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الخشاب :ظهوري لم يتأخر في
«موسى» والمسلسل مليء بالمفاجآت

ص 13

 7يوليو فض دور االنعقاد
والجلسة المقبلة  25مايو
 4جلسات عادية قبل الختامية ...و«الخاصة» خطة بديلة لتحريك عجلة اإلنجاز

• تخصيص جلسة لـ «الصفوف األمامية» ...و«الميزانيات» تستفسر عن تأثيرها على التصنيف االئتماني
• اللجنة اقترحت إقرار المكافأة عبر النقل بين األبواب ال باعتماد إضافي وتنتظر الرد الحكومي

حكاية أديب

الماغوطَ ...
المتعب الذي
وضع رأسه على كتف
قاسيون ُمرحبًا بالموت!

١٤

سيرة

محيي عامر وعلي الصنيدح وفهد تركي
وس ــط تـســابــق نـيــابــي لعقد جلسة خاصة
لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب
الختامي البرلمانية بشأن فتح اعتماد إضافي
في ميزانية  2021 /2020بـ  600مليون دينار
ل ـص ــرف م ـك ــاف ــأة ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،علمت
«الجريدة» ،من مصادرها ،أن اللجنة ناقشت
ال ـم ـشــروع ف ــي نـحــو  4اج ـت ـمــاعــات م ــع وزارة
المالية وديوان الخدمة المدنية وأرسلت عدة
استفسارات واستعجلت ردهما الذي لم يصل
إليها حتى أمس.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت كـشـفــت ال ـم ـص ــادر أن
الـجـلـســة ال ـعــاديــة الـمـقـبـلــة سـتـكــون 02

 12مليون دينار
أرباح «الخليج» في
الربع األول بنمو
%39
10

ق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب د .حـمــد ال ـم ـطــر ،إن
ً
ً
أســر الطلبة تنهار نفسيا ،مطالبا بــإجــراء هذه
االختبارات عبر الـ «أونالين».
وأك ــد المطر« :علينا أن نــأخــذ بعين االعتبار
تـ ـج ــارب ال ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى ك ــال ـس ـع ــودي ــة وتــرك ـيــا
وبريطانيا وألمانيا وغيرها ،والتي اتجهت إلى

االختبارات األونالين مراعاة لظروف تفشي الوباء
ً
ً
حاليا ،فضال عن أن بعضها أعلن الحظر الشامل»،
ً
مضيفا« :نحن لدينا  80ألف طالب وطالبة ومعلم
ومعلمة ،وهذا عدد كبير ،وسيكون فيه اختالط،
والعالم حولنا (يتسكر)».
ـدى
ـ
م
و
«التربية»
وتـســاء ل عــن خطط
02

ِّ
«الصحة» تحصن الجسم اإلعالمي

٠٣

●

توريد «األرباح المحتجزة»
ترحيل للمشكلة ال حل لها 08
Ooredoo
تربح مليون دينار
في الربع األول...
واإليرادات 146
ً
٠٩
مليونا

لقاء استثنائي مع النجم
العالمي عمر الشريف

١٥

ألف ليلة وليلة

جورج عاطف

مع انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة للقوى
العاملة في  5الجاري ،بأسبوعين إلصــدار قرار وزاري
بالتعديالت الخاصة بالقرار  520لسنة  ،2020القاضي
ً
بحظر إصــدار إذن عمل لمن بلغ  60عاما وما فوق من
حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها،
كشف وزير التجارة والصناعة د .عبدالله السلمان ،أن
ً
ذلــك الـقــرار لــم يـصــدر بـعـ ُـد ،مــؤكــدا أنــه ال ي ــزال فــي طور
ال ــدراس ــة الـمـتــأنـيــة مــن جـمـيــع ال ـجــوانــب ،بما 02

ملك القسطنطينية
أفريدون يطلب مبارزة
شركان

 2670فرصة لخريجي «الهندسة»
تحبس اإليراني المتهم بغسل
«الجنايات»
ً
●
األموال ومواطنا  ٤سنوات بتهمة التزوير
يوسف العبدالله
ومحمد جاسم

ت ـعـ ّـهــد ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
بـ ـ ـت ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــر  2670ف ـ ـ ــر ص ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل،
للمسجلين مــن خــر يـجــي الهندسة
في نظام التوظيف المركزي بأقرب
وقت ممكن.
و ق ـ ــا ل ـ ــت م ـ ــد ي ـ ــرة إدارة ت ــر ت ـي ــب

الــوظــائــف والـمـيــزانـيــة فــي الــديــوان
ع ــائـ ـش ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
إن أعـ ـ ـ ــداد ال ـم ـس ـج ـل ـيــن مـ ــن حـمـلــة
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،تـشـمــل
ً
 924بــاحـثــا عــن عـمــل فــي الهندسة
الميكانيكية ،و 740ب ـ «الصناعية
وال ـن ـظ ــم» ،و 417ب ـ ـ «ال ـك ـهــربــائ ـيــة»،
ً
و 258فــي «الكيميائية» ،فـضــا عن
 224فــي هندسة البترول02 ،

ً
للشك في استخدامه قرضا أو تبرعات وإبالغه عنها حسب القواعد
تبرعات ،قائلة إن هناك دواعي
منطقية لالشتباه في أنه ارتكب
مخالفة.
وق ــال ــت ال ـم ـف ــوض ـي ــة« :ن ـحــن
مقتنعون اآلن بــوجــود أسباب
معقولة تدعو للشك في حدوث

ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات ،أم ــس،
برئاسة المستشار عبدالله العثمان،
بحبس الوافد اإليــرانــي المتهم بغسل
األم ـ ـ ــوال ،وم ــواط ــن ،أربـ ــع س ـن ــوات مع

●

بيروت -منير الربيع

ُّ
ف ــي ظ ــل تـحــلــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة،
وغياب السلطة األصيلة بفعل الصراع السياسي،
يـتـنــامــى مـنــذ فـتــرة دور الـمـجــالــس ذات الطابع
ُ
العسكري أو األمـنــي ،فاستعيض عــن الحكومة
بــالـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـل ــدف ــاع ،وع ــن االج ـت ـمــاعــات
الوزارية باالجتماعات األمنية.

انتهاك أو أكثر ،لذلك سنواصل
هذا العمل بشكل تحقيق رسمي
لتحديد ما إذا كان األمر كذلك»،
ب ـعــد تـقـيـيــم م ـع ـلــومــات قــدمـهــا
لـهــا ح ــزب الـمـحــافـظـيــن الشهر
الماضي.
02

جريمة

الشغل والنفاذ بعد إدانتهما بجريمة
التزوير ،وأمرت بإبعاد األول بعد تنفيذ
العقوبة ،وعزل الثاني من وظيفته.
وفــي القضية ذاتها ،قررت 02

ً
ً
هذه المشاهد لم تعد تفصيال عابرا في لبنان،
مادامت تتزامن مع دعوات متكررة من شخصيات
ّ
سياسية لبنانية حــول ض ــرورة تسلم الجيش
للسلطة ،إما من خالل حكومة عسكرية انتقالية،
وإمـ ــا م ــن خ ــال دع ـ ــوات هــام ـســة ف ــي الـكــوالـيــس
ومطابخ السياسة للذهاب إلى تسوية سياسية
ً
جديدة مستقبال تؤدي إلى انتخاب قائد الجيش
ً
رئيسا للجمهورية.
02

بن سلمان :أولويتنا مالية متينة ال استنزاف ً «صندوق االستثمارات»
«االستثمارات األجنبية تضاعفت  ٣مرات واالقتصاد يجب أن ينمو بعيدا عن الحكومة»
بمناسبة الذكرى الخامسة إلطالق السعودية
رؤيــة  ،2030عــرض ولــي عهد المملكة ،األمير
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،أبـ ـ ــرز م ــا ح ـق ـق ـتــه ب ــرام ــج
ً
ومشروعات تلك الرؤية ،متطرقا إلى السياسات
االق ـت ـصــاديــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي تطبقها
ً
المملكة وصوال إلى عام .٢٠٤٠
وتطرق بن سلمان ،خالل مقابلة شاملة بثت
أمــس األول ،إلــى أهــم اإلنـجــازات التي حققتها

١٦

ً
«االستئناف» تلغي بطالن تعيين  ٢٥٠محاميا في «الفتوى»

ً
جونسون يواجه تحقيقا بشأن تجديد شقته لبنان :تنامي الكالم عن «تسوية عسكرية»
أعلنت المفوضية البريطانية
لالنتخابات أمس ،فتح تحقيق
رسمي بشأن تجديد شقة رئيس
ال ــوزراء بــوريــس جونسون في
داونـيـنــغ ستريت ،بعد اتهامه
ب ـت ـمــويــل أش ـغ ــال ـه ــا م ــن أمـ ــوال

حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

دراسة متأنية لتحقيق مصلحة الدولة وأصحاب األعمال

تقرير اقتصادي

11

م ــع إع ـ ــان ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـث ـقــافــة
واإلرشـ ــاد البرلمانية عــدم تسلمها مــن وزارت ــي
الـتــربـيــة والـصـحــة تـقــريــريــن ك ــان مــن المفترض
إرس ــال ـه ـم ــا إل ـي ـهــا األح ـ ــد ال ـم ــاض ــي ،بـخـصــوص
اسـتـفـســاراتـهــا ع ــن إجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات الــورقـيــة
لـلـصــف ال ـثــانــي ع ـشــر ف ــي ظ ــل جــائ ـحــة ك ــورون ــا،

السلمان لـ ةديرجلا :.رسم ثابت
ً
لتجديد إذن عمالة «الـ  60عاما»

اقتصاديات

 8ماليين دينار
أرباح  stcبالربع
واإليرادات
األولً ...
 69.8مليونا

«التعليمية» لـ«التربية» :استعدوا إلجراء اختبارات الثانوية «أونالين»

ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة ال ـمــاض ـيــة،
ً
مشيرا إ لــى أن نسبة تملك المساكن ارتفعت،
في أربعة أعوام فقط ،من  47إلى  60في المئة،
مع انخفاض البطالة من  14إلى  11في المئة.
وقال إن اإليرادات غير النفطية ،ارتفعت من
ً
ً
 166مليار ري ــال إلــى  350مـلـيــارا ،معقبا بأن
ً
استخراج السجل التجاري مثال كان يستغرق
ً
ً
أي ــام ــا ،مـ ــرورا بـ ـ  6جـهــات حـكــومـيــة« ،أم ــا اآلن

فــال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـس ـت ـخــرجــه في
نصف ساعة».
وأضـ ــاف أن االس ـت ـث ـمــارات األجنبية
ت ـضــاع ـفــت أك ـث ــر م ــن  3م ـ ـ ــرات ،م ــن 5
ً
ً
مليارات ريال سنويا إلى  17مليارا،
ً
ً
مبينا أن السوق السعودي كان عالقا
منذ األزمة األخيرة بين  4آالف إلى 7
آالف نقطة ،واآلن تعدى 02 10

مكالمة هاتفية تكشف
جريمة ّ
مروعة في مزرعة
كالب
17

صحتنا

حافظ على صحتك في
المستشفى

١٨

مسك وعنبر

ُ
ّ
الكويت :رؤية بن سلمان باعتماد الحوار ترسخ األمن واالستقرار
أشادت وزارة الخارجية الكويتية بما تضمنه
لقاء ولــي العهد السعودي نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان من أهمية
ال ـتــزام ال ــدول بالمقاصد والـمـبــادئ الـ ــواردة في

مـيـثــاق األم ــم الـمـتـحــدة ،وخــاصــة تـلــك المتعلقة
باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية ،كقواعد ثابتة للعالقات بين الدول.
وأك ــدت «الـخــارجـيــة» ،فــي بيان لها ،أن الرؤية

التي عكسها بن سلمان إزاء قضايا المنطقة،
باعتماد مبدأ الحوار بين دولها ،تعكس دور
المملكة وحرصها على ترسيخ أوا صــر
ً
ً
األمن واالستقرار إقليميا ودوليا.

موزة الشريدة« :قصة ّحبي
أنا» ّ
يمس مشاعر جيل
الثمانينيات

١٩

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

ولي العهد استقبل الغانم والخالد

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ب ـق ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس
سيراليون جوليوس مادا بيو،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له دوام الصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـل ـب ـل ــد ال ـص ــدي ــق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً
األمير مستقبال الغانم أمس

ً
ولي العهد مستقبال الخالد أمس
استقبل سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واسـتـقـبــل سـمــوه كــذلــك ،رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد.

جمعيات نفع عام تطالب بالحزم لمجابهة انتشار الجرائم
رأت أن وقوع  5حوادث خالل أسبوع أمر يفوق التصور
ّ
الجمعيات الموقعة للبيان
دعــت  29جمعية نفع عــام الجهات المسؤولة الــى اتخاذ
تدابير كفيلة بكبح تزايد الجرائم وتحقيق األمن والعدالة.
واعتبرت الجمعيات ،في بيان لها أمس ،أن "الكويت ّ
تمر
في اآلونة األخيرة بمنعطف شديد الوقع والخطورة على
ـاح شتى ،أصــابــت تداعياته السلبية كــل فئة مــن فئات
مـنـ ٍ
المجتمع ،مما يستوقفنا في هذا الخضم الصاخب ،وانتشار
الجرائم بأبشع صورها بما يفوق الوصف والتصور ،حيث
ّ
ال ّ
يمر علينا يوم إل ونصدم بخبر عن جريمة تتفوق في
قسوتها عـ ّـمــا قبلها ،فيكفي أن تـحــدث خمس جــرائــم راح
ضحيتها من الجنسين خالل أسبوع واحد".
وأضاف البيان" :أمام هذا القلق العارم الذي يستشعره
الجميع بعدم وجــود األمــان والحماية الكاملة لكل فرد
ً
إيذاء يقع على
أو فئة من فئات المجتمع ،ولعل أشدها
الفئات األضعف ،وهم النساء واألطفال ،لذا فعلى الجميع
أن يشعر بالمسؤولية العالية تجاه هذا كله بالتصدي
لهذه الظاهرة الخطيرة التي سادت في مجتمعنا ،الذي
كان ينعم ببحبوحة من األمن واالستقرار".

ورأت الجمعيات أن الجهة األولى التي يقع على كاهلها
الجزء األكبر من هــذه المسؤولية الجسيمة هـي وزارة
الداخلية ،وال ُتستثنى جهـات عديدة مـن ُّ
تحمل أوزار هـذه
الظاهرة ،لذا يجب العمل على تحقيق اآلتي:
تضافر الجهود وتوحيدها في التصدي لهذه الجرائم
قبل وقوعها.
اإلس ــراع في صــدور األحـكــام ،وتنفيذ أقصى العقوبات
بحق مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم.
ضــرورة اإلســراع بافتتاح دور االستماع واإليــواء بكوادر
متخصصة وإصدار الالئحة التنفيذية لقانون العنف األسري.
قيام وزارة الداخلية بتدريب كوادرها ،وبالذات مـن الذين
يعملون فـي مخافر الشرطة ويستقبلون حاالت الشكوى،
والعمل على أخذها بالكثير من الجدية واالهتمام وعدم
الـتـهــاون أو الـتــراخــي فــي متابعة إجــراءاتـهــا ،وذلــك لخلق
روح الطمأنينة في نفوس المشتكين وذويـهــم ،ومنحهم
الشعور الكامل بأنهم يعيشون فــي مجتمع آ مــن يسوده
القانون والعدالة.
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ً
في  25مايو ،وأن المجلس حسب جــدول الجلسات المعتمد سلفا
من مكتبه ،لم يتبق أمامه إال  4جلسات عادية ،بعد إلغاء جلسة 11
مايو ،الفتة إلى أن الموعد المبدئي المحدد لفض دور االنعقاد األول،
هو  7يوليو المقبل ،مع وجود توجه بتقديم طلبات لعقد جلسات
خاصة إلقرار القوانين المهمة المدرجة على الجدول ،في ظل تعثر
عقد الجلسات العادية.
وبالعودة إلــى مكافأة الصفوف األمامية ،قالت المصادر إن من
ضمن األمور الجوهرية ،التي استفسرت عنها «الميزانيات» وتنتظر
رد «المالية» عليها ما إذا كان إلقرار المبالغ باعتماد إضافي تأثير
على التصنيف االئتماني للدولة ،مشيرة إلى أنه كان هناك اقتراح
بأن يتم إقرارها عن طريق النقل بين األبواب.
ووفــق الـمـصــادر ،طلبت اللجنة مــن الجهات الحكومية مراجعة
الكشوف والتأكد من األرقام ومدى صحة األسماء الواردة بها ،وتنتظر
ردودها ،حتى تتمكن من االنتهاء من تقريرها.
وفي السياق ،تسلم رئيس مجلس األمة أمس األول طلبين لتحديد
جلسة خاصة لمناقشة مكافأة الصفوف األمامية أولهما من النواب
عبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وحمد
روح الدين وعبدالعزيز الصقعبي وصالح الشالحي وخالد العتيبي
ومبارك العرو وفايز الجمهور ،الذين لم يـحــددوا ،بحسب أحدهم،
ً
موعدا لتلك الجلسة بل تركوا ذلك لرئاسة المجلس ،حتى ال يكون
هناك أي ذريعة للحكومة لالعتذار عن عدم حضورها من جهة ،وفي
الوقت ذاته تكون «الميزانيات» انتهت من تقريرها من جهة أخرى.
وقـ ــال ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـضــف« :ل ــن نـقـبــل ب ــأن ت ـكــون مـكــافــآت
الصفوف األمامية وسيلة تدفعنا لمخالفة الدستور والقبول بتأجيل
ً
ً
استجوابات رئيس الحكومة» ،مؤكدا أنــه انتصارا لهؤالء األبطال
«قدمنا الطلب إلقرار حقوقهم ،بحيث ال تكون االستجوابات مدرجة
على جدول األعمال ونتجاوزها بمخالفة الدستور».
من ناحيته ،شــدد جوهر على أن تلك المكافآت مطلب مستحق
ً
ألبطال الكويت في مواجهة جائحة كورونا ،الفتا إلى أن استجواب
ً
رئيس الوزراء قائما على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة.
ُ
أما الساير فقال «قدمنا هذا الطلب حتى ال تستخدم تلك المكافآت
أداة لتصويرنا في موقف ضد أبطال الجائحة ،إذ لن نقبل المساومة
على حساب المواطنين وحقوقهم».
أما الطلب الثاني فقدمه النائب د .علي القطان بمشاركة النواب
عبدالله الطريجي وسعدون حماد وحمد الهرشاني وأحمد الحمد
وهشام الصالح وخالد العنزي وخليل الصالح وناصر الدوسري.
وق ــال ال ـق ـطــان« :نـطــالــب الـحـكــومــة بـحـضــور الـجـلـســة المفصلية
إلنصاف إخواننا ممن قدموا أرواحهم وصحتهم وأسرهم لحمايتنا
من هذا الوباء».
٠٥

«التعليمية» لـ«التربية» :استعدوا...
اس ـت ـعــدادهــا إذا ق ــررت الـسـلـطــات الـصـحـيــة ع ــدم إمـكــانـيــة إج ــراء
ً
االختبارات الورقية ،مبينا أن أسر الطلبة أصبحت تحت ضغط
ً
نفسي ،وأسعار الدروس الخصوصية وصلت إلى  50دينارا« ،كما
أرفــض أي توجه لتأجيل االختبارات ،وتعطيل مستقبل الشباب
والتحاقهم بالبعثات الداخلية والخارجية».
وتابع« :إذا كان هناك تخوف من التضخم في الدرجات ،فجامعة
ّ
محصنة باختبار القدرات ،كما يجب أن يكون هناك اختبارات
الكويت
ً
قدرات للبعثات الداخلية والخارجية» ،مطالبا «التربية» بالتنسيق
بشأن خططها لالختبارات مع «التعليمية» باعتبارها شريكة في هذا
ً
القرار ،وفقا لصالحياتها الرقابية والتشريعية.
٠٥

السلمان لـ ةديرجلا :.رسم ثابت...
يحقق أفضل رؤيــة عند صــدوره ،ومصلحة الدولة في المقام األول،
وكذلك أصحاب األعمال.
وأوضح السلمان ،لـ "الجريدة" ،أن التعديالت ستتضمن فرض رسوم
ثابتة عن العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته) ،ليستطيع بموجب
ذلك استكمال عمله في البالد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات
ً
ً
المنظمة لسوق العمل ،مضيفا "نعكف حاليا على درس التصورات
كافة الخاصة بالرسوم الختيار أفضلها والمناسب منها بما يحقق
الهدف المرجو من القرار".
وينتظر آالف العمالة الوافدة المشمولين بالقرار التعديالت التي
ستضاف إلى بنوده ،إذ ستسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط
واشتراطات محددة.

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ،وجمعية
الـخــريـجـيــن الـكــويـتـيــة ،والـجـمـعـيــة الــوطـنـيــة لـحـمــايــة
الطفل ،وجمعية المحامين الكويتية ،وجمعية الدفاع
ع ــن ال ـم ــال ال ـع ــام ،وجـمـعـيــة أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس،
ورابـ ـط ــة االج ـت ـمــاع ـي ـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة ،وج ـم ـع ـيــة ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـط ـب ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع،
وا لــرا بـطــة الوطنية لألمن األ س ــري ،وجمعية الدكتور
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وج ـم ـع ـيــة ال ـث ـق ــاف ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ونـ ــادي
الكويت للسينما ،والجمعية الكويتية لإلخاء الوطني،
والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني،
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و 107بالهندسة المدنية.
من جانبه ،أكد مدير جامعة الكويت باإلنابة د .فايز الظفيري
لـ«الجريدة» ،أن الجامعة تركز على توسعة القبول في التخصصات
التي يحتاج إليها «الخدمة المدنية»؛ لتزويد ســوق العمل بها،
وتقليل طرح التخصصات التي تعاني بطالة وغير المرغوب فيها.

«الجنايات» تحبس اإليراني المتهم...
المحكمة االمتناع عن عقاب المتهم الثالث ،وهــو طبيب ،وألزمته
بكفالة مالية  5آالف دينار ،وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها من
تهمة غسل األموال المحصلة من جريمة االستيالء على أموال مؤسسة
الموانئ الكويتية المدان فيها مالك إحدى الشركات.
إل ــى ذلـ ــك ،أل ـغ ــت مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف اإلداريـ ـ ـ ــة ،أمـ ــس ،بــرئــاســة
المستشار د .عماد الحبيب ،األحكام الصادرة من محكمة أول درجة
ً
ببطالن تعيين  ٢٥٠محاميا بإدارة الفتوى والتشريع ،قاضية برفض
الدعاوى المقامة.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببطالن قرارات تعيين المقبولين
في اإلدارة ممن حصلوا على أقل من  12درجة في االختبار التحريري،
غير أن «االستئناف» ألغت تلك األحكام وأكدت مشروعية اإلجراءات
المتخذة بخفض درجة اجتياز االختبار ،وصحة النتيجة التي انتهت
إليها لجنة القبول.

جونسون يواجه تحقيقًا بشأن...
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنكلترا ،باإلضافة إلى
انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا ،يواجه جونسون
ً
ً
فيضا من المزاعم بشأن كل شــيء ،بــدء ا من تعامله المرتبك في
البداية مع أزمة «كوفيد  ،»19إلى تساؤالت عما حدث من تسريبات
من مكتبه ومصدرها.
وسـيـحــدد التحقيق إن كــانــت أي مـعــامــات لـهــا صـلــة بأعمال
التجديد ،في الشقة الكائنة في  11داوننغ ستريت ،تندرج تحت
إش ــراف المفوضية ،ومــا إن كــان تــم اإلب ــاغ عــن هــذا التمويل كما
يقتضي األمر.
ً
والشهر الماضي ،قالت المتحدثة باسم جونسون ،ردا ُ على سؤال
عن تجديد شقته ،إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما
ُ
َ
ستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديدها.
ينبغي ،ولم ت
ويخصص لجونسون كل عام  30ألف جنيه إسترليني ( 42ألف
دوالر) مــن أم ــوال دافـعــي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته
الرسمي ،لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله هو.
وق ــال وزراء ،إن جــونـســون دف ــع تـكــالـيــف الـتـجــديــد مــن أمــوالــه
الخاصة ،لكن لم يتضح متى دفعها ،وما إذا كانت تكاليف التجديد،
التي يتردد أنها بلغت  280ألف دوالر ،جاء ت في بادئ األمر من
قرض .وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون
ً
اإلبالغ .وطلب حزب العمال تفسيرا.
من جهة أخــرى ،ال يــزال جونسون تحت النيران منذ أن ذكرت
صحيفة «ديـلــي مـيــل» البريطانية االثـنـيــن الـمــاضــي ،أنــه قــال في
مـعــرض رفـضــه ف ــرض إغ ــاق ثــالــث بسبب ك ــورون ــا« :ال مــزيــد من
عمليات اإلغالق -دعوا الجثث تتراكم باآلالف» ،وذلك بعد الموافقة
على اإلغالق الثاني في نوفمبر الماضي.
ون ـف ــى م ـت ـحــدث ب ــاس ــم جــون ـســون إدالء رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء بـهــذه
ً
التعليقات ،واصفا األمر بـ «مجرد كذبة أخرى».
ولـكــن صحافيين فــي هيئة اإلذاع ــة البريطانية (بــي بــي سي)
وشـبـكــة تـلـفــزيــون «آي ت ــي ف ــي» ،ذكـ ــروا أن م ـص ــادر أخـبــرتـهــم أن
جونسون أدلى بها ،وأكدت صحيفة «الغارديان» األمر.
وبعد ساعة من إعــان المفوضية ،ســأل زعيم المعارضة ،كير
ستارمر رئيس الوزراء بشأن التجديد ،وأجاب جونسون" :لقد دفعت
ً
ً
مقابل تجديد (شقتي) في داوننغ ستريت شخصيا" ،مضيفا أنه
"امتثل بالكامل لقواعد السلوك ،التي تحكم األحــزاب السياسية"
وبدوره كرئيس للوزراء.

لبنان :تنامي الكالم عن «تسوية...
جملة عوامل وتطورات قادت إلى تسليط األضواء على الجيش،
ً
وتـحــديــدا منذ « 17تشرين» عندما رفضت المؤسسة العسكرية
الوقوف بوجه المتظاهرين ،ولم يخضع قائد الجيش جوزيف عون
لكل الضغوط التي مورست عليه الستخدام القوة بحق المنتفضين.

وجمعية العالج الطبيعي ،والجمعية الكويتية لتنمية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وج ـم ـع ـيــة ري ـ ــادة األعـ ـم ــال ال ـت ـن ـمــويــة،
والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــإعــاقــة الـسـمـعـيــة ،والـجـمـعـيــة
الكويتية ألمن المعلومات ،والجمعية الكويتية للعمل
الوطني ،والجمعية التربوية االجتماعية ،والجمعية
الـكــويـتـيــة ل ــإع ــام واالتـ ـص ــال ،وجـمـعـيــة أب ــي اتـعـلــم،
والجمعية الكويتية للخدمة اال جـتـمــا عـيــة ،وجمعية
المكتبات والمعلومات الكويتية ،وجمعية العالقات
ا لـعــا مــة ا لـكــو يـتـيــة ،والجمعية الكويتية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة.

ً
وهــو موقف ُبني عليه كثيرا فــي الــداخــل اللبناني وفــي الـخــارج،
وأبدت جهات دولية كثيرة اهتمامها بالمؤسسة العسكرية ،بينما
راكم قائد الجيش من رصيده بعد تفجير مرفأ بيروت ،فلم يكن لدى
المجتمع الدولي والجهات المانحة ثقة إال بالمؤسسة العسكرية
لتلقي المساعدات اإلنسانية والطبية لتوزيعها على المتضررين،
بعد انهيار كل عوامل الثقة بالطبقة السياسية.
إلى اليوم ،ال تزال المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي
تحظى بثقة المجتمع الدولي ،وترتبط بعالقات وثيقة مع الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي والدول العربية .وحتى بعد أزمة توريد
الخضار والفاكهة إلى السعودية ،فإن األنظار تتجه نحو ما ستقوم
به المؤسسة العسكرية من مداهمات لمصانع الكبتاغون ،أو ضبط
الـحــدود ومنع التهريب ،من خــال اإلج ــراء ات التي البــد أن تتخذ
وكانت حاضرة في االجتماع الــذي دعــا إليه رئيس الجمهورية،
لوضع خطة عملية لوقف التهريب واستعادة ثقة المجتمع العربي.
ً
يـفــرض الــواقــع الـقــائــم رهــانــا لــدى بعض الـقــوى السياسية أو
المدنية أو االجتماعية على الجيش لقيادة مرحلة انتقالية ،وهو
موقف تتداول به جهات متعددة كانت ناشطة وفاعلة في انتفاضة
« 17تشرين».
ولكن البد من اإلشارة إلى أهمية الحسابات السياسية الدقيقة
في مثل هذه الحاالت ،فإن أهداف بعض القوى السياسية قد تختلف
عن أهداف قوى المجتمع المدني ،وإن التقت على فكرة واحدة.
ً
ً
الكالم السياسي عن ضــرورة لعب الجيش دورا أساسيا يأتي
بسبب االنقسام الحاد الحاصل ،وانسداد أفق التسويات السياسية
وإبرامها مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية بارزة في لبنان ،فإن هناك من
يفكر في إعــادة إحياء تجربة عــام  ،2008والتي أدت إلــى تسوية
ً
انتخاب قائد الجيش ،حينها ،ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
وجاء ت التسوية بعد استعصاء سياسي وتوتر أمني وعسكري
شهده لبنان وعاصمته بيروت.
ً
لم تكن التسوية يومها منفصلة عن سياق إقليمي ودولي أيضا،
مع حصول متغير أساسي في الواليات المتحدة األميركية ووصول
الديمقراطيين إلى السلطة مع انتخاب باراك أوباما ،وحينها أرادت
إيران تهدئة الجبهات مع واشنطن ،والبدء بالتفاوض حول الملف
ً
النووي ،الذي استمر طوال سنوات وصوال إلى عام .2015
في تلك الفترة ،انسحبت التهدئة اإليرانية -األميركية على الوضع
ً
في لبنان أيضا ،وانعكست تهدئة سعودية -إيرانية استمرت بين
ً
عامي  2008و ،2011قبل أن تتدهور األوضاع مجددا وتسقط كل
ً
التسويات .حاليا تعيش المنطقة مرحلة جديدة من المفاوضات
بين إيران والواليات المتحدة ،وإيران والسعودية .هذه المفاوضات
هناك في لبنان من يسعى إلى سحبها لمصلحته ،والذهاب إلى
خـطــوات سياسية «تـهــدويــة وتـســوويــة» ،خــارج سياسة األحــاف
والمواجهات التي أدت في مرحلة من المراحل إلى انتخاب عون
ً
رئيسا للجمهورية ،فانتصر طرف على اآلخر .تلك المرحلة انتهت
ً
سياسيا ،بكل مقوماتها ،على أنقاض االقتصاد اللبناني .وبما
أن عون وفريقه غير قادرين على تقديم المزيد ،وليس هناك أي
مقبولية إلنجاز تسوية جديدة معه ،تخرج مثل هذه األفكار الداعية
ً
إلى تحضير األرضية مستقبال لتسوية جديدة تؤدي إلى التوافق
على قائد الجيش.
ّ ً
ً
معبدا بالورود ،هناك الكثير
الطريق طبعا غير سهل ،ولن يكون
من المحطات الخطيرة التي سيمر بها لبنان.
20

بن سلمان :أولويتنا مالية متينة...
آالف «وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو» ،كما «اقتربنا
من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل المحددة لها بكثير».
وأكد بن سلمان أنه سيتم التركيز على عملية صنع السياسات
بشكل أكبر لضمان نجاح مساعيه لتنويع األنشطة االقتصادية،
ً
ً
مشيرا إلى أن المملكة أسست مكتبا لتولي مهمة وضع ميزانية
ً
ً
الدولة ،بدال من وزارة المالية ،كما ستطلق بنهاية العام مكتبا
ً
جديدا للسياسات.
وذكر أن إيرادات صندوق االستثمارات إلى خزينة الدولة اآلن
صفر« ،وال ـهــدف مــن االسـتـثـمــارات العامة هــو النمو ،وأن نوفر
ً
ً
ً
ً
صندوقا ضخما جدا حتى يكون بعد عام  2030رافدا إليرادات
ً
الدولة» ،مضيفا أن «تركيزنا الرئيسي على نمو حجم صندوق
ً
االستثمارات العامة ،وهذا ما تم في  4سنوات تقريبا ،حين نما
 300في المئة ،وفي السنوات الخمس المقبلة سينمو  200في
المئة».
ً
ورأى ولي العهد السعودي أن في القطاع النفطي فرصا ضخمة

الكويت تترأس اجتماع
الذكاء االصطناعي
في «اليونسكو»
ترأست دولة الكويت اجتماع
الخبراء الدولي الحكومي بشأن
م ـ ـشـ ــروع ال ـت ــوص ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
بأخالقيات الذكاء االصطناعي،
ال ــذي بــدأ  26ال ـجــاري وينتهي
 30منه.
وقــال مندوب الكويت الدائم
ل ـ ــدى م ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وال ـث ـق ــاف ــة
(يــون ـس ـكــو) الــدك ـتــور ادم الـمــا
ل ــ"ك ــون ــا" ،إن اج ـت ـمــاع الـخـبــراء
الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي ي ـع ـقــد فـ ــي مـقــر
"يونسكو" يقام على مرحلتين
فـ ــي أبـ ــريـ ــل وي ــونـ ـي ــو ،لـفـحــص
م ـشــروع نــص الـتــوصـيــة بشأن
أخالقيات الذكاء االصطناعي.
وذكــر المال أن مـشــروع نص
ال ـتــوص ـيــة سـيـتــم تـقــديـمــه إلــى
المؤتمر العام لليونسكو خالل
دورته المقبلة في نوفمبر .2021

ُ
ً
ً
ً
ً
ج ــدا ،وقــد تـحــدث تغييرا جــذريــا كــافـيــا ،و«سـيـكــون على عاتق
ً
السعودية الحقا ،أن تزيد إنتاجها لتقدير الطلب على النفط،
ً
وهذا جزء مبشر ،لكن يجب أال نعتمد عليه» ،كاشفا أن «شركة
أرامكو تطمح إلى أن تنتج السعودية عام  2030نحو  3ماليين
برميل ،صناعات تحولية مختلفة».
وعن طروحات «أرامكو» ،قال« :اآلن هناك نقاش عن االستحواذ
على  1فــي المئة مــن قبل إحــدى الـشــركــات الــريــاديــة فــي العالم،
ً
وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة
أو الشركة الموجودة في دولة معينة ،وال أستطيع ذكر اسمها،
هناك جزء من أصل أرامكو قد يتحول إلى صندوق االستثمارات
العامة ،وجزء سيطرح طروحات سنوية في السوق السعودي».
وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن،
قــال بن سلمان« :أولــى األولــويــات أن تكون لــدي مالية مستقرة
ً
ً
ً
وقوية ،فأستطيع أن أنفق إنفاقا عاليا جدا وأستنزف مدخرات
صندوق االستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض
معدل البطالة في يوم واحد إلى  3في المئة ،لكن هل هذا مستدام؟
(إذا ح ــدث) ه ــذا ،فـبـعــد  5س ـنــوات سـتـكــون ه ـنــاك مشكلة أكبر
واستنزاف لماليتك ،ولن تكون لديك قدرات وال فرصة للنهوض،
فــا لـشــيء األول ال بــد مــن المحافظة على مالية متينة مستمرة
قوية مستدامة ،والشيء الثاني أن تحافظ على االقتصاد ،لينمو
وينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة».
ً
وردا على سؤال ،أجاب« :صحيح كنا دولة غنية للغاية عندما
كان عدد السكان  6ماليين و 7ماليين ،وكان عندنا  10ماليين
برميل ،اليوم عندك  20مليون نسمة ،وينمو السكان بشكل كبير
ً
ج ــدا ،إذا لــم ن ــوزع أدوات ـنــا ونحافظ على مدخراتنا ونوجهها
ً
للطريق الصحيح فسنتحول يــومــا بعد يــوم إلــى دول ــة أفـقــر...
نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى
ً
نتجاوز هــذه العقبة بعد سـنــوات قليلة جــدا ونصل إلــى نمو،
وازدهار مستمر».
من ناحية أخرى ،شدد على أن «دستورنا هو القرآن وسيستمر
لــأ بــد ،لكننا متى مــا ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم
ّ
معين فمعناه أنـنــا ألـهـنــا الـبـشــر ،فــا تــوجــد مــدرســة ثابتة وال
يوجد شخص ثابت ...وكل فتوى حسب كل زمان ومكان وفهم»،
ً
ً
ً
مشددا على أن «أي شخص يتبنى منهجا متطرفا ،حتى لو لم
ً
ً
يكن إرهابيا ،فهو مجرم يحاسب قانونيا».
وعــن العالقات مع الــواليــات المتحدة ،في ظل إدارة الرئيس
الجديد جو بايدن ،قال« :أكثر من  90في المئة مع إدارة الرئيس
بايدن متفقون عليه في المصالح المشتركة ،واألمور التي نختلف
عليها  10في المئة ،ونعمل على إيجاد الحلول والتفاهمات لها،
وتحييد خطرها على بلدينا وتعزيز مصالحنا».
أمــا عن إي ــران ،فقال إنها «دولــة جــارة ،وكــل ما نطمح إليه أن
ً
تكون لدينا عالقة طيبة ومميزة معها» ،موضحا أن «المملكة ال
تريد أن تكون إيران في وضع صعب ،بالعكس تريدها مزدهرة
وتنمو ،ولدينا مصالح فيها ،ولديهم مصالح عندنا لدفع المنطقة
والعالم للنمو واالزدهار».
وأ ض ــاف أن «إشكاليتنا تكمن فــي التصرفات السلبية التي
تقوم بها طهران؛ سواء برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات
خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج الصواريخ
ً
البالستية» ،مبينا أن «السعودية تعمل مع الشركاء في المنطقة
والعالم إليجاد حلول لهذه اإلشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها،
وأن تكون العالقة طيبة وإيجابية وفيها منفعة للجميع».
وأك ــد أن «الـمـمـلـكــة لــن تقبل أي ضـغــط أو تــدخــل فــي شأنها
ً
الداخلي» ،متطرقا إلى الشأن اليمني« :نتمنى أن يجلس الحوثي
على طاولة المفاوضات مع جميع األقطاب اليمنية للوصول إلى
حلول تكفل حقوق الجميع هناك ،وتضمن مصالح دول المنطقة».
وأردف« :أعتقد أن الحوثي ،ال شك ،لديه عالقة قوية بالنظام
ّ
يمني ،ولديه نزعته العروبية
اإليراني ،لكن الحوثي في األخير
واليمنية ،التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه
ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر».
٢١

ةديرجلا

•
العدد  / 4720الخميس  29أبريل 2021م  17 /رمضان 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات

ِّ
«الصحة» تحصن الجسم اإلعالمي بلقاح «كورونا»

السعيد :الوزارة قادرة على تطعيم مليون شخص خالل شهر

• «الكويت والشعب يدفعان ثمن الصراع غير المسبوق بينهما»
• اقتراح قصر وظيفة القاضي على الرجال إخالل جسيم للمساواة

جانب من حملة تطعيم اإلعالميين أمس

عادل سامي

أن ـج ــزت وزارة الـصـحــة أمــس
تـ ـحـ ـصـ ـي ــن ال ـ ـج ـ ـسـ ــم اإلع ـ ــام ـ ــي
المحلي حـيــال «ك ــورون ــا» ،حيث
ن ـفــذت ظـهــر أم ــس حـمـلــة شاملة
لـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ك ــل

المؤسسات اإلعالمية الحكومية
والخاصة ،وتلقى العاملون في
هذا القطاع التطعيمات في مركز
أرض المعارض بمنطقة مشرف،
ال ـ ـ ــذي ش ـه ــد إق ـ ـبـ ــاال الفـ ـت ــا عـلــى

إدراج «بريجابالين» و«جابابنتين»
ضمن جدول المؤثرات العقلية
أصـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ د .ب ــاس ــل
الصباح ،قــرارا وزاريــا بــإدراج المستحضرات
ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــادت ــي «بــري ـجــابــال ـيــن»
و«جــابــابـنـتـيــن» إل ــى ال ـج ــدول رق ــم  4الـمــرافــق
للقانون رقم  48لسنة  1987في شأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار
بها.
وجــاء فــي الـقــرار ال ــوزاري الــذي حمل الرقم

 47لسنة  2021أن ذلك جاء بناء على توصية
اللجنة المشتركة لتنسيق العمل فــي تنفيذ
أح ـ ـكـ ــام ال ـق ــان ــون ـي ــن رقـ ـم ــي  74ل ـس ـن ــة 1983
و 48لـسـنــة  1987ب ـشــأن مـكــافـحــة الـمـخــدرات
والـ ـم ــؤث ــرات ال ـع ـق ـل ـيــة وت ـن ـظ ـيــم اسـتـعـمــالـهــا
واالت ـ ـجـ ــار ف ـي ـهــا وال ـم ـش ـك ـلــة ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
ال ـ ـ ــوزاري رق ــم  145لـسـنــة  ،2018وب ـن ــاء على
مقتضيات المصلحة العامة.

التطعيم .وأكدت مصادر صحية،
لـ«الجريدة» ،أن التطعيمات أمس
شملت مــا تبقى مــن اإلعالميين
الذين لم يأخذوا التطعيمات من
قبل ،مضيفة ان الوزارة مستمرة
ف ــي ال ـتــوســع بـتـطـعـيــم الـشــرائــح
والفئات بمختلف األعـمــال ،وأن
األ ي ــام القليلة المقبلة ستشهد
تطعيم العاملين فــي المصانع
والشركات الغذائية والمطاعم.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن وزارة
الصحة انتهت مؤخرا من تطعيم
نـحــو  50أل ـفــا مــن الـعــامـلـيــن في
الجمعيات التعاونية والمساجد
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـتــاب ـعــة
لها ،والبنوك وشــركــة المطاحن
الكويتية وغيرها من القطاعات
األخرى.
مـ ـ ـ ــن ناح ـي ـ ـتـ ـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد عض ـ ـ ـ ــو
لجنة اللقاحات في وزارة الصحة،
د .خ ــال ــد الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،أن ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة ال ـم ــوج ــودة ف ــي وزارة
الصحة تستطيع تطعيم مليون

«التحالف الوطني» :خالفات السلطتين
ُّ
تستدعي تدخل القيادة السياسية لحسمها

شخص خالل شهر واحد بشرط
توافر اللقاحات الكافية.
وقـ ــال الـسـعـيــد ،ف ــي رده على
سؤال ألحد متابعيه على «تويتر»
ح ــول الـمــوعــد الــزمـنــي لالنتهاء
من تطعيم المليون الثاني ،وهل
سيتم إعطاؤه في المستشفيات
ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ،إن وزارة ا ل ـص ـح ــة
تعاقدت على ماليين الجرعات،
ل ـك ــن الـ ـت ــوري ــد م ـ ـحـ ــدود ب ـق ــدرة
الشركات في الوقت الحالي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ص ـعــوبــة تــوريــد
اللقاحات المضادة لمرض كوفيد
 -19ألي مــؤ سـســة طبية خاصة
حتى اآلن لصعوبة توافرها على
مستوى العالم.
من جهة أخرى ،أعلنت مديرة
إدارة الـ ـخ ــدم ــات ا ل ـت ـمــر ي ـض ـيــة
بـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،س ـن ــاء ت ـق ـ ّـدم،
تفعيل خدمة الحجز اإللكتروني
ً
لمراجعة االدارة اعتبارا من يوم
األحد المقبل.

شـ ــدد ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي
الــديـمـقــراطــي عـلــى أن مسار
األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ب ـيــن
الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـ ّي ــة
والتنفيذية يستدعي تدخل
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة لحسم
ال ـم ـس ــائ ــل والـ ـخ ــاف ــات بـيــن
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن وفـ ـ ـ ـ ــق األطـ ـ ـ ــر
الــدسـتــوريــة بــأي تـجــاه كــان،
بما يحقق االستقرار وإعادة
مسار العملية السياسية الى
طريقها الصحيح ،مؤكدا أن
الكويت والشعب يدفعان ثمن
هــذا ال ـصــراع غير المسبوق
بين الحكومة والنواب.
وق ــال الـتـحــالــف ،فــي بيان
أمـ ـ ــس ،إنـ ــه ي ـت ــاب ــع األحـ ـ ــداث
منذ بداية الفصل التشريعي
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،وان ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدام أف ـ ــق
الوصول الى حلول للخروج
م ــن األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
تـ ـعـ ـص ــف ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــاد ،والـ ـت ــي
ت ــرت ــب عـلـيـهــا ك ـســر ال ـعــديــد
مـ ــن الـ ـق ــواع ــد ال ــدسـ ـت ــوري ــة،
ومـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ـ ــوائ ـ ــح م ـج ـلــس
األم ـ ــة ،وت ـع ـطــل الـتـشــريـعــات
الــازمــة لـلـخــروج مــن األزم ــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــان ـقــة الـتــي
أض ــرت المشاريع الصغيرة
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا،
واالق ـت ـصــادّ الــوط ـنــي بشكل
ع ـ ـ ــام ،وتـ ـع ــث ــر اإلصـ ــاحـ ــات
السياسية المطلوبة.
وحمل الحكومة ومجلس
األمـ ــة بــرئـيـسـيـهـمــا وجـمـيــع
أعـ ـض ــائـ ـهـ ـم ــا الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـ ـمـ ــا آل ـ ـ ـ ــت ل ــه
األوض ـ ـ ـ ــاع مـ ــن ان ـ ـفـ ــات غـيــر
م ـس ـبــوق ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن

الحكومي والـبــرلـمــانــي ،وخلق
سوابق غير معهودة في مسيرة
الحياة الديمقراطية الكويتية،
و تــأ سـيــس لسلوك يضعف من
م ـه ــام ال ـم ــؤس ـس ــة الـتـشــريـعـيــة
ودورها الرقابي والتشريعي.

جرائم الشرف
من جانب آخر ،دعا التحالف
الــى ســرعــة تعديل التشريعات
ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـم ــا ي ـح ـفــظ ل ـل ـمــرأة
ك ــرام ـت ـه ــا وحـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ب ـع ــد أن
شهدت البالد العديد من جرائم
ال ـق ـت ــل ت ـح ــت إطـ ـ ــار م ــا يـسـمــى
ب ـ ـ «ج ــرائ ــم الـ ـش ــرف» ،ويـ ــرى أن
الـعـقــوبــات الـمـنـصــوص عليها
ف ــي ق ــان ــون ال ـج ــزاء غ ـيــر كــافـيــة
لوقف االع ـتــداء ات على الـمــرأة،
ّ
تشجع على ارتكاب الجرائم
بل
بـحـقـهــن ،ال سـيـمــا أن الـعـقــوبــة
ال تـتـجــاوز السجن لـمــدة ثالث
سنوات أو بغرامة مالية فقط.
ّ
وعبر عن اعتزازه بدور المرأة

الكويتية في شتى المجاالت،
م ـجــددا اسـتـنـكــاره لــاقـتــراح
الـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ب ــه أح ــد ال ـنــواب
بقصر وظيفة القاضي على
الرجال دون النساء ،وهو ما
ي ـعــد إخـ ــاال جـسـيـمــا ل ـمــواد
ال ــدس ـت ــور ال ـت ــي ت ـنــص على
المساواة وعدم التفرقة بين
األفـ ـ ــراد ب ـن ــاء ع ـلــى الـجـنــس،
الفتا الى أن المرأة نجحت في
تجربتها بالسلك القضائي
من النيابة العامة الى مرفق
القضاء.

ّ
تتحمالن
السلطتان
المسؤولية
ّ
السياسية عما آلت
له األوضاع من
انفالت

«الخدمة المدنية» 2670 :فرصة لخريجي الهندسة «التربية» :استقبال طلبات تأجيل أقساط التأمينات
• المطوع لـ ةديرجلا  :احتياجات الديوان بناء على دراسة سوق العمل عبر رابط إلكتروني ومخاطبة المؤسسة بكتب للموظفين الراغبين
● فهد الرمضان
• الظفيري لـ ةديرجلا  :توسعة القبول في التخصصات المطلوبة
•

•

●

يوسف العبدالله
ومحمد جاسم

ّ
تعهد ديوان الخدمة المدنية
بــإي ـجــاد ف ــرص عـمــل لخريجي
الهندسة المسجلين فــي نظام
ال ـمــركــزي لـلـتــوظـيــف ف ــي أق ــرب
وقت ممكن.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت مـ ـ ــديـ ـ ــرة إدارة
تــرتـيــب الــوظــائــف والـمـيــزانـيــة
فــي ال ــدي ــوان ،عــائـشــة الـمـطــوع،
ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
ال ـ ــدي ـ ــوان س ـي ــوف ــر ف ـ ــرص عـمــل
لــ 2670مسجال من تخصصات
الـهـنــدســة فــي طــابــور االنـتـظــار
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،وذل ــك
ح ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــوكـ ـ ـل ـ ــة
بمخاطبة ا لـجـهــات الحكومية
من أجل إلحاقهم بسوق العمل
الحكومي.
وكشفت أن أعداد المسجلين
فــي نـظــام الـتــوظـيــف مــن حملة
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة،
تشمل  924باحثا عن عمل في
ا لـهـنــد ســة الميكانيكية ،و740
في الهندسة الصناعية والنظم،

عائشة المطوع

فايز الظفيري

و 417في الهندسة الكهربائية،
و 258في الهندسة الكيميائية،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن  224بـ ــا ح ـ ـثـ ــا فــي
ه ـن ــدس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،و 107فــي
الهندسة المدنية.
وذك ــرت المطوع أن تصريح
ال ــدي ــوان ال ـخــاص باحتياجات
ســوق العمل مــن التخصصات
م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــق ب ـ ـ ــاالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات
المستقبلية للسنوات الخمس
الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ظ ـ ـهـ ــرت مــن

واقــع دراســة مخرجات التعليم
م ــع اح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق الـعـمــل،
مبينة أن ال ــدي ــوان يـشــدد على
ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة ،مثل
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت والـتـطـبـيـقــي
والجامعات الخاصة بضرورة
مـخــاطـبـتــه ق ـبــل اس ـت ـح ــداث أي
ت ـخ ـص ــص حـ ـت ــى يـ ـت ــم دراس ـ ــة
ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة وال ـم ـس ـم ــى
ً
الوظيفي ،تمهيدا للتوظيف في
القطاع الحكومي.

من جانبه ،أكد مدير جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ،د .ف ــاي ــز
الظفيري ،أن الجامعة تأخذ ما
يحدده ديــوان الخدمة المدنية
م ــن اح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق الـعـمــل
بعين االعـتـبــار ،مشيرا إلــى أن
ال ـج ــام ـع ــة ت ــرك ــز ع ـل ــى تــوسـعــة
الـقـبــول فــي التخصصات التي
يحتاجها الديوان منها لتزويد
سوق العمل بها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،ف ــي
تـصــريــح لـ ـ «ال ـجــريــدة» إل ــى «أن
مـجـلــس الـجــامـعــة أي ـضــا يأخذ
ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار ك ــل م ــا يـبــديــه
ديـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة مــن
أهمية التخصصات ،وخاصة
منها ا لـبــرا مــج العلمية ،فضال
ع ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـق ـل ـيــل ط ــرح
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــان ــي
بطالة وغير مرغوب بها وايضا
القطاع الخاص ال يرغب فيها».

ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــأم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة تــأج ـيــل بـعــض
ً
ال ـم ـب ــال ــغ ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ،وف ـق ــا
لقانون تأجيل األقساط مدة
 6أشهر لمن يرغب في ذلك،

دورة تدريب لمعاوني أمن
المدارس ومرافقي الطلبة
تعمل وزارة التربية على تهيئة عــدد مــن معاوني األمــن
ومرافقي الطلبة للعمل في الميدان المدرسي.
وفي هذا السياق ،قالت الباحثة النفسية ،آمنة بوطيبان ،إن
لهذه الوظيفة دورا مهما وفعاال في اإلطار المدرسي يساهم
في المحافظة على سالمة الطلبة وتخفيف العبء عن الهيئة
التعليمية في المدارس ،مما يجعلهم يتفرغون لجودة التعليم
بشكل أكبر.
وكــانــت إدارة التطوير والتنمية قــد أقــامــت دورة تدريب
متكاملة لشغل وظيفة معاون أمن ومرافق طلبة في الميدان
المدرسي على أيــدي مدربين مختصين ،وذلــك لتغطية كل
ً
مهنيا لهذه الوظيفة عن طريق
االحتياجات التي يحتاجونها
برنامج متكامل وورش مختلفة.

ً
تعيين المطيري عضوا في «تعاونية الروضة» مدة سنة

السداني :نشكر حرص «الشؤون» على تعيين عضو مكمل
●

جورج عاطف

ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـخ ـب ــر «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»
الـمـنـشــور ف ــي ع ــدده ــا ال ـص ــادر،
أم ــس ،بـعـنــوان «ال ـش ــؤون تنهي
إش ـكــال ـيــة ت ـعــاون ـيــة الـ ــروضـ ــة...
بالتعيين» ،أصدر وزير الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة ،وزير
ا ل ـشــؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي
القرار الوزاري رقم (/28ت) لسنة
 ،2021بشأن تعيين أعضاء في
مـجـلــس إدارة جمعية الــروضــة
وحولي التعاونية.
ووف ـقــا لـلـقــرار ،ال ــذي حصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة ،مـنــه،
فإنه تم تعيين مدير إدارة خدمة
المواطن في وزارة الشؤون ،حمد
ً
ال ـم ـط ـيــري ،ع ـض ــوا س ــادس ــا في
مجلس «الــروضــة» ،لينضم إلى
األع ـضــاء الخمسة الموجودين
ً
ح ــال ـي ــا ،ولـ ـم ــدة س ـنــة أو لحين

اج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الس ـت ـك ـمــال
أعـضــاء مجلس اإلدارة متى ما
سمحت السلطات الصحية بذلك،
أيهما أقرب ،على أن يعمل بالقرار
اعتبارا من تاريخ الصدور ،وعلى
ج ـهــات االخ ـت ـص ــاص تـنـفـيــذ ما
جاء فيه كل فيما يخصه.
ّ
وي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار بـ ـع ــد ت ـع ــث ــر
الحلول الــوديــة للخالفات التي
نشبت بين أعضاء مجلس إدارة
الجمعية حول توزيع المناصب،
م ـم ــا أدى إل ـ ــى ع ــرق ـل ــة تـشـكـيــل
للجمعية ،وهو
الهيئة اإلداري ــة
ّ
م ــا ت ــرت ــب ع ـل ـيــه ت ــوق ــف أع ـم ــال
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،الس ـي ـم ــا الـمـتـعـلـقــة
بعمليات البيع والشراء والتوقيع
ّ
الموردين ،وغيرها
على شيكات
مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـخ ــاص ــة
بـعـمـلـهــا ،ح ـيــث ارتـ ـ ــأت الـ ـ ــوزارة
ضــرورة التدخل السريع ،ووفق
األطــر القانونية التي تتيح لها
التعيين دا خ ــل المجلس لكسر

حمد المطيري

خالد السداني

هيمنة فريق ضد آخر ،وإفساح
ال ـم ـج ــال أم ـ ــام ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
الهيئة اإلدارية وإعالن التشكيل.
من جهته ،أعلن رئيس مجلس
إدارة جمعية الــروضــة وحــولــي
التعاونية خالد السداني ،أن قرار
وزير الشؤون االجتماعية يهدف

لتحقيق الصالح ا لـعــام وتلبية
رغبة أغلبية اعضاء مجلس ادارة
ا لـجمعية ،المتمثلة بالمطالبة
بتعيين عضو سادس في مجلس
ادارة الجمعية ،وذلك بعد انتهاء
عضوية  4أعضاء ،وعدم إمكانية
عـقــد انـتـخــابــات تكميلية خــال

الـفـتــرة الـحــالـيــة بسبب جائحة
كورونا.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـس ــدان ــي :لــأســف
ح ـظ ـيــت دع ـ ــوة ان ـع ـق ــاد تشكيل
الهيئة االداري ــة لمجلس االدارة
ب ـ ـعـ ــدم ت ـ ــواف ـ ــق اح ـ ـ ــد االع ـ ـضـ ــاء
لـ ـمـ ـنـ ـص ــب أم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ،م ـم ــا
استدعي مخاطبة وزارة الشؤون
االجتماعية لالستعجال بإحالل
وترشيح عضو مكمل لمجلس
االدارة ،ل ــا سـ ـتـ ـم ــرار بــا ل ـع ـمــل
بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن اي ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات قــد
تتسبب بتعطيل العمل وخدمات
المساهمين وال ـمــورديــن .علما
بأنه قــرار غير ملزم ،وجــاء بناء
ع ـلــى ط ـلــب ورغـ ـب ــة م ــن مجلس
االدارة.
وأك ـ ـ ــد أن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون مــن
ـوزارة
الــوزارة ينبع من حرص الـ
ً
على بقاء العمل التعاوني ًعامة
وج ـم ـع ـيــة ال ــروض ــة خ ــاص ــة في
اسـتـكـمــال مـسـيــرة ال ـن ـجــاح ،كي

تستمر كنموذج يحتذى للعمل
التعاوني الناجح.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـج ـل ــس
االدارة مـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي ا ل ـع ـم ــل
بـ ـك ــل م ـ ــا ف ـ ــي وس ـ ـعـ ــه ل ـل ـح ـفــاظ
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،ال ـت ــي
اس ـت ـم ــرت  50ع ــام ــا م ــن الـتـمـيــز
والصدارة والحفاظ على حقوق
ً
المساهمين وخدماتهم ،فضال
ع ــن ال ـح ـفــاظ عـلــى الـعـمــل ب ــروح
الفريق الواحد ،والمستمدة من
نـ ـج ــاح ــات وج ـ ـهـ ــود م ـتــواص ـلــة
مــن مـجــالــس االدارات الـســابـقــة،
السيما المتعلق حاليا بالخطة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة  2024وال ـت ــي
حققت ص ــدارة جمعية الروضة
وحـ ـ ــولـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ب ــأع ـل ــي
مبيعات فــي تــاريــخ الجمعيات،
ال ــى جــانــب تـكــريـمـهــا مــن وزارة
الشؤون كأفضل جمعية بتقديم
الخدمات االجتماعية للمنطقة
والمساهمين.

بـ ــدأت وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة تتخذ
اإلجــراء ات الخاصة بتطبيق
قرار تأجيل األقساط لبعض
فئات العاملين لديها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت
«الجريدة» أن الوزارة أصدرت
ً
تعميما بشأن ضرورة تقديم
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا
المشمولين ب ـقــرار التأجيل
طـ ـلـ ـب ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ل ـت ــأج ـي ــل
أق ـســاط ـهــم ل ــدى الـتــأمـيـنــات،
لـيـتـسـنــى لـ ـل ــوزارة مـخــاطـبــة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ب ـك ـت ــب رس ـم ـي ــة
بـ ــأس ـ ـمـ ــاء م ـ ــن يـ ــرغ ـ ـبـ ــون فــي
تأجيل اقساطهم مدة  6أشهر
بحسب القرار.

تقديم الطلبات
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن
الـمــؤسـســة اش ـتــرطــت تـقــديــم
صاحب العالقة من العاملين
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وال ي ـ ـ ـ ـ ــزال عـ ـل ــى رأس ع ـم ـلــه
ط ـل ـبــا ش ـخ ـص ـيــا عـ ــن طــريــق
جهة عمله لتأجيل األقساط،
موضحة أن الــوزارة ستعمد
إل ــى وض ــع رابـ ــط إلـكـتــرونــي
على موقعها لتقديم طلبات

الـ ـت ــأجـ ـي ــل ،حـ ـت ــى ال ي ـت ـك ـبــد
الـ ـم ــوظـ ـف ــون عـ ـن ــاء م ــراج ـع ــة
الوزارة.
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا طـ ــق
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة سـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـخـ ـ ــاط ـ ـ ـبـ ـ ــة
التأمينات للموظفين الذين
يـتـبـعــونـهــا ،فـيـمــا سـتـتــولــى
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ف ــي
ا ل ـق ـط ــاع اإلداري مـســؤو لـيــة
مـخــاطـبــة ال ـتــأم ـي ـنــات بـشــأن
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان ال ـ ـعـ ــام
للوزارة واإلدارات المركزية.
يــذكــر أن تــأجـيــل األق ـســاط
ي ـش ـمــل اشـ ـت ــراك ــات ال ـمــؤمــن
عـلـيـهــم ف ــي ال ـب ــاب الـخــامــس
العاملين لحسابهم الخاص،
واشتراكات أصحاب األعمال
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــن األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
وال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـمـ ـل ــوك
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ب ــالـ ـك ــامـ ــل ،إض ــاف ــة
إلـ ــى أقـ ـس ــاط االسـ ـتـ ـب ــدال مــن
ال ـم ـت ـقــاعــديــن الـمـسـتـبــدلـيــن
من معاشاتهم التقاعدية أو
المؤمن عليهم ،والمتقاعدين
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ال ـم ـعــاش
الـمـقــدم والـتــي تشمل صــرف
س ـ ـ ـبـ ـ ــع ص ـ ـ ــاف ـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــات
تقاعدية مقدمة.

«بيت الزكاة» يؤجل أقساط
المستفيدين من القرض الحسن
●

محمد راشد

أعـلــن الـمــديــر ال ـعــام لبيت
ال ـ ــزك ـ ــاة بـ ــال ـ ـنـ ــدب ،ال ــدك ـت ــور
مــاجــد ال ـع ــازم ــي ،أن «الـبـيــت
قرر تأجيل أقساط مستفيدي
ال ـ ـقـ ــرض ال ـح ـس ــن  6أش ـه ــر،
ً
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ق ـ ـ ــرار مـجـلــس
الوزراء بشأن تأجيل أقساط
المواطنين».
وقال العازمي ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إنـ ـ ــه «ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
ت ــوجـ ـه ــات ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة فــي
التخفيف من األعباء المالية
ع ــن األسـ ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة ج ــراء
جــائـحــة (كــوفـيــد  )19 -شــرع
البيت يجري تأجيل أقساط
م ـق ـتــرضــي الـ ـق ــرض الـحـســن
م ــدة  6أش ـه ــر» ،مــوضـحــا أن
«ال ـت ــأج ـي ــل س ـي ـكــون لجميع
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرضـ ـي ــن ال ـم ـل ـت ــزم ـي ــن
ً
بـ ــال ـ ـسـ ــداد بـ ـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن م ــاي ــو

ماجد العازمي

الـ ـ ـق ـ ــادم ،وم ـ ــن ال ي ــرغ ــب فــي
التأجيل فعليه مراجعة فرع
البيت في منطقة سلوى بعد
أخــذ موعد من خــال موقعه
على االنـتــرنــت لتقديم طلب
اس ـت ـمــرار فــي خـصــم القسط
وعدم التأجيل».

