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نسرين طافش :مشهد وفاة والدي
األصعب ومهتمة بالنقد
ص ١٣

عالوي لـ ةديرجلا :.واشنطن
ستقدم لطهران تنازالت أكبر

ً
«التقارب العراقي  -الخليجي ال يزال هشا ونحتاج إلى مؤتمر تشارك فيه إيران وتركيا وإثيوبيا»
األمير الراحل صباح األحمد تحدث مع اإليرانيين
في أزمة  2010ولم يستمعوا إلى نصيحته
بغداد  -محمد البصري

رغ ـ ـ ـ ــم تـ ــأس ـ ـي ـ ـسـ ــه ت ـ ـ ـيـ ـ ــار «م ـ ـ ـ ــوج»
للمشاركة في االنتخابات المبكرة
مـ ـطـ ـل ــع أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،يـ ـب ــدو
الـسـيــاســي الـعــراقــي رئـيــس ال ــوزراء
ً
األس ـبــق أي ــاد ع ــاوي مـتــوجـســا من
بـيـئــة االق ـت ــراع وم ــن وع ــود مجلس
األمن الدولي بمراقبتها واإلشــراف
عليها.
عالوي ،الذي يحمل عبء نحو
عقدين من محاوالت بناء عراق
م ــا ب ـعــد ص ـ ــدام ح ـس ـيــن ،أعـ ــرب،

وساطات بغداد اإلقليمية «مجرد كالم حلو»
وحراك  ٢٠١٩الشعبي تأسيس حقيقي لإلصالح
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،عــن تـفــاؤلــه بــالـحــراك
الشعبي الــذي انطلق عــام  ،٢٠١٩إذ
يرى أنه التأسيس الحقيقي لمشروع
اإلص ــاح ،دون مراهنة كبيرة على
ال ــدع ــم ال ـ ــدول ـ ــي ،ودون تـ ـس ــرع فــي
الرهان على نتائج التقارب العراقي
ً
 الخليجي ،ال ــذي ي ــراه هـشــا حتىاآلن لبطء فــي بـغــداد وفــي الخليج،
فــي وق ــت ي ـتــزايــد ن ـفــوذ تــركـيــا بعد
ً
إيران على المساحة العراقية ،مؤكدا
أن ال ــره ــان ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات «عـلــى

«التربية» :مدارسنا جاهزة لـ«الورقية»
 %100نهاية األسبوع المقبل
المضف تابع مالحظات وزارة الصحة عليها
●

فهد الرمضان

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن وزي ــر
ً
ال ـتــرب ـيــة د .ع ـلــي ال ـم ـضــف تـ ــرأس اج ـت ـمــاعــا مع
قياديي ال ــوزارة أمــس لبحث النقاط التي ذكرت

المدنيين؛ ألن اإلسالميين فاقموا
الوضع أسوأ من عهد صدام حسين».
وتنبأ عالوي بأن تقدم واشنطن،
ف ــي ع ـه ــد ج ــو بـ ــايـ ــدن ،الـ ـم ــزي ــد مــن
ً
التنازالت إليــران ،مستذكرا مواقف
إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي األس ـبــق
بــاراك أوباما في انتخابات العراق
عـ ـ ـ ــام  ٢٠١٠ح ـ ـيـ ــن جـ ـ ـ ــرى حـ ــر مـ ــان
عــاوي كفائز من تشكيل الحكومة
األك ـبــر ب ـتــواطــؤ أم ـيــركــي  -إيــرانــي،
حسبما يرى ،رغم وساطات 02

«اإلطفاء» :تركيب كاميرات مراقبة
للحد من حرائق السالمي
03

الخليفة يتهم الخجمة والراجحي والحليلة
بتعمد تطيير نصاب «الداخلية والدفاع»
«لتأخير قانون المسيء ووأده»
●

ً
م ـ ـجـ ــددا ،ط ـ ّـي ــر عـ ــدم اك ـت ـمــال
النصاب اجتماع لجنة الداخلية
وال ــدف ــاع الـبــرلـمــانـيــة ،ال ــذي كــان
ً
مقررا أمس ،إذ قال عضو اللجنة

عطلة عيد الفطر  5أيام
أعلن ديــوان الخدمة أن عطلة عيد الفطر لهذا
العام  5أيــام ،تبدأ األربـعــاء  12الجاري وتنتهي
األحــد  16منه ،على أن ُيستأنف الــدوام الرسمي
االثنين  17مايو.
ودعـ ــا الـ ــديـ ــوان ،ف ــي تـعـمـيــم ل ــه أمـ ــس ،جميع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـه ـي ـئ ــات
والمؤسسات العامة إلــى تعطيل أعمالها خالل
هذه الفترة.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت الرؤية الشرعية
بأن يوم األربعاء هو المتمم لرمضان ،فيكون هذا
اليوم يوم راحة ،وتكون أيام الخميس والجمعة
والـسـبــت عطلة رسـمـيــة ،وي ــوم األح ــد يــوم راحــة،
ً
مضيفا أنــه فــي حــال كــان األرب ـعــاء هــو أول عيد
الفطر ،فتكون أيام األربعاء والخميس والجمعة
عطلة رسمية ،ويوما السبت واألحد يومي راحة.

النائب مرزوق الخليفة ،إن رئيس
اللجنة مبارك الخجمة ومقررها
مـحـمــد ال ــراج ـح ــي ،ال ـلــذيــن كــانــا
م ــن ال ـمــوق ـع ـيــن ع ـلــى اسـتـعـجــال
ً
االجتماع ،لم يحضرا ،فضال عن
غياب سليمان الحليلة02 ،

مطبات جديدة تؤخر استقدام
عمالة الفلبين
الدخنان لـ ةديرجلا :.نتواصل مع «اتحاد مانيال» لحلها
●

جورج عاطف

كشف رئـيــس اتـحــاد مكاتب اسـتـقــدام العمالة
المنزلية خالد الدخنان ،عن مطبات جديدة تؤخر
وص ــول الـعـمــالــة الفلبينية الـجــديــدة إل ــى الـبــاد،
منها انخفاض أعداد مجتازي الدورة التدريبية،
ّ
بسبب ظروف جائحة كورونا ،مما قلص طلبات
العمل هناك.
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ُ
هل تنهي الصين أزمة شح اللقاح؟
«منظمة الصحة» تتجه لترخيص «سينوفاك» و«سينوفارم»

تايلنديون ينتظرون دورهم للتطعيم (أ ف ب )

وســط أزمــة عالمية فــي إم ــدادات اللقاحات الـمـضــادة لفيروس
الوطنية ،وانفجار موجة
«كورونا» ،بسبب اتساع حمالت التطعيم ّ
ثانية مــدمــرة مــن الــوبــاء فــي الـهـنــد ،الـ ُـمـصــنــع األول للقاحات في
العالم ،تستعد منظمة الصحة العالمية لمنح لقاحي «سينوفارم»
و«سينوفاك» الصينيين تصريح االستخدام الطارئ هذا األسبوع.
وقــالــت مساعدة المدير الـعــام للمنظمة لـشــؤون الــوصــول إلى
األدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدالنية ،ماريانغيال سيماو،
تأتي الكلمة
ال يزال يتعين اتخاذ بعض «الترتيبات النهائية» قبل أن ّ
ً
الحاسمة من المجموعة االستشارية الفنية للمنظمة ،متوقعة قرارا
ً
حول «سينوفارم» أوال ،و«سينوفاك» بعد ذلك.
وفــي حــال ُمـ ِـنــح اللقاحان الترخيص ،فسيؤدي ذلــك إلــى ضخ
ماليين الجرعات اإلضافية بــاألســواق ،في وقــت تعاني دول عدة
شح اللقاح ،ولم تتمكن أخرى من تلقيح  %10من سكانها02 .

الخالد :فخورون بقواتنا
البرية وحمايتها للوطن
وحفظ أراضيه

نجوم صغار

15
أحمد فرحات :صالح
أبوسيف منحني فرصة
الظهور األول سينمائيًا

َ
بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد
أحال النائب العام المستشار
ضرار العسعوسي قضية مقتل
المواطنة فرح أكبر إلى محكمة
الجنايات ،بعدما وجهت النيابة
َ
الـ ـع ــام ــة إل ـ ــى ال ـم ـت ـه ــم ت ـه ـمــتــي
الخطف ،والقتل العمد مع سبق
اإلصرار والترصد.

٠٣

أياد عالوي

النائب العام يحيل «قاتل فرح» إلى «الجنايات»

في تقرير وزارة الصحة بشأن جاهزية المدارس
لالختبارات ،والذي تضمن مالحظات تتعلق بـ 30
مدرسة فقط من أصل  321مخصصة لالختبارات.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن التقرير يتحدث عن
وضــع الـمــدارس في أبريل الماضي من 02

فهد تركي

نراهن على المدنيين في االنتخابات ألن
اإلسالميين فاقموا الوضع أسوأ من عهد صدام

محليات

وأش ـ ـ ــار ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،فــي
ب ـ ـيـ ــان لـ ـلـ ـنـ ـي ــاب ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،إل ــى
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
القضية رقم  2021/114حصر
نيابة مبارك الكبير 2021/15
جنايات مخفر صباح السالم،
الخاصة بخطف وقتل سيدة

ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــدا مـ ـ ــع س ـ ـبـ ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــرار
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة صـ ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـسـ ــالـ ــم،
وأمرت النيابة بحبس المتهم
ً
احتياطيا على ذمــة القضية،
بعدما وجهت إليه التهمتين
المذكورتين.

سيرة

١٦

فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

عبدالوهاب يمنع «مطربة
األسرة» من «ست
الحبايب»!

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل المحمد ويعزي المكسيك
بضحايا انهيار جسر القطار
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أم ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــث
سـ ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة ت ـع ــزي ــة إل ــى
رئيس الواليات المكسيكية
المتحدة الصديقة أندريس
ل ــوبـ ـي ــز ،عـ ـ ّـبـ ــر ف ـي ـه ــا س ـم ــوه
عن خالص تعازيه و صــادق
م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا انـهـيــار
جـ ـس ــر الـ ـقـ ـط ــار ال ـم ـع ـل ــق فــي
جـنــوب ا لـعــا صـمــة مكسيكو،
والذي أسفر عن سقوط عدد
مــن الـضـحــايــا والـمـصــابـيــن،

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ولي العهد يستقبل المحمد

ً
راجـ ـ ـي ـ ــا سـ ـم ــوه ل ـل ـم ـصــاب ـيــن
سرعة الشفاء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الخالد
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال المحمد أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

العتيبي يعيد تشكيل لجنة المساعدات برئاسة وكيل «الشؤون»
تختص بالنظر في مدى استحقاق الصرف وقيمة المساعدة ومدتها وزيادتها أو خفضها
●

جورج عاطف

أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
والطاقة المتجددة وزيــر الشؤون

االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي ،قــرارا بإعادة
تشكيل لجنة المساعدات العامة
ب ــرئ ــاس ــة وكـ ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون،

«الماجلة الرمضانية» ألسر «الحضانة» المعسرة
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية
االجتماعية في وزارة الـشــؤون مسلم السبيعي
عن تنفيذ مشروع توزيع الماجلة الرمضانية،
الذي يساهم في تخفيف أثر الجائحة على األبناء
واألسر المتزوجة في الحضانة العائلية والذي
تشرف عليه إدارة التوعية واإلرشــاد بالتنسيق
مع جمعية إحياء التراث وشركة زين لالتصاالت
اللتين قدمتا تبرعا سخيا للمشروع.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اسـتـقـبــال الـسـبـيـعــي ،الـمــديــر
التنفيذي للعالقات واالت ـصــال فــي «زي ــن» وليد

الخشتى ،والمدير العام لجمعية إحياء التراث
نبيل الياسين ،حيث قدم لهما الشكر وأثنى على
المساهمة وا لــد عــم السخي وتقديم الكوبونات
الرمضانية لألبناء واألســر المتزوجة من أبناء
الحضانة.
ومن جانبه ،أكد مدير إدارة التوعية واإلرشاد
ج ــاس ــم ال ـح ـم ــود ،أن ال ـم ـش ــروع يـخـفــف األع ـب ــاء
الحياتية والظروف المعيشية خالل شهر الخير،
كــاشـفــا أن نـحــو  100أس ــرة س ــوف تستفيد من
المشروع.

والــوكـيــل المساعد لـشــؤون قطاع
ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ن ــائ ـب ــا ل ــه،
وعضوية مديري الرعاية األسرية
والشؤون المالية ،و 4مراقبين في
اإلدارات ذات العالقة بالمساعدات.
ووفقا للقرار تنظر اللجنة في
ط ـل ـبــات ال ـم ـس ــاع ــدة االج ـت ـمــاع ـيــة
الـمـحــالــة الـيـهــا مــن إدارة الــرعــايــة
األسرية حسب تاريخ أسبقيتها،
وتصدر اللجنة قــرارا باستحقاق
المساعدة وقيمتها ومدة صرفها
أو ترفض الطلب مع بيان األسباب
فــي مــوعــد ال يتجاوز شهرين من
ت ــاري ــخ اسـتـيـفــاء مـتـطـلـبــات طلب
المساعدة.
وت ـخ ـت ــص ال ـل ـج ـنــة بـ ــزيـ ــادة أو
انـقــاص المساعدة أو وقفها مدة
محددة أو اسقاطها طبقا لما يسفر
عنه البحث االجتماعي ،كما تنظر
في طلبات المساعدة الجديدة لمن

طائرة مساعدات طبية وأدوية إلى الهند

ً
حملت  40طنا لمجابهة تفشي «كورونا»
دش ـنــت أم ــس األول طــائــرة
تابعة للقوة الجوية الكويتية
أول ـ ــى ش ـح ـنــات ال ـم ـســاعــدات
الصحية إلى الهند ،بالتعاون
والتنسيق مع وزارة الخارجية
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الكويتي.
وأعـ ـلـ ـن ــت ج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال
األح ـ ـمـ ــر أن طـ ــائـ ــرة اإلغـ ــاثـ ــة
حملت  40طنا من المساعدات
الطبية واألدوية واسطوانات
األكسجين إلى الهند لإلسهام
فــي مـجــابـهــة تـفـشــي فـيــروس
كورونا هناك.
وقال المدير العام للجمعية
عبدالرحمن الـعــون ،لـ"كونا"،
إن الطائرة أقلعت مــن قاعدة
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـب ــارك ال ـج ــوي ــة،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن دور الـ ـك ــوي ــت
الرائد في الوقوف إلى جانب
األص ــدق ــاء ،وض ـمــن تـحــركــات
الجمعية لتقديم ا ل ـعــون إ لــى
المستشفيات في الهند.
وأشــار العون إلــى تضامن
ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـه ـن ــد ف ــي ه ــذا
ال ـ ـ ـظـ ـ ــرف الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ،مـ ــؤكـ ــدا
سعي "الهالل األحمر" لتوفير
اإلمكانيات كافة للوقوف مع
الـبـلــد الـصــديــق بغية تـجــاوز
األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت "ق ـف ــزة
ه ــائ ـل ــة" ف ــي عـ ــدد اإلص ــاب ــات
بالفيروس ،ولفت إلى تنسيق
الجمعية مــع سـفــارة الكويت
فـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــد ومـ ـ ـ ــع ال ـص ـل ـي ــب
األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،م ـ ــن أج ــل
إي ـص ــال ال ـم ـســاعــدات الطبية
إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات "ب ـش ـكــل
عــاجــل" لدعم جهود معالجة
المصابين.
وأعرب عن الشكر والتقدير
لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـك ــوي ـت ـي ــة

لتسخيرها الطائرة ،ولوزارة
الخارجية على إسهامها في
إنجاح هذه المهمة اإلنسانية،
مــؤكــدا حــرص الـهــال األحمر
عـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـجـهــود
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
الكويت ،انطالقا من توجيهات
القيادة السياسية بمساندة
الشعب الهندي الصديق.
ول ـ ـ ــدى اس ـت ـق ـب ــال ــه ط ــائ ــرة
الـمـســاعــدات أثـنــاء وصولها،
أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار «ان ـ ــدي ـ ــرا
غاندي» الدولي في نيودلهي،
قال سفير الكويت لدى الهند
جــاســم ال ـنــاجــم ،ف ــي تصريح
له ،إن هذا الدعم العاجل يأتي
بناء على توجيهات القيادة
السياسية ،مــن أجــل تخفيف

عالوي لـ ةديرجلا :.واشنطن ستقدم...
لمعالجة األزمة استذكر في إطارها رسالة من األمير الراحل
سمو الشيخ صباح األحمد إلى القيادة اإليرانية.
وعن وساطة بغداد بين طهران والرياض اليوم ،رأى عالوي
ً
أنها «مجرد كالم حلو» ،ألن العراق عاجز داخليا فكيف يقوم
ً
بدور إقليمي أو عربي؟ داعيا إلى جلوس العرب مع تركيا
ً
وإثيوبيا وإيران ،من أجل الحوار بحثا عن قواعد االستقرار
في المنطقة.
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«التربية» :مدارسنا جاهزة لـ«الورقية»...
خالل زيارات «الصحة» لبعضها ،إذ كانت في بداية استعداداتها،
متوقعة أن تكون جميع المدارس المخصصة لالختبارات الورقية
جاهزة بنسبة  %100نهاية األسبوع المقبل.
وذكــرت أن «الصحة» سلمت إلى «التربية» ،أمس األول ،دفعات
من أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات وسيتم توزيعها
على المدارس األسبوع المقبل ،مبينة أن متوسط إنجاز المدارس
لالشتراطات الصحية بلغ  %50لجميع المناطق التعليمية.
وأضــافــت أن تـقــريــر «الـصـحــة» تضمن جــوانــب ايـجــابـيــة بشأن

المعاناة عن الشعب الهندي
ال ـص ــدي ــق إزاء هـ ــذه ال ـكــارثــة
الصحية.
وأك ــد أن ه ــذه الـمـســاعــدات
اإلغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـعـ ـب ــر عـ ـ ــن مـ ــدى
تضامن دول ــة الـكــويــت قيادة
وحـكــومــة وشـعـبــا مــع الهند،
في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور وزارة
الخارجية الكويتية ،ووزارة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ،وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحـمــر الكويتي على سرعة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة وتـ ـسـ ـخـ ـي ــر كــل
اإلمـ ـك ــان ــات م ــن أجـ ــل وص ــول
المساعدات بشكل عاجل.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،عـ ـب ــر م ـســاعــد
و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
ال ـه ـن ــدي ــة ال ـس ـف ـيــر ف ـي ـبــل عــن

شكره للكويت أميرا وحكومة
وش ـ ـع ـ ـبـ ــا ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم ال ـه ـن ــد
ومساندتها في محنتها «وهو
أمــر ليس بغريب على كويت
ً
اإلنسانية» ،مشيدا بدور دولة
الـكــويــت الــرائــد فــي تقديم يد
العون والمساعدة في مختلف
المحن.
ك ـمــا أشـ ــاد بـ ــدور ال ـس ـفــارة
الكويتية فــي نيودلهي على
سرعة التنسيق مــع الجهات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـخ ـت ـصــة مـنـهــا
«الـ ـ ـه ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــر» ،وس ــرع ــة
اسـتـجــابـتـهــم ل ـن ــداء اإلغ ــاث ــة،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ه ـ ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة
أثبتت أهمية التعاون الدولي
ً
المشترك للعمل معا لمواجهة
التحديات الخطيرة.

تطعيمات الجسم التربوي ،إذ كشف عن االنتهاء من تطعيم 88812
ً
ً
معلما وإداريا من أصل  ،109574ما يعادل نسبة  ،%81إلى جانب
ً
ً
تطعيم  52694طالبا تتراوح أعمارهم بين  16و 19عاما من أصل
 ،72425أي ما نسبته .%72.75
٠٤

الخليفة يتهم الخجمة والراجحي...

ً
مضيفا« :لم يحضر معي إال بدر الحميدي ،وهذا الغياب متعمد لتأخير
قانون المسيء ووأده».
وكشف الخليفة ،في تصريح أمس ،أن عدم اكتمال نصاب االجتماع،
ً
الــذي كان مخصصا لمناقشة التعديل الخاص بالرأي الشرعي في
َ
الحرمان األبدي من الترشح في االنتخابات البرلمانية لمن يتعرض
للذات اإللهية ،واألنبياء والرسل ،والــذات األميرية ،كان بفعل فاعل،
وبـتــوجـيـهــات ص ــدرت ل ــوأد ال ـقــانــون ،بـهــدف حــرمــان أب ـنــاء الـكــويــت،
ً
السيما المهجرين ،ومن هم بالداخل ،أبديا من االنتخاب والترشح
لعضوية مجلس األمة.
وأك ــد أن «ه ــذا يتنافى مــع أحـكــام الــدسـتــور وال ـعــدل والـمـســاواة،
ً
وليتحمل كل عضو مسؤوليته» ،معربا عن شكره لوكيل وزارة األوقاف
ومــراقــب مكتب وزيــر األوق ــاف لحضورهما .وشــدد الخليفة على أن
التعرض للذات اإللهية كفر وخروج من الملة ،وال يستطيع أي بشر أن

مساعدة استثنائية
ً
وتتولى اللجنة أيضا النظر في
تقرير مـســا عــدة استثنائية لمدة
م ـحــددة لـلـحــاالت ال ـتــي زال سبب
اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ل ــوف ــاة
م ــن رب ـط ــت ل ــه ال ـم ـس ــاع ــدة بصفة
أســاسـيــة ،وتــرفــع توصياتها إلى
وزيــر الـشــؤون االجتماعية بشأن
ال ـح ــاالت ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
الـمــادة ( )3من قانون المساعدات
ال ـعــامــة وال ت ـص ــرف ال ـم ـســاعــدات
إال باعتماد الوزير لتلك الحاالت،

●

فضال عن النظر في الموضوعات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـس ــاع ــدات ال ـعــامــة
وإبــداء الــرأي بشأنها ،وفي جميع
الحاالت األخرى المنصوص عليها
ف ــي ق ــان ــون الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـعــامــة
والالئحة التنفيذية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ب ـت ـط ـب ـي ــق
اللوائح والضوابط القرارات كافة
ال ـت ــي ت ـص ــدر ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـشــأن
المساعدات العامة ،ولها أن تفوض
بـعــض اخـتـصــاصــاتـهــا إل ــى لجنة
المساعدات الفرعية على أن يصدر
قـ ــرار ي ـحــدد ال ـح ــاالت ال ـتــي تنظر
فيها تلك اللجنة ،ويكون لألخيرة
بـحــث ال ـح ــاالت واع ـت ـمــادهــا وفـقــا
ألحكام القانون ،وتجتمع اللجنة
بــدعــوة مــن رئيسها أو نائبه ،وال
يـ ـك ــون اج ـت ـم ــاع ـه ــا ص ـح ـي ـحــا اال
بحضور أغلب أعضائها.

سيد القصاص

خــاطـبــت وزيـ ــرة األش ـغ ــال الـعــامــة وزيـ ــرة الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
الـفــارس رئـيــس دي ــوان الخدمة المدنية لموافاتها
بــاإلجــراء ات الــازمــة بشأن نقل اختصاصات إدارة
النقل الـبــري مــن "ال ـمــواصــات" إلــى الهيئة العامة
للطرق والنقل البري ،مشيرة إلى أنها بصدد اصدار
قرار بالنقل.
وكانت الــوزيــرة الفارس تلقت أخيرا عــدة اسئلة
برلمانية بشأن اسباب عدم تفعيل قانون "الطرق"،
ون ـق ــل اخ ـت ـصــاصــات الـهـيـئــة ب ــرغ ــم صـ ــدور قــانــون
إنشائها عام  ،2014وأسباب وجــود نــزاع بين عدة
جهات حكومية حول اختصاصات الهيئة مما ادى
إلــى عــدم تمكنها مــن الـقـيــام بعملها وفـقــا لقانون
إنشائها.
يذكر أنه صدر مؤخرا قرارا بتعيين أعضاء مجلس
إدارة "الطرق" بعد عدة سنوات من تجميد المجلس
ال ـســابــق ،وشـمــل ال ـق ــرار تعيين د .حسين الخياط
رئيسا و 10أعضاد آخرين منهم ممثلون لعدة هيئات
ووزارات شملت "اإلدارة العامة للمرور ،واألشغال،
والكهرباء ،والمواصالت ،وبلدية الكويت".

السفارة األميركية تقيم «غبقة افتراضية» للصحافيين

ّ
رومانوسكي تؤكد التزام الواليات المتحدة الكامل بحرية التعبير
●

السفير الناجم في استقبال طائرة المساعدات بمطار «انديرا غاندي»

ق ــررت اللجنة سابقا رفــض طلبه
أو انـقــاص الـمـســاعــدة الـمـقــررة له
أو وقـفـهــا أو اسـقــاطـهــا اذا طــرأت
أسـبــاب جــديــدة مــن شأنها تغيير
حالته ،وتقرير المساعدات العاجلة
في حاالت النكبات الخاصة.

نقل اختصاصات «النقل البري»
من «المواصالت» إلى «الطرق»

ربيع كالس

بـمـنــاسـبــة ال ـيــوم الـعــالـمــي
لـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــذي
صـ ــادف ،أم ــس األول ،أقــامــت
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ــدى
الـكــويــت إلـيـنــا رومــانــوسـكــي
غـبـقــة رمـضــانـيــة افـتــراضـيــة،
دعـ ـ ـ ــت ال ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن عــن
ال ـص ـحــف ال ـكــوي ـت ـيــة ،مــؤكــدة
أن ـهــا كــانــت تــرغــب فــي إقــامــة
غ ـب ـق ــة ف ـع ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـن ــزل ـه ــا،
ً
ونظرا لقرار الحظر واحترام
مسألة التباعد االجتماعي،
أقامت هذه الغبقة عبر تقنية
الزوم.
وت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــت روم ــان ــوسـ ـك ــي
عـ ـ ــن دور ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــا فـ ــة حـ ــول
ً
العالم عموما وعن الصحافة
ً
الـكــويـتـيــة خ ـصــوصــا ،قائلة:
"بعد مرور عام وبضعة أشهر
ع ـل ــى وجـ ـ ـ ُـودي ف ــي ال ـك ــوي ــت،
أر ي ـ ـ ـ ـ ــد أن أ حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــي شـ ـج ــا ع ــة
الصحافة والصحافيين في
ا لـكــو يــت ،وا ل ـتــي تعتبر أكثر
دول المنطقة انفتاحا ،والبد
أن تـ ـح ــا ف ــظ عـ ـل ــى م ــو ق ـع ـه ــا
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــألـ ــة ح ــري ــة
الصحافة".
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرت الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
لـ ـك ــونـ ـه ــم شـ ـ ــركـ ـ ــاء ف ـع ـل ـي ـيــن
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الكويت سنوات طويلة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ــواليـ ــات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة م ـل ـت ــزم ــة الـ ـت ــزام ــا
ً
كامال بحرية التعبير ،مذكرة
بـ"التصريح الذي أطلقه وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن األحـ ــد ال ـمــاضــي في
هــذا المجال ،وتشديده على
أهمية الشفافية والمصداقية

المشاركون في الغبقة
التي يتمتع بها الصحافيون
لتعزيز دور الديمقراطية في
دولهم".
وت ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور إلـ ــى
ح ــد ي ــث عـ ــن دور ا ل ـص ـحــا فــة
ً
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم عـ ـم ــوم ــا وع ــن
ً
الصحافة الكويتية خصوصا
خالل أزمة "كورونا" ،مشيرين
ُّ
إل ــى أهـمـيــة تـمــتــع الـصـحــافــة
ب ــال ـش ـف ــاف ـي ــة والـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة
الـ ـل ــذي ــن يـ ـ ـع ـ ــززان ب ــدورهـ ـم ــا
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدول
المتحضرة.
وأكـ ــد ال ـم ـش ــارك ــون أهـمـيــة
الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه اإلعـ ــام
وان ـع ـكــاســه ع ـلــى الـمـجـتـمــع،

يشرع لسب الذات اإللهية والرسل ،كما أن الذات األميرية مكفولة في
ً
ً
الدستور والقانون ،مستدركا «لكن حرمان المواطن أبديا من االنتخاب
والترشح ليس من القانون ،وال من الشريعة».
٠٥

مطبات جديدة تؤخر استقدام...
ثمة عقبة أخــرى تتعلق بتأخر إصــدار ج ــوازات السفر لهذه العمالة
ً
ً
في مانيال ،إذ تستغرق نحو  3أشهر ،مشيرا إلى أن هناك تواصال مع
اتحاد العمالة هناك إليجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل ،بما يضمن
تسريع وتيرة الوصول للكويت.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين ،الراغبين في االستقدام ،قراءة جميع
بنود عقد العمل الثالثي كاملة قبل توقيعه ،لمعرفة حدود التزاماتهم
ً
ً
وواجباتهم وحقوقهم ،مشددا على أنه في حالة التوقيع يصير لزاما
التقيد بشكل كامل ،ببنود العقد المستمدة من القانون ()2015/68
بشأن العمالة المنزلية.
٠٦

ُ
هل تنهي الصين أزمة شح...

وتتجه الواليات المتحدة للموافقة على طلب «فايزر» ترخيص
ً
لقاحها لألطفال بين  12و 15عاما ،مما يعني أن فئة عمرية جديدة

وتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور
بالمصلحة العامة ،معتبرين
ّ
أن ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــا فـ ــة ال ت ـت ـج ــل ــى
ف ــي م ــوض ــوع واحـ ـ ــد م ـع ـيــن،
ان ـمــا تـعـ ّـبــر عــن قـضــايــا عــدة،
أهمها قضية حقوق اإلنسان
والشؤون الصحية والثقافية.
ول ـف ــت ال ـم ـش ــارك ــون كــذلــك
إلى الفرق بين إعالم وسائل
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
واإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـكـ ـت ــوب ،ح ـيــث
أجـمـعــت ال ـمــداخــات عـلــى أن
"الثقة األكبر ،تبقى للصحف
أك ـث ــر م ــن وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
رغ ــم ســرعـتـهــا بـنـشــر الـخـبــر،
ألن ــه قـبــل نـشــر أي خ ـبــر ،فــإن

الصحيفة تتحقق من مصادر
عــدة وتسبر أ غ ــوارا مختلفة
للتأكد مــن صحة المعلومة،
ً
ن ـ ـظـ ــرا لـ ـم ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـك ــون
ل ــه ان ـع ـك ــاس ــات سـلـبـيــة عـلــى
األخبار الزائفة والشائعات".
وكانت السفيرة األميركية
ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ت ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة بـ ُـ ـه ـ ــذه
المناسبة قالت فيها" :أحيي
اإلعالميات واإلعالميين في
ا لـكــو يــت لنقلهم األ خ ـبــار بال
كلل".

ستدخل إلى السوق ،وسيزيد الطلب على الجرعات ،في حين فتحت
الهند التلقيح أمام جميع األعمال في محاولة لمحاصرة الموجة
ً
الثانية ،التي رفعت عدد المصابين إلى أكثر من  20مليونا.
في سياق متصل ،بدأت وكالة األدوية األوروبية إجراءات مراجعة
لقاح «سينوفاك».
وقال خبراء الوكالة ،إنه بحسب النتائج األولية من الدراسات
السريرية والمعملية« :من الواضح أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام
ً
مضادة ضد كورونا ،ولذلك يمكن أن يكون فعاال في الحماية من
الفيروس».
ً
وتــدرس الوكالة البيانات وفقا لما يطلق عليه «آلية مراجعة
التداول» ،وهذا يتضمن تقييم جميع البيانات ،حتى قبل استكمال
التجارب ،وقبل تقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص تسويق،
وليس من الواضح الوقت الذي ستستغرقه عملية المراجعة.
ُ
ويستخدم «سينوفاك» في ما ال يقل عن  22دولة ومنطقة (من
أصل  209بدأت بالتطعيم) ،بينها دول بأميركا الالتينية وإفريقيا
ً
وآسيا ،وفقا لتعداد وكالة فرانس برس.
ُ
ويعد ذلك أقل من اللقاحين الصينيين ،اللذين طورتهما شركة
«سينوفرما» ،والمستخدمين في  42دولة على األقل ،بينها المجر
باالتحاد األوروبي.
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محليات

الخالد :فخورون بقواتنا البرية وحمايتها للوطن وحفظ أراضيه

ً
• رئيس الوزراء زار مقر القوة في شمال البالد واستطلع المناطق الحدودية جوا
• وزير الدفاع :نشكر سموه على دعمه الدائم لقطاعات الجيش وتعزيز قدراته

ً
 ...ومستطلعا من الجو المنطقة الشمالية

الخالد والوزراء يستمعون إلى شرح حول اآلليات ومهام القوة البرية
أشاد رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
ب ــدور الـقــوة الـبــريــة فــي حماية
الوطن ،مؤكدا حرص الحكومة
عـلــى تـقــديــم ك ــل أش ـك ــال الــدعــم
للجيش.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها
س ـمــو رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
أم ــس األول ل ـل ـقــوة ال ـبــريــة في

ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،رافـ ـق ــه خــالـهــا
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـشـ ـي ــخ ح ـمــد
الجابر ،ووزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،ووزير
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر العلي،
ورئيس األركان العامة للجيش
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن ال ـش ـي ــخ خــالــد

ً
سموه يطلع على إحدى طائرات «الكاركال» التي دخلت الخدمة حديثا

الصالح ،ونائب رئيس األركان
الفريق الركن فهد الناصر.
واستمع سموه ،خالل الزيارة،
إلــى شــرح مــوجــز حــول اآللـيــات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــة وال ـ ــواج ـ ـب ـ ــات
وال ـ ـم ـ ـهـ ــام الـ ـمـ ـن ــوط ــة ب ـ ـهـ ــا ،ثــم
اط ـلــع ع ـلــى ط ــائ ــرات ال ـك ــاراك ــال
ال ـع ـمــوديــة ،بـمـنــاسـبــة دخــولـهــا

الخالد والوزراء يتوسطون قيادات وعناصر القوة البرية خالل الزيارة

الجابر :االرتقاء باألداء لبلوغ المستوى المنشود
تفقد هيئة العمليات والخطط ودعا إلى االستعداد الدائم

الجابر يعطي توجيهاته خالل الزيارة

●

محمد الشرهان

قـ ــام ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بزيارة
ت ـف ـقــديــة لـهـيـئــة ال ـع ـم ـل ـيــات وال ـخ ـطــط.
وكان في استقباله لدى وصوله رئيس
األرك ــان العامة للجيش الفريق الركن
خالد الصالح ومعاون رئيس األركــان
العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء
الركن وليد السردي وعدد من قيادات
ال ـه ـي ـئــة ،ح ـيــث اس ـت ـمــع ال ـج ــاب ــر خــال
ال ــزي ــارة إل ــى ش ــرح مفصل عــن طبيعة
المهام والــواجـبــات التي تقوم الهيئة
بتنفيذها ومتابعتها ،وذلك من خالل
قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه
وال ـت ـن ـس ـي ــق ،الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف جـمـيــع
األنشطة والعمليات بالجيش.

ال ـخ ــدم ــة ح ــدي ـث ــا ،وأق ـ ـ ــام نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع مأدبة إفطار على شرف
رئيس مجلس الوزراء والوزراء
المرافقين لسموه ،حضرها كبار
قادة الجيش الكويتي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ع ـقــب
الـ ــزيـ ــارة ،ع ــن ف ـخ ــره واعـ ـت ــزازه

بالدور المهم الذي تقوم به القوة
البرية في سبيل حماية وطننا
الغالي وحفظ أمنه واستقراره
وسالمة أراضيه.
وث ـم ــن س ـم ــوه ج ـه ــود وزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى م ــواك ـب ــة
التطور المتسارع الذي يشهده
المجال العسكري ،ومتابعة آخر
مــا توصلت إليه التكنولوجيا

ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي مـ ـج ــال اآللـ ـي ــات
وال ـم ـع ــدات الـعـسـكــريــة ،إضــافــة
إلى سعيها لرفع كفاءة وقدرات
ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــري ،مـ ــؤكـ ــدا
الحرص على تقديم كل أشكال
ال ــدع ــم وال ـم ـس ــان ــدة ل ـمــواص ـلــة
هــذه الجهود واستمرار التقدم
الملحوظ للجيش الكويتي.
مــن جهته ،أعــرب الجابر عن

ش ـكــره وت ـقــديــره لـسـمــو رئـيــس
مجلس الوزراء على دعمه الدائم
لكل قطاعات الجيش الكويتي،
وحــرصــه المستمر على تعزيز
قدراته ورفع كفاءته.
وك ـ ــان س ـمــو رئ ـي ــس مجلس
ال ــوزراء استبق زيــارتــه للقوات
البرية بجولة جوية في شمال
البالد.

وأثنى الجابر على ما شاهده خالل
زيــارتــه مــن اسـتـخــدام هيئة العمليات
وال ـخ ـط ــط ل ـل ـع ـلــوم ال ـح ــدي ـث ــة ،وإدارة
مــراكــز ذات قـ ــدرات عـلـمـيــة عــالـيــة مما
يسهل قـيــادة وإدارة مختلف األزمــات
الـتــي قــد تــواجـهـهــا ،إضــافــة إل ــى إلـمــام
مـنـتـسـبــي الـهـيـئــة بـ ـ ــإدارة واس ـت ـخــدام
أح ــدث الــوســائــل العلمية لضمان أمن
ال ـم ـع ـلــومــات ،وت ـمــريــرهــا بــدقــة أمـنـيــة
متناهية.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام زي ـ ــارت ـ ــه دعـ ـ ــا الـ ــوزيـ ــر
ً
منتسبي الهيئة إلى السعي دائما إلى
تحقيق التطور واالرتقاء والتميز في
أدائهم ،والوصول به إلى المستويات
ً
المنشودة ،وحتى يكونوا دائما على أتم
االستعداد لتنفيذ المهام والواجبات
التي توكل إليهم.

«اإلطفاء» :تركيب كاميرات
مراقبة للحد من حرائق السالمي
●

محمد الشرهان

أصــدرت قــوة اإلطـفــاء الـعــام ،عــدة توصيات
للحد مــن الحرائق فــي منطقة السالمي ،جاء
في مقدمتها وضع نقطة أمنية ومراقبة الموقع
على مدار الساعة ،وتسوير المنطقة وتركيب
كــامـيــرات مــراقـبــة ،إضــافــة إلــى توفير خزانات
مياه لمكافحة الحريق ،داعية إلى وضع لوحات
ارشادية لتوجيه شركات التخلص من االطارات
اليومية المستعملة للمنطقة الجديدة المهيأة
من الهيئة العامة للبيئة ،وعمل طرق وتقسيم
اإلط ــارات الــى وح ــدات تخزينية مصغرة ،الى
ج ــان ــب ح ـل ــول طــوي ـلــة األم ـ ــد سـ ــوف ي ـتــم رفــع
توصيات بها لمجلس الوزراء.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ت ـ ــرؤس رئ ـي ــس "اإلطـ ـف ــاء"
الفريق خالد المكراد اجتماعا ،صباح أمس،
ضــم الـمــديــر الـعــام ل ـ "الـبـيـئــة" الشيخ عبدالله
األحمد والمدير العام للهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي ووكيل وزارة الداخلية المساعد
ل ـشــؤون الـعـمـلـيــات وال ـم ــرور ورئ ـيــس اللجنة
األمـنـيــة ال ـلــواء جـمــال الـصــايــغ ونــائــب رئيس
قوة االطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال
ناصر ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء
خالد فهد ونائب المدير العام لبلدية الكويت
لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء
المهندس فيصل صادق.
ويأتي االجتماع بناء على تكليف مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ل ـق ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام بـمـتــابـعــة ازال ــة
م ـخ ــال ـف ــات االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ــوق ــائ ـي ــة ف ــي ع ــدد
مــن ال ـمــواقــع بــالـبــاد وخــاصــة مــوقــع تجميع
االطــارات بمنطقة السالمي بعد تكرار نشوب
الحرائق فيها.
وتم خالل االجتماع مناقشة إزالة المخالفات
التي تتعارض مع السالمة والوقاية من الحريق
واالشـتــراطــات البيئية نظرا لتكرار الحوادث
الـعـمــديــة فــي مــوقــع تجميع االطـ ــارات التالفة
بمنطقة السالمي.

وزير الداخلية :سالمة الحدود أهم
متطلبات المنظومة األمنية

تفقد مركز الصبية الساحلي واطلع على إجراءات التصدي للتهريب

ً
العلي متفقدا مركز الصبية الساحلي
تفقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مساء
أمــس مــركــز الصبية الساحلي ،التابع ل ــإدارة
ال ـعــامــة لـخـفــر ال ـس ــواح ــل ،وكـ ــان ف ــي استقباله
وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـمـســاعــد ل ـشــؤون أمــن
الحدود باإلنابة اللواء مبارك العميري ،وعدد
من القيادات األمنية المعنية.
في بداية الزيارة نقل العلي تحيات وتهاني
القيادة السياسية العليا للجميع بمناسبة شهر
رمضان ،وقرب حلول عيد الفطر ،مؤكدا دورهم
الفعال في الذود عن الوطن ،وأن وجودهم على
رأس عملهم أكبر دليل على التضحية واألمانة
لتوفير األمن واألمان للبالد.
ع ـقــب ذل ــك اط ـل ــع وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى آلـيــة

ع ـمــل الـ ــدوريـ ــات ال ـب ـح ــري ــة ،وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـصــدي
لمحاوالت التهريب والتسلل عبر الحدود عن
طــريــق اسـتـخــدام ال ـ ــزوارق وال ــدوري ــات األمنية
االعتراضية.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح ع ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة عـمــل
المنظومة األمنية والنظم الحديثة المستخدمة
التي يجري العمل بها في حماية الحدود ،كما
اطلع على استعدادات القوة االمنية الموجودة.
وفي نهاية الجولة أكد العلي أن أمن وسالمة
الـحــدود مــن أهــم متطلبات المنظومة األمنية،
مثنيا على دور رجال األمن الموجودين في كل
المراكز الساحلية التابعة لإلدارة العامة لخفر
السواحل.

٤
محليات
«التربية» :مدارس االمتحانات الورقية جاهزة  %100األسبوع المقبل
ةديرجلا
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«الكمامات ومقاييس الحرارة والمعقمات سلمت منذ يومين وتوزع على المدارس األسبوع المقبل»
بـيـنـمــا أك ـ ــدت وك ـي ـلــة وزارة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـش ــؤون
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،د .ب ـث ـي ـنــة
المضف ،أن العينة العشوائية
ال ـتــي أجــرت ـهــا ال ـف ــرق الصحية
على عدد من المدارس منذ 19
أبريل الفائت ،أظهرت نتائجها
عـ ــدم ج ــاه ــزي ــة هـ ــذه الـ ـم ــدارس
لــاخـتـبــارات الــورق ـيــة ،ولخطة
العودة اآلمنة للدراسة ،أوضحت
م ـص ــادر تــربــويــة ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
أن ال ـ ــزي ـ ــارات ال ـت ـف ـقــديــة ل ـفــرق
"الصحة" أسبوعية ومستمرة
م ـن ــذ بـ ـ ــدء خ ـط ــة االم ـت ـح ــان ــات
الـ ــورق ـ ـيـ ــة وعـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس،
م ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن ن ـس ــب إن ـج ــاز

فهد الرمضان

الملصقات األرضية
وأعمال النظافة
والصيانة جاهزة
 %74نسبة اإلنجاز
في «تعليمية
العاصمة» وفق
تقرير «الصحة»

االشتراطات في ارتفاع متواصل
أسبوعيا.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر انـ ـ ــه مــن
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـ ـك ـ ــون ج ـم ـيــع
الـ ـم ــدارس ال ـ ـ  312المخصصة
لــامـتـحــانــات الــورق ـيــة جــاهــزة
بـنـسـبــة  100ف ــي ال ـم ـئــة نـهــايــة
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،مــوضـحــة ان
"الصحة" سلمت "التربية" أمس
األول ،دفعات من أجهزة قياس
الحرارة والكمامات والمعقمات،
وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى أن
تتكفل بها وزارة الصحة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ت ـ ــوزي ـ ــع ه ــذه
ال ـم ــواد واألجـ ـه ــزة يـسـتـغــرق 3
إلــى  4أي ــام ،وبــالـتــالــي ستكون

في المدارس منتصف األسبوع
ال ـم ـق ـب ــل ،الف ـت ــة الـ ــى أن جـمـيــع
الـمــدارس كانت قــد وفــرت بقية
االشتراطات من توزيع طاوالت
الـطـلـبــة ف ــي ال ـف ـصــول ب ــواق ــع 6
لـكــل ف ـصــل ،إضــافــة إل ــى توفير
الـ ـمـ ـلـ ـصـ ـق ــات األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـت ــي
توضح طريقة الدخول والخروج
مـ ــن ال ـل ـج ـن ــة ب ـح ـس ــب األلـ ـ ـ ــوان
واألرقـ ــام ،وكــذلــك توفير عمالة
الـنـظــافــة بــواقــع  8لـكــل مــدرســة
مع عمل صيانات لدورات المياه
وأجهزة التكييف.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
الوزارة كثفت دوراتها التدريبية
للهيئات التعليمية واإلداري ــة،

إضافة الى انتهائها من دورات
خــاصــة بـفــرق الـتــدخــل السريع
الـ ـ ـت ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــذت بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الدفاع المدني لتكون اإلدارات
المدرسية جاهزة لتنفيذ خطة
االختبارات الورقية.
وك ــان ــت ال ـم ـضــف ق ــد قــدمــت
ك ـ ـتـ ــابـ ــا وج ـ ـه ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ـ ــى وكـ ـي ــل
وزارة التربية بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد يحتوي على تقرير
مفصل بدور الفرق الصحية في
الفترة السابقة ،ونتائج التقييم
العشوائي ،ومالحظات زيارات
المدارس ،وتوصيات "الصحة"
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ،راج ـ ـيـ ــة
تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة.

عدد المعلمين واإلداريين في المدارس
اإلجمالي
109574

الفئات العمرية
16
17
18
19
total

كويتيون 
58197

غير كويتيين
51377

إجمالي المطعمين
88812

كويتي
55773

غير كويتي
33039

كويتيون 
11411
13317
14062
13789
52579

غير كويتيين
4890
6201
4876
3879
19846

 إجماليالمتطعمين
11273
13244
14294
13883
52694

كويتي
11109
12990
13721
13382
51202

غير كويتي
164
254
573
501
1492

المضف بحث مبادرة «المهندسين»
لسد النقص بالتخصصات العلمية

كلية التمريض :مستعدون لتوفير
الطواقم التمريضية لوزارة الصحة

العتل :مذكرة للتعاون مع «التطبيقي» العتماد مزاولي المهن الهندسية
أشـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة د .عـلــي
المضف بمقترح مبادرة جمعية
الـمـهـنــدسـيــن لـتــأهـيــل مهندسين
للعمل في القطاع التعليمي وسد
حاجة ال ــوزارة من المدرسين في
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـع ـل ـم ـيــة ،م ــؤك ــدا
أن "ال ـت ــرب ـي ــة" ت ـت ــاب ــع م ـق ـتــرحــات
ال ـج ـم ـع ـيــة إلق ـ ـ ــرار بـ ـ ــدالت وك ـ ــادر
المهندسين في المواقع التابعة
لها.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـمـهـنــدسـيــن فـيـصــل ال ـع ـت ــل ،في
ت ـصــريــح ع ـقــب ل ـقــاء م ــع الـمـضــف
أم ــس ،أنــه تــم االت ـفــاق عـلــى اعــداد
م ــذك ــرة ل ـل ـت ـعــاون ب ـيــن الـجـمـعـيــة
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب لـ ـت ــأهـ ـي ــل واخـ ـتـ ـب ــار
واعتماد أصحاب المهن الهندسية
المساندة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـت ــل ان مـ ـش ــروع
مذكرة التعاون مع الهيئة سيتيح
استخدام مختبرات الهيئة لتأهيل
مزاولي المهن الفنية وذات الطابع
الهندسي ،الفتا الى "أننا لمسنا
اهتماما كبيرا من المضف بصرف
بـ ــدالت الـمـهـنــدسـيــن الـكــويـتـيـيــن
الـعــامـلـيــن فــي ال ـ ــوزارة وال ـحــرص
على عدم توقفها وفقا للتوجهات
والقرارات الحكومية".
وح ــول الـمـبــادرة الـتــي قدمتها
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،أوض ـ ـ ــح ال ـع ـت ــل أن ـهــا
تهدف الــى ســد النقص بالكوادر
ا لــو طـنـيــة المتخصصة بتدريس
ال ـ ـمـ ــواد ال ـع ـل ـم ـيــة م ـث ــل ال ـف ـيــزيــاء

المضف خالل استقباله العتل
والرياضيات ،الكيمياء واالحصاء
والعلوم وغيرها من خالل برنامج
دراســات عليا لتأهيل مهندسين
ومـ ـهـ ـن ــدس ــات ل ـل ـع ـمــل فـ ــي مـهـنــة
التعليم بالمجاالت ا لـتــي نعاني
منها نقصا.
ولفت إلــى أن المبادرة ستوفر
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــا وظـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـشـ ــرات
ورب ـم ــا ال ـم ـئــات م ــن الـمـهـنــدسـيــن
والـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــات ال ـك ــوي ـت ـي ـي ـي ــن
الراغبين بالعمل في مهنة التعليم
ف ــي الـتـخـصـصــات الـ ـن ــادرة وســد
العجز في هذه التخصصات.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن آل ـ ـيـ ــة ت ـن ـف ـيــذ
ال ـم ـب ــادرة س ـت ـكــون ع ـبــر بــرنــامــج
دراس مكثف لفترة محددة يمنح
خاللها المهندس أو المهندسة
شهادة عليا في التعليم من خالل

كشف تقرير وزارة "الصحة" عن جانب إيجابي حيال
موضوع تطعيمات الجسم التربوي ســواء على مستوى
المعلمين واإلداريين أو الطلبة.
وأشــار التقرير في هذا السياق إلى االنتهاء حتى اآلن
من تطعيم  88812معلما وإداريا من أصل  109آالف و574
ً
ً
معلما وإداريا ،أي بنسبة  81في المئة ،فيما تلقى 52694
طالبا تتراوح أعمارهم بين  16و 19عاما لقاح "كورونا"
ً
من أصل  72ألفا ،و 425طالبا وطالبة ،أي ما نسبته 72.75
في المئة.

االشتراطات الصحية

ً
إحصائية التطعيم ضد مرض كوفيد  19للفئات العمرية من عمر  16إلى  19عاما
اإلجمالي
16301
19518
18938
17668
72425

وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ن ـس ــب
إن ـج ــاز االش ـت ــراط ــات الصحية
فــي ال ـم ــدارس ت ـت ــراوح بـيــن 39
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـه ــراء
الـتـعـلـيـمـيــة إلـ ــى  74ف ــي الـمـئــة
فـ ـ ــي "تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة"،
وبـمـتــوســط بـلــغ  50ف ــي الـمـئــة
لجميع المناطق التعليمية ،أما
مـعــدل االل ـت ــزام بــالـجــزء الثاني
من التقييم والمتعلق بالتدريب
ع ـلــى االشـ ـت ــراط ــات فــأظ ـهــر أن
متوسط النسبة بلغ  28.6في
المئة ،وتفاوتت النسب بين 53
فــي المئة فــي األحـمــدي ،و15.4
في المئة في الجهراء.

ً
ً
 88812معلما وإداريا
تطعيم
ً
و 52694طالبا

تدريس نظري في مواد التخصص
م ـث ــل ،طـ ــرق وم ـن ــاه ــج ال ـت ــدري ــس،
الوسائل التعليمية وتكنولوجيا
الـتـعـلـيــم وإعـ ـ ــداد مـ ــدرس (مـعـلــم)
تـ ــربـ ــوي ،وتـ ــدريـ ــب م ـي ــدان ــي يـتــم
م ــن خــالــه ان ـخ ــراط المهندسين
والمهندسات في العمل بالمدارس.
وأكد العتل استعداد الجمعية
للتنسيق بـيــن وزار تـ ـ ــي التعليم
الـعــالــي والـتــربـيــة وكـلـيــة التربية
بـجــامـعــة ال ـكــويــت وح ـصــر أع ــداد
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات
الــراغ ـب ـيــن ف ــي االنـ ـخ ــراط بـمـجــال
التعليم وااللتحاق بالبرنامج.

•

حمد العبدلي

أكد عميد كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وا ل ـتــدر يــب د .عـلــي ا لـحـجــرف أن الكلية
مستعدة للتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق قرار
مجلس الوزراء باالستعانة بـ  500طالب وطالبة من
طلبة التمريض لسد العجز الموجود لدى "الصحة".
وقـ ــال ال ـح ـج ــرف ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،إن
ال ـك ـل ـيــة ع ـل ــى ث ـق ــة ب ـط ـل ـب ـت ـهــا ال ــذي ــن ه ــم ع ـل ــى ق ــدر
الـمـســؤولـيــة وي ــأخ ــذون فــي االع ـت ـبــار أن بــرامـجـهــا
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ت ــأه ـي ـل ـه ــم وفـ ـ ــق أع ـل ــى
ال ـم ـعــاي ـيــر ،عـ ــاوة ع ـلــى ال ـخ ـبــرة ال ـت ــي اكـتـسـبــوهــا
خالل فترة تطوعهم بالصفوف األمامية في بداية
الـجــائـحــة خ ــال ال ـف ـتــرة مــن م ــارس ال ــى يــولـيــو من
العام الماضي.
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن ب ـ ــرا م ـ ــج ا لـ ـكـ ـلـ ـي ــة ت ـ ــوا ك ـ ــب ا ل ـت ـط ــور
األكاديمي لدى برامج التعليم التمريضي العالمية،
خاصة أن الكلية تتنوع مقرراتها الدراسية ما بين
العملية والنظرية والميدانية فــي المستشفيات،
ّ
وهو األمر الذي أهل الكلية للحصول على االعتماد
األك ــادي ـم ــي م ــؤخ ــرا ل ـكــل بــرام ـج ـهــا وه ــي الــدب ـلــوم
والـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس ب ـخ ـي ــارات ــه الـ ـث ــاث ــة :ال ـت ـمــريــض
والـ ـتـ ـم ــري ــض الـ ـم ــدرس ــي واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـم ــري ــض،
مــن مــؤسـســة  ACENاألمـيــركـيــة ،وه ــي إح ــدى أكـبــر
المؤسسات التي تمنح االعتماد االكاديمي لبرامج
ً
التعليم التمريضي ،مؤكدا أن االعتماد سيعمل على
تطوير مهارات وخبرات طلبة الكلية قبل التحاقهم
بسوق العمل.
وع ـبــر د .ال ـح ـجــرف عــن ثـقـتــه بـطـلـبــة الـكـلـيــة في
تحقيق األهداف المنشودة من اختيارهم ليكونوا
عونا إلخوانهم من الطواقم التمريضية في وزارة
الصحة في مواجهة جائحة كورونا ،مشيرا الى أن
مثل هــذه اال عـمــال وتكليف مجلس ا ل ــوزراء تعتبر
ف ــرص ــة ل ـص ـقــل ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـم ـي ــدان ــي فــي
المستشفيات وإعطائهم المزيد من الخبرات التي
تفيدهم في حياتهم العملية مستقبال.

المنطقة التعليمية

معدل االلتزام للجزء األولمن
التقييم* %

معدل االلتزام للجزء الثاني من
التقييم **%

العاصمة

%74.5

%43.9

الفروانية 

%40.6

%18.7

األحمدي

%53.2

%53.0

حولي

%56.6

%24.1

مبارك الكبير

%40.6

%24.4

الجهراء

%39

%15.4

جميع المناطق التعليمية

%50.7

%28.6

ً
العجمي رئيسا للهيئة اإلدارية
التحاد طلبة مصر
ً
ً
المطيري نائبا له ...والعتيبي أمينا للصندوق
•

أحمد الشمري

أع ـل ــن أم ـي ــن س ــر ال ـه ـي ـئــة االداري ـ ـ ــة ف ــي االت ـح ــاد
ا لــو طـنــي لطلبة مـصــر أ حـمــد ا لـمـعـضــادي تشكيل
الهيئة االدارية للعام النقابي  2022-2021برئاسة
عبدالله العجمي ،واختيار نواف المطيري نائبا
للرئيس.
وق ــال ال ـم ـع ـضــادي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن الـتـشـكـيــل
االداري لــا تـحــاد ا خ ـتــار نــا صــر ا لـعـتـيـبــي أمينا
ل ـل ـص ـنــدوق ،واح ـم ــد ال ـم ـع ـضــادي ام ـي ـنــا لـلـســر،
وفهد الرشيدي نائب الرئيس للشؤون االدارية،
وأحمد العنزي نائب الرئيس للشؤون الطالبية،
و طــال الظفيري نائب الرئيس لشؤون المقر،
وبندر العجمي االمين العام والناطق الرسمي.
وتابع ان التشكيل االداري اختار ايضا انمار
الـمـغــربــي نــائـبــة لـلــرئـيــس ل ـشــؤون الـطــالـبــات،
وصــاح الـعــازمــي وثــامــر الـبــذالــي وعـلــي تقي
وع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف الـ ـكـ ـن ــدري اع ـ ـضـ ــاء بــال ـه ـي ـئــة
االدارية.
وأشار الى أن اعادة تشكيل الهيئة االدارية جاء ت بعد
اجتماع الهيئة االدارية واستنادا الى القرار الصادر من
الهيئة التنفيذية في فبراير الماضي بشأن تكليف بعض
الهيئات االدارية لفروع االتحاد باالستمرار في مباشرة
اعمالها لمدة سنة نظرا للظروف الصحية التي يمر بها
العالم اجمع.
وأضاف ان ابواب االتحاد مفتوحة لخدمة جميع الطلبة
وتحقيق جميع مكتسباتهم ومطالبهم على ارض الواقع،
متمنيا التوفيق والسداد لجميع اعضاء الهيئة االدارية
في مساعدة الطلبة.
ومن جانب آخر ،أضاف المعضادي أن المكتب الثقافي
في القاهرة رفع عدد المندوبين المعتمدين لدى اتحاد
الـطـلـبــة مــن  21ال ــى  34مـنــدوبــا يـخــدمــون الـطـلـبــة ،وجــاء
ذلك بالتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي في القاهرة د.
احمد المطيري.

« »GUSTتطلق برنامج التدريب
المتكامل في التأمين

ً
يشمل  14دورة تدريب شارك فيها  21متدربا
•

احمد الشمري

أعلن مركز التطوير المهني
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـس ـت ـمــر ()PACE
فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـع ـلــوم
والتكنولوجيا ( ،)GUSTاطالقه
لبرنامج التدريب المتكامل في
التأمين ،بالتعاون مع االتحاد
الكويتي للتأمين ،وذلك بهدف
تعزيز مستوى الوعي التأميني
في البالد.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي أن بــرنــامــج الـتــدريــب
ال ـم ـت ـكــامــل ف ــي ال ـتــأم ـيــن يمثل
ً
ج ــزء ا مــن مـهــام " "PACEلجلب
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـس ـت ـمــر وت ـط ــوي ــر
المهنيين ا لـمــو جـهــة لمجتمع
الجامعة وللعموم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـم ــوج ــه لـحــديـثــي
التخرج المهتمين باالنخراط
في صناعة التأمين والموظفين
الجدد في شركات التأمين شمل
 14دورة ت ــدر ي ــب شـ ــارك فيها
ً
ّ
 21مـتــدربــا ،ورك ــزت على إدارة
مخاطر التأمين وإعادة التأمين.
ولـفــت الــى أن الـبــرنــامــج قدم
عــددا من الخبراء العاملين في
الصناعة ،وذلك لضمان حصول

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
المتدربين على أعلى استفادة
من حيث تعلم أحدث المواضيع
والممارسات في مجال التأمين،
مع تغطيته لعدد من المواضيع
ذات األه ـم ـيــة ال ـم ـت ــزاي ــدة ،مثل
إعادة التأمين وإدارة المطالبات
وتــأم ـيــن ال ـس ـي ــارات والـتــأمـيــن
ال ـص ـح ــي ،وال ـت ــأم ـي ــن ال ـب ـحــري
والتأمين ضد الحريق وغيرها
من المواضيع ذات الصلة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح ن ــائ ــب
رئيس الجامعة لشؤون التطوير
ال ـم ـه ـنــي وخـ ــدمـ ــات الـمـجـتـمــع
بالوكالة ،د .أحمد الدرباس ،أن
الـتـعــاون مــع االت ـحــاد الكويتي

خطة التدريب

للتأمين من شأنه أن يساهم في
مـســاعــدة  PACEفــي استقطاب
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
للمهنيين في الكويت ،وتقديم
فرص متنوعة وواسعة لمجتمع
ً
ال ـج ــام ـع ــة ،آم ـ ــا أن ي ـك ــون هــذا
ً
التعاون أساسا لعالقة أقوى مع
االتحاد خالل السنوات المقبلة،
ً
متقدما في الوقت عينه بجزيل
ال ـش ـكــر لــرئ ـيــس م ـج ـلــس إدارة
االتحاد ،خالد الحسن ،واألمين
العام عادل الرميح.

المكتب
الثقافي
بالقاهرة
رفع عدد
المندوبين
المعتمدين
ً
إلى  34مندوبا

المعضادي

ةديرجلا

•
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غياب الخجمة والراجحي والحليلة طير نصاب
والدفاع»
«الداخلية
في
المسيء»
«تعديالت
ً

الخليفة :عدم الحضور متعمد لوأد القانون وحرمان أبناء الكويت والمهجرين أبديا من االنتخابات
●

أسئلة

برلمانية

فهد تركي

من جديد ،طير عدم اكتمال
النصاب اجتماع لجنة الداخلية
والــدفــاع البرلمانية ال ــذي كان
ً
م ـ ـقـ ــررا امـ ــس ل ـم ـنــاق ـشــة الـ ــرأي
الشرعي في إلغاء "المسيء" ،إذ
لم يحضر سوى عضوي اللجنة
مرزوق الخليفة وبدر الحميدي
ف ـي ـم ــا ت ـخ ـل ــف ع ـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـخ ـج ـم ــة
وم ـ ـقـ ــررهـ ــا م ـح ـم ــد ال ــراجـ ـح ــي
وعضوها سلمان الحليلة ،في
وقــت حضرت الحكومة ممثلة
بوكيل وزارة االوقاف واالفتاء،
ومراقب وزيراالوقاف والشوؤن
االسالمية.
وكشف الخليفة في تصريح
صحفي ان عدم اكتمال نصاب
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة كـ ـ ـ ــان بـ ـفـ ـع ــل فـ ــاعـ ــل،
وبـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات صـ ـ ـ ــدرت ل ـ ــوأد
ال ـقــانــون ،وليتحمل كــل عضو
م ـس ــؤول ـي ـت ــه ،شـ ــاكـ ــرا ح ـضــور
وكيل االوقــاف واالفـتــاء مراقب
مكتب وزير االوقاف.
وقال الخليفة :كان من المقرر
أن تجتمع الـيــوم (ام ــس) لجنة
الــداخـلـيــة والــدفــاع البرلمانية
لمناقشة التعديل ا ل ــذي طلبه
مجلس االمة والخاص بالرأي
عن الثوابت ومدى توافقها مع
الحرمان االبــدي لمن يتعرض
للذات االلهية واالنبياء والرسل
والذات االميرية ومدى توافقها
م ــع الـشــريـعــة االس ــام ـي ــة ،وتــم
ت ــوق ـي ــع دع ـ ـ ــوة االجـ ـتـ ـم ــاع مــن
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ،ودع ـ ــي وكـيــل

المضف يوجه  6أسئلة إلى  5وزراء

اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
االوقاف واالفتاء ومراقب مكتب
الوزير وحضرا مشكورين لكن
اع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ت ـخ ـل ـف ــوا عــن
حضور االجتماع المهم.
وأض ـ ــاف أن رئ ـيــس الـلـجـنــة
الـخـجـمــة وم ـق ــرره ــا الــراج ـحــي
ال ــذي ك ــان مــن الـمــوقـعـيــن على
اسـتـعـجــال اجـتـمــاع اللجنة لم
يحضرا كما لم يحضر سليمان
الحليلة ،مستدركا بقوله :حضر
معي فقط بــدر الحميدي ،ولم
تـجـتـمــع الـلـجـنــة ل ـعــدم اكـتـمــال
النصاب ،وهذا الغياب متعمد
لتأخير ووأد قانون المسيء.
وأكد الخليفة أن عدم اكتمال
نصاب اجتماع لجنة الداخلية

لجنة الداخلية والدفاع
مبارك الخجمة

رئيس اللجنة

محمد الراجحي

مقرر اللجنة

بدر الحميدي

عضو

سلمان الحليلة

عضو

مرزوق الخليفة

عضو

وال ـ ــدف ـ ــاع النـ ـج ــاز ال ـت ـعــديــات
التي طلبها مجلس االمة هدفه
حــرمــان ابـنــاء الـكــويــت السيما
المهجرين ومن هم في الداخل
أبديا من االنتخاب والترشح،

وه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــى م ـ ـ ــع أح ـ ـكـ ــام
الدستور والعدل والمساواة.
وتابع :نحن في الوقت الذي
نشدد على أن التعرض للذات
االلهية كفر وخ ــروج مــن الملة

وال يستطيع أي بشر ان يشرع
لسب الذات االلهية والرسل كما
ان ال ــذات االمـيــريــة مكفولة في
الدستور والقانون لكن ان يحرم
ال ـمــواطــن أبــديــا مــن االنـتـخــاب
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرشـ ـ ــح ف ـ ـ ـهـ ـ ــذا ل ـ ـيـ ــس م ــن
القانون بشيء ،وال من الشريعة
و سـنـحــاول ان نعقد اجتماعا
جديدا وليتحمل كل عضو في
اللجنة مسؤوليته وما يحدث
من تعطيل العمال اللجنة بفعل
فاعل وتوجيهات لوأد القانون
وعلينا النظر للمستقبل القريب
لتتكشف االقنعة والمواقف.

