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أوستن يتمنى لميغان فوكس
النجاح العملي والعاطفي ص 17

انفجار مأساوي يهز بيروت

محليات

آالف اإلصابات ...و«النيترات» مسؤولة
04
«الصحة» 470 :متبرعًا
بالدم في حملة «معًا لألبد
سور الوطن»

●

بيروت  -ةديرجلا

اقتصاد

•

ل ــم ي ـكــن ي ـن ـقــص الـلـبـنــانـيـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون أزم ــة
ً
اقتصادية غير مسبوقة ،وأخ ــرى سياسية ،فـضــا عن
ضغوطات دولـيــة مؤلمة ،إال دمــار ميناء بـيــروت ،الــذي
ً
صمد خالل أكثر من  20عاما من الحرب األهلية ،والذي
يعد إحــدى البوابات الرئيسية لتزويد البالد بمختلف
حاجاتها.
صــدم سكان العاصمة وضواحيها ،بعد ظهر أمس،
بصوت انفجار ٍّ
مدو ،أدى إلى تساقط زجاج منازلهم رغم
أنهم على بعد عشرات الكيلومترات من الميناء ،ليتبين
ّ
ً
ً
الحقا أنه خلف أضــرارا كبيرة في األرواح والممتلكات
طال نصف بيروت اإلدارية.
وبينما أفــاد أشـخــاص فــي جــزيــرة قبرص المواجهة
للبنان ،بسماعهم صوت االنفجار ،قال محافظ 02

توجيهات سامية بمساعدات عاجلة

ً ً
الهالل األحمر الكويتي يقدم دعما إغاثيا

أمر سمو نائب األمير ،ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
بــإرســال مـســاعــدات طبية عاجلة إلــى األشـقــاء فــي لبنان
لـمــواجـهــة آث ــار االنـفـجــار الـضـخــم ال ــذي تـعــرض لــه مرفأ
بيروت.
وأعـ ــرب س ـمــوه عــن خــالــص ت ـعــازيــه ومــواســاتــه ألســر
ً
الضحايا ،داعيا للمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ
الله لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.
وفي أولــى المبادرات ،أعلنت جمعية الهالل 02

13
مكاسب لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 19.7مليون دينار

استجواب الشيتان ينتهي بطلب طرح الثقة

 10نواب وقعوه ...وبوابة العبور اآلمن مفتوحة للوزير األربعاء

وعدة قوانين
الماليزي
والصندوق
التعليم
تناقش
اليوم
وجلسة
راق
استجواب
الغانم:
•
ٍ
ً
• تأجيل مناقشة مساءلة وزير الداخلية إلى  18الجاري بعد إرساله استيضاحا إلى المجلس
●

موقعو طلب
طرح الثقة

فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

بـعـكــس اس ـت ـجــوابــه األول في
مـنـتـصــف يــون ـيــو ال ـف ــائ ــت ال ــذي
انتهى بال توصيات أو اقتراحات،
انـ ـتـ ـه ــت م ـن ــاق ـش ــة االسـ ـتـ ـج ــواب
الثاني الذي قدمه النائب رياض
الـعــدســانــي لــوزيــر الـمــالـيــة بــراك
الشيتان ،في جلسة مجلس األمة
أمس ،بتقديم  10نواب طلب طرح
الثقة ،وسط مؤشرات توحي بأن
ً
الوزير سيعبر آمنا وينال الثقة
مرة أخرى.
ً
وتعقيبا على االستجواب ،قال
رئيس المجلس مرزوق 02

الصالح :مستعد للمساءلة
في جلسة علنية
طـلــب نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن ــس ال ـصــالــح تــأجـيــل مـنــاقـشــة اسـتـجــوابــه،
ً
مــؤكــدا في الوقت ذاتــه استعداده لمناقشته
في جلسة علنية.
وكان الصالح قدم ،أمس ،طلب استيضاح
بشأن محاور االستجواب المقدم من النائب
ً
شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري ،الف ـت ــا إل ــى أن "صحيفة
المساءلة يجب أن ترتكز على وقائع واضحة
وم ـح ــددة ،فــا تـكــون مــرسـلــة وال مبهمة وال
مجردة من الوقائع".
02

العدساني خالل االستجواب

ً
 23نائبا يسارعون لتجديد
الثقة بالوزير

ً
استباقا لجلسة التصويت
على طلب طرح الثقة بالشيتان
ً
األربعاء المقبل ،أعلن  23نائبا،
حـتــى لـحـظــة م ـثــول «ال ـجــريــدة»
للطبع ،تأييدهم لتجديد الثقة
بالوزير.
وه ــؤالء ال ـنــواب هــم :شعيب
المويزري ،الحميدي السبيعي،
أس ـ ــام ـ ــة الـ ـش ــاهـ ـي ــن ،ع ـب ــدال ـل ــه
الكندري ،علي الدقباسي ،فراج

العربيد ،د .بــدر الـمــا ،يوسف
الفضالة ،عبدالوهاب البابطين،
محمد المطير ،عــادل الدمخي،
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ،عيسى
الكندري ،طــال الجالل ،محمد
ال ـ ـ ــدالل ،ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط ،سعد
الخنفور ،نايف المرداس ،حمود
الخضير ،خالد العتيبي ،محمد
ه ــاي ــف ،عـبــدالـلــه ف ـه ــاد ،محمد
الحويلة.

«الفتوى» تسحب جميع قرارات
الوزيرة السابقة أسيري
من بينها تدوير الوكالء المساعدين في «الشؤون»
● جورج عاطف
علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن إدارة الفتوى والتشريع ردت
على مخاطبة وزارة الشؤون االجتماعية لها بمراجعة القرارات
كافة التي صدرت في عهد وزيرة الشؤون السابقة د .غدير أسيري،
للوقوف على مــدى قانونيتها ،وأك ــدت فــي مجمل ردهــا ضــرورة
سحب جميع هذه القرارات.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن من بين هذه القرارات عملية التدوير التي
شملت بعض الوكالء المساعدين ،حيث تم إلغاؤها ليعود هؤالء
ً
الــوكــاء إلــى قطاعاتهم ،ليكون سالم الرشيدي وكيال 02

«التربية»:
الهيئة التعليمية
جاهزة للتعليم
«أونالين» األحد
03

 ...والشيتان يرد

• مبارك الحجرف
• رياض العدساني
• راكان النصف
• عمر الطبطبائي
• صفاء الهاشم
• صالح عاشور
• خليل الصالح
• خالد الشطي
• أحمد الفضل
• صالح خورشيد

ً
النصف مؤيدا :الشيتان
ال يستحق منصبه

ً
المال معارضا :قام
على االحتمال ال الدليل

ً
في مداخلته مؤيدا الستجواب الشيتان ،قال النائب
ً
راكان النصف مخاطبا الوزير إن «مشكلتنا معك أننا لم
نر منك أي جهود ســوى اإلحــالــة إلــى النيابة ،والوعود
غير الصادقة ،واالتصال بالنواب ...فما هذه المعايير؟».
وأضاف النصف في حديث للنواب« :لم توافقوا على
ً
إعطاء وزير المالية السابق مهلة  15يوما فيما يخص
مسألة االسـتـبــدال ،ومــع الشيتان تعطونه مهلة أربعة
ً
أشهر!» ،الفتا إلى أن «مشكلتنا مع الشيتان في المصداقية
والقدرة على التالعب بالكالم واللف والدوران».
وذكر أن الشيتان ال يرد على الشائعات «ولو بتغريدة»،
ً
مؤكدا أنه ال يستحق منصب وزير مالية الكويت.

ً
خالل مداخلته معارضا الستجواب الشيتان ،قال
النائب د .بدر المال إن «الديمقراطية تنحر باسم
الديمقراطية ،وتقوم األدوات الدستورية على مبدأ
ً
مؤكدا أن هذا االستجواب «خرج من رحم
التعسف»ُ ،
استجواب ،وأعلن في ذات اليوم ،واختزل من 100
صفحة إلى  ،34ومن خمسة محاور إلى ثالثة».
وأضاف المال« :أخشى أن يكون ذلك االستجواب
ً
ذريعة لمن يسعى إلى تعديل الدستور» ،مبينا أنه
استجواب «لم يقم على دليل بل على االحتمال ،وال
يمكن أن نستدل على إدانة وزير بأدلة محتملة».

ُّ
النيابة تقرر تتبع أموال الدفعة األولى
من مشاهير «السوشيال ميديا»

مسك وعنبر

٢١
«قافلة الفن» ...رسالة
سالم لألطفال ضحايا
الحروب

محليات

٠٩
«الداخلية» دشنت
مشروع استبدال رخص
القيادة

دوليات

24
بكين :واشنطن تلجأ
إلى الترهيب لسرقة
«تيك توك»

رياضة

«الثانية» ستخضع للتحقق من سالمة مداخيلها
في وقت بــدأت النيابة العامة أمس النظر في
تسعة بالغات جديدة ،ثالثة منها ضد مشاهير
في «السوشيال ميديا» ،والبقية مرتبطة بقضايا
غسل أموال واتجار في البشر ،قدمها جهاز وحدة
التحريات المالية ،أكدت مصادر مطلعة أن النيابة
ً
ستستمع إلفادات موظفي الوحدة أوال ،وستتحقق
م ــن س ــام ــة ال ـحــركــة ال ـمــال ـيــة ب ـح ـســابــات ه ــؤالء

المشاهير ،وإذا ثبت أن حساباتهم ال تتناسب
مــع مداخيلهم ،كالدفعة األول ــى مــن المشاهير،
فــإنـهــا ستتخذ ق ـ ــرارات بـمـنــع الـسـفــر والتحفظ
على األموال.
وقالت المصادر إن النيابة ستتخذ بعد ذلك
ُّ
وتتبع لتلك األموال ،مثلما تفعل
قرارات تفتيش
اآلن بـحــق الــدفـعــة األولـ ــى ،قـبــل أن تبدأ 02

25
العربي يفوز على خيطان
برباعية وديًا

ةديرجلا

•
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نائب األمير يعزي السودان في ضحايا األمطار
برقيات من رؤساء كوبا وغينيا بيساو وفنزويال لالطمئنان على صحة صاحب السمو
عزى سمو نائب األمير ولي
العهد الرئيس السوداني
في ضحايا األمطار الغزيرة،
وتلقى سموه برقيات من عدد
من رؤساء الدول لالطمئنان
على صحة سمو أمير البالد.

بـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ولــي
الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن
رئيس مجلس السيادة االنتقالي
بجمهورية الـســودان عبدالفتاح
البرهان ،ضمنها خالص تعازي
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وتعازي سموه له
بضحايا األم ـطــار الـغــزيــرة التي
هطلت على بعض واليات البالد،
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى أن
يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته
وأن يمكن المسؤولين في البلد
ال ـش ـق ـيــق م ــن تـ ـج ــاوز آثـ ـ ــار ه ــذه
الكارثة الطبيعية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـخ ــال ــد
ببرقية تعزية مماثلة.
وتلقى نائب األمير ولي العهد
برقية من الرئيس الكوبي ميغيل
دياز كانل ورئيس غينيا بيساو
الجنرال عمرو سيسوكو امبالو
اطـ ـم ــأن ــا خ ــال ـه ـم ــا ع ـل ــى صـحــة

صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـمــد وتـمـنـيــا لسموه
دوام الصحة والعافية.
وبـعــث سـمــوه ببرقيتي شكر
ج ــواب ـي ـت ـي ــن ال ـ ــى رئ ـي ـس ــي كــوبــا
وغينيا بيساو أعــرب فيهما عن
شكره على ما أبدياه من مشاعر
طـيـبــة وتـمـنـيــات ص ــادق ــة راجـيــا
لهما دوام الصحة والعافية.
وتـ ـلـ ـق ــى سـ ـم ــو ن ــائ ــب األمـ ـي ــر
وول ــي العهد برقية مــن الرئيس
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـك ــوالس م ـ ــادورو
مـ ـ ـ ــوروس اط ـ ـمـ ــأن خ ــال ـه ــا عـلــى
صحة صــاحــب السمو ،كما عبر
ف ـي ـه ــا ب ــاس ـم ــه وبـ ــاسـ ــم ح ـكــومــة
وش ـ ـعـ ــب ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ع ـ ــن خ ــال ــص
التمنيات لسموه بموفور الصحة
وتمام العافية.
وب ـع ــث س ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة شـكــر
جــواب ـيــة أعـ ــرب فـيـهــا ع ــن شـكــره
عـلــى مــا أب ــداه مــن مـشــاعــر طيبة
ً
وتمنيات صادقة ،راجيا له دوام
الصحة والعافية.

«الكهرباء» :دوام  %50من
الموظفين مع بدء المرحلة الثالثة
●

سيد القصاص

الـمـخـتـلـفــة ،وال ـت ــي أعـلـنـتـهــا عبر
مواقعها.
وأفادت بأن الحياة بدأت تعود
إلــى ال ــوزارة بشكل أكبر مــع عــودة
ال ــدوام ــات أم ــس ،مــؤكــدة أن هناك
حــرصــا م ــن ق ـي ــادات الـ ـ ــوزارة على
سالمة العاملين بها.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أشـ ـ ـ ــارت
ال ـم ـصــادر إل ــى أن ق ـطــاع ال ـشــؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة بـ ــدأ اس ـت ـق ـبــال تـظـلـمــات
العاملين في «الكهرباء» والمتعلقة
باألعمال الممتازة لدراسة حاالت
الموظفين ومدى استحقاقهم تلك
المكافأة ،من خالل لجان مختصة
تدرس كل حالة على حدة.
وأوضحت أن الشؤون اإلداريــة
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ك ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـجـ ــديـ ــد إق ـ ــام ـ ــات
العاملين الوافدين بها ،من خالل
التعامالت اإللكترونية بين الوزارة
و«الــداخـلـيــة» ،والـتــي نجحت فيها
الوزارة ،مبينة أن الموظف لم يعد
ب ـحــاجــة إلـ ــى ال ــذه ــاب إلـ ــى وزارة
الداخلية أو ارس ــال معاملته عبر
مـ ـن ــدوب ،ب ــل أص ـب ـحــت م ـعــامــات
تجديد اإلقامة تتم إلكترونيا بين
الوزارتين.

بـ ــدأت وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
إج ـ ــراءات ع ــودة  50فــي الـمـئــة من
موظفيها خالل الفترة الحالية من
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن خـطــة عــودة
الـ ـحـ ـي ــاة ل ـل ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي فــي
ال ــدول ــة ،حــرصــا مـنـهــا عـلــى عــودة
الحياة إلى كل قطاعاتها المختلفة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء،
ل ــ»ال ـجــريــدة» ،إن الـفـتــرة الماضية
كانت الدوامات فيها مقتصرة على
أعداد محددة وفقا للمرحلة ،والتي
ح ــرص ــت ف ـي ـهــا ال ــدول ــة ع ـلــى عــدم
تفشي وب ــاء كــورونــا ،مــع االلـتــزام
باإلجراءات االحترازية التي أوصت
ب ـه ــا وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،وال ـم ـت ـب ـعــة
عالميا ،وخالل الفترة الحالية بدأت
الـ ــوزارة تحديد أسـمــاء موظفيها
العاملين خــال تلك المرحلة في
جميع القطاعات.
وأوضـحــت المصادر أن الفترة
ال ـح ــال ـي ــة شـ ـه ــدت ك ــذل ــك تـسـهـيــل
إجــراءات «معامالت المستهلكين»
دون تعطيل لها ،من خالل خدمات
ال ــوزارة اإللكترونية الـ ــ ،37والتي
ن ـج ـح ــت م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ال ـك ـه ــرب ــاء
فــي ميكنة خــد مــات المستهلكين

«القوى العاملة» :بدء استقبال الدفعة  15لطالبي
المكافأة من خريجي الجامعات و«التطبيقي»

«التسجيل في جمعية المحامين يعد تصريح مزاولة مهنة ُيسقط استحقاقها»
حددت «القوى العاملة»
ضوابط واشتراطات استقبال
راغبي التسجيل للحصول على
مكافآت الخريجين ،المسجلين
في الدفعة الخامسة عشرة
من خريجي الجامعات
و«التطبيقي».

●

جورج عاطف

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة
بـ ـ ــدء اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال خ ــريـ ـج ــي ال ـج ــام ـع ــات
وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم التطبيقي
والـتــدريــب ،المسجلين فــي الدفعة ،15
ممن يتقاضون المكافأة االجتماعية،
المقررة بموجب القانون رقم  10لسنة
 ،1996الصادر بشأن مكافأة الطلبة.
ووفقا لضوابط واشتراطات الصرف،
ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـت ـه ــا «الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة»،
فــإ نــه يتعين على طــا لــب المكافأة عدم
االل ـت ـح ــاق بـ ــأي ع ـمــل داخ ـ ــل الـ ـب ــاد أو
خــارج ـهــا ،أو حـصــولــه عـلــى ترخيص
مــزاولــة عمل مهني أو ممارسة نشاط
تجاري ،مشددة على أن التسجيل لدى
جمعية المحامين يعد بمنزلة تصريح
مزاولة عمل مهني يسقط بموجبه حق
الخريج في المكافأة اعتبارا من تاريخ
التسجيل ،موضحة أن عدم تقاضي أي
مساعدة أو راتب من أي جهة حكومية
شرط أساسي للصرف.
وأكدت الهيئة ضرورة االستمرار في
ص ــرف الـمـكــافــأة االجـتـمــاعـيــة الـمـقــررة

للطلبة حتى تــاريــخ الـتـخــرج ،شريطة
أن ي ـكــون تــاريــخ ال ـت ـخــرج تــالـيــا لنفاذ
القانون ،الفتة إلى أنه يجب على طالب
ال ـم ـكــافــأة أن ي ـكــون كــوي ـتــي الجنسية
أو مــن أبـنــاء الـمــواطـنــات ممن لــم تبلغ
ً
أع ـمــارهــم  21ع ــام ــا ،وص ـ ــادر بشأنهم
قـ ــرار م ــن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة بمعاملتهم
كالمواطنين ،مبينة أ نــه يستثنى من
ذلك األبناء المعاقون الصادر بشأنهم
قـ ــرار م ــن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة بمعاملتهم
كالمواطنين مدى الحياة ،حيث يستمر
الصرف لهم بعد بلوغ العمر المذكور
ً
آنفا.

الصرف بأثر رجعي
وذكرت الهيئة أن على طالب المكافأة
التسجيل وتحديد موعد للمراجعة عبر
الموقع االلكتروني للهيئة ،أو من خالل
الهواتف الذكية ،اعتبارا من أمس حتى
 31أكتوبر المقبل ،مشددة على أنه لن
يتم الـصــرف بأثر رجعي لمن يتخلف
عــن التسجيل أو تـحــديــد مــوعــد خــال
الفترة المذكورة ،حيث سيتم الصرف

الرويح لـ ةديرجلا :.حريصون على تسهيل خدمات المواطنين
●

يوسف العبدالله

أكـ ــد م ــدي ــر ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
واإلعـ ــام فــي المؤسسة العامة
للرعاية السكنية عمر الرويح ان
المؤسسة وبتوجيهات مباشرة
من وزيرة االشغال العامة وزيرة
االسكان د .رنا الفارس استأنفت
العمل بكافة القطاعات وفق خطة
الـعــودة التدريجية المقررة من
مجلس ال ــوزراء بنسبة ال تزيد

انفجار مأساوي يهز...
بيروت مروان عبود إن «معالم المرفأ اختفت» ،في حين أفاد أحد
موظفي الجمارك بأن  5عنابر ُد ِّمرت على األقل بجميع ما تحويه
من بضائع.
ً
وفي معلومات أولية ،أفيد عن مقتل أكثر من  30شخصا على
األقل ،بينهم األمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان ،الذي كان
ً
يترأس اجتماعا في مقر الحزب الرئيسي في الكارنتنيا المالصق
للمرفأ.
وتحدث الصليب األحمر عن إسعاف ونقل مئات الجرحى ،وسط
فقدان االتصال بالعشرات بينهم عناصر في اإلطفاء.
و عـجــزت مستشفيات العاصمة عــن استيعاب الجرحى الذين
تـجــاوز عــددهــم  3آالف جــريــح ،فجرى نقل ذوي الـحــاالت الخفيفة
والمتوسطة إلى مستشفيات المناطق ،في وقت تعالت النداء ات
للتبرع بالدم.
ً
وضمن آثار االنفجار ،اشتعلت النيران في باخرة تحوي وقودا
قبالة المرفأ ،كما تضررت المباني القريبة من البحر ،وبينها مقر
شــركــة الـكـهــربــاء الـتــي سـقــط فيها ع ـشــرات الـجــرحــى ،وعـلــق فيها
ساعات.
موظفون
ٍ
وجــاء هــذا االنـفـجــار عشية بــدء جلسات النطق الحكم مــن قبل
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري في  ،2005في وقت ال يزال مستوى التوتر
ً
مرتفعا بين إسرائيل من جهة وإيران و»حزب الله» من الجهة األخرى،
ما أثار على الفور تساؤالت عن توقيته األمني واحتمالية أن يكون
ً
مدبرا ،لكن مدير األمن الداخلي اللواء عباس إبراهيم قال إن االنفجار
وقع في عنبر بالمرفأ يحتوي مواد كيماوية شديدة االنفجار.
وكانت تقارير ترددت عن أن العنبر رقم  ،12الذي يبدو أنه شهد
ّ
االنفجار ،مخصص لتخزين مفرقعات نارية ،لكن مدير الجمارك
ّ
أفاد بأن كميات من مادة النيترات هي التي تسببت فيما جرى .وأيد
ً
وزير الداخلية محمد فهمي هذه المعلومة ،كاشفا أن مواد شديدة
االنفجار ُمصادرة منذ سنوات هي وراء االنفجار.
من ناحيته ،قال ميشال قنبور ناشر موقع «ليبانون ديبايت»
والمعروف بمتابعته األمنية ،إنه منذ  4أشهر اكتشف أمن الدولة
وجــود هذه المواد شديدة االنفجار في المرفأ ،ورفــع تقارير إلى
الجهات القضائية التي لم تبادر إلى اتخاذ أي إجراء.
وفي إسرائيل ،التي توجهت إليها أصابع االتهام ،ذكر مسؤول