4
محليات
«األشغال» :فرش  3ماليين م 2من األسفلت بحلول عيد الفطر
ةديرجلا
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المحسنة»
«ال مالحظات على الطرق المرصوفة بالخلطة
توقعت وزارة األش ـغــال الـعــامــة االنـتـهــاء من
فــرش  3ماليين متر مربع من األسفلت بحلول
عيد الفطر ،مع استمرار الحظر ،خاصة أن العمل
مستمر على مدار  24ساعة ،وهناك متابعة من
الكوادر الكويتية لكل األعمال التي تقوم بها.
وقــال مدير إدارة صيانة محافظة األحمدي
ع ـمــاش الــرش ـيــدي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي على
هــامــش احـتـفــال ال ـ ــوزارة أم ــس األول بمناسبة
االنتهاء من فرش مليوني متر مربع من األسفلت،
بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصيانة
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـصـ ـب ــاح ،إن ال ـم ــرك ــز ال ـح ـكــومــي
للفحوصات يـقــوم بعمل الـفـحــوصــات الــازمــة
لخلطة االسفلت ،بما يتناسب مع أجواء الكويت
والطرق فيها.
وأوض ــح الرشيدي انــه فــي الخلطة الجديدة
تمت إزالة الرمل ،وإضافة مادة البوليمر ،لتحسين
جــودة الخلطة ،ومــن ثم تحسين جــودة الطرق،
متابعا" :نحن في قطاع الصيانة نتسلم الخلطة
بعد إجراء التجارب الالزمة واعتمادها" ،وأشار
الــى وجــود خطة لصيانة الطرق الداخلية ،لكن
سرعة إنجازها مرهون بإقرار الميزانيات المالية.
وأف ـ ــاد ب ــأن ص ـيــانــة مـلـيــونــي م ـتــر مــربــع من

األسـفـلــت ت ـعــادل  280كـيـلــومـتــرا ،أي مــا ي ــوازي
المسافة مــن الـكــويــت للسعودية تقريبا ،الفتا
إلى أن تلك األعمال بــدأت من  7مــارس الماضي
حـ ـت ــى ال ـ ـي ـ ــوم ،وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن شـ ـ ـ ـ ــوارع ال ـك ــوي ــت
مساحاتها كبيرة وتحتاج إلــى صيانة دوريــة
ومتابعة" ،السيما أننا نتحدث عن صيانة من
 6إلى  7ماليين كيلومتر من الطرق الداخلية في
المحافظات".
وذكر الناطق الرسمي باسم الــوزارة والهيئة
العامة للطرق والنقل البري عبدالله العجمي ،في
تصريح مماثل ،أن خطة تطوير ومعالجة الطرق
الرئيسية والداخلية في محافظات الكويت تم
إنجازها بكفاءة وجودة وسرعة في التنفيذ من
قبل فرق قطاع هندسة الصيانة في المحافظات
الست ،بعد اعتماد الخلطة االسفلتية الجديدة
المحسنة في أبريل .2019
وأش ــار العجمي إلــى أنــه تمت االسـتـفــادة من
فترة الحظر وبشكل يومي ،حيث تم تنفيذ أعمال
إص ــاح الـطــرق وال ـشــوارع على عـقــود الصيانة
الجارية ،مبينا انه لم يتم رصد أي مالحظات في
أي م ــن ال ـم ـن ــاط ــق وال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي ت ــم رصـفـهــا
باستخدام الخلطة األسفلتية المحسنة بها.

جانب من فرش أحد الطرق باألسفلت

البيئية» :المنطقة المنزوعة
«المبرة
ً
تشكل مخزونا من األحياء المتنوعة
أكدت المبرة التطوعية البيئية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة أهـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة
عـلــى الـمـنـطـقــة مـنــزوعــة الـســاح

بــالـحــدود الشمالية مــع الـعــراق،
إذ تشكل مخزونا بيئيا وتنوعا
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء ال ـ ـبـ ــريـ ــة

الحيوانية والنباتية بمختلف
أشكالها.
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس نـ ـ ـ ــادي ال ـط ـي ــور
في "المبرة البيئية" خالد الغانم
لـ"كونا" ،إن الحفاظ على الثروات
الـطـبـيـعـيــة ،وال ـت ـن ــوع اإلح ـيــائــي،
والتراث البيئي المحلي ،والتنسيق
بـيــن الـجـهــات التطوعية البيئية
ووزارة الداخلية يسهم في حماية
تراثنا الطبيعي لألجيال القادمة.
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ــان ــم أن الـحـمــايــة
الـ ـص ــارم ــة لـلـمـنـطـقــة ال ـم ـنــزوعــة
واسـ ـتـ ـح ــال ــة دخ ــولـ ـه ــا م ـ ــن قـبــل
العامة أدت إلى انتعاش بيئاتها
الطبيعية بظواهرها المختلفة ،ما
جعلها ملجأ لكثير من الحيوانات
والـ ـطـ ـي ــور ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـض ـغــوط
الـبـيـئـيــة ال ـم ـتــزايــدة ع ـلــى البيئة
ال ـص ـحــراويــة مـمـثـلــة ف ــي الصيد
المفرط والــرعــي الجائر أدت إلى

تدهور النظم البيئية وانحسارها
في المنطقة.
وأوضح أن الفرصة قد سنحت
لفريق الطيور التابع للمبرة من
الدخول إلى المنطقة المنزوعة في
شتاء  ،2021وإجراء مسح ميداني
مبدئي لحصر تنوع األحياء عامة
والطيور وخاصة تعشيشها.
ولفت إلى "الفرق الواضح" بين
الـغـطــاء الـنـبــاتــي خ ــارج المنطقة
المنزوعة وداخلها ،إذ كانت عبارة
ع ــن ب ـســاط أخ ـضــر م ــن الـنـبــاتــات
وال ــزه ــور يـقــابـلــه خـ ــارج الـسـيــاج
أرض جـ ــرداء ،مــا يعطي انطباعا
عــن أهـمـيــة الـحـمــايــة ودوره ـ ــا في
انتعاش الحياة البرية بمختلف
أشكالها ،كما انه تم رصد  25نوعا
من الطيور و 40نوعا من النباتات
البرية.

ً
ً
العقاب تقدم تقريرا مفصال إلنجازات
مركز التعاون إلدارة حاالت الطوارئ
●

عادل سامي

ذكرت الرئيسة السابقة لمركز
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون إلدارة ح ــاالت
الطوارئ وجدان العقاب أن لقاءها
بوزير الكهرباء والماء د .مشعان
العتيبي في مكتبه جاء بمناسبة
انتهاء انتدابها من وزارة الكهرباء
والماء للعمل بمركز إدارة حاالت
ال ـ ـطـ ــوارئ ل ـم ــدة خ ـمــس س ـن ــوات
اسند إليها خاللها مهام مديرة
إدارة ا ل ـت ـخ ـط ـي ــط ب ــا لـ ـم ــر ك ــز ثــم
تكليفها بمهام رئاسة المركز.
وق ــال ــت ال ـع ـق ــاب ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي إن ــه خ ــال ال ـل ـقــاء اطلع
الـ ــوزيـ ــر ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر الـمـفـصــل
الذي أعددته والمتضمن البرامج
والفعاليات التي أنجزها المركز
مـحـلـيــا وإقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا خــال
توليها رئاسة المركز بالتكليف

خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــا م ـ ــي  2019و .2020
وأضــافــت ان العتيبي أثنى على
مـجـهــوداتـهــا الـتــي بذلتها طــوال
 5س ـن ــوات م ــدة عـمـلـهــا بــالـمــركــز
م ــا بـيــن م ــدي ــرة إدارة التخطيط
واالس ـت ـعــداد لـمــدة  3س ـنــوات ثم
س ـن ـت ـيــن ت ــول ــت خ ــال ـه ـم ــا م ـهــام
رئاسته.
وذكرت أن اللقاء تناول االدوار
ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـم ــرك ــز وك ــاف ــة
ا لـجـهــات الحكومية والمنظمات
المدنية فــي دولــة الكويت وكافة
دول مجلس التعاون في العديد
م ــن ق ـط ــاع ــات ال ـع ـمــل الـمـشـمــولــة
بسجل المخاطر االقليمية ووضع
الخطط المناسبة للتعامل معها
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة م ــواط ـن ــي
ومـقـيـمــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي.

ً
مستقبال وجدان العقاب
العتيبي

«الصفا» :حملة لمرضى السرطان في قيرغيزستان
أعلن رئيس مجلس إدارة "الصفا" الخيرية
اإلنسانية محمد الشايع ،استعداد الجمعية،
إلط ــاق حملة ليلة  27رم ـضــان ،تحت شعار
"كــن أملهم" لتنقذ حياتهم ،والتي تهدف إلى
توفير األجهزة والمعدات الطبية للمستشفى
ال ـت ـخ ـص ـصــي لـ ـع ــاج سـ ــرطـ ــان األطـ ـ ـف ـ ــال فــي
قيرغيزستان الذي قامت الجمعية ببنائه على
نفقة المحسنين والمحسنات من أهل الكويت.
وقـ ــال ال ـشــايــع إن "هـ ــذا ال ـم ـشــروع سيمثل

ُ
«الرحمة» تطلق حملة
«إغاثة تكرمهم» غدًا
أعلنت جمعية الرحمة العاملية
إطالق حملتها اإلغاثية "إغاثة
تكرمهم" ،دعمًا للنازحني في
قرى وبلدات الشمال السوري،
غدًا ،ضمن مشروعات حملتها
الرمضانية "بادروا بالخير".
وقال رئيس مكتب سورية
وتركيا في "الرحمة" ،وليد
السويلم ،إن "الحملة تأتي في
ظل أوضاع معيشية وإنسانية
مأساوية ،تعيشها األسر
والعوائل النازحة ،ووسط
أعباء متزايدة فرضتها جائحة
كورونا ،أدت إلى تدهور أوضاع
املخيمات بشكل غير مسبوق".
وأوضح أن حملة "إغاثة
تكرمهم" تستهدف إيصال
املساعدات اإلنسانية ملا يقرب
من  15ألف نازح متضرر
معظمهم من األرامل واأليتام
واملحتاجني ،مبينًا أنها تشتمل
على املساعدات الغذائية
والتعليمية واإليوائية ،من خالل
توزيع الطرود الغذائية ،وبناء
مدرسة ،وتجهيز عشرات البيوت
لألسر والعوائل النازحة.

«النجاة «تطرح حملة
«مخيمات إبصار»
تطرح جمعية النجاة الخيرية
غدا حملة "مخيمات إبصار"
لعالج مرضى العيون ،والتي
تستهدف من خاللها عالج 2500
مريض عمى بالدول الفقيرة.
وقال رئيس قطاع املوارد
والعالقات العامة واإلعالم
بالنجاة عمر الثويني" :سيتم
تنفيذ مخيمات إبصار في 3
دول هي :النيجر وبنغالدش
وتشاد ،وتم اختيار هذه الدول
تحديدًا الرتفاع نسبة اإلصابة
فيها بأمراض العيون بصورة
"مخيفة ومقلقة" ،وعدم توفر
اإلمكانات املالية التي من
خاللها يستطيع املريض إجراء
العملية الجراحية.

إضافة نوعية للمشروعات الخيرية الكويتية
فــي قيرغيزيا فــي ظــل معاناة األطـفــال هناك،
ح ـي ــث ي ـف ـقــد  30فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن ال ـم ـصــاب ـيــن
بمرض السرطان حياتهم ،نتيجة عدم توافر
مستشفيات تخصصية لعالج سرطان األطفال".
وأوضح أن "هذا المستشفى أقيم على نفقة
أهل الكويت بمساحة  4580مترا مربعا ،مقسمة
على  5طــوابــق ،وأم ــا عــن األج ـهــزة والـمـعــدات
التي تنقصه فهي تتمثل في تجهيز :مختبر

أمـ ـ ــراض الـ ـ ــدم ،ومـخـتـبــر الـكـیـمـیــاء الـحـیــویــة
والتشخیصات المناعیة ،ومختبر التحلیالت
المناعیة ،ومختبر التحلیالت الخلویة ،ومختبر
التحلیالت المیكروبیولوجیة ،وقسم تصویر
بــالـمــوجــات الـصــوتـیــة ،بــاإلضــافــة إل ــى توفير
األجهزة والمعدات لغرفة العملیات ،وأجهزة
التنظیر الداخلي ،وأجـهــزة األشعة السينية،
وأجهزة التنفس االصطناعي لغرف العمليات
وغيرها من االحتياجات".

ةديرجلا
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برلمانيات

جلسة خاصة لمكافآت الصفوف األمامية
علي الصنيدح

تداعى عدد من النواب إلى
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب ج ـل ـســة خــاصــة
إلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة مـ ـك ــاف ــآت
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف األمـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ــي
مــواج ـهــة ف ـي ــروس "ك ــورون ــا"،
ورغم تأكيدات النواب ألهمية
م ـكــافــات ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة،
فإنهم شددوا على عدم القبول
بـمـخــالـفــة الــدس ـتــور بـتـجــاوز
استجواب سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المضف" :لــن نقبل بــأن تكون
م ـك ــاف ــآت ال ـص ـف ــوف األمــام ـيــة
وسـ ـيـ ـل ــة ت ــدفـ ـعـ ـن ــا ل ـم ـخــال ـفــة
ال ــدس ـت ــور وال ـق ـب ــول بـتــأجـيــل
استجوابات رئيس الحكومة،
ـارا ألب ـطــال الـصـفــوف
وان ـت ـص ـ ً
األم ــام ـي ــة ن ـت ـقــدم ب ـط ـلــب عقد
جلسة خاصة إلقرار حقوقهم،
بحيث ال تكون االستجوابات
م ــدرج ــة عـلــى جـ ــدول األع ـمــال
ونـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزه ـ ـ ــا بـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة
الدستور".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
د .ح ـس ــن ج ــوه ــر أن م ـكــافــأة
الـ ـصـ ـف ــوف األمـ ــام ـ ـيـ ــة مـطـلــب
مستحق ألبـطــال الـكــويــت في
جائحة كورونا ،وعليه تقدمنا
مع مجموعة من الزمالء بطلب
ع ـقــد جـلـســة خ ــاص ــة إلقـ ـ ــراره،

ويـ ـ ـظـ ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب رئـ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ــائـ ـم ـ ًـا ع ـل ــى جـ ــدول
أعمال الجلسة العادية القادمة.
من جانبه ،قال النائب مهند
الـ ـس ــاي ــر "حـ ـت ــى ال ُت ـس ـت ـخــدم
مكافأة الصفوف األمامية أداة
ل ـت ـصــويــرنــا ف ــي م ــوق ــف ضــد
أبـ ـط ــال (الـ ـج ــائـ ـح ــة) ،تـقــدمـنــا
ب ـط ـل ــب عـ ـق ــد ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة
إلقرارها ،فلن نقبل المساومة
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
وحقوقهم".
بــدوره ،قال النائب د .حمد
روح الــديــن" :أبـطــال الصفوف
األمامية مــازالــوا يعملون في
ـان ،وتـعـ ّـمــد
مــواقـعـهــم بـكــل ت ـف ـ ٍ
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ت ـ ــأخـ ـ ـي ـ ــر ص ـ ــرف
مكافآتهم هــو ن ـكــران لجميل
صنعهم ،وعــدم تنفيذ وصية
األمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ــراحـ ـ ــل ،وتـ ـبـ ـي ــن أن
الـحـكــومــة غـيــر ج ــادة بصرف
ه ــذه الـمـكــافــآت ،وات ـضــح ذلــك
جليا لعدم إدراجها في جدول
ً
أع ـمــال جلسة ال ـثــاثــاء ،وهــذا
ال ـط ـلــب ال ـم ـس ـت ـحــق إلن ـصــاف
أبطالنا".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
د .عـبــدالـعــزيــز الـصـقـعـبــي إن
"مكافأة الصفوف األمامية حق
ألبـطــالـنــا ف ــي ال ـجــائ ـحــة ،ولــن
نسمح للحكومة باستغاللها

القطان :ندعو الحكومة للحضور
ً
إنصافا للصفوف األولى
أعـلــن الـنــائــب د .عـلــي الـقـطــان أن ــه سيتقدم
مع مجموعة من النواب بطلب جلسة خاصة
إلقـّـرار مكافأة الصفوف االمامية ،بعد أن كان
ً
حضر طلبا موقعا من عشرة نواب لفتح باب
ما يستجد من اعمال الدراج تقرير الميزانيات
بشأن مكافات الصفوف االمامية ،على هامش
جلسة الثالثاء (أمس األول).
جاء إعالن القطان بتقديم طلب عقد الجلسة
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـع ــد أن ف ـش ــل ال ـم ـج ـلــس ف ــي عـقــد
جلسته ،مضيفا« :وأحذر لجنة الميزانيات من
التعطيل او التسويف».
وقــال الـقـطــان ،فــي تصريح صحافي أمــس:
ً
«من منطلق الشفافية امام الشعب الكويتي وبرا
بالقسم تقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة إلقرار

مكافآت الصفوف األمامية ،ونطالب الحكومة
بالحضور ا لــى الجلسة المفصلية إلنصاف
إخ ــوانـ ـن ــا م ـم ــن ق ــدم ــوا أرواح ـ ـهـ ــم وصـحـتـهــم
وأسرهم لحمايتنا من هذا الوباء.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .هـ ـش ــام ال ـص ــال ــح:
«أع ــزائ ــي أب ّـطــال ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة ،تقدمت
بمقترح موقع من عشرة نواب الستعجال قرار
لجنة الميزانيات وإق ــراره في جلسة الثالثاء
إلنصافكم ،ولكن حصل ما حصل ،وعلى ذلك
سنكون سباقين وسنتقدم مــع مجموعة من
الزمالء بطلب عقد جلسة خاصة إلقرار مكافأة
ً
الصفوف االمامية ،آمــا من الجميع التعاون
ً
تقديرا لتضحياتكم».

صناديق انتخابات مجلس 2020
في عهدة «الداخلية»

س ـل ـمــت األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة أم ــس
صـنــاديــق االق ـت ــراع للفصل الـتـشــريـعــي ال ـســادس
عشر إلــى وزارة الــداخـلـيــة ،بعد انـتـهــاء المحكمة
الدستورية من البت في الطعون االنتخابية ،وذلك
ً
عمال بأحكام القانون رقم ( )35لسنة  1962بشأن
انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وتسلم الصناديق ممثل وزارة الداخلية النقيب

عبدالله المضف

ك ـ ــذر يـ ـ ـع ـ ــة وأداة ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة
ع ـلــى ان ـت ـهــاكــات ـهــا ال ـصــارخــة
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،ف ـح ـق ــوق ال ـن ــاس
ومكتسباتهم فوق أي اعتبار،
وعليه تقدمنا ومجموعة من
ال ـ ــزم ـ ــاء ب ـط ـل ــب ع ـق ــد جـلـســة
خاصة لتكريم أبطال الصفوف
األم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وس ـ ـ ــرع ـ ـ ــة إقـ ـ ـ ـ ــرار
مكافأتهم".
ب ــدوره ،قــال النائب مهلهل
المضف إن "مكافآت الصفوف
األم ــام ـي ــة اس ـت ـح ـقــاق ألب ـطــال
الكويت ،ولن نسمح للحكومة
ورئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ب ــالـ ـت ــاع ــب فـيـهــا
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا ك ـ ـسـ ــاح فــي
المواجهة السياسية".
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ـصـ ـ ــه :ط ـل ــب
عقد جلسة خــا صــة لمناقشة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع بـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ب ـف ـتــح
اع ـت ـمــاد إض ــاف ــي بـمـيــزانـيــات
الوزارات واإلدارات الحكومية
المالية  ٢٠۲۱ - ۲۰٢٠المتعلقة
ب ـم ـكــافــأة ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة
في مواجهة فيروس كورونا،
ـادا الــى نــص ال ـمــادة ٧٢
اس ـت ـنـ ً
من الالئحة الداخلية لمجلس
األمة ،والتي تنص على اآلتي:
يدعو الرئيس المجلس لعقد
جلساته قبل المواعيد المقررة
لعقدها بثمان وأربعين ساعة
عـلــى األقـ ــل ،مــع إرفـ ــاق جــدول
بــأعـمــال الـجـلـســة وال ـمــذكــرات
وال ـم ـش ــروع ــات ال ـخــاصــة بها
إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس
لالجتماع قبل موعده العادي،
إذا رأى ضرورة لذلك ،وعليه أن
يدعو اذا طلبت ذلك الحكومة
أو عـشــرة أع ـضــاء عـلــى األق ــل،
ويحدد في الدعوة الموضوع

حمد روح الدين

علي القطان

مهلهل المضف

قالوا
• عبدالله المضف :إقرار حقوقهم دون مخالفة الدستور بتجاوز االستجوابات
• روح الدين :تعمد الحكومة تأخير صرفها نكران لجميل صنعهم
• مهلهل المضف :لن نسمح للحكومة بالتالعب فيها واستخدامها
كسالح في المواجهة السياسية
• الصقعبي :ال الستغاللها ذريعة وأداة للتغطية على انتهاكات السلطة التنفيذية
الـمـطـلــوب عــرضــه ،وال تتقيد
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ال ـم ـس ـت ـع ـج ـلــة
بالثمانية واألر ب ـع ـيــن ساعة
المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ،وإذا اجلت الجلسة
ليوم غير معين كان االجتماع
في يوم الثالثاء التالي ،وذلك
م ـ ــع مـ ـ ــراعـ ـ ــاة احـ ـ ـك ـ ــام ال ـ ـمـ ــادة
السابقة ما لم يحدد الرئيس
موعدا غيره ،وعليه فإننا نقدم
ً
هذا الطلب لعقد جلسة خاصة
تحضرها الحكومة لمناقشة
المشروع بقانون بفتح اعتماد
إضــافــي بميزانيات ال ــوزارات
واإلدارات الحكومية المالية
 ۲۰۲۱ - ٢٠٢٠المتعلقة بمكافأة
الصفوف األمامية في مواجهة
فيروس كورونا.
وقدم الطلب كل من النواب:
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـض ــف ،د .حسن
جوهر ،مهلهل المضف ،مهند

الـســايــر ،د .حمد روح الــدیــن،
د .ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ال ـص ـق ـع ـبــي،
د .ص ــال ــح الـ ـش ــاح ــي ،خــالــد
مــؤنــس ،مـبــارك الـعــرو ،وفايز
الجمهور.

الطلب الثاني
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـق ــدم مـجـمــوعــة
ثانية مــن ال ـنــواب بطلب عقد
جلسة خاصة مستعجلة إلقرار
صـ ــرف ال ـم ـك ــاف ــآت لـلـصـفــوف
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـص ــه:
باإلشارة إلى الموضوع أعاله،
و نـظــرا لتعطل انعقاد جلسة
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة بـ ــاألمـ ــس ي ــوم
الثالثاء الموافق ،2021/4/27
ل ــأسـ ـب ــاب الـ ـمـ ـع ــروف ــة ،حـيــث
كــان من المقرر أن يتم تقديم
ط ـلــب م ـق ــدم م ـنــا ومـ ــن بعض
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب الع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ص ـ ــرف

مطيع يسأل وزير الصحة
عن عودة الطلبة للمدارس

حسن الصراف ومن إدارة شؤون االنتخابات حسن
العجمي.
وتسلم الصناديق ممثال وزارة الداخلية من إدارة
شؤون االنتخابات النقيب حسن الصراف وحسن
العجمي ،وذلك بحضور اعضاء لجنة تسلم وتسليم
صناديق االقتراع من األمانة العامة لمجلس األمة
علي العلي والنقيب إبراهيم شهاب وعلي قاسم.

عبدالعزيز الصقعبي

ً
ّ
وجه النائب د .أحمد مطيع سؤاال
إلــى وزي ــر الـصـحــة ،الـشـيــخ د .باسل
"طالعتنا الصحف
الحمود ،قال فيه:
ُ
المحلية بتصريحات نسبت لوزير
ال ـص ـحــة ي ــؤك ــد فـيـهــا ع ـ ــودة الـطـلـبــة
للمدارس في شهر سبتمبر المقبل،
ثــم خ ــرج الــوزيــر لـيـصـ ّـرح متراجعا،
حيث ذكر أن هذا الكالم مرتبط بمدى
الـتــزام الـشــركــات المنتجة اللقاحات
بتوريد الكميات المتفق عليها من
الجرعات إلى الكويت ،وإننا سنصل
فــي عـيــد الـفـطــر الـمـقـبــل إل ــى تطعيم
مليون شخص".
وقال" :هل هناك خطة فعلية لوزارة
الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية
لعودة الطلبة للمدارس تضمن حماية
الـطـلـبــة مــن اإلص ــاب ــة بــالـفـيــروس ثم
نـقـلــه ألهــال ـي ـهــم؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب ،فيرجى تزويدي بنموذج
مــن هــذه الـخـطــة ،ومــا األس ــاس الــذي
بنى عليه الوزير قرار عودة المدارس
ف ــي ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر تـ ـح ــدي ــدا؟ وم ــا
السند العلمي أو الصحي والقانوني
الذي اعتمده الوزير في ربط العودة
للمدارس بتوافر اللقاحات ،خصوصا
أن ال ـن ـس ـبــة ال ـك ـب ــرى م ــن ال ـط ـل ـبــة لم
ّ
يصلوا إلــى الـســن الـتــي تمكنهم من
أخذ اللقاح؟
وتــابــع مطيع :هــل اعتمدت وزارة

أحمد مطيع

الصحة خطة ُمحكمة وآلية مدروسة
مبنية على أســس علمية وإج ــراء ات
صـحـيــة وق ــائ ـي ــة لـلـمــرحـلــة الـحــالـيــة
والمرحلة المقبلة فــي ظــل االنتشار
العالمي للفيروس؟ إذا كانت اإلجابة
بــاإليـجــاب ،يــرجــى تــزويــدي بصورة
ضوئية من الخطة وجميع محاضر
االجتماعات السابقة العتماد الخطة
والمشاركين في إعدادها واعتمادها،
ول ـ ـمـ ــاذا ال ي ـخ ــرج الـ ــوزيـ ــر بـمــؤتـمــر
صحافي رسمي يبين الخطة ويشرح
آلية تنفيذها بشفافية ووضوح كي
ال يفقد الـمــواطـنــون ثقتهم بـقــرارات
الوزارة؟

الميزانية المخصصة لمكافآت
ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة ف ــي تلك
الجلسة ،بعد أن يتم إقرارها
مـ ــن ق ـب ــل ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي ع ـلــى
ه ــام ــش ال ـج ـل ـس ــة ،ب ـن ــاء عـلــى
م ــا ت ـقــدمــت ب ــه ال ـح ـكــومــة من
مشروع بقانون بفتح اعتماد
اضــافــي بميزانيات ال ــوزارات
واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة لـلـعــام
( ،)2021/2020وعــرضــت على
اللجنة الـمــذكــورة ولــم تقرها
ل ـ ــآن ،وح ـي ــث إنـ ــه ت ــم تــأجـيــل
جـ ـلـ ـس ــات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة لـمــا
بعد عيد الفطر ،مما قد يؤدي
إلى المزيد من تعطيل حقوق
مستحقي هذه المكافآت دون
وجه حق.
ون ـ ـحـ ــن ال ـم ــوق ـع ـي ــن أدنـ ـ ــاه
ن ـطــالــب بـعـقــد جـلـســة خــاصــة
ب ـ ـمـ ــو جـ ــب ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )72مــن

ال ــائ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لمجلس
األمـ ــة ،وذل ــك قـبــل عـيــد الفطر
الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد صـ ـ ــرف ال ـم ـك ــاف ــآت
بصورة عاجلة.
ونبرأ أمام الشعب الكويتي
وم ـس ـت ـح ـق ــي الـ ـمـ ـك ــاف ــآت مــن
أي ت ـع ـط ـيــل أو ت ـس ــو ي ــف فــي
حال ضياع حقوق مستحقي
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،بـسـبــب
أغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ش ـ ـخ ـ ـصـ ــان ـ ـيـ ــة م ــن
البعض ،والله على ما نقوله
شهيد.
مـ ـق ــدم ــو ال ـ ـط ـ ـلـ ــب :د .ع ـلــي
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرسـ ـ ــول ،د.ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
ال ـط ــري ـج ــي ،سـ ـع ــدون ح ـم ــاد،
حمد الهرشاني ،حمد الحمد،
د.هـ ـ ـش ـ ــام ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،د.خـ ــالـ ــد
العنزي ،خليل الصالح ،ناصر
الدوسري ،د.حمود العازمي.

الراجحي :ترشيحات «الطيران المدني»
ال تستقيم مع ادعاء الحكومة اإلصالح
قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد الـ ــراج ـ ـحـ ــي إن
تــرش ـي ـحــات ال ـط ـي ــران ال ـمــدنــي األخ ـيــرة
للمناصب القيادية ال تستقيم مع ادعاء
رئيس الحكومة االصالح.
وأضــاف الراجحي في خطاب موجه
الــى نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر :لن نقبل بظلم
ابناء اإلدارة ،وإنصاف الكفاءات امر بيدك
اآلن ،تأكد من المرشحين واعدل بينهم
ً
ولن تكون بعيدا عن المساءلة السياسية،
وننتظر اإلجابة ولكل حادث حديث.
ووجـ ــه سـ ــؤاال بــرلـمــانـيــا ال ــى الــوزيــر
الجابر قال فيه :هل تم ترشيح أي موظف
من قبل اإلدارة العامة للطيران المدني
لمنصب نائب مدير عام (وكيل مساعد)؟
وهل تمت مخاطبتكم بهذا الخصوص؟
وهـ ــل ت ـمــت م ـخــاط ـبــة م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية مــن قبلكم أو مــن قبل الطيران
المدني بأسماء مرشحين لتولي منصب
نائب مدير عام في الطيران المدني وذلك
لتقديم اختبارات المناصب القيادية؟
وت ــاب ــع :ف ــي حـ ــال اإلج ــاب ــة بـنـعــم عن
السؤال األول أو الثاني يرجى تزويدنا
بأسماء من تم ترشيحهم مع المسميات
الوظيفية لكل منهم ،وهل هم موظفون
فــي اإلدارة ام موظفون بعقود خاصة؟

وكــذلــك افــادتـنــا بـعــدد سـنــوات خبرتهم
ف ــي الـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـمــرشــح ل ــه كل
م ـن ـه ــم وكـ ــذلـ ــك س ـ ـنـ ــوات خ ــدم ـت ـه ــم فــي
اإلدارة الـعــامــة للطيران الـمــدنــي .وقــال:
في حال اإلجابة بنعم عن السؤال األول
أو الثاني يرجى تزويدنا بأسماء مدراء
اإلدارات في القطاعات التي تم ترشيح
أشخاص آخرين لها ،مع تزويدنا كذلك
بالخبرة الوظيفية لكل منهم وسنوات
خدمتهم فــي الطيران المدني واسباب
عدم ترشيحهم لشغل تلك المناصب أو
تقديم اختبار القياديين اســوة بمن تم
ترشيحهم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ــم
ترشيحهم هل هم مثبتون في إداراتهم
أم لــم يتم تثبيتهم؟ وهــل حصلوا على
ال ـ ـتـ ــدرج ال ــوظ ـي ـف ــي ف ــي إداراتـ ـ ـه ـ ــم عـنــد
ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى م ـن ـصــب م ــدي ــر إدارة
باإلدارة العامة للطيران المدني؟

«التعليمية» :لم نتسلم تقارير «التربية» بشأن اختبارات الصف الثاني عشر

ً
المطر :الدول اتجهت إلى عقد االمتحانات «أونالين» مع تفشي الوباء حاليا
●

فهد تركي

قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب
د.ح ـمــد الـمـطــر إن اللجنة لــم تتسلم مــن وزارة
التربية تقريرين كــان مــن المفترض تسلمهما
األح ــد ال ـمــاضــي بـخـصــوص اخ ـت ـبــارات الصف
الثاني عشر.
وأوضح المطر في تصريح صحفي بمجلس
األمــة أن التقرير األول يختص باالستعدادات
وم ــدى جــاهــزيــة ال ـ ــوزارة لــاخـتـبــارات وطبيعة
االختبارات ،والتقرير الثاني عن الوضع الصحي،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة وص ـل ـت ـهــا ال ـع ــدي ــد من
الشكاوى حول عدم جاهزية المدارس.
و قــال المطر :علينا ان نأخذ بعين االعتبار
التجارب األخــرى في السعودية وتركيا ودول
أوروبية والتي اتجهت الى االختبارات االونالين
مراعاة لظروف تفشي الوباء حاليا ومنها من
أعلن عــن حظر شــامــل ،مضيفا :نحن لدينا 80
ألــف طــالــب وطــالـبــة ومعلم ومعلمة وه ــذا عدد
كبير وسيكون فيه اختالط.

وتـ ـس ــاء ل ال ـم ـطــر ع ــن مـ ــدى اس ـت ـع ــداد وزارة
التربية وخططها حال قررت السلطات الصحية
عدم امكانية إقامة االختبارات الورقية ،مبينا ان
"أسر الطلبة أصبحت تحت ضغط نفسي وأسعار
الدروس الخصوصية وصلت الى  50دينارا".
وأعرب عن رفضه أي توجه لتأجيل االختبارات
وتعطيل مستقبل الشباب والتحاقهم بالبعثات
الداخلية والخارجية.
وقال المطر :إذا كان هناك خوف من التضخم
في الدرجات فجامعة الكويت محصنة باختبار
القدرات ،وأيضا يجب ان يكون هناك اختبارات
قدرات للبعثات الداخلية والخارجية.
وط ــال ــب بـتـنـسـيــق ال ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـش ــأن خـطـطـهــا
لــاخ ـت ـبــارات م ــع الـلـجـنــة الـتـعـلـيـمـيــة بــاعـتـبــار
اللجنة البرلمانية شريكة في هذا القرار ،وفقا
لصالحياتها الرقابية والتشريعية.
وأضاف أن "تعديل القرارات الخاطئة أفضل من
اإلصرار عليها في ظل عدم استقرر الوباء مراعاة
وحفاظا على صحة الطالب واعضاء التدريس".

اجتماع سابق للجنة التعليمية
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محليات
«العربي لمكافحة المخدرات» :قلقون من التوسع بتهريبها باتجاه دولنا
ةديرجلا
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محاوالت لتهريب  55مليون حبة مخدرات من لبنان إلى السعودية منذ يناير 2020
عادل سامي

أكد االتحاد العربي لمكافحة
المخدرات ،أن «قضية سوء
ُ
استخدام العقاقير تعد من
أكبر التحديات التي تهدد
التنمية في بالدنا العربية ،ال
سيما أنها موجهة بشكل
خاص إلى فئة الشباب ،الذين
هم مصدر الوقود وأمل
المستقبل».

أعرب االتحاد العربي لمكافحة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ع ــن ق ـل ـقــه م ــن أخ ـبــار
ال ـتــوســع ف ــي ت ـهــريــب ال ـم ـخــدرات
ب ــاتـ ـج ــاه دول ال ـخ ـل ـي ــج والـ ـب ــاد
الـعــربـيــة ،وال ـتــي تتبناها جهات
معروفة في بعض البالد العربية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـصـ ــف ب ـ ـهـ ــا األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات
السياسية.
وفي إعالن مشترك بين رئيس
االتحاد العربي للوقاية من اإلدمان
د .أحمد أبوالعزايم ،بمقر االتحاد
ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،وبـ ـي ــن األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لــاتـحــاد د .خــالــد الـصــالــح ،بمقر
األمانة بالكويت ،أكدا أن ذلك يشكل
"ب ــؤرة خطيرة في وطننا العربي
تعمل على تدمير شبابنا الواعد في
مجلس التعاون الخليجي ،وكذلك
بقية البالد العربية".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن قـ ــائ ـ ـمـ ــة
المضبوطات التي حاولت دخول
السعودية من لبنان تعكس خطورة
الوضع ،والهجمة المنظمة لتدمير
ش ـبــاب الـمـنـطـقــة ،فـمــا بـيــن يناير

 2020ح ـت ــى أ ب ــر ي ــل  2021تمت
محاوالت تهريب أكثر من  5ماليين
حبة مخدر في فاكهة الرمان ،وأكثر
مــن  25مليون حبة فــي صناديق
العنب ،وأكـثــر مــن  4ماليين حبة
في فاكهة التفاح ،و 6ماليين في
البطاطا ،و 15مليون حبة مخدر في
شحنة عنب ،وهذه الكميات تعكس
مقدار االستهداف والحاجة ُ
الملحة
للتصدي لهذا الهجوم الخطير.
وأك ــد االت ـحــاد أن "قضية سوء
ُ
اسـتـخــدام العقاقير تعد مــن أكبر
التحديات التي تهدد التنمية في
بالدنا العربية ،السيما أنها موجهة
بشكل خاص إلى فئة الشباب الذين
هم مصدر الوقود وأمل المستقبل".

حبوب الهلوسة
وكشف االتحاد عن أن "الدراسات
الـتــي نـشــرت ح ــول ال ـم ـخــدرات في
عالمنا العربي كشفت زيادة كبيرة
في تعاطي حبوب الهلوسة ،وأيضا
انتشار السموم البيضاء التي يتم

توجيهها إلــى ال ــدول الغنية ،كما
ربطت الــدراســات بين الــزيــادة في
ظاهرة العنف ومعدالت الجريمة
وبين التوسع في تهريب المخدرات
وتوزيعها داخل المجتمعات".
وأشار إلى أن الدراسات كشفت
عن أن هناك زي ــادات ملموسة في
تعاطي تلك الـمـخــدرات فــي فئات
كانت بالماضي شبه محمية ،وهما
الـنـســاء واألط ـف ــال دون الـســادســة
عـشــر ،وه ــذه ال ــزي ــادات تثير قلق
القائمين على االتحاد ،ألن صغار
السن يتم استغاللهم وتجنيدهم
باستخدام المخدر لالنضمام إلى
جماعات إرهابية تسعى إلى نشر
الجريمة والعنف داخل المجتمعات
العربية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد أن غـ ـي ــاب
الـحـكــومــات المستقرة فــي بعض
البالد العربية والتي تعصف بها
األزمـ ــات االقـتـصــاديــة دفـعـهــا إلــى
الـسـمــاح أو الـتـغــاضــي عــن زراع ــة
القنب ألسباب عديدة ،وقد ساهم

هـ ـ ــذا ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي ال ـت ــوس ــع
فــي زراع ــة الـمـخــدرات ومـحــاوالت
تصديرها لـلــدول المستقرة ،مما
يـشـكــل ضـ ــررا كـبـيــرا لـشـبــاب تلك
الدول.

اجتماع طارئ
وطالب االتـحــاد بـضــرورة عقد
اجتماع طــارئ لـلــوزراء المعنيين
ضمن الجامعة العربية ،من أجل
بحث ظاهرة التهريب الموسعة،
ومن يقف وراءها والعمل الجماعي،
للحد من تلك الظاهرة حماية لألمن
العربي.
َّ
وحذر االتحاد العربي لمكافحة
المخدرات من اتجاه بعض الدول
للسماح بزراعة القنب ،وهو "األمر
الخطير الذي ُيعد نذير سوء على
ش ـبــاب أم ـت ـنــا" .وط ــال ــب االت ـح ــاد،
وهــو مؤسسة تطوعية للتوعية
والــوقــايــة وال ـعــاج ،بالتوسع في
ب ــرام ــج ال ـتــوع ـيــة ال ـمــوج ـهــة ضد
تعاطي المخدرات والتي قلصتها

الحبوب المخدرة المهربة بالرمان من لبنان إلى السعودية
أزم ــة ك ــورون ــا ط ــوال ع ــام ونصف
العام ،مشيرا إلى أن انتشار المخدر
يكون ضحاياه أضـعــاف ضحايا
الفيروسات ،كما أنه أهم عامل يدمر

السالم االجتماعي ألي مجتمع.
وشـ ـ ــدد االت ـ ـحـ ــاد ع ـل ــى مــوقـفــه
ال ــداع ــم للسعودية فــي ات ـخــاذ كل
الـتــدابـيــر للحد مــن خـطــر تهريب

ال ـم ـخــدرات عبر ح ــدوده ــا ،مثمنا
م ــواقـ ـفـ ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــادة ف ـ ــي ح ـم ــاي ــة
مواطنيها والمقيمين فيها.

طلبة «تدريب التطبيقي» :عدم إدراج الفصل «المهندسين» :عضوية الجمعية ال تتعارض مع
صرف مكافأة الخريج المسجل بـ «القوى العاملة»
الصيفي في المعاهد ظلم لنا
•

أحمد الشمري

على الرغم من استقطاب ديوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة للتخصصات
الفنية من المعاهد التدريبية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب لـتــزويــد س ــوق العمل
ب ــال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـم ــدرب ــة،
ف ـ ــإن إدراج ال ـف ـص ــل ال ـت ــدري ـب ــي
الصيفي في المعاهد التدريبية
بـ ـ ـ "ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" أصـ ـب ــح مـطـلـبــا
ط ــابـ ـي ــا ،أس ـ ـ ــوة ب ــزم ــائ ـه ــم فــي
الـكـلـيــات التطبيقية ،وتـســاء لــوا
ع ــن أس ـب ــاب ع ــدم إدراج الـفـصــل
التدريبي الصيفي لهم ،مؤكدين
ان عدم ادراحه ظلم لهم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
لـ "الجريدة" إلى أن إدراج الفصل
ال ـتــدري ـبــي الـصـيـفــي يـســاهــم في
ت ـق ـل ـيــل م ـ ــدة ت ــأخ ــر ال ـط ــال ــب عــن
التخرج ،مشيرين إلى أن المعاهد
التدريبية تقوم بتخريج الطلبة
وفقا لنظام الدبلوم ،وفي المقابل
ّ
يتخرجون بنفس
طلبة الكليات
هــذا الـنـظــام ويتمتعون بــدراســة
الفصل الصيفي دون أية عوائق
تذكر .وتساءل الطلبة" :لماذا يتم
تمييز طلبة الكليات عن زمالئهم
في المعاهد؟!" ،الفتين إلى أن طلبة
ال ـك ـل ـيــات ل ـهــم ال ـح ــق ف ــي اخـتـيــار
الشعبة الدراسية والــوقــت ،بينما
طـلـبــة ال ـم ـعــاهــد ي ـح ـص ـلــون على
جدول دراسي ثابت!
"الجريدة" التقت مجموعة من

الـطـلـبــة ال ـم ـتــدرب ـيــن ف ــي مختلف
مـعــاهــد الـهـيـئــة ،وج ـ ــاءت آراؤهـ ــم
كالتالي:
بـ ــدايـ ــة ،ق ـ ــال ط ــال ــب تـخـصــص
تفتيش جمركي في الهيئة أحمد
وليد الجنيدي" ،إن إدراج الفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ف ــي المعاهد
التدريبية يساهم في تقليص المدة
ّ
ّ
التخرج
ويسهل من عجلة
الدراسية،
بأسرع وقت دون قضاء وقت طويل
في الدراسة".
وطالب الجنيدي إدارة التطبيقي
بضرورة أن يكون للطلبة حرية في
اختيار الشعب الدراسية والوقت
المناسب بما يتوافق مع ظروفهم،
مشيرا إل ــى أن ال ـجــدول الــدراســي
الثابت يلزم الطلبة بالدراسة عند
أستاذ ّ
معين دون اختيار!
مــن جانبه ،ذكــر طالب المعهد
العالي لالتصاالت والمالحة مانع
عبدالله الـسـعــدون ،أن "الصيفي"
لطلبة المعاهد يخفف من الضغط
الدراسي في الفصول االعتيادية،
ألن المحاضرات الدراسية تكون في
أوقات قريبة خالف طلبة الكليات
الذين يتمتعون بتوزيع جداولهم
الدراسية".
وت ــاب ــع الـ ـسـ ـع ــدون أن أع ـضــاء
الهيئة التدريبية ليس لديهم مانع
مــن تــدريــب الطلبة خ ــال الفصل
الصيفي مقابل مكافأة تعطى لهم،
متشائال :لكن "لماذا ال يتم تفعيل
هذا المقترح بأسرع وقت ممكن؟!"
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أشـ ـ ـ ـ ــار ط ــال ــب

العتل واألنصاري بحثا تقييم المهندسين غير الكويتيين

مانع السعدون

أحمد الجنيدي

المعهد العالي للخدمات اإلدارية،
عـبــدالـعــزيــز ال ـص ـقــري ،إل ــى الـمــدة
الدراسية في المعاهد تنطلق من
عامين تدريبيين وتدريب ميداني،
فـ ــإذا تـمــت إض ــاف ــة فـصــل دراس ــي
ص ـي ـف ــي واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل لـكــل
طالب ،فمن الممكن أن تكون المدة
الدراسية فيها سنتان ،وبالتالي
ت ـخ ـفــف م ــن األع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ــوج ــودة
ب ــال ـه ـي ـئ ــة ،م ـض ـي ـفــا أن الـ ـج ــدول
ال ــدراس ــي ال ـثــابــت لـيــس عـ ــذرا في
طرح الفصل الصيفي ،في ظل توافر
جميع اإلمكانات من قبل المعاهد
على طرحه.
أم ــا الـطــالــب محمد ســالــم ،فقد
استغرب التمييز بين طلبة المعاهد
عن زمالئهم طلبة الكليات الذين
ّ
بحرية اختيار جداولهم
يتمتعون
الدراسية ،على الرغم من تمتعهم

ب ـن ـف ــس ال ـ ــدرج ـ ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة فــي
المستقبل الوظيفي ،والتي تنطلق
ّ
م ــن ال ــدرج ــة ال ـخــام ـســة ف ــي ســلــم
الوظائف ،مشيرا إلــى أن الجدول
الدراسي الثابت يشكل عائقا أمام
طلبة المعاهد في "التطبيقي".
وفــي جانب مكاتب التسجيل
ب ـ ــأح ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد أحـ ــد
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـ ــأن ع ـم ـل ـيــة إدراج
ف ـص ــل دراسـ ـ ـ ــي ص ـي ـفــي ت ـح ـتــاج
إلى ميزانية كاملة ،وإلغاء فكرة
طرح الجداول الدراسية الثابتة،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـج ــدول ال ــدراس ــي
الـثــابــت ُّ يـســاهــم فــي الـتـقـلـيــل من
أزمة الشعب التي يعانيها طلبة
الكليات ،موضحا أن بعض كليات
التطبيقي تتمنى إدراج الجدول
بسبب معاناتها
الدراسي الثابت ُّ
الشديدة من أزمة الشعب المغلقة.

أ كــد رئيس جمعية المهندسين فيصل
العتل حل مشكلة ما يعرف باسم "مكافأة
الخريج" للمهندسين الخريجين المسجلين
في الهيئة العامة للقوى العاملة ولــم يتم
تــرشـيـحـهــم لـلـعـمــل ح ـتــى اآلن ،الف ـت ــا الــى
أنــه بحث هــذا األم ــر خــال لقائه مــع نائبة
المدير ا لـعــام لقطاع التخطيط والتطوير
اإلداري فــي الهيئة العامة للقوى العاملة
إيمان األنـصــاري بحضور نــواف الفضلي
من الهيئة.
ووجـ ـ ــه ال ـع ـت ــل ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــه ال ـش ـكــر
لــأنـصــاري والمسؤولين فــي الهيئة على
حرصهم على صرف هذه المكافأة ،مؤكدا
أن عضوية الجمعية لن تتأثر بصرف هذه
المكافأة للمهندسين ،وأن هــذه العضوية
ال تتعارض مع األنظمة والقرارات المنظمة
لعمل القوى العاملة الكويتية.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ات ـف ــق واألن ـ ـصـ ــاري أيـضــا
على استمرار التعاون مع الهيئة في مجال
اعتماد المهندسين غير الكويتيين الراغبين

جانب من لقاء العتل واألنصاري
بالعمل في الكويت ،الفتا الى اتفاق الجمعية
مع القوى العاملة للعمل معا على تجديد
مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين.
وقـ ــال الـعـتــل ان ــه أط ـلــع األنـ ـص ــاري على
مـسـتـجــدات عـمـلـيــة الـتـقـيـيــم للمهندسين
غير الكويتيين وفقا لالتفاقيات ومذكرات

ال ـت ـف ــاه ــم ال ـم ــوق ـع ــة ب ـي ــن جـ ـه ــات الـتـقـيـيــم
والتأهيل الهندسي العالمي والعربي ،الفتا
الى أن الجمعية أتمت نحو  75ألف معاملة
منذ أن بدأت مع القوى العاملة في اعتماد
المهندسين غير الكويتيين.

الجامعة :انتهاء تسجيل اختبارات القدرات اليوم
أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة
لـلـتـقـيـيــم وال ـق ـي ــاس ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت،
اس ـت ـم ــرار عـمـلـيــة ال ـت ـس ـج ـيــل اإلل ـك ـتــرونــي
الختبارات القدرات األكاديمية لطلبة الصف
الـثــانــي عـشــر حـتــى ظـهــر ال ـي ــوم ،الفـتــا الــى

أن االخـتـبــارات ستعقد خــال الفترة مــن 8
حتى  22مايو والفترة من  12إلى  20يونيو
المقبلين.
وأشار المكتب إلى أن هذا االختبار يعد
المحاولة الثالثة واألخيرة قبل القبول في

جامعة الكويت للفصل الدراسي األول للعام
ّ
الجامعي  ،2022 /2021وعليه لــن يتمكن
الطالب من التسجيل لالختبار بعد انتهاء
فترة التسجيل المحددة.

«تدريب الكليات» تطالب بفتح االبتعاث لـ«تدريس التمريض»
طــالــب أم ـيــن ســر راب ـطــة أع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــب في
الكليات التطبيقية أحمد الشمري ،إدارة "التطبيقي" بفتح
المجال أمام أعضاء هيئة التدريب في كلية التمريض
لالبتعاث للحصول على الدكتوراه واالنضمام إلى كادر
ً
أعضاء هيئة التدريس ،نظرا للحاجة الماسة لهم ،ورفع
الطاقة االستيعابية للكلية ،لتضم أكبر عدد من الطلبة،

لسد حاجة سوق العمل بهذا التخصص النادر.
وذك ــر الـشـمــري ،فــي تصريح صحافي ،أم ــس ،أن ديــوان
الخدمة المدنية صنف مهنة التمريض بالتخصص النادر،
مطالبا كل مؤسسات الدولة بدعم جهود "التطبيقي" لتشجيع
الطلبة على االلتحاق بكلية التمريض ،وتكويت هذه المهنة،
التي ال تتعدى نسبة الكويتيين فيها  5في المئة فقط.

كما طالب مجلس إدارة "التطبيقي" ،برئاسة وزير التربية
د .علي المضف ،بضرورة إقرار بدل العدوى ألعضاء هيئة
التدريب العاملين بكلية التمريض ومعهد التمريض ،حيث
سبق للرابطة أن طالبت بإقراره منذ ثالث سنوات ،موضحا
أن "تضحيات الممرضين خالل جائحة كورونا ووفاة الكثير
منهم أمر يجعلنا نهتم بهذا الجانب الذي يستحقونه".

«جامعة الخليج» تطلق مبادرة «GUST
 »CARESلألسر المتعففة

أبونعمة :نعمل على تعزيز التراحم اإلنساني وتحقيق التكافل المجتمعي
أطلقت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا مبادرة خيرية تحت
عنوان « ،»GUST CARESتضمنت
تقديم صناديق «ماجلة» ،احتوت
على مواد غذائية أساسية موجهة
لألسر المتعففة فــي الـبــاد خالل
رمضان.
وذكرت الجامعة ،في بيان أمس،
أن ه ــذه ال ـم ـب ــادرة الـخـيــريــة التي
تستهدف تــوزيــع  1000صندوق
غذائي ،تأتي انطالقا من المسؤولية
االجتماعية للجامعة ،وحرصها
على تعزيز قيم التراحم اإلنساني
وم ـس ــاع ــدة الـمـحـتــاجـيــن ف ــي هــذا
الشهر الفضيل.
وأشارت إلى أن الجامعة وفرت
صـنــاديــق مخصصة لـ«الماجلة»
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،مــع إتــاحــة استخدامها
للعموم للمشاركة فــي الـمـبــادرة
وتـعـبـئـتـهــا ب ــال ـم ــواد األس ــاس ـي ــة،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ق ــام ــت بـتــوزيــع
الـصـنــاديــق الـغــذائـيــة فــي مناطق
مختلفة من البالد.

المسؤولية االجتماعية
من جهتها ،ذكرت رئيسة مكتب
حياة الطالب فــي الجامعة أسيل
أبونعمة "أن تقديم جامعة الخليج

جانب من تجهيز المبادرة
ه ــذه ال ـم ـب ــادرة يـعـكــس الـتــزامـهــا
بأهمية المسؤولية االجتماعية،
ومد أيادي الخير لألسر المحتاجة
لـتـحـقـيــق ال ـت ـك ــاف ــل الـمـجـتـمـعــي،
وتـعــزيــز مـبــدأ الـتــراحــم اإلنساني
ف ــي هـ ــذا ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،ال ــذي
يتسابق فيه الناس إلى فعل الخير
ومساعدة المحتاجين".
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت أبـ ـ ـ ــو نـ ـعـ ـم ــة إلـ ـ ـ ــى أن
الجامعة تسعى أيـضــا ،مــن خالل
هذه المبادرة الخيرية ،إلى غرس

روح العمل التطوعي بين الطلبة
وحب مساعدة اآلخرين ،إلى جانب
الحرص الدائم على تلمس حاجة
المجتمع ،السيما األسر المحتاجة،
والتأكيد على قيمة البذل والعطاء
التي تمثل جزءا أساسيا في تكوين
الـشـخـصـيــة اإلن ـســان ـيــة الـســامـيــة
والنافعة للمجتمع.
وبـيـنــت أن ال ـم ـب ــادرة انطلقت
مع بداية رمضان ،وتستمر طوال
أي ــام الشهر الفضيل ،مشيرة إلى

أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع
الطلبة ومنتسبيها وعــامــة أفــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،وب ــإمـ ـك ــان ال ــراغ ـب ـي ــن
ف ــي الـمـســاهـمــة تـسـلــم الـصـنــدوق
الخيري من مكتب االستقبال في
م ـقــر ال ـجــام ـعــة ب ـم ـشــرف ،وات ـب ــاع
اإلرش ـ ــادات الـمــذكــورة عليه ،ومن
ثم التبرع به إلــى المحتاجين من
األسر واألفراد.

اختبار «توفل
الدراسات العليا»
 9مايو المقبل
•

فيصل متعب

أعلنت كلية الدراسات العليا
فــي جامعة الكويت ،استمرار
التسجيل فــي اختبار "توفل"
للطلبة المتقدمين إلى الكلية
ح ـتــى يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة الـمـقـبــل،
مشيرة إلى أن موعد عقده يوم
ً
األحد  9مايو المقبل حضوريا
ف ــي ال ـح ــرم ال ـجــام ـعــي للكلية
بمنطقة الخالدية.
وذك ـ ــرت ال ـك ـل ـيــة ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ن ـت ـي ـج ــة ه ــذا
االخـ ـتـ ـب ــار س ـت ـك ــون مـعـتـمــدة
للقبول في "الدراسات العليا"،
الفتة إلى أنها ستقوم بإرسال
مواعيد وقت االختبارات على
البريد اإللكتروني بعد االنتهاء
من فترة التسجيل.
وبينت أن الفترة الخاصة
للقبول والمقابالت الشخصية
س ـت ـكــون م ــن  18م ــاي ــو حتى
 3يــونـيــو الـمـقـبــل ،وأن جميع
مواعيد المقابالت خاصة للعام
الدراسي .2022 / 2021
وفي سياق متصل ،تنتهي
فترة السحب الخاصة بالمواد
الدراسية للطلبة المستمرين
ف ــي ال ـك ـل ـيــة الـ ـي ــوم ،م ــع الـعـلــم
بأنه بعد ذلك التاريخ المبين
ال يـسـتـطـيــع ال ـط ــال ــب سحب
أي مقرر.

ةديرجلا

•
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اإلنجاز أم الترقية؟!

خليل علي حيدر

الدكتور حامد الحمود ...وثقافة اإلخوان المسلمين
أثار مقال د .حامد الحمود في (القبس)  2021 /3 /16االهتمام من جديد
بالعالقة الشديدة التوتر بين جماعة "اإلخوانالمسلمين" وبين الفكر
والتجديد والثقافة بمختلف مجاالتها ،وهي مشكلة تعانيها جماعات
اإلخوان ليس في الكويت وحدها ،بل كذلك في مصر وسورية ولبنان
والعراق والسودان ،وربما في كلمجتمع ودولة عربية ومكان.
فهذه الجماعة المليونية" ،كبرى الحركات اإلسالمية" ،تروج ألفكار
ً
ً
وقيود ال يمكن أن تنتج أدبا أو فكرا إنسانيا أوثقافة ،وهي تضم تيارا
بشريا واسعا من الرجال والنساء منذ عام  ،1928نحو قرن من الزمان،
في بالد وظروفشتى ،داخل العالم العربي وأوروبا وأميركا وغيرها،
ولكنها جماعة لها أولويات وأفكار أساسية وحزبية ودينيةخاصة ،ال
عالقة لها بالثقافة والفكر واإلبداع والتأليف ،خارج إطار اهتماماتها
الحزبية .وكانت الجماعة تختبئ لسنوات خلف حجج السجن والمنع
واالضطهاد ،ولكنها منذ فترة ليست بالقصيرة موجودة فيدول عربية
وإسالمية وأوروبية وأميركية ،دول ديمقراطية وليبرالية وغنية ،وتتمتع
بحريات ومكتبات وجامعات أكثرمن أي مكان ،وتحت سيطرة الجماعة
"أمــوال قــارون" وخريجون ودكاترة بعدد حبات الرمل ،وشركات نشر
ومطابع ...ولكن بال فائدة أو عائد.
ً
لــم يعرف تــاريــخ الثقافة العربية الحديث والقديم تـيــارا سياسيا
ً
جماهيريا بهذا االتساع كاإلخوان المسلمين ،بهذا الجفافالثقافي
وندرة اإلنتاج األدبي والفكري وبشكل محرج في الواقع! فما سر هذه
الظاهرة؟ ولماذا اإلخوان بهذه الحال؟
آالف اإلخ ــوان عــاشــوا فــي دول كثيرة تـجــارب قاسية فــي السجون
وخارجها ،ومــرت بالكثير منهم ظــروف تلهم أجملالروايات التي قد
تهمش أشهر وأنجح الروايات العربية ،وتوحي بأروع القصائد والمالحم
الـشـعــريــة ،ه ــذا إل ــى جــانــب مــايمكن استلهامه مــن حبكات مسرحية
وقصص سينمائية وتحليالت فكرية ،فأين استفادة اإلخ ــوان؟ وأين
اإلبداع؟ وأينالمطبوعات التي تكتسح األسواق وتصبح نقاط تحول
في الثقافة العربية؟!
تقول الفقرة في مقال د .حامد الحمودعن إخــوان الكويت ما يلي:
"اإلخ ــوان فــي الكويت ممثلون فــي مجلس األم ــة ،وهــم يهيمنون على
االتحاد الوطني لطلبة الكويت منذ أكثر من ثالثةعقود ،وهم أطباء
ومهندسون وموظفون وأساتذة في الجامعة وفي مــدارس الحكومة،
وربما كل كويتي له صديق أويعرف آخر له ميول إخوانية لكن مع هذا
الحضور الكثيف في المجتمع ،فإن حضورهم الثقافي هامشي وضئيل
ً
فهمقليلون مثال في كليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،فحسب علمي ال
ً
أعرف روائيا أو شاعرا أو أديبا معروفا علىنطاق عربي .فإنتاج اإلخوان
األدبي أو الفكري إما غير موجود وإما غير معروف ،وإلى حد كبير ظلوا
سجناء بماأنتجه حسن البنا وسيد قطب".
ولكن لماذا ال نرى أي إبداع ثقافي وأدبي في مجالت وكتب ومقاالت
اإلخوان؟ أين الروايات والدواوينو"اللوحات"؟ وهل باستطاعتهم البقاء
ً
إخوانا وأعضاء ملتزمين وكتابة أجمل الروايات واألشعار والمسرحيات
والكتب ..في الوقت نفسه؟ وهل الذي يعوق اإلخوان عن اإلبداع أنهم حركة
عقائدية ملتزمة؟ أم أن أفكار وقيود وأجــواء "الجماعة" تجفف ينابيع
الثقافة واإلبداع األدبي؟ ولكن الثقافة العربية والعالمية عرفتروائيين
ً
وشعراء كبارا "ملتزمين" وأعضاء في حركة سياسية عقائدية ،فلماذا
ال نجد أمثال هؤالء بين "اإلخوانالمسلمين"؟
ربما ،في اعقتادي ،ألن لإلبداع األدبــي والفكري إلى جانب الثقافة
والمهارة والموهبة ،شروطا تتعلق بروحية التجديدوالتمرد على ما هو
قائم ،والرؤية اإلنسانية في النظر الى التجربة البشرية وغير ذلك ،ولن
نتعب لنكتشف أن فكر"اإلخوان المسلمين" الحزبي الذي نراه في مؤلفات
"حسن البنا" و"سيد قطب" و"القرضاوي" و"يكن" و"حوى"وغيرهم ،ال
عالقة له بروحية التجديد والتمرد أو "الرؤية اإلنسانية العميقة الى
التجربة البشرية فهذه حركة دينيةمحافظة معادية للتمرد ،إال بما
يخدم مصالحها االنتخابية والمادية ،كما تعتبر شعار "اإلنسانية" في
مجال الثقافة،"مؤامرة يهودية" كما تقول كتبهم!
فكيف تبدع هذه الجماعة؟ وكيف تجدد؟ وكيف تنتج روائع األدب من
دواوين شعر وروايات وتحليالت فكرية؟وكيف تثور على القيود وهي
في بحث مضن عن المزيد منها؟!
إن فكر اإلخوان يعتبر الشعر نفسه غير مرحب به إال للدعاية والدعوة،
واستخدام "الرموز واألساطير" ترويجاللوثنية ،وسيجد مبدع الرواية
والقصة ،أن الخلوة بين بطل القصة والبطلة ،وفي عالقات الشخصيات
األخرى ،وكذلكفي الحوار مشاكل ومحرمات ،ثم إن "األدب الديني" ،إن كان
هذا ما سيكتبه اإلخوان ،ال بد أن تنتهي فيه القصة والقصيدة بانتصار
ما يعتبرهالكاتب مرضيا لفكر الجماعة ،فهل يسهل بعد هــذا كتابة
الشعر والرواية والنقد واألدب والمسرح؟ واألدب الجيديجتذب عادة
القراء من مختلف دول العالم والثقافات ،فهل تصلح الرواية والقصيدة
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زوايا ورؤى

المكتوبة وفق قيم ومقاييس"اإلخــوان المسلمين" للترجمة واجتذاب
القارئ األوروبي واآلسيوي ،والمسيحي والبوذي واليهودي والالديني؟
وال يعلم الكثير منا أن أدباء وكتاب الجماعات اإلسالمية يعتبرون
الثقافة العربية بمجمل إنتاجها وكبار أعالمهاالمعاصرين ضحية
"انـحــرافــات جاهلية" و"تغريبية" وينظرون لكبار األدب ــاء واألديـبــات،
كمروجين "ألم ــراض وعـلــلال ـغــرب" فــي مجتمعنا ،وفــي المقابل لدى
اإلسالميين ما يسمونه "األدب اإلسالمي" أي األعمال األدبية المكتوبة
وفقمقاييس وفتاوى وآراء وأولويات اإلخوان المسلمين والجماعات
اإلسالمية وربما قصائد داعش والقاعدة! و"األدباإلسالمي" مجهول
من أتباع اإلخــوان أنفسهم! وهو ليس "األدب اإلسالمي" المعروف في
كتب التاريخ النقد واألدب!
ويشرح أحد البارزين في هذا المجال ،من المدافعين والمنظرين لهذا
األدب ،األستاذ الفلسطيني (مواليد جنين )1946د .مأمون فريز جرار،
بعض ضوابط "القصة اإلسالمية" مثال بأن عليها "التمييز بين اإليمان
والكفر" يقولفي مقال له" :فإذا كان االشتراكي ينظر الى الواقع ويفسر
تحوالته في ضوء إيمانه بالصراع الطبقي ،فإن الفكرالرأسمالي ينظر
الى المجتمع في ضوء النظرة النفعية التي ال تقيم وزنــا للحالل أو
الحرام ،وإنما لما يحققالمصلحة الفردية أو المصلحة لفئة من فئات
المجتمع ،وإذا كــان هــذا هــو موقف كــل منهما فــإن المسلم ينظر الى
المجتمع من زاوية اإليمان والكفر ،ال من زاوية الطبقة أو المنفعة ،ولكنه
ينظر الى الناس من خالل والئهماالعتقادي وسلوكهم المنضبط بهذا
االعتقاد" .وينتقد بشدة روايات "نجيب محفوظ" حيث "إننا ال نستطيع
أن ندرج قصص نجيب محفوظ ورواياته -مثال -في القصةاإلسالمية
ألن في تصوره االعتقادي ما يجافي ذلك".
ومما يأخذه د" .جرار" على األديب المصري الكبير أنه يرى مثال" ،أن
يتمتع الفرد بحرية الفكر والعقيدة في حمايةقانون يخضع له الحاكم
والمحكوم وهــذا التصور للحرية غير منضبط بمفاهيم اإلســام ألن
حرية اإلنسان غير مطلقةفي مجال العقيدة ،فال يسمح لمسلم أن يرتد
عن دينه بدعوى الحرية"( .صحيفة المسلمون)1988 /1 /29 ،
ومن أعالم هذا "األدب اإلسالمي" الطبيب والروائي والشاعر المصري
ً
د" .نجيب الكيالني" ( )1995-1931الــذيعمل بعض الوقت طبيبا في
ً
الكويت ودولة اإلمارات ،وكان قد انضم لحركة اإلخوان مبكرا في شبابه،
وتقولالويكيبيديا إن دعــوة اإلخ ــوان "كــان لها أبلغ األثــر في تكوين
عقليته السياسية" ،حيث تعرف على الحركة عــام  1948فــي احتفال
المولد النبوي في مدينة "ميت غمر" وتقول الموسوعة" :وكــان سبب
ً
ً
التفافه حول هذه الجماعة أنه وجدفيهم أسلوبا جديدا في الخطابة
واالحتفال بالمناسبات الدينية".
ً
وي ـقــدم د .ج ــرار نـمــوذجــا مــن روايـ ــات "الـكـيــانــي" فــي مـقــالــه نفسه
بالجريدة عن تناول الكيالني لصورة المرأة فيقول" :ولو وقفنا على
صورة المرأة في روايات نجيب الكيالنياإلسالمية -وليست كل رواياته
إسالمية باعترافه هو -لوجدناه يقدم لنا صورة متوازنة ،فهو يقدم لنا
فاطمة الداعيةالمسلمة المجاهدة -في رواية عذراء جاكرتـا -التي تلتزم
بإسالمها وتقف في وجه رئيس الحزب الشيوعياألندونيسي وتجـادله

د .سلطان ماجد السالم
في معتقداته ،ثم تموت شهيدة في سبيل عقيدتها ،وفي المقابل نجد
صــورة الـمــرأة الشيوعية فــيشخصية "تــانـتــي" زوج ــة رئيس الحزب
الشيوعي ،ونجد صورة المرأة المتجهة إلى الله التي تعيش واقعها
بما فيه مــنخ ــروج على ال ـشــرع ،ولكنها تـتـجـ ــاوزه ،وتستعلي عليـه
وتلتزم بدينها ،نجد هذا في شخصية جليلة في رواية "رمضان حبیبي،
و"جاماكا" في رواية "عمالقة الشمال".
(المسلمون -1988 /1 /29 ،ضوابط القصة اإلسالمية)
والمجال لألسف في هذا المقال للتوسع في عالقة اإلسالميين بأنواع
الثقافة والفنون ،وقــد عرفت الدولة اإلسالمية فنونالخط والزخرفة
ً
والرسم وتزيين المخطوطات وغير ذلك ،ولكن الفنون كانت غالبا برعاية
السالطين والخلفاء واألمراء،ولم يكن الفقهاء أو خطباء المساجد وعامة
المتدينيين راضين عنها أو مقبلين عليها .وقد اتبع "اإلسالم السياسي"
ً
ً
ومنظوره في القرن العشرين منهجا متشددا كذلك ،إذ نظر إلى مختلف
الفنون وخاصة الرسم والنحت والتمثيلوالغناء والسينما ،بعين الريبة
ً
والتحريم في معظم األحيان ،وال يزال الجدل مستمرا أما فن التمثيل
فنختتم الكالمهنا بمقال نشر في مجلة إسالمية بعنوان "رأي الفقهاء
في التمثيل" للشيخ وهبة سليمان األلباني غاوجي (-1923 ،)2013وقد
لخصت إدارة المجلة بعض آراء الفقهاء الــواردة في المقال وهي كما
سيرى القارئ محاذير ال تسهلمسايرتها.
ً
تقول المجلة" :لم يكن التمثيل معروفا أيام الفقهاء المتقدمين لذلك
لم يتكلموا فيه ولم يبينوا حكمه ،ولماظهر في العصور المتأخرة قام
بعض العلماء باستنباط حكمه فذهب بعضهم الى الجواز بشروط منها:
 -أال يؤدي إلى الفتنة.
 -أال يكون هناك اختالط للنساء بالرجال.
ً
 -أن يكون الموضوع حاثا على الفضيلة وينهى عن الرذيلة.
 -أال تنتهك حرمة السابقين كالصحابة ،رضي الله عنهم ،فهؤالء ال
يجوز إظهارهم فضال عن األنبياء والمرسلين.
 -أال تستعمل آالت موسيقية محرمة.
 -أال ُت ّ
زور الحقائق من أجل الحبكة واإلثارة.
 -أال تظهر النساء أصال في التثميل الى غير ذلك من الشروط التي
ذكروها .
وذهب بعضهم الى المنع مطلقا سدا للذرائع ،وألدلة أخرى".
(منار اإلسالم )1987 /12 /22
وال بد لالستفادة منتجربة واقعية لمعرفة الثقافة ومــا يمكن أن
يجري لها في ظل اإلسالميين من دراســة أحــوال األدب والفكر والفن
والثقافة في إيران اإلسالمية منذ عام  ،1979خالل أكثر من أربعين سنة
من المعاناة الكاملة ،في دولة عرفت بالثراءالفكري والفني ،قبل إطباق
الثورة اإلسالمية عليها ،وقد خفف من هذه المعاناة بعض الشيء لحسن
الحظ وجــود تجمعات إيرانية كبيرة مهاجرة في أوروب ــا والــواليــات
المتحدة وكندا وغيرها.
ً
ولعل أقل ما يمكن التنبيه إليه ختاما أن الثقافة العربية واإلسالمية
عــرضــة لـمـخــاطــر كـبـيــرة إن هيمنت الـجـمــاعــاتاإلســام ـيــة بــألــوانـهــا
ومذاهبها على هذه التجمعات وعلى الفكر واإلبداع في أي مكان.

