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أتمنى أن يكون «هجمة
أحمد عزً :
مرتدة» امتدادا لـ «رأفت الهجان» ص 11

فضيحة في «الصفوف األمامية»!

ُّ
تضمن كشف مكافآتها  64جهة ال عالقة ألغلبها بمكافحة «كورونا» يؤكد شبهة التنفيع

• منها «نزع الملكية» وأمانة األوقاف و«اإلحصاء» و«اإلنماء االجتماعي» وهيئة القرآن و«الوطني للثقافة»
•  568مليون دينار تم تخصيصها ألكثر من  214ألف موظف بين مواطن ومقيم

فــي اعـتــداء سافر على المال
العام يصل إلى حد الفضيحة،
خ ـ ــرج ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور ق ــائـ ـم ــة
مستحقي مـكــافــآت «الـصـفــوف
األمــامـيــة» ،المرسلة إلــى ديــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،مـتـضـمـنــة
أكثر من  214ألف موظف ،بين
م ــواط ــن وم ـق ـي ــم ،تــاب ـع ـيــن لـ ــ64
جهة حكومية ،بعضها ال عالقة
له من قريب أو بعيد بمكافحة
«كورونا» ،ليحصلوا على أكثر
من  568مليون دينار.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،ال ـت ــي
حصلت «الجريدة» على نسخة
مـنـهــا ،ح ـصــول وزارة الصحة
ع ـل ــى ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ـن ـه ــا ،ب ـ
 53ألــف مــوظــف ،فــي حين جاء
م ـك ـتــب وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـش ـبــاب ف ــي الـمــرتـبــة 02

من هم رجال
الصفوف األمامية؟
إذا حدثنا العاقل بما يعقل،
فإن رجال «الصفوف األمامية»
ه ــم ت ـل ــك ال ـ ـكـ ــوادر وأصـ ـح ــاب
الـمـهــن الــذيــن ت ـصــدوا لمهمة
مـ ـك ــافـ ـح ــة وب ـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا»،
وكــانــوا فــي طليعة محاربيه،
معرضين أنفسهم لخطر الوباء
والعدوى من أجل إنقاذ حياة
الناس ،وعليه فإنهم 02

جدول الجهات المستحقة لمكافأة جائحة كورونا
إجمالي
المكافأت

م

اسم الجهة

عدد
الموظفين

إجمالي
المكافأت

م

اسم الجهة

عدد
الموظفين

23

معهد الكويت لألبحاث العلمية

148

33.457.199

46

24

ديوان المحاسبة

146

179.918.210

47

1

األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

17

12.825.780

2

بيت الزكاة

180

95.328.230

الحرس الوطني

12.909

61.420.507.767

48

قوة اإلطفاء العام

4.153

17.159.802.462

3

إدارة الفتوى والتشريع (مجلس الوزراء)

73

55.949.880

25

4

وزارة النفط

91

12.002.584

26

وزارة الداخلية

36.013

190.540.588.800

5

الهيئة العامة للشباب

86

68.117.131

27

6

اإلدارة المركزية لإلحصاء

72

6.032.998

7

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

40

17.966.400

28

8

وزارة التعليم العالي

156

19.971.330

9

المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب

39

23.864.045

10

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية

72

15.264.700

عدد
الموظفين

إجمالي
المكافأت
3.850.999.100
89.314.542
291.987.500

م

اسم الجهة
بلدية الكويت

2.706

الهيئة العامة لشؤون القصر

230

وزارة المالية

295

49

وحدة التحريات المالية الكويتية

56

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

76

68.313.309

50

وزارة األوقاف للشؤون اإلسالمية

2.392

959.649.397

51

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

126

34.464.740

29

وزارة التجارة والصناعة

642

1.718.215.249

30

مكتب اإلنماء االجتماعي

12

13.727.000

52

وزارة الخارجية

639

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

31

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

811

959.923.350

53

األمانة العامة لمجلس الوزراء (والجهات التابعة لها)

85

135.899.300

32

الهيئة العامة للقوى العاملة

264

257.582.600

54

وزارة اإلعالم

2.637

2.151.794.037

33

وزارة التربية

1.798

905.743.201

55

جهاز حماية المنافسة

33

8.786.395

11

األمانة العامة لألوقاف

77

29.282.733

12

بنك الكويت المركزي

390

179.942.839

34

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

30

9.974.440

56

جامعة الكويت (وزارة التعليم العالي)

308

143.446.773

57

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

208

114.998.600

13

الهيئة العامة لالستثمار

166

109.393.338

35

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

412

206.839.340

58

الهيئة العامة للصناعة

862

2.199.970.050

14

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

667

139.470.913

36

مؤسسة الموانئ الكويتية

758

2.963.735.470

59

مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب

5

2.236.980

15

اإلدارة العامة للجمارك

2.915

2.773.798.915

37

وزارة الشؤون االجتماعية

1.083

1.743.593.000

60

شركة الخطوط الجوية الكويتية
وشركة كاسكو

3.288

2.138.273.050

61

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

710

1.697.313.206

62

وكالة األنباء الكويتية

-

-

63

الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

115

143.886.430

64

مؤسسة البترول الكويتية والشركات
التابعة لها

16.608

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

16

جهاز المراقبين الماليين

180

127.730.959

38

الهيئة العامة للرياضة

110

245.862.350

17

ديوان الخدمة المدنية

198

32.695.750

39

وزارة األشغال العامة

912

4.422.189.190

18

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

50

56.505.570

40

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

355

219.773.790

19

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

607

393.218.406

41

الهيئة العامة للبيئة

778

334.662.810

20

وزارة العدل

2.047

6.082.020.741

42

اإلدارة العامة للطيران المدني

2.606

4.460.003.192

21

وزارة الدفاع (العسكريين)

46.112

67.264.409.987

43

بنك االئتمان الكويتي

42

37.568.930

21

وزارة الدفاع (مدني)

692

1.919.209.849

44

وزارة الكهرباء والماء

10.969

15.310.279.060

22

وزارة الصحة

52.969

171.083.775.000

45

وزارة المواصالت

527

347.772.600

 ٨قضاة إلى المحاكمة

َ
النيابة أحالتهم مع  3محامين و 6إداريين ورجلي أعمال ووافدين بوقائع الرشوة وغسل األموال
فــي ســابـقــة بـتــاريــخ الـقـضــاء الـكــويـتــي،
وبعد تحقيقات استمرت أكثر من  8أشهر،
ق ــررت النيابة الـعــامــة ،أم ــس ،إحــالــة ملف
قضية الــرشــوة والتزوير وغسل األمــوال،
المتهم على ذمتها  8قضاة ومستشارين
و 6إداري ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ـت ـي ــن ال ـك ـل ـيــة
واالسـتـئـنــاف و 3محامين ورج ــا أعمال
ووافــدون ،إلى محكمة الجنايات ،على أن
ُ
ت ـحــدد ،بعد غ ـ ٍـد ،الــدائــرة القضائية التي
ستتولى محاكمتهم.
وت ــأت ــي إح ــال ــة الـمـسـتـشــاريــن الـثـمــانـيــة
ب ـعــدمــا فـ ــوض ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء
للنيابة العامة التصرف في ملف القضية
التي تم التحقيق خاللها مع  10قضاة ،بعد
رفع الحصانة عنهم من «األعلى للقضاء» ،إذ
أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب؛ باعتبار
الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما
الوظيفي وال تشكل وقائع جنائية.

ملف قاتل فرح إلى «الجنايات»
والنيابة ستطالب بإعدامه
كشفت مصادر قانونية ،لـ «الجريدة» ،أن
النيابة ستحيل ملف قضية قتل المواطنة
فرح أكبر المتهم على ذمتها أحد المواطنين
غد ،لتحدد جلسة
إلى محكمة الجنايات بعد ٍ
لها بعد ذلك.
ً
وأكدت المصادر أن النيابة أصدرت قرارا أمس
ً
بـحـبــس الـمـتـهــم  21يــومــا وإحــال ـتــه إل ــى السجن
ال ـمــركــزي بـتـهــم الـقـتــل الـعـمــد مــع سـبــق اإلص ــرار
والترصد والخطف بقصد ارتكاب جريمة ،مبينة
أن النيابة ستترافع أمام المحكمة وستطالب في
تقرير االتهام بإعدام المتهم.

حرائق إطارات السالمي

العرض مستمر والفاعل مجهول
06

هنود عالقون يعودون لإلمارات بطائرات خاصة
ّ
تـتــدفــق طلبات أف ــراد مــن الجالية الهندية في
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،وعـ ــددهـ ــم ب ــال ـم ــاي ـي ــن ،ع ـل ــى مـشـغـلــي
الطائرات الخاصة ،إلعادتهم إلى الدولة الخليجية،
بعدما علقوا في الهند خالل زيارتهم لها ،بسبب
تعليق دول أخرى الرحالت مع بالدهم ،في مواجهة
تفشي فيروس كورونا.
ً
ويلجأ هؤالء إلى الطائرات الخاصة ،خوفا من
حظر ممتد للطيران بين الهند واإلمــارات ،ضمن

ّ
استراتيجية شكلت جسر ا ل ـعــودة الرئيسي من
الــدولــة اآلسـيــويــة للخليج الـعــام الـمــاضــي ،خالل
الموجة األولى من الوباء العالمي.
ويعيش نحو  3.5ماليين هندي فــي اإلم ــارات
منذ عقود ،بعضهم يعمل في وظائف عادية ،بينما
يملك آخرون ثروات طائلة ،أو ينشطون في قطاعات
مختلفة بينها العقارات.
ـات
ـ
ح
ـر
ـ
ل
ـ
ل
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ـ
ـ
ي
ـ
ـ
خ
وأدى ال ـت ـع ـل ـي ــق األ
02

65

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

المجموع

10

ال يرغب في
الصرف

568.041.831.497 214.763

حكاية أديب

العالم الثقافي يودع
الماغوط المناضل الذي مات
ولم يقتل الفقر! 13

سيرة

حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

«والد أم كلثوم» ...أهم
أدواره على الشاشة
الصغيرة
14

ألف ليلة وليلة

انتصار جيش النعمان
على الروم وحصار
القسطنطينية

15

ةديرجلا

•
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الخالد بحث القضايا اإلقليمية وتعزيز الناصر يبحث مع نظيره الماليزي عالقات
العالقات مع وزير خارجية
إندونيسياإيران الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين
رئيس الوزراء يستقبل سفير
ً
تلقى اتصاال من مستشار األمن القومي األميركي

ً
صباح الخالد مستقبال ظريف في قصر السيف أمس
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،بـ ـحـ ـض ــور وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون مـجـلــس
ال ـ ــوزراء الـشـيــخ د .أح ـمــد الـنــاصــر فــي قصر
ال ـس ـيــف أمـ ــس ،وزيـ ــر خــارج ـيــة الـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة االيــران ـيــة ،مـحـمــد ج ــواد ظــريــف،
والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وج ـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـحـ ــث الـ ـقـ ـض ــاي ــا

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
ووج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر ح ــولـ ـه ــا وس ـ ـبـ ــل ت ـع ــزي ــز
العالقات الثنائية بين البلدين.
حـضــر ا لـمـقــا بـلــة مـســا عــد وز ي ــر الخارجية
لشؤون آسيا السفير علي السعيد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل ال ـخ ــال ــد ،ف ــي ق ـصــر الـسـيــف
أم ــس ،سفير إنــدونـيـسـيــا لــدى الـكــويــت تــري
تاريات ،وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

الجانبان اتفقا
على رفع مستوى
التعاون االقتصادي
واالستثماري
والتجاري

بـحــث وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء،
الـشـيــخ الــدكـتــور أحـمــد الـنــاصــر،
م ـ ــع وزي ـ ـ ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة م ــال ـي ــزي ــا
الـصــديـقــة ،داتـ ــوك س ـيــري هشام
الــديــن حسين ،عــاقــات الصداقة
والتعاون المشترك بين البلدين،
إلى جانب عدد من القضايا ذات
االهتمام المشترك.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال االت ـ ـص ـ ــال
المرئي الذي تم صباح امس بين
الـجــانـبـيــن ال ـلــذيــن بـحـثــا مجمل
ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة المتميزة
التي تربط البلدين الصديقين،
وس ـ ـبـ ــل تـ ـع ــزي ــزه ــا وت ـط ــوي ــره ــا
فــي جميع الـمـجــاالت ،والـحــرص
المشترك نحو تنميتها وتنوعها.
واتفق الجانبان خالل االتصال
عـ ـل ــى رف ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة الـقــائـمــة بـيــن الـبـلــديــن
الصديقين فــي جميع المجاالت
الـ ـحـ ـي ــوي ــة وال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،الس ـي ـم ــا
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والتجارية منها ،وتنمية قطاعات
األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي والـتـكـنــولــوجـيــا
وتبادل الخبرات.
واستعرض الجانبان تطورات
جــائـحــة "ك ــورون ــا" ،وأط ــر تعزيز
التعاون بين البلدين في مواجهة

الناصر ونظيره الماليزي خالل االتصال المرئي أمس
تداعياتها والحد من انتشارها،
وأك ـ ــد الـ ـج ــانـ ـب ــان ضـ ـ ـ ــرورة دع ــم
الجهود الدولية والعمل المشترك
من أجل احتواء آثار هذه الجائحة
عـلــى مـخـتـلــف الـصـعــد الصحية
واالقتصادية واالجتماعية.
ك ـمــا ت ـن ــاول ال ـجــان ـبــان مـتــانــة
ال ـع ــاق ــات الــوث ـي ـقــة وال ـم ـت ـم ـيــزة
ال ـتــي تــربــط بـيــن دولـ ــة الـكــويــت،
وراب ـطــة دول جـنــوب شــرق آسيا

العتيبي :الكوادر الوطنية بـ «الكهرباء» مصدر فخر واعتزاز
زار محطة الزور الجنوبية وأكد أولوية تطوير العنصر البشري

●

سيد القصاص

أش ــاد وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة وال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
امس األول ،بأداء وجهود الكوادر
الوطنية العاملة بوزارة الكهرباء
الماء.
ون ـق ــل الـعـتـيـبــي ف ــي كـلـمــة له
بمناسبة زيــارتــه لمحطة الــزور
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـك ـهــربــاء وتـقـطـيــر
ال ـم ـيــاه ت ـح ـيــات رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
ال ـخــالــد ،لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـ ــوزارة
وب ــاألخ ــص ال ـم ـح ـطــات وال ــذي ــن
يعملون على مدار الساعة لتوفير
خدمتي الكهرباء والماء لكل من
يـسـكــن أرض ال ـكــويــت الـغــالـيــة،

وقال "ان الكوادر الوطنية تعتبر
مصدر فخر واعتزاز للوزارة".
وأض ــاف أن تـطــويــر العنصر
ال ـب ـشــري وتــأهـيـلــه يـعــد اولــويــة
للتمكن مــن مواجهة التحديات
التي تواجه الشبكة الكهربائية
أو المائية.
وحول عمل المحطات أوضح
"ان ـهــا تـعــد عـصــب الـ ــوزارة الــذي
من خالله يتم تأمين احتياجات
الدولة من الكهرباء والماء".
وتفقد العتيبي غرفة التحكم
الكهربائية واطلع خاللها على
سير العمل واستعداد المحطة
لموسم صيف .2021
كـمــا ق ــدم مــديــر مـحـطــة ال ــزور
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ع ـ ــادل
العنزي شرحا تفصيليا عن آلية
العمل ونظام التحكم الكهربائي

المزرم :ال صحة للتسجيل المتداول
عن اجتماع َ
لرئيسي السلطتين
قالرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة
ط ــارق ال ـم ــزرم أن "م ــا ي ـت ــداول ف ــي تـسـجـيــل صــوتــي عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي عن عقد اجتماع مساء أمس االول بين رئيس
مجلس األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء
غير صحيح جملة وتفصيال".
وأض ــاف الـمــزرم فــي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز
التواصل الحكومي عبر موقع "تويتر" أن "كل ما ورد في التسجيل
ال أساس له من الصحة".

رابطة االجتماعيين توزع السلة
الرمضانية على األسر المتعففة
أعلنت لجنة العمل االجتماعي
فــي راب ـطــة االجـتـمــاعـيـيــن تــوزيــع
ال ـس ـلــة الــرم ـضــان ـيــة ع ـلــى األس ــر
الـمـتـعـفـفــة ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق
ً
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،ايـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــا ب ـ ــدوره ـ ــا
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ،ومـ ـ ــد ي ـ ــد الـ ـع ــون
للمحتاجين لتوفير مؤونة شهر
رمضان المبارك.
وصرحت رئيسة لجنة العمل
االجتماعي عضوة مجلس ادارة
الرابطة أصيلة الرفاعي أمس ،بأن
مشروع السلة الرمضانية مبادرة
سـنــويــة ت ـقــوم بـهــا الــراب ـطــة منذ
سنوات ونستهدف خاللها األسر
المتعففة الـتــي نـحــاول الــوصــول
لها عن طريق المتطوعين ،مشيرة

إل ــى أن ال ـم ـشــروع يــدخــل الفرحة
على المحتاجين في هــذا الشهر
الفضيل.
وأضــافــت الــرفــاعــي أن عضوة
الرابطة ولجنة العمل االجتماعي
ط ـي ـب ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ،تـ ـش ــرف عـلــى
تجهيز السالت الرمضانية لهذا
العام ،مؤكدة حرص الرابطة على
اس ـت ـم ــرار دع ـم ـهــا ل ـه ــذا الـنـشــاط
االجتماعي بصورة سنوية ،وذلك
ً
تماشيا مــع سياسة الرابطة في
دعم احتياجات المجتمع المدني.

«األرصاد» :الحرارة تتجاوز  40درجة
أعلنت ادارة األرصاد الجوية ان البالد تتأثر بامتداد منخفض
جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات
الحرارة وتكون أعلى من معدالتها في هذه الفترة مقارنة بالعام
الماضي.
وقال مراقب التنبؤات الجوية بــاإلدارة عبدالعزيز القراوي في
تصريح لـ "كونا" ان الطقس اليوم سيكون حارا والرياح شمالية
غربية خفيفة إلــى معتدلة السرعة تنشط على فـتــرات وتـتــراوح
درجــات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين  38و 40درجــة مئوية
وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ،وتنخفض الحرارة ليال
الى ما بين  24و 27درجة.
وتوقع القراوي لطقس الغد ان يكون حارا والرياح شمالية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجــات الحرارة العظمى المتوقعة
ما بين  39و 41درجــة مئوية وتنخفض ليال الى ما بين  23و26
درجــة مئوية وحالة البحر خفيف إلــى معتدل الموج ارتفاعه ما
بين  1و 3أقدام.

فــي المحطة ا لـتــي تبلغ سعتها
اإلنتاجية  6228ميغاواط وتمثل
 %30من إجمالي الطاقة المنتجة
لدولة الكويت.
واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم جـ ــول ـ ـتـ ــه بـ ـتـ ـن ــاول

فضيحة في «الصفوف...
األدن ــى ب ـ  5موظفين فـقــط ،وحصلت وزارة الــدفــاع على المرتبة
ً
ً
الثانية بـ  ٤٦ألفا ،ثم «الداخلية» بـ  ٣٦ألفا.
ومما يبعث من تلك القائمة رائحة التنفيع ّ
ُّ
تضمنها إدارة
البين،
نزع الملكية للمنفعة العامة بـ  10موظفين ،واألمانة العامة لألوقاف
ً
ب ــ ٧٧مــوظـفــا ،واإلدارة المركزية لإلحصاء ب ـ  ،٧٢ومكتب اإلنـمــاء
ً
االجتماعي بـ  ،١٢وهيئة طباعة ونشر القرآن الكريم بـ  ،٣٠فضال
ً
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون بـ  ٣٩موظفا.

من هم رجال الصفوف...

ً
ً
يستحقون المكافأة بل تغدو حقا أصيال لهم.
وم ــن الـبــديـهــي أن يــأتــي الـعــامـلــون بـ ــوزارة الـصـحــة فــي طليعة تلك
ً
الصفوف ،نظرا لتعاملهم المباشر مع الوباء والمرضى ،أما أن تتضمن
كشوف تلك المكافأة إدارات وهيئات وأجهزة ووزارات بعيدة كل البعد
عن التعامل المباشر أو حتى غير المباشر مع الوباء ،وإنما تتم مكافأة
موظيفها ،الذين يتقاضون رواتبهم كاملة ،على مجرد ذهابهم ألعمالهم...
ٌ
وضع للمكافأة في غير محلها ،ومنحها لمن ال يستحق.
فهو

هنود عالقون يعودون لإلمارات...
الجوية ،الذي دخل حيز التنفيذ األحد الماضي ،إلى إيقاف نحو 300
ً
ً
رحلة تجارية أسبوعيا ،في واحد من أكثر الممرات الجوية ازدحاما
في العالم.
وإلى جانب العمال من ذوي األجــور المنخفضة والعقود قصيرة
األجل ،فإن هذه الخطوة المفاجئة أدت إلى انقطاع السبل بأفراد من
العائالت الثرية المستقرة منذ فترة طويلة في اإلمارات ،والتي سافرت
إلى الهند لقضاء إجازة.
ويسيطر الـخــوف على كثير مــن هــؤالء منذ تفشي موجة جديدة
من الــوبــاء في الهند ،التي سجلت  18مليون إصابة وأكثر من 201
ألف قتيل ،وازدادت فيها حصيلة الوفيات اليومية إلى أكثر من 3000
للمرة األولى ،أمس األول.
يذكر أنه بعدما أغلقت اإلمــارات مجالها الجوي للحد من انتشار
فيروس كورونا في مارس  ،2020جمع بعض المغتربين األموال لحجز
مقاعد على طائرات مستأجرة مشتركة ُسمح لها بالطيران إلى دبي.
ً
ونقلت العشرات من رحــات الطيران الخاص المشترك ركابا من
الهند إلى دبي في األيام التي سبقت الحظر الجديد ،بعد نفاد جميع
المقاعد على متن الطائرات التجارية ،وتقول شركات الطيران الخاص
إن الطلب ارتفع منذ ذلك الحين.
ً
وتبلغ تكلفة استئجار طائرة يمكنها نقل  13راكبا من مومباي
إل ــى دب ــي مــا بـيــن  35000و 38000دوالر ،أي نـحــو  35ضـعــف سعر
التذكرة العادية ،في حين أن األسعار من مدن أخرى قد تكون أعلى.
لكن مع ارتفاع الطلب ،يسعى المشغلون الستيضاح القواعد المتعلقة
بالطائرات الخاصة التي تهبط في اإلمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنثرال» تابيش كيفينسرا« :تحتاج
الرحالت الخاصة المشتركة إلى الحصول على موافقة من الهيئة العامة
للطيران المدني ووزارة الخارجية حتى تعمل .لكننا ال نعرف من هم
الذين قد ُيمنعون من السفر».
وقالت هيئة الطيران المدني إن مواطني اإلمارات والدبلوماسيين
والــوفــود الرسمية و«طــائــرات رجــال األعـمــال» مستثنون مــن الحظر،
بشرط مراعاة الركاب لإلجراءات بما في ذلك الحجر الصحي  10أيام.
(دبي -أ ف ب)

المساعدات
وصول أولى
ً
الكويتية إلى الهند غدا
للمساهمة في مكافحة انتشار «كورونا»

ً
العتيبي متوسطا العاملين في المحطة
وج ـب ــة اإلفـ ـط ــار م ــع الـمـنــاوبـيــن
من العاملين في المحطة وشكر
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
تـفــانـيـهــم ف ــي الـعـمــل وحــرصـهــم
عـلــى اس ـت ـقــرار شـبـكــات الـ ــوزارة

(آس ـيــان) ،وأطــر دعــم آفــاق العمل
المشترك إلقامة شراكات متنوعة
ومستدامة بين الجانبين.
وك ــان وزي ــر الـخــارجـيــة تلقى،
مساء امس األول ،اتصاال هاتفيا
مــن مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
جـيـكــوب ســولـيـفــان ج ــرى خالله
استعراض العالقات التاريخية
الوثيقة التي تربط دولة الكويت

والواليات المتحدة ،وأطر تعزيز
الـتـعــاون الثنائي المشترك بين
البلدين الصديقين.
كما تم بحث أبرز المستجدات
ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والــدول ـيــة ،وال ـت ـشــاور فــي كــل ما
من شأنه تعزيز األمن واالستقرار
في المنطقة.

الكهربائية والمائية.
راف ــق ال ــوزي ــر العتيبي خــال
الزيارة وكيل الــوزارة بالتكليف
م.ج ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري والـ ــوك ـ ـيـ ــل
المساعد لقطاع محطات القوى

ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وت ـق ـط ـي ــر ال ـم ـي ــاه
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـهـ ـن ــدس ــي ت ـش ـغ ـيــل
وصـ ـي ــان ــة الـ ـمـ ـحـ ـط ــات م.ه ـي ـث ــم
العلي وعدد من المدراء في قطاع
المحطات.

أعلن سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم ،أمس ،أن أولى
غدا على متن
المساعدات الكويتية العاجلة إلى الهند تصل ً
طائرة عسكرية ،بهدف المساهمة في مكافحة انتشار ساللة
جديدة متحورة من فيروس كورونا.
وأك ــد الـنــاجــم ،فــي تصريح ل ــ"كــونــا" ،أن هــذه المساعدات
العاجلة جــاء ت بمبادرة كريمة من الكويت ،للمساهمة في
تخفيف التداعيات الكبيرة جــراء انتشار الساللة الجديدة
المتحورة ،ما أسفر عن زيــادة معدالت الوفيات واإلصابات
بشكل كبير وبأرقام قياسية.
وقال إن الكويت حريصة على تخفيف المعاناة عن الشعب
الهندي الصديق إزاء هذه الكارثة الصحية ،في ظل الظروف
االستثنائية التي تمر بها الهند.
وأوض ـ ـ ــح ال ـن ــاج ــم أن ال ـم ـس ــاع ــدات ت ـض ــم أجـ ـه ــزة تــولـيــد
األوكـسـجـيــن وأج ـهــزة التنفس الـصـنــاعــي وع ــددا كـبـيــرا من
اس ـط ــوان ــات األوك ـس ـج ـيــن مـخـتـلـفــة األحـ ـج ــام ،وغ ـيــرهــا من
المستلزمات الطبية ،لسد العجز والنقص لدى المستشفيات
الهندية لمواجهة الفيروس.

ةديرجلا
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محليات

«التربية» :اعتماد  321لجنة الختبارات الثانوية الورقية
 145للبنين و 176للبنات ...والسلطان بحث التعاون مع المعهد الفرنسي لتدريب المعلمين
فهد الرمضان

حدد وكيل التعليم العام
أسامة السلطان لجان سير
اختبارات الفترة الدراسية
الثانية للعام الحالي
 2021/2020لتكون 321
لجنة موزعة على المناطق
التعليمية الست.

اعتمدت وزارة التربية 321
ل ـج ـن ــة الخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـث ــان ــوي ــة
ال ـعــامــة لـطـلـبــة ال ـصــف الـثــانــي
عشر بقسميه العلمي واألدبي
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي وم ـ ـ ــدارس
ال ـت ــرب ـي ــة ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي مــن
ا لـمـقــرر أن تنطلق نهاية مايو

المقبل ،وذلك بزيادة عن العدد
المعلن عنه سابقا بـ  15لجنة
اضافية لتحقيق شروط التباعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
السلطات الصحية.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،اعـتـمــد
وكيل وزارة التربية المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان

ً
توزيع  963جهازا
لقياس الحرارة
بواقع  3لكل لجنة
توفير  642ألف
علبة معقم لليدين
لتزويد كل لجنة
بـ  2000علبة

مليون و 284ألف
كمام لكل مدرسة
 4آالف

ص

ورة لبيان لجان

سير االختبارات

•

ذك ــرت االخـتـصــاصـيــة الـنـفـسـيــة ب ــإدارة
الخدمات االجتماعية والنفسية في وزارة
"التربية" ،شيماء الالمي ،أن عودة طالب
الصف الثاني عشر ،خالل الفترة المقبلة،
إل ــى إج ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــارات ال ــورق ـي ــة لـيـســت
جديدة عليهم" ،فالطالب على مدار ا لـ 11
عــا مــا الماضية كــا نــوا ي ــؤدون امتحانات
ورقية ،وهذا سيساعدهم على التحكم في
توترهم وانفعاالتهم".
وأكـ ــدت ال ــام ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـهــا ،أنــه
يجب على الطلبة أن يـكــو نــوا مستعدين
جـ ـي ــدا اسـ ـتـ ـع ــدادا ن ـف ـس ـيــا ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات،
باالبتعاد عن األخبار السلبية التي تؤثر

كمامات وتعقيم
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
سـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدأ األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل
تــوزيــع اج ـهــزة ق ـيــاس ال ـحــرارة
وال ـك ـم ــام ــات وأدوات الـتـعـقـيــم
على المدارس ،حيث من المقرر
توزيع  963جهاز قياس حرارة
ب ـ ــواق ـ ــع  3أجـ ـ ـه ـ ــزة لـ ـك ــل لـجـنــة
اختبارات ،الفتة إلى أنه سيتم
ت ــوزي ــد ال ـل ـجــان كــذلــك بمليون
و 284ألف كمامة بواقع  4آالف
كمامة لكل لجنة اختبارات.
وذك ـ ـ ــرت أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ج ـهــزة
 642أل ــف عـلـبــة مـعـقــم لـلـيــديــن
ح ـيــث سـيـتــم ت ــزوي ــد ك ــل لجنة
من اللجان بـ  2000علبة معقم
ل ـل ـيــديــن ،الف ـت ــة إل ــى أن ــه سيتم
ك ــذل ــك صـ ــرف ال ـس ـلــف الـنـقــديــة
ل ــرئ ـي ــس ك ــل ل ـج ـنــة اخ ـت ـب ــارات
والـ ـت ــي سـ ـت ــودع ف ــي ح ـســابــات
الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـب ـن ـك ـيــة مـنـتـصــف
االسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ل ـي ـت ـم ـكــن
مـ ــن ت ـج ـه ـيــز ال ـل ـج ـن ــة وتــوف ـيــر
متطلبات االشتراطات الصحية
واللوحات االرشــاديــة الخاصة
بآلية دخول الطلبة وانصرافهم.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أك ــدت
المصادر أن فرق وزارة الصحة
ولـ ـ ـج ـ ــان الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـخ ــاص ــة

جانب من اجتماع السلطان والوفد الفرنسي

فريق «التعليم عن بعد» يبحث سبل التطوير
أكــدت رئيسة فريق تقييم "التعليم عــن بعد"
د .مريم المرزوقي خالل ترؤسها اجتماعا للفريق
ام ــس ،ال ـحــرص عـلــى إعـ ــداد ع ــدد مــن ال ــدراس ــات
التقييمية لكل من الميدان التربوي والمتعلمين
وأولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى ال ـت ـح ــدي ــات
والـ ـمـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي واج ـه ـت ـه ــم أثـ ـن ــاء الـتـعـلـيــم
ب ــال ـت ـح ـق ــق م ـ ــن االش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الصحية تواصل القيام بزيارات
تفقدية إلــى ال ـمــدارس المقررة
لالختبارات حيث يتم التحقق
من تطبيق االدارات المدرسية
ل ــاش ـت ــراط ــات ال ـت ــي وضـعـتـهــا
الصحة ومــدى مالء مة المبنى
المدرسي لهذه االشتراطات بما
يضمن سالمة الطالب.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـح ــث
الوكيل المساعد للتعليم العام
أسامة السلطان مع المستشار

•

ع ـل ـي ـهــم ،وت ـج ـن ــب الـ ـخ ــوف ،واالسـ ـتـ ـع ــداد
الذهني والجسدي والصحي ،باالضافة
إلى االستعداد وقت االختبار.
ون ـ ـص ـ ـحـ ــت الـ ـطـ ـلـ ـب ــة بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ــذك ــر
الـهــدف األســاســي ،الــذي مــن أجـلــه يــؤدون
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ،لـ ـيـ ـتـ ـسـ ـن ــى لـ ـ ـه ـ ــم دخ ـ ـ ــول
ال ـت ـخ ـصــص الـ ــذي ي ـح ـل ـمــون ب ــه ،وم ــن ثــم
الحصول على الوظيفة المرجوة.

أكد الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التعاون ،الوكيل المساعد
للشؤون القانونية باإلنابة في
وزارة الشؤون االجتماعية سالم
الــرش ـيــدي ،أن ثـمــة انـعـكــاســات
إيجابية عدة للقرار الوزاري رقم
(/25ت) لسنة  ،2021بشأن دعم
ترويج المنتج الزراعي المحلي
في الجمعيات التعاونية ،منها
ال ـس ـمــاح لـلـجـمـعـيــات بــال ـشــراء
الـ ـمـ ـب ــاش ــر م ـ ــن مـ ـن ــاف ــذ ال ـب ـي ــع
المعتمدة المتمثلة فــي شركة
وافر ،واتحاد المزارعين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،أم ـ ـ ــس،
أن م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــأن ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـس ــوي ــق
الـمـنـتــج ال ــزراع ــي الـمـحـلــي في

أحمد الشمري

نـظـمــت إدارة اإلرش ـ ــاد األكــادي ـمــي فــي عـمــادة
ش ــؤون الـطـلـبــة بـجــامـعــة الـكــويــت لـقــاء إرشــاديــا
لطلبة مدرسة غرس ثنائية اللغة أخيرا "أونالين"،
لـتـعــريــف الـطـلـبــة ب ـش ــروط ال ـق ـبــول ف ــي مختلف
التخصصات واللوائح الجامعية.
وأش ـ ــارت اإلدارة خ ــال ال ـل ـقــاء إل ــى أن ـهــا طــرحــت
التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة ،منها
التخصصات التي تشترط أن يكون الطالب شعبة
علمي ،وهي :الصيدلة ،وطب األسنان ،والعلوم الطبية
المساعدة ،والصحة العامة وغيرها.
وتطرقت اإلدارة إلــى التخصصات الدراسية
في مختلف الكليات ،منها كلية العلوم الطبية
ا لـمـســا عــدة ،وأ بـ ــرز تخصصاتها :المعلوماتية
وإدارة الـمـعـلــومــات ،عـلــوم الـمـخـتـبــرات الطبية،

سالم الرشيدي

"ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــات" دون وج ـ ــود
وسيط.
وق ـ ــال ال ــرش ـي ــدي إن "ال ـق ــرار
ألزم الجمعيات شراء المنتجات

ال ــزراع ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،م ــن خــال
الـمـشــاركــة فــي ال ـمــزاد الـيــومــي،
وبنسبة ال تقل عن  75في المئة
مــن احـتـيــاجــاتـهــا ،ووف ــق وفــرة

العالج المهني ،العالج الطبيعي ،وعلوم األشعة.
وبينت أبرز التخصصات النادرة في الجامعة ،منها
اللغة العربية في كلية اآلداب ،ويحصل الطالب على
مكافأة شهرية  150دينارا ،وفي كلية العلوم تخصص
الرياضيات والفيزياء وجميع تخصصاتها وعلوم
الـبـحــار يحصل على مـكــافــأة شهرية بـ ــ 250دي ـنــارا،
فيما الكيمياء وجميع تخصصاته يحصل على 150
دينارا ،وكلية التربية يحصل في تخصص الرياضيات
متوسط وثانوي وفيزياء متوسط وثانوي على 250
دينارا ،في حين تخصص كيمياء متوسط وثانوي
يحصل على  150دينارا.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أبـ ـ ــرز ال ـم ـن ــح ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وه ــي
مـخـصـصــة ل ـ ــوزارة األوقـ ـ ــاف ،ووزارة الـتــربـيــة –
يونسكو ،والهيئة الخيرية اإلسالمية ،والسفارات.
واخـتـتـمــت اإلدارة ال ـل ـقــاء اإلرشـ ـ ــادي باستقبال
استفسارات الطلبة واإلجابة عن جميع التساؤالت.

«الحقوق» :مؤتمر «مواجهة التحديات االقتصادية»  25يوليو
ُّ

آخر موعد لتسلم ملخص األبحاث  20مايو
•

كـشــف قـســم الـقــانــون ال ـعــام فــي كلية الحقوق
بجامعة الـكــويــت عــن ان ـطــاق مــؤتـمــره السنوي
تحت عنوان "القانون العام في مواجهة التحديات
االقتصادية" خالل الفترة من  25حتى  26يوليو
المقبل عبر برنامج "يوتيوب" ،وذلك تحت رعاية
القائم بأعمال كلية الحقوق د .عبدالله الحيان.
ودع ــا ال ـق ـســم ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،الباحثين
المختصين في القانون العام بفروعه المختلفة

إيداع السلف
النقدية لرؤساء
اللجان في حسابات
المدارس األسبوع
المقبل

أحد أجنحة الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية

قدمت شروط القبول والتخصصات النادرة والمنح الثقافية

أحمد الشمري

الثقافي للسفارة الفرنسية بيير
كــولـيــو سـبــل تــوطـيــد الـعــاقــات
الثقافية والتربوية بينالكويت
وفرنسا ،وعرض آلية للتعاون
مع المعهد الفرنسي من خالل
تدريب المعلمين الجدد ،اضافة
إل ــى مـنــاقـشــة بـعــض الـجــوانــب
ال ـتــربــويــة ال ـتــي ت ـخــص تعليم
اللغة الفرنسية ،ودعــم تطوير
ت ـع ـل ـي ــم الـ ـلـ ـغ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
المدارس الحكومية.

جورج عاطف

ً
ً
الجامعة نظمت لقاء إرشاديا لطلبة «غرس ثنائية اللغة»
•

عن بعد بهدف تعديل وتطوير هذه التجربة.
ً
ً
وشهد االجـتـمــاع عــرضــا تفصيليا لجميع
آراء المحكمين من ذوي االختصاص التربوي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـنــاق ـشــة لـبـعــض ال ـت ـعــديــات
الجوهرية في المقاييس المعدة من قبل الفريق
والتي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

«الشؤون» :انعكاسات إيجابية لـ«ترويج المنتج الزراعي»

اختصاصية تربوية تدعو طلبة
الـ  12إلى االستعداد لالمتحانات
فهد الرمضان

ل ـجــان سـيــر امـتـحــانــات الـفـتــرة
الدراسية الثانية للصف الثاني
عشر للعام  2021/2020بواقع
 321لـجـنــة اخ ـت ـب ــارات مــوزعــة
على المناطق التعليمية الست،
وتضم طلبة المدارس الحكومية
الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة ومـ ـ ــراكـ ـ ــز ت ـع ـل ـيــم
الكبار ومحو األمية والمدارس
ال ـخــاصــة ذات ال ـن ـظــام الـعــربــي
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
التربية الخاصة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـجـ ــان سـيــر
االم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي
ح ـ ـص ـ ـلـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،أع ــداد
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل ل ـج ـنــة
وتــوزي ـع ـهــم بـيــن األق ـســام
العلمية واالدبية والتعليم
الديني ،موضحا أن لجان
اختبارات البنين بلغت 145
لجنة في حين بلغت لجان
اختبارات البنات  176لجنة.
إلى ذلك ،أوضحت مصادر
تربوية أن عدد طلبة الصف
ال ـثــانــي ع ـشــر ي ـصــل إل ــى 50
أل ــف طــالــب وطــال ـبــة والــذيــن
يحق لهم دخــول االختبارات
من طلبة المدارس الحكومية
ال ـص ـب ــاح ـي ــة وم ـ ــراك ـ ــز تـعـلـيــم
الكبار ومحو األمية المسائية
اضافة إلى طلبة التعليم الديني
ومـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
والـ ـم ــدارس الـعــربـيــة الـخــاصــة،
الفتة إلى أنه سيتم وضع  6إلى
 8طــاب فــي كــل فصل دراس ــي،
مشيرة إلى أن عدد الطالب في

المدرسة الواحدة بحسب بيان
لجان سير االختبارات يترواح
مــا بين  200و 250طالبا كحد
أقصى حيث يتم توزيع الطالب
مـ ــا بـ ـي ــن الـ ـفـ ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة
وال ـم ـس ــارح وص ـ ــاالت الـبــدنـيــة
لتحقيق التباعد االجتماعي.

"ال ـقــانــون الــدس ـتــوري ،واإلداري ،واالق ـت ـصــادي،
والمالي" للمشاركة بــأوراق بحثية تتعلق بدور
القانون العام في مواجهة التحديات االقتصادية،
الفتا إلى أن آخر موعد الستالم ملخص البحث
الخميس الموافق  20مايو المقبل ،موضحا أنه
سيتم نشر عدد من األبحاث المشاركة في مجلة
الحقوق بجامعة الكويت وذلــك بــإصــدار خاص
بالمؤتمر.
وأفـ ــاد ب ــأن الـمــواصـفــات الـمــوضــوعـيــة والشكلية
للبحث المقدم أن يتناول دور أحد فروع القانون العام

في مواجهة التحديات االقتصادية في الكويت بشكل
رئيسي وبالقوانين المقارنة ،وتكون األولوية في القبول
للبحوث المقارنة ،على أال تقل المراجع األجنبية عن
ثلث مصادر البحث ،وتستقبل األبحاث باللغة العربية
والفرنسية أو اإلنكليزية ،مــردفــا :كما يقدم ملخص
للبحث للتقييم ،وفــي حــال الموافقة على الملخص
يتم ابالغ الباحث تسليم البحث قبل تاريخ  10يوليو
المقبل ،مضيفا أن قبول ملخص البحث ال يعني ضمان
نشر البحث في مجلة الحقوق ،حيث تخضع األبحاث
إلجراءات التحكيم الخاصة بالبحث.

اإلنتاج ،شريطة أن يكون الشراء
بـمــوجــب فــواتـيــر مميكنة ومــن
م ـنــافــذ ال ـت ـســويــق ال ـم ـع ـت ـمــدة"،
م ـشــددا عـلــى أن ذل ــك مــن شأنه

الـ ـ ـت ـ ــروي ـ ــج ل ـل ـم ـن ـت ــج ال ـم ـح ـل ــي
بصورة أوســع تساهم في دعم
المزارع الكويتي.

اإلجراءات القانونية
يستكمل
العتيبي
ً
العتبار العازمي مستقيال من «البلدي»

ً
بعد ثبوت ترشحه رسميا النتخابات «األمة»
• محمد جاسم
علمت "الجريدة" أن رئيس المجلس البلدي
أســامــة العتيبي سيتجه إلع ــان خـلــو مقعد
العضو حمدي العازمي في أول جلسة عادية
للمجلس البلدي بعد العيد.
وكشفت مصادر في أمانة المجلس البلدي
أن رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ي ـس ـت ـك ـمــل اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
القانونية المتبعة حسب المادة  13من قانون
البلدية  33لسنة  2016باعتبار عضو المجلس
ً
ال ـب ـلــدي مـسـتـقـيــا م ــن الـمـجـلــس ح ــال قيامه
ً
بـتـقــديــم طـلــب الـتــرشــح رسـمـيــا لــانـتـخــابــات
البرلمانية.
وأك ــدت الـمـصــادر ثبوت تسجيل العازمي
ضمن كشوفات إدارة شــؤون االنتخابات في
وزارة الداخلية والخاصة بالراغبين في خوض
االنتخابات التكميلية فــي الــدائــرة الخامسة
لـمـجـلــس األم ـ ــة ،ب ـعــد إعـ ــان خ ـلــو مـقـعــد بــدر
ً
الداهوم ،موضحة أن العتيبي خاطب مؤخرا
وزارة الداخلية للتأكد من المضي في تطبيق
القوانين واللوائح المعمول بها بشأن عضوية
المجلس البلدي.
وفي نفس السياق ،بينت مصادر قانونية
أن المادة  13من قانون البلدية واضحة عبر
نص صريح بإلزام المجلس البلدي إعالن خلو
مقعد عضو المجلس البلدي الراغب بخوض
االنتخابات البرلمانية بمجرد تسجيله في
إدارة االنـتـخــابــات على أن يـكــون االع ــان في
أول جلسة.
وأش ــارت المصادر إلــى أن عطلة المجلس
البلدي ستنتهي  15مايو المقبل ،مرجحة أن
يعقد المجلس أول جلسة عادية في أول يوم
اثنين يصادف بعد العطلة أي في  17مايو.

أسامة العتيبي
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 %80إشغال عناية «كوفيد  »19بمستشفى مشرف الميداني
الحميدان :نسبة المطعمين من اإلصابات في المستشفى ال تتجاوز %1
عادل سامي

ش ـه ــد م ـس ـت ـش ـفــى ال ـكــويــت
الميداني في أرض المعارض
بـمـنـطـقــة مـ ـش ــرف ،ف ــي اآلونـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ارتـ ـف ــاع ــا مـلـحــوظــا
فــي نسبة اإلش ـغــال السريري
لـ ـم ــر ض ــى « كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  »19فــي
األجنحة التي وصلت إلى 40
فــي المئة ،بينما نسبة أســرة
الـعـنــايــة الـمــركــزة بلغت نحو
 80في المئة.
وأ ك ــد مد يـ ـ ـ ـ ــر المستش ــفى
د .محمد الحميدان أن معظم
المرضى من الفئات العمرية
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـتـ ـ ــراوح
أعـمــارهــم بـيــن  30و 50عــامــا،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـم ــن أص ـ ـي ـ ـبـ ــوا فــي

الجارالله :التطعيم ِّ
يعجل رفع
نسب حضور الموظفين المحصنين
أك ــد رئي ـ ــس اللجنـ ــة االستشاريـ ــة العليا لفيروس كورونا
د .خالد الجارالله أن التطعيم هو الطريق للعودة الى االنفتاح
وكبح الموجات الوبائية ،مضيفا أن حملة التطعيم الوطنية
تعجل من تمكين الــدوائــر الحكومية من رفــع نسب حضور
موظفيها المحصنين.
وأشار الجارالله ،في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» ،إلى
أن التهاون بااللتزام باالحترازات الوقائية يطيل أمد األزمة
وتــداعـيــاتـهــا ،موضحا ان نتائج الــدراســات الصحية تؤكد
فاعلية التطعيم في خفض معدل اإلصابة المرضية واإلشغال
السريري والوفيات.

الـمــوجــة األول ــى مــن الجائحة
وه ــم فـئــة ك ـبــار ال ـس ــن ،مبينا
أن المستشفى يعمل بقاعتين
هما  4و 8بعدد أسرة مجتمعة
ن ـح ــو  600س ــري ــر ،م ـن ـهــا 40
ســريــرا للعناية الـمــركــزة و54
للعناية الفائقة.

ً
 ٢٦٠مريضا

وذكـ ـ ــر ال ـح ـم ـي ــدان أن ع ــدد
الـ ـم ــرض ــى ال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن فــي
المستشفى حاليا يتراوح بين
 250و 260مريضا ،منهم 33
مريضا فــي العناية المركزة،
و 20م ــر يـ ـض ــا ف ـ ــي ا ل ـع ـن ــا ي ــة
الـ ـف ــائـ ـق ــة ،وب ـ ــاق ـ ــي ال ـم ــرض ــى
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون فـ ـ ــي األج ـ ـن ـ ـحـ ــة،
ومتوسط أعمار اإلصابات أقل
مما كــا نــت عليه فــي السابق،
ونوعية ا لـحــاالت وطبيعتها
أش ـ ـ ــد مـ ـم ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه فــي
ال ـف ـتــرات واألش ـه ــر الـمــاضـيــة،
ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ــك هـ ـن ــاك م ــؤش ــرات
جيدة تبعث على التفاؤل وهي
أن نسبة المطعمين من أعداد
اإلص ــاب ــات ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
دخول المستشفى ضئيلة جدا
وال تتجاوز  1في المئة.

ارتفاع العناية المركزة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
قـ ـس ــم الـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة فــي

المستشفى الميداني بمشرف
المستشفى د .محمد الشراب
أن حـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة ب ـمــرض
« كـ ـ ــو ف ـ ـ ـيـ ـ ــد  »19فـ ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـك ــوي ــت خ ــال
األشهر الثالثة األخيرة شهدت
ارت ـف ــاع ــا ف ــي أقـ ـس ــام الـعـنــايــة
المركزة.
وأضــاف الشراب أن طبيعة
المرض خالل األشهر األخيرة
أك ـثــر صـعــوبــة وحــرجــة أكـثــر،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة فـصــل
ال ـمــريــض عــن ج ـهــاز التنفس
الصناعي صعبة جدا ،بسبب
الـ ـتـ ـه ــاب ش ــدي ــد فـ ــي الـ ـص ــدر،
يصاحبه جزء من التليف.

جدير بالذكر أن مستشفى
الكويت الميداني يشهد منذ
بــدايــة فـبــرايــر الـمــاضــي حتى
اآلن ارت ـفــاعــا الفـتــا فــي نسبة
إشغال أسرة العناية المركزة،
واس ـت ـق ـبــل م ـنــذ ب ــداي ــة م ــارس
ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي حـ ـت ــى اآلن 1500
مـ ـ ــريـ ـ ــض ،ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت دخـ ـ ــول
الـ ـم ــرض ــى إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
وصـ ـل ــت ذروت ـ ـهـ ــا فـ ــي مـ ــارس
الماضي.

إعادة العمل في اللجان الطبية
التخصصية للعالج بالخارج
قـ ـ ــررت وزارة ال ـص ـح ــة إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ــال ـل ـج ــان الـطـبـيــة
التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية
وفق الضوابط المقررة بشأنها والمحددة بالقرار الوزاري رقم
 169لسنة  2019بشأن الئحة العالج بالخارج.
ج ــاء ذل ــك فــي تعميم إداري وج ـهــه وك ـيــل وزارة الصحة
د .مصطفى رضــا إلــى مــديــري المناطق الصحية ومــديــري
المستشفيات وا لـمــرا كــز التخصصية و مــد يــر إدارة العالج
بالخارج ورؤساء األقسام الطبية.

تسريع التطعيمات ...مناعة ضد الموجة الثالثة وعودة للحياة
• بهبهاني لـ ةديرجلا• :عدم تلقيح  %70من السكان يؤدي إلى تحورات جديدة في الفيروس
• اختالف الموجة األولى عن الثانية في نمط األعراض وحدتها وفئات المصابين
●

عادل سامي

م ـنــذ م ــا يــزيــد ع ـلــى  14ش ـهــرا،
تــواصــل األط ـقــم الـطـبـيــة وغـيــرهــا
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ف ـ ــي مـ ـج ــابـ ـه ــة م ــرض
«كوفيد  ،»19الذي أحدث تحوالت
زل ــزال ـي ــة ف ــي ك ــل م ـنــاحــي الـحـيــاة
منذ انتشاره في العالم نهاية عام
 2019وحتى اآلن.
وخالل هذه الفترة مرت الكويت
بموجتين مــن الــوبــاء؛ األولــى في
الـ ـصـ ـي ــف ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وقـ ـ ــد بـلـغــت
ذروتـهــا في مايو ويونيو ،2020
أما الثانية فقد دخلت فيها البالد
فعليا في النصف الثاني من يناير
 ،2021وما تاله.
واخـتـلـفــت الـمــوجــة األولـ ــى عن
ال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ول ـع ــل مــن
أبرز تلك االختالفات هو التوقيت،
فضال عن أن الوباء في «الثانية»
شـ ــديـ ــد وس ـ ــري ـ ــع االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ،ل ــذا
صاحبها تزايد وارتفاع اإلصابات
والوفيات ودخــول المستشفيات
والعنايات المركزة ،بشكل كبير
جدا.

واختلف نمط وحــدة األعــراض
بـشـكــل ع ــام ف ــي الـمــوجـتـيــن ،ففي
األولــى كانت الحاالت التي تصل
إلــى المستشفيات مـتــأخــرة جــدا،
وتعاني فشال رئويا حادا وفشال
في الجهاز التنفسي ،مما يؤدي
إلـ ــى ت ــده ــوره ــا ب ـس ــرع ــة ،وخ ــال
يــوم ـيــن أو ث ــاث ــة ت ـس ــوء ال ـحــالــة
بـشـكــل كـبـيــر ،ورب ـمــا تنتهي إلــى
الوفاة.
وكــانــت اإلصــابــات فــي الموجة
األول ـ ـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر بـ ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،أم ـ ــا فـ ــي «ال ـث ــان ـي ــة»
فـ ــأص ـ ـب ـ ـحـ ــت بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والمقيمين.
وف ـ ــي «األولـ ـ ـ ـ ــى» ك ــان ــت حـ ــاالت
دخــول المستشفيات واإلصابات
أكـ ـث ــر بـ ـي ــن فـ ـئ ــة كـ ـب ــار الـ ـس ــن مــن
المواطنين ،وكذلك من الفئات التي
تعاني أمراضا مزمنة ،بينما في
«الـثــانـيــة» فــاإلصــابــات فــي جميع
الفئات والشرائح العمرية ،وهناك
عشرات الحاالت ترقد في العناية
المركزة من الشباب وصغار السن،
وممن ال يعانون أمراضا مزمنة.

من جانبه ،أ كــد طبيب الصحة
الوقائية في وزارة الصحة د .عبد
ال ـلــه بـهـبـهــانــي ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
االخـتــاف األكـبــر بين الموجتين
ه ــو ف ــي ظـ ـه ــور ال ـل ـق ــاح ال ـم ـضــاد
لـلـفـيــروس ،ففي «األولـ ــى» لــم يكن
ال ـل ـق ــاح ق ــد ظ ـهــر ل ـل ـم ـســاعــدة فــي
ك ـب ــح جـ ـم ــاح ال ـ ــوب ـ ــاء ،وأم ـ ـ ــا اآلن
فالتطعيمات اآلمنة وذات الفعالية
الكبرى موجودة في الكويت.

التطعيم الحل الوحيد
وأضاف بهبهاني أن «التطعيم
ه ــو ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد ل ـل ـخ ــروج من
األزمـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاة
الطبيعية التي ننشدها جميعا»،
مضيفا أ ن ــه يــؤ يــد تخفيف قيود
الحجر لمن تلقى الجرعتين من
التطعيم والقادمين من السفر.
وأكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدم رصـ ـ ـ ــد أي ح ــال ــة
دخول إلى المستشفى أو العناية
ال ـمــركــزة ،بـيــن مــن تـلـقــى جرعتي
التطعيم بشكل كــا مــل ،حتى بين
كبار السن والمرضى المصابين

عبدالله بهبهاني

بأمراض مزمنة.
وذكر أن الموجة الثانية شهدت
ارتفاعا كبيرا في أعداد اإلصابات
والوفيات ودخول العناية المركزة
عـلــى عـكــس «األول ـ ــى» ال ـتــي كانت
فيها األعداد خفيفة إلى متوسطة.
وأض ـ ــاف أن «ال ـثــان ـيــة» شـهــدت
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــورات فـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ع ـلــى
المستوى العالمي ،مثل الساللة
البريطانية والبرازيلية والجنوب

إفــري ـق ـيــة وال ـه ـنــديــة وغ ـيــرهــا من
ال ـت ـح ــورات األخـ ـ ــرى ،م ـش ـيــرا إلــى
أن هــذه التحورات تتصف بأنها
أكثر شراسة وسرعة من الموجة
األولى.
وع ـمــا إذا ك ـنــا ع ـلــى مــوعــد مع
موجة ثالثة من الوباء ،أشار إلى
أن ذلك ربما يحصل ،ولذا ينبغي
التسريع مــن و تـيــرة التطعيمات
ألك ـ ـبـ ــر قـ ـ ــدر م ـم ـك ــن م ـ ــن ال ـس ـك ــان
ل ـت ـج ـن ــب الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي ال ـم ــوج ــة
الثالثة ،موضحا :أن تسريع وتيرة
التطعيمات يهدف للوصول إلى
المناعة المجتمعية ،ثــم ا لـعــودة
إلى الحياة الطبيعية.

إلغاء القيود
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات وح ـ ـ ــاالت
اإلصابات ودخــول المستشفيات
ق ـلــت ك ـث ـيــرا ف ــي بــري ـطــان ـيــا عقب
ال ـتــوســع فــي حـمـلــة الـتـطـعـيـمــات،
وه ـ ـ ـ ــذا دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى كـ ـ ـف ـ ــاء ة ه ــذه
التطعيمات وأمانها ،الفتا إلى أن
التوسع في التطعيمات سيتبعه

توسع في إلغاء القيود المفروضة
وفتح الحياة.
وح ــذر مــن عـمـلـيــة ال ـت ـســرع في
االن ـف ـتــاح حـتــى م ــع الـتـطـعـيـمــات،
داعيا الجميع حتى المتطعمين
إلى االلتزام باإلجراء ات الوقائية
واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
ال ـص ـح ـي ــة م ـث ــل ارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـمــامــة
والتباعد الجسدي وغسل األيدي
ب ــاس ـت ـم ــرار ،الف ـت ــا إل ــى أن بعض
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة فـتـحــت الـقـيــود
وزادت ل ــدي ـه ــا حـ ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
بشكل كبير.
وأوضح بهبهاني أن الوصول
إلـ ـ ــى ت ـط ـع ـي ــم  70فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
ال ـم ـج ـت ـم ــع س ـي ـق ـلــل مـ ــن فــرض ـيــة
تـ ـح ــورات ج ــدي ــدة ف ــي ال ـف ـيــروس،
وعدم وصولها إلى هذه النسبة قد
يؤدي إلى حدوث هذه التحورات،
الفتا إلى أن اللقاحات الموجودة
في الكويت اآلن لها درجــة جيدة
م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـفـ ـي ــروس
المتحور.

سلة أخبار
«التعريف باإلسالم»ً :
إشهار إسالم  215مهتديا

أعلن المدير العام لجنة
التعريف باإلسالم إبراهيم
البدر ،إشهار إسالم 215
مهتديا ومهتدية من شتى
الجنسيات من ضيوف
الكويت من الجاليات الوافدة،
خالل النصف األول من
رمضان ،داعيا الله عزوجل
أن يثبت هؤالء المهتدون
والمهتديات ،وأن يجعلهم
قدوة ودعاة لغيرهم.
وأضاف البدر ،في تصريح،
أمس ،أنه على الرغم من
التحديات التي فرضتها
قيود كورونا ،والتي تحد من
عملية التواصل الميداني مع
الجاليات ،فإن اللجنة حاولت
جاهدة توفير سبل أخرى
عبر استثمار التكنولوجيا
في بناء جسور التواصل
معهم ،وقد تمكنت بفضل
الله من تحقيق إنجازات
دعوية مباركة في شتى
المجاالت.
وأكد أن مواكبة اللجنة
ألحدث التقنيات العصرية
في مجاالت االتصال
والتواصل ،كان لها أثر كبير
في مواصلة اللجنة لمهامها
الدعوية بفاعلية عالية.

«زكاة العثمان» :توزيع 45
ألف وجبة إفطار صائم
قال مدير «زكاة العثمان»،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية أحمد الكندري،
إن مشروع إفطار الصائم
الذي تنفذه «زكاة العثمان»
يستهدف توزيع أكثر من
 45ألف وجبة طوال شهر
رمضان الفضيل.
وأوضح الكندري ،في
تصريح أمس ،أن المشروع
يستفيد منه األسر والعمال
من ضيوف الكويت من
شتى الجنسيات ذات الدخل
المحدود ،حيث نختار
المناطق التي تكتظ بضيوف
الكويت من الجاليات
الوافدة كالمناطق السكنية
والصناعية والورش.
وبين أنه رغم تحديات
جائحة كورونا فإن «النجاة»
وأخواتها من الجمعيات
الخيرية تقوم بجهود
إنسانية استثنائية وذلك
لدعم جهود الدولة في
هذه الظروف الصعبة
لمواجهة الفيروس وتقديم
الدعم والمساعدة للعوائل
المتضررة من الجائحة
داخل الكويت وخارجها
وغيرها من الجهود المباركة
التي تضاف لسجل الكويت
اإلنساني المشرف.

«البيئة» :متابعة ملف تطورات اتفاقية تغير المناخ
أكــدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على متابعة آخر
التطورات في ملف اتفاقية تغير المناخ وعالقتها بالسياسة
واالقتصاد والبيئة ،تنفيذا اللتزامات الكويت باتفاقية األمم
المتحده لتغير المناخ ،ولتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،إنها عقدت اجتماعا
أم ــس األول ،بحضور وزي ــر النفط وزي ــر التعليم العالي
د .محمد الفارس ،مع قياديي ومسؤولي الهيئة ،إذ تمت
مناقشة آخر التطورات في ملف تغير المناخ على المستوى
الوطني واالقليمي والعالمي ،وتداخل اتفاقية تغير المناخ

مع اهداف التنمية المستدامة .وأضافت ان الفارس اطلع على
جهود تنفيذ التزامات الدولة ضمن اتفاقية االمم المتحدة
لتغير المناخ ،إذ تم تقديم عرض مرئي عن نتائج البالغات
الوطنية والتقارير الحولية التي قدمتها الهيئة مؤخرا إلى
سكرتارية االتفاقية االطارية ،والتي تضمنت جردا شامال
للغازات الدفيئة من جميع قطاعات الدولة ،وفرص التخفيف
منها حتى عام .2035
وأوضحت انه تم أيضا خالل العرض المرئي استعراض
توقعات مـعــدالت درج ــات ال ـحــرارة وهـطــول االمـطــار على

بيت الزكاة :فدية الصيام عن العاجز
دينار عن كل يوم
ق ــال م ــدي ــر مـكـتــب ال ـش ــؤون
الشرعية في بيت الزكاة جابر
ال ـصــوي ـلــح ،إن الـمـكـتــب يــوفــر
الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـع ـل ـم ـي ــة واألب ـ ـحـ ــاث
والـ ـن ــدوات المتعلقة بقضايا
الــزكــاة المعاصرة ،التي بلغت
مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  27ن ـ ـ ــدوة فـقـهـيــة
تـنــاول الباحثون فيها معظم
الـقـضــايــا وال ـم ـســائــل الفقهية
المعاصرة المتعلقة بفريضة
الزكاة ،مشيرا إلى نشر عدد من
الفتاوى والمقاالت في عدد من
الـصـحــف الـيــومـيــة والـمـجــات
ووسائل التواصل االجتماعي،
والــرســائــل اإللـكـتــرونـيــة طــوال
شهر رمضان المبارك.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــويـ ـل ــح ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ان
ً
المكتب يتلقى أ ي ـضــا العديد
من األسئلة ومن أبرزها والتي
يـكـثــر ال ـس ــؤال عـنـهــا فــي شهر

جابر الصويلح

رم ـض ــان فــديــة ال ـص ـيــام وه ــي ما
ً
يدفعه العاجز عن الصوم بدال عن
ال ـص ـيــام بـسـبــب م ــرض ال يرجى
ب ــرؤه أو عجز دائ ــم ال يمكن معه
ً
القدرة على الصوم أبدا ،مبينا ان
الفدية تجب على من فقد القدرة
ً
على الصوم أبدا ،ويحصل ذلك في

أسـبــاب عــدة مثل الشيخوخة،
والمرض الذي ال يرجى برؤه.
وت ــاب ــع :أمـ ــا الـ ـم ــرض ال ــذي
ي ــرج ــى ب ـ ــرؤه ف ــا تـصـلــح فيه
ً
الـ ـف ــدي ــة أصـ ـ ـ ــا ،بـ ــل إذا أف ـطــر
الـمــريــض لـمــرضــه يـجــب عليه
القضاء متى مازال المرض.
وعـ ـ ــن م ـ ـقـ ــدار ال ـ ـفـ ــديـ ــة ،أك ــد
الصويلح ،ان «األصل في الفدية
أن ت ـكــون بــإطـعــام فقير واحــد
عــن كــل ي ــوم ،فـمــن أراد الفدية
ً
ً
ً
فإنه يطعم فقيرا واحدا طعاما
ً
جاهزا وجبتين مشبعتين عن
كل يوم أفطره ،ويجوز أن يخرج
ً
ً
الطعام عينا بأن يخرج صاعا
من قــوت أهــل البلد وهــو ()2.5
كيلوغرام من األرز ونحوه على
ما سبق بيانه في زكاة الفطر،
ً
وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا،
وت ـقــدر فــي ه ــذا ال ـعــام بــديـنــار
واحد عن كل يوم كحد أدنى».

الكويت حتى عام  ،2100وتأثير ظاهرة تغير المناخ العالمي
على الشريط الساحلي والجزر الكويتية ،مضيفة ان الفارس
ناقش مع رئيس مجلس االدارة المدير العام لهيئة البيئة
الشيخ عبدالله االحمد الخطة المستقبلية للهيئة للتعامل
مــع االل ـت ــزام ــات ال ـجــديــدة الـمـفــروضــة عـلــى ال ــدول ــة ضمن
اتفاق باريس للمناخ ،ومنها وثيقة االسهامات الوطنية
واالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الغازات الدفيئة.
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يتم إلغاء «الورقية» بسبب التخوفات على صحة الطلبة
• تلويح بالمساءلة السياسية إذا لم ً
• «التعليمية» البرلمانية تعقد اجتماعا األحد المقبل بحضور الحكومة إلنجاز تقريرها

برلمانيات
سلة برلمانية
الشالحي :لم َ
أنس
البراك وربعه

ردًا على أحد املتابعني ،أكد
النائب د .صالح الشالحي
أنه لم َ
ينس ضمير األمة
مسلم وربعه" ،وهذا ما
سأذهب إليه وأضعه نصب
عيني" ،مستدركًا" :وإن
شاء الله ،إني على العهد
باق  ،والله على ما أقول
ٍ
شهيد ،وهذا عهد بيني
وبينكم".

قيادات تربوية في اجتماع سابق للجنة التعليمية

محيي عامر

بداعي تخوفهم على صحة
الطالب والطالبات ،واصل
عدد من النواب دعواتهم
للحكومة ممثلة في وزارتي
التربية والصحة إللغاء
االختبارات الورقية للصف
الثاني عشر واستبدالها
باإللكترونية ،وسط تلويح
بالمساءلة في حال عدم تنفيذ
ذلك.

