فيينا
عشية استئناف مفاوضات
فيينا النووية ،وتصاعد
السجاالت اإليرانية الداخلية
مع اقتراب موعد انتخابات
الرئاسة ،أجرى وزير الخارجية
محمد جواد ظريف زيارتين
لقطر والعراق ،تناول
خاللهما ملفات شائكة وسط
حديث عن حوار إقليمي.

عـشـيــة اس ـت ـئ ـنــاف م ـفــاوضــات
فيينا غير المباشرة بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وإي ـ ـ ــران ،ت ـعــول عليها
األخ ـي ــرة مــن أج ــل إح ـيــاء االتـفــاق
الـنــووي المبرم عــام  ،2015ورفــع
العقوبات االقتصادية عنها ،أجرى
وزي ــر الخارجية اإليــرانــي محمد
جــواد ظريف جولة في الساعات
الـمــاضـيــة شـمـلــت قـطــر وال ـع ــراق،
تناولت التطورات في المفاوضات
مــع واشـنـطــن ،إضــافــة الــى ملفات
شائكة؛ سواء بين طهران وأنقرة،
حيث لعبت الــدوحــة على ال ــداوم
ً
وسيطا صامتا بين البلدين ،أو
بين طـهــران وبـغــداد ،حيث تلوح
أزمة جديدة في موضوع إمدادات
الغاز.
وفـ ــي الـ ــدوحـ ــة ،ال ـت ــي وصـلـهــا
مساء أمس األول ،قال ظريف عقب
اجتماع عقده مع أمير قطر تميم
بن حمد إن «مبادرة األمل إلحالل
السالم اإلقليمي بين طهران ودول
الجوار في الخليج لتأمين المالحة
وسالمة إمــدادات النفط هي نهج
إي ــران تـجــاه المنطقة ،وجيراننا
هم أولويتنا».
ّ
وتعرضت القاعدة العسكرية
ال ـتــرك ـيــة ف ــي مـنـطـقــة «بـعـشـيـقــة»
شمالي العراق لقصف صاروخي
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،م ـم ــا أدى ال ـ ــى مـقـتــل
جندي على حــدود سهل نينوى،
حيث تسيطر ميليشيات الحشد
ال ـش ـع ـبــي ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن إي ـ ــران،
والمتهمة باالعتداء.
وقبل شهرين ،تصاعدت أزمة
دبلوماسية بين أنـقــرة وطـهــران،
ـادة كـ ــام ـ ـيـ ــة ب ـيــن
بـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّ
وتبادل
بغداد،
في
سفيري البلدين
ُ
االتـهــامــات بينهما حــول انتهاك
ال ـس ـي ــادة ال ـع ــراق ـي ــة ،ك ـمــا عـبــرت
طهران عن غضبها بعد اجتماع
روسي  -تركي حول شمال سورية
أبـعــدت عنه .بينما تنظر طهران
بعين الـشــك الــى تـحــركــات تركية
في أذربيجان.
وصباح أمس ،وصل ظريف إلى
بغداد وعقد مشاورات مع نظيره
ال ـعــراقــي ف ــؤاد حسين والــرئـيــس
برهم صالح ،كما زار مكان مقتل
الجنرال اإليراني قاسم سليماني
قرب مطار بغداد.
وقـ ـ ـ ــال ظـ ــريـ ــف خ ـ ــال مــؤت ـمــر
مشترك مع حسين ،أمس ،إن «إيران
ترحب بــالــدور المهم للعراق في
المنطقة وجهوده إليجاد أرضية
ً
للحوار اإلقليمي» ،معربا عن األمل
ف ــي أن أداء ه ــذا ال ـ ــدور سيحقق
تطورات إيجابية.

سلة أخبار
األميركيون المتطعمون
ّ
سيتمكنون من السفر ألوروبا

أعلنت رئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون
دير اليين ،أمس ،في مقابلة
مع صحيفة «نيويورك
ّ
تايمز» ،أن االتحاد األوروبي
سيسمح في األشهر
المقبلة للسياح اآلتين من
الواليات المتحدة بالسفر
دوله ،بشرط أن يكونوا
إلى ّ
ًّ
ً
مضادا
قد تلقوا لقاحا
لكوفيد  19 -معتمدا من قبل
وكالة األدوية األوروبية.
ويبحث االتحاد األوروبي
في استحداث جواز سفر
ً
ّ
صحي العتماده اعتبارا من
بهدف تمكين
هذا ّ الصيفّ ،
السياح من التنقل بين دوله
ّ
بحرية.

واالس :جونسون لم يقل
«فلتتكدس الجثث»

حسين وظريف في مؤتمر صحافي ببغداد (أ ف ب)
وأكــد ظريف أن عــاقــات بــاده
ق ــوي ــة مـ ــع الـ ـ ـع ـ ــراق وت ـ ـقـ ــوم عـلــى
حـســن ال ـج ــوار واح ـت ــرام «س ـيــادة
ب ـغــداد وع ــدم الـتــدخــل بشؤونها
الــداخ ـل ـيــة» .وت ــاب ــع« :إن ـنــا نتطلع
لـتـعــزيــز عــاقــات ـنــا ،ال سـيـمــا في
م ـجــال ال ـطــاقــة وال ــرب ــط السككي
ومـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات» .وأوض ــح
ظ ــري ــف أن زي ــارت ــه ل ـل ـعــراق الـتــي
سـيـلـتـقــي خ ــال ـه ــا قـ ـ ــادة أح ـ ــزاب
ً
وفصائل «طويلة نوعا ما».

مصلحة العراق
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة ال ـعــراقــي عـلــى أهمية
السعي الستقرار المنطقة ،ورأى
أن مصلحة الـعــراق تـفــرض عليه
العمل لمصلحة إرساء االستقرار
اإلقليمي ،مشيدا بالتقدم الحاصل
في فيينا.
كما ّ
تطرق إلى العالقة مع إيران،
ً
قائال« :هناك بعض المشاكل في
الملف االقـتـصــادي بين البلدين
ّ
نأمل حلها ،وتطوير التعاون».
وبدأت بوادر أزمة إمدادات غاز
تـظـهــر ب ـيــن ل ـب ـلــديــن ،األمـ ــر ال ــذي
اس ـت ــدع ــى س ـفــر وزي ـ ــر ال ـك ـهــربــاء
ال ـع ــراق ــي الـ ــى طـ ـه ــران ق ـبــل أيـ ــام.
وت ـط ــال ــب طـ ـه ــران ال ـ ـعـ ــراق بــدفــع

مـسـتـحـقــات مـتــرتـبــة عـلـيــه كــانــت
بغداد تتلكأ في سدادها بالدوالر،
ً
ف ـي ـم ــا تـ ـص ـ ّـر ط ـ ـهـ ــران خـ ــوفـ ــا مــن
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة .وع ـنــد كل
صـيــف تـتـجــدد تـظــاهــرات دمــويــة
في العراق بسبب ارتفاع درجات
ال ـحــرارة وانقطاع الكهرباء التي
يعتمد الـعــراق فــي توليدها على
الغاز اإليراني.
وي ـع ـت ـقــد خـ ـص ــوم طـ ـه ــران أن
األخـيــرة تضغط على العراقيين
ب ـهــذا الـمـلــف لتحصيل مكاسب
سياسية.
في ملف آخر ،يتحدث مراقبون
عن ارتباك في مركز القرار اإليراني
ل ـنــاح ـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع الـفـصــائــل
العراقية الموالية لـطـهــران ،التي
ّ
يشن بعضها هجمات صاروخية
على قواعد تضم أميركيين.

عــن وجــود «خــافــات حــول بعض
ً
الـقـضــايــا» ،م ـشــددا على الموقف
اإليراني من رفع جميع العقوبات
والتحقق من ذلك قبل العودة إلى
تنفيذ التعهدات النووية ،ومجددا
فــي اآلن نفسه رفــض طـهــران ّ
ألي
خطة على أساس «الخطوة مقابل
الخطوة».
ومن المقرر أن تستأنف الجولة
ال ـثــال ـثــة م ــن م ـف ــاوض ــات أطـ ــراف
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،ال ـ ـيـ ــوم ،عـلــى
م ـس ـتــوى ن ـ ــواب وزراء خــارج ـيــة
ال ــدول الـســت األع ـضــاء بــاالتـفــاق،
إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا
والـصـيــن وروس ـي ــا وخ ـب ــراء هــذه
ً
الدول ،فضال عن مفاوضات أخرى
ستجريها أطراف االتفاق النووي
باستثناء إيران مع الوفد األميركي
في فيينا برئاسة روبرت مالي.

عودة فيينا

تهديد واصطفاف

في غضون ذلك ،أفاد المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية ،سعيد
خ ـط ـي ــب زادة ،بـ ـ ــأن وفـ ـ ــد إيـ ـ ــران
بــرئــاســة نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــي ،غـ ــادر ط ـه ــران،
متجها إلى فيينا.
وأكد أن «المباحثات في فيينا
بطيئة وال ّ
تتقدم بسرعة» .وكشف

إل ــى ذل ــك ،ه ــدد قــائــد «ال ـحـ 
ـرس
ال ـثــوري» اإليــرانــي ،الـلــواء حسين
سـ ـ ــامـ ـ ــي ،إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ب ـت ــوس ـي ــع
وتصعيد رد بالده على أي أعمال
عدائية تشنها .وقال سالمي ،في
تصريحات أمس ،إن «كل الظروف
النهيار الكيان الصهيوني باتت
م ـه ـيــأة ،وق ــد شــاهــدتــم فــي األي ــام

ُ ّ
موسكو تعلق أنشطة منظمة نافالني
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة وج ـ ـهـ ــت بـ ـ ــإدانـ ـ ــة غ ــرب ـي ــة
وتشكك في دوافعها ،أمر القضاء الروسي
أ مــس ،بتعليق أنشطة المنظمة التابعة
للمعارض المسجون أليكسي نافالني،
ّ
ّ
«متطرفة».
المهددة بتصنيفها
وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد
إيفان غدانوف على «تويتر»ّ :
«تم تعليق
أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة
ً
ً
الفساد فورا» ،مرفقا التغريدة بصور لهذا
ُ
القرار الذي اتخذ في انتظار محاكمة قد
ً
تحظر نهائيا أنشطتها.
وطلبت النيابة الروسية منتصف أبريل
ّ
«متطرفة» ،األمر الذي
تصنيف المنظمة
ّ
سيمنع أنشطتها في روسيا وسيعرض
العاملين فيها وأن ـصــار الـمـعــارض إلــى
عقوبات قاسية بالسجن.
وف ـ ــي ب ــرلـ ـي ــن ،اع ـت ـب ــر الـ ـن ــاط ــق بــاســم
الـحـكــومــة األلـمــانـيــة شتيفن زاي ـبــرت في
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أن «اس ـت ـخ ــدام أدوات
مـخـصـصــة لـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ض ــد آراء
مناف
سياسية غير مرغوب فيها هو أمر
ٍ
ً
لمبادئ دولة القانون» ،مضيفا أن ألمانيا
«تدين» تعليق هذه األنشطة.
يأتي ذلــك فيما أبلغت موسكو أمس،

