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نرمين الفقي :شعرت بالقلق
من شمس في «النمر» ص ١٣

حمادة :ال ضريبة على الدخل والدعوم غير عادلة
ِّ
ُ
الدعم ال يفرق بين مواطن بسيط ومرتفع الدخل ...وال قلق على الرواتب
مشاركة الجميع باتت ضرورية
لتحقيق اإلصالحات المنشودة

اختالالت في اإلنفاق الحكومي
ونمو كبير للميزانية السنوية

بـعـبــارات مباشرة ودقـيـقــة ،وصف
وزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة
ال ـخ ــدم ــات وال ـس ـل ــع ال ـمــدعــومــة الـتــي
تـقــدمـهــا ال ــدول ــة بـ ـ "غ ـيــر ال ـع ــادل ــة"؛ إذ
يستفيد منها ،دون تفرقة ،المواطنون
البسطاء وذوو الدخل المرتفع.
وأك ـ ــد حـ ـم ــادة ،خـ ــال اسـتـضــافـتــه
ب ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج "ب ـ ـش ـ ـكـ ــل رس ـ ـ ـمـ ـ ــي" ع ـلــى
تلفزيون الـكــويــت ،أن الــوضــع المالي
للكويت جيد ،غير أن أكثر مــن %71
من موازنتها العامة تذهب للرواتب

المناور :آالف األسماء غير
مستحقة لـ «الصفوف األمامية»

SMS
للذين حافظوا علينا
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــوا ل ـل ـخ ـطــر
ن ـيــابــة ع ـنــا وأش ـه ــروا
أس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة اإلخ ـ ـ ـ ـ ــاص
والوطنية والتضحية
ل ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـعـ ــركـ ــة
"كــورونــا" ...نقول لهم:
"أن ـتــم ك ـغ ـيــركــم ...كلنا
في الصفوف األمامية
سـ ـ ـ ـ ــواء" ...ي ــا تـ ــرى ِب ـ َـم
يشعرون اآلن؟

الطريجي :سيكون لنا موقف في الجلسة تجاهها
ً
مستحقين لها ،فضال عن عدد
● علي الصنيدح
ً
ت ــواص ــا لـلـتـفــاعــل الـنـيــابــي
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـشـ ــرتـ ــه
«ال ـج ــري ــدة» ب ـع ـنــوان «فضيحة
ف ــي ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة» ،أكــد
الـ ـن ــائ ــب أسـ ــامـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاور ،أن
آالف األسماء المقيدة بكشوف
مكافأة الصفوف األمامية غير

والدعوم ويتوزع الباقي على البنود
ً
األخــرى واإلنـفــاق الرأسمالي ،مشيرا
إلى أن "اقتصاد البالد يعتمد بشكل
أسـ ــاسـ ــي ع ـل ــى اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة
واإلنفاق العام الذي يزيده التوسع في
الجهات الحكومية والهياكل".
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن "ه ـ ـنـ ــاك اخـ ـت ــاالت
ً
ً
فــي اإلن ـفــاق الـحـكــومــي ،ون ـمــوا كبيرا
ً
فــي الـمـيــزانـيــة الـسـنــويــة ،وش ـحــا في
ً
اإلي ـ ـ ــرادات غـيــر الـنـفـطـيــة" ،م ــؤك ــدا أن
تلك األمور "تحديات يجب مواجهتها
وإيجاد حلول لها".

من الجهات التي ال تستحقها
ً
ً
أيـ ـض ــا ،مــوض ـحــا أن «هـ ــذا أمــر
خطير ،وال يـجــوز أن يــأخــذ أي
ً
شخص أمــواال ليست من حقه،
أو أن يسهل لآلخرين الحصول
على أموال ال يستحقونها».
وطالب المناور ،في تصريح
أمـ ـ ــس ،بـ ـع ــدم تـعـطـيــل 02

قطار إصالح التعليم ينطلق
من محطة المناهج الرقمية

ُ َ
كلفة تأجيل أقساط القروض ستحتسب
بعد إغالق باب التسجيل لطلبات الراغبين
وذكــر أن تــذبــذب أسـعــار النفط في
السنوات الماضية ساهم في عجوزات
مـ ـتـ ـك ــررة أدت إل ـ ــى س ـح ــب ال ـس ـيــولــة
الموجودة في االحتياطي العام ،ولذلك
لجأت الدولة إلى قانون َّ
الدين العام،
ً
ً
ً
موضحا أنه ليس اقتراضا ماليا من
الـبـنــوك بــل إص ــدار س ـنــدات حكومية
كأدوات مالية ذات قيمة مالية وربحية
معينة تصدرها الدول لتوفير السيولة
ً
وتنشيط الحركة المالية فيها محليا
ً
وخارجيا.
ولفت إلى ضرورة إصدار السندات

●

فهد الرمضان

خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــه أمـ ـ ــس ،ق ــرر
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء عـ ــدم ال ـس ـمــاح
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وم ــراف ـق ـي ـه ــم مــن
أقرباء الدرجة األولــى والعمالة
ال ـم ـنــزل ـيــة ،بــال ـس ـفــر إل ــى خ ــارج
ال ـبــاد ،مــا لــم يكن كــل منهم قد
ُح ـص ــن م ــن اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
«كورونا» عن طريق تلقيه اللقاح.

«حرب التسريبات» نسفت «صفقة التبادل» مع واشنطن
طهران -فرزاد قاسمي

أكد مصدر في مكتب المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي،
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن ال ـمــرشــد وض ــع اسـتـقــالــة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ً
محمد جواد ظريف في الدرج ،معتبرا أن قبولها سيؤدي إلى
إسقاط حكومة حسن روحاني بشكل كامل ،قبيل االنتخابات
الرئاسية المقررة في يونيوُ ،
ويدخل الوضع السياسي برمته
«في غيبوبة».
وكشف المصدر أن روحاني أصر على المرشد بعدم قبول
ً
ً
ً
استقالة ظريف ،خصوصا بعد أن قدم األخير اعتذارا علنيا
ً
ثانيا عن مضمون ما ورد في تسريباته الصوتية ،التي نالت
من الحرس الثوري والجنرال الراحل قاسم سليماني02 ،

لبنان أمام مسارين أميركي وفرنسي
«الترسيم» و«التأليف» أو الحصار والعقوبات

عون وقائد الجيش خالل اجتماع مع وفد لبنان التفاوضي مع إسرائيل أمس (داالتي ونهرا)
وفــي ملف ترسيم ال ـحــدود ،ت ــرأس رئيس
ً
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عـ ــون ،أمـ ــس ،اجـتـمــاعــا
للوفد اللبناني المفاوض ،وتم خالل اللقاء
استعراض سبل التفاوض ،التي سينتهجها
لبنان .وبحسب المعلومات ،فقد أبلغ عون
ـاوض أنــه يدعمه فــي مفاوضاته
الــوفــد الـمـفـ
ّ
للحفاظ على حق لبنان البحري ،وتصحيح
الـ ـح ــدود ،بـمـعـنــى تــوسـيـعـهــا ،لـكـنــه ل ــم يكن
ً
واضــح ــا ح ــول كـيـفـيــة تــوسـيــع هــذه 02

وأضـ ـ ـ ــاف ال ـم ـج ـل ــس أن ه ــذا
الـ ـق ــرار س ـيــدخــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ
ً
اعتبارا من  22الجاري ،على أن
تستثنى مـنــه ا لـفـئــات العمرية
غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة لـلـتـطـعـيــم ،مع
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار حـ ـظ ــر دخ ـ ـ ـ ــول غ ـيــر
الكويتيين إلى البالد.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــرار شـ ـ ـ ـ ــروط
ال ـت ـح ـص ـيــن فـ ــي ث ـ ــاث ح ـ ــاالت،
أوالها من حصل على جرعتين

 1.8مليون دينار أرباح
«عقارات الكويت»
في الربع األول

٠٧

خليفة حمادة

«طوارئ كورونا» توافق على عودة المعلمين العالقين في يوليو

٠٤

ّ
ت ـ ـطـ ــوران بـ ـ ـ ــارزان ي ـتــرق ـب ـه ـمــا ل ـب ـن ــان ه ــذا
األسـبــوع؛ عــودة مفاوضات ترسيم الحدود
الجنوبية ،وزيارة وزير خارجية فرنسا جان
إيف لودريان للعاصمة اللبنانية بيروت ،بعد
موقف فرنسي واضــح بالتوجه نحو فرض
عـقــو بــات عـلــى شـخـصـيــات لبنانية تتحمل
مسؤولية إفشال المبادرة الفرنسية وعرقلة
ّ
تشكيل الحكومة والحل السياسي ،باإلضافة
إلى شخصيات متورطة في الفساد.

في َّ
"الدين العام"؛ حتى تتمكن الدولة
من توفير السيولة لمواجهة اإلنفاق
ً
الموجود ،مؤكدا أن ذلك األسلوب ليس
من اإلصالحات االقتصادية بل وسيلة
إلى حين إتمام اإلصالحات المطلوبة،
ليتم بـعــد ذل ــك تـمــويــل الـمـيــزانـيــة من
اإليرادات المحققة.
وعن قلق المواطنين حيال صرف
الــرواتــب ،قــال حـمــادة "ال تــزال أسعار
ً
النفط جيدة وال داعي للقلق" ،مؤكدا
أن "األم ــور مستقرة ،غير أن الوضع
ي ـت ـط ـلــب مـ ـش ــارك ــة الـجـمـيــع 02

12

قصر العدل

ً
َّ
ال سفر للمواطنين غير المطعمين بدءا من  22الجاري

خامنئي يضع استقالة ظريف في الدرج
●

َ
المواطن العادي لن يشعر بضريبتي
القيمة المضافة واالنتقائية

اقتصاد

وم ـضــى عـلــى الـثــانـيــة أك ـثــر من
أسبوعين ،والثانية مــن حصل
على جرعة واحدة ومضى عليها
أكثر من  5أسابيع ،أما األخيرة
فتتمثل فيمن تعافى من اإلصابة
بالفيروس وحصل على جرعة
واحــدة ،ومضى عليها أكثر من
أسبوعين.
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي ظــل
ال ـت ـن ــاف ــس ال ـع ــال ـم ــي لـلـحـصــول

على كميات وافرة من اللقاحات،
ق ـ ـ ــررت وزارة ال ـص ـح ــة ت ـمــديــد
إعطاء الجرعة الثانية من لقاح
«ف ــاي ــزر /بـيــونـتـيــك» لـتـكــون بعد
 6أســاب ـيــع مــن األول ـ ــى ،عـلــى أن
تبقى  3أسابيع بين الجرعتين
ل ـمــن ت ـف ــوق أع ـم ــاره ــم  60سنة
وألصحاب األمراض المزمنة.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي ح ـ ـ ــول آخ ــر 02

جدل قانوني حول مشروعية
عقد جلسات تجديد حبس
المتهمين عن ُبعد

سيرة

١٥

فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

حكاية عالقة خالدة وزواج
ناجح استمر  17عامًا

ةديرجلا

الثانية
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األمير يهنئ رئيس بولندا بالعيد الوطني
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد
ببرقية تهنئة إلى رئيس بولندا
أنــدريــه دودا ،عبر فيها سموه
عــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة
ولـجـمـهــوريــة بــولـنــدا وشعبها
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

وزير الداخلية يشرف على عملية إنقاذ بحرية
ً
 21شخصا تعطل بهم القارب في عرض البحر
●

محمد الشرهان

أشــرف وزيــر الداخلية الشيخ
ث ــام ــر الـ ـعـ ـل ــي ،أم ـ ــس األول ،مــن
موقع القاعدة البحرية في منطقة
الـجـلـيـعــة عـلــى عـمـلـيــة إن ـق ــاذ 21
شـخـصــا ك ــان ــوا عـلــى مـتــن ق ــارب
ب ــرح ـل ــة بـ ـح ــري ــة ،ح ـي ــث ت ـعــرض
ال ـقــارب ال ـخــاص بـهــم إلــى بعض
األع ـ ـطـ ــال الـ ـت ــي دف ـع ـت ـه ــم لـطـلــب
االسـ ـتـ ـغ ــاث ــة عـ ــن ط ــري ــق ه ــات ــف
الطوارئ.
وت ــوج ــه ال ـع ـلــي إلـ ــى ال ـقــاعــدة
وكان في استقباله وكيل الوزارة
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون أم ــن ال ـحــدود
باإلنابة الـلــواء مبارك العميري،
حيث تابع عملية اإلنقاذ ،وأعطى
ب ـع ــض ال ـم ــاح ـظ ــات ل ـل ــدوري ــات
البحرية ،والـقــوات المشاركة في
ت ـحــديــد م ــوق ــع ال ـ ـقـ ــارب ،ف ــي ظل
الظروف المناخية الصعبة التي

تسببت في ارتفاع األمواج ،وعدم
اس ـت ـقــرار حــالــة الـبـحــر ،حـيــث تم
تحديد موقعه ،بعد التنسيق مع
عدد من الجهات المختصة.
وأشـ ـ ــرف ال ــوزي ــر ب ـعــد سحب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــارب إل ـ ـ ــى مـ ــرسـ ــى الـ ـق ــاع ــدة
على عملية إجــاء مــن على متن
الـ ـق ــارب وكـ ــان بـيـنـهــم  4أط ـف ــال،
وت ــم االط ـم ـئ ـنــان عـلــى سالمتهم
م ــن خ ــال الـلـجـنــة الـطـبـيــة الـتــي
تـ ــواجـ ــدت ف ــي الـ ـمـ ـك ــان ،ووف ـ ــرت
"ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" وس ـي ـلــة م ــواص ــات
إلي ـصــال كــل ف ــرد مـنـهــم إل ــى مقر
إقامته.
وتوجه العلي بالشكر والتقدير
للجهات التي شاركت في عملية
اإلنقاذ ،وعلى رأسهم نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ حمد الجابر ،على السماح
لقوات خفر السواحل باستخدام
المرسى الـخــاص ب ــوزارة الدفاع

العلي خالل االطمئنان على االشخاص الذين تم إنقاذهم
في عملية اإلنقاذ ،كما شكر وزير
الخارجية ووزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء الشيخ الدكتور

أحمد الناصر على مشاركة قوة
اإلطفاء العام في عملية اإلنقاذ،
واإلدارة العامة لخفر السواحل

وج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ـبـ ـش ــري ــة،
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى أمـ ــن وســامــة
المواطنين والمقيمين.

«اإلعالم» :تعزيز حرية الصحافة بمختلف منصاتها الكويت تستنكر استمرار الحوثيين
وقعت مع «الصحافيين» بروتوكول تعاون والهويدي دعت لتقديم محتوى متميز في استهداف المناطق السعودية
أكدت وزارة اإلعالم حرصها
ال ـ ـشـ ــديـ ــد عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز ح ــري ــة
الصحافة في الكويت بمختلف
منصاتها ،ودعم مهنية عملها
المتمثلة بنقل األحداث المحلية
وال ـخ ــارج ـي ــة لـمـتــابـعـيـهــا ،بما
يـ ـضـ ـم ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــاح عـ ـمـ ـلـ ـه ــا مــع
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى حـ ـق ــوق األفـ ـ ــراد
وصون حرياتهم.
جــاء ذلــك ،في بيان صحافي
مـ ـشـ ـت ــرك ،ب ـي ــن وزارة اإلع ـ ــام
ومـكـتــب األم ــم الـمـتـحــدة بــدولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـم ـن ــاس ـب ــة اح ـت ـف ــال
منظمة األمــم المتحدة للتربية
وال ـع ـل ــم وال ـث ـق ــاف ــة (يــون ـس ـكــو)
بـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي لـ ـح ــري ــة
الصحافة الذي يصادف الثالث
من مايو من كل عام ،ويأتي هذه
السنة تحت شعار «المعلومات
كمنفعة عــامــة» ،وذلــك لتسليط
الضوء على أهمية المعلومات
كمصلحة عامة.
وبهذه المناسبة ،قالت وكيلة
وزارة اإلع ــام منيرة الهويدي
إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـ ـقـ ــوم ب ـت ـس ـه ـيــل
إجـ ـ ـ ــراءات إصـ ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص
للصحف الورقية واإللكترونية
وتشجيعها للقيام بدورها في
تقديم محتوى صادق ومميز.
وذكـ ـ ــرت أن الـ ـ ـ ــوزارة منحت
تـ ـ ــراخ ـ ـ ـيـ ـ ــص ألك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن 400
صحيفة إلـكـتــرونـيــة تـبــث عبر
اإلنـتــرنــت ،إضــافــة إلــى عشرات
ال ـص ـحــف وال ـم ـج ــات الــورق ـيــة
والقنوات التلفزيونية واإلذاعية
ال ـخــاصــة الـعــامـلــة ،مـعـتـبــرة أن
اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــاص يـ ـع ــد رافـ ـ ــدا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ل ـ ــإع ـ ــام ال ـك ــوي ـت ــي
بجانب اإلعالم الرسمي للدولة.
وأش ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــدور ال ـص ـحــافــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروءة والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة

إلى تآكل ثقة الجمهور بوسائل
اإلعالم.

بروتوكول تعاون

جانب من توقيع اتفاق «اإلعالم» و«الصحافيين»
ف ــي إث ـ ــراء ال ـحــركــة الـصـحــافـيــة
واإلع ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد
ومتابعة كــل األح ــداث إليصال
المعلومة الصحيحة للمتلقي
فـ ــي كـ ــل الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـمـحـلـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـصـحـيــة والـثـقــافـيــة والفنية
والرياضية وغيرها.
من جانبها ،أشادت المنسقة
المقيمة لألمم المتحدة باإلنابة
هـ ـي ــديـ ـك ــو ه ــادجـ ـي ــالـ ـي ــك وف ــق
الـبـيــان بالجهود الـتــي تبذلها

دولة الكويت للتدابير المتخذة
باستخدام نهج وتكنولوجيا
مبتكرة للوصول إ لــى جمهور
أوسع ،بما في ذلك جميع أفراد
المجتمع.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ــادج ـ ـيـ ــال ـ ـيـ ــك أن
وزارة اإلعــام الكويتية أطلقت
عـ ــددا م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ومـنـصــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـك ــاذب ــة
ك ــأداة للتحقق مــن المعلومات
لتالفي اإلشاعات والمعلومات
المضللة.

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
مـ ـكـ ـت ــب «ال ـ ـيـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو» لـ ـ ــدول
الخليج واليمن ،آنا باوليني ،إن
الطريقة التي يتم بها مشاركة
المعلومات والترويج لها يجب
أن تـكــون أكـثــر شفافية ،مبينة
أن الـمـعـلــومــات الـمـضـلـلــة عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت وخـ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة
وعدم وجود سيطرة من شركات
اإلنترنت على المستوى الدولي
ال تهدد فقط جودة المعلومات
ال ـم ـتــاحــة ،لـكـنـهــا تـ ــؤدي أيـضــا

التجديد للمتلقم  4سنوات
●

محمد راشد

علمت "ال ـجــريــدة" ،مــن م ـصــادر مطلعة ،أن
مـجـلــس ال ـ ــوزراء واف ــق عـلــى الـتـجــديــد لوكيل
وزارة اإلعالم المساعد لإلعالم الخارجي فيصل

حمادة :ال ضريبة على الدخل...
لتحقيق اإلصالحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم
التخطيط للمدى البعيد".
وبـشــأن تكلفة تأجيل أقـســاط الـقــروض ،أفــاد بــأن تأجيلها في
المرحلة األولى كان مبادرة من البنوك ،أما تأجيلها حسب القانون
األخ ـي ــر فـسـيـتــم ح ـســاب كـلـفـتــه بـعــد إغ ــاق ب ــاب تـسـجـيــل رغـبــات
المواطنين في التأجيل.
َ
وأكد وزير المالية أن "المواطن العادي لن يشعر بضريبتي القيمة
المضافة واالنتقائية؛ ألنهما تفرضان على سلع ض ــارة ،إمــا في
الصحة أو البيئة ،إلى جانب السلع ذات الطابع الكمالي كشراء سيارة
ً
قيمتها أكثر مــن  50ألــف ديـنــار" ،الفـتــا إلــى أن هاتين الضريبتين
ً
ً
تختلفان كليا عن ضريبة الدخل "التي تعتبر مستبعدة تماما".
ولفت إلى عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن ،بل مجرد
اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي ،في الضريبتين المشار
ً
ً
إليهما ،فضال عن إجراءات الضريبة الموحدة ،معقبا بأن ذلك مجرد
أمور تنظيمية.
٠٩

المناور :آالف األسماء غير مستحقة...
صرف هذه المكافأة للعاملين الذين يتفق الجميع على أحقيتهم
لها ،ال سيما موظفي وزارتي الصحة والداخلية ،أما بقية العاملين
من الجهات األخــرى فيجب إعــادة النظر فيها لمزيد من الدراسة
والتمحيص والبحث ،ومتى ما تبين استحقاقهم تصرف لهم.
من جهته ،قــال النائب د .عبدالله الطريجي ،إن «مــا يتردد عن
إدراج أسماء غير مستحقة في كشوف الصفوف األمامية ،لن يثنينا
عن اإلصــرار على حصول األبطال الحقيقيين على المكافأة ،وال
ً
جدال في ذلك» ،مؤكدا أنهم يستحقون أكثر بكثير من المخصص
لهم« ،وسيكون لنا موقف في الجلسة المقبلة إذا تبين أن هناك من
أقحم أسماء أو جهات غير مستحقة بغرض التنفيع».

ال سفر للمواطنين غير...
مستجدات الحملة الوطنية للقاح «كوفيد ،»19 -أن هــذا التحديث
يسري على كل من سيتلقى الجرعة األولــى من «فــايــزر /بيونتيك»
ابـ ـت ــداء م ــن أمـ ــس ،مـضـيـفــة أن ــه ت ـق ــرر إع ـط ــاء ال ـجــرعــة ال ـثــان ـيــة من
ً
«أكسفورد» في فترة زمنية من  3إلى  4أشهر من الجرعة األولى ،نظرا
لتأخر الجهات المصنعة في تصديره.
وأشارت إلى أن تمديد الفترة بين الجرعتين بالنسبة للقاحين
المذكورين يقع ضمن المدة المرخص بها من الجهات المصنعة
لضمان فاعلية التطعيم ،ضمن ا لـبــرو تــو كــوالت المعتمدة للقاح
«كوفيد ،»-19والمعمول بها في عدة دول حول العالم مثل المملكة
المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضحت أن جميع المواعيد المقررة للجرعتين األولى والثانية

المتلقم ،لمدة أربع سنوات.
وأكــدت المصادر أن قــرار التجديد للوكيل
المتلقم جاء بناء على بند التجديد للقياديين
الــذيــن يحتاجهم الـعـمــل ،فـضــا عــن عـطــاء ات
وإنجازات القيادي.

من هذين اللقاحين سوف تصل لكل شخص عبر رسالة نصية يحدد
فيها يوم التطعيم ،إضافة إلى الوقت والمكان.
مــن جانب آخــر ،وبعد عــام ونصف الـعــام مــن انقطاعهم عن
أعمالهم بــالـمــدارس بسبب إج ــراء ات اإلغ ــاق ،ووقــف الطيران
المباشر إلى عدد من الــدول ،والتي فرضتها الجائحة ،كشفت
مصادر تربوية مطلعة عن انفراجة قريبة في أزمــة المعلمين
العالقين الذين غــادروا البالد في إجازة صيف العام الدراسي
الماضي ،وزمالئهم الذين غــادروا خالل عطلة منتصف العام
الدراسي الحالي ،ويبلغ عددهم  2100بمحتلف النخصصات.
وفي هذا السياق ،أكدت المصادر لـ «الجريدة» ،أن لجنة طوارئ
كورونا وافقت على طلب وزير التربية د .علي المضف بالسماح
بعودة هــؤالء المعلمين ،موضحة أن «التربية» ستحدد خالل
الشهر الجاري إجراءات عودتهم وآليتها.
وقالت المصادر إن «التربية» تلقت تعليمات ببدء تحديد
أسمائهم بحسب الحاجة لتخصصاتهم ،وترتيب عودتهم،
متوقعة أن تبدأ هذه العودة خالل يوليو المقبل.
وك ــان ــت «ال ـج ــري ــدة» أش ـ ــارت ف ــي ع ــدده ــا ب ـتــاريــخ  11أبــريــل
الماضي ،إلى أن «التربية» جددت مخاطبتها لـ «طوارئ كورونا»؛
لبحث حلول عودة نحو  2000معلم عالقين ،لحاجتها الماسة
لخدماتهم التعليمية.

خامنئي يضع استقالة ظريف...
باإلضافة إلى اعتذار آخر بشكل شخصي للمرشد ،بعد كلمة
ً
ً
األخ ـيــر ،أمــس األول ،الـتــي وجــه خاللها تأنيبا الذع ــا لوزير
الخارجية الوسطي.
وحسب المصدر ،فإن المرشد ،رغم قراره عدم قبول استقالة
ظريف ،أكد لروحاني أنه وظريف ال يجب أن يتصورا أن قضية
التسريبات قد انتهت عند هذا الحد.
وحسب القوانين اإليرانية ،فإن الحكومة تسقط إذا تم تغيير
نصف أعضائها ،بعد أخذها ثقة البرلمان ،ويجب على رئيسها
ً
أن يقدم حكومته مجددا للبرلمان ،لكسب الثقة.
وبسبب التغييرات التي شهدتها حكومة روحاني ،خالل
السنوات الماضية ،فإن  9وزراء تغيروا من أصل  ،19وإذا تم
قبول استقالة ظريف فهذا يعني أن أكثر من نصف الحكومة
تغير ،وتحتاج إلى العودة للبرلمان.
ً
وحسب المصدر ،فإن مفاوضات فيينا الحساسة كانت سببا
آخر عند خامنئي لالمتناع عن قبول استقالة ظريف ،حتى ال يؤدي
ذلك إلى ضربة كبيرة للوفد اإليراني في العاصمة النمساوية.
ً
وقــال إن المرشد يفكر جديا في إخــراج ملف المفاوضات
النووية من عهدة «الخارجية» وإعادته إلى المجلس األعلى
لألمن القومي.
من ناحية أخرى ،كشف المصدر أن خامنئي ّ
وبخ روحاني
ً
ك ــام ـي ــا ،ص ـبــاح أمـ ــس ،بـسـبــب م ــا أس ـم ــاه «ال ـف ـل ـتــان األم ـنــي»

ّ
وقـ ـ ــد وق ـ ـعـ ــت وزارة اإلعـ ـ ــام
اتفاقية بروتوكول تعاون مشترك
مع جمعية الصحافيين من أجل
تعزيز التعاون مع جمعيات النفع
الـعــام والـقـطــاع الـخــاص لما فيه
مصلحة الجانبين.
وق ــال ــت وك ـي ـلــة وزارة اإلع ــام
منيرة الهويدي أن البروتوكول
يأتي في إطار حرص الوزارة على
تطوير وتدريب وتنمية القدرات
الفنية والمهنية للموظفين في
المجال اإلعالمي ،مشيرة إلى أن
الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات
وإقامة الدورات التدريبية وورش
العمل بينهما.
بدوره ،أشاد أمين سر جمعية
الصحافيين ،عدنان الراشد ،بدور
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة
لشؤون الشباب وقيادات الوزارة
فــي تــوقـيــع الـبــرتــوكــول ال ــذي من
شأنه أن يواكب آخر المستجدات
في وسائل اإلعالم المختلفة على
الصعيدين المحلي والدولي.
كما حضر توقيع البروتوكول
ّ
من وزارة اإلعــام كــل من الوكيل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة
خالد الرشيدي ،والوكيل المساعد
ل ـش ــؤون اإلذاع ـ ــة س ـعــد ال ـف ـنــدي،
وال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
التلفزيون تركي المطيري ،ومدير
إدارة اإلستراتيجية لمكتب وكيل
وزارة اإلع ـ ــام بــاســل الــزمــانــان،
وحضر من جمعية الصحافيين
ك ــل م ــن أم ـيــن ال ـص ـن ــدوق جــاســم
ك ـم ــال وأعـ ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
ده ـيــران أبــا الخيل وراب ـعــة مكي
الجمعة وعبدالرحمن العليان.

أع ــرب ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،أم ـ ــس ،عــن
إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات
الستمرار استهداف المدنيين والمناطق
المدنية في السعودية من قبل ميليشيا
الحوثي.
وأوض ـحــت الـ ــوزارة فــي بـيــان صحافي
أن اس ـت ـم ــرار هـ ــذه ال ـه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ــة
وتصاعد وتيرتها وما تشكله من تهديد
ألمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة
وتـ ـق ــوي ــض ل ـل ـج ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة ال ـه ــادف ــة

إلــى وضــع حــد لـلـصــراع الــدائــر فــي اليمن
و تـحــد يـهــا للمجتمع ا لــدو لــي وانتهاكها
لقواعد القانون الدولي واالنساني يؤكد
خطورتها والحاجة الى تحرك دولي سريع
وحاسم لردعها.
وأك ــدت وق ــوف دول ــة الـكــويــت الـتــام إلى
جــانــب ال ـس ـعــوديــة وتــأي ـيــدهــا ف ــي ك ــل ما
تتخذه مــن إج ــراء ات للحفاظ على أمنها
واستقرارها وسيادتها.

«نزع الملكية» :لم نرغب في صرف
مكافآت «األمامية» لموظفينا
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى م ــان ـش ـي ــت
"الـجــريــدة" الجمعة الماضي،
بعنوان "فضيحة في الصفوف
األم ــامـ ـي ــة" ،تـلـقــت "ال ـج ــري ــدة"
ت ــو ضـ ـيـ ـح ــا م ـ ــن "إدارة ن ــزع
ال ـم ـل ـك ـيــة لـلـمـنـفـعــة ال ـع ــام ــة"،
التي ورد اسمها في "الجدول
الرسمي" للجهات المستحقة
لمكافآت "كورونا".
وجــاء في توضيح اإلدارة،
عبر مديرها بــاإلنــابــة مبارك
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي" ،تـ ـه ــديـ ـك ــم إدارة
نــزع الملكية للمنفعة العامة
أطـ ـي ــب ت ـم ـن ـي ــات ـه ــا ،مـتـمـنـيــة
لـ ـ ـك ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــداد،
واستيضاحا للخبر المشار
إلـيــه أع ــاه والـمـنـشــور ضمن
صحيفتكم الـغــراء (الجريدة)
ب ـت ــار ي ــخ  2021 /04 /30فيما
يـ ـخ ــص ف ـض ـي ـح ــة ال ـص ـف ــوف
األمــامـيــة ،حيث أش ــار إلــى أن

الموجود في الحكومة ،وقال له إن هذا آخر ما كان يتوقعه من
روحاني (الذي يعتبر شخصية أمنية) وحكومته (ومعظمها
من الشخصيات األمنية).
ً
وأشار إلى أن هناك بالفعل اتفاقا تم فيما بين الوفدين اإليراني
واألميركي في فيينا على اإلفراج عن السجناء و 7مليارات دوالر
من األمــوال اإليرانية المجمدة ،لكن واشنطن طلبت إبقاء ه
ً
ســريــا ،على أن ُيكشف عنه في اإلعــام في وقــت الحــق ،بعد
تنفيذه ،لكن فوجئ األميركيون بأنه تم تسريب الخبر حتى
قبل وصول وكيل وزارة الخارجية اإليرانية عباس عراقجي
إلى طهران ،األمر الذي دفع األميركيين والبريطانيين للتراجع
عن االتفاق.
ً
وقال المصدر إن خامنئي قال لروحاني إنه بات شخصيا
ً
يتجنب اللقاء ات مع الحكومة ووزرائ ـهــا ،خوفا من تسريب
كــامــه ،لـكــن الــرئـيــس الــوسـطــي داف ــع عــن نفسه ب ــأن األجـهــزة
األمنية الواقعة في قبضة األصوليين وخصومه السياسيين
هي المسؤولة عن كل هذه التسريبات.

لبنان أمام مسارين أميركي وفرنسي...
الحدود وإلى أي مدى ،األمر الذي دفع بعض القوى السياسية
ً
إلى الخشية من أن يكون الموقف معنويا فقط.
مصادر سياسية بارزة تعتبر أنه البد من انتظار الجولة
األول ــى لمعرفة كيفية إدارة الـمـفــاوضــات ،السيما أن الوفد
ّ
ّ
يصر على التمسك بـ «الخط  ،»29أي بمساحة 2290
اللبناني
كلم مربع ،بينما تؤكد مصادر سياسية بارزة أن عون ،خالل
لقائه وكيل وزارة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط
ديفيد هـيــل ،أب ــدى االسـتـعــداد إلظـهــار ليونة والـتــراجــع عن
ّ
التشبث اللبناني بهذا الـخــط ،األمــر الــذي يدفع مسؤولين
ً
بارزين إلى اعتبار أن عون قطع موقفا لألميركيين وال يمكن
التراجع عنه.
ً
ً
م ـلــف ال ـم ـف ــاوض ــات ك ــان ح ــاض ــرا أي ـض ــا ف ــي الـمـبــاحـثــات
بين عون والوفد اللبناني مع الوفد األميركي المشارك في
ّ
مفاوضات الترسيم .الجانب األميركي ركز على أنه ليس من
مصلحة لبنان التأخير والمراوحة ،فبينما أصبحت إسرائيل
على مشارف البدء بعمليات االستخراج ،لم ُيجر لبنان أي
عملية استكشافية حتى اآلن.
أمام هذه المعطيات ،هناك وجهتا نظر متقابلتان؛ األولى
تعتبر أنه على إيقاع المفاوضات الحاصلة في المنطقة من
فيينا إلــى الـعــراق البــد من الــوصــول إلــى الترسيم بالتزامن
مع االتـفــاق الـنــووي ،مما يعني أن الطرفين يجب أن يقدما
تنازالت متبادلة ،في حين تعتبر الثانية أنه بسبب الخالف
السياسي اللبناني وسوء اإلدارة السياسية قد تعقد جلسات
التفاوض بدون الوصول إلى أي نتيجة ،وتستمر المراوحة في
ظل تشبث كل طرف بشروطه ومطالبه ،وبالتالي بقاء األمور

مبارك العتيبي

إدارة ن ــزع ا لـمـلـكـيــة للمنفعة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـمـخــالـفــة ،وأن ه ـنــاك شبهة
تنفيع ،فإنه يسرنا أن نفيدكم
بأن حقيقة األمر هو أن إدارة
نــزع الملكية للمنفعة العامة

أبــدت رغبتها في عــدم صرف
م ـك ــاف ــأة ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة
لموظفيها ،لتحققها من عدم
تـ ـط ــاب ــق ش ـ ـ ـ ــروط وضـ ــوابـ ــط
ً
الـ ـ ـص ـ ــرف عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،عـ ـلـ ـم ــا أن
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــور ض ـم ــن
الـخـبــر الـمـكـتــوب أع ــاه أشــار
فـ ــي ال ـب ـن ــد األخ ـ ـيـ ــر م ـن ــه رق ــم
( )65إلى أن إدارة نزع الملكية
ل ـل ـم ـن ـف ـعــة الـ ـع ــام ــة ال ت ــرغ ــب
ف ــي الـ ـص ــرف ،وهـ ــو م ــا يــؤكــد
صـحــة إجــراءات ـهــا والـتــزامـهــا
بالضوابط الموضوعة".
وختمت إدارة "نزع الملكية"
تــوض ـي ـح ـهــا بــال ـتــأك ـيــد عـلــى
اس ـت ـم ــراره ــا ف ــي دع ــم جـهــود
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي كـ ــل الـ ـظ ــروف
واألزم ــات ،والتزامها بجميع
قرارات مجلس الوزراء ،وغيره
من الجهات في هذا الشأن.

ّ
معلقة بدون القدرة على إنجاز أي ّ
تقدم.
في كل األحوال ،هي أيام قليلة ويفترض أن يظهر االتجاه
الحقيقي للمسار الذي سيسلكه هذا الملف.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ينتظر لـبـنــان زيـ ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة
الفرنسي .وتكشف مصادر دبلوماسية أوروبية أن البرنامج
ً
النهائي للزيارة لم يتم االنتهاء منه بعد ،خصوصا أن هناك
توجهات متعددة داخــل اإلدارة الفرنسية .في البداية كانت
ه ـنــاك مـعـلــومــات تــؤكــد أن ل ــودري ــان ك ــان سيلتقي مختلف
المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلبالغهم بالقرار الفرنسي
فرض عقوبات على المعرقلين والمتهمين بالفساد ،لكن برز
فيما بعد توجه آخر مفاده أنه ال يمكن للوزير الفرنسي لقاء
مسؤولين ستفرض بالده عقوبات عليهم .هذا التوجه دفع
ً
إلى التفكير في تغيير برنامج الزيارة ليصبح مقتصرا على
اللقاء مــع رئيس الجمهورية ميشال عــون ورئـيــس مجلس
النواب نبيه بري.
وتكشف المعلومات أن الوزير الفرنسي سيبلغهما رسالة
واضحة حــول اتجاه باريس لبدء فــرض العقوبات من دون
اإلفصاح عن األسماء التي ستشملها هذه العقوبات ،وسيؤكد
أن هذا التوجه يأتي بسبب فشل اللبنانيين باالتفاق فيما
بينهم.
لكن مصادر دبلوماسية تشدد على أن جدول أعمال الزيارة
لم ينته بعد ،وهو قابل للتعديل ،ولكن بحال اقتصرت ّ الزيارة
على اللقاء مع عون وبـ ّـري ،تكون باريس أرادت تجنب لقاء
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ،ورئيس
ّ
الحر جبران باسيل.
التيار الوطني
وتفيد بعض المعلومات بإمكانية ترتيب لقاء ات للوزير
الفرنسي في قصر الصنوبر مع بعض جمعيات وشخصيات
ً
من المجتمع المدني ،ولكن ذلك أيضا لم يحسم.
وهـكــذا يسير لبنان بين مـســاريــن ،مـســار أمـيــركــي يرعى
ترسيم الحدود ،ومسار فرنسي يهدف إلى تشكيل حكومة
سريعة تنقذ باريس من خاللها مبادرتها التي تحولت إلى
ش ــأن داخ ـلــي فــرنـســي سيستغل فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
المقبلة ،التي يتحضر الرئيس إيمانويل ماكرون لخوضها.
وفي حال لم تنجح مفاوضات ترسيم الحدود ،ولم تنجح
فرنسا فــي تسيير وتسييل مـبــادر تـهــا ،سيعود لبنان إلى
االختناق بإجراء ات عقابية والعزلة الدولية ،التي ستتكرس
بالبحث الـفــرنـســي األمـيــركــي الـمـشـتــرك عــن ف ــرض عقوبات
ً
جديدة يتم مناقشتها أيضا مع بريطانيا.
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محليات
«األمامية» مستحقة وال نية لمراجعتها
ـ
ل
كشوفنا
«الشؤون»:
ً

المساعدات في حسابات الفئات المستحقة غدا
جورج عاطف

على وقع ردود األفعال الواسعة التي خلفتها
أعــداد مستحقي مكافآت الصفوف األمامية في
الجهات الحكومية ،والتي تجاوزت  214ألفا من
المواطنين والمقيمين ،أكدت مصادر مطلعة في
وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة أن أس ـمــاء موظفي
الوزارة مستحقي المكافأة روجعت بدقة وعناية
قبل اعتمادها وارسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن ثمة مالحظات سجلت على
بعض األسماء ،من قبل ديوان الخدمة المدنية ،تم
تالفيها فورا ومن ثم معاودة ارسالها ،مبينة أن
اجمالي مستحقي المكافأة في الوزارة بلغ نحو
 1083في قطاعاتها الستة ،وال نية أو رغبة في
معاودة مراجعة هذه األسماء التي اختيرت وفق
اآللية المقررة من الدولة.
وك ــان رئـيــس دي ــوان الـخــدمــة المدنية خاطب
رسميا وزير الشؤون االجتماعية ،بشأن بيانات
موظفيها مستحقي مـكــا فــآت مــوا جـهــة انتشار
فيروس «كورونا» ،مؤكدا أن الديوان بعد دراسته
األسـمــاء ال ــواردة إلـيــه مــن الـ ــوزارة ،تبين لــه عدم

صرف المساعدات
إلى ذلك ،كشفت المصادر أنه سيتم غدا إيداع
مبالغ المساعدات االجتماعية عن الشهر الجاري
فــي حـســا بــات مستحقيها بفئاتهم المختلفة،
موضحة أن القيمة اإلجمالية لهذه المساعدات
تتراوح بين  22و 24مليون دينار ،تصرف لقرابة
 50ألف مستفيد.
وأش ــارت الــى أنــه بتوجيهات وزي ــر الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء وال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة وزي ـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
اال جـتـمــا عـيــة وا لـتـنـمـيــة المجتمعية د .مشعان
العتيبي ،سيتم صرف المساعدات قبل حلول عيد
الفطر ،ليتسنى للمستفيدين شراء احتياجاتهم
قبل العيد.

ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا  ...وتحديد موعد البدء بطباعتها األسبوع الجاري
•

●

فهد الرمضان

ً
ت ــأكـ ـي ــدا ل ـخ ـب ــر «الـ ـج ــري ــدة»
المنشور في عدد سابق ،كشفت
م ـصــادر تــربــويــة لـ ـ «ال ـجــريــدة»
أن الـ ـ ــوزارة انـتـهــت مــن تسليم
المطبعة السرية النماذج ال ـ 7

المختصة بـ «التربية» تواصل
جهودها إلنـهــاء استعداداتها
لعقد االمتحانات الورقية لطلبة
الصف الثاني عشر ،موضحة أن
موعد البدء بطباعتها ستحدده
نتائج االجتماعات والمناقشات
ال ـجــاريــة خ ــال ه ــذا األس ـبــوع،

«ثانوية العدان» :تطبيق
االشتراطات الصحية
أكــدت مــديــرة ثانوية الـعــدان -بـنــات ،التابعة لمنطقة مبارك
الكبير التعليمية ،فوزية الكندري ،تطبيق جميع االشتراطات
الصحية واإلجراءات االحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة،
وتقسيم لجان االختبارات وفقا لألعداد المطلوبة.
وأوضحت الكندري أن إجمالي عدد طالبات ثانوية العدان
ولجنة الـعــدان ألداء االخـتـبــارات الــورقـيــة  107طــالـبــات ،منهن
 44طالبة بالقسم األدبي ،يتوزعن على  6لجان ،في كل لجنة 8
طالبات بحد أقصى ،و 63طالبة من القسم العلمي في المسرح،
داعية الطالبات إلى االجتهاد والجد في المذاكرة.

فوزية الكندري

اض ــاف ــة إلـ ــى ن ـتــائــج ال ـت ـجــاذب
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاص ـ ـ ــل ب ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي
«الـتــربـيــة» والمطالبين بإلغاء
فكرة الورقية من بعض النواب
وأول ـي ــاء أم ــور وطـلـبــة ،منوهة
إلى أن أغلبية هذه المطالبات
مـبـنـيــة ع ـلــى أس ــس انـتـخــابـيــة
ودغدغة مشاعر الناخبين دون
أي سند تربوي أو تعليمي.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» سـ ـت ــواج ــه مـشـكـلــة
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي حـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــاء قـ ــرار
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات الـ ــورق ـ ـيـ ــة ل ـع ــدم
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ــوفـ ـي ــر ام ـت ـح ــان ــات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـنــي
م ـنــاســب لـطـلـبــة ال ـثــانــي عـشــر،
والذين يفوق عددهم الـ  50ألفا،
الفتة الى ان عقدها الكترونية
ومــراق ـبــة ه ــذا ال ـكــم مــن الطلبة
يتطلب تقنيات عالية ومتطورة
وشبكات انترنت سريعة وآمنة،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
المعلمين ألداء مهمة المراقبة،
فضال عن مشكلة توفر اجهزة
الـحــاســوب واألج ـهــزة اللوحية

للطلبة ،والتي قد يعاني منها
البعض.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ح ــال
ألغيت االختبارات الورقية فإن
«ال ـت ــرب ـي ــة» ل ـيــس لــدي ـهــا ســوى
ال ـل ـجــوء إل ــى آل ـي ــة الـتـقـيـيــم من
خالل االمتحانات اإللكترونية
ال ـق ـص ـي ــرة ،والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ي ـح ــدده ــا م ـع ـلــم ال ـف ـص ــل ،مـمــا
يفتح بابا كبيرا لغياب العدالة
بين الطلبة ،لتفاوت المستوى
والقدرات ،إضافة الى عدم وجود
ق ــدرة حقيقية لمراقبة الطالب
ومنع الغش اإللكتروني الذي قد
يلجأ إليه بعض الطلبة.
ولـفـتــت إل ــى أن «ال ـتــرب ـيــة» ال
تمتلك حاليا أي وسائل تقنية
مـ ـن ــاسـ ـب ــة لـ ــوضـ ــع اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ال ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـنــي
وتـقـنــي م ــائ ــم ،لـتـكــون وسيلة
قياس لطلبة الثانوية العامة،
خصوصا أن تجربة التعليم عن
ُبعد التــزال جديدة وفي عامها
األول ،وت ـح ـتــاج إل ــى مــزيــد من
التطوير.

«شركات اإلنترنت» تطالب بخفض
القيمة اإليجارية لدى «الخدمات»
●

محمد راشد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات اجتمعت مؤخرا مع ممثلين عن
ال ـشــركــات الــرئـيـسـيــة ال ـم ــزودة لـخــدمــة اإلن ـتــرنــت ،موضحة
ان االجـتـمــاع تـنــاول قضية إمكانية مراجعة ق ــرارات وزارة
المواصالت المتعلقة بأسعار اإلنترنت في البالد ،والسعي
إلى حل توافقي يناسب جميع األطراف.
وأشارت المصادر إلى ان ممثلي شركات اإلنترنت جددوا
مطالبهم بضرورة تدخل الهيئة إلعادة النظر في تلك القرارات
التي كانت بمنزلة الضغط على الشركات ،على خلفية رفع
أسعار اإليجارات من قبل وزارة المواصالت بنسبة وصلت
إلى  400في المئة ،مؤكدة أن تدخل الهيئة في هذا الموضوع
يجب أن يكون مــن منظور محايد وفقا للمصلحة العامة،
خصوصا أنها تعد الجهة التنظيمية الوحيدة لمثل هذه
المشاريع الحيوية.
وطــالـبــت الـشــركــات بــأن تـكــون أي ق ــرارات فــي هــذا الشأن
ذات رؤية وتوجه يراعي كل الجوانب لجميع األطراف ،وعدم
اتخاذ قرارات فردية دون مناقشة هذه الشركات التي تمثل
العصب الرئيسي في تقديم خدمات اإلنترنت للمزودين من
شركات االتصاالت التي تقدم بدورها الخدمة إلى الجمهور
ومختلف المؤسسات في الدولة ،مبينة ان قرار زيادة األسعار
على المساحات اإليجارية على الشركات كــان له أثــر كبير
في إلغاء مساحات مؤجرة وتدخل إي ــرادات مالية ضخمة
لخزينة الدولة.

«الصحة» تنتهي من تجهيز  5مستوصفات لتطعيم «فايزر»

ً
تعمل األسبوع المقبل على فترتين ويمكنها تلقيح  3000يوميا
●

عادل سامي

انـتـهــت وزارة الـصـحــة من
ت ــركـ ـي ــب ب ـ ـ ـ ـ ــرادات وثـ ــاجـ ــات

خ ــاص ــة لـحـفــظ ل ـق ــاح «ف ــاي ــزر
ب ـيــون ـت ـيــك» ال ـم ـض ــاد لـمــرض
« كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  »19ف ـ ــي  5م ــرا ك ــز
صـحـيــة ،بــواقــع مــركــز فــي كل

أحد مراكز التطعيم

مـنـطـقــة صـحـيــة ف ــي مختلف
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،اي ـ ــذان ـ ــا
بـ ـت ــدشـ ـي ــن الـ ـعـ ـم ــل ب ـت ـط ـع ـيــم
ل ـقــاح «ف ــاي ــزر بـيــونـتـيــك» ،في
هــذه المراكز مطلع األسبوع
المقبل.
وأك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر صـحـيــة
مطلعة أن ه ــذه ال ـمــراكــز هي
الشعب في منطقة العاصمة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق فــي
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ـ ــول ـ ــي الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاي ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
األحمدي الصحية ،والنسيم
في منطقة الجهراء الصحية،
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاح ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الفروانية الصحية ،مبينة أن
ه ــذه ال ـم ــراك ــز ،ال ـتــي ستعمل
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــن صـ ـب ــاحـ ـي ــة
ومـ ـس ــائـ ـي ــة ،س ـت ـت ـم ـكــن عـقــب
تــدشـيـنـهــا م ــن تـطـعـيــم نحو
 2500إلــى  3000شخص في
الـ ـي ــوم ال ـ ــواح ـ ــد ،ب ــواق ــع 500
إ ل ــى  600تطعيم فــي المركز
الواحد.

وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
افـتـتــاح ه ــذه الـمــراكــز سيخف
ال ـض ـغــط ع ـلــى م ــرك ــز الـكــويــت
للتطعيم في أرض المعارض
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ،وال ـ ـ ـ ــذي
يستقبل يوميا أكثر من  20ألف
شـخــص مــن المسجلين على
الـمـنـصــة الـخــاصــة بالتطعيم
ضد فيروس كورونا ،مضيفة
أن ا ل ـف ـت ــرة ا ل ـم ـق ـب ـلــة ستشهد
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح م ــراك ــز
صحية جديدة في كل المناطق
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــات
للتطعيم ضــد مــرض «كوفيد
 »19من خالل لقاح «فايزر».
يـشــار إلــى أن لـقــاح «فــايــزر»
يستخدم فقط في مركز الكويت
للتطعيم في أرض المعارض
بمنطقة مشرف ،حيث يتطلب
تخزينه درجــات حــرارة بــاردة
جدا في حدود  70درجة تحت
الصفر.
في سياق متصل ،بلغ عدد
المتطعمين فــي الكويت أكثر

من مليون و 150ألف شخص،
وب ـن ـس ـب ــة  28فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
السكان.
وت ــوق ـع ــت مـ ـص ــادر صحية
م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة أن ت ـ ـ ــز ي ـ ـ ــد أ ع ـ ـ ـ ـ ــداد
المتطعمين فــي ال ـبــاد خــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،خ ـصــوصــا
مع تدشين المراكز الجديدة،
وكذلك مركز تطعيم السيارات
بـجـســر جــا بــر منتصف مايو
ال ـج ــاري ،والـمـتــوقــع أن ينجز
تطعيم  5آالف شخص يوميا.
جـ ـ ــد يـ ـ ــر ب ـ ــا ل ـ ــذ ك ـ ــر أن عـ ــدد
م ــن ت ـل ـقــى الـتـطـعـيــم ال ـم ـضــاد
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ف ــي الـعــالــم
بلغ نحو مليار و 190مليون
شخص حتى اآلن.
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ص ـ ـحـ ــي آخـ ـ ــر،
أكـ ـ ــدت وزارة ال ـص ـح ــة أن ـ ــه ال
ي ـج ــوز صـ ــرف أي وص ـف ــة من
م ــواد ال ـمــؤثــرات العقلية بعد
مضي خمسة أي ــام مــن تاريخ
تحريرها.
وأش ـ ـ ـ ــار ك ـ ـتـ ــاب ص ـ ـ ــادر عــن

م ــدي ــر إدارة تـفـتـيــش األدويـ ــة
فــي الـ ــوزارة ع ــادل الـســالــم إلى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـص ـي ــدل ــي
بــالـتــأكــد مــن تــاريــخ صالحية
الترخيص الخاص بالمؤثرات
ال ـع ـق ـل ـي ــة عـ ـن ــد حـ ـ ـي ـ ــازة ه ــذه
األدوية ،مع التأكد من بيانات
ال ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـمـ ــواد
ال ـم ــؤث ــرات ال ـع ـق ـل ـيــة ،ووجـ ــود
ختم مراقبة تراخيص المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية،
وأن ت ـح ـم ــل الـ ــوص ـ ـفـ ــة رق ـم ــا
مسلسال.
وأضاف أنه يجب التأكد من
وج ــود ختم وتــوقـيــع الطبيب
الـمـعــالــج عـلــى أص ــل الــوصـفــة
وص ـ ـ ـ ــورة مـ ـنـ ـه ــا ،وأن تـكـتــب
هــذه الوصفات بخط الطبيب
ش ـخ ـص ـيــا ،ويـ ـج ــب أن يـثـبــت
عليها ا ســم المريض الثالثي
ورق ـ ـمـ ــه ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،وأن يــذكــر
بالوصفة نــوع وكمية المادة
الدوائية وشكلها الصيدالني
وقوتها باألرقام والحروف.

ً
«األشغال» :التحقيق بانقطاع  31موظفا «الداخلية» 33 :إصابة بـ «كورونا»
عن العمل منذ ٢٠١٧
بين نزالء السجون ووضعهم مستقر
●

سيد القصاص

أكدت وزارة األشغال العامة حرصها على
متابعة جميع الموظفين العاملين بقطاعات
ال ــوزارة واتـخــاذ اإلج ــراءات القانونية ضد
المنقطعين عن العمل ،وإجــراء التحقيقات
ال ــازم ــة ح ــول ان ـق ـطــاع ـهــم ،وتـطـبـيــق األث ــر
الـمــالــي الـمـتــرتــب عــن االن ـق ـطــاع ،مبينة أن
المنقطعين خ ــال األع ـ ــوام  ،2017و2018
و 2019بلغ عددهم  31موظفا.
وأشارت مصادر «األشغال» ،لـ «الجريدة»،
إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـم ـث ـل ــة ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة شـ ــؤون
الموظفين تقوم بحصر أيام انقطاعهم عن

زكاة الفحيحيل تطرح حملة
لمرضى الفشل الكلوي باليمن

صحة شمول بعض موظفيها ضمن الفئة الثانية
لـلـمـكــافــآت ،مـعـتـبــرا أن ــه ف ــي ض ــوء طـبـيـعــة عمل
موظفي قطاعات الشؤون فإنهم يجب أال ينتموا
إلى الفئة الثانية بل إلى الثالثة.

المطبعة السرية تسلمت  7نماذج الختبارات الـ 12
الختبارات الصف الثاني عشر
ل ـل ـمــواد ال ــدراس ـي ــة األســاس ـيــة،
مــوضـحــة أن كـ ــوادر الـعــامـلـيــن
بــالـمـطـبـعــة ال ـس ــري ــة ج ــاه ــزون
للبدء بطباعة االخـتـبــارات إذا
ما طلب منهم ذلك.
وقالت المصادر إن الجهات

سلة أخبار

عـمـلـهــم بــالـتـنـسـيــق م ــع ج ـهــات عـمـلـهــم في
القطاعات ،والتأكد من مــدى حاجة العمل
إلى خدماتهم ،ومن ّ
ثم عرض األمر على جهة
االختصاص للنظر في مدى الموافقة على
عــدم اعتبار خدماتهم منتهية باالستقالة
االعتبارية في ضوء إفادات جهات عملهم.
ّ
وأضافت أن اإلجراء المتبع في حالة ثبات
انقطاع الموظف عن عمله هو إصــدار قرار
إداري بخصم ف ـتــرات انـقـطــاعــه عــن العمل
دون إذن رسمي من رواتبه ومن مدة خدمته
الـمــدنـيــة ،والـتـنـسـيــق مــع ال ـش ــؤون المالية
لخصم فـتــرات االنـقـطــاع حتى س ــداد كامل
المديونية ،والتنسيق مع الشؤون القانونية

لمساءلة الموظف المنقطع تأديبيا ،مبينة
أن تلك ا ل ــدورة المستندية تستغرق وقتا
إلنجازها.
من ناحية أخــرى ،أعلنت وزارة األشغال
العامة تلقيها  1933شكوى وبالغا خاص
بإصالحات الطرق والشبكات خــال ابريل
المنصرم ،في محافظات البالد الست ،من
خــال بــدالــة ط ــوارئ األشـغــال وبــدالــة إدارة
الصيانة.
وأوض ـحــت ال ـ ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي،
أن إجـمــالــي عــدد الـشـكــاوى المنجزة خالل
ابريل بلغ  ،1676في حين بلغ عدد الشكاوى
الجاري العمل عليها .257
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محمد الشرهان

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة ،مـســاء أم ــس األول،
اكتشاف  33حالة إصابة بفيروس كورونا بين
نزالء السجون مبينة أنه «تم اتخاذ اإلجــراء ات
الـصـحـيــة والــوقــائ ـيــة ال ــازم ــة بـشــأنـهــا بحسب
إجراءات وزارة الصحة».
وأوض ـحــت «الــداخ ـل ـيــة» فــي بـيــان ص ــادر عن
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني ،أن وضع
الحاالت المصابة «مستقر وال يدعو إلى القلق»،
مشيرة إلى «التشافي المستمر بين المصابين».
وأض ــافـ ـت ــة أن ـ ــه ح ــرص ــا ع ـل ــى ص ـح ــة نـ ــزالء

ال ـس ـج ــون ،أج ـ ــرى ق ـط ــاع ش ـ ــؤون ال ـمــؤس ـســات
اإلص ــاح ـي ــة وت ـن ـف ـيــذ األحـ ـك ــام ب ــال ـت ـع ــاون مع
«ال ـص ـحــة» مـسـحــات طبية لـلـنــزالء أس ـفــرت عن
اكتشاف  33حالة إيجابية نقلت حالة واحــدة
منها فقط إلى مستشفى الفروانية.
ً
وأف ــادت أنــه تم عــزل الـحــاالت المصابة وفقا
إلجراءات «الصحة» ،مؤكدة التزامها بكل التدابير
الصحية والوقائية ذات الصلة .وأش ــارت إلى
«التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الصحة
إلجراء الفحوصات الدورية والوقائية والصحية
الالزمة ،انطالقا من أن صحة النزالء وتأهليهم
من أولويات المؤسسة األمنية».

أعلنت زكاة الفحيحيل،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،مشروع مساعدة
مرضى «غسل الكلى»
باليمن.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
زكاة الفحيحيل إيهاب
الدبوس« :نسعى من خالل
هذا المشروع اإلنساني
إلى توفير العالج الالزم
والضروري لمرضى
الفشل الكلوي ،وتقديم
المساعدات العالجية في
القرى واألرياف البعيدة عن
المستشفيات ،وتخفيف
معاناة المرضى ،وإدخال
السرور عليهم ،وتوفير
المياه الصالحة للشرب
للمرضى».
َّ
وبين الدبوس أن عدد
ً
المستفيدين  833شخصا،
الفتا إلى أنه خالل زيارته
لمرضى الفشل الكلوي
باليمن شاهد عن قرب حجم
المعاناة التي يعيشها
المرضى الذين يأتون
ً
من قرى بعيدة ،أمال في
الحصول على العالج ،حيث
يفترش المرضى األرض،
وينتظرون في طابور طويل
من أجل الحصول على
«غسلة كلى» ،وبعضهم
يحتاج إلى « 3غسالت»
ً
أسبوعيا ،وكثيرون منهم
يصابون بأمراض تسمم
الدم ،بسبب عدم االنتظام
في أخذ الغسالت بصورة
مستمرة.

زكاة سلوى :صدقة
الفطر تعزز التكافل
أعلنت زكاة سلوى ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
بدء استقبال زكاة الفطر
ً
ً
من المحسنين؛ نقدا وعينا،
حتى ليلة العيد ،لتوزيعها
ً
عينا على المستحقين داخل
الكويت.
وقال رئيس زكاة سلوى،
الشيخ بدر العقيل ،إن زكاة
الفطر تساهم في إدخال
الفرحة والسرور على الفقراء
والمحتاجين في العيد،
وسد حاجتهم ،وتحسين
أحوالهم المعيشية ،كما
تعزز روح التكافل والتعاون
بين المسلمين.
وختم العقيل تصريحه
بحث المحسنين على
اغتنام العشر األواخر من
شهر رمضان في األعمال
الصالحة ،واإلكثار من
الصدقات في هذه األيام
المباركة.

«النجاة» تطرح  5مشاريع
خيرية بالعشر األواخر
قال رئيس قطاع الموارد
والعالقات العامة واإلعالم
بـ«النجاة الخيرية» ،عمر
الثويني ،إن الجمعية
تكثف حمالتها الخيرية
في العشر األواخر من
ً
شهر رمضان ،موضحا
أن أولى هذه الحمالت تم
طرحها ليلة  21رمضان،
وهي «علمني اإلسالم»،
التي تهدف إلى تعليم
مهتد ومهتدية داخل
4000
ٍ
الكويت مبادئ اإلسالم
واللغة العربية والعلوم
الشرعية.
وأضاف الثويني ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن «النجاة» تطرح ليلة 23
رمضان حملة «عالجهم لك
أجر ولهم حياة» ،والذي
«نطمح من خالله إلى
تركيب األطراف الصناعية».
وتابع« :لدينا أيضا حملة
ليلة  25رمضان إلنشاء
قرية الكويت اإلنسانية
بتشاد تحت شعار (أجرك
ال ينقطع) ،فيما ليلة 27
رمضان مشروع (رعايتهم
لك أجر ولهم حياة) لكفالة
 350يتيما ،حيث تبلغ قيمة
الكفالة  15دينارا شهريا.
وفي ليلة  29رمضان نقدم
للمحسنين مشروع (7
سنابل تقبل الزكاة)».

٤
محليات
ينطلق من محطة المناهج الرقمية
التعليم
إصالح
قطار
ً
ةديرجلا
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مشروع التطوير يطبق في  24مدرسة بدءا من سبتمبر
فتحت جائحة "كورونا" الباب على مصراعيه أمام وزارة التربية لإلسراع نحو طريق إصالح منظومة التعليم ،وتحقيق نقلة نوعية
في مخرجات هذه المنظومة ،لمواكبة متغيرات سوق العمل والتطور الرقمي وثورة الذكاء االصطناعي ،ضمن الجهود الرامية إلى
تحقيق رؤية الكويت .2035
وعلى قدم وساق تتسارع جهود قطاعات "التربية" إلنجاز مشروع تربوي طموح يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي وإدخال عناصر
التكنولوجيا وتحويل المناهج التقليدية إلى رقمية ذكية تتناسب مع هذا التحول وتعزز استمرار التعليم عن بعد ببرامج مطورة،
لتكون رديفة وموازية للتعليم التقليدي ،من خالل التعليم المدمج أو الهجين الذي يجمع مزايا النظامين بما يخدم رفع كفاءة
التحصيل العلمي للطالب ،وينمي مداركهم وحس اإلبداع لديهم.
فهد الرمضان

أعلن الوكيل المساعد لقطاع
ال ـب ـح ــوث ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـم ـنــاهــج
رئـ ـي ــس ف ــري ــق م ـ ـشـ ــروع ت ـطــويــر
ا لـ ـمـ ـن ــا ه ــج ف ـ ــي وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
صــاح دبـشــة انـتـهــاء الـفــريــق من
الـمـســودة األولـيــة لوثيقة اإلطــار
المرجعي العام للمنهج الدراسي
الوطني فــي الكويت ،بعد إجــراء
المراجعات النهائية عليه.
وق ــال دب ـشــة ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
اإلطار المرجعي العام يسعى إلى
ترجمة التوجهات الجديدة للدولة
وخـطـطـهــا الـتـنـمــويــة فــي تكوين
رأس ـم ــال ب ـشــري إب ــداع ــي يمتلك
مهارات القرن الحادي والعشرين،
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم مـ ـن ــاه ــج
دراس ـي ــة قــائ ـمــة ع ـلــى الـمـعــايـيــر،
ورب ـ ـط ـ ـهـ ــا بـ ـ ــاألدلـ ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
الـتــي تمثل الـصـفــات الـمـنـشــودة
للمتعلمين ،مــع مــراعــاة مالء مة
أســس محتوى الـمــواد الدراسية
متطلبات اإلنتاجية والتنافسية
واالستدامة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى انـ ــه ي ـع ــول عـلــى
ذلك احداث التغييرات السلوكية
ا لـمــأ مــو لــة بالمتعلمين معرفيـا
ومـ ـه ــاري ــا ووج ــدانـ ـي ــا ،م ــن أج ــل
أن يـ ـلـ ـب ــي ذلـ ـ ـ ــك االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
المستقبلية لسوق العمل ،ويحقق
متطلبات التنمية المستدامة بما
يمتلكه المتعلمون مــن مـهــارات
تسمح لهم باالنخراط في الحياة
والقدرة على المشاركة التنافسية.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن وراء هـ ــذا
ً
ً
ً
المشروع فريقا كويتيا مختصا
مــن قـطــاعــات مختلفة مــن وزارة
التربية ،تتمثل في قطاع البحوث
ال ـتــربــويــة وال ـم ـنــاهــج والـتـعـلـيــم

العام وإدارة نظم المعلومات ،إلى
جــانــب ع ــدد مــن المختصين في
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي.

