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نجمات عالميات يطلقن حملة
تبرعات لمساعدة لبنان ص ١١

«اإليراني» بحضور شخصيات «»VIP
حفالت
ً

القضية تأخذ منحى جديدا بعد كشف فيديوهات تؤكد عالقاته ببعض ذوي النفوذ
• «اتصاالته» تكشف صلته بأعضاء في جهاز قانوني حساس ومهم وبضباط ومحامين
• التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة ارتباطه بهم ...وتفريغ هاتفه مستمر
ب ــدأت قضية ا لــوا فــد اإل يــرا نــي المتهم بغسل
األموال ضمن «شبكة بنيدر» ،والذي ألقي القبض
ً
عليه في يوليو الماضي ،تأخذ أبعادا جديدة،
بعدما توصلت التحريات األمنية إلى فيديوهات
لحفالت خاصة ،حضرتها شخصيات مهمة لها
نفوذها في الدولة.
وعـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ــا ،أن
ً
التحقيقات تبحث حاليا عما إذا كــا نــت عالقة
هذا الوافد بتلك الشخصيات لها صلة بالجرائم
الـمـتـهــم بــارت ـكــاب ـهــا ،أم أن ـهــا ال تـتـخـطــى نـطــاق
المعرفة والصداقة العادية ،مبينة أن التدقيق
عـلــى قــائـمــة ات ـصــاالتــه ورســائــل هــاتـفــه الـنـقــال،
كشفت عالقته بأعضاء في جهاز قانوني حساس

َ
ومهم وبمحامين ،وضابطين حاليين بــوزارة
الــداخـلـيــة ،إلــى جــانــب صــاحــب شــركــة محبوس
ً
ً
حاليا  ،بعد حكم بسجنه  15عاما  ،لتورطه في
قضية غسل أموال.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن ــه عـنــد مــواج ـهــة المتهم
بالتحقيقات أ ق ــر بمعرفته بــا لــو كـيــل المساعد
لشؤون التدريب بـ «الداخلية» اللواء الشيخ مازن
ً
الجراح الموقوف حاليا على ذمة التحقيق في
قضية النائب البنغالي ،بسبب شرائه سيارات
من المكتب الذي يملكه المتهم ،أما الضابطان
ال ـل ــذان ت ــدور حــولـهـمــا ال ـت ـحــريــات فــذكــر أنهما
صديقاه.
وأضافت أن النيابة تعمل على تفريغ 02

 56.9مليون دينار صافي أرباح
«بيتك» للنصف األول

الثانية

النهام يدشن تطبيق
«»Traffickw
للخدمات المرورية

تجميد حسابات مشهورة وزوجها وممثلة
م ــع مــواص ـلــة تـحـقـيـقــاتـهــا ف ــي قـضــايــا غسل
األموال المتهم بها  ١٣من مشاهير «السوشيال
ميديا» وإحدى الشركات المتخصصة في الدعاية
واإلع ـ ــان ،ق ــررت الـنـيــابــة الـعــامــة أم ــس تجميد
حسابات إحدى المشهورات «ن .ن» وزوجها لدى
البنوك وأمالكهما العقارية ،ومنعهما من السفر،
واتخاذ نفس اإلجراء مع الممثلة «ف .ش».
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وقــالــت م ـصــادر مطلعة إن الـنـيــابــة أبلغت
ال ـب ـنــوك ب ــأن عـلـيـهــا أن تـخـطــرهــا بـعــد إتـمــام
ً
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــد ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إب ــاغ ـه ــا
«الــداخـلـيــة» بـقــرار منع الـسـفــر ،وطلبها منها
إج ـ ــراء ت ـحــريــات أم ـن ـيــة ع ــن م ـص ــادر األمـ ــوال
وشرعيتها ،وتقديم تقرير إ لــى النيابة بهذا
الشأن.
02

استقرار مؤشرات البورصة
والسيولة  25.7مليون دينار

محليات

٠٤
09

ماكرون من لبنان :ال مساعدات للفاسدين

«التربية» :إطالق خدمة
مصادر التعلم في العام
الدراسي المقبل

رؤى عالمية

١٧-١٦

الشارع يخطف زيارة الرئيس الفرنسي بهتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»
●

بيروت  -ريان شربل

رغم أهمية زيــارة الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون
والـمـبــادرة التي قــد يحملها
م ـع ــه إلنـ ـق ــاذ ل ـب ـن ــان ف ـ ــإن مــا
جـ ــرى ف ــي مـنـطـقــة الـجـمـيــزة
ومار مخايل اختصر الزيارة
قبل أن تبدأ ،وخطف األنظار
عما تبقى منها .فبهتافات
"الشعب يريد إسقاط النظام"
و"س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدون ـ ـ ـ ــا" ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ــاك ــرون ال ــذي
ً
تفقد سيرا على األقدام شارع
ال ـج ـم ـيــزة األثـ ـ ــري ف ــي شــرق
ّ
المتضرر بـشـ ّـدة من
بـيــروت
جراء انفجار المرفأ الثالثاء
الماضي.
وه ـت ـف ــت الـ ـجـ ـم ــوع "ث ـ ــورة
ث ــورة" ل ــدى وص ــول الرئيس
الـفــرنـســي ،وق ــد ن ــزع سترته

وأبـ ـ ـق ـ ــى عـ ـل ــى ك ـم ــام ـت ــه قـبــل
أن ي ـنــزع ـهــا ف ــي وقـ ــت الحــق
ليتحدث إلى الناس .وطمأن
م ـ ــاك ـ ــرون ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن ب ــأن
ً
ب ـلــدهــم ل ـيــس وح ـ ـيـ ــدا ،وأن ــه
يزور بيروت "ال ليدعم الحكم
ً
بل الشعب" ،مؤكدا أن "لبنان
بحاجة إلى تغيير سياسي".
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه "سـ ـيـ ـقـ ـت ــرح
خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق ل ـم ـس ــاع ــدة
لبنان في الخروج من أزمته
وعـ ـ ـ ــودتـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع
ً
الــدولــي" ،واعــدا الشعب بأنه
سيعود في األول من سبتمبر
المقبل إلــى بيروت لمتابعة
ما سيطرحه ،وإن لم يستمع
له المسؤولون فستكون هناك
مسؤولية أخ ــرى مــن جانبه
تجاه الشعب".
ً
وبـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــاكـ ـ ــرون مـ ــذهـ ــوال
مـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـجـ ـ ــم األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ف ــي

إيران تريد إرسال «خبراء
أمنيين» إلى لبنان

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد مـصــدر رفـيــع الـمـسـتــوى فــي «الـحــرس
الـثــوري» ،لـ «الجريدة» ،أن إيــران عرضت على
الـسـلـطــات الـلـبـنــانـيــة إرسـ ــال خ ـبــراء أمنيين
إيرانيين لمساعدة األجهزة األمنية 02

تحت عنوان «انفجار بيروت بــدأ بسفينة
معطوبة ومديونة» ،كتبت صحيفة «نيويورك
تايمز» ،أن العد التنازلي للكارثة في بيروت
بدأ قبل  6أعوام بسفينة شحن روسية اسمها
«روســوس» ،توقفت بشكل مفاجئ في ميناء
الـ ـم ــديـ ـن ــة ،وكـ ــانـ ــت ت ـع ــان ــي بـسـبــب 02

يوسف العبدالله

سمحت الجهات الحكومية باستثناء القضاة واألطباء من قرار
حظر مواطني  31دولة من دخول األراضــي الكويتية ،الذي صدر
ً
األسـبــوع الماضي تــزامـنــا مــع استئناف الــرحــات التجارية عبر
المطار الدولي.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن هذا االستثناء جاء بناء على
طلب من مجلس الوزراء ،وبتوصية من السلطات الصحية٠٣ .

«الصحة» :انتقال إيجابي
لمراحل عودة الحياة
●

عادل سامي

أك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
بـ ـ ــا سـ ـ ــم وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة د.
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد ،أن خ ـطــوات
العودة إلى الحياة الطبيعية

بين المساجد والسدود...
حرب إردوغان الثقافية
ّ
تتوسع!

ثقافات

١٢
مصر تتوسع في المسارح
المتنقلة لنشر الثقافة

السفينة «المديونة»
جلبت الموت إلى بيروت

السماح بدخول القضاة واألطباء
من دول «الحظر» الـ31
●

الـمـنـطـقــة ،وت ــوق ــف أك ـثــر من
م ــرة لــاس ـت ـمــاع إل ــى ك ــل من
اس ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــه ،فـ ـ ــي وق ـ ـ ــت كـ ــان
يتابعه سـكــان ويـلــوحــون له
ً
من شرفات منازلهم أيضا.
ورد ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
على الغضب الــذي عبر عنه
الحشد الصغير ال ــذي القــاه
خالل جولته بأن "المساعدات
س ـت ـكــون ع ـلــى األرض ،ولــن
توضع في أيدي الفاسدين".
وبينما احتج بعضهم على
لـ ـق ــائ ــه ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــنّ ،
ردد
آخــرون شعارات ضد رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
ف ـقــال م ــاك ــرون" :أنـ ــا مضطر
لـ ـلـ ـجـ ـل ــوس مـ ـعـ ـه ــم ،س ــأق ــول
لـهــم الـحـقـيـقــة ،وسأسائلهم
ً
عما فعلوه" ،مضيفا" :أتفهم
غضبكم .لست هنا للتغطية
على النظام".
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ً
م ـح ـســوبــة بـ ـح ــذر ،م ـع ـل ـنــا أن
هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات إيـ ـج ــابـ ـي ــة
بالمرحلة الثالثة ،من أهمها
تـ ـن ــاق ــص ن ـس ـب ــي ف ـ ــي أع ـ ـ ــداد
الحاالت المشتبه في إصابتها
بـ «كوفيد.»19 -
٠٣

دوليات

٢٠

ً
معانقا فتاة وسط حشد في منطقة الجميزة باألشرفية أمس (ا ف ب)
ماكرون

موجة استجوابات بانتظار الحكومة
• اثنان لوزير التربية ...والعدساني يستعد لمساءلة الخالد من محور واحد
• السبيعي :انتهيت من مسودة الصحيفة بـ  3محاور والحربي حصل على فرص كافية
●

محيي عامر

في موازاة مناقشة مجلس األمة بجلسته
ال ـم ـق ــررة  18الـ ـج ــاري اس ـت ـج ــواب ال ـنــائــب
شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح ،تنتظر الحكومة موجة جديدة
من االستجوابات األسبوع المقبل ،أولها من
النائب ريــاض العدساني لرئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
وي ـن ـت ـظــر وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة اس ـت ـج ــواب ــان؛
أحــدهـمــا مــن الـنــائــب الـحـمـيــدي السبيعي
الذي حسم أمره وانتهى أمس من صياغة
مسودته األولية ،وفي طور وضع لمساته
األخيرة ،واآلخر من النائب خليل عبدالله،
ً
الــذي أعلن أيـضــا خــال جلسة أمــس األول

تقديم مساء لته قبل السبيعي ،إذا لم يحل
الوزير مشكلة الشهادات الجامعية للطلبة
"البدون".
وقال السبيعي ،لـ "الجريدة" ،إن "الحربي
أخــذ الفرصة الكافية لتصحيح األوضــاع
ً
ولــم يفعل شـيـئــا ،واسـتـجــوابــي لــه سيقدم
األسـبــوع المقبل بين الثالثاء والخميس،
ً
متضمنا على األقل ثالثة محاور".
وبينما سيصوت المجلس خالل الجلسة
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي سـتـعـقــد األربـ ـع ــاء الـمـقـبــل
على طلب طــرح الثقة بــوزيــر المالية بــراك
الـشـيـتــان ،ال ــذي قــدمــه  10ن ــواب فــي جلسة
الثالثاء الماضي أثناء مناقشة استجوابه،
أكد النائب رياض العدساني ،لـ "الجريدة"،
أن ــه سـيـقــدم اس ـت ـجــوابــه إل ــى سـمــو رئـيــس
الوزراء بعد جلسة طرح الثقة بالوزير ،من

مـحــور واح ــد حــول السياسة الـعــامــة فيما
يتعلق بالوثيقة االقتصادية.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت وج ــه الـنــائــب عــادل
ال ــدم ـخ ــي انـ ـتـ ـق ــادات الذعـ ـ ــة ل ـل ـب ـيــان ال ــذي
ق ــدم ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـم ـج ـلــس أم ـ ــس األول
ً
بشأن الصندوق الماليزي ،معتبرا أن غسل
األمــوال ال يمكن أن يتم إال إذا كانت هناك
سلطة تحميه.
وقــال الــدمـخــي ،فــي تصريح أمــس" :هــذا
َ
تحاسب عليه يا سمو رئيس
ما يجب أن
مجلس الوزراء ،فالمسألة ليست في إحالة
القضية فقط ،بل يجب أن يتم معرفة لماذا
ل ــم ت ـكــن ه ـنــاك ردود م ــن وزارة الــداخـلـيــة
ولماذا كانت تحفظ القضايا فيها ،ولماذا
أهملت وحدة التحريات عامين بال رئيس
لها؟".
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واشنطن تستعجل
معركة تمديد حظر
التسلح على طهران

رياضة
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المشعان :االتحاد واألندية
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نائب األمير يهنئ جامايكا بالعيد الوطني الجارالله يلتقي سفيري هولندا وغايانا
بعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــاكـ ــم الـ ـع ــام
لجامايكا باتريك لينتون ألن،
ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن تـهــانــي
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد وتهاني
سـمــوه بمناسبة ذ ك ــرى العيد
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ول ـل ـب ـلــد ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد مــن
الرقي واالزدهار.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله ،أمس ،مع سفير
م ـم ـل ـكــة ه ــول ـن ــدا لـ ــدى ال ـكــويــت
ف ـ ـ ــران ـ ـ ــس بـ ـ ــوتـ ـ ــايـ ـ ــت ،وسـ ـفـ ـي ــر
جمهورية غايانا التعاونية لدى
الكويت د .شمير علي ،بمناسبة
انتهاء مهام عملهما ،حيث عبر
الجارالله عن تمنياته للسفيرين
بالتوفيق والسداد في مهامهما
المستقبلية.
وحضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

البلدية ضبطت  5مخازن غير
مرخصة في الجليب
أعلنت بلدية ا لـكــو يــت ضبط خمسة مخازن
غير مرخصة في منطقة جليب الشيوخ وإحالة
المخالفين إلى الجهات المختصة عقب استكمال
اإلجراءات القانونية من الفرق الميدانية.
وقــال مدير إدارة النظافة العامة وإشـغــاالت
ال ـط ــرق ب ـفــرع بـلــديــة مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة سعد
الـخــريـنــج ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أمـ ــس ،إن إدارات
ً
النظافة تعمل يوميا بالمحافظات الست لرفع
مستوى النظافة ،عــاوة على رصــد المخالفين
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ضمن مراحل
العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البالد.
وأوضح أن الفرق الرقابية رفعت ست سيارات
مهملة وحررت  36مخالفة متنوعة ،إضافة إلى
ً
وضع  200ملصق على سيارات مهملة تمهيدا
لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية.

ً
مستقبال سفير هولندا أمس
الجارالله

السفير المصري :إنجاز االستعدادات
النتخابات مجلس الشيوخ

«الشفافية»« :حق االطالع» عالمة فارقة
في مكافحة الفساد

دعا المصريين بالكويت إلى المشاركة من خالل البريد المستعجل

المطيري دعا إلى استكمال منظومة قوانين لتعزيز مناخ النزاهة

●

استقبال
أوراق االقتراع
بلجنة
االنتخاب في
موعد أقصاه
 ١٢الجاري
للجولة األولى

ربيع كالس

أعلن سفير مصر لدى الكويت
ط ــارق ال ـقــونــي ،انـتـهــاء الـسـفــارة
من جميع االستعدادات الخاصة
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
والتي سيتم اجراؤها للمصريين
فــي ال ـخــارج خ ــال يــومــي  9و10
أغسطس الجاري للجولة األولى،
ويومي  6و 7سبتمبر المقبل في
حالة اإلعادة.
ودعا القوني جميع المصريين
المقيمين في الكويت للمشاركة،
ً
مــوض ـحــا أن ل ـكــل م ـصــري مقيم
بالخارج الحق في اإلدالء بصوته،
م ـتــى ك ــان اس ـم ــه م ـق ـيــدا بـقــاعــدة
بيانات الناخبين ،ويحمل بطاقة
رقــم قومي ،أو جــواز سفر ساري
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،م ـت ـض ـم ـن ــا ال ــرق ــم
القومي.
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـط ــريـ ـق ــة
ال ـت ـصــويــت ،أوضـ ــح أن ــه «بـسـبــب
جائحة فيروس كورونا ،سيكون
االدالء بــاألصــوات في انتخابات
مجلس الشيوخ ،وفقا لما أعلنته
ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات،
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـب ــري ــد الـمـسـتـعـجــل

طارق القوني

ل ـكــل نــاخــب ع ـلــى ح ــدة ف ــي إط ــار
االج ــراءات االحـتــرازيــة لمواجهة
الفيروس ،ومنعا لالختالط خالل
عملية التصويت».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :س ـي ـت ــم اس ـت ـق ـبــال
أوراق االقتراع بلجنة االنتخاب
بالسفارة على مقرها في منطقة
الـصــديــق ،قطعة  ،7ش ــارع ،702
فيال رقــم  ،»100مؤكدا «ضــرورة
أن ت ـصــل ف ــي مــوعــد أق ـص ــاه 12
أغسطس الجاري للجولة األولى،
و 9س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ل ـجــولــة

اإلع ـ ـ ـ ــادة إلت ــاح ــة ف ــرص ــة أط ــول
لتلقي البريد».
وت ـ ــاب ـ ــع أن ـ ـ ــه «ع ـ ـقـ ــب وص ـ ــول
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـظـ ـ ــاريـ ـ ــف إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة
عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـج ــل،
س ـي ـتــم ت ـع ـق ـي ـم ـهــا ف ــي الـ ـب ــداي ــة،
ث ـ ــم ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ف ـ ــي الـ ـكـ ـش ــوف
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ــذل ــك ،وم ــراج ـع ــة
الختم الموجود على المظروف؛
لـلـتــأكــد مــن أن ال ـتــاريــخ المثبت
به هو  9أو  10أغسطس» ،الفتا
الـ ــى أن «ع ـم ـل ـيــة فـ ــرز األص ـ ــوات
ستكون في نهاية اليوم الرابع،
وستتم لكل صندوق على حدة،
ب ـعــد تـقـسـيــم ب ـطــاقــات االق ـت ــراع
إلــى ف ــردي وقــوائــم ،ثــم استيفاء
المحاضر وإرسال أوراق االقتراع
إلى وزارة الخارجية».
وأك ـ ــد ال ـق ــون ــي «أه ـم ـي ــة قـيــام
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن بـ ــإرسـ ــال م ـظ ــاري ــف
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع بـ ــال ـ ـبـ ــريـ ــد ي ـ ــوم ـ ــي 9
و 10أغ ـس ـطــس الـ ـج ــاري ولـيــس
بعدها ،وكذا استيفاء مستندات
االقـ ـت ــراع ال ـم ـط ـلــوبــة بــالـطــريـقــة
التي وضحتها الهيئة الوطنية
لالنتخابات؛ وذلك تفاديا لبطالن
األصوات أو استبعادها».

اعـتـبــر رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة م ــاج ــد
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن إقـ ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
األم ــة قــانــون حــق االط ــاع يعد
عالمة فارقة في جهود مكافحة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــزا لـ ـح ــري ــة
الوصول الى المعلومات ،مشيرا

«نزاهة» :لبنة في تعزيز الشفافية
أبدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ارتياحها الكامل
إلق ــرار مجلس األمــة مـشــروع قــانــون تنظيم حــق االط ــاع على
المعلومات ،وإرساله للحكومة؛ بما يشير إلى قرب دخول هذا
القانون حيز النفاذ فور اكتمال اإلجراءات الدستورية الالزمة
إلصدار القوانين.
وقالت الهيئة ،في بيان أمس ،إن قانون تنظيم حق االطالع
على المعلومات يمثل لبنة جديدة في بناء الوقاية من الفساد
وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة في العمل العام من خالل
االعـتــراف بحق نشر ت ــداول المعلومات ودعــم روح الشفافية
والنزاهة ،وتأكيد حق الشخص في االطالع عليها متى كانت
في حوزة الجهة أو تحت إدارتها.
وأضــافــت «اننا نتطلع إلــى اإلســراع بــإقــرار جميع القوانين
والنظم ذات الصلة بهدف اكتمال المنظومة التشريعية والواردة
ضمن االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».

إلى أنه من المتطلبات الدولية
التي نصت عليها اتفاقية األمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
( ،)UNCACوال ـت ــي م ــن شــأنـهــا
أن تساهم فــي تحسين ترتيب
الكويت في المؤشرات الدولية،
وفق معايير الشفافية والنزاهة
واحـ ـت ــرام ال ـق ــان ــون وال ـحــريــات
واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـم ـكــانــة
المستحقة.
وقــال المطيري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن القانون جاء
متوافقا بشكل كبير مع مقترح
جمعية الشفافية ،حيث قدمت
م ـق ـت ــرح الـ ـق ــان ــون الـ ــى ال ـعــديــد
م ــن ال ـم ـجــالــس ال ـن ـيــاب ـيــة ،كما
شاركت في مناقشته باللجنة
التشريعية وإعطاء مالحظاتها
مـنــذ مـجـلــس  ،2009كـمــا دعــت
خ ــال لقائها االخ ـيــر مــع وزيــر
ال ـ ـعـ ــدل ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ال ــى
ض ــرورة االسـتـعـجــال فــي اق ــرار
هذا القانون.

كادر فني
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ال ـج ـه ــات

النهام يدشن تطبيق « »Traffickwللخدمات المرورية

تحويل مخصصات الصندوق
المالي لحساب المدارس

التطبيق يرسل إشعارات بالحوادث ويتيح دفع المخالفات وحجز المواعيد
دشن وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام ،أمس ،بحضور وكيل
ال ـ ــوزارة الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـمــرور
والعمليات ال ـلــواء جـمــال الصايغ،
ت ـط ـب ـيــق «  ،»Traffickwا ل ـخ ــاص
ّ
بالهواتف الذكية ،الذي يمكن جميع
المواطنين والمقيمين من الحصول
على عدد من الخدمات ،التي تقدمها
اإلدارة العامة للمرور.
ونقل الفريق النهام تحيات نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أنس الصالح ،وتأكيده مواصلة دعم
التطور التكنولوجي ورفع مستوى
الخدمات داخل المؤسسة األمنية،
بما يتواكب مــع آخــر المستجدات،
ً
وتحقيقا لسرعة اإلنجاز ومواكبة
أحدث التطورات.
ث ــم اس ـت ـمــع ال ـفــريــق ال ـن ـهــام إلــى
ش ــرح مـفـصــل م ــن م ـســاعــد الـمــديــر
العام لإلدارة العامة للمرور لشؤون
تنظيم السير والتراخيص العميد

يوسف الخده ،حول الخدمات التي
يقدمها التطبيق وطريقة التسجيل،
بما يحقق أقصى درجات االستفادة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،ويــأتــي
ف ــي م ـقــدمــة ت ـلــك ال ـخ ــدم ــات خــدمــة
التنبيه بالمخالفات المرورية غير
المباشرة ،وبشكل مجاني.

خدمات التطبيق
ويقوم التطبيق بإرسال إشعارات
لمستخدميه عبر الهواتف الذكية،
يحدد فيها أي عائق م ــروري على
ال ـط ــرق (ح ـ ــوادث جـسـيـمــة -سـقــوط
ح ـم ــول ــة -ت ـع ـطــل ت ـق ــاط ــع) ،لتجنب
ً
اس ـت ـخــدام ـهــا م ـن ـعــا ل ــازدح ــام ــات
المرورية ،ويتيح التطبيق خاصية
تـحــديــد الـمــواقــع الـخــاصــة ب ــإدارات
الـ ـ ـم ـ ــرور فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات ال ـك ــوي ــت
لـلـتـسـهـيــل ع ـلــى ال ـمــراج ـع ـيــن ،كما
يوفر خدمات دفع المخالفات وحجز

حفالت «اإليراني» بحضور...
هاتف المتهم ،لتطلب بعدئذ من مباحث أمن الدولة إجراء تحريات
تكميلية حوله ،ومــن ثم استدعاء أصحاب األسـمــاء ال ــواردة في
رسائله للوصول إلى حقيقة نشاطه ومدى صلته بهم ،السيما أن
منهم مسؤولين ،للتأكد من عدم ارتباطهم بأنشطة غسل األموال
والرشوة والتزوير التي يمارسها.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم و 4أشخاص في القضية 21
ً
ً
يوما على ذمة التحقيق ،فضال عن تحقيقها مع أربعة آخرين ،في
انتظار ورود نتائج تفريغ الهاتف ،وما ستتوصل إليه التحريات
بعدها ،التخاذ القرارات المناسبة تجاه بعض األسماء الواردة
في القضية.

تجميد حسابات مشهورة...
ولـفـتــت إل ــى أن ع ــدة ب ـنــوك أبـلـغــت الـنـيــابــة إت ـمــام إجــراءات ـهــا
ً
بتجميد حسابات المشاهير وأصولهم المالية ،الفتا إلى أن هناك
ً
تـشــددا بعدم صــرف أي مبالغ ألي منهم ،وأي تجاوز سيواجه
بالقانون.

ماكرون من لبنان :ال...
وس ــار مــاكــرون على قطع الــزجــاج المتناثرة فــي كــل مكان،
ّ
تصدعت
وعــايــن أبـنـيــة بعضها ذات طــابــع تــراثــي ،ومـقــاهــي
واجـهــاتـهــا ونــوافــذهــا ،وتـكــرر على مسامعه طلب المساعدة
من مواطنين غاضبين ،وردد بعضهم "ساعدونا ،أنتم أملنا
الوحيد".
ّ
يتردد الرئيس الفرنسي حين اقتربت منه سيدة تضع
ولم
كمامة وقـفــازات تشكو إليه حالها وحــال البلد ،في أن يمسك
ً
أوال ويستمع بإمعان قبل أن يعانقها ّ
بشدة في مشهد
بيديها
ّ
مؤثر في زمن التباعد االجتماعي مع تفشي فيروس "كورونا"،
ً
مما أثــار جــدال على وسائل التواصل االجتماعي بسبب عدم

النهام خالل تدشين التطبيق
موعد اختبار رخصة قيادة ،وحجز
موعد لترخيص المركبات والطلبات
والنماذج الخاصة برخص القيادة،
ويتضمن التطبيق إمكانية تقديم

ال ـش ـك ــاوى واالق ـ ـتـ ــراحـ ــات م ــن قـبــل
المواطنين والمقيمين.
ويـ ـمـ ـك ــن ل ـج ـم ـي ــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين االستفادة من التطبيق

مصافحة ماكرون للرئيس عون لدى لقائه في بعبدا.
ولــم ينزل أي مسؤول لبناني ُ
بعد إلــى الـشــارع عقب وقوع
ّ
ً
االنفجار الذي ّ
دمر أجزاء كبيرة من العاصمة ،وخلف  137قتيال
وأكثر من خمسة آالف جريح ،في وقت ينهمك اللبنانيون منذ
يومين في تنظيف الركام والزجاج ،ومحاولة إصالح ما يمكن
من منازلهم ومتاجرهم.
وعقد ماكرون سلسلة لقاءات في قصر الصنوبر مع القيادات
اللبنانية .وبينما قال رئيس تيار "المردة" بعد اللقاء إن "ماكرون
تـحــدث بتغيير أسـلــوب العمل ال تغيير الـنـظــام" ،ذكــر رئيس
الـحــزب "التقدمي االشـتــراكــي" النائب السابق وليد جنبالط،
أن "الرئيس الفرنسي قال لنا إن علينا حل مشاكل الشعب من
كهرباء ومياه ،فهي أهم من مناقشة السياسة وجنس المالئكة".
ً
وكــان رئيس الحكومة اللبنانية حسان ديــاب شن هجوما
على وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قبل أسبوعين،
ً
مؤكدا أن "الزيارة التي قام بها لم تحمل معها أي جديد ،وأن
ً
لــدى الــوزيــر لــودريــان نقصا فــي المعلومات لناحية مسيرة
اإلصالحات الحكومية".
١٩-١٨

إيران تريد إرسال «خبراء...
بلبنان ،في التحقيق بموضوع االنفجار ،الذي طال مرفأ بيروت،
وتنتظر الرد.
وح ـســب ال ـم ـصــدر ،ف ــإن ه ـنــاك أوج ــه شـبــه بـيــن ان ـف ـجــار الـمــرفــأ
واالنفجارات الغامضة ،التي ضربت منشآت إيرانية حساسة بينها
موقع نطنز النووي ومجمع بارتشين العسكري.
وزعم أن أجهزة حزب الله بلبنان أمسكت بعض الخيوط ،خالل
ً
تحقيقاتها األولية ،األمر الذي يستلزم تنسيقا أقرب مع الخبراء
اإليرانيين المطلعين على التحقيقات في التفجيرات ،التي وقعت
في بالدهم.
وقال المصدر :على الرغم من أن التقارير األولية تشير إلى أن
ً
حــادث مرفأ بيروت كــان عرضيا ،فإنه ال يمكن استبعاد فرضية
العملية التخريبية.

ب ـعــد تـفـعـيـلــه وفـ ــق آل ـي ــة صحيحة
تتطلب تسجيل جميع المركبات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـه ــم ،مـ ــن خـ ـ ــال إدراج
البيانات المطلوبة ،حيث ستقوم

اإلدارة العامة للمرور ،بعد التأكد
من صحة تلك البيانات ،بإرسال رقم
سري خاص لمستخدم التطبيق عن
طريق اإليميل الخاص به يسمح من
خالله باالستفادة من الخدمات التي
يقدمها التطبيق.
ك ـمــا اط ـلــع ال ـفــريــق ال ـن ـهــام على
الشعبة الخاصة بتفريغ كاميرات
الـمــراقـبــة المثبتة داخ ــل الــدوريــات
وآلية العمل فيها ،ورفع التقارير إلى
اإلدارات المختصة التخاذ اإلجراءات
الالزمة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،أع ــرب ال ـن ـهــام عن
شكره وتقديره للجهود المبذولة
مــن قبل قطاع الـمــرور والعمليات،
كما طالبهم بمواصلة العمل وبذل
مــزيــد مــن الـجـهــد مــن اج ــل االرت ـقــاء
بالخدمات المرورية ،للتسهيل على
المواطنين والمقيمين.

السفينة «المديونة» جلبت...
المياه من
الــديــون ويـقــودهــا بـحــارة غاضبون ألن عليهم سحب َ
قعرها بسبب ثقب فيها .وإضافة إلى ذلك ،كانت تحمل ألفي طن
من مادة «نترات األمونيوم» القابلة لالشتعال والتي تستخدم في
صناعة األسمدة والقنابل.
وكانت السفينة في طريقها إلى موزمبيق التي لم تصل إليها
ً
ً
ً
أبدا ،بعدما عانت مشاكل مالية وخالفا دبلوماسيا ،دفع صاحبها
رجــل األعمال الروسي إيغور غرينشوشكين للتخلي عنها وعن
طاقمها .ونقلت المواد فيها إلى مخازن بالميناء وظلت فيها حتى
يوم الثالثاء ،عندما انفجرتّ ،
ودمرت أهم مدن الشرق األوسط.
وفي تصريح للصحيفة األميركية ،قال قبطان السفينة حينها،
ً
الروسي بوريس بروكوشيف ( 70عاما) والــذي تقاعد من عمله:
«لقد شعرت بالرعب».
وكانت «روسوس» تحمل العلم المولدوفي ووصلت إلى بيروت
في نوفمبر  2013أي بعد شهرين من مغادرتها ميناء باتومي على
البحر األسود .واستأجرها غرينشوشكين الذي حصل على مليون
دوالر لنقل المادة إلى ميناء بييرا بموزمبيق ،حيث اشتراها البنك
الدولي في موزمبيق لمصلحة شركة «فابريكا دي إكسبلوسيوف
دي موزمبيق» ،التي تقوم بعمل المفرقعات التجارية.
وكان غرينشوشكين يتواصل من قبرص عبر الهاتف مع طاقم
سفينته ،الذي ّ
تمرد بسبب عدم دفع غرينشوشكين رواتبهم ،وأكد
كابتن السفينة أنه لم يكن يملك المال لدفعه من أجل مرور السفينة
بقناة الـســويــس ،لــذلــك ،قــرر غرينشوشكين توجيه السفينة إلى
بيروت للحصول على مال إضافي من خالل نقل معدات ثقيلة ،إال
أن المعدات كانت ضخمة بدرجة لم تستوعبها السفينة ،حسبما
قال القبطان.
وفي بيروت ،تم احتجاز السفينة لعدم تسديدها رسوم الرسو
بالمرفأ ،وعندما حاول الطاقم االتصال برجل األعمال الروسي لكي
يرسل المال من أجل الطعام والوقود ،لم يستطيعوا التواصل معه.
واحتجزت السلطات اللبنانية القبطان والبحارة التسعة ،لتطلق
ً
فيما بعد  6بحارة ،والحقا أفرجت عن البقية.

المنوط بها تنفيذ هذا القانون
الى سرعة تجهيز الكادر الفني
الـ ـمـ ـس ــؤول عـ ــن ت ـل ـق ــي ط ـل ـبــات
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واعــدادهــا وتصنيفها بالشكل
الــذي يحقق مستوى عاليا من
الشفافية وفقا لرغبة المشرع
الـكــويـتــي ،الفـتــا إلــى ان مقترح
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـ ـخـ ــاص بـ ـض ــرورة
وجود «مكاتب للنزاهة» ملحق
برئيس الجهة الحكومية أصبح
ضــرورة قصوى في ظل وجود
هذا القانون.
و ت ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــع« :ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ان ه ـ ـنـ ــاك
استحقاقات ا خ ــرى الستكمال
م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ــداع ـي ــة
لتعزيز مناخ النزاهة الوطنية،
وعلى رأسها القوانين الخاصة
بالهيئة المستقلة لالنتخابات،
وما يشملها من إلحاق السجل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي بــال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة ،وكــذلــك
ق ــان ــون ض ــواب ــط ال ـت ـع ـي ـيــن في
الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة ،والـ ـت ــي
تـقــدمــت بـهــا الـجـمـعـيــة ،ونـحــن
بانتظار ان يــرى كل ذلــك النور
في القريب العاجل».

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية
بــوزارة التربية يوسف النجار تحويل المبالغ
المستحقة ل ـل ـمــدارس حـتــى ت ــاري ــخ  31مــارس
الماضي لتكون مخصصة فقط للصرف منها
على االحتياجات الفعلية الـضــروريــة شريطة
موافقة واعتماد مدير المدرسة.
وح ــدد الـنـجــار فــي ن ـشــرة لجميع ال ـمــدارس
وم ـع ــاه ــد وإدارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــدي ـن ــي ومـ ـ ــدارس
التربية الـخــاصــة بـشــأن اإلج ـ ــراء ات التنفيذية
ل ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الدراسي  ،2020/2019الشروط الواجب توافرها
فــي فــواتـيــر ال ـصــرف مــن تـحــويــات ال ـ ــوزارة أو
الموارد األخرى بأن تكون الفواتير أصلية دون
شطب أو تغيير أو تحريف وأن تكون األصناف
المشتراة في حدود األصناف المصرح بها وأال
يتعدى المبلغ المصروف في حاالت الشراء بدون
ً
فاتورة  30دينارا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه وسـ ــط تــوج ـي ـهــات مجلس
الــوزراء الخاصة باالشتراطات الصحية سيتم
اعـ ـتـ ـم ــاد ف ــواتـ ـي ــر ت ـس ــوي ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـمــالــي
المدرسي التي تخص أدوات التنظيف والتعقيم
وال ـك ـمــامــات وال ـم ـبــالــغ الـبـسـيـطــة ال ـتــي تخص
صيانة المنشآت والمرافق والعاجل منها فقط.

ونقلت «نـيــويــورك تايمز» عــن القبطان أنــه استغاث بالسفارة
ً
الروسية في بيروت لمساعدته ،وجــاء ه رد السفارة ساخرا« :هل
تتوقع من الرئيس فالديمير بوتين أن يرسل القوات الخاصة لكي
تخلصك»؟
ّ
وأضافت أنه قام ّ ببيع بعض من وقود السفينة لكي يوكل شركة
مـحــامــاة ،الـتــي ح ــذرت بــدورهــا الـسـلـطــات اللبنانية مــن خـطــورة
الـمــادة التي تحملها السفينة والـتــي كانت ستغرق أو ستنفجر
في أية لحظة.
ً
وتابع بروكوشيف أنه ال يــزال مدينا بــ 60ألف دوالر كرواتب،
ً
محمال مسؤولية االنفجار لغرينشوشكين والسلطات اللبنانية
ً
التي أصرت على احتجاز السفينة وترك حمولتها في الميناء بدال
من «رشها في حقولهم ،إذ كانوا سيحصلون على محصول جيد
ً
بدال من انفجار ضخم».
أمــا سفينة «روسـ ــوس» ،فقد علم بــروكــوشـيــف أنـهــا غــرقــت في
المرفأ بين  2015و 2016بعدما غمرتها المياه ،لكنه استغرب من
تأخرها في الغرق.

موجة استجوابات بانتظار...
وب ــإس ـق ــاط ال ـم ـج ـلــس ل ـم ـش ــروع ال ـح ـكــومــة ال ـخ ــاص بـمـعــالـجــة
اآلثار االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا يكون انتزع فتيل
االستجواب الذي أقسم النائب أحمد الفضل على تقديمه لوزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل مريم العقيل في حال إقــرار القانون
ً
ً
الذي وصفه بـ "الكارثي" ،ولو مؤقتا ،خصوصا أن العقيل تظل في
مرمى التهديد باستجواب من الفضل ،الذي عبر أكثر من مرة عن
عدم رضاه عن أدائها خالل األزمة.
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محليات

ً
«الصحة» :االنتقال بين المراحل يسير جيدا وخطوات العودة حذرة

ً
• الفضالة :المطار استقبل  53طائرة و 2563راكبا منذ انطالق التشغيل حتى أمس األول
• السند :اإلصابة بالمخالطة تمثل النسبة العليا من مجموع الحاالت
عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 620إصابة جديدة بمرض
كورونا المستجد ،خالل الـ24
ساعة الماضية ليرتفع إجمالي
عدد الحاالت المسجلة في
البالد إلى  70045حالة ،في
حين تم تسجيل حالة وفاة
واحدة إثر اصابتها بالمرض
ليصبح مجموع حاالت الوفاة
المسجلة  469حالة.

كشف المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
ع ــن وجـ ــود ع ــدد م ــن ال ـمــؤشــرات
اإليجابية في المرحلة الثالثة من
خطة العودة إلى الحياة الطبيعية،
من أهمها تناقص نسبي في أعداد
ال ـحــاالت المشتبه فــي إصابتها
بمرض "كــوف ـيــد ،"19-إضــافــة إلى
وجود ارتياح نسبي في المنشآت
الصحية مقارنة مع فترات أخرى
من عمر الجائحة.
وأكد السند في مؤتمر صحافي
عقده ظهر أمس ،ضرورة استمرار
مجابهة الفيروس بشعار "تعاون
ً
وال ت ـهــاون" ،الفـتــا إلــى أن حــاالت
اإلصابة بالمخالطة تشكل النسبة
األع ـل ــى م ــن مـجـمــوع اإلص ــاب ــات،
ً
م ـ ـ ـش ـ ـ ــددا عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اتـ ـب ــاع
االشتراطات الصحية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ب ـيــن
ال ـم ــراح ــل يـسـيــر ب ـص ــورة جـيــدة،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة لكل
مــرحـلــة ره ــن اسـتـيـفــاء المعايير
ً
الـصـحـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن خـطــوات
العودة محسوبة بحذر.

لقاح «كورونا»
وأكـ ــد أن ال ـت ـط ــورات مستمرة
ً
وعليها تبنى القرارات ،مشيرا إلى
أن هناك مؤشرات إيجابية لقرب
إن ـتــاج لـقــاح لـفـيــروس "ك ــورون ــا"،
ً
الفتا إلى وجود متابعة مستمرة

م ــن وزارة ال ـص ـحــة ع ـبــر اللجنة
المتخصصة باللقاح.
وشــدد على أهمية االستمرار
فــي اتـبــاع االشـتــراطــات الصحية
واإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة ووســائــل
ً
الـحـمــايــة الشخصية ،خصوصا
وسط عدم وجود لقاح حتى اآلن.
وأفاد بأن إدارة الطوارئ الطبية
تعاملت خالل عطلة عيد األضحى
مــن  30يوليو الماضي وحتى 3
ً
أغسطس الجاري مع  1654بالغا
وح ــال ــة ،م ـن ـهــا  1205ح ـ ــاالت تم
عالجها في المستشفيات و449
حالة تم عالجها في موقع الحادث.
وجـ ـ ــدد ال ـس ـن ــد دعـ ـ ــوة وزارة
الـصـحــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين
إلــى ض ــرورة عــدم السفر للخارج
فــي الــوقــت الــراهــن لعدم استقرار
ً
الوضع الوبائي عالميا.
وش ـ ــرح آلـ ـي ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ف ـحــص ال ـ ـ ـ ــ" "PCRوي ـم ـكــن لـطــالــب
ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـحـ ـ ــص أن يـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل عـ ـل ــى
ت ـق ــري ــر ط ـب ــي ي ـف ـي ــد ب ـخ ـل ــوه مــن
فيروس"كوفيد "19-من خالل موقع
وزارة الصحة.
وقـ ـ ـ ــال إن م ـن ـح ـن ــى اإلصـ ــابـ ــة
ب ــال ـف ـي ــروس م ــا زال ف ــي ارت ـف ــاع
ً
ً
عالميا ،مشيرا إلــى إصابة نحو
مليون ونصف المليون شخص
ً
بالفيروس عالميا خالل األسبوع
الماضي.
وأوضـ ــح أن  52فــي الـمـئــة من
اإلص ــاب ــات تــرتـكــز فــي ث ــاث دول

على أن تكون آخر ثالثة أيام خالية
من األعراض.
وشدد على أن الحجر الصحي
ً
لمدة  14يوما يطبق على جميع
ال ـقــادم ـيــن إل ــى ال ـك ــوي ــت ،إضــافــة
إلى مسحة الـ" "PCRللقادمين إلى
ً
البالد أيضا.

هي الواليات المتحدة األميركية
بنسبة  26في المئة من اإلصابات
العالمية والبرازيل بنسبة  15في
المئة من اإلصابات والهند بنسبة
 10في المئة.
وأك ـ ــد أن م ـج ـمــوع اإلص ــاب ــات
ً
عالميا بلغ نحو  19مليون حالة،
فيما بلغ إجمالي حــاالت الشفاء
ً
أك ـثــر م ــن  12مـلـيــونــا و 163ألــف
ً
حــالــة وال ــوف ـي ــات نـحــو  711ألـفــا
و 220حالة والحاالت النشيطة 6
ماليين و 100ألف حالة.
وأشار إلى أن  1في المئة فقط
حــاالت حرجة و 99فــي المئة من
الحاالت أعراضها خفيفة.
وأضــاف أن عــاج ريمديسفير
ي ـق ـل ــل مـ ــن مـ ـ ــدة ب ـ ـقـ ــاء ال ـم ــري ــض
ف ــي الـمـسـتـشـفــى وي ـق ـلــل الـحـمــل
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــي ويـ ـقـ ـل ــل كـ ــذلـ ــك مــن
اح ـت ـم ــال ـي ــة الـ ــوفـ ــاة لـلـمـصــابـيــن
ً
ب ــال ـم ــرض ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ف ـقــدان
حاستي التذوق والشم والشعور
بالتعب تعتبر من أعراض اإلصابة
بالمرض ،ومن المهم إذا استمرت
هذه األعراض لمدة تزيد على ستة
أسابيع مراجعة الطبيب.
وق ـ ــال ال ـس ـن ــد ،إن الـمـنـظـمــات
الصحية الدولية ال توصي بإجراء
مسحة ثانية إال لحاالت مرضية
معينة ويستطيع الطاقم الطبي
إعالن شفاء الحالة المصابة بعد
م ـ ــرور ع ـش ــرة أي ـ ــام م ــن الـمـسـحــة
اإليجابية أو منذ بداية األعراض

إصابات
«كورونا»
في الكويت
تخطت 70
ً
ألفا بعد
عيادة المطار
تسجيل 620
من جانبه ،أكد المشرف العام
إصابة جديدة على الخدمات الصحية في مطار

«الطوارئ
الطبية»
تعاملت مع
ً
 1654بالغا
وحالة خالل
عطلة العيد

الكويت د .طالل الفضالة استقبال
م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي مـنــذ بــدء
تـشـغـيــل ال ـط ـي ــران ال ـت ـج ــاري أول
أغـسـطــس ال ـج ــاري وح ـتــى مساء
أمس األول  53طائرة من مختلف
ً
الوجهات بمجموع  2563راكبا،
ً
الفـتــا إلــى إج ــراء  405فحوصات
 PCRمــا بـيــن عـشــوائــي واشـتـبــاه
باإلصابة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـحــة
الـ ـع ــام ــة ق ـ ــام ب ـت ــوف ـي ــر الـ ـ ـك ـ ــوادر
ال ـص ـح ـي ــة وت ـج ـه ـي ــز الـ ـعـ ـي ــادات
ً
الخاصة بفحص الـ ـ ــ" ،"PCRالفتا
إلى أنه منذ اإلعالن عن استئناف
رح ــات الـطـيــران بمطار الكويت
الدولي في أول أغسطس الجاري
قامت وزارة الصحة بعقد العديد
مـ ـ ــن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـط ـي ــران الـمــدنــي
والوزارات المختصة للوقوف على
جميع االحتياجات اللوجستية

الحكومة تستثني القضاة واألطباء من منع الدخول

ً
 2039وافدا دخلوا البالد خالل األيام الثالثة األولى من أغسطس

●

يوسف العبدالله

بعد أسـبــوع مــن قــرار حظر  31دولــة
من دخول األراضــي الكويتية ،استثنت
اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي أمــس
القضاة واألطباء من دخول البالد ،بناء
على طلب من مجلس الوزراء وإيعاز من
السلطات الصحية ،موضحة أن السماح
بدخول الخبراء األجانب والفنيين الى
ال ـب ــاد يــأتــي ب ـنــاء عـلــى طـلــب الـجـهــات
الحكومية ،ويخضع لموافقة السلطات
الصحية.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،م ــن مـصــادرهــا
ال ـخ ــاص ــة ،أن الـ ـب ــاد اسـتـقـبـلــت 2039
مـســافــرا عبر الــرحــات التجارية خالل
األي ـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى م ــن اسـتـئـنــاف
ال ــرح ــات ف ــي م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي،
في حين غــادر خالل المدة ذاتها 3769
مسافرا.
وذكرت المصادر أن رحالت الوصول
في  1أغسطس شهدت قدوم  929وافدا،
ع ـبــر  14رح ـل ــة ،ب ـعــد إل ـغ ــاء  7رح ــات،

تـضـمـنــت  6رحـ ــات ق ــادم ــة م ــن مـصــر،
ورحلة من بيروت ،بينما دخلت في اليوم
ذات ــه رح ــات م ــن ال ــدوح ــة وإسـطـنـبــول
والبحرين ودبي ولندن ومانيال ،وأخرى
من بيروت قبل صدور قرار الحظر ،وفي
 2أغـسـطــس استقبل الـمـطــار  11رحلة
شملت  497وافـ ــدا ،وشـهــد  3أغسطس
استقبال  ،613عبر  9رحالت.
على صعيد آخر ،أفادت اإلدارة العامة
للطيران الـمــدنــي ،عبر حسابها مساء
أم ــس األول ،ب ــأن شــركــات ال ـط ـيــران في
االمارات ،وهي االتحاد واإلمارات وفالي
دبــي والعربية ،استأنفت رحالتها الى
مطار الكويت الدولي.
يــذكــر أن "ال ـط ـي ــران ال ـمــدنــي" أعلنت
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي حـ ـظ ــر الـ ـطـ ـي ــران
الـ ـتـ ـج ــاري ال ـ ـقـ ــادم مـ ــن ال ـه ـن ــد واي ـ ـ ــران
والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا
وبنغالدش والفلبينوسورية واسبانيا
وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة والـ ـب ــوسـ ـن ــة وال ـه ــرس ــك
وسريالنكا ونيبال والعراق والمكسيك
وان ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا وت ـش ـي ـل ــي وب ــاك ـس ـت ــان

عودة الحركة للرحالت التجارية (أرشيف)
ومصر ولبنان وهونغ كونغ وايطاليا
ومقدونيا الشمالية ومــولــدوفــا وبنما
وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية
الدومنيكان وكوسوفو حتى إشعار آخر.

 3وكالء مساعدين يودعون «المواصالت»
األذينة قدم استقالته قبل أيام ...والحريص ِقبلها

ومنعت االدارة الركاب غير الكويتيين
من جميع الجنسيات القادمين من الدول
الـمـحـظــورة ،س ــواء كــان مباشرة أو عن
طريق "الترانزيت" ،عبر دول أخرى ،من

دخــول الكويت ،ما لم يستقروا في تلك
الدول غير المحظورة مدة  14يوما ،ومن
ثم قيامهم بإجراء فحص  PCRبصالحية
 72ساعة.

●

يوسف العبدالله

بعد سـنــوات مــن العطاء ،كـ ّـرم وزيــر الدولة
لشؤون الخدمات وشؤون مجلس األمة مبارك
الحريص ،أمــس ،الــوكــاء المساعدين بــوزارة
ال ـمــواصــات مـنـصــور ال ـبــدر وعـ ــادل الــدشـتــي
ً
وراشــد األذينة بعد انتهاء خدماتهم ،مشيدا
بـ ــدورهـ ــم خـ ــال ف ـت ــرة ع ـم ـل ـهــم ومـســاهـمـتـهــم
اإليجابية لخدمة الوطن ورفعته.
وع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،مـ ــن م ـ ـصـ ــادرهـ ــا ،أن
الوكيل المساعد لقطاع االتصاالت والخدمات
ال ـم ـســانــدة راشـ ــد األذي ـن ــة ق ــدم اسـتـقــالـتــه من
الــوزارة األسبوع الماضي قبل انتهاء خدمته
الــرس ـم ـيــة ب ــأي ــام ،وقـ ِـبـل ـهــا ال ــوزي ــر ال ـحــريــص،

 620إصابة جديدة
في سياق متصل ،أعلنت وزارة

العتيبي لـ ةديرجلا  :إصالح ما تسببه من أعطال يكلف الدولة آالف الدنانير
•

سيد القصاص

دعا الوكيل المساعد لشبكات
ال ـتــوزيــع الـكـهــربــائـيــة ،م .مطلق
الـعـتـيـبــي ،أص ـحــاب ال ـم ــزارع في
الــوفــرة وكبد إلــى إزال ــة األشجار
المرتفعة التي تصل إلى خطوط
الكهرباء الهوائية ،والتي تتسبب
فــي قـطــع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي عن
المزارع.
وأش ــار العتيبي ،فــي تصريح

مشيرة الــى ان الــوكــاء المساعدين المنتهية
خدماتهم جرى التمديد لهم دورتين بواقع 4
سنوات عن كل دورة.
وذكرت المصادر أن "المواصالت" بانتظار
تسمية مجلس الـ ــوزراء لـلــوكــاء المساعدين
ال ـجــدد بـعــد رف ــع ال ــوزي ــر الـحــريــص مجموعة
ّ
مــن األس ـم ــاء لـبــتـهــا ،مـفـيــدة ب ــأن ال ـ ــوزارة بها
ً
حاليا وكيالن مساعدان هما بثينة السبيعي
وعبدالله العازمي وسيعمالن وفق مبدأ األجر
مقابل عمل ابتداء من األسبوع المقبل النتهاء
ً
مــراس ـيــم خــدمــات ـهــم أيـ ـض ــا ،وس ـي ـبــت مجلس
الـ ــوزراء فــي الـتـمــديــد لـهــم ل ـلــدورة الـثــالـثــة من
ً
عدمه قريبا.

واالجراءات الالزمة للتشغيل.
وأوضح أن االجتماعات أثمرت
وض ــع الــدل ـيــل اإلرش ـ ــادي لـعــودة
التشغيل التجاري بمطار الكويت
ً
الدولي للمرحلة األولى ،الفتا إلى
أن ق ـطــاع ال ـص ـحــة ال ـعــامــة تــولــى
توفير الكوادر الصحية المختصة
المدربة وتعريفها على آلية العمل،
إض ــاف ــة إل ــى تـجـهـيــز ال ـعــديــد من
العيادات الخاصة بفحص ""PCR
ف ــي جـمـيــع م ـبــانــي ال ـم ـط ــار ،بما
يتناسب واألعداد المتوقع قدومها
للبالد حسب الخطة المعتمدة،
كـمــا تــم تــوفـيــر كــامـيــرات حــراريــة
لفحص جميع لـلــركــاب وتجهيز
مكاتب للتسجيل الصحي ووضع
الـلــوحــات اإلرش ــادي ــة والـعــامــات
األرض ـ ـيـ ــة وال ـ ـحـ ــواجـ ــز لـتـطـبـيــق
التباعد الجسدي.
وت ـ ـنـ ــاول ال ـف ـضــالــة آل ـي ــة عمل
الـفــريــق الصحي بــالـمـطــار ،وقــال
"بــدايــة بتفعيل تطبيق "شلونك"
للتأكد مــن إل ــزام القادمين بفترة
الحجر الصحي المقررة بالتأكد
من تثبيت وتفعيل التطبيق ،ومن
ث ــم فـحــص الـ ـح ــرارة بـعــد تثبيت
التطبيق ومن لديه ارتفاع حرارة
يجري فحص " "PCRومن ثم أخذ
عينة عشوائية من جميع القادمين
بنسبة  10في المئة ،ومن ثم يتم
ال ـت ـس ـج ـيــل ال ـص ـح ــي ويـتـضـمــن
ال ـب ـيــانــات الـشـخـصـيــة للمسافر
كاملة من حرارة والرحلة وأسئلة
حول مخالطته أو إصابة سابقة
بالفيروس ،للمتابعة أثناء فترة
الحجر ،وتقوم المكاتب بالتدقيق
على صالحية شهادة الخلو من
ال ـف ـيــروس وأن ـهــا لــم تـتـجــاوز 72
ساعة من تاريخ الفحص ،وبذلك
ي ـك ــون ال ــراك ــب أن ـج ــز اإلج ـ ـ ــراءات
الصحية ويتجه إلنهاء إجــراءات
ال ــوص ــول ف ــي ص ــال ــة ال ـقــادم ـيــن،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن ه ــذه اإلج ـ ــراءات
تطبق في جميع المباني التابعة
لمطار الكويت الدولي على جميع
الركاب.

ال ـص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل  620إص ــاب ــة
جديدة بمرض كورونا المستجد،
خالل الـ 24ساعة الماضية ليرتفع
إجمالي عــدد الـحــاالت المسجلة
فــي ال ـبــاد إل ــى  70045حــالــة في
حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة
إث ــر اصــابـتـهــا بــالـمــرض ليصبح
مجموع حــاالت الــوفــاة المسجلة
 469حالة.
وق ـ ـ ــال د .ال ـس ـن ــد إن مـ ــن بـيــن
ال ـ ـحـ ــاالت ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي ثـبـتــت
إصابتها حاالت مخالطة لحاالت
ت ــأك ــدت إص ــاب ـت ـه ــا وأخ ـ ـ ــرى قـيــد
البحث عن مصدر العدوى وفحص
المخالطين لها.
وأوضـ ـ ــح أن ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ت ـض ـم ـن ــت  423ح ــال ــة
ل ـمــواط ـن ـيــن كــوي ـت ـي ـيــن وبـنـسـبــة
بلغت  68.23في المئة و 197حالة
لغير الكويتيين وبنسبة 31.77
في المئة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن اإلص ـ ــاب ـ ــات
ال ـجــديــدة ج ــاءت بــواقــع  220في
منطقة األحـمــدي الصحية و139
في منطقة الجهراء الصحية و100
في منطقة الفروانية الصحية و82
في منطقة حولي الصحية و 79في
منطقة العاصمة الصحية.
وأوض ـ ـ ــح أن عـ ــدد م ــن يتلقى
الـعــاج فــي العناية الـمــركــزة بلغ
 127حالة ليصبح بذلك المجموع
الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت
إصابتها بمرض "كوفيد "19-وما
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 7966حالة.
وذكــر أن عــدد المسحات التي
تــم القيام بها خــال ال ـ  24ساعة
الماضية بلغ  3599مسحة ليبلغ
م ـج ـمــوع ال ـف ـح ــوص ــات 522200
فحص.
وأعلن عن شفاء  704إصابات
من مرض "كوفيد "19-خالل الـ24
ســاعــة الـمــاضـيــة ،ليبلغ إجمالي
ع ــدد المتعافين مــن ال ـمــرض في
ً
دولة الكويت  61ألفا و 610حاالت،
ً
م ــؤك ــدا تـمــاثــل تـلــك ال ـح ــاالت إلــى
الـشـفــاء بـعــد إجـ ــراء الـفـحــوصــات
الطبية الالزمة والخطوات المتبعة
بهذا الشأن.

«الكهرباء» :األشجار تقطع التيار عن الوفرة وكبد
●

الحريص خالل تكريم أحد الوكالء

عبدالله السند

ً
سعد الرشيدي مديرا إلدارة
شبكات التوزيع
تسكين شواغر القطاعات قبل أكتوبر

أصدر وزير الكهرباء والماء وزير النفط د .خالد الفاضل
ً
ً
قرارا بتعيين المهندس سعد الرشيدي مديرا إلدارة شبكات
التوزيع الكهربائية ،ويعتبر هذا القرار باكورة قــرارت لسد
الشواغر بعد جائحةكورونا.
وأشــارت مصادر الكهرباء الــى أن القرار يأتي بعد اتباع
خطوات التسكين من إعالن واختبارات ،ومقابالت شخصية،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ه ـن ــاك ق ـ ـ ــرارات سـ ــوف ت ـص ــدر الح ـق ــا لـلـمــديــريــن
والمراقبين ،حسب الجدول الزمني للمقابالت ،على أن يتم
تسكين جميع الشواغر قبيل أكتوبر المقبل.

ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه خ ــال
الـصـيــف ال ـج ــاري سـعــت الـ ــوزارة
إلى تقوية الشبكة الكهربائية في
القطاع الزراعي ،بعد العديد من
ال ــدراس ــات الـتــي أجــريــت فــي تلك
ً
المناطق ،مبينا أن أحد العوائق
ال ـت ــي ت ـت ـس ـبــب ف ــي ق ـط ــع ال ـت ـيــار
إهـمــال األش ـجــار الـتــي تصل إلى
أ ط ــوال مرتفعة تتخطى أحيانا
ال ـخ ـط ــوط ال ـه ــوائ ـي ــة ،وتـتـسـبــب
في قطع التيار بسبب الرياح أو
االحتكاك المباشر بتلك الخطوط.

إعادة التيار
وث ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ج ـ ـهـ ــود
العاملين في الــوزارة من أبنائها
ال ــذي ــن ي ـه ــرع ــون م ــع شـ ــدة الـحــر
إل ــى ال ـم ــواق ــع الـمـخـتـلـفــة إلع ــادة
التيار عند انقطاعه ،خاصة في
المناطق الــزراعـيــة ،مـشــددا على
أهـمـيــة ال ـت ـعــاون مــع ال ـ ــوزارة في
إزالة تلك األشجار للمحافظة على
الـشـبـكــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،ووص ــول
التيار الكهربائي إلى أهالي تلك
المناطق دون انقطاع.

خسائر اإلهمال
ول ـفــت إل ــى أن الـخـســائــر التي
يسببها إهـمــال تلك األش ـجــار ال

األشجار وراء انقطاع الكهرباء
تتوقف فقط على انقطاع التيار
الـكـهــربــائــي ع ــن الـ ـم ــزارع ،وإنـمــا
تتمثل كذلك في أعمال الصيانة
التي تكلف الدولة آالف الدنانير،
إضــافــة إلــى جهود العاملين في
ال ــوزارة فــي تلك األوق ــات شديدة
الـ ـح ــرارة م ــن الـ ـع ــام ،األمـ ــر ال ــذي
يتطلب التعاون من الجميع إلزالة
تـلــك األش ـج ــار الـمــرتـفـعــة ،والـتــي
تسببت في خسائر للجميع.

ودعـ ـ ــا ال ـع ـت ـي ـبــي ال ـمــواط ـن ـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن إل ـ ــى االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
المحطات الثانوية في المناطق
المختلفة بكل المحافظات ،وإزالة
العوائق مثل "السيارات المهملة"،
التي من شأنها أن تقف في وجه
أ عـمــال الصيانة المختلفة التي
تقوم بها الوزارة بشكل دوري ،من
أجل استمرارية وصول التيار إلى
المستهلكين دون انقطاع.
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«التربية» :إطالق خدمة مصادر التعلم العام الدراسي المقبل

المقصيد شارك في مؤتمر «دور المكتبات ومراكز المعلومات في دعم التعليم عن بعد»
فهد الرمضان

التحول
اإللكتروني
دفع أركان
المنظومة
التعليمية
للتعامل مع
التكنولوجيا

السويط

أع ـلــن وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة
ب ــاالن ــاب ــة ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـيــد،
عـ ــزم ادارة ال ـم ـك ـت ـبــات اط ــاق
خدمة لتوفير مصادر التعلم
للمعلمين والطلبة والباحثين
م ــن خ ــال االي ـم ـي ــل ،الف ـتــا الــى
ان ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــة س ـت ـن ـط ـلــق
مطلع العام الــدراســي المقبل.
ج ــاء ذل ــك خ ــال مـشــاركـتــه في
الـمــؤتـمــر الـعـلـمــي االفـتــراضــي
لجمعية المكتبات والمعلومات
الـكــويـتـيــة تـحــت ع ـن ــوان «دور
المكتبات ومراكز المعلومات
ف ــي دعـ ــم عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم عن
بعد» والذي عقد خالل اليومين
الماضيين عبر منصة Zoom
بـ ـحـ ـض ــور  500م ـ ـ ـشـ ـ ــارك مــن
مختلف دول الخليج والوطن
العربي.
وأشــار المقصيد إلى اعداد
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة مـ ــن قـ ـب ــل ادارة
المكتبات المتمثلة في المكتبة
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة
ت ــزام ـن ــا م ــع انـ ـط ــاق الـتـعـلـيــم

ع ــن ب ـعــد وال ـ ــذي سـيـطـبــق في
بــدايــة ال ـعــام ال ــدراس ــي المقبل
لـتــوفـيــر م ـص ــادر الـمـعـلــومــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـحـ ـت ــاجـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــوجـ ــه
والمعلم والمتعلم ،مستطردا
ان ذلك يحقق احد أهم أهداف
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــات وه ـ ـ ـ ــو مـ ـس ــان ــدة
الـمـنــاهــج الــدراس ـيــة مــن خــال
خدمة البحث بالفهرس اآللي
عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ـف ـئــة
ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة وارس ـ ـ ــال الـطـلــب
على االيميل الخاص بالمكتبة
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة .وت ـ ــاب ـ ــع :س ـي ـقــوم
الموظفون بتصوير المراجع
وار ســا ل ـهــا للفئة المستهدفة
بـ ـشـ ـك ــل ف ـ ـ ـ ــردي أو مـ ـ ــن خ ــال
القوائم البريدية أو خدمة البث
االنتقائي.
وا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي فـ ــي ال ـم ـك ـت ـبــات
ومـ ــراكـ ــز ال ـم ـع ـل ــوم ــات أص ـبــح
أم ــرا حـتـمـيــا لتحقيق الـهــدف
بــالــوصــول لـمـكـتـبــات ومــراكــز
م ـع ـلــومــات ال ـك ـتــرون ـيــة وال ـتــي

م ــن خــال ـهــا نـسـتـطـيــع إن ـتــاج
وح ـف ــظ وتـنـظـيــم الـمـعـلــومــات
واتـ ـ ــاح ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــن ي ـط ـل ـب ـه ــا
مـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن .واشـ ـ ــار
المقصيد الى خطة التربية في
دعم عملية التعليم عن بعد في
ظل جائحة كورونا ،الفتا الى
سعي ال ــوزارة خــال السنوات
ال ـمــاض ـيــة ل ـتــزويــد الـمـكـتـبــات
ال ـم ــدرس ـي ــة ب ــأح ــدث ال ـب ــرام ــج
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ا لـمـعـلــو مــات بشكل الكتروني
لجميع المستفيدين.
وأوضح انه تم طرح مشروع
ط ـ ـمـ ــوح وم ـ ـتـ ــوافـ ــق مـ ــع رؤيـ ــة
ال ـكــويــت ل ـعــام  2035حـيــث تم
اعـتـمــاده مــن قـطــاع التخطيط
وي ـ ـضـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ـك ــون ــات
ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـج ــال تـكـنــولــوجـيــا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ــى
تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
فـ ــي ال ـم ـك ـت ـب ــات ب ـم ــا ي ـتــواكــب
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة
والتكنولوجية من خالل توفير

تدريب أساتذة «التطبيقي» وطلبتها على «ميكروسوفت تيمز»
قال نائب المدير العام في الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب لـلـخــدمــات
المساندة د .جاسم االستاد إنه تم االستعداد
لـلـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد وت ــدري ــب اع ـض ــاء هيئة

الـتــدريــس والطلبة على اسـتـخــدام برنامج
«ميكروسوفت تيمز» كما تم عقد محاضرات
تجريبية للتأكد من المام الكل بالبرنامج.
واض ــاف االس ـتــاد أن ــه «مـتــوفــر لــديـنــا في

مكتبات التطبيقي قــواعــد بـيــا نــات ونعمل
حــال ـيــا ع ـلــى تـجـهـيــز م ــوق ــع ب ــواب ــة الـهـيـئــة
ليتمكن عضو هيئة التدريس والطالب من
االستفادة من المصادر المتوفرة بالمكتبة».

السلطان تفقد جاهزية
«حولي التعليمية»
ثمن االستعدادات للتعليم عبر أونالين
ت ـف ـقــد ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أسـ ــامـ ــة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان م ـن ـط ـق ــة ح ــول ــي
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ح ـيــث اجـتـمــع
مـ ــع م ــدي ــر ال ـم ـن ـط ـق ــة ول ـيــد
بــن غيث و مــد يــري اإلدارات
والمراقبين.
واط ـ ـلـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ع ـلــى
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات وجـ ــاهـ ــزيـ ــة
مـنـطـقــة ح ــول ــي الـتـعـلـيـمـيــة
ومـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،ب ـم ـخ ـت ـل ــف
طـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة م ــن
الهيئة التعليمية والفنية
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ل ـل ـص ــف ال ـث ــان ــي

جانب من المشاركين في المؤتمر العلمي االفتراضي
األجهزة الذكية وإدخال النظام
اآلل ـ ــي ف ــي ال ـف ـهــرســة ف ــي جميع
المكتبات.

توصيات المؤتمر
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
المؤتمر ورئـيــس مجلس إدارة
جمعية المكتبات والمعلومات
د .عبدالعزيز الـســويــط ،إنــه مع
التطور الحالي للمكتبات ومراكز
ال ـم ـع ـلــومــات ل ــم ن ـقــف مـكـتــوفــي

االيدي بل عقدنا انشطة مختلفة
ان ـط ـل ـق ــت مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة جــائ ـحــة
ك ــورون ــا م ــن خـ ــال م ـحــاضــرات
الكترونية.
وبين أن التحول االلكتروني
في التعليم جعل اركان المنظومة
الـتـعـلـيـمـيــة تـعـمــل لـلـتـعــامــل مع
هــذا الـتـحــول التعليمي ،مــردفــا:
ســوف نـقــدم توصيات المؤتمر
إ لــى المؤسسات التعليمية في
الكويت لتساهم وتساعدهم في
التطوير والنهوض بمكتباتنا.

ع ـشــر ع ــن ط ــري ــق «الـتـعـلـيــم
عن بعد» بعد غد.
واطمأن الوكيل المساعد
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى
سـ ـي ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـص ـي ــان ــة
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
وجــاهــزيـتـهــا ،بـمــا يـتــواكــب
مع عودة الحياة الدراسية
في الكويت،مثمنا الجهود
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الـمــاضـيــة ،وإن ـجــاز تــدريــب
الـمـعـلـمـيــن ع ـلــى تـطـبـيـقــات
التعليم عن بعد.

الوزارة تسلمت مدارسها
اعلن وكيل وزارة التربية باإلنابة والوكيل المساعد للتنمية
التربوية واألنشطة فيصل المقصيد تسلم التربية للمدارس
التي تم استخدامها كمراكز لاليواء والتخزين لبعض الجهات
الحكومية وعددها  366مدرسة .وأوضح المقصيد ان الوزارة
انتهت مــن تسلم الـمــدارس حيث كــان آخــر يــوم لتسليمها 15
يوليو الماضي ،مشيرا الى أنه تم وضع االشتراطات من هذا
الجانب مــن خــال تسليم المحاضر الرسمية مــن قبل مــدراء
ال ـشــؤون الهندسية للتنسيق مــع هــذه الـجـهــات ،وان ال ــوزارة
حرصت على تعقيم جميع الـمــدارس بالكامل بالتنسيق مع
إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية.

ةديرجلا
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«اتحاد فرنسا» لـ ةديرجلا• :طالبنا برفع التأمين الصحي

«ناقشنا ضرورة تنوع التخصصات الدراسية للمبتعثين في مختلف الجامعات الفرنسية»
فيصل متعب

طالب رئيس االتـحــاد الوطني
لطلبة الكويت في جمهورية فرنسا
والدول المجاورة عبدالله العجمي
وزارة التعليم العالي برفع مستوى
التأمين الصحي بالنسبة لطلبة
فــرنـســا والـ ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة خــال
اجتماعه مع وكيل وزارة التعليم
العالي د .صبيح المخيزيم ،مشيرا
الى ان االتحاد قدم مطالبه له ووعد
بالنظر فيها.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـج ـم ــي فـ ــي تـصــريــح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" "ان االتـ ـح ــاد بحث
م ــع الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي طـ ــرح خطة
البعثات الجديدة للعام الدراسي
 ،2021/2020والتي افادت بان هناك
خـطــة لـهــا ول ـكــن لـيـســت مشابهة
باالعداد خالل االعوام الماضية من
خطة االبتعاث".

وأض ــاف ان الطلبة الكويتيين
الـ ــدارس ـ ـيـ ــن فـ ــي ف ــرن ـس ــا وال ــذي ــن
عادوا خالل خطة االجالء السابقة
اس ـت ـك ـم ـلــوا دراسـ ـتـ ـه ــم ع ــن ب ـعــد،
كما انهم منذ فترة وجيزة قدموا
اخ ـت ـب ــارات ـه ــم اونـ ــايـ ــن ،وظ ـهــرت
ن ـتــائــج ت ـلــك االخـ ـتـ ـب ــارات وحـظــي
الـطـلـبــة بـتـفــوق رغ ــم أن ـهــا تجربة
جديدة عليهم.
واشـ ــار إل ــى ان طلبة الـلـغــة في
فرنسا تلقوا دراسـتـهــم كــذلــك عن
بـعــد ،كـمــا ان هـنــاك طلبة تــم لهم
السماح بالسفر إلى فرنسا خالل
شهر يوليو الـمــاضــي الستكمال
السنة األخيرة من العام الدراسي
لهم ،وتم تقديم االختبارات النهائية
لهم وبانتظار نتائجهم خالل هذه
الفترة.

وبين ان االتحاد تقدم بطلب إلى
التعليم العالي بتميز الجامعات
ف ــي فــرن ـســا بـحـيــث س ـي ـكــون هــذا
الموضوع طور الدراسة إلى ان يتم
اق ــراره ،وقــدم االتـحــاد ايضا طلب
تميز في الجامعات بهولندا ومالطا
بحيث تبين لنا هناك نية في الغاء
بعض الجامعات بالدولتين مما
ادى الــى استبعاد طلبنا مــن قبل
الوزارة.
وعن دراســة الطلبة في الفصل
الدراسي االول من العام الدراسي
ال ـقــادم ،اوضــح ان هناك جامعات
ق ــررت انـهــا ستستكمل دراستها
ع ــن بـعــد وواف ـ ــق ذل ــك قـ ــرار وزارة
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي ال ـكــويــت عن
اعتماد الــدراســة عــن بعد ،مشيرا
الى انه "وفي المقابل هناك جامعات

عبدالله العجمي

فرنسية سوف تصدر قرارات حول
آلـيــة الــدراســة واالخ ـت ـبــارات خالل
منتصف الشهر الجاري".

«التطبيقي» :استكمال الفصل الدراسي الثاني األحد
أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .مشعل المنصوري انطالق استكمال
ال ــدراس ــة للفصل ال ــدراس ــي والـتــدريـبــي الـثــانــي للكليات
والمعاهد للعام  ،2020-2019األحد المقبل عبر المنصة
التعليمية االلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعــا المنصوري في تصريح صحافي أمــس ،جميع
الطلبة الى االلتزام بمواعيد المحاضرات المقررة سابقا،
وبضوابط الحضور والغياب المتبعة في لوائح الدراسة
المعتمدة في الكليات والمعاهد.

وأضاف أن الدراسة عن بعد تعتبر تجربة جديدة على
طلبة الهيئة في ظل الظروف الحالية ،وستكون ميسرة
لتفاعل الجميع معها النجاحها واتمام متطلبات الفصل
التكميلي لـهــا ،وتحقيق النتيجة اإل يـجــا بـيــة المطلوبة
بعد التدريب اإللكتروني الــذي تلقته الهيئة التدريسية
والتدريبية والطالبية على تطبيق برنامج ميكروسوفت
تيمز ،وتطبيق مودل ،وبرنامج ميكروسوفت ،office 365
وقد القت إقباال كبيرا من الجميع.
وأع ـلــن الـمـنـصــوري ان فـتــرة الـتـقــديــم لـطـلـبــات تغيير

التخصص والتحويل بين الكليات التطبيقية للفصل
الدراسي االول  2021-2020تبدأ االحــد  23الجاري حتى
الخميس  3سبتمبر المقبل ،وأن فترة االختبارات النهائية
للكليات والمعاهد ستكون خالل الفترة من  26سبتمبر
حتى  6اكتوبر المقبل ،مضيفا أن باقي المواعيد التي
تخص الدراسة والتدريب بالكليات والمعاهد مطروحة
على موقع الهيئة االلكتروني الرسمي.
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سفارة أرمينيا :أذربيجان تجند
مقاتلين من سورية ضد شعبنا

ً
تعليقا على انتهاك وقف إطالق النار في يوليو الماضي

اتـهـمــت س ـفــارة أرمـيـنـيــا ل ــدى الـكــويــت أذرب ـي ـجــان بـ"التضليل
اإلعــامــي وتشويه الحقائق حــول انتهاك وقــف إطــاق النار على
الحدود الدولية بين البلدين ،وحول قضية ناغورنو كاراباخ".
وقال بيان للسفارة االرمينية إن "القوات المسلحة األذربيجانية
ٔ
انتهكت وقف إطالق النار باتجاه منطقة تافوش بارمينيا في يوليو
ٔ
 ،2020مصحوبة بمحاوالت تسلل إلــى مواقع ارمنية باستخدام
مدفعيات وطائرات بــدون طيار ،بما فيها الطائرات اإلسرائيلية
المتطورة من نوع هيرميس ،900-واستهدفت القوات األذربيجانية
المسلحة المدنيين األرمن والبنية التحتية المدنية األرمنية ،وتم
الـتـصــدي لـهــذه االٕج ـ ــراءات االسـتـفــزازيــة بشكل فـعــال مــن الجانب
ٔ
االرمني ،بما فيها إسقاط الطائرات اإلسرائيلية دون طيار التي لم
يسبق إسقاطها من قبل".
واضاف البيان" :حاولت أذربيجان ،وما زالت ،تجنيد مقاتلين
إرهابيين من سورية ،واستخدامهم ضد الشعب األرمني المسالم
في منطقة القوقاز ،كما شنت مع حليفتها تركيا مناورات عسكرية
واسـعــة الـنـطــاق ب ــدأت فــي نهاية يوليو بـقــرب نــاغــورنــو-كــارابــاخ
وحدود أرمينيا ،مهددين بها ليس أمن أرمينيا فحسب ولكن أمن
المنطقة بأسرها".
وأشــارت سفارة ارمينيا الــى ان بالدها "كانت من أولــى الــدول
المنضمة إل ــى دع ــوة األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة لــوقــف فــوري
إلطالق النار في جميع أنحاء العالم ،السيما أثناء جائحة COVID
 ،19بينما ما زالت أذربيجان من الدول القليلة التي تتجاهل تلك
الدعوة وال تنضم إليها".
واعتبرت أن انتهاك وقف اطالق النار في يوليو الماضي سبقه
خطاب عسكري غير مسبوق من الرئيس األذربيجاني ،محاوال
إقـنــاع شعبه باستطاعته حــل ن ــزاع نــاغــورنــو-كــارابــاخ مــن خالل
الحرب ،ومعبرا أن المفاوضات السلمية ال فائدة منها ،ومهددا
باستخدام القوة ضد األرمن.
وتــابـعــت" :كـمــا أذاع ــت وزارة الــدفــاع األذربـيـجــانـيــة فــي  16يوليو
تهديدات بضرب مفاعل ميتسامور النووي في أرمينيا ،علما أن تلك
األفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني ،خاصة الملحق
األول لمعاهدة جنيف ،إضافة إلى أن تلك التصريحات األذربيجانية
تشكل تهديدا لكل شعوب المنطقة بما فيهم شعب أذربيجان".

محليات
«األرصاد» :طقس
شديد الحرارة
ورياح مثيرة للغبار
أع ـل ـنــت إدارة األرص ـ ــاد
ال ـج ــوي ــة ،أمـ ــس ،أن طقس
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد س ـ ـي ـ ـكـ ــون ش ــدي ــد
ً
ً
الحرارة نهارا وحارا خالل
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،وي ـص ـب ــح
ً
ً
ح ـ ـ ـ ــارا ن ـس ـب ـي ــا ف ـ ــي آخ ـ ــره
م ــع اس ـت ـمــرار تــأثــر الـبــاد
بــام ـتــداد مـنـخـفــض الهند
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـمــد
ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ـك ـت ــل ه ــوائ ـي ــة
جافة وشديدة الحرارة.
وق ــال مــراقــب الـتـنـبــؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي لـ"كونا" إن الطقس
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم س ـ ـي ـ ـك ـ ــون ش ــدي ــد
ال ـحــرارة والــريــاح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة
ودرجات الحرارة العظمى
بين  47و 49درجــة مئوية
والـ ـصـ ـغ ــرى ب ـيــن  32و34
درجة.
وت ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــراوي
ً
أن ي ـ ـكـ ــون ا لـ ـطـ ـق ــس غ ـ ــدا
شــديــد الـ ـح ــرارة وال ــري ــاح
ش ـم ــال ـي ــة غ ــرب ـي ــة خـفـيـفــة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ـتـ ــدلـ ــة وم ـ ـث ـ ـيـ ــرة
لـ ـلـ ـغـ ـب ــار عـ ـل ــى ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــوفـ ـ ــة وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر
بـعــض ا لـسـحــب المتفرقة
ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  48و50
درج ــة مـئــويــة والـصـغــرى
بين  33و 35درجة مئوية.
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موجة استجوابات جديدة تنتظر الحكومة األسبوع المقبل

عبدالله الكندري إلضافة
«الثالسيميا» إلى «عافية»

السبيعي لـ ةديرجلا  :انتهيت من مسودة مساءلة الحربي بـ  3محاور
•

محيي عامر

استجواب
رئيس الوزراء
حول السياسة
العامة بشأن
الوثيقة
االقتصادية

العدساني

بـيـنـمــا م ــن ال ـم ـقــرر أن يناقش
مجلس األمة في جلسته المقررة
 18الجاري االستجواب المقدم من
النائب شعيب المويزري إلى نائب
رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،تنتظر الحكومة موجة
جديدة من االستجوابات األسبوع
المقبل ،أولـهــا مــن النائب ريــاض
العدساني لرئيس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
استجوابين؛ أحدهما من النائب
الـحـمـيــدي السبيعي ال ــذي حسم
أم ــره ،وانـتـهــى أم ــس مــن صياغة
مـســودتــه األول ـي ــة ،وه ــو فــي طــور
وض ــع لـمـســاتــه األخ ـي ــرة ،واآلخ ــر
مــن الـنــائــب خليل عـبــدالـلــه ،الــذي
أع ـل ــن أي ـض ــا خـ ــال ج ـل ـســة أمــس

الحميدي :تعديل القانون
المدني على جلسة  18الجاري
كشفالنائب الحميدي السبيعي أنــه تواصل مع رئيس
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد
الشطي حــول عــدم عــرض اقتراحه بتعديل القانون المدني
.1980/67
وقال السبيعي ،في تصريح أمس ،إن الشطي ذكر له أنهم
يـنـتـظــرون رد مجلس الـقـضــاء« ،وأبـلـغـتــه ب ـضــرورة إنـجــازه
وإدراجـ ــه عـلــى جلسة  18ال ـج ــاري ،حـتــى لــو لــم ي ــرد مجلس
ً
القضاء» ،مؤكدا أنه سيتابع االقتراح مع رئيس اللجنة إلى
أن يدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة.

األول ت ـق ــدي ــم االسـ ـتـ ـج ــواب قـبــل
ال ـس ـب ـي ـعــي ،إذا ل ــم ي ـحــل ال ــوزي ــر
مشكلة الشهادات الجامعية للطلبة
البدون.
وق ــال السبيعي ل ـ «ال ـجــريــدة»:
«لقد أخــذ الحربي الفرصة كافية
لتصحيح األوض ـ ــاع ،ول ــم يفعل
ش ـي ـئــا ،واس ـت ـجــوابــي ل ــه سيقدم
األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ب ـيــن ال ـثــاثــاء
والـخـمـيــس ،متضمنا على األقــل
ثالثة محاور».
وأشار السبيعي إلى أن محاور
االسـتـجــواب تتحدث عــن قضايا
مـهـمــة عـلــى رأس ـهــا ع ــدم االل ـتــزام
بـقــرارات مجلس ال ــوزراء ،وبينها
عـ ــدم تـعـيـيــن أبـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات،
واإلهـ ـم ــال ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع آث ــار
جائحة كورونا وتأثير ذلك على
الطلبة ،إضافة إلى تجاوزات إدارية
بـ «التربية».
وشدد على أن «الحربي يعد من
أكثر الوزراء حصوال على الفرص،
وكلمناه أكثر مــن مــرة ،واتصلنا
ب ــه ول ــم ي ــرد ع ـلــى ات ـصــاالت ـنــا أو
اتصاالت الزمالء ،بهدف حثه على
معالجة قضايا االستجواب تجنبا
للمساءلة».
وأرج ـ ــع الـسـبـيـعــي سـبــب عــدم
تنفيذ الحربي لمطالبهم ،خاصة
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـع ـي ـي ــن أبـ ـن ــاء
الكويتيات ،إلى «إما أنه مهمل أو
غير مبال ،أو هناك شيء آخر جعله
يتمادى في ذلك».
وبــإسـقــاط المجلس لمشروع
الحكومة الخاص بمعالجة اآلثار
االقتصادية الناجمة عن جائحة

الحميدي السبيعي

رياض العدساني

كــورونــا ،يـكــون انـتــزع فتيل أزمــة
االس ـت ـجــواب ال ــذي أق ـســم الـنــائــب
أحمد الفضل على تقديمه لوزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل مريم
العقيل في حال إقرار القانون الذي
وصـفــه ب ـ «ال ـك ــارث ــي» ،ول ــو بشكل
مؤقت ،خاصة أن العقيل تظل في
مــرمــى الـتـهــديــد بــاسـتـجــواب من
الفضل ،الذي عبر أكثر من مرة عن
عــدم رضــاه عن أدائها خــال أزمة
«كورونا».

ري ــاض الـعــدســانــي لـ ـ «ال ـجــريــدة»
أنه سيقدم استجوابه إلى رئيس
ال ـ ـ ــوزراء بـعــد جـلـســة ط ــرح الثقة
بالوزير.
وقال العدساني إن االستجواب
س ـي ـكــون م ــن م ـح ــور واحـ ــد حــول
ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ف ـي ـمــا يتعلق
بالوثيقة االقتصادية ،خاصة أن
وزي ــر المالية أكــد خــال مناقشة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب أن الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
الوثيقة هو مجلس ال ــوزراء ،مما
وجه اتهاما صريحا إلى مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ــذي ي ـت ــرأس ــه ال ـخــالــد،
وبما أن رئيس ال ــوزراء لــم يتخذ
أي إج ــراء تـجــاه الــوزيــر ،فهو من
يتحمل ذلك.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لــه
أم ــس ،أكــد الـعــدســانــي أن محاور
استجواب وزيــر المالية السابق
د .نـ ــايـ ــف الـ ـحـ ـج ــرف هـ ــي نـفــس
مـحــاور اسـتـجــواب وزي ــر المالية

استجواب الخالد
وفي حين من المقرر أن يصوت
المجلس خــال الجلسة الخاصة
التي ستعقد األربعاء المقبل على
طلب طرح الثقة بوزير المالية براك
الشيتان ،الــذي تقدم به  10نواب
في جلسة الثالثاء الماضي أثناء
مناقشة اسـتـجــوابــه ،أكــد النائب

الفضالة :تعديل «المهن الطبية» خالل أيام
«للسماح بالوالية الصحية على المريض للزوجة واألخت والبنت إلقراره في الجلسة المقبلة»
طالب النائب يوسف الفضالة لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل بسرعة إنجاز
تعديل قانون المهن الطبية ،بما يسمح بالوالية
الصحية للزوجة واألخت والبنت على المريض
فاقد اإلرادة ،حتى يتسنى للمجلس إقراره في
الجلسة المقبلة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــال ــة فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـحــافــي
بالمجلس امس إن تعديل قانون المهن الطبية
ستتم مناقشته في اللجنة الصحية األسبوع
المقبل بحسب ما تعهد مقرر اللجنة ،متمنيا أن
يتم إنجاز القانون في الجلسة المقبلة حتى يتم
استكمال النقص التشريعي في هذا الجانب.
وأضاف أن جلسة أمس االول شهدت إقرار 6
قوانين مهمة من بينها قانون الوالية الصحية
للمرأة ،موضحا أن هــذا القانون ينقسم إلى
شـقـيــن :الـشــق األول ال ـخــاص بتعديل قــانــون
الجزاء بما يحقق الوالية الصحية لألم في حال

إجراء العمليات الجراحية وهو ما تم في جلسة
أمس االول ،والشق الثاني هو المتعلق بتعديل
قانون المهن الطبية إلضافة الزوجة واألخت
والبنت لتشملهن الوالية الصحية أيضا.
وأفاد بأن الجلسة شهدت أيضا التصويت
على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات
التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول إلى
الحكومة بما تضمنه مــن تــوصـيــات ،وكذلك
تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق بــرلـمــانـيــة ف ــي قضية
الصندوق الماليزي.
الجلسة إقــرار قانون
شهدت
وأضــاف «كما
ًّ
قــوة اإلط ـفــاء ال ــذي يعد حــقــا أســاسـ ًّـيــا لرجال
اإلطفاء ،إضافة إلى إقرار تعديل قانون اإليجار
بما يساعد ضمن حزمة من التشريعات في حل
المشاكل التي يواجهها أصـحــاب المشاريع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة لـمــواجـهــة تــداعـيــات
جائحة كورونا».

وأع ــرب الفضالة عــن أسفه بسبب التعنت
الحكومي الــذي حال دون إقــرار تعديل قانون
مـعــالـجــة آثـ ــار جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى الـقـطــاع
الخاص ،مبينا أن عدم موافقة الحكومة على
استثناء العمالة الوطنية في القطاع الخاص
من القانون اضطر النواب لرد القانون.
وأفاد بأن الجلسة شهدت أيضا إقرار قانون
حق االطــاع في المداولتين األولــى والثانية،
والمداولة األولــى لقانون الحماية من العنف
األسري.
كما أعــرب عن تطلعه إلــى إقــرار المزيد من
القوانين في الجلسة المقبلة ،ال سيما المداولة
الثانية لقانون نهاية الخدمة للعاملين في
القطاع الخاص الذي تقدم هو وعدد من النواب
بطلب الستعجاله ،مــؤكــدا أن رئيس مجلس
األمــة اطلع على الطلب وسيكون على جدول
أعمال الجلسة المقبلة.

عسكر :قانون اإلطفاء ال يحمل
أي صفة عسكرية
بارك رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب
عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب الكويتي
اق ــرار مجلس األم ــة قــانــون حــق االط ــاع على
المعلومات وقانون ايجارات العقارات وتعديل
ق ــان ــون الـ ـج ــزاء الـمـتـعـلــق ب ــال ــوالي ــة الـصـحـيــة
وإضافة واليــة األم الصحية ومشروع قانون
قوة اإلطفاء العام.
وأكد عسكر في تصريح صحافي على مدنية
قــانــون قــوة االطـفــاء ال ــذي بين أيــديـكــم ،مبينا
أنه ال يحمل أي صفة عسكرية ويقدم خدمات
ورع ــاي ــة صـحـيــة لــرجــال االط ـف ــاء الــذيــن نقدر
جميعا دورهــم الحيوي والهام وتضحياتهم
في الحفاظ على األمــوال والممتلكات العامة
والخاصة.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة عبارة عن اقتراح
بقانون مقدم مني وزمالء آخرين ويهدف إلى
إنشاء مستشفى خاص لرجال االطفاء ،موضحا
أن الحكومة لم تقصر في تقديم مشروع بقانون
يقدم مزايا لالطفائيين واللجنة عقدت أكثر
من اجتماع مع الحكومة ومــع االدارة العامة
لإلطفاء وتوصلت إلى قانون يرضى بإذن الله
جميع األطراف .وأضاف أن القانون يقدر دور
اإلطفاء ويؤكد على حق عضو قوة اإلطفاء في
اللجوء إلى القضاء وحق الترشح واالنتخاب
ول ــه أي ـضــا ال ـحــق ف ــي ال ـ ــزواج دون الـحـصــول
على إذن من جهة العمل ولهم حق الكتابة في
الصحف أو النشر بــأي وسائل إعالمية دون
الحصول على إذن من جهة العمل.

الحالي براك الشيتان ،الذي تمت
اضافة الوثيقة االقتصادية عليه
والصندوق الماليزي.
وأردف« :اننا نرفض هذا االمر
ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـيــا ،ل ـكــن م ــا أري ــد
تــوض ـي ـحــه ه ــو أن ه ـن ــاك بعض
الـ ـ ـن ـ ــواب يـ ـق ــول ــون إن ال ـ ــوزي ـ ــر ال
يساء ل عن الوثيقة االقتصادية،
إنما كل وزير يضع خطته ،وهذا
كالم غير صحيح ،ومنها ما ذكره
االخ النائب بــدر المال وردي هو
للمواطنين ولـيــس عـلـيــه ،فــي ان
وزير المالية مسؤول عن السياسة
المالية والحساب الختامي وكيفية
اعداد الميزانية والمراقبة عليها».
وأشار إلى أن «هناك العديد من
الكتب الرسمية وصلتني تؤكد أن
وزارة المالية أرسلت كتابا لوزارة
الـكـهــربــاء ،لــدراســة رف ــع الــرســوم،
وان وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة هـ ــي ا ل ـتــي
تعد الــدراســة وترفعها للجهات
الحكومية».
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص االسـ ـتـ ـج ــواب
الـ ــذي ت ــم تـقــديـمــه م ــع ال ـنــائــب د.
بــدر المال لــوزيــر المالية السابق
د .نايف الحجرف ،وانه هو نفس
االس ـت ـجــواب ال ــذي قــدمـتــه لــوزيــر
الـمــالـيــة ال ـحــالــي بـ ــراك الـشـيـتــان،
اوض ــح ان االس ـت ـجــواب ال ــذي تم
تقديمه للحجرف كانت فيه عدة
مـحــاور ،منها االستبدال الربوي
الــذي لم تتم معالجته حتى اآلن،
وال ــدي ــون المستحقة وحـســابــات
العهد واالحتياطي العام واألرباح
الـمـحـتـجــزة وصـ ـن ــدوق ال ـمــوانــئ
وم ــدي ــر ال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة

األس ـب ــق ،وكـلـهــا تــم إدراج ـه ــا في
استجواب الشيتان ،وتمت إضافة
الوثيقة االقتصادية والصندوق
الماليزي.
وش ــدد العدساني على أن من
وقف مع استجواب الحجرف من
ال ـم ـف ـتــرض بــدي ـه ـيــا ان ي ـقــف مع
اسـتـجــواب الـشـيـتــان« ،ولــذلــك انا
ال خ ــاف ل ــدي ،ول ـكــن كــامــه كــان
موجها لي بالتعسف في استخدام
السلطة».
وتــابــع« :انـنــي الول مــرة اسمع
ان نائبا يوجه اتهاما لنائب ،الن
الوزير مع كل االحـتــرام والتقدير
لــه يفتقر لــان ـجــازات ،ولــم يتكلم
ع ــن اي خ ـطــة اق ـت ـص ــادي ــة ،وق ــدم
الــديــن الـعــام واخـفــاقــاتــه متتالية
والـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،أم ــا
استجواب د .نايف الحجرف فلم
ت ـكــن ف ـيــه الــوث ـي ـقــة االق ـت ـصــاديــة،
بــل مجرد تصريح عــن الضرائب
ووضعته في االسـتـجــواب ،وكان
مؤيدا ومساندا ،وقدم االستجواب
معي د .بدر المال ،فهل هنا شديد
العقاب وهنا غفور رحيم؟».
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـع ــدس ــان ــي أن كــامــه
للشعب الكويتي «في انني أحاسب
الــوزيــر اذا كانت هناك اخفاقات،
ورئيس الوزراء حسب المادة ١٠٠
من الدستور ،وإذا كان هناك نائب
يريد أن يدافع عن أي وزير فعليه
أن يذكر إنـجــازاتــه» ،الفتا إلــى أن
«الــوث ـي ـقــة فـيـهــا م ـس ــاس مـبــاشــر
بجيوب المواطنين ،وعلى الشعب
الكويتي أن يثبت في المستقبل من
وقف مع الوزير ومن وقف ضده».

الشاهين لمنح الجمعيات دعم عمالة
ً
إضافيا  6أشهر أسوة بالشركات
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بمنح الجمعيات التعاونية
رواتــب إضافية – لمدة ستة أشهر – عن الكويتيين العاملين بها،
أسوة بما تم صرفه للشركات التجارية عن الكويتيين المسجلين
في الباب الثالث من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
ونص االقتراح على انه ُيعد القطاع التعاوني من القطاعات المهمة
في مناطق الكويت ،لما حققته الجمعيات التعاونية االستهالكية من
نجاح في تأدية رسالتها من حيث توفير السلع والخدمات وانتشار
أسواق الجمعيات وفروعها في دولة الكويت.
وأضافّ :
ولما كان للجمعيات التعاونية دور كبير خالل األزمات
ً
ً
التي مرت بها البالد ،شكلت الجمعيات التعاونية عامال أساسيا
ً
مهما لتأمين الغذاء وكل السلع للمواطن والمقيم ،وال يخفى على
أحد الدور الوطني الكبير الذي قام به المتطوعون من المواطنين من
ً
الجنسين ،والذي ظهر جليا في األزمات والكوارث ،وآخرها جائحة
فـيــروس كــورونــا الجديد (كوفيد  .)19وعــزا االقـتــراح الــى الظروف
االقتصادية الصعبة التي يعانيها هــذا القطاع الحيوي والمهم،
ولتشجيع وجذب العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع.

يوسف الفضالة

قدم النائب عبدالله الكندري
اقتراحا إلضافة مرض
الثالسيميا المزمن إلى وثيقة
التأمين الصحي للمتقاعدين
الكويتيين «عافية».
وقال الكندري في اقتراحه:
«جاءت التغطيات بالوثيقة
التأمينية المشمولة للتأمين
الصحي للمتقاعدين
الكويتيين لتشمل األمراض
المزمنة دون إدراج مرض
(الثالسيميا – )Thalassemia
ضمن هذه الفئة ،كما شملت
بنود صرف األدوية لألمراض
المزمنة بإمكانية حصول
المؤمن عليه على أدويته
ّ
دوريا بزيارة الصيدلية دون
مراجعة الطبيب في كل مرة
عن طريق تعبئة نموذج
أدوية األمراض المزمنة
وإرساله للشركة» .وأضاف
«لما كان مرض الثالسيميا
من الفئات المشمولة ضمن
األمراض المزمنة وفق
المقاييس الطبية التي
تراعى في شمولية التأمين
الصحي ،ونظرا لما تعاني
هذه الفئة خاصة مع انتشار
مرض كورونا واحتياجاتهم
للرعاية الخاصة ،قدمت هذا
االقتراح».

أسامة الشاهين

الطبطبائي :أثر «الوثيقة» سيئ والشيتان خذلني
أكــد النائب عمر الطبطبائي عــدم قبوله تمرير الوثيقة
االقتصادية ألثرها السلبي على المواطن واحتوائها عددا من
البنود التي تساهم في سحق الطبقة المتوسطة.
وقــال الطبطبائي ،في تصريح صحافي بمجلس األمــة،
إن موقفه في االستجواب األول الموجه من النائب رياض
العدساني إلى وزيــر المالية بــراك الشيتان كان مع تجديد
الثقة في الوزير ،ولكنه اآلن مع طرح الثقة بالوزير.
وأض ـ ــاف أن ــه فــوجــئ ف ــي االس ـت ـج ــواب األول بــالــوثـيـقــة
االقتصادية ،التي قــال الوزير إنها للدراسات فقط ،وتبين
بعد ذلــك عــدم صحة هــذا الـكــام وأن م ــواد ونـقــاط الوثيقة
االقتصادية ذهبت لجهات االختصاص ودخلت في حيز
التنفيذ.
وبين أن الوثيقة تتضمن زيادات في سعر البنزين وتقليال
للتوظيف وخصم  ٥٠دينارا من كارت عافية للمتقاعدين ورفع
معدل االبتعاث ،إضافة الى الخصخصة والضرائب .وأكد
عدم صحة القول بأن هذه البنود بحاجة إلى موافقة مجلس
ً
األمة ،موضحا أن ما يحتاج إليه المجلس من هذه النقاط

بندان هما الخصخصة والضرائب ،أما باقي البنود فتخرج
بقرارات حكومية كما حدث في المجلس الماضي ،عندما تم
رفع البنزين وحل المجلس على أثرها.
وأكد الطبطبائي ثبات موقفه وعدم قبوله بهذه الوثيقة،
ً
مضيفا أنــه سبق أن دعــم الــوزيــر ،ولكن الــوزيــر خذله فيما
يخص زي ــادة نسبة التمثيل الحكومي فــي بيت التمويل،
حيث لم يقدم أسماء عند فتح باب الترشح ،واآلن أصبح بيت
التمويل تحت سيطرة القطاع الخاص.
وأشــار إلى أن الوزير أرســل كتابا من وزارة المالية إلى
وزارة الكهرباء لدراسة زيادة أسعار الكهرباء ،وكتابا آخر
إلى التعليم العالي من أجل رفع معدل االبتعاث.
وأكــد الطبطبائي أنــه فــور انتهاء دور االنعقاد لمجلس
ً
األمــة سترتفع تعرفة البنزين ،متسائال :كيف يسمح لهذه
الوثيقة بأن تمر؟ ورأى أن الوقوف مع الوزير حيال هذا األمر
هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير الوثيقة ،التي ستؤثر على
ً
المواطن سلبيا وستتسبب في دمار البيت الكويتي.
ولفت إلى أنه سبق أن اتهم في استجواب وزيرة االسكان

السابقة بأنه يمتلك شركات ،واآلن حينما تسلمت الوزيرة
رنا الفارس حقيبة الوزارة تبين أن ما أثاره في االستجواب
ً
كان صحيحا.
وق ــال إن الحكومة تتحجج بـعــدم تــوافــر السيولة لدفع
الرواتب ،مؤكدا أن المواطن ال يستطيع تحمل سوء االدارة
الحكومية.
وأوضــح أن الوثيقة تحتوي على زيــادة الرسوم ووضع
سقف لدعم العمالة وتقليل نسبة التوظيف في القطاع العام،
وإق ــرار الضريبة واالتـجــاه للخصخصة وتقليل االبتعاث
وتغيير المكافأة ّوالنقل للطلبة ،وهي بمثابة دمار للمواطن.
ورأى أن م ــن وقـ ــع عـلــى ورقـ ــة ط ــرح الـثـقــة وض ــع اسـمــه
ً
ف ــي ال ـتــاريــخ بــأنــه وق ــف ض ــد الــوث ـي ـقــة ،مـضـيـفــا أن تقييم
االستجوابات أصبح يتم بشخصانية.
مــن جــانــب آخ ــر ،وفـيـمــا يـخــص الـقـطــاع النفطي ولجنة
التحقيق فــي ت ـج ــاوزات التعيينات والـتــرقـيــات بمؤسسة
البترول قال الطبطبائي إنه والنائب عبدالوهاب البابطين لم
ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا أن يكونا محايدين.

الدمخي :بيان الحكومة عن «الصندوق الماليزي» خطأ كبير تتحمل مسؤوليته
●

غسل األموال
ال يمكن أن
يتم إال إذا
كانت هناك
سلطة تحميه

فهد التركي

اك ــد الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي أن
بـيــان الـحـكــومــة ،ال ــذي أعلنته في
جلسة مجلس األم ــة أمــس األول،
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـق ـض ـي ــة الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـس ـي ــادي ال ـم ــال ـي ــزي ،وإن ـك ــاره ــا
العالقة بالقضية ،كان بيانا فارغا
من محتواه ،ويحكم على القضية
قبل الحكم عليها ،معتبرا أن هذا
من األخطاء الكبيرة التي تتحمل
الحكومة مسؤوليتها الضخمة.
وقـ ـ ــال ال ــدمـ ـخ ــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي بالمجلس أمــس« ،كيف
ال يكون للحكومة عالقة والبالغات
وص ـل ـت ـكــم م ــن م ــال ـي ــزي ــا ب ــدخ ــول
الـ ـم ــال ف ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات» ،م ــؤك ــدا
وجود تقصير كبير ،وأن القضية
هــي قضية غسل أم ــوال وتضخم
حسابات ،وتهم كبيرة تمس سمعة
الكويت عبر تقارير وبالغات توجه
من الدول إلى الكويت ،وعلى سمو
رئيس مجلس الــوزراء والحكومة
محاسبة المقصرين.
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
البرلمانية ،التي شكلت بالمجلس،

بالتأكد من المعلومات وأسباب
عــدم إحــالــة الـبــاغــات إال فــي عهد
وزير المالية الحالي ،مؤكدا أن كل
البالغات حول المشاهير وغيرها
كــانــت م ــوج ــودة م ـنــذ  3س ـنــوات،
ل ـكــن ل ــم تـشـهــد ت ـحــركــا فـعـلـيــا إال
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،واض ـ ــاف ان
اإلجـ ـ ــراءات الـتــي تـمــت مــن رئيس
ال ــوزراء ووزي ــر المالية الحاليين
من استدعاء للمتهمين والتحفظ
على األموال ومنع السفر يدعو إلى
التركيز على من كان يحمي هؤالء.

مسؤولية «الداخلية»
وش ــدد الــدمـخــي عـلــى أن غسل
األمـ ـ ــوال ال ي ـم ـكــن أن ي ـتــم إال إذا
كانت هناك سلطة تحميه ،وهذا
ما يجب أن تحاسب عليه يا سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ،فالمسألة
لـيـســت فـقــط بــإحــالــة الـقـضـيــة بل
يجب أن تتم معرفة لماذا لم تكن
هـنــاك ردود مــن وزارة الداخلية؟
ولماذا كانت تحفظ القضايا فيها؟
ول ـمــاذا أهملت وح ــدة التحريات
لمدة عامين بال رئيس لها؟ ولماذا

لم تتحرك وحدة التحريات إال في
عهد وزير المالية الحالي؟
وبين أنه في عهد وزير المالية
الحالي براك الشيتان تم التحرك،
وفـ ـ ــي  20م ــاي ــو  2020خــاط ـبــت
وحـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات بـ ـطـ ـل ــب مــن
الــوزيــر الشيتان وزارة الداخلية
ح ــول تـقــريــر اش ـت ـبــاه ورد إلـيـهــا،
وأفادت «الداخلية» بأنها استدعت
األش ـ ـخـ ــاص وأج ـ ـ ــرت تـحــريــاتـهــا
م ـع ـه ــم ،ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـق ــم ب ــزي ــارة
البنوك لالطالع على الحسابات،
وهنا قــررت وحــدة التحريات في
عهد الشيتان أن وزارة الداخلية
ال ت ـقــوم ب ــدوره ــا ،وي ـجــب أن تتم
إحالة التقرير مع كل اإلخـطــارات
والتقارير التي وردتها إلى النيابة
العامة وتقدمت بالبالغ للنيابة في
 28مايو .2020
ورأى أن و حـ ـ ـ ــدة ا ل ـت ـح ــر ي ــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة كـ ــانـ ــت ت ـ ـقـ ــوم بـ ــدورهـ ــا
ب ـت ـل ـق ــي ال ـ ـب ـ ــاغ ـ ــات وإح ــالـ ـتـ ـه ــا
ل ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،لـكــن الـمــؤاخــذ
عـلـيـهــا أن ــه ك ــان عـلـيـهــا أن تحيل
البالغات للنيابة العامة حتى لو
لــم ت ــرد «الــداخ ـل ـيــة» ،م ـشــددا على

أن المحاسبة يـجــب أن تـتــم على
أمرين ،لعدم رد الوزارة على وحدة
الـ ـتـ ـح ــري ــات ،وك ــذل ــك لـ ـع ــدم ق ـيــام
االخيرة بإحالة البالغات للنيابة.
واوضـ ـ ـ ــح ان اول اخ ـ ـطـ ــار مــن
الـبـنــوك ك ــان فــي  ٤اكـتــوبــر ،٢٠١٦
تلقته وحــدة التحريات من البنك
ال ـص ـنــاعــي ال ـص ـي ـنــي ال ـم ـح ــدود،
يتعلق بمعاملة مالية وأنها تثير
الـشــك ،كما تلقت الــوحــدة اخطارا
ث ــان ـي ــا م ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ٣٠
نــوفـمـبــر  ٢٠١٦يـضــم األش ـخــاص
نـفـسـهــم ال ــذي ــن وردت أس ـمــاؤهــم
في اإلخطار األول ،وتلقت اخطارا
ثالثا في  ١١ديسمبر  ٢٠١٦من بنك
الـخـلـيــج ب ــأن هـنــاك عـمـلـيــات ذات
قيمة حيوية على الحساب.

تضخم الحسابات
وأفاد الدمخي بأن الوحدة قررت
ضم اإلخطارات الثالثة ،وبعد ذلك
فــي  ٢٤أبــريــل  ٢٠١٧حــولـتـهــا الــى
وزارة الــداخـلـيــة ،متضمنة أسماء
ال ـشــركــاء ،الـمـتـهــم األول وشــريـكــه
السوري ،كونها جهة من الجهات

عادل الدمخي

الـمـخـتـصــة ،وكــانــت ال ـ ــردود تأتي
مــن الداخلية بــأن هــذا خــاف بين
أط ــراف الشركة وال وجــود لشبهة
جناية غسل أموال .واردف« :لالسف
كل هذه اإلخطارات والتضخم في
ال ـح ـســابــات ال ـت ــي ت ـت ـجــاوز مـئــات
الماليين لم يتم التحرك بشأنها،
ويقال إن هذا خالف بين الشركاء
على الرغم من ان األم ــوال أتــت من
ال ـخ ــارج ،وف ــي  ١٠سبتمبر ٢٠١٧
تلقت الوحدة من بنك اي سي بي

سي اخطارا عن عملية مالية مشتبه
فيها تمت في  ٢٨اغسطس ،٢٠١٧
وق ــدم ال ــدالئ ــل عـلــى ذل ــك ،والمبلغ
الكبير الــذي حول لحساب المتهم
األول».
وبين انه تم اخطار الوحدة من
البنك بأنه تم تحويل هذه المبالغ
الى خارج الكويت ،ففحصت الوحدة
وجمعت المعلومات واتبعت هذه
المعامالت وأثناء دراستها تلقت
في  ٦فبراير  ٢٠١٨إخطارا جديدا
مــن بـنــك أي ســي بــي ســي لعملية
سابقة مشبوهة لذات األشخاص،
وتضمن اإلخـطــار دالئــل االشتباه
بإجراء تحويل من شركة مملوكة
للمتهم األول الى شركة مقرها جزر
الـبـهــامــاس فــي صفقة ش ــراء سلع
وبغرض بيع لطرف آخر ،والصفقة
لم تتم واألموال لم ترجع للحساب،
علما أن البنك أخطر الوحدة بعد
تحويل هذه المبالغ الى الخارج.

تحويالت مالية كبيرة
وأش ـ ــار الــدم ـخــي ال ــى أن هـنــاك
إخـطــارا ســادســا تــم فــي  24يوليو

 ،2018م ــن بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
عن تلقي معاملة مشبوهة ،ويفيد
بأن المتهم الثالث تلقى من المتهم
الثاني تحويالت مالية كبيرة لم
يكن لها مـبــرر اقـتـصــادي واضــح،
مؤكدا أن البنوك كانت تقوم بدورها
في اإلبالغ.
وشدد على أن وحدة التحريات
المالية كانت ترسل التقارير ،حيث
أحالت في  21نوفمبر  2018بالغا
إلــى وزارة الداخلية ،وفــي  7يناير
 2019ردت ال ـ ــوزارة ب ـعــدم وج ــود
شـبـهــات مــالـيــة ح ــول الـمــذكــوريــن
بتقرير وحدة التحريات ،وأن مصدر
األموال من أعمال المحاماة.
وأوضـ ـ ــح أن اإلخـ ـط ــار الـســابــع
ت ــم ف ــي  5أغ ـس ـطــس  ،2018وورد
مــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي لــوحــدة
التحريات المالية عــن عملية قام
بها المتهم الثاني بين  14يناير
 2018و 15مــايــو  ،2018مــؤكــدا أن
وح ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ف ــي  20يـنــايــر
 2019عندما رأت وجود أدلة كافية
لالشتباه قامت بإحالة التقرير إلى
وزارة الــداخـلـيــة ،ولــم تــرد ال ــوزارة
مرة أخرى.

ةديرجلا

•
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شوشرة :أزمة قرار
مبارك العبدالهادي
قرارات اللحظة األخيرة التي تأتي بوتيرة متسارعة ألن الحكومة
صحت من نومها العميق بعد أن حركها المغردون ،تكشف عن فجوة
كبيرة ،فمثل هذه التصرفات التي هزت مطار الكويت مطلع أغسطس
عملت فوضى عارمة راح ضحيتها العديد من المسافرين ،بل كشفت
عن خطة فاشلة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
فكيف تسمح بالسفر وفي اليوم نفسه الذي قرر الطيران بدء رحالته
تتراجع دون سابق إنــذار ،وتلغي رحالتها إلى  31دولــة؟ فمن أصدر
هذا القرار؟ وماذا عن خطة مجلس الوزراء؟ وأين وزير الصحة وفريقه
المشغولون في اإلعالن عن رصد الماليين لتوقيع اتفاقيات لقاح كورونا
الذي لم نسمع عنه؟
سيترتب على هذا القرار العديد من اآلثار ،فمن سيتحمل تكلفته ،ومن
سيحاسب عليه؟ أم أن األعذار جاهزة كالعادة في خلق تبريرات لترقيع
الموقف ألنها حكومة ردة فعل وخضوع للتهديدات.
المضحك والمبكي هو السماح بالسفر لدول تشكل خطورة أكبر
كالواليات المتحدة األميركية التي تعاني الويالت من كورونا وغيرها
من الدول الـ 31التي حددها القرار ،فما صدر جاء بناء على التعليمات
الصحية التي كأنها أخذت إبرة مخدر عند صدور قرار مجلس الوزراء
بتنفيذ المرحلة الثالثة ،أو أن وزير الصحة كان يسبح في حبل أفكاره
وبطوالته مع أن أعداد المصابين في تزايد ،فأين هو قبل تفعيل المرحلة
الثالثة التي يعلم جيدا أن حركة الطيران ستبدأ فيها؟
المطالبات النيابية بعدم السماح بعودة بعض الجنسيات وخروج
النواب األبطال بمطالباتهم في اللحظة األخيرة لم تأت من باب حرصهم
بقدر خضوعهم لمطالبات المغردين ،أي أنهم لو صمتوا لكان أفضل
ألن الشارع الكويتي أصبح هو المؤثر ال أفالم بعضهم التي تظهر عادة
حسب ما يرغب المشاهد.
وفي ظل غياب السلطتين عن رصد الموقف وتصاعده والتخبط في
اللحظات األخيرة فإننا نعزي أنفسنا بواقعنا المرير ألننا "ال طبنا وال
غدا الشر".إن التباكي والتعذر بأن القرار سببه أال يتكرر سيناريو جلب
كورونا من الخارج يعيدنا الى المأساة التي حصلت في أواخر فبراير،
ألن الجهاز الصحي عادة في غفلة ،وأبطاله من القياديين الذين انشغلوا
بعدسات الكاميرات وإظهار البطوالت تكون صحوتهم متأخرة عادة.
الحكومة أمام مطالبات لتعويض ضحايا القرار وأمــام اتفاقيات
الطيران المدني ،وسننتظر أبطال المجلس هل سترتفع أصواتهم
لمحاسبة المتسبب أم أن المال العام سيكون كالعادة الضحية ،ألننا
اعتدنا على الدفع مع أن ميزانيتنا تلفظ أنفاسها األخيرة.

بالعربي المشرمح:
استجوابات انتخابية!
محمد الرويحل
ال أعتقد أن تنطلي األساليب االنتخابية على الشعب الكويتي
كما ال يمكن للناخب الكويتي أن ينجرف وراء استجوابات لتصفية
الحسابات ،ومستحيل أن يقتنع المواطن بأن أعضاء مجلس األمة ال
يعرفون ما حصل ويحصل في البلد ولمدة أربع سنوات.
أيـهــا الـنــائــب ،إن كنت ت ــدري فتلك مصيبة ،وإن كنت ال تــدري
فالمصيبة أعظم ،خصوصا أن هذا المجلس أتم أربع سنوات كانت
عاصفة بقضايا الفساد التي تخطت حدود الوطن للعالمية ولسمعة
ً
الكويت واقتصادها دون أن يحرك مجلسكم ساكنا أو حتى يتقصى
عن تلك القضايا ،األمر الذي يجعل استجواباتكم في نهاية هذه الدورة
مجرد تحصيل حاصل ،القصد منها دعاية انتخابية ال عالقة لها
بالدستور وال بالمصلحة العامة .الشعب الكويتي الذي قرر المشاركة
ً
ً
في انتخابات  ٢٠١٦كان متأمال أن يحدث تغيير وفقا لوعود وتعهدات
ً
المرشحين ،إال أنه ُصدم من أداء من وعدوه ،وبدال من تنفيذ ما وعدوا
به زادوا مأساة األمة وأحبطوها نتيجة تصرفاتهم ،بل ازداد الفساد
كما لم يتجرأ أي منهم في قضايا
في عهدهم بصورة مرعبة ومخيفةً ،
الرأي والحريات ليصبح المجلس ساحة للتصفيات والتمثيليات التي
ً
زادت األمر تعقيدا ،لذلك ال يمكن لشعب انتظر أربع سنوات لينفذ هذا
المجلس أن يستمر ،بل تفاجأ بنهاية مدة المجلس باستجوابات
ماراثونية هدفها الدعاية االنتخابية.
يعني بالعربي المشرمح:
لو في شمس كان بدت من أمس ،وألن األمس محبط ومؤلم ولم
يتخلله سوى تمثيليات باهتة فلن ينطلي اليوم أي فعل تقومون به
آخر المطاف بعد كل ما حدث من فساد وتشريعات مقيدة للحريات
في هذا الحقبة ،فال تخدعوا أنفسكم باستجوابات تعتقدون أنها
ستنفض غبار الخداع على األمة ،ولن تحسن صورتكم بعد كل هذه
المدة ،ولن تخدمكم في االنتخابات القادمة.

