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نائب األمير يطمئن على صحة صاحب السمو
تلقى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف
ً
األحمد ،أمس ،اتصاال من نائب رئيس الحرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد ،طمأن سموه خالله على صحة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ونقل تحيات
سموه لسمو نائب األمير وللكويتيين والمقيمين
وتهنئته لهم بمناسبة عيد األضحى المبارك.
ودعا سمو نائب األمير الباري عز وجل بأن يمن
على صاحب السمو بالشفاء العاجل وموفور الصحة
والعافية.

ً
المطار يدشن عودته غدا بـ  100رحلة
www.aljarida.com

العتيبي لـ ةديرجلا 10 :.آالف راكب في اليوم األول عبر مباني  T1و T4وT5
• الهاجري 18 :طائرة مغادرة وقادمة عبر  T4السبت تقل  1500راكب
• منع دخول مواطني بنغالدش والفلبين والهند وسريالنكا وباكستان وإيران ونيبال
يوسف العبدالله

ً
بعد غياب استمر  140يوما
للرحالت الجوية التجارية عن
مطار الكويت الدولي ،يستعيد
ً
الـ ـمـ ـط ــار ح ــركـ ـت ــه غـ ـ ـ ــدا ب ـطــاقــة
تشغيلية نسبتها .%30
وقــال المتحدث الرسمي في
اإلدارة العامة للطيران المدني
سعد العتيبي ،لـ «الجريدة» ،إن
اليوم األول للعودة سيشهد 100
ً
رحلة تقل  10آالف راكب تقريبا
عبر مباني الركاب  T1و T4و.T5
من جانبه ،كشف مدير إدارة
ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام في
شركة إنشن الكورية المشغلة
ل ـ ـ « »T4ع ـبــدال ـلــه ال ـه ــاج ــري أن
ً
المبنى سيشهد غدا  18طائرة
مغادرة وقادمة تقل نحو 1500
راكب.
02

الركن األعظم ...مشهد استثنائي

دوليات

٢٠
ترامب يريد إرجاء
االنتخابات بسبب
التزوير المحتمل

محليات

05

20

ةديرجلا .تهنئ ...وتعود الثالثاء

سوق األضاحي يزدحم
بالمضحين ...ومواقع
التواصل األكثر بيعًا

اقتصاد

تجهيز قاعات «شلونك»

●

عادل سامي

أنهت وزارة الصحة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بتطبيق
ً
"شلونك" ،إيذانا بتدشين رحالت الطيران من وإلى مطار الكويت
ً
الدولي ،غدا السبت.
وأكـ ــدت م ـص ــادر صـحـيــة ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ــه ت ــم االن ـت ـهــاء من
تجهيز قاعات لهذا التطبيق في المطار ،والرد على أي 02

وبمناسبة العيد المبارك ،تتقدم «الجريدة» إلى الجميع
ب ــأرق التهاني وأط ـيــب األمـنـيــات ب ــأن يـكــون عيد خير
وسعادة للجميع ،الفتة إلى أنها ستحتجب أيام السبت
واألح ــد واالثـنـيــن ،لتعود إلــى قــرائـهــا األعـ ــزاء الثالثاء
المقبل.

في مشهد استثنائي طغت عليه إجراءات صحية وقائية
وتباعد غير مسبوق بسبب فيروس «كورونا» ،أدت أعداد
محدودة من زوار بيت الله الحرام أمس الركن األعظم للحج،
بوقوفها على صعيد جبل عرفات الطاهر ...وفي الصورة
تبدو عملية نادرة منظمة لتصعيد الحجاج (واس).

تحريات «أموال المشاهير» تشمل
كيانات تجارية داخل البالد وخارجها
• «أمن ًالدولة» يتتبع حركة سفرهم وينتظر جملة معلومات من البنوك
• تأكيدا لخبر ةديرجلا ....النيابة تلقت قائمة بأسماء الدفعة الجديدة
ً
ت ــأك ـي ــدا ل ـمــا ن ـشــرتــه «الـ ـج ــري ــدة» في
«الوطني» يربح
عــددهــا  ٢٨ال ـجــاري بـشــأن إحــالــة وحــدة
 111مليون دينار
في النصف األول
ال ـت ـحــريــات ال ـمــال ـيــة لــدف ـعــة ج ــدي ــدة من
مشاهير السوشيال ميديا إلــى النيابة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة بـ ـتـ ـه ــم تـ ـضـ ـخ ــم الـ ـحـ ـس ــاب ــات
المصرفية وغسل األموال ،كشفت مصادر
مطلعة أن النيابة تلقت أمس األول تسعة لتضخم حساباتهم المصرفية ...والتحفظ على مكتب لـ «بوتيكات»
م ـل ـفــات ج ــدي ــدة ع ـلــى أن ت ـبــدأ إجـ ــراءات • النيابة تنتظر رد البنوك حول ودائع وصناديق أمانة الممنوعين من
السفر 11
الشيتان :لجنة لتعديل قانون وحدة التحريات
التحقيق فيها بعد عطلة العيد مباشرة.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن صورة ضوئية لخبر «الجريدة»
ً
استمرار حبس
متهمي ً
غلق  54حسابا للمزادات اإللكترونية
النيابة تنتظر كتاب رفع الحصانة عن
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة س ـت ـس ـت ـم ــع ألقـ ـ ـ ــوال 02
«غسيل بنيدر»  15يوما
األربعاء

www.aljarida.com
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10

 9مشاهير جدد إلى النيابة
ف ــي وقـ ــت ت ــواص ــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
وأكدت المصادر
أن النيابة تحفظت ،المشاهير العشرة وودائعهم والشركات
تحقيقاتها بقضية غسل األموال المتهم أمــس األول ،على مكتب ل ـ
«بوتيكات» المسجلة لديهم ،ومــا إذا كانت لديها
َّ
على ذمتها  10من مشاهير السوشيال يـحـتـ ًـوي عـلــى عـطـ
ـور وزي ــوت مصنعة ص ـنــاديــق أم ــان ــة تـتـضـمــن م ـجــوهــرات
مـ ـي ــدي ــا وش ـ ــرك ـ ــة بـ ــوت ـ ـي ـ ـكـ ــات ،ع ـل ـمــت محليا ،وطلبت من
إدارة الشركة عدم أو س ــاع ــات ثـمـيـنــة ل ـهــم ،الف ـتــة إل ــى أن
َ
«ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن وحــدة الـمـســاس بـهــذه
المحتويات إلــى حين النيابة لــن تحقق مــع مــن صــدر بحقه
التحريات المالية تعتزم مقاضاة تسعة مـعــرفــة حقيقتها م ـ
ـن جــانــب األج ـهــزة مـنـهــم ق ـ ــرارات بـمـنــع الـسـفــر والتحفظ
مشاهير آ خــر يــن لتضخم حساباتهم ،الفنية.
على األرصدة ،إال بعد وصول تحريات
ليرتفع بذلك عدد قضاياهم التي تحقق
وقالت إن
النيابة تنتظر ردود عدد جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم
فيها النيابة إلى .20
م ــن ال ـب ـن ــوك ل ـم ـعــرفــة ح ـق ـي ـقــة أرصـ ــدة وعقاراتهم.

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

اقتصاد

«بوبيان» يربح  17مليون
دينار في النصف األول

أصدر وزير المالية براك الشيتان
ً
قــرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل
ا لـ ـق ــا ن ــون  106ل ـس ـنــة  2013ب ـشــأن
أعمال وحــدة التحريات المالية ،في

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
وق ــال الشيتان ل ـ «كــونـ
ـا» أمــس إن
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ي ــأت ــي ت ــأك ـي ــدا

04

اقتصاد

ُّ
حكم تاريخي بفضيحة الفارس :تسلم
«الصندوق الماليزي»
السكني
«المطالع»
على رئيس الوزراءً نجيب عبدالرزاق
المحكمة قضت بسجنه  12عاما وتغريمه  50مليون دوالر
2021/2020
في
رفض قاضي تجديد الحبس ،أمس ،إخالء سبيل
خمسة متهمين في قضية الوافد اإليراني المعروفة
باسم «غسيل بنيدر» ،وأمر باستمرار حبسهم ١٥
ً
يوما على ذمــة التحقيق ،إلــى حين تحديد جلسة
لهم أمام محكمة الجنايات.

04

خورشيد وحماد في قضية «البنغالي»

األذينة لـ دلبلا :.متورطة في شبهة غسل األموال

●

يوسف العبدالله وجراح الناصر

ً
ً
أغلقت وزارة التجارة  54حسابا مختصا بالمزادات
اإللـكـتــرونـيــة لـبـيــع ال ـســاعــات والـمـقـتـنـيــات الثمينة
وغيرها ،وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لالتصاالت

الكويت تفقد النوخذة عيسى بشارة

ً
وتقنية المعلومات ،وبناء على طلب اللجنة المشكلة
من الجهتين بهذا الشأن.
وكشفت مصادر ُمطلعة لـ «الجريدة» ،أنــه رغــم أن
عدد
الحسابات التي أغلقت كبير فإن الوزارة ستقوم
ً
مجددا بجرد العديد من بيانات حسابات

04

أكدت مصادر مطلعة أن النيابة تنتظر إفادة من مجلس األمة
أو
وزيــر العدل برفع الحصانة عن النائبين صالح خورشيد
و
س ـعــدون حـمــاد قـبــل استدعائهما للتحقيق معهما ل ــورود
اسميهما في قضية النائب البنغالي.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إنه رغم انتهاء المدة

04

13

المخيزيم رئيسًا
لمجلس إدارة «الكويتية
للمقاصة»

محليات

٠٨

فقدت الكويت أحد رجاالت الرعيل األول النوخذة
عيسى يعقوب بشارة عن عمر ناهز  101عام.
ُولـ ـ ــد الـ ــراحـ ــل ع ـ ــام  1919ودرس ف ــي م ــدرس ــة
عبدالعزيز حمادة نحو أربع سنوات ،تعلم خاللها
مبادئ اللغة العربية والقرآن الكريم ،وأكمل دراسته
َ
بمدرستي المباركية واألحمدية ،ثم بدأ رحلته مع
البحر في أول رحلة مع والده عام  ،1930فتعلم منه
الـمــاحــة الـبـحــريــة وفـنــونـهــا ومقاييسها ومعرفة
النجوم.
استمر في رحالته على السفن الشراعية الكويتية
إل ــى ال ـب ـن ــادر ف ــي ال ـب ـحــريــن وال ـس ـعــوديــة وال ـع ــراق
والموانئ الهندية واإلفريقية ،حيث جال 02

• القاضي لم يقتنع

بتعرض المتهم للتضليل التسلسل الزمني لمحاكمة عبدالرزاق
و«هبة الدولة الخليجية» في فضيحة MDB1

●

ف ــي أول مـحــاكـمــة تـتـعـلــق بـفـضـيـحــة ال ـص ـنــدوق
الماليزي السيادي ( )MDB1التي امتدت إلــى دول
الخليج وهوليوود ،وفي حكم تاريخي بحق رئيس
وزراء ماليزيا السابق الذي تم انتخابه للبرلمان في
سن الثانية والعشرين وارتقى إلى أعلى منصب في
البالد ،وكان يعتقد أنه ال يمكن المساس ًبه ،أصدرت
المحكمة االتحادية الماليزية أمس حكما بالسجن
ً
ً
 12عــامــا على نجيب عـبــدالــرزاق (الـبــالــغ  67عــامــا)
بعدما أدانته بالفساد.
كما قضت المحكمة العليا ،برئاسة محمد غزالي،
بتغريم عبدالرزاق  210ماليين رينغيت ( 49.4مليون
دوالر) بتهمة إساء ته استغالل السلطة ،مع سجنه
عشر سنوات عن كل تهمة من ثالث بخيانة األمانة،
وثــالث بغسل األمــوال من أجل الحصول دون سند
قانوني على نحو  10ماليين دوالر من وحدة «إس
آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لصندوق
« ،»MDB1غير أن القاضي أمر بتنفيذ تلك األحكام
متزامنة.
وقــال غزالي ،في
حكمه بتلك القضية ،التي تعد
ً
إلــى حد كبير اختبارا لجهود ماليزيا في القضاء
على الفساد ،وقد تكون لها تداعيات سياسية كبيرة:
«بعد النظر في جميع األدلة في هذه المحاكمة ،أجد
أن االدعاء أثبت
قضيته بنجاح دون أي شك منطقي»،
ً
غير أنه قبل طلبا قدمه محامو عبدالرزاق بإرجاء
تـنـفـيــذ ح ـكــم ال ـس ـجــن وال ـع ـقــوبــة ال ـمــال ـيــة،

 14 ٢٠١٨يوليو
اتهامه بثالث تهم بينها إساءة استخدام السلطة في وحدة
«إس آر سي» التابعة لـ MDB1
 8أغسطس
اتهامه بثالث تهم تتعلق بغسل األموال
 13 ٢٠١9أبريل
بدء محاكمته
 27أغسطس
ً
ً
أغلقت النيابة العامة القضية بعد أن استمعت لـ  57شاهدا في  57يوما
 11نوفمبر
قضت المحكمة العليا بإثبات جميع التهم السبع بحقه،
وأمرته بتحضير دفاعه
 3ديسمبر
بدأ دفاعه في اليوم األول على منصة الشهود

«البيئة» :ارتفاع واضح
للملوثات من مخارج
األمطار

مسك وعنبر

محيي عامر

٢١

كشفت وزيرة اإلسكان وزيرة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة رن ــا ال ـف ــارس،
أن ع ـ ــدد ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـ٢٣يــة،
التي ستكون جــا هــزة للتسليم
مرسوم رد «مخاصمة القضاء» :شبهةبمدينةالجلسة الثالثاء
واألربعاء
السكنية خالل
المطالع
وفحص النواب االثنين
دستورية وأخطاء فنية
السنة المالية  ،2021/2020تبلغ
ً
• أغفل اإلشارة إلى أعضاء «التحقيقات» الذين يماثل عملهم عمل النيابة
نحو  28288وحدة ،وذلك وفقا
• لمَ يحدد المقصود بحاالت الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم
• قصر دعوى المخاصمة على قضاة المحكمة الكلية و«االستئناف»لـلـبــرامــج الــزمـنـيــة الـمـقــدمــة من
25
المتعهدين.
02
 11 ٢٠٢٠مارس
ً
انتهاء مرحلة الدفاع بعد االستماع لـ  19شاهدا
(بمن في ذلك رئيس الوزراء السابق نفسه)
من  1إلى  5يونيو
ّ
االدعاء والدفاع يقدمان المذكرات الشفوية في المحكمة
 28يوليو الحكم

04

«لوياك» تعيد األمل
إلى اليمن «غير السعيد»

دوليات

مصر وإثيوبيا :ال خيار
عسكريًا في «أزمة
النهضة»

●

●

محيي عامر

ف ــي م ــرس ــوم ردهـ ــا ق ــان ــون «مـخــاصـمــة
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء» ،الـ ـ ـ ــذي أح ــالـ ـت ــه إلـ ـ ــى ال ـل ـج ـنــة
التشريعية البرلمانية ،حــددت الحكومة
 6أسباب لذلك ،مؤكدة أن القانون تضمن

ً
شبهة
دستورية وأخطاء فنية تجعل من
ً
وم ــن األسـ ـب ــاب ال ـت ــي أوردهـ ـ ــا مــرســوم
تنفيذه أمرا بالغ
الصعوبة،
ً
إذ شابه العوار الرد ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
الــدسـتــوري ،فضال عن
مخالفته للقواعد منه ،التمييز بين أعضاء النيابة العامة
ال ـقــانــون ـيــة ال ـم ـس ـت ـقــرة ،وت
ـط ـب ـي ـقــه يثير وأعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات ،وعدم
إشكاالت عديدة في العمل،
داعية مجلس تعريف المقصود بحاالت الغش والتدليس
األمة إلى إعادة النظر فيه.
والخطأ المهني الجسيم ،وإغفال

04

فهد التركي

انـ ـتـ ـه ــى اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـكـتــب
مجلس األمة برئاسة مرزوق
الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى ع ـقــد
الجلسة المقبلة عقب إجازة
ع ـ ـيـ ــد األضـ ـ ـح ـ ــى م ـ ـبـ ــاشـ ــرة،
لتكون الثالثاء واألربعاء 4
و 5أغسطس المقبل.
وع ـ ـق ـ ــب االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أعـ ـل ــن
الغانم ،في تصريح ،أنــه سيتم
ع ـق ــد ج ـل ـس ــة  6أغـ ـسـ ـط ــس ،إذا
دعت الحاجة ،الستكمال إنجاز
بعض ا لـقــوا نـيــن المهمة ًبقرار
مـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،م ــوضـ ـح ــا أن ــه
سيكون هناك ترتيبات خاصة
ب ـي ــن األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة ووزارة
الصحة لفحص النواب 04

رياضة

إدارة كاظمة تسند ملف
المستبعدين إلى بخيت
لحسمه

الغنوشي ينجو منِّ سحب الثقة بصعوبة

ُ
معارضة «النهضة» تتسع وتعقد تشكيل الحكومة الجديدة

نواب داخل البرلمان قبيل انطالق جلسة
سحب الثقة في تونس أمس (أ ف ب)

نجا رئيس البرلمان التونسي زعيم حزب
«الـنـهـضــة» اإلســامــي راش ــد الـغـنــوشــي ،أمــس،
من تصويت لسحب الثقة بعد أن فشل النواب
المعارضون له في تجميع األص ــوات الكافية
ّ
لذلك ،لكن فــوزه ،الــذي جــاء بصعوبة وبفارق
ضئيل ،سيعزز االنقسامات السياسية بالبالد.
وفشلت الئـحــة سحب الـثـقــة ،فــي الحصول
على النصاب القانوني ( 109أصوات من أصل
 217إج ـمــالــي ع ــدد نـ ــواب ال ـم ـج ـلــس)؛ لـغـيــاب
عــدد كبير مــن األع ـضــاء ،وامـتـنــاع آخــريــن عن
التصويت.
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق
الفتيتي ،الذي ترأس جلسة التصويت02 ،

و«الجريدة» إذ تدعو الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة
على العالم أجمع ،وقــد تخلص من جائحة «كــورونــا»،
َّ
فإنها تبتهل إلى العلي القدير أن َيمن على سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بالشفاء العاجل ،ليعود إلى
ً
وطنه سالما معافى ...عيد سعيد وعساكم من عواده.
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الشركات اإللكترونية
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نائب األمير يتلقى برقيات بمناسبة عيد األضحى

سلة أخبار

سموه َ
تبادل التهاني مع قادة الدول العربية واإلسالمية
تلقى نائب األمير سمو ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـم ــد
برقيات تهنئة من رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم وسمو رئيس
ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـشـيــخ ســالــم
ال ـع ـلــي ون ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد وسـمــو
ال ـش ـيــخ نــاصــر الـمـحـمــد وسـمــو
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك وسـمــو
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ورئيس المجلس األعلى

للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئ ـي ــس الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
الـمـسـتـشــار يــوســف الـمـطــاوعــة،
أعربوا فيها عن خالص تهانيهم
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحـمــد ولسموه
بمناسبة عيد األضحى المبارك،
ك ـم ــا عـ ـب ــروا ف ـي ـهــا ع ــن م ـشــاعــر
ال ـ ــوالء ل ـلــوطــن ال ـعــزيــز وال ــوف ــاء
للشعب الكويتي وخالص الدعاء
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد

وسمو نائب األمير وولي العهد
ب ــدوام الـصـحــة والـعــافـيــة ،وبــأن
تـنـعــم ال ـكــويــت وأه ـل ـهــا ف ــي ظل
قيادة صاحب السمو أمير البالد
الـحـكـيـمــة بــال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـقــدم
والرخاء.
وقد بادلهم نائب األمير سمو
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـت ـه ــان ــي بــالـعـيــد
ً
الـسـعـيــد ،م ـقــدرا لـهــم مــا أعــربــوا
ع ـن ــه م ــن ك ــري ــم ال ـم ـش ــاع ــر نـحــو
الــوطــن الـعــزيــز والـشـعــب الــوفــي،

ً
قـبــل ثــاثـيــن عــامــا ،غ ــزا صــدام
حسين دول ــة الـكــويــت الـمـجــاورة
وأع ـل ـن ـه ــا «ال ـم ـح ــاف ـظ ــة رق ـ ــم »19
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،فـ ــأعـ ــاد
معارضوه ،الذين باتوا في السلطة
العالقات مع الجار االستراتيجي،
لكن جراح حرب تحرير الكويت ال
تــزال قائمة بالنسبة للكويتيين
والعراقيين.
م ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة،
ومـ ــن ك ــرك ــوك إلـ ــى ب ــاب ــل ،يجمع
ال ـعــراق ـيــون عـلــى أن ال ـغ ــزو ال ــذي
بدأ في الثاني من أغسطس 1990
واحتالل الكويت ،الذي انتهى 26
فبراير  1991بتدخل من تحالف
دولــي قادته واشنطن «كــان بداية
النهاية».
تـقــول أم سـ ــارة ،وه ــي مـ ّ
ـدرســة
م ـت ـقــاعــدة م ــن بـ ـغ ــداد ،إنـ ــه «مـنــذ
ً
غــزو الكويت لــم نـ َـر اسـتـقــرارا وال
ً
ً
أم ـن ــا ،فــالـقــائـمــة ت ـطــول ب ـ ــدءا من
ً
الحصار ،مرورا بالغزو األميركي
والحرب األهلية والعنف الطائفي،
ً
وصوال إلى اجتياح تنظيم الدولة
اإلسالمية للبالد».
ت ــداع ـي ــات اق ـت ـصــاديــة ومــالـيــة
كبيرة نتجت عــن الـغــزو العراقي
ل ـل ـك ــوي ــت ونـ ـت ــائـ ـج ــه ،ف ــال ــدي ـن ــار
ً
العراقي الــذي كانت قيمته يوما
تساوي ثالثة دوالرات ،انقسم على
تسعة آالف.
ويـقــول جــاســم محمد ،المعلم

بمدينة الـكــوت جنوب بـغــداد ،إن
راتـ ـب ــه كـ ــان يـ ـس ــاوي ف ـقــط «سـعــر
دجــاجــة فــي ال ـســوق» ،فيما يقول
ياسر الصفار الذي يبلغ من العمر
ً
ً
 44عاما وكان شاهدا على سنوات
الحصار ،في بعض األيــام «أكلنا
كل شيء في الحصار ،حتى أعالف
الحيوانات حولناها غذاء».
ويـ ـ ـق ـ ــول الـ ـبـ ـع ــض ل ـ ــ«فـ ــرانـ ــس
برس» ،إن «الحصار ّ
غير أخالقيات
المجتمع ،وك ــان الخطوة األولــى
لخلق الفساد المالي واإلداري في
البلد» ،الذي يحتل مراتب متقدمة
ً
اليوم في الئحة الدول األكثر فسادا
في العالم.
وعايش هشام البغدادي مرحلة
تدني المستوى الطبقي لــوالــده،
ال ـ ــذي ك ـ ــان مـ ــن أه ـ ــم م ـس ـت ــوردي
معدات البناء .ويقول« :بعد دخول
العراق في حصار شديد وانهيار
العملة وتوقف االستيراد بشكل
تام ،فقد والدي عمله التجاري وكل
ً
األموال التي كان لديه نقدا ،قرابة
مئة ألف دينار ،أي ما كان يساوي
ثالثة ماليين دوالر ،وصارت فجأة
بال قيمة».
ويـ ــرى س ــرم ــد ال ـب ـيــاتــي ،ال ــذي
ً
كــان ضابطا في الجيش في تلك
الحقبة ،أن الجيش خسر كل شيء،
وعـلــى م ــرأى مــن كــامـيــرات العالم
أجمع الــذي كــان يــواكــب «عاصفة
ً
الصحراء» ،معقبا« :في تلك الفترة

م ــع الـ ــدعـ ــاء ل ـل ـكــويــت وشـعـبـهــا
الكريم ب ــدوام المجد والـســؤدد،
ولألمتين العربية واإل ســا مـيــة
بالعزة والرفعة.
وتـ ـب ــادل س ـمــو ن ــائ ــب األم ـيــر
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ب ــرق ـي ــات ال ـت ـهــانــي
والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات مـ ــع ق ـ ـ ــادة ال ـ ــدول
العربية واإلســامـيــة ،بمناسبة
ح ـلــول عـيــد األض ـح ــى ال ـم ـبــارك،
معربا لهم عن تحيات وتهاني
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد

محافظ العاصمة :نتضرع
إلى الله أن يتم شفاء األمير

ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ب ـهــذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـف ـض ـي ـل ــة ،مـبـتـهــا
سـمــو نــائــب األم ـي ــر ول ــي العهد
إل ــى ال ـمــولــى سـبـحــانــه وتـعــالــى
بأن يعيد هذه المناسبة المباركة
على األمتين العربية واإلسالمية
جمعاء بالخير واليمن والبركات،
وأن يفيء عليهما بفضله نعمتي
األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار واالزدهـ ـ ـ ــار،
ويــديــم عليهما مــوفــور الصحة
والعافية.

ً
 30عاما على الغزو العراقي للكويت« ...نسامح ...وال ننسى»

على أعتاب ذكرى االجتياح
العراقي للكويت يجمع
العراقيون على التداعيات
السلبية الكبرى التي نجمت عن
الغزو الغاشم ،ويشيرون في
تقرير أعدته وكالة «فرانس
برس» إلى أزمات ال يزال
العراق يدفع ثمنها حتى
اليوم.

آليات مدمرة للجيش العراقي أثناء معركة تحرير الكويت
كان الجنود يعودون إلى العراق
ً
مـشـيــا! وبـمـجــرد عــودتـهــم كــانــوا
ً
يمتهنون أع ـم ــاال صـغـيــرة أثـنــاء
اإلجازة لتغطية نفقاتهم».

ازدهار كويتي
وف ــي م ـقــابــل غ ــرق الـ ـع ــراق في
الـ ــركـ ــود االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ازده ـ ـ ــرت
الكويت .لكن عائالت عدة ال تزال
ترثي قتالها ومفقوديها ،وال يزال
السجناء السابقون يتحدثون عن
التعذيب.
قامت عائلة أحمد قبازرد ،أحد
وج ــوه الـمـقــاومــة الكويتية الــذي
تعرض للتعذيب وأعدم ،بتحويل

ال ـم ـن ــزل ال ـ ــذي دم ـ ــره ال ـعــراق ـيــون
ً
جزئيا ،إلى متحف صغير ألهوال
االحتالل .ورغم إعادة بناء المنزل
ال ـي ــوم ،ت ـقــول ابـنـتــه ش ــروق التي
ك ــان ــت ف ــي ال ـســاب ـعــة م ــن عـمــرهــا
وقتذاك« :ال أستطيع أن أقول إنني
متصالحة مع نفسي في مشاعري
مع الشعب العراقي ،لكن هذا ليس
ذنبهم ،لقد اكتشفنا بعد سنوات
أن العراقيين كانوا يعانون القمع
وعانوا من الطاغية صدام حسين».
ً
غ ـي ــداء ال ـع ــام ــر ش ـع ــرت أي ـضــا
بـ ـ ــ«ف ـ ــرح ـ ــة» عـ ـن ــد س ـ ـقـ ــوط ن ـظ ــام
ص ــدام فــي ع ــام  ،2003إذ تــذكــرت
أخ ـت ـه ــا ال ـت ــي ش ـن ـقــت «ب ــواس ـط ــة
س ـلــك ك ـهــربــائــي ب ـعــدمــا أخــذتـهــا

افتتاح المرحلة الثانية من تطوير الدائري األول
«الطرق» :نقلة نوعية في حل مشكلة االختناقات المرورية داخل المدينة
●

سيد القصاص

افتتحت مساء أمس المرحلة الثانية
مــن أع ـمــال تـطــويــر طــريــق صـبــاح األول
(الطريق الدائري األول) لحركة المرور،
وربطه مع المرحلة األولى (طريق صباح
األول الـقــائــم) ،حتى تقاطعه مــع شــارع
مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر م ـقــابــل م ـس ـجــد ال ــدول ــة
الكبير ،وشملت افتتاح الطريق الرئيسي
السطحي وا ل ـطــرق المنخفضة ،م ــرورا
بمنطقة دوار دسـمــان والبنك المركزي
الجديد.

واعتبرت الهيئة العامة للطرق والنقل
البري أن هذا االفتتاح يشكل نقلة نوعية
فــي حــل مشكلة االخ ـت ـنــاقــات الـمــروريــة
داخ ــل الـمــديـنــة ،ويعتبر ج ــزء ا مــن نهج
الهيئة في االفتتاحات الجزئية لمشاريع
ً
ال ـط ــرق ال ـجــاريــة حــال ـيــا دون االنـتـظــار
لتاريخ انتهاء المشروع ،لالستفادة من
أجزاء المشروع المنتهية بقدر اإلمكان،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـس ـهــم ف ــي تــوف ـيــر مــداخــل
وم ـخــارج مــن وإل ــى مــركــز الـمــديـنــة ،مما
يؤدي إلى توفير الجهد والوقت ،ويساهم
في التطوير والتنمية ،في إطــار الرؤية

المستقبلية لـلـكــو يــت ،و ك ــذ ل ــك تسهيل
حركة المرور على مرتادي الطرق.
وأش ـ ـ ــارت ال ـه ـي ـئــة الـ ــى ان ال ـم ـشــروع
يحتوي على  3طــرق ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ (أﻧﻔﺎق
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻄﻮل  1750ﻣترا ﻃﻮليا) ،وﻃﺮق
ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺑﻄﻮل  3800ﻣت ــر ﻃﻮلـ ــي ،و3
ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﺎﻻﺷﺎرات المرورية ،إﺿﺎﻓﺔ
إل ــى اﻟﻄﺮق اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ وإل ــى اﻟﻄﺮﻳﻖ
الرئيسي (ﺷﺎرع ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﺷﺎرع
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺒﺤﺮ ،وﺷﺎرع اﻟﺴﻮر أﻣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ
المهندسين ،وﺷﺎرع اﻟﺸﻬﺪاء الـمــؤدي
إلــى دوار دﺳﻤﺎن ،إضافة الــى  5ﺟﺴﻮر

ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،وجسرين ﻟﻠﻤﺸﺎة ،فضال عن
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر والصرف اﻟﺼﺤﻲ،
وﻛﻴﺒﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻀﻐﻂ ا ل ـعــا لــي،
وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،وﺧﻄﻮط المياه اﻟﻌﺬﺑﺔ
وﻗﻠﻴﻠﺔ الملوحة ،إﺿﺎﻓﺔ إلى إﻧﺸﺎء ﺛﻼث
ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻄﺮق
المنخفضة إلى ﻣﺠﺎرﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

●

محمد الشرهان

استشهد الرقيب أول فهد العطية من مرتبات اإلدارة العامة
لشرطة النجدة بإدارة دوريات حولي في أثناء تأديته واجبه إثر
تعرضه للدهس من قائد دراجة نارية خالل عمله بالنقطة األمنية
الفاصلة بين منطقتي السالم والصديق ،كما أسفر الحادث عن
وفاة قائد الدراجة.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» ،بحسب
إفادة رجال األمن بإحدى النقاط األمنية ،أن قائدي دراجتين ناريتين
كانا يستهتران بالطريق العام بطريقة خطيرة وعندما حاول أحد

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تقدير الكويت
للجهود التي بذلتهاالمملكة العربية السعودية الشقيقة،
وأسـفــرت عــن قـبــول الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي
الجنوبي باآللية التي اقترحتها المملكة لضمان سرعة تنفيذ
وتفعيل اتفاق الرياض بما يحفظ للشعب اليمني مصالحه
ويـمـكــن الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة مــن مـمــارســة أعـمــالـهــا مــن عــدن،
والتفرغ لتعزيز الجهود إلنهاء األزمة اليمنية بكل أبعادها.
ودعا المصدر كل الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم
بما يحقق للبلد الشقيق أمنه واستقراره وسيادته ووحدة
ترابه والــوصــول إلــى حل سياسي لألزمة وفــق المرجعيات
ال ـث ــاث الـمـتـفــق عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة وآلـيــاتـهــا
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس
األمن .2216

المطار يدشن عودته...
وكانت سلطات المطار و«ا لـطـيــران المدني» أعلنت خالل
اليومين الماضيين إ نـجــاز جميع مستلزمات البروتوكول
الصحي لتشغيل الرحالت التجارية ،ومنها أماكن الفحص
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ل ـل ـق ــادم ـي ــن وإجـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ــوصـ ــول وال ـ ـم ـ ـغـ ــادرة،
واالحـ ـ ـت ـ ــرازات ال ـم ـق ــررة م ـثــل ارتـ ـ ــداء ال ـم ـســافــريــن وم ــرت ــادي
المطار الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر مع االلتزام
بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر
المستطاع.
ويفرض البروتوكول على الركاب المغادرين توفير شروط السفر
للدولة التي سينتقلون إليها ،ال سيما فحص الـ  ،PCRويمنعهم من
اصطحاب حقائب اليد في الطائرة ،باستثناء حقائب المتعلقات
الشخصية ،كما يلزم المواطنين المسافرين بتوفير تأمين صحي
لمدة السفر يغطي عالج اإلصابة بـ«كورونا» ،مع التسجيل بتطبيق
«كــويــت  -مـســافــر» ،وتـقــديــم «ال ـبــاركــود» ال ـخــاص بــذلــك فــي جميع
مراحل السفر.
وتـنــص الـضــوابــط الصحية الـخــاصــة بــالــركــاب الـقــادمـيــن على
ض ــرورة الـحـصــول عـلــى ش ـهــادة مـعـتـمــدة لتحليل الـ ـ  PCRتثبت
سلبية اإلصابة بـ«كوفيد ـ ـ  »19بمدة صالحية  96ساعة من تاريخ
ً
الفحص ،إلى جانب الخضوع لحجر منزلي  14يوما ،والتسجيل
في منصة «شلونك» قبل ركــوب الطائرة وتوقيع تعهد بااللتزام
بتعليمات وزارة الصحة.
ً
ً
وتزامنا مع استئناف الرحالت غــدا ،أعلنت الحكومة السماح
للمواطنين والمقيمين في البالد بالسفر من الكويت وإليها ،ضمن
المرحلة الثالثة للعودة إلــى الحياة الطبيعية ،موضحة أن ذلك
ال يـشـمــل الـمـقـيـمـيــن ال ـقــادم ـيــن م ــن ب ـن ـغــادش والـفـلـبـيــن والـهـنــد
وسريالنكا وباكستان وإيران ونيبال.
٠٥

ً
مساء أمس األول ،إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا يفيد
بوجود جثة ملقاة على الرصيف في منطقة األحمدي السكنية.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» ،إن رجال األمن والمباحث انتقلوا
على الفور إلى موقع البالغ وشاهدوا الجثة ،التي تبين أنها تعود
ً
لمواطن يبلغ من العمر  31عاما ،وتوجد آثار دماء على جسده.
وأضاف المصدر ،أن رجال األمن استدعوا رجال األدلة الجنائية
والطبيب الشرعي إلى موقع البالغ ،ودلت المعاينة األولية على
ً
وجــود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة ،الفتا إلى أن وكيل النائب
العام أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد
سبب الوفاة وتوقيتها.

تجهيز قاعات «شلونك»...
استفسارات تتعلق بآلية تشغيله ،داعية جميع المواطنين والمقيمين
القادمين والمغادرين لتحميل التطبيق ،الذي يتيح متابعة المستجدات
الصحية ،كما يتيح لألشخاص المحجورين إدخال بياناتهم الحيوية
والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة ،لدى ظهور أي أعراض عليهم.

الكويت تفقد النوخذة...

ً
البحار بكل اقتدار وتغلب على متاعبها ومصاعبهاُ ،مبحرا على
متن «البوم» ،فكسب ثقة أهل البحر والتجار الذين ينقلون البضائع.
اسـتـمــر فــي رك ــوب الـبـحــر حـتــى ع ــام  ،1953ليعمل بـعــدئــذ في
ً
التجارة حتى  ،1966ثم ُع ّين مديرا لميناء الشعيبة حتى عام ،1976
ليتفرغ بعدها ألعماله الخاصة.
و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب تتقدم إلى أسرة الفقيد بأحر
يسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله
التعازي ،سائلة الله تعالى أن
َ
وذويه الصبر والسلوانَ ْ َ َّ َ َّ َّ ،
اج ُعون».
ِ
و«إنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ

تحريات «أموال المشاهير»...
موظفي الوحدة حول الدفعة الجديدة ،للتأكد من وجود شبهات في
حسابات هؤالء المشاهير ،ثم تستمع ألقوال موظفي البنوك المحلية
التي لديها تلك الحسابات ،وقد تتخذ اإلجراءات التي اتخذتها بحق
الــدفـعــة األول ــى مـثــل مـنــع الـسـفــر وتجميد الـحـســابــات حـســب المركز
القانوني لكل مشتبه به.
وعن مصير المشاهير العشرة الذين أصدرت النيابة قرارات بمنع
سفرهم وتجميد حساباتهم ،أكدت المصادر أن النيابة تنتظر تحريات
مباحث أمــن الدولة التي لن تستدعي هــؤالء المشاهير لها مباشرة

أمـ ــا ال ـم ـف ـق ــودون ،ف ــا ي ــزال ــون
بــاآلالف وبحسب اللجنة الدولية
للصليب األح ـم ــر ،لــم تـتــم إع ــادة
ً
ً
سوى  215كويتيا و 85عراقيا.
لكن بالصورة الكبرى ،تحسنت
العالقات بشكل كبير بين البلدين،
وفي عام  2018استضافت الكويت
ً
مــؤت ـمــرا للمانحين إلعـ ــادة بناء
ال ـ ـعـ ــراق ،وك ــان ــت أول م ــن ســاهــم
بمبلغ ملياري دوالر.
لكن شروق قبازرد تلفت إلى أنه
«ال يمكن أن أنسى الغزو» ،مضيفة
أن «ال ـ ـغـ ــزو ي ـع ـت ـبــر أه ـ ــم مــرحـلــة
بالنسبة لجيلي يمكن أن نتسامح
ونتصالح ،لكن ال يمكن أن ننسى
ما حصل».

الكويت ِّ
تثمن جهود السعودية
لتفعيل اتفاق الرياض بشأن اليمن

ً
استشهاد رجل أمن دهسا في «السالم» ...وجثة في األحمدي
رجال األمن الموجودين بالنقطة استيقافهما تعرض للدهس من
أحدهما والذ اآلخر بالفرار .وأضاف المصدر أن دوريات األمن العام
والنجدة والمرور اتجهت إلى موقع الحادث وتبين استشهاد رجل
األمن ووفاة قائد الدراجة الذي لم يعثر بحوزته على أي إثبات يدل
ً
على هويته ،موضحا أنه تم رفع الجثتين وإحالتهما إلى إدارة الطب
الشرعي لتحديد هوية قائد الدراجة.
وفي حادث منفصل ،أصيب وافدان آسيويان بإصابات بالغة إثر
حادث تصادم وقع بين شاحنتين على طريق جاسم الخرافي مقابل
منطقة صباح الناصر ،وأدى إلى اشتعال النار بإحدى الشاحنات.
من جهة أخرى ،استنفرت األجهزة األمنية في محافظة األحمدي،

محافظ األحمدي هنأ
القيادة السياسية

(أ ف ب)
القوات العراقية بسبب انضمامها
للمقاومة الكويتية».
س ـج ـلــت الـ ـك ــوي ــت كـ ــل ال ــدم ــار
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـقـ ـت ــل والـ ـتـ ـع ــذي ــب
وال ـس ـج ــن ،وح ـ ــددت خ ـســائــرهــا،
وقدمت األمم المتحدة الفاتورة إلى
ً
العراق الــذي دفــع خــال  30عاما،
ً
 51مليار دوالر ،وال ي ــزال مدينا
لـلـكــويــت بـنـحــو أرب ـع ــة م ـل ـيــارات
دوالر.
استغرق إصالح العالقات بين
ً
البلدين  20عاما ،ولم ترفع األمم
المتحدة العقوبات التي فرضتها
فــي عــام  1990إال فــي عــام ،2010
أي بعد سبع سنوات من سقوط
صدام حسين.

الحرارة ترفع مؤشر
أحمال الكهرباء
واصــل مؤشر أحمال الكهرباء صعوده
لليوم الثاني على التوالي ،حيث بلغ أمس
 ،14.917بـ ـف ــارق  97م ـي ـغ ــاواط ع ــن أمــس
االول ،مسجال رقما قياسيا جديدا خالل
الصيف الـجــاري ،مع شــدة ارتفاع درجــات
حرارة الجو.
وقالت إدارة األرصــاد الجوية إن البالد
تتأثر بموجة شديدة الحرارة تستمر عدة
أيام ،تصل فيها الحرارة الى  50درجة.

او تطالب بحضورهم أمامها في هذه الفترة ،بل ستقوم بجملة من
الـتـحــريــات تشمل حــركــة دخــولـهــم وخــروج ـهــم مــن ال ـبــاد ،ومـصــادر
أموالهم ،واالتصاالت ببعض الكيانات التجارية داخل البالد وخارجها،
والتأكد من شرعية أصولهم المالية والعقارية.
وقالت المصادر إن النيابة تنتظر جملة من المعلومات من البنوك
بحق األصول المالية لهؤالء المشاهير.

ُّ
الفارس :تسلم «المطالع»...

وفي ردها على سؤال للنائب علي الدقباسي ،حصلت «الجريدة» على
نسخة منه ،قالت الفارس :إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتخذ
كل اإلجراءات لتنفيذ البنية التحتية وعمل المعالجات الالزمة للتربة؛
ليتسنى لها تسليم قسائم صالحة للبناء ،وخالية من العوائق ،ومجهزة
بالبنية األساسية والخدمات الرئيسية ،لمستحقي الرعاية السكنية.
ولفتت إلى أن إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تقنية مياه الصرف
الصحي ب ـ «المطالع» من اختصاص «األشغال» ،التي ّ
أعدت المناقصة
الخاصة بها ،وفق جدول زمني يتضمن التاريخ المتوقع لبدء التشغيل
التجريبي للمحطة وهو فبراير  ،2024في حين سيكون بدء تشغيل
وحدات المعالجة المؤقتة للمدينة في أبريل .2022
وعــن مــوعــد إيـصــال الـتـيــار الكهربائي إلــى القسائم السكنية
والـمـبــانــي الـعــامــة الـتــي تـحــت اإلن ـش ــاء ،ذك ــرت ال ـف ــارس ،أن وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء وقـعــت عـقــد تنفيذ الـخـطــوط الـهــوائـيــة بتاريخ
ً
 ،2019/07/18بمدة تنفيذ  30شهرا.
٠٤

الغنوشي ينجو من سحب...
تجديد الثقة بالغنوشي ،وقال إن «الديمقراطية هي التي انتصرت
في تونس».

هنأ محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد صاحب
السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وسمو نائب
األمير الشيخ نواف األحمد،
والشعب الكويتي ،بمناسبة
حلول عيد األضحى المبارك.
وقال الخالد ،في تصريح
صحافي ،إن «سموه قيادة
حكيمة استطاعت أن تحتل
مكانة مرموقة في قلوب أبناء
شعبها ،وعبرت بإخالص
عن طموحات وتطلعات
الوطن وسبل إدراكها رغم كل
الظروف المحيطة به ،داعيا
المولى جل وعال أن يتم على
صاحب السمو نعمة الشفاء
والعافية ،وأن يعيده سالما
غانما إلى أرض الوطن ،وأن
يحفظ راية الكويت خفاقة
تحت قيادة سموه.

هنأ محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد القيادة
السياسية بحلول عيد
االضحى المبارك ،وأعرب
عن أسمى آيات التهاني
والتبريكات ،مقرونة بأصدق
األمنيات بأن ُيعيد الله
سبحانه هذه المناسبات
وقد تحققت اآلمال لكويت
الخير والمحبة واإلنسانية
ولألمة العربية واإلسالمية،
مبتهال إلى الخالق جلت
قدرته بأن ُيعجل بتمام
شفاء صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
ً
ً
وعودته سالما غانما معافى
إلى الوطن واألهل ،ليفرح
الجميع بالعودة الميمونة
لسموه ،وباكتمال زوال
جائحة كوفيد  19عن كويتنا
الحبيبة واألمتين العربية
واإلسالمية والعالم أجمع.

«دعم المخترعين» تهنئ
بالعيد :حفظ الله الكويت
تقدمت رئيسة الجمعية
الكويتية لدعم المخترعين
واالبتكار فاطمة الثالب
باسمها وباسم مجلس إدارة
وأعضاء الجمعية بأسمى
آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام سمو األمير الشيخ
صباح األحمد ،وسمو نائب
األمير ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،والقيادة
والشعب الكويتي ،بمناسبة
عيد األضحى.
وأعربت الثالب ،في تصريح
صحافي ،عن أمنياتها
الخالصة بالشفاء العاجل
لسمو األمير ،وأن تتكلل
فرحة العيد بعودة سموه
قريبا مشافى معافى إلى
أرض الوطن.

ً
ً
وشــارك في التصويت  131نائبا ،منهم  97نائبا وافـقــوا على
ً
سحب الثقة ،في حين رفض الالئحة  16نائبا ،وكان عدد األصوات
الملغاة  ،16إلى جانب ورقتين ملغاتين.
وامتنع نواب كتلتي «النهضة» و«ائتالف الكرامة» عن التصويت
ً
على الالئحة المقدمة من  73نائبا لسحب الثقة من رئيس البرلمان،
ال ــذي تتهمه الـمـعــارضــة بـســوء إدارة الـجـلـســات ،وال ـت ـعــدي على
صــاحـيــات رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي مـلـفــات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة،
والتقرب من محور «اإلخوان».
وعقب إعالن النتيجة احتفل نواب «النهضة» وحليفها «ائتالف
الكرامة» ،ورددوا النشيد الوطني في مجلس النواب ،الــذي شهد
ً
انقساما وفوضى على مدار األسابيع الماضية ،خاصة بعد اعتصام
نواب كتلة «الحزب الدستوري الحر» بزعامة عبير موسى بالبرلمان،
للضغط على الغنوشي من أجل الرحيل.
تعليق له بعد الجلسة ،كتب الغنوشي ،الزعيم التاريخي
وفي أول
ٍ
لـ «النهضة» ،على «فيسبوك»« :الحمد لله».
ً
وأعرب الغنوشي في منشور آخر على «تويتر» عن شكره ،قائال
ً
إن «تونس والثورة والشرعية تنتصر» ،متعهدا بحماية «الدولة
القوية والعادلة».
وجاءت جلسة سحب الثقة وسط أزمة سياسية تعصف بالبالد
بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب
مصالح .وكلف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي
بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر .وإذا فشلت جهوده في
تشكيلها يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو النتخابات جديدة.
واقتراب األصوات من النصاب القانوني يشير إلى أن «النهضة»
لم تعد َّفي وضعية مريحة ،وأنها ستواجه جبهة معارضة أكبر،
مما ُيتوقع أن يعقد جهود تشكيل الحكومة الجديدة.
(تونس ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ةديرجلا
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محليات
«العدل» :استقبلنا أكثر من  100ألف مراجع يوليو الجاري
الشأن
هذا
في
فوضى
عن
يثار
لما
صحة
وال
بالباركود...
المحاكم
دخول
:
ةديرجلا
لـ
البشر
•
ً
• ال يوجد توجه حتى اآلن إلغالق أي إدارة بالوزارة واالكتفاء بإنجاز المعامالت إلكترونيا
•

أكد الناطق الرسمي بوزارة العدل عيسى البشر أن
الوزارة سعت خالل الفترة الماضية إلى إنجاز معامالت
المراجعين في مختلف القطاعات واإلدارات ،بكل
سهولة ويسر ،تماشيا مع توجيهات المسؤولين في
الوزارة ،المتمثلة في ضرورة تسخير اإلمكانات لخدمة
الجمهور ،مضيفا أن الوزارة استقبلت خالل يوليو
الجاري أكثر من  ١٠٠ألف مراجع في مختلف مبانيها
المنتشرة في جميع المحافظات.
وقال البشر ،في حوار مع «الجريدة» ،إن آلية حجز
محمد راشد

* هـ ــل ل ــد يـ ـك ــم إ ح ـص ــا ئ ـي ــة
خـ ــاصـ ــة بـ ـحـ ـج ــز الـ ـم ــواعـ ـي ــد
لـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وال ـ ـم ـ ـنـ ــدوب ـ ـيـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـهــر
يوليو؟
 سـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارةب ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
المستشار د .فهد العفاسي،
ووك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـم ــر
الـ ـش ــرق ــاوي ،إلـ ــى تــذل ـيــل كــل
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــوق ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواجـ ــه
ال ـم ــراج ـع ـي ــن وال ـم ـن ــدوب ـي ــن،
خصوصا بعد توقف قسري
ن ـظــرا لـتـفـشــي وب ــاء كــورونــا
خالل األشهر الماضية ،لذلك
تم تسخير اإلمكانات الالزمة
الستقبال المراجعين إلنجاز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ب ـ ـكـ ــل س ـه ــول ــة
ويسر ،ما أدى إلى استقبال
أ كـ ـث ــر م ــن  100أ لـ ــف م ــرا ج ــع
خــال يــولـيــو ال ـجــاري ،وهــذا
ي ــؤك ــد م ــدى ح ــرص ال ـ ــوزارة
على تسهيل االجراء ات أمام
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ،وع ـ ــدم تــأخ ـيــر
األعمال المنوطة في مختلف
القطاعات.

ثمة استثناءات
ً
محدودة جدا من
حجز المواعيد
حجز المواعيد
حسب طبيعة العمل
* م ـ ـ ــا اآل لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ا لـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة
أو حاالت ال تقبل
فـ ــي ح ـج ــز الـ ـم ــواعـ ـي ــد ،وه ــل
سـيـطــرأ عليها تغيير خــال
التأخير

اتفاقية تعاون صحي مع فرنسا
لرفع أداء األطباء الكويتيين
تتضمن استكمال دراستهم العليا في باريس
علمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن وزارة الصحة ستبرم
اتفاقية تـعــاون طبي مــع فرنسا خــال األسابيع القليلة
المقبلة ،البتعاث األطباء الكويتيين الستكمال دراستهم
العليا في العاصمة باريس.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن "ال ـص ـحــة" ت ـهــدف م ــن وراء هــذه
االتفاقية إلــى رفــع أداء األط ـبــاء الكويتيين ،مشيرة إلى
أن الطبيب الكويتي سيعامل معاملة الفرنسي من خالل
هذه االتفاقية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد بحث طرق وآليات
ابتعاث الطلبة والمقررات الدراسية أثناء فترة ابتعاثهم،
مضيفة أن المبتعثين سيكون عليهم شرط اجتياز اللغة
الفرنسية البتعاثهم للدراسة في المستشفيات الفرنسية.
وذكرت أن مدة االتفاقية عامين قابلة للتجديد بشكل
تلقائي ،ولـمــدة أقصاها خمس سـنــوات ،مشيرة إلــى أن
د يـ ــوان ا لـخــد مــة ا لـمــد نـيــة سيتكفل بمخصصات الطلبة
المبتعثين الى فرنسا من ناحية المعيشة والمستشفيات
التي سيعملون بها.
ً
يــذكــر أن وزارة الصحة وقـعــت منذ سـنــوات ع ــددا من
االتفاقيات مــع فرنسا تقضي بابتعاث عـشــرات األطباء
الكويتيين للتدريب والدراسة في باريس .ويعود التعاون
الثقافي بين الكويت وفرنسا إلى عام .1969

«إبداعات أطفالنا وكورونا»
مسابقة لـ «حماية الطفل»
ن ـظ ـمــت ال ـج ـم ـع ـيــة الــوط ـن ـيــة لـحـمــايــة
ال ـط ـفــل مـســابـقــة لــاط ـفــال ت ـحــت ع ـنــوان
"ابـ ـ ــداعـ ـ ــات اطـ ـف ــالـ ـن ــا وكـ ـ ــورونـ ـ ــا" حـيــث
قسمت المسابقة الى فئتين؛ االولى فئة
الرسومات الفنية التشكيلية والتي تعبر
عــن مـشــاعــر واحــاس ـيــس االط ـف ــال خــال
الجائحة ،والثانية كتابة قصة قصيرة
او خاطرة تعبر عن تلك المشاعر.
وف ـ ــاز بــال ـم ـســاب ـقــة ع ــن ال ـف ـئــة االولـ ــى
ك ــل م ــن ع ـل ــي االسـ ـ ــد وم ـن ـي ــرة ال ــردع ــان
بالجائزة االول ــى ،والـجــوهــرة النفيسي
ودالل الردعان بالجائزة الثانية ،وحصة
ال ــروض ــان ولــولــوة ال ــرض ــوان بالجائزة
الثالثة.
ك ـم ــا فـ ــاز ب ـج ــائ ــزة ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة
الطفالن محمد وعبدالرحمن غسان.

المواعيد ستكون عن طريق منصة «متى» التابعة للجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،إذ حرصت الوزارة على
تنفيذ كل التوصيات الخاصة باالنضمام لهذه المنصة
خدمة للجمهور ،بناء على توجيهات مجلس الوزراء
الخاصة بتذليل الصعوبات التي تواجه الجمهور ،نافيا
أن يكون هناك تالعب سابق بعملية دخول بعض
المراجعين أو المندوبين دون موعد مسبق ...وفيما يلي
التفاصيل:
عيسى البشر

األي ـ ـ ــام الـ ـق ــادم ــة ،خ ـصــوصــا
م ـ ــع االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـ ـ ــى م ــراح ــل
أخرى من العودة إلى الحياة
الطبيعية؟
 فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ب ـ ـ ــق ،كـ ــا نـ ــتاآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــة لـ ـحـ ـج ــز
ال ـمــواع ـيــد ع ــن طــريــق مــوقــع
الـ ــوزارة ،أمــا حــالـيــا واب ـتــداء
م ـ ـ ــن  29ي ـ ــو لـ ـ ـي ـ ــو ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــاري
ف ـس ـي ـك ــون ح ـج ــز ال ـم ــواع ـي ــد
ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـن ـ ـصـ ــة مـ ـت ــى،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي
لتكنولوجيا المعلومات ،إذ
حرصت ا لــوزارة على تنفيذ
ك ـ ــل ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ب ــاالن ـض ـم ــام ل ـه ــذه الـمـنـصــة
خدمة للجمهور ،وذ لــك بناء
ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ــوج ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـخ ــاص ــة ب ـتــذل ـيــل
ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
الجمهور.
* كم بلغ عدد المراجعين
ف ــي ك ــل م ـح ـك ـمــة ع ـل ــى ح ــدة،
وك ــذل ــك ال ـمــراج ـع ـيــن لـمـبـنــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي خـ ــال
يوليو؟
 قـ ـص ــر ا لـ ـ ـع ـ ــدل ا س ـت ـق ـب ــلب ـم ـخ ـت ـلــف اإلدارات 14457
مــراج ـعــا ،أم ــا مـبـنــى الـنـيــابــة
الجديد بالشويخ فاستقبل
 ،953فــي حين را جــع اإلدارة
ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ،15315

جامعة الكويت:
ال إصابات بالفيروس
بين موظفي المكتبة
أك ــدت الـقــائـمــة بــأع ـمــال مــديــر
مكتبة الطالب الجامعي تماضر
ال ـف ـض ـل ــي ان "جـ ـمـ ـي ــع مــوظ ـفــي
ال ـم ـك ـت ـب ــة ب ـص ـح ــة س ـل ـي ـم ــة ،وال
تــوجــد حـ ــاالت إص ــاب ــة بـكــورونــا
بين موظفيها".
وقــالــت الفضلي ،فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن "خ ـ ـب ـ ــر إصـ ــابـ ــة
إح ــدى مــوظـفــات مكتبة الـطــالــب
بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وإغ ـ ـ ــاق
ال ـم ـك ـت ـب ــة ل ـ ـمـ ــدة أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ،ال
أس ــاس لــه مــن ال ـص ـحــة" ،مشيرة
إل ــى ان "إدارة الـمـكـتـبــة ات ـخــذت
جميع االحتياطات واالشتراطات
الصحية عند استقبال الطلبة،
وأهـ ـمـ ـه ــا ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي
ولبس الكمام وتوفير المعقمات".
وأضـ ــافـ ــت ان آلـ ـي ــة اس ـت ـق ـبــال
الـطـلـبــة تـتــم عـبــر حـجــز مــواعـيــد
مسبقة ،الفتة إلى ان
الـمـكـتـبــة س ـت ـع ــاود اسـتـقـبــال
الطلبة بشكل اعتيادي بعد عطلة
عـيــد األض ـح ــى ،أعـ ــاده ال ـلــه على
الجميع بالخير والبركة.

وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـحــاكــم،
فـقــد ا سـتـقـبــل مجمع محاكم
ا ل ـفــروا ن ـيــة  20298مــرا جـعــا،
ومـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع مـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم حـ ــولـ ــي
 ،8018و مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع مـ ـح ــا ك ــم
األ حـ ـ ـم ـ ــدي  ،7849و م ـج ـم ــع
مـحــا كــم ا ل ـج ـهــراء  ،6377في
حين استقبل مبنى ا لــوزارة
الرئيسي في مجمع الوزارات
 4991م ــرا جـ ـع ــا ،ف ـض ــا عــن
ال ـم ـب ــان ــي األخ ـ ـ ــرى ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ف ــي مـخـتـلــف
مناطق البالد.

الخدمات اإللكترونية
* ما الخدمات اإللكترونية
التي تقدمها ا ل ــوزارة حاليا
عبر موقعها؟
 ه ـ ـنـ ــاك خ ـ ــد م ـ ــات ك ـث ـي ــرةتقدمها الوزارة على موقعها
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،مـنـهــا خــدمــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــام اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي،
خــدمــات الــدفــع اإللـكـتــرونــي،
خدمات التسجيل العقاري،
خدمات التوثيقات ،وخدمات
المحامين ،علما أن كل خدمة
من هذه الخدمات تضم عدة
أ مــور ،مثل خدمة االستعالم
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــدرج
تحتها االستعالم الشخصي،
اسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات

والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الحكومية ،وكتيب االستعالم
ال ـق ـضــائــي ،واالس ـت ـع ــام عن
الجلسات ،وغيرها.
وي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدرج ضـ ـ ـم ـ ــن خ ــدم ــة
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي خــدمــات
ت ـســديــد ك ـفــالــة االس ـت ـئ ـنــاف،
وكـ ـف ــال ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ،وك ـف ــال ــة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـنـ ـ ــاف ج ـ ـ ـ ــزئ ـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ــا
ا لـتـسـجـيــل ا ل ـع ـقــاري فتشمل
أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ،ال ـن ـمــاذج
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات،
وإحصائية األحكام وغيرها،
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل خـ ــدمـ ــة
ال ـت ــوك ـي ــات االسـ ـتـ ـع ــام عــن
حالة الوكالة ،وطلب إصدار
محرر ،أما خدمات المحامين
ف ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام
ال ـق ـض ــائ ــي ال ـش ـخ ـص ــي ،رف ــع
صـ ـح ــف ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،نـ ـم ــوذج
ص ـح ـي ـف ــة ال ـ ــدع ـ ــوى نـ ـم ــوذج
صحيفة االستئناف.

المعامالت اإللكترونية
* ه ـ ـ ــل ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك إ م ـ ـكـ ــا ن ـ ـيـ ــة
إل غـ ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ـ ـع ـ ــض اإلدارات
واالكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء بـ ــال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات
اإللكترونية؟
 ح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــا ،ال ي ـ ــو ج ـ ــد ايتوجه لذلك ،إذ تؤدي الوزارة
أ عـمــا لـهــا بمختلف إدارا ت ـهــا

عبر منظومة متكاملة ،سواء
عــن طريق اإل نـجــاز المباشر
ل ـل ـم ـعــا مــات أو إ ل ـك ـتــرو ن ـيــا،
حـسـبـمــا تـتـطـلـبــه الـمـعــامـلــة
م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط وض ـ ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ــط،
ال س ـي ـم ــا أن ا ل ـ ـ ـ ــوزارة تـعـمــل
وفق آلية تسعى خاللها إلى
تــوفـيــر الــوقــت والـجـهــد على
المراجعين.
* ي ـق ــال إن ه ـن ــاك تــا عـبــا
بآلية حجز المواعيد ،بحيث
يدخل أكثر من شخص عبر
"بـ ـ ــاركـ ـ ــود" واحـ ـ ـ ــد ،مـ ــا م ــدى
صحة ذلك؟
 ه ــذا ا ل ـكــام ال أ س ــاس لهم ـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،فـ ـك ــل ش ـخــص
يدخل مباني ا ل ــوزارة ،سواء
المحاكم أو المبنى الرئيسي
أو المباني األ خ ــرى التابعة
لها ،يكون من خالل "باركود"
مـ ـ ـح ـ ــدد ل ـ ـكـ ــل فـ ـ ـ ـ ــرد ،إذ ي ـت ــم
التحقق مــن هــو يــة الشخص
ص ــاح ــب ال ـم ــوع ــد ع ــن طــريــق
البطاقة المدنية والتأكد من
وج ـ ــود "بـ ــاركـ ــود" ي ـس ـمــح لــه
بالدخول.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ف ـ ـ ــإن م ـق ــول ــة
ال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ــر غ ـيــر
م ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــو لـ ـ ــة ،خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا ان
ا ل ــوزارة تتخذ مــن الشفافية
فــي ا لـتـعــا مــل مــع المراجعين
ش ـع ــارا ل ـهــا ،وهـ ــذا م ــا يــؤكــد
اس ـت ـح ــال ــة دخـ ـ ــول أكـ ـث ــر مــن
ش ـ ـخـ ــص بـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــود واحـ ـ ـ ــد،
وأؤ ك ــد أ نـنــا فــي وزارة العدل
لــم و لــن نسمح بـحــدوث مثل
هــذه المخالفات ا لـتــي تحرم
المراجعين من حقوقهم في
إن ـ ـجـ ــاز مـ ـع ــام ــاتـ ـه ــم ح ـســب
القانون.

