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داخل العدد

شون بين يتزوج ليال
جورج في مراسم سرية ص ١٣

ضعف الحكومة وتخبطها يربكان المطار

الثانية

قررت في  29يونيو استئناف الطيران ثم تراجعت بضغوط نيابية بعد ساعات من سريانه

• السلطات الصحية منعت دخول رعايا  31دولة «موبوءة» وسمحت للمواطنين بالسفر إليها!
• غياب التخطيط الحكومي يضر اقتصاد الكويت ويسيء لمكانتها الدولية
يوسف العبدالله

باستجابتها غير المدروسة
أو ال ـم ـب ــررة ل ـمــوجــة االن ـف ـعــاالت
الـتــي أثــارهــا بعض الـنــواب على
ســاحــة "تــوي ـتــر" ،ومـنـ ِـعـهــا رعــايــا
 31دولة من دخول الكويت ،بعد
ساعات قليلة من دخــول قرارها
ال ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه فـ ــي  29يــون ـيــو
الـمــاضــي وال ـقــاضــي باستئناف
ً
حــركــة ال ـط ـيــران اع ـت ـبــارا مــن أول
أغـسـطــس ،حـيــز التنفيذ ،دخلت
الحكومة حلقة أخرى من مسلسل
خضوعها لالبتزاز النيابي ،إلى
درجــة جعلتها ُت ِّ
غير هــذا الـقــرار
الـ ـم ــدروس ب ــآخ ــر ي ـضــر بسمعة
البالد ومكانتها الدولية والثقة
بمؤسساتها وقوانينها.
وأثـ ـ ـ ـ ــار قـ ـ ـ ــرار ال ـم ـنــع 02

اتحاد مكاتب السفر :القرار غير
مبرر وال مثيل له في العالم

عودة بعض المواطنين وسط هدوء نادر إثر حظر استقبال رعايا  31دولة

مجلس الوزراء يشكل لجنة لمحاسبة
المتورطين في تعديات البناء
رفعت أحمال الكهرباء لمستويات غير مسبوقة في تاريخ الكويت
●

سيد القصاص

قرر مجلس الوزراء ،أمس ،تشكيل لجنة للنظر في
تعديات البناء بالقطاعين السكني واالستثماري
وال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة وال ـح ـيــوان ـيــة والـشــالـيـهــات

●

«التأمينات» :إعادة بناء قطاع االستثمار
وإنشاء أول إدارة للحوكمة

وغيرها ،بعدما تسببت في ارتفاع قياسي بأحمال
الكهرباء خالل األيام الماضية.
ووفـ ــق الـ ـق ــرار ،سـتـضــم الـلـجـنــة ف ــي عضويتها
ممثلين عن وزارات الداخلية والكهرباء والبلدية
إلى جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 02

أسبوع «محكمة الحريري» ُيفتتح
بـ «هزة» حكومية في بيروت

 11ألف معلم يدشنون
الدوام الدراسي اليوم
فهد الرمضان

بعد توقف دام أكثر من  5أشهر ،يباشر صباح
اليوم  11ألف معلم بالمرحلة الثانوية دوامهم في
مدارسهم للبدء في إعطاء الحصص االفتراضية
بنظام التعليم عن ُبعد ،لطلبة الصف الثاني عشر
بقسميه العلمي واألدبي ،والتعليم الديني.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
توجيه الحاسوب انتهى من تدريب  10928من
معلمي ومـعـلـمــات ال ـمــواد األســاسـيــة بالمرحلة
الثانوية على آليات استخدام برامج التعليم عن
ُبعد «ميكروسوفت تيمز» ،والتي اعتمدتها وزارة
ً
الـتــربـيــة أخ ـيــرا لتطبيق الـحـصــص االفـتــراضـيــة
ضمن البوابة التعليمية.
من جهة أخرى ،أعلنت «التربية» ،أمس ،البدء في
استكمال إجــراءات تعيين الهيئات التعليمية من
أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ،والخليجيين،
والمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ،والتي
توقفت بسبب جائحة «كورونا».
٠٣

ملك إسبانيا السابق يغادر
بالده بعد فضيحة فساد

ً
حتي يستقيل :لبنان اليوم ليس الذي أحببناه وأردناه نموذجا

لبنانية تمر تحت شعار ُر ِفع ببيروت في 2005ـ يطالب بالحقيقة بشأن اغتيال الحريري (أ ف ب)

●

بيروت  -ريان شربل

تتوالى األحداث السياسية في لبنان بشكل متسارع،
فـمــع دخــولــه بـعــد  3أي ــام أس ـبــوع الـمـحـكـمــة الــدولـيــة
الخاصة به ،التي ستخطف بالحكم الذي ستصدره في
قضية اغتيال رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري
كــل تركيز واهـتـمــام ،وتـتـصـ ّـدر العناوين السياسية،
أتــت استقالة وزيــر الخارجية والمغتربين ناصيف
حـتــي ،أم ــس ،مــن الـحـكــومــة لـتــربــك الـطـبـقــة الـحــاكـمــة،
وتزيد ّ
تخبطها وعجزها عن اإلصــاح الــذي يطالب
به المجتمع الدولي كشرط لمساعدة لبنان 02

أعـلــن العاهل اإلسـبــانــي السابق الملك خــوان
كارلوس أنه سيغادر إسبانيا في ظل تحقيقات
ربطته بقضايا فساد.
وقال الموقع الملكي اإلسباني إن كارلوس بعث
برسالة إلــى نجله الملك فيليب الـســادس يبلغه
فيها أنــه قــرر االنتقال في هــذه الـظــروف ،غير أن
الرسالة لم تكشف وجهته المستقبلية.
ـس
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،وصـ ـ ــف رئ ـي ـ
02

ً
تعقيبا على القرار ،قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب
الـسـفــر والـسـيــاحــة مـحـمــد الـمـطـيــري إن ــه غـيــر م ـبــرر وجــاء
ً
ً
«مفاجئا ودون سابق إنذار» ،معتبرا أنه «غير مدروس ،وال
ينسجم مع حجم الكويت على الساحة الدولية».
وأضاف المطيري لـ«الجريدة» أن إلغاء رحالت المسافرين
وتعطيل مصالحهم بهذه الطريقة «لم يحدث في أي من دول
ً
العالم خــال أزمــة كــورونــا» ،مستنكرا صــدوره «فــي الوقت
الضائع وفي صبيحة يوم السفر دون إخطار المسافرين
ً
بشكل مسبق ،رغم أن موعد فتح المطار كان معروفا 02

ّ
السعودية تعين  3سيدات ملحقات ثقافيات
سابقة تظهر حرص المملكة على تمكين المرأة

د .أمل فطاني

د .فهدة آل الشيخ

د .يسرى الجزائري

ف ــي خ ـطــوة أدرج ـت ـه ــا وس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـس ـع ــودي ــة ض ـم ــن إطـ ـ ــار ح ـ ــرص ق ـي ــادة
المملكة على تمكين المرأة وإبــراز الثقة
بدورها ،وفي سابقة هي األولى من نوعها
بقطاع مهم وحيوي ،أصدر وزير التعليم
ال ـس ـعــودي حـمــد آل الـشـيــخ ،أم ــس األول،
ق ــرارات بتكليف  3سـيــدات بين عــدد من

الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية
وعربية.
وتـ ــم ت ـك ـل ـيــف د .أمـ ــل ف ـط ــان ــي الـعـمــل
مـلـحـقــة ثـقــافـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
ود.فهدة آل الشيخ في أيرلندا ،ود .يسرى
الجزائري قائمة بأعمال الملحق الثقافي
ب ــال ـم ـغ ــرب ،ف ــي وقـ ــت ش ـم ـلــت ال ـ ـقـ ــرارات

ً
ً
تكليف د .سعد الشبانة ملحقا ثقافيا
لدى الكويت.
وأشـ ــارت وزارة التعليم الـسـعــوديــة ،في
بيان ،إلى أن «تكليف المرأة السعودية للعمل
كملحق ثقافي ،يعد سابقة هي األولــى من
نوعها في هذا القطاع المهم والحيوي في
بناء العالقات ،وتنسيق الجهود02 ،

ً
العثمان :القرار االستثماري لم يعد حكرا على المدير العام أو لجنة داخلية
التخارج من نحو  20مليار دوالر من استثمارات تمت في عهد المدير األسبق
إعادة توظيف السيولة عبر أفضل الشركات المتخصصة في إدارة األصول 11

نائب األمير يشكر
ّ
المهنئين بالعيد :جسدتم
روح األسرة الواحدة

محليات

٠٨

العتيبي لـ ةديرجلا 3.646 :
ماليين مخالفة مرورية وسحب
 2366رخصة في 2019
•

اقتصاد

١٠
سيناريوهات مصرفية
لتعويض تباطؤ
القروض االستهالكية

ةديرجلا

•
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ّ
نائب األمير يشكر المهنئين بالعيد :جسدتم روح األسرة الواحدة
سموه هنأ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج وتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
وجـ ــه ن ــائ ــب األمـ ـي ــر س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ نــواف األحـمــد ،كلمة شكر وتقدير
إلخوانه وأبنائه المواطنين الكرام ،داخل
ال ـب ــاد وخ ــارج ـه ــا ،والـمـقـيـمـيــن األوف ـي ــاء
على أرض الكويت على تهانيهم الصادقة
وأمــانـيـهــم الـطـيـبــة بـمـنــاسـبــة ح ـلــول عيد
األض ـ ـح ـ ــى ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارك ،س ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن خ ــال
االتـصــاالت الهاتفية أو البرقيات أو كافة
ً
وس ــائ ــل الـتـعـبـيــر األخ ـ ــرى ،م ـق ــدرا سـمــوه
تلك المشاعر الجياشة ،التي تنم عن روح
األسرة الكويتية الواحدة وما تجسده من
تواد ومحبة ،سائال المولى جل في عاله أن
يحفظ كويتنا الحبيبة واحة للخير واألمان
ويـهـيــئ لـهــا ال ـمــزيــد م ــن الــرف ـعــة والـتـقــدم
واالزدهار ،وأن يسدد الخطى لتحقيق كل

مــا ننشده مــن رقــي ونمو ورخ ــاء ،فــي ظل
القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا ورا عــي
نهضتنا صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ً
صـبــاح األحـمــد ،حفظه الـلــه ورع ــاه ،ذخــرا
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وابـ ـتـ ـه ــل سـ ـم ــوه وإخـ ـ ــوانـ ـ ــه وأب ـ ـنـ ــاؤه
المواطنون والمقيمون على أرض الوطن
العزيز إلــى الـبــاري عــز وجــل أن يمن على
أخـيــه صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحـمــد بالشفاء العاجل وموفور
الصحة والعافية.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،بـعــث س ـمــوه ببرقية
تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين
الـمـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود
ملك المملكة العربية السعوديةّ ،
ضمنها

تهاني صاحب السمو أمير البالد وتهانيه
بالنجاح الكبير الــذي تحقق لموسم حج
هــذا الـعــام  1441هـجــريــة ،بفضل مــن الله
تـعــالــى ثــم بـفـضــل الــرعــايــة الـكــريـمــة التي
أوالها خادم الحرمين الشريفين وحكومته
الرشيدة ،ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات
والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت
جل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج
ب ـيــت ال ـل ــه الـ ـح ــرام ،ب ـكــل ت ـف ــان وإخـ ــاص،
السيما في ظل األوضاع االستثنائية التي
تبذلها كافة القطاعات للحفاظ على سالمة
وصحة الحجيج.
وسأل سموه الباري جل وعال أن ينعم
عـلــى الـمـمـلـكــة الـشـقـيـقــة وشـعـبـهــا الـكــريــم
بمزيد من التقدم واالزدهار ،في ظل القيادة

الحكيمة ألخيه خادم الحرمين الشريفين.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ت ـل ـق ــى سـ ـم ــو ن ــائ ــب
األمير رسالة من أخيه رئيس الجمهورية
اإلسالمية الموريتانية محمد ولد الشيخ
الغزواني ،اطمأن خاللها على صحة أخيه
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ،مـتـمـنـيــا ل ـس ـمــوه دوام الـصـحــة
والعافية.
وقد بعث سموه برسالة شكر جوابية
أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من طيب
المشاعر وصادق التمنيات ،راجيا سموه
له وافر الصحة والعافية.

الدخنان لـ ةديرجلا :.على «القوى العاملة»
تسييل  %50من ضمانات مكاتب الخدم

ديوان حقوق اإلنسان :إنشاء مراكز
إيواء لحماية الطفل

«لتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها األشهر الماضية»

خاطب «الشؤون» و«الداخلية» و«الطب النفسي» لمعالجة العنف ضده

●

جورج عاطف

نــاشــد رئ ـيــس ات ـحــاد أصـحــاب
مكاتب استقدام العمالة المنزلية
خالد الدخنان الهيئة العامة للقوى
العاملة ممثلة في إدارة استقدام
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة،
تسييل  50في المئة من الضمانات
المالية الخاصة بمكاتب االستقدام
المرخصة والمحجوزة لدى الهيئة،
ورده ــا ألصـحــابـهــا ليتسنى لهم
تعويض الخسائر المادية الفادحة
الـ ـت ــي ت ـك ـب ــدوه ــا ط ـ ـ ــوال األش ـه ــر
الـمــاضـيــة ج ــراء انـتـشــار فـيــروس
«كــورونــا» المستجد التي ّ
خيمت
بظاللها على البالد.
وقال الدخنان لـ «الجريدة» ،إن
ال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري رق ــم  2302لسنة
 ،2016ب ـش ــأن ق ــواع ــد وإج ـ ــراءات
تنفيذ أحكام القانون ()2015/68

الـصــادر بشأن العمالة المنزلية،
حــدد قيمة الضمان المالي ب ـ 40
أل ــف دي ـن ــار تـ ــودع بــأحــد الـبـنــوك
ً
ً
المحلية ،موضحا أنــه نـظــرا إلى
ال ـش ـلــل الـ ـت ــام ال ـ ــذي أص ـ ــاب عمل
الـمـكــاتــب لـمــا يــزيــد عـلــى  7أشهر
منذ بداية الجائحة نناشد «القوى
العاملة» تسييل  20ألف دينار من
مبلغ الـضـمــان ،شريطة أن يلتزم
ً
الـمـكـتــب ب ــرد الـمـبـلــغ م ـج ــددا إلــى
الهيئة خالل فترة محددة.
وأضاف ،أن «مكاتب االستقدام
ً
من أكثر القطاعات تأثرا مباشرة
ب ـتــداع ـيــات األزم ـ ــة ال ــراه ـن ــة الـتــي
عـ ّـرض ـت ـهــا إلـ ــى خ ـســائــر واس ـع ــة،
ومن هذا المنطلق اقترحنا تسييل
نصف الضمان المالي لمجابهة
هــذا الوضع االستثنائي ،على أن
يتم رده في غضون ستة أشهر على
سبيل المثال».

وع ـ ــن ت ــداعـ ـي ــات ق ـ ــرار اإلدارة
ال ـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي بحظر
الطيران التجاري القادم من وإلى
 31دول ـ ـ ــة بـ ـن ــاء ع ـل ــى تـعـلـيـمــات
السلطات الصحية ،من بينها الهند
والفلبين وسيرالنكا ونيبال ،قال
الدخنان ،إن «ال ــذي تأثر مباشرة
ج ـ ــراء الـ ـق ــرار ه ــم ال ـم ــواط ـن ــون ال
المكاتب ،السيما أن جميعهم كانوا
ينتظرون عودة عمالتهم المنزلية
ً
العالقة منذ أشهر في بلدانها تزاما
م ــع الـتـشـغـيــل ال ـجــزئــي لـلــرحــات
الجوية بواقع  30في المئة الذي
انطلق مطلع الشهر الجاري».
وجــدد الدخنان مناشدته إلى
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة بــاس ـت ـئ ـنــاف
ال ـتــأش ـيــرات ال ـخــارج ـيــة للعمالة
المنزلية ،السيما أن سوق العمل
ً
يعاني نقصا في هذه العمالة في
ظــل وقــف استقدام عمالة جديدة

خالد الدخنان

ً
منذ قرابة سبعة أشهر ،مبينا أن
أغلب العمالة الموجودة في البالد
ً
حاليا انتهت عقود عملها وترغب
في العودة إلى بلدانها.

أكدت لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني
لحقوق اإلنسان ضــرورة التركيز على حقوق
ال ـط ـف ــل وس ـ ــط ال ـ ـظـ ــروف ال ــراهـ ـن ــة الـمـتـعـلـقــة
بتداعيات انتشار مرض (كوفيد ،)19 -السيما
لناحية التعليم والرعاية الصحية والحماية
من العنف ،والعمل على تنمية التعاون ،وتبادل
الخبرات مــع المنظمات الوطنية واإلقليمية
والدولية.
وقــالــت الـلـجـنــة ،فــي ب ـيــان ،أم ــس األول ،إن
حقوق الطفل حــول العالم أصبحت في خطر
من هذه الجائحة وسط اإلجراءات االحترازية
مــن ف ــرض حـظــر وتـعـقـيــم ،وإي ـق ــاف ال ــدراس ــة،
واالنعزال االجتماعي ،وعدم الذهاب لألماكن
العامة وساحات األلعاب ومراكز التسوق ،مما
قد يصيب الطفل بالحيرة والرهاب االجتماعي.
وفيما يتعلق بحماية الطفل مــن العنف،
دعت اللجنة إلى مكافحة ظاهرة العنف ضده
سواء العنف المنزلي أو المدرسي ،وتخصيص
خط ساخن للتبليغ عن الشكاوى التي تشكل
انتهاكا لحقوق اإلنسان ،والعمل على إنشاء

مراكز إيــواء تتولى عالجه البدني والنفسي،
ومن ثم إعادته إلى ذويه أو أسرته أو متولي
رعايته.
ولفتت إلى أنها تمت مراسلة وزارة الداخلية
للعمل على تنفيذ هــذه الـتــوصـيــات الملحة،
وكذلك وزارة الشؤون للعمل على إنشاء مراكز
اإليواء من أجل حماية الطفل وصونه من األذى،
مشيرة إلى أن اللجنة تواصلت مع الوزارتين
إضافة إلى مستشفى الطب النفسي؛ لمعالجة
بعض الحاالت التي تعرض أفرادها إلى شيء
من العنف واألذى.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم،
أفـ ـ ــادت ال ـل ـج ـنــة بـ ــأن هـ ــذا ال ـح ــق ف ــي الـكــويــت
مـ ـج ــان ــي وإل ـ ــزام ـ ــي حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـم ــرح ـل ــة
المتوسطة ،وبالنظر إلــى الـبــاب الــرابــع (حق
التعليم) في القانون  21لسنة  2015ولضرورة
األخذ بما جاء فيه ارتأت اللجنة تشكيل فريق
عمل خاص بحق الطفل بالتعليم يتولى إعداد
خطة عمل لمتابعتها مع المسؤولين في وزارة
التربية.

وأوضـحــت أن الخطة تتناول ،على سبيل
المثال ،التوعية بقانون حقوق الطفل في جميع
الـ ـم ــدارس ،م ــن خ ــال إدراج ـ ــه ضـمــن المنهج
الدراسي ،وأهمية التبليغ عن حاالت االعتداء
النفسي والجسدي دون المساس بخصوصية
الطفل.
وذكرت انه تمت مراسلة وزارة التربية للعمل
على تنفيذ المواد التي جاءت في الباب الرابع
(حق التعليم) من القانون .2015/21
وأشارت اللجنة الى أنها شكلت فريق عمل
آخر للنظر في باب الرعاية الصحية ،وهو الباب
الثاني من القانون ،مضيفة أنه في بداية يوليو
الماضي وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية
على تعديل قانون الجزاء بما يحقق الهدف
األصيل بمنح الطفل حقا من حقوقه الطبيعية
بمنح األم حق الموافقة على إجــراء العمليات
الجراحية ،ألنها اللصيقة به منذ الوالدة ،مما
يعالج مشكلة عدم وجود األب ألسباب عديدة
مثل حاالت الطالق واإلهمال والسفر والعمل.

«الكهرباء» :الكويت من أوائل دول الخليج في ترشيد االستهالك

ً ً
الطيار لـ ةديرجلا :.حملة مجلس التعاون حققت نجاحا كبيرا خالل  5سنوات
●

الزيادة
السنوية في
االستهالك
تتراوح بين
 1و%3

سيد القصاص

أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة ال ـح ـم ـلــة الـخـلـيـجـيــة
لترشيد الكهرباء والماء في دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي م .إقـبــال الـطـيــار أن
الحملة قاربت على اتمام عامها الخامس
منذ تدشينها ،وحققت نجاحا كبيرا في
أهدافها الرئيسية ،ومنها «تغيير سلوك
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي دول الـمـجـلــس نحو
الترشيد» ،حيث أصبحت «لغة الترشيد»
م ـتــداولــة فــي جميع وســائــل الـتــواصــل،
واالت ـجــاه إلــى االس ـتــدامــة فــي الكهرباء
والماء ،مضيفة أن الكويت من أوائل دول
المجلس في ترشيد االستهالك.

ضعف الحكومة وتخبطها يربكان...
ردود أفعال لدى عدد من المراقبين تساء لوا عن مدى استمرار هذا
التخبط وتـلــك الـعـشــوائـيــة ،معربين عــن تفهمهم أن تـغــدو الكويت
ً
وصحة أبنائها أولوية قصوى ،مع تقديرهم أن يغضب البعض خوفا
على ديرته من موجة أخــرى قد تشنها جائحة "كــورونــا" ،لكن الذي
ً
ال يتفهمونه وال يقدرونه أبــدا أن تصير تغريدات بعض النواب هي
البوصلة "المقدسة" التي تولي الحكومة وجهها شطرها ،لتتخبط
بها في ظلمات شكها وترددها وعدم ثباتها على مواقفها ،وأن تصير
قراراتها هشة إلى حد أن تحركها رياح وجهات النظر القاصرة التي ال
ترى إال ما تحت قدميها ،غير عابئة بأي اعتبارات دولية أو حقوقية.
ً
ً
ورأى المراقبون أن قرار الحكومة جاء عشوائيا متسرعا يناقض ما
تعهدت به وما أعلنته وهي في "كامل قواها العقلية" وبإقرار سلطاتها
الصحية ومباركتها ،ليلقي بحزمة من عالمات االستفهام والتعجب
حول صانع القرارات والسلطة المهيمنة عليه ،مقرين بأن لكل دولة
ً
سيادتها الكاملة على أراضيها وتصرفاتها وقراراتها إذا كانت فعال
في مصلحتها ،لكن بشرط أال تكون متخبطة فتمحو اليوم ما قالته
أمس ،دون مبرر مقنع.
واعتبروا أن ما فعلته حكومتنا الرشيدة بهذا "القرار التاريخي غير
ً
المعهود" كان إضرارا بالجميع ،وفي مقدمتهم هيبة الكويت وسمعتها
ومكانتها الدولية وتعهداتها والثقة بقراراتها ومؤسساتها وقوانينها،
"فكيف للمستثمرين أن يثقوا باقتصادنا وهم يرون أمامهم قرارات
تطبق على عجالة وبــا أدنــى دراســة أو استشارة ،ضاربة بمصالح
الناس عرض الحائط".
ولفتوا إلى أن الحكومة توصد اليوم أبواب الكويت ،وترد ضيوفها
بكل أطيافهم من حيث أتوا ،غير عابئة بما ضاع عليهم من حجوزات
ومجهودات وتنقالت ،أو بمشاعرهم أو مصالحها مع دولهم ،كل هذا من
ً
أجل عيون عصفور "تويتر" الذي اتخذ من مجلس األمة عشا له ،فأفرخ
ً
نوابا ينطقون باسمه ويسبحون بحمده آناء الليل وأطراف النهار.
ً
وإزاء هذا التصرف ،تساءل المراقبون :ألم يكن يكفي  -كما كان مقررا
 منع دخول أي وافد أبواب المطار إال بشهادة الـ  PCRالتي تثبت خلوهً
من الفيروس؟ وإذا لم يكن هذا كافيا ،أفال يمكن إلزام القادمين بالحجر
ً
ً
ً
المنزلي  14يوما وفقا لما كان متفقا عليه؟! ثم كيف للسلطات الصحية
ً
إذا كان هذا القرار نابعا من قناعتها الفعلية  -أن تسمح للكويتيينبالسفر إلى هذه الــدول "الموبوء ة" كما تقول ،في وقت تحرم دخول
رعايا تلك الدول إلى بالدنا؟ َأوليس في ذلك مخاطرة بصحة أبنائنا
واستهانة بأرواحهم؟!
ولفتوا إلى أن من يعترض على ما فعلته الحكومة بسمعة بالدها،
ال يحصر القضية في مسألة دخــول الوافدين أو منعهم ،بل يغضب
لضياع مبدأ التخطيط والدراسة والقرار المتزن ،فلو أنها منذ البداية
َّ
بالموبوءة شهرين أو
أجلت استقبال رعايا تلك الدول التي تصفها
ُ َّ
ً
ثالثة خوفا على صحة المواطنين ،لما تكلم أحد ،وما حق له أن يتكلم،

وق ــال ــت ال ـط ـي ــار ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»« ،رغ ــم
االرت ـف ــاع الـشــديــد فــي ح ــرارة الـجــو فــإن
وزارة الكهرباء والماء أثبتت جاهزيتها
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ك ــل األعـ ـ ـط ـ ــال ،ع ـب ــر ف ــرق
الـصـيــانــة الـعــامـلــة عـلــى مـ ــدار الـســاعــة،
إضافة إلى أن برامج الترشيد والتوعوية
الخاصة بأفراد األســرة ،والتي انطلقت
فــي األع ــوام الـســابـقــة ،مــن خــال لـقــاءات
وفعاليات مختلفة فــي وزارات الــدولــة،
وم ـن ـه ــا ال ـت ــرب ـي ــة ،واألوق ـ ـ ـ ـ ــاف ،وم ـع ـهــد
األبحاث ،وغيرها ،ساهمت في السيطرة
على هذا الصيف».
وأضـ ــافـ ــت ان ال ـت ــوس ـع ــة ال ـع ـمــران ـيــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،والـ ـت ــي أدخـ ـل ــت عـ ــام 2019

مــن جميع قطاعات الــدولــة (الصناعية
والحكومية والقطاع السكني) استهلكت
 1000ميغاواط ،إضافة إلى ان عدم سفر
المستهلكين إلى الخارج ،كما كان يحدث
كــل ع ــام ،يــدل على أن هـنــاك وعـيــا ،رغم
ارتفاع األحمال بسبب شدة الحرارة.

مؤشر األحمال
وب ـي ـنــت ال ـط ـيــار أن ال ـح ـمــل األق ـصــى
لـلـكـهــربــاء ال ـع ــام ال ـمــاضــي ك ــان 14360
م ـي ـغــاواط ،بينما سـجــل خ ــال الصيف
ا ل ـ ـج ـ ــاري  ،14960ب ـ ـفـ ــارق نـ ـح ــو 600
مـ ـيـ ـغ ــاواط ،وه ـ ــو رق ـ ــم ض ـئ ـيــل ف ــي ظــل

لكن أن ُي ِع َّد كل منهم نفسه ويطوع ظروف عمله ووقته ومصير أسرته
للمجيء إلى الكويت ،فإذ به يفاجأ وهو في المطار بأن الكويت منعت
دخوله إليها ...فهذا ما ال يرضاه منصف.
ً
ودعوا الحكومة إلى أن تضع في اعتبارها دائما أن "الخطأ سيبقى
ً
خطأ ،ولو وافق عليه كل الناس ،والصواب سيظل صوابا وإن رفضه
الجميع ،وعليها أن تعلم أنها أس ــاء ت إلــى الكويت مــن حيث أرادت
اإلصــاح ،وأضرت بها من حيث أرادت حمايتها" ،الفتين إلى أن "من
ً
البر ما يكون عقوقا".
ً
وتعقيبا على القرار ،قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر
ً
والسياحة محمد المطيري إنه غير مبرر وجاء "مفاجئا ودون سابق
ً
إنــذار" ،معتبرا أنه "غير مــدروس ،وال ينسجم مع حجم الكويت على
الساحة الدولية".
وأضاف المطيري لـ"الجريدة" أن إلغاء رحالت المسافرين وتعطيل
مصالحهم بهذه الطريقة "لم يحدث في أي من دول العالم خالل أزمة
ً
كورونا" ،مستنكرا صدوره "في الوقت الضائع وفي صبيحة يوم السفر
دون إخطار المسافرين بشكل مسبق ،رغم أن موعد فتح المطار كان
ً
معروفا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر".
وتساءل" :كيف سيتم تعويض فئة من المسافرين ألغوا إقاماتهم
في البالد ،وسلموا شققهم السكنية وقاموا ببيع مركباتهم ،ثم ألغيت
تذاكرهم؟".

اتحاد مكاتب السفر :القرار غير...
منذ أكثر من شهر ونصف الشهر».
وت ـســاء ل« :كيف سيتم تعويض فئة مــن المسافرين ألغوا
إقاماتهم فــي الـبــاد ،وسلموا شققهم السكنية وقــامــوا ببيع
مركباتهم ،ثم ألغيت تذاكرهم؟».

مجلس الوزراء يشكل لجنة لمحاسبة...
والـثــروة السمكية ،وهيئة الطرق ،وإدارة الفتوى والتشريع؛ لحصر
تلك التعديات ومعرفة المتسبب بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي
تضمن محاسبة كل من شارك في ذلك الفساد.
ً
ً
وكان وزير الكهرباء والماء د .خالد الفاضل عقد اجتماعا طارئا
ً
أخيرا لمعرفة أسباب وصول أحمال الكهرباء ألرقام قياسية لم تشهدها
البالد من قبل ،وللوقوف على أسباب انقطاع التيار في مجموعة من
المناطق أمس وأمس األول.
وخ ــال االجـتـمــاع ،أف ــاد وك ــاء الـ ــوزارة بــأن الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة من
ً
محطات توليد الكهرباء مطمئنة جدا وقادرة على استيعاب أي أحمال،
غير أن أسباب االنقطاعات األخيرة ناجمة عن مخالفات البناء وسرقات
الـتـيــار الـتــي حملت الـكـيـبــات وال ـم ـحــوالت الـفــرعـيــة ضـعــف طاقتها
المسموحة مما أدى إلى احتراق مجموعة من الخطوط والمحوالت،

الـتــوســع الـعـمــرانــي بــالـبــاد ،واالرت ـفــاع
الشديد لدرجات الحرارة.
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن تــوج ـي ـهــات وزي ــر
الـكـهــربــاء وال ـمــاء وزي ــر الـنـفــط د .خالد
ال ـف ــاض ــل ت ـص ــب ف ــي دي ـم ــوم ــة خ ــدم ــات
الوزارة ،والتوعية المستمرة بالترشيد،
من خالل الحمالت المختلفة واللقاءات
المستمرة للوزارة مع الجهات الحكومية
والمواطنين ،وتأكيد أهمية المحافظة
على تلك الثروات لتدوم لألجيال القادمة.
ولـفـتــت ال ـط ـيــار ال ــى أن االنـقـطــاعــات
الـيــومـيــة للكهرباء تـصــل إل ــى  ،300في
ظل أن الوزارة تقدم خدماتها لـ 500ألف
مـشـتــرك ،األم ــر ال ــذي يشير إل ــى أن تلك

االن ـق ـطــاعــات ،الـتــي يـتــم الـتـعــامــل معها
بسرعة عالية ،ال تذكر.
وأوض ـ ـحـ ــت أن «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء»
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى تـ ـق ــوي ــة ش ـب ـك ـت ـه ــا ،مــن
خ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــة ال ـ ــازم ـ ــة،
والـ ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ــى دراسـ ـ ـ ــات مـسـتـمــرة
للمناطق والـتــوسـعــات الـعـمــرانـيــة بها
واألحمال المطلوبة ،إضافة إلى الزيادة
اإلنـتــاجـيــة عبر محطاتها ،وفــق خطط
واستراتيجيات تعمل عليها.

وهو ما تتعامل معه فرق الطوارئ بالسرعة الممكنة.
وقرر الوزير الفاضل رفع حالة التأهب وأمر الوكالء بالتناوب على
غرفة الطوارئ وإصدار تقارير كل ساعة عن وضع الشبكة الكهربائية
وأي مـشــاكــل تــواج ـه ـهــا ،كـمــا طـلــب تــوجـيــه رس ــائ ــل تــوعـيــة للعمالء
بالترشيد واستعمال الطاقة على قدر الحاجة ،إلى جانب التعامل مع
االنقطاعات بحلول جديدة لتقليل الوقت المستغرق إلصالح األعطال،
وإطالع العمالء على الفترة الزمنية المتوقعة لحل أي انقطاع.

ملك إسبانيا السابق يغادر بالده...
الحكومة التحقيقات حــول شبهات الفساد فــي إسبانيا وسويسرا
المرتبطة بالملك كارلوس بـ «المقلقة».
ومنذ أن فتحت المحكمة العليا هناك تحقيقها في وقت سابق من
هذا العام ،نشرت وسائل إعالم شهادة من تحقيق سويسري منفصل
حول ماليين اليوروهات ،يزعم أن العاهل السعودي الراحل عبدالله بن
عبدالعزيز قدمها إلى كارلوس ،وهناك مزاعم بأن األخير قام بعد ذلك
بتحويل مبلغ كبير إلى رفيق سابق ،فيما يعتبره المحققون محاولة
محتملة إلخفاء األموال عن السلطات.
ً
ويعود الفضل لخوان كارلوس ( 82عاما) في مساعدة إسبانيا على
ً
استعادة الديمقراطية سلميا بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو
عام  ،1975غير أن سنوات حكمه األخيرة شابتها فضائح ،وتنازل عام
 2014عن الحكم البنه فيليب السادس ،وفقد حصانة يمنحها الدستور
اإلسباني لرئيس الدولة.

أسبوع «محكمة الحريري» ُيفتتح...

للخروج من أزمته .وتعددت األسباب والتحليالت لقرار حتي المفاجئ،
ّ
المتحمس للحياد ،والبعض
فالبعض ربط االستقالة بموقف الوزير
ُ
َ
اآلخ ــر ربطها بضغوط غربية أوروب ـيــة مـتـجــددة ت ـمــارس لمحاولة
إسقاط الحكومة ،في حين رأت أطراف أخرى أنها نتيجة هفوات رئيس
ّ
ً
الحكومة حسان دياب الدبلوماسية المتراكمة ،والتي لم يعد حتي قادرا
ً
وال راغبا في ترقيعها .وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»،
أمس ،إن «السبب الرئيسي وراء االستقالة هو تهميش وزارة الخارجية
وتحويلها إلى شبه جزيرة معزولة عن كل عمل دبلوماسي ،مما راكم
المآخذ لديه ودفعه إلى االستقالة».
وأضافت المصادر أن «استثناء حتي من لقاء الرئيس دياب بوزير
خارجية فرنسا جان ايف لودريان ،إضافة إلى تنامي الدور المعطى
ً
دبلوماسيا للمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتواصل
مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية كانا القشة التي قصمت
ظهر البعير ،وساهما ،بشكل مباشر ،في اتخاذ حتي قرار االستقالة».
وتابعت« :يضاف إلى ذلك تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب
جبران باسيل في كل شاردة وواردة بالوزارة ولعبه دور وزير الظل

إقبال الطيار

ً
تـحــديــدا فــي مــوضــوع الـتــرقـيــات والـمـنــاقــات الدبلوماسية المنوي
إجراؤها».
أمــا حتي فعزا قــراره إلــى «غياب إرادة فاعلة في تحقيق اإلصــاح
الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ،ويدعونا
ً
المجتمع الدولي للقيام به» ،الفتا إلى أن «لبنان اليوم ليس لبنان الذي
ً
أحببناه وأردناه منارة ونموذجا ،لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة
فاشلة» .ولم تتأخر الدوائر الرسمية في بت االستقالة ،فسارع رئيس
ً
الحكومة إلى «قبولها فورا» ،والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون،
ً
الذي ّ
سمى مستشاره للشؤون الدبلوماسية شربل وهبي بديال عن
حتي ،وأصدر قرار تعيينه بعد ظهر أمس.
19

السعودية ّ
تعين  3سيدات ملحقات...

وتـعــزيــز الـمـشـتــركــات الثقافية والـحـضــاريــة بـيــن الـ ــدول» ،مــؤكــدة أن
الـسـيــدات المكلفات «يتقلدن هــذا المنصب للمرة األول ــى فــي تاريخ
المملكة».
ً
ورأت أن «القرارات تأتي تعزيزا لحضور المملكة التعليمي والثقافي
على الصعيد الــدولــي ،وتفعيل مـجــاالت التعاون المشترك ،وتبادل
الخبرات العلمية والبحثية ،وتنسيق منح الطالب للدراسة في المملكة،
إلى جانب اإلشراف على الطلبة المبتعثين ،وتيسير رحلتهم التعليمية،
ً
واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبال».
وفي حديث مع وسائل إعالم سعودية ،قالت د .أمل فطاني إن «هذا
التكليف يؤكد أن المرأة السعودية أصبحت على مر السنين تثبت
نفسها على كل الصعد والمجاالت وفي المواقع التي تتقلدها ،حتى
ً
ً
باتت عنصرا مهما في تطوير التنمية والمساهمة في دفع عجلتها
داخل المملكة وتمثيل الوطن بالشكل الالئق خارجه».
ً
ً
وتابعت فطاني« :أبلغني وزير التعليم شخصيا بذلك ،وكان شرفا
لي ،ليتم بعد ذلك التواصل معي من اإلدارات المعنية في الوزارة».
ً
وحظيت المرأة السعودية أخيرا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز
بالعديد من اإلنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية ،منها السماح
بقيادة السيارات والتعديالت في نظام السفر إذ سمح لمن هي فوق الـ
ً
 21عاما بالسفر من دون مرافق.
وعدل قانون األحوال المدنية ،ومنحت النساء حق تسجيل المواليد
والزواج والطالق وإصدار وثائق رسمية خاصة باألسرة إضافة إلى
حق الوصاية على األطفال القصر .كما ُعدل قانون العمل لمنح المرأة
حق االستفادة من تدابير حماية جديدة من التمييز بالعمل.
وفي سابقة من نوعها ،اختارت السعودية األميرة ريما بنت بندر
بن سلطان سفيرة للمملكة في واشنطن ،لتكون بذلك أول امرأة تشغل
هذا المنصب في تاريخ البلد.
كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أنه لم يعد
ً
ً
أمــرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل لألسر والنساء وآخر
للرجال بمفردهم.

ةديرجلا
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محليات
«التربية» 11 :ألف معلم جاهزون لبدء التعليم عن بعد

سلة أخبار

ً
دوامهم ينطلق اليوم 5 ...ساعات من  8صباحا والحضور قبل الحصة بربع ساعة
فهد الرمضان

توجيه الحاسوب
انتهى من تدريب
المعلمين على
برامج «تيمز»
للتعليم اإللكتروني

بـيـنـمــا ي ـبــاشــر ص ـب ــاح ال ـيــوم
مـ ـعـ ـلـ ـم ــو ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــان ــوي ــة
دوام ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ــي مـ ــدارس ـ ـهـ ــم ل ـب ــدء
إعـ ـط ــاء ال ـح ـص ــص االف ـت ــراض ـي ــة
بـنـظــام الـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد لطلبة
الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي ع ـش ــر بـقـسـمـيــه
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم
الــديـنــي ،كشفت مـصــادر تربوية
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ع ــن االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
ت ــدري ــب  11أل ــف مـعـلــم ومـعـلـمــة
م ــن مـعـلـمــي ال ـث ــان ــوي بمختلف
المواد الدراسية األساسية ،على
آلـيــات اسـتـخــدام بــرامــج التعليم
ع ــن بـعــد «مـيـكــروســوفــت تـيـمــز»،
والتي اعتمدتها «التربية» مؤخرا
لتطبيق الـحـصــص االفـتــراضـيــة
ضمن البوابة التعليمية.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن تــوجـيــه
الـ ـح ــاس ــوب ،ال ـ ــذي أسـ ـن ــدت إلـيــه
مهمة تدريب الميدان على آليات
التعليم عن بعد ،واستخداماتها،

ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـلـ ـح ــاس ــوب ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ن ـج ـي ـبــة
دشـ ـت ــي ،وب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ــع فــريــق
«تكنوسوفت» ،انتهى من عمليات
التدريب لـ  11ألف معلم ومعلمة
من معلمي المواد االساسية في
المرحلة الثانوية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم خ ــال
فـتــرة األسـبــوعـيــن األخ ـيــريــن من
شهر يوليو الماضي عقد ورش
تدريب «أونالين» لهؤالء المعلمين
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـب ــرام ــج ال ـحــدي ـثــة
للتدريب على استخدامات برامج
تيمز للتعليم االلكتروني عن بعد.

تدريب المعلمين
وأفادت المصادر بأن التوجيه
ع ـق ــد ورش ت ــدري ــب إل ـك ـتــرون ـيــة
لـ 436موجها في بداية المرحلة،
إلعـ ـ ــدادهـ ـ ــم لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ــدري ــب

بنك الطعام 6 :آالف
مستفيد من مصرف األضاحي

جانب من عمليات تعقيم المدارس
موجهي المواد ورؤساء االقسام،
وم ــن ث ــم ن ـقــل ال ـت ـجــربــة لـتــدريــب
المعلمين تحت اشراف مباشر من
التوجيه العام للحاسوب ،الفتة
ال ــى ان ال ـم ـيــدان ال ـتــربــوي تلقى
تدريبا كافيا على طرق استخدام
برامج التعليم عن بعد.

افتراضية
 4حصص ً
لكل مادة يوميا

بدء إجراءات تعيين المعلمين
من أبناء الكويتيات والبدون

ذكرت وزارة التربية أن عدد الحصص الدراسية االفتراضية
لكل مــادة للصف الثاني عشر  4يوميا ،للقسمين العلمي
واألدب ـ ـ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى الـتـعـلـيــم ال ــدي ـن ــي ،مــوض ـحــة أن آلـيــة
تقييم طالب وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي
واألدب ــي للفصل الــدراســي الثاني مــن الـعــامالـجــاري -2019
 2020ستكون بواقع  25في المئة للحضور والغياب ،و25
في المئة للمشاركة والتفاعل ،و 25في المئة للواجبات ،و25
في المئة للتقارير.
وأشـ ــارت ال ــى أن الـخـطــة الــدراس ـيــة للصف الـثــانــي عشر
بقسميه العلمي واألدب ــي ،بــاإلضــافــة إلــى التعليم الديني،
ستكون و فــق المنهج ا لـمـعــدل ،حيث سيتم تعميمها على
مديري ومديرات المدارس من أجل متابعتها مع المعلمين.

أعلنت وزارة التربية ،أمــس ،البدء في استكمال إجــراء ات
تعيين الهيئات التعليمية مــن أ بـنــاء الكويتيات وزو ج ــات
الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية،
والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وأكدت التربية استدعاء الفئات المذكورة إلنجاز معامالتهم
خالل الفترة المقبلة ،موضحة أن اختيار المعلمين يتم وفق
االحتياجات المطلوبة في كل تخصص.
وأشــارت إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات
التعليمية المطلوبة للعام الدراسي  2021 – 2020للكويتيين
وجميعالفئات األخــرى ،بعد دوام أعضاء الهيئة التعليمية
وال ـعــام ـل ـيــن ،ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة وحـصــر
ً
التخصصات المطلوبة ،وفقا للمشغول الفعلي في المدارس.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت ان خـ ـط ــة الـ ـت ــدري ــب
وضـ ـع ــت ب ـش ـكــل ي ــراع ــي ظ ــروف
االزم ـ ــة الـصـحـيــة واالش ـت ــراط ــات
الالزمة ،حيث كانت جميع الورش
«اون ـ ــاي ـ ــن» ب ــاس ـت ـخ ــدام وســائــل
التواصل الحديثة وبرامج «تيمز»،
لتحقيق الهدف بإعداد المعلمين
لمرحلة التعليم عن بعد وتطبيق
الحصص االفتراضية وفق احدث
اآلليات.
وأشارت إلى أن استخدام هذه
البرامج يعطي الوزارة إمكانيات
ك ـب ـي ــرة مـ ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد ال ـط ـل ـبــة
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ــذي ــن ي ـم ـكــن لـهــم
استخدام البرامج في وقت واحد،
وه ــو مــا يـتـيــح لجميع مـكــونــات
العملية التعليمية االستفادة من
التكنولوجيا في تحقيق االهداف
التربوية.
وقالت إن الوزارة ستعمد إلى
تــدريــب طـلـبــة ال ـصــف ال ـ ــ 12على
اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ــرام ــج ال ـت ـع ـل ـيــم عــن
بعد و»تـيـمــز» ،مــن خــال البوابة
التعليمية ،بدءا من اليوم وحتى
بدء الدراسة الفعلية االحد المقبل،
من خالل الوسائل التكنولوجية
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ،ل ـت ـم ـك ـي ـن ـه ــم مــن

استخدامات البرامج بشكل جيد.

دوام  5ساعات
في سياق متصل ،وتأكيدا لما
نشرته «الجريدة» في عدد سابق
حول آلية العمل للتعليم عن بعد
لتدريس الصف الثاني عشر خالل
ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس ،حـ ـ ــددت وزارة
الـتــربـيــة ضــوابــط ع ــودة معلمي
المرحلة الثانوية إلى دوامهم في
المدارس صباح اليوم ،بأن يكون
الدوام بواقع  5ساعات يوميا.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ن ـش ــرة
عممتها ،انه تقرر أن يكون الدوام
المدرسي للمعلمين في المرحلة
الثانوية الستكمال الفصل الثاني
مــن عــام  2020-2019بالمدارس،
بحيث يبدأ الدوام من  8صباحا
وي ـن ـت ـه ــي  1ظـ ـه ــرا ،م ـض ـي ـفــة أن
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـ ــن غـ ـي ــر ال ـه ـي ـئ ــات
االشرافية ستطبق عليهم نسبة
الـ ـ ـ ـ ــدوام وفـ ـق ــا ل ـل ـض ــواب ــط ال ـتــي
وضعها ديــوان الخدمة المدنية،
وتبعا لقواعد العودة التدريجية
للعمل.
وأشارت الى أن حضور المعلم

يـكــون قـبــل ب ــدء الـحـصــة المكلف
بها للعمل على البوابة التعليمية
لتدريس الصف الثاني عشر بربع
س ــاع ــة م ــن م ــوع ــد ب ـ ــدء ال ـح ـصــة
واالن ـ ـص ـ ــراف ب ـع ــده ــا م ـب ــاش ــرة،
مـبـيـنــة انـ ــه سـيـتــم إع ـف ــاء بعض
الـعــامـلـيــن وفـقــا لـلـضــوابــط التي
وضعها ديــوان الخدمة المدنية،
ع ـلــى أن ت ـس ـلــم األعـ ـ ــذار الـطـبـيــة
ل ــإدارات الـمــدرسـيــة ،وتــرفــع الى
ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة بــالـمـنــاطــق
التعليمية.

تعقيم المدارس
مــن جـهــة اخـ ــرى ،أك ــدت وزارة
التربية استعداداتها الستئناف
دوام ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ب ـج ـم ـي ــع ال ـ ـم ـ ــدارس
والـمـنــاطــق التعليمية ال ـيــوم ،إذ
قامت اإلدارات المعنية بدورها
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــال ــة الـ ــازمـ ــة
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـن ـظ ـيــف
ال ـم ــدارس وتـجـهـيــزهــا وتشغيل
وحدات التكييف.

الفارس :تنفيذ جداريات بأسماء الشهداء  388إصابة جديدة بـ «كورونا» و 4وفيات

فاطمة األمير :غـرس قـيـم التضحية في نفوس األجيال
أعلنت وزيرة األشغال العامة
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان
د .رنا الفارس العمل على تنفيذ
مجموعة من الجداريات ستحمل
صور وأسماء شهداء الكويت.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس ل ـ ــ«كـ ــونـ ــا»
ً
أم ـ ـ ــس ،إن ذل ـ ــك ي ــأت ــي ت ـخ ـل ـيــدا
لــذكــرى ش ـهــداء الـكــويــت األب ــرار
وتضحياتهم مــو ضـحــة أ ن ــه تم
االتفاق مع مكتب الشهيد التابع
ل ـل ــدي ــوان األمـ ـي ــري ع ـلــى تنفيذ
الـمـشــروع ليتم وض ــع صــورهــم
وأسمائهم في مشاريع الجسور
واألنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ف ـ ــي شـ ـبـ ـك ــة الـ ـط ــرق
بالبالد.
وم ــن جـهـتـهــا أكـ ــدت الــوكـيـلــة
بالديوان األميري المدير العامة
لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم
فــاط ـمــة األم ـي ــر م ـج ــددا اهـتـمــام
الكويت الدائم بتخليد بطوالت
شـهــدائـنــا األب ـ ــرار ،وغ ـ ــرس قـيـم
الشهادة والتضحية في نفوس
األجـ ـي ــال ال ـح ــاض ــرة وال ـق ــادم ــة،

بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق مـ ـع ــان ــي الـ ــوحـ ــدة
الوطنية ،ويعزز االنتماء الوطني
وروح ال ـف ــداء والـتـضـحـيــة لــدى
المواطنين الكويتيين.
وقـ ــالـ ــت ف ــاط ـم ــة األم ـ ـيـ ــر ،فــي
تصريح صحافي أمــس ،إنه من
منطلق الوفاء لشهدائنا األبرار
الذين سالت دماؤهم الزكية على
أرض الكويت الطاهرة ،قام مكتب
ال ـش ـه ـيــد بـ ـط ــرح م ـ ـبـ ــادرة وف ــاء
لـهــؤالء الـشـهــداء وتـمــت موافقة
وزيــر الــديــوان األمـيــري ورئيس
مجلس األمناء في مكتب تكريم
الـشـهــداء وأســرهــم الـشـيــخ علي
الجراح عليها بوضع جداريات
تحمل ص ــور وأس ـمــاء الـشـهــداء
فــي عــدد مــن الـجـســور واألنـفــاق
تخليدا لذكرى شهدائنا األبرار.
وأع ــرب ــت فــاطـمــة األم ـي ــر عن
الـشـكــر ل ـ ــوزارة األش ـغ ــال ممثلة
بوزيرة األشغال د .رنا الفارس،
وق ــال ــت إن ــه م ــن ب ــاب الـمـشــاركــة
المجتمعية والتعاون بين مكتب

ً
ارتفاع حاالت الشفاء إلى  ...59739و 126مريضا في العناية المركزة
●

رنا الفارس

الشهيد ومؤسسات الدولة ،حيث
تــم االت ـف ــاق مــع وزارة األش ـغــال
على وضع جداريات في عدد من
الجسور واألنفاق في محافظات
الكويت.

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل 388
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
(كــوفـيــد )19 -خــال الـ ـ  24ســاعــة الماضية
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة
في البالد إلى  68299حالة في حين سجلت
 4حـ ـ ــاالت وفـ ـ ــاة إثـ ــر اص ــاب ـت ـه ــا بــال ـمــرض
ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى
اليوم  461حالة.
وقــال المتحدث الرسمي بــاســم ال ــوزارة
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد إن م ــن ب ـيــن ال ـح ــاالت
ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي ث ـب ـتــت إص ــاب ـت ـه ــا حـ ــاالت
مخالطة لحاالت تأكدت إصابتها وأخرى
قـيــد الـبـحــث عــن م ـصــدر ال ـع ــدوى وفحص
المخالطين لها.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـس ـن ــد أن ح ـ ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
ا ل ـ ـ ـ ـ  388ا لـ ـس ــا بـ ـق ــة ت ـض ـم ـن ــت  282ح ــا ل ــة
لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت  72.68في
المئة و 106حاالت لغير الكويتيين بنسبة
 27.32في المئة.
وبالنسبة إلــى ت ــوزع اإلصــابــات حسب

المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع
 113في منطقة االحمدي الصحية و 86في
منطقة الفروانية الصحية و 83في منطقة
الجهراء الصحية و 63في منطقة العاصمة
الصحية و 43في منطقة حولي الصحية.
وعن آخر المستجدات في أقسام العناية
المركزة ،لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية بداخلها بلغ  126حالة ،مبينا أن
المجموع الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت
إصــابـتـهــا ب ـمــرض (كــوف ـيــد )19 -ومــازالــت
تتلقى الــرعــايــة الطبية الــازمــة بلغ 8099
حالة.

الحجر المؤسسي
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي
فـقــد بـلــغ مـجـمــوع م ــن أن ـهــى ف ـتــرة الحجر
الصحي المؤسسي اإللــزامــي خــال الـ ـ 24
ساعة الماضية  17شخصا بعد القيام بكل
اإلجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع
العينات مــن الفيروس على أن يستكملوا
مدة ال تقل عن  14يوما في الحجر الصحي

المنزلي اإللزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة
مركز الحجر المؤسسي.
وبين أن عــدد المسحات التي تم القيام
بها خالل الـ  24ساعة الماضية بلغ 2038
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 511599
فحصا.
وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى
مــداومــة األخ ــذ بكل سبل الــوقــايــة وتجنب
مخالطة اآلخــريــن وال ـحــرص على تطبيق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـب ــاع ــد ال ـب ــدن ــي مــوصـيــا
بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة
والجهات الرسمية في الدولة لالطالع على
اإلرش ــادات والتوصيات وكــل ما من شأنه
المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة أع ـل ـن ــت ش ـفــاء
 526إص ــاب ــة خ ــال الـ ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة
لـيـبـلــغ مـجـمــوع ح ــاالت ال ـش ـفــاء م ــن مــرض
(كوفيد 59739 )19 -حالة.

نفذ البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة مشروع مصرف
األضاحي في الكويت
بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف ووزع
خالله األضاحي على نحو
 1230أسرة في املحافظات
الست ،من املتعففني
واملحتاجني واألرامل
واملتضررين من الجائحة.
وصرح نائب رئيس
مجلس ادارة البنك مشعل
األنصاري بأن مشروع
األضاحي نفذ هذا العام
بنجاح بفضل الله ثم
جهود املتبرعني من أهل
الكويت وفيض عطائهم،
إذ أدخل السرور على
قلوب أكثر من  6آالف
مستفيد.
وقال األنصاري ،إن من
هذا املنطلق أخذ البنك
الكويتي للطعام على
عاتقه أن يمهد طريقًا
للتكافل واملؤاخاة بني
األغنياء والفقراء ،بتنفيذ
مشروع األضاحي ،الذي
ساهم في رسم البسمة
على وجوه املحتاجني.

«النجاة» وزعت أكثر
من  4000أضحية
كشفت جمعية النجاة
الخيرية أن إجمالي
األضاحي التي وزعتها
هذا العام بلغ أكثر من
 4000أضحية متنوعة
من االغنام واالبقار ،على
الفقراء واملحتاجني داخل
وخارج الكويت في 19
دولة عربية واسالمية.
وقال رئيس قطاع البرامج
واملشاريع بالجمعية
املستشار عبدالله الشهاب،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن أزمة جائحة
كورونا ضاعفت من أعداد
املحتاجني واملتضررين
في مختلف أنحاء العالم،
مؤكدا أن هذا املشروع
ينفذ بالتنسيق مع وزارة
الشؤون االجتماعية
وباعتماد الجهات املنفذة
من وزارة الخارجية.
وبني الشهاب أن عدد
املستفيدين من مشروع
االضاحي وصل الى 80
ألف مستفيد من عامة
املسلمني في مختلف بالد
العالم ،بما فيها داخل
الكويت.

«اإلطفاء» :قانوننا الجديد يحمي اإلطفائيين والمنشآت العامة

المكراد :اعتمدته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وننتظر التصويت عليه
●

محمد الشرهان

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ ــإدارة الـعــامــة
لإلطفاء الفريق خالد المكراد أن قانون
ق ــوة اإلط ـفــاء الـجــديــد ،ال ــذي يشمل 37
مادة ،يصب في مصلحة رجال اإلطفاء
وحماية األرواح والممتلكات العامة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـك ـ ــراد ،خ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي ع ـق ــده ص ـب ــاح أمــس
مع وسائل اإلعــام ،عبر تقنية المرئي

أهم مميزات القانون
 استقالل أعضاء قــوة اإلطفاء العام بأحكام خاصة في مجالالتعيين والحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية
تراعي الطابع اإلنساني لعملهم.
 تطبيق قــانــون ق ــوة الـشــرطــة رق ــم  23لسنة  1968والـقــوانـيــنالمعدلة لــه فيما يتعلق بــأحـكــام الـتــرقـيــات واإلجـ ــازات والتقاعد
وإنهاء الخدمة.
 عالج ورعاية أعضاء قوة اإلطفاء العام وأسرهم من خالل إنشاءمستشفى تخصصي ولجنة للعالج بالخارج.
 ال يمنع رجال اإلطفاء من االنتخاب والترشح والتصويت ،كماهو معمول به في نظامي وزارة الداخلية والدفاع.
 -إنشاء كلية خاصة برجال اإلطفاء واتحاد رياضي.

والمسموع ،إن لجنة الداخلية والدفاع
فــي مجلس األم ــة اعـتـمــدت قــانــون قوة
اإلطفاء ،ورفعته الى المجلس العتماده
ب ـص ـف ــة اسـ ـتـ ـعـ ـج ــال خـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــات
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى ت ـض ــاف ــر ج ـهــود
السلطتين التنفيذية والتشريعية في
إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد
فــي صــورتــه الـحــالـيــة لـيـكــون نـمــوذجــا
يشكل ثمرة التعاون بين السلطتين.
وت ـ ــاب ـ ــع« :نـ ــأمـ ــل اعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـق ــان ــون
وال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـيــه ب ــال ـم ــواف ـق ــة ،ك ــون
مشروع القانون الحالي ،بما تضمنه
م ــن ن ـصــوص تـشــريـعـيــة ،ج ــاء محققا
الفاعلية لمرفق اإلطفاء برفع معدالت
األمن والسالمة على النحو الذي يمكنه
من القيام بمهامه على الوجه األكمل،
وتلبية لرغبة أبنائه من المنتسبين إليه
بمنحهم بعض المزايا األدبية والمادية
التي تتناسب وتضحياتهم على مدار
سنوات خدماتهم».
وبـيــن ال ـم ـكــراد أن م ـشــروع الـقــانــون
المقترح عمد الــى إنـشــاء قــوة نظامية
تسمى قــوة اإلطـفــاء الـعــام ،لتحل محل
اإلدارة الـعــامــة لــإط ـفــاء ،وتـتـبــع وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،وتختص
بالمساهمة في تحقيق األمن المجتمعي
و حـمــا يــة األرواح والممتلكات العامة

والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث
وغيرها.
وأشار إلى منح الضبطية القضائية
ال ـت ــي ت ـخ ــول أع ـض ــاء ال ـق ــوة م ـمــن يتم
نــدبـهــم مــن ال ــوزي ــر الـمـخـتــص لمراقبة
تـنـفـيــذ أحـ ـك ــام هـ ــذا ال ـق ــان ــون ودخـ ــول
المنشآت وإثبات المخالفات وتحرير
ال ـم ـح ــاض ــر ب ـش ــأن ـه ــا وإح ــالـ ـتـ ـه ــا ال ــى
الجهات المختصة.
وأك ــد أنــه ال يــوجــد ثـمــة مـبــرر يدعو
لـحــرمــان عـضــو قــوة اإلط ـفــاء الـعــام من
ممارسة حقه السياسي فــي الترشيح
أو االنتخاب ،لذلك نص مشروع القانون
الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى حـ ــق ع ـض ــو ال ـ ـقـ ــوة فــي
الترشيح واالنتخاب ،كما له حق التظلم
من الـقــرارات الـصــادرة عن قــوة اإلطفاء
الـ ـع ــام ،وه ــو ح ــق أص ـي ــل ل ــه رأي ـن ــا من
األفضل النص عليه صراحة ،مع تأكيد
حقه في اللجوء الى القضاء للطعن على
تلك القرارات ،وهو حق يستمده مباشرة
من الدستور ونص عليه القانون.

جزاءات تأديبية
ول ـفــت ال ـم ـكــراد ال ــى أن ال ـج ــزاءات
التأديبية التي يجوز توقيعها على
ع ـض ــو ق ـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــام ،وال ـت ــي

المكراد متحدثا خالل المؤتمر الصحافي أمس
وردت حصرا في هــذا القانون ،بدء ا
من التنبيه ومرورا باإلنذار والخصم
من الراتب ،ووصوال الى التأخير في
الترقية ،وأخيرا التسريح من الخدمة،
روع ـ ــي ف ـي ـهــا أن تـحـكـمـهــا ال ـم ـبــادئ
العامة لتوقيع العقوبات التأديبية،
بحيث ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية
ع ـلــى ع ـضــو قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام إال
بـعــد التحقيق مـعــه كـتــا بــة ،بمعرفة
أعضاء اإلدارة القانونية المختصين
وت ـح ـق ـي ــق أوج ـ ـ ــه دفـ ــاعـ ــه ودفـ ــوعـ ــه،
ومراعاة التدرج في تطبيق العقوبة،
وهــو مــا يعني استحالة تطبيق أي

م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا دون
مراعاة ذلك.
وأضاف أن القانون حدد قواعد عامة
وشروطا فيما يتعلق بشغل أعضاء قوة
اإلطفاء للوظائف اإلشرافية بمختلف
مـسـمـيــاتـهــا الــوظـيـفـيــة ،وال ـتــي يتعين
الحصول بشأنها على الموافقة المسبقة
م ــن مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة حـتــى ال
يكون عرضة للتغيير أو التعديل وفق
األهواء الشخصية ،ويميزها عن غيرها
أنها تدرك طبيعة العمل المنوط بعضو
قوة اإلطفاء ،وكيفية أدائه مهام وظيفته،
وم ـ ــا ي ـت ـع ـيــن تـ ــوافـ ــره م ــن شـ ـ ــروط فــي

القائم على إدارة تلك المهام الوظيفية.
ولـفــت إلــى نقل أعـضــاء قــوة اإلطـفــاء
العام بــاإلدارة العامة لإلطفاء الى قوة
اإلطـ ـف ــاء ب ـ ــذات أوض ــاع ـه ــم وم ــزاي ــاه ــم
الــوظـيـفـيــة ال ـتــي حـصـلــوا عـلـيـهــا على
مدار السنوات السابقة دون مساس بأي
من تلك المزايا أو إلغائها أو تعديلها،
تقديرا لــدورهــم ودعـمــا لمجهوداتهم،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى إنـ ـش ــاء م ـس ـت ـش ـفــى طـبــي
متكامل يضم كل التخصصات لرعاية
أع ـض ــاء ق ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام وأس ــره ــم
ص ـح ـيــا وط ـب ـي ــا ،وك ــذل ــك إنـ ـش ــاء كـلـيــة
اإلطفاء العام.