خطاك الشر يا ألبي
تهاني الرفاعي
يقول نزار قباني:
ً
"إن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس ل ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـيـ ـ ــه
ً
ً
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـب ـ ـق ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــا أو م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـي ـ ــا".
لبنان بلد الطفولة ومثوى أهلي وأحبائي ،لبنان دمي وعشق
بنقاء يشبه صفاء ثلجه،
َترعرع "فيني" ،لبنان بياض علمني أن أحب
ٍ
لبنان أرض علمتني أن أحب البساطة ،أتذوق الفن ،وأشتم رائحة
الــورد وحقول الخزامى ،لبنان قلب حنون وفي لبه روح شامخة
َ
تشبه شجر ِة أرزه ،ما كان صانع َعلمه عابثا ،فهو يفهم جيدا معنى
الحب والحياة ،يفرح قلبي أنسه ،ويوجع قلبي ألمه.
مشهد االنـفـجــار ال ــذي ضــرب بـيــروت سمعت دوي ــهِ فــي قلبي،
قطعني أشالء دون أن يلملمني ،بقيت مبعثرة ،وصرخات الناس:
"يــا لطيف ..يــا لطيف ..يــا الـلــه" تطن فــي رأس ــي ،ليتني أستطيع
أن أرمــم الـخــراب بعظامي ،علها أشــد ثباتا مــن طــوب مهمل غير
حصيف! وألول مــرة أفلس من التعبير ،فال شــيء يواسي جرحا
دواء يسكن األنين ،فالعالم
غائرا ال ينفع معه غرز الترميم أو أي ٍ
كله شهق مذهوال ،انتهى مشهد الدوي وبقيت أفواهنا مشدوهة
ً
نعيد المقطع مرارا وتكرارا!
هل هو قيام الساعة؟ أم فوتوشوب؟ بالله أخبروني أنه مفبرك
غير حقيقي ،فالزيف أهون من جرح الوطن!
مذ كنا صغارا كان يدهشني جمال تأقلم البسطاء رغم صعوبة
ً
ال ـظ ــروف ،إال أن ـهــم ،ي ــدا بـيــد ،متعايشون بــ"هـضــامــة" رغ ــم مــر ما
يجابهون يوميا ،كانت قصة "موتور الكهربا" قصة النضال اليومية،
وكانت الحرب األهلية وتحرشات إسرائيل األبدية أكثر األشياء
تعقيدا .كنت في كل مرة أتأمل البحر المقابل "للبلكون" ،أرى بوارج
إسرائيلية ضخمة ال تحرك ساكنا ،كان وجودها يريبني ويشعرني
أنني مستهدفة ،وفي كل مرة أسأل جدتي عن سبب إصرارهم على
البقاء في لبنان فكانت ترد ببداهة مفرطة" :ألنها سويسرا الشرق".
صدقت بما قالت ألن لبنان ساحرة فتنت هذه األرض ،وبدال من
الــذود عنه راحــو يتسابقون لنهبه ونهش جلده دون رحمة! وما
ً
زلت أذكر جيدا امتعاض وتذمر جدتي المستمر في كل مرة تتابع
األخبار السياسية ،حتى ينتهي بها األمــر لـ"سد بــوز" التلفزيون
من "عرقو" ،ومن ثم تشرب "التركش" بشراهة وكأنها تشفي غليل
"قلبها المحروق على وطنها" ،فصراعات الساسة و"أرف" السلطة
من األشياء التي ال حل لها ،سوى التحسب لله.
لبنان عظيم كجبل ال يهزه ريح رغم صغر حجمه وتوالي األيادي
الغاصبة عليه ،ال يزال جميال ويانعا يكوي ببهائه غل الكارهين،
ورغم جرح قلبه فإنه سيطيب ويزهر ككل مرة ،فال خوف عليك ،يا
أرزة سترجع شامخة وباقية رغم أنف الحاقدين! وإن سألوك يوما
الجبل األشــوس فقل :لبنان ومــا أدراك ما لبنان! جمال
عن قصةِ
ِ
يوسف رغم حزن أبيه وكره إخوته.

إنعاش دولة

سارة المكيمي

«شرقاب» وبنيد القار!
ّ
أحد جدران مكتبي عبارة عن واجهة زجاجية مطلة على أفق واسع من
ّ
الكويت ،على أطراف َحولي القريبة من البحر وإطاللة على قصر كبير ذي
سقف أخضر مجاور لمتحف حديث ذي بنيان فــاره .عمارات مصفوفة
ُ
بإتقان تتفاوت بالطول والشكل لكنها على الرغم من االختالف تشكل
ّ
ً
ً
ً
منظرا أفقيا متآلفا ،أمامها مجموعة من البيوت المطلة على شارع رئيس
مازال قيد اإلنشاء .التفاتة صغيرة إلى اليسار ستسفر عن أبراج الكويت
التي صادف أال يحجبها عن نافذتي الكبيرة مبنى وال عمران! قابعة في
بقعتها راسخة ،شامخة وأبية ،بعدها تصطف آللئ سبحة مدينة الكويت
وبنيانها المتعرج على صدر السماء ،شطحات هندسية عالية الطول هنا
وهناك تجذب النظر اليها مثل برج الحمرا والتجارية وكيبكو والمباني
الفارهة الجديدة للبنوك الكويتية العريقة والبنك المركزي.
من يعمل في البقعة الممتدة على ضفاف شرق ،المرقاب وبنيد القار
يعرف ويعي مدى ندرة هذه المنطقة وخصوصيتها ،الشريان الرئيس
للمشهد المالي واالقتصادي في الكويت ،جسد تاريخي عريق يضم بين
ذراعيه األفــرع الرئيسة ألكبر البنوك المحلية باإلضافة الــى البورصة
والمقاصة وشركات التأمين واالستثمار ومكاتب تايكونات المال واألعمال
في الكويت .الجميل في هذا الجسد الضارب في القدم ذي التاريخ التقليدي
العريق المنقوع بماء الجاه والوجاهة أنه أيضا وبظرف عشر سنوات
متتابعة وسريعة فتح أبوابه ودكاكينه وعماراته لكل ما هو صغير ،جديد
ً
للعرق التقليدي مجاال للتعنتر والتعنت بوجه الحداثة
وحالم! لم يترك ِ

د .فيصل ملفي المطيري
والتغيير لكل ما هو خارج إطار المألوف وما جرت عليه العادة .ربما ألن
المنطقة منذ بدايتها قد شهدت وتبنت طبيعة متناقضة ومتنافرة ولكنها
متآلفة بشكل كبير ،فعلى الرغم من ثقل المنطقة وما كان ّ
يعول عليها من
ِ
دور اقتصادي ستؤديه في البالد فإنها ُبنيت على أكتاف محالت المأكوالت
الخفيفة ،واألقمشة والسلع الرخيصة .المباركية وحدها عنصر كفيل بكف
جذور العنجهية والغرور من التغلغل في صدر العاصمة ،أدى ذلك المكان
ُ
دورا مهما في إبقاء النقاء الكويتي األصيل والطهر الروحي لزمن ما قبل
البترول مضرجا أرض العاصمة وترابها .في المدينة اليوم من الصالحية
الى القصر مرورا بالبحر وانتهاء بالمربع الذهبي عند دروازة العبدالرزاق
ما يقارب الستة آالف عمل ومشروع صغير ،أغلبها ،إن لم تكن جميعها ،بني
على أيدي بنات الكويت وشبابها ،أسماء المحالت والشركات والمطاعم
والكافيهات لم تكن يوما لتخطر في مخيلة رجاالت األعمال األولين .هناك
خدمات حديثة جدا وحلول كانت ضربا من الخيال ،مأكوالت ومشروبات
لو أخبروهم بها العتبروها نكتة يتناقلونها في دواوينهم ويضحكون
عليها بال توقف ،هذا االمتزاج والتعايش ،وقدرة الصغير على مجاورة
الكبير ،وانفتاح القديم على حداثة الجديد يمثل بالنسبة إلي فحوى الكويت
وعمقها الوجداني ،هذه الطاقة الشبابية الهائلة ،المتعلمة المسافرة المثقفة
المطلعة على دهاليز العالم والعائدة ُ
بحلم قابل للتحقيق هي مستقبل
الكويت ال سواها .فافتحوا أعينكم على هذه الثروة ،ولتكونوا تماما بنقاء
المرقاب وانفتاح شرق ،وطيبة بنيد القار!

د .نبيلة شهاب

إنكار الخطر
مازلنا تحت خطر الفيروس المستبد كورونا،
ومــازال بعضنا يعيش في خوف وترقب ،لكن
الحياة البد أن تعود ،وأن نجد طريقة مناسبة
للتعايش مــع ه ــذا الــوضــع الـصـحــي الخطير
المستجد ،ولكن البعض يحاول أن يبسط األمر
ألقصى درجــة فتجده يمارس حياته بطريقة
ً
وأسلوب بعيد جدا عن الحذر وأخذ االحتياطات
المطلوبة ،حتى أبسط تحذيرات وزارة الصحة ال
يلتزم بها!! لماذا؟ بعض هؤالء يشعر بالخطر
ويعيش الخوف في داخله حين يكون بمفرده،
لكنه ينكره أمام اآلخرين حتى يقال عنه قوي
وشجاع ومستقل ال ينصاع ألوامر السلطة أو
اآلخرين!! وينكر كذلك حتى ال يشعر بالضعف
أمام الخطر والمرض ،ويرغب أن يبدو بمظهر
المتمكن من كل األمــور خصوصا األمــور التي
تخيفه وتقلقه .وينكر آخ ــرون ألنـهــم يظنون
أن ذلك يجعلهم سعداء ألنهم يتوهمون أنهم
بأمان نتيجة بعدهم عن الخطر وعن التفكير
فيه وتــوقـعــه ،ولكنهم فــي الــواقــع ال يشعرون
بــالـسـعــادة الحقيقية ألن األم ــان وال ـه ــدوء في
داخلهم مفقود ومهدد .ضعف الفرد وعدم قدرته
على حل أي مشكلة أو عدم قدرته على التوافق

معها بالطريقة المناسبة يجعل البعض ينكر
ً
وجــودهــا ،فعلى سبيل المثال :كثيرا مــا أنكر
ً
الطالب صعوبة المادة التي يكون ضعيفا فيها
وقد يدعي أنه أدى االختبار بصورة جيدة وأنه
ً
لم يواجه صعوبة ،والحقيقة عكس ذلك تماما!!
فمن يحاول على سبيل المثال الدخول الى
أماكن التسوق أو المراكز الصحية أو غيرها
دون أخذ االحتياطات المطلوبة ،ويتجادل مع
المخولين بتنظيم الدخول ،قد يرى في نفسه
قــوة تواجه قــوة أخــرى ،وأنــه شجاع ال يرضخ
لإلجبار ويرفض أن يتم تقييد سلوكه ،وهو
أبعد ما يكون عن ذلــك ،مثله مثل ذلــك الــذي ال
يطبق مبدأ التباعد الجسدي وعــدم االختالط
باآلخرين ،وتمتلئ بعض مراكز التسوق بهم
وبصورة مخيفة دون أن يكون هناك حاجة ملحة
لذلك ،هم في حقيقة األمــر أصــدق مثال إلنكار
الخطر والتسيب والتساهل في التعامل معه،
ً
فقد يكونون سببا للعدوى ألنفسهم ولآلخرين
المخالطين لهم ،وهم عرضة الستهزاء اآلخرين
وقـلــة احترامهم لهم لـعــدم فهمهم وتقديرهم
للمخاطر ،وعدم االلتزام بالتعليمات الصحية.
الشعور بالمشكلة وخطورتها والتفكير فيها

ال يعني أن نجعلها محور حياتنا ونتركها
تغلف ســاعــات يومنا بالهم والـخــوف والقلق
والجزع وعدم الراحة ،بل يعني االستعداد لها
واخـتـيــار أفـضــل ال ـطــرق واألســال ـيــب للتعامل
معها والتوافق والتعايش معها أو التخلص
منها .اتباع التعليمات الصحية بدقة ال يدل
على ضعف في الشخصية وال على أن الشخص
مستسلم وضعيف وتابع وينصاع لآلخرين ،بل
يدل على نضج عقلي ونفسي اجتماعي وعلى
وجود شخصية متزنة سليمة تستطيع موازنة
األمــور بدقة ،وتسير بالخط السليم الصحيح
الــذي يقودها للنجاة ويبعدها واآلخــريــن عن
الخطر والمجازفة القاتلة ،واإلنسان القوي هو
الــذي يتسم بالمرونة ويستطيع بكل سهولة
تغيير سلوكياته وطبيعته بما يناسب المواقف
والظروف التي يمر بها.
ً
إنكار وجود الخطر ال يأتي بخير أبدا ،فمن
يتسم بــذلــك ظــاهــره سعيد ومـتــوافــق وق ــوي،
وحقيقته أنــه أضعف ما يكون ،وقــد يكون من
ً
ً
أكثر الناس هما وقلقا ،الى جانب أنه ال يواجه
المشكلة بالطريقة الصحيحة ،وبالتالي يبقى
في بؤرة الخطر باستمرار.

محمد السداني

ً
سدانيات :ال تيأس قليال!
كنا نسمع قديما عن أمثلة وحكم تصبرنا على المحن التي من الممكن
أن يخرج منها أمل يوقد شمعة أو يشعل سراجا ،وها قد جاء "كورونا" وهو
يحمل ما يحمل في جعبته من كل أنواع الهموم والمآسي ،إال أنه حمل ما
لم تحمله سنوات طويلة من النضال والحراك ضد الفساد ،فقضايا الفساد
التي ظهرت في اآلونة األخيرة لم يكن لها أن تظهر في الخفاء لوال وجود
دافع أظهرها وكشف قبحها وسوءتها أمام الجميع .ولكن عزيزي القارئ
ً
هل تعتقد فعال أن فيروسا أو أزمة هي التي كشفت كل هذا الفساد؟! أجيب
وبكل بساطة :ال وألف ال ،لم يكن الفساد وليد هذه المرحلة وال فتيا نشأ في
أكنافها ،ولكنه متأصل في إدارات متعاقبة كانت تدير دفة هذا المركب الذي
سيوشك أن يرتطم بجبل الفساد واإلهمال ،إن كورونا الذي أظهر الفساد لم
يكن فيروسا وال بكتيريا خفية ولكنها تضارب المصالح وتدويل القضايا
التي فاحت رائحتها شماال وجنوبا وشرقا وغربا ،فكان لزاما علينا أن
نكشف فالنا وعالنا حتى إن كانا من أقرب المقربين للسلطة .إن الوضع
الذي نشهده من أحداث متسارعة يصعب استيعابه خصوصا من شعب
عاش أزمات متتالية وغياب استقرار جعله ييأس من كل شيء ،وأعتقد أن
من ال ييأس هو أحد رجلين إما غبي ساذج فال يقرأ وال يحلل واقعا ،وإما
مستفيد متنعم فهو ابن للفساد وربه! المؤشرات االقتصادية والتنموية
والتقارير العالمية كلها تقول إننا بحاجة لرؤية جديدة ،والغريب في األمر

أن شيئا لم يتغير ،فالرؤية هي الرؤية والــوزراء هم الــوزراء ،وإن تغيروا
تبادلوا الكراسي من أبناء عمومتهم وأهلهم وأبنائهم ،وكأن هذا البلد
الذي ضم معاشر األرض كلها لم يضم إال جوقتهم وفرقتهم التي تعزف
لحن السلطة التي ترغب ونشيدها الذي تسير به مواطنيها يمينا وشماال!
واألغرب في هذه البقعة الحارة أن من كان يلعب في فريق السلطة وزيرا
أو غفيرا إما أن ينقلب على عقبه فيصير معارضا شرسا أو مغازال دائما
للسلطة راجيا عودة أو نظرة عطف أو قربا منها .لألسف ال نملك رغبة
حقيقية في اإلصــاح وكل دعــوات اإلصــاح التي تصدر عن األفــراد هي
أصوات متفرقة ال قيمة لها خارج مشروع إصالحي تتسامى فيه النفوس
والمصالح والرغبات من أجل الوطن والمواطن.
خارج النص:
 جلست مع مستشار أحد الوزراء وكان يتحدث بطريقة تشبه طريقةفتح القدس! فتيقنت أننا أمام أزمة أعمق من
الناصر صالح الدين حين َّ
الوزارة هي إشكالية نفوس هشة يملؤها المنصب هواء وغباء وتكبرا!
 حاول أن تتذكر الحرب العراقية اإليرانية وأحداثها وتسأل نفسك سؤاال،هل أكل الخميني برحي العراق أو أكلنا نحن رمان أصفهان؟!
 -التعليم عن بعد للطلبة وعن قرب للمعلمين.

ذياب الديحاني

تخضع الدولة في هذه األيــام لمحاولة إنعاش متأخرة ،للحفاظ
على سالمة وظائف نظامها المعطوب ،حتى يتسنى له اتخاذ مزيد
من التدابير الالزمة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،واستعادة نبض الشارع
الطبيعي وتنفسه العفوي قبل ف ــوات األوان ،وبــالــرغــم مــن الضجة
ً
المصاحبة لهذه التدابير ،فإنها مازالت مبتذلة ،ال يمكن أن تقتل ألما
سببه فساد بهذا الحجم والشكل المخيف.
في السابق ،كان الفاسدون في البالد مجرد سفلة عاديين يبذلون
قصارى جهدهم لكيال يعرف أحد أنهم سفلة ،وكان فسادهم ال يتجاوز
ً
نطاق خوفهم ،أما اآلن فال تتم متعتهم إال إذا عرف الجميع أنهم فعال
سفلة ،ال حدود تمنعهم ،تجردوا تماما من األسس األخالقية والقيم
الوطنية .والالمباالة وعدم االكتراث في اإلفساد واستباحة حرمة المال
العام نتيجة حتمية حين ُيسمح بوجود سفلة كهؤالء في محل قوة
وسطوة وفي مأمن من المساءلة والعقاب ،وحين ُيمنع الشعب من
الخوض والرفض واالعتراض.
نمط كهذا من الفساد مرتبط بقوة تسمح وتمنع ،وأي محاولة
إص ــاح ال تــواجــه هــذه الـقــوة بالشدة وال ـض ــراوة الكافية ستخضع
ً
بالنهاية لنظامها ،ولن تحيد أبدا عن مسار ترسمه لها تلك القوة ،ألن
ً
في السياسة غالبا ما يقترن مفهوم القوة بالقدرة على فرض قبول
اآلخرين لألوامر ،والمحاوالت اإلصالحية المتكررة ،التي تتجاهل هذه
الحقيقة ،ما هي إال حمالت ترويجية يديرها النظام السياسي بنفسه،
وتعمل على تكريس ثقافة قبول شرعية الواقع ال اإلصالح.
وحينما يستهوي ويستلطف الفاسدون هذه األجواء ،وتمضي األمور
وتستمر الحياة تحت اعتبار "الحق لألقوى" ،فإن إنعاش الدولة من
خالل االستحواذ على هذه القوة يصبح واجبا وطنيا ،تقع مسؤوليته
على عاتق حركة اإلصالح الجادة ،التي يجب أن تكون مستقلة بذاتها،
خاضعة لسيادة الشعب المباشرة والمتمثلة بــاإلرادة العامة الحرة،
ألنها هي وحدها من تملك الشرعية والقدرة على توجيه قوى الدولة
للمصلحة العامة ،وذلك على الشكل المبين في نظرية العقد االجتماعي.

أولى خطوات ضياع األمة
د .عدنان العنزي
َيقول
حافظ إبراهيمَ :
ٌ
ُ
َ
ـامـ ـ ــن
ـائـ ـ ـ ــهِ ال ـ ـ َـ ـ ـ ـ ـ ــد ُّر كـ ـ ـ ِ
أنـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ــبـ ـ ـح ـ ـ َُـر ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ِ
فـ ـ ـ َـهـ ـ ــل َسـ ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو َاص َعـ ـ ـ ــن َص ـ ـ َـدف ـ ــات ـ ــي؟
فلماذا أضحت اللغة اإلنكليزية ثقافة وطنية؟
ال يخفى على أحد من أبناء وطني أن أغلبنا حريص على تعليم
أوالده في مدارس أجنبية ،وال يمنعه من ذلك سوى التكاليف العالية،
ويــردد الجميع أن لغة العلم هي اللغة اإلنكليزية ،فأصبح الكثير
يلهثون وراء التعليم األجنبي ،معتقدين أنها المستقبل ،وأنها هي
من تؤسس للمكانة االجتماعية المرموقة! أجل إنها أسمى هدف أو
طموح يجب الوصول إليه.
نعم اللغة اإلنكليزية ضــروريــة لكن البعض يعتبرها غــايــة ال
وسيلة ،ويهمل اللغة األم (العربية) وال يتشدد في تعلمها مثلما يفعل
مع اللغة اإلنكليزية ،فهل تصبح اإلنكليزية منطلق التحضر والتمدن
تصبح بديال للغة العربية ،لغة القرآن الكريم
والعلم والمعرفة؟ وهل
َّ َ َ ْ َ ُ ً
ً َّ َّ ُ َ ُ َ
الذي قال عنها"ِ :إنا أنزلن ُاه ق ْرآنا َع َر ِبيا ل َعلك ْم ت ْع ِقلون".
نحن يا سادة نسير في االتجاه الخطأ ،نحن نسير إلى ضياع
هويتنا العربية وثقافتنا اإلسالمية ،فأولى خطوات ضياع األمة
يكمن في إهمال لغتها ،والناس إذا أرادوا صناعة أمة أو دولة ،فال
سبيل لهم لذلك إال بوجود اللغة ،لذلك اليهود قبل تفكيرهم في
تأسيس دولة عملوا على نشر لغتهم العبرية.
ً
إن أفضل لغة في العالم هي اللغة العربية ،وال أقولها تحيزا ولكن
و300
بمنطقية ،فهي اللغة األعلى رصيدا من الكلمات (12
مليون َ َ
َ َ َ ُ َ َّ
ُ
ألف كلمة) َأما اإلنكليزية ( 600ألف كلمة)" ،أت ْست ْب ِدلون ال ِذي ه َو أ ْدن ٰى
َّ
ُ
ِبال ِذي ه َو خ ْي ٌر".
وهـنــا يـتـبــادر إل ــى ذهـنــي ت ـس ــاؤالت :هــل األل ـمــان والفرنسيون
واليابانيون والصينيون وغيرهم من الجنسيات يعلمون أبناءهم
اللغة اإلنكليزية؟ وهل يبعثونهم إلى دول أخرى للدراسة؟ أم أن ذلك
يكون بشكل عام وفي حدود ضيقة ومؤسسات معينة؟
ّ
ّ
مكرهم" ليس له أصل في كتب
إن حديث "من تعلم لغة ٍ
قوم أمن ّ
الحديث ،ولم يروه أحد من أهل العلم ،إنما هو مقولة انتشرت بين
الناس في هذا العصر وتداولوها بينهم ،ثم نسبت إلى رسول الله
ً
ً
كذبا وزورا.
أنا ال أدعو إلى إلغاء تعليم اللغة اإلنكليزية ،ولكن أريد أال تكون
هــي األص ــل وال ـه ــدف ،فيجب ال ـحــرص عـلــى لغتنا األم ،وأن نقوم
بإنشاء كليات عالمية في دولتنا ،ونؤسس لحركة ترجمة واسعة
للكتب العالمية وأيضا ترجمة عكسية لمؤلفاتنا العربية ،وجلب
الخبراء العالميين في جميع المجاالت ليكونوا جسرا لنقل معارفهم
وعلومهم إلينا ،وأوصيكم ونفسي بغلتنا العربية ،لغة القرآن ،ولغة
نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم.

المصادرة في جريمة غسل
األموال

اإلصالح
الجاهلي األفوه األودي:
يقول الشاعر
ُ َ
ُ
َ َ
ـاس فـ ــوضـ ــى ال َس ـ ـ ـ ـ ــراة ل ـ ُـه ــم
ال َي ـ ـصـ ــلـ ـ ُـح ال ـ ـن ـ ـ
َ
ُ ّ ُ
ُ
َوال َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُـراة ِإذا ج ـ ـَ ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا
َ
ُتـ ـلـ ـف ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور ِبـ ـ ــأهـ ـ ـ ِـل الـ َـ ـ ُـرشـ ـ ـ ِـد م ـ ــا َص ــل ـ َـح ــت
َ
َ
ن  تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار َتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادُ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـإ
ِ
ِ
إن إصـ ــاح ال ـفــوضــى ال ـتــي خلفها الـفـســاد
ال يـ ـك ــون ب ــال ـع ـن ــاوي ــن وال ال ـت ـص ــري ـح ــات وال
المانشيتات الــرنــانــة ،بــل يكون بالعمل الجاد
ُّ
والمسطرة الواحدة ،فكم من فاسد اتهم بتهمة
فساد وخرج بخطأ إجرائي! وكم من مغرد سجن
تعسفا بسبب مجاملة نائب أو حزب أو سفير!
وك ــم م ــن قـضـيــة ظ ـهــرت عـلــى الـسـطــح وأخ ــذت

٧

إضافات

بهرجة إعالمية ثم اختفت مع األيام دون أن نرى
محاسبة حقيقية .سمو الرئيس ،اإلصــاح ال
يكون بعنوان لتصريح دون تفاصيل ،اإلصالح
يحتاج إلى معايير ثابتة صارمة موحدة ،ال تفرق
بين الغفير وابن الوزير ،فمن غير المنطقي أن
نسمع عن قضية غسل أمــوال ضربت أطنابها
األرض وسقفها وصل السماء من صحف دولية
وسط صمت حكومي ،وفي الوقت نفسه تخرج
قضية مشابهة تنشر تفاصيلها كاملة مصورة
بدقة بكل تفاصيلها دون األخرى .فهل المتهمون
درجات؟ وهل وصلنا إلى مرحلة نحاسب فيها
الفاسد حسب معيار الحسب والـنـســب؟ وهل

طبقنا قــانــون ساكسونيا؟ وهــل نحاسب ظل
ابن الوزير ونجلد ابن الغفير؟! سمو الرئيس ،إن
اإلحباط أصبح ديــدن المصلح ،والفرج أصبح
ً
مالزما للفاسد ،وهذا ما أضعف اإلصالح وزاد
الفساد قوة واستشرى في مفاصل الدولة .سمو
الرئيس ،عرفناك نزيها أبيض اليد مشهودا لك
باالستقامة ،ومن هذا المنطلق نذكرك بحادثة
بني خزاعة عندما ذهبوا إلــى رسولنا الكريم
يطلبون الشفاعة المــرأة سرقت ،فقال رسولنا
الكريم :لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت
يدها ،فطبق القانون على القريب قبل البعيد،
وأعد لنا ثقتنا بحكومتنا.

ناجي المال

أذان أخير في خرائب الحكومة
موضوعات كارثية تتدافع ،ووعود حكومية مع وقائع بائسة تتصافع ،في
ظل استمرار وباء خبيث يفرز مضاعفاته الخطيرة على كل ُّ
الص ُعد ،واألنكى
انضمام موضوعات مخيفة له وعلى رأسها سرقات الصندوق الماليزي
وعمليات غسل األم ــوال واتـهــام شخصيات فــي مفاصل سياسية وأمنية
حساسة ،إضافة إلى طوابير الفاشينيستات وغيرهم.
أبناؤنا في البيوت منذ شهور ،وقد انفصلوا عن الفضاء التعليمي ،وما زلنا
في ضبابية الرؤية التعليمية ،واستمرار بقاء العمالة األجنبية حتى السائبة
ُ
والم َس َّرحة من الشركات ،أما المصابون بفيروس كورونا فقد استقر عددهم
عند نسبة معينة وأغلبهم من المواطنين ،في حين المملكة األردنية البالغ
عدد سكانها عشرة ماليين تم الحجر عليهم بصرامة فبلغوا درجة الصفر في
اإلصابات في أربعين يوما ،ونحن لم تكن لنا من الصرامة في تطبيق القانون
ُعشر معشار حكومة األردن ،فانتشر الوباء من جــراء تحركات وتجمعات
المواطنين في الدواوين والزيارات العائلية بال حدود وال قيود وال عقوبات.
فالبد من وضع خطة عاجلة بمعايير زمنية يرتهن بقاء الوزراء والمسؤولين
المعنيين باألزمة في إنجازها بحيث نصل خالل أربعين يوما لدرجة الصفر
في اإلصابات .أما عن جريمة غسل األموال فيجب اإلسراع في فرض الضريبة
حتى نستأصل الجريمة ،وحتى يكون النظام الضريبي مقبوال بل مطلوبا
شعبيا يجب أن يكون كالتالي :ضريبة تصاعدية  ٪١على الدخول التي ال
تتجاوز األلفين ،و ٪٥لثالثة آالف فما فوق ،و٪١٠لخمسة آالف فما فوق ،و٪١٥
لعشرة آالف فما فوق ،و ٪٢٠لما فوق العشرين ألفا ،وهذا الحد األعلى الثابت

أيا كان الدخل باستثناء الضرائب االنتقائية ،وشمول الضرائب االنتقائية
باإلضافة إلى السجائر دخول الفاشينيستات بحيث تصل الضريبة على
هذه الفئة إلى  .٪٧٠الضريبة ستكشف أي تضخم غير مبرر لألشخاص
والشركات لدى الجهات الرقابية الرسمية واألمنية لقطع الطريق على
أي عملية غسل لألموال وكل الجرائم المولدة لألموال غير المشروعة،
وبخصوص العمالة األجنبية فإن كل العمالة التي تستغني عنها الشركات
يجب تنظيم عملية رحيلها بسرعة وقبل ذلــك ضمان حصولها على
مستحقاتها ألن وجودها يهدد األمن .أما محور التعليم فتعطى وزارة
التربية أسبوعين تبدأ بعدها الدراسة عن بعد بتفعيل العمليات التعليمية
اإللكترونية وعبر البوابات التعليمية وتشغيل الدروس عن طريق البث
التلفزيوني على قناة خاصة ،ويلتزم أولياء األمور باإلشراف على حضور
أبنائهم للدروس ،وتركيز وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي
لبث الوعي وتحميل األهل المسؤولية في حال عدم نجاح أبنائهم .وتكون
المواد المطلوبة المواد التالية فقط :الرياضيات لكل المراحل ومواد العلوم
للمرحلة االبتدائية والمتوسطة ومواد (فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،جيولوجيا)
للمرحلة الثانوية بكل مراحلها واإلحصاء والفلسفة والمنطق والبالغة
وعلم النفس للمراحل الثانوية األدبية .كما قالت االختصاصية دنا المشعان
الدول األدنى في العالم الثالث قطعت شوطا في التعليم عن بعد فعليا،
وهي بصدد تقييم ما قامت به ،ومنها اليمن الذي يعيش في أسوأ الظروف،
والكويت لم تقدم وتطبق أدنى خطوة فعلية.

عبدالله الضعيان العنزي
تعتبر جريمة غسل األموال من الجرائم التبعية ،ويقتضي القول
بأن لهذه الجريمة ركنا مفترضا وهو وقوع جريمة أصلية سابقة
لها ،لكن نشاط غسل األموال يشكل جريمة مستقلة بحسب اتفاقية
األمــم المتحدة (فيينا  )1988باعتبارها حجر الزاوية للعديد من
التشريعات في أغلب الدول ،حيث استجاب المشرع بإقرار نصوص
خاصة تجرم وتعاقب «غسل األموال» ذات المصدر غير المشروع.
ويكمن جوهر غسل األم ــوال فــي كــل فعل يستهدف إضـفــاء مظهر
مشروع على األموال والعائدات المتحصلة عن جريمة ،باستخدام
مختلف الوسائل التي يتيحها النشاط المصرفي حتى لو كانت في
ذاتها مشروعة ،ولكن من الصعب حصر الطرق التي يتم بها غسل
األموال ،وذلك لخصوصية النشاط المصرفي واعتماده في مظاهره
الحديثة على صور من التقدم التقني كالتحويالت اإللكترونية ،ال
سيما مع إمكانية تدويل نشاط غسل األموال من ناحية ،وسهولة
توظيف متحصالت الجرائم من ناحية أخرى ،مما يضعف إمكانية
تتبعها .وإن «غسل األمــوال» ُيغطى بوسائل قانونية ،وفق آليات
العمل المصرفي المتسمة بالسرعة والثقة ،حيث يتمثل السلوك
المكون لــه واسـتـخــدام عــائــدات الجرائم فــي مظهرين :هما تمويه
مصدر األموال ،والمساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل
متحصالت جناية أو جنحة ،مما يكون له األثر السلبي في سمعة
ومـكــانــة الـمـصــرف أو البنك المعني .وت ــدرك االتـفــاقـيــة الـمــذكــورة
أعــاه أن االتجار غير المشروع يــدر أرباحا وثــروات طائلة تمكن
المنظمات اإلجــرامـيــة عبر الوطنية مــن اخـتــراق وتلويث وإفساد
هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع على جميع
مستوياته .وللقضاء على الحافز الرئيس الدافع إلى هذا االتجار،
فقد دعت إلى توقيع جزاءات تراعي فيها جسامة الجريمة كالغرامة
والعقوبات السالبة للحرية ،إال أنها أولت اهتماما خاصا بعقوبة
الحرمان أي بمصادرة األموال محل الجريمة.
واالتفاقية تراعي مبدأ السيادة التشريعية لكل دولــة ،وتحث
على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة «غسل األموال» عبر الحدود،
وتكاملها لمعايير االخـتـصــاص بين ال ــدول بـهــدف تـفــادي إفــات
مــرتـكـبــي ال ـج ــرائ ــم م ــن ال ـع ـق ــاب ،وات ـبــاع ـهــا مـنـهـجـيــة ف ــض ت ـنــازع
االختصاص بين الدول ،لكنها حينما يقع النشاط األصلي للجريمة
على إقليم دولة ويكون استخدام عائدات الجريمة في دولة أخرى،
فمن المتصور أن تعقد كل دولة االختصاص لها وحدها دون سواها
بحسب ضخامة المبلغ الذي تتم بشأنه عقوبة المصادرة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.009

السوق األول السوق الرئيسي

5.484

4.072

2.485 2.763 3.273

 56.9مليون دينار صافي أرباح «بيتك» للنصف األول

ومتانة مركزنا المالي
االستراتيجية
نجاح
تؤكد
المحققة
المالية
النتائج
المرزوق:
•
ً
• ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنسبة  %18.0إلى  295.7مليونا
زيادة حسابات
المودعين %7.6
إلى  14.6مليار
دينار

ّقدمنا المزيد
من الدعم
لالقتصاد
لمواجهة
التحديات
الحالية

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة في
بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد
عبدالمحسن ا ل ـم ــرزوق ،إن البنك
حـقــق صــا فــي أر بـ ــاح للمساهمين
عن النصف األول من العام الحالي
ق ــدره  56.9مـلـيــون د ي ـنــار بنسبة
انخفاض  47.1في المئة عن نفس
الفترة من العام السابق.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس ،أن صافي إيرادات
التمويل للنصف األول مــن العام
الـحــالــي ارت ـفــع لـيـصــل إل ــى 295.7
مـلـيــون د ي ـنــار بنسبة نـمــو بلغت
 18.0فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مـ ـق ــار ن ــة بـنـفــس
الفترة من العام السابق ،كذلك بلغ
صــافــي إي ـ ــرادات الـتـشـغـيــل 267.6
مليون دينار لفترة النصف األول
من العام الحالي ،بنسبة نمو 11.2
في المئة مقارنة بنفس الفترة من
العام السابق.
ولفت إلى تحسن نسبة التكلفة
إلى اإليراد إذ انخفضت لتبلغ 36.2
في المئة لفترة النصف األول من
ال ـعــام الـحــالــي مـقــارنــة ب ـ  38.7في
الـمـئــة عــن نـفــس الـفـتــرة مــن الـعــام
السابق.
وذكر أن ربحية السهم للنصف
األول من العام الحالي بلغت 7.49
ف ـ ـلـ ــوس ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ـغ ــت ح ـقــوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن  1.9م ـل ـي ــار دي ـن ــار
بـنـهــايــة ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
الحالي.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق أن إج ـم ــال ــي
الموجودات في النصف األول من
عــام  2020ارتفع ليصل إلــى 20.6
مـلـيــار دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة قــدرهــا 1.2
م ـل ـيــار دي ـن ــار ،بـنـسـبــة زي ـ ــادة 6.1
في المئة عن نهاية العام السابق
.2019

وأشار إلى ارتفاع رصيد مديني
التمويل في النصف األول من عام
 2020ل ـي ـصــل إ لـ ــى  9.9م ـل ـي ــارات
ً
دينار ،بزيادة قدرها  528مليونا،
وبنسبة ز ي ــادة  5.7فــي المئة عن
نهاية عام .2019
و ق ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرزوق إن ر صـ ـي ــد
االستثمار في صكوك في النصف
األول مــن عــام  2020ارتـفــع ليصل
إل ــى  3.4م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،بــزيــادة
قدرها  1.1مليار د يـنــار ،وبنسبة
زيـ ــادة  49.3فــي الـمـئــة عــن نهاية
عام .2019
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع ح ـس ــاب ــات
المودعين في النصف األول لتصل
إلـ ــى  14.6م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ب ــزي ــادة
قدرها  1.0مليار د يـنــار ،وبنسبة
زيادة  7.6في المئة عن نهاية عام
 ،2019وإضافة إلى ذلك ،بلغ معدل
كفاية رأس المال  16.53في المئة
ً
مـتـخـطـيــا ال ـحــد األدن ــى المطلوب
من الجهات الرقابية ،وهي النسبة
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد ع ـل ــى م ـت ــان ــة ال ـمــركــز
المالي لـ"بيتك".

مركز مالي قوي
وأشار المرزوق إلى أن النتائج
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـح ـق ـق ــة ت ــؤك ــد ن ـجــاح
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" وم ـت ــان ــة
مــركــزه ال ـمــالــي ،وأداء ه الـمـتــوازن
ّ
التكيف مع الظروف
وقدرته على
االستثنائية كالتحديات الحالية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــر بـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ن ـت ـي ـجــة
انتشار جائحة كورونا وانعكاس
تــداعـيــاتـهــا الـسـلـبـيــة عـلــى الــواقــع
االقتصادي المحلي والعالمي.
ونـ ّـوه بحصافة البنك في إدارة
المخاطر و بـنــاء ر صـيــد متين من

القواعد الرأسمالية والمخصصات
االحترازية التي تضمن استمراره
في أداء دور ّ
فعال لدعم االقتصاد
ً
الوطني ومواصلة الريادة عالميا
ف ــي ص ـنــاعــة ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي،
ً
مبينا أن نتائج اختبارات الضغط
أ ظـهــرت أن " بـيـتــك" يتمتع بدرجة
عــال ـيــة م ــن ال ـح ـصــانــة وب ـم ـصــدات
م ــالـ ـي ــة ق ــوي ــة تـ ـع ــزز قـ ــدرتـ ــه عـلــى
مواجهة الصدمات مع االستمرار
في تقديم الخدمات المصرفية دون
انقطاع وبجودة عالية.

الـحـكــومـيــة ف ــي مـكــافـحــة ف ـيــروس
ً
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،مـ ــرورا بـقــرار
تأجيل ســداد أ قـســاط التسهيالت
االستهالكية والمقسطة والشركات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ل ـم ــدة 6
أش ـهــر م ــن دون اح ـت ـســاب أربـ ــاح،
كــذلــك دع ــم ق ـطــاع ال ـش ــرك ــات ومــن
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـقــديــم
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـم ـي ـس ــر،
ً
مــوض ـحــا أن ذل ــك يــأتــي ف ــي إط ــار
التزام "بيتك" بالمسؤولية الوطنية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،والـ ـ ـح ـ ــرص عـلــى
مراعاة مصالح عمالئه.

وأكد سالمة المؤشرات المالية
لـلـبـنــك نـتـيـجــة مــواص ـلــة سـيــاســة
الـتــركـيــز عـلــى الـنـشــاط المصرفي
ً
األساسي ،منوها بالنمو المحقق
ً
في اإليــرادات التشغيلية مدعوما
بزيادة صافي إيرادات التمويل.
ولفت إلى أن البيئة التشغيلية
الـصـعـبــة والـ ـظ ــروف االقـتـصــاديــة
ال ـح ــال ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ت ــداع ـي ــات
أزمة كورونا ،أثرت دون شك على
معدالت األرباح في النصف األول،
إذ زاد البنك حجم المخصصات
االح ـت ــرازي ــة لـلـحـفــاظ عـلــى ج ــودة
التمويالت.

دور رائد في مجال الصكوك

سالمة المؤشرات المالية

دعم االقتصاد
وأوض ـ ــح ال ـ ـمـ ــرزوق ،أن "بـيـتــك"
سـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ــزي ـ ــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ل ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـ ــذي
ي ــواج ــه ت ـح ــدي ــات ع ــدي ــدة بـسـبــب
ت ـف ـش ــي ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،ب ــداي ــة
بالمساهمة بـصـنــدوق قيمته 10
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ل ــدع ــم ال ـم ـســاعــي

ولـفــت إل ــى أن "بـيـتــك" نـجــح في
ً
ترسيخ مكانته عالميا في مجال
ال ـص ـك ــوك ك ــأح ــد أهـ ــم الـمـنـتـجــات
ً
ال ـمــال ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن مجموعة "بيتك" قــادت ترتيب
أول إص ــدار صكوك عــام بالدينار
ً
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ب ـق ـي ـم ــة  150م ـل ـي ــو ن ــا
لبنك وربــة ،إذ تولت شركة "بيتك
ك ــاب ـي ـت ــال" الـ ـ ـ ــذراع االس ـت ـث ـم ــاري ــة
لمجموعة "بيتك" ،مهام المنسق
العالمي ومدير اإلصدار الرئيسي
ومدير االكتتاب.
وقال المرزوق ،إن "بيتك" احتل
ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األول ضـ ـم ــن ت ـص ـن ـيــف
إصدارات السوق األولية لبرنامج
مؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية
ا لــدو ل ـيــة ( )IILMا ل ــذي زاد حجمه
على تسعة مليارات دوالر أميركي
ً
ضمن  29إصدارا.
وأكد مواصلة "بيتك" مسؤوليته
ورؤي ـتــه بـقـيــادة الـتـطــور العالمي
لـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل االس ـ ــام ـ ــي

والـمـســاهـمــة فــي تـطــويــر وهيكلة
خدمات ومنتجات مالية إسالمية
مبتكرة تخدم هذا المجال.

تميز في التحول الرقمي
ً
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـضـ ــي قـ ــدمـ ــا
ف ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول
ا لــر قـمــي ،وتعزيز استثماراته في
التكنولوجيا من خالل تبني آخر
وأحـ ــدث وســائــل الـتـقـنـيــة الـمــالـيــة
"  "FinTechوتطبيق تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي والروبوت في
الـعـمـلـيــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،وتـحـقـيــق
التميز في الخدمة المصرفية عبر
الموبايل وعبر الفروع الذكية KFH
 ،Goبما يساهم في تعزيز تجربة
الـعـمـيــل الــرقـمـيــة ،وي ـقــود الـتـطــور
الرقمي فــي الصناعة المصرفية،
كذلك لتفعيل نـمــوذج استمرارية
االعمال عند الطوارئ بكل نجاح.

حمد المرزوق

بنوك المجموعة
وذكــر الـمــرزوق أن شبكة بنوك
المجموعة المنتشرة في تركيا
وألـمــانـيــا والـبـحــريــن وماليزيا
وال ـس ـعــوديــة وت ـنــاغــم األداء فيما
بينها ،هي من ضمن عوامل القوة
ً
الرئيسية للبنك ،ال فـتــا إ لــى تنوع
الخدمات المصرفية والتمويلية
للمجموعة وتوافقها مع تطورات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـمــال ـيــة كـخــدمــات
"البنك الرقمي" في تركيا ،ومنصة
"جزيل" في البحرين.

نجحنا في ترتيب
أول إصدار صكوك
عام بالدينار بقيمة
ً
 150مليونا

9
ً
الصقر« :المستقبل لالستثمار» تلقت عددا من الفرص
االستثمارية بعضها ًقيد الدراسة
ةديرجلا
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اقتصاد

عمومية الشركة أقرت توزيع  %5أرباحا نقدية للمساهمين
جراح الناصر

ذك ــر رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة شــركــة
المستقبل لالستثمار وليد الصقر أن
محفظة األسهم للشركة حققت عائدا
على متوسط رأس الـمــال المستثمر
خـ ــال ال ـس ـن ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي ،2019
مقداره  9.73في المئة مقارنة بـ8.30
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــو م ـتــوســط ال ـمــؤشــر
لألسواق الخليجية المستثمر فيها.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،خـ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع
الجمعية العمومية العادية للشركة،
الـمـنـعـقــد أم ــس لـمـنــاقـشــة ال ـب ـيــانــات
ال ـمــال ـيــة ال ـخ ـتــام ـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2019ان
الشركة الزميلة بلغت حصة الشركة
من صافي الربح المحقق منها 941.7

ألـ ــف ديـ ـن ــار ،م ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ــ 1.08مـلـيــون
لـعــام  ،2018وه ــذا االنـخـفــاض يعود
ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة مـ ـص ــاري ــف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،ن ــاتـ ـج ــة عـ ــن تـطـبـيــق
المعيار المحاسبي رقم  ،16مبينا أن
التوزيعات النقدية المستلمة منها
خالل السنة بلغت  900ألف.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه بـ ـه ــذه ال ـت ــوزي ـع ــات
ت ـك ــون ال ـش ــرك ــة اسـ ـت ــردت فـعـلـيــا كل
المبلغ المستثمر في الشركة الزميلة،
مبينا أن الشركة قامت بتسييل جزء
مــن االسـتـثـمــار فــي ال ـســوق المحلي،
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن ت ـح ـس ــن االس ـ ـعـ ــار
ال ـم ـح ـل ـيــة لـلـمـحـفـظــة االس ـت ـث ـمــاريــة،
وحـيــث إن الـجــزء االكـبــر مــن محفظة

الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،وف ـ ـقـ ــا لـ ـسـ ـي ــاس ــة ت ــوزي ــع
المخاطر ،كان في االستثمار بأسواق
ال ـم ــال الـخـلـيـجـيــة ،ال ـتــي ل ــم تتحسن
االسـ ـع ــار فـيـهــا بـنـفــس ال ـم ـع ــدل ،فلم
تحقق المحفظة االستثمارية عموما
نفس األداء مقارنة بالسنة الماضية،
وافــاد بأن الشركة تلقت خالل السنة
عددا من الفرص االستثمارية وما زال
بعضها قيد الدراسة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـن ـتــائــج االع ـم ــال،
أوضـ ــح أن "الـمـسـتـقـبــل لــاسـتـثـمــار"
حققت ربـحــا صــافـيــا م ـق ــداره 999.8
أل ــف دي ـنــار ،مـقــابــل  1.2مـلـيــون لعام
 ،2018بنقص مقداره  17.7في المئة
قبل اقتطاع الــزكــاة وحصة مؤسسة

ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،كما
بلغت المصاريف العمومية المجمعة
 365.8ألفا ،مقارنة بــ 416.9ألفا لعام
 ،2018بــانـخـفــاض م ـق ــداره  12.3في
ال ـم ـئ ــة ،ق ـب ــل خ ـص ــم دي ـ ــون م ـعــدومــة
ل ـخ ـســارة ع ــدم تـحـصـيــل بـعــض ذمــم
الشركة التابعة.
أ مــا فيما يتعلق بالمركز المالي
فقد بلغ مجموع األصول  19.7مليون
ديـنــار بنهاية  ،2019مـقــارنــة ب ــ19.6
مليونا لعام  ،2018أما مجموع حقوق
المساهمين للشركة فـقــد بـلــغ 19.4
مليونا فــي السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2019مقارنة بـ19.2
مليونا لـعــام  ،2018فــي حين بلغت

ربحية السهم المحققة للعام الماضي
 5.77فلوس مقابل  6.90فلوس لعام
.2018
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
العادية لشركة المستقبل لالستثمار
على توصية مجلس االدارة بتوزيع
أربــاح نقدية على مساهمي الشركة
عـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 2019/12/31بنسبة  5في المئة ،أي
بواقع  5فلوس للسهم ،بمبلغ إجمالي
ق ــدره  850أل ــف دي ـنــار ،للمساهمين
المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ
ان ـع ـقــاد الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ،وعــدم

استقرار مؤشرات البورصة ...والسيولة  25.7مليون دينار

أخبار الشركات
«إنجازات» تربح  656.3ألف دينار

تماسك األسهم القيادية رغم تراجع األداء خالل الربع الثاني
●

بلغت أر ب ــاح شــر كــة إ ن ـجــازات للتنمية العقارية
 656.3الف دينار ،بواقع  2فلس للسهم ،خالل الفترة
ا لـمـنـتـهـيــة فــي  30يــو نـيــو  ،2020مـقــا بــل تحقيقها
أربــاحــا قــدرهــا  1.74مـلـيــون ،بـمـقــدار  5.17فلوس
للسهم في نفس الفترة من عام .2019
وقــالــت "إن ـج ــازات" إنـهــا قــامــت بعمل تقييم داخـلــي
لألصول العقارية ،وتــم اخــذ مخصص بقيمة  60الف
ديـنــار على أثــر تداعيات فـيــروس كــورونــا ،مضيفة أن
اإليــرادات ستتأثر نتيجة توقف عمليات البيع بسبب
الحظر ،كما ستتأثر بقيمة  71الفا نتيجة الخصم على
االيجارات ،وانخفاض غير مباشر على االيجارات بمبلغ
 256الفا سنويا ،واشارت الى أنه تم خفض المصاريف
بقيمة  100الف.

علي العنزي

اس ـت ـق ــرت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـكــويــت الرئيسية على تغيرات
م ـح ــدودة ج ــدا بـنـهــايــة تعامالت
أمس ،في أسبوع قصير مكون من
ثالث جلسات فقط ،وخسر مؤشر
السوق العام نسبة  0.05في المئة
ت ـع ــادل  2.39نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  5009.79نقاط ،بسيولة
م ـقــاربــة ل ـم ـعــدالت ه ــذا األس ـبــوع
عند  25.7مليون دينار تــداوالت
ك ـم ـيــة أكـ ـب ــر م ــن األسـ ـه ــم بـنـحــو
ال ـن ـصــف ت ـقــري ـبــا ،ح ـيــث اقـتــربــت
من  150مليون سهم مقارنة من
 100مليون خــال جلسة االمــس،
وكان عدد الصفقات  6178صفقة،
وتداولت اسهم  109شركات ربح
منها  45شركة ،وتراجعت اسهم
 44شركة وثبتت  20شركة دون
ت ـغ ـي ــر ،وسـ ـج ــل م ــؤش ــر ال ـس ــوق
األول نـسـبــة ت ــراج ــع اك ـبــر قليال،
حيث تجاوزت ُعشر نقطة مئوية
بقليل ،وكانت  0.12في المئة أي
 6.84نـقــاط ليقفل عـلــى مستوى
 5484.13نقطة بسيولة قاربت 23
مليون دينار تداولت  56.7مليون
سهم عبر  3716صفقة ،وربحت
 5ش ــرك ــات ف ـق ــط م ـق ــاب ــل ت ــراج ــع
 9وث ـب ــات  4دون تـغـيــر ،وسـجــل
مؤشر السوق رئيسي  50ارتفاعا
مـ ـح ــدودا جـ ــدا بـنـسـبــة  0.02في
المئة ،أي ما يعادل نقطة تقريبا
ليستقر ح ــول م ـس ـتــواه الـســابــق
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  4054.46نـقـطــة
بسيولة بلغت  2.3مليون دينار

صرف مكافأة العضاء مجلس االدارة.
وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى اسـتـقـطــاع
 10ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن صـ ــافـ ــي ارب ـ ـ ــاح
الشركة للسنة المالية المنتهية في
 2019/12/31ل ـح ـســاب اال ح ـت ـيــا طــي
ال ـقــانــونــي بـمـبـلــغ  100أل ــف دي ـن ــار،
ومـ ـن ــاقـ ـش ــة وق ـ ـ ــف االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاع مــن
صافي االرب ــاح لحساب االحتياطي
االخ ـت ـيــاري لـلـشــركــة للسنة المالية
المنتهية في .2019/12/31

«يوباك» :إجراءات إلخالء
وتسليم «ديسكفري»

ت ــداول ــت  85.1م ـل ـيــون س ـهــم في
ارتفاع كبير في النشاط عبر 1867
صفقة ،وتم تداول  47سهما ربح
منها  18سهما وخسر  19سهما،
بينما استقر  10اسهم دون تغير.

تدفق مستمر لإلعالنات
استمر التذبذب في تعامالت
بورصة الكويت للجلسة الثالثة
على التوالي ،والذي رفع السيولة
ليضفي عـلــى الـجـلـســات الـثــاث

نــوعــا مــن اإلي ـجــاب ـيــة ،تــزامــن مع
تدفق مزيد من إعالنات النصف
األول ،وال ـتــي ك ــان اخــرهــا اعــان
بيتك بتراجع بنسبة  47في المئة،
مقارنة بالنصف األول من العام
الماضي ،ليتحرك السهم إلى اعلى
ويـسـجــل تـ ــداوالت قـيــاسـيــة لهذا
الشهر بلغت  15سهما بقيمة 9
مــايـيــن دي ـنــار هــي  38فــي المئة
من اجمالي سيولة الجلسة ،وعاد
بـعــد ان حـقــق نـمــوا واض ـحــا الــى
نقطة األس ــاس بنهاية الجلسة،

وب ـعــد ع ــرض نـحــو مـلـيــون سهم
عـ ـل ــى سـ ـع ــر األس ـ ـ ـ ـ ــاس ،وربـ ـح ــت
اسهم اهلي متحد وبنك الخليج
وبــرقــان مما شكل دعـمــا للسوق
مقابل تراجع أسهم قيادية ابرزها
الــوطـنــي واجـلـيـتــي وزي ــن ،وســط
عمليات مضاربة سريعة عليها،
لينتهي السوق األول الى استقرار،
بينما في المقابل ارتفعت وتيرة
المضاربة بشكل حــاد ،وصعدت
اس ـه ــم كـتـلــة ال ـمــدي ـنــة الـ ــى اعـلــى
قائمة األفضل نشاطا ،خصوصا

بتروغلف وآن والمدينة والسالم،
وجميعها حققت مكاسب سوقية
واضـحــة زادت على  5فــي المئة،
مـقــابــل اس ـت ـقــرار اس ـهــم السيولة
الـتـشـغـيـلـيــة ك ــآالف ـك ــو وك ــاب ــات،
ل ـت ـن ـت ـهــي ال ـج ـل ـس ــة اج ـ ـمـ ــاال ال ــى
استقرار ،بانتظار مزيد من تدفق
نتائج النصف األول.
خليجيا ك ــان ال ـلــون األخـضــر
أكـ ـث ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،ح ـي ــث سـجـلــت
مــؤشــرات  4أس ــواق نـمــوا بقيادة
دبي والسعودية وابوظبي وقطر،

أسعار الذهب تالمس مستويات قياسية
ارتفعت أسـعــار الــذهــب صــوب مستويات قياسية ،أمــس ،إذ عصفت بيانات
أميركية ضعيفة للوظائف بالدوالر وعززت المخاوف بشأن تعافي االقتصاد
العالمي الذي تضرر جراء الجائحة.
ويبعد الذهب في األسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته
على اإلطالق والذي المسه في الجلسة السابقة ،وارتفع  0.6في المئة إلى
 2051.44دوالرا لألوقية (األونـصــة) ،وصعدت العقود األميركية اآلجلة
للذهب  0.8في المئة إلى  2064.60دوالرا.
وقال هارشال باروت الباحث االستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز
فوكاس إن "هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كــان التعافي االقتصادي
العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع اإلصابات في الواليات المتحدة".
وأضــاف" :تلك المخاوف زادت حاليا ،مما يثير شكوكا في أنه أيا كان
التعافي الــذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى
إلــى ش ــراء ال ـمــاذات اآلمـنــة بصفة عــامــة ،كما أن توقعات التضخم بــدأت
تنتعش مجددا".
ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي األميركي من
أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر باالقتصاد األميركي،

مع تجاوز حاالت اإلصابة في البالد  4.7ماليين.
وارتفع الذهب ما يزيد على  34في المئة منذ بداية العام الحالي،
إذ إنه ُيعتبر أصال يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة
وطباعة البنوك المركزية ألموال في تآكل قيمة األصول األخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،واصلت أسعار الفضة
ارتفاعها لتتداول عند  27.5دوالرا لألوقية ،مع ضعف الدوالر،
وتنامي المخاطر االقتصادية والسياسية.
وارتفعت العقود اآلجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة  2.5في
ً
ً
المئة أو  68سنتا عند  27.57دوالرا لألوقية.
ً
وارتفع السعر الفوري للبالتين  0.4في المئة إلى  973.57دوالرا
لألوقية ،في حين تراجع السعر الفوري للبالديوم  0.2في المئة
عند  2177.11دوالرا.
ويستمر الطلب على األص ــول اآلمـنــة مــع تقييم المستثمرين
للمخاطر الجيوسياسية ،واحتمالية إقــرار الحكومات والبنوك
المركزية المزيد من التدابير التحفيزية لمواجهة وباء
"كورونا".