تتكون المشكلة لدى البعض في نظام الترقيات حين ال تكون
وظيفية (تسكين) وتقييم
مقرونة بفترة للبقاء على درجة
ً
مستوى أداء فحسب ،بل تتطلب عددا من اإلنجازات الوظيفية
الملموسة والتي يتم تقييمها عادة من لجان تخصصية وهكذا،
وفي هذه الحالة يصبح الموظف العام ما بين "حانة ومانة" ما بين
مزاولة أعماله اليومية وبين القتال إلنجاز متطلبات تلك الدرجة
والترقية.
ً
عادة ما يعمل الموظف العام في هيكل تنظيمي لمؤسسة
ً
ً
ً
يكون فيها نظام الترقيات واضحا وشفافا (أقــول عــادة!!)،
وم ــن هـنــا يـبــدأ الـمــوظــف حـيــاتــه المهنية فــي خــدمــة البلد
ونـصــب عينيه تسهيل أع ـمــال الـمــراجـعـيــن وغـيــرهــم ،وفــي
الوقت نفسه له من الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات
التي يتم ا لـتـعــارف عليها دا خــل نطاق عمله وتحت مظلة
القوانين التي تحكم المؤسسة التي يعمل بها.
تتكون المشكلة لدى البعض في نظام الترقيات حين ال
تكون مقرونة بفترة للبقاء على در جــة وظيفية (تسكين)
ً
وتقييم مستوى أداء فحسب ،بل تتطلب عددا من اإلنجازات
الوظيفية الملموسة وا لـتــي يتم تقييمها ع ــادة مــن لجان
تخصصية وهكذا ،ففي هذه الحالة يصبح الموظف العام
ما بين "حانة ومانة" وما بين مزاولة أعماله اليومية وبين
القتال إلنجاز متطلبات تلك الدرجة والترقية ،فشيئا بعد
ش ــيء تـصـبــح ه ــذه ال ـحــالــة األخ ـي ــرة ه ــي ه ـمــه األوح ـ ــد وال
شعوريا وليس االٕبداع والتطوير وتحسين العمل وبيئته،
وهذا أمر طبيعي في النفس البشرية ،فال ضير في أن يكون
المرء من محبي االٕنجاز الذاتي وتطوير المستوى المعيشي
من خالل مزايا مادية تكون مرتبطة بدرجة وظيفية.
في واقع األمر الموظف هنا ضحية ليس إال لبيئة عمل
غـيــر صـحـيــة الـبـتــة ،وال ـتــي تـخـلــق مـنــه "مــاكـيـنــة" وعـنـصــرا
أحاديا في "مانيفاكتورا" ال تأبه إال بحصد نقاط للترقية
ٓ
ال ـم ــرج ــوة دون االك ـ ـتـ ــراث بـ ــأي شـ ــيء اخـ ـ ــر ،وم ـه ـمــا كــانــت
متطلبات الــدرجــة مــربــوطــة بـإنـجــازات تصب فــي مصلحة
ال ـع ـمــل ،ف ـ ـإن م ـثــل ه ــذا األس ـل ــوب ف ــي ال ـتــرق ـيــات يـجـعــل من
الـمــوظــف ضيق التفكير واألف ــق دون الـحــاجــة إلــى االٕب ــداع
والتطوير.
طيب وما الحل؟! نتفهم الحاجة الماسة لبعض األعمال
في حصد عدد من اإل نـجــازات للمؤسسات المختلفة ،وكل
بحسب طبيعته ،و لـكــن الترقيات يجب أن تـكــون مربوطة
بإنجازات متعلقة بتطوير العمل وتسهيل األعمال وتميز
فني خالص في مجال العمل ،ويجب أال تكون محصورة فقط
في عدد من النقاط المحصودة ،وإن كانت األعمال تلك ذات
طابع فني هزيل ودون المستوى المطلوب ،فيصبح الموظف
بعد حين عبارة عن جهاز ميكانيكي ال يكترث إال بترقيته،
كما وجب العلم أنه من حق الموظف أن يترقى داخل نطاق
عمله ،وأن تكون متطلبات الترقية محكومة فنيا وشفافة
ا لــى أبعد الحدود لدرجة أن (الموظف) يستطيع أن يحكم
على نفسه إذا ما كان يستحق تلك الترقية أم ال ،وبالطبع
يجب تذليل المصاعب الفنية وتحجيم متبعي سياسة (أنا
وصلت فسأوصد الباب من خلفي).
ســانــدوا الموظفين الـجــدد فــي أماكنهم واحــرصــوا على
استبعاد "الديناصورات" ،وهنا أتكلم بوضوح عن قدامى
العاملين في الحكومة الذين ارتاحوا في مناصبهم لسنوات
طويلة ،فأصبحوا ينظرون على حساب مصلحة العمل.
على الهامش:
خيط الحرير يؤلم أكثر من حبل المشنقة ،فهو يقتل ببطء
وعلى مدى سنين طويلة.
هامش أخير:
ن ـ ـحـ ــن نـ ـصـ ـن ــع "ال ـ ـم ـ ـط ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــن" ح ـ ـيـ ــن نـ ـسـ ـك ــت عـ ـ ــن ظ ـلــم
المستضعفين.

كارل فولك*

ستيفن س .روتش*

تثمين القدرة على الصمود بعد الجائحة

أسوأ أخطائي في ميدان التنبؤات االقتصادية

َّ
إذا كانت جائحة مــرض فـيــروس كــورونــا ( 2019كــوفـيــدَ )19عـل َـمت
َ
العالـم شيئا واحدا فهو الثمن الباهظ الذي ندفعه -الخسائر في األرواح،
َ
َّ
ُ
واالقتصادات الـمـدمرة ،واإلمكانات البشرية المهدرة -عندما نستخف
بقيمة القدرة على الصمود ،فمن خالل تطبيق هذا الدرس ،يصبح بوسعنا
تعزيز قدرتنا على تحمل صدمات المستقبل.
على مدار القرون القليلة الماضية ،توصلت المجتمعات إلى صيغة
بسيطة لتحقيق التقدم والرخاء :النمو االقتصادي ،ويبدو األمر وكأن
الزيادة المطردة في الناتج واإلنتاجية هي الدواء الشافي لكل المتاعب
والمشاكل ،بما في ذلك انعدام األمن الغذائي ،والفقر ،والمرض ،ولكن هل
وصلنا اآلن إلى النقطة حيث تصبح استراتيجية النمو فخا يتسبب في
توليد مشاكل جديدة على نطاق متزايد االتساع؟
ُ
يبدو األمر كذلك ،ففي تقرير ن ِـشـر مؤخرا قبيل انعقاد قمة جائزة نوبل
األولــى على اإلطــاق هذا الشهر ،بعنوان "كوكبنا ،مستقبلنا" ،أزعم أنا
وزمالئي أن فشل العالم في تثمين قيمة القدرة على الصمود اجتماعيا
وبيئيا يعني أن صدمات هذا القرن ستكون أشد قسوة ،وأكثر إرباكا،
وستخلف تأثيرات أطول أمدا على مدى قرون أو حتى آالف السنين ،ولكن
بوسعنا أن نعمل على بناء القدرة على الصمود االجتماعي من خالل
تعزيز المساواة ،والثقة ،والتعاون ،والمرونة البيئية من خالل تثمين
قيمة التنوع والتعقيد قبل الكفاءة والبساطة.
الــواقــع أن الجائحة كانت قاسية في تسليط الضوء على المخاطر
المترتبة على تجاهل الـمــرونــة وال ـقــدرة على الـصـمــود ،لقد أصبحت
اقتصاداتنا تتسم باالتكالية المتبادلة إلى الحد الذي جعل مصير أحدها
يتوقف على أداء اقتصادات أخرى في نصف العالم اآلخر ،وتحولت مدننا،
التي كانت عادة خاليا للصناعة واإلبداع ،إلى بؤر ساخنة للمرض ،وحتى
أنظمة النقل التي نعتمد عليها مصممة بشكل مثالي لنقل مسببات
َ
األمراض حول كوكب األرض .وبعض شبكات االتصال الرئيسة في عالـمنا
تعطي األولوية لألكاذيب والمعلومات المضللة وليس الحقيقة والصدق،
إلى الحد الذي يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال.
تعمل مستويات شديدة من التفاوت وعــدم المساواة على إضعاف
القدرة المجتمعية على الصمود ،وبطرق واضحة غالبا ،إذ تملك البلدان
ً
األكـثــر فـقــرا ،حيث عــدد المستشفيات أقــل والـقــوة البحثية متواضعة
والحوكمة أضعف ،مستوى ضئيال من القدرة على إدارة الجائحة ،وفي
المجتمعات الثرية ،يكون السكان األكثر فقرا هم غالبا األشد ضعفا ،ألن
عوامل الخطر التي يتعرضون لها أعظم ،فهم معرضون لمقادير أعلى
ُ
بالسـمنة والبدانة ،ويعيشون في
من تلوث الهواء ،وأكثر عـرضة لإلصابة ِ
ظروف يغلب عليها االزدحام أكثر من األثرياء ،وعلى هذا فقد ضربتهم
الجائحة بقسوة أكبر وانتشرت بينهم بسرعة أكبر.
لكن التفاوت االقتصادي قد يؤدي أيضا إلى تآكل المرونة والقدرة
على الصمود بطرق أخرى .تميل الثقة في الحكومات إلى االنخفاض في
المجتمعات األقل مساواة ،ويرجع هذا جزئيا إلى أن المواطنين األكثر فقرا
ُ َ
يتصورون أن الساسة يخدمون في األساس مصالح الـنـخـب ،وهذا من
شأنه أن يشجع صعود القادة الشعبويين ،وأن يجعل من الصعب مالحقة
سياسات طويلة األمد تؤثر على جميع المواطنين داخل المجتمعات وبين
المجتمعات .كل هذا يمثل تحديا صعبا بما فيه الكفاية ،ولكن في تقريرنا
نخلص إلى أن أكبر الصدمات المحتملة في هذا القرن تنبع من عالقتنا
السامة مع الطبيعة .ال يقل عمر الغالف الحيوي المحيط بكوكب األرض-
المنطقة األقرب إلى سطح األرض حيث تزدهر الحياة -عن  3.5مليارات
عام ،ولكن في غضون حياة بشرية واحدة ،ولنقل منذ خمسينيات القرن
العشرين ،تسببت البشرية بشكل منهجي في تقليص مرونة موطنها

وقــدرتــه على الصمود ،مما أفضى إلــى تغير المناخ وخـســارة التنوع
َ
يش ِّـرحون ويقطعون ُ
وي َـب ِّـسـطون المحيط
البيولوجي .الواقع أن البشر
الحيوي ،فنحن ندير  %75من األراضي الصالحة للسكنى على األرض،
ألغراض الزراعة في األغلب األعم .لقد اغتصبنا ما يقرب من ربع الطاقة من
النباتات على األرض ،ويمثل البشر وماشيتهم  %96من جميع الثديات
التي تعيش على كوكبنا بالوزن ،وفي حين نشق طريقنا عبر الغابات
واألراضي الرطبة والمراعي ،فإن األنواع األكثر قدرة على الصمود -تلك
القادرة على التكيف بسرعة أكبر بل وحتى االزدهار في بيئة بشرية -هي
في الغالب تلك كالخفافيش والجرذان ،التي تستضيف بسهولة مسببات
األمراض الـمميتة .تعتمد مرونة المحيط الحيوي -قدرته على الصمود،
وامتصاص الصدمات ،والنماء في ظل ظروف دائمة التغير -على التنوع،
وعلى قدرة الحياة على تجديد المواد والتطور بطرق جديدة في مواجهة
عدم اليقين والمجهول ،ويستلزم تعزيز هذه المرونة أن نحترم حدودنا
الكوكبية وأن ندعم التنوع البيئي ،ولكن في المقام األول من األهمية،
نحتاج إلى تقدير وتثمين المشاعات العالمية بطرق جديدة.
نحن نواجه عاصفة كاملة ،ويتطلب بقاؤنا على كوكب األرض إعادة
النظر في النهج الذي نتبعه في تقييم مدى قدرة حضارتنا العالمية على
الصمود ،بدءا باإلقرار بأنها تشكل جزءا ال يتجزأ من المحيط الحيوي
الــذي تعتمد عليه تماما ،ويتعين علينا ببساطة أن نبدأ التعاون مع
الكوكب الــذي نعيش عليه .ال يجوز لنا أن نقدر قيمة غابات األمــازون
المطيرة بالطريقة ذاتها التي نقدر بها قيمة الشركة التي تحمل ذات االسم.
على نحو مماثل ،من غير الممكن تثمين استقرار دوران المحيطات أو
ُ
القارة القطبية الجنوبية -وكل منهما تـظ ِـهـر عالمات الهشاشة -بالطريقة
ذاتها التي نثمن بها السلع االستهالكية .نحتاج أيضا إلى تقدير قيمة
المجتمعات المتماسكة ،والشمولية ،والتعاون ،والثقة.
تشكل جائحة كوفيد 19لحظة تحويلية للمجتمعات ،فنحن نعلم أننا
في احتياج إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الكوكبي إلى
النصف بحلول عام  ،2030كما نعلم أن ثورة صناعية رابعة بدأت بالفعل،
وكنا نعلم منذ األزمة المالية العالمية التي اندلعت عام  2008أن العودة إلى
العمل كالمعتاد ليست الطريقة المناسبة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
يتعين علينا اآلن أن نعمل على تحويل اقتصاداتنا على النحو الذي
يعطي األولوية للتنوع والمرونة قبل البساطة والكفاءة ،وهذا يعني أوال
وأخيرا تجاوز استراتيجيات النمو السهلة ال ُـم َـد ِّمرة المنفصلة عن الكوكب
الذي نسميه الوطن ،وبدال من ذلك ،يتعين على الحكومات أن تعكف على
إعادة توجيه الديناميكية االقتصادية نحو ضمان المرونة والقدرة على
الصمود لكل من البشر وبيئتهم الطبيعية ،ففي نهاية المطاف ،يعني
تثمين قيمة القدرة على الصمود مستقبلنا جميعا.
* مدير معهد  Beijerلالقتصاد الحيوي في األكاديمية الملكية
ُ َ
ومـؤ ِّسـس مركز استوكهولم للصمود في جامعة
السويدية للعلوم،
استوكهولم ومديره العلمي.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

أعمل في مجال التنبؤات االقتصادية منذ ما يقرب من الخمسين
عاما ،فقد بدأت عملي في أوائل سبعينيات القرن العشرين ،مع الفريق
البحثي في االحتياطي الفدرالي في واشنطن العاصمة ،قبل أن أنتقل
إلى وول ستريت للعمل في المجال ذاته ألكثر من ثالثين عاما ،وألكثر من
عشر سنوات ،كان مقري في البرج العاجي في جامعة ييل ،حيث ما زلت
أمارس هوايتي في التنبؤ من وقت إلى آخر ،لكني أعمل بشكل أساسي
في التدريس ،والكتابة ،والتحدث.
على مدار هذه الفترة الطويلة ،كان سجلي في التنبؤ مختلطا ،وكانت
لي بضعة توقعات ال تنسى في مجلس االحتياطي الفدرالي ،حيث حذرت
من ركود حاد في منتصف السبعينيات ثم تضخم عنيد في وقت الحق من
ذلك العقد ،لكني أنظر بأكبر قدر من الفخر إلى تعاوني مع الري سليفمان
في بناء أول نموذج تنبؤ في مجلس االحتياطي الفدرالي تحت مسمى
"الصندوق األسود" والذي أعتقد أنه ال يزال مستخدما إلى حد كبير حتى
يومنا هذا .عملنا على مدار الساعة لعدة أسابيع لبرمجة جداول بيانات
مترابطة على الكمبيوتر (في ذلك الوقت لم يكن أحد سمع بشيء من ذلك
َ
القبيل قط) كبديل للممارسة الشهرية المفردة التي كانت تجرى قبل ذلك
يدويا على آلة مونرو الحاسبة ،وكــان نهجنا النقدي المزعوم النقطة
المقابلة لنموذج االقتصاد القياسي الشهير الــذي استخدمه مجلس
االحتياطي الفدرالي على نطاق واسع.
كانت جهودي في وول ستريت أكثر موضوعية ،حيث واصلت التنبؤ
لكني ركزت بشكل أكبر على تطورات الصورة الكبيرة مثل ديون الشركات
وإعادة الهيكلة في أواخر الثمانينيات ،والمناقشات حول اإلنتاجية في
التسعينيات ،والتعافي العالمي بعد األزمــة في أوائــل العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،ثم موضوعي المفضل ،الصين وتأثيرها على
االقتصادي العالمي .كان سجل تنبؤاتي في وول ستريت طيبا بالقدر
الكافي لتمكيني من الحفاظ على األمن الوظيفي في مورجان ستانلي،
رغم نجاتي بأعجوبة عدة مرات.كانت محاولة توقع أسعار الفائدة الجزء
األقل تفضيال لدي في عملي ،ولسبب وجيه ما زلت أتذكر دخولي إلى غرفة
اجتماعات الخدمة المصرفية االستثمارية القديمة في مورغان ستانلي،
ورؤيتي لمخطط التوقعات الذي أعده سلفي لسوق السندات ملقيا على
األرض رأسا على عقب ،وكنت عازما على تجنب ذلك المصير ،وعندما بدأ
تاجر السندات المفضل لدي يناديني بوصف "رجل السهم" ،اتخذت قرارا
تنفيذيا بفك االرتباط وتوظيف خبير استراتيجي في أسعار الفائدة ،وكان
البقاء لألصلح كما أتصور .كان من الواجب ّ
علي أن أدرك األمر بشكل أفضل
عندما تركت موقعي كمتنبئ متقاعد الصيف الماضي وكتبت مقاال يحمل
عنوانا ال ُيـنسى" ،الركود المزدوج القادم في أميركا" ،وزعمت أن انتعاش
ما بعد الجائحة -االرتفاع القياسي الذي بلغ  %33على أساس سنوي
في الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث من عام  2020بعد انكماش
حاد مماثل بنسبة  %31في الفترة الثانية -ليس أكثر من "يويو حسابي".
لكن تلك البصيرة األلمعية لم تكن الهدف حقا ،فقد واصلت مؤكدا أن
التعافي الناشئ كان من المرجح أن ُيـج َـهـض ِب ِـفـعل انتكاسة ،كما حدث في
ثماني من حاالت الركود اإلحدى عشرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،
وبعد بضعة أشهر ،انطالقا من ارتياحي لبعض المؤشرات االقتصادية
التي صادفت طريقي ،ارتكبت خطيئة التنبؤ األفظع على اإلطالق :تحديد
تاريخ بعينه ،فكتبت في حقيقة األمر أن الركود المزدوج القادم من المرجح
ُ
أن يحدث بحلول منتصف عام  .2021ترى هل كان ذلك أسوأ أخطائي في
التنبؤ طوال مسيرتي المهنية؟ يبدو األمر كذلك بكل تأكيد ،فبدال من
االنتكاسة التي كنت أنتظرها ،أجد اآلن حديثا واسع االنتشار حول طفرة
مفتوحة النهاية ،واآلن يتحدث الفريق الجيد التدريب الذي خلفني في

مورغان ستانلي ،والذي كان عنيفا ومحقا في تنبؤه بارتداد حاد على
هيئة حرف  Vمن صدمة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19عن
زيادة بنسبة  %10على أساس سنوي في النمو االقتصادي األميركي
في النصف األول من عام  .2021هذا ليس بالضبط االنخفاض الذي كنت
أتوقعه أنا قائد فريقهم السابق ،ولو كنت ال أزال جالسا على ذلك المقعد،
لكنت سأستشعر دون أدنى شك عودة كوابيس وأشباح أمني الوظيفي.
يتعلم المتنبئون في وول ستريت بسرعة قواعد استحقاقية اللوم ،ومثل
تجار السندات واألسـهــم ،تفرض عقلية "التقييم حسب سعر السوق"
المساءلة ال ِـفـكرية على االقتصاديين ،وحتى خبراء استراتيجيات السوق
في بعض األحيان ،وهنا يصبح من المفيد أن يكون لديك إطار تحليلي
مقنع ينبئك بالخطأ الذي وقع ولماذا .كان نداء الركود المزدوج مستندا
إلى ثالثة اعتبارات :السابقة التاريخية ،ونقاط الضعف الباقية منذ أمد
بعيد ،واحتمال حدوث صدمة أخرى .كان تاريخ دورات األعمال السابقة في
صفي ،ومع بقاء معدالت تشغيل العمالة والناتج الحقيقي عند مستويات
ُ
ً
أقل كثيرا من الـذرى التي بلغتها قبل الجائحة -وخصوصا في ما يتصل
بالنشاط المباشر وجها لوجه في قطاع الخدمات الشديد األهمية -بدا
األمر وكأن هناك حجة مقنعة لنقاط الضعف الباقية منذ أمد بعيد .أخيرا،
مع تسبب موجة جديدة من اإلصابات بمرض فيروس كورونا في نوفمبر،
وديسمبر ،وأوائل يناير في فرض اإلغالق الجزئي في نحو ثالثة أرباع
واليات أميركا ،بدت الحجة لصالح صدمة أخرى معقولة ،وبتجميع كل
هذه العناصر ،خلصت إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ركود آخر.
ً
ماذا حدث إذا؟ في األساس ،تبين أن الصدمة قصيرة األمد؛ أيضا لثالثة
أسباب :اللقاحات ،والطبيعة البشرية ،و"اقتصاد بايدن".
أوال ،في حين كان األميركيون يسجلون طلباتهم للحصول على اللقاح،
انخفضت معدالت اإلصابة بمرض فيروس كورونا إلى  %26فقط من
أعلى مستوياتها في أوائل يناير ،وأشار هذا التطور ،جنبا إلى جنب مع
مسار التطعيم المتسارع بشكل حاد ،إلى احتمال اكتساب مناعة القطيع
في وقت أقرب من المتوقع ،فضال عن نهاية سريعة للجائحة.
ثانيا ،في تجاهل لألشكال الجديدة المقلقة من مرض فيروس كورونا،
بــدأ األميركيون الذين نفد صبرهم وقادتهم السياسيون المطاوعون
يخالفون قيود الصحة العامة الموصى بها.
ثالثا ،جرى فتح بوابات الفيضان المالي على نحو غير مسبوق :ففي
أعقاب حزمة قيمتها  900مليار دوالر في أواخر  ،2020جاءت خطة اإلنقاذ
األميركية بقيمة  1.9تريليون دوالر في مارس ،واآلن هناك اقتراح بضخ
 2تريليون دوالر بغرض التحفيز اإلضافي للبنية األساسية والذي أطلق
عليه وصف "خطة الوظائف األميركية".
مع اقتراب نهاية مرض فيروس كورونا ،تحول كل هذا إلى حافز مالي
قوي مساير للتقلبات الدورية ،والذي ساعد إلى جانب التسهيالت النقدية
غير المسبوقة الجارية في جعل طفرة االزدهــار رهانا وحيد االتجاه،
وب ــدأت المؤشرات االقتصادية الدائمة التقلب التي كانت تتجه نحو
االنخفاض في أواخر العام الماضي تشق طريقها نحو االرتفاع بقوة.
في النهاية ،بفضل التقاء ال ِـعـلم ،والسياسة ،والروح البشرية التي ال
تقهر ،سقطت توقعاتي التي خالفت اإلجماع بحدوث ركود مزدوج ،فلم
يكن هذا أول أخطائي في التنبؤ ،لكنه ربما يكون أفدحها ،واالعتراف
بالذنب اآلن ال يكفي ،إنها عودة واجبة إلى البرج العاجي.
* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ،ورئيس مورغان ستانلي
آسيا سابقا ،وهو مؤلف كتاب "عالقة غير متوازنة :االتكالية المتبادلة
بين أميركا والصين".
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.658

6.131

5.104

2.392 2.750 3.319

ٌّ
توريد «األرباح المحتجزة»  ...ترحيل للمشكلة ال حل لها

تقرير اقتصادي

اإلجراءات السريعة تصلح للمدى القصير لكن الديمومة تتطلب إصالحات أوسع
محمد البغلي

مع ّ
توصل مؤسسة البترول الكويتية والهيئة
العامة لالستثمار إلى اتفاق نهائي يقضي بأن
ت ـســدد الـمــؤسـســة أرب ــاح ــا مـ ّ
ـرح ـلــة بـنـحــو 8.25
م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 27.44مـلـيــار دوالر) لخزينة
الــدولــة خــال  15عاما على أقـســاط ،بــواقــع 550
مليونا سنويا  -وهي خطوة مستحقة  -تكون
الحكومة قــد استنفدت البدائل المليارية كافة
لتغطية الـتــزامــات المالية الـعــامــة لـلــدولــة على
المدى القصير ،دون أن تتخذ أي إجــراء ات ذات
اس ـت ـمــراريــة ودي ـمــومــة عـلــى مـسـتــوى اإلص ــاح
االقتصادي الذي يعطي آثارا على المدى الطويل.

إجراءات وتداعيات
ف ـ ــاإلدارة الحكومية خ ــال الـفـتــرة الماضية،
وخصوصا مع تصاعد اآلثار المزدوجة النتشار
فيروس كورونا بالتوازي مع انخفاض أسعار
ّ
النفط في العالم وما ترتب عليهما من تداعيات
مــالـيــة واقـتـصــاديــة قــاسـيــة ،أبــرزهــا بـلــوغ عجز
الميزانية لمستويات تاريخية ،اتخذت مجموعة
من اإلجراءات المالية الدفاعية القصيرة المدى،
مـثــل وق ــف اسـتـقـطــاع حـصــة ص ـن ــدوق األج ـيــال
ال ـقــادمــة ال ـم ـق ـ ّـدرة بـ ـ  10ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
اإلي ــرادات النفطية ومبادلة أصــول االحتياطي

العام بسيولة احتياطي األجيال القادمة لمرتين
حتى اآلن ،وأخيرا توريد األرباح المحتجزة من
مؤسسة البترول الى الهيئة العامة لالستثمار -
االحتياطي العام  -كل هذا بغرض تمويل نفقات
الميزانية على المدى القصير ،وخصوصا فيما
ّ
يتعلق بسداد الرواتب واألجور.
وإذا كــان الـمــدى القصير يتطلب ،بطبيعته،
قـ ــدرا م ــن اإلج ـ ـ ــراءات ذات اآلل ـي ــات الـســريـعــة أو
الـ ـمـ ـح ــدودة ال ـع ـم ــق ،فـ ــإن ال ـم ــدي ـي ــن ال ـم ـتــوســط
والطويل يستوجبان اتخاذ سياسات ذات أبعاد
متعلقة باإلصالح االقتصادي تتجاوز أهدافها
مـجــرد تغطية نفقات الميزانية الـعــامــة ،وهــذه
الـسـيــاســات يـجــب أن ت ـكــون أع ـمــق مــن مـحــاولــة
الحكومة لتمرير قوانين ّ
الدين العام أو سحب
 5مليارات دينار سنويا من احتياطي األجيال
الـ ـق ــادم ــة ،نــاه ـيــك ع ــن تـطـبـيــق ضــري ـبــة الـقـيـمــة
ال ـم ـضــافــة وال ـض ــري ـب ــة االن ـت ـقــائ ـيــة ف ــي وقـ ــت ال
تستطيع الدولة ضبط نفقاتها العامة.

خطط واستراتيجيات
فــال ـت ـحــديــات خـ ــال الـ ـ ـ  10سـ ـن ــوات ال ـقــادمــة
تتطلب خططا واستراتيجيات أعمق ّمن الحلول
السريعة والمؤقتة التي يبدو أننا أدمناها في كل

ّ
مــرة ،خصوصا مع ترقب ارتفاع أسعار النفط،
فالكويت تقف أمام تحديات غير مسبوقة ،فإن
كانت الدولة تشكو من عبء باب الرواتب واألجور
الذي يستهلك نحو  52في المئة من ّالميزانية،
فإننا أمام أرقام مستقبلية رسمية تتوقع دخول
نحو  400ألف شخص الى سوق العمل خالل 9
سنوات مقبلة ،أي أكثر من عدد موظفي الدولة
ً
ال ـيــوم بنحو  36أل ـفــا ،مـمــا قــد يــرفــع قيمة بــاب
ال ــروات ــب الـحــالـيــة فــي الـمـيــزانـيــة مــن  12مليار
ً
دينار إلى نحو  24مليارا ،بما يتجاوز ميزانية
الــدولــة الحالية بجميع أبوابها بمليار دينار،
األمــر الــذي يجعل عملية اإلصــاح االقتصادي،
بكل اختالالتها بسوق العمل ،واإلي ــرادات غير
النفطية ،والتركيبة السكانية ،وحجم وفعالية
ً
ً
القطاع الخاص ،ضرورة ال خيارا ،فأي دولة في
العالم تستنزف مصداتها المالية القصيرة األمد
على مناحي إنـفــاق غير ضــروريــة أو مـحــدودة
ال ـك ـف ــاءة االق ـت ـص ــادي ــة ،م ـثــل ال ـك ــوي ــت ،سـتـكــون
ماليتها مهددة باالنكشاف على ّ
أي أزمة قادمة
ً
ّ
ال قدرة لدينا غالبا على التحكم في معطياتها أو
نتائجها ،وهذا األمر ليس مرتبطا فقط بتداعيات
أزمة كورونا ،بل بأزمات متعددة بعضها مرتبط
بضعف الطلب على النفط ّ
ألي سبب كان ،أو حتى
تباطؤ نمو االقتصاد العالمي.

مكاسب مستمرة لمؤشرات البورصة والسيولة  83.5مليون دينار

فاصل تداول تاريخي لسهم «الوطنية العقارية» بـ  4مرات
•

albaghli74@gmail.com

أخبار الشركات
 7ماليين دينار خسائر «بتروغلف» في 2020
بـلـغــت خـســائــر ال ـشــركــة الخليجية
لالستثمار البترولي "بتروغلف" 7.09
ماليين دينار ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2020مقارنة

علي العنزي

اس ـت ـمــر األداء الـ ـق ــوي ل ـمــؤشــرات
بــورصــة الـكــويــت واس ـت ـمــرت الـقـيــادة
ألسهم كتلة أجيليتي ومربعها الذهبي،
وس ـج ـلــت ال ـس ـيــولــة م ـس ـتــوى قياسا
جــديــدا لعام  ،2021حيث بلغت 83.5
مليون دينار تداولت أكثر من نصف
مليار سهم ،كان تحديدا  554.3مليون
سهم عبر  18382صفقة رفعت مؤشر
السوق العام بنسبة قريبة من نقطة
مئوية تعادل  56.94نقطة ،ليقفل على
مستوى  6131.14نقطة ،وتم تداول 143
سهما ،ربح منها  ،62بينما انخفض 63
واستقر  18دون تغير.
ورب ـ ّـح مؤشر الـســوق األول نسبة
أق ــل ،لكنها كبيرة أيضا بلغت 0.86
في المئة تعادل  56.62نقطة ،ليصل
الــى النقطة  6658.14بسيولة كبيرة
تجاوزت  44.5مليون دينار تداولت
 130.3مليون سهم عبر  6351صفقة،
وتــم ت ــداول  25سهما تعادلت معها
كفة الرابحين والخاسرين بـ  11سهما
لكل طرف ،مع أفضلية أوزان الرابحين،
واستقر  3اسهم دون ّ
تغير.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي نموا
كبيرا فاق مكاسب أمس األول بلغ نسبة
 1.18في المئة ،أي  59.62نقطة ،ليصل
ال ــى مـسـتــوى  5104.8نقطة بسيولة
كبيرة هي األعلى له على اإلطالق كانت
 39مليون دينار تداولت  424مليون
سـهــم عـبــر  12031صـفـقــة ،وربـ ــح 51
سهما مقابل تراجع  52واستقرار 15
دون ّ
تغير ،وكانت االرتفاعات كبيرة
جــدا مـقــارنــة مــع تــراجـعــات مـحــدودة،

وتتعدد التحديات لتشمل كيفية التعامل مع
دخ ــول ســوق الــديــون السيادية وم ــدى حصافة
االق ـ ـتـ ــراض ف ــي ظ ــل س ـي ــاس ــات الـ ـه ــدر وت ـعــاظــم
اإلنـ ـف ــاق ،ال ــى جــانــب ال ـتــأث ـيــر الـسـلـبــي لـتــراجــع
أسعار النفط على مختلف الخدمات ،كالرعاية
السكنية والصحة والتعليم ،فضال عــن توفير
الرواتب لموظفي الدولة ،ناهيك بإعادة تنمية
االحتياطي العام بعد استهالك سيولته خالل
أق ــل م ــن  5س ـن ــوات ،إض ــاف ــة إل ــى إعـ ــادة توجيه
مصروفات الميزانية لمصلحة المشروعات ذات
القيمة التنموية أكثر من االستهالكية ،وفوق ذلك
تحديات سوق العمل والتركيبة السكانية وخلق
بـيـئــة ا سـتـثـمــار يــة مـجــد يــة للمستثمر المحلي
واألج ـن ـب ــي ،وم ـعــال ـجــة إخ ـف ــاق ــات ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة.
مشكلة الكويت أنها لــو جمعت مــن مختلف
اإلجراءات القصيرة األمد ما يصل الى  50مليار
دي ـنــار ،فإنها ستنفقها فــي أقــل مــن  5سـنــوات،
وه ــذا يعني أن الــرهــان عـلــى الـحـلــول القصيرة
األم ــد يصلح فقط لـلـحــاالت الـطــارئــة والـظــروف
االستثنائية ،لكن ال يمكن أن تكون استراتيجية
نتعامل بها مع تحديات هيكلية يصل عمرها
إلى أكثر من  60عاما.

بخسائر حققتها الشركة بلغت قيمتها
 1.4مليون ديـنــار ،وذلــك خــال الفترة
الـ ـم ــذك ــورة م ــن عـ ــام  ،2019إذ بـلـغــت
خسارة السهم  15.5في المئة.

«اكتتاب» تخسر  911ألف دينار في نهاية 2020
ت ـك ـب ــدت ش ــرك ــة اكـ ـتـ ـت ــاب ال ـقــاب ـضــة
خسائر بلغت قيمتها  911الف دينار،
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2020مقارنة بخسارة بلغت

 452مليون دينار ،وذلــك خــال الفترة
ذات ـهــا مــن ع ــام  ،2019فــي حـيــن بلغت
خسارة السهم  2.8فلس لكل سهم.

 1.87مليون دينار مطالبة «مشاعر» في دعواها ضد «دار املدينة»
قــالــت شــركــة مـشــاعــر ال ـقــاب ـضــة ،إن
قيمة مطالبتها في الدعوى القضائية
المرفوعة منها ضد شركة دار المدينة
بلغ  1.87مليون دينار ،موضحة انه ال

استقالة عضو مجلس
إدارة «اريد»
وكان أفضلها بشكل تاريخي ارتفاعا
سـهــم وطـنـيــة عـقــاريــة بنسبة  42في
المئة.

«الوطنية العقارية»
حقق سهم الوطنية العقارية ،أمس،
ارتفاعا قياسيا بين األسهم النشيطة
والثقيلة فــي بــورصــة الـكــويــت ،وربــح
نسبة  42في المئة بسيولة قاربت 10
ماليين دينار ،وقاد كتلة أجيليتي الى
مكاسب جديدة بعد إيضاح الشركة
في مؤتمر صحافي عن صفقتها مع
شــركــة دنـمــاركـيــة وبـيـعـهــا الـخــدمــات
اللوجستية بنحو  4مليارات دوالر،

وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا في حقوق
مساهمي أجيليتي والوطنية العقارية
أكبر مساهمي أجيليتي بنسبة  23في
الـمـئــة ،ورب ـحــت أسـهــم مــركــز سلطان
وبيان كذلك أمس بنسب  12و 13في
الـمـئــة ،بينما حقق أجيليتي  15في
المئة ،وكان قد اخترق مستوى الدينار
بداية الجلسة قبل أن يتراجع ويتداول
دون ـ ــه ل ـيــربــح الـ ـس ــوق ن ـس ـبــة ج ـيــدة،
وترتفع السيولة الى أعلى مستوياتها،
ُ
وتخارج سريع من
وكان هناك ضغط
بعض األسهم للحاق بركب مجموعة
أجـيـلـيـتــي ،حـيــث انـخـفـضــت األسـهــم
القيادية األخ ــرى مثل بيتك ووطني

«كوفبيك» تتفاوض على الشروط
المالية للغاز الماليزي
ترجيح اكتشاف تريليونات األقدام ّ
المكعبة من الغاز
تتفاوض الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية
الخارجية (كوفبيك) وهــي إحــدى الشركات التابعة
لمؤسسة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة ال ـتــي ت ـقــوم بعمليات
استكشاف وإنتاج النفط خارج الكويت ،على الشروط
للغاز لها قبالة
المالية الخاصة بأكبر استكشاف
ً
ســواحــل ماليزيا مــع حكومة الـبــاد ،وفــقــا لما ذكــره
الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف السعود.
وكــانــت  Kufpecقــد أعلنت فــي فبراير الماضي
عـ ــن أك ـ ـبـ ــر اكـ ـتـ ـش ــاف لـ ـه ــا عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ل ـل ـم ــواد
الهيدروكربونية ،بحفر بئر على بعد حــوالــي 90
كـي ـلــوم ـتـ ًـرا ق ـبــالــة ســاحــل مــال ـيــزيــا .ت ــم إث ـب ــات هــذا
االكتشاف من خالل بئر تقييم  Lang Lebah-2في
.SK-410B Block
وق ــال ال ـس ـعــود ،ف ــي مـقــابـلــة لـ ـ "م ـي ــد" ،إن العمل
عـلــى التصميم الـهـنــدســي سـيـبــدأ بـمـجــرد االتـفــاق
ً
على الشروط المالية ،مشيرا الى أن "التقييم جار".
"وتتمثل الخطوة التالية فــي االتـفــاق مــع الجانب
ال ـم ــال ـي ــزي ع ـلــى الـ ـش ــروط ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي ستحكم
ال ـت ـطــويــر ،وب ـع ــد ذل ــك س ـنــدخــل ف ــي بــرنــامــج بـنــاء
المرافق ،وفي النهاية سننتقل إلى قرار االستثمار
النهائي ثم اإلنتاج".
ّ
وعلق قائال" :لقد ّ
مرت عدة سنوات على اإلنتاج،
كـمــا هــو مـعـتــاد بــالـنـسـبــة الك ـت ـشــاف ك ـب ـيــر" .وقـبــل
الـعـثــور عـلــى ال ـم ـخــزون ،أع ــاد فــريــق "كــوفـبـيــك" من

الجيولوجيين والجيوفيزيائيين تفسير البيانات
الزلزالية التي تم الحصول عليها بالفعل للمنطقة
وأدركــوا أن ً
بئرا سابقة تم حفرها في المنطقة من
قبل شركة أخرى قد توقفت قبل بدء الخزان العمالق.
وطلبت الحكومة الماليزية من شركة كوفبيك عدم
الكشف عن كمية الغاز الصباح يقول إن بئر التقييم
األخيرة تشير إلى أنه من المرجح أن يكون االكتشاف
ّ
المكعبة من الغاز .وقال
ضعف تريليونات األقــدام
السعود "لدينا عالقة ممتازة مع السلطات الماليزية،
ونحن موجودون هناك منذ عدة سنوات".
وأضــاف" :إنــه شيء نفخر به للغاية ،ولدينا كل
التوقعات بأننا سنفعل ذلك في أسرع وقت ممكن،
ومن الواضح أن الكثير من االجتماعات على الفيديو
تختلف عن االجتماعات الفعلية ،لكننا نبذل قصارى
جهدنا .وهناك بعض األماكن في العالم ،حيث يتم
وضع الشروط المالية على الفتة خارج الباب ،وال
يوجد شــيء للمناقشة ،وهناك أماكن أخــرى حيث
طبيعة االكتشاف وطبيعة التطوير تعني و جــود
شروط خاصة للتفاوض .و"هذا ما يحدث هنا".
وختم" :نحن في ماليزيا ننتج في مجاالت أخرى،
لذلك نجري مناقشات يومية مع شركائنا على أي
حــال ،ونحن نــدرك أن هذا اكتشاف كبير لماليزيا،
وسيساعد اقتصاد الـبــاد ونحن حريصون على
تحريكه بأسرع وقت ممكن".

منتصف الجلسة ،قبل أن تتغير األمور
خ ــال ف ـتــرة ال ـم ــزاد وت ــرت ــد وت ـعـ ّـوض
خسائرها ،وكان هناك حراك كبير على
بعض األسهم في السوق األول بعيدا
ع ــن ت ـ ــداوالت أجـيـلـيـتــي ،حـيــث حقق
سهما بنك الخليج واالمتياز ارتفاعا
جيدا بنسبة  3و 5في المئة ،بعد إعالن
أرباحهما للربع األول ،وربحت أسهم
منتقاة مثل الـتـجــاريــة واألولـ ــى على
مستوى كبير ونـشــاط الف ــت ،وكانت
هـنــاك أسـهــم خاملة تتحرك صعودا
اب ــرزه ــا سـهـمــا أولـ ــى وقـ ــود وال ـســور
وإن ـجــازات والنخيل ،كما حقق سهم
سنام نموا كبيرا بنسبة  20في المئة

وبـ ـت ــداوالت نشطة لتنتهي الجلسة
إيجابية بانتعاش كبير بانتظار مزيد
من االرتفاعات خالل جلسة اليوم نهاية
األسبوع المثير.
خليجيا ،رافـ ــق م ــؤش ــرات الـســوق
الكويت مؤشرات السعودية والبحرين
وع ـم ــان ،بينما انـخـفـضــت مــؤشــرات
ســوقــي اإلم ـ ــارات وق ـطــر أمـ ــس ،وك ــان
األداء متباينا في األسواق المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي ،واستطاعت
أسعار النفط أن تتجاوز مستوى 66
دوالرا للبرميل.

 1.5مليون دينار أرباح
«االمتياز» في الربع األول
أنهت شركة االمتياز الربع األول من عام  2021بتحسن مالي وتشغيلي
ملحوظ على أساس تسلسلي وأساس سنوي .وتظهر النتائج استمرار قوة
محفظة أصول الشركة ،مع نمو في األرباح التشغيلية المحققة في الربع
األول من عام  2021مقارنة بالربع األول من عام  2020لمعظم القطاعات بما
المعلومات ،والطاقة واإلنشاء ،والعقارات.
تقنية ً
في ذلك األدوية ،وحلول ً
وتواصل "االمتياز" دورا سباقا في إدارة السيولة والتكاليف خالل
جائحة  COVID-19من خــال مجهوداتها في ترشيد التكلفة وتأجيل
التزامات الديون .ويتضح التحسن التدريجي في أداء محفظة األصول في
البيانات المالية في الربع األول من عام  ،2021إذ حققت "االمتياز" صافي
ربح للشركة األم بلغ  1.5مليون دينار في الربع األول من عام  2021مقارنة
بصافي خسارة بلغت  16.9مليون دينار في الربع األول من عام .2020

أف ـ ـ ــادت ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
لــات ـصــاالت المتنقلة "اري ــد"
ب ـ ــأن ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
يوسف السميط قدم استقالته
اعتبارا من  27الجاري.

اليوم آخر موعد تداول
لـ «الراي» بالبورصة
أعلنت بورصة الكويت أن
اليوم  29ابريل  2021هو آخر
ي ــوم ت ــداول لـشــركــة مجموعة
الـ ــراي اإلعــام ـيــة (الـ ـ ــراي) في
البورصة.

يوجد أثــر مالي في الوقت الــراهــن ،إذ
قامت بأخذ مخصص انخفاض قيمة
هــذا االستثمار بالكامل في السنوات
السابقة.

ترسية مناقصة بـ  2.5مليون دينار
على «كابالت»
ذكــرت شركة الخليج للكابالت والصناعات
الكهربائية (كــابــات) ،أنها تسلمت من الجهاز
ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات ال ـع ــام ــة ك ـت ــاب تــرسـيــة
مناقصة توريد كابالت بـ  2.5مليون دينار.

 133ألف دينار ربح «السكب»
في الربع األول
بلغت أرباح شركة السكب الكويتية  133الف
دينار ،وذلك خالل فترة الربع األول المنتهية في
 31مــارس  ،2021مقارنة بأرباح بلغت قيمتها
 119ألف دينار ،وذلك خالل الفترة ذاتها من عام
 ،2019اذ بلغت ربحية السهم  1.84فلس.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أبرز النقاط في الربع األول
• ارتفع مجمل الربح من الشركات التابعة بنسبة  33في المئة على أساس
سنوي في الربع األول من عام  2021ليصل إلى  8.4ماليين دينار ،مقارنة
بـ  6.3ماليين في الربع األول من عام .2020
التشغيلية إلى  8.0ماليين دينار في الربع األول
• ارتفع ربح العمليات
ً
من العام الحالي ،مستعيدا بذلك خسائر بلغت  11.3مليون دينار في
الربع األول من عام .2020
• ارتفع صافي الربح من العمليات التشغيلية إلى  0.4مليون دينار في
الربع األول من عام  2021مقارنة بخسائر بلغت  19.5مليون دينار في
الربع األول من عام .2020
• ارتفع صافي الربح العائد للشركة األم إلى  1.5مليون دينار في الربع
األول من عام  2021مقارنة بخسائر قدرها  16.9مليون دينار في الربع
األول من عام .2020
• بلغ إجمالي األصول  294مليون دينار في الربع األول  2021مقارنة بـ
 365مليونا في الربع األول .2020
• بلغ إجمالي حقوق الملكية  208ماليين دينار في الربع األول 2021
مقارنة بـ  233مليونا في الربع األول .2020

أسعار المعادن الثمينة والنفط

٩
ً
 Ooredooتربح مليون دينار في الربع األول واإليرادات  146مليونا
ةديرجلا
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آل ثاني :الجائحة سرعت الجهود المبذولة للتحول الرقمي

تعاملنا
بمرونة عالية
مع المتغيرات
التي حدثت
نتيجة
كوفيد19 -
البابطين

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة
 OOREDOOنتائجها المالية للربع األول من سنة
 ،2021وجاءت كاتالي:
• انخفضت قاعدة العمالء الموحدة بنسبة  8في
المئة لتصل إلى  23.6مليون في نهاية الربع األول
من  2021مقارنة بـ  25.6مليون في الفترة عينها من
سنة  ،2020ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تغيير
منهجية اإلبالغ عن قاعدة العمالء في تونس.
• تــأثــرت اإليـ ـ ــرادات بــالــديـنــار بسبب جائحة
"كورونا" وما تبعه من قيود تجارية على جميع
الـعـمـلـيــات وان ـخ ـف ــاض الـمـبـيـعــات ف ــي الـكــويــت،
وانـخـفــاض إي ـ ــرادات  Ooredooالـجــزائــر بشكل
رئيسي بسبب انخفاض قيمة العملة .ونتيجة
لذلك ،انخفضت اإليــرادات الموحدة بنسبة  6في
المئة لتصل إلى  146.0مليون دينار في الربع األول
من سنة  2021مقارنة بـ  155.8مليونا في نفس
الفترة من .2020
• ان ـخ ـف ــض ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة  4في المئة
لتصل إلى  50.8مليونا في الربع األول من سنة
 2021مقارنة بـ  52.9مليون لنفس الفترة من .2020
• بلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الوطنية
لالتصاالت المتنقلة مبلغا قدره مليون دينار في
الــربــع األول مــن سنة  2021مقارنة ب ـ  1.7مليون
لنفس الفترة من سنة  2020بسبب االنخفاض في
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء.
• بلغت األرباح الموحدة للسهم الواحد  2فلس
للربع األول من سنة  2021مقارنة بـ  3.4فلوس
للسهم الواحد لنفس الفترة من .2020
وف ــي م ـعــرض تعليقه عـلــى الـنـتــائــج المالية
للشركة ،قــال الرئيس التنفيذي لــدى Ooredoo
الكويت ،عبدالعزيز يعقوب البابطين" :تعاملنا
في  Ooredooالكويت بمرونة عالية مع المتغيرات
ال ـتــي حــدثــت نتيجة ظ ـهــور واس ـت ـم ــرار جائحة
كوفيد ،-19فقد عززنا قاعدة التكلفة لدينا نتيجة
العمل باستراتيجيتنا الفعالة للتحول الرقمي،
كـمــا حــرصـنــا عـلــى مصلحة الــوطــن والـمـســانــدة
المجتمعية".
ّ
وعلق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني ،رئيس
مجلس اإلدارة:
"اتسم الربع األول من سنة  2021بظروف حافلة
بــالـتـحــديــات فــي ع ــدد مــن أســواقـنــا مــع اسـتـمــرار
جائحة كورونا في التأثير على النشاط االقتصادي
والــدخــل المتاح للتصرف ،غير أنـنــا ،ط ــوال هذه
الـفـتــرة الـصـعـبــة ،حــرصـنــا عـلــى المحافظة على
تركيزنا على صحة وسالمة موظفينا وعمالئنا
وواصلنا دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
وعلى الصعيد التشغيليّ ،أدت الجائحة لتسريع
الجهود المبذولة فيما يتعلق بقنواتنا الرقمية في
ّ
بالتحول
جميع أسواقنا ودعم أجندتنا الخاصة

األحداث المالية البارزة
تحليل ربع سنوي
الربع األول
2021

الربع األول
2020

نسبة التغيير
%

146.0

155.8

%6-

الدخل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
(مليون دينار كويتي)

50.8

52.9

%4-

هامش الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()%

%35

%34

-

صافي األرباح العائدة للشركة
الوطنية لالتصاالت المتنقلة
(مليون دينار كويتي)

1.0

1.7

%34-

قاعدة العمالء الموحدة (مليون)

23.6

25.6

%8-

اإليرادات الموحدة
(مليون دينار كويتي)

الرقمي مع استمرارنا في توسيع نطاق عروضنا
والتركيز على توسيع قنواتنا الخاصة باكتساب
العمالء الجدد ،األمر الذي جعل بإمكاننا المحافظة
على صالبة قاعدة عمالئنا المجمعة والتي بلغ
حجمها  23.6مليونا خالل الربع األول من سنة
 ."2021وأضاف "تأثر أداؤنا المالي خالل الفترة
بـعــدم االسـتـقــرار السياسي الناشئ عــن جائحة
كــورونــا ،كما تــأثــر بـتــراجــع العملة الوطنية في
عــدد مــن أســواقـنــا ،وقــد أعلنت الشركة الوطنية
لــاتـصــاالت المتنقلة تسجيل إي ـ ــرادات مجمعة
بلغت  146مـلـيــونــا خ ــال الــربــع األول مــن سنة
 ،2021بتراجع بلغت نسبته  6في المئة مقارنة
بالفترة ذاتـهــا مــن السنة الماضية .وقــد ّ
توجت
جهودنا وتركيزنا على الــوصــول بالتكلفة إلى
أفضل مستوياتها بالنجاح في استيعاب بعض
الضغوط الناشئة عن الخط األول لبياناتنا المالية،
ونتيجة لذلك سجل الدخل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء انخفاضا طفيفا
بلغت نسبته  4فــي المئة ليصل إلــى  51مليون
دينار ،وهو مستوى يدعم الهامش ّ
الجيد للربح
قـبــل احـتـســاب الـفــوائــد وال ـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإلطفاء والذي بلغ  35في المئة .بلغ الربح الصافي
المجمع للربع األول مــن السنة  1مليون دينار
كويتي مقارنة بمبلغ مليوني دينار للفترة ذاتها
من السنة السابقة".
ّ
التحول الرقمي
في الكويت ،مكنتنا استراتيجية
الخاصة بنا من تعزيز قاعدة التكلفة لدينا ،الذي
أدى إلى زيادة هامش الدخل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء إلى  28في المئة

في الربع األول من سنة  2021مقارنة بنسبة  25في
المئة خالل الربع األول من سنة .2020
أما في تونس ،فقد ارتفعت اإليرادات بنسبة 2
في المئة خالل الربع األول من سنة  2021مقارنة
بالفترة ذاتها من السنة الماضية ،وذلك بسبب سعر
الصرف الذي بلغ مستوى مواتيا.
وفي الجزائر ارتفع حجم قاعدة عمالئنا بنسبة
 3ف ــي الـمـئــة لـتـصــل إل ــى  12.7مـلـيــون بــدعــم من
عروضنا الرقمية القوية.
وأما في فلسطين ،فقد ارتفع الدخل قبل احتساب
الفوائد الضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 22
في المئة ليصل إلى  2.8مليون خالل الربع األول
مــن سنة  2021مقارنة بالفترة ذاتـهــا مــن السنة
الماضية ،مدعوما بنمو قوي لإليرادات بلغ 5%
إلى جانب كفاءة مبادراتنا المتواصلة ونجاحنا
في إيصال التكلفة إلى أفضل مستوياتها.
فــي الـمــالــديــف ،استطعنا زي ــادة حجم قاعدة
عمالئنا إلى  360,000بزيادة قدرها  3في المئة عن
نهاية العام الماضي.
نظرة على العمليات:
يمكن تلخيص األداء التشغيلي لـلمجموعة على
النحو التالي:

عمليات  - Ooredooالكويت
بلغت إيــرادات  Ooredooالكويت للربع األول
ً
من سنة  2021مبلغا وقــدره  50.5مليون دينار
مقارنة بـ  55.1مليونا لنفس الفترة من سنة .2020
كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب

محمد آل ثاني

عبدالعزيز البابطين

واالستهالك واإلطـفــاء  14.1مليونا للربع األول
من سنة  2021مقارنة بـ  13.9مليونا لنفس الفترة
من عام .2020
منذ بداية أزمة كوفيد 19 -لم تتوقف Ooredoo
الكويت عن دعــم الجهات الحكومية ،فقد قامت
الشركة بمنح  3أشهر مجانية لجميع عمالئها
الذين تلقوا اللقاح شرط تقديم بطاقة التطعيم،
من منطلق دعمها للجهود الحكومية في التشجيع
على تلقي التطعيم والحد من انتشار الوباء.
ومــن نتحية الجوائز ،فقد حصلت Ooredoo
الكويت على جائزة "أفضل مزود لخدمة اإلنترنت"
في حفل جوائز مؤشر "سيرفيس هيرو الكويت"
ً
لقياس رضا العمالء لعام  2020الذي أقيم افتراضيا
ً
ً
تماشيا مع توجيهات الجهات الحكومية والتزاما
باإلرشادات الصحية المطروحة في ظل جائحة
فيروس كورونا .فتميزت  Ooredooالكويت في
قطاع االتصاالت في الدولة لما توفره من تغطية
كاملة لشبكات اإلنترنت وبسرعات عالية ،وباقات
إنترنت متعددة تلبي احتياجات العمالء المختلفة
باإلضافة إلــى تقديم خدمة عمالء ممتازة .وقد
حصدت  Ooredooالكويت 3 ،جوائز ضمن "جوائز
ستيفي® الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،"2021
ً
والذي يقام سنويا لتكريم اإلنجازات واإلسهامات
اإليجابية للشركات في جميع أنحاء العالم .وحازت
 Ooredooالكويت جوائز ذهبية وفضية وبرونزية
عن مجموعة من مبادراتها ٌ
المبدعة ومنتجاتها
ٌ
وخدماتها ٌ
المبتكرة ،فتوجت بالجائزة الذهبية
عن فئة "االبتكار في تطبيقات المعلومات التجارية"
عن تطبيقها للهواتف الذكية  ،My Ooredooوالذي
يسمح للعمالء بالتحكم التام بحسابهم حتى أثناء
التنقل عبر الهاتف الذكي في أي وقت ومن أي مكان،
فيمكن لهم إتمام العديد من العمليات مثل دفع
الفواتير أو إعادة تعبئة الرصيد ،وتفعیل حساب
نجوم الخاص بهم وتتبع عــدد النقاط ،وتفعيل
الـعــديــد مــن ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة وشـ ــراء القسائم

اإللكترونية والمزيد .ويعتبر  My Ooredooمن
أهــم وأكبر التطبيقات في دولــة الكويت ،واألكثر
ً
تحميال من العمالء على الهواتف الذكية ،وذلك
لما يتيحه من العديد من االمتيازات والخصائص
ً
االستثنائية للعمالء ،علما بأن التطبيق يتميز بأن
 88في المئة من جميع الخدمات المضافة التي
تقدمها  Ooredooيتم تفعيلها من قبل العمالء
عبره ،وهــو رقــم يتفوق على التطبيقات األخــرى
المستخدمة في السوق الكويتي .فيما حصلت
على الجائزة الفضية عن فئة "التميز في تحقيق
أفضل االن ـجــازات فــي النمو" ،فــي مجال األعمال
والـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ــدم ــات الــرقـمـيــة ف ــي قطاع
االتـصــاالت .على مدى أعــوام ،حافظت Ooredoo
ً
الكويت على نجاحها ،بل حققت نموا من خالل
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة إلدارة األعمال مما
سمح لها بالوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع
محفظة منتجاتها وخدماتها وتوسيع كفاءات
مواردها البشرية .من أهم هذه االنجازات ،طرح أول
 eSIMفي الكويت ،والقيام بأول اتصال  5Gدولي
بين  Ooredooالكويت و Ooredooقطر والتجارب
الرائدة للجيل الخامس .كما حصلت على الجائزة
الـبــرونــزيــة عــن فئة "االبـتـكــار فــي خــدمــة العمالء
والتخطيط والممارسات" .فقد تمثل أهم انجازات
الشركة في إكمال مركز بيانات  Ooredooالكويت
أل ــف ي ــوم مـتــواصــل مــن تـقــديــم ال ـخــدمــات بأعلى
أداء وبدون انقطاع ،مما يؤكد التزام الشركة بأن
تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال حلول
تكنولوجيا المعلومات ،والشركة المفضلة للعمالء
الذين يبحثون عن حلول تكنولوجيا المعلومات
واالت ـص ــاالت ،والـتــي تلبي احتياجات الشركات
بشكل خاص .ويوفر مركز البيانات مجموعة من
خدمات االستضافة ُ
ً
خصيصا
المدارة والمصممة
لـتـنــاســب احـتـيــاجــات ال ـشــركــات واألعـ ـم ــال .هــذه
الخدمات مثالية للشركات التي تتطلع إلى إدارة
بياناتها ومنصاتها وتطبيقاتها بشكل أفضل.