ً
الطريجي :ال التزام برسوم قانون نواب مجددا :ال لالختبارات الورقية

استغالل األراضي الفضاء
أك ــد ال ـنــائــب د .عـبــدالـلــه
الطريجي أن لديه معلومات
بـ ـع ــدم االلـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـقــانــون
رقم  8لسنة  2008في شأن
تنظيم اسـتـغــال األراض ــي
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء م ـ ــن قـ ـب ــل ب ـعــض
ً
المشمولين فيه ،مشيرا في
هذا الصدد إلى غياب األثر
الحقيقي والـغــايــة مــن هذا
الـقــانــون فــي ضبط أسعار
العقار وعدم ارتفاعه بشكل
غير مبرر.
ً
ووج ــه الطريجي ســؤاال
إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة وزيـ ــر
الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة
ط ـل ــب ف ـي ــه ق ـي ـم ــة ايـ ـ ـ ــرادات
رسوم وزارة المالية لخزينة
ال ــدول ــة مــن ال ـقــانــون رق ــم 8
لسنة  ،2008في شأن تنظيم
استغالل األراضي الفضاء،
وأسـ ـ ـم ـ ــاء كـ ــل مـ ــن يـنـطـبــق
عليه هذا القانون ولم يلتزم
بسداد الرسوم.
واسـ ـتـ ـفـ ـس ــر ال ـط ــري ـج ــي
ع ــن أعـ ـ ــداد ال ـق ـضــايــا الـتــي
رفعت على غير الملتزمين

ً
• الديحاني :نرفض إجراءها ورقيا
• الراجحي :صحة أبنائنا خط أحمر
●

عبدالله الطريجي

بسداد الرسوم ،وهل توجد
دراس ــات أو مــؤشــرات على
أثـ ــر رفـ ــع رس ـ ــوم اس ـت ـغــال
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ع ـلــى
خـ ـف ــض أس ـ ـعـ ــار األراض ـ ـ ــي
الفضاء؟

علي الصنيدح

ج ــدد ع ــدد مــن ال ـنــواب رفـضـهــم إلج ــراء وزارة
التربية االختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني
ع ـشــر ،معتبرين أن ك ـتــاب وزارة الـصـحــة بعدم
جــاهــزيــة م ـ ــدارس ال ـتــرب ـيــة الج ـ ــراء االخ ـت ـب ــارات
النهائية لطلبة الثانوية يــؤ كــد صحة موقفهم
الــداعــي إلــى إج ــراء االخـتـبــارات عبر "األونــايــن"
حفاظا على صحة وسالمة الطلبة.
وقـ ـ ــال أم ـي ــن س ــر م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ال ـن ــائ ــب ف ــرز
الــدي ـحــانــي :بـعــد فضيحة ك ـتــاب وزارة الصحة
المرسل لوزارة التربية واالعتراف بعدم جاهزية
مدارس التربية للبدء باختبارات الصف الثاني
عشر ،أكرر رفضي إلجراء االختبارات الورقية ألن
صحة ابنائنا فوق كل اعتبار.
من جانبه ،قال النائب سعود بوصليب :مازال
وزيــر الصحة يـحــاول كسب الــوقــت واالستمرار
بــالـمـنـصــب ولـ ــو ع ـلــى ح ـس ــاب ص ـحــة وســامــة
المواطنين ،وعلى نواب األمة تحديد موقفهم من
االستجواب المقدم ضده بعد كل هذه التخبطات
والفوضى الحاصلة.
بدوره ،قال النائب محمد الراجحي :بعد الكتاب
الرسمي من وكيلة وزارة الصحة د .بثينة المضف
بـعــدم جــاهــزيــة ال ـم ــدارس لــاخـتـبــارات الــورقـيــة،
أصبح إلغاء االختبارات الورقية واجبا ،فصحة
أبنائنا خط أحمر.

األول لوزير التعليم العالي ...لماذا رفعت أسعار الوحدة الدراسية
للطالب المسجل في جامعة الكويت بنظام غير المقيدين من  50دينارا
للوحدة إلى 230؟
الثاني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ...كم عدد القضايا المدنية
التي رفعتها «الفتوى والتشريع» السترداد أموال عامة ضد وزراء أو
وكالء أو مسؤولين؟
مهلهل المضف
الثالث إلى وزيرة األشغال ...هل صحيح أن تكلفة العقد الخاص
بتطوير الطرق في منطقة جنوب السرة بلغ  88.9مليون دينار؟
الرابع إلى وزيرة األشغال أيضا ...كم تكلفة إنشاء شبكة طرق جديدة في الكويت منذ  2006حتى تاريخه؟
الخامس إلى وزير التجارة والصناعة ...هل تمت تعيينات في «الموانئ» أثناء جائحة كورونا؟
السادس إلى وزير الشؤون ...ما السيرة الذاتية للوكيل المساعد لقطاع الرعاية االجتماعية؟

الراجحي يسأل عن «االحتياجات» و«السوابق»
األول إلى وزير الشؤون ...هل تصرفون دعما شهريا بمبلغ 50
دينارا لكل من يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة؟
الثاني إلى وزير الداخلية ...هل تمحو الوزارة السوابق الجنائية
لألشخاص الذين ُرد إليهم اعتبارهم من الحاسب اآللي التابع
لها؟

محمد الراجحي

الحجرف يستفسر عن كتاب
من الديوان األميري
إلى وزير العدل ...هل ورد فعال كتاب رسمي من الديوان األميري
إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بأن التحويالت
المختلسة محل القضية المنظورة ،المتهم فيها رئيس الوزراء
السابق ووزير سابق وآخرون ،كانت بعلم ودراية سمو األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد؟

مبارك الحجرف

الشاهين ّ
يوجه سؤالين إلى وزير العدل

فــي وق ــت ،ق ــال الـنــائــب د .عـبــدالـلــه الطريجي:
ال خيار أمــام وزارة التربية ســوى إع ــادة النظر
ف ــي ق ــرار االخ ـت ـب ــارات ال ــورق ـي ـة ،خـصــوصــا بعد
تــأكـيــد وزارة الـصـحــة ع ــدم جــاهــزيــة ال ـم ــدارس،
وأتمنى سرعة حسم هذا الموضوع حتى نطمئن
الطلبة وأولياء أمورهم ويتفرغ الطلبة للدراسة
واالسـتـعــداد لالختبارات التي ينبغي أن تكون
عن بعد "أونالين".

نواب ينتقدون قرارات الحكومة الجديدة بشأن التطعيم
الكندري :ترك منتظري الجرعات الثانية دون إبالغهم بالموعد تخبط وتقصير من «الصحة»
●
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برلمانيات

األول ...ما اإلجراءات التنفيذية التي اتخذت في شأن استعادة
المدان الهارب الرجعان؟
الثاني ...ما السند القانوني لتعيين  85مستشارا من إحدى
الجنسيات العربية في مرفق القضاء والنيابة العامة؟

أسامة الشاهين

سؤاالن من جوهر لوزير الداخلية
األول ...ما الضوابط والشروط التي تحكم منح الشخصية
ّ
االعتبارية ترخيصا للتخليص الجمركي ،واعتبارها مخلصا جمركيا؟
الثاني ...يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقد مزايدة تطوير
وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

فهد تركي

انـتـقــد ع ــدد مــن ال ـنــواب قـ ــرارات مجلس
الوزراء ووزارة الصحة االخيرة بشأن االلية
الجديدة للتطعيم ومنح اللقاح الراغبين به
وربط ذلك بسفر المواطنين.
وقال النائب د .عبدالكريم الكندري ان ترك
منتظري الجرعات الثانية من لقاح كورونا
دون ابالغهم بموعد الجرعة تخبط وتقصير
تتحمله وزارة الصحة حتى لو كان السبب
ً
كما تدعي هو نقص اللقاح عالميا ،فهذا
ال يـبــرر عــدم مصارحة الـنــاس وتزويدهم
ً
بالمعلومات بــدال من تركهم للتكهنات أو
المعلومات غير الرسمية.
وأضــاف الكندري :تستمر الحكومة في
سوء إدارة أزمــة كورونا بقرارات متخبطة
تحمل شبهات عدم الدستورية كمنع سفر
المواطنين ،وأخرى تحمل صفة المجاملة
كالسماح بعودة المدرسين الوافدين رغم
اقتراب انتهاء العام الدراسي ،وتمديد فترة
جــرعــات الـلـقــاحــات بالمخالفة للمواعيد،
ومن تحصن من المحاسبة أساء استخدام
السلطة.
من جهته ،قال النائب مهند الساير :كنا
ومازلنا على قناعة بأن ادارة الملف الصحي
سـيـئــة جـ ــدا ،وت ـض ــاف لـلـمـلـفــات ال ـس ــوداء
لوزير الصحة ورئيس الوزراء ،فكيف لهما
بمعاقبة المجتمع بقرارات متعلقة بلقاح لم
يمكنا المجتمع من الحصول عليه وقائمة
المنتظرين ليس لها آخر! لذلك أعلنا موقفنا
الـســابــق بتأييد اسـتـجــواب وزي ــر الصحة
وطرح الثقة به.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال اس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ان
تشجيع المواطنين على التطعيم مفهوم

حسن جوهر

سؤال مشترك وجهه الحويلة إلى  3وزراء
سأل وزراء األوقاف والصحة والكهرباء :كم يبلغ عدد الوظائف
اإلشرافية التي أعلن عنها منذ يناير  2018حتى تاريخ ورود هذا
السؤال لدى وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟
زحمة التطعيم
وم ـط ـلــوب ،ول ـكــن اإلج ـب ــار عـلـيــه مــرفــوض
ومستغرب ،الفتا الى انقرار مجلس الوزراء
غ ـيــر دس ـ ـتـ ــوري ،وي ـح ـمــل رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
وال ـ ـ ــوزراء مـســؤولـيــة قــانــونـيــة وسياسية
جسيمة.
وعلى صعيد متصل ،قال فايز الجمهور
ان اجبار الشعب على لقاح تجريبي ال تعرف
اضراره وربطه كشرط للسفر وقد تكون له
سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة
االنسان امر مرفوض ،وخاصة أن هناك دوال
ال تشترط التطعيم ،ويا وزير الصح ة عليك
ان تتحمل مسؤولياتك السياسية ،فلكل
مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه.
اما النائب صالح المطيري فقال :بالتأكيد
اللقاح ليس تجريبيا ،وبناء على ما توصل
إليه العلم الحديث نحن نحث على التطعيم،
وبالتأكيد أيضا نحترم القرار الذاتي ألي

إن ـســان بـعــدم التطعيم بـعــد أن يـتــم شــرح
أن الفائدة المرجوة أعلى من أي ضــرر قد
يحدث ،ونحث على االلتزام باالشتراطات
الصحية وبالتأكيد نرفض منع من ال يطعم
من السفر.
أما النائب احمد مطيع فقال :يوما بعد
اآلخر يثبت وزير الصحة فشله في التعامل
مــع جائحة كــورونــا ،فبعد أن أه ــدر مئات
الماليين من المال العام تطالعنا وسائل
اإلعـ ـ ــام وال ـص ـحــافــة بــال ـع ـجــز ع ــن تــوفـيــر
اللقاحات.
وأضاف مطيع :استجواب باسل الصباح
مستحق ،وعليه أن يعتذر للشعب ويترك
منصبه بعد بيان وزارة الصحة بتمديد
إعطاء الجرعة الثانية وهو ما يؤكد سوء
اإلدارة والتخبط بــالـقــرارات وفشل الوزير
ولجانه فــي مواجهة الجائحة بشكل عام

وحملة التطعيم على وجه الخصوص.
وتابع ان وزير الصحة يتمنى ان تبقى
كورونا إلى يوم القيامة -مثلما أكد سابقا-
حتى تظل الميزانية مفتوحة له دون حسيب
وال رقـيــب ،وهــو يخشى انهيار منظومته
الخاصة التي عبثت ومازالت تعبث بالمال
العام وصحة البشر.
وق ــال ان الــوزيــر يــواصــل خــداعــه بكذبة
تطعيم أكـثــر مــن مليون شـخــص ،وقدمنا
س ــؤاال برلمانيا للوزير بـهــذا الخصوص
ليعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا األمر.
وذكـ ـ ـ ــر ان وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة يـ ـ ـ ــروج ب ــأن
استجوابه سيؤدي إلى انهيار المنظومة
الصحية ،وهذا أمر عار من الصحة ،فعشرات
الــدول البعيدة والقريبة شهدت استقاالت
وإقاالت لوزراء الصحة ولم يحصل انهيار
لمنظومتها الصحية.

محمد الحويلة

عبدالله المضف يوجه  3أسئلة
األول لوزير الداخلية ...كم يبلغ عدد العمالة السائبة في الكويت؟
الثاني لوزيرة األشغال ...كم بلغت نسبة اإلنجاز في مشروع ميناء
مبارك الكبير؟
ُ
الثالث لوزير التجارة ...يرجى تزويدي بكشف بكفالء العمالة
السائبة؛ سواء كان الكفيل فردا أو شركة.
عبدالله المضف
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تدريب العمالة وبطء الجوازات يؤخران استقدام عمالة الفلبين
• الدخنان لـ ةديرجلا :.نتواصل مع «اتحاد مانيال» بشأنها ونتوقع وصولها عقب العيد
• الشمري لـ ةديرجلا :.انخفاض ملحوظ في طلبات العمل هناك
جورج عاطف

دعا الدخنان المواطنين
والمقيمين راغبي استقدام
العمالة المنزلية إلى قراءة
جميع بنود عقد العمل الثالثي
كاملة قبل توقيعه ،لمعرفة
حدود التزاماتهم وواجباتهم
وحقوقهم.

كشف رئـيــس اتـحــاد مكاتب
استقدام العمالة المنزلية خالد
الــدخـنــان أن ثمة بعض األمــور
التي قد تؤخر وصــول العمالة
المنزلية الفلبينية الجديدة إلى
البالد ،منها الــدورة التدريبية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـج ـ ــب ع ـ ـل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــال ــة
الجديدة ،التي لم تعمل من قبل
بأي من دول الخليج ،اجتيازها
في معهد متخصص بذلك ،الفتا
إلى أنه نظرا لظروف الجائحة
ت ـ ــم ت ـق ـل ـي ــص أعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـع ـم ــال ــة
الحضور بالدورة الواحدة ،مما
انـعـكــس عـلــى تـقـلـيــص طلبات
العمل هناك.
وأوضح الدخنان لـ «الجريدة»
ّ
أن ثـ ـم ــة ع ـق ـب ــة أخـ ـ ـ ــرى ت ـبــطــئ
االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ت ـت ـم ـثــل فـ ــي تــأخــر
اصــدار جــوازات السفر للعمالة
فـ ــي م ــان ـي ــا وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـغــرق
ً
نـحــو  3أش ـه ــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
هناك تواصال مع اتحاد العمالة

هناك اليجاد حلول عاجلة لهذه
األمور بما يضمن تسريع وتيرة
وصول العمالة.

م ـس ــؤول ــة ع ـن ـه ــا ،م ــوض ـح ــا أن
عالقة المكاتب تنحصر فقط في
تكاليف االسـتـقــدام ،مع ضمان
وصول العمالة إلى البالد خالية
من أية أمراض.

وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ــوق ـ ــع الـ ــدخ ـ ـنـ ــان
وصول أولى الدفعات الجديدة
مـ ـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن ب ـ ـعـ ــد انـ ـقـ ـض ــاء
اجـ ـ ـ ــازة ع ـي ــد ال ـف ـط ــر الـ ـمـ ـب ــارك،
أهاب بالمواطنين والمقيمين،
راغبي االستقدام ،قــراء ة جميع
بـ ـ ـن ـ ــود ع ـ ـقـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـث ــاث ــي
كــام ـلــة ق ـبــل تــوق ـي ـعــه ،لـمـعــرفــة
حــدود التزاماتهم وواجباتهم
ً
وحقوقهم ،مشددا على أنه في
ً
حال التوقيع يصير لزاما التقيد
ببنود العقد كاملة والمستمدة
مــن الـقــانــون ( )2015/68بشأن
العمالة المنزلية.
ً
ول ـف ــت إلـ ــى أن ث ـم ــة ج ـه ــودا
مـ ـضـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ــذلـ ـ ــت ف ـ ـ ــي س ـب ـي ــل

انخفاض طلبات العمل

وصول بعد العيد

خالد الدخنان

بسام الشمري

م ـع ــاودة االس ـت ـق ــدام ،ل ــذا يجب
على الجميع االلتزام بالقانون
وال ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـمـ ـب ــرم ــة ل ـض ـم ــان
استمرار قرار رفع الحظر ،وعدم
حدوث أي مشكالت مستقبلية،
م ــؤك ــدا ح ــرص «االتـ ـح ــاد» على
حـفــظ حـقــوق جميع جنسيات

ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة ال ـمــوجــودة
في البالد.
وشـ ـ ـ ــدد الـ ــدخ ـ ـنـ ــان عـ ـل ــى أن
المكاتب المحلية ليس لها أدنى
عالقة بتكاليف منصة استقدام
العمالة المنزلية «بالسالمة»،
السيما أنها تتبع شركة خاصة

األعمال بطريق المطالع تتجاوز %49

 6أعضاء في «البلدي» يقترحون ضم
سكراب أمغرة لـ «جنوب سعد العبدالله»

جانب من أعمال طريق المطالع

●

سيد القصاص

كـشـفــت م ـص ــادر الـهـيـئــة ال ـعــامــة للطرق
والنقل البري عن تقدم أعمال العقد الخاص
ب ــإن ـش ــاء وإنـ ـج ــاز وص ـي ــان ــة ت ـطــويــر طــرق
وتقاطعات لخدمة مشروع مدينة المطالع
اإلسكاني حيث بلغت نسبة إنجاز األعمال
بالمشروع  49.88فــي المئة ،متقدما على
جدول األعمال بما يقارب  11في المئة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
الـمـشــروع يعتبر أحــد المشاريع الحيوية
وال ـم ـه ـمــة لــربــط م ـش ــروع مــدي ـنــة الـمـطــاع
االسـ ـك ــان ــي ب ـش ـب ـكــة الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة فــي
دول ــة ال ـكــويــت ،إذ يــربــط الـمــديـنــة بطريق
العبدلي السريع وطريق الصبية السريع

وسيستوعب حوالي  70بالمئة من الحجم
الـ ـ ـم ـ ــروري ال ـم ـت ــدف ــق م ــن مـ ـش ــروع مــدي ـنــة
ال ـم ـطــاع .كـمــا أن ال ـم ـشــروع ي ــواك ــب خطة
التنمية الشاملة وتطويرها ،وتعزيز البنية
التحتية لمشروع مدينة المطالع االسكاني
وشبكة ا لـطــرق فــي المنطقة الشمالية من
البالد وفقا للمخطط الهيكلي لدولة الكويت.
وتـشـمــل مـكــونــات الـعـقــد تـطــويــر طريق
العبدلي القائم (زيادة عدد حارات الطريق
م ــن  3ح ـ ــارات ال ــى  5ح ـ ــارات ب ـكــل ات ـج ــاه)
وبطول ( 9كــم) بين مدخل مدينة المطالع
والطريق الدائري السادس ،كما يربط بين
مــديـنــة ج ـنــوب ال ـم ـطــاع وط ــري ــق الصبية
بطول ( 11كم) (استحداث طريق جديد بعدد
 3حارات بكل اتجاه مع األخذ في االعتبار

إضافة حارة رابعة للتوسعة المستقبلية)
بإجمالي أطوال طرق يبلغ حوالي  20كم.
ويتكون من تقاطع واحد ( 4مستويات)
وعدد  6جسور ونفق واحد ،باإلضافة إلى
شـبـكــات البنية التحتية وخــدمــات أخــرى
(شـ ـبـ ـك ــات ص ـ ــرف مـ ـي ــاه األم ـ ـطـ ــار ل ـل ـطــرق،
وعـبــارات خرسانية لصرف مياه األمطار،
وشبكات إن ــارة الـطــرق ،واألع ـمــال المدنية
لشبكات الهاتف ،وشبكات المياه العذبة،
وإن ـ ـشـ ــاء ع ـ ـبـ ــارات خ ــرس ــان ـي ــة ل ـل ـخــدمــات،
وشـ ـبـ ـك ــات ال ـض ـغ ــط الـ ـع ــال ــي وال ـم ـت ــوس ــط
الـكـهــربــائـيــة) وكــذلــك ال ـلــوحــات ال ـمــروريــة،
والعالمات األرضية ،ونظم التحكم المروري
المركزية ،وموقفين للحافالت والنقل العام،
وجسر لعبور المشاة.

«الجمارك» أطلقت دليل األحكام
المسبقة على موقعها اإللكتروني
ً
تنفيذا التفاقية تيسير التجارة الخليجية
أ طـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك الـ ــدل ـ ـيـ ــل الـ ـم ــوح ــد
لــأحـكــام الـمـسـبـقــة  2020على
موقعها اإللكتروني ،وتم إعداد
الــدلـيــل انـطــاقــا مــن رغـبــة دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
فــي تيسير وتسهيل إج ــراء ات
ومتطلبات التخليص الجمركي،
واإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن الـ ـسـ ـل ــع ب ـشـكــل
خ ـ ـ ــاص ،وت ـي ـس ـي ــر الـ ـمـ ـب ــادالت
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـي ــن دول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وال ـع ــال ــم
الخارجي بشكل عــام ،وتنفيذا
ل ـم ـق ـت ـض ـيــات ات ـف ــاق ـي ــة تـيـسـيــر

التجارة الملزمة لــدول مجلس
ال ـت ـعــاون ،بـمــوجــب عضويتها
فــي منظمة الـتـجــارة العالمية،
وهو متوافق مع التزامات دول
مجلس التعاون بهذه االتفاقية
واسترشادا بأفضل الممارسات
العالمية في هذا المجال.
ويــأتــي ه ــذا الــدلـيــل متوافقا
مع توجه دول مجلس التعاون
الخليجي لتعزيز الشفافية ،في
إط ــار أســس االتـحــاد الجمركي
ل ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس -الـ ـمـ ـطـ ـب ــق
اع ـت ـبــارا مــن مـطـلــع ع ــام 2003-
مــع المستوردين والمصدرين

والمتعاملين معها وتزويدهم
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـت ــاح ــة ذات
الصلة.
ويحتوي الدليل على بابين،
ي ـت ـنــاول ال ـب ــاب األول األهـ ــداف
والتعاريف ومضامين األحكام
الـمـسـبـقــة وال ـتــداب ـيــر اإلداريـ ـ ــة،
والـ ـث ــان ــي ي ـت ـن ــاول اإلجـ ـ ـ ــراءات
والضوابط المتعلقة باألحكام
الـمـسـبـقــة ،وف ــي ن ـهــايــة الــدلـيــل
نموذج طلب حكم مسبق.

من جانبه ،قال بسام الشمري،
صاحب إحدى شركات استقدام
العمالة ،إنه «عقب سريان قرار
وزارة الـعـمــل فــي مــانـيــا برفع
ال ـح ـظ ــر عـ ــن تـ ــوريـ ــد ع ـمــال ـت ـهــا
ال ـم ـن ــزل ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ب ــاش ــرت
ّ
مكاتب االستقدام المحلية تسلم
طلبات المواطنين والمقيمين
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي اسـ ـتـ ـق ــدام ه ــذه
العمالة ،من ثم اصدار تأشيرات
الــدخــول (الـفـيــز) وإب ــرام العقود
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـك ـت ــب
وصاحب العمل ،وتصديقها من
السفارة لدى البالد».

وأض ــاف الـشـمــري أنــه «عقب
ذلك يتم ارسال هذه العقود إلى
ال ـم ـكــاتــب ال ـخــارج ـيــة (وكـ ــاالت
تصدير العمالة) التمام اجراءات
االس ـ ـت ـ ـق ـ ــدام» ،مـ ــؤكـ ــدا أن ثـمــة
انخفاضا ملحوظا في طلبات
العمل بالفلبين ،أل سـبــاب عدة
يأتي في مقدمتها صعوبة تنقل
ال ـع ـمــالــة ه ـن ــاك م ــا ب ـيــن ال ـقــرى
والعاصمة ،والتشدد في فرض
االجراءات الصحية واالحترازية
ً
الخاصة بمجابهة الوباء ،فضال
عن تأخر السفارة الكويتية في
مانيال باستالم العقود الخاصة
باالستقدام والتصديق عليها.
وأش ــار إل ــى أن ــه قـبــل تطبيق
ق ـ ــرار ح ـظــر اس ـت ـق ــدام الـعـمــالــة
الفلبينية تراوحت طلبات العمل
ال ـش ـه ــري ــة ه ـن ــاك م ــا ب ـي ــن 150
و 200طلب ،أما االن فال تتجاوز
الـ  50طلبا شهريا.

ق ــدم  6م ــن أع ـض ــاء الـمـجـلــس
ً
ال ـب ـل ــدي اقـ ـت ــراح ــا بـتـخـصـيــص
منطقة سكراب أمغرة للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية .وذكر
نــائــب رئـيــس المجلس عبدالله
الـ ـمـ ـح ــري واألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء د.حـ ـس ــن
كـ ـ ـم ـ ــال ،ومـ ـشـ ـع ــل الـ ـحـ ـمـ ـض ــان،
ومها البغلي ،وأحـمــد العنزي،
وعـبــدالـســام الــرنــدي فــي كتاب
مـ ــوجـ ــه ل ــرئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس أن
منطقة سكراب أمغرة «سكراب
م ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء» تـ ـع ــد مــاص ـقــة
لمدينة جنوب سعد العبدالله
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ــدى
ل ـل ـمــؤس ـســة ض ـم ـهــا ل ـم ـشــروع
مدينة جنوب سعد العبدالله.
وط ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوا بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص
المنطقة التي تبلغ مساحتها
ً
 2.5ك ـ ــم 2ت ـق ــري ـب ــا لـلـمــؤسـســة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
ل ـت ــوزي ـع ـه ــا وحـ ـ ـ ــدات سـكـنـيــة
للشباب الكويتيين في قائمة
االنتظار ،مع تخصيص أرض
بديلة في موقع مناسب لنقل
االستعمال الحالي إليه ،بشرط
التنسيق مع المؤسسة العامة
للرعاية السكنية والهيئة ا لـعــا مــة للصناعة
والجهات الحكومية ذات العالقة.
وأشار االعضاء في كتابهم الى أن االقتراح
ً
ي ــأت ــي ن ـ ـظـ ــرا الزديـ ـ ـ ــاد ق ــائ ـم ــة االنـ ـتـ ـظ ــار ل ــدى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمستحقي
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة ،ورغ ـب ــة ف ــي تــوف ـيــر أراض

«إحياء التراث» :حملة لعالج
مرضى العيون باليمن وإفريقيا

تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،حملة
ٍ
كويتية وفزعة خيرية
إلجراء عمليات العيون في
اليمن وافريقيا ضمن حملة
"العشر األواخر" ،حيث تبلغ
تكلفة العملية الواحدة 40
دينارا.
وأوضحت الجمعية،
في بيان ،أمس ،أن إقامة
املخيمات الطبية يعتبر
من األنشطة الخيرية
واإلنسانية والحضارية
الناجحة واملهمة ،حيث
إنها تسهم في إنقاذ حياة
املرضى الفقراء العاجزين
عن سداد تكاليف العالج،
وترسم البسمة على
وجوههم.
وأضافت أن الجمعية أقامت
عدة مخيمات طبية ملكافحة
العمى في عدة دول أفريقية،
منها الصومال والنيجر
وبوركينافاسو وتنزانيا
وغينيا بيساو وموريتانيا،
وأن هناك آالف الحاالت التي
تنتظر العالج ،والعدد في
ازدياد.
ودعت إلى االستمرار في
تلك الفزعة الخيرية ألهل
الكويت ،والتي حققت
نجاحا ملحوظا مع
استمرار اإلقبال عليها
والتفاعل معها ممن
يستطيع املشاركة في هذه
الحملة.

مسابقة رمضانية
في «حفظ األذكار»

للسكنية لــأســر الـكــويـتـيــة ت ـكــون قــريـبــة من
المناطق القائمة والـخــدمــات الـعــامــة وضمن
خطة المؤسسة للتوسع الحضري.

«الصحة العالمية» تطلق مبادرة إلنتاج
اللقاحات بالدول المنخفضة الدخل

طرحت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي مسابقة رمضانية
في حفظ األذكار ،وهي
أذكار بعد الصالة ،وأذكار
الصباح والمساء ،واألذكار
في الصالة.
وسيتم التسميع لهذه
المسابقة ،التي يشرف
عليها فرع الجمعية في
منطقة األندلس ،يوم 25
رمضان ،وتم تقسيمها إلى
ثالثة مستويات :المستوى
األول :األعمار من 18 15-
سنة ،والثاني من 14 – 11
سنة ،والثالث للصغار من
 10 - 6سنوات ،والمشاركة
فيها للذكور فقط من
جميع مناطق الكويت ،وتم
تخصيص جوائز مالية
للمراكز التسعة األولى من
كل فئة.

«النجاة» :نستقبل زكاة الفطر
ومقدارها دينار عن الفرد

المنظري :األولوية لتكنولوجيا لقاحات «الرنا المرسال»
●

عادل سامي

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق
المتوسط د .أحمد المنظري ،عن
سـعــي المنظمة وشــركــائـهــا إلــى
زي ــادة ق ــدرة الـبـلــدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط على إنتاج
لقاحات «كوفيد ،»19 -والمساهمة
في نجاح حملة التلقيح العالمية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ــوط ـن ـي ــة
واإلقليمية والعالمية.
وق ــال الـمـنـظــري ،فــي تصريح

صحافي ،حول آخر المستجدات
وال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة ،إن ذلــك
ي ــأت ــي نـ ـظ ــرا ل ـل ـح ــاج ــة ال ـم ـلـ َّـحــة
للبلدان ذات ا لــد خــل المنخفض
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط كـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدر ع ـلــى
االستجابة لجائحة «كوفيد،»-19
وتعالج النقص الحالي الخطير
في لقاحات كورونا لديها.
وأش ـ ــار إل ــى أن ذل ــك سـيـكــون
مــن خــال مـبــادرة جــديــدة ،حيث
ُ
ســتـيـ ّـســر الـمـنـظـمــة إن ـشــاء مركز
أو أكـ ـث ــر ،وفـ ــق االق ـت ـض ــاء لنقل
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،ل ـي ـك ــون قـ ـ ــادرا،

بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج الـ ـم ــرك ــز
وال ـن ـق ــاط ال ـطــرف ـيــة ،ع ـلــى إع ــداد
حزمة شاملة لنقل التكنولوجيا،
وت ــوفـ ـ ّي ــر ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـم ـن ــاس ــب
ُ
للمصنعين المهتمين.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
سـتـعـطــي األول ــوي ــة ف ــي ال ـبــدايــة
لتكنولوجيا لـقــا حــات الحمض
النووي الريبي المرسال ،لقاحات
ّ
ستوسع
«الرنا المرسال» ،لكنها
نـ ـط ــاق ه ـ ــذه الـ ــدعـ ــوة مـسـتـقـبــا
لتشمل تكنولوجيات أخرى ،وفق
االقتضاء.

وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـظ ــري أنـ ـ ــه ل ــدع ــم
«نسعى إلــى إبــداء
هــذا الـنـشــاطَّ ُ ،
اهتمامنا بــأن تـفــضــل الشركات
المتوسط
ذات الحجم الصغير أو ُ ّ
المصنعة
(الـعــامــة أو الـخــاصــة)
للمنتجات الـطـبـيــة (األدوي ـ ــة أو
اللقاحات أو المواد الدوائية) ،لكن
ليس ذلك حصريا في البلدان ذات
ال ــدخ ــل الـمـنـخـفــض والـمـتــوســط
التي يمكنها أن تستضيف مركزا
لتصنيع لقاحات الرنا المرسال
المضادة لكوفيد.»-19

«كان» توزع وجبات إفطار الصائم على المحتاجين
بالتعاون مع صندوق مرضى السرطان
●

سلة أخبار

عادل سامي

أ ك ــد ر ئـيــس مجلس إدارة الحملة الوطنية
ل ـل ـتــوع ـيــة ب ـم ــرض الـ ـس ــرط ــان (ك ـ ـ ــان) د .خــالــد
الصالح ،أن الحملة تتعاون مع صندوق مرضى
السرطان في تنفيذ مبادرة تحت شعار «أنتم
أهلنا» لتوزيع وجبات إفطار الصائم.
وقـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن
س ـيــارة الـحـمـلــة سـتـجــوب مـحــافـظــات الكويت
لـتــوزيــع ه ــذه الــوج ـبــات ،الفـتــا إل ــى أن الحملة
وزعت التمر الذي ساهمت به عائلة الحساوي
فــي ث ــواب الـمــرحــوم مـبــارك الـحـســاوي وحرمه
ب ــدري ــة ال ـخ ـش ـتــي ،ل ـمــا ف ـيــه م ــن قـيـمــة غــذائ ـيــة
تعين الصائم على الصيام وتمده بالمغذيات
الضرورية للجسم.
ولفت إلى أن التمر يمد الجسم بالطاقة في
صورة سكريات الفركتوز والغلوكوز ،وهو ما
يحتاجه الجسم بعد الصيام ،ويحتوي التمر

على األلياف الغذائية ،وهي التي تحفز حركة
األمعاء ،وتساعد في الوقاية من اإلمساك ،وهي
مشكلة يعانيها بعض األشخاص ،خصوصا
في شهر رمضان.
وأوضـ ــح الـصــالــح أن ــه تــم تــوزيــع الــوجـبــات
على العاملين قسم النظافة في مركز الكويت
لمكافحة السرطان ومركز الرعاية التلطيفية
والـمـسـتـشـفـيــات الـمـعـنـيــة بـمــرضــى الـســرطــان
والمحتاجين.
وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة التعريف
بــاإلســام لترجمة النصائح التي تم وضعها
على التوزيعات باللغات العربية والبنغالدشية
واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ك ـم ــا ي ـتــم ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ق ـطــاع
المساجد لتوزيع قوارير الماء على المصلين
أثناء أداء صالة التراويح ،ومرفق عليها نصائح
التوعية الصحية خالل شهر رمضان.
جانب من توزيع الوجبات

قال مدير إدارة الموارد
والحمالت بجمعية النجاة
الخيرية ،عمر الشقراء ،إن
الجمعية تستقبل زكاة
الفطر ومقدارها صاع نبوي
من األرز ونحوه ،مما يعتبر
ً
قوتا يتقوت به والصاع
(مكيال ما يعادل 2.5
ً
كيلوغرام من األرز تقريبا)
أو من األقوات األخرى
كالقمح والتمر والذرة
والدقيق أو األموال النقدية،
وتم تقديرها بدينار واحد
عن الفرد.
وأوضح الشقراء ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
"اإلسالم شرع هذه الزكاة
لتكون طهرة للصوم ،مما
شابه من اللغو والرفث،
وكذلك طعمة للمساكين
والمحتاجين فتسد
حاجتهم في هذا اليوم
المبارك" ،مؤكدا وجوبها
على كل فرد من المسلمين
ً
ً
ً
صغيرا كان أو كبيرا ،ذكرا
كان أو أنثى ،بحيث يكون
لديه ُعند وجوبها ما يزيد
على قوته وقوت عياله
الذين تلزمه نفقتهم ،وزائدة
على حاجاته األصلية لليلة
العيد ويومه.
وحث عموم المسلمين
على المسارعة في إخراج
زكاة الفطر وعدم تأخيرها،
ليتسنى توزيعها على
المستفيدين في موعدها
الشرعي.
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التنمية وأخواتها
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
ً
بـ ــرزت أه ـم ـيــة الـتـنـمـيــة م ــؤخ ــرا لـتــداخـلـهــا ف ــي قـضــايــانــا
االجتماعية واالقتصادية والتربوية أقول ذلك بعد اتخاذها
من خطتنا االستراتيجية موقعا دائما ،والتنمية أقرب ما تكون
الى العملية التي تجمع االقتصاد بعلم االجتماع والتعليم
واإلدارة وغيرها من العلوم األخرى ،غير متناسين تعزيز البعد
اإلنساني واالستثمار بالقدرات والمواهب وتأمين الحياة
الالئقة لإلنسان ،وإن كانت التنمية بشقها االقتصادي مظلة
ترتكز على النمو االقتصادي ،فالنمو بدوره يشمل مؤشرات
تنموية عديدة كالدخل والناتج القومي ونصيب الفرد منه.
وفــي ال ــدول النامية أو دول العالم الثالث تأتي مؤشرات
أخرى كالخدمات الصحية والتعليمية لتصبح سمة خاصة
لقياس تنمية الدول واختبار مدى تعزيزها،
فكلما ارتفعت جودة الخدمات التعليمية والصحية واستفاد
منها المواطن والمقيم أسهم ذلك في صعودها بشكل أسرع،
ومن خصائص التنمية األكثر شيوعا في دول العالم الثالث
تأتي الخدمات الصحية والتعليمية كمؤشرات جديدة تقاس
بـهــا الـعـمـلـيــات الـتـنـمــويــة ،وكـلـمــا ارت ـف ـعــت ج ــودة الـخــدمــات
التعليمية والـصـحـيــة وم ــؤش ــرات الـصـحــة والـتـعـلـيــم تـعــزز
التطبيق السليم للخطط التنموية ،وبسبب جائحة كورونا
التي اجتاحت العالم بشرقه وغربه تأثرت تلك الخصائص
والمؤشرات وبشكل غير مسبوق ،فأصبحت مرهونة بنجاح
خطط الطوارئ التي ارتكزت على احتواء السلطات الصحية
للوباء وتفاعل المؤسسات التعليمية مع التكنولوجيا لكي
ال يتوقف التعليم.
واليوم وقد دخل عالمنا في سباق اللقاح رغبة في إعادة
التوازن بين الوقاية وعودة الحياة إلى طبيعتها نأمل استغالل
الفرصة إلعادة إطالق العملية التنموية بجناحيها التخطيط
ً
ً
والتنفيذ ،بدءا بالتعليم والصحة ،ومرورا باألعمدة التنموية
ً
وانتهاء باألعمدة التنموية لألمم
التي رافقت خطة نيوكويت،
المتحدة التي صادقت عليها الكويت.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
ً
أطلقت دول الخليج تطبيقات مــؤ خــرا لحماية ا لـفــرد من
مخالطة المصابين ،و مــن هــم فــي الحجر ،فيظهر التطبيق
المسافات بين المستخدم ومــن هم في دائــرة الخطر ويوفر
خدمة حجز المواعيد ويعرض كل رسائل وزارة الصحة ،وفي
إحدى دول الخليج تم تطبيق السوار اإللكتروني لضبط عملية
االل ـتــزام بالحجر ،فهل سنرى تجربة مشابهة فــي الكويت؟
أتمنى ذلك.

أمجلس أمة هذا أم مدرسة
للمشاغبين؟

فالح بن حجري

خارج السرب :كليب المعارضة وغبراء الحكومة
ُر مـيــت نــا قــة اسمها ا لـبـســوس بسهم
ف ـن ـف ـق ــت ،فـ ـ ُـرمـ ــي ق ــات ـل ـه ــا ك ـل ـي ــب بــرمــح
ومـ ــات وث ـ ــارت ح ــرب ال ـب ـس ــوس ،وك ــان
من المعقول أال تحدث هــذه الحرب أو
بأحسن األ حــوال أال تستغرق أكثر من
ش ـهــر ل ــو ت ــم االك ـت ـف ــاء ب ــدف ــع تـعــويــض
الناقة أو تم االكتفاء بقتل قاتل الناقة
ف ـق ــط ،وك ـف ــى ال ـل ــه ال ـم ـت ـخــاص ـم ـيــن شــر
الـ ـقـ ـت ــال ،ول ـك ــن حـ ــدث ال ـع ـك ــس ت ــم رف ــع
ً
ً
ش ـع ــار أري ـ ــد ك ـل ـي ـبــا حـ ـي ــا ،ومـ ــع ش ـعــار
كهذا المستحيل أصبح واقعا ،وجعل
اسـتـمــرار الـحــرب لـسـنــوات طويلة أمــرا
ً
معقوال .
سباق بين فرسين غلبت فيه الفرس
(ال ـغ ـب ــراء) مـنــافـسـتـهــا (داح ـ ــس) بـطــرق
ملتوية ،هنا كان من الممكن طلب إعادة
السباق على أرض محايدة أو بــأرض
ا لـمـهــزوم ودا ح ــس سـتـقــوم بالمطلوب
وتعوض الخسارة ،فهي فرس أصيلة ال
يشق لها غبار ،وال يشك أحد بقدراتها،
ولكن الطرف الخاسر لم يتقبل الهزيمة
والـ ـ ـط ـ ــرف الـ ـف ــائ ــز لـ ــم يـ ـحـ ـت ــرم م ـي ـث ــاق
العدالة ،وتطور األمر إلى معارك أهلكت
ال ـن ـس ــل وال ـ ـحـ ــرث واسـ ـتـ ـم ــرت س ـن ــوات
ً
طويلة أيضا .
مــن ي ـقــول إن جـيـنــات ا ل ـعــرب نسيت
بـســوسـهــا وداح ـس ـه ــا وغ ـب ــراء ه ــا فهو
واهم ،فهذا األمر منقوش على أهرامات
الـ ـ ــ"دي إن إيـ ــه" ال ـعــربــي وي ـحــرســه أبــو
األهـ ـ ـ ــوال الــام ـن ـط ـق ـيــة الـ ـت ــي تـعـيـشـهــا
م ـ ـسـ ــارات ح ـ ـ ــوارات الـ ـع ــرب وأف ـك ــاره ــم
وح ـت ــى س ـيــاس ـت ـهــم ،وألن ـن ــا ه ـنــا عــرب
ً
ً
ثـقــا فـيــا ود س ـتــور يــا فـنـحــن مـثــل قومنا
نخوض مع الخائضين في بحار هذا
الحين التاريخي ،وغالبا حتى الغرق،

و مــا حــدث و يـحــدث فــي مجلسنا دليل
على ذلك.
انتهت االنتخابات وأخرجت أغلبية
ً
مــن ا لـنــواب تحمل على ظهرها و عــودا
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وخ ـ ـطـ ــوطـ ــا تـ ــرسـ ــم ل ــوح ــة
نجاحها أو سقوطها في أي انتخابات
قــادمــة ،وكــل نــائــب مــن هــؤالء يـقــول في
نـفـســه الـسـيــاســة مــن أمــامـكــم وأص ــوات
ناخبيكم من خلفكم فأين المفر؟! وفي
أول ج ـل ـســة ب ــر ك ــت ن ــا ق ــة و ع ـ ــد كــر ســي
ال ــرئ ــاس ــة ،ول ــم ي ـجــر األمـ ــر ك ـمــا وع ــدت
تجمعات المعارضة ودواوينها ،فرفعت
المعارضة ،و مــع األ ســف الشديد تحت
ض ـغــط ال ـج ـي ـنــات ،ش ـع ــار أريـ ــد كــرســي
ً
الــرئــاســة ح ـيــا ك ــردة فـعــل انـتـخــابـيــة ال
س ـيــاس ـيــة ،ف ـمــا ح ــدث سـ ــواء ن ـح ـبــه أو
ن ـكــرهــه ال ي ـخــرج ع ــن ن ـطــاق الــدس ـتــور
وال ا لـمـســار الفعلي لـلــوا قــع السياسي
الكويتي ،وبالمقابل وكموازنة سياسية
أف ـ ـتـ ــرض ف ـي ـه ــا حـ ـس ــن الـ ـنـ ـي ــة وت ــرم ــي
لترسيخ مـفـهــوم ا لـتـعــاون ال ا لـتـصــادم
لم تفهم الحكومة أن داحس المعارضة
فــازت فــي سـبــاق االنـتـخــابــات ،وأصــرت
ع ـل ــى فـ ــوز غـ ـب ــراء س ـي ـطــرت ـهــا ال ـكــام ـلــة
على كــل مناحي المجلس و بــأي ثمن،
ً
ومــع شـعــار أريــد كــرســي الــرئــاســة حيا
وع ــرق ـل ــة داحـ ــس ألج ــل ع ـي ــون ال ـغ ـبــراء
اس ـت ـم ــر الـ ـمـ ـس ــار الـ ـه ــائ ــج فـ ــي طــري ـقــه
وع ـل ــى غ ـيــر ه ــدى ن ـحــو ن ـفــق م ـس ــدود،
ً
وحـلــم كــرســي الــرئــاســة لــن يــرجــع حـيــا
في هذا المجلس وفق قواعد الدستور
ال ـكــوي ـتــي وم ــوازي ــن الـ ـق ــوة ،وح ـت ــى لــو
تمت انتخابات جديدة ،و مــع الخطاب
ال ـت ـصــادمــي ال ـحــالــي ذاتـ ــه لـلـمـعــارضــة
ل ــن تـتـغـيــر ح ـس ـبــة أص ـ ــوات ال ـح ـكــومــة،

د .عبد المحسن حمادة

و لـ ــن ت ـع ـجــز ع ــن إ يـ ـج ــاد  ١٨-١٧نــا ئ ـبــا
خـ ــارج ص ــف ال ـم ـعــارضــة لـتـعـيــد ال ـكــرة
مرة أخرى ،ولكنها أيضا بالمقابل لن
تـنـجــح أي ـضــا مــع ه ــذا الـمـجـلــس أو ما
سيأتي بعده في إيجاد تعاون مثمر مع
أغلبية أفرزتها االنتخابات ما دامت ال
تحترم حق داحس المعارضة في إقرار
وعودها االنتخابية والفوز في سباق
مصداقيتها مع ناخبيها!
هنا معضلة ال حــل لها على المدى
المنظور ما دامت تسير وفق الشروط
الـحــالـيــة وم ــا دام ــت جـيـنــاتـنــا الـعــربـيــة
هي من تتحكم بأفعالنا وردات أفعالنا
ً
السياسية بعيدا عن ميزان دستورنا
و قــدر تـنــا على فهم أن السياسة بــدون
نكهة المرونة والعقالنية والمصلحة
الــوطـنـيــة ال ال ـخــاصــة سـيـكــون مــذاقـهــا
ً
ً
م ــرا ج ــدا عـلــى مستقبل و طـنـنــا ،و هــذا
الـحــديــث مــوجــه إلــى الـكــل ال إلــى طــرف
بعينه ،والحل الممكن الوحيد الذي أراه
للخروج من عنق زجاجة مأزق مجلسنا
الحالي و مــع يأسي الشديد من تحول
المسار التصادمي المتسارع الحالي
بين الحكومة والمعارضة ،هو تفهمنا
ً
ً
أوال كشعب مـصــدر للسلطات جميعا
ومستورد لعالجها وصداعها ،وبعين
وط ـن ـي ــة م ـخ ـل ـصــة ت ــراق ــب االت ـج ــاه ــات
وتحكم عليها أن مــا يـحــدث تحت قبة
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم ال ي ـق ــود إلـ ــى طــريــق
واض ــح ،وك ــل طــر قــه ت ـقــود إ ل ــى جينات
بسوس ودا حــس والغبراء ،وتقبل هذا
هــو ا لـجـنــون بـعـيـنــه و بـشـحـمــه ولحمه
ون ـ ـحـ ــن وح ـ ــدن ـ ــا م ـ ــن س ـ ـيـ ــدفـ ــع ال ـث ـم ــن
باألخير.

ريتشارد ماكريغور*

بين الصين والواليات المتحدة صراع
حضارات أم محاولة لفرض الهيمنة؟
ً
هــا قــد وصـلـ ًنــا أخ ـي ــرا إل ــى ص ــراع ال ـح ـضــارات ال ـشــامــل الــذي
نسمع عنه دوما ،أو هذا ما أراد الرئيس جو بايدن إقناع الناس
بــه فــي خطابه خــال جلسة مشتركة فــي الكونغرس ،إنــه صــراع
بين الــواليــات المتحدة والـصـيــن ،وبـيــن الـغــرب وال ـشــرق ،وبين
ّ
الديمقراطية واالستبداد ،فركز خطاب بايدن في األسبوع الماضي
على تحديد وضع واشنطن خالل صراع هذا القرن.
ّ
حـيــن ك ــان بــايــدن نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي ،لـطــالـمــا شــكــك في
أوساطه الخاصة بالفكرة ًالقائلة إن الصين والحزب الشيوعي الذي
يحكمها قد ينجحان يوما في منافسة واشنطن ،وكانت الواليات
المتحدة برأيه تملك نظام ُحكم أعلى مستوى من غيرها ،وتتمتع
ِب ِح ّس قيادي هائل في مجال القوة الناعمة والصلبة ،وتحظى بدعم
نظام ال مثيل له من التحالفات العسكرية واالستخبارية العالمية،
لكن من الواضح أن بايدن ّ
غير رأيــه ،وهــو يسعى اآلن إلــى إقناع
اآلخرين بخطورة الوضع وحصد اإلجماع وسط صانعي السياسة
األميركية ،وهو هدف فشل أسالفه في تحقيقه للتعامل مع التحدي
الصيني .لقد تغيرت الصين بدورها ،ولم يقتنع المسؤولون في
النظام األميركي بهذا الواقع إال في مرحلة متأخرة.
أصبحت الصين اليوم أكثر غنى وقوة مما كانت عليه ّ
وطورت
قدرات عسكرية تسمح لها بتحقيق األهداف التي يرغب فيها الحزب
الحاكم منذ وقت طويلً ،فبدأت بكين تستولي على بحر الصين
الجنوبي ،وتفرض ضغوطا متواصلة على اليابان في بحر الصين
الشرقي ،وترسل سفنها وطائراتها بوتيرة متسارعة إلــى مياه
تايوان ومجالها الجوي ،وتحارب الهند على حدودها الغربية.
وفق معظم التحليالت المرتبطة بالصين ،يبدو الرئيس شي
جين بينغ ،الــذي وصــل إلــى السلطة في نوفمبر  ،2012المحرك
ّ
الوحيد للتغيير السياسي الحاصل في الصين ،لكن هذا التحليل
ال ّ
يعبر عن الحقيقة كاملة ،وال شك أن شي جين بينغ هو زعيم
قوي ومستعد ألخذ المجازفات أكثر من أسالفه ،لكنه يملك القوة
العسكرية والــدبـلــومــاسـيــة لفعل ذل ــك ،عـلــى عـكــس ال ـقــادة الــذيــن
الفوضى
سـبـقــوه ،كــذلــك ،واج ـهــت ال ــوالي ــات الـمـتـ ّحــدة حــالــة مــن ً
شدد بايدن شخصيا على
العارمة في عهد شي جين بينغ ،وقد
هذه النقطة.
على صعيد آخر ،يبدو أن الصين في عهد شي جين بينغ تريد
تحقيق أهدافها في أسرع وقت ،هذا ما ذكره تقرير نشرته صحيفة
"فــايـنــانـشــل تــايـمــز" فــي األس ـبــوع الـمــاضــي وم ـفــاده ًأن اإلحـصــاء
الــرسـمــي للسكان فــي الـسـنــة الـمــاضـيــة سـ ّـجــل تــراجـعــا فــي الـعــدد
السكاني للمرة األولى منذ المجاعة الكبرى التي اجتاحت البلد
في أواخر الخمسينيات ،وأنكرت بكين المعلومات الواردة في ذلك
التقرير ،وأعلنت أن اإلحصاء الرسمي الــذي تأخر صــدوره ألكثر
من شهر سيكشف أن العدد السكاني ال يزال في طور التصاعد.
بغض النظر عن حقيقة األرقام في وقت صدورها ،من الواضح أن
السكان الصينيين في سن العمل بدأ يتراجع منذ اآلن ،وبدأت
عدد ُ
الصين تخفف ضوابط سياسة الطفل الواحد في عام  ،2013لكنها
ال تستطيع فعل الكثير لوقف تراجع العدد السكاني.
األفضل أن يحذر المسؤولون من الفكرة القائلة إن
مع ذلك ،من
ُ
"التركيبة السكانية تحدد مصير ال ـ ًـدول" .قد تعطي هــذه الفكرة
األفضلية للواليات المتحدة ظاهريا ،لكن تقتصر نسبة السكان
الصينيين في عمر الخامسة والستين وما فوق على  %13مقابل
و %19في بريطانيا.
 %28في اليابان ،و %16في الواليات المتحدةّ ،
بعبارة أخــرى ،لن يكون السكان الصينيون مسنين بقدر سكان
اليابان اليوم قبل عام  ،2050وفق إحصاءات شركة االستثمارات
األميركية "ماثيوز آسيا".
تحمل المنافسة القائمة بين الواليات المتحدة والصين جوانب
متعددة ،منها التجارة ،واالقتصاد ،والقوة العسكرية ،والوضع
الجيوسياسي ،واإليديولوجيا .تتوقف أهمية العامل السكاني
على مـجــاالت المنافسة التي احتدمت بــدرجــة غير مسبوقة في
السنوات األخيرة ،ال سيما في قطاع التكنولوجيا وتطبيقاتها
في أنظمة التسلح والصناعة.
لم ُي ّ
عدل شي جين بينغ السياسة االقتصادية الصينية ً
بناء
على مبدأ االتكال على الذات في مجال التكنولوجيا فحسب ،بل
إنه يسعى إلى فرض الهيمنة الصينية في بعض المجاالت لزيادة
نفوذ بكين وتأثيرها على الدول األخرى ،وتحاول الواليات المتحدة
من جهتها أن تحافظ على ّ
تفوقها في المجاالت التي تبرع فيها
أو تتعاون مع دول أوروبية وآسيوية صديقة تتفوق عليها وعلى
قطاعات استراتيجية.
الصين في
ً
كان بايدن محقا حين قال" :الظروف تتغير بسرعة فائقة"! ومن
الواضح أن شي جين بينغ يوافقه الرأي.
* «الغارديان»
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زوايا ورؤى

انتخابكم في المجلس النيابي شرف عظيم ومسؤولية
تأديتها على أحسن
ضخمة نرجو الله أن يوفقكم في ً
وجه ،فنجاحكم نجاح للدولة ،خصوصا أن الكويت تمر
بظروف صعبة نتيجة للوباء الذي يجتاح العالم ،وما
نجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على الصحة والتعليم
واالقتصاد ،وليس من مصلحة الدولة أن ينشأ صراع
وعداء بين المجلس والحكومة.
مــا شــاهــدنــاه فــي جـلـســة ي ــوم الـثــاثــاء  4 /27الـمــاضــي
أم ــر ل ــم ي ـح ــدث ل ــه م ـث ـيــل ف ــي ال ـم ـجــالــس ال ـس ــاب ـق ــة ،حـيــث
جلس بعض ا لـنــواب على المقاعد المخصصة لـلــوزراء،
و كـيــف أدى ذ لــك إ لــى ا عـتــذار الحكومة عــن عــدم الحضور
لتلك الجلسة ،معتبرة ذلك مخالفا لألعراف التي سارت
عليها المجالس السابقة ،وقد جلس أولئك األعضاء في
المقاعد المخصصة للوزراء وهم يصفقون ويضحكون
وكأنهم يسخرون ويستهزئون بالحكومة ،وقد الم بعض
األعضاء زمالء هم على ما فعلوه قائلين لهم ،لقد أضعتم
جلسة مهمة كنا سنناقش فيها مواضيع تهم كثيرا من
المواطنين والدولة.
يجب أن ننسى ما حدث فما حدث قد يحدث مثله في
بالد أخرى ،فلعلنا نذكر ما حدث في أميركا عندما اقتحم
أ نـصــار ا لــر ئـيــس تــرا مــب مبنى ا لـكــو نـغــرس ،لقد انتصرت
الديمقراطية هناك بفضل الحكماء عندهم ،وعلى رأسهم
الرئيس بايدن ،فقد استطاع بحكمته وخبرته الطويلة أن
يهزم الغوغاء وينتصر للديمقراطية.
علينا أن نـنـســى مــا ح ــدث و نـفـكــر بــا لـمـسـقـبــل ،لـقــد تم
انتخابكم من الشعب لتمثلوه في مجلسه النيابي ،وهو
شرف عظيم ومسؤولية ضخمة نرجو من الله أن يوفقكم
فــي تأديتها على أحسن و جــه ،فنجاحكم نجاح للدولة،
ً
خصوصا أن الكويت تمر بظروف صعبة نتيجة للوباء
الذي يجتاح العالم ،وما نجم عن ذلك من تأثيرات سلبية
عـلــى ا لـصـحــة والتعليم واال ق ـت ـصــاد ،و لـيــس مــن مصلحة
الدولة سواء في هذه الظروف الصعبة أو العادية أن ينشأ
صراع وعداء بين المجلس والحكومة ،بل ينبغي أن ينشأ
بينهما التعاون والمودة ،كي تنمو الدولة وتزدهر ،ومن
ينادي بالصراع هم دعاة الشر والفتنة ،فال تستمعوا لتلك
األ ص ــوات فهم د عــاة شــر وفتنة ،ا عـتــادوا أن يخرجوا في
مثل هذه الظروف عابسي الوجوه تعلو وجوههم الظلمة
وال ـكــآ بــة ،فـقــد يــدعــون الجـتـمــاع فــي د يــوا نـهــم للتحريض
وزيادة الفتنة اشتعاال.
بالدنا في هذه الظروف بحاجة إلى شخصيات هادئة
متفائلة ذكية ،لديها القدرة على التعمق في فهم المشكلة
و ت ـنــال ثـقــة جـمـيــع األ طـ ــراف ،فـعـســى ا ل ـلــه أن يمكنهم من
ال ـتــوصــل إل ــى حــل ه ــذه األزمـ ــة ،فـيـكــونــوا كـمــا ق ــال عنهم
َّ
الشريف«ِ :إن
وسلمَ ،في
صلى الله
الرسول،
الحديث َّ َ َّ
َ َّ
عليه َ َ
يق ل َّ ِّ َ
الناس َم َفات َ
يح ل ْل َ ْ
اس
ِم َن
ال َ ُِ
خي ِر ْ م َغ ِ
ِ
ِ
لشر  ،و َ ِإ ْن ِمَن َ َالن ُ ِ
ِ
َ
َّ ِّ َ َ
َ
ْ
َ
ـالـيــق ِلــلــخــيـ ِـر ،فــطــوبــى ِلــمــن جــعـ َـل الـلــه
ـاتـيــح ِلـلـ َـشــر مــغـ
َمـ َـفـ
ِ
ِ
يح الخ ْير َع َلى َيـ َـد ْيـ َ ،و َو ْيـ ٌـل ل َم ْن َج َع َل ُ
الله َمفاتيحَ
َ
َ
ـهِ
ِ
ِ
م َّف ِ
ات َ َ َ َ ْ ِ
ِّ
الشر على يد يهِ ».
نتمنى ممن جعل الله مفاتيح الخير على أيديهم أن
يهبوا لمعالجة هــذه األز م ــة ،حفاظا على دو لـتـنــا وعلى
نظامنا الديمقراطي الذي ورثناه من اآلباء ،والذي يجب
ا لـمـحــا فـظــة عليه و ت ـطــو يــره ،فــاإل نـســان ا لـحــر ال يستطيع
أن يحيا إال فــي مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه بالحرية
وال ـم ـس ــاواة وال ـعــدالــة كـمــا وضـحـهــا الــدس ـتــور ،ونتمنى
م ــن ج ـم ـيــع أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس أن ي ـك ــون ــوا ع ـلــى مـسـتــوى
المسؤولية ويقدروا ثقة الشعب بهم ،وأن يعملوا جميعا
لسد أبواب الشر والفتنة.

خليل علي حيدر

د .حامد الحمود ود .الزميع ود .الشطي ...جدل في «البنا» والنظام اإلسالمي المنشود
تناول د .حامد الحمود كذلك ،في مقاله عن
اإلخوان المسلمين ،إلى جانب نقده لعالقتهم
باإلبداع الفكري والثقافة ،قضية أخرى ،فقد
الحظ د .الحمود مبالغة اإلخوان في الكويت
في اإلشادة بالمرشد "حسن البنا" ،وإسباغ
ص ـف ــات اإلم ــام ــة والـ ـشـ ـه ــادة ع ـل ـيــه ،وت ـن ــاول
د.ال ـح ـمــود دور الـبـنــا وإس ـهــامــه الــديـنــي من
ً
زاوية لم تطرق كثيرا ،هي صغر سنه عندما
أسس الجماعة!
ً
وتـســاء ل د.الحمود مستغربا" :لـمــاذا هذا
ال ــوالء الـمـبــالــغ فـيــه لفكر اإلم ــام حـســن البنا
ً
الذي كان عمره اثنين وعشرين عاما ،عندما
أ ســس التنظيم؟" ،و هــل يمكن لشخص بهذا
العمر الذي يصحبه حماس الشباب ،أن يقدم
ً
ً
ً
"فكرا متكامال " ،أي يقدم فكرا يستحق عليه
اإلمــامــة واإلرشـ ــاد وال ــري ــادة ،رغــم أن تنظيم
اإلخـ ــوان ،يـقــول د .الـحـمــود" ،عـلــى م ــدى قــرن
من الزمان لم يستطع جــذب حتى المفكرين
اإلسالميين إلى حظيرته"؟ وحذر د.الحمود
مــن األم ــور الـتــي تترتب على ســوء استغالل
األلقاب ،وقال "إن وصف حسن البنا باإلمام
يوحي بالمعصومية" ،فهل يعتبره اإلخوان
ً
معصوما عن الخطأ؟ وقال إن تعصب اإلخوان
لـمــرشــدهــم شــديــد ،و"ال ـج ـمــود الـفـكــري الــذي
يتسم به اإلخــوان في الكويت أصبح ظاهرة
الفتة للنظر".
(القبس)2021 /3 /16 ،
وال ـمــاحــظ مـنــذ س ـنــوات أن اإلخ ـ ــوان في
ال ـك ــوي ــت ل ــم ي ــول ــوا ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي ال ـص ـحــافــة
ال ـيــوم ـيــة م ــا تـسـتـحــق م ــن ع ـنــايــة ومـتــابـعــة
وتخصص رغم أهميتها ،بل ربما لم تمتلك
الجماعة الكادر المطلوب لمتابعة هذا األمر،
وبخاصة بعد تراجع اهتمام القارئ الكويتي،
بعد مشاكل الغزو واحتالل الكويت ومواقف
اإلسالميين مــن اال عـتــداء والتحرير ،فتركت
الكتابة والــدفــاع عــن اإلخ ــوان فــي الصحافة
ً
اليومية غالبا إ لــى كـتــاب غير متخصصين
وأق ـ ــام غ ـيــر راس ـخ ــة أو ع ـم ـي ـقــة ،ول ــم تنشر
ً
ال ـج ـم ــاع ــة مـ ـث ــا مـ ـق ــاالت ودراس ـ ـ ـ ــات ت ـعــالــج
مستحدثات األ م ــور ،تــار كــة األ م ــر للمعالجة
ً
اإل عــا مـيــة ،فلم نجد إال ن ــادرا فــي الصحافة
ُ ّ ً
اليومية كتابا من عيار د.إسماعيل الشطي أو
ً
باحثا مثل د.علي فهد الزميع ،ذوي المتابعة
والخبرة المتميزة واإلنتاج الرصين.
وللباحثين د.الـشـطــي ود.الــزمـيــع كما هو
مـعــروف كتابان متميزان فــي مجال الحركة
اإلســامـيــة ،هما "اإلســامـيــون وحـكــم الــدولــة
اإلسالمية" للدكتور الشطي ،وكتاب د .الزميع
الضخم 831 ،صفحة" ،في النظرية السياسية
اإلسالمية".