معايير التطوير
وحـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي تــم
اعتمادها للتطوير ،أوضح دبشة
أن الوزارة وضعت معايير تتوافق
وال ـ ـن ـ ـظـ ــرة ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
للتعليم ،و ت ــوا ك ــب المستجدات
وال ـم ـت ـغ ـي ــرات ف ــي ع ـصــر ال ــذك ــاء
االصطناعي والثورة الصناعية
الرابعة واقتصاد المعرفة؛ وهذا
بال شك يدعو إلى تطوير معايير
آ لـيــة التقييم لتتناسب مــع هذه
المناهج الجديدة.
واض ـ ـ ـ ــاف ان هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
ي ـ ـتـ ــوجـ ــه ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر
م ـنــاهــج الـمــرحـلـتـيــن االب ـتــدائ ـيــة
والـمـتــوسـطــة ،مــع ال ـحــرص على
استمرار التطوير إلى أن يتحقق
التغيير الشامل لمنظومة التعليم
وص ــوال إل ــى الـمــرحـلــة الـثــانــويــة،
وف ــق رؤي ــة شــامـلــة لـمــا يـجــب أن
يـكــون عليه خريجو التعليم ما
قبل المرحلة الجامعية.
وأوضح ان المشروع سيطبق
تـ ـج ــريـ ـبـ ـي ــا عـ ـل ــى  24م ــدرس ــة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ال ـم ـق ـبــل
 ،2022-2021و 6ريــاض أطفال،
ب ـعــد أخـ ــذ ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة
لـمـعــرفــة الـتـحــديــات وتــافـيـهــا،
واالس ـت ـع ــداد لـلـبــدء بالمرحلة
الثانية التي يتطلب تعميمها
على مستوى األنظمة التعليمية
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـلـ ـم ــرحـ ـلـ ـتـ ـي ــن

القالف لـ ةديرجلا :.اختبارات الطلبة
تعتمد على الذكاء االصطناعي
ذكــرت عضوة فريق تطوير
المناهج د .مها القالف أن عمل
فريق تطوير المناهج مستمر
منذ  3سنوات ،حيث تم العمل
ع ـلــى ص ـيــاغــة م ـنــاهــج حــديـثــة
تتماشى مع التطور الحاصل
في العالم ،الفتة إلى أن المناهج
ال ـم ـط ــورة س ـت ـكــون مـصــاحـبــة
الس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا في
التعليم.
وقالت القالف ،لـ»الجريدة»،
إن ــه سـيـتــم رب ــط اإلط ـ ــار ال ـعــام
بـبــرا مــج تقنية حديثة خاصة
إلدارة ال ـم ـن ــاه ــج ال ـك ـتــرون ـيــا،
اضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ــرن ــام ــج «ت ـي ـم ــز»
للتعليم عــن بـعــد ،مشيرة إلى
أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـم ــل ضـ ـم ــن الـ ـف ــري ــق،
وت ـخ ـت ــص ب ــال ـج ــان ــب الـتـقـنــي
التكنولوجي.

وأوضحت أن الفريق يعمل
على إدخ ــال التكنولوجيا في
ادارة المناهج المطورة ،بحيث
يتم ضبط كل الدروس بمعايير
م ـ ـحـ ــددة ،وي ـت ــم وضـ ــع ب ــرام ــج
لقياس ق ــدرات الـطــالــب فــي كل
مهارة ومعيار على حدة ،الفتة
إلى أن درجات الطالب ستقاس
لـ ـي ــس فـ ـق ــط عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـح ـق ـقــه
فــي التحصيل الـعـلـمــي وإنـمــا
ستكون هناك درجات للمهارات
والـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـت ــي سـيـكـتـسـبـهــا
خالل مراحل تعليمه.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن األس ـئ ـلــة
سـتـكــون مــر تـبـطــة بالمعايير،
وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك اح ـصــائ ـيــات
دقيقة عن الطالب وبنوك اسئلة
واختبارات تعتمد على الذكاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،حـ ـي ــث س ـت ـتــم
االس ـت ـفــادة مــن ه ــذه التقنيات

مها القالف

ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي م ـع ــرف ــة ق ـ ــدرات
الـطــالــب وتـطــويــر االخ ـت ـبــارات
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــب ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدرات،
إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـخــدام الــذكــاء
االصطناعي كذلك في معالجة
نقاط الضعف عند الطالب.

االب ـتــدائ ـيــة وال ـم ـتــوس ـطــة وفــق
نظام المعايير.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــج
والـتـحــول الــرقـمــي ،اكــد ان فريقا
م ــن إدارة ن ـظــم ال ـم ـع ـلــومــات بــدأ
الـ ـعـ ـم ــل وال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ش ــرك ــة
مايكروسوفت لتحويل المناهج
إل ـ ــى رقـ ـمـ ـي ــة ،واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
ت ـق ـن ـيــات م ــاي ـك ــروس ــوف ــت بشكل
أف ـضــل ضـمــن بـيـئــة تـعـلــم رقمية
آم ـن ــة ت ــواك ــب ال ـح ـق ـبــة ال ـجــديــدة
من التعلم الرقمي في المنظومة
التعليمية.
وذك ــر أن الـفــريــق ح ــرص على
عـ ـق ــد عـ ـ ـ ــدة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ض ـمــن
سـلـسـلــة اج ـت ـمــاعــات م ــع ممثلي
م ــؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة وج ـم ـع ـيــات
ال ـن ـفــع الـ ـع ــام ،ان ـطــاقــا م ــن مـبــدأ
أن الـتـعـلـيــم مـســؤولـيــة جماعية
م ـش ـتــركــة ي ـن ـب ـغــي أن ي ـمــارس ـهــا
كل من موقعه ،والعمل معا على
وضع أفضل التصورات التربوية
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ـه ــم فــي
تحقيق رؤية الكويت  2035وفق
الخطة اإلنمائية للدولة وتحسين
جودة التعليم فيها.

جودة التعليم
وبين دبشة ان الجميع مدعو
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل وف ـ ــق ه ـ ــذا ال ـت ــوج ــه
الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــي ل ـ ــدع ـ ــم الـ ـنـ ـه ــوض
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـبــر
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـ ــع أكـ ـ ـب ـ ــر قـ ـ ـ ــدر مــن
م ــؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة وج ـم ـع ـيــات
النفع العام ،فضال عن األفراد من
أولياء األمور والمهتمين بالشأن
التعليمي والتربوي إلبداء الرأي
لضمان جودة التعليم والمشاركة
في تطوير المناهج ،مؤكدا حرص
الــوزارة على التنسيق والتكامل
م ــع ال ـج ـم ـي ــع ،م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق
األهـ ـ ــداف الـتـنـمــويــة الـمـسـتــدامــة
الـتــي تتماشى مــع رؤي ــة الــدولــة،
الف ـتــا إل ــى أن مـثــل ه ــذه الـشــراكــة
سيكون لها أثر مباشر وإيجابي
على عملية التعليم في الكويت.
وأف ـ ـ ـ ــاد ب ــأن ــه ت ـم ــت م ـخــاط ـبــة
أكـ ـث ــر م ــن  73ج ـه ــة ل ـل ـم ـشــاركــة،
وم ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـتـ ــي ش ــارك ــت
ف ـ ــي مـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـمـ ـن ــاه ــج ح ـتــى
اآلن ،وأرس ـل ــت مــاحـظــاتـهــا هي
األمــانــة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط ،والقوة العامة لإلطفاء،
ووزارة الداخلية ،ووزارة الدفاع،
والهيئة العامة لمكافحة الفساد،
وجمعية ريادة األعمال التنموية،
وال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـلـعـمــل
الوطني ،والهيئة العامة للبيئة،
والجمعية الجغرافية ،والجمعية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـص ــوي ــر،
وج ـم ـع ـيــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ،وال ـمــركــز
ال ـع ـل ـم ــي ،واتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـل ـب ـح ــوث
التربوية لدول الخليج.

فريق وطني
ب ــدوره ــا ،قــالــت ع ـضــوة فريق
ت ـطــويــر ال ـم ـنــاهــج م ــدي ــرة ادارة
تطوير المناهج بــوزارة التربية
أن ــوار الـحـمــدان إن الفريق يعمل
م ـنــذ سـ ـن ــوات وب ـش ـكــل مـسـتـمــر،
الن عملية تطوير المناهج هي
باالساس عملية مستمرة ،الفتة
إلى أن الفريق شمل خالل عامين
متتاليين اعضاء من كليات اعداد
المعلم لتكوين رؤية شاملة عند
اعداد المناهج الجديدة والمطورة
بشتى الجوانب.

التعليم التقليدي
وأضافت الحمدان ،لـ"الجريدة"،
أن ال ـفــريــق ق ــام ب ــدراس ــة الــوضــع
الـ ـ ــراهـ ـ ــن ع ـ ــن طـ ــريـ ــق اس ـت ـط ــاع
رأي أه ــل ال ـم ـيــدان ال ـتــربــوي من
م ــوج ـه ـي ــن وم ـع ـل ـم ـيــن ورؤس ـ ــاء
أق ـس ــام ل ـل ـمــواد ال ــدراس ـي ــة ،ألخــذ
الـمــاحـظــات والـمـشــاركــة برأيهم
ل ـت ـك ــوي ــن رؤي ـ ـ ــة أكـ ـث ــر ش ـمــول ـيــة
ووض ـ ــوح ـ ــا ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى ان ـت ـق ــال
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
الجديدة ،من خالل االنطالق إلى
الشراكة المجتمعية مــع شرائح
واسـ ـع ــة م ــن م ــؤس ـس ــات وأفـ ـ ــراد،
لـلـتــواصــل مـعـهــم واشــراك ـهــم في
عملية تطوير المناهج والرؤية
التي لديهم في هذا المجال ،حيث
تم التواصل مع أكثر من  73جهة
حكومية وخاصة وجمعيات نفع
عام لهذا الغرض.

تحسين المخرجات
وأشارت الحمدان إلى أن الفكرة
والـ ـه ــدف األس ــاس ــي م ــن تـطــويــر
المناهج هو تحسين المخرجات
والتفكير مليا في المتعلم عندما
يتخرج في الثانوية العامة إلى
أي ــن سـيـتـجــه؟ وم ــا ف ــرص العمل
ال ـم ـتــاحــة ،السـيـمــا م ــع االنـفـتــاح
الـعــالـمــي وتـغـيــرات ســوق العمل
التي باتت تعتمد على االقتصاد
المعرفي والــذكــاء االصطناعي؟
مـضـيـفــة أن ال ـم ـنــاهــج سـتــرتـبــط
بالمهارات والقدرات التي يجب أن
يمتلكها المتعلم الخريج.
وشددت على أن عملية تطوير
المناهج ترتكز كذلك على تحقيق
رؤيــة الكويت  2035في تأسيس
رأسمال بشري قادر على تحقيق
أه ــداف الــدولــة واه ــداف التنمية
المستدامة ،ولهذا سيكون هناك
سعي دائم لتحقيق الهدف الرابع
وه ــو اس ـت ـم ــرار الـتـعـلـيــم الـجـيــد
المنصف الشامل للجميع.
وحول ربط المناهج الجديدة
بالمعايير ،أوضحت أن المناهج
المطبقة والجديدة كلها مرتبطة
بمعايير ،وال يمكن أن يبنى منهج
دراسي دون وجود معايير يرتكز
ع ـل ـي ـهــا ،الف ـت ــة إل ــى أن الـمـنــاهــج
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة سـ ـت ــرك ــز عـ ـل ــى ن ـظ ــرة
شمولية أكبر في تحقيق مهارات
القرن الحادي والعشرين ومهارات
المستقبل ،من خالل التركيز على
بناء القدرات والمعايير العالمية،
اض ــاف ــة إل ــى االت ـج ــاه ــات والـقـيــم
لصقل المتعلم لسوق العمل.

التفكير اإلبداعي
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان ب ـ ــأن
ال ـم ـن ــاه ــج الـ ـمـ ـط ــورة سـتـعـمــل
ع ـلــى ت ـعــزيــز مـ ـه ــارات الـتـفـكـيــر
االبـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــي وحـ ـ ـ ــل ال ـم ـش ـك ــات
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة
والتقنية ،والمواطنة العالمية
وبـ ـن ــاء ال ـش ـخ ـص ـيــة ،مــوضـحــة
أن ال ـ ــوزارة حـتــى قـبــل جــائـحــة
كورونا كانت لديها رؤية حول
أهمية التعليم عن بعد والتعليم
الـمـنــزلــي ،إلتــاحــة الـمـجــال لكل
شرائح المجتمع لتلقي التعليم،
تحقيقا للهدف الرابع من أهداف
التنمية المستدامة الذي يؤكد

شراكة مع
«مايكروسوفت»
لالستفادة
من تقنياتها
ضمن بيئة
تعلم
رقمية آمنة

«كورونا»
ّ
عجلت بالتحول
إلى نظام
مستمر يدعم
التكنولوجيا
والتعلم عن بعد
ً
ويكون موازيا
للتعليم التقليدي

أنوار الحمدان

عبدالمحسن دشتي

على التعليم المنصف الشامل
للجميع.
وأوضحت أن جائحة كورونا
ع ـج ـل ــت ب ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه ال ــرؤي ــة
ب ــأن ي ـكــون ه ـنــاك ن ـظــام للتعليم
الـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ـمـ ــر يـ ـ ــدعـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
التكنولوجيا والتعليم عن بعد،
ويكون موازيا للتعليم التقليدي،
مشيرة إلى أن المناهج المطورة
ستركز على فهم المتعلم للمعيار
ول ـي ــس ع ـلــى ال ـم ـح ـتــوى ،بحيث
يــوجــه الـمـعـلـمــون لـلـتــركـيــز على
ال ـم ـع ـي ــار خ ـ ــال اعـ ـ ــداد م ـص ــادر
التعلم وخــال عمليات التقييم،
س ــواء فــي التعليم الـتـقـلـيــدي أو
التعليم عن بعد.
وأض ــاف ــت أن ق ـطــاع الـمـنــاهــج
يـحــوي قسما مختصا للتعليم
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وي ـت ــم حــال ـيــا دعــم
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـمـتـخـصـصــة وتــوف ـيــر االج ـهــزة
والـبــرامــج والـ ــدورات التدريبية،
الف ـت ــة إلـ ــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال تــوســع
الـ ـ ــوزارة ف ــي قـضـيــة الـتـعـلـيــم عن
ب ـع ــد فـ ــإن ذلـ ــك ي ـت ـط ـلــب تـحــويــل
ه ــذا ال ـق ـســم إل ــى ادارة مختصة
ل ـم ــواك ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـحــدي ـثــة
فــي هــذا الـمـجــال ،ويـحـتــاج األمــر
ي ـح ـتــاج إل ــى ت ـشــري ـعــات خــاصــة
بالتعليم االلكتروني والتعليم عن
بعد حتى يأخذ االطار القانوني
المناسب له.
وأك ـ ــدت أن أغ ـل ــب ال ـق ـيــادي ـيــن

فــي ال ــوزارة يدعمون استمرارية
الـتـعـلـيــم عــن ب ـعــد ،بــالـتــزامــن مع
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،لـيـشـكــان
ذراعـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـت ــوازيـ ـي ــن ي ـخ ــدم ــان
المتعلم ،ورفــع كفاء ة المنظومة
التعليمية وتحسين مخرجاتها،
الفـتــة إلــى أن المناهج المطورة
ستطبق على  24مــدرســة بشكل
تجريبي ،وجار اعدادها بالتعاون
مع الفريق ،وإعداد خطة لتطبيق
المنهج التجريبي لتشمل الكتب
واالدلـ ـ ـ ــة ال ـم ـس ــان ــدة وال ـح ـقــائــب
ال ـتــدري ـب ـيــة وال ـ ـ ـ ــدورات لتجهيز
تنفيذ الخطة.

النقدي وحل المشكالت والثقافة
الــرق ـم ـيــة وال ـت ــواص ــل والـمــوهـبــة
واإلبـ ـ ــداع واالزده ـ ـ ــار الشخصي
وما إلى ذلك".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف د ش ـ ـتـ ــي أن وزارة
التربية ،ممثلة بقطاع البحوث
ال ـت ــرب ــوي ــة والـ ـمـ ـن ــاه ــج ،ب ـق ـيــادة
الوكيل المساعد للقطاع صالح
دب ـ ـشـ ــة ،ح ــرص ــت عـ ـل ــى تـحـقـيــق
ه ــذه الـ ــرؤى الـمـنـبـثـقــة م ــن رؤي ــة
الـكــويــت  ،2035حيث تــم تشكيل
فــريــق تـطــويــر الـمـنــاهــج ليتولى
إعـ ـ ــداد اإلطـ ـ ــار ال ـمــرج ـعــي ال ـعــام
ل ـت ـطــويــر ال ـم ـن ــاه ــج ف ــي مـ ــدارس
التعليم ال ـعــام ،ب ــدء ا مــن مرحلة
ري ـ ـ ـ ــاض األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
الصف الثاني عشر ،الفتا إلى أن
االطار المرجعي العام سيتناول
ثالثة أطر رئيسية ،هي :الغايات
واألسس والمحتوى.
وأوض ـ ـ ــح أن أعـ ـض ــاء ال ـفــريــق
حرصوا على اشراك أهل الميدان
ال ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ـن ـف ــع
ال ـع ــام وال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة
وأولـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور لــاس ـت ـئ ـنــاس
بآرائهم ،ولتحقيق هدف الشراكة
المجتمعية عـنــد اعـ ــداد اإلط ــار،
الفتا الى أن من أهم ما ركز عليه
أع ـ ـضـ ــاء الـ ـف ــري ــق هـ ــو االه ـت ـم ــام
بــالـتــدريــب والـتـقـيـيــم ،ألن اهـمــال
هـ ــذا ال ـج ــان ــب سـيـجـعــل تـطـبـيــق
ال ـبــرنــامــج غ ـيــر م ـجــد وال يــؤتــي
ثماره.

صالح دبشة

االقتصاد المعرفي
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ع ـضــو هيئة
التدريس بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب عضو فريق
تطوير المناهج أ د عبدالمحسن
دشـتــي أن "التعليم يعد مــن أهم
األس ــس فــي بـنــاء وتــوفـيــر القوى
البشرية ألي مجتمع ،خاصة أننا
اآلن في القرن الحادي والعشرين
نعيش عصر االقتصاد المعرفي
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن
بالشأن التعليمي التخلص من
الصورة النمطية للمتعلم ،والتي
تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـح ـفــظ والـتـقـلـيــد،
واسـتـبــدالـهــا بـمـهــارات تتماشى
مــع مــا تطمح اليه الشعوب عند
اع ــداد الـطــالــب ،كـمـهــارة التفكير

التخلص من
نمطية الحفظ
واستبدالها
بمهارات
التفكير وحل
المشكالت
وثقافة
اإلبداع

ةديرجلا

•
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الحرم الطبي بـ «الشدادية» مدينة صحية متكاملة بمساحة مليون م2
ً
ً ً
صادق لـ ةديرجلا• :يضم  5كليات ومركزا بحثيا ومستشفى تعليميا بسعة  700سرير
أحمد الشمري

أكد مساعد مدير البرنامج اإلنشائي للتخطيط والتصميم والمتابعة في جامعة
الكويت د .محمد صادق أن فكرة تصميم وإنشاء الحرم الطبي المتكامل في
مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» جاءت لخلق بيئة متكاملة للطلبة
والطاقم التدريسي واألطباء ،وتغطية الجوانب غير الموجودة في مركز
العلوم الطبية بمنطقة الجابرية.

المشروع
في منتصف
مراحل
التصميم
وفترة التنفيذ
 4سنوات

• م ــا أه ـم ـيــة ال ـح ــرم الـطـبــي
في المدينة الجامعية مقارنة
بباقي المباني الجامعية في
"الشدادية"؟
ا لـحــرم الطبي يعتبر عامال
مكمال للعملية التعليمية في
جامعة الكويت ،ألنه يستقطب
الطلبة الذين يرغبون بدراسة
تخصصات الطب .وال شك أن
ف ـكــرة تصميم وإن ـش ــاء الـحــرم
الطبي المتكامل جــاء ت لخلق
بيئة متكاملة للطلبة والطاقم
التدريسي واألطباء ،فضال عن
تغطية الجوانب غير الموجودة
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـعـ ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة
ال ـم ـتــواجــد حــال ـيــا ف ــي منطقة
الجابرية.

الرؤية المستقبلية

السعة
المكانية
للحرم تشمل
 6000طالب
و1000
ألعضاء هيئة
التدريس
حسب
المتوقع في
2040

• م ــا الـ ــرؤيـ ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة
للحرم الطبي في "الشدادية"؟
ت ـص ـم ـيــم حـ ــرم واح ـ ــد يـضــم
جميع المكونات واالحتياجات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي انـ ـعـ ـك ــاس
الفائدة لجميع مستخدميه.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ال ـ ـحـ ــرم
الدراسي في المدينة الجامعية
بأنه منظومة متكاملة ،وخاصة
بعد توجه الكويت للتحول من
المباني المنفصلة في مختلف
ال ـك ـل ـي ــات الـ ـم ــوزع ــة ب ـم ـنــاطــق
ع ــدة إل ــى ال ـمــدي ـنــة الـجــامـعـيــة
المتكاملة التي تطبق من خالل
مـشــروع مدينة صباح السالم
الجامعية.
• هــل ال ـحــرم الـطـبــي يعتبر
ضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة
الجامعية؟
حـ ـ ــرم الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ـجــام ـع ـيــة
يتكون من محورين رئيسيين،
األول يشمل ا ل ـحــرم الرئيسي
ال ـ ــذي ت ــم ان ـج ــاز نـسـبــة عــالـيــة
م ـ ـنـ ــه ،ب ـي ـن ـم ــا الـ ـ ـح ـ ــرم ال ـط ـب ــي

«الراية» :برامج تدريبية للمبتعثين
بالتعاون مع «الثقافي البريطاني»

صــورة جماعية للقائمين على االجتماع
بين «الراية» و«الثقافي البريطاني»

•

فيصل متعب

كـشـفــت قــائـمــة "ال ــراي ــة" ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ع ــن تخصيص
مجموعة مــن البرامج التدريبية المعتمدة للطلبة الراغبين في
االبتعاث إلى بريطانيا ،بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
وأشارت "الراية" ،في بيان لها ،عقب اجتماع القائمة مع "الثقافي
البريطاني" إلى تخصيص مقاعد خاصة باختبار الـ  IELTSللطالب
والـطــالـبــات المقبلين على الــدراســة فــي المملكة المتحدة للعام
.2022 /2021
وتابعت القائمة أن اللقاء أسفر عن توفير المجلس خصومات
كبيرة على دورة الخاصة باختبار اللغة ،الفتة إلى توسع دائرة
التعاون لتشمل الجامعات والمعاهد البريطانية.
وأش ــارت إلــى انــه "تــم تجديد إب ــرام عقد التعاون السنوي بين
المجلس الثقافي والقائمة في المملكة المتحدة بشكل حصري،
ليستفيد أكبر عدد ممكن من الطلبة هناك".

وذكر صادق في حوار مع «الجريدة» أن مكونات تصميم الحرم الطبي تشمل
خمس كليات هي الطب ،والصيدلة ،والطب المساعد ،والصحة العامة،
واألسنان ،مردفا :هناك تصور إلنشاء كلية أخرى في الحرم الطبي ضمن
الخطة المستقبلية.
وتابع أن الحرم الطبي يحتوي على مستشفى تعليمي بسعة ما يقارب 700
سرير ،باإلضافة إلى إنشاء مركز بحثي متكامل يخدم المدينة الطبية.
وأفاد بأن المشروع حاليا في منتصف طريق مراحل التصميم ،وله جدول زمني

محمد صادق

يعتبر المكون الرئيسي الثاني،
وكـ ــاه ـ ـمـ ــا مـ ـ ـش ـ ــروع م ـت ـكــامــل
يخدم فكرة المدينة التعليمية
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ،والش ـ ــك أن رؤي ــة
المدينة الجامعية تهدف إلى أن
تكون جميع مكونات المباني
ومن بينها الحرم الطبي تحت
إدارة جامعة الكويت.

أحد مباني الحرم الطبي وفق التصميم

المستشفى التعليمي
• ما مكونات الحرم الطبي؟
تحتوي المدينة الطبية التي
تـعـتـبــر حــال ـيــا ق ـيــد الـتـصـمـيــم
عـ ـل ــى كـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـطـ ــب ال ـخ ـم ــس
ال ـم ــوج ــودة حــالـيــا ف ــي جامعة
الكويت وهي الطب ،والصيدلة،
وكلية الطب المساعد ،والصحة
العامة ،واألسنان ،وهناك تصور
إلنـشــاء كلية فــي الـحــرم الطبي
ضـ ـم ــن الـ ـخـ ـط ــة ال ـت ـص ـم ـي ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مـسـتـشـفــى تـعـلـيـمــي بـسـعــة ما
ي ـق ــارب  700س ــري ــر ،بــاإلضــافــة
إلى إنشاء مركز بحثي متكامل
يـخــدم الـمــديـنــة الـطـبـيــة ،فضال
عــن إنـشــاء الكثير مــن المباني
ال ـخ ــدم ـي ــة م ـث ــل س ـك ــن أع ـض ــاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـم ــريـ ـضـ ـي ــة ،ون ـ ــاد
لـمـمــارســة الــريــاضــة وغيرهما

من المباني التي تدخل ضمن
منظومة الحرم الطبي.

مراحل التصميم
• إل ـ ــى أي ـ ــن وص ـ ــل م ـش ــروع
الـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـطـ ـب ــي ف ـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة
الجامعية؟
المشروع حاليا تحت مراحل
التصميم ،وهو مجدول له بأن
يـ ـم ــر فـ ــي جـ ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي ل ـم ــدة
ثالث سنوات للتصميم ،وأربع
سنوات للتنفيذ.
ويعتبر الحرم الطبي حاليا
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ط ــري ــق مــرح ـلــة
التصميم ذل ــك بـعــد م ــرور عــام
ون ـص ــف ،ويـتـبـقــى اآلن نصف
المدة الخاصة بهذه المرحلة.
وفـ ــي ظ ــل ظ ـ ــروف الـجــائـحــة

ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد ،فـهـنــاك
بـعــض الـتــأخـيــرات الـتــي طــرأت
على بعض األعمال الخاصة في
البرنامج اإلنـشــائــي ،ولـكــن في
مــدة ال تتجاوز العامين سوف
تنتهي األعمال الحالية الخاصة
بتصميم المدينة الجامعية ،كما
ان ـنــا اآلن ف ــي الـمــرحـلــة األول ــى
وال ـطــور الـثــانــي ،وه ــي اختيار
فـكــرة الـتـصـمـيــم ،فـقــد قمنا في
اختيار فكرة التصميم األولية
بشكل كامل ،وسيتم رفعها إلى
الطور الثالث في المرحلة األولى
وهي تطوير فكرة التصميم.

المدينة الطبية
• أيــن يقع الحرم الطبي في
المدينة الجامعية؟

ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ت ـح ـتــل
ال ـجــانــب ال ـغــربــي م ــن الـمــديـنــة
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة بـ ـمـ ـس ــاح ــة تـ ـق ــدر
بمليون متر مربع من اجمالي
موقع مدينة الشدادية.
• هل هناك ربــط بين الحرم
الطبي مع المدينة الجامعي؟
الحرم الطبي مرتبط بالحرم
ال ـج ــام ـع ــي ب ـش ـب ـكــة طـ ــرق عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـ ـشـ ــوارع الــرئـيـسـيــة
ويربطها أيضا انفاق خدماتية،
فــالـمــديـنــة الـجــامـعـيــة ال ـغــرض
من إنشائها ان تكون متكاملة
ومرتبطة ارتباطا كليا لخدمة
العملية التعليمية بشكل عام.

ال ـم ــدي ـن ــة ال ـط ـب ـي ــة مـصـمـمــة
ل ـع ـشــرات آالف المستخدمين،
ف ــالـ ـح ــرم ال ـط ـب ــي ي ـس ـت ـق ـطــب 6
آالف ط ــال ــب وط ــالـ ـب ــة ،و1000
من أعضاء الهيئة التدريسية،
و 2000للموظفين ومستخدمي
المستشفى وإدارة المرافق داخل
الحرم الطبي ،وأن هذه األرقــام
المتوقعة لعام .2040

• مـ ـ ـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـمـ ـك ــانـ ـي ــة
لمستخدمي الحرم الطبي؟

ّ
« »GUSTتحتل المرتبة الثانية بـ «تحديات أبحاث االستثمار»

ّ
حلت جامعة الخليج للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ف ــي ال ـمــرت ـبــة
الثانية بمسابقة معهد ""CFA
لـتـحــديــات أب ـحــاث االسـتـثـمــار،
خـ ــال ال ـم ـنــاف ـســة م ــع عـ ــدد من
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ج ــام ـع ــة
الكويت والكلية األسترالية في
الكويت وجامعة الشرق األوسط
األميركية ،والجامعة األميركية
في الكويت.
وذك ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ف ــي بـيــان
امــس أن مسابقة معهد ""CFA
ألب ـ ـحـ ــاث االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،تـعـتـبــر
مناسبة عالمية سنوية تشمل
ً
ً
ت ـن ــاف ـس ــا م ـح ـل ـيــا ف ــي مـخـتـلــف
الــدول ،وتستهدف تزويد طلبة
الـجــامـعــات بــالـتــوجـيــه العملي
والتدريب المكثف في التحليل
المالي واألخالقيات المهنية ،مع
اعتماد المسابقة على اختبار
الـمـهــارات التحليلية والتقييم
وكـ ـت ــاب ــة الـ ـتـ ـق ــاري ــر وم ـ ـهـ ــارات
العروض التقديمية.
ّ
وتقدم رئيس قسم االقتصاد
والتمويل في الجامعة د .خالد
ال ـم ــوازي ـن ــي ،بــالـتـهـنـئــة لـفــريــق
جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـ ـ ـ ــذي فـ ــاز
بالمركز الـثــانــي فــي المنافسة
األكثر شهرة لطالب التمويل.
وث ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوازي ـ ـ ـنـ ـ ــي ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي جـ ـه ــود
الطلبة المشاركين والتي أتت

بلدية العاصمة :قطع الكهرباء عن
 26قسيمة خالفت «سكن العزاب»
البذالي :رصد  200عقار مخالف منذ بدء عمل اللجنة
أع ـل ـنــت ب ـلــديــة ال ـكــويــت ق ـي ــام إدارة الـتــدقـيــق
والمتابعة الهندسية بفرع بلدية العاصمة بتنفيذ
إج ــراء ات قطع التيار الكهربائي عن  26قسيمة
مخالفة للقرار الوزاري رقم  2019/57بشأن سكن
العزاب بالتعاون مع الجهات المعنية منذ بدء
أع ـمــال لـجـنــة مـتــابـعــة ظــاهــرة سـكــن ال ـع ــزاب في
مناطق السكن الخاص والنموذجي حتى اآلن.
وأوض ـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة ال ـت ــدق ـي ــق وال ـم ـتــاب ـعــة
الـهـنــدسـيــة يــوســف ال ـبــذالــي أن الـفــريــق الــرقــابــي
قـ ــام ب ــات ـخ ــاذ ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة حـيــال
تلك ا لـعـقــارات المخالفة قبل تنفيذ قطع التيار
الكهربائي ،مضيفا أن الجوالت الميدانية للفريق
الرقابي مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة،
ح ـي ــث رص ـ ــدت  200ع ـ ـقـ ــار م ـخ ــال ــف ،وت ــم وض ــع

لمدة  3سنوات للتصميم ،و 4سنوات للتنفيذ ،مؤكدا أن االنتهاء من أعمال
تصميم المدينة الجامعية خالل عامين.
ولفت إلى أن المدينة الطبية تحتل الجانب الغربي من المدينة الجامعية
بمساحة تقدر بمليون متر مربع من إجمالي موقع مدينة الشدادية.
وأضاف صادق أنها مصممة الستقطاب  6آالف طالب وطالبة ،و 1000من
أعضاء الهيئة التدريسية ،و 2000للموظفين ومستخدمي المستشفى وإدارة
المرافق ،وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ملصقات إنذار إلخالء العزاب.
وأشار إلى قيام أصحاب  16قسيمة بإخالئها
ً
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزاب ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ت ــوجـ ـي ــه  13كـ ـت ــاب ــا
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار ل ـ
 13قـسـيـمــة بـعــد إخــائـهــا الـعــزاب مــن مـنــازلـهــم،
وتحرير  7مخالفات حتى اآلن.
وأضــاف أن الفريق الرقابي يقوم باتخاذ كل
ً
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة وص ـ ـ ــوال ل ـق ـطــع ال ـت ـيــار
الكهربائي للحيلولة دون تفشي ظــا هــرة سكن
العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي.
ودعا البذالي أصحاب العقارات الى التعاون
مع فرق البلدية الرقابية أثناء جوالتهم الميدانية
ً
تجنبا للمساءلة القانونية.

محليات
سلة أخبار
«بلد الخير» توزع 250
سلة رمضانية

أعلنت جمعية "بلد الخير"
تنفيذ مشروع إفطار الصائم
لهذا العام على األسر
املتعففة بالشراكة مع الهيئة
الخيرية وفريق تراحم التابع
للهيئة ،حيث وزعت  250سلة
غذائية.
وفي هذا الصدد ،قال املدير
العام للجمعية ،عثمان
الثويني ،في تصريح له،
إن الشراكة االستراتيجية
بني املؤسسات اإلنسانية
والخيرية أصبحت من
أهم األعمدة التي يرتكز
عليها العمل اإلنساني
والخيري ،لذا حرصت
"بلد الخير" على االتجاه
نحو الشراكات الفاعلة في
تنفيذ مشروعاتها الخيري
واإلنسانية.
ولفت إلى أن هذا املشروع
كان له أثر إيجابي كبير
في نفوس كثير من األسر،
ورسم البسمة على وجوههم
وتخفيف معاناتهم،
مؤكدا أن الجمعية راعت
في مشروعها اإلجراءات
الصحية واالحترازية
املتعلقة بتداعيات جائحة
"كورونا" خالل تنفيذها لهذا
املشروع ميدانيا.

«نسائي اإلصالح» توزع
 400نقصة رمضانية
أعلنت أمانة العمل النسائي
بجمعية اإلصالح االجتماعي
توزيع  400نقصة رمضانية
مع مراعاة االشتراطات
الصحية ،تعزيزا للترابط
والتكافل االجتماعي في
شهر رمضان املبارك.
وقالت رئيسة أمانة العمل
النسائي بـ"اإلصالح" منال
الفيلكاوي" :ارتأت أمانة
العمل النسائي ابتكار وسيلة
جديدة لتعزيز الترابط والود
بني أبناء جمعيات النفع
العام والفرق التطوعية،
وذلك بتوزيع  400نقصة
رمضانية مميزة ملجموعة
من العضوات واملتطوعات
وقيادات جمعيات النفع
العام والشركاء ،وقد القت
هذه الخطوة استحسان
الجميع وكانت سببًا في
إدخال السرور وإحياء املحبة
والترابط بني فئات العمل
االجتماعي والتطوعي".
وختمت بدعوة الفتيات
والنساء الكويتيات إلى
االستفادة من برامج
وأنشطة أمانة العمل
النسائي بجمعية اإلصالح
التي تقدمها األمانة
"أونالين" خالل شهر
رمضان املبارك.

«إحياء التراث» تدشن «الكسب
الحالل» لدعم األسر المحتاجة

جانب من فعالية المسابقة
ثمارها بتحقيق هذا اإلنجاز.
كـمــا وج ــه الـمــوازيـنــي شكره
للدكتور محمد عـلــي ،الباحث
في مرحلة ما بعد الدكتوراه في
الجامعة ،على الوقت والجهود
ال ـتــي بــذلـهــا ف ــي تــوجـيــه فــريــق
الجامعة الــذي عمل بجد طوال

األشهر الماضية للوصول إلى
هذا اإلنجاز المجزي للغاية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــدكـ ـت ــور
م ـح ـم ــد ع ـ ـلـ ــي :أعـ ـجـ ـب ــت لـجـنــة
ً
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ــال ـت ـق ــري ــر
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــوب وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــذي
قــدمــه طـلـبــة الـجــامـعــة فــي هــذه

ً
المسابقة المميزة ،الفتا إلى أن
ً
ً
فريق الجامعة كــان قريبا جدا
مــن تحقيق الـمــركــز األول بعد
المنافسة مع جامعة الكويت.
وس ـج ـل ــت ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج
ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة مــن
خالل المشاركة عبر فريقين من

الطالب ،حيث ضم الفريق األول
كال من حسن هاني ،وعبدالعزيز
الخشتيّ ،
وفي العليان ،وكوثر
عودة ،وعمر خليل ،فيما تألف
الفريق الثاني من الطالب :سارة
قبازرد وشوق الزبن وسليمان
الرومي وثنيان المال.

جامعة الكويت تنظم لقاءات إرشادية لطلبة
الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة
•

حمد العبدلي

نظمت إدارة اإلر شــاد األكاديمي بعمادة
شـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ل ـق ــاء ات
إرشادية لطلبة الثانوية المتوقع تخرجهم
وق ـب ــول ـه ــم ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ل ـل ـع ــام ال ـجــام ـعــي
 ،2022/2021في عدد من المدارس الحكومية
والخاصة.
وقام قسم االرشاد بتنظيم لقاء ارشادي
م ــع طـلـبــة م ــدرس ــة ال ـب ـكــالــوريــا األم ـيــرك ـيــة،
ول ـق ــاء آخ ــر م ــوج ــه ل ـكــل م ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
العامة عن ُبعد عبر برنامج تيمز ،بالتعاون
م ـ ــع م ـ ــرك ـ ــز خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وال ـت ـع ـل ـي ــم
المستمر.

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة قـســم
االرشاد مكية الصايغ ان مثل هذه اللقاء ات
تأتي حرصا من عمادة شؤون الطلبة على
ال ـت ــواص ــل م ــع ط ـل ـبــة ال ـث ــان ــوي ــة الرش ــاده ــم
على أ هــم القوانين وا لـقــوا عــد المهمة التي
يحتاجونها لقبولهم في جامعة الكويت.
وأو ضـ ـح ــت ا ل ـص ــا ي ــغ أن ادارة االر ش ـ ــاد
حــرصــت عـلــى تـنـظـيــم ال ـل ـقــاء ات االرشــاديــة
عن ُبعد لسالمة الطلبة والوصول لهم عبر
منصاتهم التعليمية لالستفادة قدر االمكان
مــن وج ــود الـطـلـبــة وإعـطــائـهــم الـمـعـلــومــات
الصحيحة التي تفيدهم.

طرحت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،حملة "الكسب
الحالل" ،مع بدء العشر
األواخر من رمضان ،لتوفير
فرص التعلم والعمل ألبناء
األسر املحتاجة ،لتعينهم
بذلك على الكسب الحالل
والحياة الكريمة ،وتوفير
مصدر دخل لألسر املسلمة
املحتاجة في مناطق مختلفة.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إن املشروع يستهدف إعطاء
عائل األسرة منحة تدريب
أو دكانا أو قارب صيد
أو منيحة عنز أو ماكينة
خياطة ،وغيرها من املشاريع
التنموية األخرى ،لكي يتمكن
من كسب الرزق الحالل
واإلنفاق على أسرته.
وأضافت أن "حملة العشر
املباركة بدأت بمشروع
الكسوة لألسر الفقيرة
واملحتاجة ،ليعيشوا معنا
فرحة العيد ،حيث سيتم
توزيع كوبونات شرائية
مخصصة لشراء الكسوة من
العديد من األسواق الكبيرة".
ودعت الجمعية إلى
االستمرار بتلك الفزعة التي
تنادى إليها أهل الخير في
الكويت من خالل الجمعية،
والتي حققت نجاحًا
ملحوظًا.

برلمانيات ٦
ُ
ً
َّ
َ
 11نائبا يعلنون تأييدهم الستجوابي المويزري وأي مساءلة تقدم
ةديرجلا

•
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«بسبب قبول الوزراء المخالفات الجسيمة المنتهكة للدستور وسكوتهم عنها»
• عبدالكريم الكندري :حكومة ُو ِلدت ميتة
• بوصليب :عطلت نصوص الدستور
• الراجحي :بوثامر لست وحدك
• فارس العتيبي :أي استجواب مستحق
محيي عامر
وفهد تركي
وعلي الصنيدح

فور تقديم النائب شعيب
المويزري استجوابيه إلى
وزيري الخارجية والمالية،
صحيفتاهما
تضمنت
اللذين ً
ً
ً
سطرا واحدا ،أعلن  11نائبا
تأييدهم لالستجوابين وألي
مساءلة ُت َّقدم ٍّ
ألي من الوزراء،
بعد أن شاركوا في تعطيل
الدستور.

ً
أعلن  11نائبا تأييدهم لالستجوابين
اللذين قدمهما النائب شعيب المويزري
مــن مـحــور واح ــد بعنوان "ع ــدم احـتــرام
ال ـمــادت ـيــن  99م ــن الــدس ـتــور و 121من
ال ــائـ ـح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة"،
أحدهما لوزير الخارجية وزيــر الدولة
ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء الـشـيــخ أحمد
ال ـنــاصــر ،واآلخـ ــر لــوزيــر الـمــالـيــة وزيــر
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
خـلـيـفــة حـ ـم ــادة ،وه ــو م ــا يـعـنــي تــوفــر
الـعــدد ال ــازم لتقديم طلبي طــرح الثقة
بالوزيرين في حال صعودهما منصة
االسـ ـتـ ـج ــواب ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن مــدى
قدرتهما على تفنيد استجوابي السطر
الواحد.
وكان أول المتحدثين فور تقديمهما
النائب د .عبدالكريم الكندري ،الذي أكد
أن االس ـت ـجــواب ـيــن الـمـقــدمـيــن لــوزيــري
الخارجية والمالية مستحقان" ،وأعلن
ً
دعمي وتأييدي لهما" ،مضيفا" :حكومة
أقسمت بالبرلمان أمام نفسها وعطلت
نصوص الدستور ...حكومة ولدت ميتة".

السلطات متساوية
وقال الكندري "لكي يتحقق التعاون
واالنجاز بين السلطات وفق المادة 50
مــن الدستور يجب أن تكون السلطات
متساوية لتحد كــل واح ــدة األخ ــرى إن
حــادت ،وال يكون ذلــك بتعطيل الرقابة
وزحف السلطتين التنفيذية والقضائية
عـلــى الـتـشــريـعـيــة .ف ــأي ت ـعــاون دون أن
يعتدل مـيــزان الـقــوى فسيكون بمثابة
ت ـن ــازل ،وال ـت ـنــازل سيتبعه الـمــزيــد من
التنازالت".
أما النائب سعود بوصليب فأعلن
ً
سريعا دعمه وتأييده "لالستجوابين
المستحقين .فحكومة عطلت نصوص
ً
الدستور ،يجب محاسبتها فورا".

الحجرف:
كلهم
يستحقون
طرح الثقة

وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
الراجحي" :أخــي الكبير بوثامر لست
ً
ً
وحيدا ،ولن تبقى وحيدا ،أعلن دعمي
وتــأي ـيــدي لــاسـتـجــوابـيــن الـمـقــدمـيــن
من النائب شعيب المويزري لوزيري
الخارجية والمالية".
وبدوره ،أعلن النائب فارس العتيبي
أن "أي استجواب يقدم ألي وزيــر في
ً
هذه الحكومة يعتبر مستحقا لقبولهم
وسكوتهم عن المخالفات الجسيمة،
الـتــي انتهكت الــدسـتــور ،وبـهــذا أعلن
ال ـتــأي ـيــد ال ـك ــام ــل إلسـ ـق ــاط ال ـح ـكــومــة
مجتمعة ،و لــن نقبل بتجاوز صعود
رئيس الوزراء المنصة".
وأكد النائب ثامر السويط أن "أي
وزير وافق على تأجيل االستجوابات
الـ ـم ــزم ــع ت ـقــدي ـم ـهــا ه ــو مـ ـش ــارك فــي
ج ــريـ ـم ــة وأد الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،لـ ـ ــذا أدعـ ــم
جميع االستجوابات المقدمة ،والتي
سـيـتــم تـقــديـمـهــا ،حـتــى ن ـطــرح الثقة
بجميع الوزراء ،وحتى ال نتعاون مع
رئيسهم".
وأعلن النائب خالد العتيبي تأييده
ودع ـمــه لـكــل االسـتـجــوابــات المقدمة،
"لتوافقها مع موقفنا المبدئي المطالب
برحيل الحكومة ،التي قبلت بانتهاك
الدستور ،ونسفت إرادة األمة ،ويبقى
إعالننا بوجوب صعود رئيس الوزراء
ً
المنصة قائما ولن نقبل بتجاوزه".
ً
وقال النائب محمد المطير" :توافقا
مع مطالباتي السابقة برحيل الحكومة
وخاصة بعد قرارهم األخير بتحصين
رئيس الوزراء عن المساءلة النيابية،
والــذي شمل حتى (المزمع تقديمها)
في سابقة لم يشهدها تاريخ الكويت،
أجدد تأييدي لكل استجواب ألي وزير،
وأولـهــم كبيرهم رئيس ال ــوزراء الــذي
ألغى دستور ."1962
وذكـ ـ ــر ال ـن ــائ ــب م ـ ـ ــرزوق الـخـلـيـفــة:

ً
"ان ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن م ــوقـ ـفـ ـن ــا ال ـم ـب ــدئ ــي
ب ـ ــرف ـ ــض ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ً
برئيسها وال ـ ــوزراء جميعا بـعــد كل
ه ـ ــذا الـ ـفـ ـس ــاد والـ ـعـ ـب ــث ب ــال ــدس ـت ــور،
أع ـل ــن دع ـم ــي وم ـســانــدتــي وتــأي ـيــدي
لكل اال سـتـجــوا بــات المقدمة لجميع
الوزراء ،ألنهم هم من حصنوا رئيسهم
ويتحملون المسؤولية السياسية".
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،ق ــال الـنــائــب د.
صــالــح الـشــاحــي" :نتمسك بحقوقنا
الــدسـتــوريــة وف ــق الـثــوابــت الشرعية،
فـ ــاالس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ح ـ ــق أص ـ ـيـ ــل لـ ـن ــواب
األمـ ــة ،وال يـمـكــن حـجــب ال ـم ـشــرع من
ً
أداء واج ـب ــه" ،مـضـيـفــا" :بـمــا أن هناك
ً
تـجــاوزا على الدستور ببدعة تأجيل
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ف ـن ـح ــن م ـ ــؤي ـ ــدون لـكــل
استجواب مـقــدم ،وعلى الرئيس أوال
ثم الوزراء الصعود للمنصة ومواجهة
ممثلي األمة".
وم ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـنــائــب مساعد
ال ـعــارضــي" :ب ـمــا أن ال ـ ــوزراء شــاركــوا
ف ــي ال ـع ـبــث بــالــدس ـتــور وت ـفــري ـغــه من
مـ ـحـ ـت ــواه مـ ــن خـ ـ ــال ت ــأجـ ـي ــل جـمـيــع
اسـتـجــوابــات رئـيــس ال ــوزراء المقدمة
والمزمع تقديمها ،فعليهم تحمل هذه
المسؤولية السياسية ،وأجدد تأييدي
السابق لجميع االستجوابات المقدمه
للوزراء والمزمع تقديمها".
أمــا النائب مبارك الحجرف ،فقال:
"إن كل وزير شارك في انتهاك الدستور
والعبث بحق األمــة بمحاولة تعطيل
المادة  100من الدستور يستحق طرح
ً
الثقة" ،مشيرا إلى أن "مشكلة الرئيسين
فــي أنهما اخـتــارا حماية كرسييهما
مقابل التضحية بالجميع".

مرحلة خطيرة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ذكـ ــر ال ـنــائــب

• السويط :أدعم جميع االستجوابات
• المطير :الخالد ألغى دستور 1962
• الخليفة :التعاون مع الحكومة مرفوض
• العارضي :الوزراء شركاء في العبث

المويزري قبيل انسحابه من جلسة  ١٣أبريل الماضي
ب ــدر الـحـمـيــدي أن ال ـبــاد تـمــر بمرحلة
خـطـيــرة ج ــدا فــي ظــل ان ـت ـشــار الـفـســاد،
وان ـ ـعـ ــدام ال ـع ـمــل ال ـمــؤس ـســي وت ـج ــاوز
الـقــوانـيــن واالس ـت ـفــادة مــن ال ـمــال الـعــام
وفق المحسوبية.
وقال الحميدي في تصريح صحفي:
رس ــال ـت ــي إل ــى ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي أق ــول
ف ـي ـه ــا :أق ـس ـم ـن ــا ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ــوطـ ـن
ومصالح البالد وخيراتها ،ولن نحيد
عن هذا الطريق مهما حصل ،مؤكدا أن
مستقبل البالد واألجيال القادمة أكبر
من أي كيان.
وأضــاف الحميدي :نمر بعجز كبير

الشاهين لعدم المساس بالحياة الفطرية
تـقــدم النائب أســامــة الشاهين بــاقـتــراح برغبة،
نــص على "ع ــدم الـمـســاس بالمكونات والمساحة
واالستخدام البيئي والزراعي لمنتزه الشيخ زايد
آل نهيان ،وعدم قلع أشجاره أو المساس بالحياة
النباتية والفطرية فيه".
وبين الشاهين ،في اقتراحه ،أن "منتزه الشيخ
زايد آل نهيان  -رحمه الله  -وضعت لبناته األولى
عام  ،1989بإهداء كريم من دولة اإلمــارات العربية
المتحدة الشقيقة ،ويقع على مساحة  1.760مليون

متر مــربــع ،ويتضمن  28ألــف شجرة مختلفة من
السدر والزيتون واألراك واللوز البحريني وغيرها".
وتــابــع" :قــامــت الهيئة الـعــامــة لـلــزراعــة والـثــروة
ال ـسـمـكـيــة ب ـع ـمــل أعـ ـم ــال ص ـيــانــة دوريـ ـ ــة م ـت ـكــررة
للمتنزه ،على نفقة الميزانية العامة للدولة ،تضمنت
صيانة وإص ــاح شبكة ال ــري وغيرها مــن أعـمــال،
وت ـنــاقــل ال ـمــواط ـنــون م ــؤخ ــرا أن ـب ــاء ع ــن الـمـســاس
بحيازة الهيئة للمنتزه البيئي الهام ،ونقله ليكون
ضمن مكونات المدينة الترفيهية الجديدة".

الجمهور يسأل عن مشروع
خدمات المطار
وجه النائب فايز الجمهور سؤاال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،جاء فيه :قامت اإلدارة
العامة للطيران المدني بتجديد التعاقد مع شركة ناشيونال
لخدمات الطيران (نــاس) لمشروع تقديم الخدمات األرضية
والفنية بمطار الكويت الدولي ،حيث نمى إلى علمنا أن الشركة
لم تقم بتنفيذ بنود العقد وبناء على ما ورد في تقرير ديوان
المحاسبة للسنة المالية  2017/2016أن اإلدارة العامة للطيران
المدني قدمت للشركة براءة ذمة مالية وال يزال على عاتقها
التزامات مالية لم تنفذها.
وط ـل ــب ال ـج ـم ـه ــور ف ــي سـ ــؤالـ ــه :ال ـع ـق ــد األصـ ـل ــي وجـمـيــع
الـتـمــديــدات الــاحـقــة لــه ومــوافـقــات الـجـهــات الــرقــابـيــة عليها
والـكـفــاالت البنكية ،مــع تــزويــدنــا بنسخ ضوئية منها ،وما
المبررات واألسباب التي دعت اإلدارة العامة للطيران المدني
لتجديد العقد ألكثر من مرة وعدم طرح مزايدة عامة للحصول
على أفضل األسعار ولفتح المجال لمنافسة الشركات بالرغم
من وجود أكثر من  19شركة مؤهلة منذ عام 2003؟

فــي االدارة المالية بــالــدولــة وصــل إلى
 23مـلـيــار دي ـنــار ،وف ــي ظــل ذل ــك طلبت
الـحـكــومــة تـعــزيــز مـيــزانـيــة 2021/2020
ب ـع ـشــريــن م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،الف ـت ــا الـ ــى ان
الحكومة ذهبت لالحتياطي حتى نفدت
الـسـيــولــة مـنــه ،وكــانــت قــاب قــوسـيــن أو
أدنــى مــن ان تتجه الحتياطي االجـيــال
ال ـقــادمــة عـلــى طــريــق االس ـتــدانــة بــواقــع
خمسة مليارات دينار لكن تم ايقاف ذلك.
وطالب الحميدي الحكومة بالتنحي
لفشلها فــي ادارة الـبــاد على أن تأتي
حكومة جديدة قادرة على العمل وتملك
رؤى وت ـط ـل ـعــات ،وت ـع ـمــل ع ـلــى تنمية

وإدارة البلد على ان تكون رجــال دولة
مخلصين مــن اص ـحــاب الـخـبــرة الــذيــن
يعرفون ادارة مرافق الدولة بشكل سليم،
الفتا ان الوضع الحالي ال يمكن السكوت
عنه أو القبول به.
وزاد :نـحــن بـحــاجــة إل ــى أن تـتـنــازل
الحكومة ،ويعود المجلس التشريعي
للعمل من جديد حتى تنهض الكويت،
معربا عن حزنه لما يحصل في البلد،
الف ـتــا إل ــى ان الـكــويــت بـلــد خـيــر وأم ــان
ومـحـبــة ،وسـتـعــود أف ـضــل مــن الـســابــق
بفضل أبنائها االوفـيــاء والمخلصين،
والفرج قادم وقريب.

ةديرجلا
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قصر العدل

جدل قانوني حول مشروعية عقد جلسات
ُ
تجديد حبس المتهمين عن بعد

خبراء يحذرون لـ ةديرجلا• من بطالن إجراءاتها لعدم نص القانون ...وآخرون يرون جوازها
• بعد إعالن مجلس القضاء عقدها بالتعاون بين «الداخلية» و«العدل»
حسين العبدالله

في الوقت الذي كشف المجلس األعلى للقضاء ،في
اجتماعه األخير ،عن موافقته على مقترح عقد جلسات
تجديد الحبس للمتهمين عن ُبعد ،بالتنسيق مع وزارتي
ُ
العدل والداخلية ،على أن تعقد هذه الجلسات بإحدى
القاعات الموجودة داخل السجن المركزي ،يخلو قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات بالتقرير
عن مشروعية أي جلسات تعقدها الهيئات القضائية
عن ُبعد.
ورغم أهمية القرار الذي اتخذه مجلس القضاء بهذا
الشأن ،فإن اآلراء القانونية تباينت حول سالمته من
الناحية اإلجرائية ،خصوصا أن القوانين اإلجرائية لم
ُ
تجز عقد الجلسات عن ُبعد وإمكانية عقدها من دون
وجود المتهمين أمام المحكمة ،بما يجعل هذا اإلجراء
ً
ً
باطال ومخالفا للقانون والدستور.
أسـ ـت ــاذ ال ـقــان ـ ـ ـ ـ ــون ال ـج ــزائ ــي فــي
كليـ ــة الحقـ ـ ــوق بجامعـ ــة الك ــو ي ــت
د .م ـشــاري الـعـيـفــان ق ــال إن الـقــرار
ال ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ـ ــدره مـ ـجـ ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء
ب ـش ــأن ع ـقــد ال ـج ـل ـســات الـمـســائـيــة
عـ ــن ُبـ ـع ــد ج ــدي ــر بـ ـ ــاإلشـ ـ ــادة ،لـكــن
ينبغي مراقبته وتحديد مساوئه
وتحديثه.
وأضاف العيفان أن هذا اإلجراء
ُيـعــد مــن إ ج ــراء ات المحاكمة التي
تثبت فيها الحقوق للمتهم عــادة
فــي المحاكمة ا ل ـعــاد لــة ،مبينا أ نــه
م ــن ال ـ ـضـ ــروري ت ــوف ـي ــر ال ـم ـحــامــي
ال ـم ـن ـتــدب ،لـتـقــديــم م ـب ــررات إخ ــاء
السبيل.

المحاكمة العادلة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس قـســم
القانون الجزائي في كلية الحقوق
ب ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت د .ح ـس ـي ــن
بـ ــوعـ ــركـ ــي ،إن الـ ـمـ ـش ــرع اس ـت ـل ــزم
حضور المتهم بنفسه فــي جميع
إ ج ــراء ات المحاكمة ،و لــم يستلزم
ذلك لجلسات تجديد الحبس ،لذلك
ف ــاألم ــر واس ــع بــالـنـسـبــة لجلسات
ت ـج ــدي ــد ال ـح ـب ــس ،وأع ـت ـق ــد أن ـ ــه ال
مشكلة في أن يقوم مجلس القضاء
بإصدار قــرار بــأن تكون الجلسات
عــن ُبـعــد ووف ــق مــا يــواكــب التطور
الحديث.
وتابع« :أما بشأن مبدأ المواجهة
وح ـ ـقـ ــوق ال ـم ـت ـه ــم فـ ــي ال ـم ـحــاك ـمــة
الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة ،فـ ـه ــي مـ ـس ــأل ــة ن ـس ـب ـيــة،
ً
والفكرة قابلة للتطور ،خصوصا
في ظل وجود األجهزة الحديثة».
ولـ ـف ــت ب ــوع ــرك ــي إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «إذا
ك ــان ف ــي ه ــذا األمـ ــر ح ـفــظ ألوق ــات
ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن وت ــوفـ ـي ــر ل ـل ـج ـهــود
ومراعاة للظروف الصحية ،فأعتقد
ً
أن ذات المبررات أيضا تستلزم من
مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـل ــى أن تـكــون
الـجـلـســات م ـحــددة ال ــوق ــت ،فيعلم
المتهم والمحامي و قــت الجلسة،
ف ــا ُي ـع ـقــل أن ن ــذه ــب ف ــي جـلـســات

الجنايات وننتظر بالثالث واألربع
ســاعــات حـتــى يــأتــي دور الـمـتـهــم،
ً
ألن هذا األمر يشكل إخالال بحقوق
المتهم أحيانا ،فبعض المحامين
يغيب عن جلسة ،أو يكون مرتبكا،
ف ــا ي ـع ـلــم ه ــل ي ـح ـضــر ج ـل ـســة فــي
الطابق الثاني أم الرابع أم السادس،
أم يحضر جلسة في مبنى محكمة
الرقعي أم بالعاصمة أم غير ذلك،
لذلك أعتقد أنه أكبر إخالل بحقوق
المتهم في المحاكمة العادلة ،ومن
أوج ـ ــه اإلخـ ـ ــال ال ـت ــي ت ـح ــدث ع ــدم
تحديد أوقات التقاضي».
َّ
وبين بوعركي أن «هناك إرهاقا
ع ـل ــى ال ـم ـح ــاك ــم الـ ـج ــزائـ ـي ــة ،ف ـعــدد
ال ـق ـضــايــا ال ـتــي تـنـظــر ف ــي ال ــدائ ــرة
الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح فـ ـ ــي ق ـض ــاي ــا
الجنايات بين  40و 50وفي الجنح
تمييز ما يزيد على  .100أعتقد أن
الـمـحــاكــم مــرهـقــة ،ويـجــب تخفيف
ال ـع ــبء ع ــن ال ـق ـضــاة ق ــدر اإلم ـك ــان،
باالستعانة بقضاة من دول أخرى
إذا ث ـبــت ع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى تــوفـيــر
ال ـع ــدد ال ـمــائــم م ــن ال ـق ـضــاة ،وهــو
مــا مــن شأنه أن يصب فــي تحقيق
الـمـحــاكـمــة ال ـعــادلــة بـحــق الـمـتـهــم،
ح ـتــى ي ـكــون ل ــدى ال ـقــاضــي متسع
من الوقت لسماع األطراف ،ويعطي
ال ـق ـض ـيــة ح ـق ـه ــا ،وحـ ـت ــى ال ي ـكــون
القاضي مرهقا ومضغوطا ،ويجب
تخفيف الـعــبء عــن الـقـضــاء ،حتى
يتم تطوير العملية القضائية».
وع ــن األس ــاس الـتـشــريـعــي الــذي
يـ ـسـ ـم ــح بـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــات ت ـج ــدي ــد
ال ـح ـب ــس ع ــن ُبـ ـع ــد ،ذكـ ــر بــوعــركــي
أن ال ـم ـشـ ّـرع فــي ال ـمــواد  ٧١-٦٩من
قانون اإلج ــراء ات نظم قيودا على
تـجــد يــد المحكمة لحبس المتهم،
وهي القيود الزمنية ،وسماع أقوال
المتهم ،واطالع المحكمة على ملف
الـتـحـقـيــق ،وع ـلــى خ ــاف ذل ــك أتــت
الـمــادة  ١٢١مــن قــانــون اإلج ــراء ات،
واشترطت حضور المتهم بشخصه
فالمشر ع ّ
ّ
فر ق
جلسات المحاكمة،
بين نوعي الجلسات ،لطبيعة كل

قرار عقدها عن بعد
جدير باإلشادة
والمحاكمة العادلة
تقتضي حضور
المحامين مع
المتهمين
العيفان
منها وهدفها ،لذلك ال مناص من
الـ ـق ــول إن الـ ـق ــان ــون ال ي ـم ـنــع عـقــد
ً
جلسات التجديد إلكترونيا.

إشكاليات قانونية
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
الجزائي في كلية الحقوق بجامعة
الـ ـك ــوي ــت د .م ـح ـم ــد ال ـت ـم ـي ـم ــي ،إن
ع ـ ـقـ ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ت ـ ـجـ ــديـ ــد ال ـح ـب ــس
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ي ـث ـي ــر ع ـ ـ ــدة إشـ ـك ــالـ ـي ــات
قانونية إ جــرا ئـيــة تتصل جميعها
بضمانات الدفاع الجوهرية ،حيث
إن ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ب ـق ــان ــون
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـج ــزائـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالحبس االحـتـيــاطــي وتـجــديــده ال
تسعف تلك الجلسات ،لحملها على
أسانيد معتبرة ،أل سـبــاب قانونية
وأخرى واقعية.
وب ـ ـشـ ــأن األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـق ــان ــون ـي ــة،
أوض ــح التميمي أن ال ـمــادة  71من
قـ ــانـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أوج ـ ـبـ ــت عـلــى
ال ـم ـح ـقــق ال ـم ـخ ـتــص بــال ـح ـبــس أو
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ـن ـظــر ق ــرار
تجديده بسماع أقوال المتهم ،وإال
ً
كــان اإلجــراء باطال .ويجب أال تقرأ
الـ ـم ــادة  71م ــن ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراء ات
ال ـج ــزائ ـي ــة ب ـم ـع ــزل ع ــن ال ـ ـمـ ــادة 69
ب ـف ـقــرت ـهــا األخـ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ـت ــي ابـ ـت ــدأت
النص« :ويجب عرض المتهم على
رئيس المحكمة – قبل انتهاء مدة
ح ـب ـســه – ل ـل ـن ـظــر ف ــي ت ـج ــدي ــد أم ــر
الحبس» ،وبذلك تتعاضد المادتان
فـيـمــا بـيـنـهـمــا ب ــوج ــوب االس ـت ـمــاع
إلــى أقــوال المتهم قبل إصــدار قرار
الحبس االحتياطي ،وأن يكون هذا
االس ـت ـمــاع بـعــد ال ـع ــرض الـجـســدي
ال ـم ــادي عـلــى الـجـهــة م ـصــدرة قــرار
التجديد ،وال يمكن القول إن كلمة
«ع ــرض الـمـتـهــم» قــابـلــة الستيعاب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
وسائل التقنية الحديثة ،حيث إن
ّ
المشرع ،سواء
ذلك لم يدر في خلد
فـ ــي الـ ـن ــص األص ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ــذي وض ــع
فــي قــانــون رق ــم  17لسنة  1960أو

القانون أوجب
حضور المتهمين
بالجلسات العادية
لكنه لم يشترط ذلك
في جلسات تجديد
الحبس
بوعركي
جميع الـقــوانـيــن الــاحـقــة المعدلة
لهذا النص.
وبشأن القانون المقارن ،لفت إلى
ً
ّ
المشرع الفرنسي استحدث نصا
أن
ً
خاصا الستخدام تقنيات االتصال
عـ ــن ُبـ ـع ــد بـ ـش ــأن ج ـل ـس ــات ت ـجــديــد
ال ـح ـب ــس ،م ــا يـ ــدل ع ـلــى أن كلمتي
«عرض المتهم» و«االستماع ألقواله»
ال ــواردتـ ـي ــن ف ــي ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراءات
ال ـفــرن ـســي ال ت ـس ـتــوع ـبــان تـقـنـيــات
االتصال الحديثة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـك ـ ــم الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الدستوري الفرنسي بعدم دستورية
نص آخر للجلسات عن ُبعد التي تم
استحداثها بالتزامن مع اإلجراءات
االحترازية الطبية للجائحة ،حيث
لفت المجلس الدستوري إلى أمرين
كــانــا سـبــب ع ــدم دس ـتــوريــة الـنــص،
هـ ـم ــا :أن ج ـل ـس ــات ال ـم ـح ــاك ـم ــة عــن
ُبعد التي تتم دون رضــا المتهم أو
ً
ً
اعتداء صارخا على
محاميه تشكل
ضمانات الدفاع ،وتعميم الجلسات
عن ُبعد لكل حاالت تجديد الحبس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي دون وض ـ ـ ــع ح ـ ــاالت
م ـ ـحـ ــددة لـ ـلـ ـج ــوء ل ـت ـل ــك ال ـت ـق ـن ـيــات
م ــع إيـ ـ ــراد ش ـ ــروط خ ــاص ــة ل ـهــا هو
انتهاك آخــر لضمانات الــدفــاع ،وال
ي ـق ـيــم مـ ـب ــررا لـلـتـحـجــج ب ـضــرورتــه
الستمرارية مرفق القضاء.
وفيما يتعلق باألسباب الواقعية،
رأى التميمي أن اللجوء إلى تقنيات
االتـ ـص ــال ع ــن ُب ـع ــد ف ــي ه ــذا الــوقــت
ع ـقــب ُم ـض ــي وقـ ــت ك ـب ـيــر ع ـلــى بــدء
ال ـج ــائ ـح ــة ،وت ـع ـم ـي ـمــه ع ـلــى جميع
ج ـل ـســات ت ـجــديــد ال ـح ـب ــس ،بحجة
اإلج ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة ،يمكن الــرد
عليه بأن هناك العديد من اإلجراءات
االحترازية التي تستطيع المحاكم
اش ـتــراط ـهــا لـضـمــان ســامــة جميع
أ ط ــراف الخصومة والمحكمة على
ح ـ ٍـد سـ ـ ــواء ،دون ال ـل ـجــوء لتطبيق
الجلسات عن ُبعد.
وذك ـ ــر أن الـ ـم ــادة  7م ــن مــرســوم
ب ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـظ ـي ــم ال ـق ـض ــاء
ا لـكــو يـتــي أ جـ ــازت للمحكمة الكلية

أحكام قانون
اإلجراءات تشير
إلى وجوب حضور
المتهمين أمام
المحكمة ومنها
تجديد الحبس
القحطاني

إجراء مخالف
لضرورة عرض
المتهم أمام المحكمة
ويجب مراجعته
و«الفرنسي» نظمه
بقانون
التميمي
وللمحاكم األخرى أن تعقد دوائرها
في أي مكان آخر خارج مقر المحكمة
بقرار من وزير العدل ً
بناء على طلب
رئيس المحكمة ،وهو حل آخر بديل
لفكرة الجلسات عن ُبعد التي ال تجد
لها سندا في نصوص القانون.