10
اقتصاد
 12مليون دينار أرباح «الخليج» في الربع األول بنمو %39
ةديرجلا
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• بودي :استطعنا الحفاظ على ربحية البنك رغم استمرار تحديات جائحة كورونا
• ضاهر :تمكنا بفضل صالبة اإلدارة المالية والتحفظ في اتخاذ المخاطر من تحقيق هذا األداء المتزن
أكد جاسم مصطفى بودي أن
بنك الخليج بدأ سنة 2021
بروح إيجابية عالية ،وبزيادة
الربح
بنسبة  ٪39في صافي ً
للربع األول من السنة ،مقارنة
بنفس الفترة من السنة الماضية.

أع ـل ــن ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج نـتــائـجــه
ا ل ـمــا ل ـيــة ل ـلــر بــع األول المنتهي
ف ــي  31م ــارس  ،2021إذ سجل
صافي ربح بلغ  12مليون دينار،
ماليين ،أي
بــزيــادة بمقدار ً 3.4
بـنـسـبــة  39٪م ـق ــارن ــة بـصــافــي
الربح في الربع األول من 2020
ال ــذي ك ــان قــد بـلــغ  8.6مــايـيــن،

ً
عازيا هذه الزيادة بشكل أساسي
إلــى التحسن الكبير في صافي
إيرادات الفوائد.
وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى
الموجودات في البنك من  0.5في
المئة في الربع األول من 2020
إلـ ــى  0.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـمــا شهد
العائد على حقوق المساهمين
نموا مــن  5.3فــي المئة إلــى 7.6
في المئة.
وج ـ ــاء ال ـت ـح ـســن ف ــي صــافــي
الــربــح مــدفـ ً
ـوعــا بشكل أســاســي
ب ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي ص ــاف ــي إي ـ ـ ـ ــرادات
الفوائد بنسبة  13في المئة،
أي بمقدار  3.7ماليين دينار،
وذلــك بسبب االنخفاض في
تـكـلـفــة األمـ ـ ـ ــوال .وقـ ــد قــوبــل
االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي ال ـم ـصــروفــات
التشغيلية بمقدار  1.7مليون
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض ف ـ ــي ت ـك ــال ـي ــف
االئ ـ ـت ـ ـم ـ ــان (بـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ــك
المخصصات العامة) بقيمة
 2.2مليونً .
وم ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 31
د ي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر  ،2020ار ت ـ ـفـ ــع
إجمالي الموجودات بنسبة
 2.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ل ـي ـب ـلــغ 6.3
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،وازدادت
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــف إلـ ــى
العمالء بنسبة  2.7في المئة
لتصل إلى  4.2مليارات ،كما
ً
شهدت ودائع العمالء نموا
بنسبة  3.6في المئة لتبلغ
 4.2م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات،
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا بـ ـلـ ـغ ــت
حقوق المساهمين
 637مليونا.
وظـ ـ ـل ـ ــت ال ـن ـس ــب
الرأسمالية ًالرقابية
للبنك قــو يــة  ،حيث
ب ـل ـغ ــت نـسـبــة
الـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة
األولـ ــى لــرأس
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــال 14.3
ف ــي ال ـم ـئــة أي
بـ ـمـ ـق ــدار 485
نـقـطــة أس ــاس
فـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـحـ ــد

األدن ــى الــرقــابــي البالغة نسبته
 9.5في المئة وبلغ معدل كفاية
رأس ال ـمــال  17.7فــي الـمـئــة ،أي
بـمـقــدار  621نقطة أس ــاس فــوق
ال ـح ــد األدن ـ ــى ال ــرق ــاب ــي الـبــالـغــة
نسبته  11.5في المئة.
ً
وتعليقا عـلــى ه ــذه النتائج،
قـ ـ ــال ج ــاس ــم م ـص ـط ـف ــى بـ ـ ــودي،
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج:
"يـســرنــي أن أع ـلــن أن الـبـنــك بــدأ
سنة  2021بروح إيجابية عالية،
وبزيادة بنسبة  39في المئة في
ص ــاف ــي ال ــرب ـ ًـح ل ـلــربــع األول من
السنة ،مقارنة بنفس الفترة من
السنة الماضية".
وأض ــاف ب ــودي ،فــي تصريح:
"ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
التحديات التي ال نزال نواجهها
ً
نـتـيـجــة لـجــائـحــة ك ــورون ــا ،فقد
استطعنا ا لـحـفــاظ على ربحية
البنك ،حيث تمكنا مــن تحقيق
ه ــام ــش ربـ ــح تـشـغـيـلــي ب ـلــغ 21
مليون دينار ،أي ًبزيادة نسبتها
 8في المئة مقارنة بالربع األول
ً
م ــن  ،"2020الف ـت ــا إل ــى أن "ه ــذه
ال ـن ـتــائــج ت ــؤك ــد س ــام ــة ق ـ ــرارات
اإلدارة في بنك الخليج ،ومتانة
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـح ـص ـي ـف ــة ال ـت ــي
تـتـبـعـهــا ،وتـشـيــر إل ــى أن البنك
ي ـس ـي ــر فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه ال ـص ـح ـيــح
وبـ ــال ـ ـسـ ــرعـ ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ن ـحــو
تحقيق استراتيجيته ،ومواصلة
خلق القيمة للمساهمين".

خطى ثابتة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لبنك الخليج ،أنطوان
ضاهر" :نواصل في الربع األول
الــربـحـيــة ال ـتــي حــافـظـنــا عليها
خ ــال ع ــام  ،2020ورغـ ــم جميع
التحديات التي تواجه االقتصاد
بشكل ع ــام والـقـطــاع المصرفي
بشكل خاص ،فقد تمكنا بفضل
صالبة اإلدارة المالية والتحفظ
في اتخاذ المخاطر من تحقيق
ً
هذا األداء المتزن" ،مؤكدا أن "هذه
النتائج تزيدنا ثقة بإجراء اتنا
نـ ـح ــو ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـب ـن ــك

االستراتيجية ،وتدفعنا لتكثيف
الجهود حتى نصل إلى الريادة
في خدمة العمالء".
وفي  27مارس  ،2021عقد بنك
الخليج اجتماع جمعيته العامة
ال ـس ـنــوي وح ـصــل عـلــى مــوافـقــة
المساهمين على تــوزيــع أربــاح
نقدية بمقدار  5فلوس للسهم،
بما يمثل نسبة  50في المئة من
أرباح البنك للسنة الرابعة على
التوالي.

حملة «لنكن على دراية»
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـت ــزام ــه بـتـعــزيــز
الــوعــي والـمـعــرفــة الـمــالـيــة على
النطاق العام ،يشارك "الخليج"
ف ــي ح ـم ـلــة "ل ـن ـكــن ع ـلــى درايـ ـ ــة"،
وه ــي ع ـب ــارة ع ــن حـمـلــة تــوعـيــة
أط ـل ـقــت بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى مـ ـب ــادرة من
بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي وات ـحــاد
م ـ ـصـ ــارف ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـم ـشــاركــة
جميع البنوك الكويتية .وتتوجه
أنشطة الحملة نحو زيادة الوعي
الـمــالــي عـبــر شــريـحــة كـبـيــرة من
المجتمع ،وزي ــادة الــوعــي العام
بأهمية دور القطاع المصرفي
والخدمات التي يقدمها.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ال ـح ـم ـلــة ،قــال
ضاهر :في ظل أحدث التطورات
وال ـت ـق ــدم الـ ــذي ي ـش ـهــده الـقـطــاع
المالي والمصرفي ،تتزايد أهمية
زي ــادة الــوعــي الـمــالــي ،عـلــى أمــل
تـمـكـيــن ال ـع ـمــاء م ــن االس ـت ـفــادة
ال ـق ـصــوى م ــن جـمـيــع ال ـخــدمــات
ال ـم ـتــوفــرة ل ـه ــم ،دون الـمـســاس
بـحـقــوقـهــم وبــأمــن الـمـعـلــومــات،
مــؤكــدا أن بنك الخليج يحرص
على الدعم الكامل لحملة "لنكن
عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ـ ــة" ويـ ـشـ ـج ــع جـمـيــع
عمالئه على اتباع أنشطة الحملة
وال ـم ـتــاب ـعــة الـمـسـتـمــرة لجميع
رسائله المتعلقة بالتوعية.
ويدعم "الخليج" حملة "لنكن
ع ـلــى دراي ـ ـ ــة" م ــن خـ ــال رســائــل
ت ــوع ــوي ــة وإع ــام ـي ــة مخصصة
ألم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
وحقوق العمالء ،ودور البنوك في
التنمية االقتصادية الشاملة عبر

جاسم مصطفى بودي
قنوات البنوك المختلفة.

التصنيفات االئتمانية في
المرتبة «»A
وال يــزال بنك الخليج يحظى
بــالـتـقــديــر ل ـجــدارتــه االئـتـمــانـيــة
وقــوتــه الـمــالـيــة عـلــى المستوى
ً
ال ــدول ــي ،بــاعـتـبــاره مـصـنـفــا في
الـمــرتـبــة " "Aمــن جميع وك ــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي األرب ـ ــع
الكبرى.
ف ـ ـقـ ــد أك ـ ـ ـ ــدت وكـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ــوديـ ــز
إن ـ ـف ـ ـس ـ ـتـ ــورز سـ ـي ــرفـ ـي ــس ع ـلــى
تـصـنـيــف ال ـب ـنــك ل ـل ــودائ ــع على
المدى الطويل في المرتبة "،"A3
مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقامت وكالة فيتش بتثبيت
تصنيف البنك من حيث المصدر
على المدى الطويل في المرتبة
" ،"+Aم ـ ــع ن ـ ـظـ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
"سلبية".
وقــامــت وكــالــة سـتــانــدارد آند
بـ ــورز بـتـثـبـيــت تـصـنـيــف الـبـنــك
االئتماني من حيث المصدر في
المرتبة " ،"-Aمع نظرة مستقبلية
"سلبية".
أما وكالة كابيتال إنتليجنس
فقد قامت بتثبيت تصنيف بنك
الخليج للعمالت األجنبية على

أنطوان ضاهر
المدى الطويل في المرتبة "،"+A
مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

بنك الخليج ...بنك المستقبل
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج
استراتيجيته للسنوات الخمس
المقبلة ،والتي تم فيها التركيز
على العناصر التالية:
• تـ ـع ــزي ــز الـ ـنـ ـم ــو فـ ــي شــري ـحــة
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـش ــرك ــات مـ ــن خـ ـ ــال زيـ ـ ــادة
المنتجات المقدمة والتركيز
عـلــى ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
• زيادة حصة البنك من السوق
في قطاع الخدمات المصرفية
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف
شريحتي الشباب والعمالء من
ذوي المالءة المالية.
• ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـص ــات الــرق ـم ـيــة
ل ـل ـب ـن ــك ب ـ ـهـ ــدف رف ـ ــع ال ـق ـي ـمــة
الـتـنــافـسـيــة وتـحـسـيــن خــدمــة
العمالء.

التحول الرقمي

ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى اسـتــراتـيـجـيــة
الـتـحــول الــرقـمــي فــي الـبـنــك ،قال
ضــاهــر" :فــي إط ــار استراتيجية

« »KIBيعزز برنامجه الرمضاني بمبادرات
تضيف قيمة مميزة
ف ــي إط ــار دوره ال ـف ـعــال تـجــاه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،الـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـق ـت ـصــر
عـلــى تـقــديــم الـخــدمــات والـحـلــول
ال ـم ـصــرف ـيــة ف ـح ـســب ،أع ـل ــن بنك
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ( )KIBإط ــاق
حـ ـمـ ـلـ ـت ــه الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـع ــام
الجاري ،والتي ستبدأ أنشطتها
فــي مطلع الشهر الفضيل .ومن
الـمـقــرر أن تتضمن هــذه الحملة
مجموعة متنوعة من المبادرات
واألن ـش ـطــة الترفيهية والــديـنـيــة
واالجـتـمــاعـيــة والــريــاض ـيــة ،بما
ي ـت ـمــاشــى م ــع أه ـ ــداف بــرنــامـجــه
الرائد للمسؤولية االجتماعية.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،هـنــأ مدير
أول وحدة االتصال المؤسسي في
البنك ،نواف ناجيا ،جميع أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـعـ ـم ــاء
ومختلف أفراد المجتمع الكويتي
بحلول شهر رمضان المبارك.
ً
وأفـ ــاد ق ــائ ــا" :ي ـح ــرص ""KIB
فــي كــل ع ــام عـلــى إط ــاق حملته
ً
الرمضانية التي تأتي استكماال
لـمـسـيــرتــه ال ــزاخ ــرة بــال ـم ـبــادرات

نواف ناجيا

المجتمعية الهادفة ،والتي تعكس
م ــا يـتـمـتــع ب ــه م ــن ح ــس الـعـطــاء،
إلى جانب رؤيته االستراتيجية
التي تتجسد في رغبته الصادقة
بالتأثير اإليجابي على مختلف
ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع ورد الجميل
للمجتمع الكويتي ،والسيما في
هذا الوقت من العام ،وهو الشهر
الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع ج ـم ـي ــع م ـك ــون ــات
المجتمع مــن مــؤسـســات وأف ــراد
تحت مظلة حب الخير والعطاء".

وأشار ناجيا إلى أن " "KIBفكر
هــذا الـعــام فــي أن يـقـ ّـدم مـبــادرات
ج ــدي ــدة م ــن نــوع ـهــا تـجـمــع بين
الترفيه والتوعية المصرفية في
ً
آن واحد ،نظرا للظروف النفسية
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع
وحــاج ـت ـهــم لـلـتــرفـيــه والـتـسـلـيــة
ب ـس ـبــب ت ــداعـ ـي ــات ال ـح ـظ ــر ال ــذي
فرضه تنفشي فيروس كورونا،
ومـ ــن ه ـنــا ج ـ ــاءت ف ـك ــرة إطــاقــه
ل ـم ـس ـل ـســل ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـم ـت ـحــركــة
"عــائـلــة  "KIBفــي إط ــار كــومـيــدي
وت ــوع ــوي مـمـيــز ،والـ ــذي سيبدأ
ع ــرض ــه ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي التابعة للبنك خالل
شهر رمضان.
وأوضح أن هذا يعتبر أول عمل
فني تبتكره مؤسسة مالية بهدف
م ـح ــاك ــاة الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي نـعـيـشــه
وإض ــاف ــة قـيـمــة مـمـيــزة لجمهور
المجتمع الكويتي ،حيث تعاون
ً
" "KIBمع استوديو رائــد عالميا
ف ــي مـ ـج ــال الـ ــرسـ ــوم ال ـم ـت ـحــركــة
لتصميم وإنتاج حلقات المسلسل
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـت ــم ع ــرضـ ـه ــا ال ـش ـه ــر
الفضيل.

ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،ن ـق ــوم بــالـتـحــول
الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ل ـ ـم ـ ـع ـ ـظـ ــم األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ـح ـيــث ي ـ ــؤدي ذل ــك
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـك ـف ــاءة وت ـعــزيــز
أداء الـ ـبـ ـن ــك وتـ ـق ــوي ــة ال ــرق ــاب ــة
ف ـ ـيـ ــه .ون ـ ـتـ ــوقـ ــع أن م ـس ــاع ـي ـن ــا
التكنولوجية الحثيثة سيكون
م ــن شــأن ـهــا تـسـهـيــل الـعـمـلـيــات
اليومية لكل من العمالء والبنك.
كما نعمل باستمرار على تعزيز
م ـس ـتــويــات األم ـ ــن ف ــي عـمـلـيــات
البنك حتى نتمكن مــن االرتـقــاء
بـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وت ـح ـس ـي ــن
الخدمات لهم".

شكر وتقدير
من جانبه ،ختم بودي حديثه
ً
قـ ــائـ ــا" :ب ــال ـن ـي ــاب ــة ع ــن مـجـلــس
اإلدارة ،ن ــود أن نـتـقــدم بالشكر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر إل ـ ـ ــى بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـمــركــزي وهـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
ع ـل ــى ج ـه ــوده ـم ــا ال ـح ـث ـي ـثــة فــي
دعــم وتعزيز القطاع المصرفي
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي .ك ـم ــا أود أن أ ش ـكــر
مساهمينا وعمالئنا وأ عـضــاء
مجلس اإلدارة على مساهماتهم
ال ـق ـي ـم ــة ،مـ ــع ال ـت ـق ــدي ــر لـجـمـيــع
مــوظ ـف ـي ـنــا ع ـل ــى ت ـفــان ـي ـهــم عـبــر
السنوات".

«برقان» يقدم خدمة
توصيل العيادي
ً
لعمالء بريميير مجانا
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان تـ ـق ــدي ــم
ً
خــدمــة تــوصـيــل ال ـع ـيــادي مجانا
لعمالء باقة بريميير المصرفية،
بالتعاون مع شركة قبله لخدمات
الكونسيرج ،حيث تتضمن الخدمة
توصيل الفئات النقدية التي يرغب
العمالء في الحصول عليها إلى
أي مكان ،لضمان راحتهم .ويمكن
الـحـصــول عـلــى ه ــذه الـخــدمــة عن
طريق إرسال بريد إلكتروني إلى:
Burganpremier@qiblah.com.
 kwأو االتصال والحجز على الرقم
ً
 22317755من العاشرة صباحا
ً
ً
مساء ،علما بأن هذه
حتى الرابعة
الخدمة متوافرة من  30أبريل حتى
 12مايو .2021
ويـ ـه ــدف تـ ـع ــاون "بـ ــرقـ ــان" مع
"قبله" إلى تقديم مجموعة واسعة
من خدمات "الكونسيرج" المتميزة
لعمالء باقة بريميير المصرفية
التي تالئم احتياجاتهم اليومية،
وتضم أكثر من  20خدمة حصرية،
منها خــدمــات تنظيم حـجــوزات
الـ ـسـ ـف ــر والـ ـت ــوصـ ـي ــل م ـ ــن وإل ـ ــى
المطار ،والمساعدة في استخراج
تأشيرات الدخول للدول (الفيزا).

ُ
«زين» تواصل تسيير قوافل الخير خالل الشهر الكريم

أعلنت شركة زين ُمواصلتها تسيير قوافل الخير خالل شهر رمضان
ُ
المبارك ،عبر استمرارها في تقديم "الماچلة الرمضانية" بالتعاون مع
شريكها االستراتيجي البنك الكويتي للطعام واإلغاثة ليتم توزيعها على
ً
األسر ُ
المتعففة داخل الكويت بشكل ُمستمر تأمينا الحتياجاتهم من المواد
الغذائية التموينية األساسية طوال الشهر الفضيل.
وذك ـ ــرت ال ـشــركــة ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أن ـهــا قــامــت بـتــوفـيــر "الـمــاچـلــة
الرمضانية" فــي مـخــازن البنك الكويتي للطعام واإلغــاثــة فــي منطقة
الصليبية بحضور الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين
الكويت وليد الخشتي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل األنصاري،
حيث يستفيد من "الماچلة" التي ّقدمتها "زين" هذا العام أكثر من  10آالف
ُمستفيد داخل الكويت.
وفي تعليقه على هذه البادرة ،قال الخشتي" :قبل حلول شهر رمضان
ُ
المباركّ ،قدمنا (الماچلة) بالتعاون مع شركائنا االستراتيجيين في البنك
ُ
الكويتي للطعام واإلغاثة لتأمين احتياجات األسر المتعففة داخل الكويت
قبل دخول الشهر الفضيل وخالل ظروف الجائحة".
وأضاف الخشتي "اليوم ومع مضي النصف األول من الشهر ،نستمر
بهذه البادرة الطيبة بالتعاون مع األخوة في بنك الطعام من خالل تقديم
(الماچلة) تحت مظلة حملتنا الرمضانية السنوية (زين الشهور) ،وذلك
كجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية واالستدامة".
وأوضح أن بنك الطعام يقوم بتوزيع "الماچلة" التي ّقدمتها "زين" على
المتعففة ُ
األسر ُ
والمحتاجين عن طريق شبابيك ُمخصصة لمرور السيارات،
ً
ُ
وذلك التزاما باالشتراطات الصحية وللحفاظ على صحة المستفيدين من
ً
خطر العدوى ومنعا للتجمعات.
وتابع" :نسعى جاهدين لخدمة مجتمعنا وأفراده من خالل تنظيم ودعم
المبادرات اإلنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان
المبارك بشكل خاص ،لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة
العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة".
من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام واإلغاثة

ّ
يتوسطان مسؤولي «زين» وبنك
الخشتي واألنصاري
الطعام خالل تقديم الماچلة
ً
مشعل األنصاري إن حملة "ماچلة رمضان" تأتي استكماال للمشاريع
والمبادرات الخيرية التي يطلقها بنك الطعام بالتعاون مع القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني وإشراف الجهات الرقابية والتنفيذية التي
ً
ً
القت جميعها نجاحا ملحوظا في الفترة الماضية وخصوصا في ظل
جائحة كورونا.
وأضاف األنصاري أن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة يعتبر من أولى
الجهات الخيرية على مستوى الكويت التي تطلق حملة "ماچلة رمضان"،
وذلــك بعد النجاح الــذي حققته من تغطية واسعة ألماكن المحتاجين
في مختلف مناطق الكويت ومحافظاتها الست ،فالبنك يواصل حمالته
ومشروعاته الخيرية التي تستهدف تقديم المساعدات الغذائية داخل
الكويت.
ّ
وأكــد أن "فكرة الحملة تكمن في تأمين سلة غذائية تتكون من مواد
غذائية متنوعة ،فالعمل الخيري الضخم يأتي ضمن أولويات البنك في
ً
دعم األسر المتعففة وتطبيقا لشعاره "من عمرنا والخير فينا".

١١
ً
 8ماليين دينار أرباح  stcفي الربع األول واإليرادات  69.8مليونا
ةديرجلا
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اقتصاد

• الحربي :الشركة ركزت في جهودها معتمدة على شبكة الجيل الخامس
• عبدالرحمن :حصتنا السوقية  %35كثاني أكبر شركة اتصاالت
 stcحرصت
على تحديث
اإلطار
االستراتيجي
لترسيخ
مكانتها
كشركة رائدة
في مجال
التكنولوجيا
الرقمية

عبدالرحمن

الشركة
أثبتت قدرتها
على تخطي
التحديات
والمخاطر
المحتملة
وعلى مواكبة
األعمال
التشغيلية

الحربي

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة ( ،)stcن ـتــا ئ ـج ـهــا
المالية لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في  31مارس .2021
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ص ــرح
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود أحـ ـم ــد
عـبــدالــرحـمــن ،رئ ـيــس مجلس
ً
إدارة ال ـشــركــة ق ــائ ــا" :أثـبـتــت
 stcق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـص ـم ــود
واالستمرارية في تقديم أجود
الخدمات والمنتجات لقطاع
األفــراد وقطاعات األعمال في
غ ـضــون الـمـخــاطــر المحتملة
والـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــروف االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
الحرجة الناتجة عن استمرار
تفشي "كورونا" على مستوى
العالم ،والـتــي مــازالــت آثارها
وتــداع ـيــات ـهــا الـسـلـبـيــة تــؤثــر
وب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ ف ــي مـعـظــم
القطاعات الحيوية .وبالتالي،
ت ـحــرص  stcبــاس ـت ـمــرار على
وض ـ ــع ال ـخ ـط ــط االحـ ـت ــرازي ــة،
والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـم ـك ـيــن
ال ـشــركــة م ــن م ــزاول ــة أعـمــالـهــا
الـتـشـغـيـلـيــة بـشـكــل مـتــواصــل
أثناء فترات الحجر المختلفة
لـ ـضـ ـم ــان تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
وتحقيق رضا العمالء".
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "تـ ـ ـم ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــا م ــع
االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة فــي
ً
مـجــال االتـ ـص ــاالت ،وانـطــاقــا
مــن الـتـغـيــرات ال ـتــي ت ـطــرأ في
كل من السوق واستراتيجية
ال ـش ــرك ــات ،حــرصــت  stcعلى
تحديث اإلطــار االستراتيجي
ل ـل ـشــركــة ل ـتــرس ـيــخ مـكــانـتـهــا
ك ـ ـشـ ــركـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـج ــال
التكنولوجيا الرقمية ،والتي
ســاهـمــت عـلــى م ــدار العامين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن
مستوى عملياتها واالستثمار
في تطوير أكبر ًشبكة  5Gفي
ال ـك ــوي ــت إض ــاف ــة إلـ ــى تـعــزيــز
قـ ـن ــواتـ ـه ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـت ــزوي ــد
عمالئها بتجربة ال مثيل لها".
ً
وتعليقا على إعالن النتائج
المالية لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في  31مارس ،2021
ق ـ ــال ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــدال ــرح ـم ــن:
"بلغت إيـ ــرادات الـشــركــة 69.8
م ـل ـيــون دي ـن ــار خ ــال األش ـهـ ًـر
الثالثة األولى من  2021مقارنة
بـ ـ  72.2مـلـيــون دي ـنــار للفترة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـس ــاب ــق،
ويـ ـع ــود س ـب ــب هـ ــذا ال ـت ــراج ــع
إلــى استمرار تداعيات األزمــة
الحالية والتي مازالت تضغط
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
والـمــالـيــة لـقـطــاع االت ـصــاالت،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ق ـ ـطـ ــاع م ـب ـي ـعــات
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
إجـ ــراء ات الحظر الـجــزئــي في
دول ــة الـكــويــت بسبب جائحة
"كورونا" ،باإلضافة إلى القيود
المستمرة على حركة المطار،
وتعليق رح ــات الـسـفــر التي
أس ـف ــرت ع ــن ت ــراج ــع ف ــي عــدد
المقيمين بدولة الكويت خالل
العام الماضي والتي ساهمت
بــدورهــا فــي انخفاض الطلب
عـلــى ق ـطــاع مـبـيـعــات األفـ ــراد،

النتائج المالية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس 2021
اإليرادات

 69.8مليون دينار

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 18.9مليون دينار

صافي الربح
ربحية السهم

 8.0ماليين دينار
ً
 16فلسا

الموجودات

 383.0مليون دينار

حقوق المساهمين

 200.2مليون دينار

القيمة الدفترية للسهم

 401فلس

قاعدة العمالء

 1.8مليون عميل

إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
وب ـش ـكــل ش ـبــه ك ـلــي إليـ ـ ــرادات
خدمات التجوال .وبالرغم من
تراجع اإلي ــرادات ،تمكنت stc
م ــن تـحـقـيــق ن ـمــو ف ــي ك ــل من
الــدخــل قبل احتساب الفوائد
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب واالسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
واإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـن ـس ـبــة  10.9فــي
المئة وصــافــي الــربــح بنسبة
 22.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي األش ـه ـ ًـر
الثالثة األولى من  2021مقارنة
ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن الـ ـع ــام
السابق.
وحـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـم ــال ــي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ،بـ ـلـ ـغ ــت إجـ ـم ــال ــي
م ــوج ــوداتـ ـه ــا  383.0مـلـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار كـ ـم ــا ف ـ ــي  31م ـ ــارس
 ،2021و بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
ح ـ ـقـ ــوق م ـس ــاه ـم ـي ـه ــا 200.2
مـلـيــون دي ـن ــار لـتـصــل القيمة
ال ــدفـ ـت ــري ــة ل ـل ـس ـهــم إلـ ـ ــى 401

ف ـ ـلـ ــس .بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ــك
تتمتع الشركة بـمــاء ة مالية
قــويــة ع ـلــى م ـس ـتــوى شــركــات
االتصاالت في الشرق األوسط.
هذا وقد بلغت قاعدة العمالء
لدى الشركة  1.8مليون عميل
في نهاية شهر مارس ."2021
وأشار الدكتور عبدالرحمن:
" لـقــد عكست النتائج المالية
لـ ـ ـ ــ stcخـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ـ ــ 3أش ـهــر
األولـ ـ ــى ل ـع ــام  ،2021قــدرتـهــا
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
مـكــانـتـهــا كـثــانــي أك ـبــر شــركــة
ات ـص ــاالت مــن حـيــث حصتها
السوقية مــن حجم اإلي ــرادات
في قطاع االتصاالت الكويتي
ب ـح ـصــة ســوق ـيــة ب ـل ـغــت نحو
 35فــي الـمـئــة .وم ــع اسـتـمــرار
الـتــداعـيــات والـتـحــديــات التي
نواجهها ج ــراء األزم ــة ،يعزو
ه ــذا االرتـ ـف ــاع ال ـم ـل ـمــوس في

النتائج المالية إلى انخفاض
الــديــون المعدومة واستمرار
 stcب ـ ـخ ـ ـفـ ــض ا ل ـ ـت ـ ـكـ ــا ل ـ ـيـ ــف،
للوصول إ لــى أفضل النتائج
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ــربـ ـح ـ ـيـ ــة ،ب ـف ـضــل
اعتمادها سياسة مالية متزنة
وفعالة على صعيد النفقات
التشغيلية والرأسمالية".
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــان
النتائج المالية للشركة صرح
ال ـم ـه ـن ــدس م ــزي ــد بـ ــن نــاصــر
ال ـحــربــي ،الــرئ ـيــس التنفيذي
ً
للشركة قائال" :تمكنت  stcمن
تحقيق ه ــذه الـنـتــائــج بفضل
جـ ـ ـه ـ ــود واحـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ف ــري ــق
الـعـمــل ،إضــافــة إل ــى مرونتها
بتطبيق استراتيجية الشركة
لـ ـلـ ـتـ ـح ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي وتـ ـق ــدي ــم
حـ ـل ــول ت ـق ـن ـيــة م ـت ـكــام ـلــة بـمــا
يخدم توجهات حكومة دولة
الكويت فيما يتعلق بالتباعد

محمود عبدالرحمن
االجتماعي لألفراد والشركات.
و قـ ـ ـ ــد ر كـ ـ ـ ـ ــزت  stcجـ ـه ــود ه ــا
باالعتماد على شبكة الجيل
ال ـخ ــام ــس ل ـت ـقــديــم مـجـمــوعــة
م ــن ال ـخ ــدم ــات والـ ـت ــي تشمل
الخدمات الترفيهية والرقمية،
وتلبية الطلب المتزايد على
خ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـع ــري ــض
للخدمات الثابتة والمتنقلة
ب ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــات ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ــدرة
اسـتـجــابــة فــائـقــة ،ومتطلبات
قطاع الشركات والمؤسسات
المتعلقة بالتفاعل المؤسسي
وال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
بأعلى جــودة وكفاء ة ممكنة.
وبالتالي ،برهنت  stcقدرتها

مزيد الحربي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الـ ـتـ ـح ــدي ــات غ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة
وذلك بفضل الجهود الكبيرة
وت ـ ـفـ ــانـ ــي مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـش ــرك ــة
وإص ـ ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـق ــدي ــم
الخدمات والمنتجات للعمالء
ب ـن ـفــس م ـعــاي ـيــر الـ ـج ــودة عن
طـ ــريـ ــق الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ال ــرق ـم ـي ــة
المتاحة".
وأض ـ ـ ــاف ال ـح ــرب ــي "ارتـ ـف ــع
الــدخــل قبل احتساب الفوائد
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب واالسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
واإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـن ـس ـبــة  10.9فــي
المئة ليصل إلى  18.9مليون
دينار خالل فترة الثالثة أشهر
األول ــى مــن  ،2021مقارنة مع
 17.0م ـل ـي ــون ــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ن ـف ـس ـهــا م ــن عـ ــام  .2020كـمــا
وص ـ ـ ــل هـ ــامـ ــش ال ـ ــدخ ـ ــل ق ـبــل
احتساب الـفــوائــد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء إلى 27
في المئة خــال الثالثة أشهر
األول ــى مــن  ،2021مقارنة مع
 24في المئة من العام السابق.
وبالتالي ،أثمرت هذه النتائج
عـ ــن ت ـح ـق ـيــق ارت ـ ـفـ ــاع صــافــي
الــربــح بنسبة  22.6فــي المئة
ليصل إلى  8.0ماليين (ربحية
ً
ـش
ال ـس ـهــم  16ف ـل ـس ــا) وبـهــامـ ً
ربحية  11فــي المئة ،مقارنة
مع  6.5ماليين (ربحية السهم
ً
 13فلسا) وبهامش ربحية 9
فــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها من
.2020
وأث ـب ـتــت  stcقــدرت ـهــا على
تخطي التحديات والمخاطر
المحتملة مع إمكاناتها على
مــواكـبــة األع ـمــال التشغيلية،
وفتح أبوابها في سبيل خدمة
الـ ـعـ ـم ــاء فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف.
ول ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
ا ل ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل دون ا نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع،
واصـ ـ ـل ـ ــت  stcت ــوفـ ـي ــر خـطــط
تشغيل مستدامة ،بل تمكنت
ً
أيضا من تحقيق الــريــادة في
هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،ح ـيــث حصلت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادة ISO
فــي اسـتـمــراريــة األع ـمــال (ISO
 ،)22301: 2019فــي نسختها
ال ـج ــدي ــدة ،وذلـ ــك ب ـعــد عملية
تدقيق شاملة ومكثفة أجرتها
 .TopCertifierوتأتي الشهادة

ب ـم ـن ــزل ــة إف ـ ـ ـ ــادة عـ ـل ــى ال ـن ـهــج
الدؤوب الذي تتبعه  stcلتنفيذ
البروتوكوالت والمبادئ التي
أسـهـمــت ف ــي الـمـحــافـظــة على
سير جميع عمليات الشركة
أثناء فترة تفشي الوباء.
ومن الجدير بالذكر أن الربع
األول من  2021قد شهد إعالن
فــوز كل من شركة االتصاالت
الـكــويـتـيــة ( ،)stcال ــرائ ــدة في
تـ ـمـ ـكـ ـي ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي
وت ـقــديــم ال ـخــدمــات المبتكرة
والمنصات المتكاملة للعمالء
فـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،وش ــرك ــة
فـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــن مـ ـ ــوبـ ـ ــايـ ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسط وإفريقيا ()VMMEA
بالترخيص المحلي لتشغيل
شـب ـكــة االت ـ ـصـ ــاالت الـمـتـنـقـلــة
االفتراضية ( ،)MVNOاألولى
مــن نوعها فــي دول ــة الكويت،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ح ـ ـصـ ــول ـ ـه ـ ـمـ ــا
ع ـلــى مــواف ـقــة الـهـيـئــة الـعــامــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات
إلطـ ـ ـ ـ ــاق (فـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــن م ــوب ــاي ــل
الكويت) .فمن خالل شراكتها
م ـ ـ ــع فـ ـ ـي ـ ــر ج ـ ــن ( ،)VMMEA
تـ ـ ـ ـ ــم إ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق أول مـ ـشـ ـغ ــل
شـب ـكــة االت ـ ـصـ ــاالت الـمـتـنـقـلــة
اال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرا ض ـ ـ ـيـ ـ ــة  MVNOف ــي
ا لـكــو يــت مستفيدة مــن شبكة
 stcللجيل الخامس.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
أطلقت  solutions by stcأحدث
خدماتها "درع" المتخصصة
ف ــي ت ــوف ـي ــر أن ـظ ـم ــة ال ـح ـمــايــة
واأل م ــن السيبراني لعمالئها
فــي قـطــاع ال ـشــركــات .وتـهــدف
الـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي تــم
الـكـشــف عـنـهــا م ــن قـبــل مــركــز
عمليات األ م ــن ( )SOCالتابع
ل ـ ـ  ، solutions by stcذراع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
تــوفـيــر ح ـلــول ق ـطــاع األع ـمــال
المتكاملة ،إلى ضمان سالمة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـحــديــد
المخاطر المحتملة والمتعلقة
بانتهاكات البيانات ،وتوفير
ح ـم ــاي ــة ش ــام ـل ــة  360درج ـ ــة،
وتقييم األصول الهامة لتمكين
بيئة خالية من القلق للشركات
الراغبة في االزدهار في العالم
الرقمي".

١٢
اقتصاد
«بيتك»« :تواصل بالخير  »6يجسد الريادة في المسؤولية االجتماعية
ةديرجلا
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أنشطة ومساهمات اجتماعية وشبابية ورياضية مختلفة ضمن االلتزام باالشتراطات الصحية

ً
مقدما الغبقة االفتراضية للموظفين
فيصل السريع

توقيع شراكة استراتيجية مع «في ثرو» لتشجيع الرياضة

تميز في االبتكار
االجتماعي عبر
إدخال التقنيات
الرقمية واألنشطة
االفتراضية

إطالق مسابقة
ّ
«قراء بيتك» لتالوة
القرآن ...وجوائز
بـ  8آالف دينار

سلسلة فيديوهات
توعوية على
قنوات التواصل
االجتماعي

برنامج «نصف
ً
ساعة» ...حصريا
من «بيتك»
ويستضيف أطباء
ومختصين

يواصل بيت التمويل الكويتي
"ب ـي ـتــك" ،ري ــادت ــه فــي الـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة عـبــر بــرنــامــج شهر
رمضان المبارك "تواصل بالخير
في شهر الخير  "6الحافل بأنشطة
ومساهمات اجتماعية متعددة،
وم ـ ـب ـ ــادرات ش ـبــاب ـيــة وري ــاض ـي ــة
وتــوعــويــة مختلفة ،مــع الـحــرص
على تحقيق التميز فــي االبتكار
االجتماعي عبر إدخــال التقنيات
الــرقـمـيــة واألن ـش ـطــة االفـتــراضـيــة
الـتــي تخلق حـلــوال تضيف قيمة
لـلـمـجـتـمــع وت ـع ــزز ال ـت ـفــاعــل بين
"بيتك" والجمهور ،ضمن االلتزام
بــاالشـتــراطــات الصحية للحفاظ
على سالمة الجميع.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة واالع ـ ـ ـ ـ ــام
للمجموعة ف ــي "ب ـي ـتــك" ،يوسف
الـ ــرويـ ــح ،إن ج ـه ــود "ب ـي ـت ــك" في
المسؤولية االجتماعية تتماشى
م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ف ــي تحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وتـعـكــس
ح ــرص ــه ع ـلــى االضـ ـط ــاع ب ــدوره
الوطني واالجـتـمــاعــي كمؤسسة
مالية رائدة على مستوى القطاع
الخاص.
وأوضـ ــح ال ــروي ــح أن ال ـظــروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ــم ت ـم ـنــع "ب ـي ـتــك"
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ً
افتراضيا ومشاركة المجتمع في
ً
رمضان ،الفتا إلى أن "بيتك" ّ
كيف
أن ـش ـط ـتــه ل ـت ـت ــواءم م ــع ال ـظ ــروف
ال ـح ــال ـي ــة م ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى عـنـصــر
االبتكار باالستفادة من القنوات
االلكترونية المختلفة.

صحة أفضل ...لحياة أفضل...
شراكة مع تطبيق V-thru
ومع تزايد اإلقبال على الرياضة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ق ـ ــال إن "ت ــواص ــل
بالخير في شهر الخير  "6يواصل
االن ـش ـطــة الـشـبــابـيــة والــريــاضـيــة
الـتــي بــاتــت تكتسب زخـمــا كبيرا
ً
في اوســاط المجتمع ،مضيفا أن
"بيتك" أطلق مبادرة تشجع على
المشي أثناء الساعات المسموحة
بها ضمن إط ــار "صـحــة أفـضــل...
لحياة أفضل" بالتعاون مع تطبيق
 V-thruاالفتراضي عبر خاصية
 ،V-FITوالـ ـت ــي ت ـت ـيــح ال ـح ـصــول
عـلــى رص ـيــد فــي التطبيق يمكن
استخدامه في الطلبات او التبرع
به ،وذلك بواقع دينار واحد عن كل
كيلو متر مشي.

أنشطة رياضية وشبابية
وبين ان "بيتك" يرعى بطوالت
كرة قدم تقام بتنظيم من تطبيق
 ،Li3ibكما يعتبر البنك الشريك
االستراتيجي لبرنامج بلنتيات
ال ـ ــذي ي ـع ــرض يــوم ـيــا ع ـلــى قـنــاة
ال ـكــويــت االول ـ ــى ،تـشـجـيـعــا على

توزيع المرطبات على الجمهور أثناء ساعات المشي

تطبيق القرآن إهداء من «بيتك» للجمهور

الرياضة وحرصا على دعم انشطة
الشباب وتنمية مواهبهم.
وق ــال الــرويــح إن ــه انـطــاقــا من
حــرصــه عـلــى االهـتـمــام بالصحة
واالنشطة الرياضية ،جدد "بيتك"
شراكته االستراتيجية مع نادي
 Flare Fitnessلـلـيــاقــة الـبــدنـيــة
ضـ ـم ــن تـ ـح ــدي حـ ـ ــرق الـ ـسـ ـع ــرات
الـحــراريــة الـتــي تـقــدم جــوائــز عند
حرق سعرات حرارية ،اضافة الى
مـســابـقــات وفـعــالـيــات افتراضية
اخ ـ ــرى خ ـ ــال رمـ ـض ــان تـتـضـمــن
انشطة رياضية وهدايا ،بما يؤكد
دور "ب ـي ـت ــك" ف ــي م ـج ــال الـصـحــة
والرياضة.

«صحة أفضل لحياة
أفضل» مبادرة
مبتكرة لتشجيع
الرياضة

تواصل مع الجمهور خالل
ساعات المشي

تواصل مع
الجمهور وتقديم
هدايا خالل ساعات
المشي

ّ
وبين الرويح أن "بيتك" حرص
على التواصل مع الجمهور خالل
ســاعــات المشي المسمحوح بها
ً
اثناء الحظر الجزئي ،الفتا إلى أن
ذلك شمل عدة مناطق في الكويت،
وتـ ـضـ ـم ــن مـ ـس ــابـ ـق ــات وجـ ــوائـ ــز
مختلفة لكل المشاركين.
وأك ـ ــد أن ذلـ ــك ي ــأت ــي ف ــي اط ــار
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ومـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـع ــاق ــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة مـ ـعـ ـه ــم سـ ـ ـ ـ ــواء ع ـبــر
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة او عـبــر
الـ ـمـ ـب ــادرات االج ـت ـمــاع ـيــة ليبقى
"بـ ـيـ ـت ــك" االق ـ ـ ـ ــرب ل ـع ـم ــائ ــه عـلــى
مختلف الصعد.

زيارة النقاط األمنية
وذكر أن فريق "بيتك" التطوعي
ن ـظ ــم ب ـم ـن ــاس ـب ــة ش ـه ــر رم ـض ــان
الـ ـمـ ـب ــارك ،عـ ــدة زيـ ـ ـ ــارات لـلـنـقــاط
األمنية ،بهدف التواصل من جهة،
وتقديرا لتفاني أبطال الصفوف
األم ــام ـي ــة أثـ ـن ــاء ت ــأدي ــة واج ـب ـهــم
الوطني في العمل من أجل خدمة
الكويت وسالمة شعبها ،وتثمين
دورهم المحوري في ظل الظروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـحــال ـيــة م ــن جهة
اخرى .كما تعاون "بيتك" مع Flare
 Fitnessفي تقديم هدايا للنقاط
األمنية تقديرا لجهودهم وتعزيزا
للتواصل معهم في الشهر المبارك.
سلل غذائية لألسر المتعففة
وأش ـ ــار ال ــى ان "ب ـي ـتــك" ســاهــم
ب ـم ـب ــادرة اجـتـمــاعـيــة ت ـق ــوم على
توزيع سلل غذائية ووجبات افطار
صائم على االسر المتعففة ضمن
بــرنــامـجــه الــرمـضــانــي وف ــي اطــار
التزامه بالمسؤولية االجتماعية
تجاه مختلف شرائح المجتمع.

غبقة رمضانية
افتراضية بمشاركة
اإلدارة التنفيذية

تطبيق القرآن
الكريم إهداء من
«بيتك» للجمهور

فريق «بيتك» التطوعي مع «فلير فتنس»

يوسف الرويح
سلسلة مــن الـحـلـقــات الـتــوعــويــة
فــي عــدة مـجــاالت تحمل نصائح
وإرش ـ ـ ــادات شــرعـيــة واجـتـمــاعـيــة
وص ـ ـح ـ ـيـ ــة ورسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ت ــوع ــوي ــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ه ـي ـئــات وج ـهــات
مـ ـس ــؤول ــة ك ـم ـس ـت ـش ـفــى الـ ـس ــام
ومـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــة
والــريــاضــة ،الفـتــا الــى ان سلسلة
الفيديوهات التوعوية المختلفة
التي يطرحها "بيتك" تالقي تفاعال
وترحيبا كبيرين من المتابعين
والجمهور.

غنائم رمضان مع د .محمد
الطبطبائي
وي ـط ـلــق "ب ـي ـت ــك" سـلـسـلــة من
الفيديوهات التي تحمل رسائل
توعوية ونصائح دينية ومسائل
متعلقة بشهر رمضان المبارك
وأحكام وفضائل الصيام وغنائم
رمضان من تقديم د .سيد محمد
الطبطبائي ،رئيس هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية في "بيتك".
وي ـش ـم ــل ال ـب ــرن ــام ــج سـلـسـلــة
م ــن مـقــاطــع الـفـيــديــو الـمـصــورة
ال ـتــي يـتــم نـشــرهــا ط ــوال الشهر
ال ـف ـض ـيــل ب ـه ــدف تـحـقـيــق اعـلــى
ن ـس ـب ــة مـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ،ضـمــن
ج ـهــود خــدمــة الـمـجـتـمــع واث ــراء
ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـج ـتـم ـع ـيــة لـتـجـسـيــد
معاني الـعـطــاء وتـعــزيــز اواصــر

الصلة بين البنك والمجتمع الذي
يعمل فيه.

برنامج نصف ساعة
من «بيتك»
وأطلق البنك برنامجا خاصا
ه ــو "ن ـص ــف س ــاع ــة" ي ـبــث على
قناته على انستغرام ،يستضيف
ع ـ ـ ـبـ ـ ــره أطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ومـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـص ـ ـيـ ــن ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ع ــن
م ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع مـ ـخـ ـت ـلـ ـف ــة ت ـت ـع ـلــق
بــالـثـقــافــة الـصـحـيــة ،والـتـطــوع،
والتعليم االلكتروني ،والتدريب
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـمــواض ـيــع الـتــي
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز ال ـث ـق ــاف ــة
الصحية والتنمية المجتمعية،
مبينا ان البرنامج يلقى اقباال
وتفاعال كبيرين من الجمهور
والمتابعين.

شراكة استراتيجية مع الشيخ
فهد الكندري
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـ ــح :ب ـ ـشـ ــراكـ ــة
استراتيجية مــع "بـيـتــك" يستمر
الـشـيــخ فـهــد ال ـك ـنــدري بــاطــالـتــه
الــرمـضــانـيــة مــن خ ــال البرنامج
اليومي "وسام القران" الذي يعرض
ع ـل ــى ت ـل ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت وع ـلــى
قناته على الـيــوتـيــوب ،مبينا ان
الشراكة تأتي في اطار المسؤولية

االجتماعية والحرص على غرس
حب القرآن في النفوس.

مسابقة «قراء بيتك»
لتالوة القرآن
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان "بـ ـيـ ـت ــك" أط ـلــق
م ـس ــاب ـق ــة "قـ ـ ـ ـ ــراء بـ ـيـ ـت ــك" لـ ـت ــاوة
القرآن الكريم خالل شهر رمضان
ال ـم ـب ــارك ،وذلـ ــك لـشــريـحــة عـمــاء
"بـ ـيـ ـت ــي" و"ح ـ ـسـ ــابـ ــي" وذل ـ ـ ــك مــن
ً
خــال الـتــواصــل عــن بعد تطبيقا
لــاشـتــراطــات الصحية الحالية،
مـنــوهــا ب ــأن "ب ـي ـتــك" ح ــرص على
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع لـ ـ ـج ـ ــان ت ـح ـك ـيــم
مختصة لتطبيق معايير التقييم
بشفافية وبمهنية عالية ،عالوة
على تخصيص جــوائــز بقيمة 8
آالف دينار للفائزين من شريحة
ً
األط ـفــال والـشـبــاب دون  25عاما
وفق الشروط والضوابط المعلنة".

تطبيق القرآن الكريم إهداء
من «بيتك»
وأضاف الرويح ان "بيتك" يوفر
للجمهور نسخة عالية الـجــودة
من تطبيق القرآن الكريم ألجهزة
اآلي ـف ــون واآليـ ـب ــاد ،بـنـظــام جديد
لـعــرض الصفحات ،ودع ــم عرض
أك ـثــر مــن ل ـغــة ،وتــوجـيــه الشاشة
حـســب خ ـيــار الـمـسـتـخــدم ،ودع ــم
الـمـخـطــوطــة ال ـجــديــدة لمصحف
المدينة مع إدخال هوامش جانبية

مسابقات وفقرات رمضانية
توعوية على قنوات التواصل
االجتماعي
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" يـطـلــق

تشجيع الرياضة مع v-fit

فريق «بيتك» التطوعي

عساكم من عواده

فريق «بيتك» مع أبطال الصفوف األمامية

تحدي المشي

مسابقة ّ
قراء بيتك

لتعزيز جمالية المحتوى ،وعرض
أك ـثــر م ــن صـفـحــة ع ـلــى ال ـشــاشــة،
وإمكانية التشغيل مع تطبيق آخر
ً
على الشاشة ،فضال عن تفاسير
وت ــرج ـم ــة ل ـع ــدة ل ـغ ــات والـ ـق ــراءة
الليلية وغيرها من المميزات.
ويوفر التطبيق قيمة مضافة
تساهم في نشر كتاب الله وإتاحة
معرفته أمــام شريحة واسعة من
محبي التكنولوجيا على مستوى
الـعــالــم ،كما يساعد فــي عمليات
الـحـفــظ وال ـت ــاوة والـتـعــرف على
المعاني والشرح.

غبقة افتراضية
وقـ ـ ـ ــال ان ب ــرن ــام ــج "تـ ــواصـ ــل
بــال ـخ ـيــر ف ــي ش ـهــر ال ـخ ـيــر  "6لم
يقتصر عـلــى المجتمع فحسب،
بل شمل الموظفين عبر مبادرات
مجتمعية مختلفة ،بما فــي ذلك
تنظيم غبقة رمضانية افتراضية
بمشاركة االدارة التنفيذية بهدف
تعزيز الترابط الوظيفي والتواصل
مع العاملين في "بيتك".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـ ــح م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة
الــريــادة فــي المسؤولية الوطنية
والمجتمعية والتميز في االبتكار
االجتماعي عبر إدخــال التقنيات
الرقمية واألنـشـطــة االفـتــراضـيــة،
ودعــم الـمـبــادرات التي تصب في
خدمة المجتمع ضمن استراتيجية
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة.

ً
الحجري :الروبوت أصبح مساهما في إنتاج الفن
مــع تــواصــل فـعــالـيــات الـمـعــرض التشكيلي
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي "ومـ ـ ـض ـ ــات رمـ ـض ــانـ ـي ــة" ،نـظـمــت
الـمـحــاضــرة الـثــانـيــة بـعـنــوان "ال ـفــن التشكيلي
والثورة الصناعية الرابعة"َّ ،
قدمها د .سلمان
الـحـجــري مــن سلطنة عـمــان ،وأدارهـ ــا د .وليد
سراب.
وقـ َّـدم الحجري بحثه ،الــذي أكــد فيه أنــه من
خالل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم
اآلن استطاع الفنان أن ّ
يعبر عن أفكاره ومعارفه،
ويعكس رؤاه عبر وسائط تكنولوجية متعددة
ومتنوعة ،سواء على مستوى الخامة ،أو على
مستوى األفكار والتطبيق.
وق ـ ـ ــال" :أصـ ـب ــح ب ـع ــض ال ـف ـنــان ـيــن ي ـقــدمــون
مـمــار ســات فنية يلعب العنصر التكنولوجي
الدور الرئيسي فيها ،ومثال على ذلك الفيديو
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علي ربيع

آرت إلى فنون صناعة األلعاب ،مرورا بالفنون
المرتبطة بالهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية،
وصوال إلى تقنيات الطباعة متعددة األسطح
والطباعة ثالثية األبعاد ،وفن الحاسب اآللي،
وفن اإلنترنت ،وفن اإللكترونيات وغيرها".
ولـ ـف ــت الـ ـحـ ـج ــري إل ـ ــى أن الـ ـف ــن انـ ــدمـ ــج مــع
التقنيات الجديدة المرتبطة بالثورة الرابعة،
كــدخــول الــروبــوت فــي إنـتــاج الـفــن ،ســواء كونه
وسـيـلــة إلن ـتــاج الـعـمــل الـفـنــي ،أو أحــد عناصر
ال ـع ـمــل ال ـف ـن ــي ،أو ال ـف ـن ــون ال ـمــرت ـب ـطــة بشبكة
اإلنترنت التي شكلت إحدى ركائز نشر الفنون
وال ـت ــروي ــج ل ـهــا ،بـتـقـنـيــات حــديـثــة وم ـت ـطــورة،
كالمتاحف االفتراضية وتقنية الواقع المعزز
والواقع االفتراضي ،وما صاحب ذلك من تعددية
الحلول والرؤى التشكيلية.

سلمان الحجري

علي ربيع يتعرض
لالنتقادات

النصار :سعيد
بـ«نبض مؤقت»

خطأ تكنولوجي جديد
في «االختيار »2

َّ
تعرض الفنان علي ربيع النتقادات حــادة،
على خلفية مسلسله الجديد (أحسن أب) ،الذي
ً
ينتمي لدراما الـ 15حلقة ،حيث لم يقدم جديدا
في المسلسل عن األدوار التي سبق أن قدمها،
بالتزامن مع نهاية عــرض العمل في النصف
األول من رمضان.
ُ
وي ـع ــد الـمـسـلـســل م ــن األعـ ـم ــال الـكــومـيــديــة
ُ
القليلة التي عرضت في رمضان ،خصوصا بعد
استبعاد مسلسل "عالم م ــوازي" لدنيا سمير
غانم ،نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ،بوقت
َّقدم علي شخصية شاب قام باالستعانة بطفل
من الشارع ليشارك في مسابقة ويربح جائزة
مالية قيمتها  300ألف دوالر.
ُيذكر أن مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد
محمدي وأحمد محيي ،وإخراج معتز التوني،
ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر
أحـمــد وأح ـمــد تـهــامــي وح ـســام داغ ــر وســامــي
مغاوري وعدد من الفنانين.

يشارك الفنان عبدالعزيز النصار بهذا الشهر
الفضيل فــي مسلسل "نبض مــؤقــت" ،للمخرج
سعود بوعبيد ،وقال النصار" :سعيد جدا بردود
األفعال التي وصلتني حتى اآلن عن دوري في
نبض مؤقت ،وسعيد بالعمل كله ،وبأداء جميع
الممثلين وجميع القائمين على العمل ،ولله
الحمد جميع التعليقات التي وصلتنا حتى اآلن
عن العمل إيجابية من جميع الجوانب.
وأضاف النصار أن هناك الكثير من األعمال
الجيدة التي تستحق المشاهدة في رمضان،
"وأنوي متابعتها ،لكني اآلن أتابع مسلسل نسل
األغراب باستمتاع شديد ،فالنجم أحمد السقا
تألق في هذا العمل بشكل كبير كعادته في أداء
الشخصيات الصعيدية ،وجميع القائمين على
هذا العمل قدموه بصورة وأداء ممتاز وممتع
مــن حيث االح ــداث وال ـصــورة ،وسيكون هناك
وقت نتابع فيه األعمال الكثيرة التي عرضت في
رمضان لهذا العام وتستحق المتابعة".

شهد مسلسل "االختيار  ،"2بطولة أحمد مكي
وكريم عبدالعزيز ،خطأ إخراجيا جديدا ،بسبب
عدم االلتزام بتطور التكنولوجيا خالل الفترة
الـتــي يناقشها المسلسل الـجــديــد الـتــي تــدور
خالل عام .2013
الخطأ الجديد جــاء أثـنــاء استخدام الفنان
أحمد مكي لهاتفه المحمول ،واستخدام تطبيق
واتــس آب خاصية "دارك م ــود" ،وهــي خاصية
حــديـثــة أضـيـفــت أخ ـي ــرا ،وم ــن الـمـقــرر أن ـهــا لم
تتواجد فــي هــذا المشهد ،وهــو مــا لفت أنظار
الكثير من المشاهدين.
وجاء هذا الخطأ ،بعد خطأ آخر باستخدام
الهاتف نفسه الذي يستعمله الفنان أحمد مكي،
حيث إنه إصــدار حديث نزل مصر بعد الفترة
التي ناقشت أحداث المسلسل بحوالي  3سنوات،
ّ
وهو ما علق عليه العاملون في مجال بيع وشراء
الهواتف النقالة باعتباره خطأ إخراجيا جديدا
للمخرج بيتر ميمي.

عبدالعزيز النصار

ملصق العمل

سمية الخشاب :ظهوري لم يتأخر في «موسى» فلك
والمسلسل مليء بالمفاجآت

●

القاهرة  -هيثم عسران

تـ ـح ــدث ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـم ـيــة
ال ـ ـخ ـ ـشـ ــاب ع ـ ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل "مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــى"
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
الفضيل وتعاونها مع محمد
ر مـ ـض ــان ،وردت ع ـلــى كـثـيــر
من األخبار التي خرجت عن
عالقتها مع بطل العمل.
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـشـ ـ ــاب ع ــن
س ـع ــادت ـه ــا ب ـ ـ ــردود األفـ ـع ــال
ال ـتــي تـلـقـتـهــا مـنــذ ظـهــورهــا
ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات "م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــى"
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة
"ح ــاوتـ ـه ــم" الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا،
مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدة أن نـ ـ ـج ـ ــاح ا ل ـع ـم ــل
فــاق توقعاتها بشكل كبير،
خصوصا في األيام األخيرة،
مــع ز ي ــادة نسبة المشاهدة،
وح ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ع ـل ــى
متابعة حلقاته بالتفصيل،
بما فيها الحلقات التي سبق
أن عرضت منذ بداية الشهر
الكريم.
وقالت سمية في تصريح
ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إنـ ـه ــا ع ـنــدمــا
ق ـ ــرأت س ـي ـن ــاري ــو الـمـسـلـســل
وت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة
ً
"حــاوت ـهــم" تـحـمـســت كـثـيــرا
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وتـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت اتـ ـ ـص ـ ــاال
م ــن ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رم ـضــان
ي ـ ـخ ـ ـبـ ــرهـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــراه ـ ـ ــا ف ــي
الدور وال يرى غيرها ،وهي
ال ـم ـك ــال ـم ــة األولـ ـ ـ ــى ب ـي ـن ـه ـمــا
ب ـع ــد ت ــرش ـي ـح ـه ــا ،ن ــاف ـي ــة أن
تـكــون الـكــوالـيــس قــد شهدت
خـ ــا فـ ــات أو مـ ـشـ ـك ــات ك ـمــا
نشر البعض سواء مع بداية
التصوير أو حتى مع بداية
عرض العمل على الشاشات،
السيما بعدما جاء ظهورها
بعد الثلث األول من العمل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــا قـ ـ ــرأت
العمل خالل يومين فقط من
تسلمها ا لـسـيـنــار يــو بسبب
ح ـمــاس ـهــا ال ـش ــدي ــد لـمـعــرفــة
األحداث وتتابعها من كثرة
الـ ـتـ ـش ــوي ــق ال ـ ـمـ ــوجـ ــود ف ـي ــه،
وتعقد األ حــداث والمفاجآت
التي تحدث ،وأخبرت شركة
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ب ـم ــواف ـق ـت ـه ــا ع ـلــى
خـ ـ ــوض ا لـ ـتـ ـج ــر ب ــة مـ ــن دون
تـ ـ ـ ــردد لـ ـشـ ـع ــوره ــا ب ــأه ـم ـي ــة
ال ـع ـم ــل والـ ـنـ ـج ــاح ال ـم ـتــوقــع
تـحـقـيـقــه ،لـكــن مــا ح ــدث منذ
بداية رمضان فاق توقعاتها
مع ردود الفعل التي لمستها
من مختلف األ جـيــال ودا خــل
وخارج مصر.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ــانـ ــت
تـعـلــم بـتــوقـيــت ظـهــورهــا من
قبل بــدا يــة التصوير بسبب
طبيعة األ حــداث التي تشهد
ص ــرا ع ــات و م ــرا ح ــل مختلفة
ً
ً
ز مـنـيــا و مـكــا نـيــا  ،و لــم تشعر
بــال ـق ـلــق م ــن هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ألن
دور ا لـمـعـلـمــة حــاو ت ـهــم من
األدوار المؤثرة في األحداث
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ــالـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل،
وس ـ ـعـ ــت ل ـت ـق ــدي ـم ــه ب ــأف ـض ــل
صورة من خالل التحضيرات
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــع فـ ــريـ ــق
الـعـمــل ،الفـتــة إلــى أنــه بحكم

ا لــد يـكــورات ا لـتــي تــم بناؤها
ج ــاء تـصــو يــر هــا لمشاهدها
بعد فترة من بداية تصوير
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ج ـعــل
الـبـعــض ي ــروج ب ــأن خــافــات
وراء هـ ـ ــذه ا لـ ـمـ ـس ــأ ل ــة ،و ه ــو
أ م ــر ل ـيــس ل ــه أي أ سـ ــاس من
الصحة.
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ــن
ح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـحـ ـضـ ـي ــر
م ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ح ــول
شخصية حالوتهم بداية من
االهتمام بالشكل والمالمح
وتحضيرها ،باإلضافة إلى
تـغـيـيــر ل ــون شـعــرهــا لـيـكــون
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـط ـب ـي ـع ــة
ا لــدور ،الفتة إلى أن جلسات
ً
تحضير جمعتها أيضا مع
الدكتورة سامية عبدالعزيز
مـ ـصـ ـمـ ـم ــة الـ ـ ـم ـ ــاب ـ ــس الـ ـت ــي
تـحــد ثــت مـعـهــا عــن تفاصيل
الـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـ ــذي س ـت ـظ ـه ــر ب ــه،
وت ـ ـ ــول ـ ـ ــت ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم ج ـم ـي ــع
المالبس ا لـتــي تطل بها في
العمل.
ور غ ـ ــم أن د ف ـ ــاع ا ل ـخ ـشــاب
ع ـ ــن م ـش ـه ــد ت ـق ـل ـي ــد ال ـف ـن ــان
اسماعيل ياسين في العمل
واجه انتقادات ،قالت سمية
إ ن ـهــا ت ـقــول ا لـحـقـيـقــة عندما
ت ـت ـح ــدث ،وه ـ ــذا األم ـ ــر ق ــد ال
يعجب البعض ،مشيرة إلى
أن ه ـنــاك أحــداثــا وتـفــاصـيــل
قـ ــادمـ ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل س ـتــؤكــد
صــدق مــا قالته خــال األ يــام
الماضية.
و ن ـ ـفـ ــت سـ ـمـ ـي ــة أن يـ ـك ــون
قـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا االشـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراك ف ــي
مـسـلـســل "م ــوس ــى" لـلـتــراجــع
عــن تقديم البطولة ،لكونها
تعتبر نفسها بطلة كل عمل
ت ـشــارك ف ـيــه ،مــؤكــدة ان ـهــا ال
ت ـق ـيــس ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ب ـعــدد
مشاهده ،ولكن بتأثير الدور
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدمـ ــه ،وه ـ ـ ــو األم ـ ــر
ا ل ــذي ا كـتـسـبـتــه مــن خبرتها
المتراكمة على مدار سنوات،

سمية الخشاب أثناء البروفات

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تسمع وجهات نظر مختلفة في
عملك وتختار األفضل من بينها.
ً
عالقتكما من كل
عاطفيا :باإلمكان حماية
ّ
ّ
تأثير إذا تعاطيت بروية وتعقل.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن التحاليل السياسية
التي تأخذ الكثير من وقتك بدون فائدة.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ـرددا فــي التعبير ّ
عما
مـهـنـيــا :ال ت ًـكــن م ـت ـ
وجدته خطأ في محيط عملك.
ً
عاطفيا :أفصح للحبيب عن مكنونات قلبك
ً
فهو أيضا لديه مشاعر للتعبير عنها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـقـلــق م ــن إث ـ ــارة أع ـصــاب
اآلخرين عندما يكون الحق الى جانبك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :يمكنك القيام بما شئت شرط أن
ّ ً
يكون برنامجك منظما.
ً
عاطفيا :ال أحد يمكنه أذية عالقتكما إن
تصرفت بحذر وكتمت ّ
ّ
سرك.
ً
ً
بعالقات
اجتماعيا :كن جاهزا
للترحيب ً
ً
اجتماعية تفتح أمامك آفاقا جديدة.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الخشاب ورمضان
ً
ف ـضــا عــن حـبـهــا لـلـبـطــوالت
الـجـمــاعـيــة الـتــي تـعـطــي قــوة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـنـ ــد ع ـ ــرض ـ ــه ع ـلــى
الشاشة.

