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الكويت باتت طاردة
للعمالة المنزلية!

الشمري لـ ةديرجلا :.لعجز الحكومة عن إيجاد حلول
ً
جذرية لمشاكلهم ...وعدم حمايتهم قانونيا

• «استمرار لجوئهم إلى سفارات بلدانهم إساءة بالغة إلى سيادة الدولة»
• «كفالء يرفضون حجز تذاكر سفر لهم بدعوى ارتفاع تكاليفها أو عدم توفير البديل»
• «فضلوا اللجوء إلى دول مجاورة بسبب عدم شعورهم باألمان داخل الكويت»
جورج عاطف

ً
ً
اليــزال السوق الكويتي يعاني نقصا حادا
على
في أعداد العمالة المنزلية ،ألسباب عدة؛
ً
رأسها عزوف هذه العمالة عن القدوم مفضلة
ً
دوال أخرى مجاورة.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لدراسة ملف
الـعـمــالــة المنزلية فــي ال ـبــاد بـســام الـشـمــري،
ً
لـ "الـجــريــدة" ،إن "السوق الكويتي بــات طــاردا
للعمالة الـمـنــزلـيــة ،الـتــي مــا ت ــزال تـعــانــي وال
ً
تشعر بــاألمــان داخـلــه ،نظرا لتراجع الجهات
الحكومية ذات الـعــاقــة عــن قيامها بــدورهــا
المنوط بها في توفير الحماية القانونية لها،

والفصل السليم في منازعاتها التي تنشب مع
أرباب أعمالها".
وأك ــد الـشـمــري أن اس ـت ـمــرار ظــاهــرة ل ـجــوء هــذه
العمالة إلى سفارات بلدانها يعد إساءة بالغة إلى
سـيــادة الــدولــة ،ويظهر عجز الحكومة عــن إيجاد
ً
حلول جذرية لها ،مضيفا أن "ثمة إشكالية كبيرة
تـلــوح فــي األف ــق ،وهــي رفــض أرب ــاب األع ـمــال حجز
تذاكر سفر عمالتهم الراغبين في العودة إلى بلدانهم
عـقــب انـتـهــاء عـقــد الـعـمــل ،بــدعــوى ارت ـفــاع تكاليف
التذاكر ،أو عدم توفير عامل بديل ،مما قد يضاعف
إحجام العمالة المنزلية عن القدوم للكويت".

هوالند رودن :أفالم الرعب بحاجة
ألداء معين و«تكنيك» خاص ص 09

مسؤولون في «العدل» يرفعون
لوزيرهم  3سيناريوهات لتعطيل
«إلغاء الضبط واإلحضار»
سحب الالئحة التنفيذية للقانون وانتظار رأي المحاكم وإصدار مرسوم ضرورة
●

حسين العبدالله

كشفت مصادر قانونية،
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن مسؤولين
في وزارة العدل رفعوا إلى
ال ـ ــوزي ـ ــر ع ـب ــدال ـل ــه ال ــروم ــي
جملة مــن السيناريوهات،
للنظر في تداعيات تطبيق
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ال ـ ـ ــذي

س ـ ُـي ـع ـم ــل ب ــأح ـك ــام ــه األحـ ــد
المقبل.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن من
بـيــن األفـ ـك ــار ،ال ـتــي طــرحــت،
مـ ـط ــالـ ـب ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
بإصدار قرار سحب الالئحة
التنفيذية للقانون المذكور،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ت ـف ـع ـي ـل ــه
بـ ـ ـص ـ ــدوره ـ ــا ون ـ ـشـ ــرهـ ــا فــي

الجريدة الرسمية ،الفتة إلى
أن الالئحة نشرت بتاريخ 25
مــارس الماضي ،مما يعني
أن قـ ـ ــرار ال ـس ـح ــب س ـي ــؤدي
إلى زوال هذه الالئحة ،ومن
ثــم اسـتـمــرار تطبيق أحكام
قانون المرافعات ،ومن بينها
المادة  292منه ،والتي تشرع
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـضـ ـب ــط 02

لماذا إلغاء الضبط واإلحضار؟
أكدت مصادر قضائية لـ "الجريدة" أن إلغاء
"ال ـض ـبــط واإلحـ ـض ــار" س ـي ــؤدي إل ــى امـتـنــاع
المدينين عن الوفاء بما عليهم ،السيما أن
اإلجراءات األخرى كمنع السفر وحجز األموال
ال تمس المدين مباشرة.
ورأت ال ـم ـصــادر أن "الـضـبــط واإلح ـضــار"
هو أكثر اإلجراءات فعالية في إلزام المدينين

بنوك تفتح خطوط ائتمان لشركات وساطة
لتوفير الكاش لعمالء «المارجن»
07

بسداد الديون التي ترتبها األحكام المدنية
ب ـك ــل صـ ــورهـ ــا ،م ـب ـي ـنــة أن إل ـ ـغـ ــاء ه سـيــرتــب
مـشـكـلــة ف ــي تـنـفـيــذ أحـ ـك ــام عـ ــديـ ــدة ،ومـنـهــا
النفقات األســريــة ،وتسليم ج ــوازات السفر،
والمستندات ،والديون التجارية بشكل عام.
فإذا كان لتلك الخطوة كل هذه التداعيات
السلبية ...فما الباعث على اتخاذها؟!

النفط يخسر دوالرين بعد اتفاق منتجي
«أوبك »+على زيادة اإلنتاج
08

«المشروعات السياحية» :مسؤوليتنا الرومي« :تسكين الخبراء» في عهدة
«الفتوى والتشريع»
تنظيم الواجهة البحرية
المركبات المتنقلة ال تدفع القيمة اإليجارية وتشوه المنظر العام
●

حصة المطيري

أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
المشروعات السياحية عبدالوهاب
الـمــرزوق أن مطالبة الشركة بإلغاء
تــراخ ـيــص ال ـمــرك ـبــات الـمـتـنـقـلــة في

ً
الواجهة البحرية لها مبرراتها ،مبينا
أن ت ـلــك ال ـمــرك ـبــات ال ت ــدف ــع الـقـيـمــة
اإلي ـج ــاري ــة ع ــن مــواق ـع ـهــا ،كـمــا أنـهــا
تشوه المنظر العام.
وص ـ ــرح ال ـ ـمـ ــرزوق بـ ــأن الــواج ـهــة
الـبـحــريــة تــم طــرحـهــا وف ــق مــزايــدات

ـاه مــن أكـبــر الـعــامــات
لـمـطــاعــم وم ـق ـ ٍ
ال ـت ـجــاريــة بـقـيـمــة إي ـج ــاري ــة عــالـيــة،
ً
مــؤكــدا أن "الـمـشــروعــات السياحية"
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ــواج ـ ـهـ ــة
ً
ونـ ـظ ــافـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـ ــزراعـ ـ ــة
والكهرباء والماء فيها.
02

نفت شركة نفط البصرة المملوكة
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،أم ـ ــس،
م ــا أش ـي ــع ع ــن ق ـي ــام دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
بالتنقيب عــن ا لـنـفــط عـنــد الشريط
الـ ـ ـح ـ ــدودي ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،م ــؤك ــدة
أن "الـفـيــديــو ال ـم ـتــداول فــي وســائــل
الـتــواصــل االجتماعي ألجـهــزة حفر
ٌ
مفبرك".
آبار نفط
وذكرت الشركة ،في بيان ،أنه "تمت
فـبــركــة الـفـيــديــو بــاس ـت ـخــدام تقنية
الـ ـ ــزوم ،بـحـيــث يــوهــم الـمـتـلـقــي بــأن
البعد ال يزيد على مئة متر ،بهدف
إثارة الرأي العام".
وع ــرض ــت ف ـي ــدي ــو لـ ـف ــرق ال ــرص ــد
والـمـتــابـعــة الـتــابـعــة ل ـهــا ،بــاألبـعــاد
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،ي ـث ـب ــت أن ال ـع ـم ـل ـي ــات
النفطية للجانب اآل خ ــر تبعد أكثر
من  400متر داخل األراضي الكويتية.
وأكدت الشركة أن "من حق أي دولة
م ـمــارســة أعـمــالـهــا ضـمــن حــدودهــا
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـع ـت ــرف بـ ـه ــا ،وح ـســب
الـقــانــون ال ــدول ــي ،وال نـجــد فــي ذلــك
ً
تجاوزا على حقوق اآلخرين".

ً
ً
مكتب «العدل» :احتساب خبرتهم مدة خدمة فعلية متصلة ماليا وإداريا
●

فهد تركي

فــي أع ـقــاب ج ــدل واس ــع أث ــارت ــه قضية
تسكين الخبراء من موظفي الدولة الصادر
بحقهم حكم مــن محكمة التمييز ،كشف
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون النزاهة

عبدالله الرومي أن القضية ترتبط بإدارة
الفتوى والتشريع؛ ألنها متعلقة بتطبيق
وت ـف ـس ـيــر ح ـكــم ق ـض ــائ ــي ،ف ــي وق ــت أعـلــن
المكتب الفني ل ـ «الـعــدل» احتساب خبرة
المشمولين بالحكم مدة فعلية ومتصلة.
وق ــال ال ــروم ــي ،فــي رده على 02

الحجاج أدوا الركن األعظم

«نفط البصرة» تنفي
تنقيب الكويت
عند الشريط الحدودي

ً
في مشهد مختلف تماما عن المعتاد
بصعيد عــرفــات الـطــاهــر ،ال ــذي كــان يعج
بأكثر من مليوني حاج يلبسون مالبس
اإلحرام ،أدى زوار بيت الله الحرام ،أمس،
ال ــرك ــن األعـ ـظ ــم م ــن الـ ـح ــج ،وفـ ــق ق ــواع ــد
التباعد االجتماعي.
ً
توالياّ ،
خيمت جائحة
وللعام الثاني
«كورونا» على مناسك الحج ،وأفرغت جبل
عــرفــات مــن الـحـشــود ،الـتــي كــانــت تتدفق
ً
إليه سنويا.
ومع إشراقة صباح أمس ،صعدت أعداد
الـحـجــاج ال ـم ـحــدودة إل ــى صعيد عــرفــات
وج ـب ــل الــرح ـمــة ألداء أه ــم أرك ـ ــان ال ـحــج،
عشية عيد األض ـحــى ،وفــي طريقهم إلى
المشعر الـمـقــدس واكبتهم قــوافــل أمنية
مباشرة ،كما أحاط األمن طرق المركبات
ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط
التصعيد والتفويج ،إلى جانب إرشادهم
وتأمين سالمتهم ،بجاهزية تامة لمختلف
القطاعات العاملة في خدمة زوار البيت
العتيق.
ووصــل الحجاج ،الــذيــن بــاتــوا ليلتهم
السابقة في منى ،إلــى مشعر عرفات في
مجموعات صغيرة بحافالت ،وقد وضعوا
كـمــامــات طبية وحــافـظــوا عـلــى مسافات
ً
واضحة بينهم ،تطبيقا لقواعد 02

الحجاج على جبل الرحمة بصعيد عرفة أمس (رويترز)

ولي عهد أبوظبي :الشراكة مع السعودية قوية «فضيحة بيغاسوس» :شركة إسرائيلية تجسست
على صحافيين وقادة دول ومعارضين
بحث مع بن سلمان تعزيز التعاون االستراتيجي
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــل ولـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد
ال ـس ـع ــودي األم ـي ــر مـحـمــد بن
سلمان ،في الرياض أمس ،ولي
عـهــد أبــوظ ـبــي الـشـيــخ محمد
بــن زاي ــد ،وبحثا سبل تعزيز
العالقات بين البلدين.
وق ــال بــن زاي ــد إن الـشــراكــة
مع السعودية «قوية ومستمرة
ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ـ ـيـ ـ ــه خ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
ً
والمنطقة» ،مضيفا أنــه بحث
مـ ــع ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي

«الـعــاقــة الــراسـخــة والـتـعــاون
االستراتيجي».
وبـ ـحـ ـس ــب وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـبـ ــاء
السعودية ،استعرض الجانبان
العالقات بين البلدين وأوجه
التعاون الثنائي وفرص دعمه
وتطوره في مختلف المجاالت،
إضــافــة إل ــى بـحــث مستجدات
األوض ــاع اإلقليمية والدولية
والجهود المبذولة بشأنها.
(الرياض -كونا ،واس)

ً
بن سلمان مستقبال بن زايد في الرياض أمس

الثانية

كشف تقرير نشرته عدة وسائل إعــام غربية
ك ـب ـيــرة ،أم ــس األول ،أن نــاشـطـيــن وصـحــافـيـيــن
وس ـيــاس ـي ـيــن ح ــول ال ـع ــال ــم ،ت ـعــرضــوا لـعـمـلـيــات
تجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس" الخبيث
للهواتف الخلوية ،الذي ّ
طورته شركة "إن إس أو"
ً
ً
اإلسرائيلية ،والذي يسمح ،إذا اخترق هاتفا ذكيا،
بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات االتصال
وحتى االستماع إلى مكالمات مالكه.
ُّ
ولطالما اتـهـمــت مجموعة "إن إس أو" بأنها
ً
تؤدي دور األنظمة االستبدادية ،لكنها دائما ما

تزعم أن برامجها تستخدم فقط للحصول على
معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية
وإره ــاب ـي ــة ،إال أن الـتـحـقـيــق ال ــذي ن ـشــرتــه ،أمــس
األول ،مجموعة من  17وسيلة إعالمية دولية ،من
بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان"
البريطانية و"واشنطن بوست" األميركيةّ ،
يقوض
مصداقيتها.
ويـسـتـنــد الـتـقــريــر إل ــى قــائـمــة حـصـلــت عليها
منظمتا "فــورب ـيــدن س ـتــوريــز" والـعـفــو الــدولـيــة،
تتضمن  50ألف رقم هاتفي يعتقد أنها 02
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األمير يتلقى اتصاالت من قادة ومسؤولين لالطمئنان على صحته
سموه تبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة «األضحى»
نشكر الكويت
على دورها
اإلنساني
المعهود في
مساندتنا
لمواجهة
«كورونا»

الرئيس التونسي

كل التقدم
واالزدهار
للكويت في
ظل القيادة
الحكيمة
لسموه

بن زايد

تـ ـب ــادل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
برقيات التهاني والتبريكات مع
أشقائه وإخــوانــه ملوك ورؤســاء
ال ــدول العربية الشقيقة وال ــدول
اإلســام ـيــة الـصــديـقــة ،بمناسبة
حلول عيد األضحى المبارك.
وض ـ ّـم ــن س ـم ــوه ف ــي بــرقـيــاتــه
تحياته األخوية وصادق تهانيه
وطيب تمنياته المقرونة بخالص
الدعاء للمولى سبحانه وتعالى
بأن يعيد هذه المناسبة المباركة
على األمتين العربية واإلسالمية
جمعاء بالخير واليمن والبركات،
وأن يفيء عليها بفضله نعمتي
األمن واالستقرار واالزدهار.
ـان
وتـلـقــى س ـمــوه بــرق ـيــات تـهـ ٍ
بحلول عيد األضحى المبارك من
إخــوانــه سمو ولــي العهد الشيخ
مشعل األح ـمــد ،ورئـيــس مجلس
األمـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،وس ـم ــو
رئ ـيــس ال ـحــرس الــوطـنــي الشيخ
سالم العلي ،وسمو الشيخ ناصر
المحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد،
ورئيس المجلس االعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز المستشار
أح ـم ــد ال ـع ـج ـيــل ،ون ــائ ــب رئـيــس
ال ـحــرس الــوطـنــي الـفــريــق أول م.
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـ ـنـ ــواف ،أع ــرب ــوا
فيها عن خالص تهانيهم لسموه
بمناسبة عيد األضحى المبارك،
ك ـم ــا عـ ـ ّـبـ ــروا ع ــن م ـش ــاع ــر الـ ــوالء
لـلــوطــن الـعــزيــز وال ــوف ــاء للشعب
الكويتي الكريم ،وخالص الدعوات
لسموه بــدوام الصحة والعافية،
وأن تنعم الكويت وأهلها في ظل
قيادة سموه الحكيمة بالمزيد من
التقدم والرخاء.
وق ــد بــادل ـهــم س ـمــوه الـتـهــانــي
بــالـعـيــد الـسـعـيــد مـ ـق ـ ّـدرا ل ـهــم ما
أع ــرب ــوا عـنــه م ــن كــريــم الـمـشــاعــر
ن ـح ــو ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز وال ـش ـعــب
الوفي مع الدعاء للكويت وشعبها
ال ـكــريــم ب ـ ــدوام الـمـجــد وال ـس ــؤدد
ولــأمـتـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة
بالعزة والرفعة.
من جانب آخــر ،تلقى صاحب
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو ،م ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــس األول،
ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة وبــرق ـيــات من
رؤساء وقادة ومسؤولين بالدولة
للتهنئة بمناسبة عيد األضحى
واالطـمـئـنــان على صحة سموه،
حـ ـي ــث تـ ـمـ ـن ــوا لـ ـسـ ـم ــوه م ــوف ــور

ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن يحقق
للكويت كل التقدم واالزدهار.

التقدم واالزدهار
وت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،ظ ـه ــر أمـ ــس،
اتـصــاال هاتفيا مــن أخـيــه رئيس
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة مـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة،
عبدالفتاح السيسي ،اطمأن خالله
على صحة سموه ،سائال المولى
تعالى أن يديم على سموه موفور
الصحة والعافية ،ويحقق للكويت
ك ــل الـ ـتـ ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظــل
القيادة الحكيمة لسموه.
كما أعرب السيسي عن خالص
تهانيه وصــادق تمنياته لسموه
بـمـنــاسـبــة ح ـلــول عـيــد األضـحــى
المبارك ،سائال المولى تعالى أن
يـعـيــده عـلــى الـبـلــديــن والشعبين
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات.
ً
ً
وتلقى سموه اتـصــاال هاتفيا
مــن أخيه ملك البحرين حمد بن
عيسى اطمأن خالله على صحة
سـمــوه ،سائال المولى تعالى أن
يديم على سموه موفور الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة وي ـح ـقــق ل ـل ـكــويــت كل
التقدم واالزدهــار في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
كـمــا أع ــرب مـلــك الـبـحــريــن عن
خالص تهانيه وصادق تمنياته
لسموه بمناسبة عيد األضحى
المبارك ،سائال المولى تعالى أن
يـعـيــده عـلــى الـبـلــديــن والشعبين
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن واألمـ ـتـ ـي ــن ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات.
وتلقى سموه اتـصــاال هاتفيا

مـ ــن أخـ ـي ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـتــونـسـيــة ،قـيــس سـعـيــد ،اطـمــأن
خالله على صحة سموه ،سائال
المولى تعالى أن يديم على سموه
موفور الصحة والعافية ،ويحقق
للكويت كل التقدم واالزدهــار في
ظل القيادة الحكيمة لسموه.
كما أعــرب عن خالص تهانيه
وصادق تمنياته لسموه بمناسبة
ع ـيــد األض ـح ــى ال ـم ـب ــارك ،ســائــا
ال ـم ــول ــى ت ـعــالــى أن ي ـع ـيــده على
ال ـب ـلــديــن والـشـعـبـيــن الشقيقين
واألمة العربية واإلسالمية بوافر
الخير واليمن والبركات.
كما عبر باسمه وباسم الشعب
ال ـتــون ـســي ع ــن ش ـك ــره وامـتـنــانــه
للدور اإلنساني المعهود للكويت
وم ـبــادرت ـهــا الـسـبــاقــة ف ــي تقديم
العون والمساندة ،بوقوفها إلى
جانب األشقاء بإرسال المساعدات
والمعدات الطبية الالزمة لمواجهة
وتجاوز «كورونا».
وتلقى سموه اتـصــاال هاتفيا
من أخيه ولي عهد أبوظبي نائب
الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات المسلحة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايـ ــد ،اط ـم ــأن خــالــه عـلــى صحة
سـمــوه ،سائال المولى تعالى أن
يديم على سموه موفور الصحة
وال ـعــاف ـيــة ،وي ـح ـقــق لـلـكــويــت كل
التقدم واالزدهــار في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
كما أع ــرب خــال االتـصــال عن
خالص تهانيه وصادق تمنياته
لسموه بمناسبة عيد األضحى
المبارك ،سائال المولى تعالى أن
يـعـيــده عـلــى الـبـلــديــن والشعبين
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
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الجابر :نتمنى لسموه العافية لمواصلة مسيرة البناء
ت ـقــدم نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــدفــاع ،الشيخ حمد الـجــابــر ،باسمه ونيابة
عــن منتسبي وزارة الــدفــاع بخالص التهاني
والتبريكات إلــى صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الشيخ نــواف األحـمــد ،بمناسبة عــودة سموه
الميمونة سالما غانما إلى أرض الوطن الغالي.
وقالت رئاسة األرك ــان العامة للجيش ،في
بـيــان صـحــافــي ،أم ــس األول ،إن نــائــب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع أعــرب في برقية

تهنئة رفـعـهــا إل ــى م ـقــام صــاحــب الـسـمــو عن
خــالــص تـهــانـيــه وتـبــريـكــاتــه لـسـمــوه بنجاح
الفحوصات الطبية االعتيادية التي أجراها
سـ ـم ــوه ،وت ـك ـل ـلــت ب ـف ـضــل م ــن الـ ـل ــه ع ــز وج ــل
بالنجاح.
ودعا المولى سبحانه أن يديم على سموه
نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء
والنهضة والعطاء لهذا البلد المعطاء ،في ظل
قيادته ،وسمو ولي عهده األمين.

ولي العهد يتبادل التهاني مع أمير قطر
وولي عهد أبوظبي بعيد األضحى
تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
اتصاال هاتفيا من أخيه أمير دولــة قطر سمو
الـشـيــخ تميم بــن حـمــد ،عـ ّـبــر خــالــه سـمــوه عن
خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب
حـلــول عـيــد األض ـحــى ال ـم ـبــارك ،ســائــا المولى
عــز وج ــل أن ينعم عـلــى سـمــوه بـ ــدوام الصحة
والعافية ،وعلى البلدين والشعبين الشقيقين
بـمــزيــد مــن الـتـقــدم واالزده ـ ــار وال ــرخ ــاء ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية قاطبة بالمزيد من
الخير واليمن والبركات.
وقــد شكر سـمــوه ،أخــاه أمير قطر على هذه
المشاعر األخوية الطيبة ،سائال المولى العلي
القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة وتمام
العافية ،وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد
من الخيرات والبركات والنماء ،وعلى األمتين
العربية واإلسالمية باألمن واألمان واالستقرار.
كما تلقى سـمــوه ،اتـصــاال هاتفيا مــن أخيه
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
الـمـسـلـحــة ب ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة

ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ،ع ـ ّـب ــر ف ـيــه ع ــن أطـيــب
التهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى
المبارك ،سائال المولى العلي القدير أن ينعم
على سـمــوه بموفور الصحة والـعــافـيــة ،وعلى
البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم
واالزده ـ ـ ــار وال ــرخ ــاء ،وع ـلــى األم ـت ـيــن الـعــربـيــة
واإلسالمية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن
والبركات.
وق ــد شـكــر س ـمــوه أخـ ــاه ول ــي عـهــد أبــوظـبــي
على هــذه المشاعر األخوية الصادقة ،متمنيا
لــه مــوفــور الصحة والعافية ،ولــدولــة اإلم ــارات
وشعبها الكريم دوام التقدم والرقي واالزدهار،
في ظل القيادة الرشيدة لرئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد ،ولألمتين العربية واإلسالمية جمعاء
المجد والرفعة.

مسؤولون في «العدل» يرفعون...
واإلحضار واستمرارها بحق المدينين الممتنعين عن السداد.
ولـفـتــت إل ــى أن الـتـصــور الـثــانــي هــو أن تمتنع إدارة التنفيذ
بــالــوزارة يــوم  25الـجــاري عن رفــع أوامــر الضبط واإلحـضــار ،مع
انـتـظــار تظلم المتقاضين مــن ذلــك االمـتـنــاع أم ــام المحاكم ،إلى
حين صــدور مبدأ من محكمة التمييز بشأن مخاطبة المدينين
العاديين بأحكام قــانــون اإلف ــاس ،ورغــم صــراحــة اإللـغــاء الــوارد
ً
بهذا القانون للمادة سالفة الذكر ،فإن هناك تصورا بانتظار رأي
المحاكم برفع كل قرارات الضبط واإلحضار من عدمه ،لكن مصادر
قانونية نصحت اإلدارة بعدم األخذ بهذا الرأي ،ألنه سيفتح باب
التعويضات ضــدهــا ،جــراء االسـتـمــرار فــي إبـقــاء ق ــرارات الضبط
واإلحـضــار بحق المواطنين والمتقاضين ،البالغ عددهم قرابة
ً
 80ألفا.
وكشفت الـمـصــادر أن التصور الثالث يكمن فــي طلب إصــدار
مرسوم ضرورة بتعديل أحكام "اإلفالس" نحو إلغاء التعديل الذي
يلغي المادة  292من قانون المرافعات ،مما يسمح باستمرار قرارات
الضبط واإلحضار ،ألنها الوسيلة الوحيدة للضغط على المدينين.

«المشروعات السياحية» :مسؤوليتنا...
وذكــر أنــه كــان يفترض بالشركة تحديد مــواقــع خاصة لتلك
المركبات بالتنسيق مع وزارة التجارة حتى تتمكن من تقديم
خدمة أفـضــل ،غير أنها ُمنحت تراخيص "مــن دون مراجعتنا،
وخرج الوضع عن السيطرة ،إذ أصبح عدد السيارات والبقاالت
ً
المتنقلة كبيرا ويفوق المنطق".
وقال إن مستثمري الواجهة أبلغوا "المشروعات السياحية"
بتأثر مواقعهم بغياب التنظيم لهذه السيارات المتنقلة التي
تعوق وصول رواد المطاعم إلى وجهتهم ،وعليه خاطبت الشركة
البلدية إللغاء تراخيص تلك المركبات.

الرومي« :تسكين الخبراء» في عهدة...
سؤال للنائب بدر الحميدي ،إن اآلراء القانونية الخاصة بأمر بعض
الموظفين ،كهؤالء الخبراء ،ال يتم نشرها بأي وسيلة خارج الوزارة
ً
كما هو متبع داخــل جميع وزارات الــدولــة ،موضحا أن األمين العام
لمجلس الوزراء وجه بدراسة مقترحات رئيس نقابة الخبراء بالتنسيق
مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد ،وعليه تمت مخاطبة األخير
فأفاد بالرجوع إلى «الفتوى والتشريع».
وذكر أنه حسبما ورد في تقرير المكتب الفني ،فإنه سيتم احتساب
خبرة هؤالء المشمولين بالحكم مدة فعلية بوظيفة خبير داخل إدارة
ً
الخبراء ،واعتبارها ضمنيا مدة خدمة متصلة مع ما يترتب على ذلك
ً
من آثار ،موضحا أنه من بين ذلك أن يكون التعيين في 2020/ 5/ 31
على نفس الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها كل منهم حين انتهاء
الخدمة في  2020/ 3/ 9مع صرف اآلثار المالية المترتبة على تعديل
ً
الدرجة الوظيفية والمالية الجديدة اعتبارا من 05 .2020/ 5/ 31

الحجاج أدوا الركن األعظم...
التباعد االجتماعي ،وأدوا الصالة في مسجد نمرة ،قبل صعود الجبل
لقضاء ساعات من الدعاء والتكبير.
وأشاد خطيب عرفات ،عضو هيئة كبار العلماء ،بندر بليلة ،في
خطبة مترجمة ألكثر من عشر لغات ،باإلجراء ات الحكومية لسالمة
مــوســم ال ـحــج ،وال ـحــرص عـلــى إقــامــة الـشـعـيــرة بشكل صـحــي يحقق
متطلبات الوقاية والتباعد االجتماعي ،ويمنع انتشار األمراض.
وبعد أداء الركن األعظم ،انتقل الحجاج مع غروب الشمس إلى مزدلفة
ً
للمبيت فيها وجمع الحصى ،استعدادا ألداء شعيرة رمي الجمرات
اليوم ،ثم التوجه إلى طواف اإلفاضة وصالة العيد في المسجد الحرام
وذبح األضحية.
ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا
في مختلف أرجاء العالم ،السيما بسبب انتشار النسخ المتحورة منه،

واإلسالمية بوافر الخير واليمن
والبركات.
وقـ ــد أعـ ـ ــرب سـ ـم ــوه لـمـهـنـئـيــه
ع ــن ب ــال ــغ ش ـك ــره ل ـهــم ع ـلــى هــذه
المبادرات الكريمة ،وهذا التواصل
األخوي المجسد ألواصر العالقات
التاريخية والوطيدة التي تربط
الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن الشقيقين،
وبادلهم التهاني بهذه المناسبة
الـفـضـيـلــة ،ومتمنيا لـهــم مــوفــور
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ول ــدولـ ـه ــم
ال ـش ـق ـي ـقــة وش ـع ـب ـهــا ال ـك ــري ــم كــل
التقدم واالزدهار في ظل قيادتهم
الحكيمة.

عودة ميمونة
من جهة أخــرى ،تلقى صاحب
ال ـس ـمــو ،بــرقـيــة تـهـنـئــة م ــن أخـيــه
رئ ـي ــس الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي سـمــو
ال ـش ـيــخ ســالــم ال ـع ـلــي ،بمناسبة
ع ــودة س ـمــوه إل ــى أرض الــوطــن،
بـعــد إجـ ــراء الـفـحــوصــات الطبية
ال ـم ـع ـت ــادة ،ال ـت ــي تـكـلـلــت بفضل
مــن الله تعالى ومنته بالنجاح،
وقضاء إجازة خاصة.
وجـ ـ ــاء ف ــي ن ــص ال ـب ــرق ـي ــة :إن
الحرس الوطني  -قادة وقوات  -إذ
تغمره البهجة وال ـســرور بعودة
سموكم الميمونة إلى أرض الوطن
وإلى مواطنيكم سالمين غانمين،
بـعــد رحـلــة الـفـحــوصــات الطبية،
التي كللها الله عز وجل بالتوفيق
وال ـن ـجــاح ،مـمــا بـعــث الطمأنينة
والفرحة في قلوب محبيكم ،يسأل
المولى جلت قدرته أن يتم نعماءه
ويديم على سموكم أثواب الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن يـحـفـظـكــم قــائــدا
مظفرا وربانا موفقا لمسيرة تقدم
البالد ونهضتها.
وقــد بعث سموه ببرقية شكر
جوابية ألخيه سمو الشيخ سالم
العلي ،ضمنها بالغ شكره على ما
ّ
عبر عنه سموه من تهنئة بعودة
سـمــوه إل ــى أرض ال ــوط ــن ،وعلى
ما أبــداه من طيب المشاعر ومن
ص ــادق ال ــدع ــاء بـهــذه المناسبة،
س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـل ــه ع ــز وج ــل أن
يحفظ الوطن العزيز ،ويديم عليه
ن ـع ـمــة األم ـ ــن واألم ـ ـ ــان وال ــرخ ــاء،
وي ــوف ــق أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن لـخــدمـتــه
ورفـ ـع ــة ش ــأن ــه ،ويـ ـس ــدد الـخـطــى
لتحقيق كــل مــا ينشده مــن تقدم
ورق ــي وازدهـ ـ ــار ،وأن يـنـعــم على

سموه بموفور الصحة والعافية.

نجاح الفحوصات
كما تلقى سموه ،رسالة تهنئة
مــن أخـيــه رئـيــس مجلس ال ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد،
بمناسبة عــودة سموه إلى أرض
الــوطــن ،بـعــد إج ــراء الفحوصات
الـطـبـيــة ال ـم ـع ـتــادة ،ال ـتــي تكللت
ب ـف ـضــل م ــن ال ـل ــه ت ـع ــال ــى ومـنـتــه
بالنجاح وقضاء إجازة خاصة.
وجاء في نصها :يطيب لي أن
أب ـعــث لـسـمــوكــم بــاسـمــي وبــاســم
إخ ــوان ــي ال ـ ـ ــوزراء ب ــأص ــدق آي ــات
ال ـت ـه ــان ــي وأخـ ـل ــص ال ـت ـبــري ـكــات
بمناسبة عودة سموكم الميمونة
إلــى أرض الوطن سالما معافى،
بـعــد نـجــاح الـفـحــوصــات الطبية
المعتادة التي أجريتموها وتكللت
ب ـف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى وت ــوف ـي ـق ــه
بالنجاح.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :وإذ نـ ـت ــوج ــه إل ــى
ال ـمــولــى ال ـقــديــر بـخــالــص الـثـنــاء
وعـظـيــم الـشـكــر عـلــى مــا أن ـعــم به
على سموكم من موفور الصحة
وتمام العافية ،فإننا نبتهل إليه
عز وجل في هذه األيــام المباركة
الـتــي فضلها عـلــى ســائــر األي ــام،
وأقـ ـس ــم بـفـضـلـهــا ف ــي الـ ـق ــرآن أن
ي ـب ــارك ف ــي ع ـمــركــم ،وأن يــزيــدكــم
من خير نعمه وفيض آالئــه ،وأن

يحفظكم لنا أبا وقائدا لمواصلة
مسيرتكم الخيرة في خدمة وطننا
ودع ـ ــم ن ـه ـض ـتــه وت ـح ـق ـي ــق آم ــال
وطموحات أبنائه األبرار.
وأردف :خ ـ ــا ل ـ ــص ت ـه ــا ن ـي ـن ــا
وتمنياتنا الدائمة لسموكم ،رعاكم
الـلــه ،بــأن يلبسكم العلي الكبير
ثوب الصحة والعافية ،وأن يسدد
على طريق الخير خطاكم لكل ما
فـيــه االزدهـ ـ ــار وال ـت ـقــدم والــرفـعــة
واألمن واالستقرار لوطننا العزيز،
في ظل القيادة الحكيمة والرعاية
الكريمة لسموكم.
وقـ ـ ــد بـ ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ب ــرس ــال ــة
شكر جوابية ألخيه سمو رئيس
مجلس ال ــوزراء ،ضمنها خالص
ش ـكــره عـلــى م ــا عـبــر عـنــه سـمــوه
وإخوانه الوزراء من تهان بعودة
سـمــوه إل ــى أرض ال ــوط ــن ،وعلى
م ــا أبـ ـ ـ ــدوه م ــن ف ـي ــض ال ـم ـشــاعــر
الطيبة ومن صــادق الدعاء بهذه
المناسبة ،سائال سموه البارئ
جــل وعــا أن يــوفــق أبـنــاء الوطن
لـخــدمـتــه ورف ـع ــة ش ــأن ــه ،وي ـبــارك
بكافة الجهود لالرتقاء بمساره
الـحـضــاري ،وتحقيق المزيد من
اإلن ـجــازات التنموية المنشودة،
وأن ي ــدي ــم ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع وافـ ــر
الصحة وتمام العافية.

ّ
الصين :دور الكويت فريد وبناء
إزاء القضايا اإلقليمية والدولية

وانغ يي :تعزيز التعاون بين «الحزام والطريق» و«رؤية »2035
أش ــاد عـضــو مجلس الــدولــة وزي ــر الخارجية
الصيني ،وانغ يي ،بالدور «الفريد والبناء» ،الذي
تقوم به الكويت إزاء القضايا اإلقليمية والدولية،
ً
مؤكدا استعداد بالده للعمل مع الكويت لتعزيز
التنمية المستمرة للعالقات الثنائية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،
أمس ،أن ذلك جاء خالل اجتماع جمع الوزير يي
بــوزيــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء الكويتي ،الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
في العاصمة األوزبكستانية طشقند يوم الجمعة
الماضي.
وق ــال الــوزيــر يــي إن الـكــويــت كــانــت أول دولــة
خليجية عــربـيــة تقيم عــاقــات دبـلــومــاسـيــة مع
ال ـص ـيــن ،مـضـيـفــا ان الـبـلــديــن أق ــام ــا «ص ــداق ــة ال
تنفصم عراها» خالل مسيرة عالقات امتدت 50
عاما.
وش ــدد على دعــم الصين للكويت فــي حماية
سيادتها وأمنها واستقرارها واستعداده للعمل

رغم حمالت التلقيح المستمرة منذ أشهر.
واستحدثت المملكة وسائل تكنولوجية لضمان تطبيق التباعد
والحد من انتقال العدوى ،فنشرت روبوتات لتوزيع مياه زمزم المباركة،
واستخدمت بطاقات ذكية تسمح بوصول الحجاج دون تالمس بشري
إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.

«فضيحة بيغاسوس» :شركة...
ألشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ عام .2016
ً
وتضم القائمة أرقام ما ال يقل عن  180صحافيا و 600سياسي و85
ً
ً
ناشطا حقوقيا و 65رجل أعمال ...وفق التحليل ،الذي أجرته المجموعة.
ً
وتشمل القائمة أيضا رقم الصحافي المكسيكي سيسيليو بيرتو،
الذي قتل بعد أسابيع قليلة من ظهور اسمه في الوثيقة ،إضافة إلى
أرقام هواتف صحافيي منظمات إعالمية من حول العالم ،بينها وكالة
فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي إن إن" و"نيويورك تايمز"
و"الجزيرة" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ"
و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"ذي غارديان".
ُ
وستكشف أسماء شخصيات أخرى مدرجة في القائمة ،التي تشمل
رئيس دولة ورئيسي حكومة ،خالل األيام المقبلة.
والتقى صحافيون من "بروجيكت بيغاسوس" بعض أصحاب هذه
ً
األرقام واستحصلوا على  67هاتفا إلجراء تحاليل عليها ،في مختبر
تابع لمنظمة العفو الدولية.
وتــأكــد اخ ـتــراق أو مـحــاولــة اخ ـتــراق بــرنــامــج تجسس المجموعة
ً
ً
اإلسرائيلية لـ 37جهازا ،وفقا للتحقيق الصحافي المنشور.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنه يوجد "ارتباط زمني قوي
بين الوقت الذي ظهرت فيه األرقام في القائمة ،والوقت الذي وضعت
فيه تحت المراقبة".
وكـ ــان تـطـبـيــق "وات ـ ـسـ ــاب" ت ـق ــدم ب ـش ـكــوى ع ــام  2019ض ــد تلك
ً
المجموعة متهما إياها بتوفير تكنولوجيا الختراق هواتف ذكية
يملكها مئات الصحافيين والحقوقيين وغيرهم من أعضاء المجتمع

م ـع ـهــا ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ـمــرة لـلـعــاقــات
الثنائية.
وأكـ ــد ال ــوزي ــر الـصـيـنــي مــواص ـلــة بـ ــاده دعــم
الكويت في جهودها في مكافحة فيروس كورونا،
معربا عن استعداد الصين لتعزيز التعاون بين
مبادرة «الحزام والطريق» ،و«رؤية كويت جديدة
.»2035
وأشار الى استعداد بالده أيضا لبناء شراكة
استراتيجية لسلسلة صناعية كاملة في مجال
الطاقة مع الكويت ،وفتح مجاالت جديدة للتعاون
بشكل مستمر في تكنولوجيا المعلومات والذكاء
االصطناعي واألمن السبراني.
وأعــرب وزيــر الخارجية الصيني عن أمله في
العمل مع الكويت الستئناف محادثات اتفاقية
الـتـجــارة ال ـحــرة بـيــن الـصـيــن ومـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي في أقــرب وقت ممكن ،وتعزيز منتدى
التعاون بين الصين والــدول العربية بمزيد من
اإلنجازات.

المدني ،بمن فيهم مواطنو دول مختلفة.
لكن المجموعة ،كعادتها" ،نفت بشدة االتهامات الباطلة" الواردة في
التحقيق ،وكتبت على موقعها اإللكتروني أن التقرير "مليء بافتراضات
خاطئة ونظريات غير مؤكدة ،وأن المصادر قدمت معلومات غير مبنية
على أساس واقعي" ،مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.
وليست "إن إس أو" الشركة اإلسرائيلية الوحيدة ،التي يشتبه في
تزويدها حكومات أجنبية ببرامج تجسس مع عــدم مــراعــاة حقوق
اإلنسان ،وحصولها على الضوء األخضر من وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
ُ
فقد استخدم برنامج "ديفيلزتونغ" ،الذي طورته مؤسسة "سايتو تيك
إل تي دي" ،ضد نحو  100سياسي ومعارض وصحافي وناشط ،كما
أكد الخميس خبراء في "ماكروسوفت" و"سيتيزن الب".
ون ـ ّـددت الحكومة الفرنسية ،أمــس ،بما وصفته بــ"وقــائــع صادمة
ً
جدا" ظهرت في التقرير .وقال الناطق باسمها ،غابريال أتال" :إذا ثبتت
ً
صحتها فهي خطيرة جدا" ،مضيفا" :نحن ملتزمون بحرية الصحافة،
ً
لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تالعب وأساليب تهدف إلى تقويض
حرية الصحافيين في االستقصاء واإلعالم".
وأكد أنه "سيكون هناك بالتأكيد تحقيقات وسنطلب توضيحات"
حول استهداف صحافيين فرنسيين ،من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
وإذ أوض ــح أت ــال أن الصحافيين الــذيــن كـشـفــوا ه ــذه المعلومات
ً
"يصرون على حقيقة أن الدولة الفرنسية ليست جزءا من هذا البرنامج"،
ً
م ـشــددا عـلــى أن االسـتـخـبــارات الفرنسية تتبع أســالـيــب يسمح بها
ً
وتحديدا حرية الصحافة" ،أكد
القانون "وهي تحترم الحريات الفردية ّ
أن الحكومة "ال تقارب هذا الموضوع بخفة".
وقــالــت رئـيـســة الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة أورسـ ــوال ف ــون دي ــر اليـيــن،
للصحافيين في براغ" :يجب التحقق من هذه المسألة ،لكن إذا كانت
ً
المعلومات صحيحة ،فهو أمر غير مقبول مطلقا".

ةديرجلا
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محليات

ً
وزير الصحة :تطعيم  95ألفا في يوم ...رقم قياسي

ً
 10آالف شخص يتلقون اللقاح يوميا عبر الحمالت الوطنية الميدانية المتنقلة
عادل سامي

تحديث «مناعة»
إلضافة شهادة
التطعيم لـ  6مرافقين
العمالة
المتكدسة
أكبر مشكلة
تواجهنا ونركز
على تطعيمهم

السعيد

أع ــرب وزي ــر الصحة د .باسل
الصباح عن شكره للعاملين في
الحملة الوطنية للتطعيم ،على
ً
ً
تحقيقهم رقما قياسيا بتطعيم
 95ألف مواطن ومقيم أمس األول.
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة
االس ـت ـشــاريــة لـمــواجـهــة كــورونــا
ف ــي ال ـ ــوزارة د .خــالــد ال ـجــارال ـلــه
أن ا ل ـح ـم ـلــة ا ل ـم ـيــدا ن ـيــة لتطعيم
ط ـ ــري ـ ـح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــراش مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
خـ ـ ــال عـ ـطـ ـل ــة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد ،ل ـت ـق ــدي ــم
خدماتها للمواطنين والمقيمين
وتطعيمهم في منازلهم.
ودع ــا ال ـجــارال ـلــه ،فــي تغريدة
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ،هـ ــذه ال ـف ـئ ــة إل ــى
ال ـم ـب ــادرة إل ــى الـتـسـجـيــل لتلقي
ً
اللقاح في المنزل ،مقدما الشكر
لمنظومة حملة التطعيم الوطنية.
ب ـ ــدوره ،أك ــد عـضـ ـ ـ ــو اللجن ـ ــة
د .خالد السعيد أن أكبر مشكلة

ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ف ـ ـ ــي مـ ـج ــابـ ـه ــة
الجائحة هي العمالة المتكدسة
في عمارات متهالكة وغرف مثل
عـلــب ال ـســرديــن فــي مـنــاطــق مثل
المهبولة وجليب الشيوخ.
وقال السعيد ،في تغريدة على
حـســابــه بـ ـ "ت ــوي ـت ــر" ،إن  3عـمــال
ً
ً
يتشاركون سريرا واحــدا بنظام
الـ ـن ــوب ــات ،ول ــذل ــك ه ـن ــاك تــركـيــز
منذ فترة على تطعيم هذه الفئة
المظلومة من المقيمين.

المرحلة الخامسة
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ــل ال ـمــرح ـلــة
ال ـخــام ـســة م ــن ح ـم ـلــة ال ــوح ــدات
الميدانية المتنقلة للتطعيم ضد
مرض "كوفيد  "19خدماتها.
وق ــال مـنـســق الـحـمـلــة د .علي
خاجة إنه منذ انطالق الحملة في

مطلع أبريل الماضي تم تطعيم
أك ـث ــر م ــن  160أل ــف ش ـخــص من
المقيمين في مختلف القطاعات
ً
الحكومية وا ل ـخــا صــة ،موضحا
أن ش ـ ـعـ ــار الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ه ـ ــو "ب ـي ـئ ــة
ً
عـمــل صحية وآم ـن ــة" ،مبينا أنــه
ت ــم تـطـعـيــم الـمـقـيـمـيــن ف ــي مـقــار
عملهم في الشركات والمساجد
والـمـطــاعــم والمجمعات الكبرى
وغ ـي ــره ــا ،إذ يـتـلـقــى ال ـل ـقــاح في
ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد نـ ـح ــو  10آالف
شخص.
من جانبه ،أكد نائب الرئيس
التنفيذي للخدمات المساندة في
شركة البترول الوطنية الكويتية
م .ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ــدع ـي ــج أنـ ــه تــم
تطعيم نحو  10آالف من العمالة
التابعة لمصافي األحمدي وميناء
ع ـب ــدال ـل ــه وال ـم ـب ـن ــى ال ــرئ ـي ـس ــي،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـص ـحــة،

جانب من حمالت التطعيم
ً
م ـع ـت ـبــرا أن تـغـطـيــة هـ ــذا ال ـعــدد
الكبير في يوم واحد إنجاز كبير.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـل ــن مــديــر
إدارة نظم المعلومات في وزارة
الصحة ،م .أحمد الغريب ،إجراء
ت ـحــديــث ع ـلــى تـطـبـيــق "م ـنــاعــة"

ّ
يـمــكــن ال ـفــرد مــن إضــافــة بيانات
ال ـت ـط ـع ـيــم ،ون ـت ــائ ــج ف ـحــوصــات
"كوفيد "-19له ولـ  6مرافقين.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـغ ـ ــري ـ ــب بـ ـ ـ ـ ــأن هـ ــذا
ال ـت ـح ــدي ــث ي ــأت ــي ت ـس ـه ـيــا عـلــى
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،عـنــد

ّ
الـتـنـقــات وال ـس ـفــر ،حـيــث يمكن
رب األسرة من إضافة  6مرافقين
له ،السيما أن ثمة فئة من األبناء
أو العمالة المنزلية قد ال يتوفر
لديهم هواتف ذكية.