استثناءات محدودة
* مــا اإلدارات المستثناة
من حجز المواعيد؟
 ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ،الت ــو ج ــد أي إدارة م ـس ـت ـث ـنــاة

م ـ ـ ــن ح ـ ـجـ ــز ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا ع ـ ـ ـيـ ـ ــد ،إذ
ي ـج ــب ع ـل ــى ك ــل م ــراج ــع ألي
إدارة ا ل ـح ـصــول ع ـلــى مــو عــد
م ـس ـبــق ق ـبــل ال ـت ــوج ــه إل ـي ـهــا،
وإال لــن يـسـمــح لــه بــالــدخــول
م ـه ـمــا ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب ،لـكــن
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ه ـ ـنـ ــاك ب ـعــض
االسـتـثـنــاء ات مــن آلـيــة حجز
ال ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــب ط ـب ـي ـعــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــن،
وك ــذل ــك م ــن ل ــدي ــه ج ـل ـســة فــي
ه ــذا الـ ـي ــوم ،ب ـش ــرط إح ـضــار
مــا يثبت أن لــد يــه جلسة في
التاريخ أو اليوم الذي يرغب
ف ــي ال ــدخ ــول إل ــى الـمـحـكـمــة،
إض ــاف ــة إل ــى ب ـعــض ال ـحــاالت
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـض ـع ـهــا
مسؤولو ا ل ــوزارة فــي مقدمة
أولوياتهم ،مثل كبار السن،
وذوي االحتياجات الخاصة،
إذ تؤكد قـيــادات ا ل ــوزارة في
أكـ ـث ــر م ــن م ـن ــاس ـب ــة ض ـ ــرورة
ال ـت ـعــاطــي م ــع ه ــذه ال ـح ــاالت
م ــن جــا نــب إ ن ـســا نــي ال يقبل
التأخير أو المماطلة ،بحيث
تـ ـ ـك ـ ــون ل ـ ـهـ ــم األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ف ــي
ا لــد خــول وإ نـجــاز أي معاملة
في مختلف مباني الوزارة.
* كم موعدا يحق للمندوب
ح ـجــزه ،وك ــم يـحــق لـلـمــراجــع
العادي خالل أسبوع؟
 يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوبوالمراجع ،حاليا مع انطالق
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ،ح ـج ــز
المواعيد بشكل يومي ،دون
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى االن ـت ـظ ــار إل ــى
ف ـتــرة أط ــول م ــن ذل ــك ،حسب
تــوج ـي ـهــات ال ـم ـســؤول ـيــن فــي
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــأن يـ ـت ــم ال ـس ـم ــاح
ل ـل ـم ـن ــدوب ـي ــن وال ـم ــراج ـع ـي ــن
بـمــراجـعــة الـمـحــاكــم ومـبــانــي
ال ـ ــوزارة بـشـكــل ع ــام ،يــومـيــا،
ل ـ ـكـ ــن بـ ـ ـش ـ ــرط ح ـ ـجـ ــز م ــوع ــد
مسبق عن طريق منصة متى،
الـتــي انـضـمــت إلـيـهــا ال ــوزارة
تماشيا مع توصيات مجلس
الوزراء بهذا الخصوص.

 626إصابة بـ «كوفيد  %66 ...»19-منها لكويتيين
• نسبة الشفاء من المرض تواصل االرتفاع وتصل إلى %86.1
• «األحمدي» مستمرة في صدارة المناطق المصابة بـ  181حالة
●

عادل سامي

أ عـلـنــت وزارة ا لـصـحــة تسجيل 626
إص ــاب ــة ج ــدي ــدة بـ ـم ــرض "ك ــوفـ ـي ــد "19
خـ ــال ال ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـم ــاض ـي ــة لـيــرتـفــع
بــذ لــك إ جـمــا لــي عــدد ا لـحــاالت المسجلة
فــي ا لـبــاد إ لــى  66529حــا لــة ،فــي حين
تــم تسجيل حــا لــة و ف ــاة وا ح ــدة نتيجة
مضاعفات اإل صــا بــة بالمرض ليصبح
مجموع حــاالت ا لــو فــاة المسجلة حتى
اآلن  445حالة.
وأ ك ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـص ـح ــة ف ــي ا ل ـب ـيــان
اإلحصائي اليومي ان من بين الحاالت
الـســابـقــة الـتــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا حــاالت
م ـخ ــال ـط ــة ل ـ ـحـ ــاالت تـ ــأكـ ــدت إص ــاب ـت ـه ــا
وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى
وفحص المخالطين لها.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ح ـ ـ ـ ـ ــاالت اإل صـ ـ ــا بـ ـ ــة
الجديدة تضمنت  413حالة لمواطنين
كويتيين بنسبة بلغت  %65.97و213
حالة لغير الكويتيين بنسبة .%34.03

وأ شــارت إلى تعافي  863إصابة من
ال ـم ــرض خ ــال الـ ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة،
ليرتفع بذلك إجمالي عــدد المتعافين
من المرض في الكويت إلى  57330حالة
بنسبة .%86.1
وذ كــرت وزارة الصحة أن اإل صــا بــات
توزعت حسب المناطق الصحية بواقع
 181حالة في منطقة األحمدي الصحية
و 153حالة في منطقة الجهراء الصحية
و 144حـ ــا لـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ا لـ ـف ــروا نـ ـي ــة
الصحية و  83حــا لــة فــي منطقة حولي
الصحية و 65حالة في منطقة العاصمة
الصحية.
وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ
 134حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي
لجميع ا لـحــاالت ا لـتــي ثبتت إصابتها
ب ـمــرض " ك ــو ف ـي ــد "-19و م ــا زا ل ــت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  8754حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المسحات
ال ـت ــي ت ــم إجـ ــراؤهـ ــا خـ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة

ا لـ ـم ــا ضـ ـي ــة بـ ـل ــغ  3811م ـس ـح ــة ل ـي ـب ـلــغ
مـجـمــوع ا لـفـحــو صــات  502168فحصا
منذ بداية الوباء وحتى اآلن.
وأش ـ ــارت إل ــى أن م ـج ـمــوع م ــن أنـهــى
ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـح ـ ـجـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــي
اإلل ــزام ــي خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة
ب ـ ـلـ ــغ  36شـ ـخـ ـص ــا ب ـ ـعـ ــد ا ل ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـكــل
اإلجـ ــراء ات الــوقــائـيــة والـتــأكــد مــن خلو
جميع العينات مــن ا لـفـيــروس ،على أن
ي ـس ـت ـك ـم ـلــوا مـ ــدة ال ت ـق ــل ع ــن  14يــو مــا
فــي الحجر الصحي المنزلي اإل لــزا مــي
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر
المؤسسي.

إجراءات قانونية حيال االعتداء على البيئة البحرية
●

عادل سامي

أكدت الهيئة العامة للبيئة اتخاذها كل اإلجراءات القانونية تجاه
المخالفين والمعتدين على البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة.
وقالت الهيئة ،في ردها على سؤال لـ "الجريدة" ،حول إجراءاتها
حيال ارتفاع الملوثات في جون الكويت ،إنها ستحيل المخالفين
إلى النيابة العامة.
وأش ــارت إلــى أنها قامت بمسوحات شاملة لكل السواحل في
البالد ،خصوصا منطقة جون الكويت ،وتم خاللها رصد تدفقات
غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة ال تتوافق مع
المعايير البيئية المعتمدة ،موضحة أن ذلك يأتي امتدادا للتعديات
السابقة المسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها
المختلفة.
وكانت الهيئة شددت على ضرورة المحافظة على جون الكويت
وعــدم العبث بــه؛ ألنــه موئل طبيعي وبيئي للعديد مــن مكونات
الحياة الفطرية واألحياء البحرية والثروة السمكية ،وأحد روافد
تحلية مياه الشرب في الـبــاد ،مؤكدة ضــرورة اتخاذ اإلج ــراء ات
الــازمــة لمراقبة ورصــد ومتابعة مـخــارج الـصــرف الصحي على
الشبكات مثل المناطق والمنشآت الخدمية والصناعية والعسكرية
والصحية وغيرها التي تصرف على شبكات األمطار.

جانب من التلوث

سلة أخبار
تعجيل إيصال
المياه إلى أبوحليفة

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء
اعتمادها آلية ايصال املياه
العذبة ملنطقة أبوحليفة
السكنية.
واشارت مصادر الوزارة
الى ان وزير الكهرباء واملاء
وزير النفط د .خالد الفاضل
أوعز لقياديي الوزارة
باالستعجال في االجراءات
املطلوبة اليصال املياه
العذبة ملنطقة ابوحليفة
السكنية بالتنسيق مع
املؤسسة العامة للرعاية
السكنية.

«نماء» :مشروع األضاحي
بالشراكة مع  7جمعيات

تقدم املدير العام لنماء
للزكاة والتنمية املجتمعية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي سعد العتيبي
بخالص التهنئة للقيادة
السياسية واملواطنني
بمناسبة عيد األضحى
املبارك ،متمنيًا أن يعيد
الله هذه األيام املباركة على
الكويت وأهلها بالخير
والبركات وأن يشافي
ويعافي صاحب السمو
أمير البالد ويلبسه ثوب
الصحة والعافية وأن
يرفع الوباء في شتى بقاع
االرض.
وأوضح العتيبي في
تصريح له ان مشروع
األضاحي الذي تنفذه نماء
للزكاة والتنمية املجتمعية
داخل الكويت وبالتعاون
مع سبع جمعيات خيرية
تسعى من خالله إلى إدخال
السرور والسعادة على
قلوب كثير من املحتاجني
واملتضررين من فيروس
كورونا (كوفيد .)19
وأثنى العتيبي على
الشراكة االستراتيجية
بني نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية والجمعيات
الخيرية في مشروع
األضاحي للتخفيف من
معاناة األسر والعمالة
املتضررة من فيروس
كورونا.

«مصرف األضاحي» بين
«النجاة» و«أمانة األوقاف»

وقعت جمعية النجاة
الخيرية واألمانة العامة
لألوقاف اتفاقية تنفيذ
«مصرف األضاحي»،
في إطار الشراكة
االستراتيجية بينهما،
والتعاون الذي يشمل
العديد من املجاالت.
ووقع االتفاقية نيابة
عن جمعية النجاة املدير
العام محمد األنصاري،
وعن األمانة العامة
لألوقاف نائب األمني العام
للمصارف الوقفية منصور
الصقعبي.
وصرح األنصاري بأن
جمعية النجاة حريصة
على التعاون والشراكة
مع املؤسسات الرسمية
واألهلية ،وأهمها األمانة
العامة لألوقاف ،مبينا أن
االتفاقية تختص بتنفيذ
مصرف األضاحي داخل
الكويت.
وتقدم األنصاري بالشكر
إلى األمانة العامة لألوقاف
على ما تبرمه من اتفاقيات
مع جمعية النجاة الخيرية
وكل املؤسسات الخيرية
الكويتية ،مؤكدًا أن هذه
االتفاقيات كانت سببًا في
تنفيذ العديد من املشاريع
الخيرية املميزة.
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الفارس 28288 :وحدة جاهزة للتسليم في المطالع
خالل  ... 2021/2020وتخصيص موقع الحزام الشجري حول المدينة
محيي عامر

في ردها على سؤال برلماني
قالت الوزيرة رنا الفارس
إن المؤسسة العامة للرعاية
السكنية تقوم باتخاذ الالزم
نحو تنفيذ البنية التحتية
وعمل المعالجات الالزمة
للتربة ،حتى يتسنى لها
تسليم مستحقي الرعاية
السكنية قسيمة صالحة للبناء
وخالية من العوائق ومجهزة
بالبنية االساسية والخدمات
الرئيسية.

كشفت وزي ــرة اإلسـكــان وزيــرة
األشغال العامة رنا الفارس أن عدد
الــوحــدات السكنية ،التي ستكون
جاهزة في مدينة المطالع السكنية
خالل السنة المالية ،2021/2020
ً
نـحــو  28288وحـ ــدة ،وذل ــك وفـقــا
ل ـل ـبــرامــج الــزم ـن ـيــة ال ـم ـقــدمــة من
المتعهدين.
وقالت الفارس ،في ردهــا على
سـ ـ ــؤال ب ــرل ـم ــان ــي ل ـل ـن ــائ ــب عـلــي
الدقباسي ،الذي حصلت «الجريدة»
ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ـن ـ ــه ،إن ال ـ ـمـ ــدة
الـتـعــاقــديــة لتنفيذ اع ـمــال العقد
للمرحلة االولــى لمدينة المطالع
ان ـت ـه ــت بـ ـت ــاري ــخ ،2019/10/24
وال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 ،2020/03/13وب ــاق ــي تـنـفـيــذ ما
نسبته  39.89في المئة من اعمال
العقد ،حتى تاريخ .2020/02/29

توجيه إنذار
وب ـي ـن ــت ان االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذتها المؤسسة ضد المتعهد
تمثلت فــي توجيه ان ــذار بسحب
االعـ ـم ــال ب ـت ــاري ــخ ،2019/01/13
حيث كان متأخرا بنسبة اكثر من
 20في المئة ،وتــم تطبيق غرامة
ال ـتــأخ ـيــر كــام ـلــة ب ـم ـجــرد انـتـهــاء
ال ـمــدة الـتـعــاقــديــة ،حـســب شــروط
الـ ـعـ ـق ــد ،وت ـ ــم ت ــأجـ ـي ــل خـصـمـهــا
بضمان المتوفر من كفاالت العقد،
وتمت مخاطبة الجهاز المركزي
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـك ـت ــاب
الـمــؤسـســة رق ــم  7463/2بـتــاريــخ

 2019/4/1التخاذ ما يراه مناسبا،
وت ـ ـ ــم حـ ــرمـ ــانـ ــه م ـ ــن االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
لالشتراك في مناقصات المؤسسة
المستقبلية.
ولفتت ال ـفــارس إلــى ان إنشاء
وتشغيل وصيانة محطة تقنية
م ـيــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي بمدينة
المطالع السكنية من اختصاص
وزارة االشغال العامة ،وقد اعدت
الوزارة المناقصة رقم (هـ ص)208/
«مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة
م ـح ـطــة ت ـن ـق ـيــة م ــدي ـن ــة ال ـم ـطــاع
السكنية واالعـمــال المكملة لها»،
وفق جدول زمني يتضمن التاريخ
المتوقع لبدء التشغيل التجريبي
ل ـم ـح ـطــة ت ـن ـق ـيــة الـ ـمـ ـط ــاع وه ــو
فبراير  ،2024والـتــاريــع المتوقع
لبدء التشغيل لوحدات المعالجة
المؤقتة لمدينة المطالع السكنية
هـ ــو أبـ ــريـ ــل  2022ح ـس ــب ك ـتــاب
وزارة االش ـغــال الـعــامــة رقــم 3/14
 715/910الوارد للمؤسسة بتاريخ
.2020/06/09
وق ـ ـ ــد تـ ـ ــم تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ــوق ــع
لـمـحـطــة مـعــالـجــة م ـي ــاه ال ـصــرف
الصحي وتسليمه لوزارة االشغال
العامة بتاريخ .2017/02/07
وقالت :تقوم المؤسسة العامة
للرعاية السكنية باتخاذ الــازم
نحو تنفيذ البنية التحتية وعمل
المعالجات الالزمة للتربة ،حتى
يـتـسـنــى ل ـهــا تـسـلـيــم مستحقي
الرعاية السكنية قسيمة صالحة
ل ـل ـب ـن ــاء وخ ــالـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـع ــوائ ــق
ومـ ـجـ ـه ــزة ب ــال ـب ـن ـي ــة االس ــاسـ ـي ــة

والـخــدمــات الرئيسية .وأضــافــت:
بخصوص مــوعــد ايـصــال التيار
ال ـك ـهــربــائــي لـلـقـســائــم الـسـكـنـيــة،
وكذلك المباني العامة التي تحت
التنفيذ فإن وزارة الكهرباء والماء
ق ــد وق ـعــت عـقــد تـنـفـيــذ الـخـطــوط
الهوائية بتاريخ  2019/07/18ومدة
تنفيذ العقد  30شهرا ،طبقا لما
ورد بكتابها رقم و ك م25103/8/
ب ـت ــاري ــخ  2019/08/07ال ـمــوجــه
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 ٦محطات
وقــالــت :بخصوص الـبــدء في
تنفيذ العقد رقــم  1383الخاص
بتنفيذ وتــركـيــب وصـيــانــة عدد
( )6م ـح ـطــات ت ـحــويــل رئـيـسـيــة
جهد  111/132ك .ف بالضواحي
( )N5&N12نـ ـ ــورد م ــا ي ـل ــي :تم
توقيع العقد بتاريخ ،2019/07/21
وتـ ــم تـسـلـيــم ال ـم ــوق ــع للمتعهد
بـ ـت ــار ي ــخ  ،2019/10/16و قـ ــدم
الـمـتـعـهــد نـسـخــة م ــن الـبــرنــامــج
ال ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــي لـ ــاع ـ ـت ـ ـمـ ــاد بـ ـت ــاري ــخ
 ،2019/11/18و قـ ـ ــدم ا لـمـتـعـهــد
ً
بتاريخ  2019/10/23طلبا العتماد
م ـ ـقـ ــاول ب ــاط ــن ل ـت ـن ـف ـيــذ اعـ ـم ــال
التكييف والـتـهــويــة بالمشروع
وت ـمــت ال ـمــواف ـقــة عـلـيــه م ــن قبل
وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء بتاريخ
 ،2019/12/2وك ــذل ــك المؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
بتاريخ  2019/12/29تم تسليم
ممثل المتعهد نسخة معتمدة من

رنا الفارس في جلسة سابقة لمجلس األمة
المخطط ا ل ـعــام للعقد ،بموجب
محضر اعتماد مستندات وعينات
متطلبات العقد رقم ( )04بمعرفة
وزارة الكهرباء والـمــاء ،وبتاريخ
ً
 2019/12/29قــدم المتعهد طلبا
الع ـت ـمــاد ش ــرك ــة ( )GAZلـتــوريــد
البطاريات وشركة ( )LEVERلشحن
الـبـطــاريــات ،وتــم اعتمادهما من
قبل وزارة الكهرباء والماء بتاريخ
.2020/3/9

لوحات التحكم
وب ـت ــاري ــخ  2019/12/29تـقــدم
ال ـم ـع ـه ــد ب ـط ـلــب اعـ ـتـ ـم ــاد شــركــة
( )LEPLICلتوريد لوحات التحكم
واجهزة الحماية ،وتــم اعتمادها
م ــن قـبــل وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
بـ ـت ــار ي ــخ  ،2020/3/9و ب ـت ــار ي ــخ
 2020/1/26تـ ــم ت ـس ـل ـي ــم مـمـثــل
ال ـم ـت ـع ـه ــد ن ـس ـخ ــة م ـع ـت ـم ــدة مــن

مـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ـت ـص ـم ـي ــم ألجـ ـه ــزة
االتصاالت للعقد ،وذلــك بموجب
محضر اعتماد مستندات وعينات
متطلبات العقد رقم ( )05بمعرفة
وزارة الكهرباء والماء ،وتم البدء
بــاالعـمــال المدنية العـمــال العقد
وقد وصلت نسبة اإلنجاز الفعلية
حتى تاريخ )%2.08( 2020/3/31
مقارنة بنسبة االنجاز التعاقدية
(.)%0.00
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـ ـ ــى انـ ــه
بـخـصــوص االجـ ـ ـ ــراءات ،ال ـتــي تم
اتـ ـخ ــاذه ــا ل ــوض ــع حـ ـ ــزام زراع ـ ــي
حــول المدينة فقد تــم تخصيص
م ــوق ــع الـ ـ ـح ـ ــزام الـ ـشـ ـج ــري ح ــول
ال ـمــدي ـنــة لـحـمــايـتـهــا م ــن االتــربــة
وفـقــا الشـتــراطــات الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
ونـتــائــج دراس ــة ال ـمــردود البيئي
واالجتماعي للمشروع ،والتي تم
اعدادها من قبل مستشار تخطيط

وتصميم المشروع ،وقد تم تسليم
مــوقــع الـ ـح ــزام ال ـش ـجــري للهيئة
الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ب ـت ــاري ــخ 2019/8/25
الت ـخــاذ مــا ي ـلــزم نـحــو تخطيطه
وزراع ـ ـتـ ــه م ــع ت ـطــويــر ال ـم ـشــروع
الجاري حاليا.
وبخصوص التوجه والدراسة
بأن تكون مدينة المطالع محافظة
م ـس ـت ـق ـبــا ،ق ــال ــت ان ال ـمــؤس ـســة
الـعــامــة للرعاية السكنية ليست
جـ ـ ـه ـ ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
الشأن ،الفتة الى انه وفقا لنتائج
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــروريـ ــة الـ ـت ــي تــم
اع ــداده ــا لـلـمـشــروع واعـتـمــادهــا
مــن جـهــات االخـتـصــاص (االدارة
الـعــامــة لـلـمــرور  -بلدية الكويت)
فـ ـق ــد ت ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر ث ـ ـ ــاث م ــداخ ــل
ومخارج رئيسية للشمروع على
طريق الشيخ جابر االحمد (طريق
العبدلي).

سلة برلمانية
عبدالله للسفيرة األميركية:
لكل شيء حدود

وجه النائب خليل عبدالله
رسالة إلىرئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،قال فيها «إذا لم تنبه
حكومة دولة الكويت السفيرة
األميركية وتلزمها حدودها
الدبلوماسية والبروتوكولية
سنضطر نحن للقيام بذلك،
نحترم قواعد الدبلوماسية
ولكن لكل شيء حدود».

العدساني :الفساد التشريعي
أخطر أنواع الفساد

جدد النائب رياض العدساني
تأكيده خطورة جرائم غسل
األموال بجميع أشكالها،
ً
مشددا على أن أخطر أنواع
الفساد هو الفساد التشريعي
والثراء من خالل السياسة.

الحربي 23 :حادث مرور داخل «الشدادية» بسبب تجاوز اإلشارة الحمراء
●

محيي عامر

أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي د .س ـعــود
ال ـح ــرب ــي ان ع ـ ــدد الـ ـح ــوادث
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــروري ـ ـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرم
الـجــامـعــي فــي مــديـنــة صباح
السالم الجامعية «الشدادية»
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز االشـ ـ ـ ـ ـ ــارة
المرورية الحمراء  23حادثا،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة م ــن

سبتمبر  2019حتى فبراير
.2020
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ف ـ ـ ــي رده
ع ـلــى س ـ ــؤال بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب
عبدالوهاب البابطين ،وحصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة مـنــه:
ف ــي ض ـ ــوء ال ـص ــاح ـي ــات ال ـتــي
منحها القانون للجامعة تمت
االس ـت ـعــانــة بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة،
وم ـ ــن م ـن ـط ـلــق ح ـ ــرص جــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى س ــام ــة ارواح

ابـ ـن ــائـ ـه ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة وم ـ ــرت ـ ــادي
ال ـ ـحـ ــرم ال ـج ــام ـع ــي فـ ــي مــدي ـنــة
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة
(ال ـش ــدادي ــة) وبـعــد مــا تــم رصــد
عـ ــدم تـقـيــد ال ـب ـعــض بــال ـقــواعــد
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة م ـم ــا ت ـس ـبــب ب ـعــدد
مــن ال ـحــوادث ال ـمــروريــة ،قامت
االدارة الـجــامـعـيــة بــالـتــواصــل
والتنسيق مع وزارة الداخلية-
االدارة العامة للمرور ،وطلبت
تواجد شرطة المرور في شوارع

الـحــرم الجامعي فــي الـشــداديــة
وم ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات ،وال ـق ـيــام
بـمـخــالـفــة الـمـخــالـفـيــن لـقــواعــد
المرور وذلــك بصفة مؤقتة من
اجل الحفاظ على االمن وسالمة
ابنائنا الطلبة ومرتادي الحرم
ال ـج ــام ـع ــي ف ــي م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
ال ـســالــم ال ـجــام ـع ـيــة ،ب ـعــد كـثــرة
المخالفات وعدم التزام البعض
بالقواعد المرورية.

م
1
2
3
4
5
6

ازدحام مروري في جامعة الشدادية (أرشيف)

عسكر« :األضحى» عيد
التضحية والفداء

عسكر العنزي

تـ ـق ــدم الـ ـن ــائ ــب عـسـكــر
العنزي بخالص التهاني
وال ـت ـب ــري ـك ــات إل ـ ــى م ـقــام
ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،وإل ـ ـ ـ ـ ــى س ـم ــو
نــائــب األمـيــر ولــي العهد
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن س ـ ـمـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
نـ ـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،وإلـ ـ ــى
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة،
وإلى سمو رئيس مجلس
الوزراء والنواب والوزراء
والشعب الكويتي الكريم
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـ ـل ــى ه ــذه
األرض الطيبة ،بمناسبة
حـ ـ ـل ـ ــول ع ـ ـيـ ــد األض ـ ـحـ ــى
المبارك.
وقـ ـ ــال ع ـس ـكــر إن عـيــد
األضـ ـح ــى ي ـعــد مـنــاسـبــة
دينية سنوية لها مكانة
عظيمة في قلب كل مسلم،
ف ـ ـهـ ــو ع ـ ـيـ ــد ال ـت ـض ـح ـي ــة
والـ ـ ـف ـ ــداء وك ــذل ــك مــوســم
الحج ،الفتا إلى أن «هذه
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة
العظيمة نستلهم منها
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا روح ا ل ـ ـسـ ــام
وال ـتــآلــف واالتـ ـح ــاد بين
المسلمين جميعا ونبذ
ال ـت ـع ـص ــب وال ـع ـن ـصــريــة
واالرهاب» ،سائال الله عز
وج ــل أن يـحـفــظ ضيوف
بيته الحرام ويتقبل منهم
سعيهم و يـغـفــر ذنوبهم
ويعيدهم ألهلهم سالمين
غانمين.

الحوادث المرورية داخل جامعة (الشدادية)
بسبب تجاوز االشارة الحمراء
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ً
الكويت يستأنف رحالته التجارية غدا
مطار
ً

محليات

إلعادة المواطنين ومغادرة الوافدين
استثنائية
برحالت
العمل
وحصر
وقفها
من
يوما
140
بعد
•
ً
• المرحلة األولى تقتصر على  10آالف راكب عبر  100رحلة يوميا وتمتد  6أشهر

فحص الـ PCR
والتزام اإلجراءات
أبرز شروط السماح
بالسفر وتدابير
عملية لتالفي
العدوى

يـ ـسـ ـت ــأن ــف مـ ـ ـط ـ ــار الـ ـك ــوي ــت
الــدولــي رحــاتــه التجارية غــدا،
بعد توقفها منذ نهاية يوم 13
مارس الماضي ،بسبب جائحة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وف ـ ـقـ ــا الشـ ـت ــراط ــات
السلطات الصحية المعنية في
هذا الشأن.
وواف ـ ــق مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
 29يونيو الماضي على خطة
من  3مراحل لتشغيل الرحالت
ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي م ـط ــار ال ـكــويــت
ذهــابــا وإيــابــا ،اعـتـبــارا مــن أول
أغسطس .2020
ووض ـ ـعـ ــت خـ ـط ــة ال ـت ـش ـغ ـيــل
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن االعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
االل ـت ــزام ب ــاإلج ــراء ات الوقائية
واالح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة مــن
السلطات الصحية ،حيث سيتم
تطبيقها على المسافرين من
خ ــال مقاييس معتمدة يجب
اتـ ـب ــاعـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي مـ ــن شــأن ـهــا
وقاية المسافرين والعاملين في
هــذا المجال مــن اإلصــابــة بهذا
الفيروس.

مراحل التشغيل
وسـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـي ــل
ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـش ـكــل
تدريجي وفقا لما جاء به قرار
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ب ـشــأن مــراحــل
خـطــة ال ـع ــودة الـتــدريـجـيــة إلــى

الحياة الطبيعية في البالد.
وتـبــدأ المرحلة األول ــى غــدا،
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر  6أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،ب ـن ـس ـبــة
ت ـش ـغ ـيــل ال ت ــزي ــد ع ـل ــى  30فــي
المئة ،وعدد الركاب المتوقع ال
يزيد على  10آالف يوميا ،والحد
األقصى المتوقع للرحالت 100
رحلة يوميا.
أما المرحلة الثانية فتبدأ من
 1فبراير  ،2021وتستمر أيضا
 6أشهر بنسبة تشغيل ال تزيد
على  60في المئة ،وعدد الركاب
الـمـتــوقــع ال يــزيــد عـلــى  20ألفا
يوميا ،والحد األقصى المتوقع
للرحالت  200رحلة يوميا.
وت ـ ـب ـ ــدأ الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة
األخـيــرة من  1أغسطس ،2021
بنسبة تشغيل  100في المئة،
وعدد الركاب المتوقع أكثر من
 30ألفا يوميا ،والحد األقصى
الـمـتــوقــع ل ـلــرحــات  300رحلة
يوميا.

اشتراطات وضوابط
وأ صـ ـ ـ ـ ــدرت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للطيران المدني في  21يوليو
تعميما للبروتوكول الصحي
للتشغيل ال ـت ـجــاري ف ــي مـطــار
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل
اإلرشـ ـ ـ ـ ــادي ل ـم ـم ـث ـلــي ال ـج ـهــات
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـيــل

استئناف الرحالت الجوية التجارية بتدابير مشددة (ارشيف)
الرحالت التجارية.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ــادارة
العامة للطيران المدني يوسف
ال ـ ـف ـ ــوزان ،ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" ،أمـ ـ ــس ،إن
ال ـ ـ ـبـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ك ــل
اإلج ـ ــراءات الـتــي تـخــص أمــاكــن

ضوابط صحية خاصة بالقادمين

الـفـحــص الـعـشــوائــي للقادمين
وإجراءات القدوم والمغادرة من
مطار الكويت الدولي.
وأوضح الفوزان أن اإلجراءات
ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ومـ ــرتـ ــادي مـبـنــى
الـ ــركـ ــاب م ـس ـت ـل ــزم ــات ال ــوق ــاي ــة
والتعقيم المستمر ،مع االلتزام
بالتعليمات الخاصة بالتباعد
الـجـســدي وتـقـلـيــل الـلـمــس قــدر
الـمـسـتـطــاع ،مضيفا أن ــه يجب
على الــركــاب المغادرين توفير
ش ـ ـ ــروط ال ـس ـف ــر لـ ـل ــدول ــة ال ـتــي
س ـي ـس ــاف ــرون ال ـي ـه ــا ،س ـ ــواء ما
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـفـ ـح ــص الـ ـخـ ـل ــو مــن
فـيــروس كــورونــا أو أي شــروط
أخرى.
وذك ــر أن ال ـبــروتــوكــول نص
ع ـل ــى أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـس ـم ــح ل ـل ــرك ــاب
المغادرين باصطحاب حقائب

اليد السحب أو المحمولة في
الـ ـط ــائ ــرة ،وي ـس ـت ـث ـنــى م ــن ذلــك
ال ـح ـقــائــب ال ـص ـغ ـيــرة ل ــأدوي ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
وم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــات األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال ،ولـ ــن
يسمح الدخول لمباني الركاب
إال لـلـمــوظـفـيــن وال ـم ـســافــريــن،
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــى مـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ــك ذوو
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة وك ـبــار
السن والـحــاالت الخاصة التي
تستدعي وج ــود مــرافــق واحــد
لهم لدخول المطار.
وأفاد بأن التعليمات شملت
ضرورة حجز التذاكر إلكترونيا
أو ه ــات ـف ـي ــا ،واس ـت ــام ـه ــا عـبــر
ال ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ل ـت ـفــادي
استخدام التذاكر الورقية وما
قد يصاحبها من عدوى ،مشددا
على أن عدم االلتزام باإلجراءات
ال ــواردة في هــذا الدليل يعرض

ال ـم ـخــالــف لـتـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن
الخاصة بذلك.
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة توفير
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـ ـش ـ ــأن الـ ـح ــال ــة
الـصـحـيــة ،وش ـه ــادة الـخـلــو من
فـ ـي ــروس كــوف ـيــد  19م ــن مــركــز
صـحــي مـعـتـمــد ف ــي ح ــال طلبه
من وجهة المسافر ،مع االلتزام
ب ــال ـم ــدة ال ـم ـط ـلــوبــة لـصــاحـيــة
الـ ـشـ ـه ــادة ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه يـجــب
على المواطنين توفير تأمين
صحي لمدة السفر يغطي عالج
اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ،ومـعــرفــة
المعلومات واإلجراءات المتبعة
فــي م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي في
حال المغادرة والوصول.
وأكد الفوزان أهمية حضور
ال ـم ـســافــريــن إلـ ــى ال ـم ـط ــار قبل
السفر بــأربــع ســاعــات على أقل
ت ـق ــدي ــر وال ـت ـس ـج ـي ــل بـتـطـبـيــق

"ك ـ ــوي ـ ــت  -م ـ ـسـ ــافـ ــر" ،وت ـق ــدي ــم
"ال ـب ــارك ــود" ال ـخ ــاص بــذلــك في
جميع مــراحــل الـسـفــر ،وأهمية
ق ـيــام ال ـم ـســافــريــن ق ـبــل إص ــدار
التذكرة باالستفسار من شركة
الـ ـطـ ـي ــران أو م ـك ـتــب ال ـس ـيــاحــة
وال ـس ـف ــر ع ــن االج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
يتم تطبيقها في المطار الذي
س ـي ـس ــاف ــر ل ـ ــه ،ألن االج ـ ـ ـ ــراء ات
تختلف مــن مـطــار آلخ ــر ،ويتم
تحديثها من وقت آلخر.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات
الوقائية في مباني المطار ،ذكر
أنــه تــم تركيب ملصقات تشير
إلى أهمية التباعد االجتماعي،
مع تركيب الحواجز الوقائية،
ع ــاوة عـلــى تــوريــد الـكــامـيــرات
ال ـح ــراري ــة الــوقــائ ـيــة ،وحــواجــز
لمقاعد المسافرين ،ومعقمات
للساللم المتحركة.

قال الفوزان إن الضوابط الصحية الخاصة بالركاب القادمين
لمطار الكويت الدولي هي الحصول على شهادة صحية معتمدة
( ،)PCRتثبت سلبية اإلصابة بمرض كورونا بمدة صالحية 96
ساعة من تاريخ الفحص.
وأض ــاف أن جميع الــركــاب الـقــادمـيــن سيخضعون للحجر
المنزلي لمدة  14يوما ،الفتا إلى أن شهادة فحص الـ PCRمطلوبة
فـقــط لـلـمـطــارات ال ـتــي تـشـتــرط ه ــذه ال ـش ـهــادة ،مــؤكــدا ض ــرورة
التسجيل في منصة «شلونك» بالنسبة للقادمين للبالد قبل

ركوب الطائرة ،وتوقيع تعهد بااللتزام بتعليمات وزارة الصحة،
سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.
وأوضــح أن من المتطلبات كذلك قياس درجــة حــرارة جميع
الركاب قبل صعود الطائرة ،والتقيد باالشتراطات الصحية من
حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات وااللتزام
بالتباعد الجسدي ،مضيفا أنه تم االتفاق مع وزارة الصحة على
تحمل إجراءات الفحص للعينة العشوائية بنسبة  10في المئة
من الركاب القادمين.

 20وجهة لرحالت المطار

السفر في زمن «كورونا» أسير المخاوف الصحية

ت ـ ـس ـ ـت ـ ــأن ـ ــف شـ ـ ــركـ ـ ــات
الطيران العاملة في مطار
ال ـكــويــت ال ــدول ــي تشغيل
رحــاتـهــا الـتـجــاريــة بــدءا
م ــن ال ـغ ــد ،إل ــى  20وجـهــة
حـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،ت ـش ـم ــل
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن
وس ـل ـط ـنــة ع ـم ــان ولـبـنــان
و ق ـ ـطـ ــر واألردن و م ـص ــر
وال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة وال ـ ـهـ ــرسـ ــك
وس ــري ــان ـك ــا وبــاك ـس ـتــان
وإثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا والـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
المتحدة وتــركـيــا وإي ــران
والـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــال وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا

وألـ ـم ــانـ ـي ــا وأذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
والفلبين والهند.
وتعاود هــذه الشركات
إعـ ــان ج ـ ــداول تشغيلها
ومواعيد رحالتها بشكل
ت ـف ـص ـي ـلــي ،وف ـ ــق الـنـســب
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ل ـل ـت ـش ـغ ـي ــل
واإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
المقررة.

منع السفر من وإلى  7دول
بسبب «كورونا»
أع ـل ــن م ــرك ــز ال ـتــواصــل
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـم ـ ــاح
لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن
في البالد بالسفر من وإلى
ال ـكــويــت ،ضـمــن المرحلة
الثالثة للعودة إلى الحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ب ـع ــد جــائـحــة
كورونا.
ونـشــر مــركــز الـتــواصــل
ال ـح ـكــومــي ،عـلــى حسابه

فـ ـ ـ ـ ــي "تـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــر" ،أم ـ ـ ــس
األول ،بـيــانــا أوض ــح فيه
أن ا لـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح ال ي ـش ـم ــل
الـمـقـيـمـيــن ال ـقــادم ـيــن من
ب ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــادش والـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــد وس ـ ــري ـ ــانـ ـ ـك ـ ــا
وباكستان وإيران ونيبال.

هل سيمنع الوباء محبي الترحال من االستمتاع بعطلتهم الصيفية؟
نؤيد السفر
للضرورة
أما للسياحة
فال مجال
للمغامرة
ونفضل
االنتظار

مواطنون
ومقيمون

ال مانع للخروج
من اكتئاب العزل
والحظر مع االلتزام
بالتعليمات الوقائية

●

نرمين أحمد

رغم أن الكويت ستفتح أجواءها
لــرحــات الـطـيــران الـتـجــاريــة أمــام
المواطنين والمقيمين للسفر خالل
الـعـطـلــة الـصـيـفـيــة ،ف ــإن ال ـشــروط
التي وضعتها وزارة الصحة ،وفي
مقدمتها إصـ ــدار ش ـهــادة ""PCR
ل ـف ـحــص "ك ـ ــورون ـ ــا" لـلـمـســافــريــن
والقادمين إلى البالد ،إضافة إلى
تعليمات اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي ،وأوض ــاع "كــورونــا" غير
الـمـسـتـقــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وارت ـف ــاع
أسعار التذاكر ،جعلت الكثيرين
ي ـتــرددون فــي اتـخــاذ ق ــرار السفر،
بينما يرى آخرون أنه ال مانع من
السفر إلــى ال ـخــارج مــا دام هناك
الـتــزام من الجميع باالشتراطات
الصحية والوقائية.
وا خـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت اآلراء ا لـ ـ ـت ـ ــي
استطلعتها "الجريدة" حول هذا
الموضوع بين مؤيد ومعارض،
إذ رأى الـبـعــض أن الـسـفــر خــال
هـ ــذه األي ـ ـ ــام ي ـج ــب أن ي ـك ــون في
حــالــة الـ ـض ــرورة ال ـق ـصــوى فـقــط،
ســواء للعالج أو للدراسة ،أما إذا
كان للسياحة فيمكن تأجيله إلى
حين تحسن األوضـ ــاع الصحية
في العالم.
واعتبر آخ ــرون أن فترة العزل

وال ـح ـظ ــر ف ــي الـ ـب ــاد تـسـتــوجــب
السفر لـلـخــارج للترفيه وتغيير
الجو النفسي ،الذي يسيطر على
الـكــويــت بسبب جائحة "كوفيد-
 ،"19وفيما يلي التفاصيل:
بــدايــة رأت نــاديــة الـبـخـيــت أن
السفر يجب أن يـكــون للضرورة
القصوى فقط" ،ألن الوضع مازال
غير مطمئن ،وال يوجد عــاج أو
لقاح للفيروس ،وإذا سافر الناس
يمكن أن يصيبوا أنفسهم وأهلهم
بالضرر ،خصوصا أن الوباء مازال
منتشرا في كل دول العالم".
وأكدت البخيت أنها ضد السفر
إال إذا كان للعالج أو للدراسة ،أما
السفر للسياحة فال توافق عليه
خالل الظروف الراهنة.

الحيطة والحذر
من جهته ،أيد محمد ديب رأي
البخيت ،قائال إن "السفر السياحي
اآلن لـيــس مـهـمــا أب ـ ــدا ،وال أحـبــذ
ف ـكــرة ال ـم ـغــامــرة ،فـعـلــى الجميع
أخــذ الحيطة وال ـحــذر ،وعـلــى كل
فرد أن يحرص على نفسه وأهله
ومجتمعه".
وأضاف ديب أن "الجميع يجب
أن يــركــزوا على استعادة الحياة
ال ـع ـم ـل ـي ــة وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة وإعـ ـ ـ ــادة

األوض ــاع إلــى سابق عهدها ،أما
السفر فسيأتي وقته حين ينحصر
ال ــوب ــاء بـشـكــل كـبـيــر فــي مختلف
الدول".

ال مانع
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـ ــرى م ـح ـمــود
عبدالغني أنــه ال مانع من السفر
مادام هناك التزام من المسافرين
بــالـشــروط والـضــوابــط الصحية،
الفتا إلى أن الكثيرين يحتاجون
إلــى السفر فــي ال ـظــروف الحالية
للخروج من فترة العزل والحظر
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ـب ــت ف ـ ــي إص ــاب ـت ـه ــم
باالكتئاب والملل.
وتابع عبدالغني" :جميع الدول
اآلن ت ـع ـمــل ع ـل ــى ح ـص ــر ال ــوب ــاء
وع ــودة الحياة لطبيعتها ،ولكن
المشكلة أن أسعار التذاكر حاليا
ارتفعت أسعارها بشكل كبير".

ظروف العمل
أما أحمد حامد فقال "لدي رغبة
كبيرة فــي الـسـفــر ،ولكنني أعمل
في شركة خاصة ومن الصعب أن
سنوية هذه
ُيسمح لي بأخذ عطلة
ُ
األيــام بسبب الفترة التي أجبرنا
فيها على التوقف عن العمل نظرا

الن ـت ـشــار وبـ ــاء كـ ــورونـ ــا" ،مــؤكــدا
"لـســت ضــد فـكــرة الـسـفــر مــادامــت
األمـ ـ ـ ـ ــور ت ـخ ـض ــع لـ ـض ــواب ــط مــن
قبل الــدولــة ،ولـكــن ظ ــروف العمل
ستجبرنا على عدم السفر".

خطورة كبيرة
من جهتها ،قالت ريهام محمد:
"ال أؤيـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـف ــر خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـحــال ـيــة ،فــال ـب ـقــاء داخـ ــل ال ــدول ــة
أمــان" ،مؤكدة أنه "ال ضــرورة اآلن
للسياحة ،فجميع الـبــاد ينتشر
فـيـهــا ال ــوب ــاء ،ول ـي ـســت ال ـظ ــروف
الراهنة وقتا مناسبا للمغامرة،
فاألمر يحمل خطورة كبيرة على
الجميع".
بدورها ،قالت سماء العجمي:
"ال أؤيد السفر قبل مرور عام على
هذه األزمــة" ،موضحة أن "الحياة
الطبيعية بدأت تعود في الكويت
وخارجها ،ولكن حتى اآلن الوباء
موجود وينتشر".
وأضافت العجمي "إذا أصابت
العدوى أحد األشخاص وهو داخل
دولته يستطيع بسهولة أن يدخل
إلى المستشفى ويضمن الرعاية
والعالج ،ولكن وهو في الخارج ال
يعلم أحد ما هي إجراءات العالج
ومستوى العناية".

ومـ ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت حبيبة
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـه ـ ــادي أنـ ـ ـ ــه "ال ضـ ـ ـ ــرورة
ل ـل ـم ـغ ــام ــرة فـ ــي ه ـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع،
واألفضل اآلن أن يلتزم كل شخص
بعمله ومنزله حتى تعود األوضاع
لطبيعتها ،وحتى تتم السيطرة
على هذا الوباء عالميا ،رغم الملل
الذي يعيشه الكثيرون ،وأنا منهم،
لكن االنتظار هو الحل حتى يكون
الوضع مطمئنا للجميع".

تدابير وقائية
أما محمد أحمد فقال" :ال مانع
أب ـ ــدا م ــن ال ـس ـفــر إذا س ـم ـحــت به
الدول وفتحت المجال لالستمتاع
بالتغيير والسياحة" ،مضيفا" :من
المؤكد أن جميع ال ــدول ستأخذ
تدابير وقائية شديدة حرصا منها
على ضبط انتشار الوباء".
وأض ـ ــاف أح ـمــد "ان ـن ــا جميعا
نسعى إلى عودة الحياة لطبيعتها
وج ـ ـ ــزء م ـن ـه ــا هـ ــو ال ـس ـف ــر سـ ــواء
للسياحة أو الــدراســة أو العالج،
فلتبدأ هذه الخطوة مادامت تحت
شـ ـ ــروط ون ـس ــب مـ ـح ــددة ألعـ ــداد
الركاب والرحالت".

ً
سوق األضاحي يزدحم بالمضحين ...ومواقع التواصل األكثر بيعا

ً
النعيمي بـ  150دينارا ...وخدمات التوصيل والذبح حسب الطلب
●

محمد الجاسم

حـ ـ ـ ــرارة الـ ـج ــو ال ـم ــرت ـف ـع ــة لـ ــم تـمـنــع
الناس من اإلقبال على شراء األضاحي،
أمــس ،حيث شهدت منافذ بيع األغنام
إقباال شــديــدا ،ســواء من خــال المنافذ
الموجودة في الجواخير وخاصة على
طــريــق ك ـبــد ،أو ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدوره ـ ــا دخ ـل ــت
المنافسة في ظل الظروف التي يشهدها
العالم من انتشار وباء فيروس كورونا،
وت ــدع ــم االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازات ال ــوق ــائ ـي ــة ب ـعــدم
االختالط واالزدحام.
وســاهــم غـيــاب الـحــج ه ــذا ال ـعــام في
زي ــادة بـيــع األض ــاح ــي ،بــالــرغــم مــن قلة
الـ ـمـ ـع ــروض ،ب ــوج ــود أنـ ـ ــواع م ـح ــدودة
م ــن االغـ ـن ــام ،وه ــي الـنـعـيـمــي الـمـحـلــي

والسعودي واالردن ــي ،والتي تراوحت
اسعارها بين  100و 150دينارا.
وقـ ــال م ـطــر س ـل ـي ـمــان ،ص ــاح ــب أحــد
الجواخير ،إن الطلب ارتفع كثيرا خالل
الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن عـلــى األض ــاح ــي،
وبشكل أكثر من السنة الماضية ،مضيفا
أن غ ـيــاب ال ـحــج ه ــذا ال ـع ــام ســاهــم في
زيادة الطلب بالرغم من قلة المعروض
بسبب اغالق المنافذ ،مما جعل االنواع
المتوفرة في السوق محدودة.
وبين سليمان أن قلة اسواق االغنام
ساهمت فــي ازدح ــام الـنــاس فــي طريق
كبد ،مضيفا أن سعر النعيمي المحلي
مــرت ـفــع ن ـظــرا لـتـكـلـفـتــه ،ح ـيــث ي ـتــراوح
سعره من  135الى  150دينارا ،أما فيما
يـخــص النعيمي ال ـس ـعــودي واألردن ــي
فيتراوح بين  110و.135

من جانب آخر ،استحدث العديد من
أص ـح ــاب ال ـح ــال آل ـيــة ب ـيــع االضــاحــي
عبر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،مع
توفير خدمة التوصيل للمنازل ،حيث
قــال خالد المانع إن وجــود منافذ بيع
ال ـك ـتــرون ـيــة س ـهــل ك ـث ـيــرا ع ـلــى ال ـنــاس
عناء الشراء والتحميل ،مما جعل اغلب
اصحاب الحالل من القادرين على خدمة
التوصيل يستغلون التكنولوجيا في
البيع عبر مواقع التواصل.
وأش ـ ــار ال ـمــانــع ال ــى ان ال ـط ـلــب على
االض ــاح ــي ل ــم ي ـت ــوق ــف ،خ ـصــوصــا أن
االس ـعــار ال تختلف كثيرا عــن الـســوق،
ول ـك ــن االخـ ـت ــاف الــرئ ـي ـســي يـكـمــن في
رسوم خدمة التوصيل ،مع وضع خدمة
أخرى إضافية للذبح بحسب الطلب.

جانب من اإلقبال على األضاحي في كبد (تصوير نوفل إبراهيم)

ةديرجلا
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شوشرة :عيد بعيد
والتزام مديد
مبارك العبدالهادي
مع تسارع األحداث وتصاعد وتيرة كورونا وارتفاع معدل اإلصابات
في العالم وعدم وجود أي مؤشرات حتى اآلن على تالشي الوباء ،نحتفل
اليوم بحلول عيد األضحى المبارك وسط البهجة بإقامة صالة العيد ،إال
أننا أمام مسؤولية مشتركة سواء في الجهات الحكومية أو المواطنين
والمقيمين من حيث االلتزام باالشتراطات الصحية ،وأهمها التباعد
والتقيد بارتداء الكمامات في المساجد واألماكن العامة وغيرها التي
تتطلب ذلك ،فضال عن االبتعاد عن التجمعات والدواوين حتى ال نعود
إلى المربع األول خصوصا أن هناك من ال يزال يكابر على انتشار المرض
وخطورته ،ويحاول تبسيط األمور من أجل جمعة الربع التي قد تنتهي
بنشر الوباء بين أسرهم.
كما أن المسؤولية تقع أيضا على كاهل المسافرين عبر الرحالت
الـتـجــاريــة الـتــي تنطلق غــدا الـسـبــت ،ألن االل ـتــزام بما هــو مـحــدد وفقا
للشروط الصحية والطيران المدني سيساعد في منع انتقال الوباء إلى
مقاعد الركاب حتى ال يكونوا سببا في عدوى اآلخرين ،ورغم أن هناك
من يعتقد أن المسحة التي سيأخذها قبل السفر بأيام ستحميه من نشر
الوباء ،فإنه تناسى أن الوباء قد يكون ضيفه في أي لحظة.
الكل يتمنى انتهاء هذا الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف
دول العالم ،ولكن لن يحصل ذلك طالما أننا غير ملتزمين باالشتراطات،
وفي ظل عدم توافر اللقاح الذي يحتاج إلى أشهر أخرى ،كما أن انتقالنا
إلى المرحلتين الرابعة والخامسة سيخضع لمدى التزامنا بكل الضوابط.
ً
قضينا أشهرا من الحجر وإغالق المساجد والمجمعات وغيرها ،وكل
ذلك حرصا على سالمة الجميع ،واليوم يجب علينا أن نحرص على أن
نكون شركاء حقيقيين في محاربة هذا الوباء والحفاظ على أسرنا من
انتشار العدوى بين أوساطهم بسبب التجمعات والزيارات والدواوين
التي يمكن تأجيلها.
أخطر مشكلة تكمن في المرضى الذين ال يبلغون الجهات الصحية،
وال يلتزمون بحجر أنفسهم ويتجولون فــي المجمعات والجمعيات
وغيرها من األماكن وكأنهم يتعمدون نشر هذا الوباء الذي ابتلوا به،
وهؤالء من الصعب الكشف عنهم إال عبر المسحات المفاجئة التي يجب
أن تنتشر في المجمعات الكبيرة التي أصبحت تتكدس بالزوار بحجة
هواية المشي وتغيير جو بعد تدمير نفسياتهم من الحظر.
كما أننا على موعد مــع انـطــاق المرحلة الــدراسـيــة للصف الثاني
عشر وطالب الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي
نتمنى أن تؤتي ثمارها بالتعليم عن بعد ،ويستوعب طلبتنا الدروس
بعد هذا الغياب الكبير.
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الصيام
أخبركم
ِ
بأفضل من درجةِ ُ ِ
والـصــاة والـصــدقــةِ ؟ قــالــوا :بلى ،قــال :إص ـ ُ
ذات
ـاد
ـ
س
ـ
ف
و
،
البين
ذات
ـاح
ِ
ِ
ِ
ِ ُ
البين الحا ِلقة".
ِ
تدبرت حديث رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،وقلت في نفسي :يا
سبحان الله ،اإلصالح بين الناس والعدل بين االثنين أفضل عند الله من
درجة الصيام التطوعي والصالة والصدقة ...لماذا؟ ألن الصيام والصالة
والصدقة أجرها وخيرها يعود على الفرد نفسه ،وأما إصالح ذات البين
فنفعه وخيره يعود على الناس ،ولذلك فإن إصالح ذات البين أفضل عند
الله من درجة الصيام والصالة والصدقة.
فطوبى لمن يقوم بهذا الــدور العظيم ،فتلك شخصيات حكيمة ،قد
للناس ،وقد
صفت قلوبها وأشرقت ضمائرها بحب الله ،وحب الخير
َْ
ـاس إلــى الـلـ ِه أنف ُع ُه ْم
قـ َّـال رســول الله صلى الله عليه وسـلــم" :أحـ ُّـب الـنـ
َّ
ور ْيد ِخ ُل ُه على مسلم ،أوْ
عز وجـ َّـل ُسـ ُـر ٌ
ُّ
األعمال إلى الل ِه
ِ
ِ
ِل ْلن ُ ِ
ٍ
اس ،وأ ُحـُـب ً
عنه ك ْر َبة".
يك ِشف
والشيء بالشيء يذكر أتمنى وأقترح على الجامعة العربية تشكيل
مجلس يسمى "مجلس حكماء الـعــرب" بحيث تختار كــل دولــة عربية
ً
ً
وإســام ـيــة رج ــا حـكـيـمــا بمعنى الـكـلـمــة مــن بـلــدهــا ،ويـجـتـمــع هــؤالء
الحكماء لحل أي مشكلة تحدث بين دولتين جارتين أو مشاكل داخلية،
كالذي يحدث حاليا في سورية ولبنان واليمن والعراق وليبيا وغيرها
من الدول.
أتمنى من المسؤولين في الجامعة العربية دراسة اقتراحنا ،لما فيه
من خير لألمة العربية واإلسالمية ،وأن يعم السالم واألمان في جميع
بلدان العالم العربي ،اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
َ
* آخر المقال ُ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ
وت َي خ ْي ًرا
قال
تعالى" َّ :ي َّؤ ِت ُي ُال ِح ْك َ ْمة من يشاء ومن يؤت ال ِحكمة فقد أ ِ
َ
َ ً َ َ َ َّ ُ
اب"( .البقرة)269 -
ك ِثيرا وما يذكر ِإل أولو اللب ِ

ومضة :ما بين شرف
الخصومة وفجورها
أسامة العبدالرحيم
تميزت الساحة السياسية الكويتية بتنوعها الفكري مقارنة مع
ً
جيرانها ،ونرى هذا التنوع متمثال بالتيارات السياسية الفكرية المختلفة
ّ
ومنطلقاتها ،كقوى اإلسالم السياسي بشقيه (السني والشيعي) فنجد
اإلخــوان المسلمين والسلف والخمينية والشيرازية وغيرهم ،والقوى
ً
المدنية والديمقراطية أيضا بأشكالها اليسارية التقدمية والليبرالية
والقومية العروبية ،وهذا ما يؤكد أن التجربة الكويتية شكلت أرضا
خصبة الحتضان وانتشار مثل هذه األفكار المختلفة والمتناقضة في
قالب ديمقراطي غير مكتمل ،باإلضافة إلى هامش من الحرية المتقدمة
ً
نسبيا عن بقية دول المنطقة.
قـبــل أســابـيــع انـتـشــرت تسجيالت صــوتـيــة قــديـمــة ومـســربــة لبعض
قيادات األحزاب الدينية مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أثارت
ً
ً
جدال واسعا في توقيت نشرها والهدف منها ،وعلى تلك األحزاب شرح
مالبسات تلك التسريبات للرأي العام الكويتي بكل شفافية .تابعت ردود
األفعال وتباينها من صحف وقنوات وشخصيات إعالمية وسياسية،
ولألسف سقطت الكثير من األقنعة ووقعت في وحل التناقضات بتصفية
خصومها الفكريين وإقصائهم.
للخصومة شرف ولكني لست بصدد التبرير والدفاع عن اإلخوان
المسلمين ،فتاريخهم مليء باإلقصاء واإلرهاب الفكري وحروب الوكالة،
ومن يعرفني ويتابعني يعلم توجهاتي اليسارية وهويتي السياسية
التقدمية منذ بداياتي مع العمل النقابي الطالبي في جامعة الكويت،
وكتاباتي في جريدة "الطليعة" األسبوعية ،وانتخابي في قيادة اتحاد
الشباب الديمقراطي الكويتي ذي التوجه المدني.
فقد كنت ومازلت في صراع سياسي وخالف فكري عميق مع قوى
ً
اإلسالم السياسي عموما ،ومشروعها القائم على أسلمة القوانين وبناء
ً
الدولة الدينية ،وهذا ما يختلف جذريا مع نهجنا في استكمال بناء دولة
مدنية حديثة ،ويتعارض مع أفكارنا في رفضنا للتكسب باسم الدين
ً
والمتاجرة به واستغالله في السياسة ،وذلك احتراما للدين.
ال ـتــاريــخ ي ـعــري أص ـحــاب ال ـمــواقــف الـمـتـنــاقـضــة وال ـم ـبــادئ الـهـشــة،
ونــاحــظ بعضهم ك ــأدوات يتم الـتــاعــب بها كما فــي لعبة الشطرنج،
وفيما يتعلق بموقفنا فمسطرتنا ثابتة ،نعم نختلف مــع خصومنا
الفكريين والسياسيين لكننا ضد إقصائهم من باب إيماننا بالتعددية
ومعارضتنا ألسلوب التصفية السياسية واالنتقام من جهة ،ورفضنا
لمحاوالت التأثير على سياسة الكويت الخارجية وجر البالد لتكون
ساحة لتصفية الحسابات اإلقليمية وكل ما فيه مساس باستقرارها
وسيادتها من ّ
أي طرف خارجي من جهة أخرى.
لغة المبدأ يصعب استيعابها من قبل البعض ،وهناك من يسعى إلى
تخريب وعرقلة التجربة الكويتية الفريدة في المنطقة ،علينا التمسك
بوحدتنا الوطنية ومكتسباتنا الدستورية والديمقراطية ،ونناضل من
ً
ً
أجل استكمالها ،نعم نختلف سياسيا وفكريا لكن يجمعنا حب الوطن،
وجمالنا في اختالفنا ُ
ور ّ
قي خالفنا ،وتبقى الكويت فوق الجميع.

«فوبيا» الجمال!

