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داخل العدد

محمد المنصور« :الناموس» شكل
إلنتاج التلفزيوني ص 11
جديد في ااإلنتاج

«اإلرادة» تنادي بحماية المرأة
ً

انتفاضة نسائية تضامنا مع ضحية «صباح السالم» ...وتحذيرات من عودة «وأد اإلناث»
وس ــط سـحــابــة قــاتـمــة شكلتها الف ـتــات َ«مــن
الـتــالـيــة؟» ،اتشحت ســاحــة اإلرادة مـســاء أمس
ً
ً
بالسواد حزنا واستنكارا وثورة يمألها األنين
على طعنات الغدر النافذة التي سددها مواطن
م ـت ـهــور ب ــا أدن ـ ــى ش ـف ـقــة إلـ ــى ال ـم ــواط ـن ــة فــرح
حـمــزة ،فــي منطقة صباح السالم ،أمــس األول،
ل ـتــودع ال ـح ـيــاة ُ ،وعـلــى فمها ت ـســاؤل ُم ــر «بــأي
ذنب ق ِتلت؟!».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ط ـ ـغـ ــت
عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـظـ ــاهـ ــر ال ـ ـحـ ــزن
ً
وال ـ ـب ـ ـكـ ــاء تـ ـ ــأثـ ـ ــرا ب ـت ـلــك
ال ـ ـج ـ ــري ـ ـم ـ ــة الـ ـبـ ـشـ ـع ــة
وال ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة األل ـ ـي ـ ـمـ ــة،
طــا لــب المحتشدون
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالق ـت ـص ــاص من
المجرمين لوضع
حـ ـ ـ ــد ل ـ ـم ـ ـثـ ــل ت ـل ــك
الجرائم ،وأخذ
حق 02

محمد الجاسم

●

أكــد وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية وزيــر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
شــايــع ال ـش ــاي ــع ،أن ال ـم ـشــاريــع اإلسـكــانـيــة
وال ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـمـ ـب ــرم ــة ب ـش ــأن ـه ــا وال ـ ـجـ ــاري
تنفيذها ،لم تتأثر بإعالن الحكومة العجز
في الميزانية.
وقال الشايع ،في رده على سؤال للنائب

سيرة
جانب من اعتصام ساحة اإلرادة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

موافقات واعتمادات الجهات المعنية على
ً
مخططات خدمات هــذه البنية ،فضال عن
متابعة تنفيذ ا لـجـهــات المعنية للبرامج
الزمنية إلزال ــة المتبقي مــن الـعــوائــق على
أرض المشروع.
وعن مشروع جنوب صباح األحمد ،قال
الشايع ،إنه ستتم المباشرة بتنفيذ أعمال
بنيته التحتية وا لـطــرق الرئيسية ،و جــار
الحصول على موافقات واعتمادات 02

ً
 122استجوابا قدمت منذ بدء الحياة البرلمانية  8منها فقط لوزراء الصحة

الخالد :نجني ثمار التخطيط والتدريب وقت األزمات

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر تـ ــربـ ــويـ ــة
أن ال ـت ــواج ـي ــه ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـمــواد
ال ــدراس ـي ــة األس ــاس ـي ــة الــداخ ـلــة
ف ــي اخ ـت ـب ــارات ال ـص ــف الـثــانــي
عشر بقسميه العلمي واألدبــي

صباح الخالد يتسلم هدية تذكارية من الناصر خالل زيارته «قوة اإلطفاء»
قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،إن «الحرس
ً
الوطني مشهود له بالكفاءة العالية في القيام بمسؤولياته» ،مؤكدا
أن «ذلك نتيجة تخطيط وتدريب وجدنا ثمارهما أثناء األزمات».
وأضاف سموه ،في كلمته خالل زيارته الحرس ،وقوة اإلطفاء
العام ،أن االستجابة السريعة ألي طارئ أمر مشهود لـ «اإلطفاء».
من جهته ،أعلن وكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي ،أن
ً
طائرات «الكاركال» الفرنسية ستدخل الخدمة  25الجاري ،مشيرا
إلى إطالق اسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد على القاعدة
الجوية بمعسكر سمو الشيخ سالم العلي.
٠٣

وال ـت ـع ـل ـيــم ال ــدي ـن ــي ان ـت ـهــت من
إعـ ـ ـ ـ ــداد نـ ـ ـم ـ ــاذج االمـ ـتـ ـح ــان ــات
الـ ـمـ ـق ــررة ،م ــوض ـح ــة أن بـعــض
المواد وضع لها  7نماذج لكل
اختبار.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة»،
إن الـتــواجـيــه وضعت 02

اقتصاديات

مكاسب متفاوتة
لمؤشرات البورصة
والسيولة 45.5
مليون دينار
٠٨

٠٨

الوزان :نتائج
«ميزان» أثبتت
مرونة أعمالها
وتنويعها

البحر :قدرات
«الوطني» الرقمية
تضمن استمرار
تفوقه
٠٩

١٠

وإسرائيل
إيران
بين
مفاعالت»
«حرب
ُ
ً

صاروخ بتوقيع طهران أط ِلق من سورية على منطقة مفاعل «ديمونا» بعد  11يوما من هجوم نطنز
• «فيلق القدس» يزعم استخدام «درون» للتشويش على الرادارات ...وتل أبيب تحقق بفشل «منظومة حيتس»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بـعــد «ح ــرب الـسـفــن» ال ـتــي ت ـهــدد الـمــاحــة في
الممرات المائية االستراتيجية ،يبدو أن إسرائيل
وإيران قد دخلتا في «حرب مفاعالت نووية» ،قد
تـكــون أخـطــر بمئات ال ـمــرات مــن طــوربـيــد ُيطلق
عـلــى سفينة هـنــا ،أو لـغــم بـحــري يصيب ناقلة
نفط هناك.

ً
ً
واختار اإليرانيون توقيتا مثاليا للرد بعد 11
ً
يوما من الهجوم اإلسرائيلي على منشأة نطنز
النووية ،ففي حين كان مفاوضو الــدول الكبرى
وإيران يعودون إلى عواصمهم لتقييم ما جرى في
التي تهدف إلى إحياء االتفاق النووي،
المحادثات ُ
سقط صاروخ أطلق من سورية في منطقة مفاعل
ديمونا النووي اإلسرائيلي في صحراء النقب،
وذلــك بعد ساعات من انفجار مريب في مصنع

عون يخوض معركة ثالثية :سأحكم بحكومة أو من دونها
●

بيروت -منير الربيع

في جوهر ممارسته السياسية ،يعتمد
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة مـيـشــال
عـ ــون نـقـطـتـيــن أســاس ـي ـت ـيــن ت ـت ـكــامــان
ً
فيما يخص الحكم والحكومة ،واضعا
المعادلة التالية« :إما أن تتشكل حكومة

كما أريد وأحكم من خاللها ،أو سأحكم
كما أريد من دون حكومة».
هذه العبارة المفتاحية ّ
تعبر بوضوح
عن تفكير عون ،وقد ظهرت بوضوح في
ثالث خطوات شهدتها الساعات األخيرة؛
الخطوة األولىُ :مضيه في توفير الدعم
والـغـطــاء السياسي والـعـسـكــري الكامل

١٣

سيرة

معظم األسئلة موضوعية إلنجازها في وقت أقل
فهد الرمضان

«كورونا»
يطفئ بريق النجمة
الكبيرة في مستشفى
العزل

05

«التربية» أعدت  7نماذج لالختبارات الورقية

أسواق المال
تنظم التداول
بالهامش

حكاية أديب

١٢

د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ،وال ـ ــذي حصلت
«ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة م ـنــه :إن مـشــروع
ً
جنوب مدينة سعد العبدالله ،وفقا لخطة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة
المالية  ،2022/2021سيبدأ تنفيذ أعمال
بنيته التحتية وا ل ـطــرق الرئيسية ،إذ تم
االنتهاء من أعمال تصميم الطرق ،وخدمات
هذه البنية ،وإعــداد مستندات الطرح لها،
ً
ً
موضحا أنــه يجري حاليا الحصول على

●

•

الماغوط يتغلغل في
«وادي المسك» ليفضح
الواقع العربي

الشايع :المشاريع اإلسكانية لم تتأثر بعجز الميزانية إطالق اسم ولي العهد على قاعدة «الحرس»
«االئتمان» :نعم طلبنا زيادة رأسمالنا ...وقدرتنا على االقتراض محدودة الجوية ...و«الكاركال» في الخدمة بعد ٍغد
محيي عامر

في رمضان
ةديرجلا

للقاضية غــادة عــون ،فــي اقتحام شركة
«م ـك ـت ــف» ل ـت ـحــويــل األمـ ـ ـ ــوال .وال ـخ ـطــوة
الثانية :دعوته إلى عقد اجتماع أمني في
قصر بعبدا برئاسته ،لمواكبة ومتابعة
هذه القضية.
أمــا الخطوة الثالثة فكانت من خالل
زي ـ ــارة رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي 02

صــواريــخ إســرائـيـلــي ،ان ـفــردت «ال ـجــريــدة» بنشر
معلومات مــن مصدر فــي «فيلق الـقــدس» الــذراع
الخارجية للحرس الثوري ،تفيد بأن طهران وراءه.
وفــي رواي ـتــه عــن ال ـحــادث ال ــذي يثير مخاطر
م ــن دور إســرائ ـي ـلــي يـسـتـهــدف م ـفــاعــل بــوشـهــر
اإليراني ،قال الجيش اإلسرائيلي ،إن الصاروخ
أرض -جو ،وسقط في مكان مفتوح
من طراز ُ SA 5
طلق من سورية ،ولم يسفر عن
بمنطقة النقب ،وأ ِ

ً
ً
أي أضرار ،مضيفا أنه فتح تحقيقا لمعرفة كيف
تمكن ال ـص ــاروخ مــن ت ـجــاوز الــدفــاعــات الجوية
اإلسرائيلية بما فيها «منظومة حيتس».
وكان الجيش اإلسرائيلي قال ،في وقت سابق،
منها
إن ــه رد بـقـصــف ال ـب ـطــاريــات ال ـتــي ًان ـط ـلــق ً ُ
الصاروخ ،وذكرت دمشق أن ضابطا سوريا ق ِتل
خالل القصف.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش 02

فخري مديرًا لمهرجان
األغنية السورية للمرة
الثانية

١٤

ألف ليلة وليلة

ذات الدواهي تحتال
لقتل الملك عمر النعمان

١٥

جريمة

ليلة القبض على
قتلة «فتاة المعادي»
العشرينية

١٦

مسك وعنبر

الصين تهدد أستراليا بعد إلغائها
ً
اتفاقا ضمن «الحزام والطريق»
صيني قــد يتكرر
فــي سلوك ّ
مع دول أخرى َوقعت اتفاقيات
فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام
والـ ـط ــري ــق» ال ـع ـم ــاق ــة ،ه ـ ـ ّـددت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،أم ـ ــس،
نظيرتها األسترالية بـ«إجراءات»
لـ ـ ــم ت ـ ــذك ـ ــره ـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا 02

تخصيص مقر دائم
لجمعية الفنانين الكويتيين

١٧

ةديرجلا

•
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الثانية

ً
الخالد يستقبل سفير قبرص مودعا

األمير :تفجير «كويتة»
إرهاب ينافي الشرائع

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،سمو الشيخ صباح
الـخــالــد ،فــي قصر السيف،
أمـ ــس ،سـفـيــر ق ـبــرص لــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ش ـ ـ ــار االم ـ ـبـ ــوس
حادجيسافاس ،بمناسبة
انتهاء مهام عمله.

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية د .عارف علوي ،أعرب فيها
سموه عــن خالص تعازيه وص ــادق مواساته بضحايا التفجير
اإلرهابي الذي وقع في ساحة موقف السيارات في فندق سيرينا
بمدينة كويتة عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني ،وأسفر عن
سقوط عــدد مــن الضحايا والمصابين ،راجـيــا سموه للضحايا
الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
وأكــد سموه استنكار الكويت وإدانـتـهــا الـشــديــدة لهذا العمل
اإلرهــابــي اآلثــم الــذي استهدف أرواح األبــريــاء اآلمنين والمنافي
لجميع الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
رئيس الوزراء مستقبال السفير القبرصي

الجابر :فخورون بجهود قواتنا البرية
تفقد القوات بالمنطقة الشمالية وشاركهم طعام اإلفطار

الشايع يعدل الئحة الرعاية السكنية الخاصة بالطلبات
التعديل يتضمن جواز طلب سكن للمطلقة واألرملة ذات االبن الوحيد البالغ بشروط
●

الجابر خالل زيارة القوة البرية في المنطقة الشمالية

●

محمد الشرهان

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر ال ـق ــوة ال ـبــريــة بالمنطقة
الشمالية ،ورافـقــه خــال الــزيــارة رئـيــس األرك ــان
العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ،ونائب
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن فهد
الناصر ،وعدد من كبار قادة الجيش.
وك ــان فــي استقبال الـجــابــر لــدى وصــولــه آمر
القوة البرية العميد الركن محمد الظفيري وعدد
م ــن ق ـي ــادات ال ـق ــوة ،حـيــث ت ـن ــاول ال ــوزي ــر مــأدبــة
اإلفطار مع العسكريين من منتسبي القوة.
ووج ـ ــه ال ــوزي ــر كـلـمــة إل ـي ـهــم ،ن ـقــل خــالـهــا
تحيات وتهاني سمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نواف األحمد وسمو
ولي عهده الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة

local@aljarida●com

حلول شهر رمضان المبارك.
وعبر الوزير في كلمته عن سعادته بوجوده مع
منتسبي القوة البرية ومشاركتهم مأدبة االفطار،
ً
مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها
رجال القوات المسلحة.
وأعرب عن فخره واعتزازه بما يقومون به من
جهود وعمل متواصل دؤوب في سبيل حماية
الوطن الغالي وحفظ أمنه واسـتـقــراره وسالمة
أراضيه.
ودعا منتسبي القوة البرية إلى مواصلة البذل
وال ـع ـطــاء لـخــدمــة ه ــذا ال ــوط ــن ال ـم ـع ـطــاء ،ســائــا
المولى عز وجل أن يديم نعمة األمن واألمان على
بلدنا الحبيب وأن يعيد شهر رمضان المبارك
عليه وعلى شعبه بالخير واليمن والبركات في
ظــل الـقـيــادة الحكيمة لسمو أمـيــر الـبــاد القائد
األعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده.

محمد جاسم

أص ـ ــدر وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــرانــي
وزير الدولة لشؤون البلدية شايع
ً
ً
الشايع ،قرارا وزاريا بتعديل بعض
أح ـك ــام الئ ـحــة ال ــرع ــاي ــة السكنية
ال ـخــاصــة بــالـطـلـبــات اإلسـكــانـيــة،
ح ـيــث تـضـمـنــت الــائ ـحــة إضــافــة
فقرات وبنود ،أبرزها جــواز طلب
سكن للمطلقة واألرملة الكويتية
الـتــي لديها اب ــن وحـيــد بــالــغ سن
الرشد بشرط ،أال يكون أي منهما
ً
م ـش ـت ــرك ــا فـ ــي ت ـخ ـص ـيــص بــديــل
سكني ،فــإذا تــزوج االبــن أضيفت
زوجته وأبناؤه إلى التخصيص،
وإذا تزوجت األم يلغى الطلب ،أما
إذا تــزوجــت األم بعد زواج ابنها
فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته
وتحسب أولويته من تاريخ زواجه.
وأضافت الالئحة أحقية إعادة
صــرف الـبــدل لمن سبق أن أوقــف
عنهم بسبب استبدالهم أو تنازلهم
ً
عن بدائل سكنية ،وذلك اعتبارا من
ً
أول الشهر الثاني ،فضال عن جواز
دمج عدد بطاقات القرعة في بطاقة
واحــدة ويحدد القطاع المختص
هذا العدد لكل توزيعة حسب نوع
البديل السكني ،عالوة على إضافة
مدينة جابر األحمد ضمن الجدول
الخاص بالشقق الحكومية الملحق

بالئحة الرعاية السكنية ،على أن
تكون قيمة االيـجــار  10في المئة
من الدخل الشهري بحد ادنى 40
دينارا ،وأقصى .60
وألـ ـغ ــى الـ ـق ــرار الـ ـم ــادة  31من
ال ــائـ ـح ــة وال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـمـخــالـفــة
شـ ــروط الـتـخـصـيــص ،عـبــر إن ــذار
الـمـخــالــف بـكـتــاب مــن "السكنية"
إلزالة المخالفة خالل مهلة ستين
ً
يوما يحددها اإلنذار مع نشره في
الصحف الكويتية وفــي الجريدة
ً
الرسمية ،فضال عن وضع ملصق
ع ـل ــى ال ـم ـس ـكــن ب ـن ــوع الـمـخــالـفــة
ومــدة اإلن ــذار مــع أحقية اسـتــرداد
ً
المؤسسة المسكن إداريا في حال
استمرار المخالفة.

ملكية العقار
كما شملت التعديالت أال يكون
رب األسرة قد تملك وهو بالغ سن
ً
الرشد عـقــارا تزيد مساحته على
 200متر مربع او اشترك في ملكية
عقار حصته فيه فــي ح ــدود هذه
المساحة ،على ان يوفر العقار في
الحالتين ألسرته الرعاية السكنية
المناسبة ،وإذا زادت المساحة على
القدر المذكور يعرض أمر تسجيل
الطلب على اللجنة ،التي تراعي
مقدار ملكية رب األسرة في العقار
وعدد المشتركين معه في الملكية.

شايع الشايع

ويشترط في العقار الذي يوفر
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة الـمـنــاسـبــة أن
يكون قــد صــدر لــه ترخيص بناء
مــن البلدية أو يـكــون قــابــا لذلك،
واال يكون رب األسرة قد تملك عقار
بمبلغ يزيد على  300ألف دينار،
وفي حال تطبيق حكمي البندين
السابقين ،يعتبر العقار مملوكا
لـ ــرب األس ـ ـ ــرة إذا كـ ــان ق ــد آل عن
طريقه ،بأي وسيلة كانت ،مباشرة
أو غير مباشرة ،إلى زوجته أو إلى
أحد أوالده الذين يعولهم.
ول ـف ـت ــت الـ ـتـ ـع ــدي ــات إل ـ ــى أن ــه
يـجــوز ل ــرب األسـ ــرة ال ـم ـتــزوج من
غ ـي ــر ك ــوي ـت ـي ــة أن ي ـت ـق ــدم بـطـلــب
سكن ،فإذا وردت أولويته يشترط

للتخصيص أن يكون لديه أوالد،
أو أن يكون قد انقضى على الزواج
دون أوالد سنتين ،بشرط اإلقامة
الــدائ ـمــة لـلــزوجــة بــالـكــويــت ،وفــي
الحالة الثانية يعرض األمــر على
اللجنة المختصة ،مــع استثناء
الـمـعــاق مــن ال ـمــدة ال ـمــذكــورة في
القرار ،مبينة أنه يحق البن الوالد
الـمـتــوفــى عـنــد زواج ـ ــه أن يتقدم
بطلب سكن وفقا للشروط المقررة
مع استحقاق بدل إيجاره شريطة
تـ ـن ــازل ــه ال ـن ـه ــائ ــي عـ ــن ال ـم ـس ـكــن
وتـسـلـيـمــه ل ـل ـمــؤس ـســة ،وتـعـتـبــر
األقساط المسددة من ثمن المسكن
مقابل انتفاع ،وال يجوز له مطالبة
المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات
ع ــن اإلض ــاف ــات او الـتـغـيـيــرات او
التحسينات أو اإلصالحات التي
تضاف في المسكن.
وتتضمن التعديالت أن "يكون
هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية
الصادرة عنها وثائق تملك محملة
ب ــره ــن ل ـصــالــح ال ـمــؤس ـســة وفـقــا
لـ ـع ــدة ش ـ ــروط وض ـ ــواب ـ ــط ،مـنـهــا
موافقة جميع المنتفعين الــواردة
أس ـم ــاؤه ــم بــوثـيـقــة الـتـمـلــك على
الهدم وإعادة البناء ،وأن يقدم مالك
البيت المرهون للمؤسسة إقــرارا
ً
موثقا ب ــإدارة التسجيل العقاري
والتوثيق ب ــوزارة العدل يتضمن
التزامه بالهدم وإعادة البناء خالل

م ــدة أق ـصــاهــا ث ــاث س ـن ــوات من
تــاريــخ ص ــدور موافقة المؤسسة
عـلــى الـطـلــب الـمـقــدم مـنــه بالهدم
وإعادة البناء".
وأردفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات أن
ي ـك ــون ال ـب ـن ــاء ال ـج ــدي ــد واألرض
ال ـم ـق ــام عـلـيـهــا ضــام ـن ـيــن لمبلغ
ال ــدي ــن الـمـسـتـحــق عـلــى مالكهما
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ،وإقـ ـ ـ ـ ـ ــراره ب ــأن ــه فــي
حالة مخالفته ألي من الضوابط
المقررة بالمؤسسة لهدم وإعــادة
بناء البيوت الحكومية الصادرة
عنها وثــائــق تملك محملة برهن
لـصــالــح الـمــؤسـســة ،يحمل مبلغ
ً
ال ــدي ــن ك ــام ــا ،وي ـحــق للمؤسسة
التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون
أدنى اعتراض منه على ذلك ،ودون
حاجة إلى تنبيه او إنذار او اتخاذ
أي إج ــراءات قضائية أو قانونية
أخرى.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن جـ ـمـ ـي ــع ح ـ ـ ــاالت
االس ـت ـب ــدال أو ال ـت ـن ــازل ،ال يقبل
الـطـلــب ال ـم ـقــدم بـهــا م ــن المنتفع
بالبديل السكني المخصص له ،ما
لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه
جميع الشروط المنصوص عليها
بقانون الرعاية السكنية والالئحة،
ويقبل البديل السكني موضوع
االستبدال أو التنازل بحالته دون
أي تحفظ.

«حملة القدس  -الكويت» تدين منع االحتالل صبري من السفر خطبة الجمعة تدعو للوحدة بوجه اإلساءات

«مس خطير ّ
ّ
بحرية العبادة وندعو إلى موقف دولي»
دانت الحملة الدولية للدفاع عن القدس
 الكويت قرار سلطة االحتالل اإلسرائيليمنع خطيب المسجد األقـصــى الـمـبــارك،
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء م ـت ـحــف الـ ـق ــدس،
الشيخ عكرمة صبري ،من السفر إلى خارج
فلسطين المحتلة  4أشهر قادمة.
واعتبرت الحملة ،في بيان لها أمس،
أن ه ــذا ال ـق ــرار واحـ ــد م ــن الـ ـق ــرارات الـت ّــي
تتخذها سلطة االحتالل ضد ّ
حرية وتنقل
المواطنين الفلسطينيين داخل فلسطين
المحتلة ،مثلما منعت الشيخ صبري من

دخول الحرم القدسي الشريف عدة مرات،
ومنعه من السفر للمشاركة في مؤتمرات
ذات طابع ديني.
وح ـ ّـي ــت الـحـمـلــة ال ـش ـيــخ ص ـب ــري على
ص ـ ـم ـ ــوده وث ـ ـبـ ــاتـ ــه وم ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه ال ـص ـل ـب ــة
الداعية إلنـهــاء االحـتــال اإلسرائيلي في
فلسطين المحتلة ،والدفاع عن المقدسات
اإلســام ـيــة ،وأعــربــت عــن تضامنها معه
ّ
يتعرض
في هــذه الظروف الصعبة التي
خ ــال ـه ــا ل ـم ـثــل هـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،خــافــا
لمواثيق حقوق اإلنسان الدولية.

«اإلرادة» تنادي بحماية...

ً
الضحايا الذين أزهقت أرواحهم ،رافعين الفتات تقطر خوفا من قبيل
«ما نحس باألمن وال األمــان»« ،أنا الضحية القادمة»« ،إعــدام القاتل»،
«العدالة لفرح حمزة أكبر»« ،القصاص من القاتل».
ً
وحذرت المعتصمون من أن الوضع خطير جدا ،وأنهم باتوا ال يشعرون
ً
باألمان في وطن كان نموذجا لألمن المجتمعي ،مطالبين بتعديل القوانين
بما يعيد الثقة واإلحساس باألمن إلى النساء في الكويت.
ً
وتعليقا على الجريمة ،أكدت األستاذة الجامعية ،الناشطة الحقوقية
ابتهال الخطيب لـ «الجريدة» ،ضرورة إيقاف شالل الدم المتدفق منذ
ً
فترة وكل ضحاياه تقريبا من النساء ،مشددة على ضرورة التعامل
مع هذه الظاهرة ووضع حلول فورية لها.
وطالبت الخطيب بوقفة مستحقة وجدية حيال الطريقة التي تتعامل
بها القوانين مع البالغات المقدمة ،وتنحية العادات والتقاليد من حيث
ً
الخجل في التبليغ جانبا ،داعية إلى إقرار قوانين جديدة تحمي المرأة.
بدورها ،قالت العضوة المؤسسة في حملة إلغاء المادة  ،153وحملة
إيثار سندس عباس ،لـ «الجريدة»« :لدينا أزمة كبيرة ،فالمرأة فقدت
الشعور باألمان في بلدها ووسط عائلتها وداخل سيارتها وفي وضح
النهار وفي شارع عام وفي شهر رمضان ،وتلك كارثة تنم عن انعدام
تام ألمن النساء بشكل ال مثيل لها على مر التاريخ».
وطالبت عباس المجتمع بالتوقف عن تبرير جرائم قتل النساء،
ً
فكل امرأة حاليا تشعر بأن حياتها مهددة ،كاشفة عما يشبه «الرجوع
إلى وأد اإلناث».
ً
ً
ً
وأضافت« :نحن نجاهد أن يكون مجتمعنا مثاليا ومحافظا ومتدينا
ً
وخاليا من األخطاء ،ولكن بهذا السكوت نطمر العديد من المشاكل
ً
االجتماعية بدال من البحث عن أسبابها والعمل على معالجتها».

الشايع :المشاريع اإلسكانية لم تتأثر...
الجهات المعنية على المخططات التصميمية التفصيلية لشبكات
الطرق وخدمات هذه البنية.
ً
وأرفق الوزير بإجابته رد بنك االئتمان ،بشأن تقديم األخير طلبا
لالقتراض أو طلب زيادة رأسماله لعدم مالءته المالية ،والذي جاء
فيه« :نعم طلبنا زيادة رأس المال ،وقد بدأ البنك بمخاطبة الجهات
المعنية منذ عام  ،2018وآخر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن هو
رقم  993المتخذ في اجتماعه رقم ( )2020/51بتاريخ ،2020/8/10
ً
والذي أحيط المجلس فيه علما بإفادة وزارة المالية بشأن طلبه
زيادة رأسماله ،والتي انتهت فيها إلى ضرورة إعادة هيكلة الخطة
اإلسكانية لتتماشى مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ ،وسرعة
إقرار قانون الرهن العقاري ،ونظام المطور العقاري من أجل زيادة
مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع اإلسكانية ،وتخفيف
العبء على القطاع العام».
وأضـ ــاف «االئ ـت ـم ــان» فــي رده عـلــى شــق آخ ــر مــن ال ـس ــؤال« :أمــا
بالنسبة لالقتراض ،فــإن قــدرة البنك عليه مـحــدودة ،ألنــه في ظل

مبارك الحجرف :ال الستخدام منابر المساجد في الصراع

ودعت جميع مؤسسات حقوق اإلنسان
والهيئات القانونية الى المبادرة للدفاع
عن حق صبري في ّ
حرية السفر والتنقل
ّ
دون أي عوائق ،ألن قرار سلطة االحتالل
ّ
يعد ّ
مسا خطيرا بحرية العبادة.
ّوأك ـ ــدت الـحـمـلــة أن ـه ــا ل ــن ت ـتــوقــف عن
حض المجتمع الدولي لمناهضة إجراءات
سلطة اال حـتــال التعسفية بحق الشيخ
عكرمة.
عكرمة صبري

ً
التدفقات النقدية السالبة حاليا ،لن يتمكن من سداد خدمة الدين
وأصله».

«التربية» أعدت  7نماذج لالختبارات...
االختبارات وفق نماذج متعددة إلحكام الرقابة على الطلبة ،ولمنع
محاوالت الغش ،الفتة إلى أن األسئلة سيكون معظمها موضوعية،
وسيتم تقليص «المقالية»؛ ليتمكن الطلبة من إنهاء االختبار في
وقت أقل.
وأضافت أن المطبعة السرية بــدأت االستعداد لطباعة نماذج
االختبارات ،الفتة إلى أن الطباعة ستبدأ قريبا ،لتكون جاهزة مع
موعد انطالق االمتحانات في  30مايو المقبل.
04

«حرب مفاعالت» بين إيران...

ُ
صب مفاعل ديمونا،
اإلسرائيلي أن «الصاروخ السوري الطائش لم ي ِ
ً
ولم يقترب منه» ،وعرضت وسائل إعالم إسرائيلية صورا لشظايا
ُع ِثر عليها بمنطقة رمات نيغيف وسط النقب.
وتـضــاربــت ال ــرواي ــات ح ــول ال ـح ــادث ،إذ أف ــادت مـعـلــومــات بــأن
قطع مسافة تبلغ أكثر من  200كيلومتر،
الصاروخ ،الذي يبدو أنه
ُ
كــان ضمن رشقة صاروخية أطلقت لصد غــارة جوية إسرائيلية
على األراضــي السورية ،لكن معلومات أخرى متناقضة تتحدثت
ً
عن أنه كان يحمل رأسا يزن نحو  200كيلوغرام من المتفجرات،
وهو من طراز أرض -أرض.
وأكد مصدر آخر في «الحرس الثوري» لـ «الجريدة» ،أن الصاروخ
من نوع «فاتح  »110أرض -أرض ،وكان يحمل  200كيلوغرام من
المواد المتفجرة.
وزع ــم أن طــائــرة مـسـيــرة إيــرانـيــة دخـلــت األجـ ــواء اإلســرائـيـلـيــة
للتشويش عـلــى رادارات الــدفــاع ال ـجــوي ،فــي تقنية استخدمها
الحوثيون وأثبتت نجاعتها ،على حد قوله.
في المقابل ،كشف مصدر رفيع في «فيلق القدس» لـ «الجريدة» ،أن
ً
إطالق الصاروخ ردا على الهجوم اإلسرائيلي على
إيران تقف خلف
ُ
ً
طلق باتجاه منطقة ديمونا مع الحرص على
«نطنز» ،موضحا أنه أ ِ
عدم إصابة المفاعل ،بعدها فقط ردت إسرائيل بغارات على سورية.
وتحدث المصدر عن سياسة جديدة لـ «فيلق القدس» ،تقوم على
ً
الرد على أي هجوم بالمثل ،كما حدث في حرب السفن ،مضيفا أن
السياسة السابقة بضبط النفس وبرمجة الــرد وفــق الحسابات
السياسية أظهرت أن خصوم طهران زادوا عملياتهم.
ولفت إلى اعتماد معادلة ردع شبيهة لتلك التي اعتمدها «حزب
ال ـلــه» الـلـبـنــانــي عـلــى ال ـحــدود مــع إســرائ ـيــل ،مـمــا أدى إل ــى توقف
الهجمات بين الطرفين.
وتــأتــي جولة التصعيد فــي وقــت يستعد وفــد إسرائيلي للسفر
لواشنطن فــي محاولة أخـيــرة إلقـنــاع إدارة الرئيس األمـيــركــي جو
بايدن باألخذ بشروط إسرائيل في مفاوضات فيينا ،بعد أن فشلت

عممت لجنة إعداد الخطب في وزارة األوقاف خطبة
اليوم (الجمعة) تحت عنوان "الكويت أمانة في أعناقنا".
وتضمنت الخطبة الــدعــوة إل ــى التمسك بالوحدة
واالعتصام وحفظ النعم ،مشيرة إلى أن العاقل تظهر
حكمته عند الفتن ،فيكون داعيا إلــى الحكمة وتجنب
مــا يثير ال ـخــاف والـشـقــاق واإلسـ ـ ــاءات بـكــل أشكالها
وعبر وســائــل الـتــواصــل ،وهــو مــا يرفضه الــديــن ،الــذي
يحث على الخلق الكريم .وجاء في الخطبة ،أن أعظم ما
ُيحدث الفرقة هو التراشق في وسائل اإلعالم والتواصل،
وتبادل اإلساءات ،وهو خنجر مسموم يطعن جسد البلد،
ويغث من عضده ،ويثير الفوضى ،ويفتح الباب لمكر
المتربصين ،فلنحذر من الوقيعة في هــذه اإلس ــاءات،

الـتـحــركــات اإلســرائـيـلـيــة بعرقلة الـمـفــاوضــات الـتــي توقفت لتقييم
النتائج ،وانتهت بتقديم واشنطن الئحة من العقوبات تشمل البنك
المركزي وشركات النفط ،والتي تنوي رفعها عن طهران ،التي باتت
الكرة في ملعبها لقبولها أو التمسك بمبدأ رفــع جميع العقوبات
للعودة إلى التزاماتها في االتفاق ،والتراجع عن الخطوات التصعيدية
األخيرة ،وأهمها زيادة تخصيب اليورانيوم إلى .%60
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عون يخوض معركة ثالثية :سأحكم..

ال ـحـ ّـر ج ـبــران بــاسـيــل إل ــى ال ـصــرح الـبـطــريــركــي فــي بـكــركــي ،للقاء
الـبـطــريــرك الـمــارونــي بـشــارة الــراعــي ،عشية الـلـقــاء ال ــذي عقد في
الفاتيكان بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري
والبابا فرنسيس.
يقول عون ،من خالل هذه المحطات الثالث ،إنه صاحب الحكم،
وإذا أراد الحريري تشكيل حكومته فيجب أن تكون منسجمة مع
طروحاته وتوجهاته.
وفي ملف القاضية عون ،يريد الرئيس اللبناني تعزيز شعبيته
المسيحية ،من خالل االدعاء بأنه يفتح ملفات الفساد عبر القاضية
المحسوبة عليه ،لمعرفة ّ
مهربي األمــوال ،وليقول للبنانيين إنه
يدعم محاسبة المسؤولين عن أزمتهم المالية ،وذلك رغم أن التحرك
أدى إلى حصول نزاع قضائي وهشم ما تبقى من صورة القضاء
ً
ً
محليا وخارجيا.
ّ
وتؤكد مصادر أمنية أن ما جرى أمام شركة «مكتف» أدى إلى
نزاع بين األجهزة األمنية ،إذ إنها جميعها رفضت مواكبة تحرك
ً
القاضية عون ،ونأت بنفسها عن مواجهتها أيضا.
ف ـفــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــوج ـه ــت ف ـيــه الـ ـق ــوة ال ـض ــارب ــة ف ــي شـعـبــة
المعلومات ،التابعة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي ،إلبـعــاد المتظاهرين
الداعمين لتحرك القاضية عن مقر «مكتف» ،كان رئيس الجمهورية
يطلب من أحد األلوية العسكرية تأمين خروجها والحصول على
مــا تحتاج إليه مــن مستندات أو أجـهــزة إلكترونية تخدمها في
تحقيقها.
وبحسب ما تكشف مصادر أمنية ،فإن األجهزة األمنية رفضت
ً
االستمرار في مواكبة تحركات القاضية عون ،خوفا من حصول
ً
مساءالت الحقا ،وهو األمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى عقد
اجتماع أمني لكل رؤساء األجهزة األمنية ،والتشديد أمامهم على
ض ــرورة مــواكـبــة مــا ي ـجــري ،كـمــا أن ــه أب ــدى اسـتـيـ ً
ـاء مــن الحمالت
اإلعالمية التي تشن ضده ،وحاول في الوقت نفسه إعادة تكوين
موقف داعم له من قبل األجهزة األمنية والعسكرية.
وبحسب ما تؤكد مصادر أمنية متابعة للتحقيق ،فإنه حتى
اآلن لم تتمكن القاضية عون من الحصول على أي مستند أو وثيقة
يثبت ما تريد إثباته حول عملية تهريب األمــوال ،وفي حال بقي
الوضع على ما هو عليه تكون قد خاضت معركة بال أي نتيجة.
بناء على ّ هذه الخطوات يعمل عون على جعل القضاء ،أو جزء
منه ،في صفه ،مقابل تهميش أو القفز فــوق الـقــرارات القضائية

ولنترك األمر إلى أهل االختصاص ،ليقولوا كلمة الفصل،
ويحكموا بــالـعــدل .وختمت الخطبة بــاإلشــارة إلــى أن
وحدة الوطن أمانة في أعناق الجميع ،وأن المطلوب هو
العمل من أجل صفاء القلوب ،وتوحيد المشاعر ،وسيادة
التفاهم ،والترفع عن النزاعات والخصومات ،والتعالي
عن الخالف ،حفاظا على مصلحة الوطن.
ً
نيابيا ،أكد النائب مبارك الحجرف أن «الواجب علينا
أال تستخدم منابر المساجد أداة في الصراع السياسي،
باألمس تحاربون الجمعيات الخيرية واليوم تستخدمون
ً
المنابر فقط لحماية كراسيكم؟!» ،مستدركا« :لألسف من
يدعي زهده في المنصب لم تبق وسيلة مشروعة وغير
مشروعة إال استخدمها».

التي ال تناصره أو تؤيده ،واألمر نفسه يفعله مع األجهزة األمنية
والعسكرية ،لينتقل فيما بعد إلى السياسة من خالل توجيه رسائل
إلى الحريري بأنه في حال ال يريد تشكيل الحكومة ،فإنه قادر على
إدارة شؤون البلد من دون الحاجة إلى الحكومة.
ومن هنا تمسك باسيل خالل زيارته للبطريرك الماروني بشارة
ً
الراعي بعدم تنازله للحريري ،معلنا بشكل ضمني أن الحكومة
ّ
ال تتشكل إال بالمرور من خالله ،وأن الحل في لبنان وليس في
الخارج ،وأنه لن يرضخ لكل الضغوط التي يحاول الرئيس المكلف
استدراجها من المجتمع الدولي.
ً
لعب عــون وبــاسـيــل م ـجــددا لعبة شــد العصب المسيحي ،من
الـبــوابــة الـقـضــائـيــة ،والـسـيــاسـيــة ،واألم ـن ـيــة ،وف ــي عملية تشكيل
الحكومة ،لـلــرد فقط على حــركــة الـحــريــري الخارجية ولقائه مع
ً
البابا ،إذ تكشف المعلومات أن اللقاء كان إيجابيا وركز على حقوق
اللبنانيين ال المسيحيين ،مع اإلصرار على الحفاظ على العيش
المشترك والمناصفة في الدولة ،وعدم اختزال المسيحيين بطرف
واحد يمثله عون وباسيل.
مشاهد االنقسام ستتكرس أكثر في المرحلة المقبلة ،كما أن
مشاهد الـنــزاعــات القضائية والسياسية واألمـنـيــة ستتكرر في
محطات واتجاهات متعددة ،وخالصتها أن عون يخوض معركة
ّ
«علي وعلى أعدائي».
وجودية تحت عنوان

الصين تهدد أستراليا بعد إلغائها...
تشير ،على األرج ــح ،إلــى عقوبات بينها وقــف استيراد منتجات
ً
ً
أسترالية ،ردا على إلغاء أستراليا اتفاقا ضمن المبادرة الصينية.
وكانت الحكومة الفدرالية األسترالية تدخلت ،أمس األول ،وألغت
ً
ً
ً
اتفاقا بين بكين ووالية فكتوريا ،التي أظهرت انفتاحا كبيرا على
االستثمارات الصينية لتحسين اقتصادها ،بذريعة أنه يتعارض
مع السياسة الخارجية لكانبيرا.
وكــان هــذا االتـفــاق ،الــذي وقــع بين العامين  2018و ،2019أثار
ً
جدال حول حق الواليات المحلية بعقد هذا النوع من االتفاقيات
بشكل منفرد.
وقال وزير الدفاع األسترالي بيتر داتون ،أمس األول ،إن حكومته
«قلقة» من عقد الواليات المحلية اتفاقات من هذا النوع مع بكين،
ً
ألنها «تستخدم ألغراض دعائية» ،مبينا أن مشكلة الحكومة ليست
مع الشعب الصيني ،بل في «قيم أو رؤية الحزب الشيوعي».
واعتبرت الخارجية الصينية أن القرار األسترالي «مساس خطير»
بالعالقات الثنائية والثقة المتبادلة ،مؤكدة أنها «تحتفظ بالحق
في اتخاذ إجراءات».
وات ـه ــم الـمـتـحــدث بــاســم ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنـيــة وانـ ــغ ويـنـبـيــن،
أ سـتــرا لـيــا ،بأنها «و ضـعــت بشكل غير عقالني فيتو على اتفاق
ً
التعاون ،وتدخلت تعسفيا في التعاون والمبادالت الطبيعية».
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محليات

الخالد :نجني ثمار التخطيط السليم والتدريب المستمر وقت األزمات

سموه زار الحرس الوطني و«اإلطفاء» ونقل لهم تحيات القيادة السياسية بمناسبة رمضان

ً
متوسطا النواف والرفاعي خالل زيارته رئاسة الحرس الوطني
الخالد

مشهود
للحرس
بالقدرة
والكفاءة
العالية في
القيام بكل
مسؤولية
ٍ
يتطلبها
الموقف وإدارة
المطلوب منه
الحرس خير
سند وعون
للفريق
الحكومي في
إدارة األزمة
الصحية التي
أثبتت قدرته
وإمكانياته
المتنوعة

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،إن
"ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي م ـش ـه ــود لــه
ب ــال ـق ــدرة وال ـك ـف ــاءة ال ـعــال ـيــة في
الـقـيــام بـكــل مـســؤولـيــة يتطلبها
الـمــوقــف وإدارة مــا هــو مطلوب
م ـ ـنـ ــه ،وذل ـ ـ ـ ــك ن ـت ـي ـج ــة ت ـخ ـط ـيــط
وتدريب طويلين وجدنا ثمارهما
حين الحاجة في وقت األزمــات"،
مـ ــردفـ ــا" :ف ـك ـل ـمــا ط ـل ـب ـنــا وج ــدن ــا
أن ال ـ ـحـ ــرس ل ــدي ــه مـ ــا هـ ــو أك ـثــر
لتقديمه".
ج ــاء ذل ــك خ ــال زيـ ــارة سموه
للرئاسة العامة للحرس الوطني،
حيث كــان فــي مقدمة مستقبليه
نائب رئيس الحرس الفريق أول
مـتـقــاعــد ال ـش ـيــخ أح ـمــد ال ـن ــواف،
ووك ـ ـيـ ــل ال ـ ـحـ ــرس الـ ـف ــري ــق رك ــن
م .هاشم الرفاعي ،والتقى سموه
خـ ــال الـ ــزيـ ــارة ك ـب ــار الـ ـق ــادة في
الحرس.
وأل ـ ـقـ ــى الـ ـخ ــال ــد ك ـل ـم ــة خ ــال
ال ــزي ــارة ق ــال فـيـهــا" :يـشــرفـنــي أن
أنـ ـق ــل ت ـح ـي ــات ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الشيخ نــواف األحـمــد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ب ـم ـنــاس ـبــة ح ـل ــول شهر
رمضان المبارك ،أعاده الله عليكم
وع ـل ــى ب ـلــدنــا ال ـغ ــال ــي واألم ـت ـيــن
ال ـع ــرب ـي ــة واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة بــال ـي ـمــن
والبركات".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :أشـ ـع ــر ب ــاالع ـت ــزاز
بوجودي في هذه المؤسسة التي
أرى وأتابع مراحل البناء والتطور
ف ـي ـهــا ب ـق ـي ــادة وإشـ ـ ـ ــراف رئ ـيــس
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي س ـمــو الـشـيــخ
سالم العلي ،ومــا استمعت إليه
من خطط واستراتيجيات لتطوير
العمل ولتقديم العون والمساندة
في وقت الحاجة ،وال سمح الله،
في وقت الكوارث واألزمات".

مراحل البناء
في الحرس
واستراتيجيات
تقديم
خير سند
المساندة
وقت الحاجة
وأكد أن "األزمة الصحية التي
مررنا بها من السنة الماضية
بقيادة
والـمـسـتـمــرة حـتــى ه ــذه السنة
وإشراف سمو أثبتت قدرة وامكانيات الحرس
الوطني المتنوعة والمتعددة"،
الشيخ سالم
مشيرا إلى أن "الحرس كان منذ
العلي محل
اليوم األول خير سند وعون لنا
في الفريق الحكومي في إدارة
اعتزاز
هذه األزمة الصحية".
االستجابة
السريعة ألي
طارئ أمر
مشهود لقوة
اإلطفاء...
ونعتز
بالمستوى
الذي وصلت
إليه

التطور في
القوة ال
يقتصر على
معدات وآليات
ومراكز بل
يمتد إلى
العنصر
البشري وهو
األساس

الخالد

ولـ ـف ــت إل ـ ــى دع ـ ــم وم ـس ــان ــدة
ال ـ ـحـ ــرس لـ ـ ــوزارتـ ـ ــي ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـ ــدف ـ ــاع ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـح ـظــر
الجزئي والكلي وعزل المناطق
وإنشاء المستشفيات الميدانية
والمحاجر ،إضافة إلــى مهامه
األساسية في حماية المناطق
الحيوية في البالد.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام ك ـل ـم ـت ــه ،أعـ ــرب
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـج ـه ــود
ال ـح ــرس ب ـق ـيــادة س ـمــو الـشـيــخ
سـ ــالـ ــم الـ ـعـ ـل ــي ،وال ـ ـفـ ــريـ ــق أول
متقاعد الشيخ أحـمــد الـنــواف،
واهتمامهما بالجاهزية العالية
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــون والـ ـمـ ـس ــاع ــدة
والمساندة في وقت الحاجة.

ً
متوسطا الناصر والمكراد خالل زيارته قوة اإلطفاء
وسموه
العمل بقوة االطفاء العام والذي
نحصد ثماره اآلن".
ول ـفــت إل ــى الـخــدمــة الكبيرة
ال ـتــي قــدمـتـهــا "االطـ ـف ــاء" خــال
جــائـحــة "ك ــورون ــا" ،مـشـيــرا الــى
أن ـهــا تـحـمـلــت ع ــبء مـســؤولـيــة
توصيل اكثر من  60ألف وصفة
دواء إلى المرضى في بيوتهم،
وهو ما كان محل تقدير واشادة
من الجميع.

شهر رمـضــان الكريم أع ــاده الله
ع ـلــى وط ـن ـنــا ال ـغ ــال ــي والـجـمـيــع
باليمن والبركات.

التخطيط والتدريب
وأشــار سموه إلى أن "االطفاء"
بدأت تجني ثمار التخطيط السليم
والتدريب المستمر لمنتسبيها،
الس ـي ـمــا ع ـلــى األمـ ــن المجتمعي
وحماية األرواح والممتلكات.
وقــال إن "االستجابة السريعة
ألي طـ ـ ــارئ أمـ ـ ــر م ـش ـه ــود ل ـقــوة
االط ـ ـ ـفـ ـ ــاء" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى االن ـت ـش ــار
ال ـمــوجــود ل ـمــراكــز ال ـق ــوة ،والـتــي
اف ـت ـت ـحــت الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ثــاثــة
مراكز ،على ان تفتتح العام المقبل
خ ـم ـســة أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـغ ـط ـيــة جـمـيــع
مناطق البالد.
وأضـ ــاف أن "ال ـت ـطــور والـبـنــاء
فــي ق ــوة االط ـف ــاء ال يقتصر على
معدات وآلـيــات ومــراكــز ،بل االمر

كفاءة وإخالص
الناصر يلقي كلمته
تعدى ذلك الى العنصر البشري،
وهـ ــو األسـ ـ ــاس ف ــي إدارة جميع
هذه االمور".

استثمار العنصر البشري

العنصر البشري في "االطـفــاء"
و كــذ لــك التخطيط السليم عبر
تــوفـيــر جـمـيــع متطلبات اف ــراد
القوة من معدات وآليات تمكنهم
م ــن أداء أع ـم ــال ـه ــم ع ـل ــى أك ـمــل
وجه ،معربا عن اعتزازه وفخره
"بــالـمـسـتــوى الـ ــذي وص ــل إلـيــه

وأشـ ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه بــاس ـت ـث ـمــار

مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أل ـ ـ ـقـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء د .أحمد الناصر
كلمة بهذه المناسبة ،قال فيها
انـ ــه م ـنــذ ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـعــام
ال ـمــاضــي عـمـلــت ق ــوة االط ـف ــاء،
وما زالت ،بكل كفاءة واخالص
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ال ـم ـط ـل ــوب
لجميع جهات الدولة للمساهمة

بالتصدي لجائحة "كــورونــا"،
وتـخـفـيــف أض ــراره ــا ،وخــاصــة
دعمها لوزارة الصحة.
واستذكر الناصر دور القوة
ومـنـتـسـبـيـهــا ف ــي ت ــوزي ــع أكـثــر
مـ ــن  60ألـ ـ ــف وصـ ـف ــة عــاج ـيــة
لمستحقيها مــن ا لـمــر ضــى من
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن خــال
فترة الحظر ،إضافة إلى تطبيق
خ ـط ـط ـه ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـض ـم ــان
استمرارية العمل بأكثر من 46
مركز إطفاء تقوم بمهام حماية
األمـ ـ ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي وح ـم ــاي ــة
األرواح والممتلكات.
وتـ ـ ــم عـ ـ ــرض ف ـي ـل ــم وث ــائ ـق ــي
يستعرض إن ـجــازات "االط ـفــاء"
متضمنا دورهـ ــا فــي مــواجـهــة
انتشار فيروس "كوفيد ."19
وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـ ــزي ـ ــارة تـسـلــم
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء هــديــة
تذكارية.

«اإلطفاء»
تعمل بكل
كفاءة
وإخالص في
تقديم الدعم
المطلوب
لجهات الدولة
في التصدي
لجائحة
«كورونا»

الناصر

رئيس الوزراء والنواف يتوسطان رجال الحرس الوطني

الرفاعي« :الكاركال» تدخل الخدمة بعد غد المكراد 76 :آلية إطفاء تصل العام المقبل
ً

إطالق اسم ولي العهد على القاعدة الجوية تقديرا لدوره في مسيرة الحرس تجهيز  ٥مراكز جديدة و %80من معامالت القوة إلكترونية
أعلن وكيل الحرس الوطني ،الفريق ركن م .هاشم
الرفاعي ،صدور الموافقة السامية بإطالق اسم سمو
الشيخ مشعل األحمد ولي العهد األمين على القاعدة
الجوية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي ،تقديرا
للدور البارز لسموه في مسيرة الحرس ليكون اسمها
"قاعدة الشيخ مشعل األحمد الجوية".
وكشف الــرفــاعــي ،فــي كلمة لــه خــال زي ــارة رئيس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،إلى مقر
الرئاسة العامة للحرس ،أن طــائــرات "الـكــاركــال" في
طريقها من جمهورية فرنسا إلى الكويت ،الستقبالها
ودخــولـهــا الـخــدمــة فــي  25ال ـج ــاري ،ضمن منظومة
الـتـسـلـيــح ف ــي الـ ـح ــرس ،ف ــي إطـ ــار م ـش ــروع الـطـيــران
العمودي ،لتنفيذ مهام نقل القوات والبحث واإلنقاذ
واإلخ ــاء الطبي السريع ،إلسـنــاد أجـهــزة الــدولــة في
الطوارئ.
وأشار إلى دعم الحرس لجهود الدولة في التصدي
لــأزمــة الصحية ،وتقديم اإلسـنــاد لها خــال أوقــات
األزمـ ــات ،الفتا إلــى افتتاح مركز لتطعيم منتسبيه
لتسهيل عملية تلقيهم اللقاح ضد "كــورونــا" ،مردفا
"تمكنا حتى اآلن من تطعيم ما ال يقل عن  50في المئة
من منتسبي الحرس".
وتابع" :اننا بصدد االنتهاء من تجهيز مركز تطعيم
ً
آخــر في نــادي ضباط الحرس سيتم افتتاحه قريبا

الرفاعي يلقي كلمته

للمساهمة في خطة التطعيم في البالد".
وبين أن الخدمات الطبية في الحرس قامت بإسناد
وزارة الصحة بستة أطقم طــوارئ طبية بإسعافاتها
وكــامــل تجهيزاتها ،بــاإلضــافــة إلــى اسـنــادهــا بستة
أطقم للمساهمة في حملة التطعيم الميدانية ،الفتا
إلى إنشاء مصنع للكمامات الطبية يغطي احتياجات
الحرس ،ويقدم الدعم واإلسناد إلى الجهات الحكومية
وجمعيات النفع العام.

ق ــال رئ ـيــس ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـعــام الـفــريــق خالد
الـمـكــراد إن "ال ـقــوة مــن خ ــال خططها القصيرة
والـطــويـلــة األم ــد حققت تقدما كبيرا فــي جميع
قطاعاتها ،لتنفيذ استراتيجيتها بتوفير األمن
المجتمعي وحماية األرواح والممتلكات".
واس ـت ـعــرض ال ـم ـكــراد ،فــي كـلـمــة لــه خ ــال زي ــارة
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
لمقر قوة اإلطفاء اهم اإلنجازات ،التي ُحققت خالل
العام الماضي ،حيث تم افتتاح ثالثة مراكز إطفاء،
"وهي مراكز إطفاء الوفرة والخيران ومدينة صباح
وجار تجهيز خمسة مراكز جديدة
األحمد البحرية،
ٍ
في جابر االحمد وغــرب عبدالله المبارك وصباح
االحمد ومطار الكويت والجهراء".
واوضح أنه "تم تجهيز هذه المراكز بأحدث آليات
االطفاء من خالل ادخال آليات الدفعة السابعة الى
الخدمة هذا العام وعددها  99آلية ،الى جانب آليات
الدفعة الثامنة وعــددهــا  76آلية متوقع وصولها
العام المقبل ،مشيرا الى افتتاح قاعة ادارة الحوادث
الكبرى المجهزة بأحدث االنظمة والكوادر البشرية
المتخصصة في تشغيلها.
وق ــال "ان ــه تــم خ ــال ه ــذا ال ـعــام تـخــريــج دورتـيــن
للضباط حملة المؤهالت الجامعية ودورة دبلوم
هندسة اطفاء ،اضافة الى خمس دورات تخصصية

ً
متحدثا خالل الزيارة
المكراد

لضباط الصف وترقية  1229ضابطا وضابط صف
في مختلف الرتب".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـح ــول ال ـ ــى ال ـن ـظ ــام
االلكتروني ،وخاصة ما يخص معامالت ورخص
وجار
االطفاء فقد تحقق ما يفوق نسبة  80في المئة،
ٍ
التحول الــى االنظمة الذكية ،وتــم الربط مع جميع
الجهات الحكومية التي تسمح انظمتها بالربط
مع قوة االطفاء".

زيارة «اإلطفاء»
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،زار رئ ـيــس
الوزراء رئاسة قوة اإلطفاء العام،
حيث كــان فــي مقدمة مستقبليه
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
د .أح ـ ـم ـ ــد ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،ورئ ـ ـيـ ــس
"اإلط ـفــاء" الفريق خــالــد المكراد،
والتقى سموه خالل الزيارة كبار
قادة "اإلطفاء".
وأل ـقــى الـخــالــد كـلـمــة فــي هــذه
ال ـم ـنــاس ـبــة ن ـقــل خــال ـهــا تهنئة
صاحب السمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ
نواف األحمد ،وتهنئة سمو ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األح ـم ــد،
لـمـنـتـسـبــي "االط ـ ـفـ ــاء" بـمـنــاسـبــة
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العودة
للمدارس
محفوفة
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ويمكن أن نعود
إلى المربع
األول
هاجر الرمح

عـ ـل ــى ط ــر يـ ـق ــة ُ"ر ّب ض ـ ــارة
ن ــاف ـع ــة" ،ي ــرى ع ــدد م ــن أول ـي ــاء
األمور أن "كورونا" فتحت بابا
ال يمكن أن نغلقه أو نتهاون في
االس ـت ـفــادة مــن إيـجــابـيــاتــه في
ا لــد مــج بـيــن التعليم التقليدي
واإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــدى ع ـ ـ ــودة
الـ ـم ــدارس ،الس ـي ـمــا ف ــي أوق ــات
ال ـطــوارئ وال ـك ــوارث والـظــروف
ال ـجــويــة الـصـعـبــة ،إض ــاف ــة إلــى
إمكان استخدامه لتوفير فرص
التعلم للطالب المرضى وذوي
األمراض المزمنة ،وغيرهم ّ
ممن
قــد تمنعهم ظروفهم الصحية
من الحضور إلى المدارس.
وبينما حددت وزارة التربية
خـيــاراتـهــا بــاسـتـمــرار التعليم
ع ــن ُب ـع ــد ع ـنــد ع ـ ــودة ال ــدراس ــة
التقليدية في سبتمبر المقبل،
ليكون عنصرا مساعدا للطلبة
وال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ،ي ـن ـت ـظــر أولـ ـي ــاء
األم ــور والطلبة بـفــارغ الصبر
آل ـيــة تـطـبـيــق الـ ـ ــوزارة للتعليم
الـمــدمــج ال ــذي أعـلـنـتــه وماهية
اس ـت ـخ ــدام ــات أن ـظ ـمــة الـتـعـلـيــم
اإللـكـتــرونـيــة ،وه ــل سـيـكــون له
دور ف ــي م ـس ــاع ــدة ال ـط ـل ـبــة ،أم
سـيـكــون م ـجـ ّـرد بــرامــج ثانوية
تــذهــب إل ــى ب ـحــر ال ـن ـس ـيــان مع
مرور الوقت.
"الـ ـج ــري ــدة" اسـتـطـلـعــت آراء
مسؤولي وزارة التربية وأولياء
األم ــور حــول إمكانية استمرار
التعليم عــن ُب ـعــد و م ــدى ّ
تقبل
الـمـجـتـمــع لـفـكــرة وجـ ــود نـظــام
مـ ـ ــواز لـلـتـعـلـيــم ال ـت ـق ـل ـيــدي فــي
الـمــدارس ،حيث أجمع كثيرون
على أهمية استمرار التعليم عن
ُبعد ،في حين خالفهم الرأي قلة
قليلة تــرى بانتهائه مــع عــودة
الدراسة التقليدية.
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،أك ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل وزارة
الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ف ـي ـص ــل
الـمـقـصـيــد أن الـ ـ ــوزارة ماضية
ف ــي اس ـت ـخــدام أنـظـمــة التعليم
عــن ُب ـعــد ،ول ــن يـتــم وقـفـهــا عند

فيصل المقصيد

ع ـ ــودة ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي سبتمبر
الـمـقـبــل ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـ ــوزارة
تسعى لتحقيق أعلى استفادة
من أنظمة التعليم اإللكتروني
خالل الفترة المقبلة.
وأضاف المقصيد ،لـ "الجريدة"،
أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارا
باستمرار آليات وأنظمة التعليم
ع ــن ُب ـع ــد ،حـيــث ي ـجــري دراس ــة
ال ـب ــرام ــج ال ـم ـس ـت ـخــدمــة وم ــدى
الفائدة التي تحققت من خاللها،
السيما في مجال مصادر التعلم
وتطبيقات التعليم اإللكتروني
الـتــي تـعـ ّـد راف ــدا كـبـيــرا يساعد
الـمـعـلــم ع ـلــى تـنـظـيــم حصصه
وإدخال عناصر ومواد تعليمية
ت ـض ـفــي ن ــوع ــا مـ ــن ال ـت ـش ــوي ــق،
وتساهم في إيصال المعلومة
للطالب ،الفتا إلــى أن استمرار
التعليم عن ُبعد سيكون كأدوات
مساندة للتعليم التقليدي.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن و جـ ـ ـ ــود
أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـ ــن ُبـ ـع ــد
وج ــاه ــزيـ ـتـ ـه ــا أمـ ـ ــر ض ـ ـ ــروري،
وذلــك الستخدامها فــي أوقــات
الـطــوارئ والـكــوارث والظروف
الـجــويــة الـصـعـبــة ،إضــافــة إلــى
إمـ ـك ــان اس ـت ـخ ــدام ـه ــا لـتــوفـيــر
فرص التعلم للطالب المرضى
وذوي األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ا لـ ـم ــز مـ ـن ــة
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مـ ـم ــن ق ـ ــد ت ـم ـن ـع ـهــم

االستفادة من تجارب التعليم الناجحة
أي ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــة ال ـ ـل ـ ـغـ ــة
الفرنسية بـ ــوزارة التربية،
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ـ ـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة
المعتمدة ،أ فـنــان العثمان،
اس ـت ـمــرار الـتـعـلـيــم عــن ُبعد
ومواكبة التطورات العصرية
أثناء العودة للمدارس ،نظرا
ألهميته وفاعليته وفوائده
وس ـهــولــة تـطـبـيـقــه ،مــؤكــدة
أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة أثـ ـن ــاء
العودة الــى مقاعد الدراسة
سـتـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر في
ال ـت ـبــادل الـثـقــافــي والـفـكــري
ونقل الخبرات.

وأض ــاف ــت ال ـع ـث ـمــان :كما
يمكن االستفادة من التعليم
المدمج وفق معايير تناسب
متطلبات الموقف التعليمي
لتحقيق األهداف التعليمية
بأقل تكلفة ،الفتة إلى أهمية
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــارب
التعليم الناجحة في تحقيق
األهداف الصحيحة بتطبيق
التعليم الـمــدمــج فــي ال ــدول
المحيطة بنا.

ظروفهم الصحية من الحضور
إلى المدارس.
وب ــال ـع ــودة إل ــى آراء أول ـي ــاء
األمـ ــور ،ق ــال مشعل الــراشــد إن
التعليم عن ُبعد كان له دور في
استمرار عملية التعليم وعدم
تــوقـفـهــا ،ونـتـمـنــى م ــن الـ ــوزارة
اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام لـحـيــن
تـ ـح ـ ّـس ــن ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـص ـح ـي ــة،
الجائحة ّبشكل كامل،
وانتهاء ّ
الفتا إلــى أنــه يتمنى كذلك من
األسـ ـ ــر الـ ـح ــرص ع ـل ــى تـطـبـيــق
ّ
االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة ،وح ــث
أب ـنــائ ـهــم ع ـلــى ذل ــك ع ـنــد ع ــودة
الدراسة في سبتمبر.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت هــاجــر
ال ــرم ــح إن الـتـعـلـيــم ع ــن طــريــق
الـ ــوسـ ــائـ ــل اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي م ـهــم
ون ـ ـحـ ــن نـ ــؤيـ ــده ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر،
تستمر
وألننا ال نعلم إلى متى ّ
أزمـ ــة "كـ ــورونـ ــا" ،فــإن ـنــا نـفــضــل
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـط ـب ـيــق
هــذا النظام الــذي نــراه ناجحا،
كـمــا أن ال ــدول الـتــي ع ــادت إلــى
المدارس تراجعت إلى اإلغالق
مــرة أخــرى ،بسبب ارتفاع عدد
ّ
اإلصابات لديها ،وبالتالي ،فإن
فكرة العودة للدراسة ،وإن كانت
مناسبة حاليا ،إال أنها محفوفة
بالمخاطر ،ويمكن أن نعود إلى
المربع األول ،خاصة أن األعداد
في تزايد يوميا.

عودة تدريجية
افنان العثمان

ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ـ ّـت نـ ـس ــري ــن
دع ـ ـ ـ ـ ــدوش :كـ ـ ــأم أف ـ ــض ـ ــل ع ـ ــودة

المدارس ،ولو بشكل تدريجي،
لـ ـم ــا لـ ـه ــا م ـ ــن دور ف ـ ـعـ ــال فــي
تنشئة الطفل وبناء شخصيته
االجتماعية وسالمته النفسية
مـ ـ ـ ــع دمـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
"أونــايــن" ألخذ الحيطة ،وعدم
المبالغة بأعداد الطالب داخل
المبنى الدراسي.
وأضافت دعدوش :من وجهة
نظري ال شيء ّ
يعوض الطالب
عـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر مــع
مــدرسـيــه وأق ــران ــه مــن ال ـطــاب،
مـهـمــا حــاول ـنــا وبــذل ـنــا الـجـهــد
م ــن ج ـهــات أخـ ــرى ،مـسـتـطــردة:
لكن هذا ال يمنع من االستفادة
مــن الـبــرامــج الحديثة فــي عمل
حصص تقوية للطالب ومنحهم
ا ل ـفــرص التعليمية المتنوعة،
ح ـيــث تـتـحـقــق االسـ ـتـ ـف ــادة من
ّ
البرامج ،ويستطيع الطلبة حل
ال ــواج ـب ــات وم ـتــاب ـعــة الـ ــدروس
والمراجعة والمذاكرة من خالل
تطبيقات التعليم عن ُبعد.

الحل األمثل
أمــا دالـيــا نصر فقالت إنني
شـخـصـيــا أش ـج ــع ع ـلــى الــدمــج
بين التعليم التقليدي والتعليم
ّ
عن ُبعد ،ألن حضور الطالب في
الـمــدارس سيكون مقننا ،نظرا
ل ـل ـظــروف الـصـحـيــة ،وبــالـتــالــي
ال ّ
بد من تعويض الطالب ّ
عما
ف ـق ــدوه م ــن ح ـصــص وس ــاع ــات
دراس ـي ــة ،مــوضـحــة أن التعليم
عن ُبعد هو الحل األمثل لمثل
هذه الظروف.