ً
ً
رفع العدد إلى  13مركزا تماشيا مع المرحلة الثالثة
اعـلــن وكـيــل وزارة ال ـعــدل الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـتـطــويــر اإلداري
ومراكز الخدمة الشيخ ضرار السعود مباشرة استقبال المراجعين
بـ  7مراكز للخدمة بوزارة العدل هي حكومة مول جليب الشيوخ،
وحـكــومــة م ــول الـقــريــن ،وص ـبــاح األح ـمــد ،وال ـيــرمــوك ،والـصــديــق،
ً
واألفنيوز ،والرميثية بعدما كانت باشرت العمل سابقا بالمرحلة
الثانية عبر  6مراكز هي حكومة مــول ببرج التحرير وصبحان،
وحكومة مول بالجهراء ،وحكومة مول جابر العلي ومبارك العبدالله
والعارضية ،لتصبح كافة المراكز قيد الخدمة الستقبال المراجعين
وتـقــديــم كــافــة خــدمــاتـهــا لـهــم وه ــي خــدمــات الـتــوثـيــق والتسجيل
العقاري والتوثيقات الشرعية والتنفيذ الجنائي والتنفيذ المدني
واالستعالم القضائي والرسوم القضائية.
ً
وق ــال الـسـعــود فــي تـصــريــح ان ه ــذا االجـ ــراء يــأتــي تـمــاشـيــا مع
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة لـلـعــودة الـتــدريـجـيــة لـلـحـيــاة الطبيعية للعمل
بالجهات الحكومية ،الفتا الى أن أوقات استقبال المراجعين من
ً
ً
الساعة  9صباحا حتى الساعة  12ظهرا ،على أن يقوم المراجعون
بتسجيل موعد للمراجعة بمراكز الخدمة على المنصة المركزية
إلدارة المواعيد الحكومية االلكترونية (متى) .Meta.e.gov.kw
وأوضح أنه يتم استقبال كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
بصفة خاصة بــدون موعد ،وذلــك من خالل مكتب أولوية بمراكز
ال ـخــدمــة ،كـمــا تــم إط ــاق خــدمــة الــوات ـســاب لـلـتــواصــل والـ ــرد على
استفسارات المراجعين على الرقم  ،22493402داعيا المراجعين
إلى االلتزام باالشتراطات الصحية والحرص على تطبيق التباعد
االجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية وذلك لسالمة الجميع.

«السكنية» تستأنف العمل ...وتواصل الخدمات اإللكترونية
على  50في المئة من الموظفين.
وقــال الرويح لـ «الجريدة» ان
«السكنية» حريصة كل الحرص
على تسهيل خدمات المواطنين
ً
أوال بأول ،مضيفا انها مستمرة
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال حـ ـج ــز م ــواع ـي ــد
الـمــراجـعـيــن مــن خ ــال المنصة
االل ـك ـتــرون ـيــة إلدارة ال ـمــواع ـيــد
الـحـكــومـيــة «م ـتــى» عـبــر الموقع
االل ـك ـت ــرون ــي Meta.e.gov.kw
بالتعاون مــع الجهاز المركزي

«العدل» :مباشرة العمل بـ 7
مراكز خدمة إضافية

لتكنولوجيا المعلومات ،وذلك
للسماح لهم بدخول صالة خدمة
المواطن ومسرح المؤسسة في
المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب
السرة ،باالضافة الى مركز خدمة
ال ـح ـك ــوم ــة م ـ ــول ال ـق ــري ــن وب ــرج
التحرير.
وذكــر ان البوابة االلكترونية
للمؤسسة مستمرة في السماح
للمواطنين الراغبين بالحصول
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة

«الخدمة المدنية» يرشح
 2238لـ«التربية»
أع ـلــن دي ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة تــرش ـيــح 2238
ً
مسجال في نظام التوظيف المركزي من الباحثين
عن العمل في الجهات الحكومية.
وق ــال ال ــدي ــوان ،فــي بـيــان أم ــس ،إنــه تــم ترشيح
جـمـيــع الـمـسـجـلـيــن ب ـن ـظــام ال ـتــوظ ـيــف م ــن حملة
الـشـهــادات الجامعية فــي التخصصات التربوية
ً
مــن ذكــور وإن ــاث ،داعـيــا المرشحين إلــى ضــرورة
التوجه لوزارة التربية إلتمام اإلجراءات المطلوبة
دون الحاجة لمراجعة الديوان.

ً
االسكانية ،الفتا الى ان العديد
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ت ـم ـك ـنــوا أث ـنــاء
جائحة كورونا من التقديم على
فتح الطلب االسكاني عالوة على
معامالت أخرى متعلقة بصرف
ب ــدل االي ـج ــار او إي ـصــال الـتـيــار
الكهربائي للوحدات السكنية.

إسرائيلي ،طلب عدم ذكر اسمه ،أن بالده ليس لها عالقة بالحادث.
أمــا وزيــر الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكينازي فقد اكتقى
بالقول ،إن االنفجار،على األرجح ،نتج عن حريق.
وأع ـل ــن رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي ح ـســان دي ــاب الـيــوم
(األربـ ـع ــاء) ي ــوم ح ــداد وطـنــي عـلــى الـضـحــايــا ،بينما دع ــا رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الدفاع األعلى إلى اجتماع.
من ناحيته ،قال رئيس وزراء لبنان السابق ،سعد الحريري ،إن
ً
«بيروت تستغيث واإلعصار الذي أصابها يدمي القلوب» ،داعيا أن
يحمي الله «عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه».
وقال الحريري ،عبر «تويتر» ،إن «الكل مدعو إلى نجدة بيروت
ً
والتضامن مع أهلنا في كل األحياء التي تضررت» ،الفتا إلى أن
«حجم الخسائر أكبر من أن يوصف ،لكن الخسارة الكبرى سقوط
عشرات القتلى والجرحى».
ومــن جهته ،أكــد سفير الكويت لــدى بيروت السفير عبدالعال
القناعي ،بعد اتصاالت أجرتها السفارة ،سالمة جميع الكويتيين
الموجودين في لبنان.
وأهــابــت الـسـفــارة بـكــل الكويتيين هـنــاك بــأخــذ أقـصــى تدابير
الـحـيـطــة وال ـح ــذر ،وم ــازم ــة م ـقــار سكنهم بـشـكــل دائـ ــم ،والتقيد
باإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية.
ودعــت السفارة ،في بيان ،الكويتيين إلى االتصال على هاتف
الطوارئ ( ،)0096171171441في حال الحاجة إلى أي مساعدة.
وأعــربــت عــن بالغ األســى لهذا الـحــادث ،متضرعة إلــى الله تعالى
أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ،ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يمن
على المصابين بالشفاء العاجل ،وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق
من كل مكروه.
ً
دولـيــا ،قــال متحدث باسم وزارة الخارجية األميركية ،إن الــوزارة
تتابع عن كثب التقارير عن االنفجار ،ومستعدة لتقديم «كل المساعدة
الممكنة».
وأكــد وزيــر خارجية بريطانيا دومينيك راب ،أن بــاده مستعدة
لتقديم المساعدة للبنان ،في حين تقدم حاكم دبي الشيخ محمد بن
راشد بالتعازي للشعب اللبناني.
وفــي وقــت أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي جــان إيــف لــودريــان أن
ً
«فرنسا واقـفــة وستقف دائـمــا إلــى جانب لبنان واللبنانيين ...إنها
مـسـتـعــدة لـتـقــديــم مـســاعــدتـهــا وف ــق ال ـح ــاج ــات ال ـتــي سـتـعـبــر عنها
السلطات اللبنانية» ،عــرض وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد
ظريف المساعدة.

مــن تــاريــخ الـمــراجـعــة ،ولـفـتــت إل ــى أنــه
يلزم تواصل صاحب العالقة شخصيا
ً
لتقديم طلب الصرف آليا.
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال االتـ ـص ــال
وتحديد موعد آلي ال يتناسب وظروف
الـخــريــج يمكنه ال ــدخ ــول عـلــى الـمــوقــع
اإللكتروني وتحديد موعد آخــر ،وفي
ح ـ ــال ع ـ ــدم ورود أو اك ـت ـم ــال ب ـيــانــات
ال ـخ ــري ــج م ــن ال ـج ـهــة الـتـعـلـيـمـيــة يـلــزم
مراجعته لتلك الجهة ومداومة االتصال
بالهيئة حـتــى نـهــايــة أكـتــوبــر المقبل،
لـلـتــأكــد م ــن ورود ال ـب ـيــانــات وتـحــديــد
موعد للمراجعة ،علما أنه لن يقبل أي
عــذر يتعلق بعدم المراجعة إذا وردت
بـيــانــات الـخــريــج لــدى الهيئة قبل هذا
التاريخ».
ول ـف ـتــت إلـ ــى أنـ ــه ي ـجــب ع ـلــى جميع
المرشحين سواء بالوظائف الحكومية
أو القطاع الخاص االلتزام بتقديم طلب
صرف مكافأة الخريجين آليا ،من خالل
الموقع االلكتروني في الموعد المحدد،
ولن يتم الصرف لمن تخلف عن التقديم
إال م ــن ت ــاري ــخ تـقــديـمــه ط ـلــب ال ـصــرف
مستوفيا الشروط كافة.

عمر الرويح

توجيهات سامية بمساعدات...
األح ـمــر الـكــويـتــي تقديمها كــل أوج ــه الـمـســانــدة والــدعــم اإلغــاثــي
واإلنساني للشعب الشقيق ،مع تأكيد رئيس مجلس إدارة الجمعية
د .هالل الساير أن الكويت وشعبها يقفان إلى جانب لبنان في هذه
الظروف العصيبة.
وص ــرح الـســايــر ب ــأن الجمعية تــواصـلــت مــع الـصـلـيــب األحـمــر
الـلـبـنــانــي ،وأمـيـنــه ال ـعــام ج ــورج كـتــانــي لــاطــاع عـلــى األوض ــاع،
ً
والوقوف على االحتياجات الملحة للشعب الشقيق ،الفتا إلى أنه
تم تشكيل لجنة لتقديم المساعدات العاجلة من خالل «الصليب
األحمر» هناك.

استجواب الشيتان ينتهي بطلب...