اسـتـمــرت الـتــدخــات النيابية
ف ــي اخ ـت ـب ــارات ال ـث ــان ــوي ــة ،حيث
زادت األصــوات المطالبة بإلغاء
االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات الـ ــورق ـ ـيـ ــة ل ـط ـل ـبــة
ال ـ ـص ـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـ ـش ـ ــر ،وس ــط
تلويح بالمساءلة السياسية في
حــال عــدم اتـخــاذ هــذا ال ـقــرار ،في
وقت علمت "الجريدة" أن اللجنة
الـتـعـلـيـمـيــة الـبــرلـمــانـيــة ستعقد
اجـتـمــاعــا االح ــد الـمـقـبــل إلنـجــاز
تقريرها بهذا الشأن.
وقــالــت الـمـصــادر :إن اجتماع
"الـتـعـلـيـمـيــة" بـعــد غــد سيناقش
أسـ ـب ــاب ت ــده ــور ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــام
الحكومي والخاص ومدى فاعلية
خطط وزارة التربية في النهوض
بمستوى التعليم ،واإل جـ ــراء ات
االحترازية التي اتبعتها الجهات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـم ــواج ـه ــة جــائ ـحــة
كــوف ـی ــد  -۱۹وم ـ ــدى تــأث ـيــر هــذه
اإلجــراءات على مستوى التعليم
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وأس ـ ـب ـ ــاب ت ــأخ ــر
اصدار الالئحة التنفيذية لقانون
الجامعات الحكومية وما أثير من
مالحظات عند رفعها إلى مجلس
الوزراء ،إضافة إلى نظر تكليفها
ب ـب ـحــث وم ـن ــاق ـش ــة االخـ ـتـ ـب ــارات
ال ــورق ـي ــة لـطـلـبــة ال ـص ــف الـثــانــي

صورة أرشيفية الختبارات الثانوية
عـشــر فــي ظــل الـجــائـحــة ،مشيرة
إل ــى أن الـلـجـنــة وج ـهــت الــدعــوة
لـحـضــور االج ـت ـمــاع إل ــى وزي ــري
التربية وا لـصـحــة والمختصين
مــن ال ــوزارت ـي ــن ورئ ـيــس جمعية
المعلمين الكويتية ورئيس اتحاد
أصحاب المدارس الخاصة.
ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـحـ ـم ــد
ال ــراجـ ـح ــي وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة بـيــن
مطرقة إلغاء االختبارات الورقية
وس ـن ــدان الـمـســاء لــة الـسـيــاسـيــة،
ق ــائ ـ ًـا :ن ـش ــارك أول ـي ــاء أمـ ــور في
تخوفاتهم على سالمة أبنائهم،
فهناك  50ألــف طالب يتخوفون
من االختبارات الورقية ،وسوف
أتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة
لمناقشة هذا األمر بقاعة عبدالله
السالم.
وأض ــاف الــراجـحــي :إمــا اقناع
األمـ ـ ــة ون ــوابـ ـه ــا بـ ـع ــدم خ ـط ــورة
األمــر وجاهزية وزارت ــي التربية
وال ـص ـحــة أو إل ـغ ــاء االخ ـت ـبــارات
الورقية ،أو المساءلة السياسية.
وف ـ ــي إط ـ ــار "ال ل ـل ـت ـم ـي ـيــز فــي
نظم التقييم ،ال لعسكرة العملية
التعليمية ،وال للمجازفة بصحة
أب ـنــائ ـنــا ،وال لـلـغـمــوض بــالـقــرار
ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،وال لـ ـلـ ـمـ ـخ ــا ط ــرة

ً
ً
الصيفي للسلمانً :كم موظفا مشموال
بزيادة الـ  50دينارا؟
ً
وجــه الـنــائــب الصيفي الصيفي ســؤاال
ً
بــرلـمــانـيــا إل ــى وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
د .عبدالله السلمان عــن أعــداد الموظفين
المشمولين وغير المشمولين بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  2019/16الذي يقضي
بصرف زيادة شهرية بواقع  50دينارا.
وطلب تزويده بكشف بأعداد الموظفين

الديحاني :وقعت على
جلسة «الصفوف األمامية»

المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقـ ــم  2019/16ال ــذي ــن ي ـت ـق ــاض ــون زيـ ــادة
شهرية بواقع  50ديـنــارا شهريا بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم  2005/698موزعة
على كل وظيفة من الوظائف المشمولين
بالقرار رقم  2019/16مع تزويدي بأسباب
الصرف لهم.

قالوا
• الراجحي ٥٠ :ألف طالب يتخوفون من االختبارات الورقية
• الشاهين :نعم لالختبارات اإللكترونية ...ونضغط في هذا االتجاه
• الحويلة :في ظل ازدياد اإلصابات بـ «كورونا» يجب إلغاء «الورقية»
واالخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات الـ ــورق ـ ـيـ ــة ون ـع ــم
لالختبارات اإللكترونية" ،تحدث
مشددا
النائب أسامة الشاهين،
ً
ع ـل ــى أن ـه ــم ي ـض ـغ ـطــون ف ــي ه ــذا
االتجاه.
وقـ ــال ال ـشــاه ـيــن ف ــي تـصــريــح
أمس :أميل للحرص على سالمة
ال ـ ـنـ ــاس وأرواحـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وح ـي ــات ـه ــم
وأنـحــاز للمساواة والـعــدالــة ،فال
يجوز أن ترخص وزارة التربية
لمدارس الثانوية الخاصة ولعدد
كبير منها بإنهاء العام الدراسي
بالتقارير وأع ـمــال السنة وعــدد
اخ ــر عـبــر اخ ـت ـب ــارات األون ــاي ــن،
ب ـي ـن ـمــا ت ــرف ــض ذل ـ ــك ل ـل ـم ــدارس

ال ـح ـك ــوم ـي ــة وت ـ ـقـ ــول ل ـه ــم ن ــري ــد
التدقيق عليكم.
وأضـ ــاف الـشــاهـيــن :إن وزارة
التربية مـســؤولــة عــن الحكومي
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،فـ ـلـ ـم ــاذا هـ ــي غ ـف ــور
رح ـيــم مــع ال ـثــانــويــات الـخــاصــة،
إذ تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم مـ ـعـ ـه ــم س ـي ــاس ــة
"ن ـ ـج ـ ـح ـ ــوه ـ ــم ب ـ ــال ـ ـت ـ ـق ـ ــاري ـ ــر أو
بــاخ ـت ـبــارات األونـ ــايـ ــن" ،بينما
على المدارس الحكومية تستعين
ب ــال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي وال ـس ـي ــارات
العسكرية لنقل االختبارات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن ان ـ ـح ـ ـيـ ــازه
لالختبارات االلكترونية في ظل
الظروف الصحية الحالية ،وأنت

مــانــع الـنــاس تحضر بيت األمــة،
وهي قاعة كبيرة ومسرح ممتد،
فـيـمــا عـلــى الـطـلـبــة ي ـقــولــون لهم
اذه ـبــوا واح ـض ــروا االخ ـت ـبــارات،
م ـطــال ـبــا ب ــال ـم ـس ــاواة ب ـيــن طلبة
المدارس الحكومية والخاص.
من جهته ،قال النائب د .محمد
الحويلة :في ظل ازدياد اإلصابات
بفيروس كورونا وخطورة إجراء
ت ـلــك االخـ ـتـ ـب ــارات ع ـلــى الـطـلـبــة،
وع ـ ــدم وج ـ ــود ض ـم ــان ــات تجنب
طلبتنا انتقال فـيــروس كــورونــا
ل ـه ــم ،ي ـجــب إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ـقــرار
إجراء االختبارات الورقية للصف
الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر وبـ ـ ــات ضـ ـ ــرورة،

فصحة الطلبة يجب أن تقدم على
ما سواها ،إضافة إلى ذلك ما تم
بناؤه من حصيلة معرفية طوال
فـتــرة ال ــدراس ــة عـبــر األون ــاي ــن ال
يتناسب مع مناهج االختبارات
الورقية التي تعتمد على الدراسة
الصفية.
وأضاف الحويلة :على ما تقدم
ق ــرار إل ـغــاء االخ ـت ـبــارات الــورقـيــة
وإجـ ـ ـ ـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات عـ ــن بـعــد
"أونالين" صار ضرورة ،ولنا في
كثير من الدول أسوة في ذلك.

المضف يسأل عن عدم صرف رواتب حراس األمن
وج ــه الـنــائــب عـبــدالـلــه الـمـضــف  3أسـئـلــة إلــى
وزي ــر الـتـجــارة والصناعة د .عبدالله السلمان،
ووزي ــر الـتــربـيــة د .عـلــي الـمـضــف ،ووزي ــر النفط
وزير التعليم العالي د .محمد الفارس ،وقال في
سؤاله إلى الوزير السلمان" :لوحظ في السنوات
األخيرة تفشي ظاهرة التأخير واالمتناع عن دفع
رواتــب العاملين لدى شركات النظافة وشركات
األمن والحراسة".
وس ـ ــأل وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة ع ــن أسـ ـب ــاب االم ـت ـنــاع

عــن دفــع روات ــب العاملين لــدى شــركــات النظافة
وشركات األمن والحراسة ،متابعا" :ما اإلجراءات
ال ـم ـت ـخــذة م ــن الـ ـ ـ ــوزارة ت ـج ــاه ش ــرك ــات الـنـظــافــة
وشــركــات الـحــراســة واألم ــن المتعاقد معها في
حال تخلفت عن دفع رواتب العاملين لدى الوزارة
بموجب العقود؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء
الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب للعاملين في
الوزارة بموجب عقود النظافة والحراسة واألمن".
وف ــي ســؤالــه لــوزيــر الـنـفــط ،ق ــال الـمـضــف" :إن

النفط هو مصدر دخلنا األســاســي في الكويت،
ولما كانت عليه الصناعات النفطية من أهمية
بــال ـغــة ف ــي تــوف ـيــر األي ـ ـ ــادي ال ـعــام ـلــة الــوط ـن ـيــة،
ومصدر دخل إضافي للبلد فهل توجد خطة لدى
وزارة النفط للبدء في الصناعات النفطية؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بصورة
ضوئية من تلك الدراسات ،وإذا كانت بالنفي فما
مبررات ذلك".

«اإلسكانية» :إلغاء «المطور العقاري» في «جنوب سعد العبدالله»

قال أمني سر مجلس األمة
النائب فرز الديحاني:
"تأكيدا لعملنا منذ بداية
قسمنا في هذا املجلس،
وتوجيهنا أسئلة عن
مكافآت الصفوف األمامية،
أوقع مع الزمالء طلب
الجلسة الخاصة العتماد
ميزانية لهم" ،مشيرا إلى
أنها لم تكن مدرجة على
جدول أعمال الجلسة
املاضية.

الطريجي :ترويج سيناريوهات
أمنية سيرتد على من يروجها

حذر النائب د .عبدالله
الطريجي من أن "ترويج
سيناريوهات أمنية
مبالغا فيها سيرتد على
من يروجها" ،مشددًا
على أن الكويت باقية
بحكامها ودستورها
وشعبها الكريم الوفي
الفطن لكل محاوالت الفتنة
واستدراجه إلى صراعات
شخصية.

المطر :الجاركي لم
يخطئ ولن يعتذر

«الميزانيات» :إضافة العاملين بـ «القرآن» و«الفنون واآلداب» لـ «الصفوف األولى» غير منطقي
●

فهد التركي

خـ ــال اج ـت ـمــاع ـهــا أمـ ــس نــاق ـشــت ل ـج ـنــة ش ــؤون
اإلسـكــان مشروعي جـنــوب سعد العبد الـلــه وشــرق
تيماء ،والرقابة المسبقة على المشاريع اإلسكانية،
وتم االتفاق على إلغاء فكرة المطور العقاري وتوزيع
"جـنــوب سعد العبدالله" بنظام أرض وق ــرض على
المخطط في  18ضاحية.
وصرح رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور بأنه
بـخـصــوص تــوزيــع ه ــذه المنطقة ،فـقــد اسـتـقــر رأي
مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على
إلغاء فكرة المطور العقار بها ،وتوزيع المنطقة بنظام
أرض وقرض على المخطط في  18ضاحية.
وأضاف ان التوزيع يشمل  22ألفا و 152قسيمة،
بخالف التوسعة التي وعد بها الوزير وطلبها من
البلدية والمجلس البلدي والتي تقدر ما بين 2000
ً
إلى  3000قسيمة ،موضحا أن إجمالي عدد الوحدات
بعد ذلــك سيصل إلــى ما بين  24إلــى  25ألــف وحدة

ً
سكنية بكلفة  2مليار و 100مليون دينار ،مبينا أن
اللجنة ستجتمع ،األسبوع القادم مع "السكنية" ووزارة
المالية للوقوف على االعتماد المالي لهذه المنطقة.
على صعيد اخــر ،طالب رئيس لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية النائب د .بدر المال
رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
بالتعهد بتحديد مــوعــد لـصــرف مـكــافــأة الصفوف
األولى خالل الجلسة الخاصة التي ستعقد لمناقشة
هذا االمر متمنيا اال تكون هذه المكافأة ككوبونات
البنزين.
وصرح المال بأن مجلس األمة غير معني بالموافقة
على مكافآت الصفوف االولى نظرا ألنه تمت الموافقة
عليها مــن قبل مجلس الـ ــوزراء ،والمجلس يتحدث
عن اعتماد اضافي بقيمة  600مليون دينار تقدمت
به الحكومة.
وكشف المال أن من المالحظات التي رصدت إضافة
العاملين بهيئة الـقــرآن الكريم والمجلس الوطني
ً
للثقافة والفنون واالداب للصفوف األولى ،مشيرا إلى

أن عدد المستحقين للمكافأة في بعض الجهات يفوق
عدد العاملين بنسبة  140في المئة كوحدة التحريات.
وأضاف ان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 2020/5/25
على مكافأة الصفوف االمامية منذ ايام الوزيرة مريم
العقيل ،والسؤال للحكومة :لماذا لم تتضمن ميزانية
 2021/2020التي اقرت في  2020/9/9بعد اربعة اشهر
من قرار مجلس الوزراء ،تلك المكافأة.
وزاد بأن الحكومة قالت في اجتماع الميزانيات
انها ستوفر السيولة المالية لمكافأة الصفوف االولى
البالغة  600مليون دينار على دفعات لمدة سنة بواقع
 50مليون دينار شهريا ،فالقضية ال تتعلق باالعتماد
التكميلي فحسب" ،وأطلب من رئيس ال ــوزراء خالل
الجلسة الخاصة التي ستعقد لهذا الغرض ان يتعهد
بتحديد موعد لصرف هذه المكافأة".
وكشف ان الحكومة تقول إنها ال تستطيع توفير
السيولة المالية لمكافأة الصفوف االولى دفعة واحدة،
انـمــا على دف ـعــات ،وعليه "يـعــد الحديث عــن صرف
المكافاة لمستحقيها قبل العيد غير دقيق".

ً
وزير الصحة 3 :آالف حالة سرطان جديدة سنويا
السكانية ٔامس
اجتماع اللجنة ا ٕ

●

علي الصنيدح

فــي رده عـلــى س ــؤال برلماني
للنائب سعود بوصليب ،كشف
وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
الصباح أن معدل الحاالت الجديدة
لمرضى الـســرطــان فــي السنوات

ً
األخيرة بلغ  3آالف حالة سنويا.
وأكـ ــد وزيـ ــر الـصـحــة ف ــي رده،
الـ ـ ــذي ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة" على
ن ـس ـخــة م ـن ــه ،أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة قــامــت
بــإنـشــاء بــرامــج التقصي ،ومنها
برنامج المسح الوطني للثدي عن
طريق إجراء الفحص االكلينيكي

وأشـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـمـ ــامـ ــوغـ ــرام ل ـل ـف ـئــات
ال ـع ـم ــري ــة ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة ،وك ــذل ــك
اج ـ ـ ــراء م ـســح الن ـ ـ ــواع اخـ ـ ــرى من
السرطان مثل ســرطــان القولون،
وســرطــان المستقيم ،عــن طريق
اجراء المناظير في المستشفيات
العامة ،بجميع المحافظات ،كما

 3آالف حالة سرطان
السنة
مجموع حاالت الدخول
مجموع حاالت الخروج
مجموع المترددين على
العيادات الخارجية
مجموع الحاالت الجديدة
مجموع العمليات الجراحية

2017
5176
4304

2018
4336
3547

2019
4789
3805

2020
3357
2929

62777

62473

58692

72952

3422
1544

3135
1336

3424
1415

3063
1306

فتحت مراكز الرعاية االولية لعمل
م ـس ــوح ــات وت ـحــال ـيــل ال ـســرطــان
قابلة للكشف المبكر للسرطان،
مـمــا يـعــد ان ـج ــازا ذا مـ ــردود عــال
لـتـحـقـيــق ن ـســب ش ـف ــاء مــرتـفـعــة،
وكذلك تقليل تكلفة العالج.
وتــابــع :تتبنى وزارة الصحة
خـ ـط ــة مـ ـ ــدروسـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مــع
م ــراك ــز ال ـس ــرط ــان ال ـعــال ـم ـيــة ،عن
ط ــري ــق ال ـم ـبــاح ـثــات م ــع ال ـمــراكــز
والمستشفيات العالمية صاحبة
افـضــل بــرامــج وخـطــط تشخيص
وعالج مرض السرطان ،حيث تتم
ه ــذه االت ـفــاق ـيــات بالتنسيق مع
وزارة الخارجية ،وكــذلــك تنظيم
ال ـم ــؤت ـم ــرات الـعـلـمـيــة الـعــالـمـيــة
وورش الـعـمــل الـخــاصــة بــدراســة
احدث المستجدات في تشخيص
وعالج السرطان.

وأوضـ ــح ال ــوزي ــر ان الـتـعــاون
م ـس ـت ـمــر مـ ــع ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
البحاث السرطان ( )IARCالتابع
ل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة،
وت ـن ـظ ـيــم ق ـســم ج ــراح ــة األورام
للمؤتمرات وورش العمل والتي
تعقد سنويا ،واستحداث برنامج
األطباء الزوار واستضافة العديد
م ــن االس ـت ـش ــاري ـي ــن الـعــالـمـيـيــن
لمركز الكويت لمكافحة السرطان،
وذلك لتقديم االستشارات الطبية
وفــق اح ــدث المعايير العالمية،
وإج ـ ـ ـ ــراء ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
وعالج األلم ،باالضافة الى تدريب
الطواقم الطبية على احدث الطرق
العالجية في مجال السرطان.

باسل الصباح في جلسة سابقة

ّ
غر د رئيس لجنة شؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد
البرملانية النائب د .حمد
املطر عبر "تويتر" موجهًا
كالمه إلى وزير التربية
واملسؤول عن "التطبيقي"،
ً
قائال :إن رئيس اتحاد
التطبيقي الطالب صالح
الجاركي لم يخطئ ولن
يقدم اعتذارًا ،ولن يوقع
تعهدًا ،وما فعلته عمادة
شؤون الطلبة اليوم ضده
من عمل أشبه بـ "العمل
االستخباراتي" ،ويعتبر
تحجيمًا وإساء ة للعمل
الطالبي ،لن نقبل به ويجب
محاسبة عمادة شؤون
الطلبة.

محليات
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الدليفري
دراجات
منع
:
بوحسن لـ ةديرجلا•
ً
على الطرق الدائرية والرئيسية قريبا
 29ألف مخالفة عدم انتباه و 352حالة وفاة العام الماضي
محمد الشرهان

قال بوحسن «مازالت اإلدارة
العامة للمرور تتلقى الشكاوى
والمالحظات عبر خدمة
الواتساب التي أطلقتها منذ
عدة أشهر.

أعلن ضابط قسم التوعية
واإلع ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرور ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
بــو ح ـســن أن اإلدارة ا ل ـعــا مــة
ل ـل ـمــرور ب ـصــدد ات ـخ ــاذ ق ــرار
ي ـ ـن ـ ـظـ ــم حـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ــات
النارية المخصصة لتوصيل
ا لـطـلـبــات (ا لــد ل ـي ـفــري) ،لمنع
سيرها على الطرق الرئيسية
وا لــدا ئــر يــة ،وا قـتـصــار عملها
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة،
ووفـ ـ ـ ـ ــق ضـ ـ ــوابـ ـ ــط وشـ ـ ـ ــروط
مشددة.
وقال بوحسن ،لـ"الجريدة"،
إن ق ـ ـيـ ــادات اإلدارة ا ل ـعــا مــة
ل ـل ـم ــرور ت ـع ـمــل ع ـلــى إص ــدار
هذا القرار حفاظا على أرواح
مستخدمي ا لـطــر يــق ،و نـظــرا
الزديـ ـ ــاد ح ـ ــوادث ال ــدراج ــات
النارية على الطرق الدائرية
والــرئـيـسـيــة ،فـضــا عــن عــدم

عبدالله بوحسن

الـ ـ ـت ـ ــزام بـ ـع ــض ق ـ ــائ ـ ــدي ت ـلــك
الدراجات باشتراطات األمن
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق،
وعـ ـ ــدم الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ــال ـق ـي ــادة
على الحارة اليمنى ،والتنقل
بسرعات كبيرة بين الحارات،

مـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـس ـ ـبـ ــب ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوادث
مأساوية.
وأضاف ان االدارة واصلت
تسجيل المخالفات المرورية
عـلــى ق ــائ ــدي ال ـمــرك ـبــات غير
ال ـم ـل ـتــزم ـيــن ب ــال ـق ــوان ـي ــن فــي
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزودة
بـ ـك ــامـ ـي ــرات رصـ ـ ــد م ـ ـ ــروري،
ال ف ـت ــا إ ل ــى أن ب ـعــض قــا ئــدي
الـمــركـبــات يـعـتـقــدون ان عــدم
وج ـ ـ ــود دوريـ ـ ـ ــة م ـ ــروري ـ ــة او
امـ ـنـ ـي ــة ي ـم ـك ـن ــه مـ ــن ارت ـ ـكـ ــاب
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــروري ــة الـتــي
ي ـ ـ ـصـ ـ ــل ب ـ ـع ـ ـض ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى ح ــد
الجسيمة او الى حد تعطيل
حركة السير ،وبين ان غرفة
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروري ،وع ـب ــر
ك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ،ف ـع ـل ــت
ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر ال ـم ـخــال ـفــات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــم رص ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا عـ ـب ــر
الكاميرات وتوثيقها وتحرير

إصابة شخصين في حريق منزل بالعمرية

مخالفة لـقــا ئــد ا لـمــر كـبــة غير
الملتزم.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى إن اإلدارة
العامة للمرور مازالت تتلقى
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى وال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر خ ـ ــدم ـ ــة
الـ ــوات ـ ـسـ ــاب ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــدة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،وتـ ـلـ ـق ــت
إدارة ا ل ـع ـم ـل ـيــات ع ــن طــر يــق
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــة  66ا ل ـ ـ ــف
ر ســا لــة متنوعة بـيــن شكوى
وم ــاحـ ـظ ــات واس ـت ـف ـس ــارات
م ـن ــذ بـ ــدء ال ـع ـم ــل بــال ـخــدمــة،
مــوضـحــا أن ال ـعــام الـمــاضــي
شهد تسجيل  29الف مخالفة
تـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـس ـ ـمـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الهاتف النقال اثناء القيادة
او ع ــدم اال ن ـت ـب ــاه ،ف ـضــا عن
تسجيل  6813حادثا أسفرت
عن وفاة  352شخصا.

local@aljarida●com

«الجمارك» :آلية القبول بدورة
التفتيش تمت بحيادية

ً
أعلنت قبول  464طالبا و 55طالبة

اللجنة خالل اختيار الطلبة
أع ـل ـنــت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ق ـبــول 464
طالبا و 55طالبة من المتقدمين لدورة التفتيش
الجمركي ،بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،من مجموع 565
ً
طالبا وطالبة تقدموا الختبارات دورة التفتيش
الجمركي.
وق ــدم الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة الـعــامــة للجمارك
المستشار جـمــال ال ـجــاوي الـشـكــر إل ــى اللجنة

القائمة على اختيار الطلبة برئاسة مــديــرادارة
ً
الـ ـجـ ـم ــرك الـ ـب ــري م ـش ـع ــان االدع ـ ـ ـ ــس ،مـ ــؤكـ ــدا أن
آلـيــة الـقـبــول تـمــت بـكــل حـيــاديــة ووف ــق الـشــروط
والضوابط ،وكانت على النسب األعلى للمتقدمين،
ً
متمنيا التوفيق والسداد للطلبة المقبولين في
خدمة وطنهم.

ضبط ًعسكري في «أمن الحدود»
متلبسا بتهريب المخدرات

«إحياء التراث» تطرح
مشروع إنشاء مركز
إيواء مانشستر

عثر بحوزته على  70كيلو من الحشيش اعترف بتسلمها من عسكري عراقي

آثار الحريق بالمنزل
أصـ ـي ــب ش ـخ ـص ــان ب ـح ــاالت
اختناق وإجهاد حــراري ،جراء
حريق اندلع أمس األول في أحد
المنازل بمنطقة العمرية ،كما
أسفر الحادث عن خسائر مادية
لحقت بالمنزل.
وفــي التفاصيل التي رواهــا
لـ"الجريدة" مدير إدارة العالقات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلطـفــاء

ال ـع ــام الـعـقـيــد مـحـمــد الـغــريــب،
أن غــرفــة عمليات ق ــوة اإلطـفــاء
ً
العام تلقت بالغا يفيد باندالع
ال ـح ــري ــق ،ف ـتــم ت ـحــريــك مــركــزي
إط ـف ــاء ال ـفــروان ـيــة والـعــارضـيــة
ال ـص ـنــاعــي إلـ ــى م ــوق ــع ال ـب ــاغ،
حيث َّ
تبين أن الحريق اندلع في
الــدور األرضــي للمنزل المكون
من دورين ،مشيرا إلى أن رجال

اإلطفاء عملوا على إخالء المنزل
م ــن ال ـس ـك ــان ،ومـ ــن ث ــم شــرعــوا
فــي مكافحة الـحــريــق ،ومنعوا
وصــولــه إل ــى ال ــدور الـثــانــي من
المنزل أو إلى المنازل المجاورة.
وذكـ ـ ــر ال ـغ ــري ــب أن الـ ـح ــادث
أسفر عن إصابة شخصين ،وتم
عــاجـهـمــا فــي الـمــوقــع مــن قبل
فـنـيــي ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،الفتا

إلى أن ضباط مراقبة التحقيق
في حوادث الحريق انتقلوا إلى
المكان للمعاينة والتحقيق في
أسباب اندالع النيران.

ألقى رجال اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية
القبض على عسكري يعمل في مركز "بحيث"
الحدودي ،بتهمة تهريب المواد المخدرة ،وعثر
بحوزته على  70كيلوغراما من مادة الحشيش
المخدرة ،اعترف بتسلمها من عسكري عراقي
يعمل في أمن الحدود بالجانب اآلخر.
وفــي التفاصيل ،الـتــي رواه ــا مـصــدر أمني
لـ"الجريدة" ،ان رجال أمن الحدود البرية ،ومن
خــال متابعة كــامـيــرات الــرصــد األمـنــي لتفقد
الوضع على الـحــدود الشمالية ،رصــدوا قيام
أحد العسكريين العاملين في أمن الحدود أثناء
خروجه بمركبته الشخصية من البوابة األمنية
باتجاه الـحــدود العراقية ،ومــن ثم عــاد راجال
وبـحــالــة إع ـيــاء شــديــد ،قـبــل أن يستقل دوري ــة
امنية ويتوجه ايضا الى خارج النظام االمني،
ومن ثم ترك الدورية االمنية بالقرب من الجانب
العراقي والذ بالفرار.
واض ــاف المصدر ان رج ــال مباحث االدارة
ال ـع ــام ــة ألمـ ــن الـ ـح ــدود ال ـب ــري ــة ت ــوج ـه ــوا على
الفور ،وعثروا على الدورية الحدودية بالقرب
من الجانب العراقي ،اال انهم لم يعثروا على
ال ـع ـس ـك ــري ،م ـش ـيــرا الـ ــى ان رج ـ ــال ال ـم ـبــاحــث
توجهوا الى مقر سكن العسكري والقوا القبض
ع ـل ـيــه ،لــاسـتـفـســار ع ــن س ـبــب ت ــرك ــه ال ــدوري ــة
بــالـقــرب مــن ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ،وال ـه ــروب من

الموقع وعدم ابالغ زمالئه بما حدث ،واعترف
العسكري بأنه نفذ عملية تهريب للمخدرات
باالتفاق مع عسكري بالجانب العراقي أودع
له المخدرات بالقرب من نقطة التقاء الحدود.
وذكـ ـ ــر ان ال ـع ـس ـك ــري اع ـ ـتـ ــرف ب ــأن ــه تــوجــه
بمركبته الشخصية لتسلم المخدرات حسب
االحــداثـيــات التي ابلغ بها مــن قبل العسكري
ال ـعــراقــي إال أن مــركـبـتــه غ ــرزت بــالــرمــال ،مما
اضطره إلى العودة مرة اخرى الى المركز مشيا
على اال ق ــدام ولمسافة كبيرة ،قبل أن يستقل
دوريــة امنية ويتوجه الى الموقع مرة اخرى،
وتعطلت الدورية كذلك ،فتركها والذ بالفرار،
مبينا أن العسكري أرشــد رجــال المباحث عن
مكان وجود المخدرات.
وأف ــاد بــأن رج ــال مباحث الـحــدود توجهوا
الــى المنطقة ،وعثروا على  70كيلوغراما من
مادة الحشيش المخدرة كان العسكري المتهم
يريد ادخالها الــى البالد لــوال ما حــدث له من
احداث اعاقت وصوله اليها ،الفتا الى ان رجال
امن الحدود تسلموا الدورية االمنية ،وابلغوا
الجانب العراقي باعترافات العسكري المتهم
ح ــول عـسـكــري ال ـح ــدود ال ـعــراقــي ال ــذي سلمه
المخدرات.

طــر حــت جمعية إ حـيــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــراث اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي،
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ــرك ــز
إيـ ـ ــواء مــان ـش ـس ـتــر ألب ـن ــاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر
ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي
ي ـس ـت ـه ــدف اك ـ ـثـ ــر مـ ــن 10
آالف ط ـ ـفـ ــل و شـ ـ ـ ـ ــاب م ــن
ال ـق ـصــر ي ـج ــدون انـفـسـهــم
فــي ال ـشــوارع وال يـجــدون
مـكــا نــا يــؤو يـهــم ،ليكونوا
بذلك عرضة لشتى أنواع
االستغالل واالنحرافات.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة،
فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـه ــا
استجابت لنداء الجالية
ال ـم ـس ـل ـمــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــدت فـ ـي ــه
اهـ ـ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ب ــالـ ـك ــوي ــت
ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم إليـ ـ ـج ـ ــاد
مـ ـ ـك ـ ــان يـ ـحـ ـتـ ـض ــن هـ ـ ــؤالء
األطفال والشباب القصر،
خصوصا األيتام لتوفير
ال ـ ـع ـ ـيـ ــش الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم اآلمـ ـ ــن
لـ ـه ــم ،واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان عـلــى
أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة
والصحية والدراسية.

حرائق إطارات السالمي
العرض مستمر ...والفاعل مجهول
المكراد لـ ةديرجلا• :الحريق بفعل فاعل وشمل مليوني إطار
•

محمد الشرهان

فصل جديد من مسلسل حرائق
اإلط ـ ـ ــارات ف ــي ال ـســال ـمــي ،يتجدد
نفس السيناريو بفعل فاعل ،الذي
يظل في الحوادث مجهوال ،ليظل
ال ــوض ــع ع ـلــى م ــا هـ ــو ،وال ـع ــرض
مستمر دون رادع ،لــوقــف نزيف
هذه الحرائق المتتالية التي تسبب
خسائر كبيرة على البيئة الكويتية،
وإره ــاق لـقــوة اإلطـفــاء فــي إخماد
الحريق الذي يمتد أحيانا أليام.
وفــي التفاصيل ،انــدلــع حريق
ه ــائ ــل ،ص ـبــاح أمـ ــس ،ف ــي منطقة
تجميع اإلطارات بالسالمي ،امتد
على مساحة  40ألــف متر مربع،
ومــازالــت فــرق اإلطـفــاء تعمل على
م ـكــاف ـحــة وع ـ ــزل ال ـح ــري ــق ،ومـنــع
تـ ـم ــدده أك ـث ــر ف ــي الـمـنـطـقــة الـتــي
تحتوي على ماليين اإلطارات.
وقــال رئيس قوة اإلطفاء العام
الفريق خالد المكراد ،لـ "الجريدة"،
إن المساحة الكلية التي تقع عليها
اإلطـ ـ ــارات تـبـلــغ  1.5م ـل ـيــون متر
ً
مربع ،موضحا أن الحريق امتد إلى
 40ألف متر مربع وشمل مليوني
إطار ،وكان بفعل فاعل.
وأضـ ــاف الـمـكــراد أن ــه "ت ــم فتح
سواتر لعزل اإلطــارات بطول 500
م ـتــر وتـ ــم م ـكــاف ـحــة ال ـح ــري ــق عن
طريق دفنه بالرمل ،إال أن الرياح
ُ
وبعد مصادر المياه وعدم توافر
االشـ ـت ــراط ــات ال ــوق ــائ ـي ــة صعبت
مهمتنا".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واالع ـ ـ ـ ــام في
قــوة االطـفــاء الـعــام العقيد محمد
الغريب ،في تصريح صحافي ،ان
غرفة عمليات قــوة االطـفــاء العام
تلقت بالغا يفيد بــانــدالع حريق

فــي االطـ ـ ــارات المجمعة بمنطقة
السالمي ،مشيرا إلى أنه فور تلقي
ال ـب ــاغ ت ــم ت ـحــريــك م ــراك ــز إط ـفــاء
الشقايا والجهراء الحرفي وكاظمة
واالسناد والصليبيخات ،إضافة
إل ــى االسـتـعــانــة ب ـجــرافــات بلدية
الكويت.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن رج ـ ــال
اإلط ـ ـف ـ ــاء ف ـ ــور وص ــولـ ـه ــم ك ــان ــت
مساحة الحريق تبلغ  5آالف متر
مربع ،إال أن الظروف المناخية في
المنطقة وسرعة الرياح ساهمت
ف ــي امـ ـت ــداد رق ـع ــة ال ـن ـي ــران الـتــي
وصلت الى ما يقارب  40ألف متر
مربع ،الفتا إلــى أن رجــال اإلطفاء
يعملون على عزل منطقة الحريق
ومنع تمددها أكثر مستخدمين
ال ـجــرافــات إلن ـشــاء ســواتــر رملية
بين المواقع التي طالتها النيران
والمواقع األخرى.
وأوضـ ـ ــح أن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
د .أحـمــد الـنــاصــر يتابع عمليات
ال ـم ـكــاف ـحــة ال ـت ــي ي ـش ــرف عليها
ميدانيا رئيس قوة اإلطفاء العام
الـفــريــق خــالــد ال ـم ـكــراد ،ومساعد
رئيس قــوة اإلطفاء العام لشؤون
المكافحة اللواء جمال البليهيص،
مضيفا أن ضباط مراقبة التحقيق
ف ــي حـ ـ ــوادث الـ ـح ــري ــق ،وض ـب ــاط
قطاع الوقاية موجودون في موقع
ال ـح ــادث لـتـحــديــد اس ـبــاب ان ــدالع
النيران.

النيران تمتد
لمساحة  40ألف
متر مربع و 5فرق
تكافح الحريق

استخدام الجرافات في عزل اإلطارات

المكراد والبليهيص يشرفان على عمليات المكافحة

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق

ةديرجلا

•
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شوشرة :بال فرح
د .مبارك العبدالهادي
ً
الجرائم المتكررة ،التي أصبحت ألما يعتصر قلوب المواطنين الذين
ً
يتمتعون باإلنسانية ،تدق أجراس الخطر ،خصوصا أنها ال تتوقف
عند حد معين ،بل تجاوزت كل األساليب اإلجرامية ،ورغم محاوالت
المواطنين البسطاء للفت انتباه أصحاب القرار خالل اعتصاماتهم
السلمية فإن هناك من يتجرأ كل يوم على ارتكاب األسوأ أمام أعين
الجميع وفي وضح النهار ،وكأنهم يبعثون برسالة مفادها لن نخشى
ً
القانون الذي أصبح الضحية مجددا في ظل العجز عن المواجهة أو
الحد من هذه االختراقات والجرائم التي هزت الجميع ،فهل أصبحنا
نخشى مواكبة حياتنا الطبيعية ألننا نخشى من قد يرتكب جرائم
أخــرى؟ أم نرثي حالنا ونحن نشاهد الدماء تسيل والدموع تنعى
وترثي األحباء الذين وقعوا تحت يد السفاحين؟
ورغم حرمة هذا الشهر الفضيل وأيامه التي يفترض أن تكون لها
مكانة خاصة فإن بعض البشر أصبحوا ال يطاقون ،ألنهم يتكالبون
على إثارة المشاكل التي قد تصل إلى استخدام أقسى أنواع الجريمة،
فيجب أن يتم إحياء القانون لمواجهة كل المتجاوزين بسواسية
وعدالة ،بعيدا عن العنصرية والفوقية والواسطة والمتنفذين الذين
دمروا ومازلوا ما تبقى من رمق أخير قد يتنفسه قانوننا.
إن الـحــالــة صعبة ج ــدا وس ــط أج ــواء مشحونة دون وج ــود حلول
واقعية تنسف كل من يتجرأ على تجاوز القانون ،وتجتث جذور كل
من يدعم من يسعون إلى فقدان اإلنسانية حتى ينتصروا ألنفسهم
وينفذوا مآربهم الفاسدة ،فالكويت التي عاشت بال "فرح" أصبحت
تئن وهي تشاهد أحداثا مؤلمة لم تخطر على البال أمام صرخات
االستغاثة في حين يتجول المجرم في الطرقات ليرتكب جريمته
ً
دون أن يخشى أحدا.
لماذا ال نضع األسباب الحقيقية على الطاولة ،ونبحث عن استمرار
مثل هــذه الـنــزعــات غير اإلنـســانـيــة ونـحــدد المتسبب قبل مرتكب
الجريمة؟ فتوالي األحداث المؤسفة والحزينة والمشاهد المأساوية
والتسريبات غير العقالنية يجب التوقف عندها ،والتصدي لها
ومحاسبة الفاعلين أمــام الجميع ،ألن التهاون هــو مــن ساهم في
استمرار كل هــذه القضايا ،ما عــدا عناوين تحذيرية وتصريحات
رمزية وتهديدات متكررة وسيناريوهات ال تزال بيد بعض الساعين
إلطفاء النار بحوادث أخرى أكثر اشتعاال لتغطية حدث مقابل اآلخر،
وهكذا تستمر عجلة الدوران دون توقف ألننا ال نزال نفتقد البوصلة
والحلول.
والمتنفس الوحيد يكمن في إيجاد منظومة نفسية عالجية سلوكية
تبدأ من الشارع مرورا ببعض المعنيين في األجهزة وصوال إلى بعض
السياسيين ،ألن الحلقة ال تزال مفقودة ،ونحن نعيش بال فرح سوى
ذكريات مؤلمة على ما تبقى من ابتسامة صفراء ،أمام هذا الكم الهائل
من األحداث ،فال حول لنا وال قوة إال بالصبر.

ً
ً
أوال وأخيرا :المكايدة
السياسية
ّ
مشاري ملفي المطرقة
ً
ي ــزداد المشهد الـسـيــاســي فــي الـكــويــت تـعـقـيــدا فــي ظــل الـتــأزيــم
المتواصل بين الحكومة وكتلة كبيرة من نواب مجلس األمة ووصل
األمر إلى تعمد تعطيل جلسات المجلس وعدم إنجاز التشريعات
التي ينتظرها المواطنون ،فعلى مدار عمر المجلس الحالي الذي
تشكل في ديسمبر الماضي عقدت جلسات قليلة تعد على أصابع
ً
ً
ً
اليد الواحدة ،وشهدت جداال وتشابكا بالكالم واأليدي أحيانا ،وتم
تشويه الصورة الجميلة للديمقراطية الكويتية التي كان يضرب بها
المثل في المنطقة ،وأصبحت الحياة السياسية في البالد في خطر.
وإذا أردنا تشخيص الواقع األليم الذي وصلت إليه العالقة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحديد المسؤول عن التصعيد
فسنجد هناك فريقين :األول يوجه اللوم الشديد للحكومة ألنها ال
تملك رؤية واضحة أو برنامجا يلبي طموحات المواطنين ،ويرفع
من شــأن الكويت ،وأنها تمارس المكايدة السياسية مــع النواب،
وتصر على استخدام قوتها التصويتية في المجلس إلصدار قرارات
تخدم أهدافها وتحصن وزراءها من المساءلة والرقابة البرلمانية
في وقــت يــزداد عليها السخط الشعبي الــذي ال يــرى في تشكيلها
ً
ً
تغييرا أو في برنامجها تقدما ،أمــا الفريق الثاني فيحمل نواب
المعارضة مسؤولية تعطيل الحياة السياسية واستعجال تقييم
الحكومة وعدم منحها الوقت الكافي للعمل ،وبعد ذلك محاسبتها،
وأنهم يستخدمون حقهم الدستوري في االستجوابات في توقيتات
غير مناسبة.
ً
وأي ــا كــانــت األس ـبــاب وال ـم ـبــررات ،فــالــواقــع يـقــول إن هـنــاك أزمــة
تعيشها الكويت وتحتاج إلى تدخل الحكماء وإعالء صوت العقل
والجلوس على مائدة الحوار وتخفيف الخطاب التصعيدي بين
الحكومة والمجلس ،وأن يستمع سمو رئيس الوزراء إلى المطالب
الوطنية لـنــواب المعارضة والتعامل معها بجدية وا لـعـمــل على
ً
تحقيقها خصوصا أنها تحظى بتأييد شريحة كبيرة من أبناء
الشعب الكويتي ،ويجب أن يمد الـطــرفــان لبعضهما يــد التعاون
ويتبنيا مصالح الوطن والمواطنين ،ويبتعدا عن التناحر والمكايدة،
أمــا غير ذلــك فهذا يعني أن الكويت ذاهبة إلــى النفق المظلم ،وأن
عجلة التنمية ستظل متوقفة مع ضياع المزيد من الوقت والفرص
والـتــأخـيــر عــن ركــب الـتـقــدم ال ــذي تشهده دول ال ـجــوار ،ولــن يرحم
الـتــاريــخ كــل مــن يـشــارك فــي هــذه النكسة والـتــدمـيــر لـلـكــويــت ،ولــن
يسكت الشعب أو يسامح الطامعين في الكراسي والمتصارعين على
المناصب ،وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

ُ
« نكتة» بدل اإليجار
تهاني الرفاعي
ّ
البدل ،هو تعويض مادي أو عيني ُيساهم في رفع العبء عن
ّ
الفرد أيا كان نوعه ،وألن حكومتنا ،ولله الحمد ،سباقة في
فعل الخير والـمـبــادرات اإلنسانية ،فلم يفتها صــرف بدالت
كثيرة للموظفين في كل القطاعات ،منها بدل "شاشة" وبدل
ُ
ُ
"طريق" وبدل "خطر" وبدالت أخرى ال تعد وال تحصى لدرجة
ً
أن البعض صار ُيؤلف ُمسميات للبدالت الستحقاقها "غصبا"!
الـبــدالت المالية فــي األعـمــال والــوظــائــف ض ــرورة ال تقل عن
ض ــرورة الحق فــي العيش الكريم فــي بلد كــريــم ،لذلك ارتــأت
ُ
ال ــدول ــة ص ــرف ب ــدالت تـعـيــن ال ـمــواطــن عـلــى مــواك ـبــة ارت ـفــاع
األسعار والغالء ،فكان منها "بدل اإليجار" الذي يقدر بـ١٢٠
ً
المضحك ُ
ـارا لكل مــواطــن م ـتــزوج ،لكن ُ
المبكي أنـهــا لم
دي ـنـ
تفلح في تعويض ُربع الو ْ
زر ،ذلك أننا نعيش في بلد تتراوح
ِ
فيه اإليجارات ما بين  ٤٠٠و ١٠٠٠دينار كحد أدنىْ ّ ،ليجتمع
ّ
ويقروا قانون "بدل اإليجار" الفذ إيمانا
فطاحلة الفكر والعقل
عضلة ًاإليجارات التعسفية ،وجيب المواطن
منهم أنه سيحل ُم
ّ
ّ
ً
"المنزوع" ويتفضلوا ِمنة وتفضال بتحويل  ١٢٠دينارا كـبدل
إيجار.
ُ
أظــن أنهم كــانــوا يقصدون "بــدل بنزين" أو بــدل "خ ــرداوات"،
ال ُيمكن أنهم كانوا يقصدون "بـ ُـدل إيـجــار" ،أو أنها ُصرفت
بمحض الخطأ ،أو ُربما كانت قد أ ّ
قرت في الستينيات عندما
ً
كان اإليجار شيئا ال ُيذكر! المهم أنهم سيخرقون جيوبنا أكثر
ُ
ُ
مما هي ُمخرقة ومرقعة ،وستنهب منا "ضرائب".
يعني باختصار" :عندك تاكل؟ قال ال ..عندك َ
تغرم؟ قال إيه"...
أعتقد أنه صار ضروريا تغيير مسمى "بدل اإليجار" إلى "بدل
ضريبة" ،ألنها أكثر واقعية ومنطقية ،وال أقول ختاما إال صح
لسان من قال" :لقمة الشبعان على الجوعان بطي".

دردشة اقتصادية :قوانين
تعرقل مسار االقتصاد!!

سارة المكيمي

الشكاوى النسوية في األدراج المنسية!
ت ــواف ـق ــا م ــع األح ـ ـ ــداث ال ـمــؤس ـفــة األخ ـي ــرة
التي أسفرت عن مقتل المغدورة فــرح حمزة
أك ـبــر ،دار ن ـقــاش داف ــق فــي "تــوي ـتــر" عرضت
فـيــه مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الـنـســاء تجاربهن
الشخصية مع التحرش والتعرض والتعقب
مــن قبل رجــال ســواء كــانــوا أغــرابــا أو أقــارب،
وبينت هــذه القصص الطريقة التي تتعامل
بها المنظومة األمنية بالكويت مع شكاوى
ال ـن ـســاء الــرس ـم ـيــة أو م ـحــاوالت ـهــن تسجيل
شـكــوى بـهــدف الحماية وفـتــح تحقيق فيما
يتعرضن له من تخويف أو تعنيف.
ردود أفعال بعض المحققين والمعنيين
فــي التسجيل والتوثيق مرعبة بحد ذاتها!
حيث يرفض المحقق فتح الدعوى ،أو تسجيل
الشكوى وفقا لما يراه من منظوره االجتماعي
الخاص ،فإن كان يرى أن تعنيف األب لبناته
حق له ،فلن يأخذ الشكوى على ِّمحمل الجد،
بــل سـيـتــواصــل مــع األب "الـمـعــنــف" المشكو
عليه ليأخذ ابنته وال حماية لطالبة العون
والمساعدة! حتى اعتداء الزوج على زوجته ،إن
كان يراه المحقق تأديبا لها "مذكور بالقرآن"
وبالتالي حقه الشرعي ،فلن يفتح ملفا باألمر
ولن تحصل المرأة على أي نوع من الحماية،
نــاه ـيــك ع ــن تـخــويـفـهــا م ــن ن ـظــرة الـمـجـتـمــع،
وفـضـيـحــة اسـمـهــا فــي الـقـضــايــا والـمـحــاكــم،
وجلب العار على أسرتها فقط ألنها دخلت
مخفرا وطالبت بوقف ضرر واقع عليها!

كتبت سؤاال في "تويتر" للنقاش" :لماذا
ال ت ـت ـعــامــل ال ـش ــرط ــة ب ـجــديــة م ــع ش ـكــاوى
ال ـن ـســاء؟" ،وانـهــالــت األجــوبــة الـتــي تعكس
واق ـ ـعـ ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى ف ـه ــم ض ـم ـن ــي ل ـط ـغ ـيــان
التابوهات االجتماعية على القانون المدني،
وهــي كــارثــة البــد مــن حلها ،وإليكم بعض
الردود المقاربة للواقع الذي تعيشه المرأة
والذي يؤدي الى إيذائها وقتلها أحيانا:
"ال ـت ــرك ـي ـب ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ألغـ ـل ــب أف ـ ــراد
ال ــداخ ـل ـي ــة وخ ـص ــوص ــا ال ـع ـس ـكــر ،ح ـيــث ال
تتوافق منظومة القيم لديهم مع دولة مدنية
دسـتــوريــة تعمل على حفظ حــق المواطن
والمقيم ،فهم من مكون فكري ال يقبل بمبدأ
اإلنسان الحر المستقل".
"قـلــه وع ــي مــن مجتمع ذك ــوري بـحــت ال
يعترف بتجريم تعنيف المرأة بسبب سيادة
مبدأ والية الرجل على المرأة تجعلهم مراكز
غير مهيأة الستقبال بالغات العنف األسري
والتحرش وغيره من قضايا النساء".
"ألنها مؤسسة ِّذكورية بحتة ،يتعاطفون
مع الرجال المعنفين بل يرون أن تعنيف
الرجل للمرأة يحد من خطر تقوية شوكتها
وتمردها الذي سيؤدي– وفقا لقناعاتهم–
إلــى هــدم المجتمع الــذي لن يــدوم إال وفقا
لعالقة السيد والـعـبــد ،الـقــوي والضعيف،
القائد والتابع".
"مـ ــع األس ـ ـ ــف ،ي ـف ـت ــرض ــون سـ ــوء ن ــواي ــا

يوسف عبدالكريم الزنكوي
البنت وأنها تكيد وتتبلى على خصومها
لتصفية حسابات شخصية ،غير أن شكلها
وهيئتها ولبسها يحدد نزاهة شكواها من
كيديتها بنظرهم".
"ه ـنــاك إصـ ــرار عـلــى إق ـصــاء ال ـم ــرأة من
ق ــوان ـي ــن ال ـح ـمــايــة م ــن ال ـع ـنــف ال ـج ـنــدري
والحجة الدائمة اللي يسوقها المشرع أو
الشرطي أن البيوت الخاصة لها حرمة ال
ينفع اختراقها ،وأن الــولــي -أي ذكــر كان-
أدرى بمصلحة المعنفة ،وأن سمعة العائلة
أهم من الضرر الواقع على المرأة".
ً
"ألن الـ ـم ــرأة كــائــن مـلـغــى قــانــون ـيــا وال
ُيـعـ ّـرف إال بــوجــود ذكــر ،فــإذا كانت المرأة
تابعة له أصال فمن حقه أن يعنف ويقمع
ويسلب حقوقها التي لم تكن لتحظى بها
لواله!".
مـمــا س ـبــق ،ن ـعــرف تـمــامــا أن المشكلة
فـكــريــة مــن ال ـطــراز األول ،وع ــي اجتماعي
وقصور في إدراك مفهوم الدولة المدنية
ذات ال ـق ــوان ـي ــن ال ــوض ـع ـي ــة الـ ـت ــي شــأنـهــا
أن تـكـفــل حــق ال ـمــواطــن بـمـسـطــرة واح ــدة
دون ال ـن ـظــر لـلـجـنــس ،وط ـغ ـيــان األعـ ــراف
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وت ـف ـش ــي
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـف ــردي ــة واألخـ ـ ــذ ب ـهــا فــوق
اإلجراءات الرسمية والبروتكوالت المعنية
لحفظ الفرد أيا كان نوعه.
الطريق طويل والشق عود!

د .حصة الرفاعي

للبحث العلمي قواعد
في شهر يوليو من عام  2015نشر لي بحث في مجلة "دراسات
الخليج والـجــزيــرة العربية" ال ـصــادرة عــن مجلس النشر العلمي
بجامعة الكويت ،وكان بعنوان" :من األمثال الشعبية في الكويت:
دراسة بنائية بالغية" ،وصدر البحث في العدد ( )158المجلد ()41
ص ( ،)184 -145وهو يعد بحثا رائدا في دراسة الجانب البالغي
من األمثال الكويتية.
ولقد استندت في أغلب مادة البحث إلى مصادر إنكليزية هي مما
درست في مقررات علم الفولكلور مجال تخصصي الدقيق ،وعلمي
اللغة واألنثروبولوجيا وهما علمان مساندان ،عالوة على بعض
المراجع العربية ومما كتبت من أبحاث ،ذلك من أجل إيضاح بعض
المصطلحات اللغوية ،وحاز البحث تقديرا مرتفعا من المحكمين،
كونه بحثا مائزا في مجاله وموضوعه.
والواقع أن المصادر األجنبية هي مما تضم مكتبتي الخاصة،
وأغلبها مراجع مهمة في مجال دراسة األمثال واألنــواع الشعبية
األخـ ــرى ،وكـنــت أح ــرص عـلــى اقـتـنــاء أغـلــب الـكـتــب الـمـقــررة علينا
في الساعات التسعين المفروضة على طلبة الدكتوراه ســواء في
التخصص الدقيق أو الحقلين المساندين ،مما و فــر لــي ذخيرة
مهمة من المصادر المطلوبة في الــدراســات التي أنجزتها والتي
بصدد تناولها في مختلف مجاالت العلم ،وهكذا تكونت لدي مكتبة
زاخرة بالمراجع الالزمة في الدراسة ،كوني محبة للبحث العلمي،
وإن أجمل األوقات لدي هي تلك التي أقضيها وأنا أرسم خطة بحث
جديد في جهاز الحاسب اآللي.
قبل شهور قليلة تلقيت مكالمة هاتفية من إحداهن تقول إنها

تريد نسخة مــن بحثي ألنها ترغب فــي كتابة بحث عــن السمات
البالغية في األمثال الكويتية ،وهو موضوع شبيه ببحثي ،قلت
لها ما خطتك في كتابة البحث؟ وما اإلضافات والنتائج الجديدة
التي ستخلصين إليها في بحثك؟ أنت قطعا لن تنسخي بحثي!
عالوة على أن أغلب مصادري أجنبية ،فهل تملكين مصادر أخرى؟
أم ستكررين ما ذكرت في بحثي من المعلومات المستقاة من مصادر
أكاديمية تناولتها بالتحليل واإلضافة؟ لم تجب عن سؤالي سوى
أنها تريد نسخة من البحث ،وأن المجلة رفضت منحها النسخة
المطلوبة ،وأنا بدوري اعتذرت منها لقلة األعداد الموجودة لدي،
وعدم معرفتي بالقائمين على المجلة في الوقت الحاضر.
قـبــل أي ــام عـثــرت عـلــى صفحتها فــي "تــوي ـتــر" ،ووجــدتـهــا تــروج
للموضوع دون مبرر علمي ودون نظرية ترتكز عليها في تحليلها
لمادة األمثال ،أو حتى خطة محددة تبين للقارئ نوع الدراسة التي
تنوي تطبيقها في تحليل مــادة البحث واستلهام نتائجه ،فقط
أعجبها الموضوع هــي تريد أن تقلده ،وال مانع لديها مــن نسخ
المعلومات والنتائج التي توصلت إليها في بحثي ،فقط استنساخ
دون اعتناء بالخالصة التي ستقدمها للقارئ كي يستفيد من بحث
يفترض به أن يدله على نقطة انطالق جديدة في استكناه الجانب
البالغي في المثل الكويتي.
وهذا التخبط السائد في الدراسات العربية هو معضلة تاريخية
تشكل في أغلبها سلسلة شائهة من النسخ المكررة ،تلك التي يختلط
فيها الجيد والرديء ،ويرى فيها الدارس نفسه في قرار عميق من
األعمال النقلية الفجة ،وربما السرقات البينة دون وازع من ضمير.

د .نوري أحمد جاسم الحساوي

من يخلصنا من جرائم مستهتري الطرق؟
م ــا ي ـح ــدث ف ــي ش ـ ــوارع ال ـكــويــت جــريـمــة
بحق البلد وحق من يسكن فيه ،فما نشاهده
ب ـش ـكــل ي ــوم ــي م ــن اس ـت ـه ـت ــار ورعـ ــونـ ــة مــن
بعض الشباب المستهترين أثناء قيادتهم
لـسـيــاراتـهــم فــي شـ ــوارع الـكــويــت س ــواء في
ال ـط ــرق ال ـســري ـعــة أو غ ـيــرهــا م ــن ال ـش ــوارع،
م ـع ــرض ـيــن مـ ــرتـ ــادي ه ـ ــذه الـ ـط ــرق لـلـخـطــر
والـ ـح ــوادث ال ـتــي ال تـحـمــد عـقـبــاهــا ،إن ما
ن ـشــاهــده وي ـحــدث فــي شـ ــوارع ال ـكــويــت من
حوادث مميتة بسبب السرعة ورعونة بعض
الشباب الطائشين والمنحلين خلقيا ترك
األثر السيئ عند الكثير من المواطنين ،مما
جعلهم يـتـحــاشــون ال ـخ ــروج إال لـلـضــرورة
القصوى ،ولكن هل هذا هو الحل؟ وإلى متى
سيظل الــوضــع كـمــا هــو وسـتـظــل ال ـشــوارع
أماكن رعب؟
ه ــل ت ـحــركــت ال ـح ـكــومــة مـتـمـثـلــة بـ ــوزارة
الداخلية بإداراتها المختصة؟ ونعني هنا
إدارة المرور بتحرك جاد وفعال حيال هذه

المشكلة الخطيرة أم اكتفت بوضع كاميرات
الـســرعــة الـتــي ع ــرف الـشـبــاب المستهترون
التعامل معها مــن خــال تخفيض السرعة
كلما اقتربوا منها ،وبعدها يستمرون في
سرعتهم الجنونية ،أم اكتفت اإلدارة بإيقاف
سيارة دورية في الشارع وتشغيل "الفالشر"؟
ف ـكــل ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ــراءات لـيـســت ب ـح ـلــول لـهــذه
المشكلة ،بل ليس لها أثر ملموس وفعال.
نقول إن الحل يكمن في إيجاد خطة فعالة
وم ــدروس ــة مــن المعنيين بـهــذا الـمــوضــوع
تتمثل بتطبيق القانون بشدة ودون تهاون
خصوصا مع هــؤالء الذين يعرضون حياة
البشر للخطر حتى لو لزم األمر مالحقتهم
بشتى الطرق واستخدام السالح من رجال
األمن لتوقيفهم ومعاقبتهم ،فهذه النوعية
من البشر ال يفيد معهم إال الضرب بيد من
حــديــد ،كــذلــك بــاإلمـكــان اسـتـخــدام سـيــارات
مدنية لرجال األمــن بمالبس مدنية تجول
في الشوارع وتوقف كل من يستخدم الطريق

ب ـصــورة مـخــالـفــة لـلـقــوانـيــن وت ـفــرض عليه
العقوبة المناسبة ،ويمكن أيضا استخدام
ط ــريـ ـق ــة كـ ـب ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
صاحبها في رعونة واستهتار وهــذا األمر
معمول به في بعض الدول الخليجية.
ُ
إذا ت ــرك األم ــر على مــا هــو عليه فسنرى
شوارعنا مرعى وملعبا لهؤالء المستهترين
ال ــذي ــن ال يـضـعــون لـلـقــانــون ولــأنـظـمــة أي
اعـتـبــار ،يعتقد بعضهم أن هـنــاك مــن يقف
معهم في حالة أي مخالفة من خالل واسطة
محترمة تبعدهم عن أي عقوبة أو مخالفة،
لذلك ال بد للمسؤولين من الوقوف ضد هذا
األمر وتطبيق القانون على الكل دون هوادة،
فال نريد القانون أن يطبق على الوافد فقط
الذي لم يصبغ سيارته أو أن سيارته تدخن
وي ـت ــرك م ــن ي ـعــرض أرواح ال ـن ــاس للخطر
والموت يمرح ويسرح في شــوارع الكويت،
فحان الوقت لضرب هؤالء بيد من حديد قبل
ُ
أن نضرب نحن بالحديد ،والله المستعان.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :نظام عالمي ينتهي وفوضى تبدأ
ً
قد تكون الفوضى السياسية في أي دولــة جــزء ا من شخصيتها
ً
ً
ً
االعتبارية التي ال تثير القلق بقدر مــا تشكل نظاما ثابتا مبنيا
على الفوضى ،لكن الخطورة تكمن في انعكاس هذه الفوضى على
انضباطية المجتمع ومشاركته في هذه الفوضى ،وعادة ما يحدث
ذلك في حالتين:
األولى ،خروج الفوضى من أثرها السياسي المحصور في البيئة
السياسية فقط إلــى التأثير فــي حياة الـنــاس ،مما يدفع المجتمع
للمشاركة في الفوضى من باب الخوف من انتشار أعراضها الضارة
خارج محيطها السياسي ،وهو ما يساهم في ازدياد الفوضى بدل
إعادتها إلى محيطها.
الثانية ،إخــراج السياسيين للفوضى من نطاقها المحدود عن
قصد ،وإش ــراك الـمــواطــن بها لالستقواء بــه ضــد المنافسين ،وهو
ن ــوع مــن الـمـغــامــرة الـسـيــاسـيــة الـتــي يـقــوم بـهــا أص ـحــاب المصالح
الخاصة لتحقيق استفادة شخصية مؤقتة مقابل اإلضرار بالعملية
السياسية في المديين المتوسط والبعيد ،وما يترتب على ذلك من
أضرار اجتماعية.
ولـعــل الـمـغــامــرة الـتــي قــادهــا الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق تــرامــب
في إشراكه مجاميع ناخبة اقتحمت (الكونغرس) كان الهدف منها
ً
ً
االس ـت ـقــواء عـلــى مـنــافـســه ،لكنها أحــدثــت شــرخــا كـبـيــرا فــي الجسد
الـسـيــاســي األم ـيــركــي ،حـيــث ح ــاول إخ ــراج الـنـظــام الــرسـمــي للدولة
األميركية من نظام ثابت مبني على الفوضى ،إلى فوضى يمكن أن
ً
تؤثر سلبا في النظام الرسمي ،وهي فكرة مخيفة في مجتمع هجرات
كالمجتمع األميركي الذي تعرض إلى العديد من الشروخ العنصرية
وغير العنصرية في السابق.
وعلى العكس من أنظمة الحكم الشمولية التي تعتمد في قوتها
على أجهزتها األمنية ،فإن األنظمة الديمقراطية تعتمد في قوتها
على اإلنسيابية واالنضباطية السياسية وانشغال أفراد المجتمع
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إضافات

بمهنيتهم دون التدخل بمهنية السياسيين ،ولــذلــك فــإن إضعاف
الدول الشمولية يقوم على تدمير قوة أجهزتها األمنية ،في حين أن
إضعاف الدول الديمقراطية يقوم على تدمير االنضباطية وإدخال
المجتمع ضمن المشاركين في الفوضى.
ً
ويبدو أن بعض الديمقراطيات الكبرى قد قطعت أشواطا متنوعة
ً
فــي طريق الفوضى ،األمــر الــذي انعكس سلبا على الديمقراطيات
الصغيرة ،فالواليات المتحدة دخلت الفوضى بقوة ،وآخــر عرابي
ً
ً
هذه الفوضى كان الرئيس ترامب بنفسه ،وفرنسا أيضا قطعت شوطا
ً
كبيرا باالتجاه نفسه وبقيادة الرئيس كاميرون ،في حين يبدو أن
بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا تسير نحو حاالت قريبة من الحالتين
الفرنسية واألميركية وبدرجات متفاوتة.
والــواضــح الـيــوم أن تخريب ال ــدول الشمولية يتم عبر إدخالها
في الـحــروب والــا استقرار والفقر المقنن بــإشــراف بنوك ووكــاالت
التصنيف المالي والثقافي العالمية والمنظمات الحقوقية والكيانات
االقتصادية والثقافية العابرة للقارات ،وأما تخريب الديمقراطيات
فيتم عبر الهبوط بالخطاب والسلوك السياسيين الى أدنى الدركات
وإدخال المجتمع كشريك أساسي في هذا الهبوط.
ّ
الموجه لكل ما سبق ،حيث
والمؤكد أن الماسونية العالمية هي
ترى ضرورة مرور العالم بمرحلة انعدام وزن تتراجع من خاللها قوة
الدول الفعلية كخطوة أخيرة باتجاه سيطرة الحكومة العالمية على
ُ َ
المفاصل االقتصادية والعلمية والثقافية لكوكب األرض ،حيث تمتهن
قوة الحكومات وقداسة الجغرافيا ،لكن الخطوة األخيرة بحد ذاتها
ولوج إلى المجهول ،حيث ستفاجأ الماسونية بعراقيل لم تحسب
لها حسابا ،ألن قوى الظل المحلية في كل دولة والتي تستمد قوتها
مــن اإلرث الشعبي ،سـتـحــاول القفز الــى الـنــور وم ــلء ال ـفــراغ ،وهــذه
القوى عادة تمثل ثقافة االنــزواء القادم من الخصوصيات المحلية
للمجتمعات ،لتكون العائق األكبر في وجه عولمة العالم.

قرأت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين من األلف إلى
ً
الياء ،بحكم اهتماماتي بقطاع التأمين وكوني عملت مستشارا
لشركات تأمين خالل العقدين الماضيين ،فاطلعت على أوضاع
قـطــاع الـتــأمـيــن ،وطبيعة عالقته بالجهات الــرسـمـيــة ،فزودتني
بذخيرة "حية" من معلومات استغللت بعضها في مقاالت لدعم
ال ـق ـطــاع ،ن ـشــرت إح ــداه ــا بـجــريــدة "ال ـس ـيــاســة" فــي الـخــامــس من
أ بــر يــل المنصرم عنونتها (الالئحة التنفيذية لتنظيم التأمين
ودور اإلعالم) ،ركزت فيها على أهمية عرض الالئحة على رجال
ً
اإلعالم بمختلف وسائله ،وقلت" :ويستحق هذا اإلنجاز اهتماما
ً
استثنائيا من قبل وسائل اإلعالم لتوضيح أهميته ليس بالنسبة
ً
لألفراد والمؤسسات فحسب ،وإنما لقطاع التأمين نفسه أيضا،
إذا ما قام المسؤولون بزيادة جرعة االهتمام بالوعي التأميني،
إذ ال تتحقق النجاحات في هذا الجانب إال بتعاون اإلعــام ،من
خالل إيصال رسائل تأمينية إلى المتلقين ،ولهذا نتساءل ،نحن
اإلعالميين ،من منطلق مد يد التعاون إلى قطاع التأمين لتطوير
ً
ه ــذه الـصـنــاعــة :م ــاذا لــو عـقــدت وح ــدة تنظيم الـتــأمـيــن مــؤتـمــرا
ً
صحافيا يحضره كل أعضاء اللجنة العليا بالوحدة ،وتدعو له
كل وسائل اإلعالم التقليدية والتكنولوجية؟" .انتهى االقتباس.
وفي يوم نشر المقالة نفسه نمى إلى علمي أن رئيس االتحاد
ً
الكويتي للتأمين أرسل خطابا إلى رئيس وحدة تنظيم التأمين،
تـضـمــن قــائ ـمــة طــوي ـلــة م ــن االس ـت ـف ـس ــارات ح ــول ب ـنــود الــائـحــة
التنفيذية ،وهي تساؤالت من أعضاء االتحاد الكويتي للتأمين،
يتضح منها أن من صاغ هذه الالئحة لم يأخذ بمقترحات شركات
التأمين قبل إصدارها ،أو أنه صاغ بنودها بطريقة ال تتوافق مع
طموحات وحدات التأمين الكويتية ،وهذا يدفعنا للتساؤل :إذا لم
تكن مقترحات شركات التأمين الكويتية قد أخذت بعين االعتبار
عند صياغة الالئحة التنفيذية ،فعلى من ستطبق مواد وبنود هذه
الالئحة لتنظيم العمل في سوق التأمين الكويتي؟ أليست شركات
التأمين العاملة في السوق المحلية ،بشقيها التقليدي والتكافلي؟
ً
ً
أال تمثل صناعة التأمين ثقال اقتصاديا بين القطاعات األخرى؟
كـلـنــا ي ـع ــرف أن ال ـح ـكــومــة ه ــي م ــن ي ـق ــرر تـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية لمواجهة وباء كورونا ،وفرض الحظر الجزئي والكلي
على األفراد والمؤسسات ،دون االستئناس برأي أي فرد أو مؤسسة
مــن خــارج المنظومة الحكومية ،وهــي مــن يقرر إغــاق األســواق
التجارية والمطاعم ،ليلعق االقتصاد جراح خسائره المليارية التي
تراكمت منذ مارس  2020حتى يومنا هذا نتيجة توقف النشاط
ً
االقتصادي بغالبية قطاعاته ،ونعرف أيضا أن أغلب المؤسسات
والشركات المحلية ترتبط بشركات التأمين سواء لتأمين البضائع
أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ،دون استثناء أصحاب
السيارات المتطايرة على الطرقات الكويتية والمتمتعة بتأمين
شامل أو ضد الغير.
ول ـه ــذا ن ـت ـس ــاءل :ك ـيــف ل ـه ــذه ال ـم ـن ـشــآت ال ـت ـجــاريــة بمختلف
قطاعاتها االقتصادية أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية
في ظل هذه الظروف االقتصادية الحرجة؟ كنا نتمنى من الجهات
الرسمية المعنية بصناعة التأمين أن تعرض القانون والئحته
التنفيذية على كــل العاملين بقطاع التأمين لـلـخــروج بصيغة
توافقية تفيد وحدات التأمين وحاملي الوثائق ،حتى ال تتسبب
الرسوم والغرامات وغيرها من التشريعات التأمينية في إغالق
المزيد من وحــدات التأمين في الكويت ،بعد أن تسبب كورونا
بنهش أشالء من لحم شركات التأمين ،والله الموفق.