دوليات

واشنطن بإدخال تغييرات في نظام تنقل
موظفي السفارة والقنصليات األميركية
في أراضي روسيا.
جاء ذلك في مذكرة سلمها نائب وزير
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،إلى
القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة
في روسيا بارتل غرومان خالل اجتماع
معه امــس ،تناول «بحث بعض القضايا
الملحة للعالقات بين البلدين».
ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة،
فــإنــه «ت ــم إب ــاغ ال ـجــانــب األم ـيــركــي بأنه
مــن الـمـتــوقــع ات ـخــاذ ق ـ ــرارات جــديــدة في
ً
المستقبل القريب تطويرا للبيان الصادر
ع ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ف ــي 16
أبريل الجاري ،وأنه سيتم إخطار السفارة
األميركية بذلك في الوقت المناسب».
وك ــان ــت روس ـي ــا أعـلـنــت ف ــي  16أبــريــل
اتـخــاذهــا إجـ ــراء ات لـلــرد على العقوبات
مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بينها ط ــرد 10
دبلوماسيين أميركيين ،مؤكدة أن هذه
الخطوات تمثل فقط جزءا من اإلمكانيات
المتوفرة لديها.
وفي إطار تبادل طرد الدبلوماسيين،
أعـلـنــت مــوسـكــو أمـ ــس ،أن ـهــا قـ ــررت طــرد

الملحق البحري اإليطالي ردا على طرد
َ
مسؤولين روسيين من رومــا في مارس
الماضي ،بتهمة التجسس ،بينما سارعت
روما إلدانة الخطوة التي اعتبرتها «غير
منصفة».
من ناحيتها ،أعلنت وزارة الخارجية
ف ـ ـ ــي رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـط ــرد
ً
ً
ً
دبلوماسيا روسيا تضامنا مع جمهورية
تشيكيا.
وفــي كييف ،أعـلــن الــرئـيــس األوكــرانــي
فـ ـل ــوديـ ـمـ ـي ــر زيـ ـلـ ـيـ ـنـ ـسـ ـك ــي ،ج ــاه ــزيـ ـت ــه
ل ـل ـقــاء ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي «ف ــي أي م ـك ــان».
وقـ ــال زيـلـيـنـسـكــي ف ــي حــديــث لصحيفة
«فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،ام ــس ،إن «الـمـكــان
ليس مهما ،والحديث يدور عن المحتوى».
وسـ ـب ــق أن اق ـ ـتـ ــرح زي ـل ـي ـن ـس ـكــي عـلــى
بوتين «إجراء لقاء في أي نقطة من منطقة
دونـ ـب ــاس ف ــي ج ـن ــوب ش ــرق ــي أوك ــران ـي ــا،
حيث تتواصل فيها الحرب» بينما أعلن
بوتين استعداده الستقبال زيلينسكي في
موسكو في أي وقت مناسب.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

الماضية كيف أن أعـمــال الكيان
الصهيوني الـشــريــرة لــم تبق من
دون رد ،واألحـ ـ ــداث ال ـتــي وقعت
داخل األراضي المحتلة قد تتكرر
ً
ّ
وسنرد على أي
وتتوسع الحقا،
عمل شرير بالمستوى نفسه أو
أقوى منه».
وتشير تصريحات سالمي إلى
استعداد بــاده للرد على هجوم
استهدف ناقلة نفط إيراني قبالة
س ــوري ــة أخ ـ ـيـ ــرا ،ك ـم ــا ت ـل ـمــح إل ــى
الـمـســؤولـيــة عــن انـفـجــار غامض
وقع بمصنع إسرائيلي لمحركات
ال ـص ــواري ــخ ،إضــافــة إل ــى انفجار
صاروخ أطلق من سورية بمنطقة
النقب التي تضم مفاعل ديمونا
النووي.

معلومات إسرائيلية
في هذه األثناء ،ذكرت «يسرائيل
ه ـي ــوم» أن ت ــل أب ـي ــب ،وف ــي إط ــار
سعيها لتقليص األضرار الناجمة
عــن الـعــودة األميركية المحتملة
لـ ــات ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي م ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران،
ستعرض على إدارة الرئيس جو
ب ــاي ــدن «م ـع ـلــومــات اسـتـخـبــاريــة
حساسة».
وأشارت الصحيفة العبرية إلى
أن رئيس مجلس األمــن القومي،

م ــائـ ـي ــر بـ ــن ش ـ ـبـ ــات ،ت ــوج ــه إل ــى
واشنطن ليعرض على مستشار
األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي جـيــك
سوليفان المعلومات الحساسة،
مضيفة أن تلك المعلومات ال يمكن
اإلب ـ ــاغ عـنـهــا إال م ــن خ ــال لـقــاء
مباشر مع المسؤولين األميركيين.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ــى أن ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـت ــي
سـيـقــوم بـهــا بــن شــابــات ستكون
ً
ق ـص ـي ــرة ج ـ ـ ــدا ،وس ـت ـس ـت ـمــر ع ــدة
ساعات ،وستتم في مقر السفارة
اإلسرائيلية في واشنطن.
ك ـمــا كـشـفــت أن رئ ـي ــس جـهــاز
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــاد» ،يـ ــوسـ ــي ك ــوه ـي ــن،
تــوجــه إل ــى واشـنـطــن لـلـقــاء مدير
وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات الـمــركــزيــة
( ،)CIAوليام بيرنز ،وقادة أمنيين
أمـيــركـيـيــن آخ ــري ــن ،الف ـتــة إل ــى أن
ه ــدف زي ـ ــارة ك ــل ّ م ــن ب ــن شــابــات
وك ــوهـ ـي ــن ي ـت ـم ــث ــل فـ ــي تـقـلـيــص
األض ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن إحـ ـي ــاء
االتفاق ،الذي انسحب منه الرئيس
السابق دونالد ترامب عام .2018
(بغداد ،طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

حكومة ماكرون تخرج عن صمتها
وتندد بحذر بـ «بيان الجنراالت»
وزيرة الدفاع :الحمالت االنتخابية ليست من مهام الجيوش
خــرجــت حـكــومــة الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
ماكرون ،أمس ،عن صمتها إزاء الرسالة المفتوحة
ّ
ً
التي وقعها أكثر من ألف عسكري ،بينهم  20جنراال
ً
ُّ
متقاعدا ينتقدون فيها «تفكك» فرنسا ،متبوعة
بعد أيام برسالة لزعيمة حزب «التجمع الوطني»
اليميني المتطرف مارين لوبن ،تدعو فيها هؤالء
العسكريين لاللتحاق بها في معركة االنتخابات
الرئاسية المقبلة.
فـبـعــد أي ــام عـلــى نـشــرهــا فــي مـجـلــة «ل ــو فــالــور
أكـ ـت ــوي ــال» الـيـمـيـنـيــة ال ـم ـت ـش ــددة ،نـ ـ ـ ّـددت وزيـ ــرة
الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ،التي ّ
تعرضت
لضغوط من طرف نواب دعوها للرد على الرسالة،
واعتبرت أن «مهمة الجيوش هي حماية فرنسا ال
القيام بحمالت انتخابية» ،في إشارة إلى محاولة
تسييس المؤسسة العسكرية بدخولها في «اللعبة
االنتخابية».
ّ
وقالت بارلي إن هذه الرسالة «موقعة فقط من
ّ
يتحملون
طرف عسكريين محالين إلى التقاعد ،وال
ً
أي مسؤولية حاليا في الجيش ،وال يمثلون سوى
ً
ـذكــرة «بمبادئ الجيش التي تتشبت
أنفسهم» ،مـ ِ
بالحياد واإلخالص».

وك ــان ــت ال ـم ـج ـلــة ال ـم ـقــربــة م ــن دوائـ ـ ــر الـيـمـيــن
المتطرف الفرنسي قــد نشرت األربـعــاء الماضي
رس ــال ــة أط ـل ـق ـهــا ال ـض ــاب ــط ال ـم ـت ـقــاعــد جـ ــان بـيــار
فابر بـيــرنــاداك ،وهــو أيضا صاحب موقع «ويــب
المتخصص في الشؤون العسكرية
بــاس دارم»
ّ
ً
االستراتيجية ،ووقعها أيضا أكثر من  20جنراال
ً
متقاعدا و 100من كبار الضباط وأكثر من 1000
عسكري.
وندد العسكريون بـ «التفكك الذي أصاب الوطن
من خالل التيار المناهض للعنصرية الذي يخلق
ّ
حالة من التوتر في الـبــاد» ،كما اتهموا «النزعة
اإلســامــويــة وش ـبــان ال ـضــواحــي ب ــإث ــارة التفرقة
واس ـت ـه ــداف ال ـمــؤس ـســات األم ـن ـيــة ون ـشــر مـبــادئ
لدستور األمة الفرنسية».
معادية
ّ
ّ
وعبر الموقعون على الرسالة عن استعدادهم
«لمساندة السياسيين الذين يدرجون في أهدافهم
ّ
«بالتحرك
الحفاظ على األمة» ،كما طالبوا ماكرون
ضد مخاطر الكراهية التي تلوح في األفق بسبب
التوترات االجتماعية أو التطرف الديني أو مواجهة
وضع شبيه بالحرب األهلية في المستقبل».
(باريس ـ ـ وكاالت)

نفى وزير الدفاع البريطاني
بن واالس ،أمس ،صحة
تقرير لصحيفة «ديلي
ميل» ،ذكر أن رئيس الوزراء
المحافظ بوريس جونسون
قال في اكتوبر الماضي ،إنه
يفضل أن «تتكدس الجثث
باآلالف» على أن يأمر
بإغالق ثالث الحتواء تفشي
«كورونا» .من ناحيتها،
أكدت وزيرة التجارة
البريطانية إليزابيث
تراس ،أن جونسون تحمل
شخصيا تكلفة تجديد
شقته في «داوننغ ستريت»،
نافية مزاعم دومينيك
كامنغز كبير مستشاري
جونسون السابق بأن
رئيس الوزراء خطط لحمل
المانحين على تغطيتها
سرا.