4
محليات
المبيلش لـ ةديرجلا• :سحب رخص السوق
من أصحاب اإلعاقات ًالبصرية والذهنية الشديدة
ةديرجلا

•
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«بالتنسيق مع وزارة الداخلية حفاظا على أرواحهم ومعالجة أي خلل سابق»
كشفت نائبة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة لشؤون
قطاع الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية هنادي المبيلش،
عن مخاطبة وزارة الداخلية بأسماء اصحاب اإلعاقات البصرية
والذهنية الشديدة ممن لديهم رخص قيادة ال تنطبق عليهم
جورج عاطف

اشتراطات االصدار ،الفتة إلى أن «الداخلية» قامت بتحليل
بياناتهم واالتصال بهم وسحب الرخص منهم.
وأوضحت المبيلش ،خالل حوارها مع «الجريدة» ،أن بعض
الحاالت التي حصلت على رخص قيادة منذ سنوات قد تكون

• لماذا حرصت الهيئة على استئناف عمل اللجان
الطبية بأقصى سرعة؟
 يعد الدور المنوط باللجان الطبية داخل الهيئةغاية في األهمية ،فهي المسؤولة عن تحديد درجة
وشــدة اإلعــاقــة اللتين على أساسهما تمنح المزايا
المالية والوظيفية للمعاقين ،التي تضمنها القانون
( )2010/8ال ـص ــادر ب ـشــأن ح ـقــوق األش ـخ ــاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،إلــى جانب ذلــك هناك حاالت
ً
عدة صار لزاما عرضها على اللجان وتجاوز اجماليها
 1300حالة لهم أولوية دخول اللجان ،ومن هذا المنطلق
ارتأت الهيئة ضرورة عودة عمل اللجان عقب التنسيق
المسبق مع وزارة الصحة والحصول على موافقتها.
• وهل تم استئناف العمل بكل اللجان؟
 بالطبع ،فجميع اللجان متاحة أمام المراجعيناصحاب المواعيد المسبقة وهي (الحركية ،والجسدية،
ً
والذهنية ،والنفسية ،والسمعية ،والبصرية) ،فضال عن
اللجان التطورية الخاصة بالمعاقين الصغار ،واللجان
الخاصة بكبار السن.

حجز مواعيد
اللجان
الجديدة غير
متاح ...واألمر
مقتصر على
المواعيد
السابقة التي
لم يتسن
ألصحابها
الحضور
تمديد الشهادات

تمديد
صالحية
الشهادات
التي تنطبق
الشروط عليها
سنة من تاريح
االنتهاء

• ماذا عن عملية التجديد التلقائي لشهادات اإلعاقة
المنتهية؟
 لــوحــظ أن عــدد المعاقين ممن لديهم شـهــاداتاثبات إعاقة تنتهي العام الجاري كبير ،حيث لم يتسن
لهم مراجعتنا لتمديد صالحية الشهادات واحضار
التقارير المطلوبة أو اجراء اختبارات الذكاء ،نتيجة
ق ــرار تعطيل العمل فــي الـجـهــات الحكومية ،ومنها
هيئة اإلعاقة ،طوال األشهر الماضية جراء أزمة جائحة
"كورونا" التي خيمت بظاللها على البالد ،لذا اتخذت
ً
الهيئة قرارا بتمديد صالحية الشهادات ،التي تنطبق
الشروط عليها ،مدة سنة من تاريح انتهائها.
أمــا بشأن شـهــادات اإلعــاقــات التطورية الخاصة
بصغار السن الــذيــن تـتــرواح أعمارهم مــا بين  6و7
سنوات ،مــددت لبضعة أشهر فقط ،السيما أنه جار
دراس ـ ــة مـلـفــات اصـحــابـهــا لتوجيههم إل ــى الـلـجــان
ً
المناسبة لحاالتهم حرصا على صدور قرار تعليمي
سليم.
ونؤكد على أنه خالل المرحلة الحالية غير متاح
حجز مواعيد جديدة لزيارة اللجان (فتح ملف) حيث

ساءت حالتها وارتفعت درجة وشدة اعاقتها لذا صار لزاما
سحب هذه الرخص ،من منطلق الخوف عليهم ومعالجة أي
خلل سابق.
وفيما يلي نص الحوار:

ً
يقتصر األمر فقط على المواعيد المحجوزة مسبقا
التي لم يتسن الصحابها مراجعة الهيئة كما أردفنا
ً
سلفا ،وسيتم اإلعــان عن فتح بــاب حجز المواعيد
ً
ً
الجديدة قريبا تزامنا مع قرب االنتهاء من الحاالت
القديمة.

إعادة تقسيم
غرف اللجان
لتكون
الصغيرة
للفحص
والكبيرة
للمراجعين
ً
تحقيقا
للتباعد

سالمة المعاقين

ً
• هل هناك اجراءات تضمن سالمة المعاقين تزامنا
مع عودة اللجان؟
 نعم ،حيث تعد صحة وسالمة المعاقين وعدمتعرضهم ألي مكروه أولوية بالنسبة لنا ،لذا اتخذنا
حزمة اجراءات وقائية واحترازية من شأنها المحافظة
عـلـيـهــم وحـمــايـتـهــم م ــن ال ـت ـع ــرض لـخـطــر اإلص ــاب ــة
بالفيروس المستجد ،ومنها إعــادة تنظيم وتقسيم
ال ـل ـجــان ب ـمــا يـحـقــق ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي وي ــراع ــي
ً
االشتراطات الصحية المعمول بها ،فضال عن وضع
ً
خطة لتقسيم أعداد المراجعين على أيام العمل تجنبا
ً
للتزاحم ،حيث تستقبل اللجان قرابة  30حالة يوميا،
بواقع  10إلى  15حالة في اللجنة الواحدة ،بعدما كان
يراجعها في السابق ما يزيد على  100حالة ،حيث
سيكون اخــر موعد لمراجعة اللجان مطلع نوفمبر
المقبل ،السيما أن بعض اللجان ال تستطيع استقبال
أكثر من  7حاالت ،لكونها تحتاج إلى اجراء فحوصات
كحاالت اإلعاقات السمعية والبصيرية.

تعديل الغرف
• وماذا عن الغرف الخاصة باللجان؟
ً
 م ــن أبـ ــرز ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي أج ــري ــت أخ ـي ــرا،ترتيب الغرف المخصصة لعمل اللجان الطبية،
حيث تمت إعادة تقسيم صغيرة المساحة منها
وتخصيصها للفحص فـقــط ،أمــا الـغــرف األكبر
ً
فللمراجعين ،ونشير إلى أن الهيئة عقدت اجتماعا
ً
اف ـتــراض ـيــا م ــع رؤس ـ ــاء ال ـل ـجــان ،قـبــل اسـتـئـنــاف
عملها ،عبر الموقع االلكتروني (زووم) ،لمعرفة
آرائهم ومقترحاتهم لبدء العمل ،وهــذا ساعدنا
كثيرا في العودة السريعة وبكل أريحية ،السيما
أن بعض األطـبــاء قــد يكونون ملتزمين بالعمل
ضمن فريق وزارة الصحة الخاص بمكافحة مرض
"كوفيد ،"-19وبالفعل نجحنا في استئناف عمل

آلية خاصة
الحتساب
مهلة تقديم
التظلمات على
قرارات اللجان
ً
تجنبا لظلم
أحد

اللجان األحد الماضي الموافق  26يوليو ،حيث
جرت األمور بكل سالسة كما في السابق.

منصة "متى"
• كيف يتسنى للمراجعين الحصول على مواعيد
لزيارة الهيئة؟
 حجز المواعيد المسبقة لزيارة مقر الهيئة وانجازالـمـعــامــات ال ـعــاديــة مـتــاح عـبــر منصة "م ـتــى" التي
أطلقت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات لجميع الجهات الحكومية ،حيث أدرجت
الهيئة مجموعة خدمات آلية عبر المنصة ،منها 9
خاصة بـشــؤون القطاع التعليمي والتأهيلي ،و11
خاصة بالقطاع الطبي ،ومنها (المكلف بالرعاية،
واألجهزة التعويضية ،والسجالت الطبية ،والتظلمات،
والمخصصات المالية تقاعد المكلف أو المعاق)
إضافة إلى ذلك هناك الخدمات الخاصة بالسجل العام،
والشؤون اإلدارية لموظفي الهيئة.
المتاحة؟
المواعيد
• هل هناك توجه لزيادة
ّ
ً
 نعم ،المواعيد دائما محجوزة بالكامل حيث نوفرً
ً
 70مقعدا يوميا ،لذا ارتأت الهيئة زيادتها لتغطي أكبر
عدد ممكن من المراجعين الذين بامكانهم انجاز اكثر
من معاملة في الزيارة الواحدة على سبيل المثال ال
الحصر (استالم لوحة سيارة ،هوية ،شهادة مكلف،
تقديم على طلب مخصص ،استفسار ،تظلم).
ونؤكد أنــه لم يتم السماح بــزيــارة مقر الهيئة إال
الصحاب الحجز المسبق عبر المنصة ،بعد التحقق
من (الـبــاركــود) الخاص بالموعد ،والتأكد من التزام
المراجع باالشتراطات الوقائية من ارتداء الكمام والقفاز
وقياس درجة الحرارة من خالل نقطة الفحص الثابتة
التي انشأتها الهيئة على مدخل صالة االستقبال (.)2
التظلم من اللجان
• هل تقديم التظلمات على ق ــرارات اللجان متاح
ً
حاليا؟
 استقبال التظلمات المقدمة على قــرارات اللجانالطبية متاح لمن يرغب ،ونؤكد أن اللجنة المسؤولة
عن نظر التظلمات محايدة وجميع أطبائها من خارج
الهيئة وينتمون إلى كلية الطب ،كما أن الفترة القانونية
ً
لتقديم التظلم  60يوما من تاريخ صدور القرار ،غير
ً
أنه نظرا للوضع الراهن واحتمالية صعوبة التقديم

انخفاض مخالفات المواقف
وتفعيل خدمات الـ «أونالين»
ً
ذكرت المبيلش أن ثمة انخفاضا ملحوظا في أعداد
المخالفات الخاصة باستغالل مواقف سيارات المعاقين،
معتبرة أن هذا االنخفاض في المخالفات يشف عن مدى
الوعي الذي نجحت الهيئة في نشره بين أفراد المجتمع
بضرورة الحفاظ على حقوق المعاقين.
وقالت المبيلش إن "الخدمات اآللية شهدت اقباال
واسعا خالل الفترة الماضية نظرا لتوقف العمل في
الهيئة ،حيث تعكف الهيئة حاليا على اعادة مراجعة
وتفعيل هذه الخدمات لتكون جاهزة بنسبة  100في
المئة" ،الفتة إ لــى أن هناك موظفين مختصين بالرد
على اسئلة واستفسارات مستخدمي الخدمة ،كاشفة
عن خطة لجعل بعض الخدمات اآللية الزامية لكونها
بسيطة وال تحتاج الحضور الشخصي للمراجع.

«علم النفس»:
«االختصاصي النفسي»
بحاجة لقانون
•

محمد راشد

أك ــد عـضــو مـجـلــس إدارة
جمعية علم ا لـنـفــس ،رئيس
ت ـ ـح ـ ــري ـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــة إش ـ ـ ــراق ـ ـ ــة
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة الـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـق ـ ــة ب ــاس ــم
ال ـج ـم ـع ـيــة ،د .ك ــاظ ــم أب ــل أن
"عـلــم الـنـفــس وعـلــم اإلرش ــاد
النفسي يعتبران من العلوم
اإلنـســانـيــة الـتــي تساهم في
ت ـطــوي ــر ق ـ ـ ــدرات الـ ـف ــرد عـلــى
مواجهة الضغوط والتمتع
بالصحة النفسية الجيدة،
والتقليل من معاناة االنسان
وعــاج المضطربين نفسيا
أو الــذيــن يـعــانــون مشكالت
نفسية واجتماعية ومهنية".
وأوضح أبل ،في تصريح،
أنه "لوحظ في اآلونة االخيرة
قيام بعض أصحاب شهادات
الدورات في التنمية البشرية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـطـ ــرح مـ ـ ــدة اسـ ـب ــوع
أو أك ـ ـثـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال ه ــذه
ال ـم ـه ـنــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،بحيث
أصبحوا يمارسون االرشاد
ً
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ع ـل ـم ــا
ب ــأن لـيــس لــديـهــم أي ــة عالقة
بالتخصص".
وأك ـ ـ ـ ــد "أن ـ ـ ـ ــه ح ـ ــرص ـ ــا مــن
ج ـم ـع ـيــة ع ـل ــم ال ـن ـف ــس عـلــى
م ـن ــع اس ـت ـغ ــال ال ـم ـه ـنــة مــن
المتطفلين ،قدمت الجمعية
ً
ق ــان ــون ــا إلـ ــى م ـج ـلــس األم ــة
(الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة)،
لـتـنـظـيــم مـهـنــة ع ـلــم الـنـفــس
واالستشاري النفسي".

هنادي المبيلش
خالل الفترة الماضية وضعنا آلية خاصة الحتساب
مهل تقديم التظلمات حرصا منا على عدم ظلم أحد،
فعلى سبيل المثال في حال صدور قرار مطلع مارس
ورغــب صاحبه بالتظلم عليه سيكون آخــر موعد له
مطلع مايو ( 60يوما من تاريخ القرار) ،غير أنه نظرا
لصدور قــرار تعطيل العمل بالجهات الحكومية في
 12مــارس الماضي ،سيتم احتساب األيــام المتبقية
ً
من مهلة التظلم اعتبارا من أول يوم لعودة استقبال
المراجعين بتاريخ  19يوليو المنصرم ،مخصوما
منها األيام التي سبقت تعطيل الدوام.

رخص السوق
• مــاذا عــن عملية التنسيق مــع "الداخلية" بشأن
رخص السوق الصادرة لبعض المعاقين؟
 هناك تنسيق متواصل بين الهيئة ووزارة الداخلية،ممثلة في اإلدارة العامة للمرور ،بشأن رخص السوق
ً
ال ـصــادرة لبعض فـئــات ذوي اإلعــاقــة ،وقمنا أخـيــرا
بمخاطبة الوزارة بأسماء اصحاب اإلعاقات البصرية
والذهنية الشديدة ممن لديهم رخص قيادة ال تنطبق
عليهم اشـتــراطــات االص ــدار ،وبالفعل قامت ال ــوزارة
بتحليل بياناتهم واالت ـصــال بهم وسحب الرخص
منهم.
ونشير إلــى أن بعض الحاالت التي حصلت على
رخــص قـيــادة منذ سـنــوات قــد تكون س ــاءت حالتها
وارتفعت درجة وشدة اعاقتها لذا صار لزاما سحب
هذه الرخص ،من منطلق الخوف عليهم ومعالجة أي
خلل سابق.

 56ألف معاق
• كم بلغ إجمالي عدد المعاقين المسجلين لدى
ً
الهيئة حاليا؟
 وفقا ألحدث إحصائية بلغ إجمالي عدد ملفاتذوي االحتياجات الخاصة المسجلين لدى "هيئة
اإلعاقة"  55793ألف ملف ،وهو موزعون على النحو
التالي 48334 :مواطنا و 7459غير كويتي ،إضافة
إلى ذلك وفق احصائية يونيو الماضي بلغت أعداد
المستفيدات من المرأة التي ترعى معاقا  3400حالة،
في حين بلغ اجمالي السائقين والخدام نحو  28ألفا.

األجهزة التعويضية وتحديث
أرقام الهواتف
أكـ ــدت الـمـبـيـلــش أن ــه تــم
اس ـت ـئ ـن ــاف ع ـم ـل ـيــة ت ــوزي ــع
األج ـه ــزة الـتـعــويـضـيــة من
الـ ـ ـك ـ ــراس ـ ــي وال ـ ـس ـ ـمـ ــاعـ ــات،
وم ـ ـ ـخـ ـ ــاط ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
لـتـســر يــع عـمـلـيــة تسليمها
ل ـل ـم ـعــاق ـيــن ب ــال ـت ـع ــاون مــع
مركز العالج الطبيعي.
وأهـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــش
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
ت ـح ــدي ــث أرق ـ ـ ــام هــوات ـف ـهــم
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة لـ ـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة
ل ـس ـهــولــة الـ ــوصـ ــول ال ـي ـهــم
واب ــاغـ ـه ــم ع ـب ــر ال ــرس ــائ ــل

النصية بجاهزية الكراسي
والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وضـ ـ ـ ـ ــرورة
الحضور لتسلمها.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن " هـ ـ ـن ـ ــاك
أج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة
لالستالم غير أن اصحابها
ل ـ ــم ي ـ ـح ـ ـضـ ــروا حـ ـت ــى اآلن
ً
ن ـ ـظـ ــرا لـ ـع ــدم ص ـح ــة أرق ـ ــام
ه ــواتـ ـفـ ـه ــم الـ ـت ــي ي ـب ـل ـغــون
بـ ــواس ـ ـط ـ ـت ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـم ــراجـ ـع ــة
واالستالم".
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برلمانيات

• اللجنة أنجزت تقريرها بشأن مشروع الجواب على الخطاب األميري وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم
• ضرورة عدم التساهل مع الذين يقترفون السلوك الهدام أو يقفون وراءه في وسائل التواصل
اختالل التركيبة
السكانية أبرز
السلبيات المؤثرة
على مسار التنمية

يجب إقرار القوانين
لتمكين المستحقين
للجنسية من
حقوقهم ومعالجة
أوضاعهم بشكل
نهائي

اعتماد إجراءات
يتيحها القانون
للبت الحاسم فيما
يتداول من حاالت
لتزوير الجناسي

أهمية مراجعة
النظام االنتخابي
والعمل على
تطويره بما يحقق
أهداف المشاركة
الشعبية

أن ـج ــزت لـجـنــة إعـ ــداد مـشــروع
ال ـج ــواب عـلــى الـخـطــاب األم ـيــري
تقريرها بشأن الصيغة المقترحة
لـمـشــروع ال ـجــواب على الخطاب
األميري ،وتم إدراجه على جدول
أعمال جلسة اليوم.
وكان رئيس مجلس األمة أحال
إلى اللجنة بتاريخ  5فبراير ،2020
ال ـخ ـطــاب األم ـي ــري ال ــذي استهل
بــه افتتاح دور االنـعـقــاد الـعــادي
الـ ــرابـ ــع م ــن ال ـف ـص ــل الـتـشــريـعــي
الخامس عشر.
وعـقــدت اللجنة لـهــذا الغرض
اج ـت ـمــاعــات عـ ــدة ،ت ـنــاولــت فيها
بــال ـم ـنــاق ـشــة وال ـ ــدراس ـ ــة م ــا ورد
بالخطاب من موضوعات.
ووضعت اللجنة أمامها كل ما
ورد من مالحظات أبداها أعضاء
ال ـم ـج ـلــس أثـ ـن ــاء مـنــاقـشـتـهــم ،اذ
بهذه المالحظات فكانت
ً
استنارت ً
معينا وع ــونــا للجنة فــي إع ــداد
ه ــذا ال ـج ــواب ،مـتــوجـهــة بالشكر
وال ـت ـقــديــر إلـ ــى جـمـيــع األع ـض ــاء
على كريم مــا أب ــدوه مــن مناقشة
محتوى الخطاب على نحو فعال
وإيجابي ،لتضع المشروع أمام
ً
مناسبا
المجلس ليتخذ ما يراه
بشأنه.
وتضمن تقرير اللجنة مايلي:
ي ـت ـشــرف مـجـلــس األمـ ــة أن يــرفــع
إل ـ ــى س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ج ــواب ــه
على الخطاب األميري في افتتاح
دور االنـعـقــاد ال ـعــادي الــرابــع من
الفصل التشريعي الخامس عشر
ً
مبتهل إلى العلي القدير أن يمد
ف ــي ع ـمــركــم ويـشـمـلـكــم بعنايته
الربانية ،فقد سر أعضاء المجلس
غــايــة ال ـســرور وابـتـهـجــوا بطلعة
سموكم البهية وأنـتــم تفتتحون
دور االن ـع ـقــاد بـعــد عــودتـكــم إلــى
أرض الوطن تنعمون والحمد لله
بوافر الصحة والعافية ،نسأله -
تعالى  -أن يبقيكم ً
ذخرا للكويت
وأهلها الــذيــن يبادلونكم الوفاء
والمحبة واإلخالص.
ف ــي مـطـلــع ك ــل دور تـشــريـعــي
يتناول النطق السامي القضايا
األس ــاس ـي ــة وي ــرك ــز ع ـلــى األمـ ــور
الجوهرية ا لـتــي ينبغي التأكيد
عليها وجعلها ضمن األولويات
لتكون مصلحة الكويت الهم األول
وال ـش ـغــل ال ـشــاغــل الـ ــذي ال تعلو
عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار.
 تـكـمــن مصلحة الـكــويــت فيمدى قدرتها على ترسيخ الوحدة
الــوط ـن ـيــة ،وق ــد دع ــوت ــم إل ــى أخــذ
ال ـع ـب ــرة م ـمــا ي ـج ــري حــول ـنــا وال
خيار أمامنا إال ترسيخ وحدتنا

وتالحم مجتمعنا ونبذ أسباب
ال ـف ـت ــن والـ ـف ــرق ــة وفـ ــق الــدس ـت ــور
وت ـش ــري ـع ــات الـ ــدولـ ــة .وتـتـحـقــق
مصلحة الكويت بالحفاظ على
ع ــزة ال ـبــاد والـتـمـســك بكرامتها
واإلقدام على المزيد من اإلنجازات
وفق الدستور وتشريعات الدولة.
 إن مصلحة الكويت وأمنهاواس ـت ـق ــراره ــا م ــن أم ــن المنطقة
ومـ ــدى قــدرت ـهــا ع ـلــى ت ـج ــاوز ما
يهددها من أخطار والتغلب على
م ــا ت ـش ـهــده م ــن اض ـ ـطـ ــراب ،وقــد
ً
أعلنتم أنه لم يعد مقبول استمرار
الـ ـخ ــاف ب ـيــن األشـ ـق ــاء ف ــي دول
مجلس التعاون وإن السمو فوق
ً
مطلوبا
الـخــافــات أضـحــى أم ـ ًـرا
بإلحاح لتعزيز الــوحــدة ووضــع
المصالح العليا لــأمــة ف ــوق كل
اعتبار.
إن ت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـك ــم ال ــرشـ ـي ــدة
ون ـص ــائ ـح ـك ــم الـ ـس ــدي ــدة شـكـلــت
ً
دومـ ـ ـ ــا م ـ ـنـ ــارة م ـض ـي ـئــة ي ـه ـتــدي
بها أعـضــاء مجلس األم ــة الذين
عبروا في مداخالتهم عن إدراكهم
للظروف العصيبة التي تشهدها
ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن ت ـح ــدي ــات مـحـلـيــة
وإقليمية وقومية .فأكدوا وعيهم
بما تحتاجه الكويت ويستحقه
أبناؤها من إنجازات وما يتطلبه
ذلــك من إصالحات على مختلف
المستويات.
ل ـق ــد وقـ ــف ال ـم ـت ـح ــدث ــون عـلــى
مكامن النقص الذي يعوق مسار
الـتـنـمـيــة وم ـظ ــاه ــر ال ـخ ـلــل ال ــذي
يعطل قطف ثمارها ،كما تقدموا
بجملة من اآلراء واالقتراحات التي
يرونها كفيلة ببلوغ الطموحات
الـمــأمــولــة مــن أجــل خــدمــة الوطن
والمواطنين.
وي ـ ـقـ ــدم هـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ــواب اآلراء
والـ ـم ــاحـ ـظ ــات الـ ـت ــي أدل ـ ـ ــى بـهــا
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء وسـ ــاه ـ ـمـ ــوا بـ ـه ــا فــي
مناقشة الموضوعات التي وردت
في الخطاب األميري.

الوحدة الوطنية
نوهتم سموكم إلى أخذ العبرة
مــن ال ـظــروف الصعبة المحيطة
بنا والمجلس على يقين تــام أن
خیار ترسيخ الوحدة هو صمام
األمان لبالدنا حتى تمضي ً
قدما
نحو المزيد من اإلنجاز واالرتقاء
بالوطن لبلوغ التنمية المنشودة.
وقد كانت آراء المتحدثين من
األع ـض ــاء ب ـهــذا ال ـصــدد متقاربة
ح ـيــث دعـ ــوا إل ــى ت ـعــزيــز الـمـنــاخ
ونادى معظمهم بتطبيق القانون

إجراءات داعمة للحكومة للحماية
من جائحة «كوفيد »19
ذكـ ــر ت ـقــريــر ال ـل ـج ـنــة أنـ ــه ط ـغــت ع ـلــى ال ـعــالــم
بأسره منذ بداية هذه السنة جائحة كوفيد 19
المستجد ،وســارعــت كــل ال ــدول بشكل متفاوت
إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية
مواطنيها والمقيمين فيها و مــوا جـهــة انتشار
فيروس كورونا بكل ما يقتضيه األمر من جهود،
وق ــد ت ـصــدت ال ـكــويــت تـحــت قـيــادتـكــم الــرشـيــدة
بكل حزم لهذا الوباء الفتاك بمختلف تداعياته
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة بــات ـخــاذ الـ ـق ــرارات
االستباقية والمتابعة الدقيقة لتنفيذ ما يتقرر
من إج ــراء ات وذلــك بتعاون متميز ومكثف بين
جميع السلطات.
وقال التقرير إن مجلس األمة اتخذ إجراءات
داعمة لإلجراءات الحكومية للمساهمة في حماية
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن م ــن تــداع ـيــات الـمــرض
وم ـحــاصــرة ال ـف ـيــروس وتــابــع مــع الـحـكــومــة كل
اإلجــراءات والقرارات سواء المتعلقة بالجوانب

التشريعية لبحث القوانين ا لـطــار ئــة المتعلقة
بالتعامل مع الجائحة وانعكاساتها االقتصادية
والمالية واالجتماعية والمجلس إذ يعبر عن
اع ـتــزازه بالمكرمة األمـيــريــة وق ــرار تكريم كافة
العاملين بالصف األول فإنه يشيد بالمجهودات
الكبرى التي بذلتها الوزارات والقطاعات التابعة
ً
شاكرا كل العاملين فيها
لها خالل هذه المحنة
على ما قاموا ويقومون به من أعمال مشهودة
لحماية أمن الكويت وصحة وسالمة المواطنين
والـمـقـيـمـيــن وإجـ ــاء الـمــواطـنـيــن الـعــالـقـيــن في
الخارج وعودتهم إلى الكويت.
وأوضح أن المجلس يعتز بدور شهداء الوطن
والواجب من العاملين في الصفوف األمامية ومن
وافــاهــم األجــل جــراء هــذه الجائحة داعين الله -
عز وجــل  -أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
وأن يحفظ البالد والعباد ويرفع هذه الغمة عن
العالم أجمع.

المويزري يدعو الصالح لمناقشة
استجوابه في جلسة علنية
رفض إحالته إلى «التشريعية» أو «الدستورية» أو «السرية»
دع ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــزري ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء أنـ ــس ال ـص ــال ــح إلــى
مناقشة االستجواب المقدم
ل ــه م ــن  3م ـح ــاور ف ــي جلسة
ال ـيــوم ،رافـضــا أي مـحــاوالت
لشطب االستجواب أو إحالته
إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة أو ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية أو مناقشته في
جلسة سرية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــزري إن
اس ـت ـج ــواب الـ ـي ــوم ي ـجــب أن
يكون في جلسة علنية ،وهذا
من حق الشعب لمعرفة ردود
ال ــوزي ــر عـلــى ال ـم ـحــاور وكــل
ما يــدور في الجلسة ،معلنا
رفضه مناقشة االستجواب
فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة س ـ ــر ي ـ ــة أو أي

شعيب المويزري

محاولة إلحالة أي محور إلى
"التشريعية" أو "الدستورية"
أو ش ـط ـب ــه" ،وعـ ـل ــى الـشـعــب
مراقبتنا جميعا أنا والوزير
والنواب".

المجلس في إحدى جلساته العادية
على من يسيء للكويت أو يمس
ب ــال ـث ــواب ــت الــوط ـن ـيــة ب ـيــن أفـ ــراد
الشعب وأب ـنــاء األس ــرة الحاكمة
والعالقة فيما بينهما كما دأبت
عليها دولة الكويت عالقة تفاهم
ووالء ومحبة.
وأجمع المتحدثون على أهمية
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـهــويــة الــوطـنـيــة
واالعتماد على العنصر الوطني،
وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول
المالئمة لملف التركيبة السكانية،
ك ـم ــا دعـ ــا عـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب إل ــى
إق ــرار الـقــوانـيــن الـتــي مــن شأنها
تـمـكـيــن الـمـسـتـحـقـيــن للجنسية
من حقوقهم ومعالجة الوضع -
بحسب الحاالت  -عالجا نهائيا
وم ـن ـص ـفــا ي ــرف ــع ع ــن الـمـعـنـيـيــن
مــا يعيشونه مــن مـعــانــاة ويفرز
ب ـك ــل م ــوض ــوع ـي ــة الـمـسـتـحـقـيــن
منهم للجنسية عــن غيرهم كما
دعوا إلى اعتماد اإلجــراءات التي
يتيحها ا لـقــا نــون للبت الحاسم
فيما ي ـتــداول مــن ح ــاالت لتزوير
الجناسي.
وتحدث عدد من األعضاء عن
أهمية مراجعة النظام االنتخابي
والعمل على تطويره بما يحقق
األهــداف المطلوبة من المشاركة
الشعبية.
كـمــا نـبــه أع ـض ــاء آخ ـ ــرون إلــى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ــالـ ـث ــواب ــت
الشرعية اإلسالمية التي تعتبر
أسـ ــاس ال ـهــويــة الــوط ـن ـيــة وق ــوام
الوحدة والتماسك في المجتمع
الكويتي بكل مكوناته وأطيافه.
وتناول بعض األعضاء أهمية
العفو عـ ًّ
ـامــا كــان أو خـ ًّ
ـاصــا وفق
األط ـ ــر ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـم ـم ـنــوحــة
للنواب وكذلك اإليمان منهم بأن
سموكم حريص كل الحرص على
تطبيق الـقــانــون ووح ــدة الــوطــن
وكــذلــك فــي ال ـحــرص عـلــى وحــدة
الــوطــن وغ ــرس مـبــادئ التسامح
فيه.

األوضاع اإلقليمية
نبه الخطاب األميري لألوضاع
الملتهبة وللظروف العصيبة التي
تشهدها المنطقة ،والمجلس إذ
يستشعر كما يستشعر سموكم
حجم هذه المخاطر وانعكاساتها
ي ـث ـم ــن ع ــالـ ـي ــا ح ـ ـ ــرص س ـم ــوك ــم
الـ ـمـ ـت ــواص ــل ع ـل ــى رأب ال ـص ــدع
واح ـت ــواء ال ـخــاف بـيــن األش ـقــاء،
وسعيكم الدائم إلى التخفيف من
حــدة الـتــوتــرات ،وتكريس دعائم
االستقرار للحفاظ على المكاسب

تدعيم المكتسبات ومواجهة التحديات
ج ــاء ف ــي ت ـقــريــر الـلـجـنــة ان مـجـلــس األم ــة
الــذي أقسم أعضاؤه اليمين الدستورية على
أداء أع ـمــال ـهــم ب ــاألم ــان ــة والـ ـص ــدق يستشعر
حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه
الظروف الدقيقة ويعاهد سموكم على تكثيف
ال ـتــي تحققت واإلنـ ـج ــازات التي
أض ـ ـ ـ ــاء ت مـ ـسـ ـي ــرة دول مـجـلــس
التعاون ،وجمع الشمل باستعادة
لحمته وقــوتــه ،وتغليب التهدئة
والحكمة بتعزيز خيار الحوار.
ويـعـبــر المجلس عــن اع ـتــزازه
ب ـن ـهــج دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ال ـم ـعـهــود
ف ــي سـعـيـهــا إل ــى ال ـع ـمــل الـعــربــي
ال ـم ـش ـتــرك ،وج ـه ــوده ــا الحثيثة
لتحقيق األمــن والـســام والــدفــاع
عن القضايا العادلة وفي مقدمتها
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة قـضـيــة
العرب والمسلمين المحورية في
مواجهة كل الصفقات المشبوهة
ومؤامرات التطبيع التي لن تثنينا
عن مواصلة الكفاح من أجل سالم
عادل وحقيقي يعيد الحقوق على
كامل التراب الفلسطيني ويصون
عـ ــروبـ ــة ال ـ ـقـ ــدس ع ــاص ـم ــة دولـ ــة
فلسطين المستقلة.

فرصة السلطتين لإلنجازات
دع ــوت ــم ي ــا ص ــاح ــب الـسـمــو
المجلس والحكومة إلى انتهاز
فرصة انعقاد آخر دور من هذا
ال ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي لـتـحـقـيــق
إنـ ـج ــازات م ـش ـهــودة ف ــي خــدمــة
الكويت وأهلها األوفياء.
وال ـم ـج ـلــس م ـم ـتــن لـسـمــوكــم
ومعتز بالثقة التي تضعونها
التعاون المنشود
فيه لتجسيد
ً
بين السلطتين تحقيقا للغايات
الوطنية المأمولة ،وهو ال يألو
ً
جهدا في القيام بما ينيطه به
الدستور من مهام ومــا يمنحه
ألعـضــائــه مــن أدوات للتشريع
والرقابة.
إن ت ـع ـي ـيــن ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
وتـكـلـيــف سـمــو الـشـيــخ صـبـ ًـاح
ال ـخــالــد بــرئــاسـتـ ًهــا يـفـتــح أفــقــا
واعدة للتعاون وفقا للتوجيهات
األم ـيــريــة ال ـتــي دع ــت لـمـحــاربــة
الفساد وحماية األمــوال العامة
ً
والـتـعــاون بين السلطات عمل
بنص المادة ( )50من الدستور.
وقــد أجمع المتحدثون على

الجهود لتعزيز المنجزات وتدعيم المكتسبات
ً
وم ــواج ـه ــة ك ــل ً ال ـت ـحــديــات ح ـفــاظــا ع ـلــى أمــن
الكويت وصونا لعزتها وكرامتها ،وتحقيق
ما يتوق إليه الشعب من تطور وازدهار خلف
قيادتكم الحكيمة.

دع ــوة الـحـكــومــة ورئـيـسـهــا إلــى
الـمـبــادرة بــاعـتـمــاد نـهــج جديد
ووض ـ ـ ـ ــع بـ ــرنـ ــامـ ــج عـ ـم ــل ق ــاب ــل
ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ،وي ـ ــؤك ـ ــد ال ـم ـج ـل ــس
ض ــرورة مواكبة هــذا البرنامج
بتدابير لضبط الهدر الناتج عن
تضخم حـجــم اإلن ـفــاق الـجــاري
وتــراجــع اإلن ـفــاق االسـتـثـمــاري،
ورفـ ــع ال ـع ــوائ ــق ال ـتــي أدت إلــى
تعثر خطة االسـتــدامــة وتنويع
مصادر الدخل ،ووقف استنزاف
وتآكل االحتياطي العام للدولة،
كما يدعو إلى تعزيز دور القطاع
الخاص وتشجيع اإلقبال على
فرص العمل التي يتيحها لرفع
العبء عن كاهل الدولة وتفعيل
دور الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
ك ـم ــا أن ال ـح ـك ــوم ــة م ـطــال ـبــة
بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات عــاجـلــة لحل
م ـش ـك ــات س ــريـ ـع ــة ،وت ـح ـس ـيــن
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة واالرتـ ـ ـق ـ ــاء
بالبنية التحتية واإلق ــدام على
خطوات جادة لتوظيف الشباب
الـ ـك ــويـ ـت ــي وربـ ـ ـ ــط ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
التعليمية ومخرجاتها بسوق
العمل واعتماد معايير الكفاءة
ف ــي الـتـعـيـيـنــات ودع ــم ال ـك ــوادر
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب
واألجور ومعالجة تعثر البرامج
اإلسكانية والقصور في القطاع
الـصـحــي وتـصـحـيــح اخ ـتــاالت
التركيبة السكانية.
ودع ـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــواب إل ـ ــى ت ـع ــاون
السلطتين إل قـ ــرار التشريعات
وم ـ ـن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـخ ــص
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة بــرفــع
العبء عن المؤمن لهم وأصحاب
الـمـعــاشــات فــي ش ــأن تخفيض
قـســط االس ـت ـق ـطــاع ع ــن الـقــرض
الحسن وتعديل نظام االستبدال،
وشـمــول ربــات البيوت بتأمين
عـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وتـ ـيـ ـسـ ـي ــر إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
وتـمـكـيــن أب ـنــاء الـكــويـتـيــات من

ح ـقــوق ـهــم وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا حــق
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ب ــاألفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ب ـعــد
الكويتيين و ف ــق مــا يقضي به
القانون.

اعتزاز بالمنجزات
إن ن ـظــرة س ـمــو كــم الحكيمة
وثـ ـقـ ـتـ ـك ــم ف ـ ــي ق ـ ـ ـ ــدرة أب ـن ــائ ـك ــم
ع ـلــى ح ـســن اس ـت ـث ـمــار م ــا متع
ب ــه ال ـلــه ب ــادن ــا م ــن خ ـيــر وأم ــن
واس ـت ـقــرار ،وم ــا حـبــاهــا مــن عز
وك ــرام ــة وع ـط ــاء ،ت ـحــذوكــم إلــى
التحذير من االلتفات إلى دعاة
التشاؤم واإلحباط ،وإلى النصح
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ــوي ــت ال ـحــب
والوفاء.
والمجلس يعتز بما حققته
البالد من مكتسبات ومنجزات
ف ـ ــي ظ ـ ــل قـ ـي ــادتـ ـك ــم ال ــرشـ ـي ــدة،
ويشاطركم الرأي باعتماد میزان
م ــوض ــوع ــي ع ـ ـ ــادل فـ ــي ت ـقــديــر
األمور بإيجابياتها وسلبياتها.

االنحراف في وسائل التواصل
ذكرتم المجلس بأنكم دعوتم
إلــى تحرك عاجل للقضاء على
ظاهرة االنحراف في استعمال
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
التي تمس الناس في كراماتهم
وأعراضهم وتنذر بآفات خطيرة
على تماسك المجتمع وتهدد
كيانه ووحدته.
والمجلس إذ يعبر عن إدانته
ال ـصــري ـحــة لـمـثــل ه ــذا الـسـلــوك
الهدام ،يدعو إلى عدم التساهل
مــع الــذيــن يقترفونه أو يقفون
وراءه ،كما أن المجلس ينبه من
مغبة جعل ذلك ذريعة لمصادرة
الـحــريــات وقـمــع حــريــة التعبير
وال ــرأي التي يكفلها الدستور،
ول ــذل ــك وج ــب ع ــدم الـخـلــط بين
ظاهرة االنحراف التي تقتضي
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ب ـم ـت ــاب ـع ــة
المتورطين وتوقيع العقوبات
عليهم ،وضمان حرية الرأي دون
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 13رسالة واردة ،تنوعت ما بين رسائل
ش ـكــر وت ـه ـن ـئــة ،وط ـل ـب ــات م ــن ال ـل ـجــان
لتمديد مدة تكليفها في إنجاز التقارير
المكلفة بها.
أول هذه الرسائل كانت من صاحب
السمو أمير البالد يشكر فيها رئيس
وأعـضــاء مجلس األمــة على تهنئتهم
لـ ـسـ ـم ــوه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ن ـ ـجـ ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة
الجراحية ،التي أجراها .وأيضا رسالة
م ــن س ـمــو ن ــائ ــب األم ـي ــر وولـ ــي الـعـهــد
يـشـكــر فـيـهــا رئ ـيــس وأع ـض ــاء مجلس
األ مــة على تهنئتهم لحضرة صاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ب ـم ـنــاس ـبــة عـيــد
األض ـحــى ال ـم ـبــارك .وكــذلــك رســالــة من
سـمــو و ل ــي ا لـعـهــد يشكر فيها رئيس
وأعـضــاء مجلس األمــة على تهنئتهم
لسموه بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وبعث رئيس لجنة الشؤون الصحية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل رس ــال ــة يطلب
فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية
دور االن ـع ـق ــاد ال ـحــالــي ح ـتــى يتسنى
لها تقديم تقريرها عــن "مــدی سالمة

اسـ ـتـ ـخ ــدام خ ــدم ــة ش ـب ـك ــات االتـ ـص ــال
ال ـجــديــدة ( )5Gوم ــدى تــوفــر وضـمــان
الصحة العامة للمواطنين والمقيمين
وســامــة البيئة بسبب اسـتـخــدام تلك
الشبكات".
وكــذلــك طـلــب رئـيــس لجنة الشباب
والـ ــريـ ــاضـ ــة ت ـم ــدي ــد ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة
بــالـتـحـقـيــق ف ــي ال ـم ـخــال ـفــات الـمــالـيــة
واإلداريـ ـ ــة وم ــا ي ـشــوب عملية الـتـفــرغ
الرياضي من تـجــاوزات ،على أن تقدم
اللجنة تقريرها النهائي خالل شهرين.
ووج ـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب ي ــوس ــف ال ـف ـضــالــة
رسالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس
الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين
بالصفوف األمامية ،لمواجهة انتشار
فيروس كورونا المستجد والنظر فيه
ليشمل كــل مــن عمل خــال هــذه األزمــة
ومساواتهم مع الفئات المذكورة.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد الـ ـ ــدالل
رسالة يطلب فيها تكليف لجنة تنمية
الـمــوارد البشرية بــإعــداد تقرير بشأن
ضوابط وتقييم القياديين في الدولة،
عـلــى أن تـقــدم الـلـجـنــة تـقــريــرهــا خــال

ً
مدة ال تتجاوز شهرا ،وقبل نهاية دور
االنعقاد الحالي.
وطلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية
والدفاع في رسالة بعثها الى المجلس
منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر
حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن
قضية الـمــرور .كما طلب رئيس لجنة
الشؤون الداخلية والدفاع منح اللجنة
مهلة إضافية مدة شهر ،حتى يتسنى
لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع
قرار وزارة الداخلية بإغالق باب القيد
فــي االن ـت ـخــابــات ،لـتـعــارضــه مــع فترة
االنتخابات التكميلية.
وطلب رئيس لجنة الشؤون المالية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إحـ ــالـ ــة ت ـق ــري ــر لـجـنــة
ال ـشــؤون التشريعية والـقــانــونـيــة رقم
( )۲۰عن االقتراح بقانون المرفق بشأن
تعديل قانون العمل في قطاع األعمال
النفطية ،إلــى لجنة الشؤون الصحية
واالجـتـمــاعـيــة والـعـمــل لــاخـتـصــاص،
ً
وفقا للمادة ( )۵۸من الالئحة الداخلية.
وكــذلــك بـعــث رئـيــس لجنة الـمــرافــق
ال ـعــامــة بــالـنـيــابــة رس ــال ــة يـطـلــب فيها

إعـ ــادة تـكـلـيــف الـلـجـنــة ب ــإع ــداد تقرير
متكامل بشأن مدى توافر األمن الغذائي
ال ــزراع ــي وال ـح ـي ــوان ــي ،ع ـلــى أن تـقــدم
تقريرها خالل شهرين.
وأيـضــا بعث رئـيــس لجنة المرافق
ال ـعــامــة بــالـنـيــابــة رس ــال ــة يـطـلــب فيها
إحالة االقتراحين بقانونين المتعلقين
ـؤون
ب ــرج ــال اإلط ـ ـفـ ــاء إلـ ــى ل ـج ـنــة ال ـش ـ ً
الداخلية والــدفــاع لالختصاص وفقا
للمادة ( )58من الالئحة الداخلية.
وأدرج على ج ــدول االع ـمــال تقريرا
األم ــان ــة الـعــامــة عــن اجـتـمــاعــات لجان
ال ـم ـج ـل ــس ال ــدائـ ـم ــة والـ ـم ــؤقـ ـت ــة خ ــال
الفترتين من  1يناير  ۲۰۲۰وحتى ۳۱
مارس  ،۲۰۲۰ومن  1ابريل  ۲۰۲۰وحتى
ً
 30يونيو  ،۲۰۲۰عمل بالفقرة األخيرة
مــن الـمــادة ( )46مــن الالئحة الداخلية
لمجلس األمة.

أية تجاوزات أو تضييق.
وال ـم ـج ـلــس يــدعــو الـحـكــومــة
ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون إلـ ــى إقـ ــرار
التشريعات الالزمة لوقف تفاقم
الـ ـظ ــاه ــرة وات ـ ـسـ ــاع م ـخــاطــرهــا
لمعالجة هذه الظاهرة.

مظاهر الفساد
إن جــل الـمـتـحــدثـيــن أش ــاروا
فــي هــذا الـصــدد إلــى السلبيات
التي تعطل مسار التنمية وفي
م ـق ــدم ـت ـه ــا اس ـ ـت ـ ـشـ ــراء م ـظــاهــر
ال ـف ـســاد والـمـجـلــس ينتظر من
ال ـن ـه ــج ال ـح ـك ــوم ــي ال ـج ــدي ــد أن
يبلور إجراءات عملية لإلصالح
ومحاربة الفساد لترسخ النزاهة
وتراعي قواعد الحوكمة لتطوير
الخدمات الحكومية في مختلف
ال ـم ـج ــاالت وم ـعــال ـجــة الـهـيــاكــل
اإلداريـ ـ ــة ووجـ ــوب الـعـمــل نحو
إعادة الهيكلة المالية واإلدارية
للدولة من خالل تقنين الصرف
وتقليصه وزيادة إيرادات الدولة
من خالل المشاريع الرأسمالية
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مــال ـيــة
واقتصادية تضمن المحافظة
ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــف دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
بــالـجــدارة االئتمانية ،كما يعد
االختالل في التركيبة السكانية
من أبرز المظاهر السلبية والتي
تؤثر بشكل مباشر على مسار
التنمية فــي الــدولــة لما لها من
آثار وتبعات سلبية من الناحية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والسياسية واألمنية.
و يـطــا لــب المجلس باعتماد
رؤي ـ ــة مـتـنــاسـقــة ل ـت ـطــويــر أداء
ج ـه ــات ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا،
ويــؤكــد عـلــى ض ــرورة االهـتـمــام
بــالـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة والـتـعـلـيــم
والتدريب إلعداد كوادر کويتية
قادرة على تحمل المسؤوليات
واألعباء الحالية والمستقبلية
نحو تحقيق األهداف التنموية
لـلــدولــة ،كما يــؤكــد على أهمية
اعتماد قانون تعيين القياديين
والوظائف اإلشرافية حتى يكون
ال ـم ـع ـيــار الــوح ـيــد ه ــو ال ـك ـفــاءة
ويكون الشخص المناسب في
المكان المناسب في القطاعات
ال ــدول ــة الـمـخـتـلـفــة وم ــن أهمها
القطاع النفطي الذي يعد شريان
الـبـلــد حـيــث ب ــدأت الـمـمــارســات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
تتوغل فيه.

فيصل الكندري لمعالجة
وضع الطلبة الدارسين في
دول أوقفت رحالت الطيران

طــالــب الـنــائــب فيصل
الكندري مجلس الوزراء،
بــات ـخــاذ «آل ـي ــة مـنــاسـبــة
لمعالجة و ض ــع الطلبة
الـ ـ ــدارس ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــي م ـصــر
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول،
الـ ـت ــي تـ ــم وق ـ ــف رحـ ــات
الطيران إليها ،والتنسيق
م ــع ال ـم ـك ــات ــب الـثـقــافـيــة
لـ ـلـ ـت ــواص ــل م ـ ــع ج ـه ــات
التعليم فــي تلك ال ــدول،
حتى ال يتعرض طلبتنا
ألي إجراء بحق تعليمهم
هناك».

أكاديميا
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« :»GUSTملتزمون بتطوير جودة التعليم رغم الظروف الراهنة

الجامعة شاركت بتجربتها في التعليم عن ُبعد خالل مؤتمر افتراضي
دربنا أعضاء
هيئة التدريس
والطلبة
على النظام
اإللكتروني في
زمن قياسي

بوحمرا

ضرورة
تنويع مصادر
التقييم للطلبة
لضمان سير
العملية
التعليمية

دشتي

نظم مركز التعليم والتعلم
واأل بـ ـ ـح ـ ــاث « »CTLRا ل ـت ــا ب ــع
لـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
وا ل ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــو لـ ــو ج ـ ـيـ ــا ( )GUST
ً
ً
م ــؤت ـم ــرا اف ـت ــراض ـي ــا بـعـنــوان
« م ـ ـنـ ــا ق ـ ـشـ ــة ت ـ ـجـ ــر بـ ــة GUST
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد فــي
الفصلين الدراسيين الثاني
وا ل ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي  2020فـ ـ ــي ظــل
جائحة كورونا» تحت رعاية
وح ـ ـضـ ــور رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة
د .وليد بوحمرا.
ويهدف المؤتمر إلى عرض
ت ـج ــر ب ــة  GUSTف ــي ا لـتـعـلـيــم
عن بعد خالل فترة األزمــة إذ
ً
اس ـت ـضــاف عـ ــددا م ــن أعـضــاء
من هيئة التدريس لمناقشة
الـتــدابـيــر الـمـتـخــذة مــن إدارة
ال ـجــام ـعــة ل ـض ـمــان اس ـت ـمــرار
مـ ـسـ ـت ــوى وج ـ ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم
المعهودة لجميع الطلبة.
و ت ـض ـمــن ا ل ـمــؤ ت ـمــر جلسة
االفتتاح الرئيسية التي بدأها
د .ب ــوح ـم ــرا ب ـم ـح ــاض ــرة عــن
كيفية تعامل إدارة الجامعة
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـب ــق
للتعليم اإللكتروني ،وعرض
ال ـت ـطــويــرات ال ـتــي قــامــت بها
ال ـجــام ـعــة لـبـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
قبل الجائحة بسنة مما زاد
من استعدادها وقدرتها على
مـتــابـعــة الـتـعـلـيــم وس ــط هــذه
األزمة.

ً
استعدادا لبدء الدوام اليوم

ً
وش ــرح أي ـضــا آلـيــة تــدريــب
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
والـطـلـبــة عـلــى نـظــام التعليم
اإللـكـتــرونــي فــي زمــن قياسي
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــدا ب ــالـ ـج ــان ــب ال ـت ـق ـنــي
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز وال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــور ل ــدى
الجامعة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــدم د .أســامــة
ً
الـ ـ ـف ـ ــاح ش ـ ــرح ـ ــا ع ـ ــن أه ـم ـي ــة
الـ ـج ــودة ف ــي الـتـعـلـيــم وسـبــل
ً
تـ ـع ــزي ــزه ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدا ضـ ـ ــرورة
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـت ـط ــوي ــر م ـس ـتــوى
الجودة رغم الظروف الراهنة.

تقييم للطلبة
بـ ــدوره اس ـت ـعــرض د .علي
دش ـت ــي ت ـجــرب ـتــه الـشـخـصـيــة
في إشراك الطلبة وتحفيزهم
وض ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
التقييم للطلبة لضمان سير
العملية التعليمية بشكل تام
وناجح.
وخ ـ ـت ـ ـمـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ــرك ــز
الـتـعـلـيــم والـتـعـلــم واألب ـح ــاث
د .ف ــاط ـم ــة ال ـه ــاش ــم الـجـلـســة
االفتتاحية بــد عــوة الحضور
إلى المشاركة في ورش عمل
متنوعة عن مواضيع تعليمية
مختلفة وشارك فيها العديد
م ــن أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
بالجامعة.
و شـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت و ر ش ع ـ ـمـ ــل

فاطمة الهاشم

وليد بوحمرا

علي دشتي

ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرات
ومـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
عديدة تمحورت حول مجال
التعليم عن بعد ،شارك فيها
بعض أعضاء هيئة التدريس
ت ـجــارب ـهــم ال ـش ـخ ـص ـيــة وه ــم:
«ت ــدري ــس اآلداب» م ــن تـقــديــم
د .ش ـهــد ال ـش ـم ــري ،و«كـيـفـيــة
إدارة ا لـ ــدروس العلمية عبر
اإلن ـت ــرن ــت» م ــن تـقــديــم ف ــراس
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،و«الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات
ا لـ ـتـ ـف ــا عـ ـلـ ـي ــة» م ـ ــع د .و س ـي ــم
ضاهر ،و«المنصات الرقمية»
مـ ـ ـ ــع د .عـ ـ ـل ـ ــي ا ل ـ ـ ــرو م ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي،
و«الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
التعليم» مع د .رانية النقيب.
وت ـخ ـلــل ج ـم ـيــع الـجـلـســات
والورش التعليمية مناقشات

وأسئلة عديدة من الحضور
من داخل الكويت وخارجها.

ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي أسـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــه ج ــامـ ـع ــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ع ـ ـ ــام  2016بـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي و ه ـ ــد ف ـ ــه أن ي ـك ــون
ً
ع ـ ـنـ ــوانـ ــا ل ـل ـت ـم ـي ــز واإلب ـ ـ ـ ــداع
واالبتكار التربوي ومساعدة
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــره ــم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ــم
بمنهجيات واستراتيجيات
ً
ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،داع ـ ـمـ ــا
ل ـت ــأه ـي ــل وتـ ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـك ــاف ــة ال ـم ــراح ــل
التعليمية وعلى المستويين
الحكومي الخاص.

نموذج فريد
ولـ ـفـ ـت ــت ج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا إلــى
قـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
الـ ـس ــريـ ـع ــة لـ ـلـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـت ــي
ً
وق ـعــت حــدي ـثــا عـلــى الـســاحــة
التعليمية مع ضمان الجودة
من خالل تقديم نموذج فريد
ّ
التكيف ،كما أكدت أهمية
في
ت ـبــادل الـخـبــرات فــي التعليم
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـمـســاهـمــة في
ً
تقدم مجال التعليم محليا.
يـ ــذ كـ ــر أن مـ ــر كـ ــز ا ل ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـتـ ـعـ ـل ــم واألب ـ ـ ـحـ ـ ــاث م ــرك ــز

«التطبيقي» :تعقيم كليات
الهيئة ومعاهدها

أعلنت إدارة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
مـمـثـلــة ف ــي إدارة ال ـخــدمــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ت ـع ـق ـي ــم وت ـن ـظ ـيــف
ال ـم ـب ــان ــي ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا ،فــي
حـمـلــة تـعـقـيـمـيــة ق ــام ــت بها
بــالـتـعــاون مــع فــريــق مـبــادرة
وط ـ ــن ،ح ــرص ــا ع ـلــى ســامــة
وأمـ ـ ـ ــان ج ـم ـي ــع مـنـتـسـبـيـهــا
والعاملين فيها ،واستعدادا
لبدء دوام العمل في الكليات
والمعاهد اليوم.
وأفاد مدير إدارة الخدمات
العامة م .فنيس العجمي ،في
تصريح صحافي ،أمس ،بأن
«هذه الحمالت تمت بالتعاون
مع شركات التنظيف المحلية
وال ـف ــري ــق ال ـت ـطــوعــي (فــريــق
مبادرة وطن للتعقيم) ،الذي
نفخر به وبجهوده ،حيث تم
تنظيف وتعقيم وتجهيز كل
م ـبــانــي ال ـك ـل ـيــات والـمـعــاهــد
ومـ ـب ــان ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـش ــوي ــخ
التعليمية ،و مـبــا نــي الهيئة
في العديلية ،ومبنى المعهد
اإلنـ ـ ـش ـ ــائ ـ ــي ب ــالـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة،
وم ـب ـنــى الـمـعـهــد الـصـنــاعــي
فــي صـبــاح الـســالــم ،ومباني
كـلـيـتــي ال ـتــرب ـيــة األســاس ـيــة
والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة فــي
العارضية».

فنيس العجمي

وأشاد العجمي بالتعاون
الكبير مع الفريق التطوعي،
وجميع العاملين فــي إدارة
الـ ـخ ــدم ــات ،ع ـل ــى ج ـهــودهــم
ال ـم ـبــذولــة ف ــي إن ـه ــاء عملية
التعقيم ،موجها الشكر الى
ع ـ ـمـ ــداء الـ ـكـ ـلـ ـي ــات وم ــدي ــري
المعاهد واإلدارات المختلفة،
لتعاونهم وتفاعلهم المستمر
في إنجاح العملية ،داعيا الله
أن يحفظ االكويت وأهلها من
كل ســوء ومـكــروه ،وأن يرفع
هذا الوباء ويزيل هذه الغمة
عاجال غير آجل.
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محافظ األحمدي :فخورون
بتمسك أهل الكويت بشرعيتهم
قال محافظ األحمدي
الـ ـشـ ـي ــخ ف ـ ـ ــواز ال ـخ ــال ــد
"إنـ ـن ــا ن ـس ـت ـح ـضــر بـكــل
ف ـخ ــر واعـ ـ ـت ـ ــزاز ت ــاح ــم
أهل الكويت وتمسكهم
بـشــر عـيـتـهــم وتشبثهم
بــوطـنـهــم حـتــى تـحــريــر
كـ ـ ـ ــل ذرة مـ ـ ـ ــن تـ ـ ــرا بـ ـ ــه
ال ـطــاهــر ،كـمــا نـسـتــذكــر
ب ـ ـكـ ــل إجـ ـ ـ ـ ــال وإك ـ ـ ـبـ ـ ــار
ح ـك ـمــة ال ـم ـغ ـف ــور لـهـمــا
بــاذن ا لـلــه تعالى سمو
األمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األح ـمــد ،وسـمــو األمـيــر
الـ ـ ــوالـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ س ـعــد
ال ـع ـبــد ال ـل ــه ،ط ـيــب الـلــه
ثراهما".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد،
فــي تـصــر يــح بمناسبة
ال ـ ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــن
للغزو العراقي الغاشم
للكويت" :كما لن ننسى
في ذكرى هذه المأساة
ال ـ ـج ـ ـس ـ ـي ـ ـمـ ــة ،الـ ـحـ ـنـ ـك ــة
ا ل ـب ــا ل ـغ ــة واألداء ا ل ـفــذ
ل ـع ـم ـيــد الــدب ـلــومــاس ـيــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ص ـ ــاح ـ ــب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
أ طــال الله عمره وعجل

«جائزة المعلوماتية» تطلق النسخة
الثامنة من مسابقة «شفت الكويت»
ً
 30ألف دوالر قيمة الجوائز لـ  30فائزا

فواز الخالد

ً
ً
بـعــودتــه ســالـمــا غــانـمــا
م ـ ـعـ ــافـ ــى ،إبـ ـ ـ ــان ت ــول ـي ــه
مـهــام وزارة الخارجية
آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،حـ ـ ـي ـ ــث نـ ـج ــح
س ـ ـمـ ــوه وبـ ــاق ـ ـتـ ــدار فــي
ح ـشــد ال ـتــأي ـيــد الــدولــي
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق ل ــدع ــم
م ــوق ــف ال ـكــويــت ودح ــر
العدوان البغيض".

أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي
الصباح للمعلوماتية ،النسخة الثامنة من
مسابقة شفت الكويت بعنوان (صحتك)،
وذل ـ ـ ــك تـ ـف ــاع ــا مـ ــع الـ ـج ــائـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
الحالية بهدف التوعية بكيفية المحافظة
على الصحة الجسمية والنفسية وتقوية
الـمـنــاعــة الــذاتـيــة الـتــي تــدفــع عــن اإلنـســان
مخاطر األمراض واألوبئة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة العليا
في الجائزة م .بسام الشمري ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،أن ال ـجــائــزة تـتـفــاعــل مع
الـ ـظ ــروف ال ـم ـس ـت ـجــدة ف ــي ب ـلــدنــا الـكــويــت
و ســا ئــر دول العالم متخذة مــن التقنيات
الـ ــذك ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـص ــاتـ ـه ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وس ـي ـل ــة
للتوعية الصحية التي تتطلبها األحوال
ال ـطــارئــة ف ــي ال ـب ــاد ،ب ـعــد أن أث ـب ـتــت هــذه
ً
ال ـت ـق ـن ـيــات ج ــدارتـ ـه ــا ،إذ أص ـب ـحــت م ــاذا
السـتـقــاء الـمـعـلــومــات ،ومــواكـبــة األح ــداث،
ومتابعة النصائح الطبية.
و ب ـ ـيـ ــن ا ل ـ ـش ـ ـمـ ــري أن " ش ـ ـفـ ــت ا لـ ـك ــو ي ــت"
مسابقة ثقافية تــو عــو يــة تفاعلية حققت
نـ ـج ــاح ــات ت ـف ــاع ـل ـي ــة واس ـ ـعـ ــة دول ـ ـيـ ــا فــي
ن ـس ـخ ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة وتـ ـ ـق ـ ــام عـ ـل ــى م ـن ـصــة
الجائزة الرقمية www.shiftkuwait.org
ومـفـتــوحــة لـكــل الــراغـبـيــن بــالـمـشــاركــة من
أهلنا في الكويت ومن أشقائنا في الوطن
الـعــر بــي أو مــن ســا ئــر أ ن ـحــاء الـعــالــم لمدة
ً
عشرين يوما من األول من أغسطس 2020

ً
تعميما للفائدة المرجوة ،وعبر مختلف
األجهزة الذكية والتقليدية.