وفي كتاب د .الشطي تحليالت وانتقادات
ح ـ ــول "األنـ ـظـ ـم ــة اإلس ــامـ ـي ــة" الـ ـت ــي أقــام ـهــا
اإلسالميون في إيران وتركيا وأفغانستان،
وف ــي ك ـتــاب د" .الــزم ـيــع" مــاح ـظــات ومــآخــذ
قــويــة عـلــى س ـلــوك وعـقـلـيــة وج ـمــود أعـضــاء
التنظيمات اإلسالمية المختلفة.
تلقى شخصية ا لـمــر شــد "ا لـبـنــا" فــي كتب
ومـ ـق ــاالت اإلخ ـ ــوان ال ـمــديــح ال ــدائ ــم وال ـث ـنــاء
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــض ،وتـ ـشـ ـي ــد م ــؤلـ ـف ــات اإلخ ـ ـ ــوان
بــال ـم ـكــانــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــة شبه
الـمــائـكـيــة لـلـمــرشــد "ال ـب ـنــا" ،فـفــي ك ـتــاب من
 3م ـج ـلــدات ب ـع ـنــوان "اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمــون:
أح ـ ـ ــداث ص ـن ـعــت الـ ـت ــاري ــخ" ي ـت ـح ــدث عـضــو
مهم فــي ا لـحــر كــة و فــي الهيئة "التأسيسية"
ل ــإخ ــوان ف ــي م ـصــر" ،م ـح ـمــود عـبــدالـحـلـيــم"
( ،)1999-1917يقول" :ويمكن إجمال وصف
الوقت الذي ظهر فيه حسن البنا بأنه ظهر
ً
واألمة ميتة تماما ال حراك بها"( .ج 1ص)56
ث ــم يـنـطـلــق ف ــي ت ـم ـج ـيــده ل ـل ـمــرشــد ،فـيـقـطــع
قــول كل خطيب! يقول " :لــم أ قــدر النبوة حق
قدرها إال لما رأيت هذا الرجل ،وجلست إليه،
والزمته وعاشرته ...حينئذ بدأت أحس بقدر
النبي ومكانته ،فرجل كحسن البنا هو دون
األن ـب ـيــاء ،وم ــع ذل ــك ف ــإن الــدعــوة شـغـلـتــه بل
صهرته حتى أ خــر جــت منه صــورة مجسمة
لها ،فإذا تكلم تكلم بالدعوة وللدعوة ،وإذا
سكت كان سكوته أسلوبا آخر للدعوة ،وإذا
تحرك فلها ،وإذا سكن فلها ،وإذا أحب فلها،
وإذا أبغض فلها ،وإذا ضحك فلها ،وإذا بكى
فلها ...فكيف بالنبي الذي صنعه الله على
عينه...؟".
(اإلخوان المسلمون ج ،1979 ،1ص)54
وي ـش ـيــد م ـعــدو ك ـتــاب "ف ـقــه ال ــواق ــع" ال ــذي
يـتـضـمــن م ـقــاالت تـنـشــر ألول م ــرة لـلـمــرشــد،
"باإلمام الشهيد" في جزأي الكتاب ،القاهرة
 ،1999و قـ ــد جـ ــاء ف ــي ا لـ ـكـ ـت ــاب " :ك ـ ــان حـســن
ً
ً
ً
البنا كاتبا وخطيبا ومحدثا آ يــة مــن آ يــات
البيان والتعبير ،ووراء ذلك كله المحصول
الضخم من القراء ات والثقافات والتجارب،
فقد أ حــاط بالتراث اإل ســا مــي إ حــا طــة طيبة
وع ــرف مــن ال ـنــاس ال ـع ـشــرات ،اسـتـمــع اليهم
وحدثهم وعرف تجاربهم وما وعوه من سير
ا لــد عــوة وا لــد عــاة!" ،ويضيف ا لـكـتــاب" :يقول
الدكتور منصور فهمي( :كان على قدر عظيم
ً
من اإليمان والذكاء ومبشرا من الصالحين
يــد عــو لــو جــه ا لـلــه على أ بـلــغ مــا يــد عــو داعية
مــؤ مــن بـمــا ي ـقــول ،عـلــى خـيــر ص ــور التبليغ
ا لــذي يصل بــه المعلم المختار الملهم الى
نفوس تالميذه وأذهان مريديه"( .ص.)179
وال ي ـ ــدل تـ ـ ــراث "حـ ـس ــن ا لـ ـبـ ـن ــا" بــا ل ـط ـبــع،

ومنها رسائله ومذكراته ومقاالته ،على أي
عمق فكري غير معهود ،أو قراء ة جديدة أو
مقارنات فذة ،أو رؤية استثنائية في الدين
وال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي والـ ـت ــراث ،و"ال ـث ـقــافــات
والـ ـتـ ـج ــارب" ك ـمــا ج ــاء ف ــي ال ـك ـت ــاب ال ـم ـشــار
إليه ،بقدر ما يجد المطالع والمقارن ،قراء ة
مـتـحـمـســة دع ــوي ــة ،كــالـتــي يـجــدهــا فــي كتب
د عــاة كثر ال دا عــي لــذ كــر أسمائهم وكتبهم،
ولكن هكذا أ حــب أتباعه من اإل خــوان النظر
اليه في عليائه وال يزالون ،وعلينا أن نتذكر
أن هـ ــذه ال ـح ــرك ــة ت ـص ـنــع الـ ــدعـ ــاة واألتـ ـب ــاع
ا ل ـم ـخ ـل ـص ـي ــن ال ا لـ ـمـ ـفـ ـك ــر ي ــن وا لـ ـمـ ـج ــدد ي ــن
والمثقفين والنقاد.
وينتقد د .عـلــي الزميع فــي كتابه المشار
إليه ،تقديس القيادات الحركية ،والعديد من
سلبيات التنظيمات اإل ســا مـيــة ،كالتصور
المثالي للدولة اإلسالمية السابحة في دنيا
األحالم والمثال ويعارض تقديس القيادات،
كما يدعو الى تحكيم "مقاصد الشريعة" في
شـكــل وقــوان ـيــن الــدولــة اإلســام ـيــة ال مـجــرد
تـحـكـيــم الـنـصــوص وال ـف ـتــاوى والـمـتـشــددة،
وأ خــذ على قــوا عــد وأ نـصــار بعض التيارات
اإلسالمية "التفكير الجمعي" وغياب "النهج
العقلي" و"التفكير المستقل" ،و عــن ا لــدو لــة
اإلسالمية التي تداعب خيال هذه الجماعات،
يقول إنهم يسعون وراء خيال! ويضيف "إن
تلك التيارات ونتيجة لقراء ة ولرؤية مجتزأة
ل ـل ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي ق ــد ح ــول ــت ال ــدي ــن إل ــى
يوتوبيا ،يصعب تطبيقها في عالم الواقع،
إذ خلقت في وعيها الجمعي عالما مثاليا
خاليا من النواقص اعتقدت أن المسلمين قد
عاشوه بالفعل في كل حقبهم التاريخية دون
استثناء ،وأن هذا الواقع يمكن إعادة إنتاجه
بـكــل مـشـتـمــا تــه و بـ ــذات آ ل ـيــا تــه فــي اللحظة
الراهنة ،متجاهلين االختالف الجذري بين
الزمنين والتطورات الهائلة التي قفزت إليها
البشرية في عصرنا هذا".
(في النظرية السياسية ،ص.)307
وي ـت ـخ ــوف د" .ال ــزمـ ـي ــع" م ــن ع ــواق ــب هــذه
المبالغة وهذا اإلجالل المفرط الذي قد يلد
فــي نهاية األ مــر ا لـطـغــاة!" :إن تلك التيارات-
وبـ ـشـ ـك ــل سـ ـلـ ـب ــي -ارت ـ ـ ـكـ ـ ــزت عـ ـل ــى ت ـق ــدي ــس
قـيــادتـهــا -وخـصــوصــا مــؤسـسـيـهــا -وإعـطــاء
هـ ــذه الـ ـقـ ـي ــادات ح ـص ــان ــات دي ـن ـي ــة وف ـكــريــة
وسـيــاسـيــة وشـخـصـيــة تـنــزهـهــا عــن الـخـطــأ
بـشـكــل مـبــالــغ فـيــه مـمــا أف ـقــد ه ــذه الـحــركــات
وا لـتـيــارات مفاهيم وقيم وسياسات العمل
المؤسسي الجماعي ا لــذي كــان يفترض أن
يميزها".
ويـضـيــف إن ه ــذه الـجـمــاعــات تـنـطـلــق من

ا لـتـصــد يــق ا لـمـطـلــق لـمــا تـحـمــل مــن تفاسير
وآراء وا ج ـ ـت ـ ـهـ ــادات و ب ـ ــرا م ـ ــج ،إ ل ـ ــى إ خ ـ ــراج
"اآلخر" من إطار الحق واإليمان وحتى األمة،
"فتفسيرها الشخصي للدين يظل دائما في
وعيها أنه هو الدين الصحيح" ،وعن النظرة
التسلطية لمثل هذه الجماعات وخطورتها
يـ ـق ــول" :ف ــال ـخ ـط ــر ال ـح ـق ـي ـقــي لـ ــدى إج ـمــالــي
التيارات اإلسالمية وقواعدها وجماهيرها
اإلس ــام ـي ــة يـكـمــن ف ــي اع ـت ـقــادهــا وإيـمــانـهــا
الـيـقـيـنــي أن ـهــا تـحـمــل ال ـم ـشــروع الـحـضــاري
والديني الوحيد ،الذي من شأنه إنقاذ األمة،
ومن ثم تحاول الوصول إلى السلطة لفرض
هذا المشروع والبرنامج على الجميع".
لـقــد أخ ــذ د.ح ــام ــد الـحـمــود عـلــى اإلخ ــوان
"الـجـمــود الـفـكــري" ،وهــي الـمــاحـظــة نفسها
التي يؤكدها "د.ا لــز مـيــع" إذ يقول مختتما:
"ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـبـ ــرر ب ـهــا
ا ل ـك ـث ـي ــرون ت ــرا ج ــع أداء ا ل ـت ـي ــار ا ل ـس ـيــا ســي
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ه ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ـج ـ ـمـ ــود الـ ـفـ ـك ــري
وا لـشــر عــي و بـخــا صــة السياسي منه نتيجة
عـ ــوامـ ــل م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـتـ ـع ــددة م ـن ـه ــا ع ــوام ــل
ثـ ـق ــافـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى واق ـ ــع
تاريخي جعلها دائما في موقع المعارضة
والمالحقة ،وصراعهم السياسي المستمر
مع خصومهم".
(في النظرية السياسية اإلسالمية ،د.علي
فهد الزميع ،الكويت ،2018 ،ص .)309-308
ويذهب د.إسماعيل الشطي إلى أبعد من
مـجــرد نـقــد ال ـج ـمــود ،فـيـعـمــد حـتــى إل ــى نقد
"نموذج الدولة" لدى اإلسالميين ،فـ"نموذج
الدولة اإلسالمية" ،يضيف د.الشطي" ،الذي
ول ــد م ــع ال ـتــاريــخ ال ـه ـجــري وق ــام ب ـهــدي من
مبادئ اإلسالم العامة" ،يقول د.الشطي عن
هــذا النموذج " هــو مــن صنيعة االجتهادات
اإلن ـســان ـيــة ول ـي ــس م ــن صـنـيـعــة ال ـن ـصــوص
الدينية".
وع ـ ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ال ـس ـي ــاس ــي
الـ ـم ــوروث ومـسـتـقـبـلــه ي ـق ــول" :م ــن حـقـنــا أن
نحترمه وأن نقف عنده ونستفيد منه دون
أن نـقــد ســه و نـسـجــن أنفسنا دا خ ــل أ س ــواره،
ً
خ ـصــو صــا إذا مــا أ ص ـبــح عـبـئــا ي ـحــول دون
تعايشنا مع العصر وتقدمنا نحو األ مــام".
(المصدر نفسه ،ص)15
وبهذا يفتح د.الشطي التجربة اإلسالمية
على كل االحتماالت!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

لجنة لبحث طلبات مساهمي المحفظة الوطنية
مثل فصل اإلدارة وحرية اختيار المدير أو التخارج منها
عيسى عبدالسالم

economy@aljarida●com

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ل ـ ـ ـ "ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة" ،أن م ـج ـلــس
الـ ــوزراء أف ــاد الـقــائـمـيــن على
إدارة المحفظة الوطنية ،بأنه
ال مانع لديه من االستجابة
لـطـلـبــات بـعــض المساهمين
فـ ـ ـ ــي رأسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة
ب ـ ـشـ ــأن ط ـل ـب ـه ــم الـ ـفـ ـص ــل فــي
إدارة ا ل ـم ـح ـف ـظ ــة ،و م ـن ـح ـهــا
حرية المفاضلة في اختيار
مديريها ،أو التخارج منها.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أنــه
ت ـ ــم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
لجنة ممثلة من المساهمين
فــي رأ س ـمــال المحفظة ،و هــم
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار،
والمؤسسة العامة للبترول،
وال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوق الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف إرسـ ـ ـ ــاء
القواعد األساسية ،والتوافق
حـ ــول ف ـصــل االدارة و حــر يــة
اختيار مديريها أو التخارج

منها ،بما ال يؤثر على سوق
األوراق المالية ومؤشراته.
وأضافت أن جهات حكومية
أش ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا ال تـمـتـلــك
س ـيــولــة كــاف ـيــة إلم ـك ــان ش ــراء
حصص ومـســاهـمــات أطــراف
ً
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا وس ـ ــط
إجــراء ات تغطية المصروفات
وت ــرشـ ـي ــد ع ـم ـل ـي ــات اإلنـ ـف ــاق
لديها ،مشيرة إلى أنها ليست
لديها نية ،في الوقت الراهن،
إلج ـ ـ ـ ــراء أي ع ـم ـل ـي ــة تـسـيـيــل
ألصـ ـ ــول ال ـم ـح ـف ـظــة الــوط ـن ـيــة
ال ـبــالــغ رأس ـمــال ـهــا  1.5مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وال ـ ـتـ ــي أسـ ـس ــت ع ــام
 2008بقرار من مجلس الوزراء
ل ـم ـجــاب ـهــة ت ــداعـ ـي ــات األزم ـ ــة
المالية العالمية.

أرباح جيدة
وب ـي ـن ــت أن ـ ــه تـ ــم ال ـت ــواف ــق

على أن المحفظة أدت الدور
الـمـنــوط بـهــا ،وال ـتــي أسست
من أجله ،واستطاعت تحقيق
أرباح جيدة خالل فترة عمل
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة ال ـت ــي
ا مـ ـت ــدت ا ل ـ ــى ن ـح ــو  12عــا مــا
بفضل المكاسب التي حققها
ال ـســوق عـلــى م ــدار الـسـنــوات
الماضية ،ودخول الصناديق
األجنبية والنشطة ،السيما
ب ـعــد إدراج ـ ــه ع ـلــى مــؤشــرات
عــالـمـيــة ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة،
وهـ ـ ـ ـ ــي "فـ ـ ــوت ـ ـ ـسـ ـ ــي راس ـ ـ ـ ـ ـ ــل"،
و"سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ـ ـ ــدرد آنـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــورز"،
و"مورغان ستانلي".

خطة عمل
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أنـ ــه
ال مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف عـ ـ ـل ـ ــى ا لـ ـ ـس ـ ــوق
ف ــي ح ـ ــال ق ـ ــرر أي ط ـ ــرف مــن
األ طـ ــراف تـصـفـيــة المحفظة،

إذ يمكن تنفيذ ذلك عبر خطة
عمل وبرنامج زمني يحافظ
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق وم ـ ــؤش ـ ــرات ـ ــه
العامة وال يؤثر سلبيا على
السوق.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه تــم نقل
أسـ ـه ــم ال ـم ـح ـف ـظ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
م ــن االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام إل ــى
صندوق األجيال القادمة ،من
أجل تدبير مزيد من السيولة
لـ ـس ــد الـ ـعـ ـج ــز فـ ــي الـ ـم ــوازن ــة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ح ـجــم األمـ ـ ــوال ال ـت ــي ضـخــت
م ــن ال ـج ـهــات الـمـســاهـمــة في
رأسمال المحفظة يزيد على
 65فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مـ ــن إ ج ـم ــا ل ــي
رأسمالها.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.183

السوق األول السوق الرئيسي

٦.683

5.222

2.391 2.762 3.317

«التجارة» تنظم عمل الشركات المهنية
ً
تستكمل عقودا خاصة ولوائح إلصدارها

•

جراح الناصر

أعلنت مـصــادر مـســؤولــة أن وزارة التجارة
بصدد تنظيم عمل الشركات المهنية ،مبينة انه
جار العمل على تفعيل اللوائح والعقود الخاصة
بتلك المهن الصادرة بشكلها المطلوب ،حيث
يتم التأسيس والتعديل لتنشئ شركات مهنية
في الكويت.
وأفادت المصادر لـ "الجريدة" بأنه تم الربط
والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،خاصة أن
تلك المهن لم تكن شركات اعتبارية في السابق
والمتعلقة بأربع مهن الخاصة بالمحاسبين
واألطـبــاء والمهندسين والمحامين ،بل كانت
تمارس من قبل أشخاص تحت مظلة الجهات
الرقابية التابعة لها.
وذك ــرت أن التنظيم جــاء لمواكبة المرحلة
المقبلة ضمن خطة وزارة التجارة ،السيما أنها
تحتاج إ لــى بعض القوانين الخاصة ،خاصة
فيما يتعلق بالشركات المهنية لتلك األنشطة،
ولتكون متوافقة مع القوانين التجارية المحلية
واألنظمة العالمية المتبعة.
ولـفـتــت ال ــى أن ـهــا أصـبـحــت شــركــات مهنية

تـحـتــاج ال ــى لــوائــح وع ـقــود تـعــديــل وتــأسـيــس
خاصة بطبيعة المهنة ،مضيفة أنــه جــار وتم
الـعـمــل لـتـنـفـيــذ ج ــزء مـنـهــا ،وإض ــاف ــة ال ــى ذلــك
جار العمل على إكمال هذه اللوائح وإصدارها
بشكلها المطلوب ،حيث يتم التأسيس والتعديل
لتنشئ شركات مهنية في الكويت عكس ما كان
معموال به في السابق ،حيث إن المحامي كان
يمارس مهنة المحاماة عبر جمعية المحامين،
وكذلك المهندسون والمحاسبون واألطباء.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصــدرت
قرارات تضمنت الئحة تنظيم الشركات المهنية
نهاية العام الماضي ،ومنها للمحاماة ،والذي
جاء بالتنسيق المشترك مع جمعية المحامين
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ح ـيــث تـخـضــع ال ـش ــرك ــات المهنية
للمحاماة إلشراف جمعية المحامين ،وينشأ
لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية
للمحاماة التي تؤسس وفقا ألحكام القانون
والــائ ـحــة الـمـشــار إلـيـهــا ،وه ــذه الــائـحــة كما
ً
ً
أصدرت قرارا وزاريا بشأن إصدار الئحة تنظيم
الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة
ً
الحسابات ،وقرارا تضمن الئحة تنظيم الشركات
المهنية الهندسية.

 81.8مليون دينار سيولة تعامالت البورصة
تغيرات محدودة على المؤشرات وميل لجني األرباح
•

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
ت ـغ ـي ــرات مـ ـح ــدودة أم ـ ــس ،ح ـيــث ربــح
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نـسـبــة  0.05في
المئة تـعــادل  3.11نـقــاط ،ليقفل على
مستوى  6183.63نقطة بسيولة كبيرة
قريبة من أعلى مستوياتها لهذا العام
ب ـل ـغــت  81.8م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت
 497.9مليون سهم عبر  16129صفقة،
وتــم تــداول  137سهما ربــح منها ،65
وخسر  ،51بينما استقر  21سهما دون
تغير ،وكان الدعم خالل هذه الجلسة
من خــال أسهم قيادية وارت ــداد سهم
الـصـنــاعــات ،وأجـيـلـيـتــي بـقــوة ليربح
المؤشر نسبة  0.07في المئة ،أي 4.53
نـقــاط ،ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6683.65
نقطة بسيولة كبيرة هــي األكـبــر منذ
اكـ ـث ــر مـ ــن ش ـه ــر ب ـل ـغــت  54.5م ـل ـيــون
دينار ،تداولت  187مليون سهم عبر
 5885صفقة ،وارت ـفــع  8أسـهــم مقابل
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار  ،11واسـ ـتـ ـق ــرار 6
أسهم دون تغير ،بينما تــراجــع أمس
مؤشر السوق الرئيسي للمرة األولى
منذ اكـثــر مــن أسـبــوعـيــن ،وفـقــد نسبة

ك ـج ــدودة ج ــدا ،ولـكـنـهــا أبـقــت باللون
األحمر تعادل  0.09نقطة ليبقى حول
مستواه السابق  5222.29نقطة بسيولة
جيدة بلغت  27.3مليونا دينار310.9 ،
ماليين سهم من خالل  10244صفقة،
وتم تداول  112سهما ارتفع منها 57
سهما ،بينما انخفض  ،40واستقر 15
سهما دون تغير.

«الصناعات» و«أجيليتي»
ارتد سهم "الصناعات" بقوة أمس،
وب ـ ـعـ ــد ت ـ ـخـ ــارج وب ـ ـيـ ــع خـ ـ ــال جـلـســة
أمــس األول وسـجــل أعـلــى ت ــداوالت له
منذ فترة طويلة ،وبلغت سيولته 17
مليون دينار رابحا  2في المئة تقريبا،
بينما ر بــح "أجيليتي"  3.5فــي المئة
بسيولة كبيرة بلغت  8.8ماليين دينار
ليستحوذ السهمان على نحو  40في
المئة من اجمالي سيولة الجلسة ،وهو
ما يشير الــى اتجاهها للشراء ،ولكن
تراجع اسهم ثقيلة مثل "بيتك" و"زين"
واستقرار "الوطني" أثقل كاهل مؤشر
السوق ،وأبقاه على مكاسب محدودة،
وكــانــت أسهم االفـكــو و"مـبــانــي" وبنك
بوبيان تسجل ارتفاعات جديدة على

صعيد هذا السوق ،بينما في السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ك ــان ــت ص ـ ـ ــدارة الــراب ـح ـيــن
لـسـهـمـيــن تـ ـ ــداوال ب ـس ـيــولــة م ـح ــدودة
جـ ــدا ه ـم ــا" :ث ــري ــا" و"ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات" ،في
حين نشطت اسهم المساكن والبيت
وال ـمــركــز وج ـيــاد وسـجـلــت ارتـفــاعــات
جيدة مقابل جني أرب ــاح على بعض
األسهم المؤثرة في المؤشر ،خصوصا
تعليمية ومصالح عقارية ،حيث فقدا
 12ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا ت ــراج ـع ــت اس ـهــم
ارتفعت بشدة خــال الفترة الماضية
مثل اإلنماء وتنظيف واألولى لتنتهي
الجلسة متعادلة تقريبا بانتظار تدفق
مــزيــد مــن نـتــائــج اع ـمــال الــربــع األول،
خصوصا اسهم بيتك وزين.
ومال األداء الى اللون األخضر ،حيث
ربحت  4مؤشرات ألسواق مال خليجية
وتــراجــع مــؤشــرات بقيادة السعودي،
الذي بقي في ظل عمليات جني أرباح
مـسـتـمــرة ،وتــراجــع دب ــي وقـطــر كــذلــك،
بـيـنـمــا ربـ ــح ال ـب ـق ـيــة ول ـك ــن بـمـكــاســب
محدودة ،وكانت أسعار النفط قد قفزت
ام ــس واق ـت ــرب بــرنــت مــن مـسـتــوى 69
دوالرا للمرة األولى من نحو شهرين.

ارتفاع أرباح «أرامكو»  %30في الربع األول

أخبار الشركات
«املنار» تربح  545.33ألف دينار
بلغت أرباح شركة المنار للتمويل واإلجارة
 545.33الــف دي ـنــار ،بــواقــع  1.77فلس للسهم
خ ــال الـفـتــرة المنتهية فــي  31م ــارس ،2021

 3.25ماليين دينار
أرباح «بترولية»
ب ـل ـغ ــت ارب ـ ـ ـ ــاح ش ــرك ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
البترولية المستقلة  3.25ماليين دينار،
بواقع  18.01فلسا للسهم خالل الفترة
المنتهية في  31مــارس  ،2021مقابل
تحقيقها أربــاحــا بقيمة  3.08ماليين
دينار ،بما يعادل  17.08فلسا للسهم،
في نفس الفترة من عام .2020

«فيوتشر كيد» :موازنة
تقديرية لـ «األكوابارك»
بـ  4ماليين دينار
أفادت شركة طفل المستقبل الترفيهية
ال ـع ـق ــاري ــة ب ـش ــأن تــوق ـيــع ش ــرك ــة تــابـعــة
عقد استغالل "الموقع ح  "-1بالواجهة
الـبـحــريــة (األك ــواب ــارك) بــأنــه تــم اعتماد
ال ـم ــوازن ــة الـتـقــديــريــة لـتـطــويــر الـمــديـنــة
المائية بقيمة  4ماليين دينار.

مـقــا بــل تحقيقها خـســا ئــر بقيمة  1.06مليون
دينار ،بما يعادل  3.45فلوس للسهم في الفترة
نفسها من عام .2020

«عمار» تحقق  64.98ألفًا
حققت شركة عمار للتمويل واإلجارة أرباحا قدرها
 64.98الف دينار بواقع  0.33فلس للسهم خالل الفترة
المنتهية في  31مارس  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  444.36الف دينار بما يعادل  2.28فلس للسهم
في الفترة نفسها من عام .2020

«أسس» تخسر  62.57ألف دينار
خسرت شركة مجموعة أســس القابضة  62.57ألف
دينار ،بواقع  0.6فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في
 31مارس  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 1.007
مليون دينار بما يعادل  9.59فلوس للسهم في الفترة
نفسها من عام .2020

«هيومن سوفت» تكسب  19.3مليون دينار
حققت شركة هيومن سوفت القابضة مكاسب قدرها
 19.3مليون دينار ،بواقع  159فلسا للسهم خالل الفترة
المنتهية في  31مارس  ،2021مارنة بتحقيقها أرباحا
بقيمة  3.37ماليين دينار ،بما يعادل  28فلسا للسهم
في الفترة نفسها من عام .2020

يغرم «الخليجي»  4آالف دينار
مجلس التأديب ّ

أع ـل ـن ــت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال صـ ـ ــدور ق ــرار
مجلس ال ـتــأديــب فــي جلسته الـمـنـعـقــدة أمــس
في المخالفة المقيدة برقم ( 2021/15مجلس
تأديب) ( 2020/141هيئة) ،المقيدة ضد شركة
بيت االستثمار الخليجي" ،بتغريمها  4آالف
دينار عما أسند إليها".
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور
لمخالفته حـكــم الـفـقــرة (ب) مــن الـبـنــد ( )1من
ال ـم ـل ـحــق (( )1ت ـق ـي ـيــم األصـ ـ ــول ال ـع ـق ــاري ــة) من
ال ـك ـتــاب الـ ـح ــادي ع ـشــر (ال ـت ـعــامــل ف ــي األوراق
المالية) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7

لسنة  2010وتعديالتهما ،لعدم قيامها بإجراء
تقييم ألصولها العقارية المحلية المتمثلة في
مجموعة مبان لشركة األفكار القابضة (شركة
تــابـعــة) ،الـتــي تقع فــي شـمــال منطقة صبحان
الصناعية  -قطعة رقــم  58بمبلغ  22.402د.ك
(اثنان وعشرون ألفا وأربعمئة وديناران) ،مدرج
ضمن بند (ممتلكات ومعدات) في بيان المركز
المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في /31
 ،2019 /12والفترة المالية المنتهية في /6 /30
 2020حتى تاريخه.

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  37سنتا ليبلغ  65.77دوالرا
في األسواق العالمية ،نزلت
أسعار النفط أمس ،ماحية
مكاسب حققتها في وقت
سابق من الجلسة ،بعد أن
خفف المزيد من الواليات
األميركية إجراءات اإلغالق
وسعى االتحاد األوروبي
لجذب المسافرين ،مما ساعد
على تعويض أثر المخاوف
بشأن الطلب على الوقود
في الهند ،مع تسارع وتيرة
اإلصابات بـ «كوفيد.»19-

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 37
سنتا ليبلغ  65.77دوالرا في تداوالت يوم
االثنين مقابل  66.14دوالرا في تداوالت يوم
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة أرام ـ ـكـ ــو
السعودية ،أمس ،عن أرباح فاقت توقعات
المحللين ب ــزي ــادة  30بــالـمـئــة فــي صافي
أرب ــاح الــربــع األول مــن ال ـعــام ،وأب ـقــت على
توزيعاتها النقدية ،وذلك بدعم من أسعار
النفط القوية.
وزادت أربــاح شركات الطاقة العالمية،
مـثــل إك ـس ــون مــوبـيــل عـلــى خـلـفـيــة صـعــود
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام ب ـن ـحــو ال ـث ـل ــث ه ــذا
العام ،فيما يتعافى الطلب على الوقود من
تداعيات الجائحة ،في حين ينكمش حجم
الفائض العالمي من الخام.
وقـ ــال رئ ـي ــس أرامـ ـك ــو ال ـت ـن ـف ـيــذي ،أمـيــن
الناصر ،في بيان "بالنظر إلــى المؤشرات
اإليجابية لمستويات الطلب على الطاقة
لـ ـع ــام  ،2021ف ــأن ــا م ـت ـف ــائ ــل ب ـم ــا يـحـمـلــه
المستقبل.
"ورغم أنه ال تزال هناك بعض التحديات،
إال أنه ومع بدء تعافي االقتصاد العالمي،
س ـت ـك ــون أرام ـ ـكـ ــو الـ ـسـ ـع ــودي ــة ع ـل ــى أه ـبــة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ــال ــم
المتزايدة من الطاقة".
وارت ـفــع صــافــي الــدخــل إل ــى  21.7مليار
دوالر ف ــي رب ـ ــع ال ـس ـن ــة ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي 31
مــارس من  16.7مليار دوالر قبل عــام .كان
من المتوقع أن تحقق "أرامكو" صافي ربح
عند  19.48مليار دوالر ،وذلك وفق متوسط
تقديرات  5محللين.
وقـ ــالـ ــت "أرام ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو" ،ال ـ ـتـ ــي أدرج ـ ـ ـ ــت فــي
ال ـبــورصــة فــي  ،2019بـعــد بـيــع حـصــة 1.7
بالمئة فيها ذ هــب أغلبها إ لــى مؤسسات
عامة سعودية وإقليمية ،إن األربــاح لقيت
دع ـمــا مــن ص ـعــود أس ـعــار الـنـفــط وارت ـفــاع
هوامش التكرير والكيماويات قابله بشكل
جزئي انخفاض في اإلنتاج.
وخفضت مجموعة أوبك ،+وهو تحالف

يـضــم منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة للبترول
وروس ـيــا وع ــدة منتجين آخــريــن ،اإلنـتــاج
لدعم األسـعــار العالمية ،لكنها وافقت في
أبــريــل على بــدء تخفيف تــدريـجــي للقيود
اعتبارا من أول مايو.
وق ـ ــال ـ ــت "أرام ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو" ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ال ـت ــي
خفضت إنتاجها في إطار االتفاق وبسبب
تخفيضات إنتاج طوعية إضافية نفذتها
المملكة ،إن الطلب العالمي على منتجات
يتعافى من المستويات المنخفضة
البترول
ّ
في  ،2020لكنه يظل دون مستويات ما قبل
الجائحة.
وأعلنت "أرامـكــو" توزيعات بقيمة 18.8
مليار دوالر للربع األول ،من المقرر دفعها
في الربع الثاني ،وهــو ما يتفق مع الخط
االسـتــرشــادي لتوزيعات بقيمة  75مليار
دوالر هذا العام.
وق ــال ــت إن ـهــا ت ـتــوقــع ن ـف ـقــات رأسـمــالـيــة
نحو  35مليار دوالر في  2021مقارنة مع
التوقعات األصلية لما بين  40و 45مليار
دوالر.
وب ـل ــغ م ـتــوســط إج ـم ــال ــي إنـ ـت ــاج الـنـفــط
والـغــاز ل ـ "أرام ـكــو"  11.5مليون برميل من
المكافئ النفطي يوميا في  ،2021منها 8.6
ماليين برميل يوميا من النفط الخام.
قال ولي العهد السعودي ،األمير محمد
بن سلمان ،األسبوع الماضي إن المملكة قد
تبيع مزيدا من أسهم "أرامكو" خالل العام أو
العامين المقبلين ،بما في ذلك لمستثمرين
دوليين .وقال إن المملكة تجري مناقشات
لبيع واحد بالمئة من "أرامكو" السعودية
لشركة طاقة عالمية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،نــزلــت أسـعــار
النفط أ م ــس ،ماحية مكاسب حققتها في
وقت سابق من الجلسة ،بعد أن خفف المزيد
مــن الــواليــات األمـيــركـيــة إجـ ــراءات اإلغــاق
وسعى االتحاد األوروبي لجذب المسافرين،
مـمــا ســاعــد عـلــى تـعــويــض أث ــر الـمـخــاوف
بـشــأن الـطـلــب عـلــى ال ــوق ــود فــي الـهـنــد ،مع
تسارع وتيرة اإلصابات بـ "كوفيد."-19
وانخفضت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام برنت

سبعة سنتات بما يعادل  0.1بالمئة إلى
 67.49دوالرا للبرميل ،وذلك بعد زيادة 1.2
بالمئة االثنين.
كـمــا هـبـطــت الـعـقــود اآلج ـلــة ل ـخــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي  6سنتات أو 0.1
بالمئة إلــى  64.43دوالرا للبرميل ،بعدما
ربحت  1.4بالمئة .
وقـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـلـ ـل ــون إن األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ت ـت ــدع ــم
بــاحـتـمــال زيـ ــادة الـطـلــب عـلــى ال ــوق ــود في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ــا ،إذ تستعد
نـ ـي ــوي ــورك ون ـي ــوج ـي ــرس ــي وكــون ـي ـت ـي ـكــت
لـتـخـفـيــف ال ـق ـي ــود ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـجــائـحــة
ويـعـتــزم االت ـحــاد األوروبـ ــي لقبول المزيد
من الزوار األجانب الذين جرى تطعيمهم.
وق ـ ــال رئ ـي ــس "س ـ ــي .إم .س ــي مــارك ـتــس
أل ـفــا" ،آش غـلــوفــر" :ال ـت ـفــاؤل بـشــأن تحسن
الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي الرتفاع
أس ـعــار الـنـفــط فــي الــوقــت الـحــالــي ،بـعــد أن
أشار (جون) وليامز رئيس بنك االحتياطي
االت ـحــادي فــي نـيــويــورك إلــى أن االقتصاد
األميركي على وشــك النمو بــأســرع وتيرة
له منذ عقود".
وبحثا عــن الـمــزيــد مــن الـمــؤشــرات على
ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـفــط ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،س ـيــراقــب الـمـتـعــامـلــون تـقــاريــر
عــن م ـخــزونــات الـنـفــط ال ـخــام والـمـنـتـجــات
من معهد البترول األميركي اليوم وإدارة
معلومات الطاقة األميركية اليوم.
كما ساعد ضعف ال ــدوالر ،الــذي تضرر
م ــن ت ـبــاطــؤ غ ـيــر م ـتــوقــع ف ــي ن ـمــو نـشــاط
الصناعات التحويلية بالواليات المتحدة،
ف ــي دع ـ ــم أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ال ـ ـيـ ــوم .وي ـج ـعــل
ان ـخ ـف ــاض الـ ـ ـ ــدوالر ال ـن ـف ــط أك ـث ــر جــاذب ـيــة
للمشترين من حائزي العمالت األخرى.
وف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــد ،ارتـ ـف ــع الـ ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي
ل ــإص ــاب ــات ح ـتــى اآلن إل ــى م ــا ي ـقــل قليال
عن  20مليونا ،وذلــك بفعل تخطي حاجز
تسجيل  300ألف حالة جديدة الثني عشر
يوما على التوالي ،وهو ما من المتوقع أن
يـضـ ّـر بالطلب عـلــى الــوقــود فــي أكـثــر دول
العالم سكانا بعد الصين.
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الخرافي« :الخليج للكابالت» تحافظ على ريادة أعمالها

ً
عمومية الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع  50فلسا للسهم
صافي حقوق
مساهمي الشركة
بلغ نحو 185.8
مليون دينار

أكــد رئيس مجلس اإلدارة في شركة الخليج
للكابالت والصناعات الكهربائية "كابالت" ،بدر
ناصر الخرافي ،أن الشركة تمكنت كعادتها من
التعامل مع جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار،
لتلبية حــاجــات الـســوق المحلي فــي القطاعين
العام والخاص.
وأضــاف الخرافي ،خــال الجمعية العمومية
للشركة ،أن "كابالت" أنجزت حزمة من العمليات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة الـ ـت ــي ت ـث ـب ــت م ـت ــان ـت ـه ــا وم ــرون ــة
ً
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـمـتـبـعــة ،الف ـت ــا إل ــى اسـتـمــرار
الشركة فــي التوسع والـتـنــوع االستثماري بما
ً
يضمن لها ثباتا يعكس تاريخها العريق.
وذكر أن خريطة استثمارات الشركة وأصولها
ً
ً
الواعدة محليا وخارجيا تضمن لها التنافسية
ً
بأعلى صورها ،وتجعلها دائما مؤهلة لالنطالق
نحو المزيد من النجاحات ،السيما أن "كابالت"،
بما لديها من خبرات فنية وإدارية كبيرة ،تحافظ
على ريادتها المعهودة.

التوسع االستثماري

الشركة حققت
ً
نموا في اإلنتاج
بمعدل  %26.5رغم
األزمة

ً
ً
وأك ــد الـخــرافــي ان هـنــاك فريقا استثماريا
يتطلع إل ــى سـبــل الـتــوســع االس ـت ـث ـمــاري بما
ً
ي ــواك ــب اسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة ،الف ـت ــا إل ــى أن
مساهم "الـكــابــات" أولــى باستغالل السيولة
مــن خــال تــوزيـعــات مجدية مــا لــم تكن هناك
حاجة إليها.
وقال إن السياسة التي انتهجتها الشركة في
التعامل مع تداعيات الجائحة كان لها أثرها
اإليجابي على هامش الربحية المحققة لدى
الشركة ،والذي انعكس على نتائجها المالية
ً
لـلـعــام  ،2020م ـش ـيــرا إل ــى أن قـ ــدرات الـشــركــة
وحفاظها على الكوادر البشرية العاملة لديها
ك ــان لهما انـعـكــاســات جــوهــريــة تــؤكــد متانة
الوضع العام لـ "كابالت" وقدرتها على التعامل
مع األزمات.
ً
ولفت إلــى أن "الشركة أجــرت تقييما حول
تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطتها
ً
التشغيلية األســاسـيــة ،وال نتوقع أث ــرا لمبدأ
االستمرارية ،وعلى الرغم من أنه ال يمكن قياس
الـسـلــوك المستقبلي لـفـيــروس كــورونــا بدقة

بدر الخرافي
في هذه المرحلة ،تعتقد اإلدارة أن استمرارية
ً
العمل لن تتأثر سلبا".
وأوضـ ـ ــح أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة اع ـت ـمــدت
تــوصـيــة مـجـلــس اإلدارة ب ـتــوزيــع أربـ ــاح نقدية
للمسـاهمين بــوا قــع  %50مــن القيمة اال سـمية
ً
للسهم ،أي خمسون فلسا للســهم الواحد ،وذلك
عــن السـ ــنة ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2020مقارنة بتوزيعات العام الماضي ،والتي
ً
كانت  %40نقدا.
ّ
وبين أن صافي حقوق مساهمي الشركة للعام
المنتهي بتاريخ  31ديسمبر 2020قد بلغ نحو
 185.86مليون دينار مقابل نحو  174.68مليون
دينار سنة  ،2019أي بزيادة قدرها  11.18مليون
دينار وبنسبة .%6.40

صافي األرباح
وألمح الخرافي إلى أن صافي أرباح "كابالت"
لعام  2020نحو  5.57ماليين دينار مقارنة مع
 4.23ماليين دينار عام  ،2019أي بارتفاع نسبته
 ،%31.61وذلك بعد استقطاع نحو  0.88مليون
دينار لمساهمة المجموعة في كل من مؤسسة
الـكــويــت للتقدم العلمي وضــريـبــة دعــم العمالة

الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
( 0.55مليون دينار عام .)2019
وذكر أن الشركة تجاوزت كل الصعبات ،التي
تعرضت لها واجهتها خالل أزمة كورونا ،ومضت
ً
فــي إستراتيجيتها ال ـم ـتــوازنــة ،مـضـيـفــا" :على
الرغم من تداعيات األزمة التي ألقت بظاللها على
ً
العام الماضي  ،2020فإن الشركة حققت نموا فى
كميات الكابالت المنتجة بمعدل  ،%26.5حيث
بلغت كمية اإلنتاج للمجموعة خالل عام 2020
نحو  54.784ألــف طــن ،مقارنة مــع  43.302ألف
طن في ."2019
وحـ ــول م ـع ــدالت اإلنـ ـت ــاج ل ـكــابــات الـنـحــاس
وكابالت األلمنيوم خالل العامين  2020و،2019
أوض ــح ال ـخــرافــي أن إجـمــالــي كــابــات الـنـحــاس
واأللـمـنـيــوم لـلـعــام الـمــاضــي بلغت  54.784طن
بـ ــزيـ ــادة  %26.5ع ــن عـ ــام  2019والـ ـت ــي بـلـغــت
ً
 43.302ط ــن ،فـيـمــا تـضــاعـفــت ت ـقــري ـبــا كـمـيــات
اإلنتاج لكابالت األلمنيوم ،لزيادة الطلب عليها
النخفاض قيمتها مقارنة بالكابالت النحاسية

تطور المبيعات
كشف الخرافي أن إجمالي مبيعات المجموعة
خالل عام  2020بلغت ما قيمته  76.148مليون
دي ـنــار ،مـقــارنــة مــع  67.717مـلـيــون دي ـنــار لعام
ً
 ،2019بنسبة زيادة قدرها  %12.5تقريبا ،على
ً
ال ــرغ ــم م ــن تــأثــر مـبـيـعــات األردن س ـل ـبــا بسبب
استمرار الـظــروف الراهنة فــى الــدول المجاورة
ل ـ ــأردن ،وت ــداع ـي ــات جــائـحــة ك ــورون ــا واإلغ ــاق
الكامل.
ونوه إلى أن الشركة تمكنت من تعويض نقص
المبيعات باألردن ،بزيادة مبيعاتها في الكويت
بنسبة .%23
وح ــول إي ــرادات االسـتـثـمــارات ،أف ــاد الخرافي
بأنها بلغت خالل  2020نحو  3.11ماليين دينار،
مقارنة مع  4.41ماليين دينار في  ،2019حيث
عزى تراجع االيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض
إيرادات توزيعات األرباح النقدية بحوالي 1.24
مليون دينار.
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اقتصاد

 1.88مليون دينار أرباح «الصالحية
العقارية» في الربع األول

ً
النفيسي :النتائج اإلجمالية للشركة لم تتأثر كثيرا
كشفت البيانات المالية لشركة الصالحية
العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 1.88
مليون دينار ،بربحية سهم  3.8فلوس خالل
الربع األول من العام الحالي ،مقارنة مع ربح
بمبلغ  2.2مليون دينار وربحية سهم 4.6
فلوس ،بانخفاض نسبته  17في المئة عن
الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقد أفصحت "الصالحية العقارية" على
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لـبــورصــة الـكــويــت عن
نـتــائــج اجـتـمــاع مجلس اإلدارة ،ال ــذي ُعقد
أم ــس ،وال ــذي اعتمد فيه الـبـيــانــات المالية
للشركة عن الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2021وق ــد بـيـنــت إدارة ال ـشــركــة أن ــه رغــم
التراجع في صافي األرب ــاح المرحلية ،فإن
الـبـيــانــات الـمــالـيــة للشركة تشير بــوضــوح
إلى استقرار في نتائج أعمالها ،في مقابل
الفترة المقارنة من العام الماضي قبل بدء
أزمة فيروس كورونا.
وبلغت اإليرادات التشغيلية للشركة خالل
الــربــع األول مــن  2021مـبـلــغ  4.27ماليين
دينار ،فيما شهدت المصروفات التشغيلية
ً
انـخـفــاضــا بـنـسـبــة  76فــي الـمـئــة إل ــى 1.15
مليون دينار ،مقابل الفترة المقارنة من العام
السابق ،كما سجلت موجودات الشركة 372
مـلـيــون دي ـنــار ،وانـخـفـضــت حـقــوق الملكية
بنسبة  6في المئة إلى  154.7مليون دينار
عن الفترة المقارنة ،نتيجة توزيع األربــاح
الـنـقــديــة عــن عــام  2020لمساهمي الشركة
خ ــال فـتــرة الــربــع األول مــن ال ـعــام الـحــالــي،
مـقــابــل تــوزيــع أرب ــاح  2019فــي فـتــرة الــربــع
الثاني من عام .2020
وقال غازي النفيسي ،رئيس مجلس إدارة
"الصالحية العقارية" ،إن فترة األشهر الثالثة
ً
األولــى من العام الحالي شهدت انخفاضا
في اإليــرادات التشغيلية ،السيما اإليــرادات
مــن عمليات عـقــار يــة والعمليات الفندقية،
حيث استمر التراجع في إيرادات الفنادق مع
انعدام شبه كامل لنسب اإلشغال الفندقي،

غازي النفيسي
ن ـت ـي ـجــة اسـ ـتـ ـم ــرار اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـكــوم ـيــة
االحترازية المتعلقة بأزمة كورونا ،إضافة
إلى عودة فرض الحظر الجزئي في البالد،
وتوقف حركة الطيران بشكل كبير ،كما شكل
توقف تجميع بيانات شركة هدية القابضة
فــي ألـمــانـيــا ضـمــن مـيــزانـيــة الـشــركــة لسنة
 2020بعد إتمام صفقة بيع  90في المئة من
ً
ً
الشركة األلمانية سببا جوهريا للتراجع في
إجمالي اإليرادات.
وأض ـ ـ ــاف ال ـن ـف ـي ـســي أنـ ــه رغـ ــم ذل ـ ــك ،ف ــإن
النتائج اإلجمالية لـ"الصالحية العقارية" لم
ً
ً
تتأثر كثيرا ،مشيرا إلى قــدرة الشركة على
دعم إيراداتها ومركزها المالي عبر التخارج
وإت ـ ـمـ ــام ص ـف ـق ــات ف ــي أل ـم ــان ـي ــا وال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة وتحقيق عــوائــد مجزية ساهمت
في حفاظ "الصالحية" على استقرار أدائها
ً
اإلجمالي ،مؤكدا بذلك جودة أصول الشركة
في الداخل والخارج ،وكفاءة إدارتها ،وتطور
العمليات التشغيلية فــي مـشــروع الشركة
األحدث (مشروع العاصمة) في منطقة شرق.

«المركز» :دفعة قوية لألسواق وسط مناخ متفائل
نتيجة تسارع وتيرة التطعيمات ونتائج األرباح اإليجابية
أك ــد الـمــركــز الـمــالــي الـكــويـتــي (ال ـمــركــز) ،فــي تقريره
الشهري عن أداء أسواق األسهم الخليجية لشهر أبريل
الماضي ،أن أداء أســواق األسهم الكويتية ً استمر على
ال ـم ـنــوال اإلي ـجــابــي خ ــال ال ـش ـهــر ،خ ــاص ــة بـعــد إع ــان
الشركات نتائج أعمال إيجابية خالل الربع األول المنتهي
في  31مــارس  .2021وارتفع المؤشر العام بنسبة 5.8
بالمئة خالل الشهر .وبلغ معدل سيولة السوق في إبريل
 171مليون دوالر ،حسبما يشير متوسط قيمة التداوالت
اليومية ،بارتفاع قدره  25بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
ومــن بين القطاعات الكويتية ،كــان مؤشر قطاع
ً
ً
التكنولوجيا أفضل القطاعات تحقيقا للربح ،مسجال
ً
ارتفاعا نسبته  30.5بالمئة ،يليه القطاع الصناعي
بـنـسـبــة  15.6بــالـمـئــة ،بـيـنـمــا ت ــراج ــع مــؤشــر قـطــاع
المرافق بنسبة  4.9بالمئة خالل الشهر.
ومن بين الشركات القيادية في الكويت ،حقق سهم
"أجيلتي للمخازن العمومية" مكاسب كبيرة بلغت

 30.6بالمئة في أبريل .وكانت "أجيليتي" قد أعلنت أنها
وقعت اتفاقية ألسهم أعمال المجمعات اللوجستية
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ "أج ـي ـل ـي ـتــي" ب ـيــع م ــع ش ــرك ــة "دي أس في
بانالبينا" ومقرها الدنمارك ،في صفقة بلغت قيمتها
 4.1مليارات دوالر ،وبما يؤسس ثالث أكبر شركات
الشحن والخدمات اللوجستية في العالم.
ً
وتعد هذه الصفقة من بين عدة صفقات مماثلة عالميا
في هذا القطاع الذي يتسم بتعدد شرائح األعمال فيه.
وحقق سهم بنك بوبيان مكاسب قدرها  13.7بالمئة خالل
الشهر ،بينما يواصل البنك التوسع في حصته السوقية
ً
محليا مــن خــال تقديم خــدمــات التكنولوجيا المالية
لألفراد ،مع استمراره بنفس استراتيجية وخطط مواجهة
تداعيات جائحة كوفيد .-19وقد أعلن البنك نتائج أعماله
عن الربع األول من عام  ،2021التي كشفت عن ارتفاع في
صافي الدخل بلغ نسبته  19.5بالمئة مقارنة بالفترة
ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد المنطقة ،أشــار تقرير "المركز" إلى أن
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون
الخليجي ( )S&P GCCقد حقق مكاسب للشهر السادس
على التوالي ،بما يتماشى مع المكاسب النفطية منذ
نوفمبر الماضي .وقــد اختتم المؤشر الشهر بارتفاع
قدره  4.4بالمئة ،وحقق السوق القطري مكاسب نسبتها
 4.9بالمئة مدعومة بأداء األسهم المصرفية ،عقب رفع
سقف الملكية األجنبية في الشركات المدرجة بالسوق.
وجــاءت مكاسب السوق السعودية وســوق أبوظبي
 5.2و 2.3بالمئة على التوالي .وحقق سوق دبي مكاسب
نسبتها  2.2بالمئة ،بينما كانت مكاسب ســوق ُعمان
وسوق البحرين  1.8و 1.4بالمئة على التوالي خالل أبريل.
ولـفــت تـقــريــر "ال ـمــركــز" إل ــى أن الـشــركــة العالمية
القابضة (اإلمارات) استمرت في أنها أفضل الشركات
القيادية ً
أداء فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي،
حيث حققت مكاسب بلغت  42.6بالمئة خالل الشهر،

ّ
الخالد :إيقاف النشاط الترفيهي أثر
على إيرادات «طفل المستقبل»

وتجاوزت برأسمالها السوقي بنك أبوظبي األول.
والـشــركــة مستمرة فــي نهجها االسـتـثـمــاري واســع
ال ـن ـط ــاق ،وال ـ ــذي ي ـت ـنــوع ب ـيــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي م ـشــروع
"سـبـيــس إك ــس" إلي ـلــون مـســك وح ـتــى ملكية وتشغيل
المزارع السمكية.
وحققت شركة صناعات قطر مكاسب قــدرهــا 12.8
بالمئة بعد اإلعالن عن نتائج إيجابية للغاية في الربع
األول من العام .وقفزت أرباح الشركة في الربع األول من
 2021بنسبة  478بالمئة ،مقارنة بالربع األول من 2020
و 43بالمئة ،مقارنة بالربع الرابع من  ،2020لتسجل 1.5
مليار ريال قطري ،فيما يعد أكبر ربح فصلي منذ عام
 ،2016بفضل التحقق اإليجابي ألسعار منتجاتها.
ً
وجاء أداء أسواق األسهم العالمية إيجابيا ،حيث أغلق
مؤشر مــورغــان ستانلي كابيتال إنتليجنس ()MSCI
العالمي على ارتفاع بنسبة  4.5بالمئة في أبريل ،نتيجة
للتعافي االقتصادي القوي وسرعة إجراءات التطعيم ضد

«عمومية» الشركة أوصت بعدم توزيع أرباح
أكــد رئيس مجلس إدارة شركة طفل
الـمـسـتـقـبــل الـتــرفـيـهـيــة ال ـع ـقــاريــة وائ ــل
الخالد أن المجموعة مرت بعام عصيب
ً
خــال  ،2020موضحا أنــه عقب انتشار
وباء كورونا وما تبعه من أحداث واتخاذ
الحكومة لحزمة من القرارات االحترازية
عـلــى رأس ـهــا إغ ــاق الـنـشــاط الترفيهي
ً
لمدة تخطت العام تقريبا ،اتخذ مجلس
اإلدارة إج ـ ــراء ات اح ـتــرازيــة للمحافظة
على الــوضــع المالي للشركة ،مــن خالل
تخفيض االلتزامات المالية للمحافظة
على التدفقات النقدية.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـخ ــال ــد ،خ ـ ــال الـجـمـعـيــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية  2020التي عقدت أمس بنسبة
ح ـضــور  %78.14وواف ـق ــت عـلــى جميع
ال ـب ـنــود الـ ـ ــواردة عـلــى جـ ــدول الجمعية
العادية وغير العادية ،أن مجلس اإلدارة
قــام بــإعــادة هيكلة الـشــركــة مما يعكس
مدى إصرار الشركة في المحافظة على
ري ــادتـ ـه ــا ف ــي مـ ـج ــال ص ـن ــاع ــة ال ـتــرف ـيــه
ال ـعــائ ـلــي اآلمـ ــن ف ــي الـ ـص ــاالت الـمـغـلـقــة
وال ـم ــدي ـن ــة ال ـم ــائ ـي ــة ال ـتــرف ـي ـه ـيــة" ،رغ ــم
كــل الـتـحــديــات الـتــي واجـهـتـنــا مـنــذ بــدء
ت ــداع ـي ــات هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة ومـ ــا أعـقـبـهــا
من تأثير على االقتصاد الـعــام" ،مبينا
أن الشركة تكبدت ضربة موجعة على
مستوى اإليرادات إذ لم يتسن لها تحقيق
اإليرادات المنشودة كاألعوام السابقة ولم
تستطع توزيع أرباح على المساهمين.
وذكر أن التوصية بعدم توزيع أرباح
ً
ت ــأت ــي نـ ـظ ــرا لـ ـلـ ـق ــرارات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
ال ـح ـكــومــة ل ـمــواج ـهــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
من إغــاق لكل مراكز التسلية والمراكز
الترفيهية لمدة تجاوزت العام ،مما أثر
عـلــى الـتــدفـقــات الـنـقــديــة لـلـشــركــة خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،إض ــاف ــة إال ـ ــى وج ــود
م ـ ـشـ ــروعـ ــات ق ــائـ ـم ــة ذات مـ ـص ــروف ــات
رأسمالية ضخمة (تطوير فرع كارتون

جانب من العمومية
نت وورك وتطوير المدينة المائية).
وناشد الخالد الحكومة إعادة النظر
إ لــى القطاع الترفيهي حيث يعتبر من
ً
أك ـث ــر ال ـق ـط ــاع ــات تـ ـض ــررا ب ـس ـبــب وقــف
ً
النشاط الترفيهي ألكثر من عام ،متعهدا
ب ـت ـط ـب ـيــق االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة إذا
سمحت لنا السلطات الصحية بإعادة
التشغيل ووقف نزيف الخسائر.
يشار إلى أن أسباب انخفاض صافي
ال ــرب ــح ل ـعــام  2020م ـقــارنــة ب ـعــام 2019
تتلخص في اآلتي:
 -1إغالق المراكز الترفيهية من تاريخ
 2020 /03/ 11أي ما يزيد على عام.
 -2تطبيق المعيار الــدولــى للتقارير
المالية رقــم ( 15اإلي ــراد مــن العقود مع
العمالء).
 -3زيـ ـ ــادة ف ــى م ـص ــاري ــف اإله ــاك ــات
وتكلفة التمويل نظير تطبيق المعيار

الدولي للتقارير المالية رقم ( 16عقود
اإليجار).
 -4ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــن ب ـع ــض
ً
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـ ــازم ـ ــة تـ ـم ــاشـ ـي ــا مــع
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
(نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة) كذلك
المعلومات المرحلية خالل عام .2019
وذكـ ــر ال ـخــالــد أن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
وتحت إشــراف وموافقة مجلس اإلدارة
قــامــت خ ــال األع ـ ــوام الـمــاضـيــة وال ـعــام
الـحــالــي بالعمل على اع ــداد التصاميم
وط ـل ــب األلـ ـع ــاب ال ــازم ــة ل ـت ـطــويــر فــرع
كارتون نت وورك ،وقد تم تجديد اتفاقية
امتياز العالمة التجارية لمدة  10سنوات،
ومن المتوقع االنتهاء من التطوير خالل
عام .2021
وبنهاية عام  2019استطاعت شركة
الجزيرة المشروعات الترفيهية بتوقيع

عـقــد اسـتـغــال الـمــوقــع الـكــائــن بمنطقة
ال ــواج ـه ــة ال ـب ـحــريــة لـتـشـغـيــل (الـمــديـنــة
ال ـم ــائ ـي ــة) م ــوق ــع رقـ ــم (ح )-1م ــع شــركــة
المشروعات السياحية ،وذلك بعد فوزها
بالمزايدة ،مما سيكون له أثــر ايجابي
مستقبلي .وفــي مطلع عــام  2020قامت
الشركة بإعداد التصاميم وطلب األلعاب
الالزمة لتطوير(المدينة المائية) والبدء
في تنفيذ أعمال التطوير ومن المتوقع
االنـتـهــاء مــن تنفيذ األع ـمــال خ ــال عــام
.2021
وأكد الخالد أنه تم توجيه فريق العمل
بالشركة للبحث عن فــرص استثمارية
بديلة مساندة للقطاع الترفيهي لتنويع
مجاالت ومصادر دخل الشركة ،وكذلك
ال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــداد الـ ــدراسـ ــات ال ــازم ــة
لــأســواق ،وسيتضح أثــر تلك الـقــرارات
في الفترات المستقبلية.

فيروس كوفيد 19-واستمرار الدعم الذي ّ
تقدمه المصارف
المركزية الرئيسية.
وسـجـلــت م ــؤش ــرات األس ـه ــم األمــري ـك ـيــة ()S&P 500
مـكــا ســب بنسبة  5.2بالمئة للشهر ،بينما ا سـتـفــادت
حصيلة سندات الخزانة من األرباح القوية التي أعلنتها
 87بالمئة من الشركات عن الربع األول من العام ،والتي
فاقت التوقعات ،وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة
( )FTSE 100بنسبة  3.8بالمئة خالل الشهر.
وأغلقت أسعار النفط عند  67.25دوالرا للبرميل في
نهاية أبريل الماضي ،محققة مكاسب شهرية نسبتها
 5.8بالمئة .واستمرت أسعار النفط متأرجحة بين 60
و 70دوالرا للبرميل خالل األشهر الثالثة الماضية ،مع
مواصلة "أوبك بلس" تطبيق سياسة خفض اإلنتاج ،في
ظل حالة من الترقب لتطورات موجات تفشي فيروس
كوفيد 19-في دول آسيا.
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«الخليج» %34 :نسبة االئتمان االستهالكي من إجمالي القروض
ً
نموه السنوي ارتفع  %6.8في  2020مستفيدا بانتهاء اإلغالق في النصف الثاني

ذكر بنك الخليج أن االئتمان االستهالكي ينقسم إلى
القروض االستهالكية والقروض المقسطة ،ويتم منح
القروض االستهالكية لتمويل االحتياجات الشخصية،
مـثــل الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة الـمـعـمــرة أو لتغطية نفقات
التعليم أو الـصـحــة وغ ـيــرهــا ،أم ــا ال ـقــروض المقسطة
فتستخدم بشكل خاص لشراء سكن خاص أو ترميمه،
وتـســاعــد األفـ ــراد عـلــى االس ـت ـفــادة مــن مــزايــا البضائع
وال ـخــدمــات عـلــى ال ـمــدى الـقــريــب وس ــداد قيمتها على
مدى فترة زمنية محددة ،ويؤدي ذلك إلى زيادة اإلنفاق
االسـتـهــاكــي ،ال ــذي يشكل ج ــزءا أســاسـيــا مــن المحرك
االقتصادي ،كما يفيد البنوك من خالل توفير وسيلة
لتنويع المخاطر وإدارة السيولة.
وف ــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي الـكــويـتــي ،يـشـكــل االئـتـمــان
االستهالكي جزءا يعتد به من إجمالي القروض‘ ،بنسبة
 34في المئة ،ومنذ  2001إلى نهاية  ،2019شهد االئتمان
االستهالكي نموا بمعدل نمو سنوي مركب  12.2في
الـمـئــة ،وج ــاء ذل ــك مــدفــوعــا بـشـكــل أســاســي بــالـقــروض
المقسطة ،التي شهدت نموا بمعدل نمو سنوي مركب
 14.4في المئة ،أمــا القروض االستهالكية فقد ازدادت
بمعدل أبـطــأ ،أي  4.7فــي المئة ،وتتألف قــاعــدة عمالء
االئتمان االستهالكي بشكل كبير من موظفي القطاع
العام ،وتم إقراض ما نسبته  60في المئة من القروض
االستهالكية ،و 72في المئة من القروض السكنية إلى
كويتيين.

اتجاهات االئتمان االستهالكي ()2019-2001
من شــأن االئتمان االستهالكي تحقيق التنويع في

محفظة القروض لدى البنوك ،أما المخاطر المصاحبة
له فيمكن تقليصها من خالل تحويل الراتب مباشرة إلى
حساب العميل في البنك الذي قام بمنح القرض ،أو من
خالل حجز مبالغ الــودائــع ،وغير ذلــك ،كما يساعد في
تقليل المخاطر وضع سقف لمبلغ القرض بما يتناسب
مع راتب المقترض.
وفيما يتعلق بأوزان مخاطر األصول بهدف احتساب
معدل كفاية رأس المال ،وهو مبلغ رأس المال الذي يجب
على البنوك تجنيبه لالحتفاظ بالقرض ،فإن القروض
االسـتـهــاكـيــة تـحـمــل ب ـ ــأوزان مـخــاطــر بنسبة  100في
المئة ،وبالمقارنة بذلك ،فإن أوزان المخاطر المخصصة
لقروض الشركات تتراوح من  20إلى  150في المئة ،وهي
نسبة عالية ،اعتمادا على درجة جودة األصول.
إضافة إلى ذلك ،فإن الفترات المختلفة للقروض في
مـجــال االئـتـمــان االسـتـهــاكــي (الـتــي ت ـتــراوح مــن  1إلــى
 15سـنــة) تساهم فــي إدارة الـسـيــولــة ،وتتبنى البنوك
استراتيجيات مختلفة لتنشيط االئتمان االستهالكي،
وت ـت ـم ـثــل إح ـ ــدى االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـشــائ ـعــة ف ــي منح
االسترداد النقدي ونقاط المكافآت أو غيرها من العروض
الترويجية عند اسـتـخــدام الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة ،كما
تعرض البنوك خيار تجديد القرض للعمالء الذين قاموا
بسداد  30في المئة من قروضهم األولية.