«العسكري» التشادي يرفض
التفاوض مع المتمردين

أعلن المجلس العسكري
الحاكم في تشاد ،رفضه
ً
عرضا للتفاوض قدمه
ّ
متمردو «جبهة التناوب
والوفاق في تشاد» (فاكت)،
الذين أطلقوا قبل أسبوعين
ً
هجوما ّ
ضد العاصمة،
ّ
ويتهمهم الجيش بقتل
الرئيس إدريس ديبي
إتنو خالل معارك .وقال
المتحدث باسم المجلس
إن العسكريين عازمون
على السيطرة على
التمرد ،وطلب من النيجر
المجاورة المساعدة في
القبض على محمد مهدي
علي ،زعيم «فاكت» .وتعليقا
على رفض المجلس
العسكري ،قال مهدي علي:
«إذا أرادوا الحرب فنحن
لها .إذا ّ
تعرضنا لهجوم
ّ
فسنرد».

اإلنفاق العسكري زاد في
 2020رغم «كورونا»

الهند :محارق الجثث تعمل بأقصى طاقتها
مساعدات طبية أجنبية تتدفق على دلهي لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا»

حرق جثث متوفين بكورونا في دلهي أمس

(رويترز)

ســارعــت الــواليــات المتحدة وبريطانيا
إلــى تزويد الهند بأجهزة تنفس ومعدات
تطعيم ،أمــس األول ،في وقــت يواجه البلد
اآلسـيــوي موجة كارثية غير مسبوقة من
مــرض «كوفيد  »19 -أغرقت المستشفيات
وم ـح ــارق الـجـثــث ،الـتــي بــاتــت عـلــى إثــرهــا
تعمل بكامل طاقتها.
ودف ــع االرت ـفــاع الكبير فــي عــدد اإلصــابــات
أخ ـيــرا عــائــات الـمــرضــى لـلـجــوء إل ــى وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لـبــث نـ ــداءات مــن أجــل
الحصول على إمـ ــدادات األكسجين ،ومعرفة
المستشفيات التي تتوافر فيها أس ـ ّـرة ،فيما
م ــددت ُسلطات العاصمة (نـيــودلـهــي) إغالقا
فرضته لمدة أسبوع.
وأصبح البلد ،الــذي يعد  1.3مليار نسمة،
آخر بــؤرة للوباء ،الــذي أودى بأكثر من ثالثة
ماليين شخص حول العالم ،رغم تحرك الدول
األغنى إلعادة الحياة إلى طبيعتها ،مع تسريع
وتيرة برامج التطعيم.
كما تعهدت فرنسا وألمانيا وكندا بتقديم

الــدعــم للهند ،الـتــي يـعــزى إليها االرت ـفــاع في
عدد اإلصابات على مستوى العالم في األيام
األخـيــرة ،إذ سجلت وحدها  352.991إصابة
جديدة و 2812وفاة ،االثنين ،في أعلى حصيلة
لديها منذ ظهر الوباء.
وتواجه حكومة الهند الهندوسية القومية،
بـقـيــادة نــاريـنــدرا م ــودي ،انـتـقــادات مـتــزايــدة،
لسماحها بالتجمعات الـحــاشــدة فــي أنحاء
الـ ـب ــاد خـ ــال األس ــاب ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،إذ حضر
الـمــايـيــن م ـهــرجــانــات دي ـن ـيــة ،وش ــارك ــوا في
تجمعات سياسية.
كما يواجه الدوري الهندي الممتاز ضغوطا،
إذ عـلـقــت صـحـيـفــة رائ ـ ــدة تـغـطـيــة مـبــاريــاتــه،
منددة بقرار مواصلة لعب الكريكت بالقول إن
ً
«االستغالل التجاري بات فظا».
وأكدت منصة «تويتر» ،األحد ،أنها حجبت
عـشــرات الـتـغــريــدات ،بما فيها تلك الـصــادرة
عــن ن ــواب معارضين ،انتقدت طريقة تعامل
الحكومة مع األزمة بعد التماس قانوني تقدمت
به نيودلهي في هذا الصدد.

ويقول المحللون الهنود إنه في االستطالع
األخير الذي أجري في يناير الماضي ،أثناء
الفترة التي شهدت حالة من الهدوء من حيث
تسجيل اإلصابات المرتبطة بالجائحة ،بلغت
نسبة شعبية مــودي  74في المئة ،لتتراجع
ً
قليال عن نسبة  78في المئة التي سجلها في
أغسطس الماضي ،لكنها ظلت مرتفعة بصورة
مثيرة لإلعجاب .ومازال من غير الواضح ما إذا
كانت الجائحة ستؤثر على شعبيته.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ي ـق ــول نـيـكـيـتــا س ــود،
وه ــو أس ـت ــاذ الـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة ف ــي جــامـعــة
أكسفورد ،والذي قام بنشر كتاب عن القومية
الهندوسية« :مما ال شك فيه أن هناك حالة من
الغضب الذي يتدفق بسبب سوء إدارة أزمة
(كوفيد  ،)19والـســؤال هــو :هل هــذا الغضب
سـيـتـفــوق عـلــى ال ـكــراه ـيــة ال ـتــي يـتــم زرعـهــا
بصورة ممنهجة في مجتمعنا منذ سنوات؟
وهــل ستستمر الــذاكــرة العامة لفترة كافية
حتى يظهر الغضب المرتبط بالجائحة أثناء
االنتخابات؟».

أظهر تقرير نشره معهد
ستوكهولم الدولي ألبحاث
ّ
السالم «سيبري» ،أمس ،أن
اإلنفاق العسكري العالمي
واصل االرتفاع في عام
 2020رغم جائحة «كورونا»،
ليصل إلى ما يقرب من
ً
ألفي مليار دوالر ،مشيرا
ّ
تصدرت
إلى أن أميركا
للسنة الثالثة على التوالي
قائمة أكبر دول العالم من
حيث النفقات العسكرية
بـ  778مليار دوالر ،أي
 39في المئة من إجمالي
النفقات العسكرية في
العالم ،وفي المرتبة الثانية
ّ
حلت الصين التي وصلت
قيمة نفقاتها العسكرية في
 2020إلى  13في المئة من
إجمالي اإلنفاق العسكري
العالمي.

ةديرجلا
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رياضة

َ ُ
أحداث مؤسفة في لقاء السالمية والقادسية «بطلها» فهد
ٌ

تعادل بطعم الخسارة لألصفر
حازم ماهر
وأحمد حامد

فرض التعادل السلبي
نفسه على لقاء السالمية
والقادسية ،بعد أحداث
مؤسفة شهدتها المباراة
كان بطلها الشيخ فهد
طالل الفهد ،في حين فاز
النصر على الفحيحيل .1-2

ف ـق ــد الـ ـق ــادسـ ـي ــة نـقـطـتـيــن
ثمينتين بتعادله مع السالمية
مـ ــن دون أه ـ ـ ـ ــداف ،فـ ــي خ ـتــام
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
عـ ـش ــرة لـ ـ ـ ــدوري  stcال ـم ـم ـتــاز
لكرة القدم.
وارتفع رصيد القادسية إلى
 25نقطة ،فــي المركز الثاني،
وب ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق بـ ـيـ ـن ــه وب ـي ــن
العربي المتصدر  7نقاط ،كما
ارتفع رصيد السالمية إلى 13
نقطة احتل بها المركز الثالث.
ً
وش ـه ــدت ال ـم ـب ــاراة أح ــداث ــا
مــؤسـفــة ،انــدلـعــت فــي الدقيقة
الثالثة من الوقت بدل الضائع
بعد ا شـهــار حكم اللقاء سعد
ال ـف ـض ـل ــي ال ـب ـط ــاق ــة ال ـح ـم ــراء
لــرئ ـيــس ج ـه ــاز الـ ـك ــرة ب ـنــادي
ال ـقــادس ـيــة ال ـش ـيــخ ف ـهــد طــال
الفهد؛ العتراضه على قرارات
التحكيم وتلفظه من على مقعد
البدالء ،والذي رفض االمتثال
ل ـل ـق ــرار ،لـيـمـنـحــه ال ـف ـض ـلــي 5
دق ـ ــائ ـ ــق م ـه ـل ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مــن
الملعب ،وتدخل العقالء إلنهاء
الواقعة.
ال ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أن
الفضلي أدار الـمـبــاراة بشكل
ج ـي ــد ،ل ـكــن ي ـب ــدو أن االج ـ ــواء
كانت مشحونة قبل اللقاء ،إذ
سبق لمسؤولي القادسية أن
خــاطـبــوا اتـحــاد الـكــرة مؤخرا
ب ـعــدم إس ـن ــاد إدارة مـبــاريــات
إلـ ــى ال ـف ـض ـلــي ي ـك ــون األص ـفــر

ط ــرف ــا ف ـي ـهــا ،وه ــو م ــا ل ــم تتم
االستجابة له.
ثـ ــم عـ ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ فـ ـه ــد إل ــى
الملعب مــرة أخ ــرى ،اعتراضا
ع ـلــى قـ ــرار ال ـح ـكــم بــاحـتـســاب
ركلة جزاء على الحارس خالد
الــرش ـيــدي ال ــذي ن ــال البطاقة
ال ـح ـمــراء بـعــد إعــاقـتــه للبديل
مـبــارك الفنيني داخ ــل منطقة
ال ـ ـجـ ــزاء ،وط ــال ــب ف ـهــد العـبــي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مــن
المباراة ،لكنه تراجع عن القرار
بسبب تمسك بعض الالعبين
باستكمال الـلـقــاء ،إلــى جانب
تلقيه مكالمة تليفونية ،ليعود
م ـج ــددا إل ــى ال ـم ــدرج ــات ،قبل
أن يتراجع الفضلي عــن ركلة
ال ـج ــزاء وط ــرد ال ـح ــارس حين
لجأ إ لــى تقنية حكم الفيديو
المساعد (.!)V A R
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" أن
مسؤولي اتحاد الكرة حصلوا
على تسجيل للواقعتين ،سيتم
تحويله إلــى لجنة االنضباط
الت ـخ ــاذ م ــا تـ ــراه مـنــاسـبــا من
قرارات.

فرصة مهدرة
وس ـي ـطــرت ال ـح ـمــاســة على
الـشــوط األول للقاء السالمية
وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ت ـح ــول
أحيانا إلى خشونة وعصبية
من العبي الفريقين.
وكـ ــان ال ـقــادس ـيــة ق ــد فــرض

ً
مقتحما المستطيل األخضر
فهد طالل الفهد
سيطرته على مجريات األمور،
في حين اعتمد السالمية على
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـم ــرت ــدة وذه ـب ــت
الـفــرض التي الحــت للفريقين
أدراج الرياح لتألق الحارسين
خالد الرشيدي ،وأحمد عادي
الخالدي.
وواصـ ــل األص ـفــر أفضليته
النسبية فــي ال ـشــوط الـثــانــي،

لكنه افتقد للفاعلية الهجومية،
رغــم الـفــرص التي سنحت له،
منها تسديدة الحمد الظفيري
تـ ـص ــدى ل ـه ــا ال ـم ـت ــأل ــق أح ـمــد
الخالدي ،ثم ركلة حرة مباشرة
ســددهــا بــدر الـمـطــوع ابعدها
الخالدي إلى ركنية.
ً
ول ــم يـخـتـلــف ال ـح ــال كـثـيــرا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد أن

ج ــاء ت الهجمات سـجــاال بين
ا لـفــر يـقـيــن دون تمكنهما من
ه ــز ال ـش ـب ــاك ،لـيـنـتـهــي ال ـل ـقــاء
بالتعادل السلبي.