«سابك» تتكبد ثالث خسارة
فصلية على التوالي

البرميل الكويتي يرتفع ً83
ً
سنتا ليبلغ  44.93دوالرا

أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة لـلـصـنــاعــات
األساسية (سابك) أمس تكبدها ثالث خسارة
فـصـلـيــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،وق ــال ــت إن انـخـفــاض
أسعار النفط وضعف الطلب العالمي يعنيان
أن الـنـصــف ال ـثــانــي سـيـكــون مـشــابـهــا ل ــأول
على األرجح.
وتكبدت "سابك" صافي خسارة  2.2مليار
ريــال ( 586.6مليون دوالر) في الربع الثاني،
بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع
المبيعات ،وهو ما يزيد كثيرا على متوسط
الخسارة البالغ  40.85مليون ريال ،الذي توقعه
أربعة محللين في استطالع لرفينيتيف أيكون.
و ق ــال ا لــر ئـيــس التنفيذي للشركة يوسف
البنيان إن التأثير األكـبــر لـفـيــروس كــورونــا
ع ـل ــى "سـ ــابـ ــك" ج ـ ــاء ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي وإن
أنشطتها بدأت تشهد تحسنا طفيفا في يوليو
وأغسطس.
وقـ ــال ف ــي إي ـج ــاز صـحــافــي إلعـ ــان نتائج
األعـمــال" :نأمل أن يكون هــذا شيئا إيجابيا،
لكن بقية التحديات ما زالت قائمة" .وأضاف:

ُ
"مستقبل الطلب تحركه الضبابية في قطاع
ال ـطــاقــة .أوضـ ــاع ال ـســوق سـتـفــرض ضغوطا
على صناعة الكيماويات لبقية العام الحالي".
وعــزت "ســابــك" الخسارة في الربع الثاني
إلى تسجيل مخصصات انخفاض قيمة بواقع
 1.18مليار ريال في أصول رأسمالية وتراجع
متوسط أسعار وكميات المبيعات.
تأتي الخسارة مقارنة مع صافي ربح بقيمة
 2.03مليار ريال قبل عام.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــان إن م ـ ـتـ ــوسـ ــط أس ـ ـعـ ــار
الـبـتــروكـيـمــاويــات انـخـفــض  27بــالـمـئــة على
أساس سنوي في الربع الثاني ،و 18في المئة
مـقــارنــة مــع المستويات المسجلة فــي الربع
األول .وحافظت "سابك" على مستويات اإلنتاج
كما هي في تلك الفترة.
واسـتـكـمـلــت أرام ـك ــو ال ـس ـعــوديــة المنتجة
للنفط ش ــراء حـصــة قــدرهــا  70فــي الـمـئــة من
"ســابــك" مقابل  69.1مليار دوالر في يونيو،
وم ــددت فترة الـســداد بــواقــع ثالثة أع ــوام إلى
 ،2028لتتحوط من ضعف أسعار النفط.

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  83سنتا ليبلغ
ً
 44.93دوالرا في تــداوالت أمس األول مقابل 44.10
ً
ً
دوالرا فــي ت ــداوالت الـثــاثــاء الماضي وفـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،تـبــايـنــت أس ـعــار النفط
أمس ،إذ عوض انخفاض الدوالر األميركي أثر بعض
المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتعثر بسبب
ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وتــراج ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام غ ــرب تكساس
الوسيط األميركي ثمانية سنتات أو  0.19في المئة
ً
إلــى  42.11دوالرا للبرميل بينما ارتـفـعــت العقود
ً
اآلجـلــة لخام برنت  20سنتا أو مــا يـعــادل  0.44في
ً
المئة إلــى  45.37دوالرا للبرميل من أدنــى مستوى
ً
خالل الجلسة عند  45.10دوالرا.
وصعد الخامان القياسيان بأكثر من  1في المئة
أمس ،ألعلى مستوياتهما منذ السادس من مارس،
ليكمال ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام ،بعد أن
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األميركية عن انخفاض
فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط األميركية.
ويدعم انخفاض الدوالر في اآلونة األخيرة ارتفاع
أسعار النفط.

بـيـنـمــا ت ــراج ــع م ــؤش ــري الـكــويــت
والبحرين بنسب محدودة ،وكانت
أسعار النفط داعما رئيسيا بعد
تراجع مخزونات النفط األميركي،
والـ ـت ــي ظ ـه ــرت ن ـتــائ ـج ـهــا عـصــر
األرب ـع ــاء ،ليستقر بــرنــت تسليم
أكتوبر حــول مستوى  45دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،بينما تــواصــل السلع
األخرى االرتفاع خصوصا الذهب
والفضة.

قالت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
(يوباك) إنها بصدد اتخاذ اإلجراءات المناسبة إزاء
إخالء وتسليم مركزي ديسكفري (المشروع) ،مبينة
أن هذه الخطوة تأتي بعد قرب انتهاء مهلة اإلخالء
في  12الجاري ،حسب االتفاق مع شركة المشروعات
السياحية.
وك ــان ــت ش ــرك ــة ال ـم ـش ــروع ــات الـسـيــاحـيــة طــالـبــت
"يوباك" بإخالء وتسليم مشروع "مركز ديسكفري"،
ومنحت الشركة  6أشهر اعتبارا من  13فبراير 2020
حتى  12أغسطس الجاري.
وأضافت "يوباك" ان إخالء وتسليم "ديسكفري"،
وان ـت ـه ــاء ال ـم ـش ــروع ،س ـيــؤثــر ع ـلــى ال ـمــركــز الـمــالــي
للشركة ،موضحة أن الخسارة الالحقة في األربــاح
التشغيلية المصاحبة على البيانات المالية تقدر
بنحو  1.35مليون دينار سنويا ،اعتبارا من تاريخ
التسليم.

الدوالر يصعد مع انحسار شهية المخاطرة
ً
صعد الدوالر متأثرا بتراجع شهية المخاطرة
في المعامالت المبكرة في لندن أمس حيث تترقب
األسواق بيانات الوظائف األميركية وأنباء بشأن
مفاوضات مساعدة مالية في واشنطن.
وزادت شهية الـمـخــاطــرة أمــس األول ،بعدما
كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات في الواليات
المتحدة أن الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات
قفزت إلى مستوى قياسي مرتفع ،لكنها أظهرت
أيضا تراجع التوظيف ،مما يشير إلى أن تعافي
سوق العمل يتعثر.
وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـ ــدوالر مـقــابــل سـلــة عـمــات
حيث بلغ أدنى مستوى في عامين عند ،92.495
ثم ارتفع ليجري تداوله بانخفاض  0.1في المئة
خالل اليوم عند .92.713
وس ـج ــل ال ـ ـيـ ــورو أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ف ــي عــامـيــن
مقابل الدوالر عند  1.1916دوالر مع قرب نهاية
المعامالت اآلسيوية ثم تراجع إلى  1.1876دوالر.

ً
ونـ ـظ ــرا إلـ ــى أن ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـلـنـفــط مـسـعــرة
ب ــال ــدوالر ،تميل أس ـعــار ال ـخــام لــارتـفــاع لتعويض
انخفاض العملة.
وسجل مؤشر ال ــدوالر ،الــذي يتتبع أداء العملة
األميركية مقابل سلة من ست عمالت رئيسية ،أكبر
هبوط شهري بالنسبة المئوية في عشر سنوات في
يوليو ،ويتوقع محللون في استطالع أجرته "رويترز"
أن يواصل االنخفاض في العام المقبل.
وت ــراج ــع ال ـمــؤشــر ع ـلــى م ــدى ال ـج ـل ـســات ال ـثــاث
الماضية وهو منخفض بنسبة  0.16في المئة أمس.
لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين إزاء ارتفاع
مخزونات المنتجات المكررة في الواليات المتحدة
فــي وقــت يـقــول مـســؤولــون بالمركزي األمـيــركــي ،إن
ارتفاع حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا من جديد
يبطئ االنتعاش االقتصادي في أكبر مستهلك في
العالم للخام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن نواتج
التقطير ،التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ،ارتفعت
ً
ألعلى مستوى في  38عاما ،وأن مخزونات البنزين
ارتـفـعــت بشكل غـيــر مـتــوقــع لــأسـبــوع الـثــانــي على
التوالي.

وتلقى الـيــورو دعما مــن بيانات مؤشر مديري
المشتريات أمس األول ،التي كشفت أن اقتصاد
منطقة اليورو بدأ التوسع.
وصعد الــدوالران األسترالي والنيوزيالندي،
األعلى مخاطرة ،أثناء الليل لكنهما تراجعا مع
بدء تعافي الدوالر.
وجرى تداول الدوالر األسترالي مقابل 0.71905
دوالر أمـيــركــي بــانـخـفــاض  0.1فــي الـمـئــة خــال
اليوم .وتراجع الدوالر النيوزيالندي  0.2في المئة
إلى  0.6639دوالر.
وص ـ ـعـ ــدت الـ ـك ــرون ــة الـ ـس ــوي ــدي ــة ون ـظ ـيــرت ـهــا
النرويجية مقابل الــدوالر حيث سجلت الكرونة
السويدية أعلى مستوى منذ منتصف .2018
وتراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو مما
يشير إلى حذر في السوق إزاء التعافي في أوروبا.

«االتحاد للطيران» 758 :مليون دوالر
خسائر تشغيلية في النصف األول
أعلنت شركة "االتحاد للطيران" ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،امس أنها تكبدت خسائر تشغيلية أساسية في النصف األول من
العام بلغت  758مليون دوالر أميركي.
وذكرت ،في بيان على موقعها اإللكتروني ،أنها نقلت في النصف األول
من العام  3.5ماليين مسافر ،مقابل  8.2ماليين في النصف األول من عام
 ،2019ما يعادل تراجعا بنسبة .%58
وتراجعت العائدات في هذا النصف بنسبة  %38إلى  1.7مليار دوالر
مقابل ( 2.7مليار دوالر في النصف األول من العام .)2019
ولفتت الشركة إلى أن الربع الثاني ،الذي شهد تعليق الرحالت الجوية
ً
جراء تفشي جائحة كورونا ،سجل انخفاضا بنسبة  %99في عدد المسافرين
و %95في عدد المقاعد لكل كيلومتر مقارنة بالفترة نفسها من عام .2019
وقال توني دوجالس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد للطيران :لقد
واجهت االتحاد الكثير من التحديات الضخمة وغير المتوقعة في األشهر
الستة األولى من العام.
وأض ــاف :قمنا بمراجعة توقعاتنا لما تبقى مــن عــام  2020بـنـ ً
ـاء على
األوضــاع الحالية ،ومازلنا متفائلين بأنه مع إعادة فتح الحدود الدولية،
سنزيد مــن رح ــات الـطـيــران وننقل الـمــزيــد مــن الـضـيــوف ،وبـحـلــول شهر
سبتمبر المقبل ،نهدف إلى زيادة رحالتنا إلى نصف الحجم الذي بلغناه
قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .وبدأت االتحاد للطيران قبل
أسابيع تدريجيا باستئناف رحالتها إلى عدد متزايد من الوجهات على
شبكة وجهاتها العالمية ،في أعقاب التخفيف من القيود المفروضة على
السفر من قبل السلطات المعنية في دولة اإلمارات للمواطنين والمقيمين.
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«داو جونز» يزيد مكاسبه ...و«ناسداك» يحقق
اإلغالق القياسي الـ 31هذا العام
ارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  1.4في المئة أو 373
نقطة إلى  27201نقطة،
كما ارتفع «ناسداك» بنسبة
 0.5في المئة أو  57نقطة إلى
صعد
 10998نقطة ،في حين ً
« »S&P 500األوسع نطاقا
بنسبة  0.6في المئة أو 21
نقطة إلى  3327نقطة.

ارتـ ـفـ ـع ــت م ـ ــؤش ـ ــرات األس ـه ــم
األمـيــركـيــة خ ــال تـ ــداوالت أمــس
األول ،وزادت مكاسبها مدعومة
ب ــاألنـ ـب ــاء ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـل ـقــاحــات
"كورونا" الواعدة ،ودفع القطاع
التكنولوجي مــؤشــر "نــاســداك"
ل ـت ـح ـق ـي ــق اإلغ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـق ـي ــاس ــي
الحادي والثالثين له هذا العام.
وارتفع "داو جونز" الصناعي
بـنـسـبــة  1.4ف ــي الـمـئــة أو 373
نـقـطــة إل ــى  27201ن ـق ـطــة ،كما
ارتفع "ناسداك" بنسبة  0.5في
المئة أو  57نقطة إلــى 10998
ن ـق ـط ــة ،ف ــي ح ـي ــن ص ـع ــد "S&P
ً
 "500األوس ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا بـنـسـبــة
 0.6فــي المئة أو  21نقطة إلى
 3327نقطة.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة،
ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب
 "600بنسبة  0.5فــي الـمـئــة أو
بحوالي نقطتين إلى  365نقطة.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع "فـ ــوت ـ ـسـ ــي "100
الـبــريـطــانــي ( 68 +نـقـطــة) إلــى
 6104نقاط ،كما صعد "داكس"
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ( 59 +نـ ـقـ ـط ــة) إل ــى
 12660نـقـطــة ،فــي حـيــن ارتـفــع
"كاك" الفرنسي ( 44 +نقطة) إلى
 4933نقطة.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ت ــراج ــع مــؤشــر
"ن ـي ـك ــي" ال ـي ــاب ــان ــي ف ــي ن ـهــايــة
ت ـ ـعـ ــامـ ــات أم ـ ـ ــس م ـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع
ً
ال ـيــن هــامـشـيــا ،وإعـ ــان نتائج
أعمال شركات قطاع السيارات،

ومـتــابـعــة مـسـتـجــدات فـيــروس
"كورونا".
وتراجع سهم "هوندا موتور"
بنحو  5.8فــي المئة فــي نهاية
الجلسة بعدما توقعت تراجع
أر بــا حـهــا التشغيلية السنوية
بنحو  68في المئة ،إلى جانب
تسجيل أ ســوأ خسائر فصلية
تشغيلية منذ عام  2009خالل
الربع الثاني.
بينما ارتـفــع سهم "تويوتا
م ــوت ــور" بـنـحــو  2.3ف ــي الـمـئــة،
إذ أعلنت تسجيل أرباح بقيمة
 13.9مليار ين ( 131.73مليون
دوالر) فــي الــربــع الـثــانــي ،وهو
أقــل مستوى منذ الربع الثاني

لـ ـع ــام  ،2011ل ـك ـنــه أفـ ـض ــل مــن
التوقعات بتسجيل خسائر.
وفــي نهاية الجلسة ،تراجع
م ــؤش ــر "ن ـي ـك ــي" ب ـن ـحــو  0.4في
المئة إلى  22418نقطة ،كما هبط
ً
المؤشر األوسع نطاقا "توبكس"
بنسبة  0.3في المئة عند 1550
نقطة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ارتـ ـف ــع مــؤشــر
"شـنـغـهــاي ال ـمــركــب" ف ــي نهاية
ال ـت ـعــامــات لـلـجـلـســة الـخــامـســة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ف ــي ظ ــل متابعة
الـتــوتــرات الــراهـنــة فــي العالقات
بين الواليات المتحدة والصين.
وأكدت إدارة الرئيس "دونالد
ت ــرام ــب" أن ـه ــا ت ـك ـثــف ج ـهــودهــا

«فدرالي» داالس :أزمة «كورونا» تواصل
كبح تعافي االقتصاد
قال رئيس االحتياطي الفدرالي في "داالس" "روبرت كابالن"
ً
إن الـتـعــافــي االق ـت ـصــادي سيظل مـضـغــوطــا بــأزمــة فـيــروس
ً
"كورونا" ،مشيرا إلى أن االقتصاد األميركي ال يزال في حاجة
للمزيد من الدعم.
وذكــر "كــابــان" أن الدعم المالي من الكونغرس ضــروري
الستمرار إعانات البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب األزمة.

وأش ــار فــي حــوار ل ـ "ســي إن إن" إلــى أنــه ليس بالضرورة
االستمرار بنفس الدعم الذي طرح مع بداية األزمة ،لكن يجب
االستمرار.
وتوقع "كابالن" انكماش الناتج المحلي اإلجمالي األميركي
بنسبة  20%في الربع السنوي الثالث وانكماشا للعام الجاري
بنسبة  5%بوجه عام.

 ...وكليفالند :مرحلة إعادة الفتح قد
تستغرق فترة أطول من المتوقع
قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك االحتياطي االتحادي في
كليفالند األربعاء إن النشاط االقتصادي للواليات المتحدة
زاد فــي األســابـيــع القليلة الماضية ،وان مرحلة إع ــادة فتح
البالد قد تستغرق وقتا أطول مما توقعه الكثيرون في البداية.
وأضــافــت أن بعض الــواليــات األمـيــركـيــة أوقـفــت خططها
إلع ــادة فتح الـشــركــات وأع ــادت فــرض قـيــود جــديــدة بعد أن
شهدت زيــادة فــي اإلصــابــات بفيروس كــورونــا ،وهــو اتجاه
يدفع المستهلكين لخفض اإلنفاق.
وقالت ميستر في تعليقات مكتوبة ستلقيها في منتدى
افـتــراضــي فــي وقــت الحــق "مرحلة إع ــادة الفتح اتـضــح أنها

صـعـبــة ...وعـلـيــه فــإنـهــا قــد تستغرق فـتــرة أط ــول مـمــا توقع
الكثيرون عندما بدأت".
وقالت أيضا إنها تتوقع أن يظل معدل البطالة في الواليات
المتحدة مرتفعا عند حوالي تسعة بالمئة في نهاية ،2020
وتتوقع أن الناتج االقتصادي سينخفض بنسبة  6بالمئة
مقارنة بنهاية .2019
ومـضــت قــائـلــة "الـضـبــابـيــة الـتــي تحيط بـهــذه التوقعات
مرتفعة للغاية .نحن في وضع لم يسبق له مثيل والنتائج
تعتمد ليس فقط على السياسات االقتصادية المالئمة بل
أيضا على اعتبارات الصحة العامة".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

كيف تضاعف خطط التحفيز أزمة
ديون األسواق الناشئة؟

لـ ـح ــذف ال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـصـيـنـيــة
غير الموثوق بها من الشبكات
الــرق ـم ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ووص ـفــت
كــا مــن "وي شــات" و"تـيــك تــوك"
بأنهما مصدر خطر كبير.
وأكد وزير الخارجية الصيني
وانغ يي أن الممارسات األميركية
ضــد شــركــات صينية مــن بينها
ً
"تيك توك" تمثل انتهاكا للقواعد
التجارية الدولية.
وف ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،ارت ـفــع
مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو
 0.3فــي الـمـئــة إلــى  3386نقطة،
بينما انخفض "شنتشن المركب"
بنسبة  0.6في المئة عند 2305
نقاط.

أرباح «نينتندو»
التشغيلية تقفز
أكثر من %400
قـ ـ ـف ـ ــزت أرب ـ ـ ـ ـ ــاح "نـ ـيـ ـنـ ـتـ ـن ــدو"
ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة  428ف ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة
ب ـ ــال ـ ــرب ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام
ال ـ ـجـ ــاري ،إذ حـ ـف ــزت إجـ ـ ــراء ات
اإلغالق المطبقة بسبب فيروس
"كورونا" الطلب على منتجاتها
الترفيهية.
وفــي الــربــع الـثــانــي ،ارتـفـعــت
أرب ـ ــاح "ن ـي ـن ـت ـنــدو" الـتـشـغـيـلـيــة
إلى  144.7مليار ين ( 1.4مليار
دوالر) م ـقــار نــة ب ـ ـ  27.4مـلـيــار
ين في الفترة نفسها من العام
الماضي.
وارت ـ ـفـ ــع ص ــاف ــي ال ـم ـب ـي ـعــات
بنسبة  108في المئة إلى 358.1
مليار يــن فــي الفترة مــن أبريل
حـ ـت ــى ي ــو نـ ـي ــو ،مـ ـق ــا ب ــل 172.1
م ـل ـيــار ي ــن خـ ــال ن ـفــس ال ـف ـتــرة
من .2019
وزادت مبيعات "نينتندو" من
أج ـهــزة "ســوي ـتــش" و"ســويـتــش
ال يــت كــو نـســول"  167فــي المئة
إلى  5.68مليون وحدة.

ت ــوق ــع ت ـقــريــر ح ــدي ــث أن ت ـضــع األسـ ــواق
الناشئة أنفسها أ مــام أز مــة مالية جــد يــدة،
ناجمة عن إ جــراء ات وخطط التحفيز التي
حــالــت دون ح ــدوث انـهـيــار مــالــي فــي وقــت
سابق من هذا العام.
وأوضـ ـ ــح ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ـصـ ــادر ع ــن وك ــال ــة
بلومبرغ ،أن الحكومات والبنوك المركزية
في الدول الناشئة عززت اإلنفاق وخفضت
أسعار الفائدة مع تصاعد حدة تفشي وباء
"كوفيد  ،"19كما تسببت إ جــراء ات اإلغالق
في ضعف الطلب االستهالكي واالستثمار.
وبعد أن تمكنت األسواق من تخطي أسوأ
ف ـت ــرات األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ب ـس ــام ،فــإنـهــا
بحاجة اآلن إلى التركيز على المستويات
الـمـقـلـقــة ل ـلــديــون ال ـم ـتــراك ـمــة ال ـتــي تـكــونــت
خ ــال األزمـ ـ ــة ،إذ ارت ـف ـع ــت مـ ـع ــدالت الــديــن
إلى الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق
الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ  230في
المئة خالل الربع األول من عام  ،2020كما
أنه سيكون من المتعين سداد حوالي 3.7
تــري ـل ـيــونــات دوالر م ــن ال ــدي ــون خ ــال هــذا
ً
العام ،وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال تـ ــواص ـ ـلـ ــت مـ ـ ـع ـ ــدالت ال ـن ـم ــو
الضعيف فــي األ شـهــر المقبلة فقد تضطر
الـ ـ ــدول ال ـنــاش ـئــة إلـ ــى ال ـق ـي ــام بــال ـمــزيــد مــن
اإلنفاق ،مما سيزيد الضغوط على المالية
ال ـعــامــة .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ال ـت ـجــاوب مــع هــذه
المخاوف ،من خالل تقليص اإلنفاق ورفع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،يـ ـه ــدد ب ـع ــرق ـل ــة م ـس ـيــرة
ال ـت ـعــافــي الـمـحـتـمــل وإح ـ ــداث رك ــود طــويــل
األمد.
لكن عودة تفشي فيروس "كوفيد  "19في
األسواق الناشئة سيزيد احتمالية حدوث

أزمــة ديــون جــديــدة فــي تلك األس ــواق ،وفقا
لما قاله صندوق النقد الدولي.
وف ــي ت ـقــريــر ح ــدي ــث ،ق ــال ال ـص ـن ــدوق إن
الـ ــدول ال ـتــي ب ـهــا ع ـجــز كـبـيــر ف ــي الـحـســاب
ا لـجــاري ،أو مستويات مرتفعة من الديون
ال ـم ـقــومــة بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة أو تــراجــع
اح ـت ـي ــاط ــات ـه ــا األج ـن ـب ـي ــة ،ق ــد ت ـض ـطــر إل ــى
التخلف عــن ســداد د يــو نـهــا إذا أدى تفشي
الــوبــاء مـجــددا إلــى مــزيــد مــن االضـطــرابــات
في األسواق.
وهذه المرة لن تجد تلك الدول دعما من
ضـعــف ال ــدوالر ،حـيــث مــن غـيــر الـمــرجــح أن
تستفيد األسواق الناشئة من تراجع سعر
صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر ك ـم ــا ف ـع ـلــت ف ــي ال ـم ــاض ــي،
بسبب ارتفاع مستويات المخاطر.
وأ شــار محللون إلى أنه عــادة ما يترجم
التراجع في سعر صرف ا لــدوالر إلى مزيد
من التدفقات النقدية إلى األسواق الناشئة،
مــع سـعــي الـمـسـتـثـمــريــن لـتـحـقـيــق مـعــدالت
عائد أعلى ،لكنه ورغم تسجيل الدوالر أسوأ
أداء شهري له خالل  10سنوات في يوليو
الماضي ،فإن حملة السندات واصلوا ضخ
الـمــزيــد مــن األم ــوال فــي األص ــول األميركية
واألورو بـيــة ذات التصنيف "ا لـخــردة" ،أكثر
م ـمــا ف ـع ـلــوا ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،وســط
مخاوف بشأن القدرة على تحمل عبء الدين
وانخفاض مستويات السيولة.
(العربية.نت)

مراهنات قوية على ارتفاع سهم «أبل»
يشهد سهم عمالق صناعة التكنولوجيا أبل
األمـيــركـيــة ره ــان ــات قــويــة مــن قـبــل المستثمرين
على مواصلة االتـجــاه الـصـعــودي ألسهم
الشركة ،بعد إعــان الشركة عن تجزئة
السهم ،بهدف زيــادة معدالت السيولة
وجذب صغار المستثمرين لتداول السهم
في وقت ارتفع فيه سهم الشركة لست جلسات
على التوالي ،بعد اإلعالن عن عملية التجزئة،
التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في 31
أغسطس الجاري.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر ن ـ ـشـ ــرتـ ــه وكـ ــالـ ــة
بلومبيرغ إلى أن النموذج الذي يتم من
خالله تداول سهم الشركة بالوقت الحالي
يشبه ما جرى قبل سنوات ،حينما أعلنت
الـشــركــة عــن عملية تـجــزئــة للسهم ال ــذي يبلغ
ً
سعره بالوقت الحالي نحو  440.25دوالرا ،بحسب
إغــاق جلسة األربـعــاء ،بارتفاع نسبته نحو  18في
المئة منذ اإلعالن عن عملية التجزئة.
وبموجب عملية التجزئة سيقسم سهم الشركة
الــواحــد إلــى أربـعــة أسـهــم ،أي أن كــل شخص يحوز
سـهـمــا واحـ ــدا فــي الـشــركــة سيحصل عـلــى  3أسهم
جديدة ،ليبلغ إجمالي ما في حوزته  4أسهم ،بعد
إ ت ـمــام عملية التقسيم ،مــع حقيقة أن كــل سـهــم من
تلك األسهم سيفقد  25في المئة من قيمته السوقية
الحالية ،ليبلغ السعر المتوقع للسهم بعد التقسيم
نحو  105دوالرات أميركية.
وقـ ــال كــريـسـتــوفــر بــران ـك ـيــن ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـشــركــة  TD Ameritrade Asiaلـلـسـمـســرة ،والـتــي

تتخذ من سنغافورة مقرا لها ،للوكالة" :لقد
اعتدنا هذا األمر ،حينما يتعلق األمر بتقسيم
شركة كبيرة الحجم على غرار
أب ــل ...تقسيم سهم الشركة
يـعـنــي ف ـئ ــات ج ــدي ــدة من
الـمـسـتـثـمــريــن ونـتـحــدث
هـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وج ـ ــه
التحديد".
وتابع" :ولذلك الحظنا
الحركة القوية في أسواق
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـه ــم
الـ ـش ــرك ــة ،والـ ـت ــي ي ـن ـظــر إل ــى
صـعــودهــا عـلــى كــونـهــا مــؤشــرا
ق ــوي ــا ل ــره ــان ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن عـلــى
صعود أسهم الشركة".
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن Sundial Capital
 Researchإن عـقــود المشتقات التابعة لشركة أبل
األميركية يجري تداولها عند أعلى مستوى هذا العام
لجانب المخاطر االستثمارية التصاعدية ،في إشارة
إلى إقبال قوي من قبل المستثمرين.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلــى أن نحو  82ألــف من
مستخدمي تطبيق "روب ـيــن ه ــود" األمـيــركــي الشهير
لتداول األسهم األميركية قد قاموا بإضافة المزيد من
أسهم شركة أبــل إلــى محفظتهم االستثمارية ،خالل
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،بــالـتــزامــن مــع إع ــان الـشــركــة عن
خططها لتجزئة السهم.
(العربية .نت)

الحسينان 3 :مليارات دوالر «المتحد» يعلن فائزي السحب
استثمارات للكويتيين في لبنان
األسبوعي لـ «الحصاد»
أك ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي الـ ـش ــأن
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن
الـحـسـيـنــان أن االس ـت ـث ـمــارات
ال ـكــوي ـت ـيــة بــاق ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان،
في حين تشير التوقعات إلى
أنــه ال يمكن التخارج من تلك
ً
االس ـت ـث ـم ــارات حــال ـيــا بسبب
أوضـ ـ ــاع ال ـس ــوق ال ــراه ـن ــة؛ إذ
ت ـتــدنــى ق ـيــم أس ـع ــار األصـ ــول
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
ل ـم ـس ـتــويــات م ـتــدن ـيــة تـجـعــل
ً
ً
ً
التخارج أمرا صعبا حاليا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــان ف ــي
تصريح أمس ،إن االستثمارات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود تـ ـص ــل
إلـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
ت ـتــركــز ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـقــاري
والسياحي و"موالت" التسوق
المتخصصة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان
وجـ ـه ــة اس ـت ـث ـم ــاري ــة مـفـضـلــة
للمستثمرين طويلي األجل من
الكويتيين ،وهناك نحو  70في
المئة من إجمالي االستثمارات
تتركز في القطاع العقاري ،في
حين تتركز بقية االستثمارات
فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـسـ ـي ــاح ــي
وموالت التسوق.
ول ـفــت إل ــى أن اسـتـثـمــارات
الـكــويـتـيـيــن ال ـع ـقــاريــة تـتــركــز
معظمها فــي الـعـقــار الخاص
ومن الصعوبة بمكان التخارج
منها في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق باالستثمارات
ً
المستقبلية؛ أوضح أن تبديال
ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ل ـمــال ـكــي "ال ـ ـكـ ــاش" سـيـتــوجــه
ً
ل ــوج ـه ــات أخ ـ ــرى أك ـث ــر أم ـن ــا،
ً
م ـ ـ ـتـ ـ ــو ق ـ ـ ـعـ ـ ــا أن تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــه ت ـل ــك
االس ـت ـث ـم ــارات إل ــى تــرك ـيــا أو
د بــي مــع التسهيالت الكبيرة
ال ـتــي تـقــدمـهــا ح ـكــومــات تلك
ال ـ ـ ـ ــدول م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة؛ إض ــاف ــة
إلـ ــى االسـ ـتـ ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
والسياسي الذي تتمتع به تلك
الوجهات.

عبدالرحمن الحسينان

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه ال ي ـخ ـف ــى
ع ـل ــى أح ـ ــد أن االس ـت ـث ـم ــارات
الـكــويـتـيــة فــي لـبـنــان مــن بين
أهم الوجهات المفضلة ليس
الكويتيين فحسب وإنما لكل
م ــواطـ ـن ــي وم ـس ـت ـث ـم ــري دول
مجلس التعاون الخليجي.
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــان أن
يكون اإلقـبــال نحو الوجهات
التقليدية المفضلة مثل تركيا
ودبـ ـ ــي ومـ ـص ــر فـ ـت ــرة مــؤق ـتــة
إلـ ــى ح ـي ــن ان ـت ـه ــاء ال ـعــاص ـفــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــال ـيــة وعـ ــودة
ً
األمور إلى طبيعتها مستقبال.
وأكد أن استثمارات الكويت
ال ـع ـقــاريــة س ـت ـعــاود التحسن
ال ـت ــدري ـج ــي م ــع ان ـت ـه ــاء أزم ــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــدوء األوضـ ـ ـ ــاع
السياسية التي تعانيها دول
المنطقة في الوقت الراهن.

مع االلتزام التام بكل
اإلرش ـ ـ ـ ــادات الــوقــائ ـيــة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـه ــا
الجهات الصحية ،قام
البنك األهلي المتحد
أ مـ ـ ــس األول ب ــإ ج ــراء
ال ـس ـح ــب األس ـب ــوع ــي
على جوائز الحصاد
اإلس ـ ــام ـ ــي ،ح ـس ــاب
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى
ال ـجــوائــز اإلســامــي
األول ف ــي ا ل ـك ــو ي ــت
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاص ـ ـ ــل ع ـل ــى
"جـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل
برنامج اد خــار فى
الكويت لعام "2019
من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة ،وذلك
نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها ،إذ
يقدم لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على
مدار العام من خالل ما يزيد على  800جائزة
سنويا ،واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف
من الرابحين من سعداء الحظ.
وأ س ـ ـفـ ــر ا ل ـس ـح ــب عـ ــن حـ ـص ــول  20ف ــا ئ ــزا
على  1000دينار لكل منهم ،والفائزون هم:
نجوى عبداالله معرفي  ،وأحمد عبدالمحسن
ال ـح ـم ــود ،وف ــرح ــان ثــوي ـنــي ال ـع ـن ــزي ،وفــايــز
ع ـط ـيــة عـ ـ ــواد ،وف ــاط ـم ــة ع ـبــدال ـلــه ال ـب ـلــوشــي،
وفادي وهيب الشعار ،ومحمد حسين علي،
ومـ ـنـ ـص ــور ح ـم ـي ــد ج ـ ـ ــراغ ،وول ـ ـيـ ــد إب ــراه ـي ــم
الـ ـحـ ـسـ ـي ــن ،وشـ ــري ـ ـفـ ــة صـ ـنـ ـه ــات الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،
وج ــوزة ض ـحــوي ال ـعــازمــي ،ويــوســف نــاصــر
المعيلي ،وفيصل جــواد اللنقاوي ،ومحمد
إبــراهـيــم الـنـبــاصــي ،وفــايــز محمد الـعــازمــي،
وخالد محمد بوحيمد ،وإبراهيم عبدالعزيز
علي ،ووليد محمد النعيمي ،وأحمد ناصر
حميدان ،ومهلب عبدالله الكندري.
ي ــذ ك ــر ،أن سـ ـح ــو ب ــات ا لـ ـحـ ـص ــاد تـتـضـمــن
ا لـعــد يــد مــن ا لـجــوا ئــز ا لـتــي مــن بينها جــا ئــزة
قيمتها  100ألف دينار في كل من العيدين.
وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة
 250أ لــف د يـنــار أ هــم مــا يطمح إ لـيــه العمالء
لتحقيق أ حــا مـهــم وتطلعاتهم .كــل ذ لــك مع
وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100
ألف دينار ،باإلضافة إلى  20جائزة أسبوعية

بقيمة أ لــف دينار
لكل رابح.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء بـ ــأربـ ــاح
سـ ـن ــوي ــة م ـت ــوق ـع ــة
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ع ـقــد
الــوكــالــة ضـمــن هــذا
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب ،وه ـ ـ ــو
مـ ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل حـ ـس ــاب
ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي
مـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدا ل ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ــرة
ول ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــراغ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن فـ ــي
التوفير بوجه عام من
خالل تحقيقه للعديد
مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات سـ ــواء
ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر
أو على المدى الطويل،
م ـمــا ي ـقــابــل بــاس ـت ـح ـســان وت ـق ــدي ــر مـخـتـلــف
الـعـمــاء س ــواء ال ـجــدد أو الـحــالـيـيــن .إضــافــة
إل ــى ذل ــك ،ألول م ــرة ف ــي ال ـكــويــت ،ت ــم تـقــديــم
" سـحــب األ فـضـلـيــة" ا لــر بــع سـنــوي بقيمة 25
ألف دينار حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا
ب ــأي م ــن ج ــوائ ــز ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي خــال
السنوات الخمس األخيرة بشرط مــرور عام
على فتح حساباتهم ،وتتيح كــل  50دينارا
فــي حساب العمالء ضمن هــذه الفئة فرصة
واحدة للمشاركة في السحب.
ون ـ ــال حـ ـس ــاب ال ـح ـص ــاد "جـ ــائـ ــزة أف ـضــل
بــرنــامــج ادخ ــار فــي الـكــويــت لـعــام  "2019من
مـجـلــة بــانـكــر م ـيــدل إي ـســت ال ـمــرمــوقــة ،وذلــك
نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها،
وم ـن ـهــا أن ــه أب ـســط وأس ـه ــل بــرنــامــج ادخـ ــار،
ويقدم إلى أكبر عدد من الفائزين أكبر قيمة
م ــن الـ ـج ــوائ ــز ،وك ــذل ــك ل ـت ـم ـيــزه ب ـس ـحــوبــات
متميزة في عيد الفطر وعيد األضحى ،فضال
عن مضاعفات نقاط برامج ا لــوالء ،مع ميزة
فريدة لفتح الحساب عبر االنترنت ،واتسام
السحوبات على الجوائز بالنزاهة والشفافية
حـيــث يـتــم بـثـهــا مــن خــال الـبــرامــج اإلذاع ـيــة
وحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ــك ع ـب ــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
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١٢

ً
تنبهت مصر أخيرا ألهمية نشر «أبو
الفنون» في ربوعها ،ولم تجد أفضل
من التوسع في إنشاء «المسارح
المتنقلة» كأدا ٍة مهمة للتوعية.

مسك وعنبر

مسك وعنبر

١٥

أكد الفنان محمد الشعيبي أنه يمتهن
الفن لتقديم الترفيه والوناسة للجمهور،
ً
ً
نافيا أن يكون اتخذه مصدرا للرزق.

١٥

اضطر الفنان عبدالعزيز الحداد إلى
تأجيل العرض المونودرامي «فهد
العسكر يتذكر» لظروف تتعلق بما
حدث في بيروت.

نجمات عالميات يطلقن حملة
تبرعات لمساعدة لبنان
منهن ناعومي كامبل وبيال حديد وديمي لوفاتو ولوبيز وديون

ديمي لوفاتو

ع ـ ّـب ــرت ن ـج ـمــات عــال ـم ـي ــات وم ـشــاه ـيــر مــن
السينما العالمية والهوليوودية واألوروبية
والتركية عن تضامنهن مع الشعب اللبناني،
بعد االنفجار الضخم الذي وقع قبل يومين في
مرفأ بيروت ،وأطلقن حمالت عبر صفحاتهن
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،إلرس ــال
المساعدات والتبرع لمصلحة الصليب
األحـمــر اللبناني ،ومــن بينهن ناعومي
كامبل ،التي نشرت عبر صفحتها الخاصة
ً
صــورا لها قديمة خــال وجــودهــا في وسط
ّ
بـ ـي ــروت ،م ـعــبــرة ع ــن حـبـهــا الـكـبـيــر لـلـبـنــان
وتضامنها مع كل الذين تضرروا من هذا
الحادث األليم ،وكتبت" :أفكاري ودعواتي
وحبي على أبناء لبنان وعائالتهم".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ع ـ ّـب ــرتب ـيــا ح ــدي ـد عن
حزنها الـشــديــد على مــا رأت ــه مــن خالل
الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع
التواصل ،مشيرة إلــى أنها مصدومة
ّ
من هذه الكارثة التي حلت في لبنان،
مؤكدة أنها ستتبرع للصليب األحمر
ال ـل ـب ـنــانــي وت ــرس ــل ال ـم ـس ــاع ــدات إلــى
ّ
لـ ـبـ ـن ــان ،وعـ ــل ـ ـقـ ــت" :عـ ـيـ ـن ــاي وق ـل ـبــي
يبكيان عليك يا لبنان أكثر من 150
ً
قتيال وآالف ا لـجــر حــى والمفقودين
ويؤسفني أن تتحمل هــذا النوع من

مايلي سايروس

الـكــارثــة إخــوتــي وأخــواتــي ســأرســل التبرعات
ً
إلـ ــى ال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ـض ــا عن
جميع المنظمات األصغر في بيروت وأتمنى
أن تـنـضـمــوا إل ـ ـ ّـي 300 ،أل ــف ش ـخــص نــزحــوا
وأصبحوا بال مأوى.
وت ــاب ـع ــت ح ــدي ــد :ي ــأت ــي هـ ــذا االن ـف ـج ــار في
واحدة من أصعب األوقات التي يمر بها لبنان
في التاريخ مع أزمــة اقتصادية غير مسبوقة
ومجاعة واضطرابات سياسية وتشرد ووباء
وتراجع معدل البطالة ،مضيفة:
"نـحـتــاج إل ــى دع ــم الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،نحن
بحاجة إلــى دعــم جماعي لــإغــاثــة اإلنسانية
ً
ً
الفورية قفوا معا ،أحبكم جميعا هناك بيروت".
ً
ّ
ب ــدوره ــا ،دي ـمــي لــوفــات ـو أي ـض ــا ع ــب ــرت عن
تضامنها الكبير مع الشعب اللبناني ،وطالبت
ّ
بدعمه ،وعلقت" :الــدعــاء للبنان ما يحدث في
بيروت يفوق ما يمكن أن يتخيله الكثير منا،
بلد يعاني بالفعل الكثير مــن االضـطــرابــات،
ولديه انفجار أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين
وترك  300ألف مشرد هو أمر مدمر".
من جانبها ،النجمةجنيفر لوبيز أرادت أن
تمد يد العون للبنانيين ال أن ّ
تعبر فقط عن
مـشــاعــرهــا وذل ــك عـبــر مـشــاركـتـهــا لمتابعيها
ً
البالغين  128مليونا عبر خاصية الستوري في
صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل

لمساعي الـعـثــور عـلــى مـفـقــوديــن عـبــر الطلب
من متابعيها مشاركة المنشور الــذي يحوي
ً
معلومات عن بعض المفقودين أمال في العثور
عليهم ،وأطلقت حملة تبرع للصليب األحمر
اللبناني.
كـمــا عـبــرت النجمة الـكـنــديــةسيلين ديــون
ع ــن حــزن ـهــا وأل ـم ـه ــا الـعـمـيـقـيــن إثـ ــر ال ـح ــادث
األليم وعلقت في صفحتها فكتبت باللغتين
الفرنسية واإلنكليزية "أنا مفطورة الفؤاد بسبب
الكارثة الرهيبة في بيروت ،أفكاري وصلواتي
مــع الضحايا ،وعائالتهم والشعب اللبناني
الرائع ،أنا أفكر بكم وأتمنى لكم الحب والسالم".
وم ــن تــركـيــا ،أعــربــت النجمةمــريــم أوزرل ـي
عن حزنها وتضامنها مع لبنان وشعبه .ومن
الهند ،عبرت النجمة الهنديةبريانكا تشوبرا
عن صدمتها وحزنها ،حيث قامت بإعادة نشر
صورة للحظة اإلنفجار ،عبر صفحتها الخاصة
على أحد مواقع التواصل.

باريس جاكسون

جنيفر لوبيز

دوا ليبا

مايلي سايروس تتعرض لفترة عصيبة

باريس جاكسون تنفصل عن غابريل غلين

دوا ليبا تحقق  3أرقام قياسية على Spotify

أ فــادت تقارير إعالمية بــأن المغنية العالمية مايلي ســا يــروس تتعرض لفترة
عصيبة في الوقت الراهن مع صديقها كودي سيمبسون ،حيث انتشر بكثافة على
مواقع التواصل االجتماعي الكثير من الشائعات المنتشرة حول اتخاذ سايروس
قرارها بترك سيمبسون.
وبينت التقارير أن الشائعات بدأت بعد التقاط الصور لكودي سيمبسون وهو
يتناول الغداء مع امرأة اخرى مما أبرز ما يظهر خيانته لمايلي سايروس ،مشيرة
إلى أن هذه المرأة هي صديقة قديمة لسيمبسون لكن من الواضح أنها ليست جيجي
حديد وال سييرا شوارتز.
يذكر أن الثنائي مايلي و ك ــوردي ال يلتفتان للشائعات بــل يعيشان فــي هــدوء
ورومانسية وهو ما يظهر بصورهما على مواقع التواصل.

انفصلت عارضة األزيــاء العالميةباريس جاكسون ابنة مغني البوب الراحل مايكل
جاكسون ،عن الموسيقيغابريل غلين.
ً
ووفقا لتقارير إعالمية ،كانت باريس هي من اتخذت قرار االنفصال ،وتريد اآلن التركيز
ّ
على مهنتها الموسيقية ،علما بــأن الثنائي لم يخف االختالفات بينهما في السلسلة
المكونة من ستة أجزاء ،حيث تحدثا بصراحة عن تقلبات عالقتهما.
وكانت جاكسون ردت على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل،
بصورة جريئة ،ظهرت فيها برفقة صديقتها تاليا روز.
ّ
وعلقت على الصورة بالقول" :واحدة من صوري المفضلة على اإلطالق ،لقد افتقدنا
ّ
بك الليلة الماضية".
األخوة" ،لتعلق عليها تاليا قائلة" :كنت أفكر ِ

استطاعت النجمة العالمية دوا ليبا تحقيق انجاز جديد ومهم من خــال ألبومها
الغنائي الجديد " "Future Nostalgiaبتسجيلها ثالثة أرقام قياسية عالمية على Spotify
خالل األسبوع األول من إصداره.
حيث نال األلبوم األكثر متابعة في يوم واحد لفنانة بريطانية عالميا ،واأللبوم األكثر
متابعة ايضا في اليوم األول لفنانة بريطانية داخل المملكة المتحدة ،وأخيرا ،حاز األلبوم
األكثر متابعة لمغنية انكليزية في الواليات المتحدة.
كما نجح ألبوم " "Future Nostalgiaفي تحقيق أكثر من  21.7مليون بث عبر عمليات
تشغيل الصوت والفيديو في أسبوعه األول.
يذكر أن دوا ليبا ذات ال ـ  24عاما طرحت ثــاث أغنيات سنغل من ألبومها الغنائي
الجديد في مارس الماضي.

فريق « »BTSيشارك في حفل «»MTV Video Music Awards

يقدم أغنية « »Dynamiteنهاية أغسطس الجاري
ي ـشــارك ا لـفــر يــق ا ل ـكــوري " "BTSالشهير
بحفل " "MTV Video Music Awardsلعام
 2020المقرر إقامته نهاية شهر أغسطس
الـ ـج ــاري ،وك ــان ــت م ــن أك ـث ــر األس ـئ ـلــة الـتــي
تـشـغــل ب ــال مـحـبــي وع ـش ــاق ال ـفــريــق ال ــذي
ي ـم ـت ـلــك ش ـع ـب ـيــة ج ــارف ــة حـ ــول ال ـع ــال ــم عــن
األغنية التي سيقدمها الفريق بالحفل.
وك ـش ـف ــت ت ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ،أن ال ـفــريــق
الكوري " "BTSسيقدم خالل الحفل أغنيته
ا لـسـنـغــل ا لـجــد يــدة " "Dynamiteبـعــد أ يــام
م ـعــدودة مــن اإلط ــاق الــرسـمــي لـهــا ،إذ من
ً
المقرر إطالق األغنية رسميا  21أغسطس
ا ل ـج ــاري و ه ــو ن ـفــس ا ل ـي ــوم ا ل ــذي سيطلق
ً
أيـ ـض ــا ال ـك ـل ـيــب الـ ـخ ــاص ب ـه ــا ،وقـ ــد كـشــف
ا لـ ـف ــر ي ــق أن أ غ ـن ـي ــة "  "Dynamiteإ حـ ــدى
أغ ـن ـي ــات األلـ ـب ــوم ال ـج ــدي ــد الـ ــذي سـيـطـلـقــه

الفريق الكوري لكن لم يعلن حتى اآلن عن
اسم األلبوم أو موعد إطالقه.
يــذكــر أن مــن الـمـقــرر إقــامــة حـفــل "MTV
 "Video Music Awardsل ـعــام  2020في
 30أغسطس ا لـجــاري و تـمــت إ ضــا فــة فئات
جوائز جديدة على الترشيحات هذا العام
و مــن أ بــرز هــا "أ فـضــل فـيــد يــو موسيقي من
المنزل" و"أفضل أداء خالل فترة العزل".
وك ـ ـ ــان الـ ـف ــري ــق الـ ـ ـك ـ ــوري أبـ ـه ــر ع ـشــاقــه
ومحبيه من خالل المشاركة في البرنامج
التلفزيوني األميركي الشهير " the Late
 "Late Showمع المذيع جيمس كوردن على
قناة  cbsبحلقة خاصة حملت اسم
" ،"HomeFest coronavirusلدعم فكرة
ً
الـحـجــر الـمـنــزلــي الــذاتــي خــوفــا مــن تفشي
فيروس كورونا.

وق ـ ــدم ال ـف ــري ــق ال ـغ ـنــائــي ال ـم ـك ــون م ــن 7
أ ع ـ ـضـ ــاء أ غ ـن ـي ــة "  "Boy With Luvحـيــث
وجـ ــد ال ـك ـث ـي ــرون أن الـ ـف ــرق أب ـ ــدع ف ــي هــذا
االستعراض.
وأكد  RMوهو أحد أعضاء الفريق ":إنه
ً
و قــت صعب جــدا للجميع فــي العالم اآلن،
ً
لكن نحن ممتنون جدا إذ يمكننا التواصل
معك من هنا ،قد يبدو أننا معزولون لكننا
م ــا زل ـنــا ع ـلــى ات ـص ــال م ــن خ ــال تـجــاربـنــا
المشتركة والشجاعة والضحك".

فريق «»BTS
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مصر تتوسع في المسارح المتنقلة لنشر الثقافة
ً
 6عربات جديدة مجهزة تقنيا لتقديم العروض الفنية بالريف

حصاد

«سراييفو السينمائي» عبر
اإلنترنت بسبب «كورونا»

الفقيرة والريفية في القرى والنجوع غياب المسرح كفن يسهم في االرتقاء
في معظم بلدان العالم النامي يعاني سكان المناطق ً
بالوعي الثقافي والفكري ،لكن يبدو أن مصر تنبهت أخيرا ألهمية نشر «أبو الفنون» في ربوعها ،ولم تجد أفضل من التوسع في
كأداة مهمة من أجل تحقيق هذه الغاية التوعوية.
إنشاء «المسارح المتنقلة» ٍ
ّ
القاهرة  -أحمد الجمال

مهرجان سراييفو
جانب من المعدات التي تحملها السيارات

العربات مجهزة بوحدات للتحكم في اإلضاءة والصوت

العربات الجديدة المخصصة للمسرح المتنقل

هدفنا الوصول
باملنتج الثقافي
إلى القرى
والنجوع

إيناس عبدالدايم

لسنوات طويلة ظــل للمسرح
ف ــي مـصــر دور رائ ــد ف ــي تثقيف
وتوعية الناس ،لكنه على أهميته
تلك ظل مقتصرا على العاصمة
والـمــدن الكبرى فــي المحافظات
ف ـقــط ،م ــن دون أن ي ـطــرق أب ــواب
الـ ـق ــرى والـ ـنـ ـج ــوع أو ال ـم ـنــاطــق
النائية.
و نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادى ك ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن
المتخصصين فــي ه ــذا المجال
بـ ـ ـض ـ ــرورة الـ ـت ــوس ــع فـ ــي إن ـش ــاء
الـ ـمـ ـس ــارح ،وم ـع ـه ــا ك ــل وس ــائ ــل
نشر الوعي الثقافي والفني ،مثل
المكتبات العامة ودور السينما،
ل ـك ــن ه ـ ــذا األم ـ ــر رغ ـ ــم االه ـت ـم ــام

الكبير بــه فــي بـلــد ُيــوصــف بأنه
«هـ ــول ـ ـيـ ــوود ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق» ،وأنـ ـج ــب
العديد من األسماء الالمعة عربيا
وعالميا في مجاالت األدب والفكر
والثقافة ،فــإن مناطق عــديــدة لم
تذق حالوة المسارح أبدا.
وتـتـجـلــى أهـمـيــة نـشــر الــوعــي
فــي بلداننا العربية راهـنــا أكثر
ً
م ــن أي وق ــت م ـض ــى ،خـصــوصــا
فــي ظــل انـتـشــار األف ـكــار الـهــدامــة
ً
ال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ـج ــد لـ ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــاذا فــي
عقول الشباب ،لــذا يعد المسرح
أحــد األسلحة المهمة لتصحيح
المفاهيم المغلوطة ومجابهة أي
تطرف فكري.

مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـل ــق ات ـج ـهــت
ً
م ـص ــر أخ ـ ـيـ ــرا إلـ ــى ال ـت ــوس ــع فــي
إنـشــاء الـمـســارح المتنقلة ،وهي
ً
عبارة عن عربات مجهزة تقنيا
تنتقل إلى أي مكان لتقديم عرض
م ـس ــرح ــي ف ــي ق ــري ــة ص ـغ ـي ــرة أو
شارع ضيق في منطقة عشوائية،
وقبل أيــام استقبل وزيــر اإلنتاج
الحربي المصري محمد مرسي
وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم،
لبحث سبل التعاون في تجهيز
وإنشاء المسارح المتنقلة.
وتـفـقــد ال ــوزي ــران أول نـمــوذج
لمسرح متنقل شامل بملحقاته
من معدات إضاءة ووحدات توليد
ك ـه ــر ب ــاء ودورات م ـي ــاه متنقلة
واستوديو متنقل ،والــذي قامت
بتنفيذه شركة حلوان لمحركات
ال ــدي ــزل الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة اإلن ـتــاج
الحربي.

عقول الشباب
مــن جــان ـبــه ،أك ــد مــرســي دور
الفن والثقافة في المجتمع وفي
تنمية عقول الشباب لتصحيح
األف ـ ـكـ ــار ال ـم ـغ ـل ــوط ــة ،م ــن خ ــال
ت ـ ـنـ ــاول ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـه ــام ــة إل ــى
جــانــب ن ـشــر ال ــوع ــي ،الف ـتــا إلــى
أن وزارة اإلن ـتــاج الـحــربــي على
اس ـت ـع ــداد دائ ـ ــم ل ـت ـقــديــم الــدعــم
الــازم لــوزارة الثقافة في مجال
الـمـشــروعــات الـثـقــافـيــة والفنية
وال ـت ــوع ــوي ــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا دعــم
المسارح المتنقلة ،ســواء برفع

مكتبة متنقلة تابعة لمعهد «غوتة» في القاهرة

كفاء ة الموجود منها حاليا أو
التصنيع الجديد.
وأشــار الى أنه تم التعاقد مع
وزارة الـثـقــافــة عـلــى تنفيذ ستة
مسارح متنقلة ،وتجهيزها بكل
ملحقاتها من إضــاء ة وكاميرات
وأي تجهيزات أخرى متوفرة لدى
شركات اإلنتاج الحربي.

القصور الثقافية
وأش ــادت عـبــدالــدايــم بنموذج
الـ ـمـ ـس ــرح ال ـم ـت ـن ـقــل ال ـ ــذي ج ــرى
ت ـن ـف ـي ــذه كـ ـنـ ـم ــوذج أول يـعـكــس
المقومات التي تمتلكها شركات
اإلنـ ـت ــاج ال ـح ــرب ــي ،وال ـت ــي يمكن
استغاللها لدعم القصور الثقافية
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــارح ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـق ـي ــام
ب ـ ــأي أعـ ـم ــال ت ـط ــوي ــر لـتــأهـيـلـهــا
وتجهيزها للعمل ،مـشـيــرة إ لــى
أنــه تم تسليم عــدد من المسارح
الـمـتــوقـفــة عــن الـعـمــل إل ــى وزارة
اإلنتاج الحربي لتأهيلها للعمل
مـ ــن ج ــدي ــد والق ـ ــت اس ـت ـح ـســانــا
ك ـب ـي ــرا ،م ــا دع ــا إل ــى ال ــرغ ـب ــة في
زيادة التعاون بين الطرفين.

الفئات الجماهيرية
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــداي ـ ــم أن
وزارة الثقافة تسعى إلــى زيــادة
عــدد عناصر منظومة المسارح
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ،ل ـل ــوص ــول بــالـمـنـتــج
ال ـث ـق ــاف ــي إلـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق األك ـث ــر
احتياجا ،ودعم الفرق الفنية في

محافظات مصر المختلفة ،كما
تسعى الوزارة إلى توفير مكتبات
األس ـ ـ ـ ــرة ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة ،ل ـتــوزي ـع ـهــا
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــرى ف ـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
ل ـن ـشــر ال ــوع ــي وال ـت ـش ـج ـيــع على
القراء ة بين الفئات الجماهيرية
المختلفة.
وأشارت الى أنه يمكن استغالل
العربات المتنقلة التي تنتجها
ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـح ــرب ــي بـعــد
ت ـج ـه ـيــزهــا ب ــال ـم ـع ــدات ال ــازم ــة
بما يتالء م مع طبيعة المسارح
المتنقلة أو مكتبات األسرة.

معهد غوته
يــذكــر أن الـمـكـتـبــات المتنقلة
ظهرت بشكل ملحوظ فــي مصر
عام  ،2018من خالل معهد غوته
األلماني في القاهرة ،حيث كانت
حافلة المكتبة المتنقلة وا حــدة
من بين المشروعات الثقافية التي
تـهــدف إلــى نشر الــوعــي بأهمية
ال ـقــراءة بـيــن أط ـفــال مـصــر ،وهــي
حــافـلــة مــزيـنــة بــالــرســوم ومليئة
بالمئات مــن الكتب المخصصة
لألطفال.
وتستقر هــذه الحافلة فــي كل
مرة داخل أحد األماكن ،كالمدارس
والمستشفيات والنوادي ومراكز
الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي األقـ ــال ـ ـيـ ــم ،ل ــدع ــوة
األطـفــال إلــى اكتشاف مــا تحمله
مــن كتب ،وتتيح فرصة االطــاع
وال ـق ــراءة واالس ـت ـمــاع أيـضــا إلــى
الحكايات.