سارة المكيمي

سغ.ري.غيشن!
لــم أعــد أق ــرأ ال ـعــداد الـيــومــي لإلصابات
ولكنه بطبيعة الحال يظهر في حسابات
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
أتابعها ،تتناقل الخبر كل يوم في الساعة
ن ـف ـس ـهــا وال ـت ــوق ـي ــت ذات ـ ـ ــه ،ف ـف ــي ال ـكــويــت
تحرص الجهات الرسمية على ذكر األرقام
اليومية كمعلومة عامة تهم كل البشر ،كما
تحرص أيضا على تفصيل أرقام اإلصابات
وتقسيمها بين المواطن والمقيم!
لماذا؟ ما الفائدة التي تعود على الشعب
م ــن م ـعــرفــة أعـ ـ ــداد اص ــاب ــات ال ـمــواط ـن ـيــن
ومقارنتها بغير المواطنين كل يوم؟ لماذا
ون ـحــن نـعـيــش عـلــى أرض واحـ ــدة ال أحــد
يخرج منها منذ  5شهور وال أحــد يدخل
إليها؟ وهل تحرص الدول المجاورة على
تكرار تقرير هذه المعلومة بصورة يومية
في تعداداتها العامة؟ ومــا تبعات تقرير
هذه المقارنة؟ وما الدولة الخليجية التي
تنتهج هذا المنهج غير الكويت؟
جولة سريعة على الحسابات الرسمية
لدول الخليج أبرزها وزارات الصحة في كل
دولــة من دول مجلس التعاون الخليجي،
وج ــدت أن ــه ال ذك ــر لـهــذا التفصيل إال في
تعداد دولة الكويت ودولة عمان الشقيقة،
أما السعودية واإلمــارات وقطر والبحرين
وحتى الـعــراق ،فال وجــود لهذه المعلومة

دانة الراشد

بتاتا! هذا التقسيم ال ذكر له ،فبالتالي لم
ّ
يصوب عليه
يكن يوما هاجسا أو سببا
الـعـنـصــريــون ِس ـهــام ال ـلــوم والـتـنـكـيــل الــى
فئات غير منتمية إلى الوطن! في الحقيقة
أنا ال أعرف سببا وراء ذكر أعداد المصابين
الوافدين في التعدادات الرسمية العمانية،
ولكنها بالطبع ال تشكل ثـقــا ذا تبعات
سياسية وصحية في عمان خصوصا أن
التركيبة السكانية متوازنة لديهم ،حيث
أثبتت تقارير  2019أن نسبة العمانيين
هي  %60مقابل الوافدين والمقيمين على
األراضي العمانية.
ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ــوض ــع م ـخ ـت ـلــف! ف ــدوي
صــرخــات ص ـفــاء م ــازال ــت ت ـتــردد فــي رأس
كــل الكويتيين حـتــى قـبــل ك ــورون ــا ،هناك
هــم شـعـبــي صــا مــت مــن مشكلة التركيبة
ّ
وتخوف من تبعات أمنية ،وشح
السكانية
وظــائــف وفــرص للكويتيين! جــاء كورونا
ليضخم صدى الصرخة ،فالخوف لم يعد
أمنيا ووظائفيا فقط ،بل في فترة زمنية
صـغـيــرة تـضــاعــف الـهــم ليصل للمخزون
ال ـغ ــذائ ــي والـ ــدوائـ ــي وقـ ـ ــدرة ال ـمــؤس ـســات
ال ـص ـح ـي ــة ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــة واالسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب،
والمشكلة اإلسكانية والضمير اإلنساني!
برأيي أن الكثير من األح ــداث المؤسفة
حـصـلــت وم ــازال ــت ت ـحــدث ألن ـن ــا -حـكــومــة

وش ـع ـب ــا -زدن ـ ــا ال ـف ـج ــوة ،ووس ـع ـن ــا الـشــق
بين كل من يقطن هذه األرض ،ففي خضم
م ــواجـ ـه ــة مـ ـ ــرض ال ي ـ ـفـ ــرق بـ ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس،
كينونتهم وكيفيتهم ومــن أيــن أتــوا ،نحن
مـ ــن أص ـ ــررن ـ ــا ع ـل ــى ال ـت ـف ــرق ــة وال ـت ـق ـس ـي ــم!
حجر مناطق دون مناطق ،ونشر تقارير
و تـصــر يـحــات تلميحية مليئة بــا لــر ســا ئــل
الضمنية الـتــي تــزيــد الــوقــود على النفس
العنصري!
ن ـحــن فـشـلـنــا ف ــي تــرم ـيــم ال ـص ــدع حتى
ف ــي أح ـل ــك ال ـ ـظـ ــروف ،ول ـ ـ ّـم ش ـم ــل الـنـسـيــج
االجتماعي وتقويته ليتمكن من المقاومة
وا لـعـبــور متكاتفا متآلفا ومتينا الكثير،
فمنا فشل فــي إك ــرام الضيف حتى لــو في
ال ـق ـلــب ،وال ـتــرفــع عــن ال ـم ـهــاتــرات ال ـتــي من
شأنها أن تزيد الهم وتضاعف الخطر.
تحديث :توقفت وزارة الصحة عن ذكر
أرق ــام إصــابــات الــوافــديــن والمواطنين في
يــوم  7 /15لسبب غير مـعـلــوم ،والتقارير
الـتــي صــدرت بعد الـتــاريــخ الـمــذكــور تعلن
اإلصابات بشكل عام.

د .ياسين رواشدة*

في شأن تحويل أي معلم ديني إلى مسمى جديد
انـطــافــا مــن م ـبــادئ الــديــن اإلســامــي واألع ـ ــراف األخــاقـيــة
اإلنـســانـيــة الـشــامـلــة فــإنـنــا مــن حـيــث الـمـبــدأ ن ـعــارض تحويل
الكنائس إلى مساجد وتحويل المساجد إلى كنائس ،كما أننا
ضد الضغط أو اإلكراه أو اإلغراء في تحويل البشر من ديانتهم
ومعتقداتهم إلــى ديــانــات ومعتقدات أخ ــرى ،فحرية االعتقاد
يفترض أن تـكــون مكفولة ومضمونة لجميع البشر ،كما أن
وجود ممارسات خاطئة من هذا النوع سواء في الماضي أو
ً
الحاضر يجب أال تكون مبررا أو حجة مقبولة في القيام بتلك
الممارسات الخاطئة ضد اآلخرين اليوم ،ألن العدوان ال يمكن
رده بالعدوان تماما في رفض أن تكون محاربة السرقة بسرقة
مماثلة ،بل بمنع حدوثها وإدانة فعلها.
لذلك فإنه من غير المقبول تبرير الخطأ بالقيام بمثله ،وفي
سياق تحويل الكنائس إلى مساجد عبر التاريخ ،والذي يجري
الكالم كثيرا حولها اآلن ،علينا رغــم عــدم موافقتنا على ذلك
اليوم مهما كانت الظروف ،النظر إليها ضمن الظرف التاريخي
والـمـكــان والــزمــان ،وفــي هــذا السياق وجــدنــا مــن المناسب أن
نلقي الضوء على معلومات مجهولة للعامة عن حجم العبث
بالمساجد والمنشآت الدينية العثمانية خــال المئتي عام
األخيرة ،مستعرضا دراسة موثقة نشرتها بالتفصيل فصلية
فاكتور ( )Faktorالصادرة في البوسنة والتي قام بها مؤرخ
وباحث آثار تركي معروف هو محمد أمين يلماز.
قام بالبحث والتنقيب الميداني وعلى مدى خمسة أعوام
في أرشيفات وموثقات  ١٨بلدا ،في البلقان والقفقاس ،وأثبت
ً
أن هـنــاك  ٣٢٩مـسـجــدا أو تكية عثمانية جــرى تحويلها إلى

كنائس ،ومن هذه الدول :اليونان وقبرص (الجنوبية) وأرمينيا
وجورجيا وصربيا وكوسوفو ومقدونيا وبلغاريا ورومانيا
ومولدافيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا وروسيا
والـقــرم ،وأشــار يلماز في تحقيقاته الموثقة ،أنــه في بلغاريا
ً
ذاتها تم تحويل  ١١٧مسجدا و ٧تكايا ومكتبة إلــى كنائس،
وف ــي كــروات ـيــا تــم تـحــويــل  ٨مـســاجــد ،وف ــي كــوســوفــو مسجد
واحــد وتكية واح ــدة ،وفــي مقدونيا  ٣مساجد ،وجــرى تدمير
ً
مقبرتين إسالميتين ،أما في صربيا فجرى تحويل  ١٥مسجدا
ومقبرتين ،وفي البوسنة تم تحويل  ٣مساجد ،أما في هنغاريا
ً
فتم تحويل  ٢٣مسجدا جرى توثيق أسمائها وتاريخ تحويلها
القسري إلى كنائس.
أما في اليونان التي تخلو اليوم من أي معلم إسالمي ،حيث
جرى تدمير أو تحويل جميع ما كان فيها من مساجد أو مظاهر
ً
إسالمية ،فيشير التوثيق إلى تحويل  ٩٤مسجدا إلى كنيسة،
وتشير الوثائق إلى تفجير سبعة مساجد في يوم واحــد في
عاصمة بلغاريا عــام  ،١٨٨٩أمــا فــي البوسنة والهرسك التي
شهدت آخر جرائم االعتداء على المساجد فقد تم تدمير قرابة
ألف مسجد ومعلم إسالمي أثري.
التوثيق للمؤرخ يلماز لم يشمل المساجد التي تم هدمها
أو حرقها ومساواتها باألرض أو تلك التي جرى تحويلها إلى
منشآت أخرى ،وعددها أكبر من هذه األرقام بكثير ،ويصل إلى
قرابة عشرة آالف مسجد أو تكية أو مقبرة أو منشأة ذات طابع
إسالمي آخر.
* دبلوماسي ومحلل سياسي

محمد السداني

ُ
ق ــدر لــه أن يـكــون على هــذه الـحــال بفعل
فاعل بكل تأكيد!
لم تكن الكويت حقيقة من أكثر الدول
فسادا لكنها تستحق بجدارة أن تكون
م ـث ــاال ص ــارخ ــا ل ـل ـس ـقــوط إلـ ــى ال ـهــاويــة
بـهــذه الـسـيــاســة الـتــي تستنزف الــدولــة،
َّ
و ك ــأن تاريخا سيأتي لتنتهي أنشودة
الـهــولــو الـتــي ك ــان ينشدها الكويتيون
على ظهر السفينة ،واإلشكالية الكبرى
في سلبية الجمهور الذي اكتفى انتقادا
للواقع السيئ دون أن يحرك ساكنا في
وضــع ال يمكن أن يسكت عنه المجنون
غائب العقل!
َّ
إن ال ـم ـســؤول ـيــة الـحـقـيـقـيــة الـمـنــوطــة
بنا هي السعي لبناء منظومة ممارسة
سـيــا سـيــة حقيقية ت ـخــرج لـنــا مؤسسة
تـشــريـعـيــة حـقـيـقـيــة تـبـنــى ع ـلــى أس ــاس
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،تـ ـ ــراقـ ـ ــب وت ـ ـشـ ــرع
وتتابع أداء حكومة ،وال يمكن أن تشكل
بمحاصصة أو تنفيع؛ أل نـهــا ستسقط
في أول يوم لها أمام ممثلين (محترمين)
للشعب ،ال يمكن أن تنصلح السلطة أو
الحكومة إذا لم نصلح مسار تفكيرنا وأن
ننظر إلى الواقع بصورة شاملة ال فردية،

وأن ننطلق من القضايا العامة التي تبني
الوطن ،وال نغرق في القضايا الهامشية
الـتــي أغــرقـنــا فيها مـنــاديــب المعامالت
والتنفيع أو مــا يسمون حاليا أعضاء
السلطة التشريعية لألسف!
عندما ظهر جهاز صنع القهوة خلف
رئـيــس الـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ث ــار الـشــارع
طالبا تفسيرا عن مصدر هذا الجهاز أكان
من المال العام أم من مال رئيس الوزراء؟
ألن الـ ـشـ ـع ــب لـ ـي ــس م ـ ـسـ ــؤوال عـ ــن ت ــرف
رئيس الوزراء وبذخه ،ولكنه مسؤول عن
مراقبته ومتابعة أدائه.
بهذا الــوعــي فقط نستطيع أن نبني
وط ـن ــا م ـس ـتــدامــا ال ي ـص ــرف ف ـيــه ال ـمــال
العام على بخور الوزراء والسفراء وعلى
سياراتهم ومواكبهم وأكلهم وشربهم،
و يـكــون مــال الشعب للشعب ال السلطة
التي أثبتت كل المواقف أنها ال تصلح
إلدارة البلد وال تستحق أن تدير وطنا
مثل الكويت.

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :هل يستوي الفاسدون والمصلحون؟
بعد كل هذه الفضائح التي ألمت بنا من فساد فاق مستواه ما
كنا وكان الكثير من أخيار البلد يحذرون منه ،بات من حقنا وحق
الجميع أن يسأل :هل يستوي المصلحون والفاسدون بنظر السلطة
أو نظر المجتمع؟
مضى على حل حكومة ومجلس القبيضة أكثر من  ١٠سنوات
ً
تقريبا فاستبشرنا بعده بالخير والصالح لنتفاجأ بمرحلة تعيسة
وفاجرة بالفساد ،فعوقب بها كل من دعا إلى اإلصالح وكل من حارب
ُ
الفساد ُ
وسجن من سجن وهجر من هجر بحجج واهية ومزيفة
كالفوضى والـتــآمــر وتعطيل التنمية وعرقلة الـمـشــاريــع ،فصدق
بعضهم تلك الروايات وأيد البعض ما فعلته السلطة من إجراءات،
لنجد فــي نهاية المطاف أن التنمية التي دعــوا إليها هــي تنمية
تجارتهم ،والمشاريع التي يريدونها هي نفوذهم وسيطرتهم على
مفاصل الدولة ،ال يريدون ألحد أن يراقبهم أو يحاسبهم أو يفضح
أمرهم ،فأصبحت الساحة لهم وحدهم ،وال صوت يعلو على صوتهم.
كل ما نعتوا به المصلحين من فوضى وخراب وتعطيل انكشف
اليوم لمن كان يصدق أكاذيبهم ،فال تنمية نرى وال حريات نتمتع
ً
بها وال رأي معارضا نسمع لــه صــوتــا ،ف ــازداد الفساد وانتشرت
الفوضى وكثر المهرجون والمنافقون ،وانــدثــرت الحريات تحت
عباء ة قوانينهم ،وبــات المواطن يحلم بالماضي الجميل دون أن
يفكر في مستقبل أجمل.
السلطة التي كانت تتذرع بأن المعارضة سبب في فشلها ،ها
هي اليوم تغوص في وحل المفسدين وتواجه أكبر وأعتى قضايا
الفساد بتاريخ الكويت ،وتقف عاجزة لتبرير ما كانت تدعيه على

بدأت تتشكل لدي قناعة أن الشعب الكويتي يعاني من ُرهاب
ً
أو "فوبيا" الجمال بشكل كبير ،فنحن نرى القبح جماال ونسارع
في تدمير كل ما هو جميل وإزالته ،من اقتالع ألشجار معمرة
إلــى تشذيب أقــرب ما يكون إلــى تشويه الحشائش المختلفة
ً
واعتبار أوراقـهــا الثمينة "أوســاخــا"! كذلك يستنكر الكثيرون
صوت المؤذن الجميل– الذي أصبح من النوادر -واعتباره إطالة
ً
و"تفلسفا" ال داعي لهما ،فاألذن اعتادت النشاز.
وال يــدرك األغلبية هنا أهمية الفراغ المساحي في البيوت
ووجود متنفس عمراني كالحوش والحدائق والشرفات ،فهم
يرون هذه الجماليات مجرد مساحات غير مستغلة ،فينتهي
بنا المطاف ببيوت إسمنتية صماء أشبه بالصندوق العمالق.
هذا ناهيك عن الهدم الممنهج لصروح قبعت في ذاكرة الشعب
بمبان عمالقة غير صالحة لالستخدام اآلدمي.
واستبدالها
ٍ
لــأســف ،ال يقتصر ك ــره الطبيعة والـجـمــال عـلــى األشـجــار
فقط ،بل يمتد ليشمل الطيور والقطط وجميع أشكال الحياة
الحيوانية ،والتي يتباهى الكثير بخوفه المرضي منها ،وكأن
ذلك مدعاة للفخر ،واألسوأ من ذلك هو اإلساء ة لها وصيدها
وتعذيبها ،فبصورة شبه شهرية تصلنا أخبار شخص مريض
يـقــوم بقتل وتـعــذيــب الـحـيــوانــات ،ناهيك عــن ح ــاالت اإلس ــاء ة
اليومية الكثيرة لهذه األرواح المسكينة على الحسابات المهتمة
بإنقاذها .إن المجتمعات المتقدمة هي القادرة على التواصل
مع الطبيعة وتخضيرها وكذلك استئناس مختلف الحيوانات
واإلحسان إليها ،وفي ذلك أمثلة كثيرة كالغرب وإنسانيتهم
الرائعة في معاملة الحيوان والطبيعة.
ً
كذلك فإن فكرتنا عن جمال الهندام تعتمد كثيرا على المبالغة
في اختيار القطع الباهظة الثمن لمجرد اسمها فحسب ،لذا فإن
حس التفرد في الملبس يكاد يكون شبه معدوم ،وذلك بسبب
ال ـخــوف مــن الــرفــض واالن ـت ـقــاد فــي ثـقــافــة الـقـطـيــع ،فأصبحت
"الماركات" كالزي الموحد!
وكما شــوه مقص "ال ــزراع" تلك األشـجــار والـشـجـيــرات ،فقد
شوه مشرط الجراح الجمال الطبيعي للعديد من النساء هنا،
ً
فطمس الجمال المتميز لكل منهن كي يصبحن نسخا كربونية
ً
بال هوية ،ومن المدهش حقا رؤية ذلك الخط المتوازي الخفي
بين المرأة والطبيعة ،فتلوث الطبيعة بالمواد الكيميائية وموت
تـنــوع الـحـيــاة فيها وكــذلــك حشوها بالبالستيك ومـحــاوالت
ً
"ترويضها" قسرا تكاد ال تختلف البتة عن حال المرأة الحديثة،
وتتحدث د.كالريسا بينكوال إستيس عن ذلك بتعمق في كتابها
"نساء يجرين مع الذئاب".
بالطبع ف ــإن ه ــذا الــرهــاب مــن الـجـمــال ورؤي ـتــه كـشــيء غير
يأت من عدم ،فهو نتاج عقود طويلة من سياسات
ضروري لم ِ
متشددة ّ
حرمت الفنون وأبسط أشكال الفرحة من رسم موسيقى
وغناء ورقص ،وربط تلك المعارف اإلنسانية الراقية باالنحالل
والفساد األخالقي بكل أسف ،وذلك على الرغم من ارتباط الجمال
مباشرة بالقيم األخالقية العليا ،فالجمال وجه للحق وانعكاس
لـلـصــدق والـتـنــاغــم ،بــل حـتــى الـصـحــة مــن منطلق بـيــولــوجــي.
ً
ً
كذلك فقد تكون فوبيا الجمال تلك انعكاسا دفينا لكره الذات
والنظر إليها من منظور استشراقي ،فنحن ما زلنا غير قادرين
على التعاطي مع بيئتنا الصحراوية بشكل سلس وفعال ،أو
تخضيرها كأضعف اإليمان ،وما زلنا نختزل الجمال البشري
بمقاييس الجمال االستهالكي التي نستوردها مباشرة من
اإلعالم األميركي ذي القبضة الحديدية على عقول مشاهديه.
ً
باختصار ،فإن وأد الفنون والثقافة لمدة طويلة سبب ضمورا
في الذائقة الجمالية لدى الفرد الكويتي ،وانفصاله عن الطبيعة
وانغماسه بالثقافة االستهالكية أدى إلى تشويهها ،فما زال
ً
الطريق طويال.

األرشيف الوطني يحتاج
إلى «الرقمنة اإلنسانية»
مينا منير*

سدانيات :الكويت إلى أين؟
لن يصدق أحد حالة الكويت السياسية
وتعقيداتها التي ال يستوعبها عقل وال
منطق ،فكيف لدولة تملك هذه الثروات
والخيرات ويكون حالها ووضعها مثل
َّ
هــذه الـحــالــة الـتــي ال نحسد عليها؟! إن
الفساد الذي نتحدث عنه لم يكن حديثا
ط ــارئ ــا ،وال ك ـمــا قـ ــال رئ ـي ــس الـمـجـلــس
َّ
مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم« :إن ال ـب ـعــض ي ــري ــد أن
يصور الدولة كمركز للفساد والمفسدين
ومرتع الفوضى» ،والحقيقة أن الفساد في
الكويت هو فساد انهيار المفاهيم التي
تـقــوم عليها الــدولــة ،فهل رأي ــت عزيزي
ال ـق ــارئ دول ــة فــي كــوكـبـنــا األخ ـضــر يتم
تزوير أوراق جنسيتها للتربح المادي
من هــذه الجنسية مع مباركة الحكومة
ل ـهــذا ال ـشــيء وس ـكــوت ن ــواب اس ـت ـفــادوا
من تضخم شرائح دون أخرى لتكسبات
انتخابية ليس إال؟!
لــن تـجــد دول ــة فــي الـعــالــم يتهم فيها
ال ـج ـهــاز ال ـ ــذي يـحـمـيـهــا م ــن الـلـصــوص
وال ـم ـف ـســديــن وال ـس ــارق ـي ــن بــاالخ ـتــاس
والسرقة مثلما رأيناه في قضية الضيافة
وغيرها من قضايا الصناديق السوداء
التي قلبت الطاولة على مشهد سياسي

٧

إضافات

من كان يحذرها من الوقوع فيه من المصلحين ،األمر الذي يستدعي
أال تكابر فــي تصحيح أخطائها ،وتعمل الستعادة أبنائها ممن
أج ـبــروا على الــرحـيــل عــن وطنهم والـعـفــو عنهم ،وإس ـقــاط جميع
قضايا الــرأي وإعــادة األمــور إلــى نصابها كي تستطيع أن تواجه
مؤسسة الفساد التي تسببت في كل ما حدث ،ونجحت في خداعها
قبل خداع المواطن إن كانت ،كما تدعي ،تريد القضاء على الفساد
ولم تكن شريكة فيه.
الهالة التي نجحت في إقصاء الشرفاء والوطنيين من الساحة
السياسية باتت عارية اليوم ومكشوفة للجميع دون غطاء يسترها،
بعد أن تيقن المواطن من بهتانها وكذب ما تدعيه ،حين انكشفت
له حقيقة تلك االدعــاءات ،وتبين له عدم مصداقيتها بعد هذا الكم
الهائل من الفساد والتدهور والتخلف في كل الملفات التي كانت
ً
تتذرع بأن المعارضة والشرفاء كانوا سببا في تعطيلها.

يعني بالعربي المشرمح:

بعد أن انكشف المستور وا طـلــع ا لـمــوا طــن على حقيقة الوهم
الذي كانت السلطة وقوى الفساد يدعونه بأن المعارضة والقوى
الوطنية هي السبب في تعطيل التنمية والمشاريع ،بات من واجب
السلطة أن تعيد التفكير في تحالفاتها وتفتح صفحة جديدة مع
القوى الوطنية ،وتصدر عفوها عن أبنائها المبعدين في القضايا
السياسية وقضايا الرأي ،وأن تبدأ جولة جديدة في محاربة مؤسسة
ا لـفـســاد وأدوا ت ـه ــا لتعيد للوطن مكانته الحقيقية ،فــا يمكن أن
يستوي الفاسدون والمصلحون في نظر الحكماء.

في الواقع قرأت مقال األستاذ حمزة عليان في جريدة "الجريدة"
المنشور  9يوليو  2020بعنوان "أال تستحق أرشيفا وطنيا جامعا"،
بخصوص فكرة األرشيف الوطني ،وكانت الحقيقة في غاية األهمية
ً
نظرا اللتقائها بأمر لطالما شغل ذهني وهو تقديم مفهوم الرقمنة
اإلنسانية  Digital Humanitiesللكويت كما هي الحال اليوم في أبو
ظبي والدوحة.
أن ــا ف ــي األصـ ــل حــاصــل ع ـلــى ب ـكــالــوريــوس ه ـنــدســة م ــن جــامـعــة
عين شمس ،بعدها رحلت لــدراســة تاريخ األدي ــان وتخصصت في
المسيحية الـمـبـكــرة ،حـيــث حصلت عـلــى الماجستير والــدك ـتــوراه
ً
ً
من كامبريدج ولندن تباعا ،ونظرا ألن خلفيتي تجمع بين العلوم
ً
اإلنسانية والهندسة ،فإني اآلن أعمل باحثا في قسم الرقمنة اإلنسانية
بمعهد أبحاث العلوم الحيوية ()Swiss Institute of Bioinformatics
في جامعة لوزان بسويسرا.
والحقيقة تربطني بالكويت عالقة خاصة ،فأنا من مواليد ذلك
البلد الهادئ الجميل ،فبعد حرب أكتوبر  ،1973انتقل والدي إلى هناك
ً
للعمل كمهندس مدني في عدة شركات حتى استقرت به الحال مديرا
لمشروعات الشركة األحمدية للمقاوالت ،وظل الحال كذلك حتى انتقل
إلى جوار ربه في عام  ،1997وعليه فقد ُو ِلدت وترعرعت في رحابها؛
عشت أيامها الحلوة في طفولتي وذقت مع أهلها مصاعب الغزو،
ولم تترك في صدري إال الذكرى الطيبة.
ً
من هنا جاء اهتمامي بالكويت تحديدا ،ولعل رؤيتكم الثاقبة التي
عبرتم عنها في مقالكم يجب أن تلقى الصدى المكافئ ألهميتها ،وهنا
أود أن أشير إلى نقطة تبدو لي مهمة :كيف يمكن أن نقدم وسيلة
فعالة ومتقدمة لمفهوم الرقمنة على النسق األوروبــي الذي لم يتم
تفعيله بعد في أرشيف الدوحة وأبوظبي.
جهات في المملكة المتحدة
فالدولتان المذكورتان قد أغدقتا على
ٍ
ً
(تحديدا المكتبة البريطانية وجامعة إكستر) لعملية رقمنة مباشرة
 ،Scanning archived materialsولكن عملية الـ"سكانينج" هذه ال
تسمن وال تغني من جوع ،واليوم تتم الرقمنة بشكل أكثر ً
ذكاء يتيح
للمعلومة أن تبحث عن الباحث من خالل استخدام الذكاء االصطناعي.
فلو رفعت نسخة من مخطوطة في هيئة صــورة ،فــإن محتواها
سيظل حبيس عدة غرف لها أسوار عالية يستحيل على الباحثين
أن يعرفوا أنها موجودة أو يفهموها:
 -1صيغة الصورة ال تسمح بتفريغ المادة داخلها ،فهي مجرد
صورة ال نص (.)TEXT
 -2حـتــى إن تــم تـفــريــغ الـنــص فــي هـيـئــة ( ،)TEXTفـكـيــف لباحث
أن يعرف إن كانت المعلومات داخله مفيدة أم ال وهــو أمامه آالف
النصوص المكتوبة بخط اليد وال يعرف ما في داخلها.
لكن إذا تم تفريغ المخطوطة ورقمنتها بصيغة تستطيع تمييز
وتصنيف المعلومات الموجودة داخلها ،فإن ذلك سيتيح للباحث أن
يتم إعالمه بالتواريخ ،واألسماء ،والمعلومات األساسية ...إلخ ،داخل
تلك النصوص إذا تمت رقمنتها بشكل "ذكي" ،وهو ما يسمى اليوم
بأسلوب الـ ،TEI =text encoding initiativeفالرقمنة اإلنسانية في
العالم اليوم تفرغ المعلومات بهذا األسلوب ،ثم تقوم "السيرفرات"
ً
بنشر المادة التي تم تحليلها داخل النص أوتوماتيكيا وتوزيعها
على سيرفرات العالم مثل Github :لكي يتحول النص األصم الموجود
في صورة إلى مادة ذكية تم تحليلها وتفريغ محتواها وتوزيعها
على الباحثين بحسب اهتماماتهم.
في الشرق األوسط بدأت بعض مراكز البحث في لبنان وأبو ظبي
التقاط الخيط ،ولكنها في مرحلة مبكرة ولم يتم تفعيلها بعد على
نطاق واسع ،لذلك أتمنى أن يتم عمل مشروع أرشفة ذكي ال يقف على
عرض صور رسائل بمادة حبيسة مبهمة إنما تحليلها بشكل ذكي
ً
ونشرها عالميا ،وهذا ما أقوم به اليوم على مخطوطات بيزنطية
قديمة ،وأتمنى أن أرى تطبيقه في الكويت.
هذا باختصار شديد ما يدور في خلدي وأود أن أشارككم فيه إن
شاء الله ،وكانت هناك فرصة لالستفاضة.
* أستاذ العلوم اإلنسانية في جامعة لوزان بسويسرا

ةديرجلا
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اقتصاد

ّ
تقارير المحافظ المالية الدورية قوضت
المخالفات والتجاوزات المرتكبة
عيسى عبدالسالم

ُ
تعد المحافظ االستثمارية عدة
تقارير تقدم بشكل دوري إلى هيئة
أسواق المال بشأن التدقيق عليها
والتأكد من عملها ،وفق متطلبات
القانون رقم  7لعام  2020والالئحة
التنفيذية وتعديالتهما.
ونجحت عمليات التدقيق وآليات
العمل الجديدة في تقويض العمليات
غير السليمة ،التي كانت تجرى من
خالل المحافظ االستثمارية ،والتي
كشفت عنها ال ـج ــزاء ات والـعـقــوبــات
التي تم توقيعها على الشركات خالل
الفترة الماضية.
ومـ ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات تـضـلـيــل
الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو
معلومات مغلوطة ،والحصول على
ق ــروض مخالفة للنظام األســاســي
لـلـشــركــة ،وإه ـم ــال وتـجــاهــل بعض

التعليمات ،التي تصدرها الجهات
ال ــرق ــاب ـي ــة ب ـش ــأن تـنـظـيــم األعـ ـم ــال،
وم ـغــال ـطــات ف ــي عـمـلـيــات تسجيل
أسـ ـه ــم ،وحـ ـ ــاالت ت ـع ـ ٍّـد ع ـلــى أمـ ــوال
ً
عمالء ،فضال عن عمليات مجامالت
ومحاباة في إتمام بعض الصفقات
لمصلحة عمالء ،وعمليات تالعب
في عمليات بيع أصول وتواطؤ من
مراقبي حسابات ،وتعمد في التأخر
باإلفصاح عن معلومات من شأنها
حصر االستفادة على جهات محددة
أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.
وهـ ـن ــاك تـ ـق ــاري ــر م ـه ـمــة يـنـبـغــي
على القائمين على إدارة المحافظ
االستثمارية تقديمها بشكل دوري
إلى هيئة أسواق المال ،وهي تقرير
حول المحافظ االستثمارية التي تم
إنشاؤها أو اغالقها ،وتقرير حول

المحافظ االستثمارية لدى الشخص
المرخص له ،وتقرير حول تداوالت
ع ـ ـمـ ــاء الـ ـمـ ـح ــاف ــظ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
على األوراق المالية المصدرة من
الـشـخــص الـمــرخــص لــه أو الشركة
األم أو الشركات التابعة والزميلة،
باالضافة الى تقرير حول تداوالت
م ــوظ ـف ــي وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس ادارة
الـشـخــص الـمــرخــص ل ــه ،فـضــا عن
تقرير حول تداوالت عمالء المحافظ
االستثمارية األجانب ،وآخر يتناول
أس ـم ــاء ال ـج ـهــاز ال ـقــائــم ع ـلــى ادارة
المحافظ االستثمارية بكل أشكالها
للعمالء ومحافظ الشركة ،باالضافة
الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ
على الجهاز القائم والمخول له إدارة
المحافظ االستثمارية.
وب ــاش ــرت «هـيـئــة األس ـ ــواق» منذ

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٤.968

5.415

٤.085

2.512 2.784 3.270

أزمة سداد مستحقات بين
الشركات األجنبية و«الباطن»
●

فترة دراسة مستفيضة حول أدوات
استثمارية مالية بديلة للمحافظ
المالية المجمعة ،والتي يتم التداول
بـهــا فــي الــوقــت الـحــالــي فــي أشـكــال
أخ ـ ــرى غ ـيــر م ـن ـظ ـمــة ،ب ـيــد أن هــذه
األدوات تحيط بها بعض المخاطر،
إذا ل ـ ــم يـ ـت ــم اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي إق ـ ـ ــرار
التشريعات الخاصة بها ،والسيما
أن ال ـت ـعــامــل بـبـعــض األدوات مثل
الـسـنــدات والـصـكــوك شـهــد نشاطا
كبيرا خالل الفترة الماضية.
وســاهــم الـنـظــام اآلل ــي للتقارير
ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن م ــدي ــري ال ـم ـحــافــظ
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــوابـ ـ ــة
اإللـكـتــرونـيــة لهيئة أس ــواق الـمــال،
في إنهاء الدورة المستندية واحكام
الرقابة على كل عملياتها في السوق
المالي.

سند الشمري

تعاني شركات المقاوالت واالنشاءات
العاملة في السوق المحلي والحاصلة
على عقود بالباطن العديد من التحديات
وال ـم ـش ــاك ــل ،ف ـه ــي تـ ـص ــارع ف ــي ال ــوق ــت
الحالي للبقاء ،في ظل األوضاع الحالية
ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا ال ـعــالــم نـتـيـجــة جــائـحــة
كورونا والتي اثرت على كافة القطاعات
االستثمارية.
وتواجه الشركات التي حصلت على
عقود من الباطن لتنفيذ مشاريع فازت
بـهــا شــركــات اجـنـبـيــة كـبـيــرة عــن طريق
المناقصات مع جهات حكومية مشكالت
تهدد مستقبل استمراريتها في السوق
المحلي ،حيث تعاني «شركات الباطن»
عــدم الـتــزام الشركات االجنبية بدفع ما
عليها من مستحقات مالية متفق عليها،
نظير تنفيذ العقود المبرمة بينهما.
وعلمت «الجريدة» ان شركات الباطن

تطالب ا لـشــر كــات األجنبية مستحقات
مالية منذ فترة تتجاوز  6اشهر ،وذلك
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ــام األخـ ـي ــرة كــافــة
مستحقاتها من الجهات الحكومية.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ان ه ــذه المشكلة
س ـت ـخ ـلــق ازم ـ ـ ــة ل ـ ــدى شـ ــركـ ــات ال ـب ــاط ــن
ووقوعها في ازمة سداد مصاريف مثل
الرواتب ومصاريف متعلقة بمواد البناء
والنقل ،إضافة الى االلتزامات البنكية.
ولفتت الى عدم تدخل الجهات المعنية
في حل هذه المعضلة ،سيزيد الضغط
ع ـلــى ال ـح ـك ــوم ــة ،اذ سـتـتـجــه ال ـشــركــات
للمطالبة بالدعم كغيرها من الشركات
التي تضررت جراء ازمة كورونا.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ح ـ ــذر ع ـ ــدد مــن
المراقبين من عــدم حل المشكالت التي
تــواجــة شــركــات الـمـقــاوالت واالن ـشــاءات
وال ـت ــي تـعـتـمــد ع ـلــى ع ـق ــود ال ـب ــاط ــن ،اذ
س ـي ــؤدي االم ــر ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف الــى
خروجها من السوق.

أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف «كورونا» على آمال الطلب

ً
ً
ً
ً
• البرميل الكويتي يرتفع  15سنتا ليبلغ  43.43دوالرا • «شل» تتجنب تكبد خسارة وتمحو أصوال بـ  17مليارا
ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  15سنتا ليبلغ 43.43
ً
دوالرا فــي ت ــداوالت أمــس األول،
ً
مقابل  43.28دوالرا في تداوالت
ً
أمس األول ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،هبطت
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ص ـب ــاح أمـ ــس ،إذ
ً
ت ــأث ــرت س ـل ـبــا ب ـم ـخ ــاوف م ــن أن
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ب ـف ـي ــروس
كورونا في أنحاء العالم قد يهدد
ً
تـعــافـيــا فــي الـطـلــب عـلــى الــوقــود
في وقت يبدأ منتجون كبار للتو
زيادة اإلنتاج.
ونزل عقد خام برنت استحقاق
ً
أكتوبر وهو األكثر نشاطا سنتين
أو ما يــوازي  0.05في المئة إلى
ً
 44.07دوالرا للبرميل  .وتراجع
عـقــد بــرنــت اسـتـحـقــاق سبتمبر،
ال ــذي ينتهي أجـلــه ال ـيــوم سبعة
ً
س ـن ـتــات إ لـ ــى  43.68دوالرا في
تعامالت هزيلة.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي

ً
خمسة سنتات إلى  41.22دوالرا
للبرميل.
وارت ـف ــع ال ـخــامــان الـقـيــاسـيــان
أمــس األول ،بعد أن أعلنت إدارة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة
أكبر انخفاض في أسبوع واحد
فــي مـخــزونــات الـخــام بــالــواليــات
المتحدة منذ ديسمبر.
وقـ ــال جـيـفــري هــالــي المحلل
ل ـ ــدى أوان ـ ـ ـ ـ ــدا« :ك ـ ـ ــان ي ـج ــب عـلــى
ال ـن ـفــط أن يـبـلــي أف ـضــل م ــن ذلــك
بكثير بـعــد االنـخـفــاض الضخم
في مخزونات الخام األميركية بما
يزيد على عشرة ماليين برميل،
كذلك العوامل المواتية من دوالر
أميركي أضعف بكثير.
«رب ـ ـمـ ــا ي ــرج ــع األم ـ ـ ــر إلـ ـ ــى أن
أسواق النفط تضع في الحسبان
مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وأمــاكــن
أخرى بسبب كوفيد.»-19
وارتـفـعــت مـخــزونــات البنزين
ون ــوات ــج ال ـت ـق ـط ـيــر ،ال ـت ــي تشمل
ال ــدي ــزل وزي ـ ــت ال ـت ــدف ـئ ــة ،مـقــابــل

توقعات بانخفاض المخزونات،
مما يسلط الضوء على الطبيعة
غير المستقرة النتعاش الطلب
على الوقود في أكبر مستهلك في
العالم للخام.
وشهدت أسعار النفط ثباتاأ
أمــس ،بفعل مخاوف إزاء الطلب
مع ارتفاع اإلصابات بـ «كوفيد -
 »19مما يثير احتمال إعادة فرض
إجراءات عزل عام.
وتـجــاوزت الوفيات بـ «كوفيد
  »19مستوى  150ألف حالة فيالــواليــات المتحدة أم ــس ،بينما
ت ـس ـجــل ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،ث ــان ــي أس ــوأ
ً
مركز للتفشي في العالم ،أرقاما
قياسية ألعداد اإلصابات المؤكدة
والوفيات .وبلغت اإلصابات في
ً
أستراليا مستوى قياسيا اليوم.
تـ ــأتـ ــي ال ـ ـضـ ــربـ ــة ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
لتعافي الطلب فــي وقــت تتأهب
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبـ ــك) وحـلـفــاؤهــا ،فيما يعرف
باسم مجموعة «أوبــك ،»+لزيادة
اإلنتاج في أغسطس ،مما يضيف

نحو  1.5مليون برميل يوميا إلى
اإلمدادات العالمية.

نتائج «شل»
ت ـج ـن ـب ــت روي ـ ـ ـ ــال داتـ ـ ـ ــش شــل
تكبد أول خسارة فصلية لها في

العراق يرفع صادرات يوليو فوق هدف «أوبك»+

«جي .بي غلوبال» تكشف عن احتيال موظفين
ق ــال الـمـمـثــل ال ـقــانــونــي ل ـشــركــة ج ــي .بي
غلوبال لتجارة النفط في خطاب إلى عمالء
الشركة نيابة عنها إن الشركة التي مقرها
اإلم ــارات كشفت عــن احتيال داخـلــي وقدمت
شكاوى جنائية بحق عدد من موظفيها.
وق ــال آرون أبــراهــام المستشار القانوني
والشريك لدى سالم للمحاماة واالستشارات
القانونية في خطاب اطلعت عليه «رويترز»:

تواطأ بضعة موظفين مع كيانات خارجية
مستغلين (إجراءات العزل العام) لكوفيد 19 -
وتــرتـيــب الـعـمــل مــن الـمـنــزل لــاحـتـيــال على
الشركة وعمالئها.
وأضـ ـ ــاف أبـ ــراهـ ــام ل ـ ـ «روي ـ ـتـ ــرز» أن ســام
للمحاماة تقدم الـمـشــورة لجي .بــي غلوبال
بـشــأن «الـتـحـقـ ُيــق الــداخ ـلــي ال ـج ــاري» مــؤكــدا
الخطاب الذي أرسل إلى عدد من عمالء جي.

التاريخ الحديث ،بدعم من ازدهار
أن ـش ـطــة الـ ـت ــداول ،لـكـنـهــا أعـلـنــت
رس ـ ـ ــوم م ـخ ـص ـص ــات ان ـخ ـف ــاض
القيمة بنحو  17مليار دوالر مما
يعكس توقعات متشائمة ألسعار
النفط والغاز.
ك ــان ــت «ش ـ ــل» ح ـ ــذرت ال ـش ـهــر

الماضي من أنها بصدد خفض
قيمة أصولها للنفط والغاز بما
يصل إلى  22مليار دوالر في حين
تسببت أزمة فيروس كورونا في
محو الطلب على النفط.
وقال بن فان بيوردن الرئيس
التنفيذي في بيان أمس:

«حققت شل تدفقات نقدية
ت ـت ـم ـتــع ب ــال ـم ـت ــان ــة فـ ــي بـيـئــة
زاخــرة بالتحديات على نحو
ملحوظ».
ل ـك ــن ال ـش ــرك ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
الهولندية حذرت من استمرار
تــأث ـيــر ال ـجــائ ـحــة ع ـلــى أس ـعــار
النفط والـغــاز والمبيعات في
الربع الثالث.
وتجاوزت «شل» ونظيراتها
تــراجـعــات فــي الـســابــق بفضل
عمليات التكرير الكبيرة ،التي
تتلقى هوامش أرباحها الدعم
م ــن ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـخ ــام
وقوة الطلب على الوقود.
ل ـك ــن فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة،
صاحب انخفاض أسعار النفط
والغاز تراجع غير مسبوق في
الطلب العالمي.
واسـتـجــابــت «ش ــل» بخفض
ت ــوزي ـع ــات ـه ــا ال ـن ـق ــدي ــة ل ـل ـمــرة
األولـ ــى مـنــذ ال ـحــرب العالمية
الـ ـث ــانـ ـي ــة وخـ ـفـ ـض ــت اإلن ـ ـفـ ــاق
المخطط بواقع خمسة مليارات

دوالر إلى  20مليار دوالر كحد
أقصى في العام الجاري.
ً
ً
وسـ ـجـ ـل ــت إجـ ـ ـم ـ ــاال رسـ ــومـ ــا
لـمـخـصـصــات ان ـخ ـفــاض القيمة
بقيمة  16.8مليار دوالر في الربع
بعد أن قلصت توقعاتها ألسعار
النفط والغاز في األمد القصير في
أعقاب الوباء .والرسوم عند الحد
األدنــى لتوقعاتها االسترشادية
السابقة.
وانخفضت أرباح شل المعدلة
في الربع الثاني ،التي تستثني
البنود الخاصة ومعدلة في ضوء
تكلفة اإلمدادات ،إلى  600مليون
دوالر م ــن  3.5مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
قبل ع ــام ،متفوقة على توقعات
المحللين بتسجيل خسارة 674
مليون دوالر.
وقفزت أربــاح أنشطة التكرير
والتداول إلى  1.5مليار دوالر ،ما
يزيد بنحو  30مثل على مستواها
قبل عام ،حتى في حين انخفضت
معدالت تكرير النفط الخام بواقع
الربع.

بي غلوبال األسبوع الماضي .وذكر أبراهام
في الخطاب انه بناء على التحقيقات األولية
«ج ــرى تقديم شـكــاوى جنائية بحق بضعة
موظفين في الشارقة والفجيرة».
وكشفت التحقيقات الداخلية أن «المحتالين
تالعبوا بسجالت أبدلت الشحنة تحت وصاية
جي .بي بسلع مولتها بنوك متعددة وبموجب
اتفاق إدارة الضمانات» بحسب الخطاب.

أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من
النفط الخام زادت منذ بداية يوليو ،مما يشير إلى أن ثاني أكبر
منتج في أوبك مازال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف
بموجب اتفاق تقوده المنظمة.
وبلغت ال ـصــادرات مــن البصرة وبقية الموانئ فــي جنوب
الـعــراق حتى  29يوليو  2.75مليون برميل يوميا بناء على
بيانات من رفينيتيف أيكون ومصدر بالقطاع.
ويزيد ذلك المستوى بمقدار  50ألف برميل يوميا عن األرقام

ً
نظام « 360درجة» ينعكس إيجابيا على تقييم
المستحقين للترقيات بالقطاع النفطي

الرسمية لـصــادرات جنوب الـعــراق في يونيو .وقــال المصدر
«ما من تغيير كبير ،البصرة مازالت عند  2.8-2.7مليون برميل
يوميا» مشيرا إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20
يوما في يوليو.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ،فيما
ُيعرف باسم أوبك ،+خفضا قياسيا لإلمدادات في مايو لدعم
أسعار النفط التي تضررت بفعل أزمة فيروس كورونا .ويخفض
العراق اإلنتاج بواقع  1.06مليون برميل يوميا بموجب االتفاق.

أسعار صرف العمالت العالمية

«البترول» طبقته منذ العام الماضي لغرس الثقة والمصداقية في عملية الترقيات
●

أشرف عجمي

بـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الكويتية تطبيق نظام التقييم
بـطــريـقــة  360درجـ ــة وذلـ ــك مع
بـ ــدايـ ــة عـ ـ ــام  2019وهـ ـ ــو يـعــد
راف ـ ًـدا إضافيا لنظام الترقيات
لـشــاغـلــي الــوظــائــف االشــراف ـيــة
والـ ـقـ ـي ــادي ــة ح ـي ــث اع ـت ـم ــد ه ــذا
النظام بعد دراســة مستفيضة
الفضل الممارسات والتطبيقات
المتبعة في هذا المجال.
ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــات
والمفاضلة في القطاع النفطي
الـمـحـلــي يـعـتـمــد عـلــى معايير
وأوزان م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـه ــدف ا ل ــى
اختيار افضل الكفاء ات لشغل
الــوظــائــف الـشــاغــرة والمعايير
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة ال ـم ـب ـن ـي ــة ع ـلــى
مـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر خ ـ ــاص ـ ــة ب ـح ـص ـي ـل ــة
الموظف واالخــرى على أساس
الـتـقـيـيــم م ــن خـ ــال ن ـظ ــام 360
درجة او المقابلة الشخصية.

وسيلة فعالة
ولما كان الهدف من تطبيق
التقييم باستخدام طريقة 360

درجة هو ادخال عنصر جديد
ل ـت ـق ـي ـيــم ال ـم ــرش ـح ـي ــن والـ ـ ــذي
يـعـتـبــر م ــن ال ــوس ــائ ــل الـفـعــالــة
لتقييم الـمــرشــح مــن أكـثــر من
م ـس ـت ــوى وظ ـي ـف ــي ل ـل ـك ـف ــاءات
القيادية واالشرافية والمهنية
التي يمتلكها المرشح ولتكون
وسيلة فعالة الختيار المرشح
وبـنـفــس ال ــوق ــت تـقـلـيــل ال ــوزن
النسبي للمقابلة الشخصية.

تقييم المرشح
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول اح ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر
ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـم ـس ــؤول ــة ان ه ــذا
االخ ـت ـيــار يـعـتـمــد عـلــى تقييم
ال ـ ـمـ ــرشـ ــح م ـ ــن قـ ـب ــل ال ــرئ ـي ــس
المباشر والرئيس األعلى الى
جانب المرشح نفسه وبعض
ال ــزم ــاء ل ــه بـنـفــس الـمـسـتــوى
الوظيفي او أ عـلــى ،فضال عن
بـعــض الـمــوظـفـيــن والعاملين
التابعين للمرشح.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـ ـ ــى ان
ذلـ ـ ــك يـ ـت ــم وفـ ـ ــق آلـ ـي ــة حــدي ـثــة
ومتطورة يتم التقييم خاللها
بـكــل ســريــة ومــوضــوعـيــة وفــق
ً
إلكترونيا
نماذج تم إعــدادهــا

المعيار
متوسط تقييم األداء السنوي آلخر ( 3سنوات)
الخبرة العملية في المجال
مدة البقاء على الدرجة
جهة العمل
إجمالي النقاط (أ)
التقييم باستخدام طريقة ْ 360
تقييم لجنة المفاضلة (مع إجراء المقابلة الشخصية)
إجمالي النقاط (ب)
إجمالي النقاط (أ  +ب)
وذلـ ــك لـتـحـقـيــق أك ـبــر ق ــدر من
االداء والتقاييم حــول كفاء ات
ومـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ل ـش ـغــل
الوظيفة المراد الترقية اليها.

تحسين األنظمة
واس ـت ـمـ ً
ـرارا لنهج التطوير
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن لـ ــان ـ ـظ ـ ـمـ ــة ت ــم
ا سـ ـتـ ـط ــاع بـ ـع ــض اآلراء عــن
تـطـبـيــق ال ـت ـق ـي ـيــم بــاس ـت ـخــدام
طريقة  360درجة في المؤسسة
وشركاتها التابعة فوجد تباين
في اآلراء وقد ارتــأت مجموعة

النقاط
25
10
5
5
45
20
35
55
100

م ــن هـ ــذه اآلراء ان اس ـت ـخــدام
التقييم بطريقة  360درجة هو
تقييم عادل ويتيح المجال امام
أكبر عــدد ممكن من العاملين
فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
الوظيفية للمشاركة في تقييم
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن ح ـ ـيـ ــث ي ـع ـت ـبــر
التقييم شامال ودقيقا للمرشح
ً
ب ــدل مــن االعـتـمــاد علي تقييم
ل ـج ـنــة ال ـم ـف ــاض ـل ــة (ال ـم ـقــاب ـلــة
الشخصية) كما هو معمول به
في السابق.
وأي ــدت اآلراء هــذه الطريقة
م ـ ــن ال ـت ـق ـي ـي ــم مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة ان ـه ــا

طريقة جيدة من حيث إعطاء
م ـج ــال اك ـب ــر ل ـع ــدد الـمـقـيـمـيــن
للمرشحين.

حداثة النظام
اال انه ولحداثة هذا النظام
م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم وق ـ ـ ـلـ ـ ــة خـ ـب ــرة
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ف ـق ــد أش ـ ـ ــارت آراء
ال ــى ان الـمــؤسـســة وشركاتها
التابعة تسعى جاهدة لالرتقاء
بـ ـه ــذا ال ـت ـق ـي ـيــم م ــن اج ـ ــل مـنــع
ت ــدخ ــل الـ ـع ــوام ــل الـشـخـصـيــة
والعالقات والمحسوبية التي
قــد تــؤثــر عـلــى مـصــداقـيــة هــذا
ال ـت ـق ـي ـيــم ل ـل ـك ـف ــاءة وال ـم ـه ــارة
الفعلية للمرشح.
واشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر الـ ــى ان ــه
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة فـ ـ ــي ه ــذا
التقييم فقد اتجهت مؤسسة
ال ـب ـتــرول ال ــى عـقــد ورش عمل
لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
لتعريفهم بالنظام الجديد من
اجــل غــرس الثقة والمصداقية
لينعكس ايجابيا على تقييم
المرشحين المستحقين.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الشركات اإللكترونية الكبرى تحت مجهر «مكافحة االحتكار»
ةديرجلا
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اقتصاد

رؤساء «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» يخضعون الستجواب في الكونغرس
ركزت األسئلة األولى للنواب
الديمقراطيين على الممارسات
التي اعتبروا أنها تعوق
المنافسة.

ح ـ ــاول الـ ـن ــواب األم ـي ــرك ـي ــون ،أمــس
األول ،تلخيص أعوام من اإلحباط تجاه
الشركات المهيمنة على نشاط اإلنترنت
العالمي ،إذ اتهم الديمقراطيون «غافا»
«غوغل ،آبل ،فيسبوك وأمازون» بسحق
منافسيها ،فيما اتهمها الجمهوريون
بفرض رقابة عليهم.
واس ـت ـم ـعــت الـلـجـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة في
مجلس النواب بواشنطن ،التي تحقق
مـنــذ عــام حــول احـتـمــال اسـتـغــال هــذه
الـ ـش ــرك ــات ل ـمــوق ـع ـهــا ال ـم ـه ـي ـم ــن ،إل ــى
ســونــدار بيشاي «ألـفــابــت ،الشركة األم
لغوغل» وتيم كوك «آبل» ومارك زاكربرغ
«فـيـسـبــوك» وجـيــف ب ـيــزوس «أمـ ــازون»
عبر الفيديو.
وقال ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة
الفرعية للقضاء على االحتكار ،إن هذه
الـشــركــات «لــديـهــا الكثير مــن الـنـفــوذ»،
وأضاف «أنها ستخرج «من األزمة» أكثر
ً
قوة ونفوذا من قبل».
مــن جـهـتــه ،ق ــال دونــالــد تــرامــب قبل
انطالق الجلسة ،إنه «في حال لم يجبر
ال ـك ــون ـغ ــرس (شـ ــركـ ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
الكبرى) أن تكون منصفة ،وهو ما كان
عليه فعله مـنــذ أعـ ــوام ،فـســأقــوم بذلك
بنفسي عبر أوامر تنفيذية».
وركـ ـ ـ ــزت األسـ ـئـ ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـل ـن ــواب
الديمقراطيين على الـمـمــارســات التي

اعتبروا أنها تعوق المنافسة.
وخ ـت ــم سـيـلـيـسـيــن سـلـسـلــة أسـئـلــة
ً
مــوجـهــة إلــى بـيـشــاي قــائــا ،إن «األدل ــة
تظهر بوضوح أن غوغل صارت بوابة
النفاذ إلى اإلنترنت وتسيء استعمال
سلطتها « »...أي شركة تريد أن تعمل
عبر اإلنترنت يجب عليها دفع ضريبة
لغوغل».
بــدوره ،هاجم رئيس اللجنة جيري
نــادلــر م ــارك زاك ــرب ــرغ بـسـبــب عمليات
ال ـ ـشـ ــراء ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ــه ش ــرك ـت ــه ال ـتــي
«تنتهك قوانين مكافحة االحتكار».
وق ـ ـ ـ ــال إن «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك اعـ ـتـ ـب ــر أن
إنـسـتـغــرام تـهــديــد لــه « »...لــذلــك «»...

اش ـ ـتـ ــراه» ،ف ــي ح ـيــن حـ ــاول زاك ــرب ــرغ
ال ـش ــرح أن ن ـج ــاح الـتـطـبـيــق ل ــم يكن
ً
مضمونا في فترة شرائه.
تـسـتـحــوذ غــوغــل وفـيـسـبــوك على
أغلب موارد اإلعالنات العالمية على
اإلنترنت بفضل المعطيات الشخصية
لمليارات المستخدمين.
أمــا آبــل وأمـ ــازون ،فهما متهمتان
بأنهما خصم وحكم على منصاتهما،
«متجر آبل» بالنسبة لألولى وموقع
التجارة اإللكترونية للثانية.
وك ـم ــا ت ــوق ــع عـ ــدة م ــراق ـب ـي ــن ،قـبــل
أق ــل م ــن م ـئــة ي ــوم ع ـلــى االن ـت ـخــابــات
ً
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،سـ ــري ـ ـعـ ــا م ـ ــا ت ــوج ـه ــت

أسئلة الـنــواب الجمهوريين وبعض
الديمقراطيين إلــى مــواقــع التواصل
االجتماعي وعالقتها بحرية التعبير.
في هذا الصدد ،قال جيم جوردون
وه ــو أح ــد الـمـقــربـيــن م ــن ت ــرام ــب ،إن
«شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت
في مطاردة المحافظين وهذه حقيقة»،
وع ـ ـ ّـدد مـجـمــوعــة أم ـث ـلــة ل ـمــا اعـتـبــره
محاوالت إلسكات الجمهوريين على
هذه المنصات.
تبلغ قيمة « غــا فــا» مجتمعة نحو
 4780م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ال ـب ــور ص ــة.
وســاهـمــت ه ــذه ال ـشــركــات فــي النمو
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي وهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ع ـلــى

المشاعر الوطنية للنواب.
فــي الـسـيــاق ،قــال زاكــربــرغ إن نجاح
شركاتهم «األميركية الـفـخــورة» يعود
إلــى قيم وقــوانـيــن البلد ،الديمقراطية
والحرية والتجديد.
وش ــدد الـمـلـيــارديــر ال ـشــاب عـلــى أنــه
«ال توجد ضمانات النتصار قيمنا .إذ
ً
تصمم الصين مثال نسختها الخاصة
من اإلنترنت بناء على أفكار مختلفة،
وتصدر هذه الرؤية إلى دول أخرى».
ً
وركـ ـ ــز رؤس ـ ـ ــاء «غـ ــافـ ــا» أيـ ـض ــا عـلــى
استثمارات شركاتهم وخلقها وظائف
في الــواليــات المتحدة ،وأكــدوا دعمهم
للتنافس ورفضهم المنافسة الشرسة.
وتحقق اللجنة القضائية منذ أشهر
ح ــول اح ـت ـمــال إس ـ ــاءة ه ــذه ال ـشــركــات
استعمال نفوذها ،لكن لن تكون لجلسة
االسـتـمــاع نتائج كبرى إن لــم تقد إلى
ً
وضـ ــع ق ــوان ـي ــن ج ــدي ــدة أك ـث ــر ت ـق ـي ـيــدا
لتنظيم نشاط المنصات اإللكترونية.
ً
ظل جيف بيزوس بمنأى نسبيا عن
أسئلة البرلمانيين ،لكنه دافع عن نفسه
عبر عرض فلسفته.
وقال «عندما تنظر إلى المرآةّ ،
وتقيم
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ،وت ــواص ــل االع ـت ـق ــاد أنــك
اتخذت القرارات الصائبة ،فإنه ال يمكن
ألي قوة في العالم أن تؤثر عليك».
(أ ف ب)

اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
اإللكترونية العالمية.
لكن سيطرتها على المعطيات التي
تـمـثــل م ـحــرك االق ـت ـص ــاد اإلل ـك ـتــرونــي،
يـثـيــر م ـخ ــاوف حـ ــول احـ ـت ــرام قــوانـيــن
المنافسة والـحـيــاة الـخــاصــة ،السيما
منذ تفجر فضيحة التدخل األجنبي في
االنتخابات األميركية عام .2016
وحـ ـ ـ ــاول رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـش ــرك ــات ع ــرض
ً
ح ـج ـج ـه ــم ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ك ـل ـمــات ـهــم
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــديـ ــة ،إذ لـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ـه ــم
البرلمانيون ســوى بالحديث لفترات
موجزة خالل جلسة االستجواب.
وحاول رؤساء الشركات اللعب على

ممثلو الشركات األربع لحظة حلف اليمين أمام المحكمة (رويترز)

«كي بي إم جي» الكويت تناقش تأثير «كورونا» يرفع أسعار تذاكر رحالت السفر

«كوفيد »19-على القطاع الخاص
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
الـعـلـمــي ع ـق ــدت ف ــي  13يــولـيــو
ال ـجــاري عـبــر شبكة اإلنـتــرنــت،
ن ــدوة نـقــاشـيــة بـيــن كــوكـبــة من
ال ـخ ـب ــراء ف ــي م ـجــال االق ـت ـصــاد
واالستشارات حول الموضوع
األه ــم ح ــول الـعــالــم أي التأثير
الفعلي لفيروس «كــوفـيــد»19 -
عـلــى س ــوق الـعـمــل فــي الكويت
وع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخــاص بشكل
ً
تـفـصـيـلــي ،وأيـ ـض ــا الـقـطــاعــات
ً
األخرى في الدولة عموما.
وال تزال النتائج تتوالى حول
هذا التأثير على كل القطاعات،
وتناولها المدير العام لمؤسسة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي د.
ع ــدن ــان شـ ـه ــاب ال ــدي ــن عـنــدمــا
ً
افتتح الندوة متحدثا عن دور
المؤسسة في هذه الفترة ،في
حين أوضــح د .غسان الخوجة
مـمـثــل الـبـنــك ال ــدول ــي فــي دولــة
ال ـكــويــت طـبـيـعــة ال ـعــاقــة الـتــي
تربط بين هذين الجانبين ،وأن
ه ــذه ال ـعــاقــة ال ـقــويــة ل ـهــا دور
إي ـج ــاب ــي ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة بما
يسمح بالتعاون لفك األز م ــات
ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد والـعــالــم
أجمع.

وت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ف ــي
مـ ـ ـص ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـت ـ ــي س ـعــت
ومــازالــت تسعى للحفاظ على
مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة فــي
خضم التحديات العنيفة التي
ي ـش ـه ــده ــا سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل بـكــل
ق ـطــاعــاتــه وب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،وجــه
مـحـمــد ال ـصــانــع ال ـمــديــر ال ـعــام
للجمعية االقتصادية الكويتية
ً
ســؤاال للدكتور رشيد القناعي
الشريك التنفيذي ،الذي بدوره
مـثــل «ك ــي بــي إم ج ــي» الـكــويــت
في هذه الندوة ،عن تقييم هذه
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر إحـ ــدى
الـ ـش ــرك ــات ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي م ـجــال
االستشارات اإلدارية للقطاعات
ً
األكثر تضررا في هذه الجائحة
ً
ً
وأيـضــا األكثر ثباتا وأجــاب د.
ً
القناعي قــائــا ،إن األزم ــة التي
يـمــر بـهــا الـعــالــم وال ـكــويــت هي
عميقة قــد تظهر آثــارهــا الـعــام
المقبل لبعض من القطاعات».
وأض ـ ــاف ال ـق ـنــاعــي أن األم ــل
ً
أي ـضــا مــوجــود فــي ه ــذه األزم ــة
تـحــت ع ـنــوان (رب ض ــرة نــافــع)
لـبـعــض ق ـطــاعــات ال ــدول ــة الـتــي
اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة
وأه ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
واالتـ ـص ــاالت وال ـق ـطــاع الـمــالــي

رشيد القناعي

ً
الذي أيضا يعتبر من القطاعات
ً
األ س ــرع تعافيا  ،على النقيض
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة
واألضـعــف فــي التعافي تتوزع
ب ـش ـكــل واض ـ ــح حـ ــول ق ـطــاعــات
الضيافة والعقارات إضافة إلى
قـطــاعــات الـمـشــاريــع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ال ـتــي ق ــد تتطلب
ً
ً
دعما كبيرا في الفترة المقبلة
ل ـل ـن ـهــوض ف ــي م ــواج ــه عـقـبــات
السوق المحلي».