فوز النصر على الفحيحيل
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخ ـ ــرى ضمن
الجولة ذاتها على استاد نادي

«انضباط الكرة» تلغي إيقاف ليما الفهد يوضح أسباب األزمة ومبرراتها!!
ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن م ـســؤولــي
ات ـحــاد ال ـكــرة حـصـلــوا عـلــى تسجيل
لـلــواقـعــة سـيـتــم تـحــويـلــه إل ــى لجنة
االنضباط ،التخاذ ما تراه مناسبا من
القرارات ،بما يعني أن الفهد سيكون
تحت طائلة العقوبات.
ك ـ ـمـ ــا عـ ـلـ ـم ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" أن
تصرفات رئيس جهاز الكرة في
الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ف ـه ــد
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ظـ ـه ــر
ع ـلــى ال ـشــاشــات
وأمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــأ ،بــل
ام ـت ــدت الف ـت ـعــال أزمـ ــة مع
الحكم سعد الفضلي قبل انطالق
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ك ـم ــا ح ـ ــاول االح ـت ـك ــاك

شـ ـه ــدت م ـ ـبـ ــاراة ال ـس ــال ـم ـي ــة وال ـق ــادس ـي ــة
م ـش ــارك ــة م ـح ـت ــرف الـ ـسـ ـم ــاوي ال ـب ــرازي ـل ــي
ال ـي ـكــس ل ـي ـمــا ،وذلـ ــك ب ـعــد ق ـب ــول احـتـجــاج
مسؤولي النادي ،ا لــذي تقدموا به إلى
ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات ع ـلــى الـبـطــاقــة
الـ ـصـ ـف ــراء الـ ـت ــي ح ـص ــل عـلـيـهــا
الالعب في لقاء الشباب ،وهي
البطاقة الثالثة له.
وح ــول ــت "ال ـم ـس ــاب ـق ــات"
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ل ـج ـن ــة
االنـ ـصـ ـب ــاط الـ ـت ــي قـبـلــت
االحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاج ،وألـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـصـ ـف ــراء بـعــد
ليما
رج ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
ال ـت ـح ـك ـيــم ،ال ــذي ــن أكـ ـ ــدوا أن
اللعب لم يرتكب ما يستحق
عليه البطاقة.

بــال ـج ـهــاز اإلداري ف ــي الـســالـمـيــة،
وعلى رأسه الشيخ تركي اليوسف.
وب ـ ــرر ال ـف ـهــد ت ـص ــرف ــات ــه ،بــوجــود
خالفات وصلت إلى أروقة المحاكم مع
حكم اللقاء سعد الفضلي ،مشيرا إلى
أن القادسية يتهم الفضلي بالتزوير
في "االسكورشيت" الخاص بمبارا ٍة
ق ـب ــل م ــوس ـم ـي ــن ج ـم ـع ــت ال ـق ــادس ـي ــة
والنصر.
وكشف أنــه طالب الحكم الفضلي
قبل الـمـبــاراة ،أمــس األول ،بتسجيل
مــوقــف واالعـ ـت ــذار ع ــن إدارة ال ـل ـقــاء،
السـ ـيـ ـم ــا ان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد رف ـ ـ ــض ط ـلــب
القادسية الخاص باستبداله!
وش ــن ال ـف ـهــد ه ـجــومــا الذعـ ــا على
ً
الفضلي مؤكدا انه غير مؤهل إلدارة
الـمـبــاريــات ،كـمــا طــالــب ات ـحــاد الـكــرة

ً
توج الكويت بطال للنسخة الـ 55من بطولة كأس االتحاد لكرة
السلة ،بعد تغلبه على منافسه اليرموك بنتيجة  69-125خالل
المباراة النهائية التي جمعتهما أمس األول على صالة االتحاد
في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وك ــان كاظمة اقتنص الـمــركــز الـثــالــث ،بتغلبه على منافسه
القادسية .72-77
وبذلك يكون الكويت جمع الثنائية ،بعد أن فاز بلقبي الدوري
والكأس للمرة الثالثة على التوالي.

سيطرة بيضاء
أبطال األبيض على منصة التتويج
الــربــع الـثــانــي ،بعدما تــألــق جميع العـبــي "األب ـيــض" فــي الــدفــاع
والهجوم ،من خــال التسجيل من الــداخــل والـخــارج ،وســط أداء
متواضع جــدا من العبي اليرموك ،لينتهي الربع الثاني بتقدم
الكويت بنتيجة .26-63
ً
وواصل "األبيض" سيطرته على المباراة ،مستغال الفارق الفني
لالعبيه على منافسه ،الذي اكتفى بمحاوالت خجولة على السلة،

•

الـمـتـصــدر ع ــن ه ــذه ال ـجــولــة .ويــدخــل
ال ـج ـهــراء األخ ـي ــر بـ ـ  5ن ـقــاط مــواجـهــة
الـيــوم بحالة معنوية جـيــدة ،بعد أن
حقق فوزه األول في المسابقة بالجولة
قبل الماضية على حساب برقان.

عبدالرحمن فوزان

تـنـطـلــق ال ـي ــوم م ـنــاف ـســات الـجــولــة
الـ  13من دوري الدرجة األولى ،بإقامة
مباراتين ،تجمع التضامن والجهراء
على ا سـتــاد عبدالله الخليفة بنادي
ال ـيــرمــوك ،وب ــرق ــان مــع ال ـيــرمــوك على
اسـ ـت ــاد ع ـل ــي ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ب ـن ــادي
النصر .وتقام المباراتان في العاشرة
مساء.

مواجهة متكافئة
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،يـلـتـقــي
ال ـيــرمــوك ال ـثــالــث بـ ــ 15نـقـطــة وبــرقــان
الرابع بـ  12نقطة ،وتبدو الكفة متوازنة
ً
بين الطرفين ،قياسا على مستوياتهم.
ويــدخــل الـفــريـقــان ال ـم ـبــاراة عـلــى أمــل
تعثر المتصدرين ،العـتــاء الترتيب،
ومـ ــن ث ــم ال ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ال ـمــركــزيــن
المؤهلين للدوري الممتاز في الموسم
المقبل.

انتزاع الصدارة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـت ـط ـلــع
الـ ـتـ ـض ــام ــن ،ثـ ــانـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــام
برصيد  17نقطة ،إ لــى تحقيق الفوز
على حساب الجهراء ،النتزاع صدارة
الترتيب ،مستغال غياب الصليبيخات

األزرق يواجه المنتخب الماليزي  23مايو

جابر الشريفي

جاءت المباراة سريعة ،وسيطر عليها "األبيض" من البداية ،من
خالل تطبيق دفاع المنطقة ،وإجبار العبي اليرموك على االعتماد
على الرميات الثالثية ،التي جاءت سريعة ودون تركيز ،ما منح
الكويت السيطرة على الكرات المرتدة ،وتحويلها للهجوم المعاكس
السريع ،عبر يوسف الحمدان وحمد عدنان ،لينهي الربع األول
ً
متقدما بنتيجة .8-34
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـت ـ ـطـ ــع
ال ـي ــرم ــوك الـصـمــود
أم ـ ـ ــام الـ ـك ــوي ــت فــي

مباراتان في دوري  stcللدرجة األولى

بكشف نــوايــاه فــي ات ـجــاه القادسية
لتوفير الجهد الذي يبذله األصفر في
البطوالت التي يـشــارك فيها ،مؤكدا
أن الوضع الرياضي في الكويت بات
سيئا.
وعن مطالبته لالعبي القادسية في
مناسبتين باالنسحاب ،قال الفهد انه
في المرة األولى كان يطالب الالعبين
بالتحلي بالصبر تجاه الحكم ،خوفا
من انفعالهم جراء القرارات الظالمة،
م ـع ـتــرفــا أنـ ــه اب ـل ــغ ال ـح ـك ــم الـفـضـلــي
عندما احتسب ركلة جزاء في الوقت
ال ـم ـح ـت ـســب ب ـ ــدل مـ ــن الـ ـض ــائ ــع ،أن ــه
سيقوم بسحب الفريق حال احتسب
ركلة الجزاء! علما أن الحكم الفضلي
تراجع عن قرار احتساب ركلة الجزاء
بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار).

سلة «األبيض» توجت بكأس االتحاد
•

ال ـش ـبــاب ،حـقــق الـنـصــر الـفــوز
على الفحيحيل بهدفين مقابل
هدف واحد.
وأحــرز هدفي النصر قاسم
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــن ،وس ـ ـ ـيـ ـ ــد ض ـ ـ ـيـ ـ ــاء م ــن
ركـلـتــي ج ــزاء ،فــي حـيــن سجل
للفحيحيل االيفواري هنيري.
وبـ ـه ــذا الـ ـف ــوز رفـ ــع الـنـصــر
رصـ ـ ـي ـ ــده إل ـ ـ ــى  18ن ـق ـط ــة فــي

ليتقدم الكويت مع نهاية الربع الثالث بنتيجة .42-92
ً
وتــرجــم "األب ـيــض" أفضليته فــي الــربــع الــرابــع ،ليخرج فــائــزا
بنتيجة .69-125
وفي الختام ،قام رشيد العنزي رئيس االتحاد وأعضاء مجلس
إدارة االتحاد ،ورئيس نادي الكويت خالد الغانم ،بتتويج البطل
ووصيفه.

ف ــي قــرعــة ك ــأس ال ـع ــرب ال ـتــي سـتـجــري
مراسمها في العاصمة القطرية الدوحة
اليوم.
يذكر أن البطولة تحظى بمشاركة 23
منتخب بينهما منتخبنا الوطني ،والتي
ستقام تحت إشراف االتحاد الدولي لكرة
القدم خالل شهر ديسمبر المقبل بقطر.
إلى ذلك ،ينتظر اتحاد الكرة الحصول
عـلــى مــواف ـقــة لـجـنــة ال ـط ــوارئ بمجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى اس ـت ـث ـن ــاء ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة من
التصفيات اآلسيوية المشتركة.
ووفقا لمصدر في االتحاد فإن األمور
تسير في طريقها الصحيح ،خصوصا
أن م ـســؤولــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للرياضة
بذلوا مجهودات مضاعفة للحصول على
االستثناء ،في ظل الحرص على إقامة
المباريات المتبقية للمجموعة الثانية
بالكويت.