«التربية» أعدت  7نماذج لالختبارات الورقية
• التواجيه الفنية انتهت من وضعها بأسئلة موضوعية وتقليص كبير للمقالية
• البدء بطباعتها قبيل موعد انطالق االمتحانات نهاية مايو
●

فهد الرمضان

تـ ــوا صـ ــل قـ ـط ــا ع ــات وزارة
"ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة" إجـ ـ ـ ــراء ات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
إلتـ ـم ــام االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لـعـقــد
اال خ ـت ـب ــارات ا ل ــور ق ـي ــة لطلبة
ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،حـيــث
انـتـهــت الـتــواجـيــه الـفـنـيــة من
تـجـهـيــز ن ـم ــاذج االم ـت ـحــانــات
ب ـح ـســب ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـخــاصــة
بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـمــت

الدراسة فيه عن طريق أنظمة
التعلم عن بعد.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ــدت
مـصــادر تربوية ل ـ "الجريدة"
أن ال ـتــواج ـيــه الـفـنـيــة لـلـمــواد
الدراسية األساسية الداخلة
فــي اخـتـبــارات ا لـصــف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبي
والتعليم ا لــد يـنــي ا نـتـهــت من
إع ـ ـ ــداد نـ ـم ــاذج االم ـت ـح ــان ــات
ا ل ـم ـقــررة ،مــو ضـحــة أن بعض

الـ ـم ــواد وضـ ــع ل ـهــا  7ن ـمــاذج
لكل اختبار.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إن
ال ـتــواج ـيــه ع ـمــدت إل ــى وضــع
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات وفـ ـ ـ ــق ن ـ ـمـ ــاذج
متعددة إلحكام الرقابة على
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،ولـ ـمـ ـن ــع م ـ ـحـ ــاوالت
الـغــش داخــل الـلـجــان ،منوهة
إ لـ ـ ـ ــى أن األ سـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة سـ ـتـ ـك ــون
معظمها موضوعية ،وسيتم
تـ ـقـ ـلـ ـي ــل األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ـم ـق ــال ـي ــة
ً
بشكل كبير جدا ،حتى يتمكن
ال ـط ــاب م ــن إن ـه ــاء االخ ـت ـبــار
بشكل أسرع ووقت أقل.
وأ ضـ ــا فـ ــت ان ا ل ـمــو ج ـه ـيــن
الفنيين تلقوا تعليمات أثناء
وضع االختبارات بأن يراعوا
نــوع ـيــة الـتـعـلـيــم الـ ــذي تـلـقــاه
ا ل ـطــاب ،ال سـيـمــا أن التعليم
عن بعد يختلف عن التقليدي،
ول ـه ــذا ل ـجــأت ال ـتــواج ـيــه إلــى
تخفيف عدد الدروس الداخلة
ف ــي االخـ ـتـ ـب ــارات إل ــى  70فــي

الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـمـنــاهــج
ال ـت ــي ت ــم ت ــدري ـس ـه ــا ،إض ــاف ــة
إلى اعتماد أسئلة موضوعية
بـ ـ ـع ـ ــدد أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية ،وتقليل المقالية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
المطبعة السرية بدأت تستعد
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى ط ـب ــاع ــة ن ـم ــاذج
االختبارات التي تم تجهيزها
مــن قبل الموجهين الفنيين،
مـنــوهــة إل ــى أن ــه سـيـتــم الـبــدء
ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـط ـب ــاع ــة ق ــري ـب ــا،
لـ ـتـ ـك ــون ج ـ ــاه ـ ــزة م ـ ــع م ــوع ــد
ان ـ ـطـ ــاق امـ ـتـ ـح ــان ــات ن ـه ــاي ــة
العام في  30مايو المقبل.

طلبة المنازل
و فــي سياق متصل ،علمت
"ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة أن "ا ل ـم ــو ج ـه ـي ــن
الـفـنـيـيــن لـلـمــواد اتـفـقــوا على
آلية و ضــع اختبارات للطلبة
ال ــدارسـ ـي ــن ب ـن ـظ ــام ال ـم ـن ــازل،

والـ ـت ــي س ـت ـك ــون ف ــي م ـنــاهــج
الـفـصـلـيــن ال ــدراس ـي ـي ــن األول
والثاني ،موضحة أ نــه سيتم
تقليل عدد األسئلة ،ومراعاة
الظروف التي مر بها الطالب
هذا العام.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
تقليل عدد اسئلة االختبارات
سيطبق على جميع النماذج،
منوهة إلى أن الوزارة تهدف
إلى تقليص زمن بقاء الطالب
دا خــل اللجان ،لضمان نجاح
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة اال مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــا ن ـ ــات دون
معوقات.

تقليص األسئلة
وزمن بقاء الطالب
داخل لجان
االختبارات

«تعليمية حولي» تشغل مراكز رعاية
المتعلمين االفتراضية
ً
تأكيدا لما نشرته "الجريدة" في عدد سابق،
أعلن المدير العام لمنطقة حولي التعليمية،
وليد بن غيث ،تشغيل مركز رعاية المتعلمين
االف ـت ــراض ــي لـتـقــديــم ال ــدع ــم لـطـلـبــة الـثــانــويــة
العامة للقسمين العلمي واألدبي.
وقال بن غيث ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن "الـهــدف مــن إنـشــاء المركز رفــع المستوى
التحصيلي لطلبة الثانوية ،وتقديم الدعم لهم
في المواد الدراسية".
وأوض ــح أن مــن سيشرف على المركز هو

التوجيه الفني في المنطقة بتنفيذ وتدريس
نخبة مــن المعلمين ورؤس ــاء أقـســام الـمــواد
العلمية ذوي الخبرة والكفاءة.
وأضـ ـ ــاف ب ــن غ ـيــث أن الـتـسـجـيــل للطلبة
سيكون عن طريق الكود  ،QRالذي من خالله
سيتم تسجيل طلبة الثانوية لتقديم التقوية
الـمـجــانـيــة ع ــن طــريــق مــركــزيــن افـتــراضـيـيــن
لرعاية المتعلمين عبر تطبيق "تيمز" أحدهما
للبنين ،واآلخر للبنات.

وأض ــاف ــت ن ـص ــر :ألن ـن ــا بعد
ان ـ ـق ـ ـطـ ــاع دام ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ــام
بسبب جائحة فيروس كورونا،
أصبح من الصعب ّ العودة إلى
ال ـم ــدارس ،كـمــا أفــضــل التعليم
ال ـ ـمـ ــدمـ ــج الك ـ ـت ـ ـشـ ــاف أه ـم ـي ـتــه
للمعلم والـمـتـعـلــم ب ــال ــذات في
ال ـمــدارس الحكومية والعربية
التي تعتمد اعتمادا كليا على
الكتب.
وأشارت إلى أنه يجب علينا
مواكبة الدول األخرى وتحقيق
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن تـ ـج ــاربـ ـه ــم
وخ ـب ــرات ـه ــم أكـ ـث ــر ،ويـ ـج ــب مــن
اآلن ف ـصــاعــدا أن ن ـكــون دائ ـمــا
مـسـتـعــديــن تـحـسـبــا ألي شــيء
يمنعنا مــن الــذهــاب للمدارس،
ومن هذا المنطلق نؤيد التعليم
المدمج.

سالمة أبنائنا
من جهته ،قال عبدالله حسين
إن الـ ـط ــال ــب ي ـس ـت ـش ـعــر أه ـم ـيــة
الـ ـ ـ ــدرس خـ ـ ــال وجـ ـ ـ ــوده داخـ ــل
الفصل وأمام المعلم ،الفتا إلى
أه ـم ـيــة وج ـ ــود ال ـم ـع ـلــم وش ــرح
تفاصيل الدرس والمساهمة في
إيصال المعلومة بشكل واضح.
وأضـ ـ ــاف أن ت ـضــافــر جـهــود
وزارت ــي التربية والـصـحــة عزز
من ثقتنا بسالمة ابنائنا الطلبة
لحظة عــودتـهــم ال ــى ال ـم ــدارس،
وم ـمــا ال ش ــك فـيــه أن ال ـم ــدارس
بذلت جهودا كبيرة في إجراءات
ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـع ــد ل ـهــا
خالل شهر سبتمبر القادم ،مع

ّ
أشجع على
«الدمج»
ّ
ألن حضور
الطالب في
المدارس
ً
سيكون مقننا
داليا نصر
ضـ ــرورة األخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار
اس ـت ـم ــرار ب ــرام ــج ال ـت ـع ـل ـيــم عن
ُبعد لحاالت الطوارئ ،أو ارتفاع
إصابات "كورونا" مجددا ،مما
قــد يضطر الــدولــة لـلـعــودة إلــى
حالة اإلغالق.
أمـ ـ ــا أس ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـع ــد ،فـهــي
تخالف هــذه اآلراء ،حيث إنها
ال تــؤيــد التعليم عــن ُبـعــد عقب
ع ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـق ـل ـيــدي فــي

يمكن
استخدامها
ّ
لحل الواجبات
ومتابعة
الدروس
والمراجعة
والمذاكرة
نسرين دعدوش
المدارس ،وترى أن التعليم في
ال ـ ـمـ ــدارس وفـ ــي ب ـي ـئــة تــربــويــة
واجتماعية أفضل بكثير من نقل
المعلومات ،مستدركة أنه يمكن
االستفادة من التعليم المدمج
ف ــي حـ ــاالت ال ـظ ــروف الـصـعـبــة،
مـثــل مـشــاكــل الـطـقــس وانـتـشــار
األم ــراض والطلبة المحتاجين
للحضور عن ُبعد ،بسبب سفر
للعالج وغيره من الظروف.

«الصيدلية» إلنشاء مركز للتيقظ الدوائي
الشمري أشاد بحصول الكويت على عضوية برنامج «السالمة الدوائية»
أشـ ــاد رئ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـص ـيــدل ـيــة ولـيــد
ال ـش ـمــري ب ـح ـصــول ال ـكــويــت ع ـلــى الـعـضــويــة
الدائمة في برنامج منظمة الصحة العالمية
ل ـم ـتــاب ـعــة ال ـس ــام ــة ال ــدوائـ ـي ــة ب ـع ــد ال ـن ـجــاح
ال ــذي حـقـقـتــه فــي اسـتـيـفــاء جـمـيــع الـمـعــايـيــر
والمتطلبات ا لــاز مــة ،مطالبا بإنشاء مركز
وطني لليقظة الدوائية.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،إن
الـجـمـعـيــة ال ـص ـيــدل ـيــة تــدعــم ه ــذه ال ـخ ـطــوات
الــرائــدة وتـثـمــن الـجـهــد ال ــذي بــذل فــي سبيل
تـحـقـيـقــه ،م ـقــدمــا ال ـش ـكــر لـجـمـيــع الـصـيــادلــة
الـقــائـمـيــن عـلــى هــذا الـعـمــل ب ــإدارة الـخــدمــات
الصيدالنية والرقابة الدوائية.
وأشـ ــار إل ــى أن تـطـبـيــق ال ـكــويــت لـبــرنــامــج
 vigiflowوالخاص بربط عملية اإلبالغ عن
األعراض العكسية في الكويت بمركز أوبساال

العالمي للرقابة ا لــدوا ئـيــة فــي السويد وهو
الـمـخـتــص ب ـ ــادارة بــرنــامــج مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية لمتابعة السالمة الدوائية لمتابعة
اآلثار الجانبية لألدوية واللقاحات يعد احد
اهم عناصر العضوية التي حققتها الكويت،
إضافة الى توفير عدة عناصر اخرى لتشكل
منظومة متكاملة للتيقظ الدوائي في الكويت
مــن مــوارد بشرية و نـظــام إلكتروني لالبالغ
ع ــن اآلثـ ـ ــار ال ـجــان ـب ـيــة ل ــأدوي ــة وال ـل ـق ــاح ــات
ومدونة إرشادية كويتية للتيقظ الدوائي.
وأ ك ـ ـ ــد ا لـ ـشـ ـم ــري أن هـ ـ ــذا ا لـ ــر بـ ــط ي ـس ــا ع ــد
ال ـص ـي ــادل ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ح ـيــث يـمـكـنـهــم مــن
المتابعة واال ل ـمــام باإلحصائيات العالمية
لآلثار العكسية الناتجة عن استخدام األدوية
واللقاحات.

فتح باب الترشح لجائزة الدولة
التشجيعية في الفنون واآلداب
ً
أصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل المقصيد ،تعميما لجميع قطاعات الوزارة والمدارس بشأن
الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية لعام  ،2021إسهاما
من الدولة في دعم وتطوير الحركة الفنية واألدبية والعلمية في البالد.
وقد أقرت اللجنة العليا للجائزة فتح باب الترشيح اعتبارا من األول من مارس حتى  30يونيو المقبل.

«األرصاد» :طقس مستقر وارتفاع بالحرارة
أعلنت إدارة األرصاد الجوية ،أن طقس البالد
مـسـتـقــر ،وسـيـشـهــد ارت ـفــاعــا طفيفا فــي درج ــات
الحرارة ،ليكون حارا نهارا ،ومائال إلى الحرارة
أول الليل ،ومعتدال في آخــره ،كما تظهر بعض
السحب المتفرقة.
وذكـ ـ ــر مـ ــراقـ ــب ال ـت ـن ـب ــؤات الـ ـج ــوي ــة بـ ـ ـ ــاإلدارة
عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي ،ف ــي تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" ،أن
الطقس نهار اليوم سيكون حارا ،والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ما بين  6و 28كيلومترا في الساعة ،وتبلغ

درجــات الحرارة العظمى ما بين  39و 41درجة،
وتنخفض ليال إلى ما بين  22و 24درجة ،وحالة
البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين  1و 3أقدام.
َّ
غد سترتفع
وبين أن الحرارة المتوقعة نهار ٍ
إلى ما بين  41و 43درجة مئوية ،وتنخفض ليال
إلى ما بين  21و 23درجة ،وتظهر بعض السحب
المتفرقة ،وتكون حالة البحر خفيف إلى معتدل
الموج ما بين  1و 3أقدام.

ةديرجلا

•
العدد  / 4715الجمعة  23أبريل 2021م  11 /رمضان 1442هـ
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ًاستجوابات «الصحة»

سلة برلمانية

•  122استجوابا قدمت منذ بدء الحياة البرلمانية في البالد  8منها فقط لوزراء الصحة
الثقة بـ  3وحفظ واحد
وتجديد
ووزيرين
الحكومة
باستقالة
انتهت
منها
7
•
ً
ً
ً
•  12نائبا تناوبوا على استجواب  7وزراء و 11فصال تشريعيا خلت من مساءالت وزراء الصحة
فهد تركي

أيــام قــائــل وتــدخــل مناقشة اسـتـجــواب وزيــر الصحة
الشيخ د .باسل الصباح المقدم من النائبين د .أحمد مطيع
و سـعــود بوصليب حيز التنفيذ ،عندما يصعد ا لــوز يــر
ً
المنصة للمرة األولى منذ تعيينه وزيــرا ،لتفنيد محاور
االستجواب ،حيث إن مدة التمديد التي طلبها في جلسة
 13إبريل تنتهي الثالثاء القادم.
ويـعــد اسـتـجــواب وزي ــر الـصـحــة هــو االس ـت ـجــواب رقــم
 122في تاريخ الحياة البرلمانية ،والذي يأتي في ظروف
مغايرة عن أغلب االستجوابات التي قدمت لوزراء الصحة
فــي الـفـصــول التشريعية الـمــاضـيــة ،فهو أول استجواب
يقدم لوزير في الفصل السادس عشر ،السيما بعد تأجيل
المساءالت السياسية المقدمة لرئيس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد حتى نهاية دور االنعقاد الثاني.
ليس كــذلــك فحسب بــل إن هــذا االسـتـجــواب كما يــراه
ال ـم ــراق ـب ــون سـيـنــاقــش وس ــط ح ــال ــة م ــن ع ــدم االس ـت ـقــرار
السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وفي ظل
تعطل أعمال مجلس األمة بين التأجيل الدستوري لمدة

شهر تارة وعدم االنجاز بسبب رفع الجلسات المتكررة
عقب ما يشهده المجلس من سجاالت تارة أخرى.
ً
ويأتي هذا االستجواب تزامنا مع مناشدات عدد من
ن ــواب األم ــة للقيادة السياسية بحل مجلس األم ــة عقب
التداعيات وعدم االستقرار الذي الزم قاعة عبدالله السالم
منذ الوهلة االولى النطالق المجلس ابتداء من انتخابات
ً
ً
الرئاسة مــرورا بإسقاط عضوية د .بدر الداهوم وصوال
لقرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء المقدمة والمزمع
تقديمها إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني.
وش ـه ــدت  5ف ـصــول تـشــريـعـيــة م ــن أص ــل  16ف ـصــا 8
اسـتـجــوابــات ل ــوزراء الصحة فــي الحكومات المتعاقبة،
ابـ ـت ــداء م ــن ال ـف ـصــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخ ــام ــس ،ع ـنــدمــا قــدم
استجواب وزير الصحة عبدالرحمن العوضي من خالل
النائب خليفة الجري وانتهاء باالستجواب األخير في
الفصل التشريعي الـســادس عشر المقدم لوزير الصحة
الحالي د .باسل الصباح من النائبين مطيع وبوصليب،
وفيما يلي التفاصيل:

باسل الصباح في جلسة سابقة

االستجواب األول ...حفظ بقوة «الدستورية» الفصل العاشر ...تجديد الثقة واستقالة

االستجواب األول للوزير الراحل عبدالرحمن العوضي
ش ـه ــد ال ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـخ ــام ــس أول
استجواب في الحياة البرلمانية قدمه النائب
خليفة ال ـجــري لــوزيــر الـصـحــة د .عـبــدالــرحـمــن
ً
الـعــوضــي ،ورفــع المجلس كتابا إلــى المحكمة
ً
ال ــدس ـت ــوري ــة م ــرف ـق ــا ب ــه ت ـقــريــر لـجـنــة ال ـش ــؤون
الـتـشــريـعـيــة ع ــن م ــوض ــوع االسـ ـتـ ـج ــواب ،فـقــرر
المجلس الموافقة على حفظ التقرير ،واعتبر

ً
الـمــوضــوع منتهيا بعد ص ــدور ق ــرار المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة بـ ـش ــأن ت ـف ـس ـيــر ال ـ ـمـ ــادة ( )19مــن
ال ــدسـ ـت ــور ،حـ ــول عـ ــدم ت ــزوي ــد ال ـع ـضــو بكشف
يتضمن أسماء المرضى الذين أوفدتهم الدولة
للعالج بالخارج ونوعية العالج الــذي تم لهم،
وكان بتاريخ .1982/01/27

كــان االستجواب الثاني
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي
العاشر بتاريخ 2004/04/18
ع ـنــدمــا اس ـت ـج ــوب ال ـنــائــب
حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاف وزي ـ ـ ـ ــر
الصحة د .محمد الجارالله،
وت ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاور فــي
محاربة الكفاء ات الوطنية
وتطفيشها وس ــد األب ــواب
أم ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــامـ ـحـ ـي ــن م ـن ـهــم
لالرتقاء بمستواهم العلمي
والوظيفي وانتهاك حقوق
االن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
الـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـص ــوص
الـ ـش ــرعـ ـي ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة فــي
مــركــز حـسـيــن مـكــي جمعة
وتعمد الوزير عدم االجابة
عـ ـ ــن اس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ق ـ ــدم ـ ــت الـ ـي ــه
وت ـ ــم االكـ ـتـ ـف ــاء بــال ـم ـنــاق ـشــة
الـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت  12س ــاع ــة،
ول ــم يـسـتـطــع ال ـنــائــب مـقــدم
االستجواب تأمين  10نواب
لتقديم طلب بطرح الثقة ،بل
حصل على تأييد  8فقط.

الفصل الرابع عشر شهد تقديم االستجواب
السادس لوزراء الصحة من خالل االستجواب
الــذي قدمه النائب حسين قويعان المطيري
الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير
الصحة الشيخ محمد العبدالله حول اإلخالل
بالمشاريع الحيوية للوزارة ،والفساد المالي
واالداري ،واإلهمال المتعمد للوزارة والعزوف
عن متابعة شؤونها الداخلية بتاريخ /11 / 6
 2013وتقدم العضو بطلب اضافة بند جديد
الى صحيفة االستجواب ،ونوقش االستجواب
وتـقــدم  10نــواب بطلب طــرح الثقة بالوزير،
و ج ــدد المجلس ثقته بــا لــوز يــر بأغلبية 31
ً
نائبا ،وأيد الطلب  ،12وامتنع  6نواب من أصل
ً
الحضور  49عضوا.
وفي نفس الفصل التشريعي الرابع عشر
قدم النائبان حمدان العازمي وراكان النصف

الوزير األسبق محمد الجارالله على منصة االستجواب
وف ـ ــي ن ـف ــس ال ـف ـص ــل ق ــدم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــن
الـنــائــب ضـيــف الـلــه بورمية
لوزير الصحة الدكتور محمد
ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه اي ـ ـضـ ــا وك ــان ــت
م ـ ـحـ ــاوره االه ـ ـمـ ــال االداري
واالعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــداءات ال ـج ـن ـس ـي ــة

وإخـ ـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ب ــال ـت ــزام ــه
باحترام مبدأ سيادة القانون
وتـ ــردي االوض ـ ــاع الصحية
وت ـه ــاون وزارة الـصـحــة في
االخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـط ـب ـي ــة ال ـق ــات ـل ــة
ومساهمة وزارة الصحة في
انتشار المخدرات واالدمــان

وال ـت ـعــدي عـلــى ال ـمــال الـعــام
بتاريخ  2005/03/23وعقب
ال ـم ـنــاق ـشــة ت ــم ت ـقــديــم طلب
بـطــرح الـثـقــة بــالــوزيــر ،وفــي
 2005 / 4 /11صــدر مرسوم
بـ ـقـ ـب ــول اسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ـ ــوزي ـ ــر
الجارالله.

شهد الفصل الحادي عشر االستجواب الرابع استجواب وزير
الصحة الشيخ احمد العبدالله وقدمه الثالثي د .وليد الطبطبائي
وأحمد الشحومي ود .جمعان الحربش حول التجاوزات االدارية
والفنية ،ومحاربة الكفاءات وهجرة االطباء والعالج في الخارج
والتدهور العام للخدمات الصحية ،بتاريخ .2007/01/17
وحـ ــددت جـلـســة  2007 /3 /5ل ـن ـظــره ،إال أن الـحـكــومــة قدمت
استقالتها يوم  ،2007 /3 /4أي قبل نظر الطلب بيوم واحد ،وفي
نـفــس الـفـصــل ق ــدم االس ـت ـجــواب الـخــامــس مــن الـنــائـبـيــن د .وليد

قدم النائب خليل الصالح
اقتراحا برغبة بإنشاء مركز
متخصص في كل محافظة
لتلقي بالغات املرأة في
مختلف القضايا وتأمني
الحماية الالزمة لها في حال
استدعى االمر ذلك ،على
أن يعهد بإدارة املركز بكل
تخصصاته العسكرية واملدنية
للنساء فقط.
كما شمل االقتراح تخصيص
خط ساخن لتلقي البالغات
هاتفيًا من ضحايا العنف
والتحرش وكافة قضايا االيذاء
ضد املرأة ،وفرق نسائية
بلباس مدني لالنتقال الى
مكان الشاكية حال تعذر
وصولها لجهات االختصاص.
وذكر االقتراح أن تزايد جرائم
العنف ضد املرأة ناقوس خطر
يهدد أمن وسالمة املجتمع
بأسره ،االمر الذي يحتم
تسخير كل االمكانات وتوفير
الخصوصية الكاملة في
قضايا العنف ضد املرأة.

قال النائب د .عبدالكريم
الكندري إنه "رغم تراجع
تجربتنا بالسنوات األخيرة
لكن الجميل أن بعض األشقاء
بدول الجوار يشاركوننا
ديمقراطيتنا التي ال يرغبون
فيها على حد قولهم".
وتابع الكندري :فتجدهم
يغضون النظر مجبرين عما
يحصل لديهم ويمارسون
حرية التعبير واالنتقاد
لشخصيات كويتية ومواقف
حكومية أو نيابية ويناقشون
قضايانا اليومية معنا بكل
أريحية.

الخليفة لصرف مكافأة
الصفوف األمامية
للمتطوعين

الوزير األسبق على العبيدي في مواجهة راكان النصف وحمدان العازمي

ً
معصومة تستقيل تحمال للمسؤولية السياسية استجواب «كورونا» رهن جلسة الثالثاء
الطبطبائي ود .فيصل المسلم لوزيرة الصحة د .معصومة المبارك،
عقب حريق كبير نشب في مستشفى الجهراء وتمثلت محاوره
فــي ت ـجــاوزات وزي ــر الصحة بملف الـعــاج فــي ال ـخــارج ،وحريق
مستشفى الـجـهــراء واسـتـمــرار الـتــدهــور فــي الـخــدمــات الصحية
بتاريخ  2007/08/25وقدم االستجواب في نفس اليوم الذي قدمت
فيه الوزيرة استقالتها بتاريخ  ،2007 /8 /25انطالقا من تحملها
المسؤولية السياسية حول حريق مستشفى الجهراء ،وتم قبول
ّ
استقالتها وكلف وزير االعالم عبدالله المحيلبي بالوكالة.

الصالح إلنشاء مركز
متخصص بكل محافظة
لتلقي بالغات المرأة

عبدالكريم الكندري:
بعض األشقاء يشاركوننا
ديمقراطيتنا

المجلس جدد الثقة بالعبدالله والعبيدي
اس ـت ـجــواب وزي ــر الـصـحــة ال ـس ــادس بـحــق د.
عـلــي سـعــد الـعـبـيــدي ح ــول األخ ـط ــاء الطبية
وعـمـلـيــات شـ ــراء أدوي ـ ــة ومـسـتـلــزمــات طبية
ب ــأس ـع ــار مـصـطـنـعــة وال ـت ــاع ــب ف ــي ال ـع ـقــود
وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام
والفساد المالي واإلداري واستغالل المنصب
الـ ـ ــوزاري وم ـش ــروع ال ــرب ــط اآللـ ــي بـيــن وزارة
الصحة والمكاتب الصحية الخارجية بتاريخ
 2015/12/14وت ـمــت مـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب،
دون طلب طــرح الثقة وتعهد الوزير باألخذ
بمالحظات النواب.
وإن كان المجلس جدد فيه الثقة انذاك إال
ً
أن استجواب النصف والعازمي نجح الحقا
قضائيا حيث تمت إدانة العبيدي أمام محكمة
الوزراء في قضايا وردت بمحاوره.

برلمانيات

شهد الفصل الحالي تقديم النائبين د .أحمد
مطيع وسعود بوصليب االستجواب الثامن
لوزير الصحة د.باسل الصباح والذي تمثلت
محاوره في عجز الوزارة خالل مواجهة جائحة
كورونا (كوفيد  )19والفساد اإلداري والمالي
بالوزارة وغياب الجدية في التعاون مع السلطة
التشريعية ،وطلب الوزير باسل الصباح مهلة
اسبوعين لمناقشته ووافق المجلس على ذلك

وسيكون موعد مناقشة االستجواب الثالثاء
المقبل ما لم يحدث جديد على صعيد العالقة
بين السلطتين
لذلك ستكون الخيارات كلها مفتوحة قبل
موعد الجلسة الـقــادمــة او بعدها االمــر الــذي
سيحدد مـســار مستقبل المجلس فــي فصله
التشريعي السادس عشر.

قدم النائب مرزوق الخليفة
اقتراحًا برغبة دعا فيه إلى
صرف مكافأة الصفوف
األمامية للمتطوعني
واملتطوعات في الجمعيات
التعاونية واملحاجر الصحية
واملخابز اآللية ونقاط بيع
املواد والسلع التموينية.
وقال الخليفة في اقتراحه إن
هؤالء الشباب الواعني رفعوا
راية التفاني والتضحية
وتفضيل املصلحة العامة على
الشخصية ،بل على صحتهم
أيضًا ،غير خائفني من اإلصابة
بالفيروس في ظل تعاملهم
املباشر ومخالطة آالف
املواطنني واملقيمني يوميًا في
أماكن التطوع ،التي يعملون
فيها.

الفعم مستشارًا برلمانيًا
لالتحاد الكويتي
لإلعالم اإللكتروني الخاص

إحصائية استجوابات وزراء الصحة
رقم االستجواب

مقدمه 

الوزير المستهدف

النتيجة

األول  -الفصل التشريعي الخامس

خليفة الجري

 د .عبدالرحمن العوضي

حفظ تقرير باللجنة التشريعيةواعتبر االستجواب منتهيا

الثاني  -في الفصل التشريعيالعاشر

حسين القالف

د .محمد الجارالله

تجديد الثقة بالوزير

الثالث  -الفصل التشريعي العاشر

ضيف الله بورمية

د .محمد الجارالله

استقالة الوزير

الرابع  -الفصل التشريعي العاشر

وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي وجمعان الحربش

أحمد العبدالله

استقالة الحكومة

الخامس  -الفصل التشريعيالحادي عشر

وليد الطبطبائي وفيصل المسلم

د .معصومة المبارك

استقالة الوزير بنفس يوم تقديماالستجواب

السادس  -الفصل التشريعي الرابع عشر

حسين قويعان

محمد العبدالله

تجديد الثقة بالوزير

السابع  -الفصل التشريعي الرابع عشر

حمدان العازمي وراكان النصف

علي العبيدي

تجديد الثقة

الثامن  -الفصل التشريعيالسادس عشر

أحمد مطيع وسعود بوصليب

د .باسل الصباح

طلب تأجيل أسبوعينوالمناقشة الثالثاء المقبل.

بقرار رسمي أصدره رئيس
االتحاد الكويتي لإلعالم
اإللكتروني الخاص فيصل
الصواغ ،ودخل حيز التنفيذ
أمس األول ،أعلن االتحاد
تعيني الصحافي البرملاني
رشيد الفعم مستشارا له
للشؤون البرملانية.
وأكد القرار أن االستعانة
بالفعم مستشارا ،تأتي ضمن
مساعي االتحاد لتنظيم سير
العمل ،والحرص على تسخير
جهود أصحاب الخبرة،
الستكمال مسيرة العطاء،
للرقي بالشأن اإلعالمي،
وكسب زيادة من املهنية في ما
يتعلق بأهداف وخطط وبرامج
االتحاد الكويتي لإلعالم
اإللكتروني.
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«الشؤون» :قرار لدعم توريد المنتج المحلي في «التعاونيات»
االعتماد على آلية الشراء المباشر من «وافر» واتحاد المزارعين
جورج عاطف

حظر عرض
وترويج المنتجات
الزراعية دون وضع
«الباركود» الخاص
بالسعر

علمت "الجريدة" من مصادر
م ـط ـل ـع ــة ،أن وزارة ا لـ ـش ــؤون
االجتماعية ،ممثلة فــي قطاع
التعاون ،أنجزت قــرارا وزاريــا
ج ــدي ــدا خ ــاص ــا ب ــدع ــم تــرويــج
الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي ال ـم ـح ـل ــي
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
مشيرة إلــى أنــه تــم رفــع القرار
إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزيـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
العتماده وتوقيعه ،متوقعة أن
يرى النور في القريب العاجل.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن
الـ ــوزارة تـهــدف مــن ال ـقــرار إلى
ت ــوف ـي ــر س ـب ــل ال ــدع ــم واتـ ـخ ــاذ
الـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ـم ـم ـك ـن ــة ل ـح ـمــايــة
المنتجات ا لــزرا عـيــة المحلية
فــي "الـتـعــاونـيــات" ،وفــق األطــر
القانونية ،كاشفة أنه من بين
البنود الجديدة التي تضمنها
ال ـق ــرار تـحــديــد مـنـفــذي للبيع
الـمـبــاشــر ،وه ـمــا :شــركــة وافــر،

واتحاد المزراعين ،فضال عن
ال ـغــاء الـمـســاحــة المخصصة،
فــي ال ـقــرار الـســابــق ،لمصلحة
لـ ــات ـ ـحـ ــاد ،ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـق ــل عــن
 30ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن اجـ ـم ــال ــي
م ـســاحــة عـ ــرض ال ـخ ـض ــراوات
وال ـ ـفـ ــاك ـ ـهـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ــواق
المركزية واألفرع المصغرة في
الجمعيات.

هامش الربح
وذك ـ ــرت أن ــه م ــن ب ـيــن بـنــود
ً
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار أيـ ـ ـض ـ ــا حـ ـظ ــر ع ــرض
وتــرويــج المنتجات الــزراعـيــة
دون وضع "الباركود" الخاص
بــال ـس ـعــر ،م ــع ضـ ـ ــرورة ال ـت ــزام
ال ـج ـم ـع ـي ــة بـ ـق ــواع ــد ال ـن ـظــافــة
والجودة عند عرض المنتجات
حمايتها مــن الـتـلــف والـعـفــن،
بما ال يهدد صحة المستهلك،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى قـ ـي ــام ال ـج ـم ـعـيــة
ب ـت ـح ــدي ــد هـ ــامـ ــش ربـ ـ ــح عـلــى
مشترياتها الزراعية.

أحد أجنحة الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـج ــدي ــد تـ ـط ــرق إل ــى
أم ـ ـ ـ ــور عـ ـ ـ ــدة خ ـ ــاص ـ ــة ب ــآلـ ـي ــة
ســداد مستحقات الموردين،

وت ـح ــدي ــد ح ـج ــم االس ـت ـه ــاك
ومقارنة األسعار ،فضال عن
توضيح دور المراقب المالي
المكلف من ا لــوزارة لمتابعة

تطبيق أحكام القرار ،وتزويد
اإلدارة ا لـمـخـتـصــة بـتـقــار يــر
دوري ـ ـ ـ ـ ــة ،ورصـ ـ ـ ــد وت ـس ـج ـي ــل
ا ل ـم ـخــا ل ـفــات إن و جـ ــدت ،بما

يـ ـضـ ـم ــن تـ ــافـ ــي ال ـس ـل ـب ـي ــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات
والـ ـف ــاكـ ـه ــة ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية.

ربط الدائري  6.5بمدخل جنوب
«عبدالله المبارك»

جمعية البيئة :ضرورة اللجوء لحلول مبتكرة
في الكهرباء والنقل والمياه

بهبهاني لـ ةديرجلا :.إنجاز الطريق خالل  10أيام

«تمكين الشباب من األعمال الخضراء كنواة للعمل المستقبلي»

●

سيد القصاص

أعلنت الهيئة العامة للطرق
وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري ت ـن ـف ـيــذ طــريــق
مؤقت بطول  500متر يربط بين
دوار عـلــى طــريــق ال ــدائ ــري 6.5
السريع ومدخل منطقة جنوب
عبدالله المبارك ،لخدمة أهالي
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وت ـس ـه ـي ــل ال ـحــرك ــة
المرورية بها بناء على طلبات
األهالي واحتياجات المنطقة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
ط ــري ــق ال ـ ــدائ ـ ــري  6.5ال ـســريــع
م .إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ب ـه ـب ـه ــان ــي فــي
تصريح لـ«الجريدة» ،أنه سيتم
االن ـت ـهــاء م ــن ال ـطــريــق الـمــؤقــت
خالل  10أيــام ،حيث بدأ العمل
ف ـيــه خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري،

الفتا إلى أن األعمال في مشروع
«الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــري» ت ـس ـي ــر عـ ـل ــى ق ــدم
وسـ ــاق ،لـســرعــة االن ـت ـهــاء مـنــه،
حيث ُيعد من الطرق الحيوية
المهمة ،والتي تخدم العديد من
المناطق ،في مقدمتها جامعة
الـ ـ ـش ـ ــدادي ـ ــة ،وم ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي.
ولفت بهبهاني إلى أن نسبة
إن ـ ـجـ ــاز األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي م ـش ــروع
الدائري  6.5السريع بلغت حاليا
 89فــي المئة ،بإجمالي أطــوال
طــرق بالمشروع تبلغ 18.500
ك ـي ـلــوم ـتــرا ،وال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
تـخـفـيــف الـضـغــط عــن الــدائــري
ال ـ ـس ـ ــادس وطـ ــريـ ــق الـ ـغ ــزال ــي،
واستحداث طرق حديثة تخفف
من ازدحام المرور.

●

إسماعيل بهبهاني

عادل سامي

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت األم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للجمعية ا لـكــو يـتـيــة لحماية
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ج ـ ـ ـنـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزاد أن
ال ـع ــال ــم ي ـت ـســابــق الـ ـي ــوم على
تـقـلـيــل االن ـب ـع ــاث ــات ال ـغ ــازي ــة،
وال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـم ــؤت ـم ــر األمـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة لـلـمـنــاخ (،)COP26
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد ح ـلــول
م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ق ـ ـ ـ ــدرات
الـ ـتـ ـكـ ـي ــف م ـ ــع ت ـغ ـي ــر ال ـم ـن ــاخ
ومجابهة المشاريع الدولية
الـمـشـتــركــة ،وحـ ــدوث تـغـيــرات
إيجابية بشأن العمل المناخي
والسياسات البيئية.
وقــالــت ب ـهــزاد ،فــي تصريح
بمناسبة االحتفاالت العالمية
بيوم األرض ،والــذي يصادف

 22مــن أبــريــل مــن كــل ع ــام ،انه
«يجب اللجوء لحلول مبتكرة
فــي قطاعات الكهرباء والماء
والنقل والمياه ،حيث تتوافر
اآلن حلول قابلة للتطوير وذات
أسعار معقولة لتمكين البلدان
م ــن االرتـ ـق ــاء إل ــى اق ـت ـصــادات
أنـ ـظ ــف وأكـ ـث ــر مـ ــرونـ ــة ،حـيــث
ت ـت ـســارع وت ـي ــرة الـتـغـيـيــر مع
تـحــول المزيد مــن الـنــاس إلى
الطاقة المتجددة ومجموعة
من التدابير األخــرى ،التي من
شأنها تقليل االنبعاثات».
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه «لضمان
زيـ ـ ـ ــادة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة فـ ــي حـصــة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ب ــإن ـت ــاج
الكهرباء في المستقبل يجب
وضـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات ح ـ ــازم ـ ــة
ب ـه ــدف ال ـت ــروي ــج وال ـت ـســويــق

«التربية» تنظم مؤتمر الدراسات العليا
في التخطيط التربوي بجامعات الخليج
عقدت كليه التربية بجامعة
الكويت المؤتمر العلمي الثالث
ل ـط ـل ـبــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا فــي
اإلدارة والتخطيط التربوي في
جــامـعــات دول مجلس التعاون
الخليجي  2021/2020مؤخرا عن
بعد ،تحت رعاية مدير الجامعة
د .فايز الظفيري.
وشهد المؤتمر كلمة افتتاحية
لــراعــي المؤتمر ثــم كلمة لعميد
كـلـيــة ال ــدراس ــات الـعـلـيــا د .بــدر
ال ـب ــدي ــوي ،ث ــم ت ـحــدثــت الـقــائـمــة
ب ــأعـ ـم ــال ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـتــرب ـيــة
ومساعد العميد لشؤون األبحاث
والـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا أ.د .فــوزيــة
هادي ،ومدير برنامج ماجستير
اإلدارة وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـت ــرب ــوي
د .سالم الهاجري.

وع ـ ـقـ ــدت ج ـل ـس ــات ال ـمــؤت ـمــر
لليومين األول والثاني بمشاركة
نخبة من الباحثين الذين قدموا
مـلـخـصــات أب ـحــاث ـهــم م ــن طلبة
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا فــي جــامـعــات
دول مجلس التعاون الخليجي.
واخـ ـتـ ـت ــم االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ب ــإع ــان
الفائزين بجائزة «أفضل ملخص
بحث» وهم :عبدالله الذيابي من
جامعة أم القرى في السعودية،
وخــاتـمــة الــرشـيــديــة مــن جامعة
ال ـس ـل ـطــان ق ــاب ــوس ف ــي سلطنة
ُعـ ـ ـم ـ ــان ،ونـ ـ ـ ــدى بـ ــن ش ـع ـي ــل مــن
جامعة اإلمــام محمد بن سعود
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة،
وسامية القمشوعية من جامعة
ال ـس ـل ـطــان ق ــاب ــوس م ــن سلطنة
ُعمان.

جنان بهزاد

واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم
المستمر للمواطنين.
وش ــددت على أنـنــا بحاجة
م ـ ــاس ـ ــة إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــوعـ ــي

وتمكين الـشـبــاب مــن األعـمــال
ال ـخ ـضــراء ،الـتــي سـتـكــون هي
نـ ــواة ال ـع ـمــل الـمـسـتـقـبـلــي في
تخصصات البيئة وهندسة
الكهرباء والطاقات البديلة.
ولفتت بهزاد الــى المبادرة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ـج ـمــع
ال ـش ـق ــاي ــا ل ـل ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة
ومـبــادرة سمو األمـيــر الراحل
الشيخ صباح األحمد لتأمين
 %15من الطلب المحلي على
ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـخــدام الـطــاقــة
الـنـظـيـفــة ب ـح ـلــول ع ــام ،2030
تـحـقـيـقــا ل ـل ـهــدف ال ـس ــاب ــع من
أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان حـ ـ ـص ـ ــول ال ـج ـم ـي ــع
بتكلفة ميسورة على خدمات
ال ـط ــاق ــة ال ـح ــدي ـث ــة ال ـمــوثــوقــة
والمستدامة.

«اإلدارية» تقيم ندوة افتراضية
عن «مهنة المحاسبة بالسعودية»
ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
اإلداريـ ـ ــة بـجــامـعــة الـكــويــت
ن ـ ـ ـ ـ ــدوة افـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة حـ ــول
«ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم م ـه ـن ــة
ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وأث ــره
ع ـل ــى ال ـم ـم ــارس ــة الـمـهـنـيــة
فــي دول مجلس التعاون»،
عبر برنامج تيمز ،للوقوف
عـلــى أب ــرز مــامــح التنظيم
الجديد لمهنة المحاسبة،
واإلي ـجــاب ـيــات والـتـحــديــات
التي تواجهها.
شــارك في الندوة األمين
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـس ـعــوديــة
لـلـمـحــاسـبـيــن الـقــانــونـيـيــن
د .أحـمــد الـمـغــامــس ،وعــدد
من ممثلي مكاتب التدقيق
في الكويت.
وخـ ـلـ ـص ــت ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة إل ــى

ً
الظفيري متوسطا القائمين على المؤتمر

ضـ ـ ـ ــرورة م ــراجـ ـع ــة ق ــان ــون
تـنـظـيــم الـمـهـنــة ف ــي جميع
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،مع
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئــات
للمحاسبة تعنى بتنظيم
المهنة في كل دولة من دول
«التعاون».
وكـ ـ ـ ــان اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـنـ ــدوة
بـ ـكـ ـلـ ـم ــة م ـ ـ ــوج ـ ـ ــزة ل ـل ـق ــائ ــم
بأعمال عميد «اإلداري ــة» د.
محمد زينل ،في حين أدارها
أ سـتــاذ المحاسبة بالكلية
د .وائل الراشد.

●

أحمد الشمري

ّ
ف ــي ظـ ــل ال ـت ــوج ـه ــات ل ــوض ــع خ ـط ــط ال ـع ــودة
ال ـتــدري ـج ـيــة ل ـل ــدراس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ف ــي مختلف
ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة خ ــال ال ـع ــام ال ــدراس ــي
ال ـم ـق ـب ــل ،ط ــال ــب رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام لـطـلـبــة
وم ـت ــدرب ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم التطبيقي
والتدريب ،صالح الجاركي ،إدارة الهيئة بضرورة
اعتماد التعليم عن ُبعد مع الــدراســة التقليدية
بـعــد ال ـعــودة الـتــدريـجـيــة لـلــدراســة فــي الـقــاعــات
الدراسية.
وأشار الجاركي ،في تصريح لـ «الجريدة» ،الى
أن االتحاد ّ
جهز كتابا رسميا الى إدارة الهيئة
ُ
يطالب بضرورة االستفادة من التعليم عن بعد
مــن خــال طــرح م ـقــررات دراس ـيــة يتم تدريسها
«أونالين» ،وأداء اختباراتها في الحرم الدراسي
خالل فترة مرحلة العودة التدريجية في القاعات
ّ
ّ
التوجه يساهم في حل
أن هذا
الدراسية ،موضحا ُّ
جزء كبير من أزمة الشعب الدراسية المغلقة التي
يواجهها الطلبة في كل فصل دراسي.
ودعــا إدارة الهيئة الــى اعتماد خطة العودة
التدريجية للدراسة التقليدية ،ومــراعــاة صحة
وسالمة الطلبة وجميع االشتراطات الصحية،

متسائال« :لماذا ال ّ
يتم اعتماد التعليم عن ُبعد
مع الحضور التقليدي في المحاضرة الدراسية
الواحدة خالل فترة العودة األولية؟! حيث ّ
يقسم
الطلبة الى مجموعتين؛ في األسبوع األول يداوم
طـلـبــة الـمـجـمــوعــة األولـ ــى لـمـحــاضــراتـهــم ،وفــي
األسـبــوع الــذي يليه يحضرها أونــايــن ،وبهذا
األمر يمكن المحافظة على صحة الطلبة وتخفيف
أعداد الحضور بنسبة  50بالمئة.
وأضــاف الجاركي أن «االستفادة من التعليم
ع ــن ُب ـع ــد أ ّص ـب ـحــت ض ـ ـ ــرورة ،ف ـه ـنــاك جــام ـعــات
عالمية تدشن مـقــررات دراسـيــة أونــايــن في كل
فصل دراسي ،تساهم في تسريع ُّ عجلة التخرج
دون انتظار فترة طويلة بسبب الشعب الدراسية
المغلقة» ،مشيرا الى أن المقررات األدبية ال تحتاج
ّ
إلى حضور كلي خالف المقررات الفنية ،ومتمنيا
مــن إدارة الهيئة إع ــادة النظر فــي هــذا المقترح
وإدراج ــه ضمن خططها وتطبيقها على أرض
الواقع خالل الفترة المقبلة.

عواد :مساعي أساتذتنا العلمية ركن أساسي في التميز األكاديمي
أعـلـنــت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
فـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت ( ،)AUKا طـ ــاق
مبادرة جديدة بعنوان «منتدى
ال ـ ـحـ ــوارات ال ـب ـح ـث ـيــة» ،مـشـيــرة
إلــى ان الجلسة االولــى ستعقد
االثـ ـنـ ـي ــن ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الثامنة مساء.
وقــالــت الـجــامـعــة ،فــي بـيــان،
امس ،ان المبادرة تشمل سلسلة
محاضرات إلكترونية مفتوحة
لعموم الحضور ،يقدمها أعضاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ــال ـج ــام ـع ــة
األميركية لعرض ومناقشة أهم
أنشطتهم البحثية والعلمية.
وتــابـعــت أن ال ـم ـبــادرة تمثل
منصة ألعضاء هيئة التدريس
ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـلـ ـق ــوا م ـن ـح ــا م ـح ـل ـيــة
أو دول ـي ــة ل ـم ـشــاركــة أف ـكــارهــم،
وأح ــدث اهتماماتهم البحثية،
ومــراج ـعــة ال ـمــوضــوعــات محل
االهتمام في الحلقات األكاديمية
والبحثية.

وذكـ ــرت أن ــه «تـتـبـنــى تنظيم
وتنسيق المنتدى مــن أعضاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ــال ـج ــام ـع ــة
األميركية فاطمة شبلي وسليمة
الصمادي ،اللتان تأمالن خلق
حــوار ومشاركة مجتمعية من
خالل الموضوعات المطروحة
بالبرنامج».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ـهـ ــدف مــن
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات ت ـع ــزي ــز ال ـح ـيــاة
الفكرية للجامعة ،وتقديم منصة
للحوار والنقاش المتبادل بين
الـجــامـعــة والـمـجـتـمــع ،متمنية
مشاركة الجميع في الحوار من
أجل إثراء الفكر وتبادل المعرفة.

التميز األكاديمي
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت رئـيـســة
« »AUKد .رو ض ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــواد ،أن
«ال ـم ـس ــاع ــي ال ـع ـل ـم ـيــة ألع ـضــاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ــال ـج ــام ـع ــة

تعتبر ركنا أساسيا في التميز
األكاديمي وخدمة المهنة.
ول ـف ـتــت ع ـ ــواد الـ ــى ان «مـثــل
ه ــذه ال ـم ـبــادرات تعتبر فرصة
ل ـل ـم ـشــاركــة ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
في تبادل الحوار والمعرفة مع
خبراء هيئة التدريس لدينا».
يـ ــذكـ ــر أن ال ـج ـل ـس ــة األولـ ـ ــى
س ـت ـس ـت ـض ـي ــف أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـل ـغ ــة
اإلنكليزية المساعد في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة بــال ـكــويــت وزم ـي ـلــة
أب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
د .كاثرين هينيسي ،لمناقشة
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات الـ ـمـ ـحـ ـف ــزة لـلـفـكــر
المسرحي المعاصر ،وذلــك من
خالل نماذج لثالث مسرحيات
حــديـثــة مــن الـكــويــت واإلمـ ــارات
العربية المتحدة واليمن ،كما
س ـي ـت ــم ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
أهـمـيــة دور ال ـم ـســرح ف ــي شبه
الجزيرة العربية.

«إفطار الصائم» شراكة
بين «تنمية» و«األوقاف»

عقدت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير
(تنمية الخيرية) اتفاقية
شراكة مع األمانة العامة
لألوقاف ،لتنفيذ حملة
«إفطار الصائم» توزع من
خاللها السالت الغذائية
لألسر الفقيرة واملتعففة
والعمالة املتضررة من
أزمة كورونا خالل شهر
رمضان.
وأشاد نائب رئيس مجلس
اإلدارة املدير العام لـ»تنمية
الخيرية» د .ناصر العجمي
«بجهود أمانة األوقاف،
ودورها الرائد في ظل
األوضاع التي خلفتها
الجائحة» ،مشيرا إلى
«مساهماتها املختلفة في
مشروعات الجمعية ،والتي
يأتي دعم حملة إفطار
صائم كجزء منها ،سعيا
لنجدة الفئات املستهدفة».
وقال إن «الجمعية تنفذ
مشروعها للعام الثاني
على التوالي ،في داخل
البالد ،مواكبة ملا تتخذه
الحكومة من إجراءات في
مواجهة انتشار فیروس
كورونا ،والتصدي
لتداعیاته على املستویات
االقتصادیة واالجتماعیة
واإلنسانیة».

«اإلصالح االجتماعي»:
استمرار حملة «مع الله»
أعلنت جمعية اإلصالح
االجتماعي ،استمرار
فعالياتها وبرامجها
القيمية والدعوية خالل
شهر رمضان املبارك تحت
شعار «مع الله» ،بمشاركة
عدد من العلماء والدعاة
واملختصني.
وقال مدير العالقات
العامة واإلعالم بالجمعية،
عبدالرحمن الشطي،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن «الحملة تهدف
إلى مساعدة الجمهور
على ملء الوقت باملفيد
خصوصا مع األجواء
الروحانية لشهر رمضان،
ووجود الحظر الجزئي
بالبرامج اإليمانية
والدعوية والقيمية».
وأضاف الشطي أن فكرة
الحملة تتناول مجموعة
من مجاالت الحياة
الروحية واالجتماعية
والدعوية والصحية
والثقافية ،وربطها بالله
عز وجل في شهر رمضان
املبارك ،بمشاركة عدد من
العلماء والدعاة منهم
د .عجيل النشمي ،والشيخ
أحمد القطان ،ود .ناجي
الخرس ،ود .علي الصالبي،
ود .عيسى الظفيري،
وعبدالعزيز الصفران،
ود .حمد املزروعي.

«إحياء التراث» تطرح
حملة لبناء  5مساجد

«اتحاد
التطبيقي» يطالب باعتماد الجامعة األميركية تطلق «منتدى الحوارات
التعليم عن ُ
التقليدية
الدراسة
مع
عد
ب
البحثية» االثنين المقبل

دعا العتماد مقررات أونالين في خطة العودة التدريجية

سلة أخبار

روضة عواد

أطلقت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي حملة
لبناء  5مساجد في دول
اليمن والصومال وإثيوبيا
وإندونيسيا وقرغيزستان،
داعية أهل الخير
واملحسنني إلى املساهمة
في دعم الحملة إلنجاز
هذه املساجد التي ستحمل
اسم الكويت.
وأعلنت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،أنها بصدد
طرح حملة وفزعة خيرية،
اليوم ،لدعم حلقات ومراكز
تحفيظ القرآن الكريم داخل
الكويت وخارجها لإلنفاق
على هذه الحلقات واملراكز،
وتوفير مستلزماتها
ودعم رواتب املحفظني
فيها ،الفتة إلى أنها تطرح
مثل هذه املشاريع بهدف
التسهيل على املتبرعني
الكرام للمساهمة في عدة
مشاريع خيرية متنوعة
داخل وخارج الكويت خالل
شهر رمضان.
من جهة أخرى ،أكدت
الجمعية نجاح حملتها
اإلنسانية الخيرية لبناء
قرية متكاملة للفقراء
واملحتاجني من املتضررين
من الفيضانات األخيرة في
النيجر باسم «قرية سباق
الخير».

ةديرجلا

•
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شوشرة :المرتزقة

د .نبيلة شهاب

د .مبارك العبدالهادي

أنا آسف وأعتذر

من المرتزقة؟ وما تعريفهم؟ وما موقعهم من اإلعراب؟ وما فلسفتهم؟
وما أهدافهم؟
هذه األسئلة تطرح نفسها مواكبة األحــداث المتطورة ومجرياتها
وتسابق هؤالء على الكسب غير المشروع لشفط األموال ،خصوصا
بعد أن انفضح أمرهم وسقطوا من أجندة الشرفاء ،وحددوا مكانهم
الطبيعي فــي حــاويــات لــن ينساها الـتــاريــخ ،وبعد أن أسهموا في
اختالس األبرياء وتمرير التجاوزات والمخالفات أمام مرأى الجميع،
فهم مجرد صبيان عند معزبهم المعروف بأساليبه الملتوية في
اللعب تحت الطاولة وخلف الستار لتحويل كل شيء ليده وإدارة
األمور عبر دسائسه وخبثه ،مستخدما محاوالته الطفولية للتبرير
وتغطية البالوي التي يرتكبها ،ولن تتوقف ما لم يتم التصدي لها
من الشرفاء واألوفياء.
ولكن المشكلة مرتبطة بالمرتزقة الذين باعوا كل شيء من أول دفعة
ألنهم حنثوا بقسمهم ووفائهم لمن منحوهم الثقة وأعطوهم األمانة
التي ال يستحقونها ،والـســؤال :لماذا ال تتخذ الجهات المختصة
إجراءاتها بحق هؤالء ،والكشف عن أموالهم والمنافع غير المشروعة
التي غطيت بأسماء أخرى أو (الكاش) أو في الخارج؟
بالتأكيد سيتم فضحهم وكشفهم إذا كانت النية الحقيقية هي
اإلص ــاح وكبح جماح كــل مــن يتجرأ على اتـخــاذ أساليب ملتوية
وأالعيب تستهدف السرقة ،فهناك من ال يؤمن بتجربة الدول األكثر
تحضرا وفكرا ووعيا ديمقراطيا منا بحجج متعددة ومتلونة ألنها
ال تتناسب مع أفكارهم الملوثة ،ولكن في بعض هذه الدول هناك من
رمى بكل جرأة الحرامية والمتالعبين والمتجاوزين في الحاويات
وأم ــام عــدســات اإلع ــام وغـيــرهــا ،ألن لديهم المصداقية واالنتماء
والوطنية لحماية دولهم من الجرف الذي تعانيه خصوصا أن اللعب
لدينا أصبح على المكشوف.
هــل استوعب البعض ال ــدرس أم ال يــزالــون مستمرين فــي سياسة
المصالح ،ومن أجل عين تكرم مدينة ،وحبة خشم تمسح التجاوزات
والجرائم التي ارتكبت بحقهم وبحق أجيال؟
إن المرحلة القاسية جدا التي نمر بها أصبحت كلعنة تالحقنا وال
ترحمنا ألن الطفل ال يزال مستمرا في لعبته ولم يجد من يوقفه حتى
ال تتدحرج كرته وتصيب اآلخرين كالعادة ،خصوصا أن العديد من
المتضررين ممن يملكون زمــام األمــور ضاقوا ذرعــا من تصرفاته،
ولكن لماذا ال يزال مستمرا في لعبته؟ فكل شيء أصبح حولنا متأثرا
ومصابا بجروح لم تجد من يداويها بانتظار بصيص األمل الذي
أصبح كالسراب كلما اقتربنا منه بدأ يتالشى ويختفي وكلما تجدد
اشتد ألمه.

«لعلكم تتقون»
محمد العويصي
يوم األحد السادس من رمضان 1442هـ جاءني مقطع فيديو عن
طريق الواتساب لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الفوزان يبكي بحرقة بعد
اتصال شخص من الصومال يسأله :يا شيخ هل صيامنا مقبول
بدون إفطار وبدون سحور؟!
ً
صراحة تأثرت كثيرا من ســؤال المتصل من الصومال ،وبكيت
لحالهم وفقرهم المدقع ،حتى أنهم ال يجدون ما يأكلون في رمضان!
سؤال المتصل الصومالي ذكرني بموائد إفطار رمضان في بيوتنا
في أغلب ّالدول العربية واإلسالمية ،فمائدة اإلفطار في شهر رمضان
فيها ما لذ وطاب وما تشتهيه األنفس من الطعام والشراب ،كاألرز
والدجاج واللحم والثريد والهريس والجريش والمقبالت بأنواعها
مــن سـلـطــات وش ــورب ــات وسـمـبــوســك وك ـبــب وم ـع ـج ـنــات ...وأن ــواع
كثيرة من الشراب البارد والحار كالماء واللبن والعصير بأنواعه
والشاي والقهوة.
وعندما يحين موعد اإلفطار ويؤذن المؤذن لصالة المغرب فإن
بعضنا يأكل ما أمامه من طعام بسرعة وشراهة حتى أنه يتكاسل
عــن أداء صــاة الـمـغــرب فــي المسجد ويصليها فــي الـبـيــت ،وبعد
الفطور يأتي دور القهوة والشاي والحلوى كالكيك واللقيمات أو
الزالبية والكنافة والقطايف ...إلخ ،ومعدتنا تئن وتصرخ من كثرة
الطعام والشراب الذي أكلناه وشربناه حتى أن بعضنا ال يستطيع
ً
أداء صالة العشاء واقفا بل يؤديها جالسا على الكرسي ألن بطنه
مملوء بالطعام والشراب.
الصيام؟
من
الهدف
ما
سؤال يطرح نفسه؟!
َ
َّ َ ُ ُ
َ ُ
يقول الله سبحانه وتعالى"َ َ :يــا أ ُّيـ َـهــا الـ ِـذيــن ُ َآمــنــوا كـ ِـتـ َـب َعل ْيك ُم
ُ َ َّ ُ َ َّ َ
َ َّ َ ْ
ِّ َ ُ َ ُ
ام ك َما ك ِت َب َعلى ال ِذين ِمن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم تتقون" 183( .البقرة)،
الصي
فمن خالل هذه اآلية الكريمة يتضح لنا أن الهدف من الصيام هو
ً
تقوى الله ومخافته والشعور بأن لنا إخوانا في الدين بحاجة إلى
مد يد العون لهم ومساعدتهم خصوصا في هذا الشهر الفضيل ،لذا
نجد الجمعيات الخيرية تجمع الصدقات لعمل إفطار صائم داخل
دولة الكويت وخارجها ،وكذلك نجد أهل الخير في الكويت والدول
العربية واإلسالمية يقومون بإفطار الصائمين عن طريق تجهيز
الوجبات المتنوعة وتوزيعها على المحتاجين قبل موعد اإلفطار
ً
بساعة تقريبا أو بعد أداء صالة المغرب في المسجد.
ً
ّ
هنيئا لمن فطر صائما في شهر الخير رمضان فرسولنا الكريم
ً
ّ
يقول" :من فطر صائما كان له مثل أجره ،غير أنه ال ينقص من أجر
ً
الصائم شيئا".

بالعربي المشرمح :لماذا
تستفزون الشعب؟
محمد الرويحل
من منا ال يتذكر خــروج الشعب بعد فضيحة تضخم حسابات
النواب "القبيضة" ومطالبته برحيل حكومة ومجلس ٢٠٠٩؟ بل من
منا نسي ما قاله المصلحون وحذر منه المخلصون من الفساد
ومؤسسته والذي عايشناه ونعيشه منذ ذلك الوقت؟
نعلم أن التاريخ ال يرحم ،وأن الحق سينتصر ،ولكن ال التاريخ وال
الحق يمكن أن يبلغا ذلك دون المصلحين والمخلصين ،فمؤسسة
الفساد قد بلغت ذروتها وبدأت باستفزاز الشعب الذي بدأ يرى
الحقيقة ويدرك خطورة هذا العبث ،وينتظر األمل الذي يخلصهم
ً
من هذه المؤسسة اللعينة التي عاثت في األرض فسادا ،واستغلت
أو لنقل صنعت حالة العبث التي نراها ،وخلقت صراعات هامشية
أدواتها نــواب األمــة منهم من يفعل ذلك لمصلحتها ومنهم غير
مدرك ألالعيبها حتى أوصلت الشعب إلى حالة اإلحباط والتذمر
ً
ً
الذي بلغ ذروته ،ووصل منتهاه ،وحتما سينفجر يوما ما في وجه
هذه المؤسسة ،وكل من تعاون معها.
حالة العبث السياسي الذي نراه اليوم في مجلس األمة هو نتاج
الصوت الواحد ،والغريب أن الحكومة ونواب األمة يرون ويسمعون
مدى االستياء والتذمر والغضب الذي يعبر عنه المواطنون من
خالل وسائل التواصل االجتماعي ،إال أنهم غير مكترثين وليسوا
مدركين لهذا الواقع ،أضف إلى ذلك تصرفاتهم االستفزازية وعدم
اكتراثهم لشؤون األمة ومطالبها ليكرسوا دورهم في صراع عبثي
ال تحمد عقباه.
يعني بالعربي المشرمح:
ما تفعله الحكومة وما يقوم به نواب األمة يشعل لهيب الغضب
الشعبي ويــزيــد استفزازهم ،األمــر الــذي يجب عليهم إدراك ذلك
والـعـمــل مــن أج ــل تـهــدئــة الـمــواطـنـيــن مــن خ ــال تلبية مطالبهم
وتحقيق اإلص ــاح والـعــدالــة ومحاسبة المتورطين فــي قضايا
الفساد ،فهل ثــم بصيص أمــل يعيد للشعب ه ــدوء ه ويبعث في
نفوسهم الطمأنينة؟

ً
ج ـم ـلــة اعـ ـت ــذار ت ـح ـمــل ك ـم ــا م ــن ال ـج ـمــال
والـمـشــاعــر الطيبة الــراقـيــة الـتــي قــد تــداوي
ً
جروحا وتنتشل الفرد من الهموم والغضب
واألحــزان ،فالمحظوظ هو الذي نشأ وهذه
ال ـك ـل ـم ــات تـ ـك ــون م ــن أس ــاسـ ـي ــات م ـف ــردات ــه
ا لـتــي يستخدمها بـســا ســة دون تحفظ أو
تــردد ،لكن البعض يجد صعوبة في بذلها
لآلخرين ،والـمـحــروم ذلــك الــذي ال يمكن أن
يعتذر عن خطأ ارتكبه أو ظلم أوقعه على
اآلخ ــري ــن ،فــالـبـعــض يـكــابــر ويـتـعــالــى على
أن يعتذر لآلخرين مما يترك في نفوسهم
نـ ــدبـ ــات ق ـه ــر وح ـ ـ ــزن وغـ ـض ــب وألـ ـ ـ ــم ،وم ــن
الطبيعي النفور والمشاعر السلبية تجاه
المسيء.
ثقافة االعتذار وتحمل المسؤولية ثقافة
تــدل على الــرقــي واالح ـتــرام ال ــذي يتميز به
من يقدم االعتذار ،ولكونها ثقافة مكتسبة
فمن المهم أن تغرس هذه المفاهيم في ذهن
ً
الطفل منذ نعومة أظفاره حتى يشب إنسانا
ً
سويا ال يجد غضاضة من االعتراف بخطئه
واالعتذار عنه.
ً
ً
ً
ً
وغــالـبــا مــا نجد احـتــرامــا وتـقــديــرا جليا

بقايا خيال :كيف تأمن
على حياتك؟
يوسف عبدالكريم الزنكوي

مــن اآلخــريــن للشخص ال ــذي يـقــدم اعـتــذاره
إن وق ــع فــي خـطــأ عـلــى أن يـكــون دون تماد
في ذلــك ،فاالعتراف بالخطأ واالعتذار عنه
من شيم ذوي األخــاق الحميدة وأصحاب
ً
الـثـقــة الـعــالـيــة بالنفس والـمـتــزنـيــن نفسيا
ً
والمتوافقين اجتماعيا ،ولذا فمن الطبيعي
أن االعتذار يعلي من شأن صاحبه.
وال يـقـتـصــر االعـ ـت ــذار عـلــى م ــن نتعامل
مـعـهــم كــالــزمــاء وال ـغ ــربــاء ،ونستثنيه من
سلوكياتنا مــع أقــرب الـنــاس لنا ،فالبعض
يعتقد أنه ال يحتاج أن يعتذر لمن يعرفونه
حق المعرفة ويفترض أنهم من تلقاء أنفسهم
سيعذرونه ،وقد يفعلون ذلك ،ولكن من باب
األدب واالح ـت ــرام لـهــم والـتـقــديــر لمكانتهم
داخل نفسه يجب أن يقدم االعتذار متى ما
ً
أخطأ في حقهم مهما كان هذا الخطأ صغيرا
ً
أو كبيرا ،فاالعتذار بلسم يجبر كل كسر أو
جرح ويرجع الحق ألصحابه وينشر المحبة
والمودة ،واالعتذار لمن نحبهم أهم بكثير
مــن االع ـت ــذار لـغـيــرهــم ك ــاألم واألب وال ــزوج
وال ــزوج ــة واإلخـ ـ ــوة واألص ــدق ــاء الـمـقــربـيــن
واألهل.

ً
وبعض االعـتــذار يجب أن يكون مكتوبا
ً
خطيا لما فيه مــن رد اعتبار وإرج ــاع حق
مــن حقوق مــن وقــع عليه الظلم أو اإلســاء ة
ً
لــه أو لعمله أو ألمانته وصــدقــه ،وغالبا ال
يـكــون ذلــك بين أف ــراد األس ــرة بــل بعض من
يتشاركون األعمال واألنشطة وغيره ،ومع
كــل ذلــك فــإنــه أحـيــانــا يـســاء فهم واستقبال
ً
االع ـتــذار وغــالـبــا مــا يكون ذلــك ممن يسيء
ال ـظــن بــاآلخــريــن أو الـمـتـكـبــر الـمـتـعــالــي أو
ضعيف الشخصية أو مــن ال يـثــق بنفسه،
فيفسر االع ـت ــذار عـلــى أن ــه ضـعــف أو حيلة
أو نفاق ،وقد يسيء التصرف كالرد القبيح
وعدم التقدير واحترام المعتذر وعدم قبول
اعتذاره.
ً
ولذا من المهم جدا أن نتعلم وخصوصا
األطفال منا أن المسيء يجب أن يعتذر وأن
االع ـت ــذار يعلي مــن مـكــانــة صــاحـبــه ويـقــرب
ال ـن ـف ــوس وي ـق ـضــي ع ـلــى ال ـت ـنــافــر أو حتى
ال ـت ـبــاغــض ،وي ــري ــح ن ـفــس ال ـم ـســاء إل ـي ــه أو
المظلوم ويشعرها بالعزة وحفظ الكرامة
واالحترام.