في هذا الشأن ،فإذا تم تطبيق تلك
اآلل ـي ــة ،ف ـهــذا ُي ـعــد لـمـبــدأ الـشــرعـيــة
اإلجرائية ولمبدأ سيادة القانون،
فال يجوز تطبيق ُحكم َّ
معين يتعلق
بحقوق األف ــراد دون نــص قانوني
يصرح به».

ضوابط

حقوق الفرد

ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
الجزائي في كلية الحقوق د .أحمد
القحطاني ،إنه ال يختلف اثنان على
أه ـم ـيــة ال ـم ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة عن
ُبـعــد أو الـقـيــام ببعض إجــراء اتـهــا،
لـمــا ف ــي ذل ــك م ــن تـسـهـيــل وتـســريــع
للمحاكمة ،ومــا يتناسب مع الحق
في المحاكمة السريعة ،إال أن ذلك
مــرت ـبــط  -ك ـمــا ه ــو م ـع ـمــول ب ــه في
بعض القوانين المقارنة -بمراعاة
عـ ـ ــدة ض ـ ــواب ـ ــط ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ــأتـ ــي فــي
مقدمتها وجــود ض ــرورة أو حاجة
للقيام ببعض اإلجراءات أو جميعها
ع ــن ُب ـعــد دون اإلخ ـ ــال بــالـحــق في
التفاعلية المباشرة بين المحكمة
والمتهم ،ومراعاة علنية المحاكمة،
وال ـم ـنــاق ـشــة وال ـم ــواج ـه ــة وح ـقــوق
الــدفــاع ،وســؤال الخبراء والشهود،
واالطـ ــاع عـلــى كــل أوراق الــدعــوى،
وتقديم الطلبات والدفوع.
وأض ـ ــاف ال ـق ـح ـطــانــي« :ي ـج ــب أن
تستند هــذه الطريقة الحديثة في
الـمـحــاكـمــة إل ــى ن ـصــوص قــانــونـيــة
صــريـحــة ف ــي إمـكــانـيــة ال ـق ـيــام بـهــا،
مـتـضـمـنــا ذلـ ــك ج ـم ـيــع ال ـض ـمــانــات
األساسية للمحاكمة العادلة».
و تــا بــع « :مــن المستغرب حقيقة
مــوافـقــة الـمـجـلــس األع ـلــى للقضاء
على طلب قطاع شؤون المؤسسات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام بوزارة
الداخلية باعتماد آلية نظر جلسات
ت ـج ــدي ــد ح ـب ــس ال ـم ـت ـه ـم ـيــن نـ ــزالء
ال ـس ـج ــون ع ـبــر االتـ ـص ــال ال ـمــرئــي،
حيث إن نصوص قانون اإلجراء ات
وال ـم ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة الـحــالـيــة
ت ـخ ـلــو م ــن أي نـ ـص ــوص صــري ـحــة

ولفت القحطاني إلى أن نصوص
الـ ـم ــادة  ٦٩وم ــا يـلـيـهــا م ــن قــانــون
اإل ج ــراء ات والمحاكمات الجزائية
والـمـتـعـلـقــة بــالـحـبــس االحـتـيــاطــي
خصوصا ،ونصوص هذا القانون
عـ ـم ــوم ــا ،ت ـش ـي ــر ب ـم ـج ـمــوع ـهــا إل ــى
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـل ـم ـت ـه ــم ف ـ ــي ج ـم ـيــع
اإلجراء ات ،فمثال «نقرأ في نصوص
ال ـم ــواد  ٦٩و ٧١ع ـب ــارات ت ــدل على
وجــوب (حضور المتهم) ،و(عــرض
المتهم) ،و(سماع أقواله) ،فال يصح
إذن تفسير هذه المعاني والدالالت
وتـطــويـعـهــا السـتـخــدامـهــا فــي آلية
ح ــدي ـث ــة ت ــؤث ــر ف ــي حـ ـق ــوق األفـ ـ ــراد
المكفولة قانونا».
وأكد أنه من حق الفرد -وإن كان
متهما -أن يشعر بجدية القاضي
بسماع أقــوالــه ،وأن يــرى في عيني
القاضي ما يدل على فهمه وتبصره
لـ ـح ــال ال ـم ـت ـه ــم ،وهـ ـ ــذا الـ ـشـ ـع ــور ال
تــو فــره ا لــو ســا ئــل التقنية الحديثة
والـ ـت ــواص ــل ع ــن ُبـ ـع ــد ،الـ ـت ــي يـفـقــد
فيها األ ط ــراف ا لـتــوا صــل الحقيقي
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدي ،وق ـ ـبـ ــل ذلـ ـ ــك الـ ـت ــواص ــل
اإلنـســانــي ،ومــا يــزيــد عــدم الشعور
هذا هو عدم وجود النص القانوني
الصريح لتفعيل هذه اآللية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـق ـح ـط ــان ــي« :ل ـ ــو ك ــان
األمر مجرد تحديد للضوابط بين
الجهات القضائية والتنفيذية دون
وجود نصوص تشريعية صريحة
في هذا الشأن ،فما الذي يمنع باقي
الجهات من تعميم ما يشابه مثل
هــذا اإلج ــراء دون الـلـجــوء ُّ
للسلطة
التشريعية؟!».

عقد الجلسات عن ُبعد بقانون

قال المحامي أحمد الهندال إن قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية
خال من النص على جواز عقد الجلسات أمام الهيئات القضائية عن ُبعد.
وأضاف :لما كانت جلسات تجديد الحبس التي ُيعرض أمامها المتهمون
الصادر بحقهم قرارات بالحبس االحتياطي ينطبق عليها مفهوم الجلسات
يترأسها أحد القضاة المنتدبين إلثباتها بمحضر الجلسة للطلبات ،فإنه
ال يمكن عقدها إال بسبب ما ينص على ذلــك القانون على نحو صريح،
األمر الذي يشوب قرار مجلس القضاء بالسماح بعقدها بعدم المشروعية،
وذلك لعدم سالمته.
ولفت إلى أن الدستور نص على توفير المحاكمات العادلة للمتهمين
وأناط للمشرع العادي تنظيم ذلك ،وال يصح النزول عن رغبة الدستور في
تقرير ذلك التنظيم الذي يجب أن يكون بقانون ،وهو األمر الذي ال يمكن
تحقيقه إال بتعديل قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ،للسماح بعقد
مثل تلك الجلسات وضــوابــط عقدها ،والتي أهمها تقديم المتهم أقواله
بإرادة ّ
حرة وبمثول محاميه معه تلك خالل الجلسات ،وأن يكون ذلك تحت
إشــراف النيابة العامة والمحاكم ،وليست وزارة الداخلية التابعة بشكل
كامل لسلطة الضبط.

أحمد الهندال

من قصر العدل

غير معقول
أن ت ـت ـخــذ ب ـع ــض ا ل ـه ـي ـئ ــات ا ل ـق ـضــا ئ ـيــة
ق ــرارات بــو قــف القضايا أو ا عـتـبــار هــا كأن
لــم ت ـكــن ،بـسـبــب ع ــدم ورود ا لـصـحـيـفــة أو
عــدم إتـمــام إعــان الـخـصــوم ،وهــي أسباب
ال عالقة لرافعي القضايا بها ،إنما تخص
إدارة الكتاب وقسم اإلعالن وحدهما.

أمنية
في الوقت الذي ينتظر فيه الحاصلون
على أحكام قضائية نهائية ضد إحدى
شركات النصب العقاري ،لم تقدم إدارة
الـتـنـفـيــذ أي م ـطــال ـبــات لـلـنـيــابــة ال ـعــامــة،
لتحصيل المبالغ المودعة لدى النيابة
إلتـ ـ ـم ـ ــام إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ بـ ـش ــأنـ ـه ــا،
ولتحويلها إلى الحاصلين على أحكام.

استفهام
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ــاقـ ــش ف ـيــه
المجلس األعلى للقضاء قضية عقد
الجلسات الخاصة بتجديد الحبس
لــم يفتح بعد قضية تــرا كــم الطعون
أمام محكمة التمييز ،والتي اقتربت
إل ــى تـسـجـيــل  50أل ــف طـعــن مـتــراكــم
تستحق المناقشة ،وإيجاد الحلول
لها.

مطالبة
ّ
أ ن تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن ا إل د ا ر ة
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ
ال ـم ـحــام ـيــن ووك ــاء ه ــم
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا
إلنجاز ملفات التنفيذ
أو ت ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــر ا لـ ـ ـب ـ ــوا ب ـ ــة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة إلتـ ـم ــام
إجراء اته عن ُبعد.

سؤال
لـمــاذا تستغرق التحقيقات
ا ل ــدا خ ـل ـي ــة لـ ــدى وزارة ا ل ـعــدل
أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  6أ ش ـ ـهـ ــر م ـ ــن دون
ن ـت ـي ـج ــة ،فـ ــي حـ ـي ــن أن و ك ـي ــل
الوزارة طالب عند إحالة األمر
للتحقيق بتقديم النتائج على
نحو عاجل؟

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

إلى مسؤول
في وزارة
العدل!
أعـ ـ ـل ـ ــم أنـ ـ ـ ــك ت ـع ـل ــم
وأنـ ــك الـمـعـنــي فيما
أط ـ ـ ـ ــرح وأك ـ ـ ـتـ ـ ــب عــن
معاناة أنت سببها،
و لـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــك ال تـ ـ ـح ـ ـ ّـر ك
ً
س ـ ــاكـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه م ــا
يـ ـح ــدث فـ ــي رده ـ ــات
ال ـم ـح ــاك ــم مـ ــن عـبــث
وفـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــى إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع ــارم ــة سـبـبـهــا أنــت
والعديد من القرارات
المتخبطة ،واإلهمال
في متابعتها ،وعدم
وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظـ ـ ــف
المناسب في المكان
المناسب ،والصمت
الـ ـمـ ـطـ ـب ــق ت ـ ـجـ ــاه مــا
يحدث!
ي ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــدي ،أع ـل ــم
أ نــك تعلم عــن تغيب
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن فـ ــي كــل
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم ،وم ـن ـه ــا
م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ال ـ ــرقـ ـ ـع ـ ــي
وإدارات ا ل ـت ـن ـف ـيــذ،
وعـ ـ ــدم مـحــاسـبـتـهــم
إزاء مـ ــا ي ـق ــع مـنـهــم
مــن أخ ـطــاء وت ـهــاون
فــي مصالح ا لـنــاس،
وعدم التفاعل معها،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ضـ ـي ــاع
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدي
أل خ ـطــاء الموظفين،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ـ َّـبـ ـب ــت فــي
خ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس
ل ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــاهـ ــم أم ـ ـ ــام
ال ـم ـح ــاك ــم ،وأض ـ ـ َّـرت
ب ـم ـص ــا ل ـح ـه ــم ،دون
ً
ُأن تـحـ ّـرك ســاكـنــا أو
توقف تلك األضرار.
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــاس
ُّ
تحمل
قــادريــن عـلــى
تـ ـ ـل ـ ــك األخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء أو
األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،الـ ـ ـت ـ ــي
َّ
تتسبب فيها وزارة
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــدل ع ـ ـبـ ــر إدارة
مـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء،
ً
وب ــات واض ـح ــا عــدم
ق ــدر ت ـه ــا ع ـلــى إدارة
هذا المرفق ،الذي ال
يمكن أن ُيدار بعقلية
الـ ـ ـم ـ ــوظ ـ ــف ال ـ ـ ـ ــذي ال
يتواجد بمكتبه ،وإن
تواجد ال يعمل ،وإن
أخـ ـط ــأ ال ُي ـح ــاس ــب،
ف ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ـنـ ــوط
بـ ــه إن ـ ـجـ ــاز م ـصــالــح
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،والـ ـحـ ـف ــاظ
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أع ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
وحقوقهم وأموالهم،
وال ي ـم ـكــن أن يــد يــر
المرفق َمــن ال يؤمن
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادئ ال ـ ـ ـثـ ـ ــواب
والعقاب والمحاسبة
وال ــرق ــاب ــة ،ألن فــاقــد
الشيء ال يعطيه!
هي رسالة أوجهها
لمتخذ القرار اإلداري
والمسؤول عن إدارة
ً
ال ـمــرفــق إداري ـ ـ ــا ،بــأن
يعلم أن الحال اإلداري
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارات ال ـم ـن ـف ــذة
للخدمات القضائية
مــن سـيــئ إل ــى أس ــوأ،
ً
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ـ ـ ــن أق ـ ـ ـسـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدول واإلع ـ ـ ـ ــان
وال ـط ـبــاعــة والـحـفــظ،
ً
مرورا بسوء خدمات
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ،وتـ ـغـ ـي ــب
الموظفين ،وإضــراب
بـعـضـهــم ع ــن الـعـمــل،
وذلك ما هو إال فشل
ُيـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى فـشـلــك
فـ ـ ــي إدارة ا لـ ـجـ ـه ــاز
اإلداري ،و ي ـت ـط ـل ــب
م ـنــك أن تـحـســن تلك
اإلدارة ،أو أن ترحل
غـيــر مــأســوف عليك،
ف ـ ـ ــالـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ــم يـ ـع ــد
ً
مقبوال!

زوايا ورؤى

٨

نحتاج إلى قبضة حديدية
قيس األسطى
سؤال النائب الفاضل شعيب المويزري بخصوص اجتماع
حكومي اتخذ فيه قرار يتعلق بالقبضة الحديدية أدخل الشارع
السياسي في جدل مستحق حول الموضوع.
عــن نفسي أرى أن القبضة الـحــديــديــة فــي هــذا البلد كانت
ً ً
ً
وما زالت وستظل مطلبا ملحا جدا ،ولكن لمن وكيف؟ إذا كان
الحديث حول متابعة مغردين فنحن أمام استمرار فكر عفا عليه
الزمن ،ومنهج يجب أن يتغير ،ألن ما يغير آراء الناس ليس
ً
مالحقات قانونية بل أداء حكوميا يعيد الخدمات إلى سابق
عهدها ومالحقة جدية لسراق المال العام.
ً
فعال يا سادة نحتاج الى قبضة حديدية تشعر الناس بأن
ً
محاربة الفساد ليست شعارا يرفع لالستهالك المحلي ،لكنه
أداء حقيقي تمارسه كل الجهات الحكومية وعلى رأسها ما
يقارب عشر جهات رقابية ال تمارس عملها بشكل جيد حتى
اآلن ،بدليل أن أخـبــار الـفـســاد تــاحــق مسامعنا منذ سنوات
بشكل ال يطاق.
نحتاج إلى قبضة قوية باسترجاع كل من هرب خارج البلد
في قضايا سرقات مال عــام ،ولعل على رأس هذه القائمة من
ســرق أمــوال المتقاعدين والــذي يبدو أن الحكومة تماطل في
إعادته ألنه يملك معلومات تشير إلى أن "العصفور أكبر من
ً
الفخ" وأن القصة كبيرة جدا ،ونحتاج أيضا أن نعرف من الذي
سهل خروج هذا الشخص من البلد.
نحتاج إلى قبضة ترجع تعليمنا الذي تراجع ووصل إلى
قاع سحيق بفعل تعيين غير المستحقين على رأس المؤسسات
التعليمية والشهادات المزورة والمناهج البالية التي أسهمت
في انهيار كبير في التعليم بشقيه الجامعي والعام.
نحتاج إلــى قبضة تـجــاه الـتــاعــب الكبير ال ــذي حصل في
كشوفات الصفوف األمامية وهنا أؤكد أنني ال أعتبر أن المبلغ
الـمــالــي الكبير أو الـجـهــات الـتــي أرسـلــت الـكـشــوف مثل أمانة
األوقاف أو هيئة القرآن أو بعض الجهات هي الكارثة ،بل عدم
احترام قدسية معنى كلمة الصفوف األمامية والتصرف بأن
ً
ً
الجميع سواء وأن دكتورا أو ممرضا أو فني أشعة أو مسعفا
في مستشفى جابر أو أي مستشفى آخر معرض اللتقاط العدوى
بجرعة كبيرة بدليل أن الجسم الطبي فقد ما يقارب السبعين
ً
إنسانا ،بدرجة موظف إداري التحق بعمله في أي وزارة لكي
يصرف رواتب باقي الموظفين ،أكرر أنا هنا لست ضد مكافأة
هؤالء ولكنني ضد تسميتهم بالصفوف األمامية.
األم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة وال ـم ـل ـفــات مـتـخـمــة ،ن ـح ـتــاج إل ــى صـفـحــات
وصفحات لسردها ،لكنني أختصر القبضة الحديدية بــأداء
ً
حكومي يعيد الكويت الى سابق عهدها عنوانا للفن والحضارة
واالقتصاد الحر ،وهذا يحتاج الى تطبيق العدالة على الجميع،
ويبدو لي أن حبس مغردين على رأي وخــروج غاسلي أموال
وسارقين لماليين ومليارات بكفاالت زهيدة مقارنة بالمبالغ
التي سرقوها أو غسلوها لن تكون خريطة طريق جيدة للعدالة
المنشودة.
بــاخ ـت ـصــار أك ـثــر وأك ـث ــر مـشـكـلـتـكــم ي ــا ح ـكــومــة لـيـســت مع
المغردين مشكلتكم في مكان آخر يبدو أنكم غير قادرين على
مواجهته.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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جيمس كرايتون*

ماذا فعل «كورونا» بالتعليم؟

ً
الوقت ليس مناسبا لالنسحاب من أفغانستان!

ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب
الجنود األميركيين وقــوات التحالف من
ً
أ فـغــا نـسـتــان فــي سبتمبر المقبل موقفا
ً
إيجابيا بنظر األوساط السياسية والرأي
العام ،فقد أدت هــذه الحرب القائمة منذ
عشرين سنة إلى مقتل نحو  3آالف عنصر
مــن تـلــك ال ـقــوات وع ـشــرات آالف األف ـغــان،
ك ــذل ــكُ ،ص ـ ـ ِـرف أك ـثــر م ــن تــري ـل ـيــون دوالر
لمحاربة حركة "طالبان" ومساعدة حكومة
أفغانستان على بناء مجتمع مستقر.
ب ــرأي الـنـقــاد ،يصعب تبرير استمرار
ُ
الدعم لهذه الحملة التي لم تحقق أهدافها
األصلية ،بل تكبدت خسائر بشرية ومالية
كبرى ،ففي غضون ذلك ،تتابع "طالبان"
فــرض نفوذها في أنحاء البلد ،في حين
تجد الحكومة األفغانية صعوبة في إرساء
ُحكم القانون ومكافحة مظاهر الفساد،
ً
وقد يكون االنسحاب من أفغانستان خيارا
ً
ً
مناسبا ومـبــررا من الناحية السياسية،
ّ
ل ـك ــن ت ــرك أف ـغــان ـس ـتــان وح ــده ــا ف ــي هــذه
المرحلة المفصلية قد يؤدي إلى تدهور
الوضع ويطرح مخاطر متزايدة على أمن
الغرب.
منذ عام  ،2001اضطلع تحالف متعدد
األطـ ـ ـ ــراف (بـ ـي ــن ح ـل ــف الـ ـن ــات ــو ،وال ـه ـن ــد،
وباكستان ،وأسـتــرالـيــا ،والـيــابــان ،ودول
ومـنـظـمــات دول ـيــة أخ ــرى تحمل الــدوافــع
نفسها) ب ــأدوار متنوعة إليجاد الحلول
المناسبة وإعادة بناء أفغانستان وإرساء
االستقرار في المنطقة.
بـسـبــب ع ــوائ ــق م ـت ـع ــددة ،ب ـقــي الـتـقــدم
ً
بـطـيـئــا لـكـنــه بـ ــارز ف ــي بـعــض الـمـجــاالت
األساسية ،إذ كانت الرعاية الصحية شبه

معدومة في أفغانستان ،لكن تذكر منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ال ـيــوم أن ه ــذا القطاع
ً
ً
أحرز تقدما ثابتا في آخر  17سنة ،حتى
أن الرعاية الصحية باتت متاحة في عام
 2018لنحو  %87من السكان.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ي ـس ـيــر ال ـت ـق ــدم في
مجاالت مثل ُ
الحكم والتنمية واألمن في
االتجاه الصحيح ،ولو بدرجات متفاوتة،
ً
ف ـلــم ت ـعــد أح ـ ــداث أف ـغــان ـس ـتــان ج ـ ــزءا من
عـنــاويــن األخ ـبــار العالمية فــي السنوات
ً
األخ ـي ــرة ألن الـبـلــد زاد اس ـت ـقــرارا بفضل
قوة التحالف الدولي ،ففي هذه المرحلة
ً
يـتــرافــق ق ــرار االنـسـحــاب إذا مــع مخاطر
بارزة.
ً
ع ـم ـل ـيــا ،ال تـ ــزال حــركــة "ط ــال ـب ــان" قــوة
مــؤثــرة وسيستمر تـنــامــي نـفــوذهــا على
األرج ـ ــح ب ـعــد ان ـس ـحــاب قـ ــوات الـتـحــالــف
وستصبح المكاسب ُ
المحققة في مجاالت
ُ
الحكم ،والتعليم ،وحقوق المرأة ،والرعاية
ُ
ال ـص ـح ـي ــة ،وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،مـ ـه ــددة
ً
مجددا ،كذلك قد يخضع أمن المواطنين
األفغان للقوانين الصارمة التي فرضتها
"طــالـبــان" قبل عــام  ،2001ولـهــذا السبب،
يجب أن يدرك األميركيون وشركاؤهم أن
االنسحاب قد يطلق مجموعة كبرى من
الـتـحــديــات اإلنـســانـيــة واألمـنـيــة ويــزعــزع
استقرار أفغانستان.
س ـب ــق أن نـ ـش ــأت ظـ ـ ــروف م ـمــاث ـلــة فــي
السابق ،وأدى تجاهل انتصار "طالبان"
في عام  1996إلى تدفق عناصر "القاعدة"
ً
إل ــى أفـغــانـسـتــان والـمـنـطـقــة ع ـمــومــا ،ثم
ّ
تعرضت نيويورك وواشنطن لالعتداءات
فـ ـ ــي  11س ـب ـت ـم ـب ــر  ،2001ك ـ ــذ ل ـ ــك أدى

االنـسـحــاب المفاجئ مــن الـعــراق فــي عام
 2011إلــى تنامي نفوذ "داعــش" وزعزعة
اس ـت ـقــرار ال ـع ــراق وال ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة لــه،
ً
تزامنا مع نشوء أزمــة إنسانية ومعاناة
ك ــارثـ ـي ــة ،ف ـق ــد يـ ـت ــراف ــق انـ ـسـ ـح ــاب قـ ــوات
التحالف اآلن مع عواقب مماثلة.
قــد يـظــن ال ـمــراق ـبــون أن ه ــذا الـتـقــدم ال
يعكس حجم االستثمارات ومصادر الطاقة
في أفغانستان حتى اآلن ،لكن لم تتحقق
التوقعات المنتظرة بسبب انعدام الثقة
بــالـحـكــومــة ،ومـظــاهــر ال ـف ـســاد ،والـلـجــوء
ً
أ حـيــا نــا إ ل ــى استراتيجية متقلبة وغير
مـتـمــاسـكــة ،وبـيـئــة الـبـلــد الـقــاسـيــة وغير
المتطورة.
عند النظر إلــى أفغانستان من وجهة
ن ـظ ــر ال ـ ـغـ ــرب ،ق ــد يـ ـب ــدو ال ـم ـش ـهــد ال ـع ــام
ً
ُمـحـ ِـبـطــا ،لـكــن عـنــد تقييم ال ـظــروف التي
ّ
تحملها هذا البلد منذ أن ّ
تعرض للغزو
في عام  1979وتداعيات غياب االستقرار
على المنطقة ككل ،سيصبح وجود قوات
ً
التحالف منطقيا.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،سـ ـي ــؤدي االن ـس ـح ــاب من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل إل ــى
إض ـع ــاف الـمـكــاســب الـمـحـقـقــة حـتــى اآلن
وإه ــدار تضحيات آالف الـجـنــود وعمال
اإلغــاثــة الــدولـيـيــن والـمــدنـيـيــن والـشـبــاب
األفغانيين الذيين يناضلون إلعادة بناء
ب ـلــدهــم ،وي ـجــب أن يـقـ ّـيــم الـمـعـنـيــون هــذا
ً
بناء على التهديدات المترتبة عنه
القرار
ألن االن ـس ـحــاب قــد يطلق أزم ــة إنسانية
ً
جديدة ويمنح المنظمات اإلرهابية مالذا
ً
آمنا ويعيد ترسيخ ُحكم "طالبان".
*«ناشونال إنترست»

أحمد جمعة*

االقتراح اإلثيوبي األخير حول سد
النهضة ...مناورة لكسب الوقت
اقترحت إثيوبيا تنظيم اجتماع لجمعية االتحاد اإلفريقي
لمحاولة إنـهــاء ال ـمــأزق الـقــائــم بسبب ســد النهضة اإلثيوبي
الكبير بـعــدمــا وصـلــت الـمـحــادثــات الـثــاثـيــة بـيــن أدي ــس أبــابــا
والـقــاهــرة والـخــرطــوم إلــى طــريــق مـســدود ،حيث أعلنت وزارة
الخارجية اإلثيوبية فــي بيان لها بتاريخ  21أبــريــل" :ال تــزال
إثيوبيا مقتنعة بــأن المفاوضات الثالثية في إطــار الوساطة
التي يقودها االتحاد اإلفريقي هي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة
ترضي جميع األطراف".
ُ ّ
ً
لم تعلق مصر وال السودان رسميا على تصريحات إثيوبيا
ً
األخ ـي ــرة ،لـكــن م ـص ــدرا فــي الـحـكــومــة الـمـصــريــة ذك ــر فــي بيان
مـقـتـضــب أن "ال ـق ــاه ــرة تـنـتـظــر م ـب ــادرة ُح ـســن نـيــة السـتـئـنــاف
ً
الـمـحــادثــات نـظــرا إلــى فشل الـمـفــاوضــات فــي تحقيق أي تقدم
ّ
عملي خالل السنة الماضية" ،فال يعول وزير الخارجية المصري
السابق ،محمد ّالعرابي ،على مبادرات إثيوبيا لمناقشة أزمة
السد" :بسبب تعنت إثيوبيا في السنوات األخيرة ،باتت مصر
والسودان تشككان بأي مبادرة من جانبها ألن مناورة إثيوبيا
الوحيدة تهدف على ما يبدو إلى كسب الوقت والمشاركة في
محادثات عقيمة .من الواضح أن أديس أبابا تحاول كسب المزيد
ُ
لزم مع القاهرة
من الوقت وال تنوي التوصل إلى اتفاق قانوني م ِ
والخرطوم قبل إنهاء المرحلة الثانية من ملء خزان السد ،مما
يعني أنها تريد فــرض أمــر واقــع على اآلخــريــن ،ولهذا السبب
ُ
ست َ
قابل أي دعــوات مستقبلية من إثيوبيا بشكوك كبرى من
الجانب المصري والسوداني".
ص ـ ّـرح رخ ــا ح ـســن ،عـضــو فــي الـمـجـلــس الـمـصــري لـلـشــؤون
الخارجية ،لموقع "المونيتور"" :لن تكون الدعوة إلى عقد اجتماع
جديد لالتحاد اإلفــريـقــي مــن دون االع ـتــراف المبدئي بحقوق
السودان ومصر بحصتهما التاريخية من مياه النيل كافية لطرح
أي بنود جديدة على طاولة المفاوضات ،إذ تحاول إثيوبيا أن
ً
تكسب الوقت بكل بساطة ،فهي تطرح أحيانا اقتراحات معينة
ّ
ومجرد مضيعة للوقت وأن مصر
مع أنها تعرف أنها غير مجدية
ً
والسودان سترفضانها حتما".
ُ
أن تبدأ
إذا أرادت إثيوبيا أن
تثبت حسن نــوايــاهــا ،فيجب ّ
الـتـفــاوض ،بــرأي حسن ،بـنـ ً
ـاء على إعــان الـمـبــادئ الـمــوقــع في
ً
ُ
لزم قانونا قبل
 ،2015ويجب أن تستعد للتوقيع على اتفاق م ِ
ملء خزان السد للمرة الثانية .ويضيف حسن" :يجب أن تستمر
المفاوضات ألننا ال نريد أن نبدأ البحث عن بدائل أخرى طالما
يبدي الجانب اإلثيوبي استعداده لتعديل الوضع ،ونأمل أن
يفهم اإلثيوبيون حقنا في مياه النيل ،إنها مسألة حياة أو موت
بالنسبة إلى مصر وليست ّ
مجرد مطالب يمكن التفاوض عليها".
برأي عباس شراقي ،رئيس قسم الموارد الطبيعية في "معهد
األبحاث والدراسات اإلفريقية" في جامعة القاهرة ،أصبح دور
الوساطة الذي يؤديه االتحاد اإلفريقي في نقاشات سد النهضة
ً
ً
اإلثيوبي الكبير "أمرا واقعا"" :إذا قرر المراقبون المشاركون في
المحادثات ،مثل الواليات المتحدة واألمــم المتحدة ،أداء دور
ً
الــوســاطــة ،تــزامـنــا مــع اسـتـمــرار جـهــود االتـحــاد اإلفــريـقــي ،فقد
تسمح دعوة إثيوبيا إلى تنظيم اجتماع بتحقيق نتائج معينة،
فإثيوبيا تحاول عبر هــذه المبادرة أن ُت ّ
حسن صورتها أمام
المجتمع الدولي وتضفي بعض الشرعية على المرحلة الثانية
من ملء خزان السد".
يضيف شــراقــي" :كــانــت الــدعــوة إلــى عـقــد اجـتـمــاع لالتحاد
اإلفريقي ردا على دعــوة السودان إلى تنظيم لقاء بين رؤساء
حكومات الخرطوم والقاهرة وأديــس أبابا لمناقشة أزمــة سد
النهضة اإلثـيــوبــي الكبير ،لكن إثيوبيا رفـضــت تلك الــدعــوة،
وكان وزير الري السوداني ،ياسر عباس ،قد شدد في  23أبريل
على رفض إثيوبيا دعوة السودان إلى عقد اجتماع بين رؤساء
حكومات الدول الثالث المعنية بهذا الموضوع.
في النهاية ،يستنتج شراقي" :إنها آخر فرصة أمام االتحاد
اإلفريقي لمعالجة هــذه األزم ــة ،فإما أن نتوصل إلــى اتفاق أو
نلجأ إلى مجلس األمن".
* «المونيتور»

مضت مئة يوم على تولي جو بايدن رئاسة
الواليات المتحدة ،أي أقل من  7في المئة من
ُ
المدة التي انتخب ليقضيها في منصبه ،ومع
ذلك ،ليس من السابق ألوانه استخالص بعض
االستنتاجات المبدئية حول طبيعة رئاسته.
إن أه ــم م ــا ق ــام ب ــه ب ــاي ــدن ح ـتــى اآلن هو
توسيع نطاق إمدادات لقاح كوفيد ،19وتسريع
وتـيــرة التمنيع على المستوى المحلي ،إذ
قــدمــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة نـحــو  220مليون
جرعة منذ تولى بايدن منصبه؛ كما تتوافر
على أكـثــر مما يكفي مــن اإلم ـ ــدادات لضمان
تمنيع جميع األشخاص البالغين ،وتراجعت
حصيلة الوفيات اليومية جراء المرض من أكثر
من  4000وفاة في اليوم إلى أقل من  ،1000كما
أن االقتصاد على استعداد لالنطالق ،حتى
أن البعض قلق مــن احتمال نشاطه بصورة
مفرطة.
وخ ــال هــذه األي ــام المئة ،ب ــرزت المحاور
األساسية التي تشكل جوهر رئاسة بايدن،
والتي وضحها في خطابه الذي ألقاه في 28
أبــريــل أم ــام الـكــونـغــرس ،وه ــي :التركيز على
معالجة التحديات المحلية ،وتوسيع دور
الـحـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة ف ــي تـحـفـيــز االق ـت ـصــاد،
وتوفير الخدمات األساسية ،والدعم المالي
للمواطنين ،وااللتزام بالتصدي للعنصرية،
وتحديث البنية التحتية ،وزي ــادة تنافسية
الدولة ،ومكافحة تغير المناخ ،وهناك أيضا
اس ـت ـعــداد ل ــزي ــادة ال ـضــرائــب عـلــى الـشــركــات
واألث ــري ــاء لتغطية ج ــزء مـمــا ستكلفه هــذه
ال ـم ـب ــادرات ،ويـبـقــى أن ن ــرى م ـقــدار مــا يمكن
تحقيقه من هذه األجندة؛ وفي الوقت الراهن،
يمكن فهم المقارنات بين بايدن ،وفرانكلين
ديــانــو روزف ـل ــت ،أو لـيـنــدون بــي جــونـســون،
ولكنها ،إلى حد ما ،سابقة ألوانها
ويمثل الكثير مما أنـجــزه بــايــدن أو يريد
إنجازه خروجا حادا عن نهج سلفه ،دونالد
ت ــرام ــب؛ ويـحـظــى بشعبية ل ــدى ال ـعــديــد من
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،وم ـ ــع ذل ـ ــك ي ـث ـب ــت ن ـه ـج ــه فــي
السياسات المتعلقة بالهجرة عكس ذلــك ،إذ
يــرى البعض أن رسائله مسؤولة جزئيا عن
الــزيــادة فــي عــدد األش ـخــاص ممن يحاولون
دخـ ـ ــول ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـب ــر ح ــدوده ــا
الـجـنــوبـيــة ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ي ــرى العديد

ً
ً
ما يقلق في قضية التعليم سواء كان تقليديا أو إلكترونيا
ال ينحصر في القدرة على معالجة مؤشرات الجودة ،وال في
قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة تلك المتطلبات،
بل في استمرار التدخالت السياسية في عمل اإلدارات
التعليمية رغم المعرفة بحجم األضرار التي تحدثها تلك
التصرفات وإرباكها لمتخذي القرار.
بعد أن قامت منظمة الصحة العالمية بتسمية مرض كورونا
كوفيد 19بالجائحة وصنفته كوباء ،اتخذت معظم دول العالم الكثير
من التدابير االحترازية الضرورية للسيطرة على انتشار المرض،
والتي غيرت من منظومة الحياة السلوكية االجتماعية ،وتركت أثرها
على االقتصاد والتجارة العالمية ،وشلت حركة التنقل والسفر.
لقد كان ومــازال الغموض يكتنف هذا المرض بسبب تضارب
الـمـعـلــومــات وقـلــة الـبـيــانــات الـمـتــوافــرة عــن طــريـقــة انـتـقــالــه ومــدة
حضانته وفترة العدوى وكيفية عالجه والوقاية منه ،وخير دليل
على ذلك فشل الكثير من الدول في السيطرة على الموجات المتكررة
للمرض وقدرة الفيروس على التحور ،ناهيك عن تضارب البيانات
حول كفاءة وفاعلية اللقاحات في منع اإلصابة بالمرض أو على
تقدير معرفة األضرار الجانبية المصاحبة له.
رغم كل التدابير الوقائية فإن هذا الوباء استطاع أن يمد جناحيه
على مفاصل الحياة ،ومنها القطاع التعليمي الذي عانى بشكل كبير،
بحيث لم يعد باإلمكان العودة إلى النظام التعليمي التقليدي ،مما
أجبر دول العالم على اعتماد منظومة التعليم اإللكتروني "عن ُبعد"،
ودولة الكويت لم تكن مستثناة من هذه التدابير ،بل إنها من أولى
الدول التي عملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية ،حيث إنها
عملت على فرض الحظر الكلي والجزئي وقننت نسبة الموظفين
العاملين في القطاع الحكومي ،ومنعت التجمعات البشرية بكل
أشكالها ،ومنها وقف الدراسة التقليدية الصفية في جميع المراحل
التعليمية.
ً
قرار عودة الطلبة إلى الدراسة جاء متأخرا ومن خالل منظومة
التعليم عن ُبعد ،إال أن هذه العودة صاحبها الكثير من التحفظات
وألسـبــاب كثيرة مثل عــدم اإللـمــام الكافي بالمنصات التعليمية،
وأساليب التواصل الفعال بين الطواقم التعليمية والطلبة ،ناهيك
عن صعوبة تدريس وشرح المواد العملية والتطبيقية من خالل
تلك المنصات وكذلك من السيطرة على ظاهرة الغش.
الـيــوم أصـحــاب الـقــرار فــي المؤسسات التعليمية يعانون من
حجم الضغوط السياسية والشعبية برفضهم فكرة االختبارات
الورقية تحت حجة الخوف من انتشار المرض تارة ،وتارة أخرى
الـتـعــذر بـعــدم ق ــدرة الطلبة على دخ ــول االخـتـبــارات الــورقـيــة بعد
تعودهم على التعليم اإللكتروني ،وأنها لن تكون منصفة للطلبة
وسوف تؤثر على درجاتهم النهائية .ما يقلق في قضية التعليم
ً
ً
سواء كان تقليديا أو إلكترونيا ال ينحصر في القدرة على معالجة
مؤشرات الجودة ،وال في قدرة المؤسسات التعليم على مواكبة تلك
المتطلبات ،بل في استمرار التدخالت السياسية في عمل اإلدارات
التعليمية رغم المعرفة بحجم األضرار التي تحدثها تلك التصرفات
وإرباكها لمتخذي القرار وهذا ما ال نتمناه.
معاناة التعليم لن تتوقف ما لم تكن هناك خطة وبرنامج عمل
تتوافق عليه الحكومة والمجلس ،ويقوم على تنفيذه وتطبيقه جهاز
تربوي فني وإداري على قــدر من الكفاء ة والمسؤولية ،ويتابعه
وزيرا التربية والتعليم العالي ،وهنا فقط نبارك ونطالب مجلس
األمة بمراقبة األداء ومحاسبة المقصر.
ودمتم سالمين.

حان الوقت لتغيير المقاربة األميركية تجاه
كوريا الشمالية!

بايدن بعد مئة يوم من الرئاسة
ال يزال بايدن ،على غرار جميع
الرؤساء األميركيين ،يتمتع بقوة
ونفوذ كبيرين كما أظهرت األيام
المئة األولى من واليته ،والشيء
الوحيد الذي ال يستطيع الرؤساء
األميركيون السيطرة عليه هو
السياق الذي يعملون فيه.

faisal.alsharifi@hotmail.com

دانيال ديبتريس*

ريتشارد ن .هاس*

َ
المحددة لقبول
من الجمهوريين أن السقوف
الــاجـئـيــن مــرتـفـعــة لـلـغــايــة ،ف ــي حـيــن يــراهــا
العديد مــن الديمقراطيين غير مرتفعة بما
يكفي.
ومــع ذلــك ،فــإن المقارنات مع ترامب فيما
يتعلق بالسياسة الخارجية هي األكثر إثارة
لالهتمام ،إذ للوهلة األولى ،ال يمكن أن يكون
بايدن مختلفا عن ترامب بصورة أكثر مما هو
عليه اآلن ،فقد اعتنق التعددية ،وأعاد الواليات
المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية
باريس للمناخ ،وتعمل إدارته على إعادة إحياء
االت ـفــاق ال ـنــووي لـعــام  2015مــع إي ــران ،الــذي
انسحب منه ترامب من جانب واحد.
وأعاد بايدن الحلفاء والتحالفات التقليدية
إلــى مــوقــع أســاســي فــي السياسة الخارجية
لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،وق ــد اسـتـضــاف بالفعل
رئيس الــوزراء الياباني ،يوشيهيدي سوغا،
فــي واشنطن ،وسيقوم بــأول رحلة خارجية
لــه إل ــى أوروبـ ــا فــي يــونـيــو ،مــن أج ــل حضور
ق ـمــة مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ،ول ــن ي ـتــم س ـحــب أي
قوات أميركية من ألمانيا ،وهو ما قال ترامب
إنــه سيقوم بــه ،وجعلت إدارة بــايــدن حقوق
اإلنسان محور سياستها الخارجية ،وانتقدت
باستمرار روسيا والصين ،وفرضت عقوبات
على ميانمار.
ب ـيــد أن ه ـن ــاك اس ـت ـم ــراري ــة ف ــي الـسـيــاســة
الخارجية بين بايدن وترامب بصورة تفوق ما
يبدو للعيان للوهلة األولى ،لنأخذ أفغانستان
على سبيل المثال ،حيث يبلغ الفرق بينهما ما
ً
يزيد قليال على أربعة أشهر ،لقد وقع ترامب
اتفاقية مع طالبان ألزمت الواليات المتحدة
بسحب جميع قواتها العسكرية بحلول األول
من مايو؛ والتزم بايدن بالقيام بذلك بحلول 11
سبتمبر ،وما له أهمية مماثلة ،هو أن بايدن
كرر إصرار ترامب على أن الجدول الزمني هو
ال ــذي سـيـحــدد تــاريــخ االنـسـحــاب العسكري
األميركي ال الظروف المحلية.
وه ـن ــاك اس ـت ـمــراري ــة ك ـب ـيــرة فـيـمــا يتعلق
بــالـسـيــاســة ت ـجــاه الـصـيــن أي ـضــا ،إذ لــم نعد
نسمع مطالبات بتغيير النظام ،لكن االتصال
الــدبـلــومــاســي رفـيــع الـمـسـتــوى الــوحـيــد بين
المسؤولين األميركيين والصينيين لم يكن
دبلوماسيا على اإلطالق ،ومن ناحية أخرى،
حافظت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية
وضــوابــط التصدير كما هــي؛ واستمرت في
إرسال السفن الحربية األميركية لتحدي مزاعم
الصين في بحر الصين الجنوبي ،ووصفت
بدورها اإلج ــراءات الصينية في شينجيانغ
على أنها إب ــادة جماعية ،وفــرضــت عقوبات
على المسؤولين الصينيين ،وحافظت على
اتصاالت رفيعة المستوى مع تايوان.
أم ــا بالنسبة لـلـتـجــارة ،فــالـشــيء ال ــذي لم
يتغير بعد هو غياب المبادرات ،إذ من خالل
الـسـيــاســة الـقــويــة المختلفة الـتــي يعتمدها
بايدن تجاه الصين ،ليس هناك ما يدل على

أ .د .فيصل الشريفي

أن الواليات المتحدة ستعيد النظر في عدم
رغبتها في االنضمام إلى التجمعات التجارية
ً
اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ ،وبدال من
ذلــك ،هناك التزام مستمر بــ"شــراء المنتجات
األميركية" ،إلى جانب الحديث عن السياسة
الخارجية للطبقة الوسطى ،وهو شعار فارغ،
يـشـيــر إل ــى أن ال ـت ـجــارة سـتـظــل ذات أولــويــة
متدنية نظرا لما تثيره من جدل مازال قائما
مع العديد من األميركيين.
وحتى في سياق كوفيد ،19اعتمدت رئاسة
ً
بايدن شيئا من نهج "أميركا أوال" عندما تعلق
األمــر بمشاركة (أو باألحرى رفــض مشاركة)
اللقاحات األميركية الصنع مع بقية العالم،
وجــاء التغيير متأخرا ومصحوبا بااللتزام
ب ـم ـشــاركــة م ــا ل ــم ُيـسـتـغــل ب ـعــد م ــن إم ـ ــدادات
لقاح أسترازينكا مع اآلخرين ،ولكن التحول
محدود ،وقد أتاح التأخير فرصا استراتيجية
للصين وروسيا ،وأدى إلى تباطؤ االنتعاش
االق ـت ـصــادي فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،وزاد
المصاعب ،ومنح متحورات كوفيد 19فرصة
أكبر للظهور واكتساب المزيد من القوة.
وبــاخ ـت ـصــار ،رغ ــم أن ت ــرام ــب ل ــم يـعــد في
الـمـكـتــب ال ـب ـي ـضــاوي ،ف ــإن سـيــاسـتــه ال ت ــزال
ت ـل ــوح ف ــي األف ـ ــق ،ف ـه ـج ـمــاتــه ع ـلــى ال ـت ـجــارة
الـ ـح ــرة والـ ـهـ ـج ــرة ،والـ ـت ــروي ــج لــوج ـهــة نظر
ً
"أميركا أوال" الضيقة تجاه العالم ،واالنحياز
نحو التخفيضات هــي اآلن وفــي المستقبل
المنظور جزء من النسيج السياسي ،وال يزال
ً
البلد مستقطبا في حين الكونغرس منقسم
بالتساوي تقريبا ،ويترك هذا مجاال محدودا
لبايدن حتى يقوم بمناورة تمكنه من تعزيز
الديمقراطية وإجــراء الدبلوماسية وتنشيط
المؤسسات العالمية.
وعلى غرار جميع الرؤساء األميركيين ،ال
يزال بايدن يتمتع بقوة ونفوذ كبيرين ،ولكن،
كما أظـهــرت األي ــام المئة األول ــى مــن واليـتــه،
فإن الشيء الوحيد الذي ال يستطيع الرؤساء
األميركيون السيطرة عليه هو السياق الذي
يعملون فيه.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية،
ومؤلف كتاب «The World: A Brief
»Introduction
«بروجيكت سنديكيت  »2021،باالتفاق
مع «الجريدة»

بايدن أعاد الحلفاء
والتحالفات التقليدية إلى
موقع أساسي في السياسة
الخارجية للواليات
المتحدة

كــان ملف كــوريــا الشمالية مــن أبــرز البنود على أجـنــدة الرئيس
األميركي جو بايدن خالل اجتماعه األخير مع رئيس الوزراء الياباني،
َ
الزعيمين كررا التزامهما المشترك
يوشيهيدي سوغا الذي قال إن
بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تملكها كوريا الشمالية،
بما في ذلك الصواريخ البالستية بمختلف نطاقاتها.
ً
لكن بعيدا عن التصريحات المثالية ،من المستبعد أن تتعاون
كوريا الشمالية مع الدول األخرى وتصبح شريكة حقيقية لها ،فرغم
انهيار اقتصاد كوريا الشمالية اليوم ،قــارن الزعيم كيم جونغ أون
ً
حديثا وضع بلده الراهن بفترة منتصف التسعينيات التي شهدت
ُ
ّ
ـصــر بيونغ يــانــغ على رف ــض مـبــدأ نزع
مجاعة كـبــرى ،وم ــع ذل ــك تـ ِ
األسلحة النووية بالشكل الذي ُت ّ
عرفه الواليات المتحدة ،مما يعني
ّ
أن تسلم كوريا الشمالية أدوات ترسانتها النووية وتتلقى ضمانات
مالية ودبلوماسية وأمنية في المقابل .لألسف ،يبدو أن إدارة بايدن
ستتمسك بالسياسة القديمة نفسها.
لكن يجب أن تتقبل واشنطن الواقع الراهن :كوريا الشمالية دولة
تملك أسلحة نووية ،حيث تستطيع الواليات المتحدة أن تتمسك بحلم
نزع األسلحة النووية مع أنه هدف بعيد المنال ،أو يمكنها أن تتبنى
ً
ً
ً
إطارا سياسيا مختلفا ترتفع فرص نجاحه.
ُيفترض أن يدرك الجميع في هذه المرحلة أن الضغط على كوريا
الشمالية للتخلي عن نظام ردعها النووي هو ّ
مجرد نهج فاشل ،حتى
أن العقوبات االقتصادية والتهديدات باستعمال القوة تؤكد لكيم جونغ
أون أهمية األسلحة النووية لضمان صمود ساللته الحاكمة ،إذ لم
ً
تعتبر بيونغ يانغ يوما أي مكافآت دبلوماسية أو اقتصادية بأهمية
السياسات التي تضمن صمودها.
ً
ً
قد يكون التفاوض حول الحد من التسلح خيارا عمليا بالنسبة إلى
كوريا الشمالية ،حتى أنه قابل للنجاح ،فقد بدأ عدد متزايد من خبراء
منع االنتشار النووي ومحللي شؤون كوريا الشمالية يقتنع بالفكرة
القائلة إن عقد حوار تقليدي حول الحد من التسلح قد يكون أفضل
خيار بعد الوهم المرتبط بنزع األسلحة النووية .لم تستبعد كوريا
ً
الشمالية يوما خيار التناقش حول سقف التصنيع النووي أو ضوابط
إنتاج البلوتونيوم أو الصواريخ العابرة للقارات أو مركبات إطالقها.
ً
ستكون هذه المحادثات بالغة الصعوبة طبعا ،ال سيما عند التطرق
التحقق من العمليات النووية ،لكن تبقى هذه المصاعب
إلى مسائل ً
ضئيلة مقارنة بما ستواجهه إدارة بايدن إذا بقي نزع األسلحة النووية
النتيجة الوحيدة المنتظرة من السياسة األميركية.
ً
أخيرا ،يجب أن تتجاوز إدارة بايدن المسألة النووية وتبدأ بإنشاء
قنوات تواصل متماسكة كتلك التي تملكها الواليات المتحدة مع الدول
األخرى ،ولن يكون توجيه الرسائل إلى بيونغ يانغ عبر أطراف ثالثة
أو التواصل مع مسؤولين كوريين شماليين عبر قنوات األمم المتحدة
ً
كافيا ،بل يجب أن يتواصل ممثلو وزارة الدفاع األميركية وهيئة األركان
المشتركة ووزارة الخارجية مع نظرائهم في كوريا الشمالية لمحاولة
استكشاف طريقة بناء عالقات براغماتية ومستدامة.
قد يظن النقاد أن تطبيع العالقات مع كوريا الشمالية خطوة غير
مسؤولة بأي شكل ،لكن يجب أال ُي َ
عتبر التواصل الدبلوماسي بمكافأة
بحد ذاتها ،بل إن التواصل الثنائي جزء طبيعي من الكفاءة السياسية،
ً
وقد يمنح َ
ً
منتدى مباشرا لتقاسم أفضل الممارسات في العالم
البلدين
النووي ،ومنع تصاعد االضطرابات ،وتحديد القواعد التي تسمح
بالتعامل مع األزم ــات ،وزي ــادة التفاهم المتبادل ّ
وتقبل سياسات
الطرف اآلخر.
ً
أصبح ملف كوريا الشمالية مرادفا للفشل على مر اإلدارات األميركية
المتالحقة ،لكن إذا كان الرئيس بايدن أكثر واقعية حول ما يستطيع
تحقيقه وأعلن دعمه إلصالحات جريئة ومنطقية ،فقد يتمكن من كسر
ً
سجل الفشل تزامنا مع الدفاع عن أهم المصالح األميركية في مجال
* «ريل كلير»
			
األمن القومي.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.180

5.222

6.679

2.392 2.754 3.318

حمادة :الدعوم غير عادلة ...وال قلق على الرواتب
• الدعم ال يفرق بين المواطن البسيط ومرتفع الدخل • الوضع المالي جيد واألهم تضافر الجهود لبدء اإلصالحات
• اختالالت في اإلنفاق الحكومي ونمو كبير بالميزانية السنوية وشح في اإليرادات غير النفطية
كلفة تأجيل
أقساط
القروض
ُت ْح َ
تسب
بعد إغالق
باب تسجيل
طلبات الرغبة
المواطن
العادي
لن يشعر
بضريبتي
القيمة
المضافة
واالنتقائية

الوضع
الحالي
يتطلب
مشاركة
الجميع
للوصول إلى
اإلصالحات
المنشودة
وتنويع
مصادر
الدخل

أكد وزير المالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
خليفة حمادة مساء أمس االول،
أن الــوضــع المالي للبالد جيد،
واألهم تضافر كل الجهود للبدء
ف ــي االص ـ ــاح ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والمالية للنهوض بالدولة.
وقال الوزير حمادة ،في لقاء
مع تلفزيون الكويت عبر برنامج
"ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي" ،ان "اق ـت ـص ــاد
البالد يعتمد بشكل اساسي على
اإلي ــرادات النفطية ،واالقتصاد
ال ـم ـح ـلــي يـعـتـمــد ع ـلــى االن ـف ــاق
العام" ،الفتا الى ان "التوسع في
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة والـهـيــاكــل
ي ـ ـ ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
الحكومي".
وذك ـ ــر أن اكـ ـث ــر مـ ــن  71فــي
المئة من الموازنة العامة للدولة
يذهب الى الرواتب والدعوم ،في
حين يتوزع المتبقي على باقي
بنود الموازنة العامة واالنفاق
الرأسمالي.
و بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ان اإل صـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــات
االقتصادية يجب ان تركز على
المجموعات الكبيرة في االنفاق،
مــؤكــدا أهـمـيــة تــرشـيــد االن ـفــاق،
السـ ـيـ ـم ــا انـ ـ ــه خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الماضية كان هناك نمو متزايد
للميزانية العامة للدولة في ظل
تذبذب أسعار النفط ،وانخفاض
اإلي ــرادات النفطية التي سببت
عجزا في الميزانية.

دولة رعوية
وأش ــار إل ــى ان الـكــويــت دولــة
رعــويــة ،وبالتالي تـقــدم العديد
من الخدمات والسلع المدعومة
بأسعار مخفضة أقل من تكلفتها
كـ ـن ــوع مـ ــن الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـخ ــاص ــة
بالمجتمع واال فـ ـ ــراد ،موضحا
ان ال ــدع ــوم ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
موجهة لكل افراد المجتمع ،وال
توجد فيها عدالة ،بغض النظر
عن الدخل المالي لهؤالء االفراد،
وب ــالـ ـت ــال ــي لـ ـي ــس مـ ــن الـ ـع ــدال ــة

ُ
ان تـعـطــى ال ــدع ــوم نـفـسـهــا لكل
االفــراد ،سواء المواطن البسيط
أو صاحب الدخل المرتفع.
وقــال انــه فــي ترشيد االنفاق
تـ ـم ــت مـ ـ ــراعـ ـ ــاة مـ ـسـ ـت ــوى دخ ــل
ال ـف ــرد م ــع م ــا ي ـت ـل ـقــاه م ــن دع ــم،
وهـ ــذا ن ــوع م ــن أن ـ ــواع ال ـعــدالــة،
ويوجه استهالك السلع بالوجه
الصحيح.
وع ـ ـ ـ ــن أوج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ف ــي
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،اوضـ ـ ــح
الـ ــوزيـ ــر حـ ـم ــادة ان ال ـم ـيــزان ـيــة
الـ ـع ــام ــة ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ال ـعــديــد
م ــن األب ـ ــواب وال ـب ـن ــود ،واهـمـهــا
المرتبات والدعوم والمصروفات
المتعلقة بالمشتريات واالنفاق
ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـع ـت ـبــر
مشاريع للدولة.

اختالالت في االنفاق الحكومي،
وال ـن ـمــو الـكـبـيــر ف ــي الـمـيــزانـيــة
السنوية ،والشح في اإليــرادات
غـيــر الـنـفـطـيــة ،وه ــذه تحديات
ي ـج ــب ان ن ــواج ـه ــا ون ـج ــد لـهــا
حلوال".
وعن االحتياطي العام ،قال
حـ ـم ــادة ان ـ ــه ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـعــامــة
ل ـلــدولــة ال ـتــي ت ـمــول الـمـيــزانـيــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وت ـ ـص ـ ــب فـ ـيـ ـه ــا ك ــل
اإليرادات النفطية بعد استقطاع
م ـ ــا يـ ـخ ــص ح ـ ـسـ ــاب األج ـ ـيـ ــال
القادمة وتــوفــر السيولة ،الفتا
الى ان استراتيجية االستثمار
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـع ــام
قـصـيــرة ال ـم ــدى ،وتـخـتـلــف عن
فلسفة احـتـيــاطــي األج ـيــال ذي
طابع االستثمار طويل المدد.

المكونات المالية

الدين العام

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "أري ـ ـ ـ ـ ــد ت ــوض ـي ــح
مـكــونــات الـمــالـيــة لـلــدولــة ،وهــي
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،وف ـي ـه ــا
ال ـفــائــض وال ـع ـجــز ال ـمــالــي ،كما
ان ه ـنــاك ص ـن ــدوق االحـتـيــاطــي
الـعــام وص ـنــدوق األج ـيــال ،وفي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة كــانــت هناك
عجوزات في الميزانية أدت الى
الـسـحــب م ــن االح ـت ـيــاطــي الـعــام
الذي يعتبر صندوقا او خزينة
ل ـلــدولــة تـجـمــع فـيـهــا اإلي ـ ــرادات
الـنـفـطـيــة ،فـفــي سـنــة الــوفــر يتم
اإليداع ،وفي سنوات العجز يتم
السحب منه لتوفير ميزانية".
وتــابــع ان "ص ـنــدوق األجـيــال
الـقــادمــة عـبــارة عــن استثمارات
ت ـ ـ ــدي ـ ـ ــره ـ ـ ــا الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
لــاسـتـثـمــار ،ووفـ ــق ال ـقــانــون ال
ي ـج ــوز ال ـس ـحــب م ـن ــه ،واذا كــان
ه ـنــاك رغ ـبــة ف ــي الـسـحــب يجب
ان تتقدم بقانون لمجلس األمة
للسحب من هذا الحساب".

وذكر ان تذبذب أسعار النفط
فــي ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ساهم
فــي ع ـجــوزات مـتـكــررة أدت الى
سحب السيولة الموجودة في
االحتياطي الـعــام ،لذلك لجأت
الدولة الى ما يطلق عليه قانون
الدين العام ،وهو ليس اقتراضا
ماليا من البنوك ،بل هو اصدار
سندات حكومية كأدوات مالية
ذات قيمة مالية وربحية معينة
تصدرها الدول لتوفير السيولة
وتـنـشـيــط ال ـحــركــة الـمــالـيــة في
الدولة محليا وخارجيا.
وأوضــح انــه في الدين العام
ي ـ ـجـ ــب ان تـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
حتى تتمكن الــدولــة من توفير
الـ ـسـ ـي ــول ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة االنـ ـف ــاق
الموجود ،وهذا األسلوب ليس
من اإلصالحات االقتصادية ،بل
وسيلة لحين إتمام اإلصالحات
االقتصادية المطلوبة ،ثم بعد
ذ لــك يتم تمويل الميزانية من
ضمن اإليرادات المحققة.
وأكد انه ال قلق على الوضع
الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ـ ـ ـلـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــا ي ـ ـ ــزال
م ـت ـي ـنــا ،ول ـك ــن ال ــوق ــت مـنــاســب

اختالالت
وق ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ان "ه ـ ـنـ ــاك

وضع حد ً أدنى لشروط إدراج «الصناديق»
استعدادا لإلدراج الخليجي
تسمح به في أكثر من سوق دون تقديم طلبات جديدة
●

عيسى عبدالسالم

كشفت م ـصــادر مطلعة ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن
هيئة أسواق المال تعكف على إعداد مشروع
ً
حــال ـيــا ب ـم ـشــاركــة ه ـي ـئــات األس ـ ــواق الـمــالـيــة
الخليجية بهدف تسهيل عملية اإلدراج البيني
للصناديق االستثمارية عن طريق وضع حد
أدن ــى لـلـشــروط ال ــازم ــة لعملية االدراج في
الــدولــة الـتــي يتم فيها تأسيس الصناديق،
يمكن من خاللها اإلدراج في األسواق المالية
لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل اآلن
على صياغة االطر التنظيمية التي تهدف الى
ارساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال
أم ــام االدراج البيني وال ـم ــزدوج للصناديق
االستثمارية عن طريق السماح بإدراجها في
عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة،
إذ ت ـت ـيــح هـ ــذه الـ ـش ــروط إدراج ال ـص ـنــاديــق
االستثمارية في السوق المالي نفسه ،ومن ثم
االدراج في األسواق المالية الخليجية.
ولـفـتــت إل ــى نـجــاح اإلدراج ـ ــات الـمــزدوجــة
في السوق والجهود المبذولة من منظومة
ال ـس ــوق وع ـل ــى رأس ـه ــا هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
وش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت لـتـجـهـيــز الـبـنـيــة
التحتية إلدراج صناديق االستثمار وصناديق
المؤشرات وتداولها في البورصة المحلية.

وأش ــارت الــى أن ارتـفــاع وتـيــرة اإلدراج ــات
المزدوجة سيزيد انفتاح شهية المستثمرين
األج ــان ــب ع ـلــى الـ ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة بــاألس ـهــم
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت مـ ـح ــط أنـ ـظ ــار
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة ب ـع ــد إدراج ـ ـه ـ ــا عـلــى
م ــؤش ــرات األس ـ ــواق الـنــاشـئــة الـعــالـمـيــة مثل
فوتسي راســل وستاندر آند بــورز ومورغان
ستانلي ،مما سيدعم زيادة معدالت السيولة
فــي ال ـســوق إث ــر عملية اإلدراج ـ ــات الـجــديــدة
والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي
خالل الفترة المقبلة.
وذكرت أن عامل التوقيت وسرعة اإلنجاز
على إعــداد البنية التحتية الخاصة بــإدراج
الصناديق االستثمارية في السوق المحلي
ً
واستغالل تلك الفرصة سيكون مهما بالنسبة
للبورصة في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر
م ـح ـســوبــة ف ــي مـ ـي ــزان جـ ــذب االس ـت ـث ـم ــارات
ً
األجـنـبـيــة وف ـقــا لــأهــداف الــرامـيــة إل ــى جعل
السوق الكويتي في مقدمة األســواق المالية
بالمنطقة.
ولـفـتــت الـمـصــادر ال ــى أن اإلدراج البيني
لـصـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة سـتـكــون ل ــه فــوائــد
جـ ّـمــة عـلــى أطـ ــراف ال ـس ــوق ك ــاف ــة ،كـمــا يتيح
الـ ـمـ ـج ــال ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ل ـت ـن ــوي ــع الـ ـف ــرص
االستثمارية ،السيما في قطاعات قد ال تكون
متوافرة بأسواق محلية ،إضافة إلى الفوائد

المترتبة على الـشــركــات الـمـصــدرة لألسهم؛
إذ تتيح عملية اإلدراج البيني زيــادة قاعدة
الـمـسـتـثـمــريــن ل ـه ــا ،وت ــروي ــج اسـتـثـمــاراتـهــا
ومنتجاتها ،عالوة على زيادة األدوات المالية،
مما يزيد معدالت وعموالت التداول وينعكس
على أرباح كل األطراف المعنية بسوق األسهم
سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة
والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.
وأشارت إلى أن عملية اإلدراج البني تعطي
ً
فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين ،خصوصا
مع إمكانية انتقاله باستثماراته ليتحرك في
ً
تداول أسهم بين أكثر من السوق وخصوصا
لعمالء الصناديق والمحافظ االستثمارية،
كما أنها تمنح الصناديق والشركات ثقة من
خالل إدراجها في أكثر من سوق ،السيما أن
األسواق تختلف في األنظمة وقوانين اإلدراج،
مما يعطي صورة إيجابية عن الكيان المدرج
وإمكان تلبية متطلبات اإلدراج في أكثر من
سوق.
ولفتت إلــى أن اإلدراج البيني للصناديق
ً
يحقق تداوال على األوراق المالية باستمرار؛
نتيجة اختالف مواعيد العطالت بين األسواق،
مع إمكانية التعامل باألسهم بعمالت مختلفة
سواء محلية أو عمالت دول أخرى ،مستدركة
ً
بأن هذا اإلدراج سيخلق فرصا بقطاعات قد
ال تكون متوافرة في بورصة الكويت.