 10أسئلة
ومن جهته ،صرح منسق مسابقة شفت
ال ـك ــوي ــت بـنـسـخـتـهــا ال ـث ــام ـن ــة د .ع ـبــدال ـلــه
ال ـع ـلــي ب ــأن ــه خ ـصــص ل ـكــل م ـش ــارك عـشــرة
أس ـئ ـلــة ،ف ــإذا أج ــاب عــن جـمـيـعـهــا إجــابــات
صحيحة دخل القرعة التي تتيح له فرصة
الفوز ،وإن أخفق ببعض اإلجابات تعطى
ل ــه ف ــرص ــة ثــان ـيــة ل ـع ـلــه ي ـج ـتــاز الـمـســابـقــة
بنجاح ،مستطردا :ويكتسب حق الدخول
في قرعة الفائزين ،وتتميز المنصة بأنها
تعطي المتسابق الدرجة التي حصل عليها
واإلج ــاب ــات الـصـحـيـحــة عــن األس ـئ ـلــة الـتــي
أخفق في اإلجابة عنها.
وأضاف العلي أن جميع الذين يجيبون
إج ــاب ــات صـحـيـحــة عــن األس ـئ ـلــة الـمــوجـهــة
إليهم سيدخلون ا لـقــر عــة لتحديد ثالثين
ف ــا ئ ــزا ي ـن ــا ل ــون ثــا ث ـيــن أ ل ــف دوالر بــوا قــع
أ ل ــف دوالر ل ـكــل وا حـ ــد م ـن ـهــم إ ض ــا ف ــة إ لــى
ش ـ ـهـ ــادة فـ ـ ــوز مـ ـق ــدم ــة مـ ــن م ـج ـل ــس أمـ ـن ــاء
ا لـجــا ئــزة ،وسيتم ذ لــك فــي حفل ر قـمــي يتم
فـيــه تـكــريــم ال ـفــائــزيــن ،داع ـيــا الـجـمـيــع الــى
متابعة حـســا بــات ا لـجــا ئــزة على الشبكات
االجتماعية حيث سيتم تعميم رابط منصة
شفت الكويت وجميع تفاصيلها.

بسام الشمري

7

محليات

ً
البلدية :غلق  46محال
وتحرير  206مخالفات
قــالــت بـلــديــة الـكــويــت،
أمس ،ان فرقها الرقابية
قــامــت قـبــل وخ ــال اي ــام
عـ ـطـ ـل ــة ع ـ ـيـ ــد االض ـ ـحـ ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــاق
 46مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــار يـ ـ ــا
لـمـخــالـفـتـهــا االجـ ـ ــراءات
وال ـت ــداب ـي ــر االح ـت ــرازي ــة
التي اتخذتها السلطات
الصحية.
واض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ان أ ف ـ ـ ـ ــرع
ال ـب ـلــديــة بــالـمـحــافـظــات
كـ ـشـ ـف ــت خ ـ ـ ــال ج ـ ــوالت
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى 1197
مـ ـح ــا ووج ـ ـهـ ــت 1142
انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارا وحـ ـ ـ ـ ـ ــررت 206
مـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة
لمحالت وأسواق موازية
لـمـخــالـفـتـهــا االجـ ـ ــراءات
وال ـت ــداب ـي ــر االح ـت ــرازي ــة
التي تتخذها السلطات
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـج ـ ـنـ ــب
انتشار فيروس كورونا
المستجد.
واوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ان ه ــذه
الجوالت تأتي في اطار
جـهــود الجهاز الرقابي
بأفرع البلدية التي يقوم
بها في مثل هــذا الوقت

مـ ــن كـ ــل عـ ـ ــام ل ـم ـحــاربــة
الـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــة والـ ـقـ ـص ــابـ ـي ــن
الـجــائـلـيــن ومـنــافــذ بيع
األغ ـنــام غير المرخصة
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن مـ ـج ــابـ ـه ــة
تداعيات فيروس كورونا
المستجد.
واشارت الى ان الفرق
الرقابية شــاركــت ايضا
بـعـمـلـيــة تـنـظـيــم دخ ــول
ال ـم ـض ـح ـي ــن ل ـل ـم ـســالــخ
كما رصــدت  73مخالفة
لبيع األغنام بالمناطق
ا لـسـكـنـيــة و 42مخالفة
لـ ـب ــائـ ـعـ ـي ــن م ـت ـج ــول ـي ــن
وضـ ـبـ ـط ــت  7ق ـصــاب ـيــن
مخالفين تمت احالتهم
للجهات المختصة.
ولفتت الى ان البلدية
قامت في الفترة نفسها
ايضا بازالة  250اعالنا
عشوائيا مخالفا وغسل
وتعقيم  74954حاوية
مـخـتـلـفــة األحـ ـج ــام كما
قــا مــت بتعقيم ع ــدد من
الـ ـمـ ـس ــاج ــد بــال ـم ـنــاطــق
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وغـ ـ ـ ـس ـ ـ ــل
سـ ــاحـ ــات ـ ـهـ ــا ورفـ ـ ـ ـ ــع 69
سيارة مهملة وسكراب
تشوه المنظر العام.
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مرورية وسحب  2366رخصة في 2019
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ً
مخالفة  435حدثا وإحالتهم إلى نيابة األحداث العام الماضي
كشف مدير إدارة تحقيق المخالفات في
اإلدارة العامة للمرور العميد محمد العتيبي
أن العام الماضي شهد تسجيل 3.646
ماليين مخالفة 804 ،آالف منها مباشرة،
محمد الشرهان

البد من
تغليظ عقوبة
استخدام
الهاتف أثناء
القيادة لتصل
إلى سحب
الرخصة
لتقليل
الحوادث

ما يعكس الجهد الكبير لرجال المرور في
عملية ضبط الحركة بالطرق العامة ،وفرض
سيطرة القانون.
وقال العتيبي ،في حوار مع «الجريدة» ،إن

• مـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
المرورية المسجلة خالل العام
الماضي؟
 تـ ـ ــم تـ ـسـ ـجـ ـي ــل  3م ــا ي ـي ــنً
و  646أ لـ ـ ـف ـ ــا و  962م ـخ ــا ل ـف ــة،
ً
منها  2مليون و 27ألـفــا و970
غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـي ـن ـمــا بـلـغــت
المخالفات المباشرة  804آالف
و ،742وهذا الرقم يعكس الجهد
الـ ـم ــروري الـكـبـيــر الـ ــذي يــؤديــه
رج ــال ال ـمــرور ورج ــال الجهات
األم ـن ـيــة ال ـم ـســانــدة ف ــي عملية
الضبط المروري بالطريق العام
وفرض هيبة القانون.
• من خــال عملكم في إدارة
تحقيق المخالفات ،هــل هناك
حزم تجاه المخالفات المرورية
المرتكبة من قبل األحداث؟
 ن ـع ــم ،وب ـك ــل ت ــأك ـي ــد ،وه ــذااألمر يتضح جليا من خالل عدد
االحداث الذين احيلوا الى نيابة
االحـ ــداث الرتـكــابـهــم مخالفات
م ــروري ــة ،أبــرزهــا ق ـيــادة مركبة
ب ـ ــدون ال ـح ـص ــول ع ـلــى رخـصــة
سـ ــوق ،حـيــث تـمــت إح ــال ــة 435
حدثا خالل العام الماضي الى
نيابة األحداث.
• هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـت ـه ــم اإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور بتغيير حــدود
ال ـســرعــات عـلــى ال ـطــرقــات دون
إبالغ الناس ،فهل هذا صحيح؟

إدارة التدريب
تنظم
باستمرار
دورات لرجال
األمن العام
والنجدة
والمرور
لتدريبهم
على القضايا
والمخالفات
ومسمياتها

 أي تغيير خاص بالسرعاتيتم عبر اإلدارة العامة للمرور،
وي ـتــم وض ــع ل ــوح ــات إرش ــادي ــة
ت ـ ـعـ ـ ّـرف م ـ ــرت ـ ــادي ال ـ ـطـ ــرق ب ــأن
السرعة تغيرت ،ومن المستحيل
ت ـغ ـي ـيــر أي س ــرع ــة دون إب ــاغ
مستخدمي الطريق.

تغليظ العقوبات
• هـ ــل هـ ـن ــاك نـ ـي ــة لـتـغـلـيــظ
بعض المخالفات المرورية؟
 كانت هناك لجنة مشكلة فيالسابق مختصة بإعداد دراسة
متكاملة لتغليظ العقوبات على
مرتكبي المخالفات ا لـمــرور يــة
الـ ـجـ ـسـ ـيـ ـم ــة ،ورف ـ ـع ـ ــت دراس ـ ـ ــة
بـتـغـلـيــظ ال ـع ـق ــوب ــات ،وح ـســب
االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـب ـعــة البـ ــد مــن
عرض هذه الدراسة على مجلس
األم ـ ـ ــة ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى تـغـيـيــر
ب ـع ــض ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـم ــروري ــة،
وهناك مقترحات وتصور على
بعض المخالفات ،وحتى اآلن
ال ي ــوج ــد ش ـ ــيء رسـ ـم ــي ب ـهــذا
الخصوص.
• ما رأيــك في تغليظ بعض
العقوبات على المخالفات؟
 بـعــد ت ــزاي ــد الـ ـح ــوادث التين ــراه ــا ف ــي ه ــذه األيـ ـ ــام الب ــد من
ت ـغ ـل ـيــظ ال ـع ـق ــوب ــة ع ـل ــى بـعــض
المخالفات ،مثل استعمال الهاتف
النقال أثناء القيادة ،السيما أن
قيمة مخالفته  5دنانير فقط ،رغم
أن كـثــرة ال ـح ــوادث تــأتــي بسبب
استخدامه أثناء القيادة ،لذا البد
مــن تغليظ العقوبة لتصل إلى
س ـحــب رخ ـص ــة الـ ـقـ ـي ــادة ،حتى
نـســاعــد فــي تقليل ال ـح ــوادث أو
على األقل القضاء عليها بنسبة
 80في المئة.

أ تـ ـ ـ ـ ـ ــت ث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار هـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ردع
المخالفين؟
 ن ـع ــم أتـ ــت ب ـن ـتــائــج ج ـي ــدة،وهناك أشخاص سحبت منهم
رخص قيادتهم مدة سنة كاملة،
مـ ــع وقـ ـ ــف ج ـم ـي ــع ال ـم ـع ــام ــات
ال ـخــاصــة ب ـهــم ،لــوصــولـهــم إلــى
م ـس ـتــوى ن ـق ــاط ي ــوج ــب سحب
الرخصة ،وذلك بمرورهم بجميع
مراحل النقاط ،فالمرحلة األولى
 14نـقـطــة ،والـثــانـيــة  12نقطة،
والثالثة  10نـقــاط ،والــرابـعــة 8
نقاط ،والخامسة  6نقاط ،وهنا
ي ـص ــل ال ـم ـخ ــال ــف إلـ ــى الـسـحــب
النهائي للرخصة ،لوقوعه في
المخالفات الجسيمة المباشرة،
وإذا أراد الحصول على رخصة
جديدة ،بعد مرور سنة كاملة و3
أشهر من تاريخ السحب ،فالبد
أن ي ـس ـحــب اس ـت ـم ــارة وي ـجــري
اخ ـت ـب ــارا م ـثــل ال ـش ـخــص ال ــذي
يــريــد الـحـصــول عـلــى الــرخـصــة
ألول مرة.
• ما عدد الرخص المسحوبة
بـ ـنـ ـظ ــام الـ ـنـ ـق ــاط خـ ـ ــال الـ ـع ــام
الماضي؟
  2366ر خـ ـ ـص ـ ــة ،و هـ ـ ــو مــاي ـع ـكــس ج ــدي ــة االدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـم ــرور ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
ب ـكــل ح ــزم ع ـلــى الـمـسـتـهـتــريــن،
وت ـط ـب ـي ــق الـ ـل ــوائ ــح ال ـج ــزائ ـي ــة
بحقهم كي تكون كفيلة بردعهم
قدر المستطاع.

ظلم وتعسف
• هناك أشخاص يتظلمون
ب ـت ـس ـج ـيــل م ـخ ــال ـف ــات عـلـيـهــم،
ويجهلون وجود إدارة تحقيق
مخالفات ،فما اإلج ــراء المتبع
في مثل هذه األمور؟
 ال ـ ـش ـ ـخـ ــص الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـعــربالظلم من تسجيل أي مخالفة
عليه أن يتوجه إلى المحافظة
التابع لها ،ويتم التحقيق في
ال ـم ـخــال ـفــة ،وإذا ت ـب ـيــن وج ــود
ظ ـل ــم أو ت ـع ـســف ت ـج ــاه ــه فــإنــه
يتم رفع هذه المخالفة ،ويرفع
كتاب بحق الشخص الــذي قام
ب ـم ـخــال ـفــة ق ــائ ــد ال ـم ــرك ـب ــة إل ــى
الجهة التي يعمل فيها ،التخاذ
اإلجراء المناسب ضده.
• م ـ ـ ـ ــا آل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـنـ ـ ــح دف ـ ـتـ ــر
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــروري ــة لــرجــال
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات االمـ ـنـ ـي ــة
المساندة؟
 دفـ ـت ــر ال ـم ـخ ــال ـف ــات ي ـكــونمع الــدوريــات المرورية واالمــن
العام وشرطة النجدة وجهات
امـنـيــة اخ ــرى مـســانــدة وبعض
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات االم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وال ــدف ـت ــر
يمنح وفق آلية متبعة في ادارة
تـحـقـيــق ال ـم ـخــال ـفــات ،وجـمـيــع
دف ــات ــر ال ـم ـخــال ـفــات متسلسلة
رقميا ومسجلة بأسماء الجهات
المستخدمة ،وفــي حــال وجــود
اي شـكــوى او خـلــل فــي تحرير
اي مخالفة يتم تحديد مستخدم
الدفتر.

ً
«المرور» أحالت في  2019نحو  435حدثا
إلى نيابة األحداث ،الرتكابهم مخالفات
مرورية ،وسحبت  2366رخصة.
وأشار الى أن قيمة مخالفات بعض
حتى تتم مواجهته بما أسند
إل ـيــه م ــن إس ـ ــاءة ف ــي اس ـت ـخــدام
الـ ــدف ـ ـتـ ــر ،ون ـ ـخ ـ ـبـ ــره أن ج ـم ـيــع
مـخــا لـفــا تــه تـخـضــع للتحقيق،
وتـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذ ب ـ ـح ـ ـقـ ــه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية المناسبة.
• م ـعــروف أن ادارة تحقيق
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ق ــدم
وســاق ،فهل يتم تثقيف جهات
أمـنـيــة أخ ــرى مـثــل األم ــن الـعــام
أو النجدة بمسمى المخالفات
المرورية؟
 لدينا إدارة التدريب ،وهيم ـخ ـص ـص ــة الق ـ ــام ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة بــاس ـت ـمــرار لتعليم
رجـ ـ ـ ـ ــال االمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
االدارة الـعــامــة لشرطة النجدة
أو في قطاع األمن العام وحتى
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد لـ ـ ـ ــادارة
العامة للمرور ،على كل القضايا
وال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــروري ــة وآل ـيــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام دف ــات ــر ال ـم ـخــال ـفــات
وكيفية تحرير المخالفة ،اضافة
الـ ــى ت ــدري ـب ـه ــم ع ـل ــى مـسـمـيــات
المخالفات المرورية.

األشخاص ًفي البالد وصلت إلى  20ألف
دينار ،معتبرا تزويد الدوريات المرورية
بكاميرات مراقبة نقلة تكنولوجية في العمل
األمني ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ذ ك ــر ا لـعـتـيـبــي أن اإلدارة ا لـمـخـتـصــة في
االدارة ا لـعــا مــة لـلـمــرور عملت عـلــى تغيير
حدود السرعات على الدائري السابع ،نظرا
لكثرة الحوادث التي وقعت بشكل مكثف،
وتم تخفيضها من  120كم إلى  60كم في

 90مركبة
تحمل لوحات
خليجية
في كراج
ً
الحجز حاليا
وننتظر فتح
المنافذ البرية
إلبعادها عن
البالد

• ماذا يعني تزويد الدوريات
المرورية بكاميرات مراقبة؟
 ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات بـ ــالـ ــدوريـ ــاتاالمنية ســواء كانت مــروريــة او
تابعة للجهات االمنية المساندة
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ن ـ ـق ـ ـلـ ــة تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة
رائ ـ ـ ــدة بــال ـع ـمــل االمـ ـن ــي بــوجــه
ع ــام وال ـع ـمــل ال ـم ـيــدانــي بــوجــه
خـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات
ت ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـحــة الـ ــدوريـ ــة
األمـنـيــة والـمـخــالــف أيـضــا على
حـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ،الن كـ ــل مـ ــا يـ ــدور
بـيــن رج ــل ال ــدوري ــة والـمـخــالــف
ي ـ ـتـ ــم تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــره ،وفـ ـ ـ ــي ب ـعــض
الـ ـح ــاالت ن ـض ـطــر إلـ ــى ال ـل ـجــوء
إلى الكاميرات لمعرفة ما حدث
بالضبط ،والتصوير يحفظ حق
الطرفين.

األم ــاك ــن ال ـت ــي ب ـهــا أع ـم ــال إن ـش ــائ ـي ــة ،وتــم
وضــع لــوحــات إرشــاديــة قبل الــوصــول إلى
مـثــل هــذه األمــاكــن ،لـيــأخــذ مــرتــادو الـطــرق
ً
حذرهم مبكرا .

تعمد تجاوز اإلشارة الضوئية
الحمراء أو قاد مركبته برعونة؟

 أي سيارة خليجية خاصةإذا ك ــان ي ـقــودهــا م ــواط ــن ،يتم
استيقافها بمعرفة ا لــدور يــات
االم ـن ـيــة بـمـخـتـلــف قـطــاعــاتـهــا،
وطلب األوراق الثبوتية ،وإذا لم
يتم ابراز وثيقة تأمين بالمركبة
ي ـت ــم حـ ـج ــزه ــا ،وعـ ـن ــد ال ـح ـجــز
ت ـس ـجــل ع ـل ــى ال ـح ــاس ــب اآللـ ــي،
وتـظـهــر الـمـخــالـفــات المرتكبة
ب ـ ـه ـ ــا ،وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـف ـ ـ ــور ت ـس ـج ــل
المخالفات باسمه.

المركبات المخالفة

المخالفات والتحصيل

• هــل شكلت اإلدارة العامة
للمرور لجنة لتسقيط سيارات
"ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــورت" الـ ـق ــديـ ـم ــة ال ـت ــي
تستخدم في عمليات االستهتار
والرعونة؟

• هل هناك أشخاص سجلت
بحقهم مخالفات كبيرة؟

 هناك لجنة مشكلة وتضممـهـنــد سـيــن م ــن ادارة الفحص
ال ـف ـن ــي وق ــان ــون ـي ـي ــن م ــن ادارة
ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـخ ــال ـف ــات ،الت ـخ ــاذ
ال ـق ــرارات المناسبة بـحــق هــذه
السيارات التي اصبحت تشكل
عـبـئــا امـنـيــا وم ــروري ــا وخـطــرا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق،
نـ ـظ ــرا ل ــاس ـت ـه ـت ــار وال ــرع ــون ــة
واالس ـت ـعــراض مــن قـبــل قــائــدي
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـم ــركـ ـب ــات،
وخاصة "الجيتي والزد" ،حيث
ي ـت ــم ت ـح ــوي ــل ه ـ ــذه ال ـم ــرك ـب ــات
ل ـل ـج ـنــة ف ــي حـ ــال ض ـب ـط ـهــا مــن
ال ـج ـه ــات االم ـن ـي ــة والـ ـم ــروري ــة
واتـ ـخ ــاذ قـ ــرار بـتـسـقـيـطـهــا من
الحاسب اآللــي وتحويلها الى
سكراب.

أزمة «كورونا»
• خ ـ ـ ـ ــال أزم ـ ـ ـ ـ ــة "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا"
ع ــادت عملية تحميل ا لــر كــاب،
ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ح ــاف ــات الـنـقــل
وال ـتــاك ـس ـيــات ،فـهــل اإلج ـ ــراءات
المتبعة تصل إلى "اإلبعاد" بحق
المخالف مثلما كان يحدث في
السابق؟

لوحات خليجية

 ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق كـ ــانـ ــت ه ــذهالعملية منتشرة بشكل كبير،
لكن بعد توفير التاكسي الجوال
وحــافــات النقل ،ب ــدأت تختفي
من الشارع إال في حاالت قليلة،
واآلن عندما يتم ضبط المخالف
ومـعــه رك ــاب يـتــم التنبيه عليه
أول مرة بعدم تكرار هذا األمر،
وإذا عاد إليه مرة ثانية تطبق
ب ـح ـق ــه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
المناسبة.

• ه ــذا ال ـنــوع مــن الـمــركـبــات
يحمل بعضها لوحات خليجية،
هل هناك قرارات خاصة بها؟

 20ألف دينار
قيمة مخالفات
بعض
األشخاص...
وكاميرات
الدوريات نقلة
تكنولوجية

والرعونة باستخدام مثل هذه
المركبات ،والـتــي شبه اختفت
من الطريق العام.

 تكرار المخالفات الجسيمةبـمـخـتـلــف ان ــواع ـه ــا ،سـ ــواء من
ق ـبــل ال ـم ــواط ــن او ال ـم ـق ـيــم ،لها
عقوبات رادع ــة جــدا بالقانون،
ونـ ـح ــن ن ـ ـتـ ــدرج فـ ــي ت ـط ـب ـي ـقــه،
وإذا كان المخالف وافدا واصر
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ارتـ ـك ــاب
المخالفات المرورية الجسيمة
ولـ ـ ــم يـ ــرتـ ــدع لـ ـك ــل االج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخـ ــذة بـ ـحـ ـق ــه م ـ ــن ح ـج ــز
مركبة وسحب رخصة ودخول
نظارة ،يتم اعداد تقرير مفصل
بالتسلسل الزمني لمخالفاته،
ورفـعـهــا ال ــى الـسـلـطــات العليا
ب ــال ــوزارة تمهيدا الت ـخــاذ قــرار
بإبعاده عن البالد.

 ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـمــللــو حــات خليجية يتم حجزها
في كراج الحجز التابع لالدارة
العامة لـلـمــرور ،ومــن ثــم يتخذ
ق ــرار بــإبـعــادهــا عــن الـبــاد عبر
الـ ـمـ ـن ــاف ــذ ال ـ ـبـ ــريـ ــة ،حـ ـي ــث يـتــم
تسليمها لمالكها بعد خروجها
مــن المنفذ الـكــويـتــي ،ويــوضــع
عليها بـلــوك بــالـحــاســب اآلل ــي،
وال يسمح بدخولها مرة اخرى
الى البالد.
وه ـ ـنـ ــاك  90م ــركـ ـب ــة حــال ـيــا
موجودة في كراج الحجز تحمل
لــوحــات خليجية لــم يتسن لنا
ابعادها بسبب جائحة كورونا،
ونـنـتـظــر فـتــح الـمـنــافــذ الـبــريــة،
وأعتقد ان االدارة العامة للمرور
نجحت بشكل كبير والفــت في
ال ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة االس ـت ـه ـتــار

«كورونا» والمخالفات

• مــا مــوقــف الـسـيــارات التي
تحمل لوحات خليجية وترتكب
مخالفات مرورية؟

 ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ،ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أشـ ـ ـخ ـ ــاصاك ـت ـش ـفــوا وجـ ــود أرق ـ ــام كـبـيــرة
م ــن ال ـم ـخــال ـفــات مـسـجـلــة على
ال ـم ــرك ـب ــة ،وأش ـ ـخـ ــاص وص ـلــت
مبالغ مخالفاتهم الــى  20ألف
دي ـ ـنـ ــار ،وم ـ ــن خ ـ ــال ك ــام ـي ــرات
ال ـض ـب ــط ال ـ ـم ـ ــروري ت ـب ـي ــن لـنــا
ان ه ـنــاك أش ـخــاصــا يتعمدون
ارت ـكــاب الـمـخــالـفــات ،بحجة ان
لوحة مركبته خليجية وال يمكن
تحديدها بالحاسب اآللي.
• هل يتم تحويل المخالفات
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــة م ــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي دول مـجـلــس
التعاون؟
 إذا غ ـ ـ ـ ــادر ا لـ ـشـ ـخ ــص مــنال ــدول ــة الـتــي ك ــان بـهــا وارتـكــب
مـخــالـفــات م ــروري ــة خ ــال فترة
اق ــام ـت ــه ه ـن ــاك ولـ ــم ي ــدف ــع تـلــك
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ي ـ ـتـ ــم إرسـ ــال ـ ـهـ ــا
ال ـ ــى االدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـك ـ ــان ي ـس ـمــى
"شعبة مخالفات دول مجلس
التعاون الخليجي" ،وتنزل على
ا ل ـش ـخــص ،وال يستطيع رؤ ي ــة
المبلغ المستحق عليه نتيجة
ارت ـك ــاب ــه ل ـل ـم ـخــال ـفــات ف ــي بلد
خليجي إال بعد مراجعته هذه
الشعبة ،وذلــك بسبب اختالف
العملة.
والعكس صحيح ،إذا ارتكب
مــواطــن خليجي مخالفة خالل
وج ــوده بــالـكــويــت ،وغ ــادر ولــم
يدفعها يتم ارســال المخالفات
لبلده ،ويتم تحصيلها هناك،
ونعمل حاليا بعد عودة االمور
ال ـ ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـه ــا عـ ـل ــى ت ـف ـع ـيــل
القرار الخاص بأن الخليجي ال
يـخــرج مــن المنفذ إال بعد دفع
المخالفات ،وهناك اجتماعات
ت ـتــم اآلن ب ـيــن دول الـمـجـلــس،
وربط كامل في هذا الموضوع.
• ه ــل الـ ـسـ ـي ــارات الـكــويـتـيــة
الـ ـت ــي ت ــذه ــب إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا إذا

 حتى اآلن ال يحدث ذلك ،لكنأذكــر أن كويتيا ارتـكــب مخالفة
في بريطانيا ،وتم دفع المخالفة
وسـحــب الــرخـصــة ه ـنــاك ،وبعد
ذلـ ــك أرسـ ـل ــوا إل ـي ـنــا أنـ ــه ارت ـكــب
مخالفة ،وتمت مراجعة الشخص
وتسلم رخصته في الكويت.
• ه ــل م ـخــال ـفــات االسـتـهـتــار
ّ
قلت أم ال؟
 ه ــذا ال ـنــوع مــن الـمـخــالـفــاتال ي ـن ـت ـه ــي ،وه ـ ــي ث ـق ــاف ــة ي ـقــوم
بها الصغار فـقــط ،ويـتــم سحب
المركبة وتطبيق القانون ودفع
ال ـم ـخــال ـفــات ،وأذك ـ ــر ف ــي إح ــدى
ال ـم ــرات حـكــم ال ـقــاضــي بأقصى
عـقــوبــة عـلــى شـخــص وه ــي 100
دينار ،وسحب الرخصة  6أشهر.
• ه ـن ــاك م ــن ي ـط ـلــب تـحــويــل
مـخــا لـفـتــه للمحكمة لتخفيض
ال ـم ـبــالــغ الـمـسـتـحـقــة ع ـل ـيــه ،هل
هذا صحيح؟
 لالسف هــذا واقــع الغالبية،ألن م ـع ـظــم الـ ـن ــاس ي ــأت ــون وقــد
ت ـ ــرت ـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــم مـ ـبـ ـل ــغ م ـع ـي ــن،
ويريدون تحويل المخالفات الى
المحكمة ،ويتم تحويلهم بالفعل،
وفي المحكمة يتم دفع الغرامة،
ول ـكــن ق ــد تــؤجــل بـعــض الــوقــت،
وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ت ـح ــول
المخالفة إلى الضعف أو تحول
إل ــى مبلغ اق ــل ،وك ــل ه ــذا حسب
القاضي ووجهة نظره.

أحكام بالحبس
• ه ـ ــل األحـ ـ ـك ـ ــام تـ ـص ــل ال ــى
الحبس؟
 األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـجـ ــزائـ ــي ال ي ـك ــونفيه غــرامــة فقط ،ولكن صحيفة
االتهام تكون عند القاضي.
• هناك أشخاص يحولون إلى
نظارة المرور وفي اليوم الثاني
يعرضون على القاضي؟
 اآلن نقوم بهذا بخالف الوقتال ـم ــاض ــي ،ك ـمــا ت ـتــم الـمـحــاكـمــة
عندنا ،ونحدد جلسة ،وكان األمر
أس ــرع ،لكن بعد اخـتــاف اآللية
أصبح الموضوع يستغرق بعض
الوقت والجلسات تطول.
• إذا ارت ـكــب ال ــواف ــد مخالفة
هــل يتم إيـقــاف اإلقــامــة أو يمنع
من السفر؟
 إذا كــانــت هـنــاك مخالفاتعلى الجهاز ال يستطيع تجديد
إق ــام ـت ــه إال ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
عملية الــدفــع ،لكن ال يتم منعه
م ــن ال ـس ـف ــر ،وفـ ــي ح ــال ــة نـهــايــة
الخدمة يتم طلب براءة ذمة من
المرور ،وهذا خاص بالموظف
الحكومي.
• إذا كـســرت إش ــارة ال ـمــرور،
وت ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـق ـ ــاط ص ـ ـ ـ ـ ــورة أث ـ ـنـ ــاء
اس ـت ـخــدام ال ـهــاتــف ،ه ــل تسجل
لي مخالفة استخدام هاتف غير
مخالفة كسر اإلشارة؟
 نعم ،يتم تسجيل مخالفةاسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــات ــف ،وأي ش ــيء
آخر يتم ارتكابه حسب التقاط
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ،وت ـ ـ ـكـ ـ ــون م ـخ ــال ـف ــة
بـمـفــردهــا ال ت ـنــزل مــع مخالفة
كسر اإلشارة.

إحصائية مخالفات 2019
المخالفات المخالفات غير
إحصائية المخالفات
المباشرة
المباشرة

قال العقيد العتيبي إن أزمة "كورونا" خففت الوفيات
الـنــاتـجــة عــن ال ـحــوادث ال ـمــروريــة ،وســاهـمــت فــي خفض
معدالت المخالفات المرتكبة من قبل مستخدمي الطريق.

ً
إبعاد  61وافدا عن البالد

ذ ك ــر العتيبي أن اإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرور أب ـ ـعـ ــدت
 61واف ـ ــدا ع ــن ال ـب ــاد خــال
ال ـعــام الـمــاضــي ،الرتكابهم
مخالفات مرورية جسيمة،
أبــرزهــا قيادة المركبة دون
الحصول على رخصة سوق
بشكل نهائي.

ارتكبت مخالفات يتم إرسالها
إليكم؟

تغيير سرعات الدائري السابع

كاميرات الدوريات

نعمل مع
«دول التعاون»
• ه ــل مـخــالـفــة قــائــد مــركـبــة
لتفعيل قرار
أج ـن ـب ــي بـ ـ ــدون رخـ ـص ــة ق ـي ــادة
تصنف جسيمة؟
عدم خروج
الخليجي
 ن ـعــم ت ـعــد م ــن الـمـخــالـفــاتدفتر المخالفات
الجسيمة ،وهناك ما يزيد على
المخالف
• مـ ــاذا ل ــو أسـ ــيء اسـتـخــدام  61شخصا تــم إبـعــادهــم العام
من المنافذ
الماضي.
دفتر المخالفات؟
إال بعد
 إذا كـــانـــت ه ــنـــاك ش ـكــوى إبعاد الوافدينالنقاط المرورية
دفعه قيمة
م ـت ـك ــررة م ــن ش ـخ ــص م ــا فــإنــه
• هــل يـتــم إب ـعــاد ال ــواف ــد إذا
• هـ ــل ا لـ ـنـ ـق ــاط ا لـ ـم ــرور ي ــة ي ــوض ــع ت ـحــت م ــراق ـب ــة لصيقة
المخالفات

محمد العتيبي

العتيبي متحدثا إلى الزميل محمد الشرهان
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أغرب ما شاهدت أيام
الغزو العراقي
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
ً
 ١٩٩٠كــان عــامــا استثنائيا فــي العالم وسنة تاريخية في
العصر الحديث ،فاالجتياح العراقي الغادر للكويت الحبيبة
ليس له مثيل مما جرى خالل الشهور السبعة المظلمة للوطن
وأهله من جرائم وحشية واع ـتــداء ات همجية ،ودمــاء وأرواح
مئات الشهداء بــإذن الله وقصص آالف األس ــرى والمعتقلين
ويوميات عشرات األلوف من الصامدين سجلت لنا ذاك العهد،
وشهدت أن أبناء الكويت حفروا اسمها ببطوالتهم وتفانيهم
وعطائهم بأحرف من ذهب في القرن العشرين بكل فخر واعتزاز.
ً
لقد شاهدت في تلك الشهور السبعة أحداثا عجيبة ال يمكن
نسيانها ،ويتكرر مرورها ّ
علي كلما عادت ذكرى تلك األيام ،أو
ً
دار الحديث عنها ،وكأنها أضغاث أحالم ولم تقع يوما ،وبعض
ً
هذه األحداث فعال غريبة.
ال أنسى في نقطة التفتيش التي يسميها جنود االحتالل
(السيطرة) بجوار نادي العربي عندما أوقفني ضابط شديد
السمرة بشكل غير معهود في الجيش العراقي ،فلما كلمني
فإذا هو من الجنسية السودانية وكان السودانيون قبل الغزو
كاشير الجمعيات التعاونية ،فعرفناهم
يعملون في وظيفة
ّ
أهل ابتسامة وطيبة ،فأنى لهم هذا الموقف الخائب الملوث
بالغدر والخيانة؟
وشــاهــدت مــرة جنود االحـتــال عند نقطة التفتيش مقابل
مدرسة جمانة بنت أبي طالب يحملون صناديق الذخيرة من
الشاحنات ،وقد كتب على كل صندوق (الجيش الملكي األردني)
فعلمت أن دماء شهدائنا سالت بأسلحة عربية ّ
قحة.
ومازلت أذكر احتراق سيارة بالكامل بين العصر والمغرب
في منطقة على الدائري الثاني ،وقد قيل لنا حينها أنها سيارة
لمواطن لم يكن بحالة طبيعية ،وقد أفشى أسماء وأماكن ضباط
كويتيين للجيش العراقي.
وأم ــا أغ ــرب مــا وقــع لــي وللصديق الـعــزيــز محمد سليمان
العثمان فــي الـغــزو الـعــراقــي فهو حضور التحقيقات بمخفر
الصالحية ،وجلسة المحكمة عند "قائم مقام الكاظمية" بعد
سرقة منزلهم في الشامية ،حيث حكم ذاك القاضي باإلعدام
للسارقين في ليلة طويلة وكئيبة ومـ ّ
ـروعــة ،سبق لي الكتابة
عنها قبل سنوات.
إن كل كويتي أدرك تلك الكارثة العربية المدمرة أينما كان
سيملك عشرات القصص واألحــداث واليوميات التي تستحق
ً
روايتها لألجيال ،وكما نقول دائما فنحن نستذكر الغزو العراقي
الغادر ،وليس هدفنا إثارة األحقاد أو بث الكراهية ،فهذه ليست
من شيم أهل الكويت وال من أخالقهم ،إنما نستذكر بطوالت
أبناء الكويت وبناتها ،نستذكر شهداء الكويت وشهيداتها،
نستذكر أسرى الكويت وأسيراتها ،نستذكر ما قدمه الصامدون
ونستذكر الحق الذي ّ
رده الله سبحانه إلينا ،ونشكر النعمة
التي حبانا الله بها ،والله الموفق.

٩

ثالثة في واحد

محمد أحمد المجرن الرومي

ذكرى الغزو ودور الدبلوماسية الكويتية
تمر هــذه األي ــام ذك ــرى الـغــزو العراقي
اآلثــم على بلدنا الحبيب الكويت ،بداية
نترحم على أرواح من بذلوا دماءهم فداء
للوطن من رجــال ونساء تقبلهم الله عز
وجل شهداء بإذنه تعالى ،وتحية أخرى
لكل من دافع عن األرض الطيبة منذ اليوم
األول للغزو ،رغم عدم تكافؤ الكفتين بين
جيش غــاز جـ ّـرار بعدة وعتاد ومقاتلين
شــرسـيــن مــؤمـنـيــن بــربـهــم يــداف ـعــون عن
أهلهم وأرضهم رغم قلة عددهم وعتادهم،
وتـبـقــى ه ــذه الــذكــرى عــالـقــة فــي أذهــانـنــا
جميعا كبارا وصغارا ما حيينا.
فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،الـتــي نــذكــرهــا كل
سنة إ عــا مـيــا ،نستذكر فئة عريضة من
أبناء الكويت الذين كانوا يعملون بصمت
خ ــال فـتــرة ال ـغــزو ،وم ــا تبعها مــن عمل
بعد التحرير .لقد قامت هذه الفئة بعمل
جبار في جبهة غير عسكرية ،ولألسف
الشديد لم تسلط عيها األضواء إال القليل،
أال و هــي فئة الدبلوماسيين الكويتيين
العاملين في البعثات الدبلوماسية في
الخارج ،وهذا ال يشمل العاملين بوزارة
ال ـخــارج ـيــة ف ـقــط ،لـكـنــه يـشـمــل الـمـكــاتــب
الـمـلـحـقــة بــالـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة مثل
المكتب العسكري والثقافي واإل عــا مــي
والصحي واألمني وغيرها.
فـقــد ق ــام الــدبـلــومــاسـيــون الكويتيون
بعمل جبار أثـنــاء الـغــزو وبعد التحرير
ألنهم كانوا يمثلون الشرعية الكويتية في
الخارج ،وهم صوت الكويت الذي يدافع

زوايا ورؤى

عن الحق الكويتي في المحافل الدولية
ً
واإلقليمية وأيضا في الدول المعتمدين
لــديـهــا ،فـكــان الــدبـلــومــاســي الكويتي في
ال ـخــارج وم ــازال يعمل على جبهتين إن
صــح التعبير :األول ــى كــونــه دبلوماسيا
ووظـيـفـتــه تــوطـيــد ال ـعــاقــات ف ــي الــدولــة
المعتمد لديها وعالقته بالجهات المؤثرة
فــي تـلــك ال ــدول ــة؛ مـثــل اإلعـ ــام واألحـ ــزاب
السياسية إلى جانب اللقاء بالمسؤولين
في تلك الدولة ،أما الجبهة األخــرى التي
يقوم بها الدلوماسي الكويتي فهي رعاية
مـصــالــح وأمـ ــور الـمــواطـنـيــن الكويتيين
الــذيــن تقطعت بهم السبل أثـنــاء الـغــزو،
س ــواء الــذيــن كــانــوا فــي الـخــارج أو الذين
خــرجــوا مــن الكويت الحقا بسبب بطش
المعتدين الغزاة.
كان الدبلوماسيون يواصلون عملهم
ب ــدون كـلــل أو مـلــل وذل ــك لتلبية مطالب
المواطنين الكويتيين ،وهذا العمل ليس
ً
قاصرا على أعضاء البعثات الدلوماسية،
بـ ــل إن ذلـ ـ ــك ي ـش ـم ــل فـ ـ ــرق ال ـم ـت ـطــوع ـيــن
الـكــويـتـيـيــن م ــن ال ـن ـســاء وال ــرج ــال الــذيــن
شكلوا فرقا تطوعية ولجانا للدفاع عن
قضية الكويت العادلة ،وأبلوا في ذلك بالء
ً
حسنا يستحق اإلشادة به.
الكل يشهد بما قام به الدبلوماسيون
الكويتيون أثناء األزمة ،وما واجهه العديد
منهم من تهديد بالقتل واالعتداء عليهم
بــاأللـفــاظ وغيرها مــن أساليب ٍاالره ــاب،
وكذلك من بعض أجهزة اإلعالم المناصرة

أ .د .فيصل الشريفي
ل ـل ـغــزو ،ف ـه ــؤالء واجـ ـه ــوا ت ـلــك الـحـمــات
اإلعالمية الظالمة بكل شجاعة وثبات،
ً
خـصــوصــا الــدبـلــومــاسـيـيــن الــذيــن كــانــوا
يعملون في السفارة الكويتية في العراق
وقت حدوث الغزو ،باإلضافة إلى المعاناة
التي واجهها الدبلوماسيون الكويتيون
في الدول التي وقفت ضد الحق الكويتي
وناصرت المحتل الغاشم.
فـتـحـيــة إك ـب ــار واعـ ـت ــزاز واحـ ـت ــرام لكل
دب ـل ــوم ــاس ــي كــوي ـتــي ع ـمــل أثـ ـن ــاء ال ـغــزو
ودافع عن قضية الكويت العادلة سواء في
المحافل الدولية أو اإلقليمية أو في الدولة
الـمـعـتـمــديــن لــديـهــا حـتــى تـحـقــق النصر
المبين وانتصر الحق واندحر الباطل.
ن ـعــم ك ــان ــت الــدب ـلــومــاس ـيــة الـكــويـتـيــة
هـ ــي الـ ـخ ــط األول لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـكــويــت
إب ــان االح ـتــال فــي أغسطس  ١٩٩٠حتى
يــوم ـنــا هـ ــذا ف ــي ع ـ ـ ـ ــام ،٢٠٢٠فـتـحـيــة مــرة
أخرى وتقدير لكل دبلوماسي عمل بجد
واجتهاد ،ودافع عن الكويت ومصالحها
وقضيتها العادلة حتى تم التحرير بإذن
الـلــه تـعــالــى ،وعــاشــت الـكــويــت ح ــرة أبية
بنسائها ورجالها.
ون ـس ـتــذكــر ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ــام ش ـهــداء نــا
األبــرار الذين ضحوا بدمائهم التي روت
أرض الكويت الطيبة ،فعليهم رحمة الله
والمغفرة والجنة إن شاء الله.
كلمات:
إن القائد هو اإلنسان الذي يترجم آمال
الشعب إلى واقع جميل.

faisal.alsharifi@hotmail.com
الموضوع األول:
بعد استدعاء النيابة للمتهمين بجريمة غسل األم ــوال وتــداول
أسمائهم فــي الصحف ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي بــدأت حملة
منظمة لبعض وكالئهم من المحامين بتهديد المغردين برفع قضايا
ً
ومطالبتهم بالتعويضات ،لكن هـنــاك مــن ذهـبــوا بـعـيــدا مطالبين
ببراء تهم من تلك التهم مستندين إلــى الثغرات الموجودة بقانون
مكافحة غسل األموال.
تداعيات هذه القضية وأبعادها لم تعد محلية بعد أن أصبحت
قضية تداولتها المحاكم الدولية ،مما يتطلب من حكومة الكويت
اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة هذه القضية أو اللجوء إلى تسويات
مالية بأرقام فلكية بسبب تراخيها وضعف قوانينها الرقابية ،أو
بسبب تواطؤ بعض الجهات المالية عن أداء واجبها الرقابي ،لذلك
حماية من تلوثت أيديهم بهذه الجرائم يعد جريمة
أي ترويج لفكرة ً
بحق الكويت خــاصــة ،ال سيما أن العيون مفتوحة على الصندوق
الماليزي وغيرها من تلك الجرائم.
الموضوع الثاني:
ظـهــر فـيــديــو إلع ــام ــي ســاقــط ي ــدس ال ـســم ف ــي الـعـســل م ــن خــال
مطالبته بحرق العلم الكويتي لقاء مبلغ  500دوالر لكن رفض إخواننا
المصريين هــذا الطلب ك ــردة فعل طبيعية ينم عــن أصــالــة الشعب
المصري ومعرفته بخطورة هذه الفكرة الخبيثة مهما كانت دوافعها،
وأن العالقة التي تربط الشعبين أكبر من أن يزعزعها تصرف فردي
من هنا وهناك.
اإلجراءات التي تقوم بها حكومة دولة الكويت إجراءات وقرارات
سيادية تنظيمية لمعالجة خلل التركيبة السكانية وليست موجهة
ضد دولة بعينها وال يحق ألحد التدخل بتلك القرارات ،وعلى الكل
احترامها ،فالقضية شأن خاص تدور حول إعادة تنظيم وجود العمالة
األجنبية وربطها بالحاجة إلى سوق العمل الفعلية ،وحتى لو كانت
خــاف ذلــك فــاألوضــاع ال تسمح بعودة تلك العمالة في هــذه الفترة
لخطورة األوضاع الصحية.
الموضوع الثالث:
تـخـبــط الـ ـق ــرارات ال ـخــاصــة بـفـتــح األج ـ ــواء الـكــويـتـيــة مــع انـتـشــار
وارتفاع معدالت اإلصابة بوباء كورونا حول العالم ،ومع تحذيرات
منظمة الصحة العالمية من وجود موجة ثانية قد تكون أشد وطأة
من المرحلة األولــى ،يدل على قصر النظر ،وأن هناك أكثر من رأس
إلدارة هذا الملف.
بالرغم من الخسائر المالية الكبيرة والتدابير االحترازية التي
اتخذتها الحكومة فإنها لم تعتبر مما حصل في شهر فبراير ،وكأن
ارتفاع معدالت اإلصابات التي يشهدها العالم والتي تجاوزت ربع
ً
ً
مليون يوميا ال تعني شيئا للبعض.
خريطة توزيع اإلصابات حول العالم تتغير مع كل يوم ،فها هي
ً
ً
حكومات أوروبا التي شهدت دولها انخفاضا ملحوظا لعدد اإلصابات
ً
خالل الفترة الماضية تتراجع وتأخذ إجراءات احترازية أكثر تشددا
ً
بعدما بدأت تسجل ارتفاعا في عدد الحاالت.

الخالصة:

ً
فقدان الثقة بين المواطن والمجلس تزداد يوما بعد يوم بسبب
تخليه عن دوره التشريعي والرقابي ،ولم يعد أمام الشعب الكويتي
إال إنهاء هذه العالقة المشبوهة ،ودمتم سالمين.

كل المسألة ...كالم!
د .عنادل المطر

شهادة قبل الرحيل...
سلمان زيمان

mideastlaw@gmail.com
أكـثــر مــا اتـفــق عليه الكويتيون أثـنــاء أزم ــة كــورونــا هــو تعديل
التركيبة السكانية ،ونتج عن الرأي العام الشعبي الضاغط أن تبنت
الحكومة هذا الرأي إلى درجة أن رئيس الحكومة رفع السقف لدرجة
تبني قلب المعادلة الحالية ليكون الهدف الوصول إلى  %70من
ً
الكويتيين و %30من الوافدين ،وطبعا الكالم ببالش!
وعندما يكون الكالم كالما ال خطة محددة األه ــداف ومرتبطة
ً
بمراحل زمنية ،فلن يكون مستغربا أن تكون النتيجة عكسية مرتبطة
بفوضى ،وهــذا مــا يحدث الـيــوم فــي الكويت خطوة تليها خطوة
باالتجاه المعاكس ،وبسبب وبدون سبب!
إن تعديل التركيبة السكانية أمر ال يحتمل التساهل أو التباطؤ،
فهو يرتبط بالمصلحة القومية للكويت والكويتيين وحتى الوافدين.
وحتى ال ندخل في دائــرة الكالم والكالم فقط فإنني هنا أطرح
أفكارا واضحة ومحددة:
 تحديد نسبة مئوية حتى إن كانت بسيطة للوصول إليها،ً
ً
ويكون ذلك منطقيا ومتناسبا مع الواقع ومصالح البلد ،وأن تكون
هذه النسب السنوية مرتبطة بهدف حقيقي محسوب ،لذا فإن ما
ً
ً
طرح بالوصول إلى سبعين في المئة للكويتيين ليس أمرا واقعيا،
ولن يحدث ،لذا علينا أن نحسبها قطاعا قطاعا ومهنة مهنة ،وأن
يكون هناك توازن ما بين الرغبة في أغلبية كويتية وحاجة السوق
والبلد إلى العمالة الوافدة ،ورغبات الكويتيين في العمل ،وكذلك
مخرجات التعليم ،وكيف نوجه مخرجات التعليم بحيث نساعد في
تعديل التركيبة السكانية خالل خمس إلى عشر سنوات مقبلة ،وهذا
األمــر إلى اليوم لم يحدث ،وشخصيا غير متفائلة بأنه سيحدث،
ألن الحكومة تعودت على أن كالما يستسيغه الناس ،ثم ما إن يثار
موضوع آخر حتى تعمل الحكومة عكس ما قالت في الموضوع األول.
ترجمة مــا نـقــول تشكيل لجنة (هيئة الـقــوى الـعــامـلــة ،جامعة
الكويت ،التعليم التطبيقي ،غرفة التجارة ،وزارة الداخلية ،وزارة
الصحة ،وزارة التخطيط ...إلــخ) وتحديد فترة ال تزيد على ثالثة
شهور لتقديم خطة متكاملة.
 إن تعديل التركيبة السكانية يجب أال يتم التعامل معه مثل (كودالسمك) فالمسألة ليست (شيل وبــس) ،إنما هناك وظائف تحتاج
ً
وقتا ،على سبيل المثال األطباء ،فحين نتجه لتكويتهم علينا زيادة
عدد المقبولين في البعثات الخارجية وجامعة الكويت بتخصص
الطب حتى نبدأ نحصد بعد عشر سنوات ،وهكذا ،وهذا ما نعنيه
بخطة مدروسة بتعاون الجهات المعنية.
 تعديل التركيبة السكانية ال يجوز أن يتجاهل من أصبحتلديه خبرة في السوق الكويتي فيتم التعامل معهم بالعقلية ذاتها
مع العمالة السائبة والهامشية ،نرجو تحكيم العقل والحكمة حتى
ً
ال ندفع الثمن غاليا.
 ونحن نتجه لتعديل التركيبة السكانية علينا األخــذ بعيناالعتبار عوامل مهمة مثل ما مصير من حصل على قــروض من
البنوك؟ وكيف تستطيع البنوك أن تحصل على هــذه القروض،
ً
في حال تسفير أو إلغاء إقامات الوافدين عشوائيا ،فهذه البنوك
كويتية ،والحكومة تضمن الــودائــع بمعنى إذا تـضــررت تضرر
المال العام؟
 في مقابل األمثلة التي أوردتها أعــاه ،هناك العمالة الزائدةفي الجمعيات التعاونية والمطار والتي لها نظام مخالف لقانون
العمل بعلم هيئة الـقــوى العاملة والـجـهــات الحكومية األخ ــرى،
ً
وكأنهم ال يرون وال يسمعون ،فهؤالء ال يتقاضون راتبا ،إنما هم
ً
من يدفعون يوميا لكفالئهم مقابل عملهم! هذا ليس سرا ،ومخالف
للقانون كما ذكرت ،ويدفع العامل للضغط على الزبون لشيل كيس
وزنه أقل من كيلو غرام ،أو ينقل الشنطة في المطار بعربة مكتوب
ً
عليها أجرة ،ومع ذلك يطالب بأكثر ألن الشركة تأخذ منه يوميا
ً
ً
مبلغا كبيرا ،وهذا ليس سرا أيضا ،فنحن جميعا ال نحتاج لهؤالء
عندما نسافر ،لكن هنا أعدادهم هائلة ،وبالطبع هناك من سمح
ووافق على وجود هذا العدد!
لألسف الشديد إن غياب خطة الحكومة واعتمادها على إصدار
قرارات بدون دراسة ثم التراجع عنها مع ردود أفعال الناس (تويتر)،
هز ما تبقى من ثقة الناس ،ووضع الكويت في مواقف محرجة رغم
أنها صاحبة الحق ،ومن ذلك ما حدث في قرار منع الوافدين من
الدول السبع والذي أثار ضجة في «تويتر» ،فكان أن صدر القرار
إضــافــة إحــدى وثالثين دولــة مــع السماح للجميع بــالــدخــول ،إذا
جاؤوا ترانزيت من دولة أخرى ،هل رأيتم دولة أخرى فعلت ذلك،
ً
أم أن اتخاذ القرار يكون على طريقة أفالم سينما الفردوس سابقا؟!
الوضع محزن وحرج وخطير والحكومة ضايعة ،والله يحفظ
الكويت.

أحمد الغانم

توماس ر .بيكرينغ وآخرون*

ً
السالم لليمن أخيرا
ً
السالم أوال وقبل كل
شيء أمر حاسم للشعب
ً
اليمني الذي عانى طويال،
التسوية الدائمة
لكن
ً
ستكون أيضا بمثابة
خطوة لبناء الثقة نحو
االستقرار في الشرق
األوسط ،وإشارة إيجابية
كبيرة في وقت يزداد فيه
االحتكاك واالستقطاب
الدوليان.