●

جراح الناصر

قال خبراء في قطاع الطيران ،إن اسعار
التذاكر بالكويت شهدت ارتفاعا ملحوظا
مع بدء عودة حركة السفر وفتح المطارات،
موضحين ان هذا االرتفاع يعد مؤقتا خالل
هذه المرحلة ،نظرا لتطبيق إجراءات التباعد
على متن الرحالت.
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء فـ ـ ــي ح ــديـ ـثـ ـه ــم ل ـ
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن ت ـ ـعـ ــود االس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ــى
االستقرار نسبيا ،وسيكون انخفاضها
مع بدء المرحلة الثانية في خطط الطيران
المدني بتشغيل المطار والسماح بنسبة
تشغيل تصل إلى  60في المئة ،إذ ستكون
طبيعية ،وزي ــادة حركة الطلب أكثر من
العرض السيما أن المرحلة الحالية تشهد
تردد عدد كبير من السياح بالكويت في

«الفدرالي» األميركي
يبقي الفائدة
قرب الصفر
أك ـ ــد االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
األمـ ـي ــرك ــي األرب ـ ـع ـ ــاء أن وت ـي ــرة
االنـتـعــاش االق ـت ـصــادي مرتبطة
«بـ ـشـ ـك ــل وثـ ـ ـي ـ ــق» بـ ـتـ ـط ــور وب ـ ــاء
ك ــوفـ ـي ــد ،19 -ف ـي ـم ــا أبـ ـق ــى عـلــى
م ـعــدالت الـفــائــدة الرئيسية بين
 %0و.%0.25
وأع ـل ــن االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ب ـ ـخ ـ ـتـ ــام اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
النقدي «ترتبط وتيرة االنتعاش
االقتصادي بشكل وثيق بتطور
الــوبــاء .األزم ــة الصحية الحالية
سـ ـت ــؤث ــر ب ـ ـشـ ــدة عـ ـل ــى ال ـن ـش ــاط
االقتصادي والتوظيف والتضخم
في األجــل القصير وأن الجائحة
تشكل مخاطر كبيرة على آ فــاق
االقتصاد في األجل المتوسط».
وشدد على أنه سيبقي معدالت
ال ـفــائــدة قــريـبــة مــن الـصـفــر «إلــى
ح ـي ــن ال ـث ـق ــة ب ـ ــأن االقـ ـتـ ـص ــاد قــد
تخطى األحداث األخيرة وهو في
طريقه لتحقيق أهداف التوظيف
ال ـق ـصــوى واس ـت ـق ــرار األس ـع ــار»،
وفقا لما نقلته «فرانس برس».

 ...ودعمه
للمخاطرة يسهم
في تراجع الذهب
ان ـخ ـف ــض الـ ــذهـ ــب أمـ ـ ــس بـعــد
أن ت ـع ـه ــد م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي (البنك المركزي األميركي)
ب ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـ ــذي عـصــف
ب ــه فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،م ـم ــا دع ــم
اإلقبال على المخاطرة ،في وقت
يقول محللون إن المعدن األصفر
يواجه مقاومة في األمــد القصير
الختراق المستوى النفسي البالغ
ألفي دوالر.
وتراجع الذهب في المعامالت
الفورية  0.7في المئة إلى 1957.17
ً
دوالرا لألوقية (األونصة) ،وهبط
الذهب في العقود األميركية اآلجلة
 0.1في المئة إلى  1950.60دوالرا.
وقـفــز الــذهــب األرب ـعــاء بعد أن
تعهد المركزي األميركي باإلبقاء
على أسـعــار الفائدة قــرب الصفر
في الوقت الذي يثبط فيه االرتفاع
الـ ـس ــري ــع ل ــإص ــاب ــات ب ـف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا اآلم ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي انـ ـتـ ـع ــاش
اقتصادي.
ويـ ـقـ ـل ــص ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أسـ ـع ــار
ال ـفــائــدة تـكـلـفــة ال ـفــرصــة الـبــديـلــة
لشراء المعدن الذي ال يدر عائدا.
وحـ ـ ـ َّـد م ــن تـ ـق ــدم ال ــذه ــب ارتـ ـف ــاع
األسـ ـه ــم اآلس ـي ــوي ــة ال ـت ــي اق ـتــدت
بصعود وول ستريت( .رويترز)

خوض تجربة السفر ،وقرروا التريث حتى
تتضح الرؤية.
وذكـ ـ ــروا أن ه ـنــاك ع ــوام ــل أخـ ــرى ب ــدأت
تساهم في خفض األسعار بشكل ملحوظ،
وهــي المنافسة بين شــركــات الـطـيــران في
تقديم أسعار أقل من نظيراتها على وجهات
معينة ،لـجــذب أكـبــر ع ــدد مــن المسافرين
عـلــى رحــات ـهــا لــوج ـهــات تـعـتـبــر رئيسية
للكويتيين.
وأكـ ـ ــدوا ان ه ــذا االرتـ ـف ــاع ك ــان متوقعا
ن ـظ ــرا لـتـفـشــي جــائ ـحــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
وإغالق المطارات والرحالت التجارية عدة
أشهر ،لكنه لن يستمر طويال مع اتضاح
الـمــامــح الشمولية لـســوق الـسـفــر ،الفتين
إل ــى ان تــأث ـيــر ال ـف ـي ــروس ب ــات جـلـيــا على
كــل شــركــات الـطـيــران الـتــي تـحــاول جاهدة
ال ـمــوازنــة بـيــن تكاليف رحــاتـهــا وأسـعــار

الـتــذاكــر ودراسـ ــة حــركــة ال ـعــرض والـطـلــب.
وشرح مسؤول في إحدى خطوط الطيران
ً
أن السفر أصبح مكلفا على الشركة مع زيادة
قيود التباعد االجتماعي المفروضة على
المقاعد ،وضرورة الحرص على ترك مقعد
فارغ ،وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات في
الرحلة الواحدة مما يعني فقد  50في المئة
من طاقتها التشغيلية.
وت ـفــرض قــوانـيــن الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
حـمــولــة قـصــوى ال تـتـعــدى حــوالــي  50في
المئة كحد أقصى على بعض الطائرات ،مما
يساهم في ارتفاع تكلفة الراكب على الطائرة.
ومــن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية
من خطة تشغيل رحالت المطار التجارية
حسب المعلن من  1فبراير  ،2021إذ سترتفع
فيها نسبة التشغيل إلى ما ال يزيد على 60
في المئة وبعدد ركاب ال يزيد على  20ألف

راكــب يوميا ،وبحد أقصى  200رحلة في
اليوم الواحد.
الجدير بالذكر أن االتحاد الدولي للنقل
الجوي (إياتا) قد شرح في تقرير سابق ان
تكلفة الراكب تختلف حسب نوع الطائرة
في ظل قيود التباعد االجتماعي ،فتكلفة
الراكب في الطائرات العادية (بــدن ضيق)،
التي يبلغ متوسط عدد ركابها  168راكبا،
ترتفع بنسبة  50في المئة في ظل القيود
التي تهبط بحمولة الطائرة القصوى إلى
 67في المئة.
وت ــرت ـف ــع تـكـلـفــة ال ــراك ــب ف ــي ال ـط ــائ ــرات
الكبيرة (بــدن واس ــع) ،التي يبلغ متوسط
عدد ركابها  373راكبا في ظل قيود التباعد
االج ـت ـم ــاع ــي ،بـنـسـبــة  67ف ــي ال ـم ـئــة ،بعد
تخفيضها الحمولة الطائرة القصوى إلى
 60في المئة.
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االقتصاد الكويتي ولعبة الليمبو
صالح محمد صقر المعوشرجي

نحتاج إلى نظرة
ثاقبة بدال من
الحلول التجميلية
التي انتهجتها
الحكومة لمواجهة
كل أزمة

تعاطي الحكومة
مع قضايا
االقتصاد الوطني
ً
دائما ما يكون
بحلول متأخرة
ومترددة وغير
مجدية تخضع
لحسابات
ومواءمات
وضغوط

املنفذ :هاني

لمن ال يعرف ُلعبة (الليمبو)limbo ...
هي لعبة شهيرة تلعب عادة على شواطئ
ً
الـبـحــر الـكــاريـبــي ،وكـثـيــرا مــا شاهدناها
بأفالم هوليوود يتنافس خاللها الالعبون
على المرور أسفل عصا أفقية ،وفي كل مرة
يتم زيادة صعوبتها بإنزال مستوى هذه
الـعـصــا لــأسـفــل ،إل ــى أن تـصــل إل ــى أقــرب
مـســافــة مــن األرض ،ويـتـســاقــط الــاعـبــون
ً
واحدا تلو اآلخر ،إلى أن يظل العب واحد
ً
فقط فيصبح فائزا بالمسابقة...
ولكن ما عالقة هذه اللعبة باالقتصاد
الكويتي؟
لقد مــرت بالكويت العديد من األزمــات
المالية منذ األزمة المالية في السبعينيات:
أزمـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاخ ب ــال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات -الـ ـغ ــزو
ال ـعــراقــي لـلـكــويــت  1990-األزمـ ــة الـمــالـيــة
 1998األزم ــات المالية في القرن الواحدوالعشرين ،وكلما مــرت أزم ــات دون أخذ
ال ـع ـب ــر والـ ـ ـ ـ ــدروس م ـن ـهــا ووضـ ـ ــع خـطــط
مـتـكــامـلــة وب ــرام ــج وت ـشــري ـعــات لـلـحـفــاظ
عـ ـل ــى م ـ ـكـ ــونـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد وت ـن ـم ـي ـت ـهــا
ُّ
وتحمل الـ ــوزارات والـمــؤسـســات المعنية
داخل الدولة مسؤولية التنفيذ إلتمامها
بالشكل األمثل ،فسيستمر تراجع الكويت
كما استمر لـمــدة ال تقل عــن  40سنة في
جميع المؤشرات وعلى جميع المستويات
والـقـطــاعــات ،ويــزيــد مــن تــدنــي المستوى
االقتصادي کتدني العصا األفقية في لعبة
الليمبو.
ورغــم تصنيف هــذه األزم ــات على أنها
أزمات مالية فإنها كان لها التأثير المتراكم
عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي ،ون ـح ـتــاج إلــى
نظرة ثاقبة خالف الحلول التجميلية التي
انتهجتها الـحـكــومــة لـمــواجـهــة كــل أزم ــة،
فما بالك بجائحة كورونا العاصفة ،التي
ً
ستخلف آثــارا أکثر قسوة وحــدة على كل
اقتصادات العالم.
إن ال ـح ــال ــة الـ ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا االق ـت ـص ــاد
العالمي لما حل به جراء جائحة كورونا،
وال ـت ــي م ــازال ــت آث ــاره ــا االق ـت ـص ــادي ــة في
زخـمـهــا وف ــي تــزايــد مستمر كـكــرة الثلج،
وهــي أزمــة لم تمر بالمجتمع الــدولــي من
قبل ،كونها تعتبر أعتی موجات االنهيار
االقـتـصــادي على اإلط ــاق ،والـتــي شملت
العالم أجمع ،وهو ما كان له تأثير بشكل
م ـبــاشــر ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي ،ال ــذي
يواجه أقوى وأشد التحديات في السنوات
األخيرة ،في ظل عدم وجود رؤية حكومية
ً
ً
واضـحــة ،ســواء اقتصاديا أو ماليا ،مما
ً
ً
خلف خلال واضحا باالقتصاد الوطني،
خ ــال ال ـع ـقــود األخـ ـي ــرة ،ث ــم ج ـ ــاءت أزم ــة
«کورونا» لتزيد الطين بلة.
ورغـ ـ ــم م ــا ت ــم اإلع ـ ـ ــان ع ـن ــه م ــن خـطــط
ول ـجــان لمعالجة ال ـث ـغــرات ،الـتــي تعتري
اللوائح والقوانين التي تقوض من النمو
االق ـت ـص ــادي ،مـنــذ أك ـثــر مــن ثــاثــة عـقــود،
فإنها لم تسفر عن نتائج ملموسة ،خاصة
أن تعاطي الحكومة مع قضايا االقتصاد
الوطني دائـمــا مــا يـكــون بحلول متأخرة
ومترددة وغير مجدية تخضع لحسابات
ومواءمات وضغوط من عدة أطراف تجعل
الــدولــة مجبرة على التعامل مــع األزمــات
اآلنية دون خطط مستقبلية .وبالرغم مما
تمتلكه الكويت من خبرات وقدرات بشرية
واعدة من شباب وشابات وطنيين قادرين
على قيادة وإنجاح المشروعات التنموية،
فإن الدولة مازالت تعتمد بشكل أساسي
ع ـلــى مــوظ ـف ـيــن حـكــومـيـيــن وأكــادي ـم ـي ـيــن
ّ
مــازالــوا يتشحون بعباء ة البيروقراطية
وغير مؤهلين إلدارة مشروعات تنموية،
ً
ً
ً
مما خلف خلال اقتصاديا مزمنا أجبرنا
على التعايش معه.
فنرى الكويت اليوم وقد تــردت بنيتها
التحتية بشكل كبير وفقدت روح المبادرة
والـتـحــدي عـلــى المستويين االقـتـصــادي
واالج ـت ـمــاعــي ،بـعــد أن كــانــت الـكــويــت في
الماضي بالطليعة ،وكان لنا أمثلة رائعة
من رجاالت الكويت من الرعيل األول ،الذي
قدم الدفعة األولى في بداية مسيرة الكويت
الحديثة مــن تنمية معمارية وهندسية
ومــؤس ـس ـيــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن الـمـحـلــي
واإلقليمي.
وأرى أن مـ ــن أه ـ ــم عـ ـي ــوب االق ـت ـص ــاد
الكويتي ،وهو اقتصاد استهالكي بحت،
أن اعـتـمــاده على ال ـمــردود النفطي مــازال
يمثل  85في المئة من الدخل القومي ،ولم
نجد محاوالت جــادة لفتح محاور أخرى
واقتناص الفرص المتاحة في القطاعات
الـصـنــاعـيــة وال ـت ـجــاريــة والـخــدمـيــة لبناء
اقتصاد حقيقي قــادر على التصدي ألية
أزمات تمر به ،رغم أن الكويت في األساس
قبل ظهور النفط كانت تعتمد على التجارة
والـصـيــد وب ـنــاء الـسـفــن .ول ـعــل اعـتـمــادنــا
ع ـلــى ال ـغ ـط ــاء ال ـن ـف ـطــي بــاع ـت ـبــاره ال ـمــاذ

مدير اإلنتاج:

التصحيح:

عند تعقد األمور االقتصادية أمر خطير،
وه ـ ــذا ف ــي األسـ ـ ــاس يـعـبــر ع ــن مـ ــدى عــدم
إدراك ـنــا كــدولــة لماهية وحجم المشاكل،
الـتــي نـمـ ّـر بـهــا ،خــاصــة أنــه قــد أصـبــح من
الصعب التحكم بــأ سـعــار ا لـنـفــط ،لتكاثر
ً
ً
أع ــداد ال ــدول المنتجة لــه عــالـمـيــا ،خالفا
لما يشهده الـعــالــم مــن تـقــدم تكنولوجي
ً
مـتـســارع ،وخـصــوصــا فــي مـجــال مصادر
الطاقة البديلة المستدامة ،وهو ما ينذر
بأزمات مستقبلية لهذا القطاع.
إن الـفــرص االستثمارية واالقتصادية
التي الحت للكويت بالعقدين السابقين،
واع وقطاع تجاري
ومــا لديها من شعب ٍ
ومالي ورؤوس أموال كانت كفيلة ،لو تم
استثمارها ،بأن تجعل الكويت في طليعة
دول ال ـعــالــم ،ول ـكــن لــأســف ب ــدال مــن ذلــك
فقد فقدنا ريــادتـنــا االقـتـصــاديــة ووزنـنــا
السياسي اإلقليمي ،على كافة المستويات،
دون أن ن ـح ــرك س ــاك ـن ــا ،وأكـ ـب ــر دل ـي ــل أن
أص ـب ـحــت طــرق ـنــا ووس ــائ ــل مــواصــات ـنــا
والـخــدمــات اللوجستية مهترئة ،وفقدنا
ف ــرص ــا عـظـيـمــة ل ـل ـت ـطــور ،وه ــو م ــا يــدعــو
ل ـضــرورة اسـتـنـفــار كــل مــؤسـســات الــدولــة
واستثمار القطاعات االقتصادية وتفعيل
دورها لتصحيح المسار ،حتى ال نضطر
مستقبال إ لــى تحمل ا لـجـهــود المضنية،
وال ـك ـل ـف ــة ال ـع ــال ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن ال ـخ ـســائــر
ال ـت ــي س ـت ـحــل ب ـنــا ج ـ ــراء ض ـي ــاع ال ـفــرص
االستثمارية ،وأهمها إضعاف كيان الدولة.
إن تـصـحـيــح ال ـم ـس ــار يـتـطـلــب تـكــاتــف
وتضحيات جهات الدولة (حكومة -مجلس
أمــة -البنك الـمــركــزي) ،فعلى الحكومة أن
تـفـعــل إجـ ـ ــراء ات ف ــوري ــة نــذكــر مـنـهــا على
سبيل المثال:

• تقديم قروض لها مردود اقتصادي واجتماعي
كالقروض اإلنشائية لألسر الكويتية.
• إعفاء األفراد والشركات من أية رسوم
بمؤسسات الدولة خالل عام .2021/2020
• تخفيض البيروقراطية والدورة المستندية،
خالل الظروف الحالية ،بالهيئات الحكومية.
• تقديم قروض طويلة األجل للشركات المجدية،
سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
• تشجيع القطاعات االقتصادية ذات الجدوى
على النمو بتوفير بنية تحتية ووسائل تمويل ميسرة
وأراض واستخدام مؤسسات الدولة بأسعار
ٍ
تشجيعية.
• تقديم تسهيالت للمشاريع تحت التنفيذ عن
طريق تقديم دفعات مقدمة بضمان المشروع
والتخفيف من األعباء اإلضافية.
• التسريع في إنجاز المشاريع تحت التنفيذ
والمتأخرة.
• اإلسراع في إنشاء المشروعات التنموية ،التي
سبق إدراجها بالخطة الحالية لمشاريع الدولة.
• التركيز على المشروعات الصغيرة للشباب ذات
المردود االقتصادي واالجتماعي ،في جوانب عدة،
والعمل على تشجيعها بشكل أكثر فاعلية.

عـلــى أن ت ـكــون بـعــض ه ــذه اإلج ـ ــراء ات
مــؤق ـتــة لـحـيــن ت ـعــافــي االق ـت ـص ــاد ،ب ـمــا ال
يزيد على ثالث سنوات .ومن جهة أخرى
فإن على البنك المركزى النهوض بدوره
االساسي في تنظيم ودعم القطاع المالي،
لـمــا لــه مــن تــأثـيــر مـبــاشــر عـلــى االقـتـصــاد
الـعــام والـقـطــاع الـخــاص المحلي باتخاذ
إجراءات فورية ،منها:
 ش ـ ــراء سـ ـن ــدات وأصـ ـ ــول م ــن ال ـب ـنــوك،بهدف إعادة بيعها للبنوك لدعم السيولة
ب ــاألس ــواق ،خــال فـتــرة الـتــأثــر بتداعيات
فيروس کورونا وإعطاء القطاع المصرفي
دفعات نقدية.
 تخفيض مستوى ا لـضـمــان بالقطاعالمالي واإلنشائي والعقاري والصناعي
والخدمي.
 تخفيض أسعار الفائدة أسوة بالدولاألخ ــرى ،الـتــي اقتربت لديها الـفــائــدة من
صفر في المئة (.)%0
 ت ـخ ـف ـيــض ن ـس ـبــة ال ـم ـخ ـص ـص ــات فــيال ـق ـطــاع ال ـمــالــي ل ـمــدة ث ــاث س ـن ــوات ،مع
امـكــانـيــة تـمــديــدهــا ف ـتــرات اخ ــرى ،خاصة
أن هذه السياسات تم اتخاذها باألزمات
في عدة دول في األزمة السابقة والحالية.
علما بــأن هــذه اآلليات ال يحتاج البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي أليـ ـ ــة ق ــوان ـي ــن
جديدة العتمادها ،ألنها
ت ـع ـت ـب ــر مـ ـ ــن دوره و ف ــي
صلب صالحياته ،كما أن
الهيئات الــدولـيــة ،ومنها
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،طــال ـبــت
البنوك المركزية بالخروج
عن دورها التقليدي بدعم

رئيس قسم الصفحة:

ضرورة االلتفات لما
يعانيه متضررو
أزمة کورونا
والقطاع الخاص
"من شركات صغرى
ومتوسطة وكبرى"
من أزمات وخسائر
ضخمة

ً
هل سنری وجوها
جديدة شابة من
ذوي المهارات
والخبرات واإلنجازات
تدير المشروعات
ً
التنموية بعيدا عن
بيروقراطية وجمود
فكر من اعتدنا
عليهم من موظفين
حكوميين؟

ال مفر من التدخل
الحكومي الحتمي
لحل األزمة
االقتصادية السيما
أن الدولة هي التي
تمتلك الموارد وتدير
 %90أو ما يزيد من
اقتصاد الدولة

رئيس قسم الديسك:

وت ـن ـف ـيــذ خ ـطــط ط ــارئ ــة ،خـ ــال ال ـظ ــروف
الـحــالـيــة ،إلن ـقــاذ االقـتـصــاد الـعــالـمــي من
السقوط الى الهاوية.
أمــا عــن مجلس األم ــة ،فعليه أن يكون
ل ــه دور ف ـع ــال ،خ ــال ه ــذه ال ـظ ــروف غير
المسبوقة والطارئة ،بأن يساند الحكومة
في برنامجها االقتصادي ،وما يجب أن
تتخذه من حزمة إج ــراء ات ،إذ إن تالحم
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وك ـيــانــات ـهــا ف ــي هــذا
الظرف ضروري ومحوري ،دون أن يتخلى
ً
بالطبع عن دوره الرقابي طبقا للدستور،
ولـكــن بتهميش الـقـضــايــا مـحــل الـخــاف
وتوحيد الصف إلنقاذ االقتصاد الكويتي
وحماية المجتمع الكويتي من تداعيات
هذه األزمة.
وسـ ـيـ ـك ــون ع ـل ــى ال ـم ـج ـل ــس أن يـكـثــف
ج ـ ـهـ ــوده فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ب ـم ــا يـضـمــن
اختصار المدة الالزمة إلصدار التشريعات
ل ــدع ــم الـ ــدولـ ــة ف ــي ت ـعــام ـل ـهــا م ــع األزم ـ ــة
االقتصادية المترتبة على جائحة كورونا،
وال مانع من أن يكون ذلك من خالل لجنة
برلمانية مختصة بفترة الجائحة تشكل
ً
جسرا ما بين الحكومة والمجلس ،إلنجاز
األمور بسرعة أكبر.
وال ننسى ضرورة االلتفات لما يعانيه
متضررو أزمة کورونا والقطاع الخاص
(من شركات صغرى ومتوسطة وكبرى)
م ـ ــن أزمـ ـ ـ ـ ــات وخ ـ ـسـ ــائـ ــر ضـ ـخـ ـم ــة ،وه ـ ــذا
يحتاج لــدور مــن الــدولــة ،ســواء كــان هذا
ً
ً
ً
الــدور تنظیميا أو تحفيزيا أو تمویليا
لــدعــم ه ــذا ال ـق ـطــاع ع ـلــى نـهــج م ــا ت ــم في
أغـلــب االقـتـصــادات العالمية المتطورة،
أو الـنــامـيــة ،الـتــي ســارعــت بــدعــم القطاع
الـ ـخ ــاص م ـن ــذ ب ــداي ــة األزم ـ ـ ــة ب ـم ـل ـيــارات
الـ ـ ــدوالرات إلن ـقــاذ اقـتـصــادهــا الــداخ ـلــي،
واسـتـمــرت فــي ذل ــك ،وقــد تــم ذلــك بالفعل
في عــدة دول ،فعلى سبيل المثال قامت
الواليات المتحدة وكندا بإجراءات فورية
لدعم متضرري األزمة ،والقطاع الخاص،
وق ــام االت ـحــاد األوروب ـ ــي بـضــخ مــا يزيد
ع ـلــى  750م ـل ـيــار ي ـ ــورو ل ـ ــذات ال ـغ ــرض،
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلس ـي ــوي ه ــذا م ــا قــامــت
به دول کأستراليا وماليزيا ونیوزالندا
وت ــاي ــان ــد وه ــون ــغ ك ــون ــغ ،وك ــذل ــك على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـع ــرب ــي دول م ـثــل الـمـمـلـكــة
العربية السعودية واإلمــارات والبحرين
واألردن ومصر والمغرب ،وهو ما يجب
أن يـنـطـبــق عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص داخ ــل
ال ـكــويــت ،ال ــذي يتطلب الـتــدخــل السريع
م ــن ال ـح ـكــومــة لــدع ـمــه ف ــي مــواج ـهــة هــذه
األزم ــة الـطــاحـنــة ،خــاصــة أنـنــا متأخرون
ج ــدا ف ــي تـقــديــم أي ــة ب ــرام ــج وح ـل ــول ،فال
مفر من التدخل الحكومي الحتمي لحل
األزمة االقتصادية ،خاصة أن الدولة هي
من تمتلك الموارد وتدير  90في المئة أو
يزيد من اقتصاد الدولة ،وهذا االقتصاد
أحادي الجانب ،ال يعطي الحكومة رفاهية
خ ـي ــار ال ـت ــدخ ــل ف ــي ظ ــل س ـي ـطــرة ال ــدول ــة
عـلــى االق ـت ـصــاد ،ول ـمــا نـعــانـيــه مــن حالة
اضطرارية.
ولكن التدخل المنتظر يجب أن يكون
ً
على مستوى األزمة ،فمثال ...عندما حلت
جائحة کورونا تعاملت الدولة مع الملف
ال ـص ـحــي ب ــإس ـن ــاد ال ـم ـســؤول ـيــة الـكــامـلــة
والـقــرار لوزير الصحة ،وهــو ما أدى إلى
ســرعــة اتـخــاذ ال ـق ــرارات وإت ـمــام إج ــراءات
جدية.
ً
أما الملف االقتصادي فمازال متأخرا
ً
ج ـ ــدا ف ــي تـطـبـيــق أيـ ــة ق ـ ـ ــرارات أو بــرامــج
لــإنـقــاذ ،وذل ــك ألن هــذا الملف تــائــه بين
العديد من مؤسسات الدولة ...وكما تقول
أمثالنا القديمة( :الطاسة ضایعة).
لذلك ،وألهمية هذا الملف وكونه ال يقل
خطورة وتأثيرا عن الملف الصحي فأقترح
أن يعامل بالمثل بأن يتولى وزير المالية
مـســؤولـيــة تـفـعـيــل إجـ ـ ــراءات ســريـعــة مع
توفير كامل الدعم والمساعدة لها من باقي
وزارات وهيئات الــدولــة ،خــاصــة مجلس

سكرتير التحرير:

األمـ ــة ،لـضـمــان ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراء ات سريعة
النتشال االقتصاد من هذه األزمة الطاحنة.
ورغـ ـ ـ ــم ثـ ـن ــائـ ـن ــا عـ ـل ــى إسـ ـ ـن ـ ــاد الـ ــدولـ ــة
مسؤولية األزمة الصحية لمواجهة جائحة
کــورونــا إلــى وزي ــر الصحة مـنـفــردا حتى
تتسم اإلجراءات بالسرعة والفاعلية ،فإن
الحكومة ال نعلم إن كانت قد تناست أم
تـجــاهـلــت ال ـعــواقــب االق ـت ـصــاديــة واآلث ــار
الـ ـمـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة
لمواجهة مرض «کوفید ،»19 -التي شلت
االق ـت ـصــاد فــي مــراحـلـهــا األول ــى وسببت
العديد من األضــرار والخسائر الجسيمة
بكيانات اقتصادية وأف ــراد ،ســواء كانوا
مــواط ـن ـيــن أو مـقـيـمـيــن ،وكـ ــأن الـحـكــومــة
تصدر تلك القرارات ،وهي في برج عاجي
ال تشعر فيه بأنين المتضررين ،وكانت
ومازالت ذريعتها هي أولوية المواجهة
ال ـص ـح ـيــة ع ـلــى أي ج ــوان ــب أخـ ـ ــرى .وإن
كنا نتفق معها في ذلك ،إال أن المواجهة
الصحية يـجــب أال تجعلنا نهمل الشق
االقتصادي ،وما قد يحل به من آثار عميقة
نتيجة اإلغ ــاق شبه الـتــام لكل األنشطة
االقتصادية (التجارية والخدمیة).
ف ـهــل ت ــم ت ـقــديــر ال ـخ ـســائــر وتـبـعـيــاتـهــا
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة؟ ...هــل
الحكومة لديها خطط واضحة لتعويض
المتضررين من تلك اإلجراءات ،سواء كانوا
أفرادا أو شركات أو مؤسسات؟
ه ـ ــل ل ــديـ ـه ــا خـ ـط ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة اآلث ـ ـ ــار
االقتصادية المترتبة على تلك األزمة؟
هــل س ـنــری وجــوهــا جــديــدة شــابــة من
ذوي ال ـم ـه ــارات وال ـخ ـب ــرات واإلنـ ـج ــازات
تــديــر ال ـم ـشــروعــات الـتـنـمــويــة بـعـيــدا عن
بيروقراطية وجمود فكر من اعتدنا عليهم
من موظفين حكوميين يتقلدون إدارة أكثر
مــن شــركــة وك ـيــان فــي آن واح ــد بــا أدنــي
محاسبة أو انجازات تذكر؟
هل سيكون من حق المواطن الكويتي
االطالع على أية خطط إن وجدت ونتائج
تنفيذها بمنتهي الشفافية؟
إن م ــا ن ـمــر ب ــه م ــن أزمـ ـ ــات ه ــو فــرصــة
حـقـيـقـيــة لـتـصـحـيــح األوضـ ـ ـ ــاع ،ف ــإم ــا أن
نتعلم الــدرس ونصحح مسارنا أو نظل
عـلــى م ــا نـحــن عـلـيــه ،ون ـك ــون مستعدين
لتلقي األزمـ ــات تـبــاعــا ،وكــأنـنــا ن ــدور في
حلقة مفرغة ،فما نمر به اآلن ليس أزمة
مالية فقط ،بل أزمة اقتصادية واجتماعية
أك ـثــر ش ـمــوال ،وي ـجــب أن نــرفــض خاللها
الحلول اآلنية التجميلية وأن نتحول إلى
حلول ومشروعات استراتيجية ،ونتمسك
فــي هــذه المرحلة بالتحلي بــروح العمل
واالجـتـهــاد والتضحية مــن أجــل الــوطــن،
وأن يبتعد المسؤولون عن أسلوب النأي
ً
بالنفس ،وإال فسنضطر عــا مــا بعد عام
لتقبل العصا األفقية القتصادنا ومستوى
مـعـيـشـتـنــا ،إل ــى أن نـصـبــح عــاجــزيــن عن
تقديم أية حلول ال قدر الله ...كما هو حال
الخاسر في لعبة الليمبو الشاطئية.
ُ
تــرى هــل آن األوان الجتثاث مــا أصــاب
االقتصاد الكويتي من تشوهات متأصلة
مــزم ـنــة ،ق ــوض ــت م ــن مـ ـح ــاوالت التنمية
والتطوير السابقة ،وبناء قواعد وأسس
تمهد النـطــاقــة جــديــدة تضع االقتصاد
الكويتي على الطريق الصحيح لتتبوأ
الـ ـك ــوي ــت م ـك ــان ـت ـه ــا ،الـ ـت ــي ت ـت ـنــاســب مــع
م ـق ــدرات ـه ــا وإم ـك ــان ــات ـه ــا ال ـب ـشــريــة وبـمــا
يستحقه شعبها؟
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ...م ــا ب ـقــي إال أن أذكـ ــر نفسي
وإياكم بقول رســول الله صلى الله عليه
وسـ ـل ــم« :ك ـل ـك ــم راع وك ـل ـك ــم مـ ـس ــؤول عــن
رع ـي ـتــه» .فـيـجــب أن نـضــع نـصــب أعيننا
مصلحة الوطن وأن نتحمل مسؤوليتنا
الجماعية تجاهه ،من أجل رفعته وازدهاره
لنا وألجيال قادمة؟
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أصدرت األديبة التونسية لمياء
ً
نويرة بوكيل أخيرا كتابها الثاني
«قرية بوتيرو» ،وهو عنوان القصة
التي بطلها فنان تشكيلي عالمي.

١٧

«الجريدة» استطلعت آراء عدد من
الفنانين حول غياب العادات المتعارف
عليها في العيد بسبب أزمة «كورونا»
الصحية.

١٧

يستعد الفنان عثمان الشطي النطالق
عروض مسرحيته «كاندز آيالند» ،من
البحرين األسبوع المقبل بمشاركة
عدد من النجوم الشباب.

أرنولد شوارزنيغر :بعض المنتجين
سخروا من وزني الثقيل
متابعوه شاركوه احتفاله ببلوغه الـ  73عبر مواقع التواصل
احتفل النجم والممثل العالمي ارنولد
شوارزنيغر ،أمــس ،بعيد ميالده الــ،73
حيث يحتفي به قطاع كبير من محبيه
حول العالم ممن تعلقوا بأفالمه خالل
مسيرة فنية طويلة ،بــزغ نجمه فيها،
مثلما تألق في السابق قبل دخوله الفن
بعالم كمال االجسام ،وقدم متابعوه له
التهاني عبر مواقع التواصل.
وفــي المجال الــريــاضــي ،استطاع أن
يـحـطــم أرق ــام ــا قـيــاسـيــة ويـصـبــح بطل
ال ـعــالــم ،ال ــذي لــم يتخيل يــومــا لــه أحــد
أن يـصـيــر نـجـمــا بـتـلــك ال ـم ـقــومــات في
السينما ،مثلما ذك ــر هــو فــي أكـثــر من
مناسبة أكد خاللها أن حياته عبارة عن
تحديات كبيرة في كل المجاالت التي
دخلها ،وتمكن خاللها من النجاح ،ولعل
أبــرزهــا قصته مع كمال األجـســام الذي
ربما ال يعلم غالبية محبيه بخصوصه.
فخالل تقارير إعالمية ،أكد أنه قوبل

برفض شديد أثـنــاء عيشه فــي النمسا
مع عائلته من والديه ،بمجرد طرح فكرة
رغبته في ممارسة لعبة كمال األجسام،
نظرا ألن األب كــان يحلم بــأن يــرى ابنه
شرطيا خلفا لــه ،كما أن الفكرة لم تنل
إعجاب اصدقائه ممن أكــدوا له أن تلك
الــريــاضــة غـيــر م ـش ـهــورة ،والــريــاضــات
الشهيرة في بلده هي ركوب الدراجات
وكرة القدم ،لكن بدافع الحب لرياضته
لم يصغ لهم.

رفض وسخرية
ل ــم ي ــدع حـلـمــه يـفـلــت م ــن يـ ــده ،فــأكــد
أرنولد أنه عزم على السير في طريقه،
وه ــو م ــا ن ـجــح خ ــال ــه بــال ـف ـعــل ،لـيــؤكــد
أن ــه ل ــوال تـلــك الــريــاضــة لـمــا دخ ــل عالم
السينما ،رغــم مــا قابله فــي بدايته من
سـخــريــة منتجين ح ــول رغـبـتــه ف ــي أن

أندريا بوتشيلي

يصبح ممثال ،حيث قابلوه بجمل مثل
مــا ال ــدور ال ــذي علينا اسـنــاده لــك بهذا
الحجم؟
ول ــم تـشـكــل تـلــك الـكـلـمــات ال ـســاخــرة،
والتهكم على ثقل خطواته ووزنه الكبير،
عــائـقــا ،بــل كــانــت دافـعــا لــه للمضي في
حلمه ،ومع مرور الوقت أكد أن هذا األمر
تـحــول مــن عـيــب وم ـثــار للسخرية إلــى
ميزة ،حيث اعتمد عليه المخرج جيمس
كاميرون في رائعته ،The Terminator
بـعــدمــا بـحــث ع ــن مـمـثــل يـلـعــب بطولة
الفيلم أشبه باآللة ،وهو ما تمكن أرنولد
مــن تحقيقه لــه ،مــؤكــدا أنــه لــوال هيئته
الـفــوالذيــة لــم يكن ليدخل السينما من
أوســع أبوابها مع مخرج بهذا الحجم،
ثم يحقق الماليين فيما بعد ،ويتمنى
كل المنتجين العمل معه.

باريش أردوتش وجوبسي أوزاي

بوتشيلي يعتذر عن تصريحاته حول «كورونا» صورة أردوتش وأوزاي تحدث ضجة
اعتذر مغني األوبرا اإليطالي الشهير أندريا بوتشيلي ،أمس األول ،عن تعليقات
بدت أنها تهون من حجم جائحة فيروس كورونا ،عندما قال إنه ال يوجد أحد في
دائرة معارفه دخل العناية المركزة بسبب المرض ،وهي تصريحات أغضبت الكثيرين،
وأثارت عاصفة انتقادات على مواقع التواصل.
وفي مقطع فيديو على «فيسبوك» ،طلب بوتشيلي الصفح وقبول اعتذاره عن أي
معاناة تسبب فيها قائال« :لم تكن في نيتي اإلساءة لمن أصيبوا بكوفيد .»19
وقال بوتشيلي ،في بيان اعتذاره« ،لكل من شعروا باإلساء ة أو المعاناة بسبب
الطريقة التي عبرت بها عن نفسي ،والتي لم تكن دون شك أفضل طريقة ممكنة لفعل
ذلك ،وبسبب الكلمات التي استخدمتها ...أناشدهم قبول خالص اعتذاري ألن نيتي
كانت على نقيض ذلك تماما».

ضجت مواقع التواصل أمس األول بالصور األولى من زفاف النجم التركيباريش أردوت 
ش
على حبيبته النجمة التركيةجوبسي أوزاي ،الذي اقتصر على حضور عائلي في تشيشمي،
ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف رسميا في تاريخ لم يتم تحديده بعد.
وظهر الثنائي بإطاللة بسيطة عفوية باللون األبيض ،بينما كان واضحا عليهما السعادة
والفرحة الكبيرة التخاذهما هذا القرار.
يذكر أن باريش كان قد شــارك جوبسي في «دليها» ،وفي كواليس التصوير نشأت قصة
حبهما ،وقد تحدث في تقارير إعالمية عن سر عالقته بجوبسي ،وقال« :ال أحد يستطيع القيام
بذلك باإلجبار ،هذا يتعلق بالشخصية نفسها ،أحب الهدوء ،وألن هدوءنا في مكانه لذا نحن
نمضي سنوات وسنوات».

أرنولد شوارزنيغر مع ابنته كاثرين

وايلي

ً
مغني الراب البريطاني وايلي :لست عنصريا
اعتذر مغني الــراب البريطاني وايلي ،أمــس األول ،وقــال إنــه ليس عنصريا ،بعد
نشره سلسلة من التعليقات المعادية للسامية ،عبر حساباته على وسائل التواصل.
وفي األسبوع الماضي ،نشر حساب وايلي على «تويتر» سلسلة تغريدات تزعم أن
اليهود يستغلون الفنانين السود بشكل ممنهج في صناعة الموسيقى ،في استمرار
لنمط استغالل يعود إلى فترة تجارة الرقيق.
وقال وايلي إن خالفه كان مع مديره اليهودي ،وإنه سيعيد إلى الحكومة البريطانية
وساما حصل عليه عام  2018عن إسهاماته في الموسيقى.
وللمغني وايلي ،واسمه الحقيقي ريتشارد كاوي ،العديد من األغنيات التي وصلت
إلى قائمة أفضل  10أغان في بريطانيا.
وذكر مدير أعماله السابق جون وولف أنه لم يعد يدير شؤونه اآلن( .رويترز)

إعادة فتح دعوى آشلي جود ضد هارفي واينستين
محكمة االستئناف في سان فرانسيسكو دعت إلجراء المزيد من المداوالت
أع ــادت محكمة استئناف اتـحــاديــة فتح دع ــوى قضائية أقامتها
الممثلة األميركية آشلي جود تتهم فيها المنتج السينمائي السابق
هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بها ،موضحة أنه يمكن لجود
مقاضاته بموجب قانون والية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم
مسيرتها الفنية مقابل عروض مريبة.

نفوذ كبير
وقالت محكمة االستئناف بمدينة سان فرانسيسكو ،أمس األول ،إن
واينستين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام  1997عندما عقدا
اجتماع عمل في فندق ،ووقعت حادثة التحرش المزعومة.
وأضافت المحكمة أنه «بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير
في هوليوود ،كان واينستين في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية
أو الضغط على جود التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها».
وأحالت «االستئناف» القضية إلى محكمة أدنى درجة إلجراء المزيد

من المداوالت .وقال تيودور بطرس محامي جود «هذا انتصار ليس
للسيدة جود وحدها ،بل لكل ضحايا التحرش الجنسي في العالقات
المهنية».
ويقول واينستين إنه لم يتحرش بجود جنسيا قط.

حكم بالسجن
وقضت محكمة في والية نيويورك بسجن واينستين  23عاما في
مارس الماضي بعد إدانته باالعتداء الجنسي واالغتصاب في قضية
أعطت دفعة لحركة «مي تو» المناهضة للتحرش ،وطالب حينها فريق
دفاع واينستين بالنظر إلى عمر موكلهم.
وأوضح محامو الدفاع أن أي عقوبة تزيد على الحد األدنى القانوني
بمنزلة حكم بالسجن مدى الحياة ،مشددين على أن موكلهم يواجه
مواقف عدائية باستمرار.
(رويترز)

آشلي جود وهارفي واينستين
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بوكيل :القصة القصيرة ماكرة لذيذة والرواية تغريني

األديبة التونسية أصدرت مجموعتها الجديدة «قرية بوتيرو»

ال ــواق ــع وال ـخ ـي ــال ع ـلــى أط ــراف
أصابعنا" ،كما قال كاتب ّ
القصة
ّ
المصري سعيد الـكـفــراوي أمــا
عن خلطتي للوصول إلــى قلب
ّ
ال ـق ــارئ ،فــأعـتـقــد أن ذل ــك راجــع
إلى فكرة ّ
النص ومدى تأثيرها
فيه ،ولغته ،وأسلوبي الجميل
ّ
بال تكلف.

يستمتع معها برحلة القراءة ،وبعد نجاح مجموعتها
تكتب قصصها بريشة فنان متمكن من بالغة اللون نصوصها طويلة لكن المتلقي ً
األولى "سفر في قبضة اليد" ( )2018أصدرت األديبة التونسية لمياء نويرة بوكيل أخيرا كتابها الثاني "قرية بوتيرو" ،وهو عنوان
ُ
حدث المجموعة الجديدة ً
أصداء جيدة على مستوى النقاد والقراء.
القصة التي بطلها فنان تشكيلي عالمي ،لت ِ
في حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،تقول نويرة ،إن القصة "القصيرة" شديدة المكر لكنها في الوقت ذاته لذيذة ّ
وتخطط
ً
لقراءات شديدة "الطول" والعمق ،الفتة إلى أن الرواية تغريها بخوضها كثيرا لكنها – اآلن – ستواصل تجربتها في رحاب القصة
القصيرة .وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ً
ال أثر مستمرا إال
للنص الحقيقي
كامل العناصر
والقصة القصيرة
ً
جدا قاتلة

● ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ا ش ـ ـت ـ ـغـ ــا لـ ـ ِـك
بتدريس اللغة العربية ،أيهما
تهتمين به أكثر في نصوصك:
اللغة أم تقنية الكتابة؟
هــل بإمكاني أن أفصل هذاّ
عن اآلخر؟ أن أتخلى عن الفكرة
ال ـ ـتـ ــي ه ـ ــي الـ ـلـ ـغ ــة ،ف ـ ــي سـبـيــل
الوسيلة ،أو أن أقــوم بالعكس؟
ّ
ص ـح ـيــح أن ال ـل ـغ ــة ال ـع ـظ ـي ـمــة،
للجسد أو الفكر ،سبقت الكتابة
بآالف السنين ،لكن يوم ظهرت
اإلنسان،
الكتابة ،أشرقت حياة
ّ
وبــدأ تسجيل التاريخ ،ووثقت
الشعوب تاريخها وثقافاتها،
وب ــال ـل ـغ ــة ح ـف ـظــت ل ـغــات ـهــا مــن
االن ــدث ــار بــالـلـغــة نـحـفــظ اللغة
نـعــم ،إن أحببتها تـحـ ّـبــك ،وإن
اهتممت بها واشتغلت عليها،
تمنحك بغير حساب ،وتعطيك
ّ
م ــن ط ــرف لـســانـهــا ك ــل الـسـحــر
ّ
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوة ،ل ـغ ـت ـن ــا الـ ـع ــرب ــي ــة
ً
ً
تحمل عددا مذهال من الكلمات،
ّ
وجماليات بالغية ساحرة وبال

عــدد فــا بـ ّـد مــن تجميل ّ
النص
ّ
بـهــا لـتـبــلــغ ف ـكــرتــه ،وال ب ـ ّـد من
ّ
ّ
الصنعة للتحكم في فــن كتابة
تـلــك الـلـغــة .ال ـنـ ّـص هــو الـفـكــرة،
والصنعة هي اإليقاع والمقدار
ّ
ّ
فالنص األدبـ ّـي
والعقل المفكر
ع ـ ـنـ ــدي ،أشـ ـب ــه ب ــوج ـب ــة ل ــذي ــذة
ال ـم ــذاق ،عميقة األث ــر ،ال تكفي
ّ
لذيذة
مكو ناتها ّ لتجعل منها
ّ
والفـ ـت ــة ،إن ـم ــا ي ـجــب أن يـتــوفــر
ّ
شـ ــرط فـ ــن ال ـط ـب ــخ ،ل ــدم ــج تـلــك
ّ
ّ
المكونات ،بمقدار معين ،وفي
ّ
ت ــوق ـي ــت مـ ـع ــي ــن ،ب ـه ــا ت ـس ـتــوي
األكلة وتفوح.
• رغ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ـ ِـك ل ـل ـك ـت ــاب ــة
واالطـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى الـ ـكـ ـت ــب م ـنــذ
ـدرت أولــى تجاربك
الصغر أص ـ ِ
"سفر في قبضة اليد" في مرحلة
ً
متأخرة نسبيا .ما السبب؟
ً
ّ
إن ّ
النص لم يغادرني أبدا
ُمذ وعيت ،ففي رأسي وصدري
ً
ت ــدور يــومـ ّـيــا قـصــص قـصـيــرة،

اللغة العربية
تحمل جماليات
ّ
بالغية ساحرة
وبال عدد
غالف الكتاب

الفضاء االفتراضي

تـنـمــو وت ـع ـيــش م ـعــي بكالمها
ولغتها بشكل مؤنس
وحروفها
ّ
ـات ،لـكــنـهــا ت ـمــوت أغـلــب
ل ـس ــاع ـ ٍ
الوقت ،أو تخرج في شكل كتابة
ع ـف ـ ّ
ـوي ــة ال وعـ ــي ف ـي ـهــا ،م ـجـ ّـرد
تنفيس ،أو تــو ظـيــف فــي شغل
التدريس.
ّ
ً
ث ـ ّـم إن ــي كـنــت منقطعة كليا
ّ
ّ
اشتد
إلــى تربية أوالدي ،حتى
عــودهــم ،وي ــوم صــار لــي بعض
وقــت للفراغ ،بــدأت النشر على
الفضاء األزرق ،وأطلقت شغفي
ومواهبي ومتعتي ،وصــار ّلي
م ـت ــاب ـع ــون ،وال أدري م ــن مــنــا
وق ــع فــي ش ــرك اآلخـ ــر ،لـقــد كــان
ّ
الدوري عندي في البداية
النشر
ّ
م ـج ـ ّـرد مـتـعــة ،فـ ــإذا ب ــه يـتـحــول
ّ
ّ
وجد وانتظارات
مسؤولية
إلى
ثـقـيـلــة ك ــان ــت ال ـك ـتــابــة كــالـحــبّ
ً
تـمــامــاّ ،أول ــه ه ــزل ،وآخ ــره جـ ّـد،
كما قال ابن حزم.

فكرة ّ
النص

• تكتبين الواقع بإيقاعاته
ا لـيــو مـيــة المعيشة مــع تغليفه
خلطتك
بالخيال ،هــل تلك هــي
ِ
السحرية للوصول إلى وجدان
ال ـ ـقـ ــارئ أم ث ـم ــة أدوات أخ ــرى
توظفينها في أثناء بناء النص؟
 ال ــواق ــع ف ــي مـ ـ ـ ّـرات ك ـث ـيــرة،أغــرب مــن الخيال ،ولــذلــك ليس
ً
عـ ـجـ ـيـ ـب ــا أن ي ـخ ـت ـل ــط الـ ــواقـ ــع
ّ ً
بالخيال أن تكتب نصا فتنقل
الواقع كما هو ،من دون مسحة
مــن الـتـخـيـيــل ،أو اإلغـ ــراق فيه،
ً
ً
س ـي ـكــون ت ـق ــري ــرا ،ج ــاف ــا ،أشـبــه
ّ
علمية" ،يجب أن نكتب
بوثيقة

• في زمن السوشيال ميديا
والـ ـتـ ـغ ــري ــدات ال ـق ـص ـي ــرة ال ـتــي
تستهوي ال ـقــراء ،تـبــدو القصة
ً
القصيرة جدا مالئمة لعصرنا
الـ ــراهـ ــن .لـ ـم ــاذا ل ــم ت ـف ـكــري في
خوض هذه التجربة؟
 بــــــ ُـدأت ن ـ ـشـ ــر نـ ـص ــوص ــي
ً
الطويلة نسبيا على "فيسبوك"،
ً
وأنـ ـ ـ ــا م ــديـ ـن ــة ل ـ ــه بـ ــذلـ ــك حـ ـق ــا،
فــانـطــاقـتــي كــانــت إلـكـتــرونـ ّـيــة،
واس ـت ـح ــال ــت ورقـ ـ ّـيـ ــة مـ ــن لـحــم
وح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ،وب ـ ـ ـ ــرأ ّي ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
ً ّ ً
جيدا
االفـتــراضــي يحقق نــوعــا
من التواصل ،مع الوسط األدبي
وال ـقــراء ،تــرف ّيصعب تحقيقه
فــي الــواقــع ،لكنه يبقى عرضة
لـ ـلـ ـتـ ـس ــوي ــق ت ـح ـت ـم ــل الـ ـص ــدق
حد سواءّ ،
والتضليل على ّ
شك
ّ
في القيمة ،اليقطعه إل الواقع
واالس ـت ـم ـ ّ
ـراري ــة ف ـيــه ،بالنسبة
إلى التغريدات القصيرة ،تبقى
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدات ،قـ ـصـ ـي ــرة ال ـن ـف ــس،
جـ ـمـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ،وس ــريـ ـع ــة
ً
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــان ،وال أث ـ ـ ــر ح ـق ـي ـق ـيــا
ً ّ
ّ
ّ
الحقيقي
للنص
ومستمرا إل
ّ
الكامل العناصر ،قد يكون قصة
ً
جدا ،لكن بالنسبة ّ
إلي
قصيرة
أنـ ــا ال ط ـ ّـاق ــة لـنـفـســي ال ـس ــردي
عليها ،إني أجدها قاتلة.

ّ
القصة القصيرة

قصصك ذات نفس
• بما أن
ِ
ط ــوي ــل ه ــل يـعـنــي ذل ــك أنـ ـ ِـك قد
تدخلين عالم الرواية ذات يوم؟
ّ
 هذا حق ،قصصي ذات نفسسردي طويل ،والرواية تغريني

لمياء بوكيل
ّ
ً
ب ـخــوض ـهــا ك ـث ـي ــرا ،ل ـكــنــي اآلن
سأواصل مع ّ
القصة القصيرة،
مــازلــت أحــب أن أشتغل عليها،
ً
ّ
وأجرب أفكارا جديدة فيها.

القراءات ّ
النقدية

• ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ُع ـ ـقـ ــدت نـ ــدوة
مجموعتك الجديدة
لمناقشة
ِ
"قرية بوتيرو" كيف كانت آراء
النقاد بشأنها؟
 كــانــت ن ــدوة أول ــى ورائ ـعــةّ
على الرغم من أن النشر خارج
البالد ،وتداعيات كورونا ،أضراّ
بوصول كتابي إلى بالدي وإلى
ّ
بقراءته،
قراء كثيرين
يطالبون ُ
ّ
ّ
النقدية التي نشرت
فإن القراءات
عنه في الصحف إلى اآلن والتي
فاق عددها الخمس على الرغم
مــن قلة النسخ ،كانت دراســات
ً
ّ
ومتنوعة ،حفرت عميقا
رائعة
في جوانب كثيرة من القصص،

عـلــى مـسـتــوى األفـ ـك ــار ،عمقها
وطرافتها ،أو األسلوب واللغة،
أو الـ ـق ـ ّـص ك ـج ـن ــس س ـ ـ ـ ّ
ـردي لــه
ٍّ
ّ
خصوصياته وأتوقع لقصصي
ّ
ّ
قراءات متعددة مختلفة وثرية،
ّ
القصيرة شديدة المكر،
فالقصة ّ
ّ
لقراء ات
قصيرة ،لكنها تخطط
ّ
ش ــدي ــدة ال ـط ــول وال ـع ـمــق .إنـهــا
ماكرة ولذيذة.

خياطة المالبس
● ب ـ ــوت ـ ـي ـ ــرو ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
التشكيلي أظن أن عالمه الفني
له أصداء في حياتك ،إذ توحي
القصة بأنك عاشقة للرسم ...هل
هذا صحيح؟
 ن ـس ـيـّـت أن أ قـ ـ ــول فـ ــي ّأو لالحوار ،أني قبل أن أهتدي إلى
الـكـتــابــة ،كنت أم ــارس طبخات
ّ
أخ ــرى ،أتقلب بين الــرســم على
التوال ،والحرير ،والسيراميك،

وبين خياطة المالبس ،كهاوية
ّ
تـ ـج ــن أص ــابـ ـعـ ـه ــا إذا خ ـم ـلـ ّـت،
ً
الموسيقى ّ أيضا ال تغيب عني
ً
ي ــوم ــا ،ي ـه ــذب إيـقــاعـهــا روح ــي
ّ
التشكيلي ولع
وأف ـكــاري ،الفن
ّ
ق ــدي ــم ،وت ـعــلــق بــال ـلــون واأل ّثـ ــر،
لـ ــذلـ ــك ك ـ ـ ــان بـ ــوت ـ ـيـ ــرو الـ ـف ــن ــان
ال ـع ــال ـم ــي ،ب ـطــل ال ـق ـ ّـص ــة (قــريــة
ب ــوتـ ـي ــرو) ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة فــي
ال ـم ـج ـمــوعــة ،والـ ـت ــي اخـتــرتـهــا
ً
ع ـ ـنـ ــوانـ ــا لـ ـك ــام ــل ال ـم ـج ـم ــوع ــة،
ّ
وب ــال ــرغ ــم م ــن ت ـنــاولــي لـلـهــويــة
ّ
التونسية والـعــربـ ّـيــة فــي غالب
ُ
أردت أن أقول لنفسي
نصوصي،
ّ
ّ
ّ
كونية ،ال
وللقارئ إن الفن لغة
ّتعرف الحدود والعرق واللون،
إنها مشترك جميل بين البشر،
أض ـمــن م ــا يـ ّ
ـوحــدهــم عـلــى قيم
ّ
الحق والخير والجمال ،وأنها
ّ
السالح األنبل ضد العبث والال
معنى.

االشتغال على البعد النفسي ملمح أساسي في روايات ستيفان زفايغ
الروائي النمساوي عايش في روايته «التحول» واقع عصره المتشبع بالتوتر والقسوة
قد يكون هناك سؤال غير معلن عنه بالنسبة لكل روائي ،هل ُ
ُ
يظهر تميزه ودرايته في
يتمكن من رفد مشروعه االبداعي بما
إصداراته؟
غير معهودة ليعبر من خاللها عن رؤيته وأفكاره مع توالي
ِ
التنويع الشكلي وتوظيف خبرته في اشتقاق صيغ ً
ُ
ُ
بمعنى هل ما يضاف إلى رصيده العددي يكون قاعدة النطالقات جديدة؟ وهذا السؤال يصبح طرحه ضرورة ملحة في
مقاربة الروائيين الذين ُعرفوا بغزارة مؤلفاتهم اإلبداعية كما الحال بشأن الروائي النمساوي ستيفان زفايغ صاحب رواية
«التحول» الذي تجد إلى جانب وفرة في منجزه الروائي اشتغاالته في مجال فن السيرة بنوعيه الذاتي والغيري ،إذ ُ
يذكر في
ً
«عالم األمس» روافده الفكرية واألدبية الفتا إلى معاصرته لشخصيات مؤثرة على مستوى الفكر واألدب والفن.

●

كه يالن محمد

عايش الروائي النمساوي ستيفان زفايغ
في روايته "التحول" ،واقــع عصره المتشبع
بــالـتــوتــر وال ـق ـســوة ،مـمــا أرخ ــى بـظــالــه على
ُ
يعالج صاحب "السر
اختياراته في الكتابة إذ
ً
ُ
ُ
ماتخلفه الحرب من الكوارث
الحارق" أيضا
ُ
والـنــدوب الغائرة ويهمه على هــذا الصعيد
كـشــف وط ــأة أجـ ــواء ال ـحــرب ال ـمــوبــوءة على
َّ
ُ
تكرس
مصير الفرد ،ومن المعلوم أن الحرب
ُ
يغيب الفرد.
ظاهرة الحشود ،بالتالي
والمقيت في هذا المناخ هو اختزال الفرد
ً
إلى شيء عديم األهمية تماما على حد قول
َ
الشاعر اإلنكليزي "ديفيد جاسكوين" تناول
زفايغ في روايته القصيرة " العب الشطرنج"
وقصته "مانديل بائع الكتب القديمة" صراع
ال ـفــرد لـلـحـفــاظ عـلــى ق ــواه العقلية وذاكــرتــه
ُ
الشخصية بينما تشتغل آلة القمع على قهر
ُ
إرادتــه ،وتدجين تكوينه النفسي ويعود في
رواي ـت ــه األخ ـي ــرة "ال ـت ـحــول" إل ــى تـتـبـ ِـع بــؤس
الـ ـح ــرب ومـ ــا ي ـق ــول ــه ف ــرديـ ـن ــان وهـ ــو إح ــدى
شـخـصـيــات ال ــرواي ــة يـعـبـ ُـر ع ــن وع ــي عميق
بـخـســارات ال تـعــوض فــي الـحــرب ،فبرأيه أن
ُ
تنبت أذيالها بسرعة
اإلنسان ليس سحالي
بعد أن يتم اقتالعها حين تبتر أجمل سنوات
ً
من حياة الرجل فإنه يظل معاقا إلى األبد.