ً
متحدثا إلى تلفزيون الكويت
حمادة
ل ـل ـب ــدء ف ــي ع ـم ـل ـيــات اإلص ـ ــاح
وتـ ــرش ـ ـيـ ــد االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق وتـ ـن ــوي ــع
مصادر الدخل من خالل اشراك
القطاع الخاص بدور فاعل في
االقتصاد المحلي ،وبدء الدولة
باالنسحاب والتخلي عــن هذا
الــدور ،وبالتالي يدخل القطاع
الخاص ليخلق نشاطات كبيرة
في السوق تحت رقابة الدولة،
وبشراكة بين القطاعين.
و عــن قلق المواطنين حيال
صـ ــرف الـ ــرواتـ ــب ،قـ ــال ح ـم ــادة:
"ال ت ـ ــزال أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط جـيــدة
وال داعـ ــي لـلـقـلــق فـيـمــا يخص
الرواتب ،واألمور مستقرة ،ولكن
الوضع يتطلب مشاركة الجميع
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول الـ ـ ـ ــى اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات
ال ـم ـن ـش ــودة ،وت ـن ــوي ــع م ـصــادر
الـ ــدخـ ــل ح ـت ــى ي ـت ــم الـتـخـطـيــط
للمدى البعيد".
وبالنسبة الى تكلفة تأجيل
اق ـســاط ال ـق ــروض ،اف ــاد الــوزيــر
ب ــأن تــأجـيــل ه ــذه االق ـس ــاط في
المرحلة األول ــى كــانــت مـبــادرة
م ــن ال ـب ـن ــوك ،ام ــا فـيـمــا يتعلق
بالقانون األخير فسيتم حساب
كلفته بعد اغالق باب التسجيل

في طلبات الرغبة في التسجيل
للتأجيل من المواطنين.
وعن امكانية فرض الضرائب
مستقبال ،قــال" :لدينا قانونان
لـ ـلـ ـض ــرائ ــب ت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـه ـمــا
الـ ـ ــى م ـج ـل ــس االمـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ف ـت ــرة
سابقة ضمن اتفاقيات مجلس
التعاون الخليجي ،كالضريبة
االن ـت ـقــائ ـيــة ال ـت ــي ت ـف ــرض على
ال ـت ـبــغ وال ـم ـش ــروب ــات ال ـغــازيــة
وم ـش ــروب ــات ال ـطــاقــة وضــريـبــة
القيمة المضافة ،وهما يختلفان
اختالفا كليا عن ضريبة الدخل
التي تعتبر مستبعدة تماما".
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أن "الـ ـم ــواط ــن
الـ ـع ــادي ل ــن يـشـعــر بضريبتي
القيمة الـمـضــافــة واالنـتـقــائـيــة،
ألنـ ـهـ ـم ــا تـ ـف ــرض ــان عـ ـل ــى سـلــع
ضارة إما بالصحة او بالبيئة،
أو السلع ذات الطابع الكمالي
كشراء سيارة قيمتها أكثر من
 50ألف دينار".
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن "اإل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الضريبية ليست ضــرا ئــب ،بل
هي تبسيط وتحديث لمنظومة
الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة م ـثــل
الـشــركــات األجـنـبـيــة او الــزكــاة،

لــذلــك ارتــأيـنــا وضعها بقانون
حتى تعطي الــدولــة حجية في
المطالبة ،ولكنها ليست ضريبة
قائمة بل إجراءات".
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود
ضرائب مباشرة على المواطن،
ب ــل م ـج ــرد ات ـف ــاق ـي ــات م ــع دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
ســواء فــي الضرائب االنتقائية
او ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـض ــاف ــة ،وه ـن ــاك
إج ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـبــة ال ـمــوحــدة
وهي إجراءات تنظيمية.

خطة ملزمة
وبـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـخـ ـط ــة ال ـم ـل ــزم ــة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة
م ـ ــن م ـ ـشـ ــروعـ ــي الـ ـسـ ـح ــب مــن
اح ـت ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال ال ـق ــادم ــة
وال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،ق ـ ــال ح ـم ــادة
انـ ـ ــه ن ـت ـي ـج ــة لـ ـش ــح ال ـس ـي ــول ــة
ف ــي االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام لـجــأت
الدولة لقانونين تقدمت بهما
الى مجلس االمة :الدين العام
بـ ـ ــإصـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــدات ح ـكــوم ـيــة
محلية او عالمية ،كما تقدمت
بقانون السحب المنتظم من

ُ
تعادل عدد األسهم الرابحة والخاسرة في السوق األول
●

علي العنزي

اس ـت ـم ــر األداء اإليـ ـج ــاب ــي ف ــي ب ــورص ــة
الكويت للجلسة الثانية هذا األسبوع ،ولكن
وسط تفاوت المكاسب لمصلحة مؤشري
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ورئ ـي ـســي  ،50وانـتـهــى
مؤشر السوق العام الى ارتفاع بنسبة 0.27
في المئة ،تعادل  16.88نقطة ،ليصل الى
مستوى  6180.52نقطة ،بسيولة متراجعة
قياسا مع جلسة امس األول ،ولكنها قريبة
اذا مــا استثنينا صـفـقــة ا لــو طـنــي مسبقة
االت ـفــاق ،وكــانــت أمــس  62.6مليون دينار،
تداولت عدد أسهم جيدا بلغ  480.4مليون
سهم مــن خــال  15642صفقة ،وتــم تــداول
 142صفقة ،ربح منها  76سهما ،وخسر 49
سهما ،بينما استقر  17سهما دون تغير.
وكانت مكاسب السوق األول هي األدنى
وم ـح ــدودة ،إذ رب ــح نسبة  0.13فــي المئة
ت ـع ــادل  8.34ن ـق ــاط ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 6679.12نقطة بـسـيــولــة مـتــراجـعــة بلغت
 33.8مليون دينار ،ولكنها مقاربة لسيولة
جلسة أمس األول اذا ما استثنينا سيولة
صفقة الــوطـنــي ،وتــم ت ــداول  122.2مليون
سهم عبر  4827صفقة ،وتعادلت األسهم
الرابحة والخاسرة وكانت  9أسهم ،بينما
استقر  7أسهم دون تغير.

ً
«زين» :تحديد موعد لجلسة قضائية «المركز» تبنت سياسة محاسبية اعتبارا من  31مارس
كشفت شــركــة االت ـص ــاالت المتنقلة "زي ــن" عــن تحديد
محكمة االستئناف الكويتية جلسة  23الـجــاري؛ للحكم
في الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وكيل وزارة المالية
بصفته.
وقالت "زيــن" إن الدعوى تتعلق بضريبة دعم العمالة
الوطنية عن عام  ،2010التي تطالب فيها الشركة بإلغاء
قــرار لجنة الطعون الضريبية التي تطالب الشركة بدفع
 23.948مليون دينار.
وكــان حكم أول درجــة صــدر في الــدعــوى المشار إليها
برفضها؛ لكن الشركة استأنفت على هذا الحكم.

أسعار النفط
ال تزال
جيدة وال
داعي للقلق
فيما يخص
الرواتب

مكاسب متفاوتة لمؤشرات البورصة...
والسيولة  62.6مليون دينار
أمــا أكـبــر المكاسب فكانت مــن نصيب
السوق الرئيسي الذي حقق ارتفاعا بنسبة
 0.72في المئة ،تعادل  37.44نقطة ،ليقفل
على مستوى  5222.38نقطة بسيولة جيدة،
ولكنها متراجعة عن قمته التي قاربت 40
مليون دينار كانت أمس  28.7مليون سهم،
تداولت  358.2سهما عبر  10815صفقة ،وتم
تداول  117سهما ،ربح منها  ،67وخسر ،40
بينما استقر  10أسهم دون تغير.

تباين أداء األسهم الصغيرة
بعد مكاسب جيدة ألسهم كتلة المدينة
ام ــس األول ،ع ــادت ام ــس وتــراجـعــت بفعل
ضغط األرباح السريع ،كما تراجعت أسهم
أخ ــرى خ ــارج المجموعة ،مما بــايــن األداء
بـيــن األس ـه ــم الـنـشـيـطــة ام ــس ،وك ــان سهم
آن األكـثــر نشاطا قــد خسر  4.4فــي المئة،
وتــراجــع كذلك سهم بتروغلف بنسبة 5.8
فــي الـمـئــة ،وأقـفـلــت اسـهــم ع ـقــارات الكويت
واالم ـت ـيــاز واالول ـ ــى وب ـيــان والتخصيص
والدولي حمراء وبنسب محدودة,
وفي المقابل سجلت  6اسهم في السوق
الرئيسي مكاسب بين  38و 10فــي المئة،
وهي استهالكية وثريا بـ  38و 34في المئة
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،وح ـقــق سـهــم االن ـم ــاء قـفــزة

سـعــريــة بنسبة  18فــي الـمـئــة ،كـمــا ربحت
اسـ ـه ــم م ــدي ـن ــة االع ـ ـمـ ــال وخ ـل ـي ـج ــي نـســب
 14و 12ف ــي ال ـم ـئــة ،وش ـه ــدت اس ـهــم رم ــال
وانوفست نموا كبيرا بنسبة  9في المئة،
وبـنـشــاط كـبـيــر ،كـمــا رب ـحــت اس ـهــم البيت
واالفكو ومينا.
واسـ ـتـ ـم ــر ارت ـ ـ ـ ـ ــداد األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة،
خـصــوصــا ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـنــوك ،وال ـت ــي كــان
افضلها امس سهم بوبيان ثم بنك الخليج،
وربح سهما الوطني وبيتك نسبة محدودة،
إذ مازال االنتظار سيد الموقف فيما يخص
نـتــا ئــج بـيـتــك ا لـفـصـلـيــة ،لتنتهي الجلسة
إي ـج ــاب ـي ــة ،وب ـس ـي ــول ــة ك ـب ـي ــرة ب ـع ــد دخ ــول
ت ـعــامــات الـنـتـنــج لـلـعـمــاء الـمـمـيــزيــن من
مؤسسات وأفراد.
خـلـيـجـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى أداء مــؤشــرات
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال بـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،كانت االقفاالت خضراء بقيادة
مؤشر ســوق دبــي ،الــذي ربــح  1فــي المئة،
بـيـنـمــا ان ـخ ـف ـضــت ال ـم ـكــاســب ف ــي الـبـقـيــة،
واستمر جني األرباح على مستوى السوق
السعودي الذي اقفل باللون األحمر ،وكانت
أسـعــار النفط تـتــداول بتغيرات مـحــدودة،
واس ـت ـمــر بــرنــت ح ــول مـسـتــوى  66دوالرا
للبرميل.

أخبار الشركات
قالت شركة المركز المالي الكويتي إنها قد تبنت
السياسة المحاسبية التالية اعتبارا من  31مارس :2021
المطلوبات المالية بالقيمة العاجلة من خالل الربح
أو ا لـخـســارة ،حيث يتم تصنيف المطلوبات المالية
بالقيمة الـعــادلــة مــن خــال الــربــح أو الـخـســارة ()fvipl
عندما يتم االحتفاظ بالمطلوبات المالية للمتاجرة،
أو يتم تصنيفها بالقيمة العادلة مــن خــال الــربــح أو
الخسارة.
كما يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،مع االعتراف

احتياطي األجيال القادمة وفقا
لقيمة محددة.
وذكر ان المذكرة اإليضاحية
اشترطت البدء في االصالحات
االقتصادية والمالية المطلوبة،
ومنها برنامج االصالح المالي
واالقـتـصــادي الــذي تقدمت بها
الحكومة  ،2016وتم تعديله في
 2017وفي  ،2019ثم تم إدراجه
ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة
الحالي ،وهو عبارة عن عدد من
البرامج التي تحقق تنوعا في
الــدخــل ،وتقلل االنـفــاق والـقــدرة
على استدامة الدولة في تقديم
خدماتها.

بــأي أربــاح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة
العادلة في الربح أو الخسارة الى الحد الــذي ال تكون
فيه جزءا من عالقة تحوط محددة ،يتم االعتراف بتكلفة
المعاملة في الربح أو الخسارة.
تصنف المجموعة مطلوبات البيع على المكشوف،
كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خــال الربح أو
الخسارة ،ألنها محتفظ بها لغرض المتاجرة ،وتنشأ
مطلوبات البيع على المكشوف عندما يتم بيع األوراق
المالية المقترضة تحسبا النخفاض القيمة السوقية
لتلك الورقة المالية.

«هيئة األسواق» توافق على إصدار
سندات «الخليج»
وافقت هيئة أسواق المال على إصدار السندات الجديدة لبنك
الخليج ،شريطة أن يلتزم البنك بأحكام الكتاب  ،11التعامل
باألوراق المالية من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة ،2010
وفي حال رغب البنك في طرح السندات الجديدة بالكويت يتعين
عليه إعداد نشرة إصدار خاصة وفقا للقانون رقم  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
ولـفــت البنك الــى أن اص ــدار الـسـنــدات الـجــديــدة سـيــؤدي الى
تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك باألطر الصادرة عن بازل .3

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 240
مليون دينار
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي ،أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ــم
تخصيص آخــر إصــدار
لـسـنــدات وت ــورق البنك
المركزي بقيمة إجمالية
بلغت  240مليون دينار
ألجل  3شهور ،وبمعدل
عائد  1.125في المئة.
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«الخليج» يفعل قنواته لتلقي طلبات تأجيل األقساط
 % 47من الراغبين به استخدموا التطبيق والموقع اإللكتروني
تقدم للبنك  87في المئة
من عمالئه للتسجيل في
تأجيل أقساط القروض .وأتمّ
 99في المئة منهم عملية
التسجيل عن طريق التطبيق
والموقع اإللكتروني أو الخدمة
الهاتفية ( 47في المئة
استخدموا التطبيق أو الموقع
اإللكتروني ،و 52في المئة
استخدموا الخدمة الهاتفية)،
بينما زار  1في المئة فقط أحد
فروع البنك لطلب التأجيل.

فيما ب ــدأت البنوك وشــركــات
ال ـت ـم ــوي ــل فـ ــي الـ ـك ــوي ــت تـتـلـقــى
طلبات عمالئها لتأجيل أقساط
قروضهم ،حسب ما جاء في نص
الـقــانــون ( )3لسنة  2021بشأن
تأجيل االلـتــزامــات المالية على
الـمــواطـنـيــن م ــدة  6أش ـهــرّ ،
فعل
بنك "الخليج" قنواته المختلفة
لتلقي هذه الطلبات من العمالء،
كـ ـم ــا ص ـ ّـم ــم بـ ــرامـ ــج اس ـت ـج ــاب ــة
سريعة تشمل الموقع اإللكتروني
والتطبيق اإللكتروني ،والخدمة
الـهــاتـفـيــة ،وجـمـيــع أف ــرع البنك،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى خـ ــدمـ ــة ال ــرس ــائ ــل
النصية التي كانت تصل للعميل
خالل نصف ساعة من تسجيله
كحد أقصى.
وأتت ردود فعل العمالء على
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،ح ــول
س ــرع ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وتـسـهـيـلـهــا
على الـعـمــاء ،حيث تــم تصميم
تجربتهم بحيث ال تتعدى دقيقة
للتسجيل ،سواء عبر الموقع أو
الـتـطـبـيــق اإلل ـك ـت ــرون ــي ،أو عبر
الخدمة الهاتفية.
وتقدم للبنك  87في المئة من
ع ـمــائــه لـلـتـسـجـيــل ف ــي تــأجـيــل
أق ـس ــاط الـ ـق ــروض .وأتـ ـ ّـم  99في
ال ـم ـئــة مـنـهــم عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل
ع ــن ط ــري ــق الـتـطـبـيــق وال ـمــوقــع
اإللكتروني أو الخدمة الهاتفية

( 47فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ا سـ ـتـ ـخ ــد م ــوا
التطبيق أو الموقع اإللكتروني،
و 52في المئة استخدموا الخدمة
الهاتفية) ،بينما زار  1في المئة
ف ـق ــط أح ـ ــد فـ ـ ــروع ال ـب ـن ــك لـطـلــب
التأجيل.
وحول ذلك ،قال نائب المدير
ال ـ ـع ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة فــي
"الخليج" ،بدر العلي" :بدأنا خالل
ال ـعــام ال ـمــاضــي الـتــركـيــز بشكل
أكـ ـب ــر ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر بــرم ـج ـيــات
البنك المختلفة ،والـيــوم نجني
ثـ ـم ــار هـ ــذه االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات عـبــر
تقديم خدمات متفوقة للعمالء،
وخدمتهم بشكل أ كـثــر سالسة.
ه ــذه ه ــي ال ـبــدايــة ف ـقــط ،ونــدعــو
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء لـ ـت ــرق ــب ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
التطورات في كل القنوات التي
يتواصلون من خاللها مع بنك
الخليج".
الجدير بالذكر أن البنك أطلق
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي خــدمـتــه
الهاتفية اآللـيــة الـمـحــدثــة ،التي
ت ـق ــدم خ ــدم ــات ج ــدي ــدة ،وتــوفــر
مستوى أعلى من األمــن .فقد تم
تـصـمـيــم ال ـخــدمــة بـحـيــث يصل
العميل إلى القسم الذي يحتاجه
ب ـش ـكــل أسـ ـ ـ ــرع ،ك ـم ــا ي ــوف ــر ه ــذا
التحديث خدمة تفعيل البطاقات
البنكية عـبــر ا لـخــد مــة الهاتفية
اآللية.

«وربة» مدير ترتيب تمويل مشترك
أولي لـ «دايوو» بـ  200مليون دوالر
بالتعاون مع بنوك محلية وعالمية ...ويمتد أجله  3سنوات

ً
ويضيف هذا التحديث أيضا
إلـ ــى درجـ ـ ــات األمـ ـ ــان ف ــي الـبـنــك
بحيث يختار العميل رقما سريا
خ ــاص ــا ب ــال ـخ ــدم ــة ال ـم ـصــرف ـيــة
ال ـه ــات ـف ـي ــة ل ـي ـت ـم ـتــع ب ـم ــزي ــد مــن
األمـ ـ ـ ـ ـ ــان ،مـ ـم ــا يـ ـتـ ـي ــح ل ـل ـع ـم ــاء
إتـ ـم ــام م ـعــامــات ـهــم الـمـصــرفـيــة
عبر الهاتف في الوقت والمكان
الــذي يناسبهم .كما يسمح لهم
بالتفعيل الـهــاتـفــي والـبـطــاقــات
ال ـب ـن ـك ـيــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـب ـطــاقــات
االئـتـمــانـيــة والـبـطــاقــات مسبقة
ال ــدف ــع ك ــذل ــك .وأصـ ـب ــح بــإم ـكــان
ع ـمــاء "ال ـخ ـل ـيــج" ال ـق ـيــام بــأكـثــر
العمليات المصرفية عبر الهاتف،
ودون الـ ـح ــاج ــة ل ـل ـت ـح ــدث إل ــى
موظف خدمة العمالء ،مما يوفر
عليهم الوقت والجهد.
وأط ـ ـ ـلـ ـ ــق "ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج" خ ــدم ــة
ً
إلكترونيا ،وهي
"اعرف عميلك"
الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح ل ـل ـع ـم ــاء ت ـحــديــث
معلوماتهم الشخصية بسرعة
وس ـ ـ ـهـ ـ ــولـ ـ ــة ،ض ـ ـمـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية التي يقدمها
البنك عبر اإلنترنت .وأطلق البنك
ً
إلكترونيا كجزء من
هذه الخدمة
الـتــزامــه لــزيــادة األمــن وتحسين
تـ ـج ــرب ــة ال ـع ـم ـي ــل ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
ويعد "الخليج" من أوائل البنوك
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ه ــذه
الخدمة عبر التطبيق والموقع
اإللكتروني.

بدر العلي

وتـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًـرا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ً
ً
خصوصا أثناء
وتسهيل ّلهم،
ال ـس ـف ــر ،وفـ ـ ــر "ال ـخ ـل ـي ــج" خــدمــة
إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب وم ـ ـعـ ــامـ ــاتـ ــه ع ـبــر
اإلش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي تـ ـظـ ـه ــر فــي
الـتـطـبـيــق ،إل ــى جــانــب الــرســائــل
ال ـن ـص ـي ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــادة .وي ـش ـمــل
ذلــك رســائــل كلمات الـمــرور ذات
االس ـت ـخ ــدام ال ــواح ــد  OTPالـتــي
يتلقاها العميل لتأكيد هويته
عـنــد ا لـقـيــام بعمليات مصرفية
إل ـك ـتــرون ـيــة .م ــع ه ــذا الـتـحــديــث
أصبح بإمكان العمالء استقبال
هذه الرسائل حتى خالل السفر
واستخدام خط تليفون آخر غير
المسجل لدى البنك.

ش ــارك بـنــك ور ب ــة كمنسق
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي م ـ ـ ـفـ ـ ــوض ،ومـ ــديـ ــر
اك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك ،لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ل ـش ــرك ــة داي ـ ــوو
للهندسة والبناء ،بقيمة 200
مليون دوالر ،بــا لـتـعــاون مع
بنوك محلية وعالمية.
و صــرح رئيس المجموعة
ال ـم ـصــرف ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار فــي
ب ـنــك وربـ ــة ثــوي ـنــي الـثــويـنــي
بـ ـ ـ ــأن "وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز خـ ــال
م ـشــارك ـتــه ف ــي ه ــذه الـصـفـقــة
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـقــائ ـمــة
على دعم المشاريع الكبرى،
وا لـ ـصـ ـفـ ـق ــات ذات ا ل ـ ـمـ ــردود
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوي
اإليجابي ،اضافة إلى تعزيز
دوره وتوسيع نطاق أنشطته
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
المحلي واإلقليمي والدولي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـثـ ــوي ـ ـنـ ــي أنـ ــه
س ـي ـت ــم ت ــوظـ ـي ــف ق ـي ـم ــة ه ــذا
ال ـت ـمــويــل ،الـ ــذي ي ـم ـتــد أجـلــه
لـ ـث ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،فـ ــي تـلـبـيــة
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ودع ـ ـ ــم
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة "داي ـ ـ ـ ـ ــوو"
الحالية في الكويت ،ومنطقة
الخليج العربي ،و تــم إ طــاق

الصفقة مبدئيا بمبلغ 115
م ـل ـيــون دوالر ،مــو ض ـحــا أ نــه
كانت هناك استجابة عالية
مــن ا لـســوق مــع ز ي ــادة كبيرة
في طلبات االكتتاب.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ــى أن شـ ــر كـ ــة
"دايـ ـ ـ ــوو" اخ ـ ـتـ ــارت م ـمــارســة
طريقة الخيار “green-shoe
 optionا ل ـ ـحـ ــذاء األ خـ ـض ــر"،
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة حـ ـج ــم الـ ـتـ ـم ــوي ــات
إلى  200مليون دوالر ،األمر
الـ ــذي يــؤكــد صــابــة ومـتــانــة
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــات أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ش ــرك ــة
"داي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوو" ،وقـ ـ ـ ـ ــوة ن ــزعـ ـتـ ـه ــا
االئتمانية في السوق.
وأوضح أن شركة "دايوو"
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــام م ــن
ســوق التمويل المشترك في
ال ـمــاضــي ،الف ـتــا إل ــى أن هــذه
ً
ال ـص ـف ـقــة ت ـم ـثــل م ـع ـل ـمــا آخ ــر
مـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي ت ــوسـ ـي ــع ق ــاع ــدة
مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــريـ ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ال ـس ـي ــول ــة
المتاحة في المنطقة.
و تــا بــع" :ان ا لـصـفـقــة تعبر
أيـضــا عــن مـسـتــوى الـتـعــاون
ب ـيــن ال ـب ـنــوك اإلس ــام ـي ــة فــي
المنطقة وا لـبـنــوك العالمية
الـ ـكـ ـب ــرى ،وتـ ــوضـ ــح إل ـ ــى أي
م ـ ــدى أصـ ـبـ ـح ــت ال ـم ـن ـت ـجــات

ثويني الثويني

ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة تـحـظــى
بـطـلــب ،وإق ـبــال فــي األس ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وتـ ـس ــاه ــم بـ ــدور
ك ـب ـيــر ف ــي ح ــرك ــة االق ـت ـص ــاد
العالمي".
ج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن شــر كــة
دايـ ـ ـ ــوو ل ـل ـه ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـن ــاء
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن كـ ـب ــرى ش ــرك ــات
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ويـ ـق ــع م ـقــرهــا
الــرئـيـســي فــي سـيــول ،وتــديــر
فــروعــا فــي آس ـيــا ،وإفــريـقـيــا،
والشرق األوسط.

«الوطني» :نحرص على نشر الوعي المصرفي وتعزيز الثقافة المالية
في إطار مواصلة دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»
يحرص بنك الكويت الوطني
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـم ــال ـي ــة
لــدى مختلف شــرا ئــح المجتمع،
و تــو عـيــة عـمــاء ا لـبـنــوك بأفضل
الـ ــوسـ ــائـ ــل لـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـق ــوق ـه ــم،
والمحافظة على أمن حساباتهم
ومـعـلــومــاتـهــم الـمـصــرفـيــة ،وفــي
هذا اإل طــار يواصل البنك تقديم
ك ــل أوج ـ ــه ال ــدع ــم ل ـح ـم ـلــة "لـنـكــن
ع ـلــى درايـ ـ ــة" ،ال ـتــي أطـلـقـهــا بنك
الكويت المركزي ،بالتعاون مع
البنوك الكويتية في وقت سابق
من العام.
وف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار دع ـ ـمـ ــه ل ـل ـح ـم ـل ــة،

ي ــواص ــل ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
نـ ـش ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة ع ـبــر
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وك ــذل ــك
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال صـ ـفـ ـح ــة م ـخ ـص ـصــة
للحملة على الموقع اإللكتروني
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،تـ ـتـ ـضـ ـم ــن اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات
والموضوعات ذات الصلة.
بـهــذه ا لـمـنــا سـبــة ،قــال مساعد
ا ل ـم ــد ي ــر ا ل ـع ــام إلدارة ا ل ـتــوا صــل
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي
عبدالمحسن ا لــر شـيــد " :نـحــرص
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل أوجـ ـ ـ ــه ال ــدع ــم
لمبادرات بنك الكويت المركزي،

وال ـت ــي دائ ـم ــا م ــا ي ـكــون ل ـهــا أثــر
إيجابي ملموس على االقتصاد
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،ون ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ف ــي
ذلـ ـ ــك إم ـ ـكـ ــانـ ــات الـ ـبـ ـن ــك ال ـه ــائ ـل ــة
وك ــل ق ـنــواتــه اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـتــي
تحظى بمتابعة هي األكبر بين
القنوات اإللكترونية لكل البنوك
الكويتية".

حماية العمالء
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــد" :نـ ـلـ ـت ــزم
ف ــي ال ــوط ـن ــي ب ـت ـعــريــف ال ـع ـمــاء
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ـ ـ ـهـ ـ ــم وح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ــن

ّ
«المتحد» يدعم مشاريع تخرج طلبة
«الهندسة والبترول»

ً
ان ـطــاقــا م ــن بــرنــامـجــه الـمـجـتـمـعــي ال ـه ــادف إل ــى تمكين
الـشـبــاب ،ق ـ َّـدم البنك األهـلــي المتحد ،أخ ـيــرا ،دعـمــه الـمــادي
ورعايته لمجموعة من مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة
والبترول في جامعة الكويت ،والتي تهدف إلى مكافحة التلوث
البيئي والعمل على حمايته.
وم ــن الـمـشــاريــع الـتــي ق ــام "الـمـتـحــد" برعايتها فــى الـعــام
الـحــالــي ،مـشــروع لتحقيق التنمية المستدامة وفـقــا لرؤية
الكويت  ،2035والذي يهدف إلى الحد من التلوث الزراعي في
الكويت ،من خالل استخدام معالجة المياه ،للحفاظ على بيئة
صحية خالية من الملوثات وتحسين نوعية المياه لتوفير
المياه النقية ،حيث تقوم فكرة المشروع على إنشاء مصنع
يستقبل الملوثات الــزراعـيــة ،مثل :قشور الموز والبرتقال،
والتي تشكل أكبر نسبة من النفايات الزراعية في الكويت،
ويمر بعدة عمليات محددة إلنتاج مواد طبيعية لعالج المياه
ً
الملوثة بدال من استخدام المواد الكيميائية في ذلك.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أف ــادت سـحــر دش ـتــي ،الـمــديــرة العامة
لـحـمــايــة ال ـع ـمــاء ورئ ـي ـســة فــريــق الـمـســؤولـيــة المجتمعية
بـ"المتحد" ،بــأن "البنك األهـلــي المتحد يحرص دائـمــا على
المشاركة في دعم الفعاليات التي تساهم في تمكين الشباب،
وتطوير أفراد المجتمع من مختلف الفئات" ،موضحة أن البنك
ً
ً
يختار سنويا ع ــددا مــن مشاريع التخرج المتميزة لطلبة
"الهندسة والـبـتــرول" ،التي تخدم إحــدى الركائز األساسية
لمسؤوليتها المجتمعية ،ويقدم لها سبل الدعم والرعاية.

بياناتهم وحساباتهم ،ونرى أن
الـحـمـلــة الـتــي أطـلـقـهــا الـمــركــزي،
والـمـسـتـمــرة حـتــى نـهــايــة الـعــام،
تمثل أكبر تحفيز لتلك الجهود".
وأكد أن جهود "الوطني" تركز
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ــداف ال ـح ـم ـلــة
م ــن تــوع ـيــة ال ـع ـمــاء بـحـقــوقـهــم،
وك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ح ـ ـمـ ــايـ ــة بـ ـي ــان ــاتـ ـه ــم،
و كــذ لــك تحقيق ا لـشـمــول المالي
وال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف ب ـ ـق ـ ـنـ ــوات االدخـ ـ ـ ــار
واالسـتـثـمــار اآلم ـنــة والـمـنــاسـبــة
ل ـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك بـتـجـهـيــز ال ـف ــروع
الـمـخـصـصــة الس ـت ـق ـبــال عـمــائــه

وأض ــاف ــت دش ـتــي" :سـعــدنــا بـمـشــاركـتـنــا فــي دع ــم األف ـكــار
المبتكرة والرؤية العصرية المتطورة للطاقات الشبابية من
أبنائنا الكويتيين ،والذين نعتبرهم الركيزة األساسية لتطور
المجتمع وبناء مستقبل أفضل للبالد ،من خالل أفكارهم التي
يمكنها أن تقدم إضافة إيجابية للمجتمع".
وأكدت أن مساهمة البنك في دعم هذه المشروعات تؤكد
دوره المستمر في دعم كل ما يتعلق بمجال التعليم واالبتكار،
حيث "يسعى البنك إلــى تقديم نموذج إيجابي يحتذى به
لباقي المؤسسات المصرفية للمشاركة في تنمية وتطوير
بلدنا .نتمنى التوفيق وا لـنـجــاح لجميع الطلبة بمشاريع
تخرجهم ،وكذلك التوفيق في حياتهم العملية القادمة".

من ذوي االحتياجات الخاصة.
وأ شــار إ لــى أن توقيت الحملة
ي ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع تـ ـ ـس ـ ــارع الـ ـتـ ـح ــول
إل ـ ــى االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
والمنتجات المصرفية الرقمية،
في ظل تداعيات جائحة كورونا،
وهو ما يتطلب من العمالء مزيدا
من الحرص والمعرفة.

البنك المركزي
وكـ ــان ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
ب ــادر إ لــى إ ط ــاق حملة التوعية
الـمـصــرفـيــة "ل ـن ـكــن ع ـلــى درايـ ــة"،

بالتعاون مع البنوك الكويتية،
لـنـشــر ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة وتـعــزيــز
الـ ـ ــوعـ ـ ــي لـ ـ ـ ــدى عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
بحقوقهم ووا جـبــا تـهــم ،وأ فـضــل
السبل لالستفادة مــن الخدمات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ثـ ـق ــاف ــة
االدخ ـ ــار واالس ـت ـث ـم ــار ،وغـيــرهــا
مــن المواضيع ذات الصلة ،عبر
نشر مجموعة متنوعة من المواد
التوعوية ا لـتــي تقدمها الحملة
والمعلومات ذات الصلة بالثقافة
المالية.
عبدالمحسن الرشيد

«برقان» يعلن الفائز
بسحب حساب
«الثريا للراتب»

«األهلي» يعلن فائزي السحوبات
الخمسة األولى من حملة المكافآت
أعلن البنك األهلي الكويتي الفائزين الـ 15األوائل
في السحوبات الخمسة األولــى من حملة المكافآت
"استخدم حلول الدفع الرقمية وارب ــح اسبوعيا 50
د.ك نقدا مع البنك األهلي الكويتي" ،حيث يمنح 30
من حاملي بطاقات األهلي االئتمانية وبطاقات الدفع
المسبق فــرصــة لــربــح  50د.ك نـقــدا ،وتـمــت عمليات
الـسـحــب ف ــي  29مـ ــارس و 5أب ــري ــل و 12أب ــري ــل و19
أبريل و 26أبريل  ،2021تحت إشراف وزارة التجارة
والصناعة ،مما يؤكد التزام البنك بتشجيع عمالئه
على اسـتـخــدام قـنــواتــه المصرفية الرقمية إلنجاز
معامالتهم ،خــاصــة فــي ظــل ال ـظــروف االستثنائية
الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
أسماء الفائزين:
غانم الغانم
أحمد يوسف
أحمد علي حمزة
مشعل بوعركي
مينا شنودة
مهند أحمد إبراهيم
محمد علي
جورج أبوزولف
ماجد المطيري
مبارك عثمان

علي أحمد حسن
محمد الطحاو
عبدالصمد الصراف
عمر محمد جبر
رامز عرب
ويستطيع عمالء البنك األهلي الكويتي المؤهلون
الدخول في السحب مع فرصة للفوز بمبلغ  50د.ك نقدا،
من خالل إضافة واستخدام بطاقاتهم على تطبيق
"سامسونغ" و"فيت بت" و"جارمن" للدفع اإللكتروني،
ولكي يتسنى للعمالء االسـتـفــادة مــن هــذه الخدمة
بسهولة وبالشكل المناسب ،ما عليهم سوى تسجيل
بطاقاتهم االئتمانية أو المسبقة الدفع ،إما عن طريق
المسح الضوئي أو إدخال تفاصيل البطاقة يدويا عبر
التطبيقات المشار إليها.

أعلن بنك برقان فوز غازي
سحمان المطيري في سحب
حساب الثريا للراتب الشهري،
ح ـي ــث فـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزة بـقـيـمــة
 10000د.ك.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن ــه يمكن
فتح حـســاب "الـثــريــا" للراتب
بــالــديـنــار الـكــويـتــي ،أو غيره
من العمالت ،ويمنح الحساب
صاحبه العديد من المميزات،
مـنـهــا ال ـح ـصــول عـلــى قــرض
أو بـطــاقــة ائـتـمــانـيــة تناسب
احتياجاته ،واالسـتـفــادة من
العروض والخصومات على
مدار العام.

«الدراسات المصرفية» يصدر «إضاءات مالية ومصرفية» لمايو
أص ـ ـ ــدر م ـع ـه ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإلصدار الجديد من نشرة "إضــاء ات مالية
ومصرفية" لشهر مايو  ،2021وجاء فيها،
ً
"اسـتـكـمــاال لجهود بنك الـكــويــت المركزي
فــي سبيل توفير السياسات والتعليمات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـم ــائـ ـم ــة لـ ــدعـ ــم ال ـم ـن ـت ـج ــات
والخدمات ونماذج األعمال المتطورة في
مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة،
فـقــد أص ــدر اإلطـ ــار ال ـعــام للبيئة الــرقــابـيــة
ً
الـتـجــريـبـيــة ات ـســاقــا مــع تـعـلـيـمــات تنظيم
أعمال الدفع اإللكتروني لألموال ،وهو بذلك
يدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال
بما يخدم مصلحة االقتصاد ويوفر الفرصة
لمقدمي المنتجات وا لـخــد مــات المبتكرة
لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية
ال تـ ـع ــرض الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـم ــال ــي وال ـم ـص ــرف ــي
للمخاطر.
• الـتـعـلـيـمــات ال ـص ــادرة عــن "ال ـمــركــزي"
بتاريخ  2018/9/30في إطار القانون رقم()20
لسنة  2014في شأن المعامالت اإللكترونية.
محاور العدد:
• التعريفات

• األهداف
• النطاق
• مراحل البيئة الرقابية التجريبية
• ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـس ـج ـيــل لـلـبـيـئــة الــرقــاب ـيــة
التجريبية على موقع بنك الكويت المركزي.

التعريفات
التقنيات المالية الحديثة (:)Fintech
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـخ ــاص ــة بــال ـص ـنــاعــة الـمــالـيــة
الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير
األنـشـطــة المالية ،بما فــي ذلــك استحداث
منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة
في مجال صناعة الخدمات المالية.
البيئة الرقابية التجريبية :بيئة اختبار
آمنة تسمح باختبار وتجربة المنتجات
وال ـخــدمــات المبتكرة فــي إط ــار التقنيات
المالية الحديثة دون تكبد تكلفة الحصول
على التراخيص الرسمية ،وهي مخصصة
سـ ـ ــواء ل ـل ـم ـن ـت ـجــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـقــائ ـمــة
ع ـلــى أع ـم ــال ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ــأم ــوال
أو المرتبطة بها ،التي ال يمكن تقديمها

وطــرح ـهــا ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي دون أخــذ
الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي،
أو غـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات والـ ـخ ــدم ــات
المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو
تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.
المنتج أو الخدمة المقترحة :المنتجات
أو الخدمات المبتكرة في إطــار التقنيات
المالية الحديثة ،سواء القائمة على أعمال
الــدفــع اإللـكـتــرونــي ل ــأم ــوال أو المرتبطة
بها أو غيرها مــن المنتجات وا لـخــد مــات
المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو
تكنولوجيا مطبقة بطريقة مبتكرة.
ُمقدم الطلب :من يتقدم لـ"المركزي" بطلب
للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية
الختبار منتج أو خدمة مقترحة ،سواء كان
ً
شركة أو فــردا أو مجموعة من األفــراد ،مع
إمكانية التعاون مع طرف ثالث.
ال ـم ـشــارك :هــو ُم ـقــدم الـطـلــب ال ــذي تمت
الموافقة عليه من قبل "المركزي" للمشاركة
في البيئة الرقابية التجريبية ،لبدء أعمال
االخ ـت ـبــارات الفنية والـعـمـلـيــة للمنتج أو
الخدمة المقترحة.

التشغيل المبدئي :عملية طرح المنتج أو
الخدمة المقترحة على مجموعة محددة من
العمالء المتطوعين في السوق المحلية.
ال ـمــواف ـقــة ال ـم ـبــدئ ـيــة :ال ـمــواف ـقــة ال ـص ــادرة
من "المركزي" للمنتج أو الخدمة المقترحة
للتشغيل المبدئي.
العمالء المتطوعون :العمالء المشاركون
في عملية التشغيل المبدئي ،وهم على دراية
كاملة بالمخاطر المحتملة من هذه المشاركة.
الموافقة النهائية :الموافقة الـصــادرة من
"المركزي" لطرح المنتج أو الخدمة المقترحة
في السوق المحلي.

األهداف
يهدف اإلطار العام للبيئة الرقابية التجريبية
إلــى تعزيز دور "الـمــركــزي" فــي تبني االبتكار
ً
وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك مؤقتا من
بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات
الــرقــابـيــة أو اسـتـيـفــاء ال ـتــراخ ـيــص ،وذلـ ــك من
خالل توفير بيئة مناسبة الختبار المنتجات
والخدمات المقترحة ،كما توفر البيئة الرقابية

التجريبية العديد من المزايا للمشارك ،وأهمها
زيـ ــادة ال ـك ـفــاءة فــي الـتـعــرف عـلــى المتطلبات
الرقابية ،وتعزيز إدارة المخاطر لديه ،باإلضافة
ً
إلى تقديم الرأي الفني ،فضال عن تحقيق درجة
تنافسية عالية ،وذلك من خالل اآلتي:
أ  -تخفيض الفترة الزمنية الــازمــة لطرح
المنتج أو الخدمة المقترحة في السوق المحلي
والتكاليف المحتملة لها.
ب  -إتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة الخـ ـتـ ـب ــار م ــزي ــد مــن
المنتجات والخدمات المقترحة قبل طرحها
في السوق.
ج ـ  -فتح بــاب التعاون للمبتكرين مــع بنك
الكويت المركزي ،لالمتثال الكامل لكل التعليمات
الرقابية المطلوبة لطرح المنتجات والخدمات
المقترحة.

النطاق
يـسـتـهــدف اإلطـ ــار ال ـعــام للبيئة الــرقــابـيــة
ً
التجريبية كــا مــن الشركات واألف ــراد الذين
يتطلعون إلى توفير المنتجات أو الخدمات
المبتكرة ،في إطار التقنيات المالية الحديثة،

ســواء القائمة على أعمال الدفع اإللكتروني
لـ ــأمـ ــوال أو ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـه ــا أو غ ـي ــره ــا مــن
المنتجات والـخــدمــات المبتكرة باستخدام
تكنولوجيا حــد يـثــة أو تكنولوجيا مطبقة
بطريقة مبتكرة.

ةديرجلا
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 %43.2نمو الحسابات النشطة بالبورصة خالل عام

تأجيل القروض وعدم السفر وانخفاض
●الفائدة رفعت أسعار العقارات السكنية ●  487.9مليون دينار تعامالت األفراد في أبريل بنسبة %45
سند الشمري

ق ــال الـخـبـيــر ال ـع ـقــاري أحـمــد األح ـم ــد ،إن صدمة
جائحة "كورونا" لها انعكاسات كبيرة على السوق
المحلي ،إذ أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية
والصناعية والترفيهية والــزراع ـيــة خــال الفترة
الماضية بنسبة عالية.
وأش ــار األحـمــد فــي تصريح لــ"الـجــريــدة" إلــى أن
ارتفاع أسعار العقارات جاء بفعل عوامل عديدة،
منها عــدم سفر المواطنين خــال السنة الماضية
والحالية الذي أدى توفير مبالغ طائلة ،إضافة إلى
تأجيل القروض االستهالكية ،حيث ان فئة كبيرة
من المواطنين تتمتع برواتب عالية ،وتم توجيه
مبالغ األقساط المؤجلة والموفرة من السفر الى
القطاع العقاري ،خصوصا السكني ،ليرتفع الطلب
واألسعار.
وتابع األحمد بقوله ان "انخفاض الفائدة على

ال ـقــروض شجع الـعــديــد مــن المواطنين على أخذ
قروض إضافية ،تم توجيهها للقطاع العقاري".
ّ
وبين أن نسبة االرتفاع في العقار السكني منذ
مــايــو مــن عــام  2020تــراوحــت بين  20إلــى  30في
المئة ،في عموم مناطق الكويت ،وترتفع هذه النسبة
لتصل إلى  50في المئة في مناطق شرق القرين.
وأوضح أن نسبة االرتفاع في قطاع الشالهيات
والمزارع بلغت  20في المئة ،حيث شهد هذا القطاع
انتعاشا كبيرا ،إذ إن الجائحة غيرت توجهات كل
المواطنين والمستثمرين.
أم ــا بالنسبة لـلـقـطــاع الـصـنــاعــي فــذكــر األحـمــد
ان هذا القطاع من اقل القطاعات تأثرا بالجائحة،
وشـهــد انـتـعــاشــا غـيــر مـسـبــوق ،مــوضـحــا أن أكثر
القطاعات تأثرا "االستثماري" و"التجاري" ،حيث
انخفضت اإلي ـجــارات فــي االستثماري مــا بين 15
الــى  25في المئة ،في حين تأثر القطاع التجاري
بشكل أكبر.

● سيولة الشهر الماضي تكسر حاجز المليار دينار لترفع عامل الثقة
محمد اإلتربي

تشهد حسابات التداول
التي يتم تدشينها في بورصة
الكويت نموا متصاعدا ،حيث
ارتفعت  2.2بالمئة بين أبريل
 2020وأبريل الماضي من
 396.931الف حساب الى
 405.742آالف.

ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ورش ـ ـ ـ ــة ت ـط ــوي ــر
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــال ــي الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا
هيئة أســواق المال بالتعاون مع
شركة بورصة الكويت ،والطفرة
غير المسبوقة في إطالق العديد
م ــن األدوات ال ـم ــال ـي ــة ال ـحــدي ـثــة
ّ
ووضـ ـعـ ـه ــا ع ـل ــى س ــك ــة الـتـنـفـيــذ
وإت ــاح ـت ـه ــا لـلـمـسـتـثـمــريــن ،مثل
الـبـيــع عـلــى الـمـكـشــوف وإق ــراض
األس ـه ــم واق ـت ــراض ـه ــا ،وصـفـقــات
المبادلة وخدمة النتنج ،ومن قبل
صانع السوق ،شهدت الحسابات
الـنـشـطــة ط ـفــرة الف ـتــة بـيــن أبــريــل
 2020وأبريل الماضي ،حيث نمت
بـنـسـبــة  43.2بــالـمـئــة ،وارتـفـعــت
من مستوى  15.631ألــف حساب
نـشــط ال ــى  22.393ال ـفــا ،وه ــو ما
يعكس حجم النشاط الذي يشهده
السوق المالي وقوة السيولة التي
باتت تالمس الـ  75مليونا بشكل
اعتيادي .يذكر أن القاعدة األكبر
م ــن ال ـح ـســابــات الـنـشـطــة بنسبة
 90.3بالمئة بــواقــع  20.288الف
ح ـس ــاب م ــن أصـ ــل  22.393أل ـفــا،
تعود لمستثمرين كويتيين في
حين النسبة الباقية  9.7بالمئة
لمستثمرين أجانب وخليجيين.
وإجـ ـ ـم ـ ــاال تـ ـشـ ـه ــد حـ ـس ــاب ــات
ال ـت ــداول الـتــي يـتــم تدشينها في
بورصة الكويت نموا متصاعدا،
ح ـيــث ارت ـف ـعــت  2.2بــالـمـئــة بين
أبريل  2020وأبريل الماضي من
 396.931الف حساب الى 405.742
آالف .وش ـه ــدت األش ـه ــر القليلة
الماضية جملة عــوامــل ساهمت
في عودة الكثير من المستثمرين
وأص ـح ــاب ال ـم ــاءة الـمــالـيــة مــرة
أخ ــرى الــى الـســوق أبــرزهــا إثبات
ال ـعــديــد م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـمــدرجــة
لكفاءتها المالية وجدارة أصولها
واسـتـمــرارهــا فــي منح توزيعات
ن ـق ــدي ــة ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن وتـحـقـيــق

وجهة نظر

تداعيات «كورونا»
على اقتصاد الهند
حسان فوزي بيدس
مع حدوث الهجمة الشرسة الحالية لـ "كورونا" على الهند ،والتي
ينتج عنها  400ألف حالة إصابة يوميا ،حتى وصل عدد اإلصابات
اإلجمالية الى  19مليون حالة ،وارتفاع حاالت الوفاة بشكل متزايد،
مع النقص في اإلمدادات الطبية وتهالك الطاقم الطبي ،كل ذلك أدى
الى جمود هائل في الحركة االقتصادية بالهند ،التي ّ
تعد خامس
أقوى اقتصاد في العالم ،وإلى شلل كبير في عدة قطاعات حيوية،
أهمها قطاع الطيران والسياحة والنفط واألسواق المالية.
ويساهم قطاع الطيران بقيمة  72مليار دوالر من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وقد انخفضت أرباحه  1.56مليار دوالر.
ويـســاهــم قـطــاع الـسـيــاحــة فــي الـهـنــد ب ـ  9.2بالمئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي ،ويوفر  26مليون وظيفة ،وتعد الهند بسببه
ثامن أكبر الدول مساهمة في الناتج المحلي.
وفي ظل جائحة كورونا ،انخفضت مساهمة القطاع السياحي
في الناتج المحلي اإلجمالي الى  0.5بالمئة.
أما عن قطاع النفط ،فقد انخفض الى أسوأ مستوياته خالل 18
عاما الى  22دوالرا للبرميل.
مليار
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أم ــا عــن االس ـت ـث ـمــارات ال ـ
ّ
دوالر ،فضال عن انخفاض سعر العملة روبية ،مما أدى الى تعثر
نقدي كبير.
ومن األكثر القطاعات تضررا سوق العمال ،حيث تضرر 400
مليون عامل نسبتهم  76.2بالمئة من إجمالي ســوق العمل في
البالد ،وارتفع عندهم مؤشر الفقر والبطالة.
بالمئة
90
توفر
التي
أما عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ّ
من الوظائف بالهند وتوظف أكثر من مئة مليون شخص ،وتمثل
 30بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،فقد تضررت كثيرا ،وتم
إقفال عدد كبير منها ،لعدم توافر السيولة والصعوبة في التمويل
من قبل المصارف.
من وجهة نظري ،يجب على الحكومة الهندية أن تشجع الشركات
الكبيرة والهيئات المتعددة الجنسيات لتنهض باالقتصاد عبر
توفير حزمات تحفيزية للموظفين والعاطلين عن العمل ،وأن تضع
اشتراطات صارمة للعودة للعمل من تباعد اجتماعي ومناوبة عمل،
حفاظا على صحة الموظفين والعاملين بالشركة ،وعلى الحكومة
أن تعاود العجلة االقتصادية ببطء لكسب ثقة المستثمرين وإعادة
األموال التي ّ
حولت خارج الهند.

أرباح في ظل تداعيات أزمة قاسية
طاحنة معطلة لألعمال.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،ع ــادت بعض
العمليات التي غابت عن البورصة
لسنوات طويلة ،وأبرز ذلك عمليات
االسـتـحــواذ ،ســواء على الصعيد
ال ـم ـح ـلــي أو ال ـع ــال ـم ــي ،فمحليا
يتم نسج بعض االت ـفــاقــات على
تـخــارجــات واس ـت ـحــواذات مقبلة،
أبرزها حصص الخير في األولى
لالستثمار والصناعات الوطنية
الـقــابـضــة ،حـيــث مــن الـمــرتـقــب أن
يكون هناك مستثمر استراتيجي
في األولى قريبا من خالل صفقة
خـ ــاصـ ــة .ف ـي ـمــا ي ـت ــم الـتـحـضـيــر
لعمليات استحواذ أخرى ستظهر
للعلن خالل أسابيع ،وبالتبعية كل
عملية استحواذ سيتبعها ضخ
س ـيــولــة وت ـطــويــر لـلـشــركــة محل
الصفقة.

مليار دينار
وعلى صعيد قيمة التعامالت

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ف ــي
الـ ـب ــورص ــة ،ف ـقــد ب ـل ـغــت 1.083
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ك ــان ــت ت ـعــامــات
األفراد األعلى نصيبا بنسبة 45
بالمئة ،حيث بلغت مشتريات
األفـ ـ ـ ـ ــراد نـ ـح ــو  487.9م ـل ـيــون
دينار ،مما يؤكد عودة الطيور
المهاجرة التي اتجهت ألسواق
خليجية وعالمية.
وغلب طابع الشراء اإليجابي
على تعامالت األفراد في أبريل
ال ـم ــاض ــي بـ ـف ــارق  4.2مــايـيــن
دينار عن أوامر التخارج والبيع
التي بلغت  483.6مليونا قابلها
شراء بقيمة  487.9مليونا.
وج ــاء ت تـعــامــات المحافظ
ال ـمــال ـيــة ف ــي ال ـمــرت ـبــة الـثــانـيــة
لقيمة التعامالت بواقع 301.1
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،ح ـ ـيـ ــث ت ـع ــد
ال ـم ـحــافــظ االس ـت ـث ـمــاريــة ثــانــي
أقوى مؤثر ومحرك في السوق
ب ـعــد األف ـ ـ ــراد ،ف ــي ح ـيــن ج ــاءت
تعامالت المؤسسات والشركات
بالمرتبة الثالثة بقيمة 125.8

مليونا ل ـقــرارات الـشــراء مقابل
 136لـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـب ـي ــع أله ـ ــداف
تتعلق بتبديل مراكز وتمويل
ع ـم ـل ـي ــات اسـ ـتـ ـح ــواذ وغ ـيــرهــا
اعتمادا على السيولة الذاتية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
ال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
الـمــرتـبــة الــراب ـعــة ،بقيمة 43.1
مـلـيــونــا لـ ـق ــرارات ال ـش ــراء الـتــي
ّ
تفوقت على البيع ،مما يعكس
ق ـنــا عــة ا ل ـص ـن ــاد ي ــق بمستقبل
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ويـ ـ ـق ـ ــول مـ ــديـ ــر أح ــد
الـ ـصـ ـن ــادي ــق إن تـ ــراجـ ــع قـيـمــة
تـعــامــات الـصـنــاديــق الشهرية
يعود الى أنها مستثمر طويل
األجــل وليست مضاربا بشكل
قصير.
وي ـح ـظ ــى ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـلــي
باهتمام خليجي أيضا ،حيث
بلغ نصيب السوق من تعامالت
الـخـلـيـجـيـيــن أف ـ ـ ــرادا ومـحــافــظ
وص ـنــاديــق م ــا قـيـمـتــه 35.937
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ل ـش ـه ــر اب ــري ــل
الماضي.
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• الذربان :بداية إيجابية لـ  2021رغم استمرار التحديات السلبية
• البحر :الشركة مستمرة في إنجاز المشاريع المعلنة وفق الجدول الموضوع لها
أعلنت شركة عقارات الكويت نتائجها
المالية لألشهر الثالثة األول ــى مــن .2021
وقال إبراهيم صالح الذربان ،رئيس مجلس
اإلدارة« :بداية إيجابية للعام الحالي ،فعلى
الرغم من استمرار التحديات السلبية التي
تــواجــه كــل الـقـطــاعــات بشكل ع ــام ،وقـطــاع
العقار بشكل خاص ،واستمرار الضغوطات
وإعادة االغالقات الجزئية لبعض األنشطة،
واستمرار غلق أنشطة أخرى ،بسبب جائحة
كوفيد ،19 -حققت الشركة أرباحا بلغت 1.8
مليون دينار لفترة األشهر الثالثة األولى
من العام ،مقارنة بأرباح بلغت  1.7مليون
دينار للفترة ذاتها من  ،2020أي بربحية
س ـهــم بـلـغــت  2.10ف ـلــس لـلـسـهــم ال ــواح ــد،
مقارنة بـ 2فلس للسهم الواحد للفترة ذاتها
من العام الماضي».
من جانبه ،قال طالل جاسم البحر ،نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

في الشركة« :مــازالــت اإلي ــرادات التأجيرية
منخفضة مقارنة بالفترة ما قبل الجائحة،
حيث حققت الشركة إيرادات تأجيرية بلغت
 5.26ماليين دينار خالل الفترة المنتهية
في مارس  ،2021و 5.8ماليين خالل الفترة
المنتهية فــي م ــارس  .2020اليـ ــزال تأثير
الـجــائـحــة عـلــى الـقـطــاع الـعـقــاري مستمرا،
حسب طبيعة العقار .وكان العقار التجاري
األكثر تأثرا بها».
وأضاف البحر« :على الجانب اإليجابي،
تستمر الشركة في انجاز المشاريع التي
سبق أن أعلنتها خالل الفترة الماضية وفق
الـجــدول الـمــوضــوع لـهــا ،ونتطلع الفتتاح
ف ـن ــدق  The8- House of Originalsفي
الــربــع الثاني .وأضــافــت «عـقــارات الكويت»
ف ــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي إنـ ـج ــازا ج ــدي ــدا الــى
سجلها الحافل بــاإلنـجــازات والنجاحات،
بانضمامها إلى قائمة الشركات المدرجة

في السوق األول في بورصة الكويت ،بعد
الـمــراجـعــة الـسـنــويــة لـلـبــورصــة واسـتـيـفــاء
الشركة كــل المتطلبات الخاصة للتأهيل
مــن حيث مــدة اإلدراج ،والقيمة السوقية،
وشروط السيولة».
واختتم البحر التصريح بالتعبير عن
تـفــاؤلــه بتعافي االقـتـصــاد وانـتـعــاشــه في
الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن  ،2021مـسـتـفـيــدا من
س ــرع ــة إعـ ـط ــاء ال ـل ـق ــاح ــات ،م ـمــا سيسمح
بتخفيف قيود التباعد االجتماعي وفتح
األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـت ــي تـ ــم اغ ــاقـ ـه ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
الـجــائـحــة ،وقـ ــال« :نــأمــل أن ي ـكــون اإلغ ــاق
الحالي لبعض األنشطة منذ فبراير الماضي
ه ــو األخ ـي ــر ق ـبــل إعـ ـ ــادة ال ـف ـتــح ك ـل ـيــا .كما
نتطلع الى دعم الحكومة للقطاع العقاري،
خصوصا العقار التجاري ،أكثر العقارات
تأثرا بالجائحة».

إبراهيم الذربان

الحسن :تشجيع القطاع النفطي لتحقيق «كويت »2035
األمم المتحدة تمنح هاشم جائزة العمل المناخي لعام 2021
فـ ـ ـ ــاز ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة،
ه ــاش ــم س ـي ــد ه ــاش ــم ،ب ـجــائــزة
األمم المتحدة للعمل المناخي
العالمي لعام .2021
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أعـ ـ ــرب
المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة
ل ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج عـ ـ ــن تـ ـق ــدي ــره
للجهود الجديرة بالثناء التي
بذلها هاشم على مدى مسيرته
ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـطــوي ـل ــة وال ــام ـع ــة،
ك ــواح ــد م ــن أب ـ ــرز ق ـ ــادة الـنـفــط
والغاز في الوطن العربي.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أعـ ــرب
هــاشــم فــي كلمة لــه أمــس خالل
حفل التكريم ،عن شكره لمنظمة
األمـ ــم الـمـتـحــدة عـلــى حرصها
عـلــى تشجيع ال ـم ـبــادرات التي
تهتم باالستدامة ودعمها لكل
مــا مــن شــأنــه الـحــد مــن التأثير
على ّ
تغير المناخ والمحافظة
عليه.
وت ـق ــدم ه ــاش ــم بــالـشـكــر لكل
الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع النفطي
الكويتي على الجهود الكبيرة
ال ـتــي بــذلــوهــا خ ــال الـسـنــوات
الماضية والـمـبــادرات العديدة
ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا ال ـق ـط ــاع ،س ــواء
كـ ــانـ ــت إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع م ـثــل
مـ ـش ــاري ــع الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة،
وإن ـ ـش ـ ــاء ال ـم ـح ـم ـي ــات ال ـب ــري ــة
وال ـم ـس ـت ـع ـم ــرات ال ـب ـح ــري ــة ،أو
إطـ ــاق ب ــرام ــج إع ـ ــادة ال ـتــدويــر

وحـ ـ ـم ـ ــات ت ــرشـ ـي ــد اس ـت ـه ــاك
ال ـط ــاق ــة والـ ـمـ ـي ــاه ،والـ ـت ــي ك ــان
لـهــا األث ــر الـكـبـيــر فــي الـحــد من
االنبعاثات الصناعية والتلوث
البيئي.
وأشــار الــى أن حصوله على
جائزة العمل المناخي العالمي
لعام  2021من األمــم المتحدة،
يعد نتاج جهود عظيمة بذلها
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي عـ ـل ــى م ــدى
السنوات الطويلة.
واختتم هاشم كلمته قائال:
أود أن أه ــدي هــذا اإلنـجــاز إلى
جميع موظفي وقياديي القطاع
النفطي ا لـكــو يـتــي عـلــى عملهم
الــا مـحــدود لالرتقاء بالقطاع
النفطي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئـیـســة
مكتب بــرنــامــج األم ــم المتحدة
لـلـمـسـتــوطـنــات الـبـشــریــة لــدول
ال ـخ ـل ـی ــج الـ ـع ــربـ ـی ــة ،د .أمـ ـي ــرة
الـ ـحـ ـس ــن ،إن رسـ ــالـ ــة ال ـت ـقــدیــر
واالعـتــراف بالجهـود التي قام
بـهــا الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لیسا
تكریما لشخصه فقط ،ولكن لكل
منتسبي القطاع النفطي ،الفتة
الى انه مثال للكویتي الحریص
عـلــى م ـق ــدرات وطـنــه واالرت ـق ــاء
بــأع ـمــالــه ،والـ ــذي انـعـكــس بكل
ت ــأكـ ـی ــد عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع أعـ ـم ــال
ه ـ ــاشــم خ ــال رح ـل ـتــه الـطــویـلــة
الـمـثـمــرة ف ــي ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـت ــي

طالل البحر

ثروة جيف بيزوس تتجاوز
 200مليار دوالر
تجاوزت ثروة الملياردير األميركي جيف بيزوس مستوى
 200مليار دوالر ،بعدما تخطت ذلــك المستوى من قبل في
أغسطس الماضي.
ووص ـلــت ث ــروة مــؤســس «أم ـ ــازون دوت ك ــوم» إل ــى 202.3
مليار دوالر ،إذ ارتفعت بمقدار  11.5مليارا منذ بداية ،2021
فيما ارتفع سهم الشركة بأكثر من  9في المئة ،وفقا لوكالة
بلومبرغ.
وتــزامــن مع ارتـفــاع ثــروة بيزوس -أغنى رجــل في العالم-
إعالن الشركة تسجيل إيــرادات بقيمة  108.5مليارات دوالر
خــال فترة األشهر الثالثة المنتهية في مــارس ،إلــى جانب
أرباح عند  8.10مليارات دوالر.

غريغ أبيل األقرب لخالفة
بافت في «بيركشاير هاثاواي»
ً
هاشم هاشم متسلما الجائزة
ت ـصــب ض ـمــن أه ـ ـ ــداف التنمیة
المستدامة.
وأوضحت الحسن أن هـاشم
رم ــز مــن رم ــوز الـعـمــل الــوطـنــي
فــي الكویت ،وهــو قــدوة ومثال
یحتذى ،الفتة الى أن هذا األمر
شهدته شخصیا و فــر یــق عمل
المستوطنات البشریة إلقلیم
الـخـلـیــج ال ـعــربــي ف ــي ال ـكــویــت،

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

م ـش ـيــرة ال ــى أن ـهــا لـمـســت أث ــره
الواضح وتأثیره اإلیجابي عند
التعامل مع مختلف القطاعات
النفطیة.
وضــربــت الحسن مثاال على
ذلـ ــك ع ـنــد ال ـت ـع ــاون م ــع شــركــة
نفط الكويت في فعالیات حملة
الكویت تزرع بنسختیهـا األولى
وال ـثــان ـیــة ،وال ـت ــي كــانــت حملة

توعیة للتشجیع على تخضیر
المساحات ا لـعــا مــة المفتوحة،
ت ـح ـق ـی ـق ــا أله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـی ــة
المستدامة  ٣و ١١و ١٣و.١٥
وق ــال ــت :م ــا ش ـه ـ ــدنــاه أيـضــا
م ــن أع ـم ــال ج ــدی ــرة بــاالع ـتــراف
التقدیر مــن قبل الـبــرنــامــج في
واحـتــي العبدلية والصبیحیة
ك ـل ـه ـ ــا أع ـ ـمـ ــال ق ــادت ـه ـ ـ ــا شــركــة

نفط الكویت من أجــل ان تكون
الكویت أجمل.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـطـ ـم ــح الـ ــى
ت ـش ـج ـیــع م ـخ ـت ـلــف ال ُـق ـط ــاع ــات
ال ـن ـف ـط ـی ــة ل ـل ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا فــي
التعاون من أجــل تحقیق رؤیة
كــویــت ج ــدی ــدة  ٢٠٣٥وأه ـ ــداف
التنمیة المستدامة.