ناجي المال

السعادة في زمن «كورونا»
ً
بعيدا عن السياسة التي وصلنا فيها إلى سكة سد ،شيء ُمفرح
أن أرى بناتنا وأبناء نا من الشباب الصغار ومتوسطي العمر
ً
يظهرون للمرة األولــى في الشارع إما مشيا على األقــدام بقصد
الرياضة أو السير بالسكوتر الكهربائي وبسرعات معقولة ال
تؤدي لحوادث ،المهم أن هذه األعمار قامت بثورة احتجاج عملية
فخلقت عالم سعادتها بيدها ونحتت في واقعنا المتكلس الكئيب
دوائر للفرح والتسلية.
يجب النظر لهذه الظاهرة بعمق فقد حققت تواصال اجتماعيا
بـيــن ش ـبــاب الـمـنــاطــق واألحـ ـي ــاء ،واألهـ ــم أن ـهــا انـتــزعــت أطفالنا
ُّ
التوحد ومن اإلدمــان على الموبايالت واأليبادات
وشبابنا من
واأللـعــاب اإللكترونية ومــن االن ــزواء فــي الـغــرف واالن ـطــواء على
النفس والذوبان في عالم النت بأفالمه وبرامجه وامتصاصهم
كل األفكار والثقافات والمفاهيم التي تولد لديهم قناعات وقيما
تخلعهم من ثقافة مجتمعهم وقيمه الدينية والمجتمعية ،وربما
تقذفهم فــي تالفيف ثقافات متوحشة خطيرة تسلبهم اإلرادة
وتبرمجهم على الجريمة ،ناهيكم عن اقتناصهم من الجماعات
اإلرهابية التي تغسل أدمغتهم بفكر إرهابي يدفعهم لقتل والديهم
وإخوانهم وأبناء مجتمعهم ألنهم كفرة وينخرطون في شبكات
إرهابية منظمة تجندهم ألعمال الشر والقتل.
كل هذا ألن أبناءنا حرموا من ساحات وباحات اللعب الترابية
واالندماج في عالقات اجتماعية مع أبناء ِّ
حيهم وجيرانهم ،حيث
ً
اإلحـســاس بالمتعة في اللعب الجماعي ،وأنــا شخصيا أرى أن
الطفل البد أن ينشأ في أحضان التراب ،وقد وجدت في إحدى دول
الخليج في أثناء تجربة لمعرفة ميول األطفال تفضيل األطفال
ُ َّ
المبلطة ،ولألسف
اللعب في الـتــراب عن األراض ــي المزروعة أو
انعدم التراب تحت شوارع اإلسفلت فال وجود الستغالل الساحات
الفضاء بل ال يوجد أثناء تصميم المدن ومناطق السكن أي اعتبار
لحاجة الطفل لوجود المراحات (البرايح) التي يجب أن يتوافر لها

سياجات وممرات الحماية واألمــان لكي تكون محاضن للنشأة
ُ
َّ
السوية لألطفال والشباب ،وال داعي لزراعتها بل يكفي أن تكسى
بالرمل المغسول سواء كانت باحات لألطفال أو مالعب رياضية.
وقــد اقترحت في مقاالت سابقة بــأن تبنى مــدن قــرب سواحل
البحر بعد إزاح ــة الشاليهات والـتـعــديــات على الـســواحــل ،وأن
يكون هناك شــارع فاصل بين العمارات والبحر وتحت الشارع
الفاصل تكون أنفاقا تؤدي للشاطئ ،وأقترح اآلن أن يكون الشارع
أو الكورنيش فقط لسيارات الـطــوارئ والسكوترات والــدراجــات
الهوائية ،وتـقــام أمــاكــن اللعب على الـشــواطــئ مــع قيام الشباب
الـطـمــوح بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مــن مـقــاه ومطاعم
وأمــاكــن تسلية عـلــى ال ـشــواطــئ .بـهــذا سنحقق مـبــدأ الـسـعــادة
الذي خصصت له وزارة في دبي وسنخلق أقصى حدود المتعة
بــاأللـعــاب لمختلف األع ـمــار وتــوجـيــه طــاقــة العمل واالستثمار
الشبابية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وربما يسهم ذلك
في البقاء في البلد وعدم الحاجة للسفر وإعــادة غرس الكويتي
في بيئة ومتعة البحر فضال عن أن هذه األجواء لن تسمح ببروز
العقد واألمراض النفسية التي برزت صورها البشعة في وجود
شخصيات شاذة عدوانية ترتكب الجرائم بدم بارد ،وربما تالشي
التعاطي للمخدرات.
كــل مــا أخـشــاه أن تتم إع ــادة أطفالنا وشبابنا لبيت الطاعة
الكئيب ُ
ويقضى على هــذه الظاهرة بــدل تشجيعها وحمايتها
من سيارات المستهترين في الشوارع ،والبد من الرقابة الشديدة
وفرض أقصى العقوبات على المستهترين ومتجاوزي السرعة
في المناطق الداخلية ،ولتشجيع واستمرار هذه الظاهرة أتمنى
أن تكون هناك حارة مخصصة للدراجات والسكوترات ،ووضع
المطبات للحد من سرعة السيارات وتوفير الحد األعلى من األمان،
فهل يتم تحقيق هــذا الحلم أم سيظل هو اآلخــر تحت ثقل ُعقد
أصحاب العقول المتحجرة وأعداء السعادة؟

خالد اسنافي الفالح

ّ
سمو الرئيس
ً
أخاطبك بصفتك راعيا مسؤوال عن رعيته ،مصداقا لكالم
ٌ
ّ
ّ
راع وكلكم مـســؤول عــن رعـ ّـيـتــه" ،وبصفتي أحد
النبي" :كلكم ٍ
ً
رعاياك الذين يحق لهم ،وفقا للعقد السياسي المبرم بيننا،
مساء لتك عبر وكالئهم السياسيين ،مع التذكير أن من صفات
سورة
البررة الوفاء بالعهد ،وأن آخر ما نزل من القرآن (باتفاق)
َ ُ ْ
الـمــائـ ُـدة الـتــي خاطبت فــي مبتدئها المؤمنين بــاألمــر "أ ْوفـ ــوا
ْ ُ
ـود" ،وإنـنــا فــي أي ــام يـبــادر فيها المؤمنون إلــى التقرب
ِبــالــعــقـ ِ
لخالقهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه.
ّ
إن مــن أول مــا يتعلمه تلميذ ال ـقــانــون هــو تــراتـبـيــة النص
التشريعي؛ فيعلو الدستور على ما عداه ،ويدنو منه القانون
ً
على ما دونــه ،ثم تحل اللوائح بعده ،وتستقر تاليا القرارات،
وهــي تراتبية ذات حجية ال يسمو فيها األسـفــل على األعلى
ّ
ً
ً
ّ
سموك
أبدا! لكن ما تعلمه تلميذنا النجيب كان مناقضا لطلب
ّ
الغريب! وإنــي ألرجــو اختبار صبر سموك في هــذه المساحة
الضئيلة بكلمات قليلة لعل فيها بعض الثواب وتقديم ّ
الصواب.
ّ
سموك (تأجيل االستجوابات
إن األداة التي استجابت لطلب
المزمع تقديمها لما بعد دور االنعقاد الثاني) هي القرار النيابي
بالموافقة على ا لـطـلــب ،بغض النظر عــن صحته مــن عدمها،
ً
ٌ
من
ومـعـنــى ذل ــك أن عـضــو مجلس األم ــة اآلن مـمـنــوع (واق ـع ــا) ً
تقديم أي استجواب لك خالل هذه المدة ،مما يتنافى صراحة

ً
مع المادة ( )100من دستور الكويت التي جعلت االستجواب حقا
لعضو مجلس األمة ال يمنعه من تقديمه لمن يشاء من الوزراء
أية موانع ،وهنا ال جدل حول أن الدستور أبطل بحجيته قرار
المجلس بالموافقة على طلبك.
ً
أرج ــو مــن سـمـ ّـوكــم -وأنـتــم تملكون اآلن الـعــدد الكافي وفقا
للمادة  135من قانون الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،لتأجيل
كل استجواب مدرج على جدول األعمال -تصحيح طلبكم بشطب
جملة (أو المزمع تقديمها) حتى يكتمل الشكل الدستوري لطلبك،
المنتخبة لن تقدم على خسارة جوالت جديدة طالما
فاألغلبية ّ
لم تحقق النصاب بعد ،هذا وقد أضفى األمر األميري على لقبك
كلمة (سمو) التي تــدل على الترقي واالرتـفــاع ،إن لم يكن ذلك
ّ
بتجاوز األخطاء ،فليكن بأل تأخذك العزة باإلثم.
ّ
المعبرة لكتابه (النظام الدستوري والمؤسسات
في كلمته
ّ
السياسية في الكويت) سطرت أنامل الدكتور عثمان عبدالملك
الـصــالــح هــذه الحكمة" :إن مكامن الـحــريــة هــي :ضمائر حية،
وقلوب زكية ،وعقول ذكية ..فإن خمدت روحها في مكامنها ،فال
دساتير تنفع ،وال قوانين تــردع ،وال محاكم تمنع من أن يحل
محلها القهر والقسر واالستبداد والحجر" ،لذا أنفخ في حياء
ضميرك ،وزكــاء قلبك ،وذكــاء عقلك حتى ال تخمد جــذوة النار
ُ
وإن ث ِق َب ْت ال ِق َرب!

دانة الراشد

تقليعة
ما سبب انتشار التقليعات أو ما يعرف بالعامية بال ّ
ـ"هبة"
بشكل كبير في الكويت ،وذلــك من كماليات باهظة الثمن إلى
تلك التقليعات الغريبة كالقهوة في زجاجات األطفال "الممية"؟!
لطالما تساء لت عن الدوافع خلف هذه الظاهرة ،وقد توصلت
إلــى عــدة إجــابــات محتملة .قــد يـكــون السبب األول هــو غياب
المرافق السياحية والبرامج الترفيهية المواكبة للعصر لدينا،
وتوجد حولنا العديد من األمثلة الطيبة في الدول الشقيقة التي
يمكننا أن نحذو حذوها ،ولألسف ،أصبح التسوق– سواء أكان
"أونالين" أم على أرض الواقع -الوسيلة الوحيدة للترفيه هنا،
يليها االستخدام المفرط وغير الصحي لإلنترنت طوال اليوم،
ال سيما تحت ظل الجائحة.
وعندما نضع وقت الفراغ الطويل مع القدرة الشرائية العالية
ً
نـسـبـيــا ل ــدى ال ـمــواطــن الـكــويـتــي ،فــذلــك يجعله فــريـســة سهلة
ً
لإلعالنات التجارية المبهرجة التي تدرك تماما حاجة المستهلك
لملء هذا الفراغ دون أن تملك أدنى شعور بالمسؤولية تجاهه،
فالمهم هو جني األرباح وإن كان ذلك على حساب صحة الفرد
الجسدية والذهنية .على أية حــال ،تبقى اإلعالنات الصاخبة
وس ـي ـلــة م ـتــاحــة ل ـل ـشــركــات ك ــي تـعـلــن مـنـتـجــاتـهــا ،ح ـيــث تقع
ً
المسؤولية الرئيسة على عاتق المستهلك ،فالقرار بيده أوال
ً
وأخيرا.
ّ
هنا نأتي إلــى نــوع آخــر من الضغوط وهــي أمــر وأدهــى من
الضغط اإلعالمي ،فالضغط المجتمعي وضغط األقران (peer
ً
 )pressureكـبـيــران ج ــدا ال سـيـمــا فــي المجتمعات ذات الفكر
الـجـمـعــي وال ـت ــي ال تـحـتــرم خـصــوصـيــة ال ـف ــرد واسـتـقــالـيـتــه،
فيستمر الضغط على هــذا الفرد المسكين من قبل عائلته أو
ً
ً
أقرانه كي يقتني منتجا معينا أو كي يلبس ويتكلم ويتصرف
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إضافات

بطريقة معينة ،وإال سيتعرض للعقاب االجتماعي المرير وهو
ً
إما السخرية أو العزل االجتماعي تماما .وقد يداهمه شعور
مقلق بأنه قد فاته الشيء الكثير على الرغم من تفاهة أغلب
هــذه التقليعات ،ومــن الطريف وجــود مصطلح لهذا الشعور
بــاإلنـكـلـيــزيــة قــد ظـهــر بــالـتــزامــن مــع ال ــ"س ــوش ــال مـيــديــا" وهــو
 FOMO: fear of missing outأي (الخوف من أن يفوتك شيء).
ّ
"الهبة" لم تعد مقتصرة على اقتناء منتج ما ،بل
هنا نالحظ أن
ً
ُ
أصبحت أسلوب حياة وقالبا لنمط شخصية ممسوخ يفرض
ً
قسرا على الجميع ،ال سيما جيل الشباب.
ال عجب أن نرى الشابات كلهم بصورة واحدة ولباس واحد
وطريقة كالم مصطنعة واحدة ،بل وبالمالمح ذاتها! وال عجب أن
نرى أغلب الشباب يقودون السيارات ذاتها وباألفكار والعادات
ً
المستعارة نفسها والتي تتمحور أغلبها حول االستهالك .إذا
ّ
"الهبة" تعكس استشراء الثقافة االستهالكية في
فــإن ظاهرة
المجتمع ووج ــود فــراغ كبير مــع غياب الــدافــع والـهــدف لبناء
شيء ذي قيمة ،فالنفس البشرية تحتاج إلى ما يبث فيها روح
الحماس والتجدد ،وشعور الفرد بأنه فعال ومساهم ،وهنا
تأتي قيمة البرامج الثقافية والترفيهية التي من المفترض أن
تقدمها الجهات المعنية بشكل فعال من معارض ومسابقات
فنية أو ورش عمل ممتعة وإثرائية والتي يمكن لمختلف الفئات
المشاركة فيها .وباإلمكان تقسيم هذه األنشطة إلى افتراضية
وواقعية بأعداد محدودة إلى أن نتخطى الجائحة بسالم.
ً
باختصار ،فإن الحلول كثيرة ،ويمكننا أن نبادر أوال كأفراد
ً
بخلق هــذه األنـشـطــة والمجتمعات اإلبــداعـيــة المتنوعة بــدال
من االنتظار كي ننير الطريق للبقية ،فتكون بذلك تقليعاتنا
إبداعية وثقافية!

كــل الـمـعـلــومــات الـ ـ ــواردة ضـمــن ه ــذه الـمـقــالــة مـسـتـقــاة من
الـصـحــف المحلية الـتــي حصلت عليها مــن م ـصــادر رسمية
موثوقة ،ولهذا أتساءل :كيف يأمن الواحد منا على حياته في
"بلد األمن واألمان" ،ومن حوله يحوم عشرات اآلالف من األفراد
الذين يشكلون مصدر خطر ألي مواطن أو مقيم في أي لحظة؟
فعدد الذين يحملون إجازات قيادة مزورة في الكويت يقدر بما
يزيد على الثالثين ألف إجازة أصحابها ال يستحقون الجلوس
ً
وراء مقود السيارة ،وإذا كان هذا الرقم صحيحا بنسبة %90
فهذا يعني أنك حتى لو كنت من أمهر قائدي المركبات فإنك
ً
ً
ال تستطيع أن تــؤمــن لنفسك م ــاذا آمـنــا وحـمــايــة مــن أنــاس
يحومون حولك بسيارات ال يعرفون كيف يقودونها بطريقة
سليمة وآمنة.
أحــد استشاريي الطب النفسي في مركز الكويت للصحة
النفسية يقول إن ما يقرب من  %20من سكان الكويت (مواطنين
ومقيمين) يعانون مرض القلق واالكتئاب والوسواس ،وهذه
النسبة تعني أن أكثر من نصف مليون مواطن ومقيم يعانون
أمراضا نفسية تتطلب تعاطي أدوية للخالص منها ،وللعلم
فإن بعض هذه األدوية قد تودي إلى االنتحار ،ومن بين هؤالء،
هـنــاك  37أل ــف مــراجــع للطب النفسي مــن فـئــة الــوافــديــن ،وال
أتحدث عن الوافدين الذين يمتنعون عن مراجعة الطب النفسي
ً
خوفا من اإلبعاد والترحيل إلى بلدانهم ،وال أتحدث كذلك عن
المرضى النفسيين من الكويتيين ،وتخيل نفسك وأنت تقود
سيارتك على طرقات الكويت وأنت محاط بهذا الكم من المرضى
النفسيين الذين قد يعتدون عليك إما بالسباب أو الضرب أو
االصطدام بسيارتك ،دون أن تسترد حقوقك ،ألن بعضهم يحمل
ً
تصريح عدم التعرض! أال يشكل هذا الوضع المأساوي تهديدا
ً
مباشرا على سالمة وأمن المواطنين والوافدين ومؤسسات
المجتمع؟
ً
نقرأ في الصحف المحلية أخبارا وتحقيقات صحافية تتعلق
بعدد األحكام القضائية المتأخر تنفيذها والتي تقدر بعشرات
اآلالف إن لم تكن بمئات اآلالف من مختلف الجرائم ،فتشعرك
وكأنك تسير وسط حي هارلم بمدينة نيويورك األميركية ،أو
"داون تــاون" مدينة شيكاغو األميركية عند منتصف الليل،
ً
ولهذا فإنك في الشوارع الكويتية قد تسير واضعا يدك على
قلبك الـمـتـســارع فــي نبضاته خــوفــا مــن مــوت مــؤكــد ،ألن من
حولك مــزورون إلجــازات قيادة السيارة ،ومخالفون لألنظمة
المرورية ،ومرضى الطب النفسي ،ومطلوبون على ذمة قضايا
قد تكون سرقة أو اغتصابا أو اختالسا ،وغيرهم من المجرمين
المحكومين بشتى األحكام القضائية.
ً
ً
وكثيرا ما نقرأ ونسمع ونشاهد أحيانا عدم احترام واضح
للقوانين مــن قبل أنــاس أنيط بهم مسؤولية األمــن وحماية
المواطنين والمقيمين ،وما حادثة منطقة البنيدر األخيرة إال
مثال فاضح لالستهتار بقوانين البلد ،فكيف نقنع أنفسنا
بأننا في ديرة األمن واألمان ،دون مراجعة جدية لكيفية تطبيق
ً
الـقــوانـيــن بـحــزم بـعـيــدا عــن تــأث ـيــرات المتنفذين والـمـصــالــح
الخاصة؟ هذا إذا كنا بالفعل جادين في حماية األمن الداخلي.

طاقية أبو زيد
عبد الهادي شال *
ســألــوا "أب ــو زي ــد ال ـهــالــي" الـبـطــل ال ـم ـغــوار فــي الـحـكــايــات
الـشـعـبـيــة :مــا أح ـلــى أي ــام ــك؟ ف ـقــال :ي ــوم كـنــت أك ـي ِّـ ــل الــرمــل
بالطاقية!!
أبسط معاني هــذه البالغة في الــرد ال يخرج عن أن بــراء ة
الطفولة هي أجمل أيــام العمر ،ولعل أبــو زيــد كــان يقصد
أن الطفل حين يمأل "طاقيته" بالرمل من الجهة اليمنى ،ثم
يفرغها في الجهة اليسرى ،إنما يريد أن يقول :وبراءة الطفل
تهيئ له أنه قادر على نقل "األرض" من مكانها إلى حيث
يريد!! هــذا تصور طفل لم يتعارك مع الحياة ولــم يتقابل
معها في أي مواجهة قاسية من كل مواجهاتها بالعثرات
مرة وباألفراح مرة.
في زماننا اليوم تنوعت "الطاقية" واختلف سحر عملها،
فأصبحت خ ــوذة على رأس الـمـحــارب أو طاقية عسكرية
يتصدر مقدمتها نجمة أو نسر ،وأصبحت الطاقية في أعظم
حاالتها أمرا من الكبير وعلى الصغير تنفيذه بال نقاش ألن
سيده يملك زمام أمره ،وما عليه إال الطاعة ،فتأتي إشارة له
أو هاتف بكلمات قليلة تطلب نقل "األرض" من هذه الجهة
إلى تلك الجهة األخــرى ،ولكن ليس على طريقة بــراء ة أبو
زيد إنما بتدمير وحرق وفناء شعوب وأراض وممتلكات،
وكأن سحر الطاقية هذه هو سر من أسرار لعبة الكبار التي
خلت منها أي براءة أو حسن نية تفيد البشرية.
"الـطــاقـيــة" الـجــديــدة فــي فـكــر الـبـشــر هــي حــالــة مــن الجشع
وال ـف ـســاد اسـتـشــرت بـكــل مقاييسها الــواس ـعــة واجـتــاحــت
في طريقها معظم الفضائل والعادات الحميدة واألخالق
النبيلة التي تغنى بها الشعراء ،وكتبوا قصائدهم ،والتي
جعلتنا ننقل عن"أبو زيد" حكاياته ومغامراته بالصورة
الشعبية التي تناقلتها ا لــروا يــات وسمعناها على عزف
"ربــابــة" المنشدين في المقاهي وجلسات السمر في زمن
جميل مضى!
لو سألنا طفال من أطفالنا :ما أحلى أيامك؟ فمن المؤكد
أنــه لــن يـقــول :أن أجـلــس على شــاطــئ البحر "أكـيـ ِّـ ــل الرمل
بالطاقية حتى لو كانت طاقيته من أرقى الماركات العالمية"!
بــل سـيـقــول :استمتاعي بوقتي وأن ــا جــالــس على لعبتي
اإللـكـتــرونـيــة ( )Gameمــع أصــدقــائــي فــي البيت أو فــي أي
مكان في العالم!
"الطاقية" هنا إلكترونية متطورة تعبر عن أسلوب العصر،
والطفل على حق فــ"الطاقية" التي يرتديها طفلنا اليوم يجب
أن تكون "ماركة" عالمية عليها شعار الفت للنظر أو اسم
فريق رياضي كبير ...إلخ.
"طاقية أبو زيد" ما عادت تحقق حلمه في نقل األرض من
مكانها بــل إن طفل الـيــوم هــو مــن ينتقل عبر "األثـيــر" إلى
كل بقاع األرض ،إذ لم تعد أحالم األطفال "صغيرة" بحجم
أعمارهم بل كبرت وتمددت واتسعت حتى غزت عالم الكبار
ونافستهم فــي أحــامـهــم وتطلعاتهم! لــم يـعــد الـطـفــل هو
الصغير في السن إنما الصغير من تخلف عن ركب التطور
ً
السريع ،ولم يعد الكبير هو األكبر عمرا ،فــأدوات العصر
عملت عملها في تغيير طبيعة األشياء حين تمكنت من أن
تكون جزء ا أساسيا منها ال فكاك ،بل ال يمكن االستغناء
عنها.
وفي الحكايات الشعبية هناك طاقية أخــرى وهي "طاقية
اإلخ ـفــاء" السحرية الـتــي تخفي البسها لينتقل مــن مكان
إلى آخر دون أن يــراه أحــد! وهــذه الطاقية لعبت في خيال
الشعوب وحققت لهم أمنيات "خيالية" عجزوا عن تحقيقها
في عالم الواقع ،فاشتروا القصور والعبيد وتحكموا في
الكثير من الموارد وتزوجوا من األميرات وفتحوا الممالك...
هكذا يستطيع الخيال أن يأخذ صاحبه إ لــى المستحيل
الذي يصنع له "بعض التوازن" في شخصيته التي ترهقها
إرهاصات الواقع المرير الذي يعيشه.
سنبقى دائما نبحث عن جواب ألسئلتنا الكثيرة المطردة
مــادام العالم قد تغيرت مالمحه البسيطة وأصابت صور
قبيحة جماله ،ودمرته سلوكيات البشر وغضب الطبيعة!
فهل من براءة مازالت على وجه األرض ونحن نرى ونسمع
عــن دم ــار وخـ ــراب هـنــا وه ـنــاك أول ضـحــايــاه هــم األطـفــال
أصحاب البراءة التي تلوثت بفعل الكبار؟!
* كاتب فلسطيني -كندا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.590

6.028

٤.918

2.389 2.755 3.321

مكاسب متفاوتة لمؤشرات البورصة والسيولة  45.5مليون دينار
السوق الرئيسي يستمر بالنشاط ...وارتداد لـ «القيادية» في المزاد
علي العنزي

كان للحراك وإعادة التقييم
وفلترة األسهم في السوق
الرئيسي أثر على مؤشري
السوق الرئيسي ورئيسي 50
اللذين سجال مكاسب جيدة
امس ،بدعم من سهم التجارية
الذي اخترق مستوى 100
فلس وربح  4.4في المئة.

استطاعت معظم
مؤشرات أسواق
المال بدول مجلس
التعاون ان تقفل
خضراء بنهاية
األسبوع

ان ـت ـه ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت إلى اللون األخضر في
نهاية تعامالتها لهذا األسبوع،
وبمكاسب متفاوتة بلغت نسبة
 0.17ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى مـسـتــوى
مؤشر السوق العام ،الذي ربح
 10.34نقاط ،ليقفل على مستوى
 6028.97نقطة ،بسيولة جيدة
استمرت فوق مستوى معدالت
هــذا الشهر ،وكــذلــك هــذا الـعــام،
وكـ ــانـ ــت  45.5مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
تداولت  351.7مليون سهم عبر
 12742صفقة ،وتــم تــداول 138
س ـه ـمــا ،ربـ ــح م ـن ـهــا  67سهما
وخسر  ،49بينما استقر  22دون
ت ـغ ـيــر ،وس ـج ــل م ــؤش ــر ال ـســوق
األول مكاسب اقل كانت بنسبة
 0.09في المئة ،أي  6.16نقاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6590.26
نقطة ،وبسيولة جيدة قريبة من
 25مليون ديـنــار تــداولــت 73.6
مليون سهم عبر  4389صفقة،
وربــح  11سهما مقابل تراجع
 9أسهم واستقرار  5أسهم دون
تـغـيــر ،وس ـجــل مــؤشــرا الـســوق
الــرئ ـي ـســي ورئ ـي ـس ــي  50نـمــوا
بلغ نسبة  0.36في المئة لسوق
ر ئـيـســي  ،50أي  18.42نـقـطــة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5103.38
نقطة بسيولة بلغت  15.5مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  194.5مـلـيــون
سهم عبر  5621صفقة ،وحقق
 23سهما ارتفاعا مقابل تراجع
 18سـهـمــا واس ـت ـق ــرار  5اسـهــم
دون تغير.

األسهم الصغيرة
لـيــس ك ــل األس ـه ــم الـصـغـيــرة
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق أسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارا افـ ـ ـض ـ ــل،
فبعضها ال يـسـتـحــق أ س ـعــاره
الـحــالـيــة بسبب مـشــاكــل مالية
وتشغيلية كبيرة و تــو قـفــه عن
األداء التشغيلي ،و لـكــن هناك
أسـهـمــا عــديــدة لــديـهــا تــدفـقــات

«أسواق المال» :تنظيم
التداول بالهامش

نقدية تشغيلية و قـيــم دفترية
جـيــدة تستحق أس ـعــارا أفضل
وتـقـيـيـمــا ج ــدي ــدا ،س ــواء كــانــت
هذه الشركات رابحة او يتوقع
لها ان تعود للربحية ،بعد ان
صمدت في وجه ازمــة كورونا،
فـبــدأ ال ـحــراك عليها وكــل سهم
م ـن ـه ــا ل ـ ــه ع ـ ــوام ـ ــل ت ــدعـ ـم ــه قــد
ي ـك ــون بـعـضـهــا اس ـت ـهــل إع ــادة
الـهـيـكـلــة ال ـمــال ـيــة وال ـت ـســويــات
مع دائنين ،وقد يكون البعض
اآلخــر جيدا استثماريا ،ولكنه
ض ـع ـيــف ب ــال ـس ـي ــول ــة ،وبـسـبــب
حجم السيولة الكبيرة تحركت
مجموعة كبيرة من األسهم ،مع
التحفظ عن األسعار الجديدة،
ب ـع ـض ـهــا قـ ــد ي ـس ـت ـحــق أف ـضــل

وب ـع ـض ـهــا م ـض ــارب ــي ،ومـعـظــم
هذه الشركات خرجت أسعارها
خـ ـ ـ ــارج ن ـ ـطـ ــاق األف ـ ـضـ ــل خ ــال
 52أس ـ ـبـ ــوعـ ــا ،وك ـ ـ ــان ل ـل ـح ــراك
وإعادة التقييم وفلترة األسهم
فــي ال ـســوق الــرئـيـســي أث ــر على
م ـ ــؤش ـ ــري ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــي  50ال ـ ـ ـلـ ـ ــذان س ـجــا
مكاسب جيدة امــس ،بدعم من
س ـهــم ال ـت ـج ــاري ــة ال ـ ــذي اخ ـتــرق
مستوى  100فلس وربح  4.4في
المئة ،وساحل ومنتزهات بنمو
بنسبة  8و 6في المئة وبسيولة
كـبـيــرة ت ـجــاوزت الـمـلـيــون على
مـ ـنـ ـت ــز ه ــات و 800أ ل ـ ـ ــف ع ـلــى
الساحل ،كما حقق منازل  6في
المئة ومدينة االعمال حوالي 5

في المئة ،وربحت اسهم اسيا
والخليجي والمركز ،وكان جني
األربـ ـ ـ ــاح ع ـل ــى س ـه ــم الــوط ـن ـيــة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة واالولـ ـ ـ ـ ــي والـ ـبـ ـي ــت،
حيث استبقت االرتفاعات خالل
منتصف األسبوع ،بينما على
م ـس ـتــوى ال ـس ــوق األول مـحــور
التعامالت فقد كــا نــت عمليات
جني األرباح اقرب على مستوى
األس ـهــم الـقـيــاديــة ال ـتــي تــراجــع
معظمها اغلب فترات الجلسة،
باستثناء اسهم بوبيان وسهم
بنك الخليج ،الــذي ارتــد أخيرا
وربـ ـ ـ ــح ف ـل ـس ـي ــن امـ ـ ـ ــس ،بـيـنـمــا
خسرت اسهم اجليتي ووطنية
عقارية بنسب واضحة ،وتراجع
بـيـتــك واس ـت ـقــر الــوط ـنــي ورب ــح

س ـه ــم زيـ ـ ــن ،ل ـت ـن ـت ـهــي الـجـلـســة
خ ـض ــراء ع ـلــى م ـس ـتــوى جميع
مؤشراتها.
خليجيا ،ا سـتـطــا عــت معظم
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ــدول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ان ت ـق ـفــل
خـ ـ ـض ـ ــراء بـ ـنـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع،
وك ـ ــان االس ـت ـث ـن ــاء األحـ ـم ــر هــو
مؤشر ســوق قطر ،بينما تقدم
س ـ ــوقـ ــا االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ــرابـ ـحـ ـي ــن
واستعادا معظم خسائر امس
األول ،واستقرت أسعار النفط
منخفضة وبلغت مستوى 65
دوالرا للبرميل.

أص ــدرت هـيـئــة أس ــواق ال ـمــال قــرارهــا بـشــأن تعديل
بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتعديالتهما ،بغرض تنظيم التداول بالهامش،
الذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعمالء الحصول
على التسهيالت ا لــاز مــة لمضاعفة قوتهم الشرائية
واالستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة للتداول
في األوراق المالية في بورصة األوراق المالية.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة إن هـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل ي ــأت ــي ب ـع ــد عـمــل
مـشـتــرك مــع شــركــة بــورصــة الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة
والشركة الكويتية للمقاصة ،في إطار استكمال جهود
الهيئة في رفع كفاء ة السوق وتطويره وتنويع أدواته
ً
االستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقا ألفضل
الممارسات العالمية.
وي ـن ـح ـص ــر تـ ـق ــدي ــم ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة فـ ــي األشـ ـخ ــاص
المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة االستثمار،
على أن يتم توسيع قاعدة األشخاص المرخص لهم
ً
لـتـقــديــم الـخــدمــة الح ـقــا .وال ـهــدف مــن تـنـظـيــم ال ـتــداول
بــال ـهــامــش ه ــو زي ـ ــادة ال ـس ـيــولــة ف ــي ب ــورص ــة األوراق
المالية ،إضافة إلى رفع الكفاء ة ،مع عدم االخالل في
حماية المتعاملين.
وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش
في التالي:
• إضــافــة التعريفات الـخــاصــة بــالـتــداول بالهامش في
الكتاب األول (التعريفات) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما.
• إضافة األحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب
الحادي عشر (التعامل في األوراق المالية) من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما.
• اعتماد تعديالت قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما
يخص التداول بالهامش.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف
إلى تنويع األدوات االستثمارية المتماشية مع أفضل
الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق
المال في دولة الكويت.
وأك ــدت الهيئة الـتــزامـهــا ب ــأداء دوره ــا الـمـنـشــود في
دعــم االقـتـصــاد المحلي وتحقيق أه ــداف رؤي ــة "كويت
جديدة  "2035الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري إقليمي.

أخبار الشركات
«إيفا فنادق» تتخارج من شركة تابعة

«أجيليتي» :حكم أول درجة ملصلحة «الصناعة»
أعلنت شركة للمخازن العمومية (أجيليتي)
صدور حكم أول درجة لمصلحة الهيئة العامة
للصناعة فــي ا لـكــو يــت ضــد ا لـشــر كــة بالدعوى
ر ق ــم  3538و 4542لـسـنــة  2020ت ـج ــاري كلي
حكومة.
وقالت "أجيليتي" إن القضية تتعلق بالعالقة
التعاقدية بين الهيئة العامة للصناعة وشركة
أجيليتي عن المرحلة الخامسة الكائنة بمنطقة
جنوب أمغرة في دولة الكويت.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ال ـم ـح ـك ـم ــة حـكـمــت
فــي الــدعــوى رقــم  3538بــإثـبــات انـتـهــاء العالقة
ً
الـتـعــاقــديــة بـيــن الـطــرفـيــن اع ـت ـبــارا مــن  7أبــريــل
 ،2020عــن الـمــرحـلــة الـخــامـســة بـجـنــوب أمـغــرة،
البالغة مساحتها  427164مترا مربعا وبإخالء

"أجيليتي" وطــردهــا منها ،وإلــزامـهــا تسليمها
للهيئة.
كما حكمت المحكمة بــإلــزام "أجيليتي" بأن
ً
ت ــؤدي للهيئة مبلغ  44.24أ ل ــف د ي ـنــار تقريبا
مـقــابــل انـتـفــاع مــن تــاريــخ  8أبــريــل  2020حتى
تاريخ الحكم في الدعوى ُ
المشار إليها ،وألزمت
الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفـ ــي الـ ــدعـ ــوى رقـ ــم  ،4542وال ـم ــرف ــوع ــة مــن
"أجيليتي" ،حكمت المحكمة بــرفــض الــدعــوى،
وأل ــزم ــت الـشــركــة بــالـمـصــاريــف ومـقــابــل أتـعــاب
المحاماة.
ول ـف ـتــت ال ــى أن ال ـح ـكــم ال ـســابــق ال يــوجــد له
أثــر في الوقت الحالي على الشركة ،حيث إنها
ستستأنف على هذا الحكم.

«املشتركة» ّ
تقدم أقل األسعار في مناقصة بـ  4.5ماليين دينار
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـش ـتــركــة
للمقاوالت عن تقديم أقل األسعار بمناقصة
أع ـمــال إن ـشــاء خـطــوط تــدفــق الـنـفــط الـخــام
ب ـح ـقــول ب ــرق ــان وال ـم ـق ــوع ال ـتــاب ـعــة لـشــركــة
نفط الكويت.
وقالت "المشتركة" ،إن المناقصة بقيمة 4.48
ً
ماليين دينار ،بمدة تنفيذ تبلغ  12شهرا.

وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـج ـمــوعــة أن ـه ــا ت ـص ـ ّـدرت
ال ـت ــرت ـي ــب ف ــي ال ـم ـنــاق ـصــة ال ـ ُـم ـش ــار إل ـي ـهــا؛
لكن لم تصل إ لــى الشركة ّ
أي كتب رسمية
بالترسية بعد.

قالت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إنــه فــي إطــار معالجة
الشركة ألوضــاع شركة تابعة لها شركة ايفا فيرمونت زيمبالي
للفنادق والمنتجعات ،توصلت إلى اتفاق يقضي بتخارج الشركة
من ملكيتها في الشركة التابعة وزيادة رأسمال الشركة من خالل
مستثمر جديد ،وسينتج عن هذا التخارج خسارة بمقدار 234.22
ألف دينار ،وربــح متوقع نتيجة عكس احتياطي عمالت أجنبية
بقيمة  2.4مليون دينار ،وسينعكس ذلك األثر المالي للصفقة في
الربع الثالث من العام الحالي.

صدور حكم «التمييز» ملصلحة «أركان»
في دعوى مطالبة
أفادت شركة أركان الكويت العقارية بصدور حكم محكمة التمييز
لمصلحة الشركة في دعوى مطالبة بقيمة عربون ومثله مرفوعة
ضد عبدالله جاسم بودي.
وقالت "أركان" إن محكمة التمييز ألزمت المدعى عليه (عبدالله
ً
ً
جاسم بودي) ّ
رد مبلغ العربون مدفوعا كامال للشركة ،وهو 394
ألف دينار ،وألزمته بالمصاريف واألتعاب.
وأوضحت الشركة أن الحكم السابق سيتضح أثره المالي بعد
ّ
تسلم المبلغ وتنفيذ الحكم.
كانت محكم أول درجة قد حكمت في الدعوى ُ
المشار إليها بإلزام
المدعى عليه بسداد مبلغ العربون ومثله ما ُيعادل  788ألف دينار،
لكن محكمة االستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى؛ ليأتي حكم
التمييز النهائي ويفصل في الحكم لمصلحة "أركان".

إيقاف التداول على أسهم «لوجستيك» لحين معالجة مالحظات
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقــم  15لسنة  2021المنعقد بتاريخ
ً
 21-4-2021ق ــرارا بإيقاف سهم شركة كــي جي
إل لوجستيك عــن الـتــداول فــي بــورصــة الكويت
لألوراق المالية ،وفقا لما يقضي به البند  3من
المادة  1-18من الكتاب الثاني (قواعد اإلدراج)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،وذلك لحين قيام الشركة بمعالجة
المالحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات

صدور حكم «االستئناف» ضد تابعة لـ «أعيان» في دعوى مطالبة
أع ـل ـنــت شــركــة أع ـي ــان ل ــإج ــارة واالس ـت ـث ـمــار
صدور حكم محكمة االستئناف ضد شركة بوابة
الشرق العقارية ،التابعة للمجموعة ،في دعوى
مطالبة لمصلحة شركة منارة تساهيل.
وقــالــت "أع ـي ــان" إن المحكمة ألــزمــت الشركة
التابعة س ــداد مبلغ  250ألــف ديـنــار لمصلحة

قالت شركة مجموعي جي
إف إتــش المالية إنــه تم الغاء
اتفاقية صانع السوق وتوفير
ال ـس ـي ــول ــة مـ ــع ش ــرك ــة سـيـكــو

ً
البرميل الكويتي ينخفض  2.04دوالر ليبلغ  64.67دوالرا

العقود اآلجلة لخام
ً
برنت نزلت  20سنتا
أو ما يعادل 0.3
في المئة إلى 65.12
ً
دوالرا للبرميل عقب
انخفاضها 1.25
دوالر أمس األول

ا نـخـفــض سـعــر بــر مـيــل ا لـنـفــط الكويتي
ً
 2.04دوالر ل ـي ـب ـل ــغ  64.67دوالرا فــي
ً
تــداوالت أمس األول ،مقابل  66.71دوالرا
ً
في تــداوالت يــوم الثالثاء الماضي ،وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،واصلت أسعار
ال ـن ـف ــط خ ـس ــائ ــره ــا ل ـل ـي ــوم الـ ـث ــال ــث ،عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،صـ ـب ــاح أم ـ ــس ،إذ غـ ــذت زيـ ــادة
مـفــاجـئــة فــي مـخــزونــات ال ـخــام األمـيــركـيــة
وتصاعد جديد في اإلصابات بكوفيد19-
في الهند واليابان المخاوف حيال تعافي
االقتصاد العالمي وأن الطلب على الوقود
ربما يتعثر.
ونــزلــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام بــرنــت 20
ً
سنتا أو ما يعادل  0.3في المئة إلى 65.12
ً
دوالرا للبرميل ،عقب أن انخفضت 1.25
دوالر أمس األول.
وتــراج ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام غــرب

"منارة تساهيل" ،و 300دينار أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشركة أن الحكم السابق ال يوجد
له أثر مالي ،حيث تم أخذ المخصصات الالزمة
فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،الف ـتــة ال ــى أن ــه سـيـتــم اتـخــاذ
إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

«جي إف إتش» :إلغاء اتفاقية صانع السوق مع «سيكو»

النفط يواصل خسائره مع زيادة المخزونات ومخاوف الجائحة
ً
تكساس الوسيط األ مـيــر كــي  21سنتا أو
ً
ما يعادل  0.3في المئة إلى  61.14دوالرا
ل ـل ـبــر م ـيــل ،ب ـع ــد أن خ ـس ــرت  1.32دوالر،
أمس األول.
وهبط العقدان ما يزيد على  2في المئة
أمس األول ،ليغلقا عند أدنى مستوياتهما
مـنــذ  13أ بــر يــل ،و هـمــا مـنـخـفـضــان بنحو
 3في المئة منذ بداية األسبوع الجاري.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية،
أ م ــس األول ،إن م ـخــزو نــات ا لـنـفــط ا لـخــام
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت فــي
األسبوع المنتهي في  16أبريل ،إذ زادت
ً
المخزونات  594ألف برميل يوميا مقابل
تــو قـعــات المحللين فــي ا سـتـطــاع أ جــر تــه
"رويترز" النخفاض ثالثة ماليين برميل.
وق ــال س ــات ــورو يــوش ـيــدا مـحـلــل الـسـلــع
األولـ ـي ــة ل ــدى راك ــوت ـي ــن لـ ـ ــأوراق الـمــالـيــة
"ال ــزي ــادة غ ـيــر الـمـتــوقـعــة وال ـمــرت ـف ـعــة في
ال ـم ـخــزونــات األم ـيــرك ـيــة غ ــذت ال ـم ـخــاوف

الخارجي من خالل القيام بإجراء تقييمات للعقار
االستثماري الكائن في ميناء عبدالله ،وبشكل
يـعـكــس الـقـيـمــة ال ـعــادلــة لــأصــل االس ـت ـث ـمــاري،
ال ــذي يـعـ ّـد األص ــل ذا القيمة الـجــوهــريــة األكـبــر
محل التحفظات ،والـبــالــغ نسبته  23.5بالمئة
مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات ،إضــافــة إلــى معالجة
المالحظات األخ ــرى الـ ــواردة فــي تقرير مراقب
الحسابات الخارجي ،وذلك بشكل يعكس القيم
العادلة لتلك األصول".

ب ـش ــأن ض ـع ــف ال ـط ـل ــب والـ ـت ــي ج ـ ــاء ت فــي
مواجهة توقعات لتعاف قوي للطلب.
"م ــا يـلـحــق ال ـضــرر بـمـعـنــويــات الـســوق
ً
أيضا حقيقة أن جائحة كوفيد 19-تنتشر
ً
مجددا بوتيرة سريعة في الهند واليابان
على الرغم من الحقيقة في أنه كانت ثمة
آمال في أن توزيع اللقاح سيحسن وضع
العدوى".
وسجلت الهند ،ثالث أكبر مستهلك في
العالم للخام ،الخميس أكثر من  31ألف
إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى
األر بــع والعشرين ســا عــة الماضية ،وهي
أعلى زيادة يومية مسجلة في أي مكان.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـعـلــن ال ـيــابــان ،رابــع
أكبر مستورد في العالم للنفط ،عن ثالث
حالة طوارئ في طوكيو وثالث مقاطعات
في غرب البالد قد تدوم لنحو أسبوعين
ً
وفقا لتقارير بثتها وسائل إعالم.

ألس ـهــم الـمـجـمــوعــة ال ـمــدرجــة
على بورصة البحرين وسوق
دب ــي ال ـمــالــي اع ـت ـب ــارا م ــن 23
مايو المقبل ،وســوف تستمر

"سيكو" بأداء التزامتها حتى
ذلك التاريخ.

«الصناعة» :نوفر مادة اإليثانول
للمشترين وفق المواصفات العالمية
ق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة إن
الـ ــدولـ ــة أمـ ـن ــت مـ ـخ ــزون ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
ً
مــن م ــادة اإلي ـثــانــول ،وف ـقــا للمواصفات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـبــر مـ ــن الـ ـم ــواد
األولية المستخدمة في انتاج المعقمات
والـمـنـظـفــات وال ـم ـط ـهــرات ،وال ـعــديــد من
المنتجات الكيماوية ،توفيرا لهذه المادة
األســاس ـيــة ،بـعــدمــا ظـهــرت أهميتها في
ظل اإلجراءات التي اتخذتها دول العالم
اثناء جائحة "كورونا" من منع تصديرها،
مما تسبب في ارتفاع كبير في اسعارها
العالمية وصعوبة استيرادها.
وأوضحت الهيئة ،في بيان صحافي،
أنها قامت بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة والشركة الكويتية للتموين
بـتــوفـيــر ه ــذا ال ـم ـخــزون االسـتــرات ـيـجــي،
بـ ـن ــاء عـ ـل ــى ق ـ ـ ــرار مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
بــرقــم ( ،)2020/396بـهــدف زي ــادة الطاقة
اإل نـتــا جـيــة للمصانع المحلية ،وتوفير

المنتجات في السوق المحلي باألسعار
المناسبة والمنافسة لالسعار العالمية،
وتــافــي اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة الـمـتــرتـبــة على
ت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـت ـج ــارة الـعــالـمـيــة أث ـنــاء
الجائحة.
وأض ــاف ــت "كـ ــان ث ـم ــرة ال ـت ـع ــاون بين
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة تــأم ـيــن ال ـم ـخــزون
االسـتــراتـيـجــي فــي م ـخــازن م ـعــدة لــذلــك،
دعـ ـ ـم ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــا ل ـل ـم ـص ــان ــع
والـشــركــات الـتــي تحتاج فــي عملها إلى
مـ ــادة اإلي ـث ــان ــول ك ـم ــادة أول ـي ــة وتــوفـيــر
تكاليف الشحن والتوريد والتخزين على
المنتجين".
ودعـ ـ ـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات
والمنشآت والحرف الراغبة في شراء هذه
المادة إلى التقدم اليها لتوفير الكميات
المطلوبة ،علما بأنها تتيح تسهيالت في
السداد للشركات والمصانع الوطنية التي
تستخدم هذه المادة.

9
البحر :قدرات «الوطني» الرقمية تضمن استمرار تفوقه
ةديرجلا

•
العدد  / 4715الجمعة  23أبريل 2021م  11 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

«أولوياتنا ثابتة ونواصل النمو في أسواقنا الرئيسية بمصر والسعودية»
األزمة برهنت
على نجاح
رؤيتنا
الثاقبة
واالستباقية
في تطوير
خدماتنا
الرقمية في
السنوات
األخيرة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
شـيـخــة الـبـحــر ،إن الـبـنــك نجح
في مواصلة تسجيل أداء جيد
خالل الربع األول من عام 2021
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز االت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات ،ال ـت ــي
شـهــدنــاهــا خ ــال ال ــرب ــع الــرابــع
من العام الماضي ،وسط اتجاه
السوق نحو االستقرار وظهور
بعض بوادر التعافي في العديد
مــن األنشطة االقتصادية ،مما
ساهم في تعزيز اإليرادات.
وأضــافــت البحر ،في مقابلة
مــع ق ـنــاة بـلــومـبــرغ اإلخ ـبــاريــة:
«نـ ـجـ ـحـ ـن ــا فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـمــو
ب ــأرب ــاح ـن ــا خـ ــال ال ــرب ــع األول
ب ـن ـس ـب ــة  8.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ع ـلــى
أساس سنوي وبنسبة  8.6في
المئة مقارنة بالربع الماضي
ب ــدع ــم م ــن األداء ال ـج ـي ــد عـلــى
ص ـع ـيــد األنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـصــرف ـيــة
الرئيسية ،والتحسن التدريجي
فــي الهوامش مقارنة بــاألربــاع
السابقة ،إضافة إلى االنتعاش
القوي في الدخل من الرسوم».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى ت ــزام ــن األداء
ال ـج ـيــد خـ ــال ال ــرب ــع األول مع
ت ـس ـج ـيــل ب ـع ــض ال ـت ـح ـســن فــي
اتجاهات المخصصات نتيجة
اتباع البنك لنهج متحفظ بشدة
ت ـجــاه ا ل ـتــو ق ـعــات المستقبلية
خالل عام .2020

تفاؤل حذر
ً
ً
وأبـ ــدت ت ـف ــاؤال حـ ــذرا بـشــأن
تحسن البيئة التشغيلية خالل
الفترة المقبلة ،إثر تسارع وتيرة
التطعيم الـتــي وصـلــت إل ــى 20
ً
ألف لقاح يوميا وإتمام تطعيم
نحو  20في المئة من السكان،
مـمــا ق ــد يـتــرتــب عـلـيــه تخفيف
القيود على الكثير من أنشطة
األعمال بحلول الصيف المقبل.
وت ــوق ـع ــت أن ي ـن ـمــو ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي غـيــر الـنـفـطــي  2.5في
المئة خالل الفترة 2023–2022
ك ـمــا تــوق ـعــت أن تـشـهــد وت ـيــرة
ً
ت ــرسـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع تـ ـس ــارع ــا
نتيجة محاولة إنـهــاء األعـمــال
الـ ـت ــي ت ــراكـ ـم ــت ب ـس ـبــب تــوقــف
تنفيذ المشروعات خالل العام
الماضي.
وأشــارت البحر إلــى ضــرورة
عـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
اإليرادات غير النفطية في األجل
الـقـصـيــر ،عـلــى أن يـتــزامــن ذلــك
مــع تطبيق إصــاحــات هيكلية
شــامـلــة تـشـمــل جــانــب النفقات
ً
أيضا في المدى الطويل.

نفخر بقدرة
نموذج
أعمالنا على
تجاوز األزمة
والحفاظ على
مسار تحقيق
أولوياتنا ثابتة
أهدافنا
وقــالــت« :نـفـخــر بـمــا يتمتع
االستراتيجية

بنك وربة يطلق مبادرة تعزيز
قيم البنك لموظفيه
أعـلــن بنك ورب ــة إطــاق
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز قـ ـي ــم
الـبـنــك ال ـثــاث الــرئـيـسـيــة:
« نـقــدر – طموح – الفريق
الـ ـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ـ ــد» ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث يـ ـت ــم
اختيار األعلى التزاما من
ال ـمــوظ ـف ـيــن ب ـه ــذه ال ـق ـيــم،
وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـمــن الـ ـق ــدرة
عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـع ـم ـل ـي ــات
بشكل استثنائي وتجاوز
الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــات الـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة،
إضافة إلى المساهمة في
ت ـش ـج ـيــع الـ ـف ــرق اإلداريـ ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ف ـ ــي إعـ ـط ــاء
الحلول اإلبداعية ،وكذلك
ام ـ ـتـ ــاك ال ــرغـ ـب ــة ال ــذات ـي ــة
للتعلم والتطور الوظيفي،
الس ـي ـمــا ف ــي ظ ــل جــائـحــة
كورونا.
وت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة
إل ــى تـشـجـيــع الـمــوظـفـيــن
م ـ ــن خ ـ ـ ــال رب ـ ـ ــط أدائ ـ ـهـ ــم
الوظيفي بالقيم ا لـثــاث،
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن وت ـك ــري ـم ـه ــم
بشكل ر بــع سـنــوي ،وتتم
مـكــا فــأة الموظفين الذين
وقـ ـ ــع ع ـل ـي ـه ــم االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار،
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
فـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن
وت ـطــويــر مــؤشــر الـصـحــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي
يـسـعــى ب ـنــك وربـ ــة دائ ـمــا
إل ـ ــى تـ ـط ــوي ــره وت ـح ـس ـيــن
م ـ ــؤش ـ ــرات ـ ــه ع ـ ـبـ ــر ت ــوف ـي ــر
بيئة عمل إيجابية تعزز
ا لــوالء الوظيفي وتساهم
ف ــي اس ـت ـق ـطــاب ال ـطــاقــات
الشبابية من خارج البنك.
وق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـســانــدة وال ـخ ــزان ــة في
ب ـن ــك وربـ ـ ــة أنـ ـ ــور ال ـغ ـيــث
«إن الـبـنــك يـحــرص دائـمــا
على تطوير أداء موظفيه
وم ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــأة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزي ــن

أنور الغيث

منهم ،حتى ينعكس ذلك
عـ ـل ــى أداء ا لـ ـبـ ـن ــك بـشـكــل
عـ ــام وال ـمــوظ ـف ـيــن بـشـكــل
خاص».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث:
«أن ا لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم األ س ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــة
للموظفين كانت ومازالت
الـ ـمـ ـعـ ـي ــار األس ـ ــاس ـ ــي فــي
الـ ـعـ ـم ــل» ،م ــؤك ــدا أن ه ــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـ ـقـ ــدم ص ـ ــورة
أوض ـ ــح ل ـمــوظ ـفــي ال ـب ـنــك،
و تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ب ـ ـم ـ ـنـ ــز لـ ــة أداة
لتعزيز قيم ا لــوالء للبنك
وآلـ ـي ــة رائ ـ ـ ــدة لـلـمـنــافـســة
ال ـش ــري ـف ــة وال ـف ـع ــال ــة بـيــن
أفراده.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـش ـمــل جـمـيــع
مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك ورؤس ـ ــاء
المجموعات ،عــاوة على
ال ـم ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن،
ح ـي ــث إن ا لـ ـه ــدف ه ــو أن
يكون الجميع على دراية
وا ط ــاع بشكل دا ئ ــم على
هذه القيم.

به نموذج أعمالنا من مرونة
مكنتنا مــن ت ـجــاوز تــداعـيــات
الجائحة والحفاظ على المسار
الصحيح نحو تحقيق أهدافنا
االستراتيجية».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «أول ــوي ــاتـ ـن ــا
لعام  2021ثابتة وسنواصل
العمل من أجل تنمية أعمالنا
فــي أســواقـنــا الرئيسية بــدول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ومصر ،مع التركيز على تنمية
أن ـش ـط ـت ـن ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال إدارة
الـثــروات في السعودية ونمو
قطاع التجزئة في مصر».
وأكــدت نجاح استراتيجية
ال ـب ـنــك ل ـت ـنــويــع أع ـم ــال ــه ليس
ف ـق ــط ع ـل ــى ص ـع ـيــد االن ـت ـش ــار
الجغرافي ،إذ تقدم المجموعة
الخدمات المصرفية اإلسالمية
مــن خــال بنك بوبيان الــذراع
اإل ســا مـيــة للمجموعة ،كذلك
الخدمات االستثمارية وإدارة
الـ ـث ــروات ع ــن ط ــري ــق الــوطـنــي
االستثمار التابعة للبنك.

التحول الرقمي
وأشارت إلى استمرار البنك
في تنفيذ استراتيجية التحول
ال ــرقـ ـم ــي ،الـ ـت ــي أت ـ ــت ث ـمــارهــا
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي
لـلـجــائـحــة ،كـمــا أثـبـتــت مضي
ال ـب ـنــك ف ــي ال ـم ـســار الصحيح
لـ ـت ــرسـ ـي ــخ ت ـ ـفـ ــوقـ ــه ع ـ ـلـ ــى كــل
المنافسين.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر ،أن
األزمة أبرزت أهمية الخدمات
المصرفية الــرقـمـيــة ووســائــل
الــدفــع اإللـكـتــرونـيــة لمستقبل
القطاع المصرفي ،مما يثبت
نـجــاح رؤي ــة الــوطـنــي الثاقبة
واالسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـقــه
الستراتيجية التحول الرقمي
وتـطــويــر خــدمــاتــه المصرفية
الرقمية في السنوات األخيرة،
مما أضاف لنهج البنك مرونة
أكبر ساهمت في إثراء التجربة
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـع ـمــاء وتـلـبـيــة
احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة
المتنوعة.

التوسع باألسواق الرئيسية
وقالت« :نتوسع في أعمالنا
داخل األسواق الرئيسية التي
نعمل بها بما يحقق التكامل
ب ـي ــن مـ ــا ن ـق ــدم ــه مـ ــن خ ــدم ــات
ونركز في الوقت الحالي على
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي خـ ــدمـ ــات إدارة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات ،الـ ـت ــي نـ ـح ــرز فـيـهــا
ً
ً
تقدما ملحوظا وكذلك التوسع
في تقديم خدمات التجزئة في
مصر».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـج ــاب ــة

شيخة البحر أثناء حديثها لـ «بلومبرغ»
الـبـنــك بشكل جـيــد لـتــداعـيــات
جائحة كــورونــا في السوقين
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن لـلـمـجـمــوعــة في
السعودية ومصر.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـبـ ـح ــر:
«نـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ف ــي
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة بـ ـس ــرع ــة ل ـل ـحــد
مــن تأثير تــداعـيــات الجائحة
بالتزامن مع عملها على تنفيذ
أجـنــدة اإلص ــاح االقـتـصــادي،
التي تخلق العديد مــن فرص
النمو القوية في السوق».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـس ـ ــوق
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر:
«ساهمت اإلجراءات الحكومية
مــن اإلغـ ــاق الـمـبـكــر وتطبيق
ت ــدابـ ـي ــر م ــالـ ـي ــة ونـ ـق ــدي ــة فــي
الحد من تداعيات األزمة ،مما
ي ــدف ــع ال ـت ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــادي
نحو المسار الصحيح وسط
تـسـجـيــل تـحـســن مـلـحــوظ في
مؤشرات المالية العامة».

ً
نتوقع زخما
بترسية
المشروعات
خالل 2021
إلنهاء ما
تراكم من
أعمال في
ذروة الجائحة

نركز على
زيادة حصتنا
بقطاع
التجزئة في
مصر وإدارة
الثروات في
السعودية

تنوع استراتيجي
وعـ ــن رؤيـ ـ ــة ال ـب ـن ــك لـبـعــض
الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،الـتــي
قــد تتيحها األزمـ ــة واالت ـجــاه
إلتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذات ف ــي
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى
استهداف المجموعة التوسع
ف ــي األس ـ ــواق الــرئـيـسـيــة الـتــي

ت ـع ـمــل ب ـهــا وت ـع ــزي ــز الـحـصــة
الـ ـس ــوقـ ـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل تـحـقـيــق
مزيد من النمو والتكامل بين
الـعـمـلـيــات ال ــدول ـي ــة ف ــي إط ــار
اسـتــراتـيـجـيــة تـنــويــع مـصــادر
الدخل واالستفادة من ريادته
في تقديم الخدمات المصرفية
الرقمية.
وأوضحت البحر ،أن تنوع
ً
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـ ــدخـ ـ ــل جـ ـغ ــرافـ ـي ــا
ً
وقطاعيا يمثل ركيزة أساسية
ف ـ ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــوط ـن ــي
ل ـت ـح ـق ـيــق نـ ـم ــو م ـ ـس ـ ـتـ ــدام ،إذ
ساهمت العمليات الدولية في
زيادة حجم أعمال المجموعة،
في وقــت تم فيه التركيز على
ال ـن ـمــو بـ ــاألسـ ــواق الــرئـيـسـيــة
في السعودية ومصر ،إضافة
إلى مواصلة النمو في السوق
الكويتية.
وت ــاب ـع ــت أنـ ــه ع ـلــى صعيد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ق ـم ـنــا
بـ ــدعـ ــم أنـ ـشـ ـط ــة شـ ــركـ ــة إدارة
الـ ـث ــروات بــالـمـمـلـكــة وربـطـهــا
بمنصة البنك العالمية إلدارة
ً
ال ـ ـثـ ــروات ت ــزام ـن ــا م ــع الـسـعــي
لــزيــادة المنتجات والخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة لـبـيــع
منتجات وخدمات المجموعة
ل ـع ـم ــاء ال ـب ـن ــك ف ــي الـمـمـلـكــة،
وفيما يهدف البنك في مصر
إلــى التوسع بسوق التجزئة،
عن طريق التركيز على تعزيز

«األهلي» يحتفل بالقرقيعان مع جمعية
رعاية األطفال في المستشفى
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـج ـهــود الـبـنــك
األهلي الكويتي المتواصلة
للعام السادس على التوالي،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة
الكويتية لرعاية األطفال في
المستشفى ( )KACCHوبيت
عـ ـب ــدالـ ـل ــه لـ ــرعـ ــايـ ــة األط ـ ـفـ ــال
( ،)BACCHقدم البنك حقائب
قرقيعان لــأ طـفــال المرضى
في المستشفيات خالل شهر
رمضان ،لمشاركتهم الفرحة
ورسم البسمة على وجوههم.
ويـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
ال ـك ــوي ـت ــي دائـ ـم ــا بــال ـت ـفــاعــل
مـ ــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــذي
يعمل فـيــه ،ويعتقد أن هــذه
ال ـل ـف ـتــة ال ـب ـس ـي ـطــة ي ـم ـكــن أن

اكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـعـ ـم ــاء وت ـس ـه ـيــل
إتمام معامالتهم واالستثمار
فـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الرقمية.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ن ـه ــج
الوطني الرائد بشأن التوسع
الجغرافي أثبت نجاحه على
مدار سنوات طويلة إذ يعتمد
ع ـلــى تـقـيـيــم ال ـس ــوق وال ـك ـيــان
ً
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـق ـي ـمــة
الـ ـمـ ـض ــاف ــة ال ـ ـتـ ــي سـيـحـقـقـهــا
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــواذ لـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــي
ال ـب ـنــك وم ـ ــدى م ـســاه ـم ـتــه في
إثـ ـ ــراء ال ـت ـكــامــل ب ـيــن عـمـلـيــات
المجموعة و هــو النهج ا لــذي
س ـ ــوف ي ـس ـت ـخــدمــه ف ــي حــالــة
ظهور أي فرص استثمارية في
المستقبل.

جودة األصول
وأكدت اتباع إدارة «الوطني»
ً
ً
ً
ن ـه ـج ــا م ـت ـح ـف ـظــا جـ ـ ــدا خ ــال
عــام  2020مما أدى إلــى بناء
مخصصات احـتــرازيــة كبيرة
ً
ت ـح ـس ـبــا ل ـحــالــة عـ ــدم الـيـقـيــن
ً
وفقا لسيناريوهات التعافي
الـ ـت ــي وض ـع ـن ــاه ــا ع ـل ــى م ــدار
ً
العام ،التي كانت أكثر تحفظا
لتخفيف المخاطر المرتبطة
بذلك الشأن.
وظـ ـه ــرت ح ـصــافــة إدارتـ ـن ــا
وسـيـنــاريــوهــاتـنــا المتحفظة

ل ـل ـم ـخــاطــر م ــع االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
مراحل متطورة من إعادة فتح
األن ـش ـطــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــام
ال ـمــاضــي ،إذ بـلـغــت ال ـقــروض
المتعثرة  1.72فــي ا لـمـئــة من
إجـ ـم ــال ــي م ـح ـف ـظــة الـ ـق ــروض
بـ ـنـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـت ـ ــي ت ـعــد
م ـس ـتــويــات مــري ـحــة تحسنت
في الربع األول لتصل إلى 1.68
في المئة ،مما دعــم االحتفاظ
ً
بمعدالت تغطية مريحة جدا.

تفوقنا
الرقمي يدعم
التوسع في
أسواقنا
الرئيسية
بما يحقق
التكامل بين
ما تقدمه
المجموعة
من خدمات

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»

جانب من الزيارة
ت ـح ــدث ف ــرق ــا ف ــي الـمـجـتـمــع،
حيث تساهم هذه المبادرات
ف ــي خ ـلــق أجـ ـ ــواء رمـضــانـيــة

ح ـق ـي ـق ـيــة وإشـ ــاعـ ــة الـبـهـجــة
وال ـســرور بين األط ـفــال ،مما
يـمـنـحـهــم فــرصــة الس ـت ـعــادة

توزيع القرقيعان

ل ـح ـظــات رمـ ـض ــان الـمـبـهـجــة
مع حقائب قرقيعان الملونة.
ويـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
م ـكــان ـتــه ك ـج ــزء م ــن الـنـسـيــج
االجتماعي المتكامل للكويت،
ويعتبر مساهمته فــي مثل
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات الـ ـت ــزام ــا
اجتماعيا ،حيث يقدم الدعم
إلس ـ ـ ـعـ ـ ــاد ه ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـم ــرض ــى
الصغار.

ً
 ...ويقدم  %20خصما لحاملي بطاقاته من «طلبات»
يقدم البنك األهلي الكويتي خصما
بـنـسـبــة  20ف ــي ال ـم ـئــة لـجـمـيــع حــامـلــي
بطاقات البنك األهلي الكويتي االئتمانية
ومسبقة الدفع ،بالتعاون مع «طلبات»،
أكـ ـب ــر م ـن ـص ــة ل ـط ـل ـب ــات ال ــوجـ ـب ــات مــن
ال ـم ـط ــاع ــم ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي ال ـش ــرق
األوسط.
وتنطلق هذه الحملة كل يوم جمعة
ابتداء من  23أبريل  2021حتى  15مايو
 ،2021وجميع حاملي بطاقات األهلي
االئ ـت ـمــان ـيــة وم ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع مــؤهـلــون

للحصول على خصم  20في المئة من
المبلغ اإلجمالي للطلب ،وبحد أقصى
 10دن ــان ـي ــر ل ـكــل عـمـلـيــة ش ــرائ ـي ــة عبر
تطبيق طلبات.
ويـ ـع ــد تـ ـن ــوي ــع ال ـ ـمـ ــزايـ ــا وال ـم ـن ــاف ــع
للمنتجات التي يطرحها البنك األهلي
الـكــويـتــي بـمـنــزلــة إن ـجــاز متميز يؤكد
التزام البنك الراسخ بتقديم حلول إنفاق
ذكية ومجزية لعمالئه ،مع الحفاظ على
صحتهم وسالمتهم ،من خالل تمكينهم
من إنجاز معامالتهم دون تالمس.

مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية من الجهات الصحية،
أجرى «األهلي المتحد» أمس األول السحب األسبوعي على جوائز
الحصاد اإلسالمي األول في الكويت ،والحاصل على «جائزة أفضل
برنامج ادخــار في الكويت لعام  »2019من مجلة «بانكر ميدل
إيست» المرموقة ،نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها ،حيث
يقدم لعمالئه ما يزيد على  750جائزة سنويا ،واستطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ .
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على  1000دينار لكل منهم
وهم :غانم صقر الشاهين ،كريمة خضير كرم ،رشيد علي العليوة،
وحسن محمود حسن ،وسعاد قاسم قاسم ،وعبدالرحمن فيصل
الكندري ،وصالح أحمد الكندري ،وماريك وولدزيميرز ناركيي
ويزس ،وسند حميدي السند ،ونجاة محمد حاجي ،ونادية أنس
عبدالرحيم ،وإيمان درويش حسن ،وليلى عبدالله الحداد ،وأحمد
محمد عبدالمهيمن ،وسارة سعيد غضبان ،وإبراهيم أديب خليفة،
وتيسير عبيد الشيخ ،وعواطف حمد الصبيح ،وعايدة جمعان
العازمي ،وبدر صالح العنزي.
الجدير بــالــذكــر ،أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من
الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها  100ألف دينار في كل من
العيدين .وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألفا أهم
ما يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
وتقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل
رابح ،كما يحظى العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد
الوكالة ضمن هذا الحساب ،وهو ما يجعل «الحصاد اإلسالمي»
مفيدا لألسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خالل تحقيقه
للعديد من المميزات على المديين القصير أو الطويل ،مما يقابل
باستحسان وتقدير مختلف العمالء سواء من الجدد أو الحاليين.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ألول م ــرة ف ــي ال ـكــويــت ،ت ــم تـقــديــم «سـحــب
األفضلية» ربــع السنوي بقيمة  25ألــف دينار حصريا للعمالء
الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل السنوات
الخمس األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح
كل  50دينارا في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة
للمشاركة في السحب.
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اقتصاد
«ميزان» أثبتت مرونة أعمالها وتنويعها
نتائج
الوزان:
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4715الجمعة  23أبريل 2021م  11 /رمضان 1442هـ

economy@aljarida●com

عمومية الشركة تقر توزيع  %18نقدا وأسهم خزينة بنسبة %2
عقدت شركة ميزان القابضة ،أمس ،اجتماع جمعيتها
العامة العادية العشرين في الكويت ،الذي وافق مساهمو
الـشــركــة فيه على توصية مجلس اإلدارة بـتــوزيــع أربــاح
نقدية للمساهمين عن عام  2020بواقع  18في المئة من
ً
القيمة االسمية للسهم ،أي  18فلسا للسهم الواحد بإجمالي
قيمة التوزيعات النقدية  50في المئة من األرباح المسجلة،
وتوزيع أسهم خزينة بنسبة  2في المئة (سهمان لكل 100
سهم يملكها المساهم) .كما وافق المساهمون على اقتراح
مجلس اإلدارة بشأن منح مكافأة األعضاء عن عام 2020
ً
ً
مبلغا إجـمــالـيــا ق ــدره  100.000ديـنــار وع ــدم االستقطاع
ً
إلــى االحتياطي اإلجـبــاري واالحتياطي االختياري نظرا
لتجاوزهما نصف رأسمال الشركة المصدر.
كما تمت الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء
أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما ال يجاوز  10في
ً
المئة مــن عــدد أسهمها ،وفـقــا للضوابط والـشــروط التي
ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات
ً
الرقابية على أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية
ً
ً
عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفي كلمته للمساهمين ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي لـ"ميزان القابضة" محمد الــوزان" :إن  2020كان
ً
ً
عــا مــا مليئا بتحديات وصعوبات غير مسبوقة ،وحالة
من عدم اليقين سادت األســواق االقليمية والعالمية ،لكن
"ميزان" نجحت في مواجهة هذه الصعوبات والتذبذبات
بفضل استراتجيتنا ونموذج أعمالنا القائم على التنوع،
وتبرهن نتائجنا في  2020على مرونة أعمالنا وتنويعها
ً
وقــدرة المجموعة على التأقلم سريعا مع التقلبات التي

ّ
التحسن الملحوظ في األداء
إنجازات عدة كان أبرزها
ٍ
ً
والنمو
المنتجات
محفظة
بتنوع
مدفوعا
التشغيلي
ً
غـيــر ال ـع ـضــوي عـبــر اس ـت ـح ــواذات ســابـقــة إض ــاف ــة إلــى
ف ــرص اق ـت ـن ــاص فــرض ـت ـهــا جــائ ـحــة ك ــورون ــا وش ـهــدت
ً
ً
الـشــركــة نـمــوا مرتفعا فــي وح ــدات ّاألع ـمــال األساسية
ً
المدفوعة من المستهلكين .فقد حققت الشركة ربحا
ً
خاصا بمساهمي الشركة األم بقيمة  10.9ماليين دينار
بارتفاع قــدره  93.9فــي المئة مقارنة بالسنة المالية
ً
 2019الذي بلغ مبلغا قدره 5.6
المنتهية في  31ديسمبر ً
ماليين دينار ،وذلك نتيجة لنمو هامش الربحية ونمو
األر بــاح من األنشطة التشغيلية إضافة إلى انخفاض
تكاليف التمويل.

أبرز البيانات المالية
جانب من اجتماع عمومية «ميزان» أمس
ّ
سببتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا
االستراتيجية التي وضعناها لعام  2020والسيما أن نكون
عند حسن ظن مساهمين الشركة وعمالئنا".
ّ
وأضاف الوزان" :وبما أن خطط الشركة مبنية على تنويع
مصادر الدخل وتعزيز موقفها الريادي على المستويين
المحلي واإلقليمي ،فقد استمرت ميزان باالستثمار في
قــدراتـهــا وطــاقــاتـهــا الصناعية واإلنـتــاجـيــة والتخزينية
والتوزيعية لرفعة شأنها وتنويع اإليرادات ورفع اإلنتاجية
ً
وال ـك ـفــاء ة التشغيلية ف ـضــا عــن االسـتـثـمــار فــي تطوير

العالمات التجارية المملوكة للشركة ،إن الهدف األساسي
لالستثمار في القاعدة الصناعية في األسواق الرئيسية هو
نمو اإليــرادات من حيث تنويع المنتجات واألســواق على
حد سواء والحرص على تلبية مطالب وتوقعات عمالئنا".

النتائج المالية في السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
ّ
حــق ـقــت م ـج ـمــوعــة مـ ـي ــزان ال ـقــاب ـضــة خـ ــال عـ ــام 2020

 اإليرادات 246.4 :مليون دينار بارتفاع .%10.8 األر ب ــاح التشغيلية 17.1 :مليون د يـنــار ،بارتفاع.%35.3
 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالكواالستهالك 25.4 :مليون دينار ،بارتفاع .%36.9
 األرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة األم: 10.9مليون دك ،بارتفاع .%93.9
 مجموع الموجودات 252.9 :مليون دينار. حـقــوق الملكية ا لـخــا صــة بمساهمي ا لـشــر كــة األم: 109.4ماليين دينار.

بورصة الكويت تقرع الجرس بمناسبة اليوم العالمي لألرض 2021
عززت دعمها للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
قرعت بورصة الكويت الجرس
ً
احتفاال باليوم العالمي لألرض،
الـ ــذي ي ـعــد أح ــد أه ــم ال ـم ـب ــادرات
ال ـب ـي ـئ ـي ــة ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وذل ـ ــك
بمشاركة المكتب اإلقليمي لألمم
المتحدة للبيئة في منطقة غرب
آسيا والمبرة التطوعية البيئية،
ضـ ـم ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـش ــرك ــة
لالستدامة المؤسسية.
وينظم اليوم العالمي لألرض
ف ــي  22أب ــري ــل ك ــل عـ ــام ،لتصبح
هــذه المبادرة عالمة بــارزة لدعم
ونشر الوعي واالهتمام بالبيئة،
إذ بدأ االحتفاء ألول مرة باليوم
العالمي لألرض عام  ،1970واآلن
ً
تحتفي بــه سنويا أكثر مــن 193
دولة حول العالم.
وتهدف مبادرة اليوم العالمي
لألرض لهذا العام إلى التذكير بأن
ً
الحفاظ على كوكبنا ليس خيارا،
بل ضــرورة ّ
ملحة ،إذ أدى التغير
المناخي والـتــدهــور البيئي إلى
اإلضرار باألنظمة الطبيعية ،مما
ً
قــد يــؤثــر سلبيا عـلــى االقـتـصــاد
العالمي.
وشاركت بورصة الكويت في
هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ل ــزي ــادة الــوعــي
ً
البيئي ،انطالقا من استراتيجية
الـشــركــة لــاسـتــدامــة المؤسسية

ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى خـ ـل ــق ق ـي ـمــة
ألصحاب المصلحة على المدى
ً
ً
الطويل اقتصاديا ،واجتماعيا،
ً
وبيئيا ،ومــن أجــل الـحــرص على
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـنـمـيــة ال ـكــويــت
هادف
تأثير
واقتصادها ،وصنع
ٍ
ٍ
على المجتمع الذي تعمل فيه.
وع ـل ــى مـ ــدى ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـمـبــادرات والـبــرامــج عبر ركائز
استراتيجيتها الثالث المتمثلة
فــي المجتمع والتعليم والبيئة،
بالشراكة مع عدد من المؤسسات
المحلية والدولية.
وت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات
وال ـبــرامــج ح ــول تـعــزيــز مستوى
المعرفة المالية والوعي بأسواق
ال ـ ـمـ ــال ،وت ـم ـك ـيــن ال ـ ـمـ ــرأة ،ودع ــم
جمعيات الـنـفــع ال ـعــام ،ومــراعــاة
اإلج ــراءات االحترازية والوقائية
لمكافحة انتشار فيروس كورونا
المستجد بـمــا فــي ذل ــك الحفاظ
عـلــى اسـتـمــراريــة األع ـمــال بشكل
يخدم مصالح الجهات المصدرة
والمستثمرين ،وحماية البيئة.
ول ـ ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ـ ــارة ،فـ ـ ـ ـ ــإن ب ـ ــورص ـ ــة
الكويت ملتزمة بخفض بصمتها
الكربونية ،وتحسين ممارسات
اإلدارة البيئية باستمرار بهدف

تقليل استهالك الطاقة والموارد
األخ ـ ــرى ،بـمــا فــي ذل ــك اسـتـخــدام
المنتجات الكهربائية الـمــوفــرة
للطاقة وأنظمة التدفئة والتهوية
وال ـت ـك ـي ـيــف ال ـم ـت ـقــدمــة وأج ـه ــزة
السباكة الموفرة للمياه ،والتي
أثمرت نجاح الشركة في خفض
اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة ب ـم ـقــدار يفوق
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــون كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوواط وت ـق ـل ـي ــل
استهالك المياه بأكثر من  85ألف
غالون خالل العام الماضي .كما
اتخذت بورصة الكويت العديد من
اإلجراءات لتحفيز عمليات إعادة
ال ـت ــدوي ــر ف ــي مـخـتـلــف أعـمــالـهــا،
وتشجيع فريق عملها على تبني
ً
سلوكيات مسؤولة بيئيا.
وبـهــذه المناسبة ،قــال ناصر
السنعوسي رئيس إدارة التسويق
واالتصال المؤسسي في بورصة
ال ـكــويــت ،إن ف ــي ال ـي ــوم الـعــالـمــي
لـ ــأرض ،ت ـقــرع بــورصــة الـكــويــت
ال ـج ــرس بــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج
األم ــم الـمـتـحــدة للبيئة والـمـبــرة
التطوعية البيئية ،لــرفــع الوعي
البيئي في المجتمع" ،ونستذكر
فــي هــذا الـيــوم بأننا بحاجة إلى
التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة
يـعـمــل لـنـفــع اإلن ـس ــان واألرض"،
وبصفتها البورصة الوحيدة في

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الــدولــة ،تحرص بورصة الكويت
ً
أيضا على تبني وتعزيز معايير
وممارسات االستدامة المؤسسية،
وت ــدع ــم ج ـه ــود ال ـم ـشــارك ـيــن في
السوق لتعزيز األداء فيما يتعلق
بالحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات".
وأض ـ ــاف ال ـس ـن ـعــوســي" :تـعــد
مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة
واالجتماعية والمؤسسية عوامل
رئ ـي ـس ـيــة ع ـن ــد اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات
االستثمارية ،فهناك فــرص أمــام
الشركات المدرجة للوصول إلى
قاعدة أكبر من المستثمرين من
خــال دمــج ممارسات االستدامة
في أعمالهم وأنشطتهم المالية،
ونحن في بورصة الكويت نقوم
ب ــدع ــم هـ ــذه ال ـش ــرك ــات م ــن خــال
توفيرنا لدليل معايير الحوكمة
البيئية واالجتماعية والمؤسسية،
واس ـت ـض ــاف ـت ـن ــا ل ـك ـب ــرى مـمـثـلــي
ً
مــؤشــراتـهــا عــالـمـيــا ضـمــن ورش
عمل ،ومساعدتنا لهم في الوصول
إ ل ــى المستثمرين المؤسسيين
حول العالم".
كـمــا أك ــد اسـتـمــراريــة الـشــراكــة
ً
بـيــن ال ـبــورصــة وال ـم ـب ــرة ،قــائــا:
"س ــرن ــي أن أؤكـ ـ ــد دعـ ــم ب ــورص ــة
الكويت لمبادرة الحملة الوطنية

لرفع المخلفات من جون الكويت
وســواح ـلــه ،والـمـســاهـمــة بــزيــادة
الــوعــي الـبـيـئــي للمحافظة على
ت ـلــك ال ـس ــواح ــل لـ ــدى الـمـجـتـمــع،
باإلضافة الى تشجيعه على العمل
التطوعي".
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ــام ــي
ديـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــي ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر وال ـم ـم ـث ــل
اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة في غــرب آسيا ،بمشاركة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي االح ـت ـفــاء
ً
بــالـيــوم العالمي ل ــأرض ،قــائــا:
"أدى ت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ وال ـت ــده ــور
ال ـب ـي ـئ ــي ال ـ ــى إتـ ـ ـ ــاف أن ـظ ـم ـت ـنــا
الـبـيـئـيــة ،مـمــا تـسـبــب ف ــي فـقــدان
التنوع البيولوجي بمعدل ينذر
بالخطر" .لـكــن ،منحتنا جائحة
فيروس كورونا المستجد صافرة
إن ــذار لحالة كوكبنا .فــي يومها
العالمي ،فلنتذكر كيف يمكننا
ح ـم ــاي ــة أرضـ ـن ــا واس ـت ـع ــادت ـه ــا،
ً
سواء على
وندرك أن ما نقوم به،
المستوى ال ـفــردي أو الجماعي،
ً
ي ـحــدث ف ــرق ــا عـلــى ه ــذا الـكــوكــب،
فلنركز على الفرص المتاحة لنا،
ونفهم بيئتنا وأنظمتها ولنبتكر
الـحـلــول لنقيم شــراكــة أق ــوى مع
أرضنا".
هـ ـ ـ ـ ــذا وقـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ـ ــورص ـ ــة

ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـن ــذ شـ ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر
ال ـم ــاض ــي ب ــدع ــم ف ــري ــق ال ـغــوص
الكويتي التابع للمبرة التطوعية
الـبـيـئـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج
األمـ ــم الـمـتـحــدة للبيئة لحماية
البيئة البحرية في جون الكويت
والحفاظ عليها من خالل تزويد
الفريق بـ"قارب البورصة" المعني
بكل العمليات في الجون.
وأدت أنشطة بورصة الكويت
مــع فــريــق ال ـغــوص الـكــويـتــي إلــى
ً
إزالة حوالي  63طنا من النفايات
من الجون حتى نهاية عام .2020
وكـ ـ ــدل ـ ـ ـيـ ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا
بالمحافظة عـلــى ج ــون الكويت

ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه ألهـ ـمـ ـيـ ـت ــه ال ـب ـي ـئ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،عـ ـ ــززت ب ــورص ــة
الكويت شراكتها مع فريق الغوص
الكويتي التابع للمبرة التطوعية
الـبـيـئـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج
األمـ ــم الـمـتـحــدة لـلـبـيـئــة ،وقــامــت
برعاية مـبــادرة الحملة الوطنية
لرفع المخلفات من جون الكويت
وســواحـلــه ،ودع ــم جـهــود الفريق
من أجل مواصلة جهود المحافظة
على البيئة البحرية في الكويت.
من جهته ،صرح رئيس فريق
الـغــوص الكويتي ولـيــد الفاضل
ً
عن الشراكة مع البورصة قائال:
"يعتبر جــون الـكــويــت ثــانــي أهم

ج ـ ـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـع ــد خـلـيــج
الـمـكـسـيــك ،وب ــال ـت ـع ــاون وال ــدع ــم
م ــن ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت وبــرنــامــج
األمــم المتحدة للبيئة ،شركائنا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــون ف ــي عـمـلـيــات
ح ـم ــاي ــة ال ـ ـجـ ــون ،س ـي ـق ــوم فــريــق
الـغــوص الكويتي التابع للمبرة
التطوعية البيئية بأعمال حماية
ج ــون ال ـكــويــت ،والـ ــذي لــه أهمية
ً
ً
ً
كبرى اقتصاديا وبيئيا وعلميا
كمركز لتكاثر األسماك والكائنات
ٍ
الـ ـبـ ـح ــري ــة .فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـعــال ـمــي
ل ــأرض ،نــدعــو الجميع لحماية
البيئة البحرية بشكل عام ،وجون
الكويت بشكل خاص".

روسيا تخفض توقعاتها لنمو «البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود
الناتج المحلي إلى %2.9
جديدة في مدينة الوفرة السكنية
صرح مصدر بوزارة التنمية االقتصادية الروسية بأن الوزارة
خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2021من
 3.3في المئة إلى  2.9في المئة ،ولعام  2022من  3.7في المئة
إلى  3.2في المئة .ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر أن
الوزارة أبقت على توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام
 2023دون تغيير عند  3في المئة.
وأوضح المصدر أن تعديل توقعات الناتج المحلي اإلجمالي
لعام  2021يأتي مع األخذ في االعتبار ،على وجه الخصوص،
االنسحاب األبطأ من اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن مستويات
إنتاج النفط .من جانبها ،نقلت وكالة "بلومبرغ" لألنباء عن
مصدر روسي القول ،إن هناك توقعات بأن تــزداد قوة الروبل
بحلول نهاية العام ،ليصل إلى  71-72روبال لكل دوالر ،مقابل
مستواه الحالي عن  77روبال لكل دوالر.
وأضاف أن الحكومة تبحث حاليا إنفاق  1.5تريليون روبل
( 19.6مليار دوالر) على مشاريع للبنية التحتية من صندوق
الثروة ،إال أنه لم يذكر أية توقيتات.
(د ب أ)

 %4.9ارتفاع الصادرات
السويسرية خالل الربع األول

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ناصر السنعوسي

سامي ديماسي

وليد الفاضل

أ ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـ ـي ـ ــا ن ـ ــات إدارة
ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ام ــس
ارتفاع الصادرات السويسرية
خ ــال ال ــرب ــع األول ،وارت ـف ـعــت
الصادرات بنسبة  4.9في المئة
خالل الربع األول ،بعد ارتفاعها
بنسبة  13في المئة خالل الربع
الرابع.
ونمت ال ــواردات بنسبة 1.9
في المئة خالل الربع األول ،بعد
انخفاضها بنسبة  1.1في المئة
خالل الربع السابق.
وارت ـف ــع ال ـفــائــض الـتـجــاري
إ ل ـ ـ ـ ــى  11.28م ـ ـل ـ ـيـ ــار فـ ــرا نـ ــك
سويسري ( 12.32مليار دوالر)
خالل الربع األول ،بعدما ارتفع
بـ  9.405مليارات فرانك خالل
ال ــرب ــع ال ــراب ــع .وب ـل ــغ الـفــائــض
التجاري خالل الربع األول من

العام الماضي  8.422مليارات
فرانك سويسري.
وارتفعت الصادرات بنسبة
 4.5فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال مـ ــارس
الـمــاضــي عـلــى أس ــاس شـهــري،
عـقــب أن تــراج ـعــت بـنـسـبــة 1.2
في المئة خالل فبراير الماضي.
وارت ـف ـعــت الـ ـ ــواردات بنسبة
 3.5فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال مـ ــارس
الـمــاضــي عـلــى أس ــاس شـهــري،
بـعــد ارتـفــاعـهــا بنسبة  0.3في
المئة في فبراير الماضي.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ات ـ ـحـ ــاد
صناعات السيارات السويسرية،
ارت ـف ـع ــت ص ـ ـ ـ ــادرات ال ـس ــاع ــات
ب ـن ـس ـبــة  37.2ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي خ ـ ــال مـ ــارس
الماضي.
(د ب أ)

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة
جديدة لتعبئة الوقود في مدينة الوفرة السكنية،
التي تقع جنوب البالد ،على بعد نحو  85كيلومترا
من الكويت العاصمة.
وتقدم المحطة ،التي تحمل رقم  ،133المنتجات
الـنـفـطـيــة ب ــأن ــواع ـه ــا ،وت ـت ــواف ــر ب ـهــا مـجـمــوعــة من
الخدمات المتكاملة ،كالسوق المركزي المصغر،
وجهاز الصرف اآللي ،كما أنها مزودة بألواح للطاقة
الشمسية تنتج  30في المئة من استهالك المحطة
للكهرباء ،وبوحدات السترجاع البخار أثناء ملء
خــزان السيارة بالوقود ،والتي تعمل على تكثيفه
وإعادته إلى الخزان ،مما يسهم في الحد من تلوث
الهواء.

وتمتاز المحطة باستخدام نظام خاص لقياس
مستوى الوقود في الخزانات ،يرتبط بمستودعات
الـشــركــة ،يقوم فــي حــال انخفاض مستوى الوقود
فيها بالتبليغ إلرس ــال ناقلة وقــود للمحطة على
الفور ،وهو ما يضمن استمرار عملها دون توقف.
وبافتتاح هذه المحطة يصل عدد محطات الوقود
التي افتتحتها الشركة منذ ديسمبر  2019إلى 17
محطة من أصل  18تشكل قوام الدفعة األولى ،ضمن
خطة استراتيجية تعكس حرص الشركة على تلبية
حاجة السكان من المنتجات النفطية في مختلف
مـنــاطــق ال ـب ــاد ،خـصــوصــا فــي الـمـنــاطــق السكنية
ً
المنشأة حديثا ،وتتضمن الخطة إنشاء  100محطة
جديدة بحلول .2030

«كريدي سويس» يستهدف جمع
َ
ملياري دوالر بطرح أسهم جديدة
ي ـس ـت ـع ــد "كـ ـ ــريـ ـ ــدي س ــوي ــس"
ل ـج ـمــع مـ ـلـ ـي ـ َ
ـاري دوالر لـتـعــزيــز
رأس المال لديه ،عبر طرح أسهم
جديدة ،وذلك بعد أزمة صندوق
ال ـت ـح ـ ّـوط "أرك ـي ـج ــوس كــابـيـتــال
مانجمنت" Archegos Capital
.Management
وأكــد "كريدي سويس" ،أمس،
أن عملية طرح األسهم ستعتمد
عـ ـل ــى سـ ـع ــر الـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي األي ـ ــام

المقبلة ،وأنه قد يجمع ما ُ
يقرب
ً
دوالر ،وفــقــا لوكالة
مــن مـلـيــاري
ّ
ب ـل ــوم ـب ــرغ .ويـ ـت ــوق ــع ال ـم ـصــرف
السويسري الذي باع  97بالمئة
مــن مــراكــزه المرتبطة بصندوق
"أركـ ـيـ ـج ــوس" ت ـس ـج ـيــل خـســائــر
مرتبطة بتلك األزمة عند مستوى
 600مـلـيــون فــرنــك ( 654مليون
دوالر) في الربع الثاني.
في حين بلغت خسائر "كريدي

سـ ـ ــويـ ـ ــس" مـ ـ ــن أزمـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـنـ ــدوق
ّ
التحوط في الربع األول من العام
الـحــالــي  4.4مـلـيــارات دوالر ،في
ح ـيــن وص ــل إج ـم ــال ــي الـخـســائــر
خالل الفترة نفسها إلى مستوى
 252مـلـيــون فــرنــك ( 275مليون
دوالر) .وت ــراج ــع س ـهــم "كــريــدي
ســو يــس" بنحو  6.3بالمئة إ لــى
 8.79فرنكات ،عند الساعة 12:25
ً
مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معركة غير منطقية في «نسل األغراب»
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واجه مسلسل «نسل األغراب» بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير
كرارة انتقادات كبيرة بعد عرض الحلقة التاسعة ،بسبب مشهد المعركة
بين رجال غفران ورجال عساف الغريب.
االنتقادات التي واجهت المشهد ومخرج العمل محمد سامي بسبب عدم
ً
منطقية حركات الفنانين وخصوصا حركات أمير كرارة ،إضافة إلى سوء
إخــراج وتصوير مشاهد المعركة واالعتماد على الــدرون في أكثر من لقطة
ً
داخلها ،فضال عن طريقة نــداء كــرارة على رجاله في نهاية المشهد بصوت
منخفض رغم أنها معركة بها الكثير من الضجيج وصوت طلقات نارية عال
بطريقة ملحوظة.
كـمــا هــاجــم الـجـمـهــور تصميم الـمـعــركــة وض ــرب ال ـنــار ال ــذي أمـطــر األبـطــال
الرئيسيين دون إصابة أي فرد منهم بما يوحي بعدم منطقية األحداث وسوء
تطبيق تصميم المعارك وكادرات التصوير ،في حين أشاد البعض بدور الفنان
محمد جمعة في المسلسل الذي يجسد دور شقيق الفنان أحمد السقا وتحوله
للوقوف بجوار شقيقه في وجه ابن عمه مقدما انفعاالت تمثيلية مميزة.

ميريام فارس تعود بألبوم غنائي بعد  6سنوات

محمد المنصور« :الناموس» شكل
جديد في اإلنتاج التلفزيوني
«يجب عدم وضع األعمال الفنية الفكرية والهامشية في سلة واحدة»
أك ــد الـنـجــم الـقــديــر محمد الـمـنـصــور أن مسلسل
ً
ً
«الناموس» ّ
يقدم شكال جــديــدا في اإلنـتــاج ّالدرامي
ً
التلفزيوني ،مشيدا بفريق العمل الذي تجشم عناء
التعب والمشقة لظهور العمل بهذا الشكل المرضي.
وقال المنصور ،في تصريح :ال يمكن بأي حال من
األحــوال أن ننظر بعين المساواة بين إنتاج درامي
ّ
يقدم مضامين فكرية واجتماعية وفنية وإنتاجية
عالية المستوى ،وأخرى هامشية ،لذلك يجب التفريق
ّ
بينهما ،وعدم وضعهما في سلة واحدة.
فنحن في «الناموس» أمام تجربة إنتاجية تمتاز
ّ
بالسخاء والفهم إلحداثيات هذه الحرفة التي تشهد
الكثير مــن التطور والـقـفــزات عبر فريق عمل عاش
التحدي بكل معانيه ومضامينه.

النص العميق
واس ـت ـط ــرد ال ـم ـن ـصــور :وحـيـنـمــا أقـ ــول ال ـت ـحــدي،
ّ
فأنا أتحدث عن النص العميق والمركب والمشبع
ب ــاألس ــرار وال ـش ـخ ـص ـيــات واألح ـ ـ ــداث والـمـضــامـيــن
والــرمــوز وال ـ ــدالالت ،صــاغــه بعناية وتـمـ ّـيــز الكاتب
محمد أنور محمد.
ّ
كنا على موعد مع ميالد
ـراج
ـ
خ
اإل
وعلى صعيد
ّ
حقيقي لـمـخــرج متميز يـمــثــل وجـ ــوده إضــافــة إلــى
رصيد الدراما التلفزيونية ،ليس على صعيد الكويت،
بل الخليج والعالم العربي ،أال وهو المخرج جاسم
المهنا الذي منح التجربة حلوله البصرية والفنية،
وق ــاد سفينة فــريــق الـنـجــوم ال ــى ب ـ ّـر األمـ ــان ،مــؤكــدا
بصمته وح ـض ــوره ،ومـبـشــرا بمرحلة إضــافـيــة من
رصيد صناعة اإلخراج الدرامي.
وي ـت ــاب ــع :تـسـتـمــر م ـعــادلــة ال ـت ـحــدي ال ــى الـفــريــق
الفني الــذي ّ
ضم قبل النجوم إمــام الكاميرا النجوم
الذين كانوا خلفها ،ومنهم مدير التصوير األميركي
كريستيان هيريرا ،ومساعده ،وأيضا المدير الفني

الــرائــع صــاح زمــانــي ،ومصممة األزي ــاء د .ابتسام
الحمادي ،وكـ ّـم آخر من النجوم ،ومنهم مدير إدارة
اإلنتاج عبدالله النوري ،والموسيقار الكويتي مبارك
الـمـبــارك ،ال ــذي صــاغ الموسيقى التصويرية لهذا
العمل الثري.
ويتابع :وال ّ
بد من اإلشادة بجميع الزمالء الذين
حـ ّـولــوا التجربة الــى ّ
تحد حقيقي وفرصة لتفجير
طاقاتهم اإلبداعية من الـقــراء ة المتأملة والتحليل
الـمـعـ ّـمــق واألداء ال ـم ـقــرون بــاالكـتـشــافــات ،وال أريــد
أن أقــف عند اســم دون آخــر ،فقد كــان الجميع في
منطقة التحدي.
وعن شخصيته في المسلسل يقول الفنان
المنصور :ستشهد شخصيتي في المسلسل
الكثير من النقالت في المرحلة المقبلة ،وهو
ّ
ما شكل حقيقة بالنسبة لي حالة من التحدي،
ألنني كنت أمام شخصية ّ
تمر بمراحل زمنية
واجـتـمــاعـيــة وم ـت ـغـ ّـيــرات ك ـبــرى ،وه ــو مــا يعني
تحديات أكبر لتقديم حلول إضافية على صعيد
حرفتي الفنية .وكل ما أقوله :انتظروا ما هو قادم
ّ
والمتغيرات.
من األيام واألحداث
ويـ ـت ــاب ــع الـ ـمـ ـنـ ـص ــور الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـ ـعـ ــادالت
الـتـجــاوز والـتـحــدي فــي المسلسل الخليجي
«الناموس» قائال :وأثبت المنتج المخرج
عبدالله بوشهري أنه ّ
يقدم تجارب فنية
كبيرة ،وهذه تجربتي الرابعة معه بعد
مسلسالت روتين والديرفة ومحمد علي
رود ،واليوم في «الناموس» نحن أمام
منطقة إضافية في التجربة اإلنتاجية،
حـ ـي ــث اإلنـ ـ ـت ـ ــاج األض ـ ـخـ ــم خـلـيـجـيــا
بوجود أكثر من  35نجما من أجيال
الحرفة الفنية.
وي ــأت ــي ال ـت ـعــاون م ــع المنتج
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوشـ ـه ــري بــالـنـسـبــة

المخرج محمد سامي مع إدوارد

لــي شخصيا مـقــرونــا بــالـفـهــم وال ـعــاقــة اإلنـسـ ّـانـيــة
الحميمية واالحترام والتعاون ،لذا تجدني أفضله
على النسبة األكـبــر مــن المنتجين ،ألنــه يختار لي
أف ـضــل األع ـم ــال وال ـش ـخ ـص ـيــات ،وأي ـض ــا يحيطني
عناصر الحرفة الفنية،
بفريق من المبدعين من كل ّ
لذا أعترف بأنني في كل مرة أفضل أعماله على بقية
ما ّ
يقدم لي من عروض ،وعمل واحد معه بالنسبة لي
يشبع شهيتي الى التمثيل.

أعلنت الفنانة اللبنانيةميريام فار 
س
ق ــرب طــرحـهــا ألل ـبــوم جــديــد تـعـمــل عليه،
وذلك بعد  6سنوات من آخر ألبوم غنائي
لها أصدرته بعنوان «أمان».
وكشفت ميريام األمر من خالل إجاباتها
عن أسئلة متابعيها ،الذي طالبها أحدهم
بالبوح عن أي معلومة تخص موعد صدور
ألبومها الجديد ،لتعلقّ :
«قرب كتير» ،لكنها
لم تكشف عن معلومات أكثر تتعلق به.
وكــان آخر ألبومات ميريام (أمــان) ،هو
ال ـخ ــام ــس ف ــي مـسـيــرتـهــا ال ـف ـن ـيــة ،والـ ــذي
طــرحـتــه ع ــام  ،2015وتـضـمــن  13أغـنـيــة،
ً
ً
وحقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي في
وقت قصير ،وصورت منه ثالث أغنيات.
وحـقـقــت ف ــارس الكثير مــن النجاحات
عبر ألبوماتها ،ســواء باللهجة اللبنانية
أو اللهجات األخــرى ،وشاركت في الكثير
من المهرجانات العربية.

محمد هنيدي يتعرض لالنتقاد

طالت الفنان الكوميدي محمد هنيدي انتقادات كبيرة ،بعد الظهور مع الفنان رامز جالل
في برنامجه «رامز عقله طار» على شاشة إم بي سي ،واتهمه الجمهور بحرق نفسه إعالميا،
من خالل التواجد المتتالي والمتكرر دون تقديم عمل فني في السينما أو التلفزيون خالل
ً
الفترة الماضية ،واعتماده على رصيده السابق لدى الجمهور ،مفضال الظهور في برامج
أو ما شابه ذلك.
ووقــع هنيدي ضحية للفنان رامــز جــال ،وظهر في نهاية المقلب بطريقة مغايرة عن
المقالب التي وقع فيها قبل ذلك مع رامز نفسه ،وكان أكثر هدوءا ،وهو ما تحدث عنه الكثير،
بمعرفته للمقلب بصورة مسبقة ،وخاصة أنه سريع االنفعال ،لكنه ظهر بالبرنامج في هدوء
نفسي كبير ،إضافة إلى أن رد فعله كان هادئا ،ولم ينفعل على رامز على اإلطالق.
وتعرض هنيدي عقب ذلك لموجة من السخرية.

إياد نصار ُيبكي الجمهور المصري

المنصور أثناء تصوير العمل

محمد المنصور

حققت الحلقة التاسعة من مسلسل «االختيار
 ،»2بطولة كــريــم عبدالعزيز وأحـمــد مكي وإيــاد
ن ـصــار ،نـجــاحــا كـبـيــرا ،بـعــد عــرضـهــا ،وتـصــدرت
«تويتر تريند».
ون ـجــح ال ـف ـنــان إيـ ــاد ن ـصــار ف ــي تـحـقـيــق أعـلــى
مشاركات على مواقع التواصل االجتماعي ،بعد
تقديمه مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك على
يد الجماعة اإلرهابية ،حيث كان شاهدا على أكبر
قضية تـخــابــر فــي مـصــر ،وتـمــت تصفيته تحت
منزله بأكثر من  20طلقا ناريا أبكى من خاللها
المشاهد المصري.
وبـعــد انـتـهــاء الحلقة بــدقــائــق أصـبــح المشهد
وم ـح ـم ــد م ـ ـبـ ــروك وم ـس ـل ـس ــل «االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار  »2مــن
الترتيبات األول ــى على مــوقــع تويتر ،وانتشرت
الصور الحقيقية للشهيد محمد مبروك مع صور
الفنان إيــاد نصار ،كما قــام بنشر صــور الشهيد
األصلية عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك».

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :مشكلتك األساسية تكمن في أنك
ال تريد أن تعمل مع فريق.
ً
تمض حياتك العاطفية في
عاطفيا :ال
ِ
ً
َ
انتظار من قد ال يجيء أبدا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت تـهـمــل بـيـتــك فــي هــذه
ً
األيام ،علما بأنه بحاجة إلى تصليحات
كثيرة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :اس ـت ـخ ــدم إم ـك ــان ــات ــك الــذهـنـيــة
والمهنية لتنفيذ مهامك بدقة.
ً
عاطفيا :تتعرف إلى شخص من الطرف
اآلخر قد يغير مسار حياتك.
ً
اجتماعيا :أنت مفعم بالنشاط والحيوية،
وترغب في ممارسة إحدى الهوايات.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إقــرارك بالخطأ أمام المسؤولين
يعني أنك أصبحت أكثر حكمة.
ً
عاطفيا :الغيرة ال مفر منها ،لكنها تصبح
ً
ً
مرضا عندما ال تجد أسبابا لها.
ً
ّ
اجتماعيا :أقوى عدو لك هو الجهل ،فطور
معلوماتك باالطالع المستمر.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يعلمك الفلك أنك في وضع إيجابي
للقيام باستثمار جيد.
ً
عاطفيا :ستصبح عالقتك العاطفية أكثر
ً
عمقا ،وتشعر بالتزامك حيالها.
ً
اجتماعيا :ينجذب الجميع إليك ،ويرغبون
في مجالستك ،ألنك تجلب التفاؤل معك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :الفاصل بين المغامرة واإلق ــدام
واع يأخذ بك إلى النجاح.
تخطيط ً ُ ٍ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :كـ ــن ك ــري ـم ــا ف ــي ح ـبــك لـشــريــك
حياتك ،وال تبخل عليه بالكالم الجميل.
ُ
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أردت أن ت ـحــدث تــأثـيــرا
ً
حقيقيا في حياتك ،فغامر.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تضمر في نفسك حلما ،وتنتظر
الفرصة المؤاتية لتحقيقه.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ع ــاقـ ـت ــك ال ـع ــاط ـف ـي ــة تـ ـ ــزداد
ً
اضطرابا ،وتجد صعوبة في االستمرار
بها.
ً
اجتماعيا :سوف تسترجع مع معارفك
ً
ً
القدامى أحداثا عشتموها معا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تستطيع أن تخدع زمالءك ،لكنك
ً
ال تستطيع خداع نفسك ،فيكفيك كسال.
ً
عاطفيا :سوف يجيئك الحب على غفلة،
ويجلب معه سعادة ال حد لها.
ً
اجتماعيا :قد تأتيك النصيحة النافعة
على لسان إنسان بسيط ،فال تهملها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :ي ـســود الـتـنــاغــم أجـ ــواء الـعـمــل،
والفضل يعود إلى معاملتك اللبقة.
ً
عاطفيا :ربما هناك شخص يريد اإليقاع
بكما ،فخذا الحذر منه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت حــاضــر لتلبية جميع
المطالب العائلية بفرح وسرور.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :إذا أردت أن تسير أعمالك كما
ً
ّ
يجب ،فركز عليها أوال.
ً
عاطفيا :عندما تنظران في اتجاه واحد،
البد أن تصال إلى هدفكما بسرعة.
ً
اجتماعيا :تتغير أوضاعك االجتماعية،
وتختصر الكثير من الزيارات واللقاءات.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :أنــت ق ــادر على االنــدمــاج ضمن
فريق وإنجاز األعمال الصعبة.
ً
عاطفيا :مسيرتك العاطفية ناجحة ،فال
تجعل الروتين يقترب منها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ـس ـي ــر ع ـل ــى األق ـ ـ ـ ــدام فــي
ً
ال ـط ـب ـي ـع ــة ي ـف ـي ــدك جـ ـس ــدي ــا وي ـن ـع ـشــك
ً
معنويا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تصحيح خطئك يأخذ منك وقتا
أقل من تبريره أمام الزمالء.
ً
عاطفيا :الحب مسؤولية كبيرة ،فهل أنت
جاهز كي تتحملها؟
ً
اجتماعيا :ال ترغب في أخذ عطلة للترفيه
ً
عن نفسك ،علما بأنك تحتاجها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :جميع قرارات العمل التي أخذتها
ً
سابقا كانت صائبة ومفيدة.
ً
عاطفيا :العالقة مع رفيق ُ
العمر سائرة
بشكل طبيعي ،لكنها تحتاج إلى بعض
االهتمام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــاإلحـبــاط مــن وضــع
عائلي قريب منك ،ومن األفضل االبتعاد.
رقم الحظ.22 :

١٢

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي ()16-١٠

الماغوط يتغلغل في «وادي المسك»
ليفضح الواقع العربي
دمشق  -شادي عباس

نجح الماغوط في فيلمه األول الحدود ،وقرر إثر توقف فترة من الزمن بعد اجتماع مع الفنان المبدع دريد لحام العودة إلى السينما بفيلم جديد فكان هذا الفيلم هو
«التقرير» ،الذي ساهم دريد لحام في كتابة السيناريو الخاص به ،ثم تابع العمالقان تعاونهما في الدراما عبر مسلسل «وادي المسك» ،الذي ترك بصمته الفعلية منذ
صدوره وحتى إعادة عرضه في كل مرة.

«التقرير» كان
التجربة السينمائية
الثانية للماغوط
أخرجه دريد لحام
وشارك في بطولته
مجموعة من نجوم
سورية

اعتبر نفسه في
ً
المسرح هاويا وفي
هاو
السينما أقل من ٍ
لكن الكلمة الصادقة
تعادل كل إذاعات
العرب

عندما تقرأ
ما تكتبه
فستجده أقل
بكثير مما
في رأسك
فما لم ُيكتب
ُ
أهم مما كتب
وهذا نقول له
«األشياء بين
السطور»

دريد لحام

خ ــاض ا لـمــا غــوط تجربته السينمائية الثانية
فــي فـيـلــم «ال ـت ـقــريــر» ،ال ــذي ت ـحــدث عـنــه -ف ــي حــوار
تلفزيوني -أعضاء الوفد السوري بمهرجان القاهرة
العاشر ،وهــم المنتج نــادر األتاسي والفنان دريد
لحام والفنانة رغدة والشاعر محمد الماغوط ،حيث
أكد األتاسي أن اقتراح الفيلم جاء من خالل الفنان
دريد لحام ،بعد تجاربه في المسرحيات والتجارب
السينمائية ،مضيفا أنه عندما يقرر أن يصنع فيلما
سيكون دريد لحام المخرج ،ألنه أصبح مدركا لما
سوف نصنعه من كل الجوانب وجاهز للمغامرة،
ومن ثم تم اختيار الشاعر والكاتب محمد الماغوط
لكتابة العمل ،كما قررنا االعتماد على ممثلة ناشئة
جديدة في السينما ووقع االختيار على رغدة.
في حين تحدث الماغوط عن اللقاء ،الذي جمعه
بالفنان دريد لحام ،مشيرا إلى أنه قد جاء بالصدفة،
وكان هناك معرفة سابقة وبداية لبعض المحاوالت،
لـكـنـهــا ل ــم ت ـكــن جـ ــادة بــالـشـكــل ال ـم ـط ـلــوب ،ك ـمــا أن
األوضاع كانت صعبة ،فلم يكن الوضع مهيأ وقتها
لعمل جاد .ويتابع :لكن بعد حرب تشرين (أكتوبر)
كنا نحن االثنين ضائعين ،لكنه كان (أي دريد) أكثر
ً
ضياعا مـنــي ،ألنـنــي كنت فــي جميع مؤلفاتي من
ً
الخمسينيات متنبئا بما سيحدث ،ولقاؤنا كان
أشبه بغريب التقى بمركب كان سريعا ،والحديث
تم عبر التليفون ،وقــال لي دريــد :ما رأيــك في عمل
مشترك؟ فقلت لــه :إنـنــي حــاضــر والـمــوضــوع شبه
جاهز .ومن ثم بدأنا واجتمعنا في أماكن متعددة
كالمقاهي وغيرها ،وخالل شهرين أو ثالثة كانت
مسرحية «ضيعة تشرين» جــاهــزة ،والنجاح الذي
حققته شجعنا عـلــى االس ـت ـمــرار ،وم ــن ثــم «غــربــة»
و»كاسك يا وطن» .أنا أعتبر نفسي حتى بالمسرح
ً
هــاو يــا  ،وبالنسبة للسينما أعتبر نفسي أ قــل من
ـاو ،لكن بتصوري الكلمة الصادقة تعادل كل ما
هـ ٍ
في الوطن العربي من إذاعــات على مدار  24ساعة،
وتوقعنا نجاح فيلم الحدود ،ببساطة ألنه ال يحوي
أي عنصر من عناصر االفتعال أو الكذب أو التضليل.
وفي الحوار تسأل المذيعة الفناة رغدة عن رأيها
حول ما قاله النقاد إن أداءها في األعمال السورية
تفوق على أدائها في األعمال المصرية فتقول :إن
اكتشافها ا ل ـجــاد كممثلة ج ــادة فــي السينما كــان
عــن طريق األســاتــذة محمد الماغوط ودري ــد لحام
ونادر األتاسي.
ثم تسأل مقدمة البرنامج الشاعر محمد الماغوط،
إذا كــان يتشارك مــع دريــد لحام كتابة السيناريو
فيرد :إن صنعتي هي الكتابة وفيها خبرتي ،ودريد
يــؤمــن بـهــذا الـكــام فيكون دائـمــا الـخــط المسرحي
سليما ،فالمسرحية ال تكتب حتى تنضج تماما،
وتصبح مكتوبة في المخيلة ،وفي الذاكرة ،ومن ثم
لألستاذ دريــد الــذي يمتلك حس الصورة وتصور
المشهد ،وهذا نادر في هذه األيــام ،وعندما تلتقي
الصورة مع الكلمة مع الصدق سيكون العمل جيدا.
ويجيب الفنان دريد لحام عن الذي دفعه إلخراج
الفيلم ،على الرغم من وجــود من يقوم بهذا العمل
غيره ،بأنه يمتلك تجارب سينمائية سابقة ،لكنها
حـقـيـقــة ال ت ـتــوافــق م ــع طـمــوحــه ف ــي تـلــك الـمــرحـلــة
(مرحلة الصحوة) ،وكان يتساءل عن السبب ،ويتابع
ل ـحــام :عـنــد مــا تكتب شيئا بقلمك فــأ نــت تعبر عن
األشياء التي تراود ذهنك وفكرك ،لكن في كثير من
األحيان عندما تقرأ ما تكتب ستجده أقل بكثير من
الموجود في رأسك ،فالقلم أو الجملة ال تكون قادرة
على التعبير ،وبــالـتــالــي ال ــذي ُيكتب يـكــون مهما،
ولكن الــذي لــم ُيكتب يكون أهــم ،وهــذا مــا نقول له
«األشياء بين السطور» ،ففي بعض األحيان تكون
هذه األشياء هي األهم ،وبالتالي البد من العودة إلى
الحلول ،وباعتبار أنني شاركت األستاذ الماغوط
بكتابة السيناريو ،فهناك أشياء كثيرة نشعر بها
لكن ال نستطيع شرحها حتى نستطيع كتابتها
أو توضيحها ،وبقيت في ذهني كممثل ،ومن هنا
جــاء ت فكرة أن أقــوم أنــا بإخراج فيلم ألنني أعرف
األشـيــاء التي بين الـسـطــور ،والـتــي تحدثت عنها،
وقــد ال أكــون المخرج األفضل للفيلم ،لكني األكثر
أمانا إلخــراجــه ،وربما أنــا مخرج متوسط أو دون
الـمـتــوســط ،ولـكــن قــد أك ــون أفـضــل مــن غـيــري على
أمانة النقل والتوصيف ،وهنا يحق لي أن أتوجه
بــالـشـكــر لــأســاتــذة ف ــي مـصــر الـشـقـيـقــة كــاألسـتــاذ
عاطف سالم والمرحوم يوسف معلوف وحلمي رفلة
وغيرهم ،فقد تعلمت منهم الكثير .وفيلم الحدود

حسام تحسين بيك وناجي جبر
مختلف ،مثال أنــا فــي فيلم التقرير لــم أش ــارك في
كتابة السيناريو ،فقد كتبه األستاذ الماغوط ،لكن
شاركته في المراحل األخيرة ،وهي المراحل الفنية
وليست المراحل األدبية ،وحتى يكون النقل صادقا
كنت أتصل باألستاذ الماغوط يوميا وأقول له إنني
خارج اآلن ألصور المشهد الفالني وإنني أرى فيه
كذا وكــذا ،وأسأله إن كان هناك تعارض أو إن كان
هذا ما يقصده بالضبط ،فعندما أضطر لتغيير كلمة
أسأله :هل هذا الكلمة في مكانها؟ ولو غيرناها هل
هناك تعارض؟ فيجيب عن تناسب أو عدم تناسب
الكلمة أو عــن شموليتها ،مما يــدل على أن العمل
الفني عمل أسري جماعي ،كلما كان هناك تفاهم بين
المخرج والكاتب والممثل والمنتج سيكون العمل
بالنتيجة أكثر انسجاما،
ومــن ناحية المنتج األتــاســي لــم يكن يسأل عن
األمور المادية أو الربح والخسارة في العمل ،وكان
يحدثنا من مكان إقامته في باريس ويسأل :ما الذي
صورتموه اليوم؟ وكم مشهد؟ وهل استخدمتم ما
يكفي مــن الـكــومـبــارس؟ ويـســأل دائـمــا عــن األستاذ
مـحـمــد ال ـم ــاغ ــوط .الـمـهــم أن ي ـكــون الـعـمــل ناجحا
يـتـحــدث عـنــه ال ـنــاس .وصــراحــة ل ــوال وج ــود منتج
كنادر األتاسي كنا قعدنا في البيت دون عمل.
وح ــول ســؤالــه عـمــا يـتـحــدث عـنــه الـفـيـلــم يجيب
الـمــاغــوط :الفيلم أشـيــاء كثيرة بكلمات قليلة ،عن
كل النتائج السلبية للسياسة العربية ،لم يتحملها
السياسيون بل تحملها اإلنسان العربي ،البعض
ي ــدري والـبـعــض اآلخ ــر ال ي ــدري ،وحــاولــت فــي هذا
الفيلم أن أش ــرح بــإيـجــاز وبـشــاعــريــة أسـبــاب غربة
اإلنسان العربي عن وطنه وغربة الوطن عن اإلنسان
العربي ،وهذه الغربة لم تكن من قبل ،كنا أكثر فقرا
وأكـثــر أمية وأكـثــر جهال ،ومــع ذلــك كــان هناك نبل
وفروسية وتعاطف وحميمية ،وهذه الظواهر النبيلة

غوار المزيف
وأبوعنتر وياسينو
جسدوا شخصيات
الشر واالنهزام في
الوادي

الماغوط وصف
لحام بأنه يمتلك
حس الصورة
وتصور المشهد
وأكد أن منتج الفيلم
لم يسأل عن األمور
المادية

فقدت أو تالشت عاما بعد عام ،يرتفع بناء األسمنت
فينهار شيء من اإلنسان ،يرتفع بيت فينهار شيء
مــن روح هــذا اإلن ـســان .وشخصية المستشار في
فـيـلــم ال ـت ـقــريــر ه ــي حـصـيـلــة ه ــذا اإلنـ ـس ــان ،يعني
نموذج اإلنـســان الــذي عانى ما يعانيه من أخطاء
السياسيين.

«وادي المسك»
ي ـخ ـت ــار الـ ـم ــاغ ــوط ف ــي م ـس ـل ـســل وادي الـمـســك
ً
ً
ً
شخصيات حبكته الدرامية ،راسما مجتمعا مثاليا
يعرف فيه كل مواطن في الحارة المقصودة حقوقه
وواجباته المفروضة عليه ،ويقوم بــدوره في هذا
ً
النسيج ،مجتمع يعيش في سالم واطمئنان وفقا
لـنـظــام اجـتـمــاعــي سـلـيــم .اسـتـمــر سـكــان ه ــذا الحي
ً
ً
الـنـمــوذجــي عـلــى ضــوابـطــه ،سـيــاسـيــا واقـتـصــاديــا
ً
واجـتـمــاعـيــا ،حتى ص ــارت سـيــرة كــل واح ــدة منهم
عطرة مثل المسك ،وربما هي السبب وراء تسمية
الـمـسـلـســل ب ـه ــذا االس ـ ــم ،إل ــى أن ج ــاء ش ـخــص من
خارجه ،ينتحل شخصية أحد أبنائه (غوار الطوشه)،
ال ـش ــاب الـمـغـتــرب ال ــذي يـعـمــل خ ــارج ب ـلــده ليبني
مستقبله مــع زوج ــة المستقبل ابـنــة عـمــه يـســرى،
وأثناء سفره يتعرض لعملية نصب من قبل شخص
يشبهه بالشكل تماما ،فيقوم األخير بسرقة أمواله
ويتعرف منه على كل تفاصيل حياته ،ليسافر هذا
المحتال إلى بالد ذلك الشاب ،فينخدع أهل البلد به
ويظنونه الشاب الحقيقي ابن بلدهم.
تستمر وتـيــرة الحلقات األوائ ــل مــن المسلسل،
موضحة النسيج االجتماعي ،كل شخص في مكانه
المناسب ،ما أدى إلى خلق حالة توافقية بين أفراده،
ف ــا ُي ـض ــام أح ــد وال ت ـص ــادر ح ـقــوقــه ،وي ـن ــام وهــو
مطمئن البال على نفسه وممتلكاته .تستمر هذه

الصورة التي يسير عليها أهل هذا الوادي بالتراحم
ْ
والمودة فيما بينهم وإنزال الناس منازلهم ،إلى أن
هبط من الطائرة منتحل شخصية ابن الوادي ّ
وقبل
أرض الوطن ،فانطلقت زغاريد شقيقته (كوكب /منى
واصف) وصهره (المحترم /رفيق سبيعي) على هذا
ُّ
الفعل النبيل ،الذي يدل على أصالته ووفائه لتراب
بالده ،بالرغم من غيبته الطويلة ،والحالة المادية
المتميزة التي عاد بها ،إضافة إلى أنه رجع مرتديا
مــابــس ال ـ ــوادي الـشـعـبـيــة ،واض ـع ــا الـعـمــامــة على
رأسه ،فاحترمه على ذلك سكان الحي احتراما زائدا،
وأثنوا على هذه الخصلة النبيلة فيه ،كما استقبلوه
بــ»العراضة»« :أهال وسهال باللي جاي» ،التي تتميز
بها الشام «دمشق خاصة» ،وتعتبر نمطا من الفنون
ْ
الشعبية السورية ،كما قام الدجال وقبل أن يخرجوا
من المطار عائدين إلى الوادي بتوزيع الهدايا على
شقيقته وصهره وكل من استقبله ،ووعدهم بالخير
الوفير القادم وراءه ،حينما يصل الشحن من بالد
الغربة التي عمل فيها ألكثر من عشر سنين.
وفي أول حلقة بعد وصوله إلى الوادي ،قام «غوار
الطوشه» المزيف بمحاولة التغلغل واالنخراط في
نسيج المجتمع واالنـصـهــار مــع أف ــراده ،ومعرفته
عــن ق ــرب ،بـنــاء عـلــى تفاصيل شخصية كــل واحــد
منهم ،مما وصل إليه من خالل عالقته ب ّ
ـ»غوار» الذي
عمل معه ،حتى استطاع أن ُي ّ
بدد شكوك خطيبته
«يـســرى» في شخصيته بعد أكثر من موقف تنكر
ً
فيه لذكرياتهما معا منذ صباهما ،وهي التي طال
انتظارها له.
ومــع تسارع األح ــداث ،استطاع أن يختبر نقاط
الضعف في شخوصهم ،ولكي ّ
يمرر مشروع إفساده
ً
ّقرب إليه القلة القليلة من أبناء الحارة ،خصوصا من
المجرمين والمرتشين ،وكان على رأسهم «أبوعنتر»
ال ـح ــرام ــي الـمـلـقــى وراء ق ـض ـبــان ال ـس ـجــن بتنفيذ
(المحترم) وبقرار من المجلس البلدي للوادي ،ألنه
على ال ــدوام يخل بالئحة القوانين المعمول بها،
ويخترق الناموس العرفي المعتمد في هذا الوادي،
فعمل على إخراجه تحت ذريعة دراسة نفسانية قام
بها لهذه الشخصية ،وطلب مــن المجلس البلدي
العفو عنه لالستفادة من كل القدرات المعطلة ،ألجل
تحريك دوالب التطور والنهوض بالمجتمع الناهض
ً
ّ
أصــا ،غير أن «المحترم» تصدى لـه فيما بعد من
دون إعالن ذلك ،ولكن من خالل مناهضته ألي قرار
يمس بقدسية الدستور الشرعي أو ّ
جديد ُّ
يعدل في
مواده ،مما جعله يحيك الدسائس ،حتى عمل على
تغييبه وراء قضبان النسيان والتجاهل ،ألنه العقبة
ً
التي تقف حائال دون تطلعاته الشيطانية ،وما أن
ّ
تم له ذلك ،عمل على أن يسلم دفة األمن لهذا المجرم،
ويجري انتخابات غير نزيهة ،ليصل مرشحه ورجله
المفضل «ياسينو /ياسين بقوش» الساذج إلى تولي
سيادة المجلس البلدي ،حتى يكون واجهة قانونية
صورية لتسريب خططه ومشاريعه الفاسدة ،ونفث
سمومه فــي أوصــال المجتمع ،فتعفن هــذا الــوادي
وصــارت رائحة مسكه نتنة ،وتــداعــت أركــان السلم
واألم ــن وال ـشــرف فـيــه ،واسـتـتـ ّـب -مــن ثــم -األم ــر كله
لـه ولزمرته من األذنــاب التابعة له ،إلى أن اكتشف
حقيقته ذلــك الـبـبـغــاء ،ال ــذي تربطه عــاقــة صداقة
وط ـيــدة مــع «غـ ـ ّـوار ال ـطــوشــه» الحقيقي والـمـغـيــب،
وفضح أمره ،وعاد «المحترم» ،وهو ينشد في أزقة
حارة وادي المسك« :هيال يا واسع ...هيال هيال».
ثم يعود الشاب الحقيقي ويقرر أهل الوادي إقامة
محاكمة لمعرفة أيهما الحقيقي ،فتحكم المحكمة
بأن المحتال هو االبن الحقيقي ألن أعضاء المحكمة
مستفيدون من ذلك المحتال ،ويقررون تسليم الشاب
الحقيقي لإلنتربول ،ولكن في النهاية يتصدى أهل
الــوادي للمحتال والمستفيدين منه ،ويتم القبض
عليهم.
أنتج المسلسل عام  ،1982وهو من تأليف محمد
ال ـمــاغــوط وإخـ ــراج خ ـلــدون الـمــالــح وبـطــولــة دريــد
لحام ،ومنى واصف ،ورفيق سبيعي ،وعمر حجو،
ويــاس ـيــن ب ـقــوش ،ونــاجــي ج ـبــر ،وأم ـي ـمــة الـطــاهــر،
وسلمى عبديتش ،ومحمد العقاد ،وأديب شحادة،
ومحمد الـشـمــاط ،ومحمد طــرقـجــي ،وهيثم جبر،
ونصوح الـســادات ،وصديق بــدر ،وحسام تحسين
بك ،وأحمد مسالخي .وقد عرض على أغلب قنوات
التلفزيون األرضية.

مشهد من فيلم "التقرير"

السلطة واإلنسان
عند الماغوط

الماغوط كاريكاتير

السياسة أو السلطة عند الماغوط بشكل عام
ليست شاعرية ،ليست حنونة ،بل حديد ،بيتون
دبابات ،بنوك ،وأما اإلنسان ففي أعماقه نقيض هذا
التجمع المخيف ،ولذا عندما يصدم فيه ويكتشف
أنه كان غارقا في نزاهته وإخالصه معتقدا أن كل
الـعــالــم نــزيــه وكــل الـعــالــم جميل وكــل الـعــالــم أمين
ومشرق ،وعندما تضعه الظروف خارج هذه الدائرة
يكتشف ال ـب ــاوي ،وي ـبــدأ فــي تـقـصــي ج ــذور هــذه
الغربة كغربة التلميذ عن المناهج التي يدرسها،
وغربة الفالح عن أرضه ،وغربة القارئ عن الجريدة
التي يقرأها ،وغربة الجندي ...نعم إن هذه الغربة
مــريـعــة ،فيستنجد بــالـتــاريــخ ويـسـتـغــل الحاضر
للوصول إلى شيء قد يكون جريئا ،ولكنه واقع ،أي
نحن الدول البسيطة التي تشبه بساطة شعوبها
ضحية صراع دولي ال ناقة لنا فيه وال جمل ،وهذا
شيء يحسه الناس ويتحدثون به يوميا ،ولكن لم
يجرؤ أحد أن يقول هذه الحقيقة عالنية.

الماغوط مع دريد لحام

توابل ةديرجلا

سيرة

•
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«كورونا»

يطفئ بريق النجمة الكبيرة في مستشفى العزل
ً
ً
عمال ،بين السينما والمسرح والتلفزيون ،وهو رقم ضخم جدا ،حتى بالقياس إلى
نالت الفنانة رجاء الجداوي تأشيرة دخول إلى المسرح في منتصف الثمانينيات،
مسيرة امتدت أكثر من نصف قرن ،ومن الالفت أنه من بين تلك األعمال ال توجد
وأعاد النجم عادل إمام اكتشاف موهبتها في التمثيل الكوميدي ،وتابعت
مشوارها في السينما والدراما التلفزيونيةّ ،
لها سوى أدوار قليلة مميزة ،ولكنها حققت نجومية كبيرة ،وظلت إطاللتها
وقدمت الكثير من األدوار الناجحة،
األنيقة تالزمها في مرحلة الشباب والنضج ،وتألقت مع أجيال من النجوم ،وكانت
واقترب ألبوم الذكريات من صفحته األخيرة ،لنجمة استثنائية بال بطوالت
ً
ُ
العالمية ،وحصدت الجوائز والتكريمات وحب الجمهور خالل دائما «صديقة» للفن المصري ومصاحبة لمراحله المختلفة طوال عقود ،فإذا لم
مطلقة ،طرقت باب ً
َ
رحلة تجاوزت ستين عاما.
يكن هذا بسبب موهبة تمثيل كبرى ،فلماذا بقيت رجاء الجداوي؟
ّ
تصدرت أعمال نجمة األناقة قائمة «إحصاءات السينما المصرية» ،برصيد 369
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

نجمة الموضة
تكشف سر
إطاللتها
الساحرة بعد
أن تخطت
الثمانين

ً
 369عمال
للفنانة
المحبوبة في
«قاعدة بيانات
السينما
المصرية»

ً
اقتصر حـضــور الفنانة رج ــاء ال ـجــداوي وقتا
ً
طــويــا عـلــى أنـهــا «ال ـف ـتــاة الـجـمـيـلــة» أم ــام سيدة
الشاشة فاتن حمامة في «دعاء الكروان» عام 1959
للمخرج هنري بركات ،أو صديقة للسندريال سعاد
حـسـنــي فــي «إش ــاع ــة ح ــب» ع ــام  ،1960والنجمة
شــاديــة فــي «كــرامــة زوجـتــي» عــام  ،1967للمخرج
فطين عبدالوهاب ،وغيرها من األفــام التي كان
ً
حضورها فيها مبهجا .وتركت الممثلة الشابة في
ً
ً
ذلك الوقت انطباعا جيدا لدى المشاهد ،باعتبارها
تتميز بتلقائية األداء من دون تكلف أو مبالغة،
ً
وفــي مــرحـلــة الـشـبــاب أي ـضــا خــال السبعينيات
والثمانينيات ،لعبت دور «صديقة للبطلة» مع
النجمة نــاديــة لطفي فــي «عـلــى ورق سيلوفان»
عام  ،1975قصة الدكتور يوسف إدريس وإخراج
حسين كمال ،ومع السندريال مرة أخرى في «موعد
على العشاء» عام  1981للمخرج محمد خان.
ومـ ــع ن ـهــايــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ك ــان ــت الـ ـج ــداوي
ت ـ ـج ــاوزت ال ـخ ـم ـس ـيــن م ــن ع ـم ــره ــا ،ودخـ ـل ــت فــي
مرحلة جديدةّ ،
ميزها شيئان ،األول هو صداقتها
والـكـيـمـيــاء الـفـنـيــة بينها وب ـيــن الـمـمـثــل الكبير
عــادل إم ــام ،وهــو مــا جعلها شريكته فــي العديد
ً
مــن األع ـمــال ط ــوال  30عــامــا ،س ــواء فــي المسرح
«ال ــواد سيد الشغال»  1986و«الــزعـيــم»  ،1993أو
في السينما مثل «حنفي األبهة»  ،1991و«التجربة
الدنماركية» و«بوبوس»  ،2009أو بالتلفزيون مثل
«أحالم الفتى الطائر»  ،1978و«عوالم خفية» ،2018
وغيرها من األعمال التي اعتبرتها عالمات مهمة
في مشوارها الفني.
وكــان للمسرح حب كبير في قلبها ،واكتشف
موهبتها المسرحية النجم عادل إمام ،وكانت أول
مسرحية لها هي «الواد سيد الشغال» عام ،1986
وكـ ـ ــانت رج ــاء ترفض العمل في المسرح ،ألنها

ميرفت ودالل تحتفالن مع رجاء
بعيد ميالدها األخير
احتفلت رجاء الجداوي بآخر عيد ميالد لها في سبتمبر  ،2019بصحبة صديقتيها
ميرفت أمين ودالل عبدالعزيز وعدد آخر من الصديقات المقربات لها ،وتعد النجمتان
من أشهر صديقاتها في الوسط الفني إلى جانب يسرا ،وتربطهن عالقة قوية منذ
ً
سـنــوات طويلة ،وكــن دائـمــات الـلـقــاءات والمقابالت مـعــا ،كما أنهن ال يتأخرن عن
الحضور في المناسبات االجتماعية ،سواء لزمالئهن في الوسط الفني ،أو ألشخاص
آخرين ،وبمرور الوقت تحولت صداقتهن إلى ترابط أسري وثيق.
ً
ً
بدأت صداقة رجاء بميرفت أمين منذ سنوات وتحديدا عندما تعاونا معا في فيلم
«أصعب جواز» عام  ،1970بينما تعرفت الجداوي إلى دالل عبدالعزيز في مسلسل «شقة
بدون سقف» ،حيث كانت رجاء ُتحضر طعمية وفلفل وباذنجان وتأكل مع ّ
العمال،
ِ
واندهشت دالل من هذا التصرف ،وبعدها توطدت صداقتهما حتى رحلت رجاء عن
عالمنا في  5يوليو العام الماضي.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أثناء أحد التكريمات

ُ
ال تعرف كيف تضحك الجمهور ،فأقنعها الزعيم
ّ
ً
بخفة ظلها ،فوافقت وكانت المسرحية سببا في
ُ
شهرتها على النطاق العربي ،ألنها عرضت على
مدار ثماني سنوات في العديد من الدول العربية،
ً
وبعدها قدمت مع عادل أيضا مسرحية «الزعيم»
التي ُعــرضــت على مــدار تسع سـنــوات ،ثــم قدمت
بعض التجارب في المسرح الخاص ،منها «الثعلب
في الملعب» مع الفنان محمد رضا.
ً
ً
وعلى الشاشة الفضية ،قدمت رجاء عددا كبيرا
من المسلسالت ،مثل «يوميات زوجــة مفروسة»
و«شــربــات ل ــوز» و«أزم ــة سـكــر» و«لـلـعــدالــة وجــوه
كثيرة» و«جــرانــد أوتيل» و«حــاوة الدنيا» ،وكان
آخر مسلسل لها هو «لعبة النسيان».

األيام العصيبة
ظلت ال ـجــداوي فــي ذروة تألقها الـفـنــي ،حتى
أصـيـبــت عـلــى نـحــو مـفــاجــئ بـفـيــروس «كــورونــا»
أث ـن ــاء ت ـصــويــر ال ـح ـل ـقــات األخـ ـي ــرة م ــن مسلسل
«لعبة الـنـسـيــان» ونقلت فــي  24مــايــو  2020إلى
أحد مستشفيات العزل في مسقط رأسها بمدينة
ً
اإلسماعيلية ،وفـقــا لتوصية مــن وزي ــرة الصحة
المصرية الدكتورة هالة زايد .وقيل إنها التقطت
ال ـعــدوى أث ـنــاء تقديمها واج ــب ال ـعــزاء فــي وفــاة
رجل األعمال السعودي صالح كامل خالل شهر
رمضان الماضي.
وسـ ــرى ال ـخ ـبــر ال ـم ـحــزن ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ــام
واإلنترنت ،وأحدث صدمة بالغة لجمهورها في
مـصــر وال ـعــالــم ال ـعــربــي ،فــي حـيــن بقيت الفنانة
ً
المحبوبة تحت العالج في المستشفى  43يوما،
وخالل األيام األخيرة ،تدهورت حالتها الصحية
بشكل حرج إلى أن توفيت صباح األحد  5يوليو
ً
 2020ع ــن ع ـمــر نــاهــز  86ع ــام ــا .وف ــي ب ـيــان لها
وصفت وزارة الثقافة المصرية الـجــداوي بأنها
«إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد
ونـجـحــت بـحـسـهــا ال ــراق ــي ف ــي خـلــق شـكــل مميز
لألدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد».
ً
أدركت الجداوي محطتها األخيرة ،وتركت فراغا
ً
هائال في الساحة الفنية ،ولكن حضورها يتجدد
في قلوب محبيها في أرجــاء العالم العربي ،بما
قدمته مــن خــال الـفــن عبر أكـثــر مــن نصف قــرن،
ً
وتعد الممثلة األكثر ظهورا في السينما المصرية،
وشاركت في أفالم مهمة مع أجيال من الفنانين،
ولكن النسبة األكبر من مسيرتها الفنية كانت مع
ً
الدراما التلفزيونية ،ووصلت أحيانا إلى ثمانية
عام واحد .كما شاركت في خمسة
مسلسالت في ٍ
مسلسالت في عام  ،2018وهي في الثمانين من
ً
عمرها ،وكانت تبرر دوما كثافة حضورها بأنها
«تحب التمثيل والكاميرا» ولذلك أحبها الجمهور،
وص ـ ــارت نـجـمــة اسـتـثـنــائـيــة وظ ــاه ــرة ف ــي عــالــم
التمثيل غير قابلة للتكرار.