وح ــول عــاقــاتـهــا مــع بطل
العمل محمد رمضان ،أكدت
سـ ـمـ ـي ــة أن ـ ـ ــه م ـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن
ا ل ــذ ي ــن ي ـت ـفــا نــون ف ــي عملهم

ألقـ ـص ــى درجـ ـ ـ ــة ،وي ـع ـم ـل ــون
على تقديم أفضل ما لديهم
ويـتـعــانــون مــع زمــائـهــم في
ال ـت ـص ــوي ــر ،ب ــل يـسـتـمــع إلــى
ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي يـمـكــن أن
ي ـض ـي ـف ـه ــا الـ ـمـ ـمـ ـث ــل ل ـب ـعــض
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــد مـ ــواف ـ ـقـ ــة
المخرج والمؤلف ،نافية أن
يكون هناك أي تدخالت منه
ازع ـج ـت ـه ــا خ ـ ــال ال ـت ـصــويــر
ً
ا ل ــذي ود ع ـتــه م ــؤ خ ــرا بشكل
كـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل ،ب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا واص ـ ـ ـلـ ـ ــت
ت ـص ــوي ــر دوره ـ ـ ــا م ــن ب ــداي ــة
رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة وجـ ـ ـ ــود
مشاهد خاصة بها لم تنته
منها.
وأش ـ ـ ـ ــارت س ـم ـي ــة إلـ ـ ــى أن
العمل متكامل األركان ،وهذا
سر نجاحه بداية من الكاتب
الـكـبـيــر نــاصــر عـبــدالــرحـمــن،
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورا بـ ــال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـح ـمــد
ً
سالمة ،ووصوال لباقي فريق
ال ـع ـمــل ،م ــؤك ــدة أن ال ـم ـخــرج
م ـح ـمــد س ــام ــة ام ـت ـلــك رؤي ــة
ف ـ ـن ـ ـيـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ن ـ ـجـ ــح ف ــي
ت ـقــدي ـم ـهــا م ــن خ ــال ال ـع ـمــل،
مما جعلها تتمنى أن تعمل
معه مرة اخرى.

ً
مهنيا :تشعر برغبة قوية في اإلنجاز لكن
األوضاع ال تسير كما ترغب.
ً
عاطفيا :يحاول شريك حياتك بعث التفاؤل
ً
واألمل حولك ألنه يحبك كثيرا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــدع ـم ــك ال ـع ــائ ـل ــة وت ـت ـفـ ّـهــم
ً
أوضــاعــك الصعبة فكن صـبــورا بانتظار
الفرج.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :كل ما تقوم به من أعمال ّ
يتم على
أكمل وجه ألنك ّ
جدي وماهر.
ً
عاطفيا :تتنافس مع أحدهم على إقامة
عالقة عاطفية مع طرف آخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بمحبتك وتـفـ ّـهـمــك للجميع
تسيطر على الوضع العائلي بسهولة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :أن ــت مفعم بالحيوية والـنـشــاط
وتريد المساهمة الفعلية في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :ال يحبك الشريك ألنك جميل أو
ّ
ّ
الحب.
غني ،بل ألنك تستحق
ً
اجتماعيا :تتحالف مــع بعض األقــربــاء
للقيام بنشاطات يستفيد الجميع منها.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :الوقت مناسب جدا لتعديل خطتك
المهنية للمدى البعيد.
ً
عاطفيا :إبقاء ّالشريك في حيرة دائمة من
تصرفاتك تعزز شكوكه.
ً ّ
اجتماعيا :تمتع بروح التفاؤل والضحك
ف ــي ع ــاق ــات ــك ف ـه ـمــا ال ــوس ـي ـل ــة ال ـج ـيــدة
للتحرر.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تتعدد وجـهــات النظر فــي عملك
فتختار ما هو األنسب بينها.
ً
عاطفيا :سعادتك في أوجها ألن قلبك عرف
من يختار قبل عقلك.
ً ّ
اجتماعيا :ركــز موضوعاتك مع معارفك
على أمور ثقافية ورياضية.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ض ــع أمـ ــور ال ـع ـمــل ف ــي نصابها
الصحيح وواظب على إنجازها بدقة.
ً
عاطفيا :تشعر بركود في عالقتك العاطفية
وسببها انشغالك في عملك.
ً
اجتماعيا :ال داعــي كــي تحرم نفسك من
االستمتاع ألجل اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تقف في طريقك بعض العقبات لكن
قدرتك على اجتيازها واضحة.
ً
عاطفيا :يدعمك شريك حياتك ّ
بقوة لتحقيق
خطتك بالطرق المناسبة.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :يمكنك اليوم أن تتبنى موقفا
ً
حكيما يزيد من ترابط أسرتك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :استخدم امكاناتك البدنية والذهنية
في اتخاذ القرارات السليمة في عملك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــن مـخـلـصــا للحبيب كـمــا هو
ً
مخلص لك ّ
وخصص له وقتا أطول.
ً
اجتماعياّ :
تتقبل عائلتك جميع آرائك ألنهم
يعلمون أنها من أجل مصلحتهم.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :مــوه ـب ـتــك وح ـم ــاس ــك ف ــي عملك
يؤهالنك للمزيد من النجاحات.
ً
عاطفيا :اطرد ّالكآبة والحزن عن عالقتك
العاطفية وتسلح بالتفاؤل.
ً
ً
اجتماعيا :أدخل روحا جديدة الى أسلوب
تعاملك مع الغير تكسب محبته.
رقم الحظ.22 :
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١٥

َ
الماغوط ...المتعب الذي وضع رأسه
ُ ً
على كتف قاسيون مرحبا بالموت!
شادي عباس

اشتهر الماغوط بعفويته ،التي اكتسبها من بيئته ،فلم يكن إال شخصية واحدة أمام الجميع ،وعلى الورق ،وربما كانت شخصيته هذه أهم أسباب نجاحه ،إذ يقول في أحد
لقاءاته المباشرة مع الناس« :اللي جابني لهون ال الحضور وال السيارة الفاخرة وال المرافقة وال عكازي ،إنما الحب ...ولن أطيل عليكم الحديث أو البقاء ،ألنني في كل ما
ً
كتبت وقرأت لست أكثر من ضيف عليكم وعلى الوطن» .وقد أكسبته هذه العفوية مصداقية لدى الجمهور والنقاد ،ليصبح كالمه عالمة أو دليال يرفق بنص أو مقال أو
حديث أو مشهد تمثيلي.
قبل وفاته بفترة
تناول أدوية كثيرة
للضغط والقلب
وأخرى مهدئة
ومسكنة

عيسى الماغوط
وصف شقيقه
الشاعر في أيامه
األخيرة بالطفل
وحكى كيف الزمه
البرد والخوف
كالكوابيس

لم تكن تبكيه
الحروب بل أغنية
لفيروز أو صوت
سعاد حسني
في مكالمة
هاتفية

ً
حل محمد الماغوط ضيفا على كل من يحب
الشعر واألدب الصادق ،وكان الجميع يقرأ عن
هذا الشاعر وال يعرفه .لقد أعطى الكثير حتى
في عزلته ،التي تحدث عن محطات فيها أخوه
عـيـســى ف ــي ك ـتــاب «م ـح ـمــد ال ـم ــاغ ــوط -رســائــل
الخوف والجوع» ،وهو يقول في حوار دار بينه
قصيدتي األخـيــرة يا
وبين محمد« :هــل قــرأت ُ
ـال
ـ
ع
بصوت
ـت
ـ
ـرئ
ـ
ق
عيسى؛ جفاف النهر؟ لقد
ِ
ٍ
في المقاهي وقــالــوا عنها رائـعــة .كلمة واحــدة
والـطـبــول الـكـبـيــرة تـقــرع لـمــا يجهضه األق ــزام
ّ
والمشوهون».
ك ـمــا ي ـتــذكــر عـيـســى ك ـيــف كـ ــان ال ـش ــاع ــر في
أيــام مرضه قبل وفاته بفترة وجـيــزة« :عندما
يصحو بعد قليل يطالب بأدويته وهي أمامه
على طاولة ســوداء فسيحة ،عليها كل األدوية
التي يحتاج إليها ،منها أدوية للضغط وأخرى
للقلب ،ومنها مسكنة ،ومنها مساحيق ّ
يذوبها
ويشربها ،ومنها مهدئة ،ومنها للحلق ومنها
للقصبات ،ومنها للكبد ومنها منومة .وأمام
يده علبة التبغ ،وبجانبها صحن الرماد الكبير،
وصحن الفاكهة الذي ال يفرغ».
وعندما كان عيسى يلفت نظره إلى ضرورة
وضع رماد السجائر وأعقابها في منفضة ،يقول
له إن إلياس مسوح كان يترك الرماد يتساقط
على ثيابه ،وبعد ذلك يقف فيتساقط الرماد على
األرض دون عناء!
أما إذا طلب منه عيسى أن يساعده ليغسل
له شعره أو جسمه أو ليخلع له ثيابه ويبدلها،
ً
قصصا ليتخلص من العبء
فقد كان يخترع
الـ ــذي ي ـعــرضــه عـلـيــه شـقـيـقــه! فـ ــإذا ألـ ـ ّـح عليه
استجاب واستحم بين يديه كطفل ،ثم جففه
ً
ووضــع عليه ثـيــابــا ،وس ـ ّـرح لــه شـعــره ثــم قدم
ّ
ل ــه ال ـش ــاي أو ال ـمــتــة وب ـع ــض ال ـط ـعــام ال ـق ــادم
مــن سـلـمـيــة ،بـعــدهــا ي ـنــام« .كــانــت الـكــوابـيــس
هي الصور الملفوفة على محور ،و تــدار بيد
مجهولة خلف الزجاجات المكبرة في صندوق
ً
عالمه الداخلي .وإذا كانت الكوابيس تجسيدا
ل ـل ـخــوف ،ون ـف ــوق ح ـصــان وال ـ ــده م ــن ال ـجــوع،
ً
ع ـنــدمــا ك ــان مـحـمــد ف ــي ال ـخــام ـســة ،تـجـسـيــدا
ً
للجوع ،وإذا كــان ا لــز حــار مرتبطا بالبطانية
التي لم يتمكن من االحتماء بها من البرد ،إذا
كانت هذه ال حلول لها فسيبقى التبغ المرهم
ّ
ّ
ا لــذي ّ
استمر ت
ير مم قروحه التي تنز  ،والتي
ّ
تـنــز حـتــى وفــاتــه .واسـتـمــر يبحث عــن ذريـعــة
ل ـي ـقــول إن ــه ل ــم يـسـتـطــع أن ي ـن ــام ،وع ــن أخ ــرى
ليقول إنه جائع ،وعن كل الذرائع التي تقوده
إلى التدخين».
ويضيف عيسى« :يتحدث فــي قيلولته عن
ّ
البط ّ
انية التي كان يحتاج إليها في السجن ولم
ُ ْ َ
َ
تعط له ،لتبقى ذكرى حرمانه منها وذكرى من
منعها عنه ،تجعل أمعاء ه تتشنج كما لو أنه
مازال في السجن .ومع كل مظاهر الدفء الماثلة
في غرفته وفي بيته ،والبطانيات المكدسة التي
لم ينزع غالفها ،ينهض في الليل وهو يشعر
بالبرد والغثيان ،بعد أن تكون البطانية التي
ّ
يغطي نفسه بها قد انزاحت عن جسده لكثرة
تقلبه أثناء النوم ،ولضيق الفسحة على األريكة
التي ينام عليها .وقد رفض النوم على سرير
مريح طوال حياته!».
وي ـت ــاب ــع« :ظ ــل يـتـغـنــى بــال ـجــوع وال ـخ ــوف.
وببصيرة نافذة ال حدود لعمقها وعبقريتها،
ً
اس ـت ـم ــر يـ ـع ــزف ألـ ـح ــان ــا ع ـب ـق ــري ــة فـ ــي ال ـش ـعــر
والـمـســرح والمقالة والــروايــة ،واستمر يغرف
بثقة مذهلة وبعفوية من هذا المخزون الهائل
من الجوع والخوف».

الضيوف واإلذاعة
كانت الفترة األخيرة من حياته شبه مغلقة
بسبب العزلة ،لوال بعض الضيوف ممن أحبوه
والذين تناوبوا على زيارته في شقته في حي
المزرعة بدمشق ،ففي بادرة تكاد تكون نادرة
استقبل الشاعر الماغوط فــي منزله وفــدا من
الـمـثـقـفـيــن الـ ـع ــرب ،وكـ ــان م ــن ض ـمــن الــزائــريــن
الشاعر الفلسطيني محمود درويش والشاعر
الـمـصــري أحـمــد عبدالمعطي ح ـجــازي وعبلة

من أجواء مهرجان محمد الماغوط
الرويني أرملة الشاعر الراحل أمل دنقل والشاعر
الـلـبـنــانــي شــوقــي بــزيــغ ،بــاإلضــافــة إل ــى أرمـلــة
الشاعر والروائي ممدوح عدوان ،ووزير الثقافة
السوري محمود السيد.
تحدث الماغوط خالل استقباله لضيوفه عن
محطات مهمة في حياته ،وكاد مراسل اإلذاعة
السورية أن يفسد أجواء تلك الزيارة ،عندما أراد
بث أجزاء من مجرياتها على الهواء المباشرة.
ً
كـ ــان م ـن ــزل ال ـم ــاغ ــوط م ــزدح ـم ــا بــال ـلــوحــات
الفنية والبورتريهات التي رسمها له فنانون
مشهورون ومغمورون.
بــدأ الـلـقــاء بين الـشــاعــر ال ـســوري وضيوفه
بعناق حميم ،والسيما مع درويش وحجازي.
وفي المنزل حرص الجميع على تأمل اللوحات
ً
الفنية الكثيرة ،بدء ا بلوحة جمال عبدالناصر
ً
ً
م ــرورا بكمال خير بيك ،ووص ــوال الــى الفنانة
س ـع ــاد حـسـنــي ال ـت ــي ن ــال ــت الـكـثـيــر م ــن محبة
الماغوط؛ إذ يقول في حوار تلفزيوني« :ممكن
تصير حرب .حرب البسوس ،حرب العراق ،حرب
لبنان ،مــا أبـكــي ،بــس أغنية لفيروز أو صوت
تلفون من سعاد حسني يخليني أبكي».
كــان الـضـيــوف مبتهجين ،وأم ـ ّـد حضورهم
المفاجئ الماغوط بطاقة ساعدته على مواصلة
الـضـحــك والـ ـك ــام ،عـلــى رغ ــم اإلن ـه ــاك والـتـعــب
الشاعر السوري
اللذين بديا في وجهه .وأصر
ً
الكبير على أن يحتفي بهم ضيافة ،فاعتذروا
ً
ألن الوقت كــان مبكرا .ثم تحدث الماغوط عن
أمنياته الجديدة ،وضحكوا وهو يقول« :أود أن
أعمل فيلما عن حياتي يخرجه محمد ملص،
ل ـئــا يـنـهـيــه ف ــي ح ـي ــات ــه» ،ف ــي إش ـ ــارة ســاخــرة
إلى األوقــات الطويلة التي يمضيها ملص في
إنجاز أفالمه .ثم سأل عباس بيضون بابتسامة
عن أحــوال أدونيس ،قبل أن يخرج من خزانته
نسخة من كتابه الجديد «شرق عدن غرب الله»،
الذي صدر قبل أيام ،ووصفه بأنه الكتاب األهم
في حياته.
وب ـعــد أن ض ـحــك ال ـج ـم ـيــع ،فــاجــأ ال ـمــاغــوط
الحضور بقصيدة جــديــدة كتبها ،مـهــداة الى
محمود درويــش ،وقبل أن يقرأها أكد انه كتب
قصائده لمن يحب مــن الـنــاس العاديين ،ولم
ً
يكتب أبــدا لرئيس أو حاكم .وأمــام ميكروفون
االذاعة السورية ،التي اقتحمت اللقاء بغية بثه
على الـهــواء مـبــاشــرة ،رفــض الـمــاغــوط أن يقرأ
القصيدة ،وفشل المذيع في إقناعه بتسجيلها،
ثــم قــرأهــا بطريقته الالفتة والمتعجلة أيضا،
وفي المقطع األول منها« :إنني كالشجر إذا لم
تزرني األنهار /ولم تغسلني األمطار /أسيء إلى
كل من حولي»...
ً
وبناء على الطريقة غير الالئقة التي تحدث
بها الـمــذيــع ال ـســوري مــع الـمــاغــوط وضيوفه،
قصر الـلـقــاء ،وك ــان يمكن أن يـطــول أكـثــر ،لكن
الجميع اخـتــاروا االنـصــراف ،ألن المذيع وهو
يسعى وراء «خبطته» أساء إليهم ،وهو يقول:
ً
«ه ــل جئتم لـتــأبـيــن ال ـمــاغــوط ح ـيــا ،كـمــا قمتم
أم ــس بـتــأبـيــن ع ـ ـ ــدوان؟» ،إال أن ال ـمــاغــوط حل
ً
المشكلة على طريقته قائال« :حتى في الموت
ف ــرح» ،فــأصــدقــائــي ،ومنهم مـمــدوح ع ــدوان ،لم

مذيع من اإلذاعة
الرسمية السورية
اتهم زوار شاعرنا
من األدباء بتأبينه
ً
حيا ليرد الماغوط:
«حتى في الموت
فرح»

«سأخون وطني» ظل
ً
ممنوعا من النشر
عامين ووصل
سعره إلى ألفي ليرة
قبل السماح بنشره
وطباعته وبيعه

عندما يمتدح
مسؤول في
ً
الدولة مقاال
لي أو مسرحية
أو قصيدة
أشعر بأن
هناك خطأ ما!

الماغوط

يغادروني ،هم معي في دفاتري وعلى شرفاتي،
ً
لكن عدوان ترك فراغا في حياتي».
أمــا الشاعر حجازي فرفض أن تكون زيــارة
ً
ً
الماغوط تأبينا مبكرا ،وقال« :كل وجوه الحياة
مجيدة ،وكما نحتفي بالحياة علينا أن نحتفي
ً
ً
بالموت أيضا ،إذا جاء مجيدا» .وقال محمود
ً
درويش« :علينا دائما ان نتذكر الموت لننساه،
نتذكره لكي نتواضع ،وننساه لكي نستمر».
وق ـبــل أش ـهــر قـلـيـلــة م ــن وف ــات ــه ،أجـ ــري معه
حــوار تلفزيوني ،وقد بدا التعب واضحا على
وجه وجسد الماغوط ،لكنه لم يغير عادته في
التدخين بكثرة والجلوس مرتاحا كما يريد،
وربما النوم خالل اللقاء كعادته في السنوات
التي تلت عام  2000مع بدء عزلته ،وقال والتعب
باد عليه:
ٍ
«عندما أتعب أضع رأسي على كتف قاسيون
وأسـتــريــح ،ولـكــن عندما يتعب قــاسـيــون على
كتف من سوف يضع رأسه؟
حلوة عيون النساء في باب توما
حلوة حلوة
وهـ ـ ــي تـ ــرنـ ــو ح ــزيـ ـن ــة إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـب ــز وال ـل ـي ــل
والسكارى»
ويتذكر قــائــا :فــي ليلة مــاطــرة ب ــاردة قــرأت
مذيعة تدعى عبلة خوري عن نبأ إعدام أنطون
سعادة ،وفي تلك اللحظة شعرت باالستغراب
وتبادر إلى ذهني سؤال :لماذا يعدم اإلنسان؟
ويتابع :أحب سنية كثيرا ،أحبها حبا كبيرا،
وأراهــا في منامي دائما ،وأحــب بناتي كثيرا،
إنهن أظافري اللواتي أواجه بهن العالم.
سنية شاعرة مهمة جدا ،وفي إحدى المرات
كنا في السجن في نفس الليلة ،هي في مكان
وأنا في مكان آخر.
ويتابع بصوته المتعب ج ــزء ا مــن قصيدة
«الوشم» في مجموعة «الفرح ليس مهنتي»:
اآلن في الساعة الثالثة من القرن العشرين
حيث ال شيء
يفصل جثث الموتى عن أحذية المارة
سوى األسفلت
سأتكئ في عرض الشارع
كشيوخ البدو
ولن أنهض ...حتى تجمع
كل قضبان السجون
وإضبارات المشبوهين في العالم
وتوضع أمامي
أللوكها كالجبل
على قارعة الطريق
حتى تفر ...كل هراوات
الشرطة والمتظاهرين
من قبضات أصحابها
وتعود أغصانا مزهرة مرة أخرى
في غاباتها
يـسـتــرجــع ال ـمــاغــوط لـحـظــات ال ـم ــرارة ،التي
عاشها فــي السجن ورا فـقـتــه طيلة حياته من
الجوع والخوف والعار والفشل ،ويتحدث وكأنه
يخاطب كــل تلك الـحــاالت قــائــا :أنــا مــع اإلمــام
عـلــي عـنــدمــا يـقــول إن الـفـشــل شـكــل مــن أشـكــال
الموت ،وأنــا ال أخــاف من الموت فهو صديقي

وأحـبــه ،وأنــا ال أعــرف أن أتحدث وال أنظر ،أنا
أكــره العقل والتنظير ،ولو تحدثنا عن الحزن
فأنا أعتبره الــوحــدة ،وحــدة القلب ،وكــل شيء
في هذا العالم حزين ،رغم الممثلين الكوميديين
وأفالم الكرتون العالم حزين ،وفي ضوء القمر أو
في الظالم الحزن مثل الله موجود في كل مكان.
ويستطرد :رياض الريس كان يحب العناوين
مثلي ،نعم لقد كــان يشجعني ،مثال في كتاب
«ســأخــون وطـنــي» كنت مخيرا بين عنوانين؛
«ن ـف ـحــات م ــن ال ـمــزب ـلــة ال ـعــرب ـيــة» أو «ســأخــون
وطني» ،إال أنه اختار عنوان «سأخون وطني»،
وهذا الكتاب كان ممنوعا وبقي سنتين كاملتين
ممنوعا ،وسـعــره ألفا لـيــرة ،وبعدها سمحوا
بنشره وطباعته وبيعه.
وينافح عن طريقته الشعرية ولغته فيقول:
بالنسبة لموضوع القافية ،فلم تكن تعني لي
شيئا ،وبدال من البحث عن قافية تناسب البيت
كنت بحاجة لـ»كندرة» ألبسها ورغيف لكي آكله
ومكان أنام فيه ،ومرة أحد اللغويين التقى بي
على بــاب مقهى الهافانا فــي دمـشــق ،قــال لي:
أنت وفي قصيدة من قصائدك وضعت «طالما»
ً
وبعدها وضعت اسـمــا ...طالما ال تدخل على
اسم .فقلت له :ال سوف تدخل ،الناس تدخل إلى
السجون وإلى المعتقالت والمصحات العقلية،
وجواسيس تدخل وتخرج ،لم تضق عينك إال
على طالما خاصتي؟! وهذه القصة قديمة جدا،
ولكن حتى اآلن ،ولو أخطأت لغويا أصر على
خطئي او حتى لو كان هناك خطأ مطبعي أصر
عليه أيضا ،ال أسمح ألحد بالعبث بكتاباتي.
أ كـتــب بشكل صحيح وأ ن ـطــق بشكل صحيح،
وانتهى.
كان بسيطا يفرح بمالبسه كالطفل الصغير:
س ـع ـي ــد ج ـ ــدا ب ـب ـج ــام ــات ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،والـ ـي ــوم
ســأحـصــل عـلــى اثنتين أي ـضــا ،أح ــب المالبس
ك ـث ـي ــرا ،ك ـنــت م ـع ـقــدهــن ب ـب ـي ــروت ،م ـع ـقــد علي
الجندي ،وعاصي الرحباني ،باللبس ،عاصي
كــان يقول لــي :يا محمد على الواجهة بشوف
الكنزة هيك «إشارة إلى انها صغيرة» ،ثم تقوم
بلبسها فتصبح هيك «كبيرة جدا».
و يـشــرح باختصار عالقته بالسلطة قائال:
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـقـ ــول لـ ــي أي م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي الـ ــدولـ ــة:
مسرحيتك ،قصيدتك ،أو مقالتك ،حلوة .أقول
ً
في نفسي :إذا هناك خطأ ما في مسرحيتي .وإذا
تحدثت عن تكريمي بعد هذا العمر أشعر كأني
مشروع قبر ،وهؤالء المكرمون هم مساهمون
فـيــه .أنــا ال أتصالح مــع السلطة ،واألشـخــاص
هــم أش ـخ ــاص ،وي ـجــب عـلــى ال ـشــاعــر أال يكون
رفيقا للسلطة أبدا أو حتى صديقا ،وهذا مؤكد
منذ عـصــور ،أو أستطيع أن أق ــول إن هــذا هو
إحساسي .ويتذكر حادثة في بيروت عندما كان
مالحقا :كان سامي الخطيب وزيرا للداخلية في
لبنان ،وكان يعمل مع المخابرات ،قال لي :شو
بتشتغل والك؟ وكانوا قد سلمونا للمخابرات
تقريبا عام  ،1959كان انقالب القوميين وقتها،
أي تقريبا ما بين  1960و ،1961فقلت له :شاعر.
فـقــال لــي :هـنــاك كيس شعر فــي مــؤخــرتــي ،هل
تستطيع إخراجه؟

«المسافر»  ...جاهز بشكل نهائي!

الماغوط في لحظة تأمل

يقول الكاتب أديب قزاز :حين وصلت إلى بيته
ً
مساء ،والتاريخ
(الماغوط) كانت الساعة الثامنة
قبل وفــاتــه بــأسـبــوع واح ــد ،وج ــدت عـنــده الفنانة
السورية رغــدة والفنان أيمن زيــدان ،كان الحديث
يــدور حول الجائزة وذكريات فيلم الحدود ،الذي
لعبت فيه الفنانة رغــدة دور البطولة إلــى جانب
الفنان دريد لحام .وفي سياق الكالم صاح األستاذ
ـال ،وكأنه منتصر في معركة
الماغوط بصوت عـ ٍ
كبرى :لقد اخترقت األنظمة والقوانين المعمول
بها في الطائرات.
قالت له رغدة :ماذا تقصد بذلك يا أستاذ؟ .أجاب
وهــو يضحك :لقد استطعت أن أدخــن «سيجارة»
فــي الـطــائــرة ،رغــم الحظر الـشــديــد .ثــم راح يصور
لنا ّ
جو االحتفال واالحتفاء به من قبل الجمهور
المزدحم ،الــذي رافقه إلــى الفندق الــذي كــان ينزل
ً
بــه ،ثم قــال إنهم يموتون بي حبا هناك .رد عليه
ً
ً
الفنان أيمن زيدان قائال :هذا ليس غريبا يا أستاذ
محمد ،فالناس كلها تحبك ،أنت رمز كبير للوطن.
لكن الالفت هو جواب األستاذ على السؤال األخير،

الذي وجهه له الفنان أيمن زيــدان ،حين سأله عن
ّ
آخــر أعماله المنجزة ،عله يجد َفيها ما يناسبه.
ً
ّ
ّ
فرد األستاذ الماغوط قائال :لم يبق لدي سوى فيلم
واحد منجز على أكمل وجه وجاهز بشكله النهائي.
سأله الفنان أيمن زيــدان عن اسم الفيلم ...فأجاب
األستاذ ،وهنا بيت القصيد :اسم الفيلم «المسافر»،
وأشار بيده إلى ما وراء األفق .ال أنكر أني توجست
ً
شيئا من اسم الفيلم ،ومع ذلك لم تستطع المدن
التي سافر إليها أستاذنا الكبير أن تنتزع من قدس
ً
أقداسه بداوته ،البادية أوال في الوشم المنقوش
ف ــوق ظــاهــر ي ــده الـيـمـنــى ،والــواض ـحــة فــي طباعه
ّ
وتشتم
وتصرفاته ،فما من مــرة يتحدث فيها إال
رائحة سلمية تتضوع من ألفاظه ومفرداته ،لقد
آن أوان السفر إليها طالما داعبت خياله وشاغلته
في كل أوقاته .ذات يوم ليس بالبعيد قال لي :أكاد
أجــن من شوقي إليها ،إنها سلمية؛ الدمعة التي
ذرفها الرومان على أول أسير ّ
فك قيوده بأسنانه.
ّ
صحيح أنه أحب دمشق وعاش فيها لكن قلبه كان
ّ ً
معلقا بجذوره لحد العبادة.

منزل الماغوط في السلمية

توابل ةديرجلا
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لقاء استثنائي مع النجم
العالمي عمر الشريف
وأعاد مخرج الروائع حسن اإلمام اكتشافه في فيلم "حب
انطلق الفنان حسن حسني إلى عالم األضواء والشهرة،
وكبرياء" وتسارعت خطواته في فضاء التمثيل ،واتسعت
وطرق أبواب السينما والمسرح في فترة الستينيات ،وشارك
بأدوار ثانوية مع كبار المخرجين والنجوم ،ومنحه المخرج صالح دائرة حضوره على الشاشة في السبعينيات ،وتوالت الرحلة.
أبوسيف فرصة الظهور األول في فيلم "ال وقت للحب"،
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

"الممثل الطائر"
ينتظر وصول
فريد شوقي إلى
"قهوة المواردي"

كــانــت هـنــاك أسـبــاب ِعــدة وراء تــأخــر نجومية
حسني حسني في السينما ،رغم طاقاته الفنية
ال ـه ــائ ـل ــة ،وقـ ــد ظ ــل ي ـب ـحــث ع ــن ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة
إلثبات موهبته ،ما دفعه إلى التركيز في الدراما
التلفزيونية ،وغاب عن مصر لفترة ،وشارك خالل
عـقــد السبعينيات فــي ا لـعــد يــد مــن المسلسالت
باستديوهات دبي وعجمان ،وحينها أطلق عليه
أطلق عليه الكاتب
زمالؤه "الممثل الطائر" ،وكذلك
َّ
الصحافي موسى صبري لقب "القشاش" ويعني
القطار الذي يقف في جميع المحطات.
ً
ورغـ ـ ــم ت ــراك ــم أع ـم ــال ــه ال ـف ـن ـي ــة ،ظ ــل م ـش ـغــوفــا
بالوجود في كواليس السينما والمسرح ،وطرق
أب ـ ـ ــواب درام ـ ـ ــا ال ـش ــاش ــة ال ـف ـض ـي ــة ،ك ــأن ــه يــرفــض
االسـتـســام لــذكــريــات بـعـيــدة ،والـتــي جــرفــت ذات
يوم الطفل اليتيم إلى مسرح المدرسة ،وأصبح
ً
عاشقا للتمثيل ،وال يرى نفسه في مهنة أخرى،
ليقطع مرحلة طويلة في سجن األدوار الثانوية،
ً
وف ــي كــل م ــرة ي ـتــرك أث ـ ــرا ،ويـكـشــف عــن موهبته
المتقدة ،ويلقى الثناء مــن المخرجين وزمالئه
من النجوم ،من دون أن تسيطر عليه عقدة غياب
أدوار البطولة المطلقة.

نأسف لهذا الخطأ

"ضربة معلم"
يظهر براعة ممثل
في مشهد وحيد
ال يمكن إلغاؤه

وج ـ ـ ـ ـ ــاءت إطـ ــال ـ ـتـ ــه ف ـ ــي س ـي ـن ـمــا
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،مـ ـغ ــاي ــرة لـلـعـقــديــن
السابقين ،وتشكلت مالمحه كممثل
في أذهان الجمهور ،واستقر اسمه
فــي "أفـيـشــات" األف ــام ،ومنها فيلم
"قهوة المواردي" عام  ،1982للمخرج
هشام أبوالنصر ،المأخوذ عن رواية
للكاتب محمد جالل ،ودارت أحداثه
َّ
وجسد
الحارة الشعبية،
في أجواء ُ
شـخـصـيــة "غ ـب ــاش ــة" أم ــام الـنـجــوم
فريد شوقي ونبيلة عبيد ويوسف
شعبان وفاروق الفيشاوي ،ويعتبر
هــذا الفيلم مــن بين أوائ ــل األفــام
االنفتاح
المهمة التي تناولت فترة
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي مـ ـص ــر ،وح ــق ــق
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا كبيرا.
وفــي الـعــام نفسه ،عــاد حسني
مرة أخرى إلى الشاشة الصغيرة،
وشـ ــارك ف ــي الـفـيـلــم الـتـلـفــزيــونــي
"الحل اسمه نظيرة" ،قصة نجيب
محفوظ ،وإخــراج سعيد عبدالله ،وبطولة ليلى
علوي وسعيد صالح وعقيلة راتب ووحيد سيف،
وأسـنــد إلـيــه الـمـخــرج حسن اإلم ــام دور "موسى
"ليال" ،قصة الكاتب جورج
عبدالحميد" في فيلم
ٍ
إبراهيم الخوري ،وبطولة سهير رمزي وحسين
فهمي ومحمود عبدالعزيز وتحية كاريوكا.
وغاب "الممثل الطائر" عن السينما لمدة أربعة
أعوام ،وعاد في عام  1986بدور محوري في فيلم
ً
"وداعا يا ولدي" ،للمخرج تيسير عبود وبطولة
النجمة سميرة أحمد وصالح قابيل وهالة صدقي
وممدوح عبدالعليم ،ولعب دور أب لديه طفالن
ً
ً
ُيسجن ظلما ويموت في السجن حزنا ،وتتفانى
األم في تربية االبنين ،ولكن أحدهما يفشل في
دراس ـتــه ويـتــاجــر فــي الـمـخــدرات ويـحـ ِّـســن وضع
األسـ ـ ــرة ،وال ـث ــان ــي ضــابــط شــرطــة يــاحــق تـ ّـجــار
المخدرات.
ُ
وفــي الـعــام ذات ــه ،قـ ّـدم حسني دور "قــرنــي" في
فيلم "رجل قتله الحب" للمخرج شريف حمودة،
ودارت أحــداثــه في إطــار من الــدرامــا االجتماعية
الممزوجة باإلثارة والتشويق ،وشارك في بطولته

أبوبكر عزت ،وعايدة عبدالعزيز وهياتم .كما ّ
جسد
ً
أيـضــا شخصية "شـفـيــق" فــي فيلم "نــأســف لهذا
الخطأ" للمخرج حسن سيف الدين ،وبطولة فاروق
الفيشاوي وإلهام شاهين وبوسي ،ودارت قصته
حول "صــادق" الكاتب البسيط بمكتب المحامي
"عصام" الذي يتعرض لمآزق عديدة.
مع النجم عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري"

فيش وتشبيه
ولعب حسني دور ضابط شرطة ُيدعى "بهجت
سليمان" في فيلم "فيش وتشبيه" للمخرج عدلي
يــوســف ،وبـطــولــة أحـمــد بــديــر ودالل عبدالعزيز
ومحمود الجندي ،وتدور قصته في إطار كوميدي
حول الشاب الريفي "غريب" الذي يصل إلى القاهرة
بعد أن باع أرضه ليقع في أيدي نصاب ،يوهمه
بعمل مشروع ويستولي على أمــوالــه ،وتتشابه
الشريط السينمائي مع فيلم "العتبة
أحداث هذا
ُ
الخضراء" الــذي أنـ ِـتــج عــام  1959للمخرج فطين
عبدالوهاب ،وبطولة نجم الكوميديا إسماعيل
ياسين.
وال ي ـن ـت ـهــي عـ ـ ــام  1986مـ ــن دون أن يـظـهــر
حسني فــي فيلم "رجــل فــي عيون ام ــرأة" ،وأسند
إلـيــه المخرج جـمــال عـ َّـمــار دور عــامــل الطاحونة
"عبدالمتعال" أمام صالح ذوالفقار وإلهام شاهين
وحاتم ذوالفقار ،وتدور قصته حول فتاة صغيرة
تـعـيــش م ــع وال ــده ــا "ع ـبــدال ـم ـت ـعــال" وي ــرغ ــب ابــن
صــاحــب الـطــاحــونــة فــي ال ــزواج مـنـهــا ،ويـعــارض
والده إتمام تلك الزيجة ،بسبب الفارق االجتماعي
بينهما.
وفي عام  ،1987ظهر اسمه على "أفيشات" ستة
أفـ ــام ،وبـ ــدأت بالفيلم الـتـلـفــزيــونــي االجـتـمــاعــي
"يوميات امــرأة عصرية" للمخرجة أنعام محمد
علي ،وبطولة ليلى طاهر وصــاح قابيل ورجاء
الجداوي ،وعاد إلى السينما في فيلم "زوجة رجل
مهم" سيناريو رؤوف توفيق وإخراج محمد خان،
ولعب دور "عميد الشرطة" أمام أحمد زكي وميرفت
أمين وزيزي مصطفى ونظيم شعراوي.
وت ـجـ ّـدد لـقــاء حسن حسني بالمخرج عاطف
الطيب فــي فيلم "ال ـب ــدرون" سيناريو عبدالحي
أديـ ـ ـ ـ ــب ،وج ـ ـ ّـس ـ ــد ش ـخ ـص ـي ــة صـ ــاحـ ــب الـ ـعـ ـم ــارة
"الدندراوي" أمام سهير رمزي وليلى علوي وسناء
جميل وعايدة عبدالعزيز وجالل الشرقاوي وأحمد
ب ــدي ــر ،وتـ ــدور قـصــة الـفـيـلــم ف ــي إط ــار اجـتـمــاعــي
حول األرملة الفقيرة "أم الخير" وأوالدها يوسف
وعائشة ورقية ،وتتطلع األخيرة للثراء ،وترتبط
بصاحب العمارة ،وتتصاعد األحداث.
وتراوحت أعمال حسن حسني بين التراجيديا
والـكــومـيــديــا ،وش ــارك خ ــال ع ــام  1990فــي فيلم
"أنــا وحماتي والــزمــن" ولعب دور "زوج الحماة"
أم ــام أحـمــد بــديــر وميمي جـمــال وعــايــدة ريــاض،
وح ــاول الـمـخــرج نبيل زك ــي أن يستعيد أص ــداء
ن ـجــاح سـلـسـلــة أفـ ــام ال ـح ـم ــاوات ،مـثــل "حـمــاتــي
قنبلة ذرية" ( ،)1952و"الحموات الفاتنات" ،1953
للمخرج حلمي رفلة ،وبطولة نجمة الكوميديا في
الخمسينيات ماري منيب.

النظرة األخيرة
واس ـت ـق ــر "الـ ـقـ ـش ــاش" ف ــي دور األب بــأقـنـعـتــه
المتعددة ،وأراد تحقيق المعادلة الصعبة بين
االنتشار وجودة العمل الفني ،وعثر على ضالته
فــي أف ــام عــاطــف الـطـيــب كـمـخــرج متميز ينتقي
الم ِّ
أعماله ُ
عبرة عن المجتمع ،وحين قرأ حسني
سـيـنــاريــو "ضــربــة مـعـلــم" أدرك أنــه أم ــام مغامرة

"القشاش"
يحقق حضوره
المتميز في
"أفيشات" سينما
الثمانينيات

ً
سينمائية مغايرة ،وفوجئ بالطيب يمنحه مشهدا
ً
واحــدا فقط في هــذا الفيلم لكنه ظهور مؤثر وال
يمكن إلغاؤه ،ليقف أمام كوكبة من النجوم منهم
نور الشريف وكمال الشناوي وليلى علوي.
وظهر حسن حسني في فيلم واحد فقط خالل
عام  ،1988وخــاض تجربة مختلفة ،مع المخرج
ياسين إسماعيل ياسين ،والمعروف بأفالمه ذات
ً
أصداء من أفالم
الطابع التشويقي ،والتي تحمل
المخرج األميركي ألفريد هيتشكوك ،وقام حسني
ب ــدور "آدم" فــي "ول ــو بـعــد ح ـيــن" ،بـطــولــة حسين
فهمي وناهد يسري وسعيد عبدالغني وصالح
نظمي ،ودارت قصته حول جريمة قتل يتهم بها
ً
ظلما ُ
ويـحـكــم عليه ب ــاإلع ــدام ،ويستمر
شخص
ضابط المباحث وخطيبة المتهم بالبحث حتى
يتمكنان من معرفة القاتل الحقيقي.
ويذهب "القشاش" إلى أجواء الريف المصري،
ويتقمص دور المزارع "الصاوي" في فيلم "النظرة
األخيرة" للمخرج شريف حمودة ،وبطولة بوسي
ويوسف شعبان ،وتدور قصته حول سائق شاب
يــرغــب ف ــي الـ ـ ــزواج م ــن "ف ــرح ــة" اب ـنــة "الـ ـص ــاوي"
المتورط في أعمال غير مشروعة ،ويتعقبه محمود
"ضابط المباحث" ويبلغ الصدام ذروته في نهاية
غير متوقعة.

فارس في المدينة
وانضم حسني إلــى نــادي "أصـحــاب المواهب
ال ـط ــاغ ـي ــة" م ـث ــل ص ـ ــاح م ـن ـص ــور وزكـ ـ ــي رس ـتــم
وحسن البارودي ،وهؤالء كانت ال تعنيهم أدوار
البطولة المطلقة ،بــل أسهم حضورهم فــي منح
تلك األعمال أسباب التفرد ،والكثيرون من ممثلي
األدوار الثانية كانوا بمثابة ركيزة لنجاح العمل
السينمائي أو الــدرامــي ،بما لديهم مــن حضور
وتوهج يمتد أثره العميق إلى وجدان المشاهد.
وخالل مسيرة "الجوكر" ترك بصمات متفردة،
ومنها لقاؤه مع المخرج المتميز سعيد مرزوق،
وتقمصه دور األب فــي فيلم "المغتصبون" عام

 ،1989سـيـنــاريــو الـكــاتــب فيصل ن ــدا ،وك ــان هــذا
العمل من التجارب الصعبة في األداء ،لما يحمله
هذا الشريط السينمائي ّمن كشف صادم لجريمة
ً
َ
اغ ـت ـصــاب حـقـيـقـيــة ،وح ــق ــق ن ـجــاحــا جـمــاهـيــريــا
ً
كبيرا ،وقــام ببطولته ليلى علوي ومحمد كامل
وحمدي الوزير.
وبـعــد غـيــاب طــويــل عــن أف ــام الـمـخــرج صــاح
أبوسيف ،عاد في عام  ،1991بدور من أهم عالمات
مـسـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة ،وه ــو دور "حـ ـم ــدان الــوي ـشــي"
الـمـتـعـهــد ف ــي فـيـلــم "ال ـم ــواط ــن م ـص ــري" ليلتقي
للمرة األولــى النجم العالمي عمر الشريف ،وفي
هــذه الشخصية أبــدع حسني من خــال اهتمامه
بتفاصيل دقيقة ،إلبراز مالمح المزور المخادع،
والعقل المدبر لتزوير أمــر استبدال ابــن الغفير
بابن العمدة لـيــؤدي عنه الخدمة العسكرية في
زمن الحرب.
وسطعت موهبته المتوهجة في مشهد جمعه
مع "العمدة" الذي قام بدوره النجم عمر الشريف،
وهو يحاول الحصول منه على أية مبالغ إضافية
م ــن ال ـم ــال ،فـيـتـفـتــق ذه ـنــه الـشـيـطــانــي ع ــن فـكــرة
استخراج شهادة وفاة مزورة البن الغفير ِّ
ليؤمن
ً
موقف "العمدة" في حــال ما عــاد الشاب حيا من
جبهة القنال وطالبه بحقوقه.
ويمضي "القشاش" في طريق األدوار المتفردة،
ً
ً
ويلعب دورا مهما في فيلم "فــارس في المدينة"
محمود
للمخرج محمد خان وأول بطولة للنجم ُ ُ
حميدة ،بل إن شخصية "عبدالعظيم الق ُرنفلي"
تحتاج إلى شريط سينمائي منفرد ،بما تحمله
من رهافة ومشاعر إنسانية بالغة العذوبة ،ويتخذ
ً
ً
مسارها الدرامي ُبعدا فلسفيا ،فهذا الرجل يكسب
عـيـشــه مــن ادعـ ــاء اإلص ــاب ــة فــي حـ ــوادث متفرقة،
ومن خالل أداء بسيط وفهم ألعماق هذا النموذج
اإلنساني ،استطاع أن يؤثر في وجدان المشاهد،
ال سيما عند لقائه بالشاب "فارس" الالهث وراء
جني المال ،ويمنحه سر السعادة ،وأن عليه أن
يستمتع بحياة هانئة ،ويقنع بما هو متاح.

مع سميرة أحمد في مشهد
ً
من فيلم "وداعا يا ولدي"

مغامرة سينمائية
مختلفة مع
حسين فهمي
تكشف جريمة
قتل غامضة

جائزة عالمية بتوقيع «سارق الفرح»

مع حسين فهمي في مشهد من فيلم "ولو بعد حين"

 ...ومع محمود عبدالعزيز

ك ـ ـ ــان عـ ـق ــد ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات م ـ ــن الـ ـق ــرن
ال ـع ـش ــري ــن ن ـق ـطــة انـ ـط ــاق ح ـس ــن حـسـنــي
إل ــى الـنـجــومـيــة فــي عــالــم الـسـيـنـمــا ،وظـهــور
اسمه بشكل دائم في "أفيشات" األفالم ،وعمل
ً
مجددا مع المخرج عاطف الطيب في فيلم "على
األسـفـلــت" ( ،)1992للكاتب الـمـبــدع أســامــة أنــور
عكاشة وبطولة نور الشريف وحنان شوقي وإيمان
ال ـطــوخــي وطـ ــارق لـطـفــي ،ول ـعــب حـسـنــي شخصية
ً
موظف نزيه يعمل "سكرتير في محكمة"ُ ،
ويتهم زورا
بتقاضي رشوة.

وحاز عدة جوائز على دوره في هذا الفيلم ،منها جائزة
أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما المصرية عام
ً
 ،1993متفوقا على عــدة أسماء بــارزة منها نــور الشريف
ً
وأح ـم ــد زك ــي وم ـح ـمــود ع ـبــدال ـعــزيــز .ونـ ــال أي ـض ــا جــائــزة
أحسن ممثل من مهرجان اإلسكندرية السينمائي الدولي
عن دوره في فيلم "فارس المدينة" للمخرج محمد خان .ثم
قدم شخصية "ركبة" القرداتي الصعبة والمركبة في فيلم
"سارق الفرح" إنتاج عام  ،1994ونال على هذا الدور خمس
جوائز منها جائزة عالمية من إيطاليا.

«المنشار» يكشف سر كثرة ظهوره
استطاع الفنان حسن حسني أن يـفــرض نفسه على الساحة الفنية ،ويحطم األر ق ــام
القياسية في عدد مشاركاته السينمائية والتلفزيونية ،وتعددت أقنعته في تجسيد
شخصيات متباينة بأعمال كوميدية وتراجيدية ،حتى لقبه البعض بـ "القشاش"،
لبراعته الشديدة في إقناع المتفرج ،وقدرته على التلون وصــدق انفعاالته،
ليثبت أنه ممثل من طراز نادر.
ومن أغــرب األلقاب التي حصل عليها "المنشار" وأطلقه عليه المخرج
خيري بـشــارة ،لمشاركته فــي عــدد كبير مــن األعـمــال الفنية ،وكــان السبب
الحقيقي لكثرة مشاركاته ،أنه عشق التمثيل وال يتخيل أن تخلو حقيبته
مــن سيناريوهات جــديــدة ،وأن يصحو مــن نومه مــن دون الــذهــاب إلى
االستديو أو موقع تصوير فيلم أو مسلسل درامي.
وفي السنوات األخيرة من حياته ،تباينت مشاعره بين الضيق
من كثرة العمل والخوف من الوحدة واالعتزال الجبري،
وأن يأتي يوم ال تعرض عليه أي أعمال فنية ،وكان
النص الجيد شرطه الوحيد لقبول العمل ،وبعد
ذلك مخرج ذو خبرة وفنانون على كفاءة عالية.

مع يوسف شعبان في "قهوة المواردي"
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ملك القسطنطينية أفريدون يطلب مبارزة شركان

)(٣٠ - ١٥

ملك الروم والويا يجمعان فرسانهما وأفرادهما لنصرة حليفهما وزعزعة قوة جيش النعمان
القاهرة  -ةديرجلا•

ّ
توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما نجح شركان وأخوه ضوء المكان ومعهما الوزير دندان في اإلفالت من أسر
عسكر الروم ،والتكبيرات التي ّ
دوت في أرجاء المكان ،فوقع الرعب ً فى قلوب الكفار ،وحسبوا أن جيش المسلمين أتى إلنقاذ
أبناء الملك عمر النعمان ،فصاروا يتخبطون ويقتل بعضهم بعضا.
ّ
في هذه الحلقة ،تواصل شهرزاد الحكاية ،حيث تلجأ ذات الدواهي إلى حيلة جديدة تفرق بها جيش المسلمين
ً
ً
إلضعافهم ،لكن قادة جيش النعمان يصمدون أمام قتال الروم ،حتى يبعث الملك أفريدون رسوال يطلب المبارزة فارسا
لفارس ...وإلى التفاصيل.

جيش الروم
يكتشف هروب
أبناء النعمان
وذات الدواهي
تعود بحيلة
جديدة

ولما كانت الليلة الثامنة والستون بعد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أنه عندما
صاح الكفار على بعضهم ولبسوا السالح ،وقالوا :قد
هجمت علينا األعداء ،ثم قتلوا من بعضهم ما ال يعلم
ّ
عدده إال الله تعالى ،ولما كان الصباح فتشوا على
ً
األسارى فلم يجدوا لهم أثرا ،فقال رؤساؤهم :إن الذي
فعل بكم هذه الفعال هم األسارى الذين كانوا عندنا،
فدونكم والسعي خلفهم حتى تلحقوهم فتسقوهم
كأس الوبال ،وال يحصل لكم خوف وال انذهال.

ّ
حي على الجهاد
ثم إنهم ركبوا خيولهم وسعوا خلفهم ،فما كان إال
لحظة حتى لحقوهم وأحاطوا بهم ،فلما رأى ضوء
المكان ذلك ازداد به الفزع ،وقال ألخيه :إن الذي خفت
من حصوله قد حصل ،وما بقي لنا حيلة إال الجهاد،
فـلــزم شــركــان السكوت عــن الـمـقــال ،ثــم انـحــدر ضوء
المكان من أعلى الجبل ّ
وكبرت معه الرجال وعولوا
عـلــى الـجـهــاد وبـيــع أنفسهم فــي طــاعــة رب الـعـبــاد،
فبينما هم كذلك وإذا بأصوات يصيحون بالتهليل
والتكبير وال ـصــاة على البشير الـنــذيــر ،فالتفتوا
إلى جهة الصوت فرأوا جيوش المسلمين وعساكر
الموحدين مقبلين ،فلما رأوهم قويت قلوبهم ،وحمل
ّ
وهلل ّ
وكبر هو ومن معه من
شركان على الكافرين
الموحدين ،فارتجت األرض كالزلزال وتفرقت عساكر
الكفار في عرض الجبال ،فتبعتهم المسلمين بالضرب
والطعان ،وأطاحوا منهم الرؤوس عن األبدان ،ولم يزل
ضوء المكان هو ومن معه من المسلمين يضربون
ّ
في أعناق الكافرين إلى أن ولــى النهار وأقبل الليل
باالعتكار.

بهرام ورستم

بهرام واألمير
رستم يسارعان
لنجدة قادة
جيش الملك
النعمان

الوزير دندان
ّ
يشك فى
تصرفات الزاهد
ّ
يصدق
وال
أقواله

ورستم ،فدخلت بعض الغابات وأخفت جوادها هناك،
ً
ثــم خــرجــت وتمشت قليال ،وهــي تـقــول فــي نفسها:
لعل عساكر المسلمين قد رجعوا منهزمين من حرب
القسطنطينية ،فلما قربت منهم نظرت إليهم وتحققت
أعالمهم ،فرأتها غير منكسة فعلمت أنهم أتوا غير
منهزمين وال خائفين على ملكهم وأصحابهم.
ّ
فلما عاينت ذلك أسرعت نحوهم بالجري الشديد
مثل الشيطان المريد إلــى أن وصلت إليهم ،وقالت
لهم :العجل العجل يا جند الرحمن إلى جهاد حزب
ّ
وترجل ّ
وقبل
الشيطان ،فلما رآها بهرام أقبل عليها
األرض بين يديها ،وقال لها :يا ولي الله ما وراءك؟
فقالت :ال تسأل عن سوء الحال وشديد األهوال ،فإن
أصحابنا لما أخذوا المال من دير مطروحنا أرادوا أن
يتوجهوا إلى القسطنطينية ،فعند ذلك خرج عليهم
عسكر جرار ذو بأس من الكفار.
ً
ً
ثم إن الملعونة أعادت عليهم أرجافا وجال ،وقالت:
ً
إن أكثرهم هلك ولم يبق إال خمسة وعشرون رجال،
فـقــال ب ـهــرام :أيـهــا الــزاهــد متى فــارقـتـهــم؟ ف ـقــال :في
ليلتي هذه ،فقال بهرام :سبحان الذي طوى لك األرض
ً
البعيدة وأنت ماش على قدميك متكئا على جريدة،
ّ
لكنك من األولياء ّ
الطيارة المهمين وحي اإلشارة ،ثم
ركــب على ظهر ج ــواده وهــو مــدهــوش وحـيــران بما
سمعه من ذات اإلفك والبهتان ،وقال :ال حول وال قوة
إال بالله العلي العظيم ،لقد ضــاع تعبنا وضاقت
صدورنا وأسر سلطاننا ومن معه ،ثم جعلوا يقطعون
ً
ً
ً
ً
األرض طــوال وعــرضــا ،ليال ون ـهــارا ،فلما كــان وقت
السحر أقبلوا على رأس الشعب ،فرأوا ضوء المكان
وأخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير والصالة
والسالم على البشير النذير ،فحمل هو وأصحابه
وأحــاطــوا بالكفار إحاطة السيل بالقفار ،وصاحوا
ً
عليهم صياحا ضجت منه األبطال وتصدعت منه
الجبال ،فلما أصبح الصباح وأشــرق بنوره والح،
تعارفوا ببعضهم كما ّ
تقدم ذكرهّ ،
فقبلوا األرض بين
يدي ضوء المكان وأخيه شركان ،وأخبروهم بما جرى
ّ
فتعجبوا من ذلك.
لهم في المغارة،

ثـ ــم ان ـ ـحـ ــاز ال ـم ـس ـل ـم ــون إلـ ـ ــى ب ـع ـض ـهــم وب ــات ــوا
مستبشرين طول ليلهم ،فلما أصبح الصباح وأشرق
بنوره والح ،رأوا بهرام مقدم الديلم ،ورستم مقدم
عليهم مدد ومعونة
األتــراك ،ومعهما عشرون ألف فارس مقبلين
كالليوث الـعــوابــس ،فلما رأوا ضــوء المكان ّ
ترجل
ّ
ثم قالوا لبعضهم :أسرعوا بنا إلى القسطنطينية،
الـفــرســان وســلـمــوا عليه وقـ ّـبـلــوا األرض بين يديه،
فـقــال لهم ضــوء الـمـكــان :أب ـشــروا بنصر المسلمين ألننا تركنا أصحابنا هناك وقلوبنا عندهم ،فعند ذلك
أسرعوا في المسير ،وتوكلوا على اللطيف الخبير،
وهالك الكافرين.
ثــم ه ـنــأوا بعضهم بالسالمة وعظيم األج ــر في وك ــان ضــوء المكان يقوي المسلمين على الثبات،
القيامة ،وكــان السبب في مجيئهم إلــى هــذا المكان وينشد هذه األبيات:
لك الحمد مستوجب الحمد والشـكـر
أن األم ـيــر ب ـهــرام واألم ـي ــر رسـتــم وال ـحــاجــب الكبير
فما زلت لي بالعون يا رب في أمري
ل ـمــا س ـ ــاروا ب ـج ـيــوش الـمـسـلـمـيــن وال ـ ــراي ـ ــات على		
ً
ربيت غريبا في البالد وكـنـت لـي
رؤوسهم منشورة حتى وصلوا إلى القسطنطينية،
ً
كفيال ،وقد ّقدرت يا ربنـا نـصـري
رأوا الكفار قد طلعوا على األســوار وملكوا األبــراج		
ً ُ ً
ومـلـكـا ونـعـمة
وأعطيتني ماال
والقالع ،واستعدوا في كل حصن مناع حين علموا
وقلدتني سيف الشجاعة والـنـصـر
بقدوم العساكر اإلسالمية واألعالم المحمدية ،وقد		
ً
وخولتني ظل المليك معـمـرا
سمعوا قعقعة الـســاح وضـجــة الـصـيــاح ،ونـظــروا
وقد ُجدت لي من فيض جودك بالغمر
فرأوا المسلمين وسمعوا حوافر خيولهم من تحت		
بفضلك قد ُصلنا على الـروم صـولة
الغبار ،فإذا هم كالجراد المنتشر والسحاب المنهمر،
ّوقد رجعوا بالضـرب فـي خـور
وسمعوا أصوات المسلمين بتالوة القرآن وتسبيح		
الرحمن ،وكان السبب في إعالم الكفار بذلك ما ّ
وأظهرت أني قد هـزمـت هـزيمة
دبرته
وعدت عليهم عودة الضيغم الغـمـر
العجوز ذات الدواهي من زورها وبهتانها ومكرها		،
تركتهم في القاع صرعى كـأنـهـم
حتى قربت العساكر كالبحر الزاخر من كثرة الرجال
نشاوى بكأس الموت ال قهوة الخمـر
والفرسان والنساء والصبيان ،فقال أمير الترك ألمير		
وصارت بأيدينا المراكـب كـلـهـا
الــديـلــم :يــا أمـيــر إنـنــا بقينا على خطر منا لــأعــداء
وصار لنا السلطان في البر والبحـر
الذين فوق األسوار فأنظر إلى تلك األبراج وإلى هذا		
وجاء إلينا الزاهـد الـعـابـد الـذي
العالم الذي كالبحر العجاج المتالطم باألمواج ،إن
َ ْ
والحضـر
كرامته شاعت لدى البدو
هؤالء الكفار قدرنا مئة مرة ،وال نأمن من جاسوس		
أتينا ألخذ الثأر من كل كـافـر
شــر فيخبرهم أنـنــا على خطر مــن األع ــداء الــذيــن ال
ً
وقـد شاع عند الناس ما كان مـن أمـري
يحصى عــددهــم وال ينقطع مــددهــم ،خصوصا مع		
ً
وقد قتلوا منا رجـاال فـأصـبـحـوا
غيبة الـمـلــك ض ــوء الـمـكــان وأخ ـيــه واّل ــوزي ــر دن ــدان،
لهم غرف في الخلد تعلو على نهـر
فعند ذلك يطمعون فينا لغيبتهم عنا ،فيمحقوننا		
فلما فرغ ضوء المكان من شعره هنأه أخوه شركان
بالسيف عن آخرنا وال ينجو منا ناج ،ومن الرأي أن
نأخذ  10آالف فارس من المواصلة واألتراك ،ونذهب بــالـســامــة وش ـكــره عـلــى أف ـعــالــه ،ثــم إن ـهــم توجهوا
بهم إلى دير مطروحنا لطلب إخواننا وأصحابنا ،مجدين المسير ،وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
فإن أطعتموني فال لوم ّ
علي ،وإذا توجهتم ينبغي الكالم المباح.
أن ترجعوا إلينا مسرعين ،فإن من الحزم سوء الظن،
فعندما قبل األمير كالمه انتخب عشرين ألف فارس ،الحاجب والزاهد
وســاروا يقطعون الطرقات طالبين الدير المشهور.
وفي الليلة التاسعة والستين بعد الستمئة ،قالت
وهذا ما كان سبب مجيئهم.
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن شركان هنأ
أخاه ضوء المكان بالسالمة وشكره على أفعاله ،أما
هجمة رومية
العجوز ذات الدواهي فإنها ّلما القت عسكر بهرام
وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهي ،فإنها لما ورستم عادت إلى الغابة ،وركبت جوادها ،وأسرعت
أوقعت السلطان ضوء المكان وأخاه شركان والوزير فــي سـيــرهــا حـتــى أشــرفــت عـلــى عـسـكــر المسلمين
ً
دندان في أيدي الكفار ،أخذت جوادا وركبته ،وقالت والـمـحــاصــريــن للقسطنطينية ،ث ــم نــزلــت وأخ ــذت
ّ
للكفار :إني أريد أن ألحق عسكر المسلمين وأتحيل جــوادهــا وأتــت به إلــى الـســرادق الــذي فيه الحاجب،
ً
عـلــى هــاكـهــم ،ألنـهــم فــي القسطنطينية ّ ،فأعلمهم فلما رآهــا نهض لها قائما ،وأشــار إليها باإليماء،
ً
ّ
أن أصحابهم هلكوا ،فــإذا سمعوا ذلــك مني تشتت وقــال :مرحبا بالعابد الــزاهــد ،ثم سألها عما جرى
شملهم ،وانصرم حبلهمّ ،
فأخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف ،وقالت
وتفرق جمعهم.
ثم أدخل أنا إلى الملك أفريدون ملك القسطنطينية له :إني أخاف على األمير رستم واألمير بهرام ،ألني قد
وولــدي الملك حــردوب ملك ال ــروم ،وأخبرهما بهذا القيتهما مع عسكرهما في الطريق ،وأرسلتهما إلى
معه وكانا في عشرين ألف فارس ،والكفار
الخبر،
فيخرجان بعساكر إلى المسلمين ويهلكونهم الملك ومن ّ
ً
أكثر منهم وإني أردت في هذه الساعة أن ترسل جملة
وال يتركون أحدا منهم.
ثم سارت لقطع األرض على ذلك الجواد طول الليل ،من عسكرك حتى يلحقوهم بسرعة ،لئال يهلكوا عن
العجل َ
ف ـل ـم ــا أص ـ ـبـ ــح ال ـص ـب ــاح آخرهم ،وقالت لهمَ :
العجل.
فلما سمع الحاجب والمسلمون منها ذلك الكالم،
الح ع ـس ـكــر ب ـهــرام
انحلت عزائمهم وبـكــوا ،وقــالــت لهم ذات الــدواهــي:
استعينوا بالله واصبروا على هذه الرزية ،فلكم أسوة
بمن سلف من األمة المحمدية ،فالجنة ذات القصور
ً
أعــدهــا لمن يـمــوت شـهـيــدا ،وال بـ ّـد من
الموت لكل أحد ،ولكنه في الجهاد
أحمد ،فلما سمع الحاجب كالم
اللعينة ذات الــدواهــي ،دعا
بأخي األمـيــر بـهــرام ،وكــان

ً
فارسا يقال له تركاش ،وانتخب له عشرة آالف فارس
أبطال عوابس ،وأمــره بالسير ،فسار في ذلك اليوم
وطــول الليل حتى قــرب من المسلمين ،فلما أصبح
الصباح رأى شركان ذلك الغبار ،فخاف على المسلمين
فإما هذا هو النصر المبين ،وإما أن يكونوا من عسكر
الكفار فال اعتراض على األقدار.