كشف نائب رئيس مجلس إدارة «بيركشاير هاثاواي»،
ت ـشــارلــي مــون ـجــر ،ع ــن هــويــة الـشـخــص الـ ــذي سيتولى
منصب المدير التنفيذي للشركة ،بعد وارن بافت.
وذكر أن غريغ أبيل ،الذي يشغل أيضا منصب نائب
رئيس مجلس اإلدارة ،هو من سيتولى المنصب ،وهو ما
أكده المستثمر المخضرم بافت.
وق ــال بــافــت« :ال ـم ــدي ــرون مـتـفـقــون عـلــى أن ــه فــي حالة
تعرضي إلى أي شيء الليلة ،فإن أبيل هو من سيتولى
المنصب صباح الغد» ،وفق شبكة «سي إن بي سي».
وتابع« :أما في حالة تعرض أبيل إلى شيء ،فسيتولى
أجيت جين -نائب رئيس مجلس اإلدارة -المنصب بدال
منه ،وهما شخصان رائعان».
وي ـ ـشـ ــرف أبـ ـي ــل ع ـل ــى األعـ ـ ـم ـ ــال غ ـي ــر ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة فــي
«بيركشاير هاثاواي» ،في حين يدير جين أعمال التأمين
لدى الشركة.

 stcتواصل حملتها «#اليوم-نقدر»
عبر مواقع التواصل االجتماعي
ً
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاال لـ ـحـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا
الــرمـضــانـيــة « #ال ـي ــوم -ن ـقــدر»،
الـ ـ ـت ـ ــي أط ـ ـل ـ ـقـ ــت خـ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــل ،كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
االتـ ـص ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة  stcعن
مـ ـبـ ــادرات ـ ـهـ ــا الـ ـت ــوع ــوي ــة ال ـت ــي
أطلقتها عبر منصات التواصل
االجتماعي بمشاركة عــدد من
المؤثرين في مختلف المجاالت
خالل شهر رمضان..
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة إن ش ـهــر
رم ـ ـضـ ــان ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،اش ـت ـمــل
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
بهدف التوعية بأهمية العمل
اليوم من أجل مستقبل أفضل،
مـسـتـعـيـنــة ف ــي ذ لـ ــك بمختلف
الـمـنـصــات اإلعــام ـيــة م ــن أجــل
تــأكـيــد ونـشــر رســالـتـهــا لتصل
الى أكثر عدد من المتابعين ،في
إطار استراتيجيتها المستدامة
لخدمة المجتمع بأفضل طريقة
ممكن.
وفــي هــذا الـصــدد ،استعانت
 stcف ــي حـمـلـتـهــا الــرم ـضــان ـيــة
عبر مواقع التواصل االجتماعي
بـمـجـمــوعــة م ــن ال ـمــؤثــريــن في
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي

منهم عبدالمطلب نذر «طلوب»،
والذي قدم للمتابعين مواضيع
متنوعة وشيقة تحمل رسالة
ت ـفــاؤل وتـشـجـيــع لـلـمـمــارســات
اإليـجــابـيــة ال ـتــي ت ـعــود بالنفع
على الفرد والمجتمع.
ك ـم ــا شـ ـ ــارك ف ـه ــد الـ ـبـ ـش ــارة،
الذي قدم مجموعة مختلفة من
النصائح الحياتية للمتابعين
وك ـل ـمــات تـحـفـيــزيــة تـحــث على
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـب ـ ــادرة
«#اليوم -نقدر نكون ناجحين».
وت ـح ــت عـ ـن ــوان «#ال ـي ــوم-ن ـق ــدر
نبدي بداية صحية رياضية»،
ق ـ ــدم كـ ــل مـ ــن م ـح ـم ــد الــدل ـي ـمــي
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـط ــوع م ــن ن ــادي
فـ ـ ــورس الـ ــريـ ــاضـ ــي ،مـجـمــوعــة
مــن الـتـمــاريــن الــريــاضـيــة الـتــي
تناسب مختلف الفئات العمرية
وااله ـت ـم ــام ــات ،وت ـســاعــد على
تـحـقـيــق أس ـل ــوب ح ـيــاة صحي
ومـثـمــر ،ال سيما خ ــال الشهر
الفضيل.
من جهة أخرى ،وتحت شعار
«#اليوم-نقدر نستمتع بأجواء
رم ـضــان عـلــى مــائــدة الـفـطــور»،
ش ـهــدت ال ـم ـبــادرة المجتمعية
التي انطلقت عبر منصات stc

دانة الجاسم

االجـتـمــاعـيــة ،مـشــاركــة الشيف
ب ـ ـ ــدر الـ ـش ــايـ ـج ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم
مجموعة متنوعة من الوصفات
واألك ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاس ــب مــع
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،لـ ـي ــس ذل ــك
فـحـســب ب ــل ش ـهــدت الـمـنـصــات
ايضا مجموعة من المسابقات
وال ـس ـح ــوب ــات ال ـخ ــاص ــة خــال
ف ـع ــال ـي ــات ال ـق ــرق ـي ـع ــان وال ـت ــي
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل حـ ـت ــى ح ـ ـلـ ــول ع ـيــد
ال ـ ـف ـ ـطـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،وت ـش ـت ـم ــل
المسابقات على تــوزيــع هدايا
ق ـي ـمــة ل ـم ـتــاب ـعــي م ـن ـص ــات stc

االج ـت ـم ــاع ـي ــة وب ـش ـك ــل خ ــاص
حساب االنستغرام.
من جهتها ،قالت دانة فيصل
الـجــاســم ،الـمــديــرة الـعــام إلدارة
ات ـ ـصـ ــاالت الـ ـش ــرك ــات فـ ــي :stc
«نؤمن في  stcبالدور الحيوي
والـمـهــم لكل فــرد فــي المجتمع
من أجل المساهمة في التمهيد
لمستقبل مستدام وداعم لجيل
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب .ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ال ـق ـي ــام
ب ـ ــدورن ـ ــا فـ ــي دعـ ـ ــم مـجـتـمـعـنــا
وحماية بيئتنا ،فإننا قــادرون
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ه ــدف ـن ـ ًـا األوسـ ــع
في جعل عالمنا مكانا أفضل.
فاألمر متروك لنا لالستفادة من
الفرص التي تحيط بنا اليوم،
وه ـ ــي ال ــرس ــال ــة الـ ـت ــي ن ـح ــاول
ايـصــالـهــا مــن خ ــال حملتنا #
اليوم_نقدر».
ه ـ ـ ــذا ،وتـ ـنـ ـط ــوي ح ـم ـل ــة stc
 #الـ ـي ــوم_نـ ـق ــدر ع ـل ــى تـحـقـيــق
ً
نتائج مستدامة وتحمل آفاقا
مـسـتـقـبـلـيــة ،ح ـيــث ت ـه ــدف إلــى
ن ـش ــر الـ ــوعـ ــي ب ــأه ـم ـي ــة ال ـع ـمــل
اليوم من أجل غد أفضل ،سواء
كــان ذلــك عبر دعــم المجتمع أو
اقـتـنــاص ال ـفــرص .كما تشتمل
عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات

والحمالت اإلعالمية واالعالنية
الداخلية والخارجية على نطاق
مجموعة  stcاإلقليمية.
وفي إطار حملتها اإلقليمية،
ركـ ــزت  stcال ـكــويــت عـلــى إب ــراز
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـي ـ ــوم ،سـ ــواء
كــان ذلــك للقضاء على الـجــوع،
أو إن ـ ـهـ ــاء الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،أو تـعـلـيــم
المحتاجين ،أو االستفادة من
ف ــرص ــة ي ـم ـكــن أن ت ـغ ـيــر ح ـيــاة
اآلخرين في نهاية المطاف.
وف ــي ه ــذا االطـ ــار ،تــم إطــاق
إعالن تلفزيوني عبر المنصات
ا لــر قـمـيــة للمجموعة للترويج
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـم ـش ـج ـع ــة
والجريئة.
وأض ــاف ــت ال ـج ــاس ــم« :تـعـمــل
 stcب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عـ ـل ــى إط ـ ــاق
المبادرات التي تسهم في دعم
وتمكين المجتمع ،ويأتي هذا
كـ ــرد لـلـجـمـيــل الـ ــى مـجـتـمـعـنــا،
وال ـش ـعــور بــالـمـســؤولـيــة تـجــاه
عـ ـم ــائـ ـن ــا وشـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وعلى الــرغــم مــن الـظــروف التي
ن ــواج ـه ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،س ـن ــواص ــل
أنشطة المسؤولية االجتماعية
الـتــي تــركــز على دفــع المجتمع
الى األمام».

أسعار المعادن الثمينة والنفط

عبدا

لمطلب نذر «طلوب»

فهد ا لبشا رة
في إطار مباد يحث على ا لنجا ح
رة #اليوم -نقدر

#ال ـيــوم-ن ـق ـدر
رمـضـان على نستمتع بــأجــواء
الشيف بدر ال مــائـدة الـفـطـور مع
شايجي

#اليوم-نقدر ن
بدي بداية صحية
رياضية

خالد الفراج ينجح في تقليد عمرو أديب
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تقمص الفنان خالد الفراج شخصية المذيع عمرو أديب في برنامج "استديو  ،"21الذي
يعرض عبر شاشة إم بي سي ،وظهر وهو يقلده خالل برنامجه الحكاية ،وهو يقول" :عمرو
دياب يا جماعة عنده صحة مفرطة ،عنده  60سنة وأنا  50سنة ،عنده فلوس وصوته حلو،
عنده شعر وأنا معنديش ،أنا مركب دعامة".
ثم بدأ صوته يرتفع بعصبية وهو يقول" :يا جماعة ليه عنده شعر وأنا معنديش ،أنا
ُجعت يا جماعة هاتوا الكشري".
وحققت مشاهد التقليد رواجا واسعا لدى متابعي مواقع التواصل ،وبدأت التعليقات
تظهر بكثافة ،وجاءت اإلشادات بأداء الفراج وقدرته على التقليد ،وذكرت بعض التعليقات
أن "الفراج أجاد في تقليد عمرو أديب".
مــن جانب آخــر ،اعتبر الـفــراج مسألة مقارنته بالفنان ناصر القصبي خاطئة تماما،
واصفا شعوره وقت عقد تلك المقارنة بأنه "سيئ جدا" ،وبين انه يرفض تلك المقارنة شكال
وموضوعا ،وقد تصدى للكثير من المحبين والمتابعين الذين يعقدون تلك المقارنة.
ورأى الفراج أن "المرحلة المقبلة بالنسبة للفن ،وتحديدا على مدار السنوات الخمس المقبلة،
لن يكون فيها نجم محدد يظهر في عمل ،ولكن ستكون البطوالت في األعمال الفنية جماعية
وهذا ما يشعر به ،إذ إننا ليست لدينا ثقافة صناعة نجم مبنية على خطة.

نرمين الفقي :شعرت بالقلق من شمس في «النمر»

«أبحث عن األدوار التي تقدمني بشكل مختلف»
●

القاهرة  -هيثم عسران

ع ـبــرت الـفـنــانــة نــرمـيــن
ال ـ ـف ـ ـقـ ــي ع ـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
ب ـ ـ ـخـ ـ ــوض ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق
الـ ـ ــرم ـ ـ ـضـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـع ـم ـل ـي ــن
درام ـي ـي ــن دف ـع ــة واح ـ ــدة،
مـ ــؤكـ ــدة أنـ ـه ــا لـ ــم تـقـصــد
اال بـتـعــاد خــال السنوات
الماضية.
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة
ن ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــي أن
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي مـسـلـســل
"من ضهر را جــل" بمثابة
تـ ـج ــرب ــة تـ ـح ـ ٍـد بــال ـن ـس ـبــة
لـهــا ،خــاصــة مــع اخـتــاف
دوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل كـ ــامـ ــل
ع ـ ــن أي أدوار ق ــد م ـت ـه ــا
م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل ،مـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــة ع ــن
س ـعــادت ـهــا بـ ــردود الـفـعــل
التي لمستها منذ انطالق
عرض المسلسل.
وأض ــاف ــت ن ــرم ـي ــن ،فــي
تـ ـص ــري ــح لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"،
أ نـهــا د قـقــت فــي تفاصيل
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ه ـ ـ ـ ــدى ،الـ ـت ــي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـت ـ ـقـ ــدي ـ ـم ـ ـهـ ــا ف ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــل ،ول ـ ـ ـجـ ـ ــأت
ألحـ ـ ــد األطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ــن أج ــل
االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار ع ـ ــن ب ـعــض
الـتـفــاصـيــل الـنـفـسـيــة في
ردود الفعل خــال بعض
ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن
التجربة كانت مفيدة لها
على جميع المستويات،
ألن ا ل ـش ـخ ـص ـي ــة م ـل ـي ـئــة

بــال ـت ـفــاص ـيــل وال ـم ـشــاعــر
النفسية.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت نـ ـ ــر م ـ ـ ـيـ ـ ــن إن
خـ ــوض ت ـج ــرب ــة ال ـس ـبــاق
الرمضاني أمر يسعدها،
خ ــاص ــة أن ـه ــا هـ ــذا ال ـع ــام
تـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــد بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــن ف ــي
ن ـ ـفـ ــس الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت ،ب ـع ــد
غ ـيــاب ـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ــؤك ــدة أن ـهــا
ل ــم تـقـصــد ال ـغ ـيــاب خــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،لكن
حرصها على تقديم أدوار
مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــوعــة كــان
ً
ي ــدف ـع ـه ــا دائ ـ ـمـ ــا ل ـل ـتــأنــي
فــي اختياراتها والبحث
ع ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا،
وليس مجرد ما يجعلها
تـ ـت ــواج ــد عـ ـل ــى ال ـش ــاش ــة
فحسب.
وأ كـ ـ ـ ــدت أن ت ــوا ج ــد ه ــا
ف ـ ــي م ـس ـل ـس ـل ــي "الـ ـنـ ـم ــر"
و"من ضهر راجل" جعلها
ت ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ً
مختلفة فنيا ،وتبتعد عن
األدوار التي تم حصرها
فيها لفترة كسيدة أعمال
أو سيدة تنتمي للطبقة
الـ ـث ــري ــة ،م ــوض ـح ــة أن ـه ــا
تـسـعــى إل ــى تـقــديــم مــزيــد
م ـ ــن األدوار ا ل ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ال ـتــي ت ـفــاجــئ الـجـمـهــور،
وفي نفس الوقت تجعلها
تـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى ال ـم ـك ــان ــة
التي حققتها ورصيدها
الفني.

وحول الصعوبات التي
واج ـه ـت ـهــا ف ــي ال ـت ـصــويــر،
لفتت نرمين إ لــى اختالف
األدوار و ت ـص ــو ي ــر ه ــا فــي
ً
ت ــوقـ ـي ــت واحـ ـ ـ ــد تـ ـق ــريـ ـب ــا،
باإلضافة إلى أن الحرص
على اإللمام بتفاصيل كل
دور مــن األ م ــور الصعبة،
ل ـ ـ ـك ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــت
الـتـعــامــل مـعـهــا ،مـشـيــرة
إلى أن كواليس العملين
كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدة جـ ـ ـ ــدا
وجعلتها تـخــرج أفضل
ما لديها أمام الكاميرا.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــة
شـمــس تــاجــرة الــذهــب،
ال ـ ـتـ ــي ت ـظ ـه ــر بـ ـه ــا فــي
"الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر" ،كـ ــاش ـ ـفـ ــة
ع ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـخ ـ ــوفـ ـ ـه ـ ــا م ــن
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
البداية عند قراء تها،
وأنها شعرت بالقلق
م ــن ه ــذا األم ـ ــر ،لـكــن
بعد تفكير جيد في
األم ــر ق ــررت خــوض
ا لـتـجــر بــة لشعورها
ب ــأن ـه ــا قـ ـ ــادرة عـلــى
ت ـقــدي ـمـهــا ب ـصــورة
مـخـتـلـفــة وتـنــاســب
ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـت ـ ـهـ ــا ،رغ ـ ــم
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
بينها وبين الشخصية.
وأوضحت أن هذا األمر
ً
لم يكن سهال على اإلطالق
بالنسبة لها فــي ا لـبــدا يــة،
خاصة في أ يــام التصوير
األولى ،حتى تعايشت مع
الدور واستطاعت التأقلم
معها ،الفتة إلى أنها قامت
ً
بــالـتـحـضـيــر ج ـي ــدا ل ـلــدور
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـفــاص ـي ـلــه
حـ ـت ــى تـ ـق ــدم ــه ب ــالـ ـص ــورة
التي شاهدها الجمهور.
ورأت نرمين أن اشتداد
المنافسة الدرامية بعرض
ً
أعـ ـم ــال ج ـي ــدة ج ـ ــدا ورف ــع
س ـقــف ال ـت ـح ــدي بــالـنـسـبــة
ل ـص ـن ــاع األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة
ف ـ ـ ــي صـ ـ ــالـ ـ ــح ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا تـشـعــر
ب ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة م ـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى
ً
األع ـمــال الــدرام ـيــة مــؤخــرا
وسـتـتــابـعـهــا بـشـكــل أكـبــر
خالل الفترة المقبلة.

خالد الفراج

اخطاء «موسى» ...تتواصل
واصل مسلسل "موسى" ،بطولة الفنان محمد رمضان،
الوقوع في األخطاء وأخطاء الراكورات خالل الحلقات
الماضية ،والتي تم رصدها خالل الحلقات األولى للعمل،
والمسؤول عنها طاقم اإلخراج والمساعدون.
ومــؤخــرا وقــع صـنــاع العمل فــي خطأ جــديــد خاص
بــالـفـنــان ض ـيــاء عـبــدالـخــالــق ،ال ــذي يـجـســد دور زعـيــم
مـطــاريــد الـجـبــل ،وأث ـنــاء نــزولــه مــن الـجـبــل للبحث عن
موسى وإخباره بالمحاوالت التي تحاك ضده لقتله،
خرج في البداية وفي وجهه عالمة نتيجة جرح قديم ترك
أثرا نتيجة الخياطة في الوجه ،وبعد مشهد آخر ظهر
ً
بدون تلك العالمة ،وهو ما يعد خطأ إخراجيا في العمل.
وفي مشهد إطالق النار على محمد رمضان في القطار
س ــدد الـمـهــاجــم ضــربـتــه نـحــو الـجــانــب األي ـمــن لمحمد
رمضان فقام األخير باإلمساك بصدره في منطقة علوية
ً
بعيدة عن موضع األلم ،مما يعتبر خطأ كبيرا ،باإلضافة
إلى اعتبار أن ضرب النار من مسافة أقل من نصف متر،
وال تسبب وفاة المجني عليها ،أمر صعب وغير منطقي.

ضياء عبدالخالق

ً
نخلة :أخوض تحديا في «القاهرة كابول»

سارة نخلة
قالت الفنانةسارة نخل ة إن دور "حرة" في
مسلسل "الـقــاهــرة كــابــول" كــان تحديا كبيرا
بالنسبة لها على جميع الـصـعــد ،مــن حيث
األداء واللهجة وتركيبة الشخصية ،ألن حرة
ليست امرأة سهلة على االطالق ،مضيفة" :دور
حرة سيكون نقلة نوعية في مشواري الفني،
ولكل فنان في حياته دور مهم يحول من مسار
طريقه ،وأظن أن حرة ستحدث ذلك لي".
ويـتـنــاول المسلسل ثــاث قصص مثيرة،
ُ
ح ــول ال ـم ــؤام ــرات الـتــي ت ـحــاك ضــد المنطقة
ال ـعــرب ـيــة ،وخ ــاص ــة مـصــر بــالـفـتــرة األخ ـي ــرة،

مسلطا الضوء على األعـمــال اإلرهابية التي
تقع في هذه المنطقة ،حيث اإلرهابي رمزي،
الذي تولى خالفة جماعة إرهابية ،ويتصدى
له ضابط الشرطة عادل ،وينقل الصورة المذيع
طارق كساب.
والمسلسل مــن تأليف عبدالرحيم كمال،
وإخ ــراج حـســام عـلــي ،وبـطــولــة ط ــارق لطفي،
وخالد الصاوي ،وفتحي عبدالوهاب ،ونبيل
ال ـح ـل ـفــاوي ،وح ـنــان م ـط ــاوع ،وسـ ــارة نخلة،
وغيرهم.

استمرار أخطاء «هجمة مرتدة»

الفقي مع محمد إمام

نرمين الفقي

شهدت الحلقات األخيرة من مسلسل "هجمة مرتدة"
أخطاء عديدة ،ظهرت عدة مرات على الشاشة بأكثر من
مشهد ،مرتبطة بالتصوير الـخــارجــي للعمل ،وأبــرزهــا
ظهور الفنانة هند صبري في سيارة وهي تضع الملصق
اإللكتروني الخاص بالمرور ،الذي تم فرضه قبل عامين
فقط على السيارات ،ولم يكن موجودا وقت االحداث عام
.2009
وظهر الملصق فــي كــادر السيارة عــدة م ــرات ،وواجــه
المسلسل انتقادات من قبل ،لظهور سـيــارات أحــدث من
السيارات التي كانت موجودة وقت تصوير العمل ،وهي
أخطاء تكررت بالحلقات األولى من العمل أيضا ،خاصة
بمشاهد التصوير الخارجي التي صورت في أوروبا.
يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار،
وإخ ـ ــراج أح ـمــد ع ــاء ال ــدي ــب ،وب ـطــولــة أح ـمــد ع ــز ،وهـنــد
صبري ،وماجدة زكي ،وهشام سليم ،ونضال الشافعي،
وصالح عبدالله ،ومحمود البزاوي ،ومحمد عادل ،وخالد
أنور ،ونور محمود ،ومحمد جمعة ،وفيدرا ،وغيرهم.

هند صبري

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :التردد في اتخاذ القرارات نصف
الفشل وإقالل األرباح.
ً
عــاطـفـيــا :تـحـتــاج عالقتكما إل ــى بعض
اإلنعاش العاطفي لتستمرا سعيدين.
ً
اجتماعيا :انصرف في أوقات فراغك الى
ما يزيد من معلوماتك ثقافة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :تـ ــردك ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات عن
قرارات ستؤخذ في ميدان عملك.
ً
عاطفيا :تضع مع شريك حياتك خطة
مستقبلية لتحقيقها على فترات.
ً
اجتماعيا :الظروف غير مؤاتية للسفر أو
لتمضية العطلة خارج البالد.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :يـبــدأ دوالب الـعـمــل ب ــال ــدوران
وتـعــود األم ــور إلــى وضعها الطبيعي
لديك.
ً
عاطفيا :خصص بعض الوقت للشريك
لالستئناس فقط بأفكاره وكالمه.
ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :نــظــم وق ـتــك ال ـخ ــاص بين
واجباتك العائلية والترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تسعى كثيرا لتحسين أوضــاع
عملك وتساعدك الظروف على ذلك.
ً
عاطفيا :تنعم مع الحبيب بالكثير من
الوقت وتخططان لمستقبلكما.
ً
ً
اجتماعيا :رغما عن الظروف المعاكسة
ً
اجتماعيا فإن عالقاتك بقيت جيدة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً ّ
م ـه ـن ـيــا :عـ ــزز مـكــانـتــك ف ــي عـمـلــك بـمـهــارتــك
وباحترامك لمواعيدك.
ً
عاطفيا :داوم على أخــذ رأي شــريــك حياتك
فتدخل الفرح الى قلبه.
ً
اجتماعيا :اختر رياضة ما ومارسها فقد تبدع
ً
فيها وتصبح جزءا من حياتك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنياّ :
يمر عملك بفترة ركــود علما بأنك
تحاول انعاشه بجهودك.
ً
عاطفيا :ال تترك أوضــاعــك المهنية مهما
تعثرت تؤثر على عالقتك بالشريك.
ً
اجتماعيا :لديك من الحنان ما يكفي ليشعر
ً
األهل أنك دوما الى قربهم.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :يـشـ ّـرع الفلك لــك أب ــواب النجاح
حتى في الظروف الصعبة.
ً
عاطفيا :اتفق مع الحبيب على تمضية
ً
بعض الوقت خارجا بهدف التغيير
ً
اجتماعيا :أج ــواء إيجابية ّ
تخيم على
المنزل وترتفع معنويات الجميع.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :اسـتـخــدم صالحياتك فــي محيط
ً
عملك وكن حازما عند الضرورة.
ً
عاطفيا :يرحب الحبيب بتصرفاتك تجاه
أهله ويغمرك بعاطفته.
ً
اجتماعيا :حان الوقت للتفكير بممارسة
هواية جماعية مع األحباء حولك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تخوض معركة صعبة في محيط
عملك وقد يلحقك بعض الخسارة.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب بالقلق إزاء ما
تعانيه من تغيرات في حياتك.
ً
اجتماعيا :خذ بعض الراحة واذهــب في
عطلة قد تنسيك همومك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يقوى التنافس في مجال العمل وتجد
ً
نفسك مضطرا إلى خوضه.
ً
عاطفيا :تسترجع مع الشريك ذكريات حلوة
وتتمتعان بوقت سعيد.
ً
اجتماعيا :ال تـكــرر الطلب على صــديــق لم
يستجب لندائك األول.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :الحياة ليست كلها عمال وأنت
تحتاج إلى تنظيم أولوياتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :يـتـشـكــى ش ــري ــك ال ـع ـمــر عــدم
تخصيص وقت ّكاف للبقاء معه.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـعــلــم ك ـيــف ت ـكــون سـعـيــدا
ً
ومتفائال في كل عمل تقوم به.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أحد الزمالء يعرض عليك المشاركة
في استثمار جديد.
ً
ً
عاطفيا :ترتبط عاطفيا بشخص يعجبك
وتنتظران الوقت المناسب إلعالنه.
ً
اجتماعيا :يدعمك الفلك في تقوية عالقاتك
االجتماعية والتعاون مع الغير.
رقم الحظ.22 :
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كريم األبنودي :هيفاء وهبي طلبتني
في «حالوة روح» رغم اعتراض السبكي
حفظي قصائد عبدالرحمن األبنودي فتح أمامي الطريق
ً
على مدار أكثر من  12عاما خاض الفنان الشاب كريم األبنودي عدة تجارب
تنوعت بين التمثيل والغناء ،وهي التجارب التي سعى من خاللها إلى إثبات
موهبته الفنية ،والتي يسعى في الوقت الراهن إلى إتقانها بمزيد من الدراسة
القاهرة – هيثم عسران

فيلم «الشوق»
من التجارب
المهمة في
حياتي
الفنية

• مـتــى ب ــدأت عــاقـتــك بــالـشــاعــر عـبــدالــرحـمــن
األبنودي؟
 عندما كان عمري نحو  4سنوات كنت اقوم بتعلمالبيانو لدى الموسيقار زيــاد الطويل نجل الراحل
كـمــال الـطــويــل ،وخ ــال تــواجــدي مــع والــدتــي هناك،
كنت أحفظ احدى قصائد الشاعر الكبير عبد الرحمن
االب ـن ــودي ،والـ ــذي ،بــالـمـنــاسـبــة ،ال تربطني بــه أي
عالقة قرابة ،فقلت هذه القصيدة بمحض المصادفة
بوجود اإلعالمي الكبير محمود سعد ،الذي تحدث
ً
مع الشاعر الكبير عبر الهاتف ،وأخبره أن هناك طفال
في الرابعة من عمره يحفظ بعض قصائده ،وبعدها
أصر االستاذ محمود على أن اظهر مع الشاعر الكبير
الراحل في برنامجه "البيت بيتك" ،وهــو البرنامج
الــذي كان األكثر شهرة في التلفزيون المصري في
ذلك الوقت ،ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.
أحببت قصائد عبد الرحمن االبنودي وكتاباته،
وأحببت الطريقة التي يقوم بإلقاء قصائده بها،
وك ـنــت أب ـحــث عـنـهــا ع ـبــر االن ـت ــرن ــت ،وأس ـت ـمــع لها
ً
وأشــاهــدهــا ،وقــد ساعدتني كثيرا فــي فهم الكثير،
صحيح أنني في البداية لم أكن افهم الكثير منها،
ً
لكني أحببتها ،وهذا الحب كان دافعا ألن أحفظها
حتى قبل أن اعرف انني سألتقي به.
• وكيف دخلت عالم التمثيل؟
 بعد ظهوري في برنامج "البيت بيتك" وجدتالمخرج محمد الشال يتصل بوالدتي أثناء التحضير
لمسلسل عن حياة الشيخ عبد الحليم محمود ،وهو
المسلسل ال ــذي كــان يـقــوم ببطولته الـفـنــان حسن
ً
يوسف ،لكن والدتي كانت ترى أنني مازالت صغيرا
على مسألة التمثيل ،لكن المخرج محمد الشال تمسك
بي ،وطلب أن يراني ،وبالفعل ذهبنا إليه والتقينا به
واختارني ألكون أحد األطفال الموجودين بالعمل.
اتذكر في أول يــوم تصوير أنني قمت بتصوير
مشهد مع الفنان حسن يوسف وآخرين وكنت أجلس
معهم على طاولة واحدة ،ولم يكن لي حديث في هذا
المشهد ،وخالل االستراحة ،كنت اقوم بــأداء صالة
العصر ووجدت االستاذ حسن يوسف يتحدث معي،
ويسألني إذا كنت معهم في العمل حيث كنا نصور
الخارجي في منطقة دهشور على أطــراف القاهرة،
ً
فأخبرته بأنني معهم ،وأن هناك مشهدا كنت معه
فيه قبل قليل ،وخالل حديثنا عرف مني أنني أجيد
الفرنسية واالنكليزية ،بحكم دراستي في المدرسة،
وهو ما كان بمثابة نقطة تحول.
ت ـصــادف أث ـنــاء ه ــذا ال ـيــوم أن فــريــق الـعـمــل كــان
يبحث عــن طـفــل يجيد الـفــرنـسـيــة أو حـتــى كلمات
بسيطة منها ،من أجل تقديم دور نجل الشيخ عبد
الحليم محمود الذي عاش في فرنسا ،وهو ما دفع
االسـتــاذ حسن لـســؤال المخرج عــن المشاهد التي
قمت بتصويرها ،وبالفعل تم اختياري لدور نجله
في المسلسل وإلغاء المشهد الوحيد الذي صورته
ضمن مجموعات األطفال ،وجمعتني معه ذكريات
عديدة جيدة ،فهو لم يكن يخاطبني إال بمصطلح
ً
ً
النجم ،توقع لي مستقبال كبيرا فهو من الشخصيات
ً
المحترمة التي شجعتني جدا ،ولم أكن وقتها بلغت
الست سنوات.
بعد هذه التجربة قدمت مسرحية "بيت الدمية"
مع المخرج علي خليفة وكانت أول تجربة بالنسبة
لــي عـلــى خشبة الـمـســرح وكـنــت سـعـيــدا بـهــا لعدة
أس ـبــاب ،مــن بينها مـشــاهــدة االس ـتــاذ سـعــد أردش
لها واشادته بموهبتي بجانب محاوالتي السابقة
لكتابة مسرحيات بشكل غير مكتمل وناضج ،واتذكر
أول مسرحية كانت عن "الجرجير" بالتأكيد لم يكن
ً
ً
مضمونا مناسبا لعمل مسرحي ،لكنها كانت فكرة
بالنسبة لي جيدة للغاية ،وقدمت خالل هذه الفترة
أيضا فقرة بعنوان "كريم والخيل" مع الشاعر الكبير
عبد الرحمن االبنودي واستمرت عدة أسابيع وكانت
تجربة مهمة بالنسبة لي.

تعلمي
الفرنسية
منحني فرصة
تجسيد
شخصية
نجل اإلمام
عبدالحليم
محمود

ً
كريم األبنودي ...طفال

مع نور الشريف في «الرحايا»

االحترافية في الخارج ،بعدما ودع مرحلة الطفولة التي عرفه الجمهور من
خاللها .حول تجربته ودراسته الحالية ،كان لنا معه هذا الحوار:

خ ــال ه ــذه الـفـتــرة تــواصــل دان ــي نـجــل الـمـخــرج
الراحل سمير سيف مع والدتي وطلب منها لقائي
ووقتها كان يقوم بالتحضير لمسلسل "نسيم الروح"
وعـنــدمــا ذهـبــت لـلـقــاء األول اش ــاد بــي لـكــن المنتج
محمد الجابري كان يخشى من صغر سني واتذكر
أنني قمت وجعلته يشاهد مقاطع على الهاتف كنت
احتفظ بها من تجربتي مع الفنان حسن يوسف،
ومــن بينها المشاهد التي كانت بالفرنسية ،وهو
ما جعل المخرج سمير سيف يقول للمنتج محمد
الجابري" :ده حافظ قصائد األبنودي ،مش هيعرف
ً
يحفظ سيناريو" ،وكــان تخوف الجابري مرتبطا
بوجود جمل طويلة في السيناريو ،يجب أن احفظها
في التصوير.
• كيف تعرفت إلى الفنان نور الشريف؟
 تصوير مسلسل "نسيم الروح" كان بداية لتعرفيعلى المخرج اسماعيل عبد الحافظ الذي كان يصور
ً
عمال آخــر بـجــوارنــا فــي الـبــاتــوه ،وجــاء عــدة مــرات
أثناء تصوير مشاهدي لدرجة أنه طلب من المخرج
سمير سيف ابالغه بمواعيد تصوير مشاهدي ،ولم
اكن اعرف السبب حتى انتهيت من التصوير ،وبعد
ً
انتهاء التصوير بعام تقريبا ،تواصل مع والدتي
المنتج محمد الجابري الذي أخبرها برغبة المخرج
اسماعيل عبد الحافظ في االستعانة بي بمسلسل
"الرحايا" الذي يجري تحضيره وسيقوم ببطولته
الفنان نــور الـشــريــف ،وهــو مــا تــزامــن مــع اختياري
في أكثر من تجربة وتواصلت الشركات مع والدتي.
خالل تحضيرات العمل انتقل اخراجه إلى المخرج
حسني صالح الــذي كان في بدايته الفنية وعندما
التقيت االستاذ نور الشريف أبدى اعتراضه بسبب
صغر سني ،وخاصة أن العمل دراما صعيدية وهناك
الكثير مــن التفاصيل األم ــر ال ــذي شـهــد مناقشات
مطولة مع المخرج حسني صالح ،وتم االتفاق على
اجــراء مراجعة للحوار قبل حسم مسألة اختياري
للمسلسل من عدمه وحصلت والدتي على سيناريو
حلقات وبدأت التدريب معها في البيت قبل البروفة
الجماعية ،وتحدثت بلهجة صحيحة أمام الفنان نور
الشريف الذي كان ال يزال يشعر بالقلق خاصة مع
وجود مشاهد كثيرة تجمعه معي.
خالل المناقشات اقترحت الفنانة سوسن بدر أن
ابدأ تصوير مشاهدي معها أوال ونبدأ بالمشاهد
الصعبة في سوهاج ،وتحديدا مشاهد عش البدارة،
وما علمته بعد ذلك أنها اتفقت مع االستاذ نور على
أن تعود له بأسطوانة مصور عليها جزء مما نقدمه
ليحسم موقفه ،فرغم أنــه لم يكن يتدخل في فريق

مع هيفاء وهبي والمخرج سامح عبدالعزيز

في أحد أعماله

خالل تجسيده شخصية نجل عبدالحليم محمود

نور الشريف
شعر
بالقلق
من اختياري
في «الرحايا»

التمثيل
حرمني من
احتراف الغناء
وقررت دراسة
الفن في
بلجيكا

كريم األبنودي
العمل إال أن دور الطفل كان االكثر أهمية بالنسبة
له ،وحدث هذا األمر بالفعل بعد أن صورت يومين
عادت سوسن بدر إلى القاهرة وتحدثت مع االستاذ
نور وبالمصادفة اضطررت للعودة مع والدتي بسبب
االمتحانات وحصلت على إجــازة أسبوعين حتى
اؤدي االمتحانات الخاصة بي ،لكن استاذ نور بعد
مشاهدة ما جرى تصويره طلب تصوير مشهد معي
على الفور لحسم األمر ووقتها اتصل هو بوالدتي
وطلب أن نقوم بالتصوير يــوم الجمعة فقط حتى
يتأكد من التفاهم بيننا وبالفعل صورت معه هذا
اليوم واطمئن قلبه خاصة انه اختار أن يكون مشهد
موت توحيد هو أول مشهد نقوم بتصويره وبعد
االنتهاء مــن تصويره قــام بالتصفيق لــي وقــال لي
انــت اسـتــاذ ،وعــدت ألستكمل االمتحانات وبعدها
ً
قمت بالسفر مجددا إلى سوهاج الستكمال التصوير.
خالل أيام التصوير كان اهتمام االستاذ نور بي
غير عــادي ،فهو كان يحرص على أن تكون غرفتي
بجوار غرفته ،ويسألني باستمرار ما إذ كنت بحاجة
لبعض االشـيــاء واصطحبني فــي جميع تحركاته
بما فيها تكريمه مــن محافظة ســوهــاج لــدرجــة أن
ً
كثيرين كانوا يعتقدون بأنني حفيده وليس ممثال
فقط في المسلسل.
• وماذا عن تجربتك في الغناء؟
 قـبــل تـصــويــر مـسـلـســل "ال ــرح ــاي ــا" كـنــت ارغ ــبفي احـتــراف الغناء ،خصوصا أنني أجــدت العزف
عـلــى ال ـب ـيــانــو ،وطـلـبــت م ــن وال ــدت ــي أن تــذهــب بي
إلــى دار االوبـ ــرا ،وبالفعل توجهنا إلــى الــدكـتــورة
نــاديــة عبدالعزيز فــي مركز االب ــداع ،وطلبت منها
أن تسمعني ،وقمت أمامها بغناء "أحلف بسماها
وبـتــرابـهــا" للعندليب االسـمــر عبد الحليم حافظ،
وفوجئت بأنها قــررت أن أكــون صوليست للحفلة
التي كان ستقام بعد ثالثة أيام ،االمر الذي فاجأني،
ً
ً
وجعلني أتدرب كثيرا وسريعا.
لم اتمكن من التوفيق بين الغناء والتمثيل بسبب
كثرة تدريبات الغناء التي كان يفترض أن احضرها
وارتـبــاطــي بــاألعـمــال الــدرامـيــة األم ــر ال ــذي جعلني
اقــرر أن اركــز في التمثيل ،خاصة بعدما كــاد االمر
يتسبب في مشكالت عدة ،السيما خالل فترة تصوير
مسلسل "الرحايا" والوقت الطويل الذي كنت اقضيه
في التصوير ،بما يتعارض مع مواعيد التدريبات
وبروفات الحفالت.
قدمت خــال أشهر قليلة في الغناء عــدة حفالت
ً
بين دار االوبرا وساقية الصاوي وكنت سعيدا بهذه
الـتـجــربــة الـتــي جمعتني مــع الــدك ـتــورة نــاديــة عبد
الـعــزيــز ،السيما أنها آمنت بموهبتي وشجعتني
ً
كثيرا ،وكــاد يحدث بينها وبين شقيقتها الفنانة
سـمـيــرة عـبــدالـعــزيــز مشكلة بسبب اس ـت ـمــراري في
الغناء وتعطيلي تصوير "الرحايا" ،حيث وجه فريق
ً
العمل لوما للفنانة سميرة عبد العزيز بسبب دعم
شقيقتها لي بالغناء ،وكان علي االختيار انذاك بين
التمثيل والغناء الستحالة الجمع بينهما.
• كيف بدأت أولى تجاربك السينمائية؟
 بعد تقديم "الرحايا" التقيت بالمصادفة المخرجخالد يوسف ،وكان مكتبه في حي المهندسين في
الجهة المقابلة من منزل جدي لوالدتي ،وهو لواء
سابق يتسم بالصرامة وبينه وبين خالد مشكالت
بسبب الــزحــام الــذي يحدث أمــام مكتبه باستمرار،
ويؤثر على الحركة في الـشــارع ،وعندما شاهدني
خالد اقــوم باللعب في الشارع قام بالحديث معي،
وأخبرني أنه كان يبحث عني من أجل فيلمه الجديد،

• فيلم "حــاوة روح" ...ما مالبسات اختيارك
ألداء الدور أمام هيفاء وهبي؟
 أتذكر المرة األولى التي التقيت فيها مع المخرجسامح عبدالعزيز ،وكانت خالل تكريم لي في المركز
الـكــاثــولـيـكــي للسينما ،وكــانــت تــرافـقــه وال ــدت ــه في
هــذا التكريم ،وقامت بالترحيب بي واالحتفاء بي
وقبلتني ،وقالت لي إنها تحبني وطلبت من سامح
أن يجعلني اعمل معه ،وأخبرها بأنه ينوي ترشيحي
لعمل جديد ،ومر على هذا اللقاء  5سنوات ،إلى أن
تحدث مع والدتي أحد االفراد من مكتبه يطلب منها
أن نلتقيه فــي مكتب السبكي ،وقـبــل أن نــذهــب في
الموعد المحدد طلب سامح من والدتي أن نمر عليه
في مكتبه بالبداية ،وبالفعل قمنا بزيارته ووجدت
والــدة االستاذ سامح موجودة في المكتب ،وقامت
بتقديم هــد يــة لــي ،وقمنا بعدها بالتوجه لمكتب
السبكي.
ما علمته بعد ذلك أن هيفاء وهبي طلبتني باالسم
الك ــون مـعـهــا فــي فـيـلــم "حـ ــاوة روح" ،وك ــان هناك
اطفال كثيرون ،لالختيار فيما بينهم ،وهيفاء هي
سبب تقديمي لهذا العمل وسبب بقائي فيه ،خاصة
أن السبكي كان يرغب في ترشيح طفل آخر ،لكنها
هددت باالنسحاب من الفيلم حال استبعادي ،ورغم
أن أجرى بالعمل كان  5آالف جنيه فإنني أنفقتها على
المالبس ،ولم أحصل عليها كاملة ،إال أن مساعدة
المخرج سامح عبد العزيز ودعم هيفاء شجعتاني
على تجاوز الكثير من األمور.
مما أتذكره أيضا أن السبكي علق على حديثي
ً
بالفرنسية مع هيفاء وهبي في الكواليس ،متسائال:
كيف سأقوم بتجسيد دور طفل من حارة شعبية ،كما
كان سامح عبدالعزيز يقوم بإرسال سيارته لتنقلني
من وإلى المنزل في كثير من من االحيان.
• وماذا عن نشاطك الحالي؟
 رغم أنني التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة،إال أنني فضلت السفر لدراسة الفن في الخارج ،وفي
الوقت الحالي اتواجد في بلجيكا حيث بدأت الدراسة
قبل أشهر قليلة ،وسأعمل على محاولة التوفيق بين
دراسة الحقوق في القاهرة ودراسة الفن في بلجيكا،
مستفيدا من امكانية أن تكون بعض االمتحانات أون
اليــن ،وإال فسأضطر إلــى طلب تأجيل االمتحانات
بالحقوق لحين االنتهاء من دراسة الفن ،حيث اقيم
مع جدي خالل الفترة الحالية.
وقــد تسبب سـفــري خــال الفترة الحالية فــي أن
اتوقف عن االشتراك في االعمال الفنية ،واعتذرت عن
ً
فيلم سينمائي مع السبكي مؤخرا.

مع مصطفى شعبان

يمارس رياضة كرة القدم

ووقتها كان يحضر لفيلم "دكان شحاتة" ،فأخبرته
بأنني اعرفه وأعرف نجله يوسف ،ألننا في مدرسة
واحدة ،وعندما علم أن جدي اللواء الذي دخل معه
في خالفات من قبل شعر بالقلق ألنه كان يفترض أن
يتحدث مع والدتي فطلبت منه أن يصعد معي إلى
ً
ً
جدي ،وهذا اليوم كان احتفاال عائليا بزفاف خالي.
تجدد الخالف بين جــدي وخالد يوسف بعدما
شاهده معي ،وأخبرته بأنه والــد صديقي يوسف
فــي ال ـمــدرســة ،وق ـلــت ل ـجــدي إن ــه م ـخــرج فـيـلــم "هــي
ف ــوض ــى" الـ ــذي يـح ـبــه ،وم ــن هـنــا بـ ــدأت األم ـ ــور في
الـحـلـحـلــة بـيـنـهـمــا وح ـضــر ال ــزف ــاف ،ث ــم ج ـلــس مع
والدتي في مكتبه ،واتفقت معه على تجربة "دكان
شحاتة" وأتذكر أنني حصلت على أجر ألف جنيه
في هــذا الفيلم ،وكانت والــدتــي ترافقني في جميع
أيام التصوير.
وبفضل هذا الموقف تحولت العالقة المتوترة بين
جدي وخالد يوسف إلى عالقة صداقة قوية وكانا
يتحدثان باستمرار ،كما قام خالد يوسف بترشيحي
للمخرج خالد الحجر لالشتراك في فيلم "الشوق"،
لدرجة أنه جعل والدتي تقوم بتوقيع تعاقد الفيلم
على الفور في مكتبه ،السيما أن جدي كان وقتها بدأ
يشعر بالضيق من كثرة االعمال التي اشارك فيها،
وخوفه من أن يؤثر هذا األمر على مستقبلي.
أعتبر "الشوق" من التجارب المهمة في حياتي،
خاصة أنها جعلتني اذهب إلى مستشفيات األطفال،
ألع ــرف كيف يتعامل األط ـفــال الـمـصــابــون بالفشل
الكلوي ،ودرست مع األطباء وتحدثت معهم ،وأتذكر
أنه في أحد المشاهد وضع لي المخرج خالد الحجر
ً
ً
طعاما فأخبرته بأن التوقيت ليس مناسبا للطعام
وفق طبيعة المرضى ،وأشاد باهتمامي بالتفاصيل
وبالفعل غير في المشهد.

 ...مع دينا
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فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

ً
حكاية عالقة خالدة وزواج ناجح استمر  17عاما
نهاية الخمسينيات ،بالغناء في األفالم ،دون
بدأت رحلة فايزة ًأحمد الجديدة في السينما ً
ظهورها شخصيا ،قبل أن تبدأ بالظهور الحقا ،رغم قلة أعمالها السينمائية .ومن جهة
أخرى ،فإن رحلة العمر بدأت بلقاء في منزل الموسيقار فريد األطرش ّغير مجرى حياتها

دمشق  -شادي عباس

في منزل الموسيقار
فريد األطرش التقت
فايزة حب حياتها
محمد سلطان
الممثل الجديد
الوسيم

عنوان على مجلة
الموعد اللبنانية
ّ
سرع زواج سلطان
ّ
بمقدم
وفايزة
ً
 25قرشا ومؤخر
ألف جنيه

سلطان قدم لها أكثر
من  100أغنية أولها
«رشوا الورد» تحية
للجندي المصري

ح ـ ــدث لـ ـق ــاء فـ ــي حـ ـي ــاة فـ ــايـ ــزة أحـ ـم ــد غ ـيـ ّـر
ً
مـ ـج ــراه ــا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،حـ ـي ــث اجـ ـتـ ـم ــع فـ ــي م ـن ــزل
الـمــوسـيـقــار فــريــد األط ــرش وبــدعــوة مـنــه ،كل
من اشترك معه في فيلم «يوم بال غد» ،ومنهم
محمد سلطان وبعض الصديقات واألصدقاء،
ومنهم المطربة فايزة أحمد ،إذ التقى فايزة
وسلطان في تلك السهرة.
ً
كـ ــان س ـل ـطــان م ـع ـج ـبــا ب ـصــوت ـهــا وأدائـ ـه ــا،
ً
ً
أ مــا فايزة فقد وجدته إنسانا لطيفا وأحبت
بصدق ما سمعته من مقاطع من ألحانه والتي
ّأد اها في تلك السهرة.
تكلمت فايزة أحمد ،في أحد األعداد النادرة
لـمـجـلــة ال ـك ــواك ــب ع ــن ه ــذه ال ـع ــاق ــة ال ـخــالــدة
وقالت« :في عام  1963أقام الموسيقار الراحل
فريد األطرش حفلة في منزله ،ودعاني إليها،
كما دعا إليها الملحن الشاب محمد سلطان،
الذي بدأ يلمع كأحد أبطال السينما» .وتابعت:
«كان سلطان وقتها يرفض العمل في األدوار
الثانية بالسينما ،ويصر على أدوار البطولة،
وعندما يئس من طول االنتظار قرر أن يعود
لهوايته القديمة و هــي التلحين ،و كــان سبق
أن لحن بعض األغنيات للمطرب عبداللطيف
الـتـلـبــانــي» .أمــا عــن بــدايــة قـصــة الـحــب فقالت
ف ــاي ــزة« :ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة ،الح ـظــت أن سـلـطــان
يبدى اهتماما شديدا بي ،ولم يكن اهتمامي
ّ
بالشاب الوسيم الذي يقطر حالوة أقل ،حتى
الحــظ ال ـحــاضــرون ،وبـعــد هــذا الـلـقــاء دعتني
صــدي ـق ـتــي ال ـم ـطــربــة روي ـ ــدا ع ــدن ــان إل ــى أحــد
المطاعمَ ،
وعرفت بعدها أن سلطان هو الذي
ُ
رتب لهذا اللقاء ،واتفقنا خالله على أن يعد لي
لحنا ،وبالفعل التقينا ومعه لحن رش الورد،
وبعدها بدأ التعاون الفني الكبير بيننا».
وتتحدث بعض المصادر بأنه بعد ُمضي
وقت ال بأس به فوجئ الجميع بعنوان مجلة
«ال ـم ــوع ــد» ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــي إحـ ــدى ال ـط ـب ـعــات:
«ق ـص ــة ح ــب تـجـمــع ب ـيــن ال ـم ـل ـحــنوال ـف ـنــانــة»،
فاتصلت فايزة أحمد بمحمد سلطان وطلبت
م ـنــه أن يـلـتـقـيــا ،وع ـنــدمــا وص ــا إل ــى الـمـكــان
انهمرت دموعها واستغرقت في البكاءقائلة:
«أن ـ ــا ُس ـم ـع ـتــي ب ــاظ ــت» .واع ـ ـتـ ــذرت م ـن ــه عـلــى
ال ـمــوقــف ،ول ـكــن ب ـعــد ذل ــك ق ــال س ـل ـطــان نفس
كـلـمــة عــاطــف س ــال ــم« :ص ـع ـبــت ع ـل ـيــا» .ول ـهــذه
الكلمة قصة طويلة بين عاطف سالم وفايزة
ً
أحمد ،نحكيها الحقا  .ثم قال محمد سلطان
لفايزة أحمد جملة وا حــدة ،و هــي« :أ نــا ممكن
أتجوزك» ،فسألته إن كان يحبها ،فقال لها إنه
من الممكن أن يحبها في المستقبل ،والمهم
اآلن أن يتزوجها .تقول :فاتفقنا على الزواج،
رغم فارق السن (كانت تكبره بسبع سنوات)،
وال ـ ـفـ ــوارق االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وم ـق ــدار
الشهرة .تزوجنا في  6يوليو  1964في الشهر
العقاري ،حيث لم تكن وقتها فايزة قد حصلت
على الجنسية المصرية ،وكان َّ
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قرشا ،والمؤخر ألف جنيه.
دام ذلك الزواج ،وهو األطول في حياة فايزة
ً
أح ـم ــد 17 ،ع ــام ــاُ ،ول ــد خــال ـهــا ال ـت ــوأم ط ــارق
وعـ ـم ــرو .وت ـم ـيــز س ـل ـطــان خ ــال ت ـلــك الــرح ـلــة
بالهدوء ،في حين كانت فايزة عصبية وطيبة
ً
الـقـلــب فــي آن م ـعــا؛ تـنـفـعــل بـســرعــة وتـغـضــب
بسرعة وترضى بسرعة.
وي ـح ـكــى أن ــه ذات مـ ـ ّـرة كــانــت ف ــاي ــزة أحـمــد
تغني في حفل بنادي الطيران ،وعند خروج
ف ــاي ــزة وزوجـ ـه ــا واألصـ ــدقـ ــاء م ــن ال ـح ـفــل فــي
النادي ،كاد سائق باص يصدم سيارة فايزة
أ ح ـمــد ا لـقــا بـعــة عـنــد مــد خــل ا ل ـن ــادي .المشهد
كــان صــاد مــا للجميع بمن فيهم فــا يــزة ،التي
أخـ ـ ــذت ت ـص ـيــح وت ـع ـ ّـب ــر ع ــن غ ـض ـب ـهــا مـ ــرددة
«ح ـ ّـم ــى ال ـل ــي تـسـلـقــه س ـل ــق» ،ف ـكــانــت الـلـهـجــة
الصيداوية تتفوق على المصرية في حاالت
الغضب الشديد!

يواكيم وسلطان

سلطان أحب فايزة
ً
كثيرا واعترف
بأنها كانت تضحي
من أجل استمرار
عالقتهما فرفض
الزواج بعد رحيلها

يتحدث فارس يواكيم عن محمد سلطان ،في
الفترة التي تعرف فيها على فايزة أحمد ،فيقول:
تعارفنا سنة  1962ونشأت صداقة بيننا .كان
محمد سلطان أول فـنــان عــرفـتــه ،كــان ذلــك في
فصل الـصـيــف ،يـمــارس السباحة فــي المسبح
نفسه في اإلسكندرية ،مسبح «سان ستيفانو»،
حيث بدأ مسيرته الفنية كممثل سينمائي ،وهو
الذي دعاني لمشاهدة تصوير لقطات من فيلم
«الناصر صالح الدين» ليوسف شاهين ،وكان
ً
مشاركا فيه .وقد اختاره المخرج بسبب إجادته
لــركــوب الخيل ،إضــافــة إلــى وســامـتــه ،وك ــان قد
شاهده في نادي الفروسية الذي يملكه ويديره
مع والده اللواء المتقاعد عبدالحميد بك سلطان
ً
حكمدار البوليس سابقا في مدينة اإلسكندرية
(قائد الشرطة) .وكان محمد سلطان قد تخرج
في كلية الحقوق ،لكنه لم يمارس المحاماة .كما
كان أيضا من هواة الفنون :التمثيل والموسيقى،
وكــان يجيد العزف على البيانو وعلى العود،

١٥

الشخصية والفنية ،فترة طويلة من الزمن .الفنانة التي أذهلت كل من سمع صوتها
استطاعت أن تجذب قلب الملحن الوسيم محمد سلطان ،لتبدأ أهم مرحلة في حياتها على
جميع ُّ
الصعد.

ٔ
ٔ
فايزة احمد ومحمد سلطان والتوام طارق وعمرو
وأرادت ف ــا ي ــزة م ـس ــاع ــد ت ــه ف ــي أن ُيـعـتـمــد
باإلذاعة ،وطلبت بنفسها رئيس قسم الموسيقي
ب ــاإلذاع ــة ،وك ــان ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،أح ـمــد حسن
الشجاعي ،الموسيقار المعروف عنه التشدد،
وحددت معه موعدا ،وبالفعل تم اعتماد سلطان
في اإلذاعة ،وكانت هذه هي بداية طريق شهرته.

سلطان وفايزة

فايزة تعزف على العود
وكــانــت والــدتــه ،وهــي لبنانية مــن آل كــامــل من
ً
بـكـفـيــا ،تـجـيــد ال ـع ــزف ع ـلــى ال ـع ــود أيـ ـض ــا .في
نهاية صيف ذلــك ال ـعــام ،انتقلت إلــى القاهرة
ً
بعد قبولي طالبا في المعهد العالي للسينما.
ً
وان ـت ـقــل مـحـمــد سـلـطــان إل ــى الـعــاصـمــة أيـضــا
بعدما أصبح المخرجون يستدعونه للتمثيل
في األفالم ،وأقام في فندق «دي روز» في شارع
طلعت حــرب (سليمان باشا) ،في وســط البلد.
ً
ً
وكنا نلتقي أ حـيــا نــا لمشاهدة فيلم ،وأحيانا
لتناول الطعام فــي مقهى ومطعم ري ــش .وفي
األثناء كان قد شارك بالتمثيل في بعض األفالم،
ومنها «عيلة زي ــزي» مــع سعاد حسني وفــؤاد
المهندس وإخ ــراج فطين عـبــدالــوهــاب ،وفيلم
«الباحثة عن الحب» من إخراج أحمد ضياء الدين
وبطولة رشدي أباظة ونادية لطفي.
وب ــدأ الـنــاس يـعــرفــون اسـمــه كممثل صاعد،
ً
لـكـنــه ل ــم ي ـكــن م ـع ــروف ــا ف ــي ع ــال ــم الـمــوسـيـقــى.
كــان قد ّ
لحن أغنيات أداهــا مطربون في إذاعــة
ّ
ً
اإلسكندرية ،منهم من ظل مغمورا ومنهم من نال
ً
ً
قدرا ولو بسيطا من الشهرة ،مثل عبداللطيف
التلباني.

غنت «حمال األسية»
من ألحان محمد
عبدالوهاب في فيلم
«امسك حرامي»

مـ ـحـ ـم ــد س ـ ـل ـ ـطـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاش فـ ـ ــي مـ ـن ــزل
الزوجية بـجــاردن سيتي بالقاهرة ،والمليء
في جميع أركانه بصور للراحلة فايزة أحمد
و صــور ا لــذ كــر يــات ا لـتــي تجمعهما ،يـقــول عن
زوج ـت ــه ،ال ـتــي اس ـت ـمــرت حـيــاتـهـمــا مـعــا فـتــرة
ط ــوي ـل ــة ق ــارب ــت ث ـم ــان ـي ــة عـ ـش ــرة س ـن ــة مـلـيـئــة
بالحب والتضحية واال حـتــرام ،إنها لم تترك
ً
ً
فــراغــا فـنـيــا فــي مـصــر والــوطــن الـعــربــي فقط،
ل ـك ـن ـهــا ت ــرك ــت ف ــراغ ــا أك ـب ــر ب ــداخ ـل ــه ،مـضـيـفــا
أن «كــل الـمــوهــوبـيــن الـكـبــار كــانــوا ط ـفــرات لن
تتكرر ،و هــؤالء المميزون تركوا عالمة وأثرا
وعــاشــوا فــي أعـمــاق وقـلــوب الـجـمـهــور ،منهم
أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب وغيرهم
من العظماء».
وأضاف الموسيقار الكبير« :زوجتي فايزة
أح ـمــد كــانــت إن ـســانــة تـلـغــي نـفـسـهــا م ــن أجــل
إرضاء زوجها وأبنائها ،فكانت تقول :أنا مش
عاوزة أي حاجة خالص غير إنك تبقى سعيد».
وتــابــع« :فــايــزة تــركــت أث ــرا بــداخـلــي كــإنـســان،
فكانت زوجة مطيعة بطريقة ال تصدق ،حتى
أنني كنت أتعجب من كل هــذه الطاعة ،فترد
قائلة إن رأيها ورأيه واحد ،وطالما أن هناك
ً
أم ـ ــرا يــرض ـيــه ف ـهــي ت ــواف ـق ــه» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الفنانة الكبيرة كــا نــت تحب القطط وا لـكــاب
وا لـخـيــول ،و كــا نــت تحب الحياة بشكل كبير،
هذا إلى جانب تدينها.
وأضاف سلطان« :فايزة كانت متدينة جدا،
ومكانتش بتسيب فرض» ،كما أن أكثر ما لفت
انتباهه في «فايزة» في بداية تعارفهما هي
صراحتها ووضوحها ،هذا باإلضافة لكونها
مضحية فلم تعرف األنانية طريقا لقلبها أبدا.
وأكـ ــد أن ــه ل ــم يـفـكــر ول ــو لـحـظــة واحـ ــدة أن
ً
يتزوج بعد رحيل فايزة أحمد ،قائال « :لدينا
ولـ ـ ـ ــدان تـ ـ ـ ــوأم ،وهـ ـ ــم أجـ ـم ــل مـ ــا فـ ــي ح ـي ــات ــي،
ً
وأحبهم كثيرا وأشعر أنهم دنيتي كلها ،وأنا
لست طماعا حتى أطلب من الله أكثر من أنه
أعطاني فايزة أحمد ،ولهذا لم أتزوج بعدها».

ٔ
فايزة بين نجليها التوام طارق وعمرو سلطان

ٔ
مع صباح وفريد االطرش

ً
وأضـ ــاف« :فــايــزة كــانــت دمـعـتـهــا قــريـبــة ج ــدا،
ً
وكانت متواضعة وتحب زمالء ها جدا ،وتحب
الخير وتعطف على الغالبة ،وكانت صادقة
جدا في تعبيرها ،أنا بقول الحقيقة أمام الله،
كل الحاجات الحلوة كانت في فايزة أحمد».
كما نفى سلطان ما تــردد بأن فايزة كانت
عازفة ماهرة على العود ،قائال :كانت تعزف
مكسر ،لكنها على أي حال تعرف كيف تعزف،
ولكنها لم تكن على مستوى اإلجادة.
رحلة الثنائي محمد وفايزة بدأت عام 63
وانتهت برحيلها عن الحياة عام  ،83حصاد
ً
ا ل ــر ح ـل ــة دام  20ع ــا م ــا أ ثـ ـم ــرت ع ـلــى مـسـتــوى
األغ ــان ــي الـعــاطـفـيــة الـكـثـيــر ،إذ ق ــدم لـهــا أكـثــر
ّ
م ــن  100أغ ـن ـيــة ّ ،ك ــان أول ـه ــا «ه ــات ــوا ال ـف ــل مع
ال ـي ــاس ـم ـي ــن ...رش ـ ــوا ال ـ ــورد ع ـلــى ال ـج ـن ـب ـيــن»،
وهي أغنية وطنية تحية للجنود المصريين.
ـوثـقــت فــا يــزة أ حـمــد بموهبة محمد سلطان
فـ ِ
وأع ـط ـتــه ال ـفــرصــة إلظ ـهــارهــا .تــا ذل ــك أغـنـيــة
عاطفية «أؤ مــر يــا قمر أ مــرك مــا شــي» عــام ،63
وك ــان الـلـحــن جـمـيــا فــي األغـنـيـتـيــن وأحـســن
الجمهور استقبالهما .و بــدأ مشوار التعاون
الـفـنــي الـطــويــل بـيــن االثـنـيــن ،فـتــوالــت بعدها
األلـ ـح ــان م ـثــل «خ ـل ـي ـكــو ش ــاه ــدي ــن» و«خ ـل ـي ـنــا
ننسى» و«نقطة الضعف» و« غــر يــب يــا ز مــان»
و«أيوه تعبني هواك» و«تعالى شوف ياما انت
واحشني» و«القيتك فين» و«قول لكل الناس»،
إلى جانب األغاني القصيرة مثل «بكره تعرف»
و«حبيتك وبداري عليك» و«انساني يا حبيبي»
و«على وش القمر» و«ادي الحياة» و«مال ّ
علي
مال» و«أخد حبيبي» و«قاعد معاي» وغيرها.
لكن قصيدة نزار قباني «رسالة من سيدة
ح ــاق ــدة» ت ـم ـيــزت ع ــن غ ـي ــره ــا ،وال ـت ــي لـحـنـهــا
الفنان محمد سلطان ،وال قــى اللحن الجميل
و تــأ لــق فــا يــزة فــي األداء إ عـجــاب المستمعين،
ً
خصوصا وهي تغني «أنا لست آسفة عليك».
وق ــد خـضـعــت ال ـق ـص ـيــدة لـعـمـلـيــات الـتـعــديــل،
ومـنـهــا ح ــذف أل ـفــاظ مـثــل «ي ــا ن ــذل ...يــا دنــي»
و حـلــول أ لـفــاظ لطيفة محلها ،على ا لــر غــم من
أن القصيدة تتحدث عن غضب امرأة اكتشفت
خ ـيــانــة حـبـيـبـهــا ل ـه ــا .وكـ ــان تـفـسـيــر سـلـطــان
لذلك التعديل بأن «األذن العربية ال تستسيغ
الشتائم في األغاني .والتعديل جرى بموافقة
نزار قباني وبقلمه».
وكان آخر لحن ّ
قدمه لها محمد سلطان من
كلمات عمر بطيشة «أيوه تعبني هواك وياك/
ّ
يللي ظلمت ا لـحــب مـعــاك» .وو قــع ا لـطــاق في
ٌّ
مايو  ،1981ومضى كل في طريق.