على فراش المرض أثناء إصابتها بكورونا

فان دام ورجاء الجداوي

فان دام يرثي النجمة المصرية
على صفحات «نيويورك تايمز»
ً
ً
كبيرا ّ
تحدثت
أفردت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية تقريرا
فيه عن الفنانة رجاء الجداوي بعد رحيلها بأيام قليلة ،وذكرت أن
الراحلة لم ِّ
تؤد أدوار البطولة المطلقة ،لكنها كانت محبوبة بشدة
من الجمهور ،وكانت تحافظ على جمالها وأناقتها حتى أصبحت
أيقونة للجمال والرقي.
وألقت الصحيفة الضوء على مسيرة الفنانة المصرية التي امتدت
ستة عقود متتالية ،الفتة إلى أنها تتمتع بحب الجمهور في مصر،
ّ
وأوضحت أن مسيرتها بدأت في العصر الذهبي للسينما المصرية،

ّ
وتنوعت أدوارها ما بين العمل في السينما والتلفزيون والمسرح،
ووصــل عدد أعمالها إلى أكثر من  300عمل ،مؤكدة أن أداء الفنانة
الراحلة كان يتميز بالتلقائية والكوميديا.
ً
وأشارت الصحيفة أيضا إلى رثاء نجم أفالم الحركة في هوليوود
ً
َ
«فــان دام» الفنانة الراحلة ،وأنــه حـ ِـزن جــدا لوفاتها ونعاها برسالة
مؤثرة ،حيث أكد النجم العالمي أنها كانت فنانة تتمتع بالبهجة
وحب الحياة ،وأنه تأثر برحيلها لدرجة أنه ال يصدق أنها رحلت،
ً
واصفا األمر بأنه صدمة بالنسبة إليه.

ً
أميرة تكشف أسرارا ال يعرفها أحد عن «مهر» والدتها
اسـتـعــادت أم ـيــرة حسن مـخـتــار ،ابـنــة الفنانة
الراحلة رجاء الجداوي ،ذكريات االحتفال األخير
بعيد ميالدها ،ونشرت عبر حساب والدتها الراحلة
على تطبيق «إنستغرام» مقطع فيديو لالحتفال
الذي أقيم داخل منزلها ،واتضح في الفيديو صوت
اإلعالمية بوسي شلبي ،وهــي تهنئ صديقتها
رجاء بعيد ميالدها ،وتتمنى لها الصحة والعافية،
كما ظهرت الفنانة الراحلة وهي تتحدث متمنية
للجميع الصحة والعافية.

الممثلة
ً
األكثر ظهورا
في السينما
المصرية

ً
وال تــزال أميرة تنشر صــورا من ذكريات أمها
لـتـحــافــظ عـلــى تــواصـلـهــا م ــع جـمـهــور والــدت ـهــا،
وكشفت س ــرا عــن والــدت ـهــا ،حيث نـشــرت صــورة
لمهرها الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حسن
مختار ،في  22نوفمبر  ،1970والذي كان يبلغ 25
ً ً
ً
ً
ً
قرشا مصريا (مبلغا زهيدا جــدا) ،وعلقت أميرة
على ال ـصــورة قــائـلــة« :مـهــر مــامــا ..أحـلــى قصص
الحب».

تفاصيل األيام األخيرة في حياتها

مع صديقتيها ميرفت أمين ودالل عبدالعزيز

صالة الجنازة

مرت الجداوي بأصعب اللحظات ،حين
دخـلــت مستشفى ال ـع ــزل ،بـعــد إصابتها
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وأج ــري ــت ل ـهــا ثــاث
مسحات « ،»pcrكانت األولى بعد دخولها
بثالثة أيــام ،وظهرت نتيجتها إيجابية،
والـثــانـيــة عـقــب حقنها بـمـصــل الـبــازمــا
ً
بيومين ،وظهرت أيضا نتيجتها إيجابية،
والمسحة الثالثة تمت قبل رحيلها بأيام،
وكانت نتيجتها إيجابية.
وخـ ــال ف ـتــرة إقــامـتـهــا بالمستشفى،
ت ـ ــوط ـ ــدت ع ــاقـ ـتـ ـه ــا بـ ــاألط ـ ـبـ ــاء وط ــاق ــم
التمريض ،وأشرف على عالجها الطبيب
المصري محمد خالد ،وكانت تعتبره مثل
ابنها ،وتناديه باسمه من دون ألقاب ،وبعد
فترة طويلة من متابعته حالتها الصحية،
حكت له بكل ود وألفة عن حياتها وأقرب
ال ـنــاس لقلبها ،وع ــن مــولــدهــا بمحافظة

اإلسماعيلية ،وكـيــف ج ــاءت للعالج بها
بعد إصابتها بـ «كورونا» ،وأن القدر شاء
أن ت ـعــود م ــرة أخـ ــرى إل ــى الـمــديـنــة الـتــي
ولدت فيها.
وكانت الفنانة الراحلة دائمة التفاؤل،
قليلة الطلبات ،وملتزمة للغاية ببروتوكول
العالج ،وبجميع تعليمات الطاقم الطبي،
وت ـت ـعــاون م ــع الـجـمـيــع ،وك ــان ــت ودودة،
وتـتـمـتــع بــالــرقــي ف ــي تـعــامـلـهــا ،ولــديـهــا
قــوة تحمل كبيرة ،وبمثابة األم واألخــت
والصديقة للجميع بالمستشفى ،وبادلها
الجميع الحب والتقدير ،واعتادوا وجودها
ً
بـيـنـهــم ،ل ــذا ج ــاء مـشـهــد وفــات ـهــا م ــؤث ــرا
وصادما للجميع.
كــانــت ال ـج ــداوي حــريـصــة عـلــى تــرديــد
ع ـب ــارات «ي ــا رب ..راض ـي ــة بـقـضــاء ال ـلــه»،
وكانت دائمة التسبيح واالستغفار طوال

وجودها بالمستشفى ،وكانت دائما تقرأ
الـ ـق ــرآن ،وش ــاش ــة الـتـلـفــزيــون ال ـمــوجــودة
داخــل العناية المركزة تذيع القرآن طوال
اليوم ،وظلت الجداوي حتى آخر لحظات
حياتها توزع طاقة حبها للناس ،محتفظة
بإنسانيتها وإحساسها باآلخرين والقيام
بــواج ـب ـهــا ت ـجــاه أح ـبــائ ـهــا رغ ــم مــرضـهــا
وشدتها.
ومن المواقف المؤثرة للفنانة الراحلة،
أن طبيبها محمد خالد ،تأكدت إصابته
بفيروس كورونا ،بعد استمراره بالعمل
أكثر من  100يوم متصلة داخل مستشفيات
ال ـع ــزل ال ـص ـحــي ف ــي اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،وتــم
احتجازه بنفس المستشفى ،وكانت الفنانة
ال ت ــزال بالعناية الـمــركــزة ،وحـيــن علمت
بإصابته مــن ابنتها أمـيــرة ،كانت دائمة
السؤال عنه لالطمئنان عليه».

تصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى المناسبات

آخر ظهور لها بالحجاب في كواليس مسلسل «لعبة النسيان»
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ملك القدود وسيد الموشحات وحارس التراث						

ً
فخري مديرا لمهرجان األغنية
السورية للمرة الثانية
دمشق  -شادي عباس

ألقابه المتعددة ،وأعماله الخالدة ،وألحانه الطريفة والتالدة ،يقف
ما بين ً
ً
صوته معلنا عن نفسه بالتفرد ،محتالً ساحة الطرب ،حتى صار زرياب
العصر ومبعث الفخر ،فقد ولد عمالقا في زمن ًالعمالقة ،في وقت كان
الصعب على أي إنسان أن يحجز لنفسه ً مكانا بين النجوم ،لكنه عزف
من ً
منفردا فأبدع ،وغنى فأطرب ،وعاش مكرسا حياته ألجل التراث والفن
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ً
ً
األصيل ،وحامال الراية عاليا بكل ثقة ،منذ أول صرخة في حياته وحتى
اآلن.
إنه صاحب الصوت الفاخر ،ملك القدود الحلبية ،ابن حلب الشهباء التي
ترى وتسمع في آن ،إنه «قلعة حلب الثانية» وأجمل قطوف الطرب
الدانية ...إنه صباح فخري ،صاحب السيرة الطربية ،نجم الموال وملك
الذي يسعد «الجريدة» أن تفرد له هذه المساحة ،لتنثر على
القدودً ،
قرائها عبيرا من سيرته.

• صباح يقر عدة توصيات للفنانين الشباب في مهرجان األغنية السورية بدورته األولى
ُ
ّ
• رفض التكريم في الدورة التاسعة من المهرجان وكرم في «العاشرة» تحت إدارة خياط
دريد لحام طلب
إعفاءه من إدارة
الدورة الثامنة
لوصوله إلى
طريق مسدود

صوتي فيه
إيقاع وهذا
سر ّ
تميزي
وأغني كي
أدخل القلب
صباح

امتلك صباح فخري مفاتيح الفن واإلبداع منذ
صغره ،وباتت تأخذه لحظات التجلي بوضوح
على المسرح ،وفي آذان المستمعين الذواقين للفن
َ
والطرب .صباح الذي لم يتوان لحظة عن تقديم كل
الدعم للفنانين واألغنية في كل منصب اعتاله؛ في
مجلس الشعب ،وفي مهرجان األغنية السورية.
شغل صباح فخري منصب نائب رئيس اتحاد
الـفـنــانـيــن ال ـع ــرب ،وك ــان ل ــه دور ب ــارز ف ــي نـشــاط
ً
وأع ـم ــال االتـ ـح ــاد ،كـمــا انـتـخــب ع ـض ــوا بمجلس
الشعب الـســوري فــي دورت ــه التشريعية السابعة
ً
س ـنــة  ،1998اس ـت ـك ـم ــاال لـ ـ ــدوره الـ ــريـ ــادي الـفـنــي
والـقــومــي .وقليلة هــي ال ـمــرات الـتــي تـحــدث فيها
فخري عن هذا المنصب السياسي ،إذ قال في أحد
حــواراتــه الصحافية إنــه ترشح لمجلس الشعب
ليؤدي خدمة مفروضة عليه تجاه الناس في بلده
وفــي ســوريــة عـمــومــا ،مــن جـهــة ،ومــن جهة ثانية
وبشكل خاص من أجل المسيرة الفنية والزمالء
الفنانين والقوانين الخاصة بهم.
وأكد فخري ،خالل اللقاء ،أن المجلس والدولة
تجاوبا معه فصدر قانون حماية حقوق الفنان،
مضيفا أن ــه هــو مــن ق ــدم الـمـشــروع أي ــام الرئيس
الراحل حافظ األسد ،وصدر القرار في عهد الرئيس
بشار األســد ،إضافة إلــى قانون تقاعد الفنانين،
وكان االهتمام به والمطالبة بإقراره يحمالن نوعا
من الخصوصية ،وبشكل عام أنا مواطن سوري
مثل أي مواطن في الجمهورية العربية السورية،
وكفنـ ـ ـ ــان في المج ـلـ ـ ــس كـ ــان لي مداخالت ،لكنها
ال تختص بالمجتمع ومشاكله وقصصه وهمومه،
لقد دعمت المداخالت جيدا ألن الدافع كان خدمة
الوسط الفني بشكل خاص وخدمة الوطن بشكل
عام ،وعندما انتهت مهمتي تنحيت ولم أرغب في
التجديد إطالقا ...الحمد لله ،أنا أعتبر نفسي أنني
كنت من الناجحين ،وحققت ما لم يستطع زمالئي
تحقيقه ،فقد تواجد قبلي زمالء فنانون تحت قبة
مجلس الشعب ولــم يحققوا الشيء الــذي نسعى
إليه .وهل يعقل أن نكون في بلد متطور فنيا وال
يوجد فيه قانون حماية حقوق لهؤالء الفنانين؟
سورية نبراس بالفنون وقــانــون نقابة ال يوجد!
فتابعت مع زمالئنا الذين كانوا أعضاء سابقين
في المجلس الماضي ،وبقيت أالحق القانون حتى
ً
صدر أخيرا ،وأنا من فعل ذلك ،والجميع يعرف.

مهرجان األغنية السورية
كــان صـبــاح فـخــري عـضــوا فــي اللجنة العليا
لمهرجان المحبة ،ومـهــرجــان األغـنـيــة الـســوريــة.
وك ــرم فــي قـلـعــة حـلــب عـلــى مـســرحـهــا األثـ ــري في
الـ ــدورة الـعــاشــرة مــن مـهــرجــان األغـنـيــة الـســوريــة
عــام  ،2004فــي الليلة الثالثة واألخ ـيــرة مــن أيــام
المهرجان ،بحضور الجمهور والرسميين ،وكان
فخري قد ترأس الدورتين األولى والثامنة منه ،وقد
ترك في التراث الغنائي العربي بصمته الخاصة.
ويؤكد صباح أن شعور اإلنسان عند تكريمه
يجعله فرحا وفخورا بما يفعل ،وهو دليل على
تقدير الناس له ،وعن محبتهم أيضا ،وبالنسبة
لصباح فخري يقول :كوني كرمت في المهرجان
ال ــذي كـنــت مــديــره فــي دورتـ ــه األول ـ ــى ،وق ــد حقق
نجاحا كبيرا يــدل عليه الكثير من األرقــام ،حيث
قــدم ـنــا لـلـجـمـهــور س ـتــة ع ـشــر صــوتــا رائ ـع ــا ومــا
يـقــابـلـهــا م ــن أل ـح ــان رائ ـع ــة أي ـض ــا ،وق ــد أوصـيـنــا
المسؤولين عن المهرجان وعن التلفزيون السوري
بإظهار هؤالء الشباب ودعمهم ،وكان من المفروض
على الدورات التالية من نفس المهرجان أن تتبنى
هؤالء وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي ،وهذا
كان هدف المهرجان حقيقة ،كما يحصل في برامج
الهواة حول العالم ،وكان من ضمن الخطة أيضا
أن نقدم لهؤالء أغاني وألحانا تليق بأصواتهم
ونسجل لهم تلك األغــانــي وندعمهم فــي اإلذاع ــة
والتلفزيون ،ونسوق تلك األغاني واألصــوات ،ثم
نقوم بإدخالهم إلى السوق الفنية بعد أن يكونوا
ً
ً
قد حققوا رصيدا جيدا بين الجمهور.
وجاء من بعد الدورة األولى مديرون جدد ،لكل
منهم سياسته الخاصة في إدارة المهرجان ،وهكذا
حتى جــاء المهرجان بــدورتــه الثامنة واستلمت
مجددا إدارتــه (يقول صباح) ،في تلك الــدورة كان
الفنان دريد لحام قد قال :لقد وصلت في المهرجان
إلى طريق مسدود ،أتمنى إعفائي من هذه المهمة.

ٔ
في مهرجان االغنية السورية

صباح ومنذر شيخ الكار
ثــم استلمت بـعــده ،وكــان العنوان العريض لتلك
ال ــدورة «األغـنـيــة الــوطـنـيــة» ،وك ــان ألول مــرة يقام
مهرجان يختص باألغنية الوطنية ،وال يمكن أن
ننظر لــه ونتعامل معه كما نتعامل مــع األغاني
العادية ،ونشعر بأن جو هذا المهرجان ثقيل نوعا
ما وكثيف وجــدي ،ولكنه بشهادة الكثيرين كان
ناجحا وحصل على صداه بين اإلعالميين وبين
الجمهور ،كما كانت الظروف المحيطة بالمنطقة
تـسـتــوجــب ذلـ ــك ،وال ـم ـف ــروض أن ن ـعــود ل ـلــذاكــرة
ً
الوطنية ألن األجيال الجديدة ال تعرف كثيرا عن
«مــوطـنــي» ،وال تعرف عــن «بــاد الـعــرب أوطــانــي»،
وعن القضية الفلسطينية ،وعلينا أن نذكر دائما
كل األجيال بتلك القضايا ،وكما نقوم بتدريسهم
ال ـتــاريــخ فــي ال ـم ــدارس يـجــب أن ي ــدرس ــوا تــاريــخ
أغانيهم الوطنية ،وقد أغنيت المكتبة التلفزيونية
مــن خــال هــذا الـمـهــرجــان بــاألغــانــي الوطنية من
بدايات االستقالل وحتى اللحظة المعاصرة؛ كل
ما قدم على الساحة العربية من أناشيد ،وأعتقد
أنني كنت موفقا في ذلك.
ويتابع :من ثم أصبح عندي مشاغل كثيرة ،من
ناحية إنتاجي الفني الخاص والكتاب الذي أقوم
باإلشراف عليه ،وهو خاص بأعمال صباح فخري،
ونتيجة انشغاالتي تأخرت عن الناس بوعودي،
لــدرجــة أنـنــي «تخنتها» ،ومــن بعدها رفـضــت كل
عمل إداري يوكل إلي ،واكتفيت بتقديم النصائح
وإبــداء الرأي وتفرغت ألعمالي التي تتطلب مني
جـهــدا كـبـيــرا ،فــاألغـنـيــة الـتــي يسمعها الجمهور
في خمس دقائق تحتاج أحيانا إلى سنة أو عدة
سنوات من العمل.
ويؤكد :الكتاب الذي يضم أعمال صباح فخري
يـحـتــاج إل ــى الـكـثـيــر الـكـثـيــر م ــن الـجـهــد والـتـعــب
والمساعدة ،وأذكر أنني رفضت التكريم في الدورة
الثامنة كوني مدير تلك الدورة ،ومن غير المنطقي
ً
أن أكرم فيها ،وفي الدورة التاسعة أيضا رفضت
التكريم لألسف بسبب قيامهم بفصل اإل شــراف
الـفـنــي وتـعـيـيــن مــديــر إداري ،وه ــذا اإلجـ ــراء غير
مقبول ،فمدير المهرجان يجب أن يكون مسؤوال
عــن كــل ش ــيء وع ــن الـعـمــل كـكــل بنجاحه وفشله،
فعندما تــم تعييني مــد يــرا للمهرجان اجتمعت
مــع وزي ــر اإلع ــام ومــديــر الهيئة الـعــامــة لــإذاعــة
والتلفزيون وغيرهم ،وقلت لهم في اجتماع بيننا
إمــا أن أكــون الخباز أو فال داعــي لتعييني مديرا
للمهرجان ،وال أريد أن يتدخل أحد في عملي ،لقد
جئت ألقوم بعمل سأكون مسؤوال عنه بالمطلق،
فإن فشل أو نجح فأنا المسؤول .فسكت الجميع،
وقمت بإدارة المهرجان ،والحمد لله نجح.
وفي الدورة العاشرة ،التي كلفوا األستاذ أمين
الخياط بإدارتها ،وهو صديق قديم لي ،وتربى في
إذاعة حلب ،ويمتلك من األصالة الكثير ،وقد لحن
لي في الــوادي الكبير ،وعــاوة على أنه موسيقي
مبدع فهو أيضا إداري بارع ،وهذا يجعله مميزا
وجديرا بإدارة المهرجان ،فبعض الموسيقيين قد
يكونون عباقرة ،لكن قد ال يجدي أمرهم في لقاء
أو حوار أو إدارة ،هو فقط للمسرح.
أمين خياط صديقي كان رئيس فرع ،لسنوات
عديدة في التلفزيون ،وأسس لفرق كثيرة ،كما أنه
قام برعاية العديد من الفنانين ،وقد تسلم إدارة
الفرق الخاصة بهم ،فكان من المفروض الوقوف

بعد إدارة الدورة
الثامنة لمهرجان
األغنية رفضت
كل عمل إداري
وتفرغت لفني
صباح
صباح ومنى واصف والمطرب الحلبي عبود بشير

عبارات السلطنة
ً
وخصوصا «يا
ليل» ال فائدة
منها إن لم تكن
مناجاة حقيقية
صباح

إلـ ــى ج ــان ــب هـ ــذا اإلنـ ـس ــان ودعـ ـم ــه ،ح ـتــى يحقق
المهرجان نجاحا كبيرا ،ويجب أن نعطيه الوقت
الالزم ليقوم بعمله ،ال أن نبادر إلى محاسبته فور
تسلمه مهامه ،أو فور بداية المهرجان ،ويجب أن
نكون «طوال البال» وال نحكم عليه إال بعد مضي
فترة على إدارته للمهرجان ،قد ال تكون من دورة
واحــدة ،ونستطيع وقتها أن نقول إن المهرجان
حـقــق تـقــدمــا أو تــراج ـعــا ،أو ان ــه بـقــي فــي مـكــانــه.
وف ــي حـفــل الـتـكــريــم ،ال ــذي لــم يـكــن «ث ـق ـيــا» ،كنت
سعيدا جدا.
فــي الـمـهــرجــان ق ــدم اب ــن الـفـنــان صـبــاح فخري
«أنــس أبــو قــوس» أغنية هي األولــى التي سجلها
فـخــري الـفـنــان فــي مـسـيــرتــه ،وي ـقــول ص ـبــاح :نعم
عندما قدمت إلى اإلذاعــة والتلفزيون سنة 1947
كان هناك مجموعة من الملحنين ،بهدف تلحين
أغنية خــاصــة لــي مــن ال ـتــراث ،ولــم أكــن وقتها قد
غنيت مــن ال ـت ــراث؛ ألنـنــي كـنــت ال أزال طــالـبــا في
المعهد الموسيقي ،وقد كنت أتحضر ألكون مغنيا
لتلك األل ــوان ،وقــد لحن لــي الملحن والموسيقي
الراحل ،غالب طيفور ،الذي كان مسؤوال وقتها في
التلفزيون العربي السوري عن إدارة الموسيقى
والغناء مع د .صباح القباني ،وغنيت له أغنية «يا
واردة عالعين» ،وقد كانت دويتو مع الفنانة نجاة
الصغيرة ،وعملنا الــدويـتــو على مـســرح سينما
األهرام في دمشق ،ثم غنيت بعدها من ألحانه «يا
البسة الخلخال» ،وغنيت لألستاذ مجدي العقيلي
الـكـثـيــر ،ولملحنين كـثــر فــي تـلــك الـفـتــرة ،وكــانــت
تلك االغنية هي أول ما غنيت وسجلت مع أغنية
«يا جارحة قلبي» ،بينما كنت في بداياتي أغني
األغاني الشائعة كأغنية «حول يا غنام».
أم ــا أغــانــي صـبــاح األســاسـيــة فـهــي «ي ــا واردة
عــالـعـيــن -يــا الب ـســة الـخـلـخــال -يــا ســالـبــة عقلي»
ل ــأس ـت ــاذ صـبـحــي س ـع ـيــد ،أمـ ــا األسـ ـت ــاذ مـجــدي
العقيلي فـقــد غنيت لــه «ي ــا حــامــي الـحـمــى» و«يــا
ســاي ـق ـيــن ال ـ ـنـ ــوق» ،وغ ـن ـي ــت أي ـض ــا ألم ـي ــر ال ـب ــزق
محمد عبدالكريم ،و فــي تلك الفترة أيضا غنيت
م ــن أل ـح ــان ــي ،وك ــان ــت م ـفــاجــأة غ ـنــاء ولـ ــدي أنــس
َّ
أغاني سعيدة جــدا ،وكــان أداؤه على األقل
ألولــى
نظيفا وال يوجد فيه نشاز وفيه إحساس باللحن
وأسلوب متجدد.

صحة الحنجرة

ملك الطرب ال
يشرب الماء
البارد وال يتناول
ً
ً
طعاما حارا
ويبتعد عن كل ما
يضر الرئتين

ً
يمتلك صباح فخري طقوسا معينة يحافظ بها
على سالمة الحنجرة؛ فالمهنة تتمحور كاملة في
ً
الحنجرة ،فهو يبتعد كليا عن كل مأكل ومشرب
ً
يسيء عضويا إليها .كما يبتعد عن كل ما يسيء
إلى النفس والرئتين ،وكذلك األطعمة الثقيلة على
الهضم واألكــل الـحــار والـبـهــارات« ،وحـتــى فــي عز
الـصـيــف ال أش ــرب ال ـمــاء ال ـب ــارد ،فــالـغـنــاء يحتاج
إ لــى لياقة بدنية وذهنية عالية ،والعقل السليم
في الجسم السليم ،والصوت السليم في الجسم
ً
السليم أيضا ،وهذا يحتاج إلى تضحية ،ويحتاج
أن أحرم نفسي من أكالت أحبها ،مع مراعاة أهمية
النوم لساعات معينة ،وممارسة رياضة المشي،
واالعتدال في الغذاء ،واالعتماد على نظام غذائي
صحي وسليم ،واالستعانة بالمشروبات الساخنة
وعسل النحل وبعض األعشاب ،واالبتعاد عن أي

َ
ّ
بين التجلي والفلك!

ً
يقول صباح إن للتجلي أوقــاتــا وســاعــات ،وال عالقة له بالزمان ،ويسمى
ٍّ
السلطنة أو التجلي .أحيانا وفي بعض األوقــات قد يكون في السلطنة تجل،
وفي أوقات أخرى ال يحدث ذلك ،ويعود السبب إلى الوقت وبحسب البرج ،حيث
درس األوائل الفلك كي يفسروا كل شيء ،فهم يعرفون الساعات المناسبة للغناء
والساعات المناسبة الستخدام الموسيقى لمعالجة المرضى ،فنحن جميعنا
ولدنا مرتبطين بكوكب من الكواكب ،ولتلك الكواكب تأثير كالمشتري وزحل
والمريخ .القمر كما يقول العلماء أيضا يصدر أشعة وتتأثر ساعة والدتنا
بالقمر أيـضــا ،وفــي تلك الساعة يستطيع علم الفلك تحديد ساعة الـمــداواة
بالموسيقى ،وهي تتناسب مع وضع هذا اإلنسان النفسي ،ألنه مركب من الماء
والتراب والهواء والنار ،ويعالجونه بالموسيقى ،وتلك الساعات من التجلي
غير محددة بمكان.

م ــأك ــوالت تـسـبــب ج ـفــاف الـحـلــق ي ــوم الـحـفــل ،وال
ً
أبالغ إن قلت إنني أقضي أياما كاملة على منقوع
األع ـش ــاب ،إن األم ــر يـحـتــاج إل ــى إرادة وتضحية
ً
أي ـضــا ،وم ــن ثــم يـجــدنــي الـجـمـهــور عـلــى المسرح
أتحرك وأرقص كالفراشة ،دون كلل أو ملل ،وأظن
من يستطيع أن يشد الجمهور عشر ساعات غناء
متصلة دون تعب ،عليه أن يدفع ثمن ذلــك ،فلكل
نـجــاح ضــريـبــة .وال ـح ـيــاة زائ ــد ون ــاق ــص ،أضحي
بملذات من جهة ألكسب من جهة أخرى ،واإلنسان
ً
عندما يكبر يزداد عمقا وأداء وإحساسا».

«السلطنة»
يكرر صباح فخري عبارات السلطنة في غنائه،
وخصوصا «يا ليل» ،وهذه العبارات تلقى تجاوبا
كبيرا مــن قبل المستمع ،والـســر فــي ذلــك يرجعه
الفنان فخري إلى المناجاة التي إن لم تكن موجودة
وحقيقة فال فائدة منها وال داعي لها ،فالمفروض
أن تكون من القلب ،وصباح ال يقولها إال من القلب.
ويتوقع أن يبقى الـطــرب مستمرا ،وســوف يبقى
ال ـنــاس ي ـقــولــون «آه» ،وال ـس ـبــب أن ــه طــالـمــا هناك
ّ
ّ
«حباالت ولدات» فهناك أصوات جميلة ال يمكن إال
أن نقول لها« :آه» .لكن نسبة هذه «اآله» كم ستكون؟
النسبة سـتـكــون حـســب علمها ،حـســب ثقافتها،
حسب الدرجة اللي وصلوا لها فنيا.
ومــن يتابع حفالت صباح يالحظ عــدم وجود
حفلة تشبه الثانية ،ففي كل مرة يقدم شيئا جديدا
ً
جميال ومختلفا ،وألــوانــا جديدة لنفس اللوحة،
ويؤكد صباح أن هذا هو سر المهنة ،ويقول :لو
ّ
كنت أكرر نفسي لتركني الناس وملوا مني ،وأنا
على الـمـســرح ليس لــدي تلك اإلض ــاء ة أو الفرقة
التي ترقص ورائي؛ أقف وحدي أنا «الختيار» على
المسرح ،أشد إلي الطفل وأشد الكبير أيضا ،بسبب
وج ــود الـعـطــاء المتجدد .ودائ ـمــا عندما تستمع
ألغنية تجد التجديد في العطاء وفي الحس وفي
األداء ،أنا ال أكرر نفسي والناس تقدر ذلك وتعيش
معه ،وأعتبر نفسي بأنني وصلت إلى القمة ،ثم
وقـفــت ،وفــي حــال الـتــوقــف هــذا يعني أنـنــي عدت
إلــى ال ــوراء ،وهــذا غير صحيح؛ ألن الــركــب يسير
ويجب أن أمشي مع الناس دائما ،وفي اليوم الذي
سأشعر فيه أنـنــي توقفت ولـيــس لــدي أي عطاء
سأعتزل ،ولن أسمح ألحد أن يقول عني إنني قد
أفلست فنيا أو لم يعد لديه شيء ،مثلما قيل عن
غيري من الفنانين إن جعبته أفرغت تماما .الحمد
لله حتى اآلن أنا قادر على اإلبداع الجديد واألداء
الجديد ،والحمد لله رب العالمين.
وينصح الشباب المقبل على الغناء ،ويتمتع
بــال ـمــوه ـبــة ويـ ـب ــذل وق ـت ــه وجـ ـه ــده ل ـه ــا ،بـبـعــض
المعتمدات الرئيسية ،وأهمها وهي األساس الذي
ساهم بتفوقه اختيار القصائد بنفسه ،في الوقت
ال ــذي يـخـتــار آخـ ــرون لـبــاقــي الـفـنــانـيــن الـقـصــائــد
التي سيغنونها ،إال ما نــدر ،كما أن جــزء ا كبيرا
منهم غير مثقف لـغــويــا ،بالتالي ال يـعــرف مــاذا
يــريــد .وي ـق ــول :أعـتـبــر أول م ـطــرب مــن المطربين
القدامى قام بتنظيم الموشحات ضمن وصالت،
حـســب مـقــامـهــا ،وأول مــن نـظــم ال ـقــدود واألغــانــي
الـشـعـبـيــة حـســب مـقــامـهــا ف ــي وصـ ــات ،وهـ ــذا لم
يكن موجودا مسبقا ،وأعتبر صاحب الفضل في
ذلك أو المدرسة التي أسست لهذا األمــر ،ومن ثم
جاءت مرحلة توظيف اإليقاع ،كيف وظفت الفرقة
الموسيقية؟ كيف وظـفــت ال ـك ــورال؟ كيف نظمت
الهارموني أنا والفرقة الموسيقية؟ وهل من أحد
ينظم الهارموني غير صباح فخري؟ وهناك غناء
النوتة وأشياء أخرى ،أما أنا فأغني كي أدخل إلى
القلب ،وليس ألغني على نوتة ،كما أنني عفوي من
خالل علم عميق بالجمل الموسيقية والمقامات،
كما أعطيت طالب الماجستير معلومة بأن صوتي
فيه إيقاع ،وهذا سر من أسرار التميز ،وليس فقط
جمال الصوت ،إضافة إلى أن صوت صباح فخري
كـحـنـجــرة مـســاحـتــه الـصــوتـيــة كـبـيــرة ج ــدا ،وهــو
كحنجرة أيضا اسطوانية وليست هرمية ،وثالثا
الجملة الموسيقية علميا لها إيقاع ،ولدينا الجملة
اللحنية مثال« :قــل للمليحة في الخمار األســود»
فيها أكثر من نوتة ال تشبه إحداها األخرى.

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

•
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ذات الدواهي تحتال لقتل الملك عمر النعمان
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العجوز حققت مآربها عبر الجواري فتمكنت من بلوغ هدفها
القاهرة  -ةديرجلا•

ً
توقفت شهرزاد في الحلقة السابقة ،عندما علم ضوء المكان بوفاة أبيه عمر النعمان ،واختياره ملكا من بعده ،وتلقيه التهاني
من األمراء والوزراء وقادة العسكر والجنود ،ثم سؤاله للوزير دندان عن سبب وفاة أبيه ،وفي هذه الحلقة تسرد شهرزاد حكاية
موت الملك عمر النعمان ،وكيف احتالت علية ذات الدواهي بالجواري الخمس الالتي أغرم بهن الملك ،لما يملكنه من جمال
وحسن وكمال مع قراءتهن الروايات ومعرفتهن العلوم وأخبار األمم السالفة.

العجوز
أرسلت للملك
خمس جواري
واشترطت عليه
الصيام

الجواري ذوات
عقل وجمال
ويعرفن العلوم
وأخبار األمم
السالفة

الجواري يروين
حكايات تبهر
عمر النعمان
فيصمم على
شرائهن

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة الـثــالـثــة وال ـخ ـم ـســون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
أن ضوء المكان طلب من الوزير دندان أن يعلمه
كيف مات عمر النعمان فامتثل الوزير ،وقال :ال بد
من ذلك ،ثم خرج إلى وسط الخيام وأمر العسكر
باإلقامة عشرة أيام فامتثلوا أمره ،ثم إن الوزير
ً
أعطاهم إذنــا أنهم يتفرجون وال يدخل أحــد من
أرباب الخدمة عند الملك مدة ثالثة أيام ،فتضرع
جميع الناس ودعوا لضوء المكان بدوام العز ،ثم
أقبل عليه الوزير وأعلمه بالذي كان.

ً
الحيف لم يأمن السيف ،وهــا أنــا أذكــر لك شيئا
من آداب القضاة.

آداب القضاة

فـصـبــر ض ــوء ال ـم ـكــان إل ــى ال ـل ـيــل ودخـ ــل على
أخـتــه نــزهــة الــزمــان ،وق ــال لـهــا :علمنا بقتل أبي
ولم نعلم كيف كان؟ فقالت :لم أعلم سبب قتله ثم
إنها ضربت لها ستارة من حرير ،وجلس ضوء
الـمـكــان خ ــارج ال ـس ـتــارة ،وأم ــر بــإحـضــار الــوزيــر
دندان فحضر بين يديه ،فقال له :أريد أن تخبرني
ً
تفصيال سبب قتل أبي الملك عمر النعمان ،فقال
الوزير دندان :لما أتى من الصيد والقنص ،وجاء
إلى المدينة سأل عنكما فلم يجدكما ،فعلم أنكما
قد قصدتما الحج فاغتم لذلك وازداد به الغيظ
وضــاق صــدره ،وأقــام نصف سنة وهو يستخبر
عنكما كل شارد ووارد فلم يخبره أحد عنكما.

اعلم أيها الملك أنه ال ينفع حكم بحق إال بعد
التثبيت ،وينبغي للقاضي أن يجعل الناس في
منزلة واح ــدة حتى ال يطمع شريف فــي الجور،
ً
وال ييأس ضعيف من الـعــدل ،وينبغي أيضا أن
يجعل البينة على مــن إد ع ــى ،واليمين على من
ً
أنكر ،والصلح جائز بين المسلمين إال صلحا أحل
ً
ً
حرما أو حرم حالال ،وما شككت فيه اليوم فراجع
فيه عقلك وتبين به رشدك لترجع فيه إلى الحق،
فالحق فرع والرجوع إلى الحق خير من التمادي
ِّ
وسو
على الباطل ،ثم اعرف األمثال وافقه المقال،
بين األخصام في الوقوف ،وليكن نظرك على الحق
ً
موقوفا ،وفوض أمرك إلى الله عز وجل ،واجعل
البينة على من ادعــى ،فإن حضرت بينته أخذت
بحقه وإال فحلف المدعى عليه وهــذا حكم الله،
واقبل شهادة عدو المسلمين بعضهم على بعض،
فإن الله تعالى أمر الحكام أن تحكم بالظاهر وهو
ً
يتولى السرائر ،ولــزامــا على القاضي أن يتوفى
األل ــم وال ـجــوع ،وأن يقصد بقضائه بين الناس
وجه الله تعالى فإن من خلصت نيته وأصلح ما
بينه وبين نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس.

الجواري والعجوز

المقام والمقال

الوزير وأوالد النعمان

ً
فبينما نحن بين يديه يوما من األيام ،بعدما
مضى لكما سنة كاملة من تاريخ فقدكما ،وإذا
بعجوز عليها آثار العبادة قد وردت علينا ومعها
خمس جواري نهد أبكار كأنهن األقمار ،وحوين
من الحسن والجمال ما يعجز عن وصفه اللسان،
ومع كمال حسنهن ،يعرفن الحكمة وأخبار األمم
الـســالـفــة ،فــاسـتــأذنــت تـلــك الـعـجــوز فــي الــدخــول
على الملك فأذن لها ،فدخلت عليه وقبلت األرض
ً
بـيــن يــديــه ،وكـنــت أن ــا جــالـســا بـقــرب الـمـلــك فلما
دخلت عليه قربها إليه لما رأى عليها آثار الزهد
والعبادة ،فلما استقرت العجوز عنده أقبلت عليه،
وقالت له :اعلم أيها الملك أن معي خمس جواري
ما ملك أحد من الملوك مثلهن ،ألنهن ذوات عقل
وجـمــال وحـســن وكـمــال يـقــرأن الـقــرآن والــروايــات
ويعرفن العلوم وأخبار األمــم السالفة وهن بين
يديك وواقفات في خدمتك يا ملك الزمان ،وال شرط
ً
ً
عليك غير الصيام شهرا كامال ،وعند االمتحان
يكرم الـمــرء أو يـهــان ،فنظر الـمــرحــوم وال ــدك إلى
الجواري ،وقال أسمعهن.

وقـ ــال ال ــزه ــري :ث ــاث إذا ك ــن ف ــي قـ ــاض :كــان
ً
منعزال إذا أكرم اللئام ،وأحب المحامد وكره العزل،
ً
وقد عزل عمر بن عبدالعزيز قاضيا فقال له :لم
عزلتني؟ فقال عمر :قد بلغني عنك أن مقالك أكبر
من مقامك ،حكي أن اإلسكندر قال لقاضيه :إني
وليتك منزلة واستودعتك فيها روحي وعرضي
ومــروء تــي ،فاحفظ هــذه المنزلة لنفسك وعقلك،
وق ــال لـطـبــاخــه :إن ــك مسلط عـلــى جسمي فــارفــق
بنفسك فيه ،وقال لكاتبه :إنك متصرف في عقلي
فحفظني فيما تكتبه عني .ثــم تــأخــرت الجارية
األولى وتقدمت الثانية .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

الجارية الثانية

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة الــراب ـعــة والـخـمـســون بعد
ال ـس ـت ـم ـئــة ،ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـه ــا الـمـلــك
السعيد ،أن الجارية الثانية تقدمت وقبلت األرض
بين يدي الملك ،ثم قالت :قال لقمان إلبنه :ثالثة
ال تـعــرف إال فــي ثــاثــة مــواطــن ،ال يـعــرف الحليم
إال عـنــد الـغـضــب ،وال الـشـجــاع إال عـنــد ال ـحــرب،
الجارية األولى
وال أخــوك إال عند حاجتك إليه ،وقيل :إن الظالم
فتقدمت واحدة منهن وقبلت األرض بين يديه ،نادم وإن مدحه الناس ،والمظلوم سليم وإن ذمه
وقالت :إعلم أيها الملك أنه ينبغي لذي األدب أن الناس ،وإعلم أيها الملك أن أعجب ما في اإلنسان
يتجنب الفضول ويتحلى بالفضائل ،وأن يؤدي قلبه ،ألن به زمام أمره ،فإن هاج به الطمع أهلكه
الفرائض ويبتعد عن الكبائر ،ويالزم ذلك مالزمة الحرص ،وإن ملكه األسى قتله األسف ،وإن عظم
م ــن ل ــو أفـ ــرد ع ـنــه ل ـه ـلــك ،وأس ـ ــاس األدب م ـكــارم عنده الغضب اشتد به العطب ،وإن سعد بالرضى
األخالق ،واعلم أن أسباب المعيشة طلب الحياة ،آمن من السخط ،وإن ناله الخوف شغله الحزن،
والقصد من الحياة عبادة الله ،فينبغي أن تحسن وإن أصابته مصيبة ضمنه الجزع ،وإن استفاد
ً
خلقك مــع الـنــاس ،وأال تعدل عــن تلك السنة فإن ماال ربما اشتغل به عن ذكر ربه ،وإن أغصته فاقة
ً
ّ
أعظم الناس خطرا أحوجهم إلى التدبير ،والملوك أشغله الـهــم ،وإن أجهده الجذع أقعده الضعف،
أحوج إليه من السوقة ،ألن السوقة قد تفيض في فعلى كل حالة ال صالح له إال بذكر الله واشتغاله
األم ــور مــن غـيــر نـظــر فــي الـعــافـيــة ،وأن تـبــذل في بما فيه تحصيل معاشه وصــاح مـعــاده .وقيل
ً
سبيل الله نفسك ومالك ،واعلم أن العدو خصم لبعض الـعـلـمــاء :مــن أشــر الـنــاس ح ــاال؟ ق ــال :من
تخصيمه بالحجة وتـحــرز مـنــه ،وأم ــا الصديق غلبت شهوته مروءته وبعدت في المعالي همته،
فليس بينك وبينه قاض يحكم غير حسن الخلق ،فاتسعت معرفته وضــاقــت معذرته ،ومــا أحسن
ً
فاختر صديقك لنفسك بعد اختياره ،وليكن حرا ما قاله قيس:
ً
وإني ألغني الناس عن متكـلـف
صادقا ليس بجاهل وال شرير ،والمنافق ال يكون
ً
ً
يرى الناس ضالال وما هو مهتدي
صديقا ألن الصديق مأخوذ من الصدق الذي يكون		
ً
وما المال واألخالق إال مـعـارة
ناشئا عن صميم القلب ،فكيف به إذا أظهر الكذب
فكل بما يخفيه في الصدر مرتدي
على اللسان ،واعلم أن اتباع الشرع ينفع صاحبه		
إذا ما أتيت األمر من غير بـابـه
فـتــودد ألخـيــك إذا كــان بـهــذه الصفة وال تقطعه،
ضللت وإذ تدخل من الباب تهتدي
وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمرأة يمكن		
طالقها ومراجعتها بل قلبه كالزجاج إذا تصدع
البناني
ال ينجبر ،ولله در القائل:

ً
ثــم إن الجارية قــالــت :يــروى أن ثابتا البناني
احرص على صون القلوب من األذى
بكى حتى كادت أن تذهب عيناه ،فجاء وا برجل
فرجوعها بعد التـنـافـر يعـسـر
		
يعالجه ،قــال :أعالجه بـشــرط أن يطاوعني ،قال
إن القـلـوب إذا تـنـافـر ودهـا
ثابت :في أي شيء؟ قال الطبيب :في أن ال تبكي،
مثل الزجاجة كسرهـا ال يجـبـر
		
ق ــال ثــابــت :فـمــا فـضــل عيني أن لــم تـبـكـيــا ..وقــال
وقــالــت الـجــاريــة فــي آخ ــر كــامـهــا وه ــي تشير سـعـيــد ب ــن ص ـب ــر :صـحـبــت اب ــن عـبـيــد فـقـلــت لــه:
إلـيـنــا :إن أص ـحــاب الـعـقــول قــالــوا :خـيــر اإلخ ــوان أوصني فقال :احفظ عني هاتين الخصلتين :أال
ً
ً
أش ــده ــم ف ــي ال ـن ـص ـي ـحــة ،خ ـيــر األعـ ـم ــال أجـمـلـهــا تشرك بالله شيئا وأال تؤذي من خلق الله أحدا،
عاقبة ،وخير الثناء مــا كــان على أف ــواه الــرجــال ،وأنشد هذين البيتين:
شئت فإن الـلـه ذو كـرم
وقد قيل :ال ينبغي للعبد أن يغفل عن شكر الله
كن كيف ْ
ً
باس
وان َس الهموم فما في األمر من
خصوصا على نعمتين العافية والعقل ،وقيل		:
ِ
ً
إال اثنتين فما تـقـربـهـمـا ابـدا
مــن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهرته ،ومن
الشرك بالله واإلضرار بـالـنـاس
عظم صغائر المصائب ابتاله الله بكبارها ،ومن		
وما أحسن قول الشاعر:
أطــاع الـهــوى ضيع الحقوق ،ومــن أطــاع الواشي
ً
إذا أنت لم يصحبك زاد من التقى
ضيع الصديق ،ومــن ظــن بــك خـيــرا فصدق ظنه،
والقيت بعد الموت من قد تزودا
ومن بالغ في الخصومة		
ندمت على أن ال تكون كمثلـه
أثم ،ومن لم يحذر
وإنك لم ترصد كما كان أرصدا
		

الجارية الثالثة
ثم تقدمت الجارية الثالثة بعد
أن تــأخــرت الـثــانـيــة وقــالــت:
ً
إن باب الزهد واســع جدا،
ولـ ـ ـك ـ ــن أذكـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــض مــا

الملك ازداد
غيظه وضاق
صدره لما طال
غياب ولديه

الجارية
الخامسة تروي
للملك حكاية
مسلمة بن دينار

يحضرني فـيــه عــن الـسـلــف الـصــالــح .ق ــال بعض
العارفين :أنا أستبشر بالموت وال أتيقن فيه راحة
فيراني ،علمت أن الموت يحول بين المرء وبين
األعمال ،فأرجو مضاعفة العمل الصالح وإنقطاع
العمل السيء ،وعن سفيان الثوري أنه قال :النظر
إلى وجه الظالم خطيئة.

الجارية الرابعة
ثم تأخرت الجارية الثالثة ،وتقدمت الجارية
الرابعة ،وقالت :وها أنا أتكلم ببعض ما يحضرني
من أخبار الصالحين :روي أن بشر الحافي قال:
ً
سمعت خالدا يقول :إياكم وسرائر الشرك فقلت
ل ــه :وم ــا س ــرائ ــر ال ـش ــرك؟ ق ــال :أن يـصـلــي أحــدكــم
فيطيل ركــوعــه وس ـج ــوده حـتــى يلحقه الـحــدب،
وق ـ ــال ب ـع ــض ال ـع ــارف ـي ــن :ف ـع ــل ال ـح ـس ـن ــات يـكـفــر
الـسـي ـئــات ،وق ــال بـعــض ال ـعــارف ـيــن :الـتـمـســت من
ً
بشر الحافي شيئا من سرائر الحقائق فقال :يا
بني هــذا العلم ال ينبغي أن نعلمه كل أحــد فمن
كل مئة خمسة مثل زكاة الدرهم ،قال إبراهيم بن
أدهم :فاستحليت كالمه واستحسنته ،فبينما أنا
أصلي وإذا ببشر يصلي ،فقمت وراءه أركع إلى أن
يؤذن المؤذن ،فقام رجل رث الحالة وقال :يا قوم
احــذروا الصدق الضار ،وال بــأس بالكذب النافع
وليس مع االضطرار اختيار ،وال ينفع الكالم عند
العدم كما ال يضر السكوت عند وجود الوجود.
وقــال إبراهيم :رأيــت بشر سقط منه دانــق فقمت
ً
إليه وأعطيته درهما ،فقال :ال آخذه فقلت :إنه من
خالص الحالل ،فقال :أنا لست أستبدل نعم الدنيا
بنعم اآلخرة ،ويروى أن أخت بشر الحافي قصدت
أحمد بن حنبل فقالت له :يا إمام الدين ،إنا قوم
نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا في النهار ،وربما
تمر بنا مشاعل والة بغداد ونحن على السطح
نغزل في ضوئها ،فهل يحرم علينا ذلك؟ قال لها:
من أنت؟ قالت :أخت بشر الحافي فقال :يا أهل بشر
م ــاأزال أستنشق الــورع من قلوبكم ،وقــال بعض
ً
العارفين :إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب
العمل ،وكان مالك بن دينار إذا مر في السوق ورأى
ما يشتهيه يقول :يا نفس اصبري فال أوافقك على
ما تريدين ،وقال رضي الله عنه :سالمة النفس في
مخالفتها ،وبالؤها في متابعتها ،وقال منصور
بن عمار حججت حجة فقصدت مكة من طريق
الكوفة ،وكانت ليلة مظلمة وإذا بصارخ يصرخ
في جوف الليلة ويقول :إلهي وعزتك وجاللك ما
أردت بمعصيتك مخالفتك ،ومــا أنــا جــاهــل بك،
ولكن خطيئة قضيتها علي في قديم أزلك ،فاغفر
لي ما فرط مني ،فإني قد عصيتك بجهلي ،فلما
فرغ سمعت سقطة لم أعرف لها حقيقة فمضيت،
فلما كــان الغد مشينا إلــى مدرجنا وإذا بجنازة
خرجت وراءها عجوز ذهبت قوتها فسألتها عن
الميت فقالت :هذه جنازة رجل كان مر بنا البارحة،
وولدي قائم يصلي فتال آية من كتاب الله تعالى
ً
فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتا.

الخامسة ،وقالت :ها أنا أذكر بعض ما يحضرني
من أخبار السلف الصالح :كان مسلمة بن دينار
ي ـقــول :عـنــد تصحيح ا لـضـمــا ئــر نغفر الصغائر
والـكـبــائــر ،وإذا ع ــزم الـعـبــد عـلــى ت ــرك اآلث ــام أتــاه
الفتوح ،وقال :كل نعمة ال تقرب إلى الله فهي بلية،
وقليل الــدنـيــا يشغل عــن كثير اآلخ ــرة وكثيرها
ينسيك قليلها ،وسئل أبو حازم :من أيسر الناس؟
فقال :رجل أمضى عمره في طاعة الله ،قال :فمن
أحمق الناس؟ قال :رجل باع آخرته بدنيا غيره،
وروي أن موسى عليه السالم لما ورد ماء مدين
قــال :رب إنــي لما أنزلت لي من خير فقير ،فسأل
موسى ربــه ولــم يسأل الـنــاس ،وج ــاء ت الفتاتان
ً
فسقى لهما ،فلما رجعتا أخبرتا أباهما شعيبا
فقال لهما :لعله جائع ثم قــال إلحــداهــن :ارجعي
إليه وادعـيــه ،فلما أتته غطت وجهها وقالت :إن
أب ــي يــدعــوك لـيـجــزيــك أج ــر مــا سـقـيــت ل ـنــا ،فكره
موسى ذلــك وأراد أال يتبعها ،وكــانــت امــرأة ذات
عجز فكانت الريح تضرب ثوبها فيظهر لموسى
عجزها فيغض بصره ،ثم قال لها كوني خلفي،
فمشت خلفه حـتــى دخ ــل عـلــى شعيب والـعـشــاء
مهيأ ،فقال شعيب لموسى :يا موسى إني أريد أن
أعطيك أجر ما سقيت لهما ،فقال موسى :أنا من
ً
أهل بيت ال نبيع شيئا من عمل اآلخرة بما على
األرض من ذهب وفضة ،فقال شعيب :يا شاب ولكن
أنت ضيفي ،وإكرام الضيف عادتي وعادة آبائي
ً
بإطعام الطعام ،فجلس موسى فأكل ،ثم إن شعيبا
استأجر موسى ثماني حجج أي ثماني سنين،
وجعل أجرته على ذلك تزويجه إحدى ابنتيه.

ابن شهاب والبلخي
وق ــال رج ــل لبعض أصـحــابــه وك ــان لــه م ــدة لم
يره :إنك أوحشتني أني ما رأيتك منذ زمان ،قال:
اشتغلت عنك بابن شهاب أتعرفه؟ قــال :نعم هو
جاري منذ ثالثين سنة إال أنني لم أكلمه ،قال له:
إنــك نسيت الـلــه فنسيت ج ــارك ولــو أحببت الله
ً
ألحببت جارك ،أما علمت أن للجار عليك حقا كحق
القرابة؟ وقال حذيفة :دخلنا مكة مع إبراهيم بن
أدهم ،وكان شقيق البلخي قد حج في تلك السنة
فــاجـتـمـعـنــا فــي ال ـط ــواف ،ف ـقــال إبــراه ـيــم لشقيق
البلخي :ما شأنكم في بالدكم؟ فقال شقيق البلخي:
إننا إذا رزقنا أكلنا ،وإذا جعنا صبرنا ،فقال :كذا
تفعل كالب بلخ ،ولكننا إذا رزقنا آثرنا ،وإذا جعنا
شكرنا ،فجلس شقيق البلخي بين يدي إبراهيم
قال له :أنت أستاذي .وقال محمد بن عمران :سأل
ً
رجــل حاتما األصــم فقال لــه :ما أمــرك في التوكل
على الـلــه تـعــالــى؟ قــال على خصلتين ،علمت أن
رزقي ال يأكله غيري فاطمأنت نفسي به ،وعلمت
أني لم أخلق من غير علم الله فاستحييت منه.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم
المباح.

الجارية الخامسة
ثم تأخرت الجارية الرابعة ،وتقدمت الجارية

وإلى اللقاء في حلقة الغد

رواية العجوز
تــأخــرت الجارية الخامسة وتقدمت
العجوز ،وقبلت األرض بين يدي الملك،
وقــالــت :قد سمعت أيها الملك ما تكلم
بــه الجميع فــي بــاب الــزهــد وأن ــا تابعة
لهن فــأذكــر بعض مــا بلغني عــن أكابر
المتقدمين .قيل :كــان اإلم ــام الشافعي
رضي الله عنه يقسم الليل ثالثة أقسام:
الثلث األول للعلم والثاني للنوم والثالث
للتهجد ،وكان اإلمام أبو حنيفة يحيي

نـصــف الـلـيــل فــأشــار إلـيــه إن ـســان وهــو
يـمـشــي ،وق ــال اآلخـ ـ ــران :إن ه ــذا يحيي
ال ـل ـي ــل ك ـل ــه ف ـل ـمــا س ـم ــع ذلـ ــك قـ ـ ــال :إن ــي
أسـتـحــي مــن الـلــه أن أوص ــف بـمــا ليس
فــي فـصــار بـعــد ذل ــك يحيي الـلـيــل كله،
وقال الربيع :كان الشافعي يختم القرآن
في شهر رمضان سبعين مــرة كل ذلك
في الـصــاة ،وقــال الشافعي رضــي الله
عنه :ما شبعت من خبز الشعير عشر

سنين ،ألن الشبع يقسي القلب ويزيل
الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه
عن القيام.
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القبض على قتلة «فتاة المعادي» العشرينية
ليلة
ُ

سرقة باإلكراه تفضي إلى مصرع مريم في الحي الهادئ
القاهرة  -هشام محمد

ال تزال أصداء تلك الجريمة البشعة ،تثير موجة من الغضب والحزن
الدامي في قلوب أسرة الضحية «مريم» التي عرفت عبر مواقع التواصل
باسم «فتاة المعادي» ،وارتكبها حفنة من المجرمين بدافع سرقة فتاة
عشرينية ،وانتهت بدهسها أسفل عجالت سيارة «ميكروباص» يقودها
شخص له سجل جنائي ،وتمكنت الشرطة المصرية من القبض على الجناة،
ّ
وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن
بالسرقة باإلكراه.

كاميرات
المراقبة تكشف
َ
الجانيين
فرار
داخل سيارة
«ميكروباص»

الشاهدة األولى
تدلي بتفاصيل
دهس وسحل
صديقتها

دارت تفاصيل تلك المأساة المروعة في شارع
« »9بـحــي ال ـم ـعــادي ال ـه ــادئ جـنــوبــي الـعــاصـمــة
ً
ً
الـمـصــريــة ال ـقــاهــرة ،وتــركــت الـحــادثــة أث ــرا دامـيــا
في قلوب الماليين من المصريين وأرجاء العالم
ً
ال ـعــربــي ،ف ــور س ـمــاع خـبــر م ـصــرع مــريــم دهـســا
تحت عـجــات س ـيــارة ،وف ــرار الـجـنــاة مــن مسرح
الجريمة ،تاركين جثة الضحية وســط بركة من
ال ــدم ــاء ،وحــول ـهــا تـجـمــع ألهــالــي الـمـنـطـقــة ،وقــد
تملكهم غضب ع ــارم ،بينما تقف صديقتها في
ذهــول وجسدها يرتعد من الخوف الشديد ،وال
تقوى على النطق من هول الصدمة ،وبعد دقائق
حملت عربة اإلسـعــاف جثة المجني عليها إلى
المستشفى ،وتكثفت تحريات الشرطة للوصول
إلى الجناة.
وتـنــاقـلــت وســائــل اإلع ــام خـبــر مـصــرع مــريــم،
وتعالت صيحات الغضب عبر مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،واع ـت ـب ــر الـ ـمـ ـغ ــردون أن ال ـجــري ـمــة
التي وقعت في أحــد أيــام شهر أكتوبر من العام
الـمــاضــي ،تعد مــن أبـشــع الـجــرائــم بحق ضحايا
ً
أبرياء ،إذ لقيت مريم حتفها دهسا أسفل عجالت
«م ـي ـك ــروب ــاص» ألن ـهــا ق ــاوم ــت ال ـج ـنــاة ف ــي أث ـنــاء
ســرقـتـهــا ب ــال ـق ــوة ،وح ـيــن أخ ـف ـقــوا ف ــي اخـتـطــاف
حقيبتها ،قاموا بقتلها من دون وازع من رحمة،
وتركوها مضرجة في دمائها.
وتتابعت أقوال الشهود خالل فترة التحقيقات،
ً
وقــالــت الـنـيــابــة الـعــامــة إن شــاهــدا أبـلــغ الشرطة
ب ــرؤي ـت ــه سـ ـي ــارة «مـ ـيـ ـك ــروب ــاص» ب ـي ـضــاء ال ـلــون
مطموسة بـيــا نــات لوحتها المعدنية الخلفية،
ويستقلها اثـنــان ،انـتــزع ُمــرافــق سائ ِقها حقيبة
المجني عليها ،ولكن الضحية تشبثت بها خالل
ّ
تحرك السيارة ،ما أخــل بتوازن المجني عليها،
فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف
بجوارها ،وفر الجانيان بالحقيبة ،بينما ابتعدت
ً
الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفا
أثناء وقوع الحادث ،وبعدها ظلت الضحية قرابة
نصف الساعة في مكان الحادث حتى قدوم سيارة
اإلسعاف ،ثم فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
وهـ ــوت ال ـصــدمــة ال ـفــاج ـعــة ع ـلــى أسـ ــرة مــريــم،
ض ـح ـي ــة ح ـ ـ ــادث ال ـ ــده ـ ــس ،وذكـ ـ ـ ــرت األسـ ـ ـ ــرة فــي
الـتـحـقـيـقــات أن ابـنـتـهــم تـعـمــل فــي أح ــد الـبـنــوك،
ووقت الحادث كانت عائدة من عملها في البنك،
وكانت تقف في انتظار والــدهــا ،وجــاء ت سيارة
ميكروباص مسرعة ،وقام شاب داخلها بخطف
حقيبتها ،فسقطت رأسها أسفل السيارة وتوفيت
بعد نصف ساعة من الـحــادث .وطالبوا بسرعة
إلقاء القبض على الجناة وتوقيع أقصى العقوبة
عليهم.
وتطايرت أصداء الجريمة المروعة ،وانتشرت
تفاصيلها بشكل موسع ومتالحق عبر اإلنترنت
م ــن خ ــال م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،وعـ ّـبــر
كثيرون عن سخطهم وتنديدهم بما تعرضت له
مريم ،مطالبين بمحاسبة الجناة وتطبيق القانون
للحد من جرائم مشابهة ،وضرورة الحفاظ على
سالمة النساء فــي الـشــوارع واألمــاكــن العامة ،ال
سيما عند خروجهن من المنزل بمفردهن ،وتبين
ّ
َ
المتهمين حاوال التحرش
األولية ،أن
من التحريات
بالضحية فــي أثـنــاء عــودتـهــا مــن الـعـمــل ،وعقب
هروبها منهما اشتبكت مالبسها في سيارتهما،
ما أدى إلى سقوطها أسفل عجالت السيارة بعد
ارتطام رأسها بسيارة كانت متوقفة في الشارع،
وحاول المتهمان الهرب فسحال الضحية عشرات
األمتار ،حتى تهتك جسدها.
وذك ــر أح ــد ش ـهــود الــواق ـعــة أن ــه رأى المجني
عليها في صحبة فتاة أخــرى ،وكانتا تتحدثان
بالقرب من سيارة ،وخالل توقفهما اقتربت سيارة
ميكروباص بيضاء اللون يستقلها اثنان ،حاول
أحدهما انتزاع حقيبة المجني عليها التي كانت
ترتديها على ظهرها ،وتشبث بها خــال تحرك
السيارة فاختل توازنها وارتطم ُ
رأسها بمقدمة
ال ـس ـيــارة ال ـتــي كــانــت ب ـج ــواره ــا ،وف ـ َّـر الـجــانـيــان
بالحقيبة.
وكـثـفــت أج ـهــزة األم ــن فــي ال ـقــاهــرة جـهــودهــا،
ل ـل ـق ـبــض ع ـل ــى ال ـج ـن ــاة،
وك ــان مأمور
ق ـ ـ ـسـ ـ ــم

الشرطة تضبط المتهمين بعد
ساعات قليلة من وقوع الحادث

ً
شرطة المعادي ،قد تلقى بالغا من األهالي
بوجود جثة لفتاة في أحد الشوارع بدائرة
القسم ،وانتقل فريق مــن المباحث ،وعثر
على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر
مهتكة الجسد ،وبها عــدة كـســور ،وبتفريغ
كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع تبين
أنه في أثناء سير المجني عليها في الشارع،
ً
تحرش بها مجهوالن لفظيا ،وحاول أحدهما
اإلمساك بها ،وجرى تحرير محضر بالواقعة،
ّ
وصرحت النيابة
وتولت النيابة التحقيق،
بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة
ومالبساتها ،وتسليمها لذويها لدفنها،
وتكثيف الجهود لضبط الجناة.

الـمـتـهــم ال ـثــانــي ،وعـلــى
ال ـ ـ ـفـ ـ ــور جـ ـ ـ ــرى ت ــوج ـي ــه
م ــأم ــوري ــة أخـ ــرى لضبط
المتهم الثانيُ ،
ويدعى محمد وشهرته محمد
ً
الصغير ( 37عــامــا) ،مقيم في شــارع الملكة
بمنطقة «كفر طهرمس» بحي بوالق الدكرور،
وسبق اتهامه في عدة قضايا ،وهي القضية رقم
 989لسنة  - 2016العبور (مخدرات) ،والقضية
رقـ ــم  9305ل ـس ـنــة  - 2015الـ ـه ــرم (م ـ ـخـ ــدرات)،
والقضية رقم  835لسنة  ،2010بوالق الدكرور
(س ــاح ب ــدون تــرخ ـيــص) ،واع ـت ــرف المتهمان
بارتكاب الجريمة وسردا تفاصيل الحادث ،الذي
استغرق  36ساعة متواصلة بين تحقيق وبحث
وف ـح ــص و ُض ـب ــط لـلـمـتـهـمـيــن ،وجـ ــرى تـحــريــر
بلغت النيابة للتحقيق.
محضر وأ ِ

سقوط الجانيين
ّ
تحولت حادثة «فتاة المعادي» إلى قضية رأي
عــام ،وأدم ــت مشاعر األســر المصرية ،وبــدورهــا
ً
تحركت ســريـعــا ق ــوات الـشــرطــة ،لضبط الجناة،
ً
وجرى تكوين فريق من  16ضابطا من أكفأ رجال
الـمـبــاحــث ،وبـمـعــاونــة مــن ثــاثــة أق ـســام شــرطــة،
وعملت مديرية أمن القاهرة على مدار  36ساعة
متواصلة من أجل فك خيوط الجريمة المروعة.
وب ـ ـ ــدأ الـ ـضـ ـب ــاط فـ ــي االنـ ـتـ ـش ــار وف ـ ــق ال ـخ ـطــة
المكلفين بـهــا ،وب ــدت الـمـهـمــة الـعــاجـلــة صعبة،
فالشهود قــدمــوا معلومات لكنها لــم تكن كافية
لتحديد هوية المتهمين ،وكشف تفريغ كاميرات
ً
ً
المراقبة جزءا من الخيط ،لكنها أيضا لم ترصد
المتهمين ،حيث كــانــت الـسـيــارة الـتــي استقلها
المتهمان مطموسة األرقام ،واتسعت دائرة تعقب
خط سير السيارة من خالل الكاميرات في أرجاء
حي المعادي موقع الحادث إلى أن تنتهي رحلتها،
وتستقر في المكان األخير.
وقـ ـ ـ ــام ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ب ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـخ ـط ــة
الموضوعة بدقة وحرفية عالية ،وجــرى توخي
السرية الكاملة للمهمة ،حتى ال يشعر المتهمان
ب ـقــرب رج ــال الـمـبــاحــث مـنـهــم وي ـف ــرا م ــن جــديــد،
وأسفرت نتائج فحص جميع كاميرات المراقبة
التي مرت عليها السيارة أنها استقرت في حي
«دار الـ ـس ــام» ،وم ــن هـنــا بـ ــدأت تـتـكـشــف خـيــوط
الجريمة وتحديد هوية الجناة.
وت ـم ـك ـنــت الـ ـق ــوة األم ـن ـي ــة م ــن ض ـب ــط الـمـتـهــم
ً
األول ُ
ويدعى وليد ( 34عــامــا) ،سائق ومقيم في
اسطبل عنتر بحي مصر القديمة ،وسبق ضبطه
واتهامه في عدة قضايا وهي «القضية رقم 7469
ل ـس ـن ــة - 2008ال ــدق ــي (مـ ـخ ــدرات) ،والـقـضـيــة رقــم
 19768لسنة  - 2009مصر القديمة (مـخــدرات)،
وبــاس ـت ـجــواب الـمـتـهــم أرشـ ــد ع ــن م ـكــان اخـتـبــاء

شاهد عيان

أسرة مريم
تطالب بتوقيع
أقصى العقوبة
َ
الجانيين
على

ك ــان ــت دواف ـ ــع ال ـجــري ـمــة واضـ ـح ــة ،وسـجـلــت
ك ــام ـي ــرات ال ـم ــراق ـب ــة ت ـح ــرك ال ـس ـي ــارة م ــن مــوقــع
الحادث حتى محطتها األخيرة ،وباشرت النيابة
التحقيق ،واستمعت ألقوال شاهد عيان الحادث
األليم ،وروت صديقة الضحية تفاصيل لحظات
الـفــزع التي مــرت أمــام عينيها ،وكأنها تستعيد
تفاصيل كابوس وليس حادثة جرت على أرض
الــواقــع ،وكــانــت فــي حالة انهيار تــام ،حين قالت
ً
إنها تقابلت مع مريم قبل نصف ساعة تقريبا من
ً
الحادث ،ووقفتا تتحدثان معا لدقائق في مفترق
ً
ً
شارعين قبل أن تسلك كلتاهما طريقا مختلفا
للعودة إلى منزليهما.
وتتابعت أقوال صديقة الضحية« :كانت مريم
تعطي ظهرها للطريق ،وتحمل حقيبة
بــاسـتـيـكـيــة ف ــي ي ــده ــا ،وع ـلــى ظهرها
تحمل حقيبة متعلقاتها الشخصية،
فلم تكن تضع حقيبتها على إ حــدى
كتفيها ،بل كانت تعلقها على ظهرها،
وفــي لحظة ومــن دون أن ننتبه وقع
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادث ،ومـ ــر
ال ـم ـي ـك ــروب ــاص
مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـل ـ ـف ـ ـهـ ــا،
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــأة مـ ــد
ش ـ ـخ ـ ــص ك ـ ــان
يـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إلـ ـ ــى
ج ــوار الـســائــق
يـ ـ ـ ــده وأم ـ ـسـ ــك
بحقيبة مريم
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ــرع ـ ــة
الـسـيــارة تعلقت مريم
بالحقيبة ،وسط حالة من
الرعب التي انتابتني ،فقط
تسمرت فــي مكاني لدقائق،
وصرخت بعد أن شاهدت مريم تسقط
على األرض ورأسـهــا تصطدم بسيارة
م ــاك ــي ك ــان ــت مـتــوقـفــة إل ــى ج ــواره ــا»،
وأوض ـحــت أن «ضـعــف جسد مــريــم مع
قوة االصطدام وسرعة حركة السيارة
التي كان يقودها المتهمان جعل مريم
تطير قــرابــة ثمانية أمـتــار مــن المكان
الذي كنا نقف فيه».
وتــاب ـعــت ال ـش ــاه ــدة« :ت ـس ـم ـ ُ
ـرت في
مكاني عندما شاهدت الدماء تسيل من
كل مكان في جسد مريم النحيف ،ولم
أتبين المتهمين بشكل دقيق وكل ما
لمحته أن الشخص الذي أمسك بمريم
ً
كـ ــان ش ـع ــره ط ــوي ــا ،وك ـن ــت أص ــرخ
أل سـتـغـيــث بــأ حــد لينقذ صديقتي،
واق ـت ــرب ـ ُـت مـنـهــا فــوجــدت ـهــا فــاقــدة
للوعي وتجمع بعد دقائق عدد من
المواطنين حتى جاء ت سيارة
اإلسعاف».