ذات الدواهي
ّ
تفرق بين عسكر
المسلمين
إلضعافهم

رئيس العسكر
ثم إنه أتى إلى أخيه ضوء المكان ،وقال له :ال تخف
ً
أبــدا ،فإني أفديك بروحي من الــردى ،فــإن هــؤالء من
عسكر اإلسالم فهذا مزيد األنعام ،وإن كان هؤالء من
أعدائنا فال ّبد من قتالهم ،لكن أشتهي أن أقابل العابد
ّ
ً
قبل موتي ألسأله أن يدعو إلى أل أموت إال شهيدا،
ً
فبينما هم كذلك إذا بالرايات قد الحت مكتوبا عليها:
ال إله إال الله محمد رسول الله.
فصاح شركان :كيف حال المسلمين؟ قالوا :بعافية
ً
خوفا عليكم ،ثم ّ
ترجل رئيس
وسالمة ،وما أتينا إال
العسكر عن جواده ّ
وقبل األرض بين يديه ،وقال :يا
موالنا كيف السلطان والوزير دندان ورستم وأخي
بهرام؟ هل الجميع سالمون؟ فقال :بخير ،ثم قال له:
ومن الــذي أخبركم بخبرنا؟ قــال :الزاهد قد ذكر أنه
أتى أخي بهرام ورستم وأرسلهما إليكم ،وقال لنا :إن
الكفار قد أحاطوا بهم وهم كثيرون ،وما أرى األمر إال
بخالف ذلك وأنتم منصورون ،فقال لهم :وكيف وصل
ً
الزاهد إليكم؟ فقالوا له :كان سائرا على قدميه وقطع
فــي يــوم وليلة مسيرة عـشــرة أي ــام للفارس المجد،
فقال شركان :ال شك أنه ّ
ولي الله ،وأين هو؟ قالوا له:
تركناه عند عسكرنا أهل اإليمان ّ
يحرضهم على قتال
أهل الكفر والطغيان ،ففرح شركان بذلك وحمد ُالله
على سالمتهم وسالمة الزاهد ،وترحموا على من قتل
منهم ،وقالوا :كان ذلك في الكتاب المسطور.

ظهور الزاهد
ثم ساروا مجدين في سيرهم ،فبينما هم كذلك ،إذا
بغبار قد سار حتى سد األقطار وأظلم منه النهار،
فنظر إليه شركان ،وقال :إني أخاف أن يكون الكفار قد
كسروا عسكر اإلسالم ،ألن هذا الغبار ّ
سد المشرقين
ومأل الخافقين ،ثم الح من تحت ذلك عمود من الظالم
ً
أشد سوادا من حالك األيام ،وما زالت تقرب منهم تلك
الدعامة وهي أشد من هول يوم القيامة ،فتسارعت
إليها الخيل والــرجــال لينظروا مــا سبب ســوء هذا
ال ـحــال ،ف ــرأوه الــزاهــد الـمـشــار إلـيــه فــازدح ـمــوا على
تقبيل يديه وهو ينادي :يا أمة خير األنام ومصباح
الظالم ،إن الكفار غدروا بالمسلمين ،فأدركوا عساكر
الموحدين وأنقذوهم من أيدي الكفرة اللئام ،فإنهم
هجموا عليهم في الخيام ،ونزل بهم العذاب المهين،
وكــانــوا فــي مكانهم آمنين ،فلما سمع شــركــان ذلك
ّ
وترجل عن جواده
الكالم طار قلبه من شدة الخفقان
وهو حيران.
ثم ّقبل يد الزاهد ورجليه وكذلك أخوه ضوء المكان
وبقية العسكر من الرجال والركبان ،إال الوزير دندان،
ّ
يترجل عن جواده.
فإنه لم

الحاجب
الكبير يصمد
في مواجهة
الروم حتى
تأتيه معونة
المسلمين

شكوك دندان
وقــال دن ــدان :والله إن قلبي نافر من هــذا الزاهد،
ألني ما عرفت للمتنطعين في الدين غير المفاسد،
فاتركوه وأدركوا أصحابكم المسلمين ،فكم غزوت مع
الملك عمر النعمان ُ
ودست أراضي هذا المكان ،فقال
له شركان :دع هذا الظن الفاسد ،أما نظرت إلى هذا
العابد وهو ّ
يحرض المؤمنين على القتال ،وال يبالي
بالسيوف والنبال؟ فال تغتبه ،ألن الغيبة مذمومة
ولحوم الصالحين مسمومة ،وانظر إلــى تحريضه
لنا على قتال أعدائنا ،ولوال أن الله تعالى يحبه ما
ً
طوى له ُ
البعد بعد أن أوقعه سابقا في العذاب الشديد،
ّ
ثم إن شركان أمر أن يقدموا بغلة نوبية إلى الزاهد
ليركبها ،وقال له :اركب أيها الزاهد الناسك العابد،
فلم يقبل ذلك وامتنع عن الركوب ،وأظهر الزهد لينال
المطلوب ،وما دروا أن هذا الزاهد الطاهر هو الذي
قال في مثله الشاعر:
صلى وصام ألمر كان يطـلـبـه
ّ
لما قضى األمر ال صلى وال صاما
		
ً
ثم إن ذلك الزاهد ما زال ماشيا بين الخيل والرجال
ً
كأنه الثعلب المحتال ،رافـعــا صوته بتالوة القرآن

وتسبيح الرحمن ،وما زالــوا سائرين حتى أشرفوا
ع ـلــى عـسـكــر اإلسـ ـ ــام ،فــوجــدهــم ش ــرك ــان ف ــي حــالــة
االنكسار والحاجب قد أشرف على الهزيمة والفرار،
ّ
والفجار .وأدرك شهرزاد
والسيف يعمل بين األبرار
الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

تشتيت الصفوف
وفي الليلة السبعين بعد الستمئة ،قالت شهرزاد:
بـلـغـنــي أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن الـسـبــب ف ــي خــذل
المسلمين أن اللعينة ذات ال ــدواه ــي ع ــدوة الــديــن
لما رأت بـهــرام ورسـتــم قــد س ــارا بعسكرهما نحو
شركان وأخيه ضوء المكان ،سارت هي نحو عسكر
المسلمين وأبلغت األمير تركاش ،وقصدها بذلك
أن ّ
تفرق بين عسكر المسلمين ألجــل أن يضعفوا،
ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة
ً
الروم بأعلى صوتها ،وقالت :أدلوا حبال ألربط فيه
هــذا الكتاب وأوصـلــوه إلــى ملككم أفــريــدون ليقرأه
هو وولدي ملك الروم ،ويعمالن بما فيه من أوامره
ً
ونواهيه ،فأدلوا لها حبال فربطت فيه الكتاب وكان
مضمونه :مــن عند الــداهـيــة والـطــامــة الـكـبــرى ذات
الدواهي إلى الملك أفــريــدون ،أما بعد ،فإني ّ
دبرت
لكم حيلة على هالك المسلمين ،فكونوا مطمئنين
وقد أسرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم ،ثم توجهت
إلى عسكرهم وأخبرتهم بذلك ،فانكسرت شوكتهم
وضعفت قوتهم ،وقد خدعت العسكر المحاصرين
للقسطنطينية ،حتى أرسلت منهم اثني عشر ألف
فــارس مــع األمـيــر تــركــاش خــاف الـمــأســوريــن ،وما
بقي منهم إال القليل ،فالمراد أنكم تخرجون إليهم
بجميع عسكركم فــي بقية هــذا الـنـهــار وتهجمون
عليهم فــي خيامهم ،لكنكم ال تـخــرجــون إال ســواء
واقتلوهم عن آخرهم.
ً
فلما وصل كتابها إلى الملك أفريدون فرح فرحا
شــديــدا ً،وأرس ــل فــي الـحــال إلــى ملك ال ــروم ابــن ذات
الــدواهــي وأحـضــره ،وقــرأ الكتاب عليه ففرح ،وقــال:
انظر إلى مكر أمي فإنه يغني عن السيوف ،وطلعتها
تنوب عن هول اليوم المخوف.
ثم أمر البطارقة بأن ينادوا بالرحيل إلى خارج
المدينة ،وشــاع الخبر في القسطنطينية ،وخرجت
عساكر العصابة الصليبية ّ
وجردوا السيوف الحداد
 ،فلما نظر الحاجب إلى ذلك قال :إن سلطاننا غائب
فربما هجموا علينا وأكثر عساكرنا قد توجه إلى
الملك ضوء المكان ،واغتاظ الحاجب ونادى :يا عسكر
المسلمين وحماة الدين المتين إن هربتم هلكتم ،وإن
صبرتم نصرتم ،فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة ،وما
ضاق أمر إال أوجد الله اتساعه ،بارك الله فيكم ونظر
إليكم بعين الرحمة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

رحى السيوف
وفي الليلة الواحدة والسبعين بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قال
لجيش المسلمين :بارك الله عليكم ونظر إليكم بعين
الرحمة ،فعند ذلك ّ
كبر المسلمون وصاح الموحدون،
ودارت رح ــى ال ـح ــرب بــالـطـعــن والـ ـض ــرب ،وعملت
ال ـص ــوارم وال ــرم ــاح ،وم ــأ ال ــدم األودي ـ ــة والـبـطــاح،
وق ـس ــت ال ـق ـس ــوس وال ــرهـ ـب ــان ،وأع ـل ــن الـمـسـلـمــون
بالتكبير للملك الــديــان ،وصــاحــوا بـتــاوة الـقــرآن،
واصـطــدم حــزب الرحمن بحزب الشيطان ،وطــارت
الرؤوس عن األبدان ،وطافت المالئكة األخيار على
أمــة النبي المختار ،ولــم يــزل السيف يعمل إلــى أن
ّ
ولى النهار وأقبل الليل باالعتكار ،وقد أحاط الكفار
بالمسلمين ،وطمع المشركون في أهل اإليمان إلى
أن طلع الفجر وبــان ،فركب الحاجب هو وعسكره
ورجا الله أن ينصره ،واختلطت األمم باألمم ،وقامت
الحرب على ساق وقدم ،وطارت القمم ،وثبت الشجاع
ّ
ّ
وتقدم وولى الجبان وانهزم ،وقضى قاضي الموت
وحكم ،حتى تطاوحت األبطال عن السروج وامتألت
باألمواج المروج ،وعــزم المسلمون على االنكسار
والهزيمة والفرار.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

اصطفاف
فبينما هــم كــذلــك ،إذا ب ـقــدوم شــركــان
بعساكر المسلمين وراي ــات الموحدين،
فلما أقبل عليهم شركان حمل على الكفار
وت ـب ـعــه ضـ ــوء ال ـم ـك ــان ،وح ـم ــل بـعــدهـمــا
الــوزيــر دنـ ــدان ،وكــذلــك أمـيــر ديـلــم بـهــرام
ورسـتــم وأخ ــوه تــركــاش ،فإنهم لما رأوا
ذلـ ــك ط ـ ــارت ع ـقــول ـهــم وغ ـ ــاب مـعـقــولـهــم،
وثار الغبار حتى مأل األقطار ،واجتمعت

واجتمع المسلمون األخيار بأصحابهم
األبرار ،واجتمع شركان بالحاجب فشكره
على صبره وهنأه بتأييده ونصره ،وفرح
المسلمون وقويت قلوبهم ،وحملوا على
أع ــدائ ـه ــم وأخ ـل ـص ــوا ل ـلــه ف ــي ج ـهــادهــم،
فلما نظر الكفار إلــى الــرايــات المحمدية
وعليها كلمة اإلخالص اإلسالمية ،صاحوا
بــالــويــل وال ـث ـب ــور واس ـت ـغــاثــوا بـبـطــارقــة

ال ــدب ــور ،وانـقـبـضــت أيــدي ـهــم عــن الـقـتــال،
وقد أقبل الملك أفريدون على ملك الروم،
وصــار أحدهما إلــى الميمنة واآلخ ــر في
الميسرة ،وعندهم فارس مشهور يسمى
ً
واصطفوا للنزال وإن
الويا ،فوقف وسطا
ّ
كانوا في فزع وزلزال ،ثم صف المسلمون
عساكرهم ،وطلب أفريدون مبارزة شركان.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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ّ
مكالمة هاتفية تكشف جريمة مروعة في مزرعة كالب
 5لصوص تحالفوا مع الشيطان من أجل حفنة مخدرات
القاهرة  -هشام محمد

تحالف اللصوص الخمسة مع الشيطان من أجل حفنة مخدرات ،وسددوا
طعنات غادرة لصاحب مزرعة الكالبّ ،
وفروا من مسرح الجريمة ،ومعهم
ً
ّ
أحد الكالب ،واختفوا بعيدا عن األنظار ،وبعد ساعات قليلة تمكن رجال
المباحث من القبض عليهم ،وأسفرت التحقيقات عن اعتراف الجناة ًبارتكاب
جريمتهم البشعة ،وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية ،تمهيدا
لمثولهم أمام القضاء ،وصدرت ضدهم أحكام متفرقة.

المحكمة تقضي
بإعدام متهم
والسجن لـ 3
وبراءة الخامس

 54طعنة في
جسد المجني
عليه بعد اقتحام
اللصوص
المزرعة

جرت أحــداث تلك الجريمة في منطقة أوسيم
بـمـحــافـظــة ال ـج ـيــزة ،وشـغـلــت ال ـش ــارع الـمـصــري
خالل فترة محاكمة الجناة ،وتركت أثرها الدامي
فــي نـفــوس عائلة المجني عليه ،فهم ال يــدرون
بأي ذنب فقد ابنهم حياته في عمر الزهور ،وراح
ضحية الغدر من أشخاص ّ
تجردوا من الرحمة،
ّ
تصدى
واقتحموا مزرعته بقصد السرقة ،وحين
ً
لـهــم ،ان ـهــالــوا عليه طـعـنــا بــاألسـلـحــة الـبـيـضــاء،
ً
وتــركــوه مضرجا فــي دمــائــه ،حتى لفظ أنفاسه
األخيرة.
كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد
منتصف الليل ،عندما استقل الجناة عربة "توك
توك" ،وساد بينهم الصمت طوال الطريق ،وعقب
وصــولـهــم إل ــى ال ـمــزرعــة ،ان ـت ـظــروا قــرابــة نصف
الساعة لكي يتأكدوا من هدوء المنطقة ،وتحركوا
كــأشـبــاح فــي ال ـظــام نــاحـيــة ال ـس ــور ،واقـتـحـمــوا
المكان ،ووجــدوا أن المجني عليه نائم بمفرده
داخل غرفته بالمزرعة ،بينما انطلق نباح الكالب،
فأسرعوا في تنفيذ الجريمة قبل انكشاف أمرهم.
تتابعت أصداء نباح الكالب ،وانطلق الـ "توك
ّ
ـس،
ت ــوك" بالجناة ،وأ ّحــدهــم ينظر خلفه بـتــوجـ ٍ
تحول من لص إلى قاتل ،وقادته
وال يصدق أنه
نــزعــاتــه اإلجــرامـيــة إلــى تكوين عصابة للسرقة
باإلكراه ،وكانوا يمارسون جرائمهم تحت ستار
ال ـل ـيــل ،ويـقـطـعــون ال ـطــريــق عـلــى شـخــص عــابــر،
ويسرقون نقوده أو هاتفه تحت تهديد السالح،
ويذهبون لشراء المخدرات ،ويفكرون في خطة
جديدة لسرقة ضحاياهم من سكان المنطقة.
اختفى الجناة بعد ارتكاب جريمتهم البشعة،
وتصاعد الصراخ في منزل أسرة المجني عليه،
وتـجـ ّـمــع ال ـج ـيــران ل ـمــواســاة األب ال ـم ـصــدوم في
مصرع ابنه على هذا النحو األليم ،فيما اتجهت
الـ ـشـ ـك ــوك ن ـح ــو أص ـ ـحـ ــاب الـ ـسـ ـل ــوك ال ـم ـن ـحــرف
بــالـمـنـطـقــة ،وان ـح ـصــرت فــي عـصــابــة الـلـصــوص
الخمسة.
قبل وقوع الجريمة ،تعددت البالغات المقدمة
مــن المواطنين ضــد هــؤالء اللصوص ،وصــاروا
فــي دائـ ــرة االش ـت ـبــاه ،مــن دون أدل ــة دام ـغــة على
ارتكابهم تلك الجرائم ،لكنهم أصبحوا في مرمى
االتهام بعد مقتل صاحب المزرعة ،وأدلى المتهم
الرئيسي باعترافات تفصيلية عن الجريمة ،وأنه
ّ
تعرف إلى بقية المتهمين قبل عام واحد ،وحدثت
بينهم مشاجرة ،وأصاب خاللها أحدهم ،وبعدها
ات ـف ـقــوا ع ـلــى ت ـكــويــن ال ـع ـصــابــة ،وب ـل ــغ إجـمــالــي
ً
سرقاتهم نحو  65هاتفا و 30حافظة نقود تحت
تهديد السالح.
وفي أثناء التحقيق ،قال المتهم الرئيسي إنهم
ّ
ويغيرون
كــانــوا يتوخون الـحــذر فــي سرقاتهم،
أماكن نشاطهم اإلجــرامــي ،حتى ال يسقطوا في
قبضة الشرطة ،وأنــه استشعر أن تلك السرقات
ّ
ال تفي بثمن الـمـخــدرات التي أدمنها ،ففكر في
جلب أموال كثيرة من خالل التوسع في نشاطه
ً
اإلج ــرام ــي ،ووج ــد أن كـثـيــرا مــن ال ـنــاس يقبلون
على شــراء الكالب ،وأنها غالية الثمنّ ،
فقرر مع
أفــراد العصابة سرقة كلبين من مزرعة المجني
عليه ،وعندما قاومهم صاحبها ،انهالوا عليه
بالطعنات ،وأخــذوا معهم الكلب ،وبعد ساعات
قليلة ألقى رجال الشرطة القبض عليه ،وعثروا
على "جنزير" الكلب المسروق ،وجــرى تحريزه
كدليل إدانة ،فأرشد عن بقية المتهمين.

مسرح الجريمة

قوات الشرطة
تقبض على
المتهمين في
ليلة وقوع
الجريمة

ً
سقطت عـصــابــة الـخـمـســة واحـ ــدا تـلــو اآلخ ــر،
واعترفوا في محضر الشرطة بارتكاب الجريمة،
وجـ ـ ــرى ت ـحــوي ـل ـهــم إلـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـت ــي ب ــاش ــرت
التحقيق معهم ،وأدلوا باعترافات تفصيلية حول
الحادث ،وأظهرت المعاينة أن الجثة بها  ٥٤طعنة
في أنحاء متفرقة بالجسم ،وجرى رفع البصمات،
ونقل الجثة إلــى مشرحة المستشفى ،وانـتــداب
لـجـنــة م ــن ال ـط ــب ال ـشــرعــي لتشريحها
وبـ ـ ـي ـ ــان سـ ـب ــب ال ـ ــوف ـ ــاة،
وحبس المتهمين على
ذمة القضية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـم ـت ـه ـم ــون
تمثيل الجريمة في مكان

حدوثها ،وسط حراسة مشددة ،واعترف المتهم
الرئيسي بأنهم اقتحموا المزرعة من أجل السرقة،
ّ
لكن المجني عليه خرج من غرفته ،واشتبك معهم،
وأنـهــم لــم يقصدوا قتله ،وأصــابـهــم الـخــوف من
إبالغه الشرطةّ ،
فقيدوه ،ولما كان من السهل أن
ّ
يتعرف إليهم ،وينتهي بهم األمر خلف القضبان،
س ــددوا إليه  54طعنة ،حتى تـحـ ّـول جسده إلى
أشــاء وف ــارق الـحـيــاة ،ووقتها شـعــروا بالخطر
المحدق بهمّ ،
ففروا من مسرح الجريمة ومعهم
الكلب المسروق.
وفــي الطريق ق ــرروا االخـتـفــاء لفترة ،حتى ال
تتجه إليهم أصابع االتهام ،وبعدها يستأنفون
ً
نشاطهم اإلجرامي مجددا.
وأظـ ـه ــرت الـتـحـقـيـقــات أن ال ـم ـت ـهــم الــرئـيـســي
(مصطفى) مسجل خطر ،وأن سلوكه يميل إلى
العنف ،وكثير الشجار مع جيرانه ،ولديه تأثير
قوي في أصدقائه ،واستطاع أن يقنعهم بارتكاب
ج ــرائ ــم ال ـســرقــة ب ــاإلك ــراه ،وأنـ ــه الـمـخـطــط األول
القـتـحــام الـمــزرعــة ،وهــي الجريمة الـتــي أسفرت
عن قتل المجني عليه ،وبعد هروبهم خافوا من
انـكـشــاف أمــرهــم ،فقتلوا الكلب بطريقة غريبة،
ً
حيث ربـطــوه فــي جــذع شـجــرة ،وأعــدمــوه شنقا،
مما ّ
ينم عن استهانتهم البالغة ب ــأرواح البشر
والحيوانات ،ثم ألقوا به في مجرى مائي ،لكن
احتفاظ المتهم بجنزير الكلبّ ،
عجل بسقوطهم
واعترافاتهم أمام الشرطة والنيابة.
وقال المتهم إنه اتفق مع بقية المتهمين على
سرقة كلب من مزرعة المجني عليه أحمد منتصر
ً
( 24عاما) وبيعه لشراء مخدرات بثمنه ،بعد أن
ضاقت بهم الحال هو وبقية المتهمين ،فاستقل
"توك توك" معهم وانطلقوا إلى المزرعة التي يقيم
ّ
بها المجني عليه ،وعقب وصولهم ،تسلق سور
المزرعة وقفز بداخلها ،ثم فتح الباب حتى يتمكن
ّ
أصدقاؤه من الدخول ،وعقب دخولهم تمكنوا من
سرقة كلب ونقلوه إلى الـ "توك توك" ،ثم حاولوا
بعد ذلــك سرقة كــاب أخــرى كانت داخــل الغرفة
التي ينام فيها المجني عليه ،فاقتحموا الغرفة،
ّ
وتصدى لهم ،إال أنهم
فشعر بهم المجني عليه
ّ
شــلــوا حــركـتــه واع ـت ــدوا عليه بسكين ،وس ــددوا
له أكثر من  54طعنة في مختلف أنحاء جسده،
وقاموا بعد ذلك بوضع الجثة على السرير ،والذوا
ّ
بالفرار بعد أن تمكنوا من سرقة كلب.
وت ــاب ــع الـمـتـهــم اع ـتــرافــه ق ــائ ــا" :ع ـقــب تنفيذ
جريمة قتل المجني عليه ،اكتشفنا أ نــا وبقية
المتهمين عــدم قدرتنا على بيع
الكلب الذي سرقناه ،وذلك ألنه
نـ ــوع نـ ـ ــادر ،وس ـ ــوف ينكشف
أمــرنــا ،مـمــا سـيـقــود ضباط
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث إل ـ ـ ـ ـ ــى ك ـش ــف
ال ـج ــري ـم ــة ،ف ـق ــررن ــا قـتــل
الكلب مــن خــال شنقه

ف ــي شـ ـج ــرة ،ث ــم إل ـق ــائ ــه ف ــي ال ـت ــرع ــة ال ـم ــوج ــودة
بالمنطقة".
وتطابقت أقوال المتهمين مع اعتراف المتهم
الــرئـيـســي ،حـيــث قــالــوا إنـهــم اقـتـحـمــوا الـمــزرعــة
بـغــرض الـســرقــة ،وأن نشاطهم الـســابــق اقتصر
على السرقة باإلكراه ،وكان ضحاياهم ال يبدون
أي ـ ــة مـ ـق ــاوم ــة ت ـح ــت ت ـه ــدي ــد ال ـ ـسـ ــاح ،وف ـ ــي كــل
م ـ ّـرة يـخــرجــون بحصيلة مــن الـنـقــود والـهــواتــف
الـمـحـمــولــة الـتــي يبيعونها وي ـش ـتــرون بثمنها
مـخــدرات ،لكن في تلك المرة ّ
تبين لهم أن سرقة
المواطنين أسهل من سرقة الـكــاب ،ولــم يسبق
طعنه بسكين،
لهم قتل أحــد مــن ضحاياهم ،أو
ِ
لـكــن األم ــر خ ــرج عــن الـسـيـطــرة ،واض ـط ــروا لقتل
صاحب المزرعة.
وح ــاول المتهمون الـمــراوغــة ،ونفي ّ
تعمدهم
ّ
ارتـكــاب جريمة القتل ،وكأنهم يتعلقون بخيط
واهـ ٍـن لإلفالت من العقاب ،وبهدوء بالغ اعترف
الـمـتـهــم الــرئـيـســي أن ــه بـعــد قـتــل ال ـك ـلــب ،احتفظ
بالجنزير على سبيل الذكرى ،من دون إدراكه أنه
دليل إدانة ،وأنه فوجئ بوصول رجال المباحث
فــي وقــت قياسي بعد وق ــوع الجريمة بساعات
قليلة ،وحينها أدرك أن نـفــي التهمة لــن يفيد،
ّ
ّ
لتحمل مسؤولية الجريمة بمفرده،
وسيعرضه
مما دفعه لإلبالغ عن بقية أفراد العصابة.

أقوال الشهود

جنزير الكلب
المسروق في
منزل المتهم
ّ
يتحول إلى
األول
دليل إدانة

ّ
ً
كانت الشرطة قد تلقت بالغا من والد المجني
عليه ،يفيد بواقعة القتل والسرقة ،وعلى الفور
تحرك رجــال المباحث لمعاينة موقع الجريمة،
وإخـ ـط ــار ال ـن ـيــابــة ال ـت ــي ب ــاش ــرت ال ـت ـح ـق ـيــق مع
المتهمين ،وأمــرت بحبسهم على ّ
ذمــة القضية،
وبعد اعترافاتهم التفصيلية باراتكاب الجريمة،
جرى تحويلهم إلى القضاء.
وجــاء فــي أق ــوال الشاهد األول منتصر أحمد
ً
فـهـمــي ( 53ع ــام ــا) ،أن ــه حـ ــاول االتـ ـص ــال بنجله
المجني عليه لالطمئنان عليه ،فأجابه شخص
وأفــاده بحدوث إصابته ،وعلى الفور ذهب األب
ً
إل ــى ال ـمــزرعــة ،فــوجــده غــارقــا فــي دمــائــه ،وتبين
له اختفاء أحد الحيوانات الموجودة بالمزرعة،
فأبلغ الشرطة ،وبعد ضبط المتهمين ّ
تعرف إلى
"الجنزير" الحديدي الخاص بالحيوان المسروق
والمضبوط مع المتهم األول.
ً
وقال والد المجني عليه إن ابنه كان شخصا
ً
ّ
وتحولت
مسالما ،وعالقته طيبة بأهل المنطقة،
هوايته فــي تربية الـكــاب إلــى مـشــروع تـجــاري،
ً
وت ـف ـ ّـرغ تـمــامــا لـعـمـلــه ،وأصـبـحــت لــديــه ســاالت
ن ــادرة ،منها الكلب الـمـســروق ،وكــان يقضي كل
وق ـتــه ف ــي ال ـم ــزرع ــة ،وذاع ـ ــت ش ـهــرتــه ف ــي أرج ــاء
المحافظة ،حتى طالته يـ ُـد الـغــدر ،ودفــع حياته

ً
ثمنا لمواجهة هؤالء اللصوص ،لكنهم ّ
تجردوا
من الرحمة ،وقتلوه بوحشية من دون وازع من
ضمير ،وأصابوا أسرته بالحزن وصدمة الفقد،
وعزاؤها الوحيد أن يجري القصاص العادل من
الجناة ،جزاء ارتكابهم تلك الجريمة اآلثمة.
ّ
وتبين من التحريات سالمة أقوال والد المجني
عليه ،وأن المتهمين الخمسة خططوا لتنفيذ
جريمتهم ،وهــربــوا بسيارة "تــوك تــوك" بعد أن
اقتحموا مــزرعــة ال ـكــاب ،وعـقــب قتلهم صاحب
الـمــزرعــة أعــدمــوا الكلب حتى ال ينفضح أمرهم
بعد جريمتهم بساعات قليلة ،وألقوا جيفة الكلب
ُ
في إحدى الترع ،وأن الجريمة وقعت في الساعة
الواحدة بعد منتصف الليل ،كما جاء على لسان
مصطفى ،المتهم الرئيسي في الواقعة ،في أثناء
مناقشته أمام النيابة.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين مصطفى
سعيد أحـمــد وشـهــرتــه "مصطفى م ـجــاري" (18
ً
ً
عــامــا) ،ويــوســف محمد عمر ( 17عــامــا) ،عامل،
ً
ومحمد عادل أحمد ( 17عاما) ،وعلي خالد علي
ً
وشهرته "علي حريقة" ( 20عاما) ،وسامي محمود
ً
( 20عاما) سائق ،أنهم قتلوا أحمد منتصر أحمد
ً
فـهـمــي ع ـم ــدا ب ـعــد إت ـم ــام مـخـطـطـهــم ف ــي ســرقــة
الحيوانات ،و لـ ّـمــا شعر المجني عليه بفعلتهم
ح ــاول مقاومتهم وال ــدف ــاع عــن مــالــه المسلوب،
فآثروا التخلص منه ،فانهال عليه المتهم األول
متتالية بمعاونة بقية
وا لـثــا نــي بـعــدة طعنات ّ
المتهمين ولم يتركوه إال جثة هامدة.
ُ
كـمــا أس ـنــدت الـنـيــابــة لـهــم ت ـهــم حـمــل أسلحة
بيضاء (سكين ومطواة وجنزير حديدي) بغير
م ـســوغ قــانــونــي ،ووج ـهــت للمتهم األخ ـيــر تهم
التحريض والمساعدة مع المتهم األول في ارتكاب
جــريـمــة الـســرقــة ووق ــوع جــريـمــة الـقـتــل كنتيجة
محتملة لجريمة السرقة.
وكانت تحريات المباحث قد توصلت إلى تردد
المتهم السادس على المزرعة محل عمل المجني
عليه ،واعتزامه ارتكاب الجريمة مع المتهم األول
الذي وافقه على الجريمة لتحقيق الربح المادي،
فاستعان المتهم األول بالمتهمين مــن الثاني
إلــى الـخــامــس لمساعدته على ارتـكــابـهــا ،وحــال
سرقة المزرعة شعر المجني عليه بالمتهمين،
ف ـح ــاول االس ـت ـغــاثــة حـتــى بـ ــادر الـمـتـهــم الـثــانــي
ُ
بتسديد طعنة إل ـيــه ،مـحــدثــا إصــابـتــه بسالحه
ً
األبـ ـي ــض (م ـ ـطـ ــواة) وانـ ـه ــال ع ـل ـيــه األول ضــربــا
بسالحه األبيض (سكين) قاصدين التخلص منه،
لالستيالء على المسروقات ،وبضبط المتهمين
من األول للخامس أقروا بارتكابهم الواقعة.
وجاء في مالحظات النيابة أن المتهم
األول أقــر بــارتـكــابــه الواقعة
تفصيليا أثناء التحقيقات.

حكم المحكمة
ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة جـ ـن ــاي ــات ش ـمــال
الجيزة ،بمعاقبة المتهم مصطفى
سعيد أحـمــد (م ـج ــاري) ،بــاإلعــدام
ً
ش ـن ـق ــا الت ـه ــام ــه ب ـق ـتــل صــاحــب

مزرعة الكالب ،وذلك بعد إحالة أوراقه في جلسة سابقة
إلى مفتي الجمهورية إلبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع ،علي خالد الشهير
بـ "حريقة" ،بالسجن المؤبد ،ومعاقبة المتهمين الثاني

والثالث ،وهم يوسف محمد عمر ،ومحمد عادل أحمد
ً
بالسجن  15عاما لكل منهما ،في حين قضت ببراء ة
المتهم الخامس سامي محمود.
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صحتنا

حافظ على صحتك في المستشفى
ّ
يجب أن تحمي نفسك كي تضمن تعافيك بسرعةً ،وتتجنب
االلتهابات ،وال تضطر إلى دخول المستشفى مجددا.
س ــواء د خ ـلــت المستشفى
للخضوع لجراحة أو إ جــراء
ف ـح ــوص أو ا ل ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
ّ
ال تتطلب المبيت ،قد تطرح
إقامتك هناك مخاطر صحية
ً
إضافية إذا لم تكن حــذرا  .د.
إيريكا شينوي ،اختصاصية
باألمراض المعدية ورئيسة
ق ـس ــم م ـكــاف ـحــة ال ـ ـعـ ــدوى فــي
مـسـتـشـفــى مــاســاتـشــوسـتــس
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع لـ ـج ــامـ ـع ــة
هـ ـ ـ ــارفـ ـ ـ ــارد ،تـ ـ ـق ـ ــول فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـم ـجــال" :ت ـتــوقــف مـخــاطــرك
ً
المحتملة جزئيا على سبب
دخ ـ ـ ــول ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى وع ـل ــى
ال ـم ـن ـش ــأة ب ـح ــد ذات ـ ـهـ ــا ،لـكــن
يـ ـمـ ـكـ ـن ــك أن ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ب ـع ــض
الـ ـخـ ـط ــوات ل ـت ـق ـل ـيــص نـسـبــة
ً
الخطر ،تحديدا في ما يخص
التقاط أي عدوى شائعة في
المستشفى ،ما يجبرك على
اإلقامة فيها فترة طويلة أو
ً
الدخول إليه مجددا .
إل ـي ــك خـ ـط ــوات ت ـض ـمــن أن
تكون زيارة المستشفى آمنة
ق ـبــل إقــام ـتــك فـيـهــا وخــالـهــا
وبعدها.

قبل دخول المستشفى

اخضع للفحوص
الالزمة كي تتأكد
من عدم إصابتك
بعدوى ضارة

ي ـج ــب أن تـ ـط ــرح األ س ـئ ـلــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراودك .ق ـ ــد ت ـت ــوت ــر
ح ـ ـ ـيـ ـ ــن تـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى طـ ـ ــرح
األسئلة ،مهما بــدت بسيطة
فـ ـ ــي ن ـ ـ ـظـ ـ ــرك ،ل ـ ـكـ ــن ي ـ ـجـ ــب أن
تـتـحـلــى بــالـشـجــاعــة الـكــافـيــة

كـ ــي ت ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ت ــواص ـل ــك
مـ ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـط ـ ـبـ ــي ومـ ــن
اال س ـت ـشــارة ا لـطـبـيــة .توضح
شينوي" :يريد األطباء مثلك
أن تتعافى بسرعة ومن دون
ت ـع ـق ـيــدات ول ــن يـ ـت ــرددوا في
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن أس ـئ ـل ـت ــك ،لـكــن
ً
يجب أن تسألها أوال".
إ لـيــك بـعــض األ سـئـلــة التي
تـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدك عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ــوقـ ـ ــع م ــا
ً
سيحصل والتخطيط مسبقا
لمرحلة التعافي:
• ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ــأ ب ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي
المستشفى؟
• مـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــا ف ـ ــي
المتوقعة؟
• هل سأحتاج إ لــى إ عــادة
تــأهـيــل أو تــدابـيــر داعـمــة في
ا لـمـنــزل؟ هــل يمكن أن أختار
َ
بين االحتمالين؟
تـقــول شـيـنــوي" :إذا أمكن،
أحضر معك الئحة باألسئلة
ً
و ف ـ ـ ــردا م ــن عــا ئ ـل ـتــك أو أ ح ــد
أ ص ــد ق ــا ئ ــك خ ـ ــال أي حـصــة
م ـ ـ ــن األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة واألجـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة س ـت ـش ـع ــر
ب ـث ـق ــة م ـ ـتـ ــزايـ ــدة ،وي ـم ـك ــن أن
ّ
يدو ن الشخص الذي يرافقك
المالحظات".
اخضع للفحوص الالزمة
كــي تـتــأ كــد مــن عــدم إصابتك
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة .ب ـح ـس ــب
اإلج ـ ـ ــراء ال ـ ــذي ت ـق ــوم بـ ــه ،قــد
ً
تـصـبــح م ـع ـ ّـرض ــا اللـتـهــابــات
بعد ا لـجــرا حــة .بالنسبة إلى
األشخاص الذين يخضعون
لـجــراحــة اسـتـبــدال الــركـبــة أو
ال ـ ـ ــورك ،ق ــد ت ــزي ــد ال ـجــراث ـيــم
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـش ــرة عـ ـل ــى ب ـش ــرت ـه ــم
نسبة الخطر.
ت ـ ـقـ ــول ش ـ ـي ـ ـنـ ــوي" :ي ـح ـم ــل
ً
 %30م ـ ــن ا لـ ـ ـن ـ ــاس تـ ـق ــر يـ ـب ــا
جراثيم المكورات العنقودية
الــذه ـب ـيــة ع ـلــى ب ـشــرت ـهــم مــن
ّ
تسبب لهم مشاكل أو
دون أن
ع ــدوى حقيقية .لـكــن ترتبط
ه ــذه ال ـجــرثــومــة بــالـتـهــابــات
كثيرة تظهر بعد الجراحات،
ل ــذا ق ــد يـطـلــب م ـنــك الـطـبـيــب
أن ت ـخ ـض ــع ل ـل ـف ـح ــص ا لـ ــذي
ي ـ ــرص ـ ــده ـ ــا ،وتـ ـتـ ـطـ ـل ــب هـ ــذه
ً
ال ـع ـم ـل ـي ــة غ ــالـ ـب ــا اس ـت ـع ـم ــال
ق ـ ـط ـ ـعـ ــة ق ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـه ــة
الداخلية من األنف".
إذا كنت تحمل ا لـمـكــورات
الـ ـعـ ـنـ ـق ــودي ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
بشرتك ،قد يوصيك الطبيب
بــاس ـت ـع ـمــال ص ــاب ــون خــاص
و مــر هــم لــأ نــف خ ــال بضعة
أ يـ ـ ـ ــام ،فـ ـق ــد تـ ـب ـ ّـي ــن أن ه ــذ ي ــن

لــذا مــن ا ل ـضــروري أن تتعرف
إلـيـهــا ،حـتــى لــو ك ــان احـتـمــال
ً
حصولها ضئيال .حين تعرف
المخاطر المطروحة ،ستجيد
ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرارك بـ ـش ــأن إج ـ ــراء
ال ـجــراحــة أو اإلل ـغ ــاء ،وبـشــأن
ال ـم ـض ــاع ـف ــات ال ـت ــي ي ـج ــب أن
ّ
تتنبه لها خالل فترة التعافي.

الـمـنـتـجـيــن يـخـفـفــان (ل ـكــن ال
يلغيان) خطر اإلصابة بهذا
النوع من العدوى.

مسيالت الدم
راج ـ ْـع أدوي ـتــك :تـحـ ّـدث إلــى
ِ
طـ ـبـ ـيـ ـب ــك ع ـ ــن األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
تـ ــأ خـ ــذ هـ ــا ( م ـ ـ ــع أو مـ ـ ــن دون
وص ـفــة طـبـيــة) لـتـحــديــد مــدى
حـ ــاج ـ ـتـ ــك إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
أ خــذ عــدد منها قبل الجراحة
أو ت ـغ ـي ـيــر ا لـ ـج ــر ع ــات .ت ـقــول
شـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوي" :يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج ب ـع ــض
األدويـ ـ ـ ــة إل ـ ــى تـ ـع ــدي ــات ،مــن
ب ـي ـن ـه ــا مـ ـسـ ـي ــات الـ ـ ـ ـ ــدم" .قــد
ً
يعطيك طبيبك أ ي ـضــا قائمة
باألصناف التي يجب أخذها
وتلك التي يجب وقفها.

مخاطر محتملة
ّ
تعر ف إ لــى المخاطر :ربما
ال ت ـ ـ ـ ــدرك جـ ـمـ ـي ــع ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر
الـمـحـتـمـلــة ل ـكــن ح ـتــى أبـســط
ال ـجــراحــات تـحـمــل الـمـخــاطــر،

خالل اإلقامة في المستشفى

المعقمات
المصنوعة من
مواد كحولية تبقى
مفيدة إذا لم تتمكن
من غسل يديك

طـ ـ ـ ّـبـ ـ ــق ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد الـ ـنـ ـظ ــاف ــة
ا لـمـنــا سـبــة :يـمـكــن أن تنتشر
الـ ـ ـج ـ ــراثـ ـ ـي ـ ــم ع ـ ـلـ ــى مـ ـق ــاب ــض
األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب والـ ـ ـ ـ ــدرابـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــن
والمنضدات وجميع األسطح
ال ـتــي تـلـمـسـهــا .اغ ـســل يــديــك
ً
دوما بالماء والصابون قبل
ّ
األك ــل وب ـعــد دخ ــول ال ـحــمــام.
تبقى المعقمات المصنوعة
مــن مــواد كحولية مفيدة إذا
لم تتمكن من غسل يديك.

مواد كحولية
ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـغـ ـس ــل ج ـم ـيــع

األطباء والممرضين أيديهم
أو يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـمـ ـل ــوا مـ ـعـ ـقـ ـم ــات
مصنوعة مــن مــواد كحولية
قبل فحص ا لـمــر ضــى .إذا لم
ي ـف ـع ـل ــوا ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـف ـس ــر عــن
الـ ـم ــوض ــوع .ت ـق ــول ش ـي ـنــوي:
"ي ـ ـغ ـ ـسـ ــل ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أي ــديـ ـه ــم
أ مـ ــا مـ ــك وإذا لـ ــم ي ـف ـع ـل ــوا ال
ت ـت ــردد ف ــي ال ـت ــأك ــد م ــن أنـهــم
غـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوا أ يـ ـ ــد ي ـ ـ ـهـ ـ ــم قـ ـ ـب ـ ــل أن
يتفاعلوا معك".
إذا كان الطبيب يتوقع أن
ي ـح ـتـ ّـك ب ــا ل ــدم أو أي ســوا ئــل
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـهـ ــا جـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــك أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء
ف ـح ـصــك ،ي ـجــب أن يستعمل
ع ـن ــاص ــر واقـ ـي ــة أخـ ـ ــرى مـثــل
ال ـ ـق ـ ـفـ ــازات والـ ـ ـ ـ ــرداء ال ـط ـب ــي.
ق ــد ي ـس ـت ـع ـمــل ال ـط ـب ـيــب ه ــذه
ً
ال ـم ـعــدات الــواق ـيــة أي ـض ــا إذا
كنت أصبت بجراثيم معينة
ً
سابقا .
قبل أن تغادر ،احصل على
الئ ـح ــة ب ــأس ـم ــاء األش ـخ ــاص
الـ ــذيـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ــواص ــل
معهم لالستفسار عن مرحلة
ً
ال ـت ـع ــاف ــي .س ـت ـح ـت ــاج أي ـض ــا

إلى معرفة تواريخ المواعيد
ال ـط ـب ـيــة ال ــاح ـق ــة وأوق ــات ـه ــا
ومواقعها.

بعد مغادرة المستشفى
اب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
ت ـح ــذي ــري ــة :ح ـي ــن ت ـع ــود إل ــى
المنزلّ ،
تنبه من أي مؤشرات
تـ ـح ــذي ــري ــة تـ ـتـ ـطـ ـل ــب رع ــاي ــة
ف ــور ي ــة .ر ب ـمــا تـتـغـيــر طبيعة
ً
ألمك مثال أو يظهر احمرار أو
ورم أو تصاب بالحمى .تقول
شـيـنــوي" :ف ــي ه ــذه ال ـظــروف
تـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح الئـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــارف ـ ــك
م ـف ـيــدة .ات ـصــل بــأطـبــائــك إذا
ً
واجهت أعراضا مقلقة .يمكن
أن ي ـس ــا ع ــدوك ع ـل ــى تـحــد يــد
أفضل الخطوات في المرحلة
الالحقة".

ما سبب الميل الدائم إلى األكل؟
الدراسات تشير إلى
رابط بين تراجع
مدة النوم وارتفاع
مؤشر كتلة الجسم

أن تجتاحك رغبة قوية في
األ كــل .سرعان ما تنهارين
وت ــأكـ ـلـ ـي ــن كـ ـمـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة
من المأكوالت "الممنوعة"
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــر.
ك ـل ـم ــا ازدادت ا لـ ـض ــوا ب ــط
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـيــك ،يــرتـفــع
احتمال أن تفقدي السيطرة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـف ـ ـسـ ــك .ب ـ ـعـ ــد هـ ــذه
ال ـن ــوب ــة ت ـش ـعــريــن بــالــذنــب
واالنــزعــاج ،حتى أنــك ربما
تـصــابـيــن ب ــاض ـط ــراب حــاد
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك
ُ
ال ـغ ــذائ ــي .تـع ـت ـبــر مـكــافـحــة
الــرغ ـبــة ف ــي األكـ ــل ألس ـبــاب
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
ا لـقـهــر يــة ا لـتــي تـنـجــم عنها
أح ـ ــد أبـ ـ ــرز أس ـ ـبـ ــاب ال ـ ــوزن
الــزائــد والـبــدانــة فــي العالم
المعاصر.

ت ـش ـت ــق ال ــرغـ ـب ــة ال ـق ــوي ــة
في األكل عن تراجع مؤشر
س ـ ـكـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ،أو ا خ ـ ـتـ ــال
توازن الهرمونات ،أو حتى
العواطف السلبية .اكتشفي
مختلف األسباب المحتملة
ك ــي ت ـت ـعــام ـلــي م ــع ن ــوب ــات
الجوع بالشكل المناسب.

وجبات غير كافية

الضغط النفسي
يزيد إفراز
الكورتيزول الذي
ّ
يعزز تخزين
الدهون

ح ـيــن تـشـعــريــن بــالـجــوع
ف ــي مـنـتـصــف ال ـص ـب ــاح ،أو
فــي فترة بعد الظهر ،ربما
يـنـجــم ش ـع ــورك ع ــن ت ـنــاول
وجـ ـ ـب ـ ــة غ ـ ـيـ ــر كـ ــاف ـ ـيـ ــة ب ـك ــل
بـســاطــة .ب ـنـ ً
ـاء عـلــى األفـكــار
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوروثـ ـ ــة ،ي ـ ـظـ ــن ب ـع ــض
األ شـ ـخ ــاص أن ا ل ـن ـشــو يــات
تسبب السمنة .لذا يكتفون
بتناول أطباق صغيرة من
الـسـلـطــة لـفـقــدان ال ــوزن وال
ي ـش ـع ـ ًـرون ب ـش ـبــع حـقـيـقــي.
ّ
يتجدد الجوع
نتيجة لذلك،
ً
بعد ساعتين تقريبا .
ّ
يفضل أ شـخــاص آ خــرون
ت ـفــويــت وج ـب ــة ال ـف ـط ــور أو
يــأ كـلــون و ج ـبــات عشوائية
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح .ق ـبــل
أن تـ ـبـ ـحـ ـث ــي عـ ـ ــن أ س ـ ـبـ ــاب
جــوعــك ال ـم ـت ـكــرر ،ي ـجــب أن
ً
تتأكدي إذا من تناول ثالث
ً
وجـ ـ ـب ـ ــات رئـ ـيـ ـس ــة ي ــومـ ـي ــا،
و مــن األ ف ـضــل أن تأكلينها
فــي أو قــات ثابتة إذا أمكن.
ا حــر صــي فــي ا لــو قــت نفسه
على االلتزام بنظام غذائي
م ـ ـتـ ــوازن ،ع ـبــر اإلكـ ـث ــار مــن
أكــل الـخـضــراوات مــع كمية
صـ ـغـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـنـ ـش ــوي ــات
(خـ ـب ــز كـ ــامـ ــل ،وم ـع ـك ــرون ــة
ً
مطبوخة جزئيا ،وعدس)...
ألن األلياف والكربوهيدرات
ّ
ّ
المركبة تعزز شعور الشبع.

مشكلة هرمونية
ع ـ ــدا عـ ـنـ ـص ـ َـري ال ـل ـب ـت ـيــن
والغريلين اللذين يرتبطان
ً
مـبــا شــرة بتنظيم الشهية،

اضطراب النوم
ت ـبــرز هــرمــونــات أخ ــرى قد
ت ــؤث ــر ف ــي شـ ـع ــور الـ ـج ــوع.
ت ـت ــراف ــق م ـت ــازم ــة م ــا قـبــل
ً
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــة مـ ـث ــا
م ـ ــع تـ ـقـ ـلـ ـب ــات بـ ـ ـ ـ ــارزة ع ـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى األس ـ ـتـ ــروج ـ ـيـ ــن
وا لـبــرو جـسـتـيــرون ،مما قد
يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـف ــاق ــم ال ـت ـعــب
وت ـ ـع ـ ـكـ ــر الـ ـ ـم ـ ــزاج وت ـ ـجـ ــدد
ن ــوب ــات ال ـج ــوع الـمـفــاجـئــة.
ي ـم ـك ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إلـ ـ ــى ه ــذا
النوع من "الجوع" بسهولة،
ألنـ ـ ــه يـ ـت ــزام ــن مـ ــع ال ـ ـ ــدورة
ال ـش ـهــريــة .ل ـكــن ف ــي ظ ــروف
أ خ ـ ــرى ،ي ـص ـعــب أن نــر صــد
اخـ ـت ــال تـ ـ ــوازن هــرمــونــات
الـغــدة الــدرقـيــة :يــؤدي فرط
ن ـشــاط ال ـغ ــدة الــدرق ـيــة إلــى
ز ي ـ ـ ـ ـ ــادة ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــوع مـ ـ ــن دون
التسبب في البدانة ،بينما
يؤدي قصور الغدة الدرقية
إل ـ ــى إض ـ ـعـ ــاف األي ـ ـ ــض فــي
ال ـج ـســم وت ـســريــع اكـتـســاب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن .عـ ـ ـن ـ ــد االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه
بـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود خ ـ ـ ـلـ ـ ــل مـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــل،

ً
اسـ ـتـ ـشـ ـي ــري اخ ـت ـص ــاص ـي ــا
بالغدد الصماء لتشخيص
الوضع بدقة.
ُي ـ ـشـ ــار إ ل ـ ــى أن ا ل ـض ـغــط
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ــي يـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد إفـ ـ ـ ـ ـ ــراز
ً
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزول أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا.
ّ
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزز هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــرم ـ ــون
ت ـخ ــزي ــن الـ ــدهـ ــون وذوب ـ ــان
العضالت ومشكلة مقاومة
األنـ ـ ـس ـ ــولـ ـ ـي ـ ــن ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن مـ ــؤشـ ــر
سـ ـك ــر الـ ـ ـ ــدم ،حـ ـي ــن ت ـص ـبــح
كميته فائضة .كذلك ،ربما
تـ ـصـ ـبـ ـحـ ـي ــن أكـ ـ ـث ـ ــر ع ــرض ــة
ألم ـ ـ ــراض م ـت ـن ــوع ــة بـسـبــب
االلتهابات المزمنة.

إفراط في أكل السكريات
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـت ــوي
ع ـل ــى س ـك ــري ــات "ب ـس ـي ـطــة"،
م ــن بـيـنـهــا الـخـبــز األبـيــض
وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـفـ ـخ ــة
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــة

والـ ـه ــريـ ـس ــة وال ـب ـس ـك ــوي ــت
ا لـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــو أو ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــح
والـمـثـلـجــات والـمـشــروبــات
ال ـغ ــازي ــة ...يـمـتــص الـجـســم
هذه المنتجات بسرعة ،مما
يؤدي إلى إفراز كمية كبيرة
م ـ ــن ه ـ ــرم ـ ــون األنـ ـس ــولـ ـي ــن
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــات
م ــن الـ ـ ـ ــدورة ال ــدم ــوي ــة إل ــى
ال ـخ ــاي ــا ال ـت ــي تـسـتـعـمـلـهــا
ّ
أو ت ـ ـخـ ــز ن ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ش ـك ــل
د ه ـ ــون إذا ك ــا ن ــت كـمـيـتـهــا
فـ ــائ ـ ـضـ ــة .بـ ـسـ ـب ــب تـ ــراجـ ــع
ً
مــؤشــر سـكــر ال ــدم ســريـعــا،
يـنـشــأ مــؤشــر تـحــذيــري في
ال ــدم ــاغ مـ ـف ــاده أن الـجـســم
ّ
بـ ـ ــات ي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى الـ ـس ــك ــر.
تـ ـ ــؤدي هـ ــذه ال ــرس ــال ــة إل ــى
تطور شعور الجوع وزيادة
ا لــر غـبــة فــي أ كــل المنتجات
الغنية بالسكر .إنها حلقة
مفرغة! لذا يجب أن ّ
تقيمي
محتوى خزائنك :قد تكون
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــول ــة
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،لـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـع ـ ـ ّـج

بالسكريات البسيطة على
عكس المنتجات الطبيعية
ك ــال ـف ــاك ـه ــة والـ ـخـ ـض ــراوات
الـنـيـئــة وال ـح ـبــوب الـكــامـلــة
والبقوليات.

ضوابط فائقة
يسهل أن تنشط حواسك
ح ـي ــن تـ ـم ـ ّـري ــن ب ـي ــن رفـ ــوف
ال ـم ـت ــاج ــر الـ ـكـ ـب ــرى وت ــري ــن
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـ ـجـ ــاذبـ ــة ،أو
ّ
تشمين رائحة المخبوزات
ا ل ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــة ،أو تـ ـش ــا ه ــد ي ــن
إع ـ ــان ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــأك ـ ــوالت فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــوارع والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات.
ل ـ ـف ـ ـقـ ــدان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن ،ي ـ ـحـ ــاول
ك ـث ـيــرون أن يـخـفـفــوا األك ــل
أو يـتـخـلــوا عــن الـمـنـتـجــات
التي تحتوي على سعرات
حرارية فائقة .لكن ال يسهل
اال لـتــزام بهذه المقاربة في
ظــل المجتمع االستهالكي
ا لـمـعــا صــر .ر ب ـمــا تنجحين
في تطبيق هذا المبدأ إلى

ت ـت ـعـ ّـدد ال ــدراس ــات الـتــي
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود راب ـ ــط
بين تراجع مدة النوم (أقل
مــن  6أو  7ســا عــات كــل 24
ساعة) وارتفاع مؤشر كتلة
ال ـج ـس ــم .تـ ــؤدي ق ـلــة ال ـنــوم
إلى تراجع مستوى هرمون
اللبتين الذي تفرزه الخاليا
ال ــدهـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عــن
إطالق شعور الشبع وحرق
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة .عـلــى
صعيد آخر ،نقص النوم
مـ ـس ــؤول ع ــن زي ـ ــادة
م ـس ـتــوى هــرمــون
الغريلين ا لــذي
تـفــرزه المعدة
لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة
ا ل ـش ـه ـيــة .من
ً
الــواضــح إذا
أن قلة النوم
ً
ت ـس ـبــب خ ـلــا
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام
الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــي
ُ
بلغ الدماغ
ا لــذي ي ِ
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ح ــاجـ ـت ًــه
إل ــى ال ـطــاقــة .نـتـيـجــة لــذلــك،

س ـن ـش ـعــر بـ ـج ــوع إض ــاف ــي،
وس ـ ـنـ ــرغـ ــب ف ـ ــي اس ـت ـه ــاك
المأكوالت الغنية بالدهون
والـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــات ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ال ـت ـحــديــد .وال نـنـســى أنـنــا
نميل إلى تخفيف حركتنا
حـ ـ ـي ـ ــن ن ـ ـش ـ ـعـ ــر بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــب،
وب ــالـ ـت ــال ــي يـ ـت ــراج ــع ح ــرق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــرات الـ ـ ـح ـ ــراري ـ ــة فــي
الجسم.
ل ـم ـع ــال ـج ــة ه ـ ــذا ال ــوض ــع
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـطـ ــرب ،ح ـ ــاول ـ ــي أن
ت ـن ــام ــي ف ــي س ــاع ــة ثــاب ـتــة،
واحـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى إط ـ ـفـ ــاء
ش ـ ــاش ـ ــات األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـت ــي
تـ ّ
ـوج ــه رس ــائ ــل م ـتــواص ـلــة
(ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــون ،ح ـ ـ ــاس ـ ـ ــوب
لوحي )...قبل موعد النوم.
ي ـجــب أن ت ـنــا مــي لـسـبــع أو
ثـمــانــي ســاعــات عـلــى األقــل
ف ــي ك ــل ل ـي ـل ــة .ب ــاخ ـت ـص ــار،
ً
يمكن ا عـتـبــار ا لـنــوم عامال
ً ً
محوريا إذا لفقدان الوزن!

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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ّ
ّ
موزة الشريدة« :قصة حبي أنا» يمس مشاعر جيل الثمانينيات
تعمل على تعزيز فكرة عدم التكلف والتعامل ببساطة في الكتابة
عرفت الكاتبة ّ
والقاصة موزة الشريدة من خالل برامجها اإلذاعية الهادفة التي
تلمس واقع المجتمع الكويتي ،وتغرس اإليجابية في نفوس المستمعين .تمّ
تكريمها ضمن جائزة المرأة العربية لعام  2018عن «فئة اإلعالم» ،التي تمثل
في عملها «حكواتي هذا الزمن».
ّ
وتطل الشريدة على المستمعين في «مارينا إف إم» من خالل مسلسل «قصة
حبي أنا» ،الذي ّ
يمس مشاعر جيل الثمانينيات.
الشريدة تحدثت في هذا اللقاء عن تفاصيل المسلسل وعن أسلوبها في
الكتابة ،إضافة إلى حديثها عن سلسلة من األعمال المستقبلية التي تعمل على
تحضيرها.
فضة المعيلي

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،تـ ـح ــدث ــت
الـشــريــدة عــن مسلسل «قصة
حبي أ ن ــا» ،قائلة« :المسلسل
مـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة نـ ـ ـج ـ ــوم م ـح ـطــة
« مـ ـ ــار ي ـ ـ ـنـ ـ ــا إف إم» ،و غ ـ ـنـ ــاء
المطربة مشاعل العسعوسي،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ــراب،
وت ـ ــام ـ ــس قـ ـص ــة ال ـم ـس ـل ـســل
ك ــل ش ـخ ــص ع ـ ــاش ف ــي ف ـتــرة
أواخـ ـ ــر ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،وت ـمـ ّـر
أحداث المسلسل عبر سلسلة
زمنية تعايش فترة الغزو إلى
وقتنا الحالي .وكل

مهند يوسف

ح ـل ـقــة ّمـخـتـلـفــة ع ــن األخ ـ ــرى،
حـيــث إن ـهــا تـطــرح ت ـســاؤالت،
وتـتـضـمــن خ ــواط ــر ،وش ـعــرا».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ك ـت ـبــت
المسلسل بطابع قريب لقلب
الـمـسـتـمــع ،ت ـمـ ّـس مـشــاعــر كل
مستمع من خالل الزوايا التي
يثيرها المسلسل ويطرحها،
ّ
مؤكدة أن فكرة المسلسل تذكر
كل مستمع بشيء يهمه.

ّ
سر التعاون

وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ّـر

«المارينا إف إم»
أثبتت وجودها
بقوة في الساحتين
المحلية والعربية

مشاعل العسعوسي

وليد سراب

تعاونها مــع محطة «مارينا
ّ
«أخص
إف إم» تقول الشريدة:
بــالـشـكــر الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
شـمــان الـبـحــر ،ومــديــر قطاع
اإلنتاج المخرج وليد سراب،
ومدير قطاع البرامج اإلعالمي
مـهـنــد ي ــوس ــف ،ال ــذي ــن قــامــوا
بتشجيعي ودعمي وإمــدادي
بــال ـم ـع ـلــومــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
تـخـ ّـص مسلسل « قـصــة ّ
حبي
أن ــا» ،فأنا مدينة لهم بجزيل
الشكر والتقدير» .وعن كيفية
مجيء فكرة المسلسل ،تقول:
«فكرة المسلسل طرحتها في
جـ ـلـ ـس ــة ع ـصــف
ذه ـن ــي قــوبـلــت
بــاالسـتـحـســان
من إدارة محطة
مارينا إف إم.
وال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــرة
عبارة عن دراما
إذاعية في شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان ،وك ـمــا
هـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
ال ـ ــوق ـ ــت وال ـش ـه ــر
يتجه إلى الدراما
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـيـ ــة،
وأي ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــيء
جـ ـمـ ـي ــل أن نـ ـع ــود
إلى الزمن الجميل،
وأر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن أ شـ ـك ــر
غ ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـيـ ــاعـ ــي
التي رشحت أبطال
المسلسل ،ود عـمــت
أفكاره».
وأشــارت الشريدة
إل ـ ـ ــى أن «الـ ـم ــاريـ ـن ــا

موزة الشريدة

إف إم» أثبتت وجــودهــا بقوة
فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاح ـ ـت ـ ـيـ ــن ال ـم ـح ـل ـي ــة
والعربية ،ولها قاعدة كبيرة
من المستمعين ،الفتة إلى أنها
ف ـخ ــورة بــالـعـمــل م ـع ـهــم ،فهم
يعملون كأسرة واحدة.

لـ ّـذلــك أحــب الكتابة الواقعية،
ّ
ألنها تذكرني بذكريات جميلة
عشتها ،وتجعل لــي هاجسا
فــي الكتابة مــن خــالــه تناول
ش ـخ ـص ـيــات م ــن وج ـه ــة نـظــر
أخرى غير المعتادة».