افتتاح مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية بدورته األولى
ا ف ـت ـت ـح ــت إدارة « م ـس ــرح
إسطنبولي» و«جمعية تيرو
لـلـفـنــون» ال ـ ــدورة األولـ ــى من
«مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ص ـ ـ ــور الـ ــدولـ ــي
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة» فــي
«المسرح الوطني اللبناني»
بـ ـم ــديـ ـن ــة ص ـ ـ ـ ــور ،ب ـح ـض ــور
ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
ال ـم ـع ــرض ،وم ـش ــارك ــة فــرقــة
اليسار الشبابية التي قدمت
معزوفات موسيقية.
وأقيم معرض عبر الشاشة
لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــة
ول ـلــرســومــات ال ـتــي شــاركــت
ضـمــن الـحـمـلــة اإللـكـتــرونـيــة
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «ن ـ ــرس ـ ــم ضــد
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
ال ـم ـس ــاواة وح ــري ــة الـتـعـبـيــر
ً
ورفضا للتمييز» ،بمشاركة
نحو  72فنانا مــن  12دولــة،
هي العراق ومصر والكويت
وفـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــن والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر
والـيـمــن وال ـم ـغــرب وســوريــة
وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا
والبرازيل.
ك ـم ــا ع ـ ــرض ف ـي ـلــم «غ ــرب ــة
غ ـ ـجـ ــر» لـ ـلـ ـب ــاق ــر جـ ـعـ ـف ــر مــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــراق ،وف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم «كـ ـ ــانـ ـ ــا
م ــواط ـن ــوان» لـلـعــراقــي مهند

فرقة اليسار الشبابية

المكرمون مع شهاداتهم في المسرح
علي ،و«شباب تحت االحتالل»
لـلـفـلـسـطـيـنــي س ــام ــي ش ـح ــادة،
و«أنــا تحرير» لطاهر بوشناق
مــن فلسطين ،و«رحـلــة السالم»
لعمر سعيد من العراق.
وأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــؤس ـ ــس «ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
ال ــوطـ ـن ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي» ال ـم ـم ـثــل
وال ـم ـخ ــرج ق ــاس ــم إسـطـنـبــولــي
أنه «رغــم كل الظروف الصحية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـتــي
نعيشها يبقى ا لـفــن هــو األ مــل

ن ـح ــو ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر ،ول ـق ــاء
الفنانين من مختلف المناطق
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ه ــذا الـمـهــرجــان
يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
الـحـمـلــة وال ـم ـهــرجــان ،فالجوع
وال ـ ـمـ ــرض ي ــوح ــدان ــا مـ ــن أج ــل
العيش المشترك والتضامن من
أجــل تغيير بلدنا الــى األفضل
من أجل أن نعيش بكرامة».
ي ـشــار إل ــى أن جـمـعـيــة تـيــرو
ل ـل ـف ـن ــون ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى بــرم ـجــة

ال ـع ــروض الـسـيـنـمــائـيــة الفنية
والتعليمية لألطفال والشباب،
وت ـق ــدي ــم الـسـيـنـمــا ألي مـخــرج
يــريــد ع ــرض فـيـلـمــه بــالـمـجــان،
وإلى نسج شبكات تبادلية مع
مـهــرجــانــات فــي ال ـخــارج وفتح
ف ــرص ــة ل ـل ـم ـخــرج ـيــن ال ـش ـب ــاب
ل ـ ـعـ ــرض أف ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم ،وتـ ـع ــري ــف
ال ـج ـم ـه ــور بـ ـت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا
المحلية والعالمية ،إضافة إلى
الــامــركــزيــة فــي ال ـع ــروض عبر

جانب من افتتاح المعرض

«ب ــاص الـفــن الـســام» للعروض
الجوالة.
و تـعـمــل الجمعية عـلــى فتح
منصات ثقافية في لبنان ،من
«سينما الحمرا» في مدينة صور
و»س ـي ـن ـمــا سـ ـت ــارز» ف ــي مــديـنــة
النبطية و«سينما ريفولي» التي
تـحــولــت إل ــى الـمـســرح الوطني
اللبناني ،أول مسرح وسينما
مجانية في لبنان ،وهي منصة
ثقافية حرة ومستقلة ومجانية

ش ـه ــدت ع ـلــى إق ــام ــة ال ــورش
وال ـم ـه ــرج ــان ــات الـمـســرحـيــة
والسينمائية والموسيقية
من مهرجان صور الموسيقي
ال ـ ــدول ـ ــي ومـ ـه ــرج ــان ل ـب ـنــان
المسرحي للرقص المعاصر
والـ ـحـ ـك ــوات ــي وم ــون ــودرام ــا
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة وم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان أي ـ ـ ــام
فلسطين الثقافية ومهرجان
تيرو الفني ،ومهرجان شوف
لبنان بالسينما.

من المقرر أن يقيم مهرجان سراييفو السينمائي فعالياته لهذا
العام عبر شبكة االنترنت ،بسبب تفشي فيروس كورونا في البوسنة.
وق ــال منظمو الـمـهــرجــان إن ــه تــم اتـخــاذ ال ـقــرار بـنــاء على توصية
السلطات الصحية المحلية.
وتسجل البوسنة ،التي يقطن بها نحو  3.3ماليين نسمة ،حاالت
إصابة مرتفعة بفيروس كورونا ،وأعلنت اليوم تسجيل  277حالة
خالل الـ 24ساعة الماضية ،و 6حاالت وفاة.
وستقام فعاليات المهرجان من  14حتى  21أغسطس الجاري عبر
شبكة االنترنت ،ويتنافس في النسخة الـ 26من المهرجان  49فيلما
للفوز بجائزة قلب سراييفو في  4فئات.
يذكر أنه تم تدشين مهرجان سراييفو ،أكبر مهرجان في المنطقة،
عام  ،1995عندما كانت عاصمة البوسنة تحت حصار قوات الصرب.
(د ب أ)

المركز القومي المصري للترجمة
يستطلع رأي القراء
ط ـ ـ ــرح ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـق ــوم ــي
المصري للترجمة ،برئاسة
د .عـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــادل ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــارة
الستطالع رأي القراء ،ضمن
مـ ـب ــادرة «أري ـ ــد أن أقـ ــرأ هــذا
ال ـك ـت ــاب بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة»،
والتي أطلقها المركز خالل
مايو الماضي ،حرصا على
م ـش ــارك ــة الـ ـق ــراء ف ــي ك ــل ما
يتعلق بإصدارات المركز الجديدة.
وتتضمن المبادرة ترشيحات الكتب التي يتمنى القراء ترجمتها
الى العربية ،من خالل المركز القومي للترجمة ،ويشمل هذا جميع
اللغات ،وتهدف إلى مشاركة القراء مشاركة فعلية في اختيار الكتب
التي يريدون ترجمتها إلى اللغة العربية ،لتواكب ترجمات المركز
المقبلة روح العصر وتستقطب جميع األعمار والتخصصات.
وقالت عادل ،في تصريحات صحافية« ،في الوقت الراهن تتم إعادة
هيكلة كاملة لوضع رؤية تسوقية لجميع إصــدارات المركز ،حيث
يتم التعرف على الميول الخاصة بالقراء في الكتب التي يقرأونها،
ليتم تحديد التوجهات التي سنتخذها في ترجمة األعمال الجديدة
بالمرحلة المقبلة».
وأوضحت أن «معرفة ما الذي تتم قراءته من قبل الجمهور يجعلنا
نعرف أي نوع من الكتب التي سنقوم بترجمتها ،حيث تم اكتشاف أن
المركز لديه تكرار في الموضوعات التي كانت تترجم من قبل ،فعلى
سبيل المثال نجد لدينا كتبا كثيرة عن االجتماع والفلسفة ،ولدينا
نقص في الكتب العلمية واألدبية ،ومن هذا سنقوم بإعادة الهيكلة
لتحديد االهتمامات والموضوعات حسب القراء».
ولفتت الى «اننا الحظنا في المخازن وجود العديد من الكتب،
التي تواجه بطئا في عملية البيع ،نظرا لما ذكرناه من قبل لتكرار
الـمــوضــوعــات فــي الـمـجــال الــواحــد ،ولـهــذا ستتم الــدراســة لكيفية
التسويق وطرح هذه اإلصدارات حتى بثمن أقل من ثمنها لتحقق
الفائدة المرجوة منها».

شعار المركز

إصدار

«لوكاندة بير الوطاويط»
الرواية السابعة ألحمد مراد
أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت دار
ً
الشروق أخيرا رواية
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـك ــات ــب
أحمد مراد بعنوان
«ل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدة بـ ـي ــر
الــوطــاويــط» ،وهي
ال ــرواي ــة الـســابـعــة
له ،وتنتمي لطابع
أدب ا ل ـ ـجـ ــر ي ـ ـمـ ــة
والغموض.
وتــدور أحــداث
الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة أث ـ ـنـ ــاء
ترميم «لوكاندة
بير الوطاويط»
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاورة
لمسجد «أحمد غالف الرواية
بـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ــول ـ ـ ــون»
بـ ـح ــي «الـ ـسـ ـي ــدة
زينب» ،حيث يتم العثور على يوميات تعود إلى سنة
 ،1865مدفونة وراء حائط الغرفة رقم سبعة بالطابق الثالث
بمبنى اللوكاندة ،ومحفوظة بشكل جيد .اليوميات من نمرة
« »34إلى « »53دون حذف أو تنقيح ،وهي اليوميات الوحيدة
ّ
مصور الموتى «سليمان أفندي
التي تصلح للنشرّ ،أرخ فيها
السيوفي» فــي سـنــوات مــا قبل إنـشــاء جهاز بوليس منظم،
حين تم تكليفه بتقصي الحقيقة حول مصرع أحد الباشوات
بطريقة شنيعة ،بخبرته الموروثة في تحليل مسرح الجريمة،
يكتشف «سليمان أفندي» أن الوفاة وراءها قتل عمد ،وفاعل
تــرك مــع ضحيته تــذكــارا ،قبل أن يكتشف أن تلك الجريمة،
ليست سوى الجريمة األولى في سلسلة من االغتياالت ،أدرك
دون مجهود ،أنها ستنتهي به.
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كلمات متقاطعة
مانهاتن

كلمة السر

 1ـ كيميائي إيرلندي
اكتشف دور األكسجين
في االحتراق
 3ـ حرف جواب بمعنى ش ـه ـيــرة بــأخـشــابـهــا  6 -ـ جسدي  -ضد برد انحل
حرف شرط
 7ـ وشى  -لص البحر  9ـ أن ـب ــوب م ــن ج ـلــد -
 2ـ منخفض صحراوي نعم  -إشراق
أميركي
 4ـ م ـ ــد يـ ـ ـن ـ ــة هـ ـن ــد ي ــة  5ـ زمن  -من األلوان
 8ـ انمحى األثر  -ضد دولة عربية
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 1ـ كـيـمـيــائــي ألـمــانــي
مـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــرع «م ـ ـص ـ ـبـ ــاح
بنزن»
 2ـ بايع  -خراب
 3ـ مــدي ـنــة ف ــي الـهـنــد
شهيرة بمساجدها -
خالص كل شيء
 4ـ سـقــي  -حـقــل نفط
سعودي
 5ـ صندوق يوضع فيه
الميت  -ضد كسد
 6ـ حرف عطف  -قلعة
 7ـ ارتفاع (معكوسة) -
أزرار الورد
 8ـ إق ـل ـيــم ف ــي جـنــوب
ال ـص ـي ــن ب ـي ــن فـيـتـنــام
وبورما  -قل
 9ـ دولة على البلطيق
عاصمتها ريغا  -لؤلؤ
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :اعمل على تحسين منصبك
ّ
في العمل من خالل اطالعك الرصين.
ً
عاطفيا :تتأخر مشاريعك العاطفية
ً
ً
قليال بسبب الظروف القاهرة حاليا.
ً
اجتماعيا :الترفيه عن نفسك ضروري
فال تلزم المنزل طوال الوقت.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :سهل جــدا االتكال على الزمالء
لكن هذا ال يدفعك الى األمام.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ي ـج ــدر ب ــك أن ت ـي ــأس ولــو
ح ـص ــل نـ ـ ــزاع ب ـي ـن ـكــم ف ــال ــوق ــت يـبـلـســم
الجراح.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :إدان ـ ـ ــة اآلخـ ــريـ ــن ال تـنـفــع
ً
واألفضل أن تنظر الى نفسك ّأوال.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ال مـفــر مــن ال ـكــد والـتـعــب ان مهنيا :تتشاغل بمشاريع كثيرة والمهم
انجاز ما بدأت بصنعه.
أردت ان تتكلل أعمالك بالنجاح.
ً
ً
ّ
ّ
عــاطـفـيــا :يــدعــوك ال ــواق ــع ال ــى تقدير عاطفيا :تتشوق الى رؤية الحبيب بشدة
ً
وتنتظر اللقاء به قريبا.
وضع الشريك وعدم الضغط عليه.
ً
ً
اجتماعيا :ابحث عن االسـبــاب التي اجتماعيا :لوال انشغالك بأقوال الناس
ً
وأفعالهم لكان وضعك أفضل.
جعلت صديقا لك يبتعد عنك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :ينشب خــاف بينك و بـيــن أحد
المسؤولين أو الزمالء فاعتمد حكمتك.
ً
ً
عاطفيا :ال تشعر بوطأة الظروف كثيرا
ألن أفكارك تتوجه نحو الحبيب.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الحسد فهو قاتل
ّ
صاحبه وتمن الخير للجميع.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :ما من أحــد بلغ مــركــزا هاما إال
وتعرض للمنافسة والحسد.
ً
عاطفيا  :شريك عمرك أجمل هدية لما
لديه من حب وتضحية وايمان.
ً
اجتماعيا :ال تلتمس التعزية من الناس
ً
واجعل ايمانك قويا بالخالق.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا  :دع ميولك الخاصة جانبا
وانظر الى ما يفيد مصلحة عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـشــريــك ه ــو أح ــد أفـضــل
اصدقائك وهو الذي يحفظ ّ
سرك.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :إن نـ ّـبـهــت أح ــد م ــرة أو
ّ
مرتين ولم يقتنع فال تجادله.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :اختالف آرائك مع أحد الزمالء
قد يسبب لك بعض المشاكل.
ً
عاطفيا :الحوار الرصين مع شريك
ً
العمر قد يفتح أمامك آفاقا جديدة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تحسن عـمــا ان خدمت
أفراد عائلتك قبل أن تخدم نفسك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا  :تحرر مــن القيود الشكلية في مهنيا :سرعان ما يتملكك االحباط عند
ً
ادنى صعوبة وتنتقل الى عمل آخر.
عملك وكن مغامرا ولو مرة واحدة.
ً
ً
ً
عاطفيا :ســوء تصرفك أحـيــانــا يجرح عــاطـفـيــا :ت ـعــود االمـ ــور ال ــى طبيعتها
ً
بينكما لكن كثرة النزاعات تؤذي.
مشاعر الشريك فكن صبورا عليه.
ً
ً
ً
اجتماعيا :إن كنت صابرا على األمور اجتماعيا:عد الى ذاتك وانظر الى االمور
التي تحتاج الى تغيير وأصلحها.
خير من مواجهتها بالعنف.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تواجه أشد التجارب في حقل
ً
عملك فكن قويا وانظر الى األمام.
ً
عاطفيا :الحب الــذي يحمله لك شريك
ّ
حياتك منزه من كل مصلحة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـح ـك ــم عـ ـل ــى االمـ ـ ــور
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ــاطـ ـفـ ـت ــك ب ـ ــل ب ــال ـم ـن ـط ــق
والموضوعية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :إن ل ــم تـسـتـطــع الـتـغـلــب على
األمـ ـ ــور ال ـس ـه ـلــة فـكـيــف تـتـغـلــب على
الصعبة؟
ً
عاطفيا :الحبيب مستعد لمؤازرتك في
عملك فأوضح له الطريقة المناسبة.
ً
اجتماعيا :ال تتدخل في ما ال يعنيك
كي ال تسمع ما ال يرضيك.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

ً
محمد الشعيبي :أمارس الفن «وناسة» ال مصدرا للرزق
«فوجئت بإدراج اسمي ضمن قائمة المشاهير المتورطين في غسل األموال»
رغم قلة أعماله مقارنة بفنانين آخرين استطاع الفنان محمد
الشعيبي أن يحافظ على جماهيريته بتقديم أعمال فنية
متنوعة دون االكتفاء بمجال فني واحد ،فتارة يعتلي خشبة
كمسرحيته األخيرة «خطوات
جانب نجوم ًكبار ً
المسرح إلى ً
الشيطان» محققا حضورا ونجاحا كبيرين ،وتارة يطل عبر
شاشة التلفزيون في أدوار تحمل بصمة ويجد فيها كل شاب
ذاته كما قدم آخر أعماله الدرامية «العاصفة» ،وما بين هذا
وذاك يطرح كليبات غنائية شبابية خفيفة تحقق ماليين
المشاهدات .أين يجد نفسه وسط هذه البدائل وكيف
يخطط للقادم؟ أجابنا في هذا اللقاء:
عزة إبراهيم

• التحقت مــؤ خــرا بفريق
عمل "أبشر بالسعد" ،حدثنا
عن دورك؟
أج ـس ــد شـخـصـيــة "ب ـش ــار"
وهـ ـ ـ ــو شـ ـ ـ ــاب ابـ ـ ـ ــن عـ ـ ــم ب ـط ــل
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ن ــاي ــف
ا لــرا شــد ا لــذي يعمل محاميا
ويــأخــذ رأي ــي فــي الـكـثـيــر من
ال ـم ـش ـكــات وال ـق ـضــايــا الـتــي
ي ـتــولــى مـهـمــة ال ــدف ــاع فـيـهــا،
وخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـب ــداي ــة م ـ ـشـ ــواره
الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ،والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل فــي
مجمله عـمــل تــراجـيــدي جــاد
و ل ـ ـكـ ــن دوري بـ ــه ك ــو م ـي ــد ي ــا
خفيفة.

التواصل االجتماعي

أستعد
للسينما
بفيلمين
من إخراجي
أحدهما
من إنتاجي
الخاص

• آخ ــر مـسـلـســاتــك كــانــت
"ال ـعــاص ـفــة" ق ـبــل عــام ـيــن ،أال
تـ ـخـ ـش ــى مـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب ع ـلــى
جماهيريتك؟
أخ ـتــار األدوار الـتــي أكــون
راض ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــن ن ـف ـس ــي
وأدائـ ــي ،ربـمــا الـتــواجــد مهم
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـف ـن ــان وخ ــاص ــة
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ول ـ ـ ـكـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم م ــن
التواجد هو تقديم عمل مميز
يضاف إلــى مـشــواري الفني،
أما الحضور لمجرد الحضور
فــا يعنيني ،و خــا صــة أنني
ال أن ـق ـط ــع ع ــن ج ـم ـه ــوري أو
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة ،فــأتــواصــل
مـ ـعـ ـه ــم م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن خ ــال
ن ـشــاطــي ب ـم ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي كما أ قــدم أعماال
مسرحية وكليبات غنائية.

• و ه ـ ـ ـ ــل تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ن ـف ـس ــك
م ـ ـطـ ــر بـ ــا أو ف ـ ـنـ ــا نـ ــا م ـت ـع ــدد
المواهب؟
أعتبر نفسي مــؤد يــا فقط
و لـ ـس ــت مـ ـط ــر ب ــا وال أ ت ـط ـلــع
ألكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،فـ ـض ــا عــن
أن ـنــي أخـ ــرج ب ـعــض أعـمــالــي
إلى جانب التمثيل واإلنتاج،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـ ــذه ال ـتــول ـي ـفــة
حـقـقــت ل ــي نـجــاحــا مــرضـيــا،
فمثال كليب "لوكيشن كافيه"
الذي طرحته العام الماضي
ت ـجــاوز عـلــى يــوتـيــوب حتى
اآلن ا لـ ـ  23مليون مشاهدة،
ورغ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـعـ ــض االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
ل ــه ف ــان ــه ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا غـيــر
مـتــوقــع ،كـمــا ج ــاء ت تأديتي
ل ــه أمـ ــرا غ ـيــر م ـق ـصــود حيث
ط ـ ــرح ع ـل ــي أح ـ ــد األصـ ــدقـ ــاء
أن أجـ ــري إع ــان ــا تـســويـقـيــا
لمشروعه التجاري الجديد
وهــو "كــافـيــه" فـقــررت إخــراج
كليب غنائي ليكون وسيلته
في الدعاية ،وأديته بالتعاون
مع أخي بدر الشعيبي الذي
ك ـت ـب ــه ول ـح ـن ــه وح ـق ـق ـن ــا مــن
خالله نجاحا فاق التوقعات.

المسرح االفتراضي
• فـ ــي ظـ ــل تـ ــوقـ ــف ح ــرك ــة
المسرح هل تفكر في خوض
تجربة افتراضية؟
وقفت على خشبة المسرح
إلى جانب نجوم كبار آخرهم
ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــم وفـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــق عـ ـم ــل

مسرحية "خطوات الشيطان"،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــي
هـ ـ ــو ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور والـ ـخـ ـشـ ـب ــة
والتواصل الحي والمباشر،
ولكن المحاوالت التي أطلقها
زمـ ــائـ ــي مـ ــن خـ ـ ــال ت ـجــربــة
ال ـم ـســرح االف ـت ــراض ــي تبقى
محاوالت طيبة وخفيفة وفي
ظــروف استنائية ،والمجال
مفتوح أمام الجميع لإلبداع
واالختالف.
• وكـيــف تــرى تأثير أزمــة
كورونا على صناعة الفن؟
"ك ــورون ــا" بـشـكــل ع ــام أثــر
عـلــى كــافــة م ـجــاالت الـحـيــاة،
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـف ــن ت ـع ـت ـب ــر
األزم ـ ــة ف ـتــرة راحـ ــة وبـعــدهــا
تعود الصناعة بقوة لسابق
عـهــدهــا ،وال أتــوقــع أن يؤثر
ذلـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـجـ ــم اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
الدرامي أو الفني.

زيادة الوزن
• و عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى
الشخصي كيف تعاملت مع
األزمة وفترة الحظر؟
أشـعــر كــأنـنــي عـشــت فترة
استجمام و تـجــد يــد مارست
فيها كل األمور التي لم أجد
ل ـه ــا وقـ ـت ــا أو اه ـت ـم ــام ــا فــي
ال ـس ــاب ــق كــال ـط ـبــخ وال ــراح ــة
والرحالت البحرية والذهاب
للشاليه ،ما زاد وزني لألسف
إلى  114كيلوغراما ،ولكني
استمتعت جــدا بتلك الفترة

رغـ ـ ــم ك ــونـ ـه ــا رب ـ ـمـ ــا ق ــاس ـي ــة
ع ـلــى ال ـب ـع ــض ،ح ـيــث علمت
الـجـمـيــع ك ـيــف يـمـكــن الـعـمــل
خــال األزمــات والتحول إلى
العالم االفتراضي والتجارة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ل ـ ـكـ ــل شـ ـ ــيء،
وبالفعل لــدي تـجــارة رابحة
يتم الترويج لها أونالين.

اإلغالق التام
• يـعـنــي ذل ــك أن ــك جنيت
أرب ــاح ــا مــال ـيــة ف ــي ظ ــل أزم ــة
كورونا؟
ب ـ ــا لـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل زاد ا لـ ـ ـت ـ ــو ج ـ ــه
نـحــو اإلع ــان ــات عـبــر مــواقــع
ال ـ ـسـ ــوش ـ ـيـ ــال م ـ ـيـ ــديـ ــا ،وأن ـ ــا
أشـ ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـتـ ـل ــك اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن م ــع
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول ن ـح ــو ال ـع ــال ــم
االف ـتــراضــي فــي ظــل اإلغ ــاق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــام كـ ـ ـ ــان ل ـ ــذل ـ ــك مـ ـ ـ ــردود
مــا لــي إيجابي على مروجي
اإلعالنات اإللكترونية ،وعلى
ت ـجــارتــي ال ـخــاصــة والـحـمــد
لله "مكسرين العالم" ،فضال
ع ــن م ـشــارك ـتــي ف ــي الــدعــايــة
ل ـع ــام ــات ت ـج ــاري ــة مـتـنــوعــة
كالعطور وغيرها الكثير.

عمل مشبوه
• وهل ينتابك القلق حول
تورطك في أزمة غسل أموال
المشاهير؟
بالفعل فوجئت بانطالق

الشعيبي ونجوم مسرحية «خطوات الشيطان»

●

ملصق المعرض

يوسف الحربي
المشاركة والتفاعل الفني ،كذلك على مستوى
الـتـقـيـيــم ،وحــاول ـنــا خـلــق ت ــوازن عـلــى صعد
مختلفة لناحية االختيار والتعاون المشترك
واالنفتاح على المستوى الفني والنقدي.
ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن م ـع ــرض "عـ ــودة"
هو مشاركة مفتوحة بأعمال "الفيديو آرت"
لكل الفنانين في العالم واختارت الجمعية
أن يكون محور هــذه األعـمــال تأثير جائحة

ك ــورون ــا ع ـلــى ال ـعــالــم لـنــاحـيــة الـتـعـبـيــر عن
الحياة واالسـتـمــرار فــي العطاء واالنتصار
لإلنسانية من خالل الفيديو آرت وما يحمله
مــن تــولـيـفــات بـصــريــة وفـنـيــة وجـمــالـيــة لها
ً
مفاهيمها ،خصوصا أن فن الفيديو أصبح
يحتل مكانته الفنية والجمالية التي تثير
بتشكالتها التعبيرية الــوقــائــع وتــرصــدهــا
بعالماتها البصرية بشكل له خصوصياته
التي ّ
تعبر عنها فنون ما بعد الحداثة.

شائعات حــول إدراج اسمي
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة مـ ـش ــاهـ ـي ــر
السوشيال ميديا المتورطين
فـ ـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـسـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال،
ولكنها ضجة طالت الجميع
ولـ ـ ـك ـ ــن ل ـ ـيـ ــس الـ ـ ـك ـ ــل م ـ ــدان ـ ــا،
فــأنــا أق ــدم إعــانــات حقيقية
واسـ ـتـ ـغ ــل حـ ـج ــم ال ـم ـت ــاب ـع ــة
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة وج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوري ع ـبــر
مواقع التواصل االجتماعي
ف ــي تـقــديــم خ ــدم ــات ودعــايــة
لمنتجات مـمـيــزة لـهــم ،دون
أن أورط نفسي فــي أي عمل
م ـش ـبــوه ،ب ــل اخ ـت ــار الـسـلـعــة
التي أعلن عنها بدقة للحفاظ
على شعبيتي ومصداقيتي
لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وب ــال ـف ـع ــل
ا ل ـك ـث ـيــرون ي ـث ـقــون بالمنتج
الذي أعلن عنه نتيجة ثقتهم
الشخصية في.
• وم ـ ــا خ ـط ـطــك ال ــدرام ـي ــة
للفترة المقبلة؟
أس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد إلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ف ـي ـل ــم
سـيـنـمــائــي بـعــد  4أش ـهــر من
تــألـيـفــي وإخ ــراج ــي وأشـ ــارك
بالبطولة إلى جانب مجموعة
من الشباب ،إلــى جانب فيلم
آخــر سأتولى مهمة اإلخــراج
والتمثيل وسيتم اإلعالن عن

التفاصيل بعد اال نـتـهــاء من
ك ــاف ــة ال ـت ـج ـه ـيــزات واخ ـت ـيــار
باقي النجوم.

فقر الساحة
• ل ـمــاذا تـلـجــأ إل ــى تأليف
وإخــراج وإنتاج أعمالك؟ هل
موهبة أم فقر بالساحة؟
لـ ـ ـي ـ ــس ف ـ ـ ـقـ ـ ــرا بـ ــال ـ ـسـ ــاحـ ــة،
فالعديد من الفنانين أفتخر
بــالـتـعــاون معهم ،ولـكــن لدي
رؤية إخراجية أود أن أقدمها
فـضــا عــن ش ـعــوري بــالـقــدرة
عـلــى الـكـتــابــة ون ـســج خيوط
العمل الدرامي ،وال أعتبر ذلك
أنانية أو رغبة في الربح ،فأنا
أمتهن الفن "وناسة" للمتعة
الشخصية وإلمتاع جمهوري
والترفيه عنه ،وليس للربح،
فـ ــأنـ ــا لـ ــم أعـ ـتـ ـم ــد عـ ـل ــى ال ـف ــن
كمصدر رزق منذ دخولي الفن
في طفولتي وحتى احترافي،
ومــؤخــرا فقط عــرفــت العقود
واالت ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ،فــأنــا
اعتمد على التجارة الخاصة
كمصدر رزق والحمد لله تدر
لي ربحا طيبا.

عبدالعزيز الحداد يؤجل عرض
مونودراما «فهد العسكر يتذكر»

«عودة» للفيديو آرت ينطلق  20الجاري
أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام،
م ـس ــاء أم ــس األول ،االن ـت ـه ــاء م ــن اسـتـقـبــال
المشاركات الخاصة بمعرض "عودة" ألعمال
الـفـيــديــو آرت ،والـمـخـصــص لــإنـتــاج الفني
الجديد خالل األربعة األشهر الماضية "أزمة
ّ
ّ
والمقرر أن ينظم في  20أغسطس
كــورونــا"
الجاري ،وسيعرض على قناة الجمعية على
"يوتيوب".
ووصـ ــل ع ــدد ال ـم ـشــاركــات الـمـسـجـلــة في
موقع المعرض إلى  62مشاركة من  23دولة،
وستعرض األعمال على لجنة متخصصة في
التقييم والمتابعة الفنية والتقنية والبصرية
وال ـج ـم ــال ـي ــة ،وس ـي ـتــم اإلعـ ـ ــان ع ــن األع ـم ــال
المشاركة  12الجاري.
وقـ ــال م ــدي ــر الـجـمـعـيــة ي ــوس ــف ال ـحــربــي،
إن الـجـمـعـيــة حــرصــت ع ـلــى خ ـلــق األنـشـطــة
وف ــق اآلل ـيــات الـمـتــاحــة وس ــط ه ــذه الـظــروف
ّ
الصحية باالستمرار والتواصل الثقافي وبث
الوعي والتعاون الجمالي وابتكار البرامج
ّ
المتنوعة التي تجمعنا بالمهتمين بالفنون
وبـكــل فـنــانــي ال ـعــالــم ،لــذلــك ك ــان "عـ ــودة" من
ً
ً
ً
خــال الفيديو آرت نمطا فنيا مـعــا صــرا له
جمهوره ،إذ قمنا بالتركيز على التنوع في

محمد الشعيبي

فضة المعيلي

اضـ ـط ــر الـ ـفـ ـن ــان ع ـبــدال ـعــزيــز
الـ ـ ـح ـ ــداد إلـ ـ ــى ت ــأج ـي ــل ال ـع ــرض
الـ ـم ــون ــودرام ــي "فـ ـه ــد الـعـسـكــر
يتذكر" لظروف تتعلق بما حدث
في بيروت قبل أيام من انفجارات
المرفأ.
ً
وقــال ال ـحــداد ،إنــه كــان مقررا
ً
عرض العمل "أونالين" غدا لكن
بسبب انـفـجــار لبنان فـإنـنــي ال
ً
ٔ
ارى مناسبا عــرض مونودراما
"ف ـهــد الـعـسّـكــر ي ـتــذكــر" ف ــي هــذا
الــوقــت .وفضلت إلـغــاء العرض.
ً
ٔ
"فـعــذرا والله يلهم الصبر الهل
ال ـم ـتــوف ـيــن وي ـش ــاف ــي ال ـجــرحــى
يارب العالمين".
وتـ ـتـ ـن ــاول ال ـم ـســرح ـيــة ال ـتــي
قــدم ـهــا الـ ـح ــداد ف ــي مـنــاسـبــات
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـم ـش ــرق ــة
لـلـشــاعــر الـكـبـيــر ف ـهــد الـعـسـكــر،

عبدالعزيز الحداد في «فهد العسكر يتذكر»
ورصــدت تلك التجربة إبداعاته
وإسهاماته الشعرية ،من خالل
تناغم النص والـحــوار والــرؤيــة
اإلخراجية والديكور والتمثيل
وع ـنــاصــر ال ـفــرجــة الـمـســرحـيــة،
ليقدم الحداد محاكاة إنسانية
ش ـعــريــة وج ــدان ـي ــة أعـ ـ ــادت إلــى

األذه ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون ال ـش ـع ــري
الكبير للشاعر العسكر ،من خالل
مجموعة من قصائده المعروفة
بينها "كفي الـمــام" ،إلــى جانب
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ع ـ ـشـ ــق ال ـع ـس ـك ــر
للغة الـعــربـيــة فــي فـنــون الشعر
وأسلوبه المتفرد في كتابته.

الذوادي« :وينك إنته» أول أغنية لـ «اإلخوة» منذ  9سنوات
سعيد بالنجاح الذي حققته ورد فعل الجمهور عليها
أعرب الفنان خالد الذوادي
عن سعادته بردود الفعل
على أحدث أغنياته «وينك
إنته».

أستعد
إلطالق
«تسافر»
و«اشلون
أوصلك
حبيبي»

●

عزة إبراهيم

أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت فـ ـ ــرقـ ـ ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة أغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
بعنوان "وينك إنته" بمناسبة
عـ ـ ـي ـ ــد األضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك
والتي تلقاها جمهور الفرقة
بترحيب وإعـجــاب شديدين
بعد فترة انقطاع طويلة.
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان خ ـ ــال ـ ــد
ال ــذوادي أحــد أعضاء الفرقة
ف ــي تـصــريـحــه ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
عــن سـعــادتــه بالنجاح الــذي
ح ـق ـق ـتــه األغـ ـنـ ـي ــة ورد فـعــل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـ ـ ــذي عـ ـب ــر عــن
اش ـت ـيــاقــه ألعـ ـم ــال "اإلخـ ـ ــوة"
التي حققت منذ انطالقتها
بــالـسـبـعـيـنـيــات جـمــاهـيــريــة
كبيرة.
وأوض ــح أن أغـنـيــة "ويـنــك
إ نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه" أول عـ ـ ـم ـ ــل يـ ـق ــد م ــه
لـلـفــرقــة ال ـتــي حــاولــت البقاء
مـ ـن ــذ انـ ـقـ ـط ــاع ــه ع ـن ـه ــا ق ـبــل
 9سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـس ـب ــب ظ ــروف ــه

الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وإج ـ ـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة
دق ـي ـقــة بــالــدي ـســك ب ـعــد وف ــاة
ع ـلــي وع ـي ـســى ب ـحــر ال ـلــذيــن
شاركاه في تأسيس الفرقة،
م ــؤك ــدا أنـ ــه ب ـم ـج ــرد ع ــودت ــه
للعمل الفني شعر وكأنه لم
يـفــارقــه لـسـنــوات لما تتمتع
بــه الفرقة مــن مكانة راسخة
في نفوس محبيها ومتذوقي
الفن الراقي.

أغنيات جديدة
وأشار إلى أن أغنية "وينك
إن ـت ــه" م ــن كـلـمــاتــه وتــوزيـعــه
وت ـن ـف ـي ــذه وبـ ـص ــوت م ـطــرب
الفرقة هاني عبدالله ،وألحان
وإش ـ ــراف عـبــدالـلــه جـنــاحــي،
وش ـ ــارك بــال ـعــزف Adriano
ومـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــاج خـ ـلـ ـي ــل الـ ـعـ ـل ــي،
وت ـصــويــر ومــون ـتــاج محمد
ناصر.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـس ـت ـع ــد
خالل الفترة المقبلة إلطالق

أغ ـن ـي ــات ج ــدي ــدة بــال ـت ـعــاون
مع فنانين خليجيين كبار،
باإلمارات والسعودية وأيضا
مــن الكويت لديه تـعــاون مع
ال ـم ـط ــرب ــة رهـ ـ ــف ،وال ـم ـط ــرب
يــو ســف العماني ،فضال عن
أعمال أخرى بصحبة الفرقة
وأق ـ ــربـ ـ ـه ـ ــا خـ ـ ــروجـ ـ ــا ل ـل ـن ــور
أغ ـن ـي ــة "تـ ـس ــاف ــر" و"اش ـ ـلـ ــون
أوص ـ ـ ـلـ ـ ــك حـ ـبـ ـيـ ـب ــي" وال ـ ـتـ ــي
ي ـج ــري ت ـصــويــرهــا بـطــريـقــة
الفيديو كليب لطرحها قريبا،
مؤكدا أن عشقه للموسيقى
وتصنيفه من أفضل عازفي
ال ـغ ـي ـت ــار ب ــال ـش ــرق األوس ـ ــط
دفـ ـ ـع ـ ــه ل ـ ـتـ ــأل ـ ـيـ ــف م ـق ـط ــوع ــة
مــوس ـي ـق ـيــة ت ـع ـبــر ع ــن قـصــة
حياته يتم عزفها بالغيتار
ويـجــري حاليا اخـتـيــار اسم
م ـنــاســب ل ـهــا إلطــاق ـهــا عبر
منصات عالمية.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ــاه ــم
خــال أزم ــة كــورونــا فــي عدة
أغـنـيــات تــوعــويــة بــالـتـعــاون

خالد الذوادي والراحل علي بحر
مــع تلفزيون البحرين منها
"نصيحة مـنــي" ،مــن كلماته
وألحانه وتوزيعه ،كما شارك
فــي أعـمــال وطنية بمناسبة
العيد الوطني للبحرين.
ي ــذك ــر أن ف ــرق ــة "اإلخ ـ ـ ــوة"
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة إحـ ـ ـ ــدى أش ـه ــر
فــرق الــروك والـجــاز العربية،
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــام ال ـل ـه ـج ــة

البحرينية الدارجة ،ونجحت
ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ف ـ ــي شـ ـب ــه احـ ـتـ ـك ــار
لـ ـس ــوق الـ ـك ــاسـ ـي ــت بـمـمـلـكــة
البحرين ،في تلك الفترة نظرا
لنجاحها الكبير ،وأسسها
الـ ــراحـ ــان ع ـلــي ب ـحــر مغني
الـ ـف ــرق ــة االس ـ ــاس ـ ــي وعـ ـ ــازف
االورغ ،وعيسى بحر عازف
البيس غيتار ،وخالد الذوادي

عازف الغيتار ،وكاتب أغاني
ال ـفــرقــة والـمـلـحــن األســاســي
لها وسـلـطــان الـمــاس عــازف
التانغو والمسمى باخطبوط
التانغو ،ووجيه حسن وهو
ابـ ـ ــن خ ــال ــة ع ـل ــي ب ـح ــر وم ــن
أفضل عازفي الدرامز بالوطن
العربي.

خبريات
ً
بوسي تحيي حفال
بالساحل الشمالي

تحيي المطربة الشعبية
ً
ً
بوسي ،اليوم ،حفال غنائيا
داخل إحدى القرى السياحية
ً
بالساحل الشمالي ،احتفاال
بموسم صيف .2020
واستعدت بوسي للحفل على
مدة األيام الماضية بإجراء
عدد من البروفات بصحبة
فرقتها الموسيقية ،ومن
المنتظر أن تقدم العديد من
المفاجآت لجمهورها.
ومن المقرر أن تغني بوسي
العديد من أشهر أغانيها
الشعبية سواء كانت منفردة
أو من خالل مشاركتها في
األفالم السينمائية ومن
أبرزها "آه يا دنيا"" ،حبانهم"،
"شيكوالته"" ،مش مهم"،
"اضحك"" ،تعالي" ،و"بتفرج
على األيام".
يذكر أن آخر أعمال بوسي
مشاركتها الفنانة سيرين
عبدالنور ،والفنان السعودي
يعقوب الفرحان ،في مسلسل
"الديفا" ،وهو عمل مكون من 8
حلقات ،وكل حلقة عبارة عن
 10دقائق ،وتدور قصته حول
كواليس برامج المواهب.

«غالية» يشارك في مهرجان
بالواليات المتحدة

اختار مهرجان سياتل
للفيلم العربي بالواليات
المتحدة األميركية فيلم
"غالية" للمخرج أيمن صقر
للمشاركة في فعالياته،
بعدما حصدالفيلم جائزة
أفضل فيلم في أكاديمية
بلندن. ويسرد الفيلم
ً
قصصا تهم الفتيات
ويناقش قضية كيفية
إثبات الوجودفي الحياة،
وأن تكون المرأة قوية
من خالل قصص ترصد
حياة عددمن النساء
في المجتمع كما يعالج
مشاكل الرجل والمرأة .
وكانت بطلة الفيلم
شيماء القاسم كشفت عن
مشاركتها في هذاالفيلم
ألنها تهتم باألعمال التي
تعنى بقضايا المرأة
ً
والطفل عموما ،موضحة
ً
أنها عملت سابقا مع
منظمة "اليونيسيف" بشأن
هذهالقضايا من أجل
توعية الناس .وقالت إن
"الفيلم كان بمنزلة الفرصة
األولى لي لتقديم رسالة
من خالل دور يناقش
قضيةتتعرض لها المرأة
ً
عموما ،وكيفية الدفاع عن
ً
نفسها».

وفاة الفنان التراثي
والعازف محمد دومان

توفي الفنان التراثي وعازف
الكمان األول في كوباني "عين
العرب" محمد خليل غازي
والملقب بـ "محمد دومان"،
أمس األول ،عن عمر يناهز
ً
 91عاما ،في أحد مشافي
العاصمة التركية أنقرة.
واشتهر دومان برفقته آللة
الكمان طيلة مسيرته الفنية،
وهو من مواليد عام  1929من
أبناء مدينة كوباني السورية،
ُ
وعرف هو والفنان باقي خدو
هنداوي بأغانيهما الشعبية
والتراثية .دومان كان العازف
األول للكمان في مدينته ،له
وصية نشرها الكثير من
مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي مفادها دفنه
فيها .وتعتبر سيرة الراحل
ً
الفنية غنية جدا في استعادة
أمجاد التراث الشعبي
مدينة الكردي السورية من
خالل الحفاظ على القصص
التراثية الكردية التي كانت
تروي عبر أغانيه ومنها
أغنية "بيمال"" ،خمي ظالم"،
"دومانه"" ،بنفشه نارين"
والتي تشارك بها هو
والعديد من الفنانين القدامى.

ةديرجلا

•
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الدور الكردي في لعبة القوة الروسية بالشرق األوسط
آنا بورشفسكايا-
واشنطن إنستيتوت

على المسؤولين الغربيين
أال يستهينوا بنفوذ موسكو
عندما تتعاون مع األكراد في
سورية والعراق ودول أخرى،
ففي حين يواصل الكرملين
السعي وراء مصالحه في
الشرق األوسط بطريقة
تهكمية ووحشية ،ومزعزعة
لالستقرار في كثير من
األحيان ،يتعين على الغرب
اكتساب نفوذ أكبر في هذه
المجتمعات الكردية.

في وقت سابق من هذا الشهر،
استأنفت روسيا سعيها إلشراك
األكــراد من شمال وشــرق سورية
في طاولة المفاوضات مع حكومة
بشار األســد ،حتى عندما دعمت
النظام في الوقت نفسه من خالل
تخفيف قرار األمم المتحدة بشأن
المساعدة اإلنسانية عبر الحدود
إل ــى هــذيــن ال ـج ــزأي ــن م ــن ال ـبــاد.
وبالمثل ،ظلت عالقة موسكو مع
األكــراد العراقيين قوية حتى في
الوقت الذي يسلط فيه الكرملين
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر ع ـل ــى الـجـيــش
ّ
لشن عمليات ّ
ضد األكراد
التركي
السوريين في الــدولــة المجاورة،
وه ـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـت ــي تـتــوســع
بشكل متزايد في «إقليم كردستان
العراق» وتجعل مسؤولي «اقليم
ً
ً
كردستان» أكثر توترا وانقساما
ً
يوما بعد يوم.
وداخ ــل روسـيــا ،يتحدث كبار
المسؤولين والمحللين باستمرار
ع ــن أه ـم ـي ــة األك ـ ـ ـ ــراد و»ال ـق ـض ـي ــة
ال ـك ــردي ــة» ف ــي الـمـنـطـقــة ،وبـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـم ـصــالــح الحقيقية
ال ـك ــام ـن ــة وراء ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاع ــر،
س ـت ــواص ــل م ــوس ـك ــو االس ـت ـف ــادة
من عالقتها العميقة والمتعددة
األوج ـ ــه م ــع مـخـتـلــف الـجـمــاعــات
الكردية طالما استمرت الصراعات
حول قضيتهم ،ليس فقط لتعزيز
ً
مكانتها في المنطقة ،ولكن أيضا
ً
لجر األك ــراد بـعـيــدا عــن الــواليــات
المتحدة.

األكراد لم يسلموا
من «اإلرهاب العظيم»
الذي مارسه جوزيف
ستالين ومع ذلك ظلوا
روابط طويلة األمد
ً
ً
يشغلون حيزا كبيرا
لم تقم أي دولة بتوفير رعاية
من تفكير القيادة
ل ــأك ــراد م ــادام ــت روس ـيــا تتولى
ت ـقــدي ـم ـهــا ،ويـ ـع ــود ت ــاري ــخ ه ــذه
السوفياتية

األكراد السوريون
ً
يعلقون آماال على
الواليات المتحدة
أكبر من تلك التي
يعلقونها على روسيا

الـ ــروابـ ــط ب ـيــن األك ـ ـ ــراد وروس ـي ــا
إل ــى عـهــد كــاثــريــن العظمى حين
ت ـص ــادم ــت روسـ ـي ــا اإلم ـبــريــال ـيــة
مــع اإلمـبــراطــوريـتـيــن العثمانية
وال ـ ـفـ ــارس ـ ـيـ ــة ،وواجـ ـ ـه ـ ــت ق ـبــائــل
ك ــردي ــة ب ــدوي ــةّ ،
وح ــول ــت األكـ ــراد
اإليــزيــديـيــن إلــى أتـبــاع لها خالل
الغزوات في القوقاز .وكان القادة
الروس ينظرون إلى األكراد بشكل
متزايد على أنهم وسيلة ضغط
ضـ ــد ال ـم ـنــاف ـس ـيــن ال ـع ـث ـمــان ـي ـيــن
والـفــرس ،فــي حين اعتبر األكــراد
اإلمبراطورية الروسية على أنها
الــراعــي الرئيسي لهم ،وال سيما
في أوائل القرن العشرين.
ولم يسلم األكراد من «اإلرهاب
ال ـع ـظ ـيــم» الـ ــذي م ــارس ــه جــوزيــف
ستالين ،ومع ذلك ظلوا يشغلون
ً
ً
ح ـي ــزا ك ـب ـيــرا م ــن تـفـكـيــر الـقـيــادة
السوفياتية ،وبــالـتــالــي ،فــي عام
 ،1946دعـمــت موسكو مجموعة
م ــن األك ـ ـ ــراد ال ــذي ــن أع ـل ـن ــوا قـيــام

«ج ـم ـهــوريــة م ـه ــاب ــاد» ف ــي شـمــال
إي ــران ،وبعد سقوط الجمهورية
ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ذلـ ــك الـ ـع ــام ،لجأ
الزعيم الكردي العراقي مصطفى
بارزاني ،جنرال في جيش مهاباد
ومــؤســس «ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،إل ـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي م ـ ــع رف ـ ــاق ـ ــه ح ـيــث
ب ـق ــي أكـ ـث ــر م ــن ع ـق ــد م ــن ال ــزم ــن،
وفـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ـيــات وس ـت ـي ـن ـيــات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ،دع ــم الـكــرمـلـيــن
الحكم الذاتي الكردي في العراق
للتضييق على بغداد ،وساهمت
ضغوطه في التوقيع على اتفاقية
الحكم الذاتي لألكراد عام .1970
وفـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
عندما كانت سورية دولة حليفة
س ــوف ـي ــات ـي ــة ك ـ ـبـ ــرى ،ب ـ ــدأ «حـ ــزب
العمال الكردستاني» بزعامة عبد
الـلــه أوج ــان حملة تـمــرد طويلة
ض ــد ت ــرك ـي ــا ،جـ ــرى ف ــي إط ــاره ــا
ً
أ ح ـيــا نــا تنفيذ بـعــض العمليات
مــن وادي الـبـقــاع اللبناني الــذي
ً
كــان محتال مــن قبل ســوريــة ،من
ّ
بـيــن مــواقــع أخ ــرى ،وع ــزز «حــزب
العمال الكردستاني» موقعه في
ف ـلــك مــوس ـكــو ع ـلــى م ــر الـسـنـيــن،
وم ـن ـح ــت م ـع ــارض ـت ــه الـمـسـلـحــة
للحكومة التركية الـقــادة الــروس
ً
ً
نفوذا مفيدا على أنقرة ،وبالتالي
ع ـل ــى ح ـل ــف «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» .وواص ـ ــل
الكرملين اسـتـخــدام هــذه الــورقــة
ال ــرابـ ـح ــة الـ ـك ــردي ــة ب ـع ــد س ـقــوط
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،مـمــا سمح
لـ«حزب العمال الكردستاني» بفتح
م ـك ـ ْتــب تـمـثـيـلــي ل ــه ف ــي مــوسـكــو
ومــنــح أوج ــان ملجأ بـعــد طــرده
ً
من سورية في عام  ،1998ووفقا
لصحيفة «موسكو تايمز» ،كان ما
يصل إلى  200.000كردي يعيشون
فــي منطقة مــوسـكــو بـحـلــول عــام
 ،1999كما انتشر حوالي مليون
ك ــردي فــي جميع أنـحــاء االتـحــاد
السوفياتي السابق.
ً
غ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا م ـ ــا ي ـ ــؤك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين وكبار
المسؤولين اآلخــريــن على عالقة
روسـ ـ ـي ـ ــا الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ،م ـش ـي ــدي ــن
بشجاعتهم في مواجهة «المصير
الصعب» وفعاليتهم في مكافحة
اإلرهاب.
ولـ ـك ــن ف ــي الـ ــواقـ ــع ،إن إب ـع ــاد
األكـ ــراد عــن واشـنـطــن هــو الــدافــع
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـسـ ـي ــاس ــات روسـ ـي ــا
ال ــداع ـم ــة ت ـجــاه ـهــم ،ف ـفــي أواخـ ــر
العام الماضي ،على سبيل المثال،
ّادع ــى وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سيرجي الفــروف أن المسؤولين
األميركيين كانوا يمنعون الحوار
بين األك ــراد السوريين ودمـشــق،
ك ـمــا ح ــذر األكـ ـ ــراد م ــن الـمــراهـنــة

قوات كردية تتمركز شمال سورية وشرقها
عـ ـل ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ألن
قواتها كانت متواجدة في سورية
«بصورة غير قانونية» ،على عكس
الـقــوات الــروسـيــة .وأع ــرب بوتين
عــن مـشــاعــر مـمــاثـلــة فــي نوفمبر
الـمــاضــي بـقــولــه« :مــا تــم تحقيقه
اآلن على ح ــدود ســوريــة وتركيا
ً
يتم أيـضــا بــدعــم األك ــراد ويصب
فــي مـصــالـحـهــم ...فــالـنــاس يــرون
ويفهمون أن الجيش الروسي قد
جاء لحمايتهم».
وبـصــرف النظر عــن استخدام
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــراوة ض ــد
واشنطن ،فإن موسكو متأرجحة
إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـق ــري ــر
ال ـم ـص ـي ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ،وع ـ ـنـ ــد رده
عـلــى س ــؤال ح ــول الـحـكــم الــذاتــي
ال ـ ـكـ ــردي الـ ـع ــراق ــي ف ــي ديـسـمـبــر
ّ ،2016ادعـ ـ ـ ــى ب ــوت ـي ــن «نـ ـح ــن ال
ن ـتــدخــل ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة
ال ـع ــراق ـي ــة» .بــال ـط ـبــع ،ل ـيــس لــدى
مــوسـكــو هــواجــس ح ــول التدخل
في بعض البلدان عندما يناسب
ذلك مصالحها ،وفي هذه الحالة،
تفضل ببساطة البقاء خارج هذه
القضية.
لـكــن حـتــى سـيــاســة متناقضة
أتــت ثمارها مــع األك ــراد ،فعندما
أج ــرى «إقـلـيــم كــردسـتــان الـعــراق»
اس ـت ـف ـت ـ ً
ـاء ح ـ ــول االسـ ـتـ ـق ــال فــي
س ـب ـت ـم ـبــر ،2017ات ـخ ــذت روس ـيــا
ً
ً
موقفا محايدا بشأن هذه الخطوة
ً
ف ـ ــي حـ ـي ــن ع ــارضـ ـتـ ـه ــا رسـ ـمـ ـي ــا
الواليات المتحدة وكل جهة فاعلة
ً
أجـنـبـيــة أخـ ــرى ت ـقــري ـبــا ،ووس ــط
ردود ال ـف ـع ــل ال ـس ـل ـب ـيــة الــدول ـيــة
التي سبقت االستفتاء وأعقبته،
اك ـت ـس ـبــت مــوس ـكــو م ــرون ــة أكـبــر

من خالل إطالقها مشاريع طاقة
إضافية في «إقليم كردستان» الذي
كــان بــأمــس الـحــاجــة إلــى األم ــوال
النقدية ،حيث وضعت نفسها في
ُ
النهاية في مركز تعتبر فيه أفضل
جهة فاعلة في مجال النفط والغاز
الطبيعي في المنطقة.
و فـ ـ ـ ــي فـ ـ ـب ـ ــرا ي ـ ــر  ،2017ع ـلــى
سبيل المثال ،قدم عمالق الطاقة
ً
الروسي «روسنفت» قرضا لـ«إقليم
ـدره حــوالــي
كــردسـتــان ال ـع ــراق» ق ـ ّ
ً
 3.5مليارات دوالر ،ووقــع عقودا
لتطوير خمس كتل إلنتاج النفط،
واس ـت ـث ـمــر ف ــي ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
المحلية لتصدير النفط والغاز،
وبقيامها بــذلــك ،أنـقــذت موسكو
بشكل أســاســي «إقليم كردستان
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق» ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـق ــف عـنــد
مفترق طرق حاسم وأعطت األكراد
ال ـمــزيــد م ــن ال ـن ـفــوذ ع ّـلــى ب ـغــداد،
وفـ ــي م ــاي ــو  ،2018وق ـ ــع «إق ـل ـيــم
كردستان العراق» على اتفاقية مع
«روسنفت» بشأن البنية التحتية
لـ ـلـ ـغ ــاز وواف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى بـ ـن ــاء خــط
ّ
أنابيب إلى تركيا ،األمر الذي مكن
موسكو بالتالي من التدخل في
عالقات الطاقة الكردية العراقية
مــع أن ـق ــرة .وف ــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة،
ّأدت العمليات العسكرية الجارية
الـتــي تـقــوم بها تركيا فــي «إقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق» إل ــى تعميق
الـخــافــات بين األك ــراد ،وبإمكان
روسيا االستفادة من االضطرابات
من خالل المزيد من الصفقات أو
غيرها من عمليات التواصل مع
الفصائل الفردية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــة ،اسـ ـتـ ـغـ ـل ــت
روسـ ـ ـي ـ ــا األكـ ـ ـ ـ ـ ــراد ورقـ ـ ـ ــة م ـف ـي ــدة

ط ـ ـ ــوال ال ـ ـحـ ــرب ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـح ـفــاظ
عـلــى األس ــد فــي الـسـلـطــة وإق ـنــاع
تــرك ـيــا بـتـغـيـيــر مــوقـفـهــا تـجــاهــه
عـ ـل ــى حـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ،وعـ ـل ــى عـكــس
واش ـن ـطــن ،ل ــم يـصـنــف الكرملين
«ح ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
م ـن ـظ ـمــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وق ـ ــد حــافــظ
«ح ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـ ــذي يـ ـ ــدور فـ ــي فـلــك
«ح ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
عـلــى مـكـتــب لــه فــي مــوسـكــو منذ
فبراير  ،2016ويعكس ذلك انتقام
بوتين الواضح من تركيا بسبب
إسقاطها طائرة عسكرية روسية
كانت قــد دخلت مجالها الجوي
في نوفمبر .2015
وف ـ ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن األكـ ـ ـ ـ ـ ــراد
السوريين في ديسمبر  ،2019أكد
الفـ ــروف أن ــه يـجــب إع ـطــاء األســد
الـسـيـطــرة عـلــى جـمـيــع األراضـ ــي
الـســوريــة «عـلــى أس ــاس أنــه يجب
أن يتم توفير ما يحتاجه األكراد
فــي أمــاكــن إقــامـتـهــم الـتـقـلـيــديــة».
وفـ ــي الـ ــواقـ ــع ،تـ ـ ْـعـ ـ ِـرض مــوسـكــو
نفسها كوسيط وتصر على إدراج
الـحـقــوق الـقــانــونـيــة ال ـكــرديــة في
الدستور الـســوري ،ولكن هدفها
الرئيسي هو دعم األسد ،الرئيس
السوري الذي ُي ّ
شبه الحكم الذاتي
الكردي بتقسيم البالد ويقول إنه
ال يستطيع الموافقة عليه.
ومــن جانبهم ،يواصل األكــراد
السوريون تعليق آمال أكبر على
الــواليــات المتحدة مــن تلك التي
يعلقونها عـلــى روس ـيــا ،ويـعــزى
ً
ذلـ ـ ــك عـ ـم ــوم ــا إلـ ـ ــى أن ال ـت ـع ــاون
العسكري األميركي-الكردي كان
أفضل وسيلة إلثارة غضب تركيا.

ومع ذلك ،حالما أعلنت واشنطن
أن ـهــا ستنسحب مــن س ــوري ــة ،لم
يعد أمام األكراد خيار آخر سوى
التقرب أكثر من موسكو واألسد،
األمـ ــر الـ ــذي م ـنــح بــوت ـيــن فــرصــة
لتعميق العالقات معهم وتأسيس
ق ــوة عـسـكــريــة جــديــدة فــي شمال
شرق البالد.

المصلحة الذاتية
إلى جانب المكاسب التكتيكية
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ،ل ـ ــم ي ـس ـت ـف ــد األك ـ ـ ـ ــراد
السوريون من الدعم الروسي ،بل
ً
العكس تماما  -في أوائل عام
على ُ
 ،2018قتل مئات المدنيين األكراد
نتيجة لـ «عملية غصن الزيتون»
التي قامت بها تركيا في عفرين،
وه ــو هـجــوم لــم يـكــن مــن الممكن
أن يـتـقــدم دون مــواف ـقــة موسكو
وت ـن ـس ـي ـق ـهــا .وف ـ ــي ذل ـ ــك ال ــوق ــت،
ات ـهــم ال ـقــائــد الـعـسـكــري لـ ـ «حــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،سـيـبــان
ه ــام ــو ،روس ـي ــا بـخـيــانــة األكـ ــراد،
بينما اتهمت موسكو ا لــوال يــات
المتحدة بشكل غير مباشر في
حدوث الوفيات.
وب ــال ـم ـث ــل ،ل ــم ت ـف ـعــل مــوسـكــو
ً
شيئا للحد مــن الـهـجــوم التركي
الحالي في شمال العراق .وطالما
تـسـتـفـيــد روسـ ـي ــا م ــن ص ــراع ــات
تركيا مع األك ــراد ،فــإن المصلحة
ال ـ ــذات ـ ـي ـ ــة ول ـ ـي ـ ـسـ ــت ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف
اإلنسانية هي التي ستستمر في
دفع عملية صنع القرار.
ومع ذلك ،فإن التعاون الكردي
م ــع روسـ ـي ــا أمـ ــر م ـف ـهــوم ألن أي
مجتمع في وضع األكراد سيطلب

أي دعم خارجي يمكنه الحصول
عليه .وكما قال مصطفى بارزاني
ذات م ـ ــرة« :أن ـ ــا م ـث ــل ال ـم ـت ـســول
األعمى ...ال أبالي بمن يضع المال
في يدي» .وبينما ال ينبغي النظر
إل ــى ال ـج ـمــاعــات ال ـك ــردي ــة بشكل
مـ ّ
ـوح ــد ،ف ــإن ال ـعــديــد م ــن قــادتـهــا
يميلون إل ــى الـشـعــور بــاالرتـيــاح
ً
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع روسـ ـي ــا ن ـظ ــرا
ً
لـتــاريـخـهــم الـطــويــل م ـعــا ،وواق ــع
ع ــدم ق ـيــام مــوس ـكــو ف ــي الـضـغــط
ع ـل ـي ـهــم ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا الــداخ ـل ـيــة
الـحـســاســة مـثــل ح ـقــوق اإلن ـســان
والفساد .واألهــم من ذلــك ،أثبتت
التجربة أنــه ال يمكنهم ببساطة
االعتماد على الدعم الغربي .وقد
عزز هذا التصور قرار إدارة ترامب
المفاجئ باالنسحاب مــن شمال
س ــوري ــة ف ــي ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي،
ُ
وب ــذل ــك ت ـ ِـرك ــت الـ ـق ــوات ال ـكــرديــة
تحت رحمة غزو القوات التركية
ووكــائـهــا ،مما ّأدى فــي النهاية
إلــى اقترابها مــن بوتين واألســد
من أجل إنهاء المذبحة.
وبـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذه
الـ ــدي ـ ـنـ ــام ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــات ،ي ـ ـجـ ــب ع ـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـغـ ــرب ـ ـي ـ ـيـ ــن أال
يستهينوا بنفوذ موسكو عندما
ت ـت ـعــاون م ــع األك ـ ــراد ف ــي ســوريــة
والـعــراق ودول أخــرى ،ففي حين
ي ــواص ــل الـكــرمـلـيــن الـسـعــي وراء
م ـص ــال ـح ــه ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
ب ـط ــري ـق ــة ت ـه ـك ـم ـي ــة ،ووحـ ـشـ ـي ــة،
وم ــزع ــزع ــة لــاس ـت ـقــرار ف ــي كثير
مــن األح ـيــان ،يتعين على الغرب
اكـ ـتـ ـس ــاب نـ ـف ــوذ أكـ ـب ــر فـ ــي ه ــذه
المجتمعات الكردية.