ً
ً
ً
الغانم إنه كان راقيا ،مبينا أنه وفقا لإلجراء ات الالئحية تم تحديد
األربعاء المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير.
يف
وخالل عرضه للمحاور ،أكد العدساني أن "الوزير الشيتان لم ِ
بــوعــده ،كما أن إخفاقه المستمر انعكس على التصنيف االئتماني
ً
ً
للكويت الذي نزل إلى  ،"-AAمشيرا إلى أن الوزير ال يعرف شيئا عن
أمور الميزانية.
وذكــر أن "الشيتان غير رأيــه في نظام االستبدال خالل أقل من 24
َّ
وصوت برفض تعديل يعالج االستبدال الربوي في جلسة 17
ساعة،
ً
يونيو" ،مشيرا إلى أن "كل وعوده "تبخرت ،وحرم شريحة كبيرة تريد
االستفادة من هذا النظام وفق أحكام الشريعة اإلسالمية".
في ُالمقابل ،أكد الشيتان ،خالل رده ،أنه مقتنع بأن االستجوابين
اللذين قـ ِّـدمــا إليه شابهما عــدم الدستورية ،غير أنــه صعد المنصة
ً
"احتراما للديمقراطية".
وأوضـ ــح أن "الــوثـيـقــة االق ـت ـصــاديــة م ـجــرد أف ـك ــار ،ول ــم تــرســل إلــى
ً
المجلس" ،مشيرا إلى أن مجلس الــوزراء قدم ميزانية السنة المالية
 ،2021/2020ولم تتضمن أي مساس بحقوق المواطنين أو الموظفين.
ً
وذكر أن هذه الوثيقة ليست قابلة للتطبيق إلى أن تقر تشريعيا ،كما
أن صياغتها واضحة ،وتقضي بتكليف مجلس الوزراء الجهات المعنية
التنسيق لدراستها ،مع موافاته بالصورة النهائية لكل بنودها.
ً
في موازاة ذلك ،وكما كان متوقعا طلب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل
استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري إلــى حين الــرد على

سلة أخبار
الخضر استقبل مسؤول
االتصال العسكري المصري

استقبل رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن محمد
الخضر بمكتبه أمس رئيس
مكتب االتصال العسكري املصري
لدى البالد العميد ركن حرب
حسن الشاذلي ،بمناسبة تسلم
مهام عمله في منصبه الجديد.
وتم خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائية ،وتمنى الخضر للضيف
التوفيق والنجاح في مهام
منصبه الجديد بما يعزز ويطور
سبل التعاون العسكري املشترك
بني البلدين الشقيقني.

«النجاة» توقع اتفاقية
تعاون مع بيت الزكاة

قا ل رئيس قطاع البرامج
واملشاري ع بجمعية النجاة
الخيري ة املستشار عبدالله
ت
ب إن الجمعي ة وقع 
الشها 
اتفاقية تعاون مع بيت الزكاة يتم
بموجبها توزيع  507أضحيات
ني من األسر
م ن الضأ ن للمستحق 
الفقير ة داخ ل الكويت .
وأضافالشهاب ،في تصريح
صحافي أمس ،أ ن مشروع
ي يع د من أهم املشاريع
األضاح 
املوسمية التي تنفذها النجاة
ت الخيرية
مع الهيئات واملؤسسا 
ومنه ا بيت الزكا ة الكويتي،
ملساعدة األيتام واألرام ل والفقراء
واملعسري ن وذوي الدخل املحدود.
وأكد أن الشراك ة الخيرية
ت الزكاة
االنساني ة الرائد ة بني بي 
والنجا ة الخيرية تع د نموذجًا
ىبه حيث ان الجمعية
يحتذ 
ت الزكاة ساهمت في
بدع م بي 
انجاز العدي د من املشاريع
ي استفاد منها
اإلنسانية الت 
ف داخل الكويت.
اآلال 

«نماء» 6 :آالف أسرة
استفادت من «األضاحي»
أعلنت نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية بجمعية اإلصالح
االجتماعي ذبح  3470أضحية
داخل الكويت يستفيد منها
أكثر من  6آالف أسرة متعففة
أو متضررة من فيروس
كورونا املستجد وذلك بشراكة
استراتيجية مع تسع جهات
خيرية.
وقال املدير العام في "نماء" سعد
العتيبي ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن نماء تنفذ مشروع
االضاحي داخل الكويت ،سدا
لحاجة االسر املحتاجة من
اللحوم ،ودعمًا لألسر املتضررة
من فيروس كورونا املستجد،
مؤكدا أن نماء حرصت على
وصول األضحية لألسر املتعففة
واملتضررة من فيروس كورونا.
وأثنى العتيبي على الشراكة
االستراتيجية مع األمانة العامة
لألوقاف والشراكة املجتمعية مع
الجمعيات الخيرية في مشروع
األضاحي.

استيضاحه الذي قدمه أمس ،وتم تحديد جلسة  18الجاري لمناقشته.
وعــن جلسة الـيــوم ،قــال الرئيس الغانم إن جــدول أعمالها سيبدأ
ببند األسئلة ،ثم طلبات المناقشة بشأن التعليم والصندوق الماليزي،
تعقبها مناقشة عــدة قوانين ،باإلضافة إلــى التصويت على بعض
ً
طلبات التحقيق ،الفتا إلى أنه "إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول
األعمال فسيطلب تمديد الجلسة إلى الخميس".
08-06

الصالح :مستعد للمساءلة...
وأض ــاف أن "مــوضــوعــات االس ـت ـجــواب غـيــر المنضبطة وغير
مـحــددة االتـهــامــات بأسانيدها تـهــدر مـبــدأ المساء لة السياسية
المبني على فكرة المواجهة بين اتهام من عضو مجلس األمة ودفاع
من الوزير المستجوب ،في ظل أدنى ضمانات العدالة والتوازن"،
ً
ً
موضحا أن أي شــيء بخالف ذلــك ال يصلح أســاســا لالستجواب
ويخالف صريح نص المادة .134

«الفتوى» تسحب جميع قرارات...

ً
مساعدا لشؤون التعاون ،وعبدالعزيز ساري المطيري للتخطيط
والتطوير اإلداري ،ومسلم السبيعي للشؤون القانونية.
ً
وكانت أسيري تولت حقيبة «الشؤون»  43يوما فقط ،وقدمت
باستقالتها في  29يناير الماضي ،في أعقاب تقديم استجواب
لها.

النيابة تقرر ُّ
تتبع أموال الدفعة األولى

مرحلة االستدعاء عقب تقديم جهاز أمن الدولة تحرياته عن مصادر
األموال الموجودة في حسابات هؤالء المشاهير ومدى شرعيتها.
ولفتت إلى أن القانون يتيح للنيابة طلب الحكم بمصادرة األموال
والعقارات المملوكة للمحالين إذا ثبت عدم شرعيتها أو أخفت
مصادرها دون تبرير يتوافق مع حجم مداخيلهم.
وعن أسماء المشاهير الجدد المحالة إلى النيابة ،قالت المصادر
إنـهــا «ن  .ن» وزوج ـه ــا ،و»ف .ش» ،مــوضـحــة أن الـنـيــابــة ستتخذ
اإلجــراء ات القانونية ضدهم فور االنتهاء من التحقيقات األولية
مع وحدة التحريات والبنوك ،متوقعة إحالة بالغات جديدة ضد
ً
مشاهير آخرين قريبا.

ةديرجلا
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محليات

«التربية» :توفير الدعم الفني لضمان نجاح التعليم عن بعد

• المقصيد :تقييم يومي للطلبة والمعلمين لقياس مدى تفاعلهم مع المنصة ...ودوام الطلبة ينطلق األحد
• تطبيق لوائح الخدمة المدنية بدوام  %50من المعلمين واإلداريين مع المرونة
فهد الرمضان

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
بـ ــاالنـ ــابـ ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـيــد،
اهتمام الــوزارة وحرصها على
تــوف ـيــر ك ــاف ــة مـتـطـلـبــات الــدعــم
الفني للتعليم عن بعد ،مشيرا
ال ــى ان ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك تقييم
يومي للطلبة والمعلمين لقياس
مـ ـ ــدى ت ـف ــاع ـل ـه ــم فـ ــي م ـم ــارس ــة
ال ـت ـع ـل ـيــم االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،مـبـيـنــا
في نفس الوقت ان جميع هذه
االجـ ــراء ات مخطط لها مسبقا
بـ ـي ــن م ـ ـ ـ ــدراء عـ ـم ــوم ال ـم ـن ــاط ــق
التعليميه ومدراء المدارس.

أزمات تكييف وصيانة ومعقمات
كشف عدد من المسؤولين التربويين لـ «الجريدة» عن وجود
الـعــديــد مــن الـمــاحـظــات الـتــي تــم رصــدهــا ام ــس فــي ال ـمــدارس،
وأوض ـحــوا ان ع ــددا مــن ال ـمــدارس يـعــانــي مــن ضـعــف التكييف
واخرى بحاجة الى الصيانة في بعض مرافقها.
وقــال عــدد مــن التربويين ان بعض ال ـمــدارس قامت بتوفير
ادوات التعقيم من حسابها الخاص حيث لم توفر الوزارة هذه
االدوات والمعقمات ،الفتين الى ان جولة المسؤولين امس كشفت
وجود خلل في عدد من المدارس السيما ان الوزارة تعاني منذ
سنوات من مشاكل مع الشركات التي تتولى مسؤوليات التكييف
والنظافة والصيانة وفق عقود مبرمة معها.

وقــال المقصيد في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـب ــن ع ـ ـقـ ــب ج ــول ــة
ت ـف ـقــديــة ق ـ ــام ب ـه ــا ام ـ ــس ل ـعــدد
مــن ال ـمــدارس لالطمئنان على
جـ ـه ــوزيـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــع اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الفصل الدراسي الثاني للصف
الثاني عشر بالقسمين العلمي
واألدبي ،ان الوزارة عملت على
تجهيز غرف خاصة للكنترول
والدعم الفني من خالل توفير
المختصين في جميع مدارس
الكويت ليكونوا على استعداد
ت ــام للمعالجة الـمـبــاشــرة الي
خ ـلــل ف ـنــي او ت ـق ـنــي ي ـظ ـهــر او
الرد على المالحظات الصادرة
عــن المعلمين او الطلبة حول
التعليم االلكتروني.

انطالقة وجاهزية
وأوضح المقصيد أن التعليم
اإلل ـك ـت ــرون ــي سـيـنـطـلــق بشكل
مـ ـب ــاش ــر اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ـ ً
ـارا م ـ ــن األح ـ ــد
ً
مؤكدا جاهزية الهيئة
المقبل،
التعليمية مــن خ ــال الـ ــدورات
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي خ ــاضـ ـه ــا
أعضاء هيئة التدريس بالفترة
الماضية على وضعية واهتمام
اإلدارات الـمــدرسـيــة مــن خــال

المقصيد خالل الجولة التفقدية
اإلرشـ ـ ــادات الـصـحـيــة المتبعة
بــال ـت ـبــاعــد ال ـج ـس ــدي وتــوف ـيــر
الـ ـمـ ـعـ ـقـ ـم ــات وال ـ ـك ـ ـمـ ــامـ ــات فــي
اإلدارات ا ل ـمــدر س ـيــة وتطبيق
ل ــوائ ــح ون ـظ ــم ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة بــال ـمــرح ـلــة
الثالثة بــدوام خمسين بالمئة
مــن أ ع ـضــاء الهيئة التعليمية
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وذكـ ـ ـ ــر ان ـ ـ ــه اط ـل ــع
عـ ـل ــى سـ ـي ــر ع ـم ـل ـي ــة ال ـص ـي ــان ــة
وجــاهــزيـتـهــا بـمــا ي ـتــواكــب مع
ع ــودة ال ــدراس ــة ،مـتـمـنـ ًـيــا دوام
التوفيق والنجاح للجميع.