«أثر كورونا»
أثرت جائحة كورونا ،وما صاحبها من حاالت
اإلغالق ،على اإلنفاق االستهالكي ،وبالتالي على
االئ ـت ـمــان االس ـت ـهــاكــي ،فكما فــي يــونـيــو ،2020

استقر نمو االئتمان االستهالكي منذ بداية السنة
حتى تاريخه عند معدل  0.03في المئة.
واتـ ـخ ــذ ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي بــال ـكــويــت ال ـع ــدي ــد مــن
اإلجراءات لتحسين توفر االئتمان للمستهلكين ،وفيما
يلي أمثلة على ذلك:
• السماح بتأجيل سداد أقساط القروض.
• تخفيض أسعار الفائدة.
• تسهيل فتح الحسابات والتقدم بطلبات للقروض
أو بطاقات االئتمان عبر اإلنترنت.
وارتفع نمو االئتمان االستهالكي لسنة  2020بنسبة
ً
ً
 6.8في المئة سنويا مقارنة بنسبة  4.8في المئة سنويا
فــي  ،2019مستفيدا فــي ذلــك بتلك اإلجـ ــراء ات وانتهاء
اإلغـ ــاق ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن سـنــة  ،2020كـمــا في
فبراير  ،2021بلغ النمو في االئتمان االستهالكي 7.4
في المئة سنويا مقارنة بـ 4.6في المئة نمو سنوي في
فبراير .2020

الدوافع الرئيسية
قد تؤثر عدة عوامل في االئتمان االستهالكي ،منها
مجموعة من  10عوامل وبعض الـقــرارات والسياسات
التي تمت دراستها ،وتم تطبيق دراسة إحصائية على
االئـتـمــان االسـتـهــاكــي ،وكــل مــن تلك الـعــوامــل العشرة،
م ـثــل ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ،م ـع ــدل ال ـب ـطــالــة ،وغـيــرهـمــا،
وذل ــك للحصول عـلــى أث ــر تـلــك الـعــوامــل عـلــى االئـتـمــان
االس ـت ـهــاكــي .وبـشـكــل ع ــام ،ف ــإن الـفـتــرة الــزمـنـيــة التي
يغطيها التحليل تمتد من  2001إلى  ،2019وللعوامل
التالية أثر كبير على نمو االئتمان االستهالكي:

 -1مبيعات السيارات
ح ـظــي ت ـمــويــل ال ـس ـيــارات
برواج كبير لكل من البنوك التقليدية واإلسالمية على
السواء ،ومثال على ذلك مبادرة قروض السيارات دون
فوائد والعروض الخاصة بالربط مع العالمات التجارية،
وقد انعكس ذلك في بيانات مبيعات السيارات التي لها
أثر كبير على نمو االئتمان االستهالكي.
 -2معدل البطالة
لمعدل البطالة أثر احصائي كبير على نمو االئتمان
االس ـت ـهــاكــي ،بـحـيــث كـلـمــا ارت ـف ـعــت الـبـطــالــة ق ــل عــدد
المؤهلين لالئتمان االستهالكي.
 -3النمو السكاني
كان لزيادة عدد السكان بمرور السنوات أثر كبير على
التوسع في االئتمان االستهالكي ،كما أن هناك درجة
عالية من االرتباط بين الزيادة في السكان من المواطنين
ونمو االئتمان االستهالكي.
 -4النمو االقتصادي
لـلـنـمــو االق ـت ـص ــادي أث ــر كـبـيــر ع ـلــى ن ـمــو االئ ـت ـمــان
االستهالكي ،وذلك في السنة التالية للرصد ،فعلى سبيل
المثال شهد االئتمان االستهالكي نموا بواقع  18.7في
المئة فــي  ،2012فــي أعـقــاب النمو فــي الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي الحقيقي بــواقــع  9.6فــي المئة فــي  ،2011إال
أنه تباطأ ليصل إلى  6.6في المئة في  2016في أعقاب
النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 0.6
في المئة في .2015
 -5القرارات والسياسات
ق ــام بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بــزيــادة سـقــف الـقــروض
االستهالكية من  15000د.ك .إلى  25000د.ك .في نوفمبر

 ،2018ونـتــج عــن ذلــك ارت ـفــاع كبير فــي الـحـصــول على
االئتمان ،وكانت هناك أمثلة على منح كهذه من الدولة
في الماضي ،مثل توزيع منح ( )2011وإسقاط القروض
عن بعض المواطنين ( .)2013وبينما كان لتوزيع المنح
أثر كبير على االئتمان االستهالكي ،فإن التنازل عن الدين
العام لم يكن له أثر كبير على االئتمان االستهالكي.
إن تخفيض أسـعــار الـفــائــدة يعتبر بشكل عــام أحد
عناصر زيادة نمو االئتمان .وفي سياق نمو االئتمان
االستهالكي بالكويت ،يكون ألسعار الفائدة أثر كبير
على القروض االستهالكية ولكنها ال تؤثر كثيرا على
القروض المقسطة .وقد يكون منشأ هذا الفرق بسبب
مدة القرض وشروط إعادة التمويل.
ويـثـبــت سـعــر ال ـفــائــدة عـلــى ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة
في بداية مدة القرض وال يعاد تسعيره بتغير أسعار
الـفــائــدة ،باعتبارها قــروضــا قصيرة األج ــل ،وبالتالي
تكون أكثر عرضة لتغيرات أسعار الفائدة ،بحيث يتم
س ــداد ال ـقــرض وإع ـ ــادة الـتـمــويــل عـنــد ان ـخ ـفــاض سعر
الفائدة ،أما بالنسبة للقروض المقسطة ،ورغم أن إعادة
التسعير يمكن أن يتم مــرة كل  5سنوات ،فــإن التغيير
يجب أال يتجاوز  2في المئة ،ويأتي خيار إعادة التمويل
مصحوبا بشروط مثل وجــوب ســداد  30في المئة من
الـقــرض الـقــائــم ،وس ــداد األق ـســاط المبكرة فــي مواعيد
االستحقاق ،إلخ ،وبذلك تكون إعادة التمويل أعلى في
حالة القروض االستهالكية ،نظرا لقيمتها األقل وسهولة
إعادة التمويل نسبيا.
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العيسى

حـ ـقـ ـق ــت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
لالتصاالت ،في اآلونة األخيرة،
قـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــزات نـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ــالـ ــم
الـتـكـنــولــوجـيــا وخ ــدم ــات األم ــن
واألمن السيبراني ،جعلت منها
شركة ذات مكانة رائدة في عالم
الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ال ـم ـب ـت ـكــرة
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
واإلنـتــرنــت واالت ـص ــاالت .وعلى
خــارطــة الـمـبــادرات المجتمعية
والـحـكــومـيــة ،عــرفــت Ooredoo
بصيتها العالي والمسارعة في
تـقــديــم مختلف الـخــدمــات التي
تــوفــر األمـ ــن وال ـســامــة لجميع
أف ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ،ح ـي ــث تـعـمــل
يـ ــدا ب ـيــد م ــع مـخـتـلــف الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ب ــال ـبــاد ف ــي ك ــل ما
يصب بمصلحة الشعب والبالد.
وتـ ـع ــاون ك ــل م ــن Ooredoo
الكويت و شــر كــة شبكة الخليج
(بي أونالين) واتحاد الجمعيات،
في وضع خطة مدروسة بعناية
ومتكاملة لتوفير بيئة أكثر أمانا
تخلو من الجرائم ،وتحافظ على
الـمـمـتـلـكــات الـخــاصــة والـعــامــة،
وتحفظ أمن وسالمة المواطنين،
مما يزيد من كفاءتهم ،وستكون
شركة  Ooredooالداعم الرئيسي
للمنظومة كلها عبر استغالل
شبكتها للجيل الخامس (،)5G

كــونـهــا أفـضــل شبكة للتواصل
البيني وإنترنت األشـيــاء ()IoT
فــي ال ــدول ــة ،والـمـكـمــل لـخــدمــات
اإلن ـتــرنــت الـسـلـكــي والــاسـلـكــي
المقدم من خالل شبكة الخليج
لالتصاالت ( ،)B.onlineوهذا ما
جعل  Ooredooالكويت الخيار
األفضل لهذا المشروع الضخم
لألمن القومي.
وتـ ـ ــم ال ـت ـن ـس ـي ــق وال ـم ــوافـ ـق ــة
للجمعيات التعاونية مــن قبل
اتحاد الجمعيات في 2021\4\7
على التعاقد المباشر مع شبكة
الخليج لالتصاالت (،)B.online
ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ــوزهـ ـ ــا ب ـ ــأق ـ ــل األسـ ـ ـع ـ ــار
لتركيب منظومة أمنية متكاملة
تشمل تركيب كاميرات المراقبة
على مداخل ومـخــارج المناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة ومـ ـحـ ـط ــات ت ـحــويــل
الكهرباء الموجودة بالمناطق،
وربطها بنظام وزارة الداخلية،
بـ ـ ـه ـ ــدف رفـ ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى األمـ ـ ــن
واألم ــان لــأفــراد فــي كــل مناطق
الكويت ،علما أنه ستتم مراقبة
وتسجيل أرقام لوحات السيارات
عند مداخل ومخارج المنطقة.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوبـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة م ــع هـ ــذا الـتـعـمـيــم،
ووقـعــت الـشــركـتــان أول العقود
م ــع ج ـم ـع ـيــة ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه

هيئة أسواق المال تطلق «اختبار
القوانين واللوائح»
آخر مراحل برنامجها الخاص بالمؤهالت المهنية
أطلقت هيئة أسواق المال في
 12مارس « 2020اختبار قوانين
ولــوائــح الـهـيـئــة» ،كــآخــر مراحل
برنامجها للمؤهالت المهنية،
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد ن ـت ــاج م ـشــروع ـهــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات
ال ـتــأه ـي ـل ـيــة ل ـل ــوظ ــائ ــف واج ـب ــة
ال ـت ـس ـج ـي ــل ،الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـك ـم ـلــت
إج ــراء ات ــه ،ودخ ــل حيز التنفيذ
في  30سبتمبر .2019
ونـ ـظ ــرا ل ـت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة
كـ ــورونـ ــا وم ـ ــا تـ ــم ات ـ ـخـ ــاذه مــن
إجراءات احترازية لمواجهتها،
أص ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئــة قـ ـ ــرار تـمــديــد
وتــأج ـيــل مــوعــد ن ـهــايــة مــرحـلــة
تطبيقه المبدئية «االختيارية»
لمدة سنة ميالدية كاملة ،تنتهي
في  30سبتمبر من العام الجاري
بدال من  30سبتمبر  ،2020إلى
ج ــان ــب ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد تـطـبـيــق
مرحلته اإللزامية إلى أول أكتوبر
 2021بدال من أول أكتوبر .2020
وب ـ ـم ـ ـن ـ ــاس ـ ـب ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــدء ال ـ ـعـ ــد
ال ـ ـت ـ ـنـ ــازلـ ــي الن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ــواعـ ـي ــد
تطبيق البرنامج ،تعيد الهيئة
التذكير بأهميته بالنسبة لكل
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ــأن ـش ـط ــة األوراق
الـمــالـيــة والـمـهـتـمـيــن بـهــا على
وجه العموم ،وكذلك المعنيين
بــالــوظــائــف الــواجـبــة التسجيل
لـ ـ ـ ــدى األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـم ــرخ ــص
لـ ـه ــم عـ ـل ــى وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص،
خ ــاص ــة أن اج ـت ـي ــاز اخ ـت ـب ــارات
ب ــرن ــام ــج الـ ـم ــؤه ــات الـمـهـنـيــة
س ـي ـكــون شــرطــا لـلـتـسـجـيــل في
تـ ـل ــك الـ ــوظـ ــائـ ــف ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن

مــوعــد دخـ ــول مــرح ـلــة تطبيقه
اإللــزامـيــة مــوضــع التطبيق في
أول أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،وت ـحــث
الـهـيـئــة الـجـمـيــع ع ـلــى ض ــرورة
المسارعة لاللتحاق بالبرنامج
وأداء اخ ـت ـبــاراتــه ،لـمــا لـهــا من
ان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ال ـجــانــب الـشـخـصــي والـمـهـنــي،
و ب ـمــا ينعكس بطبيعة ا لـحــال
ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي يـعـمـلــون
بها ،ويسهم بصورة فاعلة في
االرتقاء بكفاءة منظومة أسواق
المال كاملة.

توجه تنموي
ويـ ـع ــد ب ــرن ــام ــج ال ـم ــؤه ــات
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة تـ ــوج ـ ـهـ ــا تـ ـنـ ـم ــوي ــا
بــام ـت ـيــاز ،وإن ك ــان اسـتـحـقــاقــا
قــانــون ـيــا لـلـهـيـئــة بـفـعــل أح ـكــام
بـعــض م ــواد تـشــريـعــاتـهــا التي
م ـن ـح ـت ـه ــا ص ــاحـ ـي ــات اتـ ـخ ــاذ
اإلج ــراءات الــازمــة للتحقق من
توافر القدرات الفنية والمهنية
ل ـم ــرش ـح ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف واجـ ـب ــة
الـتـسـجـيــل ،بـمــا فــي ذل ــك وضــع
ال ـض ــواب ــط وال ـق ــواع ــد ال ــازم ــة،
واجتياز االختبارات التأهيلية
الـ ـت ــي تـ ـع ــده ــا ،وذل ـ ـ ــك ل ــوج ــود
ع ــدة مستهدفات استراتيجية

ت ـك ـت ـن ــف الـ ـب ــرن ــام ــج وت ـك ـس ـبــه
أهمية مضاعفة ،حيث تتخطى
حــدود أنشطة األوراق المالية،
وذل ـ ـ ــك لـ ـع ــدة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارات .فـمــن
نــاحـيــة أول ــى ،يسهم البرنامج
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة جـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
الـتــوافــق مــع المعايير الــدولـيــة
المطبقة ،كما يساعد من ناحية
أخ ــرى فــي الـتــوصــل إلــى البيئة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـ ـجـ ــاذبـ ــة ذات
الكفاءة المطلوبة ،ويساعد في
تمكينها مــن ام ـتــاك مـقــومــات
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة وتحقيق
التوجهات التنموية الحكومية
الـمـنـبـثـقــة م ــن ال ــرؤي ــة للتحول
إلى مركز مالي إقليمي ،خاصة
أن الـ ـب ــرن ــام ــج ي ــول ــي األه ـم ـيــة
الـ ـقـ ـص ــوى ل ـل ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري
وت ــأهـ ـيـ ـل ــه ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أس ـ ــاس
التنمية وهدفها الرئيسي ،وذلك
م ــن خـ ــال االرت ـ ـقـ ــاء بـمـسـتــوى
الكفاءة المهنية والقدرة الفنية
وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ــدى
منتسبي أطراف منظومة أسواق
الـمــال الحاليين أو المرشحين
لشغلها مستقبال ،األ م ــر ا لــذي
ي ـع ــزز كـ ـف ــاءة هـ ــذه الـمـنـظــومــة
ويمكنها مــن ام ـتــاك مـقــومــات
مواجهة المخاطر المحتملة.

من اليسار :الشيخ مبارك الصباح ودينا العيسى وعبدالوهاب الفارس وأحمد العماني وعبدالعزيز يعقوب البابطين ومجبل األيوب
السالم والمنصورية التعاونية،
وح ـضــر مــراسـيــم تــوقـيــع العقد
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
 Ooredooا لـكــو يــت عبدالعزيز
ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن ،ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ـب ـكــة الـخـلـيــج
لــات ـصــاالت ( )B.onlineأحـمــد
الـعـمــانــي ،والــرئ ـيــس التنفيذي
ديـ ـن ــا ال ـع ـي ـس ــى ،وم ــدي ــر ق ـطــاع
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـش ـيــخ م ـبــارك
الصباح ،ورئيس مجلس إدارة

جمعية ضاحية عبدالله السالم
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوريـ ــة عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الفارس.
وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
( )B.onlineهــي شــركــة كويتية
مـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واالتـ ـص ــاالت م ـنــذ اك ـثــر م ــن 30
عاما ،وتتميز بتقديمها حلوال
م ـت ـكــام ـلــة ل ـل ـش ــرك ــات وال ـق ـط ــاع
الـحـكــومــي فــي الـكــويــت ،مدعمة

«شركات االستثمار» :ندوة
افتراضية لمنتسبي نادي التمويل

ب ــال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي تـسـتـقـطـبـهــا،
وال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـحـ ــرص م ـ ــن خ ــال ـه ــا
على تقديم خــدمــات ذات جــودة
ت ـنــاف ـس ـيــة ع ــال ـي ــة وع ـب ــر شـبـكــة
عالمية لتقديم األحدث واألفضل
ل ـع ـم ــائ ـه ــا ،وتـ ـمـ ـي ــزت ب ـت ـقــديــم
أف ـض ــل خ ــدم ــات اإلن ـت ــرن ــت عبر
بنية تحتية متطورة ،إضافة إلى
تقديم خدمات األمن السيبراني،
وال ـح ــرص ال ــدائ ــم عـلــى مــواكـبــة
التحور والـتـطــور الــذي يشهده

قـطــاع تكنولوجيا المعلومات
في المنطقة.
وأعــرب عبدالعزيز البابطين
عــن فخره بهذا الـتـعــاون ،قائال:
« ن ـ ـه ـ ــدف ف ـ ــي  Ooredooإ ل ــى
االستمرار في تطوير خدماتنا
األمنية ،والجمع بين الخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة وت ـل ـب ـي ــة
االحتياجات األمنية في البالد،
ومن دواعي سرورنا وفخرنا أن
نـكــون أول شــركــة ات ـصــاالت في

ال ــدول ــة تـحـقــق ه ــذا الـنـجــاح في
مثل هذه الشراكات التي تحقق
مزيدا من األمن والتقدم لوطننا
الغالي الكويت وشعبه األبي».
م ــن جـهـتـهــا ،ق ــال ــت الــرئـيـســة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـ ــدى ش ــرك ــة شـبـكــة
ال ـخ ـل ـيــج (ب ـ ــي اون ـ ــاي ـ ــن) ،دي ـنــا
العيسى« :لنا الشرف اليوم بأن
يـ ـك ــون ل ـش ــر ك ــة  B.onlineدور
مساند لعجلة التنمية المحلية،
وعلى وجه الخصوص تحقيقا
لــركـيــزة مــن ركــائــز رؤي ــة كويت
ج ـ ــد ي ـ ــدة ل ـ ـعـ ــام  ،2035وا لـ ـت ــي
تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـسـ ـي ــن جـ ـ ــودة
الحياة لجميع من يعيش على
أرض الكويت ،عبر بنية تحتية
مطورة .وان ثقتنا عالية بقدرات
 Ooredooك ـش ــر ك ــة را ئ ـ ـ ــدة فــي
م ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األم ـن ـيــة
والـخــدمــات الرقمية ،فمن خالل
رؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة سـ ـن ــزود
م ـن ـط ـق ـت ــي ض ــاحـ ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـس ــال ــم وال ـم ـن ـص ــوري ــة بــأعـلــى
األنظمة األمنية اإللكترونية ذات
المقاييس العالمية عالية الدقة،
ون ـس ـعــى إل ــى تــوف ـيــر م ـثــل هــذه
الخدمات في كل مناطق الكويت
في المستقبل».

أسعار صرف العمالت العالمية

تقدمها «كامكو إنفست» و«األولى للوساطة»
عقدت شركتا «كامكو إنفست» و»األولى للوساطة المالية» ندوة
افتراضية لطلبة الجامعة المنتسبين لـنــادي التمويل بجامعة
الـكــويــت ( )Finance Clubعــن التحاليل المالية وآل ـيــات ال ـتــداول،
تـنــاولــت ش ــرح األدوات الـمـســاعــدة فــي عملية اخـتـيــار االستثمار
المناسب ،ومتطلبات وآليات التداول في السوق الكويتي بشكل
خاص واالسواق العالمية عموما.
وأدارت تلك الـنــدوة ،التي نظمت بالتعاون مــع اتـحــاد شركات
االستثمار و» ،»Finance Clubنائبة األمين العام التحاد شركات
االستثمار ،فدوى درويش ،بالتعاون مع نائب رئيس إدارة البحوث
واالستراتيجيات االستثمارية فــي «كامكو إنفست» ،رائــد ديــاب،
والرئيس التنفيذي فهد الرفاعي ،ورئيس قسم التداول في «األولى
للوساطة المالية» عبدالرحمن ولويل.
وفي بداية الندوة ،قالت درويش إن هذا التعاون يأتي في إطار
المسؤولية االجتماعية لالتحاد ،حيث إن هذه التجربة مع طلبة
الجامعة لن تكون األولى ،وسيتبعها حلقة مستمرة من التدريبات
العملية بالتعاون مع الشركات األعضاء وجهات دولية لتقديم دعم
فني وتدريب عملي للطلبة على أعلى المستويات ،مبينة أن الطلبة
عمالء ومستثمرو وموظفو المستقبل ،وبالتالي البد من دعمهم
للتحصيل الفني.
من جهته ،ناقش رائد دياب السبل التي يلجأ اليها المستثمرون
في محاولتهم لتحديد اتجاهات األسهم والقيم السوقية لها ،مع
ً
التركيز على التحليل األساسي والتحليل الفني ،مبينا أنــه رغم
ا خـتــاف التحليلين فإنهما يتشابهان فــي أن هدفهما مساعدة
المستثمرين في تحديد االتجاه والسعر الذي سيكون عليه السهم
أو السوق في المستقبل.
وألقى دياب بإطاللة على مسيرة األسعار والعوامل الكامنة خلف
تحركها في اتجاه معين وأساسيات اتخاذ القرارات االستثمارية،
من حيث القيمة الجوهرية لألصل أو غيرها من عوامل أخرى ان
كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
وتطرق إلــى العوامل األساسية التي ينظر إليها المتداول في
ســوق األسهم ،قبل القيام بــأي استثمار كدراسة وتحليل القوائم
ً
المالية للشركة ،فضال عن الهدف من وراء التحليل الفني وكيفية
قــراء ة الرسوم البيانية للتنبؤ باالتجاه القادم للسهم أو السوق
المراد االستثمار به.
أما الرفاعي ،فتحدث عن التداوالت في أسواق المال ومتطلبات
الـجـهــات الــرقــابـيــة وال ـضــوابــط الـتــي تنظم تـلــك ال ـت ــداوالت ،وعمل
ً
ً
الجهات المنضوية تحت هذه المنظومة ،بدءا بالمستثمر ،مرورا
بالمقاصة والوسطاء والبنوك.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

الجمعية العمومية وافقت على إعادة إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت
«الصفاة»
تعود لتوزيع
األرباح
من جديد
باعتماد %5
أسهم منحة
مجانية

ندرس فرص
االندماج
مع كيانات
تشغيلية
لمضاعفة
حقوق
مساهمي
الشركة

الشركة
حصلت على
حكم نهائي
بقضية «قطر
الوطني»
ً
يمثل انعكاسا
ً
إيجابيا لها

أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة ال ـص ـفــاة
لالستثمار عبدالله التركيت ،أن الشركة نجحت
في تجاوز العقبات التي كانت تواجهها خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،لـلـعــودة إل ــى ســابــق عـهــدهــا،
ومتانتها المعروفة من جديد.
ً
وبعد مرور  13عاما على آخر توزيعة أقرتها
ل ـم ـســاه ـم ـي ـهــا ،ك ـش ــف ال ـت ــرك ـي ــت ،أن الـجـمـعـيــة
الـعـمــومـيــة واف ـق ــت ،أم ــس ،عـلــى مـقـتــرح مجلس
اإلدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية لمساهميها
بواقع  5في المئة ( 5أسهم لكل  100سهم) ،وذلك
ً
وفقا لضوابط االستحقاقات المتبعة في سوق
المال.
ورأى أن ال ـت ــوزي ـع ــة ت ـعــد م ــؤش ــرا إيـجــابـيــا
واضحا على استعادة الشركة لمتانتها ،ونجاعة
االستراتيجية التي تتبعها ،مشيرا إلى أنه على
الرغم من جائحة «كورونا» ،التي ألقت بظاللها
منذ بدايتها على القطاعات كافة ،فإن عام 2020
ً
حمل بين طياته أخـبــارا سـ ّـارة لشركة «الصفاة
ّ
لالستثمار» ،ترتب عليها إنجازات كبيرة تمهد
لالنطالق نحو مرحلة واعدة من األداء المتوازن.
وأوضـ ـ ــح ال ـتــرك ـيــت ،ع ـلــى ه ــام ــش الـجـمـعـيــة
الـعـمــومـيــة ،ان الـشــركــة لــديـهــا أص ــول تشغيلية
ً
متنوعة تؤهلها للمنافسة في السوق ،الفتا إلى
أنها تدرس فرص االندماج مع كيانات تشغيلية
واعدة بما يخدم أهداف تعظيم ومضاعفة حقوق
المساهمين في المستقبل.

اجتماع ذو قيمة
وأضاف أن «الجتماع عمومية الشركة بالوقت
الحالي قيمة خاصة ومكانة كبيرة تشير إلى
تخطينا وإيــاكــم المرحلة الصعبة وبــدء بــوادر
الحياة الطبيعية من جديد ،في ظل ما تقوم به
الدولة من إج ــراءات احترازية أوشكت أن تصل
من خاللها إلــى نقطة التعايش المجتمعي مع
كورونا».
ولفت إلــى أن «االحتياطات الصحية واتباع
اإلرشـ ــادات المهمة ،الـتــي نعمل على تطبيقها
التزاما بكل ما تدعو إليه الجهات المعنية انعكس
ً
إيـجــابـيــا ،وسـيـكــون لــه أث ــره لـلـعــودة مــن جديد
إلى الحياة الطبيعية» ،مشيدا بجهود الحكومة
ً
وخصوصا وزارة الصحة على الجهود المبذولة
خالل فترة الجائحة.
وذكر أن «الصفاة لالستثمار» تدعم الخطوات
التي اتخذتها الحكومة لضمان سالمة كل من
يعيش في البالد ،و«نحن على ثقة بأن التدابير
ال ـتــي اتـخــذتـهــا ال ــدوائ ــر الـعــامــة لـحـمــايــة ودعــم
االقتصاد المحلي ستخفف من حدة هذه األزمة
على النشاط االقتصادي بالدولة».
واستعرض التركيت أهم اإلنجازات التي تم
تحقيقها خالل السنة الماضية ،رغم صعوبتها

وكثرة المشاكل والعراقيل التي تخللتها ،في حين
أطلع الحضور على الخطط والخطوات التي تم
اتخاذها بهدف تطوير أعمال الشركة ومكاسبها.
وق ــال «ال يـخـفــى عـلـيـكــم آث ــار ه ــذه الـجــائـحــة
ً
على الشركات واألعمال المختلفة ،وخصوصا
والمتوسطة» ،موضحا أنه
المشاريع الصغيرة
ّ
«رغم كل هذا ،فإن الشركة نفذت خططها وأنجزت
ّ
العديد من المهام ،فيما تخللها صــدور الحكم
الـنـهــائــي فــي الـقـضـيــة الـمــرفــوعــة مــن بـنــك قطر
الوطني ،والذي جاء لمصلحتنا ،مما ترتب عليه
انعكاس إيجابي على موقف الشركة القانوني
والمالي من خالل رد ما آلت إليه االستثمارات
سـبــب ال ـخــاف ،واالن ـت ـهــاء مــن كــل المديونيات
وااللتزامات».

إعادة اإلدراج

عبدالله التركيت

وكشف عن تمكن الشركة من البدء في مرحلة
جديدة أهمها الحصول على موافقة الجمعية
الـعــامــة للمساهمين إلع ــادة إدراج الـشــركــة في
بورصة الكويت ،والقيام بكل اإلجراءات الالزمة
للوصول إلى هذا الهدف.
وعـ ــن أبـ ـ ــرز إن ـ ـجـ ــازات ال ـش ــرك ــة خـ ــال ال ـع ــام
الـ ـم ــاض ــي ،أوضـ ـ ــح ال ـت ــرك ـي ــت أن ـه ــا ت ـت ـم ـثــل فــي
ّ
المقدمة من
إتـمــام عملية االسـتـحــواذ اإللــزامــي
شركة الخير العالمية لبيع وشراء األسهم على
جميع األسهم المتبقية في شركة أركان الكويت
ً
ً
العقارية ،بصفتها مديرا عاما لالستحواذ.
وأشار إلى أن العملية تمت خالل فترة الحظر
ً
الجزئي والكلي فــي الـكــويــت ،حــرصــا مــن فريق
العمل على استمرارية العمل ،وتحقيق المطلوب
رغم الضغوط التي كانت تسيطر على المشهد
العام لقطاع األعمال.

استحواذات
وأفاد التركيت بأن المجموعة قامت من خالل
إحدى شركاتها التابعة باالستحواذ على نسبة
مؤثرة في شركة ذي ليكويد كابيتال للتجارة
ً
العامة ،معربا عن أمله أن يكون لتلك الصفقة األثر
ً
اإليجابي مستقبال على أوضاع مجموعة الصفاة
من خالل تنويع استثماراتها ومصادر دخلها.
ً
ّ
وقدم سردا لما قامت به «الصفاة لالستثمار»
ّ
من إجراءات سريعة وفعالة منذ بداية الجائحة
للحد مــن انـتـشــارهــا فــي ب ــرج الـصـفــاة بأكمله،
ً
الفتا إلى أن فرق العمل المعنية بالشركة كانت
تقوم ،منذ اليوم األول ،على البحث واستقصاء
آخــر األخـبــار والمعلومات والـطــرق الصحيحة
المتبعة في العالم أجمع لتحويل برج الصفاة
إل ــى حـصــن مـنـيــع ض ــد ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس بين
الموظفين والزوار.

واتـبـعــت الـشــركــة ،بحسب الـتــركـيــت ،سلسلة
من اإلجــراءات االحترازية المهمة التي أسهمت
في تجاوز الفترة العصيبة ،ومنها على سبيل
المثال ال الحصر:
 نشر اإلعالنات والالفتات اإلرشادية في كلأنحاء المجمع لتعميم طرق الوقاية المتبعة.
 تنفيذ البروتوكوالت الصارمة في التبليغوالحجر الذاتي لكل من يشك في إصابته.
ّ
والحد من
 فرض لبس الكمام وتعقيم اليدالتجمعات في المصاعد وأماكن االنتظار.
ً
 قياس درجــات الحرارة يوميا قبل الدخولللمجمع.
ّ
 تــوزيــع سلة مجانية مــن منتجات التعقيموالتنظيف عـلــى كــل مــوظـفــي الـشــركــة ،وتوفير
الكمامات لهم بصورة دورية ،والتي بالمناسبة
تقوم بإنتاجها إحدى شركات المجموعة.
وأكد أن سرعة استجابة المجموعة لمواجهة
آث ـ ــار ال ـجــائ ـحــة وال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة الـكـبـيــرة
لـفـتــت االن ـت ـب ــاه لـتـحـظــى بـتـقــديــر م ــن مــؤسـســة
 ،International Financeالتي منحت بموجبها
«الصفاة لالستثمار» جائزة «أفضل بيئة عمل
صحية وآمنة خالل الجائحة».

البيانات المالية
ّ
ووجــه التركيت الشكر إلى اإلدارة التنفيذية
وموظفي المجموعة لما بذلوه من جهود لتخطي
ً
ً
آثار الجائحة ،مبينا أن العام الماضي كان مليئا
باألحداث اإليجابية الخاصة بالمجموعة التي
أنعشت ،وأعادت الشركة إلى الطريق الصحيح.
وأش ــار إل ــى أن الـشــركــة تطمح إل ــى أن تكون
ع ــودت ـه ــا ب ـم ـس ـتــويــات م ــا ق ـبــل األزمـ ـ ــة الـمــالـيــة
الـعــالـمـيــة ،أي ال ـع ــودة م ــن جــديــد إل ــى عصرها

الــذه ـبــي ،بــالــرغــم مــن انـعـكــاســات وتــأثـيــر أزمــة
الجائحة على أنشطتها وعملياتها.
وق ـ ــال «ك ـ ــان لـنـتـيـجــة ص ـ ــدور ح ـكــم محكمة
التمييز في القضية المقامة بين الشركة وبنك
قطر الوطني لمصلحة الشركة انعكاس إيجابي
وربحية كبيرة على البيانات المالية للشركة
لعام  ،2020وبذلك تكون الشركة قد أنهت وطوت
صفحة مديونياتها والـتــزامــاتـهــا مــع الجهات
واألجنبية».
المصرفية المحلية ّ
ً
وذك ــر أن الـشــركــة حــقـقــت أرب ــاح ــا عــن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020بمبلغ
ً
وقدره  7.227.530دينارا ،أي ما يعادل  28.22فلسا
ً
للسهم مقارنة مع ربح قدره  866.511دينارا ،أي
ما يعادل  3.38فلوس للسهم الواحد للعام المالي
المنتهي فــي ديسمبر  ،2019أي بــزيــادة 24.84
فلسا عن السنة الماضية.

حقوق المساهمين
وب ـ ّـي ــن أن ح ـق ــوق م ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة بلغت
ً
 22.389.234دينارا كما في  31ديسمبر ً 2020بما
يعادل  87.4فلسا للسهم الواحد ،مقارنة مع مبلغ
ً
 20.621.049دينارا للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2019بواقع  80.51فلسا.
وأشــار إلى أن إجمالي مطلوبات المجموعة
بلغت كما في  31ديسمبر  2020مبلغ 11.943.421
ً
ً
دي ـن ــارا ،مـقــارنــة مــع مبلغ  28.636.257دي ـنــارا
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2019
ً
أي بانخفاض قدره  16.692.836دينارا.

تحوط الصفاة
وأكد أن «الشركة حرصت على التحوط ،وأخذ
ً
موقف أكثر تحفظا في اتخاذ اآلثــار اإليجابية
للحكم الـصــادر لمصلحتها والـخــاص بقضية
بنك قطر الوطني لحين االنتهاء من تنفيذ الحكم
ً
نهائيا ،والتأكد من قيام الجهة العدل بالرهن
بتنفيذ حيثيات الحكم بشكل كــامــل ،وذلــك في
ض ــوء مــا نــواجــه مــن مـمــاطــات وم ـنــازعــات من
جانب العدل في الرهن بدولة اإلمــارات العربية
المتحدة ،حيث تــم تسجيل مخصصات كافية
لحين تنفيذ الحكم بشكل كامل».

نظرة مستقبلية
وق ــال« :ننظر إلــى المستقبل بعين المراقب
ال ـم ـت ـفــائــل ،فـبـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن ك ــل ال ـت ـحــديــات
القانونية الـتــي أثقلتها أعــوامــا طويلة والتي
امتدت لقرابة العشر سنوات».
وتــابــع أن اإلن ـج ــازات الـتــي تـمــت خ ــال سنة
 2020كفيلة بأن تفتح صفحة جديدة من الفرص

وال ـتــوج ـهــات نـحــو تـنــويــع االس ـت ـث ـمــارات الـتــي
ستضيفها الـشــركــة إلــى محفظتها المباشرة،
بما فيها االلتفات إلى الخوض في تمويل ودعم
ً
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،خصوصا في
هــذه المرحلة الحرجة التي تمر بها هــذه الفئة
من األعمال.
وألمح إلى أن الشركة تلتزم باستراتيجية تم
وضعها خالل عام  2019وتنتهي في عام ،2023
بالرغم من الصعوبات إذ التزمت إدارة الشركة
بتنفيذ المخططات واالستراتيجية خالل العام
المنصرم.

مضاعفة الجهود
ولفت إلى أن «الصفاة» قامت بتعديل الموازنة
التقديرية ل ــإدارات بما يتماشى مــع الـظــروف
الراهنة ،وتحقيق أكبر نسبة من اإلنجاز لما تم
التخطيط له ،مشيرا إلى تركيز الشركة خالل هذه
الفترة على االلتزام باالستراتيجية الموضوعة،
ومضاعفة الـجـهــود والـمـثــابــرة فــي العمل على
بناء فريق متكامل من ذوي الخبرات والكفاءات
من الكويتيين ذوي النظرة الحديثة والمتطورة،
لتحقيق المزيد من النمو والوصول إلى األهداف
الموضوعة.
وذكر أن الشركة تعمل من خالل استراتيجية
وخطة عمل رباعية قامت بإعدادها إدارة الشركة
ممثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،والتي
تهدف إلى رفع منسوب الربحية من العمليات
التشغيلية ،ورفع جودة اإليــرادات ،مما سيكون
له بالغ األثر على األرباح والمركز المالي للشركة،
وبالتالي مساهمي الشركة األم.

مشروع األحمدي
وأوض ـ ــح أن ــه رغ ــم األوض ـ ــاع الـصـعـبــة الـتــي
واجهت الجميع خالل عام  2020نتيجة تفشي
فيروس « ،»Covid-19فإن الشركة ومجموعتها
التزمت باالستمرار في نفس الوتيرة في معدالت
البناء في سبيل إنجاز األعمال ،واستكمال بناء
مشروع األحمدي ،الذي يتمثل في عقار بمنطقة
شرقي األحمدي الصناعية قطعة رقم ( )20قسيمة
( )57تبلغ مساحتها  5.000م 2تخضع لنظام بناء
القسائم الصناعية.
ولفت التركيت إلى االنتهاء من  90في المئة
مــن أعـمــال الـبـنــاء ،ومــن المتوقع أن يتم تسليم
المشروع واالنتهاء منه خالل العام الحالي ،2021
ً
وفقا للخطة والجدول الزمني المعتمد من اإلدارة،
والبدء بمرحلة التأجير للمشروع.

 :stcإطالق تجاري ناجح لشبكات الجيل الخامس المتكامل
عبر تنفيذ أوسع تغطية له باإلصدار المتكامل Stand Alone
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت الـكــويـتـيــة عن
خطوة فريدة ومبتكرة ،بإطالق تجاري ناجح
لـشـبـكــة الـجـيــل ال ـخــامــس الـمـتـكــامــل بتقنية
 ،)Stand Alone 5G) SA 5Gو يـعـتـبــر هــذا
ً
ً
اإلنجاز هو األحــدث واألكثر تقدما وتكامال
للشبكة الشاملة المتوافقة مع معايير الجيل
الخامس المتكامل (.)3GPP
ً
ونجحت  stcأيضا في تنفيذ أوسع نطاق
لتغطية خــدمــة الـجـيــل الـخــامــس المتكامل،
ب ــال ـم ـق ــارن ــة مـ ــع مـ ـ ـ ــزودي خـ ــدمـ ــات ال ـه ــات ــف
المحمول اآلخرين في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وذلك على النطاق الترددي
 ،2.1GHz Sub-3GHzوإ ل ـ ــى ج ــا ن ــب هــذ يــن
اإلن ـجــازيــن ع ــززت الـشــركــة بنيتها التحتية
مــن خــال تنفيذ نـظــام دعــم األع ـمــال الرقمي
ً
األكثر تقدما.

قطاعات األعمال
وأشـ ـ ــارت  stcف ــي ب ـيــان صـ ــادر عـنـهــا إلــى
استمرارها في تطوير البنية التحتية الخاصة
بشبكة الجيل الخامس المتكامل (،)5G SA
مما يساند التحول الرقمي لمختلف قطاعات
األعـمــال ويتماشى مــع رؤي ــة الكويت ،2035
حيث ستعزز تقنية شبكة الجيل الخامس
ال ـم ـت ـكــامــل ( )5G SAت ـجــربــة ع ـم ــاء  stcمن
افــراد ومؤسسات ،وذلــك عن طريق تزويدها
بمعدل اعلى لرفع البيانات ( )uploadلتلبية

اح ـت ـيــاجــات الـتـطـبـيـقــات الـمـتـخـصـصــة مثل
تـطـبـيـقــات االعـ ـم ــال ،الس ـي ـمــا أن م ـع ــدل رفــع
البيانات لــه األهمية نفسها لمعدل تحميل
البيانات ( ،)downloadإضافة إلى ذلك ستعمل
التكنولوجيا على تحسين زمــن االستجابة
الذي يعد من أهم المعايير إلنترنت األشياء
 IoTوال ـ ـ ـ  M2Mوألـ ـع ــاب ال ـف ـيــديــو وال ــواق ــع
االفتراضي  VRوالواقع المعزز  ،ARكما تتميز
أيـضــا شبكة الجيل الـخــامــس المتكامل SA
بتوفير افضل سبل الحماية والخصوصية
وض ـمــان الـســرعــة بـمــا يـعــرف بــال ـ Network
.Slicing
وأضــافــت« :تسهم شبكة الجيل الخامس
المتكامل  SA 5Gعلى تمكين البنية التحتية
والخدمات السحابية Cloud & Edge Native
لتعزيز تطبيق خدمات الحوسبة ذات الوصول
ال ـم ـت ـع ــدد ( ،)MECوال ـ ـ ــذي ي ـس ـمــح بـتـقــريــب
الـخــدمــات بــأمــاكــن تــواجــد الـعـمــاء مـثــل Big
 Dataوالذكاء االصطناعي  AIوالقيادة الذاتية
واستخدام تطبيقات انترنت األشياء (،)IoT
ّ
كما تمكن شبكة الجيل الخامس المتكامل
 SA 5Gمختلف القطاعات من االستفادة من
البنية التحتية لشركة  ،stcمن خالل تجزئة
الشبكة بطريقة آمنة ومعزولة وبكفاءة عالية
ومضمونة ُتعرف باسم (،)Network Slicing
والتي ستسمح لعمالء قطاع االعمال والجهات
الحكومية بتسريع تنفيذ خططها الحالية
والمستقبلية عــن طريق االعتماد على هذه

البنى التحتية ،دون الحاجة لفترات زمنية
طويلة أو تكاليف مالية عالية.
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـت ـ ـم ـ ـكـ ــن ه ـ ــذه
التكنولوجيا  stcمــن تقديم خــدمــات رقمية
ت ـن ــاس ــب ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة لـمـخـتـلــف
ال ـق ـطــاعــات ،مـثــل تـطـبـيـقــات الـمـكــالـمــات عبر
الجيل الخامس المتكامل ( )VoNRوالوصول
إل ــى الـبـيــانــات  DAوال ــوص ــول إل ــى اإلنـتــرنــت
 DIوال ـخ ــدم ــات الـسـحــابـيــة عـنــد الـطـلــب مثل
خدمات كاميرات المراقبة عن بعد ،التي تعمل
عــن طــريــق السحابة  cloud CCTVوخــدمــات
المدن الذكية ومساعدة الشركات في االبتكار
وتـحـقـيــق اي ـ ــرادات جــديــدة فــي األسـ ــواق غير
المستغلة.

تعزيز تجربة العميل
و ق ــد ب ــدأت  stcالتخطيط لتنفيذ تطوير
الجيل الخامس المتكامل على النطاق الترددي
 2.1Ghz Sub-3Ghzمنذ منتصف عام ،2020
ً
سعيا منها لتعزيز تجربة العميل وتقديم
خ ــدم ــة اف ـض ــل لـلـجـيــل ال ـخ ــام ــس ال ـم ـت ـكــامــل،
السيما دا خ ــل المباني السكنية والتجارية
ذات االرتفاعات العالية واالماكن الصناعية.
كما تعمل الشركة على استكمال تنفيذ هذه
الـمـشــاريــع بـكــافــة ارج ــاء الــدولــة لتصبح stc
بــذلــك أول مشغل ات ـص ــاالت يطلق مـثــل هــذه
ً
التكنولوجيا المتقدمة تـجــار يــا على نطاق

وه ــواوي ،وسيمكن ذلــك مستخدمي  stcمن
الوصول بشكل افضل عبر ميزة 5G Carrier
 Aggregationوالتي بدورها تزيد من سرعة
االتصال بالشبكة واالنترنت عن طريق دمج
النطاقات الترددية.

رضاء العميل

فهد العلي
واسـ ــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال
إفــريـقـيــا .كما تخطط  stcلتنفيذ الـمــزيــد من
التوسعات هذا العام ،والتي بدورها تعمل على
تحسين تجربة العميل ( )QoEلخدمات الجيل
الخامس المتكامل مثل المكالمات الصوتية
 HD voiceوالفيديو بدقة  4Kواأللـعــاب عبر
اإلنترنت والتطبيقات المرئية والمسموعة
كــال ـت ـع ـل ـيــم وال ـع ـم ــل ع ــن ب ـع ــد ،وي ـت ــم تــوفـيــر
الخدمات الجديدة عبر اغلب الهواتف الذكية
الحديثة ،والتي تدعم العمل بالنطاق الترددي
 ،GHz 2.1وأجهزة الجيل الخامس المتكامل
األخــرى بما في ذلك أجهزة أبل وسامسونج

من جهته ،قال المهندس فهد عبدالرحمن
العلي ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في
شــركــة االت ـص ــاالت الكويتية « :stcتـعـمــل stc
دائ ـم ــا ع ـلــى تــوف ـيــر أحـ ــدث م ــا تــوص ـلــت الـيــه
التكنولوجيا بعالم صناعة االتصاالت لشبكة
الجيل الخامس المتكامل والبنية التحتية،
لضمان دعم وتلبية احتياجات واستراتيجيات
التحول الرقمي لــدى قطاع االعـمــال بالسوق
المحلي .نسعى لتقديم خدمات بجودة عالية
ورض ـ ــاء ال ـع ـم ـيــل ،ول ــذل ــك قـمـنــا بــاالسـتـثـمــار
بــال ـن ـطــاق ال ـ ـتـ ــرددي (5G-SA & Sub-3Ghz
)2.1Ghz
ً
ً
وأض ـ ــاف ال ـع ـل ــي« :ق ـط ـع ـنــا ش ــوط ــا ك ـب ـيــرا
لتسريع التجهيز لعمليات دعم التحول الرقمي
لمختلف القطاعات ،مــن خــال إنـشــاء أنظمة
دعم األعمال المتقدمة التي تساند في تحقيق
مـجـمــوعــة واس ـعــة مــن ال ـت ـحــوالت الصناعية
والمتطلبات المختلفة لنماذج األعمال ،وينبع
هذا من التزامنا المتواصل لتلبية احتياجات
الـ ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة

والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات من خالل
ت ـقــديــم ح ـل ــول خ ــدم ــات م ــرن ــة وآلـ ـي ــة وقــابـلــة
للتغيير وللتطوير ومضمونة يمكنها تسريع
تنفيذ استراتيجياتهم الرقمية من خالل منصة
الجيل الخامس المتكامل ،مما يسمح بإدخال
حلول وعمليات تجارية جديدة ألعمالهم».
يذكر أن الخطط االستراتيجية لشركة stc
تركز على تقديم فرص أعمال جديدة من خالل
االستفادة من إمكانات بنيتها التحتية للجيل
الـخــامــس الـمـتـكــامــل ،وال ـتــي تتمتع بــالـقــدرة
على تصميم حـلــول غنية ومـتـعــددة األبـعــاد
وبـنـيــة سـحــابـيــة تمكن مــن تــزويــد الـشــركــات
والمؤسسات باتفاقيات الحصول على مستوى
خدمات مضمونة (.)SLAs
وستقدم  stcمن خالل نشر تغطية خدمات
واسعة للجيل الخامس المتكامل على نطاق
ال ـ  2.1Ghzمستويات محسنة من التغطية
الداخلية العميقة وتجربة مستخدم أفضل،
ً
ً
مما يضع أســاســا قــويــا لتطوير الخدمات
الـصــوتـيــة عـلــى الـنـطــاق الـعــريــض المتنقل
للجيل الخامس المتكامل ( ،)5G MBBويأتي
الــدعــم المستمر لنمو أعـمــال عمالء  stcمن
الشركات والمؤسسات كمساهمة رئيسية
من الشركة في التحول الرقمي لألعمال ،بما
يتماشى مع رؤية الكويت .2035

«بيتك» 60 :ألف مشاركة في تحدي المشي «وربة» يعلن فائزي سحب «السنبلة» األسبوعي
االفتراضي بالتعاون مع V-Thru
وص ــل ع ــدد ال ـم ـشــاركــات في
تـ ـح ــدي ال ـم ـش ــي االفـ ـت ــراض ــي،
ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـظـ ـم ــه بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
الكويتي (بيتك) ،بالتعاون مع
تطبيق  ،V-Thruالــى نحو 60
أل ــف مـشــاركــة مـنــذ بــدايــة شهر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد
اإلقـ ـب ــال الـكـبـيــر م ــن الـجـمـهــور
عـلــى ال ـم ـبــادرات الـتــي يطلقها
«بـيـتــك» ضمن بــرنــامــج «صحة
أف ـضــل ...لحياة أفـضــل» والــذي
حقق نجاحا كبيرا.
وت ـس ـت ـم ــر ف ـع ــال ـي ــة «ت ـح ــدي
الـ ـمـ ـش ــي االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي» ،ال ـت ــي
تشمل أكثر مــن  50منطقة في
ال ـكــويــت ،ط ــوال شـهــر رمـضــان
ضمن برنامج «تواصل بالخير
في شهر الخير  ،»6وذلك خالل
الساعات المسموح بها أثناء
الـحـظــر الـجــزئــي ،ويـتــم إضــافــة

مـنــاطــق جــديــدة بشكل يــومــي،
بهدف تغطية أكبر عدد ممكن
من الجمهور.
ويـتـضـمــن «ت ـحــدي الـمـشــي»
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور جـ ـ ــوائـ ـ ــز ي ــومـ ـي ــة،
حـ ـي ــث ي ـت ـي ــح الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
رصـ ـي ــد فـ ــي ت ـط ـب ـيــق V-Thru
يمكن استخدامه فــي الطلبات
الـشــرائـيــة أو الـتـبــرع ب ــه ،وذلــك
بواقع دينار واحد عن كل كيلو
متر مشي.
وإض ــاف ــة إل ــى ت ـحــدي المشي
اليومي ،ينظم «بيتك» تحديات
ج ــانـ ـبـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـش ـج ـيــع
العمالء على تفعيل محفظتهم
الــرقـمـيــة عـلــى س ــاع ــات الـلـيــاقــة،
وعـ ـن ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ال ـت ـح ــدي
الـ ـي ــوم ــي ،ي ـت ــم إثـ ـب ــات الـتـفـعـيــل
للحصول على مكافأة إضافية
ب ـق ـي ـمــة دي ـ ـنـ ــاريـ ــن .اضـ ــافـ ــة إل ــى

ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ــدم
«بيتك» قهوة
مـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
للمشاركين،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
مع أصحاب
ال ـم ـشــاريــع
ال ـش ـبــاب ـيــة
الكويتية.
وب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة ش ـ ـهـ ــر
رم ـضــان ،يـتــوج «بيتك»
 10مـتـســابـقـيــن األع ـل ــى ترتيبا
عـ ـل ــى م ـن ـص ــة  V-FITل ـل ـم ـشــي،
بجوائز عبارة عن ساعات ذكية
من  Garminو Fitbitو،Samsung
تـ ــوفـ ــر أحـ ـ ـ ــدث أس ــالـ ـي ــب ال ــدف ــع
اإللكتروني بأعلى معايير األمان
المتطورة.
ويحرص «بيتك» على تنظيم
ف ـعــال ـيــات ت ـه ــدف إلـ ــى تشجيع

األنشطة الشبابية والرياضية،
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االجتماعية للبنك .وتعكس مثل
هذه الفعاليات تميز «بيتك» في
االبتكار االجتماعي ،عبر إدخال
الـتـقـنـيــات الــرق ـم ـيــة ،واألن ـش ـطــة
االفتراضية للمشاركة في خلق
استراتيجيات و حـلــول تضيف
قيمة للمجتمع وتعزز التفاعل
بين «بيتك» والجمهور.

أع ـل ــن «ورب ـ ـ ــة» أسـ ـم ــاء ال ـفــائــزيــن
ب ـس ـحــوبــات الـسـنـبـلــة األس ـبــوع ـيــة،
وسيستمر البنك بعمل السحوبات
ً
لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
ح ــالـ ـفـ ـه ــم الـ ـ ـح ـ ــظ خـ ـ ـ ــال س ـحــب
السنبلة األسبوعي الثالث عشر،
فقد تــوج  10رابـحـيــن مــن عمالء
البنك حصل كل منهم على 1000
دينار ،وهــم :وليد خالد عزيران
الـ ـحـ ـجـ ـي ــان ،عـ ـل ــي أحـ ـم ــد عـلــي
السميطي ،عدنان عبدالله طعمه الخالدي،
ض ـي ــف الـ ـل ــه ح ـم ــد ض ـي ــف الـ ـل ــه ال ـح ـق ــان
الـعــازمــي ،سعد عيد محمد الـفــاح ،نــزال
مناحي صالح العازمي ،خالد جازع جفين
العازمي ،محمد يوسف يعقوب حسين،
خالد محمد سالم العجمي ،ومحمد مطر
مزيد الشمري.
ويمثل حساب «السنبلة» الخيار األمثل
لكل الراغبين في توفير األموال وتحقيق

عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في
ـرص للفوز
الوقت نفسه ،باإلضافة إلــى فـ ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط ،يتطلب اآلن وجود 100
د.ك لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية
ً
والـسـحــوبــات الـكـبــرى ،علما بــأن العميل
م ــازال يحصل على فرصة واح ــدة مقابل
كل  10د.ك في الحساب ،والفرص تحتسب

على حسب أدنى رصيد في الحساب
خالل الشهر .لذلك يجب أن يكون قد
م ـضــى ع ـلــى الـمـبـلــغ ش ـهــر كــامــل في
الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى
الحتساب الفرص .هذا وال توجد قيود
أو ح ــدود للسحب واإليـ ــداع ،كلما زاد
ال ـم ـب ـلــغ الـ ـم ــودع زادت فـ ــرص الـعـمـيــل
للربح.
وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن «ورب ـ ـ ــة» أطـلــق
أحـ ــدث ح ـلــولــه ال ـم ـصــرف ـيــة Customer
 Onboardingوفــق بنود استراتيجيته
ال ـخ ـم ـس ـيــة ال ـط ـمــوحــة ال ـت ــي ت ـم ـكــن غير
ع ـم ــائ ــه ب ــال ـت ـق ــدم ب ـط ـلــب ف ـت ــح ح ـســاب
السنبلة بـطــر يـقــة إ لـكـتــرو نـيــة سهلة عبر
موقع البنك االلكتروني دون الحاجة لزيارة
أي فروع البنك ،وفي غضون خمس دقائق
فقط -من خالل النظام اآللي الجديد الذي
يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به
في القطاع المصرفي الكويتي -سيتمكن
ال ـع ـمــاء ال ـجــدد مــن اسـتـكـمــال طـلــب فتح
حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

نسرين طافش :مشهد وفاة والدي
في «المداح» هو األصعب
●

om

t

c
bil@aljarida.

aw
a

العدد  / 4725األربعاء  5مايو 2021م  23 /رمضان 1442هـ

خالفات عمرو ياسين وياسمين
عبدالعزيز طي الكتمان

القاهرة  -هيثم عسران

تحدثت الفنانة السورية نسرين
طافش عن مشاركتها للمرة األولى
في الدراما الرمضانية بمصر ،من
خ ــال مسلسل "الـ ـم ــداح" ،وردود
الفعل على شخصية رحاب التي
قدمتها في العمل ،وأبدت سعادتها
ب ـ ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل ع ـل ــى تـجــربـتـهــا
الجديدة ،مشيرة إلى أنها تحمست
لتقديم شخصية رحاب فور قراءة
السيناريو ،بسبب التحوالت التي
تحدث لها في حياتها عقب رحيل
والــدهــا ال ــذي كــانــت تعتمد عليه
بشكل كبير.
وقالت نسرين ،لـ"الجريدة" ،إن
مشهد وفــاة والــدهــا فــي األحــداث
يعتبر األصعب بالنسبة لها ،كونه
يشكل مــرحـلــة جــديــدة بحياتها
وصدمة لم تكن تتوقعها رحاب
أو تـفـكــر فـيـهــا ،م ــؤك ــدة أن ج ــزءا
رئيسيا من حماسها للتجربة هو
التحوالت وتصاعد األحداث الذي
يظهر يوما بعد اآلخر في الحلقات.
وأوضحت نسرين أن ترشيحها
لـ ـل ــدور جـ ــاء م ــن خـ ــال ال ـم ـخــرج
أحمد سمير فــرج ،وبعد قراءتها

للسيناريو وجدت تفاصيل كثيرة
في الشخصية تجعلها تتحمس
ل ـلــدور ،كونها لــم تقدمه مــن قبل
على الشاشة ،الفتة إلى أن وجود
حمادة هــال وباقي فريق العمل
وروح الفريق التي س ــادت خالل
التصوير ،وانعكست على المشاهد
أمام الكاميرا جعلت العمل يخرج
بشكل جـيــد ،ويـحـقــق ردود فعل
ايجابية كثيرة ،رغم شدة المنافسة
فــي الـسـبــاق الــرمـضــانــي وعــرض
مجموعة كبيرة من المسلسالت.

انتقادات غير صحيحة
وحول االنتقادات التي تعرضت
لها بعد ظهورها بالماكياج في
المستشفى ،قــالــت نـســريــن إنها
تهتم بمتابعة ردود الفعل والنقد
على مــا تقدمه ،لكن هناك أمــورا
غير صحيحة يتم تداولها ،خاصة
أن رحاب في هذا المشهد لم تكن
قــد تـعــرضــت ل ـحــادث لتنقل إلــى
المستشفى أو تعرضت العتداء
ط ـ ــال وجـ ـهـ ـه ــا ،ف ـ ـكـ ــان يـ ـج ــب أن
يكون وجهها بال ماكياج ،ولكن
مــا ح ــدث هــو تعرضها لإلغماء،

ً
«المداح» و«الطاووس» األكثر رواجا
على «يوتيوب»
نجحت شبكة قنوات النهار في مصر بكسب الكثير من الجماهير هذا
العام ،باعتبارها الشبكة الوحيدة التي أطلقت محتوى أعمالها الدرامية
على موقع يوتيوب ،من خالل مسلسالت المداح والطاووس وكله بالحب
ً
وبنت السلطان ووالد ناس ،نظرا لوجود المحتويات الخاصة بالقنوات
األخرى على منصات إلكترونية أخرى.
وعمدت "النهار" إلى تلخيص حلقات المسلسل إلى نصف مدتها أو
ثلثها وطرحها على "يــوتـيــوب" ،بعد إذاع ــة الحلقات على القناة للمرة
األولــى ،واستطاعت األعمال على "يوتيوب" تحقيق ماليين المشاهدات
خالل الشهر الكريم.
وحقق مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هالل ،ومسلسل الطاووس،
بطولة الفنان جمال سليمان 160 ،مليون مشاهدة خالل رمضان ،فيما حققت
الفنانة روجينا في بطولتها المطلقة األولى "بنت السلطان" مع باسم سمرة
 35مليون مشاهدة ،في حين مسلسل كله بالحب ومسلسل والد ناس حققا
 33مليون مشاهدة ،إضافة إلى التفاعل الجماهيري الكبير مع المحتوى
المقدم ،من خالل خطة ذكية قدمتها "النهار" لجمهور رمضان هذا العام.

ياسمين عبدالعزيز
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــان
والسيناريست عمرو محمود
يــا سـيــن التكتم عـلــى تفاصيل
الخالف الذي حدث بينه وبين
الفنانة ياسمين عبدالعزيز في
كواليس مسلسل "اللي مالوش
كبير" ،الذي يعرض في السباق
الرمضاني.
وانزعج عمرو في كواليس
التصوير من تدخالت ياسمين
وزوج ـ ـ ـهـ ـ ــا أح ـ ـمـ ــد الـ ـع ــوض ــي،
حيث يتقاسم الثنائي بطولة
المسلسل ،في وقت فضل عمرو

عدم الحديث عن الخالف الذي
تفاقم قبل بداية شهر رمضان،
حيث ال يــزال التصوير جاريا
خالل الفترة الحالية لالنتهاء
من المشاهد األخيرة.
ويـ ـت ــردد أن س ـبــب ال ـخــاف
الرئيسي هو تعديالت ياسمين
على مساحة زوجـهــا بالعمل،
وب ـع ــض ال ـج ـمــل واالي ـف ـي ـهــات
ال ـت ــي ل ــم تـ ــرد ف ــي الـسـيـنــاريــو
األصلي ،مع رفضهما االلتزام
بالسيناريو بشكل كامل.

كريم فهمي يخوض سباق
أفالم العيد بـ «ديدو»

وبالتالي فــإن الطبيعي أن تكون
بـنـفــس شـكـلـهــا ،ك ـمــا ظ ـهــرت في
المشهد الـســابــق ،مشيرة إلــى أن
من يشاهد الحلقة بالكامل التي
بها هــذا المشهد سيفهم أن هذا
األمر كان متسقا مع الدراما وليس
مفتعال بخالف ما جرى تصويره
من قبل البعض.
وأكـ ـ ــدت ن ـســريــن أن ـه ــا تسعى
دائـمــا لالستفادة مــن االنتقادات
وال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي ت ـقــرأهــا عن
أعـمــالـهــا ،وت ـح ــاول أن تـطــور من
نـفـسـهــا ومـ ــن أدائ ـ ـهـ ــا ،م ــن خــال
الخبرات التي تكتسبها ،مشيرة
إلى أنها حصدت إشــادات عديدة
عـلــى شـخـصـيــة رحـ ــاب م ــن نـقــاد
كبار في مقاالت نشروها عن تقييم
السباق الرمضاني بالفعل خالل
الفترة الماضية ،وهو ما جعلها
تشعر بالسعادة.
وع ـ ــن وجـ ــودهـ ــا فـ ــي ال ـس ـبــاق
الرمضاني للمرة األولى بالدراما
المصرية ،قالت إنها سعيدة بهذه
التجربة لعدة أسباب بينها تميز
مسلسل "ال ـم ــداح" ال ــذي تتواجد
م ــن خ ــال ــه ،الف ـتــة إل ــى أن عــرض
األعمال خارج السباق الرمضاني

نسرين مع حمادة هالل

نسرين طافش

ارتفاع المشاركات في مهرجان صور سعد ًوالخشاب ورمضان عمر العبدالالت« :اإلقامة
الذهبية» تشريف أعتز به
األكثر تداوال
السينما الجديدة

عبدالعزيز الصايغ

ملصق فيلم «ديدو»
أعلن الفنان المصري كريم
فـه ـمــي خ ــوض ــه س ـب ــاق أف ــام
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر الـ ـمـ ـب ــارك بـعـمــل
ج ــدي ــد ي ـح ـمــل اسـ ــم "دي ـ ـ ــدو"،
ويجسد فيه شخصية عقلة
االصبع.
ونـشــر كــريــم ،عـبــر حسابه
ع ـلــى "إن ـس ـت ـغ ــرام" ،الـمـلـصــق
الرسمي للفيلم ،قائال" :ديدو
ً
أرج ــوك ال تفعصني سـهــوا...
فيلم عيد الفطر ...تأليف كريم
فهمي وإخ ــراج عـمــرو صالح

وإنتاج كريم السبكي ،والفيلم
ف ـكــرتــه م ـس ـتــوحــاة م ــن قصة
عـقـلــة اإلص ـب ــع ،زي ــه زي فيلم
هاني آي شرنك ذا كيدز وفيلم
آنت مان وفيلم داون سايزنج
أو أي فـ ـيـ ـل ــم تـ ــا نـ ــي ا لـ ـن ــاس
صغرت فيه وأنا معرفش ،يا
رب الفيلم يعجبكوا".
ويشارك في بطولة الفيلم
كريم فهمي وحمدي الميرغني
وبيومي فــؤاد وأحمد فتحي
وهدى المفتي.

يمنحها فــرصــة مـشــاهــدة بشكل
متأن بعيدا عن الزحام الرمضاني
ال ـ ــذي ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى ظ ـلــم كبير
لبعض األعمال.
وأكـ ـ ــدت أن شـخـصـيــة رح ــاب
استلزمت منها تحضيرات كثيرة
وم ـت ـن ــوع ــة ،خ ــاص ــة ق ـب ــل ب ــداي ــة
التصوير ،لالستقرار على جميع
التفاصيل الخاصة بالدور ،سواء
على مستوى المالبس أو الشكل
وغيرها من التفاصيل ،حتى تخرج
بشكل واق ـع ــي ،مـشـيــرة إل ــى أنها
تدربت على اللهجة واللكنة بشكل
جيد حتى تتقنها أثناء الوقوف
أمام الكاميرا.
وعــن مشاريعها الفنية خالل
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،أف ـ ــادت نسرين
بأنها تعمل في الوقت الحالي على
التحضير لعمل سينمائي جديد،
تـعـلــن تـفــاصـيـلــه ف ــي المستقبل
القريب ،إضافة إلى أغنية منفردة
تعكف على االنتهاء منها خالل
الـفـتــرة المقبلة ،بعدما انشغلت
خالل رمضان بتصوير المشاهد
االخيرة في مسلسل "المداح".

أكد الفنان المخرج عبدالعزيز الصايغ رئيس مهرجان الكويت للسينما
الجديدة ،الذي تنظمه نقابة الفنانين واإلعالميين في الكويت ،أن مكانة
الكويت الفنية والثقافية ساهمت بارتفاع المشاركات في مهرجان الكويت
للسينما الجديدة بالذات فيما يخص المسابقة العربية الخاصة باألفالم
الروائية القصيرة ،حيث شهدت هــذه المسابقة كثافة في المشاركات،
خصوصا من الدول العربية.
وقال الصايغ ،رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين واإلعالميين
في الكويت ،إن بقية المسابقات المحلية شهدت مشاركات مكثفة وارتفاع
نسب المشاركة ،مشيرا إلى أن آخر موعد للمشاركات هو  10الجاري،
لتنتقل األعمال إلــى لجنة االختيار ،وبعدها إلــى لجنة التحكيم ،التي
يترأسها اإلعالمي علي الريس .وأضاف" :المالحظة األكثر حضورا من
خالل مجموعة المشاركات التي وصلت إلدارة المهرجان تتمثل بالحضور
الرفيع المستوى للمبدعين من جيل الشباب ،ما يؤكد أن صناعة اإلنتاج
السينمائية ستظل نابضة بالحياة والتجديد ،وسيظل الشباب دائما هم
الرهان لغد الحرفة السينمائية في أنحاء العالم".

عمر العبدالالت

مشهد الزفاف في مسلسل موسى
حققت صور كواليس مسلسل موسى ،التي نشرها المطرب أحمد
سعد والفنان محمد رمضان من كواليس الحلقة  ،21رواج ــا كبيرا
وانتشارا واسعا عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وانتشرت الصور مع نشر أحمد سعد لها ،وشملت وجــوده رفقة
الفنان محمد رمضان وطليقة األول الفنانة سمية الخشاب ،في مشهد
زفافها والفنان محمد رمضان ،من مسلسل موسى ،الذي أحياه المطرب
أحمد سعد .ونالت الصور انتقادات كبيرة ،نظرا للخالفات التي حدثت
خالل الفترة الماضية بين سعد وسمية.
وج ــاء وج ــود سعد فــي العمل بــدعــوة مــن الـفـنــان محمد رمـضــان،
حيث رأى أنها ستكون فرصة لزيادة الزخم اإلعالمي حول المسلسل،
وهو ما حدث بالفعل ،فيما اعتبره الكثير ذكاء من رمضان ُ
وصناع
مسلسل موسى ،وخاصة في ظل التراجع الكبير الــذي الحــق العمل
خالل الحلقات الماضية ،بسبب تراجع مستواه ،والبطء الكبير في
الحلقات .ولم تعترض الخشاب على اإلطــاق ،معتبرة أن ذلك عمل،
وليست أمورا شخصية.