وظيفة المكان

ما يصنف ضمن
أمكنة ُمغلقة يؤطرُ
الحدث المحرك
في رواية "السر
الحارق"

ً
ً
وي ـخ ـت ـ ُ
ـار س ـت ـي ـفــان زف ــاي ــغ م ـك ــان ــا ُمـغـلـقــا
ً
بــاعـتـبــاره وع ــاء النـطــاقــة الـحــدث األســاســي
روايــة "العــب
األمــر الــذي تــراه بالوضوح فــي ً
الشطرنج" و"أربــع وعشرون ساعة من حياة
ً
إمـ ــرأة" إذ يـكــون ظـهــر السفينة مـكــانــا للقاء
الخصمين في العنوان بينما يتحول الفندق
منصة للنقاش بين
في العنوان الثاني إلى
َ
ُ
َّ
ع ــدة شـخـصـيــات قـبــل أن ت ـب ــدأ الـ ـم ــرأة الـتــي
يسميها ال ــراوي ب"س" بـســرد مغامرامتها
َّ
مــع شــاب مقامر كــذلــك ف ــإن مايصنف ضمن
ُ
يؤطر الحدث المحرك في رواية
أمكنة ُمغلقة
"السر الحارق".
َّ
البنية
بين
قائم
التفاعل
أن
المعلوم
ومن
ُ
المكانية والشخصيات الروائية وبذلك يتخذ
دالالت موحية بالسلوكيات ونمط
ا لـمـكــان
ٍ
ُ
يفسر التغيير
المعيشة والبعد الفكري وقد

ً
في المكان بوصفه مؤشرا للتحول في مسار
الـشـخـصـيــات مـثـلـمــا ي ـبــدو ذل ــك بــالــوضــوح
ف ــي شـخـصـيــة كــريـسـتـيــن ال ـت ــي تـحـضــر في
مفاصل رواية "التحول" بمستويات مختلفة،
َّ
ُ
تشهده حياة هذه
ـوح بما
كما أن العنوان مـ ٍ
ُ
الشخصية من التقلبات ،إذ يتابع المتلقي
تجربتها على المستويين الداخلي والخارجي
ُ
م ــن مـنـظــور ال ـ ــراوي الـعـلـيــم ال ــذي يستبطن
سرائر هذه
الشخصيةُ .
ً
َّ
أن ال ـسـ َ
ـرد يـتـخــذ منحى متصاعدا
ُيــذكــر
ُ
بــاسـتـثـنــاء م ــا ت ـك ـســره االس ـتــرجــاعــات الـتــي
ُ
تكمل حلقات في هوية كريستين االجتماعية
من جهة وتسد ثغرات في تركيبة ُشخصية
فــردي ـنــان مــن جـهــة أخ ــرى وتـنـطـلــق الــروايــة
بتقديم صورة بانورامية عن مكاتب البريد
ِ
في فيينا.
ُ
ويـحــاول ال ــراوي أن ُيضيق المسافة بين

البيئة والمتلقي باستخدامه ضمير المخاطب
ـزج ال ـسـ ُ
ثـ َّـم يـمـتـ ُ
ـرد بــالــوصــف فــي اإلبــانــة عن
ُ
خ ـصــائــص ال ـم ـك ــان وتـ ـ ــرد ف ــي هـ ــذا الـسـيــاق
معلومات تاريخية عــن الحاضنة المكانية
م ــع االه ـت ـمــام بــوصــف الـتـصـمـيــم واألع ـ ــراف
االدارية في هذا الفضاء ،هنا يضعك المؤلف
ً
َّ
أم ــام الـتـشــدد الـبـيــروقــراطــي مـلـمـحــا إل ــى أن
الزمن يتوقف في هذا المكتب ويكون القانون
ً
األزلي لالنحطاط والنمو ُمعلقا داخل مبنى
دائرة البريد.
وال ـغ ــاي ــة م ــن ه ــذا الـتـفـصـيــل ه ــو اإلي ـحــاء
بصعوبة عملية الـتـحــول ومــا يلبث الـســرد
ُ
إال أن ينصرف نحو الشخصية التي تشكل
ُ
انتقال
ويفهم من طريقة
قصتها قوام الرواية
ُ
ُ
عــدســة ال ــراوي نحو كريستين حـيــث يصف
شكلها ما تعانيه األخيرة من حياة محدودة
ً
الخيارات كأنها قد تشيأت في بيئتها رغما
ع ــن ال ـح ـيــويــة ال ـت ــي ت ــوم ــض ع ـلــى مـحـيــاهــا
ً ً
أحـ ـي ــان ــا ،إذا فـ ــإن م ـج ــال ال ـح ــرك ــة مــرســومــة
لـكــريـسـتـيــن بـيــن بـيـتـهــا ومـكـتــب بــريــد قــريــة
كالين رايفلينغ،
ومع مضي السرد ُ
جوانب
على
التعرف
يتم
ُ
أخــرى في شخصية كريستين وهــي تعيش
مع والدتها.
ُ
تـتـبــدل ح ـيــاة أســرتـهــا مــع انـ ــدالع الـحــرب
ُ ُ
قتل أخوها الذي يجندُ
العالمية األولــى إذ ي
ُ
ُ
الوالد
في الجيش وبعد أقل من سنتين يلحق
ُ
تشتد األزمة أكثر وتتكفل الوالدة
بابنه وبذلك

رواية «التحول»
بإعالة األسرة ويكون ٌ
جزء من المسؤولية من
ً
نصيب كريستين أيضا إذ تباشر العمل في
ـاء والعبارة التي تسمعها من أفــراد
مكان نـ ٍ
ً
ُ
مايؤكد
األســرة باستمرار هي "مكلف جــدا"
سوء األحوال االقتصادية والحياة المتقشفة
في أزمنة الحرب.
َّ
ُيــذكــر أن الـ ــراوي اليـفـصــل فــي ســرد حياة
الـبـطـلــة قـبــل أن تـبـلــغ ال ـســادســة والـعـشــريــن
ً
من عمرها إنما يكتفي باإلشارة إليها الفتا
ً
إنكفاء على
إلى بعض األحــداث التي زادتها
حياتها المحدودة.

وجه آخر
ُ
وتبدأ بوادر التحول في شخصية مساعدة
البريد مع تلقي برقية يبدي صاحبها ترحيبه
باستقبال كريستين مـتــي تـصــل إ ل ــى مكان
إقامته والموقع على البرقية هو زوج خالته
ال ـت ــي ه ــاج ــرت إل ــى أم ـيــركــا ب ـعــد م ــا ضــاقــت
ً
ُ
وتتزوج في موطنها الجديد
ذرعا في بلدها
طــونــي فـ ــون ب ــول ــن ت ــاج ــر ال ـق ـط ـ ُـن ،وهـنــا
بــأن ـ ُ
تــأخــذ قـصــة حـيــاة ك ــارا الـتــي ت ـعــرف بكلير
فون بولن موقعها ضمن الحزمات السردية
وكــانــت تعمل عــارضــة أزي ــاء فــي فيينا قبل
رحيلها االض ـط ــراري إلــى نـيــويــورك إذ وقــع
رجل األعمال الثري في غرامها ما أجج غيرة
زوجته وأطلقت النار على العاشقين وبعدما
ُ
تكتب حياة جديدة لكالرا تغادر فيينا قبل
ُ
وتنقطع عن أهلها إلى
أن تتفاقم الفضيحة
ُ
أن تزور سويسرا مع زوجها الهولندي حيث
ُ
تتواصل مــع أختها مــاري هنا تـحــدث ثغرة
في دورة األيام الرتيبة وتلوح فرصة الخروج
ً ً
مــن التقييد الوظيفي و لــو مــؤ قـتــا إذا تلبي
ُ
ً
كريستين دعــوة خالتها وتـحــل ضيفا على
ً
خالتها فــي انجادين بــدال مــن أمها العجوز
ً
ً
ُ
إذ تتلبس شكال جديدا وتنفتح على أجواء
ُ
ُ
ويعود الدفء إلى مشاعرها المتيبسة
النزل
ُ
وتنتسب إلى عائلة فولن بحيث ينسى اسمها
األص ـلــي والت ــراس ــل أمـهــا الـمــريـضــة والتـقــرأ

غالف رواية «السر الحارق»
ُ
مايكتبه لها فوكستالر معلم القرية عن حالة
والدتها.
ُ
تنغمس بـهــذا الــوســط االرستقراطي
وإذُ
وتنشأ بينها وبين المهندس األلماني عالقة
غــرامـيــة وي ـت ـ ُ
ـودد إلـيـهــا ال ـج ـنــرال اإلنـكـلـيــزي
لـكــن ه ــذه الــوضـعـيــة ت ـبــدو مــؤقـتــة بالنسبة
لكريستين َّإذ ترصدت بها فتاة مانهايم التي
الحظت بأنها لم تعد مثار اهتمام المهندس
ـدة مكانها
األل ـمــا ُنــي وحـلــت الـضـيـفــة ال ـجــديـ ُ
واليمر كثير من الوقت حتى تكتشف الفتاة
ً
َّ
األميركية بــأن منافستها التعرف شيئا عن
سلوكيات وقيم المجتمع األرستقراطي أكثر
مــن ذل ــك تـلـ ُـم بوضعها االجـتـمــاعــي البائس
فــي القرية وعندما تــرفـ ُـع النقاب عــن صــورة
ُ
يقاطع كل من في النزل
كريستين الحقيقية
ُ
أسرة فولن ومن جانبها تزداد مخاوف الخالة
ُ
ويتطوع
بــأن تخسر اعـتـبــارهــا االجـتـمــاعــي
شخص بالنبش في ماضيها مثلما بحثت
فتاة مانهايم عن جذور ابنة أختها .هكذا فإن
ماعاشته كريستين على كنف خالتها لم يكن
ً
ً
ُ
اليمر دون أثر.
إال فجرا كاذبا لكن

ستيفان زفايغ
الثاني دونــه توقع االحتماالت لذلك تمضي
أيــام قبل أن يتفق االثـنــان على نهب خزينة
ً
مكتب البريد بالتالي ترفع األصبع مؤقتا من
على زناد المسدس.
َّ
ُ
مايجدر بالذكر أن االشتغال على البعد
ال ـن ـف ـس ــي هـ ــو م ـل ـم ــح أسـ ــاسـ ــي فـ ــي ُرواي ـ ـ ــات
ستيفان زفايغ ،كما أن القارئ يتفاجأ بارتياد
الـكــاتــب لـمـســاحــات غـيــر مـطــروقــة وتوظيف
َّ
خلفيته المعرفية في نصوصه الروائية لعل
ُ
تتابع جزئيات
مايستحضر في الذهن وأنت
رواي ــة التحول هــو سيناريو االنتحار الــذي
يختاره الكاتب في منفاه البرازيلي ومايقوله
ُ
فردينان أن تفوق اإلنـســان يكمن فــي قدرته
على أن يموت عندما يريد وليس فقط عندما
ُ
يتحتم عليك ذلــك يضمر إشــارة لما ينتهي
إليه مصير زفايغ.

الشعور بالوحشة
مساعدة
يتعاظم الشعور بالوحشة لــدى
ُ
البريد بعدما تعود إلــى القرية ومما يعمق
ُ
تصبح شخصية
وحدتها هو غياب األم إذ
انفعالية ُويـحـتـ ُـد نـفــورهــا مــن أهــالــي القرية
وما يخفف من قتامة األجواء سوى رحالتها
إلى فيينا كل يوم أحد مما يوفر لها إمكانية
التواصل مع شخصية فردينان الــذي تذوق
مرارة الحرب وتتقاطع آراؤه مع ما تفكر فيه
كريستين التي تدرك عبث حياتها المشروطة
بالمستوى االجتماعي وشح تجاربها الذاتية
واأله ـ ُـم فــي هــذا العمل الــروائــي هــو األسئلة
الوجودية التي يمررها المؤلف على لسان
فردينان الذي يضع كريستين أمام خيارين
إما االنتحار أو نهب األموال من مكتب البريد
ً
ُ
اليتطلب كثيرا من التفكير فيما القرار
فاألول

تدجين التكوين النفسي
ّ
بتتبع بؤس الحرب والوعي
العميق بخسارات ال تعوض

توابل ةديرجلا
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أحمد صالح« :للقتل اضغط واحد» يعرض على منصة رقمية
«أشارك فيه مع طارق عبدالعزيز وهدى المفتي»
القاهرة  -هيثم عسران

حالة من االنتعاشة
الفنية يعيشها الفنان
أحمد خالد صالح بين
الدراما والسينما خالل
الفترة الحالية .وفي
دردشته مع «الجريدة»،
تحدث صالح عن أعماله
الجديدة وكشف تفاصيل
مشاركته في مسلسل
«الفتوة» الذي عرض
خالل السباق الرمضاني
الماضي ...وفيما يلي
التفاصيل:

*حـ ـ ــدث ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك
ا ل ـجــد يــدة فــي مسلسل "للقتل
اضغط واحد".
ً
 ن ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل حـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا عـ ـل ــىالتحضير للمسلسل وهو من
األعـ ـم ــال ال ـتــي س ـت ـعــرض عبر
إحــدى المنصات اإللكترونية
ف ــور االن ـت ـهــاء مــن تـصــويــرهــا،
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـيـ ـ ــه مـ ـ ـ ــع طـ ـ ـ ــارق
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز وهـ ـ ــدى ال ـم ـف ـتــي،
وي ـجــري راه ـنــا تــرشـيــح باقي
فــريــق الـعـمــل وه ــو مــن إخ ــراج
م ـح ـمــد س ــام ــة وقـ ـ ــام بـكـتــابــة
الـسـيـنــاريــو وال ـح ــوار محمود
حـمــدان ومستوحى مــن روايــة
للكاتب أحمد حسين أبوالرجال
وص ــدرت قبل نحو  3سنوات
وتحمل نفس االسم.

شرف كبير
*ما سبب حماسك للظهور
ك ـض ـي ــف شـ ـ ــرف فـ ــي مـسـلـســل
"االختيار"؟
ً
العمل مميز جدا ،وتوقعتنـ ـج ــاح ــه حـ ـت ــى قـ ـب ــل ع ــرض ــه،
ف ـم ـش ــارك ـت ــي بـ ــه ش ـ ــرف كـبـيــر
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـ ــي ،ف ـه ــو بـمـثــابــة
قبلة على جبين كل أم لشهيد
أو اب ـ ــن ف ـق ــد وال ـ ـ ــده أو زوج ــة
فقدت زوجـهــا ،فالعمل يسلط
الـضــوء على بـطــوالت الجيش
المصري في مواجهة اإلرهاب
خالل السنوات األخيرة ،ونحن
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة
مــن االع ـم ــال الـفـنـيــة س ــواء في

الـتـلـفــزيــون أو الـسـيـنـمــا ،فهي
أعـمــال توثق وتـســرد بطوالت
مهمة يجب أن يتم إلقاء الضوء
ع ـل ـي ـهــا وت ـخ ـل ـي ــده ــا وه ـ ــو مــا
تحقق في "االخـتـيــار" وتفاعل
الجمهور معه ر غــم أن القصة
ً
تـ ـب ــدو مـ ـع ــروف ــة م ـس ـب ـق ــا لـكــن
ع ـ ــرض الـ ـج ــوان ــب االن ـس ــان ـي ــة
والـتـفــاصـيــل ســاعــد فــي جــذب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ل ـم ـت ــاب ـع ـت ــه ،ف ـهــو
محطة فــارقــة بمسيرة كــل من
شارك فيه.

ت ــوقـ ـع ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـ ــأدوار
ا لـتــي أ ق ــوم بتقديمها ،ولكني
أبـ ـ ـ ـ ــذل ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى جـ ـ ـه ـ ــدي فــي
اختيار ال ــدور والتعامل معه،
وه ــو مــا قـمــت ب ــه ،وشخصية
ال ـش ـيــخ مـ ـب ــروك وج ـ ــدت فيها
ً
ً
ت ـحــديــا اسـتـثـنــائـيــا بالنسبة
لي ،وحاولت أن أتعامل معها
مـثـلـمــا كـتـبــت ف ــي الـسـيـنــاريــو
ود ق ـقــت فــي جميع التفاصيل
خاصة فيما يتعلق بالمالبس
واالك ـس ـســوارات وهــو مجهود
فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل ب ــالـ ـك ــام ــل ح ـتــى
يصدقنا الجمهور.

*شاركت في بطولة "الفتوة"
مع ياسر جالل ،حدثنا عن هذه
التجربة.
 م ـش ــارك ـت ــي ف ــي "ال ـف ـت ــوة"ج ـ ـ ـ ــاءت بـ ـع ــد ت ــرشـ ـيـ ـح ــي مــن
ال ـم ـخ ــرج ح ـس ـيــن ال ـم ـن ـب ــاوي،
وكنت سعيدا جــدا بترشيحه
لي وثقته بي لتقديم شخصية
الشيخ مـبــروك ،وتـحــدث معي
الـسـيـنــاريـســت هــانــي ســرحــان
ع ــن ال ـع ـمــل وت ـفــاص ـيــل دوري
م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي
وتحمست للتجربة خاصة أن
تركيبة الشيخ مبروك مختلفة
عن األدوار التي قمت بها من
قبل والفترة الزمنية التي يدور
فـيـهــا ال ـع ـمــل جـعـلـتـنــي اشـعــر
بحماس شديدة للتجربة.
* ...وهل توقعت نجاح الدور
مع الجمهور؟
 -أف ـضــل عـ ــادة أال أض ــع أي

تفاصيل السيناريو

الشيخ مبروك

*كيف تعاملت مع شخصية
الشيخ مبروك؟
ج ـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــاي ـ ـشـ ــي م ــعال ـش ـخ ـص ـيــة ك ـ ــان فـ ــي دراس ـ ــة
تفاصيل السيناريو التي كتبها
هاني سرحان بشكل أكثر من
را ئ ــع ،فالتحضير للشخصية
لم يجعلني على سبيل المثال
أل ـ ـجـ ــأ إل ـ ـ ــى مـ ـش ــاي ــخ أزهـ ــريـ ــة
ل ـل ـن ـق ــاش م ـع ـه ــم ألن طـبـيـعــة
ً
الشخصية أنــه لــم يكن دارســا
ً
حقيقيا للعلم الديني أو حافظا
للقرآن ولكنه اضطر إلى الكذب
وتقديم نفسه باعتباره الشيخ
م ـبــروك بسبب ال ـظ ــروف التي
تعرض لها ،وهذه نقطة مهمة
ف ــي ت ـعــام ـلــي م ــع الـشـخـصـيــة.
صحيح أن الجمهور شاهدها
في الحلقات االخيرة إال أنني

صالح في «الفتوة»

صالح في مشهد من « االختيار «
ت ـع ــام ـل ــت ع ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا مــن
الشخصية منذ الـبــدايــة األمــر
الذي حرصت على ابرازه بشكل
غير مباشر.

هنادي مهنا
*وق ـص ــة ال ـحــب ال ـتــي قــامــت
ب ـ ــدوره ـ ــا خ ـط ـي ـب ـتــك ال ـف ـن ــان ــة
هنادي مهنا؟
ال ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــة أن اخـ ـتـ ـي ــاريوترشيحي أنــا وهـنــادي لهذا
الدور جاء قبل إعالن ارتباطنا
ً
رسميا ،وهــذه القصة مكتوبة
في العمل من البداية ،وسعدت
بردود الفعل على هذه العالقة
في العمل والتعليقات عليها،
ل ـك ــن م ــا اؤك ـ ـ ــده أن األم ـ ــر ك ــان
ً
ترشيحا من البداية لنا قام به
المخرج حسين المنباوي ولم
ً
يكن له عالقة بارتباطنا مطلقا.

*مـ ـ ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد
بالنسبة لك؟
لم يكن هناك مشهد محددفـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ـن ــي اس ـت ـم ـعــت
ب ــالـ ـعـ ـم ــل وتـ ـف ــاصـ ـيـ ـل ــه خ ــال
ال ـت ـص ــوي ــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر فـهــو
مـ ـ ــن االعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة إلـ ــى
قلبي ،وأ عـتـبــر نفسي خرجت
م ــن ال ـع ـم ــل ب ـع ــاق ــات ص ــداق ــة
م ــع ف ــري ــق ال ـع ـم ــل خ ــاص ــة مــع

بطله الفنان ياسر جالل الذي
اعتبر انني اكتسبته كأخ أكبر
بالنسبة لي.
*ح ــدث ـن ــا ع ــن ت ـجــرب ـتــك فــي
فيلم " 30مارس".
 " 30م ــارس" مــن التجاربالـسـيـنـمــائـيــة الـمـخـتـلـفــة ،وتــم
تــرشـيـحــي لـلـمـشــاركــة فـيــه من
ال ـم ـخــرج أح ـم ــد م ــوس ــى ال ــذي
ت ـح ــدث م ـعــي ع ــن ال ـع ـمــل قبل
ار س ــال السيناريو وتحمست
لـلـقـصــة ع ـنــدمــا قــرأت ـهــا ألنـهــا
مكتوبة بطريقة مشوقة جدا،
وسعيد بأنني اعمل مع أحمد
الذي تربطني به عالقة صداقة
م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ووج ـ ــودي
ضمن فــر يــق عمل مميز يضم
مجموعة كبيرة مــن الفنانين
مـنـهــم خ ــال ــد الـ ـص ــاوي ودي ـنــا
الشربيني وأ حـمــد الفيشاوي
ً
أمر اسعدني كثيرا.

ً
ً
ً
ً
ً
 13عمال دراميا وسينمائيا مصريا تناولت قصصا حقيقية
وثقت د .دعاء البنا في
كتابها الجديد «دراما
المخابرات وقضايا
الهوية الوطنية»،
المعالجات الدرامية
لألعمال السينمائية
والدرامية ،التي ارتكزت
أحداثها على دراما
الجاسوسية ،أو تناولت
فترة الحروب ما بين
 1948وحتى .1973

قدمت الكاتبة دعاء البنا في كتابها "دراما المخابرات
وقضايا الهوية الوطنية" ،الكثير من النقاط المهمة ،في
دراســة قامت خاللها بتحليل المضمون ،الــذي قدم في
األعمال المختلفة ،التي عرضت خالل العقود الخمسة
الماضية ،مفرقة بين األعمال التي تناولت تلك الفترة في
أحداثها ،واألعمال التي تناولت قضايا حقيقية من ملفات
المخابرات المصرية لوقائع حدثت بالفعل.

أحداث وحقائق
وتمثل دراما المخابرات االتجاه الثالث في اتجاهات
التأليف بالدراما السياسية ،وهي دراما قد تكون مأخوذة
ً
من ملف المخابرات المصرية ،وتروي أحداثا وحقائق
واقـعـيــة ألب ـطــال مـصــريـيــن وطـنـيـيــن ضـحــوا فــي سبيل
وطنهم في اتجاه مماثل ال يقل عن دور الجندي على
ً
أرض المعركة ،فكانوا سبيال لجمع المعلومات وتوفير
البيانات الخاصة بالعدو والتي تساعد مصر على اتخاذ
القرار السليم ووضع االستراتيجيات السليمة.
وي ــؤك ــد ال ـك ـت ــاب أن درامـ ـ ــا ال ـم ـخ ــاب ــرات رك ـ ــزت على
ال ـم ـض ـمــون ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـك ــري الـمـتـمـثــل ف ــي أهــم
األح ــداث السياسية والعسكرية ،الـتــي مــرت بها مصر
والعالم العربي ،بداية من  1948وحتى عام  ،1973حيث
تناول عدة قضايا كان أهمها قضايا الجاسوسية ،يليها
ال ـص ــراع الـمـصــري االســرائ ـي ـلــي فــي الـمـجــال السياسي
والعسكري واالقـتـصــادي ،ثــم تناولت الـصــراع العربي
اإلســرائـيـلــي وقـضـيــة ال ـس ــام ،بــاإلضــافــة إل ــى اشــارتـهــا
ل ـق ـضــايــا دولـ ـي ــة م ـثــل الـ ـص ــراع ب ـيــن الـقـطـبـيــن
وسياسة القطب األوحد
وقضية الهولوكست.

التنافس والصراع

غالف الكتاب

كـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ــرضـ ـ ــت ه ـ ــذه
الـ ـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ـ ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
درامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ل ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن
وع ـس ـك ــري ـي ــن م ـصــري ـيــن
وعرب وأجانب ،باإلضافة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات
العسكرية ،في حين ركزت
األعمال الدرامية المرتبطة
بالجاسوسية على الفترة
من  1967وحتى عام 1973
بــاسـتـثـنــاء مسلسل رأفــت
الهجان الــذي تـنــاول فترة
زم ـن ـي ــة أطـ ـ ـ ــول ،مـ ــع ال ـع ـلــم
بأن مختلف األعمال ركزت
ع ـل ــى ال ـت ـن ــاف ــس والـ ـص ــراع
بين الـمـخــابــرات المصرية
والمخابرات اإلسرائيلية.
وارتكز الخطاب الدرامي
عـ ـل ــى إب ـ ـ ـ ــراز أن ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـمـ ـص ــري ب ــأك ـم ـل ــه نـسـيــج

نانسي عجرم انتهت
من تسجيل «سالمات»

انتهت المطربة نانسي عجرم من تسجيل أحدث أغنياتها
(سالمات) بالتعاون مع الملحن محمد يحيى والكاتب شادي
نور ،والموزع هادي شرارة ،ومكساج إيلي بربر.
وقــال يحيى إن األغنية تم تسجيل الـكــورال الخاص بها
بــأحــد اس ـتــديــوهــات ال ـقــاهــرة ،وقــامــت نــانـســي بتسجيلها
باستديو هادي شرارة بلبنان.
وأضاف« :تعودت على عمل ألحان مختلفة وغير تقليدية
ً
ل ـنــان ـســي ،وهـ ــذه ال ـم ــرة قــدمــت ل ـهــا ل ـحــن م ـق ـســوم م ـمــزوجــا
ً
بموسيقى تحمل اللون الغربي ،فأعجبها كثيرا» ،متوقعا أن
تحظى األغنية بإعجاب الكثيرين عقب صدورها ،كما سيتم
تصويرها بطريقة الفيديو كليب عقب عيد األضحى.
ً
ً
وتقدم نانسي في األلبوم عددا كبيرا من األغاني باللهجة
المصرية ،وهي اللهجة التي نجحت فيها على مدار سنوات
طــوي ـلــة ،وك ــون ــت م ــن خــالـهــا نـجــاحــا كـبـيــرا م ــع الـجـمـهــور
الـمـصــري ،ولــم تستقر نانسي حتى اآلن على اســم نهائي
لأللبوم ،ومن المقرر أن يتم طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس
كورونا.

خالد سليم يصور الجزء الثالث
من «قعدة رجالة»

* ...وبالنسبة لفيلم "شريط
"6؟
ينتمي العمل لنوعية أعمالال ـب ـطــولــة الـجـمــاعـيــة واشـ ــارك
ف ـيــه م ــع مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
ال ـف ـنــان ـيــن ،وهـ ــو م ــن االع ـم ــال
القريبة لقلبي بشدة واتمنى
ان يـلـقــى ردودا إي ـجــاب ـيــة من
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ع ـ ـ ــن طـ ـ ــرحـ ـ ــه ف ــي
الصاالت.

ّ
«دراما المخابرات» يوثق مسلسالت وأفالم الجاسوسية

القاهرة  -هيثم عسران

أخبار النجوم

نانسي عجرم

عالقات صداقة

ومع هنادي مهنا في مشهد من المسلسل

١٣

مزاج

خالد سليم
ٔ
ســافــر الـنـجــم خــالــد سـلـيــم لـمــديـنــة ب ـيــروت مــن اجــل
تصوير الجزء الثالث من برنامج «قعدة رجالة» ،الذي
يقدم هذا العام بشكل جديد من خالل المواضيع التي
يناقشها.
ووافق سليم على الظهور في البرنامج بعد مناقشة
تفاصيله ،حـيــث يـشــاركــه فــي الـمــوســم الـجــديــد النجم
اللبناني نيقوال معوض والنجم السوري قيس الشيخ
نجيب والبرنامج من إخراج هيثم عزو.
ٔ
ومن المقرر ان يختلف الموسم الجديد عن الموسمين
السابقين إذ سيستفيد البرنامج من المناظر الخالبة
للبنان للظهور فــي الـبــرنــامــج ،كما يـصــور فــي ديكور
ٔ
حديث بمنزل من خالل اكثر من غرفة داخلية وخارجية
سيتم تبادل الحوار فيها.
ٔ
ٔ
يــذكــر ان خــالــد سليم احـتـفــل خ ــال االيـ ــام الماضية
بنجاح كليبه الجديد «اللي فات مات» وحقق مشاهدات
ٔ
ٔ
عالية إضافة إلــى وصــول تحدي االغنية الكثر من 10
ماليين على «تيك توك».

رنا سماحة تستعد إلطالق
كليب «أوبا» بعد العيد
دعاء البنا

ملصق مسلسل «رأفت الهجان»

واح ـ ــد ،ال يــوجــد ف ـيــه اخ ـت ــاف ب ـيــن يـ ـه ــودي ،مسيحي
ومسلم ،فجميعهم مواطنون مصريون ،وهو أحد المبادئ
األساسية التي تضمنتها ثورة  ،1919مع التأكيد على
الهوية العربية لمصر ،وا لـتــي تــم التعبير عنها خالل
الحوار الدرامي بالعديد من العبارات التي تدعم الوحدة
العربية ،سواء عبر الجمل الحوارية أو وجود شخصيات
عربية فلسطينية ولبنانية وسورية وتونسية ومغربية،
ً
بشكل يعكس القومية العربية ،فضال عن التصوير في
بعض هذه البلدان لجزء من األحداث.

وعبر االطــاع على المواد الدرامية الخاصة بملفات
ال ـم ـخــابــرات الـعــامــة الـمـصــريــة يــاحــظ أن ه ــذه الــدرامــا
تـضـمـنــت ث ــاث ــة أف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة ،ه ــي "إع ـ ـ ــدام م ـيــت"،
و"الصعود إلى الهاوية" ،و"بئر الخيانة" ،إضافة إلى 10
مسلسالت بــدأت بمسلسل "دالـيــا المصرية" عــام 1980
وانتهت بمسلسل "العميل  "1001عام  ،2005مع اإلشارة
إل ــى وج ــود أف ــام خــاصــة بــالـجــاســوسـيــة ،لكنها ليست
مأخوذة عن وقائع حقيقية منها "والد العم"" ،مهمة في
تل أبيب" ،و"مافيا".
وعبر تحليل األعـمــال السينمائية والــدرامـيــة تناول
ال ـك ـتــاب س ــردا تفصيليا بـشـكــل كـبـيــر لــأع ـمــال الفنية
ومكامن تميزها والتطور الــذي حــدث فيها من تجربة
ألخ ــرى ،والـخـطــاب الــدرامــي المستخدم فــي كــل تجربة
بما يتناسب مع طبيعتها ،فعلى سبيل المثال في فيلم
"إع ــدام ميت" ركــز الخطاب الــدرامــي للفيلم على قضية
الجاسوسية دون غيرها من القضايا ،في إطار الصراع
المصري اإلسرائيلي ،عقب هزيمة  1967وقبيل انتصار
ً
 ،1973معتمدا على أح ــداث ووقــائــع حقيقية مــن ملف
المخابرات العامة المصرية ،ويعتبر من أول االفالم التي
استخدمت الرمز للتعبير عن هوية "األنا" ،وهو ما اتضح
أيضا في اسم الفيلم.

صناع الدراما

اليهود المصريون

وتـطــرق الكتاب إلــى ص ــدور ق ــرار بـشــأن عــدم تحويل
بعض القصص واألحداث الموجودة في ملف المخابرات
ً
المصرية إلى دراما تلفزيونية ،باعتباره شكال من أشكال
الرقابة ،التي تعرضت لها دراما المخابرات ،لكونها أحد
أنــواع الــدرامــا السياسية ،فيما نقل تصريحات عديدة
لـعــدد مــن صـنــاع الــدرامــا والسينما أرجـعــت قلة تقديم
هذه األعمال إلى أسباب انتاجية ،في ظل التكلفة الكبيرة
التي تتطلبها هذه األعمال ،فيما تحدث آخرون عن الدعم
الذي يحصلون عليه عند بداية الشروع في تنفيذ بعض
هذه األعمال.

أمـ ــا م ـسـل ـســل "رأف ـ ــت ال ـه ـج ــان" ف ـقــد ع ــال ــج ال ـخ ـطــاب
ً
ال ــدرام ــي لــه مـفـهــوم الــوطـنـيــة بـشـكــل أك ـثــر تـفـصـيــا من
الخطابات الدرامية االخرى ،وتناول القضايا المصرية
ً
ً
والعربية ،مركزا على القومية العربية ،مقدما يهود مصر
باتجاهاتهم المختلفة ،فقدم اليهود المصريين المؤمنين
بأنهم مـصــريــون ينتمون لـهــذا الـبـلــد ،وق ــدم فــي الوقت
نفسه اليهود المصريين الذين يعتبرون أن انتماء هم
األول واالخير إلسرائيل وأن مصر ال تعتبر وطنا لهم
ولكنها عدو يجب محاربته والثأر منه ،وهو ما يتضح
في الحوارات التي جرت في حلقات العمل.

سمات إيجابية
ً
وتضمنت دراما الجاسوسية عددا من القيم األساسية
في مقدمتها :الوطنية ،والتضحية ،واالنتماء للوطن،
ً
بهدف الــدفــاع عنه والحفاظ عليه ،فضال عن تضمنها
ً
صورا متنوعة لآلخر الخارجي ،حيث نسبت إليه سمات
إيجابية وسلبية ،عدائية ومؤيدة من خالل الشخصيات
المختلفة التي ظهرت ،وهو ما يمكن رصده في شخصية
"حـنــا بلومبرغ" بمسلسل "رأف ــت الـهـجــان" ،على سبيل
ً
المثال ال الحصر ،فضال عن عرض الدور الذي تقوم به
المنظمات الدولية.

رنا سماحة
تستعد المطربة رنا سماحة إلطــاق أغنيتها الجديدة
«أوب ـ ــا» بـعــد الـعـيــد عـلــى طــريـقــة الـفـيــديــو كـلـيــب ،وه ــي من
كـلـمــات أحـمــد حـســن راؤول وأل ـحــان أحـمــد زعـيــم وتــوزيــع
وسام عبدالمنعم ،وهي من األغاني المختلفة التي تضفي
البهجة على المستمعين وا لــر قــص كأغنية صيفية كلها
روح وحيوية.
وتـعــاونــت رنــا مــع راؤول فــي أكـثــر مــن عمل ســابــق لكن
األغنية هي أول تعاون لها مع زعيم ووســام عبدالمنعم،
وثاني تعاون لها مع شركة اليف ستايلز ستوديوز بعد
أغنية أميرة الحب.
وشاركت سماحة في رمضان الماضي بمسلسل «جمع
سالم» مع الفنانة زينة ،بعد مسلسل «أزمة نسب» الذي تم
عرضه في عام .2016
يذكر أن آخر أعمال رنا أغنيتها الجديدة بعنوان «أميرة
ال ـحــب» ،وهــي مــن كلمات وأل ـحــان محمد رفــاعــي ،وتــوزيــع
ص ــوات أي ــدوج ــان ،وتــولــى إخ ــراج الـكـلـيــب ع ــادل ســرحــان،
وظهر خالل الفيديو كليب ألول مرة الشاب الذي لعب دور
حبيب ر نــا و هــو محمد صندقلي ،حــا مــل لقب ملك جمال
لبنان لعام .2019

14 Cooking
الشيف كريم الحديدي :األطباق
يجب أن تكون شهية وصحية
توابل ةديرجلا
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القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ً
ً
السهل أن تعد طعاما ،لكن من الصعب أن تضمن أن يكون شهيا
من ً
وصحيا .خبير فنون الطعام الشيف المصري كريم الحديدي يضمن
تحقيق هذه المعادلة بسهولة ،من خالل وصفات تجمع بين المذاق
المضبوط والفائدة الصحية ،في قالب جميل ألطباق تلفت النظر إلى

من أحدث
روعتها قبل تذوقها ...في السياق يقدم الحديدي مجموعة ً
أطباقه التي ينطبق عليها هذه الشروط التي يؤكد عليها دائما في كل
صنوف الطعام التي يقدمها.

ساندويتش البيتزا
المقادير:
• 5غرامات أوريجانو
• 5غرامات ريحان
• 5غرامات سكر

• 500غرام دقيق
ً
• 20غراما حليب باودر
• 5غرامات خميرة
• 3غرامات ملح

الطريقة:
نخلط المقادير السابقة في مضرب العجين ،ثم نشغل الخالط على
سرعة بطيئة لعدة ثوان لتختلط المكونات ،ثم نضيف  10غرامات من زيت
الزيتون و 200غرام من الماء ،ونشغل الخالط على سرعة متوسطة إلى
أن تتكون العجينة وتنفصل عن حواف الوعاء ،ثم نعيد تشغيل الخالط
ِّ
إلى أن تصبح العجينة مطاطية وملساء ،ثم نشكل العجينة على هيئة
قرص ،وفي طبق مدهون بالزيت نضع العجينة في مكان دافئ لمدة 50
إلى  60دقيقة ،إلى أن يتضاعف حجمها ،ثم نشكلها ونضيف الحشو
المرغوب والجبن الموتزريال ،ثم نضع ساندويتش البيتزا في الفرن لمدة
وي َّ
 10دقائق إلى أن ينضجُ ،
قدم.

تشيكن كنتري

شوربة كريمة السي فود

(دجاج مقلي على
الطريقة األميركية)
المقادير:
• 200غرام صدور دجاج
• 5غرامات ثوم مفروم
ً
• 15غراما مستردة
• 10غرامات هريسة شطة
ً
• 20غراما زبادي
• 5غرامات ملح
• 5غ ـ ــرام ـ ــات ف ـل ـف ــل أسـ ــود
مجروش
• 5غرامات كركم
•كوب دقيق
•كوب بقسماط
•بيضة
ً
• 50غراما لحم بقري مقدد
ً
• 20غراما جبنة شيدر
ً
• 30غراما جبنة موتزاريال

المقادير:
ً
• 70غراما روبيان
ً
• 40غراما كاليماري
ً
• 30غراما كابوريا ستيك
• 5غرامات ثوم مفروم
• 5غرامات ملح
• 5غرامات فلفل أبيض

الطريقة:
شبث
• 5غرامات
ُ
ً
• 20غراما زيت ذرة
ً
َّ
• 50غراما كريمة لباني
ً
• 50غراما ُبن
• 100غرام ماء ساخن

ً
في قدر على النار نضع الزيت حتى يسخن جيدا ،ثم نضع
ً
فيه الروبيان والكاليماري ونقوم بالتحريك جيدا ،ثم نضيف
الثوم والشبث والكابوريا ،ويترك القدر على النار لمدة 3
دقائق ،ثم نضع الماء الساخن والبن والكريمة َّ
اللباني ،ثم
نتبل الشوربة بالملح والفلفل وتقدم مع الخبز بالثوم.

البيف ستروجانوف
المقادير:
• 200غرام بصل
• 10غرامات زيت
• 200غرام لحم بتلو شرائح
• 5غرامات فلفل أبيض
• 5غرامات ملح
• 5غرامات فلفل أحمر حار

• 10غرامات دقيق
• 10غرامات صلصة حارة
ً
• 20غراما ديمي جالس
• 10غرامات هريسة شطة
ً
• 30غراما مرق
ً
• 30غراما مشروم (فطر)

الطريقة:
نضع الزيت في طاسة عميقة ،ثم نرفعه على النار على درجة حرارة متوسطة ،ثم نضيف
البصل والفلفل األحمر حتى يتغير لون البصل إلى اللون الذهبي ،ثم نضيف شرائح اللحم
والمشروم (الفطر) ،ويتبل بالملح والفلفل وهريسة الشطة ويضاف الدقيق ويقلب الديمي
جالس مع المرق ،ثم يضاف إلى اللحم ،ويقدم مع المكرونة أو مع األرز حسب الرغبة.

أسرار المطبخ:

ً
قليال من الملح ّ
والخل لماء السلق ليسهل علينا نزع القشرة بعد السلق.
•عند سلق البيض نضيف
ً
ّ
•عند إعداد عصير الجوافة يجب أن نعصر ًعليه قليال من الليمون ،لعدم تغي ًر لون العصير إلى األسود.
• ُيحفظ زيت الزيتون في وعاء زجاجي بعيدا عن الشمس لكي يظل محتفظا بقيمته الغذائية.
• ُيضاف القليل من بيكربونات الصودا للخضراوات الخضراء الطازجة ،لضمان االحتفاظ بلونها أثناء الطبخ.
ُ
ُ
•تغسل جميع الخضراوات الورقية بالماء الجاري وتنقع مدة ربع ساعة في ماء وخل لضمان خلوها من أي بكتيريا.
•يتم تقشير البصل تحت الماء الجاري لتفادي ذرف الدموع وهي مشكلة تعانيها الكثير من ربات البيوت.

الطريقة:
ً
نتبل الــدجــاج جيدا لمدة ساعة ،ثم
نضعه فــي وع ــاء ويـقـلــب بــالــدقـيــق ،ثم
يـقـلــب ف ــي ال ـب ـيــض ث ــم ال ـب ـق ـس ـمــاط ،ثم
يقلى في الزيت ،ثم نضع على الدجاج

اللحم البقري المقدد والجبن الشيدر
والـ ـم ــوت ــزاري ــا ،ث ــم ي ــوض ــع ف ــي ال ـفــرن
ل ـمــدة  3دق ــائ ــق ح ـتــى ت ـم ـتــزج الجبنة
م ــع الـ ــدجـ ــاج ،ويـ ـق ــدم م ــع ال ـم ـع ـكــرونــة

األربيتا والخبز بالزبدة والثوم ويزين
بالمشروم (الفطر) الطازج.
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تسالي

ً
من  11حرفا وهي اسم العب كرة قدم إسباني في نادي ريال مدريد.

tawabil@aljarida●com

sudoku
5

س

ع

ا

م

و

ق

د

ر

ة

م

ن

ت

خ

ب

ض

م

ن

م

ا

ب

ط

و

ل

ة

ن

ج

م

9

ع

ب

ر

م

س

ي

ر

ة

ر

6

و

ا

ق

ت

ص

ا

د

ل

و

8

7

5

2

ص

ر

ا

ع

ف

ر

ي

ق

ي

9

خ

س

ي

ا

ح

ة

ر

ق

م

6

8

م

ش

ر

ق

م

و

س

م

ر

ي

ص

ح

ة

س

د

و

ل

ة

3

7

5

8

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

سيرخيو راموس

كلمة السر

 - 1فيلسوفة فرنسية  - 2ا سـ ـ ــم ُعـ ـ ـ ــرف بــه إمـ ـب ــراط ــور روم ــان ــي  - 6اكتمل  -عاصمة سامح
 - 9عــاص ـمــة عــربـيــة
أوروبية
امتازت بغيرة شديدة ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ُعرف بفظائعه
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فــي السعي لتحقيق الغربية
العدالة االجتماعة
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كلمات متقاطعة

 - 1أديـ ــب إنـكـلـيــزي
ول ــد ف ــي ب ــاري ــس من
رواياته «ليزا»
 - 2م ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــأ فـ ــي
فلسطين  -معلم
 - 3عاصمة أوروبية
 حب خالص - 4ل ـ ـل ـ ـت ـ ـع ـ ـجـ ــب -
عاصمة عربية
 - 5مـ ــر فـ ــأ فــر ن ـســي
على لوار
 - 6سيد  -عال
 - 7ي ـس ـيــل ال ــدم ــع -
زعم
ٌ
 - 8عـ ـب ــث و لـ ـع ــب -
يهرب
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مضيق هرمز -
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فلك
الثور

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
عاطفيا :تستمتع كثيرا باألمور التي
تـنـجــزهــا ألن ــك تـحــب عـمـلــك وتــرضــى
عنه.
ً
عاطفيا :ال تدع النمامين يدخلون بينك
وبين الحبيب إلفساد عالقتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـحـيــاة السعيدة مــن غير
مشاكل ال وجود لها فتمتع بما لديك.
رقم الحظ.17 :

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
عــاطـفـيــا :يبتسم لــك الـقــدر وتلقى دعما
ً
مهنيا من أحد الزمالء.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تــرفــض ط ـل ـبــا لـلـحـبـيــب قد
يطلبه اليوم منك ألنه لن يؤثر عليك.
ً
اجتماعيا :عالقاتك االجتماعية مع كل من
حولك ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

الميزان

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً

عاطفيا :أنت بمنأى عن أي مشكلة ألنك
تحسن التعاطي مع الزمالء.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كـثــرة الـعـمــل تجعلك بعيدا
ً
ً
الشريك مما يؤلمه كثيرا.
عاطفيا ًمع ّ
اجتماعيا :تتخلص بمهارة من طلب
ً
أحد معارفك إلقراضه مبلغا من المال.
رقم الحظ.39 :

ً

عــاط ـف ـيــا :تـتـقـبــل كــل جــديــد وطـ ــارئ في
عملك بانفتاح ورغبة.
ً
عاطفيا :تنمو عالقات عاطفية جديدة من
خالل نشاط اجتماعي شاركت به.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن ح ــذرا مــن بـعــض الــرفــاق
الذين ّ
يهمهم استغالل طيبتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ّ
ً
عاطفيا :أعد تقييم أعمالك بموضوعية عاطفيا :تجنب المضاربات المالية وخذ عــاطـفـيــا :قــد ُيـعــرض عليك مـشــروع أو
ّ
ً
حذرك عند توقيع أي اتفاق جديد.
وتجنب ما هو خطأ فيها.
عمل ما فال توافق قبل دراسته مليا.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :خطواتك اإليجابية تعزز وضعك عــاط ـف ـيــا :بـعــض االش ـ ًك ــاالت ت ـ ًحــدث مع ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :كـ ــن م ـت ـف ــائ ــا ألن وض ـعــك
ً
ً
الشريك تجعلك مستاء وحزينا.
العاطفي وتسعد قلب الشريك.
العاطفي سيكون أكثر إشراقا وهدوءا.
ً
ً
ً
ً
والمتفائل
ـادئ
ـ
ه
ـ
ل
ا
ـك
ـ
ج
ـزا
ـ
م
:
ـا
ـ
ي
ـ
ع
ـا
ـ
م
ـ
ت
ـ
ج
ا
االجتماعية
اجتماعيا :سيطرأ على حياتك
اجـتـمــاعـيــا :الــوقــت مناسب ج ــدا للبدء
يفتح أمامك أبواب صداقات متعددة.
تغيير ُيدخل البهجة إلى الصدور.
بعالقات اجتماعية جديدة.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :
رقم الحظ.27 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

العذراء

ً

 23أغسطس  22 -سبتمبر

عاطفيا :تتمتع بالحماس الالزم لتنفيذ
أعمالك لكنك تفتقد روح المغامرة.
ً
عاطفيا :أفضل ما في عالقتك العاطفية
هو التوازن بين عقلك ومشاعرك.
ً
اجتماعيا :تبحث عن الطمأنينة والسالم
بين أحضان العائلة ألنك تحب الجميع.
رقم الحظ.11 :

الدلو

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
عاطفيا :يبدو أن نهارك ّ
تصرف ّ
عاطفياّ :
بقوة وسلطة في عملك كي
جدي وينبغي أن
عاطفيا :إذا شعرت اليوم بضغط قوي في
ّ
ً
تسلم أعمالك في مواعيدها.
تكون صارما لتنهي أعمالك.
عملك حاول أن تأخذ فترة راحة.
ً
ً
ً
عاطفيا :يحتاج الحبيب إلــى مساعدتك عاطفيا :وازن بين عملك وواجباتك تجاه عاطفيا :من األفضل لك هذا اليوم أن تتخذ
ً
القرار المناسب لعالقتكما العاطفية.
الحبيب وكن رؤوفا به.
فكن إلى جانبه ليتخطى الوضع.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :نادرا ما تمر بمثل هذه الحالة اجتماعيا :يساعدك الوضع الحالي على اجتماعيا :انتبه مــن خيبة أمــل مالية قد
ّ
تنعكس على صحتك.
االتصال وتسوية الخالفات القديمة.
من االستقرار فتمتع بها.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

 19فبراير  20 -مارس
ً

ع ــاط ـف ـي ــا :أج ـ ــواء ال ـع ـمــل ال تـسـمــح لك
ً
بالمرح وعليك اليوم أن تكون جديا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـح ــدث ب ـعــض ال ـم ـنــاوشــات
بينكما فال تدعها تتحول إلى نزاع.
ً
اجتماعيا :حذار من تضييع الوقت بما
ال يفيدك ومارس إحدى الهوايات.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

ً
ً
تمنوا عودة سمو األمير من رحلته العالجية سالما معافى قريبا

عبدالرحمن العقل

جاسم النبهان

هند البلوشي

علي العلي

في كل عام يحل علينا عيد األضحى المبارك عليه «التباعد االجتماعي» ،وتغيرت عادات
بعادات وتقاليد ُجبلنا عليها منذ فترة طويلة ،الناس وأنماطهم وأساليبهم في الحياة
لاللتزام باالشتراطات الصحية والسالمة.
وبأجواء مميزة تدخل البهجة والسرور
«الجريدة» استطلعت آراء عدد من الفنانين
إلى قلوبنا ،فيجتمع األقارب واألصدقاء
حول غياب العادات المتعارف عليها في
ويتبادلون التهاني والتبريكات ،وذلك في
العيد بسبب أزمة «كورونا» الصحية ،وعن
أجواء اجتماعية تنم عن الترابط بين أفراد
كيفية قضائهم أيام العيد ،وأمنياتهم
المجتمع.
وتطلعاتهم فيه ،وفيما يلي التفاصيل:
«كورونا»
ولكن هذا العام في ظل جائحة
ُ
اختلفت األوضاع بسبب مفهوم جديد أطلق
فضة المعيلي

ندعو للفنان
عبدالعزيز
المفرج
بالشفاء
العاجل

النبهان

سنفتقد
التجمعات
العائلية
والتزاور بين
األقارب

العقل

ف ــي ال ـب ــداي ــة ،أعـ ــرب الـفـنــان
ج ــاس ــم ال ـن ـب ـهــان ع ــن أم ـل ــه أن
يـتــم رف ــع الـحـظــر ،وأن نلتقي
أحبابنا و«عيالنا» ،وأقاربنا،
وأصــدقــاء نــا ،فقد مضى وقت
طويل على الحظر ،مضيفا أنه
«حتى المرضى في المستشفى
ال نتمكن من زيارتهم ،فأتمنى
أن ي ـش ـفــي ال ـل ــه م ــرض ــان ــا في
المستشفيات ،وأدعــو ألخينا
ال ـع ـلــم الـكـبـيــر ف ــي ع ــال ــم الـفــن
عبدالعزيز ا لـمـفــرج بالشفاء،
وأن يـ ــر جـ ــع إ لـ ـيـ ـن ــا ص ــا ح ــب
ال ـس ـم ــو أم ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ،حـفـظــه
ال ـل ــه ورعـ ـ ــاه ،ســال ـمــا مـعــافــى،
بإذن الله ،وهذا عيدنا الكبير،
ف ـ ــوج ـ ــوده ب ـي ـن ـنــا أم ـ ـ ــان فـهــو
بـمـثــابــة ص ـمــام األم ـ ــان ،وتــاج
راسنا».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـُ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــان« :ن ـح ــن
فـ ـ ــي نـ ـعـ ـم ــة نـ ـ ـح ـ ـ َـس ـ ــد ع ـل ـي ـهــا
م ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ف ــال ـك ــوي ــت مــن
أفضل ال ــدول فهناك رعــايــة ال
مـثـيــل ل ـه ــا ،وكـ ــرم م ــن ال ــدول ــة
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وم ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــرة
الـ ـح ــاكـ ـم ــة» ،م ــوضـ ـح ــا «انـ ـن ــا
نـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـتـ ـك ــاتـ ـفـ ـن ــا وح ـب ـن ــا
لبعض ،والله يديم هذا الخير
والحب والتواصل بيننا ،ألنه
سبب األمــن واألم ــان والــرخــاء
ال ـ ــذي نـعـيــش ف ـي ــه .فــالـكــويــت

أف ـضــل م ــن ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة،
إذ تــو فــر حكومتها الخدمات
الصحية مجانا».

تبادل التهاني
وأض ــاف الـنـبـهــان أن ــه اعـتــاد
زيـ ــارة أخ ـيــه بـعــد ص ــاة العيد
م ـب ــاش ــرة ،إذ يـتـجـمــع األق ـ ــارب
لديه ،ويلتقي الكبار والصغار
وي ـت ـبــادلــون الـتـهــانــي ،متمنيا
أن يمن الله على أخيه بالشفاء.
وقــال «أتمنى الخير والسالمة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ،وأن ي ـح ـم ــل الـ ـع ــام
المقبل الخير لنا ولجميع أمتنا
العربية».

خطر كبير
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان
ع ـبــدالــرح ـم ــن ال ـع ـق ــل ،إن «ه ــذا
الـعـيــد مختلف عــن ســابـقــه من
األع ـي ــاد ،وسـنـفـتـقــد فـيــه فرحة
ولمة األهل والتجمعات العائلية
والـ ـت ــزاور بـيــن األق ـ ــارب بسبب
القوانين الصحية» ،ال فـتــا إلى
أن «التجمعات في الوقت الحالي
ً
ً
تشكل خطرا كبيرا على كل فرد،
ول ــذا لــن نتمكن مــن اصطحاب
األطفال إلى األماكن الترفيهية
والـمـســارح وغيرها مــن األمــور

بشار عبدالله

ال ـ ـتـ ــي انـ ـع ــدم ــت فـ ــي ال ـ ـظـ ــروف
الراهنة».
وعــن أمنيته في العيد ،أكد
الـعـقــل أن «ع ـيــدنــا الــوح ـيــد هو
رجوع سمو األمير ،حفظه الله
ورعاه ،سالما معافي إلى أرض
البالد ،فذلك أحسن عيد لدينا».
وعن مخططاته في أيام العيد
ق ــال« :ســأقــوم بــذبــح األضحية،
وتــوزيــع العيدية على األطفال
إلض ـ ـف ـ ــاء الـ ـبـ ـهـ ـج ــة وال ـ ـس ـ ــرور
ع ـل ـي ـه ــم» ،داعـ ـي ــا ال ـج ـم ـيــع ال ــى
اال ل ـت ــزام بالتباعد االجتماعي
حفاظا على سالمتهم.

أجواء احترازية
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
خـســروه ،فقال« :أكثر ما يحزن
في هــذا العيد هو رؤيــة جموع
الـمـسـلـمـيــن ف ــي ال ـب ـيــت ال ـح ــرام
وهــم يـنــادون لبيك اللهم لبيك
ضمن اجواء احترازية منقطعة
ال ـن ـظ ـيــر .وق ــد ال أب ــال ــغ ان قلت
ان ـنــي ف ــي ك ــل ع ــام كـنــت أجـلــس
أم ــام الـتـلـفــزيــون وأش ــاه ــد هــذا
الجمع وانــا مندهش بالتوافق
ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة وال ـ ـ ـصـ ـ ــوت وه ــم
خــاشـعــون مـتـضــرعــون للبارئ
عزوجل ،وكل ما أتمناه أن يعم
ال ـس ــام واألمـ ـ ــان وال ـخ ـيــر على
هــذه األرض ليعود المسلمون
ويطوفون حــول البيت العتيق
بشكل اعتيادي».

خوف على الجمهور
ويأمل الفنان بشار عبدالله
ً
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح ،ق ــائ ــا
«اش ـت ـق ـنــا إل ــى خـشـبــة الـمـســرح
وإلـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـه ــورن ــا ،وأن ن ـق ــدم
لـ ـه ــم م ـس ــرح ـي ــات ـن ــا ال ـ ـهـ ــادفـ ــة،
ونحن كفنانين نمتلك طاقات
وإبداعات فنية ،وأفكارا نود أن
نعبر عنها ونطرحها من خالل

ً
دنيا بطمة تواجه حكما بالسجن
في قضية تشهير
ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة م ـغــرب ـيــة ب ـس ـجــن الـمـغـنـيــة
دن ـي ــا بـطـمــة  8أش ـه ــر ن ــاف ــذة ،وت ـغــري ـم ـهــا ألــف
دوالر ،إلدانتها في قضية تشهير وابـتــزاز عبر
وسائل التواصل ،استهدفت عددا من الفنانات
والمشاهير.
ودان ــت المحكمة االبـتــدائـيــة بـمــراكــش ،أمس
األول ،دنيا بتهم «بث وتوزيع عن طريق األنظمة
المعلوماتية أقـ ــوال أش ـخــاص وص ــوره ــم دون
مــوافـقـتـهــم ،وب ــث وقــائــع كــاذبــة قـصــد المساس
بالحياة الخاصة باألشخاص بقصد التشهير
بهم والمشاركة في ذلك والتهديد».
ونـفــت المغنية ،الـتــي اكتسبت شهرتها من
برنامج «أراب أي ــدول» عــام  ،2012جميع التهم
الموجة إليها.
كـمــا شـمــل الـحـكــم فــي الـقـضـيــة ذات ـهــا سجن
اب ـت ـســام ،أخ ــت دنـيــا بـطـمــة ،لـمــدة ع ــام ،وسجن
مصممة األزيـ ــاء المقيمة فــي اإلم ـ ــارات عائشة
عياش لمدة عام ونصف ،وسجن صوفيا شاكري
 10أشهر مع تغريم كل منهن ألف دوالر أيضا.
وتفجرت القضية ،التي عرفت باسم «حمزة

عبدالله الطراروة

تمثيلنا ،لكننا في نفس الوقت
ال ن ـت ـم ـنــى أن ي ــرج ــع ال ـم ـســرح
بسبب خوفنا على الجمهور،
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـم ـن ـع ـنــا م ــن ت ـقــديــم
المسرحيات».
وفيما يتعلق بالعادات التي
اعتاد القيام بها في العيد ،قال
بشار« :سأفتقدها ،فكل عام كنت
أمضي فترة العيد مع الجمهور،
وأي ـ ـضـ ــا اف ـت ـق ــدن ــا ال ـت ـج ـم ـعــات
والزيارات العائلية واألصدقاء،
وأتمنى أن ترجع تلك األجــواء
بـ ـ ـ ـ ــزوال تـ ـل ــك األزمـ ـ ـ ـ ــة لـ ـم ــزاول ــة
حياتنا بصورتها الطبيعية»،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «تـ ـم ــاشـ ـي ــا مــع
ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي س ــأق ــوم
بالتجهيز والتخطيط لمشاريع
فنية جديدة».

عودة الحياة الطبيعية
أم ــا الـفـنــانــة هـنــد الـبـلــوشــي،
فـقــالــت« :أتـمـنــى أن يشفي الله
ب ــاب ــا صـ ـب ــاح ،وأن ي ــرج ــع لـنــا
سالما معافى ،وأن ترجع الحياة
ألوضاعها السابقة ،وأن يرفع
ال ـلــه عـنــا ه ــذه ال ـغ ـمــة» ،مشيرة
إلى أن «هذا العيد سيحل علينا
بـنـفــس أج ـ ــواء الـعـيــد الـمــاضــي
بسبب أزم ــة كــورونــا فستكون
ال ـم ـعــايــدات عــن طــريــق (فـيــديــو
ك ـ ـ ـ ــول) ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب ظ ـ ــروف
التباعد االجتماعي المفروضة
علينا».
من جانبه ،قال الفنان عبدالله
الطراروة« :أتمنى أن يحفظ الله
صاحب السمو ،وأن يرجع لنا
سالما ،وأن تهدأ أوضــاع أزمــة
ك ــورون ــا وتـنـجـلــي ،وأن يحفظ
الله لنا دولتنا الغالية الكويت».