واض ـ ـ ــاف ان هـ ـن ــاك ج ـه ــودا
جـبــارة تـبــذل مــن قبل الطاقات
ال ـب ـش ــري ــة واالداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـف ـن ـيــة
وايـ ـض ــا ال ـه ـي ـئ ــات الـتـعـلـيـمـيــة
الستئناف العملية التدريسية
في كافه مراحلها الدراسية.
واك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ان
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ح ــال ـي ــا قــائ ـمــة
ل ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب اع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
التعليمية على نظام االونالين
وايـضــا هـنــاك جـهــود تـبــذل من
قبل ا عـضــاء الهيئة التعليمية
في تدريب الطلبة على التعليم

جانب من معلمي «الثانوي» خالل دوام اليوم األول أمس
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق االونـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن ق ـبــل
التشريع به رسميا يوم االحد
الـمـقـبــل ،مـشـيــرا ال ــى ان الــدافــع
المعنوي لدى المعلمين يشجع
عـلــى نـجــاح ه ــذا الـنـظــام ورفــع
م ـس ـت ــوى ال ـت ـح ـص ـيــل الـعـلـمــي
لدى الطلبة.
وذك ـ ـ ـ ــر ان ـ ـ ــه يـ ــوجـ ــد تـ ـع ــاون
مشترك بين «التربية» ووزارة
االع ـ ـ ـ ـ ــام ب ـت ـخ ـص ـي ــص اح ـ ــدى
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون خـ ــاصـ ــة
ل ــارش ــادات العملية التربوية
والتعليمية للطلبة والطالبات

الجامعة و«التطبيقي» تستأنفان أعمالهما بعد إجازة العيد
• زينل لـ ةديرجلا « :اإلدارية» تعاقدت مع أعرق الجامعات األميركية لتدريب األساتذة
• كلية العلوم الحياتية وفرت مكاتب للطلبة الراغبين في الدراسة بها
•

●

فيصل متعب وحمد العبدلي

اس ـتــأن ـفــت جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت وال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب دوام ـ ــات الهيئة
اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس أمــس؛ استعدادا
ل ـب ــدء الـ ــدراسـ ــة ع ــن ُب ـع ــد لـجـمـيــع ال ـط ـل ـبــة األح ــد
المقبل ،إذ شهدت المؤسسات التعليمية حضور
بعض العاملين بها ً
بناء على قرار مجلس الوزراء
بتطبيق المرحلة الثالثة بأال يزيد عدد الحضور
على  50في المئة من إجمالي الموظفين.
واستمرت بعض الكليات في عمل محاضرات
ً
ت ـجــري ـب ـيــة ل ـط ـل ـب ـت ـهــا ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـب ــدء بـشـكــل
رسمي مطلع األسبوع المقبل عن طريق منصة
«ميكروسوفت تيمز» ،بعد اعتمادها من مجلس
الجامعة وإدارة «التطبيقي».
وكـشــف عميد الـشــؤون األكــاديـمـيــة واألبـحــاث
والدراسات العليا بكلية العلوم اإلدارية في جامعة
الكويت د .محمد زينل ،أن الكلية تعاقدت مع أعرق
الـجــامـعــات األمـيــركـيــة لعمل ورش ــة عـمــل إلع ــادة
تدريب األساتذة عن ُبعد ،وذلك «بعد أن الحظنا
أن بعض الزمالء ينقصه كيفية نقل المعلومة إلى
الطلبة» ،موضحا أن «هذه الورشة التي أقامتها
الكلية لم تقتصر على أساتذتها فقط ،بل شارك
فيها  140عضو هيئة تدريس من مختلف كليات
الجامعة».
وقال زينل لـ «الجريدة»« :في تاريخ  12يوليو
الماضي أطلقت الكلية تدريبا إلــزامـيــا ألعضاء

الهيئة التدريسية بحيث يلزم األستاذ بالتدريب
لمعرفة قدراته األكاديمية في الشرح واستخدام
النظام عن ُبعد» ،موضحا أن «نسبة النجاح كانت
شبه تامة ،ألن الجميع قام بتجربة النظام واستعد
له من خالل التدريب وتدريب الطلبة معهم».
وأوضح أنه «خالل تدريب األساتذة تم التطرق
إلى عمل اختبارات تجريبية ،كما أن نسبة نجاح
التدريب كانت مقاربة إلــى  100في المئة ،ولكن
ه ـن ــاك ب ـع ــض األخ ـ ـطـ ــاء ال ـت ــي وقـ ــع ف ـي ـهــا بـعــض
األســاتــذة ،وهــي استخدامهم لبعض المنصات
التعليمية غير المستخدمة في جامعة الكويت،
كما ان البعض منهم كان يستدعي الطلبة في غير
األوقات الرسمية والمعتمدة في جدول الطالب»،
الفتا الى أنه تم اجتياز تلك المشكالت خالل الفترة
التجريبية الماضية.
مــن جهته ،أعلن عميد كلية العلوم الحياتية
بجامعة الكويت د .أحمد الالفي ،أن الكلية توفر
مكتبا خــا صــا للطلبة ا لــذ يــن ال تـنــا سـبـهــم بيئة
الدراسة في بيوتهم ،ويرغبون في الدراسة داخل
الكلية مع االلتزام باالشتراطات الصحية لتتوافر
لهم البيئة المثالية للدراسة.
وأوض ــح د .الــافــي أن جميع الـمـخـتـبــرات في
ُ
جميع األقسام ستدرس عن ُبعد ،ويحق ألستاذ
الـ ـم ــادة ح ـجــز قــاعــة الخ ـت ـبــار طـلـبـتــه ف ــي الكلية
اختبارا فصليا واحدا فقط ،باإلضافة إلى االختبار
النهائي ،أما بالنسبة إلى االختبارات القصيرة
فستتم عن ُبعد.

أحد المكاتب التي وفرتها كلية العلوم الحياتية للطلبة

بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
تحصيلهم العلمي عــن طريق
التعليم االلكتروني.
وت ــاب ــع :ال ـج ـهــود مـتـضــافــرة
الستكمال العملية التعليمية
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـشـ ـك ــل م ـي ـســر
وناجح وحرصنا على تحديد
الـحـصــص االفـتــراضـيــة لتكون
 4ح ـ ـصـ ــص وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ــرونـ ــة
ل ــدى مـ ــدراء ال ـم ــدارس للتكيف
والتحكم في االدارة المدرسية،
ك ـم ــا ع ـم ـم ـنــا ه ـ ــذا االمـ ـ ــر حـتــى
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة

(تصوير عوض التعمري)
بالنسبه الولياء االمور والطلبة
والمعلمين.
بــدوره قــامالوكيل المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــدارس
الثانوية لالطمئنان على سير
الـعـمــل فـيـهــا ،كـمــا ق ــام الــوكـيــل
الـمـســاعــد للمنشآت الـتــربــويــة
ياسين الياسين بزيارة مماثلة
ل ـل ـمــدارس ال ـثــانــويــة بمختلف
ا لـمـنــا طــق التعليمية لــا طــاع
ع ـلــى م ـتــاب ـعــة أم ـ ــور الـصـيــانــة
واستعدادات المدارس.

عودة العمل بمدارس
المرحلة الثانوية
استأنف العاملون بمدارس
المرحلة الثانوية العمل أمس،
بعد اإلجازة الطارئة المرتبطة
بجائحة «كوفيد.»19 -
وأكدت مديرة مدرسة بيان
ال ـث ــان ــوي ــة ل ـل ـب ـن ــات ال ـتــاب ـعــة
لـمـنـطـقــة ح ــول ــي الـتـعـلـيـمـيــة
ع ــالـ ـي ــة دشـ ـ ـت ـ ــي ،أن ال ـه ـي ـئــة
التعليمية واإلداري ــة باشرت
ً
العمل وفقا للمرحلة الثالثة
من مراحل العودة إلى الحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  50فــي
المئة مــن العاملين ،مضيفة
أنه تم االنتهاء من اإلجراءات
ً
الــوقــائ ـيــة وف ـق ــا الش ـتــراطــات
وزارة ال ـص ـحــة ،إض ــاف ــة إلــى
ع ـم ـل ـي ــات ت ـن ـظ ـيــف ال ـم ـب ـنــى،
ووضع المعقمات في أرجائه،
وال ـ ـتـ ــزام ال ـعــام ـل ـيــن ب ــارت ــداء
الكمامات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت دشـ ـ ـت ـ ــي أن
الـمــدرســة اسـتـعــدت بتجهيز
الـخـطــة الــدراسـيــة الستكمال
العام الــدراســي بالتعليم عن
ُبـ ـع ــد ل ـل ـصــف ال ـث ــان ــي ع ـشــر،
وتجهيز الفصول االفتراضية
لكل معلمة ،إذ تـبــدأ الحصة
األولـ ـ ـ ــى الـ ـس ــاع ــة  8ص ـبــاحــا
األحد المقبل.
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال م ــدي ــر
م ـ ــدرس ـ ــة سـ ـع ــد ب ـ ــن ال ــربـ ـي ــع

عالية دشتي

الـ ـث ــان ــوي ــة ل ـل ـب ـن ـيــن ال ـتــاب ـعــة
لمنطقة ا لـجـهــراء التعليمية
ع ـبــدال ـلــه ال ــرم ـي ـضــي ،انـ ــه تم
االن ـت ـه ــاء م ــن ع ـمــل الـ ـ ــدورات
التدريبية لجميع العاملين
ورؤس ــاء األقـســام ،الستكمال
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ب ــواس ـط ــة
الـتـعـلـيــم ع ــن ُب ـع ــد م ــن خــال
البرامج المحددة عبر شبكة
اإلنترنت.
وحـ ــث الــرم ـي ـضــي جميع
ط ـل ـبــة الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي عـشــر
عـ ـل ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـت ـس ـج ـيــل
والحضور ،ألنه سيتم التقييم
ورص ـ ــد الـ ــدرجـ ــات م ــن خــال
الحضور والمشاركة.