عبر الفنان األردن ــي عمر العبدالالت عــن سعادته بمنحه اإلقامة
الذهبية لــدولــة اإلمـ ــارات ،وق ــال عبر حساباته على مــواقــع التواصل
االجتماعي" :تشرفت بوجودي في اإلمارات الحبيبة ،وكرم الثقة ،ومنحي
اإلقامة الذهبية التي أعتبرها تشريفا أعتز به ...كل الشكر والتقدير لدولة
اإلمــارات العربية المتحدة ،والله يحفظ اإلمــارات وحكامها وشعبها
الغالي".
يشار إلى أن العبدالالت موجود حاليا في اإلمارات لتسجيل وتجهيز
مجموعة من األعمال الفنية المنوعة بين العاطفي والوطني ،حيث يستعد
لتسجيل عمل فني وطني لإلمارات من ألحانه وكلمات الشاعر اإلماراتي
علي الخوار ،كما يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي
تحمل عنوان "بنلتقي" ،كلمات الشاعر محمد القاسمي ،وألحان عبدالله
آل سهل ،وتوزيع موسيقي حسام كامل ،ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا.
يذكر أن عمر العبدالالت تعاون مع الشاعر السعودي سعود الشربتلي
في ثالثة أعمال غنائية تطرح قريبا بــاألســواق ،هي "الفنجان" و"ابــن
الناس" و"آخر حكايتنا".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياّ :يصدر من أحد الزمالء موقف لم
تكن تتوقعه يؤثر على سير العمل.
ً
ً
عاطفيا :ليس كل األيــام عسال فعالقتك
العاطفية قد تمر بظروف سيئة.
ً
اجتماعيا :تابع في وسائل اإلنترنت كل
ما هو جديد على الصعيد االجتماعي.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ابحث عن كل ما يدعم ّ
تطور عملك
ألن المنافسة غدت قوية.
ً
ً
عاطفيا :الشعور بالغيرة يجعلك قلقا
وكرامتك تمنعك من مصارحة الحبيب.
ً
اجتماعيا :ما يفرضه عليك الواجب تجاه
عائلتك افعله بمحبة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
متعسرة ويجب أن
مهنيا :أمور العمل
ّ
تستعد لمواجهتها بهدوء وفطنة.
ً
عاطفيا :شريك عمرك يثبت لك ّ
حبه من
خالل اطالعه على جميع تفاصيلك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ادع ــم عملك ب ــاالط ــاع في
أوقات فراغك على جميع المستجدات.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :يتطلب عملك المزيد من التفاهم
مع الزمالء ليعطي النتيجة المتوخاة.
ً
عاطفيا :تشعر ببعض النفور من الحبيب
ً
ً
ّ
ألنك ال تخص ّص له وقتا كافيا.
ً
اجتماعيا :خفف عن نفسك باللجوء الى
رياضة يمكنك ممارستها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يغمرك حب االستطالع واالستكشاف
فاستخدم ذلك لتطوير مهنتك.
ً
عاطفيا :يوم معك ويوم عليك هكذا هي حالة
الحبيب في هذه الفترة.
ً
ً
اجتماعيا :أحيانا تنسى ما عليك من واجبات
عائلية ينبغي القيام بها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تنتظر تـعــديــا فــي وظـيـفـتــك لكن
الوقت غير مناسب.
ً
عاطفيا :ال تنم على مضض وصارح الحبيب
بكل ما يجول في فكرك.
ً
اجتماعيا :اذهب إلى الطبيعة مع أصدقائك
ّ
ّ
وتمتعوا بما تقدمه لكم.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـنـجــز ب ـعــض األعـ ـم ــال بشكل
ّ
عشوائي وغير فعال فانتبه.
ً
ً
عاطفيا :أفكار الحبيب تدور دائما حولك
وينتظر لقائك بفارغ الصبر.
ً
اجتماعيا :صحتك الجسدية في أحسن
حال وينقصك القيام ببعض الرياضة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :يجدك الزمالء اليوم منفعال على
غير عادتك فتمالك أعصابك.
ً
عاطفيا :يطالب شريك حياتك بتحقيق وعد
نسيته منذ زمن.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـك ـتــاب رف ـي ــق أم ـي ــن ومـفـيــد
ً
فاتخذه صديقا لك طوال عمرك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ّ
ستعم فــي أج ــواء عملك مظاهر
مهنيا:
االرتياب فاحذر من أحد الزمالء.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـص ــادف ش ـخ ـصــا ف ــي زيـ ــارة
اجتماعية فيهتف له قلبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :جـمـيــع مــن حــولــك يـشـيــدون
بتصرفاتك الحكيمة وبحسن أخالقك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :تــواجـهــك صـعــوبــات كـثـيــرة لـعــودة
العمل إلى طبيعته لكنك قادر عليها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال لـ ــزوم لــرفــع ال ـص ــوت ف ــي وجــه
الشريك فهو يفهم من اإلشارة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـج ــأ ف ــي هـ ــذه األوق ـ ـ ــات إل ــى
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ـتـ ـه ــدئ أع ـ ـصـ ــابـ ــك وت ــرف ــع
معنوياتك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تعاملك اإليجابي مع األشخاص
ً
ّ
يسهل أمور عملك كثيرا.
ً
عاطفيا :ابتعد عن خيانة الحبيب قدر
اإلمكان ألنه يستحق إخالصك.
ً
اجتماعيا :جميع األصــدقــاء منجذبون
إليك ّ
ويودون تمضية أوقاتهم بحضورك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنياّ :كلما ازدادت المشاكل ازداد إصرارك
على حلها حتى النهاية.
ً
ً
ً
عاطفيا :تــرى في األفــق وجها أنيسا قد
ّ
تشكل معه حياة جديدة.
ً ّ
اجتماعيا :فتش عما يريح جسدك ويريح
ً
نفسيتك ليبقى عطاؤك ممتازا.
رقم الحظ.22 :
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ثقافات

«الفسطاط» يستقبل زواره ...بعد نقل ملوك الفراعنة إليه
المتحف يحظى باهتمام عالمي و«اليونسكو» تخصص له صفحة بموقعها
القاهرة  -محمد الصادق

بعد نقل  22مومياء من
ملوك وملكات الفراعنة
في موكب أسطوري إلى
المتحف القومي للحضارة
بالفسطاط ،شهد
المصرية ً ً
المتحف إقباال كبيرا من
الجمهور ،في أول يوم من
افتتاحه.

المتحف يضم
آثارا تحكي
سيرة وتاريخ كل
الفترات الزمنية
للحضارات التي
عاشت على أرض
مصر

ي ـض ــم ال ـم ـت ـح ــف ال ـق ــوم ــي
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة
بالفسطاط آثارا تحكي سيرة
وتــاريــخ كــل الـفـتــرات الزمنية
الـمـخـتـلـفــة ل ـل ـح ـضــارات الـتــي
ع ـ ــا ش ـ ــت ع ـ ـلـ ــى أرض مـ ـص ــر،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــاوات
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـت ــي ت ــم نـقـلـهــا في
م ــوك ــب م ـه ـيــب ،خ ـطــف أن ـظــار
العالم.
وعبر عدد كبير من حضور
افتتاح المتحف عن انبهارهم
بالتنوع الثقافي والحضاري
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــده ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف،
متوقعين أن يكون رقما مهما
فــي معادلة السياحة بمصر،
السيما بعد نقل المومياوات
ال ـم ـل ـك ـي ــة إلـ ـ ـي ـ ــه ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
يساهم في جذب االنظار إلى
منطقة الفسطاط بشكل عام،
ومتحف الحضارة المصرية
وم ــا يـضـمــه م ــن ك ـنــوز بشكل
خاص.

اهتمام عالمي
و حـظــي المتحف باهتمام
عالمي واسع ،وأنشأت منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة "اليونسكو" صفحة
عـ ـب ــر م ــوقـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ش ـب ـكــة
االنترنت تم تخصيصها باسم
الـمـتـحــف ال ـقــومــي لـلـحـضــارة
المصرية.
وق ـ ــال ـ ــت "ال ـ ـيـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو" إن
ال ـم ـت ـحــف ال ـم ـص ــري ال ـجــديــد
ي ـعــرض ال ـح ـضــارة المصرية
مـنــذ عـصــور مــا قـبــل الـتــاريــخ
وحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي،
مستخدما أ ســا لـيــب متعددة

جانب من المعروضات

الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ب ـ ـمـ ــا ي ـس ـلــط
ال ـض ــوء عـلــى ال ـت ــراث ال ـمــادي
والمعنوي لمصر.
وأكـ ــدت أن الـمـتـحــف ُصمم
ليكون نقطة جذب للسائحين،
ً
ً
ومـ ــركـ ــزا لـلـبـحــث م ـع ـتــرفــا به
دوليا ،وسيلعب دورا هاما في
التوعية عن التاريخ ومجتمع
م ـصــر ال ـح ــدي ــث وال ـم ـعــاصــر،
واسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات
والمعارض المؤقتة.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

الموقع
وي ـ ـقـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ال ـق ــوم ــي
بمنطقة الفسطاط فــي مصر
ال ـقــدي ـمــة ب ــال ـق ــرب م ــن حصن
بــابـلـيــون وي ـطــل عـلــى بحيرة
عين الصيرة .وتبلغ مساحته
ً
حوالي  33.5فــدانــا منها 130
أل ــف مـتــر مــربــع مــن الـمـبــانــي،
وق ــام بتصميمه االسـتـشــاري
ال ـم ـع ـمــاري الــدك ـتــور الـغــزالــي
كسيبة أستاذ العمارة بكليه
الفنون الجميلة بالقاهرة ،في
ح ـي ــن ص ـم ــم ق ــاع ــات ال ـع ــرض
الداخلي المهندس المعماري
الياباني أراتا إيسوزاكي.
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوعـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف
خ ـم ـس ـيــن أل ـ ــف ق ـط ـعــة أث ــري ــة،
تحكي مراحل تطور الحضارة
المصرية ،باإلضافة إلى عرض
إلن ـج ــازات اإلن ـســان المصري
في مجاالت الحياة المختلفة
منذ فجر التاريخ حتى وقتنا
ال ـح ــاض ــر ،ك ـمــا ي ـح ـتــوى على
ن ـم ــاذج وصـ ــور فــوتــوغــرافـيــة
ومخطوطات ولوحات زيتية
وت ـ ـ ـحـ ـ ــف فـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وآث ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ــن
العصر الحجري والفرعوني
واليوناني الروماني والقبطي
والعربي ،وحضارة السودان
وال ـ ـع ـ ـصـ ــر الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،وي ـط ــل
مــوقـعــه عـلــى بـحـيــره طبيعية
وهي بحيرة عين الصيرة.
وتعود فكرة إنشاء المتحف
إل ــى ع ــام  1982عـنــدمــا قامت
"الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو" ب ـ ــاإلع ـ ــان عــن
حملة دولية إلنشاء المتحف
ال ـقــومــى ل ـل ـح ـضــارة ومـتـحــف

المتحف من الداخل
النوبة بأسوان ،وفي عام 1999
ت ــم اخ ـت ـي ــار ال ـم ــوق ــع ال ـحــالــي
ً
للمتحف بالفسطاط بــدال من
موقعه السابق بالجزيرة ،وتم
عمل الحفائر األ ثــر يــة بموقع
المتحف في الفترة من 2000
حـ ـت ــى  ،2005وو ض ـ ـ ــع حـجــر
األ س ــاس لمبنى المتحف في
عام  ،2002بعد أعمال الحفائر
التي نفذت في عام .2000
ي ـ ـ ـتـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـق ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــات
الـمـتـحــف ف ــي  9ق ــاع ــات منها
معرض رئيسي دائــم عــن أهم
إنجازات الحضارة المصرية،
مــع ستة مـعــارض موضوعية
تغطي فجر الحضارة ،والنيل،
والكتابة ،والدولة والمجتمع،
والثقافة ،والمعتقدات واألفكار،
ومعرض المومياوات الملكية.

القاعة الرئيسية
وت ـ ـح ـ ـتـ ــوي قـ ــاعـ ــة الـ ـع ــرض
الرئيسية للمتحف على عدد
من القطع اآلثرية التي تعطي
فـكــرة متكاملة عــن الـحـضــارة
المصرية من العصر الفرعوني
وال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــانـ ـ ــي وال ـ ـ ــروم ـ ـ ــان ـ ـ ــي
والقبطي واإلسالمي والحديث.
وتهيئ القاعة للزوار أجواء
منطقة وادي الـمـلــوك ،وتضم
 22مومياء ملكية من األسرات
السابعة عشرة حتى العشرين،

وأهم هذه المومياوت مومياء
ا لـ ـمـ ـل ــك سـ ـقـ ـن ــن رع ،وا لـ ـمـ ـل ــك
ت ـح ـت ـم ــس ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،وال ـم ـل ـك ــة
حتشبسوت ،والملك رمسيس
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،وال ـ ـم ـ ـلـ ــك رم ـس ـي ــس
الثالث.

المصبغة األثرية
ويـتـمـيــز الـمـتـحــف بــوجــود
مصبغة داخل حرمه اكتشفت
ألول مرة في عام  ،1932وأعيد
اكتشافها أثناء عملية الحفائر
الـســابـقــة لـبـنــاء الـمـتـحــف عــام
 ،2004-2003والمصبغة مكونة
م ــن ث ــاث ــة صـ ـف ــوف م ــزدوج ــة
العيون في كل واحدة منها 13
ً
عينا .وفي الجانب الشمالي 13
ً
عينا منفردة ومدعومة بحائط
م ـب ـن ــي م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــوب ،وب ـن ـيــت
ال ـع ـي ــون م ــن الـ ـط ــوب األح ـم ــر
صغير ا لـحـجــم يفصل بينها
ممر عــرضــه  50ســم ،ويفصل
بين كــل مجموعة مــن العيون
حــائــط مــن ال ـطــوب عــرضــه 20
سم .العيون مستديرة قطرها
 80سم وارتفاعها  70سم .وفي
الجانب الشمالي  10أحواض
م ـس ـت ـط ـي ـلــة ،ي ـع ـت ـقــد أن ه ــذه
األح ـ ــواض تـسـتـخــدم لتثبيت
الصبغة بعد عملية الصبغ.

 4ملكات
م ــن ب ـيــن ال ـم ـلــوك ال ــذي ــن تم
نقلهم ا ل ــى متحف ا لـحـضــارة
بالفسطاط 4 ،ملكات تميزن
بـ ـقـ ـي ــادتـ ـه ــن وج ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــن فــي
التاريخ المصري ،وهن:
حتشبسوت ا ل ـتــي توصف
بـجـمـيـلــة ال ـج ـم ـي ــات ،الـمـلـكــة
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة وهـ ـ ـ ــي ابـ ـ ـن ـ ــة ال ـم ـل ــك
ت ـح ـت ـمــس األول ،واح ـ ـ ــدة مــن
أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ف ــي
تاريخ مصر القديمة ،حكمت
ل ـعــدة س ـن ــوات ن ـيــابــة ع ــن ابــن
زوجها تحتمس الثالث الذي
ً
ك ـ ــان صـ ـغـ ـي ــرا ع ـن ــدم ــا اع ـت ـلــى
الـ ـ ـع ـ ــرش .وتـ ـع ــد ن ـه ــاي ــة حـكــم

 ...وجانب آخر منها

«الشجرة» بطلة معرض «اللقطة الواحدة» في القاهرة

ً
 66فنانا يشاركون في النسخة الـ  37بلوحات رسموها في حديقة األسماك
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

كل فنان قدم
«الشجرة العتيقة»
برؤيته مع
اختالف التقنيات

تـحــت مـسـمــى "فـنــانــو الـلـقـطــة ال ــواح ــدة"
تأسست أ ب ــرز جماعة فنية فــي مصر عام
 ،2002ومنذ ذلك الحين شارك في فعاليتها
مئات الفنانين التشكيليين ،الذين يشاركون
فــي كــل م ـعــرض ينظمونه بــرســم ش ــيء أو
مـنـظــر واح ـ ــد ،ك ــل بــريـشـتــه وأل ــوان ــه ،وفــي
ٌ
النسخة الحالية من المعرض ،التي تحمل
رقم  ،37قرروا رسم "الشجرة" كعنصر رئيس
يعكس جماليات الحياة والطبيعة.
في كل مرة يختار فنانو "اللقطة الواحدة"
عنوانا رئيسا لمعرضهم ،تدور حوله فكرة
ال ـل ــوح ــات ال ـتــي ي ـقــوم بــرسـمـهــا مجموعة
من الفنانين التشكيليين ،وحظيت الفكرة
الـجــديــدة فــي النسخة السابعة والثالثين
ب ــإقـ ـب ــال ك ـب ـي ــر ،س ـ ـ ــواء مـ ــن ج ــان ــب ف ـنــانــي
ال ـج ـمــاعــة ب ـلــوحــات ـهــم ال ـت ــي رس ـمــوهــا في
حــديـقــة األس ـم ــاك بــالـقــاهــرة ،أو مــن جانب
المتابعين ألنشطة الجماعة الفنية.
وخـ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،نظم
فنانو "اللقطة الواحدة" معرضهم الجديد
ت ـحــت ع ـن ــوان "ال ـش ـج ــرة" ،ف ــي قــاعــة "آزاد"
بضاحية الزمالك ،على أن يستمر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرض ف ــي
استقبال رواده
مدة أسبوع.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض 93
ل ــوح ــة مـ ــن إبـ ـ ــداع
 66فنانا تشكيليا،
وهـ ـ ــو نـ ـت ــاج ورش
ع ـم ــل م ـش ـتــركــة ق ــام
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــون
ب ــرس ــم لـقـطــة واح ــدة
لشجرة عتيقة عمالقة
م ــوج ــودة ف ــي حديقة
األسـ ـ ـم ـ ــاك ب ــال ـق ــاه ــرة،
وتناول كل واحد منهم
ه ــذه الـلـقـطــة بــأسـلــوبــه
ورؤي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة،
وبـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات م ـت ـن ــوع ــة،

ملصق المعرض

سلطة النجم
الخفيف!

بعض الفنانات المشاركات في المعرض
وكانت النتيجة غاية في اإلبهار ،إذ عكس
كل عمل فني حالة خاصة حسب شخصية
كل فنان .ونظرا لإلقبال الكبير الذي غالبا
ما تحظى به مثل هذه المعارض الفنية ،فقد
طالب المنظمون ،الزائرين ورواد المعرض،
ب ــاالل ـت ــزام بــات ـبــاع اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازي ــة
والوقائية لتفادي اإلصابة بفيروس كورونا،
وارتــداء الكمامة ،ودخول قاعة العرض في
هـيـئــة مـجـمــوعــات صـغـيــرة مـتـبــاعــدة على
التوالي ،منعا ألي ازدحام أو تكدس.
يـشــار إلــى أن "اللقطة الــواحــدة" جماعة
فنية تأسست قبل عشر سنوات ،وتحديدا
ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ،2001عـبــر مـجـمــوعــة من
الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس
الفنية ،بقيادة أستاذ الغرافيك بكلية الفنون
الجميلة د .عبدالعزيز الجندي.
وتقوم فكرة "اللقطة الواحدة" على النزول
إلى شوارع مصر وحدائقها كل يوم جمعة،
وت ــوث ـي ــق ال ـم ـظــاهــر األص ـي ـل ــة ف ــي ال ـش ــارع
ال ـم ـصــري بــأس ـلــوب ف ـن ــي ،وك ــان ــت الـفـكــرة
امتدادا لجوالت "أسرة الفرسان" الفنية كل
جمعة ،والتي كانت امتدادا لخروج المعيد
عبدالعزيز الجندي منذ عام  1991مع من
يرغب من الطالب للرسم في الهواء الطلق.

وارتبط نشاط الجماعة الفنية المشهورة
في مصر حاليا بملمح أساسي هو اإلفطار
الجماعي ،حيث تتجمع المجموعة حول
مائدة الفول صباح يوم الجمعة حتى يحدث
التقارب والتآلف بينهم ،وبعد االنتهاء من
تـنــاول اإلف ـطــار تنطلق المجموعة للرسم
في المكان الذي يكون غنيا بكل ما يساعد
على اإلبــداع ،سواء مشاهد أثرية أو أطالال
قديمة أو شعبيات أو مناظر طبيعية كالماء
والخضرة.
واتفقت المجموعة في لقائها األول على
رس ــم لـقـطــة واح ـ ــدة ل ـح ــارة "درب الـلـبــانــة"
الـمــوجــودة فــي حــي القلعة وســط القاهرة،
بحيث تكون اللقطة موحدة ،ولكن يختلف
فكر التناول من أسلوب وتقنية ومقاسات...
إلخ.
بعد ذلــك أصـبــح الـعــام الــواحــد يحتوي
على فكرتين :لقطة واحدة وموضوع واحد،
وهو ما يتيح مساحة أكبر من الحرية في
التناول الفني ،حيث يتم اختيار عنصر مثل
"الـعــربــة الشعبية" على اخـتــاف أنــواعـهــا،
ك ـعــربــة ال ـف ــول أو ال ـب ـطــاطــا أو ال ـت ــرم ــس...
إلــخ ،ويـقــوم كــل فنان برسمها وفــق رؤيته
الخاصة.

الملكة حتشبسوت من األمور
الغامضة في تاريخ تلك الملكة
الظاهرة ،وبحسب علماء االثار
ال يعرف أحد على أي نحو من
األنحاء انتهت حياتها.

أحمس نفرتاري
ه ــي زوجـ ـ ــة أحـ ـم ــس االول،
ولـعـبــت ً
دورا ك ـب ـيـ ًـرا ف ــي طــرد
الهكسوس مــن مصر بجانب
زو ج ـ ـهـ ــا أ حـ ـم ــس األول ،أول
ملوك األسرة الـ18؛ فكانت أول
ام ــرأة فــي الـتــاريــخ تـقــود فرقة
ع ـس ـك ــري ــة ك ــامـ ـل ــة ب ــال ـج ـي ــش،
وأول ملكة تحصل على مركز
ال ــزوج ــة اآلل ـه ــة آلمـ ـ ــون ،األم ــر
الــذي جعلها من أعظم ملكات
مصر الفرعونية.

مريت آمون
هـ ـ ــي اب ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـل ــك أح ـم ــس
والملكة أحمس نفرتاريُ ،عثر
على مومياتها عــام  1930في
مقبرة " "TT358بالدير البحري.
ولم تكن "مريت آمون" ملكة
حاكمة إذ ماتت شابة في عمر
ال ـثــاث ـيــن ،إال أن دوره ـ ــا كــان
ً
ب ــارزا فــي عصرها .فقد كانت
الزوجة الملكية العظمى للملك
أمنحتب األول باألسرة الثامنة
عشر في الدولة الحديثة (1550
  1292ق.م) ،كما ًتولت منصب"زوجة آمون" وراثة عن والدتها
الملكة أحمس نفرتاري.

الملكة «تي»
هــي زوج ــة الـمـلــك أمنحتب
ال ـث ــال ــث ،أق ـ ــوى م ـل ــوك األس ــرة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرة ،واب ـ ـ ـنـ ـ ــة
"ي ــوي ــا" كــاهــن اإلل ــه "م ـيــن" رب
الخصوبة ،وأمها تويا رئيس
حريم اإلله مين بأخميم ،وعثر
على مومياء الملكة عام 1898
في مقبرة أمنحتب الثاني (KV
 ،)35بوادي الملوك باألقصر.

على امتداد التاريخ البشري ،وفي كل مجتمع من المجتمعات ،كانت
ّ
والكتاب والفنانين ،الذين ّ
قدموا
هناك فئة من المفكرين والفالسفة
ً
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
الفتا وملموسا ُ
ومتصفا باالستمرارية
نتاجا فكريا فلسفيا أدبيا وفنيا
والتجدد ،وهــذا ما أعطاهم مكانة تؤهلهم لمخاطبة وقيادة الوعي
كبير منه.
الشعبي ،والتأثير به ،وربما تشكيل جزء ّ
لكن أحد أهم تجليات العولمة الثقافية أنها حاربت هذه الظاهرة
الثقال المؤثرين وفي
بامتياز ،وعصفت بفكر وفلسفة وإبــداع أولئك ِ
مختلف المجاالت ،وأعطت الجميع ،جميع البشر ،على اختالف مكانتهم
العلمية والعملية ووعيهم ،وانتماءاتهم العقائدية ،أعطتهم فرصة
سهلة ومغرية لقول كلمتهم ،ونشر تلك الكلمة عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
ً
ً
وشيئا فشيئا ،أخذ المشهد الفكري والفلسفي واإلبداعي اإلنساني
ّ
بالتغير لمصلحة ممارسة الفئة الجديدة ،فلقد أذاب حمض العولمة
ّ
المركز وخفف من أثر الفكر المتخصص والعميق والقادر على تفسير
ّ
ظواهر المجتمع ،لمصلحة فكر العامة المسطح.
أزاحت العولمة فكر النخبة لمصلحة فكر العامة ،وصار ّ
جد مألوف
أن تجد متابعي حساب أي نجم من نجوم شبكات التواصل االجتماعية
يفوق ّ
بمرات عدد متابعي حسابات المفكرين والفالسفة والمبدعين.
ومع زيادة انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،وغزو التليفون الذكي
لمختلف مجتمعات الدنيا ،تكرست الظاهرة ،وصارت جمل وعبارات
وصور "فيسبوك" و"تويتر" وحتى "إنستغرام" ،هي األقدر على استقطاب
الرأي العام والتأثير فيه ،وربما تشكيله!
إن قياد المفكرين والفالسفة والمثقفين للرأي العام ،كان ينطلق
من مواهبهم األصيلة ومن عطائهم المشهود ،ومن اصطفافهم إلى
جانب القضايا اإلنسانية ،والوقوف بحزم في وجه ممارسات األنظمة
ّ
المتعسفة ،وكان لتلك المواقف أثمانها وتأثيرها.
ً
ّ
ّ
لكن صوت أي من هــؤالء ،في وقتنا الراهن ،وبقدر ما يكون الفتا
ً
ُ
ومختلفا ،فهو سيأتي ضمن عدد ال يحصى من األصوات ،التي تنبعث
على مدار الساعة وفي كل مكان ،مما يعني أن تأثير هذا الصوت سرعان
ّ
وضجة األصوات الحاضرة ،وهو ما يترتب عليه قلة
ما يذوب في نهر
تأثير المفكرين والفالسفة والمثقفين في قياد الرأي العام ،الذي صار
ّ
تبث موادها ليل نهار،
ينقاد آللة اإلعالم األكبر ،عبر محطات فضائية ّ
وعبر هدير مواقع إلكترونية تجدد مادتها دون توقف!
ً
ً
إن أجياال من البشر ،وتحديدا من فئة الشباب ،وفي كل مكان ،صارت
تستقي معلوماتها وقدوتها ممن ال معلومة علمية عنده ،وممن ال
ً
يصلح أصال ألن يكون قدوة.
ُ
ّ
مجاميع تقدر بالماليين من المراهقين والشباب صــارت تركض
شبكات التواصل ،وما
وراء أعالم ونجوم الميديا،
ووراء أعالم ونجوم ّ
ّ
كان لهذا األمر أن يكون لوال أن العولمة الثقافية وفرت الفرصة لهؤالء،
ّ
ً
ً
وخلقت منهم نجوما المعين ،نجوما ال يمتلكون من النجومية إل
لمعتها الكاذبة ،وال يركنون في سلوكهم إال للسطحية وال شيء غير
السطحية ،لذا انعزل أصحاب الفكر وأصحاب العلم في عالمهم الحقيقي،
وصل بقواعد شعبية ،ورأي عام عريض.
وصاروا أبعد ما يكون عن
ٍ
ويمكن قياس ذلك على مختلف شؤون الفكر واإلبداع ،في الفلسفة
وفي الفنون ،وفي اآلداب ،حيث تكاد تختفي طبقة الصناع المهرة،
الذين يستندون للعلم والفكر والدراية والخبرة ،لمصلحة نجوم تعمل
آلة اإلعالم لتلميعهم والصعود بهم إلى مراكز أعلى بكثير من حجمهم
ووعيهم الفكري واإلنساني!
لقد ّ
يمتلكون من
ال
نجوم
الخفيف"،
"النجم
ظاهرة
كرست العولمة
ّ
حقيقة النجومية وثقلها سوى لمعتها الخارجية الكاذبة وخفتها
الـعــابــرة! وانهمكت آلــة العولمة فــي تــزويــق وتلميع وتشكيل هــؤالء
الخفاف ،وإضفاء هالة النجومية من حولهم ،دافعة بهم إلى الواجهة،
ِ
بلسان اللحظة وباهتمام اللحظة،
نجوم خفاف المعينّ ،ينطقون ً ّ
ّ
وبخفة اللحظة ،وبما يقدم إيهاما بأنهم قادة فكر وإبداع ،ومما يجعل
الخفاف ،ويسعون للتعرف إلى
سواد أعظم من الناس ينجذبون لهؤالء ِ
عوالمهم ،وسرعان ما يسيرون خلفهم.
إذا كــان الفيلسوف زيجمونت بــاومــان  Zygmunt Bauumanقد
ً
ّ
وصف اللحظة اإلنسانية التي نحيا بأنها "حياة سائلة" ،فإن نجوما
ً
خفافا هم وحدهم من يستحقون أن يطفوا على سطح نهر هذه اللحظة
اإلنسانية السائلة!

ديوان عبدالله الجوعان
●

د .عادل العبدالمغني

مـ ـن ــذ عـ ـق ــود كـ ـن ــت أتـ ـ ـس ـ ــاء ل عـ ــن م ـص ـيــر
قصائد وأشعار األستاذ عبدالله الجوعان،
وعرفت أنه لم يجمعها مخطوطة إلصدارها
في ديوان ،بل كانت متناثرة في الصحافة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ــوقـ ـف ــت عـ ــن ال ـ ـصـ ــدور،
وب ـع ـض ـهــا ف ــي أراشـ ـي ــف ص ـحــف ق ــد ت ـكــون
مفقودة ،وقسم آخر قد يكون في الصحافة
ال ـعــرب ـيــة ،وخ ـصــوصـ ًـا الـلـبـنــانـيــة ،إلقــامـتــه
فترة طويلة في ربوع لبنان الجميل ،وبقية
القصائد مسودات لدى أسرته!
ولــأمــانــة ف ــإن م ــن شـغـلــه ه ــذا األم ــر هو
ال ـصــديــق د .خـلـيـفــة ال ــوق ـي ــان ،ف ـك ــان كـثـيــر
الـ ـ ـس ـ ــؤال ب ـك ــل م ـن ــاس ـب ــة ت ـج ـم ـع ــه مـ ــع أح ــد
أ ف ــراد عائلة ا لـشــا عــر ،حتى جــاء ت اللحظة
الحاسمة للبحث بقدر المستطاع لتجميع
ما هو متوافر في أرشيف الصحافة ،إضافة
إ ل ــى األوراق وا ل ـم ـس ــودات ا لـمـتـنــا ثــرة لــدى
أ ســرة الشاعر وتصدى لألمر بشغف وعن
جدارة!
و قــد يتخيل البعض أن المسألة سهلة،
وف ــي ت ـص ــوري ال أح ــد يـسـتـطـيــع الـتـصــدي
لذلك إال شاعر وباحث كبير متمكن!
راصدا بحكم عالقتي مع الصديق
وكنت
ً
د .خليفة الوقيان ،وتلمست الجهد الكبير
الذي بذله من مراجعة وتصويب وتصحيح
وتـحـقـيــق ع ـلــى م ــدى ش ـهــور ع ــدي ــدة ،حتى
استطاع أن ينهض ببناء الديوان ،وأضاف
ع ـل ـيــه م ــن ال ـ ـشـ ــروح ال ـم ـن ــاس ـب ــة وال ـم ـف ـيــدة
للقارئ!
الـ ـش ــاع ــر ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـج ــوع ــان ،م ــن جـيــل
ا لـشـعــراء الكويتيين ا لـكـبــار المخضرمين،
ف ـهــو م ــن م ــوا ل ـي ــد  ١٩١١و ت ــو ف ــاه ا ل ـل ــه إ لــى
ر ح ـم ـتــه ف ــي ع ــام  ،١٩٩٣و ل ــأ س ــف ا لـشــد يــد
لــم َي ـحـ َـظ بــالـتـكــريــم وااله ـت ـمــام مــن الــدولــة
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع مـ ـث ــل ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
ـأت
اآلخـ ــريـ ــن الـ ــذيـ ــن ع ـ ــاص ـ ــروه ،ك ـم ــا لـ ــم تـ ـ ِ
دراس ـ ـ ـ ــات وأبـ ـ ـح ـ ــاث مـ ــن أس ـ ــات ـ ــذة جــام ـعــة
الـكــويــت عــن قـصــائــده وأش ـع ــاره فــي مجال
درا ســا تـهــم المتعلقة بالنقد األد ب ــي ،ولكن
ل ــأم ــان ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة ف ـل ـق ــد ذك ـ ـ ــره األدي ـ ـبـ ــان
والشاعران الوقيان والزيد في فترة مبكرة
بالسبعينيات ،وأشارا إلى أنه شاعر كويتي
ك ـب ـيــر ول ـ ــه اه ـت ـم ــام ب ــال ـق ـض ــاي ــا ال ـكــوي ـت ـيــة
والعربية والوطنية.

غالف الديوان
أعتقد كذلك أن أريحية الشاعر واعتزازه
وثـقـتــه بـنـفـســه لــم تــدعــه لـلـظـهــور وال ـبــروز
اإلعـ ــامـ ــي أم ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرات وال ـم ـق ــاب ــات،
وال ـعــديــد مــن أدبــائ ـنــا الـمـخـضــرمـيــن كــانــوا
بعيدين عن األضواء اإلعالمية!
أشكر بالمناسبة شاعرنا وأديبنا الكبير
د .خ ـل ـي ـفــة ال ــوقـ ـي ــان ،ال ـ ــذي أظ ـه ــر ل ـنــا هــذا
الديوان بحلته الزاهية القشيبة ،وهو الشك
سيكون إضافة جديدة للمكتبة الكويتية،
ـذرا عـ ـل ــى ه ـ ــذه اإلط ــال ــة
وأس ـت ـم ـي ـح ـك ــم عـ ـ ـ ـ ً
السريعة ،حيث كانت هدية الدكتور خليفة
الــوقـيــان لـهــذا ال ــدي ــوان قـبــل ســاعــات قليلة
مــن مــو عــد أذان ا لـمـغــرب واإل ف ـطــار ،وكتبت
المقالة على عجالة!

توابل ةديرجلا

١٥
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ً
أحمد فرحات :صالح أبوسيف منحني فرصة الظهور األول سينمائيا

ً
صباح عاملتني مثل ابنتها هويدا وحصلت على  60جنيها في بطولة «سر طاقية اإلخفاء»
على مدار أكثر من  10سنوات شارك الطفل أحمد فرحات في ً عدة أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية ،بدأها ًفي النصف الثاني
من الخمسينيات ،واستمر حتى نهاية الستينيات ،ليكون واحدا من أشهر األطفال في السينما المصرية ،مقدما العديد من األدوار
المميزة.
«الجريدة» كواليس من مشواره الفني ،فالطفل الذي وقف أمام عمالقة التمثيل في مصر ،يتجاوز
مع
حواره
في
فرحات
أحمد
يروي
ً
اليوم عامه السبعين ،لكن اليزال محتفظا بخفة دم الطفولة التي يتذكرها الجمهور مع مشاهدة أعماله الخالدة في السينما
المصرية.
القاهرة  -هيثم عسران

قلت
لعبدالحليم
أحب فريد
األطرش أكثر
منك وسافرت
برفقة زبيدة
ثروت إلى
الفيوم

● حدثنا عن أول خطواتك في التمثيل
 كـنــت اب ــن ألس ــرة متوسطة ال ـحــال ،نعيشفـ ــي حـ ــي شـ ـب ــرا ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،وخ ـ ـ ــال دراسـ ـت ــي
بالمرحلة االبتدائية التحقت بفريق التمثيل في
المسرح المدرسي ،وقدمت العديد من العروض
المسرحية ،فكانت األنشطة في المدارس آنذاك
تحظى باهتمام كبير ،سواء الرياضية أو الفنية،
وكـنــا نـقــوم بعمل مـســرحـيــات فــي المناسبات
الـمـخـتـلـفــة عـلــى م ـســرح ال ـمــدرســة ويـحـضــرهــا
مسؤولو اإلدارة التعليمية وأســرنــا ،وفــي أحد
العروض جاء برفقة والدي لمشاهدة المسرحية
صديقه الذي يعمل موظفا في اإلدارة التعليمية،
لكن في الوقت نفسه يعمل مساعدا مع المخرج
صالح أبوسيف وأعجب بأدائي.
ك ـنــت وق ـت ـئــذ ف ــي ال ـصــف ال ــراب ــع االب ـت ــدائ ــي،
والمسرحية الـتــي عرضنها كــا نــت تحمل اسم
"ال ـعــاق ـبــة" ،وعــرضــت فــي االح ـت ـفــال بـعـيــد األم،
وقدمت فيها شخصية الطفل زينهم ،وحصدت
تصفيقا حادا من الحضور ،وبعد هذا العرض،
علم والــدي من صديقه ببحث المخرج صالح
أبوسيف عن طفل للقيام بأحد األدوار الصغيرة
فــي فيلمه الجديد "مـجــرم فــي إج ــازة" مــع فريد
شوقي وصباح ،وطلب منا زيارة األستاذ صالح
أبوسيف في مكتبه في اليوم التالي.
● هل ذهبت إلى المكتب؟ ومن كان برفقتك؟

رغم بطولتي
للعديد من
الحلقات في
«ساعة لقلبك»
لإلذاعة فإنني
لم أكن أحصل
إال على 50
ً
قرشا فقط

 زرت مكتب صالح أبوسيف أنا ووالدي فيالموعد المحدد ،وسألني "بتعرف تمثل ضحك"،
فقلت "اه" ،قالي "طيب وريني" ،فقدمت مونولوجا
به أداء ،وبعدما انتهيت من تقديمه أمامه ،أخرج
من جيبه  10جنيهات ومنحني إياها وطلب من
مدير مكتبه أن يكتب تعاقدا معي يوقع عليه
والدي وأخبرني أن الريجسير سيقوم باخباري
قبل التصوير بيوم.
ً
أتــذكــر هــذا اللقاء جـيــدا ،ليس فقط ألنــه أول
لقاء مع صالح أبوسيف لكن ألنني حصلت فيه
ً
على  10جنيهات ،وهو مبلغ كبير جدا وقتئذ،
فوالدي الموظف كان يتقاضي هذا المبلغ عن
عمله في نهاية كل شهر ،وينفق منه على أسرتنا
بالكامل ،بينما أنا حصلت عليه في عمل واحد
في السينما.
● ما موقف والدتك من العمل في التمثيل؟
 لم تكن والدتي مرحبة بعملي في السينماً
وع ــارض ــت هـ ــذا األم ـ ــر خ ــوف ــا ع ـلــى مستقبلي
وانشغالي بالتمثيل على حساب الدراسة ،وهو
ما حدث بعد ذلك بالفعل بسبب كثرة األعمال
التي شاركت فيها وحبي للتمثيل ،لكن والدي
ع ـلــى ال ـع ـكــس ك ــان مــرح ـبــا ،ل ـيــس ف ـقــط بسبب
األجر الذي حصلت عليه ،ولكن ألنه سيشاهد
الممثلين ويجلس معهم ،فهو كــان المسؤول
ً
عـنــي وع ــن أعـمــالــي ورافـقـنــي دائ ـمــا فــي جميع
األعمال التي اشتركت فيها.
مرت عدة أيــام وجــاء مساعد الريجسير إلى
منزلنا وأخـبــرنــي بموعد الـتـصــويــر ،ولــم يكن
وقتئذ هناك مصممون للمالبس ،وكان يفترض
أن تكون المالبس غير مرتبة في اليوم األول،
والـتـصــويــر ك ــان فــي إصــاحـيــة بـنـهــايــة شــارع

الـهــرم ،وأخبرته أنني ال امتلك هــذه المالبس،
وقام بتوفيرها لي في اليوم األول.
● حدثنا عن اللحظات األولى في العمل.
 عندما وصلت إلى مكان التصوير ،بدأ فريقالعمل التحضير للتصوير ،وكان مشهد قيامي
بقيادة أوركسترا األطفال الموسيقي ،ووقتها مع
بداية التصوير كان يفترض أن أتحدث ،لكن لم
أتمكن وكنت أبكي في كل مرة إلى أن اصطحبني
فريد شوقي وتـحــدث معي وسألني عــن سبب
بكائي ،وشرحت له معانتي من حساسية في
عيني ،وأن بكائي بسبب تركيز اإلضــاء ة علي،
وهنا تحدث مع المخرج صالح أبوسيف ،وتم
تعديل اإلضاء ة بشكل طفيف ،ومرت المشاهد
في اليوم بشكل جيد.
خــال مـغــادرتــي مـكــان التصوير كــان شــارع
ال ـهــرم بـعـيــدا وش ـبــه مـهـجــور آن ـ ــذاك ،وجــدتـنــي
الفنانة صباح برفقة والدي ،وكنا ننتظر سيارة
تعيدنا إلى منزلنا بوسط القاهرة ،وسألتني
عن سبب انتظاري وكانت تغادر برفقة ابنتها
ً
هويدا ،وهي طفلة كانت بنفس عمري تقريبا،
وأخبرتها أننا في انتظار سيارة اإلنتاج ،فطلبت
مني أن أركــب معها وتقوم بإيصالي بنفسها،
وخ ــال الـطــريــق توقفت بــالـسـيــارة ذات الـطــراز
الحديث وقتها لشراء شكوالتة لي والبنتها.

أحمد فرحات

أحمد فرحات
● كيف وجدت تعامل الفنانة زبيدة ثروت؟

بعد النكسة
ركزت في
دراستي
وابتعدت
عن الفن

● كم استغرقت لتصوير جميع مشاهدك؟
 ص ــورت مـشــاهــدي فــي الفيلم عـلــى م ــدار 4أي ــام مـتـفــرقــة ،وف ــي إح ــدى ال ـمــرات كـنــا نحضر
لتصوير مشهد وفــاتــي ،وخ ــال بـقــائــي اسفل
ً
الـ ـسـ ـي ــارة ،انـ ـتـ ـظ ــارا ل ـل ـت ـصــويــر ،ل ــم ي ـكــن فــريــد
شوقي انتبه لوصولي وكان يتحدث مع صالح
أبوسيف عن غيرة زوجته الفنانة هدى سلطان،
واعتقادها أنه سيتزوج عليها ،فخرج لهم من
أسفل السيارة وقال له "ايه يعني" ،وهو ما أثار
ضحك الحضور.

● كيف كان التعاون مع المخرج حلمي رفلة؟

● كيف كنت تأتي إلى العمل ومن يرافقك في
تلك الفترة؟
 خ ـ ــال ت ـص ــوي ــر مـ ـش ــاه ــدي ال ـم ـت ـب ـق ـيــة فــيال ـف ـي ـلــم ،ك ــان ال ـت ـصــويــر ف ــي اس ـتــديــو األهـ ـ ــرام،
وه ـنــاك الـبــاتــوهــات تـجــد فيها أكـثــر مــن عمل
بنفس التوقيت يتم تصويره والجميع يجتمع
في الكافتريا خالل فترة االستراحة ،وفي هذه
األثناء التقيت مع حسين حلمي المهندس ،وكان
موجودا ألمور أخرى ليس لها عالقة بفيلمي،
وطـلــب مني أن أزوره فــي مكتبه برفقة والــدي
وحدد الموعد ،وذهبنا بعدما قرر منحي نفس
األجر عن فيلمي السابق  10جنيهات.
خ ــال ه ــذه ال ــزي ــارة ت ـحــدث مـعــي عــن فيلمه
الجديد "شمس ال تغيب" لزبيدة ثروت وشكري
سرحان ،وتصوير مشاهدي ستكون في الفيلم،
وبالفعل اتفق مع والــدي على التصوير ،ويوم
السفر إلى الفيوم وجدنا السيارة التي ستقلنا
بـهــا زب ـيــدة ثـ ــروت ،فـهــي كــانــت مقيمة بالقرب
مني في شارع خلوصي ،ونقلتنا سيارة واحدة
لفندق أوبرج الفيوم ،حيث بقيت هناك عدة أيام
لتصوير الفيلم برفقة والدي.

 ف ــي أح ــد مـشــاهــد الـفـيـلــم ســألـتـنــي زبـيــدةثروت ،هل "ألقبلك" في المشهد أم ال ،فقولتلها
"اللي تشوفيه" ،وقبلتني بالفعل في المشهد،
وعـنــدمــا قمت ب ــأداء مشهد ال ـمــوت ،صفق لي
الفنان حسين رياض ،وقال "انت هتكون ممثل
كويس في المستقبل ،ألنك بتنفذ المشهد زي
ما المخرج بيقوله".
من المواقف التي أتذكرها في «إشاعة حب»
في كواليس التصوير ،صرخة الفنان حسين
ري ـ ــاض ف ــي وج ـه ــه ،ب ـعــدمــا دخـ ــل ال ـف ـنــدق من
الباب الدوار ولم يستطع الخروج منه ،فاعتقد
حسين رياض انه يقوم باللعب في الباب وترك
التصوير ،لكن بعد الصراخ بدقائق ،ذهب إليه
ً
وتحدث معه معتذرا عن انفعاله ،وبرره برغبته
في سرعة انهاء التصوير لوجود ارتباط لديه
في القاهرة يومها يجب أن يعود إليه سريعا.

حلمي رفلة
رشحني
للعمل
في فيلم
«شارع الحب»

 ف ــي إح ـ ــدى الـ ـم ــرات ال ـت ـق ـيــت بــالـمـصــادفــةالمخرج حلمي رفلة وكنا في مكتب عز الدين
ذوالفقار ،وأخبرني أنه شاهد ما قدمته ،ويرغب
في تقديمي بشكل كوميدي للجمهور ،وكان
وقتئذ يحضر لفيلمه الجديد "شارع الحب" مع
عبدالحليم حافظ ،وقال لي "احنا عاوزينك في
رقصة في الفيلم" ،ورغم استغرابي لترشيحه
فإنه قال جملة ال يمكن أن أنساها "الرقصة دي
هتخربش في دماغ الناس  50سنة" ،وبالفعل
وافقت.
ً
كــان حلمي رفـلــة منتج شــاطــر ج ــدا ،ويوفر
األموال بشكل كبير ،واعطاني عن ظهوري في
الفيلم  75قرشا فقط ،رغم أن التصوير استمر
ً
 3أيــام وليس يوما واحــدا ،لكنه لم يزد مليما
عن هذا المبلغ ،ووافقت ألنني كنت احب الفن
واعتبره هواية وليس عمال بأموال.
في يوم التصوير ،وفروا المالبس لي ،فكانت
"جالبية وحزام وطربوش" وكنت اشبه شكوكو،
وكـ ــان يـفـتــرض أن اقـ ــوم بــوضــع مــاك ـيــاج قبل
التصوير ،وخالل هذا الوقت ،سألني الماكيير
من تفضل عبدالحليم أم فريد األطرش ،فقلت،
احب فريد األطرش أكثر ولم انتبه أن عبدالحليم
ح ــاف ــظ م ــوج ــود ف ــي ن ـف ــس الـ ـغ ــرف ــة ،وع ـنــدمــا
شاهدته ،كررت نفس الجملة بأني أحب فريد،
وسألني عن السبب ،فأخبرته بأن فريد يقوم
بالكتابة والتلحين لنفسه ،فقال لي إنه يقوم
بالتعاون مع أفضل الملحنين والمؤلفين.
م ــن هـ ــذا الـ ـم ــوق ــف ،ت ـح ــول ــت ال ـع ــاق ــة ال ـتــي
تجمعني مع عبدالحليم لعالقة صداقة قوية،
فكان يعاملني كأني ابنه ،خصوصا أنــه كان
يـهـتــم ب ــوج ــود أط ـف ــال ف ــي أع ـمـ ّـالــه بــاعـتـبــارهــا
ً
شريحة من المجتمع ،وتعاونا معا بعد ذلك
في "شارع الحب" ،وكانت مشاركتي معه سببا
في اختيار المخرج حسين فــوزي لي للرقص
مع نعيمة عاكف في فيلم "بحبك يا حسن".
● ذك ــرت ان لــك مـشــاهــد م ـحــذوفــة فــي فيلم
«كهرمانة»؟

هند رستم
عدلت في
أحداث «إشاعة
حب» من أجلي
والرقابة حذفت
مشاهدي من
«كهرمانة»

 رغم أنني شاركت في فيلم "كهرمانة" معهدى سلطان فإن مشاهدي تم حذفها ولم اظهر
في الفيلم ،وكان ظهوري بمشهدين صورتهما
في يوم واحد وحصلت على جنيه واحد كأجر،
لكن األهم من األموال هو تعرفي في التصوير
على فهمي عمر اإلذاعي الكبير الذي رشحني
للعمل في "ساعة لقلبك" ،وعرفني على المؤلف
● حدثنا عن ساعة لقلبك؟

ً
فرحات مكرما في إحدى المناسبات

 كانت تجربة "ساعة لقلبك" من التجارباالستثنائية في النجاح بالنسبة لي ،ليس فقط

ألنها حققت لي شهرة واسعة في مصر ،لكن
ألنني اكتسبت فيها خبرة كبيرة ،وتعاونت
مع عــدد كبير من الممثالت والممثلين منهم
أم ــال زايـ ــد ،ســامـيــة رش ــدي وغ ـيــره ـمــا ،وكـنــت
اذهب للبروفة كل أسبوع في مسرح الهوسابير
بوسط القاهرة ،ونقوم بالتسجيل يوم الجمعة
بحضور الجمهور.
ورغم بطولتي للعديد من الحلقات في "ساعة
لقلبك" لــإذاعــة فإنني لــم اكــن احصل إال على
 50قرشا فقط ،ألن العقد الخاص بي هو عقد
ً
طفل ،بينما باقي األبطال عقدهم بـ  12جنيها،
واستمررت في خوض هذه التجربة فترة طويلة
وقدمت مجموعة حلقات سعدت بها.
● صف لنا اللقاء مع الفنان إسماعيل ياسين.
 رشحني المخرج حسن الصيفي للمشاركةم ــع اس ـم ــاع ـي ــل ي ــاس ـي ــن ف ــي ف ـي ـلــم "اس ـمــاع ـيــل
ياسين فــي السجن" ،وكنت اقــوم بــدور الطفل
الــذي يحب ابنة الجواهرجي ،كــان هــذا الفيلم
أول عـمــل أوق ــع فـيــه عـقــد عـمــل بــال ـيــوم ،وك ــان
ي ــوم الـتـصــويــر بخمسة جـنـيـهــات ،وأتــذكــر أن
الرقابة حذفت مشهد حب بيني وبين الطفلة
ابنة الجواهرجي ،وكان من المشاهد الجميلة
بالنسبة لي ،وهذا الفيلم كان بداية تعارفي على
إسماعيل ياسين.
● ما حكاية البطولة األولى؟
 ع ـ ـنـ ــدمـ ــا شـ ــاهـ ــدنـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــياألستوديو األستاذ رمسيس نجيب المنتج ،قال
لي "أنا ما صدقت لقيتك ،بدور عليك من زمان"
وهـنــا كــانــت بــدايــة حــديــث معه أثـنــاء تصوير
أح ــد مـشــاهــدي فــي فـيـلــم اخ ــر وآخ ـبــرنــي بأنه
يبحث عني ألن هناك فيلما يرغب في تقديمه،
وبحاجة إلــى طفل مثلي وكــانــت تجربة "سر
طاقية االخفاء" التي اعتبرها من أهم األعمال
السينمائية في تجربتي.
وبعد أول لقاء مع رمسيس نجيب في مكتبه
ومعه مخرج الفيلم نيازي مصطفى طلب مني
أن أتوجه لمدير اإلنتاج في المكتب المجاور
له ،وكان رجال صعبا في لغة تفاهمه ،وقال لي
"الفيلم ده بطولة مكنتش تحلم بيها وهتاخد
ً
 30جنيه" ،وطريقته كان مبالغا فيها بالحديث
ولم تعجبني ووالدي بجواري ،فانفعلت عليه
وارتفع صوتي وهنا قام رمسيس نجيب برن
جــرس مكتبه ليطلب فهم مــا يـجــري ودخلنا
إليه بالفعل.
سأل رمسيس عن سبب ارتفاع صوتي وقلت
له ما حدث ،فسألني "انت عاوز كام" فأخبرته
أنني أريــد " 50جنيه" فطلب من مدير االنتاج
أن يبرم العقد بـ 60جنيها من أجلي وإلعجابي
ب ــه ،وك ــل ه ــذا ووال ـ ــدي لــم يـتــدخــل فــي ال ـحــوار
ً
مطلقا ،فقد كــان ،رحمه الله ،يتركني افعل ما
ً
اراه مناسبا ويدعمني عندما أسأله.
لم يكن تصوير الفيلم صعبا ،لكن المشكلة
كانت في مشاهد الخدع ،والتي استخدمت فيها
تقنيات حديثة آ ن ــذاك ،فكنا نقوم بالتصوير
ب ــزواي ــا م ـح ــددة وب ـط ــرق مختلفة حـتــى نـقــدم
الصورة النهائية ،وخالل التصوير لم اكن احفظ
النص الذي اقوله وال أقرأه ،ألن هناك الكثير من
الكلمات لم اكن اجيدها بالفعل ،لذا كنت افهم
المضمون واعبر عنه بطريقتي.
● كم كان أجــرك نظير مشاركتك في إشاعة
حب؟
 حـصـلــت ف ــي فـيـلــم "اش ــاع ــة ح ــب" عـلــى 10جـنـيـهــات كــأجــر تـصــويــر عـلــى يــوم ـيــن ،وك ــان
ال ـم ـخ ــرج ف ـط ـيــن عـ ـب ــدال ــوه ــاب ي ــري ــد م ـن ــي ان
اظـهــر فــي مشهد واح ــد فقط بالمسرح ،لكني
تحدثت معه برغبتي في ظهور بشكل مختلف،
خصوصا أن الجمهور كان يعرفني آنذاك ،وهو
ما دفع الفنانة هند رستم القتراح اجراء تعديل،
وهي من اقترحت تقديمي على المسرح وقمت
أ نــا بإضافة النكتة ا لـتــي قلتها على المسرح
ضمن حفل أض ــواء المدينة ،وكــل هــذه األمــور
لم تكن موجودة في السيناريو من األساس.
● بعد نكسة  67ابتعدت عن الفن ...لماذا؟

مع برلنتي عبدالحميد في «طاقية اإلخفاء»

 ...ومع عبدالمنعم إبراهيم

 ت ــوق ــف ال ـف ــن ال ـم ـصــري بـشـكــل ك ــام ــل بعدنكسة  ،1967ووقتئذ كنت فــي الصف الثاني
الـثــانــوي ،وب ــدأت افـكــر فــي مستقبلي ،وركــزت
فــي الــدراســة وابـتـعــدت عــن الـفــن ،ودرس ــت في
ال ـم ـع ـهــد ال ـص ـنــاعــي ال ـع ــال ــي ق ـســم اتـ ـص ــاالت،
وهــو تخصص حديث وقتئذ ،وبعد تخرجي
التحقت بالعمل في رئاسة الجمهورية بمكتب
ال ــرئ ـي ــس ،وهـ ـن ــاك ب ـ ــدأت مـ ـس ــارا مـخـتـلـفــا في
تـطــويــر م ـهــاراتــي الـشـخـصـيــة ،وحـصـلــت على
بكالوريوس تجارة ثم سافرت عدة مرات إلى
ا لــوال يــات المتحدة ،للحصول على دبلومات
ه ـنــدس ـيــة ف ــي ت ـخ ـص ـصــي ،ومـ ــع ب ـلــوغــي سن
المعاش كنت الوحيد فــي القسم الـخــاص بي
الــذي يحصل على قــادة تقديرية من الرئيس
األسبق حسني مبارك.
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فايزة أحمد ...كروان الشرق الحزين

عبدالوهاب يمنع «مطربة األسرة» من «ست الحبايب»!
الخمسينيات ًوالستينيات من حياة فايزة أحمد
تميزت فترة
ً
بالمشاركة شخصيا وصوتيا في عدد من األفالم السينمائية،
بمصاحبة نجوم تلك المرحلة ،ومنهم إسماعيل ياسين،
دمشق  -شادي عباس

فايزة شاركت
إسماعيل ياسين في
«المليونير الفقير»
وغنت «يا حالوتك
يا جمالك» من
ألحان فريد األطرش

ً
وغنت في تلك األفالم عددا من أشهر أغانيها ،التي حفر
ذهن المستمع ومخيلته وقلبه ما ال يمكن
بعضها في ً
نسيانه ،خصوصا «ست الحبايب» ،التي بقيت األغنية األولى

شاركت فايزة أحمد في عــام  1959الفنان
إسـمــاعـيــل يــاسـيــن بـطــولــة فـيـلــم «الـمـلـيــونـيــر
الفقير» للمخرج حسن الصيفي ،وقدمت دور
سميرة ،وهي عاملة التلفون في أحد الفنادق،
وتقع في حب جعران العامل في الفندق ،والذي
سيرث ثروة طائلة ،وقدمت أربع أغنيات خالل
الفيلم كلها من كلمات فتحي قورة ،أشهرها
هي أغنية «يا حالوتك يا جمالك» ،من تلحين
فريد األطرش ،كما تشترك في غناء أغنيتين
مع إسماعيل ياسين هما «األسانسير» ،و»أنا
ح تجنن».
ت ــدور أحـ ــداث الـعـمــل ح ــول ُج ـع ــران أفـنــدي
(إسماعيل ياسين) معروف في القرية بذكائه
ونـبــاهـتــه ،لــذلــك يـقــوم عـمــدة الـقــريــة بإعطائه
مبلغ  500جنيه ويكلفه بمهمة شراء الشبكة
البنه من القاهرة ،وعندما يصل ُجعران أفندي
إل ــى الـقــاهــرة يكتشف أن األم ــوال الـمــوجــودة
بحوزته قد ُسرقت من أحد المحتالين ،وتتعقد
أ مــور ُجـعــران أ فـنــدي مما يضطره للعمل في
فندق ،ويقابل فايزة أحمد ،التي تعمل في قسم
االتصاالت في الفندق ،ويتبادالن اإلعجاب.
فــايــزة لــم ت ـشــارك فــي أف ــام ك ـث ـيــرة ،وربـمــا
يعود السبب في ذلك إلى أنها ال تحب شكلها
ً
على الشاشة ،فقد كان وزنها  40كيلوغراما،
واضطرت كما يقول المقربون منها إلى ربط
ً
قـمــاشــة عـلــى خـصــرهــا ،كــي تـبــدو أكـثــر وزن ــا،
ولكنها كانت تقول« :التمثيل كرهته ،وال أحب
رؤية األفالم التي تعرض لي».

عاطف سالم
ي ـ ــروي ال ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــي ط ــاه ــر ال ـب ـهــي،
عاطف سالم
مدير تحرير مجلة «حــواء» ،بــأن فايزة أحمد
ووالدتها زارتــا المخرج عاطف سالم وقالت
اعتبر وجه
له فــايــزة« :إحنا جايين نــزورك يا أستاذ من
فايزة أحمد
مشوار بعيد ...جايين من سورية» .
وبمجرد أن أخبرته فايزة أحمد أنها مطربة،
ال يصلح
وبدأت في الحديث عن نفسها بخجل شديد،
للكاميرا
ق ــال عــاطــف س ــال ــم« :أنـ ــا ك ـنــت هـضـحــك وهــي
بتقولي،لكن في حاجة في كالمها خلت البنت
ومستقبلها
صـعـبــانــة ع ـل ـ َّـي» ،وطـلـبــت أح ـمــد مــن الـمـخــرج
في الغناء فقط عاطف سالم أن تبدأ بالتمثيل ،ألنها اعتبرته
أسهل منالغناء.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـهـ ــي ح ــدي ـث ــه
بـ ـ ــأن عـ ــاطـ ــف سـ ــالـ ــم أخـ ـب ــره
فيما بينهما أن و جــه فايزة
أح ـم ــد الي ـص ـلــح ل ـل ـكــام ـيــرا،
ول ـك ـن ـه ــا «صـ ـعـ ـب ــان ــة ع ـ ـلـ ـ ّـي»،
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ك ـ ـ ــان يـ ـخـ ـش ــى أن
يقدمها لـلـجـمـهــور ،وبمجرد
مشاهدتها يضيع مستقبلها،
أل ن ــه ك ــان ي ــرى أن مستقبلها
فــي ا لـغـنــاء ال التمثيل ،خاصة
مع تألق اإلذاعة في ذلك الوقت،
ً
واألس ـ ـ ـطـ ـ ــوانـ ـ ــات أيـ ـ ـض ـ ــا ك ــان ــت
منتشرة .
أراد ع ــا ط ــف س ــا ل ــم أن يـنـهــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــع ف ـ ـ ــاي ـ ـ ــزة أحـ ـم ــد
ووالدتها ،فأخبرهما أنه مضطر
لذلك ،ألنه متوجه إلى اإلسكندرية
بوستر الفيلم الر تـبــا طــه بميعاد هـنــاك ،فألحت
عليه األم أن يوصلهما في طريقه،
ألنهما متوجهتان إلى اإلسكندرية
ً
أيضا ،فوافق من فوره وانطلقوا في طريقهم،
وللمصادفة أصاب السيارة عطل في منتصف
الطريق الصحراوي .
اضطرب المخرج الراحل ،وحاول البحث عن
في فيلم «ليلى بنت
أي شخص يساعده فلم يجد ،فتبرعت فايزة
أحـمــد ووالــدت ـهــا لــدفــع ال ـس ـيــارة فــي مـحــاولــة
الشاطئ» اقتسمت
لتدويرها حتى تنطلق ،وفي الجو الحار مع
ً
البطولة مع محمد
جسد فايزة أحمد الواهن تصببت عرقا ،فقال
ســالــم لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة« :ال ـب ـنــت صـعـبــت عـلـ َّـي،
فوزي وغنت
فقررتأديها دور».

أغنيتين للموجي

فايزة غنت لألم
واألب واألخ كل على
حدة ثم غنت
لـ«بيت العز» كله

لألم حتى اآلن ،ولهذه األغنية قصة نرويها لكم في حلقة
اليوم.

ٔ
فايزة احمد وصباح ومريم فخرالدين
وتتطور األمور بالنسبة لكل من ليلى ومحسن
بعد هذا الفراق.

«جاية لك»
عاشت فايزة أحمد مع زوجها محمد سلطان
حياة أسرية مميزة ،وحياة فنية طويلة مليئة
بالقصص الخاصة من جهة األغاني ومن جهة
الجمهور عموما ،والمعجبين خصوصا .ومن
تلك القصص وأغاني البدايات كانت أغنية «جاية
لك» ،حيث كانت فايزة أحمد نجمة إحدى حفالت
ً
أضواء المدينة في القاهرة ،وكان مقررا أن تغني
في الوصلة األولــى «جاية لــك» من ألحان محمد
سلطان ،وفي الوصلة الثانية «بصراحة» من ألحان
محمد عبدالوهاب .يقول فارس يواكيم :أعطاني
سلطان عشرين بطاقة وزعتها على زمالئي طلبة
معهد السينما ،وكنا سعداء ،الطلبة وأنا ،وقررنا
تـشـجـيــع لـحــن س ـل ـطــان .عــزفــت ال ـفــرقــة الـمــاسـيــة
مقدمة اللحن الموسيقي ،و هـ ّـمــت بـعــزف مطلع
ً
األغـنـيــة .كنت جالسا فــي الـصــف الـثــانــي .وقفت
وهتفت بأعلى صوتي «أعد ...أعد» .ومثلي هتف
الطلبة العشرون .والهتاف والتصفيق والضحك
هي من المؤثرات المعدية ،فتعالى الهتاف في
الصالة «أعد أعد» .وما زلت أذكر وجه أحمد فؤاد
ً
حسن قائد الفرقة وهو يحدق بي مبتسما ،وهو
يـغـمــض عـيـنــا ويـفـتــح أخـ ــرى ،كــأنــه ي ـقــول «على
مـيــن؟!» .أعــادت الفرقة عــزف المقدمة ،وفــي فترة
االستراحة تقدم مني رجل وقـ ّـدم نفسه على أنه
«موفد عبدالوهاب» ،وأخبرني بأنه عــرف أنني
صديق محمد سلطان ورئيس رابطة مشجعيه،
ً
وقال إنه وجماعته هتفوا معنا تشجيعا للحن
سـلـطــان ،وعلينا أن نهتف معهم ّ عندما تغني
فايزة لحن عبدالوهاب .نقلت التمني إلى الطلبة
فــرفـضــوا ،وب ــدأت فــايــزة تغني لحن «بـصــراحــة»،
وفجأة اقترب مني الرجل إياه وقال لي «جماعتك
مـ ــا ب ـي ـش ـت ـغ ـل ــوش م ـ ـعـ ــانـ ــا» .ارتـ ـبـ ـك ــت وقـ ـل ــت لــه
«بالعكس» ،ونظرت حولي ،وأشــرت إلــى متفرج
يهلل وزعمت أنه من جماعتنا ،ففاجأني الرجل
بقوله «ده من بتوعنا».
وبعد سنوات ،وفي لقاء مع الموسيقار الكبير
ســأل ـت ــه (وال ـ ـكـ ــام لـ ـف ــارس ي ــواكـ ـي ــم) ع ــن حـكــايــة

فايزة غنت «جايه
لك» لسلطان
و«بصراحة»
لعبدالوهاب ألول
مرة في حفل واحد

المشجعين ،فأجابني بصراحة« :نعم ،لكن ذلك
ال يحدث إال في الليلة األولــى من تقديم األغنية
الجديدة .ألن التشجيع يزيل رهبة المطرب وهو
يغني اللحن ألول مرة أمام الجمهور .وألن اللحن
يتضمن مؤثرات فنية قد ال يدركها الجمهور لدى
سماع اللحن الجديد ،فيكون التصفيق بمثابة
تنبيه ،حتى مع أم كلثوم ،وهي تقدم لحنا ألول
مــرة أمــام الجمهور .وبعد الليلة األول ــى تنتفي
الحاجة إلى التنبيه».