 900مدرسة جاهزة لعودة الطالب في سبتمبر «المرور» :تحرير  200مخالفة بالشويخ
الياسين لـ ةديرجلا  :استكمال صيانتها بعد نجاح تجهيزات االختبارات الورقية
•

●

فهد الرمضان

بعد نجاح وزارة التربية في إجراء االختبارات
الورقية لطلبة الصف الثاني عشر فــي الــدوريــن
األول والثاني ،وبينما تمكنت الجهات المختصة
في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط من إنجاز
مهمة تجهيز وصيانة  306م ــدارس مــن مــدارس
المرحلة الثانوية لتكون مقار للجان االختبارات،
تواصل هذه الجهات جهودها الحثيثة من أجل
ســرعــة إن ـج ــاز أع ـم ــال الـصـيــانــة لبقية ال ـم ــدارس
االبتدائية والمتوسطة ،التي يفوق عددها الـ600
مــدرســة ،حيث تستمر أعـمــال صيانات التكييف
واألعـ ـم ــال الـصـحـيــة والـكـهــربــائـيــة واألرضـ ـي ــات،

ليصبح إجمالي المدارس الجاهزة استعدادا لبدء
العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل أكثر
من  900مدرسة.
وفي السياق ،أكد وكيل قطاع المنشآت التربوية
والتخطيط ،م .ياسين الياسين ،أن العمل جار
على استكمال أعمال الصيانة في مدارس مراحل
رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط ،الفتا إلى
أن مهندسي القطاع مستمرون في متابعة وإنجاز
أعـمــال الصيانة لـلـمــدارس لحين االنـتـهــاء منها
قبل بــدء العام الــدراســي الجديد  2022/2021في
سبتمبر المقبل.
وقال الياسين لـ "الجريدة" إن إجراءات تجهيز
المدارس الـ  306التي خصصت لعقد االختبارات

الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في الدور األول
والثاني تمت وفق الخطط الموضوعة ،حيث تم
االنتهاء من تجهيزها وعمل الصيانات الالزمة
لها في وقت قياسي.
وأضــاف أنه تم توفير عقود صيانة للمناطق
التعليمية الـ 6لألعمال الخاصة بالتكييف واألعمال
الصحية والكهربائية واألرض ـيــات ،وغيرها من
األمور الخاصة بجاهزية المدارس.
وأشــار إلى أن خطة القطاع تتضمن مسارين،
حيث يتم تجهيز المدارس لتكون مالئمة لعودة
الطلبة ،ســواء بنظام ال ــدوام الكامل التقليدي أو
الدوام الجزئي في حال لم تسمح الظروف الصحية
بذلك بحسب الوضع الوبائي آنذاك.

«اإلغاثة اإلنسانية» و«األوقاف»
َّ
وقعتا اتفاقية مشروع «األضاحي»

علي الحسينان

ّ
وق ـع ــت جـمـعـيــة اإلغ ــاث ــة اإلن ـســان ـيــة واألم ــان ــة
العامة لألوقاف اتفاقية تنفيذ مشروع األضاحي
"أعظم شعيرة" ،في إطار الشراكة االستراتيجية
ب ـي ـن ـه ـمــا وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـ ــذي ي ـش ـمــل الـ ـع ــدي ــد مــن
المجاالت.
ووق ــع االت ـفــاق ـيــة نـيــابــة ع ــن الـجـمـعـيــة رئـيــس
مجلس إدارت ـه ــا عـلــي الـحـسـيـنــان ،وع ــن األمــانــة
نائب األمـيــن الـعــام للمصارف الوقفية باإلنابة
اسامة الصايغ.
وأك ــد الـحـسـيـنــان ،فــي تـصــريــح ،أن االتـفــاقـيــة
تختص بتنفيذ مصرف األضاحي داخل الكويت
مع الحرص خالل تنفيذ المشروع على االلتزام
بـتـعـلـيـمــات وزارة ال ـص ـحــة بـ ـض ــرورة الـتـبــاعــد

وتطبيق جميع االشتراطات الصحية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع األض ـ ـ ــاح ـ ـ ــي مــن
المشاريع المهمة التي تطرحها الجمعية قبيل
عـيــد االض ـحــى ،لـتــوزيــع األضــاحــي عـلــى الـفـقــراء
وال ـم ـح ـتــاج ـيــن وذوي الـ ـع ــوز وغ ـي ــر ال ـق ــادري ــن
السيما األســر المتعففة وااليـتــام سعيا إلدخــال
ً
البهجة والسعادة على نفوسهم ،مؤكدا أن هذا
ً
المشروع يعد شكال من أشكال التكافل االجتماعي
بين المسلمين ،ومساعدة غير القادرين منهم،
ً
وتخفيفا لمعاناتهم خاصة في ظل أزمة فيروس
كورونا الحالية.
وذكــر أن الجمعية ستقوم بتوزيع األضاحي
داخل الكويت وفي  10دول حول العالم.

ً
ضبط  19عامال
ً
مخالفا و 13خادمة
في  5مكاتب وهمية
●

محمد الشرهان

ّ
ً
نفذ قطاع شؤون اإلقامة ،ممثال
في اإلدارة العامة لمباحث شؤون
اإلقــامــة -إدارة البحث والتحري،
ً
ع ـ ــددا م ــن ال ـح ـمــات التفتيشية،
ً
أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن ضـ ـب ــط  19ع ــام ــا
ً
ً
آس ـي ــوي ــا وإف ــري ـق ـي ــا م ــن الـعـمــالــة
ال ـس ــائ ـب ــة وال ـم ـخــال ـف ـيــن ل ـقــانــون
اإلقامة والعمل في منطقة الواحة.
وقال مصدر أمني لـ»الجريدة»،
إن ق ـط ــاع ش ـ ــؤون اإلقـ ــامـ ــة تلقى
عدة بالغات من مواطنين قاطني
م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــة ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـج ـهــراء ،تفيد بتحول المنطقة
إلى وكر لتجمع العمالة السائبة،
التي تمارس عمليات بيع وشراء
ً
غير رسمية ،مشيرا إلى أنه تمت
م ـت ــاب ـع ــة الـ ـم ــوق ــع ،والـ ـت ــأك ــد مــن
وجود تجمعات للعمالة السائبة
ف ـي ــه ،ومــداه ـم ـتــه وال ـق ـب ــض على
المخالفين.
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال المصدر
إن رج ــال مـبــاحــث اإلدارة العامة
لـمـبــاحــث شـ ــؤون اإلق ــام ــة -إدارة
ال ـب ـحــث والـ ـتـ ـح ــري ،ت ـم ـك ـنــوا من
ضبط  5مكاتب وهمية للعمالة
المنزلية يديرها  3أشخاص من
الـجـنـسـيــة اإلفــري ـق ـيــة ،بــاإلضــافــة
إلــى ضبط  13واف ــدة إفريقية من
العامالت المنزليات من مخالفي
قــانــون اإلقــامــة .وأض ــاف المصدر
أن رجال مباحث اإلقامة استعلموا
عــن العامالت المنزليات ،وتبين
وجود بالغات تغيب وهروب من
كفالئهن.

●
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واص ـل ــت فــرقــة الـتـفـتـيــش ال ـتــاب ـعــة لـ ــإدارة
العامة للمرور ،تنفيذ حمالت التفتيش على
الـ ـك ــراج ــات وال ـ ـ ــورش ف ــي ص ـنــاع ـيــة ال ـشــويــخ
لضبط المخالفين والحد من الظواهر السلبية
كـ ـ ــاألصـ ـ ــوات الـ ـم ــزعـ ـج ــة ل ـل ـم ــرك ـب ــات ووضـ ــع
الملصقات المخالفة وتظليل الزجاج األمامي
للمركبة خالفا للقانون.
وقال ضابط قسم العالقات العامة والتوعية
المرورية باإلدارة العامة للمرور ،الرائد عبدالله
بوحسن ،فــي تصريح أمــس ،إن الحملة التي
نفذت بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت
وزارتي الكهرباء والماء والتجارة ،أسفرت عن
تحرير  200مخالفة منها  55مخالفة صبغ
مركبة من دون إذن مسبق ،و 35تصليح مركبة

إثــر حــادث مــن دون إذن مسبق ،و 33مخالفة
أصوات مزعجة صادرة من العادم ،و 27تظليل
زجاج المركبة األمامي ،و 24مخالفة شروط أمن
ومتانة ،و 26مخالفة تغيير جوهري للمركبة.
وأضاف بوحسن أن مفتشي بلدية الكويت
ال ـم ـشــارك ـيــن بــالـحـمـلــة وض ـع ــوا  470ملصق
إنذار للمركبات المهملة والسكراب التي تعيق
الـحــركــة بــالـطــريــق ال ـعــام ،إضــافــة ال ــي تحرير
 52مـحـضــرا ل ـلــورش الـمـخــالـفــة وف ـقــا لـلـمــادة
 2008/190من قانون بلدية الكويت.
وذك ــر أن مفتشي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
المشاركين بالحملة وضعوا  77ملصق إنذار
تطبيقا لـلـمــادة  2017/121مــن قــانــون وزارة
الكهرباء والـمــاء ،الفتا الــى أن مفتشي وزارة
التجارة والصناعة حرروا  14محضر مخالفات
لكراجات وورش.

سلة أخبار
محافظ حولي يهنئ
القيادة السياسية بالعيد

هنأ محافظ حولي علي األصفر
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد والشعب الكويتي
بمناسبة حلول عيد األضحى.
ودعا األصفر ،في تصريح أمس،
الله أن يديم على الكويت نعمة
األمن واألمان والتقدم واالزدهار،
وان يحفظ أهله من كل سوء
ومكروه في ظل القيادة الرشيدة
لسمو األمير وولي عهده األمني،
ً
سائال املولى عز وجل أن يعيد
هذه املناسبة على األمتني
العربية واإلسالمية بالخير
واليمن والبركات.

العثور على مواطن متغيب
متوفيًا في «صبخة الصبية»
عثرت فرق اإلنقاذ التابعة لقوة
اإلطفاء العام ،صباح أمس،
على جثة املواطن «م .ب» ،الذي
فقد منذ نحو  4أسابيع في
منطقة أم نقا شمال البالد في
«صبخة الصبية» ،وال توجد
أي آثار جنائية من خالل
املعاينة األولية للجثة.
وكان املواطن املفقود ،ويبلغ
من العمر  35عامًا ،خرج من
منزل أسرته منذ  4أسابيع،
وكان آخر اتصال هاتفي له مع
أحد أصدقائه في منطقة ام نقا
الصحراوية ،حسبما اظهرت
ابراج االتصاالت ،ومن ثم قطع
االتصال به.

قصر العدل
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«االستئناف» :النائب حر فيما يبديه من أقوال
داخل المجلس ولو ارتقى إلى حد االتهام
ً
«له ممارسة حقه في العمل البرلماني وصوال لتحقيق المصلحة العامة»

د .عمر المسعود

الدستور يتميز
بالسيادة والسمو
بوصفه كفيل
الحريات وموئلها
وعماد الحياة
وأساس نظامها

حصانة النائب
سياج ضد أي عسف
أو لدد سياسي قد
يقصيه عن القيام
النزاع
بمسؤولياته أو
وقــالــت إن الـحـكــم ال ـصــادر من
يعطلها
م ـح ـك ـمــة أول درج ـ ــة ف ــي م ـح ـلــه،

ألسبابه التي بني عليها ،والتي
تتفق مع صحيح الواقع والقانون،
وقـ ــد أورد ال ـح ـكــم ف ــي مــدونــاتــه
الـ ـمـ ـب ــادئ والـ ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة
التي تقر المحكمة تطبيقها على
ال ـ ـنـ ــزاع وط ـب ـق ـهــا ع ـل ـيــه تـطـبـيـقــا
ص ـح ـي ـحــا ،وان ـت ـه ــى إلـ ــى نتيجة
صائبة ،ومن ثم فإن هذه المحكمة
تأخذ بأسباب الحكم المستأنف،
وتجعلها أسبابا مكملة وتضيف
تدعيما لـهــا ،وردت على أسباب
االستئنافين ،بــأن الـمـقــرر بنص
المادة  108من الدستور أن «عضو
ال ـم ـج ـلــس يـمـثــل األمـ ــة بــأســرهــا،
وي ــرع ــى الـم ـص ـلـحــة ال ـع ــام ــة ،وال
ُسلطان ألي هيئة عليه في عمله
بالمجلس أو لجانه».

القانون الوضعي
وأضـ ــافـ ــت «االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف» ،أن
ال ـم ــادة  110مــن الــدس ـتــور تنص
على أن «عضو مجلس األمــة ُحر
فـيـمــا ي ـبــديــه م ــن اآلراء واألف ـك ــار
بالمجلس أو لـجــا نــه ،وال تجوز
مـ ــؤاخـ ــذتـ ــه ع ـ ــن ذل ـ ـ ــك ب ـ ـحـ ــال مــن
األح ـ ــوال» ،وإذ تـنــص ال ـم ــادة 19
من القانون رقــم  1963 /12بشأن
الالئحة الداخلية لمجلس األ مــة
على أن «عضو مجلس األمــة ُحر
فـيـمــا ي ـبــديــه م ــن اآلراء واألف ـك ــار
بــالـمـجـلــس أو لـجــانــه وال تـجــوز
مـ ــؤاخـ ــذتـ ــه ع ـ ــن ذل ـ ـ ــك ب ـ ـحـ ــال مــن

األح ــوال» ،وإذ مــن المستقر عليه
ق ـضــاء أن عـلــو الــدس ـتــور وسـمــو
أحكامه في بناء النظام القانوني
الــوضـعــي عـلــى الـمـعـيــار الشكلي
أو الـعـضــوي الـســابــق ،بــل يسمو
ال ــدس ـت ــور ع ـلــى غ ـيــره م ــن قــواعــد
ق ــان ــون ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــاء عـلــى
أس ـ ــاس م ــوض ــوع ــي ه ــو طـبـيـعــة
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـق ــرره ــا
باعتباره القانون األساسي األعلى
الـ ــذي ُي ــرس ــي ال ـقــواعــد واألصـ ــول
ال ـت ــي ي ـق ــوم عـلـيـهــا ن ـظ ــام الـحـكــم
ويحدد ُّ
السلطات العامة ،ويرسم
ل ـهــا وظ ــائ ـف ـه ــا ،وي ـض ــع ال ـح ــدود
والـ ـقـ ـي ــود ال ـض ــاب ـط ــة ل ـن ـشــاط ـهــا،
ويقرر الحريات والحقوق العامة،
وي ــرت ــب ال ـض ـم ــان ــات األس ــاس ـي ــة
ل ـح ـمــاي ـت ـهــا ،ومـ ــن ث ــم ف ـق ــد تـمـيــز
الدستور بطبيعة خاصة تضفي
ع ـل ـي ــه ص ـف ــة الـ ـسـ ـي ــادة وال ـس ـم ــو
بحسبانه كفيل الحريات وموئلها
وعماد الحياة الدستورية وأساس
نظامها ،فحق لقواعده أن تستوي
عـلــى الـقـمــة مــن ال ـب ـنــاء الـقــانــونــي
للدولة ،وتتبوأ مقام الصدارة بين
قــواعــد الـنـظــام ال ـعــام ،باعتبارها
أسمى القواعد اآلمرة التي يتعين
عـلــى ا ل ــدو ل ــة ،بجميع ُسلطاتها،
التزامها في تشريعها وقضائها
وفيما تمارسه ُّ
السلطات العامة
ا ل ـثــاث؛ التشريعية والتنفيذية
والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،م ـ ــن ص ــاحـ ـي ــات،
والدولة في ذلك إنما تلتزم أصال

من أصول الحكم الديمقراطي ،هو
الخضوع لمبدأ سيادة الدستور.

تمثيل األمة
وبينت المحكمة أن المستأنف
باالستئناف األول يرنو من دعواه
الــراهـنــة الـقـضــاء لــه بالتعويض
تأسيسا على خــروج المستأنف
ض ــده بــوص ـفــه ع ـض ــوا بمجلس
األمــة عن واجبه في تمثيل األمة
ببسط رقابته على أعمال ُّ
السلطة
التنفيذية والقفز على مضمون
ال ـح ـصــانــة ال ـت ــي أس ـب ـغ ـهــا عليه
الدستور من حيث صدور بعض
األلفاظ منه التي تشكل مساسا
بالمستأنف ،وتـنــال مــن ُسمعته
وم ـكــان ـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة ،وكــانــت
الـ ـنـ ـص ــوص ال ــدسـ ـت ــوري ــة قـ ــررت
ض ـم ــان ــات ع ـض ــو م ـج ـلــس األم ــة
فــي سبيل ا لـقـيــام بمسؤولياته،
والتي تأتي استكماال للضمانات
الدستورية في الحصانة النيابية
وغـ ـي ــره ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـج ــب أن
ت ــؤخ ــذ مـ ـع ــه هـ ـ ــذه ال ـح ـص ــان ــات
جميعا  -س ــواء ت ـبــوأت موقعها
ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،أو ف ــي الــائ ـحــة
الــداخـلـيــة  -باعتبارها منظومة
متكاملة ومترابطة فيما تحمله
ـان ودالئ ــل ،وإن كــان ذلــك
مــن م ـعـ ٍ
اسـ ـتـ ـق ــاال ب ــاألحـ ـك ــام إال أن ـ ــه ال
ي ـعــزل ـهــا ع ــن ب ـع ـض ـهــا ،ب ــل يـقــوم
م ـن ـه ــا م ـج ـت ـم ـع ــة ذلـ ـ ــك ال ـس ـي ــاج

اإلفصاح
ولـفـتــت «االس ـت ـئ ـنــاف» إل ــى أن
عضو مجلس األمة ،وفقا ألحكام
ال ــدس ـت ــورُ ،ح ــر فـيـمــا ي ـبــديــه من
أقـ ـ ــوال داخ ـ ــل ال ـم ـج ـلــس ول ـجــانــه
فــي األحـ ــوال ال ـعــاديــة للممارسة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،ف ـك ـي ــف ب ـج ـل ـســات
االس ـت ـجــواب الـتــي يـتــوجــب فيها

بحكم المنطق واللزوم اإلفصاح
عن مواضع القصور ،بل والريب
في أعمال الوزارة والقائمين على
تـنـفـيــذ س ـيــاســات ـهــا ،ول ــو ارت ـقــى
ذلك لحد االتهام ،طالما رسخ في
اعتقاد عضو مجلس األمة ما يبرر
ذلك دون أن يصل إلى حد الدليل
اليقيني ،وكــان فــي ذلــك ممارسة
حـقــه لـلـعـمــل الـبــرلـمــانــي تغياها
الدستور ،وأوكل لعضو المجلس
استنهاضها وممارستها ،وصوال
لـتـحـقـيــق مـقـتـضـيــات المصلحة
العامة ،ومن ثم يضحى ما ينعاه
المستأنف باالستئناف األول ال
سند له واقعا ،وقانونا الحصانة
البرلمانية لعضو مجلس األ مــة
تـ ـ ــذود عـ ـن ــه ،ال س ـي ـمــا أن الـبـيــن
لـلـمـحـكـمــة م ــن م ـطــال ـعــة األوراق
خ ـل ــوه ــا مـ ــن دلـ ـي ــل ع ـل ــى تـقـصــد
ال ـم ـس ـتــأنــف ض ــده بــاالسـتـئـنــاف
األول ل ـل ـم ـس ـت ــأ ن ــف و تـ ـح ــد ي ــده
بـشـكــل يـقـيـنــي ي ـم ـيــزه ع ــن بــاقــي
منتسبي الوزارة من جهة ،وخلو
األق ــوال ال ـصــادرة عــن المستأنف
ضـ ـ ــده ب ــاالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف األول مــن
قصد اإلس ــاءة الــذي أجــدبــت عنه
األوراق ،ولم يستقم الدليل عليها
من جهة أخــرى ،وإذ التزم الحكم
ال ـم ـس ـتــأنــف هـ ــذا ال ـن ـظــر وقـضــى
بــرفــض ال ــدع ــوى ،ف ـي ـغــدو متفقا
وصحيح الواقع والقانون حقيقة
بــال ـق ـضــاء ب ـتــأي ـيــده ،وبــالـمـقــابــل
رفض االستئناف.

الجوانب القانونية لحماية البيانات الشخصية اإللكترونية
فــرضــت جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى الـعــديــد مــن ال ــدول
االت ـج ــاه إل ــى ط ــرق غـيــر تـقـلـيــديــة لتسيير الـمــرافــق
العامة بانتظام واطـ ــراد ،مــن خــال اسـتـبــدال الطرق
التقليدية لتقديم الخدمة بطرق أخرى إلكترونية يتم
من خاللها تقديم الخدمات عن ُبعد ،مقابل تخزين
العديد من البيانات الشخصية في المواقع اإللكترونية
والتطبيقات ،إضافة إلى استحداث تطبيقات أخرى
تعنى بمتابعة حركة المصابين ،أو تسهيل حركة من
تلقوا اللقاح في إطار مكافحة الوباء.
هذا التحول الرقمي المتسارع َّ
جدد النقاش حول
ال ـجــوانــب الـقــانــونـيــة لـحـمــايــة الـبـيــانــات الشخصية
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ومـ ــدى مـشــروعـيــة تـجـمـيــع الـبـيــانــات
ومعالجتها ،إضــافــة إلــى دور ُّ
السلطات الـعــامــة في
الرقابة على ُالخصوصية ،فكثافة البيانات الشخصية
اإللكترونية تثير مخاطر االستخدام غير المشروع
للبيانات ،كبيعها وســرقــة الـحـســابــات مــن خاللها،
إضــافــة إلــى إشـكــالـيــات الــرقــابــة غير القانونية على
البيانات الشخصية ،األمــر الــذي ُيحتم وضــع األطر
التنظيمية لحماية الخصوصية اإللكترونية ،إلى
جانب تفعيل دور هيئة االتصاالت في حماية البيانات
باستخدام ُسلطاتها التنظيمية الوقائية ،إضافة إلى
ُسلطتها ًالجزائية.
ونـظــرا ألهمية هــذا الموضوع وحــداثـتــه ،نتناول
في هذه الدراسة القيمة القانونية للحق في حماية
خـصــوصـيــة الـبـيــانــات الشخصية اإللـكـتــرونـيــة ،ثم
التعريف بالئحة حماية الخصوصية ،وطبيعتها
القانونية ،ثم نعرج لضوابط المعالجة المشروعة
للبيانات ،ونختم ُّ
بالسلطة التنظيمية والجزائية لهيئة
االتصاالت في الكويت.

ً
أوال :القيمة القانونية للحق في حماية
خصوصية البيانات الشخصية اإللكترونية

لم ينص الدستور الكويتي على الحق في حماية
خصوصية البيانات الشخصية اإللكترونية بشكل
مباشر بطبيعة األمر ،لكن سبق أن أسست المحكمة
الــدس ـتــوريــة ف ــي الـحـكــم رق ــم  3لـسـنــة  1982الـحــق
فــي حماية الخصوصية على نــص الـمــادة  30من
الدستور« :الحرية الشخصية مكفولة» ،وبالتالي:
«ف ـحــق ال ـمــواطــن ف ــي حــريـتــه الـشـخـصـيــة يقتضي
ص ــون كــرام ـتــه ،وال ـح ـفــاظ عـلــى مـعـطـيــات حـيــاتــه،
ً
وعدم انتهاك أسراره فيها ،إعماال لحقه في احترام
حياته الخاصة».
فكل ما يتعلق بالحياة الخاصة لإلنسان جزء من
الكيان المعنوي الشخصي الــواجــب حمايته ،وعدم
الكشف عنه إال بموافقة الشخص المعني ،وبالتالي
نرى أن البيانات الشخصية اإللكترونية ،بما تتضمنه
من معلومات شخصية ،هي في حقيقتها جزء ال يتجزأ
من الحق الدستوري في حماية الخصوصية.
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـت ـش ــري ـع ــي ،خ ـ َّـص ــص ال ـم ـش ـ ّـرع
ف ــي ال ـقــانــون رق ــم  20لـسـنــة  2014ب ـشــأن الـمـعــامــات
اإللـكـتــرونـيــة الـفـصــل الـســابــع مـنــه لـحـمــايــة الـبـيــانــات
وخصوصيتها في المعامالت اإللكترونية ،ثم صدر
الـقــانــون رق ــم  37لسنة  2014بــإنـشــاء الهيئة العامة
لالتصاالت ،الــذي منح في المادة الثالثة منه للهيئة
ُسلطة تنظيم قطاع االتصاالت ،خاضعة في هذه ُّ
السلطة
للمبادئ الدستورية العامة ،وأهمها احترام الحق في
الخصوصية .وفي إطار هذه ُّ
السلطة التنظيمية أصدرت

هيئة االتصاالت الالئحة رقم  21لسنة  21بشأن حماية
خصوصية البيانات والمنشورة بجريدة الكويت اليوم
في  4أبريل  ،2021باعتبارها الالئحة المنظمة لحماية
خصوصية البيانات اإللكترونية.

ً
ثانيا :الالئحة رقم  21لسنة 21
بشأن حماية البيانات

ُ
تكيف الئحة الخصوصية المشار إليها بأنها الئحة
ضـبــط إداري خ ــاص تستند للتفويض التشريعي
بقانون االتـصــاالت للهيئة في إصــدار هــذه اللوائح،
ب ـهــدف تنظيم وحـمــايــة الـنـظــام ال ـعــام اإللـكـتــرونــي،
وتعرف الالئحة البيانات الشخصية محل الحماية
ونطاق تطبيق الالئحة ،ثم تضع المفهوم القانوني
للمعالجة اإللكترونية وضوابط مشروعيتها ،والتي
سنتناولها على التوالي.
تعرف الالئحة البيانات الشخصية بأنها« :البيانات
ذات الصلة بشخص طبيعي أو اعتباري محدد الهوية،
أو يمكن تـحــديــده مــن خــال هــذه الـبـيــانــات بطريقة
مباشرة ،كتحديد االسم والهوية والمعلومات المالية
أو الصحية أو العرقية أو الدينية أو أي معلومات
تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للشخص أو أنظمة
تعقب األشخاص أو البصمة الشخصية أو الوراثية،
أو أي ملف صوتي للشخص.»...
ونرى أن المعيار هنا عام لتحديد ماهية البيانات
الشخصية ،فكل بيان محدد الهوية أو يمكن تحديده
لشخص طبيعي أو اعتباري يعتبر بيانا شخصيا
القانونية لخصوصية البيانات
خاضعا للحماية ً
وفقا لهذه الالئحة ،أيا كانت صورة هذا البيان وفق
األمثلة المذكورة في النص ،أو أي بيان آخر مستجد
في المستقبل.
تطبق أحكام الالئحة على كل شخص طبيعي أو
اعتباري يقوم بجمع ومعالجة بيانات شخصية من
خالل مراكز معلومات يمتلكها بهدف تقديم خدمة
اتصاالت وتقنية معلومات ،من خالل شبكة اتصاالت
عامة أو تطبيق ذكي ،سواء كان ذلك في القطاع العام
أو الخاص ،ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي
يقوم بجمع ومعالجة بيانات شخصية أو عائلية
خاصة ،والجهات األمنية التي تقوم بجمع البيانات
ألغراض منع الجرائم والتحقيق فيها أو الكشف عنها
أو مقاضاة مرتكبيها أو تطبيق العقوبات الجنائية أو
منع التهديدات المتعلقة باألمن العام.
من المهم في هذا المقام التعريف بمفهوم معالجة
البيانات وفقا لهذه الالئحة ،وهي:
«أي عملية أو مجموعة من العمليات يتم اتخاذها
على الـبـيــانــات الشخصية ،س ــواء كــانــت داخ ــل دولــة
الـكــويــت أو خــارجـهــا بــاسـتـخــدام الــوســائــل اآللـيــة أو
وسائل أخرى مثل جمع وتسجيل وتنظيم وتحليل
وتخزين أو تعديل واسترجاع أو استخدام أو اإلفصاح
من خالل اإلرسال والنشر أو جعلها متاحة أو دمجها
أو تقييدها أو حذفها أو إتالفها» .وفي هذا التعريف
ال ـمــوســع إس ـب ــاغ حـمــايــة مـسـبـقــة عـلــى ك ــل معالجة
إلكترونية تتم في الكويت أو خارجها.

ً
ثالثا ً :الضوابط القانونية للمعالجة المشروعة
طبقا لالئحة الخصوصية

تفرض الالئحة مجموعة من الضوابط القانونية

ُ
للمعالجة المشروعة في حال الجمع والتخزين ،ثم تقر
حقوق ألصحاب البيانات الشخصية على بياناتهم،
فضوابط المعالجة المشروعة للبيانات في حال الجمع
والتخزين ،هي:
 -1االلتزام بالشفافية ،من خالل الكشف عن جميع
معلومات وش ــروط الخدمة ،وكيفية طلب تغييرها
وإلـغــائـهــا ،مــع تحديد هــويــة مـقــدم الـخــدمــة ،وكيفية
االتصال به.
 -2توضيح الغرض من جمع البيانات الشخصية
للمستخدم واألساس القانوني ألي إجراء يتم عليها،
إضافة لاللتزام باستخدام المعلومات فقط في الغرض
الذي تم جمع البيانات على أساسه.
 -3االلتزام بالحصول على موافقة طالب الخدمة
المسبقة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية،
مع وجوب إخطاره في حال نقل البيانات إلى خارج
الكويت ،أو في حال إجراء أي معالجة للبيانات في غير
األغراض التي تم الجمع على أساسها.
 -4تحديد الجهات التي قد يتم الكشف عن البيانات
الشخصية لها.
 -5فــي حــال تخزين الـبـيــانــات الشخصية ،يجب
االحتفاظ بها في الشكل الذي يسمح بتحديد هوية
أصحاب البيانات ،مع تقديم معلومات عن الفترة التي
سيتم فيها تخزين البيانات خاللها ،ومكان تخزينها.
 -6االلتزام باستخدام التدابير الفنية والتنظيمية
التي تضمن سالمة وسرية البيانات ،وااللتزام بأمن
وحماية المعلومات ،وإخطار هيئة االتصاالت عند
حدوث أي خطر اختراق للبيانات.
 -4االلتزام بسرية المعلومات وخصوصيتها:
فيجب عــدم الكشف عــن أي معلومات شحصية
دون ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة ال ـش ـخــص صــاحــب
الـبـيــانــات الشخصية ،أو مــن يمثله قــانــونــا ،مع
اشتراط الحصول على موافقة صاحب البيانات
قبل الكشف عن بياناته الشخصية إلى أي شركة
تــابـعــة أو ط ــرف ثــالــث ألي أغـ ــراض تـســويـقـيــة ال
تتعلق مباشرة بتوفير خدمة اتصاالت وتقنية
الـمـعـلــومــات الـمـطـلــوبــة ،مــع ضـ ــرورة إلـ ــزام مقدم
ا لـخــد مــة بسياسة خصوصية مكتوبة منشورة
على موقعه ،إضــافــة لتوفير إشـعــار خصوصية
متضمنا سياسة معالجة البيانات وحقوق األفراد
بالموافقة والرفض.

بالمقابل ،فإن لصاحب البيانات الشخصية حقوقا
يـجــب االل ـت ــزام بـهــا مــن قـبــل مـقــدم ال ـخــدمــة ،ويمكن
تلخيص هذه الحقوق بالتالي:
 -1الـحــق فــي ال ــوص ــول لـلـمـعـلــومــة ،فـيـتــم تمكين
األشـ ـخ ــاص م ــن االطـ ـ ــاع وال ـن ـف ــاذ ع ـلــى بـيــانــاتـهــم
بسهولة ُ
ويسر.
 -2الـحــق فــي تعديل المعلومة وتصحيحها إذا
كــانــت الـمـعـلــومــة غـيــر صـحـيـحــة أو قــديـمــة أو غير
صالحة.
 -3الـ ـح ــق فـ ــي االعـ ـ ـت ـ ــراض واإلت ـ ـ ـ ــاف وال ـم ـح ــو،
فلصاحب البيانات الحق بمعرفة جميع المعلومات
وال ـش ــروط الـخــاصــة بمعالجة بـيــانــاتــه الشخصية
والموافقة عليها ،ويحق له أيضا سحب موافقته في
أي وقت من األوقــات ،وال يؤثر سحب الموافقة على
مشروعية المعالجة قبل سحبها ،ويحق لصاحب
ال ـب ـيــانــات طـلــب إت ــاف ال ـب ـيــانــات كـلـيــا عـنــد سحب
الموافقة ،تطبيقا لنص المادة  5وحذفها إذا لم تعد

الـبـيــانــات الزم ــة أو لــم تـعــد الـبـيــانــات الزم ــة لتقديم
الخدمة ،وإذا لم يعد المستخدم مشتركا في الخدمة
التي تم جمع المعلومات على أساسها.

ً
رابعاُّ :
السلطة التنظيمية والجزائية لهيئة
االتصاالت في حماية خصوصية البيانات

لـهـيـئــة االت ـ ـصـ ــاالت ،ب ـمــوجــب ق ــان ــون ـه ــاُ ،سـلـطــة
تنظيمية وجزائية تميزها عن غيرها من الهيئات
اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بــاع ـت ـبــارهــا ُس ـل ـطــة إداري ـ ــة
تنظيمية مـسـتُـقـلــة ،فللهيئة  -بـمــا لـهــا مــن ُسلطة
تنظيمية  -أن تصدر اللوائح والتعليمات لمقدمي
الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ــرخ ــص ل ـه ــم بـتـعــزيــز
التدابير األمنية ،إضافة إلصــدار إرش ــادات متعلقة
بخصوصية البيانات ،وفي حال مخالفة أحكام الئحة
الخصوصية ،فللهيئة  -بحكم ُسلطتها الجزائية-
تــوقـيــع ال ـج ــزاءات اإلداريـ ــة الـمـنـصــوص عليها بما
يتناسب وحجم المخالفة .وتتمثل تلك الجزاءات بما
َّ
نصت عليه المادة  64من قانون االتصاالت ،وهي:
 إنــذار المخالف إلزالــة المخالفة خــال  30يومامن اإلنذار.
 وقف الترخيص لمدة ثالثة أشهر. إزالة المخالفة على نفقة المخالف. خفض الخدمات المرخص بها ،بما ال يتجاوزخدمة واحدة عن كل مخالفة.
 تحصيل غرامة مالية بما ال يتجاوز مليون ديناركويتي في كل مخالفة.
 ال ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى الـ ـمـ ـع ــدات واألجـ ـ ـه ـ ــزة واآلالتوالمعدات ،لحين الفصل النهائي في النزاع.
 ُإلغاء الترخيص.وت ـضــاعــف ال ـغــرامــة ف ــي ح ــال ال ـت ـك ــرار ،أو يــدفــع
المخالف ضعفي قيمة الضرر ،أيهما أكبر.
يـصــدر الـجــزاء بـقــرار إداري مــن الهيئة ،يجب أن
تراعى فيه المبادئ الحاكمة لتوقيع الجزاء من ضمان
حــق الــدفــاع ،والتناسب مــا بين المخالفة والـجــزاء،
وعدم تعدد الجزاءات عن ذات المخالفة ،وباعتباره
قــرارا إداريــا ،فيمكن مراجعته بالتظلم اإلداري لدى
الهيئة ،ويخضع بحكم طبيعته القانونية لرقابة
القضاء اإلداري باإللغاء والتعويض.

ً
خامسا :نحو تفعيل ُسلطات هيئة االتصاالت

رغ ــم الـتــأخــر الـنـسـبــي فــي إصـ ــدار الئ ـ ُحــة حماية
الكويت ،لكنها تعد خطوة
البيانات الشخصية في ُ
في االتجاه الصحيح ،لن تؤتي ثمارها إال بتفعيل
ّ
ُّ
السلطة التنظيمية لهيئة االتصاالت ،من خالل سن
ال ـلــوائــح واإلرش ـ ــادات والـتـعـلـيـمــات المسبقة حــول
كــل مــا يخص خصوصية البيانات ،ثــم رقــابــة مدى
االلتزام بها من مقدمي الخدمات ،مع ضرورة حماية
المستفيدين ،والتعامل بجدية مع كل شكاوى انتهاك
الخصوصية اإللكترونية.
ً
ختاما ،تبقى النصوص نصوصا شكلية خالية
ال ــوف ــاض عــدي ـمــة األثـ ــر إذا ل ــم ت ـق ـتــرن بــآل ـيــة ج ــزاء
تمنحها قوتها اإللزامية ،األمر الذي يستوجب أيضا
التفعيل الحقيقي ُّ
للسلطة الجزائية لهيئة االتصاالت
بتوقيع ال ـجــزاء ات اإلداري ــة لكل مــن تثبت فــي حقه
مخالفة ألحكام قانون االتصاالت بشكل عام ،والئحة
الخصوصية بشكل خاص.

حسين العبدالله

المحاماة التي
أعرفها!

المحكمة أيدت
رفض الدعوى
المقامة من أحد
الموظفين ضد
نائب تطرق له في
أحد االستجوابات

ال ـشــامــل ف ــي ح ـمــايــة ال ـنــائــب من
أي ع ـس ــف أو ل ـ ــدد س ـي ــاس ــي قــد
يقصيه عــن القيام بمسؤولياته
الدستورية أو يعطلها ،بما يغدو
مـعــه عـضــو مـجـلــس األم ــة سيفا
خ ــاوي ــا ب ــا ق ـب ـضــة وم ـف ــرغ ــا من
أدوات ـ ــه الــدس ـتــوريــة ف ــي تحقيق
رغبة األمة ،سواء في التشريع أو
المحاسبة.
وتــابـعــت« :لـمــا كــان ذلــك ،وكــان
ال ـثــابــت أن الـمـسـتــأنــف ض ــده في
االس ـت ـئ ـنــاف األول ك ــان يضطلع
ب ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
والالئحية في محاسبة وزير عن
أعمال وزارته وهو  -بال ريب  -حق
خالص لعضو مجلس األمة وفق
الـ ـم ــادة  100م ــن ال ــدس ـت ــور ،وقــد
بــاشــره وفــق األص ــول البرلمانية
المرعية ،متناوال أعمال الــوزارة،
ومـ ــرت ـ ـئ ـ ـيـ ــا جـ ـ ــوان ـ ـ ــب اس ـت ـش ـع ــر
قـصــورهــا وم ــواط ــن قــر إهـمــالـهــا،
فـقــدحــت بـهــا قــريـحـتــه ق ــوة أثـنــاء
االستجواب».

مرافعة

h.alabdullah@aljarida.com
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أكـ ـ ـ ــدت م ـح ـك ـم ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
المدنية ،أن عضو مجلس األمــة،
وفقا ألحكام الدستورُ ،حــر فيما
يبديه مــن أق ــوال داخ ــل المجلس
ولـ ـج ــان ــه فـ ــي األح ـ ـ ـ ــوال ال ـع ــادي ــة
ل ـل ـم ـمــارســة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،فـكـيــف
بـ ـجـ ـلـ ـس ــات االس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب ال ـت ــي
ي ـت ــوج ــب ف ـي ـه ــا ب ـح ـك ــم ال ـم ـن ـطــق
والـ ـل ــزوم اإلفـ ـص ــاح ع ــن مــواضــع
ال ـق ـصــور ،بــل وال ــري ــب فــي أعـمــال
الـ ـ ــوزارة والـقــائـمـيــن عـلــى تنفيذ
سياساتها ،ولــو ارتـقــى ذلــك إلى
حـ ــد االت ـ ـه ـ ــام ،ط ــال ـم ــا رس ـ ــخ فــي
اع ـت ـقــاد ع ـضــو مـجـلــس األمـ ــة ما
يـبــرر ذلــك دون أن يصل إلــى حد
الدليل اليقيني.
وأضافت المحكمة في حيثيات
حـكـمـهــا ،ال ــذي أص ــدرت ــه بــرئــاســة
ال ـم ـس ـت ـشــار د .ع ـم ــر ال ـم ـس ـعــود،
وع ـضــويــة الـمـسـتـشــاريــن سـعــود
الـمـطـيــري ود .ن ــواف الـشــريـعــان،
بـعــد تــأيـيــدهــا حـكــم محكمة أول
درجة برفض الدعوى التي أقامها
أحـ ــد ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي ال ـح ـكــومــة،
لـتـعــرض أحــد ال ـنــواب السـمــه في
أحــد االسـتـجــوابــات المقامة ضد
أحد ال ــوزراء ،أن لعضو المجلس
مـمــار ســة حقه للعمل البرلماني
وفقا ألحكام الدستور ،الذي أوكل
ل ــه اس ـت ـن ـهــاض ـهــا وم ـمــارس ـت ـهــا،
و ص ــوال إ ل ــى تحقيق مقتضيات
المصلحة العامة.

local@aljarida●com

د .منیرة صالح النمش
أستاذة مساعدة بقسم القانون
العام كلیة الحقوق جامعة الكويت

ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـخـ ـ ّـرجـ ــي فــي
كلية الحقوق بجامعة
الـكــويــت ،كــانــت أمــامــي
ج ـم ـل ــة مـ ــن الـ ـخـ ـي ــارات
لـلـعـمــل ف ــي الـقـطــاعــات
القانونية والقضائية،
كـ ــا ل ـ ـن ـ ـيـ ــا بـ ــة واإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات
واإلدارات ا ل ـقــا نــو ن ـيــة
فـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
ّ
وا ل ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،إل أ ن ـن ــي
ّ
فضلت اال نـضـمــام الى
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــاة ،ل ـك ــون ـه ــا
األقرب ألفكاري ولبيئة
العمل التي تناسبني.
وبعد االنضمام الى
هـ ــذه ال ـم ـه ـنــة الـكـبـيــرة
والـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة ،وج ـ ـ ـ ــدت
أن ـهــا مــن أع ـظــم المهن
وأصـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـه ـ ـمـ ــا
وت ــأقـ ـلـ ـم ــا ،وأخ ـط ــره ــا
م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـيـ ـ ــث الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــام
وال ـم ـس ــؤول ـي ــات ال ـتــي
ي ـح ـم ـل ـهــا م ـمــارســوهــا
ت ـج ــاه م ــن وثـ ـق ــوا بهم
ومـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوه ـ ـ ــم ش ـ ـ ــرف
ال ـت ـم ـث ـيــل أم ـ ــام جـهــات
ال ـت ـح ـق ـيــق وال ـم ـحــاكــم
واإلدارات الرسمية في
الدولة.
وب ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـهـ ــن
ّ
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ه ـ ــذه
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا أل ـ ـ ـ ــوان
وأط ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة
وم ـ ـ ـت ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ــرت ـ ـبـ ــط
ب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــج حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد
األحكام والقرارات التي
ّ
يـ ـتـ ـل ــق ــاه ــا ال ـم ـح ــام ــي،
فهي تجلب له السعادة
ي ــوم ــا والـ ـتـ ـع ــاس ــة فــي
اليوم التالي ،وتشعره
بــأنــه ف ــي ق ـمــة نـجــاحــه
تـ ـ ـ ـ ــارة ،وتـ ـ ـ ـ ــارة أخ ـ ــرى
ف ــي أدن ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه
وف ـش ـل ــه ،فـيـسـتـمــر فــي
جلد ذاته ومحاسبتها
ولومها.
وم ــن ب ـيــن م ــا يــرهــق
المحامي اليوم هو أن
يعيش المعاناة مع َمن
يــوكـلــه ويـتـفــاعــل على
معه ،وتصبح قضيته
ه ـ ــي الـ ـشـ ـغ ــل ال ـش ــاغ ــل
لـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ي ـ ـت ـ ـحـ ــول
ا ل ـم ـحــا مــي ا لـ ــى طبيب
يـ ـ ـح ـ ــرص ف ـ ــي ح ــدي ـث ــه
ّ
عـ ـل ــى تـ ـه ــدئ ــة م ــوكـ ـل ــه،
وي ـع ـمــل ع ـلــى طـمــأنـتــه
ت ـج ــاه م ــا ي ـق ــرر أو مــا
ي ـق ـح ــم بـ ــه مـ ــن ن ـتــائــج
الـ ـن ــزاع ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
التي يخوصها.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ثـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ،ف ــإن ـه ــا
مـ ـهـ ـن ــة ل ـ ــم يـ ـ ـب ـ ــرع ب ـهــا
س ــوى الـعـظـمــاء ،وهــي
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ
محمود شوكت التوني
الـ ـمـ ـح ــام ــي فـ ــن رفـ ـي ــع،
ومن أدركها فقد ظفر،
وم ــن اتـخــذهــا صناعة
فشل ،ولو أصاب فيها
م ـج ــدا وم ـ ــاال ،وصـيـتــا
ذائ ـع ــا ،وإن كــانــت فنا
رف ـي ـعــا ،فــإنـهــا وسـيـلــة
إلسـعــاد الـخـلــق ،ورفــع
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
وتدعيم بنائه وتمكين
قوائمه ،بل إنها طريق
مــن ط ــرق نـشــر الـســام
في هذا الكون.
وددت في هذا المقال
أن أ ع ـ ـ ـ ــرض نـ ـم ــوذ ج ــا
أعـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـه ـ ـنـ ــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــاة أمـ ـ ـ ــام َم ــن
ي ــرغ ــب ف ــي االن ـض ـم ــام
إليها من خريجي كلية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،فــال ـص ـعــود
ليس سهال أو يسيرا،
كـ ـم ــا ي ـش ـي ــع أو ي ـ ــردد
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،وإنـ ـ ـم ـ ــا هــي
طريق مليء بالمتاعب
وال ـم ـش ـقــة ل ـمــن يــرغــب
أن يكون رقما مختلفا
وبـ ــارزا وم ــؤث ــرا فيها،
ومـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى تـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق ذل ـ ــك
ف ـح ـت ـم ــا سـ ـيـ ـك ــون فــي
ّ
مقدمة الصاعدين.