ال تهدروا صهريج
الحماس الجماهيري
ناجي المال
رسالة لنواب المجلس ال تكرروا عملية الجلوس مكان الوزراء أو
أي حركة مشابهة ألن ذلك يستنفد الطاقة الدفاعية لدى المؤيدين
لكم من المواطنين في الوقت الــذي تحتاجون إلــى زيــادة رصيد
التأييد وتوسيع دائرة التفاعل اإليجابي مع مطالبكم ،فالرصيد
الشعبي هو الصهريج الضخم الذي يضخ الضغط وطاقة الدفع
نحو التغيير وفرض اإلصالح فال تهدروه.
اعلموا أن حركتكم األخيرة تولت شخصيات ذات مصداقية شعبية
قوية الدفاع عنها أمام هجمة خصومكم وانكسرت موجة التشويه
التي أطلقوها على صخور هذا الدفاع ،ولكن ال نضمن لكم أن تسلم
الـجــرة مــرة ثــانـيــة ،فالمطلوب تعبئة الــرفــض الشعبي مــن خالل
التأشير إلى أي عمليات تقصير بشأن محاسبة من سرقوا أموال
الشعب واسترداد ما سرقوه ،وإنزال أقسى العقوبات بهم ومواصلة
الزحف القانوني على كل متورط في السرقة بعد تجهيز كل الملفات
والمستندات المؤيدة مما ال تتوافر معها فرصة للتفلت من العقاب.
األمر اآلخر الذي يتساوق ويتكامل مع ما سبق تقديم المشاريع
المتطورة والذكية التي تنهض بالبلد وتخرجه من حالة التراجع
الفظيع الذي أناخ عليه لعقود وخلق قاعدة اقتصادية توفر مصادر
دخل مستدامة وغرس الشباب في بيئة السوق ،وإنهاء القطاع العام
وحــل المشكالت التي يعانيها أفــراد المجتمع في إطــار برنامج
عمل ُي ِّ
رسمه النشطاء من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدني.
الشعب الكويتي بعد مقابلة سمو ولي عهد في المملكة العربية
الـسـعــوديــة أصـيــب بـمــا يشبه الـصــدمــة الـحـضــاريــة حـيــن أوضــح
التفصيالت وأظهر التمكن من عــرض المشاريع واالستهدافات
والخطوات التمهيدية في خلق القيادات الجديدة التي تملك القدرات
غير العادية لتحريك قطار اإلصالح والتطوير الذي حرق المراحل
فحقق ما كان مستهدفا قبل عشر سنوات من تاريخ إنجازها هذا
بالرغم من الحرب المحتدمة مع الحوثيين المدعومين من إيران
ووباء كورونا وتهاوي أسعار النفط.
نعم صدمة حضارية لمجتمع يغط في سبات الشعور بالتفوق
ويصحو على رؤية الفجوة الواسعة والعميقة المنحفرة بين الواقع
السعودي في وتائر نموه المتصاعد والشامل وقوة حركته نحو
اإلنجاز والتطوير وبين واقعنا المتراجع على كل الصعد ،المنخور
بآفات الفساد والشلل ،والمرتهن بمنظومة متوحشة تنتمي لما
قبل فضاءات المدنية وحكم المؤسسات تريد إرجاعنا إلى بنية
متخلفة منبوذة في كل المجتمعات المتحضرة وتجويف النظام
الديمقراطي وشكلنته.
ذكرتني مقابلة سمو ولي العهد محمد بن سلمان تلك المقابلة
الباذخة للشيخ صباح األحمد الصباح ،رحمه الله ،الذي كان يتكلم
بالتفاصيل لكل مكونات رؤيته باقتدار وإيـمــان ألنها معجونة
ً
بإصراره وقناعاته ،والتي كانت ستقلب األمــور رأســا على ع ِقب
وتضع الكويت على طريق النهوض والتطوير إال أنها قد اصطدمت
بأصلب العقبات فاندفنت هذه الرؤية معه عليه الرحمة والرضوان،
انظر مقالنا بتاريخ  2020/5/29في (الجريدة) فهل تنفثون فيها
الروح نوابنا األعزاء؟
ً
وك ــان رحـمــه الـلــه متوجها إلــى اقـتــاع الـفـســاد مثلما فعل سمو
ولي العهد في السعودية ،وها نحن نرى مفاعيل جهوده متمثلة
بتصدي القضاء لقضايا سرقات مسؤولين كبار وصدرت أحكام
بحق بعضهم.
وجوب البدء بالفساد والفاسدين يفرضه تمهيد األرض لإلصالح
ِّ
والـتـطــويــر ،وهـنــا أذك ــر ب ــأن تـجــريــد الـفــاســديــن مــن األمـ ــوال يشل
ً
ِّ
ُ
حركتهم ويستأصل نشاطهم المخرب والمشوش فضال عن أنه
يـعــدم أدوات ـهــم اإلعــامـيــة الـتــي تسحر عـقــول الجماهير ،فتجعل
بسحرها األكاذيب الميتة كأنها حقائق تسعى ،كما أن هذا التجريد
يعقم األجواء ليساقط الذباب اإللكتروني فال يعلو على صوت ورش
العمل والبناء طنين الذباب وال محل لقوارض الشبكة االجتماعية
تلك الشبكة الضرورية التي تجمع طاقات وموارد وأفكار المجتمع
في عمل مشترك متفاعل ،كما في مجتمع النحل والنمل إلنتاج
وسائل ديمومة المجتمع وتطوره.
نوابنا األعزاء أردت بهذا أن أغرس في وعيكم واهتمامكم أهدافنا
وهمومنا.
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.623

6.113

5.127

2.379 2.737 3.319

سيولة البورصة ترتفع إلى  82.8مليون دينار

َ
تراجع مؤشري السوق العام واألول بعد ضغط وبيع على األسهم القيادية
علي العنزي

استمر نمو مؤشري السوق
«رئيسي  »50والرئيسي الذي
حقق مكاسب امس بنسبة
 0.44في المئة ،تعادل
 22.69نقطة ،ليقفل على
مستوى  5127.49نقطة
بسيولة كبيرة بلغت 37.1
مليون دينار تداولت كمية
اسهم قياسية.

تباين أداء مؤشرات البورصة
الرئيسية األرب ـعــة ،حيث خسر
مـ ــؤشـ ــران وربـ ـ ــح الـ ـب ــاقـ ـي ــان ،إذ
ً
س ـجــل ال ـمــؤشــر ال ـع ــام تــراج ـعــا
بنسبة  0.29فــي المئة تساوي
 17.54نقطة ليقفل على مستوى
 6113.6نـقـطــة بـسـيــولــة كـبـيــرة
قــري ـبــة م ــن س ـيــولــة ام ــس األول
بلغت  82.8مليون دينار.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ب ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت كـمـيــة
ق ـي ــاس ـي ــة م ـ ــن األسـ ـ ـه ـ ــم ت ـع ـت ـبــر
األع ـل ــى خ ــال ه ــذا ال ـع ــام حيث
كــانــت  605.8مـلـيــون سـهــم عبر
 18232صفقة ،وتــم ت ــداول 140
سهما ربح منها  66وخسر ،58
بـيـنـمــا اس ـت ـقــر  16س ـه ـمــا دون
تغير ،وكان الضغط من األسهم
القيادية ومكونات السوق األول
الـ ــذي فـقــد نـصــف نـقـطــة مئوية
تساوي  34.97نقطة ليقفل على
مستوى  6623.17نقطة ،بسيولة
كبيرة بلغت  45.6مليون دينار،
تداولت  131.4مليون سهم عبر
ً
 6282صـفـقــة ،ورب ــح  12سهما
في األول مقابل تراجع  10أسهم،
واستقرار  3بدون تغير ،وكانت

ال ـخ ـســائــر م ــن ن ـص ـيــب األس ـهــم
األكبر وزنا مثل بيتك والوطني
وزين وأجيليتي.
واستمر نمو مؤشري السوق

«رئـيـســي  »50والــرئـيـســي الــذي
حقق مكاسب امس بنسبة 0.44
فــي الـمـئــة ،تـعــادل  22.69نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 5127.49

نقطة بسيولة كبيرة بلغت 37.1
مليون دينار تداولت كمية اسهم
ق ـيــاس ـيــة ،بـلـغــت  474.3مـلـيــون
سهم عبر  11950صفقة ،وتداول

 115سهما في «الرئيسي» ،ربح
منها  54سهما مقابل تراجع 48
سهما ،واستقرار  13دون تغير.
ب ـع ــد م ـ ــارث ـ ــون صـ ـع ــود مـنــذ

أخبار الشركات
«برقان» يربح  5.06ماليين دينار
بلغت أرباح بنك برقان  5.06ماليين دينار بمقدار  2.1فلس،
خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقه ارباحا
بقيمة  17.23مليون دينار بما يعادل  5.5فلوس للسهم ،خالل
نفس الفترة من العام الماضي.

إيقاف «أعيان» لحين تخفيض رأس المال
أعلنت بورصة الكويت أنه ً
بناء على قرار الجمعية العامة لشركة
أعيان لإلجارة واالستثمار (أعيان) ،والتي أق ــرت فيها تخفيض رأس
المال ،فإنه تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من يوم
األحد الموافق  2021-05-02إلى يوم األحد الموافق ،2021-05-09
وذلــك لحين االنتهاء مــن إج ــراء ات التخفيض ،على أن يتم إعــادة
أسهم الشركة للتداول اعتبارا من يوم االثنين الموافق .2021-05-10

«المشتركة» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  3.7ماليين دينار
قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت إنها تصدرت
الترتيب (أقل األسعار) في مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت
بقيمة  3.741ماليين دينار .وأضافت الشركة أن المناقصة رقم
( )RFP - 2073681تتعلق بتركيب خطوط تدفق لحقن اآلبار في
شمال الكويت .وأوضحت الشركة في البيان أن المناقصة بمدة
ً
تنفيذ تبلغ  24شهرا ،موضحة أنه لم يصلها بعد أي كتب رسمية
ُ
بترسية المناقصة المشار إليها.

«منشآت» :استقالة الوهيب
ذكرت شركة منشآت العقارية أنه تم قبول استقال نائب الرئيس-
تخطيط المشاريع والشؤون الهندسية ،محمد الوهيب ،من منصبه.

«آن» تخسر  442.3ألف دينار
بلغت خسائر شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة  442.3ألف
دينار بمقدار  0.51فلس للسهم ،خالل  ،2020مقابل تحقيقها ارباحا
بقيمة  265.21الف دينار بمقدار  0.310فلوس للسهم خالل .2019

ً
«أوريدو» :الدعيج رئيسا للمخاطر

قــالــت الشركة الوطنية لــاتـصــاالت المتنقلة إنــه تــم تعيين
سعود الدعيج في منصب رئيس ادارة المخاطر في الشركة.

إيقاف  13شركة عن التداول حتى اإلفصاح عن بياناتها المالية
أفادت بورصة الكويت بأنه سيتم وقف التداول في
ً
أسهم الشركات التالية ( 13شــركــة) ،اعـتـبــارا مــن يوم
األحد الموافق  2021-05-02لحين اإلفصاح عن البيانات
المالية ،وذلك تطبيقا للمادة ( )15-1من الكتاب الثاني
عشر (قواعد اإلدراج):
شركة المال (موقوفة)
مجموعة السالم القابضة
صكوك القابضة (موقوفة)
المدينة للتمويل واالستثمار (موقوفة)

«األهلي المتحد»:
ال تطورات بشأن
استحواذ «بيتك»
أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك األهـ ـ ـل ـ ــي
الـمـتـحــد أن ــه ل ــم ت ـط ــرأ أي
تطورات جديدة بشأن مد
فترة التأجيل الستئناف
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
عـلــى الـبـنــك م ــن قـبــل بيت
التمويل الكويتي «بيتك».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ال ـ ــى
أنـ ــه س ـي ـتــم اإلفـ ـص ــاح عــن
أي ت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــورات ج ـ ــد ي ـ ــدة
بخصوص الموضوع فور
اتخاذها.

«البريق» تحقق
 324.5ألف دينار
ح ـق ـق ــت ش ــرك ــة ال ـب ــري ــق
ال ـق ــاب ـض ــة أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة
 324.51أل ــف دي ـنــار بــواقــع
 0.74ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم خــال
 ،2020مـ ـق ــا ب ــل تـحـقـيـقـهــا
اربــاحــا بقيمة  2.18مليون
دي ـ ـنـ ــار ،ب ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل 5.01
فلوس للسهم في عام .2019

العربية العقارية
مجموعة المستثمرون القابضة
ريم العقارية (موقوفة)
العالمية للمدن العقارية (موقوفة)
الكوت للمشاريع الصناعية
مجموعة عربي القابضة (موقوفة)
جياد القابضة
البريق القابضة
أجوان الخليج العقارية (موقوفة)

«يوباك» تستوفي التزاماتها التمويلية
في «ريم مول» ...وتمويل إضافي بـ 26مليون دينار
أف ــادت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يــوبــاك» بأنه قــد تم
استيفاء التزاماتها التمويلية المعلن عنها سابقا بمبلغ  124.9مليون دينار
في مشروع ريم مول.
وأضــافــت الـشــركــة أن الـمـشــروع يتطلب تمويال اضــافـيــا مــن شــأنــه تلبية
المتطلبات االضــافـيــة لـلـمـشــروع بنحو  26مـلـيــون دي ـنــار ،وتـسـتــوفــي هــذه
المتطلبات التمويلية االضافية للمشروع من خالل تسهيالت قصيرة األجل
تـقــدم مــن قبل الـشــركــة األم ،لحين قـيــام الـشــركــة بعملية زي ــادة محتملة في
رأسمالها لتغطية تلك المتطلبات.

«أجيليتي» :منح «يوباك» تسهيالت بـ  26مليون دينار
كشفت شركة أجيليتي للمخازن
الـعـمــومـيــة بـخـصــوص اسـتـثـمــارهــا
الـمـبــاشــر وغـيــر الـمـبــاشــر فــي شركة
الفروانية للتطوير العقاري ،الشركة
المسؤولة عن تطوير مشروع الريم
مول في أبوظبي ،أنه تم زيادة قيمة
ال ــدي ــن ال ـقــابــل لـلـتـحــويــل ال ــى شــركــة
ال ـف ــروان ـي ــة وال ـم ـع ـلــن عـنـهــا ســابـقــا،
وال ـت ــي كــانــت  118.5مـلـيــون دي ـنــار،
بقيمة  26مليون دينار.

وب ـي ـن ــت ال ـش ــرك ــة أنـ ــه سـ ــوف يـتــم
استثمار هذا المبلغ في «الفروانية»
من خــال شركة يوباك ،وهــي شركة
تــاب ـعــة ،وس ـي ـتــم مـنـحـهــا تـسـهـيــات
ق ـص ـيــرة األج ـ ــل ب ـن ـفــس ال ـم ـب ـلــغ الــى
أن تقوم «يــوبــاك» بــزيــادة رأسمالها
لتغطية المتطلبات.
ولفتت الى أن قيمة االستثمار في
رأسمال الشركة ستبقى على ماهي
عليه حسب االفصاح السابق.

«مواشي» تخسر  1.58مليون دينار
قالت شركة تجارة ونقل المواشي إنها ستحقق خسارة متوقعة بمبلغ
 1.58مليون دينار ،خــال الربع الثاني من العام الحالي ،على أثــر حكم
التمييز الصادر في دعوى الشركة ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة
بصفته.

بــدايــة األس ـب ــوع ،ت ـصــدره سهم
اجيليتي ومجموعته الوطنية
العقارية ومركز سلطان وبيان
ث ــم ي ــوب ــاك ومـ ـع ــادن ،ج ــاء وقــت
الـحـصــاد وتـمــت عمليات جني
أرباح كبيرة على سهم اجيليتي،
ل ـي ـتــراجــع بـنـسـبــة  3ف ــي الـمـئــة،
واكـ ـب ــه ت ــراج ـع ــات واضـ ـح ــة في
اسـ ـه ــم ب ـي ـتــك وال ــوطـ ـن ــي وزي ــن
منذ بداية الجلسة ،وزادت وقت
ال ـم ــزاد لـيـصـبــغ مــؤشــر الـســوق
األول ب ــال ـل ــون األحـ ـم ــر بــالــرغــم
مــن نـمــو أس ـعــار  12سهما كــان
في مقدمتها عقارت الكويت ثم
ميزان وبوبيان بتروكيماويات
وب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج والـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة،
لتقلص ضغط تراجع أجيليتي
والمتكاملة والبنوك الرئيسية
بيتك والوطني إضافة الي برقان
بعد اعالن نتائجه للربع األول.
وتماسك سهم مركز سلطان،
ولم يتراجع ،وتصدر الرابحين
في السوق الرئيسي وحقق نموا
بنسبة  18في المئة ،كما ارتفعت
أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـص ــال ــح ب ـتــروغ ـلــف
وبـ ـع ــض اسـ ـه ــم ك ـت ـلــة ال ـمــدي ـنــة

وسهمي الوقود السور واألولى،
وتحرك تنظيف وأصــول وكانا
ضمن قائمة األفضل نموا فيما
استقر سهم الوطنية العقارية
دون تغير بــالــرغــم مــن عمليات
ج ـنــي األربـ ـ ــاح الـمـسـتـمــرة على
السهم لتنتهي الجلسة متباينة
خ ـض ــراء ف ــي ال ـس ــوق الــرئـيـســي
وحمراء في األول.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا  ،م ـ ــال األداء ا ل ــى
الـتــراجــع بقيادة مــؤشــر السوق
ال ـس ـع ــودي الـ ــذي ج ـنــى أربــاحــه
بـ ـش ــدة وخـ ـس ــر اكـ ـث ــر م ــن  1فــي
ال ـم ـئــة وق ـ ــاد م ــؤش ــرات أسـ ــواق
دول مجلس التعاون الخليجي
المالية الى اللون األحمر ،حيث
سجلت معظمها خسائر بحوالي
ن ـص ــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ك ـســوقــي
االمارات وقطر والكويت واستقر
ال ـب ـح ــري ــن ب ـخ ـس ــارة مـ ـح ــدودة،
بينما شهد مــؤشــر عـمــان نموا
واض ـحــا ،وكــانــت أس ـعــار النفط
تـ ـت ــداول بــالـمـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء،
وبلغ برنت مستوى  68دوالرا
للبرميل.

«المركزي» يشدد الخناق
على االختالس واالحتيال
●

محمد اإلتربي

ف ــي إط ـ ــار ح ــرص ــه ع ـلــى تـحـقـيــق اقـصــى
ح ـم ــاي ــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـم ـص ــرف ــي ،وجـ ــه الـبـنــك
المركزي المصارف إلى ضرورة إنشاء قاعدة
بيانات جديدة تتعلق بعمليات االحتيال
المالي ،بحيث يدرج فيها أسماء العاملين
ف ــي ال ـب ـنــوك ال ــذي ــن انـهـيــت خــدمــاتـهــم بـنــاء
عـلــى جـ ــزاء ات او نتيجة اي اع ـمــال تتعلق
بــاالخـتــاس او االحـتـيــال او مشاركتهم او
تواطئهم في اي عمليات غير مشروعة.
وفي التفاصيل ،قال «المركزي» انه عطفا
ع ـلــى ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة ف ــي اغـسـطــس
 2018بشأن اإلخطار عن عمليات االختالس
واالح ـت ـي ــال ال ـتــي ت ـقــع ع ـلــى ام ــوال
البنوك او اي من العمالء ،وكذلك
عمليات الـتــزويــر فــي األوراق
الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــة م ـ ــن قـ ـب ــل اي مــن
موظفي القطاع المصرفي،
ومــا يرتبط بــذلــك مــن إبــاغ
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وإنـ ـ ـه ـ ــاء
خدمات الموظفين لقيامهم أو
مشاركتهم أو تواطئهم ،فإنه في
ضوء التنسيق مع اتحاد المصارف
في هذا الصدد ستكون هناك قاعدة بيانات
إلدراج اسـمــاء موظفي الـبـنــوك ،ممن تقرر
إن ـه ــاء خــدمــات ـهــم ب ــإج ــراء ج ــزائ ــي ،نتيجة
المشاركة او القيام او التواطؤ فــي وقائع
االختالس او االحتيال والتزوير.
وط ـل ــب «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» م ــن ال ـب ـن ــوك إعـ ــداد
إجراءات العمل بشأن االلتزام بمتطلبات آلية
ً
انشاء هذه القاعدة من البيانات ،الفتا إلى
أنه في حال رغبة البنك في تعيين مسؤول
او موظف جديد يتعين الرجوع الى قاعدة
ال ـب ـيــانــات ال ـم ـشــار ال ـي ـهــا لــاس ـت ـعــام عنه
والتحقق من عدم ادراج اسمه في القاعدة،
واالحتفاظ بما يفيد ذلك ضمن المستندات
التي يجب استيفاؤها لدى التعيين.
وأك ــد ض ــرورة تحديد الموظفين الذين
ي ـ ـصـ ــرح لـ ـه ــم ب ـ ــإج ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات االدخـ ـ ـ ــال
والـمــراجـعــة والتعامل مــع بيانات القاعدة
وموافاة شركة شبكة المعلومات االئتمانية
«س ــاي ن ــت» مــع مــراعــاة الــرقــابــة الـمــزدوجــة
ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ص ـح ــة ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــدخ ـلــة

بالقاعدة لدى تحديد موظفي البنوك ،ممن
سـيــوكــل الـيـهــم مهمة الـتـعــامــل مــع بيانات
القاعدة.
و ش ــدد على ا نــه سيتابع باهتمام مدى
اهتمام البنوك بالمتطلبات الخاصة بتطبيق
تلك التعليمات والــوقــوف على اإلج ــراء ات
الداخلية المعتمدة من قبلها ،على ان تكون
تلك اآللية نافذة اعتبارا من  9مايو المقبل.
ولفت إلى ضرورة مراعاة السرية التامة
فــي الـتـعــامــل مــع الـبـيــانــات الـمــدرجــة بشأن
العاملين في القطاع المصرفي التي انهيت
خــدمــات ـهــم نـتـيـجــة اي اع ـم ــال اخ ـت ــاس او
تحايل او غيرها من العمليات المخلة ،مع
تـحـمــل ال ـب ـنــوك تـكـلـفــة ان ـش ــاء تـلــك الـقــاعــدة
م ــن خ ــال اش ـت ــراك س ـنــوي يـحــدد
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن «س ـ ـ ــاي ن ــت»
واتحاد المصارف.
وترك «المركزي» للبنوك
حرية اتخاذ القرار في شأن
تـعـيـيــن ال ـمــوظــف ال ـم ــدرج
اسـمــه بــالـقــاعــدة مــن عدمه،
وذل ــك بـعــد ال ــرج ــوع لـقــاعــدة
البيانات والعلم بما تحتويه
م ــن ب ـيــانــات ،وف ــي ض ــوء السلطة
التقديرية لكل بنك يتخذ قرار التعيين من
عدمه ،على ان يوضح الحقا األسباب التي
استند اليها فــي اتـخــاذ هــذا الـقــرار واطــاع
مفتشي «المركزي» على تلك البيانات.
وذك ـ ــر أنـ ــه ي ـت ــم رفـ ــع اسـ ــم ال ـم ــوظ ــف مــن
قاعددة البيانات فقط في حال حفظت النيابة
العامة التحقيق ضــده او حصل على حكم
نهائي بالبراءة.
وي ـه ــدف الـبـنــك م ــن تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات إلــى
ضرورة المحافظة على نزاهة العاملين في
القطاع المصرفي وعدم التنقل بين البنوك،
من دون ان تكون خلفية الموظفين واضحة
للمصارف ،ال سيما ان مــن يرتكب جريمة
مخلة فــي مـصــرف مــا دون رادع ،يمكن ان
يرتكبها في مصرف اخر.
ومن شأن هذه الضوابط أن تعزز إجراءات
حماية القطاع ككل ،كما تعد حافزا للموظف
ً
ليحافظ على سجله نظيفا من اي مخالفات
او اي اعمال مخلة.

توقعات طلب إيجابية تدعم صعود أسعار النفط

ً
ً
• البرميل الكويتي يرتفع  32سنتا ليبلغ  64.53دوالرا • «السيادي» الصيني يجري محادثات لشراء حصة في «أرامكو»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  32سنتا،
ليبلغ  64.53دوالرا فــي ت ــداوالت أمــس األول،
مقابل  64.21دوالرا في تداوالت الثالثاء ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،واصلت أسعار النفط
المكاسب صباح أمس ،بعد ارتفاع  1في المئة
الجلسة السابقة ،إذ طغت توقعات إيجابية
بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف
بشأن تأثير زيادة وتيرة اإلصابات بكوفيد 19
في الهند واليابان والبرازيل.
وصعد خام برنت تسليم يونيو  22سنتا،
بـمــا ي ـعــادل  0.3فــي الـمـئــة إل ــى  67.49دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،ف ــي حـيــن بـلــغ خ ــام غ ــرب تكساس
ال ــوس ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي ت ـس ـل ـيــم ي ــون ـي ــو 64.04
دوالرا للبرميل ،بــزيــادة  18سنتا أو  0.3في
المئة .وتمسكت مجموعة أوبــك ،+التي تضم
منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما ،بخططها
للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط
من مايو إلى يوليو ،بعد أن رفعت «أوبك» قليال
توقعاتها لنمو الطلب في  2021إلى  6ماليين

برميل يوميا ،وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ
المخزونات العالمية  2.95مليار برميل في
يوليو ،وهو ما يقل عن متوسط .2019-2015
وقــال محللون لــدى «سيتي»« :تشير نظرة
أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية
إلى أن السوق قد يكون أقرب إلى نقطة التوازن
مما ربما تعتقد أوبــك ،»+مضيفين أن السوق
استوعب معظم مخزونات الخام المتراكمة ،غير
أنه ال يزال يتعين العمل على صعيد مخزونات
المنتجات المكررة.
كما يتوقع البنك أن ترفع حمالت التطعيم
في أميركا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط
إلى قمة غير مسبوقة عند  101.5مليون برميل
يوميا هذا الصيف ،لكنه حذر من أن تصاعد
وتيرة اإلصابات بكوفيد  19في الهند والبرازيل
ربما يؤثر على الطلب المحلي ،في حال فرضت
من جديد إجراءات إغالق أوسع نطاقا.
واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في
معدالت تشغيل المصافي بالواليات المتحدة،
وتــراجــع مخزونات نواتج التقطير األسبوع

الماضي ،وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها
إدارة معلومات الطاقة أمس األول.
وزادت مخزونات الخام األميركية  90ألف
بــرمـيــل األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وه ــو أق ــل بكثير
من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659
ألف برميل.

صفقة «أرامكو»
أبـ ـلـ ـغ ــت عـ ـ ـ ــدة مـ ـص ــادر
«روي ـ ـتـ ــرز» أن مستثمرين
ص ـي ـن ـي ـي ــن ك ـ ـب ـ ــارا يـ ـج ــرون
مـ ـح ــادث ــات ل ـ ـشـ ــراء ح ـص ــة فــي
«أرام ـ ـكـ ــو» ال ـس ـعــوديــة ،بينما
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــط
الوطنية لبيع جزء آخر إلى
مستثمرين دوليين.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ول ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
السعودي األمير محمد بن
سلمان قال في تصريحات

متلفزة الثالثاء الماضي إن السعودية تجري
نـقــاشــات لبيع  1فــي المئة مــن «أرام ـك ــو» إلى
شركة طاقة عالمية رائدة ،وقد تبيع مزيدا من
األسهم ،بعضها إلى مستثمرين دوليين ،في
غضون عام أو اثنين.
وستصل قيمة حصة قــدرهــا  1فــي المئة
إل ــى حــوالــي  19مـلـيــار دوالر ،من
واقـ ــع الـقـيـمــة الـســوقـيــة الـحــالـيــة
لشركة أرامـكــو .وقــال مصدران،
لـ ــ«رويـ ـت ــرز» ،إن مؤسسة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـصـيـنـيــة
(س ـ ــي آي سـ ـ ــي) ،وه ــو
صـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدوق الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــروة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي،
م ــن ب ـيــن الـمـسـتـثـمــريــن
المحتملين.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد أحـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـمـصــادر ،وهــو قريب
مــن «ســي آي ســي» بأن
«أرامكو» تجري محادثات

مــع «ســي آي ســي» ومــع شــركــات نفط وطنية
صينية ،ولم تعلق «سي آي سي» على الخبر،
ولـ ــم يـتـســن ال ـت ــواص ــل م ــع أي م ــن ال ـشــركــات
الصينية حتى اآلن للحصول على تعليق.
وذك ــر م ـصــدر ث ــان ،ويـعـمــل ل ــدى صـنــدوق
استثمار مباشر مدعوم حكوميا ،ان «أرامكو»
على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات
قليلة ،وان «سي آي سي» هي المستثمر األرجح.
وأش ـ ـ ـ ــار ث ــال ــث ق ــري ــب مـ ــن «أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو» ال ــى
ان «لـلـمـمـلـكــة ع ــاق ــات وط ـي ــدة م ــع ال ـص ـيــن...
المساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه».
والـسـعــوديــة أكـبــر مـصــدر للنفط فــي الـعــالــم،
وظلت في مارس أكبر مورد للنفط الخام إلى
الصين للشهر السابع على التوالي.
وبـيــن مـصــدر آخــر انــه قبل جائحة كوفيد
 ،19أج ــرت «أرام ـكــو» جولة فــي أنـحــاء الصين
بحثا عن مستثمرين ،حيث تحدثت إلى جميع
المستثمرين الحكوميين الرئيسيين ممن
لهم أموال في الخارج ،لكن عددا قليال فحسب
أبدى اهتماما .وكانت «سي آي سي» وصندوق

طريق الحرير الصيني من بين الكيانات التي
خاطبتها.
و«أرامـ ـ ـك ـ ــو» أك ـب ــر ش ــرك ــة ن ـفــط ف ــي ال ـعــالــم،
وأدرجت في البورصة السعودية أواخر ،2019
لتجمع  25.6مليار دوالر مــن عملية الطرح
العام األولــي ،ثم باعت مزيدا من األسهم إلى
مستثمري الطرح ،لتصل بالحصيلة اإلجمالية
إلى  29.4مليارا .وقال األمير محمد« :اآلن هناك
نقاش عن االستحواذ على  1في المئة من إحدى
الـشــركــات الــريــاديــة فــي الـعــالــم ،وه ــذه ستكون
صـفـقــة مـهـمــة ج ــدا ت ـعــزز مـبـيـعــات أرام ـك ــو في
الدولة أو الشركة الموجودة في الدولة المعينة،
وال أستطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جدا».
وتــابــع فــي مقابلة بثها التلفزيون السعودي
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة إلطالق خطة
رؤيــة « :2030هناك أيضا نقاشات مع شركات
أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل
أرامكو قد يتحول لصندوق االستثمارات العامة،
وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق
السعودي».
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اقتصاد

«حافظت على نسب إشغال مستقرة في مراكز التسوق التابعة لها رغم التباطؤ االقتصادي»
الشركة اتخذت
بالتعاون
مع العاملين
فيها تدابير
احترازية
بهدف تخفيف
خسائرها
«العقارات
المتحدة»
تعمل جاهدة
على تطوير
مشاريعها
العقارية ضمن
محفظتها
االستثمارية
بضاحية
حصة المبارك
رغم التحديات
والظروف ّ
الحالية تتوقع
الشركة أن
يزداد الطلب
على مشروع
ضاحية حصة
المبارك
السياسة
الجديدة
تعتمد على
تعزيز التعاون
والتنوع
واالندماج
بين الموظفين
وسيادة روح
الفريق الواحد

عقدت شركة العقارات المتحدة
اج ـت ـم ــاع جـمـعـيـتـهــا الـعـمــومـيــة
العادية للسنة المالية المنتهية
فــي  31ديـسـمـبــر  2020وبنسبة
حضور بلغت  80.74بالمئة ،في
الطابق  54من برج كيبكو بمنطقة
شــرق ،إضافة إلــى البث المباشر
عبر االنترنت ،وذلك برئاسة نائب
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي للمجموعة ،مازن حوا،
وبحضور بعض أعـضــاء اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـشــركــة ،إضــافــة إلــى
مراقب حسابات الشركة.
وبعد انتهاء االجتماع ناقش
ح ــوا خ ــال مـنـتــدى الـشـفــافـيــة ما
ت ـض ـم ـنــه ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي مــن
ّ
مواضيع تتعلق بنشاط الشركة
خالل السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2020واستعرض أهم
اإلنـجــازات التي حققتها الشركة
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،وك ــذل ــك
ّ
التكيف
المرونة التي أظهرتها في
مع مختلف الظروف والتحديات
االقتصادية.

أداء الشركة لعام 2020
وخ ــال اسـتـعــراضــه للبيانات
المالية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2020
أكد حوا أن الشركة سجلت صافي
خسارة قدرها  15.9مليون دينار
عام  ،2020مقارنة بصافي خسارة
قدرها  7.2ماليين في عام .2019
كما سجلت خسائر تشغيلية
ق ــدره ــا  2.9م ـل ـيــون ل ـع ــام 2020
مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 8.8
ماليين لعام  .2019كما انخفض
إج ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات لـلـشــركــة
بـنـسـبــة  2.4بــال ـم ـئــة لـتـصــل إلــى
 608ماليين دينار في نهاية عام
 2020مقارنة بـ  623مليونا نهاية
عام .2019
وف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـع ـل ـي ـقــه عـلــى
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة ،قـ ــال حـ ــوا إن
ج ــائ ـح ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ت ـس ـب ـبــت فـ ــي
التأثيـر على أداء شركة العقارات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي عـ ــام  ،2020حيث
ات ـ ـخ ـ ــذت ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـع ـن ـيــة إج ـ ـ ــراءات
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ووق ــائـ ـي ــة ل ـمــواج ـهــة
ال ـج ــائ ـح ــة ،والـ ـت ــي أثـ ـ ــرت بـشـكــل
سلبي على االقـتـصــاد ،وانعكس
ذلك على إيرادات الشركة وربحها
خالل العام.
وأض ـ ــاف أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
األثـ ـ ــر الـ ـش ــدي ــد ل ـل ـج ــائ ـح ــة عـلــى
األن ـش ـط ــة الـتـشـغـيـلـيــة لـلـشــركــة،
ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـفـ ـن ــادق
والمنتجعات ،وكذلك المجمعات
ً
الـتـجــاريــة الـمـمـلــوكــة لـهــا محليا
ً
وإقـلـيـمـيــا ،ف ــإن ال ـشــركــة ،فــي ظل

هذه التحديات ،اتخذت والعاملون
فيها عدة تدابير احترازية تهدف
إلـ ــى تـخـفـيــف خ ـس ــائ ــره ــا ،وذل ــك
مــن خ ــال الـتــركـيــز للحفاظ على
عمالئها لضمان التعافي السريع
بعد تخفيف القيود ،وكذلك العمل
على تخفيض التكاليف وإعــادة
هيكلة ال ــدي ــون ،وال ـت ــي ساهمت
ب ـت ـخ ـف ـي ــض ت ـك ــال ـي ــف ال ـت ـم ــوي ــل
وتحسين مستويات السيولة ،مما
أدى إلى تقليل األثر السلبي على
الـنـتــائــج الـمــالـيــة ب ـصــورة كبيرة
على مختلف القطاعات.

استجابة الشركة لجائحـة
كوفيد – 19
وأك ــد ح ــوا أن ــه عـلــى الــرغــم من
التباطؤ االقـتـصــادي الناجم عن
جائحة فيروس كورونا المستجد،
فـ ــإن ش ــرك ــة الـ ـعـ ـق ــارات الـمـتـحــدة
حافظت على نسب إشغال مستقرة
في مراكز التسوق التابعة لها ،عن
طريق منـح إعفاءات للمستأجرين
خـ ـ ــال ف ـ ـت ـ ــرات اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،وذل ـ ــك
ً
دع ـم ــا لـهــم ل ـت ـجــاوز ه ــذه األزم ــة،
وللتخفيف من صعوباتهم المالية
ومساعدتهم الستئناف أنشطتهم.
كـ ـم ــا شـ ـه ــد ق ـ ـطـ ــاع ال ـض ـي ــاف ــة
ً
ً
ان ـت ـعــاشــا ج ــزئ ـيــا بـسـبــب زي ــادة
الـطـلــب عـلــى الـسـيــاحــة المحلية
بـعــد ت ــأث ــره ال ـشــديــد بــالـجــائـحــة،
والشركة على ثقة بأن أداء أنشطة
ً
قطاع الضيافة سيشهد تحسنا
أكبر فور تخفيف القيود الدولية
للسفر وتسريع عملية التطعيم
ضد الوباء.

أبرز إنجازات 2020
كما أفــاد حــوا بنجاح الشركة
عـ ـ ـ ـ ــام  2020بـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف قـ ـي ــود
التعهدات المالية بسنداتها بعد
مــوافـقــة حــامـلــي ال ـس ـنــدات ،األمــر
الذي منح الشركة مرونة أكبر في
اتخاذ قراراتها التشغيلية من دون
أي مخالفة لشروط السندات.
وعالوة على ذلك ،أدت جهود
إع ـ ــادة هـيـكـلــة قـ ــروض الـشــركــة
إلى تحسن كبير في المتوسط
الـ ـم ــرج ــح الس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا ،وق ــد
تحسنت نسبة القروض طويلة
األجل إلى إجمالي القروض من
 67بالمئة فــي ديسمبر 2019
إلـ ــى  88بــال ـم ـئــة ف ــي ديـسـمـبــر
ّ
تحسن
 ،2020مـمــا يـشـيــر إل ــى
م ـل ـح ــوظ ف ــي ت ـك ــوي ــن ال ــدي ــون،
بما يتماشى مع طبيعة أصول
الـشــركــة الطويلة األج ــل .ونتج
ً
أيضا مع إعادة هيكلة القروض
ت ـخ ـف ـيــض م ـل ـح ــوظ ف ــى م ـعــدل
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،والـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـنـع ـكــس

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

جانب من الجمعية العمومية
ً
إيجابيا فــى تخفيض تكاليف
الديون.
وعلى صعيد المبيعات ،أعلن
ً
حــوا تحقيق الشركة انـجــازا آخر
ب ـب ـيــع  50ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـمــالــي
ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ف ــي مـشــروع
أب ـ ـ ــراج ح ـص ــة ب ـض ــاح ـي ــة حـصــة
الـ ـمـ ـب ــارك ف ــي ال ـك ــوي ــت وب ـي ــع ما
يقارب  25بالمئة من فلل التاون
هـ ــاوس ب ـم ـشــروع ب ـي ــوت حـصــة.
أمــا على الصعيد اإلقليمي ،فقد
نجحت شركة العقارات المتحدة
في تحقيق مستوى مبيعات جيد
لـعــدد مــن الــوحــدات السكنية في
مـشــروع (الــرو ّشــة فيو  )1090في
لبنان ،مما مكنها من االستفادة
مــن الـعــائــدات فــي تسوية أرصــدة
ال ــدي ــون المستحقة ،إضــافــة إلــى
تـقـلـيــص نـسـبــة ال ــراف ـع ــة الـمــالـيــة
الموحدة.

انطالق الشركة نحو مرحلة
التطوير
وأك ــد حــوا أنــه "بينما نمضي
ً
قــدمــا لتحقيق مـسـتــويــات أعلى
من النجاح في القطاع العقاري،
ّ
أود أن أقـ ـ ـ ـ ـ ّـدم لـ ـك ــم ن ـ ـبـ ــذة ح ــول
مشاريعنا الحالية والمستقبلية
فــي ال ـكــويــت ،حـيــث تـعـمــل شركة
الـعـقــارات المتحدة جــاهــدة على
تطوير مشاريعها العقارية ضمن
محفظتها االستثمارية بضاحية
حصة المبارك والمكونة من أبراج
حـصــة وب ـيــوت حـصــة والمنطقة
التجارية".
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،صـ ـ ـ ــرح الـ ـم ــدي ــر
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـت ـط ــوي ــر ب ـش ــرك ــة
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة م .م ـشــاري
المحيالن بأنه تم التعاقد خالل
عــام  2020مــع الـمـقــاول الرئيسي
لـتـنـفـيــذ وإنـ ـج ــاز م ـش ــروع أب ــراج
حصة ،والمتوقع انتهاؤه بنهاية
عام .2022
وك ـش ــف ال ـم ـح ـيــان ع ــن ثــانــي

الذهب يتحول
للخسارة مع تقدم
الدوالر
قلبت أسعار الذهب مسارها
لتتراجع أمس ،مع صعود الدوالر،
في حين تتجه أنظار المستثمرين
إل ـ ــى بـ ـي ــان ــات الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلجـ ـم ــال ــي األمـ ـي ــرك ــي الس ـت ـقــاء
المزيد من المؤشرات بعد تبني
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي
األميركي توقعات اقتصادية أكثر
إشــراقــا رغ ــم إبـقــائــه عـلــى موقف
سياسته المائل للتيسير.
وهـبــط الــذهــب فــي التعامالت
الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة  0.1ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
 1 7 8 0 . 1 0د و ال ر ا لـ ــأ و ق ـ ـيـ ــة
(األونصة) بحلول الساعة 0803
ب ـتــوق ـيــت غ ــري ـن ـت ــش .وارت ـف ـع ــت
عـقــود الــذهــب األمـيــركـيــة اآلجـلــة
 0.4في المئة إلى  1780.50دوالرا
لألوقية.
وقـ ــال ه ــارش ــال ب ـ ــاروت كبير
م ـس ـت ـش ــاري األب ـ ـحـ ــاث ل ـج ـنــوب
آسيا في ميتالز فوكاس" :حقيقة
أن مجلس االحتياطي االتحادي
متفائل حيال التعافي االقتصادي
ت ـع ـن ــي أن ال ـ ــذه ـ ــب س ـت ــواج ـه ــه
ص ـعــوبــة ف ــي الـ ـع ــودة لــارت ـفــاع
على الفور .في الواليات المتحدة،
يعني الزخم االقتصادي أيضا أن
عوائد السندات ستميل للزيادة،
وهـ ــو م ــا سـيـبـقــي ال ــذه ــب تحت
ضغط".
وانـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب عـ ـل ــى
االستثمار في الذهب بالربع األول
من عام  2021مدفوعا بالتدفقات
الخارجة الضخمة في صناديق
المؤشرات المتداولة والمدعومة
ب ــال ــذه ــب ،إذ أث ـ ـ ــرت ال ـت ــوق ـع ــات
المتزايدة بارتفاع أسعار الفائدة
ع ـل ــى ال ـم ـع ـن ــوي ــات ،وذلـ ـ ــك وف ـقــا
ل ـت ـقــريــر ات ـج ــاه ــات ال ـط ـلــب على
الذهب األخير الصادر عن مجلس
الذهب العالمي.
بـيـنـمــا كـ ــان ال ـط ـلــب الـعــالـمــي
اإلجمالي على الذهب في الربع
ّ
والمقدر بـ 815.7
األول من العام،
طنا ،متساويا مع الربع السابق،
إال أنه قد وقع انخفاض كبير (23
فــي الـمـئــة) عـلــى أس ــاس سـنــوي،
إذ شـهــدت صـنــاديــق الـمــؤشــرات
ال ـم ـت ــداول ــة ال ـمــدعــومــة بــالــذهــب
 177.9طنا من التدفقات الخارجة.

مـ ـش ــروع س ـك ـنــي راق بـضــاحـيــة
حصة المبارك ،وهو بيوت حصة،
ال ــذي يتكون مــن  40وح ــدة تــاون
ه ـ ــاوس ،مــؤلـفــة م ــن  4غ ــرف نــوم
وبنايتين متجاورتين بارتفاع
 12طابقا لكل منهما ،تشمل 104
شقق فــاخــرة ،تتضمن  7وحــدات
البنتهاوس.
وقــد تعاقدت شــركــة العقارات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة أخـ ـ ـي ـ ــرا مـ ــع ال ـم ـق ــاول
الرئيسي لتنفيذ هــذا المشروع،
المتوقع إنجازه عام .2023
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـح ـيــان أن ــه على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـبــاطــؤ ال ـع ــام ال ــذي
ش ـهــده ع ــام  2020بسبب الــوبــاء
العالمي ،فقد تمكنت الشركة من
اسـتـكـمــال مــرحـلــة التصميم ،مع
مواصلة أعمال الحفر والتجهيز
لـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـج ــاري ــة
بـضــاحـيــة حـصــة ال ـم ـب ــارك ،وهــو
أحدث حي تجاري شامل ومتعدد
االستخدامات ،ليكون بذلك وجهة
فريدة ومبعث إلهام للباحثين عن
نمط حياة عصرية غير مسبوقة.

مشاريع الشركة اإلقليمية
وفي المملكة المغربية ،تواصل
الشركة تحقيق تقدم استثنائي
ب ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
لـمـشــروع أســوفـيــد ،وهــو منتجع
سياحي وسكني فــاخــر متكامل
وم ـت ـعــدد االس ـت ـخــدامــات ،وال ــذي
يقع فــي مدينة مــراكــش النابضة
ب ــال ـح ـي ــاة ،ح ـي ــث ان ـت ـه ــت شــركــة
ال ـع ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة م ــن مــرحـلــة
التصميم التفصيلي للمشروع،
إلى جانب التعاقد مع شركة هيل
إنترناشيونال ،وهي شركة عالمية
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي إدارة مـخــاطــر
اإلنـشــاءات وتقديم االستشارات،
وذلك لإلشراف على أعمال البناء
لتطوير المرحلة الثانية للمشروع،
ل ـت ـض ـ ّـم فـ ـن ــدق س ــان ــت ري ـج ـيــس
م ــراك ــش ،إل ــى جــانــب فـلــل ســانــت

ريجس الفاخرة ومكونات سكنية
راقية أخرى ومحال تجزئة.

روح الفريق الواحد
وعلى صعيد مواردها البشرية،
تعتمد السياسة الجديدة لشركة
ال ـع ـق ــارات الـمـتـحــدة عـلــى تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـن ــوع واالنـ ــدمـ ــاج
ب ـيــن ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وسـ ـي ــادة روح
الـفــريــق ال ــواح ــد ،وه ــي السياسة
التي تعتمد على ثقافة التواصل
والتطور والتغيير ،بهدف توفير
بيئة عمل نموذجية للموظفين،
ً
فضال عــن ترسيخ عــاقــات قوية
وم ـس ـتــدامــة م ــع ع ـم ــاء ال ـشــركــة.
ففي عام  ،2020اتخذت المجموعة
عــدة تدابير احترازية من شأنها
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى صـ ـح ــة وس ــام ــة
م ــوظ ـف ـي ـه ــا ،وض ـ ـمـ ــان اس ـت ـم ــرار
أع ـمــال ـهــم ف ــي ظ ــل ت ـلــك ال ـظ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،وذلـ ـ ــك م ــن خ ــال
سياسة العمل عن بعد  -من المنزل
 خـ ــال ف ـت ــرات ال ـح ـظــر الـجــزئــيوالكلي التي فرضتها السلطات
الصحية.
ومع عودتها للحياة الطبيعية
ً
تدريجيا ،كان التكيف مع "الوضع
الطبيعي الجديد" بمقر أعمالها
ً
ً
أم ـ ــرا ض ــروري ــا لـنـمــو عملياتها
التشغيلية ،والتي حرصت شركة
الـعـقــارات المتحدة على االلـتــزام
ب ــات ـب ــاع ـه ــا إلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـص ـحــة
ً
والـ ـس ــام ــة ،وذل ـ ــك ت ـم ــاش ـي ــا مــع
السلطات الصحية .وقــد تمكنت
شركة العقارات المتحدة خالل عام
 2020من استقطاب كوادر بشرية
ج ــدي ــدة ض ـم ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
الس ـت ـك ـمــال مـسـيــرتـهــا وتـحـقـيــق
أهدافها بالتطوير العقاري.

العقارات المتحدة والمسؤولية
االجتماعية
ً
تماشيا مع استراتيجيتها في

الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ،عملت
مجموعة العقارات المتحدة بشكل
متواصل على تأكيد التزامها تجاه
الـمـجـتـمـعــات ال ـت ــي تـعـمــل فـيـهــا،
وإبراز دورها الريادي بإسهاماتها
ال ـم ـت ـع ــددة والـمـخـتـلـفــة الـقــائـمــة
ع ـل ــى ت ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص لـتـحـسـيــن
الظروف االجتماعية واالقتصادية
والتعليمية والصحية ،وغيرها
عبر أنشطة وبرامج متنوعة.
ف ـع ـنــد إعـ ـ ـ ــادة افـ ـتـ ـت ــاح م ــراك ــز
ومجمعات التسوق ،عملت شركة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ــن كـثــب
م ــع ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة لتنفيذ
إجراءات صارمة لضمان التباعد
االج ـت ـم ــاع ــي والـ ـس ــام ــة ولـلـحــد
مــن انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا في
مراكزها التجارية ،وضمان تجربة
تسوق آمنة للرواد والزوار.
وفي إطــار جهود دعم حكومة
دولة الكويت لمواجهة هذا الوباء
الجائح ،ساهمت الشركة في حملة
شركة مشاريع الكويت القابضة
(ك ـي ـب ـك ــو) ،الـ ـت ــي ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
اإلجمالية  2.5مليون دينار ،وذلك
ً
تعبيرا عن واجبها الوطني لدعم
جـهــود مكافحة جــائـحــة (كوفيد
–  )19الـمـسـتـجــد ،وكــذلــك أبـطــال
الـصـفــوف األمــام ـيــة فــي مهمتهم
لحماية البالد من الوباء .كما أنها
ً
تـفـخــر أي ـض ــا بـمـشــاركـتـهــا بـعــدة
مبادرات وطنية من خالل رعايتها
الرسمية للفعاليات التالية:
• ف ـع ــا ل ـي ــة " Flare Fitness
 "Festival 2020ف ـ ــي م ــار ي ـن ــا
كريسنت والتي شهدت مشاركة
 1400من الرياضيين المحترفين،
ب ـه ــدف ت ـعــزيــز ال ـل ـيــاقــة الـبــدنـيــة
والـ ـمـ ـه ــارات الــريــاض ـيــة والـعـمــل
الـجـمــاعــي لــديـهــم لتحقيق نمط
صحي مستدام.
• ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم ل ـل ــدراج ــات
المائية  2020بشاطئ المارينا،
حـيــث شـهــد نـحــو  100متسابق
محترف من  35دولة ،بهدف دعم

وت ـش ـج ـيــع ال ـش ـب ــاب ل ـلــريــاضــات
المائية وإبراز دور الشركة الريادي
باستضافة هذا الحدث الرياضي
األكبر من نوعه في الكويت.
• دوري  URCلـكــرة الـصــاالت
النسائية  ،2021 / 2020وهي أول
رع ــاي ــة رسـمـيــة تــدعـمـهــا الـشــركــة
لـمــواســم ريــاضـيــة عــديــدة ،والتي
قامت مــن خاللها على احتضان
المواهب الشبابية ،وتعزيز مكانة
المرأة الريادية في المجتمع.
وقـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ــاركـ ـ ــت "الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
ً
المتحدة" أيضا في تطبيق "اآلن"،
و هــي منصة رقمية للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة بـمـجـمــوعــة كيبكو،
ص ـ ـم ـ ـمـ ــت ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي بين أف ــراد المجتمع
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجـتـمــاعــي (إن ـس ـت ـغــرام ولينكد
إن) ،وذلــك بنشر آخــر مستجدات
وأخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار ألن ـ ـش ـ ـط ـ ــة وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج
وحمالت توعية وجميع مبادرات
المسؤولية االجتماعية للشركات
في الكويت.

تطلعات عام 2021
ت ـت ـط ـل ــع الـ ـش ــرك ــة هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ل ـم ــواص ـل ــة أعـ ـم ــال ال ـت ـط ــوي ــر في
مشروع ضاحية حصة المبارك في
الكويت ،وذلك بإطالقها مشروعي
بيوت حصة والمنطقة التجارية،
إض ــاف ــة إل ــى ب ــدء أع ـم ــال اإلن ـشــاء
فــي المرحلة الثانية مــن مشروع
أسوفيد بمدينة مراكش بالمغرب.
ً
وت ـس ـعــى ال ـش ــرك ــة أيـ ـض ــا ،من
خالل خطة عمل ُمحكمة ،لتحسين
األداء ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ــي ل ـل ـش ــر ك ــات
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا واألصـ ـ ـ ــول ال ـم ــدرة
للدخل ،وكذلك البحث عن فرص
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـث ــال ـي ــة لـتـحـقـيــق
أهدافها االستراتيجية وتعظيم
عــائــدات مساهميها ،إذ ستمكن
هــذه الـمـبــادرات لتحقيق الشركة
مهمتها المتمثلة في إعادة توازن
أصولها وتنويع مصادر دخلها.

نتائج الجمعية العمومية
ك ــان ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
للشركة قد وافقت خالل االجتماع
عـلــى جـمـيــع ب ـنــود ج ــدول أعـمــال
الجمعية العامة الـعــاديــة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020التي من بينها المصادقة
عـ ـل ــى تـ ـق ــر ي ــر مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة،
وال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ،وتــوص ـيــة
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح
نقدية على المساهمين.
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«شل» تعود للربحية مع ارتفاع أسعار النفط  1.3مليار دوالر أرباح «سابك» في الربع األول
أعلنت المجموعة النفطية العمالقة «رويال
داتش شل» ،أمس ،أنها حققت أرباحا صافية
في الربع األول قدرها  5.7مليارات دوالر بفضل
ارتفاع أسعار النفط.
وذكــرت المجموعة الهولندية البريطانية،
في بيان ،أنها كانت تكبدت خسائر بقيمة 24
مليون دوالر في نفس الفترة من عام  2020عند
بداية األزمة الصحية و 21.7مليار دوالر للسنة
المالية الماضية بأكملها.
واس ـت ـفــادت «شـ ــل» ،مـثــل بقية الـقـطــاع ،من
االرتفاع الحاد في أسعار النفط منذ انهيارها
فــي م ــارس  /أبــريــل  ،2020حـتــى أن البرميل

األم ـي ــرك ــي ب ـقــي ب ـعــض ال ــوق ــت ف ــي الـمـنـطـقــة
السلبية.
ً
تحوم األسعار اآلن حول  65دوالرا ،مستفيدة
من اآلمال بانتعاش اقتصادي بسبب التطعيم
ً
والــرفــع التدريجي للقيود ،فضال عــن جهود
الدول االعضاء في مجموعة «اوبك» وشركائها
لخفض اإلنتاج .كما أعلن منافسو شل ،شركة
«بريتيش بتروليوم» البريطانية وشركة توتال
الفرنسية ،تحقيق أرباح كبيرة في الربع األول.
وأشـ ــارت «ش ــل» إل ــى أن أربــاحـهــا تحسنت
بفضل المكاسب التي جنتها من بيع األصول
وبلغت  1.4مليار دوالر.

فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،خ ـســرت الـمـجـمــوعــة 200
مليون دوالر بسبب مــوجــة ال ـبــرد المفاجئة
في والية تكساس وادت إلى تعطيل أنشطتها
في المنطقة.
ً
وكما كان متوقعا ،أعلنت «شل» زيادة على
عائدات أسهمها في الربع األول مقارنة بالربع
الرابع بعد أن قررت تخفيضها في ذروة األزمة
الصحية للمرة األولى منذ األربعينيات.
وكـشـفــت الـمـجـمــوعــة ف ــي ب ــداي ــة ال ـع ــام عن
تفاصيل خطتها لتصبح مـحــايــدة للكربون
عبر االستثمار في الطاقات الجديدة وتقليل
اعتمادها على النفط.

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
لـلـصـنــاعــات األس ــاس ـي ــة (س ــاب ــك)
تسجيل صافي ربح  4.86مليارات
ريــال ( 1.3مليار دوالر) في الربع
األول مــن ال ـع ــام ،عــازيــة ذل ــك إلــى
ارت ـفــاع فــي مـتــوســط أس ـعــار بيع
المنتجات ،مـقــارنــة بـخـســارة في
الفترة نفسها قبل عام.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
البتروكيماويات إلــى تحسن في
ه ــوام ــش ال ــرب ــح ،ب ـق ـيــادة ارت ـفــاع
أسعار المنتجات والنفط وطلب

«الوطني» يوزع العيادي عن طريق سيارات
السحب اآللي المتنقلة خالل ساعات الحظر
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ال ــوطـ ـن ــي عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة كــل
شرائح المجتمع في االحتفال
بــالـمـنــاسـبــات واألعـ ـي ــاد على
مدار العام.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ن ـظــم
ال ـب ـنــك فـعــالـيــة خــاصــة ضمن
المبادرات والفعاليات المميزة
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،حـيــث وزع
القرقيعان على األطفال ضمن
فعالية ضمت جــوا ئــز مميزة
ع ـل ــى هـ ـ ــواة ري ــاض ــة ال ـم ـشــي،
وك ــذل ــك ت ــوزي ــع ال ـع ـي ــادي عن
طريق سيارات السحب اآللي
المتنقلة.
واس ـت ـمــرت الـفـعــالـيــة ألي ــام
ت ـن ـق ـلــت ف ـي ـهــا ب ـي ــن ال ـم ـنــاطــق
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــي ف ــي
المناطق المختلفة ،وشهدت
ً
ً
تفاعال مميزا من كل الشرائح
العمرية ،وإقباال ملحوظا على
ً
الحصول مبكرا على العيادي.

علي المال

وت ـم ـيــز ت ــوزي ــع الـقــرقـيـعــان
ه ــذا ال ـعــام بـمـشــاركــة األطـفــال
بشكل خاص ،وتصميم جديد
ي ـس ـمــح ل ـه ــم ب ـك ـتــابــة قـصــص
خاصة بهم على الهدايا التي
يوزعها البنك.
ول ــاس ـت ـف ــادة م ــن س ــاع ــات
الـسـمــاح بالمشي خــال فترة

جانب من الفعالية

«األهلي» ٨ :فائزين في َ
حملة
َ
«ج ِّرب التغيير»
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي
أم ــس أس ـمــاء الـفــائــزيــن الثمانية
بالسحبين األول والثاني لحملة
َ
«جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرب الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» ألص ـ ـحـ ــاب
ح ـس ــاب ــات الـ ــرائـ ــد وال ـبــرس ـت ـيــج
وحـ ـس ــاب ــات الـ ــراتـ ــب م ــن ع ـمــاء
النخبة ،وتم إجراء السحب األول
في  22مارس ،والثاني في  22أبريل
 ،2021تحت إش ــراف وزارة التجارة
والصناعة.

أسماء الفائزين:
محسن عبدالله خالد الهاجري
عبير صالح صبر الشمري
طالل سالم عبدالله القطان
ريم خلف حماشة الفراس
أمير يوسف علي
جانسي جوزيف
محمد شفيق اإلسالم محمد مال
جيفرسون ماركوس السوال
الجدير بالذكر أن السحب القادم
س ـي ـقــام ف ــي  18م ــا ي ــو  ،2021فضال
عــن ذلــك سيكون هناك  4فائزين كل
شهر باسترداد قيمة رواتبهم ( 2من

الكويتيين و 2من الوافدين) .وللتأهل
لدخول السحب يحتاج العمالء إلى
إي ــداع رات ــب واح ــد فــي حسابهم قبل
شهر من تاريخ السحب.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن ــه ع ـنــد فتح
ح ـس ــاب ال ــرات ــب لـ ــدى ال ـب ـنــك األه ـلــي
الـكــويـتــي يستطيع الـعـمــاء اختيار
إحدى المكافآت التالية:
• هدية نقدية تصل إلى  1000د.ك
للكويتيين.
• ق ــرض بـ ــدون ف ــوائ ــد ي ـصــل إلــى
 10000د.ك للكويتيين.
• ق ــرض بـ ــدون ف ــوائ ــد ي ـصــل إلــى
 5000د.ك للوافدين.
عـلـمــا أن ال ـعــرض مـفـتــوح لعمالء
ال ــرات ــب ال ـجــدد عـنــد قـيــامـهــم بــإيــداع
راتب واحد في حسابهم قبل شهر من
تاريخ السحب.

الحظر ،قدم «الوطني» جوائز
مميزة خالل فعالياته اليومية
مــن خــال تحدي األف ــراد على
ت ـجــاوز  10,000خـطــوة أثناء
المشي.
وبهذه المناسبة ،قال مدير
إدارة ال ـ ـفـ ــروع ال ـم ـح ـل ـيــة فــي
البنك علي المال« :نحرص في
البنك على مـشــار كــة عمالئنا
ف ــي االحـ ـتـ ـف ــال بــال ـم ـنــاس ـبــات
واألعـ ـي ــاد ،فــي إط ــار الـتــزامـنــا
بإثراء التجربة المصرفية التي
يحصلون عليها».
وأك ـ ــد ال ـم ــا أن «ال ــوط ـن ــي»
أول ب ـن ــك ف ــي ال ـك ــوي ــت يــوفــر
خــدمــة ال ـع ـيــادي لـعـمــائــه من
خــال س ـيــارات السحب اآللــي
المتنقلة ،والتي تم توفيرها
في العديد من المناطق كجزء
من تلك الفعالية المميزة.
وأش ــار إل ــى أن تصميم كل
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» خ ــال
شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان وفـ ـ ــي جـمـيــع
ً
الـمـنــاسـبــات تـتــم تـمــاشـيــا مع
احتياجات العمالء ،وفي إطار
سعي البنك إلى التشجيع على
ات ـبــاع الـمـمــارســات الصحية،
خصوصا فــي ظــل مــا نشهده
من ظروف استثنائية.
ً
واختتم المال مؤكدا حرص
البنك على اتباع كل إجراء ات
السالمة في جميع الفعاليات
التي ينظمها في إطار تنفيذه
ل ـل ـت ـع ـل ـي ـم ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
الجهات الرسمية المختصة.
وحـ ـ ـ ــرص «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» مـنــذ
بداية انتشار فيروس كورونا
المستجد على تقديم كل الدعم

«المتحد» يعلن الفائز في
سحب األفضلية لـ«الحصاد»
مع االلتزام
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام ب ـك ــل
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الـ ـ ــوقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
مــن الجهات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
أجرى البنك
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المتحد أمس سحب األفضلية
على جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب
ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز اإلس ــام ــي األول ف ــي ال ـكــويــت،
والـحــاصــل على «جــائــزة أفـضــل برنامج ادخــار
فى الكويت للعام  »2019من مجلة «بانكر ميدل
إيست» المرموقة ،نظرا للعديد من المميزات التي
ينفرد بها ،حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على 750
جــائــزة سنويا ،واستطاع أن يعيد رســم حياة
اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأسفر السحب عن حصول الرابح فالح فهد
الدوسري على  25ألف دينار.
يــذكــر أن البنك قــدم «سـحــب األفـضـلـيــة» ربع
ال ـس ـنــوي بـقـيـمــة  25أل ــف دي ـن ــار ألول م ــرة في
الكويت ،حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا بأي
مــن جــوائــز الحصاد اإلســامــي خــال السنوات
الـخـمــس األخ ـي ــرة ،بـشــرط م ــرور ع ــام عـلــى فتح
حـســابــاتـهــم ،وتـتـيــح كــل  50دي ـنــارا فــي حساب
الـ ـعـ ـم ــاء ،ض ـم ــن ه ـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة ،ف ــرص ــة واح ـ ــدة
للمشاركة في السحب.

ل ـع ـم ــائ ــه مـ ــن خـ ـ ــال ق ـن ــوات ــه
المختلفة ،وفروعه المنتشرة،
إضــافــة إلــى الـقـنــوات الرقمية
م ـث ــل خ ــدم ــة «الـ ــوطـ ـنـ ــي» عـبــر
الموبايل وخدمة الوطني عبر
ً
اإلنـ ـت ــرن ــت ،ف ـض ــا ع ــن خــدمــة
التواصل مع الوطني وخدمة
ا ل ــو طـ ـن ــي عـ ـب ــر WhatsApp
عـ ـ ـل ـ ــى  1801801أو ح ـت ــى
مـ ــن خ ـ ــال مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي الخاصة بالبنك،
إذ ت ـت ــم اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن جـمـيــع
االس ـت ـف ـس ــارات ب ــأس ــرع وقــت
ممكن.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،وي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك
ً
أي ـضــا عـلــى نـشــر المعلومات
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـخ ــاص ــة بـكــل
مــا يتعلق بـهــذه المرحلة من
خ ـ ــال حـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ــك عـبــر
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
 ،nbkgroupوا ل ـ ـتـ ــي تــا قــي
ً
ً
تفاعال الفتا من قبل العمالء.
وي ـن ـظ ــم «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» خ ــال
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل مـ ـ ـب ـ ــادرات
غير مسبوقة تستهدف دعم
ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة والـفـئــات
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة األكـ ـ ـث ـ ــر تـ ــأثـ ــرا
بتبعات الجائحة ،إلى جانب
مــواص ـلــة ال ـتــزامــه بـشـكــل عــام
تـ ـج ــاه ب ــرام ـج ــه االج ـت ـمــاع ـيــة
األخ ــرى فــي م ـجــاالت الصحة
والـتـعـلـيــم وال ـش ـبــاب وغيرها
ً
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع أهـ ــداف
ً
التنمية المستدامة ،تماشيا
مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
ً
الراهنة ،والتزاما بالتعليمات
واإلرش ــادات الصحية العامة
للحماية من فيروس كورونا.

ق ـ ــوي ،ف ــي ح ـي ــن ظ ـل ــت إمـ ـ ـ ــدادات
منتجاتها الرئيسية محدودة.
وقالت «سابك» إنه من المتوقع
أن يستمر مستوى الهوامش الذي
شهدته في الربع األول خالل الربع
الثاني من  .2021وكانت الشركة
سجلت خسارة صافية بلغت 1.05
مليار ريال في الربع المنتهي في
 31مـ ــارس  2020ع ـنــدمــا تــأثــرت
األرباح بمخصصات انخفاض في
قيمة بعض األصول الرأسمالية.
تتجاوز أربــاح الربع األول من

 2021متوسط توقعات عند 3.68
ً
مليارات ريال استنادا إلى خمسة
محللين ف ــي رفينيتيف أ ي ـكــون.
وارتفعت إيــرادات الربع األول 24
في المئة عنها قبل عام.
وقالت «سابك» إنها تركز على
تحصيل قيمة قصوى من التحالف
مع «أرامكو» السعودية ،التي أتمت
العام الماضي صفقة شراء  70في
المئة من شركة البتروكيماويات.
ومـ ـ ـن ـ ــذ إت ـ ـ ـمـ ـ ــام الـ ـصـ ـفـ ـق ــة فــي
يــونـيــو  2020حـتــى نـهــايــة الــربــع

األول ،حـقـقــت «س ــاب ــك» قـيـمــة من
هــذا التحالف  156مليون دوالر.
وت ـس ـت ـهــدف ال ـشــركــة م ــا ي ـتــراوح
بين  1.5مليار دوالر و 1.8مليار
دوالر كقيمة سنوية نتيجة أنشطة
الـتـعــاون وال ـتــآزر بين الشركتين
بحلول .2025
وق ــال ــت «س ــاب ــك» إن مـبـيـعــات
وحقوق تسويق نحو  5.4ماليين
طــن مــن الـكـيـمــاويــات ومنتجات
ُ
البوليمرات ستحول من «أرامكو»
إليها.