شبح الزوال يخيم على هونغ كونغ
●

تشاندران نير – دبلومات

كل من عاش في مدينة هونغ كونغ خالل
فترة انتقالها في عام  1997سيتذكر شتى
الـتــوقـعــات ح ــول زوال ـه ــا ،وسيشعر بقدر
كبير من االستغراب والتعجب بسبب الكم
الهائل من التقارير التي تحدثت عن موتها
الــوشـيــك بعد اق ــرار قــانــون األم ــن القومي
ً
الجديد الذي صدر ضدها ،وقد مر  23عاما
على عملية تسليم المدينة وأثبت الزمن
خطأ معظم تلك التنبؤات ،ولم تبلغ هونغ
كونغ مرحلة الزوال بل العكس من ذلك الى
حد كبير حيث شهدت فترة ازده ــار على
شكل مجتمع حــر ،على الــرغــم مــن أن ذلك
االزدهــار وضعها في مفترق الطرق الذي
تعانيه في الوقت الراهن ومن رؤية ضوء
فــي نهاية الـنـفــق ،وك ــان الــافــت أن مدينة
هونغ كونغ تمكنت من تحقيق انتعاش
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وت ـضــاعــف
الناتج المحلي االجمالي للفرد فيها خالل
تلك الفترة على الرغم من أن نصيبها من
اج ـمــالــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي ف ــي الـصـيــن قد
تراجع من  27في المئة الى  2.7في المئة.
وتـ ـج ــدر االشـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن ـ ــه م ـن ــذ اق ـ ــرار
قانون األمن القومي الجديد كانت عوائد
س ــوق األس ـهــم فــي مطلع شـهــر يــولـيــو قد
وصلت الــى حوالي  30مليار دوالر وهي
نسبة أعـلــى مــن عــوائــد ســوق األسـهــم في
ال ـيــابــان بـحــوالــي  40فــي الـمـئــة ،كـمــا كــان
عـ ــرض االك ـت ـت ــاب األولـ ـ ــي الـ ـخ ــاص بخط
ً
ً
األنابيب مجزيا تماما وتمكنت المدينة
من استيعاب  14مليار دوالر من تدفقات
صافي رأس المال منذ شهر ابريل الماضي.

الرواية الكاملة
وعـلــى الــرغــم مــن أن البيانات واألرق ــام
االقتصادية وحدها يجب أال يتم التعويل
عليها من أجل سرد الرواية الكاملة حول
أي مـجـتـمــع ف ــا ب ــد م ــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن
هــونــغ كــونــغ قــد تـحــولــت ال ــى مــركــز مالي
عالمي ويرتبط مستقبلها بقدرتها على

االستمرار في لعب ذلك الدور .وبعيدا عن
مصادر القوة السالفة الذكر فقد أســاء ت
الـصـيــن وح ـكــومــة هــونــغ كــونــغ الـحـســاب
بشكل كبير مــن خ ــال ع ــدم فـهــم سياسة
تسلم المدينة – وافـتــرضــت السلطات أن
األداء االقـتـصــادي هــو كــل شــيء وأن ــه مع
ازديــاد حجم الكعكة– من دون النظر الى
التوزيع الـعــادل– فــإن مدينة هونغ كونغ
س ـ ــوف ت ـس ـت ـمــر فـ ــي ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار
المنشود ،ولكن المؤسف ،على أي حــال،
ً
أن السياسات ازدادت س ــوء ا والتباينات
ً
ازدادت اتساعا في تلك المدينة ،وثمة من
ي ـجــادل فــي أن ج ــذور الـمـتــاعــب والـقــاقــل
ترجع الــى النظام الرأسمالي الــذي أسهم
ف ــي تـضـخـيــم الـكـعـكــة وتـ ــرك ال ـف ـتــات فقط
لــأكـثــريــة مــن ال ـس ـكــان ،واض ــاف ــة ال ــى ذلــك
تركت السياسات ألشخاص غير مؤهلين
لتحقيق ال ـهــدف وأوص ـل ــوا الـمــديـنــة الــى
وضعها الحالي.
ونــذكــر فــي ه ــذا ال ـصــدد أن جـيــل الـيــوم
من الشباب سيكون أول من ال يصدق أن
العمل الجاد سيفضي الى مستقبل أفضل،
وفي الوقت نفسه ،توجد شريحة واسعة
فــي هــونــغ كــونــغ ت ــرى األم ــور مــن منظور
مختلف وقد جرفتهم العاصفة التي هبت
في العام الماضي ،وتجدر االشارة الى أن
اقرار قانون األمن الجديد بدأ يؤتي ثماره
ليجعل األمــور أكثر جالء وأن يفضي الى
سياسات مدروسة ومسؤولة بقدر أكبر.

الثمن المطلوب
ولكن ذلك الوضوح يتطلب دفع الثمن
المتوقع وكانت األسابيع القليلة الماضي
بـمـثــابــة عــامــل تــذك ـيــر ب ـمــدى ق ــوة مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي كما تعرض سكان
هونغ كونغ لسيل من الروايات من مختلف
أصقاع األرض وهي تشير الى قرب زوال
المدينة ،ولكن السذاجة هي السمة الغالبة
ع ـلــى ال ـس ـك ــان وف ــي ح ـيــن ك ــان ــت األخ ـب ــار
سلبية كانت مشاعرهم ايجابية ومتفائلة
وي ـش ـعــر مـعـظــم س ـك ــان ه ــون ــغ ك ــون ــغ بــأن

المحامين البعيدين عن الصراع السياسي
في المدينة.

الحكم المبكر

هونغ كونغ تبحث اليوم عن طوق نجاة
ال ـف ــرص الـحـقـيـقـيــة ال تـ ــزال م ــوج ــودة في
الصين وأن المستقبل يكمن فيها وليس
في الواليات المتحدة أو أوروبا وأستراليا
وخــاصــة فــي أعـقــاب الــوقــائــع االقتصادية
التي نجمت عن أزمة وباء كورونا والهزة
العالمية التي نتجت عن ســوء مواجهته
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.
وت ـش ـي ــر ال ـم ـح ــادث ــات م ــع ك ـب ــار رج ــال
األعمال في هونغ كونغ الى وجود شعور
ً
مـخـتـلــف جـ ــدا ازاء ق ــان ــون األمـ ــن الـقــومــي
وكـيــف تغيرت نـظــرة الـنــاس الــى المدينة
ومستقبلها ،وتــوجــد نظرة تشير الــى أن
سكان المدينة وبعد توجيه رسالة قوية
الـ ــى ال ـص ـيــن وال ـ ــى ح ـكــومــة ه ــون ــغ كــونــغ
عــن طريق موجة االحتجاجات يشعرون
ً
أيضا أن المدينة التي يحبونها لن يسمح
لها بتدمير ذاتها ويتعين عليها االنتقال
الــى مرحلة التعافي ،وتمثل هــذه النظرة
المرونة التي يشتهر بها سكان المدينة
ال ــذي ــن ي ـس ـع ــون اآلن ال ـ ــى ايـ ـج ــاد ح ـلــول
للخروج من األزمة.
وال ـســؤال ال ــذي يـتــردد فــي هــونــغ كونغ

اليوم هو :ما الذي يمكن توقعه في ضوء
ال ـت ـط ــورات األخـ ـي ــرة ه ـن ــاك؟ وي ـب ــدو ألول
ً
م ــرة مـنــذ سـنــة حـتــى اآلن أن ثـمــة توجها
نحو استعادة الوضع الطبيعي فيها وأن
المخاوف من حوادث العنف التي تسببت
في شلل المدينة قد اختفت الى حد كبير
على الــرغــم مــن وج ــود شـعــور بالقلق من
القانون الجديد ،وعلى سبيل المثال تبدو
الـ ـش ــوارع مـكـتـظــة عـلــى ال ــرغ ــم م ــن وج ــود
الفتات على متاجر مغلقة نتيجة االنكماش
االقتصادي الــذي نجم عن موجة واسعة
من االحتجاجات وانتشار وبــاء كورونا.
وقد امتألت المطاعم الى حد دفع البعض
الى االنتظار من أجل حجز طاولة لتناول
الطعام ،كما عادت حركة السير ويتحدث
سائقو سيارات األجرة عن ضغوط العمل
وصعوبة العثور على سيارة أجرة.

تأثير «كورونا»
ويتمثل مصدر القلق الرئيس اليوم في
انتشار وباء كورونا والقيود الجديدة التي

فرضت على التجمعات مع التذكير بالعدد
الـصـغـيــر مــن االص ــاب ــات ال ــذي يـصــل الــى
 130حالة في اليوم مقارنة بزيادة تبلغ
ً
 20ألف حالة يوميا في الواليات المتحدة
منذ  16يونيو الماضي ،ويشير ذلك الى
الزيادة الالفتة في توخي الحذر والرعاية
الجماعية والمسؤولية التي يتحلى بها
سكان هونغ كونغ.
وقد يشعر رجال األعمال وكبار أقطاب
ال ـص ـنــاعــة ال ـمــال ـيــة ب ـق ــدر م ــن ال ـق ـلــق ازاء
تطبيق الـقــانــون الجديد ولـكــن معظمهم
ال ي ـتــوقــع أن ي ـس ــاء اس ـت ـخــدامــه م ــن قبل
ال ـح ـك ــوم ــة ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـتـ ــوازن ف ــي ال ـن ـظــام
القضائي هناك كما أن الكثير من سكان
هونغ كونغ عاشوا وعملوا في المدينة
ً
وف ــي الـصـيــن أي ـضــا وه ــم ال يـعـتـقــدون أن
ل ـب ـك ـيــن أي م ـص ـل ـحــة ف ــي ت ـق ــوي ــض حـكــم
الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي ي ـج ـعــل ال ـم ــدي ـن ــة ف ــري ــدة
ومتميزة وذات قيمة بالنسبة الى الصين
عـلــى شـكــل مــركــز مــالــي عــال ـمــي ،ويشعر
سكان هونغ كونغ بثقة تامة في استقاللية
ال ـق ـضــاء وهـ ــذا م ــا يـعـبــر عـنــه الـكـثـيــر من

وت ـقــول الـنـظــرة الـعــامــة إن ــه مــن المبكر
الحكم على ما سيحدث في المستقبل ولكن
األمــل يتمثل في حرص الكل على احترام
الـقــانــون ال ـعــام وف ــي وج ــود محكمة عليا
لالستئناف اشتهرت بقدر كبير من النزاهة
والحياد وال توجد مؤشرات على احتمال
حــدوث تغير في هــذا الــوضــع ،وقــال كبير
القضاة قبل أسابيع قليلة إنــه ال يــرى ما
يوحي بقيام قانون األمن الجديد بتقويض
ال ـن ـظ ــام ال ـق ـضــائــي ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،وكــانــت
محكمة االستئناف العليا قد تأسست في
األول من شهر يوليو في عام  1997وهي
ً
تضم في الوقت الراهن  15قاضيا اشتهروا
بالكفاءة والعدل ولم يعلق أحد منهم على
قانون األمن الجديد وسيتمثل التحول في
الصورة اذا قرر بعضهم تقديم استقالته
أو تم استبداله وهي خطوة غير محتملة
على أي حال.
وق ــد ب ــدأ تـنـفـيــذ ق ــان ــون األمـ ــن الـقــومــي
الجديد وسنعرف تداعياته بمرور الوقت
مع تأكيد أن سكان هونغ كونغ يعلمون
أن ح ـكــم ال ـق ــان ــون ي ـش ـكــل ركـ ـي ــزة حـيــويــة
لمستقبل اق ـت ـصــاد الـمــديـنــة اض ــاف ــة الــى
ج ـعــل ال ـمــدي ـنــة ب ــواب ــة ع ـبــور ال ــى الـصـيــن
وواحدة من بوابات الصين الى العالم ،ثم
إن من مصلحة الصين وجود قوانين أمن
قومية لضمان تحول المدينة الى مكان آمن
للعيش والعمل فيه واعطاء صورة مشرقة
عن الصين.
فــي غـضــون ذلــك ،نشير الــى أن تطبيق
القانون الجديد لن يلحق الضرر بسكان
هونغ كونغ ولكن القضايا الجيوسياسية
بين الواليات المتحدة والصين التي حولت
المدينة الــى أداة للضغط قــد تفضي الى
متاعب لسكان المدينة الذين يستحقون
حـ ـي ــاة أفـ ـض ــل ومـ ـس ــاع ــدة م ــن الـمـجـتـمــع
الدولي.
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رؤى عالمية

ّ
بين المساجد والسدود ...حرب إردوغان الثقافية تتوسع!
نيك دانفورث – فورين
أفيرز

في أعماق الحرب الثقافية
التي يطلقها إردوغان
ّ
يشكل اإليمان والنزعة
القومية والتقدم المادي
ً
جزءا من صراعه مع خصومه
المحليين والخارجيين لكنها
لعبة ُم ّ
حصلتها ال غالب وال
مغلوب.

إردوغان يستمد
القوة من سجاله
الدائم مع خصومه
المحليين
والخارجيين
والخالفات القائمة
حول «حسانكيف»
و«آيا صوفيا» تسمح
له بترسيخ مواقفه
الهجومية

الرئيس التركي انتقد
بنود معاهدة لوزان
وتحدث في الوقت
نفسه عن «الحدود
الروحية» للسلطنة
العثمانية ووصف
مساحة واسعة من
شرق البحر األبيض
المتوسط بعبارة
«الوطن األزرق»

في األسابيع األخيرة ،واجهت
الـحـكــومــة الـتــركـيــة إدانـ ــة دولـيــة
بسبب طريقة تعاملها مع اإلرث
الثقافي التركي الفريد من نوعه،
وفي بداية شهر يونيو الماضي،
غ ـم ــرت ال ـم ـيــاه ال ـم ـت ـصــاعــدة من
س ــد جــديــد مــوقــع «حـســانـكـيــف»
األثري ،ما دفع صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» إل ــى اإلعـ ــان ع ــن انــدثــار
ال ــوادي القديم بسبب المشاريع
المعاصرة.
ـت قـ ـصـ ـي ــر ،أع ـل ــن
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
و
وب ـ ـعـ ــد
ٍ
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـيــب
إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـح ــوي ــل م ــوق ــع «آيـ ــا
صـ ــوف ـ ـيـ ــا» ف ـ ــي اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول إل ــى
ً
مسجد م ـجــددا (كــانــت الكنيسة
ً
ّ
الـقــديـمــة قــد تـحــولــت ســابـقــا إلــى
مسجد ثم متحف)ّ ،
وعبر النقاد
عن قلقهم من معنى هذه الخطوة
وت ــداع ـي ــات ـه ــا ع ـلــى الـفـسـيـفـســاء
الـبـيــزنـطـيــة ال ـتــي ت ـ ّ
ـزي ــن المبنى
ّ
وســلـطــوا الـضــوء على التكاليف
ال ـم ـتــزايــدة لـسـيــاســات إردوغـ ــان
الدينية واالستبدادية.
ً
عملياّ ،
يرحب إردوغ ــان بهذه
اإلدانـ ـ ـ ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ف ـه ــو يـسـتـمــد
ال ـ ـقـ ــوة مـ ــن سـ ـج ــال ــه ال ـ ــدائ ـ ــم مــع
خصومه المحليين والخارجيين،
وت ـس ـمــح ل ــه ال ـخ ــاف ــات الـقــائـمــة
حول «حسانكيف» و»آيا صوفيا»
بترسيخ مــوا قـفــه الهجومية .لم
يعتبر إردوغان إعادة تحويل «آيا
صوفيا» إلــى مسجد ّ
مجرد ِف ْعل
تـقــوى أو خـطــوة لتصحيح ظلم
تاريخي ،بل وضع هذه المبادرة
في خانة الدفاع عن سيادة تركيا.
في ما يخص موقع «حسانكيف»،
يـظــن إردوغ ـ ــان أن المنتقدين ال
ً
يعارضون بناء السد خوفا على
اإلرث الثقافي أو البيئة بل ألنهم
ال يريدون أن تزدهر تركيا.
في أعماق الحرب الثقافية التي
ّ
يطلقها إردوغــان ،يشكل اإليمان
والنزعة القومية والتقدم المادي
ً
جـ ــزءا م ــن ص ــراع ــه م ــع خصومه
المحليين وا لـخــار جـيـيــن لكنها
ل ـع ـبــة ُم ـحـ ّـص ـل ـت ـهــا ال غ ــال ــب وال
م ـغ ـلــوب .ه ــذه ال ــرؤي ــة الـعــالـمـيــة
ً
تـتــرك ص ـ ً
ـدى قــويــا ل ــدى شريحة
واسـ ـع ــة م ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،لـكـنـهــا
ً
لـ ــم ت ـس ـه ــم ف ـع ـل ـي ــا فـ ــي تـحـسـيــن
االقتصاد التركي المتدهور فيما
يـتـخـبــط ال ـب ـلــد ف ــي ع ــاق ــات ــه مع
الدول المجاورة له .تكشف نزعة
الرئيس القتالية أنه معتاد على
لــوم الـقــوى الخارجية والجهات
األجنبية على المشاكل المشتقة
من إصــراره على تحريض أعداء
بلده.
حين أعلن إردوغ ــان عن صفة
«آيـ ــا صــوف ـيــا» ال ـج ــدي ــدة ،اعـتـبــر
ً
ً
المبنى «إرثا مشتركا للبشرية»،

ّ
لـكــن خطابه المتبقي كــان أشبه
ّ
ب ـت ـح ــذي ــر لـ ـك ــل مـ ــن يـ ـف ــس ــر ه ــذه
ّ
أصر
العبارة بمعناها الحرفي.
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ع ـل ــى اع ـت ـبــار
ال ـت ـش ـك ـي ــك ب ـ ـقـ ــرار ت ـح ــوي ــل «آيـ ــا
ً
صوفيا» هجوما على حق تركيا
ب ـف ــرض س ـيــادت ـهــا ،وال يختلف
هــذا الموقف برأيه عن التشكيك
َ
ِب َعلمها أو حتى حــدود هــا .بعد
بـضـعــة أيـ ــامّ ،
رد عـلــى ان ـت ـقــادات
َ
الحكومتين اليونانية واألميركية
ً
قائال إن موقفهما «اعتداء مباشر
على سيادتنا».
ً
اخـ ـت ــار إردوغـ ـ ـ ــان ت ــاري ـخ ــا له
رمزية مهمة ،في  24يوليو ،إلقامة
أول صالة رسمية في مسجد «آيا
ً
صوفيا» تأكيدا منه على دمجه
المستجد ّبين اإليمان والسيادة
التركية .وقعت دول الحلفاء على
معاهدة لوزان في اليوم نفسه من
ع ــام  ،1923واعـتــرفــت بموجبها
بنشوء جمهورية تركية مستقلة
ومعاصرة بقيادة أتــاتــورك .لكن
مــن خــال إقــامــة الـصــاة فــي «آيــا
صوفيا» في هذا التاريخ ،رفض
إردوغ ـ ـ ـ ــان ف ـح ــوى ت ـلــك الــوثـيـقــة
وان ـق ـلــب عـلـيـهــا .يـحـمــل خـطــابــه
فكرة ضمنية مفادها أن العلمانية
ً
التي نشرها أتاتورك عكست نوعا
من االحتالل الخارجي المستمر.
بـعـبــارة أخ ــرى ،كــانــت العلمانية
ً
برأي أتاتورك جزءا ال يتجزأ من
مساعي ترسيخ السيادة التركية،
لـكــن بنظر إردوغ ـ ــان ،تبقى هــذه
السيادة جزئية إلى أن يسترجع
الدينّ مكانته الصحيحة.
حذر إردوغان الدول المجاورة
لتركيا فــي الماضي حين اعتبر
سـ ـي ــادة ب ـل ــده م ـن ـق ــوص ــة ،انـتـقــد
الــرئـيــس الـتــركــي ب ـنــود مـعــاهــدة
ل ـ ــوزان وت ـك ـلــم ف ــي ال ــوق ــت نفسه
عن «الحدود الروحية» للسلطنة
الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ووص ـ ـ ـ ــف م ـس ــاح ــة
واسعة من شــرق البحر األبيض
المتوسط بعبارة «الوطن األزرق»،
ً
تــزام ـنــا مــع االن ـت ـشــار الـعـسـكــري
الـتــركــي الـحــديــث فــي ب ـلــدان مثل
ليبيا وسورية ،أدى هذا الخطاب
إل ـ ــى ت ـع ـم ـيــق اصـ ـطـ ـف ــاف بـعــض
البلدان اإلقليمية ضد أنقرة ،بما
في ذلك قبرص ،ومصر ،واليونان،
وإس ــرائـ ـي ــل ،والـمـمـل ـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة ،واإلم ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة .في المقابلّ ،
رسخ هذا
االصطفاف قناعة أنقرة بضرورة
الدفاع عن السيادة التركية ضد
محاصريها العدائيين.
قد تكون قضية «حسانكيف»
أق ـ ــل شـ ـه ــرة مـ ــن «آي ـ ــا ص ــوف ـي ــا»،
لـكـنـهــا ت ـك ـشــف م ـع ـط ـيــات مهمة
بالقدر نفسه عن سياسة إردوغان
القتالية .يقع موقع «حسانكيف»

افتتاح مسجد آيا صوفيا
على طول نهر دجلة ّ
ويقدم لزواره
م ـن ــاظ ــر م ــده ـش ــة م ــن ال ـم ـســاجــد
والتحصينات ومعالم
والمقابر
َ
معمارية أخــرى َبنتها مجموعة
من اإلمبراطوريات على مر آالف
السنين مــن االستعمار البشري
المتواصل .تصاعدت االنتقادات
ضــد م ـشــروع ال ـســد بـعــد ارت ـفــاع
م ـس ـتــوى م ـي ــاه ال ـف ـي ـضــانــات في
السنوات األخيرة ،لكن كانت أنقرة
ً
ّ
ترد دوما بالتعبير عن إصرارها
ً
على المضي قدما في المشروع.
لطالما أدت مشاريع السدود
إل ـ ـ ــى ت ـه ـج ـي ــر الـ ـ ـن ـ ــاس وتـ ـض ــرر
الـبـيـئــة ،لـكـنـهــا تــرمــز مـنــذ عـقــود
إل ـ ـ ــى خـ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـي ــة وإرس ـ ـ ــاء
الديمقراطية ،أقدمت أول حكومة
َ
ُم ـنــت ـخ ـبــة ف ــي تــرك ـيــا ع ـلــى بـنــاء
ال ـ ـ ـسـ ـ ــدود وحـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى دع ــم
ال ـم ـس ـت ـشــاريــن األم ـيــرك ـي ـيــن فــي
بداية الحرب الباردة .زار الرئيس
الـتــركــي ج ــال بـيــار ســد «هــوفــر»
عام  1954ودرس رئيس الــوزراء
الـمـسـتـقـبـلــي سـلـيـمــان ديـمـيــريــل
ا لـهـنــد ســة الهيدروليكية بفضل
م ـن ـح ــة م ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ال ــرئ ـي ــس
آيزنهاور في الواليات المتحدة.
ف ــي زم ـ ـ ٍـن اع ـت ـبــر ف ـيــه عـ ــدد كبير
مـ ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن «ه ـي ـئ ــة وادي
ً
ً
تينيسي» مثاال نموذجيا اللتزام
الرئيس فرانكلين روزفلت بتنمية
األرياف ،عمد السياسيون األتراك
ً
أي ـض ــا إل ــى ب ـنــاء ال ـس ــدود للفوز
بأصوات سكان القرى ألنهم كانوا

ّ
بأمس الحاجة إلى مشاريع الري
والكهرباء.
َ
كـ ــان ال ـس ــد ال ـ ــذي غ ـ َـم ــر مــوقــع
ً
«حـســانـكـيــف» ج ــزءا مــن مـشــروع
ج ـن ــوب شـ ــرق األن ـ ــاض ـ ــول ،وهــو
عبارة عن مخطط قائم منذ عقود
وي ـت ـم ـنــى الـ ـمـ ـس ــؤول ــون األتـ ـ ــراك
بفضله أن يخففوا عدائية الحركة
االنفصالية الكردية عبر تطوير
المنطقة التي يعيش فيها معظم
األكــراد .كانت هذه المقاربة أكثر
ً
سـلـمـيــة ط ـب ـعــا م ــن حـمـلــة الـقـمــع
العنيفة التي أطلقتها الحكومة
ضــد الـمـتـمــرديــن األك ـ ــراد ،لكنها
ت ـ ـهـ ــدف فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ــى
اسـتـعـمــال عــامــل االزدهـ ــار ك ــأداة
لحرمانهم من حقوقهم الثقافية
واللغوية .منذ وصــول إردوغــان
إلى السلطة عام  ،2002تكلم هو
وحزبه عن الفوز بتأييد الناخبين
األك ــراد بفضل سياسة التنمية.
لكن ّ
تبين أن هــذا الخطاب فــارغ
الـمـضـمــون فــي ال ـس ـنــوات األرب ــع
األخيرة ،فقد أقدم إردوغــان على
اعـتـقــال ال ـن ــواب األكـ ــراد بطريقة
م ـن ـه ـج ـي ــة واس ـ ـت ـ ـب ـ ــدل رؤسـ ـ ـ ــاء
َ
ال ـب ـل ــدي ــات األك ـ ـ ــراد الـ ُـمـنــتـخـبـيــن
ب ـم ـســؤول ـيــن آخ ــري ــن اخ ـتــارت ـهــم
الحكومة.
في السنوات األخيرة ّ
تعرضت
السدود الكبرى ،على غرار السد
في موقع «حسانكيف» ،النتقادات
ك ـث ـيــرة م ــن ج ــان ــب الـلـيـبــرالـيـيــن
والـنــاشـطـيــن الـبـيـئـيـيــن األتـ ــراك،

فهم يشككون بمنافعها العملية
وال يتوقعون أن تفيد من ّ
تهجروا
بسببهاّ .
رد إردو غـ ــان بأسلوب
عـ ـ ــدائـ ـ ــي ،ف ــاع ـت ـق ـل ــت ال ـس ـل ـط ــات
ً
ً
صـ ـحـ ـفـ ـي ــا أجـ ـنـ ـبـ ـي ــا ك ـ ـ ــان ي ـ ــزور
ّ
«ح ـس ــان ـك ـي ــف» وم ـح ـت ــج ـي ــن مــن
الناشطين البيئيين واعتبرت أي
معارضين للمشروع إرهابيين
وعمالء للخارج.
وعـلــى غ ــرار مـشــاريــع تنموية
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة أ خـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،زادت ّ أ ه ـم ـي ــة
ً
ال ـســد ن ـظ ــرا إل ــى م ــا يـمــثـلــه أكـ ّثــر
مــن إن ـجــازاتــه الفعلية ،وق ــد نفذ
إردوغ ــان مشاريع بناء ضخمة،
م ـن ـه ــا ت ـش ـي ـيــد أكـ ـب ــر مـ ـط ــار فــي
العالم في اسطنبول وحفر قناة
تربط البحر األسود ببحر مرمرة،
إلثـبــات قــوة تركيا مــع أن منافع
تلك المشاريع لم تتضح بالكامل
ب ـعــد .يــأمــل إردوغ ـ ــان أن تسمح
القوة الرمزية لهذه المشاريع (أي
إثبات نفوذ تركيا واستقالليتها
عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة) بتجاوز
ال ـج ــدل ال ـق ــائ ــم ح ــول تـكــالـيـفـهــا.
ً
اشتكى النقاد مثال من كلفة مطار
ّ
اسـطـنـبــول الـجــديــد وأم ــان ــه لكن
الصحافة الموالية للحكومة بذلت
قـ ـص ــارى ج ـه ــده ــا إلثـ ـب ــات س ــوء
تقدير هؤالء النقاد ،فذكرت إحدى
المقاالت قبل افتتاح المطار عام
 ،2018أن «الـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــذي مــا
كــان ليبصر النور برأيهم سيتم
ً
بشكل رسمي غدا».
افتتاحه
ٍ
أثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ً
الهجومي فاعليته جزئيا بسبب
نجاحه في اختيار المعارك التي
تفيده ثم خوضها حتى النهاية.
حين ُسئل زعيم معارض قومي
بـ ــارز ع ــن ت ـحــويــل «آيـ ــا صــوفـيــا»
إلــى مسجد ،اعـتــرف بأنه فوجئ
ب ـهــذه ال ـخ ـطــوة ،وأض ـ ــاف« :إنـهــا
المرة األولى التي أخطئ فيها في
توقعاتي .كنت أظن أن إردوغــان
ً
لـ ــن ي ـف ـت ــح «آي ـ ــا ص ــوفـ ـي ــا» ي ــوم ــا
إلقامة الصالة فيها ...لكني ُ
كنت
ً
ً
مخطئا .ليكن خيرا! أهنئ السيد
ً
إردوغ ــان» .يقول الخصوم دومــا
إن مبادرات إردوغان استعراضية
ب ـ ـكـ ــل ب ـ ـسـ ــاطـ ــة وهـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء مــن
محاوالت خبيثة لكسب أصوات
ً
الناس ،لكن الرئيس يحظى دوما
بالدعم الشعبي ألنه ينفذ أقواله
ف ــي مـعـظــم األوقـ ـ ـ ــات .ع ــام 2019
ً
مثال ،لم يتوقع منتقدو إردوغان
ً
ً
ً
محليا ودوليا أن يمضي قدما في
خطة شــراء الصواريخ الدفاعية
الجوية الروسية ،فافترضوا أنه
س ـيــرضــخ لـلـضـغــوط األمـيــركـيــة
فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف .ي ـت ـس ــاءل
النقاد حتى اآلن عن المغزى من
شـ ــراء ن ـظــام أس ـل ـحــة بـقـيـمــة 2.5
ً
مليار دوالر ووضـعــه جانبا في
أح ــد ال ـم ـس ـتــودعــات والـمـجــازفــة
بـ ـم ــواجـ ـه ــة عـ ـق ــوب ــات أم ـي ــرك ـي ــة
واستحالة استعماله كــي تدافع
تركيا عن نفسها ضد االعتداءات
الــروس ـيــة (ع ـلــى غ ــرار الـضــربــات
الـجــويــة ال ـتــي أس ـفــرت عــن مقتل

ً
ً
 33جنديا تركيا في إدلــب خالل
ّ
ال ــرب ـي ــع ال ـم ــاض ــي) .ل ـك ــن إص ــرار
إردوغ ــان على تحدي التوقعات
جعل قرار الشراء أشبه بانتصار
له ،حتى بنظر منتقديه.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـتـ ـ ــى سـ ـتـ ـبـ ـق ــى
هـ ــذه االنـ ـتـ ـص ــارات كــاف ـيــة ب ــرأي
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن األتـ ـ ـ ـ ــراك ومـ ـ ــا الـ ــذي
سـيـفـعـلــه إردوغ ـ ـ ـ ــان إذا ل ــم تـعــد
ك ــاف ـي ــة؟ بـ ــدأ االق ـت ـص ــاد ال ـتــركــي
يـ ـتـ ـص ـ ّـدع واألس ـ ـ ـعـ ـ ــار ت ـت ـصــاعــد
وال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ت ـض ـع ــف.
ن ـج ــح إردوغـ ـ ـ ـ ــان ح ـت ــى اآلن فــي
ال ـح ـفــاظ عـلــى أغـلـبـيـتــه الـضـ ّـيـقــة
عبر فــرض رقــابــة على خصومه
ً
واع ـت ـق ــال ـه ــم ،ت ــزام ـن ــا م ــع إعـ ــادة
صياغة القوانين االنتخابية بما
ي ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحـتــه ال ـخــاصــة،
لكن إذا بدأت القاعدة الداعمة له
تتالشى بالسرعة التي تكشفها
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ،فحتى هــذه
ال ـتــداب ـيــر غ ـيــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة قد
ال تـعــود كــافـيــة .مــن المنتظر أن
تـحـصــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
وال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ــام  .2023خــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،س ـي ـش ـهــد
ً
الناخبون حتما على ظهور عدد
إضافي من المساجد والمشاريع
الضخمة ،ولن ينتهي التوتر في
شــرق البحر األبيض المتوسط،
ل ـك ـن ـه ــم سـ ـيـ ـضـ ـط ــرون ف ـ ــي ت ـلــك
ال ـمــرح ـلــة الت ـخ ــاذ ق ــراره ــم حــول
ً
اع ـت ـب ــار ت ـل ــك الـ ـمـ ـع ــارك مـ ـص ــدرا
ً
لمشاكلهم أو حال لها.

الغموض يلف مستقبل العالقات األميركية  -الروسية
●

ماثيو روجانسكي -ناشيونال
إنترست
روسيا لن تختفي ،ولذلك من الضروري
تـطــويــر أس ـلــوب م ـعــدل ل ـعــاقــات واشـنـطــن
ً
م ـع ـهــا ،وب ـ ــدال م ــن ال ـن ـظــر ال ـي ـهــا ك ـع ــدو أو
صديق حان الوقت للنظر اليها كثالث جارة
للواليات المتحدة.
وكــانــت دوائ ــر المشاركة أو المواجهة
قد خيمت منذ زمن طويل على العالقات
األميركية -الــروسـيــة وبلغت ذروتـهــا في
القرن العشرين خالل الحرب الباردة التي
استمرت أكثر من أربعة عقود ،ومع بداية
الـقــرن الحالي لــم تعد الــواليــات المتحدة
ت ـن ـظــر الـ ــى روسـ ـي ــا ف ــي صـ ـ ــورة الـخـصــم
المهدد وفي واقع الحال لم يعد هناك من
يفكر في العالقة مع روسيا في األوساط
السياسية األميركية ولــم ترجع موسكو
ال ــى األض ـ ــواء اال بـعــد غ ــزوه ــا ألوكــران ـيــا
في عــام  ،2014وتدخلها في االنتخابات
الرئاسية األميركية في عام .2016
وقد صعدت روسيا في اآلونة األخيرة
الى مصاف الدول العظمى -مثل الصين-
وال ي ـمــر تـعـلـيــق ص ـحــافــي ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة مــن دون أن يتضمن اشــارة الى
دور روسيا على الصعيد العالمي ،وعلى
الرغم من ذلك تظل روسيا في نظر الكثير
مــن األمـيــركـيـيــن الــدولــة الـبـعـيــدة ولكنها
تتدخل حيث ال يحق لها ذلك ،وفي الوقت
ً
نفسه ال تعتبر قريبة بشكل يشكل خطرا،
ويقال لنا إن العالقات األميركية -الروسية
سـتـصـبــح أف ـض ــل اذا انـسـحـبــت مــوسـكــو
م ــن أوروب ـ ـ ــا والـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وخــرجــت
من المشهد السياسي بعد تاريخها من
الخطوات المناوئة للغرب.
المعروف أن ال ــدول المتجاورة يعرف
بعضها بعضا ،وتستفيد من تلك المعرفة،
وهـ ـ ــذا ي ـع ـنــي ب ـ ـ ــدوره ال ـس ـع ــي ال ـ ــى جـعــل
الـسـمــة نقطة الـتـقــاء تــرتـقــي الــى مستوى
الـشــراكــة واسـتـبـعــاد الـتــوتــر ،ويتعين أن
ت ـق ــوم اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
مــن منظور «الـجــار الـثــالــث» نحو روسيا

على عــدة أعـمــدة ،ويتطلب العمود األول
معرفة أفضل وأعمق بروسيا وتاريخها
واألشكال والمفاهيم التي رسمت العالقات
األميركية -الروسية عبر التاريخ الطويل.
والمهم هنا هو مفهوم الـنــزاع والتعاون
الـ ــذي ي ـعــود ال ــى حـقـبــة الـثــاثـيـنـيــات من
ً
القرن الماضي والــذي يشتمل أيضا على
دروس رئيسة يستفاد منها في خطوات
المستقبل.
ويـتـطـلــب ال ـع ـمــود ال ـثــانــي ت ــواف ــر فهم
عميق لما تريده كل دولة جارة أو ما يحق
لـهــا أن تـسـعــى ال ـيــه ،ثــم إن ال ـس ــؤال الــذي
يطرح في هذا الصدد هو ما هي المصالح
ال ـق ــوم ـي ــة ال ـم ـع ــرض ــة ل ـل ـخ ـطــر ف ــي س ـيــاق
العالقات األميركية -الروسية؟ والجواب
هــو أنــه يـنــدر أن كــانــت تلك المصالح في
وضــع مثالي كما أنها كانت بشكل دائــم
خاضعة لترجمة النظام الدولي بصورة
فــريــدة ،وتعرضت العالقات بين البلدين
الى مصاعب دبلوماسية أفرزت ما يمكن
وصفها بعراقيل الثقافات السياسية في
الواليات المتحدة وروسيا ،وحتى الحدث
التاريخي الفردي -الحرب العالمية الثانية-
على سبيل المثال يمكن ترجمته بصورة
ً
مختلفة جــدا فــي البلدين ،اضــافــة الــى أن
عدة قرون من التاريخ دفعت كل واحدة من
الدولتين الى التطلع الى طموحات مماثلة
ولكنها لم تكن تهدف الى تحقيق النظام
العالمي من خالل الطريقة ذاتها.
وفــي نهاية المطاف ،يتعين أن تــوازن
االستراتيجية األمـيــركـيــة -الــروسـيــة بين
الـمــرونــة ازاء تــدخــات موسكو وقبولها
في صــورة دولــة جــارة تسهم في معالجة
قضايا العالم المعقدة ،ويمكن القول ان
روسيا التي تتمتع بقوة عسكرية ضخمة
ومــرع ـبــة تـسـتـطـيــع ال ـس ـعــي ال ــى تحقيق
أه ــداف ـه ــا وم ـصــال ـح ـهــا ب ـش ـكــل م ـت ـقــن في
المستقبل وهذا واقع يتعين على العالم أن
يأخذه في الحسبان ،ومن أجل أن تتمكن
السياسة الخارجية األميركية من النجاح
بـ ـص ــورة ع ــام ــة تـع ـتـبــر ال ـع ــاق ــة الـفــاع ـلــة
مــع روسـيــا صفة مهمة وضــروريــة ألنها

بوتين

ترامب

تتكامل مع المصالح األميركية العالمية
في المقام األول.

الـسـنــوات األخـيــرة مــن الـحــرب الــى انتصار
م ـش ـتــرك ف ــي ع ــام  1945وال ـ ــذي ت ـحــول في
وقت الحق الى نزاع جديد ،وقد ضاعف من
الخالفات العقائدية الموجودة بين الواليات
المتحدة وروسيا بروز التحديات الكبيرة
المتعلقة بـنـظــرة الـبـلــديــن ال ــى أوروبـ ــا في
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت
الـبــدايــة عـبــر ألـمــانـيــا المحتلة والمقسمة،
وتـ ـص ــاع ــدت م ـش ــاع ــر ع ـ ــدم ال ـث ـق ــة ب ـســرعــة
وتوضح ذلك بجالء في عدم ارتياح كل طرف
لنفوذ الطرف اآلخر كما أن المأزق في أوروبا
تـفــاقــم بـعــد أن أج ــرى االت ـحــاد السوفياتي
تجربة ذرية في عام  1949التي أثارت موجة
حامية من سباق التسلح شملت الــرؤوس
الحربية والطائرات والصواريخ.
وكـ ــان أن قـ ــررت مــوسـكــو الـمـضــي بـقــوة
لمنع أي توسع جديد لحلف شمال األطلسي
ون ـفــوذه فــي منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،ومــع
تراجع االتصاالت التجارية والدبلوماسية
واالن ـســان ـيــة ل ــم تـشـعــر مــوس ـكــو أن لــديـهــا
مــا تـخـســره فــي اط ــار الـعــاقــات األمـيــركـيــة-
الــروس ـيــة وم ــن ذل ــك المنطلق ج ــاء قــرارهــا

تاريخ النزاعات
خالل المئة عام الماضية اندلعت طائفة
من النزاعات بين الواليات المتحدة وروسيا،
ومع ازدياد شكوك األميركيين ازاء االستبداد
القيصري فــي الـقــرن التاسع عشر تحولت
اآلمــال نحو حــدوث حركات مبكرة للتحرر
في روسيا بما في ذلك ثــورة عام  1905ثم
الثورة البلشفية في شهر نوفمبر من عام
 ،1917ولكن هذه األخيرة كانت متعارضة
بصورة صارخة مع القيم األميركية بسبب
مــا اشتملت عليه مــن حــرب أهلية وطبقية
وقـ ـم ــع ومـ ـج ــاع ــة ،ول ـ ــم ت ـع ـت ــرف ال ــوالي ــات
المتحدة بالحكومة السوفياتية اال في عام
 ،1933وبـعــد ستة أع ــوام تــوتــرت العالقات
الـثـنــائـيــة بـيــن واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو بسبب
التحالف بين النازيين والسوفيات ولكن لم
تصل الى درجة الحرب.
وق ـ ــد أفـ ـض ــى ت ـح ــال ــف الـ ـ ـض ـ ــرورة خ ــال

بالتدخل في السياسة الداخلية األميركية
مـ ــن أجـ ـ ــل زي ـ ـ ـ ــادة االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك االج ـت ـم ــاع ــي
وتعميق حضورها على الساحة الداخلية
في الواليات المتحدة.
وفي الوقت نفسه ،أسفر ضعف االقتصاد
الـ ــروسـ ــي عـ ــن ع ـج ــز م ــوس ـك ــو عـ ــن خ ــوض
مغامرات جــديــدة جريئة وقــويــة دولـيــة في
المستقبل ،بما فــي ذلــك أي عــرض رئيسي
للقوة العسكرية في خارج حدودها .وهكذا
لــم تحمل السياسة الــروسـيــة مــا يثير قلق
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــن حـ ــدوث ك ــارث ــة من
ن ــوع مــا كـمــا كــانــت الـتـحــديــات مــن روسـيــا
محدودة ويمكن معالجتها شريطة أن يتم
فهمها في المقام األول ،وكــان القيام بذلك
يتطلب المزيد من االستثمارات في الخبرة
الروسية وبقدر يفوق كل ما قامت الواليات
المتحدة به منذ نهاية الحرب الباردة .ومع
اتخاذ واشنطن لوضعية النزاع المتصاعد
ً
مع روسيا -أوال في نطاق الدفاع عن النظام
الدولي التحرري ثم تحت راية منافسة القوة
الـعـظـمــى ت ـعــرض أك ـثــر م ــن جـيــل كــامــل من
األميركيين لفقدان الفرصة لدراسة روسيا.

العالقات الثنائية الشائكة
العالقة األميركية -الروسية التي يتحدث
فـيـهــا أح ــد الـطــرفـيــن لـغــة واح ــدة ويـتـحــدث
الـطــرف اآلخ ــر بلغتين ليست فــي مصلحة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى االط ـ ــاق ،ويمكن
لـهــذا النقص فــي التحضير لمواجهة ذلك
الوضع أن ينعكس على العالقات الثنائية
بين واشنطن وموسكو اضافة الى ان تحقيق
تحسن فــي الـخـبــرة األكــاديـمـيــة األمـيــركـيــة
سوف يحتاج الى أكثر من عقد من الزمن.
وكـمــا ك ــان ال ـحــال خ ــال ال ـحــرب ال ـبــاردة
يتعين عـلــى االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة أن
تسعى الــى رســم صــورة الــواليــات المتحدة
كما وضعتها الجارة الروسية ،كما يتعين
استعادة موارد الدبلوماسية التي طرحت
مــن الـعــزلــة الـمـتـبــادلــة ط ــوال سنين عــديــدة
ً
بـعـيــدا عــن الـنـظــرة الـقــاتـمــة نـحــو الــواليــات
الـمـتـحــدة الـتــي يـتـشــاطــرهــا مـعـظــم ال ــروس

والـتــي تنبع مــن دعــايــة الكرملين مــع العلم
أن الشباب الروس يتطلعون الى السفر الى
الواليات المتحدة أو الى التحاور االفتراضي
مع األميركيين .ويمكن لهذه االتصاالت أن
تتركز على الشراكة في ميادين المصلحة
المشتركة الواضحة بما في ذلك تغير المناخ
والمنطقة القطبية الشمالية واستكشاف
الفضاء والتطلع الى رخاء وأمن في الحياة
اليومية.
في غضون ذلك يتعين على األميركيين
عدم اعادة صورة روسيا الى ما كانت عليه
دولة وراء الستار الحديدي ويجب أن تعمل
واشـنـطــن عـلــى الـتـحــول الـنـفـســانــي وجعل
روسيا الجارة الثالثة.
تسعى موسكو بقوة الى تعزيز تحالفها
مع الصين مع تأكيد حرصها على حماية
مصالحها العالمية وهو ما يجعل روسيا
مـحــوريــة فــي مـنـظــور الـسـيــاســة الخارجية
األميركية من أميركا الالتينية الــى الشرق
األوسط ومن أوروبا الى شرق آسيا ،وتملك
روس ـي ــا ال ـق ــدرة الـمـحـتـمـلــة م ــن أج ــل زي ــادة
المنافسة بين الواليات المتحدة والصين
وذلــك إمــا مــن خــال مساعدة بكين أو عبر
اسـتـغــال ال ـصــدامــات عـنــدمــا ت ـحــدث .وفــي
سياق آخر تستطيع روسيا المساعدة على
احـتــواء أو تعقيد صعود الصين الــى آفاق
الهيمنة االقليمية في آسيا وحتى الهيمنة
العالمية في نهاية المطاف.
من جهة أخرى ،سيكون في وسع الواليات
المتحدة وهــي تتصور روسيا دولــة جارة
ثالثة أن تستفيد مــن تجربة واشنطن مع
جارتيها المكسيك وكندا كما أن الضرورة
تقضي بتفادي النزاع مع موسكو والعمل
على تحويلها الــى دولــة سيكون في وسع
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـت ـع ــاي ــش م ـع ـهــا فــي
المستقبل في مختلف الميادين.
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ماكرون يستمع إلى شكاوى اللبنانيين في شوارع بيروت...
• الرئيس الفرنسي يجول في أحياء العاصمة المنكوبة :مساعداتنا لن تصل إلى الفاسدين!

ماكرون وسط حشد غفير من اللبنانيين في منطقة الجميزة باألشرفية أمس (ا ف ب)

بيروت  -ريان شربل

في حين لم ينزل أي مسؤول
لبناني بعد إلى الشارع بعد
وقوع االنفجار ،استقبل
لبنانيون الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون الذي تفقد
ً
سيرا على األقدام أحد شوارع
ّ
المتضررة ،بهتافات
بيروت
«الشعب يريد إسقاط النظام»
و«ساعدونا» «ثورة ،ثورة!»،
ّ
ليرد الرئيس الضيف على
الموجودين «أنا هنا ًألقترح ً
على ًالسياسيين ميثاقا سياسيا
جديدا ،وسأعود إليكم في
األول من سبتمبر».

بعد أقــل مــن  36ســاعــة مرت
ع ـلــى فــاج ـعــة "الـ ـم ــرف ــأ" ،س ــارع
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي اي ـمــانــويــل
مــاكــرون إلــى نجدة لبنان ،ولم
ي ـك ـت ــف ب ـ ــإرس ـ ــال ال ـم ـس ــاع ــدات
الـعـيـنـيــة ،ب ــل ح ـضــر شخصيا
ل ـي ـقــدم إلـ ــى ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
"رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــوة وتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن".
وب ـل ـه ـج ــة ح ــاسـ ـم ــة أع ـ ـلـ ــن أن ــه
ً
سـ ـيـ ـقـ ـت ــرح "م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة وعـ ـ ـق ـ ــدا
ً
ً
سياسيا جــديــدا على األطــراف
كــافــة" ،مــؤكــدا أنــه سيعود "في
األول مــن سبتمبر لمتابعته،
وإن لم يستمع لي المسؤولون
فسيكون هناك مسؤولية أخرى
من قبلي تجاه الشعب".
وتزامنت زيــارة مــاكــرون مع
ت ــوال ــي ال ــدع ــوات م ــن األطـ ــراف
السياسية الداخلية ،وتحديدا
من األحــزاب المعارضة للعهد،
إل ــى إج ـ ــراء تـحـقـيــق دولـ ــي في
ح ــادث "ال ـمــرفــأ" ،وه ــو مــا أصــر
عليه رئـيــس الـحــزب "التقدمي
االشتراكي" النائب السابق وليد
جنبالط ،ورئيس حزب "القوات
اللبنانية" سمير جعجع.

تفقد المرفأ
وف ـ ـ ــور وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى م ـط ــار
ب ـ ـيـ ــروت ت ــوج ــه م ـ ــاك ـ ــرون إل ــى
مـ ــوقـ ــع االن ـ ـف ـ ـجـ ــار فـ ــي ال ـم ــرف ــأ
لتفقد األضرار ،وقال من موقع

االن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار" :جـ ـ ـئ ـ ــت كـ ـع ــرب ــون
مـســانــدة اخــويــة وتـضــامــن مع
الشعب اللبناني ،ألن هــذا هو
لبنان ،وهذه هي فرنسا ،ونظرا
لـعــاقــاتـنــا االخ ــوي ــة" ،مضيفا:
"نسعى لتأمين مساعدات دولية
للشعب اللبناني ،طبية وأدوية".
وت ـ ــاب ـ ــع" :س ــأحـ ـم ــل خ ـطــابــا
ص ـ ــري ـ ـح ـ ــا وص ـ ـ ـ ــارم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـجـ ــاه
الـسـلـطــات ،ألن لبنان فــي أزمــة
كـ ـبـ ـي ــرة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وم ــالـ ـي ــة
تحتاج الــى صــراحــة ،وتحتاج
إلـ ــى اص ــاح ــات ف ــي ال ـك ـهــربــاء
وقطاعات كثيرة ان لم تحصل
فسيستمر غرق لبنان" ،مضيفا
"نـ ـ ــريـ ـ ــد مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة مـ ـي ــدانـ ـي ــة،
وسننسق هذا االمر مع االسرة
الدولية ليصل الدعم الى الشعب
اللبناني".

الرئيس بين الناس
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا كـ ـل ــه فـ ــي مـ ـك ــان،
ومــا جــرى فــي الجميزة ومــار
مخايل في مكان آخر .كان من
المفترض أن يـجــول الضيف
ال ـف ــرن ـس ــي ع ـل ــى الـمـنـطـقـتـيــن
على اعتبار أنهما مــن األكثر
ت ـ ـضـ ــررا مـ ــن االنـ ـفـ ـج ــار الـ ــذي
أطاح مبانيهما التراثية ،لكن
ماكرون اختار الطريق األقرب
إلـ ـ ــى قـ ـل ــب الـ ـ ـن ـ ــاس .نـ ـ ــزل إل ــى
األرض ف ــي ال ـج ـم ـيــزة بــربـطــة
عنق مفكوكة وقميص مرفوع

ً
متفقدا الدمار في مرفأ بيروت أمس (رويترز)
ماكرون
االكم ،وتحدث بصراحة وفرح،
وكثير من اإلصغاء.
تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوز مـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ــرون ك ــل
الـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت وأبـ ـ ـع ـ ــد عــن
ط ــريـ ـق ــه رج ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ــن ح ـتــى
ً
أنـ ــه ل ــم ي ــر ضـ ـي ــرا ف ــي تــأخـيــر

م ـ ــوع ـ ــد لـ ـق ــائ ــه مـ ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس
ع ـ ــون ،واس ـت ـم ــع إلـ ــى مـطــالــب
الـ ـن ــاس ،وأه ـم ـه ــا" :ال تـعـطــوا
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات إل ـ ـ ــى ح ـك ــام ـن ــا
ال ـف ــاس ــدي ــن" ،وحـ ـ ــاول ب ـهــدوء
ط ـمــأنــة الـمـتــألـمـيــن ،قــائــا إن
"فرنسا تؤيدهم ،وتسمع أنين
وجعهم" ،مؤكدا
ان "المساعدات
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـلــى
ا أل ر ض  ،و لـ ـ ــن
توضع في أيدي
ال ـف ـســاد ،ولبنان
الـ ـح ـ ّـر سـيـنـهــض
من جديد".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف:
"ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة غ ـي ــر
مـشــروطــة ،وســوف
نـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ك ـ ــي
تـصــل مـبــاشــرة الــى
الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي
وب ـم ــراق ـب ــة أم ـم ـي ــة".
وتابع" :أتفهم غضب
الشعب اللبناني من
الطبقة الحاكمة ،وهذا
ّ
الشعبي هو
الغضب
نتيجة الفساد ،وهــذا
ا ل ـت ـف ـج ـيــر ه ــو نتيجة

تجاهل ،وأستطيع ان أساعدكم
على تغيير األشياء".
وخـ ـت ــم" :لـ ـس ــت ه ـن ــا ألدع ــم
النظام او الحكم أو الحكومة".
عبارات مقتضبة قالها الرئيس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـشـ ـع ــب
اللبناني إلى ايالئه الثقة ،فكان
التصفيق الحار والهتاف باسم
فرنسا في لحظات فقد الناس
األم ــل فــي حكامهم ،فـبــات هو
خشبة خالصهم.
وتوقف الرأي العام اللبناني
عـنــد ردة فـعــل م ــاك ــرون ،الــذي
لم يصافح رئيس الجمهورية
تفاديا لفيروس "كورونا" ،إال
أنه عانق إحدى السيدات التي
تحدثت باسم اللبنانيين في
شارع مار مخايل.

لقاء الرؤساء
ومن الشارع انتقل الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي الـ ــى ق ـص ــر ب ـع ـبــدا،
حيث عقد خـلــوة مــع الرئيس
عـ ـ ـ ــون ،قـ ـب ــل أن ي ـج ـت ـم ــع إل ــى
األخـ ـ ـي ـ ــر ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــي م ـجـل ـســي
الـ ـن ــواب وال ـ ـ ـ ــوزراء ن ـب ـيــه بــري
وحسان دياب.
وق ــال م ــاك ــرون بـعــد الـلـقــاء:

"بـ ـع ــد ج ــول ـت ـن ــا ع ـل ــى ال ـم ــرف ــأ
ولقائنا باللبنانيين ،الهدف
األساسي هو الدعم الفرنسي
لـلـشـعــب ال ـل ـب ـنــانــي" ،مضيفا:
"نعزي أهالي الشهداء ،وهناك
ضحايا فرنسيون ،وجئت الى
هـنــا بــاســم الـشـعــب الـفــرنـســي
لـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي،
ووصلت حتى اآلن  3طائرات
فرنسية الى لبنان".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ن ـ ــري ـ ــد ان ن ـع ــرف
أس ـ ـبـ ــاب االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،لـ ـك ــن فــي
لبنان أزمة سياسية وأخالقية
ع ـمــرهــا سـ ـن ــوات ،وه ــي خلف
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـضـ ـ ــب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــي ،وقـ ـ ــد
ت ـحــدثــت م ــع ال ــرؤس ــاء بكثير
مــن ال ـصــراحــة ،وي ـجــب اتـخــاذ
مـ ـ ـب ـ ــادرات لـ ــإصـ ــاح ،ووقـ ــف
ال ـف ـس ــاد ،واص ـ ــاح ال ـك ـهــربــاء،
وثمة ضــرورة إلجــراء تحقيق
شفاف فيما يحصل بالنظام
المصرفي ،وضرورة استمرار
الـ ـح ــوار م ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد".
وختم "لنظام سياسي جديد
في لبنان".