أوضاع مختلفة
وق ــال الـمـغـنــي فـهــد الــزايــد،
إن ف ــي هـ ــذا ال ـع ـيــد األوض ـ ــاع

رمضان خسروه

ستكون مختلفة عــن األ عـيــاد
السابقة بسبب أجواء التباعد
االجتماعي والحظر ،مضيفا
«سأستغل وقتي في التجهيز
لعمل متميز ،خصوصا انه قد
مضى وقت طويل وأنا متوقف
عــن الـســاحــة الـغـنــائـيــة ،وجــاء
ذلــك بسبب عــدة أم ــور؛ أولها
ال ـظــرف الـصـحــي ال ــذي مــررت
به ،وبدأت بالشفاء تدريجيا،
وأيضا كنت أدرس والدراسة
أخذت جهدا وقتا طويال ،كما
اس ـت ـغــرقــت وق ـت ــا ف ــي تجهيز
االستديو الخاص بي ،والحمد
لله انتهيت منه تقريبا».
وت ـم ـن ــى ال ـ ــزاي ـ ــد أن يــرجــع
إل ـ ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ب ـق ــوة،
فـ ـل ــدي ــه اآلن خ ـ ـبـ ــرة واسـ ـع ــة
ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي ـ ـ ــو وه ـ ـنـ ــدسـ ــة
الصوت ،واأللحان ،والتوزيع
الموسيقي ،الفتا الى أنه أخذ
وقتا كافيا في تعلم تلك األمور
الفنية والتقنية.
وع ــن ال ـع ــادات ال ـتــي تخلى
عنها فــي ظــل أزم ــة «كــورونــا»
ق ــال ال ــزاي ــد« :ال ـح ـمــد لـلــه فقد
أصـبـحــت (بـيـتــوتـيــا) بـصــورة
كبيرة ،فاألعياد السابقة كنت
أق ـض ـي ـه ــا فـ ــي ال ـس ـف ــر أو فــي
الـ ـخ ــروج ،أم ــا ف ــي ه ــذا الـعـيــد
فـســأقـضـيــه م ــع األسـ ـ ــرة ،ففي
هذه األجواء زاد التقرب وصلة
الــرحــم بشكل كبير ،وأنــا أرى
أن تلك من إيجابيات كورونا،
ب ــاإلض ــاف ــة أن ال ـ ـمـ ــرء اص ـبــح
قريبا من ذاته ،حتى يسترجع
ملفاته السابقة ،ويحدد طريقه
المستقبلي ويخطط له بدقة».
وأعــرب عن أمله «أن يعود
قــائــد اإلن ـســان ـيــة أب ــون ــا سمو
االمـيــر الشيخ صباح األحمد
س ــال ـم ــا م ـع ــاف ــى ق ــريـ ـب ــا ،وأن
ت ــزول غـمــة ك ــورون ــا ،وأن يعم
علينا األمان والخير والصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،وأن ي ـش ـفــي ال ـلــه

●

دنيا بطمة

عزة إبراهيم

يستعد الفنان عثمان الشطي
النـ ـ ـط ـ ــاق ع ـ ـ ـ ـ ــروض م ـس ــرح ـي ـت ــه
الجديدة «كاندز آيالند» أو «جزيرة
الحلويات» ،من البحرين األسبوع
المقبل بمشاركة عدد من النجوم
الشباب.
وع ــن ق ـصــة الـمـســرحـيــة كشف
الـ ـشـ ـط ــي أن ـ ـهـ ــا ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول ح ـك ــاي ــة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ــذيـ ــن
يـخــرجــون فــي رح ـلــة ،لـكــن بسبب
مشكالت بينهم كالتنمر واختالف
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ب ـش ـكــل سـطـحــي
تتحول رحلتهم من سفرة حقيقية
إلى رحلة خيالية فانتازية في عالم
الحلويات ،الــذي يبهرهم بجمال
منظره حتى يكتشفون في النهاية
أن بــداخــل ذل ــك الـعــالــم قـبــح كتلك
األفكار التي يعتنقونها من الداخل.
وأك ــد أن ــه ح ــاول مــن خ ــال هــذا

عثمان الشطي

الـعـمــل الـمــوجــه لــأطـفــال والـكـبــار
ّ
بث رسالة فحواها عدم االنخداع
بــال ـم ـظــاهــر ال ــزائـ ـف ــة وال ـن ـظ ــر في
داخل اإلنسان وأفكاره وسلوكياته
وأخ ــاقـ ـي ــات ــه دون ع ـن ـص ــري ــة أو
سـ ـطـ ـحـ ـي ــة ،ل ـ ـي ـ ـع ـ ــودوا مـ ـ ــن هـ ــذه

الكبار خارج قائمة أفالم األضحى في مصر
●

القاهرة  -محمد قدري

استعدت قاعات ودور السينما
في مصر لموسم سينمائي جديد
خـ ــال ع ـيــد األضـ ـح ــى م ــن خــال
إجراءات احترازية كبيرة بالتزامن
مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار تـ ــواجـ ــد ف ـي ــروس
كورونا ،ولكن تظل القاعات تفتح
بنسبة  %25فقط من قوتها وفقا
لقرارات الدولة ،مما جعل األفالم
الكبيرة تهرب من السباق وتبقت
األفالم المتوسطة لقلة المخاطرة.
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــررت
الجهة المنتجة لفيلم الغسالة من
بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد
ومحمود حميدة وشيرين رضا،
ط ــرح الفيلم فــي  100دار عــرض
والفيلم من تأليف عــادل صليب
ومــن إخــراج عصام عبدالحميد،
وم ــن إن ـت ــاج ال ـثــاثــي سـيـنــرجــي
ف ـي ـل ـمــز ون ـيــوس ـي ـن ـشــري وأفـ ــام
مصر العالمية.
ويـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ،ال ـن ـجــم
حسن الرداد بالفيلم الرومانسي

الـكــومـيــدي «تـ ــوأم روحـ ــي» حيث
قرر المنتج أحمد السبكي عرض
الفيلم خالل موسم عيد األضحى
المبارك وبدأت الشركة المنتجة
ت ــوزي ــع ب ــوسـ ـت ــرات ال ـع ـم ــل عـلــى
معظم قــاعــات ال ـعــرض ويـشــارك
الرداد البطولة كل من أمينة خليل
وعائشة بن أحمد والراحلة رجاء
الجداوي في آخر أعمالها ،والفيلم
من تأليف أماني التونسي ومن
إخراج عثمان أبولبن.

زنزانة 7
وأصـ ـ ـب ـ ــح ف ـي ـل ــم «زن ـ ـ ــزان ـ ـ ــة »7
جاهزا للعرض بعد االنتهاء من
تـصــويــره خ ــال األي ــام الماضية
وبعد مشكالت حلت على الفيلم
قبل عامين حيث توقف إنتاجه،
ولـكــن قــرر صـنــاع العمل الـعــودة
مــن جــديــد السـتـئـنــاف التصوير
بـ ـع ــد دخـ ـ ـ ــول م ـن ـت ــج جـ ــديـ ــد فــي
العمل وتفوق بطل الفيلم أحمد
زاه ـ ــر خ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان ال ـمــاضــي

صاحب المقام
ويـعــد فيلم «صــاحــب الـمـقــام»
للمنتج أحمد السبكي أول فيلم
عرف طريقه للعرض هذا الموسم
بعد التعاقد مع منصة شاهد VIP
لعرضه بعد صفقة بين الطرفين
بمبلغ مرض للمنتج جعله يقرر
عدم طرحه بدور العرض خاصة
أن ال ـف ـي ـل ــم س ـي ـخ ــوض م ـغــامــرة
كـبـيــرة وغـيــر محسوبة فــي هــذه
الظروف.
الفيلم من بطولة يسرا وآسر
يــاسـيــن وأمـيـنــة خـلـيــل وبـيــومــي

جميع المرضى ،وأن تتحقق
األماني للجميع».

إنسان اجتماعي
ومـ ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
والمخرج علي العلي ،إنه يتمنى
أن ت ـص ــل الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـم ـصــابــة
بفيروس كورونا في الكويت إلى
«صـفــر» ،وأن يشفي الله جميع
الحاالت التي ترقد في العناية
المركزة ،وأن تنزاح هذه الغمة
عن جميع البشر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـلـ ــي انـ ـ ـ ــه «فـ ــي
ظــل ال ـظ ــروف الـحــالـيــة بالطبع
تخليت عــن كثير مــن ال ـعــادات،
وأن ــا بطبعي إنـســان اجتماعي
كثير الحركة ،وألتقي مع األهل
واألصــدقــاء ،وأزور (الديوانية)،
لكن كل هذه األمور اختفت».
وذك ـ ــر أنـ ــه كـ ــان ف ــي ال ـســابــق
ي ـح ــب الـ ــذهـ ــاب إلـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا،
واآلن ال يــوجــد سينما ،مشيرا
إلى أن أغلب األشياء التي اعتاد
مزاولتها توقفت.
وع ـ ـنـ ــد س ـ ــؤال ـ ــه ع ـ ــن خ ـط ـطــه
فــي العيد ،قــال« :فــي هــذا العيد
ســأكــون فــي البيت مــع عائلتي،
حتى إن كــانــت بعض األنشطة
م ـف ـت ــوح ــة ،ف ــالـ ـف ــرد م ـن ــا يـقـلــق
ب ـس ـب ــب االزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وكـ ـم ــا ك ــان
الوضع في العيد السابق حاولت
أنــا مــع أف ــراد عائلتي أن نعمل
أجواء وفرحة بالعيد في البيت».
وأضاف «العيد بالنسبة لي
بـ ــدون ج ـم ـهــور م ـســرح بمثابة
الجرح الكبير ،ففي عيد الفطر
الـ ـس ــاب ــق ،ك ـن ــت ح ــزي ـن ــا ،ول ـكــن
قدر الله وما شاء فعل ،ونحمد
الـلــه عـلــى كــل ح ــال ،وأه ــم شــيء
لإلنسان الصحة والعافية ،وأن
يكون بلدنا بخير وأمن وأمان،
وأتمنى أن يـكــون العيد الـقــادم
عيدين بخلوه من كورونا ،وأن
نكون جميعا بصحة وعافية».

الشطي« :كاندز آيالند» تعرض
عبر منصة إلكترونية

م ــون ب ـي ـبــي» ،نـسـبــة الس ــم ال ـح ـســاب ال ــذي
استخدمته المتهمات على تطبيق سناب
شات ثم انستغرام ،في العام الماضي،
بناء على شكوى من المركز المغربي
لحقوق اإلنسان ،بعد تلقيه شكاوى
بـشــأن اب ـتــزاز وتـهــديــد وتشويه
سـمـعــة ف ـنــانــات وشـخـصـيــات
عامة ورجال أعمال.
وت ـن ـت ـم ــي دنـ ـي ــا بـطـمــة
إل ــى عــائـلــة فنية مغربية
م ـ ـعـ ــروفـ ــة ،ف ـع ـم ـه ــا هــو
الـ ـع ــرب ــي بـ ـطـ ـم ــة ،أح ــد
مــؤس ـســي ف ــرق ــة نــاس
الـ ـغـ ـي ــوان ال ـم ـغــرب ـيــة،
ال ـ ـت ـ ــي اشـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــرت فــي
سبعينيات وثمانينيات
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،كـمــا أن
محمد بطمة ،أحد أعمدة
فرقة «المشاهب» المغربية،
أيض ا عمها.

فــي مسلسل «ال ـبــرنــس» ورغبته
فــي االس ـت ـفــادة مــن ه ــذا الـتـفــوق،
والفيلم يشارك في بطولته نضال
الشافعي ،والفنانة عبير صبرى،
والنجمة اللبنانية مايا نصري،
وم ـنــة ف ـضــالــي ،وال ـف ـن ــان إي ـهــاب
فهمي وأ حـمــد التهامي والفيلم
من تأليف حسام موسى ،وإخراج
إبرام نشأت.

فهد الزايد

ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد وري ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ع ـ ـبـ ــد الـ ـغـ ـف ــور
ومحمود عبدالمغني.

األفالم الضخمة
وقرر كل صناع األفالم ضخمة
اإلنتاج عدم عرض أفالمهم بسبب
ض ـخــامــة ال ـت ـكــال ـيــف ،ومـ ــن هــذه
األفالم كيرة والجن بطولة أحمد
ع ــز وك ــري ــم ع ـبــدال ـعــزيــز وروبـ ــي
وسيد رجــب لتجاوز التكلفة 60
مـلـيــونــا وك ــذل ــك فـيـلــم «ال ـع ــارف»
ألحمد عز لوصوله لـ  50مليونا
وفيلم «البعض ال يذهب للمأذون
مرتين» لكريم عبدالعزيز ودينا
الشربيني وغادة عادل لتخطيها
 40مليونا و كــذ لــك هيكل نظمي
للفنان رامــز جالل و»العنكبوت»
للنجم أحـمــد الـسـقــا ومـنــى زكــي
وغ ـيــرهــا م ــن األعـ ـم ــال الـضـخـمــة
التي ستسبب خسائر لصناعها
لقلة العدد المسموح له بالدخول
للسينما.

هنا الزاهد

ال ــرحـ ـل ــة وق ـ ــد تـ ـغـ ـي ــرت ن ـظــرت ـهــم
ل ـل ـح ـيــاة واإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ـش ـكــل أك ـثــر
عمق وموضوعية .وأعـلــن انتهاء
البروفات التحضيرية للمسرحية
م ــن تــأل ـي ـفــه وإخـ ـ ـ ــراج ف ـهــد زي ـنــل،
وألـحــان وتــوزيــع األغنيات محمد
قـ ـمـ ـب ــر ،ومـ ـخ ــرجـ ـي ــن م ـس ــاع ــدي ــن
عبدالله يوسف وحسن عجاجي،
وتـصـمـيــم إضـ ــاءة عـيـســى خليفة
ومـكـيــاج س ــارة الـشــايـجــي وأزي ــاء
زهرة الحمادي وإشراف عام خالد
ال ـج ــودر ونـســريــن س ـ ــروري ،ومــن
إنتاج .MQ Productions
وأفاد بأن موعد انطالق عروض
المسرحية األسبوع المقبل بطريقة
البث المباشر عبر إحدى المنصات
اإللـكـتــرونـيــة بـمـشــاركــة مجموعة
من الفنانين الشباب ،وهم فاطمة
عبدالرحيم ،وحسن محمد ،وبسام
علي ،ونسرين ســروري ،وعبدالله
عتيق ،وزينب محمد.

خبريات
معسكر مغلق لالنتهاء
من فيلم «مش أنا»

بدأت المخرجة سارة وفيق
ً
ً
معسكرا مغلقا لمونتاج
ومكساج فيلم «مش أنا»
للنجم تامر حسني ،إذ انتهى
فريق العمل من تصوير الفيلم
ً
أخيرا ،حيث كان حسني
يصور المشاهد األخيرة في
حي الدقي ،وبعض المشاهد
الداخلية األخيرة ،ومن المقرر
أن تنتهي سارة من إجراء
المونتاج خالل األيام المقبلة،
ً
حتى يصبح العمل جاهزا
للعرض في أي وقت.
ويشارك في الفيلم إلى جانب
حسني ،ماجد الكدواني،
وسوسن بدر ،وحال شيحة،
وعدد كبير من الفنانين ،وهو
قصة وسيناريو وحوار تامر
حسني.
وفي سياق آخر ،يعمل تامر
ً
حاليا على تسجيل أغاني
ألبومه ،المقرر أن يطرحه
الفترة المقبلة ،حيث يحضر
مفاجأة لجمهوره من خالله،
السيما أن جمهوره متعطش
لألغاني بعد التوقف الذي
فرضه فيروس «كورونا».

ألبوم لحماقي يحقق نصف
مليار مشاهدة

احتفل النجم محمد حماقي
بوصول نسبة مشاهدة ألبومه
«كل يوم من ده» على موقع
«يوتيوب» إلى  500مليون
مشاهدة ،وكتب عبر حسابه
بموقع إنستغرام 500« :مليون
ً
شكرا ...نصف مليار مشاهدة
على يوتيوب وأنغامي خالل
عام ونصف فقط! #كل_يوم_
من_ده».
وتضمن األلبوم  20أغنية،
إذ يضم الجانب األول 10
أغان هي «يزلزال» ،و«كل يوم
ٍ
من ده» ،و«ليلى» ،و«عيونه
سهرانة» ،و«صور» ،و«أعمل
إيه» ،و«بقيت معاه» ،و«يا
غربة» ،و«البداية» ،و«يا ستار»،
أما الجانب الثاني فيتضمن
أغاني «قدام الناس» ،و«كفاية
حلول وسط» ،و«راضيني»،
و«راسمك في خيالي» ،و«ال
عتاب وال حيرة» ،و«الحكاية
حكايتنا» ،و«عاش من شافك»،
و«خلينا زي ما حنا» ،و«قالو
عنك» ،و«خدني إليك» .وتعاون
حماقي في األلبوم مع عدد
كبير من الشعراء والموزعين
والملحنين منهم أمير طعيمة
وأيمن بهجت قمر وتامر
حسين وخالد تاج ونادر
عبدالله وعمرو مصطفى،
وشريف تاج ،وتامر علي،
ومحمد يحيى ،وتميم ،وتوما،
ونادر حمدي ،ورامي سمير.

جريجوري بورتر المولع
بالفضاء يغني لـ «ناسا»

بعد أن قدم مغني الجاز
جريجوري بورتر أغنيته
المنفردة الجديدة «كونكورد»،
التي تعد بمنزلة قصيدة
مدح الستكشاف الفضاء،
يشارك بالغناء في مراسم
إطالق إدارة الطيران والفضاء
األميركية (ناسا) مسبارها
من الجيل التالي ،الذي
سيبحث عن عالمات على
ظروف تسمح بالعيش على
كوكب المريخ .وقال بورتر إنه
سيغني من غرفة المعيشة
في منزله بكاليفورنيا ،بسبب
جائحة فيروس كورونا.
وذكرت شركة التسجيالت
الصوتية ،التي يتعامل معها
بورتر ،ان مسؤولين من
«ناسا» وجهوا الدعوة له بعد
أن سمعوا أغنية كونكورد.
وأضاف« :كتبت األغنية وأنا
على متن طائرة ،وكنت أتأمل
فكرة االرتقاء ،سواء بالجسد
أو بالعقل ،والطيران في طبقة
االستراتوسفير» ،الفتا الى
انه من محبي رحالت الفضاء
منذ أن تابع إطالق أول مكوك
لناسا عام ( .1981رويترز)

ةديرجلا
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رؤى عالمية

ّ
لعبة المناورة التركية بين الواليات المتحدة وروسيا
سميح إيديز – المونيتور

أعربت واشنطن عن
معارضتها لخطوات أنقرة
في شرق البحر األبيض
المتوسط حيث تواجه تركيا
أزمة مع اليونان وقبرص
ومصر وإسرائيل حول حقوق
استكشاف الهيدروكربون،
وفي اآلونة األخيرةً ،
استهجنت واشنطن أيضا
إعالن أنقرة عزمها اجراء
مناورات عسكرية مشتركة مع
جمهورية قبرص الشمال.

إردوغان استغل
التنافس بين
الواليات المتحدة
وروسيا في الشرق
األوسط وشرق
المتوسط بنجاح
نسبي وهو يحاول
تحقيق طموحات
تركيا اإلقليمية

قيمة تركيا
الجيواستراتيجية
المستمرة أرغمت
واشنطن وموسكو
على الحفاظ على
عالقة عمل مع
إردوغان رغم
خالفهما العميق مع
أنقرة

الشيء الوحيد الــذي تستطيع
تــركـيــا الـتـعــويــل عـلـيــه هــو تفاقم
النزاع بين واشنطن وموسكو الى
النقطة التي تتفوق فيها الحاجة
ال ـ ــى ال ـع ـم ــل مـ ــع أن ـ ـقـ ــرة ع ـل ــى أي
مشاعر عــداء نحو الرئيس رجب
طيب اردوغان وحكومته.
وتـجــدر االش ــارة الــى أن العامل
الرئيسي الذي يحول دون االنهيار
الـتــام لسياسة تركيا الخارجية -
فــي ض ــوء عــزلــة أن ـقــرة الـمـتــزايــدة
على الصعيد الدولي – كان قدرة
اردوغـ ـ ـ ــان ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام مــوقــع
ب ــاده االسـتــراتـيـجــي اضــافــة الــى
ال ـخــافــات بـيــن ال ـقــوى االقليمية
والدولية.
وقد استغل اردوغــان التنافس
بين الــواليــات المتحدة وروسـيــا
في الشرق األوســط وشــرق البحر
األبيض المتوسط وبنجاح نسبي
وه ــو ي ـح ــاول تـحـقـيــق طـمــوحــات
تركيا االقليمية.
وأرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا
ال ـج ـيــواس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـسـتـمــرة
واشنطن وموسكو على الحفاظ
على عالقة عمل مع اردوغان على
ال ــرغ ــم م ــن خــافـهـمــا الـعـمـيــق مع
أنـقــرة حــول الكثير مــن القضايا.
كما أن الصداقة الشخصية التي
أقــام ـهــا اردوغ ـ ـ ــان م ــع الــرئـيـسـيــن
األميركي دونالد ترامب والروسي
فالديمير بوتين في الماضي قد
ً
عززت أيضا قوة الموقف التركي.
وأسـ ـه ــم ذلـ ــك ف ــي تـ ـف ــادي ح ــدوث
أزم ـ ـ ـ ــات خـ ـطـ ـي ــرة كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن أن
تتصاعد الى حد مواجهة عسكرية
مـ ـب ــاش ــرة ب ـي ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
واألم ـيــرك ـيــة والــروس ـيــة وخــاصــة
في سورية.

الدعم الروسي الخفي
ولم تتراجع أنقرة عن استخدام
عالقاتها الـمــذكــورة مــع الــواليــات
الـمـتـحــدة وروس ـي ــا عـنــد الـحــاجــة
وكانت تعتمد على الدعم الروسي
ال ـخ ـفــي م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على
م ــوط ــئ قـ ـ ــدم فـ ــي سـ ــوريـ ــة بـغـيــة
محاربة عناصر وحدات الحماية
الكردية التي تحظى بدعم أميركي
وتـقــول تركيا عنها إنـهــا منظمة
ارهابية.
وتعتمد تركيا في الوقت الراهن
على دعــم الــواليــات المتحدة في
ش ـم ــال غـ ــرب س ــوري ــة ض ــد نـظــام
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد
المدعوم من روسيا والذي يسعى
الى استعادة السيطرة على مدينة
ادل ــب وال ـم ـنــاطــق الـمـحـيـطــة بـهــا.
وف ــي غ ـضــون ذل ــك تـعـتـمــد تركيا
بــالـمـثــل عـلــى دع ــم ادارة الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب فــي
األزمــة المتفاقمة في ليبيا حيث
ت ــدع ــم تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا األط ـ ــراف
المتصارعة.
ويكشف هذا االعتماد ،على أي

قوات تركية على حدود مع األراضي السورية
حال ،عدم قدرة حكومة أنقرة على
ال ـع ـمــل وال ـت ـص ــرف ازاء األحـ ــداث
ال ـم ـت ـســارعــة م ــن دون درج ـ ــة من
نوع ما من الدعم العلني والخفي
مــن جــانــب واشـنـطــن أو موسكو.
وي ـ ـش ـ ـكـ ــك ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
والمحللين فــي ق ــدرة تركيا على
تحقيق أي تقدم كبير في األراضي
السورية من دون توافر مثل ذلك
الدعم.

مصاعب تواجه إردوغان
وتجدر االشارة الى أن اردوغان
يـ ـ ــواجـ ـ ــه فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ً
الميدانية أوقاتا صعبة وقاسية
وه ـ ــو ي ـ ـحـ ــاول ت ــأك ـي ــد وت ــرس ـي ــخ
سياسة بــاده الخارجية ،ويأتي
ً
ذلك أيضا في وقت تتصاعد فيه
ط ـمــوحــاتــه االقـلـيـمـيــة وبــالـتــالــي
فقد أصـبــح فــي حــاجــة الــى درجــة
م ــن ال ــدع ــم ال ــدول ــي أك ـث ــر م ــن أي
وقت مضى.
وك ـ ـبـ ــدايـ ــة ن ـ ـقـ ــول إن "ت ـ ـ ـ ــودد"
اردوغــان الى الرئيس بوتين فقد
بريقه السابق ،وفي غضون ذلك،
أدى الـخــوف مــن احتمال خسارة
ترامب في االنتخابات الرئاسية
في شهر نوفمبر المقبل الى تعطل
ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة وص ـنــع ال ـقــرار
في أنقرة.
وتتصرف تركيا وروسيا اليوم
مثل قوى متنافسة الى حد كبير
ً
كما كان حالهما دائما في سورية
ولـيـبـيــا ول ـيــس مـثــل ش ــرك ــاء كما
ت ــدع ـي ــان .وت ـس ـت ـمــر مــوس ـكــو في

االصـ ـ ــرار ع ـلــى ض ـ ــرورة م ـغ ــادرة
القوات التركية األراضي السورية
ب ـعــد ان ـج ــاز الـمـهـمــة ال ـت ــي كلفت
بها وهــي القضاء على العناصر
الـجـهــاديــة فــي مــديـنــة ادل ــب .ومــن
جـهـتــه ك ــرر اردوغـ ـ ــان ف ــي اآلون ــة
األخـ ـي ــرة ال ـق ــول إن تــرك ـيــا ســوف
تبقى في سورية "الــى أن يحصل
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ال ـس ــام
والحرية والثقة".
وفي استهداف واضح لروسيا
ً
انتقد اردوغان أيضا االنتخابات
ً
التي جرت في سورية أخيرا وهكذا
تستمر مشاكل تركيا األساسية
مع روسيا في سورية ومع ظهور
ً
خــافــات فــي أمــاكــن اخ ــرى أيـضــا.
وت ـخ ـت ـلــف وج ـه ــة ن ـظ ــر ال ـب ـلــديــن
ازاء المستقبل السياسي لسورية
والدور الذي يمكن للرئيس بشار
األسد لعبه في ذلك الصدد.

حروب الوكالة في ليبيا
وت ـت ـف ــاق ــم م ـش ــاك ــل ت ــرك ـي ــا مــع
روس ـي ــا ف ــي األزم ـ ــة الـلـيـبـيــة بعد
دخـ ـ ـ ــول الـ ـبـ ـل ــدي ــن مـ ـع ــرك ــة ح ــرب
ال ــوك ــال ــة وت ـس ـت ـمــر م ــوس ـك ــو فــي
م ـحــاولــة ت ـعــزيــز م ــوق ــف الـمـشـيــر
خليفة حفتر بعد تـعــرض قواته
لـهــزائــم شــديــدة فــي أعـقــاب الــدعــم
العسكري التركي لحكومة الوفاق
الوطني.
وفـ ــي ح ـيــن أع ـل ـنــت أنـ ـق ــرة فــي
الظاهر دعمها لدعوة موسكو الى
وقــف ف ــوري للنار فــي ليبيا فقد
أشارت في كلمات كثيرة الى أنها

ال ترغب في حدوث ذلك ألنه سوف
يوقف الزخم الذي حققته حكومة
الوفاق الوطني ضد قوات المشير
حفتر – وهــي وجـهــة نظر أكدها
في اآلونة األخيرة وزير الخارجية
التركي مولود جاويش اوغلو في
مقابلة مع شبكة تي آر تي.
ف ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـح ـت ـمــل
أن يـلـقــي اس ـت ـئ ـنــاف الـ ـن ــزاع بين
أرمينيا وأذربيجان بظالله على
ع ــاق ــات ت ــرك ـي ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة مــع
روسـيــا وخــاصــة بعد أن تعهدت
أنقرة بدعم أذربيجان بكل وسيلة
ممكنة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن موسكو
تنفي أي صلة لها بهذا الوضع
غير أن المناورات العسكرية التي
أجــرت ـهــا ال ـق ــوات الــروس ـيــة على
مقربة مــن منطقة ال ـنــزاع أثــارت
اهتمام أنقرة من حيث ضخامة
حجمها وتوقيتها.
م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،فـ ــإن أونـ ــال
ش ـي ـف ـي ـك ــوز وه ـ ـ ــو دبـ ـل ــوم ــاس ــي
ت ــرك ــي م ـت ـق ــاع ــد س ـب ــق أن عـمــل
ً
سفيرا لـبــاده فــي باكو ويشغل
ً
ً
في الوقت الراهن منصبا رفيعا
في الحزب الجمهوري المعارض
يشير الى قيام القوات الروسية
بحماية حدود أرمينيا مع تركيا
في خطوة تعتبر الفتة في الوقت
الراهن.

توتر العالقات الثنائية
وأبـ ـل ــغ ش ـي ـف ـي ـكــوز صـحـيـفــة
جـمـهــوريـيــت الـتــركـيــة أن "ه ــذا

النزاع سوف يدفع أرمينيا بكل
ت ــأك ـي ــد ن ـح ــو روسـ ـي ــا وت ــوج ــد
ام ـك ــان ـي ــة ألن تـ ــواجـ ــه روس ـي ــا
وتركيا توترات في عالقاتهما
الثنائية قد تصل الى حد نقطة
جديدة من عدم االستقرار".
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ل ــم يـســاعــد
قرار اردوغان تحويل كاتدرائية
أيـ ـ ــا ص ــوفـ ـي ــا مـ ــن م ـت ـح ــف ال ــى
م ـس ـجــد ف ــي ت ـح ـس ـيــن ص ــورت ــه
ً
ف ــي مــوس ـكــو أيـ ـض ــا ،وبـحـســب
متحدث باسم الكنيسة الروسية
فإن تلك الخطوة تمثل "صفعة
وجـهـتـهــا ال ـق ـيــادة الـتــركـيــة الــى
الكنيسة األرثوذكسية".
وقالت وكالة أنباء سبوتنيك
ال ــروس ـي ــة إن ال ــرئ ـي ــس بــوتـيــن
نـقــل ال ــى اردوغـ ـ ــان فــي مكالمة
هــاتـفـيــة ف ــي  13يــول ـيــو "ردود
الفعل االجتماعية الواسعة التي
أحدثها القرار المتعلق بوضع
أيا صوفيا في روسيا".
وتبدو العالقات بين الواليات
ً
المتحدة وتركيا سيئة أيضا مع
تــراجــع شعبية دونــالــد تــرامــب
أم ـ ــام م ـنــاف ـســه ج ــو ب ــاي ــدن في
سباق الرئاسة في شهر نوفمبر
المقبل ،كما أن بايدن المعروف
بعالقاته الوثيقة مع جماعات
الضغط اليونانية والقبرصية
واألرم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
والـمـعــاديــة لتركيا ط ــوال فترة
عمله السياسي ال يشعر بكثير
مــن التعاطف مــع تركيا ويقال
ً
انه ال يعير اهتماما الردوغان.
وعلى الرغم من جهود ترامب

لصالح الحكومة التركية فقد
حرمت أنقرة من الحصول على
ط ــائ ــرات (اف –  )35األمـيــركـيــة
المقاتلة بسبب شرائها أنظمة
دفاع جوي روسية (اس – .)400
الـ ــى ذلـ ــك ف ـقــد ت ـ ــردد تــرامــب
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـي ــق م ـط ــال ــب
الكونغرس الــداعـيــة الــى فرض
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ت ــرك ـي ــا بـسـبــب
ش ــراء أنـظـمــة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
ولكن مجلس النواب األميركي
ً
ً
ً
تـبـنــى أخـ ـي ــرا ت ـشــري ـعــا جــديــدا
يـجـبــر ت ــرام ــب عـلــى ف ــرض تلك
العقوبات.
وق ـ ـ ــد أغ ـ ـضـ ــب قـ ـ ـ ــرار ت ــرام ــب
تمكين تركيا من القيام بعملية
عـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ال ـمــاضــي ض ــد قـ ــوات الـحـمــايــة
الكردية في شمال شرق سورية،
بـ ــايـ ــدن والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ــن أعـ ـض ــاء
الكونغرس ألنهم اعتبروا ذلك
"خيانة لألكراد حلفاء أميركا".
وف ـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أع ــرب ــت
ً
واشنطن أيضا عن معارضتها
لخطوات أنقرة في شرق البحر
األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ح ـي ــث
تواجه تركيا أزمــة مع اليونان
وق ـ ـبـ ــرص وم ـ ـصـ ــر واس ــرائـ ـي ــل
حـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوق اس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــاف
الـ ـهـ ـي ــدروك ــرب ــون .وفـ ــي اآلونـ ــة
األخ ـيــرة ،استهجنت واشنطن
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا اعـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـق ـ ــرة ع ــزم ـه ــا
عـلــى اج ــراء م ـن ــاورات عسكرية
مشتركة مع جمهورية قبرص
الشمال ،وقــال وزيــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو فــي

ح ـيــث ال ــى الـصـحــافـيـيــن" :ه ــذا
ج ــزء مــن جـهــودنــا الــرام ـيــة الــى
تـعــزيــز ال ـعــاقــات م ــع الـشــركــاء
االقليميين الرئيسيين وتحسين
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي شـ ـ ــرق ال ـب ـحــر
األبيض المتوسط".

مخاوف أنقرة
ويعتقد كثير من المراقبين
فـ ــي أن ـ ـقـ ــرة أن الـ ـخـ ـط ــوة ال ـتــي
ً
اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن أخ ـ ـي ـ ــرا
ومـ ــاح ـ ـظـ ــات ب ــوم ـب ـي ــو ك ــان ــت
تـسـتـهــدف تــركـيــا ،وث ـمــة خــوف
آخر يتردد في أنقرة وهو أن فوز
بايدن في سباق الرئاسة سوف
يدفعه الــى التدخل فــي قضايا
تركيا الداخلية.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن ت ــرام ــب ال
يـ ـ ــزال ي ـع ـت ـبــر ال ـب ــدي ــل األف ـض ــل
للعالقات األميركية – التركية
ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل خ ـص ــوص ــا أن
األح ـ ــداث االقـلـيـمـيــة تـشـيــر الــى
أن األوض ــاع تسير نحو مزيد
من الصعوبات مع ازدياد عزلة
أنقرة الدولية.
وف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف يبقى
األم ــل الــوحـيــد أم ــام تــركـيــا هو
أن يتفاقم النزاع بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وروسـ ـي ــا ال ــى درج ــة
تصبح معها الحاجة الى العمل
مع أنقرة أكثر أهمية من أي عداء
نحو اردوغان وحكومته.

دفعة جديدة من كازاخستان لدعم قوات «اليونيفيل» في لبنان
●

وايلدر أليغاندرو سانشيز– دبلومات

أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع فــي كــازاخ ـس ـتــان ،األس ـبــوع
ال ـمــاضــي ،أن كـتـيـبــة راب ـع ــة م ــن قـ ــوات ح ـفــظ الـســام
ســوف تــرســل إلــى ق ــوات اليونيفيل فــي لـبـنــان خــال
الشهر المقبل.
ً
وتعتبر كــازاخـسـتــان الــدولــة األح ــدث إسـهــامــا في
قوات حفظ السالم .وقال متحدث باسم «اليونيفيل»
ً
إن ه ــذه الـخـطــوة تبعث عـلــى الـفـخــر ،مـشـيــرا إل ــى أن
ً
قـيــرغـيــزسـتــان ن ـشــرت  14ج ـنــديــا ،وطــاجـيـكـسـتــان 6
جـنــود ،وال تسهم أوزبـكـسـتــان وال تركمانستان في
قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.
وترجع مساهمة كازاخستان في قوات حفظ السالم
الدولية إلى بداية القرن الحالي ،وقد أسهمت بشكل
سنوي في هذا المجال منذ عام  2003بالمشاركة مع
قوات بريطانية وأميركية وتركية وهندية.
وتـجــدر اإلش ــارة الــى أن ق ــوات اليونيفيل تشكلت
فــي ع ــام  ،1978وكــانــت واحـ ــدة مــن أق ــدم ال ـق ــوات في
ه ــذا ال ـم ـيــدان ،وه ــي ت ـهــدف ال ــى «تـثـبـيــت االنـسـحــاب
االســرائ ـي ـلــي م ــن ل ـب ـنــان واس ـت ـع ــادة ال ـس ــام الــدولــي
ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها
الفعلية في المنطقة» .وقد تم تعديل مهمة وتفويض
اليونيفيل في عامي  1982و 2000فيما تعززت تلك
ً
القوات ،بعد حرب عام  ،2006كما أنه اعتبارا من شهر
مارس الماضي ارتفع عدد تلك القوات ليصل الى 9982
ً
ً
جنديا و 198ضابطا ،ومن سوء الحظ أنها تعرضت
الى مقتل  318من عناصرها.

مركز تدريب للمهمة
ومــن أجــل ضمان التدريب للقيام بمهامها ضمن
قوات اليونيفيل ،عمدت حكومة كازاخستان الى اقامة
مركز لحفظ السالم يدعى «كازاسنت» ،بمساعدة من
وزارة الخارجية األميركية ،وذلك قبل توجه تلك القوات
الى لبنان ،وتستمر تدريبات تلك القوات لستة أشهر
وتشمل المعرفة الثقافية وقواعد االشتباك والدوريات
والمساعدة األولية وحماية المدنيين.
وكانت كازاخستان بــدأت عملياتها في لبنان في
أواخر شهر أكتوبر من عام  ،2018وانضمت وحدتها
الــى قــوات هندية تتمركز فــي منطقة إبــل السقي في
الجنوب الشرقي من لبنان -بحسب تقرير صدر عن

األمم المتحدة حينذاك .وبحسب إحصائيات المنظمة
الدولية فسوف تتم عملية تناوب للقوات الكازاخية،
خالل شهر أغسطس ،وهي تعمل في الوقت الراهن مع
قــوات في قاعدتين على مقربة من ابل السقي ،حيث
تنتشر قوات برازيلية واندونيسية ونيبالية وصربية
وإسبانية ،اضافة الى قوات من دول اخرى.

أهداف العملية
ً
ث ـمــة سـ ــؤال ي ـت ــردد دائـ ـم ــا ويـتـعـلــق ب ـم ـهــام ق ــوات
كازاخستان في لبنان .وبحسب تصريحات المتحدث
باسم اليونيفيل والكثير من عناصر حفظ السالم ،فإن
تلك المهام تشمل تسيير دوري ــات راجلة ومحمولة
وتجهيز مــراكــز الـمــراقـبــة ونـقــاط التفتيش بالعتاد
والرجال وتوفير األمن لمراكز األمم المتحدة.
وأوض ـ ـ ــح عـ ــدد م ــن ض ـب ــاط قـ ــوة ك ــازاخ ـس ـت ــان أن
عملياتها تتم في المناطق التابعة مباشرة لليونيفيل،
وع ـلــى ام ـت ــداد ال ـخــط األزرق بـيــن لـبـنــان وفلسطين
المحتلة ،وال ــذي تشكل كجزء مــن عملية االنسحاب
االسرائيلي برعاية األمم المتحدة .وأضاف الضباط أن
«الدوريات تتم بصورة مستقلة ومع الجيش اللبناني».
وتعتبر عمليات الدورية بطبيعتها معقدة وخطرة،
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك فـقــد أثـبـتــت ال ـق ــوة الـكــازاخـيــة
قـ ـ ــدرة الف ـت ــة ع ـل ــى األداء وت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف .وفـيـمــا
تختلف التضاريس في لبنان عن تلك الموجودة في
كازاخستان فقد تمكن السائق الكازاخي من التعود
على هذا التغيير بسهولة ،ولم تعد تلك مشكلة يمكن
أن تعرقل تنفيذ المهام المطلوبة ،بحسب أحد عناصر
قوة حفظ األمن من كازاخستان ،الذي أوضح ذلك في
مقابلة اذاعية مع راديو يونيفيل .185
فــي غضون ذلــك صــرح الــرائــد أمانغاليولي ،وهو
ضــابــط عـمـلـيــات لــوجـيـسـتـيــة فــي ق ــوات الـيــونـيـفـيــل،
أن ــه اضــافــة ال ــى الـمـســؤولـيــات المتعلقة بــالـجــوانــب
ً
اللوجستية فهو يشارك أيضا في مهام عملياتية مثل
الــدوريــات الراجلة والمحمولة مــع زمــائــه مــن القوة
الهندية ،من أجل تحديد القضايا اللوجستية واسناد
الوحدة الهندية.

دور قوة كازاخستان
وت ـق ــول ادارة الـيــونـيـفـيــل إن الـبـعــض م ــن ضـبــاط

قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان
كازاخستان يقومون بأدوار جديدة في مقار اليونيفيل،
وإن «الـكـثـيــر مــن أول ـئــك الـضـبــاط يـحـضــرون دورات
تدريبية متعددة في القطاع الشرقي ،اضافة الى دورات
تدريبية مع الجيش اللبناني».
ً
ونظرا ألن مهمة اليونيفيل تتمثل في الحفاظ على
الـهــدوء واالستقرار في جنوب لبنان ،فــإن من المهم
بالنسبة الى كل أصحاب القبعات الزرقاء اقامة عالقات
جيدة مع الجيش اللبناني ،كما أن قوة كازاخستان
وخــال وجودها في لبنان عملت بشكل جيد والفت
م ــع ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي وي ـع ـمــل ال ـجــان ـبــان ف ــي أغـلــب
ً
األحـيــان معا أثناء القيام بــدوريــات .ويقول متحدث
باسم اليونيفيل« :نحن نتفاعل بشكل جيد مع السكان
المحليين ومع أصدقائنا في الجيش اللبناني».
وأوضحت «اليونيفيل» أن ذلك التفاعل مع السكان
المحليين يـحــدث فــي أغـلــب األح ـي ــان« ،خ ــال تنفيذ
مـشــاريــع مجتمعية ،أو عـنــدمــا تــدعــم قــواتـنــا جهود
السكان في إطفاء الحرائق».

تعاون كازاخستان والهند
يمثل الـتـعــاون بـيــن ال ـقــوات الـكــازاخـيــة والهندية
قضية تستحق درجــة كبيرة من التحليل ،وذلــك ألن
ً
القسم األعظم من القوات الكازاخية يشكل جــزء ا من
التركيبة المعروفة باسم اندبات ،والتي تجمع بين
قــوات البلدين وهــي مستعدة لالنتشار حيث تدعو
الحاجة.
وفي صورة اجمالية على أي حال ،تحقق قدر من

ال ـت ـعــاون الــوثـيــق ال ــذي وص ــل ال ــى حــد الـتـكــامــل بين
البلدين ،كما ثبت ذلك في تعاونهما في دولة ثالثة.
ويقول متحدث باسم اليونيفيل إن الدولتين نفذتا
عمليات مشتركة في شتى الميادين والمناطق ،ومنها،
على سبيل المثال ،عملية تم تسجيلها على شريط
فيديو فــي  23يناير مــن عــام  ،2019وتظهر كيف أن
قوات البلدين ،على الرغم من انتشار الضباب واألمطار
والثلوج استمرت في أعمال الدورية اليومية الراجلة
والمحمولة في منطقة شبعا.
ويشعر الجهاز العسكري الكازاخي بسرور مماثل
ً
أيـضــا بسبب عمله مــع نـظــرائــه الـهـنــود حتى الوقت
الراهن ،ومن دون أي عقبات أو خالفات.
ً
ويضيف المتحدث« :نحن ننسق ونعمل معا في
مهامنا ،وقــد تعلمنا اضافة الــى ذلــك نوعية جديدة
من المقاييس من أصدقائنا الهنود خالل تنفيذ مهام
حفظ السالم ،كما أنني لمست درجة عالية من المهنية
والصداقة لديهم ،وذلك على الرغم من اختالف اللغة
والديانة والتقاليد إلى حد كبير .وفي وسعي القول
اننا أصبحنا عائلة واحدة».
وأشار في مناسبة اخرى الى أنه «بخالف أنشطة
العمليات والتدريب ،نحن نتشاطر مطبخنا التقليدي
وموسيقانا وألعابنا الرياضية مثل المصارعة».
وتجدر االشارة الى أن تلك التفاعالت الثقافية ،التي
تبدو غير ذات أهمية كبيرة ،تساعد على خلق زمالة
بين قوات اليونيفيل من الكثير من الدول.
والـ ــافـ ــت أن ال ـض ـب ــاط ي ـت ـن ــاوب ــون أدوار ق ـي ــادة
ً
الدوريات ،التي تتكون في العادة من  50عنصرا من

كل قوة ،وتقول مصادر ميدانية إن التعاون المشترك
يحقق الهدف المرجو ويضمن حالة االستقرار وحفظ
النظام في مستويات عالية.
ً
ويقول الرائد أمانغاليولي مؤكدا ذلك الواقع« :نحن
مع أصدقائنا الهنود نعقد اجتماعات ومؤتمرات مع
ممثلين من دول اخرى مختلفة في اليونيفيل ،من أجل
بحث واستعراض شتى جوانب مهام عملنا».
ولـيــس مــن قبيل الـصــدفــة قـيــام تـعــاون بين الهند
ً
وكازاخستان نظرا لوجود تاريخ قــوي من التعاون
بينهما في عالقات الدفاع .وعلى سبيل المثال فقد
نفذ البلدان تدريبات مشتركة تدعى برابال دوستكي
في عام  ،2017اضافة الى أن صحيفة تريبيون الهندية
تـحــدثــت فــي أواخ ــر شـهــر يــونـيــو عــن ق ــرار الحكومة
الهندية حول بناء منشأة اضافية في مركز كازاخستان
«كازاسنت» ،الواقع في ألماتي .وال يعرف الكثير عن
ذلك المشروع ولكن الصحيفة تقول إن «وجود المركز
في وزارة الدفاع الكازاخية يثبت الثقة في الهند».
ً
يــذكــر أن ع ــددا مــن جـنــود كــازاخـسـتــان تــدربــوا في
الـهـنــد وت ـخــرجــوا م ــن األكــادي ـم ـيــات الـحــربـيــة فيها،
وخ ــال ف ـتــرة تــدريــب مــا قـبــل االن ـت ـشــار ق ــام البعض
من الضباط القادة بزيارة إلــى الهند استمرت نحو
أسبوعين من أجل حضور تدريبات عسكرية مشتركة
تدعى «كينبوت» .وبعد ذلك ،توجه فريق التدريب إلى
كازاخستان الطالع عناصر الجيش على مستجدات
المهام.

حجم قوة اليونيفيل
ت ـشــارك فــي ق ــوات اليونيفيل  45دول ــة ،وينطوي
ت ـ ـعـ ــاون ال ـك ـت ـي ـبــة ال ـه ـن ــدي ــة ع ـل ــى أصـ ـ ـ ــداء اي ـجــاب ـيــة
تتعلق ب ـم ـبــادرات الــدفــاع فــي المستقبل بـيــن الهند
وكــازاخـسـتــان .وتـعــرب مـصــادر اليونيفيل عــن األمــل
في توسيع عملياتها في حفظ السالم في المستقبل،
ويقول أحد عناصرها انه على استعداد للعمل خارج
بالده ،من أجل ضمان السالم في العالم« ،وأنا أفتخر
بحصولي على فرصة مــن أجــل المساهمة فــي خلق
بيئة سلمية في لبنان».
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ّ
ً
االنقسامات في كردستان العراق تكلف واشنطن شريكا موثوقا به
مايكل نايتس-
واشنطن إنستيتوت

تعليق «االتحاد الوطني
الكردستاني» مشاركته في
البرلمان الكردي العراقي
أحدث مثال على محاوالت
القادة ّ
المحليين تسجيل
ّ
سياسية في وقت يرزح
نقاط
إقليم كردستان العراق تحت
الصدمات المتتالية لألزمة
ّ
المالية ،ووباء فيروس كورونا،
ّ
العسكرية من إيران
والغارات
وتركيا.

الخالف العميق بين
ّ
السياسية
الفصائل
ّ
ّ
الرئيسة قلل أهمية
إقليم كردستان
العراق كشريك
لواشنطن

صراع على السلطة
يبرز داخل عائلة
بارزاني في الحزب
الديمقراطي
الكردستاني وتبادل
لالتهامات بسوء
إدارة قطاع النفط
والثروة في المنطقة

ّ
ف ــي  19يــولـيــو الـ ـج ــاري ،عــلــق
«االتـحــاد الوطني الكردستاني»
مـشــاركـتــه فــي الـبــرلـمــان الـكــردي
ال ـعــراقــي ،مـمــا ّأدى إل ــى تعطيله
ً
فـعـلـيــا .وتعتبر ه ــذه االنتكاسة
أحدث مثال على محاوالت القادة
ّ
ّ
سياسية
المحليين تسجيل نقاط
فــي وق ــت ي ــرزح إقـلـيــم كــردسـتــان
العراق تحت الصدمات المتتالية
لــأزمــة الـمــالـ ّـيــة ،ووب ــاء فـيــروس
ّ
العسكرية من
كورونا ،والغارات
إيران وتركيا.
وكــان إقليم كردستان العراق
ً
ً
ش ــري ـك ــا م ــوث ــوق ــا ب ــه ف ــي تـعــزيــز
ّ
سـيــاســة ال ــوالي ــات الـمــتـحــدة في
ال ـع ــراق وم ـحــاربــة اإلرهـ ــاب على
مدى ثالثة عقود ،وال تزال ّ
قوات
البيشمركة التابعة له جهة فاعلة
في الحملة إلحباط عودة تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
ومع ذلك ،فإن الخالف العميق
ّ
السياسية
الحالي بين الفصائل
ّ
الــرئـيـسـيــة فــي المنطقة قــلــل من
أهـ ّـم ـيــة إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـعــراق
ك ـ ـشـ ــريـ ــك ل ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،وح ـ ـ ـ ـ ّـول
ّ
الثنائية إلــى تعاملية
الـعــاقــات
ّ
على نحو متزايد ،وقلص النفوذ
الكردي في بغداد.

عاصفة كاملة من األزمات
انتشر وب ــاء فـيــروس كــورونــا
«ك ــوفـ ـي ــد »19 -ع ـب ــر «ك ــردس ـت ــان
العراق»ُ ،
وس ّجلت أكثر من 11.000
ّ
إصابة و 419حالة وفــاة مؤكدة.
واندلعت حمالت مقاطعة ّ
متفرقة
من األطباء والشرطة ،ويمكن أن
ّ
العامة المتزايدة
تتفاقم الشكاوى
ل ـت ـص ـب ــح احـ ـتـ ـج ــاج ــات واسـ ـع ــة
النطاق.
ّ
ّ
المالية البائسة
وتثقل الحالة
ّ
إلقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق بـشــدة
كاهل الرد على هذه المشكالت.
ّ
المحسوبية
فبسبب سياسات
ّ
المتطور،
والقطاع الخاص غير
ي ـجــري إن ـف ــاق  80ف ــي ال ـم ـئــة من
ّ
ّ
السنوية
التشغيلية
ا لـمـيــزا نـيــة
إلق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـبــال ـغــة 950
مـلـيــون دوالر عـلــى  1.25مليون
ّ
شخص ّ يشكلون ا لـقـ ّـو ة العاملة
المتضخمة في القطاع العام أو
ّ
تقاعدية.
يتقاضون معاشات ّ
فـفــي أب ــري ــل ،لــم يـتــدفــق ســوى
 30م ـل ـي ــون دوالر م ــن ع ــا ئ ــدات
النفط إلى خزائن إقليم كردستان
ً
الـ ـع ــراق ،وف ـق ــا ل ـخ ـطــاب لــر ُئـيــس
ال ـ ـ ــوزراء م ـس ــرور ب ــارزان ـ ًـي أذي ــع
عـبــر الـتـلـفــزيــون .ونـتـيـجــة لــذلــك،
صــرفــت حـكــومــة «اإلق ـل ـي ــم» ثــاث
دورات فقط من مدفوعات الرواتب
ه ــذا ّال ـعــام ،منها اثـنـتــان روات ــب
متأخرة تعود لعام  .2019ومما
ّ
زاد ال ـط ـي ــن ب ــل ــة ان ـه ـي ــار صـفـقــة
ً
ّ
الميزانية مــع بـغــداد أخـيــرا ،مما
ًّ
ّ
وضع حــدا للتحويالت الشهرية
المنتظمة إل ــى إقـلـيــم كــردسـتــان

العراق ّ
وأدى إلى وقف االستثمار
ّ
بشكل أساسي في البنية التحتية
ّ
المحلية.
والخدمات
وكـ ـ ــأن هـ ــذه األزمـ ـ ـ ــات ل ــم تـكــن
كافية ،فقد اختارت تركيا وإيران
ّ
ّ
عسكرية
هذا الوقت لشن حمالت
داخـ ــل إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق.
وابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن م ـن ـت ـصــف يــون ـيــو،
ّ
ش ـن ــت ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة غـ ــارات
جوية على مواقع «حــزب العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،وهـ ـ ــو ج ـمــاعــة
ّ
تركية ُمدرجة على قائمة اإلرهاب
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـهــدفــت
ط ـ ـهـ ــران «ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
الكردستاني اإليراني» المعارض.

استجابة معيبة إلقليم كردستان
فــي ال ـســابــق ،كــانــت مـثــل هــذه
العاصفة المثالية قد عملت على
ّ
السياسيين
تركيز عقول الـقــادة
ف ـ ـ ــي ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان وإظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــار رد
مـ َّ
ـوحــد ،ومــع ذل ــك ،لجأ «االتـحــاد
الوطني الكردستاني» ومنافسه
الــرئـيـســي «ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
ّ
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،ح ــت ــى اآلن إلــى
تبادل اللوم الذي لن يؤدي سوى
ّ
عكسية.
إلى نتائج
ّ
طويلة لم
أشهر
ثمانية
ومرت
ّ
يلتق خاللها قــادتـهــم ،مفضلين
ً
انـ ـتـ ـق ــاد ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا خ ــال
ّ
الحوارية وعلى وسائل
البرامج
التواصل االجتماعي.
ك ـمــا أعـ ــاد الـمـجـلــس الـمـحـلــي
في السليمانية بزعامة «االتحاد
ال ــوط ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي» إح ـيــاء
ّ
الالمركزية،
اقتراح قديم لتطبيق
الذي يعتبره «الحزب الديمقراطي
الكردستاني» خدعة لتفكيك إقليم
كردستان العراق.
وف ــي أب ــري ــل ،تــواج ـهــت ق ـ ّـوات
البيشمركة المتنافسة التابعة
لهما فــي منطقة «زيـنــي وارت ــي»،
مما أعــاد إحـيــاء الـمـخــاوف التي
ّ
العراقيين من
ابتلي بها األكــراد
خــال قتل األخ ألخيه كما حدث
فــي منتصف التسعينيات ،وما
نتج عن ذلك من انخراط الجيوش
اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ف ــي حــرب ـهــم األه ـلـ ّـيــة،
وتقسيم أراضيهم في النهاية إلى
َ
منطقتين ذات نفوذ حزبي عائلي.
ّ
واألسـ ـ ـ ـ ــوأ مـ ــن كـ ـ ــل ذلـ ـ ــك ق ـي ــام
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـت ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــرد
ع ـل ــى الـ ــوبـ ــاء ،ف ـق ــد أل ـق ــت بـعــض
ّ
شخصيات «الحزب الديمقراطي
الـكــردسـتــانــي» ال ـلــوم فــي ارتـفــاع
ّ
المحلية على قرار
حاالت المرض
«االتـحــاد الوطني الكردستاني»
ّ
بفتح ح ــدوده مــع إي ــران ،متهمة
األخير بمحاولة حرمان الحكومة
برئاسة بارزاني من القضاء على
الجائحة.
ّ
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ات ـه ــم «االت ـح ــاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي» «الـحــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»
بـ ـتـ ـخ ــزي ــن اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـط ـب ـ ّـي ــة

وحدات البيشمركة في كركوك ونينوى
ّ
ومـ ـ ـع ـ ـ ّـدات االخـ ـتـ ـب ــار ل ـم ــؤي ــدي ــه،
ّ
ويزيد االنشقاق داخــل كــل حزب
ّ
من الشعور بالفوضى السياسية،
فـعـنــدمــا ج ــرى تـخـفـيــض روات ــب
الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع ال ـعــام ّ في
يونيو كجزء من إجراءات التقشف
المالي ،شهدت صفوف «االتحاد
ً
الوطني الكردستاني» انقساما
ح ــول مــا إذا كــانــت سـتــدعــم هــذه
الخطوة أو ترفضها.
ويـ ـب ــرز ص ـ ــراع ع ـل ــى الـسـلـطــة
داخل عائلة بارزاني في «الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـكــردس ـتــانــي» ،إذ
ّ
يتهم فريق رئيس الوزراء الجديد
س ـل ـف ــه وابـ ـ ـ ــن عـ ـم ــه ن ـي ـج ـي ــرف ــان
ً
بــارزانــي ال ــذي هــو حاليا رئيس
إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق بـســوء
إدارة ق ـطــاع الـنـفــط وال ـث ــروة في
ّ
المنطقة ،وتشكل الحزبية الضرر
األك ـبــر فــي صـفــوف البيشمركة،
ّ
الشخصية
حيث يمكن للوالءات
ّ
ل ـق ــادة ال ــوح ــدات أن ت ــول ــد أم ــراء
الحرب.
ف ـم ـنــذ ب ـع ــض الـ ــوقـ ــت ،ت ـح ـ ّـول
م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
ل ـص ــال ــح «ال ـ ـحـ ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الكردستاني» ،الذي يسيطر على
ص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط ولـ ــديـ ــه خـمـســة
ً
ـان
وأرب ـ ـع ـ ــون ع ـ ـضـ ــوا فـ ــي ب ــرل ـم ـ ً
إقـلـيــم كــردسـتــان ال ـعــراق مـقــارنــة
ً
بواحد وعشرين عضوا لـ «االتحاد
ّ
الوطني الكردستاني» .لكن هذا
ال ـت ـح ـ ّـول ل ــم ي ـكــن ي ـع ـنــي الـكـثـيــر
ّ
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ألن أرا ّضـ ــي
المنطقة وق ـ ّـوات األمــن وتدفقات
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ت ـ ــزال م ـقـ ّـس ـمــة إلــى
َ
َ
منطقتي نـفــوذ غـيــر رسـمـ ّـيــتـيــن.
ويـ ــريـ ــد «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
الكردستاني» أن يجعل «االتحاد
ً
الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي» شــريـكــا
ً
ّ
ّ
يصر
ص ـغ ـيــرا ،ل ـكــن ه ــذا األخ ـيــر
ً
على البقاء متساويا ،إضافة إلى
ذلـ ــك ،ال يـظـهــر ال ـط ــرف ــان الـكـثـيــر

م ــن ال ـت ـس ــام ــح إزاء ال ـم ـعــارضــة
الـسـيــاسـ ّـيــة ،وي ـت ـخــذان إج ــراءات
قــانــونـ ّـيــة وأمـنـ ّـيــة ضــد األص ــوات
المعارضة على حساب المعايير
ّ
الديمقراطية واإلصالحات.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـكـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة
ّ
ّ
التشريعية الكاملة التي تمتعا
ّ
بـهــا مـنــذ ع ـقــود ،يـشــكــل «ال ـحــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»
و«االتحاد الوطني الكردستاني»
ً
ح ــالـ ـي ــا  60ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مــن
برلمان إقليم كردستان الـعــراق،
ومـ ــع ذلـ ــك اس ـت ـخــدمــا نـفــوذهـمــا
العسكري واالق ـت ـصــادي الغالب
إلرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى
واستمالتها.
كـمــا يــرفــض ال ـطــرفــان تسليم
السيطرة على ّ
قوات األمن التابعة
لهما إلى حكومة إقليم كردستان
الـ ـ ـع ـ ــراق ،وه ـ ــو م ــوق ــف إش ـكــالــي
ً
جــدا دفــع الميليشيات في أجــزاء
أخرى من العراق إلى االستشهاد
ّ
بالبيشمركة كنموذج لتحز بهم
ا لـخــاص واستهجانهم للسلطة
ّ
الوطنية.