ةديرجلا
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الرومي :قضية تسكين الخبراء تتعلق بـ «الفتوى والتشريع»
أكد أنها تختص بتطبيق وتفسير حكم قضائي • مكتب «العدل» :احتساب خبرتهم بوظيفة خبير داخل إدارتهم
فهد تركي

كشف وزير العدل وزير الدولة
لشؤون النزاهة عبدالله الرومي،
أن قضية تسكين الخبراء الذين
صدر بحقهم حكم محكمة التمييز
تتعلق بــإدارة الفتوى والتشريع؛
ألن هذه القضية متعلقة بتطبيق
وت ـف ـس ـيــر ح ـكــم ق ـض ــائ ــي ،بينما
كـ ـش ــف ال ـم ـك ـت ــب الـ ـفـ ـن ــي لـ ـ ـ ــوزارة
ال ـع ــدل اح ـت ـســاب خ ـبــرة ال ـخ ـبــراء
الـمـشـمــولـيــن ب ـهــذا الـحـكــم فعلية
ومتصلة.
وق ـ ــال الـ ــرومـ ــي ،ف ــي رده على
سـ ـ ــؤال الـ ـن ــائ ــب بـ ـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي

تنويه ...المال رئيس
«الميزانيات» وليس الحميدي
في اإلحصائية ،التي نشرتها «الجريدة» بعددها الصادر أمس
تحت عنوان « %18.5نسبة إنجاز اللجان الدائمة خالل  5أشهر»،
ورد خطأ مطبعي غير مقصود ،حيث نشرت «الجريدة» أن النائب
بدر الحميدي هو رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي،
ً
والـصـحـيــح أن الـحـمـيــدي لـيــس ع ـضــوا بـهــا مــن األسـ ــاس ،وأن
ً
النائب د .بدر المال هو رئيسها ،وأنها تضم بجانب المال كال
من األعضاء حمدان العازمي وخالد العتيبي وشعيب المويزري
وعدنان عبدالصمد ويوسف الفضالة ،لذا اقتضى التنويه.

والـمـتـضـمــن م ــا إذا قــدمــت ادارة
الـ ـش ــؤون االداري ـ ـ ــة رأيـ ــا قــانــونـيــا
بشأن تسكين الخبراء بعد تنفيذ
حـكــم مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز رق ــم 911
لسنة  2019إداري 2/والمؤرخ في
 ،2019/11/19إن «الشؤون االدارية»
ع ـ ــرض ـ ــت مـ ـ ــذكـ ـ ــرة ب ــالـ ـم ــوض ــوع
موضحا بها جميع اآلثار المترتبة
ع ـلــى ال ـح ـكــم ال ـم ـشــار إل ـي ــه تحت
رقم  41-M-2020-164033بتاريخ
 ،2020/10/19وتمت إحالتها إلى
المكتب الفني بتاريخ .2020/10/25
وفي رده ،على ما إذا كانت قد
ص ــدرت آراء قــانــونـيــة مــن جهات
في «الـعــدل» بشأن الحكم المشار
ال ـيــه ول ــم تـنـشــر او ت ـعــرض على
وزيــر العدل ،أشــار الرومي الى ان
اآلراء الـقــانــونـيــة ال ـخــاصــة بــأمــر
بعض الموظفين كحال الخبراء
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ـح ـكــم «ال ـت ـم ـي ـيــز»
الـمـشــار الـيــه ال يـتــم نـشــرهــا بــأي
وسيلة خارج الوزارة كما هو متبع
داخ ــل جميع وزارات الــدولــة ،اما
بالنسبة للموضوع محل السؤال
فـيـكــون ال ـعــرض عـلــى ال ــوزي ــر من
جانب مكتب الفني بالوزارة.
وعما إذا كــان قد صــدر توجيه
أو قـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ل ـل ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة

المدنية بخصوص تسكين الخبراء
المشمولين بحكم «التمييز» ،قال
الــرومــي ،ان االمين العام لمجلس
الوزراء قد وجه بدراسة المقترحات
المقدمة من رئيس نقابة الخبراء
بالتنسيق مع «الخدمة المدنية»،
وذلـ ــك بـمــوجــب ال ـك ـتــاب رق ــم 201
ا لـ ـ ـم ـ ــؤرخ  .2021/2/10و ع ـل ـي ــه
تـمــت مـخــاطـبــة ال ــدي ــوان بموحب
كتابنا رقم  2021008628بتاريخ
 2021/5/27إلفــادت ـنــا ب ــال ــرأي في
هذا الشأن ،وبتاريخ  2021/6/1ورد
إلينا كتاب «الخدمة المدنية» رقم
 32795مفيدا بالرجوع الى «الفتوى
وال ـت ـشــريــع» ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،ألن
الموضوع متعلق بتطبيق وتفسير
حكم قضائي.
وأضـ ــاف ان ــه حسبما ورد في
تقرير المكتب الفني فإن احتساب
خبرة خبراء االدارة العامة للخبراء
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ـح ـكــم «ال ـت ـم ـي ـيــز»
الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه كـ ـخـ ـب ــرة مـتـصـلــة
حسبما ورد فــي تـقــريــر المكتب
الفني من خالل التالي:
أوال :اح ـت ـس ــاب خ ـب ــرة خ ـبــراء
االدارة العامة للخبراء المشمولين
بــالـحـكــم كـخـبــرة فعلية بوظيفة
خبير داخ ــل االدارة ،واعـتـبــارهــا
ضمنيا كمدة خدمة متصلة ،وما

ً
متحدثا في جلسة سابقة
الرومي
يترتب على ذل ــك ،ومــن بينها أن
ي ـك ــون الـتـعـيـيــن ف ــي 2020/5/31
على نفس الدرجة الوظيفية التي
كان يشغلها كل منهم حين انتهاء
الخدمة في  2020/3/9وما يترتب
على ذلك من صرف اآلثار المالية
ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـلــى ت ـعــديــل ال ــدرج ــة
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
اعتبارا من  ،2020/5/31فضال عن
شمول ذلك للخبراء المستحقين
للترقية فــي  ،2019/6/30ممن تم
تعديل تقييمهم الى امتياز ،ومن

تــم استيفاؤهم لـشــروط ال ــدورات
ول ــم يـتــم ترقيتهم ل ـصــدور حكم
التمييز المشار اليه ،وبناء على
ما تقدم ومع عدم وجود ثمة مانع
قانوني يحول دون احتساب تلك
الـفـتــرة الـتــي قضيت مــن الخبراء
المشمولين بحكم «التمييز» داخل
االدارة ال ـعــامــة لـلـخـبــراء كخبرة
عملية بوظيفة خبير خاصة مع
ت ــواف ــر ك ــل الـ ـش ــروط وال ـضــوابــط
المقررة قانونا الالزمة لهذا األمر.
ثانيا :احتساب خبرة الخبراء

ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن ب ــال ـح ـك ــم ك ـخ ـبــرة
م ـحــاس ـب ـيــة وه ـن ــدس ـي ــة ت ـضــاف
لخبرة كل منهم الحاصل عليها
ح ـت ــى  ،2017/6/29وا ل ـت ـس ـك ـيــن
مـجــددا فــي  2020/5/31بإجمالي
ال ـخ ـبــرات وف ـقــا لـمــوافـقــة مجلس
الخدمة المدنية في اجتماعه رقم
 2لـسـنــة  2016المنعقد بـتــاريــخ
 ،2016/1/26وما يترتب على ذلك
من صرف اآلثار المالية المترتبة
ع ـلــى ت ـعــديــل ال ــدرج ــة الــوظـيـفـيــة
والمالية اعتبارا من .2020/5/31

 8قنوات للفساد االقتصادي في مجلس األمة
رسالة ماجستير ترصد أنماطه خالل  10سنوات ()2012 - 2002
●

حمزة عليان

«أنماط الفساد االقتصادي في البرلمان» ،في الفترة من
 2002إلــى  ،2012أي خــال  10سنوات كــان ذلــك موضوعا
لرسالة ماجستير أعدها خالد علي العلي ،واحتوت على
ً
 19مـحــورا ،لــزوم المنهج األكــاديـمــي المتبع فــي مثل تلك
َ
الحاالت ،لكن ما يعنينا والقارئ أيضا ،هو النتائج التي
توصلت إلـيـهــا ،إذ حــاولــت الــدراســة الـتــي أصــدرهــا مركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت،
ضمن سلسلة الرسائل الجامعية ( ،)2021أن ترصد مالمح
الفساد االقتصادي في البرلمان.
وتبين ،من خالل النتائج ،أن مظاهر الفساد تأتي بدرجة
عالية مــن خــال  8قـنــوات هــي« :الــوســاطــة ،والمحسوبية،
واالستيالء على المال العالم ،وعــدم المصداقية في طرح

الـقـضــايــا المتعلقة بــاقـتـصــاد ال ــدول ــة ،وان ـت ـهــاك الـلــوائــح
وال ـق ــوان ـي ــن ،واس ـت ـغــال الـحـصــانــة الـبــرلـمــانـيــة لتحقيق
ال ـم ـصــالــح ال ـخ ــاص ــة ،ووج ـ ــود ع ــاق ــات مــال ـيــة مـشـبــوهــة،
والرشوة.
وجاءت المحسوبية والواسطة بالدرجة األعلى بكونهما
سلوكين مترسخين في المجتمع ،ينظر إليهما أفــراد في
المجتمع عند قيام النائب بالوساطة تجاه أحد أقربائه،
ً
ً
حتى إن كان متجاوزا للقوانين ،خدمة لهم ،تماما كما ينظر
إليه بقية األقــربــاء كقيمة إيجابية ،ويقوم بهذا التصرف
والسلوك الكثير من أعضاء مجلس األمة ،كما يعتقد أفراد
ّ
العينة التي تم اختيارها في الدراسة ،لكونه أحد العوامل
المهمة التي تؤدي إلى قبول الناخبين لهم ،ومن ثم تأمين
نجاحهم في االنتخابات.
وأشارت النتائج إلى أن العوامل التي تدفع عضو مجلس

األم ــة إل ــى ارت ـكــاب الـفـســاد االق ـت ـصــادي ،تتمثل بالعوامل
السياسية والقانونية واالجتماعية واالقـتـصــاديــة ،إنما
أبرزها العوامل السياسية التي تؤدي إلى وصول أعضاء غير
صالحين إلى البرلمان ،نتيجة ضعف الحكومة تجاه أعضاء
البرلمان وفقدانها للمصداقية ،وما يعزز قيام بعض أعضاء
مجلس األمة بارتكاب الفساد االقتصادي ،هو الشعور العام
في المجتمع ،بعدم كفاءة الحكومة والوزراء في أداء المهام
المنوطة بهم ،وهو ما من شأنه التأثير على قراراتهم داخل
الــوزارات ،والضغط عليهم بتحقيق مصالحهم الشخصية
ومصالح ناخبيهم من خالل تجاوز القوانين.
ً
وأكثر الجوانب تأثيرا بالفساد االقتصادي هي النواحي
القانونية ،ويرجع ذلك إلى فقدان الثقة بهيبة القانون نتيجة
شـيــوع ظــاهــرة الـتـجــرؤ عـلــى ارت ـكــاب الـفـســاد رغ ــم وجــود
القوانين الكفيلة بردعها ،ويليها محور القيم وبما يرمز إلى

ً
العدالة واألمانة ،وهي األكثر تأثرا ،وهذا ما يدلل على وجود
اخـتــاالت في هــذا المنحى بسبب الفساد وينعكس على
كفاءة الجهاز اإلداري في الدولة ،في ظل تجاوز القوانين
ّ
ّ
التقيد بالنظم ،وبالتالي سيولد
وإهدار المال العام وعدم
حالة من اإلحباط والالمباالة.
أمــا عــن الـعــوامــل الــي تحد مــن الـفـســاد االقـتـصــادي في
مجلس األمة ،فأشارت الدراسة إلى أهمية «استقاللية السلطة
القضائية» وتشديد العقوبة في جرائم المال العام ،وهناك
شعور لدى «أفراد ّ
العينة» بضرورة تدعيم سلطات القضاء
والحاجة إلى المزيد من االستقاللية ،وأن يبقى بمنأى عن
أي تدخل وال يخضع لضغوط.
وتنتهي الدراسة بتقديم توصيات أو مقترحات يمكن
ّ
يخص الحد من الفساد
أن يسترشد بها صانع القرار فيما
االقتصادي داخل البرلمان.

برلمانيات
سلة برلمانية
الصقعبي :االحتالل ال يعلم
أن «المسجد األقصى» عقيدة

كشف النائب د .عبدالعزيز
الصقعبي أن العدو
الصهيوني من خالل
ممارساته ضد الفلسطينيين
يراهن على ملل وكلل الرأي
العام ليتفرغ لمواجهة
الشعب الفلسطيني وحده،
لكنه ال يعلم أن «المسجد
األقصى» عقيدة .وأضاف
الصقعبي ،في تصريح ،أن
العدو الصهيوني ال يعلم
أن العقيدة أسمى مراتب
اإليمان.

المطر :الحضانات غير
مشمولة بقرار وقف األندية

كشف النائب د .حمد المطر
أن الحضانات غير مشمولة
بقرار وقف أندية األطفال
ً
الصيفية ،مؤكدا أنه يفترض
عودة جميع أنشطة األطفال،
السيما مع استعدادات
العودة إلى المدارس
بجميع مراحلها التعليمية
والجامعات والمعاهد.
وقال المطر ،في تغريدة على
حسابه بـ «تويتر»« :تواصلت
مع وزارة الشؤون ألهمية
استمرار جميع الحضانات،
خاصة التي تعنى بذوي
االحتياجات الخاصة الذين
يعتبرون بحاجة ماسة
إليها».

زوايا ورؤى

6

العبرة بالمتابعة والتنفيذ
قيس األسطى
منذ أيام وبعد أن قامت شركة بوينغ الختيار دولة الكويت كمقر
إقليمي للتدريب ظهر علينا من ظهر ليؤنب من تعود على انتقاد
الحكومة بعدم الموضوعية تحت عنوان «نقل السلبيات وعدم نقل
اإليجابيات».
ً
من حيث المبدأ الكالم موضوعي جدا ،وكنت وما زلت وسأظل
بــإذن الله مــن الداعين الــى نقل الـصــورة الموضوعية بسلبياتها
وإيجابياتها ،ونعم ما زالت الكويت من الدول التي تتمتع برعاية
صـحـيــة أول ـيــة ج ـيــدة بــرغــم ال ـمــاح ـظــات ،ولــديـنــا ن ـظــام تأمينات
ً
مجز جدا ،وتقوم الدولة بدعم مشاريع الشباب بميزانيات
اجتماعية ٍ
ضخمة ،مع األخذ بعين االعتبار مرحلة كورونا التي تراجعت بها
الدولة في هذا اإلطار للتخبط الواضح في معالجة مشاكل أصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لكن هذا ال يعني أن الدولة في
السنوات العشر األخيرة لم تبل ً
بالء حسنا في الموضوع.
بالمقابل وف ــي مــواضـيــع اإلن ـش ــاءات الـكـبــرى والـمـشــاريــع ذات
الطابع القومي ،فالتردد والمحاصصة بين أصحاب النفوذ بدون
أي أس ــاس مــوضــوعــي بــاإلضــافــة إلــى دورة مستندية فاشلة كان
الـعـنــوان األكـبــر فــي الفشل فــي الثالثين سنة الماضية ،وإذا كان
البعض يدلل على قيام البوينغ باختيارنا كمقر إقليمي للتدريب،
فنقول ممتاز لكنه اختيار مبدئي ،واالنتظار مطلوب ألن الشيطان
يكمن في التفاصيل ،واألسئلة الملحة ستطرح في المراحل الالحقة:
هل ستتعامل البوينغ مع الحكومة الكويتية مباشرة أم مع وكيل
محلي للخدمات اللوجستية لمقر التدريب؟ ماذا عن دور الطيران
المدني؟ وهل تستطيع كجهة مواكبة متطلبات البوينغ أم أن األمر
سيأخذ شكل كتابنا وكتابكم وردود الجهات الرقابية التي تأخذ
فـتــرات طويلة؟ وهــل سنشهد مماطالت ت ــؤدي الــى قـيــام البوينغ
بنقل المقر الى دول مجاورة شهيرة بتسريع المعامالت؟ وإذا كان
البعض يتهمنا بنشر السلبيات ،فإننا نسأل من باب التذكير :أين
وصل موضع طريق الحرير؟ ألم نوقع مع الصين؟ وأين وصل ملف
استثمار الجزر؟ وأين وصل ملف رؤية الكويت 2035؟ وأين وصل
ملف القطار الــذي يربطنا بــدول مجلس الـتـعــاون؟ سمو الرئيس
تحدث منذ عام عن التركيبة المختلة للسكان بواقع  %70وافدين
إلى  %30مواطنين ،وأن الحكومة ستقلب هذا الرقم ،فهل انقلب الرقم
أو على األقل ابتدأنا بذلك؟ ماذا عن إصالح الدورة المستندية التي
ً
ً
تشكل عائقا كبيرا أمام المشاريع الكبرى؟ أدرك أن كالمي محبط،
ً ً
ً
لكنني كمواطن قبل أن أكون كاتبا صغيرا جدا مطالب باإلشارة إلى
الحقائق بشكل موضوعي ال للتطبيل للحكومة ،الكل يريد التقدم
ويأمل التطور ،ولكن هل الحكومة الحالية وحلفاؤها قادرون على
مواكبة هذا التطور واإلجابة عن األسئلة الصعبة؟
سؤال ..مجرد سؤال.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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نار المردم وال جنة المحرقة

تاكاتوشي إيتو*

اليابان وألعابها األولمبية الصامتة
ف ــي ال ـث ــام ــن م ــن يــول ـيــو أع ـل ـنــت الـحـكــومــة
اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو حتى الثاني
والعشرين من أغسطس ،بسبب جائحة مرض
فيروس كورونا (كوفيد ،)19وهذا يعني أن دورة
ألعاب طوكيو األولمبية (من الثالث والعشرين
من يوليو إلــى الثامن من أغسطس) ستكون
خاضعة لقيود صــارمــة على المتفرجين في
األحداث الضخمة.
ال شك أن القيود الجديدة خيبت رجاء رئيس
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ،الذي كان
حريصا على تسليط الضوء على األلعاب كرمز
لقدرة اليابان على التغلب على الصعوبات التي
واجهتها منذ زلزال  2011وكارثة فوكوشيما
الـ ـن ــووي ــة .اآلن ،ل ــن ن ـس ـمــع زئ ـي ــر الـجـمــاهـيــر
وهـتــافــاتـهــم فــي أي مــن الـسـبــاقــات أو غيرها
مــن المنافسات األك ـبــر ،فقد تبخرت األج ــواء
االحتفالية في طوكيو بسرعة ،كما تبخر أي
أمل في تعزيز االقتصاد المحلي.
اليابان أخف
صحيح أن حالة الطوارئ في ُ َ
كثيرا مــن عمليات اإلغ ــاق الـتــي فـ ـ ِـرضـ ــت في
العديد من البلدان الغربية على مــدار األشهر
الستة عشر األخـيــرة ،فال يــزال بإمكان الناس
االستمرار في ممارسة حياة شبه طبيعية من
التسوق وتناول الطعام في الخارج ،وإن كان
ذلك في ظل المزيد من القيود المفروضة على
المطاعم وساعات عمل متاجر التجزئة الكبرى،
لكن ه ــذا راب ــع إع ــان لحالة ال ـط ــوارئ بسبب
الجائحة فــي طوكيو منذ أبــريــل  ،2020وقد
أضيفت قيود على تقديم المشروبات الكحولية
في المطاعم منذ اإلعالن األخير ،ألن المحادثات
الصاخبة بدون أقنعة ربما تكون أحد مصادر
االنتشار العنقودي لكوفيد.19
ورغ ــم أن حـكــومــة ســوجــا "طــالـبــت" الـنــاس
بتجنب الـسـفــر غـيــر ال ـض ــروري وحـثـهــم على
العمل مــن الـمـنــزل أثـنــاء حــالــة اَل ـط ــوارئ ،فقد
تبين أن هذه النصيحة لم تكن ف ّـعـالة إال أثناء
حالة الطوارئ األولى من أبريل إلى مايو ،2020
ومـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،جــربــت الحكومة أساليب
مختلفة ،ففي الخريف الماضي ،على سبيل

المثال ،شجعت الحكومة الـنــاس فعليا على
السفر مــن خــال تقديم إعــانــات دعــم لتحفيز
صناعة السياحة ،ولكن في أعقاب موجة كبرى
اإلصابات بعدوى المرض قرب نهاية عام
من ُ َ
 ،2020ف ِـرضـت حالة طوارئ ثانية ،من الثامن
مــن يناير إلــى الـحــادي والعشرين مــن مــارس
 ،2021وســرعــان مــا أعـقــب ذل ــك حــالــة ط ــوارئ
ثالثة ،من الخامس والعشرين من أبريل إلى
العشرين من يونيو.
تشير إعالنات حالة الطوارئ المتكررة هذه
إما إلى االفتقار إلى اإلرادة أو عدم القدرة على
التعلم مــن األح ــداث السابقة ،وعـلــى هــذا فإن
التجربة اليابانية تتناقض بشكل صارخ مع
ُ
تجربة نيويورك ،التي اعت ِـب َـرت مركزا عالميا
للعدوى في ربيع  ،2020فبعد اإلبقاء على شبه
إغالق ممتد ،تمكنت من إعادة الفتح تدريجيا
هذا العام دون تراجع.
ليس من المستغرب أن ينتقد عامة الناس
في اليابان الحكومة على نحو متزايد لعدم
قدرتها على التنبؤ بالعدوى والسيطرة عليها،
وال يخلو األمر من شعور متزايد باإلحباط إزاء
الوتيرة البطيئة لطرح اللقاحات في البالد،
والمنتقدون محقون ألن معدل التطعيم في
اليابان متأخر كثيرا عن أغلب البلدان المتقدمة
األخرى ،فحتى الحادي عشر من يوليو ،كانت
اليابان تقدم الجرعات بمعدل  48جرعة لكل
 100شخص ،مقارنة بنحو  88في فرنسا ،و98
في ألمانيا ،و 100في الواليات المتحدة ،و119
في المملكة المتحدة ،ومع ظهور الصور على
ُ
شاشات التلفزيون وموقع يوتيوب التي تـظ ِـهـر
اآلن العودة المبهجة إلى الحياة الطبيعية بدون
أقنعة في نيويورك وغيرها من المدن ،يشعر
كثيرون من اليابانيين بالغيرة والحسد.
لكن عامة الناس في اليابان منقسمون بين
أولئك الذين يطالبون بإلغاء األلعاب األولمبية
للمعاقين بالكامل وأولئك (في مجال المطاعم
بشكل خاص) الذين يعترضون على فرض قيود
قوية على األنشطة االجتماعية واالقتصادية.
مــن الــواضــح أن الحكومة ال تستطيع إرضــاء

د .سلطان ماجد السالم
الطرفين في الوقت ذاته ،وعلى هذا فقد استقرت
على مسار وسط ضيق يتمثل في إقامة األلعاب
بدون جمهور.
على الصعيد االقتصادي ،تضاءل االستهالك
اإلجمالي هذا العام بسبب الزيادات المتقطعة
فــي أعـ ــداد الـمـصــابـيــن بــال ـعــدوى فــي طوكيو
وإعالنات حالة الطوارئ بشكل متقطع ،وخالل
الفترة من أبريل إلى يونيو هذا العام ،كان أداء
مــؤشــر نـيـكــاي  225أس ــوأ مــن أي مــؤشــر آخــر
لألسهم في أي اقتصاد متقدم .وألن االقتصاد
الضعيف يـضــر دوم ــا بــالـحــزب الـحــاكــم على
الـمـسـتــوى ال ـس ـيــاســي ،ف ــإن ســوجــا يتعرض
لضغوط هائلة لحمله على تحقيق إعادة الفتح
والتعافي القوي.
ولـ ـك ــن السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـك ــام ــل مــن
األنشطة االقتصادية ،وضمان أجواء احتفالية
ل ــألـ ـع ــاب ،ي ـج ــب أن ت ـظ ــل أع ـ ـ ــداد اإلص ــاب ــات
الجديدة بالعدوى منخفضة ،وكانت الطريقة
الوحيدة لتحقيق هذه الغاية متمثلة في طرح
التطعيمات مـبـكــرا وب ـســرعــة ،كـمــا ح ــدث في
نـيــويــورك ،ورغ ــم أن عمليات ش ــراء اللقاحات
كانت في تسارع ،فقد تأخرت اليابان في تأمين
اللقاحات ،واآلن كشفت السلطات اليابانية أن
الـبــاد تلقت حتى نهاية يونيو  13.7مليون
جرعة فقط من  40مليون جرعة متوقعة من
لقاح مودرنا.
أيا كان ما سيحدث هذا الصيف ،فسيواجه
سوجا انتخابات قيادة الحزب في سبتمبر،
ثم انتخابات عامة قبل نهاية الفترة الكاملة
في أكتوبر ،وبمجرد انتهاء األلعاب األولمبية،
ستبدأ األلعاب السياسية في اليابان.
* وكيل نائب وزير المالية الياباني سابقا،
وأستاذ االقتصاد في كلية الشؤون الدولية
والعامة في جامعة كولومبيا ،وأستاذ أول
في المعهد الوطني للدراسات السياسية
العليا في طوكيو.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

آخر مناورة إيرانية لعقد اتفاق
نووي جديد محكومة بالفشل

الشيوخ الدستوري.
لضمان اح ـتــرام أي اتـفــاق ن ــووي مــع إي ــران مــن جــانــب اإلدارات
األميركية المستقبلية ،تقضي الطريقة العملية الوحيدة بإعطاء
شرعية سياسية لذلك االتفاق من جميع األوساط األميركية ،لكن لم
يتحقق هذا الشرط مع خطة العمل الشاملة المشتركة ،وعند طرح هذا
االتفاق أمام الكونغرس بموجب قانون يسمح له بمراجعة االتفاقيات
النووية مع إيران ،كانت األصوات الرافضة له من األغلبيات القوية
ً
عملياّ ،
َ
صوت جميع
المجلسين غير مجدية في نهاية المطاف.
في
َ
المجلسين ضد خطة العمل الشاملة المشتركة،
الجمهوريين في
ً
مقابل أربعة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ و 25ديموقراطيا
في مجلس النواب.
اليوم ،يدعو الجمهوريون في مجلس النواب إدارة بايدن إلى
االلتزام بالقانون نفسه في حال التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران،
لكن لم تطلق اإلدارة األميركية أي وعود في هذا المجال ،وإذا قررت
هــذه األخـيــرة تـجــاوز الكونغرس لتطبيق اتـفــاق جديد مــع إيــران،
فستسمح حينها للخصوم باعتبار ذلك االتفاق سياسة سيئة ،حتى
أنهم قد يعتبرون تطبيقه غير قانوني.
ً
أخيرا تجازف الحلول المختصرة ،مثل نيل مصادقة األمم المتحدة
بدل مجلس الشيوخ األميركي أو تجاوز الكونغرس بالكامل ،بإعطاء
نتائج عكسية ضد أي اتفاق جديد مع إيران ،مما يؤدي إلى إضعاف
ً
قدرته على الصمود ،ومن األفضل إذا أن يتفاوض بايدن مع إيران
على اتفاق لن تتردد اإلدارة األميركية في طرحه أمــام الكونغرس
ً
ـادرا عـلــى حـصــد دع ــم ق ــوي مــن الـحـ َ
ـزبـيــن الجمهوري
بــاعـتـبــاره قـ ـ
والديموقراطي .إنها الطريقة الوحيدة التي تضمن طمأنة إيــران
وشركائها المحتملين حول تحركات الرئيس األميركي المقبل.
* «ريل كلير»

على الهامش:
ً
س ــاح الـسـلـطــات فــي شـتــى ب ـلــدان الـعــالــم خـصــوصــا لــدى
األنظمة األحادية التفكير القمعية ،كان وما زال تجار الدين
بكل أطيافهم وتوجهاتهم ،إذ تجدهم بعيدين كل البعد عن
قضايا الشعوب وهمهم األول واألوح ــد هــو (دخ ــول الخالء
بالقدم الصحيحة) ،فاحذروهم وال تصدقوهم.

بايدن ومعركته الجديدة
بسبب خط األنابيب الروسي

ستيفان رادميكر*
تميل جمهورية إيران اإلسالمية إلى عدم اعتبار الواليات المتحدة
ً
شريكة دبلوماسية جديرة بالثقة ،لذلك ليس مفاجئا أن تضيف
ً
ً
ً
إيران شرطا مسبقا جديدا إلعادة االنضمام إلى خطة العمل الشاملة
ً
المشتركة بعد انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للبالد .أعلن
كبير المفاوضين اإليراني ،سيد عباس عراقجي« :نحن نحتاج إلى
ً
ضمانات كي ال تتكرر هذه العقوبات مجددا وال االنسحاب من االتفاق
النووي ،كما فعلت الحكومة األميركية السابقة».
لكن كيف ستكسب إيران تلك الضمانات؟ تريد طهران أن تطالب
الــواليــات المتحدة بنيل موافقة األمــم المتحدة قبل أن تتمكن من
ً
االنسحاب مجددا ،حتى اآلن ،لم توافق إدارة بايدن على هذا الشرط،
ُ
لكنها تتعرض لضغوط متزايدة كي تفعل ذلك ،ويعتبر هذا «الخط
األحمر» الجديد بالغ األهمية لدرجة أن يحذر مسؤول إيراني مرموق
في األسبوع الماضي من عدم عودة إيران إلى طاولة المفاوضات
ً
ً
ً
قبل أن تتخذ واشنطن «قرارا سياسيا صعبا».
ً
نظريا يستطيع مجلس األمن ،بعد نيل موافقة إدارة بايدن ،أن
ً
يتبنى قرارا يمنع الواليات المتحدة من االنسحاب من االتفاق من
ّ
دون موافقته ،وبموجب اإلج ــراءات المتبعة في مجلس األمــن ،قد
ً
تعطي هــذه اآللية دوال مثل روسيا والصين حق النقض ضد أي
قرار أميركي باالنسحاب.
ً
يظن مؤيدو األمم المتحدة حتما أن هذه اآللية ستجعل أي قرار
مستقبلي تتخذه اإلدارة األميركية لالنسحاب من دون موافقة مجلس
األمن غير شرعي بموجب القانون الدولي ،لكن في الواليات المتحدة،
يبقى الدستور أهم قانون معمول به ،ولن تعتبر أي إدارة أميركية
ُ
لزمة لها.
هذه اآللية م ِ
ّ
تتعدد األمثلة التي تثبت استعداد الــواليــات المتحدة لتحدي
ً
ُ
لزمة» .قاد بايدن ،حين كان عضوا في مجلس
قرارات مجلس ًاألمن «الم ِ
الشيوخ ،جهودا مماثلة في عام  1995إلقرار تشريع ينتهك قرار األمم
المتحدة بحظر توريد األسلحة في البوسنة ،وال شك أن إيران لم َ
تنس
االدعاء القائل إن انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة
ينتهك قرار مجلس األمن الذي يدعم ذلك االتفاق.
تثبت هذه األمثلة أن آلية استعمال حق النقض في األمم المتحدة
لن تعطي المفعول المنشود مع إيــران ،بل إنها ستزيد المخاوف
ّ
ولنتخيل ردة فعل الكونغرس إذا اضطرت
الدستورية الـجـ ّـديــة،
إدارة بايدن للتعامل مع إيران وروسيا والصين وجهات أخرى بعد
ّ
تقبل تراجع المرونة األميركية عند اتخاذ أي قرار باالنسحاب من
اتفاق دولــي ،ال سيما إذا قــررت هذه اإلدارة عدم طرح ذلك االتفاق
أمــام مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة بحد ذاتها ،وهي
خطوة شبه حتمية.
ً
ُ
لزمة سياسيا إلى أدوات
ُ لتحويل ًاالتفاقيات الدولية من أدوات م ِ
لزمة قانونا ،تقضي اآللية الدستورية بأخذ رأي مجلس الشيوخ
م ِ
ونيل موافقته للمصادقة عليها ،وفي المقابل سيؤدي تجاوز مجلس
ً
ُ
لزم الواليات المتحدة قانونا أمام
الشيوخ
واإلعالن عن عقد اتفاق ي ِ
بقية العالمً ،
بناء على قرار مجلس األمن ،إلى االستهزاء بدور مجلس

أستمتع بين الفينة واألخرى بالكتابة في مجال تخصصي
الدقيق وباألخص فيما يخص معالجة النفايات وتثمينها
وت ـحــوي ـل ـهــا الـ ــى ك ــل م ــا ه ــو م ـف ـيــد ،ول ـع ــل م ــن أب ـ ــرز م ــا كثر
الكالم حوله هو موضوع حرق النفايات الصلبة وال سيما
البالستيكية منها والمضار المتعلقة بهذا كله من أبخرة
وملوثات تنجم عن عمليات الحرق التي تهدف (عــادة) إلى
تحويل هذا اللقيم الخسيس الى حرارة وكهرباء ،كما تشرفت
شخصيا في تناول هذا الموضوع مرات عدة وال سيما في
تشخيص وتشريح هرم معالجة النفايات بالتحديد النفايات
البالستيكية الصلبة والذي يتربع على أعلى درجاته موضوع
تحويل النفايات الى طاقة متجددة بديلة من خالل عمليات
الحرق تلك.
المشكلة الحاصلة اآلن هــي الـتـنـبــؤات الـتــي تـحــوم حول
ً
ً
مــوضــوع كـهــذا خصوصا أن دوال عــديــدة (عــربـيــة ،آسيوية،
أوروبـ ـي ــة) كــانــت تـسـتـخــدم ال ـح ــرق رغ ــم م ـســاوئــه لمعالجة
النفايات التي ينجم عنها ملوثات بسيطة وتصدر العديد
من الشق اآلخر إلى الخارج (الصين عــادة) ،فهذا األمر الذي
ً
بدأ يضمحل شيئا فشيئا والمتوقع أن ينتهي في عام 2035
مع الصحوة البيئية الناجمة لدى العديد من الــدول والتي
ستجعل أصحاب المحارق يضطرون إلى حرق كل نفاياتهم
مما يزيد بصمتهم الكربونية والملوثات المصاحبة لتلك
العملية كذلك.
طبعا كل هذا سيجعل من عملية إنتاج الطاقة من الوقود
ً
األحفوري (الكالسيكي) مقاربا لذلك من النفايات الصلبة ،وفي
النهاية نكون من منظور بيئي (مكانك راوح).
الـمـصـيـبــة أن ـن ــا م ــا زل ـن ــا ف ــي ب ـلــدان ـنــا ل ــم ن ـصــل إل ــى هــذه
المرحلة مــن التصميم الهندسي ا لـمــوا ئــم للبيئة والتفكير
الجدي في المحافظة أو حتى استغالل موارنا بشكل مثالي،
ً
ً
وكــل تلك الـتـنـبــؤات تـطــرح س ــؤاال جــديــا للمستقبل القريب
وهــو :مع نضوب النفط والتحول التدريجي عن مشتقاته،
هل سنستخدم أراضينا لردم النفايات أم سنقوم باستيراد
النفايات بدال من التخلص اآلمن لها؟! وهل سنفكر بالملوثات
المصاحبة لهذا كله ونحمي أجيالنا القادمة مــن األضــرار
البيئية لمثل تلك الممارسات؟!

ديان فرانسيس *

ِبـل ماكيبين*

مسؤوليتنا تجاه مهاجري المناخ
يجب أن تعمل حركة المناخ اآلن
بالتضامن مع الناشطين من المهاجرين
والالجئين وأن تكون جزءا من
جهودهم الرامية إلى ضمان الهجرة
اآلمنة القانونية ،ويجب أن نفكر في
كيفية دعم الناس الذين يضطرون إلى
القيام برحالت خطرة ،وكيف يمكن
خلق أعمال حقيقية لهم ،وتزويدهم
بالتعليم واإلسكان والرعاية الصحية
أثناء بحثهم عن أماكن جديدة
لالستقرار.
فــي شهر نوفمبر الـمــاضــي ،ومــع اقـتــراب
موسم األعاصير األكثر نشاطا على اإلطالق
فــي منطقة األطـلـســي ،اجـتــاحــت العاصفتان
األخـيــرتــان الكبيرتان -إيـتــا وإيــوتــا -أميركا
الوسطى ،وأجــرى مراسل صحيفة واشنطن
ب ــوس ــت ،ف ــي تـغـطـيـتــه ل ــآث ــار ال ـنــاج ـمــة عــن
العاصفتين ،مقابلة مع امــرأة من هندوراس
تــدعــى بالنكا كــوسـتــا ،والـتــي كــانــت تحتمي
بـجـســر ع ـلــوي عـلــى ال ـطــريــق ال ـســريــع .كــانــت
تنفق على بناتها الثالث من عملها في جمع
الـقـمــامــة ،وك ــان لــديـهــا ثــاثــة خ ـيــول لسحب
عربة القمامة ،إال أن الخيول غرقت اآلن ،فقالت
كوستا ،الـتــي تبلغ مــن العمر أربعين عاما،
وكانت واحدة من نحو  100شخص يحتمون
بــالـجـســر" ،ســأضـطــر اآلن إلــى الــذهــاب سيرا
على األقدام ،لكن األمر سيكون أكثر صعوبة".
أح ــدث ــت ال ـع ــواص ــف أضـ ـ ــرارا جـسـيـمــة في
أميركا الوسطى ،فوفقا لتقديرات أولية ،تعادل
الـخـســائــر االقـتـصــاديــة فــي ه ـن ــدوراس %40
مــن الناتج المحلي اإلجـمــالــي ،لــذا ،ليس من
المستغرب أن ينزح كثيرون من المنطقة اآلن.
عندما تقع الـكــوارث الناجمة عن المناخ،
ال يحتاج أغـلــب الـنــاس إلــى االنـتـقــال بعيدا،
وال يرغبون فــي ذل ــك ،ف ــإذا أدى الجفاف إلى
تــوقــف مــزرعــة مــا عــن الـعـمــل ،يبحث العمال
عــادة عن وظائف جديدة بالقرب من المنزل
قدر اإلمكان ،وعندما تتسبب أحوال الطقس
القاسية في تدمير المساكن ،يسعى الناس
إل ــى ال ـهــرب مــؤقـتــا ال االن ـت ـقــال ال ــدائ ــم ،ولكن
عندما تصبح األحداث المناخية المناوئة أشد
تطرفا -وسيحدث هذا حتما -سيضطر الناس
إلى االنتقال إلى مسافات أبعد وفترات أطول.
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،ل ـي ــس م ــن الـ ـع ــدل عـلــى
اإلطـ ــاق أن هـ ـن ــدوراس ل ــم تـفـعــل س ــوى أقــل

القليل إلحداث أزمة المناخ التي تتسبب اآلن
في تكبيدها مثل هذه الخسائر الباهظة ،إذ إن
شخصا يجمع القمامة بعربة تجرها خيول
َ
ال يمكنه توليد أي قــدر ُيـذكر من انبعاثات
ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون ،ع ـلــى الـنـقـيــض من
شخص يعيش في الواليات المتحدة ويقود
سـيــارة ف ــورد بــرونـكــو الرباعية الــدفــع بقوة
 310أحصنة.
على هذا ،وفقا ألي حساب أخالقي ،ينبغي
على الواليات المتحدة أن تعكف على تحديد
مسؤولياتها تجاه المهاجرين بسبب أحداث
المناخ فــي أميركا الوسطى ،وس ــواء عبروا
الـ ـح ــدود ال ــدول ـي ــة أو ل ــم ي ـف ـع ـلــوا ،فـيـجــب أن
تتلخص سياسة الواليات المتحدة في جعل
رحالتهم آمنة وإنسانية قدر اإلمكان.
ل ــذا ،إذا كــانــت األول ــوي ــة الـقـصــوى تتمثل
بــالـحــد مــن ارت ـف ــاع درجـ ــات ال ـح ــرارة بحيث
تـضـطــر الـ ـك ــوارث الـمـنــاخـيــة أع ـ ــدادا أق ــل من
الـ ـن ــاس إلـ ــى تـ ــرك م ـن ــازل ـه ــم ،فـ ــإن األول ــوي ــة
الثانية يجب أن تكون إدارة صدمة الهجرة
القسرية ،وســواء شــاء ت الحكومات أو أبت،
فإن الماليين من الناس على مستوى العالم
يلوذون بالهجرة بالفعل في محاولة للتغلب
على أزمة المناخ ،ويجب أن تكون استجابة
الواليات المتحدة بشكل خاص أكثر من إقامة
الجدران أو األقفاص أو التحذير الصارم الذي
أصــدرتــه إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن إلــى أهل
أميركا الوسطى" :ال تأتوا إلينا".
لكن المهاجرين بفعل أحداث مناخية
ال ي ـق ـصــدون ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ألنـهــم
يريدون ذلــك ،إنهم ال يملكون االختيار،
وال ت ـق ــل رح ـل ـت ـه ــم إيـ ــامـ ــا وم ـش ـق ــة عــن
ال ـع ــواص ــف ال ـتــي دفـعـتـهــم إل ـي ـهــا ،حيث
تتشتت األسر ،ويسافر الناس في ظروف
بــال ـغــة ال ـص ـعــوبــة والـ ـخـ ـط ــورة ،فـيـمــوت
ُ َ
ويـ ـ ـق ــت ـ ــل آخـ ـ ـ ــرون ،وي ـت ـعــرض
ب ـع ـض ـهــم،
كثيرون للسرقة ،أو االبتزاز ،أو االعتداء.
الــواقــع أن السبب الرئيس وراء المخاطر
والموت والمعاناة التي يواجهها المهاجرون
يكون غالبا الحدود الدولية ،وعندما ُي َ
ـحرم
اليائسون من الحق في عبور الحدود بأمان
وب ـش ـكــل قــانــونــي مـ ـش ــروع ،ف ـلــن ي ـج ــدوا أي
خيار سوى القيام بذلك تحت جنح الظالم،
وعبر الصحارى والمحيطات ،وفوق األسوار
والجدران.
عــاوة على ذلــك ،تحولت عسكرة الحدود
اآلن إلى تجارة ضخمة ،حيث تجوب شركات
األمـ ــن ال ـخــاصــة ال ـح ــدود طـلـبــا ل ـلــربــح ،بعد
حـصــولـهــا ع ـلــى ع ـق ــود حـكــومـيــة بـمـلـيــارات
الدوالرات لمطاردة وأسر وسجن المهاجرين
والالجئين.