«امسك حرامي»
شــار كــت فــا يــزة أ حـمــد سـنــة  1958فــي فيلم
«ا مـســك حــرا مــي» ،حيث ظـهــرت خــا لــه الفنانة
فايزة بشخصيتها الحقيقية ،خــال أحداثه،
وش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــولـ ـت ــه إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ي ــاسـ ـي ــن،
وم ـح ـم ــود ال ـم ـل ـي ـج ــي ،وآمـ ـ ــال ف ــري ــد ،وح ـســن
فايق ،ونعمت مختار ،و هــو من تأليف كامل
التلمساني وعباس كامل ،ومن إخراج فطين
عبدالوهاب .ولم يكن فيلم «امسك حرامي» هو
الفيلم الوحيد ،الذي شاركت فيه فايزة أحمد
أم ــام الـفـنــان إسـمــاعـيــل يــاسـيــن ،حـيــث قــدمــت
ً
معه عددا من األفالم األخرى مثل «المليونير
ال ـف ـق ـيــر» ،و«ع ــري ــس م ــرات ــي» والـ ــذي يـعــد آخــر
األ فــام التي جمعت بينهما ،و تــم عرضه في
عــام  .1959و تـنــاول الفيلم قصة شــاب يدعى
«أسامة» ،وجسد شخصيته الفنان إسماعيل
يــاسـيــن ،ال ــذي يــؤمــن بــالـحــظ ،ولـكــن تصادفه
مواقف كثيرة حتى يتم االعتقاد بأنه متورط
في جريمة قتل ،وعندما يعلم لص بأن حماه
مـلـيــونـيــر ،ي ـح ــاول ســرقــة ج ــوه ــرة ثـمـيـنــة من
ال ـخ ــزي ـن ــة ح ـت ــى ي ـق ـبــض ع ـل ـيــه ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة،
وغنت فايزة في الفيلم أغنية «حمال األسية»
و«بريئة».
وأغنية حمال األسية ،التي مازالت تتردد
حتى اآلن ،وتالقي نجاحا كبيرا عند إذاعتها،
أو عـ ـن ــد م ــا ي ـ ـقـ ــوم أ حـ ـ ــد ا لـ ـمـ ـط ــر بـ ـي ــن بـ ــإ عـ ــادة
تقديمها مجددا ،كتب الشاعر حسين السيد
كـلـمــات األغ ـن ـيــة ولـحـنـهــا الـمــوسـيـقــار محمد
عبدالوهاب من مقام «الهزام» ،لكن عبدالوهاب
ح ــذف «ال ـكــوب ـل ـيــه» األخ ـي ــر ،ألن ــه وج ــد أن ــه لن
يضيف للمعنى الذي سبق وذكره الشاعر في
الكوبليهات التي سبقته ،فتم حذفه ،خاصة
أن األ غـنـيــة سـتـقــدم فــي فـيـلــم ،وال ب ــد أن يكون
لها زمن محدد ،حتى ال يمل الجمهور ،وتقول
كلمات أغنية «حمال األسية»:
حمال األسية ظالمينك حبايبي
وبتنسى األسية طول عمرك يا قلبي
حمال األسية
بينسوك الحبايب ولو طال الغياب
تروح تسأل عليهم وال يردوش جواب
ولك في الحب دقة عارفها كل باب
تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب

«تمر حنة» ...غجرية تغني للموجي

الزوجان على غالف «الشبكة»

ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ف ـ ـ ــاي ـ ـ ــزة أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ف ـ ـ ــي فـ ـت ــرة
الخمسينيات فــي مجموعة مــن األ ف ــام،
كان أولها فيلم «تمر حنة» عام  1957بدور
«مايسة» مغنية الموالد ،وغنت في الفيلم
عددا من األغاني منها «قلبي عليك يا خي»
للشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد
الموجيّ ،
«يمه القمر ع الباب» من كلمات
ً
مرسي جميل عزيز وألحان الموجي أيضا.
ومن كلمات جليل البدراوي وألحان محمد
الموجي غنت «تمر حنة”.
وت ــدور قـصــة الفيلم ح ــول «تـمــر حنة»
الفتاة الغجرية التي ترقص في الموالد،

وتتمتع بقدر كبير مــن الجمال والخفة،
لكنها تنتمي لطبقة فقيرة ،حيث يربطها
قدرها بـ «حسن» ،الــذي يعمل في الموالد
الشعبية ،و فــي نفس ا لــو قــت يعجب بها
أحمد ،ابن العمدة الثري ،ويحاول بشتى
الطرق أن يقربها إليه ،فيكذب على والده
ً
قائل عن تمر حنة إنها بنت باشا غني،
حتى ينجح في الفوز برهانه مع والــده،
ولـكــن تسير األم ــور فيما بـعــد عـلــى غير
المتوقع.
انـطـلــق ه ــذا الـفـيـلــم الـغـنــائــي فــي دور
السينما ،بكل من سينما ديانا بالقاهرة

وس ـتــرانــد بــاإلس ـك ـنــدريــة .وك ـتــب ال ـحــوار
جليل الـبـنــداري ،تصوير محمود نصر،
وأل ـحــان محمد ف ــوزي ومحمد الموجي،
وب ـطــولــة نـعـيـمــة ع ــاك ــف ورش ـ ــدي أبــاظــة
وأحـمــد رم ــزي وزيـنــات صــدقــي وكريمان
وســراج منير واستيفان روسـتــي ،وألول
مرة المطربة فايزة أحمد ،وهو من إخراج
حسين ف ــوزي .ويــذكــر أنــه كــان آخــر فيلم
أخــرجــه لــزوجـتــه نعيمة عــاكــف وبعدها
انفصال.

مع سلطان ومطالعة مشتركة
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عزيزة تفك الرموز والطالسم وتوصي عزيز بعدم النوم

)(٣٠ - ١٩

تاج الملوك يستمع إلى حكاية الفتى بكل اهتمام
القاهرة  -ةديرجلا•

تستكمل شهرزاد في هذه الحلقة ،حكاية عزيز مع محبوبته التي سلبته ّلبه ،وصرفته عن حب ابنة عمه عزيزة،
يغلبه
وإرسالها إليه اإلشارات ،التي تقوم هذه األخيرة بتفسيرها حتى أوصلته إلى البستان ،ونصحته ابنة عمه أال ً
النومً ،فمن طبيعة العشاق السهر ،لكنه كان ينام كل ليلة ويضيع عليه رؤية المحبوبة ،ليعود إلى ابنة عمة حزينا
مهموما يطلب منها المساعدة.

المرآة في لغة
اإلشارة تدل
على الصبر
والزرع يعني
البستان
واالنتظار
تفسير للقنديل

ول ـمــا كــانــت الـلـيـلــة ال ـســادســة وال ـث ـمــانــون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
أن الشاب قال لتاج الملوك :فلما رفست ابنة عمي في
صدرها ،انقلبت على طرف اإليوان ،فجاء الوتد في
جبينها وسال دمها فسكتت ولم تنطق بحرف واحد،
ً
ثم أنها قامت في الحال وأحرقت حرقا وحشت به
ذلك الجرح ،وتعصبت بعصابة ومسحت الدم الذي
سال على البساط وكأن ذلك ما كان ،ثم انها أتتني
وتبسمت في وجهي ،وقالت لي بلين الكالم :والله
ً
استهزاء بك وال بها،
يا ابن عم ما قلت هذا الكالم
وقد كنت مشغولة بوجع رأسي ومسح الدم في هذه
الساعة قد خفت رأسي وخفت جبهتي فأخبرني بما
كان من أمــرك ،فحكيت لها جميع ما وقع لي منها
في ذلك اليوم.

عالمة القبول
وبـعــد كــامــي بـكـيــت ،وقــالــت يــا اب ــن عـمــي أبشر
بنجاح قصدك وبلوغ أملك ،إن هذه عالمة القبول،
وذلك أنها غابت ألنها تريد أن تخبرك وتعرف هل
أنت صابر أم ال ،وهل أنت صادق في محبتها أم ال،
وفــي غد توجه إليها في مكانك األول وأنظر ماذا
تشير بــه إلـيــك ،فقد قــربــت أفــراحــك وزال ــت أتــراحــك،
وص ــارت تسليني على مــا بــي وأن ــا لــم أزل متزايد
ً
الهموم والغموم ،ثم قدمت لي طعاما من الزبدية
فرفسته فانكبت كل زبدية في ناحية ،وقلت كل من
ً
كــان عاشقا فهو مجنون ال يميل إلــى الطعام وال
يلتذ بمنام ،فقالت لي ابنة عمي عزيزة ،والله يا ابن
عمي إن هذه عالمة المحبة وسالت دموعها ولمت
شقافة الزبادي ومسحت الطعام ،وأنا أدعو الله أن
يصبح الصباح.

مرآة وقنديل

عزيز يأكل
من طعام
المحبوبة
فيغلبه النوم
قبل رؤيتها

فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره والح ،توجهت
إلى ذلك الزقاق بسرعة ،وجلست على تلك المصطبة،
وإذا بالطاقة انفتحت وأب ــرزت رأسـهــا منها وهي
تضحك ،ثم رجعت وهي معها مرآة وكيس وقصرية
ً
ممتلئة زرع ــا أخـضــر وف ــي يــدهــا قـنــديــل ،ف ــأول ما
فعلت أخذت المرآة في يدها وأدخلتها في الكيس
ثم ربطته ورمته في البيت ،ثم أرخت شعرها على
وجهها ثم وضعت القنديل على رأس الزرع لحظة
ثم أخذت جميع ذلك وانصرفت به وأغلقت الطاقة،
فانفطر قلبي من هذا الحال ومن إشاراتها الخفية
ورم ــوزه ــا المخفية وال ـطــاســم ،وه ــي لــم تكلمني
بكلمة قط ،فاشتد ذلك غرامي وزاد وجدي وهيامي،
ثم إنــي رجعت على عقبي وأنــا باكي العين حزين
القلب حتى دخلت البيت ،فرأيت بنت عمي قاعدة
ووجهها إلــى الحائط ،وقــد احترق قلبها من الهم
والـغــم والـغـيــرة ،لكن نكبتها منعتها أن تخبرني
بـشــيء مما عندها مــن ال ـغــرام ،لما رأت مــا أنــا فيه
مــن كـثــرة الــوجــد وال ـه ـيــام ،ثــم نـظــرت إلـيـهــا فــرأيــت
على رأسـهــا عصابتين إحــداهـمــا مــن الــوقـعــة على
جبهتها ،واألخرى على عينيها بسبب وجع أصابها
من شدة بكائها ،وفي أسوأ الحاالت تبكي وتنشد
هذه األبيات:
أي ـ ـن ـ ـم ـ ــا ك ـ ـن ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ب ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــان
أي ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــم ب ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي
ول ـ ـ ـ ــك ال ـ ـل ـ ــه ح ـ ـيـ ــث أمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ــت ج ـ ـ ــار
مـ ـنـ ـق ــذ مـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــروف دهـ ـ ـ ــر وخـ ـط ــب
لـ ـي ــت ش ـ ـعـ ــري ب ـ ـ ــأي أرض وم ـغ ـن ــى
أنـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـتـ ــوطـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدار وشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب
إن ي ـ ـك ـ ــن ش ـ ـ ــر ب ـ ـ ــك ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــراح زالال
فـ ــدمـ ــوعـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــاجـ ــر ش ــرب ـ ــي
ك ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــيء س ـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ــذب
ك ــال ـت ـج ــاف ــي بـ ـي ــن ال ـ ــرق ـ ــاد وج ـن ـ ـب ـ ــي
فلما فرغت من شعرها ،نظرت إلي فرأتني وهي
تبكي فمسحت دموعها ونهضت إلي ،ولم تقدر أن
تتكلم مما هي فيه من الوجد ،ولم تزل ساكتة برهة
من الزمان ،ثم بعد ذلك قالت :يا ابن عمي أخبرني
بما حصل لك منها في هذه المرة ،فأخبرتها بجميع
ما حصل لي.

وعود اللقاء

الفتى حينما
وصل إلى
البستان وجد
ً
ً
بابا مفتوحا
وتتبع النور

فقالت لــي :إصـبــر فقد آن أوان وصــالــك وظفرت
بـبـلــوغ آم ــال ــك ،أم ــا إشــارت ـهــا ل ــك بــال ـمــرآة وكــونـهــا
أدخـلـتـهــا ف ــي الـكـيــس فــإنـهــا ت ـقــول ل ــك :إص ـبــر إلــى
أن تغطس الـشـمــس ،وأم ــا إرخ ــاؤه ــا شـعــرهــا على
وجهها فإنها تقول لك :إذ أقبل الليل وانسدل سواد
الـظــام على نــور النهار فتعال ،وأم ــا إشــارتـهــا لك
بالقصرية التي فيها زرع فإنها تقول لك :إذا جئت
فادخل البستان الذي وراء الزقاق ،وأما إشارتها لك
بالقنديل فإنها تقول لك :إذا جئت البستان فامش
ً
فيه ،وأي موضع وجدت القنديل مضيئا فتوجه إليه
وإجلس تحته وانتظرني فإن هواك قاتلي.
فـلـمــا سـمـعــت ك ــام اب ـنــة عـمــي صـحــت م ــن فــرط
الغرام ،وقلت :كم تعديني وأتوجه إليها وال أحصل
م ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــودي وال أ ج ـ ــد
ل ـت ـف ـس ـي ــرك مـعـنــى

ً
صـحـيـحــا ،فـعـنــد ذل ــك ضـحـكــت بـنــت ع ـمــي ،وقــالــت
لي :بقي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم
إلى أن يولي النهار ويقبل الليل باالعتكار فتحظى
بالوصال وبـلــوغ اآلم ــال ،وهــذا الـكــام صــدق بغير
يمين ،ثم أنشدت هذين البيتين:
د ر ب ا أل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر ج
و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــج
ر ب أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز م ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
ثم إنها أقبلت علي وصارت تسليني بلين الكالم،
ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام مخافة من
غضبي عليها ،ورجاء ميلي إليها ولم يكن لها قصد
إال أنها أتــت إلــي ،ثم قالت :يا ابــن عمي أقعد معي
حتى أحدثك بما يسليك إلى آخر النهار ،وإن شاء
الله تعالى ما يأتي الليل إال وأنت عند محبوبتك،
فلم ألتفت إليها وصرت أنتظر مجيء الليل وأقول:
يا رب عجل بمجيء الليل ،فلما أتى الليل بكت ابنة
ً
عمي بـكــاء شــديــدا ،وأعطتني حبة مسك خالص،
وقالت لي :يا ابن عمي اجعل
هــذه الحبة فــي فمك ،فــإذا اجتمعت بمحبوبتك
فأنشدها هذا البيت:
أال أيـ ـه ــا الـ ـعـ ـش ــاق ب ــالـ ـ ـل ـ ــه خـ ـ ـب ـ ــروا
إذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنع
ثم إنها حلفتني أنــي ال أنشدها ذلــك البيت من
ً
الشعر إال بعد خروجي من عندها ،فقلت لها سمعا
وطاعة ،ثم خرجت وقــت العشاء ومشيت ،ولــم أزل
ً
مــاشـيــا حـتــى وصـلــت إل ــى الـبـسـتــان فــوجــدت بابه
ً
ً
مفتوحا فدخلته ،فرأيت نــورا على بعد فقصدته،
ً
ً
ً
فلما وصلت إليه وجدت مقعدا عظيما معقودا عليه
ً
قبة من العاج واألبنوس والقنديل معلقا في وسط
ً
تلك القبة ،وكان ذلك المقعد مفروشا بالبسط الحرير
المزركشة بالذهب والفضة ،وهناك شمعة كبيرة
موقودة في شمعدان من الذهب تحت القناديل ،وفي
وسط المقعد فسقية فيها أنواع التصاوير ،وبجانب
تلك الفسقية سفرة مغطاة بفوطة من الحرير ،وإلى
جانبها باطية كبيرة من الصيني وفيها قدح من
بلور مزركش بالذهب ،وإلــى جانب الجميع طبق
كبير من فضة مغطى فكشفته فرأيت فيه من سائر
الفواكه ما بين تين ورمــان وعنب ونارنج وإترنج
وكباد ،وبينها أنواع الرياحين من ورد وياسمين
وآس ونسرين ونــرجــس ،ومــن سائر المشمومات،
فهمت بذلك المكان وفرحت غاية الفرح وزال عني
ً
الهم والترح ،لكني في هذه الدار لم َأر أحدا من خلق
الـلــه تـعــالــى .وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عن
الكالم المباح.

حرارة الشمس
توقظ الفتى
والملح والفحم
على بطنه
يرعبانه

شهية الطعام
ول ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـســاب ـعــة وال ـث ـم ــان ــون بعد
الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد،
ً
أن الشاب قال لتاج الملوك :ولم َأر عبدا وال جارية،
فجلست فــي ذل ــك الـمـقـعــد أنـتـظــر م ـجــيء محبوبة
قلبي إلى أن مضت أول ساعة من الليل وثاني ساعة
وثــالــث ســاعــة فـلــم ت ــأت واش ـتــد بــي ال ـجــوع ألن لي
ً
مدة من الزمان ما أكلت طعاما لشدة وجدي ،فلما
رأيت ذلك المكان وظهر لي صدق بنت عمي في فهم
إش ــارة معشوقتي اسـتــرحــت ،ووج ــدت ألــم الجوع
وقــد شوقتني روائــح الطعام الــذي في السفرة لما
وصلت إلى ذلك المكان ،واطمأنت نفسي بالوصال
فاشتهت نفسي األكل فتقدمت إلى السفرة وكشفت
ً
الغطاء فوجدت في وسطها طبقا من الصيني وفيه
أربــع دجــاجــات محمرة ومتبلة بالبهارات ،وحول
ذل ــك الـطـبــق أرب ــع زبـ ــادي واحـ ــدة حـلــوى واألخ ــرى
حب الرمان والثالثة بقالوة والرابعة قطايف ،وتلك
الزبادي ما بين حلو وحامض ،فأكلت من القطايف،
وأكلت قطعة لحم ،وعمدت إلى البقالوة وأكلت منها
ما تيسر ،ثم قصدت الحلوى وأكلت ملعقة أو اثنتين
ً
ً
أو ثالثا أو أربعا ،وأكلت بعض دجاجة ،وأكلت لقمة،
فعند ذلك امتألت معدتي وارتخت مفاصلي ،وقد
كسلت عن السهر ،فوضعت رأسي على وسادة بعد
أن غسلت يدي فغلبني النوم ،ولم أعلم بما جرى لي
بعد ذلك ،فما استيقظت حتى أحرقني حر الشمس
ً
ً
ألن لي أياما ما ذقت مناما ،فلما استيقظت وجدت
ً
ً
ً
على بطني ملحا وفحما فانتصبت واقفا ونفضت
ً
ً
ً
ثيابي ،والتفت يمينا وشماال فلم أجد أحدا ،ووجدت
ً
أني كنت نائما على الرخام من غير فرش فتحيرت
ً
ً
في عقلي وحزنت حزنا عميقا وجرت دموعي على
خدي وتأسفت على نفسي فقمت وقصدت البيت،
فلما وصلت إليه وجدت ابنة عمي تبكي بدمع يباري
السحب الماطرات ،وتنشد هذه األبيات:
هـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي ونـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ــم
فـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوى ي ـ ـن ـ ـشـ ــر هـ ـب ـ ـ ــوب ـ ـ ــه
ي ـ ـ ــا نـ ـسـ ـي ــم ال ـ ـص ـ ـبـ ــا هـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم إل ـ ـ ـي ـن ـ ـ ــا
ك ـ ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــه ون ـ ـصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـب ـ ـ ـ ــه
أو قـ ـ ــدرنـ ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام اع ـت ـن ـقـ ـ ـن ـ ــا
ك ــاعـ ـتـ ـن ــاق الـ ـمـ ـح ــب صـ ـ ــدر ح ـب ـي ـبــه
حـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـل ـ ــه ب ـ ـعـ ــد وجـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـ ــن ع ـم ـ ــي
كـ ـ ـ ــل ع ـ ـي ـ ــش مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــان وطـ ـيـ ـب ــه
لـ ـي ــت ش ـ ـعـ ــري بـ ــل ق ـل ـب ــه مـ ـث ــل قـلـبــي
ذائ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوى ول ـه ـي ـب ـ ـ ــه

الملح والفحم
ف ـ ـل ـ ـمـ ــا رأت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي قـ ــامـ ــت

مسرعة ومسحت دموعها وأقبلت ّ
علي بلين كالمها،
وقالت :يا ابن عمي أنت في عشقك قد لطف الله بك
حيث أحبك من تحب ،وأنا في بكائي وحزني على
فراقك من يلومني ،ولكن ال آخــذك الله من جهتي،
ثم إنها تبسمت في وجهي تبسم الغيظ والطفتني
وقلعتني ثيابي ونشرتها وشمتها ،وقالت :والله
مــا هــذه روائ ــح مــن حظي بمحبوبه فأخبرني بما
جــرى لــك يــا ابــن عمي فأخبرتها بجميع مــا جرى
ً
لــي فتبسمت تبسم الغيظ ثانيا ،وقــالــت :إن قلبي
مآلن موجع فال عاش من يوجع قلبك ،وهذه المرأة
ً
ً
تتعزز عليك تعززا قويا ،والله يا ابن عمي إني خائفة
عليك منها ،واعلم يا ابن عمي أن تفسير الملح هو
أنــك مستغرق فــي الـنــوم ،فكأنك دلــع الطعم بحيث
تعافك النفوس فينبغي لك أن تتملح حتى ال تمجك
الطباع ،ألنك تدعي أنك من العشاق الكرام ،والنوم
على العشاق حرام فدعواك المحبة كاذبة ،وكذلك هي
ً
محبتها لك كاذبة ،ألنها لما رأتك نائما لم تنبهك،
ولو كانت محبتها لك صادقة أنبهتك ،وأما الفحم
فــإن تفسير إشارته ســود الله وجهك حيث ادعيت
ً
المحبة كذبا ،وإنما أنت صغير لم يكن لك همة إال
األكل والشرب والنوم ،فهذا تفسير إشارتها فالله
يخلصك منها.
فلما سمعت كالمها ضربت بيدي على صدري،
وقلت :والله إن هذا هو الصحيح ألني نمت والعشاق
ال ينامون ،فأنا الظالم لنفسي وما كان أضر علي
من األكل والنوم فكيف يكون األمر ،ثم إني زدت في
الـبـكــاء وقـلــت البـنــة عـمــي :دليني على شــيء أفعله
وارحميني يرحمك الله وإال مت ،وكانت بنت عمي
تـحـبـنــي مـحـبــة ش ــدي ــدة .وأدرك ش ـه ــرزاد الـصـبــاح
فسكتت عن الكالم المباح.

نصيحة عزيزة

عزيز يعود
ً
نادما
ً
ومستنجدا
فيطلب
المساعدته من
ابنة عمه

وف ــي الليلة الـثــامـنــة والـثـمــانـيــن بـعــد الستمئة،
قالت شهرزاد :بلغني الملك السعيد ،أن الشاب قال
لتاج الملوك فقالت لــي على رأســي وعيني ،ولكن
ً
يا ابن عمي قد قلت لك مرارا لو كنت أدخل وأخرج
لكنت أجمع بينك وبينها في أقرب زمن وأغطيكما
بــذيـلــي ،وال أفـعــل معك هــذا إال لقصد رض ــاك ،وإن
شاء الله تعالى أبذل غاية الجهد في الجمع بينكما،
لكن اسمع قولي وابلغ أمري واذهب إلى نفس ذلك
المكان وأقعد هناك ،فإذا كان وقت العشاء فاجلس
ً
في الموضع الــذي كنت فيه ،واحــذر أن تأكل شيئا
ألن األكل يجلب النوم ،وإياك أن تنام فإنها ال تأتي
لك حتى يمضي الليل ربعه كفاك الله شرها ،فلما
سمعت كالمها فرحت وصــرت أدعــو الله أن يأتي
الـلـيــل ،فلما أردت اإلن ـصــراف قــالــت لــي ابـنــة عمي:
إذا اجتمعت بـهــا فــأذكــر لـهــا الـبـيــت الـمـتـقــدم وقــت
ان ـص ــراف ــك ،فـقـلــت ل ـهــا :عـلــى الـ ــرأس وال ـع ـيــن ،فلما
خرجت وذهبت إلــى البستان وجــدت المكان مهيأ
ً
على الحالة التي رأيتها أوال ،وفيه ما يحتاج إليه
مــن الطعام والـشــراب والنقل المشموم وغير ذلــك،
فطلعت المقعد وشممت رائحة الطعام فاشتاقت
ً
نفسي إلـيــه فمنعتها م ــرارا فلم أقــدر على منعها،
فقمت وأتيت إلى السفرة وكشفت غطاءها ،فوجدت
صحن دجــاج وحوله أربــع زبــادي من الطعام فيها
أربعة ألوان ،فأكلت من كل لون لقمة ،وأكلت ما تيسر
من الحلوى ،وأكلت قطعة لحم ،وشربت من الزردة
وأعجبتني فــأ كـثــرت ا لـشــرب منها بالملعقة حتى
شبعت وامتألت بطني ،وبعد ذلك انطبقت أجفاني

فأخذت وسادة ووضعتها تحت رأسي وقلت لعلي
أتكئ عليها وال أنــام ،فأغمضت عيني ونمت ،وما
إن انتبهت حتى طلعت الشمس فوجدت على بطني
كعب عظم وفردة طاب بلح وبزرة خروب ،وليس في
المكان شيء من فرش وال غيره ،وكأنه لم يكن فيه
شيء باألمس ،فقمت ونفضت الجميع عني وخرجت
وأنا مغتاظ إلى أن وصلت إلى البيت فوجدت ابنة
عمي تصعد الزفرات وتنشد األبيات:
جـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدن ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــب ج ـ ـ ـ ــريـ ــح
ودمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدود تـ ـ ـسـ ـ ـي ــح
وح ـ ـب ـ ـيـ ــب ص ـ ـعـ ــب الـ ـتـ ـجـ ـن ــي ول ـك ـ ـ ــن
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ي ـ ـف ـ ـعـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــح م ـ ـ ـل ـ ـ ـي ــح
ي ــا اب ـ ــن ع ـم ــي م ـ ــأت ب ــال ــوج ــد قـلـبــي
إن ط ـ ـ ــرف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــوع قـ ــريـ ــح
فنهرت ابنة عمي وشتمتها فبكت ،ثم مسحت
دموعها ،وقالت لــي :يا ابــن عمي كأنك نمت في
هذه الليلة ،فقلت لها :نعم ،ولكنني لما انتبهت
وجدت كعب عظم على بطني وفردت طاب ونواة
بـلــح وب ــزرة خ ــروب ،وم ــا أدري ألي ش ــيء فعلت
هكذا ،ثم بكيت وأقبلت عليها وقلت لها :فسري
ل ــي إش ـ ــارة فـعـلـهــا هـ ــذا ،وق ــول ــي ل ــي مـ ــاذا أفـعــل؟
وساعديني على الذي أنا فيه.

نواة بلح وخروب
فقالت لي :على الرأس والعين ،أما فردة الطاب
ا لـتــي وضعتها على بطنك فإنها تشير لــك إلى
أنك حضرت وقلبك غائب ،وكأنها تقول لك :ليس
العشق هكذا فال تعد نفسك من العاشقين ،وأما
نــواة البلح فإنها تشير لك بها إلــى أنــك لو كنت
ً
ً
عاشقا لكان قلبك محترقا بالغرام ،ولم تذق لذيذ
الـمـنــام ،فــإن لــذة الـحــب كتمرة ألهبت فــي الـفــؤاد
جمره ،وأما بزرة الخروب فإنها تشير لك به إلى
أن قلب المحب مسلوب ،وتـقــول لــك :اصبر على
فراقها صبر أيوب.
فلما سمعت هذا التفسير انطلقت في فؤادي
النيران ،وزادت بقلبي األحزان فصحت وقلت :قدر
الله علي النوم لقلة بختي ،ثم قلت لها :يا ابنة
عمي بحياتي عندك أن تدبري لي حيلة أتوصل
بها إليها فبكت ،وقالت :يا عزيزي ،يا ابن عمي
إن قلبي مآلن بالفكر ،وال أقدر أن أتكلم ولكن رح
الليلة إلى ذلك المكان ،واحذر أن تنام فإنك تبلغ
المرام ،هذا هو الرأي والسالم ،فقلت لها :إن شاء
الله ال أنام وإنما أفعل ما تأمريني به ،فقامت بنت
عمي وأتت بالطعام ،وقالت لي :كل اآلن ما يكفيك
حتى ال يبقى في خاطرك شــيء ،فأكلت كفايتي
ولما أ تــى الليل قامت بنت عمي وأتتني ببدلة
عظيمة ألبستني إ يــا هــا وحلفتني أن أذ ك ــر لها
البيت المذكور وحذرتني من النوم ،ثم خرجت
من عند بيت عمي وتوجهت إلى البستان ،وطلعت
ذلك المقعد ،وجعلت أفتح عيني بأصابعي وأهز
رأســي ،حين جن الليل .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

شفرة ودرهم حديد
و فــي الليلة التاسعة والثمانين بعد
الـسـتـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد :بلغني الملك
ال ـس ـع ـيــد ،أن ال ـش ــاب ق ــال ل ـت ــاج ال ـم ـلــوك:
وط ـل ـعــت م ــن ذلـ ــك ال ـم ـق ـعــد ونـ ـظ ــرت إلــى
البستان وجعلت أفتح عيني وأهز رأسي
حـيــن جــن الـلـيــل فلما طلعت رجـعــت من
السهر وهبت علي روائــح الطعام فازداد
جــوعــي وتــوج ـهــت إل ــى ال ـس ـفــرة وكشفت
غطاء ها ،وأكلت من كل لون لقمة ،وأكلت
قطعة لحم ،وقد ضربني الهواء ،فوقعت
على األرض كالقتيل ومازلت كذلك حتى
طلع النهار فانتبهت فرأيت نفسي خارج
ال ـب ـس ـتــان ،وع ـل ــى بـطـنــي ش ـف ــرة مــاضـيــة
ودرهم حديد ،فارتجفت وأخذتهما وأتيت

بهما إلى البيت فوجدت ابنة عمي تقول،
إني في هذا البيت مسكينة حزينة ليس
لي معين إال البكاء ،فلما دخلت وقعت من
طولي ورميت السكين والدرهم من يدي
وغشي علي ،فلما أفقت عرفتها بما حصل
لــي ،وقـلــت لـهــا :إنــي لــم أنــل إرب ــي فاشتد
حــزن ـهــا ع ـلــي ل ـمــا رأت ب ـكــائــي ووجـ ــدي،
وق ــال ــت ل ــي :إن ــي ع ـجــزت ع ــن الـ ـن ــوم ،فلم
ً
تسمع نصحي فكالمي ال يفيدك شيئا.
فقلت لها :أسألك بالله أن تفسري لي
إشارة السكين والدرهم الحديد ،فقالت :إن
الدرهم الحديد فإنها تشير بها إلى عينها
اليمنى ،وأنها تقسم بها ،وتـقــول :وحق
رب الـعــالـمـيــن وعـيــن الـيـمـيــن ،إن رجعت

ثاني مرة ونمت ألذبحنك بهذه السكين،
وأنا خائفة عليك يا ابن عمي من مكرها،
وقلبي مــآن بالحزن عليك ،فما أقــدر أن
أتكلم فــإن كنت تعرف من أنــك إن رجعت
إليها ال تنام ،فإرجع إليها وإحذر النوم،
فــإنــك تـفــوز بحاجتك ،وإن عــرفــت أنــك إن
رجعت إليها تنام على عادتك ثم رجعت
إلـيـهــا ونـمــت ذبـحـتــك ،فقلت لـهــا :وكيف
يكون العمل يا بنت عمي أسألك بالله أن
تساعديني على هذه البلية.

توابل ةديرجلا

جريمة

•
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خدعة اللعبة السادية تنتهي بمذبحة «البرج»
طبيب يقتل زوجته وأطفاله الثالثة في ليلة «الكريسماس»
القاهرة  -هشام محمد

لعب الشيطان برأس الطبيب ،وتملكه الشك في أن زوجته خائنة،
وقرر االنتقام منها في ليلة «الكريسماس» ،وأقنعها بممارسة لعبة
وقيدها بحبل ،ووضع الصقا على
سادية قبل َّحلول العام الجديدً َّ ُ ،
َ
وجهها وكبل ًساقيها ،وارتدى قفازا ،وخنقها بالحبل ،ثم نحرها
بالسكين قاصدا إزهاق روحهاّ ،
وتحولت السهرة السعيدة إلى
مذبحة دامية.

محكمة الجنايات
تقضي بالحكم
على المتهم
ً
باإلعدام شنقا

ظ ــن ال ـقــاتــل أن ــه يـسـتـطـيــع اإلف ـ ــات م ــن قبضة
العدالة ،وأن سر مذبحة الطابق الخامس سيظل
في طي الكتمان ،إال أن الرياح جاءت بما ال تشتهي
السفن ،وتوصلت التحريات إلى خيوط جريمة قتل
َّ
وتبين
الزوجة وأطفالها الثالثة في وقت قياسي،
لرجال األمن أن منفذ الواقعة ترك خلفه دليل إدانته،
ورغم إيهامه بأنه حادث سطو من شخص مجهول
ً
فإنه ال توجد جريمة كاملة ،ودائما هناك خيوط
تفضي إلى الفاعل الحقيقي.
تفاصيل الجريمة الـمــروعــة ،ج ــاء ت طبقا لما
ورد ف ــي ت ـحــريــات وتـحـقـيـقــات األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
َ
والقضائية ،وبمعاينة مسرح الجريمة ،لم ُيست َدل
على وجود اقتحام من خارج الشقة ،ودخل الطبيب
الـقــاتــل إلــى دائ ــرة االشـتـبــاه ،وبمواجهته بــأقــوال
الشهود تهاوت أركان خطته الشيطانية ،واعترف
بارتكابه تلك المذبحة بحق زوجته وأطفاله ،وظهر
أث ـنــاء التحقيق مـعــه فــي حــالــة تثير الــدهـشــة من
الهدوء الشديد ،كأنه غير نادم على جريمته ،وال
تبدو عليه عالمات االضطراب العقلي والنفسي.
وأراد المتهم أن يـبــرر جريمته البشعة بقتل
زوجته لشكه في سلوكها ،وتوهمه أنها تخونه
م ــع ش ـخــص آخ ـ ــر ،وظـ ــل ي ـخ ـطــط ل ـش ـهــور طــويـلــة
للتخلص مـنـهــا ،دون أن تـطــالــه أصــابــع االت ـهــام،
وبعد خداعها باللعبة السادية ،وتمكنه من قتلها
دون مقاومة منها ،اتجه إلى غرفة أطفاله الثالثة،
وأزه ــق أرواحـهــم بزعم أنــه سيخلصهم مــن العار
الذي سيالحقهم في حياتهم.

محادثة هاتفية

الزوج يتوهم
خيانة الضحية
بعد اكتشافه
محادثة هاتفية

وق ـعــت تـلــك الـجــريـمــة ال ـمــروعــة فــي نـهــايــة عــام
 ،2018وكان أهالي "حي سخا" بمحافظة كفر الشيخ
المصرية (شمالي القاهرة) يستعدون لقضاء ليلة
رأس السنة الميالدية ،وتزينت واجهات المنازل
بزينة أعياد الميالد ،وتالشت أجواء البهجة داخل
البرج السكني رقم  4بعد العثور على جثة الطبيبة
منى السجيني ( 30عاما) ،وأطفالها الثالثة عبدالله
( 10سنوات) ،وعمر ( 7سنوات) ،وليلى ( 4سنوات)
مذبوحين في حجرهم ،والــدمــاء تغطي األرضية
والجدران.
قبل أيــام من وقــوع تلك المذبحة ،تأهب أحمد
ل ـلــذهــاب إل ــى عـمـلــه ،وق ــام ــت زوج ـت ــه لـتـعــد طـعــام
اإلفطار ،وبالمصادفة رأى هاتفها المحمول على
حافة المنضدة ،ودفعه الفضول ليعرف محتواه،
واكتشف محادثة جرت بينها وبين رجل آخر َ على
تطبيق "واتساب" َ
فب ّيت النية على قتلها ،وخطط
ألن تكون جريمته بطريقة ال تثير الشبهات حوله،
وانتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ فكرته الشيطانية.
ّ
رغبة َّالقتل واالنتقام تدور في ذهن الجاني،
ظلت
ُ ً
ّ
فأعد لذلك "قفازا" اشتراه من القاهرة قبل ارتكاب
َّ
جريمته بأربعة أيــام وأخفاه بالمنزل ،وأعــد معه
ُ
ً
ً
الصقا بالستيكيا ،وأداتين حادتين تحدثان القتل
(سكين َ
السابق على الحادث،
وح ْبل) ،وفي اليوم
ُ
ّ
ّ
َ
رسم خطة التنفيذ وخطة إبعاد الشبهة عن نفسه
من ثالثة محاور ،أولها :اتصاله بزميلته في العمل
ً
الطبيبة إسراء ،لتتواجد بدال منه في اليوم التالي
(لـيـلــة رأس الـسـنــة) ،وه ــو الـتــوقـيــت ال ــذي اخـتــاره
ً
َّ
ليتذرع بأنه كان موجودا في عمله.
لتنفيذ جريمته،

اعترافات القاتل
وأدلــى الطبيب المتهم
بـ ــاع ـ ـتـ ــرافـ ــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة
عــن جريمته ،وقــال إنــه في
مـنـتـصــف ال ـي ــوم ال ـ ُـم ـح ـ َّـدد،
وب ـع ــد أن تـ ـن ــاوال طـعــامـهـمــا،
عـ ـ ـ ـ ـ ــرض ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــه
"الـ ـس ــادي" ،وواف ـق ـتـ ُـه مــن دون
تفكيرَّ ،
فكبل يديها خلف ظهرها
بالالصق ،وكذلك فعل بساقيها،
َّ
وتمكن َ بهذه الوسيلة
ِّ
مــن شــل مقاومتها،
وجاء َ
بحبل ِّ
الستارة
الـ ـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ َّـده لـ ـه ــذا
ال ـغــرض ولــفــه حــول

ْ
فقدت الوعي
عنقها وخنقها به فخارت قواها ،فلما
جرها من غرفة النوم إلى الصالة وارتــدى القفاز
ً
الذي َّ
بصمات ،ونحرها
أعده سلفا حتى ال يترك أثر
ٍ
ً
بالسكين قاصدا إزهــاق روحها ،فأحدث بعن ِقها
ً
ً
ً
جرحا ذبحيا عميقا أودى بحياتها.
ّ
وف ــي ال ــزم ــان وال ـم ـكــان ذات ـه ـمــا ،دل ــف فــي حالة
ـس وه ــدوء خــاطــر إل ــى غــرفــة أطفاله
اطـمـئـنــان نـفـ
الثالثة( ،ليلى ٍ ُ
وعمر وعبدالله) وخنق ليلى بالحبل
ً
فلم ُ
ـورا ،فحملها برباطة جــأش َ
وس َّجاها
تمت ف ـ
بجوار أمها ونحرها بالسكين حتى لفظت أنفاسها
األخيرة ،وعاد إلى الغرفة بذات الهدوء والتصميم
واطمئنان الخاطر فنحر ُع َمر ،ثم نحر عبدالله بذات
ً
السكين من دون تأثر أو انفعال ،فأحدث بهم جميعا
ً
جروحا ذبحية بمقدم أعناقهم َّأدت إلى موتهم.
وش ــرع الـجــانــي فــي تنفيذ بــاقــي أج ــزاء خطته
اإلج ــرامـ ـي ــة ،ل ـي ـف ـلــت م ــن الـ ـعـ ـق ــاب ،وق ـ ــام بـبـعـثــرة
م ـح ـتــويــات دوالب زوجـ ـ َت ــه ،وأخ ـ ــذ مـصــوغــاتـهــا
َّ
ـول بــدافــع
الــذه ـب ـيــة ،لـ ُـيـ ِ
ـوهــم ب ــأن الــق ـتــل م ــن م ـج ـهـ ٍ
ووضعها في كيس بالستيكي مع السكين
السرقة،
ّ
والقفاز ُ
وسـتــرة ابنتهِ الملوثة بدمائها،
والحبل
ً
ً
واستقل سيارته هــادئــا مطمئنا ساكن الحواس
ً
ق ــاص ــدا ال ـنـ َّـجــار ليصطحبه م ـعــه ،إلن ـه ــاء بعض

المجرم أخذ
مصوغات زوجته
وهم العدالة
ُلي
ِ َ
بأن القتل من
مجهول بدافع
السرقة

رجال المباحث إلى مكان وجود الكيس بالطريق
العام بين الحشائش ،فتم ضبطه بما فيه من أدوات
الجريمة ،وجرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة،
واعترف في التحقيقات بأنه قتل زوجته وأطفاله،
لشكه في سلوك المجني عليها ،وتم حبسه على
ذمة القضية.
وانـهــارت شكوك الطبيب حــول سلوك زوجته،
عقب التحريات السرية التي قام بها ـ آنذاك ـ رئيس
قسم المباحث الجنائية بكفر الشيخ ،مع فريق من
ضباط إدارة البحث الجنائي ،ودلته على أن المتهم
َّ
قد توهم على غير الحقيقة منذ  6أشهر سابقة على
الحادث أن المجني عليها على عالقة غير شرعية
بشخص آخر.
وتتابعت تفاصيل مذبحة "ال ـبــرج رقــم  "4من
واقع تحقيقات المباحث الجنائية ،أن المتهم قتل
ً
زوجته وأطفاله الثالثة عمدا مع سبق اإلصرار بأن
َ
عقد الـعــزم وبـ َّـيــت النية على قتلهم ،فــأحــدث بهم
اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
والتي أودت بحياتهم.

أقوال الشهود

التشطيبات في شقة أخيها الــذي يتأهب للزواج
ً
قريبا.
وب ــاءت مــروء تــه الــزائـفــة بــالـفـشــل ،حـيــن اعـتــذر
الـنـجــار عــن ال ــذه ــاب مـعــه ،وتـعـثــرت خـطـتــه بزعم
ّ
فتوجه
اكتشافه القتل بعد أن رجع من شقة صهره،
َّ
وتحصل على إيصال
إلى أحد البنوك بالمدينة،
ليوهم بتواجده
ُمعد لحجز دور في تعامل بنكي؛
ِ
داخل البنك ساعة القتل ،وبعدها استقل سيارته
إل ــى الـطــريــق بـيــن "كـفــر الـشـيــخ والـمـحـلــة" ،وحين
اطمأن أنه غير مراقب ،أخفى الكيس الذي يحوي
أدوات الجريمة بين أعــواد الحشائش ،وعــاد مرة
أخرى إلى مسرح الجريمة.
وأغلقت دائرة االنتقام حول القاتل ،وبات شبح
جــريـمـتــه ي ـط ــارده ،وح ـيــن تــوقــف بــالـسـيــارة أمــام
مسكنه ،اسـتـقــل المصعد إلــى الـطــابــق الـخــامــس،
وفتح باب شقته ،ونظر إلى ضحاياه دون أن يبدي
أي انفعال ،وهبط مرة أخرى ،ونادى على حارس
الـعـقــار ،وتـعــالــت صــرخــاتــه ،لـيــوهــم جـيــرانــه بأنه
عاد لمنزله واكتشف ذبح زوجته وأبنائه الثالثة،
ً
وإمعانا في اإليهام ببراءته من دمهم رطم رأسه في
الحائط أمامهم ،وأبلغ أمه وخاله وأخيه وحماته
بفاجعته المزعومة.
وأسـفــرت تحريات الشرطة عــن أدل ــة تثبت أنه
ً
المتهم األول ،فأقر تفصيال بارتكاب الواقعة ،وأرشد

وانتشر خبر جريمة الطابق الخامس في أرجاء
مدينة كفر الـشـيــخ ،وأدم ــت قـلــوب أس ــرة وجـيــران
الضحايا ،واتجهت األنظار ناحية البرج السكني
ّ
وخيم الحزن على سكان حي "سخا" غير
رقــم ،4
مصدقين أن تنتهي حـيــاة أســرة كاملة على هذا
النحو المأساوي ،وأصابهم الذهول حين أشارت
أصابع االتـهــام إلــى زوج الضحية ووالــد األطفال
الـثــاثــة ،وأن ــه أق ــدم على قتلهم ،واستسلم لفكرة
االنتقام ،من دون وازع من رحمة ،وتجرد من آدميته
بإزهاق أرواحهم.
وج ــاء فــي أق ــوال ح ــارس الـعـقــار ال ـمــوجــودة به
الشقة التي شهدت الجريمة ،أنــه أبـ َـصــر الطبيب
يعود إلى مسكنه ،وبعدها بنحو  15دقيقة ،عندما
ً
كــانــت الـســاعــة ال ــواح ــدة والـنـصــف مـســاء تقريبا،
حضر إلـيــه فــي غــرفـتــه ،ليخبره أنــه وجــد زوجته
وأطفاله الثالثة مذبوحين داخل الشقة فصعد معه
إلى الطابق الخامس ،وفتح المتهم الباب بمفتاحه،
فــأبـصــر الــزوجــة وب ـجــوارهــا طفلة مقتولتين في
صالة المسكن ومن حولهما دماء غزيرة ،فأصابه
الفزع ،ولم َي َ
قو على الدخول إلى الشقة.
وشهد أحد سكان العقار بأنه خرج من مسكنه
ف ــي ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة و 25دق ـي ـقــة م ـس ــاء ،وأث ـن ــاء
ً
استقالله المصعد نــازال لقضاء بعض مصالحه،
َّ
تــوقــف المصعد بالطابق الخامس ال ــذي يسكنه
المتهم ،وفوجئ باألخير يصرخ ُ
ويخبره بأن أبناءه
ُ
قد ذبحوا وراح يرطم رأسه بالحائط.
واستدعت النيابة الطبيبة إسراء ،زميلة المتهم
بالوحدة الصحية ،وذكرت في أقوالها ،أنها تتناوب
العمل معه في الوحدة الصحية لمدة ثالثة أيام،
ولكنها تــواجــدت فــي مـقــر عملها لـمــدة يومين،
وكـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ــأت ــي الـمـتـهــم ف ــي ال ـيــوم
ال ـتــالــي وح ـتــى نـهــايــة األس ـب ــوع ،وفــوجـئــت
ً
أنه يتصل بها هاتفيا ثالث مرات يطلب
منه في اليوم التالي،
منها
الحضور بدال َّ
َ
فاستجابت لطلبه ووقـ َـعــت له في دفتر
الحضور باسمه على نحو ما جرى عليه
ُ
العرف.

القصاص العادل
وبـعــد مــواجـهــة المتهم بــأقــوال
ال ـ ـش ـ ـهـ ــود ،اع ـ ـتـ ــرف ب ـجــري ـم ـتــه،

التحقيقات
أثبتت أن
القاتل ال يعاني
اضطرابات عقلية

واقتيد مــن محبسه إلــى المحكمة وســط حراسة
مشددة ،وقال الدفاع الحاضر معه إن موكله كان
ً
ً
يعاني ا ضـطــرا بــا نفسيا بسبب شكه فــي سلوك
زوجته على إثر المحادثة التي رآها على هاتفها
بينها وبـيــن رجــل آخ ــر ،ودف ــع ببطالن تحقيقات
النيابة العامة لعدم حضور محام معه في أثناء
التحقيق ،وطلب مــراعــاة ظــروف المتهم باعتبار
أنه كان يخشى أن ُي ّ
وجه له المجتمع اللوم بسبب
سلوك زوجته ،ومراعاة أن قتله أطفاله كان سببه
أال يلحق بهم عار ذلك السلوك.
وقررت المحكمة أن المتهم في كامل قواه العقلية
وفي حالة من الوعي واإلدراك السليم،
والنفسيةُ ،
بتعقل واتزان ،وال َي ُ
صدر منه أي تصرفات
ويتحدث
َّ
ش ــاذة أو غير ُمـتــوقـعــة ،وتـ َـسـلـ ُـســل الـحــديــث عنده
مـتــرابــط ،وال يــوجــد بحديثه أي أفـكــار متطايرة،
وأنــه أفــاد بأنه ال ُيعالج مــن أي أم ــراض عــامــة ،أو
أي أم ــراض نفسية أو عـصـبـيــة ،وال يـتـعــاطــى أي
عقاقير طبية أو ِّ
مخدرة ،وهو ما َّأيده تقرير المعمل
أي من
الكيماوي بصدد البحث عن مدى تعاطيه ٍ
تلك المواد.
ولـ ــم يـ ـق ـ ِّـدم دف ـ ــاع ال ـم ـت ـهــم خـ ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات؛
وال أث ـنــاء جـلـســات الـنـظــر فــي تـجــديــد أم ــر حبس
الطبيب المتهم على ذمة القضية ،وال خالل جلسة
المحاكمة ،أي أوراق طبية أو غيرها تثبت إصابته
باضطراب نفسي أو مرض عقلي.
وفي بداية مارس  ،2019قررت محكمة جنايات
كـفــر الـشـيــخ ،إع ــدام الطبيب أحـمــد عـبــدالـلــه زكــي،
المتهم بقتل زوجـتــه وأطـفــالــه الـثــاثــة .وج ــاء في
حـيـثـيــات الـحـكــم أن الـمـحـكـمــة رأت بــإج ـمــاع آراء
ً
ً
وعدال،
أعضائها وجوب ال ِقصاص من المتهم حقا
َ
ً
امتثاال لقوله تعالىَ :
«يا أ ُّي َها
ومعاقبته باإلعدام،
ْ َ َْ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
ُ
َ
الـ ِـذيــن آمــنــوا كـ ِـتــب عليكم الـ ِقـ ُـصــاص َ ِفــي القتلى»،
َ َ ٌ َْ
ْ ْ َ َ َّ ُ
ََ ُ ْ
ْ َ
اب ل َعلك ْم
اص حياة يا أ ِ
«و ُلك َم ِفي ال ِقص ِ
ولــي األلب ِ
َ َّ
تتقون»( ،اآليتان  179 ،178من سورة البقرة).
واس ـت ـط ـل ـ َـع ــت ال ـم ـح ـك ـمــة رأي ف ـض ـي ـلــة ُم ـف ـتــي

ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـم ـصــريــة ب ـش ــأن ال ـم ـح ـكــوم عـلـيــه،
ً
نفاذا لحكم المادة " "2 /381من قانون اإلجــراء ات
ً
َ
الجنائية ،ف ــأودع فضيلته ملف الــدعــوى تقريرا
ً
ُم ـ َّ
ـؤداه استحقاق المتهم اإلع ــدام قصاصا لقتله
الـمـجـنــي عـلـيـهــم مـنــى مـحـمــد فـتـحــي الـسـجـيـنــي،
ً
وأطفاله الثالثة ليلى ُ
ً
جزاء
وع َمر وعبدالله عمدا،
ً
ِوفاقا ،إذ القتل أنفى للقتل.
ُ
وكانت َالمحكمة انتهت إلى ثبوت الواقعة ِق َبل
المتهم ،وقضت بإدانته عنها ،واستقر في حكمها
ُ
أن تـجـيــب الـمــدعـيــن بــالـحــق الـمــدنــي إل ــى طلبهم
ً
عمال بالمادة  309من قانون اإلجــراءات الجنائية
ال ـم ـصــري ،مــع إل ــزام ــه مـصــاريـفـهــا شــامـلــة أتـعــاب
ً
المحاماة عمال بــالـمــادة  320مــن الـقــانــون سالف
الذكر ،وأسدل الستار بتوقيع أقصى العقوبة على
الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثالثة.
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األكزيما خالل الحمل ...هل تؤذي طفلك؟
تعاني مريضة األكزيما نوبات خالل الحمل وربما تختفي األعراض
بالكامل .كذلك ُيصاب بعض النساء بهذه الحالة قبل الحمل ،في حين
ُ َّ
تشخص حالة أخريات خالله.
ّ
يضم حاالت جلدية
األكزيما مصطلح شامل
ع ــدة تـسـبــب االحـ ـم ــرار ،وال ـح ـكــة ،واالل ـت ـهــاب.
وتصيب هذه الحالة الجميع من الطفولة إلى
الشيخوخة.
صحيح أن األعراض قد تكون مؤلمة ومزعجة،
ّ
إال أنها ال تشكل أي خطر على الطفل وليست
م ـع ــدي ــة .أمـ ــا ت ــأث ـي ــر ال ـح ـم ــل ف ـي ـهــا فـيـخـتـلــف
باختالف الحوامل .تختبر  25في المئة منهن
ً
تحسنا في أعراضهن ،إال أن أكثر من  50في
ً
ً
المئة يعانين تفاقما ملحوظا فيها.
ّ
تحسنت األكزيما خالل الحمل،
لكن حتى لو
تعاود نوباتها الظهور بعد الوالدة في بعض
الحاالت.
ً
ورغم أن األكزيما شائعة جدا خالل الحمل ،فإن
على الحامل أن تطلع طبيبها على األعراض ألن
ً
الحكة وتهيج البشرة يكونان أحيانا إشارة إلى
حاالت أخرى أكثر خطورة.

أعراضها
أبرز أعراض األكزيما:
• الشعور بحكة.
• بقع داكنة اللون على البشرة.
• بقع جــافــة أو مقشرة يـخــرج منها قيح أو
تتشكل فوقها قشرة.
• ب ـش ــرة ج ــاف ــة ،أو ح ـســاســة ،أو حـ ـم ــراء ،أو
ملتهبة.
تعاني نساء عدة هذه األعراض كافة ،في حين
ً
تختبر أخريات عارضا أو اثنين منها .كذلك
تختلف حدتها باختالف المريضات.
ُ
تـ ـص ــاب ن ـس ــاء بـ ــأعـ ــراض حـ ـ ــادة ت ـح ــول دون
إنجازهن بعض النشاطات اليومية ،في حين
ً
تشعر أخريات بأعراض خفيفة جدا ال تسبب
لهن أي إزعاج.

العالج

إذا كنت تعانين
األكزيما وحملت
فاستشيري طبيبك
بشأن أدويتك

ً
ّ
يشكل عالج األكزيما خالل الحمل تحديا ألن
ً
كثيرا من األدوية يؤذي الجنين النامي .ولكن
ثمة خيارات آمنة عدة ،من بينها:
• ال ـس ـت ـي ــروي ــدات ال ـمــوض ـع ـيــة الـخـفـيـفــة إلــى
المعتدلة الحدة :كريمات الستيرويدات الخفيفة
إلى المعتدلة الحدة آمنة ويمكن استعمالها
خـ ــال ال ـح ـم ــل .وعـ ـن ــد وض ـع ـه ــا ع ـل ــى الـجـلــد
المصاب ،تخفف الحكة واألعراض األخرى.
• األشـ ـع ــة ف ـ ــوق ال ـب ـن ـف ـس ـج ـيــة "ب" :أظ ـه ــرت
أبحاث عدة أن ضوء األشعة فوق البنفسجية
"ب" يـسـهــم ف ــي ال ـح ــد م ــن أع ـ ــراض األكــزي ـمــا،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـ ـحـ ــاالت ال ـت ــي ت ـخ ـفــق فـيـهــا

كريمات الستيرويد .وعلى غرار الستيرويدات
الـ ـم ــوضـ ـعـ ـي ــةُ ،ي ـع ـت ـب ــر ض ـ ــوء األشـ ـ ـع ـ ــة ف ــوق
ً
البنفسجية "ب" آمنا للنساء الحوامل.
عندما يخفق ه ــذان الـعــاجــان ،ثمة خـيــارات
أخ ــرى ،مــن بينها :الستيرويدات الموضعية
القوية ،والستيرويدات الفموية،
وسيكلوسبورين وأدويــة أخــرى تكبح جهاز
المناعة.
ولكن قبل الـبــدء بــأي مــن هــذه الـعــاجــات ،من
الضروري خوض مناقشة مفصلة مع الطبيب
بشأن مخاطر أخذها وفوائده خالل الحمل.
في المقابل ،ثمة أدويــة على الحامل تفاديها
بالكامل ،تشمل الميثوتريكسات ،وبسورالين
م ـ ــع األشـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ـ ــوق ال ـب ـن ـف ـس ـج ـي ــة (،)PUVA
وتــوكـتـيـنــو (ألـيـتــريـتـيـنــويــن) .لــذلــك ،إذا كنت
تعانين األكزيما وحملت ،فمن األهمية بمكان
أن تستشيري طبيبك بـشــأن أدويـتــك بأسرع
وقت ممكن.

عالجات منزلية
ً
تبقى الـعــاجــات المنزلية فــاعـلــة فــي ضبط
بعض أسباب اإلزعــاج المرتبطة باألكزيما،
وتـشـمــل ال ـعــاجــات الـتــي تستطيع الـحــامــل
اللجوء إليها:
• ال ـتــرط ـيــبُ :يـعـتـبــر اس ـت ـع ـمــال الـمــرطـبــات
والملينات بالغ األهمية في عالج األكزيما.
ً
ً
ً
اختاري غسوال لطيفا ،وخاليا من العطور،
وال يسبب الحساسية.
• االس ـت ـح ـم ــام بـ ـم ــاء دافـ ـ ـ ــئ :ي ـس ـبــب ال ـم ــاء
الساخن جفاف البشرة .لذلك انتقلي إلى الماء
ً
الدافئ بدال من ذلك ورطبي بشرتك في الحال
بعد االستحمام.
• ارتداء مالبس فضفاضة :تفادي ارتداء أي
مالبس ضيقة أو ملتصقة بالجسم .تسهم
المالبس الضيقة في احتجاز الحرارة وتهيج
ً
ال ـب ـش ــرة .وم ــن األف ـض ــل أن ت ـخ ـتــاري أل ـيــافــا
طبيعية ،مثل القطن.
• ت ـفــادي ال ـصــابــون والـمـنـظـفــات الـقــاسـيــة:
ت ــؤدي هــذه المنتجات إلــى تفاقم األكــزيـمــا.
ً
لذلك اختاري أنواعا عضوية لطيفة ال تسبب
الحساسية .باإلضافة إلى الصابون وغسول
ال ـج ـســم ،مــن األف ـضــل لـمــريـضــة األكــزي ـمــا أن
ً
ً
تنتقي أي ـضــا مـســاحـيــق تـجـمـيــل ،وع ـط ــورا،
ومنظفات ألطف.
• ال ـح ـفــاظ عـلــى رط ــوب ــة ال ـج ـســم :ال ُيعتبر
ً
شرب كمية كافية من الماء مفيدا لصحة األم
ً
والجنين النامي فحسب ،بــل أيـضــا لصحة
البشرة .يبقي الماء البشرة ناعمة ويحد من
أعراض األكزيما.

عالجات طبيعية
تـخـتــار ن ـســاء ع ــدة ع ــاج ــات طبيعية بغية
ضبط أعراضهن ،من بينها:

• زي ــت ج ــوز الـهـنــد :زي ــت ج ــوز الـهـنــد مــادة
مرطبة ومطرية طبيعية تتمتع بقدرة على
الحد مــن االلـتـهــاب .ومــن الممكن استعماله
ً
ك ـغ ـس ــول ووضـ ـع ــه مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـب ـشــرة
المتهيجة التي تسبب الحكة.
• تـ ـع ــدي ــات غـ ــذائ ـ ـيـ ــة :تـ ـع ــزز أط ـع ـم ــة ع ــدة
ً
االلتهاب في الجسم ،خصوصا البشرة .وإذا
كــانــت الـمــرأة تــود اللجوء إلــى تعديالت في
نظامها الغذائي بغية تفادي نوبات اإلكزيما،
فعليها أن تـبــدأ بـتـفــادي مشتقات الحليب
ّ
وال ـغ ـلــوت ـيــن .ك ــذل ــك ي ـشــكــل ت ـن ــاول األطـعـمــة
الكاملة غير المعالجة نصيحة جيدة للجميع
ً
ً
عموما والنساء الحوامل خصوصا.
• ال ـبــروب ـيــوت ـيــك :ث ـمــة س ـ ــاالت م ـف ـيــدة من
البكتيريا في شتى أنحاء الجسم ،بما فيها
البشرة واألمعاء .ويسهم أخذ البروبيوتيك

في تفادي األكزيما في حالة بعض الحوامل،
م ــع أن ـن ــا م ــا زل ـن ــا ب ـحــاجــة إلـ ــى ال ـم ــزي ــد من
األبحاث للتثبت من هذا الرابط.

الحمل .لذلك على المرأة أن تستشير طبيبها
وتوقف هذا الدواء قبل مدة من الحمل.
• توكتينو (أليتريتينوين) :من الضروري أن
توقف المرأة تناول هذا الدواء قبل شهر على
األقل من الحمل.

ً
ال تؤثر اإلكزيما في الحمل ،إال أن عــددا من
ً
أدوية هذه الحالة ُيعتبر خطرا خالل الحمل،
وقد ينصح الطبيب المرأة حتى بوقف بعض
أدوية األكزيما إن كانت تسعى إلى الحمل.
تشمل هذه األدوية:
• الميثوتريكسات :على الرجال والنساء على
حد ســواء وقــف الميثوتريكسات قبل ثالثة
أشهر على األقل من محاولة اإلنجاب.
• بـســورالـيــن مــع األش ـعــة ف ــوق البنفسجية
( :)PUVAقد يسبب هذا الدواء مشاكل خالل

الرضاعة

الحمل

ف ــي حــالــة بـعــض ال ـن ـس ــاء ،ت ـتــواصــل نــوبــات
اإلك ــزي ـم ــا ب ـعــد الـ ـ ـ ــوالدة .ت ـعــانــي ن ـس ــاء عــدة
اإلكــزي ـمــا عـلــى ال ـث ــدي والـحـلـمــة وحــولـهـمــا،
ً
خصوصا إذا كن يرضعن.
ُ
تستخدم الكريمات المرطبة والستيرويدات
ً
الخفيفة إلى المعتدلة الحدة غالبا لمعالجة
األع ــراض .ولكن مــن الـضــروري غسل الثدي
وتنظيف الدواء قبل إرضاع الطفل.

االضطرابات الغذائية لدى المراهقين...
كيف نرصدها؟
يرتبط اضطراب
السلوكيات الغذائية
بالصورة التي يحملها
الشخص عن جسمه ،ال
سيما في فترة المراهقة
الحساسة ،وحتى خالل
الطفولة في بعض
الحاالت.
ّ
تتعدد العوامل التي ّ
تمهد
لظهور االضطرابات السلوكية
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـم ــراه ـق ـي ــن
ّ
لكن يجب أن يتعلم األ هــا لــي
طريقة رصــدهــا بــأســرع وقت
م ـم ـكــن ك ــي ال ي ــد خ ــل األوالد
منذ مرحلة مبكرة في دوامة
مـ ـ ـ ـ ّ
ـدمـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـش ــائ ـب ــة ف ـي ـتــأثــر
تــواز نـهــم النفسي والجسدي
على المدى الطويل.
اك ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات
ال ـت ـحــذيــريــة ال ـتــي تـشـيــر إلــى
وجود اضطرابات غذائية لدى
ّ
ابنك وتعلمي أفضل الطرائق
للتعامل معه!

ابني لم يعد يشاركنا
الطعام
ر بـ ـم ــا يـ ـم ـ ّـر األوالد ا ل ــذ ي ــن
يمتنعون عن تقاسم األكل مع
أفراد العائلة بمشاكل مؤقتة
في المدرسة مع أصدقائهم أو
داخل العائلة نفسها .لكن إذا
اسـتـمــر هــذا الـسـلــوك وتــرافــق
مع فقدان ا لــوزن ،فال ّ
مفر من
التساؤل عن السبب .قد يكون
ً
توقف نمو المراهقين تزامنا
مــع انـخـفــاض وزن ـهــم بــدرجــة
ً
ملحوظة مؤشرا على أنهم ال
يـسـتـهـلـكــون كـمـيــة كــافـيــة من
ال ـط ـعــام .فــي ظ ــروف مـمــاثـلــة،
ح ــاول ــي أن تـفـهـمــي ال ــدواف ــع
الكامنة وراء تـصــر فــات ابنك
ً
وأخبريه أن األكل ليس مرادفا
ل ـل ـس ـم ـنــة .ل ـكــن ال تـسـتـعـمـلــي
مـعــه ع ـبــارة "ف ـق ــدان الـشـهـيــة"
ألنـ ـه ــا ت ـش ـي ــر إل ـ ــى مـص ـطـلــح
ً
طبي وتزيد الوضع سوء ا.
إذا ك ـ ــان ا لـ ـم ــرا ه ــق ي ـح ــبّ
تحضير الطعام لكنه ال يأكل
بقدر اآلخرين وينسى نفسه
وإذا بدأ يخسر ا لــوزن ،يجب
أن تتناقشي مـعــه وتشكريه

عـ ـل ــى مـ ـس ــاع ــدت ــه وت ـج ـع ـل ـيــه
ي ـ ـف ـ ـهـ ــم أن األ كـ ـ ـ ـ ــل ض ـ ـ ـ ــروري
كـ ـ ــي ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـ ـلـ ــى ص ـح ـت ــه
وسالمته.

ً
ً
طويال
يمضي ّوقتا
في الحمام

ً
عموما  ،يشير هــذا السلوك
إلى ميل المراهق إلى تقيؤ ما
أك ـلــه بـعــد وج ـب ــات ال ـط ـعــام أو
خاللها .يمكن أن تظهر عالمات
الـتـقـيــؤ ال ـم ـت ـكــرر ع ـلــى الــوجــه
ّ
والـ ـف ــم ،ح ـتــى أن ه ــذه الـحــالــة
ً
تنعكس سلبا على األسنان ألن
أحماض المعدة تهاجم المينا
وتؤثر في البلع.

ً ً
يعتبر نفسه بدينا جدا

مــن ا لـضــروري أن تسمعي
ك ــام اب ـن ــك وت ـخ ـبــريــه أنـكـمــا
تستطيعان أن تجدا الحلول
ً
معا  .يسمح التقييم الغذائي
ال ـ ـ ــذي يـ ـج ــري ــه اخ ـت ـص ــاص ــي
التغذية باحتساب الكميات
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ــة والـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مــن
ت ـ ــوازنـ ـ ـه ـ ــا .م ـ ــن ثـ ـ ــم ،ي ـس ــاه ــم
ت ـعــديــل ال ـخ ـي ــارات ال ـغــذائ ـيــة
باستعادة التوازن المفقود.
لمكافحة البدانة ،شجعي
اب ـ ـنـ ــك عـ ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار ن ـش ــاط
ريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ون ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام غ ـ ــذائ ـ ــي
متوازن .لكن حين تالحظين
أنـ ــه ي ـع ــرف ن ـس ـبــة ال ـس ـعــرات

الـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي الـ ـم ــأك ــوالت
كافة التي يتناولها ،يمكنك
أن تـ ـتـ ـس ــاء ل ــي عـ ــن ا لـ ــدوا فـ ــع
ا ل ـ ـكـ ــا م ـ ـنـ ــة وراء مـ ـيـ ـل ــه إ لـ ــى
م ـمــارســة ال ــري ــاض ــة الـمـكـثـفــة
وعن عالقته بالطعام.

ّ
يفرغ الخزائن من الطعام

شجعي ابنك على
اختيار نشاط
رياضي ونظام
غذائي متوازن

ح ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــراهـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ومـ ـ ــن
الطبيعي أن يتناولوا نصف
ً
رغيف باغيت يوميا مع طبق
ً
ممتلئ مــن ا لـنـشــو يــات ظهرا
ً
ـت أن
وم ـس ــاء .لـكــن إذا الح ـظـ ِ
ّ
ا ب ـ ـنـ ــك يـ ـ ـف ـ ــر غ ا ل ـ ـخـ ــزا ئـ ــن وأن
وزنه بدأ يزيد ،تحاوري معه
واس ــأل ـي ــه ع ــن س ـبــب اخ ـت ـفــاء
ا لـ ـطـ ـع ــام م ـ ــن دون إ ش ـ ـعـ ــاره
بالذنب.