على األطراف
المتحاربة
قبول اقتراح
وقف إطالق
النار الذي
توسطت فيه
األمم المتحدة
ً
وتنفيذه فورا

إن الصراع الذي طال أمده في اليمن مهيأ للحل
أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى ،فقد استنفد اليمنيون
من جميع األطــراف القتال وسارعوا بتبني النداء
الذي أصدره األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غــوتـيــريــس فــي م ــارس مــن أج ــل وق ــف إط ــاق نــار
عــالـمــي وســط جــائـحــة «كــوفـيــد ،»19 -وفــي الشهر
التالي أعلن التحالف الــذي تقوده السعودية في
الـيـمــن وقـفــا إلط ــاق ال ـنــار مــن جــانــب واح ــد لمدة
أسبوعين ،ومدده الحقا.
ً
أحـ ـ ــرزت األط ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـحــاربــة بــال ـف ـعــل تـقــدمــا
ً
م ـل ـم ــوس ــا ن ـح ــو اتـ ـف ــاق ل ــوق ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ــي ت ــوس ــط ف ـي ـهــا م ـب ـعــوث األم ــم
المتحدة الخاص لليمن ،مارتن غريفيث ،عالوة على
ذلك وافق المجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي،
الذي تدعمه اإلمارات العربية المتحدة ،في يونيو
على استئناف المحادثات مع الحكومة اليمنية
المدعومة من السعودية ،وبالتالي إنهاء القتال في
محافظات أبين وشبوة وسقطرى.
إي ــران ،الـتــي تــدعــم حــركــة الحوثيين المتمردة
ً
(المعروفة رسميا باسم أنصار الله) ،ليس لديها
سبب استراتيجي للوقوف في طريق التوصل إلى
اتفاق ،وعلى الرغم من أن القوى الدولية بما في
ذلــك الــواليــات المتحدة وروسيا والصين والهند
والدول األوروبية الرائدة تكافح من أجل التعاون
بشأن اليمن ،فمن غير المحتمل أن تعرقل التقدم
نحو إنهاء القتال بشكل حاسم.
من الكرملين إلى وايتهول إلى البيت األبيض،
فإن استحسان إنهاء المعاناة في اليمن معترف به
على نطاق واسع ،فبلداننا ليس لديها ما تكسبه
من استمرار الحرب األهلية ،ففي  1يوليو أصدر
مجلس األمــن الدولي قــرارا يدعم نــداء غوتيريس
من أجل وقف عالمي إلطالق النار ،وهو قرار يمكن
االستفادة منه لمساعدة اليمن.
هـنــاك الكثير للبناء عليه ،و لـكــن يجب اغتنام
الفرصة ،ولن تبقى النافذة الحالية إلنهاء الحرب
األهلية مفتوحة لفترة طويلة ،والتطورات األخيرة
في خطر اآلن ،فإذا أغلقت النافذة دون أن تتوصل
األط ــراف المتحاربة إلــى اتـفــاق س ــام ،فــإن اليمن
يخاطر باالنزالق إلى مزيد من الفوضى والصراع،
مما يثير شبح كارثة مستمرة على مضيق باب
المندب االستراتيجي.
لـقــد تـحــولــت ال ـصــراعــات الـمــأســاويــة فــي ليبيا
وســوريــة إلــى ح ــروب بالوكالة معقدة غير قابلة
ً
للوساطة الــدولـيــة ،وال ي ــزال اليمن بـعـيــدا بعض
ً
الشيء عن تلك النقطة ،ويعود ذلك جزئيا إلى قلة
عدد الالعبين الخارجيين المشاركين مباشرة في
النزاع ،لكن الوقت ليس في مصلحته ،وإن فقدان
ً
الفرصة الحالية للسالم سيكون أمرا غير معقول،
ً
نظرا لتفشي وباء «كوفيد ،»19 -وعدم قدرة اليمن
على االستجابة له.
وتشمل العوائق المتبقية أمام وقف إطالق النار
الدائم واالتفاق السياسي شروط فتح مطار صنعاء
وميناء ُ
الحديدة ،وقد أدى إعالن المجلس االنتقالي
الجنوبي االنفصالي في أبريل والعنف الذي أعقب
ذلك إلى تعقيد عملية السالم ،ويؤكد هجوم أنصار
الله في  23يونيو على الرياض خطر تصعيد القتال
بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية ،لكن ال

يمكن التغلب على أي من هذه العقبات.
تتطلب كارثة اليمن اإلنسانية التي تلوح في
األفق وتطلعات شعبه للسالم اتخاذ إجراءات على
ثالثة مستويات:
ً
أوال ،يجب على األطراف المتحاربة قبول اقتراح
وقف إطالق النار الذي توسطت فيه األمم المتحدة
وتنفيذه على الفورً ،
بناء على وقفة التحالف بقيادة
السعودية من جانب واحد.
ً
ثانيا ،على حكومة الرئيس عبد ربــه منصور
هادي المدعومة من السعودية والمجلس االنتقالي
الجنوبي مواصلة المحادثات بشأن تنفيذ اتفاقية
الرياض في نوفمبر  2019التي وقعها الجانبان،
وأن إعالن  29يوليو الصادر عن المجلس االنتقالي
الجنوبي بأنه سيتخلى عن تطلعاته إلــى الحكم
الذاتي يمثل خطوة مهمة إلى األمام يأمل المرء أال
يؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات.
ً
ثــالـثــا ،عـلــى المجتمع الــدولــي تشجيع جميع
أطراف النزاع على تحويل الزخم اإليجابي األخير
إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة وعادلة ،فالحل
القائم على تقاسم السلطة سيسمح لليمن بإعادة
البناء واالزده ــار واستعادة العالقات الجيدة مع
جيرانها ،وإن جهود إعــادة اإلعمار التي يقودها
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي فــي الـيـمــن وتنشيط
التجارة اإلقليمية من شأنها أن تدعم هذه العملية
وتبشر بعهد جديد من التعاون في الخليج وشبه
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة ،وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األط ــراف
المتحاربة يجب أن تتخذ الـخـطــوات األول ــى إلى
األمام ،فإن الجهات الفاعلة اإلقليمية والعالمية لها
دور مهم تؤديه في إنهاء الصراع اآلن.
تمنح قـمــة الـعـشــريــن فــي نوفمبر فــي الــريــاض
السعودية فرصة إلظهار القيادة الدولية وإحراز
تقدم في اليمن ،وإن دعما أكبر من المجتمع الدولي
ً
لالتفاق ،وخصوصا القوى العظمى ،يمكن أن يؤثر
في التوازن التفاق دائم.
ً
والسالم أوال وقبل كل شيء أمر حاسم للشعب
ً
اليمني الــذي عانى طــويــا ،لكن التسوية الدائمة
ً
سـتـكــون أي ـضــا بـمـثــابــة خ ـطــوة لـبـنــاء الـثـقــة نحو
االسـتـقــرار فــي الـشــرق األوس ــط ،وإش ــارة إيجابية
كبيرة في وقت يــزداد فيه االحتكاك واالستقطاب
الدوليان.
ف ــرص حــل ح ــرب أهـلـيــة طــويـلــة ع ــادة مــا تكون
نادرة ،وإنهاء الصراع في اليمن من شأنه أن ينقذ
األرواح ،ويجلب األمل في منطقة هشة ،وربما يوفر
متداع.
بعض اإللهام لعالم
ٍ
* توماس ر .بيكرينغ هو وكيل وزارة
الخارجية األميركية السابق للشؤون السياسية
والسفير األميركي السابق لدى روسيا والهند
واألمم المتحدة ،ومالكولم ريفكيند وزير
دفاع سابق ووزير خارجية المملكة المتحدة،
ونوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون
الخارجية في البوندستاغ ،ويانغ غوانغ مدير
معهد الدراسات الدولية والمناطق في جامعة
تسينغهوا ،وأندري كورتونوف المدير العام
لمجلس الشؤون الدولية الروسي.
«بروجيكت سنديكيت  »2020باالتفاق مع
«الجريدة»

ً
ً
ً
الفنان سلمان زيمان باإلضافة إلى كونه فنانا مخضرما معروفا
على الساحة الغنائية البحرينية والخليجية على حد السواء ،منذ
ً
سبعينيات القرن الماضي ،فإنه أيضا الفنان الحكيم.
سلمان زيـمــان هــو األب الــروحــي لفرقة "أجـ ــراس" وكــانــت بداية
معرفتي بــه مــن خاللها ،فكانت سعادتي ال توصف وأنــا ألتقي به
أصاحبه بالعزف في أغانيه مع
للمرة األولى ،ثم سعادتي أكبر وأنا
ِ
الفرقة ،أمــا أغنية "أبوالفعايل" األيقونة وهــي الحدث األهــم فطالما
غدت مسك ختام حفالت فرقة "أجراس" ومبتغى جمهورها العريض،
ولكونها تبدأ بالزغردة على آلة الفلوت فكان هذا بمثابة تتويج لي
كـعــازف فلوت لــه أثــره فــي هــذه الفرقة ،بالرغم مــن أنــي كنت حينها
في السنة األولــى للمرحلة العالية ( ،)1992عندما ظهرت معهم في
ً
ً
ثاني مهرجان غنائي للفرقة ،ولقائي األكثر أثرا وعمقا معه والذي
طالما ظل يذكرني به في كل لقاء أو حوار حتى وإن كان عن بعد هو
مصاحبتي له في أغنية "دمع الدفاتر حبر" ،حيث قمت بأداء صولو
الفلوت في تلك األغنية.
ما يمتاز به الفنان سلمان زيمان هو روحــه الحماسية التواقة
للنشاط والتي ال تقف عنده ،ولكنه يبثها في نفوس اآلخرين ممن
حوله ،فتراه دائم الثناء واإلطراء لآلخرين في تجاربهم الفنية األولى،
ً
وفي أي مبادرة أو حركة موسيقية يقومون بها ،وال يتردد أبــدا أن
ً
يكون شريكا معهم في صنع هذا الحدث.
مــا زل ــت أتــذكــر كـيــف ش ــارك مـجـمــوعــة مــن الـشـبــاب الموسيقين
الموهوبين الــواعــديــن فــي ذلــك الــوقــت فــي فعالية مــن أجــل فلسطين
التي نظمها نادي "باربار" في صالة نادي طيران الخليج سنة ،١٩٩٩
وذلك تضامنا مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،وكان بعض هؤالء
ً
الشباب الواعدين هواة حينها ،وأصبح بعضهم نجوما اآلن ،لقد كان
وقوف الفنان سلمان زيمان بيننا بمثابة العمود الفقري لنجاح هذه
الفعالية ،والتي بالفعل أثبتت نجاحها من خالل الحضور الجماهيري
الالفت الذي مأل المكان.
صادفتني مع أبي سالم مواقف كثيرة ال تعد وال تحصى ،وسأسعى
جاهدا إلى ذكر بعضها في هذه الشهادة:
بعد تخرجي سنة  1996وعملي كمدرس للموسيقى كان أحد أهم
محطاتي التي أتوق لزيارتها في ذلك الحين للتنفيس عن اإلحباطات
التي أواجهها هو محل (أجراس) بشارع القصر القديم بالقضيبية،
وفــي إح ــدى ال ـمــرات وفــي خـضــم ت ـبــادل أط ــراف الـحــديــث ،حـيــث كــان
دائم السؤال عن نشاطاتي الموسيقية أخبرته عن موضوع الدورة
الموسيقية التي تلقيت دعــوة لحضورها في إنكلترا ،لكن ظروفي
ً
المادية تقف حائال أمام ذلك ،فما كان منه إال أن اقترح علي أن أتقدم
بخطاب إلى إدارة الثقافة والفنون ،ثم أرفقها بتلك الدعوة ،وأردف
ً
ً
ً
قائال" :لن تخسر شيئا" ،لم أتــردد أبــدا في تنفيذ مقترحه ،وبالفعل
كانت رؤيته في مكانها وتمكنت من حضور تلك الدورة ،وأشهد كم
ً
كبير في مسيرتي الفنية الحقا ،وكان مفتاح
أثر
ٍ
أن لهذه الدورة من ٍ
هذا المفترق سببه أبوسالم.
ً
موقف آخر وكان نتيجة زيارتي له أيضا في ذاك المكان نفسه ،وبعد
أعوام من ذلك الوقت ،وكان في سياق سيرة اإلحباطات التي تواجهني
مقابل حماستي لتقديم نشاطاتي الموسيقية ،وسبب ذلك التصرفات
الشخصية والمضايقات التي ألقاها من البعض إلعاقتي عن تقديم
أمسية موسيقية كنت أنوي القيام بها في ذلك الوقت ،فما كان منه إال
أن بادرني بالقول" :أنا سأقوم بدعم وتنظيم هذه األمسية" ،وبالفعل
فقد أثمرت مجهوداته بإقامة األمسية الموسيقية "ذكريات دلمونية"
بفندق الدبلومات في  30نوفمبر.1999
ثمة حكمة أخرى قالها لي ذات مرة وما زلت أتذكرها وأتبعها وهي
قوله" :إذا أردت أن توصل رأيــك أو مشكلتك إلــى مسؤول ،فاكتب له
ً
خطابا يلخص له األمرً ،وابتعد عن الحديث الشفهي ،فالكالم المكتوب
أثره أقوى وأبقى" .وأمانة ما زلت أعمل بتلك النصيحة.
م ــازال أبــوســام الحكيم هــو مـصــدر الـطــاقــة المحركة ألي نشاط
ً
أقوم به مهما كان بسيطا ،ولتشجيعه هذا أثر كبير في نفسي ،فهو
ٌ
يشعرني بكل صدق بحرصه الشديد على نجاحي كما لو أنني ابن
من أبنائه.
هــذه الحكمة الـتــي يمتلكها هــذا الـفـنــان الـفــذ والـتــي قــد ال يراها
ً
بكل أمانةٍ شاهدته دائما يسعى إلى تحفيز جيل الشباب
الكثيرونِ ،
للعمل الدؤوب ألجل تنشيط الحركة الموسيقية في البحرين والخليج.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.968

5.415

٤.085

2.510 2.788 3.268

سيناريوهات مصرفية لتعويض تباطؤ القروض االستهالكية

ً
تركيز أكبر على قطاع األعمال خصوصا األنشطة التشغيلية المدرة
محمد اإلتربي

زيادة حصص
التمويل الموجهة
للمشاريع
الحكومية ...وإعادة
هيكلة اإلنفاق

كـشـفــت م ـص ــادر مـصــرفـيــة أن
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي ي ـع ـمــل على
م ــراج ـع ــة ج ـم ـلــة س ـي ـنــاريــوهــات
وإجـ ــراء ات لمجابهة التداعيات
وال ـ ـض ـ ـغـ ــوط الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدة ع ـلــى
الـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،السـيـمــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة
وال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي تـشـهــد أكـبــر
ً
ت ـبــاطــؤ م ـنــذ أك ـث ــر م ــن  15عــامــا
ً
تقريبا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر ،إن
ت ـبــاطــؤ الـ ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة
وال ـش ـخ ـص ـي ــة جـ ـ ــاء ب ـت ـع ـق ـيــدات
م ــزدوج ــة إذ تـتــريــث ال ـب ـنــوك في
ت ـل ـب ـي ــة طـ ـلـ ـب ــات االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض مــن
جهة إلــى حين اتـضــاح الـصــورة
ً
خصوصا في سوق العمل ،ومن
جـهــة أخ ــرى تـتــرقــب شــريـحــة من
المقترضين مـجــريــات األوض ــاع
ومعها تأجلت كثير من الخطط
المتعلقة باقتناء سلع أو تحديث
أخرى.
وف ـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـك ـشــف
م ـ ـصـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة أن ال ـب ـن ــوك
ل ــديـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـخ ـطــط

وال ـ ـ ـبـ ـ ــدائـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
ً
وضــع فعليا
مراجعتها بعضها ِ
موضع وحيز التنفيذ لمجابهة
ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض ـ ــات ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ف ــي
القروض ،وأخرى ستأخذ مسارها
ً
تدريجيا حتى آخر العام.
وأوضحت ،أن من أبرز القنوات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـت ــم الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ـي ـهــا
ل ـت ـعــويــض ان ـخ ـف ــاض الـتـشـغـيــل
فـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ،وخ ـف ــض
مـصــروفــات أب ــواب أخ ــرى بهدف
تقليل الكلفة التشغيلية سترتكز
على الملفات التالية:
 -1ت ــرك ـي ــز ك ـب ـيــر ع ـل ــى ق ـطــاع
ً
األع ـ ـم ـ ــال خـ ـص ــوص ــا األن ـش ـط ــة
التشغيلية ا ل ـم ــدرة ا لـتــي تتميز
بـتــدفــق ن ـقــدي مـضـمــون السيما
المرتبطة باالحتياجات األساسية
ً
ح ــال ـي ــا س ـ ــواء ال ـق ـط ــاع ال ـغــذائــي
والصحي.
 -2ر ف ـ ـ ـ ــع ب ـ ـعـ ــض ا لـ ـحـ ـص ــص
ا لـمـصــر فـيــة بالنسبة للمشاريع
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـك ـب ــرى بــال ـت ـعــاون
وال ـ ـت ـ ـش ـ ــاور م ـ ــع بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي ،إذ كانت البنوك تمول

حرص كبير من «المركزي» لتجنب
وقف أسهم البنوك
كـشـفــت م ـصــادر معنية أن الـبـنــك الـمــركــزي
ً
يبذل جهودا كبيرة في إنجاز ميزانيات البنوك
لتجنب وقــف أسهمها عن الـتــداول مع اقتراب
نهاية المهلة القانونية لإلعالن عن البيانات
التي تنتهي منتصف أغسطس الجاري.
وقالت المصادر ،إن فرق الرقابة والتدقيق
ت ـع ـمــل ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ح ـت ــى وقـ ــت الـعـطـلــة
لمراجعة الميزانيات وتجهيز أي إيضاحات

إضــافـيــة مطلوبة أو أي تـعــديــات أخ ــرى يتم
إنجازها بالتعاون مع البنوك التي لم تنته بعد
ومراقبي الحسابات.
تجدر اإلشارة إلى أن بعض البنوك تأخرت
في رفع ميزانياتها لطلب الموافقة عليها بسبب
استثائية الميزانية الحالية وطلب العديد من
التقارير واإليضاحات التفصيلية.

ً
تلك المشاريع جزئيا على أساس
تحقيق توازن بين تلبية مختلف
المتطلبات ،ومع الظروف الحالية
يمكن استخدام فائض السيولة
ال ـت ــي س ـت ـتــوافــر نـتـيـجــة تـبــاطــؤ
الطلب على القروض االستهالكية
والشخصية في زيادة حصصها
للمشاريع الحكومية الكبرى.
 -3وق ــف ع ـم ـل ـيــات الـمـنــافـســة
عـ ـل ــى أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة وج ـ ــذب
العمالء وسط الظروف الحالية،
إذ إن فرص التشغيل ال تستدعي
ج ـلــب ودائـ ـ ــع بـمـنــافـســة شــديــدة
ً
وبـ ــأس ـ ـعـ ــار م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،عـ ـلـ ـم ــا أن
ً
مستويات الفائدة حاليا في أدنى
ً
مستوياتها أساسا.
 -4تــأج ـيــل تــوس ـعــات ال ـفــروع
الجديدة حتى نهاية العام المقبل
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل م ـق ــاب ــل االسـ ـتـ ـم ــرار
فــي الـتــوســع أك ـثــر فــي الـخــدمــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وس ــط الـتــوجـهــات
القائمة بتقليل الوجود المباشر.
 -5مراجعة شاملة لكل قنوات
وأوجــه الصرف لكبح وإلـغــاء أي
ب ـن ــود ت ـب ــدو غ ـي ــر ض ــروري ــة فــي
ال ــوق ــت ال ــراه ــن ب ـه ــدف تقليص
ال ـض ـغ ــوط والـ ـمـ ـص ــروف ــات عـلــى
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة سـ ـ ـ ــواء مـ ـص ــروف ــات
عمومية أو إدارية وأخرى.
 -6وق ــف كــل أنـ ــواع الـمـكــافــآت
بمسمياتها والـبــونـصــات ســواء
لـ ـ ــإدارات الـعـلـيــا أو الـمـتــوسـطــة
وغيرهم للعبور بميزانية العام
ال ـحــالــي بــأقــل تــراج ـعــات ممكنة
لتحقيق هــدف منشود للجميع
وهــو الـحـفــاظ على ق ــوام القطاع
وتـصـنـيـفــاتــه وسـمـعـتــه ال ـتــي تم
بناؤها على مدار سنوات.
 -7مــراجـعــة شــامـلــة لمختلف
األن ـش ـطــة واألعـ ـم ــال األســاس ـيــة،
بهدف هيكلة غير المدر منها أو
ً
إلغائها خصوصا بعض خدمات

ال ــرف ــاه ـي ــة ال ـم ـصــرف ـيــة الـمـكـلـفــة
و قـ ــد ال ت ـجــد طــر ي ـق ـهــا للتفعيل
فــي الــوقــت الــراهــن بسبب عــزوف
حتى كبار العمالء على االلتقاء
ً
الـ ـمـ ـب ــاش ــر واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء م ــرح ـل ـي ــا
بإنجاز كل األنشطة عن بعد.
 -8ت ـ ــأ جـ ـ ـي ـ ــل ا ل ـ ـت ـ ــو س ـ ـع ـ ــات
الخارجية ســواء استحواذات أو
ً
ضــم خصوصا أنها تحتاج إلى
مـ ـص ــاري ــف وأك ـ ـ ــاف وي ـم ـك ــن أن
ً
تسبب ضغوطا حالية في توقيت
يحتاج إلــى توجيه كــل الجهود
ً
وتضافرها للتحوط ،فضال عن
أن إضافة أصول جديدة للميزانية
تحتاج قاعدة رأسمالية مريحة
ووضع أفضل.
 -9تقليص ميزانيات الدعاية
التنافسية لـلـخــدمــات ومــراجـعــة

أوج ـ ــه وقـ ـن ــوات ال ـص ــرف بحيث
يتم اإلبقاء على الحد األدنى الذي
يحقق ويــدعــم أه ــداف التشغيل
وفـ ــق ظـ ـ ــروف الـ ـس ــوق والـ ـف ــرص
اآلمنة المتاحة.
 -10مراجعة أعمال ومشاريع
الـ ـت ــوس ــع ب ـم ـح ـف ـظ ــة الـ ـخ ــدم ــات
التكنولوجية الـتــي تـحـتــاج إلــى
بنية تحتية ومبالغ كبيرة سواء
ال ـمــوج ـهــة ل ـق ـن ــوات االب ـت ـك ــار أو
لجلب واستحداث أنظمة حديثة
ً
ً
وآمنة خصوصا أن القائم حاليا
يغطي االحتياجات والمتطلبات
وبمحفظة غنية و ثــر يــة مقارنة
باألسواق العالمية.
وتأتي تلك السياسة بتوجيه
ضـمـنــي مــن الـبـنــك ال ـمــركــزي من
ً
ناحية ،وحرصا من البنوك على

النفط يتراجع بسبب المخاوف من تخمة مع زيادة اإلنتاج

ً
نزول أسعار الخام األميركي إلى أقل من  40دوالرا للبرميل
تــراج ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ص ـبــاح ام ــس بفعل
ال ـم ـخــاوف م ــن تـخـمــة م ـع ــروض إذ تـتـجــه أوب ــك
وح ـل ـفــاؤهــا لـتـقـلـيــص تـخـفـيـضــات اإلنـ ـت ــاج في
أغسطس بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد19-
في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت منخفضة
 27سـنـتــا بـمــا ي ـعــادل  0.6بــالـمـئــة إل ــى 43.25
دوالرا للبرميل .ونزلت عقود الخام األميركي
غرب تكساس الوسيط  34سنتا أو  0.8بالمئة
لتسجل  39.93دوالرا.
كــان بــرنــت ارتـفــع للشهر الــرابــع فــي يوليو
فــي حـيــن زاد ال ـخــام األمـيــركــي للشهر الثالث
مع صعود كال الخامين من المستويات بالغة
التدني لشهر ابريل ،عندما كانت مناطق واسعة
من العالم تحت إجراءات اإلغالق الشامل بسبب
جائحة فيروس كورونا.
وق ــال هـيــرويــوكــي كـيـكــوكــاوا ،الـمــديــر العام
للبحوث فــي نيسان ل ــأوراق المالية" ،القلق
يـســاور المستثمرين حيال تخمة المعروض
ح ـي ــث مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـ ـب ــدأ أوبـ ـ ـ ــك +تـقـلـيــص
تخفيضات اإلنتاج هذا الشهر ومن المرجح أن
يشجع تعاف في أسعار النفط من مستويات
قياسية منخفضة منتجي ا لـنـفــط الصخري
األميركيين على زيادة اإلنتاج.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول
أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو مع إنهاء
ال ـس ـعــوديــة وأع ـض ــاء خليجيين آخ ــري ــن قـيــودا
طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في
اتفاق بقيادة أوبك.
واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في
يوليو مقارنة مع مستويات يونيو ،حسبما
ذكرته وزارة الطاقة األحد .ومن المقرر أن تزيد
مجموعة أوبــك ،+التي تضم أوبك وحلفاء من
بينهم روس ـيــا ،اإلن ـتــاج فــي أغـسـطــس ،لتضخ
حــوالــي  1.5مليون برميل يوميا إضافية في
المعروض العالمي.
وفــي سياق االسـعــار ،تراجعت أسـعــار النفط
األميركي في مستهل تعامالت االثنين إلى أقل
من  40دوالرا للبرميل مع بــدء زيــادة اإلمــدادات
من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وال ــدول النفطية الحليفة لها فــي تجمع "أوبــك
ب ـلــس" ،فــي حـيــن م ــازال الـعــديــد مــن دول العالم
يكافح الحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشــارت وكالة بلومبرغ لألنباء إلــى ان دول
أوبــك بلس تعتزم ضــخ كميات مــن النفط خالل
الشهر الحالي تــز يــد بمقدار  1.5مليون برميل
يوميا تقريبا عن متوسط كميات يوليو الماضي
مــع بــدء تقليص الخفض القياسي الــذي نفذته

دول التجمع خالل الشهرين الماضيين لمواجهة
االنهيار التاريخي ألسعار النفط بسبب جائحة
فيروس كورونا المستجد .وكانت روسيا بدأت
زيادة انتاجها بصورة طفيفة في الشهر الماضي.
وتــأتــي زيـ ــادة ال ـم ـعــروض فــي س ــوق النفط
ال ـخــام بــالـتــزامــن مــع تــزايــد م ـعــدالت اإلصــابــة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا فـ ــي والي ـ ـ ــة ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا
األم ـي ــرك ـي ــة وإع ـ ـ ــادة فـ ــرض إجـ ـ ـ ــراءات اإلغـ ــاق
فــي العاصمة الفلبينية مانيال و فــرض حظر
الـتـجــوال فــي ثــانــي أكـبــر م ــدن أسـتــرالـيــا لمنع
ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ،ب ـم ــا ي ـث ـيــر ال ـش ـك ــوك فــي
احتماالت تعافي الطلب العالمي على الطاقة.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو
الخام القياسي للنفط األميركي بنسبة  0.9في
المئة فــي تعامالت نيويورك إلــى  39.91دوالرا
للبرميل تسليم سبتمبر المقبل ،بعد ارتفاعه
بـنـسـبــة  2.6ف ــي ال ـم ـئــة خ ــال ت ـع ــام ــات يــولـيــو
الماضي .وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط
بحر الشمال امس بنسبة  0.7في المئة إلى 43.20
دوالرا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اخ ـ ـ ــر ،اع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـن ـفــط
األميركية ماراثون بتروليوم كورب موافقتها على
بيع سلسلة متاجر ومحطات وقود سبيدواي إلى
شركة  7-إليفن التابعة لمجموعة سفن أنــد آي

هولدينغز اليابانية مقابل  21مليار دوالر نقدا.
وتتضمن الصفقة استحواذ  7-إليفن على
حوالي  3900متجر سبيدواي موجودة في 35
والية أميركية.
يــذكــر أن  7-إلـيـفــن تـمـتـلــك حــالـيــا أك ـثــر من
 9800متجر في الواليات المتحدة وكندا .ومع
االستحواذ على متاجر سبيدواي سيرتفع عدد
متاجرها في الواليات المتحدة وكندا إلى أكثر
من  14ألف متجر.
وم ــن الـمـتــوقــع ان تـحـقــق  7-إلـيـفــن وفـ ــرا في
الـنـفـقــات ي ـتــراوح بـيــن  475و 575مـلـيــون دوالر
سنويا خالل السنة الثالثة بعد اتمام الصفقة.
ومن المنتظر اتمام الصفقة خالل الربع األول
من  2021وذكرت ماراثون انها تتوقع تحقيق
عائد صــاف بعد حساب الضرائب يبلغ 16.5
مليار دوالر من هذه الصفقة.
وأضافت ماراثون أن الصفقة تتضمن أيضا
عقدا مدته  15عاما لتوريد الوقود إلى المحطات
بـمـقــدار نـحــو  7.7مـلـيــارات غــالــون سـنــويــا .كما
تـتــوقــع الـشــركــة زيـ ــادة حـجــم الـتـعــامــات مــع 7-
إليفن بمرور الوقت مع انتهاء االتفاقيات الحالية
للشركة اليابانية مع شركات توريد اخــرى في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وتــوس ـيــع شـبـكــة متاجرها
ومحطاتها في الواليات المتحدة وكندا.

تخطي التحديات ضمن سياسة
التحوط واالحتراز المرحلي من
ناحية أخ ــرى ،إذ يمكن اإلش ــارة
ً
إل ــى أن ـه ــا ات ـخ ــذت ف ـع ـل ـيــا جملة
إج ـ ـ ـ ــراءات وأخ ـ ـ ــرى ق ـي ــد الـبـحــث
والمراجعة بهدف التطبيق.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ع ـل ــى
ً
ً
أن هـ ـن ــاك ركـ ـن ــا أس ــاسـ ـي ــا وه ــو
أن ي ـك ــون ال ـم ـن ــح ب ــأق ــل مـخــاطــر
ممكنة ول ـق ـنــوات مــدروســة إذ ال
مساحة لتحمل مخاطر إضافية
وبالتبعية احتساب مخصصات
أكثر.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن صافي
هامش الربحية للقطاع المصرفي
فــي الـعــام الماضي بلغ  34.3في
المئة ،وهــو نسبة صافي الربح
إلى صافي اإليــرادات من الفوائد

واإليرادات من غير الفوائد.
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة ال ـم ـص ــروف ــات
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى إج ـ ـمـ ــالـ ــي
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات  60.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة أي
نـسـبــة ال ـم ـصــروفــات التشغيلية
(المصروفات من الفوائد إضافة
إلى المصروفات من غير الفوائد)
إلى إجمالي اإليــرادات (اإليرادات
من الفوائد إضافة إلى اإليــرادات
من غير الفوائد).
وكانت نسبة الدخل األساسي
(ص ــاف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن ال ـفــوائــد
إضافة إلــى صافي اإلي ــرادات من
ال ــرس ــوم) إل ــى الــدخــل التشغيلي
(ص ــاف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن ال ـفــوائــد
إض ــاف ــة إل ــى اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن غير
الـفــوائــد) تبلغ نسبتها  83.8في
المئة.

الذهب يقفز لمستوى قياسي وسط
القلق من «كورونا»
صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمس ،مع تعزز
الطلب على المعدن كمالذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات االقتصادية
ً
لتنامي إصابات "كوفيد ،"-19لكن ارتفاعا في الدوالر حد من المكاسب.
ً
ً
وكــان السعر الـفــوري للذهب مستقرا عند  1973.75دوالرا لألوقية
ً
"األونـصــة" ،بعد أن سجل ذروة قياسية عند  1984.66دوالرا في أوائــل
المعامالت اآلسيوية.
ً
وزادت عقود الذهب األميركية اآلجلة  0.3في المئة إلى  1992.10دوالرا.
وقال مايكل مكارثي كبير االستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس،
ً
"المعنويات تتدهور في شتى األس ــواق .أوال ،تنامي معدالت اإلصابة
مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي ألسعار الذهب .وفي ضوء
ً
ذلك ،فإنه يدفع الدوالر األميركي للصعود أيضا".
وتــواصــل ارت ـفــاع ح ــاالت اإلصــابــة بـفـيــروس "ك ــورون ــا" فــي الــواليــات
ً
المتحدة وبلغ عدد اإلصابات  17.96مليون عالميا.
وفي المعادن النفيسة األخرى ،نزلت الفضة  0.5في المئة إلى 24.26
ً
ً
ً
دوالرا لألوقية ،وهبط البالتين واحدا في المئة ليسجل  897.61دوالرا،
ً
في حين استقر البالديوم عند  2090.22دوالرا لألوقية.
في سياق متصل ،أظهرت إحصاء ات تدفقات الصناديق األسبوعية
لبنك أوف أميركا أن مديري األموال خصصوا  3.9مليارات دوالر للذهب،
في ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على اإلطالق ،وكذلك  5.6مليارات دوالر
للنقد.
وسجلت أدوات النقد دخول إجمالي تدفقات صافية بواقع  1.1تريليون
دوالر في النقد منذ بداية  2020إذ تسببت إجراءات العزل العام المدفوعة
بكوفيد -19في اضطراب االقتصادات العالمية.
وتظهر البيانات األسبوعية أن صناديق السندات استقطبت 17.2
ً
مليار دوالر ،من بينها  12.6مليارا ذهبت إلى السندات المصنفة عند
درجة جديرة باالستثمار.

مخاوف من موجة ثانية لـ «كوفيد  »19تربك حسابات «أوبك »+

ً
بعد سريان قرار تخفيف خفض اإلنتاج النفطي بدءا من الشهر الجاري
•

أشرف عجمي

مازالت أسواق النفط حتى اآلن يسيطر عليها حالة
مــن الـحــذر بشأن توقعات االقتصاد العالمي وقطاع
النقل لبقية هذا العام ،على الرغم من محاولة مجموعة
"أوبـ ــك  "+دف ــع أس ـع ــار الـنـفــط إل ــى األع ـل ــى ،م ــن خــال
مفاوضات سلسة نسبيا تمت أخيرا ،حيث لم تتفاجأ
األسواق عندما وافقت مجموعة "أوبك  "+على تخفيف
خفض اإلنتاج بدءا من الشهر الجاري ،على اعتبار ان
تحريك االقتصاد العالمي أصبح ضرورة حتمية ،رغم
جائحة كــورونــا التي أدت الــى االغ ــاق الـتــام ألغلبية
اقتصادات العالم ،خاصة الدول الصناعية الكبرى ،األمر
الذي ادى الى خسائر مادية تخطت مئات المليارات من
الدوالرات ،خالل الفترة الماضية.
ويرى بعض المراقبين أن خطوة تخفيف الخفض
القت قبوال واسعا وسط أوساط المهتمين باألسواق
النفطية.

أسواق النفط
وتابع المراقبون القول بأنه من المهم أن نعلم أن

الطريق إلى األمام بالنسبة للمجموعة وأسواق النفط
ال يــزال صعبا ،حيث وردت بعض تقارير من محللي
النفط والمصارف االستثمارية إلى االعتقاد بأن إعادة
مليوني برميل يوميا مرة أخرى إلى السوق ،أي تخفيف
الخفض من  9.7إلــى  7.7ماليين برميل في اليوم قد
يكون مصحوبا ببعض المخاطر.

تحول كبير
وتــرى بعض اآلراء أن االتـفــاق األخير لم يسفر عن
تحول كبير في العرض ،إذ تعهدت الدول التي تأخرت
في امتثالها في األشهر األخـيــرة بتعويض إنتاجها
الزائد عن طريق قطع أعمق في الشهر الجاري .وهذا
يجعل خفض االنتاج أعمق على المدى القصير ،فبدال
من تخفيف الخفض إلى  7.7ماليين برميل في اليوم،
ب ــدءا مــن الشهر ال ـجــاري ،قــد تخفف إلــى  8.1إلــى 8.3
ماليين برميل في اليوم ،وهذا مؤشر صعودي بالنسبة
إلى األسواق.
في الوقت نفسه جاءت مؤشرات صعودية أخرى من
إدارة معلومات الطاقة األميركية التي أظهرت أحدث
بياناتها األسبوعية انخفاض مخزونات النفط الخام،

البنزين والمقطرات ،بمقدار  11مليون برميل ،وهو أكبر
بكثير مما كان متوقعا.

الوضع الطبيعي
ويـقــول بعض المحللين إن بيانات إدارة معلومات
الطاقة األميركية األخيرة تعد صعودية جدا ،بعد انتظار
طويل .ومع ذلك ،نصح المحللون بالحذر ،الفتين الى انه
في حين أن بيانات اإلدارة األخيرة تعد تحسنا كبيرا ،إال
أن سوق النفط األميركية ال تزال بعيدة جدا عن الوضع
الطبيعي ،سواء من حيث الطلب أو المخزونات.
ولـعــل األسـ ــواق تـبــدي حــرصــا شــديــدا فــي عمليات
مراقبة االنتاج ،اال انه ال يزال هناك كثير من المخاطر
الهبوطية ،الفتين الــى أن ذلــك مرتبط بشكل مباشر
بمدى التأثر بجائحة كوفيد  ،19وتأثيرها الضار في
االقتصاد العالمي ،فضال عن مخاوف من هجمة جديدة
للفيروس تكون اشد من االولى.

مخاوف من اإلغالق
وضــرب المحللون مثاال من مخاوف ارتــدادة قوية

للفيروس ،حيث أعلنت الــواليــات المتحدة مع نهاية
االسـبــوع الماضي عــن اصــابــات فــي مــا ال يقل عــن 75
ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد –  ،19وهو رقم يومي
قياسي بالنسبة لدولة كبرى مثل الواليات المتحدة
تعتمد بشكل أساسي على النفط في كل صناعاتها،
كما أن هناك مخاوف من عمليات اغالق جديد في الهند
والبرازيل ،جراء تزايد حاالت الفيروس.
وحسب اإلحـصــاء ات ،وحتى عندما تظهر بيانات
إدارة معلومات الطاقة األميركية التحسن ،فإن بعض
اآلراء ترى أن التحديات ال تزال قائمة ،إذ ال يزال الطلب
على البنزين نحو مليون برميل في اليوم ،وهو يعد
رقما دون مستويات العام الماضي ،وهو ما يعد دليال
على أن القيود المتجددة على مستوى الــدولــة تبقي
الناس في منازلهم.
وتساءل بعض الخبراء عن كيفية وآلية الرد من قبل
"أوبك  ،"+إذا تراجعت أسواق النفط.

سيطرة على األسواق
وعلى الرغم من أن دول "أوبك  "+تبدو مسيطرة على
الـســوق فــي الــوقــت الـحــاضــر ،فــإن هـنــاك تـســاؤال يبدو

ملحا وهــو :هل سيتم الحفاظ على انضباط اإلنتاج
عند المستوى الذي تم االتفاق عليه أخيرا من تخفيف
خفض االنتاج؟
وبــاإلشــارة الــى الجانب االيـجــابــي فــي تلك النقطة
بــالـنـسـبــة لـ ـ "أوبـ ــك  "+ه ــو أن ــه ال وج ــود حــالـيــا يــذكــر
بالنسبة إلنتاج النفط الصخري األميركي ،حيث ال يزال
هناك تناقص واضح في عدد منصات الحفر الخاصة
بتلك النوعية من النفط.
وحسب بعض البيانات ،فإن أسعار الخام قد تتراوح
ما بين  40و 45دوالرا للبرميل في الوقت الحالي.
ولكن يبقى الخطر الحقيقي هو أن الوباء لم ينته،
حيث يرى البعض أنه سيكون هناك تأثير على الطلب
جراء مؤشرات من منظمة الصحة العالمية ،التي تحذر
من موجة ثانية للوباء في الشتاء المقبل

ارتفاع األسعار
وعموما ،وحتى تتم السيطرة على وبــاء كورونا
وعــودة الحياة الطبيعية لكل القطاعات االقتصادية،
فإن أسعار النفط سيكون أمامها طريق طويل للعودة
الى االرتفاع المستدام واالسعار العادلة.
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العثمان :القرار االستثماري لم يعد محتكرا في شخص المدير العام أو لجنة داخلية
التخارج أثناء فترة
إعادة البناء من أكثر
من  20مليار دوالر
من االستثمارات التي
تمت بعهد المدير
العام األسبق وإعادة
توظيفها عبر أفضل
الشركات المتخصصة
بإدارة األصول

إلغاء مركزية صنع
القرار االستثماري
واستبداله بإجراء
مؤسسي ال يمكن
أن يسيطر عليه
شخص واحد

أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،أن ـه ــا ب ـعــد ان ـت ـهــاء إدارت ـه ــا
الـ ـج ــدي ــدة م ــن ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة ب ـن ــاء ق ـطــاع
االستثمار ،التي شملت إلغاء مركزية القرار
االستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي
وإدخــال معايير دولية وضوابط حوكمة
صارمة وسياسة استثمارية حصيفة ،فقد
بدأت استكمال تطوير قطاعاتها األخرى
م ــن خ ـ ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة وال ــرق ــاب ــة
الداخلية والخارجية وذلــك لرفع الكفاء ة
التشغيلية.
يأتي ذلك في مــوازاة إفصاح المؤسسة
األسبوع الماضي عن أدائها االستثماري
ل ـلــربــع األول م ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،محققة
ً
أرباحا بلغت  7.34مليارات دوالر أميركي
للفترة مــن  1أبــريــل إلــى  30يونيو ،2020
ً
وك ـش ـف ــت أي ـ ـضـ ــا عـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح ال ـم ـس ـت ـمــر
الستراتيجية تخفيض معدل األموال غير
المستثمرة من  37.2في المئة من إجمالي
أصول المؤسسة كما في  31مارس 2017
إل ــى  11.5ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي أص ــول
المؤسسة كما في  30يونيو .2020
وبـهــذه المناسبة ،صــرح الـمــديــر العام
لـلـمــؤسـســة مـشـعــل ال ـع ـث ـمــان بـ ـ «أن ـنــا بعد
أكثر من ثالث سنوات من العمل الــدؤوب،
فإن العمليات االستثمارية تحكمها اليوم
إجـ ـ ـ ــراءات وس ـي ــاس ــات وح ــوك ـم ــة ورق ــاب ــة
وف ــق أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات ال ـعــال ـم ـيــة ،وأن
ً
ال ـق ــرار االس ـت ـث ـمــاري لــم يـعــد مـحـتـكــرا في
شخص المدير العام أو لجنة داخلية كما
ً
ً
ك ــان مـعـمــوال بــه ســابـقــا ،بــل تـمــت حوكمة
القرار االستثماري بإصدار لوائح جديدة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار م ــن ل ـج ـنــة اس ـت ـث ـم ــار أم ـ ــوال

ال ـمــؤس ـســة الـمـشـكـلــة م ــن أع ـض ــاء مجلس
االدارة م ــن ذوي االخ ـت ـص ــاص وال ـخ ـبــرة
وال ـ ـتـ ــي ل ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي الـ ـق ــرار
االستثماري .وأوضح العثمان ،أن تطوير
ل ــوائ ــح االس ـت ـث ـمــار ي ـعــد ال ـخ ـطــوة األولـ ــى
واألهـ ــم فــي خ ـطــوات تــرتـيــب آل ـيــات الـقــرار
االسـتـثـمــاري ،والـتـطــور فــي جــوهــر نشاط
الـمــؤسـســة االسـتـثـمــاري هــو نتيجة عمل
وتفاني وإخ ــاص وتضافر جـهــود فريق
عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس
اإلدارة الجديد ولجنة االستثمار الجديدة
ووزراء مالية متعاقبين منذ عام .2017
ول ـفــت إل ــى أن اإلدارة ال ـجــديــدة لقطاع
االستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع
عــام ( 2017بقيادة العثمان المدير العام
للمؤسسة منذ  15يناير  )2019عملت في
الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق
االستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية
كــوي ـت ـيــة إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـق ـط ــاع ومـحـفـظــة
المؤسسة االستثمارية ووضــع إج ــراء ات
عمل مؤسسية ،إضــافــة إلــى تقديم الدعم
المستمر وغير المحدود للسلطات المعنية
بالتحري والتتبع لجميع اال سـتـثـمــارات
السابقة».
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ــه ت ــم اك ـت ـش ــاف اس ـت ـث ـمــارات
ت ـحــوم حــولـهــا شـبـهــات قــانــونـيــة وأخ ــرى
ضـعـيـفــة األداء وت ــرت ــب ع ـلــى ذلـ ــك ات ـخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة داخل الكويت
وخــارج ـهــا ،كـمــا تــم ال ـت ـخــارج إث ـنــاء فترة
إعــادة البناء من أكثر من  20مليار دوالر
من االستثمارات التي تمت في عهد المدير
العام األسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل
ال ـشــركــات الـمـتـخـصـصــة ب ـ ــإدارة األص ــول،

مشعل العثمان

وهذه االستثمارات التي تم التخارج منها
شــاب ـت ـهــا م ـخ ــاط ــر ق ــان ــون ـي ــة وض ـع ــف فــي
األداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب
المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في
الكويت وخارجها.
وتابع العثمان« :بدأنا العمل منذ 2017
بالتركيز على إعادة بناء قطاع االستثمار،
وب ـعــد أك ـثــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات م ــن العمل
والـتـنـفـيــذ لـسـيــاســات اسـتـثـمــار وحــوكـمــة
مدعمة بإجراء ات صارمة أثبتت فعاليتها
ً
أثناء تقلبات السوق في  ،2020مبينا أن
األولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية
إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي
في المراحل األخيرة ،إضافة إلى االستمرار
بتطوير عمليات المؤسسة األخرى ومنها
الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية ،عالوة

ُ ّ
«إتش إس بي سي» يحذر من خسائر قروض
قد تصل إلى  13مليار دوالر
ح ــذر بـنــك «ات ــش اس بــي ســي»
من أن تكاليف الديون الرديئة لديه
قــد تـتـجــاوز تـقــديــرا سابقا لتصل
إلـ ــى  13م ـل ـيــار دوالر هـ ــذا ال ـع ــام،
موضحا أن األربــاح تراجعت أكثر
م ــن ال ـن ـص ــف ،إذ عـصـفــت جــائـحــة
فيروس كورونا بعمالء البنك من
األفراد والشركات في أنحاء العالم.
وق ـ ـ ــال ال ـب ـن ــك إن اح ـت ـيــاط ـيــاتــه

الرأسمالية قــد تتدهور ،فــي حين
ق ــد ت ـت ـع ــرض إي ـ ــرادات ـ ــه ل ـض ـغــوط،
وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية
محتدمة ،في نظرة مستقبلية أشد
قتامة من المتوقع للنصف الثاني
من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد «اتش اس بي سي» تقديراته
لتكاليف الــديــون الرديئة التي قد
يتحملها ه ــذا ال ـع ــام إل ــى م ــا بين

ثمانية مليارات و 13مليار دوالر
من نطاق بين سبعة مليارات و11
مليارا ،نظرا لخسائر فعلية أسوأ
مــن المتوقع فــي الــربــع الثاني من
السنة ،وتوقعات لتراجع اقتصادي
أشد.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـب ـن ــك عـ ــن أربـ ـ ـ ــاح قـبــل
ال ـض ــرائ ــب ق ــدره ــا  4.32م ـل ـيــارات
دوالر لـ ــأ ش ـ ـهـ ــر ا ل ـ ـس ـ ـتـ ــة األو ل ـ ـ ــى

م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ب ـي ـن ـمــا تــوقــع
ال ـم ـح ـل ـل ــون فـ ــي ال ـم ـت ــوس ــط 5.67
مليارات دوالر.
وقـ ـ ـف ـ ــزت م ـخ ـص ـص ــات خ ـســائــر
االئ ـت ـمــان إل ــى  6.9م ـل ـيــارات دوالر
في النصف األول ،مقارنة مع مليار
دوالر في الفترة ذاتها قبل عام.
(رويترز)

«سوسيتيه جنرال» يتكبد  1.48مليار دوالر
أعلن «سوسيتيه جنرال» امس تكبده خسائر في
الربع الثاني من العام بلغت  1.26مليار يورو (1.48
مليار دوالر) مع خفضه قيمة أنشطة التداول التي
يسعى إلى إعادة تنظيمها.
وقال ثالث أكبر بنك في فرنسا من حيث القيمة
الـســوقـيــة إن ــه سيقلل مــن حـجــم الـمـخــاطــر لــوحــدة
التداول في تحول سيكلف ما بين  200و 250مليون
يورو من اإليرادات المفقودة.
كان البنك فاجأ المستثمرين بخسارة في الربع
األول بعد أن محا تفشي فيروس كورونا إيــرادات
قسم تداول األسهم.
وتــراجـعــت إي ــرادات الــربــع الثاني  80بالمئة في

«بتكوين» تعاود التداول فوق  11ألف دوالر
عاودت «بتكوين» التداول فوق
 11أل ــف دوالر ،ب ـعــدمــا ارتـفـعــت
أم ــس األول أعـلــى  12أل ـفــا ،وهــي
المرة األولــى التي تتجاوز فيها
ذل ـ ــك ال ـم ـس ـت ــوى م ـن ــذ أغ ـس ـطــس
.2019
وارتـفـعــت العملة االفـتــراضـيــة
األكـبــر فــي الـعــالــم بنسبة  0.9في
ال ـم ـئــة إل ــى  11205دوالرات ،في
 09:53صـ ـب ــا ح ــا ب ـت ــو ق ـي ــت مـكــة

ال ـم ـكــرمــة ،وف ـقــا ل ـب ـيــانــات «كــويــن
ديسك».
وف ـ ــي تـ ـع ــام ــات أم ـ ــس األول،

وص ـل ــت «ب ـت ـك ــوي ــن» إلـ ــى 12112
دوالرا ،لكنها تراجعت بعد ذلك
بنحو  30دقيقة إلى  10638دوالرا.

الدوالر يصعد بعد أسوأ شهر في  10سنوات
ارت ـف ــع ال ـ ــدوالر مـقــابــل سـلــة ع ـمــات أم ــس ،حيث
تضافرت موجة خــروج من مراكز مدينة كثيفة ،مع
طلب على العملة كمالذ آمن ،ليعطيها فرصة اللتقاط
األنفاس بعد شهر كان األسوأ لها في  10سنوات.
وفقد مؤشر الدوالر ،الذي يقيس قوة العملة أمام
سلة عمالت رئيسية ،أكثر من  4في المئة في يوليو،
فــي أس ــوأ شـهــر لــه مـنــذ سبتمبر  ،2010والـمــؤشــر
منخفض  10في المئة عن ذروة مارس.
وك ــان صــافــي ال ـمــراكــز الـمــديـنــة لـلـمـضــاربـيــن في

الدوالر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011
عند  24.27مليار دوالر ،حسبما تظهره حسابات
أجرتها «رويـتــرز» وبيانات من لجنة تــداول العقود
اآلجلة األميركية.
وصـعــد مــؤشــر الـ ــدوالر  0.2فــي الـمـئــة ،وارتـفـعــت
العملة األميركية مقابل جميع عمالت سلة المؤشر.
وس ـج ــل الـ ـي ــورو  1.1763دوالر ف ــي الـمـعــامــات
الصباحية بلندن ،لينزل عــن ذروة عامين 1.1908
دوالر المسجلة األسبوع الماضي.

األسهم اآلسيوية ترتفع
ارتفع مؤشر «نيكي» في نهاية
تعامالت أمس ،بعدما تراجع على
مدار  6جلسات على التوالي ،ومع
انخفاض الين من أعلى مستوى
في  4.5أشهر أمام الدوالر.
وكـ ـشـ ـف ــت ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ـق ـ ــراءة
الـمـعــدلــة ألداء اقـتـصــاد الـيــابــان
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
بنحو  2.2في المئة على أساس
سنوي خــال الــربــع األول ،وهي
نفس بـيــانــات ال ـقــراءة السابقة،
بينما أشــارت التوقعات إلى أنه
سيتراجع بنسبة  2.8في المئة.
وعـنــد اإلغـ ــاق ،ارتـفــع مؤشر
«نيكي» بنحو  2.2في المئة إلى
 22195نقطة ،كما صعد المؤشر
األوسع نطاقا «توبكس» بنسبة
 1.8في المئة عند  1523نقطة.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
نـ ـه ــاي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــات بـ ــدعـ ــم مــن
بـ ـي ــان ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة إي ـجــاب ـيــة
ومـكــاســب أسـهــم شــركــات قطاع
التكنولوجيا.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـب ـي ــان ــات «كــاي ـش ـيــن
م ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا» وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة األبـ ـ ـح ـ ــاث
«ماركيت» ،ارتفع نشاط التصنيع
في الصين إلى أعلى مستوى في
أكثر من  9سنوات خــال يوليو
عند  52.8نقطة.
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،ارتـفــع
مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو
 1.8فــي الـمـئــة إل ــى  3368نقطة،
وهـ ـ ــو أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــذ 14

ع ـلــى أه ـ ــداف مــرحـلـيــة ق ــادم ــة تـشـمــل رفــع
الكفاءة التشغيلية ،وتطوير البنية التحتية
الرقمية ،وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة».
وت ـنــاول أه ــم اإلجـ ـ ــراء ات الـتــي شملتها
عملية إعادة بناء قطاع االستثمار:
 .1ت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـخـ ــارج إثـ ـ ـن ـ ــاء ف ـ ـتـ ــرة إع ـ ـ ــادة
ال ـب ـنــاء م ــن أك ـثــر م ــن  20مـلـيــار دوالر من
االسـتـثـمــارات الـتــي تمت فــي عهد المدير
العام األسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل
الشركات المتخصصة بإدارة األصول .هذه
االستثمارات احتوت على مخاطر قانونية
وض ـع ــف ف ــي األداء وتـ ــم الـ ـتـ ـخ ــارج منها
بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من
المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية
حقوقها.
 .2إنشاء إدارة الحوكمة وااللتزام في عام
 ،2017وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام
في الهيكل التنظيمي .وتعمل على تطبيق
مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة
والتحقق مــن وج ــود األدوات والـضــوابــط
الالزمة لذلك.
 .3صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار
ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر
بها.
 .4صـ ـ ــدور أول دلـ ـي ــل ل ـت ـن ـظ ـيــم ق ــواع ــد
عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة
وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة
في السوق المحلي.
 .5صـ ــدور أول د ل ـيــل مـتـكــا مــل لتنظيم
قواعد وبرامج االستثمار العامة منذ عام
.1998
 .6إعادة هيكلة قطاع االستثمار.
 .7إعــادة تدريب الموظفين على تنفيذ

عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على
العمليات االستثمارية بهدف تعزيز البيئة
الرقابية ورفع كفاءة العمليات.
 .8اسـتـبــدال حــافــظ أص ــول اسـتـثـمــارات
ال ـم ــؤس ـس ــة ب ــأح ــد أكـ ـب ــر ح ــاف ـظ ــي أصـ ــول
بالعالم.
 .9ضـمــان استقاللية وحـيــاديــة إدارت ــي
التدقيق الداخلي والمخاطر في المؤسسة
ً
ن ـظ ــرا إل ــى الـ ــدور ال ـح ـيــوي ال ــذي ت ـقــوم به
اإلدارتين في الرقابة على أعمال المؤسسة.
 .10التعاقد مع شركة استشارات عالمية
لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه
العمليات االستثمارية ،وتدريب موظفي
إدارة ال ـم ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ط ـ ــرق قـ ـي ــاس تـلــك
المخاطر ،وإعداد التقارير الدورية الخاصة
بهذه المخاطر.
 .11التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية
وداخ ـل ـي ــة ل ــدراس ــة ال ـع ـقــود االسـتـثـمــاريــة
ال ـجــديــدة لـلـحــد م ــن الـمـخــاطــر الـقــانــونـيــة
الـنــاتـجــة مــن تـلــك االت ـفــاقــات ،كــذلــك إع ــادة
التفاوض مــع مــديــري الصناديق القائمة
لتعديل االتـفــاقـيــات فيما يـخــدم مصلحة
المؤسسة.
 .12تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد
مــن الـصـنــاديــق والـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة
القائمة.
 .13ت ـح ــدي ــث اس ـتــرات ـي ـج ـيــة اس ـت ـث ـمــار
أمـ ـ ــوال ال ـمــؤس ـســة ح ـســب أنـ ـ ــواع األصـ ــول
االستثمارية والتوزيع الجغرافي األمثل
من خالل اإلستعانة بإحدى أكبر الشركات
العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع
االستراتيجي لألصول.

يــول ـيــو ،بينما صـعــد «شنتشن
المركب» بنسبة  2.6في المئة عند
 2315نقطة.
وارتفعت األسهم األوروبية في
بداية تعامالت أمس وسط تفوق
لألسهم األلـمــانـيــة ،على خلفية
تحسن بيانات القطاع الصناعي
الصيني ،لكن تحذيرا من «اتش
اس بي سي» ،أكبر بنوك أوروبا،
بـشــأن تنامي ال ـقــروض الرديئة
دفع أسهم القطاع المصرفي الى
االنخفاض.
وصعد مؤشر ستوكس 600
األوروبي  0.1في المئة في 07:14
بتوقيت غرينتش ،فــي مكاسب
قــادتـهــا قـطــاعــات التكنولوجيا
وصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وال ـن ـف ــط
والغاز.
وتقدمت البورصة األلمانية
الــذاخــرة بأسهم المصدرين 0.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،بـعــد أن أظ ـهــر مسح
خ ــاص نـمــو الـنـشــاط الصناعي
في الصين بأسرع وتيرة له في
نحو  10سنوات بفضل تحسن
الطلب المحلي.
لكن المكاسب جاءت محدودة
بـ ـفـ ـع ــل ان ـ ـق ـ ـس ـ ــام الـ ـمـ ـش ــرعـ ـي ــن
األميركيين حيال حزمة تحفيز
جديدة للتخفيف من التداعيات
االقـتـصــاديــة لـفـيــروس كــورونــا،
في حين تراوح المخاوف مكانها
إزاء المزيد من تشديد القيود في
أوروب ـ ــا وس ــط تـنــامــي إصــابــات
كوفيد .19

ت ــداوالت األسـهــم وارتفعت  38بالمئة فــي تــداوالت
أدوات الدخل الثابت.
وشهد البنك انخفاضا بنسبة  15.7بالمئة في
إيرادات الربع الثاني إلى  5.3مليارات يورو ،مقابل
 5.44مـلـيــارات يــورو فــي متوسط تـقــديــرات خمسة
محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وضــاعــف الـبـنــك مخصصات ال ـقــروض الـتــي قد
تصبح رديئة بسبب جائحة كوفيد 19 -إلى أربعة
أمثاله.
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«المركز» :مخاوف حول تمويل عجز الموازنة تؤثر على السوق الكويتي
كان ًأداء األسواق الكويتية
سلبيا ،إذ تراجع المؤشر العام
لألسهم الكويتية بنسبة 3.2
في المئة في شهر يوليو .كما
الدين العام،
تأخر تمرير ًقانون ً
الذي يعد أمرا أساسيا لتمويل
عجز الموازنة في الكويت

قال المركز المالي الكويتي
«المركز» في تقريره الشهري
عن أداء األسواق لشهر يوليو
 ،2020إن أ سـ ـ ـ ـ ــواق األ سـ ـه ــم
الخليجية وا صـلــت مسيرتها
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـه ــر الـ ــرابـ ــع
على الـتــوا ًلــي فــي ذلــك الشهر،
م ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة ب ـت ـخ ـف ـي ــف قـ ـي ــود
اإلغـ ـ ـ ــاق إل ـ ــى ج ــان ــب ارتـ ـف ــاع
أسعار النفط ،في حين واصلت
األس ــواق العالمية انتعاشها
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـبـ ـن ــوك
ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي غ ـمــر األس ـ ــواق
بالسيولة.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ك ـ ــان أداء
ً
األس ــواق الكويتية سلبيا ،إذ
تراجع المؤشر العام لألسهم
الكويتية بنسبة  3.2في المئة
ف ــي ش ـهــر ي ــول ـي ــو .ك ـمــا تــأخــر
ت ـم ــري ــر ق ــان ــون ال ــدي ــن ال ـع ــام،
ً
ً
الذي يعد أمرا أساسيا لتمويل
عجز الموازنة في الكويت ،إذ ال
يزال قانون الدين العام ،الذي
سـيـسـمــح لـلـكــويــت بــاقـتــراض
 20مليار دينار على مدى 30
ً
عاما ،قيد المناقشة في مجلس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــة .فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـت ـص ــل،
خفضت وكــالــة سـتــانــدرد آنــد
ب ـ ـ ــورز الـ ـنـ ـظ ــرة الـمـسـتـقـبـلـيــة

ل ـل ـكــويــت م ــن «م ـس ـت ـق ــرة» إلــى
«س ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
صـ ـن ــدوق االح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ــام
ً
للبالد لن يكون كافيا لتغطية
عجز الـمــوازنــة لــدى الحكومة
ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة .2020
وتتوقع الوكالة أن يبلغ العجز
لهذه السنة نحو  40في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي.
كما أن مبالغ األربــاح المعلنة
حتى اآلن قد تسببت في تعزيز
النظرة السلبية.
وخ ـ ــال ال ـن ـصــف األول من
الـسـنــة الـمــالـيــة  ،2020تــراجــع
ص ـ ــاف ـ ــي ربـ ـ ـ ــح ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي ب ـن ـس ـب ــة  46.9فــي
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي،
فيما أعلنت شركة زين تراجع
أرباحها بنسبة  14في المئة
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي .وم ــن
ب ـيــن ال ـق ـط ــاع ــات ،كـ ــان مــؤشــر
قطاع الرعاية الصحية أفضل
القطاعات ً
أداء ،إذ ارتفع بنسبة
 2.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ب ـي ـن ـمــا شـهــد
مؤشر قطاع المواد األساسية
أك ـب ــر ت ــراج ــع بـنـسـبــة  6.7في
المئة خالل الشهر.
وع ـلــى الـصـعـيــد اإلقـلـيـمــي،
أش ــار تـقــريــر «ال ـمــركــز» إل ــى أن

م ــؤش ــر سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد بـ ــورز
ُ ّ
المركب لدول مجلس التعاون
الخليجي حقق مكاسب بنسبة
 1.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ـي ـمــا أعـلـنــت
ج ـم ـيــع األس ـ ـ ـ ــواق ،بــاسـتـثـنــاء

االتجاهات العامة لألسواق  -يوليو 2020
حقوق الملكية

آخر إغالق

يوليو في المئة

 2020في المئة

ستاندرد آند بورز أسواق الخليج

99

1.7

-14.6

السعودية (تاسي)

7.459

3.3

-11.1

قطر (مؤشر بورصة قطر)

9.368

4.1

-10.1

أبو ظبي (مؤشر أبو ظبي)

4.305

0.4

-15.2

الكويت (مؤشر السوق العام)

4.968

-3.2

-20.9

دبي (مؤشر سوق دبي العام)

2.051

-0.7

-25.8

البحرين (مؤشر البحرين العام)

1.291

1.0

-19.8

3.568

1.5

-10.4

ُعمان (مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية)
السلع
خام برنت (دوالر أميركي)

43

5.2

-34.4

الذهب (دوالر أميركي)

1.975

10.9

30.2

المصدر :ريفينتف

«بيتك» :إقبال الفت من العمالء على ًخدمة
متابعة التحويالت المصرفية إلكترونيا
ش ـ ـهـ ــدت خـ ــدمـ ــة مـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــات
ً
ً
المصرفية « »SWIFT GPIإلكترونيا ،إقباال
ً
الفتا من عمالء بيت التمويل الكويتي «بيتك»
الذين يجرون تحويالتهم بنظام سويفت.
ويؤكد هذا اإلقبال الكبير ،نجاح الخدمة
الـتــي أطلقها «بـيـتــك» بــالـتـعــاون مــع شركة
سويفت العالمية ،فيما يعكس ريادة البنك
ف ــي االب ـت ـك ــار وال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،والـسـعــي
ال ـم ـتــواصــل إل ــى تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات الـعـمــاء
وط ـمــوحــات ـهــم ع ـبــر تــوف ـيــر أف ـض ــل وأرقـ ــى
الخدمات المصرفية المتطورة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين
مـتــابـعــة تـحــويــاتـهــم ح ـتــى وصــول ـهــا إلــى
ً
ح ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن إل ـك ـت ــرون ـي ــا عـبــر
« »KFHonlineعلى الموقع اإللكتروني أو عبر
تطبيق الموبايل بنظامي  IOSوأنــدرويــد،
وكذلك عبر .ecorp.kfhonline.com
وتـ ـت ــوف ــر خ ــدم ــة م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـح ــوي ــات
الـمـصــرفـيــة « »SWIFT GPIلـلـعـمــاء األف ــراد
ً
والشركات مجانا دون أي رســوم ،إذ تكمن
أه ـم ـي ـت ـهــا ل ـج ـهــة ت ــوف ـي ــر ال ـج ـه ــد وال ــوق ــت
على الـعـمــاء ،وتمكينهم مــن تتبع مسيرة
الحواالت التي يرسلونها ،بشكل شخصي
ومباشر دون الحاجة الى زيارة أحد الفروع
أو االتصال بالخدمة الهاتفية.
ومن أهم مزايا الخدمة ،السرعة في معرفة
ح ــال ــة ال ـح ــوال ــة ،م ــا يـعـنــي إت ــاح ــة الـفــرصــة
للعميل لتعقب حركة حوالته واالطالع على
مـســار هــا بنفسه بشكل مفصل لـمــز يــد من
االطمئنان.
كذلك تساهم الخدمة في تحديد البرنامج

ال ــزمـ ـن ــي ل ــاتـ ـف ــاق ــات واالرت ـ ـب ـ ــاط ـ ــات بـيــن
العميل واألط ــراف األخ ــرى التي قــد تعتمد
على وصــول الحوالة في الوقت المطلوب،
وبــذلــك تـكــون لــدى العميل ص ــورة واضحة
ومفصلة ،تساعد في اتخاذ الـقــرار السليم
نحو الصفقات واالرتباطات المالية المتعلقة
بالحوالة ،كما يمكن بشكل فــوري وسريع
م ـعــال ـجــة أي م ـت ـط ـل ـبــات ق ــد ت ـم ـنــع وص ــول
الحوالة بالشكل والموعد المتفق عليه.
ويسجل «بيتك» معدالت تحويالت سريعة
ً
ج ــدا أودعـ ــت بـحـســابــات الـمـسـتـفـيــديــن ،ما
يعكس مسؤوليته والـتــزامــه تجاه عمالئه
وح ــرص ــه ع ـلــى تـلـبـيــة تـطـلـعــاتـهــم لـخــدمــة
ت ـح ــوي ــات ســري ـعــة حـ ــول ال ـع ــال ــم ،فعملية
تـ ـح ــوي ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال وإيـ ــداع ـ ـهـ ــا فـ ــي ح ـس ــاب
المستفيد تتم بسرعة قياسية وبمختلف
العمالت بما فــي ذ لــك الجنيه اإلسترليني
والدوالر األميركي واليورو والليرة التركية.
وي ــواص ــل «ب ـي ـتــك» ج ـهــود ت ـقــديــم أفـضــل
ً
المزايا والخدمات لعمالئه ،تأكيدا على دوره
المحوري في قيادة التطور الرقمي للصناعة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وتـ ـع ــزي ــز ح ـص ـت ــه ال ـســوق ـي ــة
بخدمات ومنتجات منافسة واهتمام دائم
بتطلعات العميل واحتياجاته.
وت ـ ــأت ـ ــي خـ ــدمـ ــة مـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــات
المصرفية « »SWIFT GPIضمن باقة متكاملة
م ــن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة رفيعة
المستوى والمتضمنة مزايا مهمة ومنافسة
تحقق االنسيابية في العمل ،والسهولة في
االستخدام وإنـجــاز األعـمــال ضمن معايير
السرعة والجودة واألمان.