ُ
ت َـعـد هذه العسكرة مشروعا يعتمد بشكل
متزايد على التكنولوجيات المتقدمة ،فاآلن
تجوب الطائرات بدون طيار الحدود ،في حين
تتولى أدوات التعرف على الوجوه وأنظمة
الذكاء االصطناعي تحديد وتعقب األشخاص
الــذيــن ي ـحــاولــون ع ـبــور ال ـح ــدود .ال ــواق ــع أن
العديد من شركات التكنولوجيا التي رعت
صــورا مريحة للشركات منخرطة بشدة في
مراقبة األشـخــاص الذين يحاولون الهروب
مــن بعض أكـثــر الـظــروف صعوبة وخـطــورة
على كوكب األرض.
من الواضح أن الشركات التي تتربح حاليا
من تحويل الحدود إلى فخاخ موت لن تتخلى
ببساطة عن هذا العمل المربح ،في حين لن
تـتــراجــع الـحـكــومــات الـتــي تتمسك بسياسة
"القسوة في التعامل مع الهجرة" دون قتال،
لكن أولـئــك الــذيــن يطلبون الـعــدالــة مــن أجل
المهاجرين والالجئين قاتلوا وكسبوا معارك
الهجرة في الشوارع ،باإلضافة إلى هذا ،يدفع
النشطاء والـنـقــابــات العملية الـشــركــات إلى
التخلي عن عقود مراقبة الحدود واحتجاز
الناس ،ويراقب المستثمرون األحداث ،حيث
أصبحت العالقات بين شركة مايكروسوفت
ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـيــن أح ــدث األخ ـب ــار في
دائرة الضوء.
يجب أن تعمل حركة المناخ اآلن بالتضامن
مع الناشطين من المهاجرين والالجئين وأن
تكون جزءا من جهودهم الرامية إلى ضمان
الهجرة اآلمنة القانونية ،ويجب أن نفكر في
كيفية دعم الناس الذين يضطرون إلى القيام
بــرحــات خ ـطــرة ،وك ـيــف يـمـكــن خـلــق أعـمــال
حقيقية لهم ،وتزويدهم بالتعليم واإلسكان
والــرعــايــة الصحية أثـنــاء بحثهم عــن أماكن
جديدة لالستقرار ،وينبغي لنا أن نفكر في
كيفية بناء مجتمعات تشمل الوافدين الجدد
والمقيمين الحاليين وتستوعبهم.
الــواقــع أن هــذه الـتـســاؤالت أربـكــت بالفعل
السياسة فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان ،لكنها لن
تتالشى ببساطة ،بل على العكس تماما ،ومن
أجل المهاجرين بسبب المناخ في كل مكان،
يتعين علينا أن نجيب عن هذه التساؤالت،
وإن انبعاثاتنا من ثاني أكسيد الكربون
ال ت ـب ــال ــي ب ــالـ ـح ــدود ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ي ـجــوز
لتعاطفنا أن يتوقف عندها.
* باحث العلوم البيئية في كلية
ميدلبيري ،وعضو األكاديمية األميركية
للفنون والعلوم ،وهو مؤسس مشارك
لمنظمة .org.350
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

يحاول الرئيس األميركي جو بايدن عقد اتفاق مع ألمانيا
ح ــول خــط أنــابـيــب «ن ــورد سـتــريــم  »2ال ــذي أطـلـقــه فالديمير
بــوتـيــن ،لـكــن تـخـضــع ج ـهــوده ه ــذه لـتــدقـيــق واس ــع وتــواجــه
م ـع ــارض ــة مـحـلـيــة مـ ـت ــزاي ــدة ،إذ ت ــؤك ــد الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـي ــرة
على جاهزية الكرملين الستعمال إم ــدادات الطاقة كسالح
جيوسياسي.
تستمر المحادثات بين الواليات المتحدة وألمانيا حول
إيجاد طرق محتملة لتجنب أي عواقب سلبية الكتمال خط
أنابيب الـغــاز فــي بحر البلطيق ،فقد أعلن وزيــر الخارجية
األميركي ،أنتوني بلينكن ،أن هذه النقاشات تهدف إلى «منع
روسيا من استعمال الطاقة كــأداة قسرية ضد أوكرانيا أو
أي طرف آخر».
لكن يظن المعارضون أن اإلكراه هو الهدف األساسي من
مشروع خط أنابيب «نورد ستريم  .»2برأيهم ،لن ينجح أي
ً
حل من الحلول التي تخضع للنقاش راهنا ،وتسود مخاوف
ً
إضافية من عدم مشاركة الدول األكثر تضررا من خط األنابيب
في النقاشات الراهنة ،على رأسها أوكرانيا وبولندا.
من المنتظر أن ينتهي العمل على مشروع «نورد ستريم »2
في شهر أغسطس المقبل ،وتتوق روسيا إلى تجاوز سلسلة
من العقبات السياسية والقانونية والتنظيمية القادرة على
إعاقة خط األنابيب.
يعني تراجع كميات الغاز الــروســي التي ّ
تمر بأوكرانيا
أن مـخــزون الـغــاز فــي أنـحــاء أوروب ــا أصـبــح الـيــوم فــي أدنــى
مستوياته منذ عشر سنوات ،وفي هذا السياق ،أطلقت وكالة
«إنترفاكس أوكــرانـيــا» التحذير التالي« :بلغ ضخ الغاز في
منشآت التخزين تحت األرض أدنى مستوياته ،مما يعني أن
تلك المنشآت ستكون نصف فارغة في موسم الشتاء المقبل».
ً
ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،أث ـب ــت بــوت ـيــن مـ ـج ــددا أن ــه ليس
ً
ً
شريكا جديرا بالثقة ،ورغم تشديد بايدن على ضرورة وقف
االعتداءات اإللكترونية ُخالل القمة التي جمعته مع الرئيس
الروسي في  16يونيو ،ن ِسب عدد من االعتداءات البارزة ضد
أهداف أميركية إلى مصادر روسية منذ لقاء جنيف.
كذلك ،أعلن بوتين في تصريح سابق له في شهر يونيو أن
كييف يجب أن تثبت ُ
«حسن نواياها» تجاه روسيا لمتابعة
نـقــل إمـ ــدادات ال ـغــاز عـبــر أوكــران ـيــا .تكشف ه ــذه الـتـهــديــدات
ّ
ّ
الـمـبــطـنــة ال ــواق ــع الـمـســلــح وراء األف ـك ــار االق ـت ـصــاديــة الـتــي
ُ
َ
تستعمل في معظم األوقات لتبرير التعاون مع الكرملين في
مجال الطاقة.
ً
ً
لم يكن مشروع «نورد ستريم  »2ضروريا يوما من الناحية
االق ـت ـصــاديــة ال ـص ــرف ــة ،ب ــل إن ــه ان ـع ـكــاس ل ـن ـظــام ال ـتــرانــزيــت
األوك ــران ــي وي ـه ــدف بـشـكـ ٍـل أس ــاس ــي إل ــى ت ـج ــاوز أوكــران ـيــا،
ً
وسيؤدي هذا الوضع إلى إضعاف أوكرانيا ماليا وتراجع
أهميتها الجيوسياسية بالنسبة إلى بقية دول أوروبا ،مما
قد ُي ّ
مهد لتصاعد االعتداءات العسكرية الروسية المتواصلة
ضــد البلد ،كــذلــك ،قــد يــؤدي خــط األنابيب عند اكتماله إلى
إحكام قبضة روسيا على أسواق الغاز األوروبية.
يمكن اعتبار هــذه الـتـهــديــدات السبب الكامن وراء إقــدام
الحكومة األميركية على فــرض عقوبات جذرية جديدة في
ديسمبر  2020لمنع اكتمال مشروع «نورد ستريم  ،»2حيث
ً
أدى رفــض بايدن تطبيق هــذه العقوبات الحقا إلــى تأجيج
الـمــواجـهــة الـتــي يخوضها مــع حلفاء أوروبـيـيــن أساسيين
وأطراف كثيرة في واشنطن .منع ّالسيناتور تيد كروز الداعم
للعقوبات الموافقة على جميع مرشحي بايدن لمناصب وزارة
الـخــارجـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ إل ــى حـيــن ف ــرض العقوبات
ً
مجددا.
ً
في بداية شهر يوليو ،مررت لجنة مجلس النواب تعديال
لمنع بايدن من التخلي عن العقوبات ُ
المصادق عليها ،وفي
هذا السياق ،قالت النائبة الديموقراطية مارسي كابتور« :هذه
العقوبات إلزامية ال اختيارية».
لـكــن رغ ــم ق ــوة الـمـعــارضــة لـمـشــروع خــط األنــاب ـيــب ،تفيد
التقارير بأن إدارة بايدن ال تزال تأمل عقد اتفاق تجريبي حين
تزور المستشارة األلمانية أنجيال ميركل الواليات المتحدة
في منتصف شهر يوليو ،فقد يحاول البيت األبيض حينها
نيل موافقة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الذي تلقى
دعوة لزيارة البلد بعد أسابيع ،لكن يصعب أن نتوقع موافقة
ُ ّ ً
صمما
الرئيس األوكراني على مشروع خط األنابيب إذا كان م
إلخضاع بلده.
* «المجلس األطلسي»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.396

6.934

5.354

2.429 2.826 3.325

بنوك تفتح خطوط ائتمان لشركات وساطة لتوفير الكاش
• لتمويل عمالء «المارجن» والشركة والبنك يتقاسمان هامش الفائدة بحد أعلى %5.5
• عودة النمو ألرباح الشركات القيادية ستحفز سوق تمويل شراء األوراق المالية
محمد اإلتربي

فتحت شركات في قطاع
الوساطة قنوات اتفاق مع
بنوك محلية للحصول على
خطوط ائتمان لتوفير الكاش
والتمويل لعمالئها؛ على
أن تتقاسم الشركة والبنك
هامش الفائدة ،الذي يبلغ حده
األعلى .%5.5

مصارف تفضل
توفير سيولة
لشركات الوساطة
لخفض المخاطر
المباشرة على البنك

اك ـت ـمــل اإلطـ ـ ــار الـتـشــريـعــي
ً
والـتـنـظـيـمــي كــامــا للتمويل
بــال ـهــامــش «ال ـم ــارج ــن» وب ــات
ً
قـطــاع الــوســاطــة ج ــاه ــزا على
ً
ك ــل الـمـسـتــويــات اع ـت ـب ــارا من
يــوم األح ــد المقبل الستقبال
طـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وم ـن ـح ـهــم
التمويل وفق الهامش والنسب
التي يستحقها العميل ويتم
الـتــوصــل إلــى إتـفــاق بشأنها،
وفــق عوائد وهامش الفائدة،
التي حسمت من جانب البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي واعـ ـتـ ـم ــدت ــه هـيـئــة
ً
أسواق المال رسميا.
ووفــق مصادر معنية ،فقد
فـ ـتـ ـح ــت شـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي ق ـط ــاع
ال ــوس ــاط ــة قـ ـن ــوات اتـ ـف ــاق مع
بـنــوك محلية للحصول على
خطوط ائتمان لتوفير الكاش
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ـع ـم ــائ ـه ــا ،عـلــى
أن ت ـت ـقــاســم ال ـش ــرك ــة والـبـنــك
هــامــش ال ـف ــائ ــدة ،الـ ــذي يصل
حده األعلى إلى  5.5في المئة.
ً
عمليا ،ستكون تلك الخدمة
األولى لقطاع الوساطة ،التي
تمثل لها ثاني مصدر إيرادي
بجانب عموالت التداول التي
ً
تعتمد عليها تاريخيا كمصدر
وحيد.
وسـ ـتـ ـمـ ـك ــن ت ـ ـلـ ــك الـ ـخ ــدم ــة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مــن
استغالل رأس المال المعطل
لديها في ودائــع لــدى البنوك
ب ـعــوائــد مـنـخـفـضــة وال تـكــاد
ً
تـ ــذكـ ــر ،إذ كـ ـ ــان ي ـم ـث ــل ع ـب ـئــا
ً
كبيرا عليها بسبب محدودية
ال ـم ـص ــدر األح ـ ـ ــادي الـمــرتـبــط
بنشاط السوق ،مقابل رأسمال

ك ـب ـيــر وم ــرتـ ـف ــع ،ك ــان ــت أغ ـلــب
الشركات ال تستطيع تحقيق
ع ـ ــوائ ـ ــد م ــرضـ ـي ــة أو م ـق ـن ـعــة
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن الس ـي ـم ــا أن 4
ش ــرك ــات ف ــي ال ـس ــوق تسيطر
عـلــى  75ف ــي الـمـئــة م ــن حجم
ً
تـ ـ ــداوالت الـ ـس ــوق ،خـصــوصــا
أن كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ي ـ ـ ــات ا ل ـ ـم ـ ـجـ ــا م ـ ـيـ ــع
االستثمارية في السوق التي
ل ــديـ ـه ــا مـ ـح ــاف ــظ وصـ ـن ــادي ــق
كبيرة تملك شــركــات وساطة
تابعة ،بالتالي كل تعامالتها
من خالل تلك الكيانات ،فيما
تتوزع الشركات الست الباقية
على ما نسبته  25في المئة.
وف ــق م ـصــادر ال ـق ـطــاع ،فــإن
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـتــراك ـم ـيــة على
م ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـم ــاض ـي ــة
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـمـ ـل ــف «اعـ ـ ـ ــرف
ع ـم ـي ـلــك» ،س ـت ـســاعــد شــركــات
ً
الــوســاطــة ك ـث ـيــرا وستستهل
قرارات منح التمويل بسهولة
ً
و ي ـ ـ ـسـ ـ ــر خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا أن ك ــل
عميل مـعــروف مــركــزه المالي
لـكــل ال ـشــركــات ،كــذلــك مــاء تــه
المالية وسمعته التاريخية
فــي االلـ ـت ــزام ال ـتــام ب ـســداد أي
التزامات والحرص على سجل
خال من أي مخالفات.
نظيف
ٍ
وأضــافــت الـمـصــادر ،أن كل
ً
ش ــرك ــة ح ــال ـي ــا ل ــدي ـه ــا قــائـمــة
ً
ً
بــأ هــم  50عـمـيــا مصنفا فئة
ً
أول ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إل ـ ـ ــى ح ـجــم
المبالغ التي يتم استثمارها
أو إدارت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــم،
وهـ ــذه ال ـقــائ ـمــة ت ـب ــادر بعض
الـ ـش ــرك ــات بـ ـع ــرض ال ـت ـمــويــل
عـلـيـهــم وتـشـجـيـعـهــم ل ــزي ــادة

الـمـحـمـلــة ب ـعــبء ال ـفــائــدة اآلتـيــة
مــن تـمــويــل مـصــرفــي أو تمويل
«المارجن».

مرونة أكبر
وع ــن ال ـمــرونــة ف ــي الـحـصــول
ع ـل ــى ال ـت ـم ــوي ــل ،ق ــال ــت م ـص ــادر
معنية ،إن التمويل بـ»المارجن»
س ـي ـكــون أس ـه ــل وأعـ ـل ــى مــرونــة
م ـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،إذ
إن إج ـ ـ ــراءات ش ــرك ــات الــوسـطــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ال ـب ـن ــوك ف ــي آل ـيــة
ً
الضمانات والــرهــونــات ،أيضا
قاعدة األسهم التي يمكن أن تقبل
بـهــا شــركــات الــوســاطــة ستكون
أسهل من التي تقبل بها البنوك.

 3مصادر لتوفير السيولة

اسـ ـتـ ـمـ ـث ــاراتـ ـه ــم واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
السيولة االضافية.

تعارض «النتنغ» والهامش
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـش ــرك ــة وسـ ــاطـ ــة ك ـبــرى
ً
ردا عـلــى س ــؤال ب ـشــأن تـعــارض
خدمة الـ (« - »NETTINGالنتنغ)
التي يمكن أن يتمكن عميل من
خاللها التعامل من دون الحاجة
إل ــى تـمــويــل بــالـهــامــش إذ تتيح
«ال ـن ـت ـنــغ» ال ـش ــراء والـبـيــع دون
ت ــرت ــب ط ـلــب أو مــديــون ـيــة على

العميل ،إذ يكفي فقط أن يقوم
ً
ب ــال ـش ــراء ص ـبــاحــا وال ـب ـيــع قبل
إقـفــال ال ـســوق ،بالتالي يحصل
على صافي ناتج العملية دون
التزام بالسداد ،مما قد يغني عن
الحاجة إلــى الــدخــول في عملية
تمويل بالهامش.
وأف ــاد ب ــأن «الـنـتـنــغ» أداة لها
خصوصيتها وتناسب عمليات
المضاربة السريعة وتعتمد على
معطيات من أبرزها توقع طفرة
سعرية في سهم ما أو معلومة
نــاتـجــة عــن قـ ــراء ة أو تحليل او
متابعة أوتعقب لصفقة أو غيرها

«بتكوين» قد تبسطً سيطرتها
في أقل من  30عاما
ً
الـعـمـلــة ال ـم ـش ـفــرة األك ـث ــر تـ ـ ــداول في
العالم ،ستتغلب على العمالت الصادرة
عن البنوك المركزية ،باعتبارها الشكل
المهيمن على القطاع المالي في جميع
أنحاء العالم ،في غضون أقل من ً 30
عاما،
وف ــق م ــا أك ــدت ــه لـجـنــة م ــن متخصصي
التكنولوجيا المالية.
ً
توقع  54في المئة من  42خبيرا في
مجال التشفير شملهم استطالع رأي أن
ما يسمى بـ  - hyperbitcoinizationأو
اللحظة التي تهيمن فيها عملة بتكوين
على التمويل ًالعالمي  -ستحدث بحلول
عام  ،2050وفقا لتقرير صدر يوم الجمعة
من  ،Finder.comوهو موقع متخصص
في مقارنة التمويل الشخصي.
ً
ووفقا لـ 29في المئة من المستطلعة
آراؤه ـ ــم ،يمكن أن يـحــدث ه ــذا فــي وقــت
أقرب ،بحلول عام .2035
ويــأتــي ه ــذا الـتــوقــع فــي وق ــت يتزايد
االهتمام بسوق العمالت المشفرة بين
المستثمرين المؤسساتيين واأل ف ــراد،
بينما ت ــدرس أغلبية البنوك المركزية
إنشاء عمالت رقمية خاصة بهاً ،
بدء ا من
البحث ووصوال إلى البرامج التجريبية.
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد جـ ـ ــوزيـ ـ ــف راشـ ـيـ ـنـ ـسـ ـك ــي،
الخبير التقني والعالم المستقبلي في
 ،Thomson Reutersبحسب ما جاء في
تـقــريــر  ،Finder.comأن بـعــض الـبـلــدان

«ستستفيد من بتكوين كعملة أساسية
م ــع الـ ـت ــداول ال ـثــابــت وس ـهــولــة تـحــويــل
األموال ،وسيكون من المفيد لهم االنتقال
إل ــى ن ـمــوذج غـيــر مـصــرفــي مـتــأصــل في
هذا النظام البيئي» .ويتوقع أن تتجاوز
عملة بتكوين العمالت الورقية بحلول
عــام  ،2025عندما سيبلغ سعرها 150
ألف دوالر.
وأصبحت السلفادور أول دولة تتبنى
عملة «بتكوين» كعملة قانونية ،وسيبدأ
ً
اسـتـخــدامـهــا رسـمـيــا فــي سبتمبر بعد
موافقة المشرعين على القرار في يونيو.
وي ـع ـت ـقــد  55ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن أع ـض ــاء
لـجـنــة ال ـخ ـبــراء أن «بـتـكــويــن» ستصبح
العملة المفضلة في الدول النامية ،حيث
بــات الفنزويليون يستخدمون العملة
المشفرة كوسيلة للتغلب على التضخم
المفرط الذي تعاني منه البالد.
ً
لكن  44في المئة من  41مشاركا في
االسـتـطــاع ال يعتقدون أن فــرط تــداول
العمالت المشفرة سيحدث .ومن بينهم
ل ــي س ـمــال ـيــس ،األسـ ـت ــاذ ال ـم ـش ــارك في
جامعة غرب أستراليا.
و ق ــال سماليس « :فــي النهاية أعتقد
أن بتكوين (والعديد من أصول العمالت
المشفرة األخرى) ستخسر أمام العمالت
الرقمية للبنوك ا لـمــر كــز يــة ،حيث كثير
منها سيبدأ العمل بحلول نهاية العقد».

وأخـ ـب ــر رئ ـي ــس مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ،جـ ـي ــروم ب ـ ـ ــاول ،الـمـشــرعـيــن
األميركيين هذا األسبوع ،بأن العمالت
المشفرة قد فشلت في أن تصبح وسيلة
دفع قابلة للتطبيق ،وأن العملة الرقمية
الــرسـمـيــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة يمكن أن
تقوض الحاجة إلى العمالت المشفرة.
وق ــال ب ــاول إن ورق ــة بحثية حــول ما
إذا كان يتعين على الفدرالي إنشاء عملة
ُ
رقمية من المرجح أن تنشر في سبتمبر.
وتستكشف  86في المئة من البنوك
المركزية مزايا وعيوب ما يعرف بـ CBDC
أو ًالعمالت الرقمية للبنوك المركزية،
وفقا لمسح أجراه بنك التسويات الدولية
لعام .2020
بالنظر إلى سعر «بتكوين» في ،2021
قال  61في المئة من الخبراء في استطالع
 ،Finder.comإن سعر العملة المشفرة

من العوامل المؤثرة على سعر
السهم.
فـ ـيـ ـم ــا ب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل ع ـم ـل ـي ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل بـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــش لـ ـه ــا
ً
خـ ـص ــوصـ ـيـ ـتـ ـه ــا وهـ ـ ـ ــي غ ــالـ ـب ــا
ً
سيولة تستهدف أسهما ممتازة
دفــاعـيــة مــن الـشــركــات الممتازة
المعروف عنها التوزيع النقدي،
ولفترات متوسطة وطويلة األجل
ً
إذ س ـي ـكــون ال ـت ـمــويــل مـحـفــوفــا
بهامش مخاطرة بالتالي ستكون
له أسهم محددة تناسبة.
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
تضارب أو تعارض فلكل خدمة

خصوصيتها ،ومن المتوقع أن
ينشط سوق التمويل بالهامش
خالل النصف المتبقي من العام
ال ـح ــال ــي ،وس ــط ب ـ ــوادر األربـ ــاح
اإليجابية التي أعلنتها حتى اآلن
 4شركات مدرجة في البورصة
بقيادة البنك الوطني والمتوقع
أن تتسع قــاعــدة ال ـشــركــات ذات
األداء اإليـجــابــي بالتالي تشكل
ً
وعاء جاذبا للسيولة.
ال ـن ـصــف الـمـتـبـقــي م ــن ال ـعــام
سيكون مرحلة انتقائية سيغلب
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـط ــاب ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
ً
ال ـ ـمـ ــركـ ــز خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـس ـي ــول ــة

ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أفـ ـ ــادت
مصادر بأن قطاع الوساطة لديه
ثــاثــة م ـص ــادر أســاس ـيــة سيتم
االعتماد عليها لتمويل طلبات
الـتـمــويــل بــالـهــامــش األول ــى هي
االحتياطيات المالية المتراكمة
لدى بعض الشركات ،والمصدر
الـ ـث ــان ــي جـ ـ ــزء مـ ــن رأس الـ ـم ــال
ً
المعطل في ودائع ،وثالثا خطوط
االئتمان من البنوك ،وهي خيار
م ـف ـضــل ل ـب ـعــض الـ ـمـ ـص ــارف ،إذ
إن المخاطر تنخفض مــن على
كــاهــل البنك وتنتقل إلــى شركة
الــوســاطــة عـلــى عـكــس الـتـمــويــل
الـ ـمـ ـب ــاش ــر مـ ــن الـ ـبـ ـن ــك لـلـعـمـيــل
للمتاجرة في األوراق المالية.

الدوالر يتحول للصعود مع تأثر
المعنويات بفعل «كورونا»

األشـهــر ّ
مقيم بــأقــل مــن قيمته الحالية.
وفي المتوسط ،تتوقع اللجنة أن يرتفع
سعر «بتكوين» إلى  66000دوالر بحلول
نهاية العام.
يــذكــر أن «بـتـكــويــن» تــم تــداول ـهــا يــوم
الجمعة بأقل من  32000دوالر ،وكانت
في طريقها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ
أكثر من شهر.
واستمرت أسـعــار العمالت المشفرة
في االنخفاض ،امس ،مع تراجع أسعار
ب ـت ـك ــوي ــن ب ــأك ـث ــر مـ ــن  2فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
ً
 31590دوالرا .وظلت أكبر عملة مشفرة
في العالم عالقة في نطاق يتراوح بين
حــوالــي  30أل ــف دوالر و 40أل ــف دوالر
ألشهر بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى
لـهــا عـلــى اإلطـ ــاق بــال ـقــرب م ــن  65ألــف
دوالر منتصف أبريل.
(العربية .نت)

سيطر السعي إلى أمــان الــدوالر والين ،أمس،
مـمــا جـعــل ال ـ ــدوالر ق ــرب أقـ ــوى مـسـتــويــاتــه منذ
أشهر ،إذ اهتزت ثقة المستثمرين في النمو بفعل
انتشار ساللة دلتا المتحورة من فيروس كورونا،
وانتاب القلق الكثيرين بشأن استئناف األنشطة
في إنكلترا.
وت ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األس ـ ـت ـ ــرال ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاس
للمخاطرة ألكبر قــدر من الضغط بين العمالت
الــرئـيـسـيــة فــي جـلـســة آس ـيــا ،إذ انـخـفــض ألدنــى
م ـس ـتــوى ف ــي سـبـعــة أش ـهــر ع ـنــد  0.7373دوالر
وانزلق لليوم الخامس على التوالي مقابل الين
ليبلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وارتفع الين في أحدث معامالت  0.1في المئة

إلى  109.25للدوالر واقترب من أقوى مستوياته
منذ أبريل عند  129.78لليورو.
وظــل الـيــورو عند  1.1805دوالر ،بالقرب من
أدنى مستوى في ثالثة أشهر الذي بلغه األسبوع
الماضي عند  1.1772دوالر.
وصـ ـع ــد م ــؤش ــر الـ ـ ـ ــدوالر ب ـش ـكــل ط ـف ـيــف إل ــى
ً
ً
 ،92.717مما جعله قريبا جدا من أعلى مستوى
في ثالثة أشهر األسبوع الماضي عند .92.832
وانخفض الدوالر الكندي إلى أدنى مستوياته
منذ أبريل ،واجتاز متوسط تحركاته في  200يوم
مع انخفاض أسعار النفط.
وسجل الجنيه اإلسترليني  1.3754دوالر ،وهو
أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

ً
الذهب عند قاع أسبوع تقريبا

انخفضت أسـعــار الــذهــب إلى
أدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي أس ـبــوع
تـقــريـبــا ،إذ فـضــل المستثمرون
الدوالر مالذا وسط مخاوف من أن
انتشار الساللة «دلتا» المتحورة
م ــن «ك ــورن ــا» ق ــد يـثـبــط الـتـعــافــي
االقتصادي العالمي.
ونـ ــزل ال ــذه ــب ف ــي الـمـعــامــات
الفورية  0.4في المئة إلى 1804.60
دوالرات ل ــأوقـ ـي ــة (األونـ ـ ـص ـ ــة)
بـحـلــول ال ـســاعــة  0716بتوقيت

غرينتش ،بعد أن هبط إلى أدنى
مـسـتــويــاتــه مـنــذ  13يــولـيــو عند
 1801.46دوالر.
وتــراجـعــت الـعـقــود األميركية
اآلجلة للذهب  0.6في المئة إلى
 1804.10دوالرات.
قـ ـ ــال ه ـ ــارش ـ ــال ب ـ ـ ـ ــاروت كـبـيــر
مستشاري أبحاث جنوب آسيا في
ميتالز فوكاس «قوة الدوالر تحد
مــن االت ـج ــاه ال ـص ـعــودي للذهب،
ومازال نوعا ما يمثل أحد العوامل

ال ـم ـع ــاك ـس ــة ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .ه ـن ــاك
مـخــاوف تنجم عــن الساللة دلتا
وتأثيرها على النمو االقتصادي
العالمي .لــذا ،فإن تدفقات المالذ
اآلمن األساسية تذهب أيضا إلى
الدوالر والسندات».
ارتفع الدوالر  0.2في المئة إلى
أعلى مستوى في أكثر من  3أشهر
مقابل عمالت رئيسية أخرى ،مما
جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي
العمالت األخرى.

كيف أصبحت الواليات المتحدة مركز التعدين الجديد في العالم؟
قبل أن تقرر الصين طرد جميع شركات
ت ـعــديــن ب ـت ـكــويــن ،كــانــت ال ـش ــرك ــات ت ـغــادر
بالفعل بأعداد كبيرة ،حيث تظهر بيانات
جــديــدة مــن جامعة كامبريدج أنهم كانوا
عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ــح م ـت ـج ـه ـي ــن إلـ ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.
وحـ ـت ــى شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل الـ ـم ــاض ــي ك ــان ــت
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ث ــان ــي أكـ ـب ــر مـنــاطــق
ً
تعدين العمالت المشفرة عالميا ،كما كانت
ّ
إجمالي حجم تعدين
تمثل  17بالمئة من
ّ
ً
«بتكوين» عالميا ،حيث مثلت تلك الحصة
زيادة بنسبة  151بالمئة عن سبتمبر ،2020
ً
ّ
وفقا لما ذكرته شبكة  ،CNBCواطلعت عليه
«العربية .نت».
من جانبه ،قال مؤسس  BlockcapوCore
 ،Scientificداري ــن فينشتاين« :عـلــى مــدار
ً
ً
ً
ال ـ  18شـهــرا الماضية ،شهدنا نـمــوا جــادا
في البنية التحتية للتعدين في الواليات
الـمـتـحــدة»« .لـقــد الحظنا زي ــادة هائلة في
عمليات التعدين التي تتطلع إلى االنتقال

إلى أميركا الشمالية ،ومعظمها في الواليات
المتحدة».
وال تـتـضـمــن مـجـمــوعــة ال ـب ـيــانــات هــذه
الـهـجــرة الـجـمــا ّعـيــة للتعدين مــن الـصـيــن،
مما أدى إلى توقف نصف شركات تعدين
بتكوين في العالم عن العمل.
ً
ووف ـق ــا لـبـيــانــات «كــام ـبــريــدج» ال ـتــي تم
ً
إصــدارهــا حديثا ،قبل بــدء حظر التعدين
الصيني ،كانت الصين تمثل  46بالمئة من
إجمالي عمليات التجزئة في العالم ،وهو
الحوسبة
مصطلح يستخدم لوصف قــوة ّ
الـجـمــاعـيــة لـشـبـكــة ب ـت ـكــويــن .وي ـمــثــل هــذا
ً
ً
انخفاضا حادا من  75.5بالمئة في سبتمبر
 ،2019وم ـ ــن ال ـم ــرج ــح أن تـ ـك ــون الـنـسـبــة
أقــل بكثير بالنظر إلــى الهجرة الجماعية
الجارية اآلن.
بدوره ،قال فريد ثيل من شركة ماراثون
دي ـج ـي ـتــال« :يـبـحــث  500أل ــف م ــن شــركــات
تعدين بتكوين الصينيين عــن موطن في
الــواليــات المتحدة» .وأض ــاف« :إذا وجــدت

م ــوض ــع ق ــدم ل ـه ــا ،ف ـه ــذا يـعـنــي أن أمـيــركــا
الشمالية سيكون لديها نحو  40بالمئة
من معدل التجزئة العالمي بحلول نهاية
عام .»2022

على مزارع «بتكوين» الكبيرة ،رأى مشغلو
التعدين فــي الــواليــات المتحدة افتتاحهم
وانتهزوا الفرصة لنشر أموال رخيصة لبناء
نظام التعدين البيئي في الواليات المتحدة.

هيمنة أميركية

دور «كوفيد»

الهيمنة األميركية المتصاعدة هي حالة
بسيطة من التحضير والتي صادفها القرار
الـصـيـنــي ،حـيــث تعمل الــواليــات المتحدة
بهدوء على بناء قدرتها على االستضافة
لسنوات.
وقـبــل أن تـبــدأ شــركــات تـعــديــن بتكوين
بالفعل في القدوم إلى أميركا ،قامت شركات
بيع أجهزة التعدين بمغامرة ،مبنية على أن
وجــود البنية التحتية المناسبة سيجعل
ً
الواليات المتحدة سوقا عليه طلب.
ومع تراجع «بتكوين» في أواخر عام 2017
ودخ ــول ال ـســوق األوس ــع فــي شـتــاء تشفير
متعدد السنوات ،ومع عدم وجود طلب كبير

ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة ال ـع ـمــات
الرقمية  ،Foundryالتي ساعدت في جلب
أك ـث ــر م ــن  300م ـل ـيــون دوالر م ــن م ـعــدات
التعدين إلى أميركا الشمالية ،مايك كولير:
«ك ــان عـمــال المناجم الـكـبــار والـمـتــداولــون
ً
علنا قادرين على زيادة رأس المال للقيام
بعمليات شراء كبيرة».
اسـتـمــرت شــركــات مـثــل شــركــة التعدين
ال ـم ـش ـف ــرة فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة Core
 Scientificف ــي ب ـن ــاء م ـســاحــة اسـتـضــافــة
ط ــوال فـتــرة شـتــاء التشفير ،بحيث يكون
لديها القدرة على توصيل معدات جديدة،
ً
وفقا لكولير.

وقال« :تم شحن غالبية المعدات الجديدة
المصنعة في الفترة من مايو  2020حتى
دي ـس ـم ـبــر  2020إلـ ــى الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وكندا».
وعلى الرغم من أن الوباء العالمي أغلق
قطاعات كبيرة مــن االقـتـصــاد ،فــإن برامج
التيسير الكمي من البنوك المركزية كانت
نعمة لـشــركــات التعدين األمـيــركـيــة ،حيث
بــاتــت الــرغـبــة فــي االسـتـثـمــار والـمـخــاطــرة
مرتفعة ما قاد فترة نعيم جديد للعمالت
المشفرة.

لماذا أميركا؟
يــرى فينشتاين أن نقل مئات الماليين
م ــن الـ ـ ـ ــدوالرات م ــن ش ــرك ــات ال ـت ـعــديــن إلــى
خارج الصين ،يتطلب تأكيد على االستقرار
السياسي والقانوني للوجهة التي سيتم
نقل تلك األصول إليها.
ً
ومن المفيد أيضا أن الواليات المتحدة

ً
هي أيضا موطن لبعض من أرخص مصادر
الطاقة على هذا الكوكب ،وكثير منها يميل
ً
ً
إلــى أن يكون مـتـجــددا ،نـظــرا إلــى أن عمال
المناجم على نطاق واســع يتنافسون في
صناعة ذات هامش ربــح منخفض ،حيث
ت ـك ــون تـكـلـفـتـهــم الـمـتـغ ـيــرة ال ــوح ـي ــدة هي
ً
الطاقة عادة ،يتم تحفيزهم على الهجرة إلى
أرخص مصادر الطاقة في العالم.
ويتوقع ثيل أن يتم تشغيل معظم عمال
المناجم الجدد الذين ينتقلون إلى أميركا
ال ـش ـمــال ـيــة ب ـم ـص ــادر ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة،
أو ال ـغ ــاز الـ ــذي ي ـتــم تـعــويـضــه ع ــن طــريــق
اعتمادات الطاقة المتجددة.
بينما يشير الشريك المؤسس لشركة
 ،Castle Island Venturesنيك كارتر ،إلى أن
ً
التعدين في الواليات المتحدة ليس متجددا
بالكامل ،إال أنه يقول إن عمال المناجم هنا
ً
أفـضــل كـثـيــرا فــي اخـتـيــار م ـصــادر الـطــاقــة
المتجددة وشراء التعويضات.
(العربية نت)
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خبراء :الزيادة المخطط لها في اإلنتاج معتدلة وستبقي السوق عاجزا
قال «غولدمان ساكس»،
إن اتفاق «أوبك »+لزيادة
إمدادات النفط يدعم وجهة
الخام،
نظره بشأن ًأسعار ً
ويتوقع «رفعا» طفيفا
الصيف حتى
لتوقعاته لفصل ً
يبلغ برنت  80دوالرا للبرميل.

األسعار في
األسابيع
المقبلة
ستتذبذب
بسبب مخاطر
ساللة «دلتا»
وبطء وتيرة
تطورات
العرض

«غولدمان ساكس»

تراجعت أسعار النفط بشكل
حـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــد أن ت ـغ ـل ـبــت
«أوبــك »+على انقسامات داخلية
واتفقت على زيــادة اإلنتاج ،مما
أث ــار م ـخــاوف بـشــأن فــائــض في
الخام مع ارتفاع حاالت اإلصابة
بـ ـك ــوفـ ـي ــد 19 -فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
البلدان.
وان ـخ ـف ــض خـ ــام ب ــرن ــت 2.01
دوالر ،بما يـعــادل  2.7فــي المئة
إ لـ ـ ــى  71.58دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل.
وت ــراج ــع ال ـخــام األم ـيــركــي 2.06
دوالر أو  2.8في المئة إلى 69.75
دوالرا للبرميل.
وات ـفــق وزراء «أوب ـ ــك ،»+أمــس
األول ،على زيادة إمدادات النفط
م ــن أغـسـطــس لـتـهــدئــة األس ـعــار
التي صعدت هــذا الشهر ألعلى
مستوى في أكثر من عامين مع
تـعــافــي االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي من
«كوفيد.»19 -
كما اتفقت المجموعة ،التي
تـضــم الـ ــدول األع ـض ــاء بمنظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحلفاء مثل روسيا على حصص
إنتاج جديدة من مايو .2022
وق ــال ــت إيـ ـ ـ ـ ــه.إن.زد ريـسـيــرش
«ح ـتــى مــع زيـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ،يظل
الـســوق فــي شــح بعض الـشــيء...
تظهر البيانات التي تتواتر بشكل
كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة

ل ـل ـن ـفــط ،إذ س ـج ــل ال ـط ـل ــب على
البنزين فــي ال ــوالي ــات المتحدة
مؤخرا مستوى قياسيا .هذا من
شأنه أن يحد من مدة البيع».
وقال بنك االستثمار األميركي
غولدمان ساكس ،إن اتفاق «أوبك»+
لزيادة إمدادات النفط يدعم وجهة
نظره بشأن أسعار الخام ،ويتوقع
«رف ـع ــا» طفيفا لـتــوقـعــاتــه لفصل

الصيف حتى يبلغ برنت  80دوالرا
للبرميل.
وأضاف «غولدمان ساكس» في
مذكرة «اشتمل االتفاق على نقطتي
تركيز بارزتين :زيادة معتدلة في
اإلنتاج والتي ستبقي السوق في
حــالــة عـجــز فــي األش ـهــر المقبلة،
باإلضافة إلــى توجيهات لزيادة
السعة التي ستكون مطلوبة في

السنوات القادمة فــي ظــل تنامي
نقص االستثمار.
وذكــر أن االتـفــاق يتماشى مع
وج ـهــة ن ـظــره الـقــائـلــة ب ــأن «أوب ــك
يجب أن تركز على الحفاظ على
سوق حاضرة في شح طوال الوقت
م ــع تــوجـيـهـهــا ل ــزي ــادة الـ ـق ــدرات
المستقبلية وتثبيط االستثمارات
المنافسة».

وأضـ ـ ـ ــاف ان اتـ ـف ــاق «أوبـ ـ ـ ــك»+
يمثل «صعودا» دوالرين للبرميل
م ـقــابــل  80دوالرا ل ـل ـبــرم ـيــل في
تــوق ـعــاتــه لـسـعــر خـ ــام ب ــرن ــت قي
فصل الصيف ،وزيادة  5دوالرات
ل ـتــوق ـعــات ـهــا ال ـبــال ـغــة  75دوالرا
للبرميل للعام المقبل.
ومع ذلك ،يتوقع «غولدمان» أن
تتذبذب أسعار النفط في األسابيع

المقبلة بسبب المخاطر من ساللة
«دل ـ ـتـ ــا» وب ـ ـ ــطء وت ـ ـيـ ــرة تـ ـط ــورات
العرض مقارنة بالزيادة مؤخرا
في نشاط التنقل.
ومـ ـ ـ ــع تـ ـحـ ـق ــق مـ ـعـ ـظ ــم زيـ ـ ـ ــادة
الـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـتـ ــي ت ــوقـ ـعـ ـه ــا ل ـفـصــل
الـ ـصـ ـي ــف ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،ومـ ـ ــع ت ــزاي ــد
ال ـ ــري ـ ــاح ال ـم ـع ــاك ـس ــة مـ ــن ســالــة
«دلتا» المتحورة من كوفيد،19 -
قال «غولدمان» إن الحافز لجولة
ال ـص ـع ــود ال ـت ــال ـي ــة ف ــي األسـ ـع ــار
ي ـت ـح ــول م ــن ج ــان ــب ال ـط ـل ــب إل ــى
جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ،م ـ ـ ــع وج ـ ـ ــود
احتماالت رفع لتوقعات األسعار
في األشهر القادمة.
وق ـ ـ ـ ــال إد م ـ ـ ـ ـ ــورس ،ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ألبـ ـ ـح ـ ــاث الـ ـسـ ـل ــع فــي
 ،Citigroupفـ ــي م ـق ــا ب ـل ــة عـلــى
تلفزيونية بلومبرغ ،إن «السوق
ً
ً
تعاني شحا كبيرا ...زيادة العرض
ً
ب ـم ـقــدار  400أل ــف بــرمـيــل يــومــيــا
زهيدة».
وأضاف أن الطلب أعلى بشكل
كـ ـبـ ـي ــر ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن تـفـشــي
الجائحة في أجزاء من العالم ،ومن
المرجح أن ترتفع أسـعــار النفط
أكثر بحلول نهاية الصيف.
أم ــا ف ــان ــدان ــا ه ـ ــاري ،مـ ِّ
ـؤسـســة
ش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــانـ ـ ــدا إن ـ ـسـ ــاي ـ ـتـ ــس فــي
س ـن ـغ ــاف ــورة ،ف ـت ــرى أن الـصـفـقــة
تثبت أن «أوبك »+ليست متماسكة

ً
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــا أيـ ـ ــضـ ـ ــا فــي
طريقها إلدارة محكومة وحــذرة
للتخفيضات لتجنب أدنى مخاطر
قد تدفع السوق إلى زيادة العرض.
وأض ــاف ــت أن ــه مــن ال ـمــرجــح أن
ً
يظل خــرق الحصص عائقا لدى
التحالف ،إذا مــا طلبت األس ــواق
ً
مزيدا من النفط.
من ناحيته ،قال ويل سونغشيل
يون ،كبير محللي السلع في شركة
 VI Investment Corpفي سيول،
إن ال ـتــرك ـيــز س ـي ـت ـحــول اآلن إلــى
الطلبً ،
نظرا ألن الشكوك المباشرة
بشأن العرض قد اختفت.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـص ـف ـقــة أب ــرم ــت
على افتراض أن الوباء سينحسر
بحلول العام المقبل ،لكن متحور
«دلتا» سريع االنتشار قد يستمر
ف ــي ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى أس ـ ــواق النفط
لبعض الوقت.
واعـتـبــر دانـيـيــل هــايـنــز ،كبير
م ـح ـل ـل ــي الـ ـسـ ـل ــع ف ـ ــي م ـج ـمــوعــة
أستراليا ونيوزيالندا المصرفية،
إن الصفقة من المرجح أن تؤدي
إلى بعض الضعف في سوق النفط
على المدى القصير ،حيث يقوم
المستثمرون بفك صفقاتهم بشأن
احتمال زيادة المعروض.
وأضاف أن السوق ال يزال ضيقا
ً
نسبيا ،وأن عمليات البيع يجب أن
تكون قصيرة األجل.

مستقبل الطاقة المتجددة يستلزم إعادة توجيه استثماراتها
ضرورة زيادة حجمها إلى الضعف خالل العقد المقبل
●

أشرف عجمي

لعل الهدف األساسي من استخدام الطاقة
الـمـتـجــددة يكمن فــي توفير الـطــاقــة الــازمــة
وخلق وظــائــف للجيل الحالي دون اإلخــال
بحقوق األجيال القادمة في حقها من الطاقة
الالزمة لها؛ فضال عن تأمين عالم آمن وقوي
ً
ً
ً
صحيا وبيئيا واقتصاديا ،وعليه ،فإن التوجه
نحو الطاقة المتجددة والمستدامة ضرورة
ّ
ملحة لمواكبة التطور العالمي.

مجال االستدامة
ومع التحول العالمي الحتمي إلى منظومة
ً
الطاقة المستدامة والمتجددة ،وتماشيا مع
توجهات األمم المتحدة في مجال االستدامة،
ب ـغ ــرض ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـم ـل ــوث ــات الـبـيـئـيــة
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ص ـحــة اإلن ـ ـسـ ــان ،وذل ـ ــك من
خــال تقليل االنبعاثات الكربونية وظاهرة
ّ
االحـتـبــاس ال ـحــراري الـتــي ولــدتـهــا مخلفات
الطاقة األحفورية على مدار سنوات طويلة،
كان لزاما التوجه إلى أنواع أخرى ّمن مصادر
للطاقة تضمن استمرارها ،وتجنب أضــرار

مـخـلـفــات اس ـت ـخ ــدام أن ـ ــواع م ـص ــادر الـطــاقــة
الـتـقـلـيــديــة ،وم ــن ه ـنــا ظ ـهــر م ـف ـهــوم الـطــاقــة
المتجددة والمستدامة.
ّ
تتعدد مـصــادر الطاقة المتجددة
وفيما
ّ
وال ـم ـس ـت ــدام ــة ،فـ ـ ــإن ك ــل دولـ ـ ــة ت ـع ـت ـمــد على
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـص ــدر أو عـ ــدة مـ ـص ــادر حسب
إمكاناتها والمتاح لها من هذه المصادر ،ومن
أهــم هــذه المصادر الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.

الطاقة الشمسية
وتـعــد الـطــاقــة الشمسية مــن أه ــم مصادر
الطاقة المتجددة والمستدامة في الدول التي
تنعم ببزوغ الشمس أغلب فترات النهار على
األقل ،وتعتبر دول الخليج العربي أهم األطراف
التي تعتمد على هذا النوع من مصادر الطاقة،
وتبحث عن كل ما هو جديد بهذا المجال.
وي ــرى بـعــض الـخـبــراء المتخصصين أن
الطاقة النووية واحدة من أهم هذه المصادر،
وق ــد ش ـه ــدت الـكـثـيــر م ــن األبـ ـح ــاث وال ـج ــدل
إلدراجها ضمن منظومة الطاقة المستدامة
والمتجددة.

ومــع تطور التكنولوجيا في هــذا المجال
إلــى حد هائل وإج ــراءات األمــان واإلج ــراءات
االحترازية غير المسبوقة ،فقد أمكن االعتماد
ً
على الطاقة النووية مصدرا للطاقة المتجددة
والمستدامة ،بل أحدثت االستخدامات السلمية
لـهــا فــي م ـجــاالت الـحـيــاة المختلفة (ال ـطــب،
وال ـص ـنــاعــة ،وال ـب ـت ــرول ،وال ـب ـي ـئــة ،وال ـم ـيــاه،
والـغــذاء) ثــورة عظيمة وفائدة ال ّ
تقدر بثمن
تعود على اإلنسان والبيئة بالفائدة الكبيرة.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،فــإنــه ال ب ـ ّـد مــن تشجيع
القطاعين ال ـعــام وال ـخــاص بصفة مستمرة
على مضاعفة االستثمارات السنوية في مجال
الطاقة المتجددة إلبـقــاء مـقــدار االرتـفــاع في
درجة الحرارة بالعالم أقل بكثير من درجتين
ً
مئويتين ،وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ً
وفي ضوء أنه لم يعد يتبقى سوى  11عاما
فقط للعمل على الحد من آثار تغير المناخ،
فإن وصــول حجم االستثمارات السنوية في
قطاع الطاقة المتجددة إلــى  4.3تريليونات
دوالر حتى عــام ُ 2030يعد هــو الحل األكثر
واقعية وسهولة مــن بين الحلول المناخية
المتوافرة في العالم.