تـلـقــى اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة م ــواف ـق ــة نـظـيــره
الـمــالـيــزي على إقــامــة م ـبــاراة تجريبية
 23مـ ــايـ ــو الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـج ـمــع
مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي األول م ــع منتخب
ماليزيا في دبي.
وتــأتــي ال ـم ـبــاراة فــي المعسكر الــذي
سيدخله منتخبنا الوطني في دبي خالل
الـفـتــرة مــن  18حـتــى  29مــايــو المقبل،
استعدادا لمواجهات منتخبات أستراليا
واألردن والـصـيــن تــايـبـيــه الـمـحــدد لها
ايام  3و 11و 15يونيو المقبل بالكويت،
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
للتصفيات اآلسيوية المشتركة المؤهلة
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم  2022بـقـطــر،
وكأس آسيا  2023بالصين.
وتبحث اللجنة الفنية االتفاق مع أحد
المنتخبات ا لـمـشــار كــة فــي المجموعة
الخامسة من التصفيات ذاتها ،وتبدو
مواجهة المنتخب التايلندي هي األقرب.
إلــى ذل ــك ،يمثل رئـيــس مجلس إدارة
اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف االزرق

نهائي كأس الطائرة بين الكويت وكاظمة اليوم
•

محمد عبدالعزيز
ي ـ ـسـ ــدل ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ف ـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة
وال ـن ـصــف م ــن م ـســاء ال ـي ــوم على
منافسات النسخة  53من بطولة
كــأس االتحاد للكرة الطائرة
بلقاء الكويت "حامل اللقب"
وك ــاظ ـم ــة ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة
النهائية ،على الصالة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة بـمـجـمــع
صــاالت الشيخ سعد
العبدالله.

الكويت جاهز
خالد بالعيد

وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى الـ ـك ــوي ــت
ل ـم ــواص ـل ــة ص ـح ــوت ــه فــي

الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،وت ـج ـمــد
ر صـيــد الفحيحيل عـنــد تسع
نقاط في المركز الثامن.

الـبـطــولــة وتـقــديــم أفـضــل مــا لــديــه للظفر باللقب،
ً
مــرت ـكــزا عـلــى صـفــوفــه المكتملة وخ ـبــرة العـبـيــه،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد الـ ـط ــري ــق ال ـص ـع ــب الـ ـ ــذي سـلـكــه
لـ ـل ــوص ــول ل ـل ـن ـه ــائ ــي ،ح ـي ــث ن ـج ــح فـ ــي اإلط ــاح ــة
ب ــال ـق ــادس ـي ــة ب ـط ــل الـ ـ ـ ــدوري ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
والساحل في دور الثمانية.
وس ـي ـخ ــوض م ــدرب ــه ال ـت ــون ـس ــي خ ــال ــد بـلـعـيــد
ال ـل ـق ــاء م ــدع ــوم ــا بـتـشـكـيـلــة م ـتــوق ـعــة ت ـت ـكــون من
الكوبي روالن ــدو وعبدالله جاسم وعامر السليم
والمعد عبدالله بوفتين والليبرو جاسم الصباغة
وعبدالرحمن العتيبي.
وأكد عضو مجلس ادارة نادي الكويت المشرف
عـلــى الـلـعـبــة مـحـمــد الـنـصــف أن "ال ـكــويــت جــاهــز،
والالعبون في أفضل حاالتهم الفنية هذا الموسم،
خصوصا بعد المستوي المميز الــذي ظهروا به
خالل المراحل السابقة من البطولة".

وقال" :أطالب الالعبين بالتركيز العالي والهدوء
داخل الملعب وااللتزام بتعليمات الجهاز الفني من
اجل الفوز باللقب".

طموحنا الكأس

ً
وبنفس الطموح والظروف تقريبا يدخل كاظمة
اللقاء بهدف الحصول على اللقب ،وعدم الخروج
ً
بخفي حنين هذا الموسم ،معتمدا على معنويات
العـبـيــه المرتفعة بـعــدمــا نـجـحــوا فــي ال ـفــوز على
ا لـعــر بــي فــي نصف النهائي وقبله التضامن في
دور الثمانية.
وسيحاول مدربه الصربي ألكسندر استغالل
المستوي المميز الــذي يقدمه الفريق فــي الفترة
األخـيــرة ورغبتهم الواضحة في الفوز لتعويض
اإلخفاق في لقب الدوري.
وت ـحــوم الـشـكــوك حــول غـيــاب الــاعـبـيــن ناصر

ال ــرف ــاع ــي وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـش ـط ــي ب ــداع ــي
االصـ ــابـ ــة ،ل ـك ــن س ـي ـع ــوض غ ـي ــاب ن ـجــوم
ال ـف ــري ــق ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ــوع ومـشـعــل
العمر والمحترف الدومينيكاني سانتوس
والليبرو عبدالعزيز شاكر والمعد محمد قاسم.
وقال مدير اللعبة بنادي كاظمة خالد البحوه:
"طموحنا الفوز بالكأس بعد موسم طويل وشاق
مــن شهر يوليو الـمــاضــي وحـتــى اآلن ،الفريق
ً
عانى كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا،
الجميع يعلم أنـهــا الفرصة األخـيــرة للتتويج
بلقب هــذا الـمــوســم ،وأتـمـنــى أن يـكــون ختامها
م ـســك ،ف ــي ظ ــل دع ــم مـجـلــس اإلدارة الـمـتــواصــل
ومعنويات الالعبين المرتفعة".

ألكسندر
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تتجه األنظار اليوم إلى
مواجهة ريال مدريد
اإلسباني ،وضيفه تشلسي
اإلنكليزي ،في نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

يلتقي فريق ريال مدريد اإلسباني ،صاحب الرقم القياسي
في الفوز باللقب ،مع تشلسي اإلنكليزي اليوم ،في المربع
الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وتأتي المرحلة قبل األخيرة من دوري األبطال بعد أسبوع
من االضطرابات في مجتمع كرة القدم ،بسبب بطولة دوري
السوبر األوروبي ،التي أحبط مخططها مؤخرا ،وكانت أندية
الريال وتشلسي ومانشستر سيتي من بين  12ناديا مؤسسا
لدوري السوبر األوروبي ،بينما رفض باريس سان جرمان
االنضمام إلى البطولة المنفصلة.
ودف ــع غـضــب الجماهير واالت ـح ــادات ورج ــال السياسة
األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة الـسـتــة ،بـجــانــب إن ـتــر م ـيــان اإليـطــالــي
وأتلتيكو مدريد اإلسباني ،إلى إعالن انسحابها من البطولة.
ولم تعلن األندية األربعة األخرى ،ومن بينها ريال مدريد،
انسحابها من البطولة ،وواصــل فلورنتينو بيريز ،رئيس
ريــال مدريد ودوري السوبر ،دفاعه عن المشروع ،مشيرا
إلى أنه سينقذ كرة القدم.
ألكسندر تشيفرين ،رئيس االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) ،كان من بين أكبر المنتقدين
للبطولة ،التي كانت ستتنافس بشكل مباشر
مع دوري أبطال أوروبا ،التي خضعت بدورها
لتعديالت مثيرة للجدل األسبوع الماضي.
ولــم يستبعد تشيفرين إمكانية معاقبة
األندية المؤسسة لدوري السوبر ،لكن في
الــوقــت الحالي ستستمر المنافسات
كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـخ ـط ــط ل ـ ـهـ ــا ،وص ـ ــوال
لنهائي دوري أبطال أوروبــا في
إسطنبول  29مايو المقبل.
وتـ ــأهـ ــل الـ ـ ــريـ ـ ــال ،ب ـق ـي ــادة
مدربه الفرنسي زيــن الدين
زي ـ ـ ـ ــدان ،ل ـل ـمــربــع الــذه ـبــي
للبطولة القارية ،بالفوز
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب أت ــاالنـ ـت ــا
اإليطالي فــي دور ال ــ،16
ثــم لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي
في دور الثمانية ،ليبلغ

هذه المحطة من البطولة للمرة األولى منذ .2018
وي ــأم ــل ال ــري ــال أن يـقـطــع ال ـي ــوم شــوطــا هــامــا نحو
النهائي ،ومحاولة الفوز باللقب الرابع بقيادة زيدان،
الذي قاده الى التتويج ثالث مرات متتالية بين 2016
و ،2018وستكون المباراة بطابع خاص بالنسبة لصانع
ألعاب الريال إدين هازارد الذي عاد في الوقت المناسب
من اإلصابة ،لمواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه من

 2012حتى  2019قبل أن ينضم الى النادي الملكي.
وخ ــاض ه ــازارد  13دقيقة فــي مـبــاراة السبت ضــد ريــال
بيتيس ،وقدم أداء مميزا رغم عدم تمكنه من كسر التعادل.
وردا على سؤال عما إذا كانت عودة البلجيكي ستؤثر على
وضــع الــريــال فــي األســابـيــع القليلة المتبقية مــن الموسم
المحتدم ،أجــاب زيــدان" :بالتأكيد .لقد رأينا أنــه قــام بعمل
جيد جدا خالل الدقائق الـ."15

رياضة

مــن جــا نـبــه ،سجل تشلسي طـفــرة ملحوظة منذ تعيين
األلماني توماس توخيل مدربا للفريق في يناير الماضي،
ويتطلع توخيل إلــى التأهل لنهائي دوري األبـطــال للمرة
الثانية على الـتــوالــي ،بعد أن حقق اإلنـجــاز ذاتــه مــع سان
جرمان في الموسم الماضي.
وفاز تشلسي األسبوع الماضي على مانشستر سيتي
في المربع الذهبي لكأس االتـحــاد اإلنكليزي ،ولــم يعرف
طعم الخسارة أمام الريال في المواجهات الثالث السابقة
التي جمعت بينهما ،وآخرها في كأس السوبر األوروبــي
عام .1998
وقال األميركي كريستيان بوليسيتش ،مهاجم تشلسي،
إن "هناك الكثير من الثقة ،لدينا فريق رائع ،العبون واثقون
بأنفسهم كثيرا ،سنخوض المواجهة ونحاول الفوز بها".
وكــان تشلسي عــزز موقعه في المركز الــرابــع بالدوري
اإلنكليزي الممتاز ،بعد أن حقق انتصارا ثمينا -1صفر
على وستهام يونايتد السبت ،بفضل هــدف تيمو فيرنر
الذي فك صيامه الطويل عن إحراز األهداف ،بعد أن خاض
 14مـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ـ ــدون أن
يهز الشباك مع ناديه
وم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب بـ ـ ـ ـ ــاده،
ل ـك ـنــه كـ ــان حــاسـمــا
ق ـ ـبـ ــل االسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة،
ل ـي ـخ ـط ــف ت ـش ـل ـســي
نـقــاط ال ـم ـبــاراة كاملة
على ملعب لندن.
(د ب أ)

موعد المباراة
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فيرنر مهاجم تشلسي

هازارد

زيدان :من السخافة اعتقاد إمكانية استبعادنا من «األبطال»

ميندي يغيب لإلصابة
لــن يتمكن العــب ري ــال مــدريــد فـيــرالنــد ميندي
مــن الـلـحــاق بـمـبــاراة ذه ــاب نـصــف نـهــائــي دوري
أبطال أوروب ــا أمــام تشلسي ،حسبما أكــد المدير
الفني للفريق ،زيــن الدين زيــدان ،الــذي أثنى على
عودة إيدن هازارد في المباراة األخيرة للفريق في
الدوري اإلسباني.
وتـعــرض الظهير الفرنسي ( 25عــامــا) إلصابة
عضلية بعد خوضه مباراة اإليــاب في الــدور ربع
النهائي لدوري األبطال أمام ليفربول على ملعب
أنفيلد ،ولن يتمكن من المشاركة في مباراة اليوم
أمــام البلوز ،وفــي المقابل أكــد زيــدان أن األلماني
توني كــروس تعافى من إصابته وجاهز للعودة
إلى صفوف الفريق.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل آخر جلسة
تدريبية عشية المواجهة األوروبية الكبرى "توني
بخير ،وسيكون معنا ،ولن يكون فيرالند موجودا،
ما زال أمامه ما يقوم به".