تجنبي هذه األخطاء
 ال تـ ـنـ ـك ــري إ ص ـ ــا ب ـ ــة ا بـ ـن ــكباضطراب غذائي.
 ال ت ــر ك ــزي ع ـل ــى ت ـصــر فــاتاب ـنــك كــافــة ك ــي ال يـشـعــر أنــه
مراقب.
 ال تختلقي له المبررات. ال تجعليه يشعر بالذنب.ً
 ال ت ـس ـت ـع ـم ـلــي م ـع ــه ك ــا م ــاً
جارحا .
ً
 ال تـ ـ ـط ـ ــر ح ـ ــي تـ ـشـ ـخـ ـيـ ـص ــاً
عشوائيا .

ال تستعملي معه
عبارة «فقدان
الشهية» ألنها تزيد
ً
الوضع سوءا

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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ً
عبدالعزيز السريع :المشهد األدبي في الكويت جيد جدا
«ال يوجد عصر ذهبي للفن فكل جيل ينبهر بالرواد والكبار»
يعكف الكاتب الكبير عبدالعزيز السريع على كتابة نصوص مسرحية جديدة،
يحرص على إطالقها مطبوعة للجمهور ،وإن لم تجد طريقها لخشبة
المسرح ،وفي لقاء مع «الجريدة» أشار المؤلف القدير إلى أنه ال يجد رغبة في
الكتابة اإلبداعية للتلفزيون ،بعد ما قدم من أعمال مهمة ،كان آخرها إعداد
عزة إبراهيم

«خير
الجليس»
ً
حقق نجاحا
ً
كبيرا على
مدى 1600
حلقة ويعود
بعد رمضان

ال أكتب
لتوضع
أعمالي
على الرف
بل لتصل
إلى الجمهور

• ه ــل ت ـجــد رغ ـب ــة ف ــي إث ــراء
الساحة الــدرامـيــة بنص جديد
من إبداعاتك؟
 أن ـ ــا م ـت ــوق ــف عـ ــن الـ ــدرامـ ــاالتلفزيونية ،وكان آخر أعمالي
مسرحية «الثمن» التي أطلقها
وأنتجها مركز جابر الثقافي،
فــي ع ــروض ضخمة بمشاركة
ال ـف ـنــان ـيــن ع ـبــدال ـلــه ال ـســدحــان
وناصر كرماني وفاطمة الطباخ
وشـ ـ ـه ـ ــاب ج ـ ــوه ـ ــر ،والـ ـمـ ـخ ــرج
يــوســف الـحـشــاش ،وق ــد حــازت
ال ـم ـســرح ـيــة ع ـلــى ن ـج ــاح كبير
من خالل عروض فنية ضخمة،
ولـ ـكـ ـن ــي ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ال أك ـت ــب
لتوضع أعمالي على الــرف ،بل
يجب أن تجد طريقها للجمهور.
• ه ــل ي ـش ـعــر ال ـف ـن ــان ب ـعــدم
ال ـقــدرة عـلــى الـعـطــاء الـفـنــي في
مرحلة ما؟
 ربـ ـم ــا ال ـ ـظـ ــروف الـصـحـيــةتـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان مـ ـ ــن اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع،
ول ـك ـنــي ال ـح ـمــد ل ـلــه ل ـيــس لــدي
مــانــع صـحــي م ــن ال ـع ـطــاء ،كما
ل ــم أش ـع ــر ب ـج ـفــاف اإلبـ ـ ــداع في
داخلي ،بل أحــرص بين الحين
واآلخـ ـ ــر ع ـلــى ك ـتــابــة نـصــوص
مـ ـس ــرحـ ـي ــة مـ ـطـ ـب ــوع ــة تـ ـط ــرح
ل ـل ـق ــراء ،وإن ل ــم ت ـجــد طــريـقـهــا
لـخـشـبــة ال ـم ـس ــرح ،فــإن ـهــا تجد
طــري ـق ـهــا ل ـل ـج ـم ـهــور وال ـع ـق ــول
وال ـ ـ ــوع ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـع ـن ـي ـنــي

مسرحية «الثمن» للمؤلف األميركي آرثر ميلر ،والتي تم تقديمها في عروض
ضخمة بمركز جابر الثقافي ،ولكنه يشعر أن الفنان يجب أن يكون على تواصل
دائم مع جمهوره ،ولذلك يحرص على استمرار برنامجه اإلذاعي الشهير «خير
الجليس» ،الذي يعود من خالله بعد شهر رمضان ...وفيما يلي نص اللقاء:

بـ ــاألسـ ــاس ،أمـ ــا ع ــن ال ـتــواصــل
مع الجمهور فأنا حريص على
اسـ ـتـ ـم ــرار ب ــرن ــام ـج ــي اإلذاعـ ـ ــي
«خـيــر الـجـلـيــس» ،ال ــذي تـجــاوز
حتى اآلن ا لـ ـ  1600حلقة ،منذ
أن تم إطالقه قبل سنوات ،وأقرأ
من خالله النصوص اإلبداعية
الجديدة والقديمة ،تارة أحللها
وأنقدها ،وتارة أكتفي بعرضها
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـم ـع ـي ــن لـ ـيـ ـق ــرروا
بأنفسهم ،وسنعود بعد رمضان
الس ـت ـك ـمــال ح ـل ـقــات ال ـبــرنــامــج
الـ ــذي يـحـظــى بـنـسـبــة اسـتـمــاع
كبيرة من الجمهور.

جمهور اإلذاعة
• و كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد إ قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال
المستمعين على اإلذاعة؟
 إق ـ ـبـ ــال رائ ـ ـ ــع ج ـ ـ ــدا ،ولـ ــوالالـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور مـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــررت،
فالجمهور هو من شجعني على
االستمرار ،ولكني ال أنكر أن هذا
االقـبــال فاجأني ،فلدينا دائما
اعتقاد بأن زمن اإلذاعة انتهى،
بعد إقبال الناس على التلفزيون
والـسـيـنـمــا وم ــواق ــع ال ـتــواصــل،
ولكني يوميا أتلقى اتصاالت
م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــن وأن ـ ــاق ـ ــش
ً
م ـع ـه ــم أم ـ ـ ـ ــورا ع ـ ـ ــدة ،وأح ـ ــرص
على الـتــواصــل المباشر معهم
وال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ات ـص ــاالت ـه ــم فـهــي

تشبعني وتشعرني بقيمة ما
أقدمه ،وحجم وصوله للناس،
ولذلك أحرص على التنوع فيما
أق ــدم ــه ،ألن ج ـم ـهــوري عــريــض
وم ـت ـن ــوع وف ـ ــي م ــراح ــل سـنـيــة
مختلفة ،فالبعض يميل لألدب
وال ـب ـع ــض ل ـل ـت ــاري ــخ ،وال ـف ـنــون
وال ـع ـلــوم ،ولــذلــك أق ــدم الجديد
والقديم باالعتماد على مكتبات
الكويت وبيروت والقاهرة ،فهي
أه ــم م ـص ــادري لـلـحـصــول على
المؤلفات بشكل مستمر.
• إل ــى أي م ــدى ت ــرى حــرص
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءة
واالستفادة من إضاءاتك لبعض
األعمال؟
لـ ـ ــدي أدلـ ـ ــة ك ـث ـي ــرة ع ـل ــى أنال ـج ـم ـه ــور يـ ـق ــرأ ،وي ـق ـب ــل عـلــى
ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـك ـ ـتـ ــب وال ـ ـمـ ــؤل ـ ـفـ ــات
ويستفيد مــن اإلض ـ ــاء ات التي
أل ـق ـي ـهــا ع ـل ــى ب ـع ــض األعـ ـم ــال،
ألنـ ـ ــه بـ ــاألصـ ــل يـ ـح ــب ال ـ ـقـ ــراءة
ويـ ــرحـ ــب بــال ـت ـش ـج ـيــع عـلـيـهــا،
وظهر ذلــك لي واضحا من أول
حلقة ببرنامجي ،حيث تلقيت
ً
ات ـص ــاال م ــن أح ــد المستمعين
الذين ال أعرفهم ،عرفني بنفسه
وهو شخص مثقف ،وتفاعل مع
الحلقات باهتمام كبير ،حتى
األجيال الجديدة تحب القراء ة
وم ـع ــرض ال ـك ـتــاب دل ـي ــل قــاطــع
على ذلك ،فالمعرض األول ضم

 4دور ن ـشــر ،وف ــي آخ ــر دورات
ً
الـمـعــرض كــان هـنــاك  125دارا،
وهذا دليل على زيادة المبيعات،
وإال ما ازدهــرت صناعة النشر
بالكويت.

الدراما المطولة
• لم تقبل خالل مسيرتك على
الدراما المطولة ،فما السبب؟
 قدمت خالل مسيرتي نحو 10مسرحيات ،وكتبت للدراما
م ـس ـل ـس ــات قـ ـصـ ـي ــرة ،مـ ــا ع ــدا
مـسـلـســل «اإلب ــري ــق ال ـم ـك ـســور»
م ــن إن ـت ــاج ــي وإع ـ ـ ـ ــدادي ،وك ــان
فــي  30حلقة ،وال يــزال يعرض
حتى اآلن ،ولكني بشكل عام ال
أميل لهذا النوع من العروض،
التي أشعر أنها «ممطوطة» ،أو
يـتـعـمــد فـيـهــا اإلط ــال ــة ألسـبــاب
انتاجية ال فنية ،وهذه النوعية
ال تجذبني ،لما فيها من تكرار،
أمـ ــا الـ ــدرامـ ــا ال ـص ـح ـي ـحــة عـلــى
مستوى العالم فليس لها عدد
حلقات معين ،فربما تكون في 3
حلقات أو  7أو  ،10حيث يفرض
النص نفسه على الكاتب ،وليس
العكس.
• كيف تــرى المشهد األدبــي
ف ــي ال ـكــويــت م ـقــارنــة بــالـعـصــر
الذهبي؟
 -ج ـيــد ،ب ــل ج ـيــد جـ ــدا ،وفــي

عبدالعزيز السريع
وجهة نظري أنه ال يوجد عصر
ذهبي للفن واإلب ــداع الكويتي،
ف ـ ـكـ ــل ج ـ ـيـ ــل يـ ـنـ ـبـ ـه ــر بـ ـ ــالـ ـ ــرواد
وال ـ ـك ـ ـبـ ــار وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر ط ـب ـي ـعــي،
ول ـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن الـجـيــل
الحالي ضعيف ،على العكس،
ف ـه ـن ــاك ش ـب ــاب م ـب ــدع ــون عـلــى
كافة الصعد ،ومن الكتاب هناك
ع ـبــدالــوهــاب ح ـم ــادي وسـعــود
الـسـنـعــوســي وبـثـيـنــة العيسى
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ـص ـي ــص ،وع ـلــى
مـسـتــوى ال ــدرام ــا أج ــد أن منى
الشمري الفتة لالنتباه بأعمالها
المؤثرة.

األعمال الرمضانية
• هل تتابع األعمال الدرامية
في رمضان؟
ً
 أن ـ ــا ل ـس ــت م ـت ــاب ـع ــا ج ـيــدال ـل ــدرام ــا أو ال ـت ـل ـفــزيــون ،ولـكــن
بعد اإلفطار ربما ألتقط بعض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـس ـل ـســل
«م ـم ـن ــوع ال ـت ـج ــول» ع ـلــى mbc

لناصر القصبي ،ولكن ال أجد
ً
ع ـمــا يــدفـعـنــي عـلــى المتابعة
الـمـسـتـمــرة ،أم ــا الــافــت للنظر
فـ ـه ــو ال ـ ـ ـثـ ـ ــراء ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــل ع ـلــى
الـ ـس ــاح ــة ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ــن عـ ـ ــدد ه ــائ ــل
لـلـمـمـثـلـيــن واإلن ـ ـتـ ــاج الـضـخــم
والـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة،
وه ــي أم ــور لــم تـكــن مـتــاحــة في
عـ ـص ــرن ــا ،ومـ ـ ــن اإلنـ ـ ـص ـ ــاف أن
نشيد بها ونعطي هــذا الجيل
حـقــه ألن ــه يستحق ذل ــك ،ولكن
الفارق الحقيقي هو اإلقبال على
الدراما التلفزيونية في السنوات
األخ ـيــرة ،أمــا فــي عصرنا فكان
اإلقبال األكبر من الفنانين على
المسرح بغض النظر عن ضعف
أربــاحـهــم ،أمــا التوجه اآلن إلى
الــدرامــا ،وهــذا اإلنـتــاج الضخم
الـ ـمـ ـق ــدر ب ــال ـم ــاي ـي ــن إنـ ـم ــا هــو
مدفوع بأمور ربحية وإنتاجية
واض ـح ــة ألن ـهــا ت ــدر أرب ــاح ــا ال
يستطيع أن ينافسها المسرح
بأي حال من األحوال.

معرض «آفاق تشكيلية في العمارة اإلسالمية» ينطلق اليوم
●

فضة المعيلي

ينطلق اليوم المعرض االفتراضي الرمضاني آفاق
تشكيلية في العمارة اإلسالمية على منصة منارات
لونية @ ،kwti_artistانطالقا من أهمية دور العبادة
في ديننا اإلسالمي.
وبهذه المناسبة ،قالت منظمة المعرض الفنانة،
اب ـت ـســام ال ـع ـص ـفــور ،إن ال ـع ـم ــارة اإلس ــام ـي ــة تــأكـيــد
لـلـهــويــة اإلســام ـيــة ،ول ــذا ج ــاء ه ــذا الـمـعــرض خــال
شهر رمـضــان ،وألن العمارة تباينت تبعا للظروف
المناخية واإلرث الخاص بكل دولة وطبيعة الظروف
المعيشية والثقافية للسكان ،فالقيم الجمالية لعناصر
العمارة اإلسالمية تبرز أكثر في الزخارف اإلسالمية
ً
ً
ال ـم ـت ـنــوعــة ،ال ـت ــي غ ـطــت ع ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن الـعـمــائــر
اإلسالمية المختلفة».
وتابعت« :فيها جماليات أكدتها الفنون التطبيقية
ّ
التي استخدمت كفن الـخــزف وفــن الـخــط بأنماطه،
حيث كانت العمارة تهتم بالنحت والرسم».
وعن األعمال المشاركة قالت« :تشرفنا بمشاركة
قـيـمــة بــأعـمــال الـفـنــان الـقــديــر ال ــراح ــل أي ــوب األي ــوب

ببعض أعماله التي تناولت مساجد الكويت القديمة،
ً
وقـ ــد ت ـمـ ّـيــز ب ـتــوث ـيــق م ـعــالــم ال ـك ــوي ــت ق ــدي ـم ــا ب ــأدق
تفاصيلها .وكانت هذا المشاركة بالتعاون مع كريمته
تغريد األي ــوب ،مثمنين هــذا الـتـعــاون باستحضار
أعمال الفنانين الكويتيين الــرواد إلثــراء الموضوع
وتعريف األجيال الجديدة بمباني المساجد القديمة
في دولة الكويت ،كما شارك في المعرض عدد كبير من
الفنانين والفانانات في الكويت وخارجها».
وأضـ ــافـ ــت« :وم ـ ــن سـ ـي ــزور ال ـم ـع ــرض اف ـتــراض ـيــا
سيستعرض أعماال تشكيلية لـ  ٣٠فنانا وفنانة من
ال ــدول الـعــربـيــة فــي  ٤٨عـمــا تشكيليا مــا بـيــن رســم
تصويري وخزف ،استوحيت مواضيعها من المساجد
بتنوع طــرازهــا العمراني واختالفها مــن بلد آلخــر،
وتبعا لـلـمــدارس الفنية المتنوعة التي يتبعها كل
فنان في هذا المعرض التشكيلي االفتراضي ،تزامنا
مع حلول شهر رمضان المبارك.

المشاركون في المعرض
ي ـش ــارك ف ــي ال ـم ـعــرض ع ــدد كـبـيــر م ــن الـفـنــانـيــن،

ُ
ويعرض عمل للفنان الكويتي الراحل أيوب
األي ــوب ،ومــن الـكــويــت يـشــارك الـفـنــان علي
الـنـعـمــان وثــريــا البقصمي وع ـبــاس مالك
وإبراهيم إسماعيل وجاسم العمر وابتسام
العصفور وولـيــد س ــراب ومـنــى الغربللي
ومنال الشريعان ووليد الناشي وجميلة
حسين وليلى الغربللي.
ومن السعودية الفنانة نجوي رشيد،
والـفـنــانــة مـنــى شـبـيــب الـسـبـيـعــي ورجــا
الـلــه الــذبـيــانــي ،ومــن اليمن الـفـنــان زيــاد
الـعـنـســي وزك ــي يــافـعــي ،وم ــن البحرين
الـفـنــان علي ال ـفــردان وإبــراهـيــم الغانم،
ومــن قطر حسن بوجسوم ،ومــن عمان
الفنان سعيد العلوي ،والفنانة فردوس
شافي ،ومن مصر الفنان أسامة سالمة
وس ـه ـيــر ه ــاش ــم وش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل،
وشريف الرسول ،ومن اإلمارات الفنان
عبدالقادر الريس ،ومن العراق الفنان
حيدر الشيباني.

إيهاب توفيق :الود مفقود
مع عمرو دياب
كـ ـش ــف ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب ال ـم ـص ــري
إيهاب توفيق ،خالل استضافته
ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج «ش ـ ـيـ ــخ ال ـ ـحـ ــارة
والـجــريـئــة» ،الــذي يعرض على
قـ ـن ــاة «الـ ـق ــاه ــرة والـ ـ ـن ـ ــاس» مــع
إي ـن ــاس ال ــدغ ـي ــدي ،ع ــن حقيقة
خالفه مع الفنان عمرو دياب.
وقــال إنــه «ال يوجد ود بينه
وبـ ـي ــن دي ـ ـ ــاب ،ح ـي ــث ال وج ــود
ألي تواصل ،وهناك غيرة فنية
ت ــول ــدت م ـبــاشــرة نـتـيـجــة لقلق
دياب من ظهور توفيق في أول
تسعينيات القرن الماضي ،رغم
أن دياب كان يسبقه في الغناء
بسبع سنوات.
وأكــد المطرب إيهاب توفيق
أن غياب الفنان محمد فؤاد لم
يؤثر على قيمته ،قائال« :حتى
لو غاب كتير عن الساحة الفنية
هيفضل محمد فؤاد».

ايهاب توفيق

وكشف توفيق عن عدم وجود
ن ـيــة ل ــدي ــه ل ـتــرش ـيــح نـفـســه في
انتخابات نقابة الموسيقيين
بعد الفنان هاني شاكر ،معترفا
بأنه غير جيد في اإلدارة.

انتقادات لمسلسل «كوفيد »25
على الرغم من أن مسلسل «كوفيد  »25ينتمي إلى نوعية األعمال
الدرامية ذات الـ 15حلقة فإن العمل بدأ يتعرض النتقادات كثيرة بسبب
قلة األحداث الموجودة في الحلقات.
وتــركــز جــزء مــن االن ـت ـقــادات على حــرص فــريــق العمل على إعــادة
ملخص الحلقات السابقة بفترة زمنية أطول من الالزم في بداية كل
حلقة ،فضال عن وجود مشاكل في الجرافيكس المستخدم بشكل كبير
في بعض المشاهد ،خاصة المرتبطة بالفالش باك ،ومشاهد انفجار
محركات الطيارة .وأبــدى متابعو المسلسل استغرابهم من تشابه
عدد كبير من المشاهد التي عرضت حتى اآلن مع مشاهد من أعمال
أجنبية عــدة ،واتهموا صناع العمل بالمزج بين توليفة من األعمال
األجنبية الشهيرة.
وتـعــرضــت الـكــاتـبــة إن ـجــي ع ــاء ،زوج ــة الـفـنــان يــوســف الـشــريــف،
النتقادات عبر مواقع التواصل االجتماعي ،بعد ظهورها بعدد من
المشاهد ،حيث قدمت دور مضيفة جوية تموت فــي الطائرة خالل
رحلة الطائرة من القاهرة إلى الغردقة.
وتركزت االنتقادات على طريقة ظهورها بــدور المضيفة ،خاصة
من ناحية فرد شعرها ،بما ال يتناسب مع طبيعة عمل المضيفات،
وهو أغلب ما تركزت عليه التعليقات ،بجانب أدائها التمثيلي الذي
تباين تقييمه في التعليقات .وقامت إنجي بتأليف قصة المسلسل،
الــذي يقوم ببطولته زوجها ،ويتحدث عن فيروس عام  2025ينتقل
بسرعة ويؤدي إلى الوفاة.

لوحة للفنان ال
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خبريات
جاستين بيبر يغني
« »Peachesعلى البيانو

طرح المغني العالمي جاستين
بيبر فيديو له أثناء غنائه
أحدث أغانيه ،Peaches
باستخدام البيانو فقط عبر
حسابه في انستغرام ،وحاز
الفيديو إعجاب الماليين،
وتخطى عدد مشاهداته الـ 5
ماليين ،في أقل من غضون 12
ً
ساعة فقط .ووفقا لعدد من
التقارير األجنبية فإن النجم
العالمي صاحب الـ 27عاما
قرر مفاجأة جمهوره باأللبوم
بدون سابق إنذار ،وشارك عبر
حساباته الشخصية بمنصات
مواقع التواصل االجتماعي
المختلفة ملصق األلبوم الجديد
أغان جديدة.
الذي تضمن ٍ 6

جيما مايس أحدث المنضمين
لفيلم «»Disenchanted

انضمت الممثلة جيما مايس
إلى فريق عمل فيلم ديزني
الجديد  ،Disenchantedالذي
يعد تكملة لـ فيلم «مسحور»
أو  .Enchantedوتعد النجمة
العالمية جيما مايس أحدث
المنضمين الجدد لعمل
السحر والمغامرات الضخم
 Disenchantedبعد انضمام
كال من الممثلة الشهيرة مايا
رودولف الحائزة على جائزة
إيمي مرتين ،والنجمة إيفيت
نيكول براون ،وذلك إلى جانب
أبطال العمل األصلي وهم إيمي
آدامز ،وإدينا مينزل ،وجيمس
مارسدن ،على أن يعيد كل من
آدامز ومينزل ومارسدن تأدية
أدوار كل من جيزيل ونانسي
واألمير إدوارد من الفيلم
مع عودة الملحن آالن
األصليً ،
مينكين أيضا .وقالت تقارير
فنية إنه من المتوقع أن يلعب
الثالثي المنضمين حديثا إلى
العمل مايس ورودولف وبراون
أدورا شريرة ،دون الكشف عن
تفاصيلها ،ومن المقرر أن يتم
عرض الفيلم الجديد عبر منصة
ويعرض عبر منصفة «ديزني »+
بمجرد انتهاء عملية التصوير،
على أن يبدأ آدم شانكمان بـ
إخراج العمل الجديد ،خالل
ربيع العام الجاري.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
بايدن «يبرد» «مفاوضات فيينا» ووفوده تجول بالمنطقة

ثان من ظريف
• طهران تخشى االستنزاف • لقاء سعودي ـ أميركي يتطرق إلى «النووي» • اعتذار ٍ

نقل رئيس "الموساد"
اإلسرائيلي عن الرئيس
األميركي جو بايدن أن عودة
واشنطن لالتفاق النووي
ستكون بطيئة ًوعبر طريق
طويل ،مستخدما لغة أكثر
ً
حسما من مسؤولين أميركيين
أشاروا إلى أن االتفاق يحتاج
إلى مزيد من الوقت.
يأتي ذلك بينما تجول وفود
أميركية بالمنطقة ،في محاولة
لطمأنة حلفاء واشنطن
بالتوازي مع زيارة مسؤولين
إسرائيليين إلى واشنطن.

غــداة كشف رئيس "الموساد"
اإلســرائـيـلــي ،يــوســي كــوهـيــن ،أن
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
يستبعد أن تكون عودة الواليات
االتفاق
المتحدة المحتملة إ لــى ّ
ال ـ ـنـ ــووي وشـ ـيـ ـك ــة ،ويـ ـت ــوق ــع أن
تـ ـك ــون ب ـط ـي ـئ ــة ،أك ـ ــد ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
سعيد خطيب زادة ،أن ب ــاده ال
ّ
تتسرع وال تدخل لعبة استنزافية
ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة غير
المباشرة مع واشنطن ،والجارية
في فيينا بوساطة القوى الكبرى.
ورف ـ ــض زادة ،الـتـعـلـيــق على
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ب ـ ـشـ ــأن أن ال ــرئـ ـي ــس
األميركي قال خالل لقائه رئيس
ً
"الموساد" إن هناك طريقا طويال
أمام واشنطن للعودة إلى االتفاق
الـ ـن ــووي ،قــائــا إن ــه "ال يمكنني
إب ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي حـ ــول ت ـصــري ـحــات
منقولة ومدى صحتها".
وأضاف ،في تصريحات أمس:
"ما يمكنني التصريح به هو أن
سياسة إيران الحاسمة هي عودة
أميركا الكاملة لجميع التزاماتها
في إطار القرار األممي  2231بكل
ّ
دقـ ــة ،وكـلـمــة بـكـلـمــة ،لــذلــك فإننا
مثلما صرح المرشد األعلى علي
خــام ـن ـئــي ،ال ن ـت ـســرع وال نــدخــل
لعبة استنزافية".
وأش ــار إلــى أن بعض الــوفــود،
عادت إلى بلدانها للتشاور ،بعد
انتهاء جولة السبت الماضي من
مـحــادثــات فيينا ،عـلــى أن تعود
إلى فيينا الستئناف المحادثات
الجمعة المقبلة.
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،كـ ـش ــف
الـمـســؤول اإليــرانــي عــن التوصل
إلــى مسودتين خــال مفاوضات
فيينا بشأن إحياء االتفاق النووي
المبرم عام .2015
وقال المتحدث إن مفاوضات
ف ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ت ـ ــوصـ ـ ـل ـ ــت لـ ـصـ ـي ــاغ ــة
مسودتين حتى اآلن ،وإن األمر
فــي ه ــذه الـمــرحـلــة يتطلب دقــة
عالية .وأوضح أن هناك ّ
نصين
أحدهما حــول القيود النووية
التي يجب أن تلتزم بها طهران،
واآلخ ــر ح ــول أن ــواع العقوبات

ً
الجبير مستقبال الوفد األميركي (واس)
التي يجب أن ترفعها واشنطن.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ك ـ ــان ب ــاإلم ـك ــان
التوصل إلى تفاهم قبل شهر لو
كانت واشنطن جــاهــزة لرفع كل
العقوبات بشكل عملي ،موضحا
أن تفاهمات فيينا استندت إلى
ً
القبول برفع العقوبات ،ومشيرا
إلى أن الخالف يتركز حول بعض
الشخصيات والكيانات في قائمة
العقوبات األميركية.
تــأتــي تصريحات زادة عشية
اجتماع حاسم ،علمت "الجريدة"
ّ
م ــن مـ ـص ــدر م ــطـ ـل ــع ،أن مـجـلــس
األمــن القومي اإليــرانــي سيعقده
بحضور وزيــر الخارجية محمد
جواد ظريف ومساعده الذي يقود
الوفد التفاوضي بفيينا عباس
ع ــراقـ ـج ــي لـ ـب ـ ّـت ع ـ ــرض أم ـيــركــي
ً
ً
يتضمن رفعا جزئيا للعقوبات.

تعزيز التهدئة
من جانب آخر ،ووسط تقارير
عن تحضيرات لعقد جولة ثانية
مــن مـبــاحـثــات ،غـيــر معلنة ،بين
مسؤولين من إيــران والسعودية

فــي بـغــداد ،يتوقع أن تكون هذه
الـ ـم ــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـس ـف ــراء،
ّ
رحب المتحدث باسم "الخارجية"
ً
اإليرانية ضمنا بتصريحات ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي األم ـيــر محمد
بــن سـلـمــان الـتــي تـحــدث خاللها
ع ــن ت ـط ـلــع ال ـم ـم ـل ـكــة إلـ ــى إق ــام ــة
عــاقــة جـيــدة ومـمـيــزة مــع إي ــران،
باعتبارها دولة جارة مع تأكيد
ضرورة وقف التدخالت بالشؤون
الداخلية للدول.
وأبـ ـ ـ ـ ــدى زادة رغ ـ ـبـ ــة طـ ـه ــران
ف ــي ت ـعــزيــز تـخـفـيــف ال ـتــوتــر مع
الــريــاض ،فــي ظــل قطع العالقات
الــدب ـلــومــاس ـيــة بـيـنـهـمــا ،مــؤكــدا
استعداد إيران لـ "إجراء محادثات
مع السعودية على أي مستوى".

وفدان أميركيان
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق قـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــب ،ب ـح ــث
وفـ ــد أم ـي ــرك ــي م ــع وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ال ـس ـع ــودي ل ـل ـشــؤون الـخــارجـيــة
عادل الجبير القضايا اإلقليمية
والدولية ،وتبادل وجهات النظر
حيالها ،كما تم التطرق إلى سبل

التعاون في تعزيز وترسيخ األمن
واالستقرار اإلقليمي والدولي.
واستقبل الجبير في الرياض،
أمس ،الوفد األميركي الذي يضم
مستشار وزارة الخارجية ديريك
شوليت ،والقائم بأعمال مساعد
وزي ــر الخارجية لـشــؤون الشرق
األدنـ ـ ـ ــى ج ـ ــوي ه ـ ــود ،وال ـق ــائ ـم ــة
بــأع ـمــال م ـســاعــدة وزيـ ــر ال ــدف ــاع
لـ ـش ــؤون األم ـ ــن ال ــدول ــي د .م ــارا
كارلين ،والقائمة بأعمال سفارة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي الــريــاض
مارتينا سترونغ.
وكانت "الخارجية" األميركية
ً
ق ــد أع ـل ـن ــت ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن وفـ ــدا
ً
حكوميا يزور المنطقة ،في زيارة
ً
تستمر أسبوعا وتشمل اإلمارات
واألردن ومصر والسعودية ،بغية
تـعــزيــز ال ـعــاقــات بـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة مع حلفائها اإلقليميين
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وت ـه ــدئ ــة
الـمـخــاوف بـشــأن تـقـ ّـدم محدثات
فيينا.
وت ـ ــزام ـ ــن ذل ـ ــك م ـ ــع ت ـح ــرك ــات
دبـلــومــاسـيــة أمـيــركـيــة وإقليمية
ب ـغ ـيــة حـلـحـلــة ال ـخ ــاف ــات بـعــدة

إسرائيل تجري «استعداد األلفي كيلو»
كــررت إسرائيل تحذيرها من أنــه قد
ال ي ـك ــون لــدي ـهــا خ ـي ــار س ــوى مـهــاجـمــة
ال ـم ـن ـش ــآت الـ ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة بـشـكــل
استباقي لمنع طهران من تطوير أسلحة
ن ــووي ــة ،وذلـ ــك بـعــدمــا أص ـبــح سالحها
الجوي أكثر قــدرة على تنفيذ مثل هذه
المهمة ا لـصـعـبــة ،حسبما تـقــول مجلة
فوربس.
وال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي ،ص ـع ــد وزي ــر
ال ـم ـخــابــرات اإلســرائ ـي ـلــي إي ـلــي كوهين
نبرة التحذيرات التي تصدر عن بالده
بشأن االتفاق النووي الذي ترفضه بين
إيران وقوى عالمية ،وقال إن إسرائيل ال
تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية

ً
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،م ـع ـت ـبــرا أن الـتــوصــل
إلى «اتفاق سيئ سيدفع المنطقة نحو
الحرب بسرعة».
وأضاف كوهين« :لن تسمح إسرائيل
إليـ ــران بــام ـتــاك أسـلـحــة ن ــووي ــة .إي ــران
ليس لديها حصانة في أي مكان .يمكن
لـطــائــراتـنــا أن تـصــل إل ــى ك ــل م ـكــان في
الشرق األوسط ،وبالتأكيد إيران».
وقــالــت مجلة فــوربــس إنــه فــي ،2005
عندما ُسئل دان حالوتس ،رئيس األركان
اإلسرائيلي آنذاك ،إلى أي مدى إسرائيل
مستعدة لمنع إيران من تطوير أسلحة
ن ــووي ــة ،أج ـ ــاب« :أل ـف ــا كـيـلــومـتــر» .وهــي
ً
تقريبا المسافة التي يجب أن تقطعها

الطائرات اإلسرائيلية لمهاجمة المواقع
النووية الرئيسية إليران.
واسـتـحــوذت إســرائـيــل على أسطول
من مقاتالت الجيل الخامس من طائرات
الشبح  ،F35وطــائــرات أخــرى مــن نفس
ال ـن ــوع لـكــن ب ـط ــراز آخ ــر مـ ــزود بأنظمة
إسرائيلية الصنع.
في المقابل ،نقلت «فوربس» عن خبير
الـطـيــران الـعـسـكــري ت ــوم كــوبــر قــولــه أن
«شبكة الرادار في ايران بحالة سيئة جدا،
لدرجة أنها أثبتت عدم قدرتها على تتبع
معظم الطائرات بــدون طيار األميركية
ً
واإلسرائيلية والحليفة التي غالبا ما
تغير في عمق المجال الجوي اإليراني».

وأض ـ ـ ــاف« :ن ــاق ــات الـ ـق ــوات الـجــويــة
األميركية التي تدعم العمليات القتالية
ً
فوق أفغانستان والعراق تقضي أحيانا
م ــا يـصــل إل ــى ســاعـتـيــن داخـ ــل الـمـجــال
الجوي اإليراني ،دون أن يتم اكتشافها
على اإلطالق».
ل ـك ــن ط ـ ـهـ ــران ح ـص ـل ــت ع ـل ــى أن ـظ ـمــة
الدفاع الروسية  ،s300وطــورت العديد
من األنظمة المماثلة الخاصة بها والتي
ً
ً
يمكن أن تشكل تحديا كبيرا ألي ضربة
جوية إسرائيلية باستخدام طائراتF15
أو  .F16وبالتالي ،قد تضطر إسرائيل
إلى االعتماد بشكل كبير على  F35التي
تتجنب الرادار.

مـ ـلـ ـف ــات ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا األزم ـ ـ ــة
اليمنية ،حيث تدعم إيران جماعة
"أنصار الله" الحوثية المتمردة
ضد "تحالف دعم الشرعية" الذي
تقوده الرياض.
ج ــاء ذل ــك ،بـيـنـمــا واص ــل وفــد
آخ ــر م ــن "ال ـك ــون ـغ ــرس" بــرئــاســة
الـسـيـنــاتــور الــديـمـقــراطــي كريس
كونز ،وهو حليف رئيسي لبايدن،
جولة موازية.
وق ـ ـ ـ ــال كـ ــونـ ــز ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإلم ــارات ـي ــة أب ــوظ ـب ــي ،أمـ ــس ،إنــه
"يأمل في تهدئة مخاوف الخليج
ال ـم ـف ـهــومــة وال ـم ـش ــروع ــة ب ـشــأن
الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـن ــووي
اإليراني وخلق مشاركة أوسع مع
الشركاء الخليجيين".
وأضـ ـ ــاف ك ــون ــز ،وهـ ــو رئـيــس
اللجنة الفرعية للجنة العالقات
الـخــارجـيــة بمجلس الـشـيــوخ إن
"ال ـت ـشــاور الــوثـيــق" مــع اإلم ــارات
ب ـشــأن ال ـم ـحــادثــات ال ـجــار ًيــة في
فيينا ك ــان "م ـهـ ًـمــا" ،مـضـيــفــا أنــه
ّ
يأمل "أل يتم إخطار اإلماراتيين
فحسب ،بل أن يساعدوا بالفعل".

أزمة التسريبات
عـلــى صعيد منفصل ،و صــف
وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي جــواد
ظ ـ ــري ـ ــف ،تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـم ــرش ــد
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــد ف ـي ـهــا
ت ـســري ـبــاتــه ال ـصــوت ـيــة األخ ـي ــرة،
بأنها "هي كلمة الفصل".
وقــال ظريف عبر "إنستغرام"،
ليل األحد ـ االثنين ،عقب خطاب
ً
خــامـنـئــي" :إنـنــي بصفتي منفذا
ً
وباحثا في العالقات الخارجية،
ً
كـنــت أوم ــن دائ ـم ــا بــأنــه مــن أجــل
مصلحة الــوطــن يـجــب أن تكون
ً
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة مــوضــوعــا
للوئام والتماسك الوطنيين ،وأن
تتم إدارتها وتوجيهها من أعلى
مستوى ،وبالتالي اتباع وجهات
النظر وق ــرارات الـقـيــادة ضــرورة
ال ي ـم ـك ــن إن ـ ـكـ ــارهـ ــا ل ـل ـس ـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة" .وأعـ ــرب ظــريــف عن

أسـ ـف ــه لـ ـ ـ "سـ ــرقـ ــة ونـ ـش ــر شــريــط
صــوتــي اح ـتــوى بـعــض وجـهــات
ن ـظــره الشخصية ا ل ـتــي سجلها
لنقل الخبرات بصدقية ومن دون
ّنية للنشر".
ول ـ ـ ــم يـ ــذكـ ــر خ ــامـ ـنـ ـئ ــي وزي ـ ــر
الخارجية بــاالســم ،لكنه قــال في
كلمة بثها التلفزيون الرسمي،
وسط لغط كبير وحملة انتقادات
عاصفة يشنها التيار المتشدد
ضد ظريف المحسوب على التيار
المعتدل" :كان هذا خطأ كبيرا ما
كان ينبغي أن يصدر عن مسؤول
بالجمهورية اإلسالمية".
وداف ـ ـ ـ ــع الـ ـم ــرش ــد عـ ــن "ف ـي ـلــق
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس" الـ ـ ـ ـ ــذي ّ
وجـ ـ ـ ـ ــه ظ ــري ــف
لـقــائــده الــراحــل قــاســم سليماني
ان ـت ـق ــادات وات ـه ــام ــات بالهيمنة
واإلض ــرار بالنهج الدبلوماسي
لحكومة الرئيس حسن روحاني،
وقــال خامنئي إن الـقــوة التابعة
ل ـ "الـحــرس ال ـثــوري" والمسؤولة
عن العمليات الخارجية "تمكنت
م ــن وض ــع ال ـس ـيــاســة الـمـسـتـقـلــة
للجمهورية اإلسالمية بالمنطقة
حيز التنفيذ".
وأضاف قائال" :ال تحدد وزارة
الـخــارجـيــة الـسـيــاســة الخارجية
فـ ــي أي مـ ـك ــان ب ــالـ ـع ــال ــم .يــوجــد
مسؤولون كبار هم َمن يتخذون
ال ـقــرارات ويـحــددون السياسات.
بالطبع وزارة الخارجية تشارك
في ذلك".
ً
والحـ ـق ــا ،ك ـتــب خــامـنـئــي عبر
"تويتر" إن "السياسة الخارجية
فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران يـ ـح ــدده ــا ال ـم ـج ـلــس
القومي ،أمــا وزارة
األعلى لألمن
ّ
الخارجية ،فهي ُمنفذة".
وي ـ ـ ــرى خ ـ ـبـ ــراء أن انـ ـتـ ـق ــادات
خامنئي العلنية التي تضمنت
ال ـت ـح ــذي ــر مـ ــن "تـ ــرديـ ــد عـ ـب ــارات
مشابهة لعبارات العدو" وضعت
ّ
حدا الحتمال دفع التيار المعتدل
بـظــريــف ف ــي مــواج ـهــة المعسكر
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ق ـب ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقررة في  18يونيو
(طهران ـ وكاالت)
المقبل.

َّ
األسد يخوض «الرئاسية» بوجه مرشحين «هامشيين»
مرعي محسوب على المعارضة المقبولة وعبدالله وزير سابق يضع صورة بشار على مكتبه
قبلت المحكمة ا لــد سـتــور يــة العليا
في سورية أمس ثالثة طلبات ترشيح
لالنتخابات الرئاسية المقررة الشهر
ال ـجــاري ،والـتــي ستكون الثانية التي
تشهدها سورية منذ النزاع الدامي في
 ،2011والتي يطعن الغرب في شرعيتها
ً
مطالبا بعملية سياسية ذات مصداقية.
وكما هو متوقع صادقت المحكمة
ع ـلــى تــرش ـيــح الــرئ ـيــس ال ـحــالــي بـشــار
ً
األسد ،الذي يعتبر فوزه محسوما ،إلى
جانب شخصيتين غير معروفتين على
نطاق واسع ،ورفضت باقي المتقدمين
لعدم استيفائهم الشروط الدستورية
والقانونية.
وأعلن رئيس المحكمة جهاد اللحام،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،ال ـمــواف ـقــة على
ً
ترشيح األســد ( 55عاما) الــذي سيفوز
بــواليــة رئــاسـيــة راب ـعــة مــن  7س ـنــوات،
ووزي ــر الــدولــة الـســابــق ()2020 2016-
والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود مـ ــرعـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـس ــوب ع ـلــى
المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.
وي ـت ــوق ــع أن ي ـح ـســم األسـ ـ ــد نـتــائــج
االنتخابات بعد أكثر من عشر سنوات
على نزاع ّ
مدمر بدأ بانتفاضة شعبية
إلزاحـ ـت ــه ،وتـسـبــب ف ــي مـقـتــل أك ـثــر من
 388ألـ ــف ش ـخ ــص واعـ ـتـ ـق ــال ع ـش ــرات
اآلالف ودمار البنى التحتية واستنزاف
االق ـت ـص ــاد ون ـ ــزوح وت ـشــريــد أك ـثــر من
نصف السكان.

وفـ ــاز األسـ ــد بــان ـت ـخــابــات الــرئــاســة
األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ي ــونـ ـي ــو  2014بـنـسـبــة
تجاوزت  88في المئة من األصوات ،في
مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين
هـ ـم ــا عـ ـض ــو م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب م ــاه ــر
الحجار ،والعضو السابق في المجلس
حسان النوري ،وقد اعتبر ترشيحهما
ً
في حينه شكليا.
ورفـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ب ــاق ــي طـلـبــات
ً
الترشيح ،التي تقدم بها  51شخصا،
بينهم سبع نساء ،لخوض االنتخابات
المقررة في  26الجاري ،والتي شككت
قوى غربية ّ
عدة في نزاهتها حتى قبل
حدوثها ،مشيرة إلى "عدم توفر الشروط
الدستورية والقانونية".
ويحق لمن ُرفض طلبه الطعن أمام
المحكمة الدستورية ،التي ستبت في
الطعون قبل أن تعلن الالئحة النهائية
ل ـل ـمــرش ـح ـيــن ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن الـشـهــر
الجاري.
وي ـت ـعـ ّـيــن ع ـلــى ك ــل م ــرش ــح أن يـنــال
ً
تأييد  35عضوا على األقل من أعضاء
م ـج ـلــس ال ـش ـعــب ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم 250
لتقديم طلب الترشح .ونددت واشنطن
وال ـم ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة بــاالنـتـخــابــات
ال ـمــزم ـعــة ،ووصـفـتـهــا بــأنـهــا تمثيلية
تهدف لتعزيز حكم األسد.
وق ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون كـ ـب ــار فـ ــي األمـ ــم
المتحدة هذا الشهر ،إن االنتخابات ال
تستوفي قــرارات مجلس األمن الداعية

إلـ ــى إطـ ـ ــاق ع ـم ـل ـيــة س ـيــاس ـيــة إلن ـه ــاء
الصراع ،ووضع دستور جديد ،وإجراء
انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة
"بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة".
ّ
التقدم لالنتخابات أن
ومــن شــروط
يكون المرشح أقــام فــي ســوريــة بشكل
متواصل خالل األعوام العشرة الماضية،
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي
من المعارضين المقيمين في الخارج.
وت ـش ـه ــد س ــوري ــة أزمـ ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
ّ
خ ــانـ ـق ــة خ ــل ـف ـت ـه ــا س ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـحـ ــرب،
ً
وفاقمتها العقوبات الغربية خصوصا
ً
"ق ــان ــون قـيـصــر" األم ـيــركــي ،ف ـضــا عن
االنهيار االقتصادي المتسارع في لبنان
ال ـم ـجــاور ،حـيــث ي ــودع س ــوري ــون كثر،
بينهم رجال أعمال ،أموالهم.
وتنظم االنتخابات بموجب الدستور
الـ ــذي ت ــم االس ـت ـف ـتــاء عـلـيــه ف ــي ،2012
فــي حـيــن لــم تسفر اجـتـمــاعــات اللجنة
الــدس ـتــوريــة الـمــؤلـفــة مــن ممثلين عن
الـحـكــومــة وال ـم ـعــارضــة ،وال ـتــي عـقــدت
في جنيف برعاية األمــم المتحدة ،عن
أي نتيجة.

مرعي والمعارضة المقبولة
ـام مــن مواليد
ومـحـمــود مــرعــي ،مـحـ ٍ
 1957في ريف دمشق منطقة القلمون،
وشخصية من معارضة الــداخــل ،وهو
رئ ـي ــس "ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـســوريــة

سلة أخبار
حاكم «مصرف لبنان» يواجه
اتهامات فساد في فرنسا

قدمت منظمة "شيربا" ،املعنية
بمكافحة الفساد ،شكوى
قانونية في فرنسا ضد حاكم
مصرف لبنان املركزي رياض
سالمة ،بشأن استثمارات في
الخارج تشمل عقارات يمتلكها
بماليني اليورو ،وفقا ملا قاله
أمس شخصان شاركا في تقديم
الشكوى.
وقال سالمة أمس إنه أثبت
حصوله على مصدر ثروته قبل
توليه منصب حاكم مصرف
لبنان في  ،1993وعرض وثائق
في مناسبات عدة تؤكد ذلك،
مضيفا" :أعلنت أيضا أنني
حصلت على ممتلكاتي في
فرنسا قبل أن أصبح حاكما".
وذكرت لورا روسو ،مديرة
برنامج التدفقات املالية غير
املشروعة في "شيربا" ،أن أسماء
شقيق سالمة وابنه وأحد
مساعديه وردت في الشكوى.

«العسكري التشادي» يشكل
حكومة تشمل معارضين

شكل املجلس العسكري املعني
حديثًا في تشاد حكومة
انتقالية ،تشمل الكثير من
الوزراء بحكومة الرئيس
السابق إدريس ديبي ،الذي قتل
في  19أبريل املاضي.
وستضم الحكومة الجديدة
الكثير من العسكريني،
وسيترأسها رئيس الوزراء
باهيمي باداك ألبرت.
وسيشغل ثالثة من أفراد
املعارضة  3حقائب وزارية،
ابرزها الخارجية.

وزير خارجية الفلبين
للصين :اخرجوا من مياهنا

استخدم وزير الخارجية
الفلبيني أمس لغة تفتقر إلى
اللباقة الدبلوماسية ،ليطلب من
الصني الخروج من مياه بالده،
بعد شهور من املطالب املتكررة
ملئات السفن الصينية بمغادرة
املناطق املتنازع عليها في
املنطقة االقتصادية الخالصة.
وكتب وزير الخارجية تيودورو
لوكسني عبر "تويتر"" :ابتعدوا"،
بعد أن قدمت الفلبني احتجاجا
دبلوماسيا جديدا ضد الصني
بسبب األفعال "العدائية" التي
قامت بها سفن خفر السواحل
الصينية ضد نظيراتها
الفلبينية في مياه سكاربورو
شول الضحلة .وقالت الخارجية
الفلبينية إن التدريبات أجريت
داخل مياهها.

نتنياهو يوافق على
التناوب برئاسة الحكومة

سوري يثبت صورة كبيرة للألسد في دمشق (أ ف ب)
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان" واألم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام ل ـ
"الجبهة الديمقراطية" المعارضة.
ويــرى مرعي ،العضو في محادثات
جـ ـنـ ـي ــف ،أن ال ـ ـحـ ــل ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة عـبــر
ال ـم ـعــارضــة الــداخ ـل ـيــة لـكـنـهــا ضعيفة
بـحـســب اإلم ـكــان ـيــات والـضـغــط عليها
فــي الــداخــل ،واتـهــم مــا أسـمــاه الــدولــة بـ
"االحتكار السياسي واالقتصادي".
وكان انتقد الحكومة في مقابلة عام
 ،2019وقال إنها "بتشكيلتها الحالية ال
تستطيع أن تحل هذه األزمــات ،وال بد
من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك
فـيـهــا الـسـلـطــة وال ـم ـع ــارض ــة الــوطـنـيــة

والجميع لتحمل المسؤوليات".
وع ـبــدال ـلــه س ـلــوم م ــن مــوال ـيــد عــام
 ،1956ف ــي مــد ي ـنــة إ ع ـ ــزاز بمحافظة
حـ ـل ــب ،ش ـغ ــل م ـن ـصــب وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ً
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب س ــابـ ـق ــا،
ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة
دمشق.
ً
وانتخب عـضــوا بمجلس الشعب
بالدور التشريعي الثامن بين عامي
 2003و ،2007كما انتخب في الــدور
الـتـشــريـعــي األول ب ـيــن عــامــي 2012
و .2016وظهر سلوم ،العضو في حزب
"الــوحــدوي ـيــن االش ـتــراك ـي ـيــن" وشغل

عـ ــدة م ـنــاصــب ف ـيــه مـنـهــا أم ـي ــن فــرع
ريــف دمشق للحزب وعضو المكتب
ً
ً
السياسي فيه ،واضعا صورا لألسد
على مكتبه مما أثــار موجة سخرية
بين السوريين على مواقع التواصل
االجتماعي حول جديته في المنافسة.
ورغم أن سلوم ينتمي ألحد أحزاب
ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ـقــدم ـيــة (ح ــزب
الوحدويين االشتراكيين) لكنه ليس
ً
مرشحا باسمها ،إذ سبق أن أعلنت
أن األسد مرشحها.
(دمشق  -وكاالت)

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،أمس ،موافقته
على مقترح حكومة بالتناوب
مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي
بينيت ،بحيث يصبح األخير
رئيسًا للوزراء خالل الفترة
األولى.
وجاء ذلك ضمن مفاجآت
الساعات األخيرة قبل انتهاء مدة
التفويض املمنوحة لنتنياهو
من الرئيس اإلسرائيلي لتشكيل
الحكومة.
وقال نتنياهو عبر "فيسبوك"،
إنه مستعد للموافقة على طلب
زعيم حزب "يمينا" بأن يتفقا
على حكومة تناوب يكون فيها
بينيت رئيسًا للوزراء خالل
العام األول.
ورأى أنه "يجب العمل على
إسقاط تشكيل حكومة يسارية".

ةديرجلا
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«تحالف إقليمي» بين ماكرون و«الجمهوري»« ...بروفة للرئاسية»
«مناورة انتخابية صغيرة» أم ضرورة ال مفر منها في مواجهة لوبن؟
انسحبت مرشحة من حزب
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون في انتخابات محلية
لمصلحة مرشح لحزب
الجمهوريين اليميني ،في
خطوة ظل الطرفان حذرين
تجاه تبنيهاً ،لكن رأى فيها
مراقبون تمرينا لالنتخابات
الرئاسية في  ،2022حيث قد
يجد الوسطيون أنفسهم في
خندق واحد أمام مارين لوبن
من أقصى اليمين.

ف ــي أح ـ ــدث إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى فـشــل
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ف ــي ب ـنــاء ق ــوة سياسية
جــاذبــة عـلــى الـمـسـتــوى المحلي،
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ج ـ ــان
ك ــاس ـت ـي ـك ــس أن حـ ـ ــزب ال ــرئ ـي ــس
الوسطي "الجمهورية إلى األمام"
س ـي ـت ـح ــال ــف م ـ ــع مـ ــرشـ ــح ح ــزب
"الجمهوريين" اليميني المحافظ
رون ـ ــو مــوزي ـل ـي ـيــه ال ـم ـنــافــس في
االنتخابات اإلقليمية ،المقررة في
يونيو المقبل بمنطقة بروفانس
ألب كوت دازور الجنوبية ،والتي
سـتـشـكــل اخ ـت ـب ــارا رئـيـسـيــا قبل
االنتخابات الرئاسية عام .2022
ونجم هذا التحالف عن ّ
تنحي
مــرش ـحــة ح ــزب م ــاك ــرون ،وزي ــرة
الــدولــة صوفي ك ــروزل ،لمصلحة
موزيلييه ،لكنه لم يأت بقرار من
"الـجـمـهــوريـيــن" اليميني ،وإنـمــا
كان مجرد اتفاق شخصي حصل
بين موزيلييه و"الجمهورية إلى
األمام" ،وفق كاستيكس.
وخـ ـ ــال م ـقــاب ـلــة م ــع صحيفة
"ل ــوج ــورن ــال دو دي ـم ــان ــش" ،قــال
كــاسـتـيـكــس إن الـ ـح ــزب سـيــدعــم
الـ ـم ــرش ــح ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـم ـخ ـضــرم
مــوزيـلـيـيــه ف ــي مــديـنــة مرسيليا
الجنوبية والمناطق حولها التي
ي ــأم ــل "ح ـ ــزب ال ـت ـج ـمــع الــوط ـنــي"
اليميني المتطرف ،بقيادة مارين
لــوبــن ،أن يحقق فيها المزيد من
التقدم قبل االنتخابات الرئاسية
الـ ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،والحـ ـ ــظ أن ـ ــه مــن
الـســابــق ألوان ــه الـقــول مــا إذا كان
سيتم السير باتفاقات مماثلة في
دوائر أخرى.

انقسام جمهوري
وأحـ ـ ـ ـ ــدثـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
ان ـق ـســامــا ب ـيــن زمـ ــاء مــوزيـلـيـيــه
"ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن" ال ــذي ــن شجبت
قـيــادتـهــم بـســرعــة ه ــذا الـتـحــالــف
الذي يمكن أن يضعف الحزب في
االنتخابات اإلقليمية التي تجرى
على جولتين ،تبدأ األولى في 20
يونيو ،على أن تقام الثانية في 27
من الشهر ذاته.
وتشير نتائج استطالع أجرته
مؤسسة "ايفبو" األسبوع الماضي
إلى فوز مرشح اليمين المتطرف
تيري مرياني ب ــ 31في المئة من
األصــوات من الجولة األولــى ،لكن
فــي حــال تحالف "الجمهوريون"
مـ ــع "الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إلـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــام"
فسيفوز موزيلييه بـ 39في المئة

وزراء  G7في لندن
للمرة األولى منذ عامين

بلينكن :ال مصلحة لمواجهة
عسكرية مع الصين

ماكرون خالل كلمة في اإلليزيه وتظهر بالصورة زوجته بريجيت ولوبن بعد
وضعها إكليال من الزهور أمام تمثال جان دارك في باريس قبل أيام (أ ف ب)
من األصوات في الجولة الثانية.
ورأى بعض المحافظين غير
ال ــراض ـي ــن ع ــن ه ــذا ال ـت ـحــالــف أن
ماكرون أضعف حزبهم على نحو
ممنهج منذ توليه السلطة عام
 ،2017من خالل استقطاب العديد
مــن أعـضــائــه لشغل مـنــاصــب في
الحكومة.
كما طرح هذا التحالف إشكالية
كبيرة فــي صفوف اليمين ،الــذي
يخوض أنصاره هذه االنتخابات
ك ـم ـع ــارض ــة لـ ـم ــاك ــرون ،وه ـ ــو مــا
ع ـب ــر ع ـن ــه صـ ــراحـ ــة الـ ـن ــائ ــب عــن
"الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون" ع ــن ال ـم ـن ـط ـقــة،
جــولـيــان أوب ـيــر ،فــي مقابلة على
قناة "فرانس انفو" ،قال فيها" :لن
أشارك في هذا التحالف ،أصر على
أننا يجب أن نكون حزبا معارضا
إليـمــانــويــل م ــاك ــرون ،أن ــا أح ــارب
سياسته في البرلمان ،وهدفي عدم
الجلوس على كرسي مع وزيره أو
بعض نوابه".
ب ـيــد أن الـ ــرد األق ـ ــوى ج ــاء من

رئ ـ ـيـ ــس حـ ـ ــزب "الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون"
كــري ـس ـت ـيــان ج ــاك ــوب ،ال ـ ــذي نــدد
بـمــا اع ـت ـبــره "مـ ـن ــاورة انتخابية
صـغـيــرة" ،وقــال فــي تغريدة على
"تــويـتــر" إن "موزيلييه لــن يكون
قادرا بعد اآلن على االستفادة من
ترشيح حزب الجمهوريون له" ،ما
يمكن أن يفسر بأنه سحب ترشيح
اليمين له ،ما سيشكل سابقة في
تاريخ الحزب ،مضيفا" :يجب أن
ت ـكــون ال ـجــولــة األول ـ ــى محكومة
بــالــوضــوح واإلخ ــاص لقناعات
ال ـ ـحـ ــزب وال ـ ـتـ ــزامـ ــاتـ ــه وح ـل ـفــائــه
الطبيعيين".
من جهته ،استنكر النائب عن
"ال ـج ـم ـهــوريــون" عــن منطقة آلــب
ماريتيم ،إيريك سيوتي ،تحالف
م ــرش ـح ـه ــم م ـ ــع ح ـ ـ ــزب ال ــرئ ـي ــس
الفرنسي ،واصفا إياه بأنه "طعنة
فــي الـظـهــر" ،وق ــال عـلــى "تــويـتــر":
"ه ـ ــذا ال ـص ـب ــاح أف ـك ــر ف ــي فــرنـســا
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ــق أفـ ـض ــل ب ـك ـث ـيــر.
وكذلك نشطاؤنا وناخبونا الذين

تعرضوا للخيانة في قناعاتهم".
وسيواجه حزب موزيلييه حزب
ل ــوب ــن ،الـ ــذي حـصــل عـلــى  45في
المئة من األصوات في االنتخابات
المحلية السابقة عام .2015
ويظهر الـتـحــالــف ،ال ــذي يأتي
بـ ـع ــد عـ ـ ــام م ـ ــن ه ــزيـ ـم ــة م ـه ـي ـنــة
ل ــ"ال ـج ـم ـه ــوري ــة إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام" فــي
ان ـت ـخ ــاب ــات ب ـل ــدي ــة ،اع ـت ــراف ــا في
أوساط الحزب الحاكم بأنه أضعف
وأقــل شعبية من أن يحقق الفوز
في بعض المناطق بمفرده.
ولــم يتمكن مرشحو مــاكــرون
ف ــي تـلــك االن ـت ـخــابــات م ــن حصد
سوى عدد قليل من المقاعد ،في
حين أحرز "حزب الخضر" تقدما
وقــدمــت أح ــزاب الـيـســار واليمين
التقليدية أداء جيدا.
وي ـقــول مـحـلـلــون إن مــاكــرون،
ال ـ ـ ــذي ت ـع ـهــد ب ـع ــد وصـ ــولـ ــه ال ــى
السلطة عام  ،2017بإجراء تغيير
في الحياة السياسية كان نجاحه
هامشيا فــي تطوير جـهــاز فعال

لـحــزبــه الــوس ـطــي ،كـمــا تــراجـعــت
شـعـبـيـتــه وس ـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات ب ــأن
س ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه أعـ ـ ـط ـ ــت األف ـض ـل ـي ــة
لـ ــأثـ ــريـ ــاء وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
بمنحهم تخفيضات ضريبية.
وت ـش ـي ــر اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ــرأي
الـ ــى أن االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل س ـت ـش ـه ــد مـ ــرة
أخـ ـ ــرى م ــواجـ ـه ــة بـ ـي ــن م ــاك ــرون
ولوبن التي تأمل في البناء على
الغضب الشعبي الذي عبرت عنه
احتجاجات "السترات الصفر" بين
عامي  2018و.2019

«بيان الجنراالت»
يأتي ذلك بينما ال يزال الجدل
دائرا حول بيان الضابط العسكري
السابق جان بيار فابر برناداك (70
عاما) ،الذي وقعه مئات الجنراالت
والـضـبــاط والعسكريين ،ويدين
ت ـف ـكــك الـ ـب ــاد ويـ ـح ــذر م ــن حــرب
أه ـل ـي ــة ،وم ـ ــن ي ــدع ــو ال ـ ــى إح ـي ــاء
"الوطنية" ،لكن أكثر ما أثار الجدل

هو قولهم إنهم مستعدون لدعم
"السياسات التي تأخذ في االعتبار
حماية األمة" ،ورأوا ان "سياسات
الحكومة المتراخية ستؤدي إلى
الفوضى ،مما يتطلب تدخل رفاقنا
في الخدمة".
وقبل أيــام أكــد رئيس أركــان
ال ـج ـيــوش الـفــرنـسـيــة ال ـج ـنــرال
فــرانـســوا لوكوانتر أن موقعي
الـ ـبـ ـي ــان مـ ـع ــرض ــون ل ـل ـط ــرد أو
لعقوبات تأديبية ،وسيمثلون
أمـ ـ ــام م ـج ـلــس ع ـس ـك ــري أع ـل ــى.
وكـتـبــت صحيفة "لــومــونــد" ان
محاسبة الجنود قــد تستغرق
أشهرا ،وقد تستمر حتى الحملة
الرئاسية.
وانـ ـتـ ـق ــد الـ ـيـ ـس ــار ال ـفــرن ـســي
"بـيــان ال ـج ـنــراالت" ،واشـتــم فيه
رائحة "انقالب عسكري" ،بينما
الحقته لوبن برسالة تدعو فيها
موقعي البيان إلى المشاركة في
االنتخابات.
(باريس ـ ـ وكاالت)

• زعيمة حزب «مؤتمر تريمانول» :فوزنا أنقذ اإلنسانية • حلفاء رئيس الوزراء في تاميل نادو يخسرون أمام «ستالين»
ّ
تريمانول" ،يتجه للفوز بوالية ثالثة على التوالي.
وف ــور ص ــدور الـنـتــائــح ،ن ــزل اآلالف مــن أن ـصــار "المؤتمر"
حزبهم ،غير عابئين بقرار حظر
إلى الشوارع لالحتفال ّبفوز ّ
للحد من تفشي جائحة كورونا.
االحتفاالت الصادر
وقالت بانيرجي في خطاب ألنصارها إن "هــذا الفوز أنقذ
اإلنسانية ،لقد أنقذ الشعب الهندي .هذا فوز للهند".
والشهر الماضيُ ،دعــي  175مليون ناخب هندي لــإدالء
ّ
محلية جرت في واليــات البنغال
بأصواتهم في  5انتخابات
الغربية (شرق) وأسام (شمال شرق) وتاميل نادو (جنوب شرق)
وكيراال (جنوب غرب) ومنطقة بونديشيري (جنوب-شرق).