التداعيات على السياسة األميركية
ّ
تسبب تركيز واشنطن المشدد
عـلــى مكافحة اإلرهـ ــاب مـنــذ عــام
 2001في إهدارها فرص لرعاية
إقليم كــردسـتــان ال ـعــراق كشريك
مــوثــوق بــه على الـمــدى الطويل،
اإلقطاع ّي ْين
وبصرف النظر عن
ِ
َّ
الحزبيين اللذين يتوليان مهام
الـ ـح ــوكـ ـم ــة ف ـ ــي أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،س ــاه ــم
الـمـســؤولــون األمـيــركـ ّـيــون بشكل
م ـ ـبـ ــاشـ ــر فـ ـ ــي إض ـ ـ ـفـ ـ ــاء الـ ـط ــاب ــع
ال ـم ـ ّ
ـؤس ـس ــي ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـقــائــم
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــزب مـ ــن خ ـ ــال إن ـش ــاء
برامج تدريب وتجهيز مستقلة
لبيشمركة «الـحــزب الديمقراطي
الكردستاني» و»االتحاد الوطني

الـكــردسـتــانــي» .ومــن وجـهــة نظر
واش ـن ـطــن ،كــانــت ه ــذه الـمـقــاربــة
ً
ضـ ــروريـ ــة ن ـ ـظـ ــرا لــاح ـت ـيــاجــات
الـ ـع ــاجـ ـل ــة لـ ـمـ ـح ــارب ــة ت ـن ـظ ـيـ َـمــي
ّ
«القاعدة» و»الدولة اإلسالمية» ،إل
ّ
أن بعض العواقب البعيدة المدى
كانت ضارة.
وأس ــاء ق ــادة إقـلـيــم كــردسـتــان
ً
ال ـ ـع ـ ــراق أي ـ ـضـ ــا ت ـف ـس ـي ــر ال ــدع ــم
الـعـسـكــري األمـيــركــي فــي الـحــرب
ضــد تنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة»
ّ
سياسية للمضي
باعتباره إيماءة
ً
ق ــدم ــا ف ــي اسـتـفـتــائـهــم ال ـكــارثــي
عـلــى االس ـت ـقــال ف ــي ع ــام ،2017
ّ ّ
ـردد أن بعض
وفــي أعقاب ذلــك ،تـ
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن األك ـ ـ ـ ــراد أص ـي ـب ــوا
بخيبة أمــل مــن واشنطن بسبب
ع ــدم اتـخــاذهــا أي خـطــوة بينما
ك ــان ال ـج ـن ــرال اإلي ــران ــي ال ــراح ــل
ق ــاس ــم س ـل ـي ـم ــان ــي يـ ـق ــود ق ـ ـ ّـوات
الجيش ا لـعــرا قــي والميليشيات
ضـ ـ ـ ّـد وح ـ ـ ـ ــدات ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة فــي
كــركــوك ونـيـنــوى .كـمــا ب ــدأوا في
إظهار ميل سياسي خفي تجاه
طهران.
على سبيل المثال ،على الرغم
من عملهما تجاه أهداف مضادة
بـشــأن الـعــديــد مــن الـقـضــايــا ،فإن
ًّ
كـ ـ ــا م ــن «ال ـ ـحـ ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الكردستاني» و«االتحاد الوطني
الـكــردسـتــانــي» ت ـعــاون مــع «كتلة
الفتح» النيابية القريبة من إيران
خ ــال عـمـلـ ّـيــة تـشـكـيــل الـحـكــومــة
الـتــي أعـقـبــت انـتـخــابــات مجلس
الـ ـن ــواب ل ـع ــام  ،2018وف ــي وقــت
سابق من هذا العام ،كانا من بين
األح ـ ــزاب األخ ـي ــرة ال ـتــي سحبت
دع ـم ـه ــا ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ــادل
عبد المهدي قبل أن يضطر إلى
االسـتـقــالــة بسبب االحتجاجات
ّ
الجماهيرية.
وع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا دع ـ ـ ـ ــت الـ ـفـ ـص ــائ ــل
الموالية إلي ــران إلــى عقد جلسة

ل ـم ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب فـ ــي  5ي ـنــايــر
بهدف إخراج ّ
ّ
األميركية من
القوات
ّ
العراق ،اقتنع المشرعون األكراد
ً
بمقاطعة الجلسة بدال من الوقوف
بحزم إلى جانب واشنطن واإلدالء
بصوت معارض( .ويتساءل المرء
ك ـي ــف ش ـع ــر أول ـ ـئـ ــك ال ـم ـشــرع ـيــن
ب ـع ــد ذل ـ ــك ب ـث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،عـنــدمــا
أطـ ـلـ ـق ــت إي ـ ـ ـ ــران ص ـ ــواري ـ ــخ عـلــى
قاعدة عسكرية في أربيل كجزء
من انتقامها على قيام الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة بــال ـق ـتــل ال ـم ـس ـت ـهــدف
لسليماني).
ّ
وتـتـمــثــل ال ـخ ـطــوة األولـ ــى في
معالجة عــدد مــن هــذه المشاكل
فــي ف ــرض ش ــروط عـلــى التمويل
ّ
ال ــذي تـقـ ّـدمــه ال ــوالي ــات المتحدة
ل ـل ـب ـي ـش ـمــركــة .وت ــدف ــع واش ـن ـطــن
ً
ً
حــالـيــا  17مـلـيــون دوالر شهريا
ّ
الرسمية لقوات
لتغطية الرواتب
ّ
األهمية
البيشمركة ،وهو أمر بالغ
للحفاظ على الضغط على تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
وفــي المرحلة الـقــادمــة ،يجب
ّ
األميركيين أن
على المسؤولين
يطالبوا إقليم كردستان العراق
بـتـنـفـيــذ إص ــاح ــات أم ـنـ ّـيــة لكي
ّ
يستمروا في الحصول على هذه
األموال ،بهدف فصل البيشمركة
عــن سـيـطــرة أي ح ــزب ووضعها
في نهاية المطاف تحت السيطرة
ّ
المدنية إلقليم كردستان العراق.
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ي ـك ـم ــن ال ـخ ـطــر
األكبر في النزاع بين البيشمركة،
ّ
االقتصادية .وعلى
بل في األزمة
هذا الصعيد ،يجب على الواليات
ّ
ّ
عملية الحوار
المتحدة استخدام
االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـجــديــد لتوفير
ال ــدع ــم الـتـقـنــي وال ـمــالــي لـبـغــداد
وأربيل ،مع الضغط عليهما بشكل
ّ
ّ
للتوصل إلى شروط بشأن
مكثف
الطاقة وتقاسم العائدات.
وت ـح ـتــاج ال ـس ـل ـطــات ال ـكـ ّ
ـرديــة

ً
والــوط ـنـ ّـيــة أي ـضــا إل ــى التنسيق
بشكل أوث ــق بـشــأن الـتـعــامــل مع
وباء «كوفيد ،»19 -ومنع الغارات
ّ
ّ
واإليرانية عبر الحدود،
التركية
ّ
ّ
استخباراتية
بعمليات
والقيام
وأمـ ـن ـ ّـي ــة ض ـ ـ ّـد ع ـن ــاص ــر تـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية» في األراضــي
الـ ـمـ ـح ـ ّـررة .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ــك،
يجب على أربيل أن تمنح الدعم
السياسي لجهود رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي لكبح جماح
الميليشيات.
ل ـكــن ب ـعــض «ال ـح ــب ال ـقــاســي»
ً
أم ـ ــر واج ـ ــب أي ـ ـضـ ــا .ي ـج ــب عـلــى
ُ
واش ـن ـطــن أن ت ـخ ـبــر قـ ــادة إقـلـيــم
كردستان العراق بشكل خاص بل
ّ
بحزم أنها بحاجة إلــى مواجهة
تحديات الحوكمة التي تواجهها.
ويشبه الوضع السياسي الحالي
بشكل مثير للقلق ذلك الذي كان
عليه في عــام  ،2014أي مباشرة
ّ
الوطنية التي
قبل انــدالع األزمــة
أطلقها تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
ّ
ومع ذلك ،لن تأتي هذه ّ
المرة خطة
إن ـق ــاذ دول ـ ّـي ــة عـلــى الـنـحــو ال ــذي
يرغب فيه إقليم كردستان العراق
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـن ـط ــاق ال ـعــال ـمــي
لـلــوبــاء وتــداعـيــاتــه االقـتـصـ ّ
ـاديــة
ذات الصلة.
ً
أخـ ـي ــرا ،م ــع ت ــزاي ــد احـتـمــالـ ّـيــة
احـتـجــاجــات الـجـمـهــور ال ـكــردي،
يجب على قــادة إقليم كردستان
الـ ـع ــراق االن ـت ـب ــاه إلـ ــى الـتـحــذيــر
الذي أطلقته احتجاجات العراق
ّ
السياسية الناتجة
واالضطرابات
عنها .وال يــزال بإمكان واشنطن
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ع ــاق ــات مـتـيـنــة
دامــت ثالثة عقود من خــال دفع
شريكها نحو األمــن ،والحوكمة،
واإلص ــاح ــات االقـتـصـ ّ
ـاديــة ،لكن
ال يـمـكــن إن ـقــاذ إقـلـيــم كــردسـتــان
ّ
العراق من محنته الحالية إل من
خالل وجود قيادة كردية موحدة.

اتفاق الدفاع الجوي بين إيران وسورية قد يعرقل عمليات التحالف
●

فرزين نديمي -واشنطن
إنستيتوت

ّ
في الثامن من يوليو ،وقع وزير الدفاع
ال ـس ــوري عـلــي عـبــدالـلــه أيـ ــوب ورئـيــس
هيئة األرك ــان العامة للقوات المسلحة
ً
اإلي ــران ـي ــة ال ـل ــواء مـحـمــد ب ــاق ــري اتـفــاقــا
في دمشق لتوسيع التعاون العسكري
الثنائي بينهما بشكل كبير ،وال سيما
في مجال الدفاع الجوي ،وإذ دعت حاجة
مزدوجة إلى مواجهة التهديدات الجوية
ّ
ضد إيران وحلفائها ،وفي الوقت نفسه
تقويض الوجود العسكري للتحالف في
الشرق األوسط ،فقد ّ
طورت طهران رؤية
استراتيجية تتطلب في الحقيقة حماية
فعالة ،وإغالق المجال الجوي (في الوقت
المناسب).
ً
َ
اقترح ْت بشكل
وتحقيقا لهذه الغاية،
م ـت ـكــرر ت ـعــزيــز أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع ال ـجــوي
ال ـعــراق ـيــة وال ـل ـب ـنــان ـيــة واآلن ال ـســوريــة
ودمجها في شبكتها الخاصة.
ف ــي عـ ــام  2019ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
عرض باقري ربط شبكة الدفاع الجوي
الـعــراقـيــة وتـشـكـيــل حـصــن مـشـتــرك في
ً
وجه «األعداء المشتركين» ،وأخيرا ،خالل
اجتماع ُعقد في  16يوليو مع الرئيس
الـلـبـنــانــي مـيـشــال ع ــون ،أع ــرب السفير
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد جـ ــال ف ـي ــروزن ـي ــا عن
اهتمامه بتزويد البالد بأسلحة دفاعية،
من بينها صواريخ مضادة للطائرات،
وجاء االجتماع بعد أيام فقط من وصف
باقري االتفاق الدفاع الجوي الجديد مع
سورية بأنه خطوة أخــرى نحو إخــراج
الواليات المتحدة من المنطقة ،كما قام
بالعديد من الزيارات األخرى إلى سورية
منذ تعيينه في أعلى منصب عسكري
ً
إيراني في عام  ،2016ساعيا إلى توثيق
التعاون العسكري الطويل األمد مع نظام
بشار األسد.
وب ــال ـف ـع ــل ،كـ ــان الـ ــوجـ ــود الـعـسـكــري
ً
اإليراني في سورية ملحوظا منذ اندالع

ال ـحــرب األه ـل ـيــة فــي ال ـبــاد ع ــام 2011؛
ومعظم عناصره موجودين في سورية
بـصـفــة اس ـت ـشــاريــة وق ـيــاديــة تحكمية،
رغ ــم أن بعضهم ش ــارك فــي الـقـتــال إلــى
جانب الجماعات الميليشياوية الوكيلة.
كما تستخدم إيــران سورية كمركز نقل
ل ـتــزويــد «حـ ــزب ال ـل ــه» بـ ــاإلمـ ــدادات عبر
ال ـحــدود مــع لـبـنــان .ومــن أجــل دعــم هذا
الجهد وإجراء تناوب في القوى البشرية،
ً
تستخدم الجمهورية اإلسالمية «جسرا
ً
جويا» -إذ تقوم طائرات عسكرية ومدنية
إيرانية بنقل األفــراد والعتاد إلى مطار
دمشق الدولي ،والقامشلي ،والالذقية،
وقاعدة «التياس» الجوية ( )T-4بشكل
منتظم ،بينما تعود ا لــر حــات الجوية
ّ
محملة باألسلحة
الـســوريــة مــن إي ــران
والذخيرة لقوات النظام والميليشيات.

إسرائيل حجر عثرة أمام خطط إيران
إن النطاق المتنامي لبعض عمليات
إي ـ ــران ووكــائ ـهــا ف ــي س ــوري ــة يجعلها
عرضة للضربات الجوية والصاروخية
اإلسرائيلية ،وأصبحت هــذه الـحــوادث
تتكرر على نحو منتظم وال تعترضها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو الـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـج ــوي ــة
العشوائية السورية .فاألنظمة الدفاعية
التي نشرتها روسيا في سورية أثناء
تدخلها تتمتع ب ـقــدرات أ ك ـبــر ،ولكنها
م ــوج ــودة ل ـح ـمــايــة ال ـق ــواع ــد الــروس ـيــة
وليس الستهداف الطائرات اإلسرائيلية.
وح ــاف ـظ ــت إيـ ـ ــران ع ـلــى صـمـتـهــا إلــى
حد كبير بشأن هذه الخسائر البشرية
والمادية ،مما يشير إلى استيائها وعدم
ّ
حد سواء.
قدرتها على منعها على ّ
غير أنه في  16يوليو ،حذر المتحدث
باسم هيئة األركان أبوالفضل شكارجي
ّ
إسرائيل من شــن أي هجمات إضافية،
ثم كرر التزام طهران بتطوير الدفاعات
الـ ـج ــوي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وتـ ـع ــزي ــز «مـ ـح ــور
المقاومة» ضد الهجمات اإلسرائيلية.

قاعدة تي فور الجوية
وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب

اللواء محمد باقري

وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ي ـ ـبـ ــدو أن ل ـ ـ ــدى ال ـ ـقـ ــادة
العسكريين اإل يــرا نـيـيــن ثقة كبيرة في
تـعــدديــة اس ـت ـخــدام أنظمتها الــدفــاعـيــة
ً
ال ـجــويــة ال ـم ـطــورة مـحـلـيــا وفعاليتها،
خ ــاص ــة ب ـع ــد أن ن ـج ـح ــت إح ـ ـ ــدى ه ــذه
الــوحــدات فــي إسـقــاط طــائــرة استطالع
أميركية بدون طيار من نوع «آركيو»4 -
فوق مضيق هرمز في يونيو .2019
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ك ـمــا ي ـت ـبـ ّـيــن م ــن الــوضــع
ال ــراه ــن ،تـمـكـنــت ط ــائ ــرات س ــاح الـجــو
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ــن ش ـ ــن ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
ً
الـهـجـمــات الـنــاجـحــة ،ونـفــذتـهــا أحـيــانــا
ً
مــن داخ ــل ســوريــة ،وأح ـيــانــا أخ ــرى من
خ ـ ــال إطـ ـ ــاق أس ـل ـح ــة م ــواج ـه ــة أث ـن ــاء
تحليقها فوق البحر األبيض المتوسط،
أو لبنان ،أو مرتفعات الـجــوالن .ولــدى
الجيش اإلسرائيلي خـيــارات هجومية
ً
قوية أيضا ،تشمل صواريخ باليستية
تكتيكية قــادرة على الوصول إلى عمق
سورية.

العسكري األميركي في الشرق األوسط،
ً
واع ـ ـ ــدا بـ ــأن إيـ ـ ــران س ـت ــواص ــل م ـقــاومــة
ـزاز األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي» ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
«االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
مستخدمة اتفاق الــدفــاع الثنائي الذي
ً ً
أبرمته حديثا أداة لذلك.
على سبيل ا لـمـثــال ،يمكن استخدام
االتفاق لتغطية نطاق واسع من التعاون
ف ــي م ـج ــال ال ــدف ــاع الـ ـج ــوي ،ع ـلــى غ ــرار
توفير أنظمة كاملة لسورية ،أو تطوير
أنظمتها الحالية ،أو دمج شبكتي الدفاع
ً
الجوي للبلدين معا (رغم أنه سيكون من
الصعب تحقيق هذا الدمج دون تعاون
العراق).
ً
وبشكل أكثر تـحــديــدا ،بإمكان إيــران
تزويد سورية بأنظمة صواريخ أرض-
جو منخفصة وعالية االرتفاع وقــادرة
ع ـل ــى اعـ ـ ـت ـ ــراض أهـ ـ ـ ــداف ب ـع ـي ــدة تـصــل
إلــى  200كيلومتر وعـلــى ارتـفــاع يصل
ً
إ لــى  30كيلومترا  ،كما يمكنها اقتراح
إرسال بعض من قدراتها الخاصة بدمج
بيانات اإلدارة وأنظمة الرصد السلبية
التي كشفت عنها النقاب في السنوات
األخيرة.
وال يزال نظام الدفاع الجوي اإليراني
ال ـ ــذي يـتـمـتــع ب ــال ـم ــدى األطـ ـ ــول والـ ــذي

محور الدفاع الجوي
اسـتـغــل بــاقــري زي ــارت ــه األخ ـي ــرة إلــى
دم ـ ـشـ ــق لـ ـك ــي ي ـش ـج ــب ب ـ ـقـ ــوة الـ ــوجـ ــود

ً
ُيفترض أنه األكثر تقدما ،وهو «بافار-
 »373قيد التطوير ولــم يدخل بعد في
مرحلة اإلن ـتــاج الكاملة .وتـ ّـدعــي إيــران
أن ال ـن ـظــام يـضــاهــي ب ـطــاريــة صــواريــخ
«باتريوت» األميركية ويتفوق على نظام
«إس 300 -بي إم يو »2 -الروسي ،ولكن
كل ما يمكنها تقديمه في الوقت الحالي
إلى سورية هو نشر نسخة غير مثبتة
منه هناك ألغ ــراض االختبار والتقييم
وفق شروط تشغيلية ،وبالطبع ،فإن مثل
ً
هذا االنكشاف سيمنح الخصوم أيضا
فرصة لمراقبة النظام خالل عمله ووضع
تكتيكات للتصدي له.
أما بالنسبة لتحديد أي من عمليات
الـنـقــل الـنـظــريــة ه ــذه سـتـحــدث بالفعل،
فإن ذلك يتوقف على قدرة طهران على
ً
التعامل مــع التحديات الهائلة محليا
وداخــل سورية .فمن الواضح أن القادة
اإليرانيين يريدون زيــادة قدرتهم على
الـ ــردع وتــوسـيــع الـعـمــق االسـتــراتـيـجــي
ب ـمــا ي ـت ـجــاوز الـ ـح ــدود ال ـتــي وضعتها
ترسانتهم من الصواريخ الباليستية،
ويفضلون نشر أنظمة دفاع جوي أكثر
ً
تطورا وأبعد مدى لهذه الغاية.
ول ـكــن ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ي ـبــدو أنـهــم

يواجهون مجموعة متزايدة من المخاطر
الخارجية والمحلية ،بما فيها ما يشبه
حملة تخريب ضد برنامجهم النووي
وبنيتهم التحتية الصناعية .وما يضاف
إلــى مخاوفهم هو واقــع عسكري يــزداد
خـطــورة :فإسرائيل عازمة على منعهم
من نقل أي أنظمة جديدة إلــى سورية،
ّ
ولن يؤدي إرسالها اآلن إل إلى توسيع
ال ـف ـج ــوات ال ـك ـب ـيــرة ف ــي تـغـطـيــة الــدفــاع
الجوي اإليراني.
وفي ظل هذه الظروف ،من غير المؤكد
أن تتمكن طهران من نقل كميات كبيرة
من هذه المعدات إلى سورية على المدى
ال ـقــريــب ،وأف ـضــل مــا يمكن أن يــأمــل به
اإلي ــرانـ ـي ــون (إذا ك ــان ه ـن ــاك أي ش ــيء)
هو فقاعتان من الدفاع الجوي :واحدة
في قاعدة اإلمام علي بالقرب من معبر
البوكمال الـحــدودي وأخــرى في قاعدة
«تي »4 -الجوية أو في منطقة دمشق.
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دوليات

آالف الحجاج وقفوا بعرفات وباتوا ليلتهم بمزدلفة

ً
ً
استعدادا لرمي الجمرات وطواف اإلفاضة ...والسلطات السعودية تفرض طوقا لضبط المخالفين

الحجاج يستمعون لخطبة عرفة داخل مسجد نمرة أمس (واس)

وسط إجراءات صحية مشددة
وتباعد جسدي غير مسبوق،
وقف حجاج بيت الله الحرام
على صعيد عرفات مؤدين ركن
الحج األعظم ،وأدوا ًصالتي ً
الظهر والعصر جمعا وقصرا،
بعد أن استمعوا لخطبة اليوم
المشهود من داخل مسجد
نمرة.

أدى أمــس ،في صعيد عرفات،
ن ـح ــو  10آالف ح ـ ــاج مـ ــن داخـ ــل
ال ـس ـعــوديــة ،رك ــن ال ـحــج األع ـظــم،
وسط إجــراءات صحية احترازية
فرضت هذا العام بسبب فيروس
"ك ــورون ــا" ،وأظ ـه ــرت ص ــور بثها
التلفزيون السعودي حافالت تنقل
الحجاج إلــى جبل عــرفــات ،وأدى
الحجاج صالتي الظهر والعصر
في يوم عرفة جمعا وقصرا ،قبل
ال ــوق ــوف ع ـلــى ج ـبــل ع ــرف ــة حتى
غروب الشمس.
وق ـضــى ال ـح ـجــاج لـيـلـتـهــم في
مـشـعــر م ـنــى ،بـعــد قـضــائـهــم يــوم
التروية ،وفق اإلجراءات االحترازية
والوقائية لموسم حج هذا العام
ف ــي م ـس ــارات مـنـظـمــة ،م ــا يحقق
التباعد بين الحجاج بشكل آمن
وصحي ،بمرافقة مشرفين ،لضمان
التقيد بالتعليمات واإلجـ ــراء ات
الوقائية.
وب ـعــد ق ـضــاء ي ــوم أمـ ــس ،على
ج ـب ــل ع ـ ــرف ـ ــات ،ت ــوج ــه ال ـح ـج ــاج
إلـ ــى م ــزدل ـف ــة ،ع ـلــى ب ـعــد ن ـحــو 9
كـيـلــومـتــرات غ ــرب جـبــل عــرفــات،
حيث يبيتون ليلتهم بها ،وكانت
والسعي في يوم
مناسك الطواف
ُ
التروية قد اكتملت ،ونقل الحجاج
على دفعات إلى مساكنهم المعقمة
في منى ،قبل أن يباشروا السير
إلـ ــى ج ـبــل ع ــرف ــات ع ـلــى ب ـعــد 10
كيلومترات للوقوف على صعيد
عرفات.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
وزارة الداخلية السعودية طالل

استبدال كسوة الكعبة المشرفة أمس األول (أ ف ب)

الـشـلـهــوب اكـتـمــال االس ـت ـعــدادات
السـتـقـبــال الـحـجــاج عـلــى صعيد
ع ـ ــرف ـ ــات ،وأداء ش ـع ــائ ــر ال ـح ــج،
مــؤكــدا فــرض طــوق أمـنــي لضبط
المخالفين ،وأوض ــح أن عمليات
النقل إلى المشاعر المقدسة تتم
باستخدام الحافالت ،وفق تنظيم
خاص يحقق اإلجراءات والتدابير
االحترازية الصحية ،للوقاية من
الفيروس.
و خـ ـصـ ـص ــت وزارة ا ل ـص ـحــة
ال ـس ـع ــودي ــة  6م ـس ـت ـش ـف ـيــات فــي
المشاعر الـمـقــدســة ،و 51عـيــادة،
إضــافــة إلــى  200سـيــارة إسعاف،
ً
ً
و 62ف ــريـ ـق ــا م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،وأعـ ـل ــن
الـنــاطــق الــرسـمــي ل ـلــوزارة محمد
العبدالعالي أن الحالة الصحية
للحجاج مطمئنة ،ولم ُت ّ
سجل أي
أمراض مؤثرة على الصحة العامة
ومن ضمنها "كورونا".

حج صحي
وق ــد ي ـك ــون "كـ ــورونـ ــا" مـصــدر
تـهــديــد فـعـلــي لـلـحـجــاج ف ــي مكة
المكرمة ،لكن للمفارقة يبدو الحج
هـ ــذا ال ـع ــام صـحـيــا جـ ــدا مـقــارنــة
بما كان عليه في السابق ،بعدما
تقلصت أعــداد المشاركين بشكل
درامــات ـي ـكــي وف ــرض ــت الـسـلـطــات
إجراءات وقائية صارمة.
والـ ـح ــج م ــن أك ـب ــر الـتـجـمـعــات
ال ـب ـش ــري ــة ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي ال ـعــالــم
وبــؤرة رئيسية محتملة النتشار
األم ـ ـ ـ ــراض ،وي ـم ـثــل تـنـظـيـمــه في

ال ـعــادة تحديا لوجستيا كبيرا،
ح ـي ــث إن م ــاي ـي ــن ال ـح ـج ــاج مــن
حول العالم يتدفقون على المواقع
الدينية المزدحمة.
وغالبا ما كان يعاني الحجاج
ل ــدى عــودت ـهــم إل ــى دي ــاره ــم بعد
نهاية مشاعر الـحــج مــن أمــراض
تـنـفـسـيــة عـ ــدة ب ـس ـبــب االزدح ـ ــام
الشديد أثناء أداء المناسك ،وعدم
وجود أي قيود للتباعد الجسدي
أو إلزام بارتداء الكمامات.
وأك ـ ـ ــدت ع ــال ـي ــة ال ــدل ـي ـم ــي (60
عاما) ،التي أدت فريضة الحج في
 ،2003انها عانت من سعال شديد
استمر  3اشهر بعد عودتها ،ما
أدى إل ــى إصــابـتـهــا بــالــربــو فيما
بـ ـع ــد ،م ـض ـي ـف ــة" :لـ ـ ــم أت ـم ـك ــن مــن
االقـ ـت ــراب م ــن الـكـعـبــة وال تقبيل
الحجر األسود في ذلك الوقت".
لكن مناسك حج  2020مختلفة
مسبوقة ،من توفير
تماما وغير
ّ
حصى الجمرات المعقمة إلى العزل
الفندقي والمسافة اإلجبارية بين
األشـ ـخ ــاص ل ــدى أداء ال ـص ـلــوات
وغيرها ،ما جعل مكة تبدو وكأنها
أحد أكثر المدن أمانا على مستوى
الصحة في المنطقة.

مظالت ملونة
وح ـ ـمـ ــل الـ ـحـ ـج ــاج ف ـ ــي ب ــداي ــة
الـ ـشـ ـع ــائ ــر أم ـ ــس األول م ـظ ــات
ملونة ،وقاموا بالطواف في حركة
متناسقة حول الكعبة بالمسجد
الـحــرام ،مــع إبـقــاء مسافة محددة

بشعارات على األرض البيضاء،
فــي مشهد تــاريـخــي غير مألوف
في أقــدس أماكن المسلمين الذي
بدا كرواق مستشفى ضخم.
وبدا المشهد مختلفا جدا عما
كــان عليه في السنوات الماضية
حين كان يحتشد مئات اآلالف من
الحجاج قــرب الكعبة ،وي ــدورون
حولها وهم يتسابقون ويتدافعون
أحيانا لالقتراب من البناء.
وق ـبــل أن تـعـلــن الـسـعــوديــة أن
ال ـح ـج ــاج س ـي ـك ــون ــون م ــن داخ ــل
المملكة فقط ،تمنت الدليمي على
غ ـ ــرار مــاي ـيــن األشـ ـخ ــاص حــول
العالم أن تشارك في مناسك هذا
العام رغم تهديد الفيروس ،بفضل
ق ــرار تقليص األعـ ــداد وإجـ ــراءات
الوقاية.
وق ــال ــت الــدلـيـمــي م ــن الـكــويــت:
"تمنيت لو كنت هذه السنة في مكة
ألشهد اإلجراءات الجديدة ،ومنها
إل ــزام الجميع بــارتــداء الكمامات
لتفادي انتقال اي عدوى".
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات أن أل ــف
ش ـ ـخـ ــص ف ـ ـقـ ــط ي ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فــي
ال ـم ـن ــاســك ،ل ـكــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام
المحلية ذكرت أن األعداد قد تصل
إل ــى نحو  10آالف ح ــاج ،مقارنة
بنحو  2.5مليون مسلم شاركوا
في الحج العام الماضي وقدموا
من كل أنحاء العالم.
وكان الحجاج بدأوا بالوصول
إل ـ ـ ــى مـ ـك ــة خ ـ ـ ــال عـ ـط ـل ــة ن ـه ــاي ــة
األسبوع ،وخضعوا لفحص لدرجة
ال ـ ـحـ ــرارة ووض ـ ـعـ ــوا ف ــي الـحـجــر

الصحي في فنادق المدينة.
وت ــم تــزويــدهــم بمجموعة من
األدوات وال ـم ـس ـت ـلــز ّمــات ،بينها
إحـ ـ ـ ـ ــرام طـ ـب ــي ومـ ـع ــق ــم وح ـص ــى
الـ ـجـ ـم ــرات وك ـ ّـم ــام ــات وس ـ ّـج ــادة
ّ
وم ـ ـظـ ــلـ ــة ،حـ ـس ــب كـ ـت ـ ّـي ــب "رحـ ـل ــة
الـحـجــاج" ال ـصــادر عــن السلطات
الـتــي طالبتهم بـعــدم المصافحة
ومنعتهم من لمس الكعبة.
وت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــب إخ ـ ـضـ ــاع ال ـح ـج ــاج
لفحص الفيروس قبل وصولهم
إلى مكة ،وسيتعين عليهم أيضا
الحجر الصحي بعد الحج .وقال
المتحدث الرسمي لصحة منطقة
مكة المكرمة حمد بن فيحان" :يتم
تطبيق اإلجراءات الوقائية بشكل
مستمر ،وبمشيئة ا لـلــه ستكون
مناسك الحج آمنة وصحية".

نسبة الحجاج
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة غ ـ ـيـ ــر
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـيـ ــن م ـ ــن ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
داخــل المملكة ب ــ 70في المئة من
إجمالي حجاج هذا العام ،ونسبة
السعوديين  30في المئة ،وهم من
"الـمـمــارسـيــن الصحيين ورج ــال
األمن المتعافين من الفيروس".
وك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة عـلـقــت في
مــارس الماضي أداء العمرة على
خلفية الفيروس ،وفرضت حظر
تجول في مكة ألسابيع ،انتشرت
خ ــال ــه صـ ــور لـلـكـعـبــة ف ــي وســط
المسجد الـحــرام وحيدة من دون
مصلين.

وعادة ما كانت تكتظ المنطقة
ال ـم ـح ـي ـطــة بــال ـك ـع ـبــة ع ـل ــى م ــدار
الـ ـع ــام ب ـ ــآالف الـمـسـلـمـيــن الــذيــن
يــرتــدي غالبيتهم لـبــاس اإلح ــرام
األبيض وهم يدورون حول البناء
ال ـم ـغ ـلــف ب ـق ـم ــاش أس ـ ــود م ـطــرز
بالذهب ،ما يزيد إمكانية انتقال
االمراض وبينها التهاب السحايا
واالنفلونزا.

وضع اللمسات األخيرة على تمثال شمعي لترامب في لندن أمس (أ ف ب)

فــي خـطــوة أثــارهــا مستشاره وص ـهــره جاريد
كوشنير وتوقعها منافسه الديمقراطي جو بايدن،
طرح الرئيس األميركي دونالد ترامب احتمال إرجاء
االنتخابات الرئاسية المقررة في  3نوفمبر 2020
بسبب مخاوفه من عمليات تزوير محتملة واألضرار
المرتبطة بالتفشي القياسي لفيروس كورونا في
مختلف الواليات.
وفي سلسلة تغريدات ،سأل ترامب ،الذي تشير
خصوصا
استطالعات الرأي إلى تعثره أمام بايدن
ً
في الواليات الحاسمة" ،تأجيل االنتخابات إلى أن
يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسالم
وأمان؟"
وأضــاف "بالتصويت العام عبر البريد (وليس
التصويت الغيابي وهو أمر جيد) ،ستكون 2020

وح ـســب اس ـت ـشــاري األمـ ــراض
السارية الطبيب غانم الحجيالن،
فــإن موسم الحج الحالي "فرصة
حـقـيـقـيــة ل ـل ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة
ل ـم ـعــرفــة ت ــأث ـي ــر وأه ـم ـي ــة ارتـ ـ ــداء
الـ ـكـ ـم ــام ــات ل ـل ـح ــد م ـ ــن ان ـت ـش ــار
الكثير مــن األم ــراض الفيروسية
والبكتيرية في المستقبل".
ويـ ـ ـ ــرى الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور آص ــف
أح ـم ــد ،مـسـتـشــار رئ ـيــس جامعة
ســاوثـهــامـبـتــون وم ــؤس ــس كلية
أستون الطبية في بريطانيا ،أن
"موسم الحج هذه السنة آمن جدا
في المملكة رغــم تهديد كورونا"
الذي أودى بحياة أكثر من 2700
م ــن ب ـيــن ن ـحــو  270أل ــف إصــابــة
مسجلة فــي الـسـعــوديــة ،مضيفا:
"نتائج االجراءات التي ّ
تطبق خالل
فـتــرة الـحــج ستعرف فــي غضون
شهر من اآلن".
(الرياض ـ ـ وكاالت)

يعدل تصريحه وينفي عبر شبكة "إن بي سي نيوز"
مشاركته في أي نقاش لتغيير الموعد.
وف ـ ــي ج ـل ـســة اس ـت ـم ــاع أمـ ـ ــام ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،اتهم وزير الخارجية
األميركيمايك بومبيو الصين باستخدام شبكة
الجيل الخامس "ّ "G5
للتجسس ،ومواصلة تحركاتها
للتأثير في االنتخابات الرئاسية.
في المقابل ،حذر السفير الصيني في لندن ليو
شـيــاو مينغ الــواليــات المتحدة مــن إشـعــال فتيل
حرب باردة جديدة ألن بعض الساسة يبحثون عن
كبش فداء لحشد الدعم قبل االنتخابات الرئاسية،
حربا تجارية وهذا النهج
مؤكدا أنها بدأت بالفعل
ً
ً
لن يخرج منه رابح.

 17مليون مصاب بـ«كورونا» وموجة ثانية بدأت في أوروبا

ّ
بينما تخطى عدد اإلصابات بفيروس "كورونا"
ً
المستجد في العالم  17مليونا ،تجاوزت الواليات
ً
المتحدة الدولة األكثر تضررا من الفيروس ،عتبة
 150ألف وفاة ،كما تسارعت وتيرة الوفيات في
البرازيل مع  90ألف حالة وفــاة ،في حين تشهد
ً
ً
عدة بلدان ركودا اقتصاديا.
وأحصت الواليات المتحدة ،أمس األول1270 ،
وفاة إضافية ،وأكثر من  68ألف إصابة لتقترب من
ّ
المسجلة في األسبوعين الماضيين.
المستويات
واض ـ ـطـ ــرت ع ـ ــدة والي ـ ـ ــات م ـث ــل كــال ـي ـفــورن ـيــا
ً
وتـكـســاس وخ ـصــوصــا ف ـلــوريــدا ،ال ـتــي سجلت
حصيلة قياسية للوفيات ( ،)216إلى إعادة فرض
تدابير حجر بدرجات متفاوتة.
ً
والبرازيل ،ثاني أكثر البلدان تأثرا بالفيروس
بعد الــواليــات المتحدة لناحية الوفيات ،باتت
تسجل ما مجموعه  90.134وفاة جراء الوباء .كما
ً ً
ً
سجلت البالد عددا مرتفعا جدا من اإلصابات بلغ
 60074إصابة.
في المقابل ،أعادت البرازيل فتح حدودها أمام
ًّ
جوا ،في إجراء يهدف إلى
األجانب الوافدين إليها
ّ
البرازيلية.
إحياء السياحة
وي ّ
ُ
مدد المرسوم حظر دخول األجانب الوافدين
ّ
ّ
إلى البالد عن طريق البر أو البحر لمدة ثالثين

ً ّ
ًّ
ّ
جوا لن
يوما ،لكنه يشير إلى أن "وصول األجانب
ً
يكون محظورا بعد اآلن".
ً
ً
وفي باراغواي ،فرضت الحكومة حجرا صحيا
شبه كامل على سيوداد ديــل إستي ،ثاني أكبر
مدينة في البالد ،الواقعة على الحدود مع البرازيل
واألرجنتين ،بسبب انتشار الـفـيــروس ،مــا أثــار
غضب السكان المحليين.
ّ
وفي لندن ،أكد وزير الصحة البريطاني مات
هانكوك أن موجة ثانية من "كــورونــا" بــدأت في
االنتشار في جميع أنحاء أوروبا.
أضاف أن كبير األطباء في المملكة المتحدة
سيحدد النهج الوقائي الجديد للتعامل مع ظهور
إصابات جديدة.
وبـعــدمــا تحسن الــوضــع الصحي فــي العالم
خالل الربيع ،عاود عدد اإلصابات إلى االرتفاع
منذ أواخ ــر يــونـيــو ،السيما فــي بـلــدان أوروبـيــة
والواليات المتحدة.
وقال هانكوك" :يمكننا أن نرى لألسف موجة
ثانية من الفيروس ،التي بدأت تنتشر في جميع
أنحاء أوروبا .هناك العديد من الدول األوروبية
ً
ً
التي بدأت تشهد ارتفاعا في اإلصابات مجددا،
ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الناس
هنا".

ويجر عربة ّ
ّ
محملة ببراميل فارغة في سريالنكا أمس (رويترز)
رجل يضع كمامة
أن المتاجرين بالبشر زادوا من نشاطاتهم خالل
الـفـتــرة االخ ـي ــرة مــع تفشي ال ـف ـيــروس لتحقيق
أقصى قدر من المنافع المالية مستغلين الفقراء
والضعفاء السيما النساء والفتيات واألطفال.
وقالت مديرة مكتب األمم المتحدة في فيينا
المعني بالمخدرات والجريمة غــادة والــي ،في
ب ـي ــان لـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ض ــد االت ـج ــار
بــال ـب ـشــر ،إن "ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا زادت مـخــاطــر

دان األردن ،أمس ،استمرار
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق
املسجد األقصى ،مطالبًا
سلطات االحتالل بالكف عن
«االستفزازات واالنتهاكات».
جاء ذلك في بيان لوزارة
الخارجية ،ردًا على
اقتحام مئات املستوطنني
اإلسرائيليني «األقصى»
بالقدس املحتلة ،أمس ،بعد
دعوات من جماعات متطرفة
لتكثيف اقتحامات املسجد.
وأوضح البيان أن «ما جرى
في املسجد املبارك تصرف
عبثي غير مسؤول ومرفوض
يمثل استفزازا ملشاعر
املسلمني في جميع أنحاء
العالم».

إسرائيل تكشف هوية
هارب من «حماس»

كشفت إسرائيل ،أمس ،هوية
قائد ميداني في «حماس» هرب
من غزة أخيرًا ،مؤكدة أن الهارب
هو عزالدين حسني.
وقال متحدث باسم رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو إن قائد مجموعة
صواريخ تابعة للحركة
املسيطرة على القطاع هرب من
غزة إلسرائيل وقدم معلومات
نوعية وسرية.
وكشف جهاز «الشاباك» أنه
أجرى تحقيقًا وحصل على
معلومات ثمينة حول الجهاز
العسكري في غزة من حسني.

الكاظمي يتأكد من
عدم سجن متظاهرين

أكد املكتب اإلعالمي لرئيس
الوزراء العراقي ،مصطفى
الكاظمي ،أمس ،أنه أجرى زيارة
ليلية مفاجئة ،ليل األربعاء ـ ـ
الخميس ،إلى سجن التحقيق
املركزي في موقع مطار املثنى
وسط بغداد ،لالطالع على
أوضاع السجناء والتأكد من عدم
وجود سجناء من املتظاهرين
وأصحاب الرأي.
وأكد رئيس الوزراء أن القوات
واألجهزة األمنية «ملزمة بحماية
التظاهرات ،من أي استهداف أو
محاولة لخلط األوراق ،من أي
جهة كانت».
وجاء ذلك بعد سقوط  3قتلى من
املحتجني بعد تجدد التظاهرات
املنددة بتردي األوضاع املعيشية
في بغداد أخيرًا.

الجزائر تفتح تحقيقًا
بوفاة مواطن ببلجيكا

الجائحة زادت مخاطر االتجار بالبشر ...والريجاني يقع ضحيتها للمرة الثانية
وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة الصحة
اإليــرانـيــة ،أمــس ،بــأن عــدد اإلصــابــات فــي البالد
بلغ .301530
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روح ــان ــي أمـ ــس ،إن بـ ــاده "ت ـس ـيــر ف ــي االت ـجــاه
ال ـص ـح ـيــح ل ـمــواج ـهــة ان ـت ـش ــار ك ــورون ــا مــاعــدا
محافظتين في البالد تتطلبان مزيدا من الجهود
للسيطرة على الفيروس".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن "األمـ ـ ـ ـ ــور ت ـت ـج ــه ن ـح ــو ت ـج ــاوز
ذروة انتشار كــورونــا فــي الـبــاد بفضل جهود
وتضحيات الكوادر الصحية والطبية" .
وأصـيــب الرئيس السابق لمجلس الـشــورى
اإلســامــي (الـبــرلـمــان اإليــرانــي) علي الريجاني
للمرة الثانية بالفيروس.
وأفــادت وكالة "تسنيم" اإليرانية مساء أمس
األول ،بـ ــأن الري ـج ــان ــي أص ـي ــب ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
ً
ويـخـضــع حــالـيــا لـلـعــاج فــي أح ــد مستشفيات
طهران.
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع
أن حالته الصحية مستقرة .يذكر أن الريجاني
أصيب في أبريل الماضي وتعافى من اإلصابة
بعد عزل منزلي.
في سياق متصل ،أكدت األمم المتحدة ،أمس،

األردن يحتج على
انتهاكات «األقصى»

أهمية الكمامة

ترامب يريد إرجاء االنتخابات بسبب التزوير المحتمل
تزويرا في التاريخ.
االنتخابات األقل دقة واألكثر
ً
كبيرا للواليات المتحدة".
إحراجا
وستشكل
ً
ً
وأك ــد تــرامــب أن "الــديـمـقــراطـيـيــن الــذيــن طالما
تحدثوا على التأثير الخارجي على االنتخابات
ـدا أن ال ـت ـصــويــت ع ـبــر ال ـبــريــد يعد
يـعـلـمــون ج ـي ـ ً
الطريق األسهل لتدخل الدول األجنبية في السباق
االنتخابي".
وبعد أن توقع بايدن خالل حفل لجمع ّ
التبرعات
عبر اإلنـتــرنــت فــي  23أبــريــل الـمــاضــي أن يحاول
ترامب تأجيل انتخابات  2020في مسعى للفوز
بوالية ثانية ،أثار كوشنير بلبلة حول هذا األمر ،في
مقابلة مع مجلة "تايم" في منتصف مايو ،بتأكيده
أنه ال يستطيع ضمان إجرائها في موعدها المحدد
قانونا في  3نوفمبر بسبب وباء كورونا ،قبل أن
ً

سلة أخبار

ً
االتجار بالبشر نظرا إلى فقدان الوظائف وتزايد
الفقر وإغــاق الـمــدارس وزي ــادة التفاعالت عبر
اإلنترنت".
وأض ــاف ــت" :لـقــد طـغــت األزم ــة عـلــى الـخــدمــات
االجتماعية والعامة وأثرت على عمل أنظمة إنفاذ
القانون والعدالة الجنائية وجعلت من الصعب
على الضحايا طلب المساعدة".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

سلمت السلطات الجزائرية،
أمس ،جثة أحد مواطنيها قتل
في بلجيكا ملصلحة حفظ الجثث
بمستشفى مصطفى باشا
بالعاصمة وذلك ملعرفة أسباب
وفاته.
وتوفي الشاب الجزائري إثر
اعتقاله من الشرطة البلجيكية
قبل أيام ،وأشعلت وفاته
احتجاجات في بلجيكا .وكانت
والدة املتوفى زليخة زيتوني
أكدت أن إدارة املستشفى
أخبرتها أن سبب الوفاة يعود
إلى معاناة االبن مرض الصرع.
ورفضت الوالدة ذلك وقالت إن
ابنها كان بصحة جيدة عندما
التقته السبت املاضي ،أي قبل
الحادثة بيوم.

٢١
واشنطن تحذر طهران من تسليح دمشق بموجب اتفاقهما
ةديرجلا
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البنوك والحكومات تمنع تحويل أو قبول أموال إيرانية ...و«االتفاق النووي» لن يستمر مع تمديد حظر األسلحة
حذرت الواليات المتحدة
إيران من تسليح سورية بناء
التفاهم التي
على مذكرة
ً
أبرمت بينهما أخيرا ،وشددت
على أنها تسعى لتمديد
حظر التسلح المفروض
على طهران من أجل قطع
الطريق على هذه الخطوة،
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن
الجمهورية اإلسالمية تواجه
صعوبة كبيرة في توفير الغذاء
والدواء عبر آلية «انيستكس».

مشروع روسي
للحد من نفوذ
إيران جنوب
سورية يدخل حيز
التنفيذ

ّ
ح ـ ـ ــذر ن ــائ ــب م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ل ـشــؤون
الشرق األدنــى جويل رايبورن،
إيران من أن تصدير أي أسلحة
إل ــى س ــوري ــة ف ــي إطـ ــار االت ـفــاق
ً
العسكري الشامل الموقع أخيرا
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ي ـن ـت ـهــك فـقــط
ق ــان ــون قـيـصــر ف ـق ــط ،ب ــل كــذلــك
حظر التسلح األممي المفروض
على إيران بموجب قرار مجلس
األمـ ــن ال ـتــابــع ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
رقم .2231
وات ـهــم راي ـب ــورن فــي رد على
«الجريدة» خالل مؤتمر صحافي
ع ـب ــر الـ ـه ــات ــف ،ط ـ ـهـ ــران بــأن ـهــا
«ت ـق ــوم بـجـهــود غـيــر ب ـن ــاءة في
س ــوري ــة» بـتـعـمـيــق مـشــاركـتـهــا
العسكرية من خالل توقيع هذه
االتفاقية التي قالت طهران إنها
تتضمن تعزيز الدفاعات الجوية
السورية بأنظمة إيرانية محلية
الصنع.
وق ــال الـمـســؤول األمـيــركــي إن
«االت ـفــاق اإليــرانــي ال ـســوري يعد
ً
دلـيــا آخــر على سبب اعتقادنا
أنه من الضروري أن يقوم مجلس
األمن بتمديد حظر األسلحة على
ط ـهــران» ال ــذي مــن الـمـفـتــرض أن
ً
يبدأ رفعه تدريجيا فــي أكتوبر
المقبل بموجب «االتفاق النووي».
ورأى رايـبــورن أنــه «إذا كانت
إيران قلقة بشأن رفاهية وسالمة
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،ف ـس ـت ــدع ــم
العملية السياسية التي تقودها
األمـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــة
بموجب قرار مجلس األمن .2254
وس ـت ـس ـح ــب ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري،
وع ـن ــاص ــر حـ ــزب الـ ـل ــه ،وغ ـيــرهــا
مــن الـقــوات الخاضعة لقيادتها
مــن جميع أنـحــاء البلد العربي،

ً
سوري يحمل خروفا اشتراه من سوق األضاحي بمنطقة الدانا في إدلب أمس (أ ف ب)
وسـ ـتـ ـتـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـحـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ً
ب ـ ــدال م ــن االنـ ـتـ ـص ــار ال ـع ـس ـكــري
الوحشي».
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ت ـقــاريــر
إي ــرانـ ـي ــة وإس ــرائ ـي ـل ـي ــة أش ـ ــارت
إلــى أن طـهــران تسعى إلــى نشر

وأضاف« :الدستور المصري ينص على ضرورة
موافقة البرلمان قبل تحريك قــوات إلــى أي مكان
والتفويض الذي تم
خارج الحدود ،وهذا لم يتم،
ُ
ً
ً
أخـيــرا كــان خــاصــا بليبيا فقط ،ولــم نحط بشيء
خ ــاف ذلـ ــك» .وف ــي حـيــن ش ــدد الـمــرصــد الـســوري
عـلــى ع ــدم صـحــة ه ــذه الـمـعـلــومــات ،نـقـلــت وكــالــة
«األنـ ــاضـ ــول» الـتــركـيــة ع ــن م ـص ــادر أن نـحــو 150
ً
ً
جنديا مصريا دخلوا قبل أيــام عبر مطار حماه
ً
العسكري وانـتـشــروا الحـقــا بأسلحتهم الخفيفة
على خطوط الجبهة في بلدة خــان العسل بريف
حلب الغربي ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب
الجنوبي إلــى جانب المجموعات التابعة إليــران
وبالتنسيق معها.

منظومة «خ ــرداد» الدفاعية في
البلد العربي.
وت ــرى إســرائـيــل أن صــواريــخ
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة الـ ـت ــي ص ـن ـع ــت فــي
الجمهورية اإلسالمية ،قد تشكل
ً
خطرا على طائراتها التي تقوم
ب ـغــارات مـتــواصـلــة فــي محاولة
لمنع نقل أسلحة مـتـطــورة إلى
«ح ــزب ال ـلــه» فــي لـبـنــان أو بـنــاء
وجود عسكري إيراني في جنوب
سورية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ي ـب ــدو أن ال ـحـ ّـد
مــن الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي مناطق
ً
الـجـنــوب ال ـس ــوري يــدخــل فعليا
حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،م ــع إن ـه ــاء مـئــات
المقاتلين بداية األسبوع الحالي،
ل ـ ـ ـ ـ ــدور ٍة ع ـس ـك ــري ــة ف ـ ــي ص ـف ــوف
«الفيلق الخامس» ،وهــو ائتالف
ّ
ـات م ـســل ـحــة م ـعــارضــة
م ـج ـم ــوع ـ ٍ
لـلــرئـيــس الـ ـس ــوري ب ـشــار األس ــد
ومــدع ــومــة ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه من
روسيا.
وكـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـكــريــة
مــن مدينة درع ــا الــواقـعــة جنوب
ســوريــة على ال ـحــدود مــع األردن

ـات ض ـم ــن الـفـيـلــق
أن «مـ ـجـ ـم ــوع ـ ٍ
ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــا مـ ـ ــس زادت مـ ـ ـ ــن أ عـ ـ ـ ـ ــداد
عـنــاصــرهــا ،بـعــد انـضـمــام مئات
الـمـعــارضـيــن لــأســد إلـيـهــا بـنـ ً
ـاء
طلب روسي».
على ٍ
وحسب المصادر فإن التواجد
اإليراني في درعا وأريافها وريف
محافظة القنيطرة السورية بدأ
ـات
ب ــالـ ـت ــراج ــع ن ـت ـي ـجــة ض ـغ ــوط ـ ٍ
م ــارسـ ـتـ ـه ــا الـ ـش ــرط ــة ال ــروسـ ـي ــة
وال ـق ــوات الـمـحـلـيــة ال ـمــؤيــدة لها
على الميليشيات المحسوبة على
ّ
والمدعومة منها.
طهران
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــأن
«الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ـ ــات ش ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـن ــع
المجموعات المدعومة من طهران
ب ــال ـت ـم ــرك ــز فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ج ــدي ــدة
بالمنطقة وفصل نقاط انتشارها
ً
ع ــن بـعـضـهــا ال ـب ـعــض جـغــراف ـيــا
من خــال تمركز حواجز للفيلق
الخامس بينها».

شلل وصعوبة
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت تــواجــه

وس ـ ــط مـ ـص ــارع ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ال ـم ـص ــري
لظروف حياتية صعبة ،وارتفاع في األسعار
وال ـخ ــدم ــات ،وه ــي أمـ ــور زادتـ ـه ــا تــداع ـيــات
ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ح ـ ــدة ،ب ـ ــدأت ال ـح ـكــومــة
المصرية ،أمس ،تطبيق زيادة أسعار تذاكر
القطارات الجديدة ،بما يتناسب مع جودة
الخدمة المقدمة فيها ،بنسب زيادة تتراوح
بـيــن  25و 150فــي الـمـئــة ،عـلــى أن يـتــم رفــع
أسعار بقية القطارات بعد تطويرها أو دخول
الجديد منها الخدمة.
وك ـش ــف ق ـ ــرار ه ـي ـئــة ال ـس ـكــة ال ـح ــدي ــد أن
قطارات الدرجة األولى ( )VIPزادت بنسبة 25
في المئة ،والدرجة الثانية زادت  40في المئة،
بينما زادت ال ــدرج ــة األولـ ــى فــي الـقـطــارات
اإلسباني والفرنساوي  30في المئة ،والدرجة
الثانية  83في المئة ،كما زادت نسبة تذاكر
القطارات المطورة والمميزة  150في المئة،
وهي قطارات تدخل الخدمة ألول مرة.
وسبق أن صرح وزير النقل كامل الوزير،
خ ــال اإلع ــان عــن دخ ــول  38ق ـطــارا جــديــدا
الخدمة على عدد من خطوط السكة الحديد،
اع ـت ـبــارا مــن أم ــس ،ب ــأن ال ـعــربــات الــروسـيــة
تـتـنــوع بـيــن ال ـق ـط ــارات الـمـكـيـفــة وال ـفــاخــرة
وال ــدرج ــة الـثــالـثــة ،فــي إط ــار خـطــة تحديث
شاملة للمرفق الذي يخدم نحو  1.5مليون

م ـصــري يــوم ـيــا .واع ـت ـبــر ال ــوزي ــر أن دخ ــول
الـقـطــارات الـجــديــدة الـخــدمــة ستكون بداية
لسلسلة مــن اإلض ــاف ــات الـجــديــدة ألسـطــول
السكك الحديد المخطط لها ،إذ سيتم توريد
 33عربة شهريا ،مــا يشكل  3أو  4قطارات
جديدة شهريا ،الفتا إلى أن تحريك األسعار
في هذه القطارات يتناسب مع جودة الخدمة
الـمـقــدمــة فـيـهــا ،وش ــدد عـلــى أن ال ــزي ــادة لن
تشمل القطارات العاملة حاليا.
وأف ـ ــاد ب ــأن زي ـ ــادة سـعــر ت ــذك ــرة ق ـطــارات
خط القاهرة اإلسكندرية الجديدة سترتفع
من  100إلى  125جنيها ،وقطارات الدرجة
الثانية المكيفة من  70إلى  100جنيه ،الفتا
إل ــى أن ال ــزي ــادة ال ـتــي وص ـف ـهــا بالبسيطة
ال ـ ـغـ ــرض م ـن ـه ــا ت ـغ ـط ـي ــة جـ ـ ــزء مـ ــن ن ـف ـقــات
التشغيل والمرتبات وقيمة الوقود وبعض
أعمال الصيانة للقطارات ،إذ تملك الهيئة
 900قطار.
وكشف الوزير أن حجم اإلنفاق السنوي
للسكك الـحــديــديــة بـلــغ ال ـعــام الـمــاضــي 7.5
مليارات جنيه مصاريف تشغيل ،بينما تبلغ
اإليرادات بالكاد نحو  3مليارات ،بعجز يصل
إلى أكثر من  50في المئة ،وأن الدولة لديها
خطة الستثمار  142مليارا في مجال السكك
الـحــديــد ،على أن يتم االنـتـهــاء مــن عمليات
التطوير قبل عام .2024
فــي غـضــون ذل ــك ،نـفــى الـمــركــز اإلعــامــي

رئيس الوزراء المصري يتفقد أبراج العلمين الجديدة (أ ف ب)

لمجلس الـ ــوزراء الـمـصــري ،أم ــس ،مــا تــردد
بشأن حظر زراعــة القطن بشكل نهائي في
مصر ،موضحا أن وزارة الزراعة واستصالح
األراضي نفت تلك األنباء ،مؤكدة أنه ال صحة
لحظر زراعة القطن في مصر ،وأن المساحة
المنزرعة منه خالل الموسم الحالي وصلت
ل ـمــا ي ــزي ــد ع ـلــى  182أل ــف ف ـ ــدان ،بــإجـمــالــي
إنتاجية تصل الى مليون قنطار.
وسـبــق أن حــذر نقيب الفالحين حسين
أبو صدام ،العام الماضي ،من انهيار زراعة
القطن الملقب بـ»الذهب األبيض» في مصر،
إذ قال إن مصر كانت تزرع مليوني فدان في
الخمسينيات مــن الـقــرن الماضي ،وتسعى
الحكومة المصرية إلعادة االهتمام بزراعة
القطن لكن حتى اآلن بنجاح محدود.
إلــى ذلــك ،أعلنت الحكومة االستنفار في
جـمـيــع الـ ـ ـ ــوزارات الـمـعـنـيــة الس ـت ـق ـبــال عيد
األضحى المبارك ،بداية من الـيــوم ،والعمل
عـلــى تــأمـيــن اح ـت ـفــاالت مــايـيــن المصريين
بــال ـتــوازي مــع الـتــأكــد مــن ات ـبــاع اإلجـ ــراءات
االحترازية للتصدي النتشار فيروس كورونا،
وانتشرت قوات األمن في الشوارع والميادين
الرئيسية ،مع إعالن حالة االستنفار لتأمين
ال ـب ــاد خ ــال ف ـتــرة االح ـت ـفــال بــالـعـيــد الـتــي
تستمر بعده لحين االنتهاء مــن انتخابات
مجلس الشيوخ.

إي ـ ـ ـ ــران ،الـ ـت ــي ت ـئ ــن ت ـح ــت وطـ ــأة
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة وان ـه ـيــار
مبيعاتها مــن النفط وتــداعـيــات
وبـ ـ ـ ــاء «ك ــوفـ ـي ــد  »19الـ ـش ــدي ــدة،
صعوبات كبيرة في شراء المواد
الغذائية والــدواء لتجنب حدوث
أزم ـ ــة ف ــي الـ ـمـ ـع ــروض .ل ـكــن تـلــك
مهمة شاقة للغاية.
ورغـ ـ ــم أن اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات مـعـفـيــة
مــن الـعـقــوبــات فقد قــالــت خمسة
م ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـج ــارة
والتمويل إن البنوك والحكومات
ت ـم ـت ـن ــع عـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــويـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال
اإليرانية أو قبولها خوفا من أن
تخرق دون قصد القيود األميركية
المعقدة.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر الـمـطـلـعــة
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات إل ـ ــى الـ ـخ ــوف
م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ي ـش ــل ع ـم ــل آل ـيــة
التجارة المعروفة بـ «انيستكس»،
مـشـيــرة إل ــى إن الـبـنــك الـمــركــزي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي يـ ـعـ ـج ــز ع ـ ــن ت ـح ــوي ــل
مـلـيــارات الـ ــدوالرات مــن حصيلة
ت ـص ــدي ــر ال ـن ـف ــط الـ ـت ــي ت ــراك ـم ــت
بين  2016و 2018إلــى حسابات

مصرفية تعمل مــن خــال اآللية
الـتــي اطلقتها ال ــدول األوروب ـيــة
ودع ـم ـت ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن لـتـسـهـيــل
امدادات الغذاء والدواء.

انهيار «النووي»
في غضون ذلك ،شدد محمود
واعـ ـظ ــي م ــدي ــر م ـك ـتــب الــرئ ـيــس
اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي رفـيــع
المستوى ،ان «االت ـفــاق الـنــووي»
المبرم عــام  2015لــن يستمر إذا
جرى تمديد حظر األسلحة على
بالده الذي من المقرر أن ينتهي
منتصف أكتوبر المقبل بموجب
الـقــرار الــدولــي رقــم  .2231وكتب
ال ـم ـســؤول اإلي ــران ــي ال ـب ــارز عبر
«تويتر»« :الخطوات األخيرة التي
اتخذها المسؤولون األميركيون
لـ ـف ــرض إرادت ـ ـه ـ ــم ع ـل ــى أع ـض ــاء
مـجـلــس األمـ ــن ال تـنـتـهــك أبـســط
قواعد المجتمع الدولي فحسب،
بــل تهين استقاللية تصويتهم
وإرادتهم السياسية».

دياب يشيد بعالقات لبنان «العميقة»
مع فرنسا بعد انتقاده لودريان

أعلنت سلطات بيالروسيا
أمس ،أن الروس الـ  32الذين
أوقفوا في البالد وينتمون
إلى مجموعة عسكرية
خاصة اعتبرت مقربة من
الكرملين ،كانوا يخططون
«ألعمال إرهابية» مع اقتراب
االنتخابات الرئاسية.
وقال سكرتير مجلس األمن
القومي البيالروسي أندري
رافكوف للصحافيين إن
«األشخاص الموقوفين
يشتبه في أنهم كانوا
يحضرون ألعمال ارهابية
على أراضي بيالروسيا».
وأكد أنه ال يزال البحث
جاريا عن  170مشبتها آخر
محتمال ،مضيفا« :حسب
بعض المعلومات ،فإن
عددهم كان حوالي ،200
ونحن نبحث عن اآلخرين».

بلغاريا :تظاهرات المعارضة
تدخل أسبوعها الثالث

وهاب لوزير الداخلية« :كنت تاكل سحسوح من رستم غزالي ّقدامي»

استنفار بجميع الوزارات لتأمين احتفاالت العيد وانتخابات مجلس الشيوخ
●

موسكو تتهم جنديًا
بالخيانة العظمى

مينسك توقف  32روسيًا
خططوا ألعمال إرهابية

مصر :زيادة أسعار تذاكر القطارات
الجديدة ...وال وقف لزراعة القطن
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

أعلن جهاز األمن الفدرالي
الروسي ،أمس ،اعتقال
جندي من أسطول البحر
األسود الروسي ،في مدينة
سيفاستوبول بتهمة
«الخيانة العظمى» وجمع
المعلومات لمصلحة
المخابرات األوكرانية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك»
الروسية عن بيان للجهاز:
«اعتقل جهاز األمن الفدرالي
الروسي جنديا من
أسطول البحر األسود في
مدينة سيفاستوبول كان
يجمع وينقل المعلومات
التي تعتبر أسرار دولة
إلى مديرية المخابرات
الرئيسية في وزارة الدفاع
في أوكرانيا .وتم فتح
قضية جنائية بموجب مادة
الخيانة العظمى».

ً
القاهرة تنفي إرسال  150جنديا لسورية

نفت مصادر رسمية في مصر ،صحة ما تردد
عن إرسال قوات إلى سورية للمشاركة في عمليات
عسكرية واالنتشار في ريف حلب.
وأكد رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس
النواب اللواء كمال عامر ،أنه لم يتم التطرق بأي
شكل من األشكال لهذا األمر ،والبرلمان لم يطلب
ً
منه تفويضا بأي شيء من هذا القبيل.
وإذ أوضح أن التفويض األخير بإرسال قوات
م ـصــريــة ي ـخ ـتــص بـلـيـبـيــا ف ـقــط ولـ ــم ي ـتــم إع ـطــاء
تفويض يسمح بإرسال جنود إلى أي مكان آخر،
نفى وكيل اللجنة اللواء يحيى كدواني إرسال 150
ً
ً
جنديا للقتال في ســوريــة ،مــؤكــدا أن هــذه األنباء
ً
شائعات ال أساس لها من الصحة تماما».