«بيتك» يبرز أهمية خصوصية البيانات
في تفادي عمليات االحتيال

ّ
ّ
يتعين أن ترتفع
وبناء على ما سبق ،فإنه
استثمارات الطاقة المتجددة السنوية إلى
الضعف خالل العقد المقبل ،من حوالي 330
مليار دوالر إلى حوالي  750مليارا في السنة
حتى حلول عام .2030
ويسلط تقرير جــديــد ص ــادر عــن الوكالة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ـم ـت ـج ــددة الـ ـض ــوء عـلــى
االستثمار فــي مجال المناخ وعلى الكيفية
التي يجب من خاللها أن تركز االستثمارات
ً
العالمية المتراكمة في مجال الطاقة تركيزا
ً
كبيرا على التقنيات المنخفضة الكربون ،بما
في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.
ول ـع ــل مـسـتـقـبــل االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـطــاقــة
الـمـتـجــددة يـسـتـلــزم إعـ ــادة تــوجـيــه أكـثــر من
 18.6تريليون دوالر من االستثمارات المقررة
ف ــي ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري ب ـح ـلــول عـ ــام 2050
لتتماشى مع المسار الــذي يدعو إليه اتفاق
باريس ،وذلــك وفقا للتقرير الخاص األخير
ّ
المعنية
الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية
ّ
بتغير المناخ.
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـض ــرورة ال ـم ـلــحــة في
ض ـ ـ ــرورة ال ـس ـي ــر ب ـخ ـطــى واسـ ـع ــة وســري ـعــة
لالنتقال الــى الطاقة الـمـتـجــددة ،فــإن أنماط

«زووم» تستحوذ على شركة حوسبة
سحابية مقابل  14.7مليار دوالر

ُ
االستثمار الحالية تظهر عدم توافق صارخ
مــع الـمـســار ال ــازم اتـبــاعــه لضمان مستقبل
آم ــن مـنــاخـ ًـيــا .وم ــن خ ــال الـطــاقــة المتجددة
والكفاءة في استخدام الطاقة مجتمعين ،إلى
جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية،
يـمـكــن تـحـقـيــق  90بــال ـم ـئــة م ــن االن ـخ ـفــاض
ّ
في االنبعاثات المتعلقة بالطاقة ،وفقا لما
يقتضيه اتفاق باريس.

ّ
التغير المناخي
ب ـي ــد أنـ ــه م ــن ال ـم ـم ـكــن الـ ـح ـ ّـد م ــن الـتـغـيــر
المناخي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة
في العالم من خالل تسريع الوتيرة التي ننشر
بها هذا النوع من الطاقة ،حيث إنه من خالل
ال ـت ـحــول فــي م ـجــال ال ـطــاقــة بــاالعـتـمــاد على
مـصــادر الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،يمكننا تحقيق
أهداف خطة األمم المتحدة لعام  2030واتفاق
باريس.
ُ
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة هي األداة
الوحيدة الجاهزة والمتاحة التي تمكننا من
اإلبـقــاء على مستوى  1.5درجــة مئوية على
مدى السنوات الـ 11المقبلة.

خالل السعى لتحقيق األهداف
ولعله من
ً
المناخية ،يمكن أيضا تعزيز النمو االقتصادي
وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة بــاسـتـخــدام
مصادر الطاقة المتجددة ،ولكن هناك حاجة
ملحة إلعــادة التفكير في ق ــرارات االستثمار
الـطــويــل األج ــل فــي الـطــاقــة لـضـمــان تحقيق
المستقبل المستدام الــذي تحتاج إليه دول
العالم أجمع.
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر ال ـ ـ ــى تـ ـح ــوي ــل ن ـ ـظـ ــام ال ـط ــاق ــة
بــاسـتـخــدام م ـصــادر الـطــاقــة الـمـتـجــددة فإنه
ً
مسارا أكثر فاعلية من حيث التكلفة
قد يوفر
قياسا بعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال
المناخ.
ومـ ـم ــا ي ـل ـف ــت الـ ـنـ ـظ ــر أن كـ ــل دوالر يـتــم
ّ
سيدر
استثماره في مجال التحول بالطاقة
عائدات تتراوح بين  3و 7أضعاف في تحسين
صحة اإلنـســان وانخفاض اإلنـفــاق المتعلق
بالمناخ وخفض الدعم.
إال أن تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة
يتطلب وضــع سـيــاســات تــوفــر بيئة مواتية
ل ـف ـتــح بـ ــاب االس ـت ـث ـم ــار وت ـش ـج ـيــع الـتـنـمـيــة
ُ
االقتصادية ،وفقا لما خلص إليه تقرير الوكالة
الدولية للطاقة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ضمن حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»
يحرص بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك) ،ع ـ ـلـ ــى إب ـ ـ ـ ـ ـ ــراز أه ـم ـي ــة
البيانات الشخصية
خصوصية
ّ
وكلمات السر وتجنب مشاركتها
ل ـت ـفــادي عـمـلـيــات االح ـت ـي ــال ،مع
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة األم ـ ــن
السيبراني لمواجهة التحديات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــاس ـت ـهــداف بـيــانــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـص ــات
اإللكترونية المختلفة.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ض ـم ــن إطـ ـ ــار دع ــم
«بيتك» لفعاليات حملة التوعية
المصرفية «لنكن على دراية» ،التي
أطلقت بمبادرة من بنك الكويت
المركزي واتحاد مصارف الكويت،
بـهــدف نـشــر الـثـقــافــة الـمــالـيــة في
المجتمع ،وحماية حقوق العمالء.
ّ
وتـ ـ ـس ـ ــل ـ ــط الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـضـ ــوء
ع ـل ــى أصـ ـ ــول وقـ ــواعـ ــد ال ـت ـعــامــل
م ــع ال ـب ـنــوك ،وأم ــن الـمـعـلــومــات،
وم ـك ــاف ـح ــة ع ـم ـل ـي ــات االح ـت ـي ــال
المالي ،وغيرها من التحذيرات،
ضـمــن ال ـتــزامــه بـتــوعـيــة العمالء
حول حقوقهم وواجباتهم نحو
التعامالت المصرفية والمالية
وأمنهم السيبراني واالستفادة
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المصرفية.
وت ـت ـطــرق الـحـمـلــة إل ــى عملية
التمويل والبطاقات المصرفية،
وال ـتــوع ـيــة ب ـح ـقــوق ال ـع ـمــاء من
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة،
كما تتناول النصائح المتعلقة
بحماية الـحـســابــات المصرفية،
وتوضيح آليات تقديم الشكوى،
مـ ــع الـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـمـ ـه ــام ال ـق ـط ــاع
ال ـم ـص ــرف ــي ودوره فـ ــي ت ـعــزيــز
االقتصاد الوطني وتنميته.
ويـ ـس ــاه ــم «بـ ـيـ ـت ــك» مـ ــن خ ــال
رسائل متعددة تحمل مضامين
ّ
م ـخ ـت ـل ـف ــة تـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــال ـع ـن ــاص ــر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ل ـل ـح ـم ـل ــة ،ي ــوج ـه ـه ــا
إل ــى شــرائــح عـمــائــه عـلــى تـنـ ّـوع

مـسـتــويــاتـهــم واهـتـمــامــاتـهــم،
وب ـ ـمـ ــا ي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع ث ـق ــاف ــة
وطـبـيـعــة ك ــل شــريـحــة منهم،
ك ـم ــا ت ـت ــوج ــه ب ـص ـف ــة دائ ـم ــة
مـجـمــوعــة م ــن ال ــرس ــائ ــل الــى
الموظفين باعتبارهم جزء ا
أساسيا في تحقيق أهــداف
ال ـح ـم ـلــة ،وأه ـم ـهــا الـتــوعـيــة
وال ـت ـع ــري ــف وال ـت ـح ــذي ــر من
م ـخ ــاط ــر م ـح ـت ـم ـلــة لـ ـع ــدم ات ـب ــاع
تعليمات األم ــان والـســامــة عند
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ــوس ــائ ــل الـتـقـنـيــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وم ـن ـه ــا ع ـ ــدم ت ـقــديــم
أي م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
والمعامالت الشخصية لجهات
مجهولة أو الرد على رسائل غير
مـعـلــومــة ال ـم ـصــدر ،بـمــا يخالف
سرية البيانات وإجراءات الحماية
المصرفية.
وي ـح ــرص «ب ـي ـت ــك» ع ـلــى نشر
الثقافة المالية وثـقــافــة االدخ ــار
واالس ـت ـث ـم ــار ،وتــوع ـيــة الـعـمــاء
بـ ـخ ــدم ــات ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـب ـن ــوك
وك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،كما
ّ
يقدر «بيتك» جهود بنك الكويت
الـمــركــزى واتـحــاد الـمـصــارف فى
تنظيم حملة «لنكن على درايــة»
لـتــوعـيــة الـمـجـتـمــع بــالـمـعــامــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
تــأتــي فــي وقــت مـهــم ،يـتــزايــد فيه
التوجه نحو المعامالت البنكية
وال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة بــاالعـتـمــاد
عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا ،بـمــا يحمل
ذلك من فرص واسعة مع تحديات
ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف
مـ ـح ــاوالت ك ـث ـيــرة ب ــاء معظمها
ب ــالـ ـفـ ـش ــل الخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق حـ ـس ــاب ــات
العمالء أو األضرار باألنظمة ،مما
يتطلب توعية شاملة مع تعزيز
نظم األمــن السيبراني والحماية
ومقاومة غسل األموال واألنشطة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ـجـ ـ ّـرمـ ــة ق ــان ــونـ ـي ــا
والمشبوهة.

وتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرز رس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك»
السياسات الواضحة والمحددة
الـ ـ ـت ـ ــي وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي لتوجيه عمليات التمويل
في البنوك ،ومنها تزويد العمالء
بتفاصيل الـقــرض ،وقيمة وعدد
األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط ،ومـ ــواع ـ ـيـ ــد ال ـ ـسـ ــداد،
ونسبة القسط إلى صافي الراتب
وت ـب ـع ــات ع ـ ــدم الـ ـ ـس ـ ــداد ،وي ـحــق
ل ـل ـع ـم ـيــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـهـلــة
يومين على األقل ،لمراجعة العقد
بشكل شامل قبل التوقيع عليه،
وال ـح ـصــول عـلــى م ـس ــودة العقد
التي تتضمن تفاصيل مثل نوع
ال ـق ــرض ،وم ــدة ال ـس ــداد ،وم ـقــدار
القسط والعائد بعد توقيعه ،حيث
تنقسم القروض المتاحة للعمالء
إلى نوعين ،القرض االستهالكي
والقرض السكني.
كما يستوجب األم ــر أن ّ
يقدم
البنك الـمـشــورة المالية وتوفير
ج ـم ـيــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول عـقــد
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ،وتـ ــوض ـ ـيـ ــح ج ـم ـيــع
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـعـمـلـيــة
التمويل ،ومن بينها نسبة العائد
إلى مبلغ التمويل ،وعدد األقساط
ّ
يتعين على العميل سدادها
التي
ومـكــونــات كــل قـســط ،قبل توقيع
ال ـع ـقــد م ــع ال ـع ـم ـيــل ،م ــع ض ــرورة
منحه َ
يومي عمل لمراجعة العقد
وقــراءة الشروط واألحكام جيدا،
ً
ً
حيث يكون واعيا تماما بحقوقه
وال ـت ــزام ــات ــه ق ـبــل ال ـمــواف ـقــة على
توقيعه.

واف ـق ــت «زووم» ع ـلــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ش ــرك ــة الـحــوسـبــة
السحابية «فايف  Five9 »9مقابل  14.7مليار دوالر.
وتقيم الصفقة سعر سهم «فايف  »9مقابل  200.28دوالر،
ً
المئة عن سعر إغالق يوم
ارتفاعا بنحو  13في
وهو ما يمثل
ً
الجمعة الماضي عند  177.60دوالرا ،وفقا لوكالة «بلومبرغ».
وصرح المدير التنفيذي ل ـ «زووم» ،إريك يوان ،بأن الشركة
تتطلع نحو تعزيز منصتها ،وأن تلك الصفقة ستمكنها من
توفير قيمة إضافية لعمالئها ،فيما تشير التوقعات إلى إتمام
الصفقة في النصف األول من العام المقبل.
وتسعى «زووم» للحفاظ على الزخم الــذي اكتسبته خالل
جائحة «كورونا» ،إذ تم استخدام خدماتها بين فئات الموظفين
والطالب للتواصل أثناء تطبيق قيود اإلغالق.
ومــن المتوقع اسـتـفــادة «زوم» مــن الـتـعــاون مــع «فــايــف »9
المتخصصة في خدمات االتصاالت السحابية في دعم نموها
في فترة ما بعد الجائحة.

أسعار صرف العمالت العربية

«تنسنت» تشتري شركة ألعاب فيديو
بريطانية بـ  1.٢٦مليار دوالر
وافقت «تنسنت» على شراء شركة ألعاب الفيديو البريطانية
«سومو غــروب»  Sumo Groupمقابل  919مليون إسترليني
( 1.26مليار دوالر).
وتقيم الصفقة سعر سهم «سومو» مقابل ً 513
بنسا ،وهو ما
ً
ارتفاعا بنحو  43في المئة عن آخر سعر إغالق ،وتمتلك
يمثل
«تنسنت» بالفعل حصة تصل إلى  8.75في المئة في «سومو»،
ً
وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ً
وتطور «سومو» ألعابا لحساب مطورين آخرين من بينهم
«إلـكـتــرونــك آرت» ،و«إك ــس بــوكــس جيم س ـتــوديــوز» ،و«يــوبــي
سوفت إنترتنمنت» .Ubisoft Entertainment
وعلى صعيد التداوالت ،قفز سهم «سومو» بنحو  41.7في
ً
مساء بتوقيت
المئة إلى  507.33بنسات ،في الساعة 12:00
مكة المكرمة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

هوالند رودن :أفالم الرعب بحاجة
ألداء معين و«تكنيك» خاص

ّ ً
«غرفة الهروب» حل ثالثا في صاالت العرض السينمائية
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نيكوالس كيج :يتملكني خوف كبير
كلما أردت دخول هوليوود

أع ــرب ــت ال ـن ـج ـمــة ،ه ــوالن ــد رودن ،ع ــن سـعــادتـهــا
للنجاح الذي يحققه فيلم الرعب «غرفة الهروب :دورة
ً
األبـطــال» في صــاالت العرض السينمائية ،حاصدا
أرقــامــا مميزة خــال وفـتــرة وجـيــزة مــن طرحه عبر
شباك التذاكر.
وأبدت رودن إعجابها بالعمل الذي استغرق فترة
طويلة في اإلعــداد والتحضير ثم التنفيذ ،مشيدة
بروح العمل الجماعي الذي تميز فيه فريق العمل،
سواء في مجال التمثيل أو اإلخراج أو الفريق الذي
يعمل خلف الكواليس.
وأشارت النجمة إلى أن هذه النوعية من األعمال
تحتاج إلــى أداء معين وتكنيك خــاص ،إضافة إلى
تقنيات ضخمة وأمور إخراجية تساهم في إضفاء
أجواء الغموض والتشويق واإلثارة.
يذكر أن الفيلم من بطولة تايلور راسل ،وهوالند
رودن ،وإيــزابــل فــورمــان ،ومــن إخ ــراج آدم روبيتل.
وحل في المركز الثالث ضمن سباق شباك التذاكر
في صاالت السينما األميركية الشمالية خالل عطلة
نهاية األسبوع ،بإيرادات بلغت  8.4ماليين دوالر.
في حين ،تربع فيلم «وورنر براذرز» الجديد «فضاء
جيمس :إرث جديد» على صدارة شباك التذاكر في
صــاالت السينما ،وحقق ما يقرب من  31.6مليون
دوالر في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء جائحة
كوفيد.19 -
وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا ،وهو

تكملة لفيلم «سبايس جام» الصادر قبل نحو ربع
قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل غوردان،
يخوض نجم الدوري األميركي للمحترفين (ان بي
ايــه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحــد مــع األرنــب
الشهير «باغز باني» ،وشخصيات أخــرى من عالم
«لوني تيونز» مباراة بالغة األهمية بكرة السلة ضد
كائن يعمل بالذكاء االصطناعي يهدد ابنه.
وقد أطاح العمل الجديد ،رغم التعليقات السلبية
عليه ،فيلم ديزني «األرملة الـســوداء»« ،بــاك ويدو»
ال ــذي تـصــدر التصنيف األسـبــوع الـمــاضــي .وحقق
هذا الفيلم األخير من بطولة سكارليت جوهانسن،
إي ــرادات بلغت  25.6مليون دوالر فــي عطلة نهاية
األسبوع ،بتراجع كبير عن عائدات األسبوع الماضي،
والتي بلغت  80.4مليون دوالر ،بحسب أرقام شركة
«إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.
واحتل المركز الرابع فيلم «السرعة والغضب »9
من إنتاج شركة «يونيفرسال» ،مع إيرادات بلغت 7.6
ماليين دوالر ،ليصل إجمالي إيرادات هذا العمل من
بطولة فين ديزل وجون سينا إلى  154مليونا في
 4أسابيع.
وأع ـق ـب ــه ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـخــام ـســة ف ـي ـلــم ال ــرس ــوم
المتحركة «بوس بايبي :فاميلي بيزنس» من إنتاج
شركة «يونيفرسال» مع إيــرادات بلغت  4.7ماليين
دوالر.

نيكوالس كيج
كشف الممثل العالمينيكوالس كيج ،أنــه لم يعد يرغب
فــي لـعــب أدوار الـبـطــولــة فــي إن ـتــاجــاتهــول ـيــوود الـكـبـيــرة،
ً
ً
َّ
وادعــى أن هناك «خوفا كبيرا» يتملكه وراء الكواليس ،كلما
َّ
فكر في الدخول مرة أخرى إلى تلك الجهة الجنوبية الغربية،
ً
وت ـح ــدي ــدا ف ــيوالي ــة كــالـيـفــورنـيـا بـمـقــاطـعــةل ــوس أنجلس
(ويقصد هوليوود).
وفــي مقابلة مــع إحــدى المجالت األجنبية ،قــال كيج إنه
يعتقد أنه دخل «صحراءه الخاصة» ،وترك «البلدة الصغيرة
التي تسمى هوليوود» خلفه.
وأضـ ــاف« :ال أع ــرف مــا إذا كـنـ ُـت أرغ ــب فــي ال ـع ــودة لعمل
وتقديم األفالم في هوليوود ،وال أعرف ما إذا ُ
كنت أرغب في
ً
عمل فيلم آخر من إنتاج (ديزني) .سيكون األمر مخيفا .إنه
ً
جو مختلف تماما .هناك الكثير من الخوف».
ُ
وتابع« :عندما كنت أقدم أفالم المنتج والمؤلف األميركي
جيري بروكهايمر ،كان األمر وكأنه لعبة ضغط كبيرة ،وكانت
هناك الكثير من اللحظات الممتعة».

لقطة من فيلم «غرفة الهروب»

هوالند رودن

أستراليا ّ
ترحل كاتي هوبكنز بيلي إيليش :أشعر بالخجل
هاندا أرتشيل تخضع لجلسة
تصوير لمجلة « »vogueالتركية النتهاكها إجراءات «كورونا» من تصرفاتي الماضية

كارينا كابور تخطف األنظار
بمالبس رياضية عبر مواقع التواصل
نشرت النجمة الهنديةكارينا
كـ ــابـ ــو ر ص ـ ـ ــورة جـ ــديـ ــدة الف ـتــة
عبر صفحتها الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي ،وظهرت
فيها بمالبس رياضية ،وتركت
شعرها على طبيعته مــن دون
ت ـس ــري ــح .وقـ ــد القـ ــت صــورت ـهــا
إ ع ـجــاب الكثير مــن متابعيها،
ً
وكانت التعليقات« :جميلة جدا.
جـمــال طبيعي ســاحــر .النجمة
المفضلة لدينا».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت كـ ـ ــابـ ـ ــور ش ـ ــارك ـ ــت
م ـتــاب ـع ـي ـهــا ق ـبــل أي ـ ــام ب ـصــورة كارينا كابور
طفلها الثاني جيه علي خان من
زوجها الممثل الشهير سيف علي خان.
وظهرت كارينا بالصورة وهي تقبل رأس طفلها بلقطة عفوية
سحرت فيها متابعيها ،الذين تداولوا الصورة بشكل كبير.
ُيذكر أن كابور نشرت أخيرا صورة جديدة ظهرت فيها برفقة
ابنها تيمور وهي تحضنه.
وخ ـط ـفــت األم واب ـن ـهــا أن ـظ ــار ع ــدد كـبـيــر م ــن رواد مــواقــع
ّ
المعبرة عن الحب واإلعجاب
التواصل ،وانهالت التعليقات
ً
بالصورة ،وأرفقت كارينا الصورة بتعليق كتبت فيه« :مرحبا
ً
أص ــدق ــائ ــي ،ي ــوم سـعـيــد لـكــم جـمـيـعــا .اب ـق ــوا ب ــأم ــان ،وارتـ ــدوا
الكمامات».

كاتي هوبكنز

هاندا أرتشيل
نشرت مجلة « »vogueالتركية مجموعة صور جديدة خضعت
لها النجمة التركية هــا نــدا أرتشيل لمصلحتها ،عبر صفحتها
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي .وتألقت أرتشيل في الصور
مرتدية سلوبيت كت وشورت باللون األبيض بقصة مميزة تناسب
انسيابية جسدها.
وقامت هاندا برفع خصالت شعرها إلى الوراء ،مع ترك بعض
الـخـصــات مـنـســدلــة عـلــى وجـهـهــا ،وه ــو مــا أب ــرز رق ــة مالمحها.
ووضعت أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من الماكياج ،واختارت
اللون الكشميري الفاتح للشفاه ،مع الماسكارا واآلي الينر ،لتبرز
جمال عينيها.
وحصدت الصور الكثير من اإلعـجــاب والتعليقات من محبي
أرتشيل ،التي ظهرت بإطالالت متنوعة في إطار اللوكات الصيفية.
واعتادت هاندا نشر صورها عبر خاصية الستوري في صفحتها
الخاصة بموقع التواصل االجتماعي ،ومــن خــال ذلــك تستطلع
هاندا آراء متابعيها بــاألزيــاء التي ترتديها ،وتتعرف على رأي
جمهورها بشكل واضح.

بيلي إيليش

قــالــت وزي ــرة الـشــؤون الداخلية األسـتــرالـيــة كــاريــن أن ــدروز ،إن
بالدها ألغت تأشيرة دخول اإلعالمية البريطانية كاتي هوبكنز
ً
بعد عــدم امتثالها عمدا إلج ــراء ات «كوفيد  »19أثناء خضوعها
للحجر الصحي بفندق في سيدني .وكانت هوبكنز توجهت إلى
أستراليا لالنضمام إلى برنامج «بيج براذر في أي بي» ،أحد برامج
تلفزيون الواقع والذي تنتجه شبكة «نت وورك سيفن» ،حيث تم
منحها التأشيرة على أساس المنفعة االقتصادية.
وذكــرت وكالة األنباء األسترالية أنــه تم استبعاد هوبكنز من
بعد تفاخرها بمخالفة قواعد الحجر الصحي في الفندق
البرنامج ُ
عبر فيديو نشر على إنستغرام.
وج ــاء فــي بـيــان نقلته وســائــل اإلع ــام المحلية« :أك ــدت شبكة
ن ـتــوورك سيفن «التلفزيونية» و«شـبـكــة اإلن ـتــاج» إنــدمــول شاين
ً
أستراليا ،أن كاتي هوبكنز ليست ج ــزء ا مــن «بيج ب ــراذر فــي أي
بــي» ،وتــديــن «سـيـفــن» و«إن ــدم ــول شــايــن» بـشــدة تـصــرفــاتـهــا غير
المسؤولة وتعليقاتها المستهترة في الحجر الصحي بالفندق».
(د ب أ)

شاركت النجمة العالمية بيلي إيليش جمهورها بمقطع فيديو
مــن كواليس تسجيلها ألغنيتها الـجــد يــدة ( ،)Vevoعبر قناتها
الرسمية ،وحققت مئات اآلالف من المشاهدات.
وظـ ـه ــرت إي ـل ـي ــش ف ــي ال ـف ـي ــدي ــو الـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه ع ـب ــر حـســابـهــا
بـ «إنستغرام» ،وهي تؤدي بصوتها خلف الكواليس أحد مقاطع
أغنيتها الجديدة التي تصدرت تريندات الموسيقى خالل فترة
قصيرة من طرح األغنية عبر «يوتيوب» .كما أثارت إيليش جدال
ك ـب ـيــرا ب ـيــن ال ـج ـم ـهــور ،ب ـعــد كـشـفـهــا ع ــن ش ـعــورهــا بــالـخـجــل من
تصرفاتها في الفترة الماضية.
وتداولت الصحافة العالمية منشور إيليش بشكل كبير على
مواقع التواصل االجتماعي ،والذي قالت فيه« :أشعر بالخجل من
تصرفاتي في الماضي».
وكانت أيليش أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي،
مــوعــد ص ــدور أل ـبــوم ـهــا ،فـنـشــرت ص ــورة األلـ ـب ــوم ،وه ــو بـعـنــوان
ّ
« ،»Happier Than Everمعلقة« :األل ـبــوم الجديد بعد شـهــر30 ،
ً
ً
يوليو» .ويتضمن األلبوم  16عمال غنائيا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
َّ
تتسرع حتى لو كنت على حق ،مهنيا :ستجد نفسك أمام مفاجأة خبأها
مهنيا :ال
ً
لك القدر ،فانتظر.
كي ال تدفع الثمن الحقا.
ً
ً
عاطفيا :تعيش مع الشريك أفضل أيامكما عاطفيا :تمر حياتك العاطفية بتغييرات
قد تسير نحو السلبية.
رغم ما يجري.
ً
ً
َّ
تتعرض لنكران جميل اجتماعيا :تــرتــاح الـيــوم فــي تعاملك مع
اجتماعيا :سوف
ً
ً
األهل واألصدقاء وهم أيضا.
من صديق خدمته واعتقدته وفيا.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أصبحت في قمة نجاحك ،فال
تتساهل بمسؤولياتك.
ً
عــا طـفـيــا  :لنجاح حياتكما المشتركة
ً
عليكما النظر معا في اتجاه واحد.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ـعــض ت ـج ـه ـيــزات مـنــزلــك
تحتاج إلى اإلصالح ،فال تهملها.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
َ
تسع إلى تحقيق أمانيك
مهنيا :إذا لم
ً
بالعمل ،فلن تحققها أبدا.
ً
عاطفيا :الـحــب قيمة كـبــرى ،وشرطها
الصدق والتفاهم.
األساسي ّ
ً
اجتماعيا :خفف من كمية ما تأكل ،ألنك
ال تعيش لتأكل فقط.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يوم حافل بالمتاعب ،ويتطلب منك
ً
جهودا لتسوية األوضاع.
ً
ً
عاطفيا :نظرا للجاذبية التي تتمتع بها أنت
محط أنظار الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا  :اغتنم ا لـفــر صــة ،لتقضي نـهــارا
ً
ممتعا مع العائلة واألصدقاء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ك ـل ـمــا ازدادت ص ـع ــوب ــة ال ـع ـمــل،
احتجت إلى االستشارة.
ً
عاطفياَّ :
تعود أن تتشارك مع رفيق حياتك
الهواية التي تحبها.
ً
ً
اجتماعيا :كي تبقى سالما عليك أن تتقي
ً
اآلخرين ،وال تكن غافال.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :ال ـجــأ إل ــى ال ـحــل ال ــوس ــط في
عملك عندما ترى األمور تأزمت.
ً
عاطفيا :غضبك الدائم على الشريك قد
ً
يرتد سلبا عليكما ،فانتبه.
ً
اجتماعيا :تعاني ظروفا مالية صعبة
تنعكس على أوضاع المنزل.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :هـ ّـو ن على نفسك عند المصيبة،
حتى تستطيع مواجهتها.
ً
ً
عاطفيا :لماذا تبتعد عن حبيبك أحيانا
وال تصارحه بشعورك؟
ً
اجتماعيا :ال تخف ألنك تتألم ،فظروفك
سوف تتغير نحو األحسن.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً ّ
مهنيا :وظف خبرتك وعلمك في أعمال
َّ
ً
بناءة ،سعيا لمركز أفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :أجـ ــواء م ــن االرتـ ـي ــاب تسيطر
عليك ،وال تريد مصارحة الحبيب.
ً
اجتماعيا :ســوف تتعرف إلــى أصدقاء
جدد من دون القيام بأي مجهود.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :إذا لم يكن لديك شغف في إنجاز
عملك ،فلن يتم بنجاح.
ً
عاطفيا :أملك في الحب كبير ،واألفالك تقف
إلى جانبك.
ً
اجتماعيا :خيبة أملك في شخص ما تدل
ً
على أن تقديرك كان سيئا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :ال تكن متراخيا أمام المصاعب،
ً
فأنت لم تعرف االستسالم يوما.
ً
عــاطـفـيــا :تـشـعــر بــالـتـنــاغــم ال ـتــام بينك
وبين شريك حياتك وتحترم آراءه.
ً
اجتماعيا :تنتظرك مهمات عائلية تقع
َ
مسؤوليتها عليك ،فال تتوان.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ثابر على عملك بكل جهد ،وسوف
ً ً
تقطف ثماره قريبا جدا.
ً
عاطفيا :يدعمك شريك ُ
العمر ويقف إلى
جانبك في كل لحظة تمرّ.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تبخل بــالـســؤال عــن أمــك،
ً
واحرص دوما على احترامها.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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«الحرية الكرنفالية» في عصر «كورونا»
األطفال من أكثر الفئات المتضررة بسبب األزمة العالمية
بقلم :د .جواهر خالد البدر

خالل سنوات من البحث والخبرة ،وجدت أن أهم دور للتربية الفنية في وقتنا الحالي هو أن تكون وسيلة لتعزيز تواصل األشخاص مع إنسانيتهم من خالل جسدهم ورؤيتهم
وتعبيرهم ،عن طريق التوغل في اللحظات الكرنفالية لممارسة إبداعاتهم بشكل أكبر.
لقد ًوجدت أنه بالرغم مما تقدمه أدواري المختلفة كفنانة كويتية ،ومعلمة فنية ،وأستاذة ،من رؤية دقيقة فيما يخص األفراد والمجتمع كله ،فقد جعل وباء «كورونا» عملي أكثر
إثارة ،وأود أن أنتهز هذه الفرصة للنظر في الدور ّ
المتغير للتربية الفنية وكيف يبدو لي مستقبلها.

ً
كنت أجد إثارة
عظيمة في
ّ
تعلم مهارات
جديدة

ل ـمــاذا نـهـتــم /نــراعــي الـتــربـيــة الـفـنـيــة؟ لــم يتم
ً
انـتـقــادي بـتــاتــا على اخـتـيــاري مـجــال الـفــن دون
ً
الـمـجــاالت األخ ــرى .على عكس ذلــك تـمــامــا ،رأى
َّ
وال ــداي أن الفن يملك مفتاح أبــواب مختلفة في
ال ـم ـعــرفــة ومـخـتـلــف االه ـت ـم ــام ــات األخـ ـ ــرى ،كــان
الرسم بالنسبة لنا وسيلة للتواصل عند قصور
الكلمات؛ كان يمثل وسيلة للتعبير عن الغضب
ً
واإلح ـب ــاط وال ـح ــزن .ك ــان مـسـمــوحــا لــي أن أعبر
بالرسم عن شعوري بالغضب حتى تجاه والدتي،
ففي الــواقــع ،كانت تفتخر بكل ما أقــوم برسمه،
ّ
َّ
والذي ِّ
بحد ذاته عزز وغرس داخلي مبدأ أن الفن
ه ــو مـســاحـتــي ال ـتــي أش ـعــر فـيـهــا ب ــاألم ــان ،كنت
ُّ
أصب جميع مشاعري
أشعر باالطمئنان عندما
على اللوحة.

مهارات جديدة
ّ
ً
بالنسبة لي ،كنت أجد إثارة عظيمة في تعلم
مـهــارات جــديــدة ،باإلضافة إلــى التحديات التي
كـنــت أ ضـعـهــا لنفسي لتعلم أ ســا لـيــب وتقنيات
مختلفة؛ وكانت عائلتي تقدم لي الدعم والتشجيع
بشتى الطرق.
ل ـقــد أن ـق ــذن ــي ال ــرس ــم م ــن ال ـش ـع ــور ب ــال ــوح ــدة،
واالكتئاب ،واإلحـبــاط ،فلقد كان الفن عبارة عن
الحاوية التي تحمل مخاوفي ،والذي على خالف
ذلــك ،كــان يسمح لي بــأن أعمل ،أعطاني هوسي
ً
بتطوير مهاراتي هدفا وقدمت لي نتائج جهودي
النهائية الثقة في تحقيق أهدافي.
إن الجمع بين االبـتـكــار والفعالية واألخ ــاق
واالنضباط واللعب ّ
يطور الحالة الذهنية لتكون
ً
أكثر إبداعا في مجال الممارسة.

أضع تحديات
لنفسي
الكتساب
أساليب
وتقنيات
مختلفة

دروس الثمانينيات
في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ،قبل
ً
ظهور وسائل التواصل االجتماعي ،تلقيت دروسا
في الفنون في منزل الفنانين الفلسطينيين تمام
األكـحــل ،وزوجـهــا إسماعيل شـمــوط فــي منطقة
الجابرية.
بــدا لي أن تلك كانت الفترة المناسبة ألوطد
معرفتي بنفسي على نـحـ ٍـو أ عـمــق ،كنت طالبة
ً
عاما في فصل ّ
يعم بالراشدين ،وكنت
بعمر الـ ١٥
ٍ
قد الحظت تكليف تمام لنا بمهام لكي نقوم بها
بما يتوافق مع مستويات أدائنا واهتماماتنا.
بـعــد أن أمـضـيــت أك ـثــر م ــن سـبــع س ـن ــوات من
تعليمي الـعــالــي ب ـمــدارس الـفـنــون ،تكونت لـ ّ
ـدي
القناعة بــأن كــل شــيء -مــن مــوضــوعــات مختلفة
وأساليب -يمكن تدريسه من خالل التربية الفنية.
خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ب ـح ـث ــي ب ـج ــام ـع ــة ب ـي ــرك ـل ــي فــي
ً
ً
ً
كاليفورنيا ،وجدت برنامجا مشابها ومناسبا
تحت عنوان «اكتشافات» فيتم تدريس كل شيء
من خالل مما يسمى بـ «مشروع استكشاف» ،ويتم
تشجيع الطالب للتعلم والعمل الجاد الستكمال
مـشــروع مــا -حيث ال توجد فــي م ــدارس الفن أي
امتحانات واختبارات ،سوى المشاريع.
يتيح الفن الفرصة الحتواء وإطالق والتعبير
عن أنفسنا دون إطالق األحكام .تقدم الرياضيات
والعلوم إجابات منطقية وعقالنية ،أما الفنون
فإنها ّ
تعبر عن القضايا المجتمعية ،وتلك التي
تتعلق بنا على نحو شخصي ،لقد ترعرعت في
أسرة تشجع على التعبير واإلبداع ،وعلى أن تكون
ً
صادقا مع حقيقتك الشخصية.

عائلتي كانت
تقدم لي الدعم
والتشجيع
بشتى الطرق

في أواخر
الثمانينيات
ً
تلقيت دروسا
لدى الفنانين
تمام األكحل
وزوجها
إسماعيل
شموط

«آرت ستوديو كويت»

الفن يتيح
لنا الفرصة
لالحتواء
والتعبير عن
أنفسنا دون
إطالق األحكام

كانت تلك التجارب أساس نشأة «آرت ستوديو
كويت» في قبو منزلي بمساندة زوجــي روبــرت
ج ــورن ــي ،والـ ــذي يـعـمــل فـنــانــا أي ـضــا ومـعـمــاريــا
وأستاذا.
وت ـع ـت ـبــر االس ـت ــودي ــوه ــات ال ـف ـن ـيــة مـســاحــات
ض ــروري ــة وآمـ ـن ــة لـمـخـتـلــف أنـ ـ ــواع الـمـتـعـلـمـيــن
ليتمكنوا من التعرف على شغفهم ،ونقاط القوة
لــدي ـهــم ،وخ ـصــال ـهــم ال ـكــام ـنــة بــداخ ـل ـهــم .عـنــدمــا
أتواجد في االستوديو ،أشعر بالمشاركين وهم
يتخلون عن حذرهم ،حيث ال توجد أحكام مسبقة،
م ـجــرد مـســاحــة آم ـنــة تمكنهم م ــن االسـتـكـشــاف
والشعور بحريتهم في اإلبداع.
هناك بعض القوانين األساسية مثل احترام
اآلخرين ،وعدم انتقاد أعمال بعضهم ،وال يوجد
ت ـســامــح مـطـلـقــا م ــع ال ـت ـنـ ُّـمــر ،ح ـيــث تـعـتـبــر هــذه
متطلبات أساسية للعمل في االستوديو ،وتعكس
هــذه ا لـمـبــادئ التوجيهية تقبل المعلم لجميع
األفـكــار واألعـمــال الفنية دون السخرية منها أو
إطــاق األحكام عليها .ويوفر المرسم ،بقواعده
األس ــاس ـي ــة ،ال ـحــريــة الـمـطـلـقــة للمتعلمين لكي

طفلة تنجز عملها
ينصتوا إلبداعاتهم المكبوتة ،التي يتم تجاهلها
أو قمعها من قبل روتين حياتنا اليومية المعتاد.
وكـشـفــت لــي ت ـجــاربــي وخ ـبــراتــي الـســابـقــة أن
التواجد في بيئة آمنة يغذي تفرد األشخاص -
ضمن نطاق محدد  -والذي يعتبر ضرورة لتعزيز
اإلبداع واالبتكار ،فنحن في «الكويت» مثال نتوجه
من ثقافة االستهالك نحو ثقافة االهتمام بأولئك
الذين يهتمون بالخلق واإلبداع واإلنتاج ،فالبشر
يـحـتــاجــون إل ــى التعبير عــن أنـفـسـهــم ،ويمكننا
االب ـت ـكــار مــن الـمـحــافـظــة عـلــى تــوازن ـنــا الــداخـلــي
ووضع بصمتنا في العالم ،لذلك تحتاج جميع
ال ـم ـجــاالت إل ــى ال ـف ـنــون اإلب ــداع ـي ــة لـتـغــذيــة هــذه
الرغبة في اإلبداع ،ونحتاج جميعا لوجود غاية
في حياتنا.
تغير كل شــيء ومــا زال مستمرا في التغيير،
وأص ـبــح األش ـخ ــاص متصلين عـبــر شــاشــاتـهــم،
حيث يقومون بإظهار أنفسهم ومنازلهم ،وإزالة
الحدود .لم تعد هناك قواعد إرشادية ،ولم يعد
الخبراء خبراء ،لقد أصبحت خبرتي في التربية
الفنية بــاطـلــة ،وك ــان عـلـ َّـي مــواجـهــة كــل مشكلة،
واح ـ ـ ــدة ت ـل ــو األخـ ـ ـ ــرى ،دون وجـ ـ ــود س ــواب ــق أو
إرش ــادات لـهــا ،ومــع ذل ــك ،شـعــرت بــارتـيــاح لعدم
اضطراري التباع النهج أو النظام المتوقع!

المرسم يوفر
بقواعده
األساسية
الحرية
المطلقة
للمتعلمين
لكي ينصتوا
إلبداعاتهم
المكبوتة

«كورونا» وتأثيراته في الطفولة
تحكم فيروس كورونا في حركة العالم بأسره،
جــوا وبـحــرا وب ــرا ،وكــانــت لــه آث ــاره السلبية من
النواحي االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية،
واألمنية .وإذا نظرنا جيدا لوجدنا أن األطفال
من أكثر الفئات التي تضررت بسبب تلك األزمة
العالمية ،بعد أن تحددت تحركاتهم ،وأنشطتهم،
وتسببت فــي ظـهــور اضـطــرابــات نفسية لديهم،
وغيرت حياتهم اليومية.
وتم حجر الكبير والصغير ،المعافى والمريض،
الرجل والمرأة ،الطفل والطفلة ،ولكن األطفال كانوا
األكـثــر تـضــررا ج ــراء هــذا الـحـجــر ،فكل األنشطة
التي كان يتجه إليها الطفل قد تم إغالقها ،كما
أن الوالدين وحدهما ال يستطيعان التخفيف من
شعور الطفل بالوحدة؛ خاصة أن بعضهم يعمل
من المنزل نتيجة كــورونــا ،فال يملك الكثير من
الوقت لطفله.
في دول الخليج ،تحتوي الكويت على أكبر عدد
من الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي.
وقــد نتج عــن ذلــك طبقة وسطى تفتقر لإللهام،
مع فرص ضئيلة لتجربة ما هو جديد والشعور
بالمرح ،حيث يقوم القطاع الحكومي على أسس
وت ــوق ـع ــات ج ــام ــدة ،أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـلـقـلــة الــذيــن
يشعرون باإللهام والذين تمكنوا من إنشاء عمل
تجاري جانبي لهم ،فقد أصبح السوق مشبعا
بــاألعـمــال المتعلقة بــاألزيــاء ومطاعم الوجبات
الغذائية ،حيث باتوا من األعمال المتوقعة والتي
ً
تفتقر لإلبداع .ولألسف ،أصبحنا مجتمعا يهدف

«كورونا»
ّ
حددت تحركات
األطفال
وأنشطتهم
وتسببت
في ظهور
اضطرابات
نفسية لديهم

لـبـيــع الـمـنـتـجــات ،وق ــد جـعــل ذل ــك دول الخليج
بحاجة مــاســة إلنـتــاج ثقافة أصيلة على عكس
توجهها نحو «إع ــادة اإلن ـتــاج» عــن طــريــق إلقاء
نظرة على مــا كنا عليه فــي الماضي ،ومــا نحن
عليه اآلن ،من أجل المضي نحو مستقبل أفضل.
ً
فعال ،إنها عملية تحول.
قبل الوباء ،أتى معظم الملتحقين بالمرسم من
قبل أولياء أمــور مهتمين بتسجيل أبنائهم في
هذه الدروس ،أما اآلن فقد أصبح هناك عدد كبير
من اآلباء والبالغين المهتمين فعال بتعلم الفنون.
وبـعــد أسابيع مــن إغــاق ال ـمــدارس ،وتطبيق
حظر التجول ،انهالت علينا في المرسم طلبات
التقديم لاللتحاق بدورات «الفن كعالج» من ِقبل
البالغين ،إضافة إلى دروس الرسم وفن األلوان
الــزيـتـيــة ،فــالـشـفــاء لـيــس فـقــط عــن طــريــق تـنــاول
األدويــة ،ولكن عن طريق الفن أيضا ،فهو طريق
وطريقة ومنهج للتشافي والتعافي من طوارئ
وأ م ــراض العصر ،وأصبحت النشاطات الفنية
متنفسا ضروريا خالل فترة الوباء.
ً
ً
كنت أتـســاءل م ــرارا وتـكــرارا :لـمــاذا؟ هل حدث
هــذا الـتـحـ ّـول المفاجئ بسبب وقــت ال ـفــراغ عند
واضطرهم ذلك إلى ّ
ّ
سد الفراغ ،وملء
األشخاص،
تلك الفجوة التي تم إهمالها خالل ومنذ مرحلة
البلوغ؟
كانت هذه الفترة بمنزلة اختبار جاد لقدرتنا
على التحلي بالمرونة ومدى ّ
تقبلنا ألخذ األمور
بتلك المرونة .شعر الكثيرون أن ما كان يحدث من
عالمات يوم القيامة أو «نهاية العالم» (أرمجدون).
شعرت بصفتي عضوة هيئة تــدر يــس بكلية
الـعـمــارة بجامعة الـكــويــت أن كــل ش ــيء ك ــان في
ّ
متناول أيدينا ،وكــان التعلم عن ُبعد في دائــرة
ال ـضــوء وبـحــاجــة إل ــى أدوات وأســال ـيــب جــديــدة
لـلـتـعـلـيــم والـ ــدراسـ ــة ،ح ـتــى أن ـن ــي م ــا زل ــت أذك ــر
أح ــد أع ـض ــاء ال ـت ــدري ــس وه ــو ي ـق ــول« :كـ ــان عـلـ َّـي
تــذكـيــر نـفـســي ب ـعــدم وض ــع الـعـطــر قـبــل حضور
اجتماعاتنا» .قام األساتذة بشراء كاميرات علوية،
ّ
تسهل عملية التعليم والتدريس
وابتكار أدوات
ّ
عـبــر اإلن ـتــرنــت ،وإن ـشــاء خـلـفـيــات تلهم وتسلي
طلبتهم.