كتابة واقعية

رسائل هادفة

تتسم أغلب كتابات الشريدة
بــأن ـهــا واق ـع ـي ــة ،وت ـق ــول بـهــذا
الصدد «الواقع جدا بسيط إذا
ّ
تعمق فيه كل واحد منا ،يجد
فيه أشياء رائعة تتناسب مع
ذوق ك ــل واحـ ـ ــد مـ ـن ــا ،فـيـقــوم
بــرس ـم ـهــا ب ـطــري ـقــة تـتـنــاســب
مع عالمه ،وفي الواقع نلتقي
ونتصادف مع عدة شخصيات
م ـت ـن ــوع ــة ،م ـن ـهــا ذو ال ـطــابــع
الـ ـ ـم ـ ــرح الـ ـ ـ ــذي يـ ــريـ ــح ال ـق ـل ــب،
وهناك الشخصيات المحفزة
ل ـن ــا الـ ـت ــي ت ـج ـع ـل ـنــا ن ـت ـحــدى
ون ـ ـ ـصـ ـ ــارع ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،وأيـ ـض ــا
ف ــي ب ـع ــض الـ ـم ــواق ــف نـلـتـقــي
شخصيات طبعها درامي.
ّ
وكـ ـ ـ ـك ـ ـ ــت ـ ـ ــاب نـ ـ ـح ـ ــن ن ـس ـل ــط
الضوء على تلك الشخصيات
ح ـتــى ي ـت ـعـ ّـرف إل ـي ـهــا ال ـق ــارئ
والمستمع ،ففي حياتنا هناك
الكثير من الشخوص واألطباع
ق ــد ال نـلـتـقـيـهــا ،ل ـكــن نـتـعـ ّـرف
إلـيـهــا مــن خ ــال قــراء ت ـنــا لها
فــي الـكـتــب ،أو مــا نسمعه في
اإلذاعة.
وأنــا أنقل الواقع بطريقتي
ورؤي ـ ـتـ ــي ،م ــع ت ــرك ـي ــزي عـلــى
ط ــري ـق ــة ت ـل ــك الـ ـشـ ـخ ــوص فــي
التعايش مع المواقف اليومية،

أم ــا الــرســائــل ال ـتــي تسعى
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ــى إي ـ ـصـ ــال ـ ـهـ ــا
للمستمعين ،فتقول« :األصــل
في رسائلي البساطة ،وتكون
هادفة في الوقت نفسه ،وتعزز
فكرة عدم التكلف بالمشاعر،
واإلح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاس ،وب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل،
وبالحياة ،فالبساطة جميلة
جدا ،وأنا دائما أحب أن يكون
الشيء بسيطا حتى في النقد،
حيث ال يـكــون ح ــادا ،البعض
يتجه في بعض األحـيــان إلى
نـقــد األمـ ــور بـشـكــل صـعــب قد
يجرح الشخص المقابل.
ن ـح ــن ن ـح ـت ــاج إل ـ ــى ان ـت ـقــاء
ّ
المعبرة ،وفي الوقت
الكلمات
نـفـســه تـعـطــى ص ــدى لـلـقــارئ
والمستمع ،وأن ــا فــي أعمالي
قد أستخدم الفكاهة في بعض
األح ـ ـيـ ــان إليـ ـص ــال رس ــائ ـل ــي،
فتكون في الوقت نفسه مرحة
وتصل إلى القلب».

مشاريع قادمة
وعند سؤالها :هل فكرت في
كتابة المسلسل التلفزيوني؟
تجيب« :بعد تجربة المسلسل
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ـك ـ ــرت ف ـ ـعـ ــا فــي

ّ
ولدي
المسلسل التلفزيوني،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد حـ ــال ـ ـيـ ــا ل ـك ـت ــاب ــة
مسلسل تلفزيوني مــع فريق
عمل أحـ ّـب أن أكــون معهم عل
اتفاق وانسجام».
أم ــا ع ــن أع ـمــال ـ ّهــا ال ـقــادمــة،
ف ـقــالــت إن ـه ــا ت ـحــضــر إلن ـجــاز
سـلـسـلــة م ــن األع ـ ـمـ ــال؛ أول ـهــا
أنها ّ
تجهز لمجموعة قصصية
عن مغامرات «حمدة وعيدة»،
الفتة إلى أن تلك الشخصيات
ه ــي س ـبــب ش ـهــرت ـهــا ،إضــافــة
إلــى أنـهــا تعمل على مشروع
م ــن إنـتــاجـهــا ال ـخ ــاص ،حيث
ستحول الشخصيات «حمدة
وعيدة» إلى أنيمشن (كرتون)،
ّ
وسوف تبث يوميا حلقة على
قناتها في «يوتيوب».
وأيضا ستصدر مجموعة
قـ ـ ـصـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـي ــن
«ح ـمــدة وع ـي ــدة» تـحـمــل حـ ّـس
المغامرة تختلف في طرحها
عن «األنيمشن» ،وفكرتها بأن
حمدة وعيدة يمتنيان الزواج
وتعترضهما مواقف مختلفة
ف ــي رح ـلــة ال ـب ـحــث ع ــن ال ــزوج
ال ـم ـنــاســب ،إض ــاف ــة إل ــى أنـهــا
بــدأت في كتابة الجزء الثاني
مــن المسلسل اإلذاع ــي «قصة
حـ ّـبــي أنـ ــا» ،وتـمـنــت الـشــريــدة
أن يلقى المسلسل فــي جزئه
األول ص ـ ـ ــدى وا سـ ـتـ ـحـ ـس ــان
المستمعين ،ألنها أول تجربة
كــام ـلــة مـتـكــامـلــة ف ــي الـكـتــابــة
واإلشراف على المسلسل.

ملتقى خطاطي وخطاطات الشرقية «كورونا» ينعش فن الحكي في رمضان
يحتفي بفنون الحروف

مازالت جمعية الثقافة والفنون في الدمام تتابع
نشاطاتها ملتزمة باالحترازات الصحية ،واضعة
نصب أعينها الوضع الراهن.
وك ــان ــت ال ـج ـم ـع ـيــة اف ـت ـت ـحــت االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي
ملتقى الخط العربي ،وتسلمت نحو ما يقارب ٦٠
ً
ً
ً
ً
عـمــا خـطـيــا ي ـشــارك منها  ٤٥عـمــا ل ـ  ٢٥خطاطا
وخطاطة من مختلف مناطق الشرقية وبمختلف
أنواع الخطوط.
وأوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية والخط
العربي يثرب الصدير أن الخط العربي يعتبر من
ال ـف ـنــون الـصـعـبــة ال ـتــي تـعـنــى بــال ـحــروف الـعــربـيــة
وتتجلى من خالله جمالياتها التي تعكس بوضوح
هويتنا الثقافية العربية ،مؤكدة أن إقامة مثل هذه
الملتقيات على المدى البعيد تمثل حافزا لكل فرد
ممارس لهذه الفنون ،وتعمل على خلق حجر أساس
من الممكن االستناد عليه في التعرف على ممارسي
هذه الفنون في كل منطقة إضافة إلى خلق أجواء
من األلفة بينهم وبين متذوقي هذا الفن والتعريف
به وطرق ممارسته وأدواته.
وتسعى الجمعية جاهدة إلى مواصلة تنظيم هذه
الملتقيات والحفاظ على هوية ثابتة لها لتعزيز

آمال المزوري تقدم عروضها عبر «يوتيوب»
●

من أجواء المعرض
وجــودهــا على ا لـســاحــة الفنية ،ويستمر الملتقى
حتى  ٦مايو المقبل.
وتقدم الجمعية هذا األسبوع عدة فعاليات عبر
مــوقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي (ك ـلــوب ه ــاوس) هــي:
شعر وشعراء ،وأمسية عن دور األغنية والموسيقى
التصويرية في األعمال الفنية ،وأمسية عن اللوحات
الحروفية ،وتختتم فعاليات هذا األسبوع مع أمسية
غياب المسرح في رمضان.

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ل ـ ـ ــإب ـ ـ ــداع أل ـ ـ ـ ـ ــوان ع ـ ــدي ـ ــدة،
م ــن بـيـنـهــا ف ــن ال ـح ـكــي ،ال ــذي
تـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــت ف ـ ـ ـيـ ـ ــه الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاة
ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ،آمـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــزوري،
وكثيرا ما كــان شهر رمضان
ً
فرصة ألن ِّ
تقدم فيه عروضا
خ ــاص ــة ،ل ـك ــن ال ـك ـث ـي ــري ــن مــن
عـ ـش ــاق هـ ـ ــذا الـ ـف ــن الـ ـت ــراث ــي،
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأوا يـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــون بـ ـش ــأن
مـصـيــر ح ـفــات الـحـكــي هــذه،
ال ـتــي كــانــت تــزدهــر فــي شهر
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل انـ ـتـ ـش ــار
جائحة «كورونا» وما فرضته
َّ
مــن تــدابـيــر احـتــرازيــة قلصت
ال ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة الفنية
والثقافية.
تقول الحكواتية المغربية،
الـ ـم ــزوري لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»« :فــي
رم ـ ـضـ ــان ك ــان ــت ت ـت ـج ـلــى كــل

المظاهر االحتفالية ،وتزدهر
األن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة،
لـ ـك ــن اآلن ا خـ ـتـ ـل ــف ا ل ــو ض ــع
ب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس،
فـ ـق ــد ان ـ ـعـ ــدمـ ــت ال ـت ـج ـم ـع ــات،
ال ـل ـهــم م ــن ج ـعــل م ــن وســائــل
ً
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي هــدفــا
لإلبداع والتميز ولقاء ات عن
ُبعد ،فمازلت أتذكر في السنة
الماضية عندما فرض علينا
الحجر بشكل كلي لم نجد إال
الحكاية كظاهرة للترويح عن
النفس وليس بالنسبة للكبار
أو الصغار ،حتى ان الكل رحب
بها كعودة للزمن الجميل ،فقد
صــرنــا ن ـبــدع رغ ــم بـعــدنــا عن
الـجـمـهــور ،وص ــارت الحكاية
فــي كــل الـبـيــوت حـتــى ظهرت
موجة من اإلبداع في الحكي،
وتعددت التظاهرات عن ُبعد
بمعدل تظاهرة كل أسبوع».

آمال المزوري
وت ـ ـتـ ــابـ ــع« :شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
يغريك بالحكي واإلبداع مهما
كــانــت ال ـظ ــروف ،حـيــث يحلو
ال ـس ـه ــر مـ ــع اإلب ـ ـ ـ ــداع الـمـمـيــز

ليظهر الـتــرابــط الــوثـيــق بين
الـحـكــايــة والـ ّـس ـهــر ،فــا تحلو
ً
الـحـكــايــة إال ل ـي ــا ،وال يحلو
ّ
السهر إال في رمضان».
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خبريات
بيلي إيليش تطرح ألبومها
الجديد في  30يوليو

أعلنت المغنية العالمية بيلي
إيليش ،موعد طرح ألبومها
الجديد (Happier Than
 ،)Everوالمقرر له  30يوليو
المقبل ،حيث نشرت صورة
لها عبر حسابها الشخصي
بموقع إنستغرام ،لتعلن
موعد طرحه.
وكتبت إيليش« :ألبومي
الجديد (Happier Than
ُ )Ever
سيطرح في  30يوليو.
أنا متحمسة جدا له .لم أشعر
بكل هذا الحب من أجل ألبوم
مثل هذا األلبوم .أتمنى أن
ً
تشعروا بذلك أيضا».
وتمتلك إيليش ( 19عاما)
شعبية كبيرة ،كما حصلت
أخيرا على جائزة غرامي لعام
.2021
كما حققت رقما قياسيا،
بعد أن نشرت صورتها
األخيرة لها بالشعر األشقر
عبر صفحتها الشخصية
بـ«إنستغرام» ،محققة أكثر من
 15مليون  LIKESفي أقل من
 24ساعة.

فرنسوا كلوزيه ّ
يجسد
كارلوس غصن في مسلسل

يؤدي الممثل الفرنسي
فرنسوا كلوزيه دور كارلوس
غصن في مسلسل جديد
بعنوان «لو فوجيتيف»
(الهارب) ،والذي يتناول
ذروة مسيرة الرئيس السابق
لتحالف رينو-نيسان
وسقوطه ،على ما أعلنت
شركة اإلنتاج الفرنسية
«فيديريشن إنترتينمنت»،
بعد  6أشهر من اإلعالن عن
مشروع مماثل من قبل شراكة
فرنسية -سعودية.
وأوضح بيان أن ّهذا
ّ
المسلسل المصغر ،المؤلف
من  6حلقات مدة كل منها
 52دقيقة« ،مقتبس بتصرف
من كتاب (لو فوجيتيف)،
الذي نشرته دار ستوك
ً
عام  ،»2020واصفا إياه
بأنه فيلم «تشويق» عن
«الحياة المجنونة والمثيرة
والمندفعة» لقطب السيارات
المخلوع الذي يقيم في
لبنان منذ هروبه المذهل من
اليابان في ديسمبر .2019
وأكد مخرج العمل فريديريك
جاردان أن المسلسل يقدم
«تشويقا سياسيا -ماليا
حقيقيا».
(أ ف ب)

 4ماليين مشاهدة ألغنية
« »Soulحائزة األوسكار

درة :العمل مع هاني سالمة ممتع
الفتيات قدمن لي الشكر على دوري في «بين السما واألرض»

●

القاهرة  -محمد قدري

عبرت النجمة درة عن سعادتها بعد نجاح
مسلسلها الجديد «بين السما واألرض» ،الذي
عرض عبر قنوات «أون» خالل النصف األول من
شـهــر رم ـضــان الـحــالــي ،بـمـشــاركــة الـنـجــم هاني
ســامــة ،وال ــذي عــرض مــن خــال  15حلقة فقط
بشكل مختلف عن الفيلم الذي حمل نفس االسم.
وقــالــت درة إنـهــا كــانــت متحمسة للمشاركة
في المسلسل ،خصوصا أنه عرض عليها تقديم
عمل من  15حلقة وكــان مناسبا لها خالل هذه
ا لـفـتــرة ،مضيفة أنها تعد نفسها ضيفة شرف
على العمل ،ورأت أن السيناريو متوافق تماما
مع الحلقات الـ  15وبه درامــا مركزة ،وال يوجد
به المط والتطويل لزيادة الحلقات ،كما أن به
عددا كبيرا من الشخصيات ،وكل شخصية لها
خطها ال ــدرام ــي وتفاصيلها الـخــاصــة ،كـمــا أن
العمل يندرج تحت قائمة األعمال االجتماعية
المفضلة إليها ،وكتبه المؤلف إسالم حافظ بدقة
كبيرة ّ
وغير الكثير في األحداث عن القصة التي
كتبها األديــب العالمي نجيب محفوظ صاحب
القصة األصلية.
وأشارت إلى أنها أعطت هذا العام أولوياتها

لحياتها الزوجية ،خصوصا أنها السنة األولى
منها ،ورفضت عددا من البطوالت المطلقة خـ ــالل
ً
الم ــوســم الرمضاني ،وع ــددا من األعـمــال ال ـ 30
حلقة ،وتحمست كثيرا لمسلسل « بـيــن السما
واألرض» ال ــذي انـتـهــى عــرضــه خ ــال الـســاعــات
الماضية ،مشيرة إلــى أنها تقدم دورا محوريا
ولكن ليس البطولة المطلقة التي كانت تستحوذ
على كل وقتها.
وعبرت عن سعادتها بالسيناريو خصوصا
«ش ـخ ـص ـيــة عـ ــا» ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ف ــي الـمـسـلـســل
الجديد ،فهي لم تكن موجودة في الفيلم «الرائعة
السينمائية» ،ولم تكن موجودة داخل األسانسير،
حيث تجسد دور عال زوجة الدكتور حميد الذي
يقدمه الفنان هاني سالمة ،والشخصية ظهرت
للجمهور بسيطة ،ولكن كان بها جزء من العمق
الممتع في الدراما.
ولـفـتــت درة إل ــى انـهــا سـعـيــدة لـظـهــورهــا في
شخصية محجبة تستخدم المكياج والمالبس
البسيطة التي تتناسب مع حياتها االجتماعية،
ولكنها قدمتها بشكل راق به الكثير من الذوق
واألناقة يناسب طبقتها االجتماعية المتوسطة
أو فــوق المتوسطة التي بــدأت تقل فــي الــدرامــا
إلى حد كبير.

وصرحت أن هذه المرة لم تكن األولى للعمل
مــع النجم هاني ســامــة ،وأنـهــا على المستوى
الشخصي تحب العمل معه كثيرا ،فقدما معا من
قبل فيلم «األولــة في الغرام» مع الراحلين أحمد
رات ــب ،وجـمـيــل رات ــب ،وقــدمــا ثـنــائـيــا هــائــا في
العمل السينمائي ،مشيرة إلى أنه حدث بينهما
كيمياء في العمل مع تكراره في مسلسل «نصيبي
وقسمتك» ،وأن هناك الكثير من التفاهم بينهم
في العمل واالتفاق في األفكار أيضا.
وأكدت أن من أهم ردود الفعل التي وصلتها
عن المسلسل بشكل مميز والتي أسعدتها أنه
بعد نشر عــدد مــن جلسات التصوير والـصــور
مــن كواليس العمل لشخصيتها ا لـتــي تقدمها
بــدأت الفتيات ترسل لها الرسائل والتعليقات
عن «اللوك» الجديد في المسلسل ،وأنهن سعيدات
بسبب الشكل المميز للفتاة المحجبة التي ظهرت
بصورة أنيقة ومميزة بعيدة عن التكلف ،مشيرة
إلى أنها دائما ال تعتمد على جمالها بل تطوعه
للشخصية التي تقدمها ،بدليل أنها قبل ذلك
ّ
ظهرت فــي أعـمــال بــدون مكياج تماما ،وتطلب
الدور ذلك ولم تتردد.
وحول المنافسة في السباق الرمضاني أكدت
أنها البد أن تكون بطريقة شريفة ،وعن نفسها

يجب أن ينافس الفنان نفسه،
ودائ ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـشـ ـغ ــل نـ ـفـ ـس ــه ب ـكــل
م ــا يـعـمــل عـلــى تـقــويــة مـهــاراتــه
الشخصية والفنية وعــدم التركيز
على التنافس مع الغير ،فالعمل الفني
لــو بــه مجموعة مــن الفنانين لـكــان لــوحــة فنية
يجب أن تتكامل مع بعضها للخروج في أحسن
صورة.
وأش ــارت إلــى أنها انتهت من تصوير أحدث
عمل سينمائي باسم «الكاهن» ،وتظهر في أحداثه
بشخصية مختلفة ال تعتمد على الشكل نهائيا،
وال يوجد به تغييرات كثيرة في المالبس.
ولفتت إلى أنها تراهن على دورها في العمل
ال ــذي تـعـتـبــره ع ــودة قــويــة للسينما م ــن خــال
دور مـحــرك ل ــأح ــداث ،بـمـشــاركــة ع ــدد مــن كبار
الـنـجــوم مـنـهــم مـحـمــود حـمـيــدة ،وإيـ ــاد نـصــار،
وج ـم ــال سـلـيـمــان ،مـشـيــرة إل ــى أن ـهــا بــذلــت في
الفيلم مجهودا كبيرا ،وبه العديد من االنفعاالت
وا لـنـقــات الفنية ا لـتــي أعطتها مساحة كبيرة
للتمثيل ،متمنية أن يعجب الفيلم الجمهور مع
عرضه خالل الفترة القادمة.

وصل عدد مشاهدات األغنية
الرسمية لفيلم األنيمشن
 ،Soulالتي طرحت تحت اسم
 ،It›s All Rightالتي يقوم
بغنائها كل من Jon Batiste
و Celesteإلى  4ماليين،
منذ طرحها على الحساب
الرسمي لشركة ديزني
المنتجة ،على موقع يوتيوب،
في  18ديسمبر من العام
الماضي .وكان فيلم  Soulفاز
بجائزة أفضل فيلم رسوم
متحركة ،وأفضل موسيقى
تصويرية ،من حفل األوسكار.
فيلم األنيمشن  Soulيدور
حول مدرس موسيقى يحلم
بلعب موسيقى الجاز على
خشبة المسرح ،ثم تعرض
لحادث أدى إلى خروج روحه
من جسده ،ويجب عليه أن
يجد طريقة للعودة مرة
أخرى ،وهو بطولة :تينا
فاي ،جيمي فوكس ،وجون
راتزينبرجر.

ةديرجلا
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دوليات

مشاورات أميركية  -خليجية حول نووي إيران

سلة أخبار
صاروخان من غزة
وإصابة صياد

فريق أميركي ـ إسرائيلي مشترك لمواجهة «التهديدات اإليرانية» ...وظريف يزور عمان
أجرى المبعوث األميركي إلى
إيران روبرت مالي مشاورات
مع دول مجلس التعاون
الخليجي ،حول المفاوضات
النووية الجارية في فيينا بشأن
البرنامج النووي اإليراني،
ومحاوالت إحياء اتفاق عام
 ،2015بينما أعلنت طهران
زيارة غير مقررة لوزير
خارجيتها لعمان.

م ــع ت ــزاي ــد ال ـم ــؤش ــرات ع ـلــى احـتـمــال
نجاح المفاوضات غير المباشرة بين
إي ــران وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،الـتــي تــدور
حاليا بوساطة أوروبـيــة في فيينا ،من
أج ــل إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي ،ق ــام وزيــر
الخارجية محمد جواد ظريف بتوسيع
جولة إقليمية بدأها من قطر ،وكان من
ا لـمـقــرر أن يختتمها بــا ل ـعــراق ،لتشمل
سلطنة عمان ،التي سبق أن قامت بدور
الوسيط بين طهران وواشنطن إلنجاح
الصفقة النووية عام .2015
وأف ـ ــادت وزارة ال ـخــارج ـيــة اإليــران ـيــة
ب ــأن زي ـ ــارة ظــريــف لـمـسـقــط ت ـهــدف إلــى
إجراء محادثات حول العالقات الثنائية
وال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي .وب ـ ـ ـ ــدأ ظ ــري ــف
جــول ـتــه االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي م ــن ال ــدوح ــة
وبغداد ،حيث أجرى محادثات مع كبار
المسؤولين ضمن تحركات تهدف إلى
تـهــدئــة ال ـتــوتــر فــي الـمـلـفــات اإلقـلـيـمـيــة،
إلت ــاح ــة ال ـم ـج ــال أمـ ـ ــام إدارة الــرئ ـيــس
األميركي جو بايدن للتقدم باتجاه إعادة
واشنطن للعمل باالتفاق النووي ،ورفع
الـعـقــوبــات الـتــي أق ــرت على طـهــران بعد
انسحاب سلفه دونالد ترامب من الصفقة
النووية عام .2018
وت ــزام ــن ذل ــك م ــع مـ ـش ــاورات أجــراهــا
الـمـبـعــوث األم ـيــركــي إل ــى إيـ ــران روب ــرت
مالي ،مع دول مجلس التعاون الخليجي،
ق ـ ـبـ ــل تـ ــوج ـ ـهـ ــه إلـ ـ ـ ــى فـ ـيـ ـيـ ـن ــا ل ـم ـت ــاب ـع ــة
الـمـفــاوضــات الـتــي تـشــارك فيها طهران
والدول األعضاء باالتفاق النووي ،ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وق ـ ــال م ــال ــي ،ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر"" ،ج ــرى
نقاش جيد مع شركائنا في دول مجلس
التعاون ،بشأن وضع محادثات االتفاق
ال ـن ــووي واألمـ ــن اإلقـلـيـمــي ،ون ـعــود إلــى
فيينا للجولة التالية من المحادثات نحو
هدفنا المتمثل في العودة المتبادلة إلى
االمتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"
التي تقيد إمكانية تطوير طهران لسالح
ذري.
وكانت الجولة الثالثة انطلقت رسميا
قبل أن تنفض سريعا ،أمس األول ،وأفاد
مندوب موسكو بأن "األطراف اتفقوا على
تسريع مسار الـعــودة التـفــاق فيينا مع
إيران لعام ."2015
وذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األلـ ـم ــان ــي
هــايـكــو م ــاس ،خ ــال مــؤتـمــر مــع نظيره
السلوفيني ،أن "الـمـحــادثــات فــي فيينا
ليست سهلة ،لكن لدينا اال نـطـبــاع بأن
كل من يشارك في المحادثات يتفاوض

صورة للشاه اإليراني األخير أمام فندق «غراند اوتيل» حيث تجري المحادثات النووية في فيينا
بروح بناءة للوصول إلى هدف ،وهو أن
تعود إيــران إلى كامل التزاماتها ضمن
االت ـفــاق ،فيما تكون الــواليــات المتحدة
جــاهــزة لــرفــع الـعـقــوبــات الـتــي فرضتها
عندما خرجت من االتفاق".

حراك وترحيب
وتــرافــق ال ـحــراك الــدبـلــومــاســي ،الــذي
تشهده المنطقة ،مــع تصريحات لولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
أثنى فيها على إيران بكلمات طيبة ،مساء
أمس األول.
وقال بن سلمان ،خالل حديثه المتلفز،
"إي ــران دولــة جــارة ،وكــل ما نطمح له أن
ت ـكــون لــديـنــا عــاقــة ج ـيــدة وم ـم ـيــزة مع
طـ ـه ــران" ،م ــؤك ــدا أن ــه ال ي ــري ــد أن يـكــون
وضع إيران صعبا ،على العكس يتمنى
أن تكون إيــران مــزدهــرة وتنمو ،وتكون
لــديـنــا مـصــالــح فـيـهــا ،ولــدي ـهــم مصالح
بالمملكة ،لــد فــع المنطقة وا ل ـعــا لــم إ لــى
النمو واالزدهار".

جاء ذلك في وقت أكد وزير الخارجية
ال ـعــراقــي ف ــؤاد حـسـيــن ،فــي تصريحات
أمـ ــس ،أن ب ـغ ــداد تــدفــع بــات ـجــاه تـقــريــب
وجهات النظر بين إيران وبلدان الخليج.
وفي وقت سابق ،أفادت تقارير بأن بغداد
نـجـحــت فــي جـمــع مـســؤولـيــن مــن إي ــران
والسعودية لبحث تخفيف التوتر ،بعد
قطع العالقات الدبلوماسية بين القوتين
اإلقليميتين.

قلق إسرائيلي
مــن جــانــب آخ ــر ،ذك ــر الـبـيــت األبـيــض
أن مـســؤو لـيــن أميركيين وإسرائيليين
عبروا خــال اجتماع لهم في واشنطن،
أمس األول ،عن قلقهم البالغ إزاء التقدم
الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي،
واتفقوا على أن السلوك الــذي تنتهجه
الجمهورية اإلسالمية في منطقة الشرق
األوسط يمثل "خطرا كبيرا".
وقـ ــال الـبـيــت األب ـي ــض إن مـسـتـشــاره
لألمن القومي جيك سوليفان ،ومستشار

األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات،
اتفقا في لقائهما على تشكيل فريق عمل
مشترك ،لتركيز االهتمام على التهديد
المتنامي ال ــذي تمثله إي ــران ،مــن خالل
ت ــزوي ــده ــا ح ـل ـفــاء هــا ب ـط ــائ ــرات مـسـيــرة
وصواريخ دقيقة التوجيه.
وأطلعت الواليات المتحدة إسرائيل
على المحادثات في فيينا ،وشددت على
اهتمامها القوي بالتشاور عن كثب مع
الدولة العبرية بشأن القضية النووية في
المستقبل ،وأكد المسؤولون األميركيون
دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل
في الدفاع عن نفسها.
وقال البيت األبيض ،في بيان" ،تبادل
الجانبان الـمـخــاوف بشأن المواجهات
ال ـع ـن ـي ـفــة األخـ ـي ــرة ف ــي الـ ـق ــدس ،ورح ــب
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون بـ ــدعـ ــوات
إس ــرائ ـي ــل األخـ ـي ــرة إلـ ــى ال ـت ـه ــدئ ــة ،كـمــا
أدانت الواليات المتحدة بشدة الهجمات
الصاروخية العشوائية األخيرة من غزة
على إسرائيل".
وت ـ ــراف ـ ــق ذل ـ ــك م ـ ــع كـ ـش ــف ال ـب ـح ــري ــة

(أ ف ب)

األميركية ،مساء أمــس األول ،أن األطقم
العسكرية أطلقت طلقات تحذيرية في
الخليج ،بعدما اقتربت ثالثة زوارق تابعة
لـ"الحرس الثوري" اإليراني من سفنها،
في حادث هو الثاني من نوعه هذا العام.
وج ــاء فــي بـيــان الـبـحــريــة األمـيــركـيــة:
"أص ـ ـ ـ ــدرت األطـ ـق ــم تـ ـح ــذي ــرات م ـت ـعــددة
عبر الــراديــو ،لكن سفن الحرس الثوري
واصلت مناوراتها القريبة ،ثم أطلق طاقم
فــايــربــولــت طـلـقــات تـحــذيــريــة فابتعدت
السفن اإليرانية إلى مسافة آمنة".
وكان أقرب زورق هجوم إيراني سريع
على الشاطئ وصل إلى السفن األميركية
 68ياردة خالل الحادث الذي وقع االثنين
ال ـم ــاض ــي ف ــي ال ـم ـي ــاه ال ــدول ـي ــة بـشـمــال
الخليج .وفي وقت سابق اليوم ،أعلنت
القوات البحرية األميركية أن زوارق من
بـحــريــة "ال ـح ــرس" تـحــرشــت بـقـطــع خفر
السواحل األميركي بمياه الخليج في 2
أبريل الجاري.
(طهران ،واشنطن  -وكاالت)

ظريف يحذر من «اقتتال داخلي» بسبب تسريباته
حذر وزيــر الخارجية اإليراني محمد جــواد ظريف
من خطورة استغالل تسريب تصريحاته التي هاجم
فيها هيمنة "الـحــرس الـثــوري" والقائد الــراحــل قاسم
سليماني على مفاصل السياسة الخارجية لـبــاده،
بهدف إحداث "اقتتال داخلي" ،لكنه حاول تبرير بعض
ما جاء فيها ،داعيا إلى ما وصفه بالتغيير الذكي في
نظام الجمهورية.
وفــي مواجهة عاصفة مــن االنـتـقــادات والمطالبات
بالمحاسبة واإلقــالــة ،أكــد ظريف عبر "إنستغرام" أن
"الفكرة األساسية" التي تحدث عنها في التسجيل ،التي
كان من المقرر أن يسمح بنشر أجزاء منه عقب انتهاء
والية الحكومة في أغسطس المقبل ،كانت التركيز على

"الحاجة إلــى تعديل ذكــي فــي العالقة بين المؤسسة
الدبلوماسية والـمـيــدان الـعـسـكــري .ه ــذان الجناحان
اللذان يشكالن مصدر قوة إليران ،وتحديد األولويات
ضمن الهيئات القانونية وتحت إشراف المرشد األعلى".
وقال ظريف إن تقييمه لبعض المسارات اإلجرائية
"تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي" ،في إشــارة إلى
انتقاده الالذع الذي وجهه لسليماني بشأن مطالبته
بتحقيق مكاسب في أي مفاوضات لمصلحة المعارك
الميدانية ،وعــدم قــدرة وزارة الخارجية على توجيه
أي طلب لــه ،فضال عما وصفه بتدخله وتنسيقه مع
موسكو فــي عــدة ملفات وصـلــت إلــى حــد العمل ضد
االتفاق النووي.

وفي أول تعليق له على التسجيل ،الــذي أثــار جدال
واسـعــا فــي إي ــران ،كتب ظــريــف" :آســف بـشــدة ،كيف أن
حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية
والميدان ،من أجــل أن يستخدم من قبل رجــال الدولة
المقبلين عبر االسـتـفــادة مــن الخبرة القيمة لألعوام
الثمانية الماضية ،تحول إلى اقتتال داخلي".
في موازاة ذلك ،جدد الرئيس اإليراني المحسوب على
التيار المعتدل ،حسن روحاني ،محاولته امتصاص
موجة الغضب التي اطلقتها تصريحات ظريف ،وقال
إنــه كــان مــن المقرر بــث قسم مــن مقابلة الــوزيــر ،التي
سربت ،واالحتفاظ بجزء منها للتاريخ ،ال يطلع عليه
إال بعض المسؤولين بهدف نقل الخبرات للحكومات.

لبنان على وشك االنهيار و 3أسباب تدفع واشنطن لدعمه
عون :نرفض ما يضر بالسعودية ودول الخليج
زار وكيل وزارة الخارجية األميركية ديفيد هيل
لبنان مــؤخــرا ،لتأكيد الحاجة الملحة إلــى حكومة
إصالحية ،قبل أن يتحول لدولة فاشلة تماما ،وذلك
في محاولة أخيرة إليقاظ القيادة السياسية في لبنان،
حسبما يقول السفير األميركي السابق في المغرب
والمدير التنفيذي لفريق العمل األميركي من أجل
لبنان إدوارد غبريال.
وعند مـغــادرتــه ،قــال هيل" :اللبنانيون يعانون
ألن قادتهم فشلوا في تحمل مسؤوليتهم ،ووضع
مصالح البالد في المقام األول ،ومعالجة المشكالت
االجتماعية واالقتصادية المتصاعدة ...لكن الوقت
لم يفت بعد".
وفي مقال له بصحيفة "ذا هيل" ،أضاف غبريال:
"لـســوء الـحــظ ،يـبــدو أن مـنــاشــدة هيل لــم تلق آذان ــا
صــاغـيــة .فــالـبـطــالــة ،وع ــدم الـحـصــول عـلــى الــرعــايــة
الصحية األساسية ،وعدم القدرة على توفير الطعام من
العوامل التي تستمر في تقويض حياة مئات اآلالف
من المواطنين اللبنانيين" ،متابعا" :يبدو أن قادة لبنان
ال يمكن إقناعهم بالتخلي عن مشاحناتهم الطائفية
والمصالح الذاتية بشأن خطة إنـقــاذ اقتصادي أو
حكومة جديدة".
ورغم أن هيل أكد أنه لم يفت األوان بعد لتشكيل
حكومة ق ــادرة على تلبية احـتـيــاجــات المواطنين،
"أصبح من الواضح بشكل متزايد أن البالد قد تواجه
االنهيار المالي في غضون أسابيع" ،مشددا على أن
الوقت حان اآلن إلدارة الرئيس األميركي جو بايدن
لتبديل موقفها لحماية المصالح األميركية في لبنان،
ويرى أنه من الحكمة القيام بثالثة إجراءات فورية.
أوال :من الضروري أن تضع الواليات المتحدة ،إلى
جانب الفرنسيين وغيرهم ،الخطوط العريضة لخطة
تطمئن اللبنانيين بأن العالم لم ينساهم ،وصندوق
النقد الدولي والشركاء اآلخرين في برنامج التعافي
مستعدون لمساعدتهم ،بمجرد تشكيل حكومة فعالة،

ّ
متطوع لبناني من «جمعية أهل الخير» في بيروت
ثانيا :يجب على الواليات المتحدة أن تقود المجتمع
الدولي في جهد إنساني واسع النطاق لمعالجة الجوع
والصحة والبطالة للفئات األكثر ضعفا في لبنان.
وأضاف غبريال" :يجب أن نفعل ذلك دون استخدام
ال ـك ـي ــان ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،ح ـيــث ي ـم ـكــن لـلـمـســؤولـيــن
الفاسدين ،بما في ذلك حزب الله ،سرقة المساعدات"،
متابعا" :دولــة فاشلة في المشرق وشــرق المتوسط
ليست في مصلحة الواليات المتحدة وحلفائها .الفائز
الوحيد في مثل هذه الحالة إيران ووكيلها حزب الله".
ويرى أنه بالنظر إلى الوضع االقتصادي الكارثي
في لبنان ،أنشأ حزب الله جهود إغاثة إنسانية لقطاع
واحد من السكان ،المتمثل في المجموعات المتعاطفة
مع إيران.
ثالثا ،يقول غبريال إن لبنان مهم للمصالح األمنية
األميركية ،مضيفا" :المؤسسة اللبنانية الوحيدة

(رويترز)

المتبقية التي يمكن أن تحدث فرقا في استقرار البالد
هي القوات المسلحة اللبنانية ،التي وصفتها وزارة
الدفاع األميركية بأنها أحد أفضل الشركاء العسكريين
ألميركا في المنطقة".
وتابع" :من مصلحتنا الحيوية دعم جيش لبناني
قوي .وبحسب وزارة الخارجية ،فإن الجيش اللبناني
زاد بشكل كبير قدرته كقوة قتالية ضد المتطرفين
العنيفين.
وبالنظر إلى أن قوات حزب الله ،المدعومة من إيران،
تتشارك الحدود مع إسرائيل ،وتهدد األمن في شرق
المتوسط ،فإن قوة وردع الجيش اللبناني أمر حيوي
لمصالح الواليات المتحدة ،حسبما يقول غبريال.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون ،أمس ،إن «لبنان
يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما
والسعودية ودول الخليج بشكل خاص».

واعـتـبــر روحــانــي أن مــن ســرب التسجيل الصوتي
ً
"معاد إليــران ومصالح الشعب الوطنية" ،مشيرا إلى
أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من
أرشيف الحكومة ،ودعا وزارة االستخبارات إلى معرفة
مالبسات السرقة.
وأكــد أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلــى زعزعة
الوحدة الوطنية ،مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم
وبال رحمة مع من سرب التسجيل ،ولفت إلى أن توقيت
نشر التسريب الصوتي مثير للشك ،ألنــه يتزامن مع
النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.

حوار ألماني  -صيني بأجندة متخمة بالخالفات
بلينكن يدعو إفريقيا إلى «الحذر» من بكين
اجتمعت ،أمس ،المستشارة األلمانية
أنـجـيــا مـيــركــل ورئ ـيــس مجلس الــدولــة
الصيني لي كه تشيانغ افتراضيا ،أمس،
وأجــريــا م ـشــاورات حكومية مــع أعضاء
حكومتهما ،في وقــت تختلف الدولتان
حول عدد من القضايا.
وط ـغــت عـلــى ال ـم ـحــادثــات المشكالت
ال ـت ــي تـسـبـبـهــا ال ـق ـي ــود ال ـص ــارم ــة الـتــى
فرضتها الصين على د خ ــول الشركات
األل ـم ــان ـي ــة ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة "ك ـ ــورون ـ ــا"،
إضافة إلى التوترات بشأن انتقاد ألمانيا
وأوروب ـ ــا لـمــوقــف الـصـيــن الـمـتـشــدد من
هونغ كونغ ،فضال عن معاملتها ألقلية
اإليغور المسلمة في شينجيانغ ،كما أن
مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي
المتنازع عليه ،التي تشكل نقطة خالف
أخرى ،كانت ضمن هذا اللقاء االفتراضي.
ً
وردا عـ ـل ــى اإل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ا ل ـع ـق ــا ب ـي ــة
األوروبـ ـي ــة ب ـشــأن شـيـنـجـيــانــغ ،فــرضــت
الصين عـقــوبــات مـضــادة بعيدة المدى
ضد االتـحــاد األوروب ــي ،وطالت ألمانيا
أيضا.
ً
ونظرا إلى هذه الخالفات ،فإن مستقبل
اتفاق االستثمار بين الصين واالتحاد
األوروبـ ــي ،ال ــذي تــم الـتـفــاوض عليه من
حيث المبدأ تحت القيادة األلمانية ،هو
أيضا موضع شك.
وخـ ـل ــص ت ـق ــري ــر مـ ـ ّ
ـوسـ ــع نـ ـش ــره قـبــل
اسـ ـب ــوع ال ـم ـع ـهــد ال ـه ــول ـن ــدي لـلـعــاقــات
ال ــدول ـي ــة (ك ـل ـي ـن ـغــدايــل) وأع ـ ــده ن ـحــو 17
ً
ً
ً
م ـع ـهــدا بـحـثـيــا أوروب ـ ـيـ ــا ،إل ــى أن الـقــوة
ُ
َّ
الناعمة الصينية في أوروبا التي تعرف
على أنها الـقــدرة على التأثير من خالل
الجذب أو اإلقناع ،تتراجع.

من ناحية أخرى ،دعا وزير الخارجية
األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن افــريـقـيــا إلــى
"ت ــوخ ــي ال ـ ـحـ ــذر" م ــن ال ـن ـف ــوذ ال ـم ـتــزايــد
للصين.
وف ــي كلمة مــع شـبــاب أف ــارق ــة درس ــوا
فــي الــواليــات المتحدة ،قــال بلينكن" :ال
نطلب من أي كان االختيار بين الواليات
الـمـتـحــدة أو ال ـص ـيــن ،لـكـنـنــي أشجعكم
على طرح األسئلة التي تزعج والمطالبة
بــالـشـفــافـيــة ،وات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات عــن دراي ــة
لما هو األفضل لكم ولبلدانكم" .وتابع:
"تساء لوا :عندما تأتي دول اخرى لبناء
مشروع كبير للبنى التحتية هل يأتون
بعمالهم أو يؤمنون وظائف لسكان البلد
الذي يقومون فيه بهذه االستثمارات؟".
ّ
وعبر بلينكن عن قلقه بعد أن وجدت
بعض الدول نفسها مثقلة بالديون بعد
الحصول على قروض صينية ،وأصبحت
زام ـب ـيــا أول اق ـت ـصــاد افــري ـقــي ف ــي حــالــة
تخلف عن السداد خالل األزمة الصحية.
وكـ ـ ـ ـ ــان ب ـل ـي ـن ـك ــن اجـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـحـ ــادثـ ــات
اف ـت ــراض ـي ــة أمـ ــس األول م ــع الــرئـيـسـيــن
ال ـن ـي ـج ـيــري م ـح ـمــد ب ـ ـخـ ــاري ،وال ـك ـي ـنــي
اوهورو كينياتا.
كما قام بزيارة افتراضية لعدة مواقع
م ـن ـهــا مـسـتـشـفــى م ـي ــدان ــي ومــؤس ـســات
ّ
المتجددة مدعومة من الواليات
للطاقة
المتحدة.
ووعـ ــد الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن بتوطيد
الشراكة مع افريقيا في تغيير ملحوظ
مقارنة مع سياسة سلفه دونالد ترامب،
الذي كان الرئيس األميركي الوحيد الذي
لم يزر افريقيا خالل واليته.
(برلين ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

أعلن الجيش اإلسرائيلي
ليل الثالثاء  -األربعاء
سقوط قذيفتين
صاروخيتين داخل قطاع
غزة ،بعدما تم إطالقهما
من هناك باتجاه إسرائيل.
وقبل سقوط القذيفتين
أطلقت صافرات اإلنذار في
المجلس اإلقليمي أشكول
بمنطقة غالف غزة جنوب
إسرائيل .إلى ذلك ،أفاد
تقرير فلسطيني بإصابة
صياد برصاص قوات
إسرائيلية قبالة شاطئ
بحر بلدة بيت الهيا
شمال قطاع غزة .وتغلق
إسرائيل منذ أمس األول
مساحة الصيد البحري
ً
في قطاع غزة كليا ،ردا
على إطالق صواريخ
من قطاع غزة باتجاه
إسرائيل.

الدبيبة سيزور بنغازي
وقوات حفتر ترحب بشروط

قال رئيس حكومة
الوحدة الوطنية الليبية،
عبدالحميد الدبيبة ،إن
الحكومة ستزور مدينة
بنغازي في الشرق الليبي
قريبا ،للوقوف على
احتياجات أهالي المدينة.
وأضاف في كلمة خالل
االجتماع الثالث للعام
الحالي لمجلس الوزراء
في طرابلس ،إن الحكومة
لن تترك بعض "العقبات
البسيطة "تحول دون
خدمة الليبيين.
في المقابل ،رحب أحمد
المسماري ،الناطق
باسم قوات اللواء الليبي
المتقاعد خليفة حفتر،
بعقد حكومة الوحدة
الوطنية اجتماعات في
بنغازي ،مشترطا تكفل
ٔ
وحداته بضمان امنها
وسالمتها .وقال إن
قواته ال يربطها أي رابط
بحكومة الوحدة الوطنية
"سواء أكان رابطا سياديا
أم خدميا أم حتى على
مستوى التواصل".
وكان رئيس الوزراء
الليبي قد ّ
أجل زيارة
لشرق البالد كانت مقررة
االثنين دون ذكر تفاصيل.

مقتل ضابط كبير بقوات
هادي في مأرب

أفادت تقارير أمس
بمقتل العميد عبدالغني
سلمان مدير دائرة شؤون
الضباط في وزارة الدفاع
التابعة لحكومة الرئيس
اليمني عبدربه منصور
هادي وعدد من الجنود،
إثر تعرض مقر الوزارة في
مأرب للقصف بصاروخ
بالستي شنته قوات حركة
"أنصار الله" الحوثية
المسيطرة على العاصمة
صنعاء.
وأتى الهجوم بالتزامن مع
اجتماع لقيادات عسكرية
بحضور وزير الدفاع
الفريق محمد المقدشي.
إلى ذلك ،أعلن "تحالف
دعم الشرعية" ،الذي تقوده
السعودية في اليمن،
اعتراض وتدمير طائرة
مسيرة مفخخة "درون"
أطلقتها الميليشيات
الحوثية المتحالفة مع
إيران باتجاه خميس
مشيط أمس.
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واشنطن ترسل أول سفينة عسكرية للمنطقة منذ  13عاما و«موسكوفا» يقود مناورات روسية
مع دخول أول سفينة أميركية
عسكرية إلى المنطقة منذ
 2008عاد التوتر إلى منطقة
البحر األسود ،بعد أن انخفض
منسوبه بحدة في األيام
الماضية ،مع تراجع واشنطن
عن إرسال سفينتين ،وسحب
روسيا قواتها التي احتشدت
قبالة أوكرانيا.

عـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــر
ً
األسـ ــود م ـج ــددا ،بـعــدمــا أرسـلــت
واشنطن اليه سفينة الــدوريــات
«هاميلتون» ،ما استدعى موسكو
ّ
للتحرك بسرعة ،وارســال الطراد
الـ ـص ــاروخ ــي «م ــوسـ ـك ــوف ــا» إل ــى
البحر األسود إلجراء مناورات.
وك ــان ال ـتــوتــر ت ــراج ــع بـعــد أن
أع ـل ـنــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة في
وق ــت ســابــق مــن الـشـهــر ال ـجــاري
تـخـلـيـهــا ع ــن إرس ـ ــال مــدمــرتـيـهــا
«دونــالــد ك ــوك» و»روزف ـي ـلــت» إلى
البحر األسود.
وأعـ ـل ــن األس ـ ـطـ ــول األم ـي ــرك ــي
السادس التابع لسالح البحرية
وال ـم ـت ـم ــرك ــز ب ــال ـب ـح ــر األب ـي ــض
الـمـتــوســط ،دخ ــول «هــامـيـلـتــون»
التابعة لخفر السواحل األميركي،
ً
إل ــى الـبـحــر األسـ ــود ،مـشـيــرا إلــى
أن «هاميلتون» هــي أول سفينة
أم ـيــرك ـيــة ت ــدخ ــل ال ـب ـحــر األس ــود
منذ  .2008ولـفــت إلــى أن دخــول
السفينة إلى البحر األسود يهدف
إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى
ح ـل ـف ــاء الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مــن
األعضاء في حلف شمال األطلسي
(ناتو) وشركائها في المنطقة.
ودوري ــة «هــامـيـلـتــون» أبحرت
بــات ـجــاه الـبـحــر األس ـ ــود ،بـعــدمــا
قــامــت ب ــزي ــارات «لــوجـسـتـيــة» في
قواعد نابولي في إيطاليا ،وروتا
اإلسبانية ،حيث يقوم األسطول
ً
السادس بالعمل جنبا إلى جنب
مع حلفاء الواليات المتحدة في
المنطقة.
و«ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون» ،ه ــي خــامــس
سـفـيـنــة ف ــي الـبـحــريــة األمـيــركـيــة
تحمل ا ســم ألكسندر هاميلون،
ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر األب لـ ـق ــوات خـفــر
السواحل األميركية ،وأول وزير
للخزانة في الواليات المتحدة.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري سـ ـ ـف ـ ــن األسـ ـ ـط ـ ــول
ال ـس ــادس عـمـلـيــات روتـيـنـيــة في
البحر األســود ،لضمان استقرار
الممرات البحرية.
ويتمركز األسـطــول الـســادس،
فــي نــابــولــي فــي إيـطــالـيــا ،ولــديــه
قـ ـ ـ ـ ــدرات إلطـ ـ ـ ــاق صـ ـ ــواريـ ـ ــخ مــن
طـ ــراز «ت ــوم ــاه ــوك» ع ـلــى أه ــداف
على األرض ،وعلى بعد أكثر من
ألف كلم.

تدريبات قتالية
ً
وت ــزام ـن ــا م ــع تــوجــه السفينة

دوليات
سلة أخبار
واشنطن تستدعي طاقمها
غير األساسي من كابول

أمرت الواليات المتحدة
الطاقم الدبلوماسي غير
األساسي بمغادرة سفارتها
في العاصمة األفغانية كابول،
على خلفية تهديدات متزايدة
تتزامن مع استعداد القوات
األميركية لمغادرة أفغانستان
بعد حرب استمرت  20عاما.
وقالت الخارجية األميركية
إنها "أمرت بأن يغادر موظفو
الحكومة األميركية الذين
يستطيعون أداء مهماتهم في
مكان آخر ،سفارة الواليات
المتحدة في كابول".
وقال روس ويلسون ،السفير
األميركي بالوكالة ،إن القرار
اتخذ "في ضوء تزايد أعمال
العنف والتهديدات في كابول".

عامل يزيل جدارية لنافالني كتب عليها «بطل العصر الجديد» في سان بطرسبورغ أمس (أ ف ب)
األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـمـنـطـقــة وســط
ّ
تـ ــوتـ ــرات ب ـيــن روسـ ـي ــا والـ ـغ ــرب،
بدأ األسطول الروسي في البحر
األسود تدريبات قتالية.
وأف ـ ــاد ب ـي ــان ألس ـط ــول الـبـحــر
األســود ،بأن الطراد «موسكوفا»
س ـ ـي ـ ـجـ ــري مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاورات ق ـت ــال ـي ــة
بالذخيرة الحية ،بمشاركة سفن
أسطول البحر األسود والطيران
ال ـع ـس ـكــري وم ـن ـظ ــوم ــات ال ــدف ــاع
الجوي ،مضيفا أنه سيتم إغالق
المناطق البحرية التي ستشهد
هذه المناورات.
والسفينة الحربية «موسكوفا»
م ـه ـم ـت ـهــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـهــاج ـمــة
ح ـ ــام ـ ــات ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات والـ ـقـ ـط ــع
البحرية الكبرى.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـخـ ـبـ ـي ــر الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
دميتري ليتوفكين ،إلى أن طراد
«م ــوسـ ـك ــوف ــا» هـ ــو ال ـ ـيـ ــوم أقـ ــوى
سفينة حربية روسية في البحر
األس ـ ـ ــود تـ ـق ــدر ع ـل ــى االضـ ـط ــاع
بمهام عديدة.
ويحمل «موسكوفا» على متنه
 16قــاذفــا ل ـصــواريــخ «فــول ـكــان»،
وقطع المدفعية ووسائط الدفاع
الجوي.

ك ـ ـمـ ــا ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
الــروس ـيــة إن ـهــا ت ــراق ــب تـحــركــات
«هاميلتون» ،التي تعتبر السفينة
األولـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـق ـ ــوات خ ـفــر
الـســواحــل األمـيــركــي الـتــي تدخل
البحر األسود منذ عام .2008
وك ـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـط ـ ــول ال ـ ـسـ ــادس
األميركي أعلن دخول «هاميلتون»
أم ــس األول ،إل ــى الـبـحــر األس ــود
لتقديم الدعم إلى حلفاء وشركاء
الناتو في المنطقة.

رد حازم
من جانبه ،قال وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،إن
ب ـ ـ ـ ــاده س ـ ـتـ ــرد ب ـ ـحـ ــزم عـ ـل ــى أي
م ـح ــاوالت أم ـيــرك ـيــة ل ـت ـجــاوز ما
وص ـ ـفـ ــه ب ـ ــ»ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـحـ ـم ــر»،
معربا عن استعداد موسكو ألي
اتفاق مع واشنطن يلبي مصالح
روس ـيــا .وأض ــاف فــي مقابلة مع
وسائل إعــام روسـيــة ،أنــه إذا لم
تكن واشنطن مستعدة للحوار،
فإن ذلك يعني العودة إلى ظروف
أسوأ من الحرب الباردة.
ً
وتعليقا على احتماالت تجدد

ال ـق ـتــال ف ــي مـنـطـقـتــي دونـيـتـســك
ولـ ـ ــوهـ ـ ــان ـ ـ ـسـ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ـ ـت ـ ـيـ ــن
مجتمعين باسم دونباس ،بشرق
أوكــران ـيــا ،حـيــث حـصــل أكـثــر من
نصف مليون شخص من سكانها
ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة ال ــروسـ ـي ــة ،ق ــال
الفـ ــروف« :فـيـمــا يتعلق بروسيا
ومقاتلي الميليشيات الشعبية
فــي دون ـبــاس ،فــإن الـحــرب يمكن
ويجب تفاديها».
وفــي إش ــارة إلــى األن ـبــاء التي
تحدثت عن احتمال أن يبدأ نظام
الحكم األوكــرانــي الـحــرب ،أجــاب
الفـ ـ ـ ــروف« :لـ ــن أت ـك ـه ــن ب ـش ــأن مــا
يمكن أن يفعله رئيس أوكرانيا
فلوديمير زيلينسكي ،فالدالئل
الخارجية تشير إلــى أن أكثر ما
ي ـهــم زيـلـيـنـسـكــي ه ــو ال ـب ـقــاء في
الحكم ،وهو مستعد لدفع أي ثمن
وحتى مسايرة النازيين الجدد
والمتطرفين الذين يستمرون في
وص ــف الـمـتـطــوعـيــن ل ـلــدفــاع عن
دونباس باإلرهابيين».
وك ــان وزي ــر ال ــدف ــاع الــروســي،
سـيــرغــي شــوي ـغــو ،ق ــال فــي وقــت
س ـ ــاب ـ ــق ،إن ب ـ ـ ـ ــاده ل ـ ــم ت ـس ـحــب
قــوات ـهــا مــن ال ـح ــدود األوكــران ـيــة

بسبب ضغوط خارجية ،مضيفا
أن مــوسـكــو حــركــت قــواتـهــا على
أراضـ ـيـ ـه ــا ب ــال ـش ـك ــل ال ـ ــذي تـ ــراه
مـ ـن ــاسـ ـب ــا ،م ـ ـشـ ــددا عـ ـل ــى رف ــض
ب ــاده أي تـحــذيــرات مــن الـخــارج
حول تحركاتها العسكرية «داخل
حدودها».
وبعد نشرها ما يصل إلى 100
ألف جندي في األسابيع األخيرة
قــرب الحدود الشرقية ألوكرانيا
وفي شبه جزيرة القرم ،وهو أمر
تسبب في تجدد التوتر الدولي
والمخاوف من غزو روسي ،أعلنت
مــوس ـكــو الـجـمـعــة ال ـمــاضــي بــدء
انسحابها من المناطق الحدودية.
إال أن اإلعالن الروسي لم يكن
مقنعا جدا حتى اآلن لواشنطن.
وقــال الناطق باسم «البنتاغون»
ج ــون كـيــربــي «ل ـقــد رأي ـن ــا بعض
القوات الروسية ترحل بعيدا عن
أوكرانيا» ،لكن «من السابق ألوانه
اعتبار األمر مفروغا منه».

زيلينسكي
وفــي م ــوازاة ذلــك ،قــال الرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي

ّ
شبح «حرب عشائرية» يخيم فوق الصومال

أثناء زيارته مواقع أوكرانية في
جـنــوب ال ـبــاد ق ــرب شـبــه جــزيــرة
ال ـقــرم الـتــي ضمتها روس ـيــا عــام
« 2014إذا ا ن ـس ـح ـب ــت ا ل ـ ـقـ ــوات
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـهـ ــذا ال يـ ـعـ ـن ــي أن
الجيش ينبغي أال يكون مستعدا
ل ـع ــودة ال ـق ــوات ف ــي أي وق ــت إلــى
حدود بالدنا» .يذكر أن المقيمين
ف ــي مـنـطـقــة دونـ ـب ــاس أيـ ـ ــدوا في
 2014ع ـقــب وقـ ــوع االنـ ـق ــاب في
العاصمة األوكرانية كييف ،إقامة
جمهوريتين شعبيتين ،جمهورية
دونيتسك وجمهورية لوغانسك.
ّ
ورد نظام الحكم األوكــرانــي على
ّ
ذل ــك ب ـشــن العملية الـحــربـيــة في
محاولة الستعادة السيطرة على
المنطقة .وباءت المحاولة بالفشل
إذ تطوع كثير من سكان المنطقة
ومعظمهم روس أو ناطقون باللغة
الروسية ،للدفاع عن الجمهوريتين
الـشـعـبـيـتـيــن .وف ــي أب ــري ــل 2019
أصدر الرئيس الروسي فالديمير
ً
بــوتـيــن مــرســومــا ب ـشــأن تسهيل
ح ـ ـص ـ ــول س ـ ـك ـ ــان ج ـم ـه ــوري ـت ــي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
على الجنسية الروسية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

فرنسا تعتقل  7أعضاء
سابقين في «األلوية الحمراء»

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن
 7أعضاء سابقين في منظمة
"األلوية الحمراء" اإليطالية
محكومين في إيطاليا
ألعمال إرهاب في سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي،
اعتقلوا صباح أمس ،في فرنسا
بطلب من إيطاليا .وأضافت
الرئاسة الفرنسية أنه يجري
البحث عن  3أعضاء آخرين.
وأوضحت أن الرئيس إيمانويل
ماكرون اتخذ قرار تسليم
هؤالء العشرة من أصل 200
تطالب إيطاليا باستردادهم
منذ سنوات .وأضافت أن
القرار "ينطبق بشكل صارم"
على المبادئ الفرنسية بمنح
اللجوء إلى األعضاء السابقين
للمنظمة شرط أال يكون ارتكبوا
جرائم دم.

مصارف تركية ترفض
تمويل «قناة إسطنبول»

ً
ّ
فارماجو يتراجع عن «التمديد» ...و«الشباب» تفجر سجنا بمقديشو
تخلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد ،الملقب
بـ»فارماجو» ،أمس ،عن التمديد لواليته لسنتين ،بعد أن ّ
خيم
فوق البالد شبح الحرب األهلية العشائرية ،كتلك التي وقعت
في بداية تسعينيات القرن الماضي.
ً
ورغــم أن المشهد السياسي بالصومال ال يــزال هشا فيما
ً
تــواجــه الــدولــة الضعيفة تـمــردا مــن حركة «الـشـبــاب» ،التي ال
تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من األراضي الصومالية وتشن
بانتظام هجمات في مقديشو ومدن أخرى ،لم يقع أي اقتتال
ذي طابع سياسي منذ سنوات.
لكن مساء األحد الماضيَّ ،
تحول المأزق االنتخابي ،الذي
تعيشه البالد منذ انتهاء واليــة «فــارمــاجــو» في فبراير دون
تنظيم انـتـخــابــات جــديــدة ،ثــم الـتـمــديــد لــه لسنتين مــن قبل
البرلمان إلى مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومؤيدين
للمعارضة التي أثارها التمديد لفارماجو.
لكن قادة في الشرطة والجيش انضموا للمعارضة ،واتخذ
الفصيالن المتنافسان في قوات األمن مواقع بالعاصمة ،ما
أثار مخاوف من اقتتال عشائري.
وتوقف تبادل إطالق النار ،االثنين الماضي ،بعد أن أسفر
ً
عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض ،لكن الوضع ال يزال هشا
في العاصمة ،حيث عزز كل طرف مواقعه ،فيما بدأ السكان
مغادرة األحياء التي شهدت مواجهات.
وقالت بعثة األمم المتحدة بالصومال ،في بيان ،إنها «قلقة،
خصوصا مــن التفكك الناشئ فـ َّـي صفوف الجيش الوطني
ً
وفقا للتوجهات العشائرية» .وحذر عمر محمود ،المحلل في

مقاتلون عشائريون معارضون في مقديشو (رويترز)
مجموعة األزمات الدولية ،من أنه «عندما نتحدث عن انهيار
ّ
قوات األمن وفقا لتوجهات عشائرية ،فإن ذلك يذكرنا بالحرب
األهلية التي بدأت في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات».
ودعا فارماجو ،أمس ،للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات.

وقال في خطاب َّ
موجه إلى األمة إنه سيتحدث أمام البرلمان
السبت «للحصول على موافقته بشأن العملية االنتخابية»،
داعيا الفاعلين السياسيين إلى إجراء «مناقشات عاجلة» بشأن
سبل إجراء التصويت.

وقال فارماجو إنه سيتخلى عن التمديد الذي أقره البرلمان
الشهر الـجــاري ورفضه مجلس الشيوخ ،وذلــك بعد ساعات
من تنديد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بقرار البرلمان.
ورفض قادة منطقتين صوماليتين ،كانوا متحالفين سابقا
مع الرئيس ،أمــس األول ،تمديد واليـتــه ،لكنهم رحبوا أمس
بــإعــانــه .وتتألف الـقــوات المسلحة الـتــي تشكلت فــي اآلونــة
األخيرة بالصومال من ميليشيات عشائرية كثيرا ما اقتتلت
على ُّ
السلطة والموارد.
وينتمي الرئيس إلى «دارود» ،إحدى العشائر الرئيسة في
الصومال .أما معظم العسكريين الصوماليين بالعاصمة ،فهم
من عشيرة «هــويــة» ،وهــي عشيرة أخــرى كبيرة ينتمي إليها
معظم زعماء المعارضة .وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها
في الريف هذا األسبوع ،مع توجهها لخوض مواجهات في
العاصمة ،ما سمح لـ»الشباب» بالسيطرة على بلدة واحــدة
على األقل .وفيما بدا أنه إشارة إلى أن حركة «الشباب» جاهزة
ُ
الستغالل أي ثغرة ،استهدف مركز قــوات مصلحة السجون
جنوبي مقديشو ،أمــس ،بتفجير انتحاري أدى إلــى سقوط
قتلى .وجاءت التطورات هذه بعد  3أشهر فقط من أمر الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب ما يقرب من  700جندي أميركي
باالنسحاب من الصومال.
وينفي الجيش األميركي أن يكون انسحابه قــد أثــر على
األوضاع األمنية .وقال كبار قادة القيادة األميركية في إفريقيا
إنهم يقومون بنفس العمل ،لكنهم «يتنقلون» من أوروبا ودول
شرق إفريقيا األخرى إلنجاز المهمات.

كشف أربعة مصرفيين كبار
لوكالة "رويترز" ،أن بعض أكبر
البنوك التركية أحجمت عن
تمويل مشروع "قناة اسطنبول"
الذي يدعمه الرئيس رجب طيب
إردوغان ،بسبب مخاوف بيئية
ومخاطر استثمار.
واعتبرت "رويترز" أن إحجام
بعض المقرضين األتراك عن
تمويل المشروع الذي وصفه
إردوغان بـ"الجنوني" يجعل
من المرجح أن يلعب التمويل
الحكومي واألجنبي دورا أكبر
لتحقيق حلمه .وقال مصرفي
طلب عدم كشف هويته" :ال
أعتقد أنه يمكننا المشاركة في
تمويل قناة إسطنبول" ،مضيفا
أن المشروع "قد يثير بعض
القضايا البيئية".