«بيتك» يعلن الفائز ضمن سحب حملة
«اربح مع حسابي» للشباب

تسليم الجائزة للفائزة
تسلمت روان مـجــدي الشبيكي س ـيــارة Jeep
 ،Wrangler Sportم ــن بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
(بيتك) ،بعد أن فازت بسحب السيارة األول ضمن
حملة «ارب ــح مــع حـســابــي» لـلـشـبــاب ،الـتــي تمنح
العمالء فرصة الفوز بـ 3سيارات Jeep Wrangler
 ،Sportخالل فترة الحملة ،وجوائز نقدية بقيمة
 250دينارا لـ 10فائزين شهريا .وأعربت الشبيكي
عن سعادتها بالفوز بالسيارة التي تسلمتها من
معرض «بيتك» في الشويخ .KFH Auto
ويأتي إطالق حملة «اربح مع حسابي» للشباب
بمميزاتها اإلضافية ،ضمن استراتيجية «بيتك»
بــاالهـتـمــام بـعـمــائــه ،حـيــث يـقــدم الـبـنــك مميزات
مختلفة لـعـمــاء بــرنــامــج «ح ـســابــي» مــن حمالت
خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.
وبـمـجــرد تـحــويــل الـمـكــافــأة االجـتـمــاعـيــة على
ب ــرن ــام ــج ح ـس ــاب ــي ،ي ــدخ ــل ال ـع ـم ــاء ف ــي الـسـحــب
الشهري على جائزة قيمتها  250دينارا لـ 10فائزين
شهريا ،إضــافــة الــى  3سحوبات على  3سيارات
 Jeep Wrangler Sportخالل فترة الحملة.
وي ـط ــرح «ب ـي ـتــك» بــرنــامــج «ح ـســابــي» للشباب
بمزايا نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل بشرائح
العمالء المختلفة ،وابتكار صيغ منتجات وخدمات
ج ــدي ــدة ي ـت ــم م ــن خ ــال ـه ــا الـ ــوفـ ــاء بــاح ـت ـيــاجــات
ك ــل ش ــري ـح ــة ب ـم ــا ي ــائ ــم خ ـصــائ ـص ـهــا ال ـع ـمــريــة
واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب مــع كل
شرائح العمالء وتلبي احتياجاتهم في الحصول
على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب ال تقل

عــن نظيرتها العالمية مــن حيث الـجــودة والدقة
والسرعة.
ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج
«حسابي» للشباب حصول عمالء شريحة الشباب
على بطاقة «حـســابــي» للسحب اآلل ــي ( )ATMذات
تصميم شـبــابــي مـمـيــز ،إضــافــة إل ــى تمكينهم من
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـطــاقــة «ح ـس ــاب ــي» مـسـبـقــة الــدفــع
وفــق الـضــوابــط االئتمانية لــ»بـيـتــك» ،والـتــي يمكن
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ت ـم ــام ــا م ـث ــل ال ـب ـط ــاق ــة االئ ـت ـمــان ـي ــة
لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر االنترنت،
واستخدامها في أجهزة الدفع ( )P.O.Sفي المحالت
التجارية ،إضافة إلى العديد من العروض التي يتم
تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال ،حيث
يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة
من أشهر وأهم المتاجر والمحالت التي تبيع السلع
والمنتجات الخاصة بالشباب.
ويستمر «بيتك» في إطالق الحمالت التسويقية
لمكافأة عمالئه الشباب من حملة برنامج «حسابي»،
وأب ــرزه ــا حملة «خـلـهــا عـلــى حـســابــي» ،الـتــي القــت
ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج ،لما تقدمه من
عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.
ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات
وخصائص هذه الشريحة ،وينسجم مع توجهات
«بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم ،حيث
يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي،
كما يمثل مبادرة من «بيتك» نحو تنويع المنتجات
والخدمات المصرفية.

«وربة» يطلق حزمة من خدمات المحفظة الرقمية
أعـلــن بـنــك ورب ــة إط ــاق خدمة
ال ـ ــدف ـ ــع ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـع ـم ــائ ــه مــن
حاملي البطاقات االئتمانية من
م ــاس ـت ــرك ــارد بــاس ـت ـخــدام هــاتــف
 ،Samsung Payوســاعــات Fitbit
 Payو Garmin Payالــذك ـيــة ،في
إط ــار حــرصــه عـلــى تــوفـيــر أفضل
الخدمات الرقمية لعمالئه.
وق ــال محمد الـشــريــف ،رئيس
الـمـجـمــوعــة الــرقـمـيــة فــي «وربـ ــة»،
ّ
إن «ه ــذه الخدمة الـجــديــدة تمكن
عمالءنا اآلن من الدفع عن طريق
األجهزة التي تدعم تقنية التواصل
ق ــري ــب الـ ـم ــدى  NFCبــاس ـت ـخــدام
ه ــا ت ــف  Samsung PayوFitbit
 Payو Garmin Payداخل الكويت
وخارجها».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـشـ ــريـ ــف أن ه ــذه
ُ
الخدمة اآلمنة تعد جزءا من عدة
خــدمــات اعـتــاد عمالء البنك على
اسـتـخــدامـهــا ف ــي عـمـلـيــات الــدفــع
دون تالمس ،موضحا أن «وربــة»
اسـ ـتـ ـط ــاع مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخ ــدم ــات
والمنتجات الرقمية المتعددة التي
تـمــت إتــاحـتـهــا عـلــى التطبيق أن
يثبت أنه األقرب لعمالئه ،واألكثر
فهما الحتياجاتهم اليومية.
وأشار إلى أن اإلبداع واالبتكار
يمثالن ركيزة أساسية في نموذج

عمل البنك ،وقد «حافظنا بثبات
في السنوات األخيرة على تطوير
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء.
ولـلـمـحــافـظــة عـلــى األفـضـلـيــة في
السوق ،واصل البنك طرح خدمات
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة ج ــدي ــدة
ومبتكرة ،إضــافــة إلــى تطوير ما
هو متوافر».
وأك ـ ــد الـ ـش ــري ــف أن «ال ـج ــان ــب
اإلبــداعــي لخدماتنا ومنتجاتنا
مـبـنــي ع ـلــى أس ـ ــاس ف ـهــم واق ـعــي
الح ـت ـيــاجــات ال ـع ـم ــاء ،واه ـت ـمــام
كـبـيــر بـطـمــوحــاتـهــم ،م ــع مــواكـبــة
مـتـطـلـبــات ال ـع ـصــر ،وال ـت ـط ــورات
المتسارعة التي يشهدها عالمنا،
السـيـمــا تــداع ـيــات أزم ــة كــورونــا،
الـتــى غـ َّـيــرت الكثير مــن مـســارات
حياتنا اليومية».
وأوضـ ــح أن ــه تــزام ـنــا م ــع ذل ــك،
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك حـ ـ ــاجـ ـ ــة ُمـ ـلـ ـح ــة
الس ـت ـخــدام ط ــرق ال ــدف ــع الــرقـمـيــة
المبتكرة ،التي تعتمد على تقنية
ً
الـ ـت ــواص ــل ق ــري ــب ال ـ ـمـ ــدى ،مـنـعــا
لــاسـتـخــدام المباشر للنقود أو
ً
األدوات ،تـمــاشـيــا م ــع تــوجـهــات
وتـعـلـيـمــات الـ ُّـسـلـطــات الصحية،
وبنك الكويت المركزي.
وأفـ ـ ــاد ال ـش ــري ــف بـ ــأن أب ـ ــرز ما
يميز خدمات ومنتجات «وربــة»؛

محمد الشريف

السهولة والبساطة اللتان يتمتع
بـ ـهـ ـم ــا ،حـ ـي ــث ي ـم ـك ــن م ـ ــن خ ــال
استخدام خدمات Samsung Pay
و Fitbit Payو Garmin Payأن
تخضع جميع مشتريات العميل
للحماية مــن عمليات االحـتـيــال،
من خالل التسوق اآلمن ،ما يوفر
مستوى حماية إضــافـيــا لعمالء
البنك.
ونــوه إلى أن خدمة Samsung
 Payال ـت ــي ت ـت ــواف ــر ف ــي ن ـحــو 25
دولــة حــول العالم ،منها الكويت،
تمكن للمستخدمين عــرض آخر
 10معامالت ،إضافة إلــى العديد

من الخدمات المصرفية المبتكرة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع« :كـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن
للمستخدمين تسجيل  6بطاقات
في الجهاز الواحد ،وهذه الخدمة
ستكون متاحة لدى أي تاجر لديه
محطة بيع تدعم تقنية .»NFC
وأش ــار الـشــريــف إلــى «أنـنــا في
بنك وربــة نركز جهودنا على ما
ن ـقــدمــه ل ـع ـمــائ ـنــا ،م ــن مـنـتـجــات
وخــدمــات مصرفية مبتكرة يتم
ت ـص ـم ـي ـم ـهــا بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مــع
متطلبات العمالء ،وأنماط حياتهم
الـمـتـنــوعــة» ،مــوضـحــا أن «ورب ــة»
نـجــح ف ــي تـحـقـيــق ق ـف ــزات كبيرة
من الخدمات المصرفية الرقمية،
مؤكدا مواصلة الجهود في مواكبة
آخر المستجدات في التكنولوجيا
المالية والرقمية.
ولفت إلى أن ما قام به «وربــة»
خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األخ ـيــرة
م ــن طـ ــرح ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخــدمــات
والمنتجات في السوق الكويتي
ل ـهــو م ـحــل ف ـخــر واع ـ ـتـ ــزاز ،حيث
َّ ً
سباقا في كثير من األحيان
كــان
نحو طرح المنتجات والخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة بـ ـص ــورة
مبتكرة.

إعالن الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة «مفاجآت »Ooredoo
أع ـل ـنــت  Ooredooال ـكــويــت
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــز بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى
لمسابقة "مفاجآت "Ooredoo
فــي سحب الـقــرعــة ال ــذي طالما
تـ ــرق ـ ـبـ ــه وان ـ ـت ـ ـظ ـ ــره الـ ـجـ ـمـ ـي ــع،
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة الـتـجــارة
والصناعة ،حيث تسلم الفائز
ال ـم ـح ـظــوظ حـ ـم ــدان الـظـفـيــري
 15000دينار ،وذلك مع مراعاة
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
الصحية للتباعد االجتماعي
والوقاية التي وضعتها الجهات
الرسمية.
وت ــم اإلع ـ ــان ع ــن ال ـفــائــز في
مسابقة "مـفــاجــآت "Ooredoo
على محطة نبض الكويت FM
 ،88.8فــي بــرنــامــج "ديــوان ـيــات
ال ـيــاقــوت واألنـ ـص ــاري" ،وال ــذي
ت ـ ــم بـ ـث ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ال ـم ـق ــر
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ــي ل ـ ـل ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ب ـ ــرج
 Ooredooفــي مدينة الكويت،
وتــم إطــاق المسابقة كمبادرة
تـتـمـحــور ح ــول الـعـمـيــل ،حيث

تتيح لعمالء  Ooredooفرصة
ال ـف ــوز ب ـجــوائــز رائ ـع ــة ت ـتــراوح
ق ـي ـم ـت ـه ــا بـ ـي ــن  300و 15000
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم عـ ــروضـ ــا
مــذه ـلــة لـلـمـشـتــركـيــن ،صممت
خصيصا لتناسب احتياجاتهم
ورغ ـب ــات ـه ــم م ــن اإلن ـت ــرن ــت إلــى
المكالمات الصوتية والدقائق
الدولية والصالحية اإلضافية
والقدرة على شراء نقاط نجوم
بخصومات كبيرة.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة "م ـ ـفـ ــاجـ ــآت
 "Ooredooمع نسخة تجريبية
م ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم واح ـ ـ ـ ـ ــد ي ـت ــم
تجديدها بعد ذلك بمبلغ 150
فـلـســا فــي ال ـي ــوم ،حـيــث سيبدأ
الـمـشــاركــون فــي تلقي محتوى
ي ــوم ــي مـثـيــر يـتـعـلــق بـجــوانــب
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،م ـ ـثـ ــل الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا
وال ـت ــاري ــخ وال ـتــرف ـيــه وال ـمــزيــد.
ولـتـفـعـيــل اخـت ـبــار الـمـعـلــومــات
العامة ،يتعين على المشتركين
ت ـس ـج ـيــل الـ ــدخـ ــول ع ـب ــر مــوقــع

سندس الشطي مع عبدالمحسن الفهد من  Ooredooمع الفائز
 Ooredooالرسمي أو من خالل
تطبيق  ،MyOoredooأو إرسال
"نـعــم" إلــى  1111عبر الرسائل
القصيرة للحصول على المزيد
من فرص الفوز ،وسيحصل كل
مشترك على شارة واحدة مع كل
اشتراك من مفاجآت ،Ooredoo
وع ـن ــد ج ـمــع  5ش ـ ـ ــارات ،يمكن
للمشتركين ا خـتـيــار المفاجأة
ً
المقبلة واالستمتاع بها مجانا!

وخالل فعالية السحب ،قالت
مــديــرة الـخــدمــات الرقمية لدى
 Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت س ـن ــدس
الـشـطــي" :إن وضــع العميل في
ق ـل ــب شــرك ـت ـنــا ه ــو أول ــوي ـت ـن ــا.
وب ـص ـف ـت ـنــا ش ــرك ــة ت ــرك ــز عـلــى
الـعـمــاء ،فإننا نقوم بتحسين
تـجــربـتـهــم م ــن خ ــال الـتـطــويــر
المستمر لخدماتنا وعروضنا
وجــوائــزنــا ،إضــافــة إل ــى تقديم

قيمة لهم في كل خدمة نوفرها.
ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـح ــن ن ـف ـخــر بــأنـفـسـنــا
لتقديم تجربة استثنائية قبل
وأث ـ ـنـ ــاء وب ـع ــد أي ت ـف ــاع ــل يـتــم
بيننا وبين العمالء".
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
والـ ـتـ ـس ــوي ــق ،ل ـ ــدى Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،نـ ــاصـ ــر ال ـع ـب ــدال ـل ــه:
"ت ـقــديــم ت ـجــربــة ع ـم ــاء مـمـيــزة
هو هدفنا االستراتيجي األول

ممثل وزارة التجارة مع فريق إذاعة نبض الكويت وسندس الشطي وناصر العبدالله
فــي  Ooredooال ـكــويــت ،فنرى
ونـ ـح ــدد رؤيـ ـ ــة ال ـش ــرك ــة بـعـيــن
العميل ،ونتفاعل ونحلل رحلة
العميل معنا لفهم احتياجاته
المتغيرة أكثر ،لنعيد تصميم
كل نقاط االتصال لنبني تجربة
ع ـم ـيــل اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ن ــرغ ــب فــي
تحقيقها في كل خطوة".
وأضاف العبدالله" :في عالم
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة ال ـيــوم،

أصبح للعمالء مجموعة واسعة
م ــن ن ـقــاط االتـ ـص ــال المختلفة
للتواصل مع الشركة ،لذلك من
المهم جدا توفير تجربة العميل
أوال في كل تفاعل ،إضافة إلى
تـطــويــر المنتجات والـخــدمــات
والعروض المقدمة لهم ،فنحن
ب ـ ـص ـ ــدد إط ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ــن
العروض المميزة خالل الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ع ـل ــى كـ ــل ال ـخ ــدم ــات

وبــاقــات إنـتــرنــت الـ ــ ،5Gإضافة
إلى تطوير متجرنا اإللكتروني
بـ ـه ــدف م ـن ــح ال ـع ـم ـي ــل ت ـجــربــة
ر قـمـيــة مـتـكــا مـلــة يستطيع من
خاللها إتمام مختلف العمليات
بسهولة وسرعة وأمان أكثر".

«رمضانيات  »3يجمع رسامي الكاريكاتير حول العالم
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ت ــأكـ ـي ــدا لـ ـتـ ـب ــادل الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ،وح ــرص ــا
عـلــى اس ـت ـمــرار الـفـعــالـيــات ف ــي ظ ــل جائحة
كورونا ،وكعادتها السنوية ،أطلقت جمعية
الكاريكاتير الكويتية ،والجمعية المصرية
للكاريكاتير ،والجمعية المغربية للكاريكاتير،
ورابطة رسامي الكاريكاتير األردنيين معرض
الكاريكاتير االفتراضي في دورت ــه الثالثة،
بعنوان "رمضانيات  "3بمشاركة نخبة من
رسامي الكاريكاتير حول العالم ،والجميل
في المعرض أنه تخطى الحدود الجغرافية،
واشتمل على  84عمال كاريكاتيريا ،شارك
فيها  79فنانا من  15دولة عربية وأجنبية،
بينها الكويت ،ومصر ،واألردن ،والمغرب،
واالمـ ــارات ،والسعودية ،وغيرها من الــدول
العربية والعالمية.

وأش ــرف على المعرض الفنانون محمد
القحطاني ،وأحمد هيشان ،وآمنة الحمادي،
وفوزي مرسي ،وعرضت األعمال المشاركة في
مقطع فيديو مدته  10دقائق ،بث عبر المواقع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة المختلفة ووس ــائ ــل اإلعـ ــام،
إضافة إلــى منصات التواصل االجتماعي،
وعـبــرت الـلــوحــات عــن األج ــواء الرمضانية،
ومــا تحمله مــن مظاهر تعبر عــن الطقوس
الخاصة بالشهر الفضيل ،وج ــاءت أعمال
هــذا الـعــام أيـضــا راص ــدة الزم ــة كــورونــا في
األجواء الرمضانية بمختلف الدول العربية
والعالمية ،وحملت أعمال الفنانين المختلفة
رسالة واحدة هي أهمية االلتزام بالتعليمات
الصحية.

ارتفاع أسهم أحمد العوضي

أحمد ًعز :أتمنى أن يكون «هجمة مرتدة»
«رأفت الهجان»
لـ
امتدادا
ً

حقق النجم أحمد العوضي انتشارا واسعا خالل الحلقات
الماضية ،من خالل بطولته المشتركة مع زوجته النجمة
ياسمين عبدالعزيز في المسلسل الجديد "اللي مالوش كبير"،
المعروض على قناة "سي بي سي".
ونال العوضي إشــادات كثيرة أخيرا ،بعد ارتباط خطه
الدرامي بالفنانة ياسمين عبدالعزيز ،ومساعدته لها للهروب
من زوجها الشرير الذي يقدمه الفنان خالد الصاوي.
وخــال الحلقة السادسة عشرة من المسلسل اشتعلت
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد مشاهد المطاردة األخيرة
التي طاردت فيها  4سيارات العوضي وياسمين ،وأطلقوا
عليه النار ،فأصابوه بطلقات نارية ،ليسقط غارقا في دمائه،
لتنقلب صفحات التواصل االجتماعي حول أداء العوضي
في الحلقات األخيرة بالعمل .وارتفعت أسهم العوضي خالل
الحلقات األخيرة ،حتى إن البعض اعتبره بطل المسلسل
األول ،في إشــارة إلى مساعدة زوجته ياسمين عبدالعزيز
لتصدر المشهد ،إضافة إلى تمسكه بالفرصة ،وإتقانه للدور
بشكل مميز جعله يخطف اإلشادات الجماهيرية.

«المسلسل ال يدين أحدا لكن يكشف معلومات حقيقية»
●

القاهرة – هيثم عسران

أكد الممثل المصري أحمد عز ،أن مسلسله الجديد
ً
(هجمة مرتدة) ال يدين أحدا ،لكنه "يعرض قصة حقيقية
مــن ملفات الـمـخــابــرات المصرية عــن فـتــرة معاصرة
عايشناها جميعا".
وق ــال إن "هجمة مــرتــدة" يحكي قصة حقيقية من
ملفات المخابرات المصرية دارت خالل الفترة من 2008
حتى  ،2011وهي "فترة عايشناها وشاهدنا ما حدث
فيها" ،ومن ثم كانت هذه النقطة عنصر ٍّ
تحد بالنسبة
له خالل تقديم الدور وتحضير العمل.
وذكــر عز ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن المسلسل ال
يسعى إلى إدانة أحد أو يوضح من على صواب ومن
كان على خطأ ،ولكن ما يقدمه هي أحداث وقعت بالفعل
خ ــال الـفـتــرة الزمنية الـتــي يتم تـنــاولـهــا ،وم ــن واقــع
لدواع
حقيقي ،مع تغيير األسماء المذكورة في العمل
ٍ
ً
أمنية ،مشيرا إلى أن من يشاهد المسلسل من بدايته
إلى نهايته سيصل لهذه القناعة.
وأضاف أنه َّ
تحمس للعمل منذ عرض الفكرة عليه،
لعدة أسباب ،من بينها ارتباطه وحبه للدراما المأخوذة
من ملفات المخابرات المصرية ،وتميز هذه النوعية
من الدراما على المستوى الفني ،وحب الجمهور لها،
ً
ومتابعتها ،معربا عن أمنيته أن يكون "هجمة مرتدة"
بمنزلة امتداد للنجاحات التي حققتها هذه األعمال،
مثل" :رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة".
أعمال مرتبطة
وحول تكرار ظهوره كضابط أو في ُ
بقضايا أمنية ،قال عز إن هذه األعمال تعد محطات
مهمة في مسيرته الفنية ،بسبب أهمية القضايا التي
ً
تناقشها ،فضال عما تضمنته من رسائل عديدة تركت
ً
بصمة مع الجمهور ،معربا عن سعادته بوجوده في
ً
هذه األعمال ،والتي ال تتشابه أدواره فيها ،فضال عن
حرصه على تقديم تنويع في األدوار التي يقدمها بين
السينما والتلفزيون.
وتطرق عز إلى تحضيرات المسلسل ،التي استمرت
عدة أشهر ،حرص خاللها على مشاهدة فيديوهات
مرتبطة بالعملية الحقيقية التي تدور حولها األحداث،

ملصق المسلسل

من اللوحات المشاركة في المعرض

إضافة إلى قراءة كتب ومقاالت حول تفاصيل مختلفة
ً
على الناحية السياسية خالل تلك الفترة ،فضال عن
لـقــاءاتــه مــع ع ــدد مــن الشخصيات الـتــي شــاركــت في
العملية ونقاشاته معهم ،األمر الذي جعله يتمكن
من اإللمام بتفاصيل شخصية "سيف العربي"
بشكل يشعر بالرضا عنه.
وأوضــح أنــه كــان حريصا على تقديم
الـشـخـصـيــة بـشـكــل واق ـع ــي ،وم ــن دون
افتعال ،حتى في المواقف التي يتعامل
فيها سيف العربي بشكل كوميدي،
فهي نابعة من طبيعة نشأته في مصر
بحي الجمالية ،وتأثره بعادات أبناء
الـبـلــد فيما يتعلق بـحــب الضحك
حتى في أصعب األوقات.
َّ
وعبر عز عن سعادته ،بتعاونه
م ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة هـ ـن ــد ص ـ ـبـ ــري فــي
المسلسل ،بعدما بدآ مسيرتهما
ً
الفنية فــي السينما معا قبل 20
ً
عاما ،وتكرر اللقاء في فيلم "الممر"
ً
قبل عامين ،معتبرا أن وجودها
إضــافــة مهمة للمسلسل ،بسبب
قدرتها على تقديم الدور بطريقة
ً
احـ ـت ــرافـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـفــاهــم
الـمــوجــود بينهما على المستوى
ً
الفني ،حيث تشاركا أخيرا أيضا في
فيلم "كـيــرة وال ـجــن" ،ال ــذي ُ
سيعرض
ً
قريبا بالصاالت.
وع ــن تغيير اس ــم المسلسل أكـثــر من
مــرة قبل عــرضــه ،قــال عــز إن السيناريست
باهر دويدار استقر على اسم "هجمة مرتدة"،
ً
باعتباره األكـثــر تعبيرا عــن مضمون العمل
وقصته ،وهو مصطلح شائع أكثر في كرة القدم،
فعندما يقوم خصمك بالتخطيط للهجوم عليك
وتنجح في تحويل هذا الهجوم لمصلحتك ،بل وتحرز
منه هدفا ،تكون أمــام هجمة مرتدة ناجحة ،وهو ما
سنشاهد مضمونه في الحلقات المقبلة من المسلسل.
وح ــول وج ــود أكثر مــن عمل وطني خــال السباق
الرمضاني ،أبدى عز سعادته بهذه التجربة ،وخاصة
مع تقديم هذه األعمال بصورة جيدة على المستوى
الفني ،وتوفير الـظــروف المالئمة لخروجها بشكل
ً
يليق بالقضايا التي تناقشها ،مؤكدا أن هذه األعمال
تنقل للجمهور رسائل مهمة ،وتترك تأثيرا كبيرا في
المواطنين ،وهو أحد األدوار الرئيسية للفن بشكل عام،
وليس الدراما فقط.
وأبـ ــدى عــز سـعــادتــه بـ ــردود الـفـعــل ح ــول تجربته
الجديدة فــي الــدرامــا اإلذاعـيــة "ن ــادي أنــدرويــد" ،التي
ً
تذاع خالل رمضان ،مؤكدا أنه يحرص على التواجد
عبر أثير موجات اإلذاعة بشكل سنوي ،بسبب ارتباطه
بالميكروفون وحبه للراديو.
وعــن مشاريعه الفنية الـجــديــدة ،قــال إنــه سيعود
ً
الستئناف عروض مسرحيته "عالء الدين" اعتبارا من
ثاني أيام عيد الفطر على خشبة المسرح ،في الوقت
الذي ينشغل خالل الفترة المقبلة باستكمال تصوير
دوره في فيلمي "كيرة والجن" و"الجريمة" ،فيما ينتظر
عرض فيلمه الجديد "العارف" ،الذي انتهى من تصويره
قبل فترة.

أحمد العوضي

إشادة باإلثارة والتشويق في «كوفيد »25

يوسف الشريف
أحدثت الحلقة األولــى من مسلسل "كوفيد
 ،"25للفنان يوسف الشريف ،ضجة كبيرة بعد
عرضها على شاشة قناة الحياة ،عقب انتظار
الجمهور ،وترويجهم لها عبر مواقع التواصل
المختلفة.
ون ــال ــت ال ـح ـل ـقــة إشـ ـ ـ ــادات واسـ ـع ــة لـلـفـكــرة
والـتـنـفـيــذ الـ ــذي قــدمــه الـمـسـلـســل ف ــي حلقته
األولــى ،وختام الحلقة بمشهد فيه الكثير من
اإلثــارة والتشويق حول بداية الحلقة الثانية
من العمل الجديد.
َّ
ورك ــز الجمهور على عــدة أمــور في العمل،
حيث يدور خالل  ،2025وكيف تنبأ طاقم العمل

بالتكنولوجيا ،ومـنـهــا تـطــور هــاتــف آيـفــون
وكاميراته التي تحولت إلى  5كاميرات ،والتخيل
الــذي وضعته الكاتبة إنجي عالء للمستقبل،
وفكرة حروب اللقاحات وأبحاث الفيروسات.
ورغ ــم أن الـعـمــل ُي ـعــد تخيليا ،فــإنــه خــرج
ب ـصــورة سهلة وسـلـســة ،كـمــا أش ــاد ع ــدد من
األطباء بنطق يوسف الشريف وأمير صالح
الـ ــديـ ــن ل ـل ـم ـص ـط ـل ـحــات ال ـط ـب ـي ــة ،ب ـم ــا يــؤكــد
اسـتـعــانـتـهـمــا ب ـع ــدد م ــن الـمـخـتـصـيــن أث ـنــاء
التحضير للمسلسل الجديد ،للخروج بشكل
مميز ،وهو ما حدث على الشاشة في الحلقة
األولى.

أسرة مسلسل «موسى» تغضب الجمهور

أحمد عز

عرضت أسرة مسلسل موسى ،بطولة محمد رمضان،
مشاهد جديدة لشخصية الفنان إسماعيل ياسين ،من
خالل مشاهد لكشف هوية شخص انتحل شخصية
الفنان إسماعيل ياسين ،بعد أيام من الهجوم الكبير
ع ـلــى ال ـع ـم ــل ،ع ـقــب ع ــرض مـشـهــد واح ـ ــد ظ ـه ــرت فيه
شخصية الفنان إسماعيل ياسين بشكل مهين.
واتهم الجمهور طاقم العمل بأن المشاهد جديدة،
وصــورت بعد السخرية الكبيرة والهجوم على طاقم
العمل ،وابتكروا شخصية شاب ينتحل صفة الفنان
الــراحــل ،فــي محاولة إلزال ــة التهمة التي ألصقت بهم
مؤخرا ،والشكاوى العديدة التي قدمت ضدهم لإلساءة
الى الفنان الراحل.
وبــالـمـشـهــد األخ ـي ــر ،ال ــذي يـجـســد جـهــل شخصية
مــوســى بالسينما خــال هــذا الــوقــت ،انتهت مشاهد
شبيه الفنان إسماعيل ياسين من المسلسل ،وهو ما
رآه الكثير أنه ليس لها أي فائدة درامية ،ولم يؤثر على
األحداث ،إضافة إلى اتهام المسلسل بشكل عام بالمط
والتطويل ،وعدم وجود أحداث قوية فيه.

إسماعيل ياسين

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
● الحمل (:)4 /19 – 3 /21
ً
فترة اختبار صعبة
مهنيا :تنبؤ بحلول ّ
في مجال العمل ،فتحضر لها.
ً
عــاطـفـيــا :الـتــوافــق مــع شــريــك الـ ُـعـمــر في
ً
ً
أفضل مراحله ،وتنتظران أمرا مفرحا.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـمـضــي وق ـت ــا ط ــوي ــا على
وسائل التواصل ،مما يؤثر على وضعك
العائلي.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :تبدأ قريبا مرحلة مهنية جديدة
عليك االستعداد لها بذكاء.
ً
ً
ً
عاطفيا :تصادف وجها جميال ،وتحاول
التعرف به مهما كلفك األمر.
ً
اجتماعيا :التفاؤل أفضل حليف لك ،وهو
ً
ً
يعطيك دفعا كبيرا إلى األمام.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إمكانياتك الذاتية ال بأس بها،
فحاول تطويرها في مجال مهنتك.
ً
عاطفيا :أنت على وفــاق تام وانسجام
عاطفي مع الحبيب ،فاستمر في ذلك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـن ـظــر إلـ ــى ال ـخــافــات
ً
ُ
القديمة ،وكن متسامحا بفتح صفحة
جديدة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :يـعــدك بــرجــك بـنـجــاحــات كبيرة
ّ
مهنية سارة.
ومفاجآت ّ
ً
عاطفيا :تجنب الـخــوض فــي مواضيع
الغيرة مع الحبيب ،ألنك سوف تخسر.
ً
اجتماعيا :صراعاتك مع اآلخرين ربما
ّ
تسبب لك اليوم بعض التوتر.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تعامل مع زبائنك بكل ثقة واحترام
تكسبهم على المدى البعيد.
ً
عاطفيا :ال بأس من النقاش مع الشريك ،شرط
التوصل إلى قاسم مشترك.
ً
اجتماعيا :تقيم عالقة صداقة جديدة تفرح
بها وتتمنى الدوام لها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـب ـحــث ع ــن ع ـم ــل ج ــدي ــد ،أو عــن
ِّ
استثمار يحسن أوضاعك الراهنة.
ً
عاطفيا :حياتك العاطفية تشكو من الركود،
فأعطها بعض الحرارة.
ً
اجتماعيا :أنــت تعلم مــا لــديــك مــن صفات
ً
حميدة ،ويمكن أن تكون نموذجا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :مهارتك التنظيمية اليوم تختلف
عن العادة ،فاغتنم الفرصة.
ً
عاطفيا :ال مستقبل جيدا للخصام الدائم
بينكما ،فتصارحا بهدوء ومحبة.
ً
ً
اجتماعيا :أحـيــانــا ينبغي عليك قبول
األمـ ـ ــور ك ـمــا ه ــي عـلـيــه إن ل ــم تستطع
تغييرها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً ُ
مهنيا :كن شجاعا ،وانظر إلى انتكاساتك
وكأنها فرصة للتغيير نحو األحسن.
ً
عاطفيا :ال تماطل مع الحبيب ،وصارحه
بكل ما يورد على رأسك من أفكار.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـب ـعــض الـ ـع ــوارض
الصحية الناتجة عن تقلباتك النفسية.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :حان الوقت للتحالف مع الزمالء،
ً
أعماال مهمة وناجحة.
كي
تنجز ّ
ً
ً
عاطفيا :تطلعا دائما نحو هدف واحد،
كي تستطيعا تحقيقه بسرعة.
ً ُ
اجتماعيا :كــل مــن حولك يحفزك بشكل
ً
ً
إيجابي لتبقى سعيدا ومرتاحا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يحالفك الحظ في هذه الفترة ،لكن ال
تتوقف عن بذل جهودك.
ً
عاطفيا :توتر متزايد بين ما يتمناه قلبك
وما يعرفه عقلك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـم ـك ـنــك الـ ـي ــوم بـ ــدء بـمــرحـلــة
اجتماعية مفيدة من خالل تواصلك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ليس من الصعب محاولة تطوير
عملك بالمشاركة مع الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـكـشــف لـكـمــا أمـ ــور جــديــدة
ً
ينبغي التفاهم حولها سريعا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :االن ـف ـت ــاح ف ــي تـعــامـلــك مع
األصدقاء يجعلهم يتمسكون بك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ُ
مهنيا :تحسن اتخاذ الخطوات الضرورية
التي توصلك إلى هدفك.
ً
عاطفيا :كل شيء يسير باتزان مع الحبيب،
وتبدو عالقتكما زاهرة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنـظــم ات ـصــاالتــك مــع بعض
األص ـ ـ ـحـ ـ ــاب عـ ـل ــى اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ف ـت ــرت ــاح
ً
اجتماعيا.
رقم الحظ.22 :

١٢
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ثقافات

ّ ُ
الدوسري :وثقت األغنية البحرينية في  6سنوات

ً
صاحب تجربة إبداعية تنوعت بين ّ
السير الشعبية والقصة والرواية ...وفي رصيده  17فيلما
استطاع األديب البحريني إبراهيم راشد الدوسري ،أن يلفت األنظار إلى تجربته اإلبداعية المميزة،
ً
نظرا لغزارة إنتاجه ،الذي يتنوع بين كتابة القصة القصيرة والرواية ،بجانب إثرائه المكتبة العربية
بموسوعة عن تراث األغنية الشعبية في بالده.
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرةّ ،
تحدث الدوسري عن نشأته في قرية البديع ،وتأثره
بجده ،أحد رواد الغناء الشعبي في البحرينّ .
وتطرق إلى كتابه التوثيقي عن الرئيس المصري الراحل
جمال عبدالناصر ،الذي جرى االحتفاء به في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي .وفيما يلي
نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

«ذاكرة األغنية»
عمل موسوعي
ُ
جمعت مادته من
ألسنة الرواة

● حدثنا عن سنوات النشأة
األول ــى ،وكيف أسهمت في ثراء
ً
تجربتك مع الكتابة والفن الحقا؟
 نشأت في قرية البديع ،وهيإحـ ــدى ق ــرى ال ـب ـحــريــن الـعــريـقــة
بتراثها الثقافي والـفـنــي ،وكــان
جــدي ألمــي لــه ال ــدور الكبير في
اك ـت ـش ــاف م ــواه ـب ــي ال ـف ـن ـيــة فــي
ال ـمــوس ـي ـقــى والـ ـف ــن الـتـشـكـيـلــي
واألدب ،حيث كان الجد محمد بن
عمران بن خلف الدوسري من أهم
رواد الغناء الشعبي في البديع
ً
ً
وال ـب ـحــريــن ع ـم ــوم ــا ،خـصــوصــا
فيما يتعلق بفنون غناء البحر
والعرضة ،كما كان يتميز بجمال
الصوت ،وحفظ وتأليف القصائد
العامية ،ورواية السير الشعبية،
واإللمام بالفنون الشعبية .كانت
الـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة فــي األس ــرة
ً
والقرية عموما حاضنة لثقافة
التراث الفني الشعبي بتنويعاته،
ً
فـضــا عــن األجـ ــواء الــروحــانـيــة،
ً
حيث كان الجد منشدا للقصائد
الدينية في المناسبات الدينية
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وأهـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ذكـ ـ ــرى
ال ـمــولــد ال ـن ـبــوي ال ـش ــري ــف ،كما
ً
عـمــل م ــؤذن ــا ف ــي جــامــع الـقــريــة،
واشتهرت قرية البديع بالغناء
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ال ـغ ـن ــائ ـي ــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـن ـســائ ـيــة ال ـخــاصــة
ب ــاحـ ـتـ ـف ــاالت ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ،وس ــاع ــد
عـلــى صـقــل مــواهـبــي الكثير من
ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ،مـ ـث ــل :الـ ـم ــدرس ــة فــي
ال ـمــراحــل ال ــدراس ـي ــة المختلفة،

وت ـش ـج ـيــع مـعـلـمــي م ـ ــواد الـلـغــة
الـعــربـيــة وال ــرس ــم والـمــوسـيـقــى،
وكذلك "نادي البديع" ،وأنشطته
ال ـف ـن ـيــة وال ـم ـســرح ـيــة واألدبـ ـي ــة
والموسيقية.
● يـتـنــوع إب ــداع ــك بـيــن األدب
وال ـم ـس ــرح وال ـمــوس ـي ـقــى وال ـفــن
التشكيلي ،على أي أساس تحدد
هوية العمل الذي تنخرط فيه؟
 في بداية حياتي برزت َّلدي
موهبة الرسم أثناء دراستي في
الـمــرحـلــة االب ـتــدائ ـيــة ،ث ــم تلتها
ب ــال ـم ــرح ـل ــة اإلع ـ ــدادي ـ ــة م ــواه ــب
أ خـ ــرى ،كالتمثيل والموسيقى
والتلحين والغناء .وفي المرحلة
ال ـثــانــويــة بـ ــرزت مــوه ـبــة كـتــابــة
الـقـصــص الـقـصـيــرة ،ثــم تـعــددت
الوسائل التي ّ
أعبر من خاللها
ع ـ َّـم ــا ي ـج ـيــش ب ــوج ــدان ــي ،م ـثــل:
اإلبداعي الروائي وإخراج األفالم
الوثائقية والــروائـيــة القصيرة،
ول ـ ــي ت ـ ـجـ ــارب عـ ــديـ ــدة فـ ــي ه ــذا
المجال ،وأمارس التلحين والفن
التشكيلي مــن حـيــن آلخ ــر ،وقــد
ً
أخ ــرج ــت ح ـتــى اآلن  17فـيـلـمــا،
حـ ـص ــل ب ـع ـض ـه ــا عـ ـل ــى ج ــوائ ــز
ً
متقدمة ،كما أصــدرت  17كتابا،
مـ ـنـ ـه ــا ك ـ ـتـ ــب خ ـ ــاص ـ ــة ب ــال ـس ـي ــر
وال ـث ـقــافــة الـشـعـبـيــة والـقـصــص
القصيرة ،وروايتان هما" :غزالة"
و"مقهى الفراشة".
● "ال ـب ـحــريــن ف ــي زم ــن جـمــال

عبدالناصر" ،مــا الــذي حرصت
ع ـلــى ت ـقــدي ـمــه ف ــي هـ ــذا ال ـك ـتــاب
التأريخي؟
 ص ـ ـ ـ ــدر ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب فــيال ـب ـح ــري ــن ع ـ ــام  ،2019وجـ ــرى
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض
الـ ـق ــاه ــرة الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـت ــاب فــي
دورت ـ ـ ـ ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـ ــام ،2020
وهـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـس ـ ـلـ ــط ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء ع ـل ــى
ال ـعــاقــة الـتــاريـخـيــة والـثـقــافـيــة
واالجتماعية والسياسية بين
البحرين ومصر في عهد الرئيس
ال ـ ــراح ـ ــل ج ـ ـمـ ــال ع ـب ــدال ـن ــاص ــر،
ودع ـمــه للشعب الـبـحــريـنــي في
مقاومته ومناهضته لالحتالل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــري ـ ـ ـطـ ـ ــانـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك دور
عبدالناصر في حصول البحرين
على االستقالل عــام  .1971كما
يلقي الـكـتــاب الـضــوء على دعم
البحرين للجيش المصري بعد
هزيمة  ،1967وكذلك دعم مصر
ل ـل ـب ـحــريــن ف ــي مـ ـج ــال الـتـعـلـيــم
والنهضة الثقافية التي تحققت
ف ـ ــي عـ ـه ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـص ــري
الراحل ،والعالقات الوثيقة التي
تربط البلدين حتى اآلن.
● األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــوث ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة
ً
ً
تتطلب جهدا كبيرا في البحث
والتنقيب ،حدثنا عن ذلك.
 لقد استغرق كتابي "ذاكــرةاألغنية البحرينية ،"2011-1896
س ـ ــت سـ ـ ـن ـ ــوات ك ـ ـنـ ــت خ ــال ـه ــا
أجمع مــادة الكتاب من مختلف
الـمـصــادر الـتــي كــان أكثرها من
ال ـ ـ ــرواة ال ــذي ــن ع ــاص ــروا تـطــور
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة ،ح ـيــث
إن ال ـم ـص ــادر ال ـم ـك ـتــوبــة كــانــت
مـ ـح ــدودة ج ـ ــدا ،ل ـكــن األه ـ ــم هو
أن الكتاب صــدر في عــام ،2011
ُ
حيث ط ِبع بدعم من هيئة الثقافة
وال ـ ـتـ ــراث ال ــوط ـن ــي ،وهـ ــي جهة
رسميةُ ،
ويـعــد اآلن هــذا الكتاب
مــوســوعــة مفصلة ح ــول تــاريــخ
األغنية في البحرين.

أفالمي الروائية
تدور حول
الشخصيات
المهمشة في
المجتمع

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

إبراهيم الدوسري
ً
● أع ـلــم أن ــك أي ـضــا مــن عشاق
صــوت "كوكب الـشــرق" أم كلثوم،
ف ـه ــل ف ــي خ ـط ـتــك ت ــأل ـي ــف ك ـتــاب
عنها؟ وماذا سيكون محتواه؟
ً
 بالفعل أقــوم حاليا بتأليفكتاب بعنوان "البحرين والخليج
ال ـعــربــي ف ــي زم ــن كــوكــب ال ـشــرق
ّ
أم ك ـل ـثــوم" ،يـســلــط ال ـض ــوء على
شخصية "سيدة الغناء العربي"
أم كـ ـ ـلـ ـ ـث ـ ــوم ،وتـ ـ ــأثـ ـ ــر وإعـ ـ ـج ـ ــاب
وشغف شعب البحرين وشعوب
ً
دول الـخـلـيــج عـمــومــا وفنانيها
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص بـصــوت
وشخصية أم كلثوم وأغنياتها
الـعــاطـفـيــة والــوطـنـيــة والــديـنـيــة،
وكذلك األفالم الستة التي قدمتها
ً
ف ــي ب ــداي ــة ان ـطــاق ـهــا ،ف ـضــا عن
ارتـ ـب ــاط أغ ــان ــي أم ك ـل ـثــوم بــدعــم
القومية العربية في زمن هيمنة
االستعمار البريطاني في الخليج
العربي ،ودورها المؤثر في دعم
الـجـيــش الـمـصــري بـعــد النكسة،
من خــال الحفالت التي أحيتها
في الكويت وأبوظبي.
ً
● بعيدا عن كتبك التأريخية
والـ ـت ــوثـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن أب ـ ــرز
مـحـطــاتــك م ــع ال ـس ــرد القصصي
والروائي؟

غالف كتاب «ذاكرة األغنية
البحرينية»

غالف رواية «غزالة»

غ ــاف ك ـتــاب «ال ـب ـحــريــن في
زمن جمال عبدالناصر»

رسالة لصاحب
السمو الملكي
األمير محمد
بن سلمان!

 أص ـ ــدرت ث ــاث ــة ك ـتــب أدب ـيــةح ـتــى اآلن؛ مـجـمــو عــة قصصية
بعنوان "مرايا القصور" ،ورواية
"غزالة" ،ورواية "مقهى الفراشة"،
ويدور العمالن األول والثاني في
أجــواء تاريخية ،وتغلب عليهما

اإلسـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــات الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،أم ــا
الرواية األخيرة ،فتدور في أجواء
معاصرة.
ً
● لك تجارب أيضا في مجال
ً
ً
اإلخــراج (مسرحيا وسينمائيا)،
م ــا أب ــرز مــامــح مـنـهـجــك ف ــي فن
اإلخراج؟
 أهتم بالقصص الواقعية ،لذاأسلوبي في اإلخراج يعتمد على
الــواق ـع ـيــة ،مــع م ــراع ــاة الـجــوانــب
الفنية المختلفة ،مثل :الموسيقى
والـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرات .وت ـ ـ ـ ـ ــدور أف ــام ــي
ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ــول ال ـش ـخ ـص ـي ــات
المهمشة في المجتمع ،التي رغم
ال ـض ـغــوط ال ـتــي تــواج ـه ـهــا تظل
مخلصة ومتشبثة بأحالمها.
● ما المشروع األدبي أو الفني
ً
الذي تعكف عليه حاليا؟
 ل ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد ي ـن ـت ـظــرال ـط ـب ــاع ــة فـ ــي الـ ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل
ب ـع ـن ــوان "ت ــاري ــخ ن ـ ــادي ال ـبــديــع
الرياضي والثقافي ،"2021-1955
يسلط الضوء على تاريخ نادي
الـ ـق ــري ــة ال ـج ـم ـي ـل ــة الـ ـت ــي ن ـشــأت
وترعرعت فيها ،فبفضل أنشطته
ال ـف ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ك ــان بـمـنــزلــة
االنطالقة األولى لي ولزمالئي من
كتاب وشـعــراء وفنانين خرجوا
من قرية البديع .أما الكتاب الذي
ً
أعمل عليه حاليا ،فهو "البحرين
والخليج العربي في زمن كوكب
الشرق أم كلثوم".

صاحب السمو الملكي األمـيــر محمد بــن سلمان ،الـســام عليكم
ورحمة الله وبركاته:
لقد تابعت الثالثاء  27أبريل الجاري ،مقابلة ّ
سموكم التلفزيونية
على محطة  ،MBCولقد لفتني وأسعدني ،كما الماليين من المشاهدين،
في الوطن العربي والعالم ،قدر الحماسة الذي يمأل روح سموكم ،وذاك
بذهنكم ،وبمختلف مناحي حياة
يحضر ً
التدفق المعلوماتي الذي ً
المملكة وما يحيط بها عربيا وعالميا!
أخي الموقر ،صاحب السمو الملكي...
جيل عربي ،عانى ولــم يزل
من
اسمح ًلي أنــا أنــاديــك بأخي ،فأنا
ً
يعاني آالما ال تنفك تزداد ،وال تنفك ترفع جدارا بينه وبين أحالمه! أنا
الواحد،
من جيل آمن وعشق شعارات عالية للعروبة ،وللوطن العربي ّ ً
موحدا،
ووصل به الحال والتمني اليوم أن يبقى القطر العربي الواحد ّ
وغيرها .تفتحت
كما في العراق وسورية واليمن وليبيا والسودانً ُ ً ،
وحلما" :وطني
عيون أحالمي وجيلي ،والشعار األكبر يلعب بنا زهوا
من الماء إلى الماء! وطني من الخليج إلى المحيط!" وآل الحال لما آل
إليه .لذا يا صاحب السمو ،فإن بزوغ نجم ّ
مؤمل في أحد أكبر أقطار
ٍ
ّ
الوطن العربي ،وفيه أشرف بقاع األرض ،وبقدر ما يخص أهله وبلده
فإنه ّ
يخصنا نحن العرب كل العرب ،وعلى األخص الكويت ،ومؤكد أن
ّ
سموكم تعلمون بواثق العالقات األخوية التاريخية بين القيادتين
السعودية والكويتية ،وبين الشعبين السعودي والكويتي!
صاحب السمو الملكي...
ً
حلما ّ
ْ
عيني سموكم ويمأل جوانب روحكم ،ويأتي
يشع بتصميم
إن ً
ً
مقترنا بمعرفة عميقة بمختلف نواحي الحياة في المملكة ،محموال
على لغة الحقيقة والواقع ولغة األرقام وتوقعات المستقبل ،هذا الحلم
هو حلمنا كلنا ،وهو ما عشنا ننتظر وسنبقى! لكني وبسبب قربي من
الحرف والكلمة واللوحة والفيلم السينمائي ،أحلم يا صاحب السمو،
بأن يكون في السعودية عالم إلنتاج األفالم العربية وغيرها ،عالم قد
يتفوق على بوليوود الهند ،ويضاهي هوليوود أميركا ،فالعالم من
أقصاه إلى أقصاه يتابع ّالفيلم السينمائي ،ويحتفي بالفيلم السينمائي،
وقد يتأثر به أكثر من تأثره بأي منتج إبداعي ثقافي.
دمت تحلم بوطن شامخ ،فال تبخل على الثقافة
يا صاحب السمو ،ما ً
والفنون ،ولقد أجريت بحثا في كتابي المعنون "رؤية المثقف العربي
لما بعد كورونا" والصادر عام  ،2020واتضح لي أن جميع الدول العربية
ال تصرف على الثقافة والفنون من إجمالي ميزانياتها أكثر مما نسبته
والفنون تحتل قاع سلم
( 1في المئة) ،وهذا ًما يشير إلى أن الثقافة ً
األولــويــات ،لكن وطنا ُيــراد له أن يحضر عاليا أمــام أمم الدنيا ،عليه
وبالضرورة أن يستحضر فنونه وتراثه وأصالته وأن يدفع بها بشكل
ساحر إلى عيون وقلوب ماليين المشاهدين حول العالم ،وال يمكن لهذا
أن يتم دون مدينة سينمائية ّ
مجهزة بأحدث التقنيات الفنية وتتوفر
على استديوهات مهولة ،قــادرة على تقديم فيلم سينمائي معاصر
ينافس على جوائز أوسكار وينالها باستحقاق!
صاحب السمو الملكي...
ً
مؤكد أن ّ
رأسا فإن الرأس كثير األذى"،
تكن
"ال
بمقولة
سموكم يعلم
ً
لكن بما أن قدر سعد ّ
سموكم جعلكم رأســا ،وقدرنا أن نسعد ونعتز
بسموكم ،وأن نتواصل معكم ،وأن نقول :إن ّ
ّ
سموكم حينما ينتقل
بالمملكة من حال إلى حال ،ومن وضع إلى رفعة ،وحينما يحلم بوطن
عصري يضاهي أحدث وأجمل وأرقى مدن الدنيا ،فاسمح لنا يا ًصاحب
السمو أن نحلم معك ،وأن نمشي بخطو ّ
سموك ،وأن نتنفس حلما طالما
اشتاقت أرواحنا إليه.
صاحب السمو الملكي...
ال ترتقي أمم دون فكر وإبــداع ّوأدب وثقافة وفن ،فأرجوك أرجوك
ّ
وليكن
ال تبخل علينا ،نحن مفكري وكتاب وفناني الوطن العربيً ً ،
للفن درب إلى جانب كل الدروب التي شققتها للمعالي .وأخيرا عذرا
يــا صاحب السمو الملكي ،لــو كنت أطلت عليك ،لكني أعلم كــم هي
تواقة نفس ّ
سموكم لوطن تفخر وتفاخر به ،ونفخر كلنا ،نحن العرب
باالنضواء تحت رايته!
وفقكم الله وسدد خطاكم.

«الفجيرة الثقافية» تختتم مبادرة النجوم في الثرى تغور!!...
«مكتبة لكل أسرة»
●

تكريم المساهمين في دعم المبادرة

ّكرمت جمعية الفجيرة
االجتماعية الثقافية
المؤسسات والشخصيات
التي ساهمت في دعم
وإنجاح مبادرة "مكتبة لكل
أسرة".

اختتمت جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية،
مساء أمس األول ،مبادرة "مكتبة لكل أسرة" ،التي
هدفت إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة بين
أفراد المجتمع في إمارة الفجيرة ،تزامنا مع شهر
القراءة الوطني ،بحضور الشيخ عبدالله الشرقي
رئيس االتحاد اإلماراتي لبناء األجسام والقوة
البدنية ،وخالد الضنحاني رئيس مجلس إدارة
الجمعية ،ود .وفاء أحمد مديرة المبادرة.
ّ
وكرم الشرقي ،خالل الحفل الذي أقيم في مقر
الجمعية بالفجيرة ،المؤسسات والشخصيات
الـتــي ساهمت فــي دعــم وإن ـجــاح الـمـبــادرة ،مثل
مــؤسـســة سـلـطــان ب ــن عـلــي ال ـعــويــس الـثـقــافـيــة،
ومركز جمعة الماجد للثقافة والـتــراث ،ومعهد
الشارقة للتراث ،والمكتبة العامة بكلباء ،ومركز
المسبار للدراسات والبحوث ،ود .شهد الحمادي،
والباحث خالد جميع ،ومريم عيسى ،وعبدالله
الكعبي ،إضافة إلى عدد من المتطوعين.
وأعـ ــرب الـضـنـحــانــي ع ــن س ـعــادتــه بــاإلقـبــال

خالد الضنحاني ووفاء أحمد

الكبير الذي حظيت به المبادرة من قبل مختلف
فئات المجتمع ،مشيرا إلى أن توزيع أكثر من
 5000كتاب من المعارف العامة والكتب العلمية
واألدبية والتاريخية المتنوعة إلى  320أسرة
مواطنة ومقيمة في إمــارة الفجيرة سيكون له
األث ــر الـفــاعــل فــي شـحــذ الشخصية اإلمــاراتـيــة
وتغذيتها بالطاقات اإلبداعية والفكرية ،والذي
سيسهم في إعــداد جيل مثقف قــادر على حمل
لواء المعرفة وقيادة مسيرة التنمية المستدامة
بالدولة.
واسـ ـت ــدرك" :ن ــراه ــن عـلــى ال ـك ـتــاب بــاعـتـبــاره
السبيل األكثر تأثيرا في تشكيل الوعي وتنمية
الـ ـ ـم ـ ــدارك ال ـث ـق ــاف ـي ــة والـ ـمـ ـع ــرفـ ـي ــة ،وال ـن ـه ــوض
بالمجتمع وتطوره ،وتحقيق تطلعات القيادة
الرشيدة في تحقيق الريادة العالمية والوصول
بالدولة إلى الرقم واحد عالميا".
من جهتها ،أوضحت د .وفــاء أحمد أن "دعم
المبادرة من قبل الجهات الثقافية الفاعلة يكشف
مقدار الوعي في وطننا التواق للريادة والمتعلق
بحب المعرفة ،كما يؤكد إلى حد كبير تضافر
الجهود في إماراتنا الحبيبة من أجل اإلسهام
في نشر المعرفة وتحقيق التنمية المجتمعية
واالسـتـثـمــار الثقافي فــي رأس الـمــال البشري،
من أجل غد أفضل عنوانه النجاح على مختلف
الصعد".
وأضافت" :نتطلع إلى استمرار هذه المبادرة
المعرفية الخالقة خالل السنوات المقبلة ،ذلك
أن ــه كلما تغلغلت أس ـبــاب الـبـنــاء الـثـقــافــي في
مجتمعنا كان الطموح كبيرا واإلنجاز أكبر".

د .عادل العبدالمغني

ً
ً
ً
ً
ّ
غيب الموت الثالثاء الماضي صديقا وزميال وعضوا بارزا في
رابطة األدباء الكويتيين.
الفقيد ُيعد من شعراء الكويت الكبار ومن جيل المخضرمين،
وآثاره ملموسة وبارزة ،حيث صدر له عدد من الدواوين ولديه
دراس ــات جــادة وعميقة تتعلق بفنون الشعر وأوزان ــه وبحوره
ُ
ً
ً
وقوافيه ،وتعد مرجعا مهما للمهتمين والشعراء ،إضافة إلى
ذلك إجادته للتلحين واأللحان ،وقدم الكثير لألغنية واألوبريتات
الكويتية ،كما كتب العديد من الــدراســات في الـتــراث الكويتي،
وقد يطول الحديث بهذا الخصوص ،ولكن لمن أراد المزيد فهي
موجودة ومتوفرة بهذا الجهاز!!...
الشاعر األديب عبدالرزاق محمد صالح العدساني من مواليد
مدينة الكويت القديمة عــام  ،١٩٣٦ودرس بالمدرسة القبلية،
وأتــم مراحل تعليمه بالمباركية ،وشق طريقه بالحياة كسائر
ً
الكويتيين ،واختصارا للتفاصيل حيث الغرض من هذه المقالة
الــرثــاء ونـحــن فــي الشهر الفضيل بــذكــر محاسن مــن فقدناهم،
ويتماثل اآلن أمامي طيفه ،وتعود الذكريات إلى أيام تجمعنا في
ً
الرابطة األدبية ،وكان دائما يذكرنا بموعد صالة الجماعة للمغرب
والعشاء في مصلى الرابطة ،ونعود لنستكمل األحاديث الشيقة!...
ً
كان هــادئ الطبع ،وقــورا في جلسته ،حسن االستماع ،غزير
المعلومات في تراث الكويت وعن قراها ومسميات األماكن وتراث
ً
ً
الماضي ،وألــف بالمناسبة كتابا جميال عن ذكريات الماضي،
ونشرته إحدى الصحف على حلقات في زمن مضى!...
جمعتني العالقة مع األستاذ عبدالرزاق العدساني قبل عقود
بإحدى اللجان التي تعنى بتسميات شوارع الكويت ،ولم يأت كي
يعرض على اللجنة أسماء األقرباء والمعارف واألصدقاء ،بل كان
شديد الحرص على تزكية أسماء المؤرخين واألدبــاء والعلماء
والشعراء الكويتيين الذين يستحقون ،وكل هؤالء سيرهم ضخمة
ُ
ً
وثرية وتشرف الكويت ...وال أخفي سرا كنا متضامنين ومتفقين
لنتبادل األدوار عند طرح األسماء أمــام اللجنة ...ورغــم موافقة
اللجنة عليها فــإن قــرارات المجلس البلدي بذلك الوقت نسفت
كل األسماء التي تقدمنا بها ،وحلت مكانها ،كما تشاهدون اآلن،
أسماء أخرى في شوارع الكويت ،واكتفي بذلك دون تعليق!...

عبدالرزاق العدساني
رحم الله شاعرنا وأديبنا الكبير األستاذ عبدالرزاق العدساني،
وأختم المقالة بأبيات َ من الشعر وردت على لسانه فقال:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ُـر
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء..
ً
واط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا..
ف ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــن رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك يـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء..
أطلب من الدولة وفاء لهذا الرجل تسمية مدرسة على اسمه!..

«الوطني للثقافة» ينعى العدساني
نـ ـع ــى ال ـم ـج ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ال ـك ــوي ـت ــي ال ـشــاعــر
والملحن والكاتب عبدالرزاق العدساني
الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز
الـ  85عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء
في مجال اآلداب والفنون.
ونقل الناطق الرسمي للمجلس األمين
العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور
عيسى األنصاري تعازي ومواساة وزير

اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ومنتسبي
المجلس لذوي الفقيد واألسرة الثقافية
الكويتية والخليجية والعربية.
وقال األنصاري إن للفقيد رحمه الله
بصمات واضحة في مجاله ،إذ شكلت
مشاركاته المحلية والعربية وكتاباته
أثرا في تطوير الحركة األدبية والشعرية
بشكل مميز من خالل تقديمه العديد من

الـمــؤلـفــات مــن أهمها "دراسـ ــات جديدة
فــي ال ـعــروض" و"شــاعــر األط ــال محمد
بن لعبون" و"ديوان العدساني" وغيرها.
وذكـ ــر أن لـلـفـقـيــد أك ـثــر م ــن  35لحنا
وأوبــري ـتــا غـنــائـيــا ،كـمــا أن لــه دراس ــات
موسعة في هذا المجال ،سائال المولى
عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان
وأن يـتـغـمــده بــالــرحـمــة وال ـم ـغ ـفــرة وأن
يدخله فسيح جناته.

توابل ةديرجلا

حكاية أديب
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شاعر التمرد والحزن الذي سكن اإلنسان العربي (األخيرة)

العالم الثقافي يودع الماغوط
المناضل الذي مات ولم يقتل الفقر!
دمشق  -شادي عباس

ً
ً
كان الماغوط في آخر حواراته يتحدث بحرقة وألم ،وهذا لم يكن غريبا مع عزلته في بيته ومرضه أيضا وعدم وفاء أصدقاء له وزيارته في محنته ،وفي أحد الحوارات
ً
التلفزيونية األخيرة معه يقول :أنا ال أجلس في منزلي منعزال عن العالم ،بل أعيش هذا العالم بكل ما فيه ،وكنت قد تنبأت ببعض أحداثه ،والذي يحصل أفضل بكثير من
السكون المطلق.
أمنيته األخيرة
والوحيدة هي
أال يبقى سجين
أو جائع على
وجه األرض

يعتقد البعض أن شاعرا وأديبا مهما كالماغوط
رب ـم ــا يـمـتـلــك لـنـفـســه أم ـن ـي ــات ،ق ــد ت ـك ــون بحجم
أي كــاتــب كبير وعــالـمــي مــن ام ـتــاك دار نـشــر أو
استمرار ذكراه في نصوص تلفزيونية ومسرحية
وسينمائية تحمل اس ـمــه ،أو نـصــب تــذكــاري أو
غـيــره ،إال أن الماغوط كانت أمنيته األخـيــرة «أال
يبقى سجين على وجه هذه األرض ،وال أي جائع
على وجهها أيضا» .وهذه أمنيته الوحيدة .عجيب!
حياة تجاوزت السبعين عاما نستطيع تلخيصها
بخمس دقائق.
وبعد أن يتحدث خالل آخر حوار معه عن أمنيته
يختار من قصيدة «حصار» ويقرأ:
دموعي زرقاء
من كثرة ما نظرت
إلى السماء وبكيت
دموعي صفراء
من طول ما حلمت
بالسنابل الذهبية ...وبكيت
فليذهب القادة إلى الحروب
والعشاق إلى الغابات
والعلماء إلى المختبرات
أما أنا
فسأبحث عن مسبحة وكرسي عتيق
ألعود كما كنت
حاجبا قديما على باب الحزن
مادامت
كل الكتب والدساتير واألديان
تؤكد أنني
لن أموت

العزلة والموت

األوساط الثقافية
واألدبية السورية
والعربية نعت
الماغوط في  ٣أبريل
 2006عن عمر
ً
ناهز الـ  72عاما

بقي الماغوط في منزله يعيش عزلته ووحدته
إلــى أن تــوفــي فــي ظهر االثنين الثالث مــن أبريل
ً
عــام  2006عن عمر يناهز  72عاما ،بعد تعرضه
لجلطة دمــاغـيــة .ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـســوريــة
الخبر بالقول« :فقدت األوساط الثقافية واألدبية
على الساحتين السورية والعربية علما من أعالم
الشعر واألدب».
وفي يوم األربعاء ،تم نقل جثمان الشاعر الكبير
إلى مسقط رأسه في مدينة سلمية ،ليتم تشييع
جثمانه إلى قبره ،وحضر النقل عدد من الوجوه
الرسمية والثقافية واإلعالمية السورية.
رحــل الماغوط وتــرك للعالم إرثــا أدبيا كبيرا،
ومهما تعددت ألقابه من شاعر الرثاء لشاعر الحزن
لشاعر الثأر؛ يبقى نتاجه األدبــي الصادق تراثا
غنيا لمن يحبون األدب.
شقيقه عيسى تـحــدث عنه كــإنـســان وكشاعر،
وقال في مقدمة كتابه ،إن شقيقه محمد مات وهو
ً
ً
ً
يردد قوال قديما :لو كان الفقر رجال لقتلته .ولكن
محمد قتل نفسه أخيرا في حين بقي الفقر .ويذكر
عيسى الكثير في كتاب «محمد الماغوط -شاعر
الخوف والـجــوع» ،ومنها« :إذا كــان البئر يحتاج
الماء ،وإذا كان السالح يحتاج الذخيرة ،وإذا كان
القبر يحتاج إلى البكاء ،وإذا كان العرس يحتاج
إلى األهازيج؛ فإن الكتابة بحاجة إلى موهبة وإلى
صبر وإلى رغبة وإلى معاناة ...منذ صغري كنت
أقرأ ألخي محمد .أقرأ ما يكتبه وما ينشره ،وكنت
أتمنى لو أكتب مثله ،لكني لم أكن أملك موهبته
وال صبره وال معاناته .وعندما ذهب إلى دمشق
في وقت مبكر جعلني أدرك أن من سيجيد الكتابة
يجب أن يذهب إلى دمشق».

طباع

التاريخ لم يكن
يعنيه وكان يختنق
برائحته وتمنى
لو التقى بالفنان
التشكيلي فاتح
المدرس ليحول
الحوار معه إلى
كتاب

نقل بعض زوار الماغوط عنه عددا من صفاته
وطباعه ،ورواي ــات ظريفة عنه ،التمسوها خالل
حديثه عن نفسه أو في حــوار حــول موضوع ما،
كاألسفار والرحالت واآلثــار ،إذ تبين أنه ال يحب
اآلث ـ ــار وال ال ـت ــاري ــخ ،ويـ ـق ــول :ع ـنــدمــا ذه ـبــت إلــى
األهرامات كدت أختنق من رائحة التاريخ .التاريخ
ال يعنيني .وعن أحد مشاريعه الذي لم يتم مطلقا
تحدث الماغوط عن الفنان فاتح الـمــدرس ،وقال
عنه إنه أفضل فنان تشكيلي في سورية ،وإنه كان
يريد أن يجري حوارات معه ليكتبها ويخرجها في
كتاب ،ولكن الموت خطفه قبل البدء بهذا المشروع.
وم ــن جـهــة أخ ــرى ي ـقــول :عـنــدمــا ســافــرت إلــى
هــول ـنــدا م ــدع ــوا ،كــانــت الــدعــايــة مـنـتـشــرة فــي كل
م ـكــان ،رأي ــت بـطــاقــات ال ــدخ ــول وق ــد وض ـعــوا لها
سعرا غاليا ،وعندما جــاؤوا ليحاسبوني دفعوا

تكريم الماغوط بوسام االستحقاق في مكتبه

الكاتب محمد رضا نصرالله في حواره مع الماغوط
لي ما ال يذكر ،وأنــا محمد الماغوط ...في الوقت
الــذي نجد طائرات خاصة ترسل إلــى أيــة راقصة
لتحيي ليلة سـمــر ،يــدفـعــون لها آالف ال ــدوالرات
وتستقبلها أهم الشخصيات ،فلماذا على الماغوط
أن يقيم ندوات مجانية؟! قررت أال أفعل .ومن اآلن
فصاعدا سأتقاضى عن كل ندوة أقيمها ،أنا غالي
الثمن .هكذا سأكون.
ووص ــف الـحــاصـلـيــن عـلــى ال ـجــوائــز بالمقابل
الـمــادي بأنهم مرتزقة يبيعون أنفسهم مــن أجل
المادة ،لقد تحول معظم األدباء اليوم إلى جماعة
ماديين ،فقد تساقطت العقائد واأليديولوجيات،
وجــائــزة نوبل ال تعطى إال للذين يــوافـقــون على
السياسة األميركية ويعترفون بها وبإسرائيل،
فليس ضمن طموحي أيــة جائزة من هــذا النوع،
أنا ال أرتشي ثقافيا وال ماديا.