«أساتذة التطبيقي» لضم كليات الهيئة إلى قانون الجامعات

ً
دعوا إلى وقفة جادة إلقرار المطالب وتبني الملف وتحريكه نيابيا بالسرعة القصوى
●

أحمد الشمري

طــالـبــت مجموعة مــن أعـضــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس فـ ـ ــي ك ـل ـي ــات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب بـضــم كـلـيــات الهيئة
الى قانون الجامعات الحكومية
الجديد ،مشيرة إلى أن التطبيقي
ت ـضــم خ ـمــس ك ـل ـيــات أكــادي ـم ـيــة،
ف ـل ـم ــاذا ال ي ـتــم ض ـم ـهــا الـ ــى هــذا
القانون الجديد؟
وشدد أعضاء هيئة التدريس
فــي حـلـقــة نـقــاشـيــة تـحــت عـنــوان
«نحو جامعة حكومية» في احد
برامج التواصل االجتماعي امس
على ضرورة ان تكون هناك وقفة
جادة نحو الدفع بإقرار المشروع
فــي أس ــرع وق ــت ومـطــالـبــة رابـطــة
أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس بتبني
الـمـلــف وتـحــريـكــه نـيــابـيــا ،وال ــى
التفاصيل:
ب ــداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـم ـي ــد كـلـيــة
التربية األساسية في التطبيقي
د .فــريــح الـعـنــزي أن الــدفــع نحو
انضمام كلية التربية األساسية
وبـعــض الـكـلـيــات الـتــي استوفت

بـ ـع ــض اقـ ـس ــامـ ـه ــا ال ـع ـل ـم ـي ــة فــي
بــرنــامــج الـبـكــالــوريــوس هــو أحد
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـهـ ــامـ ــة إلن ـ ـش ـ ــاء أي
جــامـعــة حـكــومـيــة ،مــوضـحــا انــه
«حتى يتحقق المشروع البد من
وضعه تحت مظلة رابطة أعضاء
هيئة ال ـتــدريــس الـجـهــة الممثلة
للكليات ويصبح العمل مؤسسيا
وتنظيميا بعيدا عن العشوائية
مع هذا الملف.
وت ــاب ــع ال ـع ـن ــزي ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ام ـ ــس ان االس ـت ـع ــان ــة
ب ــأع ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أع ـض ــاء الــرابـطــة
وقـبــل أي تـحــرك سياسي لحشد
تأييد نيابي يجب عقد عــدد من
االجتماعات ووضع تقرير مفصل
ح ــول ض ــم الـهـيـئــة إل ــى ال ـقــانــون
ويكون مقنعا ليرفع إلى اللجنة
التعليمية في مجلس االمة.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،شـ ـ ـ ــدد ع ـم ـيــد
كـلـيــة ال ـع ـلــوم الـصـحـيــة الـســابــق
بـ«التطبيقي» د .فيصل الشريفي
فــي تصريح صحافي امــس على
ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة
إلدخــال كليات الهيئة في قانون
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فريح العنزي

الجامعات الحكومية ،معربا عن
تفاؤله بإضافة مادة تشمل كليات
التطبيقي في قانون الجامعات إذا
لم يكن هناك تحرك جاد من قبل
رابطة أعضاء هيئة التدريس في
الهيئة وأعـضــاء هيئة التدريس
بالتطبيقي.
ومن جهتها ،قالت عضوة هيئة
التدريس في التطبيقي د .جنان
الـحــربــي ان فصل القطاعين هو
الحل األمثل لضم التطبيقي ضمن
قانون الجامعات الحكومية.
فيما قال عضو هيئة التدريس

فـ ـ ــي «الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي» د .ي ــوس ــف
المرتجي ،ان فصل القطاعين هو
ع ــودة لـلـمــربــع األول عـلــى الــرغــم
من انه سهل التطبيق ،الفتا إلى
انــه «فــي حــال اق ــراره ســوف تكون
هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـطــال ـبــات
ح ـ ــول آلـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات وعـمـلـيــة
مساواة األساتذة مع الجامعة في
المميزات وغيرها من المطالب».
وطالب المرتجي في تصريح
ص ـح ــاف ــي ام ـ ــس ب ــدع ــم ال ــراب ـط ــة
حول تبني قضية ضم التطبيقي
ضمن قانون الجامعات الحكومية،

وااللـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف ح ــولـ ـه ــا وت ــوح ـي ــد
الصفوف.
ك ـ ـم ـ ــا ط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ع ـ ـض ـ ــو ه ـي ـئ ــة
التدريس في التطبيقي د .عصام
المعتوق بضرورة الدفع نحو ضم
التطبيقي فــي قــانــون الجامعات
الحكومية ،ولـيــس كلية التربية
األساسية فقط.
وم ــن جــانـبــه ،أك ــد عضو هيئة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة د .م ـ ـبـ ــارك ال ـ ـ ـ ــذروة،
أهمية تحديد المطلب األساسي
ل ـم ـص ـيــر ال ـت ـط ـب ـي ـقــي م ــن عـمـلـيــة

فصل القطاعين أو االنضمام تحت
لواء قانون الجامعات الحكومية،
فـضــا عــن صـيــاغــة وثـيـقــة تحدد
بدقة المطلب األســاســي وتوقيع
األساتذة المؤيدين عليه ،ومتابعة
آلية التحرك النقابي حولها وفق
ج ـ ــدول زم ـن ــي ح ـتــى ي ـتــم اق ـ ــراره
وتطبيقه على ارض الواقع.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة «لـ ـ ـ ــن ن ـت ـق ــدم
خطوة في تطبيق القانون ما لم
يـكــن ه ـنــاك ت ـحــرك ج ــاد وخــاصــة
الدعم النيابي خــال االنتخابات
ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـمـقـبـلــة ف ــي عملية

تــوقـيــع الـمــرشـحـيــن ال ـج ــدد على
وثيقة للمطالبة بضم التطبيقي
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــات
الحكومية».
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ذكـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـض ـ ــو ه ـي ـئ ــة
ال ـت ــدري ــس ف ــي الـهـيـئــة د .محمد
المطيري «أن ضــم الهيئة ضمن
قـ ــانـ ــون الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
صعب جدا ،الن هناك تخصصات
تخرج الطلبة وفقا لنظام الدبلوم،
ودورات ت ــدر يـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـث ــا ن ــو ي ــة
المتوسطة» ،مشددا على ضرورة
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ـم ـلــة إعــام ـيــة

منظمة مع بداية استئناف عملية
الدراسة في األسبوع المقبل لتكون
كلية الـتــربـيــة األســاسـيــة جامعة
حكومية.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــدم عـضــو هيئة
التدريس في «التطبيقي» د .ناصر
السهو ،مقترح عقد اجتماع موسع
لــراب ـطــة أع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى آخـ ــر مـسـتـجــدات
والمقترحات الداعمة وحشد أكبر
قدر ممكن من أعضاء مجلس االمة
والمسؤولين المعنيين بالشأن
التربوي والجامعي.

4
محليات
 475إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء  587حالة
ةديرجلا
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نسبة المتعافين ترتفع إلى  %87.7وزيادة طفيفة في حاالت العناية المركزة
عادل سامي

أ عـلـنــت وزارة ا لـصـحــة عن
تسجيل  475إ صــا بــة جديدة
بفيروس «كورونا» ،خالل الـ24
ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك
إجمالي الحاالت المسجلة في
ً
البالد إلى  68ألفا و 774حالة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي
تقريرها اليومي إلى تسجيل
 4ح ـ ـ ــاالت وف ـ ـ ــاة ن ــاتـ ـج ــة عــن
مـضــاعـفــات اإلص ــاب ــة بمرض

«كوفيد  »19ليرتفع إجمالي
الوفيات المسجلة حتى أمس
إلى  465حالة .وأعلنت شفاء
 587حــالــة خ ــال الـ ــ 24ساعة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ـيــرت ـفــع إج ـمــالــي
المتعافين من الفيروس إلى
 60ألفا و 326حالة ،مما يرفع
نسبة الشفاء من المرض إلى
.%87.7
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن حـ ـ ـ ــاالت

اإلص ــاب ــة ال ـج ــدي ــدة تضمنت
 323حالة لمواطنين كويتيين
و بـنـسـبــة بـلـغــت  %68و152
حالة لغير الكويتيين وبنسبة
.%32
وذكرت أن اإلصابات حسب
ال ـم ـنــاطــق ال ـص ـح ـيــة تــوزعــت
بــواقــع  139حــالــة فــي منطقة
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي الـ ـصـ ـحـ ـي ــة و106
حــاالت فــي منطقة الفروانية

ً
 470متبرعا بالدم
«الصحة»:
ً
في حملة «معا لألبد سور الوطن»

ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة و 101حـ ــا لـ ــة فــي
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ال ـص ـح ـيــة
و 67حــا لــة فــي منطقة حولي
الصحية و 63حالة في منطقة
العاصمة الصحية.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد
م ــن يـتـلـقــى ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
ف ــي أق ـس ــام ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
بلغ  131حالة ليصبح بذلك
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ل ـج ـم ـيــع

الرضوان :التزمنا باإلجراءات االحترازية والوقائية
●

عادل سامي

اختتمت إدارة خــدمــات نقل الــدم
في وزارة الصحة حملتها السنوية
للتبرع بالدم تحت شعار «معا لألبد
سور الوطن  ،»5بمناسبة ذكرى الغزو
ال ـغــاشــم ل ـل ـكــويــت ،وال ـت ــي اسـتـمــرت
يــوم ـيــن ف ــي م ــراك ــز ال ـت ـبــرع الـتــابـعــة
لإلدارة وهي مركز التعاونيات لنقل
الدم  -وبنك الدم المركزي الجابرية،
وذل ــك بــالـتـعــاون مــع وزارات الــدولــة
والقطاع األهلي والمدني.
وقــالــت مــديــرة ادارة خــدمــات نقل
الدم بوزارة الصحة د .ريم الرضوان،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن الـحـمـلــة
ش ـ ـهـ ــدت ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا م ـ ــن ق ـبــل
المتبرعين ،حيث وصل إجمالي عدد
الـمـتـبــرعـيــن خ ــال يــومـيــن إل ــى 470
متبرعا ،منهم  435تبرع دم و 35تبرع
صـفــائــح دمــويــة مـقــارنــة ب ـعــدد 468
متبرعا في العام الماضي.
وأكـ ــدت ال ــرض ــوان ح ــرص اإلدارة
على االلتزام باإلجراءات االحترازية

ال ــوق ــائ ـي ــة وال ـت ــداب ـي ــر ال ـم ـت ـب ـعــة في
وزارة الصحة للحفاظ على سالمة
المتبرعين والعاملين ،مشيرة إلى
تطبيق التباعد االجتماعي والحرص
عـلــى التعقيم وق ـيــاس ال ـح ــرارة لكل
م ـت ـبــرع ،مـمــا ســاهــم ذل ــك ف ــي نـجــاح
الحملة وتحقيقها للهدف المنشود
منها ،باالضافة إلى استخدام منصة
ال ـت ـب ــرع لـتـسـجـيــل م ــواع ـي ــد لـلـتـبــرع
تفاديا لالزدحام داخل مراكز التبرع.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن ال ـح ـم ـل ــة حـقـقــت
ً
ً
ن ـج ــاح ــا ب ـف ـضــل م ــن ال ـل ــه أوال وث ــم
بـفـضــل ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة م ــن قبل
العاملين في إدارة خدمات نقل الدم
وب ـت ـع ــاون ك ــاف ــة ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع
وتفاعلهم مع هــذه الحملة ،موجهة
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر إلـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن
لـمـســاهـمـتـهــم ال ـف ـعــالــة والـمـسـتـمــرة
في انقاذ حياة اآلخرين ،كما شكرت
جميع الجهات المشاركة في انجاح
ه ــذه الحملة الـتــي لـهــا األث ــر الكبير
فــي تعزيز الـمـخــزون االستراتيجي
لبنك الدم.

