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«ديزر» تجمع  5مغنين عالميين
في أسلوب غنائي جديد ص 10

الجابر :المطار شغال تطعموا وسافروا واستانسوا
«نتحاشى الحظر بطرق بديلة ...والتطعيم أحدها لمواجهة الجائحة»
• «نمر في نهاية نفق الوباء ...واجتماع للجنة طوارئ كورونا األسبوع المقبل»
«األرقام مقلقة في األجنحة
والعناية المركزة»
محمد الشرهان

«تلقيت اللقاح فأصبت وتعافيت
دون أن أشعر»

رغ ـ ــم االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـق ـل ــق ف ــي أع ـ ــداد
اإلصـ ــابـ ــة ب ـ ـ "ك ــوف ـي ــد  "19ف ــي اآلون ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ــالـ ـب ــاد ،أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع رئـيــس
اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ
ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،أن ال ـل ـج ـنــة تـتـحــاشــى
ً
الوصول إلى الحظر ،داعيا الجميع إلى
المبادرة للتطعيم باعتباره أحد الطرق
ً
الـبــديـلــة لـمــواجـهــة الـجــائـحــة ،مضيفا
"أنــا طعمت ...جت كورونا وراحــت وال
دريت عنها".
وصرح الجابر ،عقب حضوره حفل

تـخــرج ال ــدورة ال ــ 25للقيادة واألرك ــان
المشتركة أمس ،بأن "اإلجراءات المتبعة
نـتـيـجــة ت ــداع ـي ــات ال ـف ـي ــروس ستبقى
عـلــى مــا هــي عـلـيــه ،ون ـحــاول أال نلجأ
ً
إل ــى اإلغ ــاق حــالـيــا ،وأال يـكــون هناك
ً
ح ـظــر ،وإن ش ــاء ا ّل ـلــه ال ي ـك ــون" ،الفـتــا
إلى أن "المطار شغال ،وأقول إلخواني
الـلــي بـيـســافــرون اسـتــانـســوا وتـهـنــوا،
ولكن الحرص واجب ،وأنصح الجميع
بالتطعيم قـبــل ا لـسـفــر ،وليحفظ الله
الكويت وشعبها من كل مكروه".
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي وزارة

الصحة من أطباء وفنيين وممرضين
يـعـمـلــون عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،السيما
أن األرق ــام مقلقة فــي العناية المركزة
واألج ـن ـح ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـمــرضــى
اآلخرين غير مصابي "كورونا" الذين
ً
يحتاجون إلى الرعاية أيضا.
وأوضح "إننا بدأنا نصل إلى نهاية
ً
النفق" ،مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع
األس ـب ــوع الـمـقـبــل؛ لمناقشة ال ـق ــرارات
واإلجـ ــراء ات الـجــديــدة المتعلقة بآخر
مستجدات الفيروس.
٠٥

ً
ضــره  22نــائـبــا فــي مكتب الـنــائــب مهند الساير
عـقــب اجـتـمــاع حـ ّ
بمجلس األمة أمس ،وقع المجتمعون طلب عقد دور انعقاد غير عادي
للمجلس يتعلق موضوعه باعتقال وحبس الشاعر جمال الساير
على خلفية بعض تغريداته ،في حين رفضوا ،في بيان مشترك ،ما
ً
ّ
سموه «سياسية الترهيب والتخويف» التي تمارسها الحكومة حاليا،
محذرين من مثل هذه الممارسات في المرحلة المقبلة التي اعتبروها
«حساسة ومهمة».
وتختص الدعوة لعقد هذا الدور بمناقشة حول عدم تطبيق النيابة
العامة القانون  2021/1بشأن تعديل بعض أحكام القانون 1960 /17
بإصدار قانون اإلج ــراء ات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم
ْ
سريان أحكام الحبس االحتياطي على َمن يمارس حقه في التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة ،وكذلك إقرار قانوني مخاصمة 02

ً
الجابر ملقيا كلمته في حفل تخرج الدورة الـ  25للقيادة واألركان المشتركة أمس

ً
الالئحة تشترط توقيع  33عضوا

اش ـ ـ ـتـ ـ ــرط ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور والـ ــائ ـ ـحـ ــة
الــداخـلـيــة لمجلس األم ــة لعقد دور
ان ـع ـق ــاد ط ـ ــارئ لـلـمـجـلــس ف ــي وقــت
العطلة الـبــرلـمــانـيــة ،أن يــوقــع طلب
ً
الدعوة إليه  33عضوا ،بحسب المادة
 88م ــن الــدس ـتــور ال ـتــي تـنــص على
أن «يــدعــى مـجـلــس األمـ ــة ،بـمــرســوم
الجتماع غير عــادي إذا رأى األمير

ض ـ ــرورة ل ــذل ــك ،أو ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى طلب
أغلبية أعضاء المجلس ،وال يجوز
في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر
المجلس في غير األمــور التي دعي
من أجلها إال بموافقة الوزارة».
أما المادة  64من الالئحة فتنص
على أن «يدعى مجلس األمة بمرسوم
الجتماع غير عــادي إذا رأى األمير

ً
غد األحد تنشر «ةديرجلا» على حلقات:
اعتبارا من بعد ٍ

«مشاهدات عبدالله بشارة بين الخارجية واألمم المتحدة»
• صباح األحمد أوجد قاعدة مشتركة مع رموز
المعارضة ممثلة في الصقر والخطيب

ً ً
• الكويت لعبت دورا مهما في إنهاء ادعاءات إيران بالبحرين
• اغتيال حردان التكريتي
• زيارة شاه إيران عام
 1969دعمت سيادة الكويت داخل المستشفى األمريكاني
عملية مرتبة
وهويتها المعتدلة
• األمم المتحدة جذبت بشارة بوصفها «بيت الخطب»
• العراق أراد تحويل الكويت إلى ملحق تابع له

«الشؤون» :لجان مراجعة
على مجالس «التعاونيات»
َّ
المعطل تشكيلها

08

 22نائبا وقعوا طلبا لعقده وأصدروا بيانا يندد بسياسة الترهيب ...وبانتظار توقيع البقية
• لمناقشة عدم تطبيق النيابة تعديالت الحبس االحتياطي وإقرار مخاصمة القضاء و«المناصب القضائية»
●

٠٣

اقتصاد

ً
الفارس :قبول 589
ً
دعوة
لدور انعقاد ً طارئ تضامنا مع «الساير» كويتيا من حملة
ً
ً
فهد تركي وعلي الصنيدح

محليات

ض ـ ــرورة ل ــذل ــك ،أو ب ـن ــاء ع ـلــى طلب
أغلبية أعضاء المجلس ،وال يجوز
في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر
في غير األمور التي دعي من أجلها
إال بموافقة الوزارة».

الدبلوم بـ«البترول»

أعلن وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد
ً
ال ـف ــارس ق ـبــول  589كــويـتـيــا م ــن حـمـلــة شـهــادة
ال ــدب ـل ــوم ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـف ـن ـيــة ،بـمــؤسـســة
الـبـتــرول الكويتية وشركاتها التابعة ،والــذيــن
اجتازوا االختبارات المقررة لدى المؤسسة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس ،فـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة بـ ـه ــذه
المناسبة ،عــن سعادته بانضمام هــؤالء
المقبولين إلى زمالئهم بالقطاع النفطي،
ً
ً
داعيا إياهم إلى المشاركة جنبا إلى جنب
مع إخوانهم العاملين في القطاع ،لبناء
المجتمع االقتصادي من خالل استثمار
مـ ــواردهـ ــم ال ـب ـشــريــة وال ـم ـعــرف ـيــة ،ك ـثــروة
اسـتــراتـيـجـيــة ،لتلبية اح ـت ـيــاجــات ســوق
العمل المحلي والعالمي وتحقيق رؤية
الكويت .2035

 %2.94نمو تسهيالت القطاع
الخاص حتى نهاية مايو

 11صندوقًا استثماريًا
في البورصة تتفوق
على مؤشرات السوق

اقتصاد

09

إلغاء مشاريع غاز
في الكويت بسبب
تخفيضات الميزانية

رؤى عالمية

الودائع تراجعت  %3.1بنحو  1.35مليار دينار
●

محمد اإلتربي

أظـ ـ ـه ـ ــرت بـ ـي ــان ــات بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ً
المركزي نموا في اإلقراض المصرفي
للقطاع الخاص بالكويت بلغ ،%2.94
على أساس سنوي ،حتى نهاية مايو
الماضي.
وبـ ـحـ ـس ــب تـ ـل ــك الـ ـبـ ـي ــان ــات زاد
رصـ ـي ــد ال ـت ـس ـه ـي ــات الـشـخـصـيــة
بنهاية مــايــو  463مـلـيــون ديـنــار،
تـ ـع ــادل  ،%2.6ل ـي ـصــل إلـ ــى 17.7
ً
ً
مـ ـلـ ـي ــارا ،مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ـ  17.2م ـل ـي ــارا
ف ــي ديـسـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ك ـمــا بلغت

ت ـس ـه ـيــات قـ ـط ــاع اإلس ـ ـكـ ــان 13.16
ً
مليارا ،بزيادة عن ديسمبر الماضي
ً
برصيد  12.71مليارا.
ً
ورصـ ـ ــدت ال ـب ـي ــان ــات ت ــراج ـع ــا في
إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي،
م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام ح ـتــى ن ـهــايــة مــايــو
ً
الماضي ،بنحو  ،%3.1منخفضا بما
قيمته  1.35مليار دينار ،منها 852
ً
مليونا سحبتها الحكومة.
وفـســرت مـصــادر معنية عمليات
السحب على ودائــع القطاع الخاص
ً
ً
بـ ـ ــأن ج ـ ـ ـ ــزءا كـ ـبـ ـي ــرا م ـن ـه ــا ش ــرك ــات
م ـت ــوس ـط ــة ،اعـ ـتـ ـم ــدت عـلــى 02

13-12
باكستان تساعد
الصين في قمع مسلمي
اإليغور

دوليات

«حزب الله» يبدأ تسلم نفط طهران

ً
• ناقلة إيرانية تفرغ حمولتها عبر قوارب صغيرة بعد رفض بيروت منحها ترخيصا
ّ
ُ
• توزيعه يعرض شخصيات لبنانية لعقوبات أميركية ...وإسرائيل تعتبره سيطرة إيرانية على لبنان
●

طهران -فرزاد قاسمي

أكد مصدر دبلوماسي إيراني في بيروت ،لـ «الجريدة» ،أن «حزب
الله» قام بتأمين أسطول من الزوارق الصغيرة ،مهمته الرئيسية
تفريغ كميات من البنزين والمازوت ،موجودة على متن ناقلة نفط
إيــرانـيــة وصلت منذ مــدة إلــى تخوم المياه اإلقليمية اللبنانية،
ً
لكن السلطات في بيروت ترفض منحها ترخيصا للرسو وتفريغ
حمولتها ،لعدم وجود ترخيص سابق الستيراد النفط من طهران،
وعدم الرغبة في إصدار ترخيص جديد بسبب العقوبات األميركية
المفروضة على إيران.
وحسب المصدر ،فإن هذه القوارب الصغيرة ال تستطيع حمل
كميات كبيرة من الوقود ،لذلك يحتاج تفريغ شحنة السفينة إلى
ً
أكـثــر مــن مئة رحـلــة ،م ـشــددا على أن هــذه الطريقة هــي الوحيدة
ً
المتاحة ،حاليا ،أمام «حزب الله» ،لتأمين بعض حاجته من الوقود.
وأوضح أن الناقلة اإليرانية األولى متوسطة الحجم ،ولهذا فإن
تفريغها ممكن عبر رحالت مكوكية لقوارب الحزب ،لكن 02

١٥
أفغانستان :معركة
حاسمة في قلعة نو

رياضة

١٦
الناقلة اإليرانية «ياسمين» التي يعتقد أنها تبحر في «المتوسط» قرب المياه اإلقليمية اللبنانية

األزرق األولمبي
يترقب قرعة كأس
آسيا اليوم

ةديرجلا

•
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ً
الناصر مهنئا لعمامرة :نتطلع
لعالقات متميزة مع الجزائر

الخالد يتسلم أوراق اعتماد  8سفراء
احـتـفــل فــي قـصــر الـسـيــف ،صباح
أمــس ،بتسلم رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،بحضور
وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ د .أح ـمــد
الناصر ،أوراق اعتماد كل من سفير
فـنـلـنــدا آن ـتــي روت ــوف ـي ــوري ،وسفير
بـ ـي ــاروسـ ـي ــا أن ـ ـ ـ ــدري ل ــوت ـش ـي ـن ــوك،
وسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر تـ ــرك ـ ـمـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان س ـ ـ ـ ــردار
غراجايوف ،وسفير النرويج ستين
روزنـ ـي ــس ،وس ـف ـيــر روانـ ـ ــدا فــرنـســوا
نكوليكييمفورا وسفير بنما موسى
ك ــاس ــو وس ـف ـي ــر م ــول ــدوف ــا فـيـكـتــور
ت ـس ـفــركــون وس ـف ـيــر أنـ ـغ ــوال ألـبـيـنــو
مالنغو كسفراء محالين لدى الكويت.
ح ـ ـضـ ــر مـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـفـ ــل رئـ ـي ــس
دي ــوان سمو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
عـبــدالـعــزيــز الــدخـيــل ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون المراسم السفير
ضاري العجران.

أجرى وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،مساء
ً
ً
أمـ ــس األول ،ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا
مــع وزيــر الخارجية الجزائري
رمـطــان لـعـمــامــرة ،أع ــرب خالله
عــن ص ــادق تهانيه وتبريكاته
بمناسبة تبوئه منصبه الجديد
ً
وزي ــرا للخارجية في الحكومة
ً
ال ـج ــدي ــدة ،مـتـطـلـعــا الس ـت ـمــرار
الـعـمــل وال ـتــواصــل لـكــل مــا فيه
خدمة وتميز العالقات الثنائية
الوطيدة بين البلدين الشقيقين،
ً
وم ـت ـم ـن ـي ــا لـ ــه دوام ال ـتــوف ـيــق
والنجاح.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أش ـ ـ ــاد ال ــوزي ــر
لعمامرة بهذه المبادرة الطيبة،
ال ـت ــي ت ـنــم ع ــن ت ـقــديــر ال ـكــويــت
وحرصها على تعزيز وتوثيق
مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون كـ ــافـ ــة مــع

صباح الخالد يتسلم أوراق اعتماد سفير فنلندا

محافظ حولي يستقبل  ٣سفراء

أحمد الناصر

ً
الـجــزائــر ،مثمنا هــذا االتـصــال،
ً
ومتمنيا للبلدين مزيد التقدم
واالزدهار.

اليعقوب بحث خطة عودة الطلبة العام المقبل
المقصيد :اعتماد  6أكاديميات لكرة القدم بالمناطق التعليمية الـ 6
●

محافظ حولي مستقبال سفيرة تركيا أمس
استقبل محافظ حــولــي علي األص ـفــر ،فــي مكتبه بــديــوان عام
المحافظة ،صباح أمس ،سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت
عائشة كويتاك .كما استقبل ،سفير فيتنام لدى الكويت نغو ثانغ،
وسفير اليابان ماساتو تاكاأوكا.

تدوير مراقبين ورؤساء أقسام بـ «األوقاف»
●

محمد راشد

أص ـ ــدر وك ـي ــل وزارة األوق ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية ،فريد عمادي،
قـ ـ ــرارا ب ـت ــدوي ــر عـ ــدد م ــن رؤسـ ــاء
األقسام في بعض اإلدارات.
شـ ـم ــل ال ـ ـتـ ــدويـ ــر نـ ـق ــل رئ ـي ــس
قسم الشؤون الوظيفية في إدارة
ال ـم ــوارد الـبـشــريــة خــالــد العنزي
إلــى قسم ال ـج ــوازات فــي الـشــؤون
اإلدارية ،ونقل رئيسة قسم البعثات
واإلج ـ ـ ــازات حـصــة الــرب ـي ـعــة ،إلــى
قسم الشؤون الوظيفية في إدارة
الموارد البشرية والتطوير اإلداري،

وعـ ـ ـ ـ ــادل عـ ـب ــدالـ ـخ ــال ــق م ـ ــن قـســم
أساليب العمل وتطوير الخدمة
إلى قسم تنفيذ البرامج التدريبية
في إدارة الموارد البشرية.
وش ـ ـمـ ــل ،أي ـ ـضـ ــا ،نـ ـق ــل رئ ـيــس
ق ـســم الـتـعـيـيــن وإنـ ـه ــاء ال ـخــدمــة
محمد المطيري في إدارة الموارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة إل ـ ـ ــى قـ ـس ــم ال ـب ـع ـث ــات
واإلجازات الدراسية بذات اإلدارة،
ورئـ ـي ــس ق ـس ــم س ـج ــل الـعــامـلـيــن
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إلـ ـ ـ ــى ق ـســم
تخطيط العمليات في مركز نظم
الـمـعـلــومــات ،ون ـقــل رئـيـســة قسم
المعارض والمطبوعات في إدارة

العالقات العامة ،شيخة العنزي،
إل ــى قـســم الـفـنــون اإلســام ـيــة في
إدارة المسجد الـكـبـيــر ،ورئيسة
ق ـس ــم االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـتــدري ـب ـيــة
وتقييم البرامج التدريبية ،إلهام
يوسف ،إلــى قسم أساليب العمل
في إدارة الموارد البشرية.
كـ ـم ــا ت ـض ـم ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ت ــدوي ــر
مراقبين اثنين ،إذ تم نقل مراقب
محاسبة األصول في إدارة الشؤون
المالية ،خالد المطيري ،إلى مراقبة
ال ـ ــروات ـ ــب وال ـ ـصـ ــرف ف ــي اإلدارة
نفسها ،وتعيين خــا لــد الخشان
بديال عنه.

الجارالله لـ ةديرجلا :.إجراء  40ألف
اختبار للقدرات بالجامعة
كشفت عن تدني درجات طلبة «األدبي» في امتحان الرياضيات
●

فيصل متعب

كشفت مـســاعــدة نــائــب مــديــر جامعة الكويت
للتقييم وال ـق ـيــاس ،د .رواء ال ـجــارال ـلــه ،أن عــدد
تجارب اختبار القدرات للتقديم للجامعة خالل
الـفـتــرة الـســابـقــة بــالـعــام ال ــدراس ــي 2021 /2020
بلغ  40ألـفــا ،حيث إن هناك بعض الطلبة ّ
تقدم
لالختبارات  3مرات ،وهي اإلمكانية التي يتيحها
ال ـم ــرك ــز ل ـل ـط ـل ـبــة ،ومـ ــن ث ــم ي ـت ــم اخ ـت ـي ــار أف ـضــل
الدرجات.
وقــالــت الـجــارالـلــه ،فــي تـصــريــح ل ـ «الـجــريــدة»،
أمس« :إن جميع اختبارت القدرات التي جرت خالل
الفترة السابقة كان أداؤها ثابتا باختبارات اللغة
ّ
العربية واإلنكليزية والفرنسية ،بينما هناك تدن
في اختبار الرياضيات ،الــذي ّ
قدمه طلبة القسم
األدب ـ ــي ،إذ إن ه ـنــاك تـخـصـصــات ف ــي الـجــامـعــة
تتطلب الرياضيات».
واش ـ ــارت إل ــى أن طـلـبــة األدبـ ــي لـيـســت لديهم

ّ
الخلفية العلمية الكافية للمقرر ،مما أدى إلى تدني
درجاتهم ،حيث كــان أداء االختبار أقــل من طلبة
«العلمي» ،الفتة إلى أن المركز استقبل خالل فترة
ما بعد إعالن النتائج تظلمات الطلبة ،حيث كانت
أغلبية النتائج بعد التدقيق ثابتة ولم تتغير.
وبينت أن المركز بصدد عمل دراسة إحصائية
عن آخر  5أعوام الختبارات القدرات في مختلف
مواده ،إلثبات مصداقية االختبارات ،وبناء على
تلك الدراسة سيتم النظر في جدوى تغيير بعض
األسئلة المدرجة في اختبارات القدرات.
ولفتت إلى أن هناك تغييرا في آلية االختبارات
وجعلها الكترونية بشكل أوسع وأكبر ،حيث إن
هذه اآللية سترفع نسبة الطلبة الذين يتقدمون
لالختبار اإللكتروني أكبر من الورقي.
وأض ــاف ــت ال ـجــارال ـلــه أن ه ـنــاك تــوج ـهــا لعقد
جميع اختبارات القدرات في مدينة صباح السالم
الجامعية ،بدال من المرافق الجامعية في الشويخ
والخالدية وكيفان.

دعوة لدور انعقاد طارئ تضامنًا...
القضاء ،وتحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة
العامة ،بالمداولتين.
وقــال النائب مهند الساير ،عقب االجتماع« :تشرفت باستضافة
الـنــواب لمناقشة تداعيات وأسـبــاب القضية التي وجهت إلــى جمال
ُّ
الساير ،واإلجراءات التي ات ِخذت بشأنه منذ اعتقاله في أمن الدولة ثم
ً
إحالته إلى السجن المركزي بعد قرار النيابة حبسه  21يوما على أثر
ً
تغريدات له في تويتر» ،مضيفا« :وذلك يأتي في وقت كنا ندعو فيه
السلطة إلى مزيد من الحريات ،التي وجدناها تتراجع بشكل ملحوظ
وصريح في كل المؤسسات».
ً
وأضاف الساير ،أن «عددا من النواب وقعوا طلب دعوة دور االنعقاد
الطارئ ،وأدعو بقية النواب إلى توقيعه».
وفي البيان المشترك ،استنكر موقعوه «واقعة القبض على الساير
واخـتـطــافــه مــن ال ـشــارع أم ــام ال ـمــارة ،رغــم أن شخصه ومـحــل إقامته
معلومان» ،معتبرين «هذا التصرف من األجهزة األمنية في حقيقته
ً
ً
مؤشرا خطيرا على استمرار توجه الحكومة إلى تصفية الحسابات
السياسية من خالل أجهزة الدولة ومؤسساتها ،السيما أن األمر قد
تخطى حــدود القانون ومشروعيته إلى استخدامه في وأد الحقوق
والحريات العامة».
ً
وأضافوا« :إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكما على ما

اليعقوب خالل االجتماع أمس
م ـن ــى االنـ ـ ـص ـ ــاري ،وال ـمــوج ـهــة
الفنية العامة لــريــاض األطفال
نادية المسلم ،والموجهة الفنية
العامة للغة االنكليزية سوزان
البشيتي.

أكاديميات رياضية
في مجال تربوي آخــر ،أعلن
الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
ال ـت ــرب ــوي ــة واألنـ ـشـ ـط ــة ،رئ ـيــس
االتـ ـح ــاد ال ــري ــاض ــي ال ـمــدرســي
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،ف ـي ـصــل
المقصيد ،اعتماد  6أكاديميات
لكرة القدم موزعة على المناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـ ـسـ ــت ،مــوض ـحــا
أن ان ـط ــاق ه ــذه األكــادي ـم ـيــات
سيكون في أكتوبر المقبل.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك عـ ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع
األول لمجلس إدارة اال ت ـحــاد،
بعد التشكيل الجديد لمجلس
اإلدارة برئاسة المقصيد ،والذي

أقره وزير اإلعالم رئيس مجلس
إدارة الهيئة ا لـعــا مــة للرياضة
عبدالرحمن المطيري.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـق ـص ـيــد أنـ ــه تــم
رفــع هــذه التوصية والميزانية
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدرة م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس إدارة
االت ـ ـحـ ــاد إل ـ ــى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لـلــريــاضــة الع ـت ـمــادهــا وتنفيذ
هــذه االستراتيجية على أرض
الــواقــع ،مبينا أنــه تمت تزكية
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
عبدالكريم عريعر ،ونائب رئيس
ال ــري ــاض ــة ال ـمــدرس ـيــة الـمــوجــه
ا لـعــام للتربية البدنية للبنين
وليد عايش ،إضافة إلى تزكية
عميد ش ــؤون الطلبة بجامعة
ال ـكــويــت ،د .سـلـيـمــان الـعـنــزي،
نائبا للرئيس لشؤون التعليم
العالي.
وبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ــال
اال جـتـمــاع تشكيل لجنة مالية
وإداريــة بتزكية رئيس مجلس

المشعان :الملتقيات
الصحية تثري الخبرات

أكد استشاري تقويم األسنان
والفكني د .مشعان املشعان،
أهمية املشاركة في املؤتمرات
وامللتقيات العلمية ،ملا لها من
أثر كبير في إثراء املعلومات
وتبادل الخبرات.
وقال املشعان ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إنه شارك
بتمثيل الكويت في مؤتمر
اإلمارات الدولي لتقويم
األسنان ،وسط حضور كثيف
ألطباء التقويم من مختلف دول
العالم.
وأشار إلى أنه قام بإعطاء
محاضرتني عن أحدث وأفضل
الطرق لعالج حاالت البروز لدى
الكبار والصغار ،باستخدام
التقويم الشفاف ،الفتا
تقنية َّ
إلى أنه مثل الكويت في هذا
امللتقى العلمي الكبير.

«نماء» تطلق «لي ولك»
لتوفير الكسوة لأليتام

فهد الرمضان

ب ـحــث وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة
د .علي اليعقوب االستعدادات
الالزمة لعودة الطلبة ،وأعضاء
الهيئة التعليمية واإلدارية ،إلى
الدوام المدرسي الرسمي للعام
الدراسي .2022 -2021
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع
الــوك ـي ــل م ــع ع ــدد م ــن مــوجـهــي
عموم المواد الدراسية ،بحضور
الوكيل المساعد للتعليم العام
أسـ ــامـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ،وال ــوكـ ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـخ ــاص
د .عبدالمحسن الحويلة.
وقــالــت «ال ـتــرب ـيــة» ،فــي بيان
لها امس ،انه تم خالل االجتماع
ال ـت ـبــاحــث ح ــول ب ـعــض األم ــور
واالقتراحات الخاصة بتطبيق
االشتراطات الصحية ،والتباعد
الجسدي مع عودة دوام الطلبة
إل ــى ال ـم ــدارس ،والـجـهــود التي
تقوم بها التواجيه الفنية بدعم
سير العملية التعليمية في ظل
جائحة كورونا.
حضر االجتماع مدير اإلدارة
العامة للتعلم الخاص د .سلمان
الــافــي ،ومــديــر إدارة التقنيات
ال ـت ــرب ــوي ــة غ ــان ــم ال ـس ـل ـي ـمــانــي،
ومــراقــب االمـتـحــانــات وش ــؤون
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة س ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـمـ ـشـ ـع ــل،
والـ ـم ــوج ــه ال ـف ـن ــي الـ ـع ــام لـلـغــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة أن ـ ـ ـ ــور ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
والموجه الفني الـعــام للتربية
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ــراش ـ ــد،
والموجهة الفنية العامة للعلوم

سلة أخبار

اإلدارة ونواب الرئيس الثالثة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـم ــال ــي
ل ــاتـ ـح ــاد ،وتـ ــم ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
إعالمية وعالقات عامة بتزكية
ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة االت ـح ــاد
فيصل دويـهـيــس لــرئــاســة هذه
اللجنة.
ّ
وبين أنه تم خالل االجتماع
اسـتـعــراض الـعــديــد مــن األم ــور
الـمــدرجــة على ج ــدول األعـمــال،
وأهمها موضوع استراتيجية
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس الـ ـق ــادم ــة،
وت ـ ـمـ ــت ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ه ــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ن ـس ـبــة لــوضــع
الــريــاضــة الـمــدرسـيــة مــن خــال
األلـ ـع ــاب ال ـج ـمــاع ـيــة وال ـف ــردي ــة
ب ـنــات ،وه ــذه األل ـع ــاب ستكون
ً
امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادا م ـ ــن م ــرحـ ـل ــة ري ـ ــاض
األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال وح ـ ـ ـتـ ـ ــى الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الثانوية.

أعلنت "نماء الخيرية" ،بجمعية
اإلصالح االجتماعي ،إطالق
مبادرة "لي ولك  "2بالتعاون
مع أمانة العمل النسائي في
الجمعية ،وذلك لتوفير الكسوة
والعيدية لأليتام بمناسبة قرب
حلول عيد األضحى املبارك.
وفي هذا الصدد ،قال نائب
رئيس مجلس إدارة الجمعية،
محمد العمر ،إن املبادرة تهدف
إلى مساعدة األسر املحتاجة،
وإدخال السرور على قلوب
األيتام الذين ال يستطيعون
شراء مالبس العيد ،وجاءت
املبادرة نتيجة سوء الوضع
االقتصادي الذي تعيشه بعض
األسر نتيجة فيروس كورونا،
والذي كان دافعًا للمشاركة في
التخفيف عن األسر غير القادرة
على شراء املالبس الجديدة
ألطفالها.
وأكد أن املبادرة ،التي يتم
اطالقها للعام الثاني على
ّ
التوالي ،تعمل على بث روح
الفرحة والبهجة في قلوب
األيتام ،الذين ال تستطيع
أسرهم شراء مالبس
ومستلزمات العيد.

«اختيار مدير الجامعة» تستقبل المرشحين
●

حمد العبدلي

ّ
ش ــك ــل م ـج ـل ــس الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
لجنة اختيار مدير جديد لجامعة الكويت
ً
خلفا للمدير السابق د .حسين األنصاري،
وتضم اللجنة كال من :القائم بأعمال األمين
العام للجامعة د .مرضي العياش ،والوكيل
ال ـم ـســاعــد ب ـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال ول ـي ــد ال ـغــانــم،
ود .ن ــوري ــة ال ـع ــوض ــي ،وع ـم ـيــد كـلـيــة الـطــب
الـســابــق د .ف ــؤاد الـعـلــي ،وعـمـيــد ال ــدراســات
العليا السابق د .عبدالله الشيخ.

وأعلنت الجامعة فتح باب الترشح لشغل
م ـن ـصــب ال ـم ــدي ــر ح ـتــى  17ال ـ ـجـ ــاري ،الف ـتــة
إلــى أنــه سيتم اسـتـبـعــاد الـطـلـبــات المقدمة
بعد الموعد ،وستجرى مقابالت شخصية
للمرشحين المستوفين لشروط شغل منصب
مدير الجامعة.
واش ـتــرطــت الـجــامـعــة فــي إعــان ـهــا ،الــذي
حصلت «الـجــريــدة» على نسخة منه لشغل
مـنـصــب مــديــر الـجــامـعــة ،أن ي ـكــون مــن بين
أعضاء الهيئة األكاديمية المتميزين العاملين
بها حال الترشح لمنصب المدير ،وأال يكون

ال ـمــرشــح ق ــد س ـبــق ل ــه ش ـغــل مـنـصــب مــديــر
الجامعة عن طريق التعيين ،كما أنه يجب أن
يتمتع المرشح بصفات قيادية في المبادرة
واتخاذ القرار.
ودع ــت الـجــامـعــة الـمـتـقــدمـيــن إل ــى تعبئة
وإرس ـ ـ ــال اس ـت ـم ــارة ال ـت ــرش ــح خـ ــال ال ـف ـتــرة
الزمنية المحددة ،مع إرفاق جميع المستندات
المطلوبة ،وهي :سيرة ذاتية حديثة ،وصورة
الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ،وب ـيــان معتمد بــالـتــدرج
الــوظ ـي ـفــي ل ـل ـمــرشــح ،وخ ـط ــة ع ـمــل تــوضــح
التصور والرؤية لتطوير العمل الجامعي.

مشروع مياه بتمويل كويتي في لحج اليمنية
رواء الجارالله

ً
آلت إليه األمور في دولة المؤسسات ،ونشد على أيديه لنكن جميعا
كالبنيان المرصوص متالحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي
إلــى استتباب دولــة الـقــانــون والــدسـتــور ،وأي انتقاص مــن حقوقهم
وحرياتهم العامة».
ٌّ
في المقابل ،قال النائب د .عبدالله الطريجي إن «احترام القانون كل
ال يتجزأ ،ومن المعيب واالنتهازية أن نصطف مع القانون ومبادئه إذا
ً
كانت تخدم أجندتنا ،ونهمله إذا تعارض مع مصالحنا» ،موضحا أن
«اإلساءة إلى الذات األميرية تستدعي من الجميع وقفة جادة ومعلنة،
ً
وإن صدرت ممن ُي َ
حسب علينا؛ احتراما للدستور والقانون اللذين
أقسمنا على احترامهما».
ً
قضائيا ،حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان
الـثــاثــاء المقبل جلسة لمحاكمة الـشــاعــر جـمــال الـســايــر أم ــام دائــرة
الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع.
٠٤

 %2.94نمو تسهيالت القطاع...
سيولتها الخاصة ،بسبب مصاعب في الحصول على تسهيالت
جديدة ،في ضوء ظروف «كورونا» الحالية.
ويمكن اإلشارة إلى أن إجمالي الودائع تراجع من  45.06مليار
ً
ً
ً
ً
دينار في ديسمبر ،إلى  43.70مليارا ،مسجال تراجعا سلبيا نسبته
 %3.1في  5أشهر ،حتى آخر مايو الماضي.

افتتح محافظ لحج اليمنية
اللواء أحمد تركي ،أمس األول،
م ـش ــروع م ـي ــاه مـنـطـقــة الــوهــط
بمديرية تبن ،الذي تستفيد منه
أكثر من  2500أسرة في المنطقة
ومحيطها ،بتمويل من الجمعية
الكويتية لإلغاثة ،ضمن حملة
«الكويت بجانبكم» المستمرة
منذ سبع سنوات.
وأع ـ ــرب ت ــرك ــي ،ف ــي تصريح

صحافي خالل افتتاح المشروع،
عـ ـ ــن شـ ـ ـك ـ ــره ل ـ ـل ـ ـكـ ــويـ ــت؛ أم ـ ـيـ ــرا
وحكومة وشعبا ،على دعمهم
ال ـس ـخ ــي ل ـل ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي فــي
مختلف المجاالت.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـت ــي
ت ـبــذل ـهــا «ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــإغ ــاث ــة»
فــي دع ــم محافظة لـحــج وبقية
المناطق اليمنية ،فيما أوضح
مـ ـ ــديـ ـ ــر م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة اسـ ـتـ ـج ــاب ــة

وتراجعت التسهيالت الموجهة لشراء األوراق المالية نحو ،%2.1
ً
منخفضة  54مليون دينار ،نتيجة عمليات السداد المستمرة بفضل
األرب ــاح والعوائد المرتفعة والجيدة ،التي حققها المستثمرون
في السوق.

«حزب اهلل» يبدأ تسلم نفط...
بالنسبة للناقلتين األخريين العمالقتين اللتين تقتربان من المياه
اإلقليمية اللبنانية فإن عملية كهذه تبدو مستحيلة ،واألفضل أن
تتجها إلى موانئ سورية لتفريغ حمولتيهما ،ثم ُينقل الوقود إلى
ً
لبنان برا عبر الشاحنات والصهاريج.
ّ
ً
وفــي حــال قــام «ح ــزب الـلــه» فـعــا بتسلم النفط وتــوزيـعــه على
محطات وقود لبنانية ،قبل توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق في
فيينا حول إحياء اتفاق  2015بشأن البرنامج النووي ،فسيعرض
ذلك المتورطين بهذه العملية لخطر عقوبات أميركية.
وكانت «الجريدة» علمت أن ملف إيصال الوقود إلى لبنان بات
بيد وزير النفط السابق رستم قاسمي ،الذي يشغل منصب مساعد
ُّ
ً
قائد «فيلق القدس» ،ويعد المرشح األوفر حظا لتسلم وزارة النفط
في حكومة الرئيس األصولي إبراهيم رئيسي ،مما يعني أن هذا
ً
الملف سيكون حيويا بعد تسلم األخير للسلطة في أغسطس.
وفي مقال لها ،أمس األول ،حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت

لــأع ـمــال اإلن ـســان ـيــة ف ــي ع ــدن،
المنفذة للمشروع ،عبدالرحمن
القاسمي ،أن المشروع يتكون
م ــن ح ـفــر ب ـئــر ارت ــوازي ــة بعمق
 150م ـ ـتـ ــرا ،وت ـن ـف ـي ــذ األعـ ـم ــال
الكهربائية ،وربــط خط الضخ،
وتوريد المضخة ،وبناء غرفة
خاصة بها.
بـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ــرب ن ــائ ــب مــديــر
مـ ـكـ ـت ــب ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة

ل ــإغ ــاث ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن د .عـ ــادل
بــاعـشــن عــن سـعــادتــه بتدشين
هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـك ـب ـي ــر ،ال ــذي
سيخدم شريحة كبيرة من أبناء
مـحــافـظــة ل ـحــج ،وي ـضــع نهاية
ل ـم ـع ــان ــاة س ـك ــان ال ـم ـن ـط ـقــة مــع
أزمة المياه.

اإلسرائيلية من أن نجاح األمين العام لحزب الله حسن نصرالله
في تأمين النفط اإليراني وإنقاذ لبنان من أزمة المحروقات ،التي
يمر بها ،يثير القلق فيإسرائيل ،معتبرة أن «هذا االقتراح يعني
سيطرة إيران على لبنان».
وأكــدت الصحيفة أن اقتراح نصرالله هو ما دعاوزيـر الدفاع
اإلسرائيلي،بيني غانتس ،إلى التصريح بأن بالده مستعدة لتقديم
أي مساعدة لبيروت.
وقبل أيام ،حذرت قناة على «تليغرام» محسوبة على «الحرس
الثوري» من أن ثمة مخاوف لدى «الحرس» من تعرض ناقلة النفط
اإليرانية «ياسمين» الستهداف إسرائيلي ،بعد استهداف سفينة
إسرائيلية كانت متوجهة إلى اإلمارات.
وبحسب معلومات «الجريدة» ،فقد أسست إيران في لبنان ،عبر
شخصيات لبنانية معتمدة لدى طهران ،شركة استيراد وتصدير
ً
للبترول والمشتقات النفطية ،قامت رسميا باستيراد البنزين
والـمــازوت ،الــذي تحمله السفن اإليرانية ،وتم بيع ناقلتي النفط
«ياسمين» و«ســانــدو» اإليرانيتين لهذه الشركة ،التي لم تحصل
بعد على إذن لبناني رسمي الستيراد النفط.
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محليات

َّ
لجان مراجعة على مجالس «التعاونيات» المعطل تشكيلها
و«تعاونية بيان» في الطريق
السالمية...
جمعية
على
كان
آخرها
«الشؤون»:
•
ّ
ً
• اتخاذ إجراء أكثر تشددا لمواجهة عزوف أعضاء عن الترشح لبعض المناصب
جورج عاطف

أصدر الوزير العتيبي ،القرار
رقم /54أ لسنة  ،2021بشأن
تعديل النظام األساسي
للجمعية الكويتية لتعزيز
القيم وتحويلها من أهلية إلى
خيرية.

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ممثلة
فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ب ــاش ــرت
ً
خ ــاذ إج ـ ـ ــراءات أك ـث ــر ت ـش ــددا
ات ـ ّ
بحق مجالس إدارة الجمعيات
ً
ال ـت ـعــاون ـيــة ال ـم ـع ـط ـلــة ،ق ـص ــدا،
ت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئ ــات ـه ــا اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة،
ظاهرة عزوف
لمواجهة تفاقم ّ
ّ
أع ـ ـضـ ــاء عـ ــن الـ ـت ــرش ــح ل ـتــول ــي
بعض المناصب داخل مجالس
ً
اإلدارة ،بدعوى أنها أقل تأثيرا
وفاعلية عن بقيتها ،وما يترتب
ع ـلــى ذل ــك م ــن ن ـشــوب خــافــات
تعرقل ّالتشكيل ،بما ينعكس
ع ـلــى ت ــوق ــف أع ـم ــال الـجـمـعـيــة،
وتــأثــر الـخــدمــات الـتــي ّ
تقدمها
لمساهميها ومرتاديها.
ـؤون»،
ـ
ش
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـ ّ
ف ـ ــإن ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات تـمــثـلــت
ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ل ـ ـجـ ــان م ــراجـ ـع ــة
ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال وحـ ـس ــاب ــات تـلــك
ال ـج ـم ـع ـي ــات ،م ــدل ـل ــة ع ـل ــى ذل ــك
بالقرار اإلداري رقم (/7ت) لسنة
 ،2021الـ ـ ــذي أص ـ ـ ــدره الــوك ـيــل
المساعد لشؤون قطاع التعاون
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،ســالــم الــرش ـيــدي،

زيادة اإلشغال السريري لـ «كورونا
األطفال» بمستشفى جابر
كشف استشاري طب األطفال في مستشفى جابر ،د .خالد
كلندر ،ارتفاع نسبة اإلشغال السريري لمرضى كوفيد19 -
من فئة األطفال في المستشفى.
وقـ ــال ك ـل ـنــدر ،ف ــي ت ـصــريــح ،إن ال ــزي ــادة تــأتــي ف ــي إط ــار
المعدالت الطبيعية ومعظمها من ذوي األمــراض المزمنة
والمستعصية.
ّ
محصنين من خطر اإلصابة
وأشار إلى أن األطفال ليسوا
بالمضاعفات الخطيرة ،الفتا إلى أن األعداد تضاعفت مرة
إلى مرتين خالل الفترة األخيرة ،لكنها ضمن المتوقع.
وأكــد أن حــاالت الدخول للمستشفى في السابق من فئة
األطفال كانت تتراوح بين  4و 6حــاالت ،بينما نعاين اآلن
من  10إلى  14حالة في الفترة األخيرة ،الفتا إلى أن معظم
األطفال المنومين في المستشفى يعانون مشاكل صحية.

بـشــأن تشكيل لجنة لمراجعة
أع ـ ـ ـمـ ـ ــال وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ج ـم ـع ـيــة
الـســالـمـيــة ال ـت ـعــاون ـيــة م ــدة 60
يــومــا قــاب ـلــة لـلـتـمــديــد ،كــاشـفــة
عـ ــن ل ـج ـن ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،س ـي ـصــدر
ً
قــرارهــا قريبا ،لمراجعة أعمال
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات جـ ـمـ ـعـ ـي ــة بـ ـي ــان
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــذات األسـ ـ ـب ـ ــاب
المذكورة آنفا.

استغاثة بـ «الشؤون»
وبـ ّـي ـنــت ال ـم ـصــادر أن ــه عقب
اسـتـغــاثــة أع ـضــاء فــي مجالس
إدارة هذه التعاونيات بالوزارة
للتدخل العاجل ووقف التعنت
الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل ب ـ ـيـ ــن أع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا،
وك ـ ـ ـسـ ـ ــر هـ ـيـ ـمـ ـن ــة فـ ـ ــريـ ـ ــق ض ــد
آخ ـ ـ ــر ،وإف ـ ـسـ ــاح الـ ـمـ ـج ــال أمـ ــام
التصويت على الهيئة اإلدارية
وإعالن التشكيل ،ارتأت الوزارة
ات ـخــاذ إجـ ــراء تشكيل الـلـجــان،
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ل ـن ـه ـج ـهــا ال ـحــالــي
المتمثل في التعيين المباشر
داخ ــل هــذه الـمـجــالــس ،السيما
ف ــي ظ ــل تـ ـك ــرار هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة

ً
مجالس
أخ ـيــرا مــن قبل بعض
ّ
اإلدارة ،م ـس ـت ـغ ـل ـي ــن تـ ــوقـ ــف
عـ ـق ــد «الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــات» وإجـ ـ ـ ــراء
االنتخابات.
وأضافت أن «قطاع التعاون
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة ،ب ـص ـف ـت ــه ال ـم ـن ــوط
باإلشراف على الجمعيات ،أهاب
بأعضاء مجالس اإلدارة ،مرات
عدة ،إلى ضرورة حل خالفاتهم
ال ـخ ــاص ــة ب ـت ــوزي ــع ال ـم ـنــاصــب
وسرعة إعالن التشكيل ،السيما
أن ال ـ ـه ـ ــدف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـع ـمــل
ال ـت ـعــاونــي ه ــو ال ـت ـطــوع خــدمــة
للمساهمين و قــا طـنــي مناطق
عمل الجمعيات ،وال يحتاج إلى
كل هذه الصراعات والخالفات
الـتــي تنعكس وب ــاال عـلــى عمل
التعاونيات».

«تعزيز القيم» إلى خيرية
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،أصـ ــدر
ال ــوزي ــر ال ـع ـت ـي ـبــي ،الـ ـق ــرار رقــم
( /54أ) لـ ـسـ ـن ــة  ،2021ب ـش ــأن
ت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام األس ـ ــاس ـ ــي
لـلـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـتـعــزيــز

القيم وتحويلها من أهلية إلى
خيرية.
ووفقا للقرار ،الــذي حصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة مـنــه،
فـ ــإنـ ــه يـ ـسـ ـتـ ـب ــدل ن ـ ــص ال ـ ـمـ ــادة
الـثــانـيــة م ــن ال ـن ـظــام األســاســي
للجمعية لــآ تــي :تـعــز يــز القيم
الوطنية واالسالمية واالخالقية
داخـ ــل ال ـك ــوي ــت ،وال ـت ـع ــاون مع

الجمعيات المحلية للنهوض
ب ـم ـس ـي ــرة أن ـش ـط ـت ـه ــا ،وإق ــام ــة
المشروعات الوقفية للجمعية
لتنمية م ــوارده ــا ،إضــافــة إلــى
إق ــام ــة ال ـم ـشــروعــات لـمـســاعــدة
الـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن وال ـم ـت ـع ـف ـف ـي ــن
والـمـسـنـيــن واأليـ ـت ــام واألرامـ ــل
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات

ال ـتــي تـســاهــم فــي تـعــزيــز القيم
واألخ ـ ـ ــاق ال ـف ــاض ـل ــة ،وتـفـعـيــل
ال ـخ ـط ــاب ال ــدع ــوي واإلع ــام ــي
وال ـق ـي ـم ــي الـ ـم ـ ّ
ـوج ــه لـلـمـجـتـمــع
عموما واألسرة خصوصا ،على
أن تمارس الجمعية أنشطتها
داخل الكويت فقط ،بعد موافقة
الوزارة.

ً
الربيعي لـ ةديرجلا  71 :اختصاصيا في «الخدمة اإلكلينيكية»
•

●

عادل سامي

أك ــدت رئـيـســة وح ــدة الـخــدمــة النفسية
اإلكـلـيـنـيـكـيــة ف ــي مــركــز ال ـكــويــت للصحة
ال ـن ـف ـس ـيــة آمـ ـن ــة ال ــرب ـي ـع ــي ،أن هـ ـن ــاك 71
اختصاصيا نفسيا يعملون في القسم.
وقالت الربيعي لـ «الجريدة» ،إن القسم،
وخـ ـ ــال ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،ق ـ ــام ب ـتــدريــب
االختصاصيين على التعامل مع مرضى
«كــوف ـيــد »19 -مــن خ ــال ات ـبــاع األســالـيــب
العالجية الصحيحة والسليمة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـقـســم عـمــل وم ــا زال
وفــق االشتراطات الصحية ،الفتة إلــى أن
من أهم هذه األساليب تدريب المعالجين

النفسيين في المركز على كيفية التعامل
م ــع ال ـج ــائ ـح ــة ب ـش ـكــل ي ــوم ــي ،م ــن خ ــال
اتـبــاع  6نقاط مهمة؛ أواله ــا التعامل مع
األف ـكــار السلبية فــي ظــل الـجــائـحــة ،مثل:
الخوف والقلق والتوتر والموت والعدوى،
ومواجهة تلك األفكار السلبية ،وتغييرها
إلى أفكار إيجابية.
وأشارت إلى أن القسم يعمل على تعزيز
اإلحساس باألمان باالعتماد على المصادر
ال ـم ــوث ــوق ــة ،وبـ ــث روح ال ـع ــزي ـم ــة واألمـ ــل
واالعـتـمــاد على الـمـصــادر الرسمية ،مثل
منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ــربـ ـيـ ـع ــي أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــواص ــل
بــالـهــاتــف خ ــال األيـ ــام األولـ ــى للجائحة،

منعا لإلصابة بالفيروس ،والتركيز على
األخـ ـب ــار ال ـص ـح ـيــة ،وال ـ ُـب ـع ــد ع ــن األخ ـب ــار
السلبية ،والتدريب على كيفية التأقلم مع
الحزن والتوتر ،خصوصا أن «كثيرا منا
فقد األحباء واألصدقاء».
ولـفـتــت إل ــى أن قـســم الـخــدمــة النفسية
اإلكـلـيـنـيـكـيــة ف ــي مــركــز ال ـكــويــت للصحة
ال ـن ـف ـس ـيــة ي ـت ـعــامــل م ــع ج ـم ـيــع األمـ ـ ــراض
الـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة داخـ ــل ال ـمــركــز وعـلــى
مستوى األجنحة والعيادات وكل المراكز
الصحية الخارجية.
آمنة الربيعي

•

أكد أن البلدية تعاني ظاهرة إتالف المرافق العامة واللوحات اإلرشادية وسالل المهمالت

●

محمد جاسم

• فــي البداية حدثنا عــن أبــرز
الـمـشــاريــع فــي إدارة اإلن ـش ــاءات
بالبلدية؟
 إدارة اإلنشاء ات تتبع قطاعال ـم ـش ــاري ــع وال ـب ـي ـئ ــة ف ــي بـلــديــة
الكويت ،ولديها عدة اختصاصات
م ـه ـم ــة م ـن ـه ــا ت ـن ـف ـي ــذ م ـش ــاري ــع
ال ـب ـل ــدي ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ،وم ـتــاب ـعــة
صـ ـي ــان ــة م ـب ــان ـي ـه ــا ف ـ ــي ج ـم ـيــع
ً
المحافظات ،فضال عــن مهمتها
في تطوير الساحات والشواطئ
واألسـ ـ ــواق وال ـم ـيــاديــن ،وتنفيذ
وص ـي ــان ــة ال ـل ــوح ــات اإلرش ــادي ــة
داخل المناطق السكنية ،وتحديد
عناوين المنازل وفق آلية محددة
ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للمعلومات المدنية والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
وأبــرز المشاريع لــدى اإلدارة،
والتي هي في مراحلها األخيرة
وبــان ـت ـظــار تـسـلـمـهــا تـتـمـثــل في
مبنى المجلس البلدي الجديد،

الشواطئ .وقال الهاجري ،في حوار مع «الجريدة»،
إن البلدية تعاني جراء ظاهرة ًإتالف اللوحات
اإلرشادية والمرافق العامة ،مبينا أنه في حال
سيتم اتخاذ
ضبط إتالف متعمد للمرافق العامة ً
االجراءات القانونية ضد المخربين حفاظا على تلك
المرافق.

حـيــث تــم تـنـفـيــذه حـســب جــدولــه
الزمني ،واآلن في طور التأثيث،
ً
على أن ينتهي قريبا ،يعقبه بعد
ذل ــك االن ـت ـقــال ال ـكــامــل ،واس ـتــام
ال ـم ـب ـنــى ال ـق ــدي ــم وت ـحــوي ـلــه إلــى
مبنى تراثي.
أم ــا ال ـم ـشــروع اآلخ ــر فيتعلق
بمبنى مختبر فـحــص األ غــذ يــة،
حيث تم تسليمه للهيئة العامة
ً
للغذاء ،علما بــأن هــذا المشروع
تحت تنفيذ البلدية قبل انتقال
اختصاصات فحص األغذية إلى
هيئة الغذاء.

مشاريع شبابية
• م ــاذا عــن تـطــويــر الـســاحــات
والميادين ،ما مشاريع التطوير
التي تتولى اإلدارة تنفيذها؟
 ه ـن ــاك م ـش ــروع ــان لـلـشـبــابتحت إشراف البلدية ،وبالتعاون
مـ ــع الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي لــدعــم
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة
والمتوسطة ،هما برايح سالم في

شــارع سالم المبارك فــي منطقة
السالمية ،وهو مشروع تطويري
ل ـل ـســاحــات م ــن أجـ ــل خ ـلــق بيئة
جاذبة وتم تخصيصه للشباب،
وت ـس ـل ـي ـمــه إلح ـ ــدى ال ـحــاض ـنــات
التابعة للصندوق الوطني تقوم
بإدارته.
أمـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «ان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز» فــي
منطقة الري فيعتبر أحد المنافذ
الترويجية للمشغوالت الحرفية
والتراثية والمنتجات الشبابية
مــن خــال أكـشــاك تؤجر بأسعار
رمـ ــزيـ ــة ل ـل ـش ـب ــاب وت ـم ـث ــل بـيـئــة
ً
جاذبة لألسر باعتباره متنفسا
يـلـبــي رغ ـبــاتــه م ــن ت ـســويــق ،كما
يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر
المنطقة بالكامل ،حيث تم إنجازه
ومطروح اآلن كمزايدة وستسلم
إل ــى إح ــدى الـحــاضـنــات التابعة
للصندوق الوطني.
• وما دور البلدية في تطوير
الشواطئ؟
 -لدينا مـشــروع تطوير لعدة

وأضاف أن مشروعي مبنيي المجلس البلدي الجديد
وهيئة فحصً األغذية هما أبرز المشاريع الحالية
للبلدية ،مشيرا إلى أن هناك مشاريع شبابية
خصصتها البلدية بالتعاون مع الصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الستغالل
بعض الساحات ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:

دورات المياه
متاحة للجميع
وال توجه
لفرض رسوم
على دخولها

اعتماد
اللوحات
اإلرشادية
بالتنسيق مع
«المعلومات
المدنية»
و«السكنية»

مشروع تطوير أسواق المباركية
أكد الهاجري أن مشروع تطوير «أسواق
ال ـم ـب ــارك ـي ــة» ه ــو الـ ـح ــدث األب ـ ـ ــرز إلدارة
اإلن ـشــاء ات فــي البلدية التي أخــذت على
عاتقها المحافظة على الهوية التاريخية
والتراثية للمنطقة ،مشددا على أن معالم
المباركية ،وفقا لما تعهدت به البلدية،
غير قابلة للمساس.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمشروع

«الصداقة اإلنسانية» ّ
تكرم
داعمي مشروعاتها

زارت عضو مجلس اإلدارة
وأمين سر جمعية الصداقة
الكويتية اإلنسانية هيفاء
الصقر ،رنا الحمد ،لتقديم
ً
درع الجمعية لها ،تقديرا
لمساهمتها ألهداف الجمعية.
ويأتي هذا التكريم لتوطيد
أواصر التعاون بين مجلس
إدارة الجمعية واألفراد
الداعمين ألنشطتها
اإلنسانية.
بدورها ،أكدت الحمد أنها
تؤمن برسالة الجمعية ،وما
تقوم به من أعمال ومشاريع
إنسانية لمساعدة المرضى
والمحتاجين ،ورفع المعاناة
عن كاهل فئات المجتمع
المختلفة.
من جهتها ،أعربت الصقر عن
شكرها وتقديرها للحمد،
وتمنت من المواطنين
والمقيمين أن يحذوا حذوها،
لتقديم الدعم والتواصل
مع إدارة الجمعية ،لتحقيق
جميع أهدافها اإلنسانية.

«التراث» :ندعم فريق
«اإلنقاذ» لمساعدة العالقين
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الهاجري لـ ةديرجلا  :كاميرات بالشواطئ لضبط المخربين
كشــف مديــر إدارة اإلنشــاءات في ًبلدية الكويت
م .أحمد الهاجري أن هناك توجها إلى وضع
كاميرات مراقبة أمام المرافق العامة في الشواطئ
بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من عمليات
اإلتالف المستمر التي تتعرض لها دورات
المياه وبعض المرافق التابعة ألمالك الدولة في

سلة أخبار

ي ـك ـم ــن فـ ــي ت ـط ــوي ــر مـ ــواقـ ــف الـ ـسـ ـي ــارات
واسـتـغــال الـمــواقــف الحالية بما يخدم
الـ ــرواد ،مشيرا إلــى أن عــددهــا  5مواقف
يمكن استغاللها كــأ مــا كــن استراتيجية
سياحية من خالل إنشاء ممرات وحدائق
كمتنفس للمنطقة بديلة للمواقف ،على ان
تصمم المواقف في السراديب فقط ،كما
سيحتوي الـمـشــروع على فـنــدق ومــدرج

للمرتادين .وأضاف أن التطوير يمتد إلى
معالجة المشاكل الحالية ،بما فيها البنية
التحتية ومشكلة الــروائــح الـخــارجــة من
الصرف الصحي ،الفتا إلى أن المشروع
اآلن في مرحلة التصميم ،وتنتظر البلدية
تـسـلــم الـتـصـمـيــم الـنـهــائــي لـتـبــدأ بعدها
طرحه للتنفيذ.