ً
وألقى مودي بثقله في البنغال الغربية ،وشارك شخصيا في
ّ
العديد من التجمعات االنتخابية بهذه الوالية ،حيث نظم حزبه
ّ
التجمعات االنتخابية ،بلغ عدد المشاركين في بعض
عشرات
منها مئات آالف األشخاص.
ّ
ويقول خبراء إن أحد أسباب موجة "كورونا" التي تجتاح
ّ
ً
ّ
الهند حاليا هو هذه التجمعات االنتخابية التي نظمها حزب
مودي وسواه من األحزاب.
ً
ّ
وخالفا للنتيجة في البنغال الغربية ،فقد تمكن حزب مودي
من االحتفاظ بالسلطة في والية
آسامّ .
أمــا فــي منطقة بونديشيريُ ،
فيتوقع أن يصل "بهاراتيا

جاناتا" إلى السلطة من خالل تحالف بناه في إطــار الجهود
التي يبذلها لتعزيز حضوره في جنوب البالد.
وفي والية تاميل نادو ،أعاد إم .كي .ستالين حزبه "درافيدا
مونيترا كازاغام" إلى السلطة ،بعد أن نجح في هزيمة االئتالف
ً
الحاكم الذي ُيعد على المستوى الوطني شريكا لحزب مودي.
وفي والية كيراال ،حيث اقتصر حضور حزب مودي حتى
اليوم على دور ثانوي ،احتفظ تحالف يساري بالسلطة ،بعد
ً
ً
تحقيقه فوزا مريحا على تحالف يقوده "المؤتمر".
(كالكوتا ـ ـ أ ف ب)

ّ
توصية للسماح بدخول «الملقحين» الدول األوروبية آخر الشهر

«الساللة الهندية» تتسلل إلى المغرب وإندونيسيا
في خطوة رفعت آمال السائحين في أن يتمكنوا من العودة إلى
دول التكتل قريبا ،اقترحت المفوضية األوروبية ،أمس ،دخول
المسافرين الذين تلقوا جرعات اللقاحات المضادة لفيروس
كــورونــا ،التي أقــرهــا االتـحــاد األوروب ــي ،إلــى دول التكتل الــ27
بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية أورسوال فون ديرالين" :نقترح السماح
بدخول االتحاد األوروبي ،ليس فقط لألشخاص القادمين من بلدان
ذات وضع وبائي جيد ،ولكن أيضا ألولئك الذين تم تطعيمهم بشكل
كامل باللقاحات التي أقرها االتحاد" ،معتبرة أن "الوقت قد حان
إلحياء صناعة السياحة وإعادة الصداقات عبر الحدود بشكل آمن".
وينص المقترح على أنه سيتعين على المسافرين أن يكونوا
أتموا عملية التطعيم قبل  14يوما من موعد وصولهم إلى دول
التكتل .وستظل هــذه الخطط بحاجة إلــى موافقة دول االتـحــاد،
وسيتوجب حاليا تقديم المقترح إلى الدول األعضاء فيما سيدرسه
ً
مندوبوهم الـ 27غدا.
وقال مسؤول إن المفوضية تأمل تطبيق القواعد الجديدة بحلول
ً
نهاية مايو على األكثر ،مشددا على أن مؤسسته تريد أيضا "زيادة
كبيرة" في عدد الدول التي يمكن السماح بالسفر منها .وتحقيقا
لهذه الغاية ،اقترحت المفوضية رفع عتبة معدالت اإلصابات التي
تحدد البلدان التي سيكون من الممكن السفر منها إلى  100حالة
لكل  100ألف شخص من السكان على مدار أسبوعين.
وفي األثناء ،يستعد االتحاد األوروبي إلطالق شهادات صحية
أوروبية يأمل أن يبدأ العمل بها بحلول نهاية يونيو .وإلى حين
تطبيق ذلك ،من المرتقب أن يكون بإمكان دول التكتل قبول الشهادات
الصحية الصادرة عن دول خارج االتحاد ،وفق المفوضية.
ويتزامن قــرار االتـحــاد األوروب ــي مع إعــان التحالف العالمي
للقاحات والتحصين "غافي" ،المشرف على آلية "كوفاكس" الدولية،
أمس ،أنه تم التوقيع على اتفاق لشراء  500مليون جرعة من اللقاحات
التي تنتجها شركة "موديرنا" األميركية.
في غضون ذلــك ،أعلنت وزارة الصحة الهندية ،أمــس ،تسجيل
أكثر من  300ألف إصابة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي،
ما يرفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى نحو  20مليونا ،كما تم

سلة أخبار

اجتمع ،أمس ،وزراء من
دول مجموعة السبع G7
بالحضور الشخصي في لندن
للمرة األولى منذ عامين،
حيث أجروا مشاورات تتعلق
باالنسحاب من أفغانستان،
واتفاق التجارة لما بعد
خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،والبرنامج النووي
اإليراني ،والصين .والتقى
وزراء من كندا وفرنسا
وألمانيا وإيطاليا واليابان
والواليات المتحدة مع
وزير الخارجية البريطاني
دومينيك راب .كما حضر
وزراء من دول من االتحاد
األوروبي .وتمت دعوة
ممثلين عن أستراليا والهند
وكوريا الجنوبية وجنوب
إفريقيا ورئيس رابطة دول
جنوب شرق آسيا كضيوف.

هزيمة انتخابية قاسية لمودي في البنغال الغربية
ُمني الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" القومي
الهندوسي المتشدد ،بزعامة رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا
ّ
المحلية في البنغال الغربية،
مودي ،بهزيمة قاسية باالنتخابات
الوالية األساسية البالغ عدد سكانها  90مليون نسمة ،والتي
ّ
اتسمت فيها الحملة االنتخابية بضراوة بالغة ،وشهدت أعمال
عنف ،رغم إلقاء مودي بثقله في هذه المنطقة على أمل إنهاء
ّ
المستمر منذ  2011بزعامة ماماتا
حكم "مؤتمر تريمانول"
بانيرجي ،المنافسة الشرسة له.
ّ
المحلية التي جرت الشهر
وأظهرت نتائج االنتخابات
ّ
الماضي في هذه الوالية الواقعة في شرق البالد أن "مؤتمر

دوليات

ً
ً
ً
ورقصا ضمن مهرجان
غناء
واستمتعوا
احتشد  5آالف شخص من دون كمامات وال التزام التباعد االجتماعي
موسيقي أقيم في ليفربول بشمال إنكلترا ،أمس األولّ ،
شكل أول حفلة موسيقية حضورية يــؤذن بها بعد
الحجر كنشاط تجريبي .وبيعت التذاكر بأكملها (أ ف ب)
تسجيل  3417وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس ،ليصل العدد الكلي
للوفيات إلى .218959
وبهذا المعدل ،يمكن أن تشهد البالد أكثر من  30ألف حالة وفاة
يوميا في غضون أسابيع قليلة ،وسط حالة من الفوضى في سجالت
المرضى ،ما يعني أن العدد الحقيقي قد يظل مجهوال .ويقول خبراء
إن األعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه  1.35مليار نسمة
قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.
ووسط هذه "المذبحة" ،تزدهر سوق سوداء الستغالل معاناة
المرضى الذين يسعون للحصول على األكسجين واألدوية األساسية
األخــرى ،علما أن معظمها مزيف أو عديم الفائدة ضد "كورونا"،
ويمكن أن يصل سعر أسطوانة األوكسجين في دلهي إلى ما يعادل

أكثر من ألف جنيه إسترليني ،مقارنة بنحو  60جنيها قبل حدوث
الموجة األخيرة للوباء ،في حين أن جرعة من عقار "ريمديسيفير"
المضاد للفيروسات تكلف ما يقرب من  500جنيه إسترليني ،بينما
السعر العادي أقل من  20جنيها.
وبينما رصدت السلطات الصحية في المغرب أول حالة إصابة
بالساللة الهندية ،مشيرة إلى أنه يجري تتبع مخالطي المصاب،
أعلن وزير الصحة اإلندونيسي بودي جونادي صادقين ،أمس ،أن
بالده سجلت أول اصابتين بالساللة ،وناشد السكان تجنب السفر
خالل عطلة عيد الفطر.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أفغانستان :اشتباكات
بين الحكومة و«طالبان»
على وقــع معارك ضارية أدت إلــى مقتل أكثر
من  100متمرد من حركة طالبان المتشددة خالل
ّ
 24ساعة ،سلم الجيش األميركي ،أمس األول ،إلى
وزارة الدفاع األفغانية قاعدة "كامب أنتونيك" في
والية هلمند ،التي تعد أحد معاقل الحركة.
وفي حين قال مسؤولون أفغان إن جميع القوات
األجنبية ستنقل إلــى "قــاعــدة بــاغــرام" األميركية
األكبر في أفغانستان قبل أن تغادر إلى بلدانها،
جرت أمس مواجهات دامية خسرت فيها "طالبان"
نحو  100عنصر أمام القوات الحكومية في واليات
عدة ،بينها معقل الحركة السابق قندهار ،حيث
ّ
"ضربة دقيقة" السبت مع
نفذ الجيش األميركي
ّ
بدئه الرسمي سحب ما تبقى من جنوده البالغ
عددهم  2.500على األراضي األفغانية ،بناء على
أوامــر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي ،على
أن ينتهي مع حلول الذكرى العشرين لهجمات
 11سبتمبر.
وفــي بيان بمناسبة الــذكــرى العاشرة لمقتل
زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن الدن ،شدد
بايدن ،أمس األول ،على "مواصلة تعقب وتعطيل
أي تهديد ينشأ من أفغانستان وعدم التراجع عن
االلتزام بمنع أي هجوم آخر على الشعب األميركي".
بدوره ،أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن
إدارة بايدن تستعد حتى ألسوأ سيناريو لعملية
انسحاب الـقــوات من أفغانستان ،ومنها انهيار
الـحـكــومــة ووصـ ــول حــركــة طــالـبــان إل ــى السلطة
مكانها.
إل ــى ذل ـ ــك ،دع ــت وزيـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـســابـقــة
هيالري كلينتون ،أمس األول ،إن بايدن للتركيز
على "نتيجتين كبيرتين" لسحبه القوات ،وهي
سيطرة "طالبان" على أفغانستان أو دخولها في
ّ
وتحولها إلى مالذات إرهابية تتسبب
حرب أهلية
في موجة نزوح واسعة.
(واشنن ،كابول -وكاالت)

اعتبر وزير الخارجية
األميركي ،أنتوني بلينكن،
ّ
أن بكين باتت في السنوات
ّ
األخيرة تتصرف بطريقة
"أكثر قمعية في الداخل وأكثر
ّ ً
مشددا
عدائية في الخارج"،
على أنه ال مصلحة ّ
للقوتين
العظميين في اندالع مواجهة
عسكرية بينهما.
وفي مقابلة مع شبكة CBS
التلفزيونية ،قال بلينكن،
أمس األول" ،ما رأيناه خالل
ّ
السنوات األخيرة هو أن
ّ
تتصرف بطريقة
الصين
أكثر قمعية في الداخل وأكثر
عدائية خارج حدودها .هذه
هي الحقيقة" .وعن احتمال
حدوث مواجهة عسكرية ،قال:
"أعتقد أن الوصول إلى هذه
النقطة أو حتى السير في
هذا االتجاه يتعارض بشدة
مع مصالح كل من الصين
والواليات المتحدة".

ميانمارّ :
متمردون يعلنون
إسقاط مروحية عسكرية

أعلن قيادي في "جيش
استقالل كاتشين" ،أحد أقوى
الجماعات المتمردة في
ميانمار ،أمس ،أن الجماعة
أسقطت طائرة مروحية بعد
ضربات جوية شنها الجيش.
وقال رئيس قسم المعلومات
استقالل كاتشين"
في "جيش ُ
إن المروحية أسقطت قرب
إقليم
قرية موموك في ّ
كاتشين ،بعدما شنت ضربات
على المنطقة منذ الثامنة
ً
صباحا" .وتصاعد القتال بعد
أن سيطر قادة الجيش على
السلطة في األول من فبراير،
وأطاحوا بالحكومة المنتخبة
بزعامة أونغ سان سوتشي.

بيالروسيا :المعارضة
ُت ّ
جدد الدعوة للتظاهر

دعت المعارضة في
بيالروسيا إلى تنظيم
تظاهرات احتجاجية جديدة
ضد الرئيس ألكسندر
لوكاشينكو.
وقال وزير الثقافة السابق،
بافيل التوشكو ،إنه دعا
المواطنين عبر شبكات
التواصل االجتماعي إلى
النزول إلى الشوارع األحد
المقبل .وتشهد بيالروسيا
احتجاجات منذ أغسطس،
منذ أن أعلن لوكاشينكو فوزه
في االنتخابات التي قالت
المعارضة إنها مزورة ،كما
لم تعترف بها معظم الدول
الغربية.

ةديرجلا

•
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رياضة

العربي يبحث عن النصر ...والسالمية طريق الفحيحيل للهروب
تعادل إيجابي لخيطان والشباب في افتتاح الجولة الـ  14من «الممتاز»
حازم ماهر
وأحمد حامد

تختتم مساء اليوم مباريات
الجولة الرابعة عشرة من
منافسات الدوري الممتاز
لكرة القدم ،بمواجهتي
العربي والنصر في المنصورية،
والفحيحيل والسالمية بجليب
الشيوخ.

تقام الـيــوم مـبــاراتــان فــي ختام
الجولة الرابعة عشرة من منافسات
الـ ــدوري الممتاز لـكــرة الـقــدم عند
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف م ـ ـسـ ــاء ،إذ
يستضيف العربي نظيره النصر
على استاد صباح السالم ،ويلتقي
الفحيحيل مع السالمية على استاد
علي صباح السالم.
وكانت منافسات الجولة انطلقت
أم ـ ــس األول ب ـم ــواج ـه ــة خـيـطــان
وال ـش ـبــاب ،حيث انتهت الـمـبــاراة
بـهــدف لكل فــريــق ،ليرفع خيطان
رص ـي ــده إل ــى  7ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
األخ ـي ــر ،فــي حـيــن وص ــل الشباب
للنقطة  13في المركز السابع.
في مباراتي اليوم يسعى العربي
ص ــاح ــب ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ب ــرص ـي ــد 33
نقطة إلى االقتراب أكثر ومالمسة
درع ال ــدوري ،والحفاظ على فارق
النقاط السبع مع أقــرب مالحقيه
القادسية ،فــي حين يأمل النصر
صاحب المركز الخامس  18نقطة
والـ ـق ــادم م ــن خ ـس ــارة ف ــي الـجــولــة
الماضية أمــام السالمية استعادة
نغمة االنتصارات والــدخــول أكثر
لمنطقة األمان في جدول الترتيب.
ويدخل العربي صاحب األرض
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ــواجـ ـه ــة ال ـن ـصــر
بأفضلية ال ـفــوز فــي الـ ــدور األول
بهدف من دون رد ،إلى جانب حالة
االن ـس ـج ــام الـ ــذي يـعـيـشــه الـفــريــق
األخـضــر فــي الموسم الحالي مع
المدير الفني الكرواتي انتي ميشا،
ً
عطفا على األداء المتزن الذي يقدمه
الفريق.
ويفتقد العربي جهود الغاني

مباراتا اليوم
الوقت
9.30
9.30

المباراة
العربي × النصر
الفحيحيل × السالمية

الملعب
استاد صباح السالم
استاد علي صباح السالم

العربي والنصر في لقاء سابق
يـعـقــوبــا ،وأح ـمــد إبــراهـيــم بــداعــي
اإلص ــاب ــة ،فــي حين تـبــدو األوراق
الرابحة في الفريق في أتم الجاهزية
ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــارس س ـل ـي ـمــان
ً
عبدالغفور ومرورا بالليبي الهادي
السنوسي ،والـســوري عــاء الدين
ً
دالي ،ووصوال إلى بندر السالمة،
والفلسطيني عدي الدباغ صاحب
ث ـنــائ ـيــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـف ــائ ـت ــة أمـ ــام
القادسية.
ويدرك العربي ومدربه ميشا أن
فريق النصر من الفرق القوية على
الصعيد الهجومي ،وهو ما يتطلب
استمرار نهج الفريق األخضر في

المباريات القوية بالتأمين الدفاعي،
والتحول السريع إلى الهجوم.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــدخ ــل الـعـنــابــي
مواجهة العربي بنقص كبير في
ال ـخــط األم ــام ــي بـعــد إص ــاب ــة فهد
الــرشـيــدي ،وأحـمــد الــريــاحــي ،كما
يفتقد الفريق خدمات قاسم زين
بداعي اإليقاف.
وي ـس ـت ـع ـي ــد الـ ـنـ ـص ــر خ ــدم ــات
خــالــد شــامــان ،ليكون إل ــى جانب
س ـيــد ضـ ـي ــاء ،ومـ ـع ــاذ ال ـظ ـف ـيــري،
كما يستعيد خــدمــات المحترف
النيجيري دينيس المرشح لقيادة
الهجوم.

•

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي
خيطان ،هاني الصقر ،أن هناك صعوبة في
االستمرار بالدوري الممتاز ،بعد التعادل
مع الشباب بهدف لمثله ،مضيفا أن الفريق
سيقاتل من أجل البقاء ،ولن يستسلم.
ً
وأش ــار إل ــى أن ك ــا مــن الفريقين خسر
نقطتين ثمينتين ،والنتيجة بالنسبة لهما
غـيــر مــرضـيــة ،مــوضـحــا أن العـبـيــه قــدمــوا
مباراة جيدة ،في ظل النقص العددي ،بعد
طرد المدافع عبدالله الفيلكاوي.

ولفت إلى أن خيطان سيباشر تدريباته
اليوم ،استعدادا للقاء القادسية في الجولة
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة ،يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة الـمـقـبــل،
موضحا أنه منحهم راحة من التدريبات،
أمس.
واختتم الصقر تصريحه بأنه توصل
إل ــى ات ـف ــاق شـفـهــي م ــع م ـســؤولــي خيطان
لــاسـتـمــرار فــي الـمــوســم الـمـقـبــل ،وسيتم
تفعيل االتفاق رسميا عقب نهاية الموسم
الجاري.

هاني الصقر

 3عروض محلية لتركماني الشباب
•

عبدالرحمن فوزان

ب ــات نـجــم ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـشـبــاب
عبدالمحسن التركماني ،محط أنظار األندية الكبيرة ،تمهيدا
للتعاقد معه خــال الصيف المقبل ،في ظل تألقه الكبير
َّ
بصفوف فريقه خالل منافسات الموسم الحالي ،والذي أهله
لالنضمام إلى منتخبنا الوطني في المباراتين الوديتين
أمام المنتخبين اللبناني والسعودي في مارس الماضي.
وبدأ التركماني مسيرته مع العربي ،قبل انتقاله للشباب
فــي الموسمين األخـيــريــن ،وهــو يملك اتفاقا مــع الشباب

رد الدين
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يسعى
الفحيحيل صــاحــب ال ـمــركــز قبل
األخ ـ ـيـ ــر ب ــرص ـي ــد  10نـ ـق ــاط إل ــى
ً
الهروب قليال من القاع ،إذ إن الفوز
سينقله إلى المركز الثامن بنفس

يمنحه الحرية باالنتقال في حــال وصــول أحــد العروض
المميزة.
من جانبه ،أكد مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي،
فــي تصريحات إعــامـيــة ،أمــس األول ،وص ــول  3عــروض
للتركماني من أندية القمة ترغب في ضمه بالموسم المقبل،
مشيرا إلــى أن الشباب أرجــأ دراستها إلــى ما بعد نهاية
الموسم الحالي.
وتردد أخيرا وجود اهتمام قوي من نادي الكويت بضم
التركماني ،الذي لن يتواجد مع الشباب في الموسم المقبل.

أصدر وزير اإلعالم ووزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري
ق ـ ـ ــرارا ب ـت ـع ـي ـيــن ال ـم ـس ـت ـش ــار مـحـمــد
الخلف رئيسا لمجلس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الــريــاضــي (وكيل
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف) ،والـمـسـتـشــار
محمد الشمري عضوا لمجلس اإلدارة
(وك ـيــل مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف) ،وذلــك
بترشيح من المجلس األعلى للقضاء.
ويأتي القرار بعد استقالة وكيال

محكمة اإلستئناف المستشار وليد
بن ناصر الذي شغل منصب رئيس
مجلس اإلدارة فــي الـفـتــرة السابقة،
وال ـم ـس ـت ـشــار ن ــاص ــر االث ـ ــري عـضــو
المجلس.
وأصبح القرار نافذا بشكل رسمي
منذ نشر في الجريدة الرسمية أمس
األول.
وبــذلــك يـنـضــم الـخـلــف والـشـمــري
غـلــى مجلس إدارة الهيئة الوطنية

•

الزمالك وبيراميدز

وف ــي انـطــاقــة الـجــولــة الـ ـ 14

•

تعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز
بـهــدف لكل منهما خــال الـمـبــاراة التي
جـمـعـتـهـمــا أمـ ــس األول ع ـلــى اس ـتــاد
الـ ـق ــاه ــرة ال ـ ــدول ـ ــي ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الجولة الـ  19من ُعمر الدوري المصري.
اقتسم بيراميدز والزمالك السيطرة على أحداث شوطي
اللقاء ،حيث تفوق الفريق السماوي بالشوط األول،
وأضاع العديد من الفرص ،حتى نجح عبدالله السعيد
في خطف هــدف التقدم ( ،)39بعد أن تلقى تمريرة
رائعة من رمضان صبحي إلريك تراوري داخل منطقة
الجزاء جهة اليمين ،الذي مررها من لمسة واحدة للسعيد،
الذي راوغ الونش ومحمود عالء بمهارة ،وسددها على يمين
ال ـح ــارس محمد عـ ــواد ،ال ــذي عــاد
للمشاركة بعد غياب طويل ،إثر
غياب الثنائي األساسي محمد
أبوجبل ومحمود جش.

لـلـتـحـكـيــم ال ــري ــاض ــي ،ال ـ ــذي يـتـكــون
م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار م ـح ـم ــد إب ــراهـ ـي ــم
الخلف (رئيسا لمجلس اإلدارة) ،د.
عبدالوهاب عبداللطيف صادق (نائبا
لرئيس مجلس اإلدارة) ،والمستشار
محمد عجالن الشمري ،والمستشار
يحيى محمد الكندري ،والمستشار
فهد ذعار العتيبي ،والمحامي محمد
خالد المطوع.

ً
وهبة يعود إلى مصر بعد  18عاما في «يد» التضامن
•

محمد عبدالعزيز

أعلن مدرب الفريق األول لكرة اليد بنادي
التضامن ،المصري أشرف وهبة ،انتهاء عقده
مع الفريق ،وعدم التجديد في الموسم المقبل،
والـعــودة نهائيا إلــى مصر ،لينهي مسيرة
 18عاما قضاها في النادي.
وقــامــت إدارة ال ـنــادي ،ممثلة فــي رئيس
مجلس اإلدارة مبارك النزال وعضو مجلس
اإلدارة مدير اللعبة عــادل الهلفي ،بتكريم

ً
وهبة ،ومنحه درعا تذكارية ،تقديرا من إدارة
ال ـنــادي على مــا قــدمــه مــن خــدمــات لشباب
النادي على مدار  18عاما.
من جانبه ،شكر المدرب وهبة مسؤولي
التضامن على الـتـكــريــم ،وق ــال" :ه ــذا ليس
بـغــريــب عـلــى إدارة الـ ـن ــادي ،وأت ـم ـنــى لهم
التوفيق فــي الـفـتــرة المقبلة .قــدمــت كــل ما
أستطيع خــال فـتــرة عملي مــع التضامن،
وحققت العديد مــن اإلن ـج ــازات ،خصوصا
على مستوى فرق المراحل السنية ،وكانت

الزمالك يتعادل مع بيراميدز
ويقدم لألهلي هدية جديدة
القاهرة  -ةديرجلا

تعادل بطعم الخسارة

ً
الخلف رئيسا لمجلس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي

الصقر :خيطان في موقف صعب
حازم ماهر

ويدرك العنابي أن مهمته تكمن
في تجاوز العربي وإلحاق الهزيمة
األول ـ ــى بــالـفــريــق األخـ ـض ــر ،لــذلــك
فإن الهدف األول للنصر سيتركز
في تعطيل مفاتيح لعب العربي،
واسـتـغــال الـفــرص المتاحة أمــام
مرمى الحارس عبدالغفور.

رص ـيــد ال ـش ـبــاب صــاحــب الـمــركــز
السابع ،في حين يتطلع السالمية
بـ  16نقطة والذي استقر في المركز
الـ ـس ــادس م ـنــذ عـ ــدة ج ـ ــوالت إلــى
مواصلة انتصاراته واالقتراب أكثر
من األربعة الكبار.
وكانت مباراة الــدور األول بين
الفريقين قد شهدت فوز السالمية
ب ـه ــدف ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـثــان ـيــة من
الوقت بدل الضائع سجله حسين
الموسوي.
وت ـش ـهــد ص ـف ــوف الـفـحـيـحـيــل
اكـتـمــال ال ـعــدد مــن دون غـيــابــات،
وهو ما يعطي مدرب الفريق ظاهر

العدواني اريحية كبيرة الختيار
التوليفة المناسبة للقاء.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يــدخــل
السالمية مع مدربه ثامر عناد
اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد
الفوز على السالمية في الجولة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـش ـهــد
صـفــوف الـفــريــق غـيــاب الــاعــب
م ـســاعــد ن ــدا ب ــداع ــي اإلص ــاب ــة،
وحمد الـقــاف بــداعــي حصوله
على  3انذارات.

وسـيـطــر الــزمــالــك عـلــى زم ــام األم ــور تـمــامــا فــي الـشــوط
الـثــانــي ،وأض ــاع العـبــوه العديد مــن الـفــرص السهلة أمــام
بـيــرامـيــدز ،حتى نجح أش ــرف بــن شــرقــي فــي إح ــراز هدف
التعادل ( )95من ركلة جزاء احتسبها جهاد جريشة حكم
اللقاء عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،أه ــدى الــزمــالــك هــديــة جــديــدة لألهلي
الذي يطارده على القمة ،حيث ارتفع رصيده إلى  41نقطة
بالمركز األول ،بعدما خاض  19مباراة ،حقق الفوز في ،12
وتعادل في  ،5وخسر مباراتين ،فيما ارتفع رصيد بيراميدز
إلى  31نقطة في المركز الثالث ،بعدما خاض  19مباراة،
حقق الفوز في  ،7وتعادل في  ،10وخسر مباراتين.
وحـقــق إنـبــي ف ــوزا ثمينا عـلــى نـظـيــره مـصــر المقاصة
بهدفين دون رد أحرزهما دينو بيتر جــودي ( )66وكريم
ط ـ ــارق ( )90ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا ع ـلــى اس ـتــاد
بتروسبورت ،ضمن منافسات الجولة ذاتها.
ورفع إنبي رصيده بهذه النتيجة إلى  27نقطة بالمركز
السابع ،فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26
في المركز التاسع.

تعادل الشباب وخيطان بهدف
لـكــل منهما فــي ال ـم ـبــاراة التي
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا أ مـ ـ ــس األول عـلــى
استاد ناصر العصيمي.
واستمر خيطان في المركز
األخ ـيــر بــرصـيــد  7نـقــاط وبــات
في حاجة لمعجزة للنجاة من
ال ـه ـبــوط ،كـمــا اسـتـمــر الـشـبــاب
عـلــى حــالــه فــي الـمــركــز السابع
برصيد  13نقطة ،وبــات أيضا
ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

لي بصمات واضحة مع الفريق األول ،آخرها
مجموعة الالعبين الشباب الموجودين به
حاليا ،والذين أتوقع لهم مستقبال رائعا".
وتابع" :أتمنى التوفيق للنادي في اختيار
مـ ــدرب جــديــد ل ـتــولــي ال ـم ـه ـمــة ،وأن يظهر
التضامن بمستويات أفضل مستقبال".
ُيــذكــر أن بــدايــة ال ـمــدرب وهـبــة كــانــت في
نادي النصر عام  ،1994ثم انتقل إلى نادي
التضامن عام .2003

«الكرة» يرشح
النزال في انتخابات
االتحاد العربي
ر ش ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم رئ ـيــس
ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـتـ ـض ــام ــن مـ ـب ــارك
ال ـن ــزال ل ـخــوض انـتـخــابــات
االتحاد العربي لكرة القدم
التي ستجرى بمدينة جدة
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي  17يــونـيــو
المقبل.
ُيذكر أن الـنــزال شغل في
ع ـ ــام  2010م ـن ـص ــب نــائــب
رئيس االتحاد العربي ،بعد
ن ـج ــاح ــه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
كما تولى عدة مناصب في
لـجــانــه الـعــامـلــة ،مــن بينها
لجنة المسابقات.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــري م ـ ـسـ ــؤولـ ــو
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد اتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت م ــع
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــادات
األهلية فــي ال ــدول العربية،
مـ ــن أجـ ـ ــل دعـ ـ ــم الـ ـ ـن ـ ــزال فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـلــة ،إلــى
ج ــان ــب اتـ ـ ـص ـ ــاالت م ـمــاث ـلــة
سـيـجــريـهــا ال ـمــرشــح ،ال ــذي
يرتبط بعالقات وثيقة مع
ع ــدد كبير مــن المسؤولين
في هذه االتحادات.

الهالل يقيل ميكالي ويستعين
بمساعد مورينيو السابق
مورايس وطاقمه المساعد إلى
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة نـ ـ ـ ـ ــادي ا ل ـ ـهـ ــال
الرياض.
ا ل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي ،أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول،
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــال ع ــن
إقـ ــالـ ــة ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــرازي ـل ــي
مسيرة مورايس ،الذي َّ
مر
روجيرو ميكالي ،وتعيين
"بــالـعــديــد مــن المحطات
ـي جـ ـ ــوزيـ ـ ــه
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرت ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ـ ً
الـتــدريـبـيــة ،بعضها في
مــورايــس بديال له حتى
المملكة ،وآخرها كانت
نهاية الموسم.
م ــع جـيــونـبــوك ال ـكــوري
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ــرار إقـ ــالـ ــة
ال ـج ـن ــوب ــي ،ح ـي ــث ق ــاده
م ـي ـكــالــي ،ب ـعــدمــا واج ــه
لتحقيق الدوري الكوري
الهالل شبح الخروج من
مــرتـيــن ،إل ــى جــانــب كــأس
دور المجموعات لــدوري
كوريا".
أبطال آسيا ،قبل أن يتأهل
وتابع" :نــال مورايس على
إلى الدور التالي بفضل نتائج
جوزيه
الصعيد الشخصي جائزة أفضل
المجموعات األخرى.
مدرب في كوريا الجنوبية عام ."2019
وقال الهالل ،في بيان" :أنهت إدارة
وسبق لمورايس أن أشرف على ناديي الشباب
الـهــال االت ـفــاق مــع ال ـمــدرب البرتغالي خوسيه
(جوزيه) مورايس وطاقمه الفني المساعد ،لقيادة والـحــزم السعوديين .ويأتي اختياره في الوقت
الجهاز الفني لفريق الهالل األول لكرة القدم حتى الحالي نظرا لمعرفته بالكرة السعودية.
ً
وعمل مورايس لفترات طويلة كمساعد أول مع
نهاية الموسم الرياضي الجاري ،بدال من المدرب
المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.
البرازيلي روجيرو ميكالي".
(أ ف ب)
وأشـ ـ ــار الـ ـه ــال إلـ ــى أنـ ــه يـنـتـظــر وص ــول
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يسعى مانشستر سيتي إلى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة
تتجه األنظار اليوم الى
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم للمرة األولــى في تاريخه عندما
استاد «االتحاد» حيث يلتقي
يستضيف اليوم على ملعب "االتحاد" في مانشستر في إياب نصف
مانشستر سيتي االنكليزي
النهائي باريس سان جرمان الفرنسي الطامح إلى الوصول إليها
ً
وباريس سان جرمان الفرنسي ،للمرة الثانية تواليا.
وي ـم ـلــك ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي أفـضـلـيــة
في إياب نصف نهائي دوري
ال ـف ــوز الـثـمـيــن خـ ــارج ال ـق ــواع ــد 1-2
األربعاء الماضي في ملعب "بارك دي
أبطال أوروبا لكرة
برانس" في ثاني دور نصف نهائي
القدم.
في تاريخه بعد األول موسم -2015
 2016قبل أن يـخــرج على يـ ّـد ريــال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،عـلـمــا أن ــه وقتها
تــأهــل ع ـلــى ح ـســاب ال ـفــريــق الـبــاريـســي
ب ـت ـع ــادل ـه ـم ــا  2-2فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الـفــرنـسـيــة وف ـ ــوزه -1ص ـف ــر في
مانشستر.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــؤم ــن بــاريــس
سان جرمان بحظوظه لبلوغ
النهائي الثاني على التوالي
ف ــي ت ــاري ـخ ــه ب ـعــد األول في
نسخة العام الماضي عندما
خسر أمــام بايرن ميونيخ
األلماني (صفر.)1-
ويـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف
األسمى لكال الفريقين
ه ــو ال ـل ـقــب الـغــالــي
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـل ـه ــث
وراء ه كــا هـمــا
م ـ ـنـ ــذ انـ ـتـ ـق ــال
ملكية السيتي
مبابي ونيمار نجما باريس
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــف

أخبار منوعة
• أعلن نادي فالنسيا ،أمس األول ،إقالة مدربه خافي غراسيا غداة
الخسارة أمام ضيفه برشلونة  3-2في المرحلة الرابعة والثالثين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،وتعيين سالفادور غونساليس "فورو"،
ً
المدرب المؤقت مرات عدة ،خلفا له.
وقال فالنسيا ،في بيان" :أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته من
منصبه كمدرب للفريق األول هذا االثنين".
وأضــاف" :سيتولى سلفادور غونساليس منصب مــدرب الفريق
األول بشكل مؤقت".
ويعاني فالنسيا ّ
األمرين هذا الموسم ،وهو لم يذق طعم الفوز في
مبارياته الست األخيرة ،إذ خسر ثالث مرات ،وسقط في فخ التعادل
في مثلها.
ً
• حسم أياكس أمستردام لقبه الثاني تواليا والخامس والثالثين
في تاريخه قبل ثالث مراحل على انتهاء الموسم ،بفوزه على إيمين
4ص ـفــر ،أمــس األول ،فــي المرحلة الـحــاديــة والثالثين مــن ال ــدوريالهولندي لكرة القدم.
وسجل جوريان تيمبر ( )10والفرنسي سيباستيان هاليه ()61
وديفين رينش ( )66وديفي كالسن ( )74األهداف األربعة في المباراة
الحاسمة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا أمام مدرجات
خالية ،بسبب فيروس كورونا.
واحتفظ أياكس باللقب الذي أحرزه عام  ،2019بعدما ألغي دوري
الموسم الماضي بسبب "كوفيد ،"19-عقب توقفه في مارس وعمالق
أمستردام في الصدارة.
ويواصل أياكس هيمنته على الساحة المحلية ،رغــم مواصلته
تقليده ببيع نجومه ،على غرار ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ
ً
اللذين انتقال إلى يوفنتوس اإليطالي وبرشلونة اإلسباني تواليا ،بعد
إنجاز الوصول إلى نصف نهائي دوري األبطال موسم .2019-2018
• سيغيب قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران عن مباراة فريقه ريال
مدريد غدا ،أمام تشلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
على ملعب ستامفورد بريدج ،لإلصابة.
• قلب ليون الطاولة على مضيفه موناكو عندما تغلب عليه ،2-3
ً
منعشا آماله في حجز بطاقة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم
المقبل ،وذلك في المرحلة الخامسة والثالثين من بطولة فرنسا في
كرة القدم.
• رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب
في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن ،وقطع بسيارة مرسيدس
خط نهاية سباق جائزة البرتغال الكبرى ،المرحلة الثالثة من بطولة
العالم للفورموال واحد ،في المركز األول أمس األول في بورتيماو.

 2008لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية واالستثمار ،وملكية
سان جرمان في عام  2011لمجموعة قطر لالستثمارات الرياضية.
ً
مذاك الحين ،أنفق الناديان أمواال طائلة للوصول إلى هذا الهدف
لدرجة أنهما خالفا قواعد اللعب المالي النظيف لالتحاد األوروبي
للعبة ما جعلهما عرضة للعقوبات.

ثالث مواجهة بين الفريقين
ً
وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان قاريا بعد األولى
فــي دور الـمـجـمــوعــات لمسابقة ك ــأس االت ـحــاد األوروب ـ ــي موسم
ً
( 2009 -2008تـعــادال سـلـبــا) ،والثانية فــي ربــع نهائي المسابقة
ً
القارية العريقة موسم ( 2016-2015تعادال  2-2ذهابا في باريس
ً
وفاز سيتي -1صفر إيابا في مانشستر) ،والثالثة في نصف نهائي
المسابقة ذاتها هذا الموسم والتي حسم الفريق االنكليزي فصلها
األول في باريس.
وستتجدد اإلثارة بين الفريقين اليوم في ظل النجوم التي تعج
ً
بها صفوفهما بقيادة مدربين محنكين يعرفان بعضهما جيدا
هما اإلسباني بيب غــوارديــوال مــن ناحية سيتي ،واألرجنتيني
ماوريسبو بوكيتينو من الجهة المقابلة.
ويعول مانشستر سيتي على قوة لعبه الجماعي لكبح جماح
قوة نجوم سان جرمان مبابي ونيمار ودي ماريا.
وتـ ـجـ ـل ــت قـ ـ ــوة مــان ـش ـس ـتــر
سـيـتــي كـمـجـمــوعــة ف ــي ف ــوزه
على مضيفه كريستال باالس
2ص ـف ــر ال ـس ـبــت ف ــي الـ ــدوريالمحلي واقترابه بشكل كبير
م ــن ال ـت ـتــويــج بــال ـل ـقــب لـلـمــرة
الثالثة في أربع سنوات.
حـ ـق ــق س ـي ـت ــي فـ ـ ـ ــوزه رغ ــم
إج ـ ـ ـ ــراء غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال ث ـمــان ـيــة
ت ـ ـعـ ــديـ ــات عـ ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
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التي عادت بالفوز من العاصمة الفرنسية ،بإشراكه االرجنتيني
سيرخيو أغويرو ،رحيم سترلينغ ،والبرازيليين غابريال جيزوس
وفرناندينيو ،واإلسباني فيران توريس والفرنسي إيمريك البورت
أساسيين بعدما أمضوا  90دقيقة كاملة على دكة البدالء بملعب
"بارك دي برانس" قبل أربعة أيام.
وقلب السيتي الطاولة على سان جرمان في مباراة الذهاب .فبعد
 45دقيقة أولى رائعة للفريق الباريسي أنهاها بتقدم بهدف قائده
البرازيلي ماركينيوس ،سيطر الضيوف في الشوط الثاني
وسجلوا هدفين غاليين عبر البلجيكي كيفن دي بروين
والجزائري رياض محرز.
وسيكون االحتفاظ بالكرة مفتاحا لخطة غــوارديــوال
لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل مــن
خـ ـط ــورة ب ــاري ــس
س ــان ج ــرم ــان في
الهجمات المرتدة.

يتواجهان اليوم في
إياب نصف نهائي
«أبطال أوروبا»

رقم مميز لمبابي
وس ـج ــل م ـبــابــي وح ــده
خ ـ ـم ـ ـسـ ــة أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ـ ــي آخـ ــر
مباراتين خارج القواعد لباريس
سان جرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا
ف ــي م ــرم ــى فــري ـق ـيــن ســاب ـق ـيــن لـ ـغ ــواردي ــوال:
ب ــرش ـل ــون ــة (هـ ــاتـ ــريـ ــك) وبـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
(ثنائية).
وسيكون المهاجم الدولي الواعد أحد
األوراق الرابحة لبوكيتينو في ملعب
االتـحــاد خصوصا بعدما أكــد األخير
جاهزيته لخوض المباراة بعد إصابته
في ربلة السابق في المباراة ضد لنس
( )1-2السبت في الدوري المحلي.

غوارديوال وأغويرو

غضب جماهير «أولد ترافورد»
يؤجل مواجهة ليفربول
اجتاح مشجعو مانشستر يونايتد
اإلنـكـلـيــزي ملعب "أول ــد ت ــراف ــورد" قبل
مــواجـهــة الـغــريــم لـيـفــربــول فــي ال ــدوري
الممتاز ،أمس األول ،في إطار االحتجاج
عـلــى مــالـكــي ال ـن ــادي األمـيــركـيـيــن ،مما
تسبب فــي تــأجـيــل ال ـم ـبــاراة ال ــى موعد
الحق حسبما أعلن "الشياطين الحمر".
وكان من المفترض أن تنطلق المباراة
فــي الـســاعــة  15:30بتوقيت غرينتش،
لكن ما قــام به مجموعة من الجماهير
الغاضبة قبل صافرة البداية دفع رابطة
الدوري الممتاز الى تأجيل انطالقها الى
موعد لم يحدد حتى اآلن ،قبل أن يحسم
يونايتد المسألة باإلعالن عن إرجائها.

بيان نادي مانشستر
وقــال يونايتد ،في بيان" ،تــم تأجيل
مباراتنا ضد ليفربول ألسباب تتعلق
بالسالمة واألمــن ،على خلفية تظاهرة
اليوم" ،مما يعني أن تتويج مانشستر
سـيـتــي بــالـلـقــب سـيـتــأجــل أي ـض ــا ،وهــو
األمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة
يونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.
وت ـج ــدد غ ـضــب مـشـجـعــي يــونــايـتــد
ح ـيــال عــائـلــة غــايــزر الـمــالـكــة لـلـنــادي،
على خلفية دوره ــا فــي إط ــاق ال ــدوري
ال ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ــي ال ـم ـنــافــس لـ ــدوري
األبـ ـط ــال ،والـ ــذي ان ـه ــار بـعــد  48ساعة
فقط من إطالقه الشهر الماضي ،نتيجة
ال ـم ـعــارضــة ال ـش ــدي ــدة م ــن المشجعين
والــاع ـب ـيــن وال ـح ـكــومــات واالتـ ـح ــادات
المحلية والقارية والدولية.

جماهير مان يونايتد خالل االحتجاجات
وقـ ــال يــونــاي ـتــد ،ف ــي ب ـيــانــه ،إن ق ــرار
ال ـتــأج ـيــل ات ـخ ــذ "ع ـق ــب م ـنــاق ـشــات بين
ال ـشــرطــة والـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ومـجـلــس
ترافورد والناديين" ،مضيفا" :ستجرى
الـمـنــاقـشــات اآلن م ــع ال ـ ــدوري الممتاز
لتحديد موعد جديد للمباراة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن "م ـش ـج ـع ـي ـنــا
م ـت ـح ـم ـس ــون ل ـم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد،
ونعترف تماما بالحق في حرية التعبير
واالحـ ـتـ ـج ــاج ال ـس ـل ـم ــي ،ل ـك ـن ـنــا نــأســف
لـتـعـطـيــل ال ـف ــري ــق ول ـل ـت ـص ــرف ــات ال ـتــي
تعرض المشجعين اآلخرين والموظفين
والشرطة للخطر".
بدورها ،ذكرت رابطة الدوري الممتاز:

"ن ـحــن نـتـفـهــم ون ـح ـتــرم ق ــوة الـمـشــاعــر
لكننا ندين جميع أعمال العنف والضرر
اإلجرامي والتعدي على ممتلكات الغير،
الس ـي ـمــا م ــع م ــا ت ــراف ــق م ــن انـتـهــاكــات
(لقيود) فيروس كورونا".
أما ليفربول فقال ،في بيان" ،إن نادي
ليفربول يوافق تماما على قرار تأجيل
مباراة اليوم ،نتيجة األحــداث الجارية
في أولد ترافورد والمنطقة المحيطة"،
مضيفا" :موقفنا هو أن السالمة العامة
يـجــب أن ت ـكــون األول ــوي ــة ف ــي أي ق ــرار
من هــذا الـنــوع ،مع ضمان الـقــدرة على
توفير بيئة آمنة للمشاركين والموظفين
والمسؤولين كأولوية خاصة".

الحكومة البريطانية ترفض إدانة األحداث
قال وزير الدولة البريطاني ،جيمس
ً
كليفرلي ،أمس ،ردا على احتجاجات
جماهير مانشستر يونايتد وتسببها
في تأجيل المباراة أمام ليفربول" :ال
يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها
عــن اق ـت ـحــام الـجـمــاهـيــر لملعب أولــد
ترافورد".
وج ـ ــاء ذل ـ ــك ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـلــوزيــر
ل ـم ـح ـطــة "س ـ ـكـ ــاي نـ ـ ـي ـ ــوز" ،ع ـل ــق فـيــه

ع ـلــى ت ـصــرفــات جـمــاهـيــر مانشستر
يونايتد التي اقتحمت "أولد ترافورد"،
لالحتجاج ضد مالك النادي.
وب ـ ــرر ال ــوزي ــر مــوق ـفــه ه ــذا بـقــولــه:
"ن ـح ـتــاج لـتـفـهــم إح ـب ــاط الـجـمــاهـيــر،
ول ـ ـيـ ــس فـ ـق ــط ج ـم ــاهـ ـي ــر مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد ،بل العديد من األندية".

إنتر ينهي هيمنة يوفنتوس ويحتفل بلقبه الـ ١٩
احتفل إنتر ميالن بتتويجه
بلقب الدوري اإليطالي
لكرة القدم للمرة التاسعة
عشرة في تاريخه ،بعد تعثر
أتاالنتا أمام ساسولو أمس
األول.

ً
وضع نــادي إنتر حــدا لهيمنة
دام ــت تسع سـنــوات ليوفنتوس
على لقب الــدوري اإليطالي لكرة
الـ ـق ــدم ،م ـح ــرزا أم ــس األول لقبه
التاسع عشر فــي "سـيــري أ" بعد
ت ـ ـعـ ــادل وص ـي ـف ــه أت ــاالنـ ـت ــا أمـ ــام
مضيفه ساسوولو .1-1
تــ ّ
ـذوق ف ــري ــق مــدي ـنــة مـيــانــو
طعم الدوري ألول مرة منذ ،2010
عـنــدمــا ق ــاده الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مــوريـنـيــو إل ــى ثــاثـيــة نـ ــادرة في
الدوري والكأس المحلية ودوري
أبطال أوروبا.
ض ـمــن إن ـت ــر ال ـل ـقــب ق ـبــل ارب ــع
مـ ـ ــراحـ ـ ــل مـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ن ـه ــاي ــة
الــدوري ،وهو األول له في جميع
الـمـســابـقــات مـنــذ تتويجه بلقب
الكأس المحلية في  ،2011منفردا
في المركز الثاني التاريخي بعد
يــوفـنـتــوس ( )36ومـتـقــدمــا على
جاره ميالن (.)18

وكــان أتاالنتا الفريق الوحيد
ال ـقــادر على تأجيل تتويج إنتر
باللقب األول منذ  2010وذلك بعد
ف ــوز "ن ـيــرات ـســوري" الـسـبــت على
مضيفه كروتوني صفر.2-
وابتعد فريق المدرب أنتونيو
كونتي بفارق  14نقطة عن أتاالنتا
بـعــد ف ــوز الـسـبــت ،وك ــان بحاجة
ال ــى تـعـثــر األخ ـي ــر بــال ـت ـعــادل أو
ال ـخ ـســارة أمـ ــام ســاســوولــو لكي
يحسم اللقب قبل أربع مراحل على
ختام الموسم.
ونـ ـ ــال إنـ ـت ــر م ــا أراده األح ـ ــد،
ونجح في كسر احتكار يوفنتوس
للقب طوال تسعة مواسم متتالية،
بما أنه متقدم على أتاالنتا بفارق
 13نقطة.

كونتي :التضحيات أتت ثمارها
وفي تصريح لتلفزيون "راي"،

ق ــال كونتي بعد تتويجه بلقبه
الخامس في الدوري كمدرب (فاز
بثالثة مع يوفنتوس وواحــد مع
تشلسي اإلنكليزي) ،إن الفوز مع
إنتر هو "أحد أهم النجاحات في
مسيرتي .لم يكن قــرار االنضمام
ً
الى اإلنتر سهال ،السيما أن الفريق
ً
لم يكن جاهزا للفوز على الفور".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع "ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـنـ ــافـ ــس
يوفنتوس الذي عملت معه فترة
طويلة والــذي سيطر مــدة تسعة
أع ــوام .يمكننا اليوم أن نقول إن
تضحياتنا أعطت ثمارها".
ً
واعتبر ابن الـ 51عاما أن خروج
إنتر من دور المجموعات لدوري
أب ـطــال أوروبـ ــا فــي ديسمبر كــان
مفتاح النجاح فــي ال ــدوري ،ألنه
م ـنــذ حـيـنـهــا ل ــم يـخـســر الـفــريــق
سوى مباراة واحدة في "سيري أ".
وأوضح "اللحظة الحاسمة في
خرجنا من
الموسم كانت عندما
ُ
دوري أبطال أوروبا ،عندما غ ِمرنا
ببحر من االنتقادات ...كنا جيدين
ف ــي اس ـت ـغ ــال ت ـلــك االنـ ـتـ ـق ــادات
وتحويل السلبي الــى إيجابي...
لقد وثق بي الشبان".
وهذه المرة األولى يحرز لقب
الدوري فريق مستحوذ من شركة
ّ
أجنبية ،في ظل ملكية مجموعة
ســونـيـنــغ الـصـيـنـيــة إلن ـت ــر منذ
 .2016ت ـن ـفــس إن ـت ــر ال ـص ـع ــداء،
بعد موسم عانت فيه المجموعة
الصينية مشكالت مالية ساعية
اليجاد مستثمرين يعيدون توازن
حسابات النادي.
ً
فنيا ،استعاد الـنــادي هيبته
ّ
في ظل وجود المدرب المتطلب
كونتي الــذي شــارك في جــزء من
هيمنة يوفنتوس.
ّ
توج ابن الحادية والخمسين

جانب من مراسم احتفال جماهير إنتر ميالن
للمرة الرابعة في مسيرته كمدرب،
ب ـعــدمــا رفـ ــع ال ـل ـقــب م ــع ال ـس ـيــدة
العجوز بين  2012و.2014
منذ وصوله في صيف ،2019
بنى صاحب العينين الفاتحتين
والـطـبــاع الـبــركــانـيــة ،فريقا على
صــورتــه عندما كــان العــب وسط
خشن :جاذب ،صلب وناجع.

إعداد أسس النجاح
ك ــان ال ـمــوســم ّ
األول لكونتي
ّ
بمنزلة إعــداد أسس النجاح .حل
وصيفا وراء يوفتوس المتوج 9

مرات تواليا وخسر نهائي الدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" بصعوبة.
الثانية كانت ثابتة ،فبعد بداية
متذبذبةّ ،
شد الفريق حزام الفوز
ب ــدءا مــن ديسمبر واث ــر الـخــروج
المذل من دور المجموعات لدوري
أبطال أوروبا .لم يعد نيراتزوري
يــركــز كـثـيــرا عـلــى نــوعـيــة االداء،
بل على تماسك الفريق وتحقيق
االنتصارات.
فوزه على يوفنتوس (2-صفر)
فـ ــي يـ ـن ــاي ــر ،س ــاه ــم ب ـل ـع ــب دور
نـفـســي كـبـيــر عـلــى طــريــق حصد
الـ"سكوديتو".

ب ـعــدمــا ت ـق ـ ّـدم ــه ج ـ ــاره ال ـل ــدود
م ـي ـ ّـان ف ــي مـنـتـصــف ال ـم ـش ــوار،
انـقــض عليه بثالثية نظيفة في
فبراير ،ضمن سلسلة رائعة حقق
فيها  11انتصارا متتاليا (بين 30
يناير و 11أبريل) ،ما احبط معظم
منافسيه على اللقب.
وحمل هذا اللقب طعما خاصا
لحارسه المخضرم السلوفيني
سمير هندانوفيتش .أقــدم العب
في التشكيلة السوداء والزرقاء لم
يكن قد تـ ّ
ـذوق طعم التتويج منذ
قدومه في .2012
ويــديــن إنـتــر بلقبه أيـضــا إلى

بعض القادمين في آخر موسمين
وال ــذي ــن ت ـط ــوروا تـحــت "مـطــرقــة"
كونتي .بــرز المهاجم البلجيكي
روم ـ ـي ـ ـلـ ــو لـ ــوكـ ــاكـ ــو مـ ـ ــع زم ـي ـل ــه
األرجنتيني الوتارو مارتينيس،
العــب الــوســط المتكامل نيكولو
باريال والمدافع المغربي الطائر
أشرف حكيمي.
وضع تتويج إنتر حدا لسيطرة
ك ــاسـ ـح ــة لـ ـي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،م ـف ـســدا
وصول المدرب أندريا بيرلو بدال
من المخضرم ماوريتسيو ساري
المقال رغم تتويجه.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

اإلمام علي ...في
وصفه اإلنسان!

د .نجم عبدالكريم

فــي الـيــوم التاسع عشر مــن شهر رمـضــان ،هوى
سيف عبدالرحمن بن ُملجم ،على رأس اإلمام علي،
وهو راكع يصلي بالناس في الكوفة ...فبقي ،رضي
الله عنه ،ينازع طــوال اليوم العشرين ،ثم لقي ربه
في اليوم التالي.
ُ
ولست هنا بصدد الحديث عن تلك الواقعة ،وإنما
ّ
أتمنى أن نقف في مناسبة ذكــرى وفاته -كــرم الله
وجهه -على إجابته لمن سأله أن يوصيه ،فقال له:
ُ
ال تكن ممن:
 يرجو اآلخرة بال عمل ،ويرجو التوبة بال أمل.الدنيا بقول الــزاهــديــن ،ويعمل فيها
 يقول فــيُ
بقول الراغبين؛ إن أعطي منها لم يشبع ،وإن ُمنع
لم يقنع.
 ينهى وال ينتهي ،و يــأ مــر بما ال يــأ تــيُ - .يحبالصالحين وال يعمل عملهم ،ويبغض ُ
المذنبين
وهو أحدهم.
ُ
يكره الموت لكثرة ذنوبه.
ً
ً
َ
َّ
أمن الهيا.
 إن سقم ظل نادما ،وإن صحِ
ُ
 يعجب بنفسه إذا ُعوفي ،ويقنط إذا ابتلي.ً
ُ
ُ
ٌ
ٌ
رخاء كان
ناله
بالء دعا مضطرا ،وإن
أصابه
 إنً
ُمغترا.
ّ
ُ
 تغلبه نفسه على ما يظن  ،وال يغلبها على مايستيقن.
 يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ،ويرجو لنفسهبأكثر من عمله.
ُ
بطر وفتن ،وإن افتقر قنط ووهن.
 إن استغنى ِ يقصر إذا عمل ،ويبالغ إذا سأل.ّ
الع َبر وال يعتبر ،فهو بالقول ُمــدل ،وفي
 يصف ُِ
العمل مقلْ ُ .
ُ
ً
ً
ْ
 ي ــرى الــغــنــم م ـغــرمــا ،وال ــغ ــرم مـغـنـمــا ،ويخشىالموت ،وال يبادر الفوت.
 يستعظم من معصية غيره ،ما استقل أكثر مننفسه.
 يستكثر من طاعته ،ما يحتقره من طاعة غيره. فهو عن الناس طاعن ،ولنفسه ُمداهن. اللهو مع األغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء. يحكم على غيره لنفسه ،وال يحكم عليها لغيره. ويـخـشــى الـخـلــق فــي غـيــر رب ــه ،وال يخشى ربــهفي خلقه.
***
عليك س ــام ال ـلــه يــا أب ــا ال ـح ـســن ...كـنــت تخاطب
اإلنسان في عصرك ،وكأنك تخاطب اإلنسان في كل
زمان ومكان!
ٍ

جمعيات واال طراثيث؟!
إذا عندك صبر وطولة بــال وشاطر
بــاسـتـعـمــال ع ــدة أن ـ ــواع م ــن الـتــواصــل
اإللكتروني ،وكذلك لديك لينك لجمع
ً
المال والدفع اإللكتروني أوتوماتيكيا
ً
فستصبح غـنـيــا خ ــال فـتــرة قصيرة،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ش ـهــر
رمـضــان الكريم أو أيــة مناسبة دينية
أو اجتماعية أخرى...
تـبــرع لــوجـبــات صــائــم ولـيــس هناك
وجـ ـب ــات ،حـتــى ل ــو ك ــان الـمـعـلــن عنها
صاحب مطعم!!
ً
جمع المالبس أيضا أصبح تجارة...
جمعيات خيرية نمت وترعرعت مثل
ً
ً
"الطراثيث" ،ال تملك ترخيصا وال مقرا
وال حتى أسماء تديرها...

وزارة ال ـش ــؤون مــا ق ـصــرت ،أرسـلــت
فرق تفتيش ومراقبة وتمحيص ،ولكن
في النهاية تنتهي بمخاطبة الجهات
الـمـخـتـصــة ،مـثــل ال ـت ـجــارة والــداخـلـيــة
واألوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات،
وتضيع هذه المراسالت في خضم سيل
هائل من البريد العادي أو حتى البريد
اإللكتروني!!
ضعف الرقابة ال يكمن في التفتيش
ف ـق ــط ،ب ــل ف ــي نــوع ـيــة ال ـع ـق ــاب ،فليس
هناك ما يسمى بعقاب رادع ،وليست
هناك توعية كافية لمرتادي األســواق
والمجمعات والمساجد ومستخدمي
اإلن ـتــرنــت ،إلخ ـطــارهــم ب ــأن تبرعاتهم
بـعـضـهــا يـنـتـهــي ب ـم ــروج ــي ش ـع ــارات

خيرية كاذبة ،وال تذهب للمحتاجين
والفقراء.
كــل ذلــك يتكرر كــل رمـضــان وفــي كل
مـنــاسـبــة ،س ــواء كــانــت ديـنـيــة أو حتى
اجـتـمــاعـيــة ،وال ـم ـط ـلــوب ه ــو الـتـحــذيــر
ورفع مستوى العقوبة وليس التفتيش
ً
فقط ،وإن كان ذلك مفيدا.

حسن العيسى

إلى متى تظل إدارة االقتصاد والسياسة معلقة في
ً
صراع الديكة بين المجلس وحكومة "غصبا عليكم"؟
لو كان زمن األزمات يرحم تنابلة السياسة لقلنا كان
ً
الله بالعون ،لكن ال يبدو أن أيا من الفريقين يدرك
حجم األزمة ،فيظل كل فريق على عناده ،حتى تحدث
ال ـكــارثــة ،وال تـجــد السلطة عـنــدهــا مــن حــل لـســداد
الرواتب واألجور غير "تخفيض سعر الدينار" ،أما
باقي أبــواب الميزانية فستغلق إلــى األبــد ،عندها
لن يكون هناك فرق بين فنزويال والكويت ،ولربما
ن ـت ـســاوى مــع ال ـصــومــال أو ال ـي ـمــن ،أم ــا عــن أوه ــام
صندوق األجيال وباليينه أو المحفظة االستثمارية،
فقد ذهبا مع الريح.
االقتصادي الهندي شارما روشير ،يذكر في كتابه
"عشرة قواعد لنجاح األمــم" أنــه يمكن الحكم على
نوعين من آثار االستثمار أو "الشرهة االستثماري"
(إن صحت الترجمة)  investment bingeاألول أن
يخلف هــذا االستثمار الحميد خطوط مواصالت
ضخمة وصناعة كيبالت األلياف الضوئية وغيرها،
ال ـت ــي ت ـت ــرك االق ـت ـص ــاد يـنـمــو ويـ ـع ــود إلـ ــى حــالـتــه
الطبيعة بعد الكوارث واألزمات ،وهناك االستثمار
الرديء  bad bingeالذي ترك خلفه مضاربات العقار
ً
واألس ـ ــواق الـمــالـيــة وسـلـعــا اسـتـهــاكـيــة ...الـتــي لن
تخلف غير الخراب والدمار في االقتصاد ،ويستحيل
عليه بالتالي أن يستعيد عافيته.
تدركون هنا أي نوع من االستثمار حققته السلطة
بـعــد ع ـقــود مــن ت ـكــدس ث ــروة ال ـن ـفــط ،ال ش ــيء غير
الخراب المالي صاحبه انتفاخ جيوب حرامية المال
العام المتحلقون حول السلطة ،والذين سيقيمون
ً
غدا في نيس وكان ،وقريبين من متاجر لندن.
كم نحن بحاجة إلى من يحسم األمور اليوم وال
يؤجلها ،كم نحن بحاجة إلــى صاحب قــرار حكيم
ً
ينتشل مستقبلنا من الضياع ...يظهر أنه هو أيضا
في "حيص بيص".

جهاز ذكي يقلل آالم الركبة

صاروخ صيني خارج نطاق السيطرة
ب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاروخ الـ ـضـ ـخ ــم
الذي أطلقته الصين ،الخميس
الماضي ،خارج نطاق السيطرة
خالل دورانه حول األرض ،ومن
الممكن أن يسقط على سطحها
خالل األيام القليلة المقبلة.
ون ـق ـل ــت "ال ـ ـحـ ــرة ن ـ ــت" ،أم ــس
األول ،عن موقع سبيس نيوز،
قـ ــولـ ــه إن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ ،ال ـب ــال ــغ
ً
وزن ــه  21ط ـنــا ،يشكل المنصة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ "ل ــون ــغ
مارش  5بي" الصيني.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن أطـ ـلـ ـق ــت

د .ناجي سعود الزيد

دوام سياسة
الحيص بيص

كنوز فرعونية مخفية في متحف تركي

صــاروخـهــا ليحمل أول وحــدة
من محطة فضائية جديدة تقوم
بكين بتشييدها في الفضاء.
ً
ووفقا للموقع ،تركت الصين
صاروخها ليدور حول األرض
ً
دون س ـي ـط ــرة ،ع ــوض ــا ع ــن أن
ً
تحدد مسبقا بقعة لسقوطه في
المحيط ،كما هي العادة.
وق ــال عــالــم الـفـلــك جــونــاثــان
ماكدويل" :أظن وفق المقاييس
الـحــالـيــة ،أنــه مــن غير المقبول
أن يسمح لــه بــالـعــودة لــدخــول
الغالف الجوي دون سيطرة".

ك ـ ـشـ ــف مـ ـتـ ـح ــف ت ـ ــرك ـ ــي عــن
امتالكه كنزا مصريا فريدا عمره
أكثر مــن  2700عــام ،يعتبر من
المقتنيات الفريدة في العالم.
وتـنـفــذ إدارة مـتـحــف إزمـيــر
ل ــآث ــار ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ف ــي الــوقــت
ال ـحــالــي ،م ـشــروعــا ي ـهــدف إلــى
إعادة عرض المقتنيات األثرية
الفريدة المخزنة في مستودعات
ال ـم ـت ـح ــف ،ب ـح ـيــث ي ـت ــم ع ــرض
مجموعة قطع أثــريــة فــريــدة لم
يكشف عنها سابقا أمام الزوار.
وق ـ ــال ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ــاض ـ ــول

التركية ،في خبرها الــذي نقله
مــوقــع سـبــونـتـيــك ،أم ــس األول،
إن مـتـحــف إزم ـي ــر ك ـشــف أمــس
األول عن مقتنيات من حضارات
مختلفة ،بينها "أوا نـ ــي عطور
م ـصــريــة قــدي ـمــة ي ـق ــدر عـمــرهــا
بنحو  2700عــام ،تم اكتشافها
عبر أعمال تنقيب أثرية غربي
تركيا".
وأوضح المصدر أن المتحف
ع ـ ــرض مـ ــؤ خـ ــرا  3أوان كــا نــت
تستخدم فــي المراسم الدينية
لدى المصريين القدماء.

إطاللة على «األقصى»

أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــر كـ ـ ــة Roam
 ،Roboticsالـتــي تعمل على
ت ــوسـ ـي ــع الـ ـتـ ـنـ ـق ــل ال ـب ـش ــري
باستخدام الروبوتات القابلة
ل ــارت ــداء ،أن  ،Ascendوهــو
أول جهاز تقويم ذكي للركبة
يـســاعــد مــرتــديــه عـلــى تقليل
آالم الركبة وتحسين الحركة،
متاح للطلبات األولية ،ويبدأ
الشحن بأواخر صيف .2021
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـع ــربـ ـي ــة
نـ ــت ،أ مـ ــس األول ،إن تقنية
 Ascendت ـس ـت ـش ـعــر حــر كــة
ً
الجسم ،وتتكيف تلقائيا مع
احتياجات مرتديها ،وتوفر
ً
ً
دع ـ ـمـ ــا دقـ ـيـ ـق ــا فـ ــي ال ـل ـح ـظــة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
العضالت المستهدفة.
و ت ـ ـ ــم ت ـص ـم ـي ــم Ascend
للمساعدة فــي تخفيف آالم
ال ــرك ـب ــة ودع ـ ــم الـتـحـسـيـنــات
الوظيفية ،مما يحسن بشكل
كبير من قدرة المرضى على
الحركة.
وأظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـســريــريــة لـلـمـشــاركـيــن في

التهاب مفاصل الركبة تقليل
األلـ ــم ب ـم ـعــدل  46ف ــي الـمـئــة،
ً
وأظهر  67في المئة تحسنا
ً
وظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــا ع ـ ـنـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الجهاز.
و يـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل  Ascendأول
جـ ـه ــاز آل ـ ــي ي ـم ـك ــن ارتـ ـ ـ ــداؤه
ُي ـظ ـه ــر ف ــائ ــدت ــه ف ــي ال ـح ـيــاة
الـيــومـيــة لــأش ـخــاص الــذيــن
ي ـ ـعـ ــا نـ ــون آالم ا لـ ـمـ ـف ــا ص ــل،
والذين يرغبون في استعادة
االستقالل والعيش في أنماط
ً
حياة أكثر نشاطا.

وفيات
زكية عباس سليمان

زوجة صقر مبارك عيد الخالدي
 82عاما ،شيعت ،ت60606333 ،55237333 :

مشعل حسين محمد العدواني

 72عاما ،شيع ،ت99381711 :

جاسم مهنا محمد قاسم

 66عاما ،شيع ،ت97883925 :

توفيق جعفر عبدالله أبو مجداد
 63عاما ،شيع ،ت66551887 :

مواعيد الصالة

وصف ناشط فلسطيني فرحته
بوجوده داخل المنزل الذي تفوق
ً
إطاللته جماال كل إطالالت العالم
أجمع ،حسب قوله.

ونـ ـش ــر الـ ـن ــاش ــط الـفـلـسـطـيـنــي
الـ ـمـ ـع ــروف ب ــاس ــم ال ـس ـي ـك ــا ،عـبــر
حسابه على "تيك توك" (،)TikTok
مقطع فيديو نقله موقع "الجزيرة

ن ــت" الـلـيـلــة قـبــل الـمــاضـيــة خــال
زيارته لمنزل مقدسي تطل نوافذه
على باحات ّ
قبة الصخرة مباشرة.
ويروي الشاب تفاصيل المشهد

المبهج الذي يأسر القلوب ،حيث
يسأل الحاجة أم محمد (صاحبة
المنزل) ّ
عما إذا كانت تنوي بيعه،
ّ
فردت بالقول" :ال أبيع هذا البيت

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

بمال الدنيا ،المنزل وقف ال ُيباع
وال ُيشترى".
وعنون السيكا مقطع الفيديو
بعبارة "بيت بماليين الدوالرات".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:37

العظمى 35

الشروق

05:04

الصغرى 22

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  06:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 04:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:26

ً
أدنى جزر  11:47ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:50

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 :