ّرد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد اإلسباني
لـكــرة الـقــدم زيــن الــديــن زي ــدان ،أم ــس ،على دعــوات
إلبـعــاد ال ـنــادي الملكي عــن دوري أبـطــال أوروب ــا،
بسبب دوره في المحاولة الفاشلة إلقامة مسابقة
ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي ال ـس ــوب ــر ،ق ــائ ــا إن االقـ ـت ــراح
"سخيف".
ّ
وشدد المدرب الفرنسي قبل مباراة ذهاب نصف
ّ
المقر رة
النهائي ضــد ضيفه تشلسي اإلنكليزي
اليوم على أنــه "لقد ّ
قدمت بالفعل إجابة عن هذا
السؤال .من السخافة االعتقاد أننا ال نستطيع أن
نكون في دوري أبطال أوروبا .إنه أمر سخيف ،بما
فيه الكفاية".
وأض ــاف "ي ـقــال الكثير عــن ه ــذا الـمــوضــوع في
الوقت الحالي من الخارج ومن الداخل .ما نحتاج
إلى التركيز عليه هو مباراة الغد".
وتابع "كل ما تبقى هو أشياء ال يمكننا السيطرة

زيدان

ً
سيميوني :األقوى ذهنيا سيتوج بـ «الليغا»
شدد األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير الفني
ألتلتيكو مدريد ،عقب خسارة الفريق المؤلمة على
يــد أتلتيك بلباو ( )2-1أم ــس ،ضمن الـجــولــة ال ــ32
لليغا ،على أن الفريق "األقوى ذهنيا" سيكون "األقرب
للتتويج" باللقب.
وأوض ـ ــح ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي أث ـن ــاء الـمــؤتـمــر
الصحافي بعد المباراة التي شهدها ملعب (سان
ماميس) "ليس لدي أدنى شك في أن العامل الذهني

سـيـكــون كلمة ال ـســر .لــم نـقــدم األداء الـمـطـلــوب في
الشوط األول ،بينما تغيرت األمور في الشوط الثاني.
الفريق الــذي سيحدث الـتــوازن العاطفي المطلوب
سيكون أقرب للقب الليغا".
كما أوضح الـ"تشولو" أنه رغم أنه مع نهاية الدور
األول كــان الفريق "يبتعد بنقاط كثيرة" أمــام ريال
مــدريــد وبــرشـلــونــة ،إال أنــه كــانــت هـنــاك قناعة بأن
الفريقين "لن يخرجا من سباق الصراع على اللقب"

الذي انضم إليه إشبيلية أيضا هذا الموسم.
وأت ــم "الـمــوقــف الـحــالــي ،ال ــذي أح ـبــه ،يخلق لنا
م ــواق ــف م ـه ـمــة ،ألن ـنــا اصـبـحـنــا  4ف ــرق ع ـلــى األق ــل
تتنافس على اللقب ،والفريق األقوى ذهنيا سيكون
األقـ ــرب لـلـفــوز بــالـلـيـغــا .مـصـيــرنــا مـ ــازال فــي أق ــدام
العبينا ،وسيتوقف أيضا على هذه القوة الذهنية،
وعلى شخصية الفريق ومــدى قدرته على الحسم
في األوقات المهمة".

مؤسس «سبوتيفاي» مهتم بشراء أرسنال
أب ــدى دانييل إي ــك ،مــؤســس منصة سبوتيفاي،
اهـتـمــامــا بـشــراء ن ــادي أرس ـنــال ،وبــدعــم مــن العبي
الفريق السابقين تييري هنري ودينيس بيركامب
وباتريك فييرا.
وشهدت األيام الماضية تطورات بالنسبة للنادي
اإلنكليزي ،على خلفية قراره باالنضمام إلى دوري
السوبر األوروبي ،ما تسبب في خروج تظاهرات من

الجمهور حول ملعب اإلمارات ،تطالب برحيل مالك
النادي الحالي ستان كرونكه.
وكشف مؤسس منصة الموسيقى الشهيرة ،عبر
حساباته على شبكات التواصل االجتماعي ،مطلع
األسبوع الجاري ،عن اهتمامه بشراء النادي ،حيث
قــال" :أشجع أرسـنــال منذ الصغر .إذا كانت لديهم
رغبة في البيع فيسعدني محاولة ذلك".

بايرن يبدأ مفاوضات تعيين ناغلسمان
أك ــدت وســائــل إع ــام ألمانية،
أن بايرن ميونيخ بدأ مفاوضات
لتعيين ال ـم ــدرب ال ـشــاب لـنــادي
اليـ ـب ــزي ــغ ي ــولـ ـي ــان نــاغ ـل ـس ـمــان
على رأس اإلدارة الفنية للفريق
ً
ال ـب ــاف ــاري ،خـلـفــا ل ـهــانــزي فليك
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،م ـش ـي ــرة إل ــى
صفقة قياسية قيد المناقشة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ص ـح ـي ـفــة ب ـي ـلــد،
األك ـ ـث ـ ــر ش ـع ـب ـي ــة ف ـ ــي أل ـم ــان ـي ــا
والمطلعة بشكل عام في البالد،
أن اليـبــزيــغ ،المنافس الرئيسي
لـبــايــرن مـيــونـيــخ ه ــذا ال ـعــام في
"البوندسليغا" ،يطلب  30مليون
يورو ،من أجل تحرير ناغلسمان
( 33عاما) ،والمرتبط معه بعقد
حتى عام .2023
وأش ـ ـ ـ ــار م ــوق ــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الــريــاض ـيــة "س ـب ــورت  "1إل ــى أن
المفاوضات ب ــدأت ،وتـحــدث من
جهته عن مبلغ "أكبر بكثير من
 15مليون يورو".
وفـ ــي حـ ــال ت ــم دفـ ــع م ـثــل هــذا
المبلغ في النهاية ،فسيكون ذلك
أغ ـل ــى صـفـقــة ت ـعــاقــد م ــع م ــدرب

ناغلسمان
ف ــي أل ـمــان ـيــا ،وفـ ــق الــوسـيـلـتـيــن
اإلعالميتين.
ومع ذلك ،ستكون المفاوضات
صعبة ،ألن فليك نفسه مرتبط
مع النادي البافاري بعقد حتى
عام .2023
وكان فليك طلب أخيرا التنحي
فــي نـهــايــة ه ــذا الـمــوســم ،بسبب

خــافــات مــع إدارة ال ـنــادي حــول
سياسة التعاقد ،لكنه لم يتوصل
بعد إلى تسوية ودية.
ُ
وي ـع ــد فـلـيــك ال ـمــرشــح األب ــرز
لخالفة يــواكـيــم لــوف على رأس
اإلدارة الفنية للمنتخب األلماني
ع ـق ــب ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ــا
الضيف المقبل.

وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر إن ـك ـل ـي ــزي ــة أن رج ـ ــل األعـ ـم ــال
الـســويــدي يتمتع بدعم هنري وبيركامب وفييرا،
ثالثة من أساطير النادي أثناء فترته الذهبية مطلع
األلفية ،والذين فازوا بالدوري اإلنكليزي دون هزيمة،
إال أن آل كــرونـكــه ،مالكي أرس ـنــال ،أك ــدوا األسـبــوع
المنصرم أنهم ليست لديهم نية للبيع ،وتعهدوا
باحترام الجمهور بعدما حدث بشأن دوري السوبر.

عليها ،لكن رأيي هو أننا نريد أن نرى ريال مدريد
في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".
ّ
وتعرض رئيس ريــال مدريد النتقادات واسعة
النطاق لدوره في إنشاء الدوري الممتاز.
وقال زيدان "الرئيس يعرف ما في قلبي ونحن
هـنــا للتحضير ل ـم ـبــاراة ال ـغ ــد .اآلن لـيــس الــوقــت
المناسب للحديث عن أي شيء آخر".
ويـسـعــى أب ـطــال الـ ــدوري اإلسـبــانــي إل ــى تعزيز
الرقم القياسي في عدد األلقاب في المسابقة القارية
العريقة ورفعه الى .14
وسقط ريال مدريد في فخ التعادل في مباراتيه
األخ ـيــرت ـيــن ف ــي ال ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ،وبـ ــات م ـهــددا
بالتراجع الى المركز الثالث ،لكونه يتفوق بفارق
المواجهتين المباشرتين على غريمه التقليدي
برشلونة الثالث ،والذي يملك مباراة مؤجلة ضد
ّ
سيخوله الفوز فيها انتزاع الصدارة التي
غرناطة،

يحتلها أتلتيكو مدريد حاليا بفارق نقطتين قبل
خمس مراحل من نهاية الموسم.
ويستضيف نادي العاصمة أوساسونا نهاية
هــذا األسـبــوع قبل خــوض مـبــاراة إيــاب المسابقة
القارية العريقة ضد تشلسي على ملعب ستامفورد
بــريــدج ،األربـعــاء المقبل ،ثــم يستضيف إشبيلية
الرابع ومنافسه على لقب الــدوري في التاسع من
مايو المقبل.
وأضــاف زيــدان الذي قاد ريال مدريد الى الفوز
بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في
" :2017مــازلـنــا أحـيــاء فــي كلتا المسابقتين ،ولن
نختار أحدهما على األخرى".
وتابع "لقد واجهنا الكثير من الصعوبات لكننا
أظهرنا ً
دائما أننا قــادرون على رفع أنفسنا .اآلن
لدينا شهر من الموسم المتبقي وسننافس حتى
النهاية ،مهما حدث".