اعتبر الحاصلين
على الجوائز بمقابل
مادي مرتزقة
وجائزة نوبل
ال تعطى إال لمن
يوافق على السياسة
األميركية

الجوائز
مسيرة العطاء الكبيرة كانت زاخــرة بالتكريم
من جهات عدة ودول عدة ،ونذكر بعض الجوائز
ال ـت ــي نــال ـهــا ال ـم ــاغ ــوط ،وم ـن ـهــا م ــا تـحــدثـنــا عنه
كـجــائــزة «اح ـت ـضــار» ع ــام  1958وج ــائ ــزة جــريــدة
النهار اللبنانية لقصيدة النثر عن ديوانه األول
«ح ــزن فــي ضــوء الـقـمــر» عــام  .1961كـمــا نــال مــرة
جائزة «سعيد عقل» .ومن التكريمات المهمة في
حياة الماغوط التكريم الــذي ناله عندما أصــدر
الرئيس السوري بشار األســد المرسوم رقم 126
القاضي بمنح األدباء :سليمان العيسى ،ومحمد
ال ـمــاغــوط ،وول ـيــد إخ ــاص ــي -وس ــام االسـتـحـقــاق
ً
الـســوري من الــدرجــة الممتازة تقديرا لجهودهم
في مجال الفكر والثقافة.
وتم تقليدهم األوسمة الساعة الحادية عشرة
من صباح االثنين  2/5/2005في قاعة المحاضرات
بمكتبة األسد،
ك ـمــا نـ ــال ج ــائ ــزة «س ـل ـط ــان ب ــن ع ـلــي الـعــويــس
الثقافية للشعر» ،البالغة مئة وعشرين ألف دوالر
عام  .2005وبعد أن وصله نبأ فوزه بالجائزة قال
ال ـمــاغــوط :صحتي «مـخــربـطــة» ،لـكــن خـبــر فــوزي
بجائزة العويس أدخــل السعادة إلى قلبي وقلب
أس ــرت ــي .ن ـعــم ،أن ــا ال ــذي كـنــت أصـ ــدرت مجموعة
«ال ـ ـفـ ــرح ل ـي ــس م ـه ـن ـت ــي» ،ت ـم ـك ـنــت هـ ــذه ال ـج ــائ ــزة
وتابع :لوال
اإلماراتية من أن تجعل الفرح مهنتي،
ّ
صحتي الـمـتــدهــورة (ك ــان عـلــى كــرســي نــقــال وال
ً
يستطيع الوقوف أبدا) لزرت بيتي القديم الدافئ
في الشارقة ،والتقيت بالدكتور عبدالله عمران،
ً
وشربنا الشاي معا( .وفقا لصحيفة الخليج).

قصيدة النثر
كافح الماغوط خالل حياته األدبية كاملة ليثبت
للجميع ،وخــاصــة الـنـقــاد ،أن قـصـيــدة الـنـثــر هي
القصيدة المعاصرة ،ولم يترك مناسبة في حوار
أو لقاء تلفزيوني إال كانت القصيدة النثرية كابنته
التي دفع عمره لالعتناء بها والدفاع عنها ،إال أن
ح ــوارا تلفزيونيا كــان األكـثــر تميزا بين حوارته
واخ ـت ـصــارا لـمــا يـجــول فــي عـقــل وروح الـمــاغــوط
األديب والشاعر عام  ،1979الحوار الذي أجراه مع
اإلعــامــي والـكــاتــب الـسـعــودي محمد رضــا نصر

محمد الماغوط

الرئيس بشار
األسد منحه وسام
االستحقاق من
الدرجة األولى سنة
 2005ونال في
نفس العام جائزة
«سلطان بن علي
العويس للشعر»

أنا مع الشعر
كاإلنسان البدائي
في الغابات
والشعر شعر
ً
ً
قديما أو حديثا...
على التفعيلة أو
ً
كالسيكيا

الله ،في برنامج «الكلمة تدق ساعة» ،شارحا تعلقه
بمنهج النثر كقصيدة للمستقل ،وا لـفــرق بينها
وبـيــن الـقــواعــد المتبعة فــي كتابة الشعر القديم
والكالسيكي.
ويصف الماغوط بدايته مع الشعر بالحقيقية
والغامضة والمعقدة وغير الطبيعية ،كبداية أي
فيلم مصري .لم يكن يعرف أن ما يكتبه شعر أو
نثر أو أنه تابع ألصول ما .كان هناك شيء ما في
داخـلــه ،ويجب أن يعبر عنه ،فالزنجي اإلفريقي
يعبر عن مشاعره بالرقص والبدوي بالصحراء
ي ـع ـبــر عـ ــن ن ـف ـســه ب ــال ـع ـت ــاب ــا أو ب ـل ــف ال ـس ـجــائــر
والتنهيدات ،أما الماغوط مع الشعر فهو كاإلنسان
البدائي الذي كان في الغابات ،يهرب من الوحوش
بالتشبث بجذع شجرة أو صعودها ،والغريب على
حد اعتقاده أن ذاك اإلنسان الهارب أكثر طمأنينة
وأمانا من الشاعر العربي اآلن في هذه اللحظة.
ويعتقد الماغوط بعدم وجود شعر قديم وشعر
حــديــث مــن وج ـهــة ن ـظــره ،وبــالـتــالــي ف ــإن تعريف
الشعر خاضع ألشياء ليس لها عالقة باسمه من
الشعر .الشعر شعر إن كان قديما أو كان حديثا،
إن كان على التفعيلة أو على الطرائق الكالسيكية
أو ال ـحــدي ـثــة ،مـتـســائــا :ه ــل ه ـنــاك ش ــيء شـعــري
صــادق؟ وبرأيه يوجد بالرصيف شعر أكثر مما
يوجد في الغابة ،أي أنه قد يكون في صحراء رملية
ويستطيع أن يرى غابة فيها ،وقد يكون في حدائق
زه ــور فــي هــولـنــدا وال ي ــرى فـيـهــا س ــوى الــرمــال،
وهذا نابع من التجربة والرؤية وصدق المعاناة.
أما الشعر الحديث ،ومثال على ذلك المتنبي هو
كالسيكي أكثر من الكالسيك ،لكن من وجهة نظره
هــو شــاعــر حــديــث وشــاعــر ص ــادق ،وهـنــاك مئات
األمـثـلــة مــن ال ـش ـعــراء الـحــديـثـيــن والـمـفــرطـيــن في
الـحــداثــة إعــامـيــا ،لكن شعرهم هــو أكـثــر رجعية
وأكثر تخلفا من العتابا والمواويل التي ترددها
النساء ،وهي تكنس أمــام بيوتها ،أو وهن يقمن
بخض اللبن.
ويؤكد الماغوط أن جــذوره في اللغة العربية،
وه ــي ال ـج ــذور وال ـج ــذع واألغـ ـص ــان ،أم ــا الـشــاعــر
الـفــانــي والـمــدرســة الفالنية والـمــذهــب الشعري
فليس لها عالقة أبدا باإلبداع الشعري .لديه لغة
مـتـمـكــن مـنـهــا ،ولــديــه تـجــربــة ولــديــه ش ــيء يــريــد
إيصاله لــآخــريــن .فاللغة قـطــاره الــذي سيوصل
أفـ ـ ـك ـ ــاره ل ــآخ ــري ــن ،والـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة أص ـب ـحــت
كالقطارات العمومية أو قطارات األجرة ،فمن يملك
ثمن تذكرة بإمكانه الركوب ،ولم تعد اآلن تعرف
ال ــراك ــب الـشــرعــي مــن ال ــراك ــب ال ـم ــزور الــاشــرعــي،
وبالتالي ال يوجد شيء متعلق بالجذور والتراث،
يكفي فقط أن أعرف لغتي وأتمكن منها ،وليس من
الضروري أن أكــون قد قــرأت للمتنبي والبحتري
والشريف الرضي حتى أكون شاعرا.
وي ــرى الـمــاغــوط أن ــه ال أهـمـيــة فــي ال ـعــودة إلــى
ال ـمــاضــي ،طــالـمــا أن ــه ي ـقــدر فــي الـلـحـظــة الــراهـنــة
وأمامه مستقبل ،فلماذا العودة إلى
وأمامه
واقع ُّ
َ
الـمــاضــي وت ـمــثــل ت ـجــارب اآلخ ــري ــن وإيـحــاءاتـهــم
الـلـغــويــة أو الـشـعــريــة أو تــراثـهــم ،وبـيـنــه وبينهم
مئات من السنين؟ فالتجربة القديمة تختلف كليا
عــن التجربة الـمـعــاصــرة ،ومــا يشعر بــه اآلن وما
يعانيه وما يحيط به من أحداث لم يلبها الشاعر
القديم قطعا ،فالمتنبي لو كان موجودا اآلن في
هــذه اللحظة ويعاني مــن المشكلة الفلسطينية
ومن قضية التخلف ومن قضية اليمين واليسار
ومن قضية الفوضى التي نعيشها اآلن لما كتب
«أصخرة أنا مالي ال تحركني» ،فالماغوط يعيش
هذه األحــداث ،التجربة أو البيئة أو الوسط الذي
يعيش فيه الشاعر تفرض عليه أسلوب التعبير.
وع ـنــدمــا ي ـكــون فــي مــوقــف ح ــرج وف ــي ورط ــة مــا،
ويريد التخلص منها تتبدل كل طباعه من الهدوء
والصبر ويستحضر طبائع جديدة تناسب هذه
اللحظة ،وعصر يختلف كليا عن العصر الماضي
في عصر تجارب الناس فيه محدودة .كان هناك
زمن كي تبكي وتتذكر ،وزمــن كي توصل أفكارك
لآلخرين ،وال يوجد مشكلة أبدا .في الوقت الحاضر
ال يــوجــد وق ــت ،وال يــوجــد أي فــرصــة للتلكؤ أو
لشرود الشاعر القديم على ظهر بعير أو على باب
خليفة أو االعتكاف في صحراء ...ال يوجد إطالقا.
ن ـحــن اآلن ف ــي دوام ـ ــة كــال ـم ـكــان الـ ــذي وض ــع فيه
األســرى من قبل الرومان ،في الحلبة ،ثم يتركون
معهم في الحلبة وحــوشــا ،حيث على األسير أن
ي ـت ـجــاوز ه ــذا ال ــوح ــش .ووض ـع ــه ال يـشـبــه وضــع
المتفرجين عليه أو ذاك الموجود فــي الصحراء
يبقى يغني للصحراء حتى تصبح عظامه جزء ا

«جناح الكآبة»...
شائعة الرحباني
ً
تناقل البعض ما يوحي بأن هناك تعاونا
بـيــن ال ـمــاغــوط وال ـف ـنــان زي ــاد الــرحـبــانــي في
قصيدة جناح الكآبة ،التي كان من المفترض
أن تغنيها السيدة فيروز ولم يتم هذا العمل،
وكان مجرد خبر يتناقله بعض المقربين منه.
وتقول القصيدة:
مخذول أنا ال أهل وال حبيبة
أتسكع كالضباب المتالشي
كمدينة تحترق في الليل
ّ
منكبي الهزيلين
والحنين يلسع
كالرياح الجميلة ،والغبار األعمى
فالطريق طويلة
والغابة تبتعد كالرمح
مدي ذراعيك يا أمي
أي ـت ـه ــا ال ـع ـج ــوز ال ـب ـع ـي ــدة ذات الـقـمـيــص
الرمادي
دعيني ألمس حزامك المصدف
وأنشج بين الثديين العجوزين
أللمس طفولتي وكآبتي
الدمع يتساقط
وفؤادي يختنق كأجراس من الدم
فالطفولة تتبعني كالشبح
كالساقطة المحلولة الغدائر.
منها .وأهم من اللغة طرق استخدامها ،واألهم من
هذا كله هو اإلنسان والشاعر الذي استعمل هذه
اللغة ،ومن الممكن لشاعر عظيم بخمس مفردات
أن يصنع مــا يعجز عــن صناعته شــاعــر محدود
اإلمكانيات والموهبة بشاحنة مليئة بالحروف
والـنـظــريــات ،والـمـهــم هــو الـشــاعــر ال ــذي يستعمل
هذه اللغة.
يتحدث الماغوط خالل حــواره عن دور النشر
ووسائل اإلعــام ،التي تلعب في رأيــه دورا كبيرا
في الترويج للغث والرخيص ،وفي التعتيم على
األصيل والمبدع ،وهي أكبر من طاقته وأكبر من
قدرته على فرز الناس :فالن ال يقرأ وفالن ال يكتب،
أو :أنت اكتب نثرا وأنت اكتب قصيدة تفعيلة ،وهي
شيء أبعد من طاقة األفراد القراء أو الكتاب ،لكن
من الممكن بكل حركة جديدة ،إن كان شعرية أو
سياسية أو اقتصادية حتى ،أصيلة أو إبداعية،
أن يتكون على ضفافها نوع من أنــواع الطفيلية.
ً
تجد النهر صافيا ومن أحلى ما يكون ،لكن يوجد
على ضفافه ما هب ودب من األشــواك ،وبالنسبة
لقصيدة النثر ليست تنكرا لقضية التراث ،بل هي
طفولة التراث .التراث العربي جاء في لحظة من
اللحظات ،فجأة دبــت الشيخوخة فيه؛ فقصيدة
الـنـثــر ه ــي طـفــولــة وه ــي رب ـيــع وخ ــري ــف لـلـتــراث،
بدليل أن قصيدة النثر األصيلة تصل إلى الناس
وبسهولة ودخلت حتى بقلوب الكتاب التقليديين
والـشـعــراء التقليديين جــدا ،بــل لقد وج ــدوا فيها
شـبــاب الـمــاضــي أو طفولة الـمــاضــي .وهــو يؤكد
أن المنصفين لـيــس لــد يـهــم س ــوى قضية الشعر
ومـسـتـقـبــل ال ـش ـعــر ،مـسـتـقـبــل ال ــوط ــن ومستقبل
القارئ ،أما إذا كان أحدهم موتورا أو فاشال شعريا،
قال :هذه القصيدة النثرية ضد التراث .لكن ما هي
البراهين على ذلك؟!
رحــل الشاعر الـبــدوي الـبــائــس ،ال ــذي سكن كل
إن ـســان عــربــي مـتــألــم وح ــزي ــن .رب ـمــا أضـحـكــه في
مــواقــف ،وربـمــا أبـكــاه فــي أخ ــرى ،لكنه كــان دائما
محور شعره ومسرحياته وقلمه ،الذي لم ينحرف
عــن أوجــاعــه ،ليترك الماغوط إرثــا كبيرا ألجيال
متالحقة ،ورمزا عربيا كبيرا في األدب والشعر.

الماغوط في إحدى المناسبات
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«والد أم كلثوم» ...أهم أدواره
على الشاشة الصغيرة
انطلقت نجومية الفنان حسن حسني في التسعينيات ،وحقق التمثيل في زمن الفن الجميل ،وحصد جوائز أفضل ممثل ،رغم
ً
رحلة "الجوكر"
مزيدا من االنتشار غير المسبوق مع أجيال من المخرجين،
ابتعاده عن أدوار البطولة المطلقة ،وتوالت ً
منهم صالح أبوسيف وهنري بركات وعاطف الطيبّ ،
وتقمص في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية ،حاصدا في كل
ً
محطة فنية حب الجمهور له وألدائه المتفرد.
عشرات األدوار في زمن قياسي ،وأصبح امتدادا لعمالقة
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

«أرابيسك»
مواجهة درامية
بين «الرسام»
وصالح السعدني

تــراكـمــت أعـمــال ًحسن حسني خــال أكـثــر مــن 55
ً
عاما ،وصارت مكتبة تضم مئات الشرائط السينمائية
والدرامية والمسرحية ،وتحمل بصمته المتفردة في
تقمص شخصيات مختلفة ،وكــان من الطبيعي أن
يتم تتويج تلك المسيرة البالغة الثراء لهذا الفنان
المتميز بحصوله على بعض مظاهر التكريم ،وعلى
عدد كبير من الجوائز واألوسمة وشهادات التقدير
ٍ
المحلية والدولية.
واتـسـعــت دائ ــرة انـتـشــار "ال ـجــوكــر" عـبــر الشاشة
ً
ً
ال ـص ـغ ـيــرة ،وض ـم ــت عـ ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن الـمـسـلـســات
الدرامية ،منها "سباق الثعالب" عام  ،1981وأسند إليه
المخرج حسام الدين مصطفى دور "عبدالسالم رئيس
تحرير إحدى الصحف" أمام محسن سرحان وصفاء
أبــوالـسـعــود وإبــراهـيــم خــان ومحمد خـيــري ،ودارت
قصته في أجواء بوليسية حول شركة سياحية وهمية
تديرها عصابة خطيرة ،وتقوم "راوي ــة" الصحافية
بتتبع أخبار العصابة من أجل كشفها أمام الرأي العام،
وتتصاعد األحداث.
وشارك في عام  1985من خالل مسلسل "الزنكلوني"
تأليف إبراهيم محمد علي ،وإخراج فايز حجاب ،وظهر
في عدة حلقات أمام نجم الكوميديا محمد رضا وآثار
الحكيم وحسين الشربيني ،وتدور أحداث المسلسل
في حلقات متصلة منفصلة ،حول قصص مختلفة،
وفي كل حلقة يقترف "الزنكلوني" العديد من األخطاء،
ً
ولكن ضميره يالزمه ويؤنبه دائما على كل خطأ.
ً
ً
ً
وفــي العام التالي ،حقق نجاحا جماهيرا كبيرا
حين ظهر كضيف شرف في مسلسل "غوايش" ،تأليف
محمد جالل عبدالقوي وإخراج محمد شاكر ،وبطولة
فاروق الفيشاوي وصفاء أبوالسعود ونبيل الحلفاوي،
وأحمد بدير وزوزو نبيل ومحمد توفيق ،وتحكي
قصته عن فتاة تساعد والدها البائع المتجول ،وتتنقل
معه بين القرى ،وتصادفهما الكثير من المتاعب في
ترحالهما اليومي.

بوابة الحلواني

«الجنايني»
يدخل في مباراة
تمثيلية مع بطل
فيلم «رد قلبي»

وتتابعت أعمال "الجوكر" خالل عقد التسعينيات،
ً
وق ـ ّـدم ع ــددا مــن أهــم أدواره على الشاشة الصغيرة،
منها مسلسل "بــوابــة الحلواني"  ،1992الــذي دارت
أحداثه في حقبة تاريخية أثناء فترة حكم الخديوي
إسماعيل وحفر قناة السويس ،ويحكي عن مجموعة
من العائالت من بينها عائلة الكاشف ،وقــام حسن
حسني بتجسيد شخصية "شريف الكاشف" الذي يقع
في غرام مطربة ،لكنها ترفض الزواج منه ،ويتعرض
لصدمة نفسية كبيرة.
المسلسل ضم مجموعة كبيرة من الفنانين مثل
عبدالله غيث ،وخالد النبوي ،وسميرة عبدالعزيز،
وليلى طــاهــر ،وصــاح قابيل ،وسـعــاد نصر ،وعلي
الـ ـحـ ـج ــار ،وس ـم ـي ــة األل ـ ـفـ ــي ،وم ـ ــن ت ــأل ـي ــف مـحـفــوظ
عبدالرحمن ،وإخراج إبرهيم الصحن ،ويعد من أهم
األعمال الدرامية خالل حقبة التسعينيات.
وم ــن ذل ــك الـنـجــاح إل ــى ن ـجــاح آخ ــر ،حـيــث شــارك
حسني عام  1993في المسلسل التلفزيوني الشهير
"المال والبنون" ،وتقمص شخصية "الصول شرابي"
ً
الذي ينتمي للحارة الشعبية ،ويحمل أحالما يتمني
تـحـقـيـقـهــا ،أهـمـهــا أن يـصـبــح اب ـنــه ضــابــط شــرطــة،
والمسلسل بطولة عبدالله غيث ،ويوسف شعبان،
وأحمد عبدالعزيز ،وشريف منير ،وعبلة كامل ،وزيزي
البدراوي ووحيد سيف ،وسيد زيان ،وتأليف محمد
جالل عبدالقوي ،وإخراج مجدي أبوعميرة.
ّ
وجسد شخصية
كذلك لعب دور "الرسام وفائي"
مليئة بالحزن والشجن ،وهو رجل قعيد تقوم ابنته
الصغرى برعايته ورعاية ابنة أختها الصغيرة بعد
وفاة األم ،وقدمها من خالل مسلسل "أرابيسك" في عام

 ،1994بطولة صالح السعدني ،وهدى سلطان ،وكرم
مطاوع ،وهالة صدقي ،وسهير المرشدي ،وتأليف
أسامة أنور عكاشة ،وإخراج جمال عبدالحميد.
ودارت ق ـص ــة "أراب ـ ـي ـ ـسـ ــك" ح ـ ــول م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ت ـس ـكــن ف ــي ح ــي ش ـع ـبــي ب ــال ـق ــاه ــرة،
وتربطهم عالقة وطيدة بالشاب "حسن" الذي يمتلك
ورشة لصناعة فن األرابيسك في حي شعبي ،يتميز
بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب اآلخرين في
مشكالتهم وأزماتهم ،ما يعرضه ألزمات متكررة ،حتى
يواجه أصعب اختبار في حياته المهنية.

على باب الوزير
ولعب "الجوكر" دور الموظف البسيط في مسلسل
"على بــاب الــوزيــر"  ،1995تأليف سمير عبدالعظيم
وإخــراج أحمد صقر وبطولة شريف منير وشيرين
س ـيــف ال ـن ـصــر ووح ـي ــد س ـيــف ووائ ـ ــل ن ــور وســامــي
م ـ ـغ ـ ــاوري .وتـ ـ ـ ــدور ق ـص ــة ال ـم ـس ـل ـســل ح ـ ــول "ك ـم ــال
عبدالصمد" الطالب في كلية الطب ،الذي يعمل والده
ً
موظفا في مصلحة الضرائب ويحب زميلته الثرية
"ن ــورا" بنت الجزار "حــاوة العنتبلي" ،الــذي يرفض
بشدة ارتباطهما ،ويلفق لوالده جريمة رشوة يدخل
بسببها السجن.
وانضم هذا المسلسل إلى قائمة األعمال المأخوذة
عن أفالم سينمائية ،وأراد المؤلف سمير عبدالعظيم
أن يستثمر نجاح فيلم "على باب الوزير" (إنتاج )1982
للمخرج محمد عبدالعزيز ،وبطولة النجم عادل إمام
ويسرا وسعيد صالح ،ولكن النسخة الدرامية وضعت
ّ
صناعها في اختبار صعب ،ومقارنتهم بأبطال الفيلم،
وتألق حسن حسني في تجسيد شخصية الموظف
البسيط ،من دون أن يتأثر بأداء الفنان توفيق الدقن،
وكالهما أدى الدور ببراعة ،وأضفى على الشخصية
بصمته المتفردة في األداء.
ً
وقي عام  ،1996حجز "الجوكر" لنفسه مقعدا في
مسلسل "أبــوالـعــا  "90الـجــزء الـثــانــي مــن "أبــوالـعــا
البشري" ،للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج محمد
فاضل ،وقــام بــدور "ياسين أبــو سمانة" أمــام الفنان
محمود مرسي وكريمة مختار وسوسن بدر ومحمود
الجندي ومدحت صالح ،ويدور المسلسل عن شخص
ريفي شديد المثالية بالفطرة ،ويتعرف إلى "األستاذ
فهلوة" خبير فــي النصب واالحـتـيــال ويعيش معه
أبوالعال الكثير من المغامرات على طريقة الشخصية
الشهيرة "دون كيخوتي" للكاتب اإلسباني ثربانتس.
وللمرة الثانية يلتقي حسن حسني مع المخرج
ج ـمــال عـبــدالـحـمـيــد وال ـف ـنــان ص ــاح الـسـعــدنــي في
مسلسل "حلم الجنوبي" ،ولكن في ثوب وشخصية
مختلفين ،لـعــب فـيــه دور "ع ـمــران ال ـجــارحــي" ،رجــل
صعيدي فقير تقع فــي يــده بالمصادفة قطع أثرية
ويصبح من أغنياء المدينة من التجارة في اآلثــار،
ويمثل السعدني على الجانب اآلخر مدرس التاريخ
ال ــذي ي ـحــاول الـحـفــاظ عـلــى ت ــراث ب ـلــده فـيــدخــل في
صــراع مــع الـجــارحــي .والمسلسل مــن تأليف محمد
صفاء عامر ،وشارك في بطولته معالي زايد ومحمود
الجندي وعبدالله فرغلي وأبوبكر عزت وسناء شافع
ً
ً
وسيمون وطلعت زكريا .وحقق نجاحا كبيرا حين
ُعرض على الشاشة الصغيرة في يناير .1997

حواء واللص
ولـلـمــرة األول ــى يجسد حسني شخصية "الـجــد"
من خالل مسلسل "اللص الــذي أحبه" تأليف رؤوف
حلمي وإخ ــراج أحـمــد صقر وبطولة شيرين سيف
النصر وشريف منير ورجاء الجداوي وياسر جالل
وهــانــي رم ــزي وعــايــدة كــامــل وف ــؤاد خليل ،وتحكي

مشهد من مسلسل "أم كلثوم"

ّ
تقمص دور الجد
للمرة األولى من
أجل «ترويض
النمرة»

«القشاش»
يرتحل مع صفاء
أبوالسعود إلى
«سباق الثعالب»

قصة "الجد إبراهيم األسيوطي" مع حفيدته المدللة
"رشــا" ومعاناته من سوء تصرفاتها ،فيقرر االتفاق
مع الشاب "أكمل" الــذي يعمل كبير المهندسين في
شركته ،ويـحــاوالن تغيير سلوكها ،وتحدث الكثير
من المفارقات الكوميدية بينهما.
وهــذا العمل يحمل أصـ ً
ـداء من فيلم "آه من حــواء"
للمخرج فطين عـبــدالــوهــاب وبـطــولــة رش ــدي أباظة
ولبني عبدالعزيز وحسين ري ــاض ،والـمــأخــوذ عن
مسرحية "ترويض النمرة" للكاتب اإلنكليزي ويليام
شكسبير ،وهناك العديد من األعمال المقتبسة عن
هذا النص ،منها فيلم "استاكوزا" للمخرجة إيناس
الدغيدي ،وبطولة أحمد زكي ورغدة وحسين اإلمام.
وال ينتهي عام  ،1997من دون أن يشارك الممثل
"القشاش" في مسلسل "جمهورية زفتي" للكاتب يسري
الجندي والمخرج إسماعيل عبدالحافظ ،وتقمص
حـســن حـسـنــي دور "حـشـمــت بــاشــا" أم ــام صــابــريــن
وم ـمــدوح عبدالعليم وعـبــدالــرحـمــن أب ــوزه ــرة ،ودار
ً
ً
المسلسل حول مدينة صغيرة تشغل حيزا جغرافيا
ُ
ً
صغيرا في إحــدى محافظات مصر ،تسمى ِ"زفتى"
هذه المدينة وفي أعقاب ثورة  1919أعلنت استقاللها
بعد معاناة أهــل البلدة من ظلم وبطش الباشاوات
ٌ
واإلنكليز واإلقطاع ُ
قطاع
والسخرة التي يتعرض لها
كبير من سكانها.
ولعبت المصادفة دورهــا ،ليجسد حسن حسني
شخصيتين ،سبق أن جسدهما الفنان حسين رياض،
األولى شخصية "الجد" في مسلسل "اللص الذي أحبه"
والثانية في مسلسل "رد قلبي" عام  1998المأخوذ عن
قصة للكاتب يوسف السباعي وإخراج أحمد توفيق،
ولعب شخصية "الريس عبدالواحد" وهو رجل بسيط
يعمل جنايني في قصر الباشا ،والعمل يحكي عن
الفترة التي سبقت قيام ثورة يوليو عام  ،1952وقام
رياض بتجسيد هذه الشخصية في الفيلم المأخوذ
عن ذات القصة ويحمل االسم ذاته ،وأخرجه عزالدين
ذوالفقار عام .1957
وارتبط مسلسل "رد قلبي" بذكريات مر عليها أكثر
من نصف قرن ،عندما شارك حسن حسني في فرقة
المسرح المدرسي ،وأثنى عليه الفنان حسين رياض،
وتنبأ له بمستقبل واعد في التمثيل ،وبعد تلك األعوام
رشحه المخرج أحمد توفيق ،ليقوم بدور "الجنايني"
واستطاع أن يتقمص الدور برؤية محتلفة من دون
أصداء من أداء رياض في النسخة السينمائية.
وفي العام ذاته ،شارك في مسلسل "قط وفار" ،تأليف
لينين الرملي وإخــراج رائد لبيب ،وبطولة ياسمين
عبدالعزيز وأحمد راتب وممدوح وافي ويوسف داوود،

وت ــدور القصة الكوميدية حــول شخصين أحدهما
شرير واﻵخر طيب ،ويتتبعان بعضهما البعض مثل
"القط والفأر" في مواقف طريفة.
وتابع حسني أدواره الكوميدية في مسلسل "يوم
عسل ويوم بصل" عام  ،1999تأليف فيصل ندا وإخراج
محمد عبدالعزيز ،وبطولة شريف منير وشويكار
وح ـنــان شــوقــي وحـســن مصطفى وعـبــدالـلــه فرغلي
وف ــام ب ــدور "ب ـيــومــي" ،وت ــدور أح ــداث المسلسل في
إطار كوميدي حول صديقين يتزوجان من شقيقتين
وبعد فترة طويلة من الزواج يشعران بالملل ،فيفكر
الصديقان في تغيير نمط حياتهما األسرية لكسر
حدة الملل بعد زواج روتيني استمر سبع سنوات.

كوكب الشرق
وكان حسني حسني على موعد مع دور استثنائي
ف ــي ع ـ ــام  ،1999ح ـي ــن ج ـ ّـس ــد ش ـخ ـص ـيــة "إب ــراه ـي ــم
البلتاجي" في مسلسل "أم كلثوم" الذي يحاكي السيرة
الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ،ولعب فيه حسني
شخصية والدها المنشد في الموالد وصاحب الصوت
األصـيــل الــذي أورث ــه البنته ،وكــان إحــدى المحطات
المهمة والدافعة في نجاحها األول.
ً
ً
والق ــى المسلسل نجاحا كـبـيــرا ،ولعبت دور "أم
كلثوم" الفنانة صابرين ،وشــارك في البطولة كمال
أبورية ،وأحمد راتب ،وسميرة عبدالعزيز ،ورشوان
توفيق ،وعبدالعزيز مخيون ،ورياض الخولي ،ويعد
من أهم أعمال الكاتب محفوظ عبدالرحمن والمخرجة
إنعام محمد علي ،وال يــزال يحظى بنسبة مشاهدة
عالية عبر القنوات الفضائية واإلنترنت.

آن األوان
ومن أم كلثوم إلى وردة ،حيث شارك حسني حسن
الفنانة الجزائرية في آخر أعمالها الفنية ،من خالل
مسلسل "آن اآلوان" عام  ،2006وهو العمل الذي حقق
ً
ً
نجاحا كبيرا ،ودرات أحداثه حول مطربة مشهورة لها
معجبون يفتقدونها بعد اعتزالها الغناء حين شعرت
ً
أنها بلغت القمة وأن المناخ بدأ يتغير فأنشأت معهدا
ً
خاصا لتعليم الغناء الكتشاف المواهب الحقيقية
والمشاركة فــي االرتـقــاء بمستوى األغنية العربية،
وهناك العديد من الصور التي تجمع وردة بـ"الجوكر"
أثناء كواليس التصوير.

فاتن حمامة تستعين
به لتهدئة أحمد رمزي

مع هاني رمزي في أحد األعمال الفنية

مع يسرا وعادل إمام في مشهد سينمائي

مع وردة في مسلسل «آن األوان»

حفلت مسيرة الفنان حسن حسني
ب ــال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــواق ــف ال ـط ــري ـف ــة بـيــن
كواليس أعماله الفنية ،وارتـبــط بأجيال
من النجوم منذ الستينيات وحتى رحيله،
ومن بين هؤالء سيدة الشاشة العربية فاتن
حمامة ،وظهر معها فــي بداياته عــام 1963
من خالل فيلمي "ال وقت للحب"  1963للمخرج
صالح أبوسيف و"الباب المفتوح" إخراج هنري
بركات وتجدد اللقاء معها عام  2000في مسلسل
"وجه القمر" للمخرج عادل األعصر.
وش ــارك حسني فــي ه ــذا المسلسل ،بـعــد سبع
سـنــوات مــن فــوزه بجائزة أحسن ممثل بمهرجان
القاهرة السينمائي الدولي عام  ،1993وحينها شعر
بــالـسـعــادة ألن تـلــك الـجــائــزة كــانــت تحمل اس ــم فاتن
حمامة ،تلك الفنانة التي عاصرها في أوج تألقها
الفني ،واتسمت بالتواضع الشديد ،وتتعامل مع
فريق العمل بمحبة بالغة من دون استثناء.
وتعرض حسني لموقف في كواليس "وجه
ً
الـقـمــر" وك ــان الـفـنــان أح ـمــد رم ــزى عصبيا
ً
ً
ً
جــدا ،وأحيانا يغادر االستوديو غاضبا،
فكانت سيدة الشاشة تتساء ل" :حسن
حسني فين؟" ألنها تثق أنه سيقنعه
بأن يعود للتصوير ،وذات يوم كان
ً
حسني نائما في غرفته ،وطلبت
ً
أن يوقظوه سريعا ،وأن يذهب
إل ــى رم ــزي لـيـهــدئــه ،وبالفعل
نـجــح فــي مهمته واسـتــأنــف
ال ـن ـجــم ال ـغــاضــب تـصــويــر
المسلسل.

أثناء حصوله على جائزة فاتن حمامة

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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انتصار جيش النعمان على الروم وحصار القسطنطينية

١٥

)(٣٠ - ١٦

الزاهد المتعبد يقتل شركان ومجموعة من الفرسان وهم نيام
القاهرة  -ةديرجلا•

تواصل شهرزاد في هذه الحلقة ،حديث الحرب بين جيش المسلمين والروم ،بعد اصطفاف الجيشين للمواجهة ،وتسرد
تفاصيل المبارزة التي طلبها الملك أفريدون من شركان ،وفي يوم المبارزة يصاب شركان في صدره ،بعد خداع أفريدون له،
ويعود ليتلقى العالج ،وفي الليل تحتال ذات الدواهي للدخول عليه وهي مازالت في زي العابد ،وتجده نائما وحيدا فتذبحه
بخنجر أخفته بين طيات مالبسها وتهرب ،وبعد علم أخيه ضوء المكان ينتقم من ملك القسطنطينية ويفصل رأسه عن جسده،
ويكتب لجيش المسلمين النصر.

المسلمون
رجعوا إلى باب
القسطنطينية
والجيش ينتظر
وعد السلطان
بفتح المدينة

قــالــت ش ـهــرزاد :بعد اصـطـفــاف الجيشين ،أقبل
شــركــان على أخـيــه ضــوء الـمـكــان ،وق ــال لــه :يــا ملك
الــزمــان ال شــك أنـهــم يــريــدون الـمـبــارزة وه ــذا غاية
مرادنا ،ولكن أحب أن أقــدم من العسكر من له عزم
ثابت ،فقال السلطان :مــاذا تريد يا صاحب الــرأي
السديد? فقال شركان :أريد أن أكون في قلب عسكر
الكفار ،وأن يكون الوزير دندان في الميسرة ،وأنت
فــي الـمـيـمـنــة ،واألم ـي ــر ب ـهــرام فــي ال ـج ـنــاح األي ـمــن،
واألمير رستم في الجناح األيسر ،وأنت أيها الملك
العظيم تكون تحت األعالم والرايات ألنك عمادنا.

رسول أفريدون
فبينما هم كذلك وإذا بفارس قد ظهر من عسكر
ً
ال ــروم ،فلما قــرب رأوه راكـبــا على بغلة قـطــوف تفر
بصاحبها مــن وقــع السيوف وبردعتها مــن أبيض
الحرير ،ولم يزل يسرع بها وينهض حتى قرب من
عسكر المسلمين ،وقــال :إني رسول إليكم أجمعين،
وما على الرسول إال البالغ ،فأعطوني األمان واإلقالة
حتى أبلغكم الرسالة.
فقال له شركان :لك األمــان فال تخش حرب سيف
وال طعن سـنــان ،فعند ذلــك ترجل الشيخ بين يدي
السلطان وخضع له خضوع راجــي اإلحـســان ،فقال
له المسلمون :ما معك من األخبار? فقال :إني رسول
من عند الملك أفريدون ،فإني نصحته وبينت له أن
الـصــواب حقن الــدمــاء واالقـتـصــار على فارسين في
الهيجاء ،فأجابني إلى ذلك وهو يقول لكم :إني فديت
عسكري بروحي ،فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي
عسكره بروحه ،فإن قتلني فال يبقى لعسكر الكفار
ثبات ،وإن قتله فال يبقى لعسكر المسلمين ثبات.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

يوم المبارزة

الحرباء تحذر
قائد الروم
من قوة جيش
المسلمين

و ف ــي الليلة ا لـثــا نـيــة والسبعين بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،لما سمع
شركان هذا الكالم قال :يا راهب إنا أجبناه إلى ذلك،
فإن هذا هو اإلنصاف فال يكون منه خالف ،وها أنا
أبرز إليه وأحمل عليه ،فإني فارس المسلمين غير
المفر ،فارجع إليه أيها الراهب ،وقل له إن المبارزة
فــي غــد ،ألنـنــا أتينا مــن سفرنا على تعب فــي هذا
اليوم وبعد الراحة ال عتب وال لــوم ،فرجع الراهب
وهو مسرور حتى وصل إلى الملك أفريدون وملك
الروم وأخبرهما ،ففرح الملك أفريدون وملك الروم
غــايــة الـفــرح وزال الـهــم وال ـتــرح ،وقــال فــي نفسه :ال
شك أن شركان هذا هو أضربهم بالسيف وأطعنهم
بــالـسـنــان ،ف ــإذا قـتـلـتــه ان ـك ـســرت هـمـتـهــم وضعفت
قوتهم ،وقد كانت ذات الدواهي كاتبت الملك أفريدون
بــذلــك ،وقــالــت لــه :إن شــركــان هــو ف ــارس الشجعان
وشـجــاع الـفــرســان ،وح ــذرت أفــريــدون مــن شــركــان،
ً
ً
وكان أفريدون فارسا عظيما ،ألنه كان يقاتل بأنواع
القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود
الحديد ،وال يخشى من البأس الشديد.

المبارزة القاتلة

أفريدون يخدع
شركان في
المعركة ويسدد
حربته إلى
صدره

فلما سمع قــول الــراهــب مــن أن شــركــان أجــاب إلى
المبارزة ،كاد يطير من شدة الفرح ،ألنه واثق بنفسه،
ويعلم أنه ال طاقة ألحد به ،ثم بات الكفار تلك الليلة في
فرح وسرور ،فلما كان الصباح أقبلت الفوارس بسمر
الرماح وبيض الصفاح ،وإذا هم بفارس قد بــرز في
الميدان وهو راكب على جواد من الخيل الجياد ،معد
للحرب والجالد ،وأن الفارس كشف عن وجهه ،وقال:
من عرفني فقد اكتفاني ،ومن لم يعرفني فسوف يراني،
أنــا أفــريــدون المغمور ببركة شواهي ذات الــدواهــي،
فما تم كالمه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين
ً
شركان ،وهو راكب على جواد أشقر يساوي ألفا من
الذهب األحمر ،وعليه عدة مزركشة بالدرر والجوهر،
وهو متقلد بسيف هندي مجوهر يقد الرقاب ويهون
األمور الصعاب.
ثــم س ــاق ج ــواده بـيــن الصفين وال ـفــرســان تنظره
بالعين ،ثم نــادى أفــريــدون ،وقــال له :ويلك يا ملعون
أتظنني كمن القيت من الفرسان وال يثبت معك في
حومة الميدان ،ثم حمل كل منهما على صاحبه فصار
االثنان كأنهما جبالن يصطدمان أو بحران يلتطمان،
ثم تقاربا وتباعدا ،وصاح الملك أفريدون على شركان،
وق ــال :مــا أنــت إال فــارس كــرار وبطل مـغــوار ،غير أنك
غــدار وطبعك مــا هــو طبع األخـيــار ،ألنــي أرى فعالك
غير حميدة وقتالك قتال الصناديد ،وقومك ينسبونك
إلى العبيد ،وها هم أخرجوا لك غير جــوادك ،وتعود
إلى القتال وإني حق ديني قد أعياني قتالك وأتعبني
ضربك ،فإن كنت تريد قتالي في هذه الليلة فال تغير
ً
شيئا مــن عــدتــك وال جــودتــك ،حتى يظهر الفرسان
كرمك وقتالك.

خداع شركان
فـلـمــا سـمــع شــركــان ه ــذا ال ـكــام اغ ـتــاظ مــن قــول
أصحابه في حقه ،حيث
ي ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــونـ ــه إلـ ـ ــى
العبيد،

فالتفت إليهم شركان وأراد أن يسير إليهم ويأمرهم
ً
أن ال يغيروا له جــوادا وال عدة ،وإذا بأفريدون هز
حربته وأرسلها إلى شركان ،فالتفت وراءه فلم يجد
ً
أحدا فعلم أنها حيلة من الملعون ،فرد وجهه بسرعة
وإذا بالحربة قد أدركـتــه ،فمال عنها حتى ساوى
برأسه قربوس سرجه ،فجرت الحربة على صدره،
وكــان شركان عالي الصدر فكشطت الحربة جلدة
صدره ،فصاح صيحة واحدة وغاب عن الدنيا ،ففرح
الملعون أفريدون بذلك وعــرف أنه قد قتل ،فصاح
على الكفار ونــادى بالفرح ،فهاجت أهل الطغيان،
ً
وبكت أهل اإليمان ،فلما رأى ضوء المكان أخاه مائال
على الـجــواد حتى كــاد يقع ،أرســل نحوه الفرسان
فتسابقت إليه األبطال وأتوا به إليه ،وحملت الكفار
على المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفان
وع ـمــل الـيـمــانــي ،وك ــان أس ـبــق ال ـنــاس إل ــى شــركــان
الوزير دندان .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن
الكالم المباح.

إصابة شركان
وف ــي الـلـيـلــة الـثــالـثــة والـسـبـعـيــن بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،ان الملك
ضوء المكان لما رأى اللعين قد ضرب أخاه شركان
بالحربة ظن أنه مات ،فأرسل إليه الفرسان ،وكان
أسبق الناس إليه الوزير دندان ،وأمير الترك بهرام،
وأمير الديلم فلحقوه ،وقد مال عن جواده فأسندوه
ورجـعــوا به إلــى أخيه ضــوء المكان ،ثم عــادوا إلى
الحرب والطعان ،واشتد النزال ،وتقصفت النصال،
وبطل القيل والقال ،فال يرى إال دم سائل وعنق مائل،
ولم يزل السيف يعمل في األعناق ،واشتد الشقاق
إلى أن أقبل الليل وكلت الطائفتان عن القتال فنادوا
باالنفصال ،ورجعت كل طائفة إلى خيامها ،وتوجه
جميع الكفار إلى ملكهم أفريدون ،وهنأه القسوس
والرهبان بظفره بشركان ،ثم إن الملك أفريدون دخل
القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته.

مشورة
فقال أفريدون :في غد يكون االنفصال إذا خرجت
إلى النزال وطلبت ضوء المكان وقتلته ،فإنهم يولون
األدبــار ويركنون إلــى الـفــرار ،أمــا ضــوء المكان لما
رجع إلى الخيام فلم يكن له شغل إال بأخيه ،فلما
دخل عليه وجده في أسوأ األحــوال وأشد األهــوال،
فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة ،فلما
دخلوا عليه اقتضى رأيهم إحضار الحكماء لعالج
شركان وعند إلى الصباح ،فعند ذلك استفاق شركان
وف ـتــح عينيه وأدار لـســانــه فــي فـمــه وتـكـلــم ،ففرح
السلطان ضــوء المكان وق ــال :قــد حصلت لــه بركة
الزاهد ،فقال شركان :الحمد لله على العافية فإنني
بخير في هذه الساعة ،وقد عمل علي هذا الملعون
حيلة ،ولوال أني زغت أسرع من البرق لكانت الحربة
نفذت في صدري ،فالحمد لله الذي نجاني ،وكيف
حال المسلمين ،فقال ضوء المكان :هم في بكاء من
أجلك ،فقال :إني بخير وعافية ،وأين الزاهد وهو عند
رأسه قاعد ،فقال له :عند رأسك ،فقام إليه ّ
وقبل يديه.
فقال الزاهد :يا ولدي عليك بجميل الصبر يعظم الله
لك األجر ،فإن األجر على قدر المشقة ،فقال لشركان:
ادع لي ،فدعا له.

ذات الدواهي
تنتهز الفرصة
لألخذ بثأرها
من النعمان
وأوالده

موت أفريدون
ثم حمل كل منهما على صاحبه ،واحترس من
مضاربه وأظهر ما في بطنه من عجائبه ،وأخذا في
الكر والفر حتى ضاقت الصدر وقل الصبر للمقدور،
وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية
أف ــري ــدون وض ــرب ــه ضــربــة أط ــاح بـهــا رأس ــه وقـطــع
ً
أنفاسه ،فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا
عليه وتوجهوا بكليتهم إليه ،فقابلهم في حومة
الميدان واستمر الضرب والطعان حتى سال الدم
بالجريان ،و ضــج المسلمون بالتكبير والتهليل،
ً
ً
وق ــات ـل ــوا ق ـت ــاال ش ــدي ــدا ،وأن ـ ــزل ال ـل ــه ال ـن ـصــر على
المؤمنين ،والخزي على الكافرين ،وصــاح الوزير
دن ــدان :خــذوا بثأر الملك عمر النعمان وثــأر ولــده
شركان ،وكان بجانبه أكثر من عشرين ألف فارس
فحملوا معه حملة واحدة ،فلم يجد الكفار ألنفسهم
غير الفرار وتولي األدبار ،وعمل فيهم
ال ـصــارم الـبـتــار فقتل منهم نحو
خمسين ألــف فــارس وأســروا
ما يزيد على ذلك ،وقتل عند
دخول الباب خلق كثير من

حزن ذات الدواهي
وف ــي الليلة الــرابـعــة والـسـبـعـيــن بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد ،أن شركان
قــال ألخيه ضــوء المكان فاحك لي يا أخــي ما وقع
لــك فحكى لــه جميع مــا وقــع لــه مــع الملك الملعون
أفريدون وأخبره أنه قتله وراح إلى لعنة الله ،فأثنى
عـلـيــه وش ـكــر مـسـعــاه ،فـلـمــا سـمـعــت ذات الــدواهــي
وهــي في صفة الزاهد بقتل أفــريــدون انقلب لونها
إلى االصـفــرار ،وتغرغرت عيناها بالدموع الغزار،
ولكنها أخفت ذلك وأظهرت للمسلمين أنها فرحت
وأنها تبكي من شدة الفرح.

وفاة شركان

انتقام ضوء المكان
فـلـمــا أص ـبــح ال ـص ـبــاح وبـ ــان ال ـف ـجــر والح ،بــرز
الـمـسـلـمــون إل ــى م ـيــدان ال ـح ــرب ،أراد الـمـلــك ضــوء
المكان وأفريدون أن يحمال على بعضهما ،وخشى
المسلمون على ضــوء المكان وقــالــوا :نحن فــداك،
فقال لهم :وحق البيت الحرام وزمزم والمقام ال أقعد
عن الخروج ،فلما صار في الميدان لعب بالسيف
والـسـنــان حتى أذهــل الـفــرســان ،وتعجب الفريقان
وح ـمــل ف ــي الـمـيـمـنــة فـقـتــل مـنـهــا بـطــريـقـيــن ،وفــي
الميسرة فقتل منها بطريقين ،و ن ــادى فــي وسط
ال ـم ـيــدان :أي ــن أف ــري ــدون حـتــى أذي ـقــه ع ــذاب الـهــوان
فــأراد الملعون أن يولي وهو مغبون ،فأقسم عليه
ضوء المكان أال يبرح من الميدان ،وقال له :يا ملك
باألمس كان قتال أخي واليوم قتالي ،وأنا بشجاعتك
ال أبالي ،ثم خرج وبيده صارم وتحته حصان كأنه
عنتر في حومة الميدان ،وذلك الحصان أدهم مغاير.

شدة الزحام ،ثم أغلقوا الباب وطلعوا فوق األسوار
وخــافــوا خــوف الـعــذاب ،وعــادت طوائف المسلمين
مؤيدين منصورين ،وأت ــوا خيامهم ،ودخــل ضوء
المكان على أخيه فوجده في أســر األحــوال فسجد
وشكر الكريم المتعال ثم أقبل عليه وهنأه بالسالمة.
فقال شركان :إننا كلنا في بركة هذا الزاهد األواب،
ً
ما انتصرنا إال بدعائه المستجاب ،فإنه لم يزل قاعدا
يدعو للمسلمين بالنصر .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

ضوء المكان
يهجم على ملك
القسطنطينية
ويفصل رأسه
عن جسده

ثم إن الوزير دندان والملك ضوء المكان والحاجب
استمروا جالسين عند الملك شركان حتى عملوا له
اللزق وأعطوه الدواء ،فتوجهت إليه العافية وفرحوا
ً
ً
بذلك فــرحــا شــديــدا ،وأعلموا بــه العساكر فتباشر
الـمـسـلـمــون ،وق ــال ــوا ف ــي غ ــد يــركــب مـعـنــا ويـبــاشــر
الحصار ،ثم إن شركان قال لهم :إنكم قاتلتم اليوم
وتعبتم من القتال فينبغي أن تتوجهوا إلى أماكنكم
لتناموا وال تسهروا فأجابوه إلى ذلك ،وتوجه كل
منهم إلى سرادقه ،وما بقي عند شركان سوى قليل
مــن الغلمان والـعـجــوز ذات الــدواهــي ،ثــم اضطجع
لينام وكــذلــك الغلمان ،أمــا العجوز ذات الــدواهــي،
فإنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها في الخيمة،
ً
نـظــرت إلــى شــركــان فــوجــدتــه مستغرقا فــي الـنــوم،
فوثبت على قدميها كأنها دبة معطاء أو آفة نقطاء،
ً
ً
وأخــرجــت مــن وسطها خنجرا مسموما لــو وضع
على صخرة ألذابها ثم جردته من غمده ،وأتت عند
رأس شركان وجــردتــه على رقبته فذبحته وأزالــت
رأســه عن جسده ،ثم وثبت على قدميها وأتــت إلى
الغلمان النيام وقطعت رؤوسهم لئال ينتبهوا ،ثم
خرجت من الخيمة وأتت إلى خيام السلطان ،فوجدت
الحراس غير نائمين ،فمالت إلى خيمة الوزير دندان
فوقعت عينه عليها ،فقال :مرحبا بالزاهد العابد
فلما سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها ،وقالت له:
إن سبب مجيئي إلى هنا في هذا الوقت أني سمعت
صوت ولي من أولياء الله وأنا ذاهب إليه ثم ولت.

الزاهد في هذه الليلة ،فلما أحست الملعونة بمشيه
عرفت أنه وراء هــا فخشيت أن تفتضح ،وقالت في
نفسها :إن لم أخدعه بحيلة فإني أفتضح ،فأقبلت
إليه وقالت :أيها الوزير إني سائر خلف هذا الولي
ألعــرفــه وبـعــد أن أعــرفــه أسـتــأذنــه فــي مجيئك إليه
وأقـبــل عليك وأخ ـبــرك ،ألنــي أخ ــاف أن تــذهــب معي
بغير استئذان الولي فيحصل له نفرة مني إذا رآك
معي ،فلما سمع الوزير كالمها استحى أن يرد عليها
ً
جوابا فتركها ورجع إلى خيمته وأراد أن ينام فما
طاب له منام ،وكادت الدنيا تنطبق عليه فقام وخرج
من خيمته ،وقال في نفسه :أنا أمضي إلى شركان
وأتحدث معه إلى الصباح ،فسار إلى أن دخل خيمة
ً
شركان فوجد الدم سائال منه كالقناة ،ونظر الغلمان
ً
مذبوحين ،فصاح صيحة أزعجت كل من كان نائما،
ً
فتسارعت الخلق إلـيــه ف ــرأوا ال ــدم ســائــا فضجوا
بالبكاء والنحيب.
فعند ذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل
ع ــن ال ـخ ـبــر ،فـقـيــل ل ــه :إن ش ــرك ــان أخـ ــاك والـغـلـمــان
ً
مقتولون فقام مسرعا إلــى أن دخــل الخيمة ،وجد
جثة أخيه بال رأس فغاب عن الدنيا وصاحت كل
العساكر وبـكــوا وداروا حــول ضــوء الـمـكــان ساعة
ً
حتى استفاق ثم نظر إلى شركان وبكى بكاء شديدا
وفعل مثله الــوزيــر ورستم وبـهــرام ،وأمــا الحاجب
فإنه صاح وأكثر من النواح ،ثم طلب االرتحال لما
به من األوجــال فقال الملك :أمــا علمتم بالذي فعل
بأخي هذه األفعال ،ومالي ال أرى الزاهد الــذي عن
متاع الدنيا متباعد? فقال الوزير :ومن جلب هذه
األحزان إال هذا الزاهد الشيطان فوالله إن قلبي نفر
منه فــي األول واآلخ ــر ،ألنـنــي أع ــرف أن كــل متنطع
في الدين خبيث ماكر ،ثم إن الناس ضبوا بالبكاء
والنحيب ،وتضرعوا إلى القريب المجيب أن يوقع
في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو آليات الله جاحد ،ثم
جهزوا شركان ودفنوه وحزنوا على فضله المشهور.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

كشف القناع
وفــي الليلة الخامسة والسبعين بعد الستمئة،
ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد :بـلـغـنــي أي ـه ــا ال ـم ـلــك ال ـس ـع ـيــد ،ان
ال ـم ـل ـعــونــة ل ـمــا ف ــرغ ــت ع ــن ال ــداه ـي ــة ال ـت ــي عملتها
والـ ـمـ ـخ ــازي ال ـت ــي لـنـفـسـهــا أب ــدتـ ـه ــا ،أخ ـ ــذت دواة
ً
وقرطاسا وكتبت فيه :من عند شواهي ذات الدواهي
إلــى حـضــرة المسلمين أعلموا أنــي دخـلــت بالدكم
ً
وغششت بلؤمي كرامكم ،وقتلت سابقا ملككم عمر
ً
النعمان في وسط قصره ،وقتلت أيضا في واقعة
ً
الشعب والمغارة رجاال كثيرة وآخر من قتلته بمكري
ودهائي وغدري شركان وغلمانه ،وأنا الذي أتيت
إليكم في زي الزاهد.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

هروب العجوز
وإلى اللقاء في حلقة الغد

فـقــال الــوزيــر دن ــدان فــي نفسه :والـلــه ألتـبــع هذا

باب القسطنطينية
وأمــا ما كــان من أمــر المسلمين فإنهم
أقــامــوا ثالثة أيــام فــي هــم واغـتـمــام ،وفي
ال ـيــوم ال ــراب ــع ن ـظــروا إل ــى نــاحـيــة الـســور
وإذا ببطريق معه سهم نشاب ،وفي عرفه
كتاب فصبروا عليه حتى رماه إليهم فأمر
السلطان الوزير دندان أن يقرأه ،فلما قرأه
وسمع ما فيه وعرف معناه مألت بالدموع
عـ ـيـ ـن ــاه ،وص ـ ـ ــاح وت ـض ـج ــر مـ ــن م ـك ــره ــا،
ً
وق ــال الــوزيــر :والـلــه لقد كــان قلبي نــافــرا
منها فقال السلطان :كيف عملت علينا
الـحـيـلــة مــرت ـيــن ،وال ـل ــه ال أح ــول م ــن هنا
حتى أسجنها سجن الطير في األقفاص،
وبعد ذلك أصلبها من شعرها على باب
القسطنطينية ،ثم تذكر أخاه فبكى بكاء
ً
شديدا ثم إن الكفار لما توجهت لهم ذات
ال ــدواه ــي وأخـبــرتـهــم بـمــا حـصــل فــرحــوا
بقتل شركان وسالمة ذات الدواهي.
ث ــم إن الـمـسـلـمـيــن رجـ ـع ــوا ع ـلــى بــاب

القسطنطينية ،ووع ــده ــم الـسـلـطــان أنــه
إذا فـتــح الـمــديـنــة ي ـفــرق أمــوال ـهــا عليهم
بالسوية ،هذا والسلطان لم تجف دموعه
ً
حزنا على أخيه ،واعترى جسمه الهزال
حتى صــار كالخالل ،فدخل عليه الوزير
ً
ً
دنــدان ،وقال له :طب نفسا وقر عينا فإن
أخ ــاك مــا م ــات إال بــأجـلــه ولـيــس فــي هــذا
الحزن فائدة ،فدع البكاء ،وقو قلبك لحمل
الـســاح ،فـقــال :يــا وزي ــر إن قلبي مهموم
من أجل موت أبي وأخي ومن أجل غيابنا
عن بالدنا ،فإن خاطري مشغول برعيتي،
فبكى الــوزيــر هو والحاضرون ومــازالــوا
مقيمين على حصار القسطنطينية مدة
من الزمان ،فبينما هم كذلك وإذا باألخبار
وردت عليهم من بغداد صحبة أمير من
أمرائه مضمونها ،إن زوجــة الملك ضوء
ً
المكان رزقــت ولــدا وأسمته نزهة الزمان
أخت الملك "كان ما كان" .وأدرك شهرزاد

الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
وفــي الليلة السادسة والسبعين بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد ،ان الملك قال للوزير دندان :إني
أري ــد أن أت ــرك ه ــذا ال ـح ــزن وأع ـم ــل ألخــي
ً
ختمات وأمورا من الخيرات ،فقال الوزير
نعم ما أردت ،ثم أمر بنصب الخيام على
قبر أخيه ،فنصبوها وجمعوا من العسكر
من يقرأ القرآن فصار بعضهم يذكر الله
إلى الصباح ،ثم إنهم انصرفوا إلى الخيام،
وأقبل السلطان على الوزير دندان وأخذا
يتشاوران في أمر القتال ،واستمرا على
ً
ذلك أياما وليالي وضوء المكان يتضجر
مــن الـهــم واألحـ ــزان ،ثــم ق ــال :إنــي أشتهي
سـمــاع أخـبــار الـنــاس وأحــاديــث الملوك،
وح ـكــايــات المتيمين لـعــل الـلــه يـفــرج ما
بقلبي من الهم الشديد.
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بطلة «مشروع ميت» تودع زوجها القتيل بـ «صورة سيلفي»
لغز ارتكاب جريمة قتل في منزل فنانة معتزلة
القاهرة  -هشام محمد

أحالمها في
اختفت الفنانة الصاعدة عن األضواء ،وتالشت ً
الشهرة ،وأدركت أن طريق النجومية ليس مفروشا بالورود،
ّ
وتبدل مسار حياتها بالزواج من شاب ثري ،وقطعت عالقتها
بالوسط الفني ،واكتفت بدورها كزوجة ترعى شؤون منزلها ،وبعد
مرور عامين على دخولها القفص الذهبيّ ،
تحولت إلى قاتلة،
واعترفت بدوافعها الرتكاب جريمتها البشعة.

محكمة جنايات
القاهرة تقضي
بالسجن المشدد
على قاتلة
زوجها

الزوج الثري
يلفظ أنفاسه
األخيرة قبل
وصول سيارة
اإلسعاف

كان في انتظار الممثلة المصرية عبير بيبرس،
سيناريو آخر يصلح لفيلم سينمائي ،لكنها قامت
ً
بتمثيله بعيدا عن "بالتوه التصوير" والتقطت
بهاتفها ال ـج ــوال ص ــورة "سـيـلـفــي" مــع المجني
ً
ّ
تصور بنفسها
عليه غارقا في دمائه ،واختارت أن
الـلـحـظــة األخـ ـي ــرة ،ل ـشــريــط ط ــوي ــل م ــن األحـ ــداث
الدرامية ،وكأنها توثق دليل إدانتها ،وتختصر
التحقيقات وجلسات النظر في القضية التي أثارت
اهتمام الشارع المصري في الشهور الماضية.

«كما تدين تدان»
بدأت قصة بيبرس مع التمثيل في عام ،2014
ببطولة الفيلم الروائي القصير "كما تدين تدان"،
وشاركت في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع"،
بطولة كل من الفنان شريف صبحي ،ومنير مكرم،
وآمال رمزي ،وظهر فيه كضيف شرف الفنان أحمد
بدير ،والفنان أحمد فرحات ،ومن إخــراج إيهاب
عبداللطيف.
وفي العام ذاته ،شاركت في مسلسل كوميدي
آخر بعنوان "شلة نصابين" ،بطولة عبدالله مشرف
ووائــل عالء وأحمد صيام وميار الببالوي ،وفي
 2016شاركت في أول بطولة سينمائية لها من
خالل فيلم "مشروع ميت" ،بمشاركة الفنان أحمد
الجوهري ،ومن إخراج أحمد فوزي ،ويعتبر العمل
مــن "أف ــام ال ـم ـقــاوالت" الـتــي تعتمد عـلــى تمويل
أبطاله ،وعرضه في القنوات الفضائية.
دارت أحــداث "مشروع ميت" في إطــار حل لغز
غريب ،وهو كيف نفذت جريمة القتل ومن القاتل
في إطار كوميدي ،ولكن القصة الواقعية اتخذت
ً
ً
مسارا مأساويا في حياة عبير بيبرس ،بمالمحها
الهادئة التي ال توحي بأنها مجرمة أو خارجة
ً
عن القانون ،وستصبح يوما في مرمى االتهام
بــارت ـكــاب جــريـمــة ق ـتــل ،وق ــد ظـلــت إطــالـتـهــا في
كواليس أعمالها الفنية ،تثير اإلعجاب بالتزامها
بمواعيد التصوير ،وعالقتها الطيبة بزمالئها.
طوت بيبرس تفاصيل رحلتها الفنية القصيرة،
وانسحبت في هدوء من عالم األضواء والشهرة،
وأســدلــت الـسـتــار قـبــل أن يصفق لـهــا الجمهور،
وتركت أحالمها في النجومية والشهرة ،وقبل أن
تفرض موهبتها كممثلة واعــدة ،وبمرور الوقت
تـضــاء لــت ال ـفــرص فــي ظـهــورهــا م ــرة أخ ــرى على
الشاشة ،واستئناف نشاطها الفني ،واستقرت
أعمالها في ألبوم الذكريات ،وقنعت بدورها في
عش الزوجية ،من دون أن تدري بما ستفسر عنه
األيام المقبلة.
وبعد سنوات االعـتــزال ،عــادت بطلة "مشروع
مـيــت" إل ــى أدوار الـبـطــولــة م ــرة أخـ ــرى ،لـكــن تلك
ً
المرة بعيدا عن "بالتوه التصوير" لتجد نفسها
ب ـيــن ي ــوم ول ـي ـلــة مـتـهـمــة بـجــريـمــة ق ـتــل زوج ـهــا،
ً
وب ــدال مــن ظـهــورهــا على الـسـجــادة الـحـمــراء في
الـمـهــرجــانــات الـفـنـيــة ،يتحقق حـلــم نجوميتها
بثوب السجن األبيض في غرفة التوقيف ،رهن
الـتـحـقـيــق بــاعـتـبــارهــا الـمـشـتـبــه األول فـيـهــا في
القضية ،وتتابع أخبارها على صفحات الجريمة
وال ـ ـحـ ــوادث ،وتــاح ـق ـهــا األض ـ ـ ــواء ب ـعــد الـقـبــض
عليها ،وفي أثناء مثولها للتحقيق بتهمة قتل
زوج ـهــا ،وب ــدت دوافـعـهــا الرت ـكــاب تلك الجريمة
غير مقنعة للرأي الـعــام ،وأصبح مصيرها بيد
محكمة الجنايات.

اعترافات مثيرة
تشابكت خـيــوط تـلــك الـمــأســاة مــع حـيــاة غير
مستقرة ،لزوجين وصل بينهما الخالف إلى طريق
مسدود ،وأفضت إلى جريمة قتل مروعة ،وحاولت
الزوجة في اعترافاتها أن تنفي عنها شبهة القتل،
وتفلت من العقاب ،لكنها عادت لتقر بجريمتها،
متعللة بـمـبــررات واه ـيــة ،ساقتها إل ــى السجن،
بعدما تجردت من مشاعرها اإلنسانية ،واندفعت
في لحظة غضب إلى قتل زوجها.

الشاهدة
الرئيسية تدلي
بتفاصيل مثيرة
عن ليلة وقوع
الجريمة

قصة بيبرس مــع زوجـهــا "القتيل" بــدأت بعد
انتهائها من تصوير فيلم "مشروع ميت" ،حين
تعرفت إليه من خالل أحد أصدقائها ،واتفقا على
الــزواج ،وشعرت أنه الزوج المناسب ،ومن أجله
قررت اعتزال الفن،
السيما أنه شاب ثري ،ويمتلك شركة خاصة،
وسـ ـي ــوف ــر ل ـه ــا حـ ـي ــاة رغـ ـ ـ ــدة ،وي ـح ـق ــق حـلـمـهــا
بالسعادة داخل القفص الذهبي.
وسردت الفنانة المعتزلة في اعترافاتها أمام
ً
النيابة ،أن حياتها تبدلت تماما بعد أسابيع
ُ
قليلة من زواجها ،وأنها اكتشفت بخل زوجها،
وت ـكــرر الـشـجــار بـيـنـهـمــا ،مــن دون أن يـغـ ِّـيــر من
ع ــادات ــه ،وت ـصــاعــدت ح ــدة ال ـخ ــاف إل ــى العنف
الجسدي ،وقالت إنه عمد إلى استفزازها ،وضربها
بشكل يومي حتى فقدت عاطفتها نحوه ،وطلبت
منه الطالق أكثر من مرة ،لكنه رفض طلبها.
وتابعت بببرس اعترافها" :كان زوجي ميسور
الحال ،إال أنه كان يدخر معظم دخله ويمنحني
ً
ال ـ ُـف ـت ــات ،وف ــي ي ــوم ال ـح ــادث ّ
وجـ ــه ل ــي س ـيــا من
ً
الشتائم واإلهــانــات نظرا لمطالبتي له بالنقود
لـشــراء متطلبات الـمـنــزل ،فقد حـ ّـول حياتي إلى
ً
جحيم بسبب بخله الشديد ،فقد كان بخيال في
كل شيء حتى في مشاعره تجاهي ،لذلك لم يكن
ً
هناك مفرا من قتله".
وفي ليلة الجريمة ،تشاجرا كالعادة ،وكان زمن
الخالف بينهما عشر دقائق فقط ،وبدأ بمشادة
كــامـيــة ثــم ت ـطـ ّـور ال ـن ــزاع إل ــى اشـتـبــاك بــاأليــدي
وانتهى بجريمة قتل بشعة ،وكانت تلك المشاجرة
األخيرة كفيلة بقتل زوجها رجل األعمال ،وتحويل
مـســار الفنانة عبير بيبرس ،مــن عــالــم األض ــواء
والشهرة إلــى مصير غامض ســواء بالسجن أو
اإلع ـ ــدام ،وف ــق مـجــريــات الـقـضـيــة ،وم ــا هــو وارد
ومثبت باألوراق الرسمية.

أفكار شيطانية
وذك ـ ـ ــرت ال ـف ـن ــان ــة ال ـم ـع ـت ــزل ــة ،أنـ ـه ــا تـعــرضــت
لضغوط نفسية كبيرة ،دفعتها إلخراج طاقتها
الـمـكـبــوتــة وحــزنـهــا الــدفـيــن بـهــذا الـشـكــل ،ورغــم

هذه األسباب المختلفة التي ظنت أنها ستخفف
من وطــأة جريمتها ،فإنها فقدت السيطرة على
مـشــاعــر االن ـت ـقــام ،وجــرفـهــا ال ـصــراع مــع زوجـهــا
إلــى قــاع سحيق ،وتملكتها أفكار شيطانية في
ً
ليلة الجريمة ،بدال من التفكير في حلول أخرى،
والـ ـنـ ـج ــاة م ــن هـ ــذا ال ـم ـص ـيــر الـ ـم ــأس ــاوي خـلــف
القضبان.
كانت لحظة االنفجار وليدة اللحظة ،من دون
أن تكترث بعواقب جريمتها ،وقادها العناد إلى
التفكير فــي حياتها مــع زوج ـهــا ،ووج ــدت أنها
قدمت له كل شيء ،بينما حرمها هو من كل شيء،
بسبب بخله واعتدائه عليها بالضرب بشكل دائم،
ً
وحذرته من أنه سيدفع الثمن غاليا ،لكن الزوج
لم يعرها أي اهتمام ،ولم يكترث بالحالة النفسية
لزوجته ،وأصــر على موقفه ،وأنــه لن يستجيب
ً
لطلباتها ا لـتــي ال تنتهي ،ويعتبرها نــو عــا من
اإلسراف في أشياء غير ضرورية.
وبلغ الصراع بينهما ذروته بالوعيد والتهديد،
وكالهما ال يريد أن يتنازل عن موقفه ،وكانت تلك
المشادة هي األخيرة في حياتهما الزوجية ،ودفع
ً
ً
الزوج حياته ثمنا باهظا لرفض مطالب زوجته،
ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى أصبح الزوج
فــي ِع ــداد الـقـتـلــى ،وتـحـ ّـولــت أيــامــه إل ــى ذكــريــات
مؤلمة ألهله ومعارفه ،وأضحت الفنانة المعتزلة
في غياهب السجون.