شواطئ منها أنجفة ،والفنطاس،
وكــاهـمــا تـحــت الـتـطــويــر ،حيث
سـ ـيـ ـت ــم ع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ـمـ ـ ــرات جـ ــديـ ــدة
واسـ ـتـ ـب ــدال أرض ـ ـيـ ــات بــال ـكــامــل
ً
وإنشاء دورات مياه جديدة فضال
عن مالعب رياضية تكون متنفسا
لمرتادي الشواطئ.
• وماذا عن أبرز المشاكل التي
تعكس تهالك مرافق الشواطئ؟
 نعاني ظاهرة إتالف المرافقالعامة فــي الشواطئ واللوحات
االرش ـ ــادي ـ ــة وس ـ ــال ال ـم ـه ـمــات،
ولدينا مراقبون يتابعون المرافق
الـعــامــة فــي الـشــواطــئ وعمليات
صيانة اللوحات ودورات المياه
واإلضـ ـ ـ ــاءات ال ـم ـم ـتــدة ع ـلــى تلك
الشواطئ ،وكذلك مدى صالحية
ال ـمــزروعــات والـجــانــب الجمالي
ً
فــي الـمـكــان ،فـضــا عــن رص ــد أي
م ـح ــاوالت ش ــواء والـتـنـبـيــه على
المرتادين لتجنب بعض األماكن
التي ال يسمح بها الشواء.

رسوم دخول
• دورات المياه في الشواطئ
ت ـعــانــي اإلهـ ـم ــال ال ـش ــدي ــد ،كيف
ت ـت ـع ــام ـل ــون م ـع ـه ــا ،وه ـ ــل ه ـنــاك
رسوم ستفرض لدخولها؟
 الـ ـمـ ـس ــأل ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـث ـقــافــةالـمــرتــاديــن ،وبــالــرغــم مــن وجــود
فــرق تتابع عمليات الصيانة إال
أن ــه ت ـجــد ف ــي ك ــل ف ـت ــرة عـمـلـيــات
إت ــاف وتـخــريــب ل ــدورات المياه
على وجه الخصوص ،مما طرح
فـ ـك ــرة وض ـ ــع ك ــامـ ـي ــرات م ــراق ـب ــة
فــي الـشــواطــئ بعد التنسيق مع

أحمد الهاجري
وزارة الداخلية لرصد محاوالت
التخريب.
أما فيما يتعلق برسوم دخول
دورات ال ـم ـي ــاه ،ف ــا ت ــوج ــد نية
ل ـفــرض رسـ ــوم مـعـيـنــة وسـتـتــاح
لـلـجـمـيــع ،وال ـب ـلــديــة تـعـمــل على
تطويرها بشكل الئــق مــع وضع
تنبيهات مستقبلية لمحاسبة
ً
المخربين حـفــا ظــا عـلــى المرفق
الـ ـع ــام الـ ـ ــذي يـ ـخ ــدم ال ـم ــرت ــادي ــن
واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
ضدهم.

اللوحات اإلرشادية
• الـلــوحــات اإلرش ــادي ــة داخــل
ً
المناطق السكنية تعاني أيضا
ج ــراء اإلت ـ ــاف ...فـمــا اإلج ـ ــراءات
المتخذة بحقها؟
 ع ـقــد ص ـيــانــة ال ـب ـلــديــة مـلــزمب ـص ـيــانــة الـ ـل ــوح ــات اإلرشـ ــاديـ ــة
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـم ــراف ــق ال ـتــاب ـعــة
ألم ــاك الــدولــة ،بـمــا فيها أعـمــدة
اإلنـ ــارة ،وف ــي ح ــال ضـبــط اتــاف
مـتـعـمــد يـتــم فـتــح مـحـضــر ورف ــع
قضية ضد المخربين ،وسبق أن
تم ورود بالغات عبر حوادث سير
بــإتــاف أع ـمــدة إنـ ــارة وإحــالـتـهــا
ل ـ ـ ــإدارة ال ـقــانــون ـيــة ،واألمـ ـ ــر في
النهاية يعتمد على الوعي وثقافة
المجتمع بأن اللوحات اإلرشادية
واعمدة اإلنارة وغيرها لم توجد
إال ل ـخ ــدم ــة م ـ ــرت ـ ــادي ال ـ ـشـ ــوارع
والناس لالستدالل على العناوين،
وقـ ــد يـنـعـكــس ذلـ ــك اإلت ـ ــاف فــي
تعطيل فــرق الـطــوارئ وعمليات
االنقاذ ،األمر الذي يعرض األرواح
البشرية للخطر.

أ مــا بالنسبة لطريقة اعتماد
ال ـ ـلـ ــوحـ ــات اإلرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،ف ـه ـنــاك
تـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــات
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــة وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للمعلومات المدنية والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية للوصول
لصيغة نهائية متفق عليها ،يتم
بعدها تركيب اللوحات اإلرشادية
داخل المناطق السكنية.
وع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـلـ ـ ــوحـ ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
للمنازل فتعطى لصاحب العقار
ً
م ـج ــان ــا ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة
الـ ـج ــدي ــدة ،أمـ ــا ال ـقــدي ـمــة فـهـنــاك
رس ــوم ب ــواق ــع دي ـنــاريــن إلص ــدار
ال ـل ــوح ــات ال ـج ــدي ــدة ك ـب ــدل فــاقــد
خاصة في حال ترميم المنزل.

تطوير المباني
• ومـ ـ ــاذا ع ــن ت ـطــويــر مـبــانــي
محافظات البلدية ...حيث نالحظ
هناك مباني متهالكة وقديمة؟
 عـ ـق ــود ال ـص ـي ــان ــة ال ـخ ــاص ــةف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ت ـتــولــى عملية
ت ـجــديــد ال ـم ـبــانــي بـشـكــل دوري،
حـيــث إن الـمـبــانــي ال ـتــي بحاجة
إ لــى صيانة يتم التعامل حسب
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـه ــا،
والشك أن الفترة األخيرة شهدت
التركيز على المباني الرئيسية
في كل محافظة ،وهناك فريق من
مـهـنــدسـيــن فــي اإلدارة يـقــومــون
بعمليات الكشف على المباني
التي تحتاج إلى صيانة ،وهناك
بعض المباني الرئيسية يجب
المحافظة عليها كونها تعتبر
تاريخية ،وال يجب المساس بها
بل ينبغي تطويرها.

قال مدير جمعية إحياء
التراث اإلسالمي نبيل
الياسين ،إن فريق اإلنقاذ
الكويتي ُيعد من أفضل الفرق
التطوعية على مستوى
الكويت ،لما يقوم به من
عمل مميز وجهود طيبة في
ً
مساعدة الناس ،خصوصا
من يتعرضون لمشاكل على
الطرق ،أو العالقين.
وأضاف الياسين ،في
تصريح صحافي ،أن
الجمعية ساهمت بتقديم
الدعم لهذا الفريق الوطني،
حيث تم تزويد سياراتهم،
البالغة  40سيارة ،ببعض
التجهيزات ،كما تم توفير
كميات من مياه الشرب
المبردة ،لتوزيعها على
أماكن الحاجة.
من جهته ،أكد مدير إدارة
التنسيق والمتابعة والعمل
التطوعي بالجمعية ،نواف
الصانع ،اهتمام الجمعية
الكبير بمشاريع المياه ،من
خالل تنفيذها مشروعين
داخل الكويت ،هما :وضع
برادات للمياه في العديد
من األماكن ،ومشروع «سقيا
الماء» ،حيث قيمة المساهمة
فيه  100دينار.

«السالم» تنفذ قافلة 100
مشروع خيري في قرغيزيا
أعلنت جمعية السالم
لألعمال اإلنسانية
والخيرية ،استعدادها
لتنفيذ قافلة  100مشروع
خيري في قرغيزيا بالعشر
األوائل من شهر ذي الحجة.
وقال المدير العام للجمعية،
د .نبيل العون ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المشاريع
الخيرية التي تضمها هذه
القافلة متنوعة بين مشاريع
تنموية وطبية وتعليمية
واجتماعية ووقفية ،لرعاية
األيتام واألرامل ،وتوفير
المياه العذبة للشرب
والزراعة والصرف الصحي.
وأكد العون أن باب استقبال
التبرعات لدعم القافلة
الخيرية مفتوح من اآلن
أمام المحسنين من أهل
الكويت والمقيمين لدعم
هذه المشروعات ،معربا
عن شكره وتقديره لكل
المحسنين والمتبرعين
الذين ساهموا بتبرعاتهم
في دعم أنشطة الجمعية.
وأوضح أن الجمعية ستدعو
المحسنين والمتبرعين
لقافلة الـ 100مشروع ،للسفر
إلى قرغيزيا للمشاركة في
افتتاح المشاريع الخيرية
التي تبرعوا لها.

برلمانيات 4
ً
ً
ً
 22نائبا ينددون باعتقال الساير ويطلبون «انعقادا طارئا»
ةديرجلا

•
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فهد تركي

رسالة تخويف
وترهيب
في مرحلة
حساسة
ومهمة...
والطلب
يتحدث عن
عدم تطبيق
الحبس
االحتياطي
بعد تعديله
مهند الساير

ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى فيه
الـ ـن ــواب الـمـجـتـمـعــون ف ــي مكتب
ال ـنــائــب مـهـنــد ال ـســايــر إل ــى جمع
الـتــواقـيــع الـنـيــابـيــة ،لتقديم طلب
عقد دور انعقاد غير عادي لمجلس
األمة ،لمناقشة ما تعرض له جمال
الـســايــر مــن اعـتـقــال وحـبــس ،على
خلفية تغريدات غــرد بها ،رفض
المجتمعون مــا أس ـمــوه سياسة
الترهيب والتخويف التي تمارسها
الـحـكــومــة خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة،
محذرين من المرحلة المقبلة التي
اعتبروها حساسة ومهمة.
ً
وكــان  22نائبا قد أجمعوا في
ً
مكتب الساير ،تضامنا مع جمال
الـســايــر ،على إص ــدار بـيــان نــددوا
فيه بالحادثة ،والتقدم بطلب عقد
دور انعقاد غير طارئ ،لبحث عدم
تطبيق الـنـيــابــة لـقــانــون الحبس
االح ـت ـي ــاط ــي ،الـ ـ ــذي بـ ــدء س ــري ــان
مفعوله منذ  18مايو الماضي.
وقال النائب مهند الساير ،عقب
االج ـت ـمــاع" ،تـشــرفــت باستضافة
النواب لمناقشة تداعيات وأسباب
القضية الـتــي وجـهــت إل ــى جمال
الساير ،واإلج ــراءات التي اتخذت
بشأنه منذ بداية اعتقاله في أمن
الــدولــة حتى إحــالـتــه إلــى السجن
ال ـم ــرك ــزي بـ ـق ــرار م ــن ال ـن ـيــابــة 21
ً
يوما على إثر تغريدات كتبت في
(تويتر)".
وأضاف الساير بقوله "في الوقت
ال ــذي كنا نــدعــو فيه السلطة إلى
مزيد من الحريات نجد أن الحريات
تتراجع بشكل ملحوظ وصريح

في كل المؤسسات" ،شاكرا النواب
على تلبيتهم الدعوة المستعجلة
بحضورهم ،واع ـتــذاز بقية نــواب
كتلة الـ ـ ــ ،31وتضامنهم فــي هــذه
ال ـق ـض ـيــة ،م ـنــوهــا ب ـقــولــه "لـيـعـلــم
الجميع أن القضية ليست شخصية
ب ـج ـم ــال الـ ـس ــاي ــر ،ول ـك ـن ــه أص ـبــح
ً
نموذجا بالقضية التي وجهت له،
والطريقة التي تــم التحقيق معه
فيها ،واالعتقال والحبس واإلحالة
إلــى النيابة ،ثم السجن المركزي،
فضال عن أنها أول قضية تحدث
بهذا الشكل ،بعد تعديل القانون
في  18أبريل".

مرسوم الدعوة
وقال الساير" ،تقدمنا مع االخوة
ال ـن ــواب بـبـيــان واف وصــريــح عن
الحالة التي وصلنا إليها ،والتجاوز
على القانون بطلب عقد دور انعقاد
غير عادي وقع من عدد من النواب،
وأدعو بقية نواب الـ 49إلى التوقيع
على هذا الطلب ،لعقد دور االنعقاد
غير العادي ،على أن يصدر مرسوم
بناء على طلب أغلبية النواب الـ."33
وتــابــع ان "الـطـلــب يتحدث عن
ثــاث نقاط مهمة هــي :نقاش عام
عــن ت ـجــاوز الـنـيــابــة الـعــامــة لعدم
تطبيق قانون الحبس االحتياطي،
وإقرار قانون مخاصمة القضاء في
مداولتين ،وإقرار تأقيت الوظائف
ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي ال ـق ـض ــاء وال ـن ـيــابــة
العامة" .وقال "رأينا قبل فترة إخالء
سبيل جــابــر ال ـم ـبــارك ،وبالتالي
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ال ـم ـم ـثــل بــالـحـبــس
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النواب خالل اجتماعهم في مكتب الساير ٔامس (تصوير عبدالله الخلف)
االحتياطي يجب أال يكون عقوبة
تـطـبـيــق ق ـبــل إص ـ ـ ــدار ال ـح ـكــم من
المحكمة ،فــا يمكن لكل شخص
يمارس حريته ورأيه أن "يجرجر"
إلـ ــى أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وي ـس ـحــب إلــى
ً
ً
النيابة ،ويحجز  21يوما احتياطيا
في السجن المركزي ،وهذا أمر غير
ً
مقبول بتاتا".

نص البيان
وجاء في نص بيان النواب" ،إن
أعضاء األمة وممثليها الموقعين
أدناه يستنكرون واقعة القبض على
المواطن جمال الساير ،واختطافه
مــن ال ـش ــارع أم ــام الـ ـم ــارة ،رغ ــم أن
شخصه ومحل إقامته معلوم ،إذ
يعتبر هــذا التصرف من األجهزة
األمنية في حقيقته مؤشرا خطيرا
على استمرار توجه الحكومة في
تصفية الحسابات السياسية من
خالل أجهزة الدولة ومؤسساتها،

 ٣بنود تضمنها طلب «الدعوة»
عقب اجتماع النواب في مكتب النائب مهند
الـســايــر ،وقــع المجتمعون "طلب دع ــوة لــدور
انعقاد غير عادي" ،ووصل عددهم حتى انتهاء
االجتماع عصر أمس إلى  22نائبا.
وجــاء في نص الطلب" :استنادا إلــى نص
المادة  88من الدستور :يدعى مجلس األمــة،
بمرسوم الجتماع غير عــادي إذا رأى األمير
ضرورة لذلك ،أو بناء على طلب أغلبية أعضاء
الـمـجـلــس .وال ي ـجــوز فــي دور االن ـع ـقــاد غير
العادي أن ينظر المجلس في غير األمور التي
دعي من أجلها إال بموافقة الوزارة".
السيما أن األمر قد تخطى حدود
القانون ومشروعيته الى استخدامه
في وأد الحقوق والحريات العامة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "إن ـ ـن ـ ــا إذ ن ـخــاطــب

وأض ــاف الطلب" :لــذا نتقدم بطلب الدعوة
الجتماع غير عادي للمجلس ،وبموعد أقصاه
أسبوعان ،وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:
 .1طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم
تطبيق النيابة العامة القانون رقم  1لسنة 2021
بشأن تعديل بعض أحكام القانون  17لسنة
 1960بإصدار قانون اإلجــراءات والمحاكمات
الـجــزائـيــة فيما يتعلق بـعــدم ســريــان أحـكــام
الحبس االحتياطي على من يمارس حقه في
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.
 .2إقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين.

ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ل ـي ـكــون حكما
حــول ما آلــت إليه األمــور في دولة
الـمــؤسـســات ،ونـشــد على أيديهم
لنكن جميعا كالبنيان المرصوص

 .3إقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب
القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين".
ومقدمو الطلب هم :مرزوق الخليفة ،مساعد
العارضي ،عبدالعزيز الصقعبي ،حسن جوهر،
مـهـلـهــل ال ـن ـصــف ،ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـضــف ،صــالــح
الشالحي ،أسامة المناور ،عبدالكريم الكندري،
بدر المال ،محمد الراجحي ،حمد روح الدين،
حمدان العازمي ،مبارك العرو ،عبيد الوسمي،
ثامر السويط ،خالد المونس ،فايز الجمهور،
فرز الديحاني ،سعود بوصليب ،حمد المطر،
أسامة الشاهين.

متالحمين في مواجهة أي تراجع
ع ـمــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى اس ـت ـت ـبــاب دول ــة
القانون والدستور ،وأي انتقاص
من حقوقهم وحرياتهم العامة ،لذا

انطالقا من مسؤوليتنا السياسية
والــرقــاب ـيــة والـتـشــريـعـيــة ،وحقنا
الذي كفله الدستور ،تقدمنا بطلب
الدعوة لدور انعقاد غير عادي".

«قوى سياسية» :الفساد مستشر وندعو إلى مكافحته
ً
ـدرت قـ ــوى س ـيــاس ـيــة كــوي ـت ـيــة ب ـيــانــا
أص ـ ـ ً
م ـش ـت ــرك ــا بـ ـش ــأن ظ ــاه ــرة الـ ـفـ ـس ــاد ،مـطــالـبــة
بإعطاء مجلس األمة األولوية المناسبة لهذه
القضية التي أقلقت الجميع ،داعية إلى إصدار
تشريع يضع القواعد العامة المجردة لسائر
التعيينات بخاصة الوظائف القيادية.
وقــالــت الـقــوى فــي بيانها" ،عــانــت الكويت
انـتـهــاكــا خـطـيــرا ل ـثــروات ـهــا ،وإس ـ ــاءة كبيرة
لسمعتها المالية واالقتصادية ًفي السنوات
األخ ـي ــرة ،بـعــد أن كـشـفــت م ــؤخ ــرا مــؤسـســات
عالمية وأشخاص محليون أدلة على تفشي
فساد ،والـعــدوان على قوانين الدولة والمال
ال ـعــام ،وح ــاالت غسيل أم ــوال فــي مؤسسات

أمنية ومالية من مسؤولين کانوا مؤتمنين
عليها".
ً
وأضافت "نظرا لخطورة هذه األحــداث فقد
أجمعت الـقــوى السياسية الموقعة على هذا
البيان على أن اكتشاف ومكافحة الفساد بجميع
صوره وأشكاله يجب أن تكون القضية األولى
الـتــي تــوجــب المصلحة الـعــامــة عـلــى الجميع
االلتفاف حولها ،والعمل على تنقية البالد من
شرورها".
كما قــررت القوى الموقعة على هذا البيان
أن تـجـمــع ك ــل الـمـعـلــومــات ع ــن أي شـبـهــة من
شبهات الفساد ،ألجــل تتبعها وإيصالها إلى
جهات التحقيق والنزاهة ،وتؤكد القوى تحميل

الـ ـ ــوزارات الـســابـقــة مـســؤولـيــة كــل االنـتـهــاكــات
والـفـســاد ال ــذي تــم اكتشافه فيها ،كما تحمل
الحكومة الحالية مسؤولية متابعة كشف األدلة
وتقديم كل من عليه أي شبهة إلى القضاء ،كما
أن عليهـا وضع االجــراءات الكفيلة بعدم وقوع
أي جريمة من جرائـم المال العام في الــوزارات
والهيئات الحكومية في المستقبل.
ويـرى الموقعون ضــرورة أن يعطي مجلس
األم ــة األولــويــة المناسبة لهذه القضية ،التي
أقلقت جميع المواطنين ،خصوصا انــه يملك
جميع األدوات التي تمكنه من محاصرة الفساد
والـقـضــاء عليه مثل تشكيل لـجــان التحقيق،
وتقديم األسئلة البرلمانية ،وانتداب األعضاء

المناسبين لفحص جميع الوثائق والمستندات
في جميع مؤسسات الدولة واستدعاء الشهود،
بــاإلضــافــة إل ــى إق ـ ــرار الـتـشــريـعــات القانونية
الضرورية مثل قانون القيم البرلمانية ،بما يمنع
تدخل النواب في الشؤون القضائية والتنفيذية،
ويمنع تقديم الهدايا والعطايا للنواب وغيرهم،
أو تعامل النواب مع الدولة بالبيع والشراء بشكل
مباشر أو غير مباشر.
كـمــا تـطــالــب ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ب ــأن يـبــادر
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ع ـلــى ال ـ ـفـ ــور ،ب ـف ـحــص جميع
ال ـت ـعــديــات عـلــى أمـ ــاك ال ــدول ــة واك ـت ـش ــاف أي
استغالل مشبوه لها ،أو أي تنفيع خــاص من
ه ــذه األمـ ــاك بـمــا يـخــالــف ال ـقــانــون فــي سائر

أمالك الدولة مثل المزارع والجواخير والقسائم
بأنواعها وكذلك رصد ومنع أي مخالفة لقانون
.BOT
وطالبت القوى السياسية بإصدار تشريع
يضع القواعد العامة المجردة لسائر التعيينات،
خصوصا الــوظــائــف القيادية مــن غير تدخل
الواسطة أو المحسوبية أو االستثناء من قبل
الـ ــوزراء ،بما يكفل اختيار الـكـفــاءات الوطنية
الـمـنــاسـبــة ف ــي ســائــر ال ــدوائ ــر و الـمــؤسـســات
الحكومية ،باعتباره اللبنة األول ــى لمكافحة
الفساد ،فضال عن ض ــرورة إخضاع الشركات
التي تتنافس على مناقصات الحكومة للرقابة
الـمــالـيــة الــدقـيـقــة م ــن قـبــل الـمـخـتـصـيــن ،وفــي

ِّ
القوى الموقعة على البيان
وق ــد وق ــع عـلــى ب ـيــان ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة كــل م ــن :الـتـجمـع
اإلسـالمي الـسـلـفـي ،والـتـحـالـف اإلسـالمـي الـوطـني ،والمـنـبـر
ا لـد يـمـقـرا طـي ا لـكـو يـتي ،و تـجـمـع را يـ ـ ــة ا لـشـعـب ،والحـر كـة
الـدسـتـوريـة االسـالمية ،والحـركـة الـشـعـبـيـة الـوطـنيـة ،والحركة
الليبرالية الكويتية ،وحركة العمل الشعبي ،وتجمع الميثاق
الــوطـنــي ،والـتوافق الوطني اإلســامـيــة ،وحــزب المحافظين
المدني.

«الموارد البشرية»:
مناقشة تعيين خريجي
الدبلوم في النفط

محمد الحويلة

قال رئيس لجنة تنمية الموارد
البشرية النائب د .محمد الحويلة
ً
إن اللجنة ستعقد اجـتـمــاعــا لها
األح ـ ــد ال ـ ـقـ ــادم ،لـمـنــاقـشــة تعيين
خ ــريـ ـج ــي الـ ــدب ـ ـلـ ــوم فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ً
النفطي ،مــؤكــدا أن اللجنة تتابع
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـ ــوض ـ ــوع ت ـع ـي ـيــن
ال ـخــري ـج ـيــن ،وه ـن ــاك اجـتـمــاعــات
مـسـتـمــرة م ــع وزي ـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
التعليم العالي د .محمد الفارس
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمــؤسـســة
الـ ـبـ ـت ــرول ه ــاش ــم ه ــاش ــم ف ــي هــذا
الشأن.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــوي ـ ـلـ ــة "فـ ــي
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق أكـ ــدنـ ــا
وجــوب قبول جميع مــن اجتاز
االختبارات وعددهم  ،575وقد
أبدى الطرف اآلخر تفهمه ،كما
أننا في اللجنة ندفع نحو قبول
جميع المتقدمين أو أكبر عدد
ممكن لدعم هذا القطاع بالعمالة
ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ــال ـت ـج ــارب أثـبـتــت
كفاء ة وقــدرة الشباب الكويتي
على إدارة هذا القطاع".
ووأوضـ ـ ــح أن اج ـت ـمــاع األح ــد
القادم سيعمل على التنسيق مع
المؤسسة إلصدار إعالن آخر في
األيام القادمة لنفس التخصصات
فــي اإلع ــان السابق ،حتى نفتح
المجال أمــام من لم يتم قبولهم،
والعمل على تسهيل اختباراتهم.

هذا الصدد تطالب القوى السياسية الموقعة
بأن تتعاون الحكومة ،بال أي تأخير ،مع هذه
المطالب المشروعـة التي تضمن أهـداف الشريعة
اإلسالمية والغايات الدستورية ،والتي تحقق
مصلحة الوطن واألجيال القادمة.
وف ــي خـتــام بـيــانـهــا ،قــالــت" ،سـتـقــوم الـقــوى
السياسية بمتابعة تنفيذ هذه المرئيات ،وإقامة
ال ـنــدوات المشتركة مــن أجــل القضاء على آفة
الفساد" ،آملين أن تتجاوز البالد أزمتها ،وأن
تتوجه الجهود نحو االهتمام الجاد ،وتحقيق
الـتـعــاون المنشود بين السلطتين لالهتمام
بهذه القضية الخطيرة بعد الخروج من األزمة
الحالية بينهما.
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محليات

رعى تخريج دورة للقيادة واألركان وأكد أن حل أزمة «كورونا» في التطعيم
محمد الشرهان

«طوارئ
كورونا»
تجتمع
األسبوع
المقبل
ونتحاشى
«الحظر»
ونسعى
إليجاد طرق
بديلة

األرقام في
العناية
واألجنحة
مقلقة وهناك
مرضى غير
مصابي
«كوفيد»
يحتاجون إلى
الرعاية

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع ،الشيخ
حمد الجابر ،أن اللجنة العليا
ل ـ ـطـ ــوارئ كـ ــورونـ ــا سـتـجـتـمــع
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ل ـم ـنــاق ـشــة
القرارات واإلجــراء ات الجديدة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــآخ ــر م ـس ـت ـجــدات
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـشـيــرا الــى
أنـ ـن ــا ن ـت ـح ــاش ــى ال ـح ـظ ــر ب ــأي
طريقة ممكنة ،ونسعى إليجاد
طـ ــرق بــدي ـلــة ل ـل ـح ـظــر ،ومـنـهــا
إ قـبــال المواطنين والمقيمين
على التطعيم ،دا عـيــا الجميع
الى المبادرة للتطعيم.
وق ـ ـ ــال "ان ـ ـ ــا طـ ـ ّـع ـ ـمـ ــت ...جــت
ك ـ ــورون ـ ــا وراح ـ ـ ـ ــت وال دريـ ــت
عنها".
وأضاف الجابر ،في تصريح
ص ـحــافــي ع ـقــب رع ــاي ـت ــه حفل
تخريج ال ــدورة ال ـ  25للقيادة
واألركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ،أن
الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة الـصـحــة
من أطباء وفنيين وممرضين
ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى م ـ ــدار ال ـســاعــة،
السـيـمــا أن األرق ـ ــام مقلقة في
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة واألج ـن ـحــة،
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى وج ـ ـ ــود أمـ ـ ــراض
أخرى غير "كورونا" تحتاج الى
الرعاية أيضا ،الفتا الى "أننا
بــدأنــا نـصــل ال ــى نـهــايــة النفق
إن شاء الله".
ّ
وفيما يتعلق بالتوصيات
الجديدة التي ستتخذها "لجنة
ط ــوارئ ك ــورون ــا" ،قــال الجابر
إن "اإلجراء ات ستبقى على ما
ّ
هي عليه ،ونحاول أل نلجأ الى
اإلغالق اآلن ،كما نحاول أيضا
بأال يكون هناك حظر ،وإن شاء
يكون هناك حظر .وقال:
الله ال
ّ
"المطار شغال وأقول إلخواني
ـي ب ـي ـس ــاف ــرون اس ـتــأن ـســوا
ال ـل ـ ّ
وتهنوا ،ولكن الحرص واجب،
وأنصح الجميع بالتطعيم قبل

السفر ،وليحفظ ا لـلــه الكويت
وشعبها من كل مكروه".

كلمة الحفل
وك ــان ال ـجــابــر ق ــد أل ـقــى كلمة
ف ــي ال ـح ـفــل قـ ــال ف ــي مـسـتـهـلـهــا:
"بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ي ـ ـم ـ ـلـ ــؤهـ ــا الـ ـفـ ـخ ــر
واالعتزاز ،وبقلوب
ي ـغ ـم ــره ــا ال ـ ـفـ ــرح والـ ـ ـس ـ ــرور،
وبــآمــال تحملها كوكبة جديدة
من الضباط القادة ،نسعد اليوم
بــرعــايــة وح ـضــور حـفــل تخريج
ال ــدورة الـ ـ  25للقيادة واألرك ــان
المشتركة ،كما نرحب بالمشاركة
ال ـف ـع ــال ــة وال ـم ـت ـم ـي ــزة ،لـضـبــاط
وزارة الداخلية والحرس الوطني
وال ـض ـيــوف األعـ ـ ــزاء م ــن ضـبــاط
الدول الشقيقة والصديقة ،الذين
تعكس مشاركتهم عمق عالقات
ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري بـيــن وزارة
ال ــدف ــاع ون ـظ ـيــرات ـهــا ف ــي الـ ــدول
الشقيقة والصديقة".

التأهيل القيادي
وأضاف أن التأهيل القيادي،
كان وال يــزال الركيزة األساسية
وح ـجــر ال ــزاوي ــة فــي ت ـقـ ّـدم األمــم
ونهضتها ،ومواجهة التحديات
وت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا ،وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
األزمـ ـ ـ ــات وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وذلـ ـ ــك مــن
خــال إسـنــاد المهام الجسيمة،
لـ ـلـ ـق ــادة األكـ ـ ـف ـ ــاء ذوي ال ـن ـظ ــرة
الـثــاقـبــة والـهـ ّـمــة الـعــالـيــة ،الــذيــن
ال تقف قــدراتـهــم عند عقبة ،وال
ّ
يحد من استمرار نجاحهم بلوغ
هـضـبــة ،الـســاعـيــن إل ــى تحقيق
التطلعات ،وبذل الجهد وتقديم
التضحيات خدمة لوطنهم ووفاء
ً
بقسمهم ،وإخالصا منهم في أداء
ّ
وتحمل مسؤولياتهم.
واجباتهم،
وبارك الجابر لمنتسبي كلية

مبارك العبدالله للقيادة واألركان
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ـق ـهــم
إلنجاز أكاديمي متميز وفريد،
ّ
تـمــثــل ف ــي ح ـصــول الـكـلـيــة على
اإلعتماد الخاص بدورات القيادة
واألركان من قبل أكاديمية الدفاع
البريطانية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ومنتسبي الكلية على ما بذلوه
من جهود وعمل مخلص دؤوب،
أث ـ ـمـ ــر تـ ـخ ــري ــج ه ـ ـ ــذه ال ـك ــوك ـب ــة
الـمـتـمـيــزة م ــن ال ـض ـبــاط ال ـق ــادة.
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـس ـع ــي
وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـنـمـيــة قــدرات ـهــم
الـعـلـمـيــة وم ـه ــارات ـه ــم الـقـيــاديــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال م ـ ـس ـ ـيـ ــرة الـ ـبـ ـن ــاء
وال ـت ـط ــوي ــر ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة،
سائال المولى عز وجل أن يديم
على الكويت نعم األمــن واألمــان
والعزة والرفعة ،في ظل القيادة
ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد،
القائد األعلى للقوات المسلحة،
وسمو ولي عهده ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء.

الجابر خالل تكريم الخريجين (تصوير نوفل إبراهيم)

مراسم حفل التخريج
وكانت مراسم حفل التخريج
قد بــدأت بعزف السالم الوطني،
ـات عـطــرة مــن الــذكــر
ثــم ت ــاوة آي ـ ٍ
الحكيم ،بعدها ألقى مساعد آمر
كـلـيــة م ـبــارك الـعـبــدالـلــه للقيادة
األركــان المشتركة العميد ً الركن
الطيار فيصل الشمري كلمة رحب
من خاللها بنائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الدفاع والحضور،
وأك ــد فيها أن الـهــدف مــن إنشاء
كـلـيــة م ـب ــارك الـعـبــدلـلــه لـلـقـيــادة
واألرك ــان المشتركة ،هو تدريب
وت ـع ـل ـي ــم الـ ـضـ ـب ــاط وتــأه ـي ـل ـهــم
للمناصب القيادية ،وأن يكونوا
واعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث
وت ـس ــارع ـه ــا ،ق ــادري ــن ع ـلــى فهم

التأهيل
القيادي حجر
الزاوية في
ُّ
تقدم األمم
ومواجهة
التحديات
وتجاوزها

وتـحـلـيــل الـبـيـئــة االستراتيجية
والعملياتية ،وات ـخــاذ ال ـقــرارات
المناسبة لـهــا ،والمساهمة في
تنفيذ األهــداف الوطنية العليا،
ض ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــةٍ ع ـس ـكــريــةٍ
واض ـح ــةٍ وواق ـع ـي ــةٍ بــاإلمـكــانــات
والمصادر المتاحة.
وأضـ ـ ــاف ال ـش ـم ــري أن ق ـيــادة
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ح ـ ــرص ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ص ـقــل
م ـ ـهـ ــارات ال ــدارسـ ـي ــن ال ـق ـي ــادي ــة،
وتدريبهم على التفكير العلمي
ال ـم ـن ـط ـقــي ،واسـ ـتـ ـخ ــدام أدوات
التحليل المبنية عـلــى و ضــوح
األهـ ــداف وال ـغــايــات ،وتــدريـبـهــم
ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة وال ـت ـخ ـط ـيــط فــي
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ـم ـل ـي ــات ــي ،وف ـهــم
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
و تــأ ثـيــر هــا على سير العمليات
ً
ال ـع ـس ـكــريــة ،مـضـيـفــا أن الـكـلـيــة

استطاعت عقد هــذه ال ــدورة في
ظــل ال ـظــروف الصحية الـطــارئــة
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـب ـي ـئ ــة ال ـن ـظ ــام ـي ــة،
مـ ــع الـ ـت ــزامـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــام بـتـطـبـيــق
االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ك ــاف ــة
الـ ـص ــادرة ع ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
واألخ ـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار إم ـكــان
التحول للبيئة االفـتــراضـيــة إذا
دعت الحاجة إلى ذلك.
ب ـعــد ذلـ ــك وزع ن ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات وال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ع ـلــى
الخريجين ،وتكريم المتفوقين
والمتميزين منهم.
وق ـ ــد ح ـض ــر ح ـف ــل ال ـت ـخــريــج
رئـيــس األركـ ــان الـعــامــة للجيش
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـصــالــح،
ونـ ــائ ـ ـبـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــرك ـ ــن ف ـهــد
الناصر ،وعدد من كبار الضباط
القادة بالجيش.

أنا طعمت
جت كورونا
وراحت وال
دريت عنها...
وبدأنا
بالوصول إلى
نهاية النفق

الجابر

ً
ضابطا
ً 85
خريجا
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة
القيادة واألركــان الضباط
مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـصـ ـن ــوف
واألس ـ ـل ـ ـح ـ ــة ،وب ـ ـلـ ــغ ع ــدد
الخريجين  85دارسا ،منهم
 51مــن منتسبي الجيش
ال ـك ــوي ـت ــي ،و 3م ــن وزارة
الداخلية ،و 5مــن الحرس
الوطني ،أما بالنسبة إلى
الـ ـضـ ـب ــاط الـ ــدارس ـ ـيـ ــن مــن
الدول الشقيقة والصديقة
فقد بلغ عددهم  26دارسا.

ً
وزير الدفاع متوسطا الضباط الخريجين

نادي السيارات يطلب من «األشغال»
استدارة على «السابع»
ً
حفاظا على أرواح رواده من المتسابقين والجمهور

●

سيد القصاص

دع ــا أمـيــن ســر ن ــادي بــاســل الـســالــم الصباح
ل ـس ـبــاق الـ ـسـ ـي ــارات وال ـ ــدراج ـ ــات ،ف ـهــد ال ـع ــاج،
وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة إل ــى اإلي ـع ــاز ألصـحــاب
االختصاص بإقامة استدارة للنادي بالدائري
السابع.
وق ــال ال ـعــاج ،فــي كتابه ال ــذي وجـهــه لوكيل
"األشغال" ،والذي حصلت "الجريدة" على نسخة
م ـنــه ،إن ــه "تـنـفـيــذا لـتــوجـيـهــات صــاحــب السمو
أمير الـبــاد الستقطاب الشباب لممارسة هذه
الرياضة تحت مظلة النادي ،وفي إطار قانوني
يـكـفــل لـلـشـبــاب سـبــل األم ــن وال ـســامــة للحفاظ
عليهم ،بدال من ممارستها في الطرقات العامة
والتجمعات غير المرخصة ،مما يعرض حياتهم
وحياة اآلخرين للخطر ،األمر الذي يؤدي الرتفاع
حوادث الطرق وينتج عنه حاالت الوفاة".
وتابع الكتاب أن الطريق المؤدي إلى النادي

ع ـلــى الـ ــدائـ ــري ال ـس ــاب ــع ال ي ــوج ــد ب ــه اسـ ـت ــدارة
إال بمنطقة عـبــدالـلــه م ـبــارك بــاتـجــاه الـجـهــراء،
واالسـ ـت ــدارة الـثــانـيــة مــن نــزلــة الـمـطــار بــاتـجــاه
الفنطاس.
وأض ــاف أن المسافة بين االس ـت ــدارة األولــى
ً
والثانية نحو  35كــم ذهــابــا وإيــابــا ،علما بأنه
يــوجــد نـفــق يــربــط بـيــن االت ـجــاه ـيــن ،قــريــب من
ال ـنــادي ويـحـتــاج إلــى عمل طــريــق لـلــدخــول إلى
ال ـنــادي مــن االتـجــاهـيــن ،وذل ــك لتسهيل عملية
االس ـتــدارة لـلــرواد وتـفــادي ح ــوادث الـطــرق على
الدائري السابع.
من جهتها ،دعت الهيئة العامة للطرق أمين
سر النادي بتزويدها بمخطط يوضح الموقع
المراد استحداث فتحة استدارة فيه ،لقيام الهيئة
ً
بعمل الالزم وفقا لطلب النادي.
في سياق ،منفصل تنسق "الطرق" مع بلدية
الكويت الستحداث مواقف سيارات لمبنى بنك
االئتمان الكويتي بمنطقة الزهراء.

«إشبيلية التعاونية» تقدم زكاتها لبيت الزكاة
استقبل بيت الزكاة وفدا من
جمعية إشبيلية التعاونية،
لتسليم زكاة الجمعية البالغة
 46259دينارا.
وت ـكــون وف ــد الـجـمـعـيــة من
ر ئـيــس مجلس اإلدارة بسام
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
صـ ــاح ال ـم ـط ـيــري ،وك ـ ــان في
استقبالهما نائب المدير العام
ل ـل ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة
فــي بيت الــزكــاة عبدالمحسن
الكندري ،ومدير إدارة تنمية
الموارد باإلنابة عبداللطيف
ال ـ ـب ـ ـص ـ ـيـ ــري ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ق ـســم
خدمة الشركات عماد الزايد،
وموظف قسم الشركات علي
الـ ـع ــوض ــي ،وذلـ ـ ــك ف ــي ال ـم ـقــر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـب ـي ــت ب ـج ـن ــوب
السرة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ع ــن
سعادته بإيصال زكــاة أمــوال
ال ـج ـم ـع ـيــة إلـ ــى ب ـي ــت ال ــزك ــاة،
وت ـط ـب ـيــق الـجـمـعـيــة فــريـضــة
الزكاة التي لها بالغ األثر في

ً
«الطرق» تفتتح جسرا على «السادس»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للطرق والنقل البري ،افتتاح
جـســر دائ ــم بـطــريــق الــدائــري
السادس باتجاه المسيلة في
مشروع تطوير جنوب السرة
فجر اليوم.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي بـيــان
لها أمس ،إن الجسر سيحقق
االن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــروريـ ـ ــة
للدخول من الطريق الخدمي
بــالــدائــري ال ـســادس بــاتـجــاه
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـ ــى م ـن ـط ـق ـت ــي
الشهداء والوزارات.

منطقة الجسر الجديد

تـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،مـبـيـنــا أن
اختيار الجمعية بيت الزكاة
جـ ــاء بـحـكــم خ ـبــرتــه الـعــريـقــة
فـ ــي إدارة م ـ ـصـ ــارف ال ــزك ــاة
وإيصالها إلى المستحقين.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ت ــوج ــه
الكندري بالشكر إلى جمعية
إشبيلية على استمرار ثقتها
ببيت الزكاة وتقديمها للزكاة
مــن خــالــه ،معربا عــن اعتزاز
البيت بهذه الثقة ،وأكد أهمية
ت ـعــاون مــؤس ـســات المجتمع
لتطبيق فريضة الزكاة ،األمر
الــذي ينعكس على المجتمع
كله بالخير واألمن والسالم.
وشدد على أن هذه األموال
ي ـت ــم ص ــرف ـه ــا ف ــي م ـصــارف ـهــا
الخيرية مــن مـشــاريــع تأمين
ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـ ـغ ـ ــذاء وال ـس ـك ــن،
وغيرها من أساسيات الحياة
لـلـمـحـتــاجـيــن داخ ـ ــل وخـ ــارج
الكويت.
ودعـ ــا جـمـيــع الـمــؤسـســات
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات

وفد «إشبيلية التعاونية» يسلم زكاة أموال الجمعية
التعاونية إلى أن تحذو حذو
ج ـم ـع ـي ــة إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وتـ ـق ــدم
زكواتها من خالل بيت الزكاة،
مؤكدا أن قسم خدمة الشركات

في البيت يوفر كل الخدمات
التسهيلية الحتساب الزكاة،
وذلك في إطار مشدد من سرية
المعلومات.

«األرصاد» :الطقس شديد الحرارة
ورياح مثيرة للغبار
أفادت إدارة األرصاد الجوية ،أمس ،بأن طقس
البالد شديد الحرارة في النهار ،وحار إلى مائل
لـلـحــرارة لـيــا ،مشيرة إلــى أنــه يقع تحت تأثير
امتداد منخفض هندي موسمي من جهة الشرق
ومرتفع جوي من جهة الغرب.
وق ـ ــال مـ ــراقـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤات الـ ـج ــوي ــة بـ ـ ـ ــاإلدارة
عبدالعزيز القراوي ،لـ"كونا" ،إن المنخفض الهندي
يؤدي إلى وقوع البالد تحت تأثير كتلة هوائية
حارة وجافة نسبيا ،مصحوبة بنشاط في الرياح
الشمالية الـغــربـيــة عـلــى ف ـتــرات مـتـفــاوتــة مثيرة
للغبار ،تؤدي إلى انخفاض الرؤية األفقية على
بعض المناطق وخصوصا المكشوفة أحيانا.

وأوضـ ـ ــح ال ـ ـقـ ــراوي أن ال ـط ـقــس الـ ـي ــوم شــديــد
ال ـح ــرارة ن ـه ــارا ،وح ــار إل ــى مــائــل ل ـل ـحــرارة ليال،
والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مثيرة
للغبار ،ال ــذي يترسب تدريجيا لـيــا ،ودرج ــات
ال ـحــرارة العظمى المتوقعة بين  48و 50درجــة
مئوية والصغرى بين  31و.33
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـط ـقــس غ ــدا شــديــد ال ـح ــرارة
ن ـهــارا ،وح ــار إل ــى مــائــل ل ـل ـحــرارة لـيــا ،والــريــاح
شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار،
خـصــوصــا عـلــى الـمـنــاطــق الـمـكـشــوفــة ،ودرج ــات
الحرارة العظمى المتوقعة بين  49و ،51والصغرى
بين  32و.30

محليات
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الجالوي بحث آلية اإلفراج عن البضائع
مع «فريق الجمارك» الخليجي

تنفيذ
اإلجراءات
الجمركية
الموحدة لدول
«التعاون»

البليهي

بـحــث الـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ،الـمـسـتـشــار
جـمــال ال ـج ــاوي ،أم ــس ،العمل
ال ـج ـم ــرك ــي م ــع ال ـف ــري ــق الـفـنــي
المعني بدراسة االستراتيجية
المستقبلية لمركز المعلومات
ال ـ ـج ـ ـمـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس
التعاون.
وأع ـل ـن ــت االدارة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي ،أن ــه ت ــم خ ــال الـلـقــاء
مـ ـن ــاقـ ـش ــة آلـ ـ ـي ـ ــة اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عــن
ال ـب ـض ــائ ــع وأن ـ ـ ـ ــواع ال ـب ـي ــان ــات
والربط مع الجهات الحكومية
الخاصة باإلفراجات ،فضال عن
التتبع اإللكتروني بالشاحنات
والبنية التحتية باإلدارة العامة
للجمارك الخاصة بالشبكات.
وأضافت أن هذه المباحثات
تـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات
الميدانية لمنافذ الدخول األولى
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ومـ ـن ــاف ــذ ال ــدخ ــول
الجمركية البينية التي شملت
إدارة الـجـمــرك الـبــري وجـمــارك
ميناء الشويخ في الكويت.

الجالوي خالل اجتماعه مع الفريق الفني أمس
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر مركز
المعلومات الجمركي في األمانة
العامة لدول مجلس التعاون ،م.
حسام البليهي ،إن هذه الزيارة
تــأتــي ب ـمــوجــب قـ ــرار المجلس
األعـلــى فــي لقائه الـتـشــاوري الـ
 17في عام  2017بشأن استكمال
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ــاتـ ـح ــاد
الجمركي وتكليف هيئة االتحاد
العمل على تطوير اآللية لتبادل

«األمن العام» 61 :ألف بالغ في  6أشهر
 775نقطة تفتيش و 16ألف مساعدة إنسانية
●

محمد الشرهان

ن ـ ـفـ ــذ قـ ـ ـط ـ ــاع األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام،
بتعليمات مـبــا شــرة مــن وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
ال ـق ـطــاع ،ال ـل ــواء فـ ــراج الــزعـبــي،
وإشـ ـ ــراف م ـيــدانــي م ــن مــديــري
أم ــن الـمـحــافـظــات ومــديــر إدارة
العمليات بالقطاع ،العديد من
الـحـمــات األمـنـيــة حـتــى نهاية
النصف األول من العام الحالي.
وأظهرت اإلحصائية األمنية
للقطاع أن رجــالــه أقــامــوا 775
نقطة تفتيش أمنية أسفرت عن
ض ـبــط  672م ـط ـلــوبــا جـنــائـيــا،
و 1865مطلوبا مــدنـيــا ،و135
ً
مطلوبا مسجلة بحقهم قضايا
ً
تـغـيــب ،و 244مـخــالـفــا لـقــانــون
ً
اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة و 3190شخـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال يحملون إثبات شخصية.
وبينت أن رجــال األمــن العام
تمكنوا من ضبط  1460قضية
م ـخ ــدرات و 185قـضـيــة خـمــور
و 578مــر كـبــة مطلوبة لجهات

شبهة جنائية
بوفاة مواطن
في العارضية

فراج الزعبي

أم ـن ـي ــة وق ـض ــائ ـي ــة ،ف ـض ــا عــن
تـقــديــم  16ألـفــا و 396مساعدة
أمنية.
وأظهرت أنهم تعاملوا مع 15
ألفا و 13حادث مــرور ،وحرروا
 30أل ـفــا و 556مـخــالـفــة م ــرور،
وأحــالــوا  654مركبة الــى كــراج
الحجز باإلدارة العامة للمرور،
فـضــا عــن تـحــريــر  86مخالفة

ّ
وج ــه وكـيــل الـنــائــب الـعــام بــإحــالــة جثة
مواطن في العقد الرابع من عمره إلى الطب
الشرعي ،للوقوف على مالبسات وفاته،
و ج ــرى التحفظ على أدوات يشتبه أنها
تستغل في تعاطي المخدرات.
وكان بالغ ورد إلى عمليات «الداخلية»
ع ــن ان ـب ـعــاث رائ ـح ــة كــريـهــة م ــن م ـنــزل في

«اإلنقاذ البحري» يعزل حريق
لنجات صيد بمرسى الكوت

جانب من إخماد الحريق

●

لـ ــوقـ ــوف م ــركـ ـب ــات فـ ــي أم ــاك ــن
مخصصة ل ــذوي االحتياجات
الخاصة.
وبينت أن القطاع ّ
 16ألفا
م
قد
ّ
و 396مساعدة إنسانية ونفذ 22
ألفا و 600ثبوت أمني وتعاملوا
مــع  61ألـفــا و 242بــاغــا أمنيا
وردت الى غرفة عمليات وزارة
الداخلية.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
ض ـم ــن جـ ـه ــود ال ـق ـط ــاع لـحـفــظ
األمـ ــن وال ـن ـظ ــام ،وفـ ــرض هيبة
وس ـي ــادة ال ـقــانــون لـمـنــع وقــوع
الجريمة والوقاية منها وضبط
مــرتـكـبـيـهــا م ــن خ ــال ال ــوج ــود
األمـ ـ ـن ـ ــي الـ ـمـ ـكـ ـث ــف ف ـ ــي ج ـم ـيــع
المحافظات لضبط المخالفين
والمطلوبين والخارجين على
القانون.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
ال ـح ـم ــات األم ـن ـي ــة ع ـل ــى م ــدار
الساعة ،وفي كل المناطق للعمل
على تطبيق القانون والحد من
السلوكيات الخاطئة.

محمد الشرهان

نجحت فــرق اإلطـفــاء واإلنـقــاذ البحري فــي عــزل حريق
اندلع في لنجات للصيد كانت متوقفة في مرسى الكوت
بالفحيحيل فجر اليوم ،وتمكنت من السيطرة عليه.
وأوض ــح مــديــر إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام بقوة
اإلط ـفــاء ال ـعــام العقيد محمد الـغــريــب أن بــاغــا ورد إلــى
غرفة العمليات في  1:30صباحا ،يفيد بنشوب حريق في
 3لنجات للصيد ،وعلى أثره تم توجيه زوارق اإلطفاء من
مراكز الشعيبة والسالمية لإلطفاء واالنقاذ البحري ،ومركز
إطفاء الفحيحيل.
وأضاف الغريب أن فرق اإلطفاء عملت على عزل اللنجات
المحترقة وإبعادها عن بقية اللنجات الراسية ،وباشرت
مكافحة الحريق ،ونجحت في السيطرة على الحادث دون
وقوع أي إصابات ،الفتا إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها
لمعرفة أسباب الحادث.
وشــدد على أن رئيس قــوة اإلطـفــاء الـعــام الفريق خالد
الـمـكــراد على متابعة لتفاصيل ال ـحــادث ،مشيرا إلــى أن
نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر ،ومدير
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ البحري العقيد بدر سيف كانا في
موقع البالغ.

معلومات البيانات الجمركية
من منافذ الدخول األولى بشكل
مسبق إلكترونيا.
وذك ـ ـ ــر ال ـب ـل ـي ـهــي أن الـ ــزيـ ــارة
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
المتطلبات والمعايير واإلجراءات
الـجـمــركـيــة ال ـم ــوح ــدة ف ــي نـقــاط
الدخول األولى ،بما ّ
يسهل انتقال
البضائع دون تـكــرار إجراء اتها
في المنافذ البينية.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ــرار ل ـج ـن ــة
التعاون المالي واالقتصادي في
اجتماعها عــام  2018بتكليف
األم ــان ــة ال ـعــامــة إلعـ ــداد دراس ــة
م ـت ـكــام ـلــة ع ــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
المستقبلية لمركز المعلومات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة
لمجلس التعاون.

إحباط محاولة إدخال
 25ألف كيس «تنباك»
كانت مخبأة في شحنة داخل حاوية «أسفلت»
ّ
تمكن رجال إدارة جمارك الموانئ الجنوبية في ميناء
الشعيبة ،من إحباط محاولة إدخال  25ألف كيس من مادة
التنباك ،كانت مخبأة بطرود في حاوية «أسفلت» قادمة
من ميناء جبل علي.
اإلدارة العامة للجمارك ،في بيان،
قالت
في التفاصيل،
ً َ
إن ح ــاوي ــة بـحـجــم  40ق ــدم ــا ق ـ ِـدم ــت إل ــى مـيـنــاء الشعيبة
من ميناء جبل علي ،وبلد المنشأ الهند ،وكانت تحوي
«أسفلت» ،فاشتبه بها رجال مراقبة التفتيش واالستيداع،
وتــم تحويلها إلــى جهاز الفحص باألشعة الــذي صدرت
عنه إشارة.
وأضــافــت اإلدارة أنــه بتفتيش الحاوية بدقة عثر على
ً
 36طردا ،وتبين احتواء  16منها على  500لفة وداخل كل
ً
واحدة منها  50كيسا من مادة التنباك الممنوع استيرادها
ً
بحسب القوانين الجمركية ال ـصــادرة بـهــذا الـشــأن تبعا
لـتـعـلـيـمــات وزارتـ ـ ــي «ال ـت ـج ــارة» و»ال ـص ـح ــة» ،وت ــم اتـخــاذ
اإلجراءات الجمركية الالزمة.
ّ
ّ
تسول له نفسه تهريب المواد
وح ــذرت اإلدارة كل من
المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى
البالد ،مشددة على أنه ُ
سي ّ
عرض نفسه للمساءلة القانونية
واتخاذ اإلجراءات الجمركية بحقه.

ال ـع ــارض ـي ــة ،وت ـب ـيــن أنـ ــه يـقـطـنــه مــواطــن
ً
مـنـفــردا ،ليتم كسر بــاب الـمـنــزل والعثور
على جثة المواطن ،وأفاد الطبيب الشرعي
بأن الوفاة مرت عليها حوالي أربعة أيام،
ً
وه ـنــاك ج ــرح يــرجــح أن يـكــون نــاتـجــا عن
اختالل توازن المتوفى قبل الوفاة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أح ـي ـل ــت ج ـث ــة شـبــه

متحللة إلى الطب الشرعي للوقوف على
مالبسات الــوفــاة وتحديد هوية صاحب
الجثة.
وكان بالغ ورد إلى العمليات عن وجود
جثة شخص أسفل جسر في ميناء عبدالله
تبين أن الوفاة مرت عليها فترة ،وال يوجد
إثبات بحوزة صاحب الجثة.

ةديرجلا
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شوشرة :دراما

يوسف عبدالكريم الزنكوي

د .مبارك العبدالهادي

بقايا خيال :الكيل بمكيالين

حالة من الهرج والمرج وحوسة ودوامة وحوادث وحرائق في مسلسل
دراماتيكي بدايته اشتعال نيران لم تنطفئ ،وعافور لن يهدأ بسبب
األحداث المثيرة والمشاهد المختلفة والطبيعة المتنوعة بين أطياف
من البشر والال بشر الذين اتفقوا على أال يتفقوا في ظل وجود المؤلف
الذي لم يتمكن من صياغة النص باحترافية ،والسيناريست الذي شوه
الصور ،والكومبارس الذين لم يجيدوا الدور ألنهم ال يزالون في البداية،
وظهورهم يقتصر في نهاية كل فصل على استكمال نقص العدد.
وما بين حدث وحدث تخرج لنا قصة طويلة امتدت فصولها لسنوات
عجاف بسبب اإلسـفــاف الــذي تــدور فيه هــذه األح ــداث التي ال نعلم
كيف سمح الرقيب بإجازتها؟ ولكن اعتدنا على سياسة الممنوع
ألنه المرغوب ،وهذه األحداث المملة نجحت في كشف المستور ودور
الحمام في تمرير المرفوض والصفقات والشبهات التي طالت المشؤوم،
واألجندة التي تحمل كفن األحياء األموات الذين أصبح وجودهم عالة
ودورهم صار أكثر قذارة ،وما بين حالة وحالة تستمر المشاهد لتصبح
أكثر إثارة ،والمشاهد يتفاعل ويصبح أكثر حدة بعد أن كشف التالعب
بمشاعره واألحداث المزيفة والحرائق المفتعلة ،والشخصيات الوهمية
التي كانت تدعي البطوالت ألن السكين وصلت عنق المسكين.
ويستكمل المؤلف قصته والسيناريست يسرد الوقائع بنصوص بال
واقع حتى ضاعت الحقيقة ،والمتابع أصبح في أكبر حيرة ،فمن يصدق
بعد أن طالته النيران الصديقة؟!
المؤلف يسعى إلعادة صياغة القصة لكسب الوقت في إثارة المشاهدين
وزيادة عدد المتابعين والمؤيدين ،ولكن السيناريست ضاع في دوامة
األحداث بعد أن فشل في صياغتها وتوزيع األدوار ،ولكن أين المخرج
من هذا العمل المشؤوم؟!
هذا السؤال كان حاضرا في أذهان المشاهدين الذين سئموا من أوضاع
المسلسل وملوا من أحداثه ،وكشفوا حقيقة الكومبارس وزيف االدعاءات
لطمس الحقائق وقتل األبطال الذين كلما سعوا إلى توضيح الحقيقة
تدخل المؤلف لدس السم في العسل ووضع العصا في الدواليب لإليقاع
بهم في خضم ثورة هذا العافور.
المؤلف الــذي بات خالفه واضحا مع السيناريست ورفــض المخرج
االستمرار في هذه اللعبة الدنيئة ال يزال مستمرا رغم إصرار األول على
استكمال المشاهد ولكن بصياغة أخرى وبأسلوب جديد للتغطية على
كشف المستور ،بعد أن أصبحت الحقيقة واضحة للعيان ،في ظل هذا
الوضع والتوهان وااللتفاف على األحــداث إلظهار الصورة السوداء
بأنها بيضاء.
المشاهد ال يزال ينتظر ويترقب لعل القادم من المشاهد يصحح المسار
وينقلب السحر على الساحر ،رغم اإلحباطات واآلمال غير المعقودة
في ظل هذه االختالسات.