دوليات

ً
دياب مستقبال أمس الوفد الفرنسي (داالتي ونهرا)

●

بيروت  -ةديرجلا

•

تدارك رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
«هفوته» الدبلوماسية التي كادت تفتعل أزمة مع
فرنسا وس ــارع إلــى طلب لقاء السفير الفرنسي
في بيروت برونو فوشيه ،قبل يومين ،إليضاح
مواقفه األخيرة.
وزار وفد من السفارة الفرنسية ،أمــس ،دياب
لكن الالفت كان ترؤس القائمة بأعمال السفارة
سالينا غرونيت كاتاالنو ،الوفد وغياب فوشيه
عن االجتماع.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـتــابـعــة ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أم ــس،
إن «غـ ـي ــاب ف ــوش ـي ــه م ـت ـع ـ ّـم ــد ،ف ـفــرن ـســا ال ت ــزال
تـحـلــل ف ـح ــوى وأسـ ـب ــاب ك ــام رئ ـي ــس الـحـكــومــة
المنتقد لــزيــارة وزي ــر خارجيتها جــان إيــف لو
دريــان األسـبــوع الـمــاضــي» ،مشيرة إلــى أن «عــدم
حضور السفير االجتماع رسالة إلى دياب تظهر
االمتعاض الفرنسي منه».
وأش ــار دي ــاب خ ــال لـقــاء الــوفــد إل ــى أن ــه «يتم
درس عــرض فرنسا تقديم مساعدة تقنية على
ً
المستوى المالي» ،منوها «بالعالقات اللبنانية
الفرنسية العميقة والمتجذرة في التاريخ وفي
القيم المشتركة».
وأع ــرب عــن «تطلع لبنان إلــى تعزيز عالقات
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ع ـلــى الـصـعـيــد الـثـنــائــي
والــدولــي ،السيما في إطــار المنظمات الدولية»،
ً
مؤكدا أن «زيارة الوزير لودريان تأتي في سياق
تلك العالقة التاريخية التي تجمع بين البلدين».
وك ــان دي ــاب ق ــال ف ــي مـسـتـهــل جـلـســة مجلس
ال ــوزراء ،قبل أيــام ،إن «لــودريــان غير مطلع على
حيثيات مسيرة اإلصالح التي تقودها الحكومة»،

واتهمه بقصور النظر وعــدم التحضير الكافي
ً
ً
لملفاته ،معتبرا أن لديه «نقصا في المعلومات»،
ً
ل ـي ـس ـت ـخ ـلــص فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة أن «ال ق ـ ـ ــرار دولـ ـي ــا
ً
ً
بمساعدة لبنان ،طالما أن هناك شــرطــا واحــدا
لهذه المساعدات ،وهو أن تمر من خالل صندوق
النقد الدولي».
ّ
في سياق منفصل ،شن رئيس حزب «التوحيد
ً
ال ـعــربــي» ،الــوزيــر الـســابــق وئ ــام وه ــاب ،هجوما
ً
عنيفا على وزي ــر الداخلية والـبـلــديــات ،العميد
ً
ّ
مـحـ ّـمــد فـهـمــي ،قــائــا خ ــال ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي ،إن
ً
«رستم غزالي (ضابط أمــن ســوري كــان مسؤوال
عن الملف اللبناني قبل عــام  )2005كــان ّ
قدامي
ّ
ّ
يعملك الـسـحـســوح» .وتــوجــه وه ــاب إل ــى فهمي
بالقول« :بدك تعمل زلمي بتكفي زلمي» ،وأضاف:
«صغت مرسوم تعيين ماهر الحلبي (محسوب
على وهاب) للشرطة القضائية وال يجوز أن تذهب
بالليالي وتطلب مــن وزيــر المالية غــازي وزنــي
تأخير المرسوم ،فهذا عمل وطاويط».
وخــال اللقاءّ ،
رد مصدر فــي وزارة الداخلية
والبلديات على كالم وهاب بالقول« :كفى بطوالت
على التلفزيونات والمقابالت فمرسوم
وهمية ّ
الحلبي ُوق ــع مــن وزي ــر ال ـمــال وه ــو فــي الـســراي
ً
ووهاب يمسح تغريداته دائما بعد السحسوح».
ً
ّ
فرد بدوره وهاب ،مباشرة على الهواء قائال« :لما
ّ
تبطل تتواسط عند وفيق صفا (مسؤول وحدة
االرتباط والتنسيق في «حزب الله») معي بيبقى
ّ
بحقلك تحكي ،عرفت ليش سحبت تغريداتي؟»
وأض ـ ــاف« :أن ــت ح ــارس بـبـنــك بتشتغل جــابــوك
عـمـلــوك وزيـ ــر داخ ـل ـيــة بـغـفـلــة م ــن ال ــزم ــن ،انتبه
لحالك».

خرج آالف البلغار إلى الشوارع
وسط صوفيا ،مساء أمس
األول ،لألسبوع الثالث على
التوالي للمطالبة باستقالة
رئيس الوزراء المحافظ بويكو
بوريسوف.
وتوجه أكثر من  5آالف شخص
إلى مقر الحكومة في العاصمة
هاتفين «استقيل» وملوحين
باألعالم البلغارية.
وسار مئات آخرون على مدى
ساعات في شارع مزدحم
وسط المدينة يربط مباني
الحكومة والبرلمان وأحد
الجسور الحيوية ،وأعاقوا
حركة المرور.
وإضافة إلى استقالة رئيس
الوزراء ،يطالب المتظاهرون
ومعظمهم شباب ،بإقالة
كبير المدعين العامين إيفان
غيشيف ،التهامهما بأن لهما
صالت بأثرياء ذوي نفوذ.

باكستان تتهم الهند
بانتهاك وقف النار

بدأت قوات الجيش الهندي
انتهاك وقف إلطالق النار
مع باكستان من دون مبرر،
حيث استهدفت عن عمد
السكان المدنيين في» قطاع
راخشيكري» على طول خط
المراقبة في إقليم كشمير
المتنازع عليه بين البلدين،
حسبما قال الناطق باسم
القوات المسلحة الباكستانية
الميجور جنرال بابار
افتخار .وردت قوات الجيش
الباكستاني بفعالية على
إطالق النار الهندي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4490الجمعة  31يوليو 2020م  10 /ذو الحجة 1441هـ

22

sports@aljarida●com

رياضة

الديحاني لـ ةديرجلا  :قرار ًمقاضاة نادي الرماية
ورئيسه خطوة تأخرت كثيرا
•

مستحقاتي لدى النادي  90ألف دينار
قال الرامي فهيد الديحاني
إن مستحقاته لدى نادي
الرماية تبلغ  90ألف دينار،
وإن خطوة مقاضاة رئيس ً
النادي دعيجً العتيبي مؤخرا
تأخرت كثيرا ،والخطوة
المقبلة سأقاضي الحكومة
في حال عدم حصولي
على مستحقات مالية تبلغ
 384000دينار.

التكريم
المادي الالئق
تلقيته من
سمو أمير
البالد وسمو
ولي العهد

أكد الرامي األوليمبي فهيد
الديحاني ان قرار اللجوء إلى
ال ـق ـض ــاء ض ــد ن ـ ــادي الــرمــايــة
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــه دعـ ـ ـي ـ ــج ال ـع ـت ـي ـب ــي
ج ـ ـ ــاء ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم ح ـص ــول ــه
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـح ـق ــات ال ـمــال ـيــة
المتمثلة في راتبه الشهري من
االحتراف الجزئي ،إلى جانب
عـ ــدم ح ـصــولــه ع ـلــى م ـكــافــآت
خاصة من قبل مجلس اإلدارة
على الرغم من اإلعالن عن هذه
المكافآت مرارا وتكرارا ،والتي
تقدر بـ  90الف دينار.
يذكر ان الديحاني نجح في
تحقيق ذهبية اولمبياد ريو
دي جانيرو  ،2016وبرونزيتي
اولمبياد سيدني  2000ولندن
.2010
واضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــدي ـ ـحـ ــانـ ــي فــي
تصريح خــاص ل ـ "الـجــريــدة":
خطوة اللجوء للقضاء تأخرت
كـثـيــرا ،إذ ك ــان مــن المفترض
ات ـخ ــاذ ه ــذه ال ـخ ـطــوة مـبـكــرا،
من اجل الحفاظ على حقوقي،
ل ـك ـن ـنــي رأيـ ـ ــت الـ ـت ــأن ــي ،حـتــى
وص ـل ــت إل ــى ط ــري ــق م ـس ــدود،
ل ـ ــذل ـ ــك بـ ـ ـ ــات لـ ـ ــزامـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــي أن
اس ـت ـغ ـيــث ب ـق ـضــائ ـنــا ال ـع ــادل
والشامخ.
وشـ ــدد الــدي ـحــانــي عـلــى ان
سـ ـب ــب ت ــأخـ ـي ــره فـ ــي ال ـل ـج ــوء
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء ل ـ ـيـ ــس اه ـ ـ ـمـ ـ ــاال او
ت ـق ـص ـيــرا م ـن ــه ،وانـ ـم ــا لـكــونــه
اراد منح نادي الرماية متسعا

م ــن ال ــوق ــت م ــن اجـ ــل تـســديــد
جميع مستحقاته المتأخرة
والمكافآت التي تحدث عنها
م ـ ـسـ ــؤولـ ــوه ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
المناسبات ،وهو ما لم يحدث.

التكريم الالئق
وزاد :التكريم المادي الالئق
تـلـقـيـتــه م ــن ق ـب ــل س ـم ــو أم ـيــر
الـ ـ ـب ـ ــاد ،وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
وسمو رئيس مجلس الوزراء
وعدد من الشخصيات األخرى
فقط.
وت ـ ــاب ـ ــع :انـ ـ ــا اكـ ـث ــر رام فــي
ال ـع ــال ــم ح ـقــق انـ ـ ـج ـ ــازات ،فقد
حـقـقــت  131مـيــدالـيــة مــا بين
الذهبية والفضية والبرونزية
ف ــي  141م ـشــاركــة ف ــي جميع
البطوالت ،وهــو ما لم يحققه
غيري ،ولالسف الشديد رغم
كـ ــل ه ـ ــذه االن ـ ـ ـجـ ـ ــازات لـ ــم يـتــم
ت ـك ــري ـم ــي م ـ ــن قـ ـب ــل أي جـهــة
أخرى سواء حكومية أو أهلية،
بـ ــل وجـ ـ ــدت ع ـ ــدم ت ـ ـعـ ــاون فــي
ح ـصــولــي ع ـلــى مـسـتـحـقــاتــي،
عـلـمــا بــانـنــي ل ــم اح ـصــل على
 144ا لـ ـ ـ ــف د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـ ــن ق ـبــل
الحكومة.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ــدي ـ ـحـ ــانـ ــي ع ـلــى
ا نــه سيمنح الحكومة فرصة
لـ ـم ــدة ش ـه ــر مـ ــن اجـ ـ ــل مـنـحــه
مستحقاته المالية المتمثلة
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـص ـ ــول ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى راتـ ـ ـ ــب

ً
رسميا ...بورحمه في سلة كاظمة

يوسف بورحمة

●

جابر الشريفي

وقعت إدارة نادي كاظمة رسميا مع
نجم النادي العربي لكرة السلة يوسف
بورحمه بنظام اإلعارة لمدة موسمين،
استعدادا للموسم المقبل.
وجــاء تعاقد البرتقالي مع بورحمه
لما يملكه من خبرة ومهارات ،إذ يعتبر
مــن أبــرز المواهب فــي الـنــادي العربي،
ولـ ـتـ ـع ــوي ــض خـ ـ ـ ــروج ن ـج ـم ــي ال ـف ــري ــق
عبدالله توفيق ومحمد أشكناني ،اللذين
انتقال وفقا لالئحة االنتقاالت الجديدة

التي تسمح لالعب باالنتقال الي ناد
دون مــوافـقــة نــاديــه .ويعتبر بورحمه
ثاني العــب ينضم الــى سلة البرتقالي
اسـتـعــدادا للموسم المقبل ،بعد احمد
المطيري .واقـتــرب الـنــادي من التعاقد
مع نجم نادي القادسية ناصر الظفيري
وفقا لالئحة االنتقاالت الجديدة.
وكــانــت االدارة ج ــددت تعاقدها مع
صقر عبدالرضا فــي وقــت ســابــق ،كما
ان نجم الفريق محمد الــوراد سيستمر
مع الفريق بحكم تعاقده مع النادي 5
سنوات.

األمير يقلد الديحاني بالذهبية
شهري قدره  8000االف دينار
شـ ـه ــري ــا وهـ ـ ــي  5000ديـ ـن ــار
لـتـحـقـيـقــه ذه ـب ـي ــة اول ـم ـب ـيــاد
ر ي ـ ـ ـ ـ ــو دي ج ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو حـ ـت ــى
اولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ط ــوكـ ـي ــو ،و3000
ديـ ـ ـن ـ ــار ب ـت ـح ـق ـي ـقــه ب ــرون ــزي ــة
اولمبياد لندن ،لتبلغ اجمالي
م ـس ـت ـح ـقــاتــه ل ـ ــدى ال ـح ـكــومــة
 ،384000وإال فسيتم اللجوء
إل ــى ال ـق ـض ــاء ،مـبـيـنــا ان ق ــرار
الحصول على مستحقاته نشر
في الجريدة الرسمية ،وهو ما
يـعـنــي وجـ ــوب حـصــولــه على
هذه المستحقات بشكل عاجل.

تصريحه ،مــؤ كــدا ان التعنت
ال ـ ــذي واجـ ـه ــه م ــن ق ـبــل ن ــادي
الـ ــرمـ ــايـ ــة وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ســال ـفــة
الــذكــر دفـعــه إلــى اتـخــاذ قــراره
باالعتزال ،مبينا انه قد يعدل
عن هــذا القرار في حــال تلقيه
ام ـ ـ ــرا س ــام ـي ــا مـ ــن ق ـب ــل سـمــو
األمير في هذا الشأن.

العودة في قرار االعتزال
واخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم الـ ـ ــدي ـ ـ ـحـ ـ ــانـ ـ ــي

فهيد الديحاني

التصنيف يحرم األندية الكويتية من «أبطال
آسيا» ويضعها في ملحق الكأس
ستغيب األندية الكويتية عن
المشاركة في ملحق دوري
أبطال آسيا لكرة القدم
بالنسختين المقبلتين ،في
حين تم تقليص مشاركتها
في كأس االتحاد ،إذ تشارك
بنصف مقعد فقط.

●

حازم ماهر

ً
فقدت األندية الكويتية فرصتها تماما في المشاركة
بدوري أبطال آسيوي لكرة القدم في نسختيه المقبلتين
 ،2021-2020و ،2022-2021إذ لــن يـكــون فــي مـقــدورهــا
المشاركة بالملحق المؤهل للدور الرئيسي للبطولة،
بعد أن أعلن االتحاد اآلسيوي عدد المقاعد الخاصة
بكل دولةً ،
بناء على تصنيف األندية في
اتحاد غرب آسيا.
يــذكــر أن ن ــادي الـكــويــت ش ــارك في
ملحق النسخة الجارية من البطولة،
ل ـك ـنــه ل ــم يـتـمـكــن م ــن اج ـت ـيــازهــا
إلــى ال ــدور الــرئـيـســي ،على غــرار
خروجه من البطوالت الماضية.
وجـ ــاءت األن ــدي ــة الـكــويـتـيــة في
المركز التاسع عشر في تصنيف
اتحاد غرب آسيا ،األمر الذي جعلها
لــن تغيب عــن دوري أبـطــال
آسيا فقط ،بل ستوجد على
اسـتـحـيــاء فــي بـطــولــة غــرب
آسـ ـي ــا ،م ــن خ ـ ــال م ـشــاركــة
بطل الدوري في الملحق التأهيل للدور

الرئيسي ،وهــو مــا يعني منح األنــديــة الكويتية نصف
مقعد فقط.
وكان نصيب األندية الكويتية حتى النسخة الجارية
ً
من البطولة مقعدين ،علما بأن الكويت نجح في حصد
اللقب في ثالث مناسبات أعوام  2009و 2012و ،2013في
حين حصل القادسية على اللقب مــرة واحــدة في
عام .2014
ونالت األندية السعودية نصيب األسد
فــي الـمـشــاركــات بـ ــدوري األب ـط ــال ،حيث
حصلت على  3مقاعد ،إلى جانب نصف
مقعد (الملحق المؤهل للدور الرئيسي)،
في حين حصلت اإلمارات على مقعدين
بــال ـم ـشــاركــة ال ـم ـب ــاش ــرة ،ف ـي ـمــا ي ـشــارك
فــريـقــان منها فــي الـمـحـلــق ،أم ــا الـعــراق
فحصل على مقعد إلــى جــانــب مشاركة
فريقين في الملحق.
ونال األردن مقعدا بشكل مباشر في دور
األبطال للمرة األولى ومقعدين في
كــأس االتـحــاد ،في حين ستشارك
األنــديــة ال ـســوريــة والـلـبـنــانـيــة في
ملحق البطولة ،على أن يكون لكل
منهما مقعد في كأس االتحاد.

مباريات ودية رغم
منع «الثالثية»!
علمت "الجريدة" أن عددا من
فرق كرة القدم خاضت مباريات
وديـ ــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
وس ـ ــط س ــري ــة ك ـب ـي ــرة وح ــرص
على أن تظل تلك الــوديــات طي
الكتمان.
ولم تسمح اللجنة الثالثية،
المشكلة من اللجنة األولمبية،
ووزارة ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ،و هـ ـيـ ـئ ــة
ال ــري ــاض ــة ،ب ــإقــامــة ال ـم ـبــاريــات
الـ ــوديـ ــة ح ـت ــى اآلن ،ك ـم ــا ان ـهــا
فـ ـ ــرضـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ــذرا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ع ـل ــى
تدريبات األندية التي انطلقت
مـطـلــع الـشـهــر ال ـج ــاري ،بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
وشـهــد أم ــس األول مواجهة
ودي ـ ـ ــة بـ ـي ــن ف ــري ـق ـي ــن مـ ــن ف ــرق
الـمـقــدمــة فــي الـ ــدوري الممتاز،
حيث انتهت المباراة بالتعادل
اإليجابي بهدفين.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن االتـ ـح ــاد،
الذي حدد  11أغسطس المقبل
مـ ــوعـ ــدا الس ـت ـك ـم ــال م ـب ــاري ــات
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـق ـضــي ،ل ــم يتلق
مــواف ـقــة حـتــى اآلن م ــن اللجنة
الثالثية.

اتحادا الطائرة الدولي واآلسيوي يرفضان تسجيل المحترفين الجدد
بوسكندر :اتجاه داخل االتحاد إللغاء منافسات الموسم الحالي
يواجه اتحاد الكرة الطائرة
أزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـع ـ ــد رف ـ ــض
االتحادين اآلسيوي والدولي
لـ ـلـ ـعـ ـب ــة ف ـ ـتـ ــح بـ ـ ـ ــاب ت ـس ـج ـيــل
المحترفين الجدد في استكمال
م ـنــاف ـســات ل ـل ـمــوســم ال ـحــالــي
 2019-2020ا ل ـمــز مــع أن يبدأ
م ـن ـت ـص ــف س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل
ً
حسبما أعلن االتحاد سابقا.
وكـ ـ ـ ــان االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
خاطب في بداية األمــر نظيره
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي بـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـسـ ـم ــاح
ألنديته بتسجيل المحترفين
ال ـ ـجـ ــدد الس ـت ـك ـم ــال ال ـم ــوس ــم
ً
الحالي لكنه رفــض ،موضحا
أن استكمال الموسم سيكون
ب ــال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فــي
أنديتهم في بدايته ،مما دفع
اال ت ـحــاد الكويتي للجوء إلى
ن ـظ ـيــره ال ــدول ــي ال ـ ــذي بـ ــدوره
رفض األمر ليضع االتحاد في
ً
ً
م ــأزق ،ألن هناك نــاديــا واحــدا
ً
فقط مــن أصــل  11نــاديــا لديه
محترف مستمر معه منذ بداية

الموسم حتى اآلن ،وهو كاظمة
الـ ـ ــذي ي ـض ــم الــدوم ـي ـن ـي ـكــانــي
ألفيس سانتوس الذي سيكون
ً
ً
عامال مؤثرا في ترجيح كفته
خالل المنافسات المقبلة ،في
حـيــن ت ــرك بــاقــي المحترفين
أنديتهم ببداية أزمــة كورونا
وأنهوا عقودهم.

تطبيق القوانين
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد أم ـي ــن سر
نادي كاظمة يوسف بوسكندر،
فــي تـصــريــح لـ ـ ً "ال ـج ــري ــدة" ،أن يوسف بوسكندر
ه ـن ــاك ات ـج ــاه ــا داخ ـ ــل ات ـحــاد
الكرة الطائرة إللغاء منافسات ب ـ ـن ـ ـفـ ــس ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
الموسم الحالي  2020 -2019الـمـسـجـلــة مــن بــدايــة الـمــوســم
بشكل كامل ،بسبب أزمــة عدم وع ـ ـ ــدم فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـت ـس ـج ـيــل
فتح باب
تسجيل المحترفين النتقاالت العبين جدد ،مطالبا
ً
الـجــدد طبقا لـقــرار االتحادين االتحاد بتطبيق القوانين.
اآلسيوي والدولي.
وأض ــاف أن إل ـغــاء الموسم
وق ــال بــوسـكـنــدر إن جميع الـ ـح ــال ــي أو اس ـت ـك ـم ــال ــه بـمــا
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ق ـ ــررت ي ـخ ــال ــف ق ـ ـ ـ ــرارات االتـ ـح ــادي ــن
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـم ــوس ــم ال ـح ــالــي اآلس ـ ـيـ ــوي والـ ــدولـ ــي سـيـنـتــج

ع ـن ــه م ـش ــاك ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،وع ـلــى
االتـحــاد الحذر من أي قــرارات
غير مدروسة.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءلَ :مـ ـ ــن س ـي ـعــوض
كاظمة في حالة إلغاء الموسم
ال ـحــالــي ع ــن روات ـ ــب مـحـتــرفــه
ً
سانتوس ،مؤكدا أنه في إجازة
منذ بداية أزمة فيروس كورونا
حـتــى اآلن ،لـكــن ت ــم اسـتـخــرج
التأشيرة له منذ أيام" ،ونسعى
ً
ح ــال ـي ــا ل ـح ـجــز ت ــذك ــرة ل ــه فــي
الرحالت القادمة للكويت مطلع
أغسطس المقبل".
وذك ــر أن ال ـنــادي سيطالب
االتـحــاد بــرد هــذه المبالغ في
ً
حالة إلغاء الموسم ،كاشفا أن
كاظمة جدد عقد سانتوس في
الموسم الجديد .2020-2021

تصعيد األمر
وشـ ــدد بــوس ـك ـنــدر ع ـلــى أن
ق ـ ــرارات االت ـحــاديــن اآلس ـيــوي
وال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة وعـ ـل ــى

الجميع االلتزام بها وإعالنها
ً
ت ـط ـب ـي ـق ــا لـ ـمـ ـب ــدأ ال ـش ـف ــاف ـي ــة،
ً
مــؤكــدا أن أداء اتحاد الطائرة
دون الـمـسـتــوى عـلــى مختلف
الصعد ،فحتى اآلن لم تصدر
لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات جـ ـ ــدول
المباريات للفترة المقبلة رغم
وض ــوح الــرؤيــة حــول مواعيد
استئناف النشاط الرياضي.
وذكـ ــر أن ــه "س ـي ـتــم تصعيد
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت
الـقــرارات الغريبة من االتحاد
ً
الـكــويـتــي لـلـعـبــة ،وخـصــوصــا
إذا تـ ــم ف ـت ــح ب ـ ــاب الـتـسـجـيــل
للمحترفين الـجــدد ،ففي هذه
الحالة ستتم مخاطبة االتحاد
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ل ــاس ـت ـف ـس ــار مـنــه
عــن كــل شــيء ثــم اتـبــاع جميع
القنوات الشرعية لحفظ حقوق
النادي".

سانتوس محترف كاظمة

ةديرجلا
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إيموبيلي يبقي آمال التسيو
بالوصافة وكالياري يهزم البطل
اقترب تشيرو إيموبيلي،
مهاجم التسيو ،من معادلة
الرقم القياسي لعدد األهداف
المسجلة في موسم واحد
بدوري الدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم ،بعد أن
هز الشباك بالفوز -2صفر
على بريشيا ،الذي هبط
بالفعل للدرجة الثانية أمس
األول.

عــزز المهاجم الــدولــي تشيرو
إيـمــوبـيـلــي حـظــوظــه فــي تحطيم
الــرقــم القياسي فــي عــدد األهــداف
المسجلة في موسم واحد بالدوري
اإليطالي ،بإبقائه على آمال فريقه
التسيو وصيفا ،عندما قاده إلى
الفوز على ضيفه بريشيا -2صفر،
ب ـي ـن ـمــا أطـ ـ ــاح ك ــالـ ـي ــاري بضيفه
يــوفـنـتــوس الـمـتــوج األح ــد بلقبه
الـتــاســع تــوال ـيــا ،بثنائية نظيفة
األربـ ـع ــاء ،فــي الـمــرحـلــة السابعة
والثالثين قبل األخيرة.
في المباراة األولى على الملعب
األولمبي بالعاصمة ،يدين التسيو
بـفــوزه الـثــالــث تــوالـيــا والـ ــ 24هذا
الموسم إلى هدافه إيموبيلي الذي
صنع الـهــدف األول لالرجنتيني
خواكين كوريا ( )17وسجل الثاني
في الدقيقة  ،82معززا موقعه في
ص ــدارة الئـحــة الهدافين برصيد
 35هدفا.
وبات إيموبيلي ،أفضل هداف
إي ـطــالــي ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري في
موسم واحد ،على بعد هدف واحد
فقط مــن الــرقــم القياسي فــي عدد
االهداف المسجلة في موسم واحد،
وال ــذي حققه مهاجم يوفنتوس
ال ـح ــال ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي غــونــزالــو
هيغواين مع فريقه السابق نابولي
موسم .2016-2015
وب ــات إيموبيلي ثــانــي أفضل
م ـس ـجــل ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ـ ــدوري في
موسم واحد ،مشاركة مع مهاجم
ميالن السويدي غونار نوداهل،
صــاحــب  35هــدفــا مــوســم -1949
.1950

ورفــع التسيو رصـيــده الــى 78
نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع بـفــارق
المواجهتين المباشرتين خلف
أت ــاالن ـت ــا ال ـث ــال ــث ،وبـ ـف ــارق نقطة
واح ـ ــدة ع ــن إن ـتــر م ـيــان الـثــانــي،
واألخيران سيلتقيان في قمة نارية
في المرحلة األخيرة غدا.
وافتتح التسيو التسجيل بعد
لـعـبــة ثـنــائـيــة مـمـيــزة بـيــن كــوريــا
وايـمــوبـيـلــي ،ال ــذي م ــرر لــه الـكــرة
داخــل المنطقة فأسكنها الشباك
( ،)17وبعد مـحــاوالت عــدة ،نجح
اي ـمــوب ـي ـلــي ف ــي تـسـجـيــل ال ـهــدف
الثاني بعدما رد له كوريا الهدية
بـ ـتـ ـم ــري ــرة خـ ـل ــف ال ـ ــدف ـ ــاع داخـ ــل
المنطفة أسكنها بيمناه على يسار
الحارس لورنزو أندريناتشي (.)82
وفـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ب ـكــر كــال ـيــاري
بــالـتـسـجـيــل وتـ ـح ــدي ــدا الــدقـيـقــة
الـ ـث ــامـ ـن ــة عـ ـن ــدم ــا اسـ ـتـ ـغ ــل لــوكــا
غــايـلـيــانــو تـمــريــرة عــرضـيــة أمــام
الـمــرمــى مــن فـيــديــريـكــو ماتييلو
ف ـت ــاب ـع ـه ــا ب ـي ـم ـن ــاه عـ ـل ــى يـمـيــن
الحارس جانلويجي بوفون ،وعزز
األرجنتيني جيوفاني سيميوني،
نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد
اإلسـبــانــي ،تـقــدم كــالـيــاري بهدف
رائع من تسديدة قوية من خارج
المنطقة على يمين بوفون (.)2+45

روما يؤمن مركزه
وأمـ ــن رومـ ــا ال ـمــركــز الـخــامــس
والبطاقة الثانية المباشرة إلى
مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا
ل ـيــغ" ،بـعــد األولـ ــى ال ـتــي ضمنها

إيموبيلي نجم التسيو يحتفل بعد إحراز هدف في مرمى بريشيا
نــابــولــي بتتويجه بـلـقــب الـكــأس
المحلية على حساب يوفنتوس،
بـ ـ ـف ـ ــوزه الـ ـثـ ـم ـي ــن عـ ـل ــى مـضـيـفــه
تورينو .2-3
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر اإلسباني أليكس
بيرينغوير ( ،)14بيد أن فرحته لم
ت ــدم س ــوى دقيقتين ،حيث أدرك
البوسني إدي ــن دجيكو التعادل
( ،)16وأضــاف المدافع اإلنكليزي
كريس سمولينغ الثاني ( ،)23قبل
أن يسجل الغيني أم ــادو دي ــاوارا
الهدف الثالث من ركلة جزاء (،)61
وقلص العاجي ويلفريد ستيفان
سينغو الفارق (.)65
وعــزز رومــا موقعه في المركز

ديباال :عام ال يصدق
أعرب المهاجم األرجنتيني باولو ديباال عن
شعوره باالمتنان إزاء التتويج ببطولة دوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم ،مشيرا إلى
أنه عاش مع يوفنتوس "عاما ال يصدق".
وكان أداء الالعب ،البالغ من العمر  26عاما،
قد قوبل بالثناء من مدربه ماوريتسيو ساري
عـقــب تـتــويــج ن ــادي "ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز" بلقب
"السيري آ".
لـكــن دي ـبــاال ال يتباهى بكلمات مــدربــه أو
إحصائياته الفردية بعد التوقيع خالل الموسم
عـلــى  17هــدفــا ،والـمـســاهـمــة فــي  14تـمــريــرة
حاسمة ،مشيرا إلى أنه يفضل تحديد "أهداف
قصيرة المدى" ،لذا "لم يكن يتخيل مثل هذا
المستقبل" ،المرتبط بالنجاح في أوروبا.
وأضــاف" :لهذا أستمتع اليوم بما أقوم به
وما يحدث لي".

ال ـ ـخـ ــامـ ــس ب ــرصـ ـي ــد  67ن ـق ـط ــة،
بـفــارق  4نقاط أمــام مـيــان ،الــذي
سيخوض الدور التمهيدي الثاني
للمسابقة القارية الثانية ،بإنهائه
الموسم سادسا عقب فوزه الثمين
على مضيفه سمبدوريا .1-4

ميالن يستعيد التوازن
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاق
الـ ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـض ــرم زالت ـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش فــريـقــه ميالن
الى سكة االنتصارات بتسجيله
ث ـنــائ ـيــة م ــع ت ـم ــري ــرة حــاس ـمــة،
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح إبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش
التسجيل برأسية إثــر عرضية

من الكرواتي انتي ريبيتش (،)4
وصـنــع الـثــانــي لـلـتــركــي هــاكــان
جالهان أوغلو ،عندما مرر له كرة
برأسه سددها من مسافة قريبة
داخل المرمى (.)52
ورد ا لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل
البــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ب ـع ــد ان م ــرر
ل ــه ال ـك ــرة داخـ ــل الـمـنـطـقــة هيأها
"السلطان" لنفسه بيمناه وسددها
بيسراه ( )58مسجال هدفه التاسع
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم مـنــذ
انـضـمــامــه ال ــى ال ـنــادي فــي يناير
الفائت.
وتصدى حــارس مرمى ميالن
وق ــائ ــده جــانـلــويـجــي دون ــاروم ــا
ب ـ ـبـ ــراعـ ــة ل ــركـ ـل ــة جـ ـ ـ ـ ــزاء أن ـ ــدري ـ ــا

بيرتوالتشي ( ،)77قبل أن ينجح
ال ـب ــدي ــل ال ـن ــروي ـج ــي كــريـسـتــوفــر
أس ـك ـي ـلــدســن ف ــي تـسـجـيــل هــدف
الشرف ألصحاب األرض بتسديدة
رائعة من خارج المنطقة استقرت
فــي الــزاويــة اليسرى ( ،)77وختم
ال ـبــرت ـغــالــي راف ــاي ــل لـ ـي ــاو ،بــديــل
ري ـب ـي ـت ــش ،ال ـم ـه ــرج ــان بــال ـهــدف
الرابع بتسديدة رائعة من مشارف
ال ـم ـن ـط ـقــة ع ـل ــى يـ ـس ــار الـ ـح ــارس
(.)1+90
وأنـ ـ ـع ـ ــش ل ـي ـت ـش ــي آم ـ ــال ـ ــه فــي
البقاء بفوزه الثمين على مضيفه
أودينيزي  ،1-2مستغال السقوط
الكبير لمنافسه الوحيد على البقاء
جنوى السابع عشر أمام مضيفه

ساسوولو بخماسية نظيفة.
وعـ ـ ـ ـ ــزز ل ـي ـت ـش ــي م ــوقـ ـع ــه فــي
الـمــركــز الـثــامــن عشر برصيد 35
نقطة بـفــارق نقطة واح ــدة خلف
ج ـنــوى ،وتــأجــل بــالـتــالــي تحديد
الفريق الثالث الذي سيرافق سبال
وبريشيا إلى الدرجة الثانية إلى
المرحلة األخيرة غدا ،حيث يلعب
جنوى مع ضيفه هيالس فيرونا،
وليتشي مع بارما.
وأك ــرم هـيــاس فـيــرونــا وف ــادة
ضيفه سبال بثالثية نظيفة ،وحذا
حـ ــذوه فـيــورنـتـيـنــا بـتـغـلـبــه على
ضيفه بولونيا برباعية نظيفة.

فيدال ينصح اإلدارة بالتفكير في المستقبل
أك ــد التشيلي أرتـ ــورو ف ـي ــدال ،الع ــب وســط
برشلونة اإلسـبــانــي ،األربـعــاء أن إدارة ناديه
"يجب أن تفكر في المستقبل جيدا" ،في إشارة
الستمرار المدير الفني الحالي كيكي سيتيين،
أو استقدام العبين جدد للفريق الكتالوني.
َ
وذكــر صاحب الــ 33عاما ،الــذي يمتد عقده
مع الفريق لموسم آخر ،في تصريحات لقناة
( )WinSportsTVا لـكــو لــو مـبـيــة أن الجماهير
ترغب فــي حصد األل ـقــاب ،وعندما ال يتحقق
ذل ـ ـ ــك ،أو تـ ـك ــون خ ـ ـسـ ــارة فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات،
"ف ــإن الـصـحــافــة تـبــدأ فــي تغيير الالعبين،
والمدربين ،وعلينا التأقلم على هذه األمور،
ونعرف جيدا ماذا نريد".
وشدد الالعب الدولي" :لم نعمل كثيرا
م ــع س ـي ـت ـي ـيــن ،وال ـت ـغ ـي ـيــر كـ ــان ج ــذري ــا،
وح ــاول ـن ــا ال ـتــأق ـلــم ع ـلــى ف ـك ــره ،وعـنــدمــا

وأعرب "الجوهرة" األرجنتينية عن شعوره
ب ـ "فــرحــة هــائـلــة" بـعــد ف ــوزه لـلـمــرة الخامسة
ب ــدرع سكوديتو ،ال ــذي يمنح للفريق الفائز
ببطولة ا ل ــدوري المحلي فــي إيطاليا .لكنه
أكد أنه يرفض فكرة التعود على ذلك "ألن
الفوز جميل" ،لكنه "أيضا أمر صعب للغاية
حقا" ،مضيفا" :يعتقد الكثيرون أنه سهل،
ول ـكــن ال ـع ــام ط ــوي ــل ،وك ــان ال ـع ــام الـحــالــي
أطول بكثير".
وق ــال الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ،ال ــذي وصــل
إلى إيطاليا وعمره  18عاما محمال بالكثير
من األحالم" :تحدث أشياء كثيرة خالل العام،
وعليك أن تضحي ،وعلى المستوى الذهني،
يجب أن تكون قويا .الحقيقة هي أننا نشهد
لحظة جميلة جدا ،وعلينا أن نستمتع بها".

توريس إلى سيتي مقابل  25مليون يورو

ريال مدريد يعلن رحيل دي فروتوس

سيكون فيران توريس ،العب منتخب إسبانيا دون 21
عاما وفالنسيا اإلسباني ،العبا جديدا في مانشستر سيتي
اإلنكليزي بعد توصل الناديين التفاق األربعاء ،حسبما
علمت (إفي) من مصادر مقربة من الصفقة.
وكشفت المصادر أن الصفقة ستكلف خزينة السيتي
نحو  25مليون يورو باإلضافة للمتغيرات ،ليصبح أحد
أبــرز العبي الليغا هــذا الموسم العبا جديدا في صفوف
وصيف الدوري اإلنكليزي.
وف ــاز ال ـج ـنــاح ال ـشــاب بـلـقــب ك ــأس الـمـلــك مــع فالنسيا
( ،)2018-19باإلضافة للقبي بطولة أوروبا للناشئين دون
 17عاما ( ،)2017ودون  19عاما ( )2019مع "ال روخا".
وكان صاحب الـ 20عاما أحد أبرز مطالب اإلسباني بيب
غوارديوال ،المدير الفني لـ "السيتيزنس" ،للموسم المقبل.
مــن جــانــب اخ ــر ،أعـلــن ن ــادي مانشستر سيتي إتمامه
إجراءات التعاقد مع البوركيني عيسى كابوري العب فريق
(إفي)
			
ميشيلين البلجيكي.

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،توصله إلى اتفاق
يقضي بانتقال العبه جورج دي فروتوس إلى فريق ليفانتي ابتداء
من الموسم المقبل .2020-2021
ووجــه الـنــادي اإلسـبــانــي عبر موقعه الرسمي ،األرب ـعــاء ،الشكر
لفروتوس على تفانيه واحترافيته خالل فترة وجوده في أكاديمية
النادي ،كما تمنى الريال التوفيق لالعبه في الفترة القادمة.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد ريـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــن أغ ـ ـ ـس ـ ـ ـط ـ ـ ــس ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ،فـ ـ ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب دور
أبطال أوروب ــا ،حيث خسر الفريق الملكي  1-2في
ال ـ  16من دوري ٌ
مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة اإلسبانية مدريد.
وك ــان ري ــال مــدريــد ت ــوج بلقب الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـلـمــرة  34في
تاريخه ،بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز األول برصيد 87
نقطة بفارق خمس نقاط أمــام غريمه التقليدي برشلونة صاحب
المركز الثاني.
(د ب أ)

يـنـتـهــي ال ـم ــوس ــم ،ي ـجــب ع ـلــى اإلدارة انـتـقــاء
مستقبل البرسا جيدا .يجب التفكير جيدا في
المستقبل ،ألن برشلونة يجب أن يقاتل دائما
على األلقاب ،ولهذا فهو أفضل فريق في العالم".
كما أشــار الــاعــب الالتيني إلــى أن الفريق
شعر "بـحــزن شــديــد" لـفـقــدان لقب الليغا هذا
الـ ـم ــوس ــم ،ول ـك ـن ــه شـ ــدد ع ـل ــى "ص ـع ــوب ــة"
المنافسين ،كما أن ريال مدريد ،المتوج
باللقب ،استفاد من ذلك.
وأتـ ــم" :ي ـجــب ط ــي ه ــذه الـصـفـحــة،
والتفكير في دوري األبطال البطولة
المهمة ج ــدا ،الـفــريــق بحالة جيدة
جـ ـ ـ ـ ــدا ،ونـ ـ ـث ـ ــق ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ــأن ـف ـس ـن ــا،
وج ــاه ــزون بـنـسـبــة  100فــي المئة
لتحقيق الهدف المتبقي لنا ،أتمنى
أن ننجح في هذا".

فتح تحقيق جنائي ضد إنفانتينو
أعلن القضاء السويسري ،أمس ،فتح تحقيق
جنائي بحق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
ال ـســوي ـســري جــانــي انـفــانـتـيـنــو ض ـمــن قضية
الفساد المعقدة المعروفة بـ"فيفا غيت" ،وطلب
الموافقة على التحقيق مع المدعي العام مايكل
الوبر.
وأوضــح القضاء في بيان أن المدعي العام
الفدرالي "فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس فيفا
جاني انفانتينو ورينالدو ارنولد المدعي العام
االول في هو-فاليه" خصوصا بسبب "اســاء ة
اسـت ـخــدام الـسـلـطــة" ،و"ان ـت ـهــاك ســريــة الـعـمــل"،
و"م ـس ــاع ــدة الـمـخــالـفـيــن" و"عــرق ـلــة االج ـ ــراءات
الجنائية".
وك ــان ــت ل ـج ـنــة بــرل ـمــان ـيــة ف ـت ـحــت ف ــي مــايــو
الماضي إجــراء بشأن عزل الوبــر ،المشتبه في
تواطئه مع مواطنه انفانتينو بسبب لقاءات غير

رسمية جمعت الطرفين .وقدم الوبر استقالته
من منصبه االسبوع الماضي.
وأف ــادت تـقــاريــر صحافية بعقد انفانتينو
والوبـ ـ ــر سـلـسـلــة لـ ـق ــاءات غ ـيــر رس ـم ـيــة أثـ ــارت
ش ـب ـهــات ب ـشــأن ت ـعــاطــي ال ـق ـضــاء الـســويـســري
مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعــن تواطؤ
محتمل مع االتحاد الدولي.
ً
وو ف ـقــا لتقرير ص ــادر عــن الهيئة المشرفة
ً
لمكتب ال ـمــدعــي ال ـع ــام ،ف ــإن الوب ــر ( 54عــامــا)
ال ـم ـســؤول عــن اإلجـ ـ ــراء ات المتعلقة بفضائح
الفساد في االتحاد الدولي منذ مــارس ،2015
"ان ـت ـهــك ال ـعــديــد م ــن م ـهــام مـنـصـبــه" م ــن خــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر رس ـ ـمـ ــي وف ـ ـ ــي ث ــاث
مناسبات ،مع انفانتينو في عامي  2016و.2017

سان جرمان إلكمال الثالثية اليوم بكأس الرابطة
ي ـس ـعــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان الك ـمــال
سـيـطــرتــه ع ـلــى األلـ ـق ــاب الـمـحـلـيــة عـنــدمــا
يلتقي ليون اليوم في النسخة السادسة
والـ ـعـ ـش ــري ــن األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ن ـه ــائ ــي ك ــأس
رابـطــة االنــديــة الفرنسية لكرة الـقــدم على
ملعب ســان دونــي في ضواحي العاصمة
الفرنسية.
وقـ ــررت الــراب ـطــة إل ـغــاء ه ــذه المسابقة
ً
اعتبارا من العام المقبل لتخفيف ضغط
المباريات على األندية المحلية.
ً
مقررة أصال في
وكانت المباراة النهائية
ُ
الرابع من أبريل الماضي لكنها أجلت الى
اليوم بسبب وباء كورونا.
وك ــان ســان جــرمــان تــوج بطال لـلــدوري
بـقــرار مــن االتـحــاد المحلي الــذي قــرر عدم
إك ـم ــال ال ـمــوســم ف ــي نـهــايــة أب ــري ــل بسبب
تفشي فيروس كورونا ،قبل أن يتوج بكأس
فــرن ـســا االسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ع ـلــى حـســاب
ســانــت اتـيــان بـفــوزه عليه -1صـفــر سجله
نجمه البرازيلي نيمار.

ولم يقدم سان جرمان عرضا قويا ضد
سانت اتيان ال سيما انه خاض  60دقيقة
ف ــي مــواج ـهــة مـنــافــس لـعــب بـعـشــرة اف ــراد
بعد طرد قائده لويك بيران لدى مخاشنته
نجم فــر يــق العاصمة كيليان مبابي مما
ادى الى اصابته في اربطة الكاحل وغيابه
ع ــن ال ـمــاعــب ثــاثــة اســاب ـيــع ورب ـم ــا عــدم
المشاركة ضد اتاالنتا االيطالي في ربع
نهائي دوري ابطال اوروبا المقررة في 12
اغسطس المقبل.
ولم يعرف ما اذا كان مدرب سان جرمان
االلـمــانــي تــومــاس تــوخــل سيقوم بتغيير
اسلوب لعب فريقه في غياب مبابي لكن
في حال قرر عدم ذلك ،فإن االسباني بابلو
سارابيا سيكون مرشحا للحلول بدال من
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مبابي في خط هجومي مكون اضافة اليه
من االرجنتينيين ماورو ايكاردي وانخل
دي ماريا ونيمار.
ولعب سارابيا دور االحتياطي السوبر
بدليل تسجيله  14هدفا هذا الموسم في
مختلف المسابقات.
وي ـع ـت ـبــر دي م ــاري ــا اخ ـت ـصــاص ـيــا فــي
نهائي كأس الرابطة ،فقد سجل هدفا في
مرمى ليل في نهائي عــام  ،2016وأضــاف
هدفا وتمريرتين حاسمتين ضد موناكو
في نهائي عام  ،2017ثم سجل هدفا ضد
موناكو ايضا في نهائي نسخة .2018
وخ ــاض ل ـيــون سلسلة مــن الـمـبــاريــات
الــوديــة ،فتغلب على نيس -1صـفــر وعلى
س ـل ـت ـيــك االس ـك ـت ـل ـن ــدي  ،1-2وع ـل ــى غـنــت

وانـ ـت ــورب الـبـلـجـيـكـيـيــن بـنـتـيـجــة واح ــدة
 2-3مقابل خـســارة وحـيــدة ام ــام رينجرز
االسكتلندي صفر.2-

ليون يعول على ديباي
وسيعتمد مدرب ليون رودي غارسيا
على مهاجميه الهولندي ممفيس ديباي
الذي غاب عن الموسم الفائت بأكمله بعد
خضوعه لعملية جراحية فــي الرباط
الصليبي ،وموسى ديمبيلي.
وأكد غارسيا أن سان جرمان
ً
لــن يتأثر كـثـيــرا بغياب مبابي
ب ـق ــول ــه "اذا ك ـ ــان م ـب ــاب ــي غـيــر
موجود ،فهناك نيمار ،وإذا غاب
نيمار فهناك ايكاردي وإذا غاب
ايكاردي فهناك دي ماريا .سان
جرمان يملك مجموعة هائلة من الالعبين
الرائعين وبالتالي غياب احد نجومه لن
يؤثر على مستواه".
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نجم األضاحي« ...صردي»
ت ـح ـظــى س ــال ــة الـ ـخ ــراف،
المعروفة بـ"الصردي" ،بشهرة
واسـعــة فــي الـمـغــرب ،وينظر
إل ـي ـهــا بــاع ـت ـبــارهــا األف ـضــل
خـ ــال ف ـت ــرة ع ـيــد األض ـح ــى،
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا يـ ـك ــون س ـعــرهــا
األعلى في سوق الماشية.
وق ــال مــوقــع سـكــاي نيوز،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،إن ا لـ ـمـ ـغ ــرب
يعتبر مــوطـنــا أصـلـيــا لهذه
ال ـســالــة م ــن الـ ـخ ــراف ،الـتــي
تمتاز بطولها الالفت ،فضال
عــن رأسـهــا األبـيــض مــع بقع
سوداء حول العينين.
أما بطن هذا الحيوان ،إلى
ج ــان ــب أعـ ـض ــاء أخـ ـ ــرى مـثــل
الرأس ،فال يعلوها الصوف،
وه ـ ــذا األم ـ ــر ي ـج ـعــل خ ــروف
"الصردي" مميزا في مظهره
عن باقي األكـبــاش ،في حين
يتخذ القرنان شكال معقوفا.
ون ـ ـظـ ــرا ل ــإقـ ـب ــال ال ـك ـب ـيــر

درايش

عيدك مبارك...
من بعيد!

عـلــى خ ــروف "الـ ـص ــردي" في
المغرب ،زاد مربو المواشي
من اهتمامهم بهذه الساللة،
الس ـي ـم ــا ف ــي م ـن ــاط ــق وس ــط
ا ل ـبــاد ،مثل قلعة السراغنة
وقصبة تادلة وواد زم.
وارت ـفــع قطيع "ال ـصــردي"
بشكل ملحوظ فــي المغرب،
ف ــزاد ع ــدد الـ ــرؤوس مــن 500
أ ل ـ ـ ــف ف ـ ــي سـ ـن ــة  1977إ ل ــى
م ـل ـي ــون ـي ــن و 154ألـ ـف ــا ع ــام
.1998
وي ـ ـتـ ــراوح وزن ال ـخ ــروف
"ال ـ ـ ـصـ ـ ــردي" الـ ــذكـ ــر ب ـي ــن 70
و 100كيلوغرام ،وربما يزيد
على ذلــك ،أمــا الطول فيكون
بين  80و 90سنتيمترا.
وال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ا سـ ـتـ ـه ــاك
"ال ـصــردي" فــي المغرب على
فترة عيد األضحى فحسب،
فهو مصدر مهم من مصادر
اللحوم الحمراء في البالد.

أضرب الممرضون فمات األطفال
ذكر أطباء في زيمبابوي أن  7أطفال ُولــدوا موتى في ليلة
واحــدة بمستشفى كبير هذا األسبوع ،لعدم حصول أمهاتهم
على رعاية طبية مناسبة ،بسبب إضراب الممرضين ،حيث أدى
الخالف بشأن ظروف العمل إلى إصابة المستشفيات بالشلل.
وقــال موقع سكاي نيوز ،أمــس األول ،إن الممرضين بــدأوا
إض ــراب ــا عــامــا ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ــاد الـشـهــر ال ـمــاضــي ،مطالبين
بالحصول على رواتـبـهــم بــالــدوالر األمـيــركــي ،وهــو مــا تقول
الحكومة إنها ال تستطيع تحمله.
وتسبب اإلضراب في خفض عدد الموظفين واألطباء وكبار
الممرضين في المستشفيات الحكومية في زيمبابوي إلى أدنى
حد ،في الوقت الذي تكافح الدولة الزيادة في حاالت اإلصابة
بفيروس كورونا.
وقال  3أطباء يعملون في قسم الوالدة وطب األطفال إن امرأة
واح ــدة فقط نجحت فــي إنـجــاب طفل مــن بين  8نساء حوامل
خضعن لعمليات قيصرية ،مساء االثنين الماضي ،في مستشفى
سالي موغابي ،أكبر مستشفى بالبالد.
وذكر أحد األطباء ،طلب عدم نشر اسمه أنه "كان من الممكن
منع ذلك .بعض (األمهات) تمزقت أرحامهن لعدم وجود أحد
يتابع حالتهن .لذلك عندما تم التدخل ،كان ذلك إلنقاذ األم".

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ي ــا م ـعــايــد ال ـع ـيــد رب ــي يـسـعــد أيــامــك
يا أجمل الناس شوفاتك وقربك عيد
ي ــا ح ـل ــو ش ـك ـلــك ت ـع ــاي ــدن ــي ب ـكـ ّـمــامــك
عيدك مبارك ...ولكن عايد من ابعيد!

تباعد اجتماعي بقوة السالح

الجزر المطبوخ والصلصات يضران مريض السكري
حـ ــذرت ال ــدك ـت ــورة يـلـيـنــا ســولــومــاتـيـنــا،
خبيرة التغذية الروسية ،مرضى السكري من
تناول بعض المواد الغذائية ،ألنها تلحق
الضرر بصحتهم وتزيد معاناتهم.
وطالبت سولوماتينا في تصريح نقله
موقع روسيا اليوم أمــس مرضى السكري
باالمتناع عن تناول مواد غذائية ذات مؤشر
سكر عال ،وقالت :يمنع مرضى السكري من
تناول النقانق المتنوعة ألنها تحتوي على
نسبة عالية من النشاء ،والكوليسترول .كما
يجب االمتناع عن تناول الصلصات ،ألنها
تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضا
ومواد مكثفة مصدرها النشاء.
وأض ــاف ــت :لــن يــؤثــر سلبا ت ـنــاول الـجــزر
وال ـب ـن ـجــر ال ـ ـطـ ــازج ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس هــذه
الخضراوات مفيدة جدا ،ولكن بعد الطهي
يـتـغـيــر مــؤشــر الـسـكــر فـيـهــا ،لــذلــك تصبح
محرمة على مرضى السكري.
ونـ ـصـ ـح ــت مـ ــرضـ ــى الـ ـسـ ـك ــري ب ـت ـن ــاول

ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء م ـ ـثـ ــل ال ـب ـص ــل
والبقدونس والثوم وغيرها ،وكذلك منتجات
ألبان عالية الجودة ،لتجنب حدوث طفرات
في مستوى السكر بالدم.
وتابعت :من الضروري تناول البروتين،

ألنه يتحلل في جسم مريض السكري ،مثل
صدور الدجاج والديك الرومي ولحم األرنب.
كما يجب تناول األسماك ألنها تحتوي على
فيتامين  Dالذي يعزز المناعة.

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

أوقــف رجــل فــي فلوريدا
السـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام ـ ـ ــه سـ ـ ــاحـ ـ ــه،
االثنين الماضي ،فــي بهو
ف ـن ــدق ف ــي م ـيــامــي بـيـتــش،
بـ ـع ــدم ــا غـ ـض ــب مـ ــن امـ ـ ــرأة
ون ـ ـج ـ ـل ـ ـهـ ــا ل ـ ـ ــم ي ـ ـح ـ ـتـ ــرمـ ــا،
برأيه ،التباعد االجتماعي
الموصى به.
وجاء في تقرير الشرطة
في هذه المدينة السياحية،
ال ــواق ـع ــة ف ــي ج ـنــوب شــرق
الــواليــات المتحدة ،والــذي
اط ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــت عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه وكـ ـ ــالـ ـ ــة
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن
دوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ــارك ـ ـ ــس ق ـ ــال
لـ ـلـ ـن ــزيـ ـلـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق
ب ــداي ــة" :ع ـل ـي ـك ـمــا الــرح ـيــل.
أنتما ال تحترمان التباعد
االجتماعي".
ل ـك ــن ال ـ ـمـ ــرأة ف ـيــرون ـي ـكــا
ب ـ ـي ـ ـنـ ــا ونـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ،وه ـ ـمـ ــا
س ــائـ ـح ــان أتـ ـي ــا مـ ــن واليـ ــة
نـ ـي ــومـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــو ،ت ـج ــاه ــا
م ــاح ـظ ـت ــه ،وج ـل ـس ــا عـلــى
كنبة مديرين له ظهرهما.
وأضـ ــافـ ــت رب ـ ــة ال ـعــائ ـلــة

أن م ــارك ــس ق ــال بـعــد ذل ــك:
"س ــأهـ ـت ــم ب ــأم ــرهـ ـم ــا .ثـمــة
ش ـ ـخ ـ ـصـ ــان ال يـ ـحـ ـت ــر م ــان
التوصيات".
وسـمـعــت طـلـقــات نــاريــة
ف ــي ب ـهــو ال ـف ـنــدق م ــن دون
أن يؤدي ذلك إلى إصابات.
وقـ ــال م ــارك ــس لـلـشــرطــة
إن ــه ك ــان يـظــن أن ــه مــاحــق،
وط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــي
االسـتـقـبــال االت ـصــال بفرق
اإلسعاف ،وأنه أطلق النار
 4مرات "تحذيرا".
وأوقـفــت الشرطة الرجل
بتهمة االعتداء بسالح قاتل
وإشهار سالح علنا.

 :1903الكويت
عام
في
داودينغ
ً
نظيفة ومبنية جيدا ومزدهرة
خصص النقيب هنري داودينغ،
في تقريره عن الكويت ،بعد زيارته
لها عام ( 1902/ 1901التقرير طبع
ً
عام  )1903قسما منه ليتحدث عن
مدينة الـكــويــت .وداودي ـن ــغ ليس
أول من وصف المدينة ،بل سبقه
الـكـثـيــرون ،وأول ـه ــم ك ــان الــرحــالــة
الـســوري مرتضي بــن عـلــوان عام
 .1709وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،الب ـ ــد لـ ــي مــن
استعراض ما ذكــره داوديـنــغ من
ب ــاب الـتــوثـيــق وم ــن ب ــاب مـقــارنــة
المعلومات.
ي ـقــول داوديـ ـن ــغ ف ــي الصفحة
 17من التقرير إن "مدينة الكويت
تقع على ارتـفــاع بسيط ،أو على
لسان من األرض ينتهي عند رأس
ع ـجــوزة فــي جـنــوب ه ــذا الخليج
العظيم الــذي أخــذت اسمها منه".
وكلنا يعرف رأس عجوزة وموقعه
المقابل لقصر دسمان ،وتقع فيه
الجزيرة الخضراء الـيــوم ،والــذي
ك ــان ينتهي عـنــده س ــور الكويت
الثالث ،الذي لم يشاهده داودينغ.
وحينما يقول إن اسم الكويت
أتى من الخليج فإنه يقصد االسم
الـقــديــم لـلـكــويــت ،وه ــو "ال ـقــريــن"،
والذي ظهر على عدد من الخرائط
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي رس ـم ـه ــا رح ــال ــة
أوروبـ ـي ــون وأت ـ ـ ــراك .وي ـق ــول بعد
ً
ذلك إن "مدينة الكويت تمتد ميال
على ساحل البحر ،وهــي مــزودة
بـمـصــدات مائية حقيقية عديدة
تشكل مــوا نــئ للسفن المحلية".
ووصفه هذا للمصدات ،التي نطلق
ً
عليها محليا اس ــم "ن ـقــع" ،يؤكد
أهـمـيــة ه ــذه الـنـقــع وصالحيتها
لحماية السفن من أمــواج البحر.
ً
ون ـظ ــرا ألن الـكــويــت تعتمد على

وفيات
براك أسامة براك الطيار

ً
 22عاما ،شيع ،ت66005903 :

خالد فرحان الخطيمي الخالدي

ً
 32عاما ،شيع ،ت99113200 ،99588684 :

الـغــوص والـتـجــارة البحرية منذ
نشأتها فإن النقع البحرية نشأت
م ــع ب ــداي ــة ال ـح ـي ــاة ف ــي ال ـكــويــت،
واس ـت ـمــرت ف ــي ازدي ـ ــاد م ــع م ــرور
السنين إلى فترة الخمسينيات من
القرن الماضي .وكانت هذه النقع
ً
أمالكا ألصحاب السفن والتجار
ً
يـتــم بيعها بينهم أح ـيــانــا ،وتــم
تثمينها من الدولة في منتصف
ً
الـقــرن العشرين تقريبا .وشاهد
داودي ـ ـنـ ــغ ع ـم ـل ـيــة ال ـم ــد وال ـج ــزر
فــي الـكــويــت ،فـقــال فــي تـقــريــره إن
الساحل يجف إلى مسافة معتبرة
إذا ان ـح ـســرت م ـيــاه ال ـب ـحــر ،مما
يتطلب استخدام الحمير لتفريغ
حـمــوالت السفن ،ويعبر عــن ذلك
بقوله" :والرسو عندما يكون البحر
ً
ً
ً
منحسرا ليس أم ــرا سعيدا على
اإلط ــاق ،ويتم استخدام الحمير
لـتـفــريــغ ال ـس ـفــن ،وع ـنــدمــا يحين
وقت المد يصل الماء إلى الصف
ً
األول مــن الـبـيــوت ،ويـكــون سهال
على السفن الرسو داخل الحدود
الصخرية".
وم ــن أه ــم مــا س ـطــره داودي ـنــغ
ف ــي ت ـق ــري ــره ع ــن مــدي ـنــة الـكــويــت
م ـ ــا أكـ ـ ـ ــده ع ـ ــن ن ـظ ــاف ـت ـه ــا ،حـيــث

مواعيد الصالة
الفجر

03:38

ق ــال" :إن ـهــا مــديـنــة نظيفة بشكل
م ـل ـح ــوظ ،وم ـب ـن ـيــة ب ـش ـكــل جـيــد،
وت ـب ــدو م ــزده ــرة ،وفـيـهــا الـعــديــد
من المنازل المبنية من الصخور،
وبعض المنازل المبنية من الطوب
المجفف تحت أشعة الشمس".
ك ـم ــا أش ـ ــار إل ـ ــى أن "ال ـمــدي ـنــة
محاطة بسور منخفض له أبراج،
إال أن ــه لـيــس فــي حــالــة جـيــدة من
أجـ ــل ال ـ ــدف ـ ــاع" .وي ـع ـت ـبــر م ــا قــالــه
داودينغ عن السور معلومة جديدة
بالنسبة لــي لــم أطـلــع عليها في
مصادر أخرى ،إذ إنه يؤكد رؤيته
للسور الثاني للكويت ،مما يعني
أن الـســور الثاني (أو أج ــزاء منه)
صمد مع مرور الزمن إلى ما بعد
عام  ،1902/ 1901ويمكننا اعتبار
هنري داودينغ شاهد عيان على
ذلك .وقد قدر الضابط البريطاني
االستخباراتي عدد سكان الكويت
ب ـ  30ألــف نسمة فــي تلك الفترة،
وأكد أن بعض اليهود يعيشون في
الكويت وعددهم خمسون ،ولهم
معبد يخصهم .في المقال المقبل
سنعرض ما قاله داودينغ عن عدد
الـمـحــات وال ـب ـيــوت والـمـســاجــد،
وتفاصيل أخرى بإذن الله.

الطقس والبحر
العظمى 46

الشروق

05:07

الصغرى 30

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  07:55صب ــاحـ ـ ــا

ً
 86عاما ،شيع ،ت97879112 :

العصر

03:30

 10:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
 75عاما ،شيع ،ت99896344 ،55803444 :

المغرب

06:41

ً
أدنى جزر  01:59صب ــاحـ ـ ــا

ً
 66عاما ،شيع ،ت99392145 ،55804777 :

العشاء

عيد سالم مثيب األذينة

ً
 72عاما ،شيع ،ت99070302 ،99031025 :

بدر سعد حمد المنيع

ً
 81عاما ،شيع ،ت99633799 ،99031321 :

مبارك سالم صالح التواجر

علي محسن علي عتيج الخالوي
نايف جبر عايض الديحاني
سالم صالح فهد الهران

 84عاما ،شيع ،ت67799003 ،66664804 :

08:07

 03:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