أقوال الشهود

والد المجني
عليه يتهم زوجة
الضحية بسرقة
مليوني جنيه

بدأت تفاصيل تلك المأساة ،عندما تلقى قسم
ً
شــرطــة مـبــاحــث البساتين بــالـقــاهــرة ،بــاغــا من
والد المجني عليه يحمل رقم  5598لسنة ،2020
يفيد بمقتل نجله "عمرو.س" ،واتهم زوجة نجله
عبير نجيب زكي ،وشهرتها "عبير بيبرس" (35
ً
عاما ،ممثلة) ،بقتله ،وأنه تلقى مكالمة هاتفية من
الزوجة المتهمة تخبره بوفاة نجله.
وانـتـقـلــت ق ــوات الـشــرطــة إل ــى مــوقــع ال ـحــادث،
وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في
ص ــدره بـجــرح غــائــر بعمق سبعة سنتيمترات،
وفوجئت جهات التحقيق في أثناء تفريغ األحراز
في قضية قتل الفنانة عبير بيبرس لزوجها ،التي
أحـيـلــت لـلـجـنــايــات أن المتهمة التقطت صــورة
بـطــريـقــة "الـسـيـلـفــي" م ــع الـضـحـيــة وه ــي تـخــرج
لسانها ،وعند ســؤال الفنانة المتهمة عــن هذه
الصورة قالت إنها لم تكن تصدق أنه مات.
وعـنــد مواجهتها بــالـحــرز رق ــم  ،19855وهــو
عبارة عن هاتفها المحمول واحتوائه على صورة
بتاريخ يــوم الـحــادث  30مايو  ،2020التقطتها
ً
لنفسها ،ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضا
ً
على ظهره ،ويرتدي قميصا لونه أحمر ،وتظهر
المتهمة في الـصــورة وهــى تخرج لسانها عقب
مقتله ،قــالــت المتهمة إنـهــا لــم تـصــدق أنــه مــات،
إال بعد وصول سيارة اإلسعاف ،وأخبروها أنه
تــوفــى ،وبـســؤالـهــا عــن تــوقـيــت الـتـقــاط ال ـصــورة
بالضبط قبل حضور سيارة اإلسـعــاف ،أجابت
قائلة" :ال أتذكر".
وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدي
مــابــس ف ــي أث ـن ــاء ال ـت ـقــاط ال ـص ــورة م ــع زوجـهــا
الـقـتـيــل ،وغ ـ ّـي ــرت مــابـسـهــا قـبــل ح ـضــور سـيــارة
اإلسعاف ،وكشفت أقوال الشاهدة الرئيسية في
ال ـح ــادث "ه ــال ــة" خ ــادم ــة ،أنـهــا كــانــت تعمل عند
المجني عليه وزوج ـتــه قبل ال ـحــادث بشهرين،
وأن المتهمة دائمة التشاجر مع زوجها عمرو،
ويتبادالن االعتداء بالضرب في بعض األوقات.
وذك ــرت الـشــاهــدة أنـهــا فــي ي ــوم ال ـحــادث رأت
ً
المجني عليه يخرج من الغرفة ،وينزف دمــا ثم
سقط على األرض ،وحاولت مساعدته ،لكنه قال
لـهــا إن ــه ظـمــآن ويــريــد أن يـشــرب م ـ ً
ـاء ،فأسرعت
وأحضرت له الماء ،وشاهدت الدماء تنزف من يده،
وقال لها "أنا سأموت ...اصرخي حتى تجدي من
ينقذك منها" ،وطلبت منها المتهمة االبتعاد عن

زوجها ،والذهاب إلى غرفتها وتجميع الزجاج
المتهشم ومسح الدماء من على األرض ومالبس
المجني عليه وجوانتي (قفاز) والتخلص من هذه
األغراض ،وأمرتها بإحضار "مروحة" ثم اتصلت
بشقيقتها.
وجاء في أقوال والد المجني عليه أمام جهات
التحقيق أن سبب الخالفات بين نجله والمتهمة
أنها طلبت الطالق والحصول على مليون جنيه
قيمة مــؤخــر ال ـصــداق ،وأن ــه يتهمها بقتل ابنه،
واالستيالء على مبلغ مليوني جنيه كان بحوزته.
وبمواجهة المتهمة أنكرت أنها قتلت زوجها
مع سبق اإلصــرار والترصد ،وقالت إنه في يوم
ا لـحــادث نشبت بينهما مشاجرة بسبب طلبها
الطالق ورفضه منحها كافة حقوقها ،مؤكدة أنه
تعدى عليها بالضرب ولم تجد أمامها إال زجاجة
فارغة ،فقامت بكسرها وتسديدها في صدره مما
تسبب في وفاته.
تفاصيل أخرى ،كشفتها المتهمة بقتل زوجها
داخــل منزلهما فــي منطقة البساتين بالقاهرة،
وقــالــت فــي اعـتــرافــاتـهــا أم ــام الـنـيــابــة ،أنـهــا بعد
زواجها من المجني عليه ،بدأت المشكالت تدخل
ِّ
متزوج من قبل ،وطلبت منه
بينهما ،واكتشفت أنه
ِّ
أن ُيطلق زوجته األولــى ،لكنه رفض االستجابة
لكالمها ،وظل الشجار بينهما بشكل يومي ،وفي
ليلة الحادث احتدم بينهما النقاش ،وأسفر عن
كسر لوح زجاجي ،ما دفع زوجها إلى صفعها،
وحاولت هي الدفاع عن نفسها ،وطعنته بقطعة
ّ
الحمام لتغسل
زج ــاج ،وجــرحــت يــدهــا ،ودخـلــت
ً
آثار الجرح ،وحين عادت وجدته غارقا في دمائه.
ً
وأنهت المتهمة اعترافاتها ،قائلة" :كان طريحا
على األرض ،ودماؤه تنزف بغزارة ،وطلب شرب
ً
ً
ُالماء ،ووجدت جرحا بسيطا في صدره ،فطلبت
ً
قطنا من الخادمة ألوقف النزيف ،وبالفعل توقف،
ُ
ونزعت مالبسه ألضمد الجرح ،وألبسته مالبس
أخـ ــرى نـظـيـفــة لـحـيــن وصـ ــول س ـي ــارة اإلس ـعــاف
الـتــي ستنقله إلــى المستشفى ،ولــم أجــد أمامي
سوى القميص األحمر ،ولم أصدق أنه مات ،حتى
أخبروني بذلك".

الجريمة والعقاب
وتوالت أقوال الشهود أمام النيابة العامة ،وقال
صديق المتهمة ،إن عبير طلبت منه الحضور
ألن زوجها مريض ،وعندما ذهب وجد المجني
ـاء ت سيارة
عليه ملقى على األرض متوفى ،وجـ ّ
اإلسعاف ،وحضر مفتش الصحة ووقــع الكشف
ُ
الطبي عليه ،وقدمت له أوراق تفيد أنــه مريض
قلب ،ولكن والد الضحية اعترض وأبلغ الشرطة،
وذك ــر أن المجني عليه ت ــزوج مــن المتهمة بعد
شهر مــن تعارفهما فــي مايو  ،2019ولــم تنجب
ً
منه أط ـفــاال ،وك ــان ال ــزواج بمهر ومــؤخــر بقيمة
مليون جنيه.
وبعد اكتمال تحقيقات النيابة وتحويل أوراق
القضية إلى محكمة جنايات القاهرة ،صدر الحكم
ي ــوم  24فـبــرا يــر  ،2021بمعاقبة الممثلة عبير
بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته ،بالسجن
ال ـم ـشــدد ل ـمُــدة  7س ـن ــوات م ــع إلــزام ـهــا بــالــدعــوة
الـمــدنـ ّـيــة ،وأسـ ـ ِـدل الـسـتــار عـلــى جــريـمــة الممثلة
المعتزلة ،لتنال القصاص العادل ،وتقضي فترة
عقوبتها خلف القضبان.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر
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صحة عبدالخالق الغانم تثير أحزان الفن السعودي

خبريات

زمالؤه يناشدون مسؤولي المملكة دعم مخرج «طاش ما طاش» في معركته ضد «السرطان»
عزة إبراهيم

سيطرت حالة من األلم
الوسط
والحزن أمس ًعلى ً
الفني ،سعوديا وخليجيا ،بعد
إعالن تردي الحالة الصحية
للفنان عبدالخالق الغانم،
مخرج المسلسل الكوميدي
«طاش ما طاش» ،بسبب
صراعه مع السرطان.

أعـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـســدحــان ع ــن أس ـفــه الـشــديــد
ل ـل ـحــالــة ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـتــأخــرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـه ـ ــا ص ــديـ ـق ــه
الـمـخــرج عـبــدالـخــالــق الـغــانــم،
م ـت ـضــام ـنــا مـ ــع ال ـ ـنـ ــداء الـ ــذي
أطلقه عدد كبير من الفنانين
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ــدخـ ــل
السريع إلنـقــاذه بعد وصوله
إلى مرحلة صعبة من اإلصابة
بمرض السرطان.
وأكد السدحان دعمه مخرج
عمل "طاش ما طاش" وشريك
نجاحه ،وأنــه أطلق نــداء عبر

ً
صفحته على " تــو يـتــر" مرفقا
ب ــإح ــدى ال ـص ــور ال ـتــي تجمع
ثالثي العمل ناصر القصبي
ً
والـســدحــان والـغــانــم ،مطالبا
ب ـســرعــة ال ـتــدخــل إلن ـق ــاذ هــذا
ً
الـفـنــان الـجـمـيــل ،مـعـقـبــا" :أنــا
حــزيــن نـتـيـجــة حــالــة ال ـغــانــم،
ولكني على ثقة بسرعة دعمه".
و فــي تعليقه على الصورة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــه بـ ــال ـ ـغـ ــانـ ــم
وال ـق ـص ـب ــي ك ـت ــب الـ ـس ــدح ــان:
"الـ ـل ــه ي ـش ـف ـيــه وي ـع ــاف ـي ــه ،وال
ي ـس ـع ـن ــا إال الـ ـ ــدعـ ـ ــاء ل ــزم ـي ــل
ورفيق درب :اللهم شافه شفاء

اليغادر سقم ...وثقتنا كبيرة
بالمسؤولين وأصحاب القرار
كما عهدناهم".

نداءه لوزير الثقافة" :الغانم...
يصارع اليوم مرض السرطان،
وه ــو ف ــي وض ــع ص ـعــب ،كلنا
ثـقــة ب ــأن أمـيــر الـثـقــافــة ّ
ورب ــان
نهضتها لن يتخلى عنه".

وف ـ ـ ــي ذات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ق ــال
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان فـ ــايـ ــز الـ ـم ــالـ ـك ــي فــي
تغريدة له" :الغانم الذي خدم
ال ــدرام ــا ال ـس ـعــوديــة أك ـثــر من
ثالثة عقود ،والذي قدم للعرب
طاش ما طاش ،يصارع اليوم
مـ ــرض الـ ـس ــرط ــان ،وهـ ــو اآلن
فــي وضــع صـعــب" ،مــؤكــدا أنه
تواصل معه ،مناشدا الجميع
الدعاء له.

عمل تاريخي

رائد الدراما السعودية

وزير الثقافة
كما توجه عدد من الفنانين
واإلعالميين ،بمناشدة وزير
الثقافة األمير بدر بن عبدالله،
ورئيس الهيئة العامة للترفيه
الـمـسـتـشــار تــركــي آل الـشـيــخ،
بالتدخل إلنقاذ حياة الغانم،
ليتصدر هاشتاغ عبدالخالق
ال ـغــانــم ،قــائـمــة "ال ـت ــرن ــد" عبر
"تويتر" المملكة ،مع مشاركة
كبيرة لجمهور الـغــانــم الــذي
دع ــا ل ــه بــالـعــافـيــة وال ـســامــة،
بعدما أسعد قلوبهم سنوات.
من ناحيته ،أطلق اإلعالمي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي أي ـ ـمـ ــن ال ـغ ـب ـي ــوي

الغانم يتوسط السدحان والقصبي

إلهام شاهين :يحيى الفخراني
فنان عظيم وأعشق أعماله
عـبــرت الممثلةإل ـهــام شــاهـيـن عــن حبها للبنات،
موضحة أن أوالد شقيقتها يتنقلون بين لبنان ودبي
ويعتبرون لبنان بلدهم الثاني.
وفي مقابلة لها على برنامج  SPOT ONمع اإلعالمي
اللبنانيرالــف معتوق قالت شاهين إن ما يربطها
بـإلهام الصغيرة ،أي ابنة شقيقتها ،أقــوى من رابط
األمومة.
وسـ ــردت شــاهـيــن تـفــاصـيــل تـجــربـتـهــا األولـ ــى في
"حورية من المريخ" ،موضحة أنها كانت على اقتناع
تام بأنها تجربة لن تكررها.
وبينت أنها لدى تخرجها من المعهد لعبت دور
البطولة إلــى جانب القدير عــادل إمــام وكتابةوحيد
حامد ،مؤكدة "إما أن أكون عالمة فارقة في التمثيل
والسينما أو أنصرف الى اإلخراج غير ان الفيلم حقق
ً
نجاحا كبيرا وباهرا وحصلت على أول جائزة ،وهي
نقلة نوعية في مسيرتي أعطتني ثقة بقدراتي".
ً
وردا ع ـل ــى س ـ ــؤال ع ـم ــا إذا ك ــا ن ــت آ خـ ــر ع ـن ـقــود
الـعـمــالـقــة أج ــاب ــت :الـحـيــاة ال تـتــوقــف عـنــد شخص
وجيل جديد سيتصدر ،مشيدة بمنى ز كــي ،وهند
ّ
صبر ي ،ومنة شلبي ،إذ برزت هذه األسماء في عز
سيطرة الكوميديا وكانت البطولة للرجال ،مبينة
أن نــو عـيــة الفيلم وا لـكـتــا بــة تـســا عــدان الممثل على
إبراز مواهبه.
وعن مسلسالت رمضان ،قالت إن هناك الكثير من
األعمال المهمة ،موضحة أن عشقها ألعمال يحيى

إلهام شاهين
الفخراني يدفعها لمتابعته ،واصفة إ يــاه بالفنان
العظيم والكبير.
وأعلنت شاهين أنها تتابع أعمال صديقاتها يسرا
ونيللي كريم ودينا الشربيني وريهام حجاج ،معتبرة
أن "االختيار  "2من أهم األعمال هذه السنة.

•

أقام قسم التصوير الفوتوغرافي بقطاع
ال ـف ـن ــون الـتـطـبـيـقـيــة ف ــي ن ـقــابــة الـفـنــانـيــن
واإلعالميين المعرض االفتراضي للتصوير
الـفــوتــوغــرافــي "الـكــويــت فــي عـيــون مصور"
بإشراف مسؤولة القسم ،المصورة بشاير
القطان ،وقـ ّـدم المعرض مجموعة متنوعة
م ــن الـ ـص ــور حـ ــول م ــواض ـي ــع مـخـتـلـفــة عن
الكويت ،واشتمل على  3فئات من التصوير
الفوتوغرافي ،والتصوير الجوي ،وتصوير
ال ـهــاتــف ،وأق ـي ـمــت عـلــى هــامــش الـمـعــرض
مـســابـقــة ،تـكــونــت لـجـنــة الـتـحـكـيــم لـهــا من
ال ـم ـصــوريــن د .مـحـمــد ال ـك ـن ــدري ،ونــاصــر
العميري ،وعبدالله القطان.
وبـهــذه المناسبة قــالــت الـقـطــان إن هذا
هو المعرض االفتراضي األول التي تنظمه
النقابة ،وقد شــارك به حوالي  50مصورا،
الــذيــن وثـقــت عدساتهم أجـمــل الـصــور عن

وعلق حسن النجمي" :هذا
ما كنت أتحدث عنه في األيام
ً
الماضية ،نحن فعال بحاجة
إل ـ ــى ج ـه ــة ي ـل ـجــأ ل ـه ــا ال ـف ـنــان
في الحاالت الحرجة تساعده

نشرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة إصـ ــدارات ـ ـهـ ــا الـع ـلـم ـيــة
ال ـ ــدوري ـ ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة م ـل ـفــا خ ــاص ــا عــن
أسرار الكون تضمن موضوعات جديدة
عــن الـثـقــوب ال ـســوداء وال ـمــادة المعتمة
واألسباب الكامنة وراء عدم العثور على
كائنات حية شبيهة بالبشر في الكون
حتى اليوم.
وتـطــرق الملف ال ــذي نشرته "التقدم
ال ـع ـل ـمــي ل ـل ـن ـشــر" ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمــؤسـســة
إلــى عــدد مــن األلـغــاز التي م ــازال العالم
يجهلها عن الكون الفسيح والتفسيرات
العلمية األولية لها السيما مكان وجود
ثلثي الكون ومشكلة الزمن فيه ومعضلة
ما يسمى "هل يوجد شيء من الالشيء".
وإلى جانب الملف الخاص الذي نشر
في العدد الجديد من مجلة مدار الدورية
ال ـتــي تـصــدرهــا الـمــؤسـســة فـقــد تضمن
العدد دليال خاصا للمبتدئين في علم
الفلك يقدم لهم معلومات قيمة عن ذلك
العلم السيما بعد أن أقبل الـهــواة على
علم الفلك بحماسة كبيرة أثناء الحجر
الصحي الذي فرضته تداعيات جائحة
كوفيد.-19
وتطرقت المجلة إلى كيفية التعافي

صورة لناصر العامر
فضة المعيلي

تكاليف العالج

الغانم في مرحلة صحية متأخرة
في تكاليف العالج ،وتكفل له
ح ـيــاة كــريـمــة نـظـيــر م ــا قــدمــه
لنا مــن بهجة ط ــوال مـشــواره
ال ـف ـن ــي ،م ــن ال ـص ـعــب ان نــرى
مــن اسـعــدنــا بأعماله مريض
وحزين ومنكسر وبائس".
يــذكــر أن الـغــانــم تـخــرج في
قـ ـس ــم اإلخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـس ـي ـن ـمــائــي
بمعهد ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة في
بغداد ،وبدأ مشواره الفني عام

 1992بإخراج مسلسل "رحلة
صـ ـي ــد" ،ودخـ ـ ــل ع ــال ــم "ط ــاش
مــا ط ــاش" حتى وصــل للجزء
ً
الخامس عشر منه ،فضال عن
ً
تقديمه أعماال أخرى كثيرة.

ً
«التقدم العلمي» تنشر ملفا عن أسرار الكون
ً
ودليال عن علم الفلك

العامر وبوحمد والبصيري يفوزون بمسابقة
معرض «الكويت في عيون مصور»

الكويت وأجوائها وبيئتها ،الفتة إلى أنه
بعد االطالع على األعمال المشاركة اختارت
اللجنة الفائزين ،مشيرة إلى أنه فاز في كل
فئة فاز مصور واحد.
فـعــن فـئــة الـتـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ،فــاز
المصور ناصر العامر ،أما عن فئة التصوير
الجوي فقد فــازت عــذاري بوحمد ،وأخيرا
ف ــي فـئــة الـتـصــويــر بــالـهــاتــف ف ــازت هــاجــر
البصيري.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد عـضــو لـجـنــة التحكيم
ن ــاص ــر ال ـع ـم ـي ــري أن الـ ـمـ ـش ــارك ــات كــانــت
ك ـث ـيــرة ،وأن ال ـم ـعــرض يـخـتـلــف ع ــن غـيــره
مــن الـمـعــارض األخ ــرى ،ألنــه أعـطــى حافزا
بفتحه مـجــال الـتـنــافــس بـيــن المشاركين،
وأن األعمال التي شاركت ّ
تميزت بأنها ذات
أبعاد جمالية وفنية ،مشيرا إلى أن تحكيم
الصور أخذ منه يومين ،والمسابقة طرحت
منافسة عالية جدا وأعطت نتائجّ ،
وبين بأن
الشباب الكويتيين مبدعون.

م ــن جـهـتــه ،كـتــب اإلعــامــي
عبدالرحمن الناصر" :تتذكرون
ط ـ ـ ــاش م ـ ــا ط ـ ـ ـ ــاش ،ل ـك ـن ـك ــم ال
ت ـ ـتـ ــذكـ ــرون أحـ ـ ــد صـ ـن ــاع ه ــذا
العمل الـتــاريـخــي فــي الــدرامــا
السعودية ...دعواتكم للمخرج
عبدالخالق الغانم الذي يعاني
السرطان ،أسأل الله أن يشفيه
ويعافيه".
ون ــوه اإلعــامــي الـسـعــودي
ح ـس ــن ال ـن ـج ـمــي إلـ ــى مـشـكـلــة
أكـبــر ،ونـشــر تـغــريــدات قديمة
له استعرض خاللها مشاكل
الفنانين السعوديين بسبب
عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود نـ ـق ــاب ــة ف ـنــان ـيــن
وم ــوس ـي ـق ـي ـي ــن ت ـح ـم ـي ـهــم فــي
حاالت المرض والفقر.

وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ـع ــام ــر عـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ــال ـف ــوز
لمشاركته األو ل ــى على الصعيد المحلي،
الفتا إلى أن الفوز أعطاه دافعا لالستمرار.
من جانب آخر ،قال العامر إنه بدأ مجال
في التصوير كهاو سنة  ،2014وبعد ذلك
تـعـ ّـمــق ف ــي م ـجــال ال ـت ـصــويــر ،واط ـل ــع على
ق ــواع ــده ،وأخـ ــذ دورات ع ــدي ــدة ف ــي مـجــال
التصوير ،حتى وصل إلى احتراف المجال،
الفتا إلى أنه يحب تصوير المدن والطبيعة.
وقالت البصيري إنها بــدأت بالتصوير
فــي الـهــاتــف مـنــذ أن ك ــان عـمــرهــا 14عــامــا،
وبـيـنــت أن ال ـم ـه ــارات ال ـتــي يـحـتــاج إليها
ال ـ ـفـ ــرد ح ـت ــى ي ـص ـب ــح م ـح ـت ــرف ــا ب ـت ـصــويــر
الـهــاتــف اخـتـيــار عــدســة ذات دقــة تتناسب
مــع المحتوى ونمط التصوير ،والتدقيق
واالهـ ـتـ ـم ــام ب ـت ـفــاص ـيــل ت ـك ــوي ــن الـ ـص ــورة،
واخ ـت ـي ــار ال ــزاوي ــة األنـ ـس ــب ،وال ـت ـح ـكــم في
اإلضاءة ،ومعالجة الصورة.

مـ ــن اإلره ـ ـ ـ ــاق ال ـن ـف ـســي
ال ـش ــدي ــد ال ـ ــذي سببته
ال ـجــائ ـحــة والـتـخـلــص
من اإلنهاك المصاحب
لـهــا وكـيـفـيــة التعامل
م ـ ــع ال ـت ـق ـل ـب ــات ال ـت ــي
ت ـ ـش ـ ـهـ ــدهـ ــا أجـ ـ ـس ـ ــام
ال ـ ـب ـ ـشـ ــر فـ ـ ــي أوقـ ـ ـ ــات
م ـع ـي ـن ــة م ـ ــن ال ـس ـن ــة
لتتوافق مــع البيئة
المتغيرة من حولهم
وال ـتــي تــؤثــر كثيرا
فـ ــي صـ ـح ــة ال ـب ـشــر
وسـ ـ ـل ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
وتصرفاتهم.
وضـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدد
م ـع ـل ــوم ــات قـيـمــة
عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـح ـفــاظ
على ضغط الــدم فــي المستوى السليم
وتحويل المنازل إلى منازل تعمل وفق
أح ــدث مستجدات الــذكــاء االصطناعي
والـ ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى اإلشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بسالمة اللقاحات باإلضافة إلى أحدث
االكتشافات العلمية في العالم.
وتصدر المؤسسة مجلة مدار منذ عام

غالف اإلصدار
 2019متضمنة عــددا من الموضوعات
العلمية والتكنولوجية بهدف تحقيق
أحد أهدافها المتمثل في تعزيز الثقافة
العلمية ل ــدى جميع شــرا ئــح الجمهور
وتــرس ـيــخ ال ـم ـعــرفــة الـعـلـمـيــة الـسـلـيـمــة
لديهم.

طرح المقطع الدعائي األخير لفيلم
«»Peter Rabbit 2
بمشاركة النجوم روز بيرن وجيمس كوردن وإليزابيث ديبيكي ودومينال غليسون
كشفت شركة اإلنتاج الفني العالمية Columbia
 Picturesعــن الـمـقـطــع الــدعــائــي األخ ـيــر لتكملة
ال ــدع ــاي ــة ل ـلــرســوم الـمـتـحــركــة ال ـمــرت ـق ـبــةPeter ،
ً
 ،Rabbit 2: The Runawayاس ـت ـعــدادا لعرضه
يونيو المقبل.
وف ــي ال ـج ــزء ال ـثــانــي م ــن ال ـف ـي ـل ـم ،شـخـصـيــات
وحـكــايــات بيتر راب ـيــت بياتريكس بــوتــر ،حيث
ع ــاد بـيـتــر ال ـم ــارق الـمـحـبــوب "جـيـمــس كـ ــوردن"،
بينما استقر بيا "روز بيرن" ،وتوماس "دومينال
غـلـيـســون" وتــزوجــا وأس ـســا أس ــرة ،وال يـبــدو أن
بيتر غير سمعته المؤذية ،على الرغم من جهوده
القصوى ،فعندما يخرج األرنب من الحديقة ،يجد
نفسه فجأة في عالم جديد ولكن عندما تخاطر
عائلة بيتر بكل شيء للبحث عنه ،يجب أن يقرر،
مرة وإلى األبد ،أي نوع من األرنب يريد أن يكون.
والفيلم مــن إخ ــراج ويــل جـلــوك ،والـنــص كتبه
مــع بــاتــريــك ب ـيــرلــي ،وي ـعــرض Peter Rabbit 2
ً
حاليا فــي دور الـعــرض بـأستراليا ونيوزيلندا.
وحقق أكثر مــن  16.2مليون دوالر ،خــال فصل
ال ـص ـيــف ،وسـيـسـتـمــر عــرضــه ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
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العالم ،إذ سيصل إلــى المملكة المتحدة في 17
مايو والواليات المتحدة في  18يونيو.
ُ
وعرض أول فيلم  ،Peter Rabbitالذي أخرجه
ً
جلوك أيضا ،في عام  2018وحقق في النهاية 351
مليون دوالر في جميع أنحاء العالم ،وبالتالي
سيحظى  Peter Rabbit 2بـإصدار كبير في عدد
من دور العرض ،ويضم فريق الممثلين التكميلي
روز بيرن ،ودومينال غليسون ،وديفيد أويلوو،
وإليزابيث ديبيكي ،ومــارجــوت روبــي ،وجيمس
كوردن بدور بيتر رابيت ،ومن إنتاج شركة سوني
بالتعاون مع .Columbia Pictures
وتدور قصة الفيلم في إطار من المغامرة حول
أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة
بالخضراوات ،ويواجه في رحلته مفاجآت عديدة،
والحكاية مقتبسة عن القصة الكالسيكية التي
تحمل ذات االسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.
فيلم المغامرة الكوميدي  Peter Rabbitمن
إنتاج استديوهات سونى السينمائية ،وبلغت
تكلفة إنتاجه  50مليون دوالر ،ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل
ج ـلــوك ،وﺗﺄﻟﻴﻒ بـيــاتــريـكــس بــوتــر اقـتـبـ ً
ـاســا عن
قصته ،وسيناريو وحوار روب ليبر.

روز بيرن في «»Peter Rabbit 2

فان ديزل :محظوظ
بـ «شقيقتي» جوردانا بروستر

أعرب النجم الشهير
فان ديزل عن سعادته
بالسنوات الطويلة التي
جمعته باملمثلة العاملية
جوردانا بروستر ،في
سلسلة FAST & FURIOUS
الشهيرة التي جسدا فيها
دور شقيقني في الحبكة
الخاصة بالسلسلة ،ومن
املقرر أن يظهرا معًا في
الجزء التاسع الجديد من
السلسلة .ويبدو أن العالقة
الطيبة التي تجمع النجمني
في الحبكة ،انتقلت إلى
الحقيقة ،ففي صورة
جديدة نشرها ديزل ،عبر
حسابه الشخصي بموقع
انستغرام ،ظهرت فيها
بروستر وهي بجواره ،من
أجل تهنئتها بعيد ميالدها
وإتمام عامها الـ  .41ووجه
ديزل ،رسالة الى بروستر
على الصورة التي نشرها،
ً
حيث كتب قائال :عيد
ميالد سعيد لهذه االنسانة
املذهلة وأنا محظوظ ألنها
شقيقتي على الشاشة
وخارجها ألكثرمن عقدين،
لقد جعلت العالم مكانا
أفضل ،وتستمر بجعلي
أشعر بالفخر دائمًا ،أحبك
والعالم يحبك.

بينلوبي كروز تكشف عن
سر جمالها في الـ47

كشفت النجمة العاملية
بينلوبي كروز عن سر
الحفاظ على شبابها
وجمالها وذلك بمناسبة
احتفالها بعيد ميالدها
الـ  47أمس األول املوافق
 28الجاري .وتمارس كروز
تمارين اليوغا وخصوصًا
 BIKRAMYOGAوترقص
دوما الباليه وتتبعا
نظاما غذائيا معروفا
باسم MEDITERRANEAN
 ،DIETالذي يرتكز على
استهالك نسبة عالية من
زيت الزيتون ،والحبوب،
والفواكه ،والخضراوات،
ّ
وكميات معتدلة
واألسماك،
من منتجات األلبان
ّ
الحد من
واألجبان مقابل
تناول اللحوم ومنتجاتها.
يذكر أن النجمة اإلسبانية
هي أول ممثلة إسبانية
تحصل على األوسكار ،في
حني كان الرجل اإلسباني
الوحيد الذي سبقها هو
زوجها املمثل الشهير
خافير بارديم.

أوليفييه مانتي رئيسًا لدار
فيلهارموني بباريس

أعلنت وزارة الثقافة
الفرنسية تعيني عالم
املوسيقى د .أوليفييه
مانتي ،رئيسا لدار
فيلهارموني في باريس
للسنوات الخمس املقبلة،
خلفا للوران بايل.
وبهذا التعيني الذي أقره
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،سيتولى أوليفييه
مانتي وهو املدير الحالي
لدار األوبرا الكوميدية في
باريس ،مهامه الجديدة في
دار فيلهارموني اعتبارا
من األول من نوفمبر
 ،2021للعمل على تطوير
فرقة أوركسترا باريس
التي تتخذ مقرا لها في
دار فيلهارموني .وساهم
مانتي البالغ  56عاما،
خالل رئاسته دار األوبرا
الكوميدية في تجديد أعمال
فرنسية نادرة أو بات ُينظر
إليها على أنها ال تلبي
األذواق املعاصرة كما أطلق
سلسلة مشاريع إبداعية
جديدة بينها أخيرا العمل
األوبرالي املعاصر بعنوان
«لينونداسيون» (الفيضان)
بإخراج مسرحي من جويل
بومرا.
(أ ف ب)
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رؤى عالمية

ّ
ً
ً
نافالني يلقن العالم درسا مهما!
آن أبلبوم – أتالنتيك

يبقى نافالني الشخص الوحيد
الذي يملك استراتيجية
متماسكة للتعامل مع بوتين،
فقد َو َصف خطته في رسالة
ّ
خطية أرسلها إلى الصحافية
الروسية وصديقته ّ
المقربة
يفغينيا ألباتس ،بقوله:
«سيكون كل شيء على ما
يرام ،حتى لو لم يحصل ذلك،
يمكننا أن نواسي أنفسنا ألننا
عشنا على األقل حياة نزيهة».

نافالني أهم زعيم
معارض في روسيا
ِ
سافر من برلين
بعدما أمضى
أسابيع عدة في أحد
المستشفيات هناك
بعد ثاني أو ثالث
محاولة لقتله

محاوالت بوتين
المفرطة لتدمير أي
خصم سياسي ترتكز
على منطق واضح:
إذا أراد نافالني أن
يثبت لمواطنيه
معنى الشجاعة يريد
بوتين في المقابل أن
يقنعهم أن الشجاعة
غير نافعة

ح ـيــن ركـ ــب أل ـك ـســي نــافــالـنــي
ال ـط ــائ ــرة لـلـتــوجــه إل ــى موسكو
فــي  17يـنــايــر ،ح ـ ّـول حياته إلى
استعارة بحد ذاتها ،فهو وزوجته
وجميع الناس كانوا يعرفون ما
سيحصل ،ال سيما أن األحــداث
ً
الـمــرتـقـبــة ب ــدت واض ـح ــة أيـضــا
بالنسبة إلى ماليين األشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن شـ ـ ــاهـ ـ ــدوا ف ـي ــدي ــوه ــات ــه
الــوثــائ ـق ـيــة وم ـقــابــاتــه الـحــذقــة
ع ـلــى م ـتــن الـ ـط ــائ ــرة وان ـض ـمــوا
ً
إلى التظاهرات دعما له ،وحتى
قـ ـ ـ ـ ــادة روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ــك
الــرئ ـيــس وال ــدك ـت ــات ــور الــروســي
فالديمير بوتين ،كانوا يعلمون
ما سيحدث .لقد أخبر نافالني
الجميع بــأن ق ــراره هــو تجسيد
حي للشجاعة.
معارض
زعيم
أهم
نافالني هو
ِ
في روسيا ،وقد سافر من برلين
بعدما أمـضــى أسابيع عــدة في
أح ــد الـمـسـتـشـفـيــات ه ـنــاك بعد
ثــانــي أو ثــالــث م ـحــاولــة لقتله،
ف ـقــد ن ـجــا نــافــال ـنــي ح ـيــن ق ــررت
منظمة ألـمــانـيــة غـيــر حكومية
إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
«أوم ـس ــك» إلخ ــراج ــه مــن روسـيــا
ألن غاز األعصاب «نوفيتشوك»
ُ
عمل لتسميمه ال يقتل
الذي است ً ِ
الناس فــورا في جميع الحاالت،
وألن المستشفى الروسي وافق
على إخراجه على افتراض أنه لن
ً
يعود مطلقا.
س ــرع ــان م ــا ت ـعــافــى نــافــالـنــي
ع ـلــى ع ـكــس جـمـيــع ال ـتــوق ـعــات،
حتى أنه ّ
تحسن لدرجة أن يظهر
ً
ً
مـ ـج ــددا ف ــي ف ـيــديــو كـ ــان كـفـيــا
بزيادة شهرته مع فريق الباحثين
ال ـتــابــع ل ــه ،ح ـيــث ك ــان نــافــالـنــي
يهاجم أعضاء النخبة الروسية
فـ ــي م ـع ـظ ــم األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،فـيـنـتـقــد
شبكات الفساد التي يديرونها
ويسخر من أموالهم وأذواقـهــم،
ً
لكنه استهدف بوتين شخصيا
في شهر يناير ،فكشف تفاصيل
حـ ــول ق ـصــر ال ــدك ـت ــات ــور الـفـخــم
على البحر األسود ،وال يزال هذا
ً
الفيديو م ـتــداوال حتى اآلن ،في
حين يقبع نافالني في مستشفى
الـسـجــن حـيــث أصـبـحــت حياته
ً
ُمهددة مجددا.
جميع المعلومات المتعلقة
بـتـسـمـيــم نــافــال ـنــي ومـحــاكـمـتــه
المزيفة وظروف اعتقاله الصعبة
ل ـ ــم تـ ـع ــد س ـ ــري ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى غ ـ ــرار
محاوالت قتله السابقة ،أصبحت
هذه المعطيات علنية ،إذ ترتكز
محاوالت بوتين المفرطة لتدمير
أي خصم سياسي على منطق
واضح :إذا أراد نافالني أن يثبت
لمواطنيه معنى الشجاعة ،يريد
بوتين في المقابل أن يقنعهم بأن
الشجاعة غير نافعة.

الطائرة التي أقلت نافالني إلى موسكو في  17يناير الماضي
ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـت ـصــرفــات
ً
ليس جديدا :يكمن منطق فاضح
بــالـقــدر نفسه وراء ق ــرار بوتين
غزو أوكرانيا المجاورة في عام
 ،2014ثم ضم شبه جزيرة القرم،
ومتابعة المساعي لخوض حرب
محدودة في شرق أوكرانيا ،فهذه
ََ
التحركات العسكرية العدائية تلت
سلسلة مــن االحـتـجــاجــات التي
تنادي بالديمقراطية وتعارض
ال ـف ـســاد ،وك ــان ــت كفيلة بــإقـنــاع
الــدك ـتــاتــور األوك ــران ــي الـمــوالــي
لموسكو ،فيكتور يانوكوفيتش،
بالهرب من البلد ،فكان ّرد بوتين
ً
على هــذه التطورات مبنيا على
نــزعــة قــومـيــة تقليدية مــن جهة
وس ـيــاســاتــه الـمـحـلـيــة م ــن جهة
أخرى .لقد أراد بهذه الطريقة أن
ً
يثبت لألوكرانيين والروس معا
ّ
أن الديمقراطية تولد العنف ،وأن
االحتجاجات المناهضة للفساد
محكومة بالفشل ،وأن الشجاعة
ميزة غير نافعة.
عـ ـ ـن ـ ــد فـ ـ ـه ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـط ــق
وإدراك ّ
تمسك بوتين بصموده
الشخصي في السلطة ،ستبدو
مـعـظــم تـصــرفــاتــه غـيــر الـمـبــررة
منطقية ،إذ تسمح هذه العقلية
ً
أيضا بتفسير السبب الذي يدفع
الــرئـيــس ال ــروس ــي إل ــى محاولة
تفكيك ما تبقى من وسائل إعالم
ً
مستقلة في روسيا تدريجا ،بما
في ذلــك قــراره منع الصحافيين
العاملين في «إذاعة أوروبا الحرة-
إذاعة الحرية» من متابعة العمل
في روسـيــا .تحظى هــذه اإلذاعــة
بتمويل أمـيــركــي لكنها تنشط
بمعزل عــن الحكومة األميركية
وقد عملت خارج موسكو طوال

 30س ـن ــة ،إلـ ــى أن دعـ ــا بــوريــس
يلتسين مــرا سـلـيـهــا للحضور
غداة انهيار االتحاد السوفياتي.
قد يبدأ فرعها الروسي بالبث من
ً
الخارج مجددا بعد فترة قصيرة،
فقد عــاد رئيس اإلذاع ــة ،جايمي
ً
فالي ،إلى منصبه حديثا بعدما
أجبرته إدارة ترامب على التنحي،
وه ــو ي ـقــول إن ه ــذه ال ـت ـطــورات
األخيرة تنجم عن زيادة شعبية
الصحافيين العاملين في اإلذاعة
وس ــط الـجـمـهــور ال ــروس ــي .نــزل
مراسلوها إلى الشوارع لتغطية
الـتـظــاهــرات فــي بـيــاروسـيــا في
الصيف الماضي ،ورافقوا نافالني
خالل رحلة العودة إلى موسكو،
ّ
وغطوا مختلف جوانب محاكمته
واعتقاله .حتى الفترة األخيرة،
لم يكن بوتين يزعج هذه اإلذاعة
ً
دبلوماسيا ،إذ تتحمل الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـطــاف
وجود وسائل إعالم روسية أكثر
ً
خضوعا للمراقبة ،لكن يبدو أن
ّ
بوتين لــم يعد يستطيع تحمل
العمل الصحافي الحقيقي اليوم.
حتى أن الحاجة إلى الحفاظ
على الـنـظــام ّ
تفسر سبب حشد
الـقــوات والــدبــابــات الروسية في
ً
محيط حــدود أوكــرانـيــا مـجــددا،
ومثلما كــانــت مـحــاولــة اغتيال
نــافــال ـنــي ع ـل ـن ـيــة ،تـحـصــل هــذه
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات لـ ـ ـخ ـ ــوض حـ ــرب
ً
جــديــدة فــي الـعـلــن أي ـض ــا ،حيث
تنتشر صور قاذفات الصواريخ
والدبابات الروسية في كل مكان
عبر شبكة اإلنترنت ،وقد وصلت
سـفـيـنـتــان حــرب ـي ـتــان كـبـيــرتــان
ومـجـمــوعــة م ــن الـسـفــن األخ ــرى
ً
ً
إل ــى المنطقة أي ـضــا ،واسـتـنــادا

بوتين

إل ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــادر م ـج ـل ــة «ج ــاي ـن ــز
ّ
ديـفــانــس ويـكـلــي» ،يشكل حشد
الجنود الــروس في شبه جزيرة
ال ـقــرم وف ــي الـمـســاحــات الواقعة
ف ــي شـ ــرق ال ـ ـحـ ــدود األوك ــران ـي ــة
أكبر «عملية غير معلنة إلعــادة
نشر» القوات الروسية منذ غزو
أوكرانيا السابق .يطرح ّ
مقدمو
البرامج الروسية التي يتكل عليها
الكرملين إلطالق حمالته الدعائية
فكرة مشينة مفادها أن أوكرانيا
تستعد لـلـحــرب بـتـحــريــض من
«األن ـغ ـل ــو س ــاك ـس ــون» .ق ــال أحــد
المذيعين« :الغرب يستعد لتحرك
ّ
ال يقل عن مستوى الحرب ضدنا»،
ً
حتى أن بوتين شخصيا ألقى
ً
ً
خـطــابــا خـطـيــرا مـنــذ أي ــام حيث
ّ
أعلن أن «منظمي أي استفزازات
ُ
تهدد المصالح األمنية الروسية
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة سـ ـيـ ـن ــدم ــون ع ـلــى
تصرفاتهم بطريقة غير مسبوقة»،
وي ـب ــدو أن هـ ــذا ال ـم ـبــدأ ينطبق
عـلــى «االسـ ـتـ ـف ــزازات» الحقيقية
والوهمية في آن.

ال ي ـت ـف ــق ال ـ ـ َخ ـ ـبـ ــراء بـ ـش ــؤون
روسيا على طرفي األطلسي وال
ال ـخ ـب ــراء داخـ ــل روس ـي ــا نفسها
ح ــول معنى الـحـشــد العسكري
وحـتـمـيــة ح ـصــول غ ــزو وشـيــك،
حيث يظن الكثيرون أن بوتين
يخوض لعبة معينة بكل بساطة
وي ـق ــوم بــاس ـت ـعــراض عـلـنــي كي
ي ـث ـب ــت ل ــأوك ــرانـ ـيـ ـي ــن وج ـم ـيــع
األطـ ـ ـ ــراف األخ ـ ـ ــرى أنـ ــه مستعد
إلط ـ ــاق غـ ــزو دم ـ ــوي آخـ ــر حين
يشاء ،كما يظن البعض أنه ّ
جدي
في هــذه المساعي ويريد إنهاء
الـمـهـمــة ال ـت ــي ب ــدأه ــا ف ــي 2014
واح ـ ـتـ ــال م ـع ـظــم األراضـ ـ ـ ــي في
جنوب أوكرانيا وشرقها .قد تبدو
هذه المقاربة عدائية ومتهورة،
ً
لكن ربـمــا يملك بوتين أسبابا
اسـتــراتـيـجـيــة ألخ ــذ ه ــذا الـنــوع
من المجازفات :ستزيد سهولة
الــوصــول إلــى الـطــرقــات وتأمين
إمــدادات المياه إلى شبه جزيرة
ً
القرم ،وقد تخسر أوكرانيا جزءا
ً
كبيرا مــن سواحلها وموانئها،
وقد تسيطر روسيا على البحر
األسود .إذا نجح بوتين في فرض
ً
سيطرته وأطلق األوكرانيون ردا
ً
ّ
واسعا مثل شن حرب عصابات
م ـطـ ّـولــة ،ق ــد يتمكن حينها من
تحويل معظم مناطق أوكرانيا
إلى أرض غير مستقرة وخارجة
عن القانون ومتنازع عليها ،مما
يعني أنها ستتكل طــوال الوقت
ع ـلــى وج ـ ــود الـ ـق ــوات الــروس ـيــة،
على غرار «جمهورية دونيتسك
ً
ال ـش ـع ـب ـي ــة» الـ ـت ــي ت ـح ـكــم ج ـ ــزءا
ً
ص ـغ ـيــرا م ــن ش ــرق أوك ــران ـي ــا .ال
تــزال خــرائــط «نــوفــوروسـيــا» (أي
الدولة الجديدة التي تفكر روسيا

ً
بــإنـشــائـهــا ان ـطــاقــا م ــن جنوب
ش ـ ــرق أوكـ ــران ـ ـيـ ــا) ق ــاب ـع ــة داخ ــل
الكرملين على األرجح وستكون
لالستعمال في أي لحظة،
جاهزة ُ
ً
علما أنها نـشــرت للمرة األولــى
في .2014
لكن قــد ال يعرف بوتين بعد
حقيقة ما يريده أو ينوي اتخاذ
قراراته ً
بناء على تطور األحداث.
الروس
إذا مات نافالني وأطلق
ُ ّ
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ح ـ ــاش ـ ــدة (نـ ــظـ ــم
اح ـت ـج ــاج ع ـف ــوي ق ـبــل أيـ ـ ــام في
موسكو) ،فقد يحتاج بوتين إلى
ّ
شــن الحرب إللهائهم ،وإذا مات
نــافــال ـنــي وك ـ ــان ال ـ ــرد األم ـيــركــي
أك ـثــر ص ــرام ــة مـمــا ي ـتــوقــع ،فقد
ي ــرغ ــب بــوت ـيــن ف ــي ش ــن ال ـحــرب
ف ــي أوك ــران ـي ــا ك ــي يـثـبــت ل ـلــرأي
برأي
العام الروسي أنــه ال يهتم ّ
الواليات المتحدة .أو ربما يفضل
اخـتـبــار الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بــايــدن ،بغض النظر عن مصير
ن ــاف ــالـ ـن ــي .ك ـ ــان ب ـي ــل كـلـيـنـتــون
وجورج بوش االبن وباراك أوباما
ودونالد ترامب مقتنعين بأنهم
يستطيعون تحسين عالقاتهم مع
القادة الروس أكثر من أسالفهم،
لكن ُيعتبر بايدن أول رئيس ال
ُيخطط «إلعادة ضبط» العالقات
مع روسيا منذ الحرب الباردةن
ف ـق ــد س ـب ــق أن اع ـت ـب ــر الــرئ ـيــس
ً
األم ـيــركــي بــوتـيــن «ق ــات ــا» ،وقــد
ي ــرغ ــب الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ال ــذي
ّ
ُيركز على شؤون بلده الداخلية
في اختبار مدى استعداد بايدن
لمواجهته على أرض الواقع.
ل ــم ي ـع ـلــن ف ــري ــق ب ــاي ــدن بعد
عن الــرد الــذي سيطلقه إزاء هذه
التطورات ،فربما تملك الواليات

الـمـتـحــدة خـطــة معينة لتأمين
أسلحة دفاعية ألوكرانيا ،لكن لم
يكشف بــايــدن عنها بـعــد ،حتى
أنـ ــه ل ــم يـعـلــن أي ن ـهــج ُمـخـطــط
لــه ،باستثناء تكثيف العقوبات
ال ـم ـفــروضــة ،ل ـلــرد عـلــى حمالت
التضليل الروسية في الواليات
المتحدة وأوروبا ،أو االعتداءات
اإللكترونية الــروسـيــة ،أو إقــدام
روسـيــا على استعمال أساليب
التسميم واالغـتـيــال والتخريب
ً
محليا وفــي المملكة المتحدة،
وجمهورية التشيك ،وألمانيا،
ودول أخ ـ ـ ــرى .ك ــذل ــك ،ل ــم يعلن
بايدن بعد ّ
نيته إطالق أي شكل
من ال ــردود على المدى الطويل،
أو سـعـيــه إل ــى م ـنــع إن ـه ــاء أحــد
أهم االستثمارات الروسية (خط
أنابيب «نــورد ستريم  »2الواقع
تحت بحر البلطيق).
ح ـت ــى اآلن ،ي ـب ـقــى نــافــال ـنــي
ال ـش ـخــص ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي يملك
استراتيجية متماسكة للتعامل
المعارض
مع بوتين ،فقد َو َصف
ِّ
الروسي خطته في رسالة خطية
أرسلها إلى الصحافية الروسية
وص ــدي ـق ـت ــه ال ـم ـق ـ ّـرب ــة يفغينيا
ألباتس ،فقال لها« :سيكون كل
شيء على ما يــرام ،وحتى لو لم
يحصل ذلــك ،يمكننا أن نواسي
أنفسنا ألنـنــا عشنا عـلــى األقــل
ح ـي ــاة ن ــزيـ ـه ــة» .س ـبــق أن أثـبــت
نافالني أمــام مواطنيه أن عيش
حياة نزيهة داخل نظام سياسي
م ـخــادع أم ــر ممكن ،حيث يجب
أن يقتدي اآلخرون بهذه الدعوة،
تـصـمــد األن ـظ ـم ــة الــدك ـتــاتــوريــة
ً
عموما ألن معظم الناس ال يبدون
استعدادهم لدفع ثمن باهظ.

موقف واشنطن من رؤية بريطانيا االستراتيجية الجديدة
●

راين إيفانز – وور أون ذا روكس

ت ــرأس الـمــؤرخ جــون بيو فــريــق العمل
ال ــذي أص ــدر وثيقة رسمية جــديــدة حول
الدور الذي تنوي بريطانيا االضطالع به
فــي الـعــالــم ،وهــي تحمل الـعـنــوان التالي:
«بريطانيا العالمية في عصر المنافسة:
مراجعة شاملة لألمن والــدفــاع والتنمية
والسياسة الخارجية».
تمتد هذه المراجعة على  114صفحة
ً
و تــذ كــر االستراتيجية المطروحة نقاطا
عـ ـ ـ ــدة ،أب ـ ــرزه ـ ــا االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــإنـ ـش ــاء ن ـظ ــام
دول ــي منفتح ومـتـيــن لـحـمــايــة الـحــريــات
الـبـشــريــة ،وتعميق الـتــواصــل فــي منطقة
المحيطين الـهـنــدي وال ـه ــادئ ،وترسيخ
االلـ ـت ــزام ــات ت ـج ــاه ح ـلــف ال ـن ــات ــو واألمـ ــن
األوروبـ ــي ،والـقـيــام بــاسـتـثـمــارات جريئة
في مجال العلوم والتكنولوجيا .خضعت
حكومة بــور يــس جونسون
استراتيجية ّ
ل ـن ـق ــاش ــات م ـك ــث ـف ــة ،ل ـك ــن خ ـ ّـي ـم ــت عـلـيـهــا
ً
أج ــواء تشاؤمية بشكل ع ــام ،ون ـظــرا إلى
أه ـم ـيــة دور رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي مـعــركــة
«بــريـكـســت» الـمــريــرة ،يظن عــدد كبير من
منتقديه أن فـكــرة « بــر يـطــا نـيــا العالمية»
وال ـمــراج ـعــة األخ ـي ــرة هـمــا م ـجـ ّـرد ام ـتــداد
لمعركة «بريكست» وتغطية إلخفاقاتها،
لكنها مـقــاربــة ذك ـيــة ،ول ــو أنـهــا قــد تكون
غير قابلة للتنفيذ ،و فــق تقييمات أكثر
إيجابية ،فبعد قــراء ة المراجعة الشاملة
والــوثـيـقــة ال ـتــي تــرافـقـهــا وتـحـمــل عـنــوان
«الــدفــاع في عصر المنافسة» (تتألف من
 74صفحة) ،استنتج مراقبون آخــرون أن
زيادة اإلنفاق على الدفاع لن تكون كافية
إلنـقــاذ الجيش البريطاني مــن التزاماته
القائمة أو تجهيزه ألي حروب مستقبلية.
ل ـ ـكـ ــن رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـش ـ ــوائ ـ ــب الـ ـ ـت ـ ــي ط ـب ـعــت
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة
البريطانية في الماضي ،بما في ذلك إقرار
«بريكست» وقلة االستثمارات في القدرات
العسكرية ،ال سيما القوات البحرية ،يمكن
اعتبار المراجعة األخيرة واعدة ،وبفضل
هذه الوثائق ،وضع جونسون بريطانيا

على مـســار استراتيجي مشابه للمسار
ً
األميركي ،وبــدء ا من ملف الصين وحلف
ً
ال ـنــاتــو وص ـ ــوال إل ــى اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري،
ت ـنــذر ال ـمــراج ـعــة الـشــامـلــة بـنـشــوء عــاقــة
ثنائية غير مسبوقة في المسائل التي ّ
تهم
واشنطن والحكومة البريطانية .عند قراءة
المراجعة الشاملة ومقارنتها بـ»الدليل
االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـمــؤقــت لــأمــن الـقــومــي»
الذي طرحته إدارة جو بايدن ،ال مفر من
مــاحـظــة ن ـقــاط الـتـشــابــه بـيـنـهـمــا وم ــدى
تركيزهما على نشر الديمقراطية ،وترسيخ
ال ـن ـظــام ال ــدول ــي ،وال ـك ـفــاءة االقـتـصــاديــة،
والـتـغـيــر الـمـنــاخــي ،وت ـحــديــات التمويل
غير الشرعي ،والتهديدات التي تطرحها
ً
األن ـظ ـمــة االس ـت ـبــداديــة ع ـمــومــا والـصـيــن
ً
خـ ـص ــوص ــا .ال ي ـم ـك ــن ف ـص ــل ال ـم ــراج ـع ــة
الشاملة عن سياق «بريكست» ألي سبب،
لكنها ُت ّ
ّ
التقر ب من
شجع بريطانيا على
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ّ وم ــراع ــاة مـخــاوفـهــا
ً
األمنية ،وهــذا ما حققته فعال ،ففي حين
تــرفــض أل ـمــان ـيــا ال ـت ـصــرف ك ـقــوة عظمى
وتزيد فرنسا تركيزها على «االستقاللية
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة»ُ ،يـ ـفـ ـت ــرض أن تـعـتـبــر
واشنطن المراجعة البريطانية الشاملة
ً
ً
مؤشرا إيجابيا يستحق الدعم والتشجيع.
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق أب ـ ـ ـ ـ ــرز تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة
البريطانية بالصين .ذكر مسؤول مرموق
س ــاب ــق ف ــي االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـبــري ـطــان ـيــة
خ ــال مــؤتـمــر مـنــذ س ـنــوات أن الـعــاقــات
االستخبارية بين واشنطن ولندن تبقى
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات
باستثناء العالقة مع الصين ،حيث كانت
ُ
بــريـطــانـيــا تـعـتـبــر م ـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت غير
جديرة بالثقة في الملف الصيني ،مع أن
«المنافسة بين ا لـقــوى العظمى» لــم تكن
عـبــارة شائعة بعد فــي األوس ــاط األمنية
األم ـيــرك ـيــة .زار رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـســابــق،
ديفيد كاميرون ،بكين منذ ست سنوات
فقط ودعــا إلــى إطــاق «عصر ذهـبــي» في
العالقات الثنائية ،لكن ّ
تغير الوضع اليوم:
«منافسة
تعتبر المراجعة الشاملة الصين
ِ
منهجية» ولم تتردد بريطانيا في التصدي

بوريس جونسون
لبكين بسبب أحــداث هونغ كونغُ .يعتبر
ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول بــالــغ األه ـم ـيــة ألن ــه يعكس
جــو هــر التحديات المطروحة على نفوذ
الواليات المتحدة وازدهارها.
على مستوى اإلنفاق العسكري ،تبدو
االسـتـثـمــارات المعلنة حتى اآلن كبيرة،
إذ م ــن الـمـنـتـظــر أن ُي ـخـ َّـصــص  24مليار
جنيه استرليني (حوالي  33مليار دوالر)
لرفع مستوى اإلنـفــاق على الــدفــاع خالل
الـسـنــوات األرب ــع المقبلة ،أي مــا يساوي
زي ــادة بنسبة  .%14يدخل جــزء مــن هذه
الخطة فــي خــانــة األه ــداف الـتــي ّ
حددتها
وزارة الدفاع .في الماضي ،كان هذا النوع
من االستراتيجيات الدفاعية البريطانية
يشمل استثمارات بنيوية ّ
مفصلة تترافق
مع أرقام وتواريخ تقريبية لمعرفة موعد
تشغيل الموارد الجديدة (مثل السفن) ،إذ
تغيب هذه التفاصيل لألسف عن المراجعة
ّ
لكن هذا الوضع ال ّ
يغير حقيقة
األخيرة،
ُ
واضحة :اعت ِبرت زيادة اإلنفاق التي أعلنها
بوريس جونسون مستحيلة من الناحية
السياسية في المملكة المتحدة منذ بضع
سنوات.
م ــن ال ـم ـع ــروف أن هـ ــذه االس ـت ـث ـم ــارات
ُ
سـتــزيــد حـجــم الـبـحــريــة الـمـلـكـيــة وت ـمـ ّـول
التقدم المطلوب في مجال القوة الفضائية
ً
واإللكترونية ،فضال عن توسيع الترسانة

جو بايدن
الـنــوويــة .مــن المفيد أن تــزيــد بريطانيا،
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء األخ ـ ـ ـ ــرى فــي
حلف الناتو ،إنفاقها على الدفاع لكن لن
يتحقق هــذا الـهــدف إلــى أن يعتبر وزراء
المالية األوروبيون أنفسهم خبراء ماليين
واس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن بـ ــدل أن ي ـت ـعــام ـلــوا مع
محاسبون أو من أشرس
المشاكل وكأنهم
ِ
المدافعين عن سياسة التقشف ،لكن رغم
ظهور مشكلة اإلنفاق األوروبية نفسها في
المملكة المتحدة ،يبقى إنفاق بريطانيا
على الدفاع أكبر من دول الناتو األخرى،
ً
باستثناء الواليات المتحدة طبعا.
ً
ما الرد األميركي المثالي إذا على هذا
ّ
يخص قوة متوسطة تدعم
الوضع الــذي
م ـصــالــح الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأه ــداف ـه ــا
ورؤي ـت ـهــا أك ـثــر م ــن أي حـلـيــف آخـ ــر؟ قــال
رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني
ً
السابق ،اللورد بالمرستون ،يوما« :ما من
حلفاء أبديين وال أعداء دائمين لنا ،بل إن
ُمصالحنا أبدية ودائمة ،ومن واجبنا أن
نحقق تلك المصالح».
يسهل أن نفترض استمرار «العالقات
ال ـخــاصــة» إل ــى األب ــد وتـعـ ّـمـقـهــا مــع مــرور
الــوقــت وأن نـتــوقــع تــوثـيــق االصـطـفــافــات
ً
ّ
القائمة تلقائيا .لكن هذه األحداث ليست
حتمية بأي شكل ،إذ تحتاج بريطانيا إلى
الــواليــات المتحدة أكثر مما كانت تفعل

فــي السابق بعد إق ــرار خطة «بريكست»،
لكن ال يعني ذلك أن هذه الرؤية الجديدة
ال ـتــي تـتـمـحــور ح ــول الـنـفــوذ البريطاني
ً
وباتت أكثر قربا من الرؤية األميركية منذ
نهاية الحرب الباردة على األقل تخلو من
المجازفات ،كذلك ،يجب أن يتذكر صانعو
ً
ال ـس ـي ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة دوم ـ ـ ــا أن تــوثـيــق
ً
التحالفات ليس مــراد فــا للخنوع ،حيث
تـعـكــس ال ـمــراج ـعــة الـبــريـطــانـيــة الـشــامـلــة
طبيعة المقاربة البريطانية ،ومن المتوقع
أن تعكس أي قرارات سيتخذها البلد في
الـسـنــوات المقبلة الــرؤيــة نفسها ،ســواء
كانت ترتكز على المصالح األميركية أو
تتعارض معها.
لقد غـ ّـيــر بــوريــس جــونـســون السياسة
الخارجية البريطانية تجاه الصين ،وهو
ي ـقــوم بــاسـتـثـمــارات حقيقية ف ــي الــرؤيــة
َ
األمـيــركـيــة الـخــاصــة بمنطقة المحيطين
ً
الهندي والهادئ تزامنا مع اتخاذ مواقف
أك ـثــر ص ــرام ــة م ــن أل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا ضد
روس ـي ــا .إن ـهــا مـقــاربــة إيـجــابـيــة وجــديــرة
بالثناء ،وال بــد مــن تشجيعها والحفاظ
ع ـل ـي ـهــا ف ــي سـ ـي ــاق ال ـت ـح ــال ــف األم ـي ــرك ــي
ً
البريطاني أوال  :ستتابع بريطانيا هذا
المسار إذا حافظت على أمنها وازدهارها
وقــوتـهــا .بـعـبــارة أخ ــرى ،حــان الــوقــت كي
تتخلى إدارة بايدن عن أي بغض متبقي
ت ـجــاه الـمـحــافـظـيــن وب ــوري ــس جــونـســون
بسبب «بريكست» وتتطلع إلى المستقبل.
اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن خـطــة
«بريكست» حمقاء وكارثية كونها ّ
سببت
اضـ ـط ــراب ــات ك ـث ـيــرة ال ت ـ ــزال تــداع ـيــات ـهــا
مستمرة حتى اآلن في إيرلندا الشمالية
واسكتلندا وأماكن أخرى ،لكن بعد إقرار
الخطة ،استغل جونسون الظروف إلحداث
واحد من أكبر التحوالت االستراتيجية في
تاريخ بريطانيا المعاصر.
ستستفيد واشـنـطــن مــن تـحــويــل هــذا
الـتـغـيـيــر إل ــى ح ــدث ي ـص ـ ّـب ف ــي مصلحة
ً
بريطانيا ،بعيدا عن الخطابات اللطيفة
ّ
والـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــات الـ ـ ــوديـ ـ ــة بـ ـي ــن ج ــون ـس ــون
والرئيس جو بايدن ،وستعطي المراجعة

الشاملة منافع مــزدوجــة ،فتحصل إدارة
بايدن على مقاربة تستطيع التمسك بها،
ال سـيـمــا ف ــي ال ـم ـســائــل ال ـتــي ف ـشــل حــزب
ّ
ً
المحافظين في حلها تاريخيا ،على غرار
تسامحه الدائم مع تدفق األموال الروسية
في أنحاء لندن .بعدما فرضت الواليات
المتحدة عقوبات أكثر صرامة على روسيا
ً
بما يضمن تضرر الكرملين مباشرة ،حان
الوقت كي تتعامل المملكة المتحدة مع
ً
هذا «التمويل غير الشرعي» ،علما أن هذه
َ
العبارة ت ِرد  12مرة في وثيقة «بريطانيا
العالمية في عصر المنافسة».
ل ــن ت ـكــون بــريـطــانـيــا ال ــدول ــة الــوحـيــدة
ال ـتــي تـتــرقــب ردة الـفـعــل األمـيــركـيــة على
ً
دوال أخــرى تنتظر ّ
رد
مــا يحصل ،بــل إن
واش ـن ـطــن عـلــى ت ـصــرفــات ق ــوة متوسطة
بدأت تأخذ المجازفات للتقرب من المحور
األمـيــركــي ،بينما يـتــردد حلفاء وشــركــاء
آخ ـ ـ ــرون ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا وآسـ ـي ــا ف ــي ال ـق ـيــام
بــالـمـثــل .إنـهــا فــرصــة مـنــاسـبــة كــي تثبت
الواليات المتحدة دعمها لمفهوم تؤيده
ً
ً
ظاهريا لكنها ال تلتزم به دوما :ربما نشأ
العالم الليبرالي المنفتح والمبني على
ً
ً
القواعد باعتباره مشروعا أميركيا ،لكن
ً
تــدعـمــه جـهــات أخ ــرى أي ـضــا ألن ــه يضمن
الخير العام ،حتى أن واشنطن مستعدة
لاللتزام بالقواعد التي ّ
حددتها بنفسها،
وفي حين تسعى الصين إلى طرح نقيض
للعالم المنفتح ،يجب أن تدعم الواليات
المتحدة تلك الجهود ،لكن بحذر ،للسماح
للشعوب باتخاذ قراراتها الخاصة ،إذ ال
تتبنى بريطانيا هــذه ا لـمـقــار بــة للتقرب
من الواليات المتحدة بكل بساطة ،بل ألن
ً
هذا النهج يفيدها شخصيا .إذا ساعدت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بــريـطــانـيــا لتحقيق
الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،قـ ــد تـحـصــد
واشنطن بدورها منافع كبرى حول العالم.
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بايدن ومشاكل غرب البلقان
فوك فوكسانوفيك –
وور أون ذا روكس

لكبح النفوذ الصيني والروسي
في البلقان ،يجب أن تتعاون
الواليات المتحدة مع االتحاد
األوروبي ،إذ يستطيع االتحاد
أن ُ
تغيرات دائمة في
ث
حد
ي
ِ
ً
المنطقة نظرا إلى قربه من
البلقان ونفوذه االقتصادي
هناك وبراعته في ُ
الحكم
ونشر الديمقراطية ،كما
تستطيع الواليات المتحدة
من جهتها أن تضغط على
قادة البلقان الذين يريدون
وضع الغرب في مواجهة مع
الشرق.

يجب أن تتجنب
الواليات المتحدة
االنحياز إلى
السياسات الحزبية
الفوضوية المحلية
في البلقان

في عهد بايدن من
المتوقع أن تزيد
السياسة األميركية
في البلقان تركيزها
على العالقات
العابرة لألطلسي

أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرة
ع ـلــى ال ـم ـحــك ف ــي ال ـب ـل ـقــان خــال
االنتخابات الرئاسية األميركية
فــي نوفمبر الماضي ،فقد أخفق
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـصـ ــربـ ــي أل ـك ـس ـن ــدر
فوتشيتش حين راه ــن على فوز
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ف ـك ــان ي ــأم ــل أن
تتابع الواليات المتحدة برئاسة
ترامب مراعاة المصالح الصربية
ف ــي طــري ـقــة تـعــامـلـهــا م ــع ال ـن ــزاع
عـلــى كــوســوفــو وم ـســائــل أخ ــرى،
إذ ك ــان ــت ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
األميركية تجاه البلقان في عهد
ترامب تــزدري االتـحــاد األوروبــي
وغ ـيــاب الـسـيــاســات المتماسكة،
وقد اتضحت هذه النزعة عند عقد
«اتفاق التطبيع االقتصادي» بين
بلغراد وبريشتينا فــي سبتمبر
 ،2020كما أن فوتشيتش هنأ جو
بايدن على فوزه رغم كل شيء ،لكن
شعر القادة اآلخــرون في البلقان
بارتياح إضافي على األرجح بعد
فوز بايدن.
في عهد بايدن ،من المتوقع أن
تزيد السياسة األميركية في هذه
المنطقة تركيزها على العالقات
ال ـعــابــرة لــأطـلـســي ،وق ــد تطالب
بحل النزاعات اإلقليمية المستمرة،
بما في ذلك ملف كوسوفو ،وفي
رســالــة ّ
وجـهـهــا بــايــدن إل ــى قــادة
صــرب ـيــا وك ــوس ــوف ــو ف ــي ف ـبــرايــر
 ،2021دعا الرئيس األميركي إلى
إيجاد حل مبني على «االعتراف
المتبادل» ،وال شك أن بايدن يريد
حل هذا النزاع بأي ثمن ،فقد كرر
الـكـلـمــات نفسها ح ــول االع ـتــراف
المتبادل في رسالة أخرى ّ
وجهها
ً
ح ــديـ ـث ــا إل ـ ــى رئ ـي ـس ــة ك ــوس ــوف ــو
الجديدة فيوسا عثماني .اليوم،
يتوقع عدد كبير من السياسيين،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ن ـي ـك ــوالس ب ـيــرنــز،
أحــد مستشاري بــايــدن والسفير
األمـيــركــي المحتمل فــي الصين،
أن يدعو البيت األبـيــض إلــى حل
ملف كوسوفو ،ونشر الديمقراطية
الـلـيـبــرالـيــة ،وض ــم الـمـنـطـقــة إلــى
ً
محور الـغــرب تــزامـنــا مــع تكثيف
التعاون مع االتحاد األوروبي.
سـ ـ ـيـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون
األم ـي ــرك ـي ــون لـلـتـعــامــل م ــع ثــاث
م ـج ـم ــوع ــات م ــن ال ـت ـح ــدي ــات فــي
الـبـلـقــان :ن ــزاع كــوســوفــو الـعــالــق،
وتراجع مظاهر الديمقراطية في
المنطقة ،وتـنــامــي نـفــوذ روسـيــا
والصين .يبقى النفوذ األميركي
ً
ً
عـ ــامـ ــا أس ــاسـ ـي ــا لـ ـتـ ـج ــاوز ه ــذه
الـتـحــديــات ،لكن لــن تتمكن إدارة
بــايــدن مــن تـقــديــم حـلــول سريعة
ل ـهــذه ال ـم ـشــاكــل .ب ــل ُي ـف ـتــرض أن
تطرح الواليات المتحدة سياسة
ً
مدروسة وأكثر تواضعا في ملفات
ك ــوس ــوف ــو ودع ـ ــم الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
وفـيـمــا يـخــص روس ـيــا والـصـيــن،

الرئيس األميركي جو بايدن في زيارة سابقة ألراضي البلقان مع رئيس كوسوفو هاشم تاتشي
ي ـجــب أن ت ـق ــدم واش ـن ـط ــن بــدائــل
ع ـم ـل ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد
األوروب ــي بــدل محاولة التخلص
من النفوذ الروسي واإليراني عبر
تكثيف الضغوط.