ً
ً
أوال وأخيرا :تزوير شهادات
التطعيم
ّ
مشاري ملفي المطرقة
أثار قرار الحكومة الخاص بفتح المطار أمام الرحالت المباشرة لـ12
دولة بداية من شهر يوليو الحالي واالستعداد لفتح المطار بشكل كامل
ً
في شهر أغسطس المقبل حالة من القلق بين المواطنين خصوصا في
ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البالد ،وظهور
سالالت جديدة متحورة للفيروس ،ويتساءل الكثيرون عن الحكمة
من اإلقدام على مثل هذه القرارات في هذا التوقيت رغم أن البالد كانت
في حالة إغالق تام للمطار والمنافذ البرية والبحرية ،وكانت تفرض
حظر التجوال في الوقت الذي كانت فيه أعداد المصابين بالفيروس ال
تتجاوز الـ 400حالة ،فكيف تفتح البالد اآلن على مصراعيها والحاالت
ً
تصل إلى  1800مصاب بالفيروس يوميا؟
وما يثير الخوف والقلق من فتح البالد في هذا التوقيت والسماح
بعودة الوافدين ما يتردد عن وجــود تزوير في شـهــادات التطعيم،
حيث يبحث المقيمون العالقون في الخارج عن طرق للحصول على
ما يثبت تلقيهم للتطعيم ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة
ً
ً
في الكويت خصوصا وأن دوال كثيرة من التي ينتمى إليها المقيمون
ً
بدأت التطعيم مؤخرا ،ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح أو أنهم
حصلوا على الجرعة األولى فقط ،وهناك بعض الدول التي تتعامل مع
لقاحات غير معتمدة في الكويت األمر الذي يدفع هؤالء الذين يحملون
إقامات أوشكت على االنتهاء إلــى اللجوء إلــى وسائل غير قانونية
ً
ليحصلوا على شهادة التطعيم التي تعد شرطا لدخولهم الكويت
ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء.
في مقابل هذا التخوف المشروع من قبل الكثيرين نرى وجهة نظر
أخرى تقول إن كل الدول من حولنا بدأت تفتح حدودها بعد هذا اإلغالق
الطويل الذي تسببت فيه الجائحة ،وإن الكويت ليست بمعزل عن العالم،
ويكفي ما حدث من تضرر للكثيرين وتوقف الحياة لشهور متواصلة،
ً
وأنه يجب المضي قدما في إجراءات فتح البالد مع ضرورة االستمرار
في االلتزام باالشتراطات الصحية ،وأن يكون هناك آليات تضمن عدم
تالعب بعض الوافدين في شهادات التطعيم حتى يسهم فتح البالد في
عودة الحياة الطبيعية ال في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا
أو تفشي سالالت جديدة ،قد تتسبب في عودتنا إلى نقطة الصفر في
التعامل مع هذه الجائحة الغامضة.

«الداخلية» وجريمة
المهبولة
د .عبد األمير الفرج
الجريمة البشعة المزدوجة التي هزت المجتمع الكويتي خالل األيام
الماضية ،وارتكبها شاب معتوه تجرد من إنسانيته؛ فأقدم على قتل
والدته ،ثم قتل شرطي المرور الشهيد عبدالعزيز الرشيدي ال يمكن
أن تمر مرور الكرام ،وأن تقف عند حد الشجب واالستنكار والتعاطف
ً
فقط ،بل ال بد من أن تبادر وزارة الداخلية فورا إلى إصالح مؤسستها
األمنية ،واستعادة هيبة القانون ،وفرض النظام ،ومراجعة حالة االنفالت
األمني التي أصبحنا نشهدها في اآلونة األخيرة ،حتى ال تتكرر مثل
هذه الجرائم البشعة.
المطلوب مــن الـ ــوزارة أن تـســارع فــي إع ــادة النظر بتأهيل أفــراد
ً
الشرطة ورجــال األمــن ،فما هو متعارف عليه دوليا أن قائد المركبة
المخالف للقانون ال يجوز أن ينزل من مركبته ويحضر إلى دورية
الشرطة ،بل ال بد أن يبقى في مركبته ثم يحضر الشرطي إليه ويحرر
المخالفة أو يطلب منه ما يشاء من أوراق دون أن ينزل من مركبته ،وهذا
األمر يتطلب من الوزارة أن تشدد عليه في بياناتها الرسمية لتوعية
المواطنين والمقيمين.
ويجب على وزارة الداخلية أن تدرب منتسبيها على فنون القتال
كافة ،وطريقة التعامل مع المتجاوزين على القانون ،والدفاع عن النفس،
ُ
ويفضل أن تكون هناك دورات تدريبية لفترة محدودة خالل العام الواحد
بعد تخرجهم ،حتى تبقى ال ــوزارة متأكدة من جاهزية منتسبيها،
وتأهيلهم التأهيل المناسب لحماية المواطنين وحماية أنفسهم ،وأن
ُ
تدخل ذلك في تقييمهم السنوي؛ وبذلك يصبحون مؤهلين للخروج
في الدوريات ،وينبغي أن يكون في كل دورية منها رجال شرطة لديهما
إضافة إلى السالح الفردي صاعق كهربائي ،لحماية أنفسهما في حاالت
الضرورة ،وأن تسمح الوزارة باستخدام السالح في بعض الحاالت التي
ً
ً
يواجهون فيها خطرا شديدا.
فهذه الجريمة النكراء دفعت أبناء الكويت إلى القلق مما يحدث،
وعلى وزارة الداخلية أن تعمل كل ما في وسعها ليشعروا باألمان
واالطمئنان ،وهذا لن يحدث إذا لم يفرض القانون هيبته بعقوبات
وإجراءات رادعة توقف حوادث العنف واالعتداء والقتل ،وتجعل الناس
يأمنون على أنفسهم.
وقفة :جميل هــذا التعاطف والتالحم الرسمي والشعبي من أهل
الكويت مع هذه الجريمة البشعة ،وخالص العزاء لذوي شهيد الواجب
الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي ،وذوي المغدورة جورية العنزي.

ً
ابتسمت بــألــم مستحضرا "ش ــر البلية ما
ً
يضحك" ،ومستذكرا حديث "كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته" ،الذي كرره علينا مدرسونا
لسنوات وسنوات ،وأسمعتنا به وسائل اإلعالم
الحكومية ليل نهار ،لتشعرنا وكأننا نعيش
فــي كـنــف الـمــديـنــة الـفــاضـلــة ،ف ــإذا بـ"الحقيقة
المرة والواقع األقشر" يمثالن أمامنا ،كما يقوم
المتهم بتمثيل جريمته بحق المجتمع في موقع
الجريمة ،لتظهر حقيقة هوية المجتمع ،الذي ال
يعرف ال راعيا وال رعية ،بل يبصم بأن "أغلبكم
كيال وأغلبكم يكيل بمكيالين" .كيف؟
ً
فـمـثــا إذا كـنــت صــاحــب شــركــة تــرغــب في
الحصول على تسهيالت ائتمانية بنكية ،يقوم
البنك باالطالع على طلبك وميزانياتك السنوية
السابقة ،وتفحص مشاريعك التي ترغب في
ً
تـمــويـلـهــا ،وتـحـلـيــل األرق ـ ــام طـبـقــا للمعايير
المصرفية والـمـعــادالت المحاسبية ،ودراســة
المخاطر المتوقع مواجهتها عند الموافقة
على التسهيالت .وفي األحــوال العادية ،يتخذ
القرار االئتماني بناء على هذه المعطيات سواء
بالقبول أو الرفض ،إال أنــه في الغالب توضع
ً
مسألة "األح ــوال العادية" جانبا ،ليتناول من
بيده القرار االئتماني معايير صلة قرابتك بمالك

•
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البنك ،ويدرسون معادالت معرفتهم بشخصك
وأرق ــام مصالحهم الخاصة مع شركتك ،ليتم
ً
بعدها اتخاذ القرار االئتماني طبقا لمبدأ "لو
ً
حبتك عيني ما ضامك الدهر" ،وأحيانا يطبقون
أسلوب "ال تكثر الدوس يا خلي تراهم يملونك..
ال إنت ولدهم وال طفل يربونك".
وبمعنى آخر ،إذا كنت "ولدهم" حققوا مطالبك
ومـنـحــوك الـتـسـهـيــات بـطــريـقــة "ي ــا دهـيـنــة ال
ً
تنكتين" ،وإذا كنت غريبا عنهم ،حتى لو كنت
ً
مستحقا للتسهيالت" ،قضبوك الباب" ،أو "عطوك
كوع" لكي تغادر المكان غير مأسوف عليك .مثل
هذا القرار االئتماني يطبق في كل مناحي الحياة
الطبيعية ،فالسلطة أو الحكومة أو الموالون
ً
لها حتى المعارضون لها ،غالبا مــا يكيلون
بمكيالين متناقضين ،فهم في الغالب ينتقدون
ً
من يقف ضدهم على خط المواجهة ،وأحيانا
توجه إليهم اتهامات بعرقلة خططهم مع سبق
اإلصرار والترصد ،وإنهم يحاولون إظهار الطرف
ً
اآلخر بأنه فاشل ،وأحيانا ترفع ضدهم دعاوى
قضائية حتى لــو كانت تغريدة تـنــدرج تحت
بند حرية التعبير عن الرأي ،لمجرد أنها كانت
ً
انتقادات حادة خوفا على الوطن .وهذه األطراف
نفسها ،سواء كانت حكومة أو الموالين لها أو

المعارضين لها ،تغض النظر عن خطايا أعوانها
وفساد مريديها ،حتى لو كانت من النوع المضر
بمصالح الوطن والمواطنين.
هذا بالنسبة للحكومة وأعوانها ومعارضيها،
أو السياسيين بشكل ع ــام ،ولـكــن م ــاذا بشأن
المواطن العادي ،الذي ينادي ليل نهار بالقضاء
ً
على الفساد والمفسدين؟ فنحن نسمع منه دائما
بتطبيق أشد العقوبات في حق المسيئين للدولة
والمخالفين للقانون ،ولكن ما إن يكون المسيء
ً
للدولة أو المخالف للقانون قريبا من أقربائه
حتى تراه يبحث عن واسطة إلخراج هذا القريب
ً
مــن م ــأزق الفساد ومــن دائ ــرة االت ـهــام ،ضــاربــا
بالقانون الذي خالفه قريبه عرض الحائط.
وأقــرب مثال للواقع المعيش هو ما ينادي
به الكثيرون بالكف عن اإلنفاق والهدر المالي،
ولكن ما إن تنتشر إشاعة حول نية الحكومة
إعطاء المواطن منحة مالية ،حتى ترى غالبية
المواطنين يشيدون بهذه المنحة متناسين
األوض ــاع المالية المتردية للدولة ،أليس في
هــذا مثال ص ــارخ للكيل بمكيالين؟ أليس من
تراثنا الكويتي "مــن صادها عشى عياله"؟ أو
"كل من يقرب قرصه صوبه"؟ ،حتى لو كان فيها
دمار الديرة؟

ناجي المال

الفيلسوف القائد
كنت على مقاعد الــدراســة ،الـمــادة كانت الفلسفة السياسية ،وكان
الـمــوضــوع جمهورية أفــاطــون ورأي ــه فــي وج ــوب أن يحكم الفالسفة
المجتمعات ،فقلت يومها للدكتور ال حاجة لنا بالفالسفة ،فاألحزاب
السياسية ودوائ ــر البحث وال ــدراس ــات فــي كــل ف ــروع المعرفة والعلم
ُ
تغني وتكون أشمل وأغــزر في أفكارها ومقترحاتها ألنها نتاج علم
وخبرة محيطة ،لــذا فــإن صوابيتها وتشخيصها وبالتالي قراراتها
أقرب للحقيقة والحكمة.
هــذا الوضع أفضل من االعتماد على رجــل واحــد يسمى فيلسوفا؛
َّ
ولكن مــا هــز قناعتي فــي هــذه الفكرة أنني وجــدت عمالقة مــن البشر
بــرقــت نجوميتهم فــي عــالــم التغيير والـتـطــويــر فــي الـمــاضــي البعيد
والحديث والمعاصر ،هؤالء العمالقة تركزت في عقولهم فكرة متمردة
على المألوف ،واشتعلت في نفوسهم رغبة جامحة لإلصالح والتغيير
الجذري ،فحركوا عجلة التاريخ ،ودفعوا تيار الحياة إلى مسارات لم
تخطر على قلب بـشــر ،لــذا تجد كالمهم ومــا صــدر عنهم مــن تعابير
ً
ضربا من الحكمة والفلسفةَّ ،
رصعت فضاءات
تصف دوافعهم وأفكارهم
الحضارة اإلنسانية ،إنه نموذج الفيلسوف القائد.
لــن أتــوغــل فــي أحـشــاء التاريخ اإلنساني الـعــام ،ســأذكــر مــن عالمنا
ُّ
اإلسالمي والعربي الذي ضربه َ
والتجعد الحضاري من أحقاب
الم ْحل
ّ
ُّ
التصحر في كل المجاالت إلى أن جاء مهاتير فحول بفلسفته
وضربه
مدن الملح إلى جنات وارفة الظالل.
وجاء أردوغان ّ
فحول تركيا واقتصادها إلى عمالق انعكس على القوة
ً
ً
العسكرية والسياسية ليضع تركيا العبا فاعال على رقعة الشطرنج
الدولية وبــالــذات الشرق أوسطية ،وال ننسى الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم الذي َّ
حول دبي القاحلة َّ
الر ِطبة في بضعة عقود إلى معجزة

يحلم كل إنسان في العالم أن يزورها ،وال أنسى منظر سائحة غربية
تنظر إلى قمة برج خليفة وكلها انبهار ،ذلك االنبهار الذي ال تراه إال
في عيون السياح عندما يقفون أمام األهرامات ومعجزات العالم السبع.
ً
أقول هذا بعيدا عن أية رؤى نقدية أو اختالفات ثقافية وسياسية
ِّ
مع هذه الــدول ،أنا أوجــه النظر واالهتمام إلى الجانب اإلبداعي وقوة
واتجاه التغيير على أرض الواقع وفي صميم الحياة الــذي تنطق به
األرقام المذهلة ،ويكون محط اهتمام العالم وإعجابه.
ما أحوجنا في الكويت إلــى فيلسوف قائد يقود الجهد الحكومي
لينفض عن عقولنا وجوارحنا غبار الشلل والتراجع والتحجر ،وينفث
الحياة في واقعنا ،فتفرز التطور الذي يخرق جدار المألوف.
نعم لو تمكن الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح ،رحمه الله ،صاحب
الرؤية الخارقة للتطوير والتغيير من إدارة العملية التطويرية لكانت
َ
الكويت معجزة تعيد ألق الماضي الباهر عندما كانت الكويت عروس
ً
الخليج .خطرت لي هذه الخواطر وأنا أرى حكومة ميتة إكلينيكيا أصبح
معها البلد في حالة جمود وهمود ،فضاءاتها المستقبلية خاوية كابية
تحوم فيها غربان ُ
وعقبان جائعة بعد أن انفضت عنها العقول ،وانغمست
في أجواء صراع عبثي يأكل الزمن ويقتل الفرص ويزرع اليأس.
ُ
ال ينبغي أن نجلس القرفصاء على أرصفة الالفعل ،علينا أن نغادر
دائ ــرة ُ
َّ
العقم ،ونـبــدأ بــأول خطوة تتمثل بوضع برنامج عمل مفصل
للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد ،وليتداع أهل الحكمة والخبرة،
وننشئ شبكة عــاقــات أشبه بالكول سنترُ ،
فيسهم كــل خبير وعالم
بما لديه حسب اختصاصه لترتيب وتصنيف الحلول من خبراء علم
التخطيط واإلدارة ،وتفرغ في برامج عمل ويربط التحرك السياسي
والحراك الشعبي بهذه البرامج ،فنحقق بهذا أضعف اإليمان.

دانة الراشد

لماذا نرفض التطعيم اإلجباري؟
ينظر الـعــديــد إلــى رافـضــي التطعيم على
أنهم حفنة من المجانين أو المؤمنين بـ"نظرية
المؤامرة" دون أي محاولة لفهم وجهة نظرهم
أو االط ــاع على مـصــادر أخ ــرى للمعلومات
قــد تختلف مــع الـســرد السائد ال ــذي تفرضه
ال ـح ـكــومــات ع ـلــى ش ـعــوب ـهــا ،وك ــذل ــك هـنــالــك
ســوء فـهــم ،حيث يظن الكثيرون أن رافضي
التطعيم يرفضون جميع أشـكــال التطعيم،
وذلـ ــك غ ـيــر ص ـح ـيــح ،ح ـيــث إن الـتـطـعـيـمــات
قـضــت عـلــى الـعــديــد مــن األم ـ ــراض الخطيرة
كشلل األطفال ،لكن الرفض هنا له العديد من
األسباب المدعومة بدراسات وأخبار مروعة
وتصريحات من الشركات المصنعة له ذاتها.
إلى اآلن ،ال يوجد أي لقاح قد حصل على
الموافقة الكاملة من منظمة الصحة والغذاء
 ،food and drug administration FDAفقد
ُ
ط ــورت هــذه اللقاحات على عجل ،وحصلت
ثالثة منها فقط على رخصة طارئة فحسب،
وهي لقاحات موديرنا وفايزر وجونسون آند
جونسون ،ويبدو أنه جار إيقاف األخير بسبب
تسببه للجلطات الدموية في بعض الحاالت.
(إن بي بي سي شيكاغو 14 ،إبريل  )2021أما
ً
لقاح أسترازينيكا والمسمى أيضا أكسفورد،
فلم يحصل حتى على تلك الرخصة الطارئة،

وقد تم إيقافه في العديد من الــدول كهولندا
وال ــدن ـم ــارك وال ـنــرويــج وبـلـغــاريــا وآيـسـلـنــدا
بسبب أعراضه الجانبية الخطيرة كتجلطات
الدم المؤدية إلى الوفاة (بي بي سي 15 ،مارس
 ،)2021وصرحت النرويج أن احتمالية الموت
مــن لـقــاح أسـتــرازيـنـيـكــا أكـبــر مــن ال ـمــوت من
الفيروس نفسه ،وقامت بالتخلص من اللقاح
عن طريق إعطائه للدول المجاورة والتي لم
ت ـتــردد فــي إعـطــائــه لشعوبها عــل الــرغــم من
إدراكها لمخاطره العديدة.
(صحيفة  great 24 game Indiaيونيو .)2021
كذلك فإن منظمة الصحة والغذاء قد أضافت
خطر التهاب القلب كعرض جانبي للقاحي
فــايــزر ومــوديــرنــا بعد تسجيل أكثر مــن ألف
إصــابــة بــه (صحيفة  26 DWيونيو )2021
ً
وجونسون أند جونسون كذلك وفقا لعلماء
ألمانيين ،وعندما ننظر إلــى المخاطر على
النساء الحوامل ،فإن جميعهن معرضات إلى
التشوهات الجنينية أو اإلجهاض أو "نتائج
سلبية أخرى" كما يظهر في قائمة التحذيرات
الــدائـمــة الـتـحــديــث فــي مــوقــع منظمة الـغــذاء
والــدواء للقاح فايزر ،ومن الجدير بالذكر أن
لـقــاحــي مــوديــرنــا وف ــاي ــزر كــاهـمــا يستخدم
تكنولوجيا الـ mRNAوالتي يتم تجريبها في

السوق ألول مرة اآلن! (هارفارد هيلث للنشر،
 10ديسمبر .)2020
ناهيك عــن الـتــاريــخ الصحي والقانوني
ال ـم ــري ــب ل ـب ـعــض الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـمـ ــزودة لـهــذه
اللقاحات ،حيث إن بعض هــذه الشركات لم
ً
تصنع لقاحا قط ،كشركة موديرنا التي اقتصر
عملها على البحث العلمي لسنوات طويلة
دون إنتاج أي دواء لالستخدام التجاري ،في
ً
ً
حين سجلت شركة فايزر  Pfizerرقما قياسيا
في أكبر غرامة جنائية من أي نوع بقيمة 2.3
مليار دوالر في عام  ،2009أما شركة جونسون
أن ــد جــونـســون فـتــواجــه ع ــدة قـضــايــا حماية
المستهلكين بـسـبــب اح ـت ــواء ب ـ ــودرة التلك
الشهيرة على مواد مسرطنة ،فهل هذه شركات
نأتمن صحتنا عليها؟
أما عن احتمالية الوفاة ،فإن آخذي اللقاح
معرضون للموت من الفيروس– وإن كان ذلك
بنسب أقل كما ُيزعم -باإلضافة إلى الوفاة من
األعــراض الجانبية سابقة الذكر والتي يتم
تسطيحها على أنها ن ــادرة الـحــدوث ،حيث
ً
سجلت النمسا وفاة  41شخصا بعد تلقيهم
اللقاح 2( .مارس ُ )2021
وسجلت حالتا وفاة
ً
لمطعمين في الكويت ،لذا دعونا نتريث قليال
قبل فرض التطعيم بكل عنف على الجميع.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر« :لعبة كراسي» غير موسيقية
نجحت الحكومة والنواب الموالون لها في الفوز بكل معاركها مع
ً
نواب المعارضة حتى اآلن ،ورغم أن الصراع لم يكن متكافئا ،حيث تحسم
كل المعارك السياسية في الدول الديموقراطية بالكم ال الكيف وبالشطارة
ال الصواب ،وكان الكم والشطارة في صالح الحكومة ونوابها ،فإن نواب
المعارضة وضعوا أنفسهم أو ُوضعوا أمام امتحان قاس بسبب حجم
الخيارات المتاحة لديهم ومدى اتساع األفق السياسي الذي يمتلكونه،
فلم نــر مــن تكتيكهم إال مقاطعة بعض الجلسات والجلوس بمقاعد
الحكومة في جلسات أخرى وهما تكتيكان جيدان وإن لم ينجحا في
منع إقامة الجلسات الخاصة أو منع تحصين رئيس الــوزراء ووزرائه
أو تأخير إقرار الموازنة العامة ،إال أنهما كشفا أربعة أمور سيكون لها
ٌ
أثر سياسي في الفترة القادمة:
األول ،أن المعارضة وضعت نواب المواالة بأقصى الزاوية ،حيث بدت
صورتهم سلبية أمام ناخبيهم ،بعد أن تنازلوا بملء إرادتهم عن أهم
أدوات الرقابة والمحاسبة وهي االستجواب.
الـثــانــي ،تـبــرؤ ن ــواب الـمـعــارضــة مـمــا تــم مــن ف ــرض بـعــض األع ــراف
البرلمانية الجديدة بشكل قد يكون ساهم في نشر ثقافة مناوئة لألهداف
السامية التي كتب من أجلها الدستور ،وهو عرف إلغاء الجلسات التي
ال تحضرها الحكومة.
الثالث ،أثبت نواب المعارضة أن غياب الحكومة عن الجلسات ليس
ً
ً
ً
مبدئيا وإنما تكتيكيا ،فقد غابوا مثال عن حضور جلسة نقاش سيادية
مواد الجنسية وحضروا جلسة إقرار الموازنة وجلسة فض دور االنعقاد.
الرابع ،وهو األهم عدم مشاركتهم بالتصويت على الموازنة وترك نواب
المواالة يتحملون لوحدهم التداعيات السلبية التي قد تحدث بسبب
موازنة بهذه الضخامة من حيث الحجم الكلي أو من حيث حجم العجز
فيها ،وهذا ال يعني أن بعض التكتيكات التي استخدمها بعض نواب

7

إضافات

المعارضة أضرت بهم ،مثل استخدام مكبرات صوت خاصة والضرب
على الطاوالت (والهوشات).
ورغم نجاح الفريق الحكومي في تحقيق الفوز في النتائج المباشرة
فيما تم طرحه تحت قبة عبدالله السالم للتصويت ،فإننا يجب أن
نعترف بأمرين ،أحدهما أن كل ما تم إقــراره من القوانين المخالفة
لرغبة المعارضة تعتبر قوانين غير شعبية ولم تنل الرضا الجماهيري
وجــاء ت لمصلحة شعبية المعارضة ال ضدها ،وثانيهما أن الفريق
ً
ً
ً
الحكومي لم يكن (شاطرا) تكتيكيا ولم يكن ماهرا سياسيا ،إنما كان
العامالن الحاسمان في هــذه الجولة هما الغلبة العددية البسيطة
ونقص الخبرة لدى بعض نواب المعارضة.
لقد تــم فــض دور االنـعـقــاد األول بـفــوز حكومي ال يعكس حقيقة
ً
مستوى الفريقين وبخسارة فريق المعارضة دون أن يكون مستحقا
ً
للخسارة قياسا بالمستوى ،ورغم ذلك فلعبة الكراسي على ما يبدو
انتهت وعلى نــواب المعارضة إظهار تكتيكات جديدة أكثر فعالية
ً
ً
ونـضـجــا ،وقـبــل ذلــك عليهم إع ــادة صياغة أولــويــاتـهــم اعـتـمــادا على
قــاعــدتـيــن ،إحــداهـمــا الـبـحــث عــن الـسـهــل الـجـيــد ال الـصـعــب الممتاز،
ً
وثانيتهما تحسس حاجات المواطن العادي وتطلعاته بعيدا عن حصر
المطالب بمطلبين كبيرين أو ثالثة مطالب والتي وإن كان تحقيقها
يخدم المعارضة بشكل كبير إال أنها أشبه بالفرحة اللحظية التي
يعقبها سؤال كبير (ثم ماذا؟).
أم ــا ن ــواب ال ـم ــواالة فعليهم االق ـت ــراب أكـثــر وبـســرعــة مــن المنطقة
الوسطى وتحسس آمال الشعب وحاجاته ألن المسافة التي قطعوها
ً
بعيدا عن قواعدهم الشعبية أصبحت كبيرة وهم بحاجة الى العودة
ً
سريعا قبل فوات األوان إن كان لهذا المجلس بقية من عمر ،أما إن كان
ً
عمره قصيرا فأعتقد أن األوان قد فات والكراسي قد طارت.

اسم غريب لمسجد تركي ،وهو فعال أغرب اسم مسجد في العالم،
إنه مسجد "كأني أكلت" ،أو "صانكي يدم–  "Yedim sankiكما تلفظ
وتكتب بالتركية ،وراء تسمية هــذا المسجد قصة غريبة ومعبرة
حدثت قبل حوالي  400سنة ،أي في عهد الدولة العثمانية ،في منطقة
الفاتح من مدينة إسطنبول ،ويبدو أن هناك روايتين للمسجد نفسه،
وال بأس من سردهما.
الرواية األولى تحكي عن تاجر تركي اشتهى يوما عنبا فاشتراه
ودفعه لخادمه ،وقــال له :احمله اآلن إلى البيت وأعطه لزوجتي ،ثم
ً
توجه إلى عمله ،عاد التاجر عصرا الى بيته وطلب ما اشتهاه من عنب،
فقالت له زوجته :لم يتبق من العنب شيء ،فقد أكلناه أنا والعيال ،فقام
الرجل من فوره من دون أن ينبس ببنت شفة ،وخرج من البيت ،ولم
يرد على زوجته وهي تناديه.
توجه التاجر مباشرة الــى أحــد سماسرة األراض ــي والـعـقــارات،
واشترى منه أفضل قطعة أرض عنده ،ثم ذهب إلى أحد المقاولين وأراه
ً
أرضه التي اشتراها لتوه ،وقال له :أريدك أن تبني لي مسجدا اآلن ،ومن
فورك ،قام المقاول وأحضر عماله ومواد بنائه ،وباشر البناء في الحال.
عاد التاجر الى بيته ،فسألته زوجته عن سبب خروجه المفاجئ،
وعن عدم استجابته لندائها ،فرد عليها وقد بان عليه التأثر :اآلن أموت
وأنا مرتاح البال ،فأنتم لم تتذكروني بحبة عنب وأنا حي بينكم ،فكيف
ستتذكرونني بالصدقة علي بعد موتي؟
أما الرواية الثانية فتحكي عن رجل ورع يقال له خيرالدين كججي
ً
أفندي ،وكان يتمنى أن يبني مسجدا على نفقته ،ويبدو أن خيرالدين
هذا كان ضعيف الحال ماديا ،فكان كلما مشى في السوق ،وتاقت
نفسه إلى شراء لحم أو حلوى أو فاكهة ،قال ممنيا نفسه" :صانكي
يدم–  ،"Yedim sankiأي "كأني أكلت" ،وبدال من شراء ما اشتهته نفسه
فإنه يقوم بوضع نقوده في صندوق يحتفظ به لبناء ما يحلم به.
استطاع خيرالدين بعد سنوات طويلة توفير المال الكافي ليبني
به حلم حياته ،ولما كــان أهــل محلته يعرفون قصة هــذا الشخص
الورع ،وكيف استطاع توفير المال لبناء المسجد ،فقد أطلقوا عليه
مسجد "كأني أكلت" (صانكي يدم–  ،)Yedim sankiوليصبح أغرب اسم
لمسجد بني للمسلمين.
المسجد موجود فعال ،فهو ال يــزال قائما في زقــاق كرباجي نام
ً
في إسطنبول ،وهو يتسع لحوالي  200مصل ،شاهدا على إخالص
وزهد من بناه.
ملحوظة:
القصة من التراث العثماني ،منقولة بتصرف.

الكويتي ما يطيح
شروق الكندري
قبل سنوات طويلة وعشرة أعــوام كنت أكتب في هــذه "الجريدة"
الغراء كمحررة في الصفحة الثقافية ،عاصرت فيها أهم الكتاب
والفنانين التشكيليين المهمين والمؤثرين في الساحة ،فكانت لهذه
الصفحة أهمية أولتها "الجريدة" كونها تؤثر في النخبة والمثقفين
بالدرجة األولى بعد السياسة والشأن العام ،وعلى مر تلك السنين
ما زلت أقرأ صفحاتها بشغف وحماس اليوم األول ،حتى وإن كنت
ال أنتمي إليها اليوم ولست من ضمن فريق عملها اإلعالمي ،إال
أنه وجب علي العودة اليوم كي أصوغ األدب من منظور مختلف
والفن من واقع سريالي غير محبب!
ً
ً
في ما مضى كانت تتراقص كلماتي بهجة وفرحا وفخرا بإنجازات
هذا البلد وتقدم هذا البلد وثقافة أبناء هذا البلد ،وكأني أعيش في
عالم آخر ،كنت أعتقد أن الصخب والعراك السياسي والصراعات
وصوالت التأزيم وجوالته والمطالب الشعبية شغب وتطرف غير
مبررين ،وأننا مهما بحثنا فلن نجد أفضل من هالديرة" ،الحكومة
مو مقصرة"" ،الحمدالله عايشين أحسن من غيرنا" ،جمل يواسي
بها الشعب نفسه وتنتشي بها الحكومة على مأدبة دسمة من
تردي الخدمات وقضايا سرقة المال العام ،وكم من االختالسات
"عيني عينك"" ،ال بس تره هم أحسن من غيرنا!".
نهج سياسي
ال ـســؤال :إلــى متى سنبقى أحـســن مــن غيرنا؟ شــوارعـنــا مكسرة،
خدماتنا الله بالخير ،وزارة التربية تحتاج "تــربـيــة" ،والصحة
عــاد هــذي ص ــارت خــارجـيــة وداخـلـيــة وت ـجــارة لعبت باالقتصاد
لعب ،كفك يا وزير الصحة ها كل شي أوكي! ناهيك عن األهم وهي
قضية البدون وعدم تطبيق القانون ،بس وال أكمل؟ أنا أقول بس
عشان ما ننحسد.
أجــزم أنـنــا ،ولله الحمد ،بألف خير ونعمة "الكويتي مــا يطيح"،
والـكــويــت تستاهل لـكــن محتاجين أص ـحــاب ق ــرار وص ـنــاع نهج
سـيــاســي يـضـمـنــون ل ـلــدولــة وال ـش ـعــب حـقــوقــه وواج ـب ــات ــه ضمن
الدستور ،ما نبي عيالنا يتكلمون بالسياسة! من متى إحنا نتكلم
بالسياسة؟ مشهد سياسي يتكرر ،صخب ومهاترات و"مسابب"؛
شايل بشتك داش مجلسك صاعد منصتك نازل من منصتك ،نسيت
طال عمرك "الكويتي ما يطيح".
للضيا يكفي سراي وال نبي سكر وشاي
األصل منه حيينا
الحي ــاة تري ـ ــد مـ ــاي
***
ما دريتوا الماي كايد اتلفت منه بدايد
كلما ش ــفنا الش ــداي ـ ــد واعدونا في مكينه
الشاعر المرحوم (فهد بورسلي)

«الداخلية» تعلق على مقال «عندما
يمتنع الشرطي عن أداء مهامه»
بعث مدير عــام اإلدارة العامة للعالقات واإلع ــام األمني بــوزارة
ً
الداخلية العميد توحيد عبدالله الكندري تعليقا على مقال للكاتب
يوسف عبدالكريم الزنكوي المنشور في عدد الجريدة رقم ()4761
الصادر بتاريخ 2021 /6 /18م ،تحت عنوان "عندما يمتنع الشرطي
عن أداء مهامه" ،جاء فيه ما يلي:
"السيد /رئيس تحرير جريدة الجريدة ،،،المحترم
تتوجه إليكم اإلدارة العامة للعالقات واإلع ــام األمني بخالص
الشكر والتقدير على دوركم اإلعالمي الرائد وإسهامكم التنويري
المتميز في خدمة قضايا األمن والمجتمع ،وعلى تواصلكم الدائم
معنا بهدف تحقيق الصالح العام ،مؤكدين أن هذا التفاعل الخالق
بين وسائل اإلعالم والمؤسسة األمنية ركيزة أساسية لدعم العمل
ً
األمني وتوعية المواطنين والمقيمين ،ومنبرا لتبيان الحقائق
بكل شفافية.
وبــاإلشــارة إلــى مــا جــاء فــي جريدتكم الـغــراء بالعدد رقــم ()4761
الصادر بتاريخ  2021/6/18تحت عنوان (بقايا خيال :عندما يمتنع
الشرطي عن أداء مهامه) ،تود اإلدارة أن تؤكد على أن استراتيجيات
وزارة الداخلية تهدف إلــى تحقيق المنظومة األمنية المتكاملة
وبسط مظلة األمن واألمــان في البالد وأن كافة جهود القطاعات
األمنية تواجه الخارجين على القانون والتصدي للظواهر السلبية.
وتــؤكــد اإلدارة أن وج ــود الـنـقــاط األمـنـيــة الـثــابـتــة لــه الـعــديــد من
اإليجابيات كمراقبة الطريق عن كثب لمتابعة ما يسمى النقاط
السوداء التي تكثر فيها الحوادث أو الكثافة المرورية باإلضافة
إلى قيام اإلدارة العامة للمرور بعمل دورات تدريبية بشكل مكثف
ومستمر لجميع المنتسبين للوصول إلى أفضل أداء وظيفي.
كما تهتم اإلدارة العامة للمرور بنشر الــوعــي ال ـمــروري لجميع
مرتادي الطريق بالدرجة األولــى أكثر من االهتمام بالمخالفات
ال ـمــروريــة ،وذل ــك للحفاظ عـلــى الـســامــة الـعــامــة ،حـيــث إن هناك
العديد من الحمالت غير الظاهرة للجمهور لضبط المخالفات
مثل (كاميرات السرعة المتنقلة -كاميرات المراقبة -قسم الرقابة
األمنية ،حمالت الرادارات).

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٦٧

٦.٩٢٠

٥.٢٨٨

ً
ً
 11صندوقا استثماريا في البورصة تتفوق على مؤشرات السوق
2.٤١٢ 2.٨٠٢ ٣.٣٢٠

ً
«الدرة اإلسالمي» األعلى أداء بعائد  %22.79و«كامكو االستثماري» بـ %٢٢.٢٧
محمد اإلتربي

ً
ً
ً
حقق  21صندوقا استثماريا مدرجا
ً
في بورصة الكويت أداء إيجابيا عن فترة
النصف األول من العام الحالي وتفوق 11
ً
صندوقا من أصــل  21أي بنسبة  52في
المئة مــن عــدد الصناديق االستثمارية
العامة في السوق أداء أفضل من المؤشر
العام للبورصة.
وحقق صندوق «كامكو» االستثماري
أف ـض ــل أداء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـص ـنــاديــق
ال ـت ـق ـل ـي ــد ي ــة بـ ـع ــا ئ ــد  22.27فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وصندوق الدرة اإلسالمي على مستوى
الصناديق اإلسالمية بعائد بلغ 22.79
في المئة.
وتعتبر األشهر الستة األولى من العام
الحالي األفضل للصناديق منذ تداعيات
الجائحة أواخ ــر عــام  2019الـتــي أربكت
ً
أداء الشركات وانعكست عموما على أداء
ّ
السوق ،لكن تركز استثمارات الصنادي
في الشركات القيادية ساعدها في العودة
إل ــى تـحـقـيــق م ـكــاســب إي ـجــاب ـيــة نتيجة
االرتدادات السريعة لتلك األسهم.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي
حققتها بــورصــة الـكــويــت ،فإنها جــاء ت
ً
فــي المرتبة الثانية خليجيا  ،مــا يعني
ً
ً
أن ا ل ـســوق حـقــق أداء مستحقا ومقنعا
ً
مدعوما بنتائج أعمال الشركات بدرجة
ً
ك ـب ـي ــرة خـ ـص ــوص ــا الـ ـش ــرك ــات ال ـج ـي ــدة.

ويكتسب دور ا لـصـنــاد يــق أهمية كبرى
ألنه يعمق من مؤسسية السوق ويحقق
ً
ً
تــوازنــا كبيرا في أداء األسهم الممتازة،
ً
خصوصا أن الصناديق مستثمر طويل
األجل ،وتلجأ للمضاربات بهامش قليل
ً
ً
جدا ،ومنخفض قياسا إلى حجم المراكز
المالية التي يتم بناؤها آلجال طويلة.
وي ـب ــدي ع ــدد م ــن م ــدي ــري الـصـنــاديــق
ً
ً
ت ـفــاؤال كـبـيــرا ب ــأداء الـنـصــف الـثــانــي من
ً
العام الحالي مدعوما بنتائج الشركات
وتـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـتـضــح
مالمحها من اآلن إذ يمكن قياس أرباح
ً
باقي العام استنادا ألرباح النصف األول.
ً
وحـقـقــت الـصـنــاديــق كــافــة أداء مميزا
هذا العام ،وحتى أســوأ الصناديق أداء،
ً
والمعروف عنها تاريخيا تراجع أدائها،
ً
تحسن أداؤها إجباريا مع طفرة السوق.
على صعيد أداء مؤشرات النصف األول
مــن عــام  ،2021احتلت الـكــويــت المرتبة
الـثــالـثــة كــأفـضــل ال ـبــورصــات الخليجية
أداء بنمو ا لـمــؤ شــر ا ل ـعــام بنسبة 15.2
فــي المئة ،و تـعــود تلك المكاسب بصفة
رئيسية لتحسن أداء مؤشر رئيسي 50
بنسبة  19.5في المئة ،و هــو ما انعكس
ً
أيضا في تسجيل مؤشر السوق الرئيسي
لمكاسب بنسبة  16.8فــي ا لـمـئــة ،ونمو
مؤشر السوق األول بنسبة  14.6في المئة.

أداء صناديق األسهم الكويتية  ٣٠ -يونيو 2021
نوع الصندوق

اسم الصندوق

كامكو االستثماري
فرصة المالي
الوطنية االستثماري
المركز لالستثمار والتطوير
الساحل
األهلي الكويتي
صناديق تقليدية المركز للعوائد الممتازة
وفرة
الرائد لالستثمار
كامكو لمؤشر السوق األول
الرؤية
الوسم
ثروة االستثماري
الدرة اإلسالمي
المركز اإلسالمي
الفجر اإلسالمي
الكويت االستثماري
صناديق إسالمية
الدارج االستثماري
الهدى اإلسالمي
كاب كورب المحلي
ثروة اإلسالمي

ً
تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  33.5مليونا
فتور تعامالت بعض أسهم السوق الرئيسي
●

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت بعد جلسة واحدة خضراء
خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي كــانــت
أمــس األول ،وفقد مؤشر السوق
العام نسبة  0.32في المئة تعادل
 20.76نقطة ،ليقفل على مستوى
 6367.32نقطة بسيولة متراجعة
قياسا على سيولة أمــس األول،
ال ـت ــي ب ـل ـغــت  40م ـل ـي ــون دي ـن ــار،
بينما تراجعت سيولة امس الى
 33.5مليون دينار ،تداولت 176.9
مليون سهم عبر  9384صفقة ،وتم
تــداول  137سهما ربــح منها ،57
وسخر  ،64واستقر  16دون تغير.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـســوق األول
ن ـس ـب ــة  0.21فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
 14.28نقطة ،ليقفل على مستوى
 6920.22نقطة بسيولة متراجعة
ال ــى  21.8مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت
 68.1م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر 4075
صـفـقــة ،وربـ ــح  11سـهـمــا مقابل
ت ــراج ــع  ،12واس ـت ـق ــرار سهمين
دون تغير.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ال ـ ـسـ ــوق
الرئيسي أكبر وبتأثير مرة أخرى

مــن سهم الـتـجــاري ال ــذي فقد ما
ربحه امس األول ،وتراجع بنسبة
 9في المئة ،ليفقد مؤشر السوق
الرئيسي نسبة  0.69فــي المئة،
تـعــادل  36.66نقطة ،ليقفل على
مستوى  5288.39نقطة بسيولة
متراجعة الى  11.7مليون دينار،
تداولت  108.7ماليين سهم عبر
 5309صـفـقــات ،وت ــم ت ــداول 112
سهما ،ربح منها  ،46وخسر ،52
واستقر  14دون تغير.

أخبار الشركات
«كابالت» ّ
تعين
المدير التنفيذي
للشؤون المالية

ً
ً
«الديرة» :حبلي رئيسا تنفيذيا للشركة
عينت شركة الديرة القابضة رامي حبلي في منصب الرئيس
ً
التنفيذي للشركة ،اعتبارا من .2021/7/6

ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ـ ـل ـ ـك ـ ــاب ـ ــات وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــات
الـكـهــربــائـيــة ،ان ــه تـمــت ترقية
أحـ ـم ــد ت ـي ــم ل ــوظ ـي ـف ــة ال ـمــديــر
التنفيذي للشؤون المالية في
ً
الشركة ،اعتبارا من أمس.

«مدار» :تعيين مساعد الرئيس التنفيذي
كشفت شركة المدار للتمويل واالستثمار ،عن ترقية محمد
عـلـيــم مــديــر إدارة الــرقــابــة الـمــالـيــة لــوظـيـفــة مـســاعــد الــرئـيــس
ً
التنفيذي ،اعتبارا من  7الجاري.

«الساحل» :إتمام تخفيض رأس المال وتعديل األغراض

تراجع تدريجي
ان ـط ـل ـقــت ت ـع ــام ــات الـجـلـســة
األخيرة من األسبوع قبل األخير
من بداية عطلة طويلة تمتد الى
أس ـب ــوع ك ــام ــل ،بـ ــدأت ع ـلــى نمو
ل ـم ـع ـظــم الـ ـم ــؤش ــرات واألسـ ـه ــم،
خصوصا الـتــي ق ــادت تعامالت
أمس األول ككتلة اجيليتي التي
حققت افضل مستوياتها خالل
أسبوعين ،وربح سهما أجيليتي
وال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ـب ـك ــرا،
بـيـنـمــا م ــال أداء بـعــض األسـهــم
الـ ــى اإلي ـج ــاب ـي ــة أو االسـ ـتـ ـق ــرار،
وم ــع م ــرور الــوقــت وب ـعــد ساعة

أداء شهر األداء منذ
مدير الصندوق
يونيو  2021بداية العام
%22.27
%4.32
كامكو إنفست
%19.45
%3.48
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
%19.35
%3.13
شركة االستثمارات الوطنية
%19.28
%2.87
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
%18.85
%3.89
شركة الساحل للتنمية واإلستثمار
%18.71
%2.73
شركة أهلي كابيتال لالستثمار
%18.29
%2.71
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
%17.85
%2.69
شركة وفرة لالستثمار الدولي
%17.46
%2.72
الشركة الكويتية لالستثمار
%16.89
%3.08
كامكو إنفست
%16.70
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي  -كميفك %1.90
%11.00
%1.77
الشركة الكويتية للتمويل و االستثمار
%10.03
%1.97
شركة ثروة لالستثمار
%22.79
%2.13
كامكو إنفست
%22.45
%2.66
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
%21.27
%1.68
شركة وفرة لالستثمار الدولي
%19.71
%1.87
الشركة الكويتية لالستثمار
%18.01
%1.64
شركة االستثمارات الوطنية
%16.70
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي  -كميفك %0.50
%16.14
%1.68
شركة كاب كورب لالستثمار
%13.22
%2.13
شركة ثروة لالستثمار

أول ـ ــى إي ـجــاب ـيــة زادت عـمـلـيــات
البيع وجني األربــاح ســواء على
كتلة أجيليتي أو عـلــى اال سـهــم
النشيطة وذات السيولة ،والتي
كان معظمها أسهم السوق األول
مثل الوطني وأهلي متحد وزين
الذي تكبد خسارة كبيرة بخمسة
فـلــوس ،وتــراجـعــت اسـهــم شمال
ال ـ ـ ــزور وه ـي ــوم ــن س ــوف ــت كــذلــك

م ـقــابــل ارتـ ـف ــاع س ـهــم اجـيـلـيـتــي
وب ـي ـتــك وب ـنــك الـخـلـيــج واالف ـكــو
واستقرار الصناعات ،مما حقق
بعض ال ـتــوازن على أداء مؤشر
ال ـســوق األول ،ال ــذي حـقــق ادنــى
مستوياته خالل فترة االقفال.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،خـ ـس ــر س ـهــم
التجاري ما ربحه امس األول ،وأثر
على أداء مؤشري السوق رئيسي

 50والـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،الـلــذيــن
سجال خسائر كبيرة ،إضافة الى
ضغط اسهم اعيان ومزايا والبيت
وايفا ،وكان النمو على اسهم أرزان
ومنازل والمركز وجميعها اسهم
ضـمــن قــائـمــة الـعـشــريــن األفـضــل
سيولة امس ،لتنتهي الجلسة على
خسائر واضـحــة ،ولـكــن بسيولة
متراجعة.

غرامات على «السفن» و«النخيل» و«االمتياز»
و«الشرق للوساطة» و«المقاصة»

أق ـ ــرت ع ـمــوم ـيــة ش ــرك ــة ال ـس ــاح ــل للتنمية
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي اجـتـمــاعـهــا الـمـنـعـقــد أم ــس،
تخفيض رأسمال الشركة من  62.529مليون
ً
دي ـنــار إل ــى  46.503مـلـيــونــا ،متضمنا إلـغــاء
رصـيــد أسـهــم الـخــزيـنــة ،وذل ــك إلط ـفــاء رصيد
الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 31
ديسمبر .2020
وقالت «الساحل» في افصاحها للبورصة ،إن
«العمومية غير العادية» وافقت على تخفيض
رأس ـم ــال ال ـشــركــة ،والـ ــذي سيتم عــن طــريــق 5
إج ـ ـ ــراءات مـنـهــا ت ـحــويــل رص ـي ــد االحـتـيــاطــي
االختياري البالغ  1.9مليون دينار لتغطية جزء
مــن الخسائر المتراكمة البالغة  24.9مليون
ديـنــار ،الــى جانب تحويل رصيد االحتياطي
القانوني البالغ  11.6مليون د يـنــار لتغطية

جزء من هذه الخسائر أيضا ،الى جانب الغاء
اسهم الخزينة بالكامل ،والغاء رصيد الخسائر
المتراكمة الـبــالــغ  11.9مليون دي ـنــار ،مقابل
تخفيض رأس المال بإلغاء  119.4مليون سهم
بقيمة اسمية قدرها  100فلس ،وهو ما يمثل
 20.4في المئة من االسهم المخفضة ،وسيكون
اجـمــالــي تخفيض رأس ال ـمــال وإل ـغ ــاء اسهم
الخزينة  25.6فــي المئة ،وسيصبح رأسمال
ً
الشركة الجديد  46.5مليون دينار مقسما على
ً
 465.026.902سهما.
كما أقرت «العمومية» في االجتماع تعديل
بعض مواد عقد التأسيس والنظام األساسي
ً
للشركة ،وتحديدا المادة ( )5من عقد التأسيس
وال ـم ــواد ( )4و( )5و( )14و( )32و( )36و()44
و( )46من النظام األساسي.

أسعار صرف العمالت العالمية

مجلس التأديب يصدر عقوبات على عدد من الكيانات المخالفة
أعلنت هيئة أسواق المال إصدار مجلس
التأديب توقيع عقوبة غرامة قدرها  4آالف
ديـنــار ضــد شــركــة الـصـنــاعــات الهندسية
الثقيلة و ب ـنــاء ا لـسـفــن لمخالفتها تقييم
األصول العقارية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس،
إن ـ ــه ت ـب ـيــن ع ـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام ال ـش ــرك ــة ب ــإج ــراء
تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت
– مــرافــق ومـنـشــآت أخ ــرى متنوعة داخــل
م ـق ــره ــا ف ــي م ـي ـن ــاء ال ـش ــوي ــخ والـشـعـيـبــة
الـغــربـيــة الـصـنــاعـيــة بقيمة  5.87ماليين
دينار مصنفة ضمن بند (ممتلكات وآالت
ومعدات) ،وفق المبين في البيانات المالية
للشركة عــن السنة المالية المنتهية في
 .2019/12/31إلى جانب عدم التزام الشركة
فــي الـبـيــانــات الـمــالـيــة عــن الـسـنــة المالية
المنتهية فــي  2019/12/31بــإجــراء تقييم
لعقارات متفرقة كائنة في الكويت بقيمة
 12.1م ـل ـيــون دي ـن ــار مـصـنـفــة ض ـمــن بند
ممتلكات وآالت ومعدات خالل مدة الشهر
ً
المحددة قانونا.
مــن جــانــب آخ ــر ،أص ــدر مجلس تأديب
عقوبة غرامة تبلغ  4آالف دينار ضد شركة
النخيل لإلنتاج الزراعي لمخالفتها تقييم
األصول العقارية – قواعد اإلدراج.
وثبت للهيئة من خالل مراجعة البيانات
المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في
 2019/12/31والبيانات المالية المرحلية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  2020/6/30عـ ــدم قـيــامـهــا
بتقييم أصول عقارية محلية ألرض ومبنى
ف ــي مـنـطـقــة أبــوحـلـيـفــة بــال ـكــويــت بقيمة
إجمالية  143ألف دينار المدرج تحت بند
(ممتلكات وم ـعــدات) ،دون مــراعــاة للفقرة

( )58من المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم (« )16الممتلكات والمنشآت والمعدات».
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،ت ــم إص ـ ــدار ق ــرار
مـجـلــس ت ــأدي ــب غ ــرام ــة أل ـف ــي ديـ ـن ــار ضد
أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر
هــاوس كــوبــرز (الشطي وشــركــاه) بصفته
مــراقــب حـســابــات شــركــة النخيل لإلنتاج
الزراعي لمخالفته (أنشطة األوراق المالية
واألشخاص المسجلون).
وتبين عدم قيامه بالتحفظ على مخالفة
الشركة في عدم تقييم العقار الواقع بمنطقة
أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143.03
أل ــف دي ـن ــار وعـ ــدم قـيــامـهــا ب ـ ـ ــإدراج قيمة
مبنى وأرض بشكل منفصل في البيانات
المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في
 2019/12/31والبيانات المالية المرحلية
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  ،2020/6/30بــالـمـخــالـفــة
لمتطلبات الفقرة ( )58من المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (.)16
وتضمن الـقــرار إيـقــاع العقوبة بتغريم
أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر
هــاوس كــوبــرز (الشطي وشــركــاه) بصفته
مــراقــب حـســابــات شــركــة النخيل لإلنتاج
الزراعي مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه.
ً
كما أصدر مجلس التأديب قرارا غرامة
 4آالف دينار ضد كل من شركة مجموعة
االمتياز وشعيب عبدالله شعيب (مكتب آر
أس أم البزيع وشركاهم) لمخالفتهم (أموال
الـعـمــاء وأصــول ـهــم – أخــاق ـيــات الـعـمــل –
حوكمة الشركات).
وك ـ ــان ـ ــت أس ـ ـب ـ ــاب الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ـش ــرك ــة
مـجـمــوعــة االم ـت ـيــاز االسـتـثـمــاريــة تتعلق
ب ــالـ ـج ــوان ــب ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـج ـم ـيــع أش ـك ــال

ال ـم ـحــافــظ االس ـت ـث ـمــاريــة ،وال ـب ـنــد ( )5من
ً
(ثــان ـيــا  /ال ـجــوانــب الـمــرتـبـطــة بالمحافظ
االسـتـثـمــاريــة بـ ــإدارة الـشـخــص المرخص
لــه) من الـمــادة ( )5-4-1من الكتاب السابع
(أم ـ ــوال ال ـع ـمــاء وأص ــول ـه ــم) م ــن الــائـحــة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رقـ ــم  7لـسـنــة 2010
وتعديالتهما لعدم تضمن سياسة إدارة
المحافظ االستثمارية المعدة والمعتمدة
من الشركة على دليل تفصيلي لإلجراءات
المتبعة في حــال حــدوث خطأ عند تنفيذ
أوامـ ــر ال ـع ـمــاء لـجـمـيــع أش ـك ــال الـمـحــافــظ
االستثمارية ،وحدود قصوى للتركزات في
مكونات المحفظة االستثمارية (المحافظ
االستثمارية بإدارة الشخص المرخص له)،
لكل نــوع ورقــة مالية ،والقطاع المستثمر
ف ـيــه ،وال ــدول ــة الـمـسـتـثـمــر فـيـهــا ،ومـصــدر
الورقة المالية.
وتضمن الـقــرار إيـقــاع العقوبة بتغريم
ش ــرك ــة مـجـمــوعــة االم ـت ـي ــاز االسـتـثـمــاريــة
مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة ،وبتغريم
د .شعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم
البزيع وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ل ـش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة االم ـت ـي ــاز
االستثمارية مبلغ ألف دينار عما أسند اليه.
كما تم اصــدار قــرار مجلس تأديب رقم
( 2021/35تأديب) ( 2021/01هيئة) وتوقيع
عقوبة غرامة قدرها  7آالف دينار ضد كل
من شركة الشرق األوسط للوساطة المالية
والشركة الكويتية للمقاصة لمخالفتهم
(مكافحة غسل األم ــوال وتمويل اإلرهــاب)
من الكتاب السادس عشر.
وكانت أسباب صدور القرار ضد شركة
الشرق األوسط للوساطة المالية ،هي ثبوت

مخالفتها بعدم التزامها بإجراءات العناية
الالزمة تجاه عميلها المتمثل بشركة كويت
كابيتال االستثمارية ،وكذلك عدم التزامها
باستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة
قبل تنفيذ التعامالت للعميل ،ما أدى إلى
مساهمتها مباشرة في تمكين شركة كويت
كــابـيـتــال االس ـت ـث ـمــاريــة بـمـمــارســة نـشــاط
يتطلب وجود ترخيص في ظل صدور قرار
من الهيئة رقم ( )133لسنة  2018بشأن إلغاء
ترخيص كافة أنشطة األوراق المالية لشركة
كويت كابيتال االستثمارية.
أمــا الـشــركــة الكويتية للمقاصة ،فذلك
لثبوت مخالفتها بعدم التزامها باتخاذ
إج ــراءات تجميد أو إلغاء حساب التداول
ال ـخــاص بالعميل شــركــة كــويــت كابيتال
االستثمارية – تداول رقم ( )---فور صدور
قرار الهيئة رقم ( )133لسنة  2018الصادر
في تاريخ  2018/10/1بشأن إلغاء ترخيص
كــل أنشطة األوراق المالية لشركة كويت
كابيتال االستثمارية ،مما ساهم مباشرة
في تمكين شخص غير مرخص من الهيئة
بممارسة نشاط يتطلب وجــود ترخيص،
على الــرغــم مــن أنــه مــن ضمن المستندات
التي تطلبها الشركة الكويتية للمقاصة
لفتح حساب تــداول للعمالء لشركة تزاول
نشاط مدير محفظة االستثمار هو نسخة
م ــن تــرخـيــص الـجـهــة الــرقــاب ـيــة المتمثلة
بالهيئة.
وتضمن الـقــرار إيـقــاع العقوبة بتغريم
شــركــة الـشــرق األوس ــط للوساطة المالية
مبلغ ألفي دينار عما أسند اليها ،وبتغريم
الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ خمسة
آالف دينار عما أسند إليها.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

٩
إلغاء مشاريع غاز بسبب تخفيضات الميزانية
ةديرجلا
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اقتصاد

استبعاد «الحقل الجوراسي  6-JPFو  »7-JPFمن قائمة المشاريع المعتمدة لـ«نفط الكويت»
ذكرت نشرة «ميد» أنه في 23
يونيو الماضي ،وافقت الكويت
على ميزانية حكومية بقيمة
 76مليار دوالر ،مبينة أن عجز
الميزانية في البالد ما يقرب
من  ٪29من الناتج المحلي
اإلجمالي وهو أحد أكبر عجز
الموازنة في العالم.