بعض أكياس الدم أثناء حملة التبرع

جانب من حملة التبرع

الحاالت التي ثبتت إصابتها
ب ـم ــرض « كــو ف ـيــد  ،»19 -و مــا
زا ل ــت تتلقى ا لــر عــا يــة الطبية
الالزمة  7983حالة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد
المسحات التي تم القيام بها
خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة
ب ـ ـلـ ــغ  2452مـ ـسـ ـح ــة ل ـي ـب ـلــغ
م ـج ـمــوع ال ـف ـح ــوص ــات ،الـتــي
أجــريــت مـنــذ بــدايــة الجائحة

و حـ ـت ــى اآلن  514أ لـ ـف ــا و51
مسحة مخبرية.
وأضافت أن من أنهى فترة
الـحـجــر الـصـحــي الـمــؤسـســي
اإللـ ــزامـ ــي خـ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة
ال ـمــاض ـيــة ب ـلــغ  17شـخـصــا،
ب ـعــد ال ـق ـيــام ب ـكــل اإلجـ ـ ــراء ات
ال ــوق ــائ ـي ــة وال ـت ــأك ــد م ــن خـلــو
جميع العينات من الفيروس،
ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـك ـم ـلــوا م ـ ــدة ال

تقل عــن  14يوما فــي الحجر
ال ـص ـحــي ال ـم ـنــزلــي اإلل ــزام ــي،
اع ـت ـب ــارا م ــن ت ــاري ــخ م ـغ ــادرة
مركز الحجر المؤسسي.

برلمانيات 6
جلسة استجواب الشيتان الثاني تنتهي بتقديم  10نواب
ةديرجلا

•
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• تأجيل مناقشة مساءلة وزير الداخلية إلى  18الجاري والصالح يرسل استيضاحه للمجلس
انتهت جلسة مجلس االمة أمس من استجواب وزير المالية براك الشيتان المقدم من
ً
النائب رياض العدساني بتقديم  10نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير ،وحدد المجلس
جلسة التصويت على الطلب بتاريخ  12الجاري ،وذلك بعد أن استمع إلى مرافعتي
ً
ً
الطرفين ،وتحدث النائب راكان النصف مؤيدا لالستجواب ،والنائب بدر المال معارضا
له .وأقر الوزير الشيتان في الجلسة التي عقدت تحت إجراءات احترازية صحية مشددة
بالوثيقة االقتصادية الجديدة ،والتي بين أنه تم اعدادها بناء على طلب مجلس الوزراء
غير أنه شدد على أنه لن يكون هناك مساس بجيب المواطن أو بحقوق الموظفين،
وأن أقل بند بها يحتاج الى دراسة نحو  6أشهر لتطبيقه .وكما كان متوقعا طلب
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
تأجيل استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري لحين الرد على طلب استيضاحه
الذي قدمه أمس ،وحدد المجلس جلسته بتاريخ  18الجاري لمناقشته .وشهدت
ً
الجلسة في بدايتها سجاال بين النائبين رياض العدساني ومحمد المطير وسط تدني
مستوى الحوار بينهما ،وانتهى األمر بالدخول في جلسة االستجواب .وكان المجلس
وافق في بداية الجلسة على الرسائل الواردة والتي شهدت توجيه انتقادات للحكومة
بشأن األخطاء التي وقعت فيها خالل أزمة كورونا ،ومنها فتح وإغالق المطار.
فهد التركي ومحيي عامر

َّ
صفقنا لمجلس
الوزراء في
بداية «كورونا»
لكن هناك
استياء بسبب
اإلدارة خاصة
في الملف
االقتصادي
الفضل

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة
مرزوق الغانم الجلسة امس بتالوة
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام أس ـ ـمـ ــاء األعـ ـض ــاء
الحضور والمعتذرين والغائبين
عــن الجلسة األخ ـيــرة ،والغائبين
ع ــن اجـتـمــاعــات ال ـل ـجــان ،كـمــا تال
األمين العام مرسوم تفويض بعض
االختصاصات لسمو ولي العهد.
ودعــا الغانم في بداية الجلسة
بقوله" :نـســأل الله ان يعيد سمو
االمـيــر مشافى معافى وأن يوفق
س ـمــو ن ــائ ــب االم ـ ـيـ ــر" ،وط ـل ــب من
جميع ال ـنــواب الـحـضــور االل ـتــزام
بــاالشـتــراطــات الصحية ،وارت ــداء
الكمامات ،والمحافظة على التباعد
االجتماعي ،وتقدم بخالص التعزية
لـلـنــائــب ح ـم ــدان ال ـع ــازم ــي لــوفــاة
والدته.

التصديق على المضابط

الجائحة
أربكت
حكومات

الحريص

وان ـ ـت ـ ـقـ ــل ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ــى بـنــد
الـتـصــديــق عـلــى الـمـضــابــط ،وقــال
النائب رياض العدساني" :تحدثت
عــن نــائــب وه ــو يـصــور بالجلسة
الماضية ويـجــب ضبط الجلسة،
ويـتـحــدث عــن م ــؤام ــرة ضــد وزيــر
المالية والفاسد هو محمد المطير
والصبي والمرجلة التي ال تعرفها

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

واوقفك عند حدك غصب عليك".
ورد محمد المطير" :الكثير من
األعضاء يذكرون اسمي بالبوديوم
وغير ذلك ،لكن أي شخص يتحدث
عني بالقاعة سأرد عليه ،ومعروف
عنك يا رياض انك انسان مجنون
ومو صاحي".
بـعــدهــا ص ــادق الـمـجـلــس على
المضبطة ،وانتقل لبند الرسائل
الواردة.

أن أكــذب عليكم بأن هذا نهج لكل
الكويتيين ،ففي كل مــرة تمر بها
الـ ـقـ ـي ــادة ب ـ ـعـ ــارض ص ـح ــي ت ـقــوم
مجموعة ببث الشائعات ونعلمهم
باالسم" ،مضيفا" :صفقنا لمجلس
الوزراء في بداية أزمة كورونا ،لكن
هناك استياء الدارت ـكــم بعد ذلــك،
خ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـلــف االق ـت ـص ــادي،
ونــرجــو مــن سمو رئـيــس ال ــوزراء
إعادة النظر في الفريق االقتصادي".

عبارة خادشة

القياديون في الدول

وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ع ـ ــادل الــدمـخــي
لـ ـلـ ـغ ــان ــم" :ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـت ــم وض ــع
ضوابط ،وأن نلتزم باالشتراطات
الصحية ،وأرى الموضوع متغير
ف ـن ـع ـقــد ج ـل ـســة ث ــم ن ـع ـقــد جلسة
خــاصــة وإذا كــانــت ه ـنــاك عـبــارة
خادشة نسحبها".
ورد ال ـ ـغـ ــانـ ــم" :ان ال ـم ـعــاي ـيــر
وال ـض ــواب ــط واض ـح ــة والمجلس
اتـ ـخ ــذ الـ ـ ـق ـ ــرار ب ـت ـف ــوي ــض مـكـتــب
المجلس ،وعدم حضور الحكومة
تجيب عنه ،ولكنها أرسلت كتابا
توضح فيه أسبابها".
وق ــال الـفـضــل" :ال يــراودنــا شك
في رسوخ أسرة الحكم في وجدان
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ،وال أستطيع

بـ ــدوره ،ق ــال محمد الـ ــدالل ،إنه
قـ ـ ــدم رسـ ــالـ ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـم ــوض ــوع
القياديين في الدول" ،وهي قضية
تتعلق ب ــال ــدور الـتـنـمــوي للدولة
كذلك الكثير مــن مشاكلنا ومنها
(النائب) البنغالي ،كلها بسبب سوء
القياديين".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــدالل ،أن "ض ـعــف
الضوابط في اختيار القياديين هو
السبب ،وتـســاءل :على أي أساس
يتم اختيار من يدير أموال الناس؟
من جهته ،قــال صالح عاشور،
إن ــه ي ـف ـتــرض ب ــال ــدي ــوان األم ـي ــري
إصــدار بيانات أسبوعية بتحسن
حالة صاحب السمو أمير البالد.
وأضاف عاشور ،أنه "حتى اآلن

القرارات يجب
أن تدرس
والتراجع
عنها بعد
اتخاذها
معيب

الرومي

فتحنا البالد
لعمالة
هامشية
صرفنا
ماليين
إلبعادها

عاشور

لم تنجح الحكومة في متابعة أزمة
كورونا ،فالقرارات متغيرة وبقليل
مــن الـضـغــط الـسـيــاســي تــم الفتح
للبنوك في مرحلة غير مقرر لها،
وتــم فتح المطار للمقيمين بدون
ضــوابــط ،وبعد الضغط الشعبي
ت ـغ ـي ــر ال ـ ــوض ـ ــع ،ثـ ــم ب ـع ــد ضـغــط
خــارجــي تــم الـفـتــح لـهــم مــن خــال
"الترانزيت" ،أي يعني منعتهم من
الــدخــول عبر ال ـبــاب وفتحت لهم
الشباك".
وتابع" :بما أن وزير الصحة هو
المسؤول عن هــذه األزمــة فأحمله
الـمـســؤولـيــة السياسية الخاصة
بكل القرارات الحكومية بالتعاطي
مع أزمة كورونا".
من ناحيته ،قال عبدالله الرومي،
"نــذكــر بكل فخر شهداءنا األب ــرار
الذين ضحوا بحياتهم لنجلس هنا
اليوم وكل الدول التي وقفت معنا،
ولكن لألسف الشديد مع كل هذه
التضحيات من أجل كويت أفضل
"خربناها" وخير دليل السرقات
والقضايا.
وأض ــاف الــرومــي" :ال أعتقد أن
قـ ــرارات الحكومة بــإغــاق المطار
وفتحه تصدر بهذه الطريقة حتى
من "راعــي دكــان" ويفترض دراسة

قرارات الجلسة
• وافـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لــرئ ـيــس لجنة
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل يطلب
فيها تـمــديــد تكليف اللجنة إل ــى نـهــايــة دور
االن ـع ـق ــاد ال ـحــالــي ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـهــا تـقــديــم
تـقــريــرهــا عــن "م ــدی ســامــة اس ـت ـخــدام خدمة
شبكات االتـصــال الجديدة ( )5Gومــدى توفر
وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين
وسالمة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات".
• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشباب
والرياضة تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في
المخالفات المالية واإلدارية وما يشوب عملية
التفرغ الرياضي من تجاوزات ،على أن تقدم
اللجنة تقريرها النهائي خالل شهر.
•وافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رس ــال ــة لـلـنــائــب يــوســف
الـفـضــالــة يـطـلــب فـيـهــا مــراجـعــة ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ـن ــح مـ ـك ــاف ــآت م ــال ـي ــة لـلـعــامـلـيــن
بالصفوف األمامية ،لمواجهة انتشار فيروس
كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من
عملوا خالل هذه األزمة ومساواتهم بالفئات
المذكورة.
•وافــق المجلس على رسالة للنائب محمد الدالل
يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية

بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في
الدولة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال
ً
تتجاوز شهرا ،وقبل نهاية دور االنعقاد الحالي.
• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة الشؤون
الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة
إضــاف ـيــة ل ـمــدة شـهــر حـتــى يـتـسـنــى لـهــا تقديم
تقريرها عن قضية المرور.
• وافـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لــرئ ـيــس لجنة
الـشــؤون الداخلية والــدفــاع يطلب فيها منح
اللجنة مهلة إضافية مدة شهر ،حتى يتسنى
ل ـه ــا ت ـق ــدي ــم ت ـق ــري ــره ــا ع ــن دراس ـ ـ ــة م ــوض ــوع
ق ــرار وزارة الــداخـلـيــة بــإغــاق ب ــاب الـقـيــد في
االنتخابات ،لتعارضه مع فترة االنتخابات
التكميلية.
• وافـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لــرئ ـيــس لجنة
ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة يطلب فيها
إحـ ــالـ ــة ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وال ـقــانــون ـيــة رق ــم ( )۲۰ع ــن االقـ ـت ــراح بـقــانــون
المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع
األعمال النفطية ،إلى لجنة الشؤون الصحية
ً
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل لــاخ ـت ـصــاص ،وف ـقــا
للمادة ( )۵۸من الالئحة الداخلية.