الحل أصعب من المتوقع
ً
ال ي ــزال الــوقــت مـبـكــرا للتفاؤل
ب ــال ــوض ــع ،ف ــا ي ـم ـكــن أن تـتــوقــع
إدارة ب ــاي ــدن إي ـج ــاد ح ــل ســريــع
لملف كوسوفو ،ال سيما إذا كان
يشمل اعتراف بلغراد بكوسوفو،
وإذا اع ـ ـتـ ــرف أي زعـ ـي ــم صــربــي
بكوسوفو ،سيكون موقفه أشبه
ب ــان ـت ـح ــار س ـي ــاس ــي حـقـيـقــي إذا
ل ــم ت ـق ـ ّـدم كــوســوفــو أو ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة أو االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
تنازالت كبرى لحفظ ّماء وجهه،
ك ــذل ــك يـصـعــب أن ي ـكــثــف بــايــدن
الضغوط على صربيا كي تعترف
بكوسوفو ألن الرئيس األميركي
ال يحظى بشعبية واسـعــة هناك
بسبب موقفه الداعم للتدخل في
فترة التسعينيات ،فقد زار بايدن
صربيا في عام ّ 2016
وقدم تعازيه
ُ
لعائالت الصرب الذين ق ِتلوا خالل
ّ
تدخل قوات حلف الناتو في عام
 ،1999لكن لن ينسى الناس هناك
سجله الداعم لكوسوفو بسهولة.
ت ـ ـعـ ــارض م ـخ ـت ـل ــف األطـ ـي ــاف
السياسية فــي صربيا االعـتــراف
ب ـك ــوس ــوف ــو ،لـ ــذا ق ــد ت ـت ــراف ــق أي
ً
محاولة للضغط على البلد علنا
مــع نتائج عكسية وتـقــدم فرصة
ذهبية لروسيا كي تزيد نفوذها
فــي ب ـل ـغــراد ،ويـصـعــب أن تــوافــق
صربيا على تقديم التنازالت بعد
رســالــة بــايــدن الـتــي تــدعــوهــا إلى

االع ـت ــراف بـكــوســوفــو ،وحـتــى لو
وصلت أحزاب سياسية ليبرالية
إلى السلطة في صربيا في مرحلة
مـعـيـنــة ،ف ــإن الـمـعــارضــة الــراهـنــة
ستجد صعوبة في التوصل إلى
تـســويــة ب ـشــأن كــوســوفــو بسبب
ردة الفعل المحلية المتوقعة في
أوساط القوميين ،ويجب أال ينسى
أح ــد وج ــود مـعــارضــة قــومـيــة قد
تكون أكثر صرامة من فوتشيتش
نفسه.
ً
ي ـ ـ ـ ــزداد الـ ــوضـ ــع تـ ـعـ ـقـ ـي ــدا فــي
ً
ك ــوس ــوف ــو أي ـ ـض ـ ــا ،ف ـع ـل ــى غـ ــرار
ال ـم ـســؤول ـيــن ال ـ ـصـ ــرب ،ال تـبــدي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ــرئ ــاس ــة
أل ـ ـب ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ــورت ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت وال تـعـتـبــر
ً
الـحــوار ضــروريــا فــي ظــل اشتداد
المصاعب المحلية في كوسوفو،
ووف ــق اسـتـطــاعــات الـ ــرأي يضع
المواطنون في كوسوفو الحوار
مع صربيا في المرتبة السادسة أو
السابعة من حيث األهمية ،ورغم
شعبية بايدن والواليات المتحدة
وســط األل ـبــان فــي كــوســوفــو ،فقد
ت ـعــوق م ـيــول ك ــورت ــي الشعبوية
أي عــاقــة م ـث ـمــرة م ــع ب ــاي ــدن ،إذ
يثبت رفض كورتي إلغاء الرسوم
الجمركية ضد صربيا واضطرار
ترامب للتشجيع على عدم منحه
الـثـقــة ب ــأن ال ـن ـفــوذ األم ـيــركــي في
ً
بريشتينا ليس كبيرا.
تتعدد الـخـيــارات التي تسمح
إلدارة بايدن بنشر الديمقراطية
ودعم حقوق اإلنسان في البلقان،
ً
لكن لــن يـكــون ٌّ
أي منها سـهــا أو
ُ ّ
واضــح المعالم ،فقد تركز جهود
واشـ ـنـ ـط ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
ً
صــرب ـيــا مـ ـث ــا ،ولـ ــن ي ـك ــون قطع

ألكسندر فوتشيتش

العالقات مع فوتشيتش وتقديم
الدعم إلــى المعارضة والمجتمع
ً
المدني عملية سهلة ،ونظرا إلى
تراجع شعبية بايدن في صربيا،
سـيـصـبــح أي ز ع ـي ــم أو معسكر
ً
ً
يحظى بدعم أميركي هدفا سهال
للحملة الدعائية الحكومية.
ي ـب ـق ــى ت ــأثـ ـي ــر واش ـ ـن ـ ـطـ ـًـن فــي
ً ً
البلقان محدودا إذا ،ونتيجة لذلك
ل ــن ي ـ ــؤدي اس ـت ـع ـمــال أق ـ ــوى أداة
أمـيــركـيــة (أي الـعـقــوبــات المالية
مشاعر إيجابية
الثانوية) إلى نشر ُ َ
تجاه الغرب وسط النخب المحلية
ً
والمواطنين عموما ،كذلك يصعب
كبح جميع الـتـجــاوزات الروسية
وال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي ال ـب ـل ـق ــان ،حـيــث
تستورد هــذه المنطقة الـغــاز من
روس ـي ــا ألن ـهــا ال تـمـلــك أي خـيــار
آخ ــر ،وت ـبــدو ال ـق ــروض الصينية
لمشاريع البنى التحتية جاذبة
ً
ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى غـ ـي ــاب ال ـت ـم ــوي ــل مــن
االتحاد األوروبي.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ت ـش ـتــري
هذه المنطقة اللقاحات الروسية

وال ـص ـي ـن ـيــة الـ ـي ــوم ألن االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي فـشــل فــي تأمينها في
الوقت المناسب ،ولزيادة النفوذ
األمـ ـي ــرك ــي اإلق ـل ـي ـم ــي ،ستضطر
الواليات المتحدة لتقديم المكافآت
وفرض العقوبات في آن للتعامل
المصلحة المحليين.
مع أصحاب
ّ
ً
تاريخيا ،لطالما فضلت واشنطن
ُ
أن تـهــدد بـفــرض الـعـقــوبــات ،وقد
ي ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ــوض ـ ــع صـ ـع ــوب ــة عـلــى
ً
الــواليــات المتحدة أيـضــا بسبب
السياسات االنتقالية ،إذ عمدت
«مؤسسة تمويل التنمية الدولية»
األمـيــركـيــة ،الـتــي اخـتــارت بلغراد
لفتح مكتبها اإلقليمي فــي غرب
الـبـلـقــان ب ـق ــرار م ــن إدارة تــرامــب
بـ ـه ــدف ت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،إلـ ـ ـ ــى إقـ ـ ــالـ ـ ــة م ــدي ــر
المكتب الــذي ّ
عينه تــرامــب ،جون
يوفانوفيتش ،فور وصول بايدن
إلــى ســدة الــرئــاســة ،مما أدى إلى
توجيه رسالة مغلوظة إلى بلغراد،
ومن دون تقديم اقتراح مضاد ،لن
تتخلى صربيا ومنطقة البلقان
ً
عموما عن روسيا والصين.

إلى أين؟
م ــا أفـ ـض ــل م ـق ــارب ــة تـسـتـطـيــع
إدارة بايدن اتخاذها في البلقان
ً
إذا؟ فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص ك ــوس ــوف ــو،
يجب أن تسمح واشنطن لالتحاد
األوروبـ ــي بـتــأديــة دور الوساطة
ً
م ـن ـع ــا ألي ارت ـ ـبـ ــاك دب ـلــومــاســي
ً
وت ـع ـب ـي ــرا ع ــن احـ ـت ــرام ال ــوالي ــات
المتحدة لألوروبيين على اعتبار
أن ه ــذه المنطقة تبقى مـجــاورة
ألوروبا في المقام األول ،في الوقت
نـفـســه ،يـجــب أن تـتــابــع واشنطن

اس ـت ـع ـم ــال نـ ـف ــوذه ــا ال ـس ـيــاســي
والدبلوماسي مع صربيا والجانب
األل ـبــانــي لـضـمــان ُح ـســن الـنــوايــا
خالل المفاوضات بدل استخدام
ذل ـ ــك الـ ـنـ ـف ــوذ ك ـم ـن ـصــة الف ـت ـع ــال
اسـ ـتـ ـف ــزازات سـيــاسـيــة مـتـبــادلــة،
واأله ـ ــم م ــن ذل ــك ه ــو أن تتجنب
واشنطن تحديد ُ
الم َهل النهائية
ورفع سقف التوقعات من االتفاق
ال ـن ـهــائــي .فـيـمــا يـخــص الـتـعــامــل
األمـيــركــي مــع االتـحــاد األوروب ــي،
ُ ّ
يجب أن تركز الواليات المتحدة
ع ـلــى ال ـم ـســائــل ال ـت ــي ت ــؤث ــر على
حـيــاة الـمــواطـنـيــن الـعــاديـيــن ،أي
الـصــرب واأللـبــان مـعـ ًـاُ ،
ويفترض
ً
أن تنشغل واشنطن إذا بمسائل
مثل التجارة ،والتنمية ،والفساد،
وح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان واألق ـ ـل ـ ـيـ ــات،
ومكانة المواقع الصربية الثقافية
وال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وم ـم ـت ـل ـك ــات األف ـ ــراد
والكيانات الخاصة ،والمفقودين،
وإنشاء نظام بال تأشيرة لمواطني
كوسوفو ،ولن تعطي هذه المقاربة
ُ
ن ـتــائــج ســري ـعــة ،لـكـنـهــا ســتـمـ ّـهــد
ً
ً
حتما إلحراز التقدم مستقبال.
فــي مـلــف الــديـمـقــراطـيــة ،يجب
أن تـتـجـنــب الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
االنـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاز إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
ال ـح ــزب ـي ــة ال ـف ــوض ــوي ــة الـمـحـلـيــة
فــي الـبـلـقــان ،لـكــن فــي أمــاكــن مثل
صــرب ـيــا ،تـسـتـطـيــع واش ـن ـطــن أن
ت ـشــارك فــي تـجــديــد ال ـت ــوازن عبر
ً
التدخل دبلوماسيا لدعم حرية
اإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة
الـمـتـســاويــة لجميع المشاركين
ف ــي االس ـت ـح ـقــاقــات االنـتـخــابـيــة،
لكن من دون تأييد أي من األحزاب
الـ ـص ــربـ ـي ــة أو ال ـ ـق ـ ــادة الـ ـص ــرب،
ً
ك ـمــا فـعـلــت س ــاب ـق ــا ح ـيــن دعـمــت

المعارضة المعادية لسلوبودان
ميلوسيفيتش .يـجــب أن ّ
تطبق
الــواليــات المتحدة هــذه المقاربة
بـطــريـقــة ضمنية وه ــادئ ــة ك ــي ال
ت ـص ـبــح ض ـح ـيــة س ـه ـلــة لـلـنـخــب
المحلية.
لكبح النفوذ الصيني والروسي
ف ــي ال ـب ـل ـق ــان ،ي ـج ــب أن ت ـت ـعــاون
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــع االت ـحــاد
األوروبي ،إذ يستطيع االتحاد أن
حدث تغيرات دائمة في المنطقة
ُي
ًِ
نظرا إلى قربه من البلقان ونفوذه
االق ـت ـص ــادي ه ـنــاك وبــراع ـتــه في
الـ ُـحـكــم ونـشــر الــديـمـقــراطـيــة ،كما
تستطيع الــواليــات المتحدة من
ج ـه ـت ـهــا أن ت ـض ـغ ــط ع ـل ــى قـ ــادة
البلقان الذين يريدون وضع الغرب
في مواجهة مع الشرق ،لكن يجب
ً
أن يقدم االتحاد األوروبــي خيارا
ً
بديال عن التعاون مع القوى غير
ُ
ال ـغــرب ـيــة .ي ـف ـتــرض أن تستعمل
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــوارده ـ ـمـ ــا ال ـمــال ـيــة
ّ
ويقدما للحكومات والمواطنين
ّ
مشاريع تهمهم في مجاالت مثل
البنى التحتية والصحة والبيئة.
قد تكون هذه الخطط السياسية
ُ
رضية بالنسبة إلى
بطيئة وغير م ِ
المعسكر ال ــذي يتمنى أن تطرح
ً
إدارة بايدن حلوال سريعة وتغلق
ً
ملف البلقان نـهــائـيــا .لكن يبقى
ال ـت ـقــدم ال ـتــدري ـجــي والـمـتـمــاســك
أفضل من خيبات األمل المتراكمة
على مر السنين الماضية.

عصر جديد من االكتفاء الذاتي
●

سكوت مالكولمسون –
فورين أفيرز

بعد الحرب الباردة سادت أفكار مفادها أن
ً
التقارب االقتصادي العالمي بات إلزاميا ،مما
يعني أن الترابط االقتصادي بين الدول أصبح
ً ّ
ً
حتميا ،واتضح الحقا أن هذه األفكار لم تكن
صحيحة ،لكن كان يصعب أن يتوقع الكثيرون
منذ بضع سنوات عودة أكبر المستفيدين من
العولمة إلى نسخ متنوعة من االكتفاء الذاتي.
ُ
تعتبر الصين والهند والواليات المتحدة
أهم ثالث دول اليوم من حيث حجم االقتصاد
س ـت ــوى ال ـع ــال ــم،
وال ـ ـعـ ّــدد ال ـس ـك ــان ــي ع ـل ــى م ـ ً
وتشكل هــذه البلدان ُمجتمعة حوالى %60
مــن االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ،بـمــا يـفــوق النسبة
ّ
المسجلة خــال حقبة الـحــرب ال ـبــاردة ،لكن
ّ
تـبــنــت الــواليــات الـمـتـحــدة فــي عـهــد الرئيس
دونالد ترامب مبدأ «القومية االقتصادية»،
فــي حين اخ ـتــارت الصين فــي عهد الرئيس
شي جين بينغ والهند في عهد رئيس الوزراء
ناريندرا مودي مبدأ «االكتفاء الذاتي» ،وعلى
ع ـكــس مـعـظــم االق ـت ـص ــادات ال ـك ـب ــرى ،ارت ـفــع
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الــواحــد في
ه ــذه ال ـ ــدول ال ـث ــاث خ ــال ال ـع ـقــد ال ـمــاضــي،
ويشير هذا النمط من العولمة التفاضلية إلى
نشوء نسخة جديدة من االكتفاء الذاتي ،وقد
تطغى هذه النزعة على االقتصادات الكبرى
الثالثة خالل العقد المقبل وما بعده.

تقليد قديم؟
ل ـطــال ـمــا كـ ــان االكـ ـتـ ـف ــاء الـ ــذاتـ ــي م ــن أب ــرز
أهـ ـ ــداف ال ـص ـي ــن ،ل ـك ـنــه ب ـقــي ب ـع ـيــد ال ـم ـنــال،
ً
ً
فبدءا من أواخــر القرن السابع عشر وصوال
ّ
إل ــى مـنـتـصــف ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر ،ط ــورت
الصين حجم اإلنتاجية في سوقها المحلي
وأنشأت قطاع تصدير مربح ولو أنه خاضع
ل ـمــراق ـب ـت ـهــا ،ل ـكــن م ـس ـيــرة ال ـت ـق ــدم الــداخ ـلــي
ً
انتهت فـجــأة مــع بــدء حــرب األفـيــون فــي عام
 ،1839حـيــن دخ ـلــت الـصـيــن «ق ــرن اإله ــان ــة»
على يد القوى الخارجية ،فانتهى هذا القرن
في عام  1949مع انتصار الحزب الشيوعي

الصيني على خصومه القوميين ومناصريه
الخارجيين ،ال سيما الواليات المتحدة ،ولكن
ً
بدءا من عام ّ ،1945
شدد الزعيم الشيوعي ماو
تسي تونغ على الجانب القومي والمستقل
من مبدأ االتـكــال على الــذات ،فقال« :على أي
مبدأ ُيفترض أن ترتكز سياستنا؟ يجب أن
ُ
تبنى على قوتنا الخاصة ويعني ذلك تجديد
البلد عبر الجهود الذاتية» ،وأعاد الرئيس شي
جين بينغ إحياء هذه الفكرة في عام ،2018
فــزعــم أن «ال ـن ــزع ــات األح ــادي ــة والـسـيــاســات
الحمائية التجارية ّ
توسعت ،مما يجبرنا على
ً
إطــاق مسار االتـكــال على ال ــذات» ،وتماشيا
مع هذه العقلية ،دعم الرئيس الصيني إنشاء
ً
قاعدة صناعية عسكرية متطورة تكنولوجيا
لمنع إهانة الصين للمرة الثانية بسبب قوة
االبتكار التكنولوجي األميركي هذه المرة.
عـلــى غ ــرار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن،
ً
دعـمــت الهند رؤي ــة تعتبر البلد ق ــادرا على
االزدهار ً
بناء على قوة السوق المحلي الكبير
وحجم الصادرات المدروس ،إذ كانت الهند
تـنـتــج نـحــو رب ــع الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
 1700وفـ ــق ال ـمــؤرخ ـيــن،
ال ـعــال ـمــي ّ ف ــي عـ ــام ً َ
تحملت الحقا قرنين من اإلهانة حيث
لكنها
ً
أضعفت المملكة المتحدة تدريجا قاعدتها
الستخراج المواد الخام وإنشاء
الصناعية
ّ
سوق يفيد المصنعين البريطانيين ،وبعد
نيل االستقالل في عــام  ،1947طـ ّـورت الهند
ً
ً
ش ـكــا جــزئ ـيــا م ــن االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي بـقـيــادة
الحكومة تحت غطاء «عــدم االنـحـيــاز» الــذي
بدأ على شكل مقاربة سياسية وعسكرية لكنه
ّ
وتحول إلى نموذج تنموي يتبنى األفكار
عاد
الـتــي كــانــت رائ ـجــة فــي تـلــك الـفـتــرة وتتعلق
ب ـح ـمــايــة ال ـص ـن ــاع ــات ال ـنــاش ـئــة واس ـت ـب ــدال
الواردات.
بــدأت الهند تفتح اقتصادها على العالم
في بداية التسعينيات ،لكنها فعلت ذلك عبر
ً
ً
ً
منحى قوميا
عملية مدروسة اتخذت الحقا
ً
ه ـنــدوس ـيــا ب ـعــد ان ـت ـخ ــاب ن ــاري ـن ــدرا م ــودي
ً
رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة ف ــي ع ــام  ،2014وتـشـمــل
الهند نحو  %18من سكان العالم ،وال تزال
مـلـتــزمــة بـسـيــاســة ع ــدم االن ـح ـيــاز فــي عصر
ا لـعــو لـمــة ،و ه ــي تستفيد مــن التكنولوجيا

ناريندرا مودي
واالسـتـثـمــارات الصينية واألميركية فــي آن
لتطوير بدائلها الخاصة ،وتـهــدف سياسة
االكتفاء الذاتي التي أطلقها مودي إلى بلوغ
مستوى االبتكار المحلي الصيني ،مما يعني
إنشاء قاعدة محلية آمنة تستطيع الشركات
الـهـنــديــة اسـتـعـمــالـهــا للتعامل مــع الـجـهــات
ال ـخــارج ـيــة ،ك ـمــا ف ـعــل الـصـيـنـيــون أو حتى
ً
األميركيون سابقا.

تحدي االبتكار
سـتـتــوقــف م ــدة اس ـت ـمــرار عـصــر االكـتـفــاء
ً
الــذاتــي الجديد جزئيا على طــول المنافسة
ّ
بين القوى العظمى وحدتها ،ومن المتوقع
أن ت ـتــابــع ح ـكــومــات ال ـ ــدول ال ـث ــاث الـكـبــرى
دعم االكتفاء الذاتي طالما تستمر المنافسة
األم ـن ـيــة الـمـحـتــدمــة ،لـكــن ال ـظ ــروف الــراهـنــة
توحي بأن المنافسة بين الواليات المتحدة
والصين مــن جهة وبين الهند والصين من
ً
جهة أخرى ستكون طويلة جدا.
قد تدعم القوى السياسية القائمة التوجه
نـحــو الـقــومـيــة االق ـت ـصــاديــة ،لـكــن ق ــد تتخذ
ً
ً
قــوى الـســوق فــي المقابل اتـجــاهــا معاكسا،
ف ـم ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن م ـب ــدأ االكـ ـتـ ـف ــاء ال ــذات ــي
يخنق االبـتـكــار ،مما يعني أنــه يكبح النمو
ً
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل أي ـض ــا ،ح ـيــث تـتــوقــف
آم ــال الـهـنــد فــي تـحـقـيــق نـمــو م ـس ـتــدام على
اس ـت ـمــرار ال ـث ــروات الـكـبــرى ال ـتــي تحصدها

شي جين بينغ
من قطاع تكنولوجيا المعلومات والتمسك
بـقــدرتـهــا عـلــى االب ـت ـكــار ،وتــرتـكــز المنافسة
األميركية الصينية مــن جهتها على أهمية
االبتكار ،مما يعني أن كل بلد منهما يخشى
أن يتفوق عليه الـطــرف اآلخــر فــي المجاالت
التكنولوجية والعسكرية .لكن يتطلب عامل
االب ـت ـك ــار اس ـت ـث ـم ــارات ضـخـمــة ف ــي الـقـطــاع
الخاص ،ال سيما في الهند التي تفتقر إلى
األبـحــاث الحكومية واألكــاديـمـيــة ومشاريع
تطوير البنى التحتية التي تشهدها الصين
والــواليــات المتحدة ،وتحتاج االستثمارات
الخاصة إلى األسواق ،وينطبق هذا المنطق
على شركة «هــواوي» الصينية التي ّ
رسخت
شركة
نفسها فــي األس ــواق الخارجية بـقــدر َ
«كوالكوم» األميركية التي تحصل على ثلثي
عائداتها من الصين.
تكسب شــر كــات التكنولوجيا األميركية
ً
العمالقة نصف عائداتها تقريبا من األسواق
الخارجية ،ومن دون هذه العائدات ،ستجد
الشركات صعوبة في تمويل أبحاثها وتطوير
ً
مشاريعها تزامنا مع الحفاظ على تفوقها في
المنافسة القائمة ،ويمكن استعمال التقنيات
التي تنتجها الشركات األميركية وتستهلكها
الصين ألغراض عسكرية وتجارية في آن ،لذا
قد يصبح اتكال الصين عليها ورقــة ضغط
تـفـيــد األم ـيــرك ـي ـيــن ،ح ـيــث تـسـعــى بـكـيــن من
جهتها إلــى إضعاف هــذه الورقة عبر زيــادة
اكـتـفــائـهــا ال ــذات ــي ف ــي ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا،

دونالد ترامب
ومع تطور هذه الجهود ستخسر الشركات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـك ــل ع ـل ـي ـه ــا ال ـج ـي ــش
واالقـتـصــاد األمـيــركــي عــائــداتـهــا ،وسيواجه
االبتكار األميركي معاناة كبرى ما لم تجد
ً
الشركات ًأسواقا بديلة عن الصين.
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،سـتـحـتــدم الـمـنــافـســة بين
شركات التكنولوجيا األميركية والصينية
خ ــارج أســواق ـهــا الـمـحـلـيــة وتـشـتــد الـجـهــود
َ
البلدين لفرض درجــة معينة
الحكومية في
مــن الـسـيـطــرة عـلــى التكنولوجيا وتخفيف
ُ ّ
المخاوف األمنية السائدة ،وستركز الواليات
الـمـتـحــدة عـلــى الـ ــدول الـحـلـيـفــة األك ـثــر غنى
فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة وأوروب ـ ــا وآس ـي ــا ،أمــا
ُ ّ
الصين والهند ،فمن المتوقع أن تركزان على
ً
المناطق األكثر فقرا من آسيا والشرق األوسط
وإفــريـقـيــا ،أو ربـمــا أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وإذا
أهملت الشركات في الغرب وشرق آسيا هذه
المناطق ،فقد تنجح شركات التكنولوجيا
الـصـيـنـيــة والـهـنــديــة وأي مــؤسـســات أخــرى
غير غربية في رسم معالم العولمة في عصر
االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي ،ول ــن ت ـكــون ه ــذه الـعــولـمــة
ال ـج ــدي ــدة م ـشــاب ـهــة ل ـل ـعــول ـمــة ال ـق ــدي ـم ــة ،بل
سـتــرتـكــز ه ــذه ال ـم ــرة ع ـلــى االك ـت ـف ــاء الــذاتــي
واالن ـف ـت ــاح ،وسـتـسـتـبــدل سـيــاســة الـتـعــاون
الدولي بالنزعة القومية والمذهب التجاري
ونسخة مشابهة لإلمبريالية.
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــالـ ــم أك ـ ـثـ ــر خـ ـط ــورة
بالضرورة ،ففي نهاية المطاف ،يبقى مبدأ

االكـتـفــاء الــذاتــي ال ــذي ّ
تطبقه ال ــدول الكبرى
ً
دفاعيا في المقام األول ،وقد يؤدي إلى زيادة
التحفظ العسكري والمنافسة الصناعية التي
تفيد جميع األط ـ ــراف ،لـكــن قــد تتعلق أكبر
المخاطر المحتملة بمحاولة القوى العظمى
مـنــع منافسيها مــن الــوصــول إل ــى ال ـمــوارد،
على غــرار التهديد الــذي أطلقته الصين في
مناسبات متكررة لمنع الوصول إلى المعادن
ُ
َ
ستعمل في عدد كبير
األرضية النادرة التي ت
مــن المنتجات المتطورة ،كــذلــك ،قــد تحاول
الدول الكبرى تخزين الملكية الفكرية أو منع
ا نـتـشــار التكنولوجيا عبر توسيع تعريف
بشكل مستمر كي
«الـمــوارد االستراتيجية»
ٍ
يشمل كل ما يتعلق بتصميم شرائح الذكاء
ً
االصطناعي مثال ،إذ أقدمت الواليات المتحدة
على خطوة مماثلة تجاه االتحاد السوفياتي
خــال الـحــرب ال ـب ــاردة ،مما أدى إلــى تراجع
االق ـت ـصــاد الـســوفـيــاتــي وال ـحــد مــن عمليات
التجسس الصناعية السوفياتية الواسعة.
يصعب أن تتكرر هــذه األح ــداث الدرامية
بالطريقة نفسها ،إذ يرتفع عــدد الالعبين
الـمــؤثــريــن ال ـيــوم خ ــارج إط ــار ال ــدول الـثــاث
الكبرى ،وال شك أنهم سيفضلون مبدأ عدم
االن ـح ـيــاز الـتـكـنــولــوجــي وق ــد يـنـجـحــون في
إنـتــاج االبـتـكــارات مــن تلقاء أنفسهم ،كذلك،
تحتاج الشركات التي تعتمد مبدأ االكتفاء
الذاتي إلــى عائدات خارجية لدعم قواعدها
الــدفــاعـيــة والـصـنــاعـيــة الـخــاصــة ،وق ــد تبدو
ّ
هــذه الفكرة متناقضة ،لكن االكتفاء الذاتي
الذي يخدم العولمة بأفضل طريقة هو النهج
القادر على التطور واالزدهار.
كتب المؤرخ األميركي جورج لويس بير
في عام  1917أن «االكتفاء الذاتي االقتصادي
يــراعــي ظ ــروف ال ـحــرب» ،فقد كــان الـعــالــم في
تلك الفترة ّ
يمر بأسوأ حرب شهدها التاريخ
ً
وقد اشتقت جزئيا من جهود الدول الكبرى
لتجنب االت ـكــال عـلــى بـعـضـهــا ،وبـعــد مــرور
ً
قرن من الزمن تقريبا ،يتراجع احتمال تكرار
هذه المأساة ،ومع ذلك يجب أن تحذر الدول
الكبرى التي تتوق إلى كسب االستقاللية من
المسائل التي تتمنى حصولها ألن االتكال
ً
على الذات قد يكون مصدرا للضعف أو القوة.
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دوليات

حراك إقليمي يواكب «مسار فيينا» ...واليمن إلى الواجهة
وفد أميركي في طريقه إلى الخليج وظريف يوسع جولته ...ومحادثات ثنائية روسية  -أميركية
تشهد المنطقة حركة
دبلوماسية متصاعدة
لمواكبة الجولة الجديدة من
المفاوضات النووية في فيينا،
فإلى جانب الحوار األميركي -
الخليجي الذي جرى على أكثر
من مستوى في األيام القليلة
الماضية ،وسع وزير الخارجية
اإليراني جولته اإلقليمية ،في
حين بدا أن ملف اليمن قد
يكون البوابة ألي تفاهمات
إقليمية.

العودة
لالتفاق
النووي
ستمنح إيران
 90مليار
دوالر وتقود
الشرق األوسط
للفوضى

ليندزي غراهام

ات ـســع ال ـح ــراك الــدبـلــومــاســي
النشيط الــذي تشهده المنطقة
بــالـتــوازي مــع تـقــدم مفاوضات
غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة بـ ـ ـي ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي فيينا
بهدف إحياء االتفاق النووي.
فبعد المباحثات التي اجراها
ال ـم ـب ـع ــوث االمـ ـي ــرك ــي الـمـكـلــف
بــالـشــأن اإليــرانــي روب ــرت مالي
الذي يقود وفد بالده في فيينا
مع مسؤولين ووزراء خارجية
خليجيين ،أجرى مستشار األمن
القومي األميركي جيك سولفيان
ـاال م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ات ـ ـصـ ـ ً
الكويتي الشيخ أحمد الناصر،
فـ ــي ح ـي ــن أفـ ـ ـ ــادت ال ـم ـع ـلــومــات
بـ ــأن إلدارة األم ـي ــرك ـي ــة تـسـعــد
عددا من كبار
إلرسال وفد ،يضم
ً
المسؤولين إلى الشرق األوسط
ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ،ل ـل ـت ـبــاحــث مــع
بلدان المنطقة بشأن المحادثات
النووية اإليرانية.
وي ـت ـك ــون ال ــوف ــد م ــن أع ـضــاء
من وزارة الخارجية األميركية
ومجلس األمــن القومي ووزارة
الدفاع وسيرأسه منسق سياسة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط فـ ــي مـجـلــس
األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي بريت
مـ ــاك ـ ـغـ ــورك وم ـس ـت ـش ــار وزارة
الخارجية ديريك شوليت.
وبحسب المعلومات ستكون
السعودية المحطة األولى للوفد،
وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــا ك ـش ـف ــه مـ ـس ــؤول ــون
لوكالة «بلومبيرغ» عن الخطط
المبدئية للجولة ،بينما ستكون
المحطة التالية هــي اإلم ــارات،
فمصر واألردن.
وذكرت «بلومبيرغ» أن زيارة
الوفد األميركي للمنطقة «تهدف
لطمأنة الحلفاء حول المحادثات
النووية مع إيران».
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ،ط ـلــب ع ــدم الـكـشــف
عن هويته ،إن الوفد سيناقش
قـضــايــا مـهـمــة مــرتـبـطــة بــاألمــن
الـ ـق ــوم ــي لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال ـج ـه ــود ال ـم ـس ـت ـمــرة لـتـهــدئــة
التوترات في الشرق األوسط.

ظريف يوسع الجولة
في غضون ذلك ،أجرى وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف زيارة خاطفة الى الكويت،
قادما من عمان حيث أجرى مع
ً
نـظـيــره الـعـمــانــي ب ــدر بــن حمد
البوسعيدي في مسقط «جهود
االستقرار» بالمنطقة.
وبحث الوزيران «المستجدات
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والــدولـيــة» وأك ــدا «اح ـتــرام مبدأ
عـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون

«النهضة» تسعى لتقليص
صالحيات الرئيس التونسي
وزيرا خارجية عمان وإيران في مطار مسقط أمس األول
الداخلية للدول وتعزيز مساعي
وسبل تحقيق االستقرار وأهمية
حل القضايا والنزاعات بالطرق
ّ
ال ـس ـل ـم ـيــة وعـ ـب ــر ال ـ ـحـ ــوار بـيــن
مختلف األطراف».
وأش ـ ـ ـ ــاد ظ ــري ــف خـ ـ ــال ل ـقــاء
البوسعيدي بجهود عمان لـ»أداء
دور إيجابي في القضايا التي
تخص إيـ ــران» .وسـبــق لمسقط
مهما في تقريب
دورا
أن لعبت
ً
ً
وج ـه ــات ال ـن ـظــر وع ـق ــد ل ـق ــاءات
دبلوماسية سرية بين طهران
وواشـنـطــن قبيل إب ــرام االتـفــاق
النووي الذي أبرم بعهد الرئيس
األس ـب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ق ـبــل أن
ينسحب منه الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب عام .2018

البوابة اليمنية
وك ــان الف ـتـ ًـا ل ـقــاء ظــريــف في
عـ ـم ــان م ــع م ـح ـمــد ع ـبــدال ـســام
كبير مفاوضي جماعة «أنصار
الله» الحوثية اليمنية المتمردة.
وأكد الوزير اإليراني خالل اللقاء
أن بالده تجدد تأكيدها ضرورة
وق ــف ال ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن ورف ــع
الحصار وتفعيل المفاوضات
اليمنية.
وم ــن دون أن ي ــذك ــر ال ــدع ــوة
التي أطلقتها السعودية لوقف
إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـطـ ـل ــع مـ ـ ــارس
الـ ـم ــاض ــي ورف ـض ـت ـه ــا ال ـحــركــة
الحوثية المدعومة من طهران،

(أ ف ب)

قـ ـ ــال ظ ــري ــف إن ب ـ ـ ــاده تــرحــب
بــوقــف إلط ــاق ال ـنــار فــي اليمن
وانـ ـ ـط ـ ــاق م ـ ـفـ ــاوضـ ــات يـمـنـيــة
يمنية.
وأشارت «الخارجية» اإليرانية
إلــى أن عبدالسالم قــدم لظريف
تقريرا عن آخر المستجدات في
ً
الملف اليمني.
وتــوجــه الـمـبـعــوث األمـيــركــي
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ت ـي ــم
ل ـي ـن ــدرك ـي ـن ــغ ،إل ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة
وسـلـطـنــة ُع ـم ــان ،أمـ ــس ،بـهــدف
إج ــراء مـحــادثــات حــول الوضع
ف ــي ال ـي ـم ــن وإم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
وقف دائم إلطالق النار وانتقال
األطـ ـ ــراف ال ـم ـت ـصــارعــة لعملية
سياسية ،بالتعاون مع المبعوث
األممي الخاص مارتن غريفيث.

السعودية وإيران
وت ــأت ــي ج ــول ــة ظ ــري ــف غ ــداة
تصريحات متلفزة لولي العهد
ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
أك ــد فـيـهــا أن بـ ــاده «تـطـمــح أن
تكون لديها عالقة طيبة ومميزة
م ــع إي ـ ــران ب ـعــد أن ت ـتــوقــف عن
تدخالتها في الشؤون الداخلية
داعيا الجماعة
لدول المنطقة»،
ً
الحوثية للجلوس على طاولة
المفاوضات مع جميع األقطاب
باليمن للوصول لحلول تكفل
حقوق الجميع وتضمن مصالح
دول المنطقة.

ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أك ــد نــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،مـحـمــد
عبدالرحمن ،مساء أمس األول،
دعــم وتــأيـيــد دع ــوة ول ـ ّـي العهد
ال ـس ـع ــودي ،لـسـيــاســة خــارجـيــة
ترتكز على مبادئ حسن الجوار
وال ـحــوار فــي المنطقة ،بما في
ذلك مع إيران.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ع ـب ــر
«ت ــويـ ـت ــر» ،أم ـ ــس ،إن «الـتـمـســك
ّ
بميثاق األمم المتحدة واحترام
سـ ـي ــادة ال ـ ـ ــدول وع ـ ــدم ال ـتــدخــل
ف ــي ش ــؤون ـه ــا ،رك ــائ ــز أســاسـيــة
للدول المتحضرة ،وصمام أمان
لحفظ األمن والسلم في المنطقة
والعالم».
في موازاة ذلك ،أكد مستشار
رئيس الوزراء حسين عالوي أن
رئيس مجلس الوزراء مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ي ــرع ــى وسـ ــاطـ ــة قــد
تنهي صراعا دام  31عاما بين
السعودية وإيران ،دفع العراق أن
جزءا منها ،مؤكدا أن ولي
يكون
ً
العهد السعودي يؤمن بالحوار
وهناك تغييرات بالمنطقة بما
فيها القيادة اإليرانية.

مفاوضات ثنائية
وفـ ــي ف ـي ـي ـنــا ،أشـ ـ ــاد م ـن ــدوب
موسكو الدائم لدى المؤسسات
ال ــدول ـي ــة مـيـخــائـيــل أول ـيــان ــوف

نقيب الفالحين :نتعرض ألكبر عمل عدائي منذ  7آالف عام
القاهرة ـــ حسن حافظ

قـبــل نـحــو شـهــريــن مــن ب ــدء إثيوبيا،
في خطوة أحادية ،الملء الثاني لبحيرة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ب ـن ـحــو  13.5م ـل ـيــار متر
ّ
والمقرر في يوليو المقبل ،تعالت
مكعب،
األص ـ ــوات الـغــاضـبــة ف ــي ال ـقــاهــرة ج ــراء
اس ـت ـمــرار الـتـعـنــت اإلث ـي ــوب ــي ،وطــالـبــت
بــال ـت ـحــرك ال ـســريــع ض ــد م ــواق ــف أدي ــس
أبــابــا ال ـتــي أفـشـلــت س ـنــوات طــويـلــة من
الـمـفــاوضــات العبثية الـتــي انـتـهــت إلــى
ال شيء.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ــري
ال ـم ـص ــري ــة ،م ـح ـمــد غ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
لـ«قناة الجزيرة» ،أمس األول ،وهو األول
م ــن ن ــوع ــه م ـنــذ ال ـم ـصــال ـحــة الـمـصــريــة
الـخـلـيـجـيــة م ــع ق ـط ــر ،إن «أديـ ـ ــس أبــابــا
رفضت  15سيناريو تقدمت بها القاهرة
ً
لحل أزمــة ملء وتشغيل السد» ،معتبرا
أن «العقبة الرئيسية التي تــؤدي لفشل
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات هـ ــي عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود رغ ـبــة
س ـيــاس ـيــة ل ـل ـجــانــب اإلثـ ـي ــوب ــي إلن ـج ــاز
االتفاق».
وأشار غانم إلى أنه «لن يحدث توليد
للكهرباء بعد التعبئة الثانية لبحيرة
الـ ـس ــد ك ـم ــا ي ــزع ــم الـ ـج ــان ــب اإلثـ ـي ــوب ــي،
ألن الـتــوربـيـنــات ال ـخــاصــة بــالـســد غير
جاهزة ،لذا فلن تتمكن إثيوبيا من توليد
ّ ً
الكهرباء» ،مذكرا «بعدم توليد الكهرباء
بعد انتهاء عملية الملء األول للسد العام
الماضي» ،وعليه فإن «حديث إثيوبيا عن
هذا الموضوع يأتي في إطار المراوغة».
في السياق ،تعالت أصــوات األحــزاب
وال ـ ـن ـ ــواب ضـ ــد سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ،إذ ق ــال
المنسق العام لالئتالف الوطني لألحزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
«الـجـيــل» ،ناجي الشهابي ،إن «إثيوبيا
تواصل تحديها الوقح لمصر والسودان،

إشارة إيجابية
من السعودية للبنان

بعد القرار الحازم للسعودية
بمنح دخول أو عبور المنتجات
الزراعية اللبنانية ألراضيها،
عقب الكشف عن كمية كبيرة
من الحبوب المخدرة في
شحنة من الرمان ،ظهرت إشارة
إيجابية من المملكة تجاه
لبنان بعد سماح الرياض
للبضائع اللبنانية التي كانت
عالقة عند الحدود السعودية
وفي ميناء جدة بالدخول إلى
المملكة.
وقدم وزير الداخلية والبلديات
في حكومة تصريف األعمال
محمد فهمي ،الشكر للمملكة
على الخطوة.

مصر :إثيوبيا رفضت  15سيناريو لحل «أزمة النهضة»
●

سلة أخبار

وزيرا النقل والتخطيط خالل توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو وذات الجر الكهربائي أمس (الشرق األوسط)
عبر التأكيد أن اتفاقيات تقاسم المياه ال
يمكن قبولها ،مما يعني عدم االعتراف
بـحـصــص دول ـت ــي ال ـم ـصــب ،وال ـب ــدء في
الـمــلء الـثــانــي دون الـتــوصــل التـفــاق مع
القاهرة والخرطوم».
وأشار الشهابي إلى أن «وجود السد
خطر قاتل لدولتي المصب ،وأن إزالته
ضـ ـ ــرورة ل ـب ـقــاء م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان على
الـخــريـطــة» ،م ـشــددا عـلــى أن «ت ــرك السد
يعني أنـنــا قــررنــا االن ـت ـحــار» ،ل ــذا يجب
«ســرعــة ال ـت ـحــرك لـمــواجـهــة اس ـت ـفــزازات
ال ـح ـكــومــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،وإنـ ـق ــاذ الـشـعــب
المصري من المصير الذي يدفعنا إليه
سد الخراب اإلثيوبي».
من جهته ،قــال رئيس حــزب «الشعب
ال ـج ـم ـه ــوري» ع ـضــو مـجـلــس ال ـش ـيــوخ،
حـ ــازم ع ـم ــر ،أمـ ــس ،إن لـجـنــة ال ـعــاقــات
الخارجية بمجلس الشيوخ انتهت خالل

اجتماعها مــع وزي ــر الـخــارجـيــة سامح
شكري ،أمس األول ،إلى دعم السياسات
واالستراتيجيات التي تــم وضعها في
حال تعرض أمن مصر المائي ألي ضرر
إزاء أي ت ـص ــرف ــات أح ــادي ــة م ــن جــانــب
إثيوبيا فيما يخص الملء الثاني.
بدوره ،قال نقيب الفالحين المصريين،
حسين أبو صدام ،أمس ،إن «سد النهضة
أكبر خطر يهدد وجود مصر في الوقت
الراهن ،وأنه أكبر عمل عدائي تتعرض له
مصر منذ سبعة آالف عام» .وأشار إلى أن
«القطاع الزراعي سيكون الخاسر األكبر
فــي مصر حــال استكمال ســد النهضة،
والذي سيحجز المياه ،مما سيؤدي إلى
تقلص الرقعة الزراعية وتصحر مئات
اآلالف مــن األفــدنــة الــزراع ـيــة ،فضال عن
تناقص مخزون المياه الجوفية».
مــن ناحية أخ ــرى ،ومــع الترقب لبدء

االجتماعات المباشرة بين مصر وتركيا
على مستوى نواب وزراء الخارجية في
القاهرة األسـبــوع المقبل ،أقــر البرلمان
التركي باإلجماع تشكيل لجنة صداقة
برلمانية مــع مـصــر ،فــي خـطــوة جديدة
فــي مـســار الـتـقــارب الـمـصــري ـ ـ التركي،
وال ـ ــذي ي ــرك ــز ع ـلــى ال ـت ـع ــاون ب ــداي ــة في
الملف الليبي.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الكهرباء
المصري ،محمد شاكر ،أن بالده تدرس
إمكانية رفع قدرة خط الربط الكهربائي
مــع ليبيا إلــى مــا يـقــرب  2000أو 3000
م ـي ـغــا وات ،ب ـ ــدال م ــن ق ــدرت ــه ال ـحــال ـيــة
ال ـم ـق ــدرة ب ـ ـ  240مـيـغــا وات ف ـق ــط ،وان
ال ــوزارة بــدأت في دراس ــات خاصة بهذا
ال ــرف ــع م ــن أج ــل تــوصـيــل ال ـك ـهــربــاء إلــى
طرابلس بأعلى مستوى من الجودة.

بنتائج االجتماع الجديد الذي
عـقــد فــي الـعــاصـمــة النمساوية
بين مسؤولين روس وأميركيين
بـ ـش ــأن جـ ـه ــود إح ـ ـيـ ــاء االتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي بـ ـي ــن إي ـ ـ ـ ــران والـ ـق ــوى
الكبرى.
وك ـ ـ ـتـ ـ ــب أول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوف ،ع ـب ــر
ـددا مع
«تــويـتــر»« :اجتمعنا مـجـ ً
ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص
بــإيــران روب ــرت مــالــي ،وأجرينا
جدا
مـشــاورات مفصلة ومفيدة ً
حـ ـ ــول الـ ـم ــواضـ ـي ــع األس ــاسـ ـي ــة
قـ ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي الـ ـمـ ـف ــاوض ــات
ال ـم ـت ــواص ـل ــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا ب ـشــأن
استئناف االتفاق النووي».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار أول ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــوف ،أم ــس
األول ،إلى أن هناك «كل الدواعي
للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات
مبينا أن األمور تتطور
الجارية»،
ً
بـطــريـقــة قــد تتيح قــريـبـ ًـا حــذف
كلمة «الحذر» من هذه العبارة.
من جانب آخر ،أعرب مندوب
روسيا عن أسف بالده من رفض
إس ــرائ ـي ــل االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
مشددا على أن العمليات
إيران،
ً
مثل حــادث نطنز ،الــذي اتهمت
طهران الدولة العبرية بتنفيذه،
غير مثمرة.
ووص ـ ـ ــف أول ـ ـيـ ــانـ ــوف رف ــض
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارم ل ــاتـ ـف ــاق
ال ـ ــذي يـقـيــد ق ـ ــدرة طـ ـه ــران على
تطوير سالح نووي مقابل رفع
العقوبات االقتصادية عنها بأنه
«غير معقول».

في غضون ذلك ،نقلت وكالة
«أسوشيتد برس» عن مسؤولين
حــالـيـيــن وســاب ـق ـيــن ل ــم تكشف
عنهم ،أن إدارة الرئيس بايدن
تدرس إمكانية رفع بعض أقسى
العقوبات التي فرضها ترامب
تقريبا ،لكي
ضد إيران بالكامل
ً
تعود إلى االمتثال التفاق .2015

إسرائيل
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،قـ ـ ـ ــال س ـف ـيــر
إســرائ ـيــل فــي واش ـن ـطــن واألم ــم
الـ ـمـ ـت ـح ــدة ،غ ـل ـع ــاد إردان ،فــي
تصريحات أمــس« :األميركيون
أب ـل ـغ ــون ــا أنـ ــه ت ــوج ــد مـصــاعــب
في المفاوضات مع إيــران ،وما
زالـ ــت ال ـت ـقــديــرات ف ــي إســرائـيــل
أن الـجــانـبـيــن س ـتــوصــان إلــى
تـفــاهــم فــي األســابـيــع الـقــريـبــة».
وأضـ ـ ــاف إردان« :ربـ ـم ــا يــوجــد
ن ـقــاش ك ـهــذا أو ذاك ح ــول عــدد
ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي سـيـتــم رفـعـهــا
وك ـي ــف س ـي ـع ــودون لــانـصـيــاع
لالتفاق ،لكن اإليرانيين رصدوا
أنه توجد رغبة شاملة بالعودة
إلى االتفاق النووي القديم الذي
ُوق ــع خ ــال عـهــد ب ــاراك أوبــامــا.
ون ـع ـت ـقــد أن ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ه ــذا
االتفاق السيئ خطأ ،وحتى أنها
خطأ كبير».
(عواصم  -وكاالت )

الغموض يحيط مصير قاعدة
«فالمنغو» الروسية في السودان
نفت السفارة الروسية في الخرطوم صحة األنباء عن تعليق
االتفاق المبرم مع السودان إلنشاء قاعدة ومركز إلمداد األسطول
الروسي بميناء بورتسودان على ساحل البحر األحمر.
وقــالــت السفارة الــروسـيــة ،فــي بـيــان« :نـظــرا لـتــداول األنـبــاء في
الفضاء اإلعالمي السوداني بشأن التعليق المزعوم لتنفيذ االتفاق
بين روسيا والسودان حول إنشاء مركز اإلمداد المادي والتقني
لألسطول البحري الحربي الروسي على أراضي السودان ،تؤكد
السفارة الروسية أن هذه المزاعم ال تتطابق والواقع ،بغض النظر
عما تقوله المصادر المزعومة».
وتحدثت تقارير إعالمية عن «قرار السلطات السودانية تعليق
العمل باالتفاقية المبرمة في عهد الرئيس السابق عمر البشير،
حتى مصادقة البرلمان أو مجلس السيادة أو الحكومة عليها».
وفي حديث لوكالة «نوفوستي» لم يؤكد المتحدث الرسمي باسم
ً
الخارجية السودانية منصور بوالد صحة هذه األنباء ،مشيرا إلى
أنه حتى اآلن ال يوجد هناك تأكيد رسمي حول تعليق االتفاق بشأن
التعاون العسكري مع روسيا.
ونقلت تقارير صحافية عربية عن مصادر أمس األول أن رئيس
المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وبحضور رئيس الــوزراء
عبدالله حمدوك ،أصدر أوامره لقائد منطقة البحر األحمر العسكرية
بمنع دخــول أي سفينة روسية جديدة للقاعدة المعروفة باسم
«فالمنغو» ،واشترط حصول العسكريين الروس على التصاديق
الــازمــة للدخول .وذكــرت مصادر متطابقة ،بما في ذلــك مصدر
رفيع بمجلس السيادة ،أن قائد منطقة البحر األحمر العسكرية
أبلغ الجانب الروسي بوقف أي انتشار عسكري جديد وتعليق
اتفاق إنشاء القاعدة البحرية ،التي استقبلت عدة سفن خالل األيام
الماضية بناء على االتفاقية الموقعة مع نظام البشير.
وذكرت مصادر صحافية في وقت سابق من األسبوع الماضي
أن نحو  70مــن أف ــراد البحرية الــروسـيــة ،بينهم نحو  10ضباط
برتب رفيعة ،وصلوا إلى السودان ،وأقاموا في قاعدة «فالمينغو»،
وب ـحــوزت ـهــم ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـنـصــات إلط ــاق
الصواريخ ،وناقالت جنود ،ورادارات.
وفــي  9ديسمبر  ،2020أعلنت موسكو اعتزامها إقامة قاعدة
تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان ،قــادرة على
اسـتـيـعــاب  300عـسـكــري ومــدنــي واسـتـقـبــال سـفــن حــربـيــة تعمل
بالطاقة النووية.
ً
وبعد اإلعــان الروسي بشأن القاعدة البحرية بــ 11يوما ،زار
الملحق العسكري للسفارة األميركية بالخرطوم قاعدة فالمنغو
ببورتسودان ،وتعهد بتعزيز التعاون العسكري مع السودان.
(موسكو ،الخرطوم -وكاالت)

أثار مشروع قانون تقدمت به
حركة «النهضة» في تونس جدال
في األوساط السياسية ،التي
رأت أن الهدف من ورائه تقزيم
ّ
سعيد.
صالحيات الرئيس قيس
ويتعلق مقترح القانون الجديد
بتعديل القانون االنتخابي
الحالي ،الذي ينص على منح
صالحيات للرئيس فيما
يخص الدعوة إلى االنتخابات
أو االستفتاء .ويدعو
مقترح التعديل إلى تحويل
صالحية الدعوة لالنتخابات
أو لالستفتاء ،من رئيس
الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
ويدور حديث في تونس عن
أن «النهضة» تسعى من خالل
ّ
سعيد من
الخطوة إلى تجريد
إمكانية الدعوة إلى انتخابات
مبكرة ،في ظل تواصل األزمة
السياسية بين مكونات السلطة
الناتجة عن انتخابات .2019

ولد عبدالعزيز :لن أدخل
في صراع يسقط موريتانيا

نفى الرئيس الموريتاني
السابق ،محمد ولد عبدالعزيز،
تهم الفساد وتبديد المال العام
التي وجهها له القضاء ،مشددا
على أنه لن يغادر البالد ،ولن
يدخل في صراع يسقط الدولة
ويزعزع استقرار المؤسسات.
وقال ولد عبدالعزيز ،في
مؤتمر بنواكشوط أمس« :لم
استخدم أوقية واحدة من المال
العام منذ فترة رئاسي للبلد».
وتابع« :الرئيس الحالي محمد
ولد الغزواني يعرف أنني لم
أبدد المال العام ،ما أتعرض
له استهداف واضح ،لكن
سأظل واقفا مهما كان حجم
االستهداف».

 14دولة تراقب
االنتخابات السورية

وافق مجلس الشعب السوري
باألغلبية على دعوة «عدد
من برلمانات الدول الشقيقة
والصديقة ،لمواكبة عملية
انتخاب رئيس الجمهورية»،
المقررة في شهر مايو المقبل،
و»االطالع على مجريات
سيرها» .ووفق وكالة األنباء
السورية الرسمية (سانا)،
فإن البرلمانات التي ستتم
دعوتها لمواكبة االنتخابات
الرئاسية ،من دول الجزائر،
وسلطنة عمان ،وموريتانيا،
وروسيا ،وإيران ،والصين،
وفنزويال ،وكوبا ،وبيالروسيا،
وجنوب إفريقيا ،واإلكوادور،
ونيكاراغوا ،وأرمينيا،
وبوليفيا .وحدد موعد
االقتراع للمواطنين السوريين
في الخارج يوم  20مايو،
ولمواطني الداخل في  26من
الشهر ذاته.

٢١
الصين وروسيا :خطاب بايدن يعود للعقد الماضي
ً
ةديرجلا

•
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كلمته أمام الكونغرس لم تقنع الجمهوريين ...و %51اعتبروها «إيجابية جدا»

دوليات
سلة أخبار
ميانمارّ :
تعرض قاعدتين
جويتين لهجوم

ّ
شن مجهولون هجمات على
قاعدتين جويتين للجيش
في ميانمار ،أمس ،مع ورود
أنباء عن انفجارات في إحدى
القاعدتين وإطالق صواريخ
على األخرى ،من دون أت ترد
أنباء عن سقوط ضحايا.
وتأتي هذه الهجمات بعد
ثالثة أشهر من اضطرابات
ميانمار التي أطلق شرارتها
انقالب عسكري في أول
فبراير .ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن الهجومين.
وكان قتال اندلع بين الجيش
والمتمردين من األقليات
العرقية منذ االنقالب ،وشنت
القوات المسلحة العديد من
الضربات الجوية في الشمال
والشرق.

ب ــاي ــدن وخـلـفــه بيلوسي
وهاريس في الكونغرس
(أ ف ب)
أمس األول

بعد بلوغه محطة رمزية
هي أول مئة يوم من واليته
الرئاسية قال الرئيس
األميركي جو بايدن في أول
الكونغرس،
خطاب له أمام
ً
إن بالده «تمضي قدما مرة
جديدة» بعد سلسلة ًمن
األزمات الهائلة ،مثيرا في
الوقت نفسه غضب بكين
وموسكو ،إلصراره على ريادة
بالده في قيادة العالم.

أثار خطاب الرئيس األميركي جو بايدن ،الذي
ألقاه أمس األول أمام الكونغرس ،ولم يعتبر أنه
خطاب االتحاد كونه األول له منذ تسلمه السلطة،
غضب الصين وروسيا ،خصوصا إصــراره على
تكرار أن أميركا عادت لتقود العالم.
ورف ـ ـ ــض الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الصينية وانغ وين بين ،أمس" ،بعض تصريحات
ب ــاي ــدن" ،فــي ال ـخ ـطــاب ال ــذي ج ــاء بـعــد  100يــوم
مــن تسلمه الـسـلـطــة ،وق ــال فــي مــؤتـمــر صحافي
إن "إجـ ـب ــار أم ـي ــرك ــا الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى ع ـلــى قـبــول
نظامها الديمقراطي ،وحمل رايــة الديمقراطية
إلعـطــاء األوام ــر للعالم كـلــه ،يعد تالعبا بالقيم
الديمقراطية ،األمر الذي لن يؤدي إال إلى االنقسام،
وإلحاق الضرر بالعالقات وتقويض االستقرار".
من ناحيته ،اعتبر الكرملين أن "حديث الرئيس
األميركي حول استعداد واشنطن لقيادة العالم
لـيــس س ــوى ع ـبــارات مــن الـعـقــد الـمــاضــي وعــالــم
أحادي القطب".

الصين
وك ــان بــايــدن ح ــاول التقليل مــن شــأن الصين
بقوله" :نحن في منافسة مع الصين ودول أخرى
للفوز بــالـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن" ،مــن دون أن
ي ـحــدد م ــن يـقـصــد ب ــال ــدول االخ ـ ــرى ،مـضـيـفــا أن
الرئيس الصيني شي جين بينغ "جــاد جــدا في
أن تصبح الصين الدولة األكثر أهمية في العالم".
كما كرر بايدن التعليقات السابقة بأنه يعتقد
أن الــواليــات المتحدة والصين يمكنهما إيجاد
م ـجــاالت لـلـتـعــاون ،واسـتـشـهــد بـمــواجـهــة تغير
المناخ كمثال ،كما قال إن الصراع ليس حتميا
كـمــا يعتقد الـبـعــض ،لـكـنــه تـعـهــد ب ــأن الــواليــات
المتحدة ستظل على موقفها عندما تعتقد أن
المصالح األميركية أو العالمية معرضة للخطر.
وأردف" :لقد أخبرت الرئيس شي أيضا بأننا
سنحافظ على وجــود عسكري قــوي فــي منطقة
المحيطين الـهـنــدي وال ـهــادئ ،تماما كما نفعل

بوتين
وعـلــى خلفية الـتــوتــر ،ال ــذي تمر بــه العالقات
الــروسـيــة ـ ـ ـ األمـيــركـيــة ،أك ــد بــايــدن أن ــه ال يسعى
للتصعيد مع نظيره الروسي فالديمير بوتين،
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن واش ـن ـط ــن وم ــوس ـك ــو ق ــادرت ــان
عـلــى الـتـعــاون رغ ــم كــل الـتـنــاقـضــات ،واستشهد
بــاالتـفــاق الــذي توصل إليه الـبـلــدان أخـيــرا حول
تـمــديــد مـعــاهــدة ال ـحــد مــن األسـلـحــة الهجومية
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـم ــدة خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،وك ــذل ــك
التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي.

بايدن
وك ــان الــرئـيــس الــديـمـقــراطــي اسـتـغــل جائحة
"كورونا" لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا
سـيــاسـيــا ،فــأبـلــغ الـجـلـســة الـمـشـتــركــة لمجلسي
الكونغرس ،النواب والشيوخ ،وماليين األميركيين
الذين تابعوه على شاشات التلفزيون بأن "أميركا
مستعدة لإلقالع".
ورغ ـ ــم اع ـت ــراف ــه ب ــأن ــه ت ــول ــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي ظل
أســوأ جائحة منذ قــرن ،وأس ــوأ أزمــة اقتصادية
منذ الكساد الكبير ،فإنه أوضح أن أكثر من 220

الجمهوريون
وفـ ـ ــي أول رد مـ ــن ال ـ ـحـ ــزب الـ ـمـ ـن ــاف ــس ،عـلــق
السيناتور عن والية ساوث كاروالينا تيم سكوت،
الجمهوري األسود الوحيد في مجلس الشيوخ،
على الخطاب ،معتبرا أن األجندة ّالمقترحة من
ّ
ستقسم األميركيين وتخفض األ جــور
الرئيس
وتقلص االقـتـصــاد ،ولــن تحل أزماتنا الصحية
واالقتصادية ،وأن خطته لألسر األميركية "تبذير
ألموال الضرائب ،وتضع واشنطن في قلب الحياة
األميركية من المهد الى الكلية".
وق ـ ــال سـ ـك ــوت ،ال ـن ـجــم ال ـص ــاع ــد ف ــي صـفــوف
الجمهوريين ،والمكلف رسميا من حزبه بالرد
على خطاب الرئيس ،إن "الديمقراطيين ليست

أقل نسبة
وبعد خطاب بايدن ،أظهر استطالع للرأي أن
نحو نصف األميركيين ( 51في المئة) اعتبروا
خـطــاب بــايــدن "إيـجــابـيــا ج ــدا" ،وه ــي أق ــل نسبة
حصل عليها آخــر أربـعــة رؤوسـ ــاء .وك ــان بــاراك
أوباما حصل على رد فعل "إيجابي جدا" من قبل
 68فــي المئة ،وج ــورج دبليو بــوش على  66في
المئة في عام  ،2001بينما حصل دونالد ترامب
على  57في المئة من األميركيين.
وأظهر استطالع أجرته شركة  SSRSالمختصة،
لمصلحة شبكة  CNNاإلخبارية ،أن  71في المئة
من مشاهدي الخطاب يشعرون بمزيد من التفاؤل.
وبـشـكــل ع ــام ،ق ــال  68فــي الـمـئــة مـمــن شملهم
االستطالع إن بايدن لديه األولويات الصحيحة
حتى اآلن كرئيس ،بينما ذكر  32في المئة أنه لم
يول اهتماما كافيا ألهم المشاكل ،في حين اعتبر
 73في المئة من مشاهدي الخطاب ان ما طرحه
بايدن من سياسات ستحرك البالد في االتجاه
الصحيح ،و 27في المئة اعتبروا انه سيقود الى
اتجاه خاطئ.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

امرأتان ّ
قويتان على المنصة

إشارات ودية لجمهوريين
ش ــوه ــد ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن
ي ـ ـضـ ــرب ق ـب ـض ـت ــه م ـ ــع ال ـن ــائ ـب ــة
الـجـمـهـ ّ
ـوريــة لـيــز تـشـيـنــي ،وهــي
م ـ ــن أش ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـق ــدي ــن ل ـس ـل ـفــه
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،ك ـ ـمـ ــا أصـ ـ ــدر
إ ش ــارات ود يــة إ لــى زعيم األقلية
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ م ـي ـتــش
ً
م ــاك ــونـ ـي ــل ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ــاق ـت ــراح ــه
تسمية مـشــروع قــا نــون لتمويل

مع حلف شمال األطلسي في أوروبــا ،ليس لبدء
نزاع ولكن لمنعه" ،متابعا" :لن تتراجع أميركا عن
التزامها بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
وتحالفاتها".
لكن التعليقات على الصين ركزت إلى حد كبير
على المنافسة االقتصادية ،حيث قال إن الصين
ودوال أخرى تقترب بسرعة من الواليات المتحدة
اآلن ،ألن أميركا تنفق  1في المئة فقط من الناتج
المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير ،وأصر
على ض ــرورة اتـبــاع الصين نفس قــواعــد العمل
التي تلتزم بها االقتصادات الكبرى ،والتي تمتد
مــن الـتـجــارة إلــى العملة والـسـيــاســة الصناعية
واالستثمار الالزم لمكافحة تغير المناخ.

مليون أميركي تلقوا اللقاح ضد فيروس "كورونا"
خــال ال ــ 100يــوم مــن رئاسته ،مشيرا إلــى أن ما
أنجز خالل هذه األيام يعد أحد أكبر "اإلنجازات
اللوجستية" في تاريخ البالد.
كما وجه نداء حماسيا لزيادة الضرائب على
الشركات واألثــريــاء ،للمساعدة في دفع تكاليف
"خـطــة الـعــائــات األمـيــركـيــة" البالغ حجمها 1.8
تــريـلـيــون دوالر ،مـضـيـفــا" :اآلن وبـعــد  100يــوم
فـقــط ،يمكنني أن أق ــول أمـيــركــا تـتـحــرك مـجــددا،
محولة الخطر إلى إمكانية ،واألزمــة إلى فرصة،
واالنتكاسة إلى قوة".
وف ــي خ ـطــابــه ،الـ ــذي ل ــم ي ـح ـضــره س ــوى 200
شخص من أصل  ،1600وكانوا يرتدون كمامات،
والذي يأتي أيضا بعد أقل من  4أشهر من اقتحام
متظاهرين موالين للرئيس وقتها دونالد ترامب
مـبـنــى ال ـكــون ـغــرس ،ف ــي م ـحــاولــة إلل ـغ ــاء نتيجة
االن ـت ـخــابــات ،ق ــال ب ــاي ــدن" :كــانــت أزم ــة وجــوديــة
واختبارا للديمقراطية" ،مشددا على أن "النضال
لم ينته بعد ،وأن مسألة ما إذا كانت ديمقراطيتنا
ستستمر طويال هي مسألة قديمة وعاجلة على
حد سواء" ،وحذر من أن "الحكام الطغاة في العالم"
يراهنون على زوال الديمقراطية األميركية.

لديهم مصلحة في العمل مع الجمهوريين ،بشأن
تشريعات البنية التحتية" ،مضيفا" :رئيسنا يبدو
وكــأنــه رجــل طـيــب .كــان حديثه مليئا بالكلمات
ّ
تتضور جوعا ،وتحتاج الى
الطيبة ،لكن أمتنا
أكثر من مجرد كلمات مبتذلة ،مستقبلنا لن يكون
أفضل من خــال برامج واشنطن أو من األحــام
االشتراكية".
وحــذر مــن اسـتـخــدام الـعــرق كـســاح سياسي،
رافضا اعتبار ان أميركا دولــة عنصرية ،ودافــع
ع ــن ق ــان ــون الـتـصــويــت ال ـج ـم ـهــوري ال ـجــديــد في
والي ــة جــورجـيــا ،ال ــذي نــدد بــه بــايــدن وغـيــره من
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ب ــاع ـت ـب ــاره "عـ ـ ــودة إلـ ــى الـفـصــل
العنصري".

مــركــز مـكــافـحــة ال ـســرطــان بــاســم
بو ،نجل بايدن الذي قضى بهذا
المرض المميت.
رغم ذ لــك ،التزم الجمهوريون
الـ ـصـ ـم ــت إل ـ ــى حـ ــد ب ـع ـي ــد خ ــال
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا انـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط
الديمقراطيون في التصفيق.