ُ
ألـغــي مـشــروعــان رئيسيان
لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز ف ــي
ال ـك ــوي ــت ب ـس ـبــب تـخـفـيـضــات
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ف ـ ــي شـ ــركـ ــة نـفــط
الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـش ـغ ـل ــة ل ـل ــدول ــة،
ً
وف ـق ــا ل ـم ـصــادر ص ـنــاع ـيــة ،إذ
استبعدت شركة نفط الكويت
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع م ـ ـ ــراف ـ ـ ــق اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
الجوراسية ( ، )JPFالمعروفة
ب ــا س ــم  JPF-6و  ، JPF-7مــن
قائمة "المشاريع المعتمدة".
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب نـ ـ ـش ـ ــرة "مـ ـ ـي ـ ــد"،
ت ـ ـ ـمـ ـ ــت إزالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
مـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة خـ ـ ــال
األسبوعين الماضيين بسبب
تـخـفـيـضــات ال ـم ـيــزان ـيــة الـتــي
ً
ت ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا م ـس ـب ـق ــا.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي ش ــرك ــة
نفط الكويت ،إنه يتم التركيز
على المشاريع ذات األولــويــة
ً
والـ ـصـ ـي ــان ــة ح ــالـ ـي ــا وإنـ ـ ــه تــم
استبعاد هــذ يــن المشروعين
من قائمة المشاريع المعتمدة
ح ـ ـتـ ــى ت ـ ـح ـ ـصـ ــل الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة

ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــوء األخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر.
فــي يـنــايــر  ،2019تــم تعيين
م ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــي واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــي
بـتــروسـيــل الـهـنــديــة كمستشار
تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ه ـ ـنـ ــدسـ ــي (ت ـ ـغـ ــذيـ ــة)
للمشاريع .و ك ــان مــن المتوقع
فــي األص ــل طــرح عـطــاءات JPF-
 6و  JPF-7فــي وق ــت الح ــق من
ن ـف ــس ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ــن ال ـم ـش ــاري ــع
ش ـ ـه ـ ــدت تـ ـ ــأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرات ط ــويـ ـل ــة.
وكــان من المتوقع أن يشمل
نطاق كل مشروع مايلي :إنشاء
قـســم مــدخــل وف ـصــل ومعالجة
وتـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط ،بـ ـن ــاء قـســم
ضـ ـغ ــط الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــازات ال ـح ــام ـض ــة،
وإنـشــاء قسم معالجة الـغــازات
الحامضة وتصديرها ،وإنشاء
ق ـس ــم م ـع ــال ـج ــة مـ ـي ــاه ال ـص ــرف
الـ ـصـ ـح ــي والـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـن ـه ــا،
وإن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء وح ـ ـ ـ ـ ــدة اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
الـكـبــريــت وق ـســم ال ـن ـقــل ،وبـنــاء
غرفة التحكم ،وبناء المحطات
الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،وت ـش ـي ـي ــد ال ـم ـبــانــي
وال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،وت ــركـ ـي ــب الـ ـم ــراف ــق

عند  60فــي المئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي.

قانون الديون

واألنـ ـظـ ـم ــة ال ــداعـ ـم ــة ،وال ـق ـي ــام
ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة.
ف ـ ــي  23ي ــونـ ـي ــو الـ ـم ــاض ــي،
واف ـق ــت ال ـكــويــت ع ـلــى مـيــزانـيــة

ً
إنتاج النفط الثقيل  75ألف برميل يوميا
●

أشرف عجمي

كشف نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون اإلدارية في شركة نفط
الـكــويــت ب ــدر الـعـطــار أن إنـتــاج
النفط الثقيل في الشركة بلغ 75
ألف برميل يوميا.
وقال العطار ،في تصريحات
م ـت ـل ـفــزة ،إن ال ـش ــرك ــة ت ـن ـتــج ما
يصل إلى  60ألف برميل يوميا
من حقل جنوب الرتقة في شمال
البالد ،إضافة إلى إنتاج  10إلى

 15ألف برميل من حقل أم النقا.
و ب ـ ـيـ ــن أن مـ ـ ـش ـ ــروع ا ل ـن ـف ــط
ال ـث ـق ـي ــل ي ـم ـث ــل أهـ ـمـ ـي ــة ك ـب ــرى
بالنسبة لـلـشــر كــة ،مـشـيــرا إ لــى
أن الكويت دخلت مرحلة جديدة
مع إنتاج النفط الثقيل القادر
عـلــى تـنـمـيــة ا لـ ـم ــوارد النفطية
في البالد.
ويعد مشروع النفط الثقيل،
الذي تنفذه شركة نفط الكويت
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ــرتـ ـ ـق ـ ــة ،شـ ـم ــال
البالد ،إضافة مهمة لالقتصاد

البرميل الكويتي ينخفض  2.63دوالر ليبلغ 74.59

الــوط ـنــي ،وجـ ــزء ا أســاس ـيــا من
استراتيجية مؤسسة البترول
الكويتية .2040
ويـ ـتـ ـي ــح ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ل ـل ـن ـفــط
الـكــويـتــي أيـضــا دخ ــول أســواق
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ــي خ ـلــق
فرص وظيفية عديدة للشباب
الكويتي ،على الرغم مما يشكله
ال ـن ـف ــط ال ـث ـق ـي ــل مـ ــن ت ـح ــد لـكــل
ال ـ ــدول ،لـصـعــوبــة اسـتـخــراجــه،
والتعقيدات التي تتكون منها
مكامنه.

قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ألس ـ ـ ـ ــواق رأس ال ـ ـمـ ــال فـ ــي بـيــت
التمويل الكويتي ( بـيـتــك) خالد
الرخيص ،إن البنوك توفر قنوات
استثمارية عديدة للعمالء ،مثل
ح ـســابــات ال ــودائ ــع والـصـنــاديــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
ف ــرص اسـتـثـمــاريــة مختلفة تعد
أكثر أمانا من استثمار االصول
اال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرا ض ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـثـ ــل Bitcoin
وغـيــرهــا مــن الـعـمــات المشفرة،
والتي ال تخضع لسلطة مركزية
لمراقبتها واالشراف عليها ،مما
يجعلها مدرجة كقناة استثمارية
ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر أو م ـج ـهــولــة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ،ف ــي تصريح
ل ـلــرخ ـيــص ع ـل ــى ه ــام ــش ج ـهــود
"بـيـتــك" فــي مــواصـلــة دع ــم حملة
ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة "ل ـن ـك ــن
ع ـ ـلـ ــى دراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،ال ـ ـت ـ ــي أط ـل ـق ـه ــا
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي مــؤخــرا
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع اتـ ـح ــاد م ـصــارف
ال ـكــويــت ،ب ـهــدف تـعــزيــز الـثـقــافــة
ال ـم ــال ـي ــة ل ـ ــدى م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أفـ ـض ــل
استفادة من الخدمات المصرفية
عـ ـل ــى تـ ـن ــوعـ ـه ــا وش ـم ــول ـي ـت ـه ــا.
وأض ــاف الــرخـيــص أن "بيتك"
يـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــاء
بضرورة الدراية الكاملة ومعرفة
المخاطر المترتبة على االستثمار
فــي األص ــول االفتراضية التي ال
تـخـضــع ألي قــوا ن ـيــن تنظيمية،
وذلــك يتمثل بإمكانية الخسارة
ل ـل ـع ـم ـي ــل ،وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـلــى
حمايته من أي انتهاك أو احتيال

خالد الرخيص

والقنوات اإللكترونية المختلفة
للبنك.
وتأتي حملة "لنكن على دراية"
الـتــوعــويــة ،تـعــزيــزا أله ــداف بنك
الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي وب ــرن ــام ـج ــه
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي الـ ــرامـ ــي إل ـ ــى نـشــر
الـثـقــافــة الـمـصــرفـيــة بـيــن جميع
أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ،وزي ـ ـ ــادة وعــي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ب ـ ــأه ـ ــم الـ ـم ــواضـ ـي ــع
المالية ،وكيفية حماية األصــول
م ــن عـمـلـيــات ال ـغــش واالح ـت ـيــال،
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب تـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــح دور
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ب ـش ـكــل ع ــام
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـتــي
يقدمها بشكل خاص ،وذلك عبر
تقديم مجموعة مــن التعليمات
وال ـ ـن ـ ـصـ ــائـ ــح ،ونـ ـش ــره ــا بـشـكــل
دوري ع ـب ــر م ـخ ـت ـلــف ال ــوس ــائ ــل
اإلعــام ـيــة ،وم ـن ـصــات الـتــواصــل
االجتماعي بالتعاون مع اتحاد
مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
الـمـحـلـيــة ،وتستمر حـتــى نهاية
العام الجاري.

«الكويتية» تزيد عدد الرحالت
ً
إلى لندن بواقع  3أسبوعيا
أعـلـنــت شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
زيــادة عــدد الرحالت التجارية المجدولة إلى
مدينة لندن ،بواقع  3رحــات أسبوعية خالل
أيــام الثالثاء والخميس والسبت ،اعتبارا من
 10يوليو .2021
وق ــال ــت "ال ـك ــوي ـت ـي ــة" ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي،
إن زي ــادة عــدد الــرحــات الـمـبــاشــرة إلــى لندن
ج ــاء ت بـعــد مــوافـقــة اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني على ذلك ،خصوصا بعد قرار مجلس
الـ ــوزراء ،واللجنة الــوزاريــة لـطــوارئ كــورونــا،
بــال ـس ـمــاح بـتـسـيـيــر رحـ ــات ط ـي ــران مـبــاشــرة
مــن الـكــويــت إل ــى  12دول ــة ،اعـتـبــارا مــن بــدايــة
يوليو ،والتي تضمنت المملكة المتحدة ،وذلك
يأتي ضمن خطط "الكويتية" االستراتيجية
للعودة تدريجيا للتشغيل الكامل لوجهات
كانت الشركة تشغل لها بالسابق ،مؤكدة في
الوقت ذاتــه االستعداد التام لعودة التشغيل
االعـ ـتـ ـي ــادي .وأض ــاف ــت أن اف ـت ـت ــاح ال ـخ ـطــوط
تدريجيا بعد إغالقها بسبب جائحة فيروس
كــورونــا يأتي في إطــار منح المسافرين على
متن طائرات "الكويتية" خيارات أوسع ،وتلبية
الحتياجاتهم في السفر ،وتوفير وتقديم خدمة
أفـضــل لـهــم ،مــن خــال إطــاق وجـهــات جديدة
ومـتـنــوعــة ،مــؤكــدة أنـهــا تسعى بشكل دؤوب
ومتواصل إلى خدمة عمالئها الكرام ،وتوفير

كــل سبل الــراحــة لهم أثـنــاء سفرهم على متن
طائراتها.
وتقدمت بالشكر إلى اإلدارة العامة للطيران
المدني لجهودهم الحثيثة وتعاونهم الملموس
فـ ــي خ ــدم ــة قـ ـط ــاع ال ـن ـق ــل ال ـ ـجـ ــوي ال ـت ـج ــاري
بالكويت ،وتقديم التسهيالت وتذليل العقبات
أمام شركات الطيران التجارية ،مثمنة جميع
ال ـج ـهــود الـمـلـمــوســة مــن ال ـج ـهــات الحكومية
الـعــامـلــة ف ــي م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،وبــذلـهــا
قصارى جهدها لخدمة الوطن والمواطنين.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.63دوالر ،ليبلغ  74.59دوالرا في تداوالت
أمس األول ،مقابل  77.22دوالرا في تداوالت الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية أغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من دوالر للبرميل
صباح أمس األول ،في جلسة أخرى مضطربة ،إذ يخشى المستثمرون من أن انهيار
محادثات أوبك +هذا األسبوع قد يحدث زيادة ،ال نقصا ،في اإلمدادات إلى السوق.
وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدار اليومين الماضيين ،عقب انهيار مناقشات
بين المنتجين الرئيسيين ،مما يشير إلى أن المستثمرين غير متأكدين بشأن ما
تعنيه المجابهة داخل "أوبك  "+فيما يخص اإلنتاج العالمي .وأنهت عقود خام برنت
القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة  1.10دوالر ،أو  1.5بالمئة ،لتسجل عند
التسوية  73.43دوالرا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط  1.17دوالر ،أو 1.6

بالمئة ،لتبلغ عند التسوية  72.20دوالرا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كالهما قد صعد أكثر من دوالر في وقت سابق من الجلسة،
في تكرار لتحركاتهما بجلسة الثالثاء.
وتقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ،ومن بينهم روسيا،
وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك ،+اإلمدادات منذ أكثر من عام ،حين انهار الطلب
أثناء جائحة فيروس كورونا.
وما زالت المجموعة تواصل خفض اإلنتاج بنحو  6ماليين برميل يوميا .وكان
من المتوقع أن تعزز اإلمدادات ،لكن اجتماعات استمرت على مدار  3أيام أخفقت في
تسوية الخالفات.
ويعني ذلك أن االتفاق الحالي ،الذي ُيبقي اإلمدادات مقيدة على نحو أكبر ،ما زال
ّ
ساريا .لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد
من النفط ،حرصا على االستفادة من انتعاش الطلب.

ّ
«بيتك تكافل» تشارك في «أسبوع «الدراسات المصرفية» يكرم خريجي برنامج
التأمين» لموظفي «الكويتية» تأهيل الكويتيين للعمل في المصارف

«بيتك» :توعية العمالء بمخاطر
االستثمار في األصول االفتراضية
قـ ــد يـ ـتـ ـع ــرض لـ ــه فـ ــي أي وقـ ــت.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
االف ـتــراض ـيــة مـتــذبــذبــة ومتقلبة
بشكل ملحوظ بقيمتها في فترة
ق ـص ـيــرة ،وذلـ ــك بـسـبــب صـعــوبــة
مراقبتها وعدم إمكانية أي جهة
م ــن الـتـحـكــم فـيـهــا ،الف ـتــا إل ــى أن
البنوك المحلية تواصل جهودها
ب ــرف ــع م ـس ـت ــوى وع ـ ــي عـمــائـهــا
كافة ،وتحرص على ضرورة أخذ
الـتــدابـيــر لتجنب هــذه المخاطر
العالية.
وتستهدف حملة "لنكن على
دراية" عناصر متنوعة بما فيها
التوعية بحقوق العميل الخاصة
ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل الـشـخـصــي
س ــواء الـتـمــويــل االس ـت ـهــاكــي أو
السكني ،وآلـيــة تقديم الشكاوى
بـ ـش ــأن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
والبطاقات المصرفية المتنوعة،
وطرق تفادي التعرض لعمليات
االحـ ـتـ ـي ــال وال ـت ــوع ـي ــة بـمـخــاطــر
مــا يـعــرف ب ـ "تـكـيـيــش ال ـقــروض"
واالس ـت ـث ـمــارات عــالـيــة المخاطر
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـم ــواضـ ـي ــع ذات
الصلة .ويعمد "بيتك" بشكل دائم
إلــى تنظيم الـعــديــد مــن ال ــدورات
التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم
ف ــي مـ ـج ــال ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال،
ومكافحة الجرائم المالية خاصة
االلكترونية ،ويحثهم على نقل
ه ــذه الـمـعـلــومــات بـشـكــل مبسط
وم ــرك ــز الـ ــى ال ـع ـم ــاء م ــن خ ــال
االت ـ ـصـ ــال ال ـم ـب ــاش ــر ف ــي م ــواق ــع
ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــة ،وعـ ـب ــر أدوات
وقـ ـن ــوات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي

حكومية بقيمة  76مليار دوالر.
يبلغ عجز الميزانية في البالد
مــا يـقــرب مــن  29فــي الـمـئــة من
الناتج المحلي اإلجمالي وهو

أح ــد أك ـب ــر ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة في
الـ ـع ــال ــم .وتـ ـن ــاق ــش ال ـح ـكــومــة
ً
قــانــونــا لـلــديــون مــن شــأنــه أن
ً
يضع ح ــدا أقـصــى لالقتراض

ووف ـ ـ ـ ـ ــق "م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد" ،ل ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن
الحكومة من االقتراض أو إصدار
سـ ـن ــدات ل ـت ـمــويــل دي ــون ـه ــا مـنــذ
ان ـت ـه ــاء س ــري ــان ق ــان ــون ال ــدي ــون
السابق في عام .2017
وف ـ ـ ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
خ ـ ـف ـ ـضـ ــت م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
ال ـكــوي ـت ـيــة ( )KPCإنـ ـف ــاق ق ـطــاع
الـنـفــط بـمـقــدار  2.3مـلـيــار دوالر
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة 2021/2020
وسـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار أسـ ـع ــار الـنـفــط
ال ـض ـع ـي ـفــة .وف ــي يــول ـيــو ،2020
خفضت شــركــة نفط الـكــويــت 25
في المئة من ميزانيتها لخطتها
الخمسية بـهــدف المساهمة في
"االستقرار المالي للدولة" وسط
جــائـحــة "كــوف ـيــد  "19الـمـسـتـمــر.
يعمل النظام كمزاد عكسي بعدة
ج ــوالت ،ويتعين على الشركات

خ ـفــض أس ـع ــاره ــا أو االح ـت ـفــاظ
بـنـفــس الـسـعــر لـكــل ج ــول ــة ،ويتم
الكشف عن جميع األسعار لمقدمي
العروض بعد كل جولة.
مـ ـ ــع ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ال ـ ـع ـ ـط ـ ــاءات،
ينسحب ال ـمــزايــدون حتى تبقى
شركة واحدة لكل عقد .من المتوقع
أن تبلغ قيمة  JPF-4و  JPF-5أكثر
من  980مليون دوالر في المجموع.
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــدت بيانات
رسمية نشرها الجهاز المركزي
لـلـمـنــاقـصــات ال ـعــامــة ف ــي ال ـبــاد
( )CAPTأن الـ ـمـ ـق ــاول ال ـكــوي ـتــي
"سبيتكو" هو أقل مقدم عطاء لكال
الـعـقــديــن فــي الـجــولــة األولـ ــى من
العطاءات الشهر الماضي.
بـيـنـمــا ق ــدمــت "سـبـيـتـكــو" أقــل
سعر لكال المشروعين في الجولة
األولـ ــى مــن ال ـع ـطــاءات ،فـمــن غير
الـ ـم ــرج ــح أن ت ـح ـص ــل عـ ـل ــى كــا
العقدين من شركة نفط الكويت،
إذ ذك ــرت شركة النفط أنــه سيتم
منح كل من المشروعين لمقاولين
مختلفين.

شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) ،عبر جناح
خاص ،في معرض "أسبوع الخطوط الجوية الكويتية للتأمين"،
المقام في المقر الرئيسي لـ"الكويتية" من  27يونيو إلى  1يوليو،
بـمـشــاركــة مجموعة مــن شــركــات الـتــأمـيــن ،حـيــث مـثــل المعرض
مناسبة هامة لعرض خدمات ومنتجات الشركة التأمينية ،مع
تقديم مــزايــا وخـصــومــات قيمة لموظفي "الـخـطــوط الكويتية"
والشركات التابعة لها.
واسـتـقـبـلــت "بـيـتــك ت ـكــافــل" ع ـمــاء هــا م ــن مــوظـفــي "الـخـطــوط
الكويتية" وزوار المعرض ،حيث قام فريق "بيتك تكافل" بعرض
خــدمــات ومـنـتـجــات الـشــركــة فــي مـجــال تــأمـيــن األفـ ــراد ،والـمــزايــا
العديدة التي يحملها كل منتج ،وما تنفرد به خدمات الشركة من
خصائص منافسة تناسب مختلف شرائح العمالء ،إضافة إلى
توضيح الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من األمور التي تهم
العمالء ،وقدمت "بيتك تكافل" أيضا العديد من العروض والمزايا
والخصومات على بعض المنتجات التأمينية التي تقدمها.
ووفرت المشاركة فرصة الرد على االستفسارات والتساؤالت،
مع التعريف بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بشكل
عام ،وتقديم معلومات ورؤية شاملة عن "بيتك تكافل" ،ودورها
المهم في صناعة التأمين التكافلي وإضافاتها اإليجابية في
هذا المجال.

فريق «بيتك تكافل» يعرض خدماته على العمالء

متوسطا خريجي البرنامج
الرفاعي
ً
تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس
مجلس إدارة معهد الــدراســات المصرفية د .محمد
الهاشلّ ،
كرم المدير العام للمعهد د .يعقوب الرفاعي
خريجي برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج
للعمل في القطاع المصرفي  -المجموعة الثامنة  -الذي
ُعقد بين  24مارس  2019حتى  31أغسطس .2020
وهذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة "كفاءة" التي
أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مــع البنوك
الكويتية وإدارة المعهد ،بهدف تعزيز مساهمة القطاع
المصرفي في تنمية وتطوير قدرات الكويتيين حديثي
التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.
ً
ويقام هذا البرنامج سنويا ،إذ يتم اختيار نخبة من
الخريجين الكويتيين حديثي التخرج وتوظيفهم في
البنوك ،ثم تأهيلهم للعمل بهذا القطاع المهم من خالل
تدريبهم مدة عام كامل قبل تسلمهم مهام وظائفهم
المصرفية .ويشمل هذا التدريب عدة جوانب وتطبيقات
ُمختلفة نظرية وعملية وميدانية ،بما يوفر للمشاركين
فرصة اكتساب الخبرة العملية والمهنية ،على نحو
يعزز قدرتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة
عالية حال انخراطهم في مجال العمل المصرفي.
وبـحـضــور المسؤولين عــن تنفيذ الـبــرنــامــج من
معهد الــدراســات المصرفية ،هنأ الرفاعي فــي كلمة
لــه الـمـشــاركـيــن بتخرجهم وحـثـهــم عـلــى االسـتـفــادة
من الخبرات التي اكتسبوها أثناء تدريبهم في هذا
ال ـبــرنــامــج الـمـتـمـيــز ،وبـ ــذل أق ـصــى الـجـهــد لتحقيق
الفائدة المرجوة مــن تدريبهم فــي مجال عملهم ،إذ

«التجاري» في جامعة الكويت
لعرض مزايا « »YOUللشباب
ً
تزامنا مع بدء عملية تسجيل الطلبة
للفصل الدراسي القادم بجامعة الكويت،
وفــي إطــار حــرص البنك التجاري على
التواصل مــع مختلف شــرائــح العمالء،
ً
و سـعـيــا منه لتثقيف شريحة الشباب
بمنتجاته وخدماته المصرفية المميزة
التي تتناسب مع احتياجاتهم وترتقي
لمستوى تطلعاتهم ،أعلن البنك وجوده
بالجامعة ،مــن خــال جـنــاح لــه يستمر
ً
حـتــى  14يــولـيــو  2021م ــن  9صـبــاحــا
إل ــى  1بـعــد ال ـظ ـهــر ،حـيــث يـتــم تعريف
الطالب والطالبات بمزايا حساب ""YOU
للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17
ً
و 24عاما.
ويستقبل فريق المبيعات والتسويق
ال ـت ــاب ــع ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ل ــأف ــراد ال ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات لــإجــابــة
ع ــن أي اسـتـفـســار ح ــول م ــزاي ــا ""YOU
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا ال ـب ـن ــك
ألصحاب هذا الحساب ،في لقاء مباشر
ب ـي ــن ف ــري ــق ال ـت ـس ــوي ــق والـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،مــع
االلتزام بجميع االشتراطات االحترازية
ال ـص ـح ـي ــة ،ح ـي ــث وف ـ ــر ال ـب ـن ــك لـلـطـلـبــة
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ف ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب فــرصــة
للحصول على عــدة جــوائــز تمثلت في

ساعة " ،"FitBitوشاحن من " ،"Ankerمع
ً
تذاكر سفر وقهوة مجانا .تجدر اإلشارة
إل ــى أن "ُ "YOUيـعــد الـحـســاب المثالي
لـفـئــة ال ـش ـبــاب ،ال سـيـمــا أن ــه يــوفــر لهم
الفرصة لالستفادة من مميزات متعددة
عند فتحهم له بقيمة  10دنانير فقط،
والحصول على هدية نقدية بقيمة 50
دينارا عند تحويل المكافأة االجتماعية
إلى "التجاري" ،إضافة إلى فرص لدخول
السحب الشهري للفوز بجوائز قيمة،
وهي فرصتان لدخول السحب الشهري
للفوز بجائزة نقدية بقيمة  250دينارا.

يعتبر البرنامج أحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج
الراغبين فــي العمل فــي القطاع المصرفي والمالي،
لـمــا يشتمل عـلـيــه م ــن ت ـنــوع ف ــي ال ـم ــواد التدريبية
والمتخصصة في المجال المصرفي والمالي ،حيث
ـال من
يحصل منتسبو الـبــرنــامــج عـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
المهارة والمعرفة فــي هــذا المجال .وشكر الرفاعي
المحافظ الهاشل وأعضاء مجلس إدارة المعهد لدعمهم
هذا البرنامج ،كذلك مديري الموارد البشرية في البنوك
المشاركة ،على ما يبذلونه من جهد ومتابعة إلنجاح
انعقاد هذا البرنامج في كل عام.
يذكر أن شهادة البرنامج معتمدة منThe London
 )Institute of Banking & Finance (LIBFوهي من أعرق
المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية
والـمــالـيــة ،وال تمنح ه ــذا االعـتـمــاد المهني إال بعد
التحقق من أن الجهة التي ستحصل عليه تتبع أحدث
أساليب التقنيات التدريبية والمهنية .ومن أهم مميزات
هذا البرنامج قيام بنك الكويت المركزي والمصارف
المحلية بتعيين المتدربين الذين وقع عليهم االختيار
في تلك المصارف ثم العمل على إلحاقهم لمدة عام
كامل بمعهد الــدراســات المصرفية لتلقي التدريب
المكثف والحيوي ،إذ يشمل التدريب على المحاضرات
والتدريب اإللكتروني الذي يتم تقديمه بالتعاون مع
أعرق الشركات المتخصصة في هذا المجال ،كما يشمل
التدريب الميداني في البنوك الكويتية المحلية ،بهدف
حصول المتدربين على الخبرة العملية وربط الجوانب
النظرية بالواقع العملي.

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أجرى البنك األهلي المتحد ،أمس األول ،السحب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي ،والذي
يـقــدم مــا يــزيــد على  750جــائــزة سنويا ،وينفرد
بالعديد مــن المميزات ،منها أنــه أبسط وأسهل
بــرنــامــج ادخـ ــار ،وي ـقــدم أك ـبــر قـيـمــة مــن الـجــوائــز
إلى أكبر عدد من الفائزين ،فضال عن ميزة فتح
الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة ُ
ويسر مع ميزة
اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول  20فائزا على 1000
دينار لكل منهم ،وهم :مؤمن محمود أحمد ،ليلى
أحـمــد ال ـ ــوزان ،عـيــد أحـمــد ال ـش ــراح ،ع ــادل رشــود
الرشود ،فاطمة فاخر الزلزلة ،سعاد عبدالمحسن
ال ـص ــال ــح ،بـ ــدر ص ــال ــح ال ـع ـن ــزي ،روزيـ ـ ــن كــراب ـيــد
أوهــانـسـيــان ،عبدالرحمن حسين س ــرور ،جاسم
محمد الناصر ،إيمان عبدالمحسن الجسار ،فالح
سالم ثويب ،أحمد محمد آل الرشيد ،عبداللطيف
عبدالعزيز السليم ،علية ناصر الـبــاوي ،حسناء
فيصل الغريب ،سهام وليم بطرس ،لميس أحمد
الشباب ،حسنة فاروق فاروق وديما يوسف شعت.
وتـتـضـمــن س ـحــوبــات "ال ـح ـص ــاد" ال ـعــديــد من
الجوائز ،من بينها جائزة بقيمة  100ألف دينار في
كل من عيد الفطر وعيد األضحي ،وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى ،بقيمة  250ألف دينار ،أهم
ما يطمح إليه العمالء لتحقيق تطلعاتهم.
ك ــذل ــك تـ ـق ــدم جـ ــوائـ ــز "ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد"  20ج ــائ ــزة

أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح .وألول مرة
ف ــي ال ـكــويــت ،ت ــم تـقــديــم "س ـحــب األف ـض ـل ـيــة" ربــع
السنوي بقيمة  25ألــف ديـنــار حصريا للعمالء
الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز
"الحصاد" خالل السنوات الخمس األخيرة ،بشرط
م ــرور ع ــام عـلــى فـتــح حـســابــاتـهــم ،وتـتـيــح كــل 50
دينارا في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة
واحدة لدخول السحب .وإضافة إلى هذه الباقة
م ــن ال ـجــوائــز ال ـم ـم ـيــزة ،يـحـظــى ال ـع ـمــاء بــأربــاح
سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا
الحساب ،وهو ما يجعل "الحصاد" فريدا من نوعه
وجذابا لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير،
من خالل تحقيقه العديد من المميزات ،سواء على
المدى القصير ،أو على المدى الطويل.

«ديزر» تجمع  5مغنين عالميين
بأسلوب موسيقي جديد
كيز وماكس وجونز وبالنت ويونغبلود
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فوستر :فرصة مواتية النطالق
النساء في السينما
اع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ج ــودي فــوسـتــر خ ــال دورة
تــدري ـب ـيــة نـظـمـهــا م ـهــرجــان
ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي ،أمـ ــس
األول ،أن «ا لـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ــت حـ ــان
للنساء!» ،مشجعة الممثالت
الـ ـطـ ـم ــوح ــات وال ـم ـخ ــرج ــات
وفنيات األفالم على االنطالق
في السينما ،والحصول على
المكانة الالتي يستحققنها.
وق ـ ــال ـ ــت« :إن ـ ـهـ ــا ال ـل ـح ـظــة
جودي فوستر
ا ل ـم ـنــا س ـبــة اآلن!» ،إذ هـنــاك
ً
حاليا «وعي  -ولو أن األمور
ً
ً
ً
لم تتغير تماما -بــأن وقتا طويال مر لم نسمع فيه قصص
نساء».
ً
وردا عـلــى س ــؤال عــن الـتـكــافــؤ بـيــن ال ــرج ــال وال ـن ـســاء في
ه ــول ـي ــوود ،الح ـظ ــت الـمـمـثـلــة وال ـم ـخــرجــة ال ـح ــائ ــزة جــائــزة
األوسكار ،أن «الكثير تغير» .وأضافت« :عندما بدأت مسيرتي
المهنية لم تكن توجد نساء ،كانت توجد خبيرة التجميل،
والـ ـم ــرأة ال ـتــي تـهـتــم بــالـسـيـنــاريــو ،ول ــم أك ــن أرى أي نـســاء
باستثنائهما ،هذا الواقع تغير».
وعــن تسلمها خــال افتتاح المهرجان الثالثاء الماضي
سعفة ذهبية فخرية من المخرج اإلسباني بيدرو المودوفار
عــن مجمل مسيرتها الفنية ،قــالــت إنـهــا لحظة مــؤثــرة ،ألن
المودوفار هو مؤلف «أول سينما نسوية».
(أ ف ب)

ً
بيرس بروسنان 20 :عاما
من الحب مع زوجتي

يحظى الممثل األ يــر لـنــدي
بـيــرس بــروسـنــان بقصة حب
مــع زوجـتــهالصحافية كيلي
ً
شاي منذ  ٢٠عاما ،ويشكالن
ً
ً
ثنائيا مثاليا.
وك ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان،
ص ــاح ــب ش ـخ ـص ـي ــة جـيـمــس
بــونــد الـشـهـيــرة ،فــي تصريح
صـ ـح ــا ف ــي ،أن  20ع ــا م ــا مــن
الحب قضاها مع زوجته ،بل
إن ال ـح ــب ازداد م ــع س ـنــوات
الزواج الطويلة ،ورغم التغيير
بروسنان مع زوجته
الذي طرأ على كيلي وشكلها
وزي ـ ــادة وزن ـهــا فــي الـسـنــوات
األخيرة ،فإن بروسنان أكد أنه اليــزال يحبها ،وال يكترث لتلك
التغيبرات الشكلية.
والتقى بيرس بكيلي بعد  3سنوات من وفاة زوجته األولى
بمرض السرطان ،في سهرة على شاطئ البحر بالمكسيك ،وكانت
كيلي هناك من أجل مقابلة صحافية مع الممثل تيد دانسون،
وعـنــدمــا رأت بــروسـنــان للمرة األول ــى قــالــت عـنــه« :ك ــان جــذابــا،
طويل القامة ،أسمر وجميل» ومنذ ذلك اليوم لم يفترقا .وعندما
كــان يسافر بداعي العمل إلــى أي مكان في العالم يشتاق لها،
ويطلب منها موافاته ليكونا معا ،وتزوجا عام  ،١٩٩٧وبلغت
كلفة زفافهما الفخم  ١.٥مليون جنيه إسترليني ورزقا بولدين.

يطل أكبر نجوم الموسيقى في العالم على محتوى «إيه
إس إم أر سيشنز»  ،»ASMR Sessionsالذي تطلقه منصة بث
الموسيقى العالمية «ديــزر» ،حيث يقوم كل فنان بتحويل
إحدى أغانيه الفائقة باستخدام نمط فريد لـ  ،ASMRوكأنها
أغنية جديدة مذهلة لم تسمع من قبل.
وقــالــت «دي ـ ــزر» ،فــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس الـخـمـيــس ،إن
الـفـنــانـيــن ألـيـشـيــا ك ـيــز ،وال ـس ـيــر ت ــوم جــونــز ،وآف ــا مــاكــس،
وجيمس بالنت ،ويونغبلود ،سيستخدمون مجموعة من
الـظــواهــر الـصــوتـيــة ،مثل التنفس والـنـقــر والـهـمــس إلثــارة
االستجابة الجسدية أو العاطفية للمستمعين.
وتعد هــذه هــي الـمــرة األول ــى ،التي يــؤدي فيها فنانون
عالميون موسيقاهم الخاصة بتنسيق  ،ASMRحسب البيان.
ويـتـمـيــز «إي إس إم آر سـيـشـنــز» بـتـقــديــم ألـيـشـيــا كـيــز،
الـحــائــزة على جــائــزة غــرامــي ،نسخة مبهجة مــن «»Fallin
لمساعدة المستمعين على الشعور بالهدوء واالسترخاء،
فــي حين يقدم جيمس بالنت أغنية «»You›re Beautiful
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أص ـ ـ ــوات ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـه ــادئ ــة،
ً
ً
واألسطورة ّ
الحية «السير توم جونز» الذي يقدم غالفا بطيئا
ً
ً
وحسيا لـ « ،»What›s New Pussycatبعد مرور  56عاما على
إصداره ألول مرة.
وتأخد «آفا ماكس» إيقاع الرقص من «»Kings & Queens
إلــى شاطئ بــارد وجــو األم ــواج ،باإلضافة إلــى تقديم نجم
موسيقى الــروك «يونغبلود» أغنية «› ،»Parentsمــع دقــات
القلب وتقطير المياه.

ويقول نايغل هاردينغ ،نائب رئيس  Deezerللتسويق
ً
العالمي للفنانين« ،أصـبــح محتوى  ASMRســائــدا بشكل
متزايد ،وشهدت  Deezerزيادة في استهالكها بنسبة ،248
في جميع أنحاء العالم منذ بداية عــام  ،»2020مشيرا إلى
أنـهــم ق ــرروا الـيــوم أن يخطوا خـطــوة إلــى األم ــام ،مــن خالل
ً
الكشف عن «إيه إس إم آر سيشنز» ،التي تضم بعضا من أكبر
الفنانين في العالم ،وهم يبثون الحياة في كلماتهم بكثافة
لم تسمع بها من قبل.
ً
وطبقا للبيان ،كشف استطالع رأي شمل  12000شخص
حول العالم للتعرف على مشاعرهم تجاه تجربة  ،ASMRأن
 %63منهم يتفاعلون بالفعل مع التجربة ،إما مرة واحدة
في األسبوع أو أكثر.
يذكر أن أليشيا كيز هي مغنية أميركية وملحنة وممثلة،
حصد ألبومها األول  5جــوائــز غــرامــي عــام  ،2002وحصد
الـثــانــي  4جــوائــز غــرامــي إضــافـيــة فــي ع ــام  ،2005والسير
تــومــاس جــونــز وودوارد اشتهر باسمه الفني تــوم جونز
وهو مغني بريطاني شهير ولد في  7يونيو  1940في مدينة
بونتيبريد في بالد الغال ،وحصل على القرص البالتيني
ببيعه أكثر من  100مليون نسخة من ألبوماته منذ ،1965
وآفا ماكس هي مغنية أميركية ،ولدت في  16فبراير 1994
في ميلواكي ،ورغم صغر سنها فإنها تحظى بشعبية واسعة
حول العالم ،وجيمس بالنت هو مغني بوب بريطاني ،فائز
بجائزتين بريت ،ورشح لخمس جوائز غرامي في .2006
(د ب أ)

أليشيا كيز أثناء تسلمها جوائز «غرامي»

آفا ماكس

كوتيار :كل يوم كان مفاجأة
مع ليوس كاراكس

هيمسوورث يغوص مع
ديون :اعتقدت أن أغنيتي
في « »Titanicستكون فاشلة أسماك القرش المفترسة

كريس هيمسوورث

لقطة من Titanic
كشفت المغنية الكندية الشهيرةسيلين ديــون ،أنها كــادت أال
تغني األغنية الشهيرة « »My Heart Will Go Onفي فيلم «.«Titanic
وقالت ديون ،في تصريح صحافي ،تعليقا على عرض فيلمها
« ،»Alineالــذي يــروي قصة حياتها ،إن الفضل يعود إلى زوجها
الراحل رينيه ،الذي شجعها على أداء األغنية ،وسبب ترددها يعود
إلى قناعتها بأن األغنية ستكون فاشلة.
وأوضحت أنها رفضت الذهاب إلى االستديو للتسجيل ،فقال
لها الكاتب جيمس هورنر« :فكري بالقصة عندما تسجلي األغنية»،
ً
ً
ً
ً
فأجابته بتهكم« :حـسـنــا ش ـكــرا ،شـكــرا جــزيــا» .وعـنــدمــا سجلت
ً
األغنية لم تفكر بالفيلم أبــدا ،وقالت لنفسها« :غني واخرجي من
ً
ً
هنا» ،وكانت النتيجة نجاحا باهرا ،وحصدت األغنية جائزتي
أوسـكــار وغــولــدن غلوب عن أفضل أغنية لعام  ،١٩٩٨وفــي العام
التالي حصلت على جائزة .Grammy awards

ماريون كوتيار

شــارك النجم العالمي كريس هيمسوورث في فعالية أسبوع
الـقــرش  ،2021للتعرف على األسـمــاك المفترسة ،وظهر فــي أحد
برامج األسبوع السنوي بساحل أستراليا وهو يغوص إلى جوار
أسماك القرس المفترسة في شجاعة وقوة.
وحاول الممثل األسترالي ،البالغ  37عاما ،من خالل البرنامج،
التعرف على أسماك القرش ،وعلم سلوكها ،واكتشاف كيف يمكن
أن يتعايش البشر واألسماك المفترسة مع بعضهما بأمان.
وقال هيمسوورث ،في تصريح صحافي على هامش الفعاليات،
«قمنا للتو بأسوأ مواجهة مع أسماك القرش القاتلة خــال قرن
من الزمان ،حيث أريد معرفة ما إذا كان بإمكاننا العيش معا دون
إلحاق األذى ببعضنا».
يذكر أن النجم العالمي يستعد لدخول موقع تصوير الفيلم
المنتظر  ،Thor: Love and Thunderضمن السلسلة الشهيرة.

كشفت الممثلة ماريون كوتيار عن كواليس تصويرها فيلمها
األخير « ،»Annetteلمخرجه الفرنسي ليوس كاراكس ،الذي جعلها
تشعر أن كل يوم معه كان بمنزلة مفاجأة ،لكن في الوقت نفسه كان
ً
ً ً
عميقا جدا .ووصفت كوتيار جو التصوير بأنه «مميز جدا ،يطغى
عليه التدخين المزمن للمخرج ،ال يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة
ذلــك ،إال أنــه كــان يـســوده التفاهم ،مــن دون الحاجة إلــى التحدث
ً
كثيرا بينه وبين الممثلين» ،مشيرة إلى متطلبات بدنية تعجيزية
ً
أحيانا ،كالغناء أثناء المشي من دون رؤية المكان الذي تمشي فيه.
وأضافت« :وجدت نفسي ذات مرة مضطرة للغناء» في مساحة
محدودة خالل المشي «من دون أن أرى طريقي ،وكانت هذه المرة
الوحيدة التي قلت فيها إنني ال أستطيع أن أقوم بالمهمة ،وإنها
مستحيلة ،وإنني خائفة من أن أكسر رجلي».
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :التشارك في األهداف يساعدك على مـهـنـيــا :طــاقـتــك تـتــزايــد ،وانــدفــاعــك نحو
العمل يقوى ،لكنك تحتاج إلى التنظيم.
التعاون مع مختلف الزمالء.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــي تنجح عــاقـتــك العاطفية ،عــاطـفـيــا :يـصــارحــك الـشــريــك برغبته في
مساعدتك إن لزم األمر.
عليك أن تعمل بجهد أكبر.
ً
ً
اجتماعيا  :يحصل ســوء تفاهم عائلي ،اج ـت ـمــاع ـيــا :بـ ــدأت ال ـل ـق ــاءات ت ـع ــود بين
معارفك ،ولو بطريقة بطيئة.
ويلجأ الجميع إليك من أجل الحل.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تنتقل من هدف إلى آخر قبل
أن تحقق األول.
ً
عاطفيا :موقعك الغرامي في الفلك ينبئ
عن لقائك بحبيب.
ً
اجتماعيا :ثابر على رياضة المشي إن
كنت تقوم بها ،وال تتوقف.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :األعمال الجيدة هي التي نخطط
ً
لها سابقا بوعي وتفكير.
ً
عاطفيا :أنت والحب على خصام هذه
األيام ،فانظر إلى األسباب.
ً
اجتماعيا :تختلف مع أحد األقرباء أو
األصدقاء بسبب موضوع مادي.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :استعد لمواجهة مشكالت جديدة
ستقوى عليها من خالل التناغم مع الفريق.
ً
عاطفيا :تقع في أزمة عاطفية عابرة سرعان
ما يزول أثرها.
ً
اجتماعيا :تشعر بضرورة مواجهة بعض
اإلشكاالت المنزلية والبت بها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
تتهرب من ُّ
َّ
تحمل المسؤولية في
مهنيا :ال
عملك ،وإال تبقى في مكانك.
ً
عاطفيا :يدفعك الشريك إلــى التقدم ،ألنه
ً
ً
يريد لك مستقبال زاهرا.
ً
اجتماعيا :انتبه من الصديق الذي يمدحك
في حضورك ،فقد يذمك في غيابك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :ال تستطيع راهنا إنجاز سوى
القليل ،والمهم البدء باألولويات.
ً
عاطفيا :اخرج عن روتينك المعتاد مع
الشريك ،وحاول تغيير أسلوبك.
ً
اجتماعيا :أسلوبك الخاص في التعامل
مع اآلخرين يسهل عليك األمور.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :اح ـتــرام الـمــواعـيــد أحــد مقومات
نجاحك ،فحافظ عليها.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب منك كلمة حلوة
ّ
تعبر فيها عن محبتك له.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن وفيا ألهلك وأصدقائك ،وال
ً
تكن ناكرا لمعروفهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـجــد نـفـســك ف ــي مــوقــف ح ــرج،
ويسعفك أحد زمالء العمل.
ً
ً
عاطفيا :يبدو الشريك منجذبا إليك كلما
ً
طالت معرفتكما لبعضكما بعضا.
ً
اجتماعيا  :قــد تعرف خيبة َّ
سببها لك
ً
أحد األصدقاء ،بدال من أن يساعدك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :أمامك درب شاق ،وأنت لست متأكدا
من ثباتك في عملك.
ً
َّ
يتحمل مسؤولية
عاطفيا :من يحب عليه أن
قراره ،ال أن يرميها على اآلخر.
ً
اجتماعيا :تأسيس بيت عائلي ينبغي أن
يأتي في قمة أولوياتك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :األس ــالـ ـي ــب ال ـق ــدي ـم ــة ل ــم تـعــد
تنفع لحل المشكالت الجديدة ،فشاور
االختصاصيين.
ً
عاطفيا :تتخاصم مع الشريك حول أمر
ً
ليس شخصيا ،ثم تتصالحان.
ً
اجتماعيا :تكفي اآلخرين مشاكلهم ،فال
تشعرهم باألزمة التي تعانيها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تنظر إلى نجاحك وتتقاعس
عن العمل من أجل تطور أفضل.
ً
عاطفيا :يتساء ل الطرف اآلخــر إن كنت
ً
ً
قادرا على القيام بواجباتك كامال.
ً
اجتماعيا :ال تتكل على الغير في أمورك
الخاصة ،بل واجهها بنفسك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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أحالم :اشتقت ألهلي في السعودية

عادل إمام منزعج من «كورونا»

ً
تغني في المملكة قريبا بإشراف الهيئة العامة للترفيه
تتواصل الحفالت الغنائية
بالسعودية في الرياض
وجدة ،برعاية الهيئة العامة
للترفيه.

جورج وسوف
يغني في جدة
 23الجاري

انـتــابــت عــائـلــة الـفـنــان عــادل
إم ـ ــام ح ــال ــة م ــن ال ـغ ـض ــب ،بعد
ان ـت ـشــار أخ ـب ــار تـفـيــد بــإصــابــة
"ال ــزعـ ـي ــم" بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وتدهور حالته الصحية ،وهو
م ــا أبـ ـع ــده ع ــن ال ـس ــاح ــة وع ــدم
الظهور ولو بصورة واحدة له.
األم ـ ـ ــر دفـ ـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج رامـ ــي
إمام ،نجل "الزعيم" ،لنفي الخبر
تـمــامــا عـبــر حـســابــاتــه بـمــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مــؤكــدا
أن ــه يتمتع بصحة هــائـلــة ،وال
صحة لما يـتــردد خــال الفترة
الماضية.
وع ـ َّـب ــر ع ــن انـ ــزعـ ــاج األس ـ ــرة
بالكامل من تلك األخبار ،طالبا
م ــن هـ ــؤالء األفـ ـ ــراد الـمــروجـيــن
ل ـت ـل ــك األخ ـ ـب ـ ــار االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عــن
"الـ ــزع ـ ـيـ ــم" ،وع ـ ـ ــدم تـ ــرديـ ــد تـلــك
الكلمات التي تتسبب في أذى

َّ
وج ــه رئ ـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـتــرفـيــه فــيالـسـعــوديـة،
المستشار تركي آل الشيخ ،رسالة إلى المدير التنفيذي
لشركةروتاناسالم الهندي ،طالبه فيها بوجود الفنانة
اإلمــاراتـيــةأح ــام وألـبــومـهــا الـجــديــد "ف ــدوة عـيــونـك" في
ً
الـسـعــوديــة ،لـيــرد عليه الـهـنــدي ،مــؤكــدا
أن ا ل ـج ـم ـه ــور ا لـ ـسـ ـع ــودي ي ـس ـت ـحــق أن
يتمتع بحضور وصوت وأغاني أحالم،
وكـ ـت ــب" :أبـ ـش ــر ب ــون ــاص ــر ،وال ـج ـم ـهــور
ال ـس ـعــودي يـسـتــاهــل يـتـمـتــع بـجــديــد أم
فاهد الجميل ،وأيضا باقة من أغانيها
الجميلة".
َّ
من جهتها ،علقت أحالم على منشور
آل الشيخ ،وكتبت" :اشتقت لكم ،واشتقت
للرياض ،واشتقت ألهلي في السعودية،
ً
شكرا يا بوناصر".
وتابعت" :يا بوناصر ،أنا مشتاقة
لـ ـ ــدار ج ــدت ــي سـ ـ ــارة ب ـن ــت ال ـبــوح ـي ـمــد
الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة االح ـس ــاء وال ــدم ــام،
أريد أن أرى جمهوري هناك ومنطقة جدة
وكل السعودية ،وحشتني الطايف وأبها،
وحشتوووني جد".

•

الهندي

مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ح ـ ــرص الـ ـفـ ـن ــان جـ ــورج
وسـ ـ ـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه رسـ ـ ــالـ ـ ــة ل ـل ـش ـع ــب
ال ـس ـع ــودي ق ـب ــل ح ـف ـل ـتــه ال ـغ ـنــائ ـيــة األولـ ــى
بالمملكة ،والمقرر أن يحييها  23الجاري.
ونشر جورج البوستر الدعائي للحفل
َّ
عـبــر حـســابــه بــ"تــويـتــر" ،وعــلــق" :ألول مــرة
بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على
قلبي ،يوم الجمعة  ٢٣/٧بجدة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ك ـ ــل ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر لـهـيـئــة
الترفيه ،وألخي العزيز أبوناصر على الدعوة
وللشركة المنظمة بنش مارك".
جدير بالذكر ،أن آخر أعمال جورج أغنيته
ا لـجــد يــدة باللهجة ا لـمـصــر يــة " ي ــاه ع ا لــز مــن"،
ال ـتــي طــرح ـهــا ع ـبــر "ي ــوت ـي ــوب" ف ــي أول ت ـعــاون
يجمعه مع شركة اليف ستايلز ستديوز.
واألغنية تــم تصويرها بطريقة الفيديو
كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت
قيادة المخرج فادي حداد.
أغ ـن ـيــة "يـ ــاه ع ال ــزم ــن" م ــن ك ـل ـمــات أحـمــد
المالكي ،ألحان مصطفى شكري ،توزيع أحمد
أمين ،وهندسة صوتية هاني محروس.

مهرجان أفالم المملكة
يكرم الفائزين بجوائزه
اخ ـت ـتــم م ـس ــاء أم ــس األول
مـ ـه ــرج ــان أف ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة
فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ال ـتــي
تأتي بتنظم جمعية الثقافة
والفنون بالدمام ،وبالشراكة
م ــع مــركــز ال ـم ـلــك عـبــدالـعــزيــز
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـع ــال ـم ــي "اث ـ ـ ـ ــراء"،
وب ـ ــدع ـ ــم م ـ ــن ه ـي ـئ ــة األف ـ ـ ــام
ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،ب ــإع ــان
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـجــوائــز
النخلة الذهبية ،خالل الحفل
الختامي للمهرجان ،الــذي
استمر سبعة أيام.
وح ـ ـصـ ــد ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـن ـخ ـلــة
ال ــذه ـب ـي ــة ف ـي ـلــم "ح ـ ــد الـ ـط ــار"
ألف ـض ــل ف ـي ـلــم ط ــوي ــل ،بينما
حصل فيلم "الطائر الصغير"
على جائزة أفضل فيلم قصير،
وحصد فيلم "حكاية روشانة"
جائزة أفضل فيلم وثائقي.
وف ــاز بجائزة جبل طويق
ألفضل فيلم تعبيرا عن مدينة
س ـع ــودي ــة ف ـي ـلــم "حـ ــد ال ـط ــار"
عــن مدينة الــريــاض للمخرج
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـش ــاح ــي ،أم ــا
ج ــائ ــزة ع ـب ــدال ـل ــه الـمـحـيـســن
للفيلم األول فذهبت للمخرج
سلطان ربيع عن فيلم "بيضة
تمردت".
وذه ـ ـبـ ــت جـ ــائـ ــزة ال ـن ـخ ـلــة

أحالم

إض ــاف ــة إل ــى إب ــراه ـي ــم الـحــربــي
وباسمة حمادة وزهرة الخرجي
وحمد أشكناني وفــوز الشطي
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي وف ــي
ال ـشــرقــاوي ومـحـمــد الــدوســري
وحـسـيــن ال ـح ــداد وغ ـيــرهــم من
الـ ـنـ ـج ــوم ،م ـت ـم ـن ـيــة أن يـحـظــى
العمل بإعجاب الجمهور.

فخرالدين :بلدان تشعل الحروب لتفسيرها الملتوي للتاريخ
شارك في مؤتمر الترجمة االفتراضي الذي نظمه األرشيف الوطني باإلمارات
•

الذهبية ألفضل ممثل لمشعل
المطيري ،بطل فيلم "أربعون
ً
عاما وليلة" ،وحصلت البطلة
ال ـص ـغ ـيــرة بـسـيـمــة ال ـح ـجــار،
ب ـط ـلــة ف ـي ـلــم "سـ ـي ــدة ال ـب ـحــر"،
على جــا ئــزة النخلة الذهبية
ألحسن ممثلة.
وفـ ـ ـ ـ ــاز بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـن ـخ ـل ــة
ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل مــوسـيـقــى
ً
فـيـلــم "أرب ـع ــون عــامــا ولـيـلــة"،
وفــاز بجائزة أفضل تصوير
سينمائي فيلم "سيدة البحر"
ل ـل ـم ـخــرجــة ش ـه ــد أمـ ـي ــن ،أم ــا
جائزة لجنة التحكيم فكانت
ً
من نصيب فيلم "أربعون عاما
وليلة" للمخرج محمد الهليل.

وضرر نفسي للعائلة بالكامل،
وخ ــاص ــة أن ـهــا غ ـيــر صحيحة،
ودائما ما تتعلق فقط بانتشار
أخبار تدهور صحة "الزعيم".