الطفولة واالستديو ..في زمن «كورونا»
ب ــدأت «نـظــرتــي الـفــاحـصــة» لتعليم ال ـفــن منذ
عــام ـيــن ،ع ـنــدمــا أن ـشــأنــا االس ـت ــدي ــو ف ــي طابقنا
األس ــاس ــي ،وعـنــدمــا بــدأنــا باستقبال الجمهور
ألول مرة ،قمنا باستقبال األطفال لمهرجان دمى
الشتاء.
كان أولياء األمور بحاجة إلى مساحة تحتوي
أطفالهم في فترة العطلة ،وكان من المهم لألطفال
ّ
الذين كانوا في طور تعلم المهارات الحركية أن
يكتسبوا مهارة ما ،ورسم لوحة أو رسمة نهائية.
ك ـم ــا ت ــواص ــل م ـع ــي الـ ـم ــراهـ ـق ــون ال ـم ـب ــدع ــون
ً
وأولئك الذين كانوا يرغبون بالتعلم شخصيا
عبر إنـسـتـغــرام ،وك ــان الكثير منهم متحمسين
ّ
لعرض إنجازاتهم الفنية النهائية التي تعلموها
ّ
من خالل دروس اليوتيوب .أراد جميعهم تعلم
تقنيات جديدة ،إضافة إلى تطوير أسلوب متفرد
خاص بهم.
مصممون،
ـر
ـ
ه
ـ
ظ
ـاء،
ـ
ب
ـو
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ن
ـ
خ ـ ّـال س
ً
وصناع أفــام ،وفنانون ،ومعلمو فنون ،إضافة
إل ــى مــؤثــريــن كــانــوا يمتلكون الــرغـبــة فــي صقل
جمالياتهم الفردية والحصول على اإللهام لإلبداع
أو كسر عوائقهم اإلبداعية.
ً
كما جاء بعض البالغين وأولياء األمور بحثا
ّ
ّ
عن االنضباط ،أو تجربة عالجية تمكنهم من حل
صراعاتهم الداخلية وتحقيق الوعي من خالل
ممارسة األنشطة الفنية.
يـعـتـبــر ال ـت ـجــرد ال ـت ــام وع ـيــش لـحـظــة اإلبـ ــداع
وال ـل ـع ــب واالس ـت ـك ـش ــاف ف ــي بـيـئــة آم ـن ــة تـجــربــة
فريدة من نوعها ،ومع تلك المتطلبات المختلفة
للمتدربين ،أصبح استديو الفن ،بيئة محبة غير
مشروطة ،حيث سنح لألشخاص حرية االبتكار
واالس ـت ـك ـش ــاف ب ــاس ـت ـخ ــدام مـخـتـلــف الــوســائــل
ً
والمواد والعناصر اعتمادا على تركيزهم في تلك
اللحظة بالتحديد وحالتهم.
ً
إن ـنــي أدرك ت ـمــامــا ك ــم أن ــا م ـح ـظــوظــة ،ألنـنــي
قضيت معظم حياتي الراشدة في ممارسة شغفي
ّ
الحقيقي باللعب ،ألن أولئك الذين يستمرون في
اللعب ّ
يوسعون مداركهم المحسوسة ،وهؤالء هم
الذين سيتمكنون من البقاء في عالم المفارقات.
مــع الــوبــاء ،حــدث تغيير بالنهج ،حيث بــدأت
فئات جديدة من المتعلمين بااللتحاق بـ «آرت
اسـتــديــو كــويــت» .أتــى الـنــاس الكـتـســاب مـهــارات
وت ـق ـن ـي ــات جـ ــديـ ــدة ،واس ـت ـك ـش ــاف ج ـمــال ـيــات ـهــم
وأســال ـي ـب ـهــم ال ـم ـت ـفــردة ،وت ـجــربــة م ــا ه ــو جــديــد
خــال درس في يــوم واحــد ،أو لمساعدتهم على
ال ـت ـش ــاف ــي م ــن ص ــدم ــة ن ـف ـس ـيــة .ك ـم ــا اسـتـقـبـلـنــا
مصممين وفنانين أرادوا تجاوز عوائق اإللهام،
أو كانوا يودون تحسين عملية تطوير مهاراتهم،
راغبين في صقل قدراتهم وتجديد التواصل مع
ذوات ـه ــم كـمـبــدعـيــن ،وج ــاء آخـ ــرون بــرغـبــة منهم
فــي االبـتـعــاد عــن وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
والشاشات اإللكترونية ،وعندما راجعت بعض

د .جواهر البدر
أعمال الطلبة ونشاطاتهم ،ناقشنا مدى انعكاس
أعمال المؤثرين الذين يعجب بهم الطلبة على
«إنستغرام» على تلك الصور واألعمال.
أغلقت المدارس أبوابها في شهر فبراير ،٢٠٢٠
وقــد كانت تعتبر مساحة مهمة للغاية ،وكانت
بمنزلة محيطهم لـ «اللعب الجماعي» ،حيث كان
ً
ً
متنفسا لنا جميعا وبيئة للتواصل فيما بيننا،
ولــم يرجع األطـفــال للمدارس بعد انتهاء إجــازة
األعياد الوطنية (فبرابر  ،)٢٠٢٠ولم نشارك في
المسيرات (الـمــواكــب) االحتفالية السنوية على
شارع الخليج العربي ،والتي كانت بمنزلة كرنفال
للتعبير عن السلوكيات الطائشة.
يـقــودنــا التفكك واالن ـف ـصــال فــي مجتمعاتنا
والـعــالــم كـكــل إل ــى الـتـجــول فــي عالمنا الــداخـلــي
لـتـحـقـيــق ال ــوع ــي م ــن خـ ــال ال ـل ـع ــب؛ فيخلصنا
ّ
م ــن حــالــة الـتـشــتــت الـنــاتـجــة ع ــن االن ـغ ـمــاس في
برامج مثل« :إنستغرام» ،و«طلبات» و«ديليفرو»
و«نتفلكس».
من الصعب الجمع بين مدى واسع من التقنيات
مــع األيديولوجيات واالهتمامات والجماليات
ً
المتفاوتة ،ويشكل ذلك تحديا لنا ،نحن معلمي
ّ
موجهين نقوم بإرشاد الطلبة
الفنون ،بصفتنا
عبر مساحة آمنة.
وأصبحت التكنولوجيا سريعة التقدم ،مما
جعلنا نفقد ارتباطنا مع األنشطة األساسية التي
نرغب في ممارستها كبشر ،حتى ان اإلمساك بقلم
ً
ً
ّ
رصاص بات يشكل تحديا للطفل بعمر  ١١عاما!
هــا أن ــا ال ـيــوم فــي ع ــام  ،٢٠٢١مــازلــت فــي زخــم
الوباء ،وأصبح منزلي /االستوديو الخاص بي
هو المحتوى الذي يقدم لنا الدعم خالل تغييرات
العام الماضي منذ البداية ،عندما شعر الجميع
بالذعر والضيق ،وحيث سعت األمهات إليجاد
بيئة آمنة ألبنائهن لتمكينهم من التنفيس عن
مشاعرهم ،وإعــادة التركيز مرة أخرى مع غياب
التفاعل الجسدي في المدرسة.

االحتفاالت الوطنية
يحتاج الناس اآلن  -أكثر من أي وقت سابق-
إل ــى نسخة مـصـغــرة مــن تـلــك الـلـحـظــات الـتــي ال
ً
تختلف كثيرا عن «كرنفال» االحتفاالت الوطنية،
حـيــث تـحـتــوي م ـســاحــات آم ـنــة لــأش ـخــاص من
ً
مختلف األعمار من أجــل مستقبل أكثر إشراقا.
أم ــاك ــن ت ـش ـجــع ع ـل ــى اإلبـ ـ ـ ــداع ب ـك ــل أش ـك ــال ــه مــن
مــوس ـي ـقــى ،ورق ـ ــص ،وك ـت ــاب ــة ،ورس ـ ــم ،وت ـلــويــن،
ونحت ...إلخ .ويمكن للتربية اإلبداعية أن تكون
أداة لتشغيل مدى واســع من طاقات األشخاص
العاطفية والنفسية.
مــن الـمـهــم أن ننصت ألبـنــائـنــا دون ســن الـ ـ ٦
سنوات الذين ينغمسون في النشاطات ،والبحث
عن األمــان في كل خطوة وبصمة يقومون بها،
حـيــث يـهـمـهـمــون ،وي ـغ ـنــون ،ويــر ّق ـصــون ،بينما
تتراقص أياديهم على لوحات توثق اللحظة.
وضع البصمات هو أمر نقوم به بعفوية ،ألننا
خلقنا لكي نـبــدع ،وبــات العديد مــن األشخاص
يـبـحـثــون عــن الـتـقـنـيــات واالن ـض ـب ــاط ،حـيــث إنــه
لـطــالـمــا كــانــت ه ـنــاك م ـهــابــة م ــن اإلب ـ ـ ــداع ،حتى
استكشاف األطفال ولعبهم دون هدف محدد بات
ُيصنف على أنه «مضيعة للوقت».
مهما كانت حاجة الفرد للفنون اإلبداعية ،فإنه
ينغمس بها بشكل كامل عند ممارستها ،سواء
كانت من خالل الموسيقى ،أو الغناء ،أو الكتابة،
ً
ً
حيث يعتبر األداء متنفسا ضروريا بكل أشكاله.
ّ
مع عدم وجود المسلمات فيما يتعلق بالمستقبل
والتطور التكنولوجي المتسارع ،بات من المهم
عند األشخاص ممارسة األنشطة اإلبداعية التي
ينغمسون بها بشكل كلي.
وف ـ ــي مـ ـث ــال ع ـم ـلــي ع ـل ــى الـ ـفـ ـن ــون اإلب ــداعـ ـي ــة
وممارستها نجد فن الجرافيتي ،فقد ظهر على
ال ـ ـجـ ــدران ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ال ـم ـصــريــة ب ـعــد خ ــروج
المتظاهرين إلــى ال ـشــوارع فــي  25يناير ،2011
حيث استخدم الثوار الكتابة على الجدران كأداة
إلي ـص ــال رســال ـت ـهــم ،والـمـطــالـبــة بــالـحـيــز ال ـعــام،
والـتــأثـيــر عـلــى الـجـمـهــور ،فـهــي تشبه الكرنفال
االحتفالي.
ي ـقــول (مـيـخــائـيــل بــاخ ـت ـيــن ،راب ـل ـيــه وعــال ـمــه،
ً
 :)1965ليس الكرنفال مشهدا يــراه الناس؛ إنهم
يعيشون فيه ويشارك فيه الجميع ،لكون فكرته
ِّ
بحد ذاتها تشمل جميع الناس .وبينما يستمر
الكرنفال ،ال وجــود لحياة أخــرى خــارجــه .خالل
الكرنفال تخضع الحياة لقوانينه فقط ،قوانين
الحرية الخاصة به.

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

د .بسمة المسلم زمالة فنية مع د .جواهر البدر

د .جــواهــر خــالــد ال ـبــدر ،أس ـتــاذة مـســاعــدة فــي قـســم تصميم
االتصاالت البصرية بجامعة الكويت.
تشارك في األنشطة المجتمعية من خالل .Art Studio Kuwait
حصلت على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس في
تعليم الفنون والتصميم من جامعة والية أريزونا تحت إشراف
البروفيسور إريك مارغوليس.
ً
حاصلة أيضا على ماجستير في الرسم من معهد برات.
كان مشروع رسالتها للماجستير في الفنون الجميلة بعنوان

«حاويات معلقة» ،وهي منشأة فنية مركبة تستعرض األبعاد
المتعددة للمساحات.
تتضمن شهادتها الجامعية ،التي حصلت عليها من كلية
رود آيالند للتصميم« ،بكالوريوس في العمارة» و»بكالوريوس
في الفنون الجميلة».
ُي ّ
عد بحثها متعدد التخصصات سواء في الثقافة البصرية أو
األيديولوجيا ،والتي تربط بدورها بين جميع جوانب الحياة.
فنانة صغيرة في إحدى الورش

توابل ةديرجلا
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فهد الزايد :اللهجة العراقية لها قبول أكثر اليوم
«الموسيقى والتلحين والتوزيع في تطور مستمر»
مريم طباجة

فهد الزايد فنان طموح،
خريج المعهد العالي للفنون
الموسيقية ،قدم العديد من
األلحان والتوزيع ،وشركته
الخاصة باإلنتاج الفني بابها
مفتوح للتعاون مع الجميع.
يقول إنه خالل السنوات
الـ 9الماضية لم يكن مقال
في تقديم األعمال ،ولكن
ابتعاده كان بسبب الدراسة
وظروف صحية ،أما عن
التوزيع واأللحان والغناء،
فيحدثنا الزايد في السطور
التالية من خالل هذا اللقاء:

• لـ ـم ــاذا ل ــم تـنـتـســب لـلـمـعـهــد ال ـعــالــي
للفنون الموسيقية بعد تخرجك منه؟
 لــم أعمل فــي المعهد ،ولــم أدرس فيه،ألنه عقب تخرجي توظفت في اإلعالم عدة
ً
سنوات ،وحاليا أعمل في وظيفة حكومية.

 سبب غيابي عدة سنوات عن الساحةالفنية ،الدراسة وظــروف صحية ،ومنذ 9
سنوات إلى هذا اليوم مازلت مستمرا فنيا،
وآمل العودة الى الساحة على نطاق أوسع
وانتشار اكثر وتقديم أغان والوان جديدة.

• ما جديدك؟
 أعمل حاليا فــي مجال الـصــوت ،وليعمالن من ألحاني وتوزيعي ،قريبا سيتم
اعالنهما ،وسيطرحان على طريقة السنغل،
وأتمنى أن تنال أعمالي إعجاب الجمهور.

• غـ ـنـ ـي ــت ب ــالـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـم ـ ـصـ ــري
والـ ـع ــراق ــي ،أي ل ـه ـجــة ش ـع ــرت بـسـهــولــة
غنائها أكثر؟
 بخصوص اللهجات فأنا متمكن جيدامنها ،وأعتقد أن السوق الفني الخليجي
يـمـيــل ال ـيــوم إل ــى الـلـهـجــة ال ـعــراق ـيــة ،ولــه
قبول كبير.

• ل ـكــونــك تـلـحــن حــدث ـنــا ع ــن ت ـط ــورات
التلحين والغناء والتوزيع؟
 قــدمــت ع ــدة أل ـحــان وطـنـيــة وغـنــائـيــة،وأيـضــا وزعــت بعضها لفنانين كبار في
ال ـســاحــة ،مـنـهــم ن ـجــوم ش ـب ــاب ،والـتـطــور
مـسـتـمــر ف ــي درب ال ـمــوس ـي ـقــى واألل ـح ــان
وال ـت ــوزي ــع ال ـمــوس ـي ـقــي ،وح ــال ـي ــا أن ـشــأت
شركة إنتاج فني ،ومن خاللها أقوم بإنتاج
ع ــدة اع ـم ــال لـفـنــانـيــن ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـيــة
والخليجية ،وأتمنى أن يكون عملي هذا
إضافة جديدة على الساحة الفنية ،وبابي
مفتوح لكل مبدع وفنان وفنانة ،والتعاون
متاح مع الجميع.

• ش ــارك ــت عـ ــام  2006ف ــي مـســرحـيــة
"يبيله ديجتال" ،فلم لم تكرر التجربة؟
 تجربة التمثيل كانت إضافة كبيرةلـ ـ ــي ،وال م ــان ــع عـ ـن ــدي لـ ــو عـ ـ ــرض ع ـلـ ّـي
المشاركة في التمثيل ،على أن يكون الدور
مناسبا لي.

• م ــا ال ـس ـب ــب ف ــي ق ـل ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـتــي
تقدمها؟

• مــا أكـثــر الـصـعــوبــات الـتــي تواجهك
اليوم في عملك؟

• لــو أحببت تقديم أغنية ثنائية مع
من تكون؟
 الفنانة أصالة إنسانة قديرة وصوتجميل ،وأنا من محبي صوتها.

أنغام ّ
تروج ألغنيتها الجديدة
«برضه بتوحشني»
حرصت النجمة أنـغــام على تشويق جمهورها
ومتابعيها عـبــر مــوقــع إنـسـتـغــرام ،بمقطع فيديو
ق ـص ـي ــر مـ ــن أل ـ ـحـ ــان أغ ـن ـي ـت ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة (ب ــرض ــه
بتوحشني) ،المقرر طرحها في الفترة المقبلة.
ول ــم تـكـشــف أن ـغــام عــن مــوعــد ط ــرح األغ ـن ـيــة في
األسـ ـ ـ ــواق ،واك ـت ـف ــت ب ـت ـشــويــق ج ـم ـهــورهــا بمقطع
قصير من األغنية المرتقبة ،لتحصد عددا كبيرا من
التهنئات والتعليقات.
من جانب آخر ،تستعد أنغام إلحياء حفل غنائي
بمدينة جدة بالسعودية ،في  24الجاري.
وكانت أنغام طرحت أخيرا أغنية "أنا بعته كتير"
على "يوتيوب" ،وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي
أمير طعيمة ،والملحن إيهاب عبدالواحد ،ووتريات
المايسترو هاني فرحات ،والموزع الموسيقي طارق
مدكور ،ومهندس الصوت طارق مدكور.

فهد الزايد
 الـصـعــوبــات ال ـيــوم تكمن فــي إغــاقالـكـثـيــر م ــن األم ــاك ــن ال ـتــي كــانــت متاحة
للعمل واللقاءات الفنية بسبب "كورونا"،
وأتمنى زوال هذه األزمة ،وتعود الحياة
إلى مجراها الطبيعي.
• كلمة أخيرة؟
 أق ــدم ش ـكــري وت ـقــديــري ل ــ"ال ـجــريــدة"السباقة دائما في تقديم كل جديد ،متمنيا
لها المزيد من التقدم واالزدهار.

أنغام

أك ــدت الممثلةمـهــا محمد أن
سـبــب اب ـت ـعــادهــا ع ــن ال ـفــن خــال
الفترة الماضية ،هو فنانة تتعمد
ق ـط ــع رزق ـ ـهـ ــا ،مـ ــن خ ـ ــال إج ـب ــار
المنتج على عــدم التعامل معها
كشرط لقبول مشاركتها في العمل.
وق ــال ــت مـحـمــد ،مـقـطــع فيديو
ّ
الخاصة على
لها عبر صفحتها
موقع التواصل االجتماعي ،إنها
ك ــان ــت م ــن ق ـبــل ت ــرف ــض تـصــديــق
ه ــذا الـ ـك ــام ،رغ ــم أن الـكـثـيــر من
ال ـم ـخــرج ـيــن وال ـم ــؤل ـف ـي ــن ك ــان ــوا
يقولون لها ،إن هــذه الفنانة هي
الـسـبــب ف ــي ع ــدم تـقــديــم ع ــروض
فنية لـهــا خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة،
مع أنها كانت السبب في دخولها
الفن.
وأضــافــت أنها اآلن على يقين
أن ه ــذه الـفـنــانــة ه ــي الـسـبــب في

مها محمد

ً
قطع رزقها" ،وتحاربني خصوصا
بعد كالم الممثل الكويتيمحمد
الـصـيــرفـي ب ــأن الـمـمـثـلــة نفسها
قامت بفعل ذلك معه" ،موضحة أن
الغيرة منها هي السبب الرئيسي
الذي يدفعها لمحاربتها.

بوسي والبحيري واجهتا الحبس وعادل إمام َّ
تصدر قائمة المسددين

عادل إمام

تستمر مشكالت الفنانين
في مصر مع مصلحة
الضرائب ،وبين فترة وأخرى
تطفو مشكلة على هذا
السطح الساخن ،ويكون
هناك شد وجذب.

●

دبي تحتضن  5حفالت
في عيد األضحى
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــآت صـ ـي ــف
دب ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـح ـف ــات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـم ـب ــاش ــرة ال ـتــي
يحييها نخبة من الفنانين خالل
عيد األضحى.
وتستضيف دبــي خــال عيد
األض ـح ــى  5ح ـفــات موسيقية
م ـل ـي ـئ ــة ب ــالـ ـت ــرفـ ـي ــه واألغ ـ ــان ـ ــي
الكالسيكية إضافة إلى عدد من
أشهر األغاني الحديثة.
ويقدم الفنانون وائل كفوري
وم ـل ـحــم زي ــن وم ـح ـمــود خـيــري
م ـج ـمــوعــة م ــن أج ـم ــل أغــانـيـهــم
في حفل موسيقي مباشر يقام
خ ــال عـيــد األض ـحــى فــي فندق
ومــركــز مؤتمرات لــو ميريديان
دب ـ ـ ــيُ .
ويـ ـ ـق ـ ــام ال ـح ـف ــل ي ـ ــوم 23
الـجــاري ،حيث يقدم كــل مطرب
بــاقــة مــن أشـهــر أغــانـيــه ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن األلـ ـ ـح ـ ــان
الكالسيكية والمعاصرة.
ويحيي المطرب وليد الشامي
ً
وال ـم ـطــربــة أص ـيــل هـمـيــم حـفــا
ً
مباشرا في مركز دبي التجاري
العالمي في  23الجاري .ويشمل
الحفل الـخــاص بعيد األضحى
غ ـن ــاء عـ ــدد م ــن أش ـه ــر ال ــروائ ــع
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـت ــي
يقدمها الشامي وهميم.
ف ــي ح ـيــن ي ـقــدم ن ـجــم الـغـنــاء
الـبــاكـسـتــانــي راحـ ــت ف ـتــح علي

أصيل هميم

خ ـ ــان ح ـف ـل ـيــن م ـب ــاش ــري ــن عـلــى
م ـ ـسـ ــرح كـ ــوكـ ــاكـ ــوال أريـ ـ ـن ـ ــا فــي
سيتي ووك خالل عيد األضحى،
ً
وهما :حفل " "just qawaliغدا،
وحـفــل " "just bollywoodيوم
 23الجاري.
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ــع جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور
ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـعــرب ـيــة بـلـيـلــة ال
ُ
تـ ـنـ ـس ــى ف ـ ــي كـ ــوكـ ــاكـ ــوال أريـ ـن ــا
خــال عيد األضـحــى مــع عرض
ك ــاي ــروب ـي ــل .وت ـش ـم ــل األم ـس ـيــة
ً
عـ ــروضـ ــا م ــن ك ــاي ــروك ــي ،فــرقــة
ال ــروك العربية المحبوبة على
م ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـط ـقــة ،وال ـم ـغ ـنــي
حـســن ش ــاك ــوشُ .
وي ـق ــام الحفل
بعد غد.

مها محمد تهاجم فنانة تحاربها وفاء عامر تثير الجدل
بسبب تدوينة

أزمات الفنانين مع الضرائب مستمرة
أحدثهم محمد رمضان

محمد رمضان
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بوسي

القاهرة  -هيثم عسران

على الــرغــم مــن تـعــاقــدات الفنانين مــع مكاتب
لـلـمـحــامــاة واالس ـت ـش ــارات ال ـقــانــون ـيــة ،لـمــراجـعــة
االتفاقات الخاصة بهم من ناحية العقود وتسوية
األوضاع مع مصلحة الضرائب ،وتحديد النسبة
الـ ـت ــي ي ـت ــم سـ ــدادهـ ــا ب ـش ـكــل سـ ـن ــوي ع ــن مـجـمــل
أنشطتهم ،فــإن ع ــددا كبيرا مــن الفنانين يقعون
فــي مشكالت مرتبطة بالتهرب الضريبي بشكل
رئيسي عن سنوات لم يقوموا فيها بحصر مجمل
أنشطتهم الفنية ،وإجـمــالــي الــدخــل كما تشترط
مصلحة الضرائب.

مصلحة الضرائب
آخــر هــوالء الفنانين هو محمد رمضان ،الذي
اض ـطــر ل ـســددا أك ـثــر مــن مـلـيــونــي جـنـيــه لتسويه
وضعه القانوني مع مصلحة الضرائب ،عن إجمالي
دخله عام  ،2016حيث كان رمضان يسدد السنوات
التالية والسابقة لهذا العام من دون تسوية وضعه
الكامل عن عام  ،2016حيث سدد جزءا بينما لم يقم
بسداد الجزء المتبقي إال األسبوع الماضي بمقر
مركز كبار ممولي المهن الـحــرة ،بعد مراجعات
تفصيلية لألجور التي حصل عليها واألعمال التي
شارك فيها خالل هذا العام.

مستندات اإلنفاق
ولم تكن هذه هي المرة األولى التي يقوم فيها
رمـضــان بتسوية وضـعــه الـقــانــونــي مــع مصلحة
الضرائب ،حيث سبق أن واجه قبل شهور مشكلة
ً
مماثلة ،في حين قدم أوراقا تثبت قيامه بتبرعات
لبعض الجهات الخيرية ،والتي يتم قبولها ضمن
مستندات االنفاق المالي التي يتم اسقاطها من
ً
المبالغ المالية ،في حين وجهت له الضرائب اتهاما
بالتهرب من سداد نحو  9ماليين جنيه.
وكـ ـل ــف رم ـ ـضـ ــان م ـح ــام ـي ــه ب ـم ـت ــاب ـع ــة م ـســألــة
الضرائب بشكل جيد وتسوية األوراق القانونية
لمصلحة الـضــرائــب فــي الــربــع األول مــن كــل عــام،
مع تقديم اإلقــرارات الضريبية في وقت أصبحت

داليا البحيري

مصلحة الضرائب تتكتم تفاصيل الضرائب التي
يتم تسديدها من النجوم مع عدم إعالنها للرأي
العام ،حيث جرت العادة أن يتم اإلعالن عن أكبر 10
ممولين بنهاية موعد تقديم االقرارات الضريبية،
وكان عادة ما يتقدمهم الفنان عادل إمام والفنانة
يسرا ،التي سبق أن واجهت مشكلة قبل سنوات
مع الضرائب على خلفية عقد أحد أعمالها الفنية.

المراجعة والتفتيش
وتفترض مصلحة الضرائب عادة حسن النية،
حيث يتم حساب قيمة الضرائب بناء على إجمالي
األوراق المقدمة من تعاقدات ومصاريف لالنفاق
فــي مـصــارف م ـحــددة ،لكن حــال مــراجـعــة األوراق
والتفتيش عليها بشكل مفاجئ ووجود مخالفات
أو أعـمــال اخ ــرى لــم يتم اثباتها تلجأ المصلحة
لمالحقة الفنانين ومطالبتهم بالسداد ،وفي حال
الرفض يبدأ مسار قضائي تصل عقوبته للحبس
والغرامة.

التهرب الضريبي
ولـ ـج ــأ عـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ل ـف ـحــص وت ـســويــة
أوضاعهم مع الضرائب ،بعدما تبين تهربهم من
تقديم إق ــرارات ضريبية صحيحة ،منهم الفنانة
داليا البحيري التي سددت في اللحظات االخيرة
نحو  900الــف جنيه لمصلحة الضرائب ،بعدما
ص ــدر حـكــم بحبسها عـقــب إحــالــة مخالفتها من
نيابة التهرب الضريبي للمحكمة ،في وقت واجهت
فيه الفنانة فيفي عبده نفس المشكلة ،في حين
تـصــالــح تــامــر عــاشــور ب ـســداد كــافــة المستحقات
المالية المطلوبة منه عقب صــدور حكم بحبسه
لمدة عام وكفالة مالية قدرها  10آالف جنيه.
واضطرت المطربة بوسي للتصالح مع مصلحة
الـضــرائــب ب ـســداد نـحــو مـلـيــون و 900ال ــف جنيه
كإجمالي مستحقات عن تهربها الضريبي على
مدار عدة أعوام بعدما قدمت مستندات من طليقها
تفيد بــأن إجمالي دخلها يفوق بكثير ما قدمته
على مدار عدة سنوات ،في حين صدر بحقها حكم
بالحبس عامين قبل أن يتم إلغاؤه.

أثارت الفنانة وفاء عامر حالة من الجدل
عبر صفحتها على فيسبوك بسبب تدوينة
ك ـت ـب ـت ـهــا تـ ـح ــدث ــت ف ـي ـه ــا عـ ــن وف ـ ـ ــاة مـحـمــد
السعدني من دون توضيح هويته مما جعل
ً
كـثـيــرا مــن المعلقين يـعـتـقــدون بــأنــه الفنان
الشاب محمد السعدني.
لكن من نعته وفــاء في الحقيقة هو رجل
األع ـم ــال ال ــذي يـحـمــل نـفــس االس ــم ويــرتـبــط
بعالقة صــداقــة قوية مــع عائلتها ،بوقت لم
ً
ت ـتــدارك وف ــاء األم ــر ســريـعــا ،مما زاد الجدل
حــول الـفـنــان الـشــاب ال ــذي س ــارع لنفي خبر
وفاته بعد انتشاره وتكرار االتصاالت عليه
من جانب أصدقائه وزمالئه.
وفاء عامر تداركت األمر بعد عدة ساعات
وقامت باإلشارة لصفحة رجل األعمال الراحل
وقدمت العزاء ألسرته.

وفاء عامر

خبريات
شقيق ياسمين عبدالعزيز
يشكر الرئيس لتدخله

وجه وائل عبدالعزيز
شقيق الفنانة ياسمني
عبدالعزيز الشكر للرئيس
املصري عبدالفتاح
السيسي بعد إرساله فريقًا
طبيًا ملتابعة حال شقيقته
التي دخلت في غيبوبة
خالل الخضوع لجراحة
بسيطة.
ودخلت ياسمني في
غيبوبة بوقت ستخضع
فيه لعملية جراحية ثانية
في محاولة إلصالح الخطأ
الطبي الذي حدث بالعملية
األولى.

بريتني سبيرز قررت التوقف
عن العروض الفنية

أعلنت النجمة بريتني
سبيرز عبر «إنستغرام» ،أنها
ستتوقف عن أداء العروض
الفنية الحية ،مجددة انتقاد
سيطرة والدها على حياتها.
وتسعى نجمة البوب إلى
انتزاع قرار قضائي ،لتحريرها
من نظام وصاية والدها.
وقالت سبيرز« :لن أقدم أي
عرض على املسارح قريبا ،في
ظل تحكم والدي فيما ألبس أو
أقول أو أفعل أو أفكر».
وأشارت إلى أنها ستشارك
فيديوهات راقصة لها «من
غرفة الجلوس» ،بدال من
خشبة املسرح في الس
فيغاس ،وكتبت« :قررت
التوقف».

ةديرجلا

•
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إثيوبيا تحتفل بانتهاء الملء الثاني «المحدود» لـ «النهضة»
قبل 2022
األوسط
الممر
لتعلية
عودة
ال
ةديرجلا:.
لـ
شراقي
•
ً
ً
• نفي إسرائيل التدخل في «أزمة السد» يثير جدال مصريا
القاهرة -حسن حافظ

أعلنت إثيوبيا أنها أكملت
مرحلة الملء الثاني لسد
النهضة الضخم ،الذي تبنيه
على النيل األزرق ،وذلك في
خطوة أثارت غضب مصر
بالفعل.

دخ ـلــت أزمـ ــة س ــد الـنـهـضــة اإلثـيــوبــي
مــرحـلــة جــديــدة ،بـعــدمــا أعـلـنــت إثيوبيا
رسـمـيــا ،أم ــس ،انـتـهــاء المرحلة الثانية
م ــن م ــلء ال ـســد مـحــل ال ـخ ــاف م ــع مصر
والـســودان ،بنجاح ،مع بــدء استعدادات
إنـتــاج الـكـهــربــاء ،بعد تــوقــف اإلنـشــاءات
الخاصة بتعلية الممر األوســط بالسد،
مع تدفق مياه النيل من أعلى قمة السد،
إيــذانــا ببدء وصــول مياه الفيضان إلى
دولتي المصب مصر والسودان.
وأع ـلــن وزي ــر الـمـيــاه والـ ــري والـطــاقــة
اإلثيوبي سيليشي بيكيلي ،أنه "في 19
يــولـيــو ،تــم االن ـت ـهــاء مــن الـسـنــة الثانية
لـعـمـلـيــة ال ـم ــلء ال ـثــانــي ل ـســد الـنـهـضــة"،
ً
مضيفا بحسب مــا نقلت وكــالــة األنـبــاء
اإلثيوبية الرسمية" :تمت التعبئة الثانية
ل ـس ــد ال ـن ـه ـض ــة بـ ـنـ ـج ــاح ،وذل ـ ــك بـفـضــل
األمـطــار الغزيرة التي تهطل في البالد،
والمياه تتدفق اآلن من على قمة السد".
وتابع بيكيلي" :كمية المياه الالزمة
لتشغيل تــوربـيـنــات الـســد تــم إنـجــازهــا،
ك ـمــا ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة

مــن مـشــروعـنــا الــرائــد فــي ســد النهضة،
وستمكن التعبئة الثانية للسد بتوليد
ً
الطاقة الكهربائية من توربينين قريبا"،
وأن ــه عـنــد تشغيل الـســد بـكــامــل طاقته،
سـيـصـبــح أك ـب ــر م ـح ـطــة تــول ـيــد لـلـطــاقــة
الكهرومائية في إفريقيا ،لتوفير الطاقة
لـ  64مليون نسمة ،وهنأ الوزير جموع
اإلثيوبيين قائال" :مبروك إلثيوبيا".
ون ـشــرت الـصـفـحــة الــرسـمـيــة لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي آب ــي أح ـمــد،
ً
على مواقع التواصل االجتماعي ،صورا
حديثة لسد النهضة ،عقب االنتهاء من
الملء الثاني ،وتظهر اعتالء المياه للممر
األوس ــط ،وعلق آبــي أحمد عليها قائال:
"مـبــروك االنتهاء مــن الـمــلء الثاني لسد
النهضة الكبير ،إثيوبيا ستكون قوية".
وس ـت ـك ــون ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة تــداع ـيــات
على دولتي المصب ،إذ بــدأت إدارة سد
الروصيرص السوداني في عملية التفريغ
ال ـت ــدري ـج ــي ل ـب ـح ـيــرة الـ ـس ــد ،الس ـت ـق ـبــال
وارد المياه مــن إثيوبيا ،مــا يكشف عن
خضوع إدارة السد السوداني لتحكم سد

متمردو «تيغراي» يهاجمون إقليم عفر
قال متحدث باسم إقليم عفر اإلثيوبي ،أمس ،إن
تيغراي» التابعة ل ـ «الجبهة الشعبية
«قــوات دفــاع
ّ
لتحرير ّتيغراي» شنت هجمات داخل أراضي عفر،
فيما يمثل توسيعا لنطاق الـصــراع الــدائــر منذ 8
أشهر ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل.
وقــال المتحدث باسم إقليم عفر ،أحمد كلويتا،
إن مقاتلين مــن تيغراي عـبــروا إلــى اإلقليم السبت
ال ـمــات ـضــي ،وإن الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة الـمـحـلـيــة في
عفر وميليشيات متحالفة معها ال ت ــزال تخوض
اشتباكات معهم.

وأضاف أن قوات الجيش االتحادي اإلثيوبي «في
طريقها اآلن ،وسنتعاون معها فــي الـقـضــاء» على
قوات تيغراي.
تيغراي»،
«قوات
باسم
المتحدث
أكد
المقابل،
في
ّ
جـيـتــاتـشــو ريـ ــدا ،وق ــوع اشـتـبــاكــات فــي ع ـفــر ،لكنه
أضاف« :لسنا مهتمين بأي مكاسب إقليمية في عفر،
ً
بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات العدو القتالية» ،مشيرا
الى أن متمردي تيغراي ّ
صدوا ميليشيات من إقليم
ُ
أوروميا أرسلت للقتال في عفر.

النهضة اإلثيوبي فــي إدارة مياه النيل
األزرق وتـحــديــد مــواعـيــد تـمــريــر المياه
لــدول ـتــي ال ـم ـصــب ،وه ــو وض ــع سـيـكــون
أكثر وضوحا عند انتهاء عمليات البناء.

ملء محدود
وبينما لم تعلق وزارة الموارد المائية
والـ ـ ـ ــري ال ـم ـص ــري ــة ع ـل ــى أن ـ ـبـ ــاء ان ـت ـهــاء
الـ ـم ــلء ،ح ـتــى ع ـصــر أم ـ ــس ،قـ ــال أس ـتــاذ
الموارد المائية بجامعة القاهرة ،عباس
شراقي" :الملء الثاني اكتمل بهذا الشكل
ال ـم ـحــدود ،إذ لــم تنجح إثـيــوبـيــا إال في
حجز نحو ثالثة مليارات متر مكعب هذا
العام ،باإلضافة إلى نحو خمسة مليارات
ت ــم ح ـجــزهــم الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،لـيـصـبــح
اإلجمالي ثمانية مليارات فقط ،على الرغم
من أن المستهدف كــان الــوصــول بخزان
ً
السد إلى  18.5مليار متر مكعب تقريبا".
وأشـ ــار ش ــراق ــي إل ــى أن ال صـحــة لما
ي ــردده الـجــانــب اإلثـيــوبــي ح ــول تحقيق
التخزين المستهدف ،وأضاف" :حتى يوم
األحــد كانت أعمال البناء وتعلية الممر
األوسط جارية ،لكن اندفاع مياه الفيضان
أجبر الجانب اإلثيوبي على وقف األعمال
اإلنشائية ورفــع المعدات بشكل فــوري،
واكتفى بالتعلية لمستوى ثمانية أمتار
خرسانة لتخزين ثالثة مليارات فقط"،
وحذر من أن األعمال اإلنشائية األخيرة
تمت بصورة متعجلة تثير التساؤالت
حول مدى قدرتها على الصمود أمام مياه
الفيضان الحالي.
وت ــاب ــع ش ــراق ــي" :عـ ــدم إن ـج ــاز م ــا هو
م ـس ـت ـه ــدف أمـ ـ ــر أقـ ـ ــره رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلث ـي ــوب ــي ،األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،عـنــدمــا
تحجج بــاألحــداث الـتــي جــرت فــي إقليم
ت ـي ـغــراي ،وت ــأخ ــر وص ــول ال ـم ـعــدات إلــى
مــوقــع اإلن ـ ـشـ ــاءات" ،الف ـتــا إل ــى أن مـيــاه

ال ـف ـي ـضــان سـتـظــل ت ـمــر م ــن ف ــوق الـمـمــر
األوسط حتى انتهاء موسم األمطار في
أكتوبر المقبل ،يعقبها عملية تجفيف
للممر األوسـ ــط ،عـلــى أن تـعــود األعـمــال
اإلنشائية في الربع األول من .2022
ويسعى االت ـحــاد اإلفــريـقــي إلــى طرح
م ـبــادرة جــديــدة ل ـعــودة دول األزم ــة إلــى
طاولة المفاوضات ،لكن مصادر مطلعة
قــالــت ل ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن إثـيــوبـيــا رفضت
العودة لطاولة المفاوضات في العاصمة
الكونغولية كينشاسا إال بعد إتمام الملء
الـثــانــي ،وأن ــه مــن الـمـتــوقــع أن يعلن عن
تفاصيل المسار التفاوضي الجديد ،الذي
يحظى بدعم الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي خالل أيام.

نفي إسرائيلي
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وب ـعــدمــا تـ ــردد في
الشارع المصري عن وجود دور إسرائيلي
لـ ــدعـ ــم س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،نـ ـف ــت الـ ـسـ ـف ــارة
اإلسرائيلية في مصر ،ضلوع تل أبيب في
أزمة السد ،لدعم الموقف اإلثيوبي ،وما
تــردد حــول رغـبــة إســرائـيــل فــي مقايضة
مصر بتوصيل مياه النيل إلى صحراء
النقب مقابل إقناع إثيوبيا بعدم إيقاف
إمدادات المياه لمصر.
وأكدت السفارة ،في بيان نشرته عبر
حسابها على "تويتر"" :بصورة واضحة
ً
وغير قابلة ألي تأويل ،إن ما تردد مؤخرا
في بعض القنوات والمقاالت الصحافية
ع ــن ض ـلــوع إســرائ ـيــل ف ــي م ــوض ــوع سد
النهضة هو عار من الصحة وال أساس
له".
وشـ ــددت إســرائ ـيــل عـلــى أن ـهــا كــدولــة
لــدي ـهــا م ــن ال ـم ـي ــاه "مـ ــا يـكـفـيـهــا ويـســد
احتياجاتها ،وهــي دائـمــا على

اسـ ـتـ ـع ــداد ل ــوض ــع خ ـب ــرات ـه ــا وتــوس ـيــع
التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا
المياه مع مصر" ،الفتة إلى أن تل أبيب
تعتمد عـلــى ط ــرق الـمـعــالـجــة الــزراع ـيــة،
وتـحـلـيــة م ـيــاه الـبـحــر ل ـل ـشــرب ،ولــديـهــا
التكنولوجيا التي توفر لها المياه.
وب ـي ـن ـم ــا الـ ـت ــزم ــت مـ ـص ــر ال ــرس ـم ـي ــة
الصمت ،ولــم تتفاعل مــع بيان السفارة
اإلســرائـيـلـيــة ،قــال اإلعــامــي الـمـقــرب من
دوائر صنع القرار المصرية ،عمرو أديب:
"لو اإلسرائيلي حلف على المياه تجمد
إنه ملوش عالقة بأي حاجة تحصل في
الـمـنـطـقــة أن ــا مــا أص ــدق ــش" ،وأك ــد مقدم
برنامج "الحكاية" أن اإلصبع اإلسرائيلي
موجود في كل مكان.
ً
بــرل ـمــان ـيــا ،ه ــاج ــم ال ـنــائــب مصطفى
بـكــري ،عبر حسابه على "تــويـتــر" ،بيان
الـسـفــارة اإلســرائـيـلـيــة ،مــذكــرا بتصريح
لــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـســابــق
بنيامين نتنياهو ،عند زيــارتــه ألديــس
أبــابــا  ،2016ال ــذي قــال فيه إن إسرائيل
ستساعد إثيوبيا فــي تحسين وزي ــادة
حصتها فــي م ـيــاه الـنـيــل ،وزع ــم وجــود
منظومة دفاع جوي إسرائيلية قصيرة
المدى حول سد النهضة.
وت ــاب ــع ب ـك ــري" :ن ـحــن ن ـعــرف مـطــامــع
إسرائيل في مياه النيل ،ونعرف االتفاق
الــذي جــرى مــع إثيوبيا على ذلــك ،وهو
ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية
اإلثيوبية عن استعداد بالده لبيع الماء
والكهرباء إلسرائيل ،ومن أجل أن يتحقق
ذل ــك الب ــد م ــن م ـمــارســة ال ـض ـغــوط على
ً
مصر ...تلك هي الحقيقة" ،واصفا النفي
اإلسرائيلي بأنه "من باب ذر الرماد في
العيون".

سلة أخبار
عاهل األردن أول زعيم
عربي يلتقي بايدن

استضاف الرئيس األميركي،
جو بايدن ،أمس ،العاهل
األردني امللك عبدالله الثاني،
في أول لقاء من بني ثالثة
اجتماعات مباشرة له مع
زعماء من الشرق األوسط
متوقعة قريبًا.
وبعد اجتماعه األول مع
الرئيس األميركي منذ وصوله
للسلطة في يناير ،من املقرر
أن يحضر امللك عبدالله أيضًا
إفطار عمل مع نائبته كاماال
هاريس بمقر إقامتها اليوم،
يعقبه اجتماع مع وزير
الخارجية أنتوني بلينكن
بمقر وزارة الخارجية.

 ...وأول وزير خارجية
إسرائيلي يزور المغرب

يعتزم وزير الخارجية
اإلسرائيلي ،يائير البيد،
زيارة املغرب في  10أغسطس
املقبل ،لتدشني البعثة
الدبلوماسية الجديدة
في الرباط .ونقل موقع
"أكسيوس" عن مصادر
إسرائيلية ،أن البيد ونظيره
املغربي ناصر بوريطة اتفقا
على الزيارة خالل مكاملة
هاتفية جرت يوم الجمعة
املاضي.
وسيكون البيد هو أول وزير
إسرائيلي يزور املغرب منذ
استئناف الدولتني العالقات
الدبلوماسية في ديسمبر
املاضي ،في إطار اتفاق
ثالثي ضم الواليات املتحدة،
واعترفت به إدارة الرئيس
السابق دونالد ترامب بسيادة
اململكة املغربية على الصحراء
الغربية.

واشنطن ّ
ترحل مغربيًا
من غوانتانامو إلى الرباط

صورة نشرها رئيس الحكومة اإلثيوبية لسد النهضة أمس

َّ
لبنان :ضغوط سرعت «االستشارات» وميقاتي يطلب ضمانات

العقوبات األوروبية «على النار» ومحققون ماليون أميركيون في بيروت
●

بيروت  -منير الربيع

ل ـب ـنــان أمـ ــام أس ـب ــوع ح ـكــومــي ح ــاس ــم لجهة
تـكـلـيــف شـخـصـيــة ج ــدي ــدة بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة
العتيدة.
ومورست ضغوط عديدة دولية ومحلية على
رئيس الجمهورية ميشال عــون لتحديد موعد
االستشارات النيابية الملزمة ،االثنين المقبل،
وتكليف عاجل لرئيس جديد للحكومة.
ك ــان ع ــون ،وف ــق م ــا تـشـيــر م ـص ــادر مـتــابـعــة،
يفضل أن يتم تكليف شخصية محسوبة عليه
ً
سياسيا ،لكن حزب الله رفض ذلك بشكل قاطع.
وتــؤكــد المعلومات أن الـحــزب أبلغ عــون بشكل
واضح أن ال مجال لحكومة «اللون الواحد» ألنه
ال يريد تكرار تجربة حسان دياب.
مــا ينطبق على الـحــزب ،ينطبق على رئيس
مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى مع زعيم
تـيــار «المستقبل» سعد الـحــريــري إلــى التوافق
على اسم جديد لتشكيل الحكومة ،يفضل بري
أن ي ـكــون أح ــد أع ـضــاء ن ــادي رؤسـ ــاء الحكومة
السابقين أي ،إم ــا إع ــادة تكليف ال ـحــريــري ،أو
تكليف تـمــام س ــام أو نجيب ميقاتي أو فــؤاد
الـسـنـيــورة واألخ ـي ــر ال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى أنــه
خيار مستحيل بسبب موقف حــزب الله وعون
المعارض بشدة له.
وف ــي ح ــال ع ــدم االتـ ـف ــاق ع ـلــى شـخـصـيــة من
«النادي الرباعي» ،يفضل بري أن يسمي الحريري
شخصية تنال دعم رؤساء الحكومات.
في المقابل ،يفضل الحزب التقدمي االشتراكي
بزعامة وليد جنبالط ،والقوات اللبنانية برئاسة
ً
سمير جعجع تكليف شخصية موثوقة دوليا
ً
ومحليا من ذوي االختصاص والكفاءة مدعومة
من مختلف الجهات لتشكيل حكومة قادرة على
اإلنقاذ وليس لديها أي هدف سياسي.
كل هذه المواقف الداخلية تحتم على عون
االقتناع بأنه ال يمكنه الذهاب إلى خيارات
يـفـضـلـهــا ،إن ـمــا سـتـجـبــره م ــع ص ـهــره زعـيــم

«التيار الوطني الحر» على تقديم تنازالت.
في بعض الكواليس السياسية يدور حديث
عن احتمال إقناع ميقاتي بتولي المهمة باعتبار
أنه يتمتع بتمثيل شعبي ويحظى بغطاء شرعي
ورسمي ،ولديه عالقات دولية يمكنه استخدامها.
وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،تـشـيــر ال ـم ـع ـلــومــات إل ــى أن
مــوضــوع تكليف ميقاتي يتم بحثه فــي دوائــر
دولية عديدة .وهناك تفضيل فرنسي لمثل هذا
ال ـخ ـيــار .لـكــن مـيـقــاتــي نـفـســه يعتبر أن الـظــرف
دقيق وأن تشكيل وزارة سيكون أشبه بالعملية
االنتحارية بحال لم تكن هناك وعود وضمانات
دولية بتقديم الدعم الالزم ،لتتمكن حكومته من
الحصول على المساعدات الالزمة.