غوارديوال :تدريب األندية الكبرى
ّ
سهل الفوز بالبطوالت
أك ــد اإلس ـبــانــي بـيــب غ ــواردي ــوال،
مدرب فريق مانشستر سيتي ،الذي
حقق أمس األول البطولة رقم  30له
كـمــدرب ،أن تــدريــب األنــديــة الكبيرة
طوال مسيرته جعل الفوز بالبطوالت
أسهل.
وحقق الـمــدرب اإلسباني -خــال
 13عاما من مسيرته التدريبية ،مع
أندية كبرى مثل برشلونة وبايرن
م ـيــون ـيــخ وال ـس ـي ـت ـيــزن -ل ـق ـبــه ال ـ ــ30
كمدرب بعد الفوز بلقب كأس الرابطة
على حساب توتنهام.
وقــال غــوارديــوال ،في تصريحات
لشبكة قـنــوات "سـكــاي سـبــورتــس"،
"ه ـ ـ ــذا أم ـ ــر ع ـظ ـي ــم .دائ ـ ـمـ ــا مـ ــا كـنــت
مــوجــودا مــع أنــديــة كـبـيــرة ،وهــو ما

جعل الفوز بالبطوالت أسهل".
وكان أبرز أحداث اللقاء تواجد 8
آالف من المشجعين في المدرجات،
وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـع ــد رقـ ـم ــا ق ـي ــاس ـي ــا فــي
الحضور الجماهيري بإنكلترا منذ
ظهور وباء كورونا في مارس .2020
وأض ـ ــاف الـ ـم ــدرب" :م ــن الـمــذهــل
سماع الدعم لفريقك من جديد .نحن
سعداء جــدا بتحقيق هــذه البطولة
للمرة الرابعة على الـتــوالــي .قدمنا
مباراة جيدة وخلقنا فرصا عديدة".
و يـمــر مانشستر سيتي بموسم
رائ ـ ــع ،ح ـيــث إن ال ـفــريــق وص ــل إلــى
نصف نهائي دوري األبطال ،وقريب
جـ ــدا م ــن ال ـت ـت ــوي ــج ب ـل ـقــب الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز( .إفى)
غوارديوال

عودة موفقة لدورانت ورقم قياسي لكوري
ح ـقــق ك ـي ـفــن دوران ـ ـ ــت ع ــودة
مــوف ـقــة م ــن اإلص ــاب ــة بـقـيــادتــه
ب ـ ــروكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ن ـ ـ ـتـ ـ ــس ،مـ ـتـ ـص ــدر
المنطقة الشرقية ،الى الفوز على
فينيكس صنز ،ثاني المنطقة
الغربية  ،110-128أمــس األول،
في دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين ،ا ل ــذي شـهــد رقما
قياسيا لنجم غــو لــدن ستايت
ووريرز ستيفن كوري من حيث
عدد الثالثيات في شهر واحد.
وسـ ـج ــل دورانـ ـ ـ ــت  33نـقـطــة
فــي غـضــون  28دقـيـقــة ،فــي أول
مشاركة لــه بعد اإلصــابــة التي
تـعــرض لـهــا فــي الـفـخــذ األيـســر
خـ ــال الـ ـخـ ـس ــارة أم ـ ــام مـيــامــي
هيت األحــد الماضي ،وأبعدته
عن الفريق في المباريات الثالث
الماضية.
وح ـقــق ستيفن ك ــوري رقما
قياسيا من حيث عدد الثالثيات
ف ــي ش ـه ــر واح ـ ـ ــد ،ب ـع ــدم ــا رف ــع
رصيده الى  85محاولة ناجحة
من خــارج القوس خــال أبريل،

ل ـي ـقــود غ ــول ــدن س ـتــايــت لـلـفــوز
على ج ــاره ساكرامنتو كينغز
.113-117
وأنـ ـه ــى كـ ـ ــوري ال ـل ـق ــاء بـ ــ37
ن ـق ـطــة ،بـيـنـهــا  7ثــاث ـيــات رفــع
بها رصيده الى  85ثالثية هذا
الشهر ،محطما الرقم القياسي
ال ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي ح ـق ـقــه جـيـمــس
هاردن ( )82في نوفمبر .2019
وهـ ــو الـ ـف ــوز الـ ــرابـ ــع تــوال ـيــا
ل ــووري ــرز ع ـلــى أرض ـ ــه ،م ـعــادال
أطول سلسلة انتصارات له هذا
الـمــوســم عـلــى ملعب "تشايس
سنتر" ،الذي شهد حضور 3252
مشجعا في المدرجات ،بعدما
ك ــان ال ـعــدد  1935الـجـمـعــة ،في
أول مباراة له أمام جمهوره منذ
توقف الدوري في مارس 2020
بسبب تداعيات "كورونا".
ووضــع أتالنتا هوكس حدا
لـمـسـلـســل ه ــزائ ـم ــه الـمـتـتــالـيــة
عـنــد  6م ـبــاريــات ،بتغلبه على
ض ـ ـي ـ ـفـ ــه مـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــووك ـ ــس ب ــاك ــس
 ،104-111رغــم تألق اليوناني

دورانت نجم نيتس يتلقى تحية زميله غريفين
يانيس أنتيتوكونمبو وكريس
ميدليتون في صفوف الضيوف
بتسجيلهما  31نقطة مــع 14
ً
متابعة و 23نقطة تواليا.
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخ ـ ـ ــرى،

سجل ديفونتي غراهام  24نقطة
ليقود تشارلوت هورنتس للفوز
عـلــى بــوسـطــن سلتيكس -125
 ،104فيما فاز ممفيس غريزليز
عـلــى بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز

 ،113-120وواشـنـطــن وي ــزاردز
على كليفالند كافالييرز -119
 ،110وإن ــدي ــان ــا ب ـي ـس ــرز عـلــى
أورالندو ماجيك .112-131
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

وثيقة عمرها 90
ًُ
عاما تنشر ألول مرة

قبضوا نقدي!!

د .نجم عبدالكريم

كتاب "الثقافة في الكويت" ،الذي ألفه د .خليفة الوقيان،
ُ
هو أشبه ما يكون بالمذكرة التفسيرية التي تعبر عن
تــاريــخ وروح أه ــل ال ـكــويــت ...وســأت ـنــاول ال ـيــوم إحــدى
ُ
الوثائق المنسية منذ أن كتبت في الربع األول من القرن
جهد جهيد،
الماضي ،إلى أن كشف عنها المؤلف بعد
ٍ
لــدرجــة أنــه لكي يتأكد مــن التواقيع التي حملتها تلك
ً
ا لــو ثـيـقــة ،كتوقيع حمد الصقر مـثــا  ،لجأ إ لــى حفيده
األستاذ محمد الصقر ،ليطابق بينه وبين مخطوطات
تحمل نفس توقيع جده ،وبالفعل تأكد من التوقيع في
عدة رسائل ...أما الوثيقة:
***
• في عام ُ 1921عقد اجتماع في ديوان الحاج ناصر
البدر ضم  24من وجهاء الكويت ،وقعوا الوثيقة التالية:
بسم الله ...نحن الواضعون أسمائنا بذيل هذه الورقة
اتفقنا واتـحــدنــا عـلــى عـهــد الـلــه ومـيـثــاقــه عـلــى البنود
التالية:
 -١إصــاح بيت الـصـبــاح ،كيال يجري بينهم خالف
في تعين الحاكم.
ُ
 - ٢إن المرشحين لهذا األمر هم الشيخ أحمد الجابر،
والشيخ حمد المبارك ،والشيخ عبد الله السالم.
 - ٣إن (ارتضى) عائلة الصباح على تعين واحد من
الثالثة فبها ونعمت ...وإن فوضوا األمر لألهالي عيناه...
وإن (ارادة الحكومة) تعين واحد منهم رضينا به.
 - ٤المعين لـهــذا األم ــر يـكــون بصفة رئـيــس مجلس
شورى.
ً
ً
ُ - ٥ينتخب من آل الصباح واألهالي (عــددا معلوما)
إلدارة شؤون البالد على أساس العدل واإلنصاف.
ُحرر في  ١٥جمادي اآلخر سنة ١٣٣٩
ناصر يوسف الـبــدر ،حمد عبدالله الصقر ،إبراهيم
بن مضف ،أحمد الحميظي ،أحمد الفهد الخالد ،عثمان
الراشد ،خلف المخلد ،محمد شمالن الكليب ،عبدالله
الـصـمـيــط ،فـهــد الـعـبــد اللطيف ال ـف ــوزان ،عبدالمحسن
الصبيح ،فالح الخرافي ،علي إبراهيم الكليب ،يوسف
بــن عيسى ،عبداللطيف الحمد ،يـ ُـوســف الــراشــد ،حمد
الصميط ،سعود بن مشحن الرشيد ،عبيدان المحمد،
محمد بن إبراهيم القالف.
***
• رغم أن كتاب "الثقافة في الكويت" ثري بالمعلومات
التاريخية ،مما يجب االطالع عليها ،لكنني اكتفيت بهذه
الوثيقة التي تؤكد ديمقراطية الحياة السياسية في
الكويت ،والتي كانت وما زالت وستبقى موضع قبول
وترحيب من كل األطراف.
***
• قـ ــد ي ـج ــد ال ـ ـقـ ــارئ ب ـع ــض األخ ـ ـطـ ــاء فـ ــي الــوث ـي ـقــة،
واألسماء ،ألنني حرصت على نقلها كما وردت...
ً
وهذا ما أشار إليه المؤلف أيضا!!

ُ ِّ
ً
حكومة تركمانستان تعطل البالد احتفاال بالكالب
خ ـص ـصــت ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان ع ـط ـلــة عــامــة
ً
احتفاء بساللتها الوطنية من كالب
جديدة
أالباي.
وق ــال مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس ،إن ق ــرار
ُّ
السلطات في تركمانستان ،أمس األول ،جاء
في نفس يوم االحتفال بساللة خيول أخال
ً
تيكي ،والتي تعتبرها تركمانستان أيضا
ً
جزءا من تراثها الوطني.
وق ــد سـبــق أن أق ــام زعـيــم ال ـب ــاد ،قــربــان
ً
ً
ب ـي ــردي م ـح ـمــدوف ،نـصـبــا ت ــذك ــاري ــا لـهــذه
الكالب ،وكتب قصيدة تمجدها.
َّ
وتضمن يوم أالباي مسابقة للعثور على
أفضل كالب الرعي الكبيرة .ومنح الرئيس
محمدوف الجائزة األولــى للشجاعة لكلب
يعمل في حرس الحدود.
ويحكم محمدوف هذه الدولة الصحراوية
المعزولة ،التي يبلغ عدد سكانها  6ماليين
نسمة ،منذ عام .2007
وأقــامــت الـحـكــومــة ،فــي ال ـعــام الـمــاضــي،
ً
ً
تمثاال مذهبا لأللباي في العاصمة (عشق
ً
أباد) ،التي يوجد فيها أيضا تمثال مطلي
بالذهب للرئيس بيردي محمدوف نفسه
ً
ً
ممتطيا حصانا.