عزة إبراهيم

بدأت الفنانة إيمان الحسيني
تصوير مشاهدها في مسلسل
"حـبــي الـبــاهــر" ،بمشاركة باقة
م ــن ن ـجــوم ال ـكــويــت والـخـلـيــج،
وكـشـفــت ع ــن الـشـخـصـيــة الـتــي
تجسدها خ ــال الـعـمــل ،قائلة:
"ألـ ـع ــب ش ـخ ـص ـيــة ف ـت ــاة تــدعــى
ابـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــال ت ـ ـمـ ــر بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
التحوالت في حياتها ،وتواجه
صعوبات وتـحــديــات تفرضها
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ظ ـ ـ ـ ـ ــروف اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وأسـ ــريـ ــة ،ومـ ــن ال ـم ـق ــرر عــرض
المسلسل في رمضان المقبل".
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ع ــن
سعادتها بتفاصيل الشخصية
الـ ـت ــي أجـ ـ ـ ــادت رس ـم ـه ــا وربـ ــط
خ ـي ــوط ـه ــا الـ ـك ــاتـ ـب ــة ال ـم ـتــأل ـقــة
علياء الكاظمي ،بالتعاون مع
ال ـم ـخــرج الـمـمـيــز خــالــد جـمــال،
وب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ن ـجــوم ال ــدرام ــا ،وع ـلــى رأسـهــم
الفنان القدير جاسم النبهان،

فضة المعيلي

شــارك رئيس جمعية المترجمين
ال ـكــوي ـت ـيــة د .طـ ــارق ف ـخ ــرال ــدي ــن ،فــي
مــؤت ـمــر ال ـتــرج ـمــة االف ـت ــراض ــي تحت
شعار "الترجمة فــي العصر الرقمي
ب ـيــن الـتـقـنـيــات ال ـحــدي ـثــة وت ـحــديــات
ال ـ ـنـ ــص الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي" ،الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـمــه
األرش ـ ـيـ ــف ال ــوط ـن ــي ب ـ ـ ــوزارة ش ــؤون
الرئاسة في أبوظبي بدولة اإلمارات،
أخيرا.
ً
و ق ـ ـ ـ ـ َّـد م د .فـ ـخ ــرا ل ــد ي ــن بـ ـحـ ـث ــا عــن
ا لـتــر جـمــة ثــا ثـيــة األ ب ـعــاد للنصوص
التاريخية ،والتي تأخذ في الحسبان
الـ ـ ـ ُـب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــي والـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــوي
والثقافي.
َّ
وركز في بحثه على نموذج لوثيقة
تــاريـخـيــة بــريـطــانـيــة ت ـعــود إل ــى عــام
 1904أر سـ ـلـ ـه ــا ا لـ ـمـ ـيـ ـج ــور ب ـيــر ســي
كوكس ،المقيم السياسي في الخليج،
إلـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة الـ ـهـ ـن ــد ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،
بشأن ضرورة مد الخدمات البريدية
وال ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ألهميتها االستراتيجية.
و ت ـ ـنـ ــاول د .ف ـخ ــرا ل ــد ي ــن ا ل ـق ـضــا يــا
ال ـمــوضــوع ـيــة وال ـل ـغــويــة والـثـقــافـيــة
الـتــي تــرتـبــط بـتــرجـمــة تـلــك الــوثـيـقــة،
م ـ ـثـ ــل :أهـ ـمـ ـي ــة ت ــرجـ ـم ــة ال ـم ـس ـم ـي ــات
الرسمية والجغرافية إلى مقابالتها

االصـطــاحـيــة الـصـحـيـحــة .وق ـ َّـدم في
ورقـ ـت ــه ج ـ ـ ــداول ت ـح ـل ـي ـل ـيــة تـضـمـنــت
مقارنات لغوية وثقافية وموضوعية
خــاصــة بـتــرجـمــة الــوثـيـقــة الـمــذكــورة
وال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة ال ـ ـمـ ــرف ـ ـقـ ــة بـ ـ ـه ـ ــا .وأكـ ـ ــد
أه ـم ـيــة الـ ـح ــرص ع ـلــى االن ـت ـب ــاه إلــى
الـحـســاسـيــات الـثـقــافـيــة الـنــاشـئــة عن
الترجمة ،مع توخي الدقة واألمانة.
و نـ ـ ـ ـ ـ ــوه د .ف ـ ـ ـخـ ـ ــرا لـ ـ ــد يـ ـ ــن إ ل ـ ـ ـ ــى أن
االختالف في المسميات الجغرافية
أمر شائع بين الدول ،كحالة التباين
فــي مـسـمــى ال ـجــزر الــواق ـعــة بـجـنــوب
المحيط األ طـلـســي ،المتنازع عليها
بـ ـي ــن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،إذ
تسميها بريطانيا جــزر الفوكالند،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـم ـي ـه ــا األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن جـ ــزر
مالفينس.
وأ كـ ــد د .ف ـخــرا لــد يــن أ ه ـم ـيــة إدراك
الـمـتــرجــم خ ـطــورة عـمـلــه فــي تــرجـمــة
الوثائق والمستخرجات التاريخية،
إذ إن "ا لـنـصــوص ا لـتــار يـخـيــة تحمل
في طياتها احتمال البروز إلى سطح
الحاضر بقوة .وقد رأينا بلدانا تلجأ
إلــى أضــابـيــر الـتــاريــخ السـتـخــراج ما
ت ـع ـت ـقــد أ نـ ــه ح ــق لـ ـه ــا ،أو تـسـتـنـطــق
ال ــوق ــائ ــع ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ب ـش ـكــل م ـل ـتـ ٍـو،
وتنطلق بذلك إلى المحاكم والمحافل
ال ــدول ـي ــة ،وأح ـي ــان ــا ت ـش ـعــل ال ـح ــروب
بسبب تفسيرها لما سطره التاريخ".

د .طارق فخرالدين
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن هـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر
ج ـم ــع أ ك ـث ــر م ــن  40ب ــاح ـث ــا وخ ـب ـيــرا
واخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال عـ ـل ــوم
الـتــرجـمــة مــن أكـبــر جــامـعــات الـعــالــم،
والقطاعات المتخصصة والمهتمة
ب ـش ــؤون الـتــرجـمــة ف ــي مـخـتـلــف دول
ال ـع ــال ــم ،وقـ ـ ـ َّـدم ال ـم ـش ــارك ــون بـحــوثــا
قيمة عن العديد من قضايا الترجمة،
وتحاوروا عبر األثير عن التحديات

الثقافية التي تطرحها عملية النقل
من لغة إلى أخرى.
وق ـ ــد ش ـ ـ ــارك مـ ــن الـ ـك ــوي ــت أيـ ـض ــا؛
د .يـ ـحـ ـي ــى عـ ـ ـب ـ ــدا لـ ـ ـت ـ ــواب األ سـ ـ ـت ـ ــاذ
بالمعهد العالي للفنون المسرحية،
ود .أي ـم ــن ب ـكــر األسـ ـت ــاذ ف ــي جــامـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

هيفاء العلي :أنا الناقد األول ألعمالي «حين» فيلم إماراتي يتأهب للمشاركة في
المهرجانات السينمائية

أك ـ ـ ــدت ال ـف ـن ــان ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
هيفاء العلي ،أنها في منافسة
شــري ـفــة ع ـلــى ال ـس ــاح ــة الـفـنـيــة،
ً
وهــذا ما يجعلها دائـمــا تسعى
إلى تقديم األفضل ،سواء كانت
ً
أعـ ـ ـم ـ ــاال م ـس ــرح ـي ــة أو درامـ ـي ــة
أو س ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ال س ـي ـمــا بـعــد
مشاركتها في العمل السينمائي
" 218خلف جدار الصمت".
وأش ـ ــارت الـعـلــي إل ــى أن ما
يميزها كفنانة ،هو عفويتها
ف ـ ــي األداء ،ا ل ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـبــر هــا
ال ـس ـب ــب ال ـح ـق ـي ـقــي إلب ــداع ـه ــا
ون ـ ـ ـجـ ـ ــاح ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي تـ ـجـ ـسـ ـي ــد
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة،
م ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا تـ ـتـ ـقـ ـب ــل
االنتقادات البناءة التي تتعلم
مـنـهــا الـكـثـيــر ،حـيــث تتصفح
حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ،لتطلع
عـ ـل ــى انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ـج ـم ـه ــور،
ً
ورأي ـ ـهـ ــم ف ـي ـمــا ت ـق ــدم ــه ف ـن ـيــا،
وتأخذها بعين االعتبار.
وحـ ـ ـ ــول اتـ ـه ــامـ ـه ــا ب ـت ـك ــرار
أدواره ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ــدت أن ـ ـهـ ــا تـجــد
الكثير من التنوع ،فمن يشاهد
أدوارها يعلم أنها مختلفة عن
سابقتها ،مضيفة أنها تحاول
ترك بصمة مميزة.
ولفتت إلى أنها تسعى في
الـفـتــرة الـمـقـبـلــة إل ــى البطولة
ال ـم ـط ـل ـق ــة ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا لــم

فريق العمل انتهى من تصويره في فبراير الماضي

تصل إلى طموحها ،لذا تعمل
على نفسها ،وتحاول تطوير
قــدراتـهــا .وقــالــت إنـهــا تشاهد
م ـع ـظــم أع ـم ــال ـه ــا ال ـم ـســرح ـيــة
وال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة وال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
لتعرف جوانب القصور لديها،
لتعالجها في أدوارها المقبلة،
وتـطــويــر أدائ ـه ــا ،مـشـيــرة إلــى
أنها الناقد األول لنفسها.

وتابعت أن هناك الكثير من
الممثالت يعتمدن على الشكل
ً
والجمال الظاهري ،بعيدا عن
تمكنهن مــن التمثيل ،كما أن
أغلب األشكال صارت متشابهة
ومـتـكــررة حـتــى فــي اسـتـخــدام
ال ـم ــاك ـي ــاج ،م ــا أدى إلـ ــى عــدم
استمرار الكثير من الفنانات،
العتمادهن على المظهر فقط.

يخوض المخرج اإلماراتي سعيد راشد
سـعـيــد أول تـجــربــة لــه فــي كـتــابــة وإخ ــراج
وإنتاج فيلم ،وهو أول فيلم روائــي طويل،
ب ـعــد م ـس ـيــرتــه خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـمــاضـيــة
بإخراج وكتابة سلسلة من األفالم القصيرة
التي شارك بها في عدة مهرجانات عربية
وعالمية.
وي ـع ـم ــل ال ـم ـخ ــرج س ـع ـيــد ع ـل ــى إض ــاف ــة
اللمسات األخيرة ما بعد اإلخراج ،كهندسة
الصوت والتلوين وغيرها لفيلمه "حين"،
ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى مـ ــن تـ ـص ــوي ــره فـ ــي ف ـب ــراي ــر
الماضي ،والمتوقع أن يشارك به في عدد
من المهرجانات السينمائية.
وأكــد أن الترويج للفيلم بالمهرجانات
السينمائية أمر مهم ،يجعله مؤهال لدخول
قاعات السينما بقوة ،والحقا إلى منصات
العرض الرقمية.
وحــول قصة الفيلم ،أوضــح سعيد أنها
تحكي قـصــة ش ــاب ثالثيني يــدعــى خــالــد،
يـعــود للعالم بعد  10سـنــوات مــن الغياب
فيجده تغير واختلف تماما ،وتدور أحداث
الفيلم الدرامي بتصوير رد فعله تجاه كل
تلك التغييرات ،بلمسات سريالية ولمحات
كوميدية ووجــدانـيــة بسيطة ،مضيفا أنه
استلهم قصة الفيلم من خبر تم نشره منذ
فترة بوسائل اإلع ــام عــن رجــل عــاد ألهله
بعد دفنه في القبر بـ 4أيام ،والتي بدورها

جانب من تصوير الفيلم
أشعلت فتيل األفكار واإللهام الحقا.
وتــابــع" :شــاركــت فــي مـهــرجــانــات كثيرة
ســاب ـقــا ،لـكــن ل ــم يـحــالـفـنــي ال ـحــظ بــالـفــوز،
واعتبرت هذه التجربة الحالية بمنزلة تحد
كوني موظفا حكوميا ،والعمل السينمائي
كـ ــان ب ـحــاجــة ل ـس ـنــة ت ـقــري ـبــا ب ـيــن الـكـتــابــة
والتصوير واإلخــراج ،ما سيثري تجربتي
الفنية السينمائية من خالل تكوين مسيرة
متنوعة من اإلنجازات ،في حين أنني أسعى

خبريات
إلهام علي تطل عبر
«إنستغرام» بعد غياب

إيمان الحسيني تصور «حبي الباهر»

البوستر الدعائي

الجمهور
السعودي
يستحق
أن يتمتع
بحضور
وصوت
وأغاني أحالم

١١

مسك وعنبر

للعمل على باقة من اإلعالنات ومسلسالت
قصيرة في الفترة المقبلة".
من جهة أخــرى ،يشارك في العمل طاقم
من الممثلين ،منهم مد ربدان ،هدى رضوان،
صهيب عبدالله ،سيف المزروعي ،واألطفال:
خليفة الغيثي ومسك ،أما ضيوف الشرف
مــن الممثلين الـنـجــوم فـهــم :الـفـنــان ياسر
النيادي والفنانة هدى الغانم.

شاركت املمثلة السعودية
إلهام علي متابعيها بإطاللة
جذابة وساحرة ،خطفت
بها أنظار جمهورها ،الذين
ّ
تفاعلوا معها ،وتغزلوا في
جمالها .ونشرت إلهام ،عبر
حسابها على "إنستغرام"،
صورة لها وهي ترتدي
فستانا بلون برتقالي غامق،
وتسريحة شعر بسيطة
وأنيقة ،وأكسسوارات
بسيطة .وعلقت على الصورة،
مخاطبة جمهورها" :ما
اشتاقتوا إلي؟ ...أحبكم
وتحبوني" ،في إشارة إلى
غيابها طويال خالل الفترة
املاضية.
وحظيت إطاللة إلهام
بتفاعل واسع بني املتابعني
وزمالئها في الوسط الفني،
فقال أحدهم" :منورة ننتظر
إبداعك" ،وأضاف آخر" :وش
القمر اللي طل علينا".
وكانت املمثلة السعودية
إلهام علي انتهت من تصوير
فيلم "السجني" ،املقرر عرضه
قريبا في صاالت السينما.

المسعودي تثير الجدل
بقصة تعرضها للضرب

أثارت املمثلة التونسيةيسرا
املسعودي ضجة كبيرة بعد
ظهورها في برنامج «نجوم
 »FMاإلذاعي ،وإدالئها
بتصريحات جريئة ،وكشفت
عن أصعب املواقف التي
تعرضت لها فيمصر ،ومنها
تلقيها تهديدات بالقتل،
فضال عن التعدي عليها
بالضرب في إحدى العمارات
التي كانت تقطنها.
وفي التفاصيل ،قالت يسرا
إنها استأجرت شقة فى
منطقة ما ،وجاء إليها عدد
من األشخاص ،وهددوها
بالقتل ،ألنهم كانوا يبحثون
عن املستأجر القديم ،وظنوا
أنها تعرفه ،وعندما انتقلت
إلى منزل آخر في عمارة
أخرى تعرضت للضرب على
يد جاراتها ،ألن السيدات في
العمارة كن يغرن منها على
أزواجهن ،فحاولن التخلص
منها.
وأكدت أن ما تعرضت له لم
يؤثر على عالقتها باملصريني،
بل على العكس فهي تحبهم
جدا ،وتشعر بينهم بالحب،
وكأنها في بلدها ،لكن فقط
كانت الظروف سيئة معها في
البداية.

تامر حسني يستعد
لكليب أغنية «صعبة»

كشف الفنان تامر حسني،
عبر صفحاته بمواقع
التواصل ،عن استعداده
لطرح كليب أغنيته
الجديدة "صعبة" .تعاون
تامر في األغنية مع عزيز
الشافعي مؤلفا وملحنا،
وتولى توزيعها موسيقيًا
عبدالرحمن شوقي ،وميكس
وماستر علي فتح الله .ونشر
حسني أمس صورة له من
كواليس تصوير الكليب ،عبر
صفحاته بمواقع التوصل،
َّ
وعلق" :كليب (صعبة) خالل
أيام إن شاء الله".
ُ
ويعرض لتامر حاليا بدور
العرض السينمائي فيلم "مش
أنا" ،وتدور قصته حول حالة
نفسية ما تصيب "حسن"
(تامر حسني) ،وتربطه عالقة
قوية جدا بوالدته املريضة،
وهي الفنانة سوسن بدر ،إذ
يحرص دائما على الجلوس
معها أطول وقت ممكن
ومراعاتها والعناية بها ،فهي
محور حياته.
فيلم "مش أنا" بطولة :تامر
حسني ،حال شيحة ،ماجد
الكدواني ،محمد عبدالرحمن،
سوسن بدر ،إياد نصار،
شيرين ،ومن تأليف تامر
حسني ،وإخراج سارة وفيق.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
المشكلة ليست في «االتفاق النووي» ...بل في إيران نفسها!
جيمس جيفري ودينيس
روس -ذي أتالنتيك

لتحسين فرص نجاح النقاشات
اإلقليمية مع طهران
وتخفيف االضطرابات القائمة
وإضعاف الصراعات المحتملة
ومنع تصعيد الوضع ،يجب أن
تنتج تلك النقاشات ردة فعل
إقليمية كفيلة بإقناع إيران
بتعديل سلوكها.

الواليات المتحدة
ُ
ضعف
يجب أن ت ِ
برنامج إيران
النووي ثم تستعمل
الوقت المتبقي قبل
انتهاء مدة أحكام
االنقضاء لفرض
اتفاق أطول وأقوى

ضرورة تعاون
إدارة بايدن مع
شركائها العرب
واإلسرائيليين
واألتراك لحل
المشاكل اإليرانية
اإلقليمية ومتابعة
الضغط على طهران

ل ــم ي ـكــن ان ـت ـخ ــاب إب ــراه ـي ــم رئـيـســي
ً
ً
رئيسا إلي ــران مفاجئا بــأي شـكــل ،فقد
ُ
اع ــت ـ ِـب ــر ال ـم ــرش ـح ــون ال ــذي ــن ي ـطــرحــون
ً
تهديدا عليه غير مؤهلين للمشاركة في
االنتخابات .اختاره المرشد األعلى علي
ً
ً
خامنئي ألن عددا قليال من المرشحين
ي ـعـ ّـبــر ع ــن أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية بقدره ،فهو لن يزيد انفتاح
إيران على العالم الخارجي ولن يحاول
ّ
التكيف مع الواليات المتحدة بأي شكل
من األشكال ،وفي ما يخص سلوك إيران
في الشرق األوس ــط ،أوضــح رئيسي أن
الموضوع "غير قابل للتفاوض".
جــاء ال ـصــراع بين إســرائـيــل وحركة
"حماس" في الشهر الماضي ليذكرنا بأن
جميع أحداث الشرق األوسط مترابطة،
وع ـنــد الـتـكـلــم عــن ص ــواري ــخ "ح ـمــاس"،
أو استمرار الوضع الكارثي في اليمن،
أو االتفاق النووي اإليراني ،يكون دور
ط ـه ــران ف ــي زع ــزع ــة اس ـت ـقــرار المنطقة
العامل المشترك بين هذه المسائل كلها.
أصـبــح الـسـبــب ال ــذي يــدفــع الرئيس
األميركي جو بايدن للعودة إلــى خطة
ً
ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة ال ـم ـش ـتــركــة مـفـهــومــا،
ُ
ويـجــب أن تـضـ ِـعــف الــواليــات المتحدة
برنامج إيران النووي ثم تستعمل الوقت
المتبقي قبل انتهاء مدة أحكام االنقضاء
لفرض اتفاق أطول وأكثر قوة كما ترغب
إدارة ب ــاي ــدن ،أو لـتـعــزيــز ن ـظــام ال ــردع
األميركي كي تفهم طهران أن الواليات
المتحدة ستمنعها من تجاوز العتبة
النووية المسموح بها.
لكن رغم أهمية احتواء برنامج إيران
ً
ال ـنــووي ،فلن يكون هــذا الـهــدف كافيا،
وي ـجــب أن تـتـصــدى اإلدارة األمـيــركـيــة
ً
أي ـضــا للجهود اإليــران ـيــة المتصاعدة
فــي الـمـنـطـقــة :بـعــد تخفيف الـعـقــوبــات
نتيجة تـجــديــد االل ـت ــزام بـخـطــة العمل
الشاملة المشتركة ،ستزيد الموارد التي
تسمح لطهران بإثارة المشاكل ،فقد أدت
حملة "الضغوط القصوى" التي أطلقها
دونالد ترامب إلى الحد من الموارد التي
تستطيع إيـ ــران تــوفـيــرهــا للجماعات
الـمـتـطــرفــة م ـثــل ح ــزب ال ـلــه ف ــي لـبـنــان،
والـمـيـلـيـشـيــات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـع ــراق،
وحركة "حـمــاس" و"الجهاد اإلسالمي"
ف ــي األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـكـنـهــا لم
ً
تمنع إيران يوما من مواصلة التدريبات
وتأمين األسلحة ومواد أخرى وتقديم
المساعدات التقنية.
بـعــد ال ـص ــراع األخ ـيــر مــع إســرائـيــل،
بالغ قادة "حماس" في اإلشادة بطهران
ً
نـ ـظ ــرا إلـ ــى ال ـم ـس ــاع ــدة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا
لـهــم ،وكـشــف تسجيل صــوتــي أن وزيــر
الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف،
ش ـع ــر ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء ألن ف ـي ـل ــق ال ـق ــدس
ً
ُ
ضعف دومــا
التابع للنظام اإليــرانــي ي ِ
األهداف التي يريد تحقيقها عن طريق
الــدب ـلــومــاس ـيــة .ك ــذل ــك ،يــريــد خامنئي
أن يـثـبــت أن ال ـع ــودة إل ــى خـطــة العمل
الشاملة المشتركة ال تعني أنه يتخلى
عن فكر المقاومة ،ولهذا السبب ،يسهل
ً
ّ ً
ـوس ـعــا إي ــران ـي ــا ف ــي اليمن
أن نـتــوقــع تـ
ً
وال ـع ــراق وس ــوري ــة ول ـب ـنــان ،فـضــا عن

إبراهيم رئيسي
زيادة التهديدات المطروحة على الدول
المجاورة.
ي ـف ـ ّـس ــر هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن األجـ ـن ــدة
اإلي ــران ـي ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة مـعـظــم ال ـمــواقــف
ـارض ــة ل ـخ ـط ــة ال ـع ـم ــل ال ـشــام ـلــة
الـ ـمـ ـع ـ ِ
ً
المشتركة منذ االتـفــاق عليها وصــوال
إل ــى ه ــذا ال ـيــوم .شـعــر الـمـســؤولــون في
الكونغرس األميركي وق ــادة ال ــدول في
الـشــرق األوس ــط بالقلق حينها مــن أن
تـعـلــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة وش ــرك ــاؤه ــا
األوروبـ ـ ـي ـ ــون "إق ـ ـفـ ــال" ال ـم ـلــف ال ـن ــووي
ً
ألن ال ـت ـهــديــد اإليـ ــرانـ ــي بـ ــات مـ ـح ــدودا
ً
ومحصورا باألزمة النووية ،لكن النقاد
ف ــي الـمـنـطـقــة ي ـع ـت ـبــرون ت ـلــك األحـ ــداث
ال ـمــاض ـيــة م ـقـ ّـدمــة ل ـمــا يـحـصــل ال ـي ــوم:
ً
مثلما أصبحت إيران حينها أكثر نشاطا
وعدائية في الشرق األوسط بعد االتفاق
على خطة العمل الشاملة المشتركة ،هم
يتوقعون منها تحركات خطيرة اليوم
إذا عـ ــادت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإيـ ــران
إلــى االل ـتــزام بــاالتـفــاق ،وال ت ــزال معظم
دول المنطقة مقتنعة بأن إدارة أوباما
ً
تجاهلت االعتداءات اإليرانية خوفا من
تهديد مسار تنفيذ االتفاق.
تشتق هذه النظرة اإلقليمية إلى إيران
من تجربة هؤالء القادة مع الجمهورية
اإلســام ـيــة ،فـبــرأيـهــم ،تتعلق المسألة
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـل ــف بــاع ـت ـبــار
ً
إيــران بلدا أو قضية بحد ذاتـهــا ،وهذا
مــا قــالــه هـنــري كيسنجر فــي الماضي،
وت ـب ــدو ال ـح ـجــة ال ـتــي ت ـبــرر ه ــذا ال ــرأي
قوية وراسخة :تستعمل إيران الثورية
الـخـطــاب اإلســامــي الشيعي المعادي
لــاسـتـعـمــار لـتـبــريــر األج ـن ــدة القومية
ـت ق ـص ـيــر على
ال ـتــوس ـع ـيــة ،وب ـع ــد وق ـ ـ ٍ
ح ـصــول ال ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة ،اتضحت
طبيعة إيــران وحقيقة التهديدات التي
تـطــرحـهــا غـ ــداة إع ـ ــدام آالف مـعــارضــي
النظام الحقيقيين والوهميين ،ودعــم
الجماعات اإلرهابية في أنحاء المنطقة،
واستمرار التهديدات المطروحة على
وج ــود إســرائ ـيــل ،والـحـمـلــة الهجومية
المضادة في العراق خالل الثمانينيات،
والـهـجــوم على الـسـفــارة األميركية في
لبنان فــي عــام  ،1983وحــرب الدبابات
مع الواليات المتحدة.

جانب من االنتخابات اإليرانية األخيرة
حين اتضحت جهود إيــران لتطوير
ُ
برنامج نووي بحلول عام  ،2005اعتبر
هذا المسار في البداية أداة خطيرة أخرى
سياسة القوة التي تستعملها
من أدوات ً
إيران ،ونتيجة لذلك ،أعلنت إدارتا بوش
وأوباما أن الواليات المتحدة ستستعمل
ال ـق ــوة لـمـنــع إيـ ـ ــران م ــن ت ـطــويــر ســاح
ً
نــووي ،مع أن دوال مثل جنوب إفريقيا
ولـيـبـيــا وال ـه ـنــد وبــاك ـس ـتــان ل ــم تــواجــه
تهديدات مماثلة رغم تطويرها بعض
ال ـقــدرات الـنــوويــة فــي مــراحــل مختلفة،
واعتبر الغرب إيــران دولــة خطيرة ،لذا
تعامل معها كجهة عدائية بامتياز.
ً
ك ــان م ـب ــررا أن تـشـعــر إدارة أوبــامــا
بالقلق من انــدالع صــراع شامل بسبب
ش ـعــور إســرائ ـيــل بـتـهــديــد وج ـ ــودي أو
إدراك الواليات المتحدة لمخاطر سباق
التسلح النووي في الشرق األوسط عند
الفشل فــي كبح برنامج إي ــران النووي
عن طريق الدبلوماسية ،وكان استعمال
الدبلوماسية كوسيلة لتغيير التصرفات
اإليرانية المسار المنطقي والضروري
ً
س ـي ــاس ـي ــا ألسـ ـب ــاب ع ـ ــدة .أوح ـ ــى ه ــذا
ً
المسار حتما بأن إيــران لم تعد قضية
ً
بحد ذاتها بل بلدا يمكن كبح طموحاته
النووية أو حتى تهديداته اإلقليمية عبر
الدبلوماسية التقليدية المبنية على
سياسة العقوبات أو المكافآت.
اقتنع البعض فــي إدارة أوبــامــا بأن
خطة العمل الشاملة المشتركة قد تشير
إلى "تغيير طبيعة الدبلوماسية داخل
النظام" :عند مالحظة االحـتــرام والثقة
ّ
ستتقبل طهران العالم
من جانب الغرب،
المنفتح الذي ّ
صممته الواليات المتحدة.
لكن من الواضح أن هذا الرهان كان

ً
ً
خــاســرا ،واعـتـبــارا مــن عــام  ،2013حين
ّ
ب ــدأت م ـفــاوضــات جــديــة مــع الحكومة
ً
اإليرانية ،وصوال إلى عام  ،2018عندما
ّ
انـسـحــب تــرامــب مــن االت ـف ــاق ،لــم تغير
إي ــران سلوكها ،بــل سـ ّـرعــت اعتداءاتها
اإلقليمية واستغلت الفوضى الناجمة
عن الربيع العربي وتنامي قوة "داعش"
لتوسيع نفوذها ،فبنظر جهات كثيرة
في المنطقة ،كــان الــدرس المستخلص
ً
من هذه التجربة واضحا :ال يمكن بناء
أي نوع من الثقة مع إيران ألن هذا البلد
يملك أجندة محددة للهيمنة على الشرق
األوسط.
بغض النظر عن رأي اإلسرائيليين
والـسـعــوديـيــن واإلمــارات ـي ـيــن وســواهــم
ب ــإدارة أوبــامــا ،مــن الــواضــح أن مقاربة
ب ــاي ــدن ت ـجــاه إي ـ ــران تـخـتـلــف ع ــن نهج
ً
أوباما ،وتبرز مثال مؤشرات عدة على
عـ ــدم اسـ ـتـ ـع ــداد ف ــري ــق ب ــاي ــدن الل ـت ــزام
الصمت في وجه أي تهديدات مباشرة
أو غير مباشرة تطرحها إي ــران ،منها
تـبــادل الضربات الجوية على الحدود
ً
العراقية السورية ردا على االعـتــداءات
بــالـصــواريــخ وال ـطــائــرات بــا طـيــار من
جانب الميليشيات الشيعية المدعومة
مــن إي ــران ضــد الـقــواعــد الـعــراقـيــة التي
تنتشر فيها القوات األميركية ،واعتراض
المراكب الشراعية التي تحمل أسلحة
إيرانية إلى اليمن ،ودعــم حق إسرائيل
ب ــال ــدف ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا ض ــد ص ــواري ــخ
"حـمــاس" رغــم الضغوط التي تعرضت
لها اإلدارة األميركية ،وفي الوقت نفسه،
يعقد المسؤولون األميركيون التزامات
مـعـيـنــة ف ــي م ـحــادثــات ـهــم ال ـخــاصــة مع
حلفائهم فــي المنطقة كــي ال يسمحوا

مؤامرات نتنياهو تعود إلى الواجهة!

للملف النووي بتغيير التحركات التي
تتقبلها الواليات المتحدة من إيران في
الشرق األوسط.
بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـ ـي ـ ــاء خـ ـط ــة ال ـع ـم ــل
الشاملة المشتركة فــي مرحلة معينة
م ــن هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،يـتـعـلــق أب ـ ــرز تـحــدي
بتنفيذ تلك التحركات األولية وإثبات
اس ـت ـعــداد اإلدارة األم ـيــرك ـيــة لـلـتـعــاون
مــع شــركــائـهــا ،والـتـصــدي إلي ــران التي
تـ ّ
ـوســع تحركاتها بطريقة مباشرة أو
تستعمل عـمــاء هــا لـتـهــديــد اآلخــريــن،
لكن كي تنجح المساعي الدبلوماسية،
في الملف النووي أو في مسائل إقليمية
أخـ ــرى ،يـجــب أن ت ــدرك ط ـهــران أن تلك
ً
ً
ال ـج ـهــود تـحـمــل ث ـقــا ك ـب ـيــرا ،وف ــي ظل
غياب الضغوط ،لن تتجدد أي نسخة من
خطة العمل الشاملة المشتركة ،ولردع
تحركات إيران المشينة ،يجب أن نثبت
ً
ً
لقادتها أ نـهــم سيدفعون ثمنا باهظا
مقابل تجاوزاتهم.
ً
بما أن إسرائيل أصبحت اآلن جزءا
ً
محوريا من مسؤوليات القيادة المركزية
األم ـي ــرك ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ب ـق ـيــة مـنــاطــق
الـشــرق األوس ــطُ ،يـفـتــرض أن تجمعها
إدارة بــايــدن مــع الشركاء الـعــرب لطرح
خـيــارات معينة وتنفيذ خطط طــوارئ
لـلـتـعــامــل م ــع ت ـه ــدي ــدات الـمـيـلـيـشـيــات
الشيعية ،كذلك ،يجب أن ُت ّ
شجع اإلدارة
األمـيــركـيــة دول الخليج عـلــى تحسين
دعمها للحكومة العراقية ،واستعمال
الـ ـم ــوارد الـجـمــاعـيــة لتكثيف الـجـهــود
الرامية إلى كبح قدرة إيران على تصدير
األسلحة إلى عمالئها ،ودعم الضربات
اإلسرائيلية المتواصلة ضد إيران التي
تريد بناء بنيتها التحتية العسكرية

وتطوير قدرات دقيقة التوجيه لصالح
الـعـمـلـيــات ال ـصــاروخ ـيــة ال ـتــي تطلقها
سورية وحزب الله.
في عهد ترامب ،استعملت واشنطن
وسائل مختلفة في دول الشرق األوسط
ً
ل ـك ـن ـهــا ف ــرض ــت ب ـش ـكــل ع ـ ــام ض ـغــوطــا
ع ـس ـكــريــة واق ـت ـص ــادي ــة ودب ـلــومــاس ـيــة
إلعاقة ّ
تقدم إيران ،وحصلت تحركاتها
على دعــم تحالف إقليمي عــاد واندمج
فــي نهاية الـمـطــاف فــي إط ــار اتفاقيات
إبراهام ،ومن المنطقي أن يزيد االتكال
ع ـلــى ت ـلــك االت ـف ــاق ـيــات لــاس ـت ـفــادة من
تــواصــل الـعــرب مــع إســرائـيــل وتشجيع
الخطوات اإلسرائيلية نحو عقد السالم
م ــع الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،حـيــث يـسـمــح هــذا
ً
ال ـم ـســار أي ـضــا بـتـقــويــة الـتـحــالــف ضد
إيران.
لـتـحـقـيــق ال ـن ـجــاح ال ـم ـن ـشــود ،يجب
أن تـتـعــاون إدارة بــايــدن مــع شركائها
ال ـعــرب واإلســرائـيـلـيـيــن واألت ـ ــراك لحل
الـمـشــاكــل اإليــران ـيــة اإلقـلـيـمـيــة وتتابع
الضغط على طهران والحكومات التي
تميل إلى الرضوخ لها ،فهذه المقاربة ال
تمنع بذل جهود دبلوماسية بل إنها قد
ّ
تقويها ،حتى أننا قد نزيد اهتمام إيران
ّ
بإقامة حوار جدي عند إيجاد المقاربة
المناسبة للتعامل مع هذا الوضع.
لـتـحـسـيــن فـ ــرص ن ـج ــاح ال ـن ـقــاشــات
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران وت ـخ ـف ـي ــف
االضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة وإضـ ـ ـع ـ ــاف
ال ـصــراعــات المحتملة وم ـنــع تصعيد
الــوضــع ،يجب أن تنتج تلك النقاشات
ردة فعل إقليمية كفيلة بــإقـنــاع إيــران
بتعديل سلوكها.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق لم يفقد األمل في إسقاط خلفه الجديد نفتالي بينيت
●

بن كاسبيت  -المونيتور

حتى يوم  28يونيو ،بقيت عبارة "رئيس
وزراء إسرائيل" مكتوبة على موقع بنيامين
نتنياهو الرسمي ،وبعد أكثر من أسبوعين
عـلــى تـنـحـيـتــه م ــن الـسـلـطــة ،ال يـ ــزال رئـيــس
الوزراء اإلسرائيلي السابق يجد صعوبة في
ّ
ّ
المتبدل،
تقبل خسارته والتكيف مع الواقع
ّ
يدعوه المشرعون التابعون لحزب "الليكود"
الذي ينتمي إليه "رئيس الوزراء" حتى اآلن،
وقــد تلقت جميع أحــزاب المعارضة بقيادة
"الليكود" تعليمات واضحة بعدم االعتراف
ب ـش ــرع ـي ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وت ـج ــاه ــل
التغيير الحاصل في النظام ،واعتبار رئيس
ً
الـ ــوزراء الـجــديــد نفتالي بينيت "مـخــادعــا"
والحكومة التي يرأسها "أكبر عملية احتيال
سياسية في تاريخ الــدولــة" ،حيث يتصرف
ه ــذا الـمـعـسـكــر وكــأنــه مــا زال يسيطر على
الـكـنـيـســت وي ــرف ــض ت ـقـ ّـبــل ُح ـكــم الـنــاخـبـيــن
واستالم الحكومة الجديدة للسلطة في 13
يونيو الماضي.
يجد نتنياهو صعوبة في توديع السلطة
والنفوذ واالمتيازات التي كــان يتمتع بها،
فال تزال عائلته تقيم في مقر رئيس الوزراء
الــرس ـمــي ف ــي ال ـق ــدس ،بـعــدمــا واف ــق بينيت
ع ـل ــى ت ــأخ ـي ــر ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى هـ ـن ــاك لـبـضـعــة
أسابيع ،ويحاول نتنياهو اآلن إجبار حزب
"الليكود" على تغطية نفقاته الخاصة ،كما
كان يحصل خالل سنوات وجوده في ُ
الحكم،
ائتمان بــل لديه هاتف
فهو ال يملك بطاقة ُ
خـلـيــوي واحـ ــد ،ول ــم َيــقــد س ـيــارة مـنــذ وقــت
طويل وال فكرة لديه حــول الحياة اليومية
التي يعيشها اإلسرائيليون العاديون ،كذلك،
ً
ً
ال يـجــد نتنياهو سـبـبــا كــا فـيــا للتكيف مع
وضعه الجديد على ما يبدو ،بل إنه يتجول
ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ـلــد ،ويـمـشــي حــافــي الـقــدمـيــن
ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـش ــاط ــئ ف ــي م ــدي ـن ــة ب ـ ــات ي ــام
ويلفت أنظار الناس ويلتقط صور سيلفي،
ويستمتع بمحبة عــدد كبير مــن مناصريه

الــذيــن يـتــابـعــون م ـنــاداتــه "رئ ـيــس ال ـ ــوزراء".
باختصار ،إنها أصعب مرحلة انتقالية في
تاريخ إسرائيل.
ُيـعـتـبــر تـغـيـيــر الـحـكــومــات فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة أس ـه ــل ب ـك ـث ـيــر :يـسـتـقــل الــرئ ـيــس
المروحية أو الطائرة الرئاسية التي توصله
إلى الحياة المدنية ،حيث يشغل نفسه ببناء
المكتبة الرئاسية ،لكن في إسرائيل أصبح
رئيس الوزراء السابق اآلن زعيم المعارضة
في الكنيست وال ينوي الذهاب إلى أي مكان،
بل العكس صحيح ،فهو يتمتع بطاقة فائقة،
وي ـت ـص ــرف ك ـش ـخــص مـ ـه ــووس بــالـسـلـطــة،
ويتمسك ببقايا مجده الغابر ،ويحاول تعزيز
ً
شعبيته ومكانته باعتباره زعيما خرج من
السلطة لفترة مؤقتة.
بـشـكــل ع ــام ،يـصـعــب إس ـقــاط الـحـكــومــات
فــي إســرائـيــل ،لكن ستسقط حكومة بينيت
ً
تلقائيا إذا فشلت في إقــرار ميزانية الدولة
خالل األشهر المقبلة ،وهي نتيجة مستبعدة
ما لم تحصل تطورات استثنائية ،وسيدرك
نـتـنـيــاهــو وم ـن ــاص ــروه وأع ـض ــاء الكنيست
ال ـت ــاب ـع ــون ل ــه ف ــي مــرح ـلــة مـعـيـنــة أن ـه ــم لن
يعودوا إلى السلطة في أي وقت قريب ،فبعد
تمضية  12سـنــة فــي الـ ُـحـكــم ،لــم يـعــد حــزب
ً
"الليكود" معتادا على البقاء خارج المعترك
السياسي ،بل إنه اعتاد على العمل والسلطة
واالمتيازات الفائقة ،ولم يكن معظم أعضاء
"الليكود" في الكنيست واألحــزاب المتطرفة
ً
المتحالفة معهم جزءا من معسكر المعارضة
ً
يوما ،إذ يقتصر الواقع السياسي الذي يعرفه
هــذا الـفــريــق على التمويل الــوافــر ،والنفوذ
ً
الفائق ،وصناعة القرارات ،ومن الواضح إذا
أن مرحلة شاقة تنتظره.
ي ـحــاول نـتـنـيــاهــو أن يـنـشــر اآلمـ ــال حــول
اح ـت ـمــال ان ـه ـيــار ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الـغــريـبــة
وال ـم ـع ـقــدة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا بـيـنـيــت ورئ ـيــس
الوزراء البديل يائير لبيد في أسرع وقت ،فهو
يحارب على جميع الجبهات ،وتبدو حظوظ
ً
نتنياهو معدومة لكنه ال يستسلم مطلقا ،بل

بنيامين نتنياهو
يحاول إحداث شرخ بين بينيت وإدارة جو
بايدن وال يتردد في التصادم مع الحكومة
حول جميع المواضيع ،بما في ذلك المسائل
ً
األمنية التي ّ
تهمه كثيرا ،فقد رفض نتنياهو
ً
مثال الموافقة على تمديد القرار المؤقت الذي
ّ
يمنع لــم شمل العائالت بين الفلسطينيين
غير اإلسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين
في إسرائيل ،وكان الكنيست ُي ّ
جدد ذلك القرار
ً
سنويا منذ إقراره للمرة األولى في عهد حزب
ً
"الليكود" في عام  ،2003تزامنا مع االنتفاضة
الفلسطينية الثانية ،وصالحية القرار انتهت
في  6يوليو الجاري ،وهو يهدف في األساس
إ لــى منع ن ــزوح جماعي للفلسطينيين من
الضفة الغربية إلى إسرائيل وتسلل عناصر
عدائية أو حتى إرهابية إليها.
ً
كـ ــان ن ـت ـن ـيــاهــو ش ـخ ـص ـيــا ق ــد ق ـ ـ ّـدم طلب
التجديد السنوي أمــام الكنيست ،قبل أيــام
قليلة من تنحيته ،واليوم ،يبذل هذا األخير
مع أعضاء حزب "الليكود" اآلخرين قصارى
جهدهم لمنع مصادقة الكنيست على القرار،
كــذلــك ي ـعــارض ح ــزب "راعـ ــم" اإلســامــي هــذا

رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت
ً
التدبير ،علما أنه أول حزب سياسي عربي
ينضم إلى الحكومة اإلسرائيلية ،ومن دون
دعمه ،سيحتاج االئتالف الحاكم إلى أصوات
المعارضة للمصادقة على قرار التجديد.
يـخــوض نتنياهو ه ــذه اللعبة الــدرامـيــة
الـشــائـكــة حـتــى الـنـهــايــة ،فـهــو ينتهك بذلك
ال ـم ـب ــدأ ال ـم ـق ــدس الـ ــذي ال ـت ــزم ــت ب ــه أح ــزاب
ال ـم ـعــارضــة الـصـهـيــونـيــة ع ـلــى م ــر الـعـقــود
لمنح الحكومة شبكة أمان في مسائل األمن
القومي ،لكن يبدو أن نتنياهو يهتم اليوم
بــأمـنــه الـسـيــاســي الـشـخـصــي أك ـثــر مــن أمــن
إســرائـيــل الـقــومــي ،فهو يسعى إلــى تحقيق
ه ــدف واحـ ــد ب ـكــل ب ـســاطــة :إح ـ ــراج حـكــومــة
ب ـي ـن ـيــت– ل ـب ـي ــد ،وإث ـ ـبـ ــات خ ـط ــورت ـه ــا عـلــى
إسرائيل ومعاداتها للصهيونية ،وإضعاف
أسـسـهــا وتــأج ـيــج ال ـص ــدام بـيــن مـكــونــاتـهــا
المتنوعة .هذا هو هدفه الوحيد.
ً
اعتبارا من هذه المرحلة ،بدأت المعارضة
تطلق حملة مستهدفة ضد جميع التشريعات
التي يقترحها االئتالف الحاكم ،وبما أن هذا
األ خـيــر يملك أغلبية ضئيلة فــي الكنيست

رئيس الوزراء البديل يائير لبيد
(بفارق صوت واحد) ،سيضطر أعضاؤه في
ـال
الكنيست والـحـكــومــة لتمضية أي ــام ولـيـ ٍ
طويلة في المجلس ،حتى أنهم قد يمضون
الـلـيــل بـطــولــه ه ـنــاك (ك ـمــا حـصــل عـشـيــة 28
و 29يونيو) لتجنب خسارة األصــوات أمام
المعارضة ،وفــي ظل هــذا الــوضــع ،ال بد من
التساؤل :إلى متى سيتابع حزب "الليكود"
وحلفاؤه هذه الحملة الجنونية من التحديات
المتواصلة ضد االئتالف الحاكم؟
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــرر بـيـنـيــت ول ـب ـيــد تـقـ ّـبــل
ا نـتـقــادات نتنياهو الضمنية للتأكيد على
هدوئهما وتسليط الضوء على الفرق بين
حكومتهما المسؤولة ونزعة نتنياهو إلى
فقدان السيطرة على نفسه ،فهما يثبتان بهذه
الطريقة أنهما يتمتعان بصفات مثل الكرامة
ّ
يصب الوضع
والثقة بالنفس ،وحتى اآلن،
في مصلحتهما ،ويبدو نتنياهو من جهته
ً
ً
ً
ً
مرتبكا وتائها بدل أن يكون زعيما وطنيا
ً
قويا أخذ إجازة قصيرة من منصبه.
ّ
ُيعول نتنياهو على بصيص أمل متعلق
بــوزيــر الــدفــاع بيني غــانـتــس ،رئـيــس حــزب

"أزرق أبيض" ،فمن المعروف أن غانتس ليس
ً
مسرورا بصفقة تقاسم السلطة بين بينيت
ولـبـيــد ،حـيــث يملك ح ــزب "يـمـيـنــا" برئاسة
بينيت ستة مقاعد فــي الكنيست فقط (من
أصل  ،)120في حين يملك حزب "أزرق أبيض"
ثمانية مقاعد ،لذا يتابع مبعوثو نتنياهو
استكشاف ا لـظــروف لتقييم احتمال إقناع
غانتس بتغيير تحالفاته والعودة إلى صفقة
تقاسم السلطة التي عقدها مع نتنياهو في
عــام  ،2020ولكن بموجب االتفاق المقترح،
سيتسلم غانتس هذه المرة رئاسة الحكومة
خالل أول ثالث سنوات ثم يتسلمها نتنياهو
لسنة واحدة.
ّ
يصدق غانتس أو
لكن من المستبعد أن
أي مسؤول آخر نتنياهو الذي نكث بجميع
وعـ ــوده الـسـيــاسـيــة الـســابـقــة وح ــرق جميع
الجسور مع اآلخرين ،فخان شركاءه (منهم
غانتس في مرحلة معينة) ،وخدع كل من وثق
به على مر السنين ،ومع ذلك ال يكف نتنياهو
عن محاولة االستفادة من الوضع ،إنه تصرف
اعتيادي من جانبه.
ال أحد يعرف إلى متى سيتابع مناصرو
حزبه تقديم الدعم لــه ،فحين كــان نتنياهو
ينفذ وع ــوده ويــوصــل حــزب "الـلـيـكــود" إلى
السلطة في مناسبات متالحقة ،بقيت سلطته
مضمونة ،لكنه أبعد الحزب اآلن عن العرش
ً
وأصبح عبئا عليه ،حيث نجح كبار أعضاء
حزب "الليكود" في إعاقة خطته الرامية إلى
إجــراء انتخابات تمهيدية سريعة لترسيخ
فهم ينظمون
سطوته على رئــاســة الـحــزبً ،
صفوفهم مــن دون علمه ،ونتيجة لــذلــك ،لم
يعد نتنياهو يستطيع تلبية جميع نزواته
عبر مؤسسات حزب "الليكود".
لقد ظهرت تصدعات واضحة في ُحكمه
المطلق وتالشى السحر الذي كان يتمتع به
ً
يوما ،وما لم يحصل تطور جذري وتضعف
حكومة بينيت– لبيد ،فإن مستقبل نتنياهو
ً
السياسي يبدو قاتما أكثر من أي وقت مضى.
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باكستان تساعد الصين في قمع مسلمي اإليغور
كونوار خلدون شهيد –
دبلومات

نشر ً«مؤتمر اإليغور العالمي»
تقريرا بعنوان «البحث عن
مكان للتنفس بحرية» في عام
 ،2017وطرح فيه الئحة
بأسماء اإليغوريين الذين
ّرحلتهم الحكومة الباكستانية،
والذين زادت أعدادهم بدرجة
فائقة منذ نشر ذلك التقرير.

معسكرات االعتقال
الصينية ُص ّممت
لحث مسلمي
اإليغور على نسيان
الشعائر اإلسالمية
التي تعتبرها بكين
أساس الحركة
االنفصالية العنيفة
في البالد

في  2018أطلق رجال
باكستانيون حركة
احتجاجية بسبب
احتجاز زوجاتهم
اإليغوريات في
معسكرات االعتقال
الصينية لكن
ّ
المحتجين تعرضوا
للتهديد

ف ــي  7م ــاي ــو وخـ ــال ال ـس ــاع ــات الـتــي
ََ
تلت صــاة الجمعة ،كــان تاجر النسيج
واألقمشة عبدالولي يوشك على إقفال
ً
متجره فــي إس ــام أب ــاد اس ـت ـعــدادا لبدء
تنفيذ قـ ــرار اإلق ـف ــال ال ـت ــام ف ــي عاصمة
باكستان بسبب تفشي فيروس كورونا،
حيث أعـلــن نــائــب الـمـفــوض المحلي أن
وسائل النقل العام ستتوقف عن العمل
ً
مساء ،لذا اضطر
بعد الساعة السادسة
عبدالولي لخوض سباق مع الزمن للحاق
بواحدة من آخر الحافالت المتجهة إلى
الشمال لتمضية عيد الفطر مع عائلته
كما يفعل كل سنة.
ً
ح ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــول ـ ــي م ـن ـش ـغ ــا
ً
بـتـحـضـيــراتــه األخ ـ ـيـ ــرة ،تـلـقـ ُـى ات ـص ــاال
إلبــاغــه ب ــأن شقيقه األك ـبــر خ ـ ِـط ــف" :لــم
تسمع زوجة شقيقي أي خبر عنه طوال
أيام ،ثم أبلغها بعض أصدقائه المقربين
بأن السلطات المحلية خطفته".
ينتمي عبدالولي إلى عائلة إيغورية
مسلمة تـنـحــدر فــي األصـ ــل مــن منطقة
"دابانتشنغ" في "أورومـتـشــي" ،عاصمة
إقليم "شينغيانغ" اإلي ـغــوري المستقل
في الصين ،فقد انتقل والده إلى باكستان
ً
خالل الستينيات تزامنا مع اشتداد حملة
القمع الصينية ضد الثقافة اإليغورية
والـشـعــائــر اإلســام ـيــة الـمـحـلـيــة ،وبعد
الـعـمــل فــي وظــائــف بسيطة ،ب ــدأ وال ــده
يعمل في مجال التصدير وتزوج من امرأة
باكستانية ،وهي والــدة عبدالولي ،بعد
سنوات قليلة من انتقاله إلى باكستان ثم
دعا بعض أفراد عائلته الكبيرة لالنتقال
ً
إلى هناك أيضا.
يقول عبدالولي إن شقيقه ،رجل الدين
المسلم الــذي يتنقل في أنحاء المنطقة
ُ
كجزء من نشاطاته الدينية ،ات ِهم باالنتماء
ٍ
إلى "حركة تركستان الشرقية اإلسالمية"
ُ
التي تعتبر جماعة إرهابية وخارجة عن
ً
القانون في الصين وباكستان معا.
يضيف عبدالولي" :شقيقي لم يحمل
أي سالح في حياته ،فهو واعظ إسالمي
وقــد تم استهدافه ألنــه يدافع عن األئمة
والمسلمين اإليغوريين الذين يتعرضون
لالضطهاد في بلدنا األم في حين تشاهد
األمة اإلسالمية ما يحصل دون تحريك
أي ساكن".
انتقل عبدالولي اآلن للعيش مع عائلته
في بلدة "خيبر بختونخوا" الشمالية،
ً
فهم ينتظرون أخبارا جديدة عن شقيقه
ً
ّ
المفقود منذ شهرين تقريبا .بعدما فوت
عبدالولي الحافلة في يوم اإلقفال التام
في العاصمة ،اصطحبه صديقه إبراهيم
أح ـمــد إل ــى ديـ ــاره كــونــه يـسـلــك الـطــريــق
نفسها خالل عمله في مجال النقل.
يـ ـعـ ـت ــرف أح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــأن اإليـ ـغ ــوريـ ـي ــن
الباكستانيين يتعرضون لقمع متزايد في
ً
السنوات األخيرة تزامنا مع تنامي النفوذ
ً
الصيني ،علما أن وال ــده كــان قــد انتقل
من مدينة "كاشغر" في "شينغيانغ" إلى
بلدة أخرى بالقرب من "غيلغيت" شمال
باكستان خــال فترة التسعينيات" :أنا

عمران خان
أتنقل في جميع أنحاء باكستان بداعي
العمل .لقد استولى الصينيون على البلد
كله ،وفي إقليم "غيلغيت" ،يطلب الكثيرون
من أفراد عائالتهم ،ال سيما الرجال منهم،
التوجه إلى مناطق أخرى من باكستان
أو حتى دول أخرى .بدأت الصين تمحو
الــوجــود اإلي ـغــوري مــن "غليغيت" حيث
يقيم عدد كبير من اإليغوريين منذ عقود".
في عام  ،2018أطلق رجال باكستانيون
ح ــرك ــة اح ـت ـج ــاج ـي ــة ب ـس ـب ــب اح ـت ـج ــاز
زوجــات ـهــم اإلي ـغ ــوري ــات ف ــي معسكرات
االع ـت ـق ــال ال ـص ـي ـن ـيــة ،ل ـ َكــن المحتجين
ّ
تعرضوا للتهديد ،فلم يبق إال عدد ضئيل
م ــن األفـ ـ ــراد لــدعــم ه ــذه الـقـضـيــة ،منهم
التاجر عمران مالك في مدينة الهور.
صـ ـ ّـرح م ــال ــك لـصـحـيـفــة "دب ـل ــوم ــات":
"مرت ثالث سنوات منذ أن ُ
بدأت ّ
ّ
أسجل
المعلومات المرتبطة بمكان زوجـتــي.
هي عادت إلى الصين في عام  2018ولم
أسمع أي خبر عنها منذ ذلك الحين ،وال
ً
أعرف شيئا عن مكان وجودها أو وضعها
الحالي".
تخشى الجماعات الحقوقية أن تكون
زوجة مالك معتقلة ،إلى جانب أكثر من
مليون إي ـغــوري مسلم ،فــي "معسكرات
كجزء من حملة
إعادة التأهيل" الصينية
ٍ
بكين لمحو الهوية اإلسالمية اإليغورية،
ً ّ
حيث ُص ّممت تلك المعسكرات أصال ِل َحث
مسلمي اإلي ـغــور على نسيان الشعائر
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــرهــا الـحـكــومــة
الـصـيـنـيــة أسـ ــاس ال ـحــركــة االنـفـصــالـيــة
العنيفة في البالد ،كذلك ،صدرت ُتقارير
جبروا
مفادها أن اإليغوريين المحليين أ ِ
على تناول لحم الخنزير مع أن الشريعة
اإلسالمية ُت ّ
حرمه.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ــدم ـ ــرت آالف
الـمـســاجــد ف ــي "شـيـنـغـيــانــغ" ،وص ــدرت
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ب ـم ـن ــع الـ ـمـ ـظ ــاه ــر اإلس ــامـ ـي ــة
مـثــل ارت ـ ــداء الـحـجــاب أو إطــالــة اللحية
"بدرجة غير طبيعية" ،كذلك استهدفت
ً
حملة القمع عــددا من األئمة المسلمين
ُ
ومـ ِـنــع الموظفون الحكوميون وجميع
األش ـخ ــاص تـحــت عـمــر الـثــامـنــة عـشــرة
م ــن الـ ـص ــوم ف ــي ش ـهــر رمـ ـض ــان ،وأدت
مـظــاهــر الـقـمــع خ ــال شـهــر رم ـضــان من

عقيدة بايدن الناشئة
●

الصين تمحو الوجود اإليغوري من «غليغيت» حيث يقيم عدد كبير من اإليغوريين
هذه السنة ،قبيل عيد الفطر ،إلى تفريغ
ً
المساجد وتراجع عدد الصائمين علنا
في "شينغيانغ".
في  13مايو ،أصدر "مشروع اإليغور
ً
لحقوق اإلنسان" تقريرا بعنوان "تجريد
المسلمين مــن حقوقهم" ،وهــو يتناول
ً
قضية  1046إم ــام ــا مــن أص ــل تــركــي تم
اعتقالهم في "شينغيانغ" .كانت باكستان
من بين الــدول التي ساعدت الصين في
اعتقال هــؤالء األئمة وتنفيذ ما اعتبره
"مشروع اإليغور لحقوق اإلنسان" عملية
ترقى إلى مستوى "اإلبادة الجماعية وفق
تعريف القانون الدولي" .كان عدد كبير
من األئمة قد ّ
تدرب في المدارس الدينية
في باكستان ،لكنهم رضخوا للمطالب
ً
الصينية سريعا وفق التقرير نفسه.
في هذا السياق ،يقول بيتر إيروين من
"مشروع اإليغور لحقوق اإلنسان" ،وهو
الـمـشــرف الــرئـيــس عـلــى تـقــريــر "تجريد
ً
المسلمين مــن حـقــوقـهــم"" :ان ـطــاقــا من
حـمـلــة ال ـق ـمــع ه ـ ــذه ،ش ــارك ــت بــاكـسـتــان
فــي نشر األفـكــار الصينية حــول "حركة
تركستان الشرقية اإلسالمية" التي اختفت
عن األنظار قبل هجوم  11سبتمبر".
يـ ـش ــدد ب ـي ـت ــر إي ـ ــروي ـ ــن ع ـل ــى ت ــواف ــق
ّ
التوجه الصيني في
باكستان الكامل مع
ملف اضطهاد مسلمي اإليغور عبر إنكار
أي ارتـكــابــات بحق هــذه الجماعة .فيما
َ
ت ِح ّد الحكومة الصينية التغطية اإلعالمية
فــي تـلــك الـمـعـسـكــرات ،يسهل عليها أن
تنشر خطابها الخاص حول هذه المسألة
ً
ن ـظــرا إل ــى استخفاف ال ــدول اإلسالمية
بالجرائم الحاصلة ضد شعب اإليغور.