العيدية الشعرية

عبدالوهاب ّ
لحن
«ست الحبايب»
في دقائق وعزفها
ً
منفردا وغناها أمام
فايزة فحفظتها
مباشرة

تنوعت األغــانــي التي قدمتها ك ــروان الشرق،
وتميزت ،لكن أغنية «ست الحبايب» تعتبر واحدة
من أشهر وأنجح أغاني األم ،إن لم تكن أشهرها
وأنـجـحـهــا عـلــى اإلط ـ ــاق .كـتــب كـلـمــات األغـنـيــة
ال ـشــاعــر حـسـيــن ال ـس ـيــد ،م ــن خ ــال تـجــربــة حية
صادقة مع والدته ،وذلك عام  1958وقبل عيد األم
بيوم واحــد ،وأثـنــاء زيــارتــه لوالدته تذكر أنــه لم
يشتر هدية لها ،وكانت تسكن في الدور السادس،
األمر الذي يصعب معه النزول والعودة مرة أخرى
لشراء هدية لها ،فما كان منه إال أنه توقف أمام
باب المنزل ،وبدأ في استدعاء المعاني والذكريات
بفضل أمه عليه ،وبدأت الكلمات والمعاني تتدفق
غزيرة كثيرة ليسجلها على ورقة «متهالكة» كانت
بجيبه (بحسب صدى البلد).
وقــال حسين السيد في أحد حــواراتــه« :قرأت
على أمي ما كتبت ،فإذا بها تدمع عيناها وتظل
تبكي وتخبرني بأن تلك الكلمات هي أغلى هدية
في حياتها» ،مضيفا :قلت لها ســوف تسمعين
ً
تلك الكلمات كأغنية في اإلذاعــة ،مشيرا إلى أنه
لم يكن حينها قد ّ
تقرر هذا األمر ،ولكنه ال يعرف
لـمــاذا قــال ذلــك؟ واختتم السيد« :جــاء تـنــي فكرة
أن أع ــرض تـلــك الـكـلـمــات الــول ـيــدة عـلــي صديقي
الموسيقار محمد عبدالوهاب ،وبالفعل قرأت له
مطلعها بالتلفون ،فإذا به يرجوني أن أذهب إليه
بباقي الكلمات».
ولكن ،لماذا منع عبدالوهاب فايزة أحمد من
غـنــاء «ســت الـحـبــايــب»؟ بحسب مجلة الـكــواكــب،
شــرعــت فــايــزة أح ـمــد ع ــام  1958فــي غ ـنــاء «ســت
الحبايب» في فيلم جديد كانت تقوم ببطولته،

ليلى بنت الشاطئ
و فــي عــام  1959نفسه ،شــار كــت فــا يــزة في
فيلم «ليلى بنت الشاطئ» ،حيث قدمت خالل
الفيلم دور مطربة تدعى إلهام حسني ،التي
ت ـع ـطــي ف ــرص ــة ل ـل ـشــاب م ـح ـســن ،الـ ــذي يـقــوم
ب ــدوره مـحـمــد ف ــوزي ،لـيـصـبــح نـجــم فرقتها
ويـ ــدخـ ــل ع ــال ــم الـ ـف ــن عـ ــن ط ــري ـق ـه ــا ،وق ــدم ــت
أغنيتين في أحداث العمل من ألحان محمد
الموجي هما «يا األسمراني» ،و»ليه يا قلبي
ليه».
قـصــة الـفـيـلــم ت ــدور ح ــول الـصـيــاد محسن،
ا لــذي يتمنى أن يتزوج من ليلى بنت الريس
عويس الــذي يعمل لديه ،وفي يوم من األيام
يفد شاب إلى المدينة بغرض مشاركة الريس
عويس في أعماله ،ويعلم هذا الشاب بخطة
محسن لـلــزواج مــن ليلى ،فيطرد محسن من
العمل ،لكنه يسطع فيما بعد في العمل الفني،

فايزة أحمد

م ــن إخ ـ ــراج ح ـســن ال ـص ـي ـفــي ،وه ــو «الـمـلـيــونـيــر
ال ـف ـق ـيــر» ،ول ـكــن ع ـبــد ال ــوه ــاب ال ـم ـش ـهــور بـكـثــرة
إن ــذارات ــه للمطربين كلف محاميه بــرفــع دعــوى
قضائية ضدها لمنعها من الغناء ،فلم يكن هناك
اتفاق مسبق بينهما على غناء األغنية في أحد
األعمال الفنية.
وي ـبــدو أن الـفـنــانــة ال ـســوريــة خـضـعــت إلرادة
عبدالوهاب ،و تــم تسوية الموقف بينهما ،وتم
سحب األغنية مــن أح ــداث الفيلم واالتـفــاق على
تقديمها فيما بعد بطريقة «االسكتش الغنائي»
بمشاركة «أم السينما المصرية» الفنانة عزيزة
حلمي ،ومعها زهرة العال ومحمد عوض.
يذكر أن الموسيقار محمد عبدالوهاب ّ
لحن
األغنية في دقائق معدودة ،بعدما أحضر فايزة
أح ـم ــد ل ـس ـمــاع ك ـل ـمــات ـهــا ف ــي م ـن ــزل ــه ،ح ـيــث بــدأ
عبدالوهاب بغنائها منفردا على «الـعــود» ،مما
عـجــل مــن حفظها لــأغـنـيــة كــام ـلــة ،حـتــى قــامــوا
بـتـسـجـيـلـهــا ف ـي ـمــا ب ـعــد ف ــي اإلذاع ـ ـ ــة بــال ـتــوزيــع
الموسيقي الكامل ،بمصاحبة الفرقة الموسيقية،
وأذيـعــت فــي الساعة العاشرة والــربــع مــن مساء
الجمعة  21مارس عام .1958
ومــن ذكــريــات مطربة األس ــرة مــع الموسيقار
محمد عبدالوهاب أن فايزة أحمد حاولت العمل
معه فــي الـبــدايــات ،أكـثــر مــن م ــرة ،لكنها فشلت،
ورغ ــم ذل ــك ظـلــت متمسكة بــاألمــل ،حـتــى جــاء ت
الـفــرصــة فــي دم ـشــق ،عـنــدمــا وص ــل عـبــدالــوهــاب
إلحياء حفل غنائي هناك ،وسمع صوتها وأعجب
به ووعدها بتلحين أغنية عندما يعود للقاهرة،
وبذلك بدأ التعاون بينهما وأثمر عن عدة أغاني.
ش ــارك ــت ف ــاي ــزة أح ـم ــد س ـنــة  1959ف ــي فيلم
«ع ــري ــس م ــرات ــي» ،بــاألب ـيــض واألسـ ـ ــود ،كضيفة
شرف بشخصيتها الحقيقية ،والفيلم من إخراج
عباس كامل وكتابة إسماعيل ياسين ،ومن بطولة
لوال صدقي وعبدالسالم النابلسي ،إضافة إلى
إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وآخرين .وغنت
فايزة في هــذا الفيلم األغنية العاطفية «بتسأل
ليه عـلـ ّـي» للشاعر إسماعيل الـحـبــروك ،وألحان
فؤاد حلمي.

أنا وبناتي
قــدمــت ف ــاي ــزة ع ــام  1961أش ـهــر أع ـمــال ـهــا في
السينما بفيلم «أنا وبناتي» ،وكان سبب شهرتها
عــدد من األغــانــي التي أحبها الجمهور وارتبط
بها ،منها «بيت العز» و«على البساط السندسي»
و«حيران» و«تعاال لي يابا تعاال لي» ،من كلمات
مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي .وجاء
وقـتـهــا فــي إع ــان الفيلم أن «الـبـطــولــة الغنائية
لفايزة أحمد».
والفيلم من إخراج حسين حلمي ،وقام ببطولته
صــاح ذو الفقار وناهد الشريف ،وزكــي رستم،
وتــدور أحداثه حول رجل أرمل يعيش مع بناته
األرب ـ ــع ،لـكـنــه ط ــول الــوقــت يـضـيــق عليهن فيما
يـتـعـلــق بــال ـتــرب ـيــة ،فـيـمـنــع عـنـهــن االخـ ـت ــاط أو
العمل ،وعندما يخرج األب على المعاش ،يقرر
ً
استثمار مكافأته في شركة يكتشف الحقا أنها
قــد اسـتــولــت على أمــوالــه ،فيسقط على الساللم
ً
ويدخل المستشفى مصابا .وتجد البنات أنفسهن
فــي م ــأزق كبير ،فتضطرهن الـظــروف لمواجهة
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع ،ال ـ ــذي ال ي ـعــرفــن ع ـنــه ش ـي ـئــا أل ـب ـتــة،
ويتحايلن من أجل كسب العيش والصمود أمام
مصاعب الحياة.
كانت فايزة أحمد آنذاك من المطربات النجمات
فــي سماء الغناء العربي ،ومــن ألقابها «مطربة
األسرة» ،ألنها أنشدت أغاني ألفراد األسرة ،أولها
«ست الحبايب» ،التي ما زالت أشهر أغنية عن األم
ً
في الغناء العربي ،ومن ألحان عبدالوهاب أيضا
ّ
غنت لــأخ «يــا غالي عـلـ ّـي» ،كما غنت مــن ألحان
محمد الموجي لألب «تعاال لي يا با» ،وهي تناشد
أباها الذي هجر المنزل:
حاسة إني وحيدة وف دنيا بعيدة
وال حدش جنبي من كل حبايبي
يابه تعال لي
ّ
وغنت أيضا لألسرة كلها «بيت العز يا بيتنا»،
التي اشـتــرك فــي غنائها كـكــورس فــي الفيلم من
أفراد األسرة زكي رستم وناهد شريف وآمال فريد
وزهرة العال ،وتقول كلماتها:
بيت العز يا بيتنا ،على بابك عنبتنا
ليها خضرة وضليلة ،بترفرف ع العيلة
وتضلل ياحليلة من أول عتبتنا
يا بيت العز ،يا بيت السعد ،يا بيت الفرح ...
يا بيتنا
بدأت فايزة في بداية عقد السبعينيات وبداية
ثمانينيات القرن الماضي االستعانة بمواهب
وأسماء جديدة كهاني شنودة ،الذي قدم لنجاة
أغنيتي «بحلم معاك» و«أنا بعشق البحر» ،وعمل
مع فايزة كموزع ألغانيها مع بقاء محمد سلطان
ً
ملحنا .ووزع لها شنودة كل أغاني ألبوم «دنيا
جديدة».

مع فريد األطرش

إفطار الفول في بيت عمر بطيشة اتهام فايزة بمحاولة القتل!
بـعــد زواج فــايــزة وسـلـطــان بـفـتــرة قصيرة،
وحـ ـي ــث ك ـ ــان ال ـ ــزوج ـ ــان ي ـس ـج ــان أغ ـن ـي ــة فــي
استوديوهات اإلذاعة ،ومع اقتراب موعد مدفع
اإلفطار دعاهما األستاذ عمر بطيشة إلى منزله.
يقول :عزمت عليهما أن يأتيا لإلفطار معي في
منزلي ،فسارعت بشراء لحمة من أحد المحالت
القريبة من مبنى ماسبيرو ،وذهبنا إلى المنزل،
وفوجئت زوجتي بوجودهما معي ،فسارعت
لبدء تجهيز اللحمة على «بــاجــور الـجــاز» ،إذ
لم يكن لدينا «بوتاجاز» في ذلك الوقت ،ومع
األسف المدفع ضرب ولم ننته من إعداد اللحم
وتجهيز الطعام ،وكــانــت فــايــزة أحمد جائعة

ً
جدا ،وأنا وزوجتي كنا في غاية الخجل ،حتى
قــالــت ف ــاي ــزة« :ع ـنــدكــم فـ ـ ــول؟» ،قــالــت زوج ـتــي:
«نعم فيه فول السحور» ،فقالت« :هاتوا الفول»،
وبالفعل كان الفطار عبارة عن فول .وفى اليوم
الثاني قامت فايزة أحمد بسرد هــذا الموقف
أمام صفية المهندس وعدد من قيادات اإلذاعة
الـمـصــريــة ،وقــالــت لـهــم« :عـمــر بطيشة إنـســان
شــريــف فـطــرنــي ف ــول» .وكــانــت هــذه أول وآخــر
عزومة لفايزة أحمد معي.
وت ـقــول فــايــزة فــي حــادثــة أخ ــرى :أذك ــر أنــي
عزمت الموجي على أكلة «رز بالفول» سببت
له «عسر هضم» ،وكان تعبان جدا من الوجبة.

تـعــرضــت الـفـنــانــة ف ــاي ــزة أح ـمــد ل ـعــدة م ــواق ــف في
حـيــاتـهــا ،منها الـطــريــف ومـنـهــا الـمـتـعــب والـقــاســي،
ومــن هــذه المواقف اتـهــام الفنانة حــوريــة حسن لها
في عام  ،1961بمحاولة قتلها ،وذلك بعد قيام فايزة
أحمد بدعوتها للغداء عندها ،حيث دخلت حورية
المستشفى عقب تناولها طبق «بــامـيــة» .لكن فايزة
أحمد نفت هذا الحديث قائلة إن حورية ذهبت للثالجة
من شدة الجوع ،وتناولت طبق البامية الذي احتفظت
به لوضعه للقطط.
وفــي موقف آخــر ،يعبر عن طيبة قلبها الشديدة،
أنها دعيت ومختار العابد لقضاء سهرة رمضانية
كــان أبطالها محمد ف ــوزي وصـبــاح وه ــدى سلطان

وفريد شوقي والعديد من نجوم الفن ،وكــان محمد
فــوزي ُيعرف بخفة دمه واختالق المواقف الطريفة،
وفــي هــذا الحفل تقمص فــوزي دور الصحافي وبدأ
يسأل النجوم ويداعبهم ،لينثر المرح على جو السهرة،
فسأل صباح ثم شقيقته هدى أسئلة مرتجلة مرحة،
وم ــع إجــابـتـهـمــا كــانــت ال ـقــاعــة ت ـضــج بــالـضـحـكــات،
وعـنــدمــا قــال ف ــوزي لـفــايــزة أحـمــد :قــولــي لنا يــا ست
فايزة ...زوجك مختار العابد بيشتكي منك ليه؟ وهنا
اح ـمــر وج ــه ف ــاي ــزة ،وظ ـهــرت عـلـيــه عــامــات الغضب
وقالت :مختار بيشتكي مني أنا؟ ...وفهم فوزي أنها
لم تستوعب مزاحه ،فغير مجرى الحديث بسرعة حتى
ال تتعصب فايزة.

من األمور التي تحدثت فيها فايزة عن نفسها أنها
كانت تخاف جــدا مــن البحر ،إذ كــادت تغرق مرتين
منذ طفولتها ،وقــالــت« :نــزلــت البحر وأنــا مبعرفش
أعــوم ،وقذفتني األمــواج بعيدا ،وكــدت أغــرق ،وكانت
هذه هي صدمتي األولى» ،مضيفة« :صدمتي الثانية
جــاء ت في سن ال ــ ،13عند تعليمي العوم ،دخلت في
دوامة وكدت أغرق».

توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة
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ً
عزيز يلتقي جميلة البستان ألول مرة وجها لوجه
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المحبوبة تهديه قماشة ملونة عليها صور الغزال
القاهرة  -ةديرجلا•

ً ً
توقفت شهرزاد ،في الحلقة السابقة ،عندما عاد عزيز إلى ابنة عمه عزيزة مهموما باكيا لعدم رؤيته محبوبته ،ويطلب منها
ّ
محبوبته الشريرة ،وتضحي بنفسها من أجله ،وتواصل
المساعدة ،فتقدمها له وهي مغتاظة ّلتجاهله مشاعرها وانسياقه وراء ً
تقديم النصائح له ،فتقدم له الطعام حتى يشبع ً ،وتبقيه نائما طوال النهار حتى ال ينام عندما يذهب للبستان
في ً هذه الحلقة ً
ليال ،وليظل ساهرا حتى تأتي محبوبته ليلتقيها ألول مرة وجها لوجه.

عزيز ينسى
وصية ابنة عمة
ولم ينشد بيت
الشعر

ولما كانت الليلة التسعون بعد الستمئة ،قالت
شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن عزيز طلب
من ابنة عمه عزيزة المساعدة ،فقالت له :على عيني
ورأسي ،لكن إن سمعت كالمي وأطعت أمري قضيت
حاجتك ،فقلت لها :إني أسمع كالمك ،وأطيع أمرك،
فقالت :إذا كان وقت الرواح أقول لك ،ثم وضعتني على
الفراش حتى غلبني النعاس واستغرقت في النوم،
فأخذت مروحة وجلست عند رأسي ّ
تروح على وجهي
إلى آخر النهار ،ثم نبهتني ،فلما انتبهت وجدتها عند
رأسي وفي يدها المروحة وهي تبكي ودموعها قد
ّ
بلت ثيابها ،فلما رأتني استيقظت مسحت دموعها،
وجاءت بشيء ّمن األكل فامتنعت منه ،فقالت لي :أما
ُ
قلت لك اسمع مني وكل ،فأكلت ولم أخالفها ،وصارت
ـأت ،ثم
تضع األك ــل فــي فمي وأن ــا أمـضــغ حتى ا ّمـتـ ّ
يدي ونشفتها
أسقتني نقيع عناب السكر ،ثم غسلت
بمحرمة ،ورشت ّ
علي ماء الورد وجلست معها وأنا
في عافية.

الوصية
فلما أظلم الليل ألبستني ثيابي ،وقالت :يا ابن
عمي اسهر جميع الليل وال تنم ،فإنها ما تأتيك في
هــذه الليلة إال في آخــر الليل ،وإن شــاء الله تجتمع
بها في هذه الليلة ،ولكن ال َ
تنس وصيتي ،ثم بكت
فأوجعني قلبي عليها من كثرة بكائها ،وقلت لها :ما
الوصية التي وعدتني بها؟ فقالت لي :إذا انصرفت من
ّ
المقدم ذكره ،وهو:
عندها فأنشدها البيت
أال أي ـ ـهـ ــا الـ ـعـ ـش ــاق ب ــالـ ـ ـل ـ ــه خـ ـ ـب ـ ــروا
إذا اشتد عشق بالفتى ،كيف يصنع؟

ظهور المحبوبة

جميلة البستان
تتهم عزيز
بقتل ابنة
ّ
عمه وتتوعده
باالنتقام

ثم خرجت من عندها وأنا فرحان ،ومضيت إلى
الـبـسـتــان ،وطـلـعــت المقعد وأن ــا شـبـعــان ،فجلست
وسهرت إلى ربع الليل ،ثم طال الليل ّ
علي حتى كأنه
ً
سنة ،فمكثت ساهرا ،حتى مضى ثالثة أرباع الليلة
من السهر،
وصاحت الــديــوك ،فاشتد عندي الجوع ُ
فقمت إلى السفرة وأكلت حتى اكتفيت ،فثقل رأسي
وأردت أن أنام وإذا بضجة على ُبعد ،فنهضت وغسلت
يدي وفمي ،ونبهت نفسي فما كان إال قليل وإذا بها
أتــت ومعها عشر من الـجــواري ،وهــي بينهن كأنها
ّ
البدر بين الكواكب ،وعليها حلة من األطلس األخضر
مزركشة بالذهب األحمر ،وهي كما قال الشاعر:
تـتـيــه عـلــى ال ـع ـشــاق ف ــي ُح ـلــل خضـر
م ـف ـك ـك ــة األزرار مـ ـحـ ـل ــو ل ــة ا ل ـش ـع ـ ــر
فقلت لـهــا :مــا االس ــم؟ قــالــت :أنــا التـي
كــويـ ُـت قـلــوب العاشقين عـلــى الجمر
ش ـك ــوت ل ـه ــا م ــا أق ــاس ــي م ــن ال ـه ـ ــوى
ف ـقــالــت إلـ ــى ص ـخــر ش ـك ــوت ولـ ــم تــدر
ف ـق ـل ــت لـ ـه ــا إن ك ـ ــان ق ـل ـب ــك صـ ـ ـخ ـ ــرة
َ
ف ـق ــد أنـ ـب ــع الـ ـل ــه ال ـ ـ ـ ــزالل م ــن الـصـخـ ــر
فلما رأتـنــي ضحكت ،وقــالــت :كيف انتبهت ولم
يغلب عليك الـنــوم ،وحيث سهرت الليل علمت أنك
ّ
عاشق ،ألن من شيم العشاق سهر الليل في مكابدة
األشــواق ،ودخلت في غيبوبة ،فلما أصبح الصباح
أردت االنصراف وإذا بها أمسكتني وقالت لي :قف
حتى أخبرك بشيء .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكالم المباح.

القماشة الملونة

عزيزة تترك
نصيحة لعزيز
قبل موتها:
الوفاء مليح
والغدر قبيح

وفي الليلة الواحدة والتسعين بعد الستمئة ،قالت
شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال
لتاج الملوك قالت :قف حتى أخبرك بشيء وأوصيك
ّ
ً
وصية ،فوقفت فحلت منديال وأخرجت هذه الخرقة،
ونشرتها قدامي فوجدت فيها صورة غزال على هذا
الـمـثــال ،فتعجبت منها غــايــة الـعـجــب ،فــأخــذتــه من
عندها وتواعدت وإياها أن أسعى إليها في كل ليلة
بذلك البستان ،ثم انصرفت من عندها وأنا فرحان،
ومن فرحي نسيت الشعر الذي أوصتني به بنت عمي،
وحين أعطتني الخرقة التي فيها صورة الغزال ،قالت
لي :هذا عمل أختي ،فقلت لها :وما اسم أختك؟ قالت:
اسمها نور الهدى ،فاحتفظ بهذه الخرقة ،ثم ّ
ودعتها
وانصرفت وأنا فرحان ومشيت إلى أن دخلت على ابنة
عمي ،فوجدتها راقــدةّ ،
فلما رأتني قامت ودموعها
تتساقط ،ثم أقبلت ّ
علي ،وقالت :هل فعلت ما أوصيتك
به من إنشاد بيت الشعر؟ فقلت لها :إني نسيته ،وما
شغلني عنه إال صــورة هــذا الـغــزال ورمـيــت الخرقة
ُ
ّ
قدامها ،فقامت وقعدت ولم تطق الصبر ،وأفاضت
دمع العين وأنشدت هذين البيتين:
ً
ً
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــراق م ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــراق

فلما فرغت من شعرها ،قالت :يا ابن عمي هب لي
هذه الخرقة فوهبتها لها فأخذتها ونشرتها ورأت
ما فيها ،فلما جاء وقت ذهابي ،قالت ابنة عمي :إذهب
ً
مصحوبا بالسالمة ولكن إذا انصرفت من عندها
فأنشد بيت الشعر الذي أخبرتك به ،فقلت لها :أعيديه
لي فأعادته ثم مضيت إلى البستان ودخلت المقعد،
فوجدت الصبية في انتظاري ،فلما رأتني أنشدتها
بيت الشعر وهو:
أال ّأيـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـشـ ــاق ب ــالـ ـل ــه خـ ـ ـب ـ ــروا
إذا اشـتــد عشق الفتى ،كيف يصنع؟
فلما سمعته امتالت عيناها بالدموع ،وأنشدت:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــداري ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ،ث ـ ـ ـ ــم يـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ّـره
ويـ ـصـ ـب ــر فـ ــي كـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــور وي ـخ ـضــع
فحفظته ،وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمي ،وعندما
عــدت وجدتها راق ــدة ،وأمــي عند رأسها تبكي على
ً
حالها ،فلما دخلت عليها قالت لي أمي :تبا لك من ابن
عم ،كيف تترك بنت عمك على استواء وال تسأل عن
مرضها؟ فلما رأتني ابنة عمي ،رفعت رأسها وقعدت،
وقالت لي :يا عزيز ،هل أنشدتها البيت الذي أخبرتك
ً
به؟ فقلت :نعم فلما سمعته بكت ،وأنشدتني بيتا آخر،
وحفظته ،فقالت بنت عمي :أسمعني إياه ثم بكت بكاء
ً
شديدا ،وأنشدت هذا البيت:
لقد ح ــاول الصبر الجميل ولــم يجد
لـ ــه غـ ـي ــر قـ ـل ــب فـ ــي الـ ـصـ ـب ــاب ــة ي ـج ــزع
ثم قالت ابنة عمي :إذا ذهبت إليها على عادتك،
ً
فأنشدها هذا البيت الذي سمعته فقلت لها :سمعا
وطــاعــة ،ثــم ذهـبــت إليها فــي البستان على الـعــادة،
ولما أردت االنصراف أنشدتها ذلك البيت مرة أخرى،
فلما سمعته سالت مدامعها في المحاجر ،وأنشدت
قول الشاعر:
ً
ف ـ ــإن ل ــم ي ـج ــد صـ ـب ــرا ل ـك ـت ـم ـ ــان س ـ ــره
فـلـيــس ل ــه ع ـنــدي س ــوى ال ـم ــوت أنـفــع
فحفظته ،وتوجهت إلى البيت ،فلما دخلت على
ً
ابنة عمي وجدتها ملقاة مغشيا عليها وأمي جالسة
عـنــد رأس ـهــا ،فلما سمعت كــامــي فتحت عينيها،
وقالت :يا عزيز ،هل أنشدتها بيت الشعر؟ قلت لها:
نعم ولما سمعته بكت وأنشدتني هذا البيت ،فلما
ً
سمعته بنت عمي غشي عليها ثانيا ،فلما أفاقت
أنشدت هذا البيت:

الجميلة الفاتنة
تأتي بصحبة
 10من الجواري
الحسان وعليها
ّ
حلة من األطلس
األخضر

ّ
سـمـعـنــا أط ـع ـن ــا ث ــم مـتـ ـنـ ــا فـ ـبـ ــلـ ـغـ ــوا
سالمي إلى كل من كان للوصل يمنع

وفاة عزيزة
ثم لما أقبل الليل مضيت إلى البستان على عادتي،
فوجدت الصبية في انتظاري فجلسنا وأكلنا وشربنا،
فلما أردت االنصراف أنشدتها ما قالته ابنة عمي،
فلما سمعت ذلــك صرخت صرخة عظيمة ،وقالت:
والله إن قائلة هذا الشعر قد ماتت ،ثم بكت ،وقالت:
ويلك ،ما تقرب لك قائلة هذا الشعر؟ قلت لها :إنها
ابنة عمي ،قالت :كذبت والله ،لو كانت ابنة عمك لكان
عندك لها من المحبة مثل ما عندها لك ،فأنت الذي
قتلتها ،قتلك الله كما ّقتلتها ،والله لو أخبرتني أن
لك ابنة عم ما ّقربتك مني ،فقلت لها :ابنة عمي كانت
تفسر لي اإلشارات التي كنت تشيرين بها ّ
إلي ،وهي
ّ
علمتني ما أفعل معك وما وصلت إليك إال ُ
بحسن
التي
تدبيرها ،فقالت :وهــل عرفت بنا؟ قلت :نعم ،قالت:
حسرك الله على شبابك كما ّ
ّ
حسرتها على شبابها،
ّ
ُ
ثم قالت لي :رح انظرها ،فذهبت وخاطري متشوش،
ً
وما زلت ماشيا حتى وصلت إلى زقاقنا ،فسمعت
ً
عياطا ،فسألت عنه فقيل :إن عزيزة وجدناها خلف
الباب ميتة ،ثم دخلت الدار فلما رأتني أمي قالت :إن
خطيئتها في عنقك ال سامحك الله من دمها .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

ّ
سر عزيزة
وفي الليلة الثانية والتسعين بعد الستمئة ،قالت
شـهــرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال
لتاج الملوك :ثم دخلت الــدار فلما رأتني أمي قالت:
ً
تبا لك من ابن عم ،ثم إن أبي جاء ّ
وجهزناها وشيعنا
ّ
جنازتها ودفــنــاهــا ،وعملنا على قبرها الختمات
ومكثنا على القبر ثالثة أيــام ،ثم رجعت إلى البيت
وأنــا حزين عليها ،فأقبلت ّ
علي أمــي ،وقالت لي :إن
قصدي أن أعــرف مــا كنت تفعله معها حتى فقعت
مرارتها ،وإني يا ولدي كنت أسألها في كل األوقات
عن سبب مرضها ،فلم تخبرني به ولم تطلعني عليه،
فبالله عليك أن تخبرني بالذي كنت تصنعه معها
ً
حتى ماتت ،فقلت :ما عملت شيئا ،فقالت :الله يقتص
ً
لها منك ،فإنها ما ذكرت شيئا ،بل كتمت أمرها حتى
ماتت وهي راضية ،ولما ماتت كنت عندها ففتحت
عينيها ،وقالت لي :يا امرأة عمي جعل الله ولدك في
ّ
حل من دمي ،وال آخذه بما فعل معي ،وإنما نقلني إلى
الله من الدنيا الفانية إلى اآلخرة الباقية.
فقلت لـهــا :يــا ابـنـتــي ســامـتــك وســامــة شبابك،
وصــرت أسألها عن سبب مرضها فما
تكلمت ،ثم تبسمت وقالت :يا امرأة
عمي إذا أراد ابنك أن يذهب إلى
الموضع الذي عادته الذهاب
إليه فقولي له يقول هاتين

الكلمتين عند انـصـ ّـرافــه مـنــه :الــوفــاء مليح والـغــدر
قبيح ،وهذه شفقة مني عليه ،ألكون شفيقة عليه في
ّ
حياتي وبعد مماتي ،ثم أعطتني لك حاجة ،وحلفتني
ّ
أل أعطيها لك حتى أراك تبكي عليها وتنوح ،الحاجة
عندي ،فإذا رأيتك على الصفة التي ذكرتها أعطيتك
فقلت لها :أريني إيــاهــا ،فما رضيت ،ثم إني
إيــاهــا،
ّ
اشتغلت بلذاتي ولم أتذكر موت ابنة عمي ،ألني كنت
طائش العقل ،وكنت ّ
أود في نفسي أن أكون طول ليلي
ونهاري عند محبوبتي ،وما صدقت أن الليل أقبل
حتى مضيت إلى البستان ،فوجدت الصبية جالسة
على مقالي النار من كثرة االنتظار ،فما صدقت أنها
ّ
رأتني فبادرت إلـ ّـي وتعلقت برقبتي ،وسألتني عن
بنت عمي ،فقلت لها :إنها ماتت ،وعملنا لها الذكر
والختمات ،ومضى لها أربع ليال وهذه الخامسة.
فلما سمعت ذلك صاحت وبكت ،وقالت :أما قلت
لك إنك قتلتها ،ولو أعلمتني بها قبل موتها لكنت
كــافــأتـهــا عـلــى مــا فعلت مـعــي مــن ال ـم ـعــروف ،فإنها
خدمتني وأوصلتك إلـ ّـي ،ولــوالهــا ما اجتمعت بك،
وأنا خائفة عليك أن تقع في مصيبة بسبب ّ
رزيتها،
ّ
فقلت لها :إنها قد جعلتني في حل قبل موتها ،ثم
ذكرت لها ما أخبرتني به أمي ،فقالت :بالله عليك إذا
ذهبت إلى أمك فاعرف الحاجة التي عندها ،فقلت لها:
إن أمي قالت لي :إن ابنة عمك قبل أن تموت أوصتني
وقالت لي :إذا أراد ابنك أن يذهب إلى الموضع الذي
عادته الذهاب إليه فقولي له هاتين الكلمتين :الوفاء
مليح والغدر قبيح.

خداع الحبيبة

والدة عزيز
تسأله :ما كنت
تفعل مع عزيزة
حتى فقعت
مرارتها؟

الصبية ذلك قالت :رحمة الله عليها،
فلما ّسمعت ّ
فإنها خلصتك مني ،وقد كنت أضمرت على ضررك،
فأنا ال أضــرك وال أشـ ّـوش عليك ،فتعجبت من ذلك،
وقلت لها :ومــا كنت تريدين قبل أن تفعلينه معي
وقد صار بيني وبينك مــودة؟ فقالت لي :أنت مولع
بي ،لكنك صغير السن وقلبك خال من الخداع ،فأنت
ال تعرف مكرنا وال خداعنا ،ولو كانت في قيد الحياة
لكانت ُمعينة لك ،فإنها سبب سالمتك حتى أنجتك
مــن الهلكة ،واآلن أوصـيــك أال تتكلم مــع واح ــدة وال
تخاطب واح ــدة مــن أمثالنا ،ال صغيرة وال كبيرة،
فإياك ثم إيــاك ذلــك ،ألنــك غير عــارف بخداع النساء
وال مكرهن ،والتي تفسر لك اإلشارات قد ماتت ،وإني
ّ
أخــاف عليك أن تقع في ّ
رزيــة فال تجد من يخلصك
منها بعد مــوت بنت عمك .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

ندم
وفي الليلة الثالثة والتسعين بعد الستمئة ،قالت
شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج
الملوك :ثم إن الصبية قالت :فواحسرتاه على بنت
عمك ،وليتني علمت بها قبل موتها حتى أكافئها على
ما فعلت معي من المعروف ،رحمة الله تعالى عليها،
فإنها كتمت سرها ولم ُتبح بما عندها ،ولوالها ما

ً
ّ ً
إلي أبدا ،وإني أشتهي عليك أمرا ،فقلت:
كنت تصل
ما هو؟ قالت :أن توصلني إلى قبرها حتى أزورها في
ً
القبر الذي هي فيه وأكتب عليه أبياتا ،فقلت لها :في
غد إن شاء الله تعالى ،وهي بعد كل ساعة تقول لي:
ليتك أخبرتني بابنة عمك قبل موتها ،فقلت لها :ما
معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهما ،وهما الوفاء
مليح والغدر قبيح؟ فلم تجبني.

صدقات
ً
فلما أصـبــح الـصـبــاح قــامــت وأخـ ــذت كـيـســا فيه
دنانير ،وقالت لي :قم وأرني قبرها حتى أزوره وأكتب
ً
عليه أبياتا ،وأعمل عليه ّقبة ،وأترحم عليها وأصرف
ً
هذه الدنانير صدقة على روحها ،فقلت لها :سمعا
وطــاعــة ،ثــم مشيت ّ
قدامها ومشت خلفي ،وصــارت
تتصدق وهــي ماشية فــي الطريق ،وكلما تصدقت
صــدقــة ت ـقــول :ه ــذه الـصــدقــة عـلــى روح عــزيــزة التي
كتمت سرها حتى شربت كأس مناياها ولم ُتبح بسر
هواها ،ولم تزل تتصدق من الكيس وتقول :على روح
عزيزة ،حتى وصلنا القبر ونفد ما في الكيس ،فلما
ً
عاينت القبر رمت روحها عليه وبكت بكاء شديدا،
ً
ثــم إنها أخــرجــت بـكــارا مــن الـفــوالذ ومطرقة لطيفة
وخطت بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبر
ً
ً
خطا لطيفا ،ورسمت هذه األبيات:
مـ ـ ـ ــرت بـ ـقـ ـب ــر دارس وس ـ ـ ـ ــط روض ـ ــة
ع ـل ـي ــه مـ ــن ال ـن ـع ـم ــان س ـب ــع شـ ـقـ ــائــق
فقلت :لمن ذا القبر؟ جاوبني الثرى
ت ـ ـ ـ ــأدب ،فـ ـه ــذا الـ ـقـ ـب ــر بـ ـ ـ ــرزخ ع ـ ــاش ـ ــق
ف ـق ـلــت رع ـ ـ ــاك الـ ـل ــه يـ ــا م ـ ّـي ــت الـ ـ ـه ـ ــوى
وأس ـك ـنــك الـ ـف ــردوس أع ـلــى الـشــواهــق
مساكين أه ــل الـعـشــق حـتــى قبورهم
ّ
ع ـل ـي ـهــا ت ـ ـ ــراب ال ـ ـ ـ ــذل ب ـي ــن الـ ـ ـخ ـ ــائــق
ً
ف ـ ــإن أس ـت ـط ــع زرع ـ ـ ــا زرع ـ ـتـ ــك روضـ ــة
وأس ـق ـي ـت ـه ــا مـ ــن دمـ ـع ــي ال ـم ـت ـ ــداف ـ ــق
ً
وتوجهنا
ثم بكت بكاء شديدا ،وقامت وقمت معها
ّ
إلى البستان ،فقالت لي :سألتك بالله أال تنقطع عني
ً
ً
أبدا ،فقلت سمعا وطاعة ،ثم إني صرت أتردد عليها
وتكرمني وتسألني عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة
عـمــي ،وعـنــد رأس السنة دخـلــت الـحـمــام وأصلحت
شأني ولبست بدلة فاخرة من الحمام ،وشممت روائح
قماشي المضمخ بأنواع الطيب وأنا خالي القلب من
غدرات الزمان وطواق الحدثان ،فلما جاء وقت العشاء
اشتاقت نفسي إلى الذهاب إليها ،ودخلت زقاقا يقال
له زقاق النقيب ،فبينما أنا ماش في ذلك الزقاق ،إذا
بعجوز ماشية وفي إحدى يديها شمعة مضيئة ،وفي
يدها األخرى كتاب ملفوف .وأدرك شهرزاد الصباح
فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

زقاق النقيب
وفي الليلة الرابعة والتسعين بعد الستمئة ،قالت شهرزاد :بلغني
أيها الملك السعيد أن الشاب الذي اسمه عزيز قال لتاج الملوك :فلما
دخلت الزقاق الذي يقال له زقاق النقيب مشيت فيه ،فبينما أنا ماش
في ذلك الزقاق ،إذا بعجوز ماشية وفي إحدى يديها شمعة مضيئة
وفي يدها األخرى كتاب ملفوف ،فتقدمت إليها وهي باكية العين
وتنشد هذين البيتين:
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري لـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدو مـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ف ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع وه ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه
ً
ق ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــزق سـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
فلما رأتني ،قالت لي :يا ولدي هل تعرف أن تقرأ؟ فقلت لها :نعم
يا خالتي العجوز ،فقالت لي :خذ هذا الكتاب واقرأه وناولتني إياه،
فأخذته منها وفتحته وقرأت مضمونه ،إنه كتاب من عند الغياب
بالسالم على األحباب ،فلما سمعته فرحت واستبشرت ودعت لي،
وقالتّ :فرج الله ّ
همك كما ّفرجت همي ،وقالت :يا موالي ،الله تعالى
يهنيك بشبابك وال يفضحك ،أترجاك أن تمشي معي خطوات إلى
ذلك الباب ،ألني إن أخبرتهم بما أسمعتني إياه من قراءة الكتاب
فلم يصدقوني ،فامش معي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف
الباب ،واقبل دعائي لك ،فقلت لها :وما قصة هذا الكتاب؟ ّ فقالت
لي :يا ولدي هذا الكتاب جاء من عند ولدي وهو غائب عني مدة

عشر سنين ،فإنه سافر بمتجر ومكث في الغربة تلك المدة ،فقطعنا
الرجاء منه وظننا أنه مات ،ثم وصل إلينا منه هذا الكتاب ،وله أخت
تبكي عليه في مدة غيابه آناء الليل وأطراف النهار.
فقلت لها :إنــه طيب بخير ،فلم تصدقني ،وقالت لــي :ال بـ ّـد أن
تأتيني بمن يقرأ هذا الكتاب فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب
خاطري ،وأنت تعلم يا ولدي أن المحب مولع بسوء الظن ،فأنعم
ّ
علي بقراءة هذا الكتاب وأنت واقف خلف الستارة ،وأخته تسمع
الباب ألجل أن يحصل لك ثواب ،من قضى لمسلم حاجة
داخل
من
ّ
في الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ،وأنا قصدتك فال
ً
تخيبني ،فقلت لها :سمعا وطاعة.
ً
وتقدمت فمشت قدامي ،ومشيت خلفها قليال حتى وصلت إلى
بــاب دار عظيمة ،وذلــك الـبــاب مصفح بالنحاس األحـمــر ،فوقفت
خلف الباب وصاحت العجوز بالعجمية ،فما أشعر إال وصبية
قد أقبلت بخفة ونشاط ،فلما رأتني قالت بلسان فصيح عذب ما
سمعت أحلى منه :يا أمي ...أهذا الذي جاء يقرأ الكتاب؟ فقالت لها:
نعم ّ
فمدت يدها ّ
إلي بالكتاب ،وكان بينها وبين الباب نحو نصف
قصبة ،فمددت يدي ألتناول الكتاب وأدخلت رأســي وأكتافي من
الباب ألقرب ،فما أدري إال والعجوز قد وضعت رأسها في ظهري
ُّ
فالتفت فرأيت نفسي في وسط الدار من داخل
ويدي ماسكة الباب،
الدهليز ،ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطف ،ولم يكن لها
ّ
شغل إل قفل الباب.
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ٌ
ِّ
مذبحة بني مزار ...لغز محير عمره  16سنة

ً
حادثة مروعة هزت صعيد مصر وال يزال الفاعل مجهوال
القاهرة  -هشام محمد

وقعت أحداث تلك الجريمة الدامية في  29ديسمبر ،2005
وتحولت قرية «شمس الدين» في محافظة المنيا بصعيد مصر إلى
ساحة لرجال األمن واإلعالم ،وأثبتت التحقيقات واألوراق الرسمية
وتقارير الطب الشرعي أن الجاني ارتكب عشر جرائم قتل الستئصال
أعضاء بشرية من أجساد أفراد ينتمون لثالث عائالت مختلفة،
وال يزال الغموض يكتنف «مذبحة بني مزار» حتى اليوم!

المحكمة قضت
ببراءة شخص
ً
مختل عقليا من
ارتكاب الجريمة

دخلت قضية "مذبحة بني مــزار" إلــى دوائــر
الغموض ،وشارفت على أن تكون جريمة كاملة،
لحين االستدالل على هوية الجناة ،فهناك جرائم
فر منفذوها من قبضة العدالة ،ومــرت سنوات
على ارتكابها ،وظلت تفاصيلها لغزا َّ
حير رجال
الشرطة ،ودفعتهم في أغلب الحاالت إلى حفظ
القضية تحت مسمى "ضد مجهول".
وصارت تلك الجريمة من أبرز القضايا التي
شغلت الرأي العام ،واهتمت بها وسائل اإلعالم
بجميع أ طـيــا فـهــا بـنـقــل تفاصيلها وو قــا ئـعـهــا
لحظة بلحظة ،وال تزال باقية في الذاكرة حتى
اآلن ،بسبب مالبساتها المعقدة ،أو نتائجها
الصعبة والمؤثرة ،التي تتشابك فيها التفاصيل،
وتـتــوه معها الحقائق ،وال ي ــزال الجاني فيها
مجهوال حتى اآلن.

الشبح القاتل
اس ـت ـي ـقــظ أه ــال ــي ال ـق ــري ــة ال ـه ــادئ ــة ع ـلــى تلك
ً
المذبحة البشعة ،وبذلت الجهات المعنية جهدا
ً
كـبـيــرا لكشف غـمــوض تـلــك القضية الـ ُـمـحـ ِّـيــرة،
َّ
وتـ ـح ــول ال ـجــانــي إل ــى ش ـبــح غ ـيــر م ــرئ ــي ،عقب
َّ
ارتكابه جرائمه تحت ستار الليل ،وتسلل قبل
ش ــروق الـشـمــس ،مــن دون أن يـتــرك خلفه دليل
إدانته ،ويثير الفزع في القلوب اآلمنة.
وكشفت التحقيقات تفاصيل تلك المذبحة
الـتــي بــدأت بعد منتصف الليل ،بعد أن توجه
ً
الـجــانــي صــوب البيت األول ،وقـتــل كــا مــن رب
الـمـنــزل وزوج ـتــه "ص ـبــاح" وطفليهما أحـمــد (8
سنوات) ،وفاطمة ( 7سنوات) في أثناء نومهم،
وفي المنزل الثاني قتل المحامي الشاب طه (28
ً
ّ
المدرس
عاما) ووالدته ،واختتم جرائمه بقتل
ً
أحـمــد أبــوبـكــر ( 48ع ــام ــا) ،وزوج ـتــه بثينة (35
ً
ع ــام ــا) ،وطـفـلـتـهـمــا أس ـم ــاء وطـفـلـهـمــا الــرضـيــع
محمود.

الخيط المفقود

جريمة بشعة
أستأصل فيها
الجاني أعضاء
تناسلية من ١٠
أشخاص

وانطوت تفاصيل تلك الساعات الرهيبة ،قبل
شروق الشمس ،واختفى الجاني المجهول من
مسرح الجريمة ،وإمعانا في الغموض واإلثارة
حول قضيته ،طرأت على عقله فكرة شيطانية ،إذ
ذبح بعض طيور الحمام ،وألقاها بجوار جثث
ضحاياه ،وتسلل بعدها في جنح ظــام الليل،
تاركا لغزا كبيرا حــول قضية محيرة ،ودوافــع
متشظية ،وأسئلة غامضة ال تفضي إلى معرفة
الـسـبــب الحقيقي مــن وراء تـلــك ال ـجــرائــم بحق
هؤالء األبرياء.
بسيناريوهات مختلفة ،حول
القضية
حفلت
ّ
شخص مجهول تنقل بين ثالثة منازل ريفية،
وقتل عشرة أشـخــاص ثــم تبخر تماما ،ودارت
الشكوك حول أن مرتكب الجريمة عدة أشخاص،
وخططوا لتنفيذها ،بغرض استئصال أعضاء
الضحايا في وقت قياسي ،وباتت دوافعهم خارج
دائرة االنتقام ،وأن الجناة لديهم ميول سادية،
وعمدوا إلى إثارة الفزع من أهوال تلك المذبحة.
وعقب وقوع الجريمة ،كشفت مناظرة النيابة
لجثامين الضحايا أن الـجــانــي ذبــح ضحاياه
ب ــاس ـت ـخ ــدام آلـ ــة ح ـ ــادة "س ـك ـي ــن" ،وق ـت ــل جميع
الضحايا بطريقة واحدة ،بإحداث جرح قطعي
مـمـتــد م ــن مـ ُنـتـصــف َّالــرق ـبــة إلــى
أسفل األذن ،ومــثــل بجثثهم
بـطــريـقــة وح ـش ـيــة ،فــانـتــزع
األعـ ـض ــاء الـتـنــاسـلـيــة لهم
ً
ً
ذك ـ ـ ــورا وإنـ ــاثـ ــا ،وأن تلك
الجريمة استغرقت نحو
ساعتين و نـصــف الساعة
قبل أن تشرق الشمس.
ورج ـ ـحـ ــت ال ـم ـع ــاي ـن ــة أن
ّ
ال ـجــانــي تـســلــل تـحــت جنح
ال ـظ ــام ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة من
الليل ،وبعد تأكده أن شوارع
القرية خالية مــن الـمــارة في
تلك الليلة الباردة ،وأقدم على
اقتحام المنازل عبر األسطح،
فال توجد أي عالمات عنف
أو ك ـس ــر ألبـ ـ ـ ــواب ال ـم ـن ــازل
ون ــواف ــذه ــا ،إذ ك ــان ــت كلها
مغلقة من الــداخــل ،وباغت
ال ـ ـض ـ ـ َّحـ ــايـ ــا وهـ ـ ـ ــم ن ـ ـيـ ــام،
وه ــش ــم رؤوس ـ ـهـ ــم بــآلــة

َّ
حادة ،ثم مثل بجثثهم بعد وفاتهم.
وكان من الصعب رفع البصمات بسبب وجود
أعداد كبيرة من المواطنين داخل منازل األسر
الثالثة ،قبل وصول أجهزة األمن ورجال النيابة
ال ـعــامــة ،وج ــرى ال ـع ـثــور عـلــى خـمــس حـمــامــات
ّ
المدرس الذي يربي الطيور
مذبوحة في منزل
في إحــدى غــرف بيته ،وتبين أيضا أن الجاني
لم يترك أي آثار أو أدلة وراءه ،والمثير للدهشة
أن أيا من الجثث لم يبد عليه أي آثار للمقاومة
توحي بمجرد الشعور بالقاتل.
وتحركت أجـهــزة األمــن لكشف هوية الفاعل
ال ـم ـج ـه ــول ،وال ـت ـح ــري ع ــن دوافـ ـع ــه الـحـقـيـقـيــة
الرتـ ـك ــاب ت ـلــك ال ـجــري ـمــة ،وات ـض ــح ع ــدم وج ــود
س ــرق ــات أو خ ـصــومــة ت ـبــرر لـلـجــانــي ال ـث ــأر من
الـضـحــايــا ،وتعثر االس ـتــدالل على خيط يقود
رجال األمن والبحث الجنائي إلى معرفة سر تلك
المذبحة ،وفي كل يوم تــزداد القضية غموضا،
وتتباعد المسافة بين القاتل وقبضة العدالة.

تقرير الشرطة
يثبت أن القاتل
على دراية
بالعمليات
الجراحية

أقوال الشهود
وكــانــت قــريــة "شـمــس الــديــن" مسالمة كعادة
ج ـم ـيــع قـ ــرى م ـص ــر ،وي ــرت ـب ــط أه ـل ـهــا ب ــأواص ــر
القرابة والمصاهرة ،وتلك أولى المصاعب التي
واجهت فريق البحث ،فاألسر الثالث ال عــداوة
لـهــا م ــع أحـ ــد ،وال يــربـطـهــا ببعضها أي راب ــط
سوى الجيرة ،وبالطبع جرى استبعاد الدوافع
التقليدية للقتل في صعيد مصر ،مثل الثأر أو
النزاع على األراضي أو جرائم الشرف أو غيرها.
وتكثفت اإلجـ ــراء ات األمـنـيــة ،بتشكيل فريق
ـال من كبار ضباط وزارة
ٍ
بحث على مستوى عـ ٍ
الداخلية ،وبالتنسيق مع محافظ المنيا ومدير
أمن المحافظة ومساعد وزير الداخلية لمنطقة
شمال الصعيد ،وجــرى وضــع خطة بحث لكل
الـظــروف المحيطة بالمجني عليهم ،وتوسيع
َ
ْ
دائــرة البحث لتشمل فحص كل َمــن ُيحت َمل أن
تكون له عالقة بالجريمة ...وعتاة اإلج ــرام من
أرباب السوابق والمسجلين ،وعمل العديد من
األكمنة على مداخل ومـخــارج محافظة المنيا
كلها ،إضافة إلى سياج أمني أحاط القرية عقب
وقوع الجريمة.
وأثبتت التحقيقات والمعاينات األولية لرجال
األم ــن وفــريــق النيابة أن الـمـنــازل الـثــاثــة التي
شـهــدت الجريمة تقع فــي ش ــارع واح ــد رئيسي
فــي الـقــريــة وه ــو أوس ــع شــوارع ـهــا ،وأن المنزل
األول يبعد عن الطريق الرئيسي بحوالي 250
َّ
وسهل تجاور
مترا ،وبجواره المنزلين اآلخرين،
المنازل الثالثة تنقل الجاني عبر األسطح ،من
دون كسر األبواب أو النوافذ.
وكــان المشهد بتفاصيله الدامية قد استقر
فــي مـلــف الـقـضـيــة ،وج ــاءت أق ــوال الـشـهــود في
لحظة مأساوية أغرقت أهالي القرية المسالمة
في الحزن ،وال تزال آثار يوم  29ديسمبر 2005
عالقة بأذهانهم حتى اآلن ،من دون أن يجدوا
ً
تفسيرا لما حدث ،وسقوط الضحايا على هذا
النحو ،وبمرور الوقت تضاء لت فرص القبض
على القاتل المجهول.
جــاء فــي أق ــوال أبوبكر عبدالحميد
(شقيق أحد الضحايا) أنه يعمل

شائعة الكنز
المرصود
تضع لصوص
اآلثار في دائرة
االشتباه

خبازا في مخبز القرية ،واعتاد االستيقاظ عند
الفجر يوميا ليذهب إلى الصالة في المسجد ،ثم
يعرج على منزل والدته التي تعيش مع شقيقه
"طه" إليقاظهما لصالة الفجر ،وفي ذلك الصباح
طرق باب المنزل دون أن يجيبه أحد فاستخدم
نسخة من مفتاح الباب ،والحظ انطفاء مصباح
الصالة على غير العادة ،ودائما تتركه والدته
مضاء أثناء الليل ،فتوجه إلى غرفتها إليقاظها،
فوجدها جثة هامدة غارقة في دمائها ،وأصابته
صدمة عنيفة ،وهرع إلى أخيه إليقاظه في الغرفة
المجاورة فوجده هو اآلخر جثة هامدة وغارقا
في دمائه ،وهنا صرخ مستغيثا بالجيران ،ثم
يدر بشيء بعدها.
سقط مغشيا عليه ولم ِ
وتعالت صرخات الجيران وتناهى الصوت
إلى أسماع الشقيقتين "زينب وأم هاشم" ،اللتين
تقطنان فــي الـطــابــق الـثــانــي مــن مـنــزل مـجــاور،
وهرعتا الستطالع األمــر ،وهبطتا إلى الطابق
األرضي وتعالت صرخاتهما ،ووجدتا والدهما
وأمهما وشقيقيهما أحمد وفاطمة جثثا هامدة
غارقين في دمائهم ،وتهاوت الفتاتان مغشيا
عليهما.
وف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ت ـجـ َّـمــع أه ــل ال ـقــريــة عند
البيتين المنكوبين لمشاهدة الفاجعة ،و كــان
الطفل محمود طالب اإلعدادية في طريقه من بيت
جدته على الطرف اآلخر من القرية ،قاصدا منزل
والــده في نهاية الشارع الــذي يحوي المنزلين
الـمـنـكــوبـيــن ،وك ــان قــد نـســي كـتــابــه الـمــدرســي،
وانطلق إلى بيته ليأخذ الكتاب قبل ذهابه إلى
المدرسة.
َ
وراعه
وتناهت إلى الصبي أصوات صاخبة،
مشهد األ هــا لــي المجتمعين ،وو ق ــف للحظات
يستطلع األمر ،وشاهد الرجال يبكون ،والنساء
يصرخن ،ودب الرعب في قلبه الصغير ،وبحث
عن أبويه وسط الجمع فلم يجدهما ،وأسرعت
خطواته إلى بيته ليخبرهما بالفاجعة ،وحين
ف ـتــح الـ ـب ــاب ت ـعــالــت ص ــرخ ــات ــه ،وع ـل ــى األرض
تـنــاثــرت جـثــث وال ــده ووال ــدت ــه وشقيقه محمد
وأسـمــاء غارقين في دمائهم ،ولــم يحتمل قلبه
هول الصدمة فسقط هو اآلخر ميتا إلى جوارهم!
اكـتـمـلــت أصـ ــداء الـفــاجـعــة ال ـمــدويــة ،وتـتــابــع
اسـتـجــواب الـشـهــود لـلــوصــول إلــى أي خيط قد
يقود إلى الجاني ،ونفى محمد عزت عبداللطيف
(ابن خالة المجني عليه يحيى) ،في اقواله ،وجود
أي خالفات بين يحيى وأي شخص آخــر ،فهو
يتسم بالطيبة ا لـشــد يــدة ،ومخلص فــي عمله،
وتــربـطــه عــاقــة اح ـتــرام ومحبة بجميع أهالي
القرية.
واس ـت ـح ـض ــر أح ـ ــد الـ ـجـ ـي ــران ت ـف ــاص ـي ــل تـلــك
اللحظات الدامية ،وقال إنه استيقظ في الساعة
ً
الثانية صباحا على صــوت نباح الـكــاب ،ولم
يسمع أي استغاثات ،فعاد للنوم ،ولم يوقظه إال
صراخ األهالي عند اكتشاف الجريمة ،وهرع
الستطالع األمر ،وأصيب بصدمة بالغة ،حين
علم بتفاصيل المذبحة البشعة.

الكنز المرصود
ل ـم ـلــم أه ــال ــي ال ـق ــري ــة أح ــزان ـه ــم،
وشـ ـيـ ـع ــوا جـ ـث ــث الـ ـضـ ـح ــاي ــا إل ــى
مثواها األخير ،وبعد أيــام قليلة
تناثرت شائعات تقول إن الجن
وراء ارتكاب تلك الجرائم ،وأنه
ليس من المعقول أن يستطيع
إن ـ ـ ـسـ ـ ــان واحـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـتـ ــل عـ ـش ــرة

أشخاص في غضون ساعتين ونصف الساعة
ف ـقــط ،ويـتـنـقــل بـيــن ثــاثــة م ـن ــازل بـكــل ســاســة
ويسر ،دون أن يستوقفه أحد أو يشعر به ،إلى أن
نجحت أجهزة األمن في القبض على شاب يعاني
مرضا نفسياُ ،
ويدعى محمد عبداللطيف ،ويبلغ
ً ُ
 27عاما وق ِّدم للمحاكمة ،بعد إجراءات سريعة
من قبل جهات التحقيق.
في ذلك الوقت ،تردد أن المتهم عثر على كنز
كبير أسفل القرية وحاول الوصول إليه ،إال أنه
فشل ،فقرر االستعانة بالجن الذي طلب خمسة
أعضاء تناسلية لرجال وخمسا مثلها لنساء
وأطـ ـف ــال ،وخ ـم ـســة رؤوس ل ـح ـمــامــات قــربــانــا،
وتــزامـنــت تلك األقــاويــل مــع محاولة أخـيــرة من
الجهات المعنية ،لفحص المرضى النفسيين في
نطاق موقع الجريمة ،كاحتمال أن يكونوا وراء
الحادث ،ولم يتوقع أحد أن دائرة البحث تبتعد
عن الجاني الحقيقي.
وس ــرت شائعة كــالـنــار فــي الهشيم ،مفادها
أن ه ـنــاك مـقـبــرة فــرعــونـيــة مليئة بــالـكـنــوز في
مكان سري أسفل القرية ،وأن المتهم عثر عليها
م ـص ــادف ــة ،وأن ـ ــه ح ـ ــاول ك ـث ـيــرا فـتـحـهــا وبـ ــاءت
ِّ
محاوالته بالفشل ،وارتكب جريمته لكي يمكنه
الـجــن مــن فتح المقبرة واالسـتـيــاء على الكنز
المرصود ،بما يكشف سر العثور على الحمامات
الـمــذبــوحــة ب ـجــوار كــل ج ـثــة ،وك ــان ال يذبحها
عشوائيا ،بل كان يختار ذكور الحمام فيذبحها
بجوار جثث الذكور ،والحمامات اإلناث بجوار
النساء ،وأفراخ الحمام بجوار األطفال!
وت ــداول ــت محكمة جـنــايــات الـمـنـيــا القضية
عـلــى م ــدى سـبــع جـلـســات قـبــل أن تـبــرئ ساحة
المتهم ،كما ُأيدت محكمة النقض الحكم براء ة
المتهم مما ن ِسب إليه من اتهامات ،وأوضحت
ف ــي ح ـي ـث ـيــات حـكـمـهــا أن ه ـن ــاك ت ـنــاق ـضــا بين
اعتراف المتهم بارتكاب المذبحة بسبب معاناته
اضطرابا نفسيا ،وتقرير اللجنة الطبية النفسية،
الذي أكد سالمة قواه العقلية ،واستحالة قيامه
بذبح عشرة أشـخــاص خــال ساعتين ونصف
ُّ
تصور ارتكابه الجريمة بمفرده،
الساعة ،وعدم
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن مـ ــن ق ـ ــام ب ـع ـم ـل ـيــة ب ـق ــر ب ـطــون
الضحايا من دون المساس باألمعاء واألجــزاء
الداخلية للبطن البد أن يكون شخصا محترفا،
وأن قطع األعضاء التناسلية جرى بطريقة طبية.
وك ــان مـحــامــي المتهم دف ــع بـعــدد مــن األدل ــة
الــدامـغــة على ب ــراء ة موكله ،منها الـحــذاء الــذي
ج ــرى ضـبـطــه فــي ال ـم ـحــرزات ومـقــاســه  ،42في
ح ـي ــن ي ـل ـبــس م ــوك ـل ــه م ـق ــاس ،45
وبعد ثالث سنوات على الحادثة
المحكمة حكمها ببراءة
أصدرت ُ
المتهم مـمــا أسـ ِـنــد إل ـيــه ،وأس ـ ِـدل
الستار على مذبحة "بني مــزار"،
وال يـ ـ ــزال ال ـق ــات ــل الـحـقـيـقــي
ً
مجهوال!

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

•
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عبدالهادي الحمادي :أتمنى أن تستعيد األغنية الوطنية هويتها
دعا المعنيين بالفن الكويتي إلى إعادة إحيائها بالقيم واإليقاعات التراثية
مريم طباجة
ورأى الحمادي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن واقع «السوشيال ميديا» ً
ساهم بشكل كبير في اعتماد الفنان على إنتاج أعماله بنفسه ،متمنيا
أن تعود األغنية الوطنية الكويتية إلى مجدها السابق ...وفيما يلي
يتميز الفنان عبدالهادي الحمادي بصوته الشجي والعذب خالل الغناء ًالكويتي
يحرص على انتقاء كلمات تالمس الوجدان ،مؤكدا أن رسالته التي تف اصيل اللقاء:
السامري األصيل ،إذ ً
يحملها في وجدانه دائما هي اإلبقاء على هوية األغنية الكويتية وروحها األصيلة.
• ح ــدث ـن ــا ع ــن ت ـح ـض ـيــراتــك
وأعمالك خالل الفترة القادمة.
ً
ً
 سأقدم عمال كويتيا بعنوان"أال يا الورق" ،ويعني مخاطبة
الطير ،والمقصود بالطير هنا
طير الحمام ،واألغنية ستكون
بــالـلـهـجــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـقــدي ـمــة،
وهي سامرية من كلمات الشاعر
الراحل منصور الخرقاوي ومن
ألحاني وغنائي ،وإن شاء الله
سأطرحها عقب شهر رمضان
الكريم ،وهناك تعاونات جديدة
لن أعلنها في الوقت الحالي.

تـ ـسـ ـم ــى الـ ـسـ ـت ــاي ــل الـ ـس ــام ــري
ومـمــزوجــة بإيقاعات مختلفة،
م ـن ـهــا م ــا ق ــدم ــه الـ ـش ــاب مــاجــد
العيسى ،ما رأيك فيها؟
 الـ ـف ــن األص ـ ـيـ ــل لـ ــه نـكـهـتــهبأسلوب الكلمات نفسها بالرغم
م ــن اســال ـي ـبــه ال ـج ــدي ــدة ،اال ان
ه ـن ــاك أغ ـن ـي ــات م ــن الـمـفـتــرض
أال يدخلها إيـقــاع غير اإليـقــاع
الكويتي ،مثل األغاني الوطنية،
ول ــذل ــك ح ـي ــن يـ ـق ــدم أي مـلـحــن
متمكن و كــا تــب متمرس اغنية
وطـنـيــة لــوطـنــه سـتـكــون نابعة
بصدق عن تاريخ وحاضر بلده،
وبــالـتــالــي فهو يعبر مــن خالل
ه ــذه االغـنـيــة الــوطـنـيــة تعبيرا
حقيقيا عن حب الوطن ،ولذلك
يجب ان تكون هناك رقابة على
هذا الموضوع.

• من المطربون الذين تحب
االستماع إليهم من جيل الرواد؟
 الراحل عوض الدوخي.• ب ـ ـ ــرزت خ ـ ــال فـ ـت ــرة أغـ ــان

• كيف ترى الفن الشعبي اليوم
ً
خاصة أن هناك شبابا يملكون
موهبة عظيمة في تقديمه ولكن
ال يوجد من يقف بجانبهم؟

• أي ن ـ ـ ـ ـ ــوع ي ـ ـج ـ ــذ ب ـ ــك ف ــي
األغاني ...الحديث أم القديم؟
 أحــب األغــانــي ذات االيـقــاعً
ال ـكــوي ـتــي ال ـق ــدي ــم وخ ـصــوصــا
الفصحى.

الحمادي مع سلمان زيمان

 بـعــض الـجـهــات اإلعــامـيــةالمعنية بتقديم الفن الشعبي
هــي الـمـســؤولــة عــن دعــم هــؤالء
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،ويـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد ب ـع ــض
الـمـســؤولـيــن عــن ه ــذه الجهات
اإلعــام ـيــة س ــواء كــانــت قـنــوات
تلفزيونية او إذاعة الخبرة في
هذا الفن الشعبي األصيل.
• وم ــاذا عــن نقابة الفنانين
والمراكز المعنية بدعم األغنية
الشعبية؟
ً
 جمعية الفنانين سابقا كانً
ً
دوره ــا قــويــا وب ـ ــارزا ،وتنتمي
الى عمالقة الفن األصيل ،وكان
يرأسها الفنان شــادي الخليج
منذ تأسيسها ،ومع مرور الزمن
ق ــل االه ـت ـمــام ب ـهــا ،بــاعـتـبــارهــا
كـ ــانـ ــت مـ ــدعـ ــومـ ــة م ـ ــن ال ـش ـي ــخ
جابر العلي ،رحمه الله ،واليوم
أصبحت فقط مسمى بالرغم من
استمرارها ،وأصـبــح المتحكم
اآلن بالفنانين شركات عالمية،
دون ذكر األسماء.
• في واقع السوشيال ميديا،
ه ـ ــل اخـ ـتـ ـف ــت شـ ــركـ ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
وضعفت؟
 مـ ـ ـ ـ ـ ــادام ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ي ـن ـت ــجلنفسه ،وأغانيه متوفرة على
الـ ـم ــواق ــع ،ف ــا ه ـي ـب ــة ل ـش ــراء
األ غ ــا ن ــي ا ل ـتــي ك ـنــا نستمتع
ً
باقتنائها قديما  ،ونتسابق
لشرائها مــن خــال المحالت
التي تبيع أشرطة الكاسيت،
فقد فقدناها ا لـيــوم فــي زخم
هذا الكم الهائل من األغاني
الـ ـمـ ـت ــوف ــرة والـ ـمـ ـت ــاح ــة عـلــى
م ــواق ــع ال ـس ــوش ـي ــال م ـيــديــا،
أم ــا أن ــا فـمــازلــت حـتــى الـيــوم
أقتني عددا هائال من أشرطة
ال ـ ـكـ ــاس ـ ـيـ ــت الـ ـ ـت ـ ــي أس ـت ـم ـت ــع
ب ــال ـل ـج ــوء إل ـي ـه ــا وس ـمــاع ـهــا
كلما شعرت بالحنين اليها.