الـ ـك ــوي ــت ودب ـ ـ ــي عـ ــن تـحـقـيــق
أرباح.
وارتفع مؤشر بورصة قطر
بنسبة  4.1في المئة في يوليو
تليه سوقي السعودية وعمان
الـلــذان ارتفعا بنسبة  3.3في
ال ـم ـئ ــة و 1.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
التوالي .وحفزت اتفاقية «أوبك
بلس» لخفض اإلنتاج بمقدار
ً
ً
ابتداء
 7.7ماليين برميل يوميا
من أغسطس المستثمرين في
ً
الدول الخليجية .ووفقا لوكالة
ستاندرد آند بورز ،من المقرر
أن ينخفض ا لـنــا تــج المحلي
اإلجمالي لدبي بنسبة  11في
المئة في السنة المالية .2020
وت ـت ــوق ــع وك ــال ــة م ــودي ــز أن
اإليـجــارات ومبيعات المنازل
س ـت ـن ـخ ـف ــض فـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
ً
وخصوصا في دبي ،على مدار
ً
 12إلـ ــى  18شـ ـه ــرا .وسـجـلــت
ً
السعودية عـجــزا قــدره 29.12
مليار دوالر في الربع الثاني
من السنة المالية  ،2020فيما
تراجعت عائدات النفط بنسبة
 45ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أس ـ ــاس

سنوي .كما انخفض إجمالي
اإليرادات بنسبة  49في المئة.
وع ـل ــى إث ــر زي ـ ــادة الـسـعــوديــة
ل ـض ــري ـب ــة ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـض ــاف ــة
ً
بمقدار ثالثة أضعاف اعتبارا
م ـ ــن  1ي ــو لـ ـي ــو  ،2020ت ــو ق ــع
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي أن ــه
قــد ال يـكــون الــوقــت المناسب
لفرض ضرائب جديدة في دول
مجلس التعاون الخليجي.
وأشــار تقرير «المركز» إلى
أن ش ــرك ــة أب ــوظ ـب ــي الــوطـنـيــة
للطاقة (أبــوظـبــي) ومجموعة
إزدان الـقــابـضــة (ق ـطــر) كانتا
مــن أفـضــل الـشــركــات القيادية
ً
أداء في دول مجلس التعاون
ً
الخليجي ،إذ حققتا أر بــا حــا
هائلة في شهر يوليو بارتفاع
بنسبة  94فــي المئة و 25في
المئة على التوالي ،فيما ارتفع
س ـع ــر س ـه ــم ش ــرك ــة أب ــوظ ـب ــي
ً
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة ،م ــدف ــوع ــا
بإنجاز الشركة التفاقية تطوير
م ـشــروع الـفـجـيــرة  F3للطاقة
بقيمة  1.14مليار دوالر.
وسادت حالة من اإليجابية

ف ـ ـ ــي أداء أ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األ سـ ـ ـه ـ ــم
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ــدف ــوع ــة ب ـتــدفــق
الـ ـسـ ـي ــول ــة م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـبـ ـن ــوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة وت ـ ــوص ـ ــل زعـ ـم ــاء
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي التـ ـف ــاق
بـ ـخـ ـص ــوص صـ ـفـ ـق ــة ض ـخ ـمــة
ل ـل ـت ـع ــاف ــي مـ ــن آث ـ ـ ــار فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا ،إض ــاف ــة إل ــى ارت ـفــاع
مؤشر  MSCIالعالمي بنسبة
 4.7في المئة في شهر يوليو.
وارتفعت األسهم األميركية
(إس أنــد بي  )500بنسبة 5.5
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فـ ــي شـ ـه ــر يــول ـيــو
ماحية خسائرها على أساس
سنوي حتى تاريخه .وجاء ت
المكاسب مدعومة بتقارير عن
نمو أرباح أسهم شركات ذات
قيمة سوقية هائلة تعمل في
مجال التكنولوجيا المتقدمة،
وسـ ــط ال ـت ـه ــدي ــدات الـمـتـمـثـلــة
فــي ال ــزي ــادة فــي ال ـح ــاالت بما
يتسبب في انتكاسات بإعادة
فتح االقتصاد.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر أس ـ ـ ـ ــواق
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة (م ــؤش ــر
فوتسي  )100خـســارة بنسبة

 4.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـل ـش ـه ــر .كـمــا
ش ـ ـهـ ــدت األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة
معامالت شراء ضخمة ،حيث
ارتفعت بنسبة  8.4في المئة
لهذا الشهر.
وأغلقت أسعار النفط عند
ً
حــا جــز  43.3دوالرا للبرميل
فــي نهاية شهر يوليو .2020
ويـ ـت ــرج ــم ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى م ـكــاســب
شهرية بنسبة  5.2في المئة،
على خلفية تخفيضات اإلنتاج
وتخفيف قيود اإلغالق .وبلغت
نسبة االمتثال التفاقية «أوبك
ب ـل ــس» لـخـفــض إن ـت ــاج الـنـفــط
المتفق عليها نسبة  107في
المئة في شهر يونيو.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة الـ ـط ــاق ــة
الدولية ،هبط إنتاج الواليات
المتحدة من النفط الخام في
م ــاي ــو ،ب ـم ـق ــدار غ ـيــر مـسـبــوق
ً
ب ـلــغ مـلـيــونــي بــرم ـيــل يــوم ـيــا.
وواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ــذهـ ــب
ارتفاعها بنسبة  10.9في المئة
في شهر يوليو.

«المتحد» يعلن الرابح بالسحب
ربع السنوي لـ«الحصاد»
أجــرى البنك األهلي المتحد في 29
يوليو الماضي السحب ربــع السنوي
ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى م ــن ال ـح ـصــاد
اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلسالمي األول في الكويت والحاصل
على «جائزة أفضل برنامج إدخــار فى
الـكــويــت لـعــام  »2019مــن مجلة بانكر
ميدل إيست المرموقة ،مع االلتزام التام
بكل اإلرشـ ــادات الوقائية مــن الجهات
الصحية.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس،
إن ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـم ـيــزات الـتــي
ينفرد بها إذ يقدم لعمالئه أكبر عدد من
فرص للفوز على مدار العام من خالل ما
ً
يزيد على  800جائزة سنويا واستطاع
أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين
من سعداء الحظ.
وأسـفــر السحب عــن حصول الرابح
صنت حمود الرشيدي على  250ألف
دينار.
يذكر أن سحوبات الحصاد تتضمن
ال ـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز ال ـتــي م ــن بينها
جائزة قيمتها  100ألــف دينار في كل
من العيدين.
وت ـب ـق ــى الـ ـج ــائ ــزة ال ــرب ــع ال ـس ـنــويــة
الكبرى بقيمة  250ألــف دينار أهــم ما
يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم
وتطلعاتهم.
كل ذلك مع وجود سحب شهري على
جائزة بقيمة  100ألــف دينار كويتي،
إضافة إلى  20جائزة أسبوعية بقيمة

أل ـ ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار لـ ـك ــل راب ـ ـ ــح.
وإض ــاف ــة إل ــى ه ــذه الباقة
م ـ ــن ال ـ ـجـ ــوائـ ــز الـ ـج ــذاب ــة،
يـحـظــى ال ـع ـم ــاء ب ــأرب ــاح
سـ ـن ــوي ــة مـ ـت ــوقـ ـع ــة ع ـلــى
أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس عـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
ض ـ ـمـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب،
وهـ ــو م ــا ي ـج ـعــل ح ـســاب
ً
الحصاد اإلسالمي مفيدا
ل ــأس ــرة ول ـلــراغ ـب ـيــن في
ال ـتــوف ـيــر ب ــوج ــه ع ــام من
خ ـ ــال ت ـح ـق ـي ـقــه لـلـعــديــد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزات س ـ ـ ــواء
ع ـل ــى ال ـم ــدي ـي ــن الـقـصـيــر
أو ال ـط ــوي ــل م ـمــا يـقــابــل
ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـس ــان وتـ ـق ــدي ــر
مختلف العمالء الجدد أو الحاليين.
إضافة إلى ذلك ،ألول مرة في الكويت،
ت ــم ت ـقــديــم «س ـح ــب األف ـض ـل ـي ــة» الــربــع
ً
السنوي بقيمة  25ألف دينار حصريا
للعمالء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز
ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي خـ ــال ال ـس ـنــوات
الخمس األخيرة بشرط مرور عام على
ً
فتح حساباتهم وتتيح كل  50دينارا في
حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة
واحدة للمشاركة في السحب.
ونال حساب الحصاد «جائزة أفضل
برنامج ادخار في الكويت لعام »2019
من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة،
ً
ن ـظــرا إل ــى الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات التي
يـنـفــرد ب ـهــا ،مـنـهــا أن ــه أب ـســط وأسـهــل

بــرنــامــج ادخ ــار وال ــذي يـقــدم إلــى أكبر
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـف ــائ ــزي ــن أكـ ـبـ ــر ق ـي ـم ــة مــن
الـ ـج ــوائ ــز ،ك ــذل ــك ل ـت ـم ـيــزه بـسـحــوبــات
متميزة فــي عـيــدي الفطر واألضـحــى،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـض ــاع ـف ــات ن ـق ــاط ب ــرام ــج
الــوالء ،مع ميزة فريدة لفتح الحساب
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،واتـ ـس ــام الـسـحــوبــات
على الجوائز بالنزاهة والشفافية إذ
يـتــم بثها مــن خــال الـبــرامــج اإلذاعـيــة
وحسابات البنك عبر وسائل التواصل
االجتماعي.

«زين» تقدم حزمة واسعة من الحلول الرقمية والسحابية للهيئات والشركات
أعلنت شركة "زين" توفيرها حزمة
واسعة من الخدمات والحلول الرقمية
ُ ّ
والسحابية لعمالء األعمال ،التي تمكن
الهيئات والـشــركــات مــن رفــع الكفاء ة
التشغيلية وتسهيل العمل عــن ُ ّبعد
خالل الظروف الحالية بسبب تفشي
وب ــاء "كــوڤ ـيــد ،"-19عـبــر شبكة "زيــن"
ُ
فــائ ـقــة ال ـس ــرع ــة ال ـت ــي ت ـغ ـطــي جميع
أنحاء الكويت.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي،
إن تــوفـيــرهــا ل ـهــذه ال ـح ـلــول ج ــاء من
م ـن ـط ـلــق ال ـت ــزام ـه ــا ب ـت ـف ـع ـيــل دوره ـ ــا
الوطني خالل األزمة الحالية التي تمر
فيها البالد ،التي تعكس من خاللها
دورها كشركة وطنية رائدة في القطاع
الخاص الكويتي ،عن طريق تسخير
إم ـك ــان ــات ـه ــا ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة لـتــوفـيــر
ً
الخدمات والحلول األكثر تطورا وفق
ّ
أ عـلــى المعايير العالمية بما ُيسهل
م ــن اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــات

الحكومية والشركات بكل أحجامها،
وتلبية احتياجاتها ُ
المختلفة خالل
الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة وتـمـكـيـنـهــا نحو
ّ
التحول الرقمي.
وأوضحت "زين" أن حزمة الخدمات
والحلول التي ُت ّ
قدمها تشمل خدمة
@ Lasilkiللتواصل الالسلكي PTT
ُ ّ
 ،)(Push-to-talkالـتــي تـمــكــن عمالء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وأص ـ ـحـ ــاب
ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
وعمالء القطاعات الحكومية والعامة
م ــن الـ ـت ــواص ــل الـ ـس ــري ــع واآلمـ ـ ــن مــع
ّ
موظفيهم أو المتطوعين أو غيرهم
س ـ ــواء م ــن األفـ ـ ـ ــراد أو ال ـم ـج ـمــوعــات
الـكـبـيــرة ،وتـتــوافــق مــع شبكة الجيل
الرابع  4G LTEلضمان تعزيز االتصال
بعيد ال ـمــدى فــي كــل أن ـحــاء الـكــويــت،
كما تأتي الخدمة مع مجموعة كبيرة
م ــن األج ـه ــزة ال ـم ـت ـطــورة ال ـتــي يمكن
االختيار منها حسب احتياجات كل

مــؤسـســة ،إضــافــة إل ــى تطبيق إدارة
اإلرس ـ ــال مــن غــرفــة الـتـحـكــم وغـيــرهــا
م ــن ال ـم ـم ـيــزات لـضـمــان أع ـلــى كـفــاءة
إنتاجية.
ُ
ً
وذك ــرت الـشــركــة أنـهــا ت ـقـ ّـدم أيـضــا
خدمات وحلول نظام تتبع المركبات
( )VTSوخدمات إدارة األسطول ،التي
ُ ّ
تـمــكــن أص ـحــاب الـهـيـئــات والـشــركــات

ً
ال ـتــي تمتلك أس ـط ــوال مــن الـمــركـبــات
ألغـ ـ ـ ــراض الـ ـتـ ـس ــوق اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أو
غـيــرهــا مــن تتبع الـمــركـبــات التابعة
لـهــا عـبــر منصة ( M2Mآل ــة إل ــى آلــة)
مــن خ ــال تــركـيــب أج ـهــزة ذك ـيــة على
ال ـم ــرك ـب ــات ،ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن لـصــاحــب
ال ـع ـمــل إدارة األسـ ـط ــول ال ـخ ــاص به
بذكاء والحصول على معلومات دقيقة

حول المكان الفعلي للمركبة وغيرها
ُ
من المعلومات الحيوية التي تقلل من
التكاليف وترفع مستوى اإلنتاجية
ُ
وت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ــوص ـي ــل
والصيانة وغيرها.
ُ
ً
وأض ــاف ــت زي ــن أن ـه ــا تـ ـق ـ ّـدم أي ـضــا
حـلــول االت ـصــاالت الـمــوحــدة ( HCSو
 ،)+HCSالتي تشمل مجموعة كبيرة

من خدمات مركز االتصال وخدمة
الـ ـعـ ـم ــاء الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح ل ـل ـش ــرك ــات
وال ـه ـي ـئــات إن ـش ــاء وتـفـعـيــل مــراكــز
اتصال ُمتكاملة تسمح بالعمل عن
ُبعد ومن المنزل ،مما يرفع معدالت
رض ــا ال ـع ـمــاء وال ـتــواصــل ال ـفــوري
معهم خالل األزمة ،وتشمل الخدمات
نظام االستجابة الصوتية التفاعلية
( ،)IVRوتسجيل المكالمات ،وقوائم
االنتظار للمكالمات ،وغيرها الكثير
من المميزات ،كما تدعم ثماني لغات
ُمختلفة لسهولة التواصل مع جميع
شرائح العمالء.
ً
ً
وتؤمن زين إيمانا شديدا بأهمية
دور مــؤسـســات الـقـطــاع ال ـخــاص في
دعــم مجاالت االستدامة االجتماعية
ً
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا خ ــال
ً
األزم ـ ـ ـ ـ ــات ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن ال ـت ــزام ـه ــا
المتنامي نـحــو ا لـمـمــار ســة السليمة
ل ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،فــإنـهــا

تلتزم بــإحــداث آث ــار إيجابية فــي كل
نشاطاتها ،ومنها تقديم الدعم الالزم
ل ـل ـج ـهــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ــدول ــة عـبــر
تسخير إمكاناتها التكنولوجية.
ً
وتسعى الشركة إلى أن تؤدي دورا
ً
حاسما كمزود اتصاالت رقمي وسط
المتغيرات والتحوالت التكنولوجية
فــي األس ــواق ،بتزويد أحــدث الحلول
والخدمات لتسريع نمو بيئة األعمال
ســواء فــي قطاع المؤسسات الكبرى
أو األعمال الصغيرة والنامية ،وحتى
تحقق أهدافها االستراتيجية ،تعمل
الشركة على الرصد الصحيح والدقيق
الح ـت ـيــاجــات ع ـمــائ ـهــا ،م ـش ـيــرة إلــى
ً
أنـهــا مـسـتـعــدة لـطــرح الـجــديــد دائـمــا
من الخدمات التي تصل إلى مستوى
طـ ـم ــوح ــات ع ـم ــائ ـه ــا بـ ـم ــا ي ـت ــواف ــق
مــع الـتـطــور ال ــذي يـشـهــده الـعــالــم في
المجاالت التكنولوجية.
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ينطلق موكب مهيب تنقل فيه
مومياوات ملكية فرعونية من
المتحف المصري بميدان التحرير
إلى المتحف القومي للحضارة.

أبدت الفنانة فردوس عبدالحميد
موافقتها على المشاركة في مسلسل
«نسل األعراب» ،المقرر عرضه في
رمضان المقبل.

18

أكد الفنان محمد المنصور أن قرار
تقديم أعمال توثيقية عن الغزو
ً
العراقي الغاشم جاء متأخرا.

شون بين يتزوج ليال جورج
في مراسم سرية
زوجة المنتج األميركي مايك يدافوي نشرت الخبر عبر «إنستغرام»
ذكرت تقارير ،أمس األول ،أن الممثل األميركي شون بين (59
ً
عــا مــا ) ت ــزوج مــن صديقته الممثلة األ مـيــر كـيــة -اال سـتــرا لـيــة ليال
جورج ( 28عاما).
وأفـ ــادت صـحـيـفــة "دي ـلــي م ـيــل" الـبــريـطــانـيــة ب ــأن إري ـنــا زوجــة
المنتج األميركي مايك يدافوي هي التي كشفت عن نبأ الزواج،
الــذي تــم خــال مــراســم ســريــة ،بعد أربـعــة أع ــوام مــن بــدء العالقة
بين شون وليال.
وكتبت إر يـنــا على صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة
الصور" :نحن سعداء أن ليال وشون تزوجا ،نحبكم".
ونشرت إرينا صــورة لما يبدو أنها ليدي شــون وليال وهما
يرتديان خاتمي الزواج.
يـشــار إلــى أن الـعــا قــة بين شــون ولـيــا بــدأت منذ خــريــف عام
.2016
ويذكر أن شون تزوج في السابق من المغنية األميركية مادونا
والممثلة رو ب ــن وا ي ــت ،وأ نـجــب منها د ي ــان ( 29عــا مــا) ،و هــو بــر
( 26عاما).
وعلى الصعيد المهني ،أبدى بين إعجابه بنجوم السبعينيات
من أمثال دينيرو وآل باتشينو ،وفي الوقت ذاته ،ال ُيعتبر وضع
السينما األ مـيــر كـيــة ا لـيــوم أ فـضــل بكثير مــن ا لــو ضــع السياسي،
ويـقــول فــي هــذا الـسـيــاقّ :
"أدت طـفــرة األف ــام الـمــؤلـفــة مــن أجــزاء
ّ
عدة إلى تضرر هوليوود ،وقد انجر الممثلون وراء هذا النوع
من األعمال بطريقة مبالغ فيها .كانت سلسلة ( Iron Manالرجل
الـحــديــدي) مـمـتــازة ومضحكة ومـمـتـعــة ،واعـتـبــر روب ــرت داونــي

ً
ً
جونيور ممثال استثنائيا ،لكن لم تتوقف الخيارات السينمائية
المشابهة عند هذا الحد.
َ
ونال شون بين جائزتي أوسكار وجوائز أخرى من مهرجانات
سـيـنـمــائـيــة كـثـيــرة إل ــى جــانــب ج ــاك لـيـمــون ،إن ــه الـمـمـثــل الــوحـيــد
ا لــذي تـكـ ّـر م فــي كــان والبندقية و بــر لـيــن ،و يـبــدي رأ يــه بالممثلين
ً
المعاصرين ا سـتـنــادا إ لــى نظرته العقائدية التقليدية" :أ ظــن أن
معظم الممثلين الذين يعتبرهم الناس اليوم ّ
ّ
مجرد فقاعة
مهمين
ً
فارغة .لكني أستثني طبعا دانيال داي لويس ،ألنه ممثل حقيقي.
ً
وأحب ليوناردو دي كابريو أيضا  .لكن لنوقف لعبة األسماء كي
ال أضطر إلى مهاجمة اسم ال يعجبني".
ال يحمل شــون بـيــن مـشــا عــر ا لـكــره أل ح ــد ،لكنه ممثل متكامل،
و يـلـتــزم بــأ عـمــا لــه السينمائية بـقــدر ا لـتــزا مــه بـمـهــا مــه اإل نـســا نـيــة.
ويـعـتـبــر أدواره بـمـثــابــة رح ــات بــا عـ ــودة ،ويـفـيــض بــالـمـشــاعــر
ّ
تجسد هذه الناحية منه،
اإلنسانية وال يتردد في أداء األدوار التي
كما في فيلم ( Carlito’s Wayطريقة كارليتو) أو Mystic River
(النهر الغامض) ،إضافة إلى أدائه المؤثر في  Harvey Milkالذي
منحه ثاني جائزة َأوسكار في عام  2008بعدما أدى فيه دور أول
مثلي أميركي ُينتخب في منصب عام.
أم ــا ل ـيــا جـ ــورج ف ـهــي مـمـثـلــة ولـ ــدت ف ــي  20مـ ــارس  1992فــي
سـيــد نــي ،وا لــد هــا الممثل فنسنت دو نــو فــر يــو ،ووا لــد تـهــا الممثلة
جريتا سكاتشي ،و بــدأت مشوارها الفني عــام  ،2013و بــرزت في
فيلم  ،Mortal Enginesوفيلم .The Long Home
(د ب أ)

ناتاليا أوريرو

بيونسي

شون بين وليال جورج

أميتاب باتشان

ناتاليا تسعى للحصول على الجنسية الروسية أميتاب باتشان وإيشواريا راي غادرا المستشفى

إشادات وانتقادات لفيلم بيونسي
أدرج فيلم "بالك إز كينغ" للمغنية األميركية بيونسي يوم الجمعة الماضي على منصة
البث التدفقي "ديزني بالس" ،وفي حين حظي بإشادات إلبرازه الثقافة السوداء ،أثار في
ّ
المشوهة عن إفريقيا.
المقابل انتقادات بسبب رؤيته
ّ
مصورة
والفيلم مستوحى من فيلم "ذي ليون كينغ" في نسخته التي تتضمن مشاهد
حقيقية .ويتناول "بــاك إز كينغ" موضوع "ذي الين كينغ" نفسه ،إذ يخبر قصة صبي
ّ
صغير ينطلق في رحلة تهدف إلى التعلم.
ّ
وحولت بيونسي هذا الفيلم إلى مشروع طموح يتميز بجماليات إذ استعانت بيونسي
ً
في الفيلم مثال بالمغنية النيجيرية ييمي آالد ،والجنوب-إفريقية بوسيسوا وبالفنان
ّ
الغاني شتا ويل .وهم ظاهرون في الفيلم أكثر ما هم بارزون في األسطوانة التي يطغى
(أ ف ب)
عليها النجوم األميركيون.

قالت المغنية األميركية الالتينية ناتاليا أور يــر و إنها كانت تسعى للحصول على
الجنسية الروسية كتعبير عن امتنانها لحب المواطنين الروس لها.
ً
وعن احتمال حصولها على الجنسية الروسية ،قالت إن هذا األمر سيكون شرفا لها،
وهي لن تعيش فيروسيا ،ألن مكان إقامتها في األرجنتين التي يدرس فيها ابنها ،ولكن
هذه طريقة لتشكر الروس على كل الحب الذي قدموه لها.
وسيتم بعد أيام عرض فيلم وثائقي عن زيارة ناتاليا أوريرو لروسيا عام  ،2014حين
زارت  16مدينة فيها ،وقطعت أكثر من  44ألف كلم.
ً
وقــالــت ناتاليا ،فــي تقارير إعــامـيــة ،إنـهــا شـعــرت بأنها قريبة جــدا مــن ال ــروس منذ
ً
ا لــز يــارة األو لــى ،وأضافت أنها تحافظ جيدا على الهدايا التي صنعها لها المعجبون
الروس بأيديهم.

أعلن النجم البوليوودي أميتاب باتشان ،أمس األول ،أنه غادر المستشفى ،حيث أدخل
قبل  3أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا.
وكتب الممثل الهندي ،البالغ  77عاما ،على "إنستغرام"" ،عدت إلى المنزل .سأبقى في
الحجر الصحي وحدي في غرفتي" ،مضيفا أن اختبار وباء كوفيد  19جاء سلبيا.
وشكر باتشان ،الملقب "بيغ بي" ،عائلته ومحبيه والموظفين الصحيين على "الرعاية
الممتازة" التي تلقاها ،والتي "جعلتني أرى حتى هذا اليوم".
وما زال ابنه ابهيشيك باتشان في المستشفى ،حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه.
وغــادرت أمس زوجــة ابهيشيك ،إيشواريا راي باتشان ،المستشفى أيضا مع ابنتها
البالغة  8سنوات ،بعدما أدخال بسبب إصابتهما بكوفيد  19قبل نحو  3أسابيع.
(أ ف ب)

رحيل أسطورة السينما البريطانية آالن باركر
حاز  20جائزة «أوسكار» و«غولدن غلوب»

تـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــع األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ا لـبــر يـطــا نــي وا ل ـم ـخــرج الشهير
آالن باركر يوم الجمعة الماضي
ً
ع ــن ع ـمــر ي ـنــاهــز  76ع ــام ــا ،إثــر
مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــات ـ ــه ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة م ــع
المرض.
ً
وألـ ــف ب ــارك ــر وأخ ـ ــرج أفــامــا
متنوعة من كوميديا العصابات
في فيلم "باجزي مالون" وحتى
درامـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـش ــوي ــق مـ ـث ــل "قـ ـط ــار
م ـن ـت ـص ــف ا لـ ـلـ ـي ــل  -م ـي ــد ن ــا ي ــت
إكسبرس".
ومـ ــن األفـ ـ ــام ال ـت ــي أخــرج ـهــا
بـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــر "ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرة" "فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم"
و"إيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا" و"م ـ ـس ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــي
تحترق" "مسيسيبي بيرنينغ"

و"االلتزامات" "ذا كوميتمينتس"
وغ ـي ــره ــا م ــن األف ـ ــام الـنــاجـحــة
األخرى.
و بــار كــر ا شـتـهــر بانتقائيته،
و كــان يشعر بــار تـيــاح كبير في
العمل على أفالم شديدة التنوع
مثل األفالم الغنائية الكوميدية
ودرامـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ال ـ ـصـ ــادمـ ــة
المستوحاة من أحداث حقيقية.
وحصد فيلم "قطار منتصف
ال ـل ـيــل  -م ـيــدنــايــت إك ـس ـب ــرس"،
المأخوذ عن قصة حقيقية عن
أميركي سجن في تركيا بسبب
ت ـهــريــب ال ـم ـم ـنــوعــات ،جــائــزتــي
أوسكار إحداهما ألوليفر ستون
كاتب السيناريو.

وكتب الممثل ماثيو مودين
ً
على "تويتر" قائال" :التمثيل في
فيلمه ا لـمـلـحـمــي " ب ـي ــردي" غير
ً
ً
حياتي .آالن كــان فنانا عظيما
ستعيش أ فــا مــه إ لــى األ ب ــد" في
إشارة لفيلمه عن حرب فيتنام.
وقال عنه الملحن البريطاني
آنـ ـ ـ ــدرو ل ــوي ــد وي ـ ـبـ ــر" :ك ـ ـ ــان مــن
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ـ ـيـ ــن الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــل الـ ــذيـ ــن
ي ـف ـه ـمــون ب ـحــق ك ـيــف ي ـحــولــون
األعـ ـم ــال ال ـغ ـنــائ ـيــة إل ــى شــاشــة
السينما".
و حـصــل بــار كــر عـلــى التكريم
فــي بريطانيا عــن إ نـجــازا تــه في
م ـجــال صـنــاعــة األفـ ــام وحـصــل
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس فـ ـ ــي 2002

ً
وح ـ ـصـ ــدت أفـ ــامـ ــه إجـ ـ ـم ـ ــاال 19
جـ ــائـ ــزة ب ــافـ ـت ــا وع ـ ـشـ ــر ج ــوائ ــز
غـ ــولـ ــدن غـ ـل ــوب وعـ ـش ــر ج ــوائ ــز
أوسكار ،واكتسب لقب أسطورة
السينما البريطانية.
وقــالــت عـنــه أكــادي ـم ـيــة فـنــون
وعلوم السينما األميركية التي
ت ـم ـنــح األوس ـ ـكـ ــار ،إن ــه "مــوه ـبــة
استثنائية".
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت" :لـ ـ ـق ـ ــد أم ـت ـع ـت ـن ــا
أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه وتـ ـ ــواص ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا م ـع ـه ــا
ً
ومنحتنا ش ـعــورا شــد يــد ا لـقــوة
بالزمان والمكان".

آالن باركر

ثقافات
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ً
انطالق «الموكب المهيب» لملوك الفراعنة بات وشيكا

وزارة اآلثار المصرية أعلنت بدء ترميم التوابيت
عمرها نحو خمسة آالف عام! هذا بالضبط
ليس هناك أروع من أن تعيش لحظات من الماضي ً
ُ
ما يجري التجهيز له في مصر ،على قدم وساق ،استعدادا لحدث مهم يتوقع أن يلفت إليه
أنظار عشاق الحضارة المصرية القديمة حول العالم ،حين ينطلق موكب مهيب تنقل فيه
مومياوات ملكية فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) ،إلى المتحف
القومي للحضارة في منطقة الفسطاط ،بضاحية مصر القديمة.

جميع
التوابيت
تخضع ألعمال
الترميم من
فريق عمل
ٍ
متخصص َّ
منال الغنام

ق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،لـ ـ ــم ي ـك ــن
هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــوى مـ ـج ــرد
فـ ـ ـك ـ ــرة ،ل ـك ـن ـه ــا بـ ــاتـ ـ ُّـت ق ــاب
ق ــوسـ ـي ــن مـ ــن الـ ـتـ ـح ــق ــق ،بــل
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت وزارة ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــا حـ ــة
واآلث ـ ــار ال ـم ـصــريــة خ ـطــوات
جــادة فــي سبيل تنفيذ هذا
ا لـحــدث العالمي على أرض
ا لــوا قــع ،في غضون أسابيع
قليلة ،حيث بــدأ االستعداد
للموكب المهيب المخصص
لـنـقــل ا ل ـمــو م ـيــاوات الملكية
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
بــال ـت ـحــريــر ،ب ـخ ـطــوة أول ـيــة،
وهي نقل التوابيت الخاصة
ب ـهــذه ال ـمــوم ـيــاوات بـنـجــاح
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي
لـ ـلـ ـحـ ـض ــارة الـ ـمـ ـص ــري ــة فــي
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـس ـ ـ ـطـ ـ ــاط ،لـ ـت ــرمـ ـيـ ـمـ ـه ــا
وتـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــزه ـ ــا الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال
الجثامين المحنطة لملوك
من زمن الفراعنة!
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ،اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل
المتحف القومي للحضارة
ً
ً
المصرية أ خـيــرا  17تابوتا
ً
مـ ـلـ ـكـ ـي ــا بـ ـ ـه ـ ــدف ت ــرم ـي ـم ـه ــا
وت ـ ـ ـج ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــزهـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــرض،
ً
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادا السـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال
ا ل ـم ــو م ـي ــاوات ا لـمـلـكـيــة عند
نقلها من المتحف المصري
بالتحرير في موكب مهيب
بعد أسابيع.

عملية التغليف
وف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق،
أوض ـحــت ال ـمــديــرة الـعــامــة
للترميم بالمتحف القومي
ـارة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة،
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ـ َّ
مـ ـن ــال ا ل ـ ـغـ ــنـ ــام ،أن ع ـم ـل ـيــة
ن ـقــل ال ـتــواب ـيــت ت ـمــت وســط
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن ق ـبــل
ش ــرط ــة ال ـس ـي ــاح ــة واآلث ـ ـ ــار،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــت إشـ ـ ـ ـ ـ ــراف م ــرمـ ـم ــي

تابوت ملكي

متحف الحضارة ،الفتة إلى
أن التوابيت في حالة جيدة
من الحفظ ،وأنه قبل عملية
ال ـت ـغ ـل ـي ــف والـ ـ ُنـ ـق ــل أج ــري ــت
م ـعــاي ـنــة ل ـهــا وأ ِعـ ـ ــد "ت ـقــريــر
مفصل عن كل تابوت
حالة"
ٍ
عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدة ،إلثـ ـ ـب ـ ــات ح ــال ــة
حـفـظــه ب ـصــورة دقـيـقــة .كما
ق ــام فــريــق الـتــرمـيــم بــأعـمــال
التنظيف وا لـتــر مـيــم األو لــي
ل ـل ـت ــواب ـي ــت ق ـب ــل ال ـت ـغ ـل ـيــف،
مــؤ كــدة أن عـمـلـيــة التغليف
والنقل تمت على أعلى قدر
ً
من الكفاء ة ،وطبقا للمعايير
العلمية المتبعة في تغليف
ونقل اآلثار.
وتــاب ـعــت ال ـغ ـنــام" :جـمـيــع
ا لـ ـ ـت ـ ــوا بـ ـ ـي ـ ــت ي ـ ـخ ـ ـضـ ــع اآلن
ألع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــرمـ ـي ــم مـ ــن ِق ـب ــل
ـص مــن
ف ــري ــق ع ـمــل م ـت ـخ ـصـ ٍ
مـ ــرم ـ ـمـ ــي مـ ـعـ ـم ــل الـ ـت ــرمـ ـي ــم
ف ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ،ل ـت ـق ــوي ـت ـه ــا
وتثبيت بعض القشور بها،
لـكــي تـكــون جــا هــزة للعرض
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــاوات
الملكية".

جانب من «بروفة» الموكب أمام المتحف المصري

الموكب سيتحرك
من ميدان التحرير
ً
وصوال إلى متحف
الحضارة بمنطقة
الفسطاط

لموكب نقل المومياوات في
يناير الماضي ،حيث كانت
التوقعات وقتذاك تشير إلى
ُ
أن عملية النقل ستجرى في
شـهــر فـبــرايــر ،لـكــن يـبــدو أن
ه ــذه ا لـخـطــة تــأ جـلــت بسبب
ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وما تبعها من وقف لجميع
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات
الثقافية والفنية في البالد.

المتحف القومي

مقطوعات موسيقية

و ك ــا ن ــت وزارة ا ل ـس ـيــا حــة
واآلث ـ ـ ـ ـ ــار أعـ ـلـ ـن ــت ف ـ ــي وق ــت
س ـ ـ ــا ب ـ ـ ــق أن عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة نـ ـق ــل
الـ ـم ــومـ ـي ــاوات ال ـم ـل ـك ـيــة مــن
م ـك ــان عــرض ـهــا ال ـحــالــي فــي
المتحف المصري إلى مكان
عرضها الدائم في المتحف
ال ـق ــوم ــي ل ـل ـح ـض ــارة ،سـتـتــم
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوكـ ـ ــب م ـل ـك ــي
مهيب يليق بهؤالء الملوك
وعراقة الحضارة المصرية
ال ـم ـت ـف ــردة ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن
يحضر هذا الحدث عدد من
ملوك ورؤساء دول العالم.
وأج ــرت ال ـ ــوزارة "بــروفــة"

ل ـ ـ ـكـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه "الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروف ـ ـ ــة"
عكست مــدى االهتمام بهذا
ال ـح ــدث ال ـمــرت ـقــب ،وكـشـفــت
ً
ج ــان ـب ــا م ــن م ــام ـح ــه ،حـيــث
تــم تـصـنـيــع عـجــات حربية
ت ـ ـجـ ــرهـ ــا خـ ـ ـي ـ ــول م ـش ــاب ـه ــة
للعجالت الحربية المصرية
القديمة ،إ لــى جانب عربات
ُصـ ـ ِـمـ ــم ه ـي ـك ـل ـهــا ال ـخ ــارج ــي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراز الـ ـف ــرع ــون ــي
ل ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــاوات ،م ــع
عــزف مقطوعات موسيقية،
بــاإلضــافــة إلــى تــوحـيــد لــون
ده ــان ــات ال ـب ـنــايــات الــواقـعــة
فــي مـســار ا لـمــو كــب الملكي،

«بروفة» يناير
الماضي ظهرت
بها عجالت حربية
تجرها خيول على
إيقاع الموسيقى

أثناء عملية تغليف التوابيت

بحيث يكون خــروج الحدث
راق يليق
أمام العالم بشكل ٍ
بتاريخ الحضارة المصرية
القديمة.

عدد المومياوات
ويـبـلــغ ع ــدد الـمــومـيــاوات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـج ــري ن ـق ـل ـه ــا 22
م ـ ــومـ ـ ـي ـ ــاء إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب 17
ً
ً
ت ــاب ــوت ــا م ـل ـك ـيــا ،ت ــرج ــع إلــى
عصر األ ســر  ،17و ،18و،19
و ،20مــن بينها  18مومياء
لـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوك و  4مـ ـ ــو م ـ ـ ـيـ ـ ــاوات
ل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــات ،مـ ـنـ ـه ــا م ــومـ ـي ــاء
ال ـ ـم ـ ـلـ ــك رم ـ ـس ـ ـيـ ــس الـ ـث ــان ــي
وا لـ ـمـ ـل ــك " س ـق ـن ــن رع تـ ــا عــا
ال ـث ــان ــي" ،وال ـم ـل ــك تـحـتـمــس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث ،والـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك س ـي ـت ــي
األول ،والملكة حتشبسوت،
والملكة مــر يــت آ مــون زو جــة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك أ م ـ ـن ـ ـح ـ ـتـ ــب األول،
وال ـم ـل ـكــة أح ـم ــس ن ـفــرتــاري
زوجة الملك أحمس.

أحد التوابيت

مثقفون يطالبون بعالج محمد الشهاوي على نفقة الدولة
أزمة صحية غيبت شاعر الوجد والتصوف عن الفعاليات الثقافية
يمر الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي ( 82عاما)
بأزمة صحية كبيرة في الفترة الحالية ،مما دعا المثقفين
واألدباء إلى مطالبة وزارة الثقافة بالتدخل إلنقاذ
الشاعر ،الذي رفع اسم الشعر المصري على منصات
دولية ،خاصة بعد إصابته باكتئاب.
القاهرة  -محمد الصادق

طــالــب مـثـقـفــون مـصــريــون
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد
الـ ـشـ ـه ــاوي ،ح ـيــث تــواص ـلــت
د .إيـنــاس عـبــدالــدايــم ،وزيــرة
ال ـث ـق ــاف ــة ،م ــع أس ـ ــرة ال ـشــاعــر
ل ـم ـتــاب ـعــة ح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـيــة،
وع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــرة ع ـل ــى
األســرة نقل الشاعر إلى أحد
الـمـسـتـشـفـيــات ،ل ـكــن األس ــرة
رف ـ ـضـ ــت ،خ ــاص ــة أن حــال ـتــه
ال ت ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،مـ ــؤكـ ــدة
استمرارها في متابعتهم حال
حدوث أي تطور للحالة.

راهب الشعر

مؤسسة
البابطين
منحت
الشهاوي
جائزة أفضل
قصيدة
عن «المرأة
االستثناء»

م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،أط ـ ـ ـلـ ـ ــق
ال ـم ـب ــدع ــون ع ـل ــى ال ـش ـه ــاوي
"راه ــب الشعر" ،فهو الشاعر
ال ـ ـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ـ ــض اإلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ف ــي
القاهرة ،وأحب بيته في عزبة
"ع ـيــن ال ـح ـي ــاة" ب ـمــركــز قلين
بمحافظة كفر الشيخ ،ومثل
م ـص ــر ف ــي أكـ ـث ــر م ــن مــؤتـمــر
ع ــرب ــي وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ون ـش ــرت
أشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاره فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
المجالت والصحف المصرية
ُ
وال ـعــرب ـيــة ،وت ــرج ــم بعضها

إل ــى اإلنـجـلـيــزيــة والفرنسية
واإلسبانية والبوسنية.
ولم يؤثر وجود الشهاوي
ف ــي ك ـفــر ال ـش ـي ــخ ،ب ـع ـيــدا عن
القاهرة ،بالسلب على كونه
ش ــاع ــرا ك ـب ـيــرا ،ح ـيــث الـتـفــت
الـجـمـيــع ال ــى تـجــربـتــه ،ونــال
العديد من الجوائز المصرية
وال ـع ــرب ـي ــة ،وح ـظ ــي بـمـكــانــة
م ــرم ــوق ــة ف ــي م ـصــر وال ـعــالــم
العربي.

موهبة مبكرة
وقال عنه الشاعر السوري
ال ــراح ــل نـ ــزار ق ـبــانــي" :إن ـنــي
أط ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـ ــدا لـ ـش ــاع ــر م ـصــر
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد
الـ ـشـ ـه ــاوي" ،ك ـمــا اح ـت ـفــت به
م ــؤس ـس ــة ال ـب ــاب ـط ـي ــن ،حـيــث
منحته جائزة أفضل قصيدة
عن قصيدته الذائعة "المرأة
االستثناء" ،كما جرى تكريمه
من ِقبل دائرة الثقافة واإلعالم
بإمارة الشارقة.
وت ـج ـل ــت م ــوه ـب ــة ال ـشــاعــر
الشهاوي مبكرا في المرحلة
اإلع ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـلـ ـك ــت ع ـل ـيــه
نفسه في المرحلة الثانوية،
فأخذ ينهل من ديوان العرب،
حتى نضجت موهبته فنظم
الشعر عذبا رقيقا ،وصدرت
ل ــه بـ ــاكـ ــورة إن ـت ــاج ــه األدب ـ ــي
مجموعة شعرية عــام ،1962
بعنوان "ثــورة الشعر" ،وهو
طالب في الثانوية األزهرية،
وت ــرك الـثــانــويــة وب ــدأ رحلته

مــع الـحـيــاة مليئة بــاألشــواك
واآلالم ،وانصرف للشعر يبثه
آالمه وهمومه وأشجانه.
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،ع ـ ـضـ ــو
اتـحــاد الـكـتــاب ،لجنة الشعر
بــالـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـثـقــافــة،
ج ـمــاعــة ال ـف ـنــان ـيــن واألدبـ ـ ــاء
بــأت ـي ـل ـيــه ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،جـمـعـيــة
األدباء بالقاهرة ،أمانة مؤتمر
أدباء مصر ،وأقامت له معظم
محافظات مصر مهرجانات
ت ـكــري ـم ـيــة ب ـم ـنــاس ـبــة بـلــوغــه
سن المعاش عام  ،2000وأقام
لــه المجلس األ ع ـلــى للثقافة
مهرجانا أدبيا وفنيا لتكريمه
ف ــي ع ـيــد مـ ـي ــاده الـسـبـعـيــن،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ـه ــذه
المناسبة كتابا تذكاريا عن
تجربة الشاعر ،ضم كتابات
وش ـه ــادات لـكـبــار المبدعين
وال ـن ـق ــاد ب ـع ـن ــوان "ت ـح ــوالت
العاشق".

جوائز وتكريمات
حـ ـ ـص ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة
األولى ألفضل قصيدة ،1996
والـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة األول ـ ـ ـ ــى ألف ـض ــل
ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان ش ـ ـعـ ــر س ـ ـنـ ــة 2000
(مؤسسة أندلسية) عن ديوان
"إشراقات التوحد" ،والجائزة
األول ـ ــى ألف ـضــل دي ـ ــوان شعر
( 2004جـمـعـيــة األدب ـ ـ ــاء) عن
ديـ ـ ـ ــوان "م ـ ـكـ ــابـ ــدات ال ـم ـغ ـنــي
والوتر" ،جائزة التميز (كبرى
جوائز اتحاد الكتاب) ،1997
وجــوائــز أول ــى على مستوى

حصاد

معرض تشكيلي بأمستردام
يركز على العبودية
كانت أمستردام ،خصوصا في القرن السابع عشر ،تحب أن
تفتخر بسمعتها كمدينة متسامحة ،وكيف أن الجميع آنذاك
كانوا أحرارا ،وأن المدينة كانت مالذا.
غير أن تلك الفترة من الرخاء لم تأت سوى من خالل عمال
السخرة ،وهو ما يركز عليه معرض تشكيلي يستضيفه مبنى
"أرشيف مدينة أمستردام" حتى  11أكتوبر .2020
ومـ ــن خـ ــال  13ب ــورت ــري ـه ــا ،ي ــوض ــح م ـع ــرض "أم ـس ـت ــردام
والعبودية" في أرشيف المدينة كيف اعتمدت المدينة على
األشخاص المستعبدين لنحو  300عام .ولم يتم إلغاء العبودية
هناك سوى في أول يوليو .1863
وتركز إحدى البورتريهات على جوليانا من البرازيل التي
كانت في العاشرة أو الحادية عشر من العمر عندما ابتاعها
أ حــد تـجــار الهولنديين .وبعدما أحضرها لتعيش معه في
المنزل في أمستيل تمكنت من أن تصبح حرة.
وتساعد قصتها في إضفاء أهمية على المشكلة ،مثلما هو
الحال مع الـ 12بورتريها األخرى.
وإلظهار كم كانت العمالة القسرية مهمة في ثــراء البالد،
يشير القائم على المعرض مارك بونته إلى كتيب يعود لعام
" 1730يكسب الجميع قطعة من الخبز" من سورينام ،وهو اسم
مستعمرة هولندية ،بحسب الكتيب.
ولكنها ليست الوثيقة التاريخية الوحيدة فــي المعرض
الـتــي تسبب تــوتــرا للمعدة ،حيث إن أرشـيــف المدينة مليء
بها؛ مثل عقود اإلمداد وفيها كان يتم كتابة عدد األشخاص
المستعبدين والــوصــايــا وإعــانــات الصحف ،وكــان يتم بيع
المزارع بعمالها المستعبدين.
والمعرض بدون رسوم ويمكن التوافد عليه بدون حجز.
(د ب أ)

معرض للفن المعاصر في طوكيو
يتحدى جائحة «كوفيد »19
افتتح في طوكيو معرض
أل ع ـم ــال فـنــا نـيــن تشكيليين
مـ ـشـ ـه ــوري ــن ف ـ ــي أحـ ـ ــد أب ـ ــرز
مـتــاحــف الـفــن الـمـعــاصــر في
ّ
العاصمة اليابانية ،ويشكل
ً
تحديا لجائحة "كوفيد ."19
ف ـ ـب ـ ـعـ ــدمـ ــا أق ـ ـف ـ ــل م ـت ـح ــف
"موري" أبوابه خمسة أشهر،
ي ـ ـ ـعـ ـ ــاود اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـ ـ ــزوار
لـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة إق ـ ــام ـ ــة م ـع ــرض
"سـ ـت ــارز" الـ ــذي يـعـتـبــر أحــد
أهــم المعارض في السنوات
األخيرة.
وق ــال ــت م ــدي ــرة الـمـتـحــف
مــامــي كــاتــاوكــا ،إن المرحلة
الــراه ـنــة ال ـتــي تـغـلــب عليها
المخاوف من فيروس كورونا
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد "ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ع ـل ــى
الـتـســاؤل عــن دور المتاحف
والفن".
وكـ ـ ــان م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
ُيـفـتـتــح "سـ ـت ــارز" ف ــي أبــريــل
ً
الـفــائــت وأن يتضمن أعـمــاال
ألهم التشكيليين اليابانيين
كيايوي كوساما وتاكاشي
ً
م ــوراك ــام ــي .وك ـ ــان مـتــوقـعــا
أن يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض
ً
سياحا من كل أنحاء العالم
كـ ــانـ ــوا سـ ـ ـي ـ ــزورون ال ـي ــاب ــان
ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف فـ ــي م ـنــاس ـبــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــافـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا األل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
األولمبية.
ّ
لـكــن المتحف اضـطــر إلى
ً
إقـ ـف ــال أبـ ــوابـ ــه اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
فبراير الفائت بسبب جائحة
أعلن
"كوفيد  ،"19وبعد شهر ِ

تأجيل األلعاب األولمبية في
طوكيو إلى عام .2021
وتـشـهــد ال ـيــابــان السـ ّـيـمــا
طوكيو موجة جــديــدة قوية
مـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات بـ ـفـ ـي ــروس
كورونا منذ يوليو ،ويتوقع
أن ي ـع ـلــن ال ـج ـم ـعــة ع ــن رق ــم
قياسي جديد للعدد اليومي
لـ ــإصـ ــابـ ــات ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز 460
حالة جديدة ،وفق ما كشفت
محطة التلفزيون الرسمية
"إن إتش كي".
ورأى ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــان ت ــا ت ـس ــوو
م ـيــاج ـي ـمــا خ ـ ــال ش ـ ــرح عــن
المعرض الخميس الماضي
أن الجمهور لن يزور المتحف
ف ــي أج ـ ـ ــواء ال ـق ـل ــق ه ـ ــذه "إال
ً
لمشاهدة ما يرغب فعال في
مشاهدته".
وس ـ ـ ُـي ـ ـ َـح ـ ـ َـدد سـ ـق ــف ل ـع ــدد
ال ـ ـ ـ ــزوار وف ـ ــق ح ـج ــز س ــاب ــق.
وسـيـخـضــع الـ ـ ــزوار لفحص
حــرارة الجسم عند المدخل،
وسـيـلــزمــون وض ــع كـمــامــات
وتعقيم أيديهم باستمرار.
وتوقعت كاتاوكا أن يزور
الجمهور الـمـعــرض رغــم كل
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
ح ـص ــر عـ ــدد الـ ـ ـ ــزوار بــال ـحـ ّـد
األدنى سيساهم "في تحسين
جودة الزيارة".
(أ ف ب)

إصدار

«جدران مرتفعة بال ظالل»
تكشف معاناة أطفال المالجئ
رواية لألديب السيد نجم ضمن إصداراته الجديدة

غالف الرواية

محمد الشهاوي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة أعـ ـ ـ ــوام ،1965
 ،1974 ،1973وجائزة كفافيس
الدولية أكتوبر .2017
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ب ـ ـجـ ــائـ ــزة
ك ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــس ،أعـ ـ ـل ـ ــن م ـح ــاف ــظ
كـ ـف ــر الـ ـشـ ـي ــخ ،م ـس ـق ــط رأس
الشهاوي ،إطالق اسم الشاعر
الـكـبـيــر ع ـلــى أح ــد الـمـيــاديــن
الرئيسية بالمحافظة الواقعة
ف ـ ــي أق ـ ـصـ ــى ش ـ ـمـ ــال ال ــدلـ ـت ــا،
وجائزة الدولة التقديرية في
اآلداب .2019

نزار قباني
يطرب
لقصائده
و أشعاره
ُ
رجمت إلى
ت
ِ
لغات عدة

أصدر مركز ليفانت للدراسات والنشر في اإلسكندرية مؤخرا
رواي ــة "ج ــدران مرتفعة بــا ظ ــال" ،لــأديــب د .السيد نجم ،وهي
الثانية عشرة ضمن إصداراته الروائية.
وتدور أحداث الرواية حول طفل يدعى فرحان الجيزاوي ،يعيش
في ملجأ لأليتام ،ثم ينتقل إلى شوارع الجيزة ،يطارد لقمة العيش
بعد أن طرده الملجأ ،ليلتقطه أحد الضباط ويجعله مخبرا سريا
ينقل إليه المعلومات عما يحدث فــي الـشــارع ،فيقتحم فرحان
عالم الصحافة الصفراء ،وفي نفس الوقت يبحث فرحان عن أمه
حتى يعثر عليها في إحدى محافظات الصعيد ،لكنه يجد عليه
ثــأرا ،وبعدها بتدخل من الضابط وسلطاته يسلم فرحان كفنه
إلى أصحاب الثأر بالصعيد ويعود الى القاهرة ،ليختفي وسط
تساؤل راج بين الجميع :أين اختفى؟ إنه ذهب ولم يعد ألسباب لم
تكشف عنها الصحف وال دفاتر الشرطة ،وال ثالجات المستشفيات
ومشرحة زينهم ،وال خياالت األدباء.
وم ــن أج ــواء ال ــرواي ــة "ل ــك أن تـتـســاءل فــي حـيــرة هــل يمكن أن
يعيش المرء خــارج جسده وداخـلــه ،فيبقى منتبها ومغفال في
اآلن نفسه ،وهناك احتمال آخر أن يدعي أحدهم مشاجرة معي،
وقبل أن يصل أحدا يلقونني جثة هامدة أو جسدا مشوها بعاهة
من نافذة القطار".
ولألديب السيد نجم العديد من الروايات؛ أبرزها "أيام يوسف
المنسي ،الطيور تهاجر شرقا ،العتبات الضيقة ،ضجيج الضفادع،
حكايات طرح النيل".

توابل ةديرجلا
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فردوس عبدالحميد :أعجبت بـ «البرنس» رغم كثرة العنف

«ثقتي في سامي سبب موافقتي على مسلسل نسل األعراب»
أبدت الفنانة فردوس عبدالحميد موافقتها على المشاركة في
مسلسل «نسل األعراب» ،المقرر عرضه في رمضان المقبل،
ويتقاسم بطولته أحمد السقا مع أمير كرارة.
وفي دردشتها مع «الجريدة» تتحدث فردوس عن المسلسل،
وتفاصيل عودتها إلى الدراما الصعيدية وغيرها من
التفاصيل ...فماذا قالت؟
القاهرة  -هيثم عسران

ّ
لدي تاريخ
فني وال أرغب
في تقديم
أعمال تقل
عما سبق

ال أحب
الحكم على
عمل
قيد
التحضير

● م ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـبـ ـ ــب ح ـ ـمـ ــا سـ ــك
لــاشـتــراك فــي مسلسل "نسل
األعراب"؟
 أثق في اختيارات المخرجمحمد سامي ثقة عمياء ،وهو
م ـ ـخـ ــرج م ـج ـت ـه ــد ،وت ـع ــام ـل ــت
معه من قبل في "األسـطــورة"،
وموافقتي على العمل جاء ت
حـتــى قـبــل قـ ــراءة الـسـيـنــاريــو،
فـمــا ح ــدث هــو تــواصــل بيننا
وسألني عما إذا كنت اثق فيه
فقلت له بالطبع ،وقــال لي إن
هذه الثقة ستكون في محلها،
فــال ـع ـمــل ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
الي ــزال قيد الكتابة ،وأث ــق في
أنه سيقدم مسلسال جيدا.
● ه ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ذ ل ـ ـ ـ ــك أ نـ ــك
لـ ــم تـ ـع ــرف ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـ ــدور
المرشحة له؟
تحدث معي محمد ساميع ــن ت ـفــاص ـيــل ال ـع ـمــل وال ـ ــدور
الذي سأقوم به في المسلسل،
ف ــالـ ـعـ ـم ــل يـ ـعـ ـي ــدن ــي لـ ـل ــدرام ــا
ال ـص ـع ـيــديــة ب ـعــد غـ ـي ــاب ،لكن
ال أرغـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
تفاصيله فــي الــوقــت الحالي،
ألنه من المبكر التطرق إلى أي
ش ــيء عــن ال ـع ـمــل ،وسـيـعــرض

رم ـضــان الـمـقـبــل ،كـمــا أنـنــا لم
نبدأ التصوير بعد.

تفاصيل كثيرة
● ه ــل ال ـظ ـهــور ه ــذه الـمــرة
بـشـخـصـيــة صـعـيــديــة سـيـكــون
مختلفا؟
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،رغـ ـ ــم أنـ ـن ــي لــمأقــدمـهــا مــن قبل إال فــي عملين
ف ـقــط ب ـتــاري ـخــي ال ـف ـن ــي ،إال أن
الشخصية فــي "نـســل األع ــراب"
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن دوري ف ــي فـيـلــم
"الطوق واألســورة" ،أو مسلسل
"الغربة" ،وهناك تفاصيل كثيرة
مختلفة ،واأل ح ـ ــداث شيقة في
ت ـ ـطـ ــورات ـ ـهـ ــا ،ول ـ ـ ـ ــدي مـ ـخ ــزون
ف ــي ذاكـ ــرتـ ــي ك ـب ـيــر ع ــن ال ـم ــرأة
الـصـعـيــديــة مــن واق ــع تـجــاربــي
ال ـســاب ـقــة ،الس ـي ـمــا خ ــال فـتــرة
تصوير فيلم "الطوق واألسورة"
ال ـت ــي ص ــورن ــاه ــا ف ــي ال ـمــواقــع
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وب ـق ـي ـنــا ف ـيــه فـتــرة
طويلة.

الفترة الحالية
● عادة ما أصبحت الدراما
الـصـعـيــديــة ت ــواج ــه ان ـت ـق ــادات،
كـ ـي ــف تـ ــريـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب ال ـت ــي
ً
تناولت الصعيد مؤخرا؟
ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـص ـع ـيــديــة يـجــبأن ت ـ ـكـ ــون م ـك ـت ـم ـل ــة األرك ـ ـ ـ ـ ــان،
فــاأل مــر ليس مرتبطا باللهجة
والمالبس واالكـسـســوار ،ولكن
ب ــال ـت ـع ــاي ــش مـ ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات
والـتـقــرب منها حـتــى يصدقها
الجمهور ،والمشكلة التي تواجه
بعض األعمال في الفترة الحالية
هي مدى قدرة فريق العمل على

مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد م ـ ـ ـخـ ـ ــرج م ـج ـت ـه ــدوأت ــاب ـع ــه م ـنــذ سـ ـن ــوات ،ولــديــه
حس فني عال يسعى لتوظيفه
دائ ـم ــا ف ــي أع ـمــالــه ،فـهــو يـعــرف
إم ـك ــان ــات ال ـم ـم ـثــل ال ـ ــذي يعمل
م ـع ــه وي ـس ـع ــى ل ـتــوظ ـي ـف ـهــا مــن
أجــل تقديمه فــي أفـضــل صــورة
ممكنة ،فهو يتخيل المشهد قبل
تصويره ،ويعرف كيف سيقدمه
الممثل الذي يقف أمامه ،وهذه
ميزة كبيرة بالنسبة له كمخرج،
أما على مستوى الكتابة فلدي
قـنــاعــة أن ــه م ــوه ــوب فـيـهــا مثل
اإلخـ ـ ـ ـ ــراج ،وأراهـ ـ ـ ــن بـ ـق ــوة عـلــى
العمل.

أحمد حاتم

المعالجة المكتوبة
● لكن آخر أعماله "البرنس"
تعرض لالنتقاد أيضا؟
ت ــاب ـع ــت ال ـع ـمــل خ ــال شهررم ـ ـضـ ــان ،وأع ـج ـب ـت ـنــي الـقـصــة
والـمـعــالـجــة الـمـكـتــوبــة بــالــرغــم
من تحفظي على العنف الكثير
ال ــذي ظـهــر فــي الـعـمــل ،لـكــن في
النهاية العمل جيد ومختلف،
واستحق أن يتصدر المشاهدة
في رمضان ،وأن يكون من أكثر
األعمال التي جاءت عليها ردود
الفعل ،فهو تجربة درامية جيدة.

األعمال االجتماعية
● ما األعمال التي تابعتيها
خالل رمضان؟

فردوس عبد الحميد
تابعت عــدة أعـمــال عرضتبالفعل ،لكن أعجبني "البرنس"
لمحمد رمضان على المستوى
ال ـش ـخ ـص ــي ،وكـ ــذلـ ــك مـسـلـســل
"ون ـح ــب ت ــان ــي ل ـي ــه" لـيــاسـمـيــن
ع ـبــدال ـعــزيــز ،ف ـهــو م ــن األع ـمــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة
ال ـتــي افـتـقــدنــاهــا خ ــال الـفـتــرة
الماضية ،وأعتقد أن الجمهور
تفاعل معه بشكل كبير.

موهبة فنية
● ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـح ــدي ــث عــن
م ـح ـم ــد رم ـ ـضـ ــان مـ ــا رأي ـ ـ ــك فــي
قراره السابق بتقديم قصة حياة
الـفـنــان ال ــراح ــل أح ـمــد زك ــي في
عمل درامي؟
ال أحـ ــب ال ـح ـك ــم ع ـل ــى عـمــلق ـيــد ال ـت ـح ـض ـيــر ،ي ـجــب الـحـكــم
على أي عمل فني بعد االنتهاء
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدت ـ ــه ال بـ ـمـ ـج ــرد
إعـ ــان تـحـضـيــره ف ـح ـســب ،ألن
ه ــذا األمـ ــر خ ـطــأ وظ ـل ــم للعمل
وفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــه ،وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد زك ـ ـ ـ ــي م ــن
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــاذج ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـح ــق أن
يـقــدم عــن حياتها أع ـمــال فنية
ل ـكــونــه م ــن الـشـخـصـيــات الـتــي
تـحـمـلــت ال ـك ـث ـيــر م ــن الـصـعــاب
ف ــي ح ـيــات ـهــا ح ـتــى وصـ ــل إلــى
ال ـن ـج ــاح الـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه ،وق ـصــة
حـيــاتــه يـمـكــن أن ت ـكــون ملهمة

للكثيرين ،ومن خالل تجربتي
في العمل معه بفيلم "طائر على
الـطــريــق" يمكنني أن أؤك ــد أنــه
مــن الشخصيات الـتــي امتلكت
موهبة فنية استثنائية بالفعل
مكنته مــن النجاح والبقاء في
ذاكرة الجمهور.

أدوار األمهات
● ل ـمــاذا أصـبـحــت تغيبين
فترة طويلة بين أعمالك؟
لدي تاريخ فني وال أرغب فيأن أقدم أعماال تقل عما سبق أن
قدمته فيه ،وال يشغلني الوجود
باألعمال بصورة منتظمة بقدر
ما يشغلني الدور الذي يمكن أن
أقدمه ومــا يمثله بالنسبة لي،
ومــا يـحــدث فــي الــوقــت الحالي
أن هـنــاك مشكلة ملحوظة في
األدوار الـتــي تناسب مرحلتي
ً
العمرية بالكتابة تحديدا ،وهو
م ــا ي ـم ـكــن رص ـ ــده ف ــي مـســاحــة
أدوار األمـ ـ ـه ـ ــات الـ ـم ــؤث ــرة فــي
األعـمــال ،ســواء في السينما أو
التلفزيون ،لذا أفضل االنتظار،
فمنذ تجربتي في "األسطورة"
وردود الفعل عليها الجيدة من
ال ـج ـم ـهــور وال ـن ـق ــاد ل ــم اج ــد ما
ً
يجعلني أعود مجددا للوقوف
أمام الكاميرا.

«على الفنان أال يرتبط بقالب محدد أو تيمة واحدة»
القاهرة  -محمد قدري

يستعد الفنان محمد نور
لطرح ألبومه الجديد ،إلى
جانب أغنية جديدة من
كلمات النجم أحمد السقا
بعد نجاحهما في ًأول
تعاون بينهما سابقا.
نور كشف الكثير من
التفاصيل في هذا الحوار
مع «الجريدة».

أغنية سنغل
جديدة مع
الملحن عزيز
الشافعي
والمخرجة
بتول عرفة

أحمد السقا مع ابنه ياسين

الطراز الرفيع
● كـ ــان إع ــان ــك ال ـت ـع ــاون مع
ال ـن ـجــم أح ـمــد ال ـس ـقــا ف ــي أغـنـيــة
"مالك يا ترى" مفاجأة للجمهور
باعتباره أبــرز الممثلين وليس
شاعرا غنائيا؟
 اعـتـبــرهــا الـبـعــض مـفــأجــأة،لكن بالنسبة لي ليست مفاجأة،
فالسقا شاعر من الطراز الرفيع

● ح ــد ث ـن ــا عـ ــن ردود ا ل ـف ـعــل
حول أغنيتك وكواليس تعاونك
مع السقا؟
 ردود فـ ـع ــل مـ ـمـ ـي ــزة ج ـ ــدا،فــاألغـنـيــة حـقـقــت نـجــاحــا كبيرا
بعد إطالقها وانتشارا كبيرا على
مواقع التواصل االجتماعي ،وعن
تعاوني مع السقا فهو مختلف
تماما فأنا أثق بموهبته في كل
ش ــيء وأك ـثــر مــن ف ـكــرة التمثيل
ف ـق ــط ،ف ـهــو ل ــدي ــه م ــواه ــب فنية
ك ـب ـيــرة جـ ــدا ،وكـ ــان ال ـع ـمــل معه
ممتعا ،وأنــا سعيد جــدا للعمل
معه في هذه األغنية التي كانت
دافـعــا لــي لتقديم أعـمــال مميزة
على غرارها خالل الفترة القادمة.