يضيف إيروين" :إنها معركة خطابات
ب ــام ـت ـي ــاز ،ل ـكــن ت ـك ـثــر األدل ـ ـ ــة الـمـتـعـلـقــة
بحقيقة ما يصيب مسلمي اإليغور في
"شينجيانغ" .لدينا شهادات من األئمة
وم ـق ــاب ــات م ــع ع ــدد كـبـيــر م ــن الـ َسـكــان
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ال ــذي ــن ه ــرب ــوا م ــن األ ْسـ ـ ـ ــر.
إن ـهــا صـ ــورة واض ـح ــة ع ــن حـقـيـقــة تلك
المعسكرات .تتعدد التحركات المعادية
ً
للمسلمين في الغرب أيضا وترفع دول
مثل باكستان الصوت ضدها ،لكن عند
تقييم حـجــم االرت ـكــابــات الـحــاصـلــة في
الصين ،ال مجال للمقارنة بين الحالتين".
ك ــانــت عــائ ـلــة زوم ــري ـت ــاي أرك ـي ــن من
بين الـعــائــات الـتــي نجحت فــي الهرب
من "شينغيانغ" .أصبحت أركين اليوم
مديرة برامج "مؤتمر اإليغور العالمي"،
ً
ّ
وهي تكشف أن باكستان شكلت طريقا
ً
اختياريا لتسهيل هــرب عــدد كبير من
اإليغوريين ،لكن بات المنتمون إلى هذه
الجماعة والمقيمون في باكستان منذ
عقود يخافون اليوم مما ينتظرهم في
المستقبل.
ّ
صرحت أركين لصحيفة "دبلومات":
نحن نتقاسم الحدود نفسها مع باكستان
ُ
ً
أيضا ،كان من
التي تعتبر دولة إسالمية ً
األسـهــل علينا أن نجد ملجأ لنا هناك
منذ عقود ،لكن باكستان بدأت اآلن ُت ّ
رحل
مسلمي اإلي ـغ ــور ،مما ُي ـعـ ّـرض حياتنا
للخطر .اليوم ،تنقل الوكاالت الباكستانية
ً
األخبار مباشرة إلى السلطات الصينية
في خضم حملة القمع المستمرة".
ً
تنتقد أركين تحديدا الحكومة الراهنة
التي يقودها عمران خــان في باكستان
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ّ
حدد الرئيس األميركي جو بايدن ،خالل رحلته األخيرة
إلى أوروبا ،الموضوع المحوري في سياسته الخارجية،
فقال إن المنافسة بين الواليات المتحدة والصين هي
جزء من "صراع أوسع مع الحكام المستبدين" لتحديد
قدرة الديموقراطيات على المنافسة خالل القرن الحادي
والعشرين الذي يشهد تغيرات متسارعة ،فلم يكن هذا
الموقف ّ
مجرد كالم عابر ،فقد أعلن بايدن في مناسبات
ُ
متكررة أن العالم بلغ "نقطة انقالب" قد تحدد فرص إطالق
خالل هذا القرن
حقبة
جديدة من الهيمنة الديموقراطية ّ
ً
أو ّعصرا آخر من النمو االستبدادي ،وتوقع بايدن أن
ً
مستقبال أطروحتهم ً
بناء على السؤال
ُيحضر المؤرخون
التالي :من ّ
تفوق على اآلخر :االستبداد أم الديموقراطية؟
ً
لم يكن بايدن يحمل هذه النظرة عن العالم دوما ،حتى
أنه سخر من اعتبار الصين منافسة ّ
جدية لواشنطن في
ِ
عام  ،2019لكن تبدو فكرته حول نشوء أكبر الصراعات
في هذا العصر بين األنظمة الديموقراطية واالستبدادية
صادقة ،وهي تترافق مع تداعيات عميقة على السياسة
الخارجية األميركية والمعطيات الجيوسياسية.
برأي إدارة بايدنّ ،
يفسر هذا المفهوم األسباب التي
ُت ّ
حرك عالقات الواليات المتحدة مع خصومها األساسيين
ُ
ويحدد المسائل التي أصبحت على المحك .هو يربط
المنافسة بين القوى العظمى بإعادة إحياء الديموقراطية
األميركية ومحاربة المشاكل العابرة لألوطان ،مثل الفساد
وانتشار فيروس كورونا ،كما أنه يحصر تركيز الواليات
المتحدة باستراتيجية كبرى لتقوية العالم الديموقراطي
في وجه أخطر التهديدات التي يواجهها منذ أجيال.
ُ
لكن هــل تستطيع اإلدارة األميركية أن ت ـحـ ّـول هذه
الــرؤيــة الـيــوم إلــى واق ــع ملموس؟ ح ـ ّـدد بــايــدن التحدي
االستراتيجي األساسي في القرن الحادي والعشرين،
لكن تبدو المشاكل الراسخة وذاتية الصنع بالغة التعقيد
منذ اآلن.
تتمحور سياسة بايدن الخارجية حــول تنفيذ هذا
المفهوم الطاغي على االستراتيجية األميركية والمبني
ً
على الفكرة القائلة إن ّ
تفوق الديموقراطية أصبح ُمهددا
أكثر من أي وقت مضى ،فقد كانت أسوأ العالقات الدولية
في عهد ترامب تتعلق بأقرب حلفاء واشنطن ،لكن يعطي
بايدن األولوية اليوم إلصالح تلك التحالفات باعتبارها
ً
ً
درعا واقيا للكتلة الديموقراطية العالمية .حاول بايدن
إخـمــاد الخالفات الدبلوماسية والتجارية مــع أوروبــا
إلنشاء جبهة ّ
موحدة وأكثر قوة ضد روسيا والصين،
َ
وقد تعاون مع الحلفاء في أوروبــا ومنطقة المحيطين
الهندي والهادئ للتأكيد على التكاليف الباهظة التي
ّ
سيتكبدها الحزب الشيوعي الصيني إذا اتخذ أي خطوة
عدائية ضد تايوان .كذلك ،أنتجت قمة مبكرة لمجموعة
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جو بايدن في زيارته األخيرة ألوروبا
الــدول الصناعية السبع لغة مشتركة حــول التهديدات
الصينية والخطط المرتبطة بتصميم برامج لتطوير
مشاريع شفافة وعالية الجودة في الــدول النامية :إنه
ّرد ديموقراطي على "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.
على صعيد آخ ــر ،أنـشــأت اإلدارة األمـيــركـيــة معاقل
لتعزيز التعاون الديموقراطي حــول تحديات عالمية
أس ــاس ـي ــة .ف ــي ع ـهــد ب ــاي ــدن ،أع ـل ــن ال ـت ـحــالــف الــربــاعــي
ومجموعة ال ــدول الصناعية السبع عن خطط لتوزيع
َ
ملياري لقاح ضد فيروس كــورونــا على الــدول
حوالى
ً
الـنــامـيــة ،وتـسـتـعــد اإلدارة األمـيــركـيــة أي ـض ــا لتكثيف
ضغوطها لمكافحة الـفـســاد والـتــدفـقــات الـمــالـيــة غير
القانونية التي برع الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ّ
وحكام مستبدون آخــرون في استعمالها كسالح بحد
ّ
ً
ذاته .كان بايدن قد تكلم سابقا عن تنظيم "قمة عالمية
للديموقراطية" لمعالجة هذه المسائل وسواها ،لكنه يتكل
ً
حجما لتحقيق ّ
تقدم
حتى اآلن على مجموعات أصغر
ملموس وفوري أو حتى تهيئة الظروف إلطالق جهود
أوسع في المرحلة الالحقة.
طـ ّـبــق بــايــدن الـمـقــاربــة نفسها فــي م ـجــال التنافس
التكنولوجي .حتى اآلن ،استبعدت اإلدارة األميركية
لمحاربة
فكرة إنشاء تحالف ديموقراطي رسمي كبير ّ
النفوذ االسـتـبــدادي في مجال التكنولوجيا ،وفضلت

ال ـت ـعــاون م ــع دول ومـجـمــوعــات مـنـتـقــاة لـبـنــاء تـعــاون
ديموقراطي من الصفر (كوريا الشمالية لتأمين أشباه
الموصالت وتكنولوجيا الجيل الخامس والـســادس،
واالتحاد األوروبي للتوفيق بين التكنولوجيا والسياسة
التجارية ،واليابان لضمان شبكة إنترنت عالمية مفتوحة،
وحلف الناتو لمجابهة االعتداءات اإللكترونية وحمالت
التضليل).
في غضون ذلك ،بدأت اإلدارة األميركية تتصدى ألفظع
أشكال القمع االستبدادي بالتعاون مع أطــراف أخــرى.
يقال إن الرئيس األميركي هدد بوتين بمواجهة عواقب
وخيمة إذا استمرت االع ـتــداءات اإللكترونية الروسية
ّ
انضمت واشنطن إلى
ضد بنى تحتية أساسية ،كذلك
االتحاد األوروبي لفرض عقوبات على بيالروسيا بعدما
أجبرت حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو طائرة على
ً
ً
الهبوط ألن معارضا مطلوبا كان على متنها :إنه مثال
على أسـلــوب القمع الـخــارجــي ال ــذي تستعمله روسيا
ّ
والصين وأنظمة استبدادية أخرى لقمع منتقدي الحكام
وترسيخ سلطتهم .على صعيد آخر ،تعاون فريق بايدن
مع كندا والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبــي لفرض
العقوبات على مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني
بسبب تورطهم في حملة القمع المرعبة في "شينغيانغ"،
مما أدى إلى انهيار سياسة "الذئب المحارب" والقضاء

ألن ـه ــا تـنـفــذ أهـ ـ ــداف الـحـمـلــة الــدعــائـيــة
الـصـيـنـيــة ،وق ــد أدان "مــؤت ـمــر اإلي ـغــور
العالمي" المقابلة التي أجراها خان مع
قناة "الجزيرة" في عام  2019حيث قال إنه
لم يكن يعرف حقيقة ما يصيب مسلمي
اإلي ـغ ــور ،مــع أن مــواقــف رئـيــس ال ــوزراء
ً
الباكستاني دعـمــا لكشمير وفلسطين
ً
وحتى المسلمين في الغرب تتمحور دوما
حول الخطابات اإلسالمية.
يقول عمران خان من جهته إنه يجري
"اتصاالت خاصة" مع الحكومة الصينية،
لكن وزيــر الخارجية السابق خورشيد
ق ـص ــوري صـ ـ ّـرح لصحيفة "دب ـلــومــات"
ً
بــأن الصينيين كــانــوا "منفتحين جــدا"
فــي طــريـقــة تــواصـلـهــم حـيــن ك ــان يعمل
في وزارة الخارجية ،ويضيف قصوري:
"يجب أن ترفع تركيا الصوت حول قضية
اإليغوريين .هذا الشعب من أصل تركي
في نهاية المطاف ،وال مصلحة لباكستان
في مناقشة أي مسائل مرتبطة بالصين
ً
علنا ألن أي مواقف استنكار علنية لن
ترتكز على معايير أخالقية بل ستكون
م ـج ـ ّـرد أداة لتحقيق أه ـ ــداف سياسية
محددة".
لكن تقول زومريتاي أركين إن عمران
يكتف بالتزام الصمت فــي هذا
خــان لــم
ِ
ً
الملف ،بل إنــه يتكلم دوم ــا عن المنافع
التي ّ
قدمتها الصين لباكستان ويوحي
بأن البلد يعجز عن رفع الصوت إذا أراد
تجنب أي تكاليف اقتصادية .في األسبوع
الماضيّ ،
عبر خان خالل مقابلة مع موقع
"أكسيوس" عبر شبكة "إتش بي أو" عن
رضوخه المتكرر للصين مقابل إنكار ما

ّ
على اتفاق استثماري كانت بكين قد وقعته مع بروكسل
قبل أشهر قليلة.
ً
داخليا ،سعى بايدن إلى إيجاد استثمارات في مجال
الـبـحــث الـعـلـمــي والـتـطــويــر والـبـنــى التحتية الرقمية
والواقعية وقطاعات أخرى لتحسين القدرة التنافسية
ومعالجة مشكلة تهميش الطبقة العاملة والوسطى.
يهدف وعده بتطبيق "سياسة خارجية لصالح الطبقة
الوسطى" إلى إثبات المنافع التي ستحصدها العائالت
العاملة عبر التواصل مع العالم ،ويظن المسؤولون في
اإلدارة األميركية أن دعم الرئيس لفرض حد أدنى عالمي
للضرائب يساعد الديموقراطيات في زيادة استثمارها
ُ
في مواطنيها .من وجهة نظر بايدن ،تعتبر هذه التدابير
ً
شروطا مسبقة إلعادة إحياء الخطط المحلية وتطبيق
ً
اإلصالحات التي ساعدت الديموقراطيات سابقا للفوز في
سباق آخر بين األنظمة خالل الحرب الباردة.
لكن حين تتضح تفاصيل أي استراتيجية ،فال مفر
من أن تظهر التحديات والشوائب معها ،ومن الواضح
أن الخطط التي وضعها بايدن تروق لفئات معينة دون
االستراتيجية على الفكرة القائلة
سواها ،حيث ترتكز هذه
ّ
إن الواليات المتحدة تستطيع تعقب التقدم االستبدادي
بأفضل الطرق عبر تعميق تضامنها مع الديموقراطيات
ً
ّ
الراسخة ،لكن كبح القوة الروسية والصينية ،عسكريا أو
ً
ً
دبلوماسيا ،يتطلب أيضا التعاون مع حكومات استبدادية
ً
ً
كاملة أو شائبة ،ب ــدءا مــن بولندا وتركيا وص ــوال إلى
فيتنام والفلبين.
ّ
يتحول هذا المطلب إلى مشكلة شائكة:
ُيفترض أال
سبق أن اعتبرت واشنطن التحالفات مع الديموقراطيات
التي تحمل العقلية نفسها محور استراتيجيتها في زمن
ً
الحرب الباردة تزامنا مع بناء عالقات مثمرة مع أنظمة
شبه ديموقراطية ودول استبدادية بالكامل ،ويؤكد هذا
الوضع على عدم وجود مقاربة واحدة لبناء جميع أنواع
التحالفات ،كما أن االستراتيجيات المبنية على مبادئ
محددة تتطلب تنازالت براغماتية.
لـ ـك ــن ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون ت ــوحـ ـي ــد الـ ـصـ ـف ــوف م ـ ــع ال ـح ـل ـف ــاء
الديموقراطيين أصعب مما تتوقع اإلدارة األميركية.
يستطيع بايدن أن يحصد مكاسب سريعة نتيجة إنهاء
الحروب التجارية بين الــدول الشقيقة أو االمتناع عن
اإلشادة بالدكتاتور الروسي .في ما يخص العالقات مع
ً
أوروبــا تحديدا ،ثمة مجال واضح للتعاون في مسائل
مثل تقييم االستثمارات .لكن يبقى حشد جميع األطراف،
ً
ً
بما في ذلك أقرب الحلفاء الديموقراطيين ،هدفا صعبا.
ّ
ُي ّ
المصدرون األوروبيون على خطة تعافي مبنية
عول
على المشتريات الصينية بعد زمــن الــوبــاء ،وال تــزال
االنقسامات العابرة لألطلسي مستمرة بشأن الخصوصية
والبيانات ومشاكل تكنولوجية أخرى .قد يكون إصدار
بيانات مشتركة حول المخاوف من حصول اعتداءات

يصيب مسلمي اإليغور.
ت ـض ـيــف أرك ـ ـيـ ــن" :إنـ ـ ــه ش ـك ــل واض ــح
مــن االسـتـغــال الـعــاطـفــي ،لسنا الجهة
الــوحـيــدة الـتــي تملك أدل ــة على ذل ــك ،بل
يتابع عــدد كبير من المراسلين توثيق
حـمـلــة االض ـط ـه ــاد ،وي ـع ـمــل الـبــاحـثــون
والخبراء على هذا الموضوع منذ عقود،
وتتسرب وثائق من الحكومة الصينية
ً
مباشرة في بعض األحيان ،كذلك ،يتكلم
ماليين األشخاص حول انتهاكات حقوق
اإلنسان التي تشارك فيها باكستان اآلن
ضد مسلمي اإليغور".
ً
نشر "مؤتمر اإليغور العالمي" تقريرا
بعنوان "البحث عن مكان للتنفس بحرية"
في عام  ،2017وطرح فيه الئحة بأسماء
اإلي ـغــوري ـيــن ال ــذي ــن ّ
رحـلـتـهــم الحكومة
الباكستانية .لقد زادت أعدادهم بدرجة
فائقة منذ نشر ذلك التقرير ،ومع ظهور
وس ــائ ــل ال ـمــراق ـبــة الـجـمــاعـيــة وأج ـه ــزة
التعقب وبرمجيات أخرى عاملة بالذكاء
االصطناعي ،تستعمل السلطات الصينية
اليوم تكنولوجيا متطورة أكثر من أي
ً
وق ــت م ـضــى ،وه ــي ت ـت ـعــاون راهـ ـن ــا مع
السلطات الباكستانية الضطهاد مسلمي
اإليغور.
فــي الـنـهــايــة ،يـقــول بيتر إيــرويــن من
"مشروع اإليغور لحقوق اإلنسان"" :إنها
أول إبــادة جماعية معاصرة تتكل على
التكنولوجيا في التاريخ"!
تم تغيير بعض األسماء الواردة
في المقالة ألسباب أمنية.

صينية محتملة ضد تايوان أو استعمال أسلوب اإلكراه
ً
ً ّ
االقتصادي مع أستراليا سهال نسبيا ،لكن إطالق ردود
متعددة األطراف يبقى أكثر صعوبة ،كذلك ،قد تؤدي أي
تحركات لتقوية العالم الحر في وجه تهديد واحد إلى
ّ
إضعاف قدرته على مواجهة التحديات األخــرى :تخلت
ً
خط األنابيب
إدارة بايدن مثال عن معارضتها لمشروع ّ
"ن ــورد ستريم  "2على أمــل إقـنــاع برلين بتبني موقف
مشابه من بكين ،لكنها سمحت لموسكو حينها بزيادة
ضغوطها على الديموقراطيات الهشة في أوروبا الشرقية.
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــد ي ــؤدي الـتــركـيــز عـلــى الـصــراع
اإليديولوجي والتكنولوجي إلى إلهاء اإلدارة األميركية
الم ّ
وإبعادها عن المخاطر العسكرية ُ
لحة ،ففي النهاية،
قد تخسر الــواليــات المتحدة السباق بين األنظمة إذا
فشلت فــي احـتــواء المعتدين المستبدين ودافـعــت عن
المعاقل الديموقراطية في شرق أوروبا وغرب المحيط
َ
الحزبين
الهادئ ،وفي عام  ،2018حذرت لجنة مؤلفة من
الـجـمـهــوري والــديـمــوقــراطــي ومعنية باالستراتيجية
الدفاعية األميركية من افتقار الواليات المتحدة إلى القوة
العسكرية الالزمة لتنفيذ جميع التزاماتها في محيط
ً
أوراسيا .يواجه البنتاغون عــددا من نقاط الضعف في
مضيق تــايــوان ،ومــع ذلــك لــم تعتبر اإلدارة األميركية
ً
الــوضــع العسكري هـنــاك مــن المسائل األكـثــر إلحاحا:
تبدو أول ميزانية طلبها البنتاغون ضئيلة ولن تكفي
لتطبيق الـتــدابـيــر الــرامـيــة إل ــى تقوية مكانة الــواليــات
المتحدة فــي المحيط ال ـهــادئ على ال ـمــدى الـقــريــب .ال
ً
تقتصر الخصومات الراهنة فعليا على القوة العسكرية،
ّ
لكن القيم الديموقراطية لن تنقذ العالم الحر عبر خوض
ّ
صراعات مسلحة.
ً
أخ ـي ــرا ،ال ُيعتبر الــرابــط بين الـمـكــونــات الخارجية
ً
والداخلية في االستراتيجية المعتمدة سلسا بقدر ما
تزعم اإلدارة األميركية .بــرأي بــايــدن ،سيكون تحسين
الفرص االقتصادية لصالح الطبقة الوسطى ضمانة ضد
تجدد الحركة "الترامبية" وأداة لتقوية األسس المحلية
للدبلوماسية األميركية ،وعلى أرض الواقع ،كان شعار
ً
"اشتروا المنتجات األميركية" مشابها لشعار "أميركا
ً
أوال" لكنه مع خصائص ديموقراطية هذه المرة وسياسة
ً
ّ
تجارية مخيبة لآلمال .حتى اآلن ،دفعت هذه المقاربة دوال
كثيرة ،ال سيما في آسيا ،إلى التشكيك بعودة الواليات
المتحدة إلــى الساحة .إذا لم تدعم استراتيجية بايدن
ً
ً
ً
مفهوما واسعا وطموحا لتحقيق االزدهــار ،فلن تنجح
في تعزيز تماسك العالم الحر وتقويته.
في النهاية ،ال بد من االعـتــراف بــأن بايدن نجح في
تحديد أكبر تحد في هذا العصر ،لكن ستبدأ المرحلة
الصعبة اآلن ،لذلك يجب أن ُيـحـ ّـول الرئيس األميركي
استراتيجيته إلى حقيقة ملموسة ويضمن نجاحها.
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دوليات

لبنان يعود إلى االهتمام الدولي من البوابة السعودية

ً
«اجتماع الرياض» يبحث  3محاور ...و«المؤتمر الدولي» لمساعدة بيروت أصبح متداوال في الكواليس

سلة أخبار
بينيت :سندافع
بمفردنا أمام إيران

جدد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت،
تأكيده أن إسرائيل لن تسمح
إليران بامتالك ًالسالح
النووي ،معتبرا أن عودة
الواليات المتحدة األميركية
المحتملة لالتفاق النووي
مع إيران "خطأ كبير".
وقال رئيس الوزراء
ً
اإلسرائيلي ،خالل لقائه عددا
من أعضاء مجلس النواب
األميركي من الحزبين
الديمقراطي والجمهوري،
مساء أمس األول ،في تل
أبيب" :على أي حال ستعرف
إسرائيل كيف تدافع عن
نفسها بمفردها".

واشنطن تدين هدم
منزل أسير فلسطيني

جانب من االحتفال في بكركي أمس

بيروت  -منير الربيع

مشهدان جــديــدان ّ
تقدما في
لـبـنــان ...األول مــن البطريركية
ً
المارونية التي شهدت احتفاال
بالذكرى المئوية على العالقة
بينها وبين السعودية ،والثاني،
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة سـ ـفـ ـي ــرت ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة دوروثـ ــي
شـ ـي ــا ،وف ــرن ـس ــا آن غ ــري ــو إل ــى
ال ـم ـم ـل ـكــة ،ف ــي خ ـط ــوة تـحـصــل
ألول مرة في التاريخ للبحث في
الملفات اللبنانية العالقة.
ال بـ ّـد للحدثين أن يتكامال،
ً
خصوصا أن السفير السعودي
وليد البخاري كان قد عاد إلى
لبنان قبل ساعات من االحتفال
في الصرح البطريركي للكنيسة
ال ـمــارون ـيــة ،وب ـعــد ســاعــات من

لقائه السفيرتين المذكورتين.
وي ــؤش ــر ال ـم ـش ـهــد إل ــى زيـ ــادة
نسبة االهـتـمــام الــدولــي بلبنان،
م ــن لـ ـق ــاء ال ـف ــات ـي ـك ــان ،إلـ ــى ل ـقــاء
وزراء خــارجـيــة أمـيــركــا وفرنسا
وال ـس ـع ــودي ــة ف ــي روم ـ ــا ،والـ ــذي
ستتابع نتائجه ا لـيــوم سفيرتا
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفــرنـســا في
لبنان مع المسؤولين السعوديين
فــي الــريــاض ،وبــالـتــالــي ال يمكن
فصل االحتفال بمئوية العالقات
ب ـيــن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـب ـطــريــرك ـيــة
ال ـمــارون ـيــة ع ــن ه ــذه ال ـت ـطــورات،
في وقت تشير مصادر سياسية
رفيعة لـ "الـجــريــدة" الــى أن خيار
عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان
ً
ً
أصبح أمرا متداوال في الكواليس

توصية فرنسية بإرسال قوات دولية إلى لبنان
أظهر تقرير صادر عن لجنة الدفاع والقوات
ّ
المسلحة في البرلمان الفرنسي ،توصية من
ه ــذه الـلـجـنــة إلرسـ ــال ق ــوات دول ـيــة ال ــى لبنان
بشكل طارئ تحت سلطة األمم المتحدة والبنك
الــدولــي فــي سبيل تـعــزيــز األع ـمــال اإلنسانية
ومساعدة اللبنانيين ،ودعم الجيش اللبناني
والقوى األمنية لحفظ األمن واالستقرار.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إجـ ـ ـ ــراء
االنتخابات النيابية والرئاسية عام .٢٠٢٢
ولــم تتضح أبـعــاد هــذه التوصية الـصــادرة
ً
عن اللجنة الفرنسية النيابية ،خصوصا أنه
من المرتقب التمديد لقوات اليونيفيل التابعة
ً
لألمم المتحدة ،قريبا ،علما بأنه كانت هناك
مساع أميركية لتعديل تفويض هــذه القوات
ال ــذي صــدر بموجب الـقــرار  1701ال ــذي أوقــف

الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام .2006
وأم ــس أبـلــغ رئـيــس الـجـمـهــوريـة مـيـشــال عــون،
ّ
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة فيلبنان ،جوانا
فرونيسكا ،التي زارته فيقصر بعبدا ،أن "لبنان الذي
يلتزم تطبيقالقرار  1 701بكل مندرجاته ،يرغب
فيالتمديد للقوات الدولية العاملة فيالجنوب
(اليونيفيل) ،من دون تعديل في المهمة والعديد،
ً
نظرا للدور الــذي تؤديه مع الجيش اللبناني في
المحافظة على االستقرار بالمنطقة منذ عام ."2006
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـمــت فــرون ـي ـس ـكــا عـ ــون أن
مجلس األمــن سيلتئم في  22الجاري لعرض
التقرير الدوري بشأن القرار  ،1701وسيتناول
ً
الـ ــوضـ ــع فـ ــي ل ـب ـن ــان عـ ـم ــوم ــا وفـ ـ ــي ال ـج ـن ــوب
ً
خـصــوصــا ،إضــافــة إلــى الـتـطــورات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

الدولية ،ويتم البحث عن شروط
وزمان ومكان انعقاده.
الـ ـ ـص ـ ــورة فـ ــي ب ـك ــرك ــي ك ــان ــت
تكاملية حول عالقة البطريركية
ال ـمــارون ـيــة بــالـمـمـلـكــة ،وهـ ــذا ما
أك ــدت ــه م ــواق ــف ك ــل م ــن الـسـفـيــر
السعودي والبطريرك الماروني
بشارة الراعي ،الذين شــددا على
ض ـ ــرورة ح ـمــايــة ل ـب ـنــان وكـيــانــه
وال ـ ــدول ـ ــة ف ـي ــه ب ـص ـي ـغــة ال ـع ـيــش
ال ـم ـش ـت ــرك واح ـ ـت ـ ــرام اس ـت ـقــالــه
وسـ ـي ــادت ــه وعـ ـ ــدم ان ـت ـم ــائ ــه ّ
ألي
محور على حساب اآلخر ،واألهم
عدم تغريبه عن عمقه العربي.
وكان موقف السفير السعودي
ب ـ ــال ـ ــغ ال ـ ـ ــدالل ـ ـ ــة ح ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ـ ــال" :ال
شــرعـيــة لـمـفـهــوم األق ـل ـيــات أم ــام
شرعية مسلمة ومسيحية ،ومن
ه ــذه ال ـشــرفــة نــأمــل م ــن األف ــرق ــاء
ّ
السياسيين أن يغلبوا المصلحة
الـلـبـنــانـيــة لـمــواجـهــة الـتـحــديــات
التي يعيشها لبنان".
أم ــا مــوقــف الـبـطــريــرك الــراعــي
ً
فــي االح ـت ـفــال ،فـقــد ك ــان واضـحــا
ل ـجـهــة ع ـمــق ال ـع ــاق ــة واإلصـ ـ ــرار
ً
على اسـتـمــرارهــا ،خصوصا في
ظــل تـشــديــده على أن السعودية
ً
لم تعتد يوما على سيادة لبنان.
تعتد على
وقال إن "السعودية لم
ِ
ً
سـيــادة لبنان يــومــا ،ولــم تنتهك
استقالله ،ولم تستبح حدوده ولم
تـ ّ
ـورطــه فــي حــروب ولــم تتجاهل
دولته ،وكانت ترعى المصالحات
وا لـ ّحـلــول وتستقبل اللبنانيين
وتوفر لهم اإلقامة وفرص العمل".
واس ـت ـش ـهــد ال ــراع ــي بـمــواقــف
للملك الراحل عبدالعزيز آل سعود
عندما قال" :سأدافع عن استقالل

ً
ً
دبي تفتح تحقيقا موسعا في «حريق» جبل علي

ل ـب ـنــان ك ـمــا أدافـ ـ ــع ع ــن اس ـت ـقــال
ً
مملكتي" ،مستذكرا أن السعودية
كــانــت أول دول ــة عــربـيــة تعترف
باستقالل لبنان عام  ،1943وكذلك
رعايتهاّ لمؤتمر الطائف.
وت ـمــنــى ال ــراع ــي أن "تستعيد
العالقات اللبنانية  -السعودية
عـفــويـتـهــا وت ـقــال ـيــدهــا الـســابـقــة
حين كــان قــادة المملكة يــزورون
ربــوع لبنان ،ويــاقــون الترحيب
الشعبي ،يومها كان عندنا دولة
واحدة وآمنة".
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت مـ ـ ـص ـ ــادر ب ـك ــرك ــي
على أن خيار لبنان هــو العالقة
الممتازة مع العرب على مختلف
ال ـص ـع ــد ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالقـتـصــاديــة ،وال يمكن للبنان
ً
أن يـكــون غــريـبــا عــن نفسه وعــن
محيطه .ورأت أن اللقاء يجب أن
ّ
يـشــكــل فــرصــة أم ــام ك ــل األف ــرق ــاء
اللبنانيين الستعادة العالقات من
خالل الدولة اللبنانية بالسعودية
ً
وكــل الـعــرب إلنـقــاذ نفسه ،بعيدا
عن حسابات وصراعات المحاور.
وت ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر وج ـ ــود
تطابق كامل في رؤية السعودية
وال ـب ـطــريــرك ـيــة ال ـمــارون ـيــة حــول
نهائية الكيان اللبناني ،والحفاظ
على العيش المشترك والطائف،
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ـ ــى خ ـ ـيـ ــارات
تقسيمية أو طائفية وال أي من
هذه الطروحات التي تقضي على
لبنان كوطن نهائي.
في المقابل ،ينتظر اللبنانيون
نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـسـ ـفـ ـي ــرتـ ـي ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة إلـ ــى
السعودية ،وبحسب المعلومات،
ف ــإن الـسـفـيــرتـيــن الـتـقـتــا السفير

البخاري ،والمسؤول عن الملف
ال ـل ـب ـنــانــي ن ـ ــزار ال ـع ـل ــوال ،ول ــدى
س ــؤال م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة عن
أس ـبــاب ه ــذه ال ــزي ــارة وأهــداف ـهــا،
أجابت المصادر" :ألن السفيرتين
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي
على اتـصــال وثيق بكل الملفات
ً
اللبنانية ،وهــذا يعطي انطباعا
بإمكانية البحث في التفاصيل".
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب م ـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـيـ ــر ب ـع ــض
ال ـم ـع ـط ـي ــات ،ف ـ ــإن ال ـ ــزيـ ـ ــارة هــي
الستكمال البحث الذي بدأه وزراء
خارجية الــدول الثالث قبل أيــام،
وتـفـيــد الـمـعـلــومــات ب ــأن البحث
سيتركز على  3نقاط ،األولى هي
البحث في إمكان إعــادة تنشيط
ال ـحــركــة الـسـيــاسـيــة لـلـسـعــوديــة
فــي لـبـنــان ،والـثــانـيــة الـبـحــث في
إم ـك ــان دف ــع ال ـس ـعــوديــة لـتـقــديــم
مساعدات مالية وإنسانية لعدد
مــن الـمــؤ سـســات بينها الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي وبـ ـع ــض ال ـج ـم ـع ـيــات
األهلية ،أما الثالثة فهي محاولة
لفهم حقيقة الموقف السعودي
من تشكيل الحكومة والحصول
على موقف سـعــودي واضــح في
هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،إمـ ــا ل ــدع ــم رئـيــس
الحكومة المكلف سعد الحريري
في عملية التشكيل ،أو الختيار
ش ـخ ـص ـيــة أخـ ـ ــرى ي ـت ــم ال ـت ــواف ــق
ّ
حــولـهــا .لـكــن بعض الـجـهــات في
ً
لبنان ال تعول كثيرا على نتائج
هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ،م ـع ـت ـبــرة أن ه ــذا
المسار سيطول.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،جـ ـه ــات أخـ ــرى
تفيد بأنه ال يمكن لكل القنوات
ً
الدبلوماسية ،إال أن تبحث أيضا
ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــاط ــي م ــع ح ــزب

الـلــه مــن خــال أي حكومة سيتم
تشكيلها ،وفي ضوء المفاوضات
اإليرانية مع الــواليــات المتحدة.
وذل ــك يــؤكــد أن األزم ــة اللبنانية
سـ ـيـ ـك ــون أمـ ــام ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
االنتظار ريثما تتضح الصورة
اإلقليمية والدولية.
أما على الصعيد الداخلي ،فال
تزال المراوحة الحكومية قائمة،
الرئيس المكلف سعد الحريري
ينتظر نتائج زيــارة السفيرتين،
وإذا يمكن أن تؤدي نتائجها إلى
ان ـع ـكــاس مـبــاشــر عـلــى مساعيه
ل ـت ـش ـك ـيــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أم ي ـع ــود
إل ـ ــى خـ ـي ــار االع ـ ـت ـ ــذار .م ــوض ــوع
ً
ً
االع ـت ــذار يـشـهــد ج ــدال سـيــاسـيــا
فـ ــي الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،ف ـف ـي ـم ــا ي ـش ــدد
رئ ـيــس الـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي نبيه
بري على الحريري بأنه في حال
تسمية
قــرر االعـتــذار يجب عليه
ّ
ش ـخ ـص ـي ــة ب ــديـ ـل ــة عـ ـن ــه وي ــوف ــر
ّ
لها الــدعــم ،إل أن هــذا الموقف ال
ً
رؤساء الحكومة
يالقي قبوال لدى ّ
السابقين الذين يفضلون وفق ما
يقول الرئيس فؤاد السنيورة:
"الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
الديمقراطية ،ولتشكل األكثرية
حكومتها ،وليعارض اآلخــرون".
كالم الكواليس أشار إلى التداول
ب ــاس ــم الــرئ ـيــس ال ـســابــق نجيب
ميقاتي لتشكيل الحكومة ،وفيما
ينفي المقربون من ميقاتي ذلك،
تقول مصادر أخــرى إنه مستعد
لذلك فــي حــال حصل على غطاء
مــن الحريري ورؤس ــاء الحكومة
السابقين.

السفينة التي وقع على متنها االنفجار ترفع علم جزر القمر
ً
ب ـ ــدأت س ـل ـطــات دب ـ ــي ،أم ـ ــس ،تـحـقـيـقــا في
أسـبــاب انـفـجــار ّ
تسبب فــي حــريــق على متن
سفينة حاويات تحمل مواد قابلة لالشتعال،
بأحد أكثر موانئ العالم ازدحاماّ ،
تردد صداه
ً
في أرجاء المدينة الخليجية وأحدث أضرارا،
لكنه لم يسفر عن إصابات أو وفيات.
وأصـ ــدرت سـلـطــات مـيـنــاء جـبــل عـلــي بيانا،
أمــس ،أكــدت فيه أنها بــاشــرت تحقيقا موسعا
ح ــول سـبــب ال ـحــريــق والـ ـظ ــروف الـمـحـيـطــة بــه،
مشددة على "استمرار عمليات الميناء كالمعتاد
دون أي تعطيل لجدولها الزمني".
وجاء في البيان" :اندلع قبل منتصف ليل
األرب ـع ــاء حــريــق فــي إح ــدى حــاويــات سفينة
تحمل مــواد قابلة لالشتعال في ميناء جبل
ع ـل ــي ،واتـ ـخ ــذت س ـل ـطــات ال ـم ـي ـنــاء ،وال ــدف ــاع
المدني ،وشرطة دبي ،إجراءات سريعة إلخماد
الحريق ،وتــم بالفعل السيطرة عليه في أقل
من  40دقيقة من دون تسجيل أية أضــرار أو
تعطيل لعمليات الميناء".
ولفت إلى أنه "لم ُ
ينجم عن الحادث وقوع
إص ــاب ــات بفضل اإلجـ ـ ــراء ات الـســريـعــة ،التي

اتخذتها الجهات المعنية ،والتي أمرت بإخالء
السفينة الراسية في المحطة رقم  1القديمة،
والـتــي تستخدم لتفريغ الـبــواخــر الصغيرة،
بينما استمرت المحطات األخــرى  ،2و ،3و4
فــي العمل بشكل طبيعي ،لضمان استمرار
عمليات الميناء دون انقطاع".
وأك ــد أن ــه بـعــد الـتـمـكــن مــن إخ ـمــاد الـحــريــق،
حرص الدفاع المدني ،وشرطة دبي ،وسلطات
م ـي ـن ــاء "جـ ـب ــل عـ ـل ــي" ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـه ــات
المختصة ،على ا تـخــاذ كافة التدابير الفورية
لضمان استمرار العمليات عبر الميناء ،بما في
ذلك مبنى المحطة رقم  ،1حيث وقع الحادث.
وأف ـ ـ ــادت ش ــرط ــة دب ـ ــي ،أم ـ ــس ،بـ ــأن حــريــق
السفينة ،الذي تخلله انفجار ضخم ،سمع على
ً
مدى  22كلم ،وكان مصحوبا بتصاعد ألسنة
اللهب وأدخنة صفراء غطت السماء.
وأظـ ـه ــرت مـقــاطــع مـ ـص ــورة ،نـشــرهــا المكتب
اإلعالمي لحكومة دبي عبر "تويتر" آثار الحريق
والمراحل األخيرة إلخـمــاده ،إلــى جانب األضــرار
التي لحقت بالمكان ،في حين قــال وزيــر الطاقة
والبنية التحتية سهيل المزروعي إن "األولوية اآلن

هي مواصلة التأكد من أن الحادث لن يتسبب بأي
تسرب لمواد ضارة بالبيئة البحرية".
وفــي وقــت سابق ،روى القائد العام لشرطة
دبي ،الفريق عبدالله المري ،أن "الباخرة كانت
على رصيف  14وحمولتها  130حاوية ،وبعض
الحاويات تحمل مــواد قابلة لالشتعال ،لكنها
خالية من أي مواد مشعة أو أي متفجرات".
وأوض ــح الـمــري أن الـحــريــق قــد يـكــون اندلع
بـسـبــب اح ـت ـكــاك مــا أو ارت ـف ــاع درج ــة ال ـح ــرارة.
ووصفت األمر بأنه "حادث طبيعي".
وبحسب وكالة اسوشيتد برس ،فقد أظهر
ً
برنامج تعقب السفن  MarineTrafficأسطوال
من سفن الدعم الصغيرة المحيطة بسفينة
حاويات راسية تسمى " "Ocean Traderترفع
علم جزر القمر ،في موقع حادثة االنفجار في
ميناء جبل علي بدبي.
وبحسب الوكالة ،فإن الصور أظهرت سفينة
حاويات راسية " "Ocean Traderترفع علم جزر
القمر ،كما أظهرت لقطات تم بثها من قبل وكالة
أنباء اإلمارات الرسمية ً(وام) ،رجال اإلطفاء وهم
يغسلون بخراطيم سفينة تحمل الطالء والشعار

في خطوة هي األولى من
نوعها ،أدانت واشنطن ،هدم
ّ
اإلسرائيلية لمنزل
القوات
األسير الفلسطيني ،منتصر
الشلبي في بلدة ترمسعيا
شمال رام الله ،بالضفة
الغربية المحتلة أمس.
وقالت السفارة األميركية
لدى إسرائيل في بيان:
"نعتقد أنه من األهمية
بمكان أن تتجنب اإلجراءات
التي تؤدي إلى تفاقم
الوضع ،بما في ذلك هدم
منازل الفلسطينيين كعقاب
جماعي" .واندلعت مواجهات
بين عشرات الشبان والقوات
اإلسرائيلية بعد هدم منزل
عائلة األسير الذي يحمل
الجنسية األميركية والمتهم
بقتل مستوطن وإصابة
آخرين بعملية إطالق نار
مايو الماضي.

حفتر يعلن التعرض لهجوم
يهدد التسوية السلمية

أعلن الناطق باسم "القيادة
العامة للجيش الوطني
الليبي" ،اللواء أحمد
المسماري ،تعرض وحدات
تابعة لهم شمال منطقتي
سوكنة والجفرة لهجوم
مسلح دون اإلشارة إلى
وقوع إصابات.
ووصف الناطق باسم
القوات الموالية للقائد
العسكري خليفة حفتر
المسيطر على شرق ليبيا،
الهجوم الذي نفذ بواسطة 4
سيارات مسلحة تمكنت من
الفرار ،بأنه "استفزاز واضح
وصريح لقواتهم ،ويهدف
إلى توريطهم في اشتباكات
قد تؤدي إلى تعطيل
التسوية السلمية والوصول
إلى االنتخابات المقررة في
ديسمبر المقبل".

مجلس األمن يرجئ تصويت
تمديد مساعدات سورية

صورة وزعتها السلطات اإلماراتية أمس تظهر قوات الدفاع المدني خالل عملية
إخماد الحريق بميناء جبل علي في دبي (أ ف ب)
الذي يتوافق مع " ،"Ocean Traderالتي تديرها
شركة " "Inzu Ship Charterومقرها بدبي.
ولفتت الوكالة إلى أن السفينة رست في ميناء
جبل علي ،ظهر األرب ـعــاء ،كما أظـهــرت بيانات
تتبع السفن أن السفينة كانت تبحر "صعودا
وه ـب ــوط ــا" ع ـلــى س ــاح ــل اإلم ـ ـ ــارات م ـنــذ أب ــري ــل.
وح ــددت قــاعــدة بيانات األمــم المتحدة للسفن
أن مالكي السفينة هم شركة "."Sash Shipping
وقالت الوكالة إن االنفجار أدى إلى حدوث
هـ ــزات أرض ـي ــة ف ــي أن ـح ــاء ال ـمــركــز ال ـت ـجــاري

لدولة اإلمارات ،وأضافت أن االنفجار أدى إلى
موجة اهتزازية عبر مدينة دبي ،متسببة في
اهتزاز الجدران والنوافذ في أحياء على بعد
 25كيلومترا من الميناء .وكان االنفجار قويا
بما يكفي لرؤيته من الفضاء بواسطة األقمار
الصناعية.
ول ــم ت ـحــدد سـلـطــات دب ــي هــويــة السفينة
الـمـنـكــوبــة ،بـعــد أن قــالــت إنـهــا كــانــت سفينة
صغيرة بسعة  130حاوية.
(دبي -وكاالت)

أرجأ مجلس األمن التصويت
على تمديد آلية إدخال
المساعدات عبر الحدود إلى
سورية دون موافقة الحكومة
ً
السورية ،بعدما كان مقررا
إجراؤه ،أمس ،في محاولة
لتليين موقف روسيا التي
تصر على أن تستعد دمشق
سيادتها على كامل أراضي
البالد.
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الخزعلي يهدد باستهداف سفارة الواليات المتحدة بصواريخ دقيقة وواشنطن تدرس الرد مع الحلفاء
استمر التصعيد في العراق
ضد األميركيين لليوم الثالث
في زيادة ملحوظة لوتيرة
الهجمات ،التي تستهدف
منذ أشهر مواقع تضم قوات
أميركية.
ويبدو أن إدارة الرئيس جو
بايدن تحاول احتواء التصعيد،
بدل االنزالق إلى جولة
مفتوحة من العنف ،بينما
ال يزال موعد استئناف
مفاوضات فيينا مع إيران غير
محسوم.

ل ـل ـيــوم ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـتــوالــي
استمر التصعيد ،الذي تقوم به
فصائل عراقية موالية إليران ضد
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،ال ــذي أعقب
ضــربــة أمـيــركـيــة ل ـمــواقــع تابعة
ل ـل ـح ـشــد ال ـش ـع ـب ــي فـ ــي س ــوري ــة
والعراق.
وأع ـلــن الـجـيــش الـعــراقــي ليل
ّ
األربعاء  -الخميس أن «مجموعة
خارجة عن القانون» اطلقت ثالثة
صواريخ كاتيوشا على سفارة
واش ـن ـطــن بــالـمـنـطـقــة الـخـضــراء
ال ـشــديــدة الـتـحـصـيــن ،لكنها لم
تـصــب ال ـس ـفــارة ب ــل سـقـطــت في
أماكن قريبة ،بجوار مقر جهاز
األم ـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي وفـ ـ ـ ــي س ــاح ــة
االحتفاالت وقرب منطقة الشيخ
عمر السكني».
وشــدد الجيش على أن «هــذه
األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ال ت ــري ــد ال ـخ ـيــر
للبلد ستواجه بقوة من األجهزة
ً
األمـنـيــة وسـتـتــابــع اسـتـخـبــاريــا
ً
ً
ومـيــدانـيــا مــن ق ــام ب ـهــا» ،مــؤكــدا
أنه «ستتم متابعة كل من يهدد
حـ ـي ــاة ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـب ـع ـث ــات
الدبلوماسية األجنبية».
وج ــاء الـهـجــوم األخ ـيــر بعيد
ساعات من قصف بـ  14صاروخ
كاتيوشا على قاعدة عين األسد
في األنبار غرب العراق ،وهجوم
ً
بــال ـم ـس ـيــرات اس ـت ـه ــدف مــوق ـعــا
ً
أميركيا في مطار أربيل ،وقاعدة
حقل العمر النفطي في دير الزور
داخل سورية الذي توجد فيه قوة
أميركية إلى جانب «قوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (ق ـس ــد) ال ـكــرديــة
العربية المتحالفة مع واشنطن.

الخزعلي
م ــن نــاحـيـتــه ،ت ـبــرأ أم ـيــن عــام
ج ـمــاعــة «ع ـص ــائ ــب أهـ ــل ال ـحــق»
ق ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي م ــن ال ـه ـج ــوم،
ً
م ــؤك ــدا أن ــه «م ــن أج ــل ع ــدم خلط
األوراق ممن يريد خلطها ،الهيئة
التنسيقية لفصائل المقاومة إلى
اآلن لم تدخل السفارة األميركية
ضمن معادلة الرد».
وكتب الخزعلي ،في تغريدة،
«إذا دخ ـل ــت الـ ـسـ ـف ــارة ف ــي ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـعـ ــادلـ ــة ف ـ ـ ــإن الـ ـفـ ـص ــائ ــل لــن
تستعمل صــوار يــخ الكاتيوشا
المعروفة بعدم إصابتها الدقيقة
ألهـ ــداف تـقــع ب ـجــوارهــا مناطق
ً
س ـك ـن ـيــة خ ـص ــوص ــا م ــع وج ــود
أسلحة دقيقة اإلصابة كما أثبتت

سلة أخبار
إردوغان :مصير تركيا
مرتبط بـ«العدالة والتنمية»

اعتبر الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،أن مصير
تركيا يرتبط بمصير "حزب
العدالة والتنمية" اإلسالمي
املحافظ الذي يتزعمه ،داعيًا
مناصريه إلى بذل كل جهد
ممكن قبل االنتخابات املقررة
عام .2023
وفي كلمة أمس ،أمام أعضاء
"العدالة والتنمية" ،قال
إردوغان" :نحتاج إلى اتخاذ
إجراءات والتواصل مع
الجميع من باب إلى باب"
قبل االنتخابات ،مضيفًا":ال
يمكننا تسليم هذا البلد
لهؤالء الذين على غير هدى".

بريطانيا :نواب يطالبون
بالضغط على الصين

جنود عراقيون يتفقدون شاحنة وموقع إطالق الصواريخ باتجاه قاعدة عين األسد أمس (رويترز)
ً
األيام التي مضت» ،مضيفا« :حيا
ً
الـلــه الـمـقــاومـيــن جميعا والـثــأر
لدماء الشهداء أمانة في أعناقنا
لــن نتنازل عنها إال بـخــروج كل
قوات االحتالل».

واشنطن وباريس
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الخارجية األميركية نيد برايس،
إن الهجمات األخيرة في العراق
ت ـع ـك ــس الـ ـخـ ـط ــر الـ ـ ـ ــذي تـشـكـلــه
ً
الميليشيات المدعومة إيرانيا
ً
على استقرار العراق ،مشددا على
أن واشنطن ليس لديها قواعد
فــي ال ـع ــراق .وقــالــت م ـصــادر في
«البنتاغون» إن واشنطن تجري
ات ـص ــاالت مــع الـحـلـفــاء وت ــدرس
كيفية الرد.
و نـ ـ ـ ـ ــددت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الفرنسية ،أمس« ،بأشد العبارات»
بالهجمات المتزايدة في بغداد
ً
خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـص ــال ــح

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،م ــديـ ـن ــة «األع ـ ـمـ ــال
المزعزعة لالستقرار».
وقــالــت ،فــي ب ـيــان« ،مضاعفة
الـ ـ ـهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات ضـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع
الدبلوماسية وقواعد التحالف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــر غ ـ ـيـ ــر م ـ ـق ـ ـبـ ــول».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ف ـ ــي م ــواج ـه ــة ه ــذه
األعـ ـم ــال ال ـمــزعــزعــة لــاسـتـقــرار
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوض أم ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع
ّ
العراقيين ،تذكر فرنسا بتمسكها
بسيادة العراق واستقرار إقليم
كردستان».

تصعيد منسق
وتــوعــدت الفصائل العراقية
المتحالفة مــع إيــران بــالــرد بعد
أن قتلت هجمات أميركية على
الحدود العراقية  -السورية أربعة
من أعضائها الشهر الماضي.
وع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف تــزام ـنــت
مــع زي ــارة سرية قــام بها رئيس
اس ـت ـخ ـب ــارات الـ ـح ــرس ال ـث ــوري

اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق حـسـيــن
طــا ئــب ،التقى خاللها الكاظمي
وبحثا ضربات الفصائل ،التي
ً
ً
أخــذت نهجا جــديــدا في تسريع
عـمـلـيــاتـهــا بـعــد أن كــانــت تـتــرك
ً
ً
وقتا طويال بين هجمة وأخرى
س ـب ـق ـه ــا زيـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـق ــائ ــد «ف ـي ـل ــق
ال ـق ــدس» فــي «ال ـح ــرس ال ـثــوري»
اللواء إسماعيل قآني إلى بغداد.
وق ـ ــال ال ــزم ـي ــل الـ ـمـ ـش ــارك فــي
مـعـهــد واشـنـطــن والمتخصص
ف ــي شـ ــؤون الـفـصــائــل الشيعية
المسلحة بالعراق حمدي مالك،
لـ ــ«رويـ ـت ــرز» إن ه ــذه الـهـجـمــات
جزء من تصعيد منسق من قبل
الـفـصــائــل ،وي ـبــدو لــي أن لديهم
ً
ضوءا أخضر من طهران ،السيما
أن المفاوضات النووية ال تسير
على ما يرام».