«ثقافة أبوظبي» تطلق  3مبادرات
للحفاظ على التراث
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
إط ـ ـ ــاق س ـل ـس ـلــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
الثقافية ،تتضمن منصة الحرف اليدوية
في أبوظبي ،وسجل الحرفيين في أبوظبي،
وإعـ ــادة افـتـتــاح بـيــت الـحــرفـيـيــن فــي قصر
الحصن.
وتندرج هذه المبادرات في إطار جهود
دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي للحفاظ
على الـتــراث الثقافي غير الـمــادي لإلمارة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـح ـف ـيــز ال ـحــرف ـي ـيــن وص ـن ــاع
ال ـم ـش ـغ ــوالت وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـي ــدوي ــة على
تطوير مهاراتهم وتمكينهم مــن الترويج
لمنتجاتهم محليا ودوليا.
وق ــال رئ ـيــس دائـ ــرة الـثـقــافــة والـسـيــاحــة
مـحـمــد ال ـم ـب ــارك" :ي ـج ـســد إطـ ــاق سلسلة
مبادراتنا الجديدة التزام الــدائــرة بالعمل
على حماية وصون وتعزيز التراث الثقافي

إلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارة أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي،
وحـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراره ك ــون ــه
ج ـ ــزءا م ــن مــوروث ـنــا
الــذي ال يقدر بثمن ،وسنواصل مسيرتنا
لضمان صون التراث غير المادي والحفاظ
على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف
والـمـهــن والـمـمــارســات التقليدية ،ونقلها
إلــى األجـيــال الـقــادمــة ،ونــؤمــن بــأن ماضي
دولـتـنــا الـعــريــق أس ــاس هويتنا الوطنية
وروح ـ ـنـ ــا اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة األصـ ـيـ ـل ــة وم ـص ــدر
تـقــدمـنــا وطــريــق نهضتنا ،ويــأتــي إطــاق
هذه المبادرات التفاعلية لرفد الصناعات
الثقافية واإلبداعية وتعزيز مكانة أبوظبي
وثقافتها الغنية محليا وإقليميا وعالميا".
وذك ــر وك ـيــل دائـ ــرة الـثـقــافــة والـسـيــاحــة
سـ ـع ــود ال ـح ــوس ـن ــي" :ت ـم ـث ــل ال ـم ـم ــارس ــات

والمهن الحرفية جزءا من تراثنا وماضينا
العريق الــذي يحفزنا على اإلب ــداع وإثــراء
ح ـي ــات ـن ــا الـ ـي ــومـ ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة .وت ـس ـه ــم
الصناعات الثقافية واإلبداعية ،التي يشكل
الحرفيون جزءا منها ،في اقتصاد أبوظبي،
كونها تلعب دورا تنمويا مهما وأساسيا،
كما أن دعمنا المستمر للمواهب المحلية
يحقق هدفنا المتمثل في تحفيز وإشــراك
جميع أف ــراد المجتمع الـمـحـلــي بــالـتــراث،
إلــى جانب إنـشــاء منظومة ثقافية شاملة
ومستدامة".

ياسر جالل :ال أحصل على أجر نظير
مشاركتي في البرامج
كشف الفنان ياسر جالل عن سبب عدم ظهوره في أي
برنامج مقالب خــاص بشقيقه الفنان رامــز جــال ،وهو
عدم حبه للظهور في البرامج عامة ،خاصة البرامج التي
يحصل منها على أموال مقابل وجوده ،مضيفا أن ظهوره
في برنامج دون مقابل يتحدث فيه من قلبه حول ما يريده
هو أفضل ما في الدنيا بالنسبة له.
وأكد جالل ،في مقابلة إذاعية ،أنه حريص على متابعة
برنامج شقيقه يوميا في رمضان ،مشددا على
أن شقيقه لم يعد مجرد نجم مصري وعربي
بل أصبح نجما عالميا ،ألن شهرته تخطت
العالم العربي وأصبح معروفا في الخارج.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك تـ ـق ــاري ــر يـتــم
إج ــراؤه ــا عـنــه فــي الـتـلـفــزيــون األلـمــانــي
وكذلك في أميركا ،الفتا إلــى أنــه يقدم
الكاميرا الخفية التي تقدم بكل دول
العالم ،ولكن على طريقته الخاصة.
وح ـ ـ ـ ـ ــول س ـ ـبـ ــب إعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب عـ ــدد
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن
بــرومــانـسـيـتــه ك ــزوج فــي مسلسل
"ضل راجل" ،أمام زوجته في العمل
الفنانة نرمين الفقي ،قال إنه كان على
يقين بأن الجمهور سيحب دوره ،ألن الشعب
ال ـم ـصــري يـحــب األع ـم ــال الــرومــان ـس ـيــة وال ـكــام
الحلو ،لذلك انجذب بشدة لألعمال التركية ،ألنها
قائمة على قصص الحب والعاطفة.
ولفت إلى أنه غير منحاز للرجال المصريين،
ل ـك ـن ـه ــم ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ط ـب ـع ـه ــم األصـ ـ ـي ـ ــل هــو
الرومانسية والحنان ،مضيفا أن تقديم مثل
هذا النوع من الرجال المليئة بالحب قد يكون
قدوة لغيره في المجتمع.

• حدثنا عن عالقتك بالفنان
الراحل سلمان زيمان وأعمالك
معه.
 عــاقـتــي مـعــه كــانــت عالقةاخــوة ،وقبل تعاملي معه كنت
م ـس ـت ـم ـع ــا ج ـ ـيـ ــدا ل ـ ـ ــه ،وك ــان ــت
امنيتي الـلـقــاء بــه ،وح ــدث انــي
ات ـص ـلــت ب ــه ،وأس ـم ـع ـتــه اغـنـيــة
بصوتي ،وألن الراحل صاحب
ذوق وي ـ ـق ـ ــدر قـ ـيـ ـم ــة االغـ ـنـ ـي ــة
أعجبه صوتي وأدائي والتوجه
الغنائي الذي اقدمه كوني اقدم
اللون السامري ،ومع مرور األيام
توطدت العالقة االخوية الطيبة
بــالــزيــارات والـتــواصــل الجميل
المستمر ،وأصبحنا مثل االهل،
وت ـع ــاون ــا ع ـقــب ذل ــك م ــن خــال
أغنية "رق العذول" التي قدمتها
في ألبومي الغنائي عام .2013
• ب ــم كـ ــان يـنـصـحــك الـفـنــان
الراحل زيمان؟
 نصيحته الدائمة لي كانتال ـح ــرص ع ـلــى تـشـكـيــل الـغـنــاء
بالفصحى بالشكل الصحيح
حـتــى ال يتغير مـعـنــى الكلمة،
ح ـ ـتـ ــى ان ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـع ـ ــدل ع ـل ــى
كلماتي ا لـتــي كـنــت اكتبها في
ب ـعــض األح ـ ـيـ ــان ،وهـ ــو ان ـســان
قدير بفنه ،وتذوقه للفن يغلبه
ال ـطــابــع ال ــوج ــدان ــي ،وه ــو على
دراية كاملة بالخبرة الجمالية
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـف ـ ـنـ ــي األص ـ ـي ـ ــل،
والراحل كان متعلقا بالقضية
الفلسطينية بـشــدة ،ومنزله ال
يخلو ركــن فيه مــن أعــام دولــة
ف ـل ـس ـط ـي ــن ،وتـ ـ ـش ـ ــدو أجـ ـ ـ ــواؤه
باألغاني الوطنية الفلسطينية،
وال ت ـخ ـلــو اغ ــانـ ـي ــه م ــن ه ـمــوم
وقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ،وحـ ـب ــه
وتـعـلـقــه ل ـل ـســام م ــن أول ــوي ــات
حياته ،ومــن شــدة تعلقه بهذه
الـقـضـيــة اط ـلــق عـلــى اب ـنــه اســم
"س ـ ـ ــام" ،وك ـ ــان يـسـعــى جــاهــدا

عبدالهادي الحمادي
ل ـم ـن ــح أح ـس ــاس ـي ــه وم ـش ــاع ــره
ب ـ ـس ـ ـخـ ــاء مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال األغ ـ ــان ـ ــي
الــوطـنـيــة الـتــي قــدمـهــا إلسـعــاد
مــن حــو لــه لجعل حياتهم ذات
معنى محاوال تكليلها بالحب
اإلن ـســانــي ف ــي غ ـيــاب حقوقهم
الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــودة ،مـ ـتـ ـح ــدي ــا ب ــذل ــك
اآلالم ال ـت ــي يـعـيـشـهــا الـشـعــب
الفلسطيني ،وألنــه كــان يعيش
فــي الـكــويــت وأث ـنــاء الـغــزو كان
موجودا في البحرين ،فقد بكى
و ح ــزن كثيرا حينما سمع عن
ً
الغزو العراقي ،فقد كان مسالما
ً
ومحبا للسالم.
•حدثنا عن أكثر األمور التي
كـ ــان يـحـبـهــا ويـ ـح ــرص عليها
الراحل في حياته.
ً
 كــان محبا للتعاون بشكلكـبـيــر جـ ــدا ،وت ـف ـك ـيــره مختلف
تـ ـم ــام ــا ع ـ ــن بـ ــاقـ ــي ال ـف ـن ــان ـي ــن،
ً
وك ــان مــرتـبـطــا كـثـيــرا بــاخــوانــه
ً
وحريصا على الترابط االسري
والتجمع العائلي ،وهو انسان
كــريــم ج ــدا مــن نــاحـيــة األغــانــي
وك ــان يـعـطــي الـفــرصــة الخــوتــه
والـ ـمـ ـق ــربـ ـي ــن مـ ـن ــه ل ـل ـم ـش ــارك ــة
ف ــي أل ـب ــوم ــه ال ـغ ـن ــائ ــي ،ويـحــب
العمل الجماعي دائما ،خاصة
أن اخ ــوان ــه ه ــم مــؤسـســو فــرقــة

االجـ ـ ــراس الـبـحــريـنـيــة ،ك ـمــا أن
أخاه المايسترو خليفة زيمان
مشهور بعمله الفني الوطني،
وأ س ــرت ــه تـعـمــل بأكملها تحت
مظلة األغاني الوطنية.
• رسالة تتمنى إيصالها.
 أت ـم ـن ــى ان ت ـج ــد االغ ـن ـي ــةال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ت ــأل ـق ـه ــا مــن
جــديــد ،وت ـعــود لـهــويـتـهــا التي
ف ـق ــدت خ ـصــائ ـص ـهــا الـعـظـيـمــة
الـجـمـيـلــة ال ـم ـم ـتــدة م ــن الـبـحــر
وال ـ ـص ـ ـحـ ــراء وال ـط ـب ـي ـع ــة ،فـقــد
ً
أصـبـحــت ال ـيــوم تـمـجـيــدا فقط،
إذ يـجــب ان تـحـمــل ف ــي عمقها
قيمة وهوية يتوارثها أبناؤنا
واحـفــادنــا حتى يتعرفوا اكثر
على حياة وطنهم منذ نشأته،
بـ ـك ــل م ـ ــا يـ ـحـ ـت ــوي ــه م ـ ــن ت ـ ــراث
اجتماعي ومعيشي كان سائدا
في تراث األجداد السابق ،بهدف
تعميق روح االنتماء للماضي.
وأتمنى عودة االيقاعات القديمة
التراثية ،وأن تحظى باهتمام
أكبر من المسؤولين اإلعالميين
في مجال الفن ،ويجب ان نربط
ه ـ ــذه ال ـق ـي ــم ال ـت ــراث ـي ــة وإعـ ـ ــادة
اح ـي ــائ ـه ــا ب ــاألغ ــان ــي الــوط ـن ـيــة
مهما تطورت األغنية اليوم.

نقابة الموسيقيين تنعى ماهر العطار
نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر المطرب
ماهر العطار ،الذي توفي بعد صراع مع المرض،
أمس األول ،عن ُعمر ناهز  83عاما.
وقالت نقابة الموسيقيين ،في بيان ،إن الراحل
دخل المستشفى قبل أيام ،إلصابته بالتهاب في
ُّ
الشعب الهوائية وضيق في التنفس.
ُ
ولــد العطار عــام  1938في حي بــاب الشعرية
بالقاهرة ،وحصل على بكالوريوس التجارة ،ثم
دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية.
اش ـت ـه ــر ب ـغ ـن ــاء الـ ـل ــون ال ـش ـع ـبــي ف ــي حـقـبـتــي
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين،
كما شــارك في بعض األفــام السينمائية ،منها:
"حــب وحــرمــان" و"احـتــرســي مــن الـحــب" و"بـنــات
بحري" و"النغم الحزين".
وتـ ـع ــاون م ــع ك ـب ــار ال ـم ـل ـح ـن ـيــن ،م ـث ــل :محمد
الموجي وبليغ حمدي ،ومن أشهر أغانيه" :بلغوه"
و"داب قلبي" و"افرش منديلك على الرملة" و"مين
يــآمــن لــك مـيــن" و"ورد الـجـنــانـيــن" و"ق ـم ــري أنــا"
و"قلبي سألته عليك" و"الحارس الله" و"دوبوني
الغمزتين".
غاب عن الساحة الغنائية منذ سنوات بعيدة،

ماهر العطار
ولم يظهر سوى في لقاء ات تلفزيونية محدودة
جدا.
تــزوج من فائزة محمود نسيم ،وأنجب منها
ريهام وأحمد الذي يعمل مغنيا أيضا.

توقف تصوير دراما العصابات Peaky 6
 Blindersبسبب «كورونا»

١٩

خبريات
أنجلينا جولي بطلة خارقة
في فيلم Eternals

طرحت شركة مارفل
الشهيرة اإلعالن الدعائي
األول لفيلمها املرتقب
 ،ETERNALSوالذي كشف
عن تجسيد النجمة
األميركية الشهيرةأنجلينا
جولي دور بطلة خارقة.
ويشارك في بطولة
الفيلم النجمة املكسيكية
األصلسلمى حايك
وبطال مسلسل GAME
 OF THRONESريتشارد
مادن ،وكيت هارينغتون،
ومن إخراج كلوي تشاو،
والتي حصلت على جائزة
األوسكار منذ عدة أيام.
وأعلنت مارفيل ستوديوز
أن الفيلم سيطرح في دور
العرض في الخامس من
شهر نوفمبر املقبل.
ويروي الفيلم قصة جنس
من الكائنات الخالدة
الذين يحمون األرض من
األشرار الذين يطلق عليهم
املنحرفون .وجاءت اللقطات
في اإلعالن الدعائي كجزء
من نظرة مستقبلية على
قائمة أفالم املرحلة الرابعة،
بما في ذلك العناوين
الرسمية لـ BLACK
 2 PANTHERو CAPTAIN
.MARVEL

بن أفليك متفاهم مع
طليقته وخطيبته

وصفت تقارير إعالمية
النجم العاملي بن أفليك
بأنه جيد بعد االنفصال،
ويحافظ على عالقة جيدة
مع طليقته السابقة املمثلة
جينيفر جارنر ،وكذلك
خطيبته السابقة املمثلة
الشهيرة جنيفر لوبيز.
وقالت التقارير إن بن
أفيليك وجارنر يجمعهما
تفاهم كبير رغم مرور 6
سنوات على انفصالهما،
وذلك بشأن تربية أبنائهما،
وهو األمر الذى ظهر
بشكل كبير ،بعد رصد
مصوري الباباراتزي عدة
صور لهما معًا مؤخرًا
أمام حمام سباحة ،حيث
كانا موجودين مع ابنهما
صامويل .ونشرت التقارير
صورا تم التقاطها لـ»بن
أفليك» وهو يخرج من
سيارة الدفع الرباعي التى
تملكها خطيبته القديمة
النجمة العاملية جنيفر
لوبيز ،بعد انفصالها عن
خطيبها أليكس رودريغيز
ً 45
عاما ،وهو ما وصفته
بمحاولة بن أفليك مساندة
ودعم صديقته القديمة في
أزمتها رغم مرور سنوات
على انفصالهما.

«»Demon Slayer
يتصدر إيرادات السينما

نزيف من الخسائر جراء التأخير يقدر بمليون جنيه إسترليني

ياسر جالل

شهد لوكيشن تصوير الموسم السادس من سلسلة دراما العصابات
 Peaky Blindersالكثير من التخبط خالل الفترة األخيرة ،بعد توقف
التصوير؛ بسبب تجاهل القائمين على العمل نتيجة بعض التقارير
الطبية لطاقم العمل التي أجريت للحد من تفشي فيروس كورونا.
وكشفت تقارير فنية عن توقف تصوير مسلسل Peaky Blinders؛
بسبب نتائج فيروس كورونا دون اإلعالن عن حجم وعدد اإلصابات
بين طاقم التصوير ،مما أثار الشكوك بين الكثيرين؛ بسبب عدم إعالن
الحقائق كاملة ،مما أجبر بعض أفراد الطاقم على المكوث في منازلهم
لحين اإلعالن عن عودة التصوير.
ويتسبب وقــف تصوير الموسم الجديد من المسلسل في نزيف
من الخسائر ،حيث رصدت التقارير أن تكلفة التأخير في التصوير
تصل إلى حوالي مليون جنيه إسترليني ،تتحملها قناة BBC ONE
المنتجة للسلسلة.
وظهر النجم العالمي كيليان مورفي ،صاحب شخصية تومي
شيلبي فــي مسلسل العصابات الشهير  ،Peaky Blindersفي
كامل أناقته في كواليس تصوير الموسم السادس واألخير من
المسلسل ،الـتــي يـقــوم بتصويرها فــي ش ــوارع مدينة ليفربول
اإلنكليزية.
وظـهــر شيلبي فــي مقطع الفيديو المسرب مــن وراء كواليس
تصوير المسلسل فــي ش ــوارع المملكة الـمـتـحــدة ،وهــو ال يرتدي
الكمامة الطبية ،بينما تظهر عليه عــا مــات ا لـحــزن لــو فــاة النجمة
العالمية هيلين ماكروري ،صاحبة شخصية بولي جراي ،التي شاركته
في بطولة المسلسل على مدار المواسم الخمسة السابقة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وفــات ـهــا م ـنــذ ع ــدة أيـ ــام ب ـعــد صـ ــراع م ــع مــرض
السرطان فــإن القائمين على مسلسل  Peaky Blindersأصــروا على
تواجد ماكروري في كواليس تصوير الموسم السادس واألخير من
ً
المسلسل ،الذي يتم تصويره حاليا ،وهو ما ظهر في الصورة التي
نشرها الحساب الرسمي لسلسلة دراما العصابات.

مشهد من Peaky Blinders
من جانبه ،تعرض بطل العمل كيليان مورفي لوعكة صحية ،وهو
ما ظهر في الصور التي التقطها المصورون له في كواليس تصوير
الموسم الجديد ،والتي ظهر فيها وهــو يتقيأ أمــام محكمة Bolton
 ،Magistratesمما أثار الكثير من التساؤالت.
ووفقا لتقرير فني ،فإن النجم صاحب الـ 44عاما ،يعيش فترة صعبة،
بعد ظهوره في حالة سيئة أثناء تقيؤه في الشارع ،وهو ما يشير إلى
تعرضه لوعكة طبية ،وبالرغم من ذلك واصل عملية التصوير.
ورصدت الصور مورفي بجوار النجمة العالمية ناتاشا أوكيف ،التي
تشاركه بطولة العمل ،وهو يرتدي صدريته الداكنة الشهيرة وقميصه
األبيض المتناسق ورابطة العنق الحمراء ،والمعطف األسود الشهير،
مع قبعته الرمادية الشهيرة ،بينما ارتــدت ناتاشا التي تلعب دور
"ليزي" ،معطفا باللون البنفسجي مع فستان باللون األسود.
ومن المقرر أن تبدأ أحداث الموسم الجديد من السلسلة من حيث توقفت
بالموسم الخامس في  7ديسمبر  ،1929في صباح اليوم التالي للحشد
الذي قاده أوزوالد موسلي ،ومحاولة شيلبي اغتياله والتي انتهت بالفشل.

تصدر فيلم (DEMON
 SLAYERأو قاتل الشياطني)
إيرادات السينما األميركية
متفوقا على فيلم «مورتال
كومبات» الذي حل في املركز
الثاني .ومن املتوقع أن
يحقق فيلم الرسوم املتحركة
(ديمون سلير) في عطلة
نهاية األسبوع مبيعات
بقيمة  6.4ماليني دوالر،
بينما يتأخر فيلم الحركة
واملغامرة والخيال العلمي
«مورتال كومبات» بحصوله
على  6.2ماليني .و«مورتال
كومبات» بطولة لودي لني،
وجو تاسليم ،وتادانوبو
أسانو ،ومن إخراج سيمون
ماكويد .وحافظ فيلم الخيال
العلمي والحركة «غودزيال
ضد كونغ» على املركز
الثالث ،الذي حل به األسبوع
املاضي ،بإيرادات بلغت 2.7
مليون دوالر ،والفيلم بطولة
كايل تشاندلر ،وزانغ زيي،
وميلي بوبي براون ،ومن
إخراج آدم وينجارد.
(رويترز)
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« 30رافال» فرنسية إلى مصر ...رسائل باتجاهات عدة

أجواء إيجابية تسبق وصول الوفد التركي للقاهرة ...وفيلتمان يبدأ جولة في حوض النيل
القاهرة  -حسن حافظ

أعلنت مصر توقيعها مع
فرنسا صفقة لشراء  30مقاتلة
«رافال» ،في توقيت بعث
برسائل عدة أوالها إلثيوبيا
التي تستمر في التصعيد بشأن
سد النهضة .وجاء اإلعالن مع
بدء المبعوث األميركي بشأن
القرن اإلفريقي جولة في
تركيا
المنطقة ،وبدء وفد من ً
التي تشهد عالقتها توترا مع
باريس زيارة لمصر.

فــي حــدث ن ــادر ،أعلنت القوات
المسلحة المصرية ،توقيع مصر
وفــرن ـســا ع ـقــد ت ــوري ــد  30طــائــرة
مقاتلة مــن ط ــراز «رافـ ـ ــال» ،لتعزز
القاهرة موقعها كأبرز عميل لهذا
الـطــراز من المقاتالت الجوية في
الـعــالــم بعد الــدولــة المصنعة ،إذ
سبق أن حصلت على  24مقاتلة
مــن الــرافــال ع ــززت بها أسطولها
ال ـج ــوي ،ف ــي إط ــار خـطــة تحديث
شــام ـلــة ألفـ ــرع الـ ـق ــوات المسلحة
بدأتها مصر منذ تولي الرئيس
عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم
في .2014
وعادة ال تعلن القوات المسلحة
ال ـم ـصــريــة ع ــن ص ـف ـقــات ال ـســاح
إال عـنــد تـسـلـمـهــا ،لكنها كشفت
فــي بـيــان ،أمــس األول ،عــن توقيع
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة «داسـ ـ ـ ــو
أف ـيــاس ـيــون» الـفــرنـسـيــة ،عـلــى أن
يتم تمويل العقد المبرم من خالل
قــرض تمويلي يصل مــدتــه كحد
أدن ــى  10س ـن ــوات ،دون الحديث
عن القيمة الفعلية للصفقة ،إال أن
تقديرات أولـيــة تقول إن الصفقة
بلغت  3.9مليارات يورو.
وأشــار بيان الـقــوات المسلحة
إلـ ــى ص ـف ـقــة ل ـع ــام  ،2015وال ـتــي
ش ـ ـم ـ ـلـ ــت ح ـ ـ ـصـ ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــر ع ـل ــى
 24ط ــائ ــرة رافـ ـ ــال «ت ـم ـثــل ال ـ ــذراع
الطولى لتأمين المصالح القومية
الـ ـمـ ـص ــري ــة» ،وأش ـ ـ ـ ــادت ال ـق ــاه ــرة
بمميزاتها لكونها «تتميز بقدرات
قتالية عالية تشمل الـقــدرة على
تنفيذ المهام بعيدة المدى ،فضال
ع ــن ام ـتــاك ـهــا مـنـظــومــة تسليح
م ـ ـت ـ ـطـ ــورة ،وقـ ـ ـ ـ ــدرة ع ــالـ ـي ــة عـلــى
المناورة ،وتعدد أنظمة التسليح
ب ـ ـهـ ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـم ـيــزهــا
بمنظومة حرب إلكترونية متطورة
تمكنها من القدرة على تنفيذ كل
المهام.

ترحيب فرنسي

مصر تتبنى
استراتيجية
ردع في
الدفاع عن
أمنها القومي

اللواء سالم

في األثناء ،قالت وزارة الجيوش
الفرنسية ،أمس ،أن «العقد يوضح
الطبيعة االستراتيجية للشراكة
ال ـتــي تـقـيـمـهــا فــرن ـســا م ــع مـصــر،
في حين أن بلدينا منخرطان في
مكافحة اإلرهــاب والعمل من أجل
االستقرار في محيطهما».
وا س ـ ـت ـ ـب ـ ـقـ ــت وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
الفرنسية أي انـتـقــادات قــد توجه

ّ
المتوسط
مقاتالت «رافال» الفرنسية على متن حاملة الطائرات «شارل ديغول» خالل مهمة في البحر
لـلـصـفـقــة م ــن ق ـبــل مـنـظـمــات غير
بـ ــال ـ ـقـ ــول ،إن «تـ ـص ــدي ــر مـ ـع ــدات
عـ ـسـ ـك ــري ــة جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة
الــدفــاعـيــة األمـنـيــة لـفــرنـســا» ،وأن
الصفقة «حـيــويــة أيـضــا لصناعة
الدفاع لدينا ...وتساهم في تأثير
بـلــدنــا» ،ويفترض أن يوفر العقد
نحو  7آالف وظيفة في فرنسا على
مدى ثالث سنوات.
من جهتها ،قالت شركة داسو
أف ـيــاس ـيــون الـمـصـنـعــة ل ـطــائــرات
ال ــراف ــال ،إن «ه ــذا الـطـلــب الجديد
يكمل عملية أولى اشترت خاللها
مصر  24مقاتلة «رافال» عام ،2015
وب ــذل ــك س ـيــرت ـفــع عـ ــدد م ـقــاتــات
«راف ـ ــال» الـتــي تحمل ألـ ــوان العلم
الـ ـمـ ـص ــري إل ـ ــى  ،54م ـم ــا يـجـعــل
الـقــوات الجوية المصرية الثانية
ف ــي ال ـعــالــم ب ـعــد الـ ـق ــوات الـجــويــة
الفرنسية ...وهو دليل على الصلة
التي ال تتزعزع التي تربط مصر
وشــركــة داس ــو» ،ومــن المتوقع أن
يبدأ تسليم المقاتالت بعد ثالث
سنوات.

رسائل متعددة
ويأتي اعالن الصفقة في توقيت
سياسي واستراتيجي مهم .فقد
ج ــاء قـبــل ســاعــات مــن زيـ ــارة وفــد
تــركــي ال ــى الـقــاهــرة بينما تشهد
الـ ـع ــاق ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة -ال ـتــرك ـيــة
ً
ً
واألوروبية -التركية عموما توترا،
وك ــذل ــك وسـ ــط س ـج ــال مـتـصــاعــد
وصـ ــل الـ ــى ح ــد ال ـت ـه ــدي ــدات بين

اثيوبيا والسودان حول ازمة سد
النهضة.
وحــول أهمية الصفقة لمصر،
قـ ـ ــال رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـط ــاع
األس ـبــق ،والمستشار بأكاديمية
ن ــاص ــر ال ـع ـس ـكــريــة ،الـ ـل ــواء نصر
سالم ،لـ «الجريدة» :إن «مصر تتبنى
استراتيجية ردع فــي الــدفــاع عن
أمـنـهــا الـقــومــي بمعنى إذا أردت
مـنــع ال ـحــرب فاستعد لـهــا ،وذلــك
بامتالك قدرات قتالية عالية تجعل
كل من يفكر للتعرض لمصالحها
وأمنها القومي يفكر أكثر من مرة
ويمتنع عن تهديد مصالح مصر
االستراتيجية».
وحـ ــول ل ـكــون الـصـفـقــة رســالــة
إلثيوبيا في ظل تعثر مفاوضات
سد النهضة ،قال سالم« :الصفقة
رس ــال ــة ردع لـجـمـيــع االت ـجــاهــات
ولجميع األطراف وليس إلثيوبيا
وحدها بل ألي طرف يحاول تهديد
مصالح مصر ،بأن القاهرة قادرة
على حماية مصالحها ،وتمتلك
من أدوات الردع ما يمنع أي طرف
من المساس بمصالحها».

الوفد التركي
ووســط تحركات تركية إلعادة
االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى دول ع ــرب ـي ــة فــي
مقدمتها مصر والسعودية بعد
سـنــوات مــن الـتــوتــر ،قــال متحدث
حــزب «الـعــدالــة والتنمية» التركي
الحاكم ،عمر جليك ،إن بالده تعمل
عــن تشكيل آلـيــات جــديــدة لبحث

قضاياها مع مصر ،بالتزامن مع
زيـ ــارة وف ــد تــركــي بــرئــاســة نائب
وزير الخارجية سادات أونال إلى
ال ـقــاهــرة وال ـتــي يـفـتــرض أن تبدأ
رسميا خالل ساعات.
وق ــال جـلـيــك بـحـســب مــا نقلت
وكالة األناضول لألنباء الرسمية،
إن هناك ضرورة لتباحث الطرفين
(مصر وتركيا) بشأن قضايا أمنية
إقليمية ،على رأسها مسائل البحر
المتوسط ،باإلضافة إلى مواضيع
أخــرى مثل اتفاقيات التنقيب عن
الـغــاز فــي المتوسط ،وأن الــزيــارة
المرتقبة تهدف إلــى تطوير آلية
حـ ــوار ب ـيــن ال ـب ـلــديــن بـشـكــل أكـثــر
فاعلية في المرحلة المقبلة ،سواء
على صعيد البحر المتوسط أو
العالقات الثنائية.
وزي ــر الـتـجــارة الـتــركــي ،محمد
م ــوش ،قــال أمــس األول ،إن بــاده
تريد تحسين عالقاتها االقتصادية
مع مصر ،وأضاف في تصريحات
إع ــام ـي ــة« :ب ــالـ ـت ــوازي م ــع تـطــور
العالقات الدبلوماسية مع مصر،
نــريــد ت ـعــزيــز عــاقـتـنــا الـتـجــاريــة
واالقتصادية في الفترة المقبلة».

نزع الفتيل
وفــي محاولة أميركية جديدة
لـلـعــودة ال ــى مـلــف أزم ــة النهضة،
أعلنت الخارجية األميركية عن بدء
المبعوث الجديد للقرن اإلفريقي،
جيفري فيلتمان ،جولة لدول مصر
والـ ـس ــودان وإث ـيــوب ـيــا وإري ـتــريــا،

(أ ف ب)

تستمر حـتــى  13ال ـج ــاري ،حيث
«سيعقد اجتماعات مع مسؤولين
من الحكومات المعنية وكذلك األمم
المتحدة واالتحاد اإلفريقي».
ويبدو أن فيلتمان سيركز على
أزم ـ ـ ــات س ــد ال ـن ـه ـضــة وال ــوج ــود
الـعـسـكــري اإلري ـت ــري فــي إثيوبيا
وازمة تيغراي ،إذ قالت الخارجية
األميركية ،إن هــذه الجولة «تؤكد
ال ـت ــزام اإلدارة األمـيــركـيــة بقيادة
جهد دبلوماسي مستدان لمعالجة
األزم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـن ـي ــة
واإلنسانية المترابطة فــي القرن
اإلفــريـقــي» ،الفتة إلــى أن فيلتمان
«سـ ـيـ ـنـ ـس ــق سـ ـي ــاس ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة في جميع أنحاء المنطقة
لتحقيق هذا الهدف».
جــولــة فيلتمان سـتـتــزامــن مع
ج ــول ــة أخ ـ ـ ــرى ل ــرئ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اإلفــري ـقــي رئ ـيــس دولـ ــة الـكــونـغــو
الديمقراطية ،فيليكس تشيسكيدي
تشمل مصر والـســودان وإثيوبيا
بخصوص أزمة سد النهضة ،الفتا
خالل استقباله وزيــرة الخارجية
ال ـس ــودان ـي ــة م ــري ــم الـ ـص ــادق ،إلــى
أن ه ـن ــاك تـنـسـيـقــا ب ـيــن االت ـح ــاد
اإلف ــري ـق ــي واألمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي
للقرن اإلفريقي بغية إيجاد حل.

ملفات مرتبطة
ال ـم ـل ـف ــات الـ ـث ــاث ــة رأى فـيـهــا
ريس مركز ابن خلدون للدراسات
اإلن ـمــائ ـيــة سـعــد ال ــدي ــن إبــراه ـيــم،

ارتباطا وثيقا ،إذ قال في اتصال
مــع «ال ـجــريــدة»« :الـمـلـفــات الثالثة
ب ـي ـن ـهــا ع ــاق ــة ،ف ـص ـف ـقــة ال ــراف ــال
تشير إلى زيادة القدرات العسكرية
المصرية بشكل غير مسبوق ،وهو
مــا ظهر بــوجــود أسـطــول مصري
منفصل في البحر األحمر ،فضال
ع ــن أسـ ـط ــول ال ـب ـح ــر ال ـم ـتــوســط،
فمصر في طريقها لتصبح دولة
عظمى عسكريا في المنطقة».
وأضاف« :تعزيز القوات الجوية
ال ـم ـص ــري ــة رس ــال ــة إلـ ــى إث ـيــوب ـيــا
بالتوازي مع التدخل األميركي في
هذا الملف المتعثر ،فزيادة القدرة
المصرية يعني أن لديها القدرة
بـعـمـلـيــات انـتـقــائـيــة أن ت ـهــدد كل
من يهدد مصالحها في البحرين
المتوسط واألحـمــر وحــوض نهر
الـنـيــل» ،الفـتــا إل ــى أن مـصــر تعزز
عالقتها من خالل صفقات السالح
مع دول أوروبا الرئيسة ،خصوصا
فــرنـســا وألـمــانـيــا وإي ـطــال ـيــا ،بما
يعزز من الموقف المصري.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى تـ ـن ــوع ال ـع ــاق ــات
المصرية وزيادة قوتها العسكرية
بالتوازي مع تحركاتها اإلقليمية
وتحقيق نجاح في ملف غاز شرق
المتوسط ،أدى إلى عزل تركيا في
المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إن إعـ ـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
الـسـيـســي ع ــن ال ـخ ــط األح ـم ــر في
ليبيا ،كــل ه ــذا أجـبــر تــركـيــا على
إعــادة النظر وأجبرها على طلب
العودة إلى طاولة التفاوض وإعادة
النظر في عالقتها مع مصر.

سلة أخبار
مقتل دبلوماسية سويسرية
في حادث غامض بطهران

لقيت دبلوماسية سويسرية
رفيعة المستوى مصرعها
في طهران ،إثر سقوطها من
مبنى مرتفع تسكنه في شمال
العاصمة اإليرانية.
وذكرت وزارة الخارجية
السويسرية ،في بيان أمس،
أن موظفة في سفارتها بإيران
توفيت نتيجة حادث ،دون أن
تحدد هوية الضحية بالواقعة
الغامضة.
وأضافت« :تشعر وزارة
الخارجية ورئيسها المستشار
االتحادي إنياتسيو كاسيس
بالصدمة إزاء حادث الوفاة
ّ
ويعبران عن
المأسوي،
تعازيهما الحارة لألسرة».

أنقرة تتمسك باالتفاقية
البحرية مع ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي
خلوصي آكار ،أمس ،أن
وجود الجنود األتراك في
ليبيا جاء من أجل حماية
حقوق ومصالح الليبيين
ومساعدتهم ،وشدد في الوقت
نفسه على أن أنقرة مستمرة
في أنشطتها شرقي البحر
المتوسط ،بما في ذلك اتفاقية
مناطق الصالحية البحرية
المبرمة مع حكومة «الوفاق»
الليبية التي انتهت واليتها.
ونقل عن آكار القول خالل
لقائه الجنود األتراك العاملين
في ليبيا ،خالل زيارته لها:
«نعمل مع األشقاء الليبيين
على تحديث وتنظيم القوات
المسلحة الليبية».

زعيم «المحافظين» :فليرحل
جونسون إذا خرق القانون

إثيوبيا للسودان :حدودنا الغربية أبعد من «بني شنقول»
تصاعد السجال بين إثيوبيا والسودان
حول ملفات قديمة بين البلدين الجارين.
ورفـضــت «الـخــارجـيــة» اإلثيوبية ،أمــس،
ربــط أزمــة الحدود مع الـســودان بملف سد
يكتف
النهضة .وقال متحدث باسمها« :لم
ِ
أراض إثيوبية،
ال ـس ــودان بــاالع ـتــداء عـلــى
ٍ
بــل انـتـقــل إل ــى االدع ـ ــاء بتبعية إقـلـيــم سد
ً
ال ـن ـه ـض ــة» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن «ت ـصــري ـحــات
ال ـســودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول
أمر مؤسف ،ونرفضه تماما».
وفي بيان أشارت أديس أبابا إلى أنه «من

المعروف أن األراضــي التاريخية إلثيوبيا
على ال ـحــدود الغربية مــع ال ـســودان كانت
ستمتد إلى ما هو أبعد مما هي اآلن عليه،
لوال اتفاقيات الحدود القائمة».
وش ــدد على رفــض إثيوبيا القاطع ألي
محاوالت للحفاظ على الحصص المائية
بـيــن دول الـمـصــب ،وم ــا وصـفــه بــ»احـتـكــار
مياه النيل».
وب ــدأ ال ـس ـجــال قـبــل أي ــام عـنــدمــا أعلنت
«الخارجية» اإلثيوبية أنها ترفض ما اسمته
«االت ـف ــاق ــات االس ـت ـع ـمــاريــة» ح ــول ال ـحــدود

وتقاسم مياه النيل ،في إشــارة إلــى اتفاق
 1902حول الحدود وتقاسم مياه النيل الذي
جــرى اتـبــاعــه باتفاقين فــي  1929و،1959
ع ـنــدمــا ك ــان الـ ـس ــودان ال يـ ــزال ت ـحــت حكم
االستعمار البريطاني.
َّ
وردت «الخارجية» السودانية ،بالقول إنه
إذا كانت إثيوبيا ترفض جميع «االتفاقات
ً
االستعمارية» ،وتحديدا اتفاق  ،1902فيجب
أن تعيد إلــى الـســودان السيادة على إقليم
بني شنقول ،الــذي تسكنه أغلبية مسلمة
تتحدث اللغة العربية ،والذي حصلت عليه

بموجب اتـفــاق مــع بريطانيا .وزاد الطين
بـلــة ،أن «ســد النهضة» نفسه يقع فــي هذا
اإلقليم.
وتشهد الحدود بين البلدين أصال أزمة
فــي منطقة الـفـشـقــة ،بـعــدمــا أق ــدم الجيش
السوداني على استرداد مساحات واسعة
من األراضي الزراعية التي ظلت مجموعات
إثيوبية تفلحها تحت حماية ميليشيات
مدعومة من الجيش ألكثر من  25سنة.
وأبــدى مــزارعــون سودانيون في منطقة
الفشقة الكبرى المحاذية للشريط الحدودي

ّ
«الصحة العالمية» تتجه لترخيص لقاحات الصين

م ــع إثـيــوبـيــا م ـخ ــاوف م ــن ت ـك ــرار هجمات
الميليشيات اإلثيوبية.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع «سـ ـ ـ ــودان ت ــريـ ـبـ ـي ــون» ،عــن
مـ ـص ــادر م ــوث ــوق ــة ،الـ ـق ــول إن مـيـلـيـشـيــات
إث ـي ــوب ـي ــة م ـس ـل ـحــة ت ــوغ ـل ــت ب ـع ـمــق ع ـشــرة
كيلومترات داخل األراضي السودانية ،األحد،
فــي مناطق غابة الكردية وكمبو بالفشقة
الكبرى المحاذية إلقليم تيغراي بإثيوبيا.
ول ـ ـفـ ــت مـ ـ ــزارعـ ـ ــون إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــودة ان ـت ـش ــار
الـمـيـلـيـشـيــات اإلث ـيــوب ـيــة بــالـمـنــاطــق الـتــي
يجري فيها تحضير األراضي للزراعة.

أوروبا« :سينوفاك» يحفز إنتاج أجسام مضادة ضد «كورونا»
وس ـ ـ ـ ــط أزم ـ ـ ـ ـ ــة عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ــي
إم ـ ـ ــدادات ال ـل ـقــاحــات ال ـم ـضــادة
لـ ـفـ ـي ــروس «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ،بـسـبــب
اتساع حمالت التطعيم الوطنية،
وان ـف ـجــار مــوجــة ثــانـيــة مــدمـ ّـرة
مــن الــوبــاء فــي الـهـنــدُ ،
المصنع
األول لـ ـلـ ـق ــاح ــات ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم،
قالت وكالة «اسوشيتد بــرس»،
إن مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
قــد تمنح لـقــاحــي «سـيـنــوفــارم»
و«سينوفاك» الصينيين تصريح
االستخدام الطارئ هذا األسبوع.
وأمــس األول ،قالت مساعدة
الـمــديــر ال ـعــام لمنظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ــوصـ ــول
إلـ ـ ـ ـ ــى األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاح ـ ــات
والـمـسـتـحـضــرات الصيدالنية،
ماريانغيال سيماو ،إنــه اليــزال
يتعين اتخاذ بعض «الترتيبات
النهائية» قبل أن تــأ تــي الكلمة
ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
االس ـت ـش ــاري ــة ال ـف ـن ـيــة لمنظمة
ال ـص ـح ــة بـ ـش ــأن «سـ ـيـ ـن ــوف ــارم»
و«سينوفاك».
وأض ــاف ــت« :نـتــوقــع أن يكون
القرارين بنهاية هذا
لدينا كال
ّ
األسـبــوع» ،متوقعة قــرارا بشأن
«سينوفارم» أوال ،و«سينوفاك»
بعد ذلــك .وقــد وافـقــت المنظمة

األ مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـتـ ــى اآلن ع ـ ـلـ ــى 4
لقاحات ،هي «فايزر» و«موديرنا»
و«جـ ــون ـ ـسـ ــون ان ـ ــد ج ــون ـس ــون»
واسترازينيكا .وفــي حــال منح
اللقاحان الترخيص ،فسيضخ
ذلك ماليين الجرعات اإلضافية،
فــي وقــت تعاني دول عــدة شح
اللقاح ،بينما لم تتمكن بعد دول
اخرى من تلقيح أكثر من  5في
المئة من سكانها.
في سياق متصل ،بدأت وكالة
األدويـ ـ ـ ــة األوروب ـ ـي ـ ــة إج ـ ـ ــراءات
مراجعة لقاح «سينوفاك».
وقـ ـ ـ ــال خ ـ ـبـ ــراء الـ ــوكـ ــالـ ــة إن ــه
ب ـح ـســب ال ـن ـت ــائ ــج األول ـ ـيـ ــة مــن
الدراسات السريرية والمعملية
«م ــن ال ــواض ــح أن الـلـقــاح يحفز
إنـ ـ ـت ـ ــاج أجـ ـ ـس ـ ــام مـ ـ ـض ـ ــادة ضــد
كــورونــا ،ولــذلــك يمكن أن يكون
فعاال في الحماية من الفيروس».
وتـ ـ ــدرس ال ــوك ــال ــة ال ـب ـيــانــات
ً
وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــا ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه «آل ـي ــة
مراجعة التداول» .وهذا يتضمن
تقييم جميع البيانات ،حتى قبل
استكمال التجارب وقبل التقدم
بـطـلــب رس ـم ــي لـلـحـصــول على
تــرخ ـيــص ت ـســويــق ،ول ـي ــس من
الواضح الوقت الذي ستستغرقه
عملية المراجعة.

ّ
وأمــس األول ،تلقى الرئيس
الفلبيني رودري ـغ ــو دوتـيــرتــي
( 76ع ــام ــا) جــرعـتــه األولـ ــى من
«سينوفارم».
ّ
وفـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ــت ـح ــدة،
أفـ ـ ّـادت وســائــل إع ــام أمـيــركـ ّـيــة
بـ ــأنـ ــه ه ـي ـئ ــة الـ ـ ـغ ـ ــذاء وال ـ ـ ـ ــدواء
األميركية ( )FDAتتجه للموافقة
على طلب من «فايزر» الستخدام
لقاحها مع أوالد تبلغ أعمارهم
ً
 12ع ــام ــا أو أ ّك ـث ــر .واس ـت ـخــدام
ً
«ف ـ ــاي ـ ــزر» مـ ــرخـ ــص ح ــال ــي ــا فــي
الــواليــات المتحدة لألشخاص
ً
الــذيــن تبلغ أعـمــارهــم  16عاما
أو أكثر.
ورفعت شركة «فايزر» أمس،
بشكل كبير توقعاتها للعائدات
واألرباح المتوقع أن تجنيها في
 ،2021مرجعة األمــر إلــى زيــادة
مبيعاتها من لقاحها.
وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة ت ـص ـن ـيــع
األدويـ ـ ــة اآلن تـحـقـيــق ع ــائ ــدات
قدرها  26مليار دوالر في 2021
بفضل اللقاح ،مقارنة بتوقعات
سابقة بتحقيق  15مليار دوالر.
فــي الـمـقــابــل ،شـكـكــت كــوريــا
الشمالية باستراتيجية التلقيح
للوصول الى المناعة الجماعية،
داعية مواطنيها إلى االستعداد

أعلن دوغالس روس،
زعيم حزب المحافظين
األسكتلندي ،الفرع المستقل
من حزب المحافظين
البريطاني ،أن على رئيس
الوزراء بوريس جونسون
أن يستقيل إذا كان قد خرق
ّ
القانون الوزاري فيما يتعلق
بالتجديد الباذخ لشقته.
وأجاب روس بعبارة
«بالطبع» ،لدى سؤاله عما إذا
كان ينبغي برئيس الوزراء أن
يتنحى إذا كانت القواعد قد
انتهكت ،وهي الخطوة نفسها
التي كان دوغالس قد طالب
رئيسة وزراء أسكتلندا نيكوال
ستورجين أن تقوم بها.
وجاء هذا التحذير المتفجر
في أعقاب اعتراف وزير
الخارجية البريطاني
دومينيك راب ،بأنه «ال فكرة»
لديه ما إذا كان جونسون قد
سعى للحصول على تكلفة
رعاية طفله من مانح لحزب
المحافظين ،كما هو مزعوم.

إحباط محاولة
القتحام مقر CIA

هنود بانتظار ملء قوارير األكسجين الخاصة بهم في نيودلهي أمس
ل ـ ـ ـ «ص ـ ـ ـ ــراع طـ ــويـ ــل األم ـ ـ ـ ــد» مــع
الفيروس.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــال نـ ـش ــرت ــه
صـحـيـفــة «رودون ـ ـ ــغ سـيـنـمــون»
الرسمية الناطقة بلسان حزب
ال ـع ـم ــال ال ـح ــاك ــم ،أن «م ــوج ــات
التفشي واسعة النطاق وبرامج
التطعيمات المشوشة في دول
أخرى تظهر أن اللقاحات ليست
الحل النهائي».
وذك ــرت الصحيفة أن بعض
اللقاحات ،التي اعتبرت فعالة
للغاية ،تسببت في آثار جانبية

خ ـط ـي ــرة ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ــوف ــاة،
مــا دف ــع ال ـعــديــد مــن الـ ــدول إلــى
التوقف عن استخدامها.
في غضون ذلك ،يزداد الوضع
ال ـص ـح ــي فـ ــي ال ـه ـن ــد س ـ ــوءا مــع
ت ـخ ـط ـي ـه ــا ع ـت ـب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ 20م ـل ـيــون
إصــابــة ،هــي حصيلة تـعــزى إلى
التجمعات الدينية والسياسية
التي سمح بإقامتها في األشهر
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وك ـ ــذل ـ ــك إل ـ ـ ــى ت ــراخ ــي
حكومة ناريندرا مــودي القومي
الـ ـمـ ـتـ ـش ـ ّـدد .وي ـع ـت ـق ــد خـ ـب ــراء أن
األرقام الفعلية قد تكون أعلى من

(أ ف ب)

الحصيلة الرسمية بما بين  5إلى
 10أمثالها.
ودعا زعيم المعارضة الهندية
راهــول غاندي النائب عن «حزب
المؤتمر» أمــس ،إلــى العزل العام
واإلغـ ـ ـ ــاق ،وهـ ــو م ــا ت ـع ــزف عنه
حكومة مــودي حتى اآلن خشية
التداعيات االقتصادية ،لكن بعض
الواليات فرضت قيودا اجتماعية
خاصة بها.
في غضون ذلك ،تراجع رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـت ــرال ــي ال ـم ـحــافــظ
سـكــوت مــوري ـســون عــن التهديد

بسجن المخالفين لقرار حكومته
بمنع آالف األستراليين العالقين
فــي الهند مــن الـعــودة ،لكنه بقي
م ـت ـم ـس ـك ــا ب ــالـ ـخـ ـط ــوة ال ـم ـث ـي ــرة
للجدل.
وغرد العب الكريكت األسترالي
مــايـكــل ســايـتــر الـعــالــق فــي جــزر
الـمــالــديــف «إذا كــانــت حكومتنا
ت ـه ـت ــم بـ ـس ــام ــة األسـ ـت ــرالـ ـيـ ـي ــن،
ستسمح لنا بالعودة إلى الديار.
إنـ ــه أمـ ــر م ـ ـخـ ــز!!! سـ ـي ــدي رئ ـيــس
الوزراء ،يداك ملطختان بالدماء».
(عواصم  -وكاالت)

أوقف حراس مسلحون من
وكالة االستخبارات المركزية
األميركية ( ،)CIAمتسلال حاول
اقتحام مقر الوكالة في والية
مطلع
فيرجينيا .وقال مسؤول ّ
على األمر إنه لم يتم إطالق
أي عيارات نارية ،بينما أشار
مصدر آخر إلى أن ضباط
الوكالة كانوا يتفاوضون مع
الشخص الذي ظل في سيارته.
وتقع المباني التابعة للوكالة
بعيدا عن البوابات ،ويتم
اتخاذ إجراءات مشددة.
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•

ً
• الموقف الدولي من العراق رهن المصالح الخاصة وكان مخيبا لآلمال منذ انتخابات ٢٠١٠
• نراهن على التيار المدني ألن أحزاب اإلسالم السياسي فاقمت الوضع ليصبح أسوأ من عهد صدام
• نحتاج إلى مؤتمر سالم
للمنطقة تشارك فيه إيران
وتركيا وإثيوبيا
• طالبنا مجلس األمن
بمراقبة االنتخابات لكن
األمم المتحدة ستبقى
حبيسة الجدران
بعد أيام من إعالنه تشكيل جبهة سياسية جديدة لخوض انتخابات أكتوبر،
حاورت «الجريدة» السياسي العراقي أياد عالوي ،الذي تحدث عن التغييرات التي
تشهدها المنطقة والمفاوضات اإليرانية ـ ـ األميركية وكذلك األوضاع العراقية
الداخلية والمشهد السياسي عشية االنتخابات ...وفيما يلي نص اللقاء:
بغداد  -محمد البصري

البيئة
االنتخابية
غير صالحة
واقترحنا
تأجيل
االقتراع

ما لم يعد
بناء البيت
على أساس
المواطنة
فلن يستطيع
العراق أن
يخطو
باالتجاه
اإلقليمي

زيارة ظريف
لبغداد
قبل أيام
واجتماعه
بقيادات
شيعية
وسنية دليل
على تدخل
إيراني واضح

• يحظى العراق هذه األيام باهتمام دولي وإقليمي
مكثف ،والدكتور إياد عالوي جزء من دائرة المشاورات
وال شــك عبر سنين طــويـلــة .بـمــاذا يمكن ان نصف
الموقف الدولي من العراق اآلن؟ وما الذي تغير فيه
مقارنة بمراحل سابقة؟
 يعتمد الموقف الدولي على مصالح شخصيةبالدرجة األولــى ،والعراق أصبح ساحة منازلة على
حساب الشعب.
ً
كمثال ،الموقف الدولي سبق أن اتخذ موقفا يندى
له الجبين عام  ٢٠١٠خالل انتخابات ذلك العام ،عندما
فاز التيار المدني في العراق ،أعني القائمة العراقية
برئاسة اياد عالوي ،ولكن بتواطؤ االدارة األميركية،
تــآمــر الـنـظــام اإلي ــران ــي ،وت ــم الـتـصــدي ل ـفــوز التيار
المدني بشكل عنيف ،وتم تسليم مفاتيح العراق الى
اإلسالميين ،فكانت لعبة واضحة.
ً
• هناك مخاوف مثال من تنازالت اميركية لحرس
الثورة االيراني في اطار مفاوضات فيينا .لكن هناك
اشارات أيضا أن مفاوضات ادارة الرئيس جو بايدن
ستأخذ بعين االعتبار خطط حرس الثورة وتدخالته
في العراق والمنطقة ضمن شروط الحوار مع ايران؟
 الواليات المتحدة مستمرة في تقديم التنازالتإليران ومستعدة للتنازل أكثر .كانت االدارة األميركية
السبب في كثير من المشاكل من خالل االحتالل وما
بعد االح ـتــال ،وقــد أجهضت رأي األغلبية ووقفت
بوجه من ينتخبه الشعب العراقي ليأتي إلى منصة
الحكم ،وأص ــدرت الكثير مــن ال ـقــرارات التي أســاءت
واضرت بالعراق والمنطقة من ضمنها قانون اجتثاث
البعث وحل الجيش وغيرها.
أميركا تعاني مشاكل داخلية واقتصادية ،ومشاكل
خارجية مع الصين وروسيا واوروبا ،اضافة الى ما
عانته بسبب وباء "كورونا" ،هذه خطوط حمراء دفعت
أميركا إلى التنازل إليران.
على إي ــران أن ت ــدرك ان عليها التعايش مــع دول
المنطقة بأمان وس ــام .وفــي هــذا االط ــار ،ندعو الى
مــؤتـمــر لــامــن وال ـس ــام فــي الـمـنـطـقــة ،ي ـقــدم حلوال
عادلة وشاملة ودائمة ،ويجب أن تكون إيران وتركيا
وإثيويبا حاضرة في هذا المؤتمر.
التغييرات التي تطرأ على السياسات األميركية
تأتي بمنطلقات جديدة تخدم عملها ومصالحها.
ونحن نعول على مسألة اساسية وهي الشعب العراق،
مؤكدين ان ادارة العراق يجب ان تكون بيد العراقيين
ً
فقط ،عندما كنت رئيسا للوزراء دعــوت الى مؤتمر
وطني ،وكان ناجحا بكل المقاييس ،ومن اهم اهدافه
القضاء على السالح المنفلت والميليشيات.
ً
• ألول مرة أيضا ربما هناك اجماع خليجي على
العمل المشترك مع العراق ،خصوصا حين نجحت
وساطات الكويت مثال في تهدئة األزمــة الخليجية،
ما الفرص التي يقدمها التقارب الخليجي؟ وماذا لدى
العراق ليقدم لهم؟
ً
 الموقف الخليجي الي ــزال هشا ،تقابله مواقفً
هشة من الجانب العراقي أيضا .العراق يقع اآلن تحت
احتاللين ،عدا االحتالل األميركي ،ذلك ألن الوجود
األمـيــركــي ضمن اتـفــاق استراتيجي ،هـنــاك احتالل
وتدخل تركي واضح ،وتدخل إيراني له نفوذ متصاعد.
• يـقــال ان تسريبات وزي ــر خارجية اي ــران جــواد
ظريف وانـتـقــاده لسياسات حــرس الـثــورة وحديثه
األخير في طهران وبغداد ،يتصل بنية ايرانية لتغيير
وتعديل أو مراجعة العالقة المختلة مع العراق .كيف
راقبتم ذلك؟
 قبل ايام جاء ظريف واجتمع بالقيادات الشيعيةوالسنية ،هذا دليل على ان هناك تدخال واضحا .من
جهة اخرى نرى أنه ال تقدم في نتائج الدعم الخليجي
والتنمية المشتركة ،العراق بحاجة الى وقفة جدية
ونزيهة ،وتعاون استخباري فيما يتعلق باإلرهاب
الذي بدأ يستهدف كل المنطقة والعالم وله نفوذ كبير.
• هل لدينا مشاورات كافية على مستوى القيادات
الوطنية الـعــراقـيــة ،لتقوية اط ــار عمل عــربــي جديد
ينخرط العراق فيه؟ هل حكومة مصطفى الكاظمي
تبذل ما يكفي في هذا اإلطار ،خصوصا أننا نسمع
امـتــداحــا لوساطة تـقــوم بها بـغــداد بين السعودية
وايران؟
 األمر أبعد من أمة عربية أو إسالمية ،نحتاج الىتوجه وطني في العراق لبناء حكومة عراقية ،لتوحيد
المجتمع العراقي بكل طوائفه ،نحتاج إلــى ترتيب
البيت العراقي ثم االنطالق لترتيب البيت العربي ،اذا
كانت لدينا المقدرة والرؤية لهذا األمر ،فأنا ال اعتقد ان
الحكومة العراقية جاهزة لمثل هذا العمل ،وبصراحة

أياد عالوي
ما لم يعد بناء البيت العراقي على اساس المواطنة
التي تقوم على العدل والمساواة ،فلن يستطيع العراق
ان يخطو خطوة واحدة باالتجاه االقليمي او الدولي،
هذا ما أؤمن به ،وقلت لمصطفى الكاظمي هذا الكالم.
إن االعتماد على القوى االسالمية للوصول الى
الـمـنـصــب ال ــرئ ــاس ــي ،س ـي ـكــون بــالـنـتـيـجــة خاضعا
إلرادتهم ،ونحن نعرف ان اإلسالميين لم يستطيعوا
إدارة ش ــؤون ال ـع ــراق ،وه ــذا مــا الحـظـنــاه مـنــذ منذ
مغادرتي لرئاسة الوزراء عام  ،٢٠٠٦وقد انتهى البلد
بسبب سوء اإلدارة الى هذه الفوضى ،ارهاب وفساد
وسالح منفلت وميليشيات مسلحة وجيش "مركون"،
فكيف الدخول الى األمة العربية بعد؟
أنــا ال أع ــرف اذا كــان ال ـعــراق وال ـق ـيــادات العراقية
جاهزين للسير في هذا االتجاه ،اعتقد ان القضية ال
تتعدى الكالم اللطيف وال يوجد تحرك رصين الى االن.
• نريد ان تحدثونا عن الجبهة الوطنية المدنية،
ال ـتــي اعلنتموها ه ــذا االس ـب ــوع ككتلة ت ـشــارك في
االنتخابات العامة المقررة في اكتوبر المقبل .في
كل انتخابات هناك حضور لتيار وطني يمثل نهج
اياد عالوي .الجمهور يقول انه اكثر تيار عراقي بقي
واضـحــا وثــابـتــا على سـيــاســاتــه .االن بـمــاذا تتميز
تجربة التيار لعام  ٢٠٢١عن سابقاتها .مــاذا يجهز
اياد عالوي النتخابات توصف بأنها األخطر بفرصها
وبمحاذيرها؟
 الــرهــان األخير هو رهــان على شعبنا العراقي،ً
ً
وهذا هو التيار الذي بقي واضحا وثابتا على طول
الخط ،بالرغم مما تعرضنا له من مواقف معادية سواء
من اإلدارة األميركية في زمن الرئيس األميركي األسبق
ب ــاراك اوبــامــا ،او من اإلدارة اإليــرانـيــة ،او من بعض
الجهات التي رفضت ان يكون للعراق إرادة وطنية
حقيقية تنبثق من صميم إرادة الشعب العراقي الكريم.
بالنسبة لـمــا نـحــن فـيــه اآلن مــن عـمــل مـتــواصــل
لتأسيس هــذه الجبهة الوطنية المدنية ،رأيـنــا أن
حاجة الشارع العراقي تستدعي وجود تجمع موحد
ال ينتمي الى اإلسالم السياسي ،الذي ساهم في تدمير
البالد ،وبسبب وجود اإلسالم السياسي استطاعت
ق ــوى خــارج ـيــة ان تهيمن عـلــى ال ــوض ــع السياسي
العراقي.
رهاننا على شعبنا وخصوصا تيار االحتجاج
والمتظاهرين السلميين الكرام ،ومن قوى وشخصيات
سياسية لم تتلوث بالفساد أو بقتل الناس ،ولم توجه
ً
السالح المنفلت الى صدور الشعب العراقي ،وأيضا
إلى النقابات واالتحادات التي تتعاون وتنسق معنا،
ً
وهــذا ما نقدمه جــديــدا لشعبنا العراقي الكريم في
مسألة تشكيل الجبهة الوطنية المدنية ،وتسمى
ً
اختصارا عند قرأتها بشكل معاكس (موج) ،الذي يعد
ً
تمييزا للتيار اآلن.
يحدث هــذا خصوصا بعد ان انتفضت جماهير
ال ـش ـعــب الـ ـع ــراق ــي ،وه ـتً ـفــت ب ـص ــوت ع ـ ــال ،وقــدمــت
الشهيد تلو اآلخر رافضة التدخل اإليراني واألميركي
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رسالة صباح األحمد إلى أحمدي نجاد
في أزمة  ٢٠١٠االنتخابية ،كان هناك موقف شريف من أمير دولة الكويت الراحل
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد طيب الله ثراه ،عندما أخبر اإليرانيين أن اياد
عالوي ال يشكل خطرا عليكم ،وطلب مني حينها ان أبقى في الكويت وبعث رسالة الى
احمدي نجاد ،وقام ابالغهم برسالة واضحة ان عالوي ال يقف ضدكم ،ولكنه ال يقبل
بالمجيء إليران وأخذ القبول ،وهو الذي قام بدعوتكم لحضور مؤتمر شرم الشيخ.
ً
في وقتها كان جوابي إليران ،لو ان عالوي لن يصبح رئيسا للوزراء ،اال بزيارة ايران
فإنني ارفض هذا المنطق ،ولن أسمح إليران أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي
العراقي ،ولن اقبل أي رئاسة اذا كانت بموافقة ايرانية ،فالمواقف ليست للبيع والشراء.

ف ــي الـ ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي ال ـع ــراق ــي ف ــي آن واحـ ـ ــد ،ومــن
ً
المفرح جــدا أن الشعب العراقي أفــاق من خزعبالت
المتدخلين األج ــان ــب ،الــذيــن فــرضــوا بـقــوة السالح
أو بقوة االحتالل وصايتهم على العراق والمنطقة،
وعلى شعب العراق الكريم ،وشعوب المنطقة .المميز
الجديد في هذه الجبهة انها جبهة تستند إلى رؤية
العراقيين وحناجرهم وعقولهم ،وتستند الى ثوابت
الممارسة الوطنية لما يجب ان يحصل في العراق،
وهذا الوضوح يظهر في تيارنا الذي سبق ان ساهم
في تغيير نظام الحكم في العراق ،واستمر في ذات
النهج حتى اآلن ،وهو تيار ذو تفكير ثابت فيما يجب
ان يحصل ،يقوم على ثوابت اعتزازنا بوحدة العراق
وشعب العراق ،وانتمائنا العراقي العربي ،وانتماء
الـعــراق االســامــي ،ورفضنا ألي احـتــال أو وصاية
على العراق من أي جهة كانت أو من أي دولة كانت.
نحن نرى ان توجه الدولة يجب يقوم ضمن أسس
مـحــددة تتمثل بسيادة القانون واستقالل القضاء
وتشكيل او تكوين وثيقة حـقــوق المواطنة بشكل
واضــح ومحدد ،وثيقة تقوم على العدل والمساواة
فال فرق بين مواطن وآخر ،هذا ما نؤمن به في تيارنا،
كما نحترم كل الجوار العراقي ،ونحترم الدول العربية
وانتمائنا الـعــربــي وعــروبـتـنــا المنفتحة ،وننتمي
لدولنا ومجتمعاتنا اإلسالمية والوطنية ونحميها،
هذا ال تغيير فيه.
• ألول مرة نسمع حراكا شعبيا مثل تيارات تشرين
والمرجعية الدينية العليا ومعها القوى الوطنية،
يطلبون رسميا من مجلس األمن الدولي ان يكون طرفا
مشرفا وضامنا لعدالة االنتخابات .كيف تابعتم هذا؟
نالحظ ان مجلس األمن الدولي تعبير مقلق ،يعني
اعترافا عراقيا بالعجز أمام ارادات تتالعب باالقتراع
العام والبرلمان .اليس كذلك؟
 نحن كقوى وطنية طالبنا مجلس األمن بشكلرسمي ،ومن خالل ممثلة االمين العام لالمم المتحدة
فــي ال ـع ــراق ،ان يـتــم الـنـظــر ال ــى الـمـشــاكــل المتعلقة
بالنظام االنتخابي ،فهو نظام فاسد وقائم على رؤية
فــاســدة وغـيــر واضـحــة للوضع الـعــراقــي ،ابـتــداء من
األجهزة البيومترية الى المفوضية ،بل المستويات
الـقـيــاديــة والــدنـيــا فـيـهــا ،الـتــي تشكلت عـلــى اســاس
الـمـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة وال ـمــذه ـب ـيــة ،ول ـه ــذا ب ــدأت
تتالعب باألصوات وتسمح لبعض القوى المسلحة
بالسيطرة واالستحواذ على صناديق االقتراع ،وقد
ً
ذكر سابقا ممثل األمين العام السابق في العراق في
تقريره عن انتخابات عام  ٢٠١٨المقدم الى مجلس
األمن –هذا التقرير متوفر وباإلمكان مطالعته -يقول
فيه ان هنالك بعض الفصائل المسلحة سيطرت على
المراكز االنتخابية ،هذا بحد ذاته يسقط احتمال نجاح
االنتخابات ،وكان يجب ان تلغى تلك االنتخابات ،واال
يبنى عليها اساس جديد.
ل ـقــد قــدم ـنــا اس ـم ــاء ورس ــائ ــل رس ـم ـيــة م ــن بعض
الـ ـنـ ـق ــاب ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ـ ــى ال ـم ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لــانـتـخــابــات ،وإل ــى مسؤولين عراقيين خصوصا
رئيس الجمهورية ومجلس القضاء األعلى كذلك الى
االمم المتحدة ،هذه الرسائل كانت عبارة عن اقتراحات
تقدمت بها نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين ،حيث
أصروا على تقديم رؤيتهم واستعدادهم لكي يكونوا
مراقبين في قصبات النواحي واالقضية العراقية ،التي
ستجري فيها انتخابات وفي اي موقع انتخابي كان،
بعد ان تتوفر لهم الحماية ،لم تتسلم هذه النقابات
ً
جوابا حتى االن ،وقمت شخصيا بتسليم الرسائل الى
الجهات المعنية على اساس ان هذا الجهد عراقي ،ذلك
لقناعتنا ان االمم المتحدة ستجلس في بغداد بقالع
محصنة ولن تتحرك منها ،ولكن من صلب عملهم هو
ان ينزلوا الى الشارع والى القصبات العراقية والى
مراكز االقتراع نفسها لمتابعة االنتخابات عن كثب.