ك ــان خ ـطــاب الــرئ ـيــس جــو بــايــدن
أمام "الكونغرس" شاهدا على اختراق
الــواليــات المتحدة حاجزا تاريخيا
أمام تولي النساء واألقليات مناصب
قيادية.
ف ـقــد ج ـل ـســت خ ـل ـفــه ع ـلــى منصة
"الكونغرس" امرأتان :نائبة الرئيس
كاميال هاريس ،وهي أول امرأة وأول
س ــوداء وآسـيــويــة تتولى المنصب،

ورئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب نــانـســي
ب ـي ـلــوســي ،وذلـ ــك ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تاريخ الواليات المتحدة.
وح ـم ــل تــرت ـيــب ال ـج ـل ــوس معنى
رمــزيــا للتقدم ال ــذي أحــرزتــه الـمــرأة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـق ـل ـي ـلــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،إذ تـ ـق ــف ه ـ ــاري ـ ــس فــي
ال ـت ــرت ـي ــب األول ل ـخ ــاف ــة ال ــرئ ـي ــس
وبيلوسي في الثاني.

وجـ ـلـ ـس ــت ه ـ ــاري ـ ــس عـ ـل ــى ي ـم ـيــن
بايدن ،أما بيلوسي ،التي أصبحت
أول رئ ـي ـســة لـمـجـلــس الـ ـن ــواب عــام
 ،2007فجلست على يساره.
وتـلـعــب ال ـم ــرأت ــان دورا مـحــوريــا
ف ـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــن رئ ـ ــاس ـ ــة
بــايــدن ،فـهــاريــس مـسـتـشــارة ّ
مقربة
مـ ـن ــه وص ـ ـ ــوت مـ ـ ّ
ـرجـ ــح فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ ال ـم ـق ـســم بــال ـت ـســاوي بين

الديمقراطيين والجمهوريين ،بينما
تساعد بيلوسي في دفــع البرنامج
التشريعي للرئيس في "الكونغرس".
وق ــال بــايــدن مـخــاطـبــا الـحـضــور:
"الـ ـسـ ـي ــدة رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
والـسـيــدة نائبة الــرئـيــس .لــم يحدث
أن قــال رئيس أميركي تلك الكلمات
من قبل من على هذه المنصة .وحان
الوقت لقولها".

«فايزر» لألطفال ذوي الـ  12عاما
و«أزمة أكسجين» عالمية تتشكل

م ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ف ــي أوروبـ ــا
ً
 50م ـل ـي ــون ــا ووفـ ـ ـ ــاة أكـ ـث ــر مــن
 200ألــف هـنــدي ،أعلنت شركة
"ب ـيــون ـتــك -ف ــاي ــزر" ،أم ــس ،أنـهــا
ً
ستطلب تــرخـيـصــا السـتـخــدام
لـقــاح فــايــزر الـمـضــاد لفيروس
ك ــورون ــا ،لــأط ـفــال م ــن س ــن 12
ً
ع ــام ــا ف ــي االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
مــوضـحــة أن ـهــا سـتـقــدم الطلب
"خالل األيام القليلة المقبلة" إلى
وكالة األدوية األوروبية.
وقال رئيس الشركة األلمانية
 األم ـي ــرك ـي ــة أوغ ـ ـ ــور شــاه ـيــن:ّ
"قدمنا بيانات الدراسة الخاصة
بمن تـتــراوح أعـمــارهــم بين 12
ً
و 15ع ــام ــا ،م ــن أج ــل الـمــوافـقــة
عليها في الواليات المتحدة ،أما
في أوروبا فنحن في الخطوات
األخـ ـي ــرة" ،بـحـســب مـجـلــة "دي ــر

شبيغل" ،التي أوضحت أنه من
المقرر أن يتم تقديم الطلب يوم
األربعاء.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أك ـ ـ ــدت م ـج ـمــوعــة
"م ــودي ــرن ــا" األم ـي ــرك ـي ــة نـ ّـيـتـهــا
االستثمار في خطوط إنتاجها
لتتمكن مــن إن ـتــاج  3مـلـيــارات
ج ــرع ــة مـ ــن ل ـق ــاح ـه ــا ال ـم ـض ــاد
لفيروس كورونا في .2022
وق ـ ــال م ــدي ــر "م ــودي ــرن ــا" في
أوروبــا ،دان ستانر" :نحن نرى
أن ال ـف ـي ــروس يـنـتـشــر بـســرعــة،
ونرى أنه يتحور ،ونشهد ظهور
مـتـحــورات جــديــدة ،وعلينا أن
نـتـخــذ زم ـ ــام الـ ـمـ ـب ــادرة لـنـكــون
جــاهــزيــن إذا ل ــزم األم ــر لجرعة
ثالثة".
وفــي واشـنـطــن ،اعتبر وزيــر
الـخــارجـيــة أنـتــونــي بلينكن أن
ً
التطعيم عالميا مصلحة قومية

ً
أميركية ،موضحا أن مواطنيه
ّ
لن يكونوا آمنين إل بعد تلقي
غــال ـب ـيــة ال ـن ــاس ف ــي ك ــل أن ـحــاء
العالم اللقاحات المضادة له.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،اتـ ـه ــم
االتحاد األوروب ــي ،أمس األول،
بكين وموسكو بتكثيف حمالت
"الـمـعـلــومــات المضللة برعاية
الدولة" لتشويه سمعة اللقاحات
الغرببة والترويج للقاحاتهما.
وج ــاء فــي تـقــريــر ص ــادر عن
خارجية االتحاد أن "ما ُيسمى
دب ـلــومــاس ـيــة ال ـل ـق ــاح ــات تتبع
منطق لعبة حصيلتها صفر"
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى "تـ ـق ــوي ــض ال ـث ـقــة
فــي الـلـقــاحــات الغربية الصنع
ومؤسسات االتـحــاد األوروب ــي
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـت ـل ـق ـي ــح
الغربية/األوروبية".
ومع تسجيل الهند حصيلة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"
أن الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون ،أعدم أحد
مسؤوليه لتأخره في
إنهاء مشروع تشييد أحد
المستشفيات واعتماده
على مصادر صينية ذات
جودة منخفضة ،عوضا عن
األوروبية ،في تجهيزه.
وكان كيم ،وضع بنفسه
حجر األساس لمستشفى
بيونغ يانغ العام في مارس
 ،2020وطالب ببنائه خالل
فترة قصيرة ال تتعدى 6
أشهر ،إال أن الموعد النهائي
لتسليم المشروع جاء من
دون افتتاح كبير ،وسط
أقاويل بأن المبنى كان
فارغا وال تتوفر فيه المعدات
الطبية األساسية.

اشتباك حدودي بين
طاجيكستان وقرغيزستان

قتل شخص وأصيب
 19آخرون بجروح إثر
اشتباكات اندلعت امس،
بين جيشي قرغيزستان
وطاجيكستان في منطقة
متنازع عليها من حدود
الدولتين الواقعتين في
آسيا الوسطى .عقب ذلك
أعلنت الرئاسة القرغيزية
أنها أنشأت مجموعة
عمل حول تسوية الوضع،
وأعرب رئيس قيرغيزستان
صدر جاباروف عن ثقته
بأن السلطات ستتمكن
من إيجاد لغة مشتركة
مع "اإلخوة الطاجيكيين"،
ً
داعيا المواطنين الى "عدم
االنصياع لالستفزازات".

ً
الصين تطلق صاروخا
إلى محطتها الفضائية

ً
إنتاجها استعدادا لـ «الجرعة الثالثة»
تزيد
«موديرنا»
•
ّ
• أوروبا تقترب من تبني «الشهادات الخضراء»

قـيــاسـيــة جــديــدة  ،3645رفعت
عـ ــدد ال ــوفـ ـي ــات إلـ ــى  204آالف
و ،832طلبت الواليات المتحدة،
ف ــي م ـن ـشــور س ـفــر م ــن ال ــدرج ــة
الرابعة ،من مواطنيها بالخروج
فــي أس ــرع وق ــت ممكن مــن هـ ّـذا
البلد ،الــذي يواجه أســوأ تفش
لـ ـفـ ـي ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،فـ ــي وق ــت
تدفقت المساعدات من مختلف
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ــى دل ـ ـهـ ــي ،ح ـي ــث مــن
المتوقع ان تصل المساعدات
ً
الكويتية غدا.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن س ـج ـل ــت وزارة
ال ـص ـحــة ال ـه ـنــديــة  3645وف ــاة
خ ــال  24س ــاع ــة ،ب ــزي ــادة 350
عن اليوم السابق ،أوقفت شركة
س ــوزوك ــي م ــوت ــور ال ـيــابــان ـيــة،
ً
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــا ف ــي
مـصــانـعـهــا ال ـثــاثــة ف ــي الـهـنــد،
لجعل األكسجين المستخدم في

ً
مسؤوال ّ
جهز
كيم يعدم
مستشفى ببضائع صينية

مسيرة للشرطة للتوعية بفيروس كورونا المستجد في الهند أمس
ً
عملية تصنيع السيارات متاحا
للمصابين بالفيروس.
وفي ظل وجود حرب لقاحات
مستعرة يبدو أن أزمة أكسجين
عالمية بــدأت تتشكل .وتعاني
ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة نقص
األك ـس ـج ـيــن ،وتـتـشـكــل طــوابـيــر
انـ ـتـ ـظ ــار أم ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
فـ ــي فـ ـن ــزوي ــا ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
األكـ ـسـ ـجـ ـي ــن ،وت ـش ـه ــد ال ـب ـي ــرو
م ـضــاربــة عـلــى األسـ ـع ــار ،فيما
نشأت سوق سوداء في البرازيل.
الـ ــى ذل ـ ــك ،اقـ ـت ــرب ال ـبــرل ـمــان
األوروبـ ـ ــي م ــن تـبـنــي م ــا يطلق
عليه "شهادات خضراء رقمية"

من أجل ذروة موسم السفر في
الـقــارة الـعـجــوز ،وذل ــك مــن أجل
تحرير المواطنين األوروبيين
مـ ـ ــن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة،
المتمثلة في الخضوع للحجر
ال ـص ـحــي أو ال ـع ــزل ال ــذات ــي ،أو
إجــراء اختبار فيروس كورونا
مــن أجــل الـقـيــام بــرحــات داخــل
الكتلة األوروبية.
وسـتـظـهــر ال ـش ـه ــادات ،الـتــي
ستكون متاحة كنسخة ورقية
أو رقمية ،ما إذا كــان الشخص
تلقى تطعيم فيروس كورونا أم
ال ،وما إذا كانت نتيجة اختبار
فيروس كورونا الذي خضع له

(أ ف ب)

سلبية أو تعافى من العدوى.
لكن نواب االتحاد األوروبي
يريدون ضمان مزايا أكثر مما
تتصور المفوضية األوروبـيــة
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء.
وأعلن أغلبية أعضاء البرلمان
األوروبـ ـ ــي أن ــه يـتـعـيــن "ضـمــان
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات شـ ــام ـ ـلـ ــة ،وي ـم ـك ــن
الوصول لها بسهولة ومجانية"
حتى يمكن للذين لم يحصلوا
عـلــى الـلـقــاح أو ال يستطيعون
ّ
تحمل تكلفة االختبار ،التحرك
ّ
بحرية.
(عواصم -وكاالت)

أطلقت الصين ،أمس،
ً
صاروخا يحمل الكبسولة
المركزية ألول محطة
فضائية دائمة لها .وانطلق
صاروخ من طراز "لونغ
مارش  5بى" من ميناء
ونتشانغ الفضائي في
جزيرة هاينان بجنوب
الصين .ويحمل الصاروخ
الكبسولة المركزية "تيانهي"
(االنسجام السماوي) لمحطة
الفضاء "تيانغونغ" ،والتي
من المقرر استكمالها بحلول
عام  .2022وشاهد رئيس
مجلس الدولة الصيني ،لي
كه تشيانغ عملية اإلطالق
من مركز بكين للفضاء .وبعد
عشر دقائق من االنطالق،
انفصلت الوحدة بنجاح عن
الصاروخ الذي أثار تصفيقا
ً
حادا في مركز المراقبة.

ةديرجلا
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رياضة

النصر يواجه السالمية في ختام الجولة الـ  ١٣اليوم

األزرق والبحرين 25
نوفمبر في كأس العرب

كاظمة يكتسح خيطان بخماسية ...وتعادل سلبي للشباب والساحل

●

حازم ماهر

حــددت اللجنة المنظمة لبطولة كــأس العرب
لكرة القدم التي تستضيفها قطر ،تحت إشراف
االتحاد الدولي لكرة القدم " "FIFAأحد يومي 24
ً
أو  25نوفمبر المقبل مــوعــدا لمباراة منتخبنا
الــوطـنــي األول مــع شقيقه البحريني فــي الــدور
التمهيدي للبطولة.
يذكر أن الفائز من الفريقين سيواجه المنتخب
القطري الشقيق في المباراة االفتتاحية للبطولة،
المحدد لها يوم  30نوفمبر.
إلــى ذلــك ،تنتظر اللجنة الفنية باتحاد الكرة
صـ ــدور قـ ــرار بـمـنــح الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة في
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة
المشتركة استثناء من الدخول في الحجر الصحي
الـمـنــزلــي ،إل ــى جــانــب اسـتـثـنــاء وف ــد األزرق عند
العودة من معسكره الــذي سيقام في دبي خالل
الفترة من  18حتى  29مايو المقبل.
الــافــت أن اللجنة أنهت جميع االسـتـعــدادات
ل ـل ـم ـع ـس ـكــر واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ــع م ـن ـت ـخ ـبــي م ــال ـي ــزي ــا
وأوزبكستان لمواجهتهما يومي  23و ،27من دون
الحصول على االستثناء!

حازم ماهر
وعبدالرحمن الفوزان

يلتقي اليوم النصر مع السالمية
في ختام الجولة الـ  13لدوري
 stcالممتاز لكرة القدم ،وكان
كاظمة فاز على خيطان ،0-5
في حين تعادل الشباب مع
الساحل بال أهداف.

فرحة لالعبي كاظمة بالخمسة
تـحـقـيــق ال ـف ــوز لـمــزاحـمــة كاظمة
عـلــى ال ـمــركــز ال ــراب ــع ،إل ــى جــانــب
استمرار نتائجه اإليجابية بعد
تحقيق الفوز على الفحيحيل في
الجولة السابقة بنتيجة .2-1
ويفتقد العنابي اليوم لجهود
العبه الدولي خالد شامان بداعي

تختتم اليوم منافسات الجولة
الثالثة عشرة لدوري  stcالممتاز
ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـم ـبــاراة الـنـصــر مع
السالمية في الـ  10.00مساء ،على
استاد علي صباح السالم.
ويدخل النصر صاحب المركز
ال ـخ ــام ــس ب ــرص ـي ــد  18م ــن أج ــل

مباراتان في دوري  stcللدرجة األولى
تـتــواصــل الـمـنــافـســات فــي دوري  stcللدرجة
األولــى بانطالق الجولة الــ 14من عمر المسابقة
بــإقــامــة مـبــاراتـيــن ،تجمع األول ــى بين التضامن
وبرقان على استاد ثامر بنادي السالمية ،ويلتقي
فــي الثانية الصليبيخات مــع مضيفه الجهراء
على استاد مبارك العيار ،وتقام المباراتان في
العاشرة مساء.
في المباراة األولــى ،يصطدم التضامن الساعي
الى الحفاظ على صدارته بخصمه برقان ،الذي يقدم
مستويات جيدة فــي الـجــوالت االخـيــرة مكنته من
العودة الى المنافسة بقوة على إحدى البطاقتين
المؤهلتين للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويـحـتــل الـتـضــامــن صـ ــدارة الـتــرتـيــب برصيد
 20نقطة ،بينما يملك برقان  15نقطة متشاركا
في المركز الثالث مع اليرموك ،الــذي يغيب عن
مباريات هذه الجولة بحكم جدول المسابقة.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة يسعى الصليبيخات
الثاني بـ 17نقطة الى تحقيق انتصار يبدو ممكنا،
عندما يحل ضيفا على الجهراء متذيل الترتيب
بـ 5نقاط ،ويعد الصليبيخات منافسا بقوة على
الـصــدارة ،حيث يسعى الــى استعادتها ،بعد أن
فقدها إثر غيابه عن مباريات الجولة الماضية
لمصلحة التضامن.

الغانم :األولوية في نادي
الكويت لألزرق
إذا تعارضت مشاركة األبيض بكأس االتحاد اآلسيوي
ش ـ ـ ـ ـ ــدد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـ ـ ــادي
الكويت خالد الغانم على
ضـ ـ ـ ــرورة دع ـ ــم ال ـم ـن ـت ـخــب
فــي الـتـصـفـيــات اآلسـيــويــة
ً
المشتركة ،مــؤ كــدا أ نــه في
حـ ــال ت ـع ــارض ــت م ـشــاركــة
األبـ ـي ــض بـ ـك ــأس االتـ ـح ــاد
اآلس ـيــوي مــع خـطــة اعــداد
األزرق ،فـ ـ ـ ــإن األو لـ ـ ــو يـ ـ ــة
ستكون للمنتخب حتى لو
خــاض نــاد يــه المنافسات
مــن دون و ج ــود الالعبين
الدوليين.
و تـنـتـظــر فــر يــق الكويت
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ك ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي األدوار
التمهيدية لكأس االتحاد
اآلسيوي في مايو المقبل
بــاألردن ضمن المجموعة
ال ـثــال ـثــة خ ــال ال ـف ـتــرة من
 ،2 1و ح ـ ـ ـتـ ـ ــى  ،2 7و ه ـ ــو
مـ ــا يـ ـت ــزام ــن مـ ــع ب ــرن ــام ــج
إ ع ــداد األزرق للتصفيات
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة،
ا ل ـمــؤ ه ـلــة ل ـمــو نــد يــال قطر
 ،2 0 2 2و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ س آ سـ ـ ـي ـ ــا
بالصين .2023
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ف ــي
تـصــريــح لــوســائــل االع ــام
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوي ـ ـ ــج فـ ـ ــريـ ـ ــق
ال ـطــائــرة ب ـكــأس االت ـح ــاد،
ان ف ــر ي ــق ا لـ ـق ــدم بــا ل ـنــادي
يتطلع خالل ما تبقى من
الموسم لتعويض التراجع
ال ـم ـل ـح ــوظ فـ ــي ال ـن ـت ــائ ــج،
مشيرا إلى أن لقب الدوري
ال ـم ـم ـتــاز ب ــات ف ــي طــريـقــه
للنادي العربي.
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف ب ـ ـ ـ ــأن ف ــري ــق
الـ ـق ــدم ف ــي ن ـ ــادي ال ـكــويــت
ارتكب أخطاء في الموسم
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ،سـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى
ل ـت ـص ـح ـي ـح ـه ــا م ـ ــع إدارة
النادي واألجهزة المعاونة

خالد الغانم

لتجهيز األ بـيــض بصورة
أفضل في الموسم الجديد.
و كـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ان م ـ ـص ـ ـيـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
غــو نــزا لـيــس والمحترفين
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء أو
ً
الرحيل سيكون مطروحا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاش فـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة
ال ـمــوســم ،وس ــط اسـتـمــرار
الـمـنــافـســات وع ــدم وجــود
ـان فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
خ ـ ـ ـيـ ـ ــار ثـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الحالي.
يذكر ان الكويت تعاقد
مـ ــع ال ـ ـمـ ــدرب غ ــون ــزال ـي ــس
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــارة مــن
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ،فـ ــي ح ـيــن
تنتهي عقود المحترفين
ا لـ  5مع الفريق االيفواري
جمعة سعيد ،والفرنسي
س ـي ـســوكــو ،وال ـتــون ـس ـيــان
أحـمــد الـعـكــايـشــي ،ورامــي
ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدوي ،واإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي
دي ـم ـب ـلــي ن ـه ــاي ــة ال ـمــوســم
الجاري.

ً
اإلصابة ،علما بأن مدرب الفريق
أحمد عبدالكريم سيمنح الفرصة
ل ـع ــدد م ــن ال ــاع ـب ـي ــن اب ـ ـتـ ــداء مــن
مباراة اليوم للمشاركة.
وتـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـل ـس ــال ـم ـي ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ول ـ ـ ــه 13
ً
نقطة ،أكثر أهمية خصوصا أن
ً
الفوز سيبعده تماما عن منطقة
ال ـه ـبــوط ،بـيـنـمــا تـعـنــي الـهــزيـمــة
دخوله صراع البقاء والهبوط.
وي ـغ ـي ــب ع ــن ال ـســال ـم ـيــة ال ــذي
ت ـع ــادل ف ــي ال ـجــولــة الـســابـقــة مع
القادسية بــدون أه ــداف ،حارسه
أحمد عادي الخالدي لإليقاف.

غزارة تهديفية
إلى ذلــك ،اكتسح كاظمة فريق
خيطان بنتيجة  ،0-5في المباراة
التي جمعتهما امــس األول على
استاد الصداقة والسالم.
وبهذه النتيجة ،ارتفع رصيد
ك ــاظ ـم ــة إل ـ ــى  22ن ـق ـط ــة ،مـحـتــا
ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،وت ــوق ــف رصـيــد
خيطان عند  6نـقــاط فــي المركز

األخ ـي ــر ،ل ـي ــزداد مــوقـفــه صعوبة
في البقاء.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ــادل
ً
الشباب والساحل سلبيا ،ليرتفع
رص ـي ــد األول إلـ ــى  12نـقـطــة في
المركز السابع ،والثاني إلــى 10
نقطة في المركز الثامن ،ومــازال
الفريقان مهددين بالهبوط.
وسيطر كاظمة على مجريات
ً
األمور تماما خالل الشوط األول
وسط تراجع غير مبرر لخيطان،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ـج ـ ـمـ ــاتـ ــه ع ـل ــى
استحياء.
وأسـفــر هـجــوم كاظمة المبكر
ع ــن الـ ـه ــدف األول الـ ـ ــذي أح ـ ــرزه
البرازيلي هاميلتون في الدقيقة
.10
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  30خـطــأ
ً
فادحا للمدافع أحمد سمير بعد
أن م ـ ــرر ق ـص ـي ــرة س ـي ـطــر عـلـيـهــا
ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون ،قـ ـب ــل أن ي ـك ـم ـل ـهــا
السنغالي ميمو سيسيه بالخطأ
ً
في مرماه ،محرزا الهدف الثاني
ل ـك ــاظ ـم ــة ،ف ــي ح ـي ــن أحـ ـ ــرز ب ـنــدر
بـ ــورس ـ ـلـ ــي الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـثـ ــالـ ــث فــي

الدقيقة  43بتسديدة مــن خــارج
المنطقة.
ولم يختلف الحال في الشوط
الـثــانــي ،حـيــث هــاجــم كــاظـمــة بال
هوادة ونجح البرازيلي هاميلتون
فــي إح ــراز ال ـهــدف الــرابــع وهدفه
ال ـش ـخ ـصــي ال ـث ــان ــي ف ــي الــدقـيـقــة
 ،69ثم أضاف الليبي أكرم الزوي
الهدف الخامس في الدقيقة ،85
وه ــو األج ـم ــل ف ــي ال ـل ـقــاء بـعــد أن
تلقى عرضية مــن عمر الحبيتر
حــول ـهــا ب ـت ـســديــدة ع ـلــى ال ـطــائــر
داخل المرمى.

نتيجة سلبية
وف ــرط الـشـبــاب خ ــال مـبــاراتــه
مع الساحل في تحقيق الفوز بعد
أن دان ــت لــه األفضلية خصوصا
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،الـ ــذي أه ــدر
خالله العبوه عدة فرصة سانحة
لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،لـ ـيـ ـكـ ـتـ ـف ــي كـ ـ ــل مــن
الفريقين بنقطة.

«يد» األخضر جدد
لـلقالف واستعاد خان
جــدد الـنــادي العربي عقد العــب الفريق األول
لكرة اليد بالنادي وليد القالف لمدة موسمين،
كما استعاد خــدمــات حــارســه مهدي خــان بعقد
لنفس المدة ،بعد انتهاء تجربته مع نادي برقان
في الموسم المنصرم.
ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ــي إدارة الـ ـن ــادي
للمحافظة على القوام االساسي للفريق ،خصوصا
الالعبين الذين يحق لهم االنتقال دون العودة الى
ادارة النادي ،طبقا لالئحة الالعبين فوق  30سنة.
ي ــذك ــر أن ال ـع ــرب ــي ي ـب ـحــث ح ــال ـي ــا ع ــن م ــدرب
لقيادة الفريق في الموسم الجديد ،خلفا للمدرب
الجزائري سعيد حجازي ،الذي أعلن عدم تجديد
عقده مع الفريق ،بعدما قاد االخضر في الموسم
ال ـم ـن ـصــرم ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
بطولتي الدوري الممتاز وكأس االتحاد.

ّ
«االنضباط» توقف فهد عامين وتغرمه  10آالف دينار
قررت لجنة االنضباط باتحاد
كرة القدم ،منع نائب رئيس نادي
ال ـق ــادس ـي ــة رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـك ــرة،
الشيخ فهد طالل الفهد ،من دخول
المالعب مدة عامين ،وتغريمه 10
آالف دينار ،وذلك لما بدر منه في
م ـب ــاراة فــري ـقــه م ــع الـســالـمـيــة في
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ل ـلــدوري
الممتاز ،من االعتراض على حكم
اللقاء والتلفظ عليه ،وعلى رئيس
ونائب رئيس االتحاد ومسؤولي
الـ ـسـ ـم ــاوي ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـطــال ـبــة
الالعبين باالنسحاب من اللقاء،
هذا غير عودته إلى أرض الملعب
بعد طرده.
ورفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة ،خـ ـ ــال
االجتماع الذي عقدته مساء أمس
األول ،ش ـك ــوى ن ـ ــادي ا ل ـقــاد س ـيــة
ب ـش ــأن الـ ـغ ــاء ال ـب ـط ــاق ــة ال ـص ـف ــراء
التي حصل عليها عدي الصيفي

في لقاء السالمية ،وبذلك غاب
الــاعــب عــن مــواجـهــة الــديــربــي
أمس.
كـ ـم ــا رفـ ـض ــت "االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط"
ش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوى م ـ ـ ـمـ ـ ــاث ـ ـ ـلـ ـ ــة لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
الفحيحيل الذي طالب بإلغاء
البطاقة الصفراء لالعب نواف
ثـ ــامـ ــر ال ـ ـخـ ــالـ ــد ال ـ ـتـ ــي ح ـصــل
عليها في لقاء النصر.
وع ــاقـ ـب ــت م ـ ـ ــدرب ال ـش ـب ــاب
الصربي مارجان بغرامة 100
د يـنــار الحتجاجه على حكم
تقنية الفيديو المساعد في
لقاء كاظمة.

كتاب االتحاد الى ال

قادسية يوضح اسباب العقوبة

الجهراء فاز على طائرة الشباب في ختام «األولى»
الفيلكاوي :بن عياشي مستمر في الموسم الجديد
●

محمد عبدالعزيز

فــاز الـفــريــق األول لـكــرة الـطــائــرة بـنــادي الجهراء
على نظيره الشباب بثالثة أشواط مقابل ال شيء في
المباراة التي أقيمت أمس األول على صالة االتحاد
في ختام منافسات الــدور المؤهل للدوري الممتاز،
وبذلك يتأهل فريقا الجهراء وبرقان للدوري الممتاز
في الموسم الجديد.
ومــن جهة أخــرى ،أعلن مدير لعبة الكرة الطائرة
ب ـنــادي الـشـبــاب أحـمــد الـفـيـلـكــاوي اس ـت ـمــرار مــدرب
الفريق األول للعبة التونسي فريد بــن عياشي في
الموسم الجديد.
وقـ ــال ال ـف ـي ـل ـكــاوي ،ف ــي تـصــريــح لـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
الـمــوســم المنتهي كــان طــويــا وصعبا بالنسبة
لجميع األندية ،بسبب التوقف عدة مرات ،وكذلك
التدريب في ظل ظــروف الحظر نتيجة تداعيات
انتشار فيروس كورونا ،األمر الذي ساهم في هبوط

الفريق لدوري الدرجة األولى في الموسم الجديد.
وقال الفيلكاوي "تسعى إدارة النادي جاهده للعودة
لـلــدوري الممتاز في الموسم الجديد ،لذلك فضلت
تجديد الثقة في مدرب الفريق التونسي بني عياشي،
نظرا للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في الــدوري
المحلية للكرة الطائرة ،كما أن له لمسات واضحة
على العبي الفريق" .وأضاف "أما بالنسبة لمحترف
الفريق التونسي حمزة الرزقي ،فقال إن عقده انتهى
بنهاية الموسم ،وسيتم تحديد مصيره مع الفريق
بعد مناقشة التقرير الفني عــن الموسم الماضي،
وكذلك تحديد مالمح خطة اإلعداد للموسم الجديد.
من جانب آخر ،اقترب نادي القادسية بطل الدوري
الممتاز في الموسم المنصرم من استعادة خدمات
معد الفريق األول للكرة الطائرة السابق عبدالناصر
العنزي قادما من النادي العربي بعد انتهاء عقده الذي
استمر موسمين ،وسيتم التوقيع الرسمي على العقد
بين الطرفين خالل االيام القليلة المقبلة.

جانب من مباراة الجهراء مع الشباب

ةديرجلا
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ً ً
محرز يمنح السيتي فوزا ثمينا
في عقر دار سان جرمان
تقدم مانشستر سيتي
اإلنكليزي خطوة هامة نحو
التأهل لنهائي بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
للمرة األولى في تاريخه ،عقب
فوزه الثمين  1-2على مضيفه
باريس سان جرمان الفرنسي،
أمس األول ،في ذهاب الدور
قبل النهائي للمسابقة القارية.

مـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ري ـ ـ ــاض
محرز فريقه مانشستر سيتي
ً
ً
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـن ــا 1-2
عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جرمان ،في ذهاب نصف نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،ليصبح
الـ"سيتيزينز" قاب قوسين من
بلوغ نهائي البطولة في انتظار
اإلياب األسبوع المقبل.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ث ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي سـ ـيـ ـت ــي
البلجيكي كيفن دي بروين ()64
وم ـح ــرز ( ،)71ف ــي حـيــن سجل
الـبــرازيـلــي الـعــائــد مــن اإلصــابــة
ماركينيوس هدف سان جرمان
الوحيد (.)15
وي ـح ـت ــاج س ـي ـت ــي ،ال ـث ــاث ــاء
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة اإلي ـ ـ ــاب
المقررة على أرضه ،إلى التعادل
فقط ليبلغ النهائي للمرة األولى
في تاريخه.
وف ـ ــي ح ـ ــال ب ـل ــغ مــانـشـسـتــر
سـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،ق ـ ــد ي ـك ــون
ً
ح ـ ـ ـصـ ـ ــاده رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
الـمــوســم ال ـحــالــي ،بـعــدمــا تــوج
ً
ب ـط ــا ل ـك ــأس راب ـط ــة األن ــدي ــة
اإلنـكـلـيــزيــة الـمـحـتــرفــة،
بـفــوزه على توتنهام
-1صـ ـف ــر ،األحـ ـ ــد ،كما
أن ـ ـهـ ــا بـ ــاتـ ــت م ـســألــة

وقت بالنسبة لرجال اإلسباني
بيب غوارديوال للتتويج بلقب
الدوري اإلنكليزي.
أما سان جرمان ،الذي يمني
الـنـفــس بـبـلــوغ الـنـهــائــي للمرة
ً
الـثــانـيــة تــوال ـيــا بـعــد خـســارتــه
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي أم ـ ـ ــام ب ــاي ــرن
ميونيخ األلماني صفر ،1-قبل
أن ي ـق ـص ــي ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب فــي
ر بــع نهائي المسابقة الموسم
ال ـح ــال ــي ،فـيـتـعـيــن عـلـيــه ال ـفــوز
بفارق هدفين ،أو هدف في حال
كانت النتيجة أعلى من .1-2
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة م ـ ــع س ــان
ج ــرم ــان ،حـيـنـمــا ت ـقــدم كيليان
مبابي بالكرة ومــرر الـكــرة إلى
ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار ال ـ ــذي ســدد
بـيــن ي ــدي ال ـح ــارس الـبــرازيـلــي
إديرسون (.)2
اف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــان
التسجيل عبر البرازيلي العائد
م ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة م ــاركـ ـيـ ـنـ ـي ــوس،
ال ـ ـ ــذي ارت ـ ـقـ ــى ل ــرك ـن ـي ــة ن ـفــذهــا
األرجـنـتـيـنــي أنـخــل دي مــاريــا،
وحـ ــول ـ ـهـ ــا ب ـ ــرأس ـ ــه إل ـ ـ ــى ي ـم ـيــن
إديرسون (.)15
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب شـ ـبـ ـك ــة "أوب ـ ـ ـتـ ـ ــا"
لإلحصائيات ،فإن ماركينيوس
سجل خمسة أهداف في آخر 12
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رياضة

فرحة العبي مانشستر سيتي بهدف محرز
مباراة له في دوري األبطال.
وب ــات الـبــرازيـلــي ثــالــث العــب
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــار ي ـ ـ ــخ دوري األ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال
يسجل فــي ر بــع و نـصــف نهائي
البطولة خالل مواسم متتالية،
إذ لم يحقق هــذا اإل نـجــاز سوى
البرتغالي كريستيانو رونالدو
مـ ــع ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد فـ ــي م ــواس ــم
( ،13-2012 ،12-2011و-2013
 ،)14والفرنسي أنطوان غريزمان
مع أتلتيكو مدريد في موسمي
( 16-2015و.)17-2016
كـمــا ب ــات دي م ــاري ــا أفـضــل
الممررين لباريس سان جرمان
في دوري األبطال منذ موسم

 2003/2004م ــع  17ت ـمــر يــرة
حاسمة.
وح ـ ـ ـ ــاول دي مـ ــاريـ ــا تـ ـك ــرار
سيناريو الهدف األول ،من خالل
ضــربــة ركـنـيــة فــي الــدقـيـقــة ،27
لكن إيدرسون كان بالمرصاد.
ومـثـلـهــا ،ع ــاود نـيـمــار الـكــرة
حينما أسقط ركنية على رأس
ب ــاري ــدي ــس ،ال ـ ــذي حــول ـهــا إلــى
جانب القائم األيمن (.)28

نافاس ينقذ مرماه
وأن ـق ــذ ن ــاف ــاس فــرصــة هــدف
محقق للسيتي ،عندما تصدى

لـ ـتـ ـس ــدي ــدة فـ ـي ــل ف ـ ـ ـ ــودن ،الـ ــذي
وصـ ـلـ ـت ــه ت ـ ـمـ ــريـ ــرة عـ ـل ــى ط ـبــق
م ــن ذهـ ــب أم ـ ــام ال ـم ــرم ــى (،)42
لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول بـتـقــدم
فريق العاصمة الفرنسية بهدف
نظيف.
وف ـ ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ك ــاد
الـسـيـتــي أن ي ــدرك ال ـت ـعــادل في
الــدق ـي ـقــة  61بـمـقـصـيــة م ــن دي
بروين من داخل منطقة الجزاء،
علت العارضة بقليل.
وفــي الدقيقة  64جــاء الفرج
عن طريق دي بروين ،عندما رفع
بينية أمامية عالية مــن خــارج
منطقة الـجــزاء ،عبرت مدافعي

سان جرمان من دون أن يلمسها
أحد ،لتهز شباك نافاس.
وأص ـبــح ال ــدول ــي البلجيكي
رابـ ـ ــع الع ـ ــب ي ـس ـجــل فـ ــي ث ــاث
م ـب ــاري ــات م ـت ـتــال ـيــة ف ــي دوري
األبطال ضد سان جرمان ،بعد
األرجنتيني ليونيل ميسي (،)3
ماركوس راشفورد ( ،)3ونيمار
قبل أن ينضم للفريق (.)4
لم يهدئ هدف دي بروين من
حماسة السيتي ،فوجه الضربة
ال ـقــويــة الـثــانـيــة ل ـســان جــرمــان
بهدف محرز من ركلة حرة على
مشارف منطقة الجزاء ،أسكنها
إلى يمين نافاس (.)71

وأك ـم ــل س ــان ج ــرم ــان الــربــع
سـ ــاعـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراة
بـ ـعـ ـش ــرة الع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،بـ ـع ــد ط ــرد
السنغالي إدريسا غانا غايي،
بعد تدخل قاس على األلماني
إيلكاي غاندوغان (.)77
ولـ ــم ت ـس ـفــر مـ ـح ــاوالت ســان
جــرمــان فــي الــدقــائــق المتبقية
عن هز الشباك وإدراك التعادل،
ليسقط على أرضــه في انتظار
مباراة اإلياب في إنكلترا.

ماركينيوس :تلقينا هدفين بغباء غوارديوال :ضيقنا عليهم الخناق في الشوط الثاني

ماركينيوس

أع ــرب مــاركـيـنـيــوس ،قائد
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ،عــن
أس ـ ـفـ ــه ،لـ ـخـ ـس ــارة ف ــري ـق ــه فــي
ذه ـ ــاب ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي دوري
أبـطــال أوروب ــا أمــام مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي (  ،)2 -1وأ كـ ـ ـ ـ ــد أ نـ ـه ــم
استقبلوا "هدفين غبيين" خالل
المباراة التي أقيمت أمس األول.
وفي تصريحات بعد المباراة،
ق ــال مــاركـيـنـيــوس" :ف ــي الـشــوط
الثاني كانوا أكثر شراسة .علينا
أن نحاول أن نكون أكثر انتظاما.
ف ــي م ـبــاريــات أخـ ــرى تسببوا
أيضا في صعوبات لنا ،لكننا
كنا أقوياء ،ولم يسجلوا في

شباكنا .الليلة تلقينا هدفين بغباء".
وأوض ـ ـ ــح الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،الـ ـ ــذي سـجــل
ال ـه ــدف الــوح ـيــد ل ـس ــان ج ــرم ــان" :ه ــذا
النوع من المباريات يتحدد بناء على
التفاصيل ،وعلينا السيطرة على هذه
األمور .في المقابل سيكون علينا إظهار
ا لـمــز يــد مــن شخصيتنا .إذا لــم نؤمن
بخياراتنا ،فمن األفضل أال نذهب".
وأضــاف" :علينا أن نذهب إلى لندن
برغبة في الفوز .علينا تحسين األمور
ال ـتــي قـمـنــا بـهــا بـشـكــل خــاطــئ الليلة،
لكن لدينا كل ما نحتاجه لتغيير هذه
النتيجة".

بوكيتينو :يمكننا الفوز في مانشستر

بوكيتينو

ألمح ماوريسينو بوكيتينو المدير
ال ـف ـنــي ل ـفــريــق ب ــاري ــس سـ ــان جــرمــان
الفرنسي لـكــرة الـقــدم إلــى أن فريقه
حقق انـتـصــارات خــارج أرضــه في
األدوار اإلقصائية أمــام برشلونة
وبــايــرن مـيــونـيــخ ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
يحاول عكس الهزيمة التي تعرض
ل ـهــا فــري ـقــه ع ـلــى مـلـعـبــه  2-1أم ــام
مانشستر سيتي أمس االول
فــي ال ــدور قـبــل النهائي
بدوري أبطال أوروبا.
وق ـ ــال بــوكـيـتـيـنــو
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن عـقــب
ال ـم ـب ــاراة  ":بالطبع
لعبنا بشكل جيد في
الـشــوط األول وأملنا
أن نذهب ونلعب بشكل
ج ـ ـيـ ــد فـ ـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر
بعيدا عن أرضنا".
وق ـ ــال ":ل ـع ـب ـن ــا بـشـكــل
جـيــد فــي بــرشـلــونــة وفــي
ميونيخ ،اإليمان هو ًأهم
شــيء .مــن المهم جــدا أن

نـمـتـلــك تـلــك الـمـعـلــومــات حــالـيــا حتى
عليها".
تشاهد المباراة وتبني
ً
واتيحت فــرص قليلة جــدا للثنائي
نيمار وكيليان مبابي ،الــذي فشل في
تسديد تصويبة واحــدة للمرة األولى
ف ــي مـسـيــرتــه ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
وم ــع ذل ــك ق ــال بــوكـيـتـيـنــو" :أع ـت ـقــد أن
األم ــور ستكون مختلفة فــي األسـبــوع
الـمـقـبــل .سـتـكــون م ـب ــاراة م ـع ـقــدة ،ألن
مانشستر سيتي فــر يــق عظيم ،ولكن
علينا أن نــؤمــن بـقــدرتـنــا عـلــى الـفــوز.
لدينا الموهبة لفعل هذا".
وس ـي ـف ـت ـقــد س ـ ــان ج ــرم ــان ل ـج ـهــود
إدريسا جي في مباراة اإليــاب بعد أن
تلقى بطاقة حمراء لتدخل عنيف مع
إلـكــاي جــويـنــدوجــان العــب مانشستر
سيتي.
ورف ــض بوكيتينو انـتـقــاد الــاعــب
السنغالي وقال" :ال يوجد لدي ما أقوله
بشأن هذا .إنها كرة القدم ،يمكن لهذا أن
يحدث .كلنا نرتكب أخطاء وهو ارتكبه
بهذه الطريقة".

أوساكا جاهزة لخوض
المنافسات بعد شهر راحة

أوساكا
قالت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا في كرة المضرب،
إنها احتاجت للخلود إلى الراحة على مدى شهر بالكامل ،قبل خوض غمار
دورة مدريد على المالعب الترابية التي ال تناسب أداءها كثيرا.
فمنذ خسارتها أمــام اليونانية ماريا ساكاري في ربع نهائي
دورة ميامي  1000في  31مارس الماضي التي اوقفت سلسلة من
 23انتصارا تواليا ،لم تخض أوساكا أي دورة.
وكـشـفــت أوس ــاك ــا ،الـفــائــزة ببطولة أسـتــرالـيــا المفتوحة أولــى
البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند سالم ،في فبراير الماضي
"اتخذت فترة توقف ألني شعرت أني في حاجة إلى الهدوء .فبعد
مشاركتي في بطولة أستراليا ،لم أتخذ أي يــوم راحــة ،وعــاودت
العمل مباشرة ليس في مجال كرة المضرب بل في أمور أخرى".
وأضافت "لم أملك الوقت لرؤية عائلتي التي لم أرها منذ عيد
الميالد قبل ذهــابــي إلــى فـلــوريــدا .كنت أريــد قضاء بعض الوقت
معها واالستمتاع".

أكد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي
أن فريقه فــي ا لـشــوط األول مــن مـبــاراة ذهــاب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس
سـ ــان ج ــرم ــان ل ــم ي ـت ـم ـكــن م ــن فـ ــرض إرداتـ ـ ــه،
لكنه فــي ا لـشــوط ا لـثــا نــي ،أ حـكــم الخناق على
المنافس.
وعقب المباراة ،قال غوارديوال لقناة "آر إم
سي سبورت"" :عندما تلقينا الهدف ،لم نكن
في المستوى ا لــذي تتطلبه هــذه البطولة ،ال
ً
يكون األمر سهال عندما يكون لديك منافسون
مثل نيمار ومبابي".
و تــا بــع " :فــي الشوط الثاني كنا أكثر نزعة
ل ـل ـه ـجــوم ،وتـمـكـنــا م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـكــرة
وحققنا نتيجة جيدة ،حاولوا التقدم لكننا

اليبزيغ ّ
يعي ًن األميركي
مارش مدربا

لم نسمح لهم بذلك ،إذا سمحت لفيراتي
أو باريديس أو ماركينيوس بالتواصل
مع نيمار فإنك ستخسر ،لكننا أحكمنا
الخناق عليهم".
وف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ال ــاح ــق،
أش ــار ال ـمــدرب اإلس ـبــانــي إل ــى أن ــه على
ال ــرغ ــم م ــن أن الـنـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ،فــإن
ه ـن ــاك ل ـق ــاء م ـن ـت ـظــرا ي ـم ـكــن أن ي ـحــدث
ً
فيه أي شــيء ،مضيفا " :أ نــا ه ــادئ ،ألن
الالعبين كانوا هادئين ،وبعد الفوز لم
تكن هناك إثارة كبيرة ،نحن نعلم أن
هناك مباراة أخرى تنتظرنا".

نوايا حسنة من ميسي لالستمرار مع برشلونة

سـيـتــولــى األم ـيــركــي جـيـســي م ــارش تــدريــب ن ــادي اليـبــزيــغ
األلماني بــدء ا من يوليو المقبل ،بدال من يوليان ناغلسمان،
المنتقل إلــى بطل الــدوري بايرن ميونيخ ،وفــق ما ذكــر ناديه
الجديد ،أمس.
وقال المدير الرياضي للنادي ،أوليفر مينتسالف" :مع جيسي
مارش ،استطعنا التعاقد مع مرشحنا المثالي لسد فراغ أهم
منصب رياضي في النادي ،بمدرب من المستوى الرفيع".
وحظي مارش بعقد لسنتين حتى يونيو  2023مع وصيف
ً
الدوري األلماني راهنا.
ً
ورفــض مــارش ( 47عــامــا) ،المولود في واليــة ويسكونسن،
ً
"عرضا من توتنهام هوتسبير (اإلنكليزي) ،وقرر االنتقال إلى
اليبزيغ" ،وفق ما أفادت مجلة كيكر.
ً
ُ
ويـعــد المساعد السابق لـمــدرب المنتخب األميركي نجما
ً
صاعدا في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من األندية في
عالم الكرة المستديرة.
ناد يحظى بدعم من
وسيتولى مارش اإلشــراف على ثالث ٍ
"ريد بول" في مسيرته ،بعدما كان أمضى ثالثة أعوام مع فريق
نيويورك ريد بولز ،وعامين مع سالزبورغ النمسوي.
وأضـ ــاف مـيـنـتـســاف" :م ــن ال ــواض ــح أن ــه يـحـظــى بأفضلية
معرفته للنادي ،المدينة واألهم من كل ذلك ،ثقافة نادينا".

بعد أول لقاء بين رئيس برشلونة جوان البورتا ووالد وممثل
ليونيل ميسي ،خورخي ميسي ،بدت "نوايا حسنة" بين الطرفين
الستمرار الالعب األرجنتيني في صفوف البارشا ،وفقا لقناة "تي
في  "3أمس األول.
وأكــدت القناة الكتالونية أن البورتا "لم يقدم" اي عرض مادي
في انتظار الكشف عن تقارير المراجعة التي طلبها النادي
لمعرفة الــوضــع االقـتـصــادي الحقيقي المتضرر جــدا من
تفشي فـيــروس كــورونــا ،موضحة أن "ال ـنــادي طالب
الالعب بالتحلي بالكرم مع األخذ في االعتبار أن
التوقعات ليست متفائلة للغاية ،وأن والده
أعرب عن انفتاحه ازاء احتمال
ابرام عقد لمدة طويلة".
وس ـي ـج ــرى ال ـع ـقــد على
ث ـ ـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــل ،األول ـ ـ ـ ـ ــى
ستسمح لميسي بالتجديد لموسمين آخرين مع برشلونة ،وخوض
مونديال قطر العام المقبل.
وفي المرحلة الثانية ،سيحقق الالعب رغبته في اللعب في ميامي،
وأن يصبح أيضا سفير برشلونة في الواليات المتحدة مع فكرة
"إنجاز بعض المشروعات االستراتيجية" لمجلس البورتا.
وف ــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة ،وعـقــب انـتـهــاء مسيرته فــي ال ــدوري
األميركي لكرة القدم ،سيعود ميسي إلى برشلونة لالنضمام
إلى الهيكل الرياضي للنادي.
(إفي)

ً
فينيكس يعود إلى األدوار اإلقصائية بعد  11عاما
بلغ فينيكس صنز ثاني المنطقة الغربية
األدوار اإلقصائية "بالي أوف" من دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين للمرة األولــى
منذ  11عاما ،بفوزه أمس على لوس انجلس
كليبرز  101-109بقيادة نجمه كريس بول
صاحب  28نقطة ،وحــذا حــذوه فيالدلفيا
ّ
بتفوقه على
سفنتي سيكسرز عن الشرقية
أتالنتا هوكس .83-127
ول ـحــق الـفــريـقــان بـيــوتــا ج ــاز ال ــذي كــان
أول المتأهلين وبروكلين نتس أول الفرق
المتأهلة عن الشرقية.
وكان آخر وصول لصنز الى الـ"بالي اوف"
في موسم  ،2010-2009عندما بلغ نهائي
الـغــربـيــة ،حـيــث سـقــط أم ــام ل ــوس انجلس
ليكرز الذي مضى وتوج باللقب على حساب
بوسطن سلتيكس.
في فيالدلفيا ،سجل سيث كوري  20نقطة
ليقود سفنتي سيكسرز إلى فوز كبير -127
 83على أتالنتا هوكس المنقوص وبلوغ
األدوار اإلقصائية.
فــي واش ـن ـطــن ،حـقــق راس ــل ويـسـتـبــروك
"تريبل دابل" مع  18نقطة 18 ،متابعة و14
تمريرة حاسمة ،فيما أضاف برادلي بيل 27
نقطة ليقودا ويزاردز للفوز  107-116على
لوس أنجلس ليكرز الجريح.
ّ
وع ـ ـ ــزز وي ـ ـ ـ ــزاردز آم ــال ــه ب ـب ـل ــوغ األدوار
اإلقصائية بتحقيقه فــوزه ال ــ 28مقابل 34
هزيمة ،حيث يحتل المركز العاشر واألخير
فــي الـشــرقـيــة ال ــذي ي ـخـ ّـولــه خ ــوض ملحق
التأهل للـ"بالي أوف".

غوارديوال

ميسي

مباريات اليوم
القناة
الناقلة

المباراة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي
 2:30كريستال باالس – مانشستر سيتي beINSPORTS En1
5:00

برايتون  -ليدز

beINSPORTS En1

7:30

تشلسي  -فولهام

beINSPORTS En1

10:00

ايفرتون – استون فيال

beINSPORTS En1

الدوري اإلسباني

جانب من مواجهة فينيكس ونتس
وكانت هذه الـ"تريبل دابــل" رقم  30هذا
الموسم لويستبروك.
في سولت اليــك سيتي ،حقق يوتا جاز
ً
قياسيا بتسجيله أكبر عدد من النقاط
رقما
في مباراة واحدة في تاريخ النادي بفوزه

 105-154عـلــى ســاكــرامـنـتــو كينغز ،حيث
سـجــل ثـمــانـيــة العـبـيــن  10نـقــاط أقـلــه كــان
أفضلهم الـكــرواتــي بــويــان بوغدانوفيتش
مع .24

5:15

التشي – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD1

7:30

هويسكا – ريال سوسييداد

beINSPORTS HD1

10:00

ريال مدريد  -اوساسونا

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
4:00

فيرونا  -سبيتزا

beINSPORTS HD3

7:00

كروتوني – انتر ميالن

beINSPORTS HD3

9:45

ميالن  -بينفينتو

beINSPORTS HD3

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سوري ينحر والدته في حماة

الله بالنور

اللعب في الوقت
الضائع

د .ناجي سعود الزيد

ل ــدي ـن ــا ع ـل ــم ب ـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة ت ـل ـعــب فـ ــي ال ــوق ــت
الضائع...
وحتى إن أتت حكومة جديدة ،مادام حكم المباراة
لم يتغير ،فإن النتيجة واحدة!
حتى الدعوة النتخابات جديدة لن تنتج نتيجة
مختلفة...
ول ـ ــن ت ـت ـغ ـيــر األم ـ ـ ـ ــور ،ح ـت ــى ح ـل ـف ــاء ال ـح ـكــومــة
والموالون لها ،وحتى القبيضة الذين ستشتريهم
ً
ً
الحكومة لن يكونوا سندا أو عونا على االستقرار!
ما الفائدة من تغيير الالعبين أو بعضهم؟
ً
ال ف ــائ ــدة تــذكــر أب ـ ــدا ،والبـ ــد م ــن أس ـل ــوب تفكير
جــديــد يبتعد عــن دائ ــرة الـتــوزيــر الضيقة ،ويمتد
ليشمل أغلبية من الوزراء من ذوي األمانة والحكمة،
بغض النظر عن انتماء اتهم الحزبية أو القبلية أو
المذهبية أو حتى العائلية ،التي درجــت ُّ
السلطة
على استقطابهم...
المعادلة بسيطة وسهلة ،الشعب هو من انتخب،
وال ـ ُّـس ـل ـط ــة ه ــي م ــن اخ ـ ـتـ ــارت م ــن سـيـمـثـلـهــا أم ــام
البرلمان ،و لـنــرى المهام التشريعية والتنفيذية
والرقابية نابعة من الحكمة واألمانة ،بغض النظر
عــن مــاهـيــة ونــوعـيــة طــريـقــة ال ــوص ــول ،وحـتــى مع
االدعاء بعدم أهلية الناخب...
ً
ً
ً
ل ــن تـخـســر الـ ُّـس ـل ـطــة ش ـي ـئــا ،ف ـهــي أوال وأخ ـي ــرا
المسيطرة على األمور.

فيلة ساحل العاج مهددة باالنقراض
ت ــواج ــه ال ـف ـي ـل ــة ،أحـ ــد رم ــوز
ساحل الـعــاج ،خطر االنـقــراض
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ــواق ـ ــع غ ــرب
إفريقيا ،إذ تــراجــع عــددهــا إلى
النصف في ثالثة عقود ،بسبب
إزال ـ ـ ــة األح ـ ـ ــراج وال ـص ـي ــد غـيــر
القانوني.
وقالت وزارة الموارد المائية
والـ ـغ ــاب ــات ف ــي س ــاح ــل ال ـع ــاج:
"ثــروتـنــا الـحـيــوانـيــة فــي خطر،
إذ ي ــواج ــه  208أج ـن ــاس خطر
االن ـ ـق ـ ــراض .وق ـ ــد ت ــراج ــع ع ــدد
الفيلة خالل السنوات الثالثين
األخيرة من  1100في  1990إلى
ً
أقل من  500حاليا".
وأش ــار م ـســؤول فــي ال ــوزارة
إلــى أن "ع ــدد الفيلة كــان يقرب

اعتقلت ُّ
السلطات السورية
ً
شـ ـ ــابـ ـ ــا مـ ـ ــن مـ ــوال ـ ـيـ ــد ٢٠٠٣
ً
أقــدم على قتل والــدتــه ذبحا
بواسطة سكين.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـقـضـيــة،
كـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء بـ ـم ــوق ــع روسـ ـي ــا
ال ـي ــوم ،أم ــس األول ،أن أحــد
المواطنين أبلغ قسم شرطة
الـشــريـعــة فــي حـمــاة بــوجــود
جثة المــرأة في شقة سكنية
بحي أبي الفداء وهي مقتولة
ً
ذبحا.
وقال الموقع إن التحريات
أفـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن خ ـ ــاف ـ ــات ب ـيــن
الـ ـمـ ـغ ــدورة واب ـن ـه ــا الـمــدعــو
"نبيل.ط" حول اتهامها بقتل
والده ،فتم االشتباه به وإلقاء
القبض عليه ،حيث اعترف
ب ــإق ــدام ــه ع ـل ــى ق ـت ــل وال ــدت ــه
ً
ذبحا بواسطة سكين ،وقيامه
ب ــإخ ـف ــاء أداة ال ـج ــري ـم ــة فــي
منزل عمه.
وت ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى أداة

مع الفقر ...شوكة في حلق الرئيس
ُ
نقل رئيس أوروغــواي السابق ،خوسيه
"بيبي" موخيكا ،أمس األول ،إلى المستشفى
على وجه السرعة ،إلزالة شوكة سمكة عالقة
في المريء.

وقـ ــال راك ـي ــل ب ــان ــون ،الـطـبـيــب ال ـخــاص
ً
للرئيس السابق ( 85عاما) للصحافيين ،إن
ً
"العملية بسيطة" ،مشيرا إلى أنه عاد لمنزله
في وقت الحق.

من مئة ألف في ستينيات القرن
الـعـشــريــن" ،حـيــن كــانــت ساحل
ال ـعــاج تـضــم  16مـلـيــون هكتار
من الغابات.
وأدت عمليات قطع األشجار
جراء زراعة الكاكاو إلى تراجع
الـمـســاحــات الحرجية بحوالي
 90فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ـ ــال ن ـصــف
ق ــرن ،لتصبح مليوني هكتار،
ك ـمــا "ت ـه ــدد آخ ــر م ـ ــاذات فيلة
الـ ـغ ــاب ــات" .وأص ـب ـح ــت ســاحــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـنـ ـت ــج ع ــال ـم ــي
للكاكاو ،إذ تستحوذ على 40
في المئة من السوق.
(أ ف ب)

ً
مشكلة عاطفية جعلته مجرما
سـ ـ ــرق مـ ــواطـ ــن فـ ــي م ـقــاط ـعــة
كوستروما الروسية سيارة من
نوع "نيفا" ،تملكها شركة خاصة
في مدينة غاليتش ،من أجل لقاء
صديقته البعيدة.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم،
أم ــس األول ،إن الـشــركــة المالكة
ل ـل ـس ـي ــارة ال ـم ـس ــروق ــة اس ـتــدعــت
الـ ـش ــرط ــة ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــي األم ـ ــر
والـبـحــث عـنـهــا ،وبـعــد التحقيق

مع بعض األشخاص اكتشفوا أن
أحد العاملين في الشركة اختفى
مع السيارة.
وخالل فترة قصيرة عثر رجال
ال ـشــرطــة عـلــى ال ـس ـيــارة مـتــروكــة
عـ ـل ــى بـ ـع ــد  30كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرا عــن
المدينة ،وتمكن رجال الشرطة في
اليوم التالي من اعتقال السارق
( 28سنة) في مدينة كوستروما،
وهو في حالة سكر.

وذكـ ـ ــرت وس ــائ ــل إع ـ ــام م ـح ـل ـيــة ،أن
األطباء حاولوا إزالة الشوكة ،لكنهم لم
ً
يتمكنوا ،فقرروا التدخل جراحيا.
واشتهر الرئيس السابق (،)2015-2010
أحد رموز اليسار في أميركا الالتينية،
ب ــات ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراء ات م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل في
أوروغـ ـ ــواي ،مـثــل الـسـمــاح بــاإلجـهــاض
وزواج المثليين و تـشــر يــع الحشيش،
َّ
مما شكل سابقة بالعالم في عام .2013
ُ
ول ـ ـقـ ــب خ ــوسـ ـي ــه "بـ ـيـ ـب ــي" مــوخ ـي ـكــا
ُ
بــ"أفـقــر رئـيــس فــي الـعــالــم" ،حيث عــرف
ً
عنه التقشف ،وتبرع بكل دخله تقريبا
لبرنامج اإلسكان االجتماعي.
وفي أكتوبر  ،2020تخلى عن واليته
ك ـع ـضــو فـ ــي م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،حـيــث
دفــع الوباء الرئيس السابق  -الــذي تم
ً
انتخابه نائبا ألول مرة في عام ،1995
ً
ً
ويعاني مرضا مناعيا  -إلى االستقالة.
وق ـ ــال" :أنـ ــا م ـهــدد بـشـكــل مـضــاعــف،
بـسـبــب الـشـيـخــوخــة والـ ـم ــرض .أغ ــادر
ً
مـ ـمـ ـتـ ـن ــا م ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ــذكـ ــريـ ــات
والحنين".

يـ ـ ــرفـ ـ ــض م ـ ـع ـ ـظـ ــم الـ ـ ـن ـ ــاس
فكرة االستحمام البارد ،لكن
ليس أولئك الذين ينحدرون
مــن دول الـشـمــال ،حيث ُيعد
الـ ـغـ ـط ــس فـ ــي ال ـ ـمـ ــاء الـ ـب ــارد
ه ــواي ــة شـعـبـيــة ف ــي الـســويــد
والدنمارك والنرويج.
وكشف د .مايكل موسلي،
ف ــي بـحـثــه الـمـنـشــور بمجلة
 ،Elsevierو ن ـ ـق ـ ـلـ ــه م ــو ق ــع

واع ـ ـتـ ــرف الـ ـل ــص ب ــأن ــه س ــرق
السيارة لتسوية بعض المشكالت
العاطفية ،حيث إنــه بعد اتصال
هاتفي مع حبيبته ،التي تعيش
في مدينة ياروسالفل ،كان عليه
لقاؤها ،لذلك اضطر إلى استخدام
سيارة الشركة ،التي تعطلت في
الطريق ،فتركها ،لكنه لم يذكر ما
إذا كان قد نجح في لقاء حبيبته
وتسوية المشكالت أم ال.

ً
ت ـ ـ ــو ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن  65عـ ـ ــا مـ ـ ــا
ال ـم ـم ـث ــل اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ـ ــوان
خــويــا بــورخــا ،ال ــذي اشتهر
بضحكته المميزة ،وأصبح
بطل العديد من صور "الميم"
والفيديوهات المنتشرة على
اإلنترنت حول العالم.
وقال موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن الممثل اشتهر
ف ـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا بـ ـلـ ـق ــب "إي ـ ــل
ريسيتاس" (الضحاك) ،بعد
مشاركته في برنامج حواري
عـلــى الـتـلـفــزيــون اإلس ـبــانــي،
روى ف ـيــه ق ـصــة طــري ـفــة من
ً
حياته متعلقة بعمله غاسال
ل ـل ـص ـحــون ف ــي م ـط ـعــم عـلــى
شاطئ البحر.
وتـ ـح ــدث ف ــي روايـ ـت ــه عــن
ت ــرك ــه  20م ـق ــاة وس ـخ ــة في
ال ـب ـحــر لـغـسـلـهــا ،وف ـقــدان ـهــا
ً
ج ـم ـي ـع ــا إال واحـ ـ ـ ـ ــدة ،حـيــث
سحبها الجزر البحري.

واك ـت ـس ــب ال ـم ـم ـثــل شـهــرة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ب ـف ـض ــل ضـحـكـتــه
المميزة ،بعد تحميل فيديو
ال ـحــوار على "يــوتـيــوب" عام
.2007
وانـ ـتـ ـش ــر الـ ـفـ ـي ــدي ــو عـلــى
ن ـطــاق واس ـ ــع ،ح ـيــث أض ــاف
إلـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــون فــي
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـ ـ ــدول ن ـص ــوص
"الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات الـ ـ ـب ـ ــديـ ـ ـل ـ ــة"،
والمتعلقة بمواضيع أخرى.
وخـ ـ ـض ـ ــع بـ ـ ــورخـ ـ ــا الـ ـع ــام
ال ـم ــاض ــي لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة
واس ـت ـئ ـصــال س ــاق ــه ،بسبب
مـشــاكــل ف ــي ال ـشــراي ـيــن ،ولــم
يـغــادر المستشفى منذ ذلك
الحين ،حيث وافته المنية.

روسيا اليوم ،أمس األول ،أن
االستحمام الـبــارد يمكن أن
يمنح " نـظــام المناعة لدينا
بعض القوة".
ومن المعروف أن التعرض
للبرد ينشط الجهاز العصبي
ال ـ ـ ـ ـ ــودي ،ويـ ـ ـع ـ ــزز "ص ـح ـت ـنــا
الجسدية" ،كما أن االستحمام
ب ـ ـمـ ــاء ب ـ ـ ــارد ق ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
تحسين "صحتنا العقلية".

ُ
ويعتقد أن االختالالت في
الجهاز العصبي الودي تكمن
وراء حاالت الصحة العقلية،
مثل القلق واالكتئاب والتوتر
المزمن.

وفيات
رياض منصور يوسف العطار

ً
 65عاما ،شيع ،ت92294914 :
مريم إبراهيم العلي العريني أرملة مطلق ضيدان المشاري المطيري
ً
 74عاما ،شيعت ،ت55533737 ،99997778 :
مزنة عايض سودان أرملة فهد سالم ضيدان العتيبي
ً
 71عاما ،شيعت ،ت99777936 ،65011180 :

تــوفــي رائ ــد الـفـضــاء األمـيــركــي مايكل
كــولـيـنــز ،الـعـضــو فــي طــاقــم "أب ــول ــو ،"11
ً
أول مهمة مأهولة إلى القمر ،عن  90عاما
بسبب مضاعفات إصابته بالسرطان.
وبقي قائد مركبة التحكم هذا في المدار
ف ــي حـيــن حـقــق زم ـي ــاه ف ــي الـمـهـمــة نيل
أرمسترونغ وباز ألدرين اإلنجاز التاريخي
كأول شخصين يسيران على القمر.
وبقي كولينز ،الــذي عــادة ما يوصف
بأنه رائــد الفضاء الثالث "المنسي" في
ً
المهمة التاريخية ،وحيدا ألكثر من 21
س ــاع ــة ،ح ـتــى عـ ــاد زم ـي ــاه ف ــي الـمــركـبــة
القمرية.
وكان يفقد االتصال بمركز التحكم في
هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة
الفضائية حول الجانب المظلم من القمر.
وجاء في سجل المهمة" :لم يعرف أي
إن ـســان مـنــذ آدم ه ــذه الـعــزلــة مـثــل مايك
كولينز".
ً
وك ـت ــب كــولـيـنــز وص ـف ــا لـتـجــربـتــه في
سـيــرتــه الــذاتـيــة ع ــام  ،1974لكنه تجنب
الظهور إلى حد كبير .وقال في تعليقات
نشرتها إدارة الفضاء والطيران (ناسا)
ً
في " :2009أعــرف أنني سأكون كاذبا أو
أحمق لو قلت إنني كنت صاحب أفضل
مـقــاعــد أبــولــو  11الـثــاثــة ،لـكــن يمكنني
ً
راض تماما
الـقــول بصدق وات ــزان إنني
ٍ
بالدور الذي أديته".
وك ــول ـي ـن ــز م ــن م ــوال ـي ــد رومـ ـ ــا ف ــي 31
أكتوبر  ،1930وهو نفس العام الذي ُولد
فيه أرمـسـتــرونــغ -ال ــذي تــوفــي فــي 2012
وألـ ـ ـ ــدرن ،ال ـ ــذي ن ـع ــاه ف ــي ت ـغ ــري ــدة على
"تويتر".

حمد أحمد غانم الدبوس

ً
 60عاما ،شيع ،ت99014377 ،65963333 :

خالد يوسف محمد روح الدين

ً
 57عاما ،شيع ،ت99633177 ،99563225 :

محمد الليلي المطيري

ً
 96عاما ،شيع ،ت55533004 ،52222280 :

حمد رياض حمد الرغيب

ً
 35عاما ،شيع ،ت55393322 :

سارة عبدالعزيز فرحان المبيلش أرملة عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد
ً
 80عاما ،شيعت ،ت66691144 ،99074143 ،66226600 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

رحيل صاحب أشهر ضحكة في العالم

الماء البارد يقوي المناعة والعقل

وفاة «المنسي» في «أبولو »11
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ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا آث ـ ـ ــار
الدماء ،وما زالت التحقيقات
مستمرة مع المقبوض عليه،
لـ ـكـ ـش ــف جـ ـمـ ـي ــع م ــابـ ـس ــات
الجريمة.
وقال رئيس الطب الشرعي
فــي ح ـمــاة ،د .قـيــس خـلــوف،
ً
إن األم ماتت نحرا بالسكين
بـ ـج ــرح ذبـ ـح ــي ع ـم ـيــق عـلــى
الرقبة من اليسار اليمين.
وت ـ ــاب ـ ــع" :لـ ـ ــم ت ـظ ـه ــر آثـ ــار
عـ ـ ـ ـ ــراك ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس ادع ـ ـ ــاء
ال ـجــانــي ،ف ــي حـيــن ت ــم إلـقــاء
القبض عليه خــال ساعات
بـ ـ ـع ـ ــد إبـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوار ع ــن
الحادثة".

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:42

العظمى 35

الشروق

05:08

الصغرى 21

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  02:59صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

ً
 01:15ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:23

ً
أدنى جزر  08:02صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:47

 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