تكرار التجربة
● ماذا عن أغنيتك القادمة معه
بعد أن صرحت بتكرار التعاون؟
 بالفعل ،بعد نجاح التجربةاألول ــى مــن كلمات السقا اتفقنا
على تـكــرارهــا ،فأخبرني السقا
أن ل ــدي ــه ك ـل ـمــات أغ ـن ـيــة جــديــدة
باسم مبدئي "الـمــرادي" ونعمل
عليها حاليا من أجل ضمها في
ألبومي الجديد الذي أعمل عليه
حاليا ،وهو أمر يسعدني لتكرار
التجربة مع السقا فليس التعاون
بيننا هــو بــدايــة الـعــاقــة ،فعلى
الـعـكــس تـمــامــا عــاقــة الـصــداقــة
تجمعنا مـنــذ وق ــت طــويــل منذ
تـقــديــم أغـنـيــة لــه فــي فيلم تيتو
ال ـ ــذي ن ـجــح ن ـجــاحــا م ـب ـهــرا في

أحمد حاتم سعيد
بردود فعل «الغسالة»

●  ..ما سبب ثقتك في محمد
سامي؟

محمد نور :السقا شاعر من الطراز الرفيع وكلماته مميزة
● ح ـق ـق ــت م ـ ــع فـ ــريـ ــق وام ـ ــا
ً
ً
نجاحا كبيرا ...ما الجديد للفريق
الغنائي الشهير؟
 نستعد لتقديم أغنية جديدةسـنـحــدد خ ــال ال ـف ـتــرة الـقــادمــة
فـ ــريـ ــق ع ـم ـل ـه ــا مـ ــن ال ـم ـل ـح ـن ـيــن
والموزعين ،وبعد عيد األضحى
سنبدأ العمل عليها وسنقدمها
ل ـل ـج ـم ـه ــور ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــرب ف ــرص ــة،
فــال ـج ـم ـهــور ال ـم ـص ــري مـتـشــوق
للفريق الغنائي دائ ـمــا ،وخــال
السنوات الماضية حققنا قاعدة
جماهيرية كبيرة وأصبح للفريق
وزنــه في ســوق الغناء المصري
والـعــربــي ،وحـصــدنــا ردود فعل
قوية على ألبومنا األخير وكان
عودة قوية لنا بعد غياب حيث
عملنا على تحضيرات قوية له
وهــو ما جلب النتيجة المميزة
في النهاية.

أخبار النجوم

ً
نقل الــواقــع الصعيدي كامال ال
نقل الشكل الصعيدي فحسب.

فردوس عبد الحميد مع زوجها

ويستطيع تقديم كلمات مميزة،
وفي هذه األغنية تحديدا لم يكن
األمـ ــر ي ـســري ع ـلــى ه ــذا الـنـحــو،
ف ـك ــان يـسـتـشـيــرنــي ف ــي كـلـمــات
األغنية فقط ،وبمجرد سماعي
لها قمت بالتركيز فيها وكتابتها
وبعد ذلك عكفت على تلحينها
وتوزيعها وفاجأته بعمل "ديمو"
ل ـه ــا وعـ ـن ــد س ـم ــاع ـه ــا أع ـج ـب ـتــه
و فــو جــئ بأنني نفذتها بالفعل
حـتــى قمنا بالفعل بتسجيلها
وأطلقناها.

١٥

مزاج

بــدايــاتـنــا وم ــن وقـتـهــا والـعــاقــة
مستمرة ومتطورة تماما.
● لم تقدم لونا واحد فقدمت
األلبوم واألغاني السنغل وتعود
لأللبوم والسنغل مع بعضهما...
ما رؤيتك؟
 أرى أن ا لـ ـفـ ـن ــان يـ ـج ــب أاليــرت ـبــط ب ـقــالــب واح ـ ــد أو تـيـمــة
واح ـ ــدة ،ف ـمــن ال ـم ـم ـكــن أن يـقــدم
أغنيات سنغل يرى أنها أعجبته
ومـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ويـ ـ ـج ـ ــب أال ي ـن ـت ـظــر
األل ـب ــوم فــالــوقــت الـمـنــاســب لها
وقــت اختيارها واالنتهاء منها
فبالتالي يطلقها ،كذلك األلبوم
ف ــأن ــا م ــن ال ـف ـنــان ـيــن الـمـفـضـلـيــن
لفكرة األلبومات القصيرة التي
يجب أال تحتوي على عدد كبير
م ــن األغـ ـنـ ـي ــات ،ف ــأن ــا أع ـت ـق ــد أن
اختيار عــدد قليل مــن األغنيات
يـ ـجـ ـع ــل ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أك ـ ـثـ ــر ت ــركـ ـي ــزا
وبــالـتــالــي نسبة نـجــاح األلـبــوم
تكون كبيرة تماما فمن الممكن
أن أقدم البوما من  7أو  8أغنيات
يعجب بها الجمهور كلها ،ومن
ال ـم ـم ـك ــن أن أن ـت ـه ــي م ــن ال ـع ــدد
القليل وأطرحه بمعدل أغنية كل
ع ــدد أي ــام قليلة وأكـ ــون جمعت
ب ـيــن طــري ـقــة الـسـنـغــل واألل ـب ــوم
وتـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ل ــأل ـب ــوم
بشكل كبير.
● ماذا عن ألبومك الجديد وما
المختلف فيه؟
 أع ـمــل حــالـيــا عـلــى األل ـب ــوم،والمختلف فـيــه أن سـيـكــون من
عدد أغان قليلة لن تصل إلى 16
أو  18أغنية على اإلط ــاق ،فأنا
أرك ـ ــز ع ـلــى أف ـض ــل االخ ـت ـي ــارات
واالخ ـت ـي ــار ف ــي أض ـيــق ال ـحــدود
إلخ ــراج أفـضــل منتج موسيقي
للجمهور ،وانتهيت من أغنيات
مـ ـ ــن األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ال ـ ـجـ ــديـ ــد وق ـم ــت
بتلحين بعضها ويشاركني عدد
كبير مثل رام ــي جـمــال ومحمد
ي ـح ـيــى وغ ـي ــره ـم ــا ،وأت ـم ـن ــى أن
ي ـك ــون األلـ ـب ــوم مـخـتـلـفــا وي ـنــال
إعجاب الجمهور.

أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته بردود الفعل التي
تلقاها على فيلم «الغسالة» الذي يعرض حاليا في دور
العرض السينمائية ،ويشارك في بطولته عدد من الفنانين
على رأسهم محمود حميدة وهنا الزاهد وشيرين رضا.
وقال حاتم ،في تصريح ،إن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة
على السينما المصرية ،ويــرجــع ذلــك إلــى مــؤلــف العمل
الكاتب عادل صليب.
وأضاف أنه سعيد بالعمل مع نجوم كبار بحجم الفنان
مـحـمــود حـمـيــدة ال ــذي ك ــان إضــافــة قــويــة للعمل وكــذلــك
شيرين رضــا الـتــي قــدمــت شخصية مـفــاجــأة للجمهور،
«وكذلك الفنانة هنا الزاهد التي يجمع بيننا كيميا وتعد
المرة الثانية الذي نجتمع معا بعد فيلم (قصة حب) الذي
حقق نجاحا كبيرا أثناء طرحه في السينما».
وتـصــدر فيلم «الـغـســالــة» أخـيــرا تريند مـحــرك البحث
غوغل ،بعد عرضه بدور السينما المصرية منذ وقفة عيد
األضحى المبارك ،وتصدر إيرادات السينما.

مصطفى كامل يضع اللمسات
األخيرة أللبوم «أنا نسيتك»

مصطفى كامل
انتهى الفنان مصطفى كامل من وضع اللمسات األخيرة
على ألبومه الجديد الــذي يحمل اســم «أنــا نسيتك» ،وهو
من كلماته وألحانه ،عدا أغنية واحــدة من كلمات وألحان
عبدالعزيز أمين ،وتوزيع باسم منير وطه الحكيم ومحمد
جابر وألول مره يتم تصوير األلبوم كامال بطريقة الميني
ً
فيديو بمعنى تصوير األغنية بأكثر مــن  Takeب ــدال من
كليب كامل.
وق ـ ــرر ك ــام ــل ط ــرح األلـ ـب ــوم ب ـعــد إجـ ـ ــازة ع ـيــد األض ـحــى
مباشرة ،بعدما كان يخطط لطرح أول أغنياته قبل وقفة
العيد ،على أن تكون أغنية «كــارت أحمر» أولــى األغنيات
التي يطرحها كامل خالل الساعات القليلة المقبلة وهي
من كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر.
وأكد أنه اختار العودة في أغنيات األلبوم إلى لونه الفني
الذي اعتاده منذ بداياته ،من خالل أغنيات درامية تحمل
مضمونا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير
ً
ً
تماما عما يحدث في سوق الفن حاليا من أغان ال معنى
لها وال تحمل أي رسائل فنية بل وال ترقى إلى صناعة جيل
يتم تدميره بالهوس واالنحراف عن معنى الفن الحقيقي.

بيومي فؤاد ضيف شرف
في «طلقتك نفسي»
محمد نور
● بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر تظهر
ألوان جديدة في الغناء ما رأيك
فيها؟
 دع ـن ــا ن ـت ـفــق أنـ ــه ل ـيــس مــنالصحيح أن يقدم كل المطربين
ل ــون ــا غ ـن ــائ ـي ــا واحـ ـ ـ ــدا فــوقـتـهــا
نـ ـعـ ـتـ ـب ــر ذل ـ ـ ـ ــك قـ ــال ـ ـبـ ــا غ ـن ــائ ـي ــا
رب ـمــا يـنــاســب الـكـثـيــر ورب ـمــا ال
يناسب البعض ،فمن الطبيعي
أن ت ـت ـحــول األغ ـن ـيــة إل ــى أل ــوان
وأشـكــال مختلفة حتى تناسب
عددا كبيرا من الجمهور ،ولذلك
وجــدنــا خ ــال الـفـتــرة الماضية
ظهور ألوان مختلفة مثل األغاني
الشعبية أو أغاني المهرجانات.
● ه ـ ــل ت ـ ـعـ ــاقـ ــدت عـ ـل ــى ع ـمــل
سينمائي جديد؟
 ل ــم أت ـعــاقــد ع ـلــى أي أع ـمــالجديدة في الوقت الحالي وأركز
في أغنياتي خالل هذه االيام.
● لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذا ل ـ ـ ــم تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ف ــي
التمثيل؟
 ب ـكــل تــأك ـيــد ال ـ ــدور الـمـمـيــزس ـي ـنــادي ـنــي وح ـي ــن أجـ ــد عـمــا
أح ـ ــب أن أقـ ــدمـ ــه وس ــأفـ ـق ــده لــو
اعتذرت عنه سأدخله بكل تأكيد.
وبــال ـن ـس ـبــة لـلـتـمـثـيــل ال أبـحــث
ع ـن ــه ولـ ـك ــن لـ ــو شـ ــاهـ ــدت عـمــا
يعجبني فـســأدخـلــه دون تــردد
مثل شــراء المالبس حين اكــون
مع أصدقائي.

● ك ـيــف ت ـعــام ـلــت م ــع ال ـف ـتــرة
ً
الماضية وخـصــوصــا فــي العزل
المنزلي؟
 مـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أنـ ـن ــي وجـ ــدتمتسعا من الوقت فأصبح للعائلة
م ـ ـكـ ــان ك ـب ـي ــر وكـ ــذلـ ــك الـ ـت ــواج ــد
بــالـمـنــزل بـعــد ف ـتــرات طــويـلــة من
الــوجــود بالخارج فــي االستديو
والـ ـحـ ـف ــات وغـ ـي ــره ــا ،ك ـم ــا ك ــان
هـنــاك متسع للتركيز فــي العمل
واألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات وم ـ ـشـ ــاهـ ــدة بـعــض
األعمال.
● ما الذي أعجبك في األعمال
ً
التي شاهدتها أخيرا؟
 مسلسل "ا ل ـبــر نــس" لمحمدرم ـض ــان ك ــان م ــن األعـ ـم ــال الـتــي
رأي ـت ـهــا مـتـكــامـلــة ع ـلــى مـسـتــوى
التمثيل ولكن األجمل في العمل
كــان اإلخــراج فكل التحية للرائع
محمد سامي.
● مــا الـجــديــد فــي الموسيقى
خالل الفترة القادمة؟
 نعمل على األلبوم بالتأكيد،إض ــاف ــة إلـ ــى س ـن ـغــل ج ــدي ــدة مع
الملحن والشاعر عزيز الشافعي
الذي أسعد بالعمل معه وأعتبره
مــن أهــم الملحنين فــي المنطقة.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ت ـص ــوي ــر األغ ـن ـيــة
عـلــى طــريـقــة الـفـيــديــو كـلـيــب مع
المخرجة بتول عرفة.

بيومي فؤاد
يجسد الفنان بيومي فــؤاد دور والــد هاجر أحمد
خالل أحداث مسلسل «طلقتك نفسي» للمخرج محمد
ال ـن ـق ـلــي ،ال ـ ــذي ي ـضــم  15ق ـص ــة ،وكـ ــل ق ـصــة تتضمن
حلقتين ،يكون بطلها مجموعة مــن الفنانين ،حيث
تـعــاقــدت الـشــركــة المنتجة مــع كــل مــن أح ـمــد عـصــام،
وميدو عادل ،ومحمد مهران ،وهاجر أحمد ،وكارولين
عزمي ،ونانسي صالح ،وعدد آخر من الوجوه الجديدة.
والعمل يناقش قصص مشاكل الــزواج ،مما يؤدي
إلى الطالق السريع ،وهي ظاهرة أصبحت متفشية في
مجتمعنا المصري ،حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك
القضية المهمة بطريقة درامية.
مـسـلـســل «طـلـقـتــك ن ـف ـســي» ،يـضــم مـجـمــوعــة كبيرة
م ــن ض ـيــوف الـ ـش ــرف ،ح ـيــث تـتـمـيــز ك ــل ق ـصــة بـمــزيــج
من الشباب والممثلين الكبار ،وتأتي أسماء ضيوف
الشرف كالتالي :بيومي فــؤاد ،وأحمد بدير ،وحجاج
عـبــدالـعـظـيــم ،وص ـب ــري عـبــدالـمـنـعــم ،وأح ـم ــد ص ـيــام،
وعايدة رياض ،ونهال عنبر ،وليلى عزالعرب ،وتغريد
فهمي ،وحنان يوسف ،والمسلسل قصة أحمد عصام،
وسيناريو وحوار أحمد صبحي.
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ّ
اللقاحات ...مفيدة أم مضرة؟
توابل ةديرجلا
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يـصـعــب أنً نـتــوصــل إل ــى اسـتـنـتــاج نـهــائــي بشأن
اللقاحات ،نظرا إلى فيض المعلومات المتناقضة في هذا
المجال .اليوم ال يزال لقاح الخناق وشلل األطفال والكزاز
ً
إلزاميا ،ال سيما قبل دخول الحضانة أو المدرسة .لكن
يحتدم الجدل حول اللقاحات األخرى.
ّ
ال يمكن أن ننكر أن اللقاحات ساهمت في التخلص
من أمراض عدة كالجدري ،حتى أنها قضت بشكل شبه
كامل على شلل األطفال والخناق .يعطي اللقاح مفعوله
بما يشبه مسار التعافي الطبيعي.
ومن المعروف أن الطفل الذي يصاب بالحصبة يقوي
مناعته ،ثم ال يصاب بالمرض في سن الرشد حين يواجه

ً
ً
هجوما جــديــدا ،أو تبقى حـ ً ّـدة المرض طفيفة .يعطي
اللقاح هــذا المفعول تحديدا .يجب ً أن يتعرض جهاز
المناعة للهجوم كــي ينتج أجساما مـضــادة ،لكن من
دون السماح بتطور المرض .يكون اللقاح أشبه بكمين
ُ
ويصنع بطريقة معقدة.
 اللقاحات الحية الخفيفة :تحتوي ُهذه اللقاحات علىجراثيم كاملة مسؤولة عن األمراض .ت َزرع تلك الكائنات
في ظروف خاصة وتحتاج إلى بيئة باردة.
 ال ـل ـق ــاح ــات ال ـف ــرع ـي ــة :ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــزاء منالميكروبات النقية وتكون كافية إلطالق ّرد فعل مناعي .
 -لقاح ضد الزكام :إنه لقاح خاص ،ألن الفيروس الذي

ً
يجب االحتماء منه يتطور كل سنة تقريبا ،وال ّبد من
تعديل اللقاح بحسب السالالت الفيروسية التي تحددها
«منظمة الصحة العالمية» .في شهر فبراير من كل سنة،
تتغير تركيبة اللقاح قبل موسم التلقيح في أكتوبر .قد
يحمي اللقاح من ساللة لن تنتشر في الشتاء الالحق.
 لقاحات أخرى :ال تحتوي لقاحات الكزاز أو الخناقعلى أي جراثيم ،بل على ذوفان (مادة منزوعة السموم).
احتدم الجدل ّ حول فاعلية اللقاحات بعد ظهور أول
االدعاءات التي تتهم لقاح التهاب الكبد «ب» بالتسبب في
التصلب المتعددً ،لكن لم يظهر أي رابط سببي مؤكد بين
الظاهرتين .عمليا ،من المالحظ أن شلل األطفال اختفى

culture@aljarida●com

بالكامل بفضل اللقاح ،رغم غياب أي عالج حقيقي لهذا
المرض حتى اآلن .لذا يمكن أن ًنستنتج أن وقف اللقاحات
يؤدي إلى تجدد األمراض .مثال ،عادت الحصبة للظهور،
ً
علما بأنها ليست حالة حميدة كما يظن الكثيرون ،فقد
أدت إلى عشرات حاالت الوفاة ًوإلى مضاعفات عصبية،
لذا يبقى اللقاح ضدها ضروريا.
ـدد
ـ
ح
ـ
ي
أن
ـع
ـ
ي
ـ
ط
ـ
ت
ـ
س
ـ
ي
ـب
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،وحـ ــده الـطـبـيـ
ً
اللقاحات المهمة ،إذ ال يمكن التخلي عنها ًعشوائيا،
ألنها تسمح بحماية أكثر األشخاص ضعفا ،ال سيما
المواليد الجدد.

tawabil@aljarida●com

من  4أحرف وهي اسم الرتبة العسكرية ما بين عقيد ولواء.
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كلمات متقاطعة

 7ـ مدينة في فلسطين الكلب
 9ـ فيزيائي أميركي
 فرح وسرور 8ـ س ـ ـقـ ــط  -ص ـغ ـيــر اخترع التلفون 1876

و

د

عميد

كلمة السر

 1ـ أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ق ـ ـمـ ــة ف ــي
إثيوبيا شمالي البالد 9
 2ـ يختبر  -مالح
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 1ـ جزيرة في المحيط
ال ـه ـنــدي ه ــي مقاطعة
ف ــرن ـس ـي ــة ف ـي ـم ــا وراء
البحار
 2ـ أتقن  -باطن
 3ـ قبو  -ربض البعير
 4ـ إمارة عربية  -يسأم
 5ـ اعترف  -أسر
 6ـ صـ ـغـ ـي ــر األ سـ ـ ـ ـ ــد -
للندبة  -جواب
 7ـ أدي ـ ــب م ـص ــري من
ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لــه
مكتبة مشهورة
 8ـ راوغ  -لؤلؤ
 9ـ منزلة  -ميدان
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :النجاح الذي حصلت عليه في
مهنتك يثير غيرة الزمالء منك.
ً
عاطفيا  :ال تستسلم أ مــام الضغوط
ال ـع ــاط ـف ـي ــة إذا ه ــدف ــت إل ـ ــى تـغـيـيــر
برنامجك.
ً
اجتماعيا :مشاركتك في الحوار مع
ً
أفراد العائلة تضفي جوا من البهجة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـت ــرك م ـش ــاري ـع ــك عــالـقــة
ً
وحاول إنجازها واحدا تلو اآلخر.
ً
عاطفيا :تتعاطى مع الحبيب بهدوء
وحنان مما يضفي الفرح على أوقاته.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـ ـصـ ـ ّـرف مـ ــع اآلخ ــري ــن
ب ـطــري ـقــة ع ـقــان ـيــة وود ت ـب ـعــدك عن
المشاكل.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :تشعر بنفسك مفعما بالحماسة
والحيوية ويصبح إنتاجك أفضل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـت ــوزع عــاط ـف ـتــك ألك ـث ــر من
شخص وتجد نفسك في ضياع.
ً
اجتماعيا :دعوتك األصدقاء إلى العودة
ً
لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة يـلـقــى اسـتـحـســانــا
لديهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :سـ ـتـ ـنـ ـج ــز أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال ت ــدع ــو
إلـ ـ ــى الـ ـفـ ـخ ــر وتـ ـلـ ـق ــى الـ ـت ــرحـ ـي ــب مــن
المسؤولين.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل م ـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــريـ ــك
مــوضــوعــات هــامــة تتعلق بمستقبل
العائلة.
ً
ربما تشعر بحزن دفين ال
:
اجتماعيا
ّ
مبرر له فتخلص من هذه السلبية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تستطيع في هذه الفترة إجراء
بعض التعديالت الضرورية في عملك.
ً
عــاطـفـيــا :ال تستسلم أم ــام الضغوط
ً
فالحبيب الذي اخترته يناسبك تماما.
ً
اجتماعيا :لديك القدرة على التفاهم
م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف وم ـ ـ ــع ك ـ ــل مــن
تلتقيهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تعيش يوما حافال بالمشاكل
وتحاول مقاومة الضغوطات بهدوء.
ً
عــاطـفـيــا :تتعقد األم ــور بينك وبين
ّ
قوي.
الحبيب بسبب سوء تفاهم
ً
اجـتـمــاعـيــا :عليك أن تـتـفــرغ لــأمــور
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ال ـ ـسـ ــابـ ــق قـبــل
تراكمها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :عــد إلــى نفسك وقــم بتقييم
أعمالك لمعرفة الصواب من الخطأ.
ً
عاطفيا :الحوار الهادئ مع الشريك
ّ
يساعد على حل جميع العراقيل.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر بــال ـط ـمــأن ـي ـنــة
وال ـهــدوء مــا يـســاعــدك على تسوية
خالفات قديمة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أنت على وشك االستسالم
ً
ألن األمور أصبحت صعبة جدا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـ ـحـ ــاول الـ ـش ــري ــك ق ــدر
اإلمكان إنعاش معنوياتك ودفعك
إلى األمام.
ً
اجتماعيا :أعد االتصال أو اللقاء
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أف ـ ـ ـ ـ ــراد ع ــائـ ـلـ ـت ــك ف ـهــم
يحبونك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي م ــرك ــز عـمـلــك
يعملون ضـ ّـدك فابحث عن األسباب
وعالجها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـت ــاح لـ ــك ف ــرص ــة ال ـل ـق ــاء
بـشـخــص م ــن الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر وت ـنــال
إعجابه.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـتــرك وراء ك دومـ ــا أث ــرا
ً
طيبا يجعل اآلخرين ّ
يقدرونك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تتمتع بحيوية فائقة وترغب في
إنجاز ما لديك بأقصى سرعة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـت ــذم ــر ش ــري ــك الـ ـعـ ـم ــر مــن
قضاء أكثر أوقاتك في العمل ومع ذلك
يسامحك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :احـ ــذر م ــن ال ـم ــواق ــف الـتــي
ً
قد تجعلك مربكا أمــام األصــدقــاء وكن
ً
صريحا.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :ينبغي أن تدرك أال أحد ينجز
ً
عمال بدون المرور في صعوبات.
ً
عــاطـفـيــا :ي ـقـ ّـدر شــريــك الـعـمــر كــل ما
تفعله من أجل سعادة األهل.
ً
اجتماعيا :اعرف أن الحقيقة ال تقال
ً
دائما ألنها قد تؤذي صاحبها.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا :كن متوازنا في عملك وال تضع
األمور غير المهمة قبل التي ال تحتمل
التأجيل.
ً
عاطفيا :أصبحت العالجات مستحيلة
بينك وبين الحبيب وعالقتكما تتدهور.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :بـ ـع ــض الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات قــد
ً
تـحــدث فــي حياتك فــا تخجل أب ــدا من
مواجهتها.
رقم الحظ.22 :

١٨

مسك وعنبر
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ً
المنصور :قرار تقديم أعمال توثيقية عن الغزو جاء متأخرا

tawabil@aljarida●com

أكد ضرورة تشجيع الفنانين على تنفيذ مسلسالت تتناول أزمة كورونا
عزة إبراهيم

ً
خالفا للعديد من اآلراء التي
ترى ضرورة تأجيل الخوض
في دراما أزمة «كورونا» ،يرى
المنصور
الفنان ً
محمد ً
القدير ً
أن للفن دورا مهما وبالغا
في تأريخ وتوثيق ومناقشة
األزمات« ،وعلى التلفزيون أن
يشجع األعمال القيمة التي ً
تتناول تلك المرحلة ،تداركا
للخطأ الذي ارتكبناه في
السابق حين أغفلت الدراما
قضية الغزو الغاشم على
الكويت».
وعن المزيد من التوضيح
والتفاصيل كان لـ«الجريدة»
معه هذا اللقاء:

للفنان دور
كبير ألنه
يمتلك قرون
استشعار
للمستقبل

* هل ترى أن من المبكر طرح
أزمة كورونا في عمل درامي؟
ً
 م ـط ـل ـق ــا ،لـ ــأزمـ ــة ت ــداع ـي ــاتسياسية واقتصادية واجتماعية
ونـ ـفـ ـسـ ـي ــة ن ـع ــاي ـش ـه ــا وت ـص ـل ــح
ل ـل ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،فـ ـل ـ َـم ال ت ـت ــم ك ــل تـلــك
الـ ـقـ ـض ــاي ــا فـ ــي عـ ـم ــل درام ـ ـ ـ ــي أو
تـلـفــزيــونــي أو غـيــر ذل ــك يساعد
الجمهور في مشاهدة رؤية فنية
متميزة لــأزمــة ،فللفن دور مهم
ً
جـ ــدا ف ــي ال ـت ــروي ــح ع ــن الـنـفــوس
وع ــرض األزم ــات فــي صــور فنية
يجعل الجمهور يستمتع ويعيش
ً
ـواز وف ـقــا لــرؤيــة
فــي عــالــم آخ ــر م ـ ٍ
الكاتب أو التشكيلي أو الممثل كل
في مجاله ،ولهذا يجب تشجيع
الفنانين على تقديم أعمال تتعلق
بــأزمــة كــورونــا لــرؤيــة إبداعاتهم
فــي هــذا الـجــانــب ،فكل يــوم يولد
مئات آالف األشخاص لكن ليس
كل يوم يولد مبدع.

النص الجيد
* كمنتج مؤمن بالقضية هل
تـسـعــى لـتـقــديــم م ـش ــروع درام ــي
حول "كورونا"؟
 َلم ال ،إذا تلقيت النص الجيد
ف ـلــن أت ـ ــردد لـحـظــة ألن أوفـ ــر من
خ ــال شــركـتــي اإلنـتــاجـيــة "سفن
ستايل" كل اإلمكانات إلنتاج عمل
درام ــي مـهــم وق ــوي حــول األزم ــة،
ً
ولقد قرأت أخيرا سلسلة قصص
منفصلة ف ــي ك ـتــاب واح ــد ألحــد
المبدعين الكويتيين ،يتحدث في
كل قصة منفصلة عن جانب من
جوانب األزمة بشكل رائع ومبدع،
لذلك ال أؤيد وجهة النظر القائلة
إن مــن المبكر إن ـتــاج عـمــل حــول
األزمة ،وإال ما تمكن هذا المبدع
من إنتاج مجموعته القصصية
الجميلة.

القيمة الفنية
* إذا ت ــواف ــر ال ـنــص والـشــركــة

المنتجة ...ما الذي ينقص لخروج
العمل للنور؟
 تـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ف ـع ـلــىتـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت أن ي ـتــولــى
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـمـ ـب ــاش ــر أو ي ــرح ــب
بمبادرات المنتجين المحترمين
الذين يقدرون الفن وال يتخذونه
منحى للتجارة ،بل يبحثون عن
القيمة الفنية والوطنية للعمل،
وأن ي ـج ـلــس م ـع ـهــم ويـشـجـعـهــم
عـلــى مـنــاقـشــة أزم ــة ك ــورون ــا في
أعمالهم ،كي ال نقع في ذات الخطأ
الذي ارتكبناه إبان الغزو العراقي
الغاشم على الكويت ،وأتذكر أننا
طــرحـنــا عـلــى الـتـلـفــزيــون حينها
فكرة لتسجيل  45قصة حقيقية
صــارت بالكويت إبــان الغزو في
 45ســاعــة ،لـكــن ك ــان يـتــم تأجيل
أي مبادرة فنية لمناقشة الحرب
ف ــي ع ـم ــل درام ـ ـ ــي تــوث ـي ـقــي ج ــاد
ُيحفظ للتاريخ ،وتم السماح فقط
لألعمال الكوميدية ،وكان نتيجة
ذلك أن نشأ لدينا جيل عمره اآلن
ً
ً
 30عاما ال يعلم شيئا عن الغزو
ولم يشاهده في أعمال عاصرته
كــالـعــديــد مــن الـ ــدول ال ـتــي تــؤرخ
ألزماتها وحروبها بأعمال فنية
تحفظ في ذاكرة ومكتبة التاريخ،
ً
فقط أخيرا بدأ االهتمام بتقديم
أع ـمــال توثيقية عــن ال ـغــزو ،لكن
ً
ً
جاء القرار متأخرا كثيرا.

دور الرقابة
* هل تتصور أن تعوق الرقابة
إجـ ــازة الـنـصــوص ال ـتــي تـتـنــاول
األزمة؟
 الرقابة دورها مهم ،وعليهاأن تستمر فــي أدائـهــا مــن تقويم
األع ـم ــال ،فليس كــل ش ــيء يقابل
ب ــال ــرف ــض ال ـم ـط ـلــق ،ب ــل لـلــرقــابــة
قوتها في توجيه النص ووضعه
ف ــي اإلط ـ ــار ال ـص ـح ـيــح ،ف ــي إط ــار
من المرونة والمحايدة والحكم
ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي ع ـ ـلـ ــى األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
المطروحة ،فاألحكام الشخصية
لن يستفيد منها أحد وال تصب

في مصلحة الفن وال الجمهور وال
الـتـلـفــزيــون ،بــل سيكون الجميع
خاسرين للقيمة الجيدة.
* وهل ترى أن الرقابة تعاملت
بمرونة مع "محمد علي رود" حين
تم اجتزاء مشهد "الزار"؟
 ال أ سـ ـتـ ـطـ ـي ــع ا لـ ـحـ ـك ــم ع ـلــىت ـصــرف الــرقــابــة ف ــي ه ــذا الـشــأن
ألن ــي ل ــم أت ــاب ــع الـحـلـقــة ال ـتــي تم
اج ـت ــزاؤه ــا وحـ ــذف مـشـهــد ال ــزار
منها ،ولكن ما أستطيع قوله إنه
إذا ك ــان هـنــاك تحفظ عـلــى ال ــزار
بـشـكــل خ ــاص فـهــو أم ــر مــوجــود
ووا ق ــع فــي مجتمعاتنا العربية
وا لـعـمــل لــم يختلقه ،وبالنهاية
يـ ـبـ ـق ــى لـ ـل ــرق ــاب ــة س ـل ـط ـت ـه ــا فــي
مواجهة األعمال المعروضة على
شاشة التلفزيون.

الموسيقى والكتاب
* وما الذي غيرته فيك شهور
ال ـع ــزل الـطــويـلــة عـلــى الـمـسـتــوى
الشخصي؟
 أحيانا أشعر ببعض الملل،ولـ ـك ــن ت ـط ـب ـعــت ع ـل ــى ال ـج ـل ــوس
بالمنزل وعدم مخالطة أحد حتى
فــي عـيــد األض ـحــى ال ـم ـبــارك فكل
ال ـتــواصــل عـبــر ال ـهــاتــف ،وأشـعــر
ب ــال ــراح ــة وال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وج ـل ـي ـســي
ف ــي س ــاع ــات الـ ــوحـ ــدة ال ـطــوي ـلــة
الـمــوسـيـقــى وال ـك ـتــاب ،إذ أصبح
لـ ـ ـ ّ
ـدي وق ـ ــت ج ـي ــد ل ــإط ــاع عـلــى
أمهات الكتب التي تحتاج لتركيز
ً
وتفرغ ،وأحيانا أذهب إلى مكتبي
ب ـش ــرك ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج ولـ ـك ــن أج ـلــس
وحـ ـ ــدي وال أسـ ـم ــح لـلـمــوظـفـيــن
ً
بالدوام حرصا على سالمتهم.

نوح العيون
* وهل ستحول تلك اإلجراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة دون خـ ـ ــروج أع ـمــالــك
المرتقبة للنور؟
ً
 ال ،قــري ـبــا أس ـت ـعــد الن ـطــاقتصوير مسلسلي الجديد "نوح
الـ ـعـ ـي ــون" ب ـم ـع ـيــة أخ ـ ــي حـسـيــن

تأجيل عرض «معركة الجسور»
حمد النوري :الفيلم متكامل من الناحية الفنية
ً
أصدرت وزارة اإلعالم قرارا بتأجيل عرض
فيلم "مـعــركــة الـجـســور" ،مـفـســرة ذلــك بأنه
لمزيد من التدقيق ،حتى يظهر العمل بأبهى
صورة ،وبما يليق بأبطال الجيش الكويتي
الذين تصدوا للغزاة في عام .1990
وفــي تعليق على ما جــرى ،قــال المخرج
ح ـمــد الـ ـن ــوري ل ــ"ال ـج ــري ــدة" :م ــن مـنـظــوري
أن فيلم معركة الجسور عمل متكامل من
الناحية الفنية ،فال تشوبه شائبة ،فالفكرة
واضـحــة جــدا وتـهــدف الــى تسليط الضوء
عـلــى ال ـج ـنــود ال ـبــواســل الــذيــن داف ـع ــوا عن
حياض الوطن ،أما التكنيك المعتمد فكان
على أفضل المستويات ،فلم ندخر وسعا
ف ــي اس ـت ـخ ــدام أحـ ــدث األجـ ـه ــزة ،رغ ـب ــة في
تنفيذ العمل على أكمل وجــه ،وقــد لمسنا
ذلك أثناء التصوير ،فكان فريق العمل يقدم
أفضل ما لديه ،وعقب انتهاء المشهد كنا
نتأثر بما أنجزناه ،السيما ان فريق العمل
يضم نجوما كبارا منهم الفنان عبدالرحمن
العقل وانتصار الـشــراح ،اضافة الــى خالد
البريكي وعبدالمحسن ا لـقـفــاص وعيسى
ذياب ومحمد اشكناني وعبدالعزيز مندني
وغـيــرهــم ،كـمــا أن مهمة االع ــداد تكفل بها

صالح الرحمي ،بينما السيناريو والحوار
للكاتب دخيل النبهان.
وحول تأجيل الفيلم ،أجاب النوري" :لم
أكن أبحث عن عائد مادي أو جني أرباح ،بل
أردت تقديم عمل وطني يخلد شخصيات
بــذلــت الـغــالــي والـنـفـيــس فــي سبيل الــدفــاع
عن وطنها ،لذلك الهدف هنا بدافع وطني
وال شيء ســواه ،لكن فوجئت بالقرار وآمل
أال يشكل ذلك عقبة أمام من يرغب بتقديم
أعـمــال مماثلة ألن مــا حــدث يعتبر سابقة
غير مستساغة ولعلها خيره ...والخير دائما
فيما اختاره الله".
وحول طريقة تنفيذه للعمل ،أوضح أنه
حرص على المزج بين الصيغة الوثائقية،
عـ ـب ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة ،وال ـم ـش ــاه ــد
الـتـمـثـيـلـيــة لـتـقــريــب ال ـص ــورة واإلح ـس ــاس
بالواقعية المستمدة من حديث من عاصروا
ّ
تلك المعركة ،التي سطر تفاصيلها أفــراد
الـجـيــش الـكــويـتــي عـنــدمــا ت ـصــدوا ببسالة
منقطعة النظير لقوات االحتالل الغاشم في
أغسطس .١٩٩٠
ووجه النوري كلمة لفريق العمل ،وقال:
"كلمة حــق يجب أن أقــولـهــا لفريق العمل،

حمد النوري
أن ـت ــم أب ـط ــال تـحــديـتــم ال ـص ـعــاب وتـغـلـبـتــم
على كل العقبات ،وتحملتم خطر المغامرة
على حساب صحتكم وذويكم ،ففي أصعب
الـظــروف المناخية خــرجـتــم ،وكنتكم على
قــدر المسؤولية وتحريتم الــدقــة فــي سرد
ً
األحــداث ،وكنتم أبطاال كل في موقعه ،كما
أشكر المشرف على العمل الوكيل المساعد
للتلفزيون سعود الخالدي ورئيس فريق
ً
العمل أسامة المخيال ،الذين بذلوا جهودا
كبيرة النجاز هذا العمل".

محمد المنصور
ال ـم ـن ـصــور ب ـعــد س ـن ــوات طــويـلــة
مــن ال ـفــراق الـفـنــي ،إذ سنتشارك
بـطــولــة الـعـمــل ولـكــن إل ــى الحين
ل ــم ي ـتــم اخ ـت ـيــار بــاقــي الـفـنــانـيــن
أو الـمـخــرج وه ــي قـصــة للكاتب
ال ـب ـحــري ـنــي ج ـم ــال ص ـقــر وتـمــت
إج ــازتـ ـه ــا وت ـ ـنـ ــازل ال ـم ــؤل ــف عــن
حقوق الملكية لشركتي المنتجة،
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر عـ ــرض الـمـسـلـســل
ع ـب ــر ش ــاش ــة ت ـل ـف ــزي ــون ال ـكــويــت
رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـق ـب ــل ،ك ـم ــا أس ـت ـعــد
لـلـعــودة للمسرح بمعية حسين
في مسرحية كوميدية من تأليف
الناقدة اللبنانية شادية زيتون
بـ ـع ــد آخ ـ ـ ــر مـ ـس ــرحـ ـي ــة ك ــوي ـت ـي ــة

ق ــدم ـت ـه ــا بــال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات فـيـمــا
قدمت مسرحية قطرية عام 2015
ب ـع ـنــوان "ع ــرب ت ــوي ــت" وسـعــدت
بــال ـم ـشــاركــة ب ـهــا إذ اسـتـشــرفــت
ما نعانيه اآلن من أزمــات وغش
تجاري وأخالقي واستغالل سيئ
ل ـمــواقــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وهــذا هــو دور الفنان إذ يمتلك
قرون استشعار للمستقبل.
* ومــاسـبــب ال ـع ــودة للمسرح
ً
والكوميديا بعد أكثر من  20عاما
من الغياب؟
 أن ـ ـ ـ ــا ع ـ ــاش ـ ــق لـ ـلـ ـك ــومـ ـي ــدي ــاً
وللمسرح أيـضــا ،ومتى سنحت
ل ــي ال ـفــرصــة ل ـل ـعــودة فـلــن أت ــردد

ً
أبـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،كـ ـم ــا أن م ـس ـل ـس ــل "ن ـ ــوح
العيون" به الكثير من الكوميديا،
ً
وربما يحمل اسمه معنى مغايرا
كالبكاء ،لككنا نبكي حين نحزن
وحين نفرح ،وهي من حكمة الله
عز وجل ،فالفارق هو في شعورنا
الداخلي وليس في تعبير الوجه
ف ـ ـقـ ــط ،وأن ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد ب ــأع ـم ــال ــي
الجديدة التي تحمل صحبة أخي
على خشبة المسرح وبالدراما في
أدوار مبهجة للناس ،والمسرحية
س ـي ـت ــم ع ــرضـ ـه ــا بـ ـمـ ـج ــرد ف ـتــح
الـ ـمـ ـس ــارح دون ان ـت ـظ ــار مــوســم
معين.

«ناشري» تبحث عن حكايات «كورونا»
●

فضة المعيلي

أ ع ـل ـنــت دار ن ــا ش ــري ل ـل ـن ـشــر اإل ل ـك ـتــرو نــي
ع ــزم ـه ــا ن ـش ــر م ـج ـمــوعــة ق ـص ـص ـيــة ب ـع ـنــوان
"ح ـكــايــات ال ـك ــورون ــا" ،ودع ــت ك ـتــاب الـقـصــة
القصيرة من كل الدول إلى المشاركة بإرسال
قـصـصـهــم .وقــالــت رئـيـســة تـحــريــر "نــاشــري"
حـ ـي ــاة الـ ـي ــاق ــوت إن ال ـ ـ ــدار ،م ـن ــذ تــأسـيـسـهــا
عــام  ،2003تــؤ مــن بــأن األدب وسيلة عظمى
ل ــإنـ ـس ــان ،ل ـل ـت ـم ـعــن ف ـي ـمــا ي ـح ــدث بــال ـعــالــم،
ومـحــاولــة اسـتـيـعــابــه ،والـتــأقـلــم مـعــه ،ولـهــذا
اختارت أن تنشر كتابا أدبيا ال كتابا علميا
أو طبيا يتكلم عن جائحة كورونا.
وقالت الياقوت" :ال شــيء كاإليمان بالله
تعالى ينقذ اإلنسان من الفواجع والمواجع،
وي ـب ـل ـس ــم جـ ــراحـ ــه ،وي ـع ـي ـن ــه ع ـل ــى ال ـم ـضــي.
ُ
حكايات كثيرة يمكن أن تروى .هذه الجائحة
عـبــارة عــن حكاية فــي بطن حكاية فــي بطن
حكاية".
و عــن شــروط قبول القصص ،أوضحت أن
المجال متاح لجميع كتاب القصة القصيرة
م ــن ج ـم ـيــع األقـ ـط ــار واألع ـ ـمـ ــار ،ش ــري ـط ــة أن
يكون لهم كتاب سابق منشور في مجال من
مـجــاالت الـســرد (قـصــة ،رواي ــة ،م ـســرح) ،وأن
تتراوح القصة بين  2000و 5000كلمة ،وأن
تتكلم عن أثر اإليمان بالله في التعامل مع
جائحة كورونا".
وأضافت" :نبحث عن القصص التي تطرح

حياة الياقوت
ا لـقـصــة ا لـ َفـكــرة بـطــر يـقــة فـنـيــة سـلـســة بعيدا
عــن المباشرة والوعظية .ور غــم أننا نطلب
أن تلتزم القصة بعناصر القصة القصيرة
ال ـم ـت ـعـ َ
ـارف ع ـل ـي ـهــا ،لـكـنـنــا رغ ــم ذل ــك نــرحــب
بالتجريب األدبي المميز".
وأشـ ــارت إل ــى أن ال ــدار سـتـمـنــح كــل كــاتــب
ُ
تـخـتــار قصته للنشر مـكــا فــأة ر مــز يــة قــدر هــا
 300دوالر ،داعية المهتمين إلى زيارة موقع
الـ ــدار عـلــى اإلن ـتــرنــت لـمــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل
 ،www.nashiri.netع ـل ـمــا أن آ خـ ــر مــو عــد
إلرسال المشاركات منتصف أكتوبر.

خبريات
نجل جوني هاليداي
يتنازل عن ميراث والده

تنازل ديفيد هاليداي نجل
املغني الفرنسي جوني
هاليداي ،عن ميراث والده
الذي توفي في عام ،2017
وفق ما أعلن وكيله الجمعة
املاضي ،بعدما كانت هذه
التركة موضع نزاع قضائي
بينه وبني شقيقته لورا
سميت وأرملة نجم الروك
الراحل ليتيسيا.
وقال املحامي بيار جان
دوفييه ،إن ديفيد هاليداي
«تنازل عن ميراث والده»،
مضيفًا «نحن ننسحب من أي
إجراءات قضائية» .وجاء هذا
التصريج ليؤكد خبرًا نشرته
صحيفة «لوفيغارو».
وأوضح دوفييه أن «ديفيد
ال يحصل على شيء ،ال على
صعيد اإلرث الفني ،وال على
املستوى املالي ،وال يطلب
شيئًا .لم يحصل على أغراض
رمزية» ،مضيفا «من اآلن
فصاعدًا ،طويت الصفحة،
وديفيد يتطلع إلى عودة
الصفاء».
(أ ف ب)

«أم كلثوم» تعود
لمسرح أوبرا دبي

يستعد مسرح أوبرا دبي
لتنظيم موسم جديد
لحفالت املطربة املصرية
الراحلة «أم كلثوم» بتقنية
الهولوغرام ،لتقدم باقة من
أشهر أغانيها لجمهور من
مختلف الجنسيات.
وقال منظمو الحفل ،في
بيان ،إن الحفالت تبدأ يوم
السادس من أغسطس،
وتستمر ثالثة أيام،
بتنظيم دائرة السياحة
والتسويق التجاري
ومجموعة قنوات (ام
بي سي) ،وشركة «نيو
دايمنشن برودكشنز».
وأشار املنظمون إلى أن
الحفل يتضمن تقديم
أغنية «األطالل» بأداء
هولوغرام أم كلثوم ،ألول
مرة في هذا النوع من
الحفالت.
ويأتي هذا التعاون بعد
نجاح الحفل األول الذي
تم تنظيمه العام املاضي،
والذي حقق نجاحًا كبيرًا
ً
وإقباال واسعًا من مختلف
الجنسيات.
(د ب أ)

جنيفر أنيستون لن
تكشف أسرار بيت وجولي

الكوت :التشكيليون يواجهون تحديات صعبة إلثبات ذواتهم بزمن كورونا
شاركت في المهرجان االفتراضي للمرأة العربية لإلبداع عن تأثير التحول الرقمي على الفنون
●

من أعمال سكينة الكوت

فضة المعيلي

شاركت الفنانة التشكيلية سكينة الكوت في
المهرجان االفتراضي للمرأة العربية لإلبداع
"الدورة الخامسة" تحت عنوان "تأثير التحول
ال ــرق ـم ــي وت ـح ــدي ــات الـتـنـمـيــة وسـ ــط ان ـت ـشــار
فيروس كــورونــا" بمشاركة أكثر من  15دولة
عربية.
وقــدمــت ال ـكــوت خــال
المهرجان ورقــة بعنوان
"ال ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــه ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ب ـعــد
جـ ــائ ـ ـحـ ــة "كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد"19-
وتــأثـيــر الـتـحــول الرقمي
ف ـ ـ ـيـ ـ ــه" أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ف ـي ـه ــا
أن ال ـ ـفـ ــن ن ـ ـتـ ــاج ال ـب ـي ـئ ــة،
والمشهد العام اليوم هو
كيف تكون فكرة ممارسة
الحياة تحت واقع جائحة
ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة غ ـ ـط ـ ــت ال ـ ـك ـ ــرة
األرضـ ـي ــة ،وأوج ـ ــدت بيئة
ج ــدي ــدة لـلـفــن الـتـشـكـيـلــي،
مـ ـم ــا دفـ ـ ــع هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــن إل ــى
االستقواء بالتقنية الرقمية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت إنـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ه ـ ــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ط ـ ـ ـ ـ ــرح كـ ـثـ ـي ــر
مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن وأص ـ ـحـ ــاب
ً
الـ ـمـ ـع ــارض ال ـف ـن ـيــة ح ـل ــوال

لتفعيل ال ـن ـشــاط الـفـنــي م ــع جــائـحــة كــورونــا
وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـح ـ ـسـ ــارهـ ــا م ـ ــن إق ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـع ــارض
ً
االفتراضية وتدريجيا إ لــى حين التمكن من
ع ــودة الـتـجـمـعــات الـفـنـيــة الـطـبـيـعـيــة وإع ــادة
منهجية الـفـنــون لتستقطب ال ـ ــزوار وعـشــاق
الفن التشكيلي.

عالقة تكاملية
وتطرقت إلى عدة محاور ،منها دور الفن في
رقي اإلنسان وبينت فيه أن عالقة الفن بالثقافة
هي تكاملية في المجتمع ،فهو يؤدي إلى رقي
المجتمع و يــر فــع قيمة اإل ح ـســاس بالجمال،
ويعلي قيم األخالق والعلم.
وعن محور دور الفن في األزمات اإلنسانية،
لـفـتــت إل ــى أن ــه ف ــي األزمـ ـ ــات تـتـفــاعــل الـفـنــون
فتحدث لــدى المجتمع
وفــق معطيات األزمــة،
ًِ
ً
اإلن ـس ــان ــي جــان ـبــا م ـت ـفــائــا يـغـلـفــه األمـ ــل في
الخروج بسالم من األزمة ،فما يتعلق بالحروب
غ ـي ــر م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألوبـ ـئ ــة ،غ ـي ــر م ــا يـتـعـلــق
بــالـكــوارث ،فلكل منها تأثيره المختلف على
سائر الفنون ومنها الفن التشكيلي إذ يسلط
الـفـنــان ال ـضــوء عـلــى ال ـحــدث مــن وجـهــة نظره
وإحـســاســه ومـعــانــاتــه ،فجائحة "كــوفـيــد"19-
حالة عالمية غير مسبوقة شملت مساحات
ً
الـ ـع ــال ــم ك ـ ــام ـ ــا ،م ـم ــا ج ـع ــل ال ـب ـش ــري ــة تــوجــه
إبــداعــاتـهــا نحو محاولة إح ــداث التغيير في

النفس اإلنسانية ومحاولة التأريخ للحدث من
خالل إظهار مشاعر وأحاسيس الناس.

تخفيف المعاناة
واستعرضت الكوت نماذج للوحات تاريخية
لــأحــداث وال ـكــوارث ،وذك ــرت فــي مـحــور الـفــن في
مواجهة "كوفيد "19-أن الفنانين على الرغم من
ال ــوب ــاء وان ـت ـشــاره ،وم ــن الـحـجــر الـصـحــي فإنهم
بــال ـمــوس ـي ـقــى وب ــال ــري ـش ــة وال ـك ـن ـف ــاس واألل ـ ــوان
يـنـثــرون الـحــب واألم ــل وال ـت ـفــاؤل بـيــن الجمهور
المتطلع للتخلص من الخوف ،وبالموسيقى والفن
التشكيلي تــوقــظ األم ــان خــاصــة لــأطـفــال وكبار
السن وحتى للشباب من خــال معزوفات رائعة
تــؤدي إلــى الحماس ورفــع المعنويات وتخفيف
المعاناة.
ً
وأك ــدت ال ـكــوت أن الـفــن الـمـعــاصــر تــأثــر كثيرا
بالتطور التكنولوجي الرقمي من ناحية ،والتقدم
ال ـم ــذه ــل ف ــي اس ـت ـح ــداث خ ــام ــات ج ــدي ــدة أجـمــل
وأفـضــل وأكـثــر متانة ،وقــد فتح ه ــذان التأثيران
أم ــام الفنانين م ـجــاالت لــإبــداع واالب ـت ـكــار وفــي
توفير ا لــو قــت ا لـمـهــدر لتنفيذ المنتج ،فاتسعت
الـمـســاحــات للعمل واالب ـت ـكــار بــل وأف ـك ــار مليئة
باإلبداع وإنتاجات هائلة من األعمال الفنية.
وعن التحدي الجديد الذي يواجهه الفنان أفادت
ً
ً
بأن الفنان يمتلك اآلن كما هائال من األدوات التي
تمكنه مــن العمل بسهولة ،لكن ال بــد أن يتحلى

سكينة الكوت
بإلمام كامل بهذه األدوات كي يستطيع أن يترجم
ما يفكر به وما هو في خياله من خالل تلك األدوات
وبوقت أســرع وأكثر دقــة .وال بد له من ترويض
هذه اإلمكانات الهائلة مع خياله وإبداعه الذاتي،
ليفرض عمله الفني واإلبــداعــي وليظهر ملكاته
على إنتاجه وفي النهاية ليعبر عن شخصيته.
وأوضـ ـح ــت أن ــه يــوجــد س ـبــاق ف ـنــي ومـعـنــوي
ومنافسة بين الفنانين إلظهار أفكار وإبداعات
أك ـثــر يـسـبــق غ ـيــره ب ـهــا وهـ ــذا ب ـحــد ذاتـ ــه يعتبر
ً
ً
ً
تحديا صعبا ومعقدا إلثبات نفسه وفنه وقدرته
الستخدام تلك األدوات والتكنولوجيا الحديثة.

تعتبر النجمة العاملية
جنيفر أنيستون من أشهر
النجمات الالتي يواجهن
الشائعات ،وفي هذا السياق
نشرت في تقارير إعالمية
مؤخرا خبرا جديدا حول
أن جنيفر ستحصل على
 65مليون دوالر مقابل
كتابة إصدار يكشف من
خالله كل شيء عن والدتها،
وأصدقائها ،وما حدث
بالفعل مع زوجها السابق
براد بيت وزوجته املنفصل
عنها أنجلينا جولي.
لكن يبدو أن انشغال جنيفر
بكتابة أسرار لنشرها ليس
صحيحا ،إذ تواصل موقع
 GOSSIP COPمع املتحدث
باسم جينفر ،والذي قال
إنها ال تخطط لذلك ،وليس
لديها خطط إلخبار الجميع
باألسرار.
وشاركت النجمة العاملية
كورتني كوكس متابعيها
وجمهورها بمقطع فيديو
مع النجمة جنيفر ،داخل
منزلها ،وهما ترتديان
الكمامة الطبية ،تنفيذا
لإلجراءات االحترازية لعدم
اإلصابة بفيروس كورونا
«كوفيد .»19
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دوليات
ّ
وزير خارجية لبنان يستقيل :نتحول إلى دولة فاشلة

ّ
 3أسباب وراء قرار حتي :استثناؤه من لقاء لودريان وتنامي دور إبراهيم وتدخل باسيل
بيروت  -ريان شربل

في أكبر هزة لحكومة حسان
دياب في لبنان ،المحسوبة على
محور «حزب الله» ،قدم وزير
ّ
الخارجية ناصيف حتي أمس
في وقت ًدخلت
استقالتهً ،
البالد أسبوعا ساخنا من المقرر
أن يشهد في ختامه نطق
المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان بالحكم في قضية اغتيال
رفيق
رئيس الحكومة السابق ً
الحريري ورفاقه بعد  15عاما
من التحقيقات.

مستشار رئيس
الجمهورية شربل
وهبي يقود
الدبلوماسية
اللبنانية

لم يكن ينقص لبنان الغارق
فــي أزمــة اقتصادية ومعيشية
حـ ـ ـ ــادة س ـ ـ ــوى انـ ـتـ ـك ــاس ــة ع ـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــوم ــي تـمـثـلــت
ب ــاس ـت ـق ــال ــة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
والمغتربين ناصيف حتي.
فـقـبــل ثــاثــة أيـ ــام م ــن مــوعــد
نطق المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان ،الحكم في قضية اغتيال
رئيس الحكومة السابق رفيق
ال ـح ــري ــري ورف ــاق ــه ،ف ــي جلسة
ُ
عـلـنـيــة ّت ـع ـقــد الـجـمـعــة الـمـقـبــل
ّ
والمتوقع أن يوجه فيها االتهام
إلى العناصر األربعة في "حزب
الله" مصطفى بــدر الدين (قتل
في سورية في مايو عام ،)2016
وسليم عياش ،وحسين عنيسي
ّ
وأسـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـبـ ـ ــرا ،ت ـ ــرج ـ ــم ح ــت ــي
إش ــارات االمـتـعــاض إزاء األداء
ً
الحكومي ،خصوصا فــي ملف
اإلص ــاح االقـتـصــادي والمالي
والعالقة مع المجتمع الدولي،
و"خرج" من قصر "بسترس".
ّ
وب ـ ـم ـ ـغـ ــادرة حـ ــتـ ــي ح ـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــان ديـ ـ ــاب ،يـكــون
ّ
وج ـ ــه ص ـفـعــة ه ــي األقـ ـ ــوى إلــى
ه ــذا الـفــريــق مـنــذ تـشـكـيـلــه ،مع
العلم أنه أصيب بنكسات كثيرة
ً
س ــابـ ـق ــا مـ ــن اس ـت ـق ــال ــة ال ـمــديــر
العام لوزارة المال آالن بيفاني،
أحـ ــد أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
ال ـم ـفــاوض م ــع ص ـن ــدوق النقد
ال ــدول ــي ،ش ــأن ــه ف ــي ذلـ ــك ،شــأن
مستشار وزي ــر الـمــالـيــة هنري
ش ــاوول ال ــذي ت ــرك مـقـعــده إلــى
طاولة المفاوضات ،في ضربة
قوية إلى لبنان غير القادر على
تنفيذ اإل ص ــا ح ــات المطلوبة
ً
منه دوليا.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
م ـت ــاب ـع ــة ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أمـ ــس،
إن ا ل ـ ـس ـ ـبـ ــب ا لـ ــر ئ ـ ـي ـ ـسـ ــي وراء
االستقالة هو تهميش وتحويل
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة إل ـ ــى أش ـبــه
بالجزيرة المعزولة عن كل عمل
دبـلــومــاســي مـمــا راك ــم الـمــآخــذ
لديه ودفعه إلى االستقالة".
ّ
وأضــافــت أن "استثناء حتي
مــن لـقــاء الــرئـيــس دي ــاب بــوزيــر
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ــرنـ ـس ــا ج ـ ـ ــان إي ــف
لودريان إضافة إلى تنامي الدور
ً
المعطى دبلوماسيا لمدير عام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم
التواصل مع بعض الــدول على
ح ـســاب وزارة الـخــارجـيــة كانا
الشعرة التي قصمت ظهر البعير
وساهما بشكل مباشر باتخاذ
ّ
حتي قرار االستقالة".

عون ودياب ووزير الخارجية الجديد في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
وتابعت" :يضاف إلى كل ذلك
تــدخــل رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر النائب جبران باسيل بكل
شاردة وواردة في الوزارة ولعبه
ً
دور ال ــوزي ــر الـظــل ت ـحــديــدا في
موضوع الترقيات والمناقالت
الدبلوماسية المنوي إجراؤها".

تعيين البديل
وفـ ــور ق ـبــول الــرئ ـيــس دي ــاب
استقالة حتي بدأت االتصاالت
ال ـم ـك ـث ـف ــة لـ ـت ــأمـ ـي ــن خـ ـل ــف ل ــه.
وكـ ـشـ ـف ــت م ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة
مـتــابـعــة ل ــ"ال ـجــريــدة" ،ام ــس ،ان
"الحسابات السياسية الضيقة
ك ــان ــت ح ــاض ــرة ف ــي م ـش ــاورات
ال ـم ـســؤول ـيــن ل ـتــأم ـيــن ال ـبــديــل،
ح ـيــث ال ي ـحـ ّـبــذ رئ ـي ــس الـتـيــار
الوطني النائب جبران باسيل
ذهـ ـ ــاب ال ـم ـن ـص ــب ال ـ ــى ال ــوزي ــر
دميانوس قطار (وزير باالنابة)
ّ
ويـفــضــل ان ي ــؤول الــى شخص
يـ ـخـ ـت ــاره رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ميشال عون".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
"باسيل تمكن من فرض رغبته
مـ ــن خـ ـ ــال ت ــرش ـي ــح م ـس ـت ـشــار
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـل ـشــؤون

الــدب ـلــومــاس ـيــة شــربــل وه ـبــي"،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا القـ ـ ـ ــى ت ــرحـ ـيـ ـب ــا مــن
الرئيس عون ،الذي اصدر بعد
ظهر أمــس قــرار تعيين السفير
وهبي وزيرا للخارجية.
وك ـ ــان ـ ــت رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية ،أعلنت في بيان أمس،
ً
ّ
أن "ال ــرئ ـي ــس دي ـ ــاب ق ـبــل فـ ــورا
ّ
اس ـت ـقــالــة ح ــت ــي" ،فـيـمــا أعـلـنــت
ّ
رئاسة الجمهورية أن "الرئيس
ع ـ ــون ع ـل ــى ت ـ ـشـ ــاور مـ ــع ديـ ــاب
لمعالجة مسألة االستقالة".

ّ
حتي

ّ
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ح ـ ــت ـ ــي ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
أ ص ــدره إ ث ــر تقديمه استقالته
تـ ـب ــدي ــد ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض ال ـ ـ ـ ــذي لــف
خـلـفـيــات قـ ـ ــراره .ه ــو ل ــم يــدخــل
في التفاصيل ،لكن ماقاله ذهب
َ
الجوهر
إلى األساسيات وطال
بالمباشر" :لـبـنــان الـيــوم ليس
لـبـنــان ال ــذي أحـبـبـنــاه وأردنـ ــاه
ً
مـنــارة ونـمــوذجــا ،لبنان اليوم
ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".
ّ
التفكير
وأض ـ ــاف ح ــت ــي" :ب ـعــد
ّ
وم ـ ـصـ ــارحـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذات ،ولـ ـتـ ـع ــذر
أداء مـهــامــي فــي ه ــذه الـظــروف
ً
الـتــاريـخـيــة الـمـصـيــريــة ون ـظــرا

لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن
ً
ً
ً
ً
ب ــه وط ـن ــا حـ ــرا مـسـتـقــا فــاعــا
ً
ومشعا في بيئته العربية وفي
العالم ،وفــي غياب إرادة فاعلة
فــي تحقيق اإلص ــاح الهيكلي
الشامل المطلوب الــذي يطالب
به مجتمعنا الوطني ويدعونا
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ل ـل ـق ـيــام بــه،
ق ـ ــررت االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـهــامــي
كوزير للخارجية".
وخ ـ ـتـ ــم" :ش ـ ــارك ـ ــت فـ ــي ه ــذه
ال ـح ـك ــوم ــة م ــن م ـن ـط ـلــق الـعـمــل
عند رب عمل واحد اسمه لبنان،
فــوجــدت فــي بـلــدي أرب ــاب عمل
ومصالح متناقضة".