ً
وروى شاهد عيان بعضا من تفاصيل الحادث،
حـيــث ق ــال إن ال ـس ـيــارة «ال ـم ـي ـكــروبــاص» اقتربت
ُ
خرج المتهم
ناحية الضحية وصديقتها قبل أن ي ِ
يده من نافذة في مقدمة السيارة ،ويمسك بحقيبة
الضحية التي ارتطمت بسيارة أخــرى وسقطت
على األرض واستقرت على بعد أمتار من مكان
وقوفها.
وذك ــر الـشــاهــد ذات ــه فــي أقــوالــه أن ــه أس ــرع إلــى
منتصف الشارع إلنقاذ الفتاة وفي أثناء ذلك نظر
إلى مؤخرة السيارة التي هربت مسرعة ،ولم يتأكد
من وجود لوحات معدنية عليها ،وانصب اهتمامه
كله على محاولة إنقاذ الفتاة واالتصال بسيارة
اإلسعاف وشرطة النجدة.
واس ـت ـم ـع ــت ال ـن ـي ــاب ــة ألق ـ ـ ــوال م ــال ــك ال ـس ـي ــارة
الميكروباص التي كان يستقلها المتهمان .وأدلى
ً
بمعلومات عنهما ،الفتا إلى أن المتهم األول تسلم
ً
منه الميكروباص في الساعة السابعة صباحا،
ً
مساء ،وبدا عليه
وتركها أمام منزله في الثامنة
االرتباك على غير عادته ،وحين استفسر منه عن
ّ
ً
األمر ،تعلل بأنه يشعر بالتعب ،وانصرف سريعا.
وق ـ ّـررت النيابة العامة حبس المتهمين على
ذمة التحقيقات ،واصطحبتهما قوة من مباحث
ا لـقــا ُهــرة بعد اعترافهما فــي محضر التحريات
بما ن ِسب إليهما من اتهامات بالشروع في سرقة
الضحية باإلكراه واقتران ذلك بجريمة قتل.
وذكــرت النيابة أنها انتقلت لمناظرة جثمان
المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة
جسمها ،كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث
من
ُ
بصحبةِ ضـ َّـبــاط «اإلدارة العامة لتحقيق األدلــة
الجنائية» ،فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على
مقربة من إحدى السيارات ،فأخذت عينات منها،
َّ
وكل ْ
فت ضباط اإلدارة بمضاهاتها بعينة
دماء المجني عليها.
وتمكنت النيابة ا لـعــا مــة من
ا لـحـصــول على خمسة مقاطع
مــرئـيــة م ــن كــام ـيــرات الـمــراقـبــة
َّ
الـ ُـم ـطــلــة ع ـلــى م ــوق ــع ال ـح ــادث،
َّ
والتي تبين منها مرور السيارة
التي استقلها المتهمان بسرعةٍ
فــائـقــة ،وب ـس ــؤال أح ــد الـشـهــود،
ق ــال إن ــه رأى الـمـجـنــي عليها مع
صديقتها حيث كانتا تتحدثان
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن الـ ـسـ ـي ــارة ال ـتــي
أثبتت المعاينة وجود آثار
دماء بالقرب منها ،وخالل
توقفهما اقتربت سيارة
مـ ـيـ ـك ــروب ــاص ب ـي ـضــاء
الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوس
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ل ــوح ـت ـه ــا
ا لـمـعــد نـيــة الخلفية،
يستقلها اثنان أدلى
بمواصفاتهما ،حيث
ان ـتــزع مــرافــق ســائـقـهــا حقيبة
ال ـم ـج ـن ــي ع ـل ـي ـهــا الـ ـت ــي كــانــت
ترتديها على ظهرها ،وتشبث
بـهــا خ ــال تـحــرك الـسـيــارة َّ
مما
َّ
أخـ ـ ــل ب ـ ـتـ ــوازن ال ـم ـج ـنــي عـلـيـهــا،
ُ
فــارتـطــم رأس ـهــا بمقدمة السيارة
التي كانت تتوقف بجوارهاَّ ،
وفر
الجانيان بالحقيبة ،بينما ابتعدت
الفتاة التي كانت بصحبة المجني
ً
عليها خــوفــا أثـنــاء وقــوع الـحــادث،
وأضـ ـ ــاف بـ ــأن ال ـم ـج ـنــي عـلـيـهــا قد
م ـك ـثــت ق ــراب ــة  30دق ـي ـقــة ف ــي مـكــان
الحادث حتى قدوم سيارة اإلسعاف،
ثم فارقت الحياة.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر
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ً
ميشيل كيلو يكتب وصيته ويرحل في فرنسا متأثرا بـ «كورونا»
ً ً
ً
ً
في خطابه األخير للسوريين :ستدفعون ثمنا إقليميا ودوليا كبيرا لحريتكم

توفي االثنين الماضي
في باريس المفكر البارز
والمعارض المخضرم ميشيل
المعارضة
كيلو ،أحد أبرز وجوه ً
السورية في المنفى ،متأثرا
بتداعيات إصابته بفيروس
كورونا.

رح ــل ال ـكــاتــب وال ـم ـع ــارض ال ـس ــوري ال ـبــارز
ميشيل كيلو ،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
المستجد في باريس ،حسبما أفاد مصدر في
الـمـعــارضــة ال ـســوريــة .وق ـضــى ميشيل كيلو،
معظم حياته في السجون السورية لمعارضته
حزب البعث الحاكم.
ول ــد كـيـلــو ،ال ـكــاتــب وال ـم ـتــرجــم ،ف ــي مدينة
ً
ال ــاذق ـي ــة ال ـس ــوري ــة ع ــام  .1940وكـ ــان ع ـضــوا
ف ــي الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـ ـسـ ــوري ،ومـ ــن أب ــرز
المعارضين لحكم عائلة األسد منذ عقود ،وقد
درس الصحافة في مصر وألمانيا.
ونشر الكاتب السوري الراحل مقاالت رأي
حــول ال ـصــراع ال ـســوري فــي كـبــريــات الصحف
العربية واللبنانية.

خسارة كبيرة

مؤسسات وأحزاب
سياسية وقوى
المعارضة السورية
نعت الراحل

وعلى إثر انتشار خبر وفاته ،نعته مؤسسات
وأحــزاب سياسية وقوى المعارضة السورية،
وض ـمــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ـتــب رئ ـيــس االئ ـتــاف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر
الحريري على «تويتر»« :خسارة كبيرة برحيل
األستاذ ميشيل كيلو إثر إصابته بكورونا».
ون ـع ــى االئـ ـت ــاف ،ف ــي ب ـي ــان رس ـم ــي ،غـيــاب
«قامة فكرية ووطنية كبيرة عــاش حياته من
أجل سورية ،وناضل ضد االستبداد ألكثر من
خمسين عاما».

حرية وديمقراطية
وعلى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،غــردت
المعارضة المقيمة فــي لبنان عليا منصور:
«ميشيل كيلو أمضى حياته معارضا للنظام،

مناضال في سبيل حرية وديمقراطية سورية
ّ
وغصة».
والسوريين ...رحيلك خسارة

اعتقال وسجن
اعتقل الراحل مــرات عــدة ،أثناء حكم الرئيس
الراحل حافظ األسد بين عامي  1980و ،1983ثم
في عام  2006خالل حكم الرئيس الحالي بشار
األ س ــد .وحكمت عليه المحكمة العسكرية عام
 2007بالسجن ثالثة أعوام ،وتم اإلفراج عنه بعد
انتهاء محكوميته.

ربيع دمشق
وك ــان كـيـلــو مــن أب ــرز ق ــادة مــا ع ــرف بـ ـ «ربـيــع
دمشق» القصير األمــد ،بعد وصــول بشار األسد
إلـ ــى ال ـح ـك ــم .ك ـمــا كـ ــان م ــن أب ـ ــرز مــوق ـعــي إع ــان
دمشق في عام  .2006ومنذ انطالق االحتجاجات
ضد النظام في عــام  ،2011جاهر كيلو بتأييده
للتظاهرات السلمية منذ انطالقها ،وللمطالبة
بالحرية والديمقراطية ،مما عرضه لمضايقات
غــادر على إثــرهــا ســوريــة .واستقر منذ سنوات
في باريس.

انضمام وانسحاب
ّ
م ــث ــل كـيـلــو ال ـت ـيــار ال ـل ـي ـبــرالــي ف ــي االئ ـت ــاف
ال ـســوري ،ال ــذي انـضــم إلــى صفوفه صيف عام
ً
 ،2013قبل أن ينسحب منه الحقا إثر خالفات.
وانخرط كيلو في الحراك السياسي للثورة،
وكــان عضوا بــارزا في االئتالف الوطني لقوى
ال ـثــورة والـمـعــارضــة الـســوريــة ،قبل أن يـغــادره
عام .2016

ميشيل كيلو
وانتقد تـشــرذم قــوى المعارضة وداعميها،
وقال إن انخراط قوى إقليمية ودولية في النزاع
السوري أدى إلى «أننا أصبحنا رهينة األلعاب
السياسية والدبلوماسية الدقيقة» للدول ،التي
بات كل منها يملك «ورقة سورية».

وصية الراحل
قبل وفاته بأسبوع كتب كيلو ،وصية وجهها
إلى الشعب السوري ،أثناء خضوعه للعالج من

ف ـي ــروس «ك ــورون ــا» ف ــي أح ــد مـشــافــي الـعــاصـمــة
الفرنسية باريس.
ونشر بعض أصدقائه نــص الوصية ،بينهم
المفكر السوري ،أحمد برقاوي ،وحملت عنوان
«كي ال تبقوا ضائعين في بحر الظلمات».
وجـ ـ ــاء فـ ــي نـ ــص ال ــوصـ ـي ــة« :ال تـ ـنـ ـظ ــروا إل ــى
مصالحكم ا لـخــا صــة كمتعارضة مــع المصلحة
العامة ،فهي جزء أو يجب أن تكون جزءا منها».
وأضاف كيلو« :ال تنظروا إلى وطنكم من خالل
أهدافكم وإيديولوجياتكم ،بل انظروا إليهما من
خالل وطنكم ،والتقوا بمن هو مختلف معكم بعد
أن كانت انحيازاتكم تجعل منه عدوا لكم».
وتابع« :في وحدتكم خالصكم ،فتدبروا أمرها
ب ــأي ثـمــن وأي ــة تـضـحـيــات ،لــن تـصـبـحــوا شعبا
واح ــدا مــا دمـتــم تـعـتـمــدون معايير غـيــر وطنية
وثــأريــة فــي النظر إلــى بعضكم وأنفسكم ،وهــذا
يـعـنــي أن ـكــم سـتـبـقــون ألـعــوبــة بـيــد األسـ ــد ،الــذي
يغذي هذه المعايير وعالقاتهم ،وأنتم تعتقدون
بأنكم تقاومونه».
وقال كيلو في وصيته للسوريين« :ستدفعون
ثمنا إقليميا ودوليا كبيرا لحريتكم ،فال تترددوا
في إقامة بيئة داخلية تحد من سلبياته أو تعزلها
تماما».
وزاد« :ال تـتـخـلــوا ع ــن أه ــل ال ـم ـعــرفــة والـفـكــر
والموقف ،ولديكم منهم كنز ...استمعوا إليهم،
وخذوا بما يقترحونه ،وال تستخفوا بفكر مجرب،
هم أهل الحل والعقد بينكم ،فأطيعوهم واحترموا
مقامهم الرفيع».
وفــي خـتــام الــوصـيــة أوص ــى كيلو السوريين
بــاع ـت ـمــاد أسـ ــس ل ـل ــدول ــة «ي ـس ـي ــرون عـلـيـهــا وال
تكون محل خالف بينهم ،وإن تباينت قراء اتها
بالنسبة لهم».
(د ب أ  -أ ف ب)

تخصيص مقر دائم لجمعية الفنانين الكويتيين «صوت المعدن» تجربة سينمائية
مثيرة حول حياة الصم
الفيلم بطولة بول راسي وأوليفيا كوك ومرشح لألوسكار

المطيري مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية
استقبل وزير اإلعالم والثقافة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
رئيس المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب عـبــدالــرحـمــن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ب ـم ـك ـت ـب ــه ب ـ ـ ـ ــوزارة
اإلعـ ـ ـ ــام ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
جـم ـع ـيــة ال ـف ـنــان ـيــن الـكــويـتـيـيــن
الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي
الخليج) ،ونائب رئيس مجلس
اإلدارة الموسيقار أنور عبدالله،
وأعضاء مجلس اإلدارة.
وزف ا ل ـ ـ ـ ــوز ي ـ ـ ـ ــر ا لـ ـمـ ـطـ ـي ــري
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــرى ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء،

بتوجيهاته بتخصيص مقر دائم
لجمعية الفنانين ،بعد سنوات
طويلة مــن التنقل بين أكثر من
ّ
موقع ،ما شكل معاناة مستمرة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة وأعـ ـض ــائـ ـه ــا ،وكـ ــان
آخرها الموقع الحالي بمنطقة
خيطان.
وهذا القرار الذي اتخذه الوزير
أث ـ ـلـ ــج صـ ـ ـ ــدور رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة وأعضاء الجمعية.
وثـ َّـمــن الـمـفــرج الـ ــدور الكبير
ال ــذي ق ــام بــه ال ــوزي ــر الـمـطـيــري،
فــي إي ـجــاد مـقــر دائ ــم للجمعية،

الس ـت ـم ــراري ــة دورهـ ـ ــا ال ــري ــادي،
وم ــواص ـل ــة ال ـع ـطــاء ف ــي الـحــركــة
ال ـف ـن ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الـمـيــاديــن وال ـم ـجــاالت الثقافية
وال ـف ـن ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ــوزي ــر
ً
وضـ ـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ــدا لـ ـلـ ـمـ ـع ــان ــاة ال ـت ــي
عايشتها الجمعية وأعضاؤها
ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،مـ ــا ي ــؤك ــد ف ـكــره
وفهمه وإدراكه لمكانة الجمعية
وتــاريـخـهــا ال ـحــافــل ،الستكمال
مسيرتها ،واحتضان الفنانين،
وتـنـفـيــذ األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
والبرامج المتنوعة.

يستعد فيلم «صوت المعدن»
 Sound of Metalلـلـمـشــار كــة
بقوة في فعاليات حفل توزيع
جوائز األوسكار المقرر بعد غد.
وف ــي تـصــريـحــات صحافية
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال ال ـف ـنــان
الـعــالـمــي ب ــول راس ــي ،المرشح
لـجــائــزة أوس ـكــار عــن دوره في
فيلم «صــوت المعدن» (ساوند
أوف م ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــال) ،ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـســد
ف ـيــه شـخـصـيــة م ـعــالــج لـمــدمــن
مخدرات فقد حاسة السمع ،إن
رد الـفـعــل األك ـثــر شـيــوعــا الــذي
يتلقاه من الصم على الفيلم هو
«ما أروع أن تقدم مجموعة من
المدمنين الصم!».
وأضاف راسي ،خالل مقابلة،
«يبدو األمر غريبا بعض الشيء،
لـكـنـهــم س ـع ــداء ألن ــك تعرضهم
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة تـ ـجـ ـعـ ـلـ ـه ــم ي ـ ـبـ ــدون
طبيعيين مثلي ومثلك ولديهم
نفس المشاكل» .ويأمل أنصار
الفكرة أن تساهم اإلشادة بفيلم
«صوت المعدن» ،المرشح لنيل
ج ــائ ــزة أوس ـك ــار ألف ـضــل فيلم،
وغ ـي ــره م ــن األف ـ ــام ،ف ــي تقديم
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن األفـ ـ ـ ــام عـ ــن ذوي
االحتياجات الخاصة.
وكان ضعف مشاركة النساء
والسود وفئات أخرى في أفالم
هــولـيــوود مـحــل نـقــاش ساخن
فــي األعـ ــوام الـمــاضـيــة ،واخ ــذت
استديوهات األفالم وأكاديمية
فنون وعلوم الصور المتحركة

العيبان« :ليالي الكويت» يعود بعد رمضان
ّ
يتوقف برنامج «ليالي
الكويت» في شهر رمضان،
وفي لقاء ألحد مقدمي
البرنامج فهيد العيبان مع
«الجريدة» ،كشف عن خطة
عودة البرنامج ...وفيما
يلي التفاصيل:

●

عزة إبراهيم

ص ـ ــرح اإلعـ ــامـ ــي ف ـه ـيــد ال ـع ـي ـب ــان ب ــأن
بــرنــامــج لـيــالــي الـكــويــت سـيـعــود بمجرد
انتهاء شهر رمضان ،وتمتد حلقاته حتى
ـدايــة شـهــر يــولـيــو الـمـقـبــل ،ال ــذي يشهد
بـ ّ
توقف البرنامج ،خالل األشهر الصيفية،
ثم يتم استئنافه في سبتمبر بموسم آخر.
وأشار إلى أن الحلقة األخيرة التي
ق ـ ّـدم ـه ــا جـ ــرى تــرت ـيــب تـصــويــرهــا
خ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز
الساعتين ،لوضع حلقة نهاية
قــويــة وجــذابــة ي ــودع فيها فريق
العمل جمهوره الكبير ،على وعد
وأم ـ ــل ب ــال ـع ــودة ب ـعــد ش ـهــر رم ـضــان
المبارك.

البرنامج الضخم

فهيد العيبان

وأوضـ ـ ـ ــح ال ـع ـي ـب ــان أن
ف ــري ــق ب ــرن ــام ــج «ل ـيــالــي
الـكــويــت» اعـتــاد تقديم
ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــج «غـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــة
الحمرا» في رمضان
لعدة سنوات ،لكن
فــي هــذا الـعــام لن
يـقــدم التلفزيون
م ــوس ـم ــا ج ــدي ــدا
م ـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الضخم.
وحول الموسم
األخ ـيــر مــن «لـيــالــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت» ،ق ـ ـ ــال

ال ـع ـي ـبــان« :ق ـ ّـدم ـن ــا مــوس ـمــا اسـتـثـنــائـيــا،
وقويا باألمانة ،وذلك رغم الضغوط التي
يـشـهــدهــا ال ـعــالــم وال ـكــويــت والـتـلـفــزيــون
أيضا ،جــراء أزمــة كــورونــا واالحتياطات
الوقائية ،لكننا ا ستطعنا من خالل فريق
قــوي استضافة أبــرز النجوم والفنانين
وال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن وتـ ـق ــدي ــم حـ ـلـ ـق ــات ث ــري ــة
باألحداث والشخصيات».
وأشار إلى اعتزازه بعمل لقاءات مميزة
مــع عــدة نـجــوم أبــرزهــم الـشــاعــر الغنائي
ال ـك ـب ـيــر ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـب ـن ــاي ،ويــوســف
ن ــاص ــر ،وال ـم ـط ــرب ــان م ـح ـمــد ال ـم ـس ـبــاح،
وأحمد الحريبي ،إلى جانب لقاء اإلعالمية
الكبيرة ماما أنيسة.
وأض ــاف أن مــن أب ــرز الـتـغـطـيــات التي
حرص عليها البرنامج بدورته األخيرة،
ج ـ ـ ــاءت ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع م ــوس ــم األعـ ـي ــاد
الوطنية ،حيث تم عمل لقاءات مع مطربين
شعبيين ،أثروا الحلقة بأعمالهم الوطنية
التي ساهمت في إبــراز خصوصية ّهذه
الفاعلية الوطنية ،وخاصة في ظل توقف
االحتفاالت بسبب اإلجراءات االحترازية.

فريق العمل
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـي ـبــان أنـ ــه س ـي ـش ــارك في
ت ـقــديــم ال ـمــوســم ال ـجــديــد بــال ـت ـعــاون مع
زمالئه المذيعين عبدالله الطراح ومحمد
ال ــوسـ ـم ــي ،ولـ ــولـ ــوة الـ ـعـ ـس ــاوي وغ ـ ــادة
ال ــرزوق ــي ولـيـلــى ب ــارون وم ـنــار الـمـطــوع،
حيث لــم يطرأ حتى اآلن أي تغيير على
خـطــة الـعـمــل ،مــؤكــدا أن فــريــق البرنامج
ّ
ح ــري ــص ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة ف ــي ح ــل ــة مـمـيــزة

ت ـض ـم ــن ريـ ـ ـ ــادة الـ ـب ــرن ــام ــج وبـ ـ ـق ـ ــاءه فــي
الصدارة.
وأعرب عن فخره وامتنانه بالعمل مع
أقــوى فــرق العمل بتلفزيون الكويت من
خالل البرنامج الضخم ،مؤكدا أن نجاح
العمل إنما يعود للدعم الكبير من وزارة
اإلعالم وقطاع التلفزيون للفريق ،فضال
عــن حجم التفاهم والتناغم بين أف ــراده،
مما يتضح بقوة عبر الشاشة من خالل
عمل منظم قــوي يليق بشاشة تلفزيون
الكويت.

رؤية جديدة
وأش ــار إل ــى الــرؤيــة الـجــديــدة والخطة
الطموحة التي يتبناها الوكيل المساعد
ال ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،ت ــرك ــي
المطيري ،معربا عــن أمـلــه فــي أن يشهد
التفزيون بالفترة المقبلة نهضة كبيرة.
وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه يـ ـطـ ـم ــح لـ ـتـ ـق ــدي ــم ت ـج ــرب ــة
تلفزيونية مميزة تحمل طابعا إنسانيا،
ويعمل على تحقيق هذا الحلم من خالل
تقديم مشروع جديد جنبا إلى جنب مع
برنامجه القائم والمحبب إلى قلبه «ليالي
الكويت» ،موضحا أن اإلعــامــي ال بـ ّـد أن
يظل في حركة بحث مستمرة عن األقوى
واألفضل واألحدث لمزيد من تطوير نفسه
وعمله ،والمحافظة على جمهوره وزيادة
مساحته في أرجاء الوطن العربي كافة.

ملصق الفيلم
الـ ـم ــانـ ـح ــة ل ـ ـجـ ــوائـ ــز أوس ـ ـكـ ــار
خـ ـط ــوات لـ ــزيـ ــادة وجـ ـ ــود ه ــذه
الفئات أمام وخلف الكاميرا.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ـن ــاش ـ ـط ــون إل ــى
أن ت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـج ـه ــود ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة م ــن كل
األن ــواع ،ولذلك جــاء ت مشاركة
الفنانة العالمية أوليفيا كوك
م ــن خ ــال دور «ل ـي ــو» بــالـفـيـلــم
ش ــدي ــدة األهـ ـمـ ـي ــة ع ـب ــر ت ـقــديــم
ش ـخ ـص ـيــة م ـح ــوري ــة وم ـحــركــة
لألحداث.
وف ـ ـي ـ ـلـ ــم «صـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـم ـ ـعـ ــدن»
بطولة ريز أحمد ،الــذي يجسد
شخصية روب ــن س ـتــون عــازف
ال ـ ـط ـ ـبـ ــول ،ال ـ ـ ــذي ي ـف ـق ــد ح ــاس ــة
السمع فجأة ،وعلى مدى أربعة
أعوام قضاها في رحلة التعافي
مــن اإلدمـ ــان يــذهــب سـتــون إلــى
منشأة مخصصة للصم يديرها
ج ــو ،الـ ــذي بـجـســد شخصيته
راسي.

ون ـش ــأ راس ـ ــي ( 73ع ــام ــا مع
أب ــوي ــن م ــن ال ـص ــم) وك ــان ــت لغة
اإلش ـ ـ ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أول لـغــة
يـتـعـلـمـهــا .وريـ ــز أح ـمــد مــرشــح
لجائزة أفضل ممثل عــن دوره
في هذا الفيلم.
وق ـ ـ ـ ــال راس ـ ـ ـ ــي إن خ ـل ـف ـي ـتــه
ونشأته بين الصم ساعدته في
لعب دوره ،وعبر عن أمله في أن
يفتح «صــوت المعدن» المجال
أمام ممثلين من الصم.
«ص ـ ــوت ال ـم ـع ــدن» ه ــو فيلم
درامـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج
داريـ ـ ــوس م ـ ــاردر وب ـطــولــة ريــز
أح ـمــد وأول ـي ـف ـيــا ك ــوك ومــاثـيــو
امــالــريــك ،وت ــدور أحــداثــه حــول
العــب درام ــز لفرقة ميتال يبدأ
فـ ــي ف ـ ـقـ ــدان س ـم ـعــه ت ــدري ـج ـي ــا،
وانطلق عرضه بــدور السينما
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خبريات
أنجلينا جولي تتراجع عن
اإلخراج وتكتفي بالتمثيل

صرحت النجمة العالمية
أنجلينا جولي بأنها تراجعت
عن اإلخراج ،وستعود
إلى التمثيل مرة أخرى،
مضيفة أنه بعدما أثبتت
نفسها كواحدة من أكثر
نجوم الشباك التي تجلب
اإليرادات ،كرست السنوات
األخيرة لإلخراج ،لكن السعي
المستمر في اإلخراج أصبح
مستحيال.
وقالت جولي ،في تصريح
صحافي« ،اإلخراج شغفي،
لكن لدي تغيير في وضعي
العائلي لم يسمح لي
باإلخراج لبضع سنوات ،كنت
بحاجة إلى القيام بوظائف
أقصر ،والعودة إلى المنزل
أكثر ،لذلك عدت إلى القيام
ببعض األعمال التمثيلية».
وأخرجت جولي أفالم In the
،Land of Blood and Honey
و ،UnbrokenوBy the Sea
وFirst They Killed My
.Father
وكانت أنجلينا وزوجها
السابق براد بيت في حالة
حرب على أطفالهما لمدة
 5سنوات ،ويسعى براد
جاهدا للحصول على
حضانة بنسبة  50/50مع
رغبة أنجلينا في الحضانة
الكاملة.

لورنس يحقق  23مليون
مشاهدة بكليب Arcade

وصل عدد مشاهدات الفيديو
كليب الرسمي ألغنية Arcade
(Loving You Is A Losing
 ،)Gameللمغني ومؤلف
األغاني دونكان لورنس ،إلى
حوالي  23مليون مشاهدة،
بعد طرحه في  22نوفمبر
من العام الماضي .وأعلن
الحساب الرسمي للمغني،
عبر مواقع التواصل ،حجم
اإلقبال الكبير على مشاهدة
الفيديو كليب عبر «يوتيوب».
واحتفل لورنس باكتساح
األغنية واستمرار تحقيقها
النجاح منذ انطالقها قبل
عدة أشهر ،كما حصلت
أغنية « »Arcadeعلى
الشهادة الذهبية في الواليات
المتحدة ،بسبب انتشارها
على تطبيق  ،Tiktokخالل
الفترة الماضية ،وفقا
للتقرير الذي نشر على موقع
«.»escxtra

Radhe
عرض فيلم
ً
لسلمان خان رقميا

جائزة الشيخ زايد للكتاب
أعلنت الفائزين بدورتها الـ 15

األعمال الفائزة
أعـلـنــت جــائــزة الـشـيــخ زاي ــد للكتاب أس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي دورتـهــا
ّ
الخامسة عشرة ،وضمت قائمة الفائزين بالجائزة ،التي ينظمها مركز
أبوظبي للغة العربية التابع لــدائــرة الثقافة والسياحة – أبوظبي،
سبعة أدباء وباحثين من مصر ،وتونس ،والمملكة العربية السعودية،
والواليات المتحدة األميركية ،باإلضافة إلى دار نشر لبنانية.
وفازت في فرع اآلداب الكاتبة المصرية إيمان مرسال عن ّكتاب «في
التونسي ميزوني بناني في
أثر عنايات الزيات» ،بينما فاز الكاتب ّ
الترجمة
فرع
في
وفاز
ان»،
فن
فرع أدب الطفل والناشئة عن قصة «رحلة
ٌ
المترجم األميركي مايكل كوبرسون عن كتابه  ،Imposturesوهو ترجمة
لكتاب «مقامات الحريري» من اللغة العربية إلى اإلنكليزية.
وفازت الباحثة السعودية د .أسماء مقبل عوض األحمدي بجائزة
ِّ
الـشـيــخ زاي ــد لـلـكـتــاب عــن ف ــرع ال ـمــؤلــف ال ـش ــاب ،عــن دراس ــة بـعـنــوان:
«إشكاليات الــذات الساردة في الرواية النسائية السعودية – دراسة
نقدية ( ،»)2012 – 1999كما فــاز الباحث التونسي خليل قويعة في
فرع الفنون والدراسات النقدية ،عن كتاب «مسار التحديث في الفنون
التشكيلية مــن األرســومــة إلــى الـلــوحــة» ،فيما نــال الباحث د .سعيد
المصري من مصر جائزة فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب «تراث
االستعالء بين الفولكلور والمجال الديني».
وفازت الباحثة األميركية طاهرة قطب الدين بجائزة فرع الثقافة
العربية في اللغات األخرى عن كتاب «الخطابة العربية :الفن والوظيفة»،
وفازت دار الجديد اللبنانية عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

يصارع فيلم  Radheللنجم
الهندي سلمان خان الموجة
الجديدة التي تعانيها الهند
حاليا بسبب فيروس كورونا،
والتي اضطر المسؤولون
على أثرها غلق عدد كبير من
دور العرض السينمائية ،بعد
تسجيل رقم قياسي جديد من
اإلصابات والوفيات.
وذكرت تقارير فنية أن فيلم
الحركة الهندي للنجم سلمان
خان ،المقرر عرضه  13مايو
المقبل ،وفي ظل تلك القيود
األخيرة التي فرضتها الهند
بسبب كورونا ،سيلجأ صناع
الفيلم إلى طرحه ألول مرة
على منصات تلفزيونية
للعرض الرقمي ،من أجل
حصد أكبر عدد ممكن من
اإليرادات.
ويشارك في البطولة مع
خان ،ديشا باتاني ورانديب
هودا وجاكي شروف ،والفيلم
عبارة عن نسخة جديدة من
الفيلم الكوري The Outlaws
الذي طرح عام  ،2017والذي
يسرد حربا على النفوذ بين
العصابات المتنافسة ،مع
استدعاء الشرطة لمحاولة
إحالل السالم في الحي
المحلي.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
«طالبان» جاهزة الستغالل االنسحاب األميركي
كارتر مالكاسيان –
فورين أفيرز

إذا ّ
أصرت إدارة بايدن على
تنفيذ خطتها المقترحة
بسحب جميع القوات
األميركية بحلول سبتمبر
المقبل ،فقد تستولي
"طالبان" على معظم
المناطق الجنوبية والشرقية
في أفغانستان خالل بضعة
أشهر ثم تنهار الحكومة في
المرحلة الالحقة.

األفغان واألميركيون
لن يحددوا وحدهم
مسار الحرب ألن
الصين والهند
وإيران وروسيا
تملك مصالح في
أفغانستان

في شهر سبتمبر من السنة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،بـ ـ ـ ــدأت مـ ـح ــادث ــات
الـ ـس ــام ب ـي ــن ح ــرك ــة "ط ــال ـب ــان"
ً
وال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة أخ ـي ــرا
فـ ــي الـ ــدوحـ ــة ق ـب ــل أن ت ـت ـبــاطــأ
ً
مـ ـ ـج ـ ــددا ،ف ـع ـجــز ال ـم ـف ــاوض ــون
ع ــن مـعــالـجــة أب ـســط الـمـســائــل،
م ـ ـثـ ــل وضـ ـ ـ ــع أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة إلطـ ـ ــاق
مسار سياسي جديد ،ووجدوا
صـعــوبــة مـتــزايــدة فــي التعامل
ً
مع المسائل األكثر تعقيدا مثل
ت ـح ــدي ــد ن ـ ــوع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
يحتاج إليها ا لـ َبـلــد ،لكن حين
كان ممثلو الطرفين يتناقشون
في العاصمة القطرية ،شهدت
أفغانستان تحوالت جذرية.
سـحـبــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
آالف ال ـج ـنــود م ــن أفـغــانـسـتــان
بـمــوجــب االت ـف ــاق الـ ــذي عقدته
مع "طالبان" في فبراير ،2020
ً
ً
ف ـتــركــت وراء ه ـ ـ ــا ف ــراغ ــا أم ـن ـيــا
استغله المقاتلون لمصلحتهم،
وف ــي آخ ــر س ـتــة أش ـه ــر ،حققت
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ب ـ ــارزة
فــي مـعــارك كـبــرى واسترجعت
مساحات واسعة من األراضي،
وال ش ـ ـ ــك أن ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـنـ ـت ــا ئ ــج
ُ
ست ّ
شجعها على متابعة القتال
ورفــض التسويات على طاولة
الـمـفــاوضــات .مــا ال ــذي يدفعها
إل ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ت ـق ــاس ــم
ال ـس ـل ـط ــة إذا ك ــان ــت تـسـتـطـيــع
االستيالء عليها بالقوة؟
يوم األربعاء  14أبريل ،أعلن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
سحب جميع القوات األميركية
الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــة فـ ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
بـ ـحـ ـل ــول  11س ـب ـت ـم ـبــر ،2021
ً
وواجهت إدارته الجديدة خيارا
ً
صـعـبــا بـيــن إت ـم ــام االنـسـحــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـم ــوج ــب االت ـ ـفـ ــاق
الـ ـمـ ـب ــرم مـ ــع ح ــرك ــة "ط ــالـ ـب ــان"
مــن جـهــة ،وإبـقــاء حــد أدن ــى من
ال ـج ـنــود ل ـف ـتــرة إضــاف ـيــة لقمع
التهديدات اإلرهابية المحتملة
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى .كــانــت هــاتــان
َ
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـت ــان ق ــاب ـل ــت ـي ــن
ّ
للتنفيذ ،ل ـكــن تــدهــور الــوضــع
ً
ال ـم ـي ــدان ــي ،ت ــزام ـن ــا م ــع زيـ ــادة
ال ـت ــوق ـع ــات ال ـت ـشــاؤم ـيــة بـشــأن
عملية السالم ،يجعل االنسحاب
ً
ً
األميركي خيارا مقنعا في هذه
ّ
الظروف .بغض النظر عن توجه
إدارة بــايــدن ،يسهل أن تتوقع
واشـنـطــن رف ــض "طــال ـبــان" ألي
شكل من التسويات واستمرار
الحرب المحتدمة.

مع احتدام
المنافسة مع الصين
وتعدد المشاكل
العالقة مثل التغير
المناخي وانتشار
ّ
توسع غير مسبوق
وباء كورونا
ُ
ً
تحقق "طالبان" اليوم نجاحا
يبدو قرار بايدن
ً
ً
متزايدا على جميع المستويات،
بسحب قواته مقنعا فقد أصبحت هــذه الحركة اآلن
أك ـبــر مـمــا كــانــت عـلـيــه ف ــي عــام
أكثر من أي وقت
 2018على األرجح ،فقد كان عدد
مضى
عناصرها حينها يتراوح بين

«طالبان» باتت تسيطر على مساحات واسعة من أفغانستان
 60و 80ألفا ،وتسري شائعات
ً
أيضا حــول عــودة كبار قادتها
إلــى أفغانستان مــن باكستان،
ك ــذل ــك ،يـمـلــك ال ـم ـقــات ـلــون فيها
ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مـ ــن األس ـل ـح ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ب ـع ــد اسـتـيــائـهــم
على مخازن ضخمة من معدات
الجيش األفـغــانــي ،وبــاإلضــافــة
إلـ ــى ال ـ ـكـ ــوادر ال ـم ـح ـل ـيــة ،تملك
"الوحدات الحمراء" الخاصة في
"طالبان" ،أي القوات التفاعلية
ال ـس ــري ـع ــة وال ـ ـمـ ـ ّ
ـدربـ ــة ،أج ـه ــزة
بصرية لتسهيل الرؤية الليلية
ُ
ف ــي الـ ـبـ ـن ــادق ،وهـ ــي تـسـتـعـ َـمــل
إلطـ ـ ـ ـ ــاق عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ه ـج ــوم ـي ــة
واسعة.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر مــن
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـقـ ــوات
األفغانية النظامية في حالة من
الفوضى العارمة ،حيث ينشط
الجيش األفغاني الوطني ،الذي
ُيفترض أن يكون أساس الدفاع
في البلد ،وسلك الشرطة الذي
يتحمل أعباء اعتداءات "طالبان"
بنسبة  50إلى  %70من قوتهما
الرسمية القصوى (يصل عدد
عـ ـن ــاص ــرهـ ـم ــا اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي إل ــى
 352ألـ ـف ــا) ب ـس ـبــب خ ـل ـيــط مــن
الـ ـفـ ـس ــاد واإلنـ ـ ـه ـ ــاك وص ـع ــوب ــة
إيـ ـج ــاد الـ ـب ــدائ ــل .ت ـب ـقــى ق ــوات
الـعـمـلـيــات الـخــاصــة مــن أفضل
الوحدات األفغانية ،وهي التي
ت ـحــافــظ ع ـلــى ت ـمــاســك الــوضــع
الـ ـي ــوم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـق ــوات
األميركية المتبقية ،لكن قوات
الـعـمـلـيــات الـخــاصــة األفـغــانـيــة
تجد صعوبة في ردع "طالبان"
من دون مساعدة المستشارين
األميركيين والضربات الجوية
األميركية .فــي النهاية ،تواجه
ً
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ع ـ ـ ــدوا يـسـتـعـمــل
السيارات المفخخة والعبوات

الناسفة ،وهي أدوات ّ
مدمرة ال
تستخدمها الحكومة األفغانية
لحسن الحظ.
تحتفظ الحكومة بسيطرتها
على المدن ،لكن ال يمكن اعتبار
ه ــذه الـمــواقــع مـعــاقــل حقيقية،
ف ـقــد تـسـلـلــت خ ــاي ــا "ط ــال ـب ــان"
و"داع ـ ــش" إل ــى قـنــدهــار وجــال
آبـ ـ ــاد وكـ ــابـ ــول الـ ـت ــي أصـبـحــت
م ـح ـ ّـص ـن ــة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ــت
مضى .يشعر سكان هذه المدن
بــال ـت ـعــب وب ــات ــت أق ـل ـي ــة مـنـهــم
مـسـتـعــدة ال ـي ــوم لـتـحـ ّـمــل ُحـكــم
"ط ــال ـب ــان" إذا ك ــان ه ــذا ال ـق ــرار
ً
يعني إرســاء السالم أخيرا .في
هذا السياق ،يقول ناشط مثقف
ومؤيد للسالم" :الحروب تتابع
قتل الناس ،ولن تكون الظروف
الـ ـت ــي ت ــراف ــق عـ ـ ــودة "ط ــال ـب ــان"
سيئة بقدر الحرب ...لماذا يموت
ً
أسبوعيا لمجرد
مئات األفغان ُ
َ
أن ألــفــي أمـيــركــي قـ ِـتـلــوا فــي 11
سبتمبر"؟
ال ش ــك أن ن ـج ــاح "ط ــال ـب ــان"
األخ ـي ــر ف ــي س ــاح ــات ال ـم ـعــارك
ّ
سيشجع الحركة على متابعة
القتال بغض النظر عن توقيت
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي .ل ـقــد
اقـتـنــع ق ــادة "طــال ـبــان" اآلن بــأن
الـمـكــاســب ممكنة فــي ســاحــات
ال ـم ـعــارك وسـيـتـشـجـعــون على
تـحـقـيــق انـ ـتـ ـص ــارات إضــاف ـيــة،
ً
يــز عــم بعضهم علنا أن الهدف
من هــذه العمليات هو تحقيق
انتصار كاملّ .
صرح قائد بارز
في "طالبان" لصحيفة "واشنطن
ب ــوس ــت" ف ــي ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي:
"ه ـ ــذه ال ـم ـع ــرك ــة ال ت ـه ــدف إل ــى
تقاسم السلطة ،بل تحمل هذه
ً
ال ـح ــرب أه ــداف ــا ديـنـيــة إلرس ــاء
ُحكم إسالمي وتطبيق الشريعة
اإلسالمية".

جو بايدن

أشرف غني

كان أعضاء اللجنة السياسية
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـحـ ــركـ ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان"
والـ ـمـ ـش ــارك ــون ف ــي م ـح ــادث ــات
ً
الـســام فــي الــدوحــة أكـثــر حــذرا
ف ـ ــي كـ ــام ـ ـهـ ــم ،لـ ـك ــن تـ ــراوحـ ــت
ً
تصريحاتهم أيضا بين مواقف
مـ ـتـ ـعـ ـنـ ـت ــة وكـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات غ ــام ـض ــة
وعـقـيـمــة ،فـقــد ادع ــى طـيــب آغــا
الــذي تــرأس اللجنة السياسية
في "طالبان" ّبين العامين 2009
و 2015أنه حذر زعيم "طالبان"
الراحلُ ،
المال عمر ،من احتمال
أن ت ـط ــول الـ ـح ــرب إذا حــاولــت
ال ـحــركــة إع ـ ــادة إرس ـ ــاء اإلمـ ــارة
اإلس ــام ـي ــة ،ل ـكــن م ــن ال ـع ــار أن
توافق "طالبان" على الدستور
وتتقاسم
األفغاني من عام 2004
َ
السلطة مع أي حكومة ُمنتخبة.
ُ
يبدو أن المشاعر نفسها تحرك
النسخة "المعتدلة" من "طالبان"
اليوم.

بـحـلــول سبتمبر ا لـمـقـبــل ،فقد
تستولي "طــالـبــان" على معظم
المناطق الجنوبية والشرقية
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان خ ــال بضعة
أش ـهــر ثــم تـنـهــار الـحـكــومــة في
المرحلة الالحقة ،أو ربما تنجح
ال ـح ـك ــوم ــة وقـ ـ ـ ــوات ال ـع ـم ـل ـيــات
الخاصة و"التحالف الشمالي"
ال ـقــديــم (ب ـيــن زع ـم ــاء الـطــاجـيــك
والهزارة واألوزبك) في حشد ما
يكفي من الوحدة والقوة لمنع
سقوط كابول .تنتشر شائعات
ً
أصـ ـ ــا حـ ــول إق ـ ـ ــدام "ال ـت ـحــالــف
ال ـش ـم ــال ــي" ع ـل ــى ح ـش ــد ق ــوات ــه
ً
استعدادا للمعركة.
ستتعلق المشكلة األساسية
ح ـي ـن ـه ــا بـ ـع ــام ــل ال ـ ــوق ـ ــت ،فـمــن
دون ت ــوص ـي ــات الـمـسـتـشــاريــن
األميركيين ،ستتدهور المعدات
َ
ُ
األف ـغ ــان ـي ــة وت ـس ـت ـن ــزف قـ ــدرات
قــوات العمليات الخاصة .على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ،ستجد
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ب ـق ـي ــادة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس أش ـ ـ ـ ــرف غـ ـن ــي ال ـ ــذي
يـنـتـمــي إل ــى ج ـمــاعــة الـبـشـتــون
اإلثـ ـنـ ـي ــة ،ص ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـبــريــر
أسلوب ُحكمها فيما يأتي معظم

عامل الوقت أكبر مشكلة
إذا أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ت إدارة ب ــا ي ــدن
على تنفيذ خطتها المقترحة
بسحب جميع القوات األميركية

المقاتلين من الشمال ،حتى أن
سكان الشمال باتوا مختلفين
عـمــا كــانــوا عليه عـلــى األرج ــح،
وفــي آخــر أربــع سـنــوات ،حققت
"طالبان" انتصارات في الشمال
ُ
ويشكك هذا الوضع باستعداد
ال ـح ـل ـفــاء الـشـمــالـيـيــن ال ـقــدامــى
للقتال.
في نهاية المطاف ،لن ُيحدد
األف ـغــان واألمـيــركـيــون وحــدهــم
مسار الـحــرب ،إذ تملك الصين
والهند وإيران وروسيا مصالح
في أفغانستان ولن ترغب هذه
الدول في نشوء إمارة "طالبان"
ه ـن ــاك .تــرت ـبــط إي ـ ــران وروس ـيــا
ب ـعــاقــات قــدي ـمــة م ــع جـمــاعــات
الـ ـه ــزارة وال ـطــاج ـيــك واألوزب ـ ــك
ويتالعب
التي تعارض "طالبان"،
َ
ه ـ ـ ـ ـ ــذان ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدان ب ــالـ ـط ــرفـ ـي ــن
ّ
ً
م ـع ــا م ـنــذ سـ ـن ــوات ،فـيـســلـحــان
ّ
"طالبان" أو يموالنها على األقل
كطريقة للضغط على الواليات
المتحدة وطردها من المنطقة
ً
الـ ـمـ ـج ــاورة ،ت ــزام ـن ــا م ــع رفــض
فـ ـك ــرة نـ ـش ــوء إم ـ ـ ــارة "ط ــال ـب ــان"
ً
عـلـنــا ،ستتغير الـمـصــالــح بعد
ً
االنسحاب األميركي طبعا ،وقد
ً
يصبح الصراع مشابها للحرب
األهلية في ليبيا أو سورية ألن
ال ـقــوى اإلقـلـيـمـيــة تــدعــم جهات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وح ـت ــى ل ــو كـ ــان هــذا
ً
الـتــدخــل اإلقـلـيـمــي كــافـيــا لمنع
"طالبان" من استرجاع السلطة،
ل ـ ـ ــن ت ـ ـك ـ ــون ف ـ ـ ـ ــرص الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة غـنــي
واعدة ،فمن بين جميع الالعبين
اإلقليميين ،وحدها الهند تدعم
الديمقراطية.

حقيقة مؤلمة

ا ل ـ ـتـ ــو ق ـ ـعـ ــات إذا قـ ـ ـ ــررت إدارة
بــايــدن إبـقــاء الـقــوات األميركية
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان؟ ق ــد يـحـصــل
ً
ّ
ّ
المهمة
ذل ــك ف ـعــا ،ل ـكــن إطــالــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي أفـغــانـسـتــان لن
ت ـض ـم ــن إرس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــام عـلــى
األرج ـ ـ ــح ،ف ـقــد ت ـم ـنــع ال ــوالي ــات
المتحدة سقوط كابول وتتابع
م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ب ـم ــا ي ـخــدم
مصالحها ا لـخــا صــة عبر نشر
بـ ـي ــن  2500و  3500ع ـن ـص ــر،
ً
ـرا إلـ ــى ت ـ ّ
ـوس ــع ن ـطــاق
ل ـك ــن نـ ـظ ـ
ن ـف ــوذ "ط ــالـ ـب ــان" ف ــي ال ـخــريــف
الـ ـم ــاض ــي ،رغ ـ ــم وجـ ـ ــود أع ـ ــداد
أكـبــر مــن الـقــوات األميركية في
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،قـ ــد تـ ـح ــرز ه ــذه
ً
ً
الـجـمــاعــة تـقــدمــا إضــاف ـيــا هــذه
ال ـس ـنــة ح ـتــى ل ــو ب ـق ـيــت وح ــدة
أمـ ـي ــركـ ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة ل ـم ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب .وفـ ـ ــي ظ ـ ــل ت ـصــاعــد
ا لـتــو قـعــات المرتبطة بتحقيق
م ـك ــاس ــب أخـ ـ ـ ــرى ،لـ ــن تـتـشـجــع
"طالبان" على تقديم التنازالت
في محادثات السالم.
أمـ ــام ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،تـبــرز
حقيقة مؤلمة وواضحة :ستترك
ً
الواليات المتحدة وراءها حربا
ال ت ـن ــذر ب ــاقـ ـت ــراب أي تـســويــة
يتم التفاوض عليها ،حتى أن
ال ـت ـســويــة كــانــت مـحـتـمـلــة منذ
سنة أكثر مما هي عليه اليوم،
ّ
المتبدل،
وفــي ظــل هــذا الــواقــع
واحتدام المنافسة مع الصين،
وت ـعــدد الـمـشــاكــل الـعــالـقــة مثل
التغير المناخي وانتشار وباء
كورونا ومسائل داخلية ُم ّ
لحة
أخرى ،يبدو قرار بايدن بسحب
ً
جميع القوات األميركية مقنعا
أكثر من أي وقت مضى.

ه ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أن تـ ـتـ ـغـ ـي ــر

ّ
المبالغة في ترويج مخاطر الحرب بسبب تايوان تصب في مصلحة الصين!

●

ريتشارد بوش وبوني غالسير
وراين هاسNPR -

بـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات مـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة مــن
ال ـم ـســؤول ـيــن ّوالـ ـخـ ـب ــراء ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ت ـ ــدق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر حــول
اح ـت ـمــال ح ـص ــول ه ـج ــوم صـيـنــي ضد
تايوان ،حيث اعتبر األميرال فيليب س.
ديفيدسون ،القائد األميركي في منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ ،أن التهديد
بإطالق هجوم صيني على تايوان "بات
ً
ً
واضحا خالل هذا العقد ،وتحديدا في
ال ـس ـنــوات ال ـســت الـمـقـبـلــة" ،ووف ــق هــذا
المنطق ،تستعد الصين لغزو تايوان
ّ
وضمها بالقوة حالما تحشد القدرات
التي تحتاج إليها لتنفيذ هذه الخطة،
لـكــن يسهل التشكيك بـهــذه التوقعات
التشاؤمية.
أصبحت التحركات الصينية تحت
الـمـجـهــر بـكــل وض ـ ــوح ،فـفــي الـسـنــوات
ً
األخيرة ،زادت عدائية بكين سعيا إلى
تحقيق طموحاتها .فخاضت الصين
ً
ً
ص ـ ــراع ـ ــا دم ـ ــوي ـ ــا ع ـل ــى طـ ـ ــول الـ ـح ــدود
ال ـه ـن ــدي ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــازع ع ـل ـي ـه ــا ،وه ـ ــددت
العسكري
فـيـتـنــام ،ووس ـعــت وجــودهــا
ّ
ف ــي ب ـح ــر ال ـص ـي ــن ال ـج ـن ــوب ــي ،وكــث ـفــت
عملياتها بالقرب مــن جــزر سينكاكو،
ّ
ودمـ ـ ــرت اسـتـقــالـيــة هــونــغ ك ــون ــغ ،وال
ننسى األعمال الوحشية التي ترتكبها
ضد مواطنيها في "شينجيانغ" وأماكن
أخرى.
ً
بدأت بكين تزيد استثماراتها أيضا
ف ــي الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـت ــي يـمـكــن
اسـتـعـمــالـهــا فــي ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة في
ت ــاي ــوان ،وزادت الـصـيــن عـمـلـيــات بناء
السفن البحرية في السنوات األخيرة،
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت بـ ــذلـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة
األميركية على مستوى عــدد الهياكل
َ
التي َبنتها .وفــق تقديرات روبــرت س.

روس من كلية بوسطن ،تملك البحرية
ً
الصينية راهـنــا أكثر مــن  300سفينة،
بينما يقتصر عدد السفن في البحرية
األميركية على .280
تـ ـعـ ـم ــل الـ ـصـ ـي ــن عـ ـل ــى حـ ـش ــد ك ــام ــل
قدراتها لتكثيف الضغوط على تايوان
ل ـك ــن م ــن دون بـ ـل ــوغ م ــرح ـل ــة الـ ـص ــراع
الـشــامــل .تنشط ق ــوات جيش التحرير
ً
الشعبي راهنا في أنحاء تايوان ،وهي
ً
تنفذ أيضا تدريبات هجومية برمائية
تـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـغ ـط ـي ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــة واس ـ ـعـ ــة
وتخترق منطقة تحديد الدفاع الجوي
التايوانية بــو تـيــرة غير مسبوقة منذ
 25سنة.
زادت ع ــدائ ـي ــة ب ـك ـيــن ت ـج ــاه ت ــاي ّــوان
ح ـيــن الح ـظ ــت أن إدارة ت ــرام ــب كــثـفــت
دعمها للحكومة التايوانية ،مما أدى
إلـ ـ ــى تـ ــاشـ ــي فـ ـ ــرص رضـ ـ ـ ــوخ تــاي ـب ـيــه
للمطالب الصينية ،فأطلق المسؤولون
في فريق ترامب مبادرات في المجاالت
الــدب ـلــومــاس ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة وزادوا ثقة
تايوان بنفسها .ثم أثبتت إدارة بايدن
في بداية العهد الرئاسي الجديد أنها
تنوي متابعة دعــم تــايــوان على نطاق
واسع.
رغم التوجهات المقلقة التي يوحي
بـ ـه ــا الـ ـسـ ـل ــوك الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،ي ـخ ـط ــئ مــن
ً
يعتبرها تمهيدا لكارثة حتمية .تعطي
الـ ـصـ ـي ــن األولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـك ـب ــح اس ـت ـقــال ـيــة
تايوان اليوم وفي المستقبل المنظور
ب ــدل ض ـ ّـم الـبـلــد إلـيـهــا بــال ـقــوة .ال تــزال
بكين واثقة بقدرتها على تحقيق هذا
ً
الـهــدف على الـمــدى القريب تــزامـنــا مع
تهيئة األج ــواء إلع ــادة توحيد تــايــوان
مــع الـصـيــن عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل .بـنـ ً
ـاء
عـلــى اسـتـطــاعــات رأي ح ــول الـمــواقــف
من الجهود الدفاعية الحاصلة ،يبدو أن
الشعب التايواني يدرك منذ اآلن مخاطر
التمسك باالستقالل.

شي جين بينغ
استعمل القادة الصينيون خطابات
ً
ً
الذعة ،مع أن جزءا منها كان مبالغا فيه،
فقد بالغ البعض في تقدير أهمية موقف
الرئيس شي جين بينغ حين تكلم عن
عدم نقل االنقسامات على طول المضيق
إلى األجيال المستقبلية ،إذ سبق أن ّ
عبر
كــل زعيم صيني منذ عصر مــاو تسي
تونغ عن رغبته في توحيد تايوان وبر
الصين الرئيسي ،وال يختلف شي جين
بينغ عن أســافــه .يبلغ هــذا األخير 67
ً
ً
عاما اليوم ولن يكون شاهدا على ضم
تايوان على األرجح حين تنتهي المهلة
ال ـم ـف ـتــرضــة ،أي ف ــي ال ــذك ــرى الـمـئــويــة
لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
في عام .2049
استنتج البعض في الصين أن الوقت
لم يعد في مصلحة بكين ،لذا يجب أن
يستعمل الصينيون القوة لضم تايوان،
لكن رفض شي جين بينغ هذا النوع من
ُ
ال ـض ـغــوط ،فــوفــق أح ــدث خـطــة طـ ِـرحــت
هذه السنة وتمتد على خمس سنوات،
أعادت بكين التأكيد على ضرورة إحداث
تطور سلمي للعالقات العابرة للمضيق
ومتابعة مسار يعود إلى عصر الرئيس

ماو تسي تونغ
الصيني هو جينتاو بين العامين 2003
و.2013
تملك بكين أسبابها الخاصة لتجنب
الـحــرب ،أبــرزهــا احتمال ان ــدالع صــراع
ّ
مسلح مع الواليات المتحدة إذا حاولت
اسـتــرجــاع تــايــوان بــالـقــوة ،إذ سيكون
منع تصاعد ذلك الصراع أو تمدده إلى
ما وراء مضيق تايوان بالغ الصعوبة.
ف ــي ظ ــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ،ال يـمـكــن أن
ً
ً
تحقق بكين ان ـت ـصــارا مــؤكــدا وال مفر
من أن تضعف شرعية الحزب الشيوعي
ً
الصيني محليا إذا لم تنجح بكين في
ضــم تــايــوان بوتيرة سريعة ونهائية،
ك ــذل ــك سـ ـي ــؤدي اس ـت ـع ـمــال الـ ـق ــوة ضد
تــايــوان إل ــى تـضــرر ص ــورة الـصـيــن في
المنطقة والعالم أجمع ،وتنبيه الدول
المجاورة حول التهديدات التي تطرحها
الصين على االستقرار ،وتغيير وجهة
الموارد وتالشي التركيز على المسائل
المحلية ُ
الملحة التي يعطيها شي جين
بينغ األولوية.
ً
ن ـظــرا إل ــى سلبيات ه ــذه ال ـخ ـيــارات،
ً
ً
ليس مفاجئا أن تختار الصين مسارا
ً
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــا ،فـ ـف ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة،

هو جينتاو
استعملت بكين مجموعة وا سـعــة من
األدوات لكبح استقالل تايوان وإضعاف
رغ ـبــة ال ـش ـعــب ال ـتــايــوانــي ف ــي مـقــاومــة
م ـســاعــي ض ــم ت ــاي ــوان إلـ ــى ب ــر الـصـيــن
الرئيسي.
ً
استهدفت الصين تايوان اقتصاديا،
وح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت تـ ــرس ـ ـيـ ــخ ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة هـ ـج ــرة
األدمـ ـغ ــة ع ـبــر ج ــذب أه ــم الـمـهـنــدسـيــن
التايوانيين إلــى بــر الصين الرئيسي،
وعزلت تايوان على الساحة العالمية،
ّ
وأججت االنقسامات االجتماعية داخل
تــايــوان ،وأطلقت اعـتــداء ات إلكترونية،
واستعرضت قوتها العسكرية.
ُ ّ
تــريــد بكين بـهــذه الـطــريـقــة أن تــذكــر
الشعب الـتــايــوانــي بقوتها الـمـتــزايــدة،
ً
أجواء تشاؤمية حول مستقبل
وتنشر
ُ
ّ
تـ ــايـ ــوان ،وت ـع ــم ــق االن ـق ـس ــام ــات داخ ــل
الـنـظــام الـسـيــاســي ال ـتــايــوانــي ،وتثبت
ع ـجــز ال ـق ــوى ال ـخــارج ـيــة ع ــن مــواجـهــة
تحركاتها.
تــرت ـكــز م ـقــاربــة بـكـيــن ع ـلــى الـمـقــولــة
الصينية الشائعة" :الثمرة تسقط من
ً
جــذع ـهــا ت ـل ـقــائ ـيــا ح ـيــن ت ـن ـض ــج" ،فقد
ً
تتطلب هذه االستراتيجية وقتا يفوق

زمــن الـحــرب ،لكن ستتراجع التكاليف
وا لـمـخــا طــر ا لـتــي تتكبدها بكين على
األقل.
أس ـل ــوب اإلك ـ ــراه ال ـخــالــي م ــن العنف
ّ
مجرد تهديد بل واقع يومي ،تطرح
ليس
ً
ً
الصين تـهــديــدا واض ـحــا على تــايــوان،
ل ــذا يـجــب أن تـقــوي واشـنـطــن وتايبيه
ّ
قــدرات ـه ـمــا لـمـنــع انـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب ،لـكــن
ً
التهديد الوشيك ليس عسكريا فحسب
ً
ً
بل نفسيا أيضا.
ً
ستستفيد بكين حتما من المبالغة
في تقييم التهديدات التي تطرحها على
تايوان ،لذا يحتاج الشعب التايواني إلى
استرجاع الثقة بمستقبله بدل تذكيره
بنقاط ضعفه طوال الوقت.
إذا أراد صانعو السياسة األميركية
م ـس ــاع ــدة تـ ــايـ ــوان ،ف ـي ـجــب أال يـكـتـفــوا
بالتركيز على التهديد العسكري ،بل من
األفضل أن يجددوا العالقات االقتصادية
ب ـيــن واش ـن ـط ــن وت ــاي ـب ـي ــه ،وي ـس ــاع ــدوا
تايوان على تنويع روابطها التجارية،
ويقدموا لها المنصات الالزمة الكتساب
االحـ ـ ـت ـ ــرام وال ـ ـكـ ــرامـ ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
العالمي.
ّ
ال م ـف ــر م ــن أن ي ــرك ــز جـ ــزء م ــن ه ــذه
الجهود على المسائل األمنية ،لكنها
بداية الخطوات الضرورية ال نهايتها،
ً
ستعترض بكين على هذا التوجه طبعا،
لـكــن سـيـكــون الـتــركـيــز عـلــى الـمـبــادرات
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ج ـ ــزءا
ً
راسـخــا مــن "سياسة الصين الــواحــدة"
ا لـتــي تكلمت عنها اإلدارات األميركية
المتالحقة.

opinion@aljarida●com

الفرنسي األسترالي ...ضمانة الستقرار
التعاون
َ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ

19

ً
وسفنا حربية يابانية وأميركية وأسترالية
تدريب «ال بيروز» متعدد الجنسيات ضم حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»

بيار مرقص – وور أون
ذا روكس

قد تتمكن فرنسا وأستراليا من
التصدي للصين عند تنسيق
خطواتهما مع واشنطن،
ّ
فحتى اآلن ،فضلت باريس
وكانبيرا إبعاد َ
نفسيهما عن
المنافسة الصينية األميركية
كونها تزيد االنقسامات
وتزعزع استقرار المنطقة
من وجهة نظرهما ،وفي
غضون ذلك ينشط البلدان
في منتديات عدة ،مثل «رابطة
حافة المحيط الهندي»
و«اجتماع وزراء دفاع جنوب
المحيط الهادئ» ،لتعزيز
التعاون اإلقليمي في مجموعة
واسعة من المسائل.

فــي نوفمبر الـمــاضــي ،شهدت
قــاعــدة ال ـقــوات الـبـحــريــة الملكية
األس ـت ــرال ـي ــة ب ــال ـق ــرب م ــن مــديـنــة
«بــرث» دوريــة غير مألوفة شملت
َ
َ
سـفـيـنــتـيــن فــرن ـس ـيــت ـيــن ،فـكــانــت
ّ
الـ ــدوريـ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ق ــد ت ــدرب ــت
مــع ال ـق ــوات الـبـحــريــة األسـتــرالـيــة
قـبــل اإلب ـح ــار نـحــو بـحــر الصين
ً
الـجـنــوبــي حـيــث أصـبـحــت ج ــزءا
من الحملة الفرنسية الرامية إلى
ت ـحـ ّـدي مـطــالــب الـصـيــن البحرية
ّ
المفرطة في المنطقة ،يشكل هذا
ً
التحرك مثاال آخر على طموحات
فرنسا بالتحول إلى العبة مؤثرة
َ
ف ــي مـنـطـقــة الـمـحـيــطـيــن الـهـنــدي
والـ ـه ــادئ ،ويـثـبــت ه ــذا االنـتـشــار
ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـط ـ ّـول أن ال ـت ـعــاون
الفرنسي األسترالي بات أهم من
أي وقت مضى.
ت ـت ـق ــاس ــم بـ ــاريـ ــس وك ــان ـب ـي ــرا
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـيــم الـمـشـتــركــة
ً
منذ وقت طويل وقد حاربتا معا
في مناسبات عــدة ،لكن ّ
ترسخت
ال ـش ــراك ــة الـفــرنـسـيــة األس ـتــرال ـيــة
فــي السنوات األخـيــرة ألن تقارب
رؤي ـت ـه ـمــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـجــاه
َ
م ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـحـ ـي ــطـ ـي ــن الـ ـهـ ـن ــدي
والهادئ يفرض عليهما توسيع
تعاونهما الدفاعي والدبلوماسي.
ُيعتبر تكثيف التعاون الفرنسي
ً
ً
األسترالي تطورا ممتازا بالنسبة
إلى واشنطنُ ،
ويفترض أن تقتنص
هذه األخيرة الفرصة اآلن لتكثيف
تعاونها مع البلدين.
س ـ ـعـ ــت ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس وكـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــرا
ً
إلـ ــى ال ـت ـق ــارب اس ـتــرات ـي ـج ـيــا في
مناسبات متعددة خالل السنوات
األ ّخـ ـي ــرة ،فـقــد نـجــح ال ـب ـل ــدان في
تبني مفهوم مشترك حول منطقة
َ
ال ـم ـح ـيــط ـيــن ال ـه ـن ــدي والـ ـه ــادئ:
وأق ـ ــدم ـ ــت أسـ ـت ــرالـ ـي ــا عـ ـل ــى ه ــذه
الخطوة بفضل «استراتيجية األمن

القومي» مــن عــام  ،2013وفرنسا
َ
بفضل «استراتيجية المحيطين
الهندي والـهــادئ» من عــام ،2018
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال دعـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــاء
االستراتيجي ،اعترفت أستراليا
وفــرنـســا ب ـض ــرورة اعـتـمــاد رؤيــة
شاملة حول هذه المنطقة ،كذلك،
يتقاسم البلدان مقاربة واضحة
َ
ومشتركة في المحيطين الهندي
وال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ ،ف ـه ـمــا ي ـس ـع ـي ــان إل ــى
إرســاء نظام مبني على القوانين
لحماية سيادة المنطقة وتعزيز
العمليات التجارية والحفاظ على
ّ
ال ـس ــام .تــتـضــح ه ــذه ال ــرؤي ــة في
الوثائق االستراتيجية الفرنسية
واألس ـت ــرال ـي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك آخــر
الـ ـتـ ـح ــديـ ـث ــات ال ـ ـتـ ــي أص ــدرتـ ـه ــا
أستراليا فــي عــام  2020وفرنسا
في عام  :2021يشعر البلدان بقلق
شــديــد مــن اح ـتــدام المنافسة في
التحركات
أنحاء المنطقة وزيادة ً
الصينية العدائية .نتيجة لذلك،
ال يمكن استبعاد الـمـخــاوف من
اندالع مواجهة عسكرية مفتوحة،
ال سيما في ظل غياب أي هندسة
أمنية جديرة بالثقة في المنطقة.