فهمي يهدد باالستقالة
إلى ذلك ،أعلن وزير الداخلية

محمد فهمي أنه سيستقيل "في
ح ــال ل ــم ت ـس ـ ّـم لـجـنــة التحقيق
باالنفجار ثالثة أسماء محددة
ل ـم ـح ــاس ـب ـت ـه ــا ب ـ ـعـ ــد انـ ـفـ ـج ــار
المرفأ" .وقال فهمي في تصريح
لـ ـقـ ـن ــاة "ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث" إن "وزارة
الــداخـلـيــة الـحــالـيــة أو السابقة
ل ــم ت ـت ـلــق أي ش ـك ــوى مــرتـبـطــة
بالعنبر ."12

تواصل البحث عن المفقودين
ووصل عدد ضحايا انفجار
المرفأ إلــى  ،137وجــرحــاه إلى
ح ـ ــوا ل ـ ــي  5آالف م ـ ـصـ ــاب فــي
وقت تواصل البحث ،أمس ،عن
المفقودين.
وحضرت عائالت المفقودين
إلى محيط أنقاض مرفأ بيروت،
لـتـسـمــع أي خ ـبــر ع ــن أبـنــائـهــا.
وبـحـثــت ف ــرق اإلن ـق ــاذ والــدفــاع
المدني والخبراء عن المفقودين
تحت األنـقــاض ،وفــي المناطق
الـ ـمـ ـج ــاورة .فـعـصــف االن ـف ـجــار
وضغطه أديا إلى تحول المرفأ
إلى كتلة من الركام .وكــان أحد
المفقودين الذين قذفهم عصف
االنـفـجــار إلــى الـبـحــر ،وجــد في
ً
البحر حيا مساء يوم أمس

تواصل اإلشارات المتضاربة
من واشنطن عن سبب االنفجار
• البيت األبيض :فرضية الهجوم لم تستبعد
• «البنتاغون» :ال مؤشرات على اعتداء
تــواصــت االشـ ــارات المتضاربة
الـصــادرة في العاصمة األميركية
حـ ـ ــول س ـب ــب االنـ ـفـ ـج ــار ال ـ ـ ــذي هــز
بيروت .ولم تبدد تصريحات جديدة
لـلــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب ق ــال فيها
ان االنفجار قد يكون مجرد حادث
الغموض.
وقــال مــارك مـيــدوز ،كبير موظفي
البيت األبيض ،في مقابلة مع محطة
 CNNا ل ـت ـل ـف ــز ي ــو ن ـي ــة ،إن ا ل ـح ـكــو مــة
ً
األميركية لم تستبعد تماما أن يكون
االنـ ـفـ ـج ــار ف ــي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت نـتـيـجــة
هجوم.
ً
وردا على ســؤال بشأن تصريحات
ترامب عن االنفجار ،قال ميدوز" :نأمل

أن يـكــون مـجــرد ح ــادث م ــأس ــاوي وليس
عمال إرهابيا ،لكننا مازلنا ننظر في كل
المعلومات".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،اب ـق ــى ت ــرام ــب ال ـغ ـمــوض
ً
قــائـمــا .وقــال مساء أمــس األول" :ال يمكن
ً
ألحد أن يقول حاليا ما إذا كان االنفجار
المدمر الــذي وقع في بيروت كان نتيجة
هجوم أو نتيجة حادث".
وأضاف" :أستطيع أن أخبركم بأن الذي
حصل مهما يكن هو أمر رهيب ،لكنهم ال
يعرفون حقا ما هــو ،ال أحــد يعرف حتى
اآلن".
ّ
ُ
"سمعت ّكال األمرين .سمعت بأنه
وتابع:
ُ
ّ
متفجرات".
وسمعت بأنها
حادث
وختم" :إننا متضامنون مع هذا البلد.

لدينا عالقة جيدة جدا مع هذا البلد ،لكنه
بلد غارق في أزمة ومشاكل كثيرة".
ّ
وال ـث ــاث ــاء ،ق ــال ت ــرام ــب إن "ج ـن ــراالت"
ّ
ّ
أميركيين لم ُي ّ
سمهم أبلغوه بأن انفجار
ً
سببه "قنبلة من نوع ما" ،مضيفا
بيروت
ّ
"يبدو كأنه اعتداء رهيب".
من ناحيته ،قال وزير الدفاع األميركي
مارك اسبر في منتدى أسبن لألمن "مازلت
ّ
أت ـل ــق ــى م ـع ـل ــوم ــات حـ ــول م ــا حـ ـص ــل" فـ ّـي
ّ
ّ
بيروت .وأضاف أن "غالبية الناس تظن أنه
حادث" .واشار في حديث مع  CNNالى أنه
ليس هناك مؤشرات على أن االنفجار كان
ً
ناتجا عن اعتداء.
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دوليات
والمعارضة تدعو إلى «تحقيق دولي» بانفجار المرفأ
• جنبالط :ال ثقة بـ «العصابة الحاكمة» • جعجع :السلطة في موقع االتهام

سلة أخبار
«فاجعة بيروت» تضرب
جرس اإلنذار في العراق

وصول طائرة ثانية من المساعدات الكويتية لبيروت
• العنزي لـ ةديرجلا  :مستمرون في تقديم اإلعانات لمستحقيها
• الهالل األحمر الكويتي و«األعمال اللبناني» يناقشان خطط اإلغاثة
• «الشؤون» تنسق حمالت التبرع
•

•

االول ،لـ ــذا ي ــرج ــح تـطــايــر
جثث مسافات بعيدة في عرض
البحر.

مساعدات
وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،وص ـ ــول
الـمـســاعــدات الــى مـطــار بيروت
ال ـ ــدول ـ ــي .وحـ ـط ــت أول شـحـنــة
مساعدات تحتوي على تسعة
أطنان من المستلزمات الطبية
من مصر ،على أن تصل الشحنة
ال ـثــان ـيــة يـ ــوم ال ـس ـبــت الـمـقـبــل.
وبـتــوجـيــه مــن خ ــادم الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز سـ ـيـ ـس ـ ّـي ــر م ــرك ــز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلن ـســان ـيــة ج ـس ــرا ج ــوي ــا على
م ـ ـ ـ ــدى ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام سـ ـي ــرس ــل
خاللها طائرات ّ
محملة بالمواد
واألدوات الطبية وبمواد غذائية
وإي ــوائ ـي ــة عـلــى أن تـصــل أول ــى
هذه الطائرات اليوم.
كما وصـلــت طــائــرة إيرانية،
امس ،تحمل مساعدات وأدوات
ط ـب ـيــة ،وهـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن أرب ــع
ط ـ ــائ ـ ــرات س ـت ـص ــل ت ـب ــاع ــا إل ــى
لبنان .وحطت طائرة عسكرية
ت ــركـ ـي ــة م ـح ـم ـل ــة بـ ـمـ ـس ــاع ــدات

طبية وأدوية ومعدات متطورة
للكشف عن المفقودين ،رافقها
رئيس هيئة اإلغاثة والطوارئ
الـتــركـيــة محمد غــولـلــو أوغـلــو.
كـمــا وصـلــت طــائــرة مـســاعــدات
روس ـ ـيـ ــة إل ـ ــى الـ ـمـ ـط ــار مـحـمـلــة
ب ـم ـســاعــدات إن ـســان ـيــة لـتـقــديــم
المساعدة للمصابين ،اضافة
إ ل ــى مستشفى متنقل وأ طـبــاء
ورجــال إنقاذ ومختبر للكشف
عـ ـ ـ ــن اإلص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس
"كورونا".

جنبالط
وق ـبــل  24ســاعــة عـلــى كلمة
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـ ـ "حـ ـ ــزب ال ـل ــه"
السيد حسن نصرالله ،اليوم،
أك ــد رئ ـيــس ال ـح ــزب "الـتـقــدمــي
االشـ ـت ــراك ــي" ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
ول ـيــد جـنـبــاط "أن ـن ــا ال نــؤمــن
ال مــن قــريــب وال بـعـيــد بلجنة
ً
ّ
محلية وال ثقة أ صــا
تحقيق
بـ «العصابة الحاكمة» ،ونطالب
بلجنة تحقيق دو لـ ّـيــة ،ونحن
نشكر الدول العربية التي أتت
ال ــى لـبـنــان الـمـجــروح ليقولوا
نحن معكم رغــم كــل الصعاب،
وأش ـ ـ ـكـ ـ ــر فـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــا" .وأضـ ـ ـ ــاف

محمد الشرهان .جورج عاطف

زار وفد من مجلس األعمال اللبناني في
الكويت ،يضم رئيس المجلس علي خليل
ونائبه محمد ناجيا ،أم ــس ،مقر جمعية
الـهــال األحـمــر الكويتي ،والتقى رئيسها
د .ه ــال الـســايــر ونــائـبــه أن ــور الـحـســاوي،
وأمينتها العامة مها البرجس.
وناقش الطرفان جهود الكويت إلغاثة
لـبـنــان وشـعـبــه ج ــراء األزمـ ــة ال ـتــي خلفها
االنفجار الكارثي في مرفأ بيروت.
ً
وقدم الساير خالل اللقاء عرضا لبرامج
اإلغاثة التي ستنفذها "الهالل األحمر" على
ً
مرحلتين ،الفتا إلى بدء العمل على المرحلة
األول ـ ــى بــالـتـنـسـيــق م ــع الـصـلـيــب األح ـمــر
ّ
الطبية واألدويــة
اللبناني ،لتقديم المواد
وسيارات اإلسعاف ،وتوفير  5000كيس دم
من خالل الجسر ّ
الجوي الذي أقيم لتأمين
ّ
استمرار اإلمدادات الطبية والغذائية الالزمة،،
وإقامة رابط لجمع التبرعات بهدف إغاثة
لبنان تحت عنوان "معك يا لبنان".
وأض ــاف الساير أنــه بالنسبة للمرحلة
الثانية ،فسوف تحث الجمعية على دعم
االستدامة االقتصادية من خالل المساهمة
ف ــي إع ـ ــادة اإلع ـم ــار بــاسـتـخــدام مـ ــواد يتم
ً
تصنيعها وشــراؤهــا في لبنان فضال عن
دعم المشاريع الزراعية الصغيرة.
مــن جانبهما ،أشــار خليل وناجيا الى
أن "مجلس األعمال" سوف يقدم كل الدعم
لحملة الهالل األحمر بهدف الوصول إلى
أكبر عدد ممكن من اللبنانين والكويتيين
داخل الكويت وخارجها ،معربين عن جزيل
ً
الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا ممثلة
بسمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحمد
وسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف
األحمد على الدعم الكامل والتضامن للشعب
اللبناني.
ولفت خليل إلى أن مجلس األعمال يدرس
ً
حــالـيــا األمـ ــور االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تساعد
وتـخـفــف الـمـصــائــب ال ـتــي حـلــت بالشعب
اللبناني.

جسر المساعدات
ج ــاء ذل ــك ،فــي وق ــت وص ـلــت إل ــى مطار
بـيــروت امــس ثاني طــائــرة إغــاثــة ارسلتها
ً
"الـهــال االحـمــر" وعلى متنها  36طنا من
األدوية والكراسي المتحركة وحليب األطفال
وأكياس الدم.
وقال الساير ،في تصريح لـ "كونا" ،إن
الطائرة تندرج ضمن جسر المساعدات
اإلنـســانـيــة والـطـبـيــة ال ــذي أم ــر بــه سمو
نائب األمير بتخصيص مساعدات عاجلة
ً
لــأش ـقــاء ف ــي ل ـب ـنــان ،مـضـيـفــا أن فــريــق
الجمعية سيعزز وج ــوده الميداني في
لبنان لإلشراف على توزيع المواد الطبية
واإلغاثية بالتعاون مع سفارة الكويت في
جـنـبــاط فــي مــؤتـمــر صحافي
امـ ـ ــس" :بـ ــاقـ ــون فـ ــي الـمـجـلــس
ون ـط ــال ــب بــان ـت ـخــابــات مـبـكــرة
خــا صــة ان استقالتنا ستفتح
مجاال لمحور التيار الوطني
الحر -حزب الله للسيطرة على
كل مجلس النواب".

بدأ العراق ،امس التحقيق
في المتفجرات المخزنة
على المنافذ الحدودية ،بعد
االنفجار المروع الذي ضرب
بيروت.
وقال رئيس هيئة المنافذ
الحدودية عمر عدنان الوائلي
"شكلت لجنة عاجلة لجرد
الحاويات عالية الخطورة
المتكدسة والموجودة داخل
المنافذ الحدودية مثل المواد
الكيماوية مزدوجة االستخدام
نترات االمونيا لتفادي ما
حدث في دولة لبنان الشقيق
والدمار الذي خلفته هذه
االنفجارات".

...واليمن يتخوف من
مصير أكبر بمئات المرات

الساير ومسؤولو «الهالل األحمر» أمام طائرة المساعدات الثانية إلغاثة لبنان
لبنان والصليب األحمر اللبناني.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـج ـم ـع ـيــة س ـت ـن ـســق مــع
الصليب األحمر اللبناني إليصال األدوية
إلــى المستشفيات بشكل عاجل واالطــاع
على االحـتـيــاجــات لتوفيرها خــال األيــام
ً
المقبلة ،مشيرا الــى وجــود متطوعين من
الجمعية في لبنان لتوزيع المواد الطبية
واإلغاثية على المتضررين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع
الكويتية لتسخير الطائرات االغاثية ولوزارة
الـخــارجـيــة الكويتية على المساهمة في
إنجاح هذه المهمة اإلنسانية.
قال رئيس بعثة جمعية الهالل األحمر
الكويتي في لبنان د .مساعد العنزي ،إن
طــائــرة الـمـســاعــدات الـثــانـيــة الـتــي وصلت
ً
ً
الى بيروت أمس ضمت  36طنا تقريبا من
المساعدات الطبية لدعم وإغــاثــة الشعب
اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ً
لـ"الجريدة" أن الجمعية أطلقت جسرا
ً
ج ـ ــوي ـ ــا مـ ـن ــذ الـ ـ ـي ـ ــوم األول ل ـل ـت ـف ـج ـيــر
بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة
الكويتية فــي لبنان والصليب األحمر
اللبناني.
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه س ـي ـتــم ت ــوص ـي ــل ه ــذه
المساعدات إلى المستشفيات والمراكز
الطبية الـطــارئــة فــي محيط االنـفـجــار،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـف ــري ــق س ـي ــواص ــل تـقــديــم
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـط ـب ـي ــة وال ـع ـي ـن ـي ــة مــن
التبرعات الكويتية لمستحقيها خالل
األيام المقبلة.

العجمي
بدوره ،أكد رئيس فرع العمليات في

وتساءل" :االنفجار مصادفة
أم مؤامرة؟ فالتحقيق سيكشف،
ولكن ومن المعلومات الضئيلة
ال ـت ــي أمـلـكـهــا أن ه ــذه الـكـمـيــة
الهائلة التي أتت من األمونيوم
الى مرفأ بيروت وبقيت تقريبا
 6سنوات ال تنفجر حتى ولو

قاعدة عبدالله المبارك الجوية العقيد
الركن طيار ظافر العجمي ،أن الرحالت
اإلغاثية التى تقوم بها القوة الجوية
ً
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي تــأتــي تـضــامـنــا
مــع االخ ــوة االشـقــاء فــي لبنان وفــق ما
تمليه الضرورة اإلنسانية ،مشيرا إلى
أن ال ـق ــوة ال ـجــويــة ن ـفــذت الـتــوجـيـهــات
السامية وسـيــرت جـســرا جــويــا بشكل
ً
ع ــاج ــل ح ــام ــا لـلـمـعــونــات ال ـضــروريــة
واالحتياجات والمساعدات الطبية.
وأض ــاف العجمي ان الـقــوة الجوية
الكويتية سـخــرت كــل الـطــاقــات الفنية
بــالـتـعــاون مــع جمعية ال ـهــال األحـمــر
إلنجاح هذه المهمة اإلنسانية.

«الشؤون»
إلى ذلك ،كشف وكيل وزارة الشؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب ،أنه في
ا طــار توجيهات القيادة العليا تعكف
الـ ــوزارة على التنسيق مــع الجمعيات
الخيرية كــافــة إلط ــاق حـمــات إغاثية
لمصلحة لبنان.
وأوضـ ـ ــح ش ـع ـيــب ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أن
ال ـ ـ ــوزارة مـمـثـلــة ف ــي إدارة الـجـمـعـيــات
الخيرية والـمـبــرات ،بــاشــرت التنسيق
مع الجهات الخيرية لبدء مشروعاتها
اإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــات
الخيرية كافة الراغبة في تنظيم حملة
تبرعات سيسمح لها بذلك ،باستثناء
ال ـت ــي ل ــم يـ ــرد ف ــي ن ـظــام ـهــا األس ــاس ــي
السماح بجمع التبرعات.
وذكــر أن الــوزارة ستشرف على هذه
ال ـم ـش ــروع ــات اإلغ ــاث ـي ــة وف ـق ــا ل ـمــا هو
معتاد في هذه الحاالت ،مناشدا الجهات

كانت مواد متفجرة باألساس
أو س ــام ــة ،فــإن ـهــا ب ـحــاجــة إلــى
صاعق".

جعجع
ّ
وعلق رئيس حزب "القوات

الخيرية الراغبة في المشاركة وتنظيم
حمالت جمع التبرعات التقدم للوزارة
بكتاب رسمي مستقل بطلب اإلغاثة كأي
م ـشــروع خ ـيــري ،عـلــى أن يـحــدد خالله
الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة
الخارجية الخاصة بتنفيذ المشروعات
الخيرية الخارجية.
وقال إنه "من منطلق حرص الوزارة
ع ـلــى تـنـظـيــم عـمـلـيــة ال ـت ـب ــرع وإح ـك ــام
الرقابة على األموال المجموعة ،وضعت
ال ـ ـضـ ــوابـ ــط واالشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـخ ــاص ــة
بتنفيذ ا ل ـح ـمــات ،وا ل ـتــي تحظر على
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـش ــارك ــة ال ـج ـم ــع ال ـن ـقــدي
(الكاش) بأشكاله كافة ،مع االلتزام فقط
بوسائل الجمع المرخصة المنصوص
عليها في الئحة تنظيم جمع التبرعات
ال ـص ــادرة بــالـقــرار ال ـ ــوزاري رق ــم (/28أ)
لـسـنــة  ،2016وه ــي (الـ ـك ــي .ن ــت ،األون
الين ،االستقطاعات البنكية المباشرة،
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة بــال ـهــواتــف
ال ــذك ـي ــة ،أجـ ـه ــزة ال ـج ـمــع اإلل ـك ـت ــرون ــي،
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــات
االتصاالت".
وأكـ ــد شـعـيــب أن تــدش ـيــن م ـثــل هــذه
الـحـمــات يــؤكــد أن الـكــويــت سباقة في
العمل الخيري واإلنساني ،السيما أن
جمعياتها الخيرية باتت عالمة بارزة
في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير".
جاء ذلك في وقت أطلقت الجمعيات
الـخـيــريــة ف ــي ال ـكــويــت ح ـمــات إغــاثـيــة
عــاج ـلــة ألجـ ــل م ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان ،ودع ــا
عدد منها إلى اجتماع طارئ لمناقشة
اطالق حملة اغاثية عاجلة للمنكوبين
في لبنان.

اللبنانية" سمير جعجع ،أمس،
ع ـلــى ان ـف ـجــار بـ ـي ــروت ،قــائــا:
"ال نعتقد أن التفجير ناجم
عــن اإلهـمــال ،ويجب محاكمة
السلطة السياسية الحاكمة"،
م ـشــددا عـلــى ان "الـسـلـطــة في
موقع االتهام ،ونطالب بلجنة

تقصي حقائق دولـيــة" .ودعــا
جعجع مجلس النواب الى"عقد
ج ـل ـس ــة ط ـ ــارئ ـ ــة السـ ـتـ ـج ــواب
الحكومة بشأن االنفجار".

حذر وزير االعالم اليمني
معمر األرياني ،من مخاطر
غرق أو انفجار ناقلة النفط
"صافر" ،داعيا إلى تدارك
كارثة بشرية واقتصادية
وبيئية تفوق انفجار مرفأ
بيروت بمئات المرات.
وقال إن "حادث االنفجار
الهائل في مرفأ بيروت وما
خلفه من خسائر بشرية
فادحة وأضرار كارثية على
البيئة واالقتصاد اللبناني
يذكرنا بالقنبلة الموقوتة
ناقلة النفطصافر الراسية
قبالة ميناء رأس عيسى،
والتي تتخذها مليشيا
الحوثي ورقة للضغط
واالبتزاز".

«غوغل» تعتذر :إيران
ّ
عزت ولم تبارك للبنان

انتقد وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف
شركة "غوغل" بسبب خطأ
في ترجمة التعازي من
اللغة الفارسية للبنانين
إلى "مبروك" ،بينما اعتذرت
"غوغل" عن الخطأ التقني
مؤكدة أنه تم تصحيحه.
وكتب ظريف على "تويتر":
"عندما يريد الناطقون
بالفارسية تقديم التعازي
للبنانيين بالعربية أو
اإلنكليزية ،يترجمها موقع
غوغل إلى مبروك .لكن هذه
الهفوة التقنية ال تقع عندما
يريد أحدهم تقديم التعازي
إلسرائيل أو أميركا .لماذا
يا غوغل؟" .من جانبه ،قال
متحدث باسم شركة "غوغل":
"نعتذر عن أي إساءة حدثت
نتيجة خطأ في الترجمة".

الجيش اإلسرائيلي
يخفض تأهبه مع لبنان

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن
قيادة الجيش اإلسرائيلي
تعتقد أن الكارثة التي حلت
في بيروت من جراء االنفجار،
قللت بشكل كبير من دوافع
حزب الله وقدرته على التحرك
لتنفيذ عملية ضد أهداف
إسرائيلية ،خالل الفترة
الراهنة .أضافت ،أن التقديرات
تشير إلى أن الجيش
اإلسرائيلي سيقرر في أعقاب
تقييم األوضاع ،خفض حال
التأهب التي أعلنها في قيادة
المنطقة الشمالية.
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واشنطن تستعجل معركة تمديد حظر التسلح على طهران
• هوك :اإليرانيون اختاروا مقاومة دعوات الحوار • بايدن ينوي استئناف االتصاالت مع إيران
استعجلت الواليات المتحدة
تمديد قرار مجلس األمن
الخاص بحظر تسلح إيران
وطرحت مسودة نص جديد
قبل نحو شهرين من انتهاءً
سريان القيد المفروض حاليا،
وفيما من المتوقع أن يرفض
القرار من الصين أو روسيا،
ستدخل واشنطن في مرحلة
جديدة من الضغوط إلبقاء
الحظر بطريقة أحادية.

ّ
بايدن يفضل
الدبلوماسية
ويتعهد بإحياء
«االتفاق النووي»

في خضم توتر بين الواليات
ً
الـمـتـحــدة والـصـيــن خـصــوصــا
ب ـع ــدة م ـل ـف ــات ،وزع ـ ــت اإلدارة
األمـيــركـيــة مـســودة ق ــرار جديد
عـ ـل ــى أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ــن
ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـش ــأن ت ـم ــدي ــد حـظــر
التسلح األممي المفروض على
إيــران ،الذي من المقرر أن يبدأ
ً
رفعه تدريجيا في شهر أكتوبر
المقبل.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،أن
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـت ــاب ــع لــأمــم
الـمـتـحــدة سـيـصــوت األس ـبــوع
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع
األميركي رغم تحذيرات بعض
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن مـ ــن أن ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــة ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون م ـص ـيــرهــا
ا لـسـقــوط بالفيتو الصيني أو
الروسي.
وقال بومبيو« :االقتراح الذي
نطرحه معقول بشكل واضــح.
سـ ـنـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء ال ـص ـح ـي ــح
بوسيلة أو بــأخــرى .سنضمن
أن حظر السالح سيتم تمديده».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد دول
تسعى للحصول على أسلحة
«س ـ ـتـ ــزعـ ــزع اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـش ــرق
األوسط ،وتهدد إسرائيل وتهدد
ً
أوروبا وتهدد أرواحا أميركية».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ـ ــه «لـ ـ ــن نـسـمــح
بـحــدوث ذلــك .ونحن نستعمل
جـمـيــع األدوات الــدبـلــومــاسـيــة
الممكنة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى دور طـ ـه ــران
ً
ال ـمــزعــزع فــي الـمـنـطـقــة ،قــائــا:
«النزاع في اليمن مستمر بسبب
تسليح إيران للحوثيين».

برايان هوك

مسلسل الحرائق
يتوالى ...نيران
ً
تلتهم معمال في
طهران

في موازاة ذلك ،قال المبعوث
األميركي الخاص إليران برايان
ه ـ ــوك ،أم ـ ــام م ـن ـتــدى أم ـن ــي في
أس ـبــن ب ــوالي ــة كـ ــولـ ــورادو« :مــا
دام س ـم ــح إلي ـ ـ ــران بـتـخـصـيــب
اليورانيوم ،حينها سنناقش:
مــا م ــدى ق ــرب إي ــران مــن إنـتــاج
س ــاح نـ ــووي» ،فــي إش ــارة إلــى
انـ ـتـ ـه ــاك ط ـ ـهـ ــران لـ ـج ــان ــب مــن
التزاماتها المنصوص عليها
في االتفاق النووي الذي ينص
على رفع حظر التسلح بحلول
 18أكتوبر المقبل .وأكد هوك أن
ترامب قالها بوضوح ،إن إيران
لن تحصل على سالح نووي.

اطفائيون يحاولون إخماد حريق شب في مولد طاقة في سمنان بإيران (رويترز)
ولفت هوك إلى أن «التقارير
توثق ضعف وكالء إيران نتيجة
حـ ـمـ ـل ــة الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى»،
ً
مــوضـحــا أن «ط ـه ــران اخ ـتــارت
مقاومة دعوات الحوار».
ورأى أن تمديد حظر التسلح
ً
ض ـ ـ ـ ــرورة؛ خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أن
أك ــد ت ـقــريــر األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة أن
«األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـه ــدف ــت
م ـن ـشــآت ال ـس ـع ــودي ــة الـنـفـطـيــة
م ـصــدرهــا إي ــران ــي» ف ــي إش ــارة
إلــى الهجوم الـصــاروخــي على
منشآت آرامكو العام الماضي.

رفض ومعركة
و ف ـ ـ ـ ــي أول رد فـ ـ ـع ـ ــل ع ـل ــى
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ق ـ ــال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية وانغ وين بين ،أمس،
إن ال ـص ـيــن ت ـع ــارض الـمـقـتــرح
األميركي.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــاج مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــرار
الحالي الذي صاغته الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة إلـ ـ ــى ت ــأي ـي ــد تـسـعــة
أص ـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل إلجـ ـب ــار
روسيا والصين على استخدام
حــق النقض «الفيتو» وهــو ما

أشــارت كل من موسكو وبكين
إل ـ ــى أنـ ـه ــا س ـت ـف ـع ـلــه .وي ـش ـكــك
بعض الدبلوماسيين فيما إذا
كانت واشنطن تستطيع تأمين
الحصول على تأييد حتى تلك
األصوات التسعة رغم أن الدول
األوروبية أعلنت دعمها لتمديد
الحظر.
لـكــن الـبـعــض ي ــرى أن إدارة
ترامب بإمكانها الــوصــول إلى
ص ـف ـق ــة ت ـض ـم ــن ت ـم ــدي ــد حـظــر
التسلح عبر تعقيد عدة قضايا
ب ـم ـل ـفــات ســاخ ـنــة وك ـب ـي ــرة مع
بكين وروسيا ومقايدة تخفيف
موقفهما بها مقابل التخلي عن
دعم طهران.
وأك ـ ـ ـ ــد دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــون ،أن
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن س ـ ـتـ ــواجـ ــه م ـع ــرك ــة
صعبة إذا فشلت فــي الخطوة
ال ـ ـجـ ــزئ ـ ـيـ ــة وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ل ـت ـن ـف ـي ــذ
ت ـه ــدي ــده ــا ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـ ــرض كــل
العقوبات التي رفعت عن طهران
بموجب االتفاق النووي ،الذي
أع ـل ــن ت ــرام ــب االن ـس ـح ــاب منه
عام .2018
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـس ـحــاب
واشنطن مــن االتـفــاق الـنــووي،
تــؤكــد الــواليــات المتحدة أنها

تحتفظ بحق فرض العقوبات
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم إي ـ ـف ـ ــاء إي ـ ـ ــران
بالتزاماتها النووية.
ويـسـتـنــد ه ــذا ال ـمــوقــف إلــى
حجة قانونية لوزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ،مـفــادهــا بــأنــه على
الــرغــم مــن أن واشـنـطــن لــم تعد
ً
طـ ــرفـ ــا فـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
ً
ً
فــإنـهــا ال ت ــزال مـشــاركــا أصليا
به بموجب أحكام قرار مجلس
األمن.
وسـيـكــون على واشـنـطــن أن
تقدم شكوى إلى مجلس األمن
لتفعيل «آلية الــزنــاد» باالتفاق
ا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي ،وإذا ل ـ ـ ــم يـ ـص ــوت
ً
المجلس فــي غضون  30يوما
عـلــى ق ــرار بــاسـتـمــرار تخفيف
العقوبات على إي ــران ،سيعاد
ف ــرض الـعـقــوبــات الـتــي تضمن
حظر التسلح على طهران تحت
«ال ـب ـن ــد ال ـس ــاب ــع» ال ـ ــذي يـخــول
الدول استخدام القوة.

مستشار بايدن
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد مـسـتـشــار
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرشـ ـ ــح الـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراطـ ـ ــي
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات األم ـي ــرك ـي ــة جــو

ب ـ ــاي ـ ــدن ،أن األخ ـ ـيـ ــر سـيـفـضــل
الـخـيــار الــدبـلــومــاســي لتسوية
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلس ــام ـي ــة ب ـش ــأن بــرنــامـجـهــا
النووي.
ون ـق ــل ع ــن م ـس ـت ـشــار بــايــدن
ل ـش ــؤون ال ـجــال ـيــات الـيـهــوديــة
ّ
أهارون كياك ،قوله إن المرشح
الــديـمـقــراطــي يـنــوي استئناف
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـ ــع اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
ف ــي ح ــال ف ــاز ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـن ـظــم ،في
ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،مـ ــن مـنـطــق
الحرص على التوصل لـ«تسوية
ّ
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة لـ ـك ــل م ــا يـتـعـلــق
ببرنامجهم النووي».
وأشـ ــار ك ـيــاك إل ــى أن بــايــدن
س ـي ـع ـمــل م ــع ال ـ ـ ــدول الـحـلـيـفــة
إلي ـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـ ـهـ ــدف ض ـ ـمـ ــان مـنــع
حصولها على السالح النووي.
ّ
وحـ ـس ــب ك ـ ـيـ ــاك ،ف ـ ـ ــإن ه ــدف
بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ع ـل ــى
استئناف الحوار الدبلوماسي،
هو ضمان عودة طهران لاللتزام
بـتـطـبـيــق ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ال ــذي
وق ـع ـت ــه ف ــي  2015م ــع ال ـق ــوى
الـكـبــرى ،إل ــى جــانــب الحيلولة
دون حـ ـص ــو لـ ـه ــا عـ ـل ــى س ــاح

نـ ــووي« ،وإيـ ـج ــاد ال ـط ــرق الـتــي
تساعد على التأكد من أن هذا
لن يحصل على المدى البعيد».
وه ــاج ــم ك ـي ــاك ق ـ ــرار تــرامــب
االنسحاب من االتفاق النووي،
ً
قائال« :من الصعوبة بمكان أن
تصوغ سياسات أكثر كارثية
مــن تلك الـتــي يتبناها تــرامــب،
ل ـق ــد م ـ ــزق ال ـص ـف ـقــة الـ ـت ــي ك ــان
يفترض أن تحول دون حصول
إي ـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى س ـ ـ ــاح ن ـ ـ ـ ــووي»،
ً
معتبرا أن االتـفــاق أثبت ذاتــه،
وحقق األهداف المرجوة منه.

حريق جديد
إلــى ذلــك ،اندلع حريق كبير
أم ـ ـ ــس ف ـ ــي مـ ـعـ ـم ــل ل ـل ـم ــواش ــي
والدواجن في منطقة فشافوية
في محافظة طهران ،في أحدث
مـسـلـســل ل ـل ـح ــوادث الـغــامـضــة
ال ـتــي ت ـضــرب مـنـشــآت إيــرانـيــة
بـيـنـهــا مـحـطــة نـطـنــز ال ـنــوويــة
منذ أسابيع.
(واشنطن ـ ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

«التواصل االجتماعي» تعاقب ترامب
العدوانية من الجهات الخبيثة مثل الحزب الشيوعي
الصيني».
وفي خطوة خارجة عن التقليد ،أعلن ترامب أنه
يدرس إمكان إلقاء خطاب قبوله ترشحه لالنتخابات
عن الحزب الجمهوري من البيت األبيض ،وذلك بعد
أن وجه تفشي وباء كورونا ضربة جديدة لحملته
وحملة منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأكد الحزب الديمقراطي أن بايدن «لن يسافر بعد
ً
ذلك إلى ميلووكي وسيخاطب األمة بدال من ذلك مدة
ساعتين كل ليلة من  17إلى  20أغسطس ،وسيقبل
ترشيحه من والية ديالوير التي يقيم بها».
وفي رسالة لهيئة إدارة المناظرات ،طلبت حملة
تــرامــب ،أم ــس األول ،تنظيم مـنــاظــرة إضــافـيــة أمــام
بايدن ،معتبرة أن «النهج الحالي للجنة عفا عليه
الزمن وال يعكس حقائق التصويت في عام .»2020
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر إج ـ ـ ــراء ال ـم ـن ــاظ ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي 29
سبتمبر ،لكن في بعض الواليات يمكن لألشخاص
اإلدالء بأصواتهم بالبريد قبل أسابيع من المناظرة
المتلفزة.
وفي رد غاضب على دعوات خصمه ترامب ،رفض
بايدن فكرة إجــراء فحص إدراكــي يهدف إلى تقييم
ً
حــالـتــه الـعـقـلـيــة ،ق ــائ ــا ،لـقـنــاة «س ــي بــي إس» أمــس
األول« :ال لم أجتز االختبار ،ولــم علي أن أجـتــازه؟»،
ً
مضيفا« :هذا األمر أشبه بالخضوع الختبار تعاطي
الكوكايين».
ً
وبينما سارع فريق ترامب إلى التشكيك مجددا في
قدرات بايدن العقلية ،استهدف «فيسبوك و«تويتر»
حسابات تابعة للرئيس أ مــس األول بسبب نشره
ّ
«محصنون
شريطا م ـصـ ّـورا يــؤكــد فيه أن األط ـفــال
ً
تـقــريـبــا» ضــد ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وه ــو ادعـ ــاء اعتبر
التطبيقان أنه يحتوي على «معلومات مضللة».
(واشنطن  -وكاالت)

وسط ترقب إلعادة نشر القوات األميركية
خــارج ألمانيا ،أعلن وزيــر الخارجية مايك
ب ــوم ـب ـي ــو أنـ ـ ــه س ـ ـيـ ــزور ب ــولـ ـن ــدا وت ـش ـي ـك ـيــا
ً
وسلوفينيا والنمسا ا عـتـبــارا مــن الثالثاء
ً
المقبل في جولة تستمر أسبوعا ويتوقع أن
ً
تشهد تركيزا على الحد من التأثير الصيني.
وفــي تصريح مــوجــز ،قــال بومبيو ،الــذي
يقود حملة للحد من النفوذ الصيني حول
العالم ويشجع الحلفاء على تجنب التعامل

مع مجموعة «هواوي»« :أتوقع أن تكون جولة
ً
مهمة جدا ومثمرة».
ومــع سحبها قــوات عسكرية مــن ألمانيا
ف ــي ظ ــل ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـمـسـتـشــارة
أن ـج ـيــا م ـيــركــل وال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب،
تعمل الواليات المتحدة على تعزيز تعاونها
العسكري مع بولندا.
وجدد ترامب ،في تصريح لمحطة «فوكس»
أمس األول ،اتهامه أللمانيا بتحقيق ثروات

خالل احتفال هيئة قناة
السويس بمرور الذكرى
الخامسة على إنشاء قناة
السويس الجديدة ،قال رئيس
الهيئة الفريق أسامة ربيع،
أمس ،إن ممر الشحن اإليراني
«ممر الجنوب /الشمال» ،ليس
ً
بديل لقناة السويس ،إذ تظل
األخيرة أسرع وأفضل وأكثر
ً
أمنا من بين الممرات المالحية
في العالم .وأشار إلى أن الممر
اإليراني يتضمن عدة مسارات
بين النقل البحري والبري
خالل رحلة نقل البضائع من
ميناء مومباي وإلى ألمانيا
وروسيا ،باستخدام موانئ
ومحطات سكك حديد ،مما
ً
يعني تكلفة أكبر واستهالكا
ً
أكثر للوقت فضال عن تعريض
البضائع لمخاطر الشحن أكثر
ً
من مرة ،الفتا إلى أنه ال توجد
مقارنة بين سعة القطارات التي
تتجاوز الـ  100حاوية والسفن
التي تحمل  24ألف حاوية.

موريتانيا :الحكومة تستقيل
وتحقيق بفساد عبدالعزيز

قدم رئيس الوزراء
الموريتاني إسماعيل ولد
ابده ولد الشيخ سيديا،
أمس ،استقالته وحكومته
إلى الرئيس محمد ولد
الشيخ الغزواني.
وتزامن ذلك مع فتح
ً
النيابة العامة تحقيقا
في شبهات ووقائع فساد
كشفها تقرير للجنة تحقيق
برلمانية شملت ملفات
وصفقات تمت في عهد
الرئيس السابق محمد ولد
عبدالعزيز .وأشارت مصادر
موثوقة إلى لزوم استقالة
الحكومة من أجل السماح
للقضاء بالتحقيق مع عدد
من الوزراء الذين وردت
أسماؤهم في ملفات الفساد
في عهد ولد عبدالعزيز.

عينت الحكومة االتحادية
ً
في الهند ،أمس ،وزيرا
ً
سابقا لالتصاالت وأحد
زعماء حزب «بهاراتيا
جاناتا» القومي الهندوسي
الحاكم لقيادة منطقة
كشمير المضطربة التي
تقطنها أغلبية مسلمة
وتطالب باكستان بضمها.
وجاء التعيين في الذكرى
األولى إللغاء وضع الحكم
الذاتي في كشمير .ورغم
اإلجراءت األمنية المشددة،
قتل مسلحون انفصاليون
رئيس المجلس المحلي
بإحدى القرى.

الصين تحكم باإلعدام
على كندي وسط توتر سياسي

جولة أوروبية لبومبيو تحت عنوان مواجهة الصين
وبناء مدن عبر القوات األميركية المتمركزة
فــي أراض ـي ـهــا ،وبــ«الـتـلـكــؤ» فــي دف ــع نفقات
حلف األطلسي.
وقالت وزارة الــدفــاع (البنتاغون) الشهر
ال ـمــاضــي إن ـه ــا سـتـعـيــد إل ــى أم ـيــركــا 6400
عسكري بعد سحبهم من ألمانيا ،في حين
ستنقل قرابة  5600آخرين إلى دول أخرى في
حلف شمال األطلسي (الناتو) بينها إيطاليا
وبلجيكا.

رئيس «قناة السويس»:
الممر اإليراني ليس بديلنا

الهند تعين سياسيًا
مخضرمًا إلدارة كشمير

بومبيو يعرض مكافآت لفضح التدخل
األجنبي في االنتخابات
أزال موقع «فيسبوك» للتواصل االجتماعي للمرة
ً
ً
األول ــى مقطعا م ـصــورا للرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب ،من مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» المحافظة،
يتضمن حسب إدارة فيسبوك «ادعــاء ات كاذبة بأن
فئة من الناس محصنة ضد وبــاء كوفيد  ،19وهو
انتهاك لسياساتنا حول المعلومات المضللة المؤذية
المتعلقة بالوباء».
كذلك ،أعلن «تويتر» أنــه حظر الحساب الرسمي
لحملة ترامب بسبب تغريدة تضم مقطع الفيديو
نفسه الذي ّ
تطرق فيه ترامب إلى مسألة إعادة فتح
المدارس األميركية في سبتمبر .وأوضح ناطق باسم
المنصة أن الـتـغــريــدة «تنتهك قــواعــد تــويـتــر حــول
المعلومات المضللة المرتبطة بكورونا ،وسيطلب
م ــن صــاحــب ال ـح ـســاب إزال ـت ـه ــا ق ـبــل أن يـتـمـكــن من
التغريد مرة أخرى».
وحــذف موقع «يوتيوب» أيضا المقطع النتهاكه
لـسـيــاسـتــه ال ـخــاصــة بــالـمـعـلــومــات الـمـضـلـلــة .لكن
المقابلة األصلية ال تزال متاحة على صفحة «فوكس
نيوز» على الموقع.
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أنه
سـيـتــم تـقــديــم مـكــافــأة تـصــل إل ــى  10مــايـيــن دوالر
لمن يساهم بمعلومات تسمح بالتعرف أو تحديد
مكان أي شخص يتدخل في االنتخابات بناء على
ً
توجيهات حكومة أجنبية أو تحت قيادتها ،داعيا
أي أميركي بحوزته معلومات حول تدخالت خارجية
«مــن خــال أنشطة سيبرانية غير قانونية» ،إلــى أن
يتواصل مع الحكومة أو أقرب سفارة.
وكشف بومبيو عن «إطالق  5خطوط جديدة في
إطار برنامج الشبكة النظيفة إلدارة ترامب الهادف
ل ـح ـمــايــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة األس ــاس ـي ــة لــات ـصــاالت
والتكنولوجيا وخصوصية المواطنين والمعلومات
األك ـثــر حـســاسـيــة لـلـشــركــات مــن عـمـلـيــات االقـتـحــام

سلة أخبار

م ــن جـهـتــه ،أك ــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـبــولـنــدي
م ــاري ــوس ب ــازك ــزاك أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ستنشر ألف عسكري على األقــل في بولندا
الـ ــداع ـ ـمـ ــة بـ ـش ــدة ل ـح ـل ــف «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» بـسـبــب
مخاوفها القديمة من جارتها روسيا.
وفي خطوة مفاجئة بعد أشهر قليلة من
ّ
إقالة سلفه ستيف لينيك ،استقال المفتش
ّ
ّ
الخارجية ستيفن أكارد المكلف
العام لوزارة ّ
التحقيق في ملفات ُيحتمل أن تكون محرجة

بــالـنـسـبــة إل ــى بــومـبـيــو ،الـ ــذي نـفــى عالقته
باألمر.
وكان وصول أكارد ،الذي عمل فترة طويلة
ً
مساعدا لنائب الرئيس مايك بنس ،لمنصب
ّ
يهدف إلى مراقبة عمل
المفتش العام الذي
ُِّ
ّ
ّ
األميركية ،قد فسر في مايو على
الخارجية
ّ
نطاق واسع بأنه وسيلة لحماية بومبيو.

حكم على مواطن كندي ثالث
باإلعدام في قضية مخدرات
بينما تشهد العالقات بين
ً
ً
بكين وأوتاوا توترا متزايدا
منذ عام ونصف العام.
وقالت المحكمة الوسيطة
في كانتون بجنوب الصين
أمس ،إن الكندي الذي تم
التعريف عنه باسم تشو
ويهونغ حوكم في محكمة
البداية بتهمة «إنتاج
مخدرات».
وقال ناطق باسم وزارة
الخارجية الصينية وانغ
وينبين للصحافيين ،إن هذه
القضية «يجب أال يكون لها
انعكاسات على العالقات
بين الصين وكندا».

ةديرجلا
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رياضة

المشعان :االتحاد واألندية يؤمنان بالمعجزات في عالم التدريب
«الالعب الكويتي األكثر احترافية بمنظومة كرة القدم المحلية ...وإداريون ال يعرفون األبجديات»

نجح المدرب الوطني د .محمد المشعان في دخول عالم
التدريب من الباب الكبير ،بعدما أثبت جدارته خالل فترات
قصيرة في جميع التجارب التي أسندت إليه بداية من مراحل
ً
الناشئين بنادي الكويت ،وصوال إلى قيادة الجهراء إلى الدوري
الممتاز قبل أسابيع طويلة من نهاية دوري الدرجة األولى.
«الجريدة» التقت المشعان ،في حوار ،للوقوف على أسباب
رحيله عن قلعة القصر األحمر ،ورؤيته للمرحلة المقبلةً ،
ومشاهداته التي تبلورت عبر سنوات من العمل ،مساعدا مع
المنتخب ومع القادسية ،وعلى رأس الجهاز الفني للجهراء،
وإلى التفاصيل:
أحمد حامد

أخشى أن يكون
هدف رياضتنا
محاربة
السمنة...
وسطوة أندية
خارج الميدان
عززت األنانية

الماديات
بعيدة عن
تفكيري
وعودتي
المقبلة
مرهونة
بطموح البناء
والمنافسة

• ل ـ ـمـ ــاذا ق ـ ــررت ال ــرحـ ـي ــل عــن
الجهراء رغم النجاح الذي حققته
بالصعود إلى "الممتاز"؟
أحب أن أؤكد ان عالقتي ال تزال
قائمة مع إدارة الجهراء خصوصا
رئـيــس ال ـنــادي ن ــواف جــديــد ،وال
أخـفــي ان ادارة ال ـنــادي اعتمدت
بـعــض الـصـفـقــات الـتــي حــددتـهــا
للموسم الجديد ،السيما التعاقد
مــع اإلي ـف ــواري أحـمــد تـيـتــي .ولــم
يـكــن ق ــرار االبـتـعــاد سـهــا بــل قد
ي ـكــون اص ـعــب قـ ــرار ات ـخــذتــه في
مـسـيــرتــي الـتــدربـيـبــة حـتــى االن،
وأعتقد أن اختالف الطموح كان
وراء ان ـه ــاء ارت ـبــاطــي بــال ـنــادي،
بمعنى اني كنت أتطلع لتجهيز
فــريــق قـ ــادر ع ـلــى الـمـنــافـســة في
الدوري ،في حين ان إدارة الجهراء
كــانــت ت ــرى ان تـقـلـيــص الـجـهــاز
الفني او المحترفين أمر ضروري
حسب اإلمكانات المتاحة.
• هــل هـنــاك ن ــاد ال يــرغــب في
تجهيز فريق قادر على المنافسة؟
بــالـتــأكـيــد الـجـمـيــع لــديــه هــذه
ال ــرغ ـبــة ،إال أن الـمـعـطـيــات على
أرض ال ــواق ــع ق ــد ال ت ــواك ــب هــذا
الهدف من حيث توفير االمكانات
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ،ع ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
التعاقدات ،وكل ما يصب في هذا
الجانب ،وأعتقد ان طموح األندية
ال الـجـهــراء وح ــده تــراجــع كثيرا
بعد اقرار دوري الدمج.
• ل ـك ــن الـ ـجـ ـه ــراء ت ـع ــاق ــد مــع
م ــدرب أجـنـبــي "ال ـصــربــي زوران
مـلـيـنـكــوفـيـتــش" وأب ـ ــرم صـفـقــات
قوية ما ينافي فكرة التقشف التي
تشير اليها؟
الـتـعــاقــد مــع م ــدرب أجـنـبــي ال
يعني وفرة مالية في األندية على
وجه العموم ،وأعتقد ان األفضل
ه ــو ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـ ـمـ ــدرب ب ـنــاء
عـلــى كـفــاء تــه س ــواء ك ــان اجنبيا
أو وطنيا.

الـتــدريــب مــا يـخــول مــدربــا لــم ير
فريقه فــي فترة اإلع ــداد إال أليــام
معدودة تحقيق نتائج ايجابية،
كذلك ال يمكن لالعب متوقف عن
التدريبات والمباريات الرسمية
لـفـتــرة طــويـلــة ان يـعــود للميدان
بهذه السرعة.

تخبط وفرصة ضعيفة

داليبور والمشعان
• هــل طلبت زي ــادة فــي عقدك
مــع ال ـج ـهــراء بـعــد الـصـعــود إلــى
"الممتاز"؟
الزيادة كانت بسيطة وبشكل
عــام ال أهتم باألمور المالية وال
يـمـكـنـهــا أن ت ـكــون سـبـبــا لفسخ
تعاقدي ،فالحمد لله لدي عملي
الـخــاص كطبيب ومــا يـخــول لي
الحصول على أضعاف ما أحصل
عليه من التدريب.
• ه ــل ت ــرى ان ال ـج ـهــراء ق ــادر
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
الممتاز؟
ال ـج ـهــراء ق ــادر عـلــى الصمود
وأيضا المنافسة على البطوالت
خ ـص ــوص ــا انـ ــه ي ـم ـلــك م ـقــومــات
ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرة مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــب ودعـ ـ ـ ــم
جماهيري وما شابه ذلك ،إال أن
هذا مرهون بالحفاظ على التطور
الفني لمواهب الفريق التي برزت
خالل الفترة الماضية.
• هل كنت تتطلع لالستمرار
مع الجهراء؟
• راض عـ ـ ــن تـ ـج ــر بـ ـت ــي مــع
ال ـج ـه ــراء خ ـصــوصــا أن ــي بــذلــت
كل جهدي معه وحققت الطموح
المشترك بالصعود إلى الممتاز
بشكل سريع ،إلى جانب تحقيق

طـ ـم ــوح ــي ال ـش ـخ ـص ــي بـتـغـيـيــر
أسلوب الفريق واألهــم اكتشاف
مــواهــب جــديــدة .أضــف إلــى ذلــك
تـقـبـلــي ف ـكــرة ان ـهــاء تـجــربــة قبل
اكتمالها ،إال أن هذا ال يمنع أني
كنت اخطط لتجهيز جيل مميز
من الالعبين حال االستمرار.
• ماذا عن خطواتك المقبلة؟
تلقيت أكـثــر مــن عــرض داخــل
الـكــويــت إال انــي فضلت الخلود
ل ـلــراحــة ،خـصــوصــا ان ــي لمست
تراجعا كبيرا في طموح االندية
بعد اقرار دوري الدمج ،وجائحة
كــورونــا ،وقــد أع ــود فــي الموسم
الـ ـج ــدي ــد أو ف ـ ـتـ ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت
الـشـتــويــة المقبلة ح ــال تــوافــرت
الـفــرصــة الـمـنــاسـبــة واإلمـكــانــات
ال ـم ـتــاحــة سـ ــواء ل ـب ـنــاء فــريــق أو
المنافسة بين الكبار.
• ه ـ ــل كـ ـن ــت تـ ـت ــوق ــع ف ــرص ــة
أفضل للمدرب الوطني في الوقت
الحالي؟
ايماني ان العمل الفني ال بد أن
يكون احترافيا سواء كان المدرب
أجنبيا او محليا ،لذلك ال أنظر
الى جنسية المدرب بقدر ما انظر
إلــى مــا يقدمه داخــل المستطيل
األخضر.

• من لفت نظرك من المدربين
في الموسم الماضي؟
م ـ ــدرب ال ـق ــادس ـي ــة ب ــاب ـل ــو مــن
ال ـمــدرب ـيــن ال ـم ـم ـيــزيــن وأراه مع
جهازه المعاون قدم عمال مميزا
مع األصفر.

اإليمان بالمعجزات
• هل يصب استكمال الموسم
الماضي فــي مصلحة المنتخب
الوطني ومشواره في التصفيات؟
أعـ ـتـ ـق ــد ان األنـ ـ ــديـ ـ ــة ب ـح ـثــت
ع ــن مصلحتها فـقــط بـعـيــدا عن
م ـص ـل ـح ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،وسـ ـط ــوة
ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة خ ـ ــارج ال ـم ـي ــدان
عـ ــززت ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،ح ـيــث كــان
مــن األول ــى وضــع بــرنــامــج إعــداد
خاص لألزرق واتخاذ قرار بإلغاء
الموسم ،والسؤال :كيف ألندية أن
تـخــوض مـنــافـســات رسـمـيــة بعد
راح ــة ألكـثــر مــن  4أش ـهــر ،وفـتــرة
تجهيز قصيرة جــدا الستئناف
ال ـل ـع ــب؟! اع ـت ـقــد ان م ــا ج ــرى من
إع ــداد روزنــامــة الموسم الجديد
أشـبــه بــإيـمــان االت ـحــاد واألنــديــة
بــالـمـعـجــزات فــي عــالــم الـتــدريــب،
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ال ي ــوج ــد فـ ــي عـلــم

البداية مع األبيض
كـ ـش ــف ا لـ ـمـ ـشـ ـع ــان ان ب ــدا يـ ـت ــه فـ ــي ع ــا ل ــم
التدريب جاء ت بعد أن أنهى دراسة الطب،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت م ــع ن ــادي
الكويت ضمن المراحل السنية.
وقـ ـ ـ ــال ان ـ ـ ــه عـ ـم ــل بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك م ـ ــع م ـ ــدرب
األب ـيــض ال ـســابــق الــرومــانــي إيـ ــوان مــاريــن
ضمن الجهاز الفني ،ثم بدأ بعد الحصول
على بعض الدورات التدريبية من االتحاد
اإل نـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ر ح ـل ـت ــه مـ ــع األزرق م ـس ــا ع ــدا

• وكـيــف تــرى حـظــوظ األزرق
في التصفيات اآلسيوية الحالية؟
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ـ ــرت ع ـلــى
المنتخب بـعــد جــائـحــة كــورونــا
وال ـت ـخ ـبــط ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات ب ـمــا ال
ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة األزرق ،قد
ي ـج ـع ــان م ــن ال ـف ــرص ــة ال ـقــائ ـمــة
للتأهل إلى األدوار النهائية أمرا
صعبا ،مع امنياتي للجهاز الفني
لألزرق بقيادة المدرب ثامر عناد
بالتوفيق والنجاح.
• م ـ ــاذا ع ــن مـسـتـقـبــل ال ـكــرة
الكويتية من وجهة نظرك؟
الالعب الكويتي موهوب
واألك ـ ـث ـ ــر احـ ـت ــرافـ ـي ــة فــي
منظومة كــرة الـقــدم ،إال
أن ال ـع ـل ــة فـ ــي بـعــض
اإلداري ـ ـيـ ــن ال ــذي ــن ال
يـعــرفــون ابجديات
كرة القدم والعمل
ا إل د ا ر ي فـ ــي
ص ــورت ــه ال ـتــي
ي ـ ـجـ ــب يـ ـك ــون
عـلـيـهــا ،كــذلــك
ال ي ـم ـك ــن الي
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة أن
تـ ـعـ ـم ــل وت ـ ـعـ ــول
على المصادفة لتحقيق النجاح.
• م ــاذا عـلــى ال ــدول ــة فـعـلــه من
أجل تطوير الرياضة؟
أخشى أن تكون نظرة الدولة
للرياضة انـهــا مــن أجــل محاربة
السمنة ،لذلك وجب عليها تحديد
رؤي ــة واض ـحــة وات ـخــاذ خـطــوات
ملموسة مــن أجــل اللحاق بركب
ال ـت ـق ــدم اآلس ـ ـيـ ــوي وال ـخ ـل ـي ـجــي،
َّ
الــذي أهــل قطر الستضافة كأس
العالم .2022

لـ ـلـ ـص ــرب ــي غ ـ ـ ـ ـ ــوران ،والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي فـ ـيـ ـي ــرا،
وال ـت ــون ـس ــي ن ـب ـيــل م ـع ـل ــول ،ك ـم ــا ع ـم ــل مــع
القادسية مساعدا للكرواتي داليبور.
واعـ ـ ـت ـ ــرف الـ ـمـ ـشـ ـع ــان بـ ـ ــأن ت ـج ــرب ـت ــه مــع
ال ـج ـه ــراء ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي كــانــت
م ـ ـغـ ــايـ ــرة لـ ـلـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ع ـل ـي ـه ــا،
خـصــو صــا ا نــه سـعــى لتحقيق طـمــو حــه في
اكتشاف مواهب جديدة وتجهيز جيل قادر
على المنافسة داخل قلعة القصر األحمر.

ً
ً
أزرق الصاالت يدشن تدريباته غدا استعدادا لكأس آسيا

األندية بحثت
عن مصلحتها
فقط بعيدا
عن مصلحة
المنتخب

محمد المشعان

طموح المشعان
قال المشعان ان طموحه الكبير في عالم التدريب ال يتوقف عند
قيادة الفرق الكويتية ،بل يمتد خارج حدود الوطن ،مؤكدا انه تلقى
بعض العروض من خارج البالد خالل الفترة الماضية إال أنها توقفت
بسبب جائحة كورونا.
وشدد على أهمية العمل االحترافي في كرة القدم والرياضة بشكل
عام ،مؤكدا أن من بين طموحه العمل مع جهاز إداري محترف.
واعترف المشعان بأن أكثر ما يسعده في عالم التدريب هو تطوير
العب على المستوى الفردي أو الجماعي ،مشيرا إلى أن هذا األمر
بالنسبة له هو الفوز الحقيقي.

ً
بمشاركة  24العبا تحت إشراف أحمد العصفور
●

حازم ماهر

يدشن المنتخب الوطني األول لكرة الصاالت تدريباته
في  12ظهر غد ،في الصالة المغطاة ،تحت إشراف المدرب
الوطني أحمد عبدالعصفور.
ويـقــود العصفور التدريبات إلــى حين وص ــول المدرب
البرازيلي كاكاو والجهاز المعاون له ،الموجودين حاليا في
الفندق الخاص بمطار حمد الدولي ،بالدوحة ،حيث يسابق
مسؤولو الهيئة العامة للرياضة ،بالتنسيق مع اتحاد الكرة،
من أجل الحصول على استثناء لهم بدخول البالد.

وتأتي التدريبات في المرحلة األولــى من االستعدادات
لبطولة كأس آسيا للصاالت ،التي تستضيفها الكويت من 4
إلى  15نوفمبر المقبل.
وكان كاكاو وقع اختياره على  24العبا في وقت سابق في
القائمة األولية للبطولة ،والتي سيتم تصفيتها مع كل مرحلة.
أكد مدير المنتخبات الوطنية حسين حبيب أن الالعبين
تــم تقسيمهم إلــى مجموعتين ،األول ــى تـتــدرب فــي الثانية
عشرة ظهرا ،والثانية في الواحدة مساء ،تطبيقا لإلجراءات
االحترازية للحفاظ على جميع عناصر المنتخب من اإلصابة
بفيروس كورونا.

وقال حبيب ،لـ"الجريدة"" ،وفقا لبرنامج اإلعداد الذي وضعه
كاكاو ،فإن األزرق سيشارك في البطولة التي تستضيفها
جزيرة كيشي اإليرانية ،والتي تقام خالل الفترة من  12إلى
 17سبتمبر المقبل ،بمشاركة منتخبات البلد المنظم والعراق
وبيالروسيا وأوكرانيا" .وتابع" :تضمن البرنامج مباريات
ودية مع بعض المنتخبات في أواخــر الشهر الجاري ،غير
أنه تم االتفاق مع المدرب على الغاء هذه المباريات ،بسبب
الظروف الجارية" ،مؤكدا أن المنتخب يخوض منافسات كأس
آسيا بحثا عن تحقيق اللقب ،السيما أن البطولة تقام على
أرضه ووسط جماهيره.