التدخين يسبب سرطان الفم
ُيـعــد ســرطــان ال ـفــم ،الـمـعــروف
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا بـ ــاسـ ــم س ـ ــرط ـ ــان ال ـ ــرأس
والـعـنــق ،أح ــد أكـثــر أم ــراض الفم
ً
تهديدا للحياة.
ونـقــل مــوقــع سبوتنيك ،أمس
األول ،ع ــن تـقــريــر ل ــ"أون ـل ــي مــاي
هيلث" ،ذكر فيه أن عادات تدخين
التبغ والمواد ذات الصلة من أبرز
ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تـسـبــب اإلص ــاب ــة
بسرطان الفم.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع أن تـ ـط ــور
السرطان لدى اإلنسان يستغرق
ً
ً
وق ـ ـت ـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن بـعــض
الـمــدخـنـيــن يـقــول إن ــه لــن يصاب
ً
بالسرطان ،ألنه يغسل فمه يوميا،
ً
الفتا إلى أن هذه المقولة خاطئة،
ألن المواد المسرطنة الموجودة
ف ــي الـتـبــغ يـتــم امـتـصــاصـهــا من
ال ـ ـغ ـ ـشـ ــاء الـ ـمـ ـخ ــاط ــي ل ـل ـب ـطــانــة
الــداخـلـيــة لـلـفــم ،وه ــذا يعني أنــه

يا زين هالديرة...
ويا حلوها...
وماكو مثلها أبد...
ً
خـصــوصــا فــي نــوعـيــة "ال ـبــوقــات" والـســرقــات
والتجاوزات!
تـصــوروا ...وزارة كل همها وكــل شغلها وكل
هدفها تطبيق الدين اإلسالمي وتنظيم العبادات
وإشاعة الثقافة اإلسالمية ،بما تحمله الرسالة
من حث على الصدق واألمانة ُ
وحسن السلوك...
ل ـن ـن ـظــر ل ـل ـخ ـبــر الـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ــف فــي
األسـ ـب ــوع األول م ــن رمـ ـض ــان ،وال ـخ ـبــر متعلق
بـ"األوقاف":
"ق ـط ــاع كـشــف ال ـف ـســاد والـتـحـقـيــق ف ــي نــزاهــة
انـتـهــى م ــن إع ـ ــداد مـلــف ضـيــافــة ال ـحــج لموسم
ً
سنة  ،2018تمهيدا لتحويله للنيابة العامة،
بـعــد ثـبــوت االع ـت ــداء عـلــى ال ـمــال ال ـعــام مــن قبل
قيادات ومسؤولين في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ...إلخ إلخ".
ً
هذا الخبر تم بثه إعالميا في األسبوع األول
م ــن رمـ ـض ــان ،ش ـهــر الـ ـعـ ـب ــادات ...ت ـلــك ال ـق ـيــادات
والمسؤولون المسلمون قاموا باالعتداء على
ً
المال العام ،وفقا لنزاهة ،كما نشرت الصحف!
لـلـتــذكـيــر ف ـقــط ،أود أن أش ـيــر إل ــى م ــا نشرته
الصحف قبل عامين عما فعلوه بالضبط ،لكي
تكونوا على دراية بالموضوع ...لقد فعلوا التالي
في عام :2018
 )1حـجــزوا  9أجنحة و 60غــرفــة فندقية ولم
يسكنها أحد.
 )2شــراء  350تذكرة بقطار المشاعر ،رغــم أن
عدد أعضاء البعثة  194فقط!
 )3صــرف مبلغ وقــدره  137ألــف ريــال لمكتب
عقاري دون أن يقوم بأي عمل!
ً
كما أن هناك أمورا أخرى حدثت ،وباختصار
هناك تجاوزات...
تلك القيادات في وزارة معنية بالدين اإلسالمي
ً
يخضعون حاليا لتحقيقات النيابة...
عرفتوا ليش قلت :يا زين هالديرة ويا حلوها
وماكو مثلها؟!
قبضوا نقدي ،نــاس مسلمين ،ولكن اإلســام
منهم براء!

ْ
ِعجل برأسين و 4عيون ودماغ واحد

أثـ ـن ــاء ال ـت ــدخ ـي ــن ي ـم ـتــص ال ـم ــرء
المواد ،وبالتالي ال يمكن إزالتها
بالفرشاة أو المضمضة.
وأكـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أن ال ـس ـجــائــر
اإللكترونية والشيشة مسؤولة
عن زيادة خطر اإلصابة بسرطان
الـ ــرأس والــرق ـبــة مـثــل الـسـيـجــارة
المدخنة.

شهدت اآلون ــة األخـيــرة والدة
حيوانات بعيوب خلقية وحاالت
م ـت ـحــورة ف ــي مـخـتـلــف ال ـب ـلــدان،
كالتي سجلها مزارع في شمالي
ً
م ـقــدون ـيــا أن ـج ـبــت ب ـقــرتــه عـجــا
ً
مـ ـتـ ـح ــورا ب ــرأسـ ـي ــن مـلـتـصـقـيــن
وأربع عيون.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروي فـ ــاس ـ ـكـ ــو
بوبوفسكي ،الذي يعمل في شركة
ن ــات ــال ــي  2005ب ـقــريــة ك ــراف ــاري

ثالثة «إنجينيويتي» ...بعيدة وسريعة
نجحت مروحية "إنجينيويتي" المصغرة ،التابعة
لــوكــالــة ال ـف ـضــاء األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) ،أم ــس األول ،في
التحليق مــرة ثالثة فــوق الـمــريــخ ،وقــد تحركت أبعد
وأسـ ــرع مــن أي وق ــت م ـضــى ،وبـلـغــت ذروة سرعتها
حوالي  6.6أقدام (متران) في الثانية.
وبعد رحلتين حلقت خاللهما المركبة فوق سطح
الكوكب األحمر ،قطعت "إنجينيويتي" في هذه الرحلة
الثالثة مسافة  50مترا ،ووصلت سرعتها إلى مترين
في الثانية ،أو ما يعادل  6.4كيلومترات في الساعة.
وق ــال مــديــر بــرنــامــج مـشــروع هــذه الـمــروحـيــة ديف
الف ـي ــري" :رح ـلــة ال ـيــوم هــي مــا خططنا لــه ( )...كانت
مذهلة".
وقــامــت "بـيــرسـيـفـيــرنــس" ،ال ـتــي حـمـلــت الـمــروحـيــة
التي تزن  1.8كيلوغرام إلى المريخ ،بتصوير الرحلة
الثالثة التي استغرقت  80ثانية ،وأفادت "ناسا" أمس

األول بأنه سيتم إرسال مقاطع الفيديو إلى األرض في
األيام المقبلة.
وكانت هذه الرحلة اختبارا لنظام المالحة المستقل
للمروحية ،الذي يكمل المسار وفقا للمعلومات التي
تلقاها مسبقا.
وأع ـل ـنــت "ن ــاس ــا" أن ـهــا تـسـتـعــد اآلن لــرح ـلــة راب ـعــة
للمروحية ،وج ــرى التخطيط لكل رحـلــة لتكون ذات
صـعــوبــة م ـتــزايــدة مــن أج ــل دف ــع "إنـجـيـنـيــويـتــي" إلــى
حدودها القصوى.
وستنتهي مهمة هذه المروحية في غضون شهر،
من أجل السماح لـ"بيرسيفيرنس" بالعودة إلى مهمتها
الرئيسية ،وهي البحث عن عالمات حياة ميكروبية
سابقة على المريخ.
(أ ف ب)

ب ــال ـق ــرب م ــن مــدي ـنــة ب ـي ـتــوال في
شـ ـم ــال م ـق ــدون ـي ــا ،ف ــي تـصــريــح
نقله موقع روسيا الـيــوم ،أمس،
إن الـعـجــل ُول ــد بـعـيــوب خلقية،
هــي أرب ــع ع ـيــون وأن ـف ــان وفـمــان
وجمجمتان ،لكن بدماغ واحد.
ّ
وتعجب بوبوفسكي من كيفية
ً
انــدمــاج جمجمتي الـعـجــل مـعــا،
ً
مشيرا إلى أنه عادة ما يكون عمر
الحيوانات المولودة بتشوهات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

ً
ق ـص ـي ــرا ،وت ـم ــوت ب ـعــد أيـ ــام من
ّ
ال ــوالدة ،لكن العجل ذا الرأسين
نجا ،ويبدو أنه ينمو مع وجود
عالمات حيوية قوية منذ والدته
في  16أبريل الجاري.
وتظهر لقطات الفيديو ،التي
التقطها فاسكو ،العجل ذا اللون
األبيض واألسود وهو واقف على
أرج ـلــه األربـ ــع ويـخـطــو خـطــوات
صغيرة في الحظيرة.

وفيات
هناء مهدي عبدالله القالف زوجة حمود جاسم القالف
 61عاما ،شيعت ،ت69090056 ،97553770 :
باربارة شيال المنصور أرملة منصور عبدالعزيز المنصور
 82عاما ،شيعت ،ت66695595 ،65550332 ،50011087 :
نقوى سيف رجعان العازمي أرملة ناصر مبارك الجرو العازمي
 86عاما ،شيعت ،ت97604333 :

جاسم محمد حمد بودي

 76عاما ،شيع ،ت22571555 ،55563259 ،99781555 :
جميلة سالم مضحي المطيري زوجة طالل مناحي المطيري
 38عاما ،شيعت ،ت66664978 ،51139656 :

عثمان سالم عباس حيدر

 34عاما ،شيع ،ت99900082 :

قنيفذ عيد مرزوق الوعالن

 74عاما ،شيع ،ت99887726 ،90011339 :

عبدالهادي حمزة محمد السلمان

 65عاما ،شيع ،ت99996380 ،99990120 :

معتوق محمد معتوق البخيت

 58عاما ،شيع ،ت66190785 ،66288887 ،66995515 :

مواعيد الصالة

www.aljarida.com

د .ناجي سعود الزيد

الطقس والبحر

الفجر

03:45

العظمى 33

الشروق

05:10

الصغرى 21

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  11:51ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:21

المغرب

06:21

ً
أدنى جزر  06:06صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:44

 06:39م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:
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