شريكتان قويتان في مجال الدفاع
الــدفــاع عامل أساسي من هذه
ال ـش ــراك ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،ف ـقــد سبق
ً
ً
أن أق ــام ال ـب ـلــدان ت ـعــاونــا دفــاعـيــا
وع ـق ــدا «ات ـفــاق ـيــة وض ــع ال ـق ــوات»
فــي عــام  :2009إنـهــا ركـيــزة قوية
للنشاطات العسكرية الثنائية ،ثم
اتخذت باريس وكانبيرا خطوات
إضــاف ـيــة ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة،
ً
فعقد البلدان اتفاقا حول تقاسم
المعلومات االستخبارية في عام
ً
 ،2017وات ـفــاقــا آخ ــر ح ــول الــدعــم
اللوجستي في عام .2018
س ـي ـكــون ت ـقــاســم الـمـعـلــومــات

ً
السرية أساسيا لتقوية التعاون
الدفاعي بين فرنسا وأستراليا،
ال س ـي ـمــا ب ــرن ــام ــج الـ ـغ ــواص ــات.
يحتل االت ـف ــاق الـمــرتـبــط بالدعم
ال ـل ــوج ـس ـت ــي األهـ ـمـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا،
فـهــو يـسـمــح لـلـقــوات األسـتــرالـيــة
بالوصول إلى القواعد العسكرية
الـفــرنـسـيــة ف ــي الـمـحـيــط ال ـهــادئ
والعكس صحيح.
ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إل ـ ــى إطـ ـ ـ ــار ال ـع ـمــل
ه ــذا ،شـهــد الـتـعــاون بـيــن الـقــوات
المسلحة الفرنسية واألسترالية
ً
ً
نـ ـم ــوا م ـت ـس ــارع ــا ع ـل ــى مـسـتــوى
العمليات المشتركة ،حيث تتدرب
َ
للبلدين
القوات البحرية التابعة
ً
بانتظام تحسبا لسيناريوهات
مـحـتـمـلــة تـ ـت ــراوح ب ـيــن عـمـلـيــات
اإلنقاذ واندالع صراعات محتدمة،
ُ
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب «الـ ـصـ ـلـ ـي ــب
ال ـج ـنــوبــي» الـ ــذي ت ـق ــوده فــرنـســا
كــل سنتين أكـبــر تــدريــب لتقديم
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة واإلغــاثــة
عـنــد وقـ ــوع الـ ـك ــوارث ف ــي جـنــوب
المحيط الهادئ ،وقد شمل قوات
بحرية من أستراليا ونيوزيلندا
واليابان والواليات المتحدة .كذلك،
ّ
كثفت القوات البحرية الفرنسية
واألسـ ـت ــرالـ ـي ــة ت ـع ــاون ـه ــا إلع ــاق ــة
النشاطات البحرية غير القانونية
ً
في أنحاء المحيط الـهــادئ ،بــدءا
ً
م ــن عـمـلـيــات ال ـقــراص ـنــة وص ــوال
إلــى الصيد غير الـشــرعــي ،وعلى
صعيد آخــرّ ،
توسع التعاون بين
َ
جيشي َ
البلدين وقواتهما الجوية،
ولـ ــو ب ـطــري ـقــة ض ـم ـن ـيــة ،وتـنـشــر
فرنسا قواتها اليوم في كاليدونيا
الجديدة.
ّ
اتـضــح هــذا الـتـعــاون الدفاعي
بشكل أساسي حين قررت
الجديد
ٍ
كــانـبـيــرا فــي ع ــام  2016التوقيع
على عقد بقيمة  35مليار دوالر
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «ن ـ ــاف ـ ــال غ ـ ــروب»

ال ـفــرن ـس ـيــة لـتـطــويــر  12غــواصــة
هجومية في أستراليا ،فال ُيعتبر
هذا العقد ّ
مجرد مشروع تجاري
ّ
ب ـس ـيــط ألن ال ـ ـغـ ــواصـ ــات ت ـشــكــل
ً
ً
ج ــزءا مـحــوريــا مــن استراتيجية
الدفاع األسترالية ،ومن المتوقع
أن تساعد فرنسا أستراليا على
إنـ ـش ــاء ق ـط ــاع م ـس ـت ـقــل لـصـيــانــة
الغواصات من خالل تسهيل نقل
تـقـنـيــات عــالـيــة ال ـم ـس ـتــوى ،فهذا
ال ـم ـشــروع سـيــربــط بـيــن البلدين
ألكثر من خمسين سنة ُ
ويفترض
ً
أن يخلق فرصا جديدة للتعاون
في مجاالت األسلحة واالتصاالت
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،وب ـح ـل ــول عــام
 ،2030ستنشط  300غواصة في
َ
أنحاء منطقة المحيطين الهندي
وال ـ ـه ـ ــادئ ،م ـم ــا يـ ـس ــاوي نـصــف
غواصات العالم ،وسيكون ربعها
ً
صينيا على األرج ــح ُ
ويستعمل
بشكل أســاســي لخوض الحروب
ٍ
المضادة للسطوح ومنع الوصول
إلــى بحر الصين الجنوبي .لهذا
ال ـس ـبــبُ ،يـعـتـبــر تـطــويــر ال ـمــوارد
ً
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ع ــام ــا
ً
أساسيا إذا أرادت القوات البحرية
األسـتــرالـيــة الـحـفــاظ عـلــى وجــود
َ
دائم في منطقة المحيطين الهندي
والهادئ خالل المراحل المقبلة.
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ي ــواج ــه
ً
ً
مستوى مرتفعا من التدقيق العام
ً
في أستراليا نظرا إلى ضخامته
ُ
وتعقيداته وكلفته ،فتشكك تقارير
إع ــامـ ـي ــة مـ ـتـ ـك ــررة ب ــال ـت ـق ــدي ــرات
المرتبطة بالتكلفة وحصة العمل
في البرنامج ،وقد ّ
حولت المشروع
ً
تــدريـجــا إل ــى نقطة خــافـيــة ،لكن
ال داعـ ـ ــي ل ـل ـم ـبــال ـغــة فـ ــي تـقـيـيــم
ه ــذه اآلراء ،ف ـهــذا الـمـسـتــوى من
ً
التدقيق ّ
مبرر نظرا إلى المسائل
ال ـت ــي أص ـب ـحــت ع ـلــى ال ـم ـحــك في
ً
أس ـتــرال ـيــا ،وق ــد اس ـت ـهــدف أيـضــا

ال ـج ـيــل ال ـس ــاب ــق م ــن ال ـغ ــواص ــات
األسترالية ،وقد قارن وزير الدفاع
ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـس ــاب ــق ،جـ ـ ــان إي ــف
لــودريــان ،المشروع ب ــ»زواج مدته
 50سنة» :رغم التقلبات الحاصلة،
ً ّ ً
جديا من
يثبت هذا الرباط التزاما
باريس وكانبيرا.

دور واشنطن
ش ـ ــارك ـ ــت ب ـ ــاري ـ ــس وك ــان ـب ـي ــرا
فــي إع ــادة الـتــوازن إلــى المنافسة
الـقــائـمــة بـيــن ال ـغــرب وبـكـيــن عبر
زيادة تعاونهما في مجال التسلح
وتعزيز عمليات تقاسم المعلومات
وتنظيم تدريبات بحرية مشتركة،
وق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــؤدي ت ـك ـث ـي ــف الـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيق مع واشنطن إلى زيادة
ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاف ــع .ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
العسكري ،بــدأت واشنطن ّ
تطبق
هذه المقاربة منذ فترة ،فلطالما
كان التعاون بين القوات البحرية
الفرنسية واألسترالية واألميركية
ّ
ً
ق ــوي ــا وق ــد ات ـض ــح ذل ــك ف ــي مايو
 ،2019ح ـيــن ان ـط ـلــق ت ــدري ــب «ال
بيروز» متعدد الجنسيات وشمل
مجموعة مــن حــامــات الطائرات
ال ـفــرن ـس ـيــة «شـ ـ ــارل ديـ ـغ ــول» إلــى
جـ ــانـ ــب سـ ـف ــن ح ــربـ ـي ــة ي ــاب ــان ـي ــة
وأميركية وأسترالية ،كذلك ،كان
الـتـعــاون بـيــن فــرنـســا وأسـتــرالـيــا
ّ
ً
على مستوى التسلح متداخال مع
ّ
قطاع الدفاع األميركي ،وقد اتضح
ذل ــك عند انـتـقــاء شــركــة «لوكهيد
مــارتــن أستراليا» لتصنيع نظام
ق ـتــالــي ل ـل ـغ ــواص ــات األس ـتــرال ـيــة
المستقبليةُ .يفترض أن يحاول
الـ ـش ــرك ــاء الـ ـث ــاث ــة اآلن تــوسـيــع
تعاونهما البحري عبر تخصيص
محطات عبور في الموانئ وتنظيم
التدريبات وتقاسم المعلومات أو
حتى جمع خطط الطوارئ.

عـلــى الـصـعـيــد الــدبـلــومــاســي،
قــد تتمكن فرنسا وأستراليا من
ال ـت ـص ــدي لـلـصـيــن ع ـنــد تنسيق
خطواتهما مــع واشـنـطــن ،فحتى
ّ
اآلن ،فــض ـلــت ب ــاري ــس وكــانـبـيــرا
َ
إب ـع ــاد نـفــسـيـهـمــا ع ــن الـمـنــافـســة
الصينية األميركية كونها تزيد
االن ـق ـس ــام ــات وت ــزع ــزع اس ـت ـقــرار
المنطقة من وجهة نظرهما ،وفي
غ ـضــون ذل ــك يـنـشــط ال ـب ـلــدان في
منتديات عــدة ،مثل «رابطة حافة
المحيط الهندي» و»اجتماع وزراء
دف ــاع ج ـنــوب الـمـحـيــط ال ـه ــادئ»،
ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون اإلق ـل ـي ـمــي في
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـمـســائــل،
ً
ً
بـ ــدءا مــن األم ــن الـبـحــري وص ــوال
إل ــى التنمية الـمـسـتــدامــة .كــذلــك،
يعمل البلدان على إنشاء منتديات
ّ
جــديــدة :في سبتمبر  ،2020نظم
«محور باريس -نيودلهي -كانبيرا»
أول حوار ثالثي ،ثم تاله اجتماع
آخ ــر ف ــي شـهــر ف ـبــرايــر الـمــاضــي،
فبرأي فرنسا وأستراليا ،سيكون
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـت ـحــال ـفــات بين
القوى المتوسطة طريقة مناسبة
لـتـعــديــل م ـيــزان ال ـقــوى اإلقليمي
واستكمال الــروابــط الثنائية مع
واش ـن ـطــن ،وف ــي ال ـحــالــة الـمـثـلــى،
ُ
ست ّ
مهد هــذه التحالفات لتبديد
الـ ـت ــوت ــر ب ـي ــن واشـ ـنـ ـط ــن وب ـك ـيــن
وإقـ ـ ـن ـ ــاع ال ـص ـي ــن ب ـ ــأن س ـلــوك ـهــا
العدائي غير مقبول بنظر الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
ً
عموما.
يجب أن تقوي باريس وكانبيرا
المنتديات التي تشمل واشنطن
ً
أي ـ ـض ـ ــا ،لـ ـك ــن مـ ــن دون خـ ـس ــارة
ً
مـنــافــع ه ــذه ال ـم ـقــاربــة ط ـب ـعــا ،إذ
يقضي أحد الخيارات المطروحة
باللجوء إلــى «مجموعة تنسيق
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــرب ــاع ــي فـ ــي الـم ـح ـيــط
ال ـ ـه ـ ــادئ» أو «ربـ ــاعـ ــي الـمـحـيــط

ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ» الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـم ــل فــرن ـســا
وأس ـتــرال ـيــا وال ــوالي ــات المتحدة
ون ـ ـيـ ــوزي ـ ـل ـ ـنـ ــدا .إن ـ ـهـ ــا م ـج ـمــوعــة
مناسبة لتعزيز التعاون بطريقة
عملية ومواجهة تحديات معينة
م ـث ــل ال ـن ـش ــاط ــات ال ـب ـح ــري ــة غير
الـقــانــونـيــة ،وجـهــود اإلغــاثــة عند
وقــوع الـكــوارث ،وتـ ّ
ـوســع الوجود
العسكري الصيني .يقضي خيار
آخر باللجوء إلى صيغة «الرباعي
ُ
عملت في تدريب
الزائد» التي است ِ
ً
«ال بيروز» بقيادة فرنسا ،علما أن
هذه العملية شملت اليابان والهند
إل ـ ــى ج ــان ــب ف ــرن ـس ــا وأس ـت ــرال ـي ــا
ّ
وتضم هذه
والــواليــات المتحدة،
ً
ً
الصيغة العامة نطاقا جغرافيا
ً
َ
واسعا يشمل المحيطين الهندي
ً
والهادئ ،كما أنها تنشئ تحالفا
ً
ً
دول ـ ـيـ ــا أكـ ـب ــر ح ـج ـم ــا لـمـجــابـهــة
ُ
تحركات الصين التي تمعن في
زعزعة استقرار المنطقة.
تلوح فرصة جديدة في األفق
ال ـيــوم ألن ال ـم ـقــاربــات األمـيــركـيــة
وال ـفــرن ـس ـيــة واألس ـت ــرال ـي ــة تـجــاه
َ
م ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـحـ ـي ــطـ ـي ــن الـ ـهـ ـن ــدي
ً
وال ـهــادئ بــدأت تتقارب تدريجا،
ف ـم ــن ج ـه ــة ،ت ــدع ــو إدارة ب ــاي ــدن
ً
إل ــى ات ـخ ــاذ م ــوق ــف أك ـث ــر ت ــوازن ــا
م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،أي الـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
ال ـم ـن ــاف ـس ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـطــريـقــة
تشبه االستراتيجيات الفرنسية
واألس ـت ــرال ـي ــة ،وم ــن جـهــة أخ ــرى،
استعرضت الصين قوتها في زمن
الوباء ،فأجبرت باريس وكانبيرا
عـلــى ات ـخــاذ مــوقــف أكـثــر صــرامــة
تـجــاه بكين .فــي مطلق األح ــوال،
سيكون تسخير جميع قدرات هذا
االصطفاف االستراتيجي المتجدد
ً
ً
عـ ــامـ ــا أس ــاسـ ـي ــا إلرسـ ـ ـ ــاء ن ـظــام
مستقر ومتعدد األقطاب ومبني
على قوانين واضـحــة فــي منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ.

إيران ال تملك خطة مدروسة في الملف النووي
●

بول ر .بيالر – ناشونال إنترست

رصــد علماء َالنفس نزعة بشرية شائعة
تدفع الناس إلى ن ْسب تصرفات اآلخرين غير
المرغوب فيها إلى صفاتهم الفطرية ،مع أن
الشخص الذي يحمل هذه القناعة ويتصرف
بالطريقة نفسها يبرر تصرفاته باعتبارها
ردة فعل ضرورية على الظروف القائمة.
ّ
على مستوى العالقات الدولية ،تتضح هذه
النزعة عند اتهام األنظمة العدوة بالسعي إلى
فرض سيطرتها ،أو إطالق تحركات عدائية ،أو
زعزعة االستقرار ،أو تنفيذ أي نشاطات سيئة،
ً
ً
واعتبار هذا التوجه جزءا راسخا من النظام.
ً
بشكل ع ــام ،تعكس ه ــذه الـفـكــرة تفسيرا
ً
خــاط ـئــا لـتـصــرفــات ال ــدول ــة ،فـهــي تـغـفــل عن
الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـت ــي ت ـت ــأث ــر ب ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــات
الخارجية واألمنية في أي بلد بسبب قرارات
الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى وال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي يـطــرحـهــا
الخصوم المحليون أو القوى الكبرى ،بما في
ذلك التهديدات المشتقة من الواليات المتحدة.
تعكس معظم التعليقات األميركية حول
إيـ ــران مـقــاربــة قـصـيــرة الـنـظــر ،حـيــث يتعلق
ج ــزء مــن المشكلة عـلــى األرجـ ــح باستعمال
مصطلحات مبتذلة بطريقة مألوفة وشائبة،
وتطغى في هذا المجال عبارات شائعة مثل
«سـلــوكـيــات مشينة ومـثـيــرة لــاضـطــرابــات»
ّ
و»نــزعــة إلــى فــرض الهيمنة اإلقليمية» ،لكن
االت ـك ــال عـلــى ه ــذا ال ـنــوع مــن الـكـلـمــات يمنع
المسؤولين من تحليل تصرفات إيران خارج
حــدودهــا بــدقــة ،إذ يـبــدو أن ط ـهــران ت ـ ّ
ـرد في
معظم األوق ــات على خـطــوات ال ــدول األخــرى
في المنطقة ،كذلك ،تمنع هذه األفكار تحليل
ً
األسباب التي تدفع إيــران أحيانا إلى القيام
بـتـحــركــات معينة تـتـعــارض مــع مصالحها
الوطنية الخاصة أو اعتبار السيطرة على
ً
منطقة عــربـيــة ُ
وس ـنـ ّـيــة ف ــي معظمها ج ــزء ا
من األهــداف اإليرانية الممكنة مع أن الواقع
مختلف.
ت ـن ـت ـشــر ن ــزع ــة م ـشــاب ـهــة ف ــي الـتـعـلـيـقــات

ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن أن نـظــام كــوريــا
ُ
جبر شعبه على القيام بالمثل
الشمالية قد ي ِ
قبل التخلي عن أسلحته النووية ،وهو محق
على األرجح .تنطبق األولويات نفسها على
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي الـ ــذي أث ـبــت خ ــال الـحــرب
اإليرانية العراقية الممتدة على ثماني سنوات
ّ
لتحمل مظاهر الحرمان في وجه
استعداده
التهديدات األمنية الكبرى إذا قــرر تصنيع
أسلحة نووية.

المرتبطة بنشاطات إيــران النووية ،حتى أن
أشهر الصحف تتكلم عــن األم ــر الــواقــع عند
تحليل برنامج إيران النووي مع أنها مقاربة
خاطئة.

خطة الكتساب سالح نووي
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن األفـ ـك ــار ال ـشــائ ـعــة ،ال يقتصر
اإلخ ـفــاق المرتبط بحتمية تطوير برنامج
نووي إيراني على المصطلحات المستعملة
فــي ه ــذا الـمـجــال ،فـفــي مـقــالــة بقلم غابرييل
ً
نــورونـهــا م ـثــا ،يـفـتــرض ه ــذا الـصـحــافــي أن
إي ــران ُم ِّ
صممة على اكـتـســاب ســاح نــووي،
لكنه ال يقف عند هــذا الـحــد ،بــل يفترض أن
طهران وضعت خطة مدروسة تمتد على عقود
ّ
عدة لتحقيق هذا الهدف ،تشكل خطة العمل
الشاملة المشتركة التي كبحت نشاطات إيران
ً
الـنــوويــة وحصرتها بكل وض ــوح ج ــزءا من
ُ
ّ
تلك المقاربة بــرأي نورونها ألنها ستحسن
وضع إيران االقتصادي ،وتسمح لها بتصنيع
ُ
وت ّ
سهل عليها إطالق مسار شرعي على
قنبلة،
ً
الساحة الدولية تمهيدا الكتساب سالح نووي.
ال ّ
يقدم نورونها أي أدلة على وجود خطة
ّ
مماثلة (ال بيانات أو وثائق مسربة أو أي مواد
أخرى) ،بل إن موقفه هو ّ
مجرد افتراض.
لكن تتعارض الفكرة المتعلقة بالوجهة
اإليرانية في هذه النظرية مع تاريخ االنتشار
الـ ـن ــووي وارت ـب ــاط ــه بـمـجـمــوعــة م ـح ــددة من
ال ـح ـســابــات وردود األفـ ـع ــال ب ــدل الحتمية
بشكل أساسي
الفطرية .يرتكز ذلــك التاريخ
ٍ
على قرارات تهدف إلى كبح تهديدات معينة
ً
أو الــرد عليها ،ب ــدءا مــن «مـشــروع مانهاتن»
ً
األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي ن ـشــأ ف ــي األص ـ ــل ردا على
المخاوف من أن ُت ّ
طور ألمانيا النازية أسلحة
نووية ،ثم بدأت جهود مدروسة مشابهة لبناء
نظام ردع ضد التهديدات :بريطانيا وفرنسا
ضد السوفيات ،وإسرائيل ضد العرب ،والهند
وباكستان ضد بعضهما ،وكوريا الشمالية
ضد بقية دول العالم.

الملف النووي على مفترق طرق

إحدى عمليات التفتيش الدائمة لمراقبة برنامج إيران النووي
ً
تحمل حسابات التكاليف نسبة إلى األرباح
في دول مثل إيران (أي البلدان التي ال تدخل
في خانة القوى العظمى) األهمية نفسها على
األقل عند مقارنتها مع الدول التي تستطيع
تطوير أسلحة نووية لكنها تقرر االمتناع عن
هذه الخطوة ،مثل األرجنتين والسويد وكوريا
ً
الجنوبية .من الضروري أيضا تقييم حسابات
القوى المتوسطة األخرى التي تملك أسلحة
نووية لكنها قررت التخلي عنها ،وعلى رأسها
أوكرانيا وجنوب إفريقيا.

مبادرات دبلوماسية
األهم من ذلك هو أن الخطة الشاملة التي
ت ـك ـلــم ع ـن ـهــا ن ــورون ـه ــا ت ـت ـع ــارض ب ـق ــوة مع
تـصــرفــات إي ـ ــران ،فـمــن ال ـم ـعــروف أن طـهــران
ً
كانت تهتم بتصنيع أسلحة نووية نظرا إلى
استمرار عمليات تصميم بعض األسلحة منذ
ً
َ
العامين 2000
عشرين سنة تقريبا ،لكن بين
و ،2009توقفت تلك الجهود وأطلقت إيــران

مبادرات دبلوماسية تجاه الواليات المتحدة
لحصر نشاطاتها الـنــوويــة مقابل تخفيف
العقوبات المفروضة عليها .ال يمكن تفسير
ه ــذا الـتـطــور والـتـحــركــات اإليــران ـيــة الالحقة
إال بطريقة واحدة :أدرك القادة اإليرانيون أن
تحويل بلدهم إلى دولة غير نووية ومتكاملة
مع المجتمع الدولي وقوة اقتصادية عالمية
ً
يـبـقــى خ ـي ــارا أف ـضــل م ــن ال ـت ـحـ ّـول إل ــى دول ــة
ّ
ً
مسلحة نوويا لكن منبوذة وخاضعة لعقوبات
كبرى.
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة
التي أصبحت سارية المفعول في عام 2015
ّ
بعد عقد مفاوضات شاقة ،تخلت إيــران عن
 %97مــن الـيــورانـيــوم منخفض التخصيب
وجميع كميات اليورانيوم عالي التخصيب،
وأوقفت عمليات التخصيب المتالحقة ،وفككت
ً
ً
مطلوبة
مفاعال نوويا ،واتخذت خطوات أخرى
ّ
منها لتغيير مدة «االختراق النووي» المتوقع
إذا قررت تصنيع قنبلة من َ
شهرين إلى سنة
ً
تقريبا .كذلك ،وافقت إيران على إجراء عمليات

تفتيش دائمة وشاملة والخضوع للمراقبة كي
يتأكد المجتمع الدولي من سلمية برنامجها
النووي.
ً
إذا كانت الخطوات كلها جزءا من خطتها
الرامية إلى تصنيع أسلحة نووية على المدى
ّ
الطويل ،فال شك أنها مقاربة جنونية ،لكن
القادة اإليرانيين ليسوا مجانين بأي شكل.
فــي مــا يـخــص الـمـفـهــوم الـقــائــل إن إي ــران
ُ
«قــد تـطـ ّـور أسلحة نــوويــة بعد إع ــادة إحياء
اقـ ـتـ ـص ــاده ــا» ن ـت ـي ـجــة ت ـخ ـف ـيــف ال ـع ـق ــوب ــات
المفروضة عليها بموجب خطة العمل الشاملة
المشتركة كما ذكــر نورونها ،تتجاهل هذه
الفكرة نزعة الدول التي تقرر تطوير أسلحة
نــوويــة إل ــى تقييم حـجــم مشاكلها األمنية
بــدل احتساب كمية األم ــوال فــي حساباتها
المصرفية.
قــال رئيس ال ــوزراء الباكستاني السابق،
ً
ذو الفقار علي بوتو ،يوما إن الباكستانيين
«س ـي ــأك ـل ــون ال ـع ـش ــب» ع ـنــد ال ـح ــاج ــة مـقــابــل
تصنيع أسلحة نــوويــة ،واستنتج الرئيس

ً
حتى اآلن ،لم تتغير حسابات إيران مقارنة
ً
بما كانت عليه منذ عشرين سنة تقريبا على
مستوى تقييم خيار التحول إلى دولة نووية
منبوذة وخاضعة للعقوبات أو تجنب هذا
ّ
الـمـصـيــر .ات ـضــح ه ــذا الــوضــع حـيــن أص ـ ّـرت
طهران على التزام جميع أطراف خطة العمل
ً
الشاملة المشتركة ببنود االت ـفــاق مـجــددا،
ً
ويعني هــذا الموقف طبعا أن تضطر إيــران
لـكـبــح ال ـت ـق ــدم الـ ـن ــووي ال ـ ــذي أح ــرزت ــه بعد
انسحاب إدارة ترامب من االتفاق.
أصبح الملف النووي اإليراني على مفترق
ُ
َ
ستبدل المواقف
طــرق ،إذ مــن المنتظر أن ت
ال ـكــام ـيــة ب ـم ـحــادثــات جــديــة ب ـيــن األطـ ــراف
ً
المعنية أخيرا ،حيث ستتوقف وجهة إيران
في المرحلة المقبلة على استعداد الواليات
المتحدة لاللتزام بجميع بنود خطة العمل
الشاملة المشتركة والقرار  2231الصادر عن
المتحدة
مجلس األمن ،فإذا امتنعت الواليات
ً
عن هــذه الخطوة واستنتجت إيــران نتيجة
لذلك أنها ستصبح دولــة منبوذة ُ
ومعاقبة
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ـمــا تـفـعـلــه ف ــي نـشــاطــاتـهــا
النووية ،يسهل أن تتشجع طهران في هذه
الحالة على إعادة النظر بحساباتها السابقة
وتفكر بضرورة أن تكتسب أسلحة نووية في
نهاية المطاف.

ةديرجلا
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دوليات

صاروخ بتوقيع إيراني يسقط قرب
مفاعل ديمونا اإلسرائيلي

سلة أخبار

ّ
تأجيل
من
ً
«حماس» تحذر ً
االنتخابات ولو يوما واحدا

صرح نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة «حماس»
خليل الحية بأن حركته لن
تقبل تأجيل حتى «ولو يوما
واحدا» االنتخابات التشريعية
الفلسطينية المقررة في 22
مايو المقبل ،وهي األولى
منذ  15عاما ،ألن ذلك
«سيدفع الشعب الفلسطيني
إلى المجهول» .ورأى الحية
الذي يترأس الئحة «حماس»
لالنتخابات ،أن التأجيل
ّ
ً
«سيول ّد إحباطا كبيرا
ّ
وسيعقد الوضع وسيكرس
ً
االنقسام والفرقة» ،مشددا
على أن حركته ستسعى لحل
ً
أي عقبة تظهر للمضي قدما
بالموعد المحدد .وكان تقرير
أشار إلى أن إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن ال تمانع
تأجيل االنتخابات.

معلومات متضاربة بشأن
حيثيات الحادث ...وتل أبيب
تحقق في فشل «حيتس»
تعزيزات عسكرية إسرائيلية بالجوالن المحتل أمس (أ ف ب)

انفجر صاروخ سوري في
صحراء النقب ،على مقربة
من مفاعل ديمونا النووي،
في واقعة وصفتها إسرائيل
بالطائشة ،وقالت إنها ردت
عليها بقصف نقاط دفاعية
قرب دمشق ،بينما اعتبرت
إيران أن ما حدث رسالة
تحذير لتل أبيب «بأن النقاط
الحساسة ليست محصنة» بعد
أيام من ضربة «منشأة نطنز».

غ ـ ـ ـ ــداة ادع ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـصـ ــدر م ـط ـلــع
ب ــ«ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس» اإليـ ــرانـ ــي ،في
تصريحات لـ«الجريدة» ،أن بالده
ت ـق ــف وراء ان ـف ـج ــار ض ـخ ــم وق ــع
داخ ــل معمل إســرائـيـلــي الختبار
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ وم ـح ــرك ــات ـه ــا ق ــرب
الحدود اللبنانية ،ردا على حادث
مفاعل نطنز النووي ،الذي اتهمت
ط ـه ــران إســرائ ـيــل بـتـنـفـيــذه ،ذكــر
الجيش اإلسرائيلي أن صاروخا
وصفه بالطائش مــن طــراز أرض
جو ،أطلق من سورية ،وسقط في
منطقة قرب مفاعل ديمونا النووي
في صحراء النقب.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
إنـ ــه ه ــاج ــم بـ ـط ــاري ــات ص ــواري ــخ
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ردا عـ ـل ــى س ـق ــوط
ص ــاروخ أرض جــو مــن طــراز «SA
 »5أطـلــق مــن داخ ــل ســوريــة ،وإن
ال ـصــاروخ ال ــذي كــان متجها إلى
مفاعل ديمونة سقط فــي منطقة
التجمعات البدوية بالنقب .وأفاد
مـتـحــدث بــاســم الـجـيــش بــأنــه «ال
توجد إصابات أو أضــرار نتيجة
ال ـضــربــة ال ـصــاروخ ـيــة ال ـســوريــة
الطائشة» ،مضيفا أن «الصاروخ
الطائش لم يصب مفاعل ديمونة
ول ـ ــم ي ـق ـت ــرب ح ـت ــى م ـ ـنـ ــه» ،فـيـمــا
تحدثت مصادر عن العثور على
شظايا للصاروخ في منطقة رمات
نيغيف وس ــط الـنـقــب وف ــي منزل
بمنطقة مــأهــولــة بــالـسـكــان قــرب
مدينة بئر سبع.
والحـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
اإلســرائ ـي ـلــي أن عملية اع ـتــراض

ً
لبنان حريص على االستقرار جنوبا

ً
رغم أن الجنوب اللبناني يبدو بعيدا عن جولة التصعيد
األخيرة بين إيران وإسرائيل ،تحدثت تقارير عن حالة تأهب
في صفوف قوات «اليونيفيل» الدولية ،وكذلك لدى «حزب الله»
ً
والجيش اللبناني تحسبا ألي مستجدات.
مــن ناحيته ،أكــد الــرئـيــس اللبناني ميشال ع ــون ،خالل
اسـتـقـبــالــه أم ــس قــائــد «الـيــونـيـفـيــل» ال ـج ـنــرال سـتـيـفــان دل
كول ،أهمية المحافظة على االستقرار واألمــن في المنطقة
ً
الحدودية مع إسرائيل جنوب البالد ،مجددا التزام بيروت
بالقرار .1701

الـ ـص ــاروخ ال ـس ــوري فـشـلــت ،وان
مـنـظــومــة «حـيـتــس» لــم تطلق أي
ص ـ ــاروخ العـ ـت ــراض ال ـه ــدف قبل
انفجاره في الجو وسقوطه.
وحـ ـس ــب الـ ـن ــاط ــق ال ـع ـس ـكــري
اإلسرائيلي أفيخاي أدرع ــي ،فإن
الـ ـص ــاروخ ال ــذي يـصــل م ــداه إلــى
مئات الكيلومترات لم يكن موجها،
بحيث إن الجهة التي أطلقته لم
تقصد أن يقع فــي المنطقة التي
سقط فيها.

ثغرات إسرائيلية
وفـ ـت ــح ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تحقيقا فــي واقـعــة ديمونا ،التي
جــاءت بعد ساعات من االنفجار
ال ـ ـغـ ــامـ ــض ب ـم ـخ ـت ـب ــر م ـح ــرك ــات
الصواريخ ،والذي أمكن تصويره
عـ ـب ــر كـ ــام ـ ـيـ ــرات ن ـص ـب ــت داخ ـ ــل
األراضي اللبنانية ،وعزز انتشاره
ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـنـطـقــة ال ـج ــوالن
ال ـم ـح ـت ـل ــة ال ـم ـت ــاخ ـم ــة ل ـل ـح ــدود
السورية.
وب ـ ـ ــرزت ث ـ ـغـ ــرات فـ ــي الـ ــروايـ ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـم ــا ج ـ ــرى ب ـشــأن
ال ـ ـصـ ــاروخ ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ــذي قطع
مسافة طويلة بلغت  400كلم ،وهي
التي تفصل بين دمشق ومنطقة
ديمونا.
وقبل إعالن الجيش اإلسرائيلي
أنه هاجم بطريات سورية ردا على
إط ــاق ال ـص ــاروخ ،ذك ــرت تقارير
عسكرية عبرية أن الصاروخ اطلق
ضـمــن مـجـمــوعــة م ــن ال ـصــواريــخ

ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ل ـ ـصـ ــد غـ ـ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة اس ـت ـه ــدف ــت م ـخ ــازن
أسلحة ونقاط تمركز للميليشيات
الـ ـم ــوالـ ـي ــة ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري»
اإليراني قرب دمشق.
وتسبب الصاروخ السوري في
إطالق صفارات اإلنذار في منطقة
أبــوقــري ـنــات ال ـقــري ـبــة م ــن مـفــاعــل
ديمونا ،ولم تطلق الصفارات في
مناطق أخــرى فــي منطقة النقب،
كما أن دوي انفجار قوي سمع في
بعض المناطق القريبة بمدينة
القدس المحتلة ،وهو ما يعني أن
االنفجار كان كبيرا.
وت ـ ــداول ع ــدد مــن رواد مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي م ـقــاطــع
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ،ق ـ ــال ـ ــوا إن ـ ـهـ ــا ل ـل ـه ـجــوم
الصاروخي ،وأظهر أحد المقاطع
المصورة مقذوفا جويا يطير في
ال ـس ـمــاء ،فـيـمــا أظ ـهــر مـقـطــع آخــر
انفجارا هائال ،وتسأل البعض عن
احتمال تخطيط طهران الستغالل
ال ـضــربــات ال ـجــويــة اإلســرائـيـلـيــة
على سورية كغطاء لشن الهجوم
باتجاه ديمونا انتقاما لتفجير
وح ــدة تــوزيــع الـكـهــربــاء بمنشأة
نطنز قبل  11يوما.
ووسط انسداد سياسي وقرب
ان ـت ـه ــاء م ـه ـلــة تـكـلـيــف بـنـيــامـيــن
نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة،
ه ــاج ــم زعـ ـي ــم حـ ـ ــزب «إس ــرائـ ـي ــل
بـيـتـنــا» ال ـقــومــي الـعـلـمــانــي وزيــر
الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان
ت ـعــامــل األجـ ـه ــزة ال ـحـكــومـيــة مع
ال ـحــادث ،قــائــا إن «الــوضــع الــذي

يطلق فيه ص ــاروخ بــرأس حربي
 200كيلوغرام على إسرائيل كان
يمكن أن ينتهي بشكل مختلف
تماما .نتنياهو ينام مستعدا فقط
لالنشغال بشؤونه الشخصية».
وعـ ـل ــق ع ـ ـ ــوزي روب ـ ـيـ ــن خـبـيــر
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـلــى
افتراض أن يكون صاروخ سوري
م ـضــاد ل ـل ـطــائــرات ت ـج ــاوز هــدفــه
وحـ ـل ــق ل ـم ـس ــاف ــة ط ــوي ـل ــة داخـ ــل
إسرائيل قائال إن هــذا «يتفق مع
خصائص» الصاروخ .SA5
وقــال لـ «روي ـتــرز» :من الصعب
جــدا تتبع مسار ص ــاروخ مضاد
للطائرات ضل طريقه وهبط في
موقع غير مقصود .وتــابــع :نظم
الدفاع الجوي اإلسرائيلية قادرة
نظريا على تنفيذ عملية اعتراض
كـهــذه بـقــدر جيد مــن االسـتـعــداد،
ل ـك ــن ذلـ ـ ــك ي ـم ـث ــل أقـ ـص ــى حـ ــدود
قدراتها.

تلميح وتهديد
وف ــي ط ـه ــران ،شـكـكــت وســائــل
إعالم إيرانية بالرواية اإلسرائيلية
بشأن حادثة ديمونا ووصفتها
بالمضحكة ،وقــالــت إن مــا جرى
قـ ـ ــرب مـ ـف ــاع ــل ديـ ـم ــون ــا «رس ــال ــة
إلسرائيل بأن مناطقها الحساسة
لـ ـيـ ـس ــت م ـ ـح ـ ـص ـ ـنـ ــة» ،وأض ـ ــاف ـ ــت
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،نـ ـق ــا عــن
مصادر ،أنه كان بإمكان الصاروخ
أن يتابع طريقه إلى المفاعل« ،لكن
ص ـنــاعــة ك ــارث ــة ل ـيــس م ـط ـلــوبــا»،

مبينة أن الـمـعـلــومــات المتوفرة
تفيد بأن الصاروخ من نوع «فاتح
 ،»110قـ ـ ــادر ع ـل ــى ح ـم ــل رؤوس
متفجرة ،وتشير المعلومات إلى
أن الصاروخ من نوع أرض ـ أرض
ولـ ـي ــس أرض ـ ج ـ ــو ،ك ـم ــا ذك ــرت
الرواية اإلسرائيلية.
وك ـ ــان ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «كـ ـيـ ـه ــان»
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـم ـت ـش ــددة وال ـم ـقــربــة
م ــن مـكـتــب ال ـمــرشــد األع ـل ــى علي
خامنئي نشرت السبت الماضي
م ـ ـقـ ــال رأي ل ـل ـم ـح ـل ــل اإلي ـ ــران ـ ــي
س ـ ـعـ ــدال ـ ـلـ ــه زرع ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ــدع ـ ــو إلـ ــى
اس ـت ـه ــداف م ـن ـشــأة دي ـمــونــا بعد
ضــربــة نـطـنــز ،مـسـتـشـهــدا بمبدأ
«الـ ـعـ ـي ــن ب ــال ـع ـي ــن» ال ـم ـن ـصــوص
عليه فــي الشريعتين اإلسالمية
واليهودية ،وكتب« :يجب اتخاذ
إج ـ ــراءات ضــد الـمـنـشــأة الـنــوويــة
في ديمونا ،ألنه ال يوجد عمل آخر
على نفس مستوى حادثة نطنز».
في هــذه األثـنــاء ،استغل نائب
ق ــائ ــد «ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس» اإلي ــران ــي
الـعـمـيــد مـحـمــد رض ــا ف ــاح زادة
مراسم تأبين أقيمت لسلفه اللواء
م ـح ـم ــد ح ـ ـج ـ ــازي ،الـ ـ ـ ــذي عـلـمــت
«ال ـجــريــدة» مــن مـصــدر مطلع أنه
قتل مسموما بمواد مشعة ربما
تعرض لها في سورية أو العراق،
لتهديد إسرائيل.
ومن دون أن يعلق على حادث
ديمونا ،قال زادة ،خالل المراسم
الـتــي أقـيـمــت فــي أصـفـهــان أمــس،
«إن ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي يـعــانــي
اليوم من مشاكل داخلية ،ويجب

عليه أن يعلم أن فصائل المقاومة
تتواجد قرب مراكزه في المنطقة
والعالم» ،مضيفا أنه «كما قال قائد
الثورة قبل عدة سنوات ،فإن الكيان
الصهيوني لن يكون موجودا في
المستقبل على الكرة األرضية».

خسائر سورية
من جهتها ،ذكرت وكالة األنباء
السورية ان «الدفاعات الجوية في
الجيش العربي السوري تصدت
ليل األرب ـعــاء ـ ـ الخميس لـعــدوان
إسرائيلي بالصواريخ في محيط
دمشق ،وأسقطت معظم الصواريخ
المعادية التي أطلقت مــن اتجاه
الجوالن المحتل».
وقتل ضابط برتبة مــازم من
القوات الحكومية ،وأصيب  ،3في
الـقـصــف اإلســرائ ـي ـلــي الـ ــذي طــال
قاعدة للدفاع الجوي في منطقة
الضمير ،التي تتواجد بها مقرات
وم ـس ـت ــودع ــات لــأسـلـحــة تــابـعــة
للميليشيات الموالية إليران شرق
العاصمة دمشق.
وتأتي تلك التطورات في وقت
تحرز المفاوضات غير المباشرة
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإيـ ــران،
بوساطة أوروبية في فيينا ،تقدما
بـطـيـئــا ب ــات ـج ــاه إحـ ـي ــاء االت ـف ــاق
الـنــووي ،رغــم معارضة إسرائيل،
وتخوف قــوى إقليمية من تأثير
الخطوة على المنطقة.
(عواصم  -وكاالت)

واشنطن منفتحة على رفع العقوبات عن قطاعات اقتصادية أساسية
أفــاد مسؤول أميركي رفيع بأن بــاده أطلعت إيران
على تفاصيل بشأن العقوبات التي هي على استعداد
لرفعها في إطار العودة المحتملة إلى االتفاق النووي
ال ــذي سـبــق أن انـسـحــب مـنــه الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد
ترامب.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول األم ـي ــرك ــي ح ــول ال ـج ــول ــة الـثــانـيــة
مــن الـمـحــادثــات غير المباشرة الـتــي يقودها االتـحــاد
األوروبي بين طهران وواشنطن في فيينا« :هذه المرة
دخلنا في تفاصيل أكثر» ،مضيفا« :قدمنا إلى طهران

عــددا مــن األمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي نعتقد
أننا سنحتاج إلــى رفعها من أجــل العودة إلــى السكة،
والـعـقــوبــات الـتــي نعتقد أنـنــا لــن نـحـتــاج إل ــى رفعها.
أعطيناهم أمثلة كثيرة».
ولم يؤكد المسؤول أو ينفي المعلومات التي أوردتها
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ،وف ـي ـهــا أن الــوفــد
األميركي أبدى استعدادا لرفع عقوبات اتخذتها إدارة
تــرامــب ضــد القطاعين النفطي والـمــالــي ،على أســاس
اتهامات باإلرهاب موجهة إلى إيران ،وكان مسؤول أبلغ

الصحيفة انفتاح بايدن على رفع العقوبات عن البنك
المركزي وشركات النفط وشركات اقتصادية أساسية.
لكن المسؤول لفت إلى أن الواليات المتحدة تطرقت
إلى فئة ثالثة وصفتها بأنها «حاالت صعبة» .وأوضح
الـمـصــدر نـفـســه« :ال ت ــزال ه ـنــاك خ ــاف ــات ،وف ــي بعض
الـحــاالت خــافــات مهمة ج ــدا» ،متابعا« :نحن أبعد ما
نكون عن إتمام هذه المفاوضات ،والنتيجة ال تزال غير
مؤكدة ،حققنا بعض التقدم ونحن منفتحون على أنواع
مختلفة من آليات التسلسل التي تتوافق مع مصلحتنا».

هلُ تراجعت روسيا في أوكرانيا؟

ً ً
موسكو تعلن بدء سحب الحشود من الحدود ...وكييف تستعجل تحركا غربيا

أعلنت روسيا ،أمس ،أنها ستبدأ سحب
قــواتـهــا المحتشدة بــالـقــرب مــن أوكــرانـيــا
وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو،
اليوم ،مؤكدة انتهاء مناوراتها التي نشرت
خاللها حـشـ ًـدا عسكريا ضخما أث ــار قلق
الغرب وكييف.
وفي كلمة ألقاها خالل التدريبات ،قال
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ،إن
«القوات أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع
الموثوق عن البالد .لذلك قررت إنهاء أنشطة
التدقيق في المقاطعات العسكرية الجنوبية
والغربية» المتاخمة ألوكرانيا.
ووجه شويغو قوات الجيش بأن تكون
مستعدة للرد فورا على أي تطورات سلبية
ف ــي مـنــاطــق إج ـ ــراء مـ ـن ــاورات Defender
 Europeالـ ـت ــي س ـي ـن ـفــذهــا ح ـل ــف ش ـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي (ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) فـ ــي م ــاي ــو ويــون ـيــو
القادمين ،وتعد أكبر مناورات لحلف شمال
األطلسي منذ الحرب الباردة.
وأجـ ـ ـ ــرت روس ـ ـيـ ــا ت ــدريـ ـب ــات عـسـكــريــة
ضخمة امس في إطار استعراض القوة على

الحدود الجنوبية ألوكرانيا .وقالت وكالة
«إنترفاكس» الروسية لألنباء ،إن التدريبات
سـتـجــري بـمـشــاركــة أكـثــر مــن عـشــرة آالف
جندي ،وما يزيد على  40سفينة حربية.
وقبيل انـطــاق الـتــدريـبــات ،أف ــاد موقع
ّ
المتخصص بتعقب سير
Flight Radar
استراتيجية
تجسس
طائرة
الطائرات ،بأن
ّ
أميركية مــن ط ــراز  ،Global Hawkنفذت
تحليقات استطالعية فوق المياه الدولية
القريبة من شبه جزيرة القرم ،على ارتفاع
 16كلم تقريباّ .
إل ــى ذلـ ــك ،ح ــضــت أوك ــران ـي ــا حـلـفــاء هــا
فــي الـغــرب على إب ــداء استعدادهم لفرض
عقوبات جديدة على روسيا لمنع الكرملين
مــن الـلـجــوء للمزيد مــن ال ـقــوة العسكرية
م ـع ـهــا ،ف ــي وق ــت بـ ــدأت روس ـي ــا تــدري ـبــات
عـسـكــريــة ضـخـمــة ف ــي ال ـق ــرم أمـ ــس ،تحت
إش ـ ــراف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع س ـيــرغــي شــويـغــو
فــي إط ــار اسـتـعــراض ال ـقــوة عـلــى الـحــدود
الجنوبية ألوكرانيا مما أثار قلقا كبيرا في
كييف والغرب.

وقال وزير الخارجية األوكراني دميترو
كــولـيـبــا ،إن ب ــاده لـيــس لــديـهــا معلومات
ج ــدي ــدة تـشـيــر إل ــى أن الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين قرر القيام بعمل عسكري
جديد ،لكن من المهم أن يتحرك الغرب اآلن
ً
للحيلولة دون حدوث ذلك ،مضيفا أن «رد
ّ
الموحد من الغرب شديد األهمية اآلن
الفعل
لمنع بوتين من اتخاذ ذلك القرار».
وتبادلت كييف وموسكو اللوم بسبب
انهيار اتفاق لوقف النار في دونباس شرق
البالد حيث تقاتل القوات األوكرانية قوات
انفصالية تدعمها روسيا في نــزاع تقول
كييف إنه أودى بحياة  14ألفا منذ .2014
ّ
وفي موسكو ،أكد الناطق باسم الكرملين
دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف أن ال ــرئ ـي ــس بــوتـيــن
عـلــى عـلــم بــدعــوة مــن الــرئـيــس األوك ــران ــي
فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع لبحث
األزمة« ،إذا رأى الرئيس ذلك ضروريا سيرد
بنفسه».
وفي سياق متصل ،غادر ،أمس ،السفير
األميركي في روسيا جون سوليفان على

متن رحـلــة جــويــة متوجهة إل ــى لـنــدن في
طريقه إلى واشنطن.
وف ــي  16أب ــري ــل ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ــروس ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،إن يـ ــوري
أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ،أوصى
سوليفان خــال اللقاء معه ،بالتوجه إلى
واشنطن إلجراء مشاورات.
في غضون ذلك ،أعلن األمين العام لحلف
شمال األطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ
أمــس ،أن قــادة الحلف سيعقدون قمة في
 14يــون ـيــو بـمـقــر الـمـنـظـمــة ف ــي بــروكـســل
يبحثون خاللها سبل تعزيز استراتيجية
المنظمة فــي وجــه تـحــديــات كـبــرى بينها
«أنشطة روسيا العدائية والخطر اإلرهابي
والـهـجـمــات اإللـكـتــرونـيــة وتــأث ـيــر التغير
المناخي على األمن وصعود نفوذ الصين،
كـمــا انـهــا ستشكل فــرصــة فــريــدة لتعزيز
الـحـلــف الـ ــذي يـجـســد ال ــراب ــط ال ــدائ ــم بين
أوروبا وأميركا الشمالية».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

واشنطن تنفي تمويل
حملة الرئيس التونسي

نفت الواليات المتحدة،
مساء أمس األول ،تمويل
الحملة االنتخابية للرئيس
التونسي قيس ّ
سعيد عام
ً
 ،2019ردا على اتهامات
أصدرها النائب البرلماني
المثير للجدل راشد الخياري.
وقالت السفارة األميركية
عبر «تويتر» بالعربية ،إن
«حكومة الواليات المتحدة
لم تقدم أي تمويل كان لدعم
حملة الرئيس قيس سعيد
االنتخابية» .وأضافت السفارة
أن واشنطن «تؤكد في هذا
الصدد على احترامها الكامل
لنزاهة الديمقراطية التونسية
واستقالليتها» .وفتح القضاء
العسكري التونسي تحقيقا
إثر تصريحات النائب،
وأشار الخياري إلى أنه جرى
استدعاؤه «كمتهم ال كشاهد».

الجزائر :سجن باحث اتهم
بـ «االستهزاء باإلسالم»

ُحكم على الباحث الجزائري
في الشؤون اإلسالمية
سعيد جاب الخير ،بالسجن
ثالث سنوات إلدانته بتهمة
«االستهزاء باإلسالم».
وقال مؤمن شادي محامي
جاب الخير في تصريحات
أمسُ :
«حكم عليه بالسجن
ً
 3سنوات» ،مبديا صدمته
أمام شدة العقوبة .ورفع
أكاديمي آخر يدعمه سبعة
محامين دعوى ضد الباحث
جاب الخير البالغ من العمر
 53عاما بتهمة «االستهزاء
بالمعلوم من الدين وبشعائر
اإلسالم».

جماعة مسلحة تسيطر
على مقاطعة إثيوبية

جندي أوكراني قرب الحدود في دونيتسك

(رويترز)

ذكرت اللجنة اإلثيوبية
لحقوق اإلنسان التي عينتها
الدولة ،مساء أمس األول،
أن جماعة مسلحة سيطرت
على مقاطعة بإقليم بني
شنقول في شمال شرق
إثيوبيا .وأضافت اللجنة،
أنها تلقت تقارير عن أن
مقاطعة سيدال في منطقة
كماشي بإقليم بني شنقول
قمز «تحت سيطرة شبه تامة
لجماعة مسلحة منذ 19
أبريل الجاري» .وأفادت بأن
المقاطعة يقطنها حوالي
 25ألفا.

٢١
ّ
بايدن يلوح بورقة «إبادة األرمن» في وجه إردوغان
ةديرجلا
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أنقرة تتبلغ إبعادها من  F35بعد إعالنها مفاوضات لشراء دفعة جديدة من S400

دوليات
سلة أخبار
ألمانيا تسعى لشراء
«سبوتنيك في»

تدرس أملانيا إمكانية شراء 30
مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك
في» الروسي املضاد لفيروس
«كورونا» ،رغم أنه لم يحصل
بعد على الضوء األخضر من
السلطات الصحية األوروبية.
وأفاد رئيس منطقة ساكسونيا،
ميكايل كريتشمير ،املحافظ
املتحدر من أملانيا الشرقية
سابقا «ندعو بشدة من أجل
آلية ترخيص سريعة بحلول
شهر مايو» ،بعدما تباحث مع
وزير الصحة الروسي ميخائيل
موراشكو حول شراء  30مليون
جرعة من اللقاح بني يونيو
وأغسطس.

دول تعرض على إندونيسيا
المساعدة بالبحث عن الغواصة

جنود أتراك في باحة ضريح اتاتورك أمس األول (أ ف ب )

نقلت وسائل إعالم أميركية
عن مسؤولين في إدارة الرئيس
جو بايدن نيته تصنيف مجازر
األرمن كـ "إبادة جماعية"،
في خطاب مقرر غدا ،وهو ما
سيفاقم ،في حال لم يتراجع
عنه بايدن في اللحظة األخيرة،
التوتر بين البلدين.

يريفان تصف
القرار المرتقب بأنه
«منارة أخالقية»
وأنقرة تعتبره
بال فائدة

في خطوة قد تدخل العالقات
بـيــن إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن
والــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
إردوغان في نفق مظلم ،يستعد
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي لــاع ـتــراف
بالمجازر التي طالت  1.5مليون
أرم ـنــي خ ــال ال ـحــرب العالمية
األولـ ــى عـلــى يــد اإلم ـبــراطــوريــة
الـعـثـمــانـيــة ،بــاعـتـبــارهــا "إب ــادة
جماعية" ،حسبما أفادت وسائل
إعالم أميركية عدة.
وجــاء ت التقارير اإلعالمية،
ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ت ـســري ـبــات
من مسؤولين في اإلدارة ،بعد
ســاعــات مــن إع ــان تــركـيــا أنها
ت ـ ـفـ ــاوض ل ـ ـشـ ــراء دفـ ـع ــة ثــان ـيــة
ج ــدي ــدة م ــن أن ـظ ـم ــة ص ــواري ــخ
" "S400م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي،
وعـقــب إبــاغـهــا مــن قـبــل وزارة
الــدفــاع األميركية (البنتاغون)
بإخراجها رسميا مــن برنامج
إنتاج مقاتالت .F35
وذكــرت صحيفتا "نيويورك
تايمز" و"وول ستريت جورنال"
ووكالة "أسوشيتد برس" أنه من
المقرر أن يعلن بايدن تصنيف
الـمـجــازر "إب ــادة جماعية" غــدا،
في الذكرى الـ 106لعمليات القتل
الجماعي التي بدأت عام ،1915
ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــاتـ ــل روس ـ ـيـ ــا
القيصرية خالل الحرب العالمية

األولى في منطقة أرمينيا اآلن.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،س ـي ـكــون
بايدن أول رئيس أميركي يصف
ال ـم ـج ــازر بــأن ـهــا إبـ ـ ــادة ،وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وجـ ــود عــواقــب
قــانــونـيــة لـهــذا التصنيف فإنه
س ـي ـغ ـضــب أن ـ ـقـ ــرة الـ ـت ــي تـصــر
على عــدم وجــود إب ــادة ،رغــم أن
عشرات الــدول األخــرى وبينها
ف ــرنـ ـس ــا وروسـ ـ ـي ـ ــا ت ـب ـن ــت ه ــذا
التصنيف.
وأف ـ ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر ع ـل ــى درايـ ـ ــة
باألمر" :ما فهمته هو أنه اتخذ
القرار وسيستخدم عبارة إبادة
جماعية في بيانه يوم السبت"،
لكن مصادر حذرت من أن بايدن
ق ــد ي ـقــرر ف ــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة
عدم استخدام هذا التعبير ،في
ضوء أهمية العالقات الثنائية
مع تركيا.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـق ـ ــة بـ ــاسـ ــم
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ج ـيــن ســاكــي،
للصحافيين ،إن "البيت األبيض
س ـي ـكــون ل ــدي ــه ال ـمــزيــد لـيـقــولــه
حــول هــذه القضية يــوم السبت
على األرجح".
وك ـ ــان أك ـث ــر م ــن  100عضو
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ،ع ـلــى رأس ـهــم
آدم شيف ،الرئيس الديمقراطي
للجنة االستخبارات في مجلس
النواب ،بعثوا برسالة الى بايدن
ي ـح ـضــونــه ف ـي ـهــا ع ـل ــى ال ــوف ــاء

بـت ـع ـهــده ب ــاالع ـت ــراف ب ــاإلب ــادة
خالل حملته االنتخابية .وسبق
أن اع ـتــرف الـكــونـغــرس رسميا
ب ــالـ ـمـ ـج ــازر عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا إبـ ـ ــادة
جماعية في ديسمبر  2019في
تصويت رمزي.
وقــالــت الــرســالــة" :عـلــى مدى
عقود بينما يعترف القادة في
جميع أنحاء العالم بأول إبادة
ج ـمــاع ـيــة ف ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن
حافظ رئيس الواليات المتحدة
على صمته" ،مضيفة" :سيدي
الرئيس ،كما قلت العام الماضي
في بيانك الصادر في  24أبريل
إن الصمت هو تواطؤ .والصمت
الـ ـمـ ـخ ــزي ل ـح ـك ــوم ــة الـ ــواليـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـ ـش ـ ــأن ال ـح ـق ـي ـق ــة
الـتــاريـخـيــة ل ــإب ــادة الجماعية
لألرمن استمر مدة طويلة جدا
ويجب أن ينتهي".
وس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس
ال ــراح ــل رون ــال ــد ري ـغ ــان ،بشكل
ســريــع ،إل ــى اإلبـ ــادة الجماعية
لــأرمــن ،فــي بـيــان مـكـتــوب عــام
.1981

إي ـف ــازي ــان ،اعـتـبــر ان "الـخـطــوة
االم ـيــرك ـيــة ف ــي ح ــال حصولها
ستكون منارة أخالقية للعديد
م ــن ال ـب ـل ــدان" ،مـتــابـعــا" :هـ ــذا ال
يتعلق بأرمينيا وتركيا ،وانما
يـتـعـلــق بــال ـتــزام ـنــا بــاالع ـتــراف
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلب ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الماضي والحاضر والمستقبل
وإدانتها".
وب ـ ـعـ ــد أن وافـ ـ ـ ــق ال ـب ــرل ـم ــان
الهولندي على اقتراح في فبراير
يحض الحكومة على االعتراف
بـ ــاإلبـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة ل ــأرم ــن،
اعتبرت تركيا أن هذه الخطوة
"تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ
باالستناد الى دوافع سياسية".
واسـتـبــاقــا السـتـغــال بايدن
خطاب غــدا لالعتراف باإلبادة
الجماعية ،قال وزير الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو،
ف ــي مـقــابـلــة ه ــذا األسـ ـب ــوع ،إن
"ال ـب ـي ــان ــات م ــن دون ال ـتــزامــات
قانونية لن يكون لها أي فائدة،
لكنها ستضر بالعالقات ،وإذا
كانت الواليات المتحدة تريد أن
تجعل العالقات أكثر سوءا فإن
هذا القرار يعود لهم".

ورفضت السفارتان األرمينية
والتركية فــي الكويت التعليق
ب ـعــد ط ـلــب م ــن "الـ ـج ــري ــدة" ،إال
أن وزي ــر خــارجـيــة أرمـيـنـيــا آرا

F35

ردود أفعال

ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وب ـعــد
س ــاع ــات ع ـل ــى تـ ـح ــدي أن ـق ــرة

للرئيس األميركي ،بإعالنها
أن ـ ـهـ ــا تـ ـن ــاق ــش ش ـ ـ ـ ــراء دف ـع ــة
جــديــدة مــن أنـظـمــة صــواريــخ
" "S400مع الجانب الروسي،
أ عـ ـ ـل ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون)
أن بـ ـ ـ ـ ــاده أخ ـ ـ ـطـ ـ ــرت ت ــرك ـي ــا
بإخراجها رسميا من برنامج
إنتاج مقاتالت .F35
ونقلت وكــالــة "األنــاضــول"
الرسمية لألنباء عن المسؤول،
الــذي فضل عدم كشف اسمه،
أن "اإلخـطــار يشير إلــى فسخ
م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ال ـم ـش ـتــركــة
المفتوحة لتوقيع المشاركين
بالبرنامج فــي  ،2006والتي
وق ـع ــت عـلـيـهــا تــرك ـيــا ف ــي 26
يناير  ،2007وعدم ضم تركيا
إلى مذكرة التفاهم الجديدة".
وقــال المسؤول إن "مذكرة
 2006تم تحديثها مع الشركاء
الثمانية المتبقين ،و لــم يتم
ضـ ـ ــم م ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن جـ ـ ـ ــدد إلـ ــى
البرنامج".
تجدر اإلشارة إلى أن تركيا
إحـ ــدى ال ـ ــدول ال ـم ـشــاركــة في
م ـ ـشـ ــروع ت ـص ـن ـيــع ال ـم ـقــات ـلــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــورة ،ودف ـ ـ ـعـ ـ ــت ن ـحــو
 900م ـل ـيــون دوالر ف ــي إط ــار
المشروع.
وإلــى جانب تركيا ،تتكون
الدول المشاركة في البرنامج

مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
والمملكة المتحدة وإيطاليا
وهولندا وأستراليا والدنمارك
وكندا والنرويج.
و ف ــي يــو لـيــو  ،2019علقت
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ش ــراك ــة
تــركـيــا فــي ال ـم ـشــروع ،بسبب
ت ـس ـل ـم ـه ــا م ـن ـظ ــوم ــة الـ ــدفـ ــاع
الصاروخي الروسية .S400
وقـ ـ ــررت تــرك ـيــا ف ــي ،2017
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــو مـ ـ ــة S400
الصاروخية من روسيا ،بعد
تعثر جـهــودهــا الـمـطــولــة في
ش ــراء أنـظـمــة الــدفــاع الجوية
"بـ ـ ــاتـ ـ ــريـ ـ ــوت" مـ ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،حـ ـس ــب ال ـم ـص ــدر
نفسه.
وم ـس ــاء أم ــس األول ،أعـلــن
وزير الخارجية التركي مولود
ج ـ ــاوي ـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو أن ب ـ ــاده
ت ـنــاقــش ش ـ ــراء دف ـع ــة جــديــدة
مــن أنظمة  S400مــع الجانب
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،مـ ـنـ ـتـ ـق ــدا م ــوق ــف
الواليات المتحدة من صفقة
 ،S400وبين أن أنقرة بحاجة
إلى هذه األنظمة الصاروخية،
والواليات المتحدة إذا أرادت
أن تشتري تركيا أسلحة منها
فــاأل مــر يستحق أن تعرضها
ب ــأسـ ـع ــار م ـع ـق ــول ــة وشـ ـ ــروط
أفضل.
(أنقرة ،واشنطن  -وكاالت)

الصين تهدد أستراليا بعد إلغائها
ً
اتفاقا ضمن «الحزام والطريق»
• «القوة الناعمة» الصينية تتراجع في أوروبا
• هجوم جديد على سفير بكين في كويتا
على وقع تفاقم النزاع على السيادة
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
بين الصين وجيرانها ،وارتفاع منسوب
التوتر بعالقتها مع الواليات المتحدة
وحـلـفــائـهــاّ ،
ردت الـصـيــن بـعـنــف على
إعالن الحكومة األسترالية إنهاء اتفاق
ّ
وقعته واليــة فكتوريا لالنضمام إلى
م ـب ــادرة "ال ـح ــزم وال ـطــريــق" الصينية،
ً
ّ
معتبرة أن هذه الخطوة تشكل "مساسا
ً
خ ـط ـيــرا" بــالـعــاقــات الـثـنــائـيــة والـثـقــة
المتبادلة ،مؤكدة أنها "تحتفظ بالحق
ف ــي اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات إض ــاف ـي ــة ب ـهــذا
الصدد".
واتهم المتحدث باسم "الخارجية"
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وان ـ ــغ وي ـن ـب ـيــن ،الـحـكــومــة
األسترالية بأنها "وضعت بشكل غير
ع ـقــانــي فـيـتــو ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـت ـع ــاون،
ً
وتـ ــدخ ـ ـلـ ــت تـ ـعـ ـسـ ـفـ ـي ــا فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
والمبادالت الطبيعية".
األسترالية،
الخارجية
وقررت وزيرة
ّ
ماريز باين ،إلغاء النصوص الموقعة
ً
في  2018و ،2019معتبرة أنها تتعارض
مع السياسة الخارجية لكانبيرا.
ّ
لكن وزير الدفاع ،بيتر داتون ،رأى أن
كانبيرا "قلقة" من عقد حكومات محلية
اتفاقات من هذا النوع مع بكين "ألنها
ً
تستخدم ألغ ــراض دعــائـيــة" ،موضحا
أن مشكلة الحكومة ليست مع الشعب
الصيني ،بل في "قيم أو رؤيــة الحزب
الشيوعي".
ف ــي أوج ال ـخ ــاف م ــع ب ـك ـيــن ،تبنت
كانبيرا العام الماضي قوانين جديدة

إلل ـغــاء أي ات ـفــاق يـبــرمــه ممثلو واليــة
أسترالية ودول أخرى ،وتعتبر أنه يهدد
المصلحة الوطنية.
وب ــدأت الـعــاقــات الثنائية تتراجع
في  ،2018عندما استبعدت أستراليا
مجموعة االتصاالت الصينية العمالقة
ه ـ ـ ـ ــواوي مـ ــن بـ ـن ــاء ش ـب ـك ـت ـهــا لـلـجـيــل
الخامس ( 5جي) باسم األمن القومي.
وتفاقم التوتر عندما دعا رئيس الوزراء
سكوت موريسون العام الماضي إلى
إج ــراء تحقيق دول ــي فــي مـصــدر وبــاء
كــورونــا ،الــذي ظهر في الصين أواخــر
.2019
وفرضت بكين سلسلة من اإلجراءات
االق ـت ـص ــادي ــة االن ـت ـقــام ـيــة ف ــي األش ـهــر
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ض ـ ــد عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـم ـن ـت ـج ــات
األسترالية ،بما في ذلك الشعير ولحوم
األبقار والنبيذ.