وستكون عطلة عيد األضحى المبارك ،فرصة
إلجراء اتصاالت سياسية متعددة بين مختلف
ال ـج ـه ــات ،الس ـي ـمــا خـ ــال اتـ ـص ــاالت ال ـم ـعــايــدة
التي سيجريها المسؤولون بعضهم ببعض،
وسيبحثون فيها بما يمكن التفاهم عليه للذهاب
إلى تكليف جديد.
وبحسب مــا تـقــول مـصــادر سياسية رفيعة
المستوى ،فــإن التركيز على عــون مــن مختلف
الجهات سيكون حول ضرورة تكليف شخصية
لها وزنها السياسي والشعبي ،وأن عليه تقديم
ت ـن ــازالت لـهــا لـتـتـمـكــن م ــن الـتـشـكـيــل ،ول ــم يعد
بإمكانه القيام بالممارسة ذاتها الذي انتهجها
خالل فترة تكليف الحريري.

حــزب الله وضــع نفسه فــي موقع أصبح فيه
يتحمل مسؤولية ما يجري ،على قاعدة أنه كان
ً
يمكنه الـتــدخــل لحسم األم ــر حـكــومـيــا ،لكنه لم
يضغط في هــذا االتـجــاه ،وهنا تنقسم وجهات
الى رأيين ،األول ،أن الحزب لم ينجح في الضغط
على حليفه ،وهذه لها حسابات سياسية متعددة
أبــرزهــا أن ال ـهــوة بـيــن الـطــرفـيــن سـتـكــون قابلة
ً
للتوسع مستقبال.
أم ــا الـثــانــي فـهــو أن ال ـحــزب ال يــريــد حكومة
إنـمــا يفضل بـقــاء الــوضــع عـلــى حــالــه ولــذلــك لم
يتدخل بقوة.
فــي االث ـن ــاء انـتـقـلــت دول االت ـح ــاد األوروبـ ــي
إلـ ــى ال ـب ـح ــث ال ـت ـق ـنــي وال ـع ـم ــان ــي وال ـق ــان ــون ــي

علما لبنان وفرنسا فوق مرفأ بيروت مع اقتراب الذكرى السنوية لالنفجار الذي دمره (أ ف ب)

لـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ــن لـبـنــانـيـيــن
متهمين بتعطيل المسار السياسي لحل األزمة
االقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان.
وب ـح ـس ــب ال ـم ـع ـل ــوم ــات ف ـ ــإن دول االتـ ـح ــاد
األوروبــي تنهمك بالبحث في آلية تطبيق هذه
الـعـقــوبــات قبل مــوعــد الــذكــرى السنوية األولــى
لتفجير مــرفــأ ب ـيــروت فــي الــرابــع مــن أغسطس
المقبل .وبحسب ما تؤكد مصادر دبلوماسية
أوروب ـ ـيـ ــة فـ ــإن ال ـع ـق ــوب ــات س ـت ـطــال م ـســؤول ـيــن
لـبـنــانـيـيــن ،متهمين بـعــرقـلــة ال ـحــل الـسـيــاســي،
وستشكل العقوبات تجميد تأشيراتهم ومنع
دخولهم إلى أراضي اإلتحاد وتجميد أموالهم.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ب ــدأ وف ــد م ــن مـكـتــبتـمــويــل
اإلرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة
األميركية زيارة الى بيروت تستمر حتى الغد.
وقالت السفارة األميركية لدى بيروت في بيان،
إن الــوفــد سيجتمع مــع «مـحــاوريــن مــن القطاع
المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة
في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل
غير الشرعي ومكافحة اإلرهاب».

معايدة و«غمز ولمز» من الحريري
ُ
ف ــي خ ـطــوة ل ــم ت ـخــل م ــن «ال ـغ ـمــز وال ـل ـم ــز» ،عــايــد رئـيــس
الحكومة السابق سعد الحريري اللبنانيين بحلول عيد
ً
ً
ّ
ليوجه انتقادا مبطنا
األضحى ،واغتنم المناسبة
لرئيس الجمهورية ميشال عون.
ُّ
وقال الحريري في تغريدة عبر «تويتر»« :يهل
علينا عيد األضحى المبارك ،ولبنان الحبيب مع
شعبه الطيب تعصف به هذه األزمــات ،والتي كان
ً
بوسعنا أن نضع حــدا لهذا االنهيار المريع ،لوال تعنت البعض وأنانيته ،إنني أتقدم
ً
من اللبنانيين عامة ،ومن المسلمين خاصة ،بأحر التهاني ،سائال المولى الكريم الفرج
ً
العاجل ،وكل عام وأنتم جميعا بخير».

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) أمس ،أن إدارة
الرئيس جو بايدن أخرجت
ً
معتقال من سجن غوانتانامو
صدرت إرشادات باإلفراج
عنه منذ  ،2016لكنه بقي
محتجزًا في عهد الرئيس
السابق دونالد ترامب،
ورحلته إلى املغرب.
وجاء في بيان للبنتاغون
"أعلنت وزارة الدفاع امس
نقل عبداللطيف ناصر من
منشأة االعتقال في خليج
غوانتانامو إلى اململكة
املغربية" ،مضيفًا أن 39
سجينًا ال يزالون في املنشأة
املثيرة للجدل والواقعة في
كوبا.

اإلدارة الذاتية بسورية
تطلق حملة لالعتراف بها

أطلقت "اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سورية" هاشتاغا
عبر "فيسبوك" و"تويتر" في
حملة تدعو لالعتراف بها.
وقالت "اإلدارة" في منشور
على "فيسبوك" ،إن "الهاشتاغ
املعتمد لحملة املطالبة
باالعتراف باإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سورية هو
."Status4NorthAndEastSyria#
وأرفقت املنشور بصورة كتب
عليها" :ثورة  19يوليو ،تبنت
هذه الثورة ضرورة التغيير
السلمي وتحقيق تطلعات
السوريني دون تمييز مع
ضرورة تطوير نظام ال مركزي
في سورية بديل عما ساد
لعقود وأهلك البالد".

ةديرجلا
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«طالبان» منقسمة بشأن الحل السياسي في أفغانستان

ً
إردوغان يتهم الحركة بـ «احتالل أرض إخوانها» ...وبعثات أجنبية تدعوها لوقف هجماتها فورا
بعد ساعات من إخفاق
محادثات الدوحة من أجل
التوصل إلى هدنة ،أصدرت
 16بعثة دبلوماسية ،وممثل
األطلسي في
شمال
ً
حلف ً
مشتركا يحضّ
كابول بيانا
«طالبان» على وقف هجماتها
العسكرية ،في وقت تضاربت
المعلومات داخل «البيت
الطالباني» حول ّ
جدية
التزامهم بحل سياسي في
أفغانستان.

وفدا الحركة
والحكومة في
الدوحة يفشالن
في التوصل لـ«هدنة
العيد» ويتفقان
على جولة
محادثات جديدة

ّ
غني يتفقد هرات
وتصاعد التوتر
بين كابول وإسالم
آباد ...وحلفاء
روسيا يناورون
قرب الحدود

فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة تـ ـظـ ـه ــر بـ ـ ـ ــوادر
انـ ـقـ ـس ــام فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـح ــرك ــة
اإلســام ـيــة الـمـتـشــددة ،صــدرت
إشارات متضاربة من «طالبان»
حول التزامها بالحل السياسي
في أفغانستان ،في حين يواصل
م ـقــات ـلــوهــا ه ـجــوم ـهــم ال ــواس ــع
ال ــذي يــواكــب انـسـحــاب ال ـقــوات
األمـيــركـيــة واألطـلـسـيــة بـعــد 20
ً
عاما من الوجود العسكري.
وظ ـ ـهـ ــر خـ ـ ــاف فـ ــي ص ـف ــوف
الحركة إلى العلن ،بعدما نقلت
قناة «الـجــزيــرة» القطرية ،أمس
األول ،عن مصدر في وفد الحركة
المفاوض الموجود في الدوحة
ً
ق ــول ــه ،إن ال ــوف ــد قـ ــدم اق ـت ــراح ــا
بـ ــوقـ ــف ال ـ ـن ـ ــار ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد ذل ــك
بساعات نقلت القناة نفسها عن
الناطق باسم المكتب السياسي
ل ـ «طــال ـبــان» محمد نـعـيــم ،نفيه
تـقــديــم أي اق ـتــراح بـهــذا الـشــأن،
كما نفى بــأن تكون الحركة قد
واف ـق ــت ع ـلــى وق ــف ال ـن ــار خــال
ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى م ـق ــاب ــل إطـ ــاق
سجناء منها.
وق ـبــل أيـ ــام ،أع ـلــن الـمـفــاوض
الحكومي األفغاني ،نادر نادري،
ً
أن «طالبان» اقترحت وقفا للنار
مدة  3أشهر مقابل إطالق نحو
 7آالف م ـت ـم ــرد مـ ــن ا ل ـس ـج ــون
األفغانية ،وشطب أسماء قادتها
من الالئحة السوداء األممية.
وك ــان ــت ت ـقــاريــر أش ـ ــارت إلــى
وجـ ـ ــود خ ــاف ــات ب ـي ــن ال ـق ـي ــادة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة لـ ـ
«طــال ـبــان» حـيــال ال ـت ـفــاوض مع
إدارة الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد
ترامب ،ومفاوضات السالم مع
الحكومة األفغانية.
وزع ـيــم «طــال ـبــان» هيبة الله
أخ ــون ــدزاده ،ال ــذي تــولــى قـيــادة
«ط ــالـ ـب ــان» م ـنــذ  ،2016يـعـتـبــر
مــن أنـصــار مـفــاوضــات الـســام.
وعـ ـ ـي ـ ــن أخـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــدزاده ،ق ــاض ــي
الـ ـ ـش ـ ــرع ال ـ ـسـ ــابـ ــق خ ـ ـ ــال ح ـكــم
ً
«طالبان» ،ألنه بين األكبر سنا
بين ق ــادة الـحــركــة واألق ــل اثــارة
لالنقسامات.
وق ـب ــل ب ــدء ال ـم ـف ــاوض ــات مع
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أجـ ـ ـ ــرت «ط ــالـ ـب ــان»
ت ـغ ـي ـي ــرات الفـ ـت ــة ف ــي ق ـيــادت ـهــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،مــن
أب ـ ــرزه ـ ــا ت ـع ـي ـيــن الـ ـم ــا مـحـمــد
يـعـقــوب نـجــل مــؤســس الـحــركــة
ً
ً
ال ـمــا ع ـمــر ،مـ ـس ــؤوال عـسـكــريــا
ّ
في كل أفغانستان ،وضــم  5من
ال ـق ــادة الـعـسـكــريـيــن إل ــى هيئة
التفاوض مع كابول.
وكـ ـ ـ ــان أخـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــدزاده ي ـط ـمــح
بتعيين الشاب الثالثيني المال
يعقوب بهذا المنصب ،لتأكيد
وترسيخ نفوذ أسرة المال محمد
ّ
ويقوي قبضته
عمر في الحركة
على القادة الميدانيين.

أعضاء وفد طالبان التفاوضي خالل دخولهم إلى قاعة المفاوضات في الدوحة أمس األول
وف ـ ــي ح ـي ــن يـ ـق ــول خـ ـب ــراء ان
«ط ــالـ ـب ــان» ت ـس ـت ـخــدم ال ـم ـع ــارك
لتعزيز وضعها في المفاوضات،
وه ــذا مــا أي ــده قبل أي ــام مساعد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بوتين ،يــرى آخ ــرون أن الحركة
س ـت ـم ـض ــي حـ ـت ــى الـ ـنـ ـه ــاي ــة فــي
سـعـيـهــا لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـبــاد
بالقوة.
ورغـ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ــود ت ـ ــواف ـ ــق ع ـلــى
ال ـ ـمـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ألي
سلطة في افغانستان ،فإن رؤية
ً
«طــال ـبــان» الـمـتـشــددة إســامـيــا،
والتي ال يبدو انها تخلت عنها
بالكامل ،ستكون عقبة امــام اي
عـمـلـيــة سـ ــام ح ـق ـي ـقــة .والت ـ ــزال
ال ـح ــرك ــة ت ـت ـج ـنــب ال ـح ــدي ــث عــن
مدى نيتها االلتزام باالنتحابات
كوسيلة للوصول الى السلطة.

محادثات الدوحة
وأم ـ ــس األول ،ان ـت ـهــت جــولــة
المحادثات األخيرة بين الحكومة
ّ
األفغانية وحــركــة «طــالـبــان» في
الدوحة بالفشل ومن دون تحقيق
ّ
تقدم ملموس.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ــوف ـ ــدان ،فـ ــي ب ـي ــان
مـشـتــرك« ،االت ـفــاق على اإلس ــراع
بالمفاوضات من أجــل التوصل
إلـ ــى ح ــل ع ـ ــادل وت ـس ــوي ــة تلبي
مـصــالــح األف ـغــان وف ــق الـمـبــادئ
اإلسالمية».

وأبـ ـ ــدى ال ـط ــرف ــان الـتــزامـهـمــا
ب ـم ــواص ـل ــة الـ ـمـ ـف ــاوض ــات عـلــى
م ـس ـت ــوى رفـ ـي ــع إل ـ ــى أن تـنـجــز
التسوية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال رئ ـي ــس لـجـنــة
ال ـم ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة عـبــدالـلــه
عبدالله ،إن «طرفي المفاوضات
لم يتفقا بعد على خريطة طريق
محددة لوقف القتال».
وأوض ــح أن «واشـنـطــن تدعم
مفاوضات الدوحة ،وكذلك دول
ً
الـمـنـطـقــة» ،م ـش ـ ّـددا عـلــى أن ــه «ال
يـمـكــن ل ـط ــرف واحـ ــد أن يـفــرض
نفسه على أمــة كاملة مــن خالل
التقدم العسكري».
في المقابل ،ذكر بيان صادر
عـ ــن «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ،أن ال ـجــان ـب ـيــن
«اتفقا على الحاجة إلى تسريع
وتيرة محادثات السالم ،ليتسنى
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل لـ ـح ــل دائ ـ ـ ـ ــم وعـ ـ ــادل
للمشكلة الحالية».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أع ـل ــن مـبـعــوث
ّ
الخارجية القطري لمكافحة
وزير
اإلره ــاب والــوســاطــة فــي تسوية
ّ
الـنــزاعــات مطلق القحطاني ،أن
ّ
الطرفين اتفقا على جولة جديدة
من المفاوضات األسبوع المقبل.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذكـ ــر بـيــان
مـ ـشـ ـت ــرك ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن ال ـب ـع ـث ــات
الدبلوماسية لكل من أستراليا،
وك ـن ــدا ،وال ـت ـش ـيــك ،وال ــدن ـم ــارك،
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وفـنـلـنــدا،
وفــرن ـســا ،وأل ـمــان ـيــا ،وإيـطــالـيــا،

والـ ـي ــاب ــان ،وكـ ــوريـ ــا ،وه ــول ـن ــدا،
وإسبانيا ،والسويد ،وبريطانيا،
والواليات المتحدة ،إضافة إلى
ال ـم ـم ـثــل ال ـم ــدن ــي لـحـلــف شـمــال
األطلسي ،في كابول ،انه «في عيد
األضحى ،يجب أن تضع طالبان
أسلحتها لــأ بــد وتظهر للعالم
التزامها بعملية السالم».
وأدان ا لـ ـبـ ـي ــان «ا نـ ـتـ ـه ــا ك ــات
ـاع إلغـ ــاق
الـ ـحـ ـق ــوق مـ ـث ــل م ـ ـسـ ـ ٍ
م ـ ــدارس ووس ــائ ــل إعــام ـيــة في
ً
مناطق تمكنت طالبان أخيرا من
السيطرة عليها».

التصعيد الميداني
وف ـ ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
ال ـم ـي ــدان ـي ــة ،أع ـل ـن ــت «ط ــالـ ـب ــان»
أمس ،أنها سيطرت على مديرية
نجراب في واليــة كابيسا وسط
البالد ،وأشارت إلى أنها اعتقلت
 33من قوات الحكومة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وزارة
الدفاع األفغانية إنها استعادت
السيطرة على مديرية دارا سوف
في والية سمنغان.
في غضون ذلك ،وصل الرئيس
األفغاني محمد أشرف غني إلى
م ــدي ـن ــة هـ ـ ــرات ل ـت ـق ـي ـيــم ال ــوض ــع
الميداني واألمـنــي بعد سيطرة
«طالبان» على معبر «إسالم قلعة»
الحدودي مع إيران.
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى غ ـ ـنـ ــي م ـ ـ ــع م ـح ـم ــد

أزمة «ابنة السفير»
عـلــى صعيد مـتـصــل ،ووســط
تـ ــوتـ ــر بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن وت ـ ـبـ ــادل
ات ـهــامــات ب ـشــأن دع ــم بــاكـسـتــان
لـ«طالبان» ومنحها غطاء جويا
في بعض المناطق ،وكذلك منع

ال ـطــائــرات األفـغــانـيــة مــن ضــرب
المتمردين في مناطق متاخمة
لحدود باكستان ،تفاعلت قضية
«خـطــف وتـعــذيــب» ابـنــة السفير
األفغاني لدى باكستان.
وأعـ ــربـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة أمـ ــس ع ــن خيبة
أم ـل ـهــا إزاء قـ ــرار ك ــاب ــول سحب
سفيرها ودبلوماسييها ،مؤكدة
ً
أن ت ـح ـق ـي ـقــا يـ ـج ــري ب ــال ــواق ـع ــة
على أ عـلــى المستويات ،تنفيذا
لتعليمات رئيس الوزراء عمران
خان.

مناورات حلفاء موسكو
ّ
المقرر
على صعيد آخــر ،مــن
أن تـجــري روسـيــا وأوزبكستان
وطاجيكستان سلسلة تدريبات
عسكرية فــي طاجيكستان على
بـعــد  20كـيـلــومـتــرا مــن ال ـحــدود
األفـغــانـيــة فــي الـفـتــرة مــن  5إلــى
ً
 10أغسطس المقبل ،تحسبا ألي
تــوغــل محتمل مــن قـبــل مقاتلي
«طالبان».
وأو ض ـ ـ ـ ــح خ ـ ـبـ ــراء روس ،أن
«موسكو ستشارك في التدريبات
لـ ـتـ ـك ــون قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء
ع ـلــى الـ ــوحـ ــدات الـمـسـلـحــة غير
الـشــرعـيــة ،ومــواج ـهــة م ـحــاوالت
ّ
وصد أي توغل
زعزعة االستقرار،
ً
للحركة مستقبال».
(عواصم  -وكاالت)

فوضى بأول يوم من رفع قيود «كورونا» في بريطانيا
رفعت بريطانيا القيود الصحية المرتبطة
بوباء كورونا اعتبارا من أمس ،الذي ّ
سمته
«يــوم الحرية» ،وذلــك رغــم االرتـفــاع في عدد
اإلصابات.
ّ
وي ـشــكــل رهـ ــان رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء بــوريــس
جونسون بشأن قدرته على إعطاء أحد أكبر
اقتصادات أوروبا دفعة قوية ،بسبب حصول
الكثير من الناس على لقاحات الوقاية من
ً
ً
المرض ،فصال جديدا في التصدي العالمي
للجائحة.
وإذا ثبتت فاعلية اللقاحات فــي تقليل
األع ــراض الخطيرة والوفيات من المرض،
حتى وإن بلغ عدد حاالت اإلصابة مستويات

ً
قياسية ،فقد يـقـ ّـدم ق ــرار جــونـســون سبيال
لـلـخــروج مــن أس ــوأ أزم ــة صحية عــامــة منذ
عـ ـق ــود .ل ـك ــن إن ل ــم ت ـف ـل ــح ،ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن
ً
اإلغالقات العامة قد تعود مجددا.
غير أن «يــوم الحرية» المهم لجونسون
شــابـتــه الـفــوضــى مــع إرسـ ــال تطبيق تابع
لخدمة الصحة الوطنية أوامر لمئات اآلالف
م ــن ال ـن ــاس بــال ـعــزل ال ــذات ــي ،مـمــا أدى إلــى
تـحــذيــرات مــن أن أرف ــف المتاجر قــد تخلو
سريعا من السلع.
وقال جونسون ،بعد ساعات من اضطراره
هو شخصيا للدخول في عزل ذاتي لمدة 10
أيام هو ووزير المالية« ،إذا لم نفعل ذلك اآلن

فعلينا أن نسأل أنفسنا :متى سنفعل؟ هذا
هو التوقيت الصحيح ،لكن علينا أن ننفذ
ذلك بحذر .علينا أن نتذكر أن هذا الفيروس
ال يزال موجودا».
وبريطانيا لديها ســا بــع أ عـلــى حصيلة
وفـ ـي ــات ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـس ـبــب الـ ـم ــرض ،ومــن
ال ـم ـتــوقــع أن ت ــزي ــد ف ـي ـهــا ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
اليومية سريعا عن ذروتها خــال الموجة
الثانية من التفشي هذا العام .لكن بريطانيا
تفوقت على نظيراتها من الدول األوروبية،
حيث حصل  87بالمئة مــن البالغين على
جرعة لقاح أولى ،وأكثر من  68بالمئة على
الجرعتين.

واعتبارا من منتصف الليل ،انتهت فترة
سريان قوانين في إنكلترا كانت تلزم بوضع
الكمامات فــي المتاجر واألمــاكــن المغلقة،
وقلصت الحد األقصى للطاقة االستيعابية
ل ـل ـحــانــات وال ـم ـطــاعــم ،وحـ ــدت م ــن األعـ ــداد
المسموح بها في التجمعات.
ومـ ــع ارتـ ـف ــاع عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات الـيــومـيــة
الى مستويات شبه قياسية ،وبعد تحذير
الــرئـيــس المنتهية والي ـتــه حـســن روحــانــي
م ــن «م ــوج ــة خ ــام ـس ــة» لـلـتـفـشــي ال ــوب ــائ ــي،
أعلن الناطق بإسمالحكومة اإليرانية،علي
ربيعي ،أمس ،فرض إجراءات إغالق واسعة
في طهران ومحيطها تشمل إقفال الدوائر

الحكومية والـمـصــارف ل ـ  6أيــام ابـتـ ً
ـداء من
اليوم.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أع ـل ـنــت وزارة الــداخـلـيــة
السعودية أنــه تـقـ ّـرر اش ـتــراط أخــذ الجرعة
الثانية من اللقاح المضاد للفيروس للسفر
إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداء
من  9أغسطس المقبل .وعزا مصدر مسؤول
بوزارة الداخلية ذلك «لما تشهده دول العالم
مــن ظـهــور مــوجــات انـتـشــار جــديــدة للوباء
وظـ ـه ــور ال ـم ـت ـح ــورات وان ـخ ـف ــاض فــاعـلـيــة
الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه
المتحورات».
(عواصم  -وكاالت)

واشنطن تهدد طهران بعقوبات نفطية
إذا فشلت «مفاوضات فيينا»
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن فـ ـ ــرض
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات أك ـ ـثـ ــر ص ـ ــرام ـ ــة ع ـلــى
م ـب ـي ـعــات ال ـن ـف ــط اإليـ ــرانـ ــي إل ــى
ا لـصـيــن ،كوسيلة للضغط على
ط ـه ــران م ــن أج ــل تــوق ـيــع ات ـفــاق
نووي ورفع تكاليف التخلي عن
المفاوضات المتوقفة.
وقالت صحيفة وول ستريت
ج ــورن ــال األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،إن
المفاوضين األميركيين يعملون
مــع شــركــاء أوروبـيـيــن ودوليين
آخ ــري ــن ف ــي ف ـي ـي ـنــا م ـن ــذ أب ــري ــل
إلحياء اتفاق  2015الذي يحد من
البرنامج النووي اإليراني مقابل
تخفيف العقوبات الواسعة .ومع
ّ
تعثر المحادثاتّ ،
واشنطن
تمر
ّ
بـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ح ــض
إيـ ــران عـلــى مــواصـلــة الـتـفــاوض
أو مـعــا ًقـبــة إي ـ ــران إذا ل ــم تفعل
ذلك ،وفقا لمسؤولين أميركيين
ّ
وأشخاص مطلعين على األمر.
وق ــال الـمـســؤولــون إن إحــدى
ال ـخ ـط ــط الـ ـت ــي ت ـت ــم صـيــاغـتـهــا

ستخنق مبيعات النفط الخام
اإليرانية المتضخمة إلى الصين،
ال ـع ـم ـيــل الــرئ ـي ـســي ل ـل ـب ــاد ،مــن
خالل عقوبات جديدة تستهدف
شبكات الشحن التي تساعد في
تصدير ما ّ
يقدر بمليون برميل
ً
يــومـيــا وتحقيق إيـ ــرادات مهمة
إليران.
وقال المسؤولون إن الخطوات
ا ل ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة سـ ـتـ ـت ــم إذا ف ـش ـلــت
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة .وق ـ ــال
ّ
المسؤولون إن الخطة ستشمل
ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـ ـصـ ــارم ل ـل ـع ـقــوبــات
ال ـح ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ـح ـظــر بــالـفـعــل
الـ ـتـ ـع ــام ــات مـ ــع قـ ـط ــاع ال ـن ـفــط
والـ ـشـ ـح ــن اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـ ــن خ ــال
ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة أو إج ـ ـ ــراء ات
قانونية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،فـ ــرضـ ــت
ً
الواليات المتحدة مثال عقوبات
على قبطان ناقلة نفط إيرانية
مـتـجـهــة إل ــى س ــوري ــة وص ــادرت
ش ـح ـن ــات ال ـ ــوق ـ ــود الـ ـت ــي كــانــت

طهران ترسلها إلى فنزويال.
قـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ّمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن
األميركيين« :لم يتبق أمور كثيرة
ل ــم ت ـفــرض عـلـيـهــا ع ـقــوبــات في
االقتصاد اإليراني».
وأضـ ــاف الـم ـســؤولــون أن ــه لم
يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي
ً
قدما ،وهناك مخاطر من أن تأتي
هذه الجهود بنتائج عكسية ،مما
يدفع إيران إلى تسريع برنامجها
ال ـنــووي .وق ــال الـمـســؤولــون إنه
ً
يجري النظر أيضا في خيارات
أخرى.
ثان الى أن هذه
مسؤول
وأشار
ٍ
الجهود تشمل حملة دبلوماسية
إلقناع الصين والهند وغيرهما
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن
للنفط الخام بخفض ال ــواردات،
والصفقات غير النفطية ،وتمويل
الديون ّوالتحويالت المالية.
وتوقفت المفاوضات بعدما
قــال الرئيس اإليــرانــي المنتخب
ال ـم ـت ـشــدد إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي إن

طهران لن توافق على صفقة دون
رفع شامل للعقوبات األميركية،
وه ــو أم ــر قــالــت واش ـن ـطــن إنـهــا
ل ــن ت ـف ـع ـلــه .وغ ـ ـ ـ ّـرد ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ك ـب ـيــر
الـمـفــاوضـيــن الـنــوويـيــن ،عباس
عراقجي ،السبت ،أن المحادثات
يـجــب أن تنتظر حـتــى تنصيب
رئيسي الشهر المقبل.
وحـ ـق ــق الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـن ــووي
اإلي ــران ــي خ ـطــوات كـبـيــرة خــال
ً
العام الماضي .ووفقا لتقديرات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــن األوروبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
واألم ـي ــرك ـي ـي ــن ،ي ـم ـكــن ج ـمــع ما
يـكـفــي م ــن الـ ـم ــواد االن ـش ـطــاريــة
لصنع ســاح نــووي في غضون
شهرين ّإلى  3أشهر.
وتـ ـح ــذر الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
م ــن أن ــه ف ــي ح ـيــن أن ـه ــا مـلـتــزمــة
بالمحادثات ،فــإن الوقت الــازم
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق بـمــوجــب
اتفاق  2015ينفد .وقال المتحدث
ب ــاس ــم وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة نـيــد

أميركا وحلفاؤها يدينون
أنشطة الصين «الخبيثة»

روسيا ًتختبر بنجاح
صاروخا فوق صوتي

أعلنت روسيا أمس ،أنها
ً
اختبرت بنجاح صاروخا
ً
جديدا من طراز «تسيركون»
فوق صوتي من فرقاطة ،وهو
من مجموعة االسلحة التي
طورتها موسكو وتؤكد أن ال
مثيل لها في العالم.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية
في بيان «أن الفرقاطة ّ
األدميرال غورشكوف نفذت
بنجاح عملية إطالق صاروخ
تسيركون فرط صوتي من
البحر االبيض (الدائرة
القطبية الروسية) على هدف
أرضي يقع على ساحل بحر
بارنتس».
والصاروخ الذي بلغت سرعته
 7ماخ «أصاب هدفه الذي
يبعد  350كيلومترا بنجاح»،
حسب البيان.

اآلالف في بابيتي يحتجون
عشية زيارة ماكرون

شهدت بابيتي ،أكبر جزر
بولينيزيا الفرنسية،
تظاهرات واحتجاجات
س باالعتراف
مطالبة باري 
بـ«خطئها» بإجراء تجارب
نووية في المنطقة على امتداد
 30عاما .وهذه االحتجاجات
تأتي قبل أسبوع من زيارة
للرئيس إيمانويل ماكرون،
إلى هذه المنطقة الفرنسية.
وأشارت الشرطة إلى أن نحو
ألفي شخص نظموا مسيرة
تلبية لدعوة زعيم االستقالل
أوسكار تيمار ،ودعي إلى
التظاهرة في تاهيتي قبل
اإلعالن عن زيارة ماكرون التي
ستمتد بين  24و 28يوليو.

ً
زوما يطلب تأجيال
في محاكمته بتهم فساد

رئيس مجلس النواب اإليراني يطلق قبل أيام تطبيق «همدم» الخاص الشبيه بتطبيقات
المواعدة لتشجيع الشبان على الزواج
ب ــراي ــس« :هـ ــذه الـعـمـلـيــة ليست
ألجل غير مسمى ...ستأتي نقطة
يـتـغـيــر فـيـهــا ح ـســاب الـتـفــاضــل
والتكامل».
في سياق آخر ،تواصلت أمس
األول ،لليوم الرابع ،االحتجاجات
ال ـ ـل ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ألهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة
خ ــوزس ـت ــان( ،غ ـ ــرب) ،احـتـجــاجــا
على نقص المياه .ونزل المئات
الى الطرقات في مدن الخفاجية
والشوش والحميدية والباجي،
وهي مدن تقيم فيها أغلبية من

سلة أخبار

قادت الواليات المتحدة
حلفاءها ،أمس ،في إدانة
الصين ّ
بشدة لالشتباه في
قيامها بأنشطة إلكترونية
«خبيثة» ،متهمة إياها
بجريمة االبتزاز وطلب فديات
من شركات خاصة وتهديد
األمن القومي.
وفي تصريحات ّ
يرجح
ّ
ّ
تصعد توتر العالقات
أن
المتردية أساسا بين واشنطن
وبكين ،قال مسؤول أميركي
رفيع إن «سلوكيات الصين
غير المسؤولة في الفضاء
اإللكتروني ال تتوافق مع
هدفها المعلن بأن ُينظر إليها
على أنها قائد مسؤول في
العالم».
كما ذكر االتحاد األوروبي
أن الهجمات السيبرانية
التي انطلقت من الصين
اخترقت خادم «مايكروسوفت
إكستشينغ» ،لتؤثر بذلك على
اآلالف من أجهزة الكمبيوتر
والشبكات حول العالم.

(أ ف ب)
إسماعيل ،وهــو قائد «جهادي»
سـ ــابـ ــق ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة الـ ـتـ ـط ــورات
األم ـن ـيــة وال ـم ـيــدان ـيــة ف ــي غــربــي
أفغانستان.
وفــي إسطنبول ،قــال الرئيس
ال ـتــركــي ،رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن «ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ط ــالـ ـب ــان
ليست هــي الـنـهــج ال ــذي ينبغي
أن ي ـت ـعــامــل ب ــه ال ـم ـس ـل ـمــون مع
ب ـع ـض ـه ــم .ي ـج ــب ع ـل ـي ـهــا إن ـه ــاء
اح ـت ــال أراضـ ــي إخ ــوان ـه ــم ،وأن
ي ـظ ـهــروا لـلـعــالــم عـلــى ال ـف ــور أن
السالم يسود أفغانستان».
وهـ ـ ـ ــون إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ش ــأن
تحذير الجماعة المتشددة من
عواقب بقاء القوات التركية في
أفغانستان إلدارة مطار كابول.
ّ
وشدد في هذا الشأن على أن
بالده «تنوي إجراء محادثات مع
طــالـبــان بـشــأن رفضها السماح
ألن ـ ـقـ ــرة بـ ـ ـ ـ ــإدارة مـ ـط ــار ك ــاب ــول،
وب ــإذن الـلــه ،سـنــرى أي نــوع من
ال ـم ـحــادثــات يـمـكــن أن نجريها
م ـ ــع ال ـ ـحـ ــركـ ــة ،ونـ ـ ـ ــرى إل ـ ــى أي ــن
ستأخذنا».

دوليات

الـقــومـيــة الـعــربـيــة ،رغ ــم األج ــواء
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــددة وإط ـ ـ ـ ــاق
ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز ال ـم ـس ـي ــل
للدموع من قبل القوات الخاصة
والباسيج على المتظاهرين.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت م ـ ـقـ ــاطـ ــع ف ـي ــدي ــو
مـصــورة مشاركة عــدد كبير من
المتظاهرين في الخفاجية ،مما
أجبر قــوات األمــن على التعامل
معهم بعنف.
وأظهرت مقاطع استقدام قوات
األمــن عـ ً
ً
كبيرا من المركبات
ـددا

والمعدات إلى الخفاجية ونصب
حواجز ونقاط تفتيش لمواجهة
المتظاهرين.
وأشعل محتجون النيران في
ساحة «بنك ملي» في الخفاجية
التي تعد مركز التظاهرات .وفي
منطقة الباجي ،قامت مجموعة
م ــن الـمـتـظــاهــريــن بـقـطــع طــريــق
«األهـ ـ ــواز – أنــدي ـم ـشــك» .أم ــا في
م ــديـ ـن ــة ال ـ ـش ـ ــوش فـ ـق ــد ت ـج ـ ّـم ــع
المحتجون أمــام مكتب قائمقام
المدينة.

مثل رئيس جنوب إفريقيا
السابق جاكوب زوما عبر
الفيديو أمام محكمة ،أمس،
ً
ليطلب تأجيال آخر في
محاكمته بتهم فساد متعلقة
بصفقة أسلحة.
وتسبب سجن زوما هذا
الشهر في بعض من أسوأ
االضطرابات في تاريخ البالد
منذ انتهاء الفصل العنصري.
ورغم أن الحكومة تمكنت إلى
حد كبير من إعادة النظام إلى
الشوارع ،هناك مخاوف من أن
يتسبب ظهور زوما األحدث
في المحاكمة مرة أخرى في
خروج احتجاجات لمؤيديه.
ولم يتحدث زوما خالل
الجلسة بينما طلب محاميه
تأجيل المحاكمة لحين
حضور زوما بشخصه.

ةديرجلا
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رياضة

ريزا سبورت يكمل عقد تجريبيات «األولمبي» في أزميت
االتفاق على ودية ثانية مع المنتخب البحريني  26الجاري
حازم ماهر

اكتمل عقد المباريات
التجريبية لمنتخبنا األولمبي في
معسكره التركي ،إذ يلتقي مع
منتخب البحرين يومي  22و26
الجاري ،وريزا سبورت واألهلي
القطري ومنتخب عمان أيام 2
و 4و 6أغسطس المقبل.

اتفق الجهاز اإلداري لمنتخبنا
األولمبي لكرة القدم مع مسؤولي
ن ــادي ري ــزا سـبــورت التركي على
إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـج ــري ـب ـي ــة ي ــوم
 2أغ ـس ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل ،فـ ــي إطـ ــار
المعسكر التدريبي ال ــذي يقيمه
ً
المنتخب حاليا في مدينة أزميت
التركية ضمن استعداداته لخوض
منافسات بطولة غرب آسيا التي
تـسـتـضـيـفـهــا ال ـس ـع ــودي ــة مطلع
أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،وال ـم ـج ـمــوعــة
الرابعة التي تستضيفها الكويت
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  27ح ـت ــى 31
مــن الـشـهــر ذاتـ ــه ،فــي التصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا
تحت  23سنة.

مباراتان مع البحرين
كما اتـفــق الـجـهــاز اإلداري مع
م ـســؤولــي الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي عـ ـل ــى إقـ ــامـ ــة مـ ـب ــاراة
تجريبية ثــانـيــة خ ــال المعسكر
ي ــوم  26الـ ـج ــاري ،عـلــى أن يلعب
المنتخبان الشقيقان مباراتهما
األولى مساء الخميس المقبل.
وتـ ـ ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن ت ـح ــدي ــد
الـمــواعـيــد الـخــاصــة بــالـمـبــاريــات
ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـي ـخ ــوض ـه ــا

االحتفال بميالد الدوسري

أق ــام أعـضــاء الجهازين الفني واإلداري والـطـبــي والعبو
ً
المنتخب األولـمـبــي احـتـفــاال بمناسبة عـيــد مـيــاد الــاعــب
راشد الدوسري.
وتأتي هذه الخطوة من جانب القائمين على الفريق ،إلبعاد
الالعبين عــن الضغوط النفسية والعصبية ،خصوصا أن
التدريبات خالل المعسكر تشهد جدية تامة.

من تدريبات األزرق األولمبي في تركيا
منتخبنا في معسكره ،إذ سيلتقي
األه ـ ـل ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــري وال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـعـمــانــي يــومــي  4و 6أغسطس
المقبل خــال المعسكر ذاتــه ،إلى
ج ــان ــب ال ـم ــواج ـه ــات الـ ـث ــاث مع
منتخب البحرين وريزا التركي.

تجريبية سادسة محتملة
وال يـ ـم ــان ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
بقيادة المدرب اإلسباني كارلوس
غونزاليس إقامة مباراة سادسة
في  29الجاري مع نظيره التركي
فـ ــي ح ـ ــال م ــوافـ ـق ــة األخ ـ ـيـ ــر ،وإال
ً
ف ـس ـي ـجــري ال ـف ــري ــق ت ــدريـ ـب ــا فــي
اليوم ذاته.
ويسعى الجهاز الفني من خالل

المباريات الخمس إلــى الوصول
ً
ً
للمستوى المأمول فنيا وبدنيا
لجميع الالعبين دون استثناء ،ال
سيما أن هذه المباريات ستشهد
مـشــاركــة جميع الــاعـبـيــن الــذيــن
غادروا إلى المعسكر.
وكان الجهاز الفني اكتفى أمس
بإجراء تدريب فقط ،شهد مشاركة
جميع الالعبين ،وح ــرص خالله
غونزاليس على إجراء التدريبات
البدنية إلى جانب الفنية.
ويطالب غونزاليس الالعبين
بـشـكــل مـسـتـمــر خ ــال المعسكر
بالتركيز التام ،والتفكير فقط في
التدريبات والمباريات التجريبية
ال ـت ــي سـيـلـعـبــونـهــا ف ــي أزم ـي ــت،
مــع الـتــأكـيــد عـلــى أن التفكير في

التصفيات سابق ألوانه تماما.

االطمئنان على المصابين
بـ «كورونا»
مـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـح ــرض
أعضاء الجهازين الفني واإلداري
ع ـلــى االط ـم ـئ ـنــان ع ـلــى الــاعـبـيــن
عـبــدالـلــه ال ـج ــزاف وص ـبــاح خالد
وف ــواز الصعب ،واإلداري مشعل
م ـشــاري ،الــذيــن حــالــت إصابتهم
بفيروس كورونا دون المغادرة مع
المنتخب إلى المعسكر.
ومن المقرر ،أن يغادر مشاري
مـ ــع الـ ـث ــاث ــي صـ ـب ــاح وال ـص ـع ــب
والـجــزاف إلــى مدينة أزمـيــت فور
تعافيهم وإجراء فحص " "PCRلهم.

ق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ فـ ـه ــد ن ــاص ــر
صباح األحمد ،إن تأهل  10العبين
كويتيين لدورة األلعاب األولمبية
( طــو ك ـيــو  ،)2020ا ل ـتــي ستفتتح
رسميا يوم الجمعة المقبلُ ،يعد
إنجازا مهما للرياضية الكويتية،
فــي ظــل ظ ــروف جــائـحــة كــورونــا،
ال ـت ــي أث ـ ــرت ك ـث ـيــرا عـلـيـهــا وعـلــى

الرياضة العالمية بشكل عام.
وأض ـ ــاف ال ـنــاصــر ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،بمناسبة مـغــادرة الوفد
ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـب ـع ـثــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة إل ــى
طــوكـيــو ،أن ه ــذا الـحـضــور المميز
للكويت في هذا الملتقى الرياضي
األكـ ـب ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ي ـج ـســد ت ـطــور
الحركة الرياضية الكويتية ،التي
تحظى برعاية واهتمام كبيرين من

عبدالرحمن الفضل إلى طوكيو
غ ــادر الـبــاد متوجها إلــى الـيــابــان ،العــب المنتخب الــوطـنــي والـنــادي
البحري الرياضي الكويتي عبرالرحمن الفضل ،لتمثيل الكويت في أولمبياد
طوكيو في اليابان ،والتي ستقام خالل الفترة من  23إلى  27الجاري.
وكان الفضل قد تأهل لألولمبياد بعد مشاركته ضمن المنتخب الوطني
في تصفيات قارة آسيا وإيقيانوسيا المؤهلة لألولمبياد ،والتي أقيمت
في اليابان خالل مايو الماضي.
من جانبه ،قال أمين السر العام في النادي ،خالد الفودري ،إن مشاركة
الفضل تعتبر مرحلة تدعو للتفاؤل تجاه االرتقاء بسمعة رياضة التجديف
الكويتية ،والتأكيد على حضور الكويت في هذه اللعبة ،ورفع علمها في
أكبر البطوالت.

ً
منتخبات اليد تبدأ تدريباتها محليا
ي ـ ــدش ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا الـ ـشـ ـب ــاب
والناشئين لكرة اليد تدريباتهما
بعد إجازة عيد األضحى المبارك
ً
مباشرة ،طبقا لبرنامج اإلعــداد
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع مـ ــن ه ـي ـئ ــة ت ــدري ــب
ً
المنتخبات الوطنية؛ استعدادا
لالستحقاقات المقبلة.
وك ـ ــان اتـ ـح ــاد ال ـي ــد أع ـل ــن فــي
وقــت سابق بــدايــة تجمع العبي
ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب األول بـ ـع ــد ا ل ـع ـي ــد
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا الن ـ ـطـ ــاق ال ـمــرح ـلــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج إع ـ ـ ـ ــداده

لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ـت ـي ــن
الخليجية المجمعة في الكويت،
وكأس آسيا في إيران خالل شهر
يناير.
ً
وطبقا لخطة اإلعداد ،يستمر
ت ـ ـ ــدر ي ـ ـ ــب ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـي ــن األول
والشباب محليا في الكويت حتى
موعد مغادرتهما إلى المعسكر
الـ ـت ــدريـ ـب ــي ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ال ـم ـق ــرر
ً
إقامته في البوسنة اعتبارا من 5
ً
أغسطس المقبل ولمدة  15يوما،
على أن يـعــود بعدها المنتخب

ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـي ـح ــان وم ـن ـصــور
الرشيدي وعبدالله الطرقي وطالل
الـ ـط ــرق ــي فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات ال ــرم ــاي ــة،
ويعقوب اليوحة ومضاوي الشمري
في منافسات ألعاب القوى ،وعباس
ق ـل ــي والرا دشـ ـت ــي فـ ــي م ـنــاف ـســات
السباحة ،وعبدالرحمن الفضل في
رياضة التجديف ،إضافة إلى محمد
الموسوي في منافسات الكاراتيه.

نجح مجلس إدارة نــادي الـيــرمــوك ،بالتنسيق مــع جهاز
الكرة ،في تدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي في
الموسم الرياضي المقبل ،بالتعاقد مع خمسة محترفين،
بواقع برازيليين ،أحدهما رفائيل مهاجم الصليبيخات
وآخر مدافع ،ومحترفين من كولومبيا في مركزي الهجوم
والدفاع ،إلى جانب مدافع مالي.
وت ــم الـتـعــاقــد مــع الـمـحـتــرفـيــن الـخـمـســة وف ـقــا لــرؤيــة
الجهاز الفني للفريق ،بقيادة المدرب أحمد حيدر،
الذي تم تجديد عقده أخيرا.
وأكد حيدر أنه تقرر تدشين التدريبات
استعدادا للموسم القادم السبت المقبل
ً
على استاد عبدالله الخليفة ،مشيرا
إلى أن إجراءات انضمام المحترفين
الخمسة الذين تم التعاقد معهم
ل ـلــدخــول ف ــي ال ـتــدري ـبــات ستبدأ
عقب انتهاء إجازة عيد األضحى.
ولفت إلى أن اليرموك بحاجة إلى
 3العبين محليين سيتم التعاقد معهم
في وقــت الحــق ،مبينا أن الفريق سيلعب
بصفوف مكتملة في الموسم المقبل.
وأوضح حيدر أن برنامج إعداد اليرموك لدوري
 stcلـلــدر جــة الممتازة يتضمن معسكرا تدريبيا
خارجيا ،ولم يتم البت في أمره ،سواء بالموافقة
أو الرفض ،من قبل الجهات الرسمية.