تحرك الكاظمي

مـصـطـفــى الـكــاظـمــي يـعـمــل ضد
الـ ـفـ ـص ــائ ــل الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة وي ــري ــد
إزالـ ــة ال ـح ــرج الـ ــذي يـتـعــرض له
أم ــام المجتمع ال ــدول ــي .وكــانــت
ال ـب ـي ــان ــات ال ـس ــاب ـق ــة لـحـكــومـتــه
تـصــف هـجـمــات الـفـصــائــل على
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة وال ـب ـع ـثــات
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــ»األعـ ـ ـم ـ ــال
التخريبية» وفــي أحـيــان تصف
م ـن ـفــذي ـهــا بـ ــ«الـ ـخ ــارجـ ـي ــن عـلــى
ً
القانون» ،لكن تطورا حصل في
موقفها األخير مع وصف الناطق
ب ــاس ــم ال ـكــاظ ـمــي ل ـل ـمــرة األول ــى
م ـهــاج ـمــي ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
ومطار أربيل وقاعدة عين األسد
بـ«اإلرهابيين واألعداء».
في سياق آخــر ،حــاول رئيس
م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى فــائــق
زي ـ ــدان أم ــس ال ــدف ــاع ع ــن نفسه
بوجه انتقادات الذعــة يوجهها
له الحراك االحتجاجي العراقي
ال ــذي ي ـعــرف بـ ـ «حـ ــراك تـشــريــن»
والمستمر منذ أكتوبر . 2019

وب ـعــد ات ـه ــامــات ل ــه ب ــاإلف ــراج
عن القيادي في الحشد الشعبي
قــاســم مـصـلــح الـمـتـهــم باغتيال
نـشـطــاء تـحــت ضـغــوط إيــرانـيــة،
ق ــال زي ـ ــدان ،إن ــه اص ــدر مــذكــرات
قـبــض بـحــق قـتـلــة المتظاهرين
والخبير األمني هشام الهاشمي
الذي اغتيل قبل عام.
وأكــد أن «بعض قضايا قتلة
ً
المتظاهرين أنجزت خصوصا
فــي الـكــوت وبــابــل ،منها صــدور
أح ـ ـكـ ــام اإلعـ ـ ـ ـ ــدام بـ ـح ــق ض ـب ــاط
فــي الـجـيــش مـتــورطـيــن فــي قتل
متظاهرين».
ول ـفــت زيـ ــدان إل ــى أن تشكيل
لجنة مكافحة الفساد دستورية
وقانونية هدفها إعــادة األمــوال
ً
المنهوبةّ ،مــوضـحــا أن «جــرائــم
الفساد معقدة وص ــدرت أحكام
كثيرة بحق مدانين بالفساد».
(عواصم -وكاالت)

ّ
هاييتي :الغموض يلف هوية ودوافع قتلة «رجل الموز»
دخـ ـل ــت ه ــاي ـي ـت ــي ،أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ح ـ ـ ــداد وط ـنــي
ألسبوعين بعد اغتيال رئيس البالد جوفينيل
مويز ،مما أثار صدمة في البالد ولدى المجموعة
الــدول ـيــة إزاء ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ــذي ه ـ ّـدد بــزعــزعــة
استقرار هذه الدولة الهشة أساسا بشكل إضافي،
بينما لــم تتسرب أي معلومات حتى اآلن حول
هوية ودوافع منفذي عملية االغتيال.
وأعلن المدير العام للشرطة الوطنية ،ليون
ّ
الذين هاجموا منزل
شــارل ،أن  4من «المرتزقة»
ُ
مــويــز لـيــل ال ـثــاثــاء  -األرب ـع ــاء ق ـت ـلــوا ،فــي حين
ُ
اعتقل اثـنــان ،كما تـ ّـم تحرير  3شرطيين كانوا
محتجزين كرهائن.
ووفــق سفير هاييتي في الــواليــات المتحدة،
بــوكـيــت ادم ــون ــد ،ف ــإن الـكــومــانــدوس ك ــان مؤلفا
من مرتزقة «محترفين» ّقدموا أنفسهم على أنهم
مسؤولون في وكالة مكافحة المخدرات األميركية.
من ناحيته ،كشف القاضي المكلف القضية،
كــارل ديستان ،لصحيفة لو نوفيليست إن ابنة
الرئيس جومارلي كانت في المنزل عند وقوع
الهجوم ،لكنها اختبأت في غرفة نوم.
وأضــاف أنــه «تــم نهب مكتب وغرفة الرئيس.
ً
ً
ً
وعثرنا عليه مـمــددا على ظهره مرتديا بنطاال
ً
ً
أزرق وقميصا أبـيــض كــان ملطخا بــالــدم وفمه

دوليات

ً
م ـف ـت ــوح ــا وع ـي ـن ــه الـ ـيـ ـس ــرى قـ ــد ف ـق ـئــت وج ـث ـتــه
اخترقتها  12رصاصة».
وفي وقت سابق ،أعلن رئيس الوزراء بالوكالة،
ك ـل ــود ج ـ ــوزف ،أن الـمـهــاجـمـيــن ك ــان ــوا «أج ــان ــب
يـتـحــدثــون اإلنـكـلـيــزيــة واإلس ـبــان ـيــة» ،عـلـمــا بــأن
الفرنسية هي اللغة الرسمية في هذه الدولة.
وبـعــد أن دعــا الـسـكــان الــى ال ـهــدوء ،وعــد بــأن
«القتلة سيدفعون ثمن ما قاموا به أمام القضاء».
وأوضـ ــح ج ــوزف فــي خ ـطــاب أن ــه ق ــرر «إع ــان
الطوارئ في كل أنحاء البالد» ،مما يعطي سلطات
موسعة للحكومة لمدة  15يوما.
وأوضح جوزف أن زوجة الرئيس التي أصيبت
ب ـجــروح ونـقـلــت عـبــر ال ـطــائــرة ال ــى ف ـلــوريــدا في
ميامي باتت «خــارج الخطر ووضعها مستقر».
وكــان السلطات فــي الدومينيكان أعلنت ،أمس
األول ،وفــات ـهــا ،قـبــل أن يـتـضــح أن الـمـعـلــومــات
مغلوطة.
وي ّ
ُ
هدد اغتيال الرئيس بزعزعة استقرار أفقر
دول األميركيتين بشكل أكبر ،ال سيما أنها تواجه
أزمـ ــات سـيــاسـيــة وأم ـن ـيــة واق ـت ـصــاديــة .وطــالــب
مجلس األمن الذي عقد جلسة طارئة أمس بإحالة
منفذي االغتيال «الى القضاء على وجه السرعة».
ودعــت وزارة الخارجية األميركية الــى إبقاء

ويـ ـب ــدو أن رئ ـي ــس الـحـكــومــة

االنتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في
 26سبتمبر المقبل في موعدها مع دورة ثانية
في  21نوفمبر.
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بـلـيـنـكـيــن ل ـج ــوزف ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي «ال ـت ــزام
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـعـمــل مــع حـكــومــة هاييتي
لدعم الشعب الهاييتي والحكومة الديموقراطية
والسالم واألم ــن» ،كما أعلن الناطق باسمه نيد
برايس.
ّ
وندد الرئيس جو بايدن بـ «عمل شنيع» ،معربا
ـواليــات المتحدة لمساعدة هذه
عــن استعداد الـ ّ
الدولة ،في حين حذر االتحاد األوروبي من «دوامة
عنف» في هاييتي.
وفي الفاتيكان ،ندد البابا فرنسيس باالغتيال
«الشنيع» ودان «كــل أشـكــال العنف» فــي تسوية
األزمات السياسية.
وفـ ــي ت ـق ــري ــرهــا حـ ــول اغ ـت ـي ــال م ــوي ــز ،كـتـبــت
فــرانـسـيــس روب ـل ــز ،مــراس ـلــة «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
للشؤون الدولية ،أن المعركة التي أدت إلى نهاية
مويز بدأت قبل توليه السلطة.
ف ـق ـبــل ت ــول ـي ــه م ـن ـص ـبــه ،ك ـم ــا تـ ـق ــول مــراس ـلــة
الصحيفة األمـيــركـيــة ،كــان على مــويــز أن يقاوم
ّ
مصدر موز غير معروف
االتهامات بأنه بصفته

ً
فعليا ،لم يكن سوى دمية منتقاة بعناية للرئيس
السابق ميشيل مارتيللي.
وع ــن مـسـيــرة حـيــاتــه ،قــالــت الـكــاتـبــة إن ــه كــان
الرئيس السابق للغرفة التجارية في بورت دي
بيه ،المنطقة الشمالية الغربية للبالد ،عندما
ّ
ترشح للرئاسة .وعندما ظهر كمرشح رئيسي عام
ّ
 2015لم يسمع عنه سوى قلة من الناس ،حتى
أنهم أطلقوا عليه «رجل الموز».
وقبل رئاسته كان يدير جمعية تعاونية كبيرة
تــوظــف  3آالف مـ ــزارع .لـكــن خ ــال فـتــرة وج ــوده
ُّ
بــالـمـنـصــب ات ـهــم عـلــى ن ـطــاق واس ــع بــالـتـصــرف
كمستبد حاول تعزيز سلطته.
وع ـ ــام  2019ات ـه ـم ــه ت ـق ــري ــر لـلـمـفـتــش ال ـع ــام
بــاالخ ـتــاس فــي إح ــدى الـقـضــايــا .وات ـهــم أيضا
باستخدام عصابات عنيفة قوية لقمع المعارضة
السياسية.
وقــالــت الصحيفة إن مــويــز ح ــاول ،مــن خــال
دستور جديد ،أن يمنح منصبه مزيدا من السلطة
والـقــدرة على تأمين المزيد من فترات الرئاسة،
ّ
لكن وباء كورونا وتزايد انعدام األمن في البالد
أخرجا خططه عن مسارها.
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك كـ ـ ــان «ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـب ـعــض ق ــائ ــدا
فاسدا ،ولآلخرين مصلحا» ،كما قالت الناشطة

المجتمعية ليوني هيرمانتين .وأضافت« :كان
رجال يحاول تغيير ديناميكيات القوة ،ال سيما
عندما يتعلق األمر بالمال ومن الذي يتحكم في
عقود الكهرباء».
وأش ــار سيمون دي ـســراس( ،سـيـنــاتــور سابق
مـعــارض) ،إلــى أنــه يبدو أن مويز كــان يعرف أن
معركته ضد األغنياء والمصالح القوية بالبالد
س ـتــؤدي إل ــى مـقـتـلــه .وق ــال فــي مـقــابـلــة هاتفية:
«أتذكر في خطابه أنه قال إنه استهدف األغنياء
فقط من خالل إنهاء عقودهم .وأضــاف« :هذا قد
يكون سبب وفاته ،ألنهم معتادون على اغتيال
الناس أو دفعهم إلى المنفى».
وكان من المفترض أن يحل آرييل هنري ،الذي
عينه مــويــز رئـيـســا ل ـل ــوزراء قـبــل ي ــوم واح ــد من
االغتيال ،محل جوزيف.
وق ــال هـنــري ،فــي مقابلة مقتضبة مــع وكالة
«أسوشيتيد بــرس» ،إنــه رئيس ال ــوزراء ،واصفا
الوضع بأنه استثنائي ومربك .وفي مقابلة أخرى
مع «راديــو زينيث» ،ذكــر انــه ليس في صــراع مع
جوزف ،لكن «فقط ال أتفق مع حقيقة أن الناس قد
اتخذوا قرارات متسرعة ...عندما تتطلب اللحظة
مزيدا من الهدوء والنضج».
(عواصم  -وكاالت)

دعت لجنة برملانية
بريطانية ،أمس ،حكومة
بوريس جونسون إلى
"تعزيز الضغط" على الصني
عبر مقاطعة أوملبياد بكني
واالعتراف بأن "إبادة جماعية
تجري ضد أقلية األويغور.
وطالبت لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس العموم
الحكومة البريطانية إلى
"قبول وجهة نظر البرملان بأن
األويغور واألقليات العرقية
األخرى في إقليم شينجيانغ
يعانون من إبادة جماعية
وجرائم ضد اإلنسانية،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لوضع حد لهذه الجرائم".
ولم تستخدم الحكومة
حتى اآلن مصطلح "اإلبادة
الجماعية" ،معتبرة أن القضاء
وحده مخول بذلك.

جنوب إفريقيا :زوما يبدأ
تنفيذ عقوبة بالسجن

ّ
سلم رئيس جنوب إفريقيا
السابق جاكوب زوما نفسه
للشرطة ليبدأ تنفيذ عقوبة
بالسجن ملدة  15شهرًا
إلدانته بازدراء املحكمة ،في
تتويج ملعركة قضائية طويلة
اعتبرت اختبارًا لقدرة الدولة
على فرض حكم القانون.
وأكد املتحدث باسم الشرطة
ليراندزو ثيمبا في بيان ،أن
زوما محتجز لدى الشرطة
تطبيقًا لحكم املحكمة
الدستورية.
وقالت إدارة السجون،
في بيان منفصل ،إنه
جرى تسليم زوما لسجن
إيستكورت الذي يقع على
بعد  175كيلومترًا تقريبًا
من بلدته الريفية نكاندال في
شرق البالد.
وبث التلفزيون لقطات
مباشرة ملوكبه أثناء دخوله
السجن.

أفغانستان :معركة حاسمة في قلعة نو

ً
غني :نشهد أكثر عملية انتقالية تعقيدا على وجه األرض
لليوم الثاني على التوالي ،اشتدت
الـمـعــارك أمــس ،بين حركة «طالبان»
والـجـيــش األفـغــانــي فــي مــديـنــة قلعة
نو ،وارتفعت سحب الدخان األسود
فوق عاصمة والية بادغيس هذه في
شمال غرب أفغانستان.
وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة إرس ـ ــال مـئــات
عناصر الكوماندوس بالمروحيات
إل ــى والي ــة بــادغ ـيــس لـلـتـصــدي لهذا
الهجوم الــذي تشنه «طــالـبــان» ،وهو
األول على عاصمة والية منذ بدء آخر
مرحلة النسحاب القوات األميركية.
وت ـب ــادل ال ـطــرفــان الـسـيـطــرة على
أح ـي ــاء ف ــي ه ــذه ال ـمــدي ـنــة ال ـت ــي تعد
حوالي  75ألف نسمة.
ً
وأطلقت القوات األفغانية هجوما
ً
مضادا الستعادة المدينة.
وأكــدت ضياء غــول حبيبي ،وهي
عـضــوة فــي مجلس والي ــة بادغيس،
أن «ب ـ ـعـ ــض عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
الــذيــن انـضـمــوا إلــى صـفــوف طالبان
يساعدونهم ويقومون بإرشادهم».

وأمس األول ،أفرج المتمردون عن
مئات المعتقلين فــي سجن المدينة
وسيطروا على مركز الشرطة.
وق ــال م ـســؤول أم ـنــي ،إن الـهـجــوم
ً
أث ــر أي ـضــا عـلــى ال ــوالي ــات الـمـجــاورة
وبينها هــرات الــواقـعــة على الحدود
مع إيــران ،حيث سقط إقليم حدودي
مع بادغيس في أيدي المتمردين ليل
األربعاء  -الخميس.
وق ـ ــال م ـس ــؤول ــون م ـح ـل ـيــون ومــن
المتمردين ،إنــه تمت السيطرة على
إقليمين في هــرات فيما كانت حركة
طالبان تقترب من وسط الوالية.
ّ
المتطرفة ،حملت
تحد للحركة
وفي ٍ
أفغانيات السالح في شــوارع شمال
ووسط البالد.
وخــرجــت إح ــدى أكـبــر التظاهرات
ف ــي إق ـل ـيــم غ ــور وس ــط الـ ـب ــاد ،حيث
حملت مئات النساء البنادق ،مرددات
شعارات مناهضة لـ«طالبان».
في هذا الوقت ،يتواصل انسحاب
القوات األميركية واألطلسية .وأمس

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس
ج ــونـ ـس ــون ،إن ب ــري ـط ــان ـي ــا سـحـبــت
معظم قواتها من أفغانستان ،منهية
بذلك دورها الرسمي في الحرب التي
ً
استمرت عشرين عاما.
وتوقع رئيس األركــان البريطاني
ً
ً
ن ـيــك ك ــارت ــر وض ـع ــا م ـمــاثــا لـلـحــرب
ً
األهلية في التسعينيات ،متحدثا عن
إمكانية «انقسام بعض المؤسسات
المهمة مثل قــوات األمــن على أسس
عرقية أو قبلية».
وت ــاب ــع« :إذا ح ــدث ذل ــك اعـتـقــد أن
طالبان ستسيطر على جزء من البالد،
لكنها لن تسيطر على البالد بأسرها
بالطبع».
وب ـي ـن ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت م ــوسـ ـك ــو أن ـه ــا
ً
اسـتـقـبـلــت وفـ ــدا مــن «طــال ـبــان» أمــس
ل ـل ـت ـبــاحــث ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس األف ـغ ــان ــي
أش ــرف غني «أنـنــا نشهد واح ــدة من
أكثر مراحل االنتقال تعقيدا على وجه
األرض» ،لكنه ش ــدد عـلــى أن الـقــوات
الحكومية قادرة على مواجهة الحركة.

ّ
وكان حذر وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،أمس ،من أن منظمة
م ـع ــاه ــدة األم ـ ــن ال ـج ـمــاعــي ستتخذ
إجراءات في حال تعرض طاجيكستان
الــواقـعــة فــي آسـيــا الــوسـطــى العـتــداء
مــن األراض ــي األفغانية بعد سيطرة
«طالبان» على أهم معبر حدودي مع
هذا البلد.
وانتقد الف ــروف طالبان وحكومة
ك ــاب ــول .وق ــال إن «طــال ـبــان أصبحت
تـ ـتـ ـص ــرف ب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر عـ ــدوان ـ ـيـ ــة»،
وأضاف أن «االتفاق الذي كان يقضي
بـتـشـكـيــل ح ـكــومــة انـتـقــالـيــة ويـهـيــئ
لتشكيل هـيــا كــل مستقرة لـلــدو لــة لم
يتم تنفيذه».
وح ـ ّـم ــل الف ـ ـ ــروف ح ـك ــوم ــة ك ــاب ــول
الـمـســؤولـيــة ع ــن ذل ــك ،وق ــال إن لــدى
الـمـســؤولـيــن األف ـغ ــان خـشـيــة م ــن أن
يؤدي المسار االنتقالي إلى خروجهم
من السلطة.
وح ـ ـ ــذر ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ــروس ـ ــي مـ ــن أن
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي س ـي ـعــزز م ــن نـفــوذ

ّ
المتقدمة على مرتفع فوق الخط السريع جالل آباد ـ ـ كابول أمس (رويترز)
جندي أفغاني في إحدى النقاط
م ـ ـسـ ـل ـ ـحـ ــي ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ــي
المناطق الشمالية القريبة من حدود
جمهوريات آسيا الوسطى الحليفة
لروسيا.
من جهة أخــرى ،استؤنفت ،أمس،
الـمـحــادثــات بين الــواليــات المتحدة

وتركيا بشأن أفغانستان.
وك ــان ــت وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
«الـبـنـتــاغــون» أك ــدت أن وزي ــر الــدفــاع
ً
لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره
التركي خلوصي أكار ،التقدم الحاصل
خــال االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت بين

ال ــوف ــدي ــن ال ـف ـن ـي ـيــن ل ـل ـب ـلــديــن بـهــدف
االت ـفــاق على التشغيل اآلم ــن لمطار
حــامــد ك ـ ــرزاي ف ــي ك ــاب ــول ،ووص ـفــت
الـ ـمـ ـح ــادث ــات ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت «بـ ـن ــاءة
وإيجابية».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ةديرجلا
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األزرق األولمبي يترقب قرعة كأس آسيا اليوم

الكويت تستضيف مجموعتها ...وتتجنب اللعب مع المنتخبات المستضيفة

يترقب القائمون على منتخبنا
األولمبي لكرة القدم في
الساعة العاشرة صباح
اليوم بتوقيت الكويت
قرعة التصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت
 23سنة ،والتي ستجرى في
أوزبكستان.

يجري اليوم سحب قرعة تصفيات
ً
كــأس آسيا تحت  23عاما  2022في
ال ـع ــاص ـم ــة األوزبـ ـكـ ـي ــة ط ـش ـق ـنــد فــي
الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت
الكويت.
ً
ويشارك في التصفيات  42منتخبا
يتنافس خالل الفترة من  23إلى 31
أكتوبر  ،2021من أجل الحصول على
ً
 15مقعدا في النهائيات ،لالنضمام
إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة
الخامسة مــن البطولة ،التي ستقام
للمرة األولى في منطقة الوسط.

بـ ـحـ ـي ــث تـ ـض ــم خـ ـم ــس م ـج ـم ــوع ــات
أربعة منتخبات ،وتضم المجموعة
السادسة ثالثة منتخبات.
ف ــي ح ـي ــن ت ـش ـهــد م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات عـ ـل ــى خ ـمــس
مجموعات ،من بينها أربع مجموعات
ت ـضــم أرب ـع ــة مـنـتـخـبــات ومـجـمــوعــة
تضم ثالثة منتخبات.
ويتأهل للنهائيات صاحب المركز
األول ف ــي ك ــل مـجـمــوعــة ،إل ــى جــانــب
أفضل أربعة منتخبات تحصل على
المركز الثاني في المجموعات الـ .11

المنتخبات في منطقتين جغرافيتين

الدول المستضيفة للمنافسات

التمسك بالسالمة
وأشكناني...
واللقاح ُي ِّ
غيب
العوضي وحسين

وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــرعـ ــة ،س ـي ـت ــم ت ــوزي ــع
المنتخبات في منطقتين جغرافيتين،
ً
تضم األول ــى  23منتخبا مــن الغرب
والجنوب والوسط ،في حين تتكون
ً
الثانية من  19منتخبا من منطقتي
الشرق وآسيان.
ف ــي مـنـطـقــة ال ـغ ــرب سـيـتــم تــوزيــع
الـمـنـتـخـبــات عـلــى س ــت مـجـمــوعــات،

تستضيف م ـبــار يــات مجموعات
الـ ـغ ــرب ك ــل م ــن ال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن
واألردن و قـ ـ ـط ـ ــر و ط ــا جـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،فـ ــي حـ ـي ــن تـسـتـضـيــف
م ـج ـمــوعــات ال ـش ــرق ك ــل م ــن الـصـيــن
ت ــاي ـب ـي ــه وإن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا وم ـن ـغــول ـيــا
وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،وس ـي ـت ــم وض ـ ــع ه ــذه
المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول

حازم ماهر

ال ـم ـض ـي ـفــة ،ع ـلــى أن ي ـك ــون مــوقـعـهــا
بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.
تــم تصنيف المنتخبات بحسب
نتائجها فــي بطولة آسـيــا تحت 23
ً
عاما  2020في تايالند ،حيث يتضمن
المستوى األول لمنطقة الغرب كل من
السعودية وسورية وإيران والعراق،
في حين يضم المستوى الثاني عمان
وفلسطين وبنغالدش.
ويضم المستوى الثالث في منطقة
ال ـغ ــرب أفـغــانـسـتــان وتــركـمــانـسـتــان
وال ـه ـنــد ول ـب ـنــان وال ـي ـم ــن ،ف ــي حين
يضم المستوى الــرابــع قرغيزستان
ونيبال والمالديف وسريالنكا وكذلك
أوز بـكـسـتــان مستضيفة النهائيات
التي لن يتم احتساب نتائجها عند
احتساب الترتيب النهائي للمجموعة
وترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة
على المركز الثاني بين المجموعات.
في منطقة الشرق ،يضم المستوى
األول مـنـتـخـبــات ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وأستراليا وكوريا الشمالية وتايالند

جانب من تدريب المنتخب األولمبي أول أمس
وفـيـتـنــام ،فــي حـيــن يـضــم المستوى
الـثــانــي ال ـيــابــان والـصـيــن ومــالـيــزيــا
وميانمار ،ويضم المستوى الثالث
هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ والوس وك ـم ـب ــودي ــا
وتيمور الشرقية ،ويضم المستوى
الرابع الفلبين وبروناي.
ي ــذك ــر أن مـنـتـخـبـنــا ي ــأت ــي ضـمــن
الـمـسـتــوى ال ـثــالــث ف ــي مـنـطـقــة غــرب
آ سـيــا ،بالتالي ستجنبه القرعة من
ال ـل ـع ــب م ــع م ـن ـت ـخ ـبــات أف ـغــان ـس ـتــان
وتركمانستان والهند ولبنان واليمن،
كـمــا ستجنب الـقــرعــة مــن الـلـعــب مع
المنتخبات المضيفة للمجموعات
الخمسة األخ ــرى (البحرين واألردن
وقطر وطاجيكستان واإلمارات).

التمسك بالسالمة وأشكناني
إل ــى ذلـ ــك ،رف ــع ال ـج ـه ــازان الفني
واإلداري توصية إلى اتحاد الكرة،
ش ـه ــدت الـتـم ـســك بــاع ـبــي الـعــربــي

بـنــدر الـســامــة وحسين أشكناني،
الـلــذيــن اع ـتــذرا عــن ع ــدم االنـضـمــام
للمنتخب في الفترة الحالية ،وطالبا
بـ ـض ــرورة م ـخــاط ـبــة مـجـلــس إدارة
النادي العربي من أجل انضمامهما
للتدريبات الحالية ،والمغادرة مع
الوفد إلى المعسكر اإلسباني الذي
سينطلق يوم  18من الشهر الجاري،
ويستمر حتى  8من شهر أغسطس
المقبل.
وت ـبــدو الـفــرصــة كـبـيــرة فــي عــودة
ً
الالعبين ،نظرا إلى تفهم كل منهما،
ً
نظرا إلى حاجة المنتخب لجهودهما
سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا أو
التصفيات.
إل ــى ذل ــك ،تـتـجــه الـنـيــة إل ــى إقــامــة
بطولة خليجي المنتخبات األولمبية
أو مسابقة كرة القدم في دورة األلعاب
الخليجية التي تستضيفها الكويت

«يد» كاظمة يتعاقد مع ستيفان دروغريشكي «االستئناف» تمتنع عن النطق بالعقاب في
•
قضية رئيس وأمين سر نادي الجهراء
محمد عبدالعزيز

ستيفان دروغريشكي

نجح نادي كاظمة في الحصول على خدمات
العب كرة اليد المقدوني ستيفان دروغريشكي،
لدعم صفوف الفريق االول لكرة اليد بالنادي في
الموسم الجديد.
ً
ويعتبر ستيفان ،ا لـبــا لــغ مــن العمر  26عاما
وطــولــه  193س ــم ،مــن الــاعـبـيــن الـمـمـيــزيــن على
مستوى الظهير األيسر وصانع األلعاب ،ويتمتع
بسمعة جيدة في ال ــدوري المقدوني ،وسبق له
اللعب مع أندية بيليستر ،وميتالورج سكوبي،

ّ
ويوروفارم رابوتنيك ،ويوروفارم بيليستر ،ومثل
منتخب بالده في كأس العالم لكرة اليد عام .2017
وكــان البرتقالي تعاقد ،فــي وقــت ســابــق ،مع
الالعب التونسي بالل حمام ،الذي يلعب في مركز
"الظهير األيمن".
وبذلك يكون البرتقالي أغلق ملف المحترفين
ً
األجانب استعدادا للموسم الجديد ،إذ كان قد ضم
ثالثة العبين محليين هم مشاري طه ،وعبدالعزيز
نجيب ،والحارس محمد متعب.

«أمل الطائرة» يستعد لمهرجان السعودية
•

محمد عبدالعزيز

أعلن رئيس لجنة التدريب والمنتخبات
ال ــوط ـن ـي ــة ب ــاتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ب ــدر
ً
ال ـك ــوس ،اخ ـت ـيــار  32الع ـب ــا إل ــى الـقــائـمــة
األو ل ـيــة لمنتخب "األ م ــل" مــوا لـيــد -2006
ً
 ،2007استعدادا للمشاركة في المهرجان،
الذي سيقام في السعودية من  19حتى 23
أغسطس المقبل ،وتشكيل الجهاز الفني
للمنتخب ،بقيادة المدرب الوطني مشعل

ال ـس ـب ـت ــي ،ومـ ـس ــاع ــده ن ــاي ــف ال ـس ـع ـي ــدي،
وعبدالله الريس إداريا.

التدريب  18يوليو
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـك ـ ــوس" :تـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـم ـن ـت ـخــب
ستبدأ يوم األحد ( 18الجاري) على صالة
االتحاد ،وبشكل يومي ،حتى موعد السفر
إلــى السعودية ،وسيتم تصفية الالعبين،
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــدد ال ـم ـس ـم ــوح بـ ــه فــي
المهرجان".

وأوضح أن هدف المهرجان ،هو تعويد
الــاعـبـيــن الـصـغــار عـلــى أجـ ــواء الـبـطــوالت
الــرسـمـيــة ،واكـتـشــاف الـمــواهــب والـخــامــات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ،ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـه ــا وص ـق ـل ـهــا
ً
مستقبال ،من دون تحديد مراكز ،الفتا إلى
أن االتحاد وهيئة المنتخبات الوطنية راعت
خالل اختيارها للقائمة مستويات الالعبين
في آخر مشاركة لهم في بطوالت المراحل
السنية قبل إيقافها.

«السباحة» أول المغادرين إلى طوكيو
للمشاركة األولمبية
غـ ـ ــادرت ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى من
وفد الكويت إلى طوكيو ،ممثلة
بمنتخب السباحة ،للمشاركة
ف ــي دورة األل ـ ـعـ ــاب األول ـم ـب ـيــة
ال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــاث ـي ــن (طــوك ـيــو
 ،)2020والـ ـت ــي س ـت ـق ــام خ ــال
الفترة من  23الجاري وحتى 8
أغسطس المقبل.
وضـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــد ا ُل ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــادر
ال ـس ـبــاح ـيــن ع ـب ــاس ق ـل ــي والرا
دش ـ ـتـ ــي ،وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي
سيمون تيستاسيكا.
وحـ ـ ــرصـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ــوفـ ــد
المشارك في أولمبياد طوكيو
 ،2020ف ــا طـ ـم ــة حـ ـ ـي ـ ــات ،عـلــى
الحضور لتوديعهم في المطار
وإنهاء إجراءات مغادرتهم.
وقـ ــالـ ــت حـ ـي ــات إن الــدف ـعــة
األول ــى غ ــادرت إلقــامــة معسكر
ت ــدريـ ـب ــي داخـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ــي م ــدي ـنــة
نـ ـيـ ـه ــون مـ ــات ـ ـسـ ــو ،ب ـم ـق ــاط ـع ــة
فــوكــوشـيـمــا ،مــدتــه أس ـبــوعــان،
وي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار اس ـت ـع ــدادات
منتخب السباحة للمشاركة في
المنافسات األولمبية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت "ب ــالـ ـنـ ـي ــاب ــة عــن

ُ
المدرب سيمون يتوسط قلي ودشتي
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وأع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ن ـت ـم ـن ــى ال ـت ــوف ـي ــق
لالعبين في المحفل األولمبي".
م ـ ــن ُجـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد الـ ـس ـ ّـب ــاح
عباس قلي حرصه على تقديم
أفضل مستوياته ،في مشاركته
ً
األولمبية الثانية ،موضحا أن
مشاركته في المنافسات ستكون

في  24من الشهر الجاري.
وفــي تصريح مماثل ،عبرت
ا لـ ـ ـس ـ ـ ّـب ـ ــا ح ـ ــة الرا د ش ـ ـت ـ ــي ع ــن
سـ ـع ــادتـ ـه ــا ب ـت ـم ـث ـيــل مـنـتـخــب
ب ــاده ــا ف ــي ال ـم ـح ـفــل ال ــدول ــي،
ألول م ــرة ،مبينة أ ن ـهــا تسعى
إلى الظهور بصورة مشرفة في
منافسات األولمبياد.

قضت محكمة االستئناف،
برئاسة المستشار نصر آل
ه ـيــد ،بــاالم ـت ـنــاع ع ــن الـنـطــق
بــالـعـقــاب عـلــى رئ ـيــس ن ــادي
الجهراء نواف جديد ،وأمين
ال ـ ـ ـسـ ـ ــر خـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــو ،ف ــي
ا لـقـضـيــة ا لـمــر فــو عــة ضدهما
من الهيئة العامة للرياضة،
بشأن تزوير محاضر مجلس
اإلدارة ،وأ مـ ـ ــرت بــإ لــزا م ـه ـمــا
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـه ــد ب ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـسـ ـي ــر
والسلوك لمدة سنتين.
وأيدت المحكمة حكم "أول
درج ــة" ب ـبــراء ة بــاقــي أعـضــاء
م ـج ـلــس اإلدارة ،ك ـمــا ق ــررت
مصادرة المحررات موضوع
ال ــدع ــوى ال ـج ــزائ ـي ــة ،وكــانــت
مـحـكـمــة أول در ج ــة أ ص ــدرت
عقوبة سجن لمدة سنة بحق
الــرئـيــس وأمـيــن الـســر ،ودفــع
كفالة ألف دينار لوقف نفاذ
الحكم.
وكانت اللجنة االنتخابية
ل ـل ـنــادي دع ــت ،خ ــال الـفـتــرة

الدوسري :مشاركة الزوارق
السريعة في إيطاليا إيجابية
عــاد إلــى البالد فريق ال ــزوارق السريعة ،عقب مشاركته في
منافسات الجولة األولــى من بطولة العالم لـلــزوارق السريعة
(سباق القدرة والتحمل) ،التي نظمها االتحاد الدولي للزوارق
السريعة ( )UIMفي منطقة رودي جورجانيكو اإليطاليا.
وقال قائد زورق الفريق (كويت  ،)B24المتسابق الدولي بدر
الــدوســري ،إن المشاركة كانت إيجابية ،بغض النظر عن عدم
تحقيق مركز متقدم ،بسبب سوء الحظ وحدوث عطل في المحرك
خالل اللفة الـ  11من السباق ،في الوقت الذي كان الزورق يحتل
المركز الثالث ،ووسط منافسة شديدة مع بقية الــزوارق ،الفتا
إلى أن الفريق حصل على نقطة تؤهله لالستمرار في التنافس
خالل الجوالت المقبلة ،ضمنها الجولة الثانية التي ستقام في
منتصف أكتوبر المقبل.
وأضاف أن الفريق ،الذي ضم إلى جانبه مساعده محمد حمد،
وتــرأســه عــادل الشريدة ،فيما أشــرف عليه مصطفى الدشتي،
حظي بتقدير كبير مــن اللجنة المنظمة وبقية المتسابقين،
لكون الفريق الكويتي هو الوحيد المشارك خليجيا وعربيا،
وشارك في ظل ظروف وإجراءات صعبة جدا ،بسبب اإلجراءات
المتعلقة بجائحة كورونا.
َّ
وعبر الدوسري عن شكره وأعضاء الفريق ،لالهتمام الكبير
من النادي البحري ،والتواصل والمتابعة الدائمين من أمين
السر العام خالد الفودري ،ومن رئيس لجنة الزوارق السريعة
والويك بورد علي الشمالي ،وما حظي به من دعم من الجهات
الراعية ،وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،بصفته
راعيا استراتيجيا ،وشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده،
ونادي الكويت الرياضي ،ومجموعة الخليج للتأمين ،وشركة
الدار للهندسة واإلنشاءات ،والدوسري لصناعات األلمنيوم.

نواف جديد

خلف السهو

ال ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة ،إل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
عمومية غير عادية ،الختيار
لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة خـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــة إلدارة
ش ــؤون ال ـن ــادي ،وتــدعــو إلــى
انـتـخــابــات خ ــال ش ـهــر ،غير
أن ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ر فـ ـ ـض ـ ــت د عـ ـ ــوة
ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا لـ ـعـ ـم ــو مـ ـي ــة ألن
الحكم غير نهائي.

خ ــال شـهــر سبتمبر الـمـقـبــل ،وذلــك
للتشابه البطولتين.

انطالق التدريبات
من ناحية أخرى ،انطلقت تدريبات
الفريق ،مساء أمــس األول ،على ملعب
الفحيحيل ،لالرتقاء بالمستوى البدني
لالعبين قبل الـمـغــادرة إلــى المعسكر
اإلسباني.
وأج ــري ــت ال ـتــدري ـبــات تـحــت إش ــراف
المدربين محمد العزب وطارق الخليفي،
ال ـتــي ش ـهــدت غ ـيــاب الــاعـبـيــن سلمان
الـ ـع ــوض ــي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ح ـس ـي ــن بـسـبــب
حصولهما على اللقاح الخاص بفيروس
كورونا إلى جانب عيد الرشيدي وحمد
القالف وفواز المبيلش وراشد الدوسري
وح ـس ـي ــن أش ـك ـن ــان ــي وم ـ ـهـ ــدي دش ـتــي
لحصولها على راحة ،إذ سينخرطون في
التدريبات مع زمالئهم يوم األحد المقبل.

ً
الهندي مدربا لقطاع
ناشئي سلة األخضر
•

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة النادي العربي
م ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ــوط ـ ـنـ ــي ول ـي ــد
ال ـه ـنــدي ،لـتــولــي مـهـمــة تــدريــب
ق ـط ــاع ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ،واإلش ـ ـ ــراف
عليه فنيا.
وتــولــي إدارة األخـضــر لعبة
كــرة السلة اهتماما كبيرا ،من
خالل التعاقدات التي أبرمتها،
بـعــد أن تـعــاقــدت مــع  9العبين
دفـعــة واح ــدة ،لتدعيم صفوف
الفريق األول استعدادا للموسم
المقبل.
ويعد الهندي مــن المدربين
الوطنيين المتميزين القادرين
على إدارة دفة اللعبة في النادي،
وستكون مهمته تكوين قاعدة
قوية لكرة السلة لعودة األخضر
إلى سابق عهده.
وسـيـتــم تـخـصـيــص مــدرســة
ل ـكــرة الـسـلــة بــال ـنــادي الـعــربــي،
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـنـ ـه ــوض بــال ـل ـع ـبــة،
وتـقــع تـحــت إشـ ــراف الـمــدربـيــن
الوطنيين وليد الهندي وطالل
بالل.

تتويج عائشة الحمد بلقب بطولة
الكويت لإلسكواش

صورة جماعية مع الحمد لحاملة الكأس مع المشاركين
توجت العبة االسكواش الكويتية عائشة الحمد
ببطولة الكويت النسائية الثانية لالسكواش التي
اختتمت امس االول ،والتي أقيمت على الملعب
الزجاجي في مركز الشيخ سالم الصباح بمقر
االت ـحــاد فــي جـنــوب ال ـســرة ،تحت رعــايــة الشيخ
عبدالله سالم صباح السالم ،وذلك بفوزها على
الالعبة اللبنانية كاترين رافول بنتيحة .2-3
وتوج الشيخ حمد السالم ،عائشة الحمد بكأس
البطولة ،في حين توجت الوصيفة بالميدالية
الفضية ،وصاحبة المركز الثالث شيخة الدبوس
بـ "البرونزية" ،وذلك بحضور رئيس االتحاد وليد
األصمعي ،ونائب الرئيس حامد العمران ،وأمين
السر منصور الـعــدوانــي ،ونائبة رئيس اللجنة

د .سلوى العازمي ،وعضوة مجلس ادارة اللجنة
االولمبية ورئيسة لجنة الرياضة النسائية فاطمة
حيات ،ورئيسة نادي الفتاة السابقة مها المطوع.
وأكد الشيخ حمد السالم أن دعم الشيخ عبدالله
سالم صباح السالم للعبة االسكواش سيستمر،
ال سيما أن مجمع االسكواش يحمل اسم الشيخ
سالم الصباح ،مضيفا أن المنتخبات الوطنية
في فئة الرجال ،متفوقة خليجيا وعربيا وقاريا،
لذلك البد من دعم الفتيات والسيدات في اللعبة،
من أجل الوصول إلى المستوى المأمول.
وأشـ ــاد الـســالــم بــالـلـجـنــة الـمـنـظـمــة للبطولة،
ال سيما أن الجميع أشادوا بالتنظيم.
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ستكون الفرصة متاحة للنجم األرجنتيني
تتجه األنظار فجر األحد المقبل إلى القمة
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي لـتـحـقـيــق ال ـل ـقــب األول مــع
المنتظرة بين المنتخبين البرازيلي واألرجنتيني
المنتخب االرجـنـتـيـنــي لـكــرة ال ـقــدم ،عندما
في المباراة النهائية لبطولة «كوبا أميركا» لكرة
ي ــواج ــه ن ـظ ـيــره ال ـب ــرازي ـل ــي ف ـجــر األحـ ــد في
ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة لـبـطــولــة "كــوبــا أمـيــركــا"
القدم.
لكرة القدم.
وب ـلــغ "ال ـس ـي ـل ـي ـســاو" ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
بعد فــوزه على بيرو بهدف دون مقابل ،في
مباراة تعرض خاللها البرازيلي غابرييل
ج ـي ـس ــوس ل ـع ـق ــوب ــة ع ـق ــوب ــة اإليـ ـق ــاف
لمباراتين ،مــا يعني استبعاده من
الـمـشــاركــة فــي مــواجـهــة األرجـنـتـيــن
في النهائي.
وأجـ ــرى منتخب ال ـبــرازيــل أولــى
جلساته التدريبية مساء األربعاء،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـمــواج ـهــة ال ـتــان ـغــو على
ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وت ــدرب نـيـمــار وبـقـيــة الــاعـبـيــن الــذيــن
ل ـع ـبــوا بـشـكــل أس ــاس ــي أمـ ــام ب ـي ــرو ف ــي نصف
الـنـهــائــي بشكل منفصل فــي جلسة اسـتـشـفــاء على
المستويين البدني والذهني ،وفقا لالتحاد البرازيلي
لكرة القدم.
وتدرب البدالء روبرتو فيرمينو وفينيسيوس جونيور بوتيرة
طبيعية فــي مركز جرانجا كــومــاري الرياضي التابع لالتحاد في
المنطقة الجبلية بريو دي جانيرو.
ويصل منتخب السيليساو ،الذي سيدافع عن اللقب القاري الذي أحرزه
في  ،2019إلى النهائي دون هزائم بعد تسجيل  5انتصارات وتعادل.
ولم تعرف األرجنتين ،بقيادة المتميز ليونيل ميسي ،هداف البطولة برصيد
 4أه ــداف ،أيضا طعم الهزيمة مطلقا فــي هــذه النسخة مــن "كــوبــا أميركا"،
رغم أنها عانت أكثر مما كان متوقعا في نصف النهائي أمام المنتخب
الكولومبي ،الــذي تغلبت عليه فقط فــي فــي ركــات الترجيح بعد
التعادل في الوقت األصلي بواقع .1-1

أعلن نادي باريس سان جرمان
الفرنسي لكرة القدم أمس ،تعاقده
مع أسطورة ريال مدريد اإلسباني
ق ـلــب ال ــدف ــاع سـيــرجـيــو رام ــوس
بعقد لـعــامـيــن حـتــى  ،2023مما
يجعل نــادي العاصمة المغامرة
األخيرة على األرجــح في مسيرة
ً
ابن الـ  35عاما.
وبتعاقده مــع العــب مــن طــراز
بطل مونديال  2010وكأس أوروبا
 2008و 2012الذي يحل في "بارك
دي ب ـ ــران ـ ــس" ك ــاع ــب حـ ــر بـعــد
انتهاء عقده مع ريال مدريد ،يعزز
س ــان جــرمــان طـمــوحــه بتحقيق
الحلم األكبر المتمثل في إحــراز
دوري أبـطــال أوروبـ ــا ،المسابقة
التي توج بها اإلسباني في أربع

بالوتيلي إلى الدوري التركي
وقع المهاجم اإليطالي الدولي السابق ،ماريو بالوتيلي،
على عقود انتقاله لفريق أضنة ديمير سبور التركي مدة 3
مواسم مقبلة ،وفقا لما أعلنه النادي الصاعد حديثا لدوري
الدرجة األولى التركي امس األول.
وسيكون النادي التركي هو العاشر الذي يرتدي صاحب
ال ــ 30عــامــا قميصه ،بعد أن قضى الموسم الماضي ضمن
ص ـفــوف مــونــزا اإلي ـطــالــي ،ال ــذي يـلـعــب فــي ال ــدرج ــة الثانية
"سيري بي".
وسبق للدولي السابق مع "اآلتــزوري" ( 36مباراة) اللعب
ألن ــدي ــة إن ـتــر مـيــانــو وإيـ ــه س ــي م ـيــان ومــانـشـسـتــر سيتي
وليفربول ضمن أندية أخرى.
وعقب بدايته القوية التي تضمنت التتويج مع إنتر بدوري
األبطال ،والدوري اإليطالي ،وكأس إيطاليا في  ،2010وبعد
مــراحــل التألق فــي ال ــدوري اإلنكليزي مــع مانشستر سيتي
وليفربول ،لعب بالوتيلي مع ميالن ،وفي الدوري الفرنسي
مع كل من نيس وأوليمبيك مارسيليا.

فجر األحد

max5

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،وص ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي
إلــى النهائي إثــر تغلبه فــي ال ــدور قبل النهائي
عـلــى نـظـيــره الـكــولــومـبــي  2 3-بـضــربــات ال ـجــزاء
الترجيحية بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل
.1-1
وبــالـنـسـبــة لميسي الـبــالــغ  34عــامــا ،قــد تكون
الفرصة األخيرة الحراز أول ألقابه الكبرى مع "ألبي
سيليستي" ،برغم إنجازاته الرائعة مع برشلونة
واحرازه جائزة أفضل العب في العالم  6مرات.
وخسر ميسي حتى اآلن نهائي "كوبا أميركا"
ثالث مرات في  2007و 2015و ،2016باإلضافة
إلى نهائي كأس العالم عام .2014
(إفي)

الوتارو وميسي نجما منتخب األرجنتين

سان جرمان يتعاقد مع راموس
مناسبات مع النادي الملكي.
وكــان اإلعــان عن التعاقد مع
رام ــوس ال ــذي قــرر عــدم مواصلة
مـشــوار بــدأه مــع ريــال فــي ،2005
ً
متوقعا منذ فترة وحتى أن سان
جرمان ارتكب خطأ ليل األربعاء
ف ــي مــوقـعــه الــرس ـمــي حـيــن نشر
ً
تصريحا لإلسباني عن ارتدائه
القميص رقم  4مع نادي العاصمة
ق ـب ــل اإلعـ ـ ـ ــان ع ــن ال ــرسـ ـم ــي عــن
التعاقد معه ،لكنه تدارك الموقف
وألغى ما نشره.
وب ــانـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــادي
الباريسي ،التحق راموس بزمالئه
ال ـســاب ـق ـيــن ل ــه ف ــي ري ـ ــال م ــدري ــد
حـ ــارس ال ـمــرمــى الـكــوسـتــاريـكــي
ك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــور ن ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــاس وال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــاح
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التانغو وفرصة ميسي

مــن جــانـبــه ،أكــد الـمــدافــع الـبــرازيـلــي ماركينيوس أن
مـبــاراة الـبــرازيــل واألرجـنـتـيــن ستكون مثل "ح ــرب" أو
"نزال مالكمة" ،سيفوز فيه الفريق األكثر استعدادا.
وق ـ ــال "إنـ ـه ــا م ــن ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي ي ــري ــد ال ـفــرد
خوضها ،مباراة كبيرة ،ألنها نهائي وكالسيكو
مع األرجنتين .لذلك نحن متحفزون ،ولدينا رغبة
كبيرة في الفوز".
وأض ــاف "سـتـكــون ن ــزال مــاكـمــة ،سـتـتــاح لكل
فــريــق فـيـهــا ف ــرص لـلـهـجــوم والـ ـم ــرور بــأوقــات

األرج ـن ـت ـي ـنــي ان ـخ ــل دي م ــاري ــا،
ً
إضافة إلى الوافد حديثا من إنتر
ميالن اإليطالي الدولي المغربي
أشرف حكيمي.
وقــال رام ــوس بحسب مــا نقل
عنه سان جرمان ،في بيانه" ،إنه
تـغـيـيــر كـبـيــر ف ــي ح ـيــاتــي .تـحـ ّـد
ً
جديد ويوم لن أنساه أبدا".
ولـعــب رام ــوس طيلة الموسم
المنصرم  21مباراة في مختلف
الـمـســابـقــات ،وه ــو أدن ــى ع ــدد له
ً
من المباريات خــال  15موسما
قضاها في رحاب النادي.
وخـ ـس ــر رام ـ ـ ــوس مـ ــركـ ــزه فــي
المنتخب الوطني حيث كان أبرز
ال ـغــائ ـب ـيــن عـ ــن ن ـهــائ ـيــات كــأس
أوروبـ ـ ـ ــا  2020ب ـع ــد اس ـت ـب ـعــاده

موعد المباراة

جيدة .من سيخطئ أقل سيفوز .ستكون مباراة ستحسمها التفاصيل ولذلك علينا االستعداد
لألوقات الجيدة والصعبة".
وأكد ماركينيوس أن البرازيل تحلل نقاط قوة األرجنتين للبحث عن استراتيجية
إلبطالها ،وكذلك تبحث عن نقاط الضعف الستغاللها ،مشيرا إلى أن الجوانب
الذهنية واالستراتيجية ستكون مهمة عن المهارات الفردية في النهائي.
وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على المنتخبين االستحواذ على الكرة طوال
التسعين دقيقة.
ً
وقال "ستكون حربا وسيفوز األقوى".
وأضاف "األرجنتين تلعب بشكل جيد وهم في حالة تركيز.
ميسي مــن نـقــاط ال ـقــوة فــي األرجـنـتـيــن ومهمتنا هو
جعل اللعب صعبا عليه .ولكن ال يمكننا التفكير
فقط في ميسي".
ورد ع ـلــى أق ـ ــوال الـمـشـجـعـيــن والـصـحــافــة
ب ــأن ميسي يستحق ال ـفــوز بلقب ق ــاري مع
ال ـم ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ،بـ ــأن ك ــل م ــن في
الملعب يستحقون الفوز باللقب.
وق ـ ــال "أن ـ ــا ع ـلــى ي ـق ـيــن بـ ــأن ك ــل م ــن في
الملعب يستحق اللقب .الكل عمل وناضل.
قضينا  46يــومــا مـعــزولـيــن وداخـ ــل فقاعة
صحية من دون رؤيــة أبنائنا وأسرنا وهذا
يجعلنا نستحق اللقب".
وأضاف "من هو أفضل سيرفع كأس البطولة
وأتمنى أن تكون البرازيل .ومثلما لدى األرجنتين
مـيـســي ،نـحــن لــديـنــا نـيـمــار ،وهــو يستحق أيـضــا الـفــوز
ببطولة ألنه غاب عن "كوبا أميركا" السابقة ،وهو لديه
رغبة كبيرة في الفوز بهذه" ،في إشارة إلى البطولة التي فاز
بها السيلساو في  2019في غياب نيمار لإلصابة.

ماركينيوس :نزال مالكمة

نيمار وباربوزا نجما منتخب البرازيل

رياضة

سكوالري يعود إلى تدريب غريميو

سيرجيو راموس
الـمـفــاجــئ عــن الـقــائـمــة النهائية
التي انتهى مشوارها في البطولة
القارية الثالثاء عند الدور نصف
النهائي على يد إيطاليا بركالت
الترجيح.
ويحمل راموس الرقم القياسي
لـعــدد الـمـبــاريــات الــدولـيــة مــع "ال
روخـ ــا" حـيــث لـعــب  180م ـب ــاراة،

ً
وسـ ـج ــل  23هـ ــدفـ ــا ،وه ـ ــو ثــامــن
أفضل هداف في تاريخ المنتخب.
دافـ ــع ع ــن أل ـ ــوان إس ـبــان ـيــا في
أرب ـعــة مــونــديــاالت و 3نهائيات
ً
ً
لكأس أوروبا .كما لعب دورا بارزا
في فوز المنتخب بمونديال 2010
فــي ج ـنــوب إفــريـقـيــا وبــالـبـطــولــة
القارية عامي  2008و.2012

أعلن نــادي غريميو البرازيلي لكرة القدم،
أمس األول ،على مواقع التواصل االجتماعي،
عودة لويز فيليبي سكوالري إلى قيادة إدارته
الفنية للمرة الرابعة في تاريخه.
وجــاء اإلعــان بعد وقت قصير من خسارة
غريميو على أرضه أمام بالميراس (صفر،)2-
في المرحلة العاشرة من الدوري ،حيث يحتل
الفريق المركز األخير برصيد نقطتين.
ودفــع المدرب السابق تياغو نونيش ثمن
السلسلة السوداء الحالية بإقالته من منصبه
األحــد عقب الهزيمة على أرضــه أمــام أتلتيكو
غويانيينسي (صفر.)1-
ولجأ غريميو إلى خدمات سكوالري الذي
قــاد البرازيل غلى لقبه الخامس واألخير في
ك ــأس الـعــالــم ع ــام  2002فــي الـيــابــان وكــوريــا،
والــذي لم يكن مرتبطا مع أي نــاد منذ يناير

الماضي عقب فترة قصيرة امتدت  3أشهر مع
كروزيرو من الدرجة الثانية.
وسبق لسكوالري ،الملقب بـ"فيليباو" ،أن
قــاد غريميو في عــام  ،1987وتــوج معه بلقب
بطولة والي ــة ريــو غــرانــدي دو س ــول .عــاد في
 ،1993وتــوج معه بكأس البرازيل عــام ،1994
ثــم كــأس لـيـبــرتــادوريــس عــام  ،1995وبطولة
البرازيل عام .1996
كانت آخر فترة له على رأس فريق غريميو
بين عامي  2014و .2015ويعود لقبه األخير
إلى عام  2018عندما قاد نادي بالميراس إلى
لقب الدوري.
ون ـج ــح بــال ـم ـيــراس ب ـق ـيــادة سـ ـك ــوالري في
احــراز كأس ليبرتادوريس عام  ،1999وكأس
البرازيل عامي  1998و ،2012وكأس ميركوسور
(سوداميريكانا حاليا) في .1998

ريال أنشيلوتي يخوض أول مباراة ودية أمام رينجرز
أع ـلــن ن ــادي ري ــال م ــدري ــد أم ــس ،عـبــر شـبـكــات الـتــواصــل
االجتماعي خوض أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد
ب ـق ـيــادة مــدربــه اإلي ـطــالــي كــارلــو أنـشـيـلــوتــي أم ــام ريـنـجــرز
االسكتلندي ،الذي يقوده اإلنكليزي ستيفن جيرارد.
وسـتـقــام ال ـم ـبــاراة عـلــى ملعب إي ـبــروكــس س ـتــاديــوم في
غالسكو (اسكتلندا) يوم  25يوليو الجاري.
وستكون هذه المباراة األولــى للريال مع أنشيلوتي في
ً
حقبته الثانية ،الذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي زين
الدين زيدان ،مساعده في الحقبة األولى.
ً
وأنهى رينجرز الموسم الماضي بطال للدوري االسكتلندي
بفارق  25نقطة عن سيلتك أقرب مالحقيه ،ودون أي هزيمة
ً
( 32انتصارا و 6تعادالت).
ويسعى أنشيلوتي إلع ــادة الــريــال لــألـقــاب بعد موسم
صفري.
من جانب آخر ،وقع المدافع ناتشو فرنانديز على تجديد

عقده مع نادي ريال مدريد موسمين ،لينتهي بهذا الشكل
في  30يونيو .2023
ووقع الالعب المدريدي الذي ترعرع منذ الصغر بصفوف
النادي الملكي على العقد الجديد في منشآت مدينة ريال
مدريد إلى جانب رئيس المؤسسة ،فلورنتينو بيريز.
ً
وتــوج ناتشو " 30عــامــا" الــذي لعب لكل فــرق الناشئين
بالريال قبل الصعود للفريق األول ،بالعديد من األلقاب مع
الملكي أبرزها دوري األبطال أربع مرات والليغا مرتين وكأس
الملك مرة ومونديال األندية أربع مرات.
وشــارك ناتشو الموسم الماضي فــي  33مـبــاراة وسجل
ً
هدفا في ألفين و 765دقيقة من اللعب.
وبعد رحيل القائد السابق سرجيو راموس لصفوف "بي
إس ج ــي" ،أصـبــح دور ناتشو أكـبــر فــي خــط الــدفــاع بفريق
المدرب كارلو أنشيلوتي ،حيث كــان قد لعب في كل مراكز
الدفاع تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان.

أنشيلوتي

خروج مخيب لفيدرر ...وديوكوفيتش إلى نصف نهائي «ويمبلدون»

روجيه فيدرر يودع الجماهير

فيما قد تكون مباراته األخيرة في بطولته
المفضلة ويمبلدون ،مني السويسري روجيه
ف ـيــدرر ،حــامــل الــرقــم القياسي بـعــدد األلـقــاب،
بخسارة مخيبة في الدور ربع النهائي بثالث
مـجـمــوعــات دون رد ،بينما واص ــل الصربي
ن ــوف ــاك ديــوكــوفـيـتــش الـمـصـنــف أول عالميا
حملته نحو لقب سادس ببلوغه نصف النهائي
للمرة العاشرة.
وانتهى مشوار فيدرر المصنف ثامن عالميا
بخسارته أم ــام الـبــولـنــدي هــوبــرت هــوركــاش
المصنف  18بنتيجة  )7-4( 7-6 ،6-3وصفر،6-
وكانت هذه الخسارة الـ 14فقط لحامل اللقب 8
مرات في  119مباراة خاضها في "ويمبلدون"،
واألولى بثالث مجموعات دون رد منذ خروجه
من الدور األول ضد الكرواتي ماريو أنشيتش
عام  ،2002قبل عام من تحقيقه باكورة ألقابه
الكبرى في  2003في "ويمبلدون" بالذات ،وبات
هوركاش ( 24عاما) ثاني العب بولندي يتأهل
لـلــدور نصف النهائي مــن بطولة كـبــرى بعد
يرزي يانوفيتش عام .2013
وانتهى مسعى فيدرر ،العائد هذا العام الى
المنافسات بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه

 13شـهــرا عــن الـمــاعــب ،نحو لقب تــاســع في
"ويمبلدون" و 21في "غراند سالم" ،وبالتالي لن
يتمكن من استعادة الرقم القياسي لعدد األلقاب
الكبرى ال ــذي يتشاركه مــع غريمه اإلسباني
رافايل نادال ،بينما سيكون ديوكوفيتش قادرا
على اللحاق بهما.
وي ـل ـت ـق ــي ه ـ ـ ــورك ـ ـ ــاش ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـط ــى فــي
"ويمبلدون" للمرة األولى الدور الثالث إلحدى
بـطــوالت الـغــرانــد س ــام ،مــع اإليـطــالــي ماتيو
بيريتيني المصنف تاسع عالميا ،والذي بلغ
هذا الدور للمرة األولى في البطولة اإلنكليزية،
بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم
( )19بنتيجة .3-6 ،5-7 ،7-5 ،3-6

ديوكوفيتش يهزم فوتشوفيتش
وواصل ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه،
ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة العاشرة،
ب ـفــوزه عـلــى الـمـجــري مــارتــون فوتشوفيتش
( )48أم ــس األول  ،4-6 ،4-6 ،3-6ويلتقي في
المربع األخير مع الكندي دنيس شابوفالوف،
المصنف  12عالميا ،والذي بلغ هذا الدور للمرة

األولى في بطولة كبرى على حساب الروسي
كارن خاتشانوف.
وك ــان ه ــذا ال ـفــوز رق ــم  100لـلـصــربــي على
المالعب العشبية فــي مسيرته ،ليبلغ الــدور
نصف النهائي فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى للمرة
الـ ،41ويسعى ديوكوفيتش ،المتوج هذا العام
بأستراليا المفتوحة وروالن غاروس ،لتحقيق
الـ"غراند سالم" الذهبي ،أي الفوز بالبطوالت
األربـ ــع الـكـبــرى فــي سـنــة واحـ ــدة ،إضــافــة إلــى
الميدالية الذهبية في األلـعــاب األولمبية في
طوكيو.
وحـقــق "ن ــول ــي" ،حــامــل الـلـقــب عــامــي 2018
و ،2019قبل أن تلغى نسخة الـعــام الماضي
بسبب جائحة فيروس كورونا ،فــوزه الثالث
من ثالث مواجهات ضد منافسه الذي أصبح
أول مجري يبلغ ربع نهائي من بطولة كبرى
مـنــذ ع ــام  ،1981واح ـت ــاج شــابــوفــالــوف 3:26
ساعات لبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة
كبرى للمرة األولــى في مسيرته على حساب
خاتشانوف ( 29عالميا) الذي كان يطمح بدوره
لتحقيق هذا اإلنجاز ،وذلــك بفوزه عليه ،6-4
.4-6 ،1-6 ،7-5 ،6-3
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بطولة أمم أوروبا

ركلة جزاء مثيرة للجدل تبدد الحلم
الدنماركي وتصعد بإنكلترا للنهائي
واصل منتخب إنكلترا حلمه
بالتتويج بلقب كأس «يورو
 »2020للمرة األولى في
تاريخه ،عقب فوزه المثير
 1-2على منتخب الدنمارك،
بعد التمديد أمس األول ،في
الدور قبل النهائي للمسابقة
على ملعب «ويمبلي» بلندن.