استهداف السفير
وف ــي بــاك ـس ـتــان ،اس ـت ـهــدفــت حــركــة
طـ ــال ـ ـبـ ــان ،الـ ـت ــي تـ ـتـ ـش ــارك مـ ــع س ـكــان
ب ـلــوش ـس ـتــان اس ـت ـيــاء هــم م ــن م ـشــروع
الممر االقتصادي الصيني ،الذي يعد
ً
ً
جــزء ا أساسيا من "الـحــزام والطريق"،
مقر إقامة السفير الصيني نونغ رونغ
بـفـنــدق "س ـيــري ـنــا" ال ـفــاخــر ف ــي مــديـنــة
كويتا عاصمة اإلقليم ،مما أسفر مقتل
 4أشخاص على األقل وجرح  12آخرين
بانفجار قنبلة.
ودانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـي ـ ــن ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وظـ ـف ــت

اس ـت ـث ـمــارات كـبـيــرة ف ــي بــاكـسـتــان في
إطار مبادرة
"الـ ـ ـح ـ ــزم وال ـ ـطـ ــريـ ــق" ،ال ـم ـس ـت ـهــدف
بشكل منتظم من الجماعات المسلحة
والحركات شبه القومية ،بشدة الهجوم،
مؤكدة أنه "عمل إرهابي".
ووصف وزير الداخلية الباكستاني
شيخ رشيد أحمد العملية ،التي تبنتها
ً
"طــالـبــان" الحـقــا ،بأنها "عـمــل إرهــابــي
ً
ً
اسـ ـتـ ـه ــدف وفـ ـ ـ ــدا ص ـي ـن ـي ــا مـ ــن أرب ـع ــة
أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل
فــي الـفـنــدق ،لكنهم كــانــوا فــي اجتماع
خارجه عند وقوع االنفجار".
وانتشرت لقطات مصورة لالنفجار
على مواقع التواصل ،وأظهرت اندالع
ح ــري ــق ف ــي أعـ ـق ــاب االن ـف ـج ــار بـســاحــة
انتظار السيارات بالفندق.

الممر االقتصادي
ورغم غناها بالموارد الطبيعية من
غــاز وم ـعــادن ،يعم الفقر بلوشستان،
ّ
وهــو ما شكل مصدر غضب لسكانها
الذين يشكون من عدم حصولهم على
حصة عادلة من ثرواتهمّ .
وم ــا زاد اسـتـيــاء هــم تــدفــق األم ــوال
لـلـمـنـطـقــة ع ـب ــر الـ ـج ــزء األسـ ــاسـ ــي مــن
م ـ ـشـ ــروع "ال ـ ـح ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق" ،الـ ــذي
ي ـع ـت ـب ــرون أنـ ــه ل ــم ي ـ ـ ّ
ـدر ع ـل ـي ـهــم س ــوى
القليل في حين ذهبت معظم الوظائف
الجديدة للغرباء.
ً
وفي  ،2019اقتحم مسلحون فندقا

صينيون أمــام لوحة تظهر الزعيم الشيوعي الصيني الراحل ماوتسي تونغ خالل معرض في ساحة
تيانامين بذكرى  100عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني (رويترز)
ّ
ً
فــاخــرا آخ ــر يـطــل عـلــى م ـشــروع ميناء
ً
غ ـ ـ ـ ــوادار ،ال ـ ــذي ي ـم ـنــح ال ـص ـيــن م ـن ـفــذا
ً
استراتيجيا لبحر ا لـعــرب ،مما أسفر
ع ــن م ـق ـتــل  .8وفـ ــي ي ــون ـي ــو اس ـت ـهــدف
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ــردون الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوش ال ـ ـبـ ــورصـ ــة
ً
الباكستانية المملوكة جزئيا لشركات
ص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة .وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن "جـ ـ ـي ـ ــش تـ ـح ــري ــر
بلوشستان" مسؤوليته عن جميع هذه
الهجمات.
ويــريــد الـمـتـشــددون االسـتـقــال عن
ب ـق ـيــة أنـ ـح ــاء ب ــاك ـس ـت ــان وي ـع ــارض ــون
مـشــرو عــات البنية التحتية الصينية
ً
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا خـ ـط ــة ال ـم ـمــر
االق ـت ـص ــادي الـبــاكـسـتــانــي الـمـقـتــرحــة
وقـيـمـتـهــا  60مـلـيــار دوالر ،وال ـهــادفــة
لمنح بكين الوصول إلى األســواق في
الشرق األوسط وأوروبا وإفريقيا عبر
أقصر طريق بري وبحري.

القوة الناعمة
إلى ذلك ،خلص تقرير ّ
موسع نشره
المعهد ا لـهــو لـنــدي للعالقات الدولية
ً
(كـلـيـنـغــدايــل) وأعـ ــده نـحــو  17مـعـهــدا
ً
ً
ب ـح ـث ـيــا أوروبـ ـ ـي ـ ــا ،أن الـ ـق ــوة الـنــاعـمــة

الصينية في أوروبــا التي ُت َّ
عرف على
أن ـه ــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر م ــن خــال
الجذب أو اإلقناع ،تتراجع.
واعـ ـتـ ـم ــد ت ـق ــري ــر "الـ ـ ـق ـ ــوة ال ـنــاع ـمــة
ً
الـصـيـنـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا ت ــواج ــه أوق ــات ــا
عـصـيـبــة" ،ال ــذي يـقــع فــي  117صفحة،
عـ ـل ــى تـ ـحـ ـلـ ـي ــات م ـن ـف ـص ـل ــة ت ـن ــاول ــت
التأثير الصيني في  17دولة أوروبية
ومؤسسات االتحاد األوروب ــيّ ،
وقسم
هذه الدول إلى  4مجموعات:
• األول ـ ـ ــى ،ت ـضــم ال ـن ـم ـســا وال ـم ـجــر
وبــولـنــدا والـبــرتـغــال وسلوفاكيا ،ولم
تضطر الصين فيها إلى إظهار قوتها
الناعمة بنشاط ،ويرجع ذلك في الغالب
إلــى عــدم اهتمام ال ــرأي الـعــام فــي هذه
البلدان بها.
ّ
وتضم إيطاليا واليونان
• الثانية،
تستخدم الصين نهج القوة الناعمة،
بهدف وقف تدهور صورتها واحتواء
الضرر.
• المجموعة الثالثة ،وتضم ألمانيا
والتفيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا
والمملكة المتحدة ،وأطلق عليها اسم
"مـجـمــوعــة اليقظة ال ـم ـتــزايــدة" ،والـتــي
ظهر فيها بوضوح أن بكين أصبحت

ً
أقل تفضيل في هذه الدول وتكافح من
أجل تحسين أوضاعها.
•المجموعة الرابعة ،وتضم تشيكيا
والــدن ـمــارك وفــرنـســا وال ـســويــد ،حيث
القوة الناعمة للصين بحالة سقوط حر.
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن مــؤسـســات
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـت ـب ــع االت ـ ـجـ ــاه
الموصوف فــي المجموعة الثالثة أي
"اليقظة الـمـتــزايــدة" ،حيث تــم التأكيد
ب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد ع ـلــى ال ـم ـخــاطــر ال ـتــي
تشكلها ا لـطـمــو حــات الجيوسياسية
للصين.
ويـعــزو التقرير هــذا الـتــراجــع لعدة
عــوامــل ،منها تــداعـيــات وب ــاء كــورونــا
وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ا ّل ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ال ـص ـيــن،
ً
خـصــوصــا مـلــفــي شينجيانغ وهــونــغ
كونغ ،وكذلك تأثير تنافسها المتزايد
ً
مع الواليات المتحدة ،الفتا إلى أن هذه
الـعــوامــل أكـثــر جــوهــريــة مــن الـمـصــادر
التقليدية للقوة الناعمة ،وهو ما دفع
بـكـيــن إل ــى اع ـت ـمــاد رس ــائ ــل استباقية
على نحو متزايد في أوروبا ،بل وحتى
عــدوانـيــة بما فــي ذلــك مــن خــال فرض
العقوبات.
(بكين ،إسالم آباد  -وكاالت)

عرضت روسيا والواليات املتحدة
وأملانيا وفرنسا والهند وتركيا
وأستراليا املساعدة في البحث عن
الغواصة املفقودة التابعة للبحرية
اإلندونيسية ،التي اختفت أمس
األول ،وعلى متنها  53شخصًا
من جنود البحرية مقابل شواطئ
بالي.
وأرسلت سنغافورة أيضًا سفينة
إنقاذ للمساعدة .وقال رئيس
أركان البحرية يودو مارغونو،
أمس ،إن البحارة على منت
الغواصة املفقودة لديهم أوكسجني
يكفي حتى السبت.
وأدلى مارغونو بهذ هالتصريحات
في املؤتمر املشترك مع رئيس
أركان الجيش اإلندونيسي ووزير
الدفاع برابوو سوبيانتو في
بالي ،بعد فقد الغواصة التي
يبلغ عمرها  44عاما أثناء القيام
بتدريبات شمالي الجزيرة.

حاملة أميركية لتأمين
االنسحاب من أفغانستان

أكد مسؤول أميركي ،ان قادة
عسكريني أميركيني بارزين
يسعون للحصول على موافقة
من وزارة الدفاع (البنتاغون)
على إرسال حاملة طائرات قرب
أفغانستان التي ال سواحل لها،
للمساعدة في حماية القوات
األميركية خالل االنسحاب من
هناك في األشهر املقبلة.
وكان الرئيس جو بايدن أعلن
األسبوع املاضي ان الواليات
املتحدة ستسحب 2500
جندي وهي قواتها الباقية في
أفغانستان ،لتكمل هذا االنسحاب
قبل  11سبتمبر ،وهي الذكرى
العشرون لهجمات شنها
تنظيم «القاعدة» على واشنطن
ونيويورك ،وتسببت في خوضها
أطول حرب في تاريخها.
ويستعني الجيش األميركي عادة
بحامالت طائرات أو سفن حربية
أخرى أثناء املهام الحساسة مثل
سحب القوات .وتوجد حاملة
الطائرات «دوايت أيزنهاور» حاليا
في منطقة الشرق األوسط.
وقال املسؤول األميركي ،الذي
طلب عدم نشر اسمه ،إن وزير
الدفاع لويد أوسنت لم يوافق بعد
على الطلب ،لكن من املتوقع أن
يبت فيه في األيام املقبلة.
إلى ذلك ،يعقد وزراء خارجية
أفغانستان وباكستان وتركيا
محادثات في إسطنبول اليوم،
عقب تأجيل مؤتمر سالم بشأن
أفغانستان ،الذي كان ّ
مقررًا غدًا،
بعدما قالت حركة «طالبان» إنها
لن تشارك.

الهند 315 :ألف إصابة
بـ «كورونا» في يوم واحد

سجلت الهند أعلى حصيلة
إصابات يومية بفيروس كورونا
على اإلطالق على مستوى العالم
خالل الساعات الـ 24املاضية.
وذكرت وزارة الصحة ،أمس ،أنه
تم تسجيل  314ألفا و 835حالة،
لتالمس الحصيلة اإلجمالية
عتبة الـ 16مليون حالة.
كما أفادت بوفاة  2104أشخاص
خالل الساعات الـ 24املاضية،
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو
 185ألف حالة.
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خيطان والكويت في افتتاح الجولة  12لـ «الممتاز» اليوم

ً
العربي وكاظمة في مواجهة الشباب والساحل غدا
حازم ماهر

يقص فريقا خيطان والكويت
شريط افتتاح الجولة الثانية
عشرة لدوري  stcالممتاز،
بالمباراة التي ستجمعهما
اليوم ،في حين يلتقي غدا
العربي مع الشباب ،والساحل
مع كاظمة.

تنطلق ا لـيــوم منافسات ا لـجــو لــة الثانية
عشرة لدوري  stcالممتاز لكرة القدم ،بإقامة
مباراة خيطان مع الكويت في  10.00مساء،
على استاد ناصر العصيمي.
وتـ ـق ــام غـ ــدا مـ ـب ــارات ــان ي ـل ـت ـقــي خــالـهـمــا
العربي مع الشباب على استاد صباح السالم،
وال ـســاحــل مــع كــاظـمــة عـلــى اس ـتــاد عبدالله
الخليفة ،وتقام المباراتان بتوقيت واحد في
 10.00مساء.

خيطان والكويت
ظروف متباينة تسيطر على لقاء خيطان
والكويت ،فاألول يصارع من أجل البقاء في
الممتاز رغم صعوبة موقفه ،والثاني يصارع
مــن أ جــل الحفاظ على لقبه للعام الخامس
على التوالي ،وتحقيق هدفه ال يقل صعوبة
عن طموح منافسه.
ولقي خيطان في الجولة السابقة هزيمة
محبطة على يــد الفحيحيل ،بثالثة أهــداف
لهدفين ،ليتوقف رصيد الفريق عند  6نقاط،
ويـسـتـمــر فــي تــذيــل الـتــرتـيــب ،علما أن هــذه
الـمـبــاراة كــانــت طــوق نـجــاة لــارتـقــاء خطوة
نحو األمان.
وس ـي ـغ ـيــر م ـ ــدرب خ ـي ـطــان ه ــان ــي الـصـقــر
أسلوبه اليوم من اللعب مهاجما إلى التوازن
بين الهجوم والــدفــاع ،لذلك من المنتظر أن
يجري أكثر من تغيير في التشكيل األساسي
بحثا عن هذا التوازن.
ويـفـتـقــد خ ـي ـطــان ال ـي ــوم ج ـهــود محترفه
ميمو سيسيه لإليقاف ،ويوسف الخبيزي
الذي تمنعه بنود العقد من اللعب أمام فريقه
الكويت ،حيث يلعب حاليا مع خيطان بنظام
اإلعارة.
ب ـ ـ ــدوره ،يـلـعــب ال ـك ــوي ــت ال ـث ــال ــث بــرصـيــد
 20نـقـطــة ،جـمـيــع مـبــاريــاتــه ب ــروح بـطــوالت
الكؤوس ،رافعا شعار ال بديل عن الفوز من
أجل االحتفاظ بلقبه ،وهو أمر يبدو صعبا
كونه مرتبطا بنتائج اآلخرين.
ال ـك ــوي ــت ت ـحــت قـ ـي ــادة م ــدرب ــه اإلس ـبــانــي
غونزاليس ليس في أفضل حاالته ،فاألخطاء
بــاتــت مـتـكــررة ،وأبــرزهــا األخـطــاء الدفاعية،

الصليبيخات والتضامن يواجهان
برقان واليرموك في «األولى»
●

عبدالرحمن فوزان

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن دوري  stcللدرجة
األول ـ ـ ــى ،بــإقــامــة م ـبــارات ـيــن ،إذ يلتقي
برقان مع الصليبيخات باستاد نادي
الشباب ،ويستضيف اليرموك نظيره
التضامن باستاد عبدالله الخليفة ،وتقام
ً
مساء.
المباراتان في العاشرة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـخ ــوض
الصليبيخات (المتصدر ب ــ 17نقطة)،
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ت ـخ ـل ــو مـ ــن ص ـع ــوب ــة أمـ ــام
برقان (التاسع وله  9نقاط) ،الذي يقدم
مستويات فنية جيدة مع مدربه الكرواتي
برونو سيكلتش.
ويسعى الصليبيخات إلــى تحقيق

ان ـت ـصــار جــديــد يـضـمــن ل ــه االس ـت ـمــرار
بـ ـص ــدارة ال ـتــرت ـيــب دون ال ــدخ ــول في
ح ـس ــاب ــات ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـ ـ ــرى ،فيما
يدخل برقان بقوة ،لتحقيق الفوز أيضا،
ل ـت ـعــويــض خ ـس ــارت ــه ال ـم ـفــاج ـئــة أم ــام
الجهراء في الجولة الماضية ،وتقليل
الفارق مع فرق الصدارة.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،الـتــي تجمع
التضامن (ثــانــي الترتيب بـ ــ 16نقطة)
ومضيفه اليرموك (الثالث ب ــ 14نقطة)
يشتد الصراع بينهما ،فـ"أبناء الفروانية"
يلعبون من أجل الوصافة ،وينتظرون أي
تعثر للصليبيخات ،الستعادة الصدارة،
التي فقدوها بالجولة الماضية ،فيما
يلعب اليرموك للفوز واالنفراد بالمركز
الثاني.

كرة هوائية مشتركة في مباراة القادسية والنصر
والـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ك ـث ـي ــرا ف ــي اه ـ ـتـ ــزاز ش ـبــاك
الحارس حميد القالف ،ولعل مباراة الفريق
مع الساحل ،التي حسمها لمصلحته بالفوز
 ،2-3خير شاهد على هذه األخطاء.
وسيشهد تشكيل الكويت اليوم إجراء أكثر
من تغيير ،كما أن المدرب سيجري تغييرات
أخرى في مراكز الالعبين ،لتفادي األخطاء،
علما أن األبيض مكتمل الصفوف.

العربي والشباب
في المقابل ،تبدو الظروف متشابهة في
ل ـقــاء ال ـعــربــي الـمـتـصــدر بــرصـيــد  29نقطة،
والشباب السابع وله  11نقطة ،فاألول انتزع
 3نقاط ثمينة ،وحقق فوزا غاليا على حساب
كاظمة  ،2-3وا لـثــا نــي تغلب على السالمية
 ،1-2واقتنص  3نقاط بمنزلة حجر الزاوية
نحو االبتعاد عن منطقة الخطر والتواجد
في مركز افضل.
وث ـمــة ص ــراع يـعــانــي مـنــه م ــدرب الـعــربــي
الـ ـك ــروات ــي انـ ـت ــي م ـي ـشــا ب ـي ــن م ـن ــح الع ـب ـيــه
االساسيين راحــة بسبب ضغط المباريات،
وببن االبـقــاء عليهم من أجــل حصد النقاط
تـبــاعــا ،مــن أج ــل تحقيق الـلـقــب الـغــائــب عن
خزائن النادي منذ موسم .2002-2001
وثمة تغيير قد يجريه ميشا على التشكيل
األساسي اليوم ،بإعادة السوري عالء الدين
دالــي بعد انتهاء إيقافه ،والغاني يعقوبو
لـتـعــافـيــه م ــن إص ــاب ـت ــه ،بـيـنـمــا ت ـبــدو ع ــودة
ال ـم ــداف ــع اح ـم ــد إب ــراه ـي ــم م ـس ـت ـب ـعــدة لـعــدم
جاهزيته.

من ناحيته ،يدخل الشباب اللقاء بحثا عن
تفجير مفاجأة ،سواء بتحقيق الفوز أو حتى
التعادل ،لتأكيد أن الفوز على السالمية جاء
بمنزلة البداية الحقيقية للقريق في الموسم
الجاري ،ويراهن المدرب الصربي مارجان
على ا ل ــروح المعنوية العالية لالعبيه في
تحقيق هدفه اليوم.

فرانكو :بداية «األصفر» القوية
مهدت طريق الفوز على النصر

الساحل وكاظمة

●

وعلى الرغم من البداية الرائعة للساحل
في بداية الموسم ،والتي وضعته في مراكز
متقدمة ورشحته لنيل لقب الحصان االسود،
ف ــإن الـفــريــق ب ــات يـعــانــي مــن شـبــح الهبوط
بتواجده في المركز التاسع برصيد  8نقاط،
بعد خسارته من الكويت في الجولة السابقة،
وم ــن الـمــؤكــد أن ه ــذا األم ــر سيلقي بظالله
على مباراته مع كاظمة اليوم ،والتي ال بديل
فـيـهــا ع ــن ال ـف ــوز م ــن أج ــل الـ ـع ــودة للطريق
الـصـحـيــح ،وه ــو أم ــر ي ــدرك ــه ج ـيــدا ال ـمــدرب
محمد دهيليس.
أما كاظمة ،الذي تعرض للخسارة على يد
العربي ،فإن مدربه اإلسباني بيانكي يسعى
ب ـقــوة لـلـتــواجــد ف ــي ال ـمــربــع الــذه ـبــي ،حيث
يحتل الفريق المركز الرابع برصيد  18نقطة.
ويـ ـج ــري ب ـيــان ـكــي ت ـغ ـي ـيــرا م ــؤك ــدا ال ـيــوم
بإعادة شبيب الخالدي للتشكيل األساسي
ليلعب بجوار بندر بورسلي ،علما أن الثنائي
محمد العازمي والـحــارس حسين كنكوني
يواصالن غيابهما ألسباب متباينة.

أكــد مــدرب القادسية لكرة القدم ،اإلسباني
بابلو فرانكو ،أن البداية القوية التي فرضها
"األصـفــر" أمــام "العنابي" كانت سببا مباشرا
في حسم اللقاء مبكرا والظفر بنقاط ثمينة في
مشوار المنافسة على لقب الدوري الممتاز.
وحقق القادسية ،أمس األول ،فوزا مهما على
حساب النصر في ختام الجولة الحادية عشرة
لمنافسات الدوري الممتاز ،بهدفين من دون رد،
سجلهما أحمد الظفيري في الدقيقة األولى من
ُعمر المباراة ،وعدي الصيفي في الدقيقة الثالثة.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ،رف ــع "األصـ ـف ــر" رص ـي ــده إلــى
 24نقطة فــي وصــافــة المسابقة ،مـتــأخــرا عن
المتصدر (األخ ـضــر) بخمس نـقــاط ،فــي حين
تجمد رصيد النصر عند  15نقطة في المركز
الخامس.
وقــال فرانكو لـ"الجريدة"" :العبو القادسية
كانوا مميزين أمام النصر عندما أغلقوا طرق
التمرير ،ونجحوا في تسجيل هدفين بوقت
قياسي ،لتزيد مهمة المنافس صعوبة للعودة
بنتيجة المباراة".

«يد» الفحيحيل يجدد لنيكوال

النادي العربي« :هيئة التحكيم»
باطلة وتحيك «المؤامرات»
عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا منتخب قانونيا تحت أنظار اآلالف من الشعب
طارئا مساء أمس األول ،لمناقشة ديون النادي الكويتي".
واط ـلــع مجلس إدارة ال ـنــادي الـعــربــي ،في
المدعمة بأحكام قضائية تصل الى  1.5مليون
ديـ ـن ــار ،ودراسـ ـ ــة مــوقــف مـجـلــس اإلدارة من اجتماعه ،على المراسالت التي جرت مع هيئة
القضايا المرفوعة ضده في الهيئة الوطنية التحكيم ،وكذلك أحيط علما بعدم رد الهيئة
على االستفسارات المقدمة لها بصورة تفيد
للتحكيم الرياضي.
وأعلن مجلس اإلدارة موقفه بعد االجتماع ،الشبهة في المنازعة المرفوعة من المجموعة
من خالل بيان تم نشره في الموقع الرسمي ،المنشقة عن مجلس اإلدارة.
وقـ ــرر الـمـجـلــس تـصـعـيــد األمـ ــر إل ــى أعـلــى
لم يتطرق خالله لتطورات الديون واألحكام
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــوء
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة
بـ ـه ــا ،وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـيـ ــان
هيئة التحكيم الرياضي
ال ـ ـنـ ــادي م ــن الـ ـم ــؤام ــرات
ال يـحــق لـهــا الـنـظــر في
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاك ف ـ ــي هـيـئــة
أي قـ ـضـ ـي ــة و مـ ـجـ ـل ــس
الـتـحـكـيــم ضــد المجلس
إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ــاط ــل وغ ـي ــر
ال ـم ـن ـت ـخــب ،وق ـ ــرر كــذلــك
قانوني.
عـ ـق ــد م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
كـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة،
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
"لـ ـي ــوض ــح وب ــاألسـ ـم ــاء
المستويات ،وأعلن عقد
ك ــل م ــن ي ـت ــواط ــأ بـهــدف
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي خــال
إس ـقــاط مجلس اإلدارة
أيام.
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب ،لـ ـيـ ـعـ ـل ــم
وجـ ـ ـ ـ ــاء نـ ـ ــص الـ ـبـ ـي ــان
الـجـمـيــع ان ـنــا فــي دولــة
كـ ـ ــاآلتـ ـ ــي" :أك ـ ـ ـ ــد م ـج ـلــس
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات
إدارة ا لـ ـ ـن ـ ــادي ا ل ـع ــر ب ــي
ول ـس ـن ــا دول ـ ـ ــة فــوضــى
الــريــاضــي ،فــي اجتماعه
وبلطجة وتزوير".
الـطــارئ والمنعقد مساء
وناشد المسؤولين
االربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء ،رف ـ ـ ـضـ ـ ــه ك ــل
الــريــاض ـي ـيــن ال ـتــدخــل،
مـ ـح ــاوالت إس ـق ــاط ــه عبر
وات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ــرار حــاســم
هيئة التحكيم الرياضي،
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـب ــث،
ب ــالـ ـت ــزوي ــر وال ـ ـمـ ــؤامـ ــرات
وإيقاف التربص ضد
وبااللتفاف على القانون
ك ـيــان ال ـن ــادي الـعــربــي
ودون اي مبرر او مسوغ
قانوني ،ذلــك ان المجلس صورة لبيان النادي العربي
الرياضي.

أحمد حامد

نيكوال

جدد نــادي الفحيحيل الثقة في مــدرب الفريق األول لكرة اليد ،الصربي نيكوال
بيتروفيتش ،للموسم الخامس على التوالي.
يأتي ذلك ،بعدما نجح المدرب في الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز
في الموسم الجديد ( ،)2022-2021إثر حصوله على لقب دوري الدرجة األولى.
وأكد مدير الفريق فهد ربيع لـ"الجريدة" ،أنه تم االتفاق على تجديد عقد
ً
المدرب الصربي نيكوال بالموسم الجديد ،طمعا في استقرار الفريق ،بعد
نتائجه الجيدة.
وأكد ربيع أن إدارة النادي تسعى إلى استعادة أمجاد الماضي وعودة
المارد األحمر لسابق عهده ،لذلك تم وضــع خطة مكتملة للنهوض بالفريق في
الموسم الجديد ،مكونة من عدة محاور رئيسة ،بداية من تدعيم الصفوف بالتعاقد
مع العبين محليين مميزين بجانب برنامج إعداد متكامل.
وأشار إلى أن إدارة الفريق تعكف كذلك على دراسة عدد من السير الذاتية لمحترفين
عرب من تونس ودول الخليج العربي ،للتعاقد مع األفضل منهم ،ليكونوا داعمين
لـ"األحمر" في الموسم الجديد.

وأشاد مدرب القادسية بدفاعات القادسية
والحارس خالد الرشيدي ،كونهم استطاعوا
الحفاظ على نظافة شباك "األصفر" ،مؤكدا أن
المهمة لــم تكن سهلة وســط إص ــرار كبير من
فريق النصر.
وشدد مدرب القادسية على أهمية التحلي
بالتركيز فــي الفترة المقبلة ،والـتــي ستشهد
ضغط م ـبــاريــات ،مشيرا إل ــى أن الثقة كبيرة
في العبي الفريق وقدرتهم على التعاطي مع
الوضع القائم.
على الجانب اآلخر ،أرجع مدير جهاز الكرة
في فريق النصر إصابة فريقه في أول  3دقائق
بهدفين إلى غياب التركيز ،إلى جانب ما يعانيه
فريقه من غيابات مؤثرة ،في إشارة إلى غياب
أحمد الرياحي ،والنيجيري دينيس ،واإليفواري
روبن ،والحارس خليفة رحيل ،وغيرهم.
جدير بالذكر ،أن النصر سيواجه الفحيحيل
في الجولة المقبلة بالممتاز ،األحد المقبل ،في
حين تنتظر القادسية في نفس اليوم مواجهة
من العيار الثقيل أمام فريق السالمية بالجولة
ذاتها.

سلة القادسية وكاظمة
لتحديد ثالث «الكأس»
تشهد صــالــة االت ـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي في العاشرة من مساء اليوم مباراة تحديد المركز
الثالث فــي بطولة كــأس االت ـحــاد لـكــرة السلة بين فريقي
القادسية وكاظمة .وكان القادسية خسر بصورة مفاجئة أمام
فريق اليرموك في الدور قبل النهائي ،فيما خسر كاظمة من
الكويت ،حامل اللقب وبطل الدوري ،في منافسات الدور ذاته.
ويمتلك القادسية ،الــذي حصل على المركز الثالث في
منافسات الدوري هذا الموسم ،العديد من الالعبين المميزين،
مثل :عبدالله الصراف وعبدالرحمن السهو وأحمد فالح وبدر
العتيبي ومشاري بودهوم ،بقيادة المدرب الليتواني لوكاس
مندوجاز .فيما ّ
يعول كاظمة ،وصيف بطل الــدوري ،على
جهود العبيه :محمد الوراد وأحمد البلوشي وعبدالعزيز
ريحان ،بقيادة مدربه الصربي ايفان جيرمج.

الكويت إلى نهائي كأس الطائرة بفوزه على القادسية
●

محمد عبدالعزيز

ت ــأه ــل ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت (ح ــام ــل
اللقب) للمباراة النهائية في بطولة
ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد ل ـل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة،
ب ـعــد ف ـ ــوزه ع ـلــى ال ـقــادس ـيــة ،1-3
في المباراة التي جمعتهما على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله في الدور نصف النهائي،
وجاءت نتائج األشــواط كالتالي:
(.)16-25 ،20-25 ،29-27 ،23-25
وينتظر "األبيض" بذلك الفائز
من لقاء كاظمة والعربي ،الذي أقيم
في ساعة متأخرة أمس ،لمواجهته
في نهائي البطولة الثالثاء المقبل.
وقــد اتسمت الـمـبــاراة بالندية
واإلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،وب ــأفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ط ـف ـي ـفــة

ل ـل ـكــويــت ،ال ـ ــذي ق ـ ـ َّـدم واحـ ـ ــدة من
أف ـض ــل م ـب ــاري ــات ــه هـ ــذا ال ـمــوســم،
بفضل التركيز العالي من جميع
الع ـب ـيــه ،وال ــرغ ـب ــة ال ــواض ـح ــة في
تعويض خسارة الدوري الممتاز،
ح ـيــث ت ـم ـيــز "األب ـ ـيـ ــض" بــالــدفــاع
الجيد والهجوم المنظم.
وفــي الـمـقــابــل ،ظـهــر القادسية
ب ــأداء جـيــد عـلــى مـسـتــوى الــدفــاع
وال ـه ـج ــوم ،ون ـجــح ف ــي الـحـصــول
ع ـلــى ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي بـصـعــوبــة،
ل ـكــن ك ـث ــرة األخـ ـط ــاء الـشـخـصـيــة
وغياب التركيز عن بعض العبيه،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـن ـق ــاط األخ ـي ــرة
َّ
ال ـح ــاس ـم ــة ،مــك ـنــا "األب ـ ـيـ ــض" من
انتزاع الشوطين الثالث والرابع.

جانب من مباراة الكويت والقادسية

ةديرجلا

•
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رياضة

الريال يستعيد نغمة االنتصارات ...وإشبيلية الى المركز الثالث
حقق ريال مدريد فوزا كبيرا
ومستحقا -3صفر على مضيفه
قادش مساء أمس األول في
المرحلة الحادية والثالثين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

ف ــاز ري ــال مــدريــد عـلــى قــادش
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة أم ــس األول في
المرحلة الحادية والثالثين من
ال ـ ــدوري االس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
التي شهدت صعود اشبيلية الى
الـمــركــز الـثــالــث بـفــوز ثمين على
ليفانتي -1صفر.
وب ــذل ــك ،ث ــأر ريـ ــال لـخـســارتــه
ً
أم ــام ق ــادش فــي عقر داره ذهــابــا
بهدف نظيف.
ومـ ــرة ج ــدي ــدة ،يــديــن الـفــريــق
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــي ب ـ ــال ـ ـف ـ ــوز ال ـ ــى
مـ ـه ــاجـ ـم ــه ال ـف ــرن ـس ــي
ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ال ــذي
س ـج ــل ه ــدف ـي ــن فــي
الــدقـيـقـتـيــن  30من
رك ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــزاء و،40
ً
راف ـ ـ ـعـ ـ ــا رصـ ـ ـي ـ ــده ال ــى
ً
 21ه ــدف ــا ه ــذا الـمــوســم
ليرتقي الى المركز الثاني
ف ــي تــرت ـيــب ال ـهــداف ـيــن
وراء االر ج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي نجم
برشلونة .كما انه
الـ ـه ــدف ال ـعــاشــر
لبنزيمة في آخر
س ــت مـبــاريــات
مـ ـن ــذ ع ــودت ــه
مـ ــن إص ــاب ــة
فـ ــي أواخـ ـ ــر
مارس.

يوسف النصيري

أمـ ــا الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث فـسـجـلــه
الفارو اودريوتسوال بتمريرة من
ً
بنزيمة أيضا (.)33
وع ــاد ال ــى صـفــوف ري ــال قلب
دف ــاع ــه ال ـفــرن ـســي راف ــاي ــل ف ــاران
بعد تعافيه من فيروس كورونا،
والظهير االيمن داني كارباخال
بـعــد شـفــائــه مــن اصــابــة عضلية
فــي فـخــذه .يــذكــر أن ريــال مدريد
م ــدع ــو ل ـم ــواج ـه ــة ت ـش ـل ـســي فــي
نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
االسبوع المقبل.

إشبيلية يهزم ليفانتي
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،تقدم
إشبيلية للمركز ا لـثــا لــث بـفــوزه
الـثـمـيــن ع ـلــى مـضـيـفــه ليفانتي
-1صفر.
وتقدم إشبيلية للمركز الثالث
ً
موقتا برصيد  67نقطة.
ً
وه ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ــراب ـ ــع ت ــوال ـي ــا
ل ـل ـنــادي األن ــدل ـس ــي ف ــي سلسلة
مــن  7م ـبــاريــات لــم ي ــذق خاللها
ط ـعــم ال ـخ ـس ــارة ف ــي ال ـ ـ ــدوري (6
ان ـت ـصــارات مـقــابــل ت ـع ــادل) ،منذ
س ـق ــوط ــه أمـ ـ ــام إل ـت ـش ــي  2-1فــي
المرحلة  .26كما حقق إشبيلية
فوزه الـ  21هذا الموسم والعاشر
خارج معقله.
ومـنــي ليفانتي الـثــانــي عشر
مــع  38نقطة ،بخسارته الثانية
ً
تواليا بعد سقوطه أمام فياريال
ّ
 1-5ف ــي ال ـمــرح ـلــة  33ال ـم ـقــدمــة
ً
ب ـع ــد ق ـ ــرار س ــاب ـق ــا م ــن ال ــراب ـط ــة
ً
المحلية ،تحسبا النخراط االندية
االسبانية في مباريات أوروبية
نهاية الشهر الجاري.
وانـ ـتـ ـظ ــر إش ـب ـي ـل ـي ــة ال ـش ــوط
الثاني الفتتاح التسجيل بفضل

الـمـغــربــي يــوســف الـنـصـيــري اثــر
ت ـمــريــرة ف ــي ال ـع ـمــق م ــن ســوســو
إن ـ ـفـ ــرد ع ـل ــى أثـ ــرهـ ــا ب ــال ـح ــارس
ل ـي ـت ـجــاوزه وي ـس ــدد ف ــي الـمــرمــى
الخالي (.)53
ورفع المهاجم الدولي رصيده
إلى  17هدفا في "الليغا" في هذا
الموسم.

زيدان

أعلن رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني والدوري السوبر
فلورنتينو بيريز ،أمس األول ،أن مشروع المسابقة لم يفشل،
ّ
"مجمد" ،وذلك في مقابلة مع إذاعة كادينا سير اإلسبانية.
بل
ّ
وقال بيريز إن "المشروع مجمد .المنظمة (الدوري السوبر)
ً
ال تــزال مــو جــودة" ،مــؤ كــدا أن "يوفنتوس وميالن لم يغادرا.
ً
ً
نحن جميعا معا  ،نفكر ونعمل".
ً
ُ
وسئل بيريز أيضا عن انضمام نادي برشلونة ،فأشار إلى
أنه تحدث مع رئيسه جوان البورتا ،أمس األول ،و"بالطبع ال
ً
يزال منخرطا في المشروع".
وفي حين كانت األندية اإلنكليزية الستة أول المنسحبين
مــن بـيــن الـمــؤسـسـيــن الـ ــ 12ل ـلــدوري الـســوبــر ،أوض ــح بـيــريــز:
"عملنا على هذا المشروع لسنوات .ربما لم نتمكن من شرحه.
ربما سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم".
ً
وردا عـلــى س ــؤال لـمـعــر فــة مــا إذا ك ــان يـجــب ال ـتــوجــه إ لـيــه
ً
بصفته رئيسا لريال مدريد أو للدوري السوبر ،قال بيريز:
"ال ،ال .رئيس ريال مدريد .هذا جيد".
َ
وأضـ ــاف" :ل ــم أشــاهــد عــدائـيــة مـمــاثـلــة ق ــط مــن قـبــل رئـيــس
االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة ال ـقــدم (يــوي ـفــا) ورؤسـ ــاء الـبـطــوالت
(األورو بـيــة) مثل إسبانيا .بــدا األ مــر وكأنه شــيء منظم .بدا
األمر وكأننا أردنا قتل كرة القدم ،وكأننا أسقطنا للتو قنبلة
ذرية فيما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم".

بايرن قد يتكبد خسائر بـ  150مليون يورو
يخشى ن ــادي بــايــرن ميونيخ ،حــامــل لقب ال ــدوري
األلماني لكرة القدم ،تعرضه لخسائر بقيمة  150مليون
يورو ( 180مليون دوالر) ،بسبب جائحة كورونا.
وكشف رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر عن
الخسائر المحتملة ،مــن خــال بـيــان أص ــدره الـنــادي
مساء أمس األول ،لمساندة عضو مجلس إدارة النادي
حسن صالح حميديتش ضد االنتقادات الالذعة التي
تعرض لها.
حميديتش المسؤول عن انتقاالت الالعبين
بالنادي البافاري ،تردد أنه السبب في إعالن
المدير الفني هانزي فليك األسبوع الماضي

وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ــاز
أوساسونا على ضيفه فالنسيا
.1-3
وحقق أوساسونا فوزه الثالث
ً
تواليا بعد فياريال  1-2وإلتشي
-2صفر ،في سلسلة من  6مباريات
لم يذق خاللها طعم الخسارة (3
انتصارات ونفس عدد التعادالت)،

م ـنــذ س ـقــوطــه ع ـلــى أرض ـ ــه أم ــام
بــرشـلــونــة بـهــدفـيــن نظيفين في
المرحلة .26
وتـ ـق ــدم أوس ــاس ــون ــا لـلـمــركــز
ال ـث ــام ــن بــرص ـيــد  40ن ـق ـطــة ،فــي
حين تجمد رصيد فالنسيا عند
 35نقطة في المركز الرابع عشر.
ا ف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح ا صـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب االرض

عن رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم .وكان
فليك أعلن في وقت سابق عدم رضــاه بشأن
سياسات االنتقاالت في النادي.
وق ــال هــايـنــر ،فــي ال ـب ـيــان" ،ل ـكــل عملة
وج ـه ــان" ،مـضـيـفــا" :نـتـفـهــم أن ال ـمــدرب
يـفـضــل أن ي ـكــون لــديــه فــريــق يـضــم 30
نجما ب ــارزا ،كلنا نــود ذلــك ،لكن هناك
جائحة كورونا ،وعلينا أن نتعامل مع
خسائر في اإليرادات بنحو  150مليون
يورو .بايرن مازال في وضع مالي جيد،
لكن الضغوط شديدة".

أع ـلــن رئ ـيــس االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ل ـكــرة ال ـقــدم (يــويـفــا)،
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ،أن مباريات الدور نصف
النهائي في دوري أبطال أوروبا ،المقررة إقامتها األسبوع
المقبل ،غير مهددة ،وذلك بعد يومين من إطالق مشروع
الدوري السوبر الذي باء بالفشل.
وقال تشيفيرين ،في مقابلة مطولة مع قناة "بوب تي
ف ــي" السلوفينية ،أم ــس األول ،إن "ه ـنــاك فــرصــة ضئيلة
ً
نسبيا أال تـقــام الـمـبــاريــات ،لـكــن فــي المستقبل ستكون
األمور مختلفة".
وأوض ــح أن "الـمـفـتــاح هــو أن الـمــوســم بــدأ بالفعل .إذا
ألـغـيـنــا ال ـل ـق ــاءات ،ف ــإن ال ـق ـنــوات الـتـلـفــزيــونـيــة ستطالب
بتعويض".
ومــن الـمـقــرر أن يستضيف ري ــال مــدريــد فــريــق تشلسي
الثالثاء في الــدور نصف النهائي ،فيما يسافر سيتي إلى
باريس لمواجهة سان جرمان األربعاء.
َّوبعدما دعا إلى "إعادة بناء وحدة" كرة القدم األوروبية،
حــذر تشيفيرين في الوقت نفسه من أن األندية المنشقة
"ستعاني عــواقــب" مبادرتها ،التي تبرأ منها عشرة من
ً
مؤسسيها علنا ،باستثناء ريال وبرشلونة حتى اآلن.
وأوضح تشيفيرين أنه فيما يتعلق باألندية البريطانية
"سنأخذ في االعتبار حقيقة أنها اعترفت بخطئها".

ابتعد إنتر ميالن بفارق  10نقاط رغم تعادله
مع سبيتسيا  ،1-1لسقوط جاره ووصيفه ميالن
بشكل مفاجئ أمام ضيفه ساسوولو  2-1أمس األول
فــي المرحلة الثانية والثالثين مــن بطولة إيطاليا
لكرة الـقــدم ،فباتت مشاركة االخـيــر فــي دوري أبطال
أوروبـ ــا مــوضــع شــك بـعــد مــواصـلـتــه نــزيــف الـنـقــاط في
اآلونة االخيرة.
ورفع إنتر رصيده الى  76نقطة مقابل  66لميالن .كما
أن يوفنتوس نجح في تقليص الفارق عنه الى نقطة
واحدة بعد فوز "السيدة العجوز" على بارما .1-3
فــي ال ـم ـبــاراة االولـ ــى ،فــوجــئ الـمـتـصــدر بهدف
ال ـت ـق ــدم لـسـبـيـتـسـيــا ع ــن طــريــق
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ديـ ـيـ ـغ ــو فـ ــاريـ ــاس
يتحمل مسؤوليته حــارس انتر
السلوفيني سمير هندانوفيتش
بعد مرور  12دقيقة.
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ك ــان ــت هـ ـ ــذه ال ـت ـس ــدي ــدة
ال ــوحـ ـي ــدة لـسـبـيـتـسـيــا طـ ـ ــوال الـ ـمـ ـب ــاراة بـيــن
الخشبات الثالث.
ونجح الكرواتي ايفان بيريتشيتش
ً
ف ــي ادراك ال ـت ـع ــادل الن ـتــر مستغال
ت ـ ـمـ ــريـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة م ـت ـق ـن ــة مــن
الظهير األيمن المغربي الدولي
أشرف حكيمي (.)39
وفرض إنتر سيطرته المطلقة
على مجريات اللعب في الشوط
ً
الثاني أمال في حصد نقاط

تشيفيرين
وأضـ ــاف" :إذا أراد اآلخـ ــرون الـمـشــاركــة فــي مسابقاتنا،
فسيتعين عليهم االت ـص ــال ب ـنــا ،وسـنـحــل ال ـم ـشــاكــل" ،في
إشارة إلى المشاورات الجارية مع القسم القانوني باالتحاد
األوروبي.
ً
وانتقد السلوفيني مجددا "الجشع القوي جدا" ،لدرجة
أنه يمكن أن يؤدي إلى "نظرية مؤامرة" مماثلة في خضم
المناقشات حــول إص ــاح دوري أبـطــال أوروب ــا بعد عام
.2024

ً
ً
صنز يخطف فوزا مهما من سيكسرز
ّ
سجل كريس بول  28نقطة ليقود فريقه فينيكس صنز للفوز
 113-116على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز في الــدوري األميركي
للمحترفين بكرة السلة ،بعدما أبت كرة الكاميروني جويل إمبيد
ً
األخيرة من  26مترا ،الدخول في السلة باللحظات األخيرة.
وفي مباراة أخرى ،سجل الكاميروني باسكال سياكام  27نقطة
واستحوذ على تسع كــرات مــرتــدة ،ليتفوق تورونتو رابـتــورز
على بروكلين نتس  ،103-114ويحقق فوزه الرابع على التوالي.
من جهة ثانية ،أوقف واشنطن ويــزاردز سلسلة نجم غولدن
ستايت ووريرز ستيفن كوري بعد تسجيله  30نقطة على األقل
في  11مباراة متتالية ،بفوزه عليه .114-118
ً
ً
وأنهى كوري المباراة مع  18نقطة ،مسجال سبعا من أصل 25

إنتر يبتعد  10نقاط رغم تعادله

رونالدو نجم يوفنتوس خالل مواجهة بارما

التسجيل بفضل المهاجم الشاب
ابن الـ  21عاما خافيير مارتينيس
كــالـفــو فــي الــدقـيـقــة  ،13وأض ــاف
األرجـنـتـيـنــي جــونــاثــان كــالـيــري
الثاني في الدقيقة  ،34وروبرتو
موراليس الثالث مــن ركلة جــزاء
في الدقيقة .67
وسجل فالنسيا هدف الشرف

عبر المهاجم المخضرم الفرنسي
كيفن غاميرو في الدقيقة .30
وفـ ـ ـ ــاز أالفـ ـ ـي ـ ــس عـ ـل ــى ض ـي ـفــه
فـ ـي ــاري ــال  .1 - 2وت ـ ـعـ ــادل ري ــال
بيتيس مع ضيفه أتلتيك بلباو
ً
س ـل ـبــا ،وإل ـت ـشــي م ــع بـلــد الــولـيــد
.1 - 1

بيريز :الدوري السوبر َّ
د
مجم
تشيفيرين :نصف نهائي «األبطال» غير مهدد باإللغاء

زيدان :سعيد من أجل بنزيمة
قال الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير الفني
ل ــري ــال م ــدري ــد ،ع ـقــب االن ـت ـص ــار الـكـبـيــر على
ق ــادش ،إنــه سعيد مــن أجــل مهاجمه ونجم
الفريق كــريــم بنزيمة ،ال ــذي تــألــق فــي اللقاء
بهدفين وصناعة آخر.
وصرح زيدان ،خالل المؤتمر الصحافي
عـقــب الـلـقــاء ،ال ــذي احتضنه ملعب
رامـ ــون دي كــاران ـثــا" ،سـعـيــد بما
ي ـقــدمــه ك ــري ــم م ــن أجـ ــل ال ـفــريــق.
نستمتع بوجوده ،وأتمنى
أن نستمتع بما يقدمه
لوقت أطول".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـعـ ـبـ ـن ــا
ب ـ ـثـ ــاثـ ــة مـ ــداف ـ ـع ـ ـيـ ــن فــي
الـخـلــف ،وبـثـنــائــي هجومي
للغاية ،واألمور سارت بشكل
جـ ـي ــد .األهـ ـ ــم بــال ـن ـس ـبــة لـنــا
هــو الـحـفــاظ عـلــى معنويات
الـفــريــق ،وه ــي ال ـم ـبــاراة الثالثة
التي ال تستقبل شباكنا أي هدف،
وهذا أمر مهم جدا لنا".

بنزيمة نجم ريال مدريد يسجل في مرمى قادش

المباراة الثالث لكن مهاجميه أضاعوا الفرصة تلو االخرى
ال سيما عن طريق بيرتيشيتش ( )65وهدافه البلجيكي
روميلو لوكاكو ( )68واالرجنتيني الوتــارو مارتينيس
الــذي سدد في القائم ( ،)80ثم ألغى الحكم هدفين النتر
في الدقائق الخمس االخيرة بداعي التسلل.
يوفنتوس وبارما
في الثانية ،فوجئ يوفنتوس بتلقي هدف السبق أمام
بــارمــا بواسطة العـبــه السابق األوروغــويــانــي غاستون
بــروغ ـمــان ف ــي ش ـبــاك ال ـح ــارس الـمـخـضــرم جــانـلــويـجــي
بوفون (.)25
ً
بيد أن رد يوفنتوس كان صاعقا حيث سجل ظهيره
االيسر البرازيلي أليكس ساندرو هدفين في الدقيقتين 43
و ،47قبل أن يحسم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت
النتيجة في مصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثالث (،)68
بعد أن أنقذ زميله العب الوسط البرازيلي أرتــور مرماه
من هدف أكيد بتشتيت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى.
خسارة جديدة لميالن
وعلى ملعب سان سيرو ،مني ميالن بخسارته الخامسة
على ملعبه هذا الموسم بسقوطه المفاجئ أمام ساسوولو
.2-1
وحـقــق مـيــان بــدايــة مـثــالـيــة عـنــدمــا افـتـتــح لــه هــاكــان
كالهانوغلو التسجيل بكرة بعيدة المدى (.)30
ثـ ــم س ـج ــل س ــاس ــوول ــو ه ــدف ـي ــن س ــري ـع ـي ــن ب ــواس ـط ــة
االحتياطي جاكومو راسبادوري في الدقيقتين  76و83
ً
ليخرج فائزا.

ً
تسديدة ،ومحققا أســوأ نسبة رميات ثالثية له هــذا الموسم مع
تسجيل اثنتين من  14تسديدة.
وقال كوري" :لقد كانت رحلة خاصة بالتأكيد .كانت هناك بعض
األسماء التاريخية التي تمكنت من تجاوزها .اآلن يجب أن أبدأ
واحدة أخرى".
وب ــات ك ــوري أول الع ــب يسجل  30نقطة عـلــى األق ــل فــي عشر
مباريات متتالية ،منذ الراحل كوبي براينت.
وفي بورتالند ،سجل الصربي نيكوال يوكيتش  25نقطة وتسع
متابعات ،في حين أحرز مايكل بورتر  17نقطة ليقود دنفر ناغتس
ً
للفوز الرابع على التوالي بتحقيقه انتصارا على بورتالند ترايل
باليزرز .105-106

مباريات اليوم
القناة الناقلة

التوقيت

المباراة

9:30

اوغسبورغ  -كولن

10:00

ارسنال  -ايفرتون

beINSPORTS PR1

10:00

ريمس  -مارسيليا

beINSPORTS HD2

مباريات الغد
2:30

ليفربول  -نيوكاسل

beINSPORTS PR1

7:30

وست هام  -تشلسي

beINSPORTS PR1

10:00

شيفيلد  -برايتون

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
4:00

التشي  -ليفانتي

beINSPORTS HD1

7:00

بلد الوليد  -قادش

beINSPORTS HD1

9:45

فالنسيا  -االفيس

beINSPORTS HD1

ريال مدريد – ريال بيتيس beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
4:00

جنوى  -سبيتزا

beINSPORTS HD3

7:00

بارما  -كروتوني

beINSPORTS HD3

9:45

ساسولو  -سمبدوريا beINSPORTS HD3

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

جمرة الوطن
ال تحرق أبناءها

أ .د .محمد المقاطع

لم تمر علينا لحظة أقسى من الغزو واحتالل الوطن ،فأي قسوة
ً
أن تستيقظ صباحا لتجد نفسك بال وطن!
َّ
ُ
ورغــم أن الوطن ،وقـتــذاك ،حوله الغازي والمحتل إلــى جمرة،
َّ
لكننا لم ّ
وتمسكنا وأمسكنا جمرة الوطن ،إلدراكنا أن
نفرط فيه،
جمرة الوطن ،حتى وهي رمضاء ،ال يمكن أن تحرق أبناءها ،وإن
اكتوت أيدينا بجمرتها ،أو لفحت نيرانها وجوهنا وأجسادنا ،فلم
ولن ّ
نفرط في الوطن ،حتى لو عمد البعض إلى أن يجعله جمرة،
ً
فتلك الجمرة ستكون بعزمنا وصبرنا رمــادا تــذروه الرياح في
مشاعرنا المتعلقة بالوطن ،وهكذا كان أمرها إبان الغزو ،واندحر
ْ
الغزاة ،وتم الحفاظ على الوطن ،وخاب ظن َمن أراد حرقنا بجمرته.
ْ
ُ
واليوم هناك َمن يخطئ في تقديره ،ويستبد بسلطته ،فيحاول
ّ
أن يستعمل جـمــرة الــوطــن ،وي ـحــرض عـلــى اسـتـخــدامـهــا لحرق
ً
ُ
غفال حقائق التاريخ والمنطق ووجود وطن.
أبنائها ،م ِ
ُّ
يمر بلدنا اليوم بمرحلة مفصلية من تاريخه ،مشهد يتصدر
فيه الفاسدون واجهات مؤسسات البلد ،ويعبث نفر من المتنفذين
بمقوماته وثوابته وثرواته ،ويوظفون نفوذهم الواهم وأموالهم
الفاسدة ،التي استولوا عليها من َّ
مقدرات الدولة ،أو جمعوها من
الحرام ومشاريع وتعاقدات غير مشروعة ،ويحاولون أن يستغلوا
حاجات الناس أو ضعفهم أو سذاجتهم ،ولربما عزلتهم ،وإيثارهم
السالمة ،معتقدين أن األمور قد آلت إليهم ،وال معقب على نفوذهم،
فبلغوا مرحلة الطغيان والفجور في كل شيء.
ً
ً
وقد بدأ مسلكهم ومخططهم الخبيث يصبح مكشوفا ومعلوما
لجميع الناس ،بعد أن أوهموهم بخالفه فترة من الزمن ،فنسوا
أنفسهم وهم في غمرة النفوذ والهيمنة التي تحققت لهم ،وفي
خضم سيطرتهم على مفاصل الدولة ،وفي ظل اختراقهم ُسلطات
ومؤسسات البلد ،والتأثير المباشر على القرار ،وفي لحظة نشوة
امتالكهم للثروات المالية الطائلة.
فسعوا إلى محاولة تحويل الوطن إلى جمرة لحرق المخلصين
من أبنائه ،بل وجميع أبنائه ومكوناتهّ ،
فجدوا في الوشاية ضد
كل محاولة لإلصالح والمصلحين ،بكيل تهم التخوين إلقصائهم
عــن مــواضــع التأثير ،وشيطنتهم فــي أعين ُّ
السلطة ،وبتسخير
اإلعــام الفاسد المأجور ليتبنى أطروحاتهم ويــردد أباطيلهم،
وعزفوا على أوتار العبث بمكونات المجتمع ،إثارة لنعرات فئوية
أو قبلية أو طائفية أو اجتماعية ،وتفننوا في محاصرة الحريات
والعبث باالنتخابات ،والظالم من التشريعات وترتيب المالحقات،
ً
والتهجير واإلح ــاالت ،واالنتقائية واإلقـصــاء ات ،بلوغا لإلعدام
السياسي وإسقاط العضويات ...كل ذلك كان من خالل إيقاد نيران
هنا وهناك ،لتحويل البلد إلى جمر يحرق أبناءه أو ترهبهم كثرة
الجمرة فتخرسهم لألبد.
َّ
فخيب الله مساعيهم ،وكشف نواياهم ،وبدأت تنكشف أالعيبهم،
ُ
وتفضح مؤامراتهم ،وتتساقط ادعاءاتهم ،وأدرك الداني والقاصي
مساعيهم وانحرافهم.
ُّ
فدارت الدوائر عليهم ،وأدركت ُّ
التمسك
السلطة إساءاتهم وتبعة
ً
بهم أو استمرارهم .واألهــم أن جمرة الوطن صــارت رمــادا أعمى
أبصارهم كما بصيرتهم ،وخاب فألهم ،وفاتهم أن جمرة الوطن
ال تحرق أبناءها.

درايش

فكرة تستحق الدراسة

ً
إن لم أكن مخطئا ،فإن أول َمن نادى
بــإلـغــاء الــدعــوم كــافــة وص ــرف قيمتها
المادية للمواطنين هو رجــل األعمال
ن ـج ـي ــب حـ ـم ــد ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،فـ ــي م ـقــاب ـلــة
بصحيفة الراي قبل فترة.
العيب الوحيد في مثل هذا التوجه
ً
الصحيح حـتـمــا ،هــو زي ــادة األسـعــار،
ً
خصوصا على مواد التموين الغذائية،
ً
وحتى هذه ارتفعت أسعارها كثيرا في
عام واحــد ،بحجة انتشار "الكورونا"،
ً
ً
علما بأن آثار "الكورونا" محدودة جدا
على هذه المواد وعملية استيرادها.
ه ــل ه ـن ــاك م ــا ي ـم ـنــع صـ ــرف مـبــالــغ
ن ـقــديــة م ـقــابــل ال ــدع ــوم ال ـت ــي تـصــرف
للمواطنين؟

د .ناجي سعود الزيد
ال أعتقد ذلك ،ولربما هناك فروقات
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى حـ ـج ــم الـ ـع ــائـ ـل ــة وع ـ ــدد
أفرادها ،ولكن هذه باإلمكان معادلتها
بـعــدالــة وم ـس ــاواة ،وال يجب أن تكون
ً
ً
حاجزا أمام تنفيذ الفكرة ،خصوصا أن
التكلفة على الدولة لن تتغير ،ولربما
نقصت ،لعدم الحاجة للتكاليف اإلدارية
والتخزين والتوزيع والنقل ،وغير ذلك
من األمور.
ال أع ـل ــم كـيـفـيــة م ـع ــادل ــة اسـتـحـقــاق
الدعم لكل أسرة ،لكن الفكرة تبقى جيدة
وقابلة للتطبيق بسهولة ُ
ويسر إذا ما
تمت دراستها ،والكيفية التي يجب أن
تطبق بها.
فهل هناك مواطنون أو مسؤولون

ورق

nashmi22@hotmail.com

ال ـ ــورق م ــا ي ـف ـيــدك ب ــس يــزيــد اللهيب
و«الفعل» ما تشوفه في سطور الكتاب
م ــاي بـيــن األص ــاب ــع إن رفـعـتــه تخيب
وإن تركته ظميت وما حصل لك شراب
روح وانفخ ْ
بجربه فــوق ذاك الجليب
ما رويــت الحنايا لو حلبت السحاب
راس مــالــك كتابه لــو ت ـ َـو ِّدي و تجيب
مــا حملها المسافر فــوق كتفه زهــاب
تبري السهم لكن ينحرف ما يصيب
وتبني «البيت» لكن ينتهي بالخراب
الـ ــورق فــي ب ــادي مـثــل وج ــه الـغــريــب
والـكـتــابــه قــوافــل ضــايـعــه فــي الـســراب

محتالون يسرقون ماليين العجوز
ً
قالت شرطة هونغ كونغ إن امرأة تبلغ  90عاما ُسرق منها
ما يعادل  32مليون دوالر ،من ِقبل محتالين تظاهروا بأنهم
مسؤولون صينيون.
والضحية تعيش في منطقة بيك ،أكثر مناطق المدينة ثراء.
ونقل "سكاي نيوز" ،أمس ،عن وسائل إعالمية ،أن المحتالين
اتصلوا بالسيدة ،الصيف الماضي ،وتظاهروا بأنهم مسؤولون
في أجهزة األمن الصينية ،وأخبروها بأن هويتها استخدمت
بطريقة احتيالية في قضية جنائية بالصين القارية.
وقــال المحتالون للضحية إن عليها إجــراء تحويالت إلى
حـســابــات تـعــود إل ــى المحققين الــزائـفـيــن ،لحماية ثــروتـهــا،
ً
وألغراض التحقيق ،بعدما سلموها هاتفا ،لكي تتواصل معهم.
وعلى مدى خمسة أشهر ،قامت السيدة بتحويل  250مليون
دوالر إلى هونغ كونغ ،وهو أكبر مبلغ تتم سرقته بالمدينة
في عملية احتيال عبر الهاتف.

عاق يقتل والدته ويأكلها هو وكلبه
ب ــدأت إسـبــانـيــا محاكمة
شاب ارتكب في يناير 2019
جــريـمــة بشعة وفـظـيـعــة ،ال
تـ ـع ــرف "ب ـ ـ ــاد ال ـفــام ـن ـكــو"
مثلها إال فــي أف ــام الــرعــب
وقصص الخيال.
ففي ذ لــك الشهر تشاجر
ابــن عــاق مع والــدتــه المقيم
معها فــي مــدريــد ،والبالغة
ً
 67ع ــا م ــا  ،و خ ـن ـق ـهــا بحبل
ع ـلــى عـنـقـهــا ،ث ــم أم ـع ــن في

يــؤيــدون هــذه الـفـكــرة؟ وهــل هـنــاك من
يقف ضدها ،ألسباب غابت عن بالي
وتفكيري؟
ال أعلم ،لكنها تبقى فكرة باإلمكان
دراس ـت ـه ــا ،ووضـ ــع ض ــواب ــط وش ــروط
ً
لها إذا ما تم بالفعل التفكير جيدا بها.

ّ
وضاح

خـنـقـهــا ح ـتــى ارتـ ـم ــت جثة
بال حراك.
وقالت وسائل إعالم إسبانية،
فــي تقرير عــن الـحــادثــة ،ونقله
م ــوق ــع ال ـعــرب ـيــة نـ ــت ،أم ـ ــس ،إن
َّ
ال ـ ـش ـ ــاب ال ـ ـع ـ ــاق قـ ــطـ ــع ال ـج ـث ــة
ب ـم ـن ـشــار وب ـع ــض ال ـس ـكــاك ـيــن،
وت ـنــاول ع ـشــاء ه بــأكــل بعضها
تلك الليلة ،واحتفظ بالباقي في
فريزر الثالجة.
وأش ــارت إلــى أنــه بقي طــوال

ً
ً
كرة الزوار تقتل دبا روسيا
نـفــق ال ــدب األب ـي ــض ،المسمى
ب ــ"أوم ـكــا" ،الـثــاثــاء الـمــاضــي ،في
ح ــدي ـق ــة حـ ـي ــوان ي ـكــاتــري ـن ـبــورغ
بمنطقة األورال الروسية ،بعد أن
ابتلع كرة صغيرة ألقى بها أحد
الــزوار إلى حظيرته ،رغم تحذير
إدارة حديقة الحيوان من إحضار
مواد غريبة وأطعمة ورميها إلى
الحظيرة.
وأشارت إدارة حديقة الحيوان،
في بيان نقله موقع روسيا اليوم،

أكثر من أسبوعين يقتات منها،
ً
أحيانا نيئة ،أو يقوم بطبخها،
ً
بل كان يقدم لحمها أكــا لكلب
يملكه ،في وقــت كانت الشرطة
ت ـب ـح ــث ع ـ ــن والـ ـ ــدتـ ـ ــه ،بـ ـع ــد أن
تقدمت إحدى صديقاتها ببالغ.
واق ـت ـح ـمــت ال ـشــرطــة الـشـقــة،
وعثرت على بقايا األم ،واعتقلت
القاتل.

«ناسا» تنتج األكسجين على سطح المريخ

أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن دم ـ ــى ت ـل ـعــب بـهــا
الدببة البيضاء التي تعيش في
األس ــر يـجــب أن تـكــون مصنوعة
ً
مــن ال ـم ــواد الـطـبـيـعـيــة ،أخـ ــذا في
الحسبان خصوصيات هذا النوع
من الحيوانات البرية.
وق ــال ــت ال ـمــوظ ـفــة ف ــي حــديـقــة
ال ـح ـي ــوان ،ي ـكــاتــري ـنــا أوفـ ــاروفـ ــا،
ف ــي ح ــدي ــث أدل ـ ــت ب ــه لـصـحـيـفــة
يكاترينبورغ أونــايــن ،إن إدارة
حــدي ـقــة ال ـح ـي ــوان ل ــن تـبـحــث عن

الـمــذنــب بنفوق الـحـيــوان ،لكنها
أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن اإلدارة سـتـعــزز
الرقابة على الدب "أينا" جاره في
الحظيرة.
ُيذكر أن الــدب "أومكا" ُولــد في
البرية بشبه جزيرة تشوكوتكا.
ً
وبقي يعيش "يتيما" دون أم في
ســن مـبـكــرة ،وأن ـقــذه أهــالــي قرية
بيلينغز ،وكانوا يطعمونه لمدة
أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،بـ ـع ــدم ــا ت ـع ــرض
لهجوم قطيع كالب.

وفيات
بدرية منصور علي الصراف

 77عاما ،شيعت ،ت99619161 :

شريفة فهد عبدالعزيز الزاحم

 82عاما ،شيعت ،ت99780008 ،99800077 ،99770009 :

عائشة خليفة أحمد الشطي

 70عاما ،شيعت ،ت24810941 :

محمد علي كاظم الصالح

 62عاما ،شيع ،ت99771131 :

منيرة حسين فرحان أرملة يوسف محمد يوسف الكندري
 80عاما ،شيعت ،ت97946387 ،55033277 ،66773113 :

جاسم أحمد عبدالله القصار

 90عاما ،شيع ،ت22515024 ،99862280 :

مواعيد الصالة

حـقــق ال ــروب ــوت ال ـج ـ ّـوال "بــرس ـي ـفــرنــس" ،الـتــابــع
ً
ً
لــوكــالــة الـفـضــاء األمـيــركـيــة "نــاســا" ،إن ـجــازا جــديــدا
على سطح المريخ ،إذ نجح في تحويل ثاني أكسيد
الـكــربــون فــي الـغــاف الـجــوي للكوكب األحـمــر إلى
أكسجين ،وهي سابقة على كوكب غير األرض.
وقال المسؤول في "ناسا" جيم رويتر ،أمس األول،
"إنـهــا محاولة أولــى بالغة األهمية لتحويل ثاني
أكسيد الكربون إلى أكسجين على المريخ".
وأج ــري ــت ال ـم ـحــاولــة ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،وتــأمــل

"ن ــاس ــا" أن تـســاهــم الـنـســخ المستقبلية مــن األداة
التجريبية المستخدمة لـهــذا ا لـغــرض فــي تمهيد
الـطــريــق السـتـكـشــاف الـبـشــر الـكــوكــب األح ـم ــر ،وال
تقتصر أهـمـيــة ه ــذه األداة عـلــى أنـهــا تتيح إنـتــاج
األكسجين لــرواد الفضاء المستقبليين ،بل تغني
أي ـضــا ع ــن تـحـمـيــل ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن األكـسـجـيــن
تستخدم لدفع الصاروخ في رحلة عودته.
وهذا الجهاز الذي أطلقت عليه تسمية "موكسي"
(األحـ ـ ـ ــرف األول ـ ـ ــى ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ل ـع ـب ــارة "ت ـجــربــة

استخدام مــوارد المريخ باألكسجين في الموقع")
ّ
هو علبة مذهبة بحجم بطارية سيارة ،ومثبت في
ّ
الجهة اليمين من مقدم العربة ،ويستخدم الكهرباء
والكيمياء لتقسيم جزيئات ثاني أكسيد الكربون،
وإنـتــاج األكسجين من جهة وأول أكسيد الكربون
من جهة أخرى.
وأنتج "موكسي" في تجربته األولى  5غرامات من
األكسجين ،وهو ما يكفي للتنفس لمدة  10دقائق
لــرائــد فـضــاء ي ـمــارس نـشــاطــا طبيعيا ،وسيجري

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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المهندسون المسؤولون عنه المزيد من االختبارات،
وسـيـحــاولــون زي ــادة هــذه النتيجة ،علما أن األداة
مـعــدة لـتـكــون ق ــادرة عـلــى تــولـيــد مــا يـصــل إل ــى 10
غرامات من األكسجين في الساعة.
وصـ ـم ــم ال ـج ـه ــاز ف ــي م ـع ـهــد مــاســات ـشــوس ـتــس
للتكنولوجيا (إم آي ت ــي) ،وه ــو مصنع مــن مــواد
مقاومة للحرارة ،لكي يكون قادرا على تحمل الحرارة
المطلوبة لتشغيله والبالغة  800درجة مئوية.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:50

العظمى 33

الشروق

05:14

الصغرى 21

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  09:48صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 08:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:19

ً
أدنى جزر  02:49صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:41

 02:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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