جعجع
ّ
إلى ذلك ،وبعدما ّ
قدم حتي
اس ـت ـق ــال ـت ــه تـ ــوالـ ــت ال ـم ــواق ــف
والـتـعـلـيـقــات الـسـيــاسـيــة إزاء
خـ ـط ــوت ــه الـ ـمـ ـف ــاجـ ـئ ــة .وح ـي ــا
رئيس حزب "القوات اللبنانية"
ّ
سـمـيــر جـعـجــع ال ــوزي ــر حــتــي
ع ـ ـلـ ــى "ش ـ ـفـ ــاف ـ ـي ـ ـتـ ــه وصـ ــدق ّـ ــه
ً
واسـتـقــامـتــه" ،مـشـيــرا إلــى أنــه
ً
ً
"نادرا ما رأينا في لبنان وزيرا
ً
يستقيل انطالقا من قناعاته،
ً
ب ــل رأيـ ـن ــا ع ـك ــس ذلـ ــك ت ـمــامــا

حملت دمشق المسؤولية ولم تستبعد ّ
ّ
تورط «حزب الله» وأغارت على غزة
القدس ،دمشق ،غزة  -وكاالت

في وقت تتصاعد التوترات على طول
الـحــدود الشمالية إلســرائـيــل مــع لبنان
وس ــوري ــة ،أع ـل ــن ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
أمس ،أنه استهدف مجموعة مكونة من
 4مسلحين ،كانت تعمل على زرع عبوات
ناسفة قــرب السياج األمـنــي الــذي بنته
إسرائيل في الجوالن السوري المحتل.
وتـ ــزايـ ــدت الـ ـت ــوت ــرات ف ــي األس ــاب ـي ــع
األخيرة على امتداد الحدود اإلسرائيلية
ـ ـ السورية ،بعد سقوط مقاتل من "حزب
الله" في ضربة إسرائيلية على أطــراف
دمشق.
وعززت إسرائيل بعد ذلك قواتها على
ح ــدوده ــا الـشـمــالـيــة ال ـم ـجــاورة للبنان
وس ــوري ــة ،خ ــوف ــا م ــن عـمـلـيــة انـتـقــامـيــة
ينفذها الحزب اللبناني ،وال تزال القوات
االسرائيلية في حال تأهب قصوى على
الحدود اللبنانية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي الـ ـك ــول ــونـ ـي ــل ج ــون ــاث ــان
كــورن ـي ـكــوس لـلـصـحــافـيـيــن إن "ال ـفــرقــة
ال ـم ــؤل ـف ــة مـ ــن  4إره ــابـ ـيـ ـي ــن كـ ــانـ ــوا فــي
إسرائيل ،ولكن خارج السياج الحدودي"،
مضيفا أن "وح ــدة مــاجــان مــن مقاتلي
النخبة في الجيش انتشرت في المنطقة
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ـ ــام ،بـ ـع ــدم ــا الحـ ـظـ ـن ــا ن ـش ــاط ــا
غـيــر منتظم فــي ه ــذا الـمــوقــع األس ـبــوع
الماضي".
ولفت كونريكوس الى أنه ال يستطيع
فــي الــوقــت الــراهــن اتـهــام "حــزب الـلــه" أو
إي ـ ــران ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـس ـلــل ،لـكـنــه حـ ّـمــل
"الـنـظــام الـســوري المسؤولية" ،مضيفا
أن القوات اإلسرائيلية تمشط المنطقة،
وأكد ان هذه المواجهة وقعت في المكان
نفسه الذي كانت إسرائيل تدير فيه قبل
عامين مستشفى ميدانيا لعالج الجرحى
السوريين في الحرب األهلية السورية.
مــن نــاحـيـتــه ،نـشــر ال ـج ـنــرال أفيخاي
أدرعي ،أمس ،عبر "تويتر" ،مقطع فيديو
يظهر "إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة

سلة أخبار
الكاظمي :األمن لحماية
المواطنين ال إهانتهم

أكد رئيس الوزراء العراقي
القائد العام للقوات المسلحة
مصطفى الكاظمي أمس ،أن
القيادة بصدد إعادة تقييم
ألداء قوات حفظ القانون،
وذلك خالل استقباله الفتى
حامد سعيد الذي تعرض
للعنف واإلهانة من عناصر
بقوات حفظ القانون .وشدد
على أن قوات األمن موجودة
لحماية المواطنين وليس
إهانتهم ،لكنه دعا الى عدم
اعتبار االعتداء "وكأنه يمثل
السلوك العام لألجهزة
األمنية" .ووجه رئيس الوزراء
العراقي ،بتوفير محام
لمساعدة للفتى وتقديم الدعم
القانوني له ،كما وعد بتكفله
ً
شخصيا الكمال دراسته.

إسرائيل تستهدف مجموعة تزرع عبوات في الجوالن

•

١٩

آليات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجوالن أمس (أ ف ب)
على الحدود السورية" ،وكتب" :إسرائيل
تعتبر النظام السوري مسؤوال عن كل ما
يحدث داخل أراضيه".
وأوض ـ ــح أن ــه "ل ــم ي ـتــم ت ـحــديــد هــويــة
أفراد الخلية وعالقتها التنظيمية ،لكننا
نـعــرف أن هـنــاك مجموعات عــدة تعمل
في المنطقة ،منها مجموعات مرتبطة
ب ــإي ــران .ال نـسـتـطـيــع حــال ـيــا رب ــط هــذه
المحاولة بتهديدات حزب الله ،لكننا ال
نستبعد ذلك حتى اللحظة".
وكشف المستشرق اإلسرائيلي يوني
مقال نشره أمــس ،على
بن مناحيم ،في
ٍ
مــوقــع صـحـيـفــة "ي ـســرائ ـيــل ه ــاي ــوم" ،أن
"ال ـخ ـل ـيــة تـنـتـمــي إل ــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
العملياتية الـتــي أقــامـهــا حــزب الـلــه في
الجوالن" ،مضيفا أن "هذه البنية التحتية
تتلقى المعلومات االستخباراتية من
الجيش السوري".
وقال" :رغم أن حزب الله أو أي تنظيم

آخ ــر لــم ُيـعـلــن مـســؤولـيـتــه عــن الــواقـعــة،
ف ــإن ال ـت ـقــديــرات فــي الـمــؤسـســة األمـنـيــة
اإلسرائيلية تؤكد أن حزب الله هو الذي
قام بتنفيذ العملية".
واالثـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ،أعـ ـل ــن الـجـيــش
اإلسرائيلي انه أحبط محاولة تسلل من
"حزب الله" ُعلى طول الخط األزرق ،وهو
االسم الذي أطلق على الخط الذي يرسم
الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ونفى "حزب الله" ،الذي تعهد بالثأر
لمقتل أحــد مقاتليه فــي دمـشــق ،وقــوع
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق،
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــه ب ـ ــأن ـ ــه "م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة الخـ ـ ـت ـ ــراع
انتصارات وهمية".
وت ــزام ـن ــت عـمـلـيــة الـ ـج ــوالن م ــع شن
الطيران االسرائيلي غارات على أهداف
تــاب ـعــة ل ـحــركــة ح ـمــاس ف ــي ق ـطــاع غ ــزة،
بعد إطالق قذيفة صاروخية من القطاع
باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن مساء
األحــد أنــه تــم "إط ــاق قذيفة صاروخية
من قطاع غزة نحو إسرائيل ،اعترضتها
منظومة القبة الحديدية".
وتعود آخر عملية إطالق صواريخ من
قطاع غزة المحاصر باتجاه إسرائيل الى
مطلع يوليو.
وأف ـ ــاد ب ـيــان لـلـجـيــش بــأنــه ردا على
ذلك "أغارت طائرات ومروحيات حربية
على عدد من األهداف اإلرهابية التابعة
لمنظمة حماس في قطاع غــزة" ،مشيرا
الى استهداف "بنى تحتية تحت أرضية
تابعة لحماس".
وقال ناطق باسم مجلس بلدية شعار
هانيغيف ،حيث ّ
دوت صفارات اإلنــذار،
في بيان ،إن القذيفة الصاروخية لم تؤد
إلى خسائر مادية أو بشرية.

لجهة السعي المستميت من
ُّ
ً
أج ــل الـ ـت ــوزر ول ــو خــافــا لكل
ّ
قناعاتهم ،ولـكــل مــا صــرحــوا
ً
ونادوا به سابقا".
وق ـ ــال ج ـع ـجــع ف ــي سلسلة
تـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه فــي
"تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ،أم ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ـ ــه "بـ ـ ــدا
ً
ً
واضـحــا جــدا مــن خــال كتاب
ّ
استقالة الوزير حتي أن القوى
السياسية الممسكة بالسلطة
الـفـعـلـيــة س ـت ـحـ ِّـول لـبـنــان إلــى
ً ّ
دول ـ ـ ــة فـ ــاش ـ ـلـ ــة" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن
ّ
"شهادة حتي هي بألف شهادة
ك ــونـ ـه ــا أتـ ـ ــت بـ ـع ــد م ـم ــارس ــة
عـمـلـيــة اس ـت ـم ــرت أك ـث ــر م ــن 6
أشـهــر ومــن دون أي مصلحة
سياسية مباشرة وضيقة".
وخـتــم" :لــن يستقيم الوضع
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ط ــالـ ـم ــا أن "ح ـ ــزب
ال ـل ــه" و"ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر"
وحـلـفــاء هـمــا يـمـسـكــون بــرقــاب
السلطة في لبنان".
كما غـ ّـرد عضو كتلة "اللقاء
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي" الـ ـن ــائ ــب أك ـ ــرم
ش ـه ـيــب ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر" ،أم ــس،
ً
ق ــائ ــا" :م ـ ــاذا ب ـقــي م ــن حـكــومــة
ُ
متحف الشمع التي و ِلدت ميتة
ب ـم ـص ـيــر مـ ـع ــروف وإدارة مــن
ّ
ّ
والمتمرس
السلطان المتسلط

بــإبــرام الـصـفـقــات ،مــن سلعاتا
إلى بسري ...هزلت".
وغـ ــرد ال ـن ــائ ــب ش ــام ــل روك ــز
ً
عبر "تويتر" ،أمس ،قائال" :تأتي
استقالة وزير الخارجية اليوم
إضــافــة إلــى استقالة مدير عام
ً
المالية منذ فـتــرة ،تأكيدا على
ّ
تعذر تعاطي هذه الحكومة في
الشؤون الداخلية والخارجية.
وت ــؤك ــد ه ــذه االس ـت ـق ــاالت أنـنــا
ب ـح ــاج ــة الـ ـي ــوم ق ـب ــل ال ـغ ــد إل ــى
حكومة انقاذ وطنية".

عقبال ّ
البقية!
أما النائب جميل السيد ،فقال
فــي تـغــريــدة عـلــى حـســابــه عبر
"تويتر" أمس" :وزير الخارجية
اس ـت ـقــال! ،االسـتـقــالــة تـكــون عن
شجاعة أو عن ُج ْبن ،...االستقالة
ً
شجاعة إذا كـ َـان سببها عجزا
ً
عــن إنـجــاز أو قـ َـرفــا مــن فـســاد!".
ض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ف ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ــة ال ـع ـج ــز
وأ َ
وال ــق ـ َـرف ه ــذه ،أع ـجــب لــرؤســاء
وزع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء وقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاة وض ـ ـبـ ــاط
يتمسكون بالسلطة وينعمون
ب ــال ـف ـس ــاد ،وأعـ ـج ــب لـ ـن ــواب لــم
ً
تسمع لـهــم صــوتــا عــن الفساد
ّ
ويستمرون".
ووجع الناس

الجزائر :تحقيق
بأعمال لهز االستقرار

أمر الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ،أمس األول،
بفتح تحقيق فيما وصفته
ّ
الحكومة بأعمال منظمة لهز
استقرار البالد بعد نقص
السيولة في البنوك ونشوب
حرائق ضخمة في الغابات
وانقطاع التيار الكهربائي
وإمدادات المياه خالل األيام
الماضية السيما أثناء عطلة
عيد األضحى .وتحرص
الحكومة على احتواء القالقل
االجتماعية وسط ضغوط
مالية نجمت عن هبوط حاد
في عائدات الطاقة ،التي تمثل
المصدر الرئيسي لتمويل
ميزانية الدولة العضو في
منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك).

واشنطن تنقل «القبة
الحديدية» من تل أبيب

أنقرة ودمشق في «خندق واحد» ضد
االتفاق النفطي الكردي  -األميركي
وجدت دمشق وإسطنبول نفسيهما في "خندق واحد" ،فيما
يخص االتفاق النفطي الذي أبرمته "قوات سورية الديمقراطية"
(قسد) ،التي يهيمن عليها األكــراد وتسيطر على شمال شرق
سورية بدعم أميركي ،مع شركة نفطية أميركية.
وغداة تنديد الحكومة السورية باالتفاق معتبرة أنه "سرقة"
واعتداء على السيادة السورية ،وصفت تركيا االتفاق بأنه "غير
مقبول" ،الفتة إلى أنه يساهم في "تمويل اإلرهاب".
وج ــاء فــي بـيــان ل ــوزارة الـخــارجـيــة الـتــركـيــة" :نــأســف للدعم
األميركي لهذا األمر الذي يتجاهل القانون الدولي ،والذي يمت
إلــى تمويل اإلره ــاب" ،كاشفة أن االتـفــاق أبــرم مع شركة "دلتا
كريسنت إنرجي".
ّ
ّ
ولم تعلق اإلدارة الذاتية الكردية وال "قسد" على األمر ،لكن
مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط"
بدون ذكر اسم الشركة األميركية أو تقديم مزيد من التفاصيل.
وتشن تركيا مــع فصائل ســوريــة موالية لها هجوما على
المقاتلين األكراد في شمال سورية ،هو الثالث بعد هجوم ّأول
في عام  2016سيطرت خالله على مدن حدودية ّ
عدة ،وثان عام
 2018سيطرت خالله على منطقة عفرين الكردية ،متسببة في
نزوح عشرات اآلالف من السكان.
ُ
وت ّ
عد أنقرة "وحــدات حماية الشعب الكردية"  ،YPGالعمود
ً
ال ـف ـقــري لـ ـ "ق ـس ــد" مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة وام ـ ـتـ ــدادا ل ـحــزب الـعـمــال
ً
الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود.
وكـ ــان ال ـس ـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري األم ـيــركــي لـيـنــدســي غــراهــام
المعروف بعالقته الوطيدة مع القياديين األكــراد في سورية،
كشف الخميس الماضي في جلسة استماع بالكونغرس انه
تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لـ "قسد".
وقال غراهام" :يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أميركية
لتطوير حقول النفط فيّ شمال شرق سورية .استغرقت الصفقة
ً
وقتا أطول بقليل مما كنا نأمل ،ونحن اآلن في مرحلة التنفيذ"،
ً
مضيفا أن الصفقة "يمكن أن تكون قوية جدا".
وبلغ إنتاج سورية من النفط قبل انــدالع النزاع عام 2011
ً
نحو  400ألف برميل يوميا .لكن القطاع ُمني بخسائر كبرى،
وال تــزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة "قسد" في
شمال وشرق البالد.
ً
الى ذلك ،قتل  18عنصرا من قوات النظام والفصائل المقاتلة
ً
بينها "هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام" (جـبـهــة ال ـن ـصــرة ســاب ـقــا) خــال
اشتباكات اندلعت أمس بين الطرفين في شمال غرب سورية
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ً
وذكر المرصد أن اشتباكات دارت فجرا في شمال محافظة
ّ
الالذقية الساحلية ،إثر محاولة قوات النظام التقدم في منطقة
ّ
وتصدي مقاتلي الفصائل
جبل األكراد الخارجة عن سيطرتها،
لها.
(إسطنبول ،دمشق ـ وكاالت)

أعلنت وزارة الدفاع
اإلسرائيلية أمس ،أنها
تنتظر وصول طائرة شحن
من طراز "أنتونوف" إلى
مطار بن غوريون لتسليمها
بطاريتين من منظومة
"القبة الحديدية" للدفاع
الصاروخي التي اشترتها
الواليات المتحدة .وقالت
الوزارة في بيان ،إن "طائرة
أنتونوف تحمل على متنها
شاحنات أميركية من طراز
أوشكوش لنقل أنظمة القبة
الحديدية اإلسرائيلية إلى
القوات الدفاعية األميركية".

مفاوضات حاسمة
أسبوعين عن «النهضة»

عقد أمس عبر الفيديو
االجتماع الثاني للجولة
الثانية للتفاوض بين وزراء
الري في مصر وإثيوبيا
والسودان برعاية االتحاد
اإلفريقي حول سد النهضة
اإلثيوبي .وكشف وزير
الموارد المائية والري
المصري محمد عبدالعاطي،
أن االجتماعات الحالية
ُ
ستعقد مدة أسبوعين.
وقال إن مصر اعترضت
خالل االجتماع على "اإلجراء
اإلثيوبي األحادي لملء سد
من دون التشاور والتنسيق".
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بكين تعارض حظر واشنطن «تيك توك» :تسييس لالقتصاد
بومبيو« :صفقة ربع القرن» الصينية ـــ اإليرانية تخلق تحديات أمنية كبيرة في الشرق األوسط
بينما التزال االتفاقية التي
عقدت بين الصين وإيران
الشهر الماضي ًتثير
مطلع
ً
الجدل داخليا وخارجيا،
ال سيما من واشنطن ،ظهر
تطبيق «تيك توك» الصيني
لمقاطع الفيديو القصيرة
كبؤرة توتر جديدة في النزاع
الدائر بين الواليات المتحدة
والصين ،أكبر اقتصادين في
العالم.

دخلت الصين على خط أزمة تطبيق
"تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة مع
الواليات المتحدة ،وتهديدات الرئيس
األميركي دونالد ترامب بحظر التطبيق.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية
الصينية وانغ وين بين أمس ،ان بالده
"تعارض بشدة" حظر الواليات المتحدة
للتطبيقات الصينية مـثــل " تـيــك تــوك"
ً
بـسـبــب قـضــايــا األم ــن ال ـقــومــي ،متهما
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة "ب ـت ـمــديــد مـفـهــوم
األم ــن ال ـقــومــي م ــن دون أي دل ـيــل على
أساس افتراض الذنب فقط ،األمر الذي
يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن "كـ ــل هـ ــذا ي ــوض ــح مــرة
أخ ــرى المعايير الـمــزدوجــة المتأصلة
في الواليات المتحدة والدفاع المنافق
للعدالة والحريات المزروع فيها".
وأمــل وانــغ "أن يتمكن بعض الناس
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــن االسـتـمــاع
منفتحة
إلى صوت العالم وخلق بيئة
ً
ونزيهة وعادلة وغير تمييزية" ،مضيفا
"بالنسبة للشركات مــن جميع البلدان
في الواليات المتحدة ،نأمل أن تتوقف
ع ــن ت ـسـي ـيــس ال ـق ـضــايــا االق ـت ـص ــادي ــة،
وأن تتوقف عن إســاء ة استخدام األمن
القومي لتبرير السياسات التمييزية
والحصرية".

ترامب
وك ـ ــان ت ــرام ــب أعـ ـل ــن ،ال ـس ـب ــت ،أن ــه
سيمنع تطبيق "تيك توك" في الواليات
المتحدة ،وأنــه سيتخذ إجــراء ضده،
وسط مخاوف أميركية من أن تستغله
الصين في التجسس على مواطنين
أميركيين.
وأفـ ـ ـ ــادت  3مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ب ــأن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ت ـ ــرام ـ ــب وافـ ـ ـ ــق فـ ـق ــط ع ـلــى
السماح لـ "مايكروسوفت" بالتفاوض
م ــع ال ـشــركــة ال ـمــال ـكــة لـلـتـطـبـيــق على
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ عـ ـل ــى "ت ـ ـيـ ــك تـ ـ ـ ــوك" إذا
استطاعت التوصل إلى صفقة خالل
 45يوما.
ً
وت ـ ـم ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة تـ ـ ـح ـ ـ ّـوال
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــف تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب وقـ ـ ـ ـ ــد دف ـ ـعـ ــت

صربيا تشتري نظام دفاع
صاروخي من الصين
ً
ً
اشترت صربيا جيال جديدا من صواريخ سطح /جو متوسطة المدى
موجهة بالرادار من الصين ،في إشارة جديدة إلى تزايد التعاون بين
بكين وبلغراد.
وأدرجت صفقة شراء نظام  FK3الدفاعي في التقرير السنوي لشركة
األسلحة الحكومية "يوغو امبورت اس.دي.بــي.آر" التي تديرها الدولة،
والــذي جرى تقديمه األسبوع الماضي إلى وكالة السجالت التجارية
الحكومية.
وقالت شركة "يوغو امـبــورت" إنها أبرمت  163صفقة استيراد مع
 31دولة مقابل  620.3مليون دوالر عام  ،2019وتضمنت صفقات شراء
األسلحة طائرات مسيرة مسلحة من الصين وأول صفقة شراء معروفة
تبرم في أوروبا لصواريخ  FK3الدفاعية.
وتعتبر بكين صربيا جزءا من مبادرتها "الحزام والطريق" التي تهدف
لمد روابط تجارة خارجية جديدة أمام الشركات الصينية.
وتستثمر الصين مليارات اليورو في هذه الدولة الواقعة في منطقة
البلقان ،وخاصة في القروض الميسرة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة.

"مايكروسوفت" ،عمالق التكنولوجيا،
إلعـ ـ ـ ــان اه ـت ـم ــام ـه ــا ب ــإتـ ـم ــام صـفـقــة
االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـتــواصــل
االجتماعي في خطوة قد تغذي التوتر
في العالقات األميركية ـ ـ الصينية.
وس ـي ـت ـيــح االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى "تـيــك
توك" ،الذي يفخر بوجود  100مليون
مـسـتـخــدم أم ـيــركــي ل ــه ،فــرصــة ن ــادرة
لكي تصبح "مايكروسوفت" منافسا
ً
كبيرا لعمالقة التواصل االجتماعي
م ـث ــل "ف ـي ـس ـب ــوك" و"سـ ـ ـن ـ ــاب" .وتـمـلــك
"مايكروسوفت" أيضا شبكة "لينكد
إن" للتواصل االجتماعي.
وكـ ـ ـ ــان ت ـ ــرام ـ ــب رف ـ ـ ــض ف ـ ـكـ ــرة ب ـيــع
التطبيق لـ "مايكروسوفت" ،إال أنه في
أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا
نــاديــا ،الــرئـيــس التنفيذي للشركة،
قالت "مايكروسوفت" في بيان ،إنها
سـتــواصــل ال ـم ـفــاوضــات ل ـشــراء "تيك
توك" من "بايت دانس" وإنها تستهدف
التوصل التفاق بحلول  15سبتمبر.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ه ــذه المهلة
ح ــددتـ ـه ــا ل ـش ــرك ـت ــي "بـ ــايـ ــت دانـ ـ ــس"
و"مايكروسوفت" لجنة االستثمارات
األجنبية في الواليات المتحدة التي
تـتــولــى فـحــص الـصـفـقــات المنطوية
على مخاطر تتعلق باألمن الوطني.
وذكر مصدر ان ترامب غير رأيه في
أعقاب ضغوط من بعض مستشاريه
وقيادات كثيرة في الحزب الجمهوري.
ولــم يتضح حجم المبلغ الــذي قد
تــدفـعــه "مــايـكــروســوفــت" مـقــابــل "تيك
ت ـ ـ ــوك" .وذك ـ ـ ــرت "رويـ ـ ـت ـ ــرز" األسـ ـب ــوع
الماضي ان توقعات تقييم بايت دانس
للتطبيق تجاوزت  50مليار دوالر رغم
أن الضغوط األميركية لتصفيته قد
تخفض هذا السعر.

بومبيو
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ــازالـ ـ ــت
االت ـفــاق ـيــة ال ـتــي ع ـقــدت بـيــن الصين

ّ
مرشح مثير للجدل
في منصب بـ «البنتاغون»

وإي ــران مطلع الشهر الماضي تثير
ً
ً
الجدل داخليا وخارجيا ،ال سيما من
قبل الواليات المتحدة.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،اع ـت ـبــر وزي ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو،
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع "ف ــوك ــس نـ ـي ــوز" ،أن
ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـ ـ ــ 25ع ــام ــا ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
"سـتــؤدي إلــى زعــزعــة االسـتـقــرار في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وت ـخ ـلــق ت ـحــديــات
أمنية كبيرة".
ً
وردا على ســؤال حــول هــذا االتفاق
ال ــذي تـبـلــغ قيمته  400مـلـيــار دوالر،
وت ـض ـ ّـم ـن ـه ــا تـ ـع ــاون ــا اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــا
ودفــاع ـيــا وثـيـقــا بـيــن ط ـهــران وبـكـيــن،
ق ـ ــال ب ــوم ـب ـي ــو" :ال ي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون

مـفــاجـئــا أن ال ـح ـكــومــات ال ـتــي تنتهك
الـحــريــة فــي بــادهــا وتـخـلــق تحديات
أمنية خــارج حــدودهــا تحب أن تعمل
معا" .وأضــاف" :أعتقد أن دول الشرق
األوســط يجب أن تــرى هــذا األمــر على
حقيقته .إن دخ ــول الصين إلــى إيــران
سيزعزع استقرار الشرق األوسط .فال
تزال إيران أكبر دولة راعية لإلرهاب في
العالم ،والوصول إلى أنظمة األسلحة
والتجارة والمال المتدفق من الحزب
الشيوعي الصيني يفاقم فقط من تلك
المخاطر على تلك المنطقة".
وشدد على أن الحكومة األميركية
"ستضمن تطبيق جميع القوانين
وال ـع ـقــوبــات ض ــد ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي،

وك ــذل ــك ت ـلــك الـمـطـبـقــة ع ـلــى ال ـحــزب
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وأعـ ـم ـ ًـالـ ـه ــم
والشركات المملوكة للدولة أيضا".
ي ــذك ــر أن الـ ـبـ ـن ــود الـ ـمـ ـس ــرب ــة مــن
اتفاقية التعاون بين إيران والصين
لمدة  25عاما ،أثارت الشهر الماضي
جـ ــدال واس ـ ـعـ ــا ،إثـ ــر م ــا أش ـي ــع ح ــول
احتوائها فقرات تتضمن منح جزر
وق ــواع ــد عـسـكــريــة وج ــوي ــة للصين
م ـقــابــل ق ـي ــام األخـ ـي ــرة بــاالسـتـثـمــار
ف ــي جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
واألمنية والعسكرية في إيران ،ودفع
مبالغ مقدما لطهران لـشــراء النفط
الخام.
(بكين ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

الهند تضغط على الصين النسحاب كامل وسريع من الداخ
نقلت صحيفة "هندوستان تايمز"
الهندية ،أمس ،عن مصادر عسكرية،
ّ
يصرون
أن ممثلي الجيش الهندي
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب ال ـكــامــل وال ـســريــع
لـلـقــوات الصينية مــن خــط الـحــدود
ال ـف ـع ـلــي ف ــي الداخ ال ـشــرق ـيــة ،االم ــر
ال ــذي يعكس اس ـت ـمــرار الـتــوتــر بين
ال ـجــارت ـيــن ال ـنــووي ـت ـيــن ،بـعــد أعـنــف
اش ـت ـب ــاك ح ـ ـ ــدودي بـيـنـهـمــا ف ــي 15
يونيو الماضي في جبال همااليا.

َ َّ
وأضــافــت الـمـصــادر" :تـطــلــب عدم
إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم ف ــي ان ـس ـح ــاب ال ـق ــوات
الصينية من مناطق عدة من الداخ،
عقد جولة جــديــدة مــن المفاوضات
بمشاركة قائد فيلق الجيش الهندي
الرابع عشر الجنرال هاريندر سينغ،
وق ــائ ــد مـنـطـقــة ج ـن ــوب شـيـنـغـيــانــغ
العسكرية للجيش الصيني الجنرال
ليو لينغ .لذلك ،أصـ ّـرت الهند خالل
االجتماع األخير على انسحاب قوات

الجيش الصيني من بحيرة بانغونغ
ت ـســو الـجـبـلـيــة ال ـع ــال ـي ــة ،ح ـيــث ظل
العسكريون الصينيون في مواقعهم
ال ـســاب ـقــة ،رغ ــم االت ـف ــاق ــات الـخــاصــة
بانسحابهم التي تم التوصل إليها
في  15يوليو".
وتابعت المصادر" :بعد انسحاب
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ي ـم ـك ــن لـلـهـنــد
والصين البدء في إعادة األمور إلى
وضعها الـســابــق فــي هــذه المنطقة

المتنازع عليها ،ووضع بروتوكول
ب ـ ـشـ ــأن ت ـس ـي ـي ــر دوري ـ ـ ـ ـ ــات ل ـل ـق ــوات
المشتركة".
وذكرت المصادر أنه "بسبب قيام
الجيش الصيني بتشييد الطرق في
الداخ ،ومــد خطوط اتـصــال ونصب
الـ ـمـ ـع ــدات ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـم ــواق ــع
ال ـع ـس ـكــريــة ،ق ــد تـظـهــر ض ـ ــرورة في
المستقبل إلجراء مفاوضات ثنائية
بـيــن الـهـنــد وال ـص ـيــن عـلــى مستوى

سياسي ودبلوماسي عال".
ونـ ـش ــرت وس ــائـ ــل إعـ ـ ــام ه ـنــديــة
ً
صورا التقطت على مدى  8أشهر من
األقمار الصناعية ،قالت إنها تظهر
عمليات بناء لبنى تحتية ضرورية
ل ـن ـشــر قـ ــاذفـ ــات  H6ومـ ـخ ــزن تـحــت
ً
األرض قد يكون مخصصا للرؤوس
ال ـنــوويــة فــي قــاعــدة كــاش ـغــار ،التي
تبعد  475كيلومترا عن المكان الذي
وقـعــت فيه المواجهة على الـحــدود

بين البلدين ،التي أسفرت عن مقتل
 20جنديا هنديا ،ولم تكشف بكين
عدد الضحايا في صفوف قواتها.
وتــدعــم الــواليــات المتحدة الهند
ف ــي الـ ـن ــزاع .وكـ ــان الــرئ ـيــس دونــالــد
ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو
حثا الهند على التصدي لـ"التوسع
الصيني" على الحدود.
(نيودلهي -وكاالت)

أميركا تدخل «مرحلة جديدة» والفلبين تحجر ربع سكانها
رغـ ــم اآلمـ ـ ــال ال ـك ـب ـيــرة وال ـم ـســاعــي
الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد مرض
"كوفيد  ،"19أعلنت منظمة الصحة
العالمية ،أمس ،استسالمها ،وحذرت
من احتمال أال يكون هناك "حل أبدا"
للقضاء على الفيروس ،الــذي أصاب
الماليين حول العالم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة
تيدروس أدهــانــوم غيبريسوس ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي عـبــر اإلن ـتــرنــت من
مـقــر المنظمة فــي جـنـيــف" ،ال يوجد
حــل سحري فــي الــوقــت الـحــالــي ،وقد
ال يوجد أبدا".
وأصيب أكثر من  18مليون شخص
بــالـمــرض ،وتــوفــي  688080شخصا
بــه ،مــع ع ــودة الـفـيــروس للظهور في

دول ظنت أنها تجاوزت أسوأ ما في
الجائحة.
وحــض غيبريسوس ومــايــك رايــان،
كبير خبراء الطوارئ في المنظمة ،كل
الــدول على التطبيق الصارم للتدابير
الصحية ،مثل وضع الكمامات والتباعد
االج ـت ـم ــاع ــي وغ ـس ــل ال ـي ــدي ــن وإج ـ ــراء
الفحوص.
وق ـ ـ ــال غ ـي ـب ــري ـس ــوس" :ه ـ ـنـ ــاك ع ــدد
من اللقاحات في المرحلة الثالثة من
التجارب السريرية اآلن ،ونأمل أن يكون
لدينا عــدد من اللقاحات الفعالة التي
يمكنها وقاية الناس من العدوى ،لكن
ال يوجد حل سحري في الوقت الحالي
وقد ال يوجد أبدا".
وأضــاف أن "كــورونــا هو أكبر حالة

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) أن أنتوني تاتا،
أكثر مرشحي الرئيس دونالد
ترامب لتقلد منصب بالوزارة
إثارة للجدل وللخالف حتى
اآلن ،تولى دورا مختلفا
أقل مرتبة يخص السياسة
بوزارة الدفاع ،بعد اإلخفاق
في ضمان عقد جلسة ملجلس
الشيوخ للتصديق على
تعيينه.
وقالت الناطقة باسم
«البنتاغون» ان تاتا سيؤدي
رسميا مهام نائب وكيل
وزارة الدفاع لشؤون
السياسة.

أفغانستان« :داعش» يتبنى
هجومًا على سجن

اندلعت معركة باألسلحة
بني مقاتلي تنظيم داعش
وقوات األمن األفغانية ،عند
سجن بمدينة جالل آباد،
شرق أفغانستان ،أمس،
ُ
وقتل ما ال يقل عن 24
شخصا ،بعد الهجوم الذي
نفذه اإلرهابيون أثناء الليل،
وأدى إلى فرار جماعي من
السجن.
وبدأ الهجوم مساء أمس
األول بتفجير سيارة
ملغومة عند مدخل السجن،
ُ
وسمع دوي عدة انفجارات
أخرى مع إطالق نحو  30من
مقاتلي التنظيم االرهابي
النار على حراس السجن،
الذي كان يحتجز نحو
ألفي سجني ،وأعلن «داعش»
مسؤوليته عن الهجوم.

تنصيب مرشح المعارضة
رئيسًا في غوايانا

العالمية» تستسلم:
«الصحة
ً
قد ال يوجد أبدا حل لـ «كورونا»!
ط ـ ـ ــوارئ ص ـح ـيــة عــال ـم ـيــة م ـن ــذ أوائـ ــل
الـقــرن العشرين ،لكن البحث العالمي
ع ــن ل ـقــاح م ـضــاد ل ـل ـف ـيــروس تــاريـخــي
أي ـضــا" ،مـتــابـعــا" :ثـمــة مـخــاوف مــن أال
يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا
أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر
ليس أكثر .لكننا لن نعرف قبل أن ننهي
التجارب السريرية".
وف ــي واش ـن ـط ــن ،حـ ــذرت مـسـتـشــارة
البيت األبيض ،التي تترأس خلية األزمة
المعنية بمكافحة الـفـيــروس ،ديـبــورا
بيركس ،من أن الواليات المتحدة دخلت
"مرحلة جديدة" فيما يتعلق بالوباء،
حـيــث بــاتــت الـمـنــاطــق الــريـفـيــة مـهــددة
كما الـمــدن الـكـبــرى ،مضيفة" :لـكــل من
يعيشون فــي المناطق الريفية ،لستم

بولتون :ترامب ُ
سيخرج
أميركا من «الناتو»

أعرب املستشار األمني السابق
للرئيس األميركي دونالد ترامب،
جون بولتون ،عن اعتقاده بأنه
من املمكن أن تنسحب الواليات
املتحدة من حلف شمال األطلسي
(الناتو) في حال فاز ترامب
بوالية ثانية.
وقال بولتون ،في تصريحات
لصحيفة «هاندلسبالت» األملانية
الصادرة أمس« ،فقط حفنة من
الجمهوريني تود االنسحاب من
الناتو ،لكن في حال فوز ترامب
بوالية ثانية قد تسقط هذه
الحواجز .من يعرف ماذا ينوي
أن يفعل في الوالية الثانية؟».
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة
«إل بايس» اإلسبانية ،قال
بولتون« :أعتقد أن ترامب ،رئيس
غير أخالقي ،ركز على األشياء
التي تساعده على إعادة انتخابه
دون التركيز بالضرورة على ما
هو أفضل للواليات املتحدة».

«بايت دانس»
وف ــي ب ـيــان ص ــدر م ـســاء األحـ ــد ،لم
يرد فيه ذكر لتطبيق "تيك توك" ،قالت
"بايت دانس" التي مقرها بكين ،إنها
ت ــواج ــه "ص ـع ــوب ــات م ـع ـقــدة ال يمكن
تخيلها" في االنتقال من المحلية إلى
العالمية.
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم
الـفـيــديــوهــات الموسيقية والـهــزلـيــة،
مليار مستخدم فــي العالم معظمهم
من الشبان.
ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي"،
أم ـ ــس ،ب ــاي ــت دان ـ ــس بــأن ـهــا "ضـحـيــة
اضطهاد أميركي" وقالت إن "واشنطن
لــم تـقــدم أدل ــة تــؤيــد مزاعمها أن تيك
توك تمثل خطرا على األمن األميركي".
وف ــي ل ـنــدن ،ذك ــرت صحيفة "صــن"
الـبــريـطــانـيــة أن شــركــة "بــايــت دان ــس"
ستنقل مـقــرهــا إل ــى ل ـنــدن مــن بكين،
ب ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق واف ـ ـ ــق ع ـل ـيــه وزراء
بريطانيون.
وقالت الصحيفة ان هــذه الخطوة
من المرجح أن تسبب إزعاجا للرئيس
ترامب.

سلة أخبار

شابان بريطانيان ّ
يمران قرب رسم غرافيتي في مدينة مانشستر أمس (ا ف ب)
فــي مأمن عــن هــذا الـفـيــروس .نحن في
مرحلة جديدة".
في السياق ،أعادت سلطات الفلبين
ف ــرض حـجــر صـحــي عـلــى أكـثــر مــن 27
مليون نسمة ،أي نحو ربع عدد السكان،
اعتبارا من اليوم ،بعد تحذيرات صدرت
عن جمعيات طبية من أن البالد على
وشك خسارة معركتها ضد الوباء.
وأعلن الرئيس رودريـغــو دوتيرتي

إعادة فرض إغالق في العاصمة مانيال،
وكذلك  4مقاطعات مجاورة في جزيرة
لوزون.
وبينما أعلن رئيس وزراء كوسوفو
عبدالله هوتي إصابته بالفيروس ،دخل
وزير الداخلية الهندي أميت شاه ،وهو
مساعد مقرب لرئيس الوزراء ناريندرا
مودي ،ورئيس وزراء والية كارناتاكا
الجنوبية المستشفى بعد إصابتهما

بالفيروس ،كما يتعافى رئيس وزراء
والية ماديا براديش ،وسط البالد ،من
الفيروس في المستشفى.
وتجاوز عدد اإلصابات في الهند 50
ألفا لليوم الخامس على التوالي.
وف ـ ــي مـ ـص ــر ،اس ـت ــأن ـف ــت ال ـك ـنــائــس
القبطية ،أمــس ،القداديس بعد توقف
دام أكثر من  4أشهر.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

تم تنصيب مرشح املعارضة
في غوايانا رئيسا للبالد،
بعد ساعات من إعالن فوزه
في انتخابات عامة مثيرة
للجدل جرت  ٢مارس ،في
البلد الفقير الذي أصبح
أخيرا منتجا للنفط.
وأعلنت رئيسة لجنة غوايانا
االنتخابية كلوديت سينغ
أن عرفان علي ( 40عاما)
واملنتمي إلى حزب الشعب
التقدمي حصل على أعلى
نسبة من األصوات ،بعد 154
يوما على االقتراع ،وبعد
عملية إعادة فرز لألصوات
ومعارك قضائية واتهامات
بالتزوير.
بدوره ،أكد الرئيس املنتهية
واليته ديفيد غراغنر (74
عاما) أن ائتالفه «يحترم
النتائج القانونية إلعالن»
اللجنة االنتخابية.

ةديرجلا
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رياضة

ً
الكويت يستضيف السالمية غدا ...والقادسية ينتظر فرانكو

اليرموك يواجه األبيض الخميس وبرقان  10الجاري
أحمد حامد

الكويت
في وقت يخوض فريقا ً
عددا
والسالمية لكرة القدم
ً
من المباريات الودية استعدادا
لمنافسات الدوري الممتاز ،قرر
القادسية إرجاء األمر إلى حين
وصول مدرب الفريق اإلسباني
بابلو فرانكو.

ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــرر الـ ـق ــادسـ ـي ــة إرج ـ ــاء
مبارياته الودية إلى حين وصول
م ــدرب ــه اإلس ـبــانــي بــاب ـلــو فــران ـكــو،
يستضيف الفريق األول لكرة القدم
ب ـنــادي الـكــويــت نـظـيــره السالمية
ً
غـ ـ ـ ـ ــدا ،ويـ ـ ـخ ـ ــوض م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخ ـ ــرى
الـخـمـيــس الـمـقـبــل أمـ ــام ال ـيــرمــوك،
وهـ ــو م ــا يـنـطـبــق ع ـلــى الـســالـمـيــة
ال ــذي يــواجــه الـعــربــي عـلــى اسـتــاد
صباح السالم.
ويخوض اليرموك مباراة ودية
أم ــام بــرقــان  10ال ـجــاري ،فــي حين
يــوا جــه الفحيحيل فريقي النصر
وكاظمة في الخامس والعاشر من
الشهر الجاري على الترتيب.
وتــأتــي ه ــذه الـمـبــاريــات الــوديــة
ب ـع ــد م ـن ــح اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة األن ــدي ــة
ً
الضوء األخضر لخوضها استعدادا
النـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي 11
ال ـجــاري بـمـبــاراة مــؤجـلــة للكويت
والنصر في دوري  stcالممتاز.

األمور إلى تحسن
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر فــريــق
السالمية بــدر الخالدي إن األمــور
إلى تحسن على صعيد التدريبات
ً
داخ ــل ص ـفــوف ال ـس ـمــاوي ،مـشـيــرا
إلى أن المباريات الودية من شأنها
أن تعزز لياقة الالعبين استعدادا
للمباريات الرسمية.
وأض ــاف الـخــالــدي أن السالمية
ال يعاني غيابات في الوقت الحالي،
وسط حضور مميز لالعبين سواء
المحليين أو المحترفين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر فــريــق
القادسية ناصر بنيان إن خوض
مـبــاريــات ودي ــة فــي غـيــاب الجهاز
الفني أمر صعب ،مؤكدا أن الظروف
الحالية استثنائية ويجب التعامل
معها في حدود المتاح.

●

أعلنت إدارة الفريق األول
لكرة القدم بالنادي العربي
جـ ـ ــدول الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ــودي ــة
ال ـتــي سـيـخــوضـهــا األخـضــر
ضمن استعداداته الستئناف
الـ ـم ــوس ــم الـ ـ ـك ـ ــروي ال ـح ــال ــي
الـمـقــرر أن يـبــدأ  15الـجــاري
بــاسـتـكـمــال م ـبــاريــات دوري
 stcللدرجة الممتازة.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــوض األخـ ـ ـض ـ ــر
ض ـمــن ال ـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
ال ـم ـع ــد مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
م ـبــارات ـيــن ودي ـت ـي ــن ،األول ــى
أمــام خيطان (أقيمت أمــس)،
واألخ ــرى مــع السالمية بعد
غد الخميس.
وكـ ــان ال ـم ـح ـتــرف الـفــريــق
الغاني عيسى يعقوبا انتظم
في تدريبات الفريق األسبوع
الماضي ليعكس ذلك توصل
الـطــرفـيــن إل ــى ات ـفــاق مبدئي
ل ـت ـجــديــد ال ـت ـعــاقــد بـيـنـهـمــا،
حيث فضل يعقوبا في وقت

وذكر بنيان أن التدريبات تسير
وس ــط حـمــاس كبير مــن الالعبين
ورغبة في الوصول إلى معدل بدني
مقبول قبل استئناف المنافسات.

الفحيحيل يبحث عن مهاجم
كـشــف م ــدرب الفحيحيل ظاهر
ال ـع ــدوان ــي ع ــن ح ــاج ــة فــري ـقــه إلــى
مهاجم ،ليكون رابع المحترفين في
صفوف الفريق.
وق ــال ال ـع ــدوان ــي ،لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"،
إن الـ ـف ــري ــق فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار وصـ ــول
الـمـحـتــرفـيــن االي ـ ـفـ ــواري ج ــاك ــوب،
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي كـ ــارلـ ــوس كــوب ـي ـتــي،

في حين يباشر الـســوري عبدالله
الشامي تدريباته مع الفريق.
وعــن مفاوضات الفحيحيل مع
ال ـم ـهــاجــم ال ـس ـن ـغــالــي ب ـيــراه ـي ـيــم،
ذكـ ــر أن ال ــاع ــب غ ـ ــادر الـ ـب ــاد من
دون الوصول إلى اتفاق مع ناديه،
مشيرا إلى أن الالعب يبقى من بين
المرشحين لتدعيم صفوف الفريق
ح ــال ال ــوص ــول الت ـف ــاق مـعــه خــال
الفترة المقبلة.

 ...ويلتقي النصر
م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،ات ـفــق الـجـهــاز
اإلداري بـنــادي النصر مــع نظيره

فــي الفحيحيل على إقــامــة مـبــاراة
ً
ودي ــة بـيــن فــريـقــي ك ــرة ال ـق ــدم غ ــدا
عـلــى اس ـتــاد عـلــي ص ـبــاح الـســالــم،
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ــوس ــم
الحالي.
ال ـم ـبــاراة هــي األولـ ــى واألخ ـيــرة
لـلـنـصــر ،إذ م ــن ال ـم ـقــرر أن يــواجــه
الـكــويــت  11ال ـجــاري ،فــي الـمـبــاراة
الـ ـم ــؤجـ ـل ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
الممتاز.
إلــى ذل ــك ،ينتظر الجهاز الفني
بـقـيــادة ال ـمــدرب أحـمــد عبدالكريم
وصـ ـ ــول ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ال ـب ـحــري ـنــي
واألردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـي ــد ض ـ ـيـ ــاء وبـ ـه ــاء
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن لـ ــان ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ــى

تــدريـبــات الـفــريــق ،إذ إن بلديهما
خ ـ ـ ــارج ق ــائ ـم ــة ال ـ ـبـ ــاد ال ـم ـح ـظــور
دخ ــول مــواطـنـيـهــا لـلـكــويــت ،علما
بأن مشاركتهما أمام الكويت تبدو
ً
ً
صعبة جدا نظرا لدخولهما حجرا
ً
ً
صحيا منزليا فور وصولهما مدته
ً
 14يوما.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،س ـيــرســل مجلس
ً
إدارة النادي كتابا اليوم إلى اتحاد
الكرة يتضمن أسماء المحترفين
الليبي سالم المسالتي واللبناني
قاسم الزين الستخراج فيزا دخول
لهما في الفترة المقبلة.

كاظمة ينسق مع اتحاد الكرة بشأن بيانكي

األخضر يواجه السماوي
ً
وديا الخميس
عبدالرحمن فوزان

العبو نادي السالمية ونادي الكويت في لقاء سابق

●

سابق االنقطاع عن التمارين
ً
فور نهاية عقده حفاظا على
حقوقه القانونية.
كـمــا حــرصــت إدارة الـكــرة
عـ ـل ــى ت ـص ـع ـي ــد نـ ـج ــم ف ــري ــق
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــادي ح ـســن
حسون للفريق األول ،وانتظم
الالعب في التدريبات خالل
األس ـبــوع الـمــاضــي؛ لتدعيم
الفريق ومنح الجهاز الفني
خ ـيــارات أكـبــر على مستوى
العبي خط الوسط.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـلــف
مجلس إدارة النادي العربي
مـشـعــل الـعـبـكــل تــولــي مـهــام
المنسق اإلعــامــي للفريق
األول لـكــرة الـقــدم بالنادي
حتى نهاية الموسم خلفا
لعبدالله زكريا.

حازم ماهر

تأجل وصــول مــدرب الفريق األول لكرة القدم
بنادي كاظمة ،اإلسباني روبــرت بيانكي ،الذي
ً
كان مقررا وصوله بعد غد الخميس ،إلى أجل غير
مسمى ،بعد حظر اإلدارة العامة للطيران المدني
دخول مواطني  31دولة من بينها اسبانياً ،
بناء
على قرار السلطات الصحية.
وينسق مسؤولو كاظمة مع اتحاد الكرة ،الذي
سيخاطب بدوره الهيئة العامة للرياضة لتحديد
موعد جديد لوصول المدرب بعد الحصول على
موافقة وزارة الداخلية.
من جهة أخرى ،اتفق الجهاز

اإلداري لكاظمة مع مسؤولي الجهراء والفحيحيل
للعب مباراتين وديتين يومي الخميس واالثنين
المقبلين ،ضمن االستعدادات الستئناف الموسم
ال ـحــالــي ،ال ـم ـقــرر ل ــه  15ال ـج ــاري (ف ــي ح ــال عــدم
تأجيله من جانب االتحاد).
ً
يذكر أن اتـحــاد الـكــرة وافــق أخـيــرا على إقامة
ً
المباريات الودية بدون جماهيره وفقا لإلجراءات
االحـ ـت ــرازي ــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى ع ـنــاصــر الـلـعـبــة من
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ب ـعــد ح ـصــولــه ع ـلــى ال ـضــوء
األخضر من اللجنة الثالثية التي قررت في وقت
سابق تعليق المباريات الودية.

كاكاو ومساعدوه بفندق مطار حمد
أثمرت جهود االمين العام لالتحاد القطري
لكرة القدم منصور االنـصــاري ،بقاء الجهاز
الفني لمنتخبنا الوطني للصاالت بقيادة
المدرب البرازيلي كاكاو في الفندق الخاص
بمطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية
الدوحة ،حتى يتم الموافقة على دخوله
الكويت.
وك ــان كــاكــاو والـجـهــاز المساعد وصلوا
إلى مطار حمد الدولي "ترانزيت" ،للتوجه إلى

الكويت ،لكن قرار اإلدارة العامة للطيران المدني
حال دون وصولهم ،لمباشرة مهمتهم مع ازرق
الصاالت ،الذي يستعد لخوض منافسات بطولة
ك ــأس آسـيــا الـتــي سـتـقــام خ ــال شـهــر نوفمبر
المقبل.
وي ـن ـســق اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـلــريــاضــة م ــن اجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى اسـتـثـنــاء
بــدخــول الجهاز الفني ألزرق ال ـصــاالت ،خالل
األيام القليلة المقبلة.

استقر األمــر داخــل اتحاد كــرة القدم
ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي في
ال ـم ــوع ــد ال ـم ـح ــدد س ـل ـفــا 11 ،ال ـج ــاري،
بمؤجلة النصر والـكــويــت فــي ال ــدوري
الـمـمـتــاز ،وع ــدم اتـخــاذ ق ــرار بالتأجيل
حتى في حال عدم تمكن بعض المدربين
وال ــاع ـب ـي ــن ،م ــن الـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ــم منع
مواطنيها من دخول البالد ،من العودة،
وم ـن ـه ــم مـ ـ ــدرب ال ـق ــادس ـي ــة اإلس ـب ــان ــي
فرانكو ،ومدرب العربي باسم مرمر.

ّ
«يد» برقان دشن ًتدريباته
الجماعية استعدادا للدوري
●

بيانكي

استئناف الموسم
في موعده

محمد عبدالعزيز

دش ــن الـفــريــق األول لـكــرة الـيــد ب ـنــادي بــرقــان تدريباته
الجماعية ،أمس األول ،على صالة االتحاد بالدعية ،استعدادا
الستكمال منافسات الدوري العام "الدمج" للموسم الحالي،
المقرر أن يبدأ مطلع سبتمبر الجاري.
وق ــاد الـتــدريــب ال ـجــزائــري محمد مـسـعــودان ومـســاعــده
الوطني خالد ملحم بحضور  14العبا ،واشتملت التدريبات
على الجري حول الملعب في مجموعات وفقا لإلجراء ات
الصحية االحترازية ،باإلضافة لبعض التمرينات البدنية
"السويدي" وتمرينات اإلطالة.

حضور جيد
وأكد المدرب المساعد خالد ملحم أن الحضور يعد جيدا
في يومه االول للفريق منذ بداية أزمة "كوفيد  19المستجد"
فــي فـبــرايــر الـمــاضــي ،مبينا أن الــاعـبـيــن كــانــوا ملتزمين
بتنفيذ برنامج التدريب عن بعد ،خــال الفترة الماضية،
ولديهم إصرار كبير في تعويض ما فاتهم خالل التدريب
الجماعي الحالي ،طمعا فى تعويض فترة توقف النشاط
واالرتقاء بمستواهم بالشكل الذي يمكنهم من الدفاع عن
حظوظهم في المنافسة على المراكز األولى ،مشيرا إلى أن
التدريب سيكون بشكل يومي ،مع إجــازة أسبوعية ،وذلك
حـتــى نـتـمـكــن م ــن إن ـه ــاء جـمـيــع م ــراح ــل الـخـطــة اإلع ــدادي ــة
ً
استعدادا الستئناف الموسم.

عجلة الدوري السعودي تعود للدوران بعد توقف  4أشهر
توقف دام أكثر من أربعة أشهر،
بعد
ٍ
بسبب جائحة فيروس كورونا ،تعود
عـجـلــة مـنــافـســات ال ـ ــدوري الـسـعــودي
لـكــرة الـقــدم للمحترفين إلــى ال ــدوران
اليوم.
وت ـعــود الـمـســابـقــة بـ ـ  5ل ـق ــاء ات في
ال ـجــولــة ال ـ ـ  ،24وم ــع تـبـقــي  8جــوالت
عـلــى الـخـتــام ال ي ــزال سـبــاق ال ـصــدارة
ً
م ـف ـتــوحــا ،والـمـنــافـســة عـلــى الـمـقــاعــد
المؤهلة للبطوالت القارية في متناول

العديد من الفرق ،وصراع البقاء وفق
كل التوقعات.
وي ـت ـص ــدر الـ ـه ــال جـ ـ ــدول ال ـتــرت ـيــب
بفارق  6نقاط عن النصر "حامل اللقب"،
ال ــذي ت ـصـ ّـدر الـتــرتـيــب بـعــض الـفـتــرات
خ ــال ال ـم ــوس ــم ،ول ـكــن ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ذلــك فالطريق إلــى حسم اللقب ال يــزال
ً
ً
ط ــوي ــا ،خ ـصــوصــا أن ال ـجــولــة األول ــى
مــن استئناف ال ــدوري ستشهد ديربي
ال ــري ــاض ب ـيــن ال ـفــري ـق ـيــن ،ونـتـيـجـتـهــا

ً
ً
وصول  31حكما أجنبيا لقيادة المباريات
وصــل يــوم األربـعــاء الماضي إلــى مطار الملك خالد
ً
ً
ً
الــدولــي بالرياض  31حكما أجنبيا ،اسـتـعــدادا لقيادة
مباريات دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين،
وذلك وفقا لخطة العمل التنفيذية ،بعد قرار استكمال
الموسم الكروي الحالي.
ّ
وثمن االتحاد السعودي لكرة القدم االهتمام والدعم
اللذين واكبا خطة عودة النشاط الكروي من قبل وزارة
الــريــاضــة ،وعلى رأسـهــا صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،مما أدى إلى تسهيل عودة

جميع الالعبين والمدربين واستقطاب الحكام األجانب
لضمان استئناف المسابقات بأفضل صورة ممكنة.
ً
ومن المقرر أن يدير الحكام األجانب عددا من مباريات
الجوالت المقبلة من دوري كأس األمير محمد بن سلمان
ُ
للمحترفين ،التي ستستأنف فــي الــرابــع مــن أغسطس
المقبل ،وفـقــا للطلبات الـتــي تلقتها لجنة الـحـكــام من
األندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب
ً
اآللية المتبعة ُ
والمعلنة مسبقا.

ستكون ذات تأثير مباشر على مسار
اللقب ،فإن فاز الهالل فسيزيد من إحكام
قبضته على الصدارة ،أما إذا فاز النصر
فسيقلص الفارق إلى  3نقاط ،ومن ثم
ً
سيكون السباق ماراثونيا نحو اللقب،
مثل ما حدث في النسخة السابقة عندما
حقق النصر لقب الــدوري بفارق نقطة
عن الهالل.
ً
جدول الترتيب منافسة أخرى
ويشهد ً
ال تقل حماسة عن سباق اللقب ،حيث
يتنافس ما ال يقل عن سبعة أندية على
المركز الثالث الذي يمنح صاحبه آخر
المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا ،إذ
يبتعد الوحدة الذي يحتل المركز الثالث
ً
حاليا عن أبها صاحب المركز التاسع
بتسع نقاط ،ومع تبقي ثماني جوالت
ـيء
عـلـ
ـى نـهــايــة الـبـطــولــة يصبح كــل شـ ٍ
ً
واردا في هذا السباق.
ومما يضفي المزيد من اإلثــارة إلى
ّ ً
الـمـنــافـســة أن ك ــا مــن ال ـهــال والـنـصــر
ّ
قد تأهل للمربع الذهبي لكأس الملك،
مما يعني أن فوز أحدهما بلقب الكأس
س ـيــؤه ـلــه لـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال آسـ ـي ــا ،األم ــر
الذي سيمنح صاحب المركز الرابع في
ً
الــدوري مكانا في المسابقة اآلسيوية،

كما ال يزال لألهلي وأبها فرصة التأهل
القاري كذلك في حال تمكن أحدهما من
تحقيق لقب الكأس.
وف ــي الـنــاحـيــة األخ ــرى مــن ال ـجــدول،
يـ ـت ــواص ــل ص ـ ـ ــراع الـ ـ ـه ـ ــروب مـ ــن شـبــح
الـهـبــوط بين أصـحــاب الـمــراكــز الثالثة
األخيرة الفتح وضمك والعدالة وناديي
ال ـح ــزم واالتـ ـح ــاد ال ـلــذيــن ُي ــوج ــدان في
المركز الثاني عشر والثالث عشر على
التوالي خارج منطقة الهبوط مباشرة،

وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ــل م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
المباشرة بين هذه األندية الخمسة
بمثابة مباريات بست نقاط ،ولتضفي
ً
مزيدا من التشويق للبطولة.
وباإلضافة إلى ديربي الرياض الذي
يتطلع إ لـيــه الجمهور فــي  5أغسطس
(غـ ـ ـ ــدا) ،س ـت ـش ـهــد ال ـج ــول ــة ال ـت ــال ـي ــة مــن
الدوري ( )25الديربي اآلخر الذي ال يقل
إثارة ،وذلك عندما يستضيف االتحاد
نظيره األهلي على ملعب مدينة الملك
عبدالله الرياضية في ديربي جدة.
ورغـ ــم ت ـبــايــن مــوق ــف الـفــريـقـيــن في
ً
جدول الترتيب حاليا واختالف
ـإن ديــربــي
طـمــوحــاتـهـمــا ،ف ـ ً
جــدة يظل مناسبة خاصة
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ال ـ ـك ـ ــروي ف ـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا أن
حاجة كــل مــن الفريقين
ستجعل
للنقاط الثالث
ً
مــن ال ـم ـبــاراة مـنــاسـبــة ال
َّ
تفوت.
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ً
إنفانتينو سيبقى رئيسا لـ «فيفا» رغم التحقيق الجنائي بحقه

سيواصل السويسري إنفانتينو
رئيس «الفيفا» مهامه كاملة
في االتحاد الدولي وتحمل
مسؤولياته على الرغم من
التحقيق الجنائي الذي فتحه
القضاء السويسري بحقه.

اع ـلــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لكرة
القدم (فيفا) االحــد بــأن رئيسه
جــانــي إنـفــانـتـيـنــو سيبقى في
منصبه على الرغم من التحقيق
الـجـنــائــي ال ــذي فـتـحــه الـقـضــاء
ال ـســوي ـســري بـحـقــه لـ ـ "ت ــواط ــؤ"
و"س ـل ــوك ج ــرم ــي" عـلــى خلفية
اج ـت ـم ــاع ــات ــه ب ــال ـم ــدع ــي ال ـع ــام
المستقيل مايكل الوبر.
وقال الفيفا في بيان رسمي
"ينفي الفيفا ورئيسه اي تدخل
او تلميح يمكن ان يكون قام به
وأدى الى استنتاج بأنه حاول
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى الـ ـم ــدع ــي ال ـع ــام
للفيدرالية".
وتـ ــابـ ــع "س ـ ـيـ ــواصـ ــل رئ ـي ــس
الفيفا مـهــا مــه بشكل كــامــل في
كـنــف االت ـحــاد الــدولــي وتحمل
مـســؤولـيــاتــه .سـيــواصــل تقديم
تـ ـ ـع ـ ــاون ـ ــه مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات فــي
سويسرا وفي العالم اجمع كما
فعل ذلك دائما".
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـقـ ـض ــاء ال ـخ ـم ـيــس
ف ــي ب ـيــان أن ال ـمــدعــي ال ـخــاص
س ـت ـي ـف ــان ك ـي ـل ــر "تـ ــوصـ ــل إل ــى
استنتاج مفاده أن هناك دالئل
عـ ـل ــى س ـ ـلـ ــوك ج ـ ــرم ـ ــي" ي ـحـيــط
بــاالجـتـمــاعــات بـيــن إنفانتينو
والوبر ورينالدو أرنولد ،صديق
ال ـط ـفــولــة لــرئ ـيــس فـيـفــا وال ــذي
أصـ ـب ــح الـ ـم ــدع ــي ال ـ ـعـ ــام األول
لمنطقة هو-فاليه.
وتطرق البيان الى مخالفات
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل "إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الوظائف العامة وخرق السرية
الرسمية ومساعدة المخالفين
والتحريض على هذه األفعال".