يضاف الى هذا اننا طالبنا ان تعلن النتائج في
ً
نهاية اليوم االنتخابي في كل مركز انتخابي رسميا
ً
وكتابيا ،ويتم اعالن النتائج األولية على االقل عبر
وســائــل االع ــام قبل ان يحصل عليها احتجاجات
واعتراضات وتغييرات عليها ،فنحن ننتظر شهرين
لكي نعلم بنتائج االنتخابات ،بعد ان يتم التالعب
وال ـتــزويــر فيها وي ـتــم أحـ ــراق صـنــاديــق واسـتـبــدال
صـنــاديــق أخـ ــرى ،ال تــوجــد انـتـخــابــات بـهــذا الشكل
في الكون كله ،لهذا نحن حريصون على ان تجري
انتخابات فيها قــدر مــن الـنــزاهــة ال يقل عــن  ٧٠في
المئة ،وهذا ان لم يحصل ولم توافق الجهات المعنية
على تلك االقتراحات ،فنحن مقاطعون وسنقف ضد
ً
االنتخابات وضد العملية السياسية سلميا.
لــن نقبل بهذه العملية السياسية البائسة التي
استقوت بالخارج وبدوله ،استضعفت فئات أخرى
وأصبحت تلهث وراء الطائفية السياسية والتهميش
واإلقـ ـص ــاء ،ول ـهــذا ع ــدد الـنــازحـيــن والــاجـئـيــن فــاق
بكثير ما كان عليه ايام النظام البائد من النازحين
والالجئين العراقيين الى الخارج.
الحظوا أن عدد الالجئين العراقيين في الخارج،
حسب إحصائية األم ــم المتحدة ٦ ،مــايـيــن ،وهــذه
اإلحصائية غير دقيقة جدا ،فالعدد يقارب  ٨ماليين.
كما ان عدد العراقيين في أماكن النزوح في الداخل
كبير ،ولم يسمح لهم بالعودة الى مناطقهم.
• إذا توفرت انتخابات عادلة ،فهل هناك فرصة
ل ـل ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة وال ـ ـيـ ــوم هـ ــي م ــدع ــوم ــة ب ــأج ــواء
احتجاجات تشرين إلعادة رسم األوزان في البرلمان؟
 ال ـت ـحــدي ه ــو اق ـن ــاع الـجـمـهــور خـ ــارج االحـ ــزابالتقليدية بالمشاركة في اقتراع من اجل التغيير .واذا
بقيت المشاركة مقتصرة على الجمهور الحزبي مع
مقاطعة من الشعب فكيف يمكن حصول التغيير؟ ما
التيارات الملهمة التي يمكن ان تشجع الناس على
االقتراع وتعيد صوغ األوزان النيابية؟
 النزاهة والعدالة في االنتخابات نريدها بحدود 70في المئة ،إذ لن تحدث انتخابات نزيهة مئة في
الـمـئــة فــي ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف ،كـيــف نستطيع خــرق
المسلحين والسالح المنفلت؟ ونذهب الى صندوق
االقتراع .ناهيك بعزوف الشعب العراقي -وانا منهم-
ونحن نؤمن بحقوق المواطنة ونؤمن بسيادة القانون.
ال يمكن الذهاب الــى االنتخابات في ظل انتشار
القتل واالغتياالت والسالح المنفلت ،لهذا نحن قدمنا
مذكرة ،وانا سأرسل مع هذا الجواب صورة المذكرة
التي قدمناها الى مجلس القضاء االعلى والى االخوة
فــي الـمـفــوضـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات لــاطــاع على
رؤيتنا ،ومــا ترتيبات االنتخابات التي تقوم على
العدالة وال تتجاوز الـ 70في المئة.
بيت القصيد ،ان البيئة االنتخابية غير مشجعة،
وغير صالحة أبدا النتخابات نزيهة وبها قدر محترم
من النزاهة ،ال توجد نزاهة ولو  50في المئة ،ان نسبة
المشاركة في انتخابات  2018والتي رفضت المفوضية
السابقة اعالنها كانت أقــل مــن  20فــي المئة ،واآلن
ستتكرر هذه النسبة في ظل السالح المنفلت ،وعدم
الثقة بالعملية االنتخابية ،لذلك فالبيئة غير مشجعة،
ونصحنا بعض األطراف النافذة في الحكومة بهذا،
ونحن على الصعيد السياسي منفيون ،التيار المدني
الوطني منفي بالكامل ،ال يوجد لديه نفوذ في السلطة
وال نـقـبــل ان نـخـضــع ألي جـهــة بــديـلــة ع ــن الشعب
العراقي ،نحن ال يوجد لدينا اي موظف او منصب
في السلطة والدولة.
ولـ ــذلـ ــك اق ـت ــرح ـن ــا ان ت ــؤج ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ألن
االنتخابات الدستورية في الشهر الرابع او الخامس
من العام القادم.
بــدأت تــزداد طروحات بعض القوى حــول تأجيل
االنتخابات الــى مطلع العام الـقــادم ،هــذا الموضوع
لــم يـحـســم ،ك ــان يـفـتــرض بالكاظمي عـنــدمــا أصبح
ً
رئيسا للوزراء ان يعمل على انتخابات مبكرة ،وهو
مكلف بإجرائها ،وكــان يجب ان يصر على محاكمة
قـتـلــة الـمـتـظــاهــريــن الــذيــن وص ـلــوا ال ــى  700شهيد
عــدا الجرحى والمعاقين ،واالغـتـيــاالت المستمرة،
لــذا التغيير لــم يحصل .ولكن الضغط الجماهيري
والتظاهرات واالحتجاجات وتصعيدها بقوة سلمية،
احتجاجات عفوية كما يحصل اآلن ،الطريق الصحيح
لتغيير البيئة االنتخابية ،واستماع الحكومة الى
رأي الشارع العراقي ونبضه ،الذي يصب في اتجاه
انتخابات نزيهة ،لنصل الى هدف يأتي من يأتي الى
الحكم من خالل إرادة الشعب العراق.
إن نسبة  20في المئة المشاركين في االقتراع ال
تشكل نسبة كبيرة من الشارع العراقي ،كما حصل
في االنتخابات السابقة ،او تدخل اإلرادات الدولية كما
تدخلوا في انتخابات  ،2010وحينها دمر العراق وزاد
الفساد وانتشر السالح المنفلت واإلرهاب ،وسقطت
مدن وظهر تنظيم "داعش" وساءت العالقات العراقية
الدولية ،والعراقية اإلسالمية ،باستثناء ايران ،ونحن
لسنا مع هذا االتجاه.
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القادسية عبر الساحل
والكويت سحق كاظمة

في منافسات الجولة الـ  14لدوري stc
حازم ماهر وأحمد حامد

ً ً
حقق القادسية فوزا صعبا
على الساحل بهدف دون رد،
في حين سحق الكويت كاظمة
بثالثية نظيفة في دوري stc
للدرجة الممتازة لكرة القدم.

خطف القادسية ثالث نقاط ثمينة ،بفوزه
على الساحل بهدف دون رد ،أمــس األول،
ضمن منافسات الجولة ال ـ  14لــدوري stc
للدرجة الممتازة لكرة القدم.
وبـهــذه النتيجة حــافــظ الـقــادسـيــة على
حـظــوظــه فــي الـمـنــافـســة عـلــى ال ـل ـقــب ،بعد
أن ارتفع رصيده إلى  29نقطة ،فيما ازداد
مــوقــف ال ـســاحــل ص ـعــوبــة ،بـعــد أن تجمد
رصيده عند  10نقاط في المركز الثامن.
وف ــي م ـبــاراة أخ ــرى ،ف ــاز الـكــويــت على
كــاظـمــة -3ص ـف ــر ،لـيــرفــع ال ـفــائــز رصـيــده
إلى  27نقطة في المركز الثالث ،وتوقف
رصيد كاظمة عند  22نقطة،
ليحل في المركز الرابع.

هدف الصيفي

العبو الكويت يحتفلون
بالفوز على كاظمة

فـ ــرض ال ـق ــادس ـي ــة س ـي ـطــرتــه منذ
ال ـب ــداي ــة ،ل ـكــن الع ـب ـيــه ل ــم يـتــرجـمــوا
ه ــذه الـسـيـطــرة إل ــى هـجـمــات .في
ال ـم ـقــابــل ،دخ ــل ال ـســاحــل أج ــواء
اللقاء بعد الدقيقة  ،25واتيحت
له فرصتان ،تألق حارس مرمى
"األص ـ ـ ـفـ ـ ــر" خـ ــالـ ــد ال ــرشـ ـي ــدي
خ ـ ــالـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ،فـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ـصـ ــدى
لتسديدة تايلسون من ركلة
ح ــرة م ـبــاشــرة ( ،)27لـتــرد
لالعب حسن حسون ،الذي
سدد وتصدى لها الرشيدي
مجددا.
ش ـ ـعـ ــر الع ـ ـ ـبـ ـ ــو ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
ب ـخ ـطــورة مــوقـفـهــم وهــاج ـمــوا،
واحتسب لهم حكم اللقاء هاشم
الرفاعي ركلة جزاء ،بعد أن مرر
لورانس تراشي من ركلة حرة
مـ ـب ــاش ــرة ح ـ َّـولـ ـه ــا جـيـمــس
برأسه ،لكن الكرة ارتطمت
ب ـ ـيـ ــد مـ ـ ــدافـ ـ ــع الـ ـس ــاح ــل
مـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو ،انـ ـب ــرى
ل ـل ـع ـب ــة س ــالـ ـم ــون،
وس ـ ــدد ب ـع ـيــدا عن
الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى بـ ـغ ــراب ــة
شديدة .ولم تشهد
ا ل ــد ق ــا ئ ــق المتبقية
ج ـ ــدي ـ ــدا ،بـ ـع ــد تـ ـب ــادل
الفريقين الهجمات التي
افتقدت الخطورة ،لينتهي
الشوط بالتعادل السلبي.
ت ــراج ــع ال ـســاحــل لـلــدفــاع
مـ ـعـ ـتـ ـم ــدا عـ ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرتـ ـ ــدة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ـث ـلــت

جانب من مباراة القادسية والساحل
خ ـ ـطـ ــورة ع ـل ــى خ ــال ــد ال ــرشـ ـي ــدي أب ــرزه ــا
إلدواردو داخل منطقة الجزاء سدد بجوار
القائم (.)76
أمــا القادسية ،فقد هاجم بـقــوة ،وأهــدر
أكـثــر مــن ه ــدف ،بعد تــألــق ال ـحــارس نــواف
المنصور ،منها تـســد يــدات للبديل سيف
الحشان وزميله عبدالعزيز وادي.
وش ـ ـهـ ــدت ال ــدق ـي ـق ــة  80ت ـس ـج ـيــل ه ــدف
الـقــادسـيــة بــواسـطــة ع ــدي الـصـيـفــي ،الــذي
تلقى تمريرة في العمق من الحشان سددها
م ـب ــاش ــرة ف ــي ش ـب ــاك ال ـم ـن ـصــور ،ليتخلى
الساحل عن دفاعه في الدقائق األخيرة ،لكن
دون جدوى ،لينتهي اللقاء بفوز "األصفر"
بهدف نظيف.

ثالثية نظيفة
وف ــي مـ ـب ــاراة ال ـكــويــت وك ــاظ ـم ــة ،اكـتـفــى
"األ ب ـيــض" بثالثية نظيفة ،بعد أن سيطر
عـلــى معظم ف ـتــرات الـلـقــاء ،وأض ــاع فرصا
بالجملة كانت كفيلة بزيادة غلة األهداف،
و ســط تفوق لخطوطه الثالثة ،خصوصا
الع ـب ــي ال ـه ـج ــوم :أح ـم ــد ال ــزن ـك ــي ،وجـمـعــة
سعيد ،وأحمد العكايشي ،وأيضا اإلسباني
ديمبلي.
ونجح "األبيض" في تهديد مرمى حارس
"البرتقالي" حسين كنكوني فــي أ كـثــر من
مناسبة في أول ربع ساعة من ُعمر اللقاء،

الحارس القالف كان في المكان الصحيح،
لينتهي الـشــوط األول بـهــدف مــن دون رد
للكويت.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي دانـ ـ ــت ال ـس ـي ـطــرة
لـكــاظـمــة ،وأم ـســك بــزمــام ال ـم ـبــاراة لدقائق
م ـع ــدودة ،لـتـعــود بـعــدهــا الـغـلـبــة للكويت،
الذي عزز تقدمه في الدقيقة  61عن طريق

ليترجم جمعة سعيد هذه السيطرة بهدف
أول مــن تسديدة مــن داخــل منطقة الجزاء
(.)30
فــي الـمـقــابــل ،ع ـ َّـول كاظمة على الكثافة
ال ـعــدديــة ف ــي ال ــدف ــاع واالنـ ـط ــاق للهجوم
الـمــرتــد ،وك ــاد يصل لشباك "األب ـيــض" عن
طريق بندر بورسلي في مناسبتين ،إال أن

ال ـع ـك ــاي ـش ــي مـ ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ـ ــزاء ،إث ـ ــر عــرق ـلــة
جـمـعــة سـعـيــد ،بـعــدهــا أض ــاف العكايشي
الـهــدف الثالث ( )70وســط استسالم كبير
من مدافعي "البرتقالي" ،لتنتهي المباراة
بثالثية من دون رد لـ"األبيض".

بيانكي لـ ةديرجلا  :سأرحل ...وسعيد بتدريب البرتقالي
•

●

حازم ماهر

أع ـل ــن م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ـ ـنـ ــادي ك ــاظ ـم ــة،
اإلس ـبــانــي روب ـيــرتــو بـيــانـكــي،
أن ك ــل ال ـم ــؤش ــرات تــؤكــد عــدم
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره م ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق فــي
الموسم المقبل.
وق ــال بـيــانـكــي ،فــي تصريح
لــ"الـجــريــدة"" :مــن الطبيعي أن
أرى خـيــارات أخــرى قــد تظهر،
ل ـك ـن ـنــي س ـع ـيــد جـ ــدا ب ـتــدريــب
كاظمة".
وأشار بيانكي إلى أن كاظمة
ظ ـه ــر ب ـش ـكــل س ـي ــئ جـ ــدا أم ــام

الـ ـك ــوي ــت ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أنـ ــه ال
يبحث عــن عــذر للهزيمة ،لكن
الفريق عانى نقص الصفوف،
لغياب محمد العازمي وناصر
فرج لإلصابة ،وشبيب الخالدي
لإليقاف.
ول ـف ــت إل ــى أن "ال ـبــرت ـقــالــي"
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــق الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة أمـ ـ ـ ــام
"األبيض" ،موضحا أن الفريق
ت ـ ــأث ـ ــر سـ ـلـ ـب ــا بـ ـسـ ـب ــب ض ـغــط
ال ـم ـبــاريــات ،وه ــو أم ــر بديهي
شأنه شأن العديد من الفرق.

بيانكي

«األولى»
ـ
ل
صدارته
ويعزز
الصليبيخات
يهزم
التضامن
●

«خليجية» السلة تفتح باب قيد األجانب

●

عبدالرحمن فوزان

أح ـك ــم ال ـت ـض ــام ــن ق ـب ـض ـتــه عـلــى
صدارة دوري  stcللدرجة األولى مع
نهاية القسم الثالث ،بعد فوزه على
مـ ـط ــارده ال ـم ـبــاشــر الـصـلـيـبـيـخــات
برباعية نظيفة ،في المباراة التي
جمعت بينهما على استاد مبارك
ال ـع ـي ــار ف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـ ـ  .15ورف ــع
التضامن رصيده إلى  24نقطة في
الصدارة ،فيما بقي الصليبيخات
عـلــى رص ـيــده الـســابــق ( 18نـقـطــة)،
ً
متراجعا إلى المركز الثالث.
سجل ر بــا عـيــة التضامن مشعل
ال ـش ـم ــري وال ـن ـي ـج ـيــري إي ـمــانــويــل
ايـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي وي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــزان
(هدفين).

وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـغــل
اليرموك تعثر الصليبيخات ،وقفز
إلى وصافة الترتيب ،متفوقا عليه
بـفــارق األ ه ــداف ،بعد أن فــاز على
ضيفه الجهراء  ،5-1فــي المباراة
التي جمعت بينهما على استاد
عبدالله الخليفة ،ليرفع رصيده
إلى  18نقطة ،ويبقى الجهراء عند
 6نقاط ،متذيال الترتيب.
سـ ـ ـج ـ ــل خ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك
التوغولي سينامي دوف وعذبي
شـ ـ ـه ـ ــاب وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد شـ ـبـ ـي ــب وعـ ـل ــي
ع ـب ــدال ـل ــه (ه ــدفـ ـي ــن) ،ف ـي ـمــا سـجــل
هدف العاجي تيتي.

جانب من لقاء التضامن والصليبيخات

جابر الشريفي

أرسلت اللجنة التنظيمية
لبطوالت الخليج لكرة السلة
ً
كتابا إلى االتحادات األهلية
للعبة تعلن فيه فتح تسجيل
قيد الالعبين األ جــا نــب حتى
 15يونيو المقبل قبل انطالق
ب ـط ــول ــة األنـ ــديـ ــة الـخـلـيـجـيــة
أبطال الدوري بيومين.
وط ـل ـبــت "الـتـنـظـيـمـيــة" من
االتـ ـ ـح ـ ــادات األهـ ـلـ ـي ــة إرس ـ ــال
ق ــائـ ـم ــة بـ ــأس ـ ـمـ ــاء ال ــاع ـب ـي ــن
واإلداري ـ ـيـ ــن ل ـكــل ف ــري ــق .كما
ق ـ ـ ـ ـ ــررت أن ت ـ ـ ـقـ ـ ــام ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة
بـ ـنـ ـظ ــام الـ ـفـ ـق ــاع ــة ال ـم ـطــاب ـقــة
لـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
ا لــدو لــي للعبة (الفيبا) بشأن

استضافة البطوالت في ظل
جائحة كورونا.
على صعيد متصل ،قررت
ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة إقــامــة
البطولة بنظام الدوري من
دور واح ــد ،عـلــى أن يلعب
بعد انـتـهــاء ال ــدوري األول
مـ ــع ال ـ ــراب ـ ــع ،والـ ـث ــان ــي مــع
الـثــالــث ،ثــم يـتــأهــل الـفــائــزان
إلى المباراة النهائية.
ويمثل السلة الكويتية في
البطولة نادي الكويت ،بصفته
ً
بطال للدوري الموسم الحالي،
إذ يـشـتــرط االت ـحــاد اآلسـيــوي
مشاركة بطل النسخة الحالية
للبطولة في بطوالت الخليج،
بــاع ـت ـبــار أن ال ـب ـطــولــة مــؤهـلــة
لنهائيات آسيا لألندية.

«يد األبيض» يتعاقد مع الزوفيتش و«السماوي» يقترب من نجمي األهلي
●

محمد عبدالعزيز

تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت
مــع الع ــب ال ــدائ ــرة ب ـنــادي هــاوكــس
ا ل ـكــوري ا لـجـنــو نــي ،المونتنيغري
ف ــوك الزوف ـي ـت ــش ،لـتـعــزيــز صـفــوف
ا ل ـفــر يــق األول ل ـكــرة ا ل ـيــد بــا ل ـنــادي
خالل منافسات البطولة اآلسيوية
الـ 23لألندية أبطال الدوري ،المزمع
إقامتها في مدينة جدة السعودية
من  12حتى  21يونيو المقبل.
وج ـ ــاء ال ـت ـع ــاق ــد م ــع الزوف ـي ـت ــش
مــن ن ــادي هــاوكــس بـنـظــام اإلع ــارة،
ُ
المميزين على
ويعد من الالعبين
َّ
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ،ومـ ــثـ ــل أخـ ـي ــرا
م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ـ ــاده م ــون ـت ـي ـن ـغ ــرو فــي
تصفيات يورو .2022
ُيذكر أن فريق الكويت يلعب في
البطولة اآلسيوية ضمن المجموعة

ال ـثــان ـيــة ،وبـجــانـبــه أن ــدي ــة الــوحــدة
ال ـس ـع ــودي (ال ـم ـض ـي ــف) ،وك ـيــرمــان
اإل يــرا نــي ،والقطن اليمني ،وأوز بــك
األوزبكستاني ،والدحيل القطري.

 3محترفين
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر ال ـل ـع ـبــة
ومدرب الفريق ،هيثم الرشيدي ،أن
التعاقد مع الزوفيتش أول الغيث،
وه ـن ــاك م ـف ــاوض ــات ج ــاري ــة حــالـيــا
مع عدد من المحترفين المميزين،
ـال،
ث ــاث ــة م ـن ـه ــم ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ٍ
ل ـتــدع ـيــم ص ـف ــوف ال ـفــريــق بــالـشـكــل
الالئق خالل البطولة اآلسيوية.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر .اق ـ ـتـ ــرب نـ ــادي
ا لـســا لـمـيــة م ــن ا ل ـت ـعــا قــد م ــع نجمي
األ هـلــي والمنتخب ا لـمـصــري لكرة
ا لـيــد عـبــدا لــر حـمــن فيصل ومحسن

مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،اس ـت ـق ــرت
إدارة نادي الكويت على إقامة
المعسكر التدريبي للفريق في
ً
صــرب ـيــا ،اس ـت ـع ــدادا لـلـبـطــولــة،
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـخ ــوض ال ـ ـفـ ــريـ ــق 5
مباريات تجريبية.

«الكويت» يجدد
لرباعي «الطائرة»
أعلن نادي الكويت تجديد
عـقــود ربــاعــي الـفــريــق األول
ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ب ــال ـن ــادي،
وهــم :عبدالله جاسم وعامر
الـسـلـيــم وع ـبــدال ـلــه بوفتين
وعبدالرحمن العتيبي لمدة
موسم واحد.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي أن ه ــذا
التجديد يأتي حفاظا على
اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـف ــري ــق ودعـ ـم ــه،
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى م ــزي ــد مــن
ال ـب ـطــوالت واإلن ـ ـجـ ــازات في
الموسم الجديد ،خصوصا
بعدما نجح هؤالء الالعبون
في قيادة "األبيض" للحصول
على لقب بطولة كأس االتحاد
للكرة الطائرة ،بعد اإلخفاق
فــي االحـتـفــاظ بلقب بطولة
الدوري الممتاز.

رمـ ـ ـض ـ ــان ،ل ــدع ــم صـ ـف ــوف ال ـف ــري ــق
ً
خــال مشاركته أيضا في البطولة
اآلسيوية ألندية أبطال الدوري لكرة
ا لـيــد ،المقرر أن يستضيفها نــادي
الوحدة السعودي من  12حتى 21
يونيو المقبل.
وي ـن ـت ـظ ــر مـ ـس ــؤول ــو ال ـس ــال ـم ـي ــة
الـ ـم ــوافـ ـق ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــةُ .
وي ـ ـعـ ــد ضــم
الـ ـ ــاع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــا ل ـ ـص ـ ـفـ ــوف
"السماوي" ،الذي يلعب ضمن فرق
المجموعة اآلسيوية األو لــى ،التي
ت ـض ــم إلـ ــى ج ــان ـب ــه أن ــدي ــة ال ـعــربــي
القطري ،ومضر السعودي ،وشاهد
كرزون اإليراني ،والنجمة البحرين.
ُي ــذ ك ــر أن ا ل ـس ــا ل ـم ـي ــة أ عـ ـل ــن قـبــل
يومين التعاقد مع الالعب اإليراني
سجاد اشتكي بنظام اإلعارة.
فوك الزوفيتش
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تشلسي لالستفادة من تعادله في مدريد وبلوغ النهائي الثالث
تتجه األنظار اليوم إلى
المواجهة المرتقبة بين
تشلسي اإلنكليزي وريال
مدريد ،في إياب الدور نصف
النهائي من دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

موعد المباراة

 10:00م
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ّ
يعول تشلسي اإلنكليزي على هدف ثمين
ّ
سجله ذهــابــا خ ــارج معقله فــي ملعب ريــال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ( ،)1-1حــامــل لـقــب دوري
أبطال أوروبا  13مرة ،لبلوغ النهائي الثالث
فــي تاريخه فــي أب ــرز مسابقة قــاريــة ،عندما
يستقبل صــا حــب ا لــر قــم القياسي الليلة في
لندن في إياب نصف النهائي.
وك ــان فــريــق غ ــرب لـنــدن ّ
وج ــه رســالــة قوية
ّ
في مطلع مـبــاراة الــذهــاب ،عندما سيطر وهز
الشباك عبر األميركي كريستيان بوليسيك ،قبل
أن يستدرك الريال األمور بكرة مقصية لهدافه
الفرنسي كريم بنزيمة ،رافعا رصيده إلــى 71
هدفا في المسابقة القارية األولى.
وبهذه النتيجة ،سيكون تشلسي قادرا على
بـلــوغ الـمـبــاراة النهائية ،بـحــال تعادله سلبا
أو فوزه بأية نتيجة على الفريق الملكي الذي
يـخــوض نـصــف الـنـهــائــي لـلـمــرة الـثــاثـيــن في
تاريخه الزاخر.
لـكــن ال ــري ــال ال ُي ـعــد لـقـمــة ســائـغــة ف ــي هــذه
البطولة ،خصوصا مع مدربه زيدان الذي قاده
إلى ثالثة ألقاب متتالية بين  2016و.2018
وفــي ال ـمــرات الـثــاث السابقة الـتــي وصل
فيها زيدان إلى نصف النهائي ،ذهب الريال
ّ
حتى النهاية وأحرز اللقب ،ما يعزز حظوظه
فــي مــواجـهــة تشلسي الـطــامــح إلحـ ــراز لقبه
ال ـثــانــي ف ــي الـمـســابـقــة بـعــد ع ــام  2012على
حساب بايرن ميونيخ األلماني ،علما بأنه
خسر نهائي  2008أمــام مواطنه مانشستر
يونايتد.
وبـ ـم ــوازاة معركتهما ال ـقــاريــة ،ال يــزال
كل من الريال وتشلسي منخرطا في نزال
محلي ،لكن بأهداف مختلفة.
في الدوري اإلسباني ،يحاول الريال الدفاع
عــن لقبه حـيــث يحتل الـمــركــز الـثــانــي بـفــارق
نقطتين عــن ج ــاره المتصدر أتلتيكو مدريد
ومتساويا مع غريمه برشلونة ،قبل أربع مراحل
على ختام الليغا.

أم ــا تشلسي ،ال ــذي فقد األم ــل بــإحــراز لقب
البريميرليغ الـمـتـجــه ب ـقــوة نـحــو مانشستر
ّ
سيتي ،فيقاتل لمركز راب ــع يــؤكــد عــودتــه إلى
دوري األبطال ويحتله راهنا بفارق  3نقاط عن
وست هام.
ّ
وتعرض الريال لضربة موجعة بعد تأكيده
أمــس األول إصابة مدافعه الدولي الفرنسي
رافايل فاران في عضالت المحالب في المباراة
ضد أوساسونا (-2صفر) السبت في الدوري
المحلي ،واضطراره إلى ترك مكانه في بداية
الشوط الثاني لناتشو.
ً
وعانى ريــال مدريد أخيرا من إصابات
ك ـث ـيــرة ف ــي ص ـفــوفــه أب ــرزه ــا خ ــط ال ــدف ــاع
وخصوصا قطب دفاعه وقائده سيرخيو
راموس وداني كارفاخال
وال ـف ــرن ـس ــي ف ـي ــرالن
م ـ ـن ـ ــدي وجـ ـن ــاح ــه
لــوكــاس فاسكيس
الذي اضطر زيدان
مـ ـ ـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ـ ــدة ه ـ ــذا
الموسم إلــى اشراكه
في مركز الظهير األيمن.
لـ ـك ــن رام ـ ـ ـ ـ ــوس (رب ـ ـل ـ ــة ال ـ ـس ـ ــاق الـ ـيـ ـس ــرى
وكورونا) ومندي (ربلة الساق اليسرى) عادا
إل ــى ال ـتــدري ـبــات ن ـهــايــة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي،
وسـيـشـكــان إض ــاف ــة يـحـتــاجـهــا زيـ ــدان أم ــام
تشلسي الطامح لبلوغ النهائي.
وفيما يتعلق بالعب الوسط األوروغوياني
فيديريكو فالفيردي المصاب بكورونا قبل
أسبوعين ،انتظر زيدان في الساعات األخيرة
نتائج مسحة إضافية تسمح له بالمشاركة.
ويلتحق ظهيره األيسر البرازيلي مارسيلو
بالبعثة متأخرا بسبب اختياره لمراقبة مراكز
اقتراع في انتخابات إقليمية ،بينما يأمل ريال
مدريد عودة نجم تشلسي السابق ،البلجيكي
إي ــدن ه ـ ــازار ،إل ــى فــورم ـتــه بـعــد سـلـسـلــة من
االصابات المتالحقة المحبطة.

توخل يجدد ثقته بفيرنر
ج ـ ّـدد األلـمــانــي تــومــاس تــوخــل م ــدرب تشلسي
اإلنكليزي ثقته بمهاجمه ومواطنه تيمو فيرنر،
رغم غياب الشهية التهديفية لألخير هذا الموسم،
وإضاعته أكثر من فرصة سهلة أمــام المرمى في
األســابـيــع األخ ـيــرة ،كــان آخــرهــا أم ــام ري ــال مدريد
ّ
اإلسباني الــذي يحل ضيفا على الفريق اللندني
اليوم ،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بعد تعادل الفريقين  1-1في مدريد.
ّ
يسجل فيرنر ســوى هدفين في  31مباراة
ولــم
لناديه ومنتخب بالده ،كما أن إضاعته فرصة في
غاية السهولة لمنتخب بــاده جعل "المانشافت"
ّ
يتعرض لهزيمة تاريخية في تصفيات مونديال
 2022أمــام مقدونيا الشمالية  2-1أواخ ــر مــارس
الماضي ،هي األولى له على أرضه في التصفيات
م ـنــذ ال ـس ـق ــوط ال ـتــاري ـخــي أمـ ــام إن ـك ـل ـتــرا  5-1في
التصفيات ذاتها في سبتمبر .2001
ورغـ ــم ت ــواج ــد ال ـم ـهــاجــم ال ـفــرن ـســي الـمـخـضــرم
أوليفييه جيرو والمهاجم االنكليزي الشاب تامي
أبراهام في متناوله ،فإن توخل لم يلجأ إلى أحدهما
ضد ريال مدريد ذهابا األسبوع الماضي.
وداف ـ ــع ت ــوخ ــل ع ــن ف ـيــرنــر الـمـنـتـقــل ف ــي صفقة
كبيرة من اليبزيغ مطلع الموسم الحالي بلغت 65

وب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة "م ـ ــارك ـ ــا" ،قـ ــد يـلـجــأ
زيدان إلى خطة  3-3-4الهجومية ،بعد تعثر
خطة  2-5-3ذهــابــا اثــر تـفـ ّـوق الظهيرين بن
تشيلويل واإلسباني سيسار أسبيليكويتا
ع ـ ـل ـ ــى ك ـ ــارف ـ ــاخ ـ ــال
ومارسيلو.
ف ــي ال ـم ـقــابــل،
غ ـ ـ ّـي ـ ــر ت ـع ـي ـي ــن
األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تــومــاس توخل
على رأس الجهاز
ال ـف ـنــي ل ـت ـش ـل ـســي ،وجـ ــه ال ـف ــري ــق ،ما
ً
ً
جعله مــرشـحــا أي ـضــا لـلــوصــول إلــى
أول نـهــائــي مـنــذ ف ــوزه بــالـلـقــب في
العام .2012
وحقق تــوخــل ،المقال مــن تدريب
باريس سان جرمان الفرنسي ،سلسلة
جيدة مع فريقه الجديد خلفا لالعب
الوسط فرانك المبارد.
يغيب عــن تشكيلته العــب الوسط
الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ،وبعدما
أراح الـعــديــد مــن أساسييه خ ــال الفوز
األخ ـيــر عـلــى فــولـهــام (-2ص ـف ــر) ،يستعيد
ن ـجــومــه الـ ـي ــوم ع ـلــى غ ـ ــرار الع ـب ــي الــوســط
اإليطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي
فــي خــط الــوســط ،كما يبدو المدافع األلماني
أنتونيو روديغر جاهزا بعد ّ
تعرضه لضربة
ذهابا.
وق ــد يــدفــع تــوخــل بـمــواطـنــه ال ـش ــاب كــاي
هافيرتس في خط الهجوم بعد ثنائيته في
مرمى فولهام ،عندما تم ابعاد رأس الحربة
األلماني اآلخر تيمو فيرنر إلى الجهة اليمنى.
ل ـك ــن الـ ـش ــك يـ ـح ــوم حـ ــول م ـش ــارك ــة الع ــب
الــوســط مــاي ـســون مــاونــت بـعــد اصــاب ـتــه في
مـ ـب ــاراة ف ــول ـه ــام ،م ــا دف ــع تــوخــل إل ــى ال ـقــول
"آمــل فــي أن تـكــون مشكلة صغيرة بالنسبة
لمايسون ،ويكون جاهزا لمباراة ريال مدريد".

بنزيمة وتياغو سيلفا
خالل مباراة الذهاب

راموس وميندي وفالفيردي هنري يقر بضلوعه في «شراء أرسنال»
جاهزون لموقعة الحسم

فيرنر
مليون يــورو بقوله" :هــذا الشاب يسجل االهــداف
منذ بلوغه الخامسة ولــم يتوقف ،وبالتالي فهو
يثق بأن دماغه ال يزال يتذكر القيام بذلك ألنه أمر
طبيعي بالنسبة اليه".

انضم قائد فريق ريال مدريد ،سرخيو رامــوس؛ والفرنسي
فيرالند مندي؛ والعب الوسط األوروغــوائــي فيدي فالفيردي،
إلى قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني الفرنسي ،زين الدين
زيدان ،لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أمــام تشلسي اإلنكليزي ،بينما غاب عن القائمة كل من داني
كارباخال ،ورافائيل فاران ،ولوكاس فاسكيز بسبب اإلصابة.
واستعاد زيدان ،الذي طلب تأجيل إقالع الطائرة التي تقل
الفريق إلى العاصمة البريطانية مدة ساعة ونصف ،فالفيردي
في الدقيقة األخيرة .واضطر األوروغــوائــي إلى إجــراء اختبار
لفحص اإلصابة بفيروس كورونا ،وانتظر النتيجة ،التي جاءت
سلبية أخيرا ،حتى يتمكن من االنضمام إلى بعثة الفريق ،لتزداد
فرص مشاركته بعد غيابه آخر  5مباريات عن الفريق بسبب
إصابته بـ (كوفيد.)19-
كما عاد سرخيو راموس ومندي إلى القائمة بعد تعافيهما
مــن إصاباتهما العضلية لـيـعــززا دف ــاع الملكي ال ــذي يعاني
غياب كارباخال ،وكذلك لوكاس فاسكيز في الجانب األيمن،
باإلضافة إلى فــاران ،الــذي أصيب في مباراة الــدوري األخيرة
أمام أوساسونا وسيغيب مدة أسبوعين.

أقــر مهاجم أرسنال السابق الفرنسي تييري
ه ـنــري بـتـعــاونــه م ــع مــؤســس مـنـصــة الـبــث
التدفقي العمالقة في الخدمات الصوتية
والموسيقى "سبوتيفاي" السويدي دانيال
إيك ضمن مشروع عملية شراء النادي
ً
االنكليزي ،مبينا أن المفاوضات يمكن
أن تستغرق فترة طويلة.
وارتبط اسم الهداف التاريخي لنادي
"الـمــدفـعـجـيــة" ،مــع زميليه السابقين
م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــه ب ـ ــات ـ ــري ـ ــك ف ـي ـي ــرا
وال ـم ـه ــاج ــم ال ـهــول ـنــدي
دنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ب ـ ـيـ ــركـ ــامـ ــب
ض ـم ــن إطـ ـ ــار عـمـلـيــة
بيع النادي ،كدعائم
س ـ ـيـ ــرت ـ ـكـ ــز ع ـل ـي ـه ــا
إيك من أجل إعادة
أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ــى
الواجهة الكروية.
وأفـ ـ ـ ــاد ه ـنــري
ً
( 43ع ــام ــا) قـنــاة
"سكاي سبورت"
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ا أل و ل

بــأنــه "اتـصــل بـنــا ،وقمنا باالستماع إلـيــه"،
ً
مضيفا" :عندما تيقنا أن هدفه انغماس
الجماهير قبل أي أحد آخر ،التقينا
بجمعية المشجعين لنقول لهم إن
ما نريده القيام به هو أن نعيدهم
إلى النقاش".
وكـ ـ ــان ال ـم ـل ـي ــاردي ــر ال ـس ــوي ــدي
أشار األسبوع الماضي في صفحته
الخاصة على "تويتر" إلى اهتمامه
بـشــراء نــادي "المدفعجية"
والـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوك م ـ ــن
الملياردير األميركي
س ـ ـ ـتـ ـ ــان كـ ــرون ـ ـكـ ــي
ع ـ ـبـ ــر م ـج ـم ــوع ـت ــه
"كرونكي سبورتس
أند إنترتاينمنت".
(كاي إس آي)

ً
ً
ً
مورينيو مدربا جديدا لروما من الموسم المقبل السماح لكل منتخب بضم  26العبا
في بطولة «يورو»
سـيـتــولــى الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مــوري ـن ـيــو اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ن ــادي
رومـ ـ ـ ــا االي ـ ـطـ ــالـ ــي ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
الـ ـم ــوس ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،لـ ـم ــدة ث ــاث
سنوات ،كما أعلن نادي العاصمة
اإليطالية رسميا أمس.
وك ـ ـ ـ ــان روم ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـل ـ ــن ،أم ـ ــس،
أيضا أن مــدربــه الحالي
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ــاول ــو
فونسيكا سيترك
منصبه في نهاية
الموسم الحالي.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
رئـيــس الـنــادي
دان فــريــدكـيــن
ونائبه ونجله
راين فريدكين
بيانا رسميا
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـي ـ ــه:
"نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرورون
السـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال
جوزيه مورينيو
ف ــي عــائـلــة ن ــادي
روما".

وأضاف "انه بطل رائع أحرز األلقاب
ع ـل ــى ك ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،ي ـم ـلــك حـســا
ق ـيــاديــا ،وتـجــربــة كـبـيــرة لمشروعنا
الطموح".
وتــابــع "تعيين جــوزيــه هــو خطوة
عـمــاقــة لـلـبـنــاء عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل
لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي".
أما المدير الرياضي لروما تياغو
ب ـي ـن ـتــو ،ف ـق ــال" :ع ـن ــدمــا ب ــات جــوزيــه
مـ ـت ــاح ــا ،اس ـت ـغ ـل ـل ـن ــا هـ ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
للتكلم مــع أحــد أب ــرز الـمــدربـيــن على
مر األزمنة".
وذكر "لقد فوجئنا برغبة مورينيو
الـكـبـيــرة فــي ال ـفــوز وشـغـفــه باللعبة.
بـغــض الـنـظــر عــن ع ــدد األل ـق ــاب التي
أحرزها ،فإنه دائما يتطلع الى اللقب
التالي .إنــه يملك المعرفة ،والخبرة،
والـخـصــال الـقـيــاديــة للمنافسة على
أعلى المستويات".
وت ـعــد ه ــذه ه ــي الـتـجــربــة الـثــانـيــة
لمورينيو في إيطاليا ،بعد االشراف
عـلــى ت ــدري ــب إن ـتــر بـيــن عــامــي 2008
و ،2010وقاده إلى إنجاز تاريخي غير
مسبوق لناد إيطالي بفوزه بالثالثية
موسم ( 2010 2009-الدوري والكأس

الـمـحـلـيــان ودوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا).
وكــان مورينيو أحــرز الكأس القارية
أيضا فــي صفوف بــورتــو البرتغالي
عام .2004
وأقيل مورينيو من منصبه مدربا
لتوتنهام في  19أبريل الماضي بعد
 17شهرا قضاها على رأس الجهاز
الفني لفريق شمال لندن ،حيث تعرض
فريقه لـ  10خسائر في الدوري ،وهي
أعلى ّنسبة له في موسم واحد.
وعلق مورينيو على قــرار تعيينه
بقوله" :أريد توجيه الشكر الى عائلة
فريدكين الختياري لقيادة هذا النادي
الكبير ،وأن أكون جزءا من مشروعهم".
وأضـ ـ ـ ــاف "بـ ـع ــد اج ـت ـم ــاع ــات ــي مــع
مــالــك الـنــادي وتياغو بينتو ،فهمت
بسرعة مدى طموحاتهم الكبيرة .انها
الطموحات ذاتها التي تحفزني ،ومعا
نستطيع بناء مشروع ناجح".

الرابطة تعلن إجراءات لتفادي سيناريو
آخر من «الدوري السوبر»
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،أمس االول ،أنها ستتخذ إجراءات لمنع
إنشاء مشاريع انفصالية مثل الدوري السوبر
ً
األوروبي شبه المغلق الذي ُولد ميتا.
ويأتي هذا اإلعالن في أعقاب اقتحام أنصار
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد لـمـلـعــب أول ـ ــد ت ــراف ــورد
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ت ـص ــرف ــات ع ــائ ـل ــة غ ــاي ــزرز
األم ـيــرك ـيــة الـمــالـكــة ل ـل ـنــادي ومـشــاركـتـهــا في
ال ـم ـشــروع ،مــا أدى إل ــى تــأجـيــل ال ـم ـبــاراة ضد
ليفربول الـتــي كــانــت مـقــررة ضمن منافسات
الدوري.
قدم اثنا عشر ً
ناديا ،من بينها  6إنكليزية
وبما فيها الشياطين الحمر ،منذ أسبوعين،
الدوري السوبر االوروبي الذي يتنافس
مشروع ً
ً
فريقا على أن يضمن ً 15
مقعدا
ناديا
فيه 20
كل موسم.
والقـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات عـ ـ ـ ــدة مــن
المشجعين ،الرعاة ،رجال السياسة ،االتحادات
وهيئات أخرى ،ما أدى الى انهياره بعد أقل من

 48ساعة على إنشائه بعد أن بــادرت األندية
اإلنكليزية الى االنسحاب.
إال أن ذلك لم ّ
يهدئ من غضب الجماهير.
وجــاء في بيان الرابطة "لقد أضـ ّـرت أحداث
األسبوعين الماضيين بأسس وروح كرة القدم
اإلنكليزية" ،داعية الى ان "تبقى كل االحتجاجات
سلمية".
وأع ـل ـنــت الــراب ـطــة أن ـهــا تـعـمــل م ــع االت ـحــاد
المحلي والحكومة اإلنكليزية على طرق لتعديل
اإلطــار التنظيمي والقانوني "مــن أجــل تأمين
المبادئ األساسية للمنافسة االحترافية :تسلسل
ّ
والتطور على أســاس الجدارة
هرمي مفتوح،
الرياضية ومبادئ عالية من النزاهة الرياضية".
وأضافت أن "هذه اإلجراءات تهدف إلى الحد
من تهديد المسابقات المنشقة في المستقبل".
وتـنــص اإلج ـ ــراء ات عـلــى وج ــه التحديد
على وضع ميثاق جديد يتعين على مالكي
األندية التوقيع عليه "يتعهدون فيه باحترام
الـ ـمـ ـب ــادئ األس ــاسـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز"

تحت طائلة التعرض "لعقوبات كبيرة".
وأردفت "ال ينبغي أن تكون تصرفات حفنة
من األندية قادرة على خلق الكثير من االنقسام
واالض ـ ـط ـ ــراب .ن ـحــن م ـص ـم ـمــون ع ـلــى إث ـبــات
الحقائق ومحاسبة هذه األندية على قراراتها
وأفعالها".
من ناحية اخرى ،بدأ االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم تحقيقا رسميا بشأن اشتراك ستة أندية
تابعة لــه فــي تأسيس بطولة دوري السوبر
األوروبــي التي انهارت بعد  48ساعة فقط من
اإلعالن عنها.
وذكـ ـ ــر االت ـ ـحـ ــاد ف ــي ب ـي ــان ل ــه أمـ ــس األول:
"أرسلنا إلى كل األندية للمطالبة رسميا بجميع
الـمـعـلــومــات مـحــل الـصـلــة واألدل ـ ــة المتعلقة
بمشاركتها".
كما يناقش االت ـحــاد كيفية منع مشاريع
جديدة مشابهة لــدوري السوبر ،من الحدوث
"حاليا وفي المستقبل".
(د ب أ)

قــرر االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم (وي ـفــا) ،أمــس،
السماح لكل منتخب مشارك في كأس أوروبا ،2020
المقررة من  11يونيو إلى  11يوليو المقبلين ،بضم
 26العبا رسميا بدال من  23كما جرت العادة.
وق ــال االت ـح ــاد ال ـق ــاري ،فــي ب ـيــان ،إن ــه ق ــام بهذه
الخطوة "من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـقــص ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـت ــاح ـي ــن فــي
بعض المباريات جراء إمكانية اإلصابة بجائحة
(ك ــوفـ ـي ــد ،)19-وبــال ـتــالــي االضـ ـط ــرار إل ــى الـحـجــر
الصحي".
وأشـ ــار "وي ـف ــا" فــي الـمـقــابــل إل ــى أن ــه سيسمح لـ ــ 23فقط
بالتواجد في ورقة المباراة.
وكان بعض مدربي المنتخبات الوطني ،السيما إيطاليا
(روبرتو مانشيني) ،وبلجيكا (اإلسباني روبرتو مارتينيس)،
وفــرنـســا بطلة الـعــالــم (ديــدي ـيــه دي ـش ــان) ،طــالــب بــرفــع عــدد
الالعبين في كل تشكيلة ،لمنح الفرق المزيد من الخيارات،
بسبب إمكانية تعرض الالعبين لإلصابة بفيروس كورونا.
ويملك مــدربــو المنتخبات وقـتــا حتى األول مــن يونيو
لتقديم اللوائح الرسمية ،لكن بين هذا التاريخ وموعد أول
مباراة يستطيعون استبدال أي العب بآخر ُ
بحرية في حال
"اإلصابة أو األمــراض الجدية" .ولتوضيح النقطة األخيرة،

قال االتحاد ،في بيان" :الالعبون الذين يخضعون لفحص
إيجابي بـ (كوفيد ،)19-أو الذين يخضعون للعزل الصحي
في حال التخالط ،يدخلون ضمن فئة (األمراض الجدية)".
في المقابل ،يمكن تبديل حــراس المرمى قبل كل مباراة
"في حال عدم القدرة الجسدية ،حتى لو كان حارس أو اثنان
متاحين".
ويــأتــي هــذا الـقــرار بعد حــوالــي شهر مــن سماح االتحاد
القاري باستخدام خمسة تبديالت لكل فريق خالل مباريات
ً
البطولة ،على غرار ما يحصل حاليا في التصفيات المؤهلة
لمونديال قطر .2022

 41نقطة لكوري تبقي ووريرز في السباق
لم يتوقف ستيفن كــوري إال عند النقطة 41
لمصلحة غــولــدن ستايت ووري ــرز وإبـقــائــه في
السباق إلى األدوار اإلقصائية ،بفوزه 108-123
على نيو أورليانز بيليكانز االثنين في الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة.
وأسهمت المباراة رقــم  33التي يسجل فيها
ك ــوري  30نـقـطــة وأك ـثــر فــي ال ـمــوســم ،بتحقيق
ووريرز لالنتصار رقم  33في مقابل  32خسارة
في المركز الثامن للمنطقة الغربية.
في المقابل ،قضى هذا الفوز على فرص نيو
أورليانز في الوصول إلى األدوار االقصائية.
وتعني هــذه الهزيمة أن بيليكانز يقبع اآلن
ً
خارج مراكز التنافس مع  29فوزا في مقابل 36
هزيمة في المركز الحادي عشر ،على بعد أربع
مباريات من سان أنتونيو سبيرز العاشر.
وه ــذه ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ش ـهــدت عـلــى تألق
جديد لكوري هذا الموسم والتي تضعه في
رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل العب
(أم في بي) ،هي التاسعة التي يسجل فيها
 40نقطة على األقل هذا الموسم ،ورقم  47في
مسيرته االحترافية.

وفي مباراة أخرى ،انتزع دنفر ناغتس مكانه
في األدوار اإلقصائية رغم خسارته  89-93أمام
لوس أنجلس ليكرز.
وحجز ناغتس مكانه في التصفيات بعد
فــوز أتــانـتــا هــوكــس على بــورتــانــد ترايل
باليزرز .114-123
ً
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،وضـ ــع ل ـي ـك ــرز ح ــدا
ل ـس ـل ـس ـلــة ه ــزائـ ـم ــه ف ــي ث ـ ــاث م ـب ــاري ــات
م ـت ـتــال ـيــة ،رغـ ــم غ ـي ــاب "ال ـم ـل ــك" ل ـي ـبــرون
جيمس ألوجاع في كاحل قدمه اليمنى،
بعد أيام فقط من عودته من غياب طويل
بسبب اإلصابة نفسها.
وقاد أنتوني ديفيس ليكرز بتسجيله
 25نقطة ،كما قام بصدة حاسمة مع
تـقـلـيــص نــاغـتــس ل ـل ـفــارق إل ــى أرب ــع
نقاط في الثواني األخيرة.
وفي مباريات أخرى ،حقق راسل
ويستبروك  24تمريرة حاسمة سجل
معها الـ"تريبل دابل" رقم  32له الموسم
الحالي مــع واشنطن وي ــزاردز الــذي فاز
 141-154على ضيفه إنديانا بايسرز.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

إعادة ترتيب أوراق
الوطن ()١٢-٨

أ .د .محمد المقاطع

تسميته
نبحث هنا في أوراق ما تعارف الكويتيون على
ّ
بالتيارات والقوى السياسية ،وربما تكون تسمية موفقة،
ّ
التمعن في أداء التجمعات السياسية في الكويت
ذلك أن
يصعب معه إطالق وصف األحزاب السياسية أو الجمعيات
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـل ـي ـهــا ،ومـ ــن ث ــم ف ـ ّـوص ــف الـ ـتـ ـي ــارات وال ـق ــوى
السياسية ربما يكون أسلم وأدق.
فال نعرف في الكويت حقيقة مفهوم الحزب السياسي،
ً
نظرا لضحالة تكوين التجمعات السياسية ،بصورة عامة،
ً
ُ
بــالــرغــم م ــن م ـح ــاوالت الـبـعــض مـنـهــا أن ي ــوج ــد ل ــه كـيــانــا
ً
سياسيا و هـيــا كــل تنظيمية ،حتى يـصــدق عليها وصف
ّ
األحزاب السياسية ،إل أنها بعيدة عن ذلك ،وهو ما تؤكده
أدبياتها وهياكلها ّالتنظيمية ومسيرتها السياسية ،األمر
الذي يحسن معه بحقها وصف التيارات والقوى السياسية.
ً
ولعل العالمة الفارقة ،التي تعزز كونها ليست أحزابا
بحق ،هو عدم وجود العمق الفكري لها ،بقدر كونها تتبنى
ّ
ً
ً
ً
توجها فكريا مــر نــا يتوافق مــع طبيعتها الكويتية ،فكل
ً
القوي السياسية تفتقد فلسفة فكرية مؤطرة سياسية ،فضال
عن افتقادها البرنامج السياسي المعروف لدى األحــزاب
بشموليته وتفصيالته ،والذي ّ
تقدم من خالله رؤية بديلة
ألسلوب إدارة الدولة ،كما أنها تفتقد عناصر التخصص
ّ
النوعي الذي تتسم به األحزاب ،فال تجد فيها ما يمكن أن
يماثل ما ُيعرف بحكومات الظل التي تملكها األحزاب عادة
من خالل شخصيات مؤهلة ومختصة وقادرة على القيام
بمهام نظيرة للوزراء.
ّ
ومــن هـنــا ،ف ــإن أطــروحــات الـقــوى والـتـيــارات السياسية
تتسم بأنها تتصل بجانب أو جانبين من أعمال الحكومة،
ً
وت ـحــديــدا ال ــدور المجتمعي أو الـخــدمــي وبـعــض األفـكــار
ّ
االقتصادية الحياتية ،مغلفة بنظرة عامة للطرح اإلصالحي
ا لـعــام والمتذمر مــن تفشي مظاهر الفساد والمحسوبية
والفوضى وغياب المعايير في حقوق وظيفية أو بعض
حقوق المواطنة.
ّ
ً
ّ
ل ـكــن م ــا يـغـيــب ف ـعــا ه ــو ذاك الــن ـســق الـمـتـكــامــل لــرؤيــة
وبرنامج محدد لإلصالح السياسي والتنموي ،الذي يواجه
ّ
معضالت البلد ،ولعل ما يدلل على ذلك هو التحالفات األنية
التي حظيت بها التيارات والقوى السياسية مع السلطة في
ً
مراحل عديدة من تاريخ الكويت البرلماني ،فكانت شريكا
ً
مباشرا في تكوين الحكومة ،ولم تتمكن من تغيير النهج
والنمط التقليدي إلدارة الــدولــة ،فكل التيارات السياسية
ً
ً
الفاعلة برلمانيا واجتماعيا في كل مرحلة من المراحل؛
ً
ً
ســواء كان تيارا قوميا أو بأطروحات الذاتية الوطنية أو
الـمــامــح اإلســامـيــة أو حـتــى ال ـبــورجــوازيــة الـتـجــاريــة ،أو
ً
ً
المنظومة االجتماعية ،كانت يوما ما حليفا للسلطة في
إدارة الدولة بمناصب وزاريــة وبرلمانية ،بل وإدارة عامة
كاف لتحدث نقلة نوعية في
عليا ،لكنها لم تكن على تأهيل ٍ
ّ
ومكرسة
إدارة الدولة ،بل كانت مسايرة لإلدارة التقليدية
لسياساتها ومسارها النمطي والبدائي في إدارة شؤون
ً
ً
ً
الدولة ،لكونها ال تملك أصال ال برنامجا وال تأهيل وال قدرة
لإلسهام النوعي في إدارة الدولة ،ولذا ال يمكن أن تسمى
ً
أحزابا بقدر ما كانت تيارات وقوى سياسية محدودة الرؤية
والقدرة ،وهو مكمن عدم إثرائها للعمل الحكومي وتغيير
النمط السياسي إلدارة الدولة.
والمراجعة الشاملة ألسماء شخصيات تلك التيارات التي
حظيت بالمهام والمناصب السياسية ،عبر الستين سنة
الماضية ،تؤكد ذلــك .حتى حينما شكلت وزارة االئتالف
ّ
السياسي للقوى والتيارات المختلفة عام  ،١٩٩٢مع تمتعها
ّ
يتغير نهج الدولة السياسي،
بعمق األغلبية البرلمانية؛ لم
ً
ً
سياسيا ّ
يعبر عن ذلك التحالف الواسع
ولم تشهد برنامجا
ّ
غير المسبوق ،ألن كــل الـتـيــارات السياسية فــاقــدة لرؤية
وبرنامج متماسك للنهوض بــا لــدو لــة ،وتسييرها معظم
األحيان االجتهادات الفردية لقياداتها اآلنية ،وليس عملها
السياسي المؤسسي ،وهــو ما كانت نتيجته االستجابة
ً
لإلدارة النمطية والتقليدية للعمل الحكومي ،وهو أساسا
ع ـمــل ف ـ ــردي ال يـنـطـلــق م ــن رؤي ـ ــة وال ب ــرام ــج ،م ـمــا ســاهــم
فــي تكريس إدارة حكومية تعمل ب ـ ّ
ـردة الفعل على تقديم
ً
الخدمات النمطية ،اعتمادا على وفرة مالية ،ال على رؤية
برامجية م ـحــددة .وهــي فــرصــة لتعرف الـتـيــارات والـقــوى
السياسية ،التي بلغت أسوأ مراحلها وقدرتها اليوم ،أنها
ً
ً
كانت هي أيضا عامال من عوامل إشكالية الدولة والحالة
ا لـعــا مــة للبلد ،وعليها أن تعيد التفكير فــي نـمــط عملها
ودورها السياسي.

درايش

خلف الله علينا
سكنه بيت حكومي...
ال يملك وثيقته ،بل تملكها الدولة...
ال ـب ـيــت ع ـب ــارة ع ــن أرب ـ ــع غـ ــرف نــوم
وحمامين وحمام ضيوف ،وعمر البيت
ً
 300سنة تقريبا...
ع ـن ــدم ــا ان ـت ـق ــل إلـ ـي ــه مـ ــع شــري ـك ـتــه
الشابة وطفلهما ،كان المنزل بحاجة
إلــى ترميم وإع ــادة صبغ ووول بيبر
ودي ـ ـ ـكـ ـ ــورات وشـ ــويـ ــة أثـ ـ ـ ــاث ،وق ـ ــدرت
ال ـت ـك ـل ـفــة ب ـمــا يـ ـق ــارب  80.000دي ـنــار
فقط ،دفع بعضها وتبرع له أصدقاؤه
بالباقي!
يا ويله...
ويا سواد ليله...
لم تبق وسيلة إعالمية لم تستخدم

د .ناجي سعود الزيد
ض ـ ــده ،ولـ ــم ي ـبــق أحـ ــد ل ــم يـسـتـنـكــر ما
ً
أسموه بذخا!
ً
ومـ ـ ــازال ال ـن ـقــاش م ـس ـت ـمــرا ،ومـ ــازال
ً
الهجوم عليه يشتد ضراوة ،علما بأنه
عـنــدمــا ي ـتــرك ذل ــك الـبـيــت ل ــن يستفيد
ً
ش ـي ـئــا م ــن ورائـ ـ ــه ،ح ـتــى األثـ ـ ــاث ال ــذي
بــإمـكــانــه نـقـلــه سـيـتــركــه لـمــن سيسكن
بعده!!
لـمــاذا كــل تلك الـضـجــة؟ ول ـمــاذا هذا
الهجوم المتواصل؟ وأين الخطأ فيما
فعل؟
إن ــه رئ ـيــس وزراء بــريـطــانـيــا بــوريــس
ج ـ ــون ـ ـس ـ ــون ،الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب مـ ـ ــن الـ ـشـ ـع ــب،
والمنتخب من أعضاء حزب المحافظين
لقيادة الحزب ،وبالتالي رئاسة الحكومة،

اختالف

nashmi22@hotmail.com

ْ
إخ ــذ ال ــذي يعنيك مــن بين األوراق
واتــرك قصايد ما تطابق لك الذوق
ما احنا ِن َسخ كربون بأفكار وأشواق
حتى التوائم بينها الطبع مفروق
ّ
ّ
خ ــل ــك ب ـض ــف ــه ،ن ـه ــره ــا دوم رقـ ــراق
ما ّ
كدرك هاجس وال نبض محروق
سلطه وحكومه بيدها خير وأرزاق
وال ـل ــي ي ـ ّ
ـأي ــده ــا م ــن ال ـخ ـيــر م ــرزوق
ّ
دن ـ ــق وعـ ـ ـ ّـدد ك ــم فـضـيـلــه بــاألع ـنــاق
وم ــن ب ـعــد ه ــذا ال ت ـطــالــع أب ــد فــوق
وأحيان ال مطمع وال خوف واشفاق
واللي لحقته ما درى بيوم ملحوق
بــس طينتك تـ ّـبــاع مــا تطلق الساق
وعند انطالق الروح تشكي من العوق
ٍّ
ك ـ ـ ــل وراي ـ ـ ـ ـ ــه بـ ــاخ ـ ـتـ ــافـ ــات ووف ـ ـ ــاق
وال جـ ـب ــرت ــك ت ــاخ ــذ بـ ـك ــل م ـن ـطــوق
ولوال اختالف الناس ما بين األذواق
ما بــارت السلعه ّ
وردت من السوق!

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

وفيات
ناصر مسفر ناصر الحيان

 85عاما ،شيع ،ت66633322 :

عيسى جاسم أحمد المهنا

 86عاما ،شيع ،ت99315898 :

رقية رمضان حاجي عبدالرحمن الطباخ
أرملة خضير محمد أحمد العلي
 87عاما ،شيعت ،ت99926339 :

نزيهة محمود علي البغلي

زوجة محمد مصطفى القشالن
 70عاما ،شيعت ،ت99703046 ،99067510 :

نورية عبدالله جاسم الدبوس

 67عاما ،شيعت ،ت90909136 ،92222246 :

صفية نصار طارش شاهر الشمري

 58عاما ،شيع ،ت99088894 ،99940100 :

نجمة يوسف حسن القالف

زوجة محمد هاشم القالف
 78عاما ،شيعت ،ت98866665 :

روشان ينقل الثقافة والعلم على ظهره

ُ
تعد خــد مــات المكتبة المتنقلة بمنزلة
شــريــان حـيــاة تعليمي لـلـطــاب فــي إقليم
بلوشستان ،بعد أن أغلقت المدارس أبوابها
جراء تفشي وباء كورونا.
وفــي تقرير نشرته صحيفة الغارديان
البريطانية ،ونقله موقع الجزيرة نت ،أمس،
قال الكاتب شاه مير بالوش إن شاراتون
ُ
أرادت أن تكمل تعليمها ،لكنها اضطرت
إلى ترك المدرسة وكتبها الحبيبة عندما
ً
تــزوجــت فــي ســن  15ع ــام ــا .واآلن بـعــد أن
ً
بـلـغــت  27ع ــام ــا ،غ ــدت ش ــارات ــون سعيدة
بعودتها إلى القراءة ،إذ يزور الجمل قريتها
ً
الصغيرة كل أسبوع محمال بالكتب.

ولو تم فوز حزب العمال في االنتخابات
الـقــادمــة فسيترك مبنى  10-11داونينغ
ستريت لمن يخلفه.
ولكن الناخب البريطاني والمعارضة
ل ــم يـجـعــا األمـ ــر يـمــر بـسـهــولــة ،إن ـمــا تم
استجوابه ،ولربما اآلن سيتم التحقيق
مـعــه ألن ــه متهم بــاسـتـغــال ال ـمــال الـعــام،
ليستمتع هو وعائلته بذلك المنزل ،وإن
ً
كان ذلك مؤقتا ...والتكلفة لم تتجاوز 80
ألف دينار ،ولم تكن من المال العام ...ومع
ذلك لم يطلب وقف استجواباته المتكررة
لدور االنعقاد المقبل للبرلمان البريطاني!!
خلف الله علينا ،مــا نــدري ويــن مالنا
العام قاعد يروح ،والله يستر على مالنا
الخاص!!

ّ
وضاح

ُ
ورزقت شاراتون بـ 4أطفال يبلغ أكبرهم
ً
ً
 11عاما ،وأصغرهم  18شهرا ،وهــي تقرأ
ً
لهم جميعا مع األطفال اآلخرين بالقرية.
وفي كل أسبوع عندما يأتي الجمل روشان
إلى منزلها في قرية ماند ،التي تقع على
ً
ُبـعــد نحو  12مـيــا مــن ال ـحــدود مــع إيــران
فــي إقليم بلوشستان الباكستاني ،تعيد
شاراتون الكتب التي استعارتها ،وتأخذ
أخرى جديدة.
ُ
ويعد إقليم بلوشستان من أكثر أقاليم
ً
باكستان فقرا ،فقد دمره التمرد االنفصالي
في العقدين الماضيين ،وتبلغ نسبة تعليم
اإلنــاث هناك  24في المئة فقط ،وهو أحد

أدنى المعدالت على مستوى العالم ،مقارنة
بنسبة  56في المئة بين الذكور ،كما يضم
اإلقليم أعلى نسبة لألطفال المنقطعين عن
الدراسة في البالد.
ويـ ــزور الـجـمــل روشـ ــان  4ق ــرى ،ويـبــرك
ع ـن ــد م ـن ــزل ك ــل "نـ ــاشـ ــط" م ـثــل شـ ــاراتـ ــون،
حيث يمكن لجميع أطفال المنطقة الذين
ً
تتراوح أعمارهم بين  4و 16عاما أن يقرأوا
ويستعيروا الكتب ويتبادلوها فيما بينهم.
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