أبـ ـق ــى هـ ـ ــاري ك ـي ــن ع ـل ــى حـلــم
إنكلترا بلقب أول على اإل طــاق
مـنــذ مــونــديــال  ،1966بقيادتها
ل ـن ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ل ـل ـمــرة
االولى في تاريخها على حساب
الدنمارك بتسجيله هــدف الفوز
 1-2بعد التمديد أمس األول ،على
ملعب "ويمبلي" في لندن.
وت ـ ـق ـ ــدم ـ ــت ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك ع ـب ــر
مـيـكـيــل دام ـش ـغ ــارد ( )30قـبــل أن
تعادل إنكلترا بهدية من القائد
ســايـمــون كــايــر ال ــذي حــول الكرة
بــالـخـطــأ ف ــي ش ـبــاك بـ ــاده (.)39
وبعد بقاء النتيجة على حالها
ف ــي ال ــوق ــت األصـ ـل ــي ،ح ـســم كين
التأهل التاريخي لبالده ،بعدما
تابع الكرة في الشباك إثر تصدي
الـحــارس كاسبر شمايكل لركلة
جـ ـ ـ ــزاء ان ـ ـب ـ ــرى لـ ـه ــا ب ـن ـف ـس ــه فــي
الدقيقة .104
ً
وبعد انتظار طويل وتحديدا
مـ ـن ــذ  1966حـ ـي ــن ت ــوج ــت عـلــى
أرضها بلقبها المونديالي األول
ع ـلــى ح ـس ــاب أل ـمــان ـيــا ال ـغــرب ـيــة،
باتت إنكلترا اآلن على بعد فوز
واحــد مــن تحقيق الحلم والـفــوز
بــال ـل ـقــب ال ـ ـقـ ــاري األول م ــن أول
م ـشــاركــة ل ـهــا ف ــي ال ـن ـهــائــي بعد
ً
وضعها حــدا لمغامرة الدنمارك
التي كانت تمني النفس بتكرار
إنجاز  1992حين توجت بطلة.
لكن سيكون بانتظار "األسود
الثالثة" اختبار صعب األحد في

ً
مـعـقـلـهــم "وي ـم ـب ـلــي" أي ـض ــا حين
ي ــواج ـه ــون إي ـطــال ـيــا ال ـم ـت ـجــددة
بقيادة مدربها روبرتو مانشيني.
وخ ــاض ــت إن ـك ـل ـتــرا ح ـتــى اآلن
ب ـط ــول ــة م ـث ــال ـي ــة ،فـ ـف ــازت خـمــس
مرات ،وتعادلت مرة دون أن تهتز
شباك الحارس جوردان بيكفورد
ســوى مــرة واح ــدة األرب ـعــاء ضد
الــدنـمــارك ،لتصبح أول منتخب
يـحــافــظ عـلــى نـظــافــة شـبــاكــه في
أول خمس مباريات من البطولة
القارية.

ضغط إنكليزي
وب ــدأ اإلنـكـلـيــز الـلـقــاء بضغط
كـبـيــر وسـ ــط م ـ ـ ــؤازرة هــائ ـلــة من
مشجعيهم في معقلهم "ويمبلي"
لكن من دون فرص حقيقية على
مرمى شمايكل ،فــي وقــت اعتمد
ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــون ع ـل ــى ال ـه ـج ـمــات
ال ـم ــرت ــدة ال ـت ــي ك ـ ــادت ت ـث ـمــر عن
ه ـ ــدف ل ـب ـي ــار إمـ ـي ــل هــوي ـب ـي ـيــرغ
بتسديدة مــن مـشــارف المنطقة،
لكن الـحــارس ج ــوردان بيكفورد
ً
ك ــان ي ـق ـظــا ق ـبــل أن يــرت ـكــب بعد
ً
ـوان خطأ كــاد يـكــون مكلفا ،إال
ثـ ٍ
أن مارتن برايثوايت ســدد الكرة
بجانب القائم األيمن (.)15
وب ـعــد ف ــورة الــدقــائــق األول ــى،
بــدأ العبو الدنمارك الخروج من
منطقتهم ونـجـحــوا فــي مفاجأة
"األســود الثالثة" بهدف رائــع في

فرحة العبي المنتخب اإلنكليزي بعد الفوز على الدنمارك
الدقيقة  30من ركلة حــرة نفذها
م ـي ـك ـي ــل دام ـ ـش ـ ـغـ ــارد مـ ــن ق ــراب ــة
ً
 25مترا في سقف المرمى ،ليكون
ب ــذل ــك أول الع ـ ــب ي ـه ــز ال ـش ـب ــاك
اإلنكليزية في هذه البطولة.
وح ـ ـ ـ ـ ــاول رج ـ ـ ـ ــال س ــاوث ـغ ـي ــت
العودة الى اللقاء ،وكانوا قريبين
مــن الـتـعــادل ،لكن شمايكل تألق
ف ــي وج ــه رح ـيــم سـتــرلـيـنــغ ()38
قـبــل االن ـح ـنــاء بـعــد ث ــوان بهدف
مـ ــن الـ ـنـ ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة سـجـلــه
القائد سايمون كاير حين حاول
اع ـتــراض كــرة عرضية مــن ساكا
قبل وصولها الى سترلينغ (.)39
ودخ ـ ـ ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان اس ـت ــراح ــة

ركلة جزاء .من الصعب فهم قرار الحكم في مثل
هذه الحالة الواضحة".
مــن جــانـبــه ،اعـتــرف نجم إنكلترا السابق
غ ــاري نـيـفـيــل ،ب ــأن الــركـلــة تستحق الضجة
ال ـم ـثــارة حــول ـهــا ،وقـ ــال" :إذا أردنـ ــا أن نكون
عــادل ـيــن ،فيجب أن تـكــون محطما لخسارة
المباراة بركلة جــزاء كهذه ،لكن من الصعب
على الحكام تغيير قراراتهم بعد احتسابها،
رغم وجود تقنية الفيديو".

من جهته ،قال سترلينغ ،الذي حصل على
ركلة الـجــزاء بنفسه" :المدافع الدنماركي مد
ساقه اليمنى ،وال يمكنني التعليق أكثر ،لكن
بما أن الحكم احتسب ركلة الجزاء وأحرزنا
الهدف ،فال يوجد أمر آخر مهم".
من جهته ،كتب مايكل أوين ،نجم منتخب
إنـكـلـتــرا الـســابــق ،عـلــى حـســابــه فــي "تــويـتــر":
"هيا بنا ...لست متأكدا أنها ركلة جــزاء ،لكن
من يهتم".

بدأ االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات
ضد االتحاد اإلنكليزي للعبة بشأن كواليس مباراة
إنكلترا مع الدنمارك في المربع الذهبي لكأس األمم
األوروبية (يورو .)2020
وج ــاءت هــذه الـخـطــوة مــن جــانــب "يــويـفــا" بعد
توجيه الجماهير شـعــاع الـلـيــزر اتـجــاه الـحــارس
الدنماركي كاسبر شمايكل.
وأوضح "يويفا" أنه يفحص هذه الواقعة ،التي
جاءت قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز إلنكلترا
من ضربة جزاء في الوقت اإلضافي.

وبالفعل وصل الوقت األصلي
الــى نهايته مــن دون أي تغيير
ف ــي الـنـتـيـجــة رغ ــم ال ـم ـحــاوالت

اعـتـبــر م ــدرب الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي غــاريــث
ساوثغيت أن الــوصــول إلــى الـمـبــاراة النهائية
بـكــأس أم ــم أوروبـ ــا بـعــد ال ـفــوز عـلــى الــدنـمــارك
سيكون التحدي األكبر لفريق "األسود الثالثة".
وق ــال ســاوثـغـيــت عــن مــواجـهــة إيـطــالـيــا في
ً
النهائي" ،قــدم منتخب ايطاليا أداء مميزا في
البطولة حتى اآلن .إنــه منتخب يقدم مستوى
ً
ً
عاليا حقا منذ عامين ،تابعناهم وراقبناهم
ً
ج ـي ــدا ،إن ـهــم فــريــق يـلـعــب بــالـكـثـيــر مــن الـطــاقــة
واألناقة ،ومن الصعب التسجيل ضدهم ،إنهم
يستحقون أن يكونوا في النهائي بعد إقصائهم
منتخبين كبيرين هما بلجيكا وإسبانيا".
وتــابــع "بالنسبة لـنــا ،هــذا هــو أكـبــر اختبار
ً
يمكن أن نتخيله ،لكن علينا أن نستعد جيدا،
وستكون فرصة عظيمة لنا لمواجهتهم".
وأعـ ــرب ســاوثـغـيــت عــن "الـفـخــر بــالــاعـبـيــن.
ً
كــان العمل مــع ه ــؤالء الالعبين رائ ـعــا ،بفضل
ت ـعــاون ـهــم ،ودع ـ ــم زم ــائ ـه ــم ال ــذي ــن ل ـي ـســوا في
التشكيلة األساسية ،يستحقون ما يحدث".
ً
وأردف قائال" :نعرف حجم المهمة .لكن يا لها
من لحظة رائعة بالنسبة لنا .دعونا نستمتع
ه ــذه ال ـل ـي ـلــة ،ث ــم نـفـكــر ب ـعــد ذل ــك ف ــي ال ـم ـبــاراة
النهائية".

برايثويت وهيوبيرغ

ق ـ ــال م ـه ــاج ــم م ـن ـت ـخــب ال ــدنـ ـم ــارك،
م ــارت ـي ــن ب ــراي ـث ــوي ــت ،ع ـق ــب ال ـخ ـس ــارة
مــن إنكلترا بهدفين لــواحــد فــي نصف
ن ـهــائــي أم ــم أوروبـ ـ ــا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،بعد
اللجوء لشوطين إضافيين ،إن منتخب
"الــدي ـنــام ـيــت األحـ ـم ــر" ك ــان ي ــرغ ــب في
الوصول للنهائي ،قبل أن تحرمه ركلة
جزاء تم التشكيك في صحتها من حلمه.
وص ـ ـ ــرح م ـه ــاج ــم ب ــرش ـل ــون ــة "هـ ــذه

هوليماند يبدي خيبة أمله الكبيرة
أب ــدى م ــدرب الـمـنـتـخــب الــدنـمــاركــي
كاسبر هوليماند حــزنــه الـشــديــد بعد
اإلق ـصــاء مــن بـطــولــة ك ــأس أم ــم أوروب ــا
 ،2020بالخسارة ( )2-1أم ــام إنكلترا،
في الدور قبل النهائي باستاد ويمبلي
أمس األول.
وقال هوليماند" :نشعر بخيبة أمل
ك ـب ـيــرة ،وم ــن ال ـص ـعــب أن أت ـح ــدث عن
األمر .ربما سيكون من السهل بالنسبة
لــي ال ـت ـحــدث بـعــد ع ــدة أي ـ ــام" ،متابعا:
"كنا قريبين من بلوغ النهائي ،لكننا
تعرضنا لـلـظـلــم ...لــم تـكــن ركـلــة ج ــزاء،
وهذا ما يزعجني في الوقت الحالي".
واسـتــدرك" :يمكن أن تخسر مباراة،
وه ـ ـ ــذا ي ـ ـحـ ــدث ،ل ـك ــن الـ ـخـ ـس ــارة ب ـهــذه
الطريقة مخيبة ،ألن الالعبين كافحوا.
إن ـهــا مــؤلـمــة وأعـتـقــد أن ــه يـجــب علينا
تفهم األمر قبل وصف شعورنا ،لكنها
طريقة مؤلمة للخروج من البطولة".

وتابع "كانت الميزة الكبيرة ضد الدنمارك
و ج ــود جماهيرنا فــي تلك اللحظات الصعبة
من المباراة ،حيث كان علينا أن نقاتل ونمضي
ً
قدما .لم أسمع أجواء ملعب ويمبلي مثل هذا
من أي وقت مضى .إنه مميز".
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال قــائــد إن ـك ـل ـتــرا مـهــاجــم
توتنهام ه ــاري كــايــن ،ال ــذي سجل هدف
الـتــأهــل فــي ال ـشــوط اإلضــافــي األول ،إنــه
"انـ ـتـ ـص ــار م ـخ ـت ـلــف عـ ــن االنـ ـتـ ـص ــارات
ً
ً
األخـ ـ ــرى ،بــذل ـنــا ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا م ــن أجــل
تـحـقـيـقــه .أن ـجــزنــا الـمـهـمــة .ي ــا لـهــا من
فــرصــة للعب أول م ـبــاراة نهائية في
كـ ـ ــاس أوروب ـ ـ ـ ـ ــا! س ـن ـس ـت ـم ـتــع لـكـنـنــا
سـ ـن ــرك ــز بـ ـس ــرع ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
لياقتنا البدنية من أجل يوم األحد
واستغالل الفرصة".
وأض ـ ــاف "س ـت ـك ــون ال ـم ـبــاراة
النهائية لحظة خاصة .سيكون
هناك فائز وخاسر ،لكن يتعين
علينا بذل كل ما في وسعنا
ً
حتى نكون أبطاال".

برايثويت :نشعر باإلحباط

«يويفا» يحقق في كواليس المباراة
وتصدى شمايكل لضربة الجزاء لكن كين تابع
الكرة إلى داخل الشباك ليمنح بالده الفوز بهدفين
ً
ل ـهــدف .وأش ــار "يــويـفــا" أي ـضــا إل ــى أن ــه يحقق في
إشعال األلعاب النارية واالضطرابات التي أحدثتها
الجماهير خالل عزف النشيد الوطني.
وحضر أكثر من  60ألــف مشجع المباراة التي
تــأهــل م ــن خــالـهــا الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي لنهائي
إحــدى البطوالت الكبرى للمرة األول ــى منذ كأس
العالم  .1966وقد يتعرض اتحاد الكرة اإلنكليزي
لغرامة مالية.

شمايكل يتألق

ساوثغيت :سنخوض «التحدي األكبر»

دهشة واستغراب من قرار الحكم
أثـ ــارت رك ـلــة ال ـج ــزاء المحتسبة إلنكلترا
أمام الدنمارك ،أمس األول ،في نصف نهائي
ك ــأس األم ــم األوروب ـي ــة (ي ــورو  ،)2020ضجة
كبيرة واستغراب العديد من النقاد والنجوم
السابقين.
وكــانــت م ـبــاراة المنتخبين انتهى وقتها
األصلي بالتعادل ( ،)1-1ليحتكما إلى شوطين
إضافيين ،وشهدت الدقيقة  104احتساب ركلة
جزاء مثيرة للجدل ،ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية
الفيديو ،من أجل تأكيد صحة قراره ،علما بأن
اللقطات أظهرت وجــود احتكاك خفيف بين
سترلينغ ومدافعين اثنين دنماركيين قبل
سقوطه أرضا ،كما لوحظ وجود كرتين بأرض
الملعب وفي نفس المنطقة التي تحرك خاللها
سترلينغ قبل دخوله منطقة الجزاء ويحصل
على ركلة الجزاء.
ون ـف ــذ ه ـ ــاري ك ـيــن ال ــرك ـل ــة ،وتـ ـص ــدى لها
كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك ،قبل
أن يتابعها المهاجم اإلنكليزي ،ليضعها في
الشباك.
وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن
الحكم لم يكن موفقا في احتسابها ،وذكر في
تصريحات إلذاعة توك سبورت" :لم تكن أبدا

الـشــوطـيــن وه ـمــا عـلــى الـمـســافــة
ذاتها ،ثم كاد اإلنكليز يتقدمون
ف ــي مـسـتـهــل ال ـث ــان ــي لـ ــوال تــألــق
شـمــايـكــل فــي صــد رأس ـيــة هــاري
ماغواير إثر ركلة حرة نفذها من
الجهة اليمنى مــا يـســون ماونت
(.)55
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــأ كـ ــاس ـ ـبـ ــر
هـ ـي ــولـ ـم ــان ــد ال ـ ـ ــى الـ ـتـ ـب ــدي ــات
بالجملة بإدخاله ثالثة العبين
دف ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة ،رد ســاوث ـغ ـيــت
ً
بـ ــإدخـ ــال ج ـ ــاك غــري ـل ـيــش ب ــدال
ً
مــن ساكا ( )69بحثا عــن هدف
ال ـت ـقــدم الـ ــذي ك ــاد يـتـحـقــق إثــر
ع ــرض ـي ــة خ ــادع ــة م ــن م ــاون ــت،

لكن شمايكل أبعدها من تحت
العارضة (.)72
ومـ ـ ــع ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ال ــدق ــائ ــق
ال ـع ـشــر األخـ ـي ــرة ،ب ــدأ سـيـنــاريــو
التمديد يلوح في األفق ،السيما
فــي ظــل عجز الفريقين عــن خلق
فـ ــرص حـقـيـقـيــة رغـ ــم األفـضـلـيــة
الواضحة لإلنكليز على صعيد
االستحواذ.

ال ـم ـت ـك ــررة ل ـم ـن ـت ـخــب "األسـ ـ ــود
ً
الثالثة" الذي كان قريبا من فك
الشيفرة الــدفــاعـيــة الدنماركية
لــوال شمايكل ال ــذي تعملق في
ص ــد ت ـس ــدي ــدة لـكـيــن ( )94قبل
أن يكرر األمر في وجه محاولة
لغريليش (.)98
وأثـ ـم ــر ال ـض ـغــط اإلن ـك ـل ـيــزي
في نهاية المطاف حين انتزع
سترلينغ ركلة جزاء من يواكيم
م ــايـ ـهـ ـل ــي تـ ـ ــم تـ ــأك ـ ـيـ ــدهـ ــا ب ـعــد
مراجعة حكم الفيديو المساعد
"ف ــي أي ــه آر" ،فــان ـبــرى لـهــا كين
ون ـفــذهــا لـكـنــه اص ـط ــدم بـتــألــق
شمايكل ،إال أن الكرة عادت إليه

فتابعها في الشباك (.)104
ورفع مهاجم توتنهام رصيده
الـ ــى أربـ ـع ــة أهـ ـ ــداف سـجـلـهــا في
المباريات الثالث األخيرة ،ليعادل
بهدفه العاشر في بطولتي كأس
العالم وكــأس أوروب ــا رقــم غــاري
لينكير كأفضل ه ــداف إنكليزي
في نهائيات البطولتين.
ورغم المحاوالت الدنماركية،
ع ـ ــرف اإلن ـك ـل ـي ــز ك ـي ــف ي ـس ـيــرون
ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة إل ـ ــى بـ ــر األمـ ـ ـ ــان فــي
الدقائق المتبقية مــن الشوطين
اإلض ـ ــافـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،وحـ ـ ـج ـ ــز ب ـط ــاق ــة
النهائي.

من جانبه ،أكد القائد سيمون كاير
شعوره بالفخر على الرغم من الهدف
الذي سجله بالخطأ في مرماه ،مضيفا:
"كــانــت رح ـلــة رائ ـع ــة ،وأش ـعــر بــاألســف
النتهائها .أعتقد أنه بعد مرور بعض
الوقت سنتفهم ما حدث".
وأردف" :مـ ــن ال ـص ـع ــب ت ـق ـبــل األم ــر
حاليا ،لكنها كانت رحلة رائعة .أشعر
باألسف لعدم بلوغنا النهائي .أنا ممتن
للدنمارك واألمة كلها .كنا بحاجة للدعم
بعدما حدث لكريستيان .تلقينا الكثير
من الحب والدعم وهذا شعور مذهل".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد" :م ـس ـت ـق ـب ـل ـنــا س ـي ـكــون
م ـل ـي ـئــا بـ ــاألمـ ــل واإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان .ال ــاع ـب ــون
كــانــوا مــذهـلـيــن ،ويـمـكــن لـلــدنـمــارك أن
تـكــون فـخــورة .واصـلــوا منحهم الحب
واالحترام الذي يستحقونه ...يمكن أن
نشعر بالفخر".

جانب من احتفاالت الجماهير اإلنكليزية

ال ـب ـط ــول ــة ك ــان ــت مـ ـص ــدر حـ ـم ــاس لـكــل
عناصر الفريق .كنا نرغب في الوصول
للنهائي".
وأضاف "اآلن فقط نشعر باإلحباط.
الدعم كان ال يصدق ،كان مصدر حماسة
لكل الفريق .الحظنا أن كل البالد تقف
خلفنا".
وامـ ـت ــدح زم ـي ـلــه كــاس ـبــر شـمــايـكــل،
حـ ــارس ال ــدن ـم ــارك ال ـ ــذي أك ـم ــل سبعة

تصديات ضد إنكلترا .وقال "إنه العب
مهم .قدم مباراة ال تصدق ،لديه طاقة
ض ـخ ـمــة ق ـ ــادرة ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء ،حـتــى
أن بــاسـتـطــاعـتــه ال ـخ ــروج مــن الـمــرمــى
وتسجيل هدف .قدم عمال رائعا".
وبـخـســارتـهــا فـشـلــت ال ــدن ـم ــارك في
معادلة إنـجــاز عــام  1992حين توجت
بلقب أم ــم أوروب ــا لـلـمــرة الــوحـيــدة في
تاريخها.

sports@aljarida●com

2020

كتيبة إنريكي ...بين إحباط الخروج والتفاؤل بشأن المستقبل
على الرغم من اإلقصاء من
الدور نصف النهائي لبطولة
كأس أمم أوروبا لكرة القدم،
فإن المنتخب اإلسباني بقيادة
المدرب إنريكي يحظى بدعم
وثقة الجماهير لمواصلة بناء
فريق للمستقبل.

م ـنــذ ال ـج ـيــل الـ ــذي ت ــوج بلقب
األمم األوروبية "اليورو" في 2008
تحت قيادة المدرب الراحل لويس
أراغ ــونـ ـي ــس ،ل ــم ي ـظ ـهــر مـنـتـخــب
إسـبــانـيــا عـلــى مـ ــدار تـلــك الـفـتــرة
ب ـه ــذه ال ـص ـب ـغــة ال ـق ــوي ــة ل ـم ــدرب،
مثلما يحدث مــع الجيل الحالي
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـق ـ ــوده لـ ــويـ ــس إن ــري ـك ــي
مــارتـيـنـيــز م ــن خـ ــارج ال ـخ ـطــوط،
مــع مـشــروعــه ال ــذي أصـبــح أقــوى
بعد البطولة القارية رغم إحباط
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
بركالت الترجيح على يد إيطاليا.
وك ـ ــان ن ـصــف ن ـهــائــي ال ـي ــورو
بمنزلة نهاية مشوار "الماتادور"
في اليورو ،لكن ليس نهاية طموح
هــذا الـفــريــق ال ــذي سيكون هدفه
المقبل هو مونديال  2022بقطر.

انتقادات الصحف
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات الـ ـت ــي
واجهها مدرب برشلونة األسبق
م ــن ال ـص ـحــف اإلس ـب ــان ـي ــة بعد
اإلع ـ ـ ــان ع ــن ق ــائ ـم ــة ال ـب ـطــولــة،
ال ـت ــي خ ـلــت م ــن وج ـ ــود أي من
العبي ريال مدريد ،إضافة إلى
صــدمــة غ ـيــاب ال ـقــائــد سرجيو
بوسكيتس عــن أول مباراتين
ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ـس ـبــب إصــاب ـتــه
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
فـ ــإن إن ــري ـك ــي تـمـســك ب ــأف ـك ــاره،
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن يـ ـج ــد ال ـح ـل ــول
واألفكار التي قادت الفريق إلى
أبعد مدى ممكن في البطولة.

فــال ـم ـج ـمــوعــة ال ـحــال ـيــة يغلب
عـلـيـهــا طــابــع ال ـش ـبــاب أك ـثــر منه
الخبرة ،والسبب هنا هو وجود
س ـب ـعــة الع ـب ـي ــن ف ـق ــط ك ــان ــوا فــي
ع ــداد الـمـنـتـخــب خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـب ـط ــوالت الـكـبــرى
وهـ ــم (داف ـ ـيـ ــد دي خ ـي ــا وس ـي ــزار
أزب ـي ـل ـي ـك ــوي ـت ــا وجـ ـ ـ ـ ـ ــوردي أل ـب ــا
وس ــرج ـي ــو بــوس ـك ـي ـتــس وكــوكــي
ريسوركسيون وأل ـبــارو مــوراتــا،
وت ـيــاغــو أل ـك ــان ـت ــارا) ،بـيـنـمــا كــان
ً
هناك  17العبا يستعدون للظهور
األول.
ل ـكــن ل ــم ي ـكــن ه ــذا ال ـعــامــل هو
مــا يشغل إنــريـكــي أث ـنــاء اختيار
ال ـق ــائ ـم ــة ،ف ـب ـي ــدري ،ع ـلــى سبيل
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،أص ـ ـبـ ــح أص ـ ـغـ ــر الع ــب
كـ ــرة قـ ــدم ف ــي إس ـبــان ـيــا يـخــوض
أول م ـب ــاراة ل ــه ف ــي بـطــولــة األم ــم
األوروبية.
ومع االهتمام الكبير الذي كان
يــولـيــه إنــري ـكــي لكيفية ال ـخــروج
بالكرة بشكل صحيح من الخلف،
كان الثقة التامة في حارس أثلتيك
بـلـبــاو ،أون ــاي سـيـمــون ،لحماية
عرين "ال روخــا" في كل مباريات
الـ ـي ــورو ،ل ـتــأتــي االس ـت ـجــابــة في
مباراة سويسرا التي كان بطلها
األول ع ـن ــدم ــا تـ ـص ــدى لــرك ـل ـتــي
ترجيح قاد بهما إسبانيا للمربع
الذهبي.

صبر لويس إنريكي
نقطة أخرى تحسب إلنريكي

العبو المنتخب اإلسباني خالل مباراتهم األخيرة في البطولة أمام إيطاليا
كـمــدرب ،وهــي الصبر وانتظار
ً
قائد الفريق بوسكيتس مدركا
أه ـم ـيــة شـخـصـيــة م ـث ـلــه ،ف ــازت
بكل شيء ،لمسيرة إسبانيا في
ً
البطولة ،فـضــا عــن ثقته أكثر
من أي شخص في موراتا ،رغم
اإلبقاء عليه لسبب تكتيكي على
مقاعد البدالء أمام إيطاليا ،مع
إقحام داني أولمو الدقيق بين

الـخـطــوط ليضغط عـلــى الخط
الـخـلـفــي ل ـ ـ ــ"اآلتـ ـ ــزوري" ،ونـفــس
األم ــر بــالـنـسـبــة لـكــل مــن بابلو
سارابيا وكوكي وأزبيليكويتا،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ــرب ــاع ــي ال ـش ــاب
فـيــران تــوريــس وإيــريــك غارثيا
وماركوس يورنتي ،وأولمو.
ناهيك عن الظاهرة بيدري،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـنـ ــه إن ــريـ ـك ــي

ّ
زوف :فريق مانشيني يذكرني بمنتخب 1982
كشف حارس مرمى ومدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم
السابق دينو زوف في حديث لوكالة فرانس برس أن
«اآلزوري» بقيادة روبرتو مانشيني يذكره بـ«منتخب »1982
العالم.
ً
المتوج بلقب كأس ً
وقال زوف البالغ  79عاما والذي كان أيضا ضمن تشكيلة
منتخب بالده المتوج بلقبه القاري الوحيد حتى اآلن عام
• هــل فوجئت بنهضة إيطاليا بعد
ثالث سنوات من فشلها في التأهل إلى
المونديال؟
 "هــذه النهضة تعود إلــى فترة ،فقدبدأ المنتخب تحقيق سلسلة من النتائج
الـجـيــدة مـنــذ سنتين أو ث ــاث سـنــوات،
خــال المباريات الــوديــة وأثـنــاء التأهل
لكأس أوروبا.
لديه إحصائيات ممتازة ،بما في ذلك
خالل هذه النسخة القارية .بالنسبة لي،
ليس من المفاجئ أن أجدها "إيطاليا"
ً
في المباراة النهائية .كنت مقتنعا بأنهم
سيفعلون أش ـيــاء جـيــدة بـعــد الـمـشــوار
ً
الــرائــع فــي التصفيات ،كنت واث ـقــا .لقد

ً
توقعت قبل البطولة مكانا بين األربعة
األوائل ،وقد تحقق ذلك".
• ما مفتاح هذا التجديد؟
 عالوة على الالعبين ،أود أن أقول إنكل شيء يأتي من روبرتو مانشيني الذي
عرف كيف يتخذ الخيارات الصحيحة.
لقد جلب الكثير من اإلقناع والثقة ،يلعب
ً
فــريـقــه ك ــرة ق ــدم جـيــدة ج ــدا فــي مــواقــف
ً
متنوعة جدا.
أتمنى أن ينجح فــي فتح حقبة كما
ح ــدث مــع إسـبــانـيــا مـنــذ بـعــض الــوقــت،
ب ـت ـتــوي ـج ـهــا ف ــي ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا (2008
و )2012وكأس العالم ( .)2010كأس العالم
ليست بعيدة ،أنا واثق من ذلك.

استحقاقها للفوز .إيطاليا ،بالتأكيد،
لن تحظى بأفضلية الجمهور ،ستكون
ً
حقا مباراة خــارج أرضها .لكنها تملك
حظوظها".
• لـعـبــت م ـبــاريــات نـهــائـيــة عـ ــدة ،في
ً
عامي  1968و 1982العبا وفي عام 2000
ً
مدربا ،هل لديك أي نصيحة حول كيفية
التعامل مع هذا النوع من المباريات؟
ً
ً
 "النصائح هي ذاتها دائما ...طبعا،بالتأهل للمباراة النهائية يزداد الضغط
والمسؤولية ،لكن عليك وحسب أن تعطي
أقصى مــا تستطيع! ال توجد وصفات،
يجب تقديم األفضل بشخصية مناسبة،
ما يهم هو الثقة في المؤهالت والقدرات.

ويتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة
من تصفيات كأس العالم ،بعدما حصد  7نقاط
من أول  3مباريات له ،في مسيرة رائعة شهدت
فوز الفريق على نظيره الهولندي .2-4
وفي "يورو  ،"2020خسر المنتخب التركي ،الذي
بلغ المربع الذهبي في نسخة البطولة القارية عام
 ،2008أمام إيطاليا صفر ،3-وأمام ويلز صفر،2-
وأمام سويسرا  ،3-1مما أثار انتقادات ضد الفريق
ومديره الفني.
(د ب أ)

سيرجيو ماتاريال

كرة القدم تقترب من العودة إلى موطنها
ساعد جوردان هندرسون فريق ليفربول
ً
لكرة القدم ،في الفوز بواحد من بين  31لقبا
ً
قاريا حصدتها األندية اإلنكليزية من خالل
الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في ،2019
كما أنــه جــزء مــن المنتخب الــوطـنــي الــذي
ً
ستكون لديه الفرصة ،أخيرا ،للتتويج بلقب
ً
بعد مرور  55عاما على آخر لقب توج به.
وبينما حققت أندية الدوري اإلنكليزي
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح ــات عـبــر
السنوات ،لم يفز المنتخب اإلنكليزي بأي
لقب منذ تغلبه على ألمانيا الغربية في
نهائي كأس العالم  1966في ملعب ويمبلي
القديم.
بعد غد ،سيلعب المنتخب اإلنكليزي
أم ـ ـ ــام نـ ـظـ ـي ــره اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فـ ــي مـلـعــب
ً
ويمبلي الجديد بحثا عن التتويج
ب ـل ـقــب ب ـطــولــة أمـ ــم أوروب ـ ـ ــا "يـ ــورو
."2020
وق ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـن ـ ــدرس ـ ــون العـ ـ ـ ــب خــط

الوسط ":كل التركيز منصب على يوم األحد،
أكبر مباراة في حياتنا".
وأض ــاف":يـ ـج ــب أن ن ـح ــاول وأن نجعل
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع س ـ ـ ـعـ ـ ــداء م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي ه ــذا
الملعب ،وفي هذا البلد .فرصة ضخمة لنا
كمجموعة ،كبلد ،وبكل تأكيد سنبذل أقصى
ما في وسعنا".
وك ــان ــت م ـب ــاراة ال ــدن ـم ــارك ،ه ــي خــامــس
مباراة كبيرة للمنتخب اإلنكليزي في الدور
قبل النهائي ،منذ عــام  ،1966حيث خسر
"األس ــود الـثــاثــة" كــل الـمـبــاريــات السابقة:
فــي يــورو  1968أمــام يوغوسالفيا ،وأمــام
ألمانيا بركالت الترجيح في كــأس العالم
 1990وفي يورو  ،1996وأمــام كرواتيا في
كأس العالم .2018
وذكــرت صحيفة "ذا غــارديــان" أمــس ،أن
المباراة النهائية تقدم الفرصة لتحقيق آخر
شيء كانت الرياضة اإلنكليزية تتلهف عليه.
حيث تمكن فريق اتحاد الرجبي أن يكسر

رحل مدربون والعبون ،وجاء آخرون ،وتغيرت
خطط اللعب ،لكن يظل القائد جيورجيو كيليني
( 36عاما) مــوجــودا مع المنتخب اإليطالي لكرة
القدم.
ول ــم يـتـمـكــن كـيـلـيـنــي م ــن الـتـسـجـيــل ال ـثــاثــاء
ال ـمــاضــي ،مـثـلـمــا ح ــدث قـبــل خـمـســة أعـ ــوام أم ــام
الـمـنـتـخــب اإلس ـبــانــي ،لـكــن ابـتـســامـتــه الـعــريـضــة
ون ـكــاتــه خ ــال ال ـقــرعــة ق ـبــل ب ــدء رك ــات
الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي
ببطولة أمم أوروبا (يورو  )2020أمام
المنتخب اإلسباني كانت قادرة على
ً
تحسين الـمــوقــف ال ــذي ك ــان مليئا
بالضغوط.
ويـحـتــل الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي في
اليورو العناوين بطريقته الهجومية
الـمــذهـلــة ،لـكــن ه ــذا لــم يـكــن ممكنا إال
بوجود استقرار في الــدفــاع يضمنه
الـ ـثـ ـن ــائ ــي الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم كـيـلـيـنــي
ولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــاردو بـ ــونـ ــوت ـ ـشـ ــي،
المعروفان في إيطاليا أيضا
بـ"عضوي مجلس الشيوخ".
وقــال روبــرتــو مانشيني،
مــدرب المنتخب اإليطالي،
م ـ ـط ـ ـلـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع:
"كـ ـن ــت أق ــولـ ـه ــا مـ ـن ــذ ع ــدة

سـ ـ ـن ـ ــوات ،إن ـه ـم ــا األف ـ ـضـ ــل فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـم ــرك ــز".
وشـ ــارك كيليني لـلـمــرة األولـ ــى مــع المنتخب
اإليطالي في  2004أمام المنتخب الفنلندي ،لكنه
أصبح العبا أساسيا منذ  ،2007وهذا يعني أنه
غ ــاب عــن المنتخب اإلي ـطــالــي عـنــدمــا ف ــاز بكأس
العالم .2006
وكان كيليني جزءا من الفريق الذي خسر نهائي
"ي ــورو  "2012صـفــر -4أمــام المنتخب اإلسباني،
لـكــن الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ث ــأر نــوعــا م ــا من
ه ــذه الـهــزيـمــة فــي  ،2016بــالـفــوز 2-صـفــر
في دور الستة عشر ،حيث سجل كيليني
الهدف االفتتاحي ،قبل أن ّ
يودع المنتخب
اإليـطــالــي الـبـطــولــة مــن ال ــدور الـتــالــي أمــام
نظيره األلماني.
واآلن ع ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب اإلي ـط ــال ــي
للمباراة النهائيةُ ،
وينتظر
أن ي ـش ــارك كـيـلـيـنــي في
م ـبــاراتــه الــدول ـيــة رقــم
 112ب ـع ــد غـ ــد عـلــى
م ـ ـل ـ ـعـ ــب وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي،
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـتــي
تبدو أنها ستكون
ف ــرصـ ـت ــه األخ ـ ـيـ ــرة
لـتـحـقـيــق ل ـقــب مع
المنتخب اإليطالي.

الرئيس اإليطالي يحضر النهائي

غونيش يريد االستمرار في منصبه
يـطـمــح ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـمـنـتـخــب تــرك ـيــا لـكــرة
القدم شينول غونيش إلى االستمرار في منصبه
رغـ ــم الـ ـخ ــروج م ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات ف ــي كــأس
األمم األوروبية (يورو  ،)2020عقب الخسارة في
المباريات الثالث للفريق.
وفــي الــوقــت ال ــذي اعـتــرف غونيش بــأن األداء
كان "محبطا" و"صادما لالعبين" ،أكد أن الفريق
سيتعلم من أخطائه "لكي نحقق هدفنا األكبر،
وه ــو الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم" فــي  ،2022متابعا:
"يـنـبـغــي عـلـيـنــا أن نـسـتـمــر ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر عن
الظروف".

اآلمال على المخضرم كيليني

ً
 1968ومدربا له في النسخة التي خسر مباراتها النهائية
عام  2000بالهدف الذهبي ( )2-1أمام فرنسا ،إن حظوظ
إيطاليا «قائمة» في المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس
أوروبا ً ،على الرغم من إقامتها على ملعب ويمبلي الذي سيكون
مسانداً لمنتخب إنكلترا بأغلبية الحاضرين فيه والبالغ عددهم
 60ألفا ...وإليكم التفاصيل:
• هــل ت ــرى تـشــابـهــا مــع المنتخبات
اإليطالية التي لعبت في صفوفها؟
 "ربما أرى بعض األشياء المشتركةً
م ــع عـ ــام  .1982إنـ ــه ف ــري ــق س ــري ــع ج ــدا
ونشيط ،وفي هذا الصدد هم أقرب إلينا
ً
قليال لما كنا في كأس العالم عام .1982
• ما رأيــك في مباراة نصف النهائي
بين إنكلترا والدنمارك ( 1-2بعد التمديد)
وكيف ترى المباراة النهائية؟
 "اإلنكليز قدموا مباراة جيدة ،بدعممن جمهورهم .لم يستحق الدنماركيون
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،ل ـق ــد ل ـع ـب ــوا م ـ ـبـ ــاراة ج ـيــدة
ً
أي ـضــا وحـسـمــت النتيجة بــركـلــة ج ــزاء.
ً
لكن إنكلترا بــذلــت جـهــدا أكـثــر مــن أجل

خالل المؤتمر الصحافي عقب
ً
مــواجـهــة الـطـلـيــان ،مثنيا على
دوره الكبير داخل الملعب رغم
ً
سنه الصغير ( 18عاما).
و م ــن ويمبلي إ ل ــى ويمبلي،
منذ أول قائمة أ عـلــن عنها في
 2018لمواجهة إنكلترا ،حتى
نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـي ـ ــورو أم ـ ــام
إيـطــالـيــا ،كــانــت رحـلــة اإلسـبــان

مع إنريكي ،والتي شارك خاللها
ً
 59العبا بواقع  5حراس مرمى
ً
و 10مدافعين و 11ظهيرا و11
ً
الع ـ ــب وس ـ ـ ــط ،و 15الع ـ ـبـ ــا فــي
الجناحين والوسط الهجومي،
و 6مهاجمين صرحاء.
ورغ ـ ــم إحـ ـب ــاط الـ ـخ ــروج من
الـ ـي ــورو ،ف ــإن م ـش ــروع إنــريـكــي
ً
ً
يبقى قويا ومفعما بالحيوية،

ل ـي ـكــون ال ـت ـف ــاؤل ه ــو الـنـغـمــة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة نـ ـ ـح ـ ــو ال ـ ـطـ ــريـ ــق
لمونديال  2022بقطر.
(إفي)

س ــوء حـظــه فــي  ،2003والع ـبــو الكريكيت
للرجال في  ،2019في الوقت الحالي الطفل
الذي شاهد المنتخب اإلنكليزي يفوز بكأس
ً
ً
العالم  1966أصبح حاليا متقاعدا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت "غـ ـ ـ ـ ـ ــارديـ ـ ـ ـ ـ ــان" عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ً
ساوثغيت":ستكون مباراة األحــد تتويجا
لمهمة ،بـطــرق كـثـيــرة ،تــم وضعها لــه منذ
اللحظة التي غادر فيها ملعب ويمبلي بعد
إهداره ركلة الجزاء أمام ألمانيا في ،1996
وال ـت ــي رغ ــم ك ــل ش ــيء تـبـقــى غ ـيــر مكتملة
بشكل محير".
ول ـهــذا ،يــأمــل شـعــب بأكمله بـعــد غــد أن
تـعــود كــرة الـقــدم إلــى موطنها -فــي إشــارة
ألغـنـيــة ي ــورو  1996الـشـهـيــرة "ك ــرة الـقــدم
تعود إلــى موطنها" وهــو ما لم يحدث في
ذلك التوقيت.
(د ب أ)

ق ـ ــرر ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـط ــال ــي سـيــرجـيــو
ماتاريال حضور المباراة النهائية لكأس
األمم األوروبية لكرة القدم "يورو ."2020
ويلتقي المنتخب اإليطالي مع نظيره
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى اس ـت ــاد
ويمبلي بعد غد.
وأكد مكتب ماتاريال أمس ،ما ذكرته
وكالة أنباء "أنسا" بشأن سفر الرئيس
إلــى لندن لمشاهدة المباراة النهائية،
ال ـت ــي يـسـعــى الـمـنـتـخــب اإلي ـط ــال ــي من

مباريات خروج المغلوب
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 0ويلز
 ٤الدنمارك

خاللها لحصد لقبه القاري الثاني بعدما
توج باللقب مرة من قبل في عام .1968
وتشهد المباراة على استاد ويمبلي
حضور ألف مشجع إيطالي ،لكن بحسب
اتحاد الكرة اإليطالي ينبغي أن تكون
بحوزتهم نتيجة سلبية الختبار فيروس
ك ــورون ــا واالل ـ ـتـ ــزام بــال ـق ـيــود ال ـصــارمــة
لمكافحة كورونا.
وب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
قضاء  12ساعة فقط في لندن مع عزل

المشجعين مدة خمسة أيام لدى عودتهم
إليطاليا.
وشهدت مواجهة إيطاليا مع إسبانيا
ف ــي ال ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ب ـل ـن ــدن ال ـث ــاث ــاء
حضور الجماهير اإليطالية المقيمة في
بريطانيا أو أيرلندا فقط.
و ج ـ ـ ـ ــرى ت ـخ ـص ـي ــص  6500ت ــذ ك ــرة
للجماهير فــي الـمـبــاراة النهائية وهو
نفس عدد التذاكر التي جرى توفيرها
لمشجعي إيطاليا في المربع الذهبي.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أرواح الناس
مو لعبة

درايش

اعتقال شاعر...

د .ناجي سعود الزيد

ً
يخرج منفردا
ليس لديه كلبشات يد…
وليس لديه مطاعة…
ً
وال يحمل سالحا…
وما عنده ذخيرة…
فما هو الفرق بينه وبين رجل الشارع العادي؟!
ومطلوب منه حفظ األمن ومكافحة الجريمة والقبض على
مجرمين عتاة.
ً
كما أنه يعمل في الدورية منفردا دون عون من مرافق له
عند التجوال للتفتيش األمني…
ً
ذلــك حــال رجــل األمــن المنوط بــه مهمات أمنية ،معرضا
نفسه لــاع ـتــداء ات مــن قـبــل مجرمين لــديـهــم أسـلـحــة نــاريــة
وسكاكين وسيوف وخناجر ومطاعات…
وفي النهاية عندما يتعرض رجل األمن لالعتداء ويجرح
أو يقتل يتساءل البعض :لماذا َّلم يدافع عن نفسه؟
لم يدافع عن نفسه ألنه لم يتلق التدريب الكافي ،وال يملك
أي أداة أو وسيلة للدفاع عن نفسه أو عن اآلخرين.
ه ــل ه ــذه دع ــوة لـنــا كـمــواطـنـيــن مـســالـمـيــن أن نستخرج
ً
رخصة حمل ســاح ،وأن نشتري سالحا وذخيرة؟! هل هذا
ما ستنتهي الكويت إليه؟! شعب مسلح ورجال أمن بال سالح
أو ذخيرة!
هــذا بالضبط مــا لمسناه مما نشرته الصحف ،الثالثاء
الماضي ،عن عزم وزارة الداخلية وضع اشتراطات جديدة،
كما يلي:
يشترط لخروج الدورية أن تكون مزدوجة.
تــزويــد ال ــدوري ــات بكلبشات الـيــد والـمـطــاعــات والـســاح
والذخيرة…
ً
داع أبدا،
له
يكن
لم
الدوريات
من
وخوفنا
هالمدة
طوال
ٍ
فرجال الدوريات مثلهم مثلنا ال يملكون أي وسيلة لحفظ
األمــن أو حتى حماية أنفسهم ،ولــم تتحرك "الــداخـلـيــة" إال
ً
ـآس كثيرة وكبيرة ذهــب ضحيتها
مــؤخــرا ،وبعد حــدوث مـ ٍ
رجــال أمن ال يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم أو عن
اآلخرين!
ً
ً
هل رأيتم إهماال وتسيبا أكثر من ذلك؟
تداركوا األمر ،فأرواح الناس مو لعبة!

ّ
وضاح

(الحرية لجمال الساير)

ربح ماليين الدوالرات وأخفى خبرها عن عائلته
ّ
ك ـشــف م ـس ــن أم ـيــركــي ع ــن فـ ــوزه بمبلغ
مالي كبير ّ
يقدر بـ  55مليون دوالر ،قبل 10
سنوات ،حيث أخفى هذا الخبر عن عائلته
ّ
والمقربين.
وأصدقائه
ون ـق ــل م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أمـ ــس ،عن
صحيفة ميرور البريطانية ،قولها إن الرجل
ً
( 67عــامــا) ،الــذي رفــض الكشف عــن اسمه،
ّ
فضل عدم إخبار عائلته بجائزته المالية
ّ
ط ــوال هــذه الـسـنــوات ،ألن أخـتــه فــي وضــع
مالي جيد وليس لديها أوالد.

وأضاف الفائز المحظوظ من كاليفورنيا
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،أن ــه ك ــان سينهار
ً
نـفـسـيــا إذا أخ ـبــر أي ش ـخــص م ــن عائلته
ّ
المقربين ّ بفوزه بهذا المبلغ
أو أصدقائه
المالي الضخم ،كما أن ــه ال يحب أخـتــه أو
زوجها.
ً
عاما أنه لم ّ
يتبرع بأي
وأوضح ذو الـ 67
ً
مبلغ من هذه األموال لجمعية خيرية ،كاتبا
في إحدى المجموعات الشهيرة على موقع
فيسبوك" :منذ حــوالــي  10سـنــوات ربحت

أك ـث ــر م ــن  55م ـل ـيــون دوالر ف ــي يــانـصـيــب
كاليفورنيا ،ولــم أخبر والــدي أو أختي أو
أي شخص بهذا األمر".
ً
وأشــار األميركي إلــى أنــه ظل بعيدا عن
األنظار بهذه األموال ،حتى ال يقترض منه
أقاربه أو أصدقائه ،فيفلس
أي شخص من ّ
حسب اعتقاده ،لكنه اشترى سيارة جديدة
ً
ومنزال وأخبرهم أن هذا كان بقرض مالي
يسدده بانتظام.

باسم اللوغاني

ضاق صدر الدار حتى من النصيحه
ف ــي س ـمــا "ال ـت ـغ ــري ــد" وإال ف ــي مـقــالــه
وال ـق ـل ــوب ال ـل ــي ت ـحــب ّ
ردت جــريـحــه
م ــا ح ـمــاهــا ال ـح ــب ف ــي وارف ظــالــه
ِچ ــن شــاعــر هــالــوطــن ضــايــع مديحه
وض ـ ــاع دف ـت ــر كــات ـبــه ب ـحــب وج ــزال ــه
ه ــاي ــم بـ ــواديـ ــه بــال ـك ـل ـمــه ال ـصــري ـحــه
وال ـج ــواب :الـصـمــت ،هــو رد لـســؤالــه!
وال ـل ـيــالــي ب ــال ــوف ــا ص ـ ــارت شحيحه
مــا كـفــاهــا الـصـمــت ،ج ــازت باعتقاله
حبس صاحب راي هو أكبر فضيحه
مـ ــا طـ ـل ــب فـ ــي ديـ ــرتـ ــه غـ ـي ــر الـ ـع ــدال ــه
في "جمال" اللي انحبس دنيا فسيحه
والعجيب اشلون ما شافوا جماله؟!
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ً
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ً
 05:11صب ــاحـ ـ ــا
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عاش حتى عام  ...1965تيمور تنازل
ُ
البنه سعيد عن عرش عمان سنة 1931
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ّ
كما ذكــرنــا فــي الـمـقــال الـســابــق ،تــولــى السلطان
تـيـمــور ب ــن فـيـصــل آل بــوسـعـيــد (مــوال ـيــد  1886م)
الحكم بعد وفاة والده بتاريخ  4ذي القعدة  1331هـ
(1913م) ،واستمر على قيد الحياة إلى عام 1965م،
ّ
ّ
لكنه تنحى عن الحكم عام 1931مّ .
ك ــان ــت ف ـت ــرة ح ـكــم ت ـي ـمــور م ـع ــق ــدة وص ـع ـب ــة ،إذ
تخللتها مـشــاكــل عــالـمـيــة كـبـيــرة كــال ـحــرب األول ــى
والكساد العظيم وسقوط الدولة العثمانية وتغلغل
البريطانيين في الخليج والمنطقة العربية.
ُ
ُ
وحنكته
عرف تيمور باستقامته ،وخلقه الرفيعّ ،
السياسية ،وحــر صــه على تطوير بـلــده ،لكنه بعد
ّ
ً
مرور حوالي  18عاما على توليه العرش ،غادر إلى
الهند ،وقرر التنازل عن الحكم البنه سعيد الذي كان
في بداية شبابه.
ف ــي ع ـه ــد ت ـي ـم ــور ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد عـ ــام  ،1920تــم
تــأسـيــس أول مجلس وزراء فــي الـجــزيــرة العربية،
وكــان يرأسه أخــوه نــادر ،ثم ابنه سعيد ،ولــه ّ
حرية
كاملة في اتخاذ القرار وإدارة شؤون البالد .وقد زار
تيمور أوروبا عام  ،1928كما زار اليابان عام 1935
بصفة شخصية ،وهناك التقى فتاة يابانية فأحبها
ً
ً
حبا جما ،وتزوجها عام 1936
ً
وأن ـجــب مـنـهــا بـنـتــا أسـمــاهــا
بـثـيـنــة ،ل ـكــن ال ـق ــدر أخ ــذ منه
ً
زوجته اليابانية سريعا ،فقرر
نقل ابنته إلى جانبه في الهند
وع ـم ــان ،حـيــث عــاشــت وط ــال
بها العمر.
له من األبـنــاء سعيد (والــد
ال ـس ـل ـط ــان قـ ــابـ ــوس) وط ـ ــارق
(والد السلطان الحالي هيثم)
وبـثـيـنــة .وإل ـي ـكــم ن ـ ّـص تـنــازل
ال ـس ـل ـط ــان ت ـي ـم ــور ع ــن ع ــرش
ُع ـمــان" :مــن تيمور بــن فيصل
الـ ــى ح ـض ــرة صــدي ـق ـنــا االج ــل
االف ـ ـ ـخـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــرنـ ــل ايـ ـ ـ ــج روي
بسكو بــالـيــوز الــدولــة البهية
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وق ـن ـص ــل ج ـن ــرال
بخليج فارس المحترم،
غ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــات الـ ـف ــائـ ـق ــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـجـ ــزيـ ــل ،ف ـح ـســب

طلب حضرتك تلغرافيا يــوم  7نوفمبر سنة 1931
لمقابلتنا بكراجي للمفاوضات المهمة في خصوص
مسألة قصدنا التنازل عــن اريـكــة سلطتنا ،فلبينا
حضرتك ،وفــي تاريخ  19نوفمبر عندما اجتمعنا
صارت المفاوضات الشفاهية في هذا الخصوص،
وما القاه حضرتك من النصح واالقناع والترغيبات،
فـقــد اجـبـنــاك عليها شـفــاهــا ،ووضـحـنــا لــك أسـبــاب
االمــراض التي نعانيها ونخشى زيادتها من سبب
رجوعنا الــى مسقط كما الفينا زيــادتـهــا فــي اثناء
ت ــرددات ـن ــا ال ـســاب ـقــة ،وان ـن ــا لـفــي اس ــف عـظـيــم لـعــدم
استطاعتنا الرجوع الــى مسقط ،وقــد صرحنا ذلك
فــي كتبنا المتقدمة لحضرتك والــوكـيــل السياسي
بمسقط واننا نود كل شيء مصلحته راجعة لحكومة
مسقط و قــد قبلنا تخفيف مصاريفنا الشخصية
حسب إرشــادات حكومة الهند لحكومة مسقط وال
نود تكليف مالية حكومتنا ألجل مصاريفنا ألننا
نكن خــارجــا عــن مسقط فنقبل منها شهريا الفين
ربية كما بين حضرتك في كتابك المؤرخ  11نوفمبر
بكراجي سنة  .1931وعــن الملك المربعة التي هي
عــوض خسائر األسلحة الــواقـعــة فــي اي ــراد حكومة
مسقط ،فان قصدت الدولة منعها عن التسليم فلها
الفضل ان منعت او دفعت فليس لي اعتراض في ذلك،
ومن غير شك اننا نعلم حق اليقين المشاكل الواقعة
والمصائب على الدنيا بأسرها من جهة المالية ولوال
نعلم لم نقبل الموافقة في ادخال االقتصاديات على
حكومتنا فــي ماليتها حسب ارشــادات ـكــم .ونرجو
مــن حـضــرتــك ان تــرفــع لـلــدولــة عــن تصميم قصدنا
التنازل عن سلطتنا وإننا منذ اليوم رفعنا يدنا من
جميع حقوق السلطنة ،وجعلنا خلفنا ولدنا السيد
سعيد بــن تيمور سلطانا على حكومتنا ،فــا لنا
اعـتــراض عليه فــي أي سياسة فــي شئون حكومته
وادارتها .واوصيناه باالستشارة في المهمات من
وكيل السياسي بمسقط .وإننا لفي اســف من عدم
استطاعتنا على الرجوع الى مسقط اال شهرين من
السنة كما طلب حضرتك ،وقد راجعنا افكارنا مرارا
منذ سنين فلم نــر مــا يصرفنا عــن قـصــدنــا .وإننا
سنبقى المحبين االوفياء للدولة الفخيمة ورجالها.
حرر بكراجي  6رجب سنة 1350
 17نوفمبر سنة ."1931

وفيات
نادية راشد عيسى العصفور

أرملة جاسم المطر
ً
 63عاما ،شيعت ،ت،99664484 ،95009090 :
97150205

يوسف شعبان محمد حسين بهزاد

ً
 55ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،شـ ـ ـي ـ ــع ،ت،99082297 :
99448944

عبدالرضا حاجي عبدالله محمد

ً
 53عاما ،شيع ،ت،99122669 ،69999154 :
67077655

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

لولوه مبارك مهوس

أرملة حمد خلف عبدالمحسن الحبشي
ً
 80عاما ،شيعت ،ت99020467 :

رشا روضان عبيد الشمري

ً
 38عاما ،شيعت ،ت99645690 :

خيرية محمود حاجية حسن

أرملة عبد علي محمد حسن الجزاف
ً
 73عاما ،شيعت ،ت،99016423 ،99682443 :
99667416 ،99681802

عيسى مندي خدادا خليفة

ً
 67عاما ،شيع ،ت97995621 :

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

ماجدة زين العابدين عبدالعزيز عاكف
زوجة محمد علي العويصي
ً
 69عاما ،شيعت ،ت55153525 :

بيبي حسين علي الخميس

أرملة قاسم الخميس
ً
 86عاما ،شيعت ،ت99813918 :

سهيلة حميد علي محمد

زوجة نجيب خليل عبدالرسول النقي
ً
 57عاما ،شيعت ،ت،94020888 ،65111543 :
65656798

الشكاوى والتوزيع:

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