وت ـ ــاب ـ ــع أن الـ ـم ــدع ــي الـ ـع ــام
الفدرالي "فتح تحقيقا جنائيا
ض ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس فـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا جـ ــانـ ــي
انـفــانـتـيـنــو وري ـن ــال ــدو ارن ــول ــد
ال ـمــدعــي ال ـع ــام االول ف ــي هــو-
فاليه" خصوصا بسبب "اساءة
اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة" ،و"انـتـهــاك
سـ ــريـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل" ،و"م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
المخالفين" و"عرقلة االجراءات
الجنائية".
وكانت لجنة برلمانية فتحت
في مايو الماضي إجــراء بشأن
عزل الوبر ،المشتبه في تواطئه
مــع مــوا طـنــه انفانتينو بسبب
ل ـ ـقـ ــاءات غ ـي ــر رس ـم ـي ــة جـمـعــت
الطرفين .وقدم الوبر استقالته
من منصبه االسبوع الماضي.

لقاءات مثيرة للشبهات
وأفـ ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
عـ ــن ع ـق ــد ان ـف ــان ـت ـي ـن ــو والوبـ ـ ــر
سـلـسـلــة لـ ـق ــاءات غ ـيــر رسـمـيــة
أثـ ــارت شـبـهــات ب ـشــأن تعاطي
القضاء السويسري مع الملفات
الـمـتـعـلـقــة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم وعــن
تـ ــواطـ ــؤ م ـح ـت ـمــل مـ ــع االتـ ـح ــاد
الدوليً .
ووفـ ــقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر عــن
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــة ل ـم ـك ـت ــب
الـمــدعــي ال ـع ــام ،ف ــإن الوب ــر (54
ً
عاما) المسؤول عن اإلجــراء ات
المتعلقة بفضائح الفساد في
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي م ـن ــذ م ــارس
" ،2015انتهك العديد من مهام
مـنـصـبــه" م ــن خ ــال االج ـت ـمــاع
بـشـكــل غـيــر رس ـمــي وف ــي ثــاث
م ـنــاس ـبــات ،م ــع انـفــانـتـيـنــو في

إنفانتينو
عامي  2016و.2017
وتــابــع الـتـقــريــر "فـشــل الوبــر
ً
ً
وتكرارا في قول الحقيقة،
مرارا
وت ـصــرف بـطــريـقــة غـيــر عــادلــة،
وانتهك مــدونــة قــواعــد السلوك
الخاصة بمكتب المدعي العام
الـ ـس ــويـ ـس ــري وأعـ ـ ـ ــاق تـحـقـيــق

ً ً
برشلونة يرفض عرضا ضخما لالستغناء عن ترينكاو

الجزائري ماندي على أعتاب ليفربول
اقترب نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
م ــن الـتـعــاقــد م ــع ال ـمــدافــع ال ـج ــزائ ــري عيسى
م ــان ــدي الع ــب ريـ ــال بـيـتـيــس اإلس ـب ــان ــي ،في
الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحالي
العام المقبل.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية،
أمس ،أن أولوية ليفربول خالل فترة االنتقاالت
الصيفية ستكون التعاقد مــع مــدافــع ،وذلــك
عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت
سان بطرسبرغ الروسي.
وأضــافــت الصحيفة أن بيتيس يرغب في
االستفادة على المستوى المادي من مدافعه

الجزائري ،بدال من خسارته بدون مقابل بعد
انتهاء عقده ،مما منح ليفربول دفعة كبيرة
في محاوالته لضم الالعب.
وتابعت أن ماندي ( 28عاما) قدم موسما
ج ـي ــدا ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،ليخطف
األنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس.
وانضم ماندي إلى ريال بيتيس قادما
من ستاد ريمس الفرنسي في عــام ،2016
حيث لعب للفريق  95مـبــاراة وسجل أربعة
أهداف ،كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2019
في مصر مع المنتخب الجزائري.
(د ب أ)

فاران :األفضل سيفوز على ملعب االتحاد
ب ــدا الـفــرنـســي رافــائـيــل فـ ــاران ،مــدافــع ريــال
م ــدري ــد ،مقتنعا ب ـقــدرة فــريـقــه عـلــى ال ـعــودة
والتأهل خالل مواجهة إياب ثمن نهائي دوري
األب ـط ــال أم ــام مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي،
بعد خسارته في مباراة الذهاب ( ،)2-1وأكد أن
"األفضل سيفوز" الجمعة المقبل في ملعب االتحاد.
وأكد الالعب ،خالل تصريحات نشرها النادي
عبر حساباته بوسائل التواصل االجتماعي،
"نريد الفوز دائما ،نحن ريال مدريد .نرغب
قدر اإلمكان في تحقيق الفوز وهكذا نتحلى
بالمزيد من الثقة".
وأضـ ـ ــاف" :ل ــم ن ـخــض م ـب ــاري ــات ق ـبــل تلك
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ،وب ـ ـهـ ــذا ل ــدي ـن ــا الـ ــوقـ ــت ال ـكــافــي
للتحضير للمباراة .الفريق األفضل في هذا
الـ ـي ــوم ه ــو م ــن س ـي ـفــوز وس ـن ـخ ــوض ال ـل ـقــاء
بالرغبة في الفوز وبكل إصرار".
وينتظر المدافع الفرنسي "مـبــاراة صعبة
أمــام فريق جيد ج ــدا" ،يـقــوده الـمــدرب الكبير
بيب غوارديوال ،والذي نجح في تحقيق الفوز
في مباراة الذهاب على الفريق الملكي وفي معقله.
(إفي)

فاران

الهيئة المشرفة لمكتب المدعي
العام".
ولـ ــم ي ـنــف االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
حصول لقاء ات بين انفانتينو
والوب ـ ـ ــر ،مــوض ـحــا أن ـه ــا كــانــت
ت ـهــدف ال ــى اإلظ ـه ــار أن الفيفا
"مستعد لـلـتـعــاون مــع القضاء

الـ ـس ــويـ ـس ــري" .ل ـك ــن ال ـغ ـمــوض
القانوني الــذي ُعقدت فيه تلك
اللقاء ات يثير مسألة التواطؤ
المحتمل بين الفيفا والقضاء
السويسري.
وكانت السلطات السويسرية
أوقفت في أحد الفنادق الفخمة

في مدينة زيوريخ في  27مايو
 ،2015مسؤولين كرويين ادين
ع ــدد كـبـيــر مـنـهــم فــي الــواليــات
المتحدة ،في سلسلة الفضائح
ال ـتــي ه ــزت أع ـلــى هـيـئــة كــرويــة
ع ــال ـم ـي ــة وأدت الـ ـ ــى اإلط ــاح ــة
بـ ــرؤوس كـبـيــرة فـيـهــا ،السيما

رئـيـسـهــا ال ـســابــق الـســويـســري
جوزيف بالتر ورئيس االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـس ــاب ــق ال ـفــرن ـســي
ميشال بالتيني.

ماندي

أك ــدت تـقــاريــر إخـبــاريــة ،االثـنـيــن ،أن ن ــادي برشلونة
ي ــرف ــض االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ال ـم ـهــاجــم ال ـبــرت ـغــالــي ال ـشــاب
فرانسيسكو ترينكاو ،الوافد الجديد للفريق هذا الصيف
قادما من سبورتنغ براغا ،رغم العرض المغري القادم له
من البريميير ليغ.
وأكـ ـ ــدت صـحـيـفــة "س ـ ـبـ ــورت" الــري ــاض ـيــة أن ال ـن ــادي
اإلنكليزي ،الذي أبدى رغبته في الحصول على خدمات
ترينكاو صاحب الـ 20عاما ،قدم عرضا بنحو  60مليون
يورو ،أي ضعف قيمة الصفقة تقريبا ،لكن العرض قوبل
بالرفض رغم احتياجات النادي الكتالوني المادية.
ودف ـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة  31م ـل ـي ــون ي ـ ــورو لـلـتـعــاقــد
مــع تــر يـنـكــاو ،ا لــذي و قــع على عـقــده حتى ،2025

وبشرط جزائي يصل إلى  500مليون يورو.
ورغ ــم المستقبل ال ــواع ــد لـتــريـنـكــاو ،ف ــإن إدارة
البرسا تخطط إلعــارتــه ،خاصة إذا لــم يتم حسم
مسألة البرازيلي فيليبي كوتينيو ،وكذلك حال
اإلب ـق ــاء عـلــى الـفــرنـســي عـثـمــان ديـمـبـيـلــي متكرر
اإلصابات.
وكــان ترينكاو ،الــذي يلعب بشكل أكبر كجناح
أيمن ،قد بدأ اللعب مع الفريق األول بسبورتنغ براغا
قبل عامين.
وخاض الجناح األيمن البرتغالي هذا الموسم
اجمالي  40مباراة مع براغا سجل خاللها تسعة
أهداف ،منها ثمانية في الدوري ،وصنع .13

ترينكاو

ريال مدريد يستعد لرحلته إلى مانشستر لموقعة دوري األبطال
ي ـس ـت ـعــد ا لـ ـف ــر ي ــق األول ب ـ ـنـ ــادي ر يـ ــال
مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي ل ـل ـس ـف ــر إل ـ ــى مــدي ـنــة
مانشستر اإلنكليزية ،لمواجهة مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي ،فـ ــي إ ي ـ ـ ــاب ثـ ـم ــن نـ ـه ــا ئ ــي دوري
األبـ ـط ــال ،ال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـبــل ،ع ـلــى مـلـعــب
االتحاد ،حيث أ جــرى الفريق أمس األول
اختبارا للكشف عن فيروس كورونا.
وأجـ ـ ـ ــرى الـ ــاع ـ ـبـ ــون االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار داخـ ــل
منازلهم بمعرفة أ طـبــاء ا لـنــادي الملكي،
وم ــن الـمـنـتـظــر أن ي ـج ــروا اخ ـت ـبــارا آخــر
اليوم ،قبل السفر ،بعد غد ،إلى المدينة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ف ــي رح ـل ــة ل ــن تـخـتـلــف عـمــا
ك ــان يـحــدث ســا بـقــا ،بــا سـتـثـنــاء المؤتمر
الصحافي ا لــذي سيتم عــن بعد للمدرب
الفرنسي زين الدين زيدان.
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـت ـح ـض ـي ــري
ل ـل ـم ـب ــاراة خ ـ ــوض  3ت ــدريـ ـب ــات ب ـمــدي ـنــة
فالديبيباس ا لــر يــا ضـيــة ،و مــن ثــم السفر
عشية ا لـلـقــاء ،كما هــو معتاد فــي جميع
مباريات البطولة القارية.
وسيخوض العبو الميرينغي المران

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة
األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ال ـت ــي
سيحاول فيها الفريق تعويض خسارة
الذهاب في عقر داره (سانتياغو برنابيو)
بنتيجة ( )2-1في فبراير الماضي.

ويـنـتـظــر زيـ ــدان ت ـطــور حــالــة الـثـنــائــي
إيـسـكــو أالرك ــون والــوي ـلــزي غــاريــث بيل،
حيث يثق الطاقم الفني للفريق ،حسبما
أف ــادت مـصــادر مــن داخــل الـنــادي لوكالة

األن ـ ـبـ ــاء اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة (إفـ ـ ـ ــي) ،ب ــاس ـت ـع ــادة
خدمات إيسكو في المباراة.
و ب ـع ـي ــدا ع ــن ا ل ـث ـن ــا ئ ــي ،م ــا زال ا ل ـق ـلــق
األكبر الذي يساور زيدان هو حالة النجم
البلجيكي إيدين هازارد ،الذي لم يستعد
بعد كــل لياقته البدنية بسبب معاناته
من مشاكل في كاحل القدم اليمنى الذي
أجرى فيه عملية جراحية.
ولـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدد إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـشـ ــاركـ ــة
ال ـ ــاع ـ ــب م ـ ــن ع ــدمـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ح ـتــى
الـلـحـظــات األخ ـي ــرة ،حـيــث يـفـضــل زي ــدان
ع ــدم ال ـم ـخــاطــرة بــاعــب بــأه ـم ـيــة الـنـجــم
البلجيكي في مباراة قوية مثل السيتي.
ك ـمــا س ـيــركــز الـ ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي عـلــى
ال ـع ــام ــل ال ـن ـف ـس ــي ل ـغ ـي ــاب ق ــائ ــد ال ـفــريــق
سرخيو را مــوس عن مباراة الغياب بعد
طــرده في مـبــاراة ا لــذ هــاب ،و مــن المنتظر
أن يحل مكانه ا لـبــراز يـلــي إ يــدر ميليتاو
بجانب الفرنسي رافائيل فاران.
(إفي)

جنوى ينجو من الهبوط وليتشي يودع «سيريا أ»
أنقذ فريق جنوى نفسه في
الوقت المناسب ،وبقي في
بطولة الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،عقب فوزه
الثمين -3صفر على ضيفه
فيرونا أمس ،في ختام
المرحلة الثامنة والثالثين
(األخيرة) للمسابقة.

بـعــد مــوســم مـضـطــرب ،وتــوقــف ألك ـثــر مــن 3
أشهر ،بسبب تفشي فيروس كورونا في بلد كان
األكثر تضررا بالجائحة أوروبيا ،قبل أن ينجح
تدريجيا في احتوائه ،وصــل ال ــدوري اإليطالي
لـكــرة الـقــدم أمــس األول إلــى خواتيمه ،بتحديد
هوية الهابط الثالث الى الدرجة الثانية بصحبة
سبال وبريشيا.
وودع ليتشي دوري األضواء ،الذي خاضه هذا
الموسم للمرة األولى منذ ( 2012-2011لعب منذ
حينها أربعة مواسم في الدرجة الثالثة وموسم
واحــد فــي الثانية صعد على اثــره الــى األول ــى)،

بخسارته أمس األول أمام ضيفه بارما في مباراة
هجومية .4-3
وسجل التشيكي أنتونين باراك ( )40وباجيو
ميكارييلو ( )45وجانلوكا البادوال ( )68أهداف
ليتشي ،مقابل أربعة لفابيو لوتشيوني ( 11من
ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري ( )24والدنماركي
أندرياس كورنيليوس ( )52وروبرتو إنغليسي
(ُ .)66
ـص ـ َـص ال ـيــوم األخ ـيــر مــن الـ ــدوري لثالث
وخ ـ ِ
مباريات هامشية وأخريين للصراع على البقاء،
حيث كانت الغلبة لجنوى الذي تجنب اللعب في

الدرجة الثانية للمرة األولــى منذ موسم -2006
 2007بإنهائه الدوري أمام ليتشي بفارق  4نقاط،
بعد أن تغلب بدوره على ضيفه هيالس فيرونا
بثالثية نظيفة سجلها األوروغوياني أنتونيو
ســانــابــريــا ( 13و )25واألرجـنـتـيـنــي كريستيان
روميرو ( )44الذي طرد من اللقاء ( )61كحال زميله
فرانشيسكو كــاســاتــا ( )90+1وم ــدرب الضيف
الكرواتي إيفان يوريتش ( )61والعبه المغربي
سفيان أمرابط (.)90+1
ُ
وح ـس ــم ال ـل ـقــب لـمـصـلـحــة يــوف ـن ـتــوس ،ال ــذي
توج بطال للموسم التاسع تواليا رغم نتائجه
المتأرجحة منذ استئناف الـمــوســم بعد فترة
التوقف ألكثر من ثالثة أشهر ،آخرها خسارته
السبت أمام روما على أرضه  ،3-1بينما حل إنتر
ميالن وصيفا وأتاالنتا ثالثا والتسيو رابعا.

إنتر الوصيف

فرحة العبي جنوى بعد إحراز هدف في مرمى فيرونا

وضمن كل من إنتر وأتاالنتا مرافقة يوفنتوس
الى دوري األبطال ،في حين أن مشاركة التسيو
مرتبطة بعدم فوز نابولي السابع وروما الخامس
بدوري األبطال والدوري األوروبي "يوروبا ليغ"
تواليا هذا الموسم ،ألن تتويجهما سيمنحهما
حــق الـمـشــاركــة فــي المسابقة الـمــوســم المقبل،
وقانون االتحاد القاري ال يسمح بمشاركة أكثر
من  5فرق من بلد واحد في دوري األبطال.
ويبدو األمــر صعبا جــدا ،السيما أن نابولي
ي ـح ــل ال ـس ـب ــت ال ـم ـق ـبــل ض ـي ـفــا ع ـل ــى بــرش ـلــونــة
اإلسـبــانــي فــي إي ــاب ثـمــن الـنـهــائــي بـعــد تعادله
ذهابا على أرضه  ،1-1في حين يلتقي روما في
ثمن نهائي "يوروبا ليغ" مع إشبيلية اإلسباني،

حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (،)5
في مباراة واحــدة عوضا عن ذهابا وإيــاب تقام
في ألمانيا.
وف ــي ح ــال حـقــق نــابــولــي الـمـفــاجــأة وأقـصــى
األرجنتيني ليونيل ميسي ورفــاقــه في النادي
الـكـتــالــونــي ،سـتـكــون كــل االح ـت ـمــاالت مفتوحة
على مصراعيها ،بما أن الــدوريــن ربــع ونصف
النهائي سيقامان بنظام االقصاء المباشر من
م ـب ــاراة واحـ ــدة ف ــي لـشـبــونــة عــوضــا ع ــن ذه ــاب
وإياب (يلتقي الفائز في ربع النهائي مع الفائز
من بايرن ميونيخ األلماني وتشلسي اإلنكليزي،
علما بأن األول فاز في ذهاب ثمن النهائي خارج
ملعبه -3صفر).
وضمن كل من روما ونابولي أقله المشاركة
في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل انطالقا من دور
المجموعات ،نتيجة الترتيب الخامس لنادي
العاصمة فــي الـ ــدوري ،وف ــوز ال ـنــادي الجنوبي
بمسابقة الكأس اإليطالية ،فيما يشارك ميالن
السادس في المسابقة ذاتها انطالقا من الدور
التمهيدي الثاني.
وافـتـتــح س ـبــال ال ـيــوم الـخـتــامــي مــن ال ــدوري
اإليطالي لكرة القدم بهزيمة ثامنة في آخر تسع
مباريات ،وجاءت في الثواني األخيرة أمام ضيفه
فيورنتينا  3-1أمس األول في المرحلة الثامنة
والثالثين األخيرة.
وخ ـصــص ال ـيــوم األخ ـيــر مــن ال ـ ــدوري لثالث
مباريات هامشية وأخريين لتحديد هوية الفريق
الثالث الذي سيلحق بسبال وبريشيا الى الدرجة
الثانية (ليتشي أو جنوى) ،وذلك بعد أن لعبت
السبت فــرق الطليعة وعـلــى رأسـهــا يوفنتوس

البطل الــذي أنهى موسمه بسقوط على أرضــه
أمام روما .3-1
وأنهى سبال ،الــذي يتذيل الترتيب ،موسمه
الثالث تواليا في "سيري أ" قبل العودة الى الدرجة
الثانية ،بخسارة في الثواني األخيرة على أرضه
أمام فيورنتينا بهدف لماركو داليساندرو (،)39
مقابل  3أهداف للغاني ألفرد دانكن ( )30والبديل
العاجي كريستيان كوامي ( )89والتشيكي إريك
بولغار ( 90+4مــن ركلة ج ــزاء) ،مــودعــا بهزيمة
ثامنة في آخر  9مباريات ومن دون فوز منذ 8
مارس حين تغلب على بارما (-1صفر) في المباراة
األخيرة قبل تعليق الموسم بسبب "كوفيد ."19

صعود بينيفينتو وكروتوني
وحسمت هوية فريقين من أصل ثالثة للحلول
ب ــدال مــن سـبــال وبريشيا وليتشي فــي الــدرجــة
األول ــى ،وهـمــا بينيفينتو وكــروتــونــي ،على أن
تحدد هوية الصاعد الثالث من خالل دور نصف
نهائي يجمع سبيتسيا ثــالــث الــدرجــة الثانية
وبوردينوني الرابع بفائزين من ملحق يجمع
الـفــرق األربـعــة التي حلت خلفهما (تشيتاديال
وكييفو وإمبولي وفروزينوني) ،ثم نهائي ُي َح َدد
على اثره الصاعد الثالث.
وفــي مباراتين هامشيتين ،تـعــادل بولونيا
مــع ضيفه تــوريـنــو بـهــدف لـلـســويــدي ماتياس
سفانبرغ ( )18مقابل هدف لسيموني زازا (،)66
فيما تغلب أودينيزي على مضيفه ساسوولو
بهدف ستيفانو أوكاكا (.)53
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تغريدة فهد البكر

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف رجـ ـ ـ ـ ـ ــل األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
الكويتي فهد البكر ،أن شركة
ويـ ـن ــرز ال ـت ـج ــاري ــة الـعــالـمـيــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ً
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
رس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا
لــاسـتـحــواذ
ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ــادي
روم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اإليطالي.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـبـ ـك ــر ،أم ــس
ا أل و ل  ،ع ـب ــر
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــه
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
تغريدة باللغة
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة

جـ ـ ــاء فـ ـيـ ـه ــا" :ي ـم ـك ـن ـن ــي اآلن
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أنـ ـن ــا تـقــدمـنــا
بعرض لشراء نادي روما إلى
السيد بالوتا رئيس النادي،
وذ لــك عبر المفوض الحارث
الـعـتـيـقــي .نـنـتـظــر رد الـسـيــد
ب ــال ــوت ــا ع ـلــى أمـ ــل أن يــوافــق
على عرضنا".
وكــانــت "ال ـجــريــدة" نشرت
ً
خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرا عـ ـ ـ ــن رغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة شـ ــركـ ــة
وينرز الكويتية في الدخول
بـ ـش ــراك ــة خ ـل ـي ـج ـيــة م ــن أج ــل
شـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
أ بــدى فيه فهد البكر تحفظه
بخصوص اإلشــارة إلى اسم
ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ال ـم ـع ـنــي،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال
تـ ــأث ـ ـيـ ــر ت ـ ـلـ ــك األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ع ـلــى

خبر الجريدة بتاريخ  ٢٩يوليو

ً
ديدا مدربا لحراس مرمى ميالن
سيعود البرازيلي نيلسون دي جيسوس
اي سيلفا ،المعروف بـ"ديدا" للفريق األول
إليـ ـ ــه سـ ــي مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،وس ـي ـتــولــى
مهمة تدريب حراس المرمى وعلى رأسهم
جانلويجي دوناروما.
وكان ديدا ،الالعب السابق للروسونيري
ً
ً
وصاحب الـ 46عاما ،مدربا لفريق الشباب
ً
تحت  17عاما بالنادي اإليطالي ،وهو نفس
المنصب الذي سيتواله بالفريق األول ،وفق
ما نقلته صحيفة (آس) الرياضية.
وس ـب ــق ل ــدي ــدا ال ـع ـمــل ف ــي م ـصــر بصفة

ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،إذ إن
"الـجـيــالــوروســي" أحــد ثالثة
أنـ ــديـ ــة مـ ــدرجـ ــة ب ــال ـب ــورص ــة
اإل يـ ـط ــا لـ ـي ــة ،إال أن ت ـغ ــر ي ــدة
ا لـ ـبـ ـك ــر ،أ مـ ـ ــس األول ،ك ــا ن ــت
أك ـ ـثـ ــر ج ـ ـ ـ ــرأة بـ ـع ــد م ـ ــا ج ـهــر
باسم نادي روما ،األمر الذي
ً
ً
ا سـ ـت ــد ع ــى ردا س ــر يـ ـع ــا مــن
السيد جيمس بالوتا رئيس
الـ ـن ــادي ،وال ـ ــذي ع ــاد ب ــدوره
لـنـفــي الـخـبــر لـلـمــرة الـثــانـيــة،
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ـص ــري ــح ل ـمــوقــع
"روما بريس" ،إذ قال" :ال غير
صحيح ،لــم نحصل على أي
ع ــرض مــن ال ـكــويــت ،سيكون
ل ـ ــدي ق ـص ــة ك ـب ـي ــرة ل ـل ـق ــراء ة
والتسلية بعد أن تنتهي هذه
الحكاية".
و م ــن ا ل ــوا ض ــح أن جيمس
بــالــوتــا م ـ ــازال يــرغــب

في بيع النادي لرجل األعمال
األميركي دان فريدكن ،الذي
سبق لــه الـتـقــدم بـعــرض بلغ
 490مليون يورو ،باإلضافة
ال ــى  85مـلـيــون ي ــورو فــوريــة
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل دعـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة
النادي في سوق االنتقاالت،
بينما ك ــان ا ل ـعــرض السابق
يـ ـبـ ـل ــغ  455مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ــورو،
والـ ـ ــذي ت ــم رف ـض ــه م ــن إدارة
"الجيالوروسي".
الجدير بالذكر أن بالوتا
يمتلك حصة في أسهم نادي
بــو س ـطــون سيلتيكس ا لــذي
يـلـعــب فــي دوري ك ــرة السلة
األميركي للمحترفين ،وهو
يـ ـمـ ـتـ ـل ــك خـ ـ ـب ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
عــالــم الــريــاضــة ،إال أن ــه فشل
فــي تنفيذ و ع ــوده بتحسين
وضـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـ ـ ــادي رومـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـن ــذ
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ـيــه عــام
 2011مــع مجموعة من
الـمـسـتـثـمــريــن بــرئــاســة
ت ــو م ــاس دي بينيديتو
ق ـبــل أن ي ـتــولــى بــالــوتــا
رئاسة النادي عام .2012
ولم يحقق النادي أي
لـقــب مـنــذ مــوســم 2007-
 2008عندما توج الفريق
بـ ـك ــأس إيـ ـط ــالـ ـي ــا ل ـل ـمــرة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه،
وآنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
برئاسة روز يــا سينسي

ال ـتــي خـلـفــت وال ــده ــا فــرانـكــو
س ـي ـن ـســي أحـ ــد أش ـه ــر رج ــال
األ ع ـمــال المهتمين باألندية
الرياضية اإليطالية.

تجارب عربية عديدة
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة
دخ ــل رجـ ــال األعـ ـم ــال ال ـعــرب
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــة
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ عـ ـل ــى األنـ ــديـ ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـ ـ ـ ــدول ،فـ ـ ـن ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر
س ـ ـي ـ ـتـ ــي ال ـ ـم ـ ـم ـ ـلـ ــوك لـ ـش ــرك ــة
سيتي فوتبول وا لـتــي يعود
 78فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن أس ـه ـم ـهــا
لمجموعة أبوظبي ،يعد أحد
أ نـجــح األ مـثـلــة لالستثمارات
العربية في األندية األوروبية،
ف ـق ــد ت ـم ـك ـنــت إدارة ا لـ ـن ــادي
الخليجية مــن تـعــز يــز و ضــع
"السيتيزنس" على الصعيد
المحلي وا لـسـمـعــة العالمية
على حد سواء.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن بـعــض
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت
بالنادي بسبب خــرق قواعد
الـلـعــب الـمــالــي الـنـظـيــف ،فــإن
النجاح ا لــذي حققته االدارة
خالل السنوات الماضية يعد
مثاال يحتذى به ،كما ان نادي
باريس سان جرمان المملوك
ل ـشــركــة ق ـطــر لــاس ـت ـث ـمــارات

جيمس بالوتا
أصـ ـب ــح أح ـ ــد أنـ ـج ــح االن ــدي ــة
فــي الـقــارة األوروب ـيــة ،ولذلك
س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
ت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات
العربية طريقها للنجاح في
حــال االسـتـحــواذ عـلــى أنــديــة
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة الس ـي ـم ــا
روم ـ ــا اإليـ ـط ــال ــي ،إال أن لـكــل
ب ـط ــول ــة طــاب ـع ـهــا وظ ــروف ـه ــا
ال ـخــاصــة ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن

ي ـك ــون ال ـت ـحــدي صـعـبــا على
أي مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر ،سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ــان
عربيا أو أجنبيا ،خاصة في
إيطاليا التي لم يحقق فيها
ً
أي مستثمر أ جـنـبــي نجاحا
يذكر حتى اآلن.

ً
بريمن يعلن رحيل بارجفريدي دي فرانشيسكو مدربا لكالياري

مؤقتة لقيادة تدريب نــادي بيراميدز قبل
عامين.
وكـ ــان ديـ ــدا الـ ـح ــارس األول ل ـم ـيــان في
مجده ،تحت قيادة كارلو أنشيلوتي ،حين
توج بدوري األبطال مرتين في  2003و2007
والسوبر األوروب ــي ومونديال األنــديــة في
 2007ولقب الكالتشيو والسوبر المحلي
فــي  2004والـكــأس فــي  2003كما تــوج مع
ال ـبــرازيــل بـكــوبــا أمـيــركــا  1999ومــونــديــال
كوريا الجنوبية واليابان .2002
(إفي)

قـ ــرر نـ ـ ــادي فـ ـي ــردر ب ــري ـم ــن عـ ــدم ت ـجــديــد ع ـقــد ك ــل م ــن فـيـلـيــب
بارجفريدي العب وسط الفريق والمدافع سيباستيان النجكامب،
بعد أن ضمن الفريق مكانه في دوري الدرجة األولى األلماني لكرة
القدم (بوندسليغا) من خالل مباراة فاصلة الموسم الماضي.
وقال فرانك باومان المدير الرياضي بالنادي ،في مؤتمر صحفي
" :نريد أن نتعامل بطريقة مختلفة في التخطيط للفريق ،القرار لم
يتم إتخاذه بسهولة".
وانضم بارجفريد ( 31عاما) إلى بريمن من خالل فئات الشباب
بالنادي ،حيث شارك في  239مباراة ببطولة الــدوري مع الفريق
األول ،فيما انضم النجكامب ( 32عاما) إلى الفريق قادما من هيرتا
برلين عام .2018
وسيتولى كليمنز فريتز ،العب الفريق السابق ،دورا جديدا تم
استحداثه بالنادي وهو رئيس الكشافين وشئون االحتراف.

ً
المبارد :بداية الموسم الجديد مبكرة جدا
قــال فرانك المبارد المدير الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم إن
انطالق منافسات الدوري اإلنكليزي الممتاز لموسم  2021-2020في  12سبتمبر
المقبل ،يشكل بداية "مبكرة للغاية".
ويستأنف تشلسي ومانشستر سيتي مشوارهما في دوري أبطال أوروبا
خ ــال األيـ ــام المقبلة كـمــا يـسـتــأنــف مانشستر يــونــايـتــد ووولـفــرهــامـبـتــون
مشوارهما في الدوري األوروبي.
وكان تشلسي ،الذي يعاني عدة إصابات بين صفوفه ،خسر أمام بايرن
ميونخ األلماني صفر 3-في ذهاب دور الـ  ،16وسيواجه مهمة يتوقع أن
تكون صعبة في مباراة اإلياب المقررة السبت المقبل.
وحتى فــي حالة الخسارة والـخــروج أمــام بــايــرن ميونخ،
سيكون أمام تشلسي  35يوما فقط قبل بداية الموسم الجديد
من الدوري الممتاز.
وقال المبارد بشأن جدول المباريات ،إنه يود أن تنظر
رابطة الدوري اإلنكليزي في ذلك األمر بجدية.
وأضاف :أتمنى أن يمنحونا موعدا عادال لبداية الموسم
المقبل .حتى في حالة وقوع السيناريو األسوأ بالخسارة
أمــام بايرن ميونخ ،يبدو موعد اللعب مجددا يــوم 12
(سبتمبر) مبكرا للغاية بالنسبة لي ولالعبين.
وال ي ــزال مــن الـمــرجــح أن تستجيب راب ـطــة ال ــدوري
لطلبات األندية المشاركة في المنافسات األوروبية،
بشأن مواعيد بدء مبارياتها في موسم .2021-2020
(د ب أ)

ق ـ ـ ــاد الـ ـثـ ـن ــائ ــي راسـ ـ ـ ــل وسـ ـتـ ـب ــروك
وجـ ـيـ ـم ــس ه ـ ـ ـ ــاردن فـ ــريـ ــق ه ـيــوس ـتــن
روكتس إلى فوز صعب بنتيجة -120
 116على ميلووكي باكس المتصدر
وأحد أبرز المرشحين للتتويج بطال
لـهــذا الـمــوســم ،وذل ــك ضـمــن مـبــاريــات
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
أم ــس األول ،ال ــذي شـهــد تــأهــل داالس
مافريكس لألدوار اإلقصائية.
وسجل وستبروك  31نقطة أضاف
اليها هــاردن  24كانت كافية إلسقاط
بـ ــاكـ ــس ونـ ـجـ ـم ــه الـ ـي ــون ــان ــي يــان ـيــس
انتيتوكونمبو ا لــذي سجل  36نقطة
في االمسية.
وإلى نقاطه ،أضاف وستبروك الذي
يواصل كسر رقمه القياسي بتسجيله
 20نقطة أو أكـثــر لـلـمـبــاراة الـســادســة
والـ ـث ــاثـ ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا ،سـ ــت م ـتــاب ـعــات
وثـمــانــي تـمــريــرات حــاسـمــة ،فــي حين
حـقــق هـ ــاردن سـبــع م ـتــاب ـعــات ،مثلها
تمريرات حاسمة وسرق الكرة في ست
مناسبات.
وبـ ـ ــات ف ــي رصـ ـي ــد روك ـ ـتـ ــس ،ال ــذي
ضمن تأهله لألدوار االقصائية "بالي
اوف" ق ـبــل االس ـت ـئ ـنــاف  42ان ـت ـصــارا
مـقــابــل  24هــزيـمــة فــي ال ـمــركــز الــرابــع
في المنطقة الغربية ،متخلفا بمباراة
واحدة عن دنفر ناغتس الثالث.
أم ـ ــا ب ــاك ــس ال ـ ـ ــذي م ـن ــي ب ـهــزي ـم ـتــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـشـ ــرة فـ ـق ــط هـ ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
مقابل  54انتصارا ،فيتصدر المنطقة

أعـلــن ن ــادي كــالـيــاري اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم،
ً
أمــس ،تعيين أوزيبيو دي فرانشيسكو مدربا
ً
للفريق خلفا لوالتر زينغا.
ووق ــع دي فرانشيسكو ،الـمـقــال فــي اكتوبر
ً
الفائت من تدريب سمبدوريا ،عقدا مع كالياري
الذي أنهى الموسم في المركز الرابع عشر حتى
يونيو .2022
وبرز اسم دي فرانشيسكو ( 50عاما) في عالم
التدريب عندما تولى اإلشراف على ساسوولو
في الفترة بين عامي  2012و 2017قاده خاللها
إلى دوري االضــواء في عام  2013للمرة االولى

في تاريخه ،قبل أن يقوده الى الدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" لموسم .2017-2016
وانتقل بعدها الى تدريب رومــا ،الــذي حقق
معه لقب "سيري أ" كالعب عام  ،2001وبقي في
العاصمة االيطالية بين يونيو  2017ومــارس
 2019قبل ان تتم إقالته رغم قيادته الفريق الى
نصف نهائي دوري االبطال في عام  2018بعد
اإلقصاء التاريخي لبرشلونة االسباني في ربع
النهائي قبل أن يخسر في المربع الذهبي امام
لـيـفــربــول االنـكـلـيــزي بنتيجة  6-7فــي مجموع
المباراتين.

هونيس ينتقد سياسة دورتموند
الخاصة باالنتقاالت
وصف الرئيس الشرفي لفريق بايرن ميونيخ
أولي هونيس سياسة االنتقاالت الخاصة بفريق
بوروسيا دورتموند األلماني لكرة القدم ،بـ "غير
الحكيمة".
وقـ ـ ــال ه ــون ـي ــس ( 68عـ ــامـ ــا) ،ف ــي م ـقــاب ـلــة مــع
صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في
عددها الصادر أمس" :إذا قام دورتموند بشراء
الع ــب لــديــه مــوهـبــة كـبـيــرة ويـلـعــب بشكل جيد،
ستسمع بعدها بأشهر قليلة إما من النادي نفسه
أو مــن خــارجــه ،أن الــاعــب سـيـكــون فــي النهاية
معروض للبيع".
وأضاف" :كيف يمكن لالعب أن يمتص الحمض
النووي لنادي بنسبة مئة في المئة إذا شعر أنه
معروض للبيع؟ ال يوجد لدينا هذا على اإلطالق.
نحن نتعاقد مع العبين من أجل بايرن ميونيخ.
وال نقوم مطلقا باالتجار فيهم".
ومن بين الالعبين الذين تعاقد معهم بايرن من
بوروسيا دورتموند في السنوات العشر األخيرة
روبرت ليفاندوفسكي.
وباستمرار يتم ربــط اســم اإلنكليزي جــادون
ســانـشــو ،الع ــب دورت ـمــونــد ،فــي وســائــل اإلع ــام
باالنتقال لـفــرق مثل مانشستر يونايتد .و قــال
هونيس إنه كان أقرب لالنتقال لبايرن ميونيخ،
منه إلى مانشستر سيتي في .2017

ُ
روكتس يسقط باكس ...وداالس يبلغ األدوار اإلقصائية

وستبروك نجم روكتس يسجل في سلة باكس

رياضة

ال ـش ــرق ـي ــة بـ ـف ــارق س ــت مـ ـب ــاري ــات عــن
تورونتو رابتورز حامل اللقب.

داالس إلى األدوار االقصائية
وفــي أب ــرز الـمـبــاريــات االخ ــرى ،بلغ
داالس مــا فــر يـكــس االدوار االقصائية
ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى م ـن ــذ ع ـ ــام  2016رغ ــم
سـ ـق ــو ط ــه  115-117ا مـ ـ ـ ــام ف ـي ـن ـي ـكــس
صنز ،مستفيدا من فوز سان انتونيو
سبيرز على ممفيس غريزليز بنتيجة
.108-106
وا بـ ـتـ ـع ــد داالس ص ــا ح ــب ا ل ـم ــر ك ــز
ال ـس ــاب ــع ف ــي ال ـم ـن ـط ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة (40
انـتـصــارا و 29هــزيـمــة) ب ـفــارق ثماني
مـ ـب ــاري ــات ع ــن غ ــري ــزل ـي ــز ال ـث ــام ــن (32
انتصارا و 35هزيمة) ،ليضمن بطاقة
التأهل السابعة عن المنطقة.
وع ـ ـ ــزز كـ ــل مـ ــن اورالن ـ ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك
وبروكلن نتس حظوظه ببلوغ االدوار
االقصائية عن المنطقة الشرقية بفوز
االول  132-116على ساكرامنتو كينغز
وا لـ ـث ــا ن ــي  118-110ع ـل ــى وا ش ـن ـط ــن
ويزاردز ،في مباراتين مهمتين النتزاع
إحدى بطاقتين متبقيتين عن المنطقة
الشرقية.
ّ
وقلص بوسطن سلتيكس من آمال
بــايــزرز فــي بـلــوغ االدوار اإلقصائية
بتغلبه عليه بنتيجة  128-124حيث
ي ـح ـت ــل االخ ـ ـيـ ــر الـ ـم ــرك ــز الـ ـع ــاش ــر فــي
المنطقة الغربية.

هونيس
وقال" :في حالة سانشو ،بدا أنه تمت تسوية
كل األمــور معنا ،ولكن في اللحظة األخـيــرة قرر
االنتقال لدورتموند".
(د ب أ)

مان يونايتد يرغب
في ضم سانشو
أكـ ـ ــدت ت ـق ــاري ــر إخـ ـب ــاري ــة أن
نادي مانشستر يونايتد يرغب
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى خ ــدم ــات
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب جـ ـ ـ ــادون
سانشو مقابل  120مليون يورو
مقسمة على ثــاث دفـعــات ،من
بروسيا دورتموند.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة (بـ ـيـ ـل ــد)
األلمانية أن "الشياطين الحمر"
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار م ــوافـ ـق ــة الـ ـن ــادي
األل ـم ــان ــي ع ـلــى الـ ـع ــرض ،ال ــذي
بناء عليه سيدفع مانشستر 70
ً
مليون مقدما إضافة لـ 30مليون
في  2021و 20أخرى في ، 2022
لضم الالعب الــذي يحلم به كل
عشاق النادي اإلنكليزي.
وي ـل ـع ــب س ــان ـش ــو ب ـص ـفــوف
دورتموند منذ أغسطس 2017
ً
قـ ــادمـ ــا م ــن شـ ـب ــاب مــانـشـسـتــر
سيتي ،ويمتد عقده مع النادي
حتى صيف .2022
وسجل الجناح صاحب الـ20
ً
ً
ع ــام ــا  20ه ــدف ــا هـ ــذا ال ـمــوســم
وصنع مثلها خــال  44مباراة
بالبوندسليغا ودوري األبطال
والكأس والسوبر المحلي.

ريد بول يدافع عن فيرستابين
أعـلــن فــريــق ريــد بــول ،المنافس ببطولة
العالم لسباقات سـيــارات فــورمــوال 1أنــه لم
يكن هناك أي ضمان بأن ماكس فيرستابين،
س ــائ ــق ال ـف ــري ــق ،س ـي ـك ـمــل س ـب ــاق ال ـجــائــزة
الكبرى البريطاني الذي أقيم األحد ،في حال
عدم دخوله مركز الصيانة في وقت متأخر
من السباق.
وقــال الفريق :لــو ظــل السائق الهولندي
فــي الـمـضـمــار ،ل ـكــان سـيـفــوز عـلــى األرج ــح
بالسباق بعدما حدث ثقب في أحد إطارات
سيارة لويس هاميلتون ،سائق مرسيدس،
فــي الـلـفــة األخ ـيــرة ووص ــل بـصـعــوبــة لخط
النهاية.
وك ــان ــت ه ـن ــاك سـلـسـلــة م ــن ال ـث ـق ــوب مــع
نهاية السباق ،حيث خرج الثنائي فالتيري
بوتاس ،سائق مرسيدس ،وكارلوس ساينز،
ســائــق مـكــاريــن ،مــن الـمــراكــز الـتــي تحصد
النقاط ،وهو ما جعل فريق ريد بول يشعر
بالقلق إزاء إطارات سياراته.

و قــال رئيس الفريق كريستيان هورن
للصحفيين :في النهاية كان ماكس يشعر
بقلق كبير بشأن االهتزازات.
وأض ـ ـ ـ ــاف :رأي ـ ـنـ ــا ال ـث ـق ــب فـ ــي إط ـ ـ ــارات
بوتاس وكان بإمكاننا رؤية أن لدينا ثقبا
كبيرا في إطارنا ،لذلك اخترنا أن يتوقف
ف ــي م ــرك ــز ال ـص ـيــانــة وت ــرك ـي ــب اإلط ـ ــارات
اللينة وأن نحاول أن نحصد نقطة أسرع
زمن للفة في السباق.
وتابع :ال يوجد ضمان أن فيرستابين
كان بإمكانه أن يصل لنهاية السباق.
وتأمل شركة "بيريلي" صانعة اإلطارات
أن يـكــون الـحـطــام هــو السبب وأال يكون
تآكل اإلطارات على مضمار سيلفرستون.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«كورونا» يجمع شمل أختين
التم شمل شقيقتين في
وال ي ــة نبراسكا األميركية،
بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس
ك ــورون ــا ،بـعــد ان ـق ـطــاع دام
 50عاما.
وقال موقع سكاي نيوز،
أ مـ ـ ــس األول ،إن دور يـ ـ ــس
كــري ـبــن ،ال ـبــال ـغــة  73سـنــة،
م ــرض ــت فـ ــي مـ ــايـ ــو ،وكـ ــان
جسدها ضعيفا جدا بسبب
ال ـم ــرض ،لــدرجــة أن ال ـمــرأة
فـ ـ ـق ـ ــدت وع ـ ـي ـ ـهـ ــا وس ـق ـط ــت
لتنكسر ذراعها.
وقام األطباء بتشخيص
إصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
وأدخلوها المستشفى لمدة
 30يــومــا ،وب ـعــد خــروجـهــا
ذه ـ ـبـ ــت إلـ ـ ــى مـ ــركـ ــز إعـ ـ ــادة
التأهيل في مدينة فريمونت
لـلـفـحــص ،لـيـتـضــح ل ـهــا أن
أختها بيف بــورو ،البالغة
 53عاما ،كانت تعمل هناك
منذ أكثر من  20عاما.

وقالت بيف إنها بمجرد
أن رأت ا س ــم شقيقتها في
القوائم ،خمنت على الفور
أن ـ ـهـ ــا أخـ ـتـ ـه ــا الـ ـمـ ـفـ ـق ــودة،
مضيفة" :لم أصدق ذلك ...يا
إلهي ،أعتقد أن هذه أختي
ل ـقــد كــانــت نـعـمــة م ــن ال ــرب
أنهم أرسلوني إلى هنا ،ألنه
لوال ذلك لما وجدتها".
وأشارت إلى أنها حاولت
عـبـثــا ال ـع ـثــور ع ـلــى أخـتـهــا
لـسـنــوات عــديــدة ،لكنها لم
ت ـس ـت ـط ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
معلومات موثوقة عنها من
أي منظمة.

ً
«المغشوش» يقضي على  98هنديا
ارتفعت حصيلة وفيات
ف ـ ـض ـ ـي ـ ـحـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات
الكحولية السامة في والية
ال ـب ـن ـج ــاب ش ـم ــال ــي الـهـنــد
إلى  98وفــاة ،حسبما أفاد
مسؤولون ووسائل إعالم.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة "بـ ـ ــرس
ت ـ ــر س ـ ــت أوف إ ن ـ ـ ــد ي ـ ـ ــا" إن
الـشــرطــة أوقـفــت حتى اآلن
 25ش ـخ ـصــا ،ع ـلــى خلفية
ال ـمــأســاة الـمـتـفــاقـمــة الـتــي
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـتـ ـكـ ـش ــف أواخ ـ ـ ـ ــر
األسبوع الماضي.
ويموت مئات األشخاص
في الهند سنويا من ّ جراء
الكحول السام المصنع في
معامل تقطير غير شرعية
ت ـب ـي ــع الـ ـلـ ـيـ ـت ــر ب ـن ـح ــو 10
روبيهات ( 0.13دوالر).
وبلغت حصيلة الوفيات
المشروبات
من جراء تناول
ّ
الـكـحــولـيــة غـيــر الـمــرخــص

األديب الذي مات
 4مرات!

لها  75شخصا في مدينة
تارن تاران بوالية البنجاب،
ّ
التوسع في التحقيق،
بعد
و 11ش ـخ ـص ــا قـ ـض ــوا فــي
مـ ـح ــافـ ـظ ــة غ ـ ــورداسـ ـ ـب ـ ــور،
و 12شخصا في محافظة
أمريتسار المجاورة.
وف ــي سـلـسـلــة تـغــريــدات
أطـلـقـهــا ،أم ــس األول ،دعــا
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض ف ــي
ال ــوالي ــة حـكــومــة البنجاب
إلى "لجم مافيا الكحول".
وقـ ــال أم ــاري ـن ــدر سينغ،
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة واليـ ـ ـ ــة
البنجاب ،الجمعة الماضي،
إنـ ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ــر بـ ـفـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق
لكشف مالبسات الوفيات،
م ـ ـتـ ــوعـ ــدا بـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة كــل
المتورطين.

مخترق «تويتر» يكره المدرسة ووالداه منفصالن
يبدو أن الحياة العائلية الصعبة هي التي
دفعت العقل المدبر الختراق "تويتر" ،غراهام
ً
إي ـف ــان ك ـ ــارك ،ال ـبــالــغ  17ع ــام ــا ،إل ــى الـقـيــام
بفعلته ،فقد ّ
صب كل طاقته في ألعاب الفيديو
ّ
والتعمق بثغرات العمالت المشفرة.
ً
إال أن ما عرف عنه عقب اعتقاله أثار جدال
ً
واس ـ ـعـ ــا ،ل ـفــه غ ـم ــوض ك ـب ـيــر حـ ــول إمـكــانـيــة
ً
المراهق ذي الـ 17عاما القيام بما قام به من

قطة ّ
تهرب الهيروين إلى السجن
ُ
هــربــت ه ـ ّـرة احــت ـجــزت ف ــي الـسـجــن الــرئـيـســي
ب ـســريــان ـكــا ب ـعــد م ـحــاول ـت ـهــا ت ـهــريــب م ـخ ــدرات
وبطاقات هواتف خلوية.
وقال عنصر في الشرطة لوسائل إعالم محلية
إن الـ ـه ــرة رص ــده ــا ال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي م ـســؤولــو
االستخبارات في سجن ويليكادا الــذي يخضع
ً
لـحــراســة م ـشــددة ،مضيفا أن نـحــو غــرامـيــن من
الهيروين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت
فــي كـيــس بــاسـتـيــك صـغـيــر مــربــوط ح ــول عنق
القطة.

وذكــرت صحيفة "أرونــا" أن الهرة هربت أمس
األول من غرفة كانت محتجزة فيها ،في وقت لم
يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.
وكــان السجن أفــاد بوجود زيــادة في حــوادث
إل ـقــاء ال ـنــاس ال ـم ـخــدرات وال ـهــواتــف المحمولة
وشــواحــن الـهــواتــف ف ــوق جــدرانــه فــي األســابـيــع
األخيرة.
(أ ف ب)

اختراق دفاعات شركة تقنية متطورة بهذه
الطريقة كـ"تويتر".
وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"
األمـيــركـيــة ،نـشــره مــوقــع سـكــاي نـيــوز ،أمــس،
بعض التفاصيل عــن ك ــارك ،وأف ــاد بأنه بدأ
الـقـيــام بــأعـمــال مـحـظــورة عـبــر اإلنـتــرنــت في
وقت مبكر من حياته ،فعندما كان عمره 10
سنوات كان يلعب لعبة الفيديو Minecraft

بشكل جنوني ،بسبب عبارة ّ
تنمر قالها له
أصــدقــاؤه بــأن حياته العائلية غير سعيدة،
ّ ً
"حريفا" بها ،يلعب كمخادع
إلــى أن أضحى
بارع لديه مزاج متفجر بخداع الناس وسلب
أموالهم.
وأض ــاف التقرير أن مخترق "تــويـتــر" كان
يملك قــدرة غريبة على إقناع الناس لمنحه
أموالهم وإمــداده بالصور والمعلومات ،فقد
أفاد أحد ضحاياه ،وهو كولبي ميدز ،البالغ
ً
ً
 19عاما ،بأنه سرق منه عام  50 ،2016دوالرا،
أثناء لعبة فيديو.
وأشار إلى أن كالرك وأخته نشآ في تامبا
مع والدته إميليا كالرك ،وهي مهاجرة روسية
تعمل كوسيط عقاري ،أما والده فيعيش في
إنــديــانــا ،وانـفـصــل ال ــوال ــدان عـنــدمــا ك ــان في
السابعة من عمره.
وب ـح ـســب ا ّل ـم ـع ـلــومــات ،ك ــان كـ ــارك يـكــره
المدرسة ،وتنقل بين عالقات عاطفية كثيرة،
وأعلنت السلطات اعتقال مراهق تامبا ،الذي
يقف وراء اختراق حسابات عدد من المشاهير
على "تويتر" ،إضافة إلى اثنين آخرينّ ،
موجهة
له  30تهمة جنائية.

د .عادل العبدالمغني

لقيت طالبة مصرية في مركز
دار ال ـســام بمحافظة ســوهــاج
مصرعها ،إثــر إصابتها بحالة
تسمم عقب تناولها صبغة شعر.
وق ــال مــوقــع "روس ـيــا ال ـيــوم"،
أ م ـ ــس األول ،إن م ــر ك ــز شــر طــة
دار الـ ـ ـس ـ ــام ت ـل ـق ــى بـ ــاغـ ــا مــن
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــزى ي ـف ـيــد
بوصول طالبة مصابة بآالم في
الـبـطــن وق ــيء مستمر وتــوفـيــت
فور وصولها.

وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـف ـ ـحـ ــص ،وس ـ ـ ــؤال
ذوي ـه ــا ،تـبـيــن أن ــه أث ـنــاء وجــود
ال ـم ــذك ــورة ف ــي ال ـم ـنــزل تـنــاولــت
م ـ ــادة ص ـب ـغــة ش ـع ــر ع ــن طــريــق
ال ـخ ـط ــأ ،م ـمــا أودى بـحـيــاتـهــا،
وت ــم إخ ـط ــار الـنـيــابــة لـمـبــاشــرة
التحقيق.

أق ــدم زوج على قتل زوجـتــه بعد  25يــومــا من
زواجهما بمساعدة والدته ،بسبب خالفات بينهما،
ف ــي عــزبــة عــامــر بمنشية عـبــدالــرحـمــن ،الـتــابـعــة
لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية المصرية.
وق ــال مــوقــع "روس ـي ــا ال ـي ــوم" ،أم ــس األول ،إن
شعبان .أ .أ تزوج من عروسه رضا منذ  25يوما،
وع ـقــب زواج ـه ـمــا ب ـعــدة أي ــام نـشـبــت مـشــاجــرات
بسبب تدخل والدته في حياتهما ،وقرر الزوج أن
تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ،لكن األم
كانت تأخذ أغراضا خاصة بها دون استئذانها،

يومية سياسية مستقلة

واسـتـمــرت الـمـشــادات الخفيفة بين العروسين
بسبب والدة الزوج.
وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها
انهال عليها بالضرب ،وسمعت والدته صراخها
فـســاعــدتــه فــي الـتـعــدي عليها ،وبـعــد دقــائــق من
ال ـض ــرب ال ـم ـب ــرح م ــن الـ ـ ــزوج ب ـم ـســاعــدة وال ــدت ــه
لفظت الـعــروس أنفاسها األخـيــرة ،فقرر االثنان
إلقاء ها من شرفة المنزل وإبــاغ أسرتها بأنها
سقطت منها.

وفيات
أليس يوسف طانيوس أرملة فهد يوسف الدويري
ً
 85عاما ،شيعت ،ت99655574 ،97615555 :

حمد علي سالمين

ً
 91عاما ،شيع ،ت97928855 ،99291792 ،99071560 :
فوزية عبدالله محمد المكيمي زوجة محمد سعيد بوغيث
ً
 70عــامــا ،شيعت ،ت،55203032 ،99797354 ،97551947 :
99640029
عيده عبدالله العازمي أرملة احزام علي القوزاني العازمي
ً
 80عاما ،شيعت ،ت96669033 ،98866441 ،99828255 :

نادر هادي مصرقع العجمي
ً
 85عاما ،شيع.

علي قاسم حسين اني

ً
 57عاما ،شيع ،ت66026697 ،99118896 :

غلوم حسين عبدالله خاجه

ً
 83عاما ،شيع ،ت99880692 ،99053053 :

مواعيد الصالة

والـ ــدي ،وه ــي أث ـنــاء زيــارتــه الثالثة
للبنان عــام  ،١٩٤٥والتقطت دا خــل
ســاحــة الجامعة األمـيــركـيــة ،ويبدو
والـ ـ ــدي ف ــي الـ ـص ــورة األول نــاحـيــة
ً
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن ،م ـ ـم ـ ـس ـ ـكـ ــا بـ ـ ـي ـ ــده إحـ ـ ــدى
المجالت ،وبجانبه صديقه المرحوم
سيد ياسين سيد هاشم الغربللي،

أم ــا اآلخ ـ ــرون ف ــا أدري م ــن ه ــم ،إن
ً
كانوا ضيوفا أم طلبة كويتيين أم
من جنسيات أخرى ،فمن لديه معرفة
ببقية األس ـم ــاء يـفــدنــا ول ــه خالص
الشكر.
أم ــا ع ــن سـبــب ال ــزي ــارة للجامعة
فــأع ـت ـقــد ،لـعـلـمــي أن والـ ـ ــدي وال ـعــم
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ُ
األولى عندما هاجمه أحد النقاد بقسوة ،حينما اتهمه بأنه
الميتة
ُ
يسرق أموال القراء بما يكتبه من جمل سخيفة ...فصمم على مالقاته
ً
وقد أعد سالحه ،ولما رأته زوجته منفعال أصرت على اصطحابه إلى
حيث الموعد مــع الناقد ،فلما التقاه أشهر بوجهه الـســاح فقال له
الناقد وهو يرتعد:
 تذكر أيها الكاتب الكبير أن اإلع ــدام هــو جريمة القتل المتعمدوزوجتك ستشهد على ما تنوي القيام به.
فقالت الزوجة وهي تهدئ من روع زوجها:
 دع الرجل يذهب بسالم يا حبيبي.فقال لها:
 البد أن أقتل ...لقد حملت السالح لهذا الغرض.ً
 يا حبيبي إنه رجل ضعيف وكبير في السن وما عهدتك شرسامع الضعفاء.
ً
 إذا لتذهب إلى الجحيم أيها الناقد الضعيف المسن ...وسأقتل منهو أقوى منك ...نعم سأقتل وحيد القرن.
ً
ثم طلب من زوجته االستعداد فورا للسفر إلى إفريقيا ،حيث سيقتل
هناك وحيد القرن.
وفي هذه األثناء انتشرت في كل وكاالت األنباء أخبار سقوط الطائرة
التي ركبها في طريقه إلى إفريقيا ،وهرعت الجهات المسؤولة للبحث
عن جثته وجثة زوجته ،وفوجئ الجميع عندما وجــدوه في ضيافة
قطيع من الفيلة ،تمرح معه بخراطيمها وهو يقوم بتقبيل زوجته.
***
الحرب العالمية الثانية ،يوم تطوع
• أما الميتة الثانية فكانت أثناء
ُ
للتصدي إلحدى الغواصات األلمانية فأطلق عليه ومن معه طوربيد،
ً
فغدا جميع من كانوا معه جثثا تطفو على الماء ،وأعلنت وكاالت األنباء
ً
ً
خبر وفاته ،لكنه كان سباحا ماهرا فغاص أثناء انطالق الطوربيد وأخذ
ً
يسبح لمسافات طويلة ،فوجدوه في إحدى الجزر متجردا من ثيابه
ً
ً
ً
تماما ويأخذ حماما شمسيا.
***
• الميتة الثالثة أعلنها هو بنفسه يــوم ُمنح جائزة نوبل ،حيث
ذهب إلى أقرب مكتب بريد من بيته ليرسل البرقية التالية لصحيفة
النيوركر ،هذا نصها:
ً
"انتحر اليوم الكاتب األشهر حزنا على منحه جائزة نوبل ،وترك
بجانب جثته هذه الورقة :جائزة نوبل هي جائزة بلهاء يمنحها قوم
ُ
أشد بالهة لكتاب ليسوا في حاجة إليها ،بدل أن يعاونوا بها الكتاب
الفقراء ...فإذا أردتم أيها السادة أن تلقوا بأحزمة النجاة في البحر فمن
أحق بها؟! ...الجالسون الناعمون بالدرجة األولى على السفن الكبيرة...
أم الذين يعانون لطمات الموج في محيط الحياة القاسي؟!".
***
• أمــا الميتة الــرابـعــة األخ ـيــرة فـقــد تـمــت عــام  ،1961فـفــي الساعة
ً
السابعة والنصف صباحا دخل إلى غرفة السالح بقصره في جبال
إداهو ،وأخرج أقرب بنادقه إلى قلبه ،وكان اسمها "الكورونا  ،"3وفي
ً
هدوء وضع في فوهتها رصاصتين ،وجلس في البهو منتظرا إلى أن
دقت الساعة الثامنة ،وهو نفس موعد انتحار والده ...فوضع الكاتب
األميركي األشهر آرنست همنغواي فمه أمام فوهة البندقية وضغط
على الزناد.

صبغة شعر تنهي حياة طالبة ضرب عروسه ورماها جثة من الشرفة

الجامعة األميركية ببيروت استقطبت العديد من
الكويتيين بأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي
تـعـتـبــر ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة في
جــامـعــات العريقة في
بـيــروت مــن الـ ُ
ل ـب ـن ــان ،ح ـي ــث أسـ ـس ــت ع ـ ــام ،١٨٦٦
وت ـح ـت ــل م ـبــان ـي ـهــا م ـس ــاح ــة كـبـيــرة
ً
ً
ً
وموقعا استراتيجيا مهما بمنطقة
رأس بيروت ،وقد عرفها الكويتيون
في األربعينيات من القرن الماضي،
وأخ ــذت تفد إليها أع ــداد لـلــدراســة،
أذكـ ـ ـ ــر م ـن ـه ــم د .أح ـ ـمـ ــد ال ـخ ـط ـي ــب،
وأح ـمــد يــوســف الـنـفـيـســي ،وحـمــزة
عـبــاس حـسـيــن ،وكــذلــك د .سليمان
ب ــوغ ــوش وال ـس ـف ـيــر عـ ــادل ال ـج ــراج،
الـلــذان درس ــا فيها وعـنــد قدومهما
للكويت تــم منحهما شــرف الهوية
الـكــويـتـيــة ،واس ـت ـفــادت الـكــويــت من
خــدمــاتـهـمــا ،وكــذلــك درس فــي هــذه
الجامعة العريقة عبدالعزيز أحمد
الـبـحــر وفـيـصــل مـنـصــور الـمــزيــدي
ود .عبدالرحمن العوضي وحسين
سليمان البدر وطارق النقيب ...وكل
هــؤالء فــي الخمسينيات وبعضهم
ف ـ ــي األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـيـ ــات ،أمـ ـ ــا ف ـ ــي ف ـت ــرة
الستينيات فقد زادت أعداد الطالب
وال ـطــال ـبــات الـكــويـتـيـيــن الــدارس ـيــن
ً
بــال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة جـ ـ ــدا ،ليس
ال ـم ـج ــال ه ـنــا ل ـح ـصــرهــا ع ـبــر هــذه
اإلطاللة السريعة.
ال ـ ـصـ ــورة وج ــدتـ ـه ــا فـ ــي أرش ـي ــف

د .نجم عبدالكريم
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ال ـم ــرح ــوم س ـيــد يــاس ـيــن الـغــربـلـلــي
ً
تـ ــواقـ ــان دائ ـ ـمـ ــا ل ــاط ــاع وال ـ ـقـ ــراء ة
والثقافة وحضور المنتديات األدبية
والثقافية في الداخل والخارج ،أنها
كانت لهذا الغرض.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:42

العظمى 45

الشروق

05:10

الصغرى 29

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  01:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

ً
 11:38ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:37

ً
أدنى جزر  06:14صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:02

 07:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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