ضمن خطة اإلع ــداد والتطوير لخوض
منافسات الموسم الجديد ،استعاد فريق
خيطان لكرة اليد خدمات العبه عبدالعزيز
جاسم بعد انتهاء عقده مع نظيره القرين
في الموسم الماضي ،كما تعاقد مع الجناح
ً
ال ـم ـم ـيــز م ـي ـثــم دش ـت ــي ق ــادم ــا م ــن ال ـن ــادي
ً
ً
نفسه بنظام اإلعارة موسما واحدا ،وجدد
استعارته لالعب نادي برقان ناصر الساير
في الموسم المقبل.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ل ـع ـب ــة ك ـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــد بـ ـن ــادي
خيطان عبدالجليل البلوشي ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،أن إدارة اللعبة وضعت خطة

ً
مـتـكــامـلــة لـلـنـهــوض بــال ـفــريــق ،ط ـم ـعــا في
تقديم مستويات مميزة في الموسم الجديد
ً
والعودة للدوري الممتاز مرة أخرى ،مشيرا
إلـ ــى أن ع ـ ــودة ج ــاس ــم واسـ ـتـ ـع ــارة دشـتــي
والـتـجــديــد للساير تعتبر إضــافــة للفريق
ً
في الموسم الجديد ،مشيرا إلى أن خيطان
ً
يسعى حاليا للتعاقد مع بعض الالعبين
المميزين على المستوى المحلي.
وذك ــر البلوشي أن خطة إع ــداد الفريق
ً
بدأت مبكرا منذ منتصف يونيو الماضي،
لتهيئة الالعبين بالشكل الالئق للدفاع عن
حظوظهم في المنافسة على صدارة دوري

الدرجة األولى وحجز إحدى بطاقتي التأهل
ً
ال ـم ـبــاشــر لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،مــوض ـحــا أن
المرحلة األولى من الخطة التدريبية ،والتي
يشرف على تنفيذها الجهاز الفني للفريق
بقيادة الـمــدرب الوطني يوسف العوضي
تــرت ـكــز ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـب ــدن ــي ف ــي الـمـقــام
األول ،ورفع معدالت اللياقة البدنية ،وكذلك
الجانب الفني والتدريبات باستخدام الكرة
بهدف تهيئة الالعبين بالشكل والمستوى
الــائــق ،الستكمال باقي مــراحــل البرنامج
التحضيري.

موسيماني يحسم موقفه
ويرفض رحيل بواليا

تهنئة األهلي تكلف إكرامي  100ألف جنيه
ق ــرر مـســؤولــو ن ــادي بـيــرامـيــدز توقيع
غــرامــة مالية قــدرهــا  100ألــف جنيه على
شريف إكرامي حارس مرمى الفريق ،بسبب
تهنئة ال ـنــادي األهـلــي بالتتويج باللقب
العاشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،بعد
الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي
بثالثية نظيفة.
وأكــدت مصادر داخــل بيراميدز أنــه تم
توقيع العقوبة على إكرامي ،بعدما رفض
إزالة التهنئة من صفحته الشخصية على
مواقع التواصل.
وك ـ ــان إك ــرام ــي ق ــد ك ـتــب ع ـبــر صفحته
ع ـ ـلـ ــى "ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر" ع ـ ـقـ ــب ت ـ ـتـ ــويـ ــج األح ـ ـمـ ــر

أحمد حيدر

«يد» خيطان يستعيد عبدالعزيز جاسم

األول إل ــى الـكــويــت بينما يتجه
منتخب الشباب إلــى سلوفينيا
لـ ـلـ ـمـ ـش ــار ك ــة ف ـ ــي دورة دو لـ ـي ــة
هناك من  24حتى  29أغسطس،
ويـ ـش ــارك ف ـي ـهــا أي ـض ــا مـنـتـخــب
ً
الناشئين الذي سيكون موجودا
هناك فــي نفس التوقيت إلقامة
م ـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي ال ـخــارجــي
استعدادا لالستحقاقات المقبلة.

باللقب اإلفريقي" :مبروك للنادي األهلي
ولجماهيره العظيمة البطولة اإلفريقية
ال ـعــاشــرة .إن ـجــاز كبير لجيل مـحـتــرم من
الالعبين فرض نفسه ،وأثبت ذاته كامتداد
ألجيال كتبت تاريخا كبيرا ،دائما وأبــدا
يـبـقــى األه ـلــي سـبـبــا رئـيـسـيــا فــي إسـعــاد
الماليين .ألف مبروك ألبطال إفريقيا".
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم توقيع
عـقــوبــة مـمــاثـلــة عـلــى أح ـمــد فـتـحــي العــب
ً
ً
بيراميدز بعد دعمه األهـلــي أيـضــا ،نظرا
لالستجابة لقرار المدير الرياضي للنادي،
وإزالة المنشور من صفحته.
عـ ـل ــى جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،رف ـ ـ ــض مـ ـس ــؤول ــو

حرص مدرب منتخبنا األولمبي ،اإلسباني كارلوس
غونزاليس ،على إجــراء التدريبات اليوم على فترتين؛
صباحية ومـســائـيــة ،بالملعب الـخــارجــي المخصص
للفريق.
ويأتي حرص غونزاليس على عدم توقف التدريبات،
بسبب الـمـبــاراة التجريبية الـتــي سيخوضها الفريق
الخميس مع منتخب البحرين.
مــن ناحية أخ ــرى ،أش ــاد غونزاليس بالجهود التي
يـبــذلـهــا ال ـم ــدرب ــان ال ـم ـســاعــدان مـحـمــد ال ـع ــزب وط ــارق
الخليفي فــي تجهيز الالعبين خــال الـتــدريـبــات التي
أجريت بالكويت قبل المغادرة إلى تركيا.

اليرموك يدعم صفوفه بـ  ٥محترفين

الناصر :تأهل  10كويتيين لألولمبياد إنجاز مهم
القيادة السياسية للبالد.
وأشــار إلــى أن أبطال الكويت في
أتم الجاهزية لخوض منافسات هذا
الملتقى الرياضي لتحقيق أفضل
النتائج ،بعد إعدادهم بصورة الئقة
من اتحاداتهم الرياضية ،وبدعم من
الـهـيـئــة الـعــامــة لـلــريــاضــة والـلـجـنــة،
مؤكدا أهمية المشاركة الكويتية في
األولمبياد.
وثـ َّـمــن عــالـيــا رعــايــة سـمــو أمير
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ألبنائهما الرياضيين،
معربا عن شكره للحكومة
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــره ــا ط ــائ ــرة
خــاصــة لـنـقــل ال ــوف ــد إلــى
مدينة طوكيو ،ما يساهم
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل ت ـح ـق ـي ــق
اإلنجازات الرياضية.
وتـ ـش ــارك ال ـك ــوي ــت في
األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ب ـخ ـم ــس
ألعاب رياضية عبر 10
الع ـب ـي ــن ،ه ــم :ال ــرم ــاة

التدريب على فترتين اليوم

بـيــرامـيــدز ال ـت ـفــاوض مــع الــزمــالــك في
ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ب ـش ــأن ب ـي ــع نـبـيــل
عـمــاد "دون ـغ ــا" الع ــب خــط وســط
الفريق ،بعد أن طلب الفرنسي
ب ــات ــري ــس ك ــارتـ ـي ــرون ،ال ـمــديــر
الفني لألبيض ،التعاقد معه
قبل الموسم المقبل ،لعرض
األمــر على اليوناني تاكيس
جـ ــون ـ ـيـ ــاس ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
للفريق السماوي مع نهاية
الـمــوســم الـحــالــي ،لمعرفته
موقفه النهائي واحتياجاته.

شريف اكرامي

أوصــى الجهاز الفني لفريق األهلي المصري بقيادة الجنوب
إفريقي بيتسو موسيماني ،لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي
بعدم قبول أي عرض لشراء أو استعارة الكونغولي والتر بواليا
مهاجم الفريق األول لكرة القدم في الموسم الجديد.
وأكــد موسيماني قناعته بقدرات الالعب الفنية والبدنية رغم
استبعاده من الحسابات في أغلب المباريات األخيرة لتألق محمد
شــريــف ،كما أش ــار إلــى أن ضيق الــوقــت وارت ـبــاط الـفــريــق األحمر
بمباريات مهمة ومتالحقة ،سواء في بطولة الدوري المحلي وكأس
مصر ،إضافة إلى المشاركة في بطولة إفريقيا في نسختها الجديدة.
وقرر موسيماني اإلبقاء على الالعب ومنحه فرصة المشاركة
فــي الـمـبــاريــات خ ــال الـفـتــرة المقبلة الـتــي يـمـكــن لـلـجـهــاز الفني
االعتماد فيها على جميع عناصر الفريق وإجــراء عملية التدوير
بما يحافظ على العناصر األساسية من اإلصابات التي تطاردهم
بين الحين واآلخر.

باختصار
إنجاز للرياضات البحرية في
«الموتوسيرف» األميركية

حقق نادي الرياضات
البحرية إنجازًا في بطولة
"املوتوسيرف" التي
تستضيفها والية فلوريدا
األميركية بفوز املتسابقني
محمد بوعباس فئة
"ستوك" وحسن بوعباس
فئة "املحترفني" باملركزين
األول والثالث على التوالي
وسط إعجاب وتقدير
املشاركني في السباق،
السيما وسط قوة املنافسة
التي ظلت معلقة حتى
النهاية.
وأكد عضو مجلس إدارة
نادي الرياضات البحرين
مرزوق الديحاني ،في
اتصال هاتفي أجرته معه
"الجريدة" أن ما حققه
محمد وحسان بوعباس
جاء تتويجًا للجهود التي
بذلت في الفترة األخيرة،
بدعم غير محدود من
مسؤولي الهيئة العامة
للرياضة.
وأضاف أن مجلس إدارة
نادي الرياضات البحرية
يبذل مجهودات مضاعفة
من أجل تحقيق املزيد
من االنجازات ،مشيدًا
باملستوى الذي ظهر عليه
املتسابقان ،موجها الشكر
لهما وملدير اللعبة املقداد
الزنكي واملشرف يعقوب
الحمادي.

الكويت يضم يوسف
الرشيدي  3مواسم
نجحت إدارة الفريق األول
لكرة القدم بنادي الكويت
في ضم مهاجم الجهراء
الصاعد واملنتخب األوملبي
يوسف الرشيدي ،بعقد
يمتد  3مواسم ابتداء من
املوسم للمقبل.
وسبق للكويت ان تعاقد مع
نجمه السابق فهد العنزي
في صفقة انتقال حر ،بعد
أن قصى املوسم في صفوف
فريق النصر.
وتعتبر إدارة الكويت،
التي تسعى إلى تدعيم
صفوفها بالعبني
مميزين على املستوى
املحلي للعودة بقوة
للمنافسة على جميع
األلقاب في املوسم املقبل،
األنشط بني األندية املحلية
خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وكانت قد انتهت مؤخرا
من ملف املحترفني األجانب
بالتعاقد مع خمسة العبني
هم :األوزبكي ساردور
راشيدوف ،والنيجيري
اوبي ميكيل ،والكونغولي
ديوميرسي مبوكاني،
واملغربي مهدي برحمة،
واألسترالي رايان مكغوان.

وصول وفد المعاقين
من األردن

عاد إلى البالد ،مساء أمس
األول ،وفد وفد منتخب
الكويت لذوي االحتياجات
الخاصة ،املتوج بلقب
البطولة العربية لكرة السلة
على الكراسي املتحركة
التي اختتمت أخيرًا
باألردن.
حضر استقبال الوفد
في قاعة املطار الرئيسة
الفخرية للنادي الكويتي
الرياضي للمعاقني
الشيخة شيخة العبدالله،
ورئيس النادي شافي
الهاجري وعدد من أعضاء
مجلس اإلدارة ،إضافة إلى
املستشار محمد القحطاني
ً
ممثال عن الهيئة العامة
للرياضة ،ونائب رئيس
اللجنة الباراملبية فرج
مرزوق ،وأسر الالعبني.
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ً
االتحاد اإلنكليزي يفتح تحقيقا
ً
مستقال في أحداث نهائي «اليورو»
إثر األحدث التي رافقت
المباراة النهائية لبطولة «يورو
 »2020وأقيمت على استاد
ويمبليّ ،عين االتحاد االنكليزي
لكرة القدم لجنة تحقيق بما
حدث.

َّ
عين االتحاد اإلنكليزي لكرة
ا لـقــدم لجنة مستقلة للتحقيق
باألحداث التي سبقت ورافقت
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي 11
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ـ ــي اسـ ـت ــاد
"ويـمـبـلــي" بـلـنــدن ،بـعــدمــا شق
مـشـجـعــون بــا تــذاكــر طريقهم
إلى داخل الملعب بالقوة.
وأف ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر ب ـ ــأن آالف
المشجعين دخلوا إلى الملعب
ً
ع ـنــوة بــاقـتـحــام ال ـبــوابــات قبل
المباراة التي فازت بها إيطاليا
على إنكلترا بركالت الترجيح
بعد تعادلهما  1-1في الوقتين
األصلي واإلضافي.
وحـ ــدثـ ــت أع ـ ـمـ ــال ش ـغ ــب فــي
المدرجات وعلى مداخل الملعب
ب ـع ــدم ــا اش ـت ـب ــك ال ـم ـش ـج ـعــون،
الذين يحملون التذاكر مع أولئك
الذين اقتحموا المكان.

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات إل ــى
وج ــود قــرابــة  200أل ــف مشجع
خارج "ويمبلي" في وقت ُس ِم َح
ب ـح ـض ــور  67500ش ـخ ــص فــي
ال ـمــدرجــات لـلـمــرة األول ــى بهذا
الـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـن ــذ ت ـف ـش ــي فـ ـي ــروس
كورونا في مارس .2020
وع ـ ـك ـ ــرت مـ ـش ــاه ــد ال ـش ـغ ــب
بـيــن الـمـشـجـعـيــن الـمـخـمــوريــن
أجواء المباراة النهائية األولى
إلنكلترا على الصعيد ا لـقــاري
واألولـ ـ ــى بــالـمـجـمــل م ـنــذ كــأس
الـعــالــم ع ــام  1966حـيــن توجت
ً
ب ــال ـل ـق ــب عـ ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا أيـ ـض ــا
بالفوز على ألمانيا الغربية 2-4
بعد التمديد.
وك ـشــف االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي
لكرة القدم امس أنه أبلغ خالل
ع ـط ـلــة ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع وزارة
الـمـعـلــومــات الــرقـمـيــة والثقافة

ووسـ ــائـ ــل االع ـ ـ ــام وال ــري ــاض ــة
ب ـت ـع ـي ـيــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة،
ً
متعهدا بتحديد المسؤولين عن
"المشاهد المخزية" قبل وأثناء
المباراة.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان" :ن ـح ــن
مصممون على فهم ما حدث في
الخارج ثم داخل ملعب ويمبلي
فــي نهائي كــأس أوروب ــا 2020
يوم األحد  11يوليو ."2021
وتـ ــابـ ــع "سـ ـيـ ـك ــون ال ـت ــرك ـي ــز
الرئيسي للنتائج على ضمان
تـعـلــم ال ـ ــدروس وع ــدم إمكانية
ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـم ـش ــاه ــد
ً
ال ـم ـش ـي ـن ــة" ،ك ــاشـ ـف ــا" :ن ــواص ــل
العمل مع الجهات المعنية لدعم
جهودها في تحديد المسؤولين
ومحاسبتهم".
ً
ون ـ ـ ـشـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ص ـ ـ ــورا
مــن كــامـيــرات الـمــراقـبــة لبعض

أخبار منوعة

• يـ ـع ــود ال ـم ـه ــاج ــم الـ ــدولـ ــي ال ـســابــق
الفرنسي كيفن غاميرو إلى ستراسبورغ
ال ــذي ب ــدأ مسيرته مـعــه ،فــي صفقة مــدة

عامين ،بحسب ما أعلن النادي األحد.
ً
وانضم المهاجم البالغ  34عاما والذي
خاض  13مباراة دولية وسجل  3أهداف،
إل ــى ال ـ ـ "ل ـي ــغ "1عـبــر بــوابــة سـتــراسـبــورغ
بصفقة حرة بعد ثالثة أعوام دافع خاللها
عن قميص فالنسيا اإلسباني.
• أحـ ــرز ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي الـمـخـضــرم
كيفن أندرسون اللقب السابع في مسيرته
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة ،ع ـنــدمــا تـ ــوج ب ـطــا لـ ــدورة
ن ـي ــوب ــورت األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدول ـي ــة ف ــي كــرة
الـمـضــرب ب ـفــوزه عـلــى األم ـيــركــي الــواعــد
جنسون بروكسباي  )8-10( 6-7و ،4-6أمس
األول ،في المباراة النهائية.

هاميلتون ضحية للعنصرية بعد
فوزه بجائزة بريطانيا الكبرى
وقـ ــع ب ـط ــل ال ـع ــال ــم ل ـس ـب ــاق ــات ال ـف ــورم ــوال
وا حــد البريطاني لويس هاميلتون ضحية
للعنصرية على وسائل التواصل االجتماعي،
بعد فوزه المثير للجدل ،أمس األول ،في سباق
جائزة بريطانيا الكبرى.
وتسبب سائق مرسيدس أمس األول على
حلبة سيلفرستون ،التي استضافت الجولة
العاشرة من بطولة العالم للفورموال واحد،
بخروج منافسه متصدر الترتيب العام سائق
ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بعدما
اصطدم به في اللفة األولى.
وأدى ه ــذا ال ـح ــادث إل ــى تــوجـيــه إهــانــات
عنصرية بحق السائق األس ــود الوحيد في
تــاريــخ ال ـفــورمــوال واح ــد ،بحسب مــا كشفت
بـطــولــة ال ـف ــورم ــوال واح ــد واالتـ ـح ــاد الــدولــي
للسيارات (فيا) اللذين أدانا هذه التصرفات.
وك ـشــف ال ـط ــرف ــان ف ــي ب ـيــان "خـ ــال وبـعــد
جائزة بريطانيا الكبرى في أمس ،كان لويس
هــام ـي ـل ـتــون ض ـح ـيــة ال ـع ــدي ــد م ــن اإلس ـ ــاءات
العنصرية على وسائل التواصل االجتماعي
بعد الحادث الذي حصل في السباق".
وتابع البيان "يدين كل من الفورموال واحد،
فيا وفــريــق مــرس ـيــدس-أي ام جــي بتروناس
ل ـل ـف ــورم ــوال واحـ ـ ــد ه ـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات بــأشــد
العبارات الممكنة .ال مكان لهؤالء الناس في
رياضتنا ،ونحث المسؤولين على محاسبة
أفعالهم".
ثوان في مرآب
عشر
بالتوقف
تغريمه
ورغم
ٍ
فريقه ،نجح هاميلتون في خطف الفوز من
سائق فيراري ابن إمارة موناكو شارل لوكلير
في وقــت كــان فيرستابن في المستشفى من
أجل التأكد من سالمته.
ودافــع بطل العالم  7مــرات عن نفسه عبر
الراديو الالسلكي مع فريقه ،قائال "كنت في
المقدمة .كنت أقــود على مـســاري التسابقي
وفسحت له المجال" ،في وقت ألقى مدير ريد
بول البريطاني كريستيان هورنر باللوم على

ً
مواطنه قائال "األمر واضح بالنسبة لي وقد
سابق هاميلتون على هذه الحلبة مرات عدة
ولم يكن يتوجب عليه فعل ما قام به والتجاوز
من الداخل عند أحد أسرع المنعطفات".

فيرستابن غاضب من هاميلتون
ولم يستقبل فيرستابن ما فعله بطل العالم
ً
هاميلتون ،متهما إيــاه "بسلوك غير محترم

م ــن الـمـشـجـعـيــن ال ــذي ــن تسعى
الستجوابهم.

اإلساءات العنصرية
وت ـعــرض الـثــاثــي مــاركــوس

ً
قد تكون من األمــور الهامشية جــدا في
أولمبياد يخيم عليه شبح فيروس كورونا،
أس َّرة الرياضيين في القرية األولمبية
لكن ِ
ً
أخـ ــذت ح ـي ــزا م ــن االه ـت ـمــام ف ــي الـســاعــات
القليلة الماضية بعد التشكيك بصالبتها
ألنها مصنوعة من الكرتون المقوى.
األس َّرة
لكن المنظمين طمأنوا بأن هذه ِ
"متينة" بما فيه الكفاية ،معززين موقفهم
ب ـم ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو نـ ـش ــره العـ ـ ــب ال ـج ـم ـب ــار
األيــرل ـنــدي ري ــس مــاكـلـيـنــاغــان يـظـهــر فيه
ً
ً
األخير وهو يقفز مرارا وتكرارا على السرير
ً
إلثبات صحة ذلك ،ردا على مزاعم في تقرير
لـصـحـيـفــة "ن ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت" األمـيــركـيــة
ً
األسـ َّـرة ضعيفة عمدا لتعزيز التباعد
بأن ِ
االجتماعي.
وك ـت ــب مــاك ـل ـي ـنــاغــان ع ـلــى تــوي ـتــر "مــن
األس ـ َّـرة ضــد ممارسة
المفترض أن تكون ِ
الـ ـجـ ـن ــس .إنـ ـه ــا م ـص ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـك ــرت ــون
المقوى ،نعم .يقولون إنها مصنوعة لتكون
عــرضــة لـلـكـســر ف ــي ح ــال ح ـصــول حــركــات
مفاجئة .إنها أخبار مزيفة  -مزيفة!".
وت ــوج ــه ال ـح ـس ــاب ال ــرس ـم ــي لــأل ـعــاب
األولمبية بالشكر الى الرياضي األيرلندي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن عمالق
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم لم يقرر بعد ما إذا كان العبه
ماركوس راشفورد سيخضع لجراحة لعالج إصابة في الكتف.
وذك ــرت هيئة اإلذاع ــة البريطانية األسـبــوع الماضي أنــه من
المرجح أن يغيب راشفورد عن بداية الموسم بعدما قرر الخضوع
لجراحة ،وربما يبتعد لفترة تبلغ نحو  12أسبوعا.
وعانى راشفورد أخيرا من هذه اإلصابة خالل الجزء األخير من الموسم
الماضي ،ولم يشارك إال في القليل من الدقائق مع إنكلترا خالل مشوارها
نحو الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا .وردا على سؤال من الصحافيين
بعد الـفــوز  1-2على ديــربــي كاونتي وديــا اسـتـعــدادا للموسم الجديد
بخصوص خضوع راشفورد لجراحة ،قال سولشاير "ال ،نحن نبحث
ً
عن أفضل الحلول" ،مضيفا" :يجب أن نختار أفضل طريق له وللنادي،
ال نزال نناقش األمر مع الخبراء" .وأكد أن العب الوسط جيسي لينغارد،
الذي تألق خالل إعارته إلى وست هام يونايتد الموسم الماضي وسجل
تسعة أهداف وصنع خمسة أهداف ،يرغب بشدة في التنافس على مكان
في تشكيلة مانشستر يونايتد .وقال سولشاير" :ما فعله الموسم الماضي
هو مستوى جيسي الحقيقي .لقد أظهرنا قرب نهاية الموسم أننا نفتقد
الخيارات ،ويعد جيسي ضمن خططنا في الوقت الحالي".

• أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث
لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت
أم ــس فــي مـقــر االت ـح ــاد األوروب ـ ــي للعبة
في نيون عن مواجهة قوية بين بنفيكا
البرتغالي ،حامل اللقب مرتين ،وسبارتاك
موسكو الروسي.
ويلتقي رينجرز ،بطل اسكتلندا ،مع
مالمو السويدي أو هلسنكي الفنلندي،
فـيـمــا يـلـعــب غــري ـمــه الـتـقـلـيــدي سـلـتـيــك،
في حــال تخطيه ميدتيالند الدنماركي،
مع أيندهوفن الهولندي أو غلطة سراي
التركي.
وف ــي بــاقــي أب ــرز ال ـمــواج ـهــات ،يلتقي
غنك البلجيكي مــع شــا خـتــار دانييتسك
األوكــرانــي ،ومــونــاكــو الفرنسي ،وصيف

جماهير المنتخب اإلنكليزي وجانب من أعمال الشغب
راشـ ـف ــورد وج ــاي ــدون ســانـشــو
وبـ ـ ــوكـ ـ ــايـ ـ ــو س ـ ــاك ـ ــا إلس ـ ـ ـ ـ ــاءات
عنصرية على وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ب ـع ــد ال ـف ـش ــل فــي
ترجمة الركالت الترجيحية في
المباراة النهائية.

وأدي ـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ــع
س ـل ــوك ال ــذي ــن ش ـق ــوا طــريـقـهــم
إلــى "ويـمـبـلــي" مــن دون تــذاكــر،
الذين وجهوا إساءات عنصرية
لالعبين على وسائل التواصل
االجتماعي.

ِأس َّرة كرتون للرياضيين في أولمبياد طوكيو

ُ
سولشاير :ال قرار بعد بشأن
جراحة راشفورد

بطل عام  ،2004مع رابيد فيينا النمسوي
أو سبارتا براغ التشيكي.
وتـ ـت ــأه ــل ال ـ ـفـ ــرق الـ ـف ــائ ــزة فـ ــي الـ ـ ــدور
الـتـمـهـيــدي الـثــالــث ل ـلــدور الـفــاصــل الــذي
تسحب قرعته فــي الثاني مــن أغسطس،
على أن تلعب الفرق الخاسرة في الــدور
الثالث المؤهل للدور الفاصل لمسابقة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".
وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث
فــي الـثــالــث والــرابــع مــن أغسطس ذهابا
والعاشر منه إيابا.
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ً
وغير رياضي" ،كاتبا على تويتر "سعيد ألنني
بخير .أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب خروجي
بهذه الطريقة .العقوبة (ا لـتــي حصل عليها
هاميلتون) ال تساعدنا وال تنصف الحركة
الخطيرة التي قام بها لويس على الحلبة".
وأضاف "مشاهدة االحتفاالت أثناء وجودك
ف ــي الـمـسـتـشـفــى س ـل ــوك غ ـيــر م ـح ـتــرم وغـيــر
ً
رياضي ،لكننا نمضي قدما".

رياضة

سرير من الكرتون المقوى
ً
"األسـ َّـرة
على "فضح الخرافة" ،مضيفا أن
ِ
المستدامة قوية!".
واستند التقرير الذي نشرته "نيويورك
ب ـ ــوس ـ ــت" إل ـ ــى تـ ـغ ــري ــدة نـ ـش ــره ــا ال ـ ـعـ ــداء
المسافات الطويلة األميركي بول شيليمو،
األس َّرة المصنوعة من الكرتون
الذي قال إن ِ
الـ ـمـ ـق ــوى "ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ت ـج ـنــب ال ـع ــاق ــات
الحميمة بين الرياضيين".

ـأسـ َّـرة
وكـتــب على "تــويـتــر"" :ال يمكن لـ ِ
س ــوى تحمل وزن شـخــص واح ــد لتجنب
مواقف تتجاوز الرياضة".
وه ــذه ليست الـمــرة األول ــى الـتــي تكون
األسـ ـ َّـرة الـتــي ُيـحـتــرم فــي تصنيعها
فيها ِ
الـحـفــاظ عـلــى البيئة (إعـ ــادة تصنيعها)،
موضع تساؤل.

وأثـ ـ ــارت األحـ ـ ــداث الـمـشـيـنــة
الـ ـشـ ـك ــوك حـ ـ ــول فـ ـ ــرص ن ـج ــاح
ملف الترشح المشترك للمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة وأيـ ــرل ـ ـنـ ــدا مـ ــن أج ــل
استضافة كأس العالم .2030

بوغاتشار يتوج
بلقب طواف فرنسا
تـ ـ ــوج دراج ف ــري ــق اإلمـ ـ ـ ـ ــارات،
السلوفيني تاداي بوغاتشار ،بلقب
طواف فرنسا للدراجات الهوائية
ً
للعام الثاني تواليا ،بعدما قطع
خط النهاية أمس األول على جادة
الشانزيليزيه في العاصمة باريس
ً
متصدرا.
ً
وب ـع ــد  21ي ــوم ــا و 3400كـلــم،
تجاوز بوغاتشار خط النهاية أمام
الــدنـمــاركــي يــونــاس فينغيغارد،
واإلك ــوادوري ريتشارد كاراباس،
ل ـي ـح ـت ـفــظ ب ــال ـل ـق ــب ال ـ ــذي أح ـ ــرزه
العام الماضي في األمتار األخيرة،
بعدما انتزع الصدارة في المرحلة
العشرين قبل األخيرة ،لكن تتويج
ً
ً
النسخة  108كان مستحقا تماما
ً
البــن الثانية والعشرين عــامــا ،إذ
ً
فرض هيمنته تماما منذ المرحلة
الثامنة التي انتزع فيها القميص
األصفر.
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خالدة سعيد!

د .نجم عبدالكريم

قبل البدء ال ّ
بد من كلمةٍ للقارئ الكريم...
لعدد من األصدقاء،
أبديت رغبتي في اعتزال الكتابة
ٍ
فكان ّ
القارئ
تعطي
ـك
ـ
ن
"إ
رد الشاعر د .خليفة الوقيان
ّ
ُ
جــرعــات ثقافية مكثفة ،فــأرجــو أال تـتــوقــف" ،وقــد ثنت
على ذلك د .سعاد الصباح بالقول" :لم ُ
يعد في الصحف
َمن يهتم باألدب مع األسف ،وأنا أضم صوتي للدكتور
خليفة"ّ ،أمــا الكاتبة ليلى العثمان فقالت" :أنــا أتابعك،
فاستمر"… ً
واسـتـجــابــة لرغبة هــذه الــرمــوز األدب ـيــة وغـيــرهــا من
ّ
القراء الكرام ،أكتب اليوم عن نموذج أدبي متميز ...أكتب
عن خالدة سعيد.
***
استأثر الرجال بحركة النقد األدبي ،حيث لمعت أسماء
كمحمد مندور ،ولويس عوض ،ورجاء النقاش ،وخليل
ّ
ح ــاوي ،والـعـشــرات مــن األسـمــاء الـتــي ال يتسع المجال
لذكرها ،ولمعت كذلك -على استحياء -بعض األسماء
النسائية القليلة في ميدان النقد األدبي.
ُ
لفترة قصيرة
خالدة سعيد  -التي بــدأت تكتب
لكن
ٍ
ُ
"خزامى صبري"ُ ،
وسرعان ما أماطت اللثام
تحت اسم
عن اسمها الصريح ،خالدة سعيد -بدأت نشاطها الالفت
فــي األع ــداد األول ــى مــن مجلة شعر ،فبهرت بمفرداتها
المتميزة ،وتحليالتها النقدية القراء ،مما دفع جريدة
ُ
النهار اللبنانية إلى أن تطلق عليها "أيقونة النقد األدبي
ُ
الحديث في بالدنا" ،وقد كتبت عن معطيات خالدة الكثير
ً
من الدراسات ،والمقاالت ،وقد اخترت جزء ا مما كتبته
جريدة الحياة" :خالدة سعيد ،الحصيفة المثقفة ،األقدر
على تحليل سيكولوجيا العالقة ُ
الملتبسة بين المبدع
ونصه ،وعصره ،والمؤرخة األدبية المشغوفة بالمسرح،
والقارئة االستثنائية للقصيدة ،وهي المثقفة الطليعية
ال ـتــي ش ـهــدت أه ــم ال ـت ـحــوالت الـثـقــافـيــة الـعــربـيــة خــال
النصف الثاني مــن الـقــرن الماضي ،وشــاركــت بفاعلية
كبيرة في كل نقاشات مجلة شعر ،إلــى جانب يوسف
الخال ،وأنسي الحاج ،وخليل حاوي ،وأدونيس وغيرهم".
***
ش ــارك ــت خ ــال ــدة زوج ـه ــا ال ـشــاعــر والـمـفـكــر أدون ـيــس
ً
ُ
بتأليف ستةٍ من الكتب تناولت بالبحث كال من الكواكبي،
والشيخ اإلم ــام محمد بــن عـبــدالــوهــاب ،واإلم ــام محمد
عبده ،والشيخ رشيد رضــا ،والشاعر الــزهــاوي ،وأمير
الشعراء أحمد شوقي.
ثم انفردت بكتابتها الجادة والرصينة ،فتناولت ديوان
نازك المالئكة ،وركزت على مفهوم اإليقاع الشعري عند
نازك ،وكذلك تناولت ديوان فدوى طوقان "وجدتها" ،ثم
كتبت عن ديوان خليل حاوي "البعث والرماد" ،واستمرت
فــي كتاباتها عــن دواوي ــن الشعر ،فعرجت على ديــوان
محمد الماغوط "حزن في ضوء القمر".
ً
وهكذا كانت خالدة تتناول بالنقد ديوانا تلو الديوان،
فشمل نقدها معظم شعراء العصر الحديث ،حيث اهتمت
ً
كثيرا بالمراحل التي ظهر فيها محمود درويش ،وأقرانه
الشعراء.
كــل هــذا إلــى جانب نشاطها األكــاديـمــي ،والــدراســات
األدبية والنقدية األخرى.
***
وكتبت خالدة عن تجربة زميل دربها ،زوجها الحبيب
أدونيس ،فرصدت تجربته الشعرية والنثرية ،وواصلت
بـحــوثـهــا ال ـن ـقــديــة ل ـكــل م ــن ج ـب ــران وال ـس ـي ــاب وال ـخ ــال
وال ـم ــاغ ــوط ودرويـ ـ ــش ،وك ــذل ــك قــامــت بـتــرجـمــة "أسـ ــرار
ومغامرات إدغار ألن بو".
• ولوال أن المساحة المخصصة لهذه الزاوية محدودة
بعدد من الكلمات ،لكتبت عن خالدة سعيد ما تستحقه
ٍ
ً
م ــن ال ـت ـكــريــم ،ن ـظ ــرا لـمــا قـ ّـدم ـتــه لـحــركــة األدب الـعــربــي
المعاصر.

هل ستنهار المنظومة الصحية؟!
حالتنا حالة...
حالتنا بالفعل "زبينة"!
لسان حالنا يقول :اتركوا المهنة...
لسان الواقع يقول :إنسانيتنا ال تسمح
لنا بذلك...
ه ــذا م ــا يـ ــردده أغـلـبـيــة أفـ ــراد الـطــواقــم
الـطـبـيــة ف ــي أجـنـحــة ال ـك ــورون ــا ،وهـ ــذا ما
يردده أطباء العناية المركزة بالذات...
ً
وما يرددونه أيضا هو أنه ليس لديهم
مشكلة فــي عــاج المرضى ،فهم يتبعون
كــل الـبــروتــوكــوالت الحديثة والمتجددة،
وعـ ـل ــى اطـ ـ ــاع وات ـ ـصـ ــال ب ــأك ـب ــر وأف ـض ــل
المراكز العالمية المتقدمة في عالج مرض
الكورونا.
وم ــن ضـمــن مــا يـقــولــونــه :نـقــدر شعور

د .ناجي سعود الزيد

أقــربــاء الـمــريــض ،ون ـحــاول رغ ــم اإلجـهــاد
االتصال بهم لتزويدهم عن حالة المريض
ً
أوال بأول ،ومع ذلك نتعرض ألبشع أنواع
ً
اإلهانة والشتيمة ،وأيضا االعتداء البدني
ً
ً
أحيانا ،وحتى َمن هو قادر ِمنا بدنيا على
ُّ
رد االعتداءات ال يريد أن يفعل ذلك؛ لتفهم
ً
شعور أقرباء المريض ،واحتفاظا بكرامة
ال ـم ـه ـنــة ،وال ـس ـعــي ن ـحــو وس ــائ ــل سلمية
للتهدئة وشرح ظروف الجو العام للعالج،
وصـ ـع ــوب ــة وق ـ ـسـ ــوة ال ـ ـمـ ــرض فـ ــي بـعــض
ً
أحيان
الـحــاالت الصعبة ج ــدا ،والـتــي فــي
ٍ
ً
قليلة جدا تنتهي بالوفاة ،وهذا يحدث في
جميع أنحاء العالم...
إذا كانت وزارة الصحة غير قادرة على
حماية طواقمها الطبية...

وإذا ك ــا ن ــت وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ال تــر يــد
التدخل حتى تقع جريمة برغم اإللحاح
ً
على رجال األمن بمحاولة الوقاية مسبقا
وقـبــل تـطــور األم ــور إلــى اإلهــانــة والعنف
البدني.
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف تـ ـسـ ـت ــدع ــي حـ ـم ــاي ــة ه ـ ــؤالء
الشجعان الذين يعملون فوق طاقتهم من
أجــل راحــة المرضى ،ولكنهم ليسوا على
استعداد لالستمرار في ظل ذلك التشنيع
واإلرهاب.
ً
فهل سـتـجــدون لهم حـلــوال أم أن األمــر
سيبقى عـلــى مــا هــو عليه إل ــى أن تنهار
المنظومة الصحية بالكامل؟!

اخرج وصارح الناس
يا سمو الرئيس

حسن العيسى

ال نرى على وجــوه أصحاب المعالي الــوزراء ورئيس
مجلسهم غير خطوط االبتسامات العريضة يوزعونها
ع ـل ــى ال ـص ـح ــاف ــة م ــن دون حـ ـس ــاب م ـث ــل تـصــريـحــاتـهــم
وتعهداتهم باإلصالح التي تدخل من أذن اليمين وتخرج
من الشمال ،أمور تعودنا عليها ومللناها.
لــم نسمع ولــم نـقــرأ كلمة واح ــدة مــن وزي ــر المالية أو
رئيس مجلس ال ــوزراء يتحدثان فيها عن درج الهبوط
للحالة المالية وتخفيض التصنيف االئتماني للدولة
بين كل فترة وأخرى ،صمت من معاليهما وكأنهما تركا
مهمة دق أج ــراس الخطر للصحافة الرسمية ،تنشرها
بمانشيتاتها و كــأ نـهــا تعبر عـمــا تخجل ا لـحـكــو مــة عن
التصريح به ،أو تخشى أن تقول إن هذه مسؤوليتها بداية
ونهاية ،والبد أن توحي هنا أن األزمة ،سببها المجلس
ال ــذي يـعـتــرض وي ـعــانــد وكــأنــه يــريــد مـعــاقـبــة الحكومة
(السلطة المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة بالدولة) بينما
ا لـعـقــاب فــي الحقيقة سيصيب البلد كـلــه ،حين تصبح
الكويت فنزويال الخليج.
أين المشكلة يا حكومة؟ مستحية خجولة أم خائفة
من التصدي للحقيقة ومواجهة الناس الالهين في شؤون
استهالكهم لشؤونهم اليومية في دولة أدمنت االستهالك
والهدر منذ بداية تفجر ثروتها النفطية؟!
لماذا ال يخرج علينا رئيس الوزراء المحصن في وسائل
اإلعــام ويحذر من استمرار هذا الوضع؟ لماذا ال يقول
للناس إنه إذا بقينا على هذا الحال المتدهور فهناك كارثة
ً
تنتظرنا قريبا؟! لماذا ال يحذر الناس بخطاب صريح
ويضعهم أ مــام مسؤولياتهم كما هــي سلطة المشيخة
ً
بدورها مسؤولة تاريخيا عن رداء ة وفساد اإلدارة من
عقود طويلة؟!
ِّ
اخرج يا سمو الرئيس ،تكلم ،تحدث ،اصرخ ،حذر من
ً
القادم ،إذا كنت قلقا من الوضع المالي فعليك التزام نقل
هذا القلق للناس ،ليعملوا حسابهم للقادم ...ماذا تنتظر؟
هي قضية وجود واستمرار وطن ،وليست لعبة سياسية
خاوية كالتي تعودتم أن تسوقوها على الناس يا سلطة
في ديرة اعتادت دس أتربة الفساد تحت السجاد.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:29
05:01
11:54
03:29
06:47
08:16

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

45
28
ً
 07:07صب ــاحـ ـ ــا
 09:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:59صب ــاحـ ـ ــا
 02:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

مبتور األصابع يتسلق قمم الهيمااليا أوكرانيا تعاني الجوع والفقر
رغ ـ ـ ــم ظ ـ ـ ـ ــروف اإلع ـ ــاق ـ ــة ال ـت ــي
يـعــانـيـهــا ف ــي أصــاب ـعــه ال ـع ـشــرة،
نجح متسلق ك ــوريُ ،يــدعــى كيم
َ ُّ
هونج بين ،في ت َسلق قمة "برود
ب ـيــاك" ،وهــي إح ــدى قمم سلسلة
جبال الهيمااليا.
ويصل ارتفاع القمة إلى  8آالف
ً
و 47م ـت ــرا ف ــوق م ـس ـتــوى سطح
البحر ،وهي تحتل المرتبة الثانية
عشرة بين أعلى الجبال في العالم.

وبـ ـتـ ـسـ ـل ــق "بـ ـ ـ ـ ـ ــرود بـ ـ ـي ـ ــاك"،
ُّ
استطاع كيم تسلق  14قمة من
قمم سلسلة جبال الهيمااليا،
التي يتجاوز ارتفاع كل منها 8
آالف متر ،بعد أن بدأ التحديات
في عام .2006
وك ـ ــان ك ـي ــم أص ـي ــب بـقـضـمــة
ال ـص ـق ـي ــع فـ ــي أصـ ــاب ـ ـعـ ــه ،بـعــد
ُّ
تعرضه لحادث أثناء ممارسته
للتسلق في عام ( .1991د ب أ)

أعـلــن الـنــائــب األوك ــران ــي في
كتلة "المنصة المعارضة ـ من
أجل الحياة" ،إيليا كيفا ،أمس،
ً
رسميا بدء عهد الجوع والفقر
في البالد.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع "س ـب ــوت ـن ـي ــك"
أم ـ ــس ،إن ت ـصــري ـحــات الـنــائــب
ً
األوكــرانــي جــاء ت ،تعليقا على
تـقــر يــر منظمة األ م ــم المتحدة
للطفولة "يونيسيف" حول عدد

األوكرانيين ،الذين يعانون سوء
ً
التغذية ،قائال ،إن عهد الجوع
والفقر قد بدأ في البالد.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــى
ع ـصــر ال ـح ــاج ــة وال ـ ـعـ ــوز ،وب ــدأ
ً
ع ـصــر الـ ـج ــوع وال ـف ـق ــر ،فــوف ـقــا
لليونيسيف ،يعاني  1.1مليون
شخص من الجوع في أوكرانيا،
نحن أكثر البلدان التي تعاني
سوء التغذية في أوروبا".

وفيات

اليابانيون يتوغلون في الكون

نورة فاضل راشد الونيان

أرملة خالد شافي الشافي
 81عاما ،شيعت ،ت66377333 :

أحالم علي عبدالرحيم

 76عاما ،شيعت ،ت66188133 :

جمال نجم هاشم عبدالله

 64عاما ،شيع ،ت99833688 ،66699177 :

سعود مروي خلف المطيري

 55عاما ،شيع ،ت99681684 :

نورة سعد أحسن العجمي

زوجة حسن فالح أحسن العجمي
 82عاما ،شيعت ،ت55474747 ،90088918 :

وفاء مالوي زيد العازمي

زوجة سالم مبارك زيد العازمي
 52عاما ،شيعت ،ت99785369 :

أمينة حمد سند الدوب

 93عاما ،شيعت ،ت66539839 ،99410503 :

خليل جمال خليل إبراهيم حبش

 35عاما ،شيع ،ت65606282 :

حبنه فالح حويل

زوجة فهد حسن محمد العجمي
 71عاما ،شيعت ،ت66979666 ،94400444 :

فوزية محمد الفيلكاوي

زوجة بسام جاسم الجاسم
 55عاما ،شيعت ،ت99047710 ،99500996 :

أحمد سليمان مطلق العازمي

 48عاما ،شيع ،ت55990400 ،55805888 :

سعاد محمد عبدالعزيز السريع
نـجــح بــاح ـثــون م ــن جــامـعــة أوس ــاك ــا والـمــرصــد
الفلكي الوطني الياباني في تطوير نظام استقبال
قــادر على استقبال الـتــرددات الــراديــويــة اآلتية من
أج ــرام سـمــاويــة لــم يكن بـمـقــدورنــا الــوصــول إليها
من قبل ،مما يسهم في تعزيز فهمنا لنشأة وتطور
الكون.
ون ـق ــل م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،ع ــن ورقـتـيــن

ُ
ً
بحثيتين نـشــرتــا أخ ـيــرا فــي "مـنـشــورات الجمعية
ُالفلكية اليابانية" ،أن نظام االستقبال المطور الذي
ألحق بالتلسكوب الراديوي  OPU 1.85-mفي مرصد
راديـ ــو نــوبـيــامــا الـتــابــع لـلـمــرصــد الـفـلـكــي الــوطـنــي
الياباني ،نجح بالفعل في استقبال موجات الراديو
من األجرام السماوية.
واستخدم الباحثون أحدث التقنيات الالسلكية

ً
لتطوير جـهــاز االستقبال الـجــديــد ،ليصبح ق ــادرا
على الـتـقــاط مــوجــات الــراديــو ب ـتــرددات على مدى
أوسع بعدة مرات من الموجات التقليدية ،كما يمكنه
اكتشاف موجات الراديو المنبعثة من أنواع عديدة
من الجزيئات بالفضاء في وقت واحد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا االبتكار الجديد إلى
إح ــراز تـقــدم كبير فــي دراس ــة تـطــور الـكــون وآلـيــات

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 :

تـشـكــل ال ـن ـجــوم وال ـك ــواك ــب .ولـفـهــم دور الـمــوجــات
الــراديــويــة فــي مـعــرفــة آلـيــات تـطــور الـكــون وتشكل
النجوم ،يجب أن نعرج إلى السحب الجزيئية ،وهي
ً
نــوع من السدم تتكون من سحب من الغاز (غالبا
الـهـيــدروجـيــن) وال ـغ ـبــار الـكــونــي تشكل حاضنات
للنجوم ،إلى جانب أنها واحدة من األماكن األساسية
التي تولد فيها النجوم.

اإلعالنات:

أرملة يوسف سريع عبدالرحمن السريع
 70عاما ،شيعت ،ت96666449 :

انتصار عبدالرسول المسري

زوجة خليل إبراهيم المسري
 58عاما ،شيعت ،ت69996350 :

مازنة صالح عبدالعزيز الشميمري

زوجة يوسف جمعة الحسينان
 73عاما ،شيعت ،ت90920393 ،99181005 :

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

الشكاوى والتوزيع:

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