تدريب سابق لمنتخب الصاالت
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اليوسف يطالب «الفيفا» و«اآلسيوي» بإيجاد
حل للتصفيات المشتركة
طالب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف
بإيجاد حل بديل إلقامة تصفيات آسيا المشتركة ،بسبب صعوبة
التنقل بين البلدان ،الستمرار تفشي فيروس كورونا في معظم
الدول ،األمر الذي سيعوق تنظيم المباريات.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد أمس عن بعد ،بحضور رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ،والنائب األول لرئيس
االتحاد الدولي رئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم،
وعضو مجلس  FIFAسعود المهندي ،ورؤساء االتحادات األعضاء
من الدول العربية في غرب آسيا.
وشهد االجتماع التطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بمشاركة
االتـحــادات في البطوالت الرسمية ،وتأثير «كوفيد  »19على تلك
المشاركات.
وعلمت «الـجــريــدة» أن االتـحــاد عــدل موقفه من إقامة الجوالت
الثالث المتبقية في التصفيات المشتركة بنظام التجمع في دولة
واحدة ،على أن تكون دولة محايدة ،لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

اليوسف خالل االجتماع

●

حازم ماهر

نـ ـج ــح ج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـك ـ ــرة فــي
نادي كاظمة ،برئاسة عضو
مجلس اإلدارة فــواز بخيت،
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى تــوقـيــع
العب منتخب الشباب ونادي
الساحل فهد الجلوي ،لمدة
 5سنوات.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ــوق ـ ـيـ ــع الـ ــاعـ ــب
لكاظمة بعد موافقة مجلس

تأكيد موهبته ،على أن يتم
ق ـي ــده ف ــي ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
ال ـص ـي ـف ـيــة مـ ــن  15الـ ـج ــاري
حتى  8أكتوبر المقبل ،على
أن يشارك الالعب مع الساحل
ف ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الجاري.

حقق الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
النصر الفوز على الفحيحيل بهدف دون
رد ،أح ــرزه محترفه اإلي ـفــواري روب ــن ،في
المباراة الودية التي جمعتهما في السابعة
مساء أمس األول ،على استاد علي صباح
السالم.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات النصر
الستئناف الــدوري الممتاز ،حيث يدشن
الفريق مواجهاته بمؤجلته مــع الكويت
 11الـ ـج ــاري ،بـيـنـمــا يـسـتـعــد الفحيحيل
لمنافسات دوري الدرجة األولى.
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي م ـج ـم ـل ـهــا ج ـ ـ ــاء ت دون
المتوسطة ،مع أفضلية نسبية للعنابي،
وشهدت انخفاض معدل اللياقة البدنية
عـنــد العـبــي الـفــريـقـيــن ،الــذيــن ب ــدا عليهم

ال ـتــأثــر بــدرجــة ال ـح ــرارة الـمــرتـفـعــة .وأكــد
مــدرب النصر أحمد عبدالكريم أن فريقه
مـ ـ ـ ــازال فـ ــي ح ــاج ــة إل ـ ــى ع ـم ــل ج ـ ــاد عـلــى
المستويين الفني وا لـبــد نــي ،مضيفا أن
الـمـسـتــوى ال ــذي قــدمــه الــاع ـبــون مقبول
إلى حد ما ،في ظل توقفهم عن التدريبات
لفترة تخطت  4أشهر.
وأض ــاف عبدالكريم« :تـعــرض عــدد من
العبي النصر لإلصابة خــال الـلـقــاء ،لذا
أخ ـشــى أن يـتـعــرض الــاع ـبــون إلصــابــات
قــويــة فــي الـمـبــاريــات الــرسـمـيــة ،وهــو أمر
متوقع نعمل على تالفيه قدر المستطاع»،
مـبـيـنــا أن الــاعـبـيــن حـصـلــوا عـلــى راح ــة
مــن الـتــدريـبــات أم ــس ،عـلــى أن يستأنفوا
تدريباتهم اليوم.

ّ
رباعية للهالل السعودي أمام النصر تقربه من اللقب
ق ـ ـ ـطـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال خـ ـ ـط ـ ــوة
مهمة نحو التتويج بلقب
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـكــرة
ال ـق ــدم ،ب ـفــوزه الـكـبـيــر على
مـ ـط ــارده ال ـم ـبــاشــر الـنـصــر
ح ـ ــا م ـ ــل ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــب  1-4أ مـ ــس
األول على استاد الملك فهد
الدولي بالرياض في ختام
منافسات المرحلة الثالثة
والعشرين.
وتـ ـ ـن ـ ــاوب ع ـل ــى تـسـجـيــل
أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـهـ ــال اإليـ ـط ــال ــي
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان جــوف ـي ـن ـكــو
( ،)35والفرنسي بافيتيمبي
غوميس ( 55من ركلة جزاء
و )80والبرازيلي كارلوس
إدواردو ( ،)60بينما سجل
هـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر الـ ــوح ـ ـيـ ــد
سلطان الغنام (.)45
ورفع الهالل رصيده إلى
 54ن ـق ـطــة ب ـ ـفـ ــارق  9ن ـقــاط
عــن النصر ا لــذي بقي على

يـسـتـضـيــف ال ـفــريــق األول
لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي العربي
نظيره السالمية في السابعة
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
ت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ض ـم ــن
ت ـح ـض ـيــرات ـه ـمــا الس ـت ـئ ـنــاف
مباريات الموسم الحالي ،بعد
تــوقـفــه مـنــذ م ــارس الـمــاضــي
بسبب جائحة كورونا.
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــان
الس ـت ـئ ـنــاف م ـب ــاري ــات دوري
 stcللدرجة الممتازة فــي 15
الـجــاري ،إذ يستهل األخضر
مــواجـهــاتــه أم ــام الـكــويــت 16
الجاري ،بينما يبدأ السماوي
م ـب ــاري ــات ــه ب ـن ـفــس الـ ـي ــوم مع
القادسية.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة

جانب من مباراة الفحيحيل والنصر

دودو :جاهز للتحدي مع الدحيل
أكــد أحــدث الــوجــوه المنضمة لصفوف فريق الدحيل القطري
على سبيل اإلعارة قادما من صفوف فريق بالميراس البرازيلي،
البرازيلي إدواردو بيريرا رودريغيز (دودو) ،جاهزيته لخوض
التحدي مع الفريق ،مؤكدا تطلعه لتقديم أفضل ما لديه.
وقال دودو في حوار نشره الموقع الرسمي للدحيل على اإلنترنت
أمس األول إنه سيبذل قصارى جهده لتقديم مستويات جيدة مع
الفريق ومساعدته على تحقيق االنتصارات وحصد البطوالت،
ً
مشيرا إلــى أن الدحيل فريق جيد ويضم في صفوفه العديد من
الالعبين المميزين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وهو فريق
كبير وقادر على أن يتواجد باستمرار على منصات التتويج.
ً
وعبر دودو عن إعجابه بمستوى تطور دولة قطر ،الفتا إلى أن
بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها عام  2022ستكون
واحدة من أفضل النسخ في تاريخ البطولة العالمية.
وبسؤاله عن مستوى كرة القدم في قطر ،رد دودو« :ال أعتقد أن
مستواه تقني مثل نظيره البرازيلي ،إال أنني أعلم أن هناك تنافسية
للغاية ،وأنا العب يعشق التنافس واالنتصارات ،ومستعد لمساعدة
زمالئي في الفريق».
يذكر أن الدحيل يتربع على صدارة الدوري القطري برصيد 46
نقطة من  19مباراة ،متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب مالحقيه
الريان ،قبل ثالث مراحل من نهاية البطولة.
(د ب أ)

رصيده السابق بـ  45نقطة.
وبات الهالل بحاجة إلى
الفوز في أربع مباريات من
أص ــل سـبــع لـيـتـ ّـوج باللقب
دون النظر لنتائج منافسه.

فوز الشباب على الوحدة
ً
وحقق الشباب انتصارا
ً
كـبـيــرا بـفــوزه على الــوحــدة
 - 3صفر على ملعب مدينة
الملك عبدالعزيز الرياضية
بمكة المكرمة.
سـ ـج ــل ث ــاثـ ـي ــة ال ـش ـب ــاب
ال ـبــرازي ـلــي سـيـبــا جــونـيــور
(  34م ـ ـ ـ ــن ر ك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــزاء)
والسنغالي ماكيتي ديوب
( 45من ركلة جزاء و.)67
ورفـ ـ ــع الـ ـشـ ـب ــاب رص ـي ــده
إلى  34نقطة وتقدم للمركز
السابع ،بينما بقي الوحدة
ع ـلــى رصـ ـي ــده ال ـس ــاب ــق 39

التجريبية الثانية لكال الفريقين،
حيث فــاز العربي على مضيفه
خـيـطــان  2-4االثـنـيــن الـمــاضــي،
ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـعـ ــادل ال ـس ــال ـم ـي ــة مــع
مـضـيـفــه ال ـكــويــت ب ــدون اه ــداف
مساء الثالثاء الماضي.
ويسعى الفريقان من خوض

ه ــذه ال ـم ـبــاريــات التجريبية
إلى رفع معدل اللياقة البدنية
ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة
االنسجام بينهم ،والوصول
بــال ـفــريــق الـ ــى أع ـل ــى مــراحــل
الجاهزية الممكنة قبل خوض
المباريات الرسمية.

النصر تجاوز الفحيحيل بهدف روبن

كاظمة يدعم صفوفه بمهاجم
منتخب الشباب
إدارة نــاديــه على انتقاله ،لقاء
حصوله على مبلغ مادي لم يتم
الكشف عنه.
وجـ ـ ــاء ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ج ـلــوي
ب ـت ــرش ـي ــح مـ ــن مـ ـ ـ ــدرب كــاظ ـمــة
ال ـح ــال ــي ج ـم ــال ي ـع ـق ــوب ،ال ــذي
يعول كثيرا على الالعب في أن
يـكــون مستقبل الـبــرتـقــالــي في
مركز رأس الحربة الصريح.
وتــألــق ج ـلــوي مــع منتخبي
الناشئين والشباب ،ونجح في

ً
العربي يستضيف السالمية وديا اليوم

غوميس
نـ ـقـ ـط ــة وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ل ـل ـم ــرك ــز
الرابع.

االتفاق هزم العدالة
وخطف فريق االتفاق نقاط
لقائه مع العدالة بفوزه عليه

 - 1صـفــر عـلــى مـلـعــب مدينة
االم ـ ـيـ ــر ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن ج ـلــوي
الرياضية باالحساء.
سـ ـ ـج ـ ــل لـ ـ ــات ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـع ـي ــد
الربيعي ( ،)38ليرفع رصيده
الـ ـ ــى  32ن ـقـ ـط ــة ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
الـتــاســع ،بينما بـقــي الـعــدالــة

على رصيده السابق  17نقطة
في المركز االخير.
ومن ركلة ركنية عبر محمد
الـ ـك ــويـ ـكـ ـب ــي وصـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـكـ ــرة
لـلــربـيـعــي الـ ــذي أرسـ ــل ال ـكــرة
هدفا اتفاقيا (.)38
(أ ف ب)

دورتموند ينفي التواصل مع اليونايتد بشأن سانشو ليكرز يسقط أمام ثاندر
ن ـ ـ ـفـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
دورت ـمــونــد وج ــود أي تــواصــل
مــع مانشستر يــو نــا يـتــد بشأن
انتقال جيدون سانشو المحتمل
للنادي اإلنكليزي.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لدورتموند ،هانز يواكيم واتكي،
في تصريحات نقلتها صحيفة
"س ـ ـ ــود دويـ ـتـ ـش ــه ت ـســاي ـتــونــغ"
األلمانية" :لم يكن وليس هناك
أي ت ـ ــواص ـ ــل بـ ـي ــن ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند ومانشستر يونايتد
ً
بشأن جيدون سانشو" ،مضيفا:
"ال بشكل مباشر وال غير مباشر
وال من خالل وسطاء".
وحدد النادي األلماني مهلة
ت ـن ـت ـهــي ع ـط ـل ــة ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع
أمــام أي نــادي يرغب في تقديم
عرض لضم سانشو ( 20عاما)،
ً
وخالفا لذلك ،سيسافر الالعب
مع الفريق إلى معسكر سويسرا،
وسيلعب مــوسـمــا واح ــدا على
األقل في صفوف دورتموند.
وأوض ـ ــح الـ ـن ــادي أي ـض ــا أنــه
لن يقبل العروض التي تقل عن

سانشو نجم دورتموند
 120مليون يورو للموافقة على
رحيل الجناح اإلنكليزي.
وأكـ ـ ـ ــد واتـ ـ ـك ـ ــي أن س ــان ـش ــو
ووك ـي ـلــه ي ـعــرفــان ذلـ ــك ،وأنـ ــه ال
يتوقع صعوبات حال التوصل
ً
إلى اتفاق بشأن رحيله ،ملمحا

بـشـكــل غـيــر مـبــاشــر إل ــى العـبــه
السابق عثمان ديمبيلي الذي
أع ـل ــن ت ـم ــرده ع ـلــى دورت ـم ــون ــد
لالنتقال إلى صفوف برشلونة
قبل  3أعوام ،واستبعد أن يتكرر
ذلك مع سانشو.

يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
إن ـك ـل ـي ــزي ــة وألـ ـم ــانـ ـي ــة أشـ ـ ــارت
إلــى وجــود اتـفــاق بين سانشو
وال ـ ـمـ ــان ي ــون ــاي ـت ــد ،وأن ه ـنــاك
مفاوضات جارية مع دورتموند.
(إفي)

بـعــد أن ضـمــن ص ــدارة المنطقة الـغــربـيــة فــي دوري ك ــرة السلة
األميركي للمحترفين ،سقط لوس أنجلس ليكرز في المباراة األولى
بعد هذا اإلنجاز ،بخسارته أمام أوكالهوما سيتي ثاندر بنتيجة
 105-86أمس األول ،في اختبار لما قد ينتظره في األدوار اإلقصائية.
ولم يتقدم ليكرز ألي لحظة طيلة المباراة في سابقة من نوعها
هــذا الموسم ،ليتعرض للخسارة الثانية منذ االستئناف مقابل
فوزين.
كــان كريس بــول أفضل مسجل برصيد  21نقطة ،أضــاف إليها
اإليطالي دانيلو غاليناري  19ليحقق ثاندر فوزه الـ  42هذا الموسم
ً
مقابل  25هزيمة ،ويبقى رابعا في الغربية بفارق مباراة عن يوتا
جاز الذي تفوق على ممفيس غريزليز.
فيما كــان جيمس األفـضــل مــن جــانــب ليكرز مــع  19نقطة و11
متابعة في  30دقيقة ،واكتفى انتوني ديفيس بتسع نقاط وخمس
تمريرات حاسمة.
وكانت الفرصة متاحة أمــام أورالن ــدو ماجيك وبروكلين نتس
لضمان تأهلهما لألدوار اإلقصائية عن المنطقة الشرقية ،لكن األول
سقط أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب  ،109-99في حين خسر
الثاني أمام بوسطن سلتيكس .149-115
وسجل فريد فان فليت  21نقطة هي األعلى في اللقاء أضاف إليها
 10تمريرات حاسمة أسوة بكايل الوري ليقودان رابتورز إلى الفوز.
ً
فيما مني ماجيك بخسارته السابعة والثالثين مقابل  32انتصارا،
ً
ً
ليبقى ثامنا متخلفا بنصف مباراة عن بروكلين نتس الثامن.
في مباراة أخرى ،سجل الكاميروني جويل ايمبيد  30نقطة و11
متابعة ليقود فيالديلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز بنتيجة 98-107
على حساب واشنطن ويزاردز.

جانب من مواجهة ليكرز وثاندر

فريدكين يستحوذ على نادي روما بـ  591مليون يورو

بيان نادي روما

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي رومـ ـ ـ ــا
ً
االي ـط ــال ــي أمـ ــس تـغـيـيــرا
فـ ــي م ـل ـك ـي ـتــه بـ ـع ــد شـ ــراء
الملياردير األميركي دان
فريدكين فــر يــق العاصمة
مـقــابــل  591مـلـيــون ي ــورو
« 700مليون دوالر أميركي».
واش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرى فـ ــريـ ــدك ـ ـيـ ــن
ً
« 54ع ــام ــا» أس ـه ــم ال ـن ــادي
اإليـطــالــي مــن مــواطـنــه رجل
األعمال جيمس بالوتا «62
ً
عاما».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي ب ـي ــان
«يــؤكــد نــادي رومــا أن اتفاقا
ح ـص ــل ال ـل ـي ـلــة ب ـي ــن اي ـ ــه أس
رومــا أس بــي فــي ،أل أل سي،

المساهم األكبر في رومــا أس بي
ايه ومجموعة فريدكين بشأن بيع
النادي».
تابع ُ«ت ّ
قدر العملية بـ 591مليون
يورو» .ويتوقع أن يتم التوقيع قبل
نهاية أغسطس الجاري.
واشـ ـت ــرى بــالــوتــا ثـلـثــي أسـهــم
الـنــادي فــي  ،2012لكنه استحوذ
على األسهم بأكملها منذ .2014
ويـتــولــى فريدكين ال ــذي يتخذ
ً
مـ ــن ه ـي ــوس ـت ــن م ـ ـقـ ــرا لـ ــه مـنـصــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـمــوعــة
فــريــدكـيــن ،وه ــي مـجـمــوعــة تعمل
بشكل خاص في قطاع السيارات،
الفنادق وعالم الترفيه.
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ــريـ ــدك ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان:

«جميعنا فــي مجموعة فريدكين
س ـع ــداء بــات ـخــاذ خ ـط ــوات لـتـكــون
ً
جـ ــزءا م ــن ه ــذا ال ـن ــادي والـمــديـنــة
األيقونية».
وتــابــع «نتطلع إلنـهــاء الصفقة
فـ ــي أق ـ ـ ــرب وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،ون ــدم ــج
أنفسنا في عائلة روما».
وبحسب مجلة فــوربــسُ ،ت ّ
قدر
ثــروتــه بــأكـثــر مــن أرب ـعــة مـلـيــارات
دوالر ليكون الرقم  504على الئحة
اثرياء العالم.
وي ـتــوقــع أن ي ـتــولــى اب ـنــه راي ــن
المهام اإلدارية اليومية للنادي.
قال بالوتا« :في الشهر الماضي،
ً
أظهر دان ورايــن فريدكين التزاما
ً
كامال بإنهاء الصفقة ونقل النادي

فريدكين
إلى األمام بطريقة إيجابية».
ولم يكن بالوتا الذي يتخذ من
ً
بوسطن مقرا له والقليل الظهور
ً
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة م ـ ـح ـ ـبـ ــوبـ ــا لـ ــدى

ً
جماهير روم ــا ،خـصــوصــا وســط
إدارت ـ ــه مـلـفــي أس ـطــورتــي ال ـنــادي
ال ـم ـع ـتــزل ـيــن فــران ـش ـي ـس ـكــو تــوتــي
ودانييلي دي روسي.

وك ـ ــان مـ ـش ــروع ب ــال ــوت ــا األك ـبــر
بـ ـن ــاء م ـل ـعــب ج ــدي ــد لـ ـلـ ـن ــادي فــي
ً
جنوب العاصمة ،لكه واجه تأخيرا
ألسباب قانونية وبيروقراطية ،وال
يزال ضمن مرحلة التخطيط.
وحل رومــا ،حامل لقب الدوري
ثـ ـ ــاث م ـ ـ ــرات آخـ ــرهـ ــا فـ ــي ،2001
فــي الـمــركــز الـخــامــس فــي الموسم
ال ـم ـن ـصــرم ،فـيـمــا ي ـع ــود تـتــويـجــه
االخير الى كاس ايطاليا في .2008
بلغ نصف نهائي دوري أبطال
أوروب ــا فــي  ،2018لكنه لــم يتأهل
إلــى المسابقة األوروب ـيــة فــي آخر
مــوسـمـيــن ،وه ــو يــواجــه إشبيلية
اإلسباني الخميس في ثمن نهائي
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ».
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رياضة

ً
في استكمال «األبطال» اليوم ...وبرشلونة يصطدم بنابولي وتشلسي للثأر من بايرن غدا

رونالدو نجم
يوفنتوس

بعد نحو خمسة أشهر من التوقف القسري
بسبب فيروس كورونا المستجد ،تعود عجلة
دوري المسابقة القارية األولــى إلــى ال ــدوران.
وتتبقى أربع بطاقات لالنضمام إلى باريس
سان جرمان الفرنسي ،وأتاالنتا اإليطالي،
والي ـبــزيــغ االل ـمــانــي وأتـلـتـيـكــو مــدريــد
االسباني .وستدور منافسات االدوار
االقصائية المتبقية في العاصمة
البرتغالية لشبونة بين  12و23
اغسطس الجاري.
وستقام المباريات المؤجلة من
م ــارس الـمــاضــي دون جماهير ،وعلى
المالعب البيتية العادية لألندية التي كانت مقررة في
إياب ثمن النهائي .لكن بعض االندية الزائرة ّ
عبرت عن
قلقها ،بعد تكاثر عدد االصابات او وقوع العبين في فخ
"كوفيد "19-على غرار مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز.
وبعد اقترابه من إسقاط باريس سان جرمان االسبوع
ال ـمــاضــي ف ــي نـهــائــي ك ــأس راب ـط ــة االن ــدي ــة الفرنسية
االس ـبــوع الـمــاضــي ،يستعد لـيــون لموقعة أهــم ضمن
مشواره االوروبي.
ف ـقــد هـيـمــن ل ـي ــون ذهــابــا
على البرتغالي كريستيانو
رونـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدو ورف ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــه ف ــي
يــوف ـن ـتــوس االي ـط ــال ــي (-1
ص ـفــر) وح ـســم الـمــواجـهــة
بـهــدف لــوكــا ت ــوزار .ويريد
إن ـ ـقـ ــاذ م ــوسـ ـم ــه ال ـم ـح ـل ــي،
حيث حل سابعا في الدوري
المختصر بسبب كورونا.
وحــده التتويج في ّ المسابقة
القارية االولى ،سيجنبه الغياب
عــن الـبـطــوالت االوروب ـيــة
الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،فــي
س ــاب ـق ــة ل ــم يـخـتـبــرهــا
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ  .1 9 9 7لـ ـك ــن
الـتــأهــل لــربــع النهائي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب احـ ـ ــد
اب ـ ــرز االن ــدي ــة ال ـق ــاري ــة،
سيرضي رجال المدرب
رودي غارسيا.
وال ت ـ ـبـ ــدو مـهـمــة
لـ ـي ــون س ـه ـلــة،
خصوصا أن
يــوفـنـتــوس،
بطل اوروبــا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي 1 9 8 5

بنزيمة نجم ريال مدريد

البورتي

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

 10.00م

مانشستر سيتي × ريال مدريد

beIN SPORTS HD1

 10.00م

يوفنتوس × ليون

beIN SPORTS HD2

مباريات الغد
 10.00م

بايرن ميونيخ × تشلسي

beIN SPORTS HD 1

 10.00م

برشلونة × نابولي

beIN SPORTS HD 2

و ،1996عاد الى المنافسة بشكل مكثف ،حيث ضمن لقبه
التاسع تواليا في الدوري المحلي ،ولو من دون إقناع.
من جهته ،لم يخض ليون سوى مباراة رسمية واحدة
منذ توقف المنافسات في فرنسا في مارس الماضي.
و"عــانــى جسديا" خــال  120دقائق ضد ســان جرمان
عندما خسر ركالت الترجيح بحسب غارسيا ،في وقت
ّ
عبر مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ّ
ساري عن اعجابه
الكبير بمستوى ليون.

ريال مدريد أمام السيتي
مــن جــان ـبــه ،ال يـمـلــك ري ــال مــدريــد خ ـي ــارات كـثـيــرة،
وي ـت ـعـ ّـيــن عـلـيــه الـ ـف ــوز ع ـلــى ارض مــانـشـسـتــر سيتي
وصيف الدوري االنكليزي لبلوغ ربع النهائي ،لكن بطل
الدوري االسباني ّ
يمر بفترة جيدة قلب فيها الطاولة
ّ
ويتعين عليه تكرار
على غريمه برشلونة بعد العودة،
"ريمونتادا" برشلونة لكن في مباراة واحدة هذه المرة.
ّ
وتفوق عليه رجال المدرب االسباني بيب غوارديوال
بصراحة في مباراة الذهاب في عقر داره ،فبات حامل
الرقم القياسي في عدد االلقاب ( )13قريبا من توديع
بطولة سيطر عليها في السنوات االخيرة وتـ ّـوج بها
ثــاث م ــرات بين  2016و .2018وسيغيب عــن الفريق
الملكي قلب دفــاعــه وأح ــد نجومه سيرخيو رامــوس
بسبب اإليقاف لطرده ذهابا.
يفتقد مهاجمه االرجنتيني
لكن غــوارديــوال ال ــذي
ّ
سيرخيو اغويرو المصاب ،حذر من مواجهة تكتيكية
جميلة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال "عندما
تفوز بثالثة ألقاب تواليا في دوري االبطال ،وتخطف
لقب الدوري مرتين من برشلونة ( 2017و ،)2020تكون
االمور جيدة بالنسبة اليك".

مواجهات السبت
من جهته ،يخوض بايرن ،المتوج
م ــرة ثــامـنــة تــوال ـيــا بـلـقــب الـ ــدوري
ً
االلـمــانــي ،اي ــاب ثمن النهائي غــدا
ض ــد تشلسي االن ـك ـل ـيــزي ب ـهــدوء،
بعد مهرجان ناجح في لندن شهد
تسجيل ثالثية صريحة بينها ثنائية لسيرج غنابري.
وينوي الفريق البافاري تكرار إنجاز  2013عندما احرز ثالثية
الدوري-الكأس -دوري االبطال ،علما بانه يفتقد مدافعه الفرنسي
بنجامان بافار بسبب االصابة.
لكن هدافه البولندي روبــرت ليفاندوفسكي ( 51هدفا هذا
الموسم) سيكون على الموعد ،محاوال تعزيز صدارته لترتيب
الهدافين (.)11
في المقابل ،يخوض تشلسي المباراة بعد حلوله وصيفا في
ً
نهائي الكأس المحلية امام ارسنال ،علما بأن رجال
المدرب فرانك المبارد ضمنوا العودة الى دوري
االبطال الموسم المقبل.

برشلونة يواجه نابولي
من جانب آخر ،عاش ليونيل ميسي ورفاقه
نـهــايــة مــوســم مـعـقــدة حـيــث ب ــدا االرجنتيني
وح ـيــدا فــي االســاب ـيــع الـمــاضـيــة في الليغا،
وخـســر صــدارتــه ولقبه لمصلحة
ال ـغــريــم الـتـقـلـيــدي ريـ ــال مــدريــد.
وي ـق ــف م ــدرب ــه ك ـي ـكــي سيتيين
ع ـل ــى ش ـف ـيــر االق ـ ــال ـ ــة ،ويـتـعـيــن
عليه اقصاء نابولي بعد عودته
بنتيجة ايـجــابـيــة مــن الـجـنــوب
االيطالي (.)1-1
وعـ ـ ـ ــاد م ـه ــاج ــم ال ـب ــرش ــا
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان
غريزمان من االصابة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوال اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
م ــوق ـع ــه امـ ـ ــام الع ـبــي
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرب ج ـ ـي ـ ـنـ ــارو
غاتوزو.
وقال ميسي" :لقد قمنا بما يجب ،اي
نقد ذاتي فيما بيننا ،كما يجب ان نفعل.
لم نقدم موسما كبيرا على صعيد اللعب
والنتائج .يجب ان نكون اكثر انتظاما".

ديباال في سباق مع الوقت

البورتي :جاهزون للقتال
قال مدافع فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي
لكرة القدم إيمريك البورتي إن فريقه "جاهز
للقتال" أمام ريال مدريد ،عندما يلتقيان اليوم
فــي إي ــاب دور الـسـتــة عـشــر مــن دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ــا ،ح ـيــث ي ــأم ــل ال ـفــريــق ف ــي االس ـت ـمــرار
بمهمته للتتويج بلقب البطولة للمرة األولى.
وي ـم ـلــك مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ،ب ـطــل ال ـ ــدوري
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي سـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ،أفـ ـ ـضـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة م ــن
خ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــوزه ذه ـ ــاب ـ ــا ،1-2
وذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أن سـ ـج ــل
كيفين دي بروين ركلة جزاء
ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـ ـيـ ــرة مــن
المباراة ،ليحقق الفريق فوزا
صعبا في ملعب برنابيو.

ويطمح الفريق المملوك اماراتيا
ال ــى تحقيق الـلـقــب ال ـقــاري للمرة
االولى في تاريخه.

ويرجع هذا الفوز لشهر فبراير الماضي،
قبل توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا .وي ــأم ــل الب ــورت ــي ،ال ــذي
أصيب في أوتار الركبة في مباراة الذهاب،
أال تلعب فترة التوقف التي استمرت لخمسة
أش ـهــر عــامــا ك ـب ـيــرا ف ــي ت ـحــديــد الـمـتــأهــل
للبطولة المصغرة ،التي تقام في لشبونة
بداية من دور الثمانية.
وقال" :ال أعلم كيف ستؤثر (الفجوة بين
المباراتين) على المباراة ،ولكننا مستعدون
لمواجهتهم ،و سـنـكــون مستعدين للقتال
حتى النهاية .أتمنى أن نتمكن مــن الفوز
والتأهل للمرحلة التالية".
من جانبه ،قال غابريل جيسوس مهاجم
مانشستر سيتي" :ريال مدريد لديه العديد
م ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـم ـم ـي ــزي ــن
وم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب س ـت ـكــون
جدا على الفريقين".
صعبة ً
وأضاف" :يمكن حدوث أي
ش ــيء .عـلــى أرض ـنــا يمكننا
التحكم فــي ال ـم ـبــاراة ،ولكن
يجب أن نعلم أن بإمكانهم
أن يتغلبوا علينا".
وس ـج ــل ج ـي ـســوس هــدف
ال ـت ـع ــادل ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب ع ـلــى ملعب
بــرنــاب ـيــو ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،78ب ـعــد أن افـتـتــح
إيسكو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة
.60
وقال المهاجم البرازيلي أنهم سيبحثون
عن التوجيه من دي بروين في مباراة اإلياب.

تـحـ ّـول بــاولــو ديـبــاال مــن العب
على وشك االنضمام إلى مانشستر
يــونــايـتــد الـصـيــف ال ـمــاضــي إلــى
نـجــم لفريقه يــوفـنـتــوس المتوج
ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ،ال ـ ــذي يـ ـح ــاول أن يضعه
على سكة التعافي ،قبل استقبال
ليون الفرنسي اليوم في إياب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا.
بعدما كان على طريق التبادل
مــع المهاجم البلجيكي روميلو
ل ــوك ــاك ــو ،ف ـ ــرض اب ـ ــن ال ـس ــادس ــة
ً
ً
والعشرين نفسه عنصرا رئيسيا
ف ــي تـشـكـيـلــة "ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز"
إلى جانب البرتغالي كريستيانو
ً
ً
رون ــال ــدو ،مـسـجــا  16ه ــدف ــا في
ً
مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات وصــان ـعــا
ً
 14هدفا.
بعد بداية بطيئة ،صعد بقوة
ليخطف فــي نهاية الموسم لقب
أفضل العب في الدوري اإليطالي،
ً
متقدما على رون ــال ــدو وصاحب
الحذاء الذهبي األوروب ــي تشيرو
إيموبيلي.
في المقابل ،يقف "ال خويا" اآلن
على وشــط توقيع عقد جديد مع
يــوفـنـتــوس بخمس س ـن ــوات ،في
مـنـعـطــف كـبـيــر لــاعــب ك ــان أم ــام
مصير شبه مؤكد سيوصله إلى
الدوري اإلنكليزي.
يـ ـح ــاول ب ـطــل إي ـطــال ـيــا لتسع
ً
سنوات تواليا بشتى الطرق إعادة

ديباال

األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ــدول ــي إلـ ــى سكة
التعافي من إصابة بفخذه ّ
تعرض
لها ليلة إحراز الـ"سكوديتو" ،على
أمل أن يستهل مواجهة ليون اليوم
في محاولة لقلب خسارة الذهاب
بهدف.
مـ ـ ّ
ـدربـ ــه م ــاوري ـت ـس ـي ــو س ـ ـ ّـاري
قال األسبوع الماضي ،إن "مسار
ً
الـتـعــافــي يسير ج ـي ــدا" ،لكنه أقــر
بـعــدم معرفته تــاريــخ عــودتــه إلى
المالعب.
وأشـ ـ ــارت الـصـحــف اإليـطــالـيــة
أ مـ ـ ـ ــس األول ،إ لـ ـ ـ ــى أن م ـع ـس ـكــر
يــوفـنـتــوس مـتـفــائــل ب ـعــودتــه في
الوقت المناسب ليكون ضمن عداد
تشكيلة "بيانكونيري" في ملعب
اليانز ستاديوم.

ديمبلي نجم ليون

أندية «البريميرليغ» تصوت ضد
مواصلة العمل بالتبديالت الخمسة
صوتت أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز ضد
العمل بقاعدة التبديالت الخمسة في مباريات
الموسم المقبل ،على الرغم من إقرارها من قبل
الفيفا.
وأش ــارت صحيفة مـيــرور البريطاني إلــى أن
األندية صوتت على العودة الى نظام التبديالت
الثالثة كحد أقصى بداية من الموسم المقبل.
وصــوت  11ناديا برفض العمل بالتبديالت
الخمسة للموسم المقبل ،في حين وافقت  9أندية،
كما صوتت األندية على زيادة قائمة الالعبين إلى

بلغت أندية إنتر االيطالي ،ومانشستر
يونايتد االنكليزي ،وكوبنهاغن الدنماركي
وشاختار دونيتسك األوكراني ربع نهائي
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم،
ال ــذي اسـتــأنــف نـشــاطــه ،أم ــس األول ،بعد
توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي
فيروس كورونا المستجد.
وتـغـلــب إن ـتــر عـلــى خـيـتــافــي االسـبــانــي
-2ص ـف ــر عـلــى ارض م ـحــايــدة ف ــي ألـمــانـيــا
لعدم إقامة مباراة الذهاب بينهما قبل وقفة
كورونا ،في حين قلب يونايتد تأخره أمام
ضيفه الســك لينتس الـنـمـســاوي إلــى 1-2
ً
معززا فوزه الكبير ذهابا -5صفر.
وب ـل ــغ كــوب ـن ـهــاغــن دور ال ـث ـمــان ـيــة بعد
ف ــوزه بثالثية نظيفة عـلــى بــاشــاك شهير
ً
التركي ،معوضا خسارته ذهابا صفر،1-
في حين ّ
كرر شاختار بطل  2009فوزه على
فولفسبورغ األلماني -3صفر ( 1-2ذهابا).
ويـلـعــب يــونــايـتــد فــي رب ــع الـنـهــائــي مع
كوبنهاغن ،فــي حين يلتقي شــا خـتــار مع
فرانكفورت األلماني أو بــازل السويسري
اللذان تواجها أمس.
وقـ ـب ــل ت ــوق ــف ال ـم ـن ــاف ـس ــات ف ــي م ــارس
ال ـفــائــت ،أقـيـمــت ســت مــواج ـهــات مــن أصــل
ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي ،إذ حال
فيروس "كوفيد "19-دون إقامة المواجهتين

وقع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس عقدا
لثالث سنوات مع إنتر ميالن اإليطالي ،بعقد حر،
قادما من مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،بعد إعارته
الى الفريق اللومباردي الموسم الماضي.
وقال فريق مدينة ميالنو ،في بيان ،أمس" ،انضم
اليكسيس سانشيس الــى نـيــراتــزوري بعقد حــر"،
ويمتد عقد الالعب ،البالغ  31عاما ،مع انتر الى 30
يونيو .2023
وك ــان م ــدرب يــونــايـتــد الـنــرويـجــي اول ــي غــونــار
سولسكاير اكد االربعاء بعد تأهل فريقه لربع نهائي
ال ــدوري األوروبـ ــي لـكــرة ال ـقــدم ،ان عقد سانشيس

كريستيان اريكسن الهدف الثاني بعد ثوان
من نزوله اثر خطأ دفاعي (.)83

مان يونايتد يحقق الفوز
فــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،على ملعب "اولــد
تــرافــورد" وبغياب عــدد من اساسييه على
غرار البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي
ب ــول بــوغ ـبــا وم ــارك ــوس راش ـ ـفـ ــورد ،تلقى
يــونــايـتــد ه ــدف الـسـبــق بـتـســديــدة لولبية
بعيدة من ميكايل فيزينغر سكنت المقص
األي ـ ـسـ ــر لـ ـم ــرم ــى الـ ـ ـح ـ ــارس االرج ـن ـت ـي ـن ــي
سيرخيو روميرو ( ،)55ليهز شباك يونايتد
للمرة االول ــى على ارضــه هــذا الموسم في
المسابقة.
ً
لكن جيسي ليغارد عادل الكفة سريعا،
ً
كاسرا مصيدة التسلل ومسددا ارضية وهو
منفرد بين قدمي الحارس ( .)57وهذه اول
مرة منذ ديسمبر  2018يسجل لينغارد في
مباراتين تواليا.
وق ـبــل نـهــايــة ال ـم ـب ــاراة ،حـســم الـمـهــاجــم
الفرنسي انتوني مارسيال الفوز بعد قليل
مــن نــزولــه بمجهود ف ــردي داخ ــل المنطقة
وتسديدة ارتــدت من الحارس الــى الشباك
( ،)87رافعا رصيده الى  23هدفا في مختلف
المسابقات هذا الموسم.

عشرين ،األمر الذي سيؤدي أيضا إلى وجود 7
العبين بمقاعد البدالء .يذكر أن األندية الكبرى
كانت تحبذ فكرة إجراء  5تبديالت في المباراة،
لكن الفرق األصغر في الغالب صوتت ضد القرار،
ألنها ترى أن تلك الخطوة ستمنح األندية الكبيرة
قوة أكبر لما يمتلكون من عناصر في دكة البدالء،
وتم إقرار التبديالت الخمسة بعد فترة التوقف
بسبب أزم ــة ك ــورون ــا ،حـيــث تمكنت أنــديــة مثل
مانشستر سيتي وجاره يونايتد من إيجاد بدائل
لتحقيق الفوز بالمباريات.

«النيراتزوري» يثبت عقد سانشيس حتى 2023

إنتر ومان يونايتد إلى ربع نهائي «يوروبا ليغ»
االيطالية -اإلسبانية بين انتر وخيتافي
من جهة ،وروما واشبيلية من جهة أخرى،
حـيــث ك ــان ال ـب ـلــدان مــن أك ـثــر المتضررين
من الجائحة مما أدى الــى إغــاق الحدود
ببينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.
على ملعب "فلتنس ارينا" التابع لنادي
شالكه االلماني ،دخل انتر بطل المسابقة
ثالث مــرات آخرها عام  1998والــذي أنهى
الـمــوســم وصيفا ليوفنتوس فــي ال ــدوري
االي ـطــالــي مــرشـحــا ل ـل ـفــوز ،ب ـق ـيــادة نجمه
الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـلــو لــوكــاكــو الـ ــذي سجل
ستة أه ــداف فــي "سـيــري أ" منذ استئناف
المنافسات.
ونجح لوكاكو في كسر حاجز التعادل
عندما ترجم تمريرة بعيدة من اليساندرو
باستوني سددها في الزاوية البعيدة من
حدود المنطقة الصغرى (.)33
وح ـص ــل خ ـي ـتــافــي ع ـلــى ف ــرص ــة ذهـبـيــة
لـلـمـعــادلــة مــن رك ـلــة ج ــزاء إث ــر لـمـســة على
االوروغـ ــويـ ــانـ ــي دي ـي ـغــو غ ــودي ــن ،ب ـيــد أن
خورخي مولينا اهــدرهــا ( .)76ومــن أصل
اربـ ــع ركـ ــات جـ ــزاء واج ـه ـهــا حـ ــارس انـتــر
سمير هندانوفيتش فــي المسابقة ،صد
الـسـلــوفـيـنــي ث ــاث رك ــات والــراب ـعــة أمــس
األول.
وفــي نهاية الـمـبــاراة ،سجل الدنماركي

دي بروين نجم
مانشستر سيتي

إريكسن نجم اإلنتر يحتفل بهدفه

مــع ان ـتــر اص ـبــح دائ ـم ــا .وس ـجــل ســانـشـيــس ،العــب
أودينيزي اإليطالي وبرشلونة اإلسباني وأرسنال
اإلنكليزي السابق 4 ،أهداف في  31مباراة مع إنتر.
وقال سولسكاير" :أمضى اليكسيس فترة جيدة
هناك ،هو العب جيد ،لذا نتمنى له األفضل".
وأش ـ ــار أن ـت ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي ،م ـ ــدرب إنـ ـت ــر ،بـ ــأداء
ســانـشـيــس ،رغ ــم غـيــابــه ألك ـثــر م ــن شـهــريــن مطلع
الموسم بسبب اصابة في قدمه.
وقال لشبكة "سكاي" اإليطالية" :أعتقد أن خطوة
استقدام اليكسيس رائعة من قبل النادي .بالنظر
لظروف استقدامه ،كان انتقاال جيدا".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اختراق محاكمة قرصان «تويتر»

نقطة

اخترقت مشاهد إباحية جلسة لمحكمة في والية فلوريدا
األميركية ،أثناء االستماع إلى إفادة مراهق يشتبه بوقوفه
خـلــف عملية قــرصـنــة كـبـيــرة لمنصة تــويـتــر ،مــا ّأدى إلــى
تعليق الجلسة.
وتوقفت الجلسة التي كانت تعقد عبر الفيديو بواسطة
تطبيق "زوم" ،بعد تكرار مقاطعتها.
ً
وكان الشاب البالغ من العمر  17عاما يلتمس من المحكمة
تخفيض الغرامة ،بعد مرافعته ودفعه التهمة الموجهة إليه.
وأث ـنــاء عـقــدهــا أم ــس األول خ ــرق الجلسة مستخدمون
ل ـ "زوم" ينتحلون صفة موظفين مــن "بــي بــي ســي نيوز"
و"سي إن إن".
ّ
وقالت صحيفة "تامبا باي تايمز" إن القاضي علق جلسة
ً
االستماع على "زوم" مؤقتا بعد تكرار الخرق وتصاعده.
ً
مع استئناف الجلسة.
ورغم ذلك ،عاد الخرق مجددا ّ
بعض الذين خرقوا الجلسة ،بثوا موسيقى طوال وقت
انـعـقــادهــا .وعـمــد آخ ــرون إ ّلــى االسـتـفــادة مــن إتــاحــة "زوم"
مشاركة مقاطع فيديو ،وبثوا مشاهد إباحية ،األمر الذي
وصفه مراسلون بالقشة األخيرة التي دفعت القاضي إلى
تعليق الجلسة.
وقــال القاضي إنه سوف يطلب في المرة القادمة "كلمة
مرور" النعقاد الجلسة عبر "زوم".

فهد البسام

بروفة بيروت
مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
ه ـ ـ ــو م ـ ـ ـثـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــري ـ ـبـ ــي ل ـم ــا
قـ ـ ــد ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث فـ ـ ــي أي دو لـ ـ ــة
ع ــربـ ـي ــة رخـ ـ ـ ــوة أو ف ــاش ـل ــة،
ومـهـمــا ح ــاول الـسـيــاسـيــون
وال ـ ـب ـ ـيـ ــروقـ ــراط ـ ـيـ ــون ت ـبــريــر
الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــة ف ـ ـ ــإن ف ـ ـسـ ــادهـ ــم ال
يعطيهم أي فرصة ألخذ ما
يصدر منهم بجدية.
الفساد اإلداري والسياسي
خ ـل ـط ــة أخـ ـط ــر مـ ــن ن ـي ـت ــرات
األمـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ،وان ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار
ً
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ل ـ ـيـ ــس إال عـ ــر ضـ ــا
ل ـم ــرض دائـ ــم ال ـك ــل متسبب
ب ـ ـ ــه ،وال أ ح ـ ـ ــد ي ـ ـجـ ــرؤ ع ـلــى
إع ـ ــان الـتـشـخـيــص ب ـج ــرأة،
ً
تـمـهـيــدا لـلـعــاج ،فاستمرار
ال ـ ـحـ ــال عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــي عـلـيــه
يـحـقــق مـصــالـحـهــم الــدائ ـمــة
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدات والـ ـتـ ـخ ــوي ــن
وتوزيع االتهامات ،والكالم
اإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
ً
الكبيرة دائما هما سلعة من
ً
ً
ال يملك شيئا حقيقيا يقدمه
للناس والوطن.
الكويت توأم لبنان الثري،
وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـثـ ـ ــراء ق ـ ــد ي ـش ـت ــري
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت لـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد واألزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ال ـت ــي
نـعــايـشـهــا ،وإخـفــائـهــا تحت
سـ ـج ــادة ال ــزم ــن ،وه ـ ــذا مـمــا
ق ــد يـنـسـيـهــا ل ـل ـنــاس بعض
الوقت ،لكن ال يحلها ،وتبقى
األن ـفــس بــانـتـظــار اإلش ـعــال،
ف ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
ال تـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج إ ل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـي ـ ـتـ ــرات
األمونيوم فقط.

جمعية جنوب إفريقية :أوقفوا تصدير األغنام للكويت
تسعى الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا لمنع
القسوة على الحيوانات إلــى استصدار أمــر قضائي
بمنع شركة "الـمــواشــي" الكويتية مــن شحن عشرات
اآلالف من رؤوس األغنام عبر خط االستواء إلى الشرق
األوسط خالل أشهر الصيف ،في ظروف وصفتها بأنها
"شديدة القسوة".

وهذه أحدث دعوى ترفعها الجمعية من أجل وقف
ص ــادرات األغـنــام ،حيث تضغط على حكومة بالدها
لطرح إجراءات تنظيمية جديدة بخصوص كيفية نقل
الحيوانات الحية.
وطلبت الجمعية أمس ،من محكمة غراهامز تاون
العليا في إيسترن كيب ،إصدار قرار مؤقت باعتراض

ً
يدخلون مقرا لترامب بـ «رشاش»
قـ ــالـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ف ـ ــي والي ـ ــة
فـلــوريــدا األمـيــركـيــة ،إنـهــا ألقت
ال ـق ـبــض ع ـلــى ث ــاث ــة مــراهـقـيــن
بعد دخولهم منتجع مار االغو،
المملوك للرئيس دونالد ترامب،
وبحوزتهم بندقية كالشينكوف
في حقيبة ظهر.
وق ـ ـ ــال م ــاي ـك ــل أوغ ــرودنـ ـي ــك
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ش ــرط ــة بــالــم
بيتش أ م ــس األول إن الصبية

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الـ ـث ــاث ــة ال ـب ــال ـغ ـي ــن م ــن ال ـع ـمــر
ً
 15عــامــا ،قـفــزوا مــن فــوق سور
ف ــي م ـ ــار االغـ ـ ــو أثـ ـن ــاء ف ــراره ــم
م ــن ض ــاب ــط ش ــرط ــة م ـس ــاء يــوم
الجمعة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـضـ ـ ــابـ ـ ــط اق ـ ـت ـ ــرب
م ــن ال ـص ـب ـيــة أثـ ـن ــاء جـلــوسـهــم
ف ــي سـ ـي ــارة ع ـل ــى ب ـع ــد بـضـعــة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات إلـ ــى ال ـش ـم ــال مــن
ال ـم ـن ـت ـج ــع .وانـ ـطـ ـل ــق ال ـص ـب ـيــة

بالسيارة محاولين الهرب .وقال
أوغرودنيك إنهم تركوا السيارة
قرب مار االغو ،عندما شاهدوا
شرطيا آخر وهربوا إلى داخل
المنتجع.
وأضــاف "لم يحاولوا دخول
أي مبنى ،فقط قـفــزوا مــن فوق
السور وحاولوا االختباء".
ً
ولم يكن ترامب موجودا في
المنتجع وقت الحادث.

سفينة تابعة لشركة "ا لـمــوا شــي" الكويتية لتصدير
الماشية من اإلبحار من ميناء إيست لندن في جنوب
إفريقيا وعلى متنها نحو  70ألف رأس من األغنام.
وقالت الجمعية ،في الوثائق التي قدمتها للمحكمة
إنها كانت تبحث وضــع شركة المواشي منذ أواخــر
العام الماضي ،مبينة أن ضيق المساحة وشدة الحرارة
خــال رحــات نقل الحيوانات قــد تــؤدي إلــى "طهيها
حية" ،حيث تم تسجيل درجــات حــرارة تصل إلــى 60
درجة مئوية على متن سفن المواشي في الخليج.
وأضافت أن "الشاة التي ال تنفق تعاني محنة كبيرة
بين أسبوعين وثالثة أسابيع" ،مشيرة إلى أن "المحنة
التي يجب على هذه الشياه تحملها ،وعددها بين 40
ألفا و 80ألفا في الشحنة الواحدة ،مروعة".
وكانت الشركة الكويتية اتجهت الستيراد الماشية
من جنوب إفريقيا بعد أن منعت أستراليا في 2018
تـصــديــر األغ ـنــام الـحـيــة لـلـشــرق األوس ــط خــال أشهر
الصيف في نصف الكرة الشمالي.
ونفت شركة "المواشي" كل مزاعم القسوة ،وقالت
إن سفينتها "إم.ف ــي المسيلة" ،جــرى تعديلها أوائــل
العام بنظام تهوية جديد سيسهم في خفض "اإلجهاد
الحراري" ،ويضمن عدم تعريض الحيوانات لقسوة.
(رويترز)

ً
ألول مــرة منذ أكثر من  40عاما تفتح قلعة
ونـ ــدسـ ــور ،وهـ ــي واح ـ ـ ــدة م ــن مـ ـق ــرات اإلق ــام ــة
الرسمية للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ،أبواب
حديقتها الشرقية للعامة.
وف ــي ال ـق ـل ـعــة ،ال ـتــي أم ـضــت الـمـلـكــة األشـهــر
القليلة الماضية فيها خالل فترة العزل العام
ف ــي بــريـطــانـيــا بـسـبــب وبـ ــاء ف ـي ــروس كــورونــا
قبل أن تسافر إلــى اسكتلندا ،سيتمكن الــزوار
م ــن ال ـت ـجــول ف ــي حــديـقـتـهــا ،ال ـتــي أنـشـئــت في
عشرينيات القرن التاسع عشر ،خالل عطالت

ويجري احتجاز المراهقين
في منشأة لألحداث إلى أن يقرر
االدعاء العام ما إذا كان ينبغي
توجيه اتهامات لهم كبالغين.
ونفى الثالثة امتالك البندقية
ال ـك ــاش ـي ـن ـك ــوف وقـ ــالـ ــوا إن ـهــم
"عثروا عليها".

يومية سياسية مستقلة

نهاية األسبوع في شهري أغسطس وسبتمبر.
وتـضــم الحديقة الـيــوم  3500مــن شجيرات
الورد حول نافورة تتوسطها ،وتزهو بما لها
مــن تــاريــخ عريق تلبية ألذواق مختلفة خالل
حكم الملوك على مر القرون.
وفي البداية ،زرعت تلك الشجيرات إلضفاء
البهجة على ساكني الشقق الملكية على طول
الواجهة الشرقية للقلعة( .رويترز)

وفيات
أحمد علي حسين العبيدلي

ً
 82عاما ،شيع ،ت60383686 :

معيبر سوعان محسن الظفيري

ً
 92عاما ،شيع ،ت55998080 :

عبدالله ًمجبل عبدالله المسيكان

 76عاما ،شيع ،ت60989000 :

عبدالعزيز ناصر محمد الغانم

ً
 71عاما ،شيع ،ت51344344 :

فهد الركيبي
منيرة
ً

 31عاما ،شيعت ،ت66664308 ،99994177 ،99398347 :

بتول حجي عباس الصفار

أرملة عبدالصمد علي حسن الصفار
ً
 88عاما ،شيعت ،ت66705200 ،99722050 :

محمد صالح إبراهيم الصراف

ً
 91عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،ت99779009 :

مواعيد الصالة
لجوء القبائل إلى داخل المدينة بسبب اقتراب بن رشيد.
ً
وإذا كان ذلك صحيحا ،فإن المبالغة قد ال تكون كبيرة
كما تبدو للوهلة األولى".
ويستمر في تحليله ألرقــام الشيخ مبارك فيقول إنه
مبالغ فيها وإنه أشار إلى ذلك في موضع آخر من التقرير،
ً
موضحا أن الشيخ مبارك نفسه أفاده في مناسبة أخرى
بأن الرجال المقاتلين يتراوح عددهم ما بين  6000و7000
ً
رجل ،وإذا كان ذلك صحيحا ،فإن سكان الكويت اإلجمالي
ً
يكون ما بين  30و 40ألفا ،وأن  30000هو الرقم األقرب
للصواب .وهنا أود القول إن الشيخ مبارك لم يكن له جيش
نظامي تحت أمره في كل األوقات ،بل كان يعلن التعبئة
الـعــامــة (بمفهومنا الـحــالــي) فــي وق ــت الـحــاجــة ويجهز
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قــال مسؤولون إن ثمانية
م ــرض ــى ب ـك ــوف ـي ــد 19 -ل ـقــوا
حتفهم في حريق شب بقسم
الرعاية المركزة بمستشفى
خــاص في مدينة أحمد اباد
غرب الهند في ساعة مبكرة
مـ ــن صـ ـب ــاح ام ـ ـ ــس .وف ـت ـحــت
ً
السلطات تحقيقا في الحادث.
ومـنـعــت الـشــرطــة األق ــارب
الـ ـ ـغ ـ ــاضـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـ ــن دخ ـ ـ ـ ــول
مـسـتـشـفــى شـ ــري بــالـمــديـنــة
عاصمة والية جوجارات بعد
ال ــواق ـع ــة ال ـت ــي ق ــال ــت أج ـهــزة
الطوارئ إنها حدثت نتيجة
اشـ ـتـ ـع ــال الـ ـن ــار ف ــي م ـع ــدات
الحماية الشخصية الخاصة
بأحد أفراد الطاقم الطبي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال راج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــش ب ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـس ــؤول ب ـ ـ ـ ــإدارة اإلطـ ـف ــاء
والطوارئ في أحمد اباد :هرع
عضو الطاقم الــذي اشتعلت
الـ ـن ــار ف ــي مـ ـع ــدات ال ـح ـمــايــة

الشخصية الخاصة به خارج
القسم إلخـمــادهــا ،لكن النار
ً
امتدت سريعا إلى القسم كله.
وأضاف :لم يتمكن خمسة
رج ـ ــال وث ـ ــاث نـ ـس ــاء ،كــانــوا
يعالجون من فيروس كورونا
المستجد ،من الهرب .توفوا
ب ـس ـب ــب ال ـ ــدخ ـ ــان والـ ـ ـح ـ ــرارة
الناجمة عن الحريق.
وزاد عدد حــاالت اإلصابة
بـفـيــروس كــورونــا فــي الهند
 56282أ م ـ ـ ـ ــس ا لـ ـخـ ـمـ ـي ــس،
ليرتفع اإلج ـمــالــي إل ــى 1.96
مـلـيــون بينهم  40699حالة
وفاة.
(رويترز)

«وندسور» تفتح حديقتها الشرقية للعامة

تقرير داودينغ :الكويت في 1902
 3000بيت و 500محل تجاري
لـقــد أك ــد لـنــا النقيب الـبــريـطــانــي هـنــري داودي ـن ــغ من
خــال مــا شــاهــده أثـنــاء زيــارتــه للكويت مــع مطلع القرن
العشرين أن مدينة الكويت "مدينة نظيفة" بشكل ملحوظ
ومبانيها جيدة ،وأن المدينة تعتبر مزدهرة في ذلك الوقت
بالمقارنة بالمدن القريبة منها في الجزيرة العربية .وعن
أعــداد سكان المدينة ،يقول داوديـنــغ إن مدينة الكويت
تضم حوالي  3000بيت و 500محل تجاري و 6مقاه و3
مدارس و 4مساجد وأعدادا غير محصورة من المخازن
والمستودعات.
ورغــم أنــه أورد هــذه األرقــام ،فإنه أوضــح أنــه ال توجد
إحصائيات رسمية أو بيانات مؤكدة ،ولكن يمكن االعتماد
على هذه األرقام من خالل مشاهدة وجود  30بيتا جديدا
يتم بناؤها و 40محال تجاريا جديدا يتم افتتاحها في
ً
كل عام تقريبا .ولم يكتف داودينغ بالتقديرات التي يبدو
أنه أخذها من الوكالة السياسية البريطانية في الكويت
ومن مشاهداته الشخصية ،بل توجه بالسؤال حول ذلك
إلى الشيخ مبارك نفسه الذي أفاده بما يلي:
■ الرجال المقاتلون 19000
■ كبار السن واألطفال 13000
■ النساء 22000
■ الرجال المقاتلون (خارج المدينة)12000
■ كبار السن واألطفال (خارج المدينة)9000
■ النساء (خارج المدينة)14000
وهنا يتوقف داودينغ لحظة ليبين رأيه في هذه األرقام
ً
التي تبدو مبالغا فيها ،فيقول "ليس هناك وسيلة للتأكد
ً
مــن هــذه األرقـ ــام ،وخـصــوصــا مــا يتعلق بمن هــم خــارج
المدينة والذين هم من القبائل غير المستقرة ،فأعدادهم
تتأرجح بشكل كبير" ،لكنه يعود ليقول إنه يوجد احتمال
أن تكون هذه األرقام صحيحة ألنه "في وقت اإلفادة بهذه
ً
األرقــام كــان عــدد األشخاص في المدينة مرتفعا بسبب

نار الطاقم تحرق المرضى

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

الــرجــال الـقــادريــن على الـقـتــال ويـقــودهــم إلــى المواجهة
مع األعــداء ،كما أن بعض األطراف المتحالفة معه كانت
تساهم برجال تحت راية خاصة لهم كما حدث في معركة
الصريف .ويبقى للمحللين والمهتمين بهذه األرقام فرصة
كبيرة للتحقق منها والتدقيق فيها وإبداء آرائهم حولها،
فهناك الكثير من التقديرات المتوفرة في رسائل ووثائق
تاريخية كثيرة ،منها وثائق للشيخ مبارك ،ومنها وثائق
لزائرين للكويت قبل فترة الشيخ مبارك ،ومنها وثائق
لرحالة عرب وأوروبيين في القرن التاسع عشر ،وكلها
تحتوي على أرقــام يمكن مقارنتها وتحليلها للخروج
برؤية علمية متجردة تعيننا على تصور حجم بلدنا
الحبيب وسكانه في الماضي.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:44

العظمى 45

الشروق

05:11

الصغرى 29

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  02:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:29

ً
 01:40ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:36

ً
أدنى جزر  08:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:00

 08:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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