بوركينا فاسو 10 :قتلى
بينهم إسبانيان وايرلندي

«الساللة الهندية» تتسرب إلى  17دولة

«فايرز» تطور «حبة» تعالج «كورونا»

هندية تتلقى األكسجين قبل دخول مستشفى أحمد آباد أمس (رويترز)

وسط أنباء عن وصول معدالت اإلصابة بفيروس
كورونا في مدن مثل نيودلهي إلى مستويات أعلى
بنحو  30م ــرة مــن اإلح ـص ــاءات الــرسـمـيــة ،رصــدت
منظمة الصحة العالمية تفشي النسخة الهندية
المتحورة ،التي أغرقت الهند في أزمــة كارثية ،في
« 17دولة على األقل».
وقالت المنظمة أمس األول إن النسخة «بي،»617.1.
المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهندية،
صدت في « 17دولة على األقل» ،وفي األيام األخيرة
ُر ِ
رصـ ـ ــدت ف ــي بـ ـل ــدان أوروبـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــدة ،م ـث ــل بـلـجـيـكــا
وسويسرا واليونان وإيطاليا.
ومع تحول الهند إلى مركز الوباء منذ أيام ،وباتت
تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لإلصابات ،أكدت
كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا
سواميناثان أن معدالت الحاالت اإليجابية في أماكن
مثل نيودلهي تبلغ « 30في المئة أو أعلى» ،محذرة
من أن الدراسات أظهرت أن أعداد الحاالت كانت «أعلى
من  20إلى  30مرة مما تم اإلبالغ عنه».
وفـ ــي عـ ــدد ي ـس ـجــل ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،تـ ـج ــاوز عــدد
الوفيات بالفيروس في الهند  200ألف أمس ،بعدما

أودى الوباء بحياة أكثر من ثالثة آالف في الساعات
الــ 24األخيرة ،بحسب وزارة الصحة الهندية ،التي
أوضحت أنها سجلت  18مليون إصابة بينها 360
ألفا في الساعات الـ 24الماضية.
وفــي تطور إيجابي ،أعلنت شركة فــايــزر ،أمــس،
أنها تعمل على تطوير عقارين لعالج المصابين
بفيروس كــورونــا ،أحدهما قــد يكون متاحا نهاية
العام الجاري ،متوقعة أنهما سيغيران قواعد اللعبة،
إذا سارت األمور على ما يرام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورال،
لشبكة «ســي إن بي ســي»« ،هــذه المعلومات دقيقة،
ألننا نعمل على تطوير اثنين من األدوية المضادة
للفيروسات ،أحدهما عن طريق الحقن ،واآلخر عن
طريق الفم» ،مضيفا« :نركز بشكل خاص على العقار
بــالـفــم ،ألنــه يــوفــر الـعــديــد مــن الـمــزايــا ،إحــداهــا عدم
االضـطــرار إلــى الــذهــاب للمستشفى لتلقي العالج،
والحصول عليه في المنزل».
وفي حين سجل إقليم كيبيك أول وفــاة في كندا
لمريض نتيجة تعرضه لحالة تجلط نادرة في الدم،
بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا ،أظهرت دراسة أجرتها

وكالة الصحة العامة البريطانية أن جرعة واحدة من
لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال
انتقال فـيــروس كــورونــا بنسبة تصل إلــى النصف
تقريبا بين قاطني منزل واح ــد ،حيث يكون خطر
العدوى مرتفعا ،مبينة أنها يمكن أيضا ،بعد أربعة
أسابيع ،أن تقلل من ظهور األعراض بنسبة  60إلى
 65في المئة.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئ ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن ال ــذي ــن أص ـي ـبــوا
ب ــال ـف ـي ــروس ب ـعــد ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع م ــن ت ـل ـقــي جــرعــة
مــن اللقاح أقــل عرضة بنسبة  38فــي المئة إلــى 49
فــي المئة مــن أولـئــك الــذيــن لــم يتم تطعيمهم ،لنقل
الفيروس إلى أفراد أسرهم ،مشيرة إلى أن دراستها
شملت  57ألف شخص من  24ألف أسرة ،حيث ثبتت
إصابة شخص تلقى اللقاح ،وتمت مقارنتهم بنحو
مليون شخص غير محصنين.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك« :إنها
أن ـبــاء رائ ـعــة .كـنــا نعلم بالفعل أن الـلـقــاحــات تنقذ
األرواح وهــذه الــدراســة ،األكثر شموال التي أجريت
في ظروف حقيقية ،تظهر أيضا أنها تقلل من انتقال
(عواصم  -وكاالت)
هذا الفيروس القاتل».

أعلنت حكومة بوركينا فاسو
أن سلسلة من الهجمات الدامية
استهدفت عددا من القرى
في منطقة سيتينغا شمال
البالد ،اسفرت عن سقوط "أكثر
من عشرة اشخاص" بينهم
 3صحافيين غربيين هم
إسبانيان وايرلندي.
وقال وزير االتصال والمتحدث
باسم الحكومة أوسيني
تامبورا ،إن "مسلحين توغلوا
في عدد من بلدات الساحل
 سوفوكيل وياتاكو وتاو ،وسيتينغا  -في إقليم سينو،
وقاموا بأعمال ترهيب ونهب
واغتيال ضد المدنيين"،
موضحا أن "حصيلة القتلى
تبلغ أكثر من عشرة".
وأكدت وزارتا الخارجية
األيرلندية واإلسبانية ،أمس،
مقتل مواطنيهما في الهجوم.

ةديرجلا
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رياضة

مجموعة نارية لألزرق في كأس العرب

ً
خبراء يطالبون بإعداده جيدا والصبر على كاراسكو

إنفانتينو والشيخ جوعان يتابعان إجراء مراسم سحب القرعة

حازم ماهر

طالب عدد من خبراء الكرة
بإعداد األزرق بشكل جيد
لبطولة كأس العرب ،بعد أن
أوقعته القرعة في المجموعة
األولى القوية.

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم،
التي أجريت مراسمها أمس األول في الدوحة،
عن مجموعة نارية للمنتخب الوطني األول،
الذي سيواجه البحرين في الدور التمهيدي،
والفائز منهما يشارك في منافسات المجموعة
األول ــى الـتــي تضم قطر وال ـع ــراق ،إلــى جانب
الفائز من عمان والصومال.
حضر القرعة كوكبة من مسؤولي االتحادات
العربية والنجوم السابقين ،ورئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
يــذكــر أن ال ـب ـطــولــة س ـت ـقــام ف ــي ق ـطــر خــال
دي ـس ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف االتـ ـح ــاد
الدولي لكرة القدم ،وتشارك  9منتخبات في
دور المجموعات مباشرة و فـقــا لتصنيفها،
بينما ي ـشــارك  14منتخبا بينها المنتخب
الوطني في الدور التمهيدي ،الذي يقام بنظام
خروج المغلوب من مباراة واحــدة ،لتتأهل 7
منتخبات تنضم إلى المجموعات األربع.
وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس
واإلم ـ ــارات وســوريــة وال ـفــائــز مــن موريتانيا
وال ـي ـم ــن ،بـيـنـمــا ض ـمــت ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــالـثــة
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـم ـغ ــرب والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـف ــائ ــز

جانب من المراسم
م ــن األردن وجـ ـن ــوب ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـف ــائ ــز من
فلسطين وجزر القمر ،أما المجموعة الرابعة
فـضـمــت مـنـتـخـبــات ال ـجــزائــر وم ـصــر والـفــائــز
من مواجهتي لبنان مع جيبوتي ،وليبيا مع
السودان.
إلى ذلك ،استطلعت "الجريدة" آراء ثالثة من
خـبــراء الـكــرة للوقوف على فرصة األزرق في
التأهل لــدور المجموعات ،وكيفية استثمار
المشاركة في البطولة ،وجاءت آراؤهم كما يلي:

الرشدان :ضرورة اإلعداد الجيد
أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــات ـحــاد الـكــرة
األسبق عبداللطيف الرشدان أن ثمة صعوبة
ستواجه المنتخب الوطني في تخطي عقبة
المنتخب الـبـحــريـنــي ،ال ــذي يعيش فـتــرة من
االستقرار الفني ،في المقابل فإن األزرق مازال
غير واضح المعالم ،كما أن العبيه من أصحاب
األعمار السنية الصغيرة التي ال تمتلك خبرات
البطوالت الدولية.
واشار الرشدان إلى ان مثل هذه البطوالت،
بما توفره من احتكاك ،هي التي تشهد بناء

الكويت بطل كأس «الطائرة»
للمرة الـ  15في تاريخه

●

محمد عبدالعزيز

تـ ــوج ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت بلقب
النسخة الـ  53من بطولة كأس
االتـحــاد للكرة الـطــائــرة للمرة
الـ ـ ــ 15ف ــي تــاري ـخــه ،بـعــد ف ــوزه
ع ـل ــى ك ــاظ ـم ــة ب ـث ــاث ــة أشـ ــواط
مقابل ال شــيء ،بــواقــع ،25-18
 ،29-27 ،25-22ف ــي ا ل ـم ـبــاراة
النهائية التي جرت أمس األول
على الصالة الرئيسية بمجمع
الشيخ سعد العبدالله ،تحت
رعــايــة وحـضــور المدير العام
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة د.
حمود فليطح ،ونائبه د .صقر
المال ،ورئيس اللجنة األولمبية
الشيخ فهد الناصر ،وأمين سر
اللجنة حسين المسلم ،ورئيس
نـ ــادي ال ـكــويــت خ ــال ــد ال ـغــانــم،
وأمين سر نادي كاظمة يوسف
بوسكندر.
وجـ ــاء فــريــق ال ـقــادس ـيــة في
المركز الثالث ،بعد فوزه على

العربي بنتيجة ثالثة أشواط
ل ـشــوط ـيــن االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي،
وعقب انتهاء المباراة النهائية
جرت مراسم التتويج وتوزيع
ال ـم ـي ــدال ـي ــات ال ـت ــذك ــاري ــة على
العبي الفريقين االول والثاني،
وحـ ـ ـص ـ ــل م ـ ـح ـ ـتـ ــرف الـ ـك ــوي ــت
الـكــوبــي روالنـ ــدر سـبـيــدا على
كأس أفضل العب في المباراة
النهائية.

الشبيب :موسم صعب
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر رئـ ـي ــس
االتحاد د .عبدالهادي الشبيب
ان "ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ج ــاء ت
قوية ،وتليق بسمعة الفريقين،
ونحمد الله أننا أنهينا موسما
طويال وصعبا بالشكل األمثل،
بسبب تعاون وتضافر جهود
ال ـج ـم ـيــع ،ون ـع ــدك ــم بـ ــأن يـكــون
الموسم المقبل أفضل من جميع
ال ـنــواحــي ،وأن يشهد تطويرا

ملحوظا على كل الصعد".

الغانم :كفوا ووفوا
مــن جـهـتــه ،ذك ــر رئ ـيــس نــادي
ال ـك ــوي ــت خ ــال ــد الـ ـغ ــان ــم" :أبـ ـ ــارك
للجميع الفوز باللقب ،والالعبون
ك ـف ــوا ووف ـ ــوا ،وع ــدون ــا بـبـطــولــة
الكأس بعد خسارة الدوري ،وهذا
مــا تـحـقــق ،نـحــن مـسـتـمــرون في
تحقيق اإلنجازات على مستوى
جميع االلعاب".

بدوره ،ذكر مدرب منتخب الناشئين السابق
عبدالعزيز الهاجري أن المنتخب في حاجة إلى
مواجهة افـضــل واق ــوى مـنــه ،لتحقيق أقصى
اس ـت ـفــادة مـمـكـنــة ،وص ـقــل مــواهــب الــاعـبـيــن،
مضيفا أن ه ــذا مــا سـتــوفــره لــه بـطــولــة كــأس
العرب في ثوبها الجديد.
وشدد الهاجري على أن الفوز على المنتخب
البحريني ليس صعبا كما يتخيل البعض،
خصوصا أن األزرق منتخب يخشاه الجميع،
بغض النظر عن مستواه الحالي ونتائجه.
وط ــال ــب بــالـصـبــر عـلــى ال ـم ــدرب اإلسـبــانــي
كاراسكو ومنحه الفرصة كاملة ثــم تقييمه،

قـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد ثـ ــامـ ــر ع ـ ـنـ ــاد إن
الـمـجـمــوعــة ال ـتــي س ـي ـشــارك فـيـهــا األزرق في
بطولة كأس العرب صعبة للغاية ،شأنها شأن
المجموعات األربع األخرى.
وأشـ ـ ـ ــاد ع ـ ـنـ ــاد ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ت ـل ـفــزيــونــي،
ب ـم ـس ـت ــوى م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى،
م ــوض ـح ــا أنـ ــه س ـي ـف ـتــح م ـل ــف ال ـب ـط ــول ــة عـقــب
االنتهاء من التصفيات اآلسيوية المشتركة
مباشرة ،من أجل االستعدادات لها بداية من
لقاء البحرين في الدور التمهيدي.
وكانت اللجنة العليا المنظمة قد أصدرت
ج ــدول الـبـطــولــة أم ــس ،حـيــث ت ـقــرر أن يلعب
ال ـف ــائ ــز م ــن م ــواج ـه ــة مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي مع
نظيره البحريني مع المنتخب القطري يوم
 30نوفمبر.

في قمة مباريات الجولة الـ  ...13واألبيض يستضيف الفحيحيل
أحمد حامد

ت ـق ــام ف ــي ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن مـســاء
ال ـيــوم م ـبــاراتــان فــي مـنــافـســات الـجــولــة ال ـ
 13مــن مـبــاريــات دوري  stcالممتاز لكرة
القدم ،تجمع المواجهة األولى القادسية مع
العربي على استاد محمد الحمد ،والثانية
يستضيف فيها الكويت نظيره الفحيحيل.
وي ـح ـتــل ال ـع ــرب ــي صـ ـ ــدارة تــرت ـيــب فــرق
"الممتاز" برصيد  32نقطة ،وبفارق  7نقاط
عن أقرب المنافسين مضيفه القادسية ""25
نقطة ،في حين يحتل الكويت المركز الثالث
برصيد  23نقطة ،وفي المركز قبل األخير
يتواجد الفحيحيل برصيد  9نقاط.
وتشكل مواجهة األصفر واألخضر عنق
ال ــزج ــاج ــة ل ـكــا الـفــريـقـيــن،
فــأصـحــاب األرض فريق
القادسية يحدوهم األمل
في إيقاف قطار العربي،
وتـقـلـيــص ال ـف ــارق إلــى
 4نـ ـق ــاط ،ع ـل ــى أم ـ ــل أن
يتعثر العربي في قادم

النصف :الالعبون رجال
وقال النصف" :الالعبون كانوا
رجـ ــاال ،وع ـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة،
ن ـج ـح ـنــا ف ــي ت ـق ـل ـيــص األخـ ـط ــاء
وأحـ ــرزنـ ــا ال ـل ـق ــب ،ون ـح ـم ــد ال ـلــه
أ نـنــا حققنا بطولتين مــن أ صــل
ثـ ــاث هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،وسـنـعـمــل
جاهدين على االستمرار في درب
االنتصارات".

من جانبه ،أبــدى مــدرب المنتخب الوطني
والـســالـمـيــة األس ـبــق صــالــح الـعـصـفــور أسفه
على الوضع الحالي للكرة الكويتية ،مضيفا
انها تمتلك تاريخا زاخرا ،وحققت العديد من
اإلن ـج ــازات ،لكن وصــل بها الـحــال للمشاركة
في البطوالت الخارجية سواء للمنتخبات أو
األ نــد يــة بنظام الملحق ،بعد تــأ خــر تصنيف
المنتخب.
وبين العصفور أنه في حال فوز المنتخب
الوطني على البحرين فسيلعب في مجموعة
قــويــة جـ ــدا ،فــالـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري ي ـعــد فــريـقــا
عالميا بما يمتلكه من نجوم ،أ مــا المنتخب
ال ـع ــراق ــي ف ـح ــدث وال ح ـ ــرج ،م ــع ال ــوض ــع فــي
االعتبار احتراف عدد كبير من العبيه خارجيا،

الهاجري :األزرق يخشاه الجميع

العصفور :مجموعة قوية

عناد :مجموعة صعبة

القادسية للتمسك باألمل والعربي لمالمسة الدرع
●

األبيض على منصة التتويج

م ـن ـت ـخ ـبــات ق ــوي ــة ،م ــوض ـح ــا أن الـ ـه ــدف مــن
الـمـشــاركــة فــي تصفيات ك ــأس الـعــالــم وكــأس
آس ـيــا ال ـتــأهــل ول ـيــس ب ـنــاء مـنـتـخــب ،مطالبا
بـ ـض ــرورة إعـ ـ ــداد ال ـف ــري ــق ب ـش ـكــل الئـ ــق لـهــذه
البطولة.

واألمر نفسه للمنتخب العماني المرشح بقوة
للفوز على نظيره الصومالي.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن إع ـ ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـخــب بـشـكــل
جـيــد وتــوفـيــر مـعـسـكــرات خــارجـيــة وع ــدد من
الـمـبــاريــات الــوديــة والـحـصــول على استثناء
مــن الـحـجــر الـصـحــي مـســؤولـيــة ات ـحــاد الـكــرة
والمسؤولين في البالد.

مــؤكــدا أن الـجـمـيــع يـمـنــون الـنـفــس بمنتخب
قوي قادر على المنافسة ،وهذا لن يحدث بين
ليلة وضحاها.

بدر المطوع

المباريات الخمس المتبقية ،في حين يتطلع
أبناء المنصورية إلى مواصلة مشوارهم من
دون هزيمة في اتجاه حصد اللقب ،وتوسيع
الفارق إلى  10نقاط.
وكــانــت نتيجة م ـب ــاراة الـ ــدور األول قد
انتهت بالتعادل اإليجابي بين الفريقين،
ح ـيــث ت ـق ــدم األخـ ـض ــر ف ــي مـ ـب ــاراة أقـيـمــت
على ملعبه بهدف لعالء الدين دالــي ،ليرد
القادسية بهدفين لعدي الصيفي ،وعيد
ال ــرش ـي ــدي ،وق ـب ــل ال ـن ـهــايــة بــدقــائــق أدرك
األخضر التعادل بهدف للبديل عبدالعزيز
السليمي.
وتــواجــه القادسية والعربي في بطولة
ال ــدوري حتى اآلن  122مـبــاراة ،انتهت 45
بـفــوز األص ـف ــر ،وف ــاز األخ ـضــر  38م ـبــاراة،
فــي حـيــن ك ــان ال ـت ـعــادل سـيــد الـمــوقــف في
 39مباراة.

معاناة في القادسية
م ــر ال ـقــادس ـيــة ق ـبــل م ــواج ـه ــة الــديــربــي
بظروف صعبة عطفا على التجاوزات التي
عاشها الفريق مع الجهاز اإلداري بقيادة
الشيخ فهد طالل الفهد ،كما يغيب
ع ــن ال ـف ــري ــق أحـ ــد أهـ ــم أوراقـ ـ ــه
الــراب ـحــة الـمـحـتــرف األردن ــي
ع ـ ـ ـ ــدي ال ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي بـ ــداعـ ــي
اإليقاف.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـقــادس ـيــة اإلس ـبــانــي،
بابلو فرانكو ،أن الفوز
فـ ـق ــط هـ ـ ــو ال ـم ـب ـت ـغ ــى
م ــن مــواج ـهــة الـعــربــي،
للحفاظ على بارقة األمل
الس ـت ـع ــادة ل ـقــب "ال ـم ـم ـتــاز"
الغائب عن خزائن القادسية منذ
 4م ــواس ــم ،كـمــا ي ــدرك أن الـمـهـمــة لن
تكون سهلة ،وسط جاهزية كبيرة في
صفوف األخضر.
وي ـع ـلــم فــران ـكــو ان اخـ ـت ــراق صـفــوف
الـ ـع ــرب ــي وصـ ـ ـ ــوال لـ ـلـ ـح ــارس س ـل ـي ـمــان

عبدالغفور ليس سـهــا ،ويتطلب تنويع
اللعب واستغالل األطراف حال تقدم محمد
فريح وعيسى وليد للهجوم ،كما يتطلب
التركيز على الكرات العرضية حال وجود
المهاجم النيجيري سالومون في منطقة
الجزاء.
ومن المنتظر أن تضم توليفة القادسية
الحارس خالد الرشيدي ،وراشد الدوسري،
وال ـن ـي ـج ـيــري ج ـي ـمــس ،وخ ــال ــد إب ــراه ـي ــم،
واأللباني تراشي في الدفاع ،وفي الوسط
عيد الــرشـيــدي ،وفهد األن ـصــاري ،ومحمد
خليل ،وأحمد الظفيري ،وفي الهجوم بدر
المطوع ،والنيجيري سالومون.

جاهزية األخضر
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ت ـش ـهــد ص ـفــوف
العربي بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا
جاهزية كبيرة بعودة الثالثي الغاني عيسى
يعقوبا ،وعلي خلف وكالهما عانى اإلصابة
فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،كـمــا ي ـعــود الـمــدافــع
عيسى وليد ،الذي غاب بداعي اإليقاف عن
مباراة الفريق األخيرة أمام الشباب.
وي ـف ـت ـق ــد الـ ـع ــرب ــي جـ ـه ــود أح ـم ــد
إبراهيم ،وجمعة عبود لإلصابة.
و ي ـن ـت ـظــر ان ت ـض ــم تشكيلة
ال ـعــربــي لـمــواجـهــة الـقــادسـيــة
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارس س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ع ـبــد
ال ـ ـغ ـ ـفـ ــور ،ومـ ـحـ ـم ــد ف ــري ــح،
وأح ـمــد ال ـصــالــح ،وحسن
حمدان وعيسى وليد في
الدفاع ،وعبدالله الشمالي،
وعيسى يعقوبا ،والليبي
السنوسي ،وبندر السالمة في
الوسط ،وفي الهجوم الفلسطيني عدي
الدباغ ،والسوري عالء الدين دالي.
ويـ ـع ــول م ـي ـشــا ع ـل ــى العـ ـب ــي ال ــوس ــط
الم ـت ــاك مـنـطـقــة الـ ـمـ ـن ــاورات ،وال ـح ــد من
تقدم ثالثي القادسية بدر المطوع ،وعيد
ال ــرشـ ـي ــدي ،وأحـ ـم ــد ال ـظ ـف ـي ــري ،ع ـل ــى أن
يستغل الدباغ ،والدالي ،وبندر السالمة،

والسنوسي الهجمات الخاطفة.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ب ـي ــن ال ـكــويــت
والفحيحيل ،يرفع أصحاب األرض فريق
الـكــويــت شـعــار ال ـفــوز عـلــى أم ــل أن يتعثر
العربي وأيضا القادسية خالل ما تبقى من
مباريات الموسم.
وكانت مباراة الفريقين قد شهدت تعادال
إيجابيا في الدور األول بثالثة اهداف لكل
فريق.
وتـ ـشـ ـه ــد ص ـ ـفـ ــوف الـ ـك ــوي ــت ج ــاه ــزي ــة
كبيرة ،وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة
اإلسباني غونزاليس أريحية كبيرة الختيار
التوليفة المناسبة.
عـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،يــأمــل الفحيحيل
مع مدربه ظاهر العدواني استعادة نغمة
االنتصارات التي غابت في أغلب
م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـم ــوس ــم
الـحــالــي ،حيث بات
الفريق مهددا بقوة
ل ـل ـه ـب ــوط م ـصــاف
أنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة
األولى.

بندر السالمة

٢٣
بنزيمة ينقذ الملكي من خسارة محرجة أمام تشلسي
ةديرجلا
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اكتفى ريال مدريد وضيفه
تشلسي اإلنكليزي بالتعادل
اإليجابي  ،١-١في المباراة التي
جمعت بينهما أمس األول
في نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

أنقذ المهاجم الدولي الفرنسي
السابق كريم بنزيمة فريقه ريال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي م ــن خ ـســارة
م ـحــرجــة أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه تشلسي
اإلنكليزي بإدراكه التعادل ،1-1
أمس األول ،على ملعب «ألفريدو
دي س ـت ـي ـفــانــو» ف ــي م ــدري ــد في
ذه ـ ــاب الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في
كرة القدم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر الدولي األميركي
كريستيان بوليسيك ( ،)14وأدرك
بنزيمة التعادل (.)29
وهو الهدف السادس لبنزيمة
في المسابقة هذا الموسم والـ71
ل ــه ف ــي تــاري ـخ ـهــا ،فـلـحــق بنجم
ال ـن ــادي الـمـلـكــي الـســابــق راوول
غــونـســالـيــس فــي الـمــركــز الــرابــع
على الئحة الهدافين التاريخيين
للمسابقة .كما هو الهدف الـ277
للمهاجم الدولي الفرنسي السابق
م ــع الـ ـن ــادي الـمـلـكــي ف ــي جميع
الـمـســابـقــات .ويـلـتـقــي الـفــريـقــان
إيابا األربعاء المقبل على ملعب
«ستامفورد بريدج» في لندن.
وفـ ـش ــل ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي فــي
الـ ـظـ ـه ــور بـ ـمـ ـسـ ـت ــواه ال ـم ـع ـهــود
وارتـ ـك ــب العـ ـب ــوه أخـ ـط ــاء قــاتـلــة
خصوصا في الشوط االول حيث
كادت شباكه تتلقى أكثر من هدف
لوال تألق حــارس مرماه الدولي
البلجيكي تيبو كورتوا.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــدم تـشـلـســي
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـن ــي ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ب ـب ـل ــوغ

زيدان:

النهائي الثالث في تاريخه بعد
عــامــي  2008عـنــدمــا خـســر امــام
م ــواطـ ـن ــه مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
بركالت الترجيح و 2012عندما
توج بلقبه الوحيد على حساب
بايرن ميونيخ االلماني بركالت
الـتــرجـيــح أي ـض ــا ،م ـب ــاراة جـيــدة
وكان األقرب الى العودة الى لندن
بفوز غال ،لكن مهاجميه تناوبوا
عـ ـل ــى إهـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـس ـه ـلــة
خصوصا األلماني تيمو فيرنر،
اضــافــة الــى تــألــق ح ــارس مرماه
السابق كورتوا.
ولـ ـ ـع ـ ــب ّتـ ـشـ ـلـ ـس ــي ب ـص ـف ــوف
مكتملة وفضل مدربه األلماني
تـ ــومـ ــاس ت ــوخ ــل الـ ـس ــاع ــي ال ــى
ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـنـ ـه ــائ ــي الـ ـث ــان ــي عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــدم ــا خ ـس ــر نـسـخــة
العام الماضي مع فريقه السابق
باريس سان جرمان امــام بايرن
ميونيخ ،إش ــراك مواطنه فيرنر
أس ــاسـ ـي ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ت ــام ــي
أب ــراه ــام والـفــرنـســي المخضرم
اوليفييه جيرو.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،وج ـ ــد الـ ـن ــادي
الملكي صعوبة كبيرة في فرض
أسـ ـل ــوب ل ـع ـبــه وس ـي ـطــرتــه على
المجريات حيث قابله الضيوف
بضغط كبير في منتصف ملعبه.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ب ـ ـ ـطـ ـ ــل اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ف ـ ـ ــي غ ـ ـي ـ ــاب قـ ــائـ ــده
س ـي ــرخ ـي ــو رامـ ـ ـ ـ ــوس وج ـن ــاح ــه
لوكاس فاسكيس والعب الوسط
الدولي االوروغوياني فيديريكو
فالفيردي بسبب االصابة ،فيما

بنزيمة نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه في مرمى تشلسي
عاد قطب الدفاع الفرنسي رافايل
فاران الى التشكيلة.

بداية قوية للبلوز
وبدأ «البلوز» المباراة بضغط
كبير على العبي ريال مدريد ولم
يترك لهم مجاال لفرض سيطرتهم،
بــل أن ــه ك ــان األخ ـطــر فــي الــدقــائــق
ال ـع ـشــريــن األول ـ ــى تــرج ـم ـهــا إلــى
هدف السبق وكان بإمكان تشلسي
تسجيل أكثر بالنظر الى االخطاء

ما يفعله كريم أمر مذهل

زيدان

كال زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد مرة أخرى المديح للفرنسي كريم
بنزيمة ،الذي أبقي على آمال فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام تشيلسي بعدما أدرك التعادل للملكي  1-1في لقاء الذهاب ،مؤكدا أن
ما يفعله في الملعب أمر «مذهل» وتوقع خوض مباراة مختلفة في لندن»
للفوز والعبور إلى النهائي.
وفي مؤتمر صحافي عقب المباراة ،قال زيدان «ما يفعله كريم مذهل ،أنا
سعيد من أجله .لست مفاجأ بما يفعله كل مباراة .أنا مع جميع الالعبين
بنفس الطريقة ،وا لـجـهــود ا لـتــي بــذ لــو هــا مؤمنين بما نفعله فــي مواجهة
تعقيدات نصف نهائي ب ــدوري األ ب ـطــال .أ نــا سعيد للجميع .نحن نتمتع
بحظوظ جيدة وعلينا الذهاب إلى لندن لتسجيل األهداف ومحاولة الفوز
بالمباراة».
ويرى المدرب الفرنسي أن «النتيجة كانت عادلة» في مباراة سيطر عليها
تشيلسي بقوة في الشوط األول وهو ما رد عليه بقوة العبوه.
وفي هذا الصدد ،قال زيدان «الشوط األول لم يكن األفضل ألننا واجهنا
صعوبات تحت الضغط ،لكن في الثاني كنا أفضل بكثير .لعبنا ضد فريق
ً
جيد جدا ويتمتع بسرعة في الهجوم».

مارسيلو :مباراة اإلياب ستكون مختلفة
قال البرازيلي مارسيلو فييرا ،مدافع ريال
مــدريــد ،بعد الـتـعــادل أم ــام تشلسي ( )1-1في
ذهــاب نصف نهائي دوري أبطال أوروب ــا ،إن
مباراة اإلياب المرتقبة ،األربعاء المقبل ،أمام
الفريق اإلنكليزي «ستكون مختلفة».
وفي تصريحات بعد المباراة التي أقيمت
ال ـثــاثــاء عـلــى ملعب ال ـفــريــدو دي ستيفانو،
ص ــرح فـيـيــرا« :لـقــد نــزلـنــا إل ــى الملعب برغبة
في فعل العديد من األمــور ،لكن لم نتمكن من
ذلك .عندما بدأنا في القيام بذلك كانت األمور

مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا .ك ـنــا نـعـلــم أن ه ــذا يـمـكــن أن
يحدث ،وأن هناك مـبــاراة أخــرى .نحن بخير،
ونعرف ما يتعين علينا القيام به .في اإلياب
سيكون األمر مختلفا».
وتابع« :نحن ال نختار إيقاع اللعب .علينا
أن نعرف كيف نتكيف مع ما هو موجود .اليوم
كانت مباراة صعبة أخرى ،لكننا بخير وهدوء،
ألننا سنلعب مباراة رائعة أخرى هناك».
وبعث مارسيلو برسالة تفاؤل للجماهير،
قائال« :ريال مدريد سيقاتل حتى النهاية».

مالك أرسنال :النادي ليس للبيع
في أعقاب االحتجاجات التي قام بها أنصار
فــريــق أرسـنــال اإلنـكـلـيــزي ،أكــد األمـيــركــي ستان
ً
كرونكي مالك النادي ،وفقا لما أعلنت مجموعته
«كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت» (كاي إس
أي) أمس األول ،أنه لن يستمع إلى أي عروض من
أجل شراء النادي اللندني.
و تـظــا هــر اآلالف مــن مشجعي «المدفعجية»
خــارج ملعب االمــارات في العاصمة لندن قبيل
مباراة فريقهم ضد ايفرتون في الدوري الممتاز

ً
الجمعة الفائت (خسروا بهدف نظيف) ،اعتراضا
ً
على مـشــاركــة نــاديـهــم الــى جــانــب  11نــاديــا من
كبار أوروبا في إطالق الدوري السوبر االوروبي
االنفصالي.
وانـ ـسـ ـح ــب أرسـ ـ ـن ـ ــال واالن ـ ــدي ـ ــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة
الخمسة االخــرى من المشروع االنشقاقي بعد
أقــل مــن  48ســاعــة على إطــاقــه بعد ضغوطات
من المشجعين ،والالعبين ،واالتحادات ،ورجال
السياسة والرعاة.

رياضة

الدفاعية للنادي الملكي وتحديدا
مارسيلو.
وأنقذ كورتوا مرماه من هدف
محقق عندما تصدى لكرة فيرنر
من مسافة قريبة اثر رأسية على
طبق من ذهب من بوليسيك (.)9
وج ـ ّـرب فيرنر حظه بتسديدة
من حافة خارج المنطقة بين يدي
كورتوا (.)10
ون ـجــح بــولـيـسـيــك ف ــي افـتـتــاح
التسجيل عندما تلقى كرة خلف
ال ـ ــدف ـ ــاع مـ ــن الـ ـم ــداف ــع االل ـم ــان ــي

انـتــونـيــو رودي ـغ ــر فـتــوغــل داخ ــل
المنطقة وراوغ كورتوا وسددها
قوية بيمناه داخل المرمى (.)14
وب ـ ـ ــات بــول ـي ـس ـيــك أول الع ــب
أمـيــركــي يـهــز الـشـبــاك فــي نصف
نـهــائــي مـســابـقــة دوري االب ـطــال،
وأصغر العب في صفوف النادي
ال ـل ـنــدنــي يـسـجــل ه ــدف ــا ف ــي دور
االربـعــة للمسابقة األم في القارة
العجوز ( 22عاما و 221يوما).
وكـ ــانـ ــت أول وأخ ـ ـطـ ــر فــرصــة
ل ـل ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي ت ـس ــدي ــدة قــويــة

مسافة قريبة داخل المرمى (.)29
وتحسن أداء النادي الملكي في
الشوط الثاني لكن دون خطورة
ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس ال ــدول ــي
السنغالي إدوار مندي ،فيما كان
تشلسي االق ــرب الــى هــز الشباك
بتسديدة ساقطة خادعة لزياش
تـصــدى لها كــورتــوا فــي توقيت
مناسب ( ،)73وركلة حرة مباشرة
لالعب نفسه من خارج المنطقة
ت ـ ـصـ ــدى لـ ـه ــا حـ ـ ـ ــارس ال ـم ــرم ــى
البلجيكي أيضا (.)79

لبنزيمة بيسراه من خارج المنطقة
المـســت الـقــائــم األي ـســر وتحولت
خارج الملعب (.)23
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح ريـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد ف ــي
إدراك الـتـعــادل اثــر كــرة عرضية
رفـ ـعـ ـه ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي م ــارس ـي ـل ــو
داخــل المنطقة فهيأها مواطنه
كــازيـمـيــرو بــرأســه ام ــام المرمى
فحولها مواطنه اآلخــر ميليتاو
بــرأســه أيـضــا إل ــى بنزيمة الــذي
هيأها لنفسه بــرأســه وســددهــا
«عـلــى الـطــائــر» قــويــة بيمناه من

توخيل :نتيجة مخيبة لآلمال
قال األلماني توماس توخيل ،مدرب تشلسي ،إن التعادل أمام ريال مدريد بهدف لمثله
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كان «نتيجة مخيبة لآلمال» بالنسبة لفريقه،
مشيرا إلى أنه كان ينبغي عليهم تسجيل هدف آخر على األقل خالل الشوط األول.
ً
وفي تصريحات عقب المباراة ،أوضح توخيل« :لقد بدأنا بشكل جيد جدا،
لكننا لم نحسن الدقة في األمتار األخيرة .كنا نستحق التقدم في الشوط
األول ،وكان يجب أن نسجل هدفا آخر على األقل».
وتابع« :لقد كان حظا سيئا بالنسبة لنا ألنهم سجلوا هدفا في شباكنا
من كرة ثابتة .لقد تلقينا هدفا من العدم .إنها نتيجة مخيبة لآلمال ،لكن
من المهم أال نفقد الثقة».
وأقر توخيل بأنه يشعر باألسف ألن فريقه حصل على راحة لمدة
يومين فقط منذ مواجهة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري
اإلنكليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
وفي هذا الصدد ،قال «لقد كنا متعبين بعض الشيء .لقد الحظنا
أن لدينا يومين فقط من الراحة .فقدنا الكثير من الكرات ،وارتكبنا
الكثير من األخـطــاء الفنية ،نأمل أن نتغلب على ريــال مدريد في
لقاء اإلياب».

ً
مارش خلفا لناغلسمان
في تدريب اليبزيغ
وافق مدرب سالزبورغ النمساوي ،األميركي جيسي
م ـ ــارش ،ع ـلــى شـ ــروط خــافــة مـ ــدرب الي ـبــزيــغ يــولـيــان
نــاغـلـسـمــان الـمـنـتـقــل فــي الـصـيــف الـمـقـبــل إل ــى بــايــرن
ميونيخ ،متصدر الدوري األلماني لكرة القدم ،وفق ما
أشارت تقارير صحافية ألمانية أمس.
ً
ورفــض مــارش ،ابــن ال ـ  47عــامــا ،المولود في والية
ً
ويسكونسون "عــرضــا مــن توتنهام هوتسبير ،وقــرر
اإلنتقال إلى اليبزيغ" ،بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".
ً
ولم تشذ "بيلد" ،إحدى الصحف األكثر إنتشارا في
ألمانيا عن نظيرتها ،فأشارت إلى أن مارش توصل إلى
"إتفاق مبدئي" مع رئيس اليبزيغ أوليفر مينتسالف.
ويعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب األميركي
ً
ً
نجما صاعدا في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من
األندية في عالم الكرة المستديرة.
ـاد يحظى
وسيتولى م ــارش اإلش ــراف على ثــالــث ن ـ ٍ
بــدعــم مــن ري ــد ب ــول فــي مـسـيــرتــه ،بـعــدمــا ك ــان أمضى
ثالثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز ،وعامين مع
سالزبورغ النمساوي.
ً
ً
كما سبق لمارش أن عمل مع اليبزيغ مدربا مساعدا
لــرالــف رانـغـنـيــك فــي مــوســم  ،2019-2018وســاهــم في
وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا ،واحتالله المركز
الثالث في الدوري.

توخيل

نتس يحسم أولى بطاقات «الشرقية»
إلى «بالي أوف»
بـ ــات ب ــروك ـل ـي ــن ن ـت ــس أول ال ـف ــرق
المتأهلة لـ ــأدوار اإلقـصــائـيــة «بــاي
أوف» فــي المنطقة الشرقية والثاني
بالمجمل بعد يوتا جــاز ،بفوزه على
مضيفه تورونتو رابـتــورز ،103-116
أمـ ــس األول ،ف ــي دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفين.
وح ـ ـ ـسـ ـ ــم ن ـ ـتـ ــس الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ال ـ ـثـ ــانـ ــي
واألربعين في  62مباراة في الدقائق
األولـ ــى مــن الــربــع األخ ـيــر حـيــن حــول
تـخـلـفــه ب ـف ــارق س ــت ن ـقــاط ال ــى تـقــدم
ب ـف ـضــل ك ـي ـفــن دورانـ ـ ـ ــت الـ ـ ــذي سجل
سبع من نقاطه الــ 17خالل هذا الربع
فــي ثــانــي م ـب ــاراة لــه بـعــد ال ـع ــودة من
اإلصابة.
وف ــي ت ـشــارلــوت ،سـجــل الـيــونــانــي
يانيس أنتيتوكونمبو  29نقطة مع 12
متابعة وقاد ميلووكي باكس لتعزيز
مــركــزه الـثــالــث فــي المنطقة الشرقية
ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى تـ ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس
.104-114
ً
وبثالثين انتصارا مقابل  31هزيمة،
ً
يحتل هورنتس حاليا المركز الثامن

جانب من مباراة نتس ورابتورز
خ ـلــف م ـيــامــي ه ـيــت وص ـي ــف الـبـطــل
( )30-32وأمام إنديانا بيسرز ()32-29
الــذي تلقى هزيمة قاسية على أرضه
أمام بورتالند ترايل باليزرز .133-112
كما لعب داميان ليالرد ( 23نقطة)
ً
وسي دجي ماكولوم ( 20نقطة) دورا
ً
أســاسـيــا فــي ه ــذا الـفــوز الكبير الــذي
ً
ً
أبقى فريقهما قريبا جــدا مــن داالس
مــافــري ـكــس الـ ـس ــادس ( )27-33ال ــذي
ً
ً
حقق بدوره فوزا كاسحا على مضيفه

غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ـ ـ ــرز 103-133
بفضل السلوفيني لوكا دونتيشتش
( 39نقطة مع  6متابعات و 8تمريرات
حاسمة).
وتجنب أوكــاهــومــا سيتي ثاندر
ً
ً
ً
رق ـ ـمـ ــا ق ـي ــاس ـي ــا س ـل ـب ـي ــا فـ ــي ت ــاري ــخ
ً
النادي ،بوضعه حدا لمسلسل هزائمه
المتتالية عند  14مباراة بعد فوزه على
مضيفه بوسطن سلتيكس .115-119

«المدفعجية» في ضيافة «الغواصة الصفراء»
األنظار نحو قمة مان يونايتد وروما في «يوروبا ليغ»

العبو أرسنال خالل تدريبات سابقة

تـصـطــدم آم ــال أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي بــإنـقــاذ
موسمه السيئ والحصول على فرصة العودة
الــى دوري األبـطــال للمرة األول ــى منذ خمسة
مواسم ،بمدربه السابق اإلسباني أوناي إيمري
الــذي ّ
يعول على تخصصه بمسابقة الــدوري
ّ
األوروب ــي «يــوروبــا ليغ» لــرد اعتباره وقيادة
فياريال الى النهائي.
ً
ويحل أرسنال اليوم ضيفا على «الغواصة
الصفراء» في ذهاب نصف النهائي وهو قابع
في المركز العاشر بالدوري الممتاز ،ما يجعله
ً
متجها نحو أسوأ موسم له في «بريميرليغ»
منذ  ،1995لكنه في الوقت ذاته على بعد ثالث
مباريات فقط من الفوز بلقبه القاري الثالث
في تاريخه والحصول على بطاقة العودة الى
دوري األبطال.
ً
والثأر أيضا هو هدف فياريال في مواجهته
مــع أرس ـنــال ال ــذي أنـهــى أهــم مـغــامــرة للفريق
اإلسباني في دوري األبطال موسم 2006-2005
حين أقصاه من نصف النهائي بفضل الحارس
األلـمــانــي يـنــس لـيـمــان ال ــذي أنـقــذ ركـلــة جــزاء
فــي الــوقــت القاتل لألرجنتيني خــوان رومــان
ريكيلمي في اإلياب لو دخلت المرمى الضطر
الفريقان الى خوض التمديد.

ك ـمــا أن الـ ـف ــوز بـلـقـبــه الـ ـق ــاري األول عـلــى
اإلط ـ ــاق ،س ـي ـكــون م ـف ـتــاح ف ـي ــاري ــال الــوحـيــد
للمشاركة في دوري األبطال الموسم المقبل
بـسـبــب م ــرك ــزه ال ـســابــع ال ـحــالــي ف ــي الـ ــدوري
المحلي ،بفارق  21نقطة عن إشبيلية الرابع
قبل خمس مراحل على انتهاء الموسم.
ً
ورأى إيمري أن «هناك تاريخا بين الفريقين
(بسبب نصف نهائي دوري األبطال عام .)2006
وستكون مواجهة رائعة بغض النظر عن كوني
دربت هناك (في أرسنال) منذ فترة وجيزة».

مان يونايتد وروما
وفــي الـمـبــاراة الثانية ضمن دور األربـعــة،
يسعى المدرب النروجي أولي غونار سولشاير

الى إنهاء عقدته مع الدور نصف النهائي الذي
انتهى فيه مشواره أربع مرات سابقة في جميع
الـمـســابـقــات مـنــذ تــولـيــه االش ــراف عـلــى ممثل
إنكلترا اآلخر مانشستر يونايتد.
وتوقف مشوار «الشياطين الحمر» عند دور
األربعة مرتين في مسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية المحترفة ،ومرة في كل من «يوروبا
ليغ» وكأس إنكلترا.
ً
ً
ويأمل سولشاير أن يقطع شوطا كبيرا نحو
التخلص من هذه العقدة حين يلتقي يونايتد
على أرضــه مــع روم ــا ،ممثل إيطاليا الوحيد
المتبقي عـلــى الـســاحــة الـقــاريــة ،فــي مواجهة
ً
تعيد دوما الى األذهان االنتصار الكاسح الذي
حققه «الشياطين الحمر» على نادي العاصمة
اإليطالية  1-7عام  2007في إياب ربع نهائي

موعد المباراتين
التوقيت

الفريقان

القناة

10:00

مانشستر يونايتد  -روما

beINSPORTS PR1

10:00

فياريال  -ارسنال

beINSPORTS PR2

دوري األبطال ،بعدما خسر الفريق اإلنكليزي
ً
ذهابا .2-1
وي ـب ـحــث يــونــاي ـتــد الـ ــذي ت ــواج ــه ب ـعــد ذلــك
ال ـفــوز الـتــاريـخــي مــرتـيــن مــع روم ــا فــي دوري
األبطال (دور المجموعات موسم 2008-2007
ً
حيث فاز ذهابا  - 1صفر ثم تعادال  1-1وربع
نهائي الموسم ذاته حيث فاز ذهابا - 2صفر
فــي إيـطــالـيــا وإي ــاب ــا  - 1ص ـفــر) ،عــن تتويجه
األول منذ عام  2017حين أحرز لقب «يوروبا
ليغ» بالذات.
ً
وخــافــا لـيــونــايـتــد الـضــامــن مـشــاركـتــه في
دوري األبطال الموسم المقبل نتيجة مركزه
ً
الثاني في الدوري الممتاز ،يعول روما كثيرا
على الفوز بلقب «يوروبا ليغ» من أجل أن يكون
بين أندية النخبة الموسم المقبل ألنه يحتل
ً
حاليا المركز السابع في الدوري اإليطالي.
والفوز باللقب الشهر المقبل في غدانسك
ي ـش ـك ــل الـ ـف ــرص ــة األفـ ـ ـض ـ ــل لـ ـف ــري ــق ال ـ ـمـ ــدرب
البرتغالي باولو فونسيكا من أجل المشاركة
القارية الموسم المقبل ألنه يتخلف عن جاره
التسيو السادس بفارق  6نقاط مع بقاء خمس
ً
مراحل على ختام الموسم واألخير يملك أيضا
مباراة مؤجلة.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قنبلة قديمة تجلي آالف األلمان
أبطل خبراء المفرقعات
مفعول قنبلة من مخلفات
ا لـحــرب العالمية الثانية
تم اكتشافها خالل أعمال
بـ ـ ـن ـ ــاء فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة بـ ــون
األلمانية.
وأعلنت المدينة ،أمس،
أن نـ ـح ــو  5000شـخــص
اض ـ ـ ـطـ ـ ــروا إل ـ ـ ــى م ـ ـغـ ــادرة
م ـ ـ ـنـ ـ ــازل ـ ُـ ـهـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة
نـصــف قـطــرهــا  500متر.
وب ــدأ ال ـخ ـبــراء فــي إبـطــال
م ـف ـع ــول ال ـق ـن ـب ـلــة ال ـل ـي ـلــة
ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة ،وان ـت ـهــى
األم ــر فــي حــوالــي الساعة
الواحدة والنصف صباح
أمس ،ثم تمكن السكان من
العودة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـث ـ ـ ــور عـ ـل ــى
القنبلة ،التي يبلغ وزنها
ً
 250كيلوغراما ،بعد ظهر
أمس األول في منطقة حي

َّ
أين العلة؟!

لـيـنـجـســدورف ،وتسببت
فــي عملية إج ــاء واسعة
النطاق استمرت ساعات،
وفق بيانات المدينة.
واحتاج العديد من كبار
الـســن إل ــى الـمـســاعــدة في
مغادرة منازلهم .وإضافة
إلـ ــى ذل ـ ــك ،كـ ــان ه ـن ــاك 33
ً
ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــر
ا لـصـحــي ،بسبب جائحة
ك ــورون ــا ،وت ــم نقلهم إلــى
مـ ـ ـك ـ ــان آمـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـفـ ــرديـ ــن.
وش ــارك فــي المهمة أكثر
ً
م ــن  150فـ ـ ــردا م ــن رج ــال
اإلطفاء وخدمات اإلسعاف
والشرطة.
(د ب أ)

شبح لينكولن يظهر بمؤتمر صحافي
ف ـ ـ ــي واقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة طـ ــري ـ ـفـ ــة،
َّ
ـط ــل ص ــري ــر م ـ ـ ّ
ـدو ،أمــس
عـ
ً
ً
األول ،مــؤ ت ـمــرا صحافيا
لـلـمـتـحــدثــة ب ــاس ــم الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض جـ ـي ــن ب ـس ــاك ــي،
التي أرجعت الحادث إلى
"شبح" الرئيس األميركي
الـ 16أبراهام لينكولن.
وذكـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــوق ـ ــع سـ ـك ــاي
نـ ـي ــوز ،أم ـ ــس ،أن بـســاكــي
ك ــان ــت تـجـيــب ع ــن أسـئـلــة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
المؤتمر الدوري في البيت
األب ـيــض حينما أجـبــرهــا
صوت ّ
مدو يشبه الصرير
على التوقف عن الحديث،
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــور ع ـلــى
م ـص ــدره ،ورف ـع ــت رأسـهــا
إلى اليسار وأعلى ،لكنها
ل ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن م ـ ــن ت ـح ــدي ــد
مصدر الصوت.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــي
الحاضرين إلى عدم الفزع،

الله بالنور

م ـش ـيــرة إلـ ــى أن "ال ـس ـقــف
ل ــن ي ـس ـقــط" ،ورج ـح ــت أن
مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل ربـ ـ ـم ـ ــا س ـب ـبــه
أن "ش ـبــح لـيـنـكــولــن" كــان
يـتـجــول فــي أروقـ ــة البيت
األبيض.
وبـعــد انـتـهــاء المؤتمر
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـفـ ـ ــت
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادث ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــار
اه ـت ـم ــام وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
ورواد م ــواق ــع ال ـتــواصــل،
بـ"المخيف بعض الشيء".

أعـلــن عـلـمــاء اآلث ــار اكـتـشــافـهــم ،فــي كهف
 Wonderwerk Caveبجنوب إفريقيا ،أقدم
م ـس ـكــن م ـس ـقــوف ألس ــاف ـن ــا ،وأدلـ ـ ــة قــديـمــة
الس ـت ـخ ــدام ـه ــم الـ ـ ـن ـ ــار ،وط ـ ـقـ ــوس ح ـيــات ـهــم
الروحية.
وأشـ ـ ــارت مـجـلــة Quaternary Science
 ،Reviewsفــي تـقــريــرهــا ال ــذي ن ـشــره موقع

روسيا اليوم ،أمــس األول ،إلــى أن طــول هذا
الكهف أكثر من  140مترا ،ويدرسه العلماء
منذ فترة طويلة ،حيث عثروا فيه على أدوات
حجرية وآثار أخرى للنشاط البشري ،لكنهم
لم يعثروا على أي رفــات للبشر .وقــد يكون
السبب سهولة وصول الحيوانات المفترسة
والحيوانات التي تأكل الجثث إلى الكهف.

إعالنات سجائر للصغار على «فيسبوك»
أصبح عمالق شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي "ف ـي ـس ـب ــوك" يـسـمــح
للمعلنين بــاسـتـهــداف األط ـفــال،
عبر حمالت يفترض أن تخصص
في األصل للكبار بشكل حصري.
ون ـقــل مــوقــع س ـكــاي ن ـيــوز عن
صـحـيـفــة غ ــاردي ــان الـبــريـطــانـيــة
قولها إنه أصبح بوسع الشركات
ت ــوج ـي ــه إعـ ــانـ ــات لـمـسـتـخــدمــي
"فيسبوك" ،ممن تقل أعمارهم عن

معظم اآلراء تتجه نحو "عدم التعاون"...
أي حل مجلس األمة وإعادة االنتخابات...
أي أن ـنــا سـنـبــدأ مــن الـصـفــر ،ونـتـجــه بـخـطــوات
ً
بطيئة إلى موقع ال يختلف أبدا عما هو عليه الحال
اآلن ،إن لم يكن أسوأ!
المرشح هو المرشح...
والناخب هو الناخب...
وال ـح ـك ــوم ــة ،وإن ت ـبــدلــت الـ ــوجـ ــوه ،ه ــي نفس
الحكومة ونفس التوجه...
أي أن كل ما حولنا ينذر بالشؤم ،وليس هناك
تفاؤل على أي صعيد...
ً
االقـ ـتـ ـص ــاد ل ـي ــس مـ ـسـ ـتـ ـق ــرا ،وال ـت ـع ـل ـي ــم ك ــذل ــك،
ً
والخدمات لم تتحسن ،بل ازدادت سوء ا...
مازلنا نــدور في نفس الــدائــرة المغلقة ،وليس
لدينا منفذ نتنفس من خالله...
الـكــل حــائــر ،والـكــل مجبر على قـبــول مــا تمليه
الحكومة ،والحكومة لــم يعد لديها شــيء جديد
لتمليه علينا ،غير إرضاء ات هنا وهناك ،وتمنيات
ال قدرة لديها لتنفيذها...
هل يعلم أي مفكر سياسي ما هي علتنا؟!
ال أعتقد ذلك ،وهناك أسباب...
علتنا الرئيسية هــي أننا ندعي أننا مجتمع
ديمقراطي ،وفي نفس الوقت نستسلم لدكتاتورية
واضحة ،وليس هناك من يريد أن ينتشلنا من
ذلك!

أقدم منزل بالعالم عمره مليون عام

ً
 13عاما ،تتحدث عن سلع ،مثل:
السجائر والكحول وأدوية خسارة
ً
الوزن ،فضال عن المقامرة.
ويمكن نشر مثل هذه اإلعالنات
مقابل مبلغ زهـيــد ،ال يتجاوز 3
دوالرات.
وق ــال ــت م ـج ـمــوعــة ض ـغ ــط فــي
أستراليا تنتقد عمالقة اإلنترنت،
إن ـه ــا أط ـل ـقــت ص ـف ـحــة تـجــريـبـيــة
لمعرفة الخيارات اإلعالنية التي

يــذكــر أن ــه ف ــي ع ــام  2008اسـتـنـتــج فــريــق
مــن عـلـمــاء اآلثـ ــار ،بــرئــاســة مــايـكــل ت ـشــازان،
من جامعة تورونتو ،أن عمر األدوات التي
عثر عليها في هــذا الكهف حوالي مليوني
عــام ،وهــذا بحد ذاتــه ليس أمــرا فــريــدا ،ألنه
سبق أن اكتشف علماء اآلثــار أدوات عمرها
 2.6مليون عام ،وأخرى عمرها  3.4ماليين،
لكن لم يكتشفوا في أي كهف مثل هذا العدد
الكبير من القطع األثرية القديمة.
ويـ ـتـ ـض ــح م ـ ــن ه ـ ـ ــذا أن أس ـ ـ ـ ــاف ال ـب ـش ــر
البعيدين استخدموا قبل مليوني عام مثل
هذه المالجئ للسكن ،ويتيح عمر هذه القطع
االفتراض بأن إنسانا استخدمها في حياته
اليومية عاش قبل جنس إنسان .Homo
لكن العديد من الخبراء شككوا حينها في
استنتاجات فريق تشازان ،بيد أن فريقا آخر
من علماء اآلثار يضم مايكل تشازان أيضا
أجرى دراسة مفصلة جديدة لطبقات الكهف،
واتـضــح أن عمر القطع األثــريــة ،الـتــي عثر
عليها في كهف واندرويرك  ،1.77-193مليون
عـ ــام ،وأن ه ــذه األدوات صـنـعــت ف ــي نفس
الكهف ،ولم تجرفها المياه من مكان آخر.

د .ناجي سعود الزيد

عودة القط الضال لصاحبه
كشفت قناة "كيرو "7عن ّ
لم شمل القط "سيد" بمالكه في
تكساس ،بعد أربــع سنوات ،حيث هرب "سيد" أثناء انتقال
مالكه شريف يلتون إلى والية تكساس األميركية.
وأشارت القناة إلى أن يلتون ،مالك القط ،بحث عن الحيوان
األليف لمدة عام ونصف العام دون أن يعثر عليه.
وقالت القناة ،في خبرها الــذي نقله موقع روسيا اليوم،
أمس ،إن موظفي مأوى الحيوانات اإلقليمي في مقاطعة تيلر
ً
بوالية كولورادو وضعوا في أبريل الجاري فخا لإلمساك بقطة
أخرى هاربة ،لكن تم القبض على القط "سيد".
وأظهرت الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها ،أن "سيد"
ً
كان مــزودا بشريحة إلكترونية ،وعبر المعلومات المخزنة
على الشريحة تم التعرف على هوية المالك الحقيقي وإعادة
القط إليه.
وقال موظفو المأوى في "فيسبوك"" :سيد ومالكه في غاية
ً
السعادة ،ألنهما معا مرة أخــرى" .كما نشروا مقاطع فيديو
ُ
تظهر لقاء "سيد" بمالكه.

يتخرج في الجامعة قبل الثانوية
استغل طفل يبلغ  12عاما
فترة التوقف عــن الــذهــاب إلى
المدرسة خالل جائحة كورونا،
في تلقي بضعة فصول دراسية
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـك ـن ـت ــه م ـ ــن ض ــرب
عصفورين بحجر واحد.
وبعد عام واحد فقط ،يستعد
مايك ويمر ،وهو من سالزبوري
فــي واليــة كارولينا الشمالية،
للتخرج في المدرسة الثانوية

يوفرها "فيسبوك" ،من خالل مدير
اإلعالنات (.)Ads Manager
وأظـ ـه ــرت ال ـقــائ ـمــة اإلعــان ـيــة
حظر إعالنات السجائر والكحول
والـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــار م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
األش ـخــاص الــذيــن تـقــل أعـمــارهــم
ً
عن  18عاما ،لكن القائمة نفسها
ال تمنع المعلنين مــن استهداف
األطفال في حال أبرزوا اهتمامهم
بهذه السلع.

والكلية في األسبوع نفسه.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــوق ـ ــع س ـ ـك ـ ــاي نـ ـي ــوز
أمـ ــس إن وي ـم ــر أك ـم ــل  4س ـنــوات
دراسـ ـي ــة ف ــي ع ــام واح ـ ــد ،سـنـتــان
فــي الـمــدرســة الـثــانــويــة ومثلهما
في الجامعة ،وسيتخرج في كلية
"روان كاباروس المجتمعية" في
 21مايو ،وفي المدرسة الثانوية
بـ"أكاديمية كونكورد" في  28مايو.
وأش ــار الموقع إلــى أن الطالب

"الـ ـن ــابـ ـغ ــة" ك ـ ــان ي ـت ـل ـقــى ف ـصــوال
دراسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــزدوج ـ ــة ،وأدرك أن ــه
ب ــال ــوت ـي ــرة ال ـت ــي ي ـس ـيــر ب ـهــا كــان
ي ـح ـتــاج ف ـقــط إل ــى ع ــدد قـلـيــل من
ال ـف ـص ــول ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى درج ــة
الزمالة الجامعية بعد تخرجه في
المدرسة الثانوية.
وي ـه ـت ــم ويـ ـم ــر ب ــال ــروب ــوت ــات،
ويـ ـق ــول إن ـ ــه "رجـ ـ ــل ال ــري ــاض ـي ــات
والعلوم".

وفيات

المريخ ...باأللوان

آمنة أحمد اليوسف

 83عاما ،شيعت ،ت99966959 ،66037887 ،66545451 :

فتحية إبراهيم مال عباس البلوشي

 65عاما ،شيعت ،ت55123425 :

عبدالرحمن صالح علي الشايع

 77عاما ،شيع ،ت55555191 :

غنيمة أحمد يوسف الفهد

 71عاما ،شيعت ،ت97222027 :

سليمان عيسى أحمد العطالله

 40عاما ،شيع ،ت99776784 ،66190203 :

محمد رضا حسين اليوسفي

 73عاما ،شيع ،ت99373428 ،99702935 :

أحمد صالح محمد المكيمي

 85عاما ،شيع ،ت97100601 ،99072544 :
فاطمة راشد عجيل العنزي زوجة مطر عودة عجيل
 54عاما ،شيعت ،ت66875656 ،55170907 :

عبدالرزاق محمد صالح العدساني

 85عاما ،شيع ،ت99746930 ،99803377 :

عبدالرسول عبدالجبار متروك المتروك

 64عاما ،يشيع العاشرة من صباح اليوم ،ت97941196 ،99811202 :

مواعيد الصالة
شــاركــت وكــالــة نــاســا أول ص ــور جــويــة ملونة
لسطح المريخ التقطتها المروحية "إنجينويتي"
خالل رحلتها الثانية الناجحة عبر الغالف الجوي
للمريخ.
ُ
وال ــتـ ـقـ ـط ــت ال ـ ـصـ ــور ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ف ـي ـم ــا كــانــت
ّ
ً
المروحية تحلق على ارتفاع  17قدما فوق السطح،
ً
أثناء تحركها بعيدا عن "بيرسيفيرانس" ،لكنها
تمكنت من التقاط عالمات إطارات العربة الجوالة.
ُ
وأخ ـ ــذت ال ـص ــور الـمـلــونــة بــاس ـت ـخــدام كــامـيــرا

"إنـجـيـنــويـتــي" عــالـيــة ال ــدق ــة ،ال ـتــي تـحـتــوي على
مستشعر  3120 × 4208بكسل ،حيث أشار الجهاز
إلى  22درجة أسفل األفق.
وأوضحت "ناسا" ،في بيان نقله موقع روسيا
ال ـي ــوم ،أم ــس األول ،أن "ال ـص ــورة ،بــاإلضــافــة إلــى
الشكل الداخلي الذي ُيظهر لقطة مقربة لجزء من
المسارات الخاصة بمركبة (بيرسيفيرانس) على
ُ
المريخ وخصائص سطحه ،تظهر فائدة استكشاف
تضاريس المريخ من منظور جوي".

ودخلت "إنجينويتي" التاريخ ألول مرة في 18
أبريل ،عندما أصبحت أول مروحية ُيتحكم بها
تطير على كوكب آخر فيما تعتبره ناسا "لحظة
األخوين رايت".
ً
وأقلعت الساعة  3:34صباحا بالتوقيت الشرقي
إل ــى ارت ـفــاع  10أق ــدام فــي ال ـه ــواء ،وحــافـظــت على
تحليق ثابت لمدة  30ثانية ،قبل أن تهبط وتالمس
مرة أخرى سطح المريخ .وقالت "ناسا" إنها أمضت
 39.1ثانية في الطيران.
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ً
ً
ً
ويمثل الطيران على المريخ تحديا خاصا ،نظرا
لحقيقة أن غالفه الجوي يمثل  1في المئة فقط من
الغالف الجوي على مستوى األرض.
وهذا يعني أنه من أجل الطيران ،يجب أن تكون
ً
المروحية خفيفة ج ــدا ،وت ــدور شفراتها بسرعة
كبيرة لترتفع .ولرحلة االختبار ،تــدور الشفرات
 2500دورة في الدقيقة ،ما يسمح لها بالتحليق
على ارتفاع  10أقدام عن السطح.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:42

العظمى 34

الشروق

05:08

الظهر

11:45

العصر

03:21

المغرب

06:23

العشاء

07:47

الصغرى 21
ً
أعلى مد  01:36صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:45ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:24صب ــاحـ ـ ــا
 08:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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