سالم «كورونا» بين الغانم والسبيعي
• وافـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لــرئ ـيــس لجنة
الـمــرافــق الـعــامــة بالنيابة يطلب فيها إعــادة
تكليف اللجنة بــإ عــداد تقرير متكامل بشأن
مدى توافر األمن الغذائي الزراعي والحيواني،
على أن تقدم تقريرها خالل شهرين.
• وافـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رس ــال ــة لــرئ ـيــس لجنة
الـمــرافــق الـعــامــة بالنيابة يطلب فيها إحالة
االق ـت ــراح ـي ــن ب ـقــانــون ـيــن الـمـتـعـلـقـيــن بــرجــال
اإلطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

ً
لالختصاص وفــقــا لـلـمــادة ( )58مــن الالئحة
الداخلية.
• اطلع المجلس على تقرير األمانة العامة عن
اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة
خ ــال الـفـتــرتـيــن مــن  1يـنــايــر  ۲۰۲۰حـتــى ۳۱
م ــارس  ،۲۰۲۰وم ــن  1اب ــري ــل  ۲۰۲۰حـتــى 30
ً
يونيو  ،۲۰۲۰عمل بالفقرة األخيرة من المادة
( )46من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

إيجابيات أي قرار وسلبياته قبل
اتخاذه".
وخاطب الرومي الحكومة بقوله
"حــاف ـظــوا عـلــى ثـقــة الـشـعــب التي
حصلتم عليها والـمـشــوار طويل
وكنا نربأ بأن تقوم حكومة الكويت
بهكذا قرارات".
بدوره قال سعدون حماد :عندما
تجرى انتخابات يجب وقــف نقل
ً
ُ
وقدمت اقتراحا
القيد االنتخابي،
بقانون يرضي كل األطراف ،لكن لم
يتم إنجازه باللجنة ،وينص على
منح الحق لكل ناخب بالتصويت
لـمــرشـحـيــن أحــده ـمــا م ــن دائ ــرت ــه
والثاني من خارجها.
وأض ـ ــاف حـ ـم ــاد :أؤي ـ ــد رســالــة
اللجنة المالية بشأن قانون العمل
النفطي وهــو قانون يهم شريحة
كبيرة ويجب االستعجال بإقراره...
وقانون مكافأة نهاية الخدمة فيه
ظلم لبعض الكويتيين وتقدمت
بتعديل عليه.
ّ
وع ــق ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــدم ــات وزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مبارك الحريص بقوله" :استمعنا
لمالحظات النواب ونشكرهم عليها
والحكومة لم تغلق المطار ومنذ
األول من أغسطس يعمل ،وما حدث
فقط هو منع قــدوم المقيمين من
بعض الدول ،وهذا عمل بشري إذا
حصل أي نقص ،والقرار يتخذ بناء
على لجان وتتم مراجعته بعد يوم
أو يومين من تطبيقه ،وهذا يحسب
ً
للحكومة ،مضيفا أن هذه الجائحة
أربكت حكومات.
ورد عـبــدالـلــه الــروم ــي بــالـقــول:
سمحتم لـلـنــاس كلها أن تــدخــل،
وبعد ردة الفعل قمتم بإلغاء قراركم
نتيجة ذلك ،وفي اليوم ذاته ،وهذا
"ع ـيــب"" ،وم ــا نـلــوم عليكم بسببه
فالقرارات يجب أن تدرس والتراجع
عنها بعد اتخاذها معيب".
ً
وزاد صالح عاشور قائال :كان
يـفـتــرض مــن الـحـكــومــة االع ـتــراف
بخطئها وهــو خطأ استراتيجي،
وهذه قرارات مصيرية ،وما حصل
كــارثــة ومصيبة لمستقبل البلد
اذا كانت الحكومة تتخذ قراراتها
بهذه الطريقة ،فأميركا على كبرها
حتى طلبة الجامعات ال تستقبلها،
"ونحن فاتحين البلد على عمالة
هامشية صرفنا ماليين إلبعادها".

الحكومة جاهزة
مــن ناحيته قــال محمد ال ــدالل،
ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك شـفــافـيــة،

وتوضيح أسباب اتخاذ أي قــرار،
لكنها قلت بشكل كبير في الحكومة
باأليام الماضية.
ب ــدوره ــا ،قــالــت صـفــاء الهاشم
ل ـلــوزيــر ل ـل ـحــريــص" :أن ـ ــت فتحت
الباب على مصراعيه ،وشلت مصر،
وص ـح ــة الـ ـن ــاس مــول ـع ـبــه ولـيــس
لدينا مشكلة في فتح المطار أمام
المهندسين واألطـ ـب ــاء والـعـمــالــة
الضرورية ،أما العمالة الهامشية
فمرفوض ذلك".
وت ـحــدث رئـيــس الـ ـ ــوزراء سمو
ً
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد مطمئنا
المجلس بأن صحة صاحب السمو
في تحسن ملحوظ ،ونسأل الله أن
ّ
يمن على سموه بالشفاء العاجل.
وقال الخالد ،إن الحكومة جاهزة
لمناقشة األزمة ،ونقول ماذا وفقنا
بــه وم ــاذا أخطأنا بــه ،وبأكثر من
شفافية ،ونحن فريق واحــد يدير
أزمـ ــة صـحـيــة ،وال ـل ــه وحـ ــده يعلم
العالم وين رايح وطالما نحن بشر
نرتكب أخطاء ونعترف بأن إدارة
أزم ــة مثل هــذه نخطئ ثــم نخطئ
ثم نخطئ.
وزاد الـ ـخ ــال ــد :أرج ـ ـ ــو مـعــالــي
الــرئ ـيــس عـ ــرض ال ـط ـلــب ال ـخــاص
بـمـنــاقـشــة اإلجـ ـ ـ ــراءات الحكومية
لمواجهة كورونا لو بعد ساعتين
ونحن جاهزون للمناقشة.

الصندوق الماليزي
وقــال الــوزيــر مـبــارك الحريص:
"دأبـ ـ ــت ال ـح ـكــومــة م ـنــذ تشكيلها
عـلــى ال ـت ـعــاون م ــع مـجـلــس األم ــة،
وت ــود الحكومة إحــاطــة المجلس
ببعض األمور المتعلقة بالصندوق
الماليزي".
وأضاف الحريص" :نظرا ألهمية
ال ـص ـن ــدوق ال ـم ــال ـي ــزي ،وتـســريــب
تسجيل التحريات الـتــي قــام بها
ضـ ـب ــاط أمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــع بـعــض
الشخصيات ،وب ـصــورة مجتزأة،
تطلب الحكومة إحالة الموضوع
ال ــى أي لجنة ،وتــرغــب فــي عرض
التسجيل كامال بــدون أي اجتزاء،
ونحن مستعدون الي مناقشة في
جلسة الغد".
ورد ال ـ ـغـ ــانـ ــم" :غ ـ ـ ـ ــدا (الـ ـ ـي ـ ــوم)
هـنــاك جلسة وبـهــا طلب مناقشة
الصندوق الماليزي فلتقل ما تشاء".
وعقب عبدالله الرومي" :نحن ال
نحتاج موافقة الحكومة أو عدمها،
والطلب موجود بجدول االعمال".
واج ــل المجلس بـنــد األسـئـلــة،
ووافق على اإلحاالت.

السلطتان تؤبنان الراحل أحمد الهارون
أبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية في جلسة
مجلس االمة امس ،الوزير السابق الراحل أحمد راشد
ال ـه ــارون ،مستذكرين إسـهــامــاتــه الوظيفية ومناقبه
العالية.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مستهل
الجلسة العادية لمجلس األمة :فقدت الكويت قبل أيام
واحــدا من رجاالتها المخلصين هو العم أحمد راشد
ال ـهــارون وزي ــر الـتـجــارة والصناعة الـســابــق ال ــذي بدأ
حياته العملية في أروقة مجلس األمة خالل ستينيات
ال ـقــرن الـمــاضــي وتـحــديــدا فــي لجنة ال ـشــؤون المالية
واالقتصادية قبل ان يصبح رئيسا لجمعية ضاحية
عبدالله السالم والمنصورية وصوال إلى مدير عام غرفة
تجارة وصناعة الكويت لمدة طويلة.
وأضاف :لقد عرف الفقيد بمناقبه العالية وأخالقه
الرفيعة التي عرفها كل من تعامل معه في مجال العمل
الـعــام أو ال ـخــاص ،وبــاألصــالــة عــن نفسي ونـيــابــة عن
األخوات واإلخوة أعضاء مجلس األمة أتقدم بخالص
الـ ـع ــزاء وص ـ ــادق ال ـم ــواس ــاة ألسـ ــرة ال ـف ـقـيــد ولـلـشـعــب
الـكــويـتــي ،ســائــا الـمــولــى عــز وج ــل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وب ـ ـ ــدوره أب ــن وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس األم ــة
وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الفقيد

النصف بين الغانم والهاشم
قائال :الحكومة بدورها تؤبن المرحوم وزير التجارة
والصناعة السابق أحمد الـهــارون الــذي عــرف بدماثة
الخلق وصدق العمل ومناقبه العالية وأخالقه الرفيعة.
من جانبه ،قال النائب بدر المال" :في عهد الهارون

النصف لتسمية شارع رئيسي باسم الهارون
تقدم النائب راكان النصف باقتراح برغبة بتسمية
أح ــد الـ ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت بــاســم
المغفور له أحمد راشد الهارون.
وق ــال الـنـصــف ان ال ـكــويــت ف ـقــدت أح ــد رجــاالتـهــا
المخلصين ممن عملوا في بناء االقتصاد الكويتي

ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه ب ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـعــالــى ال ـع ــم أح ـم ــد راش ــد
ً
ال ـهــارون وزيــر الـتـجــارة والصناعة األسـبــق ،ونظرا
إلى اإلسهامات التي قدمها المغفور له وبعد مسيرة
اقتصادية وسياسية حافلة بالعطاء من أجل خدمة
الكويت تقدمت بهذا االقتراح.

وزيــرا للتجارة صــدر أهــم القوانين وهــو قانون هيئة
أسواق المال" ،بينما قال النائب يوسف الفضالة" :لن
ننسى وقفات الهارون وأعماله التي قام بها من أجل
الكويت".
وذك ــر الـنــائــب أحـمــد الـفـضــل" :أح ـمــد ال ـه ــارون رجــل
المواقف الصلبة ،وفاجعتنا به كبيرة ،والله يغفر لك يا
عم بوحمد ،وبصماته واضحة خالل مسيرته ،ونؤبن
العم عيسى بشارة آخر نوخذه كويتي".
وقال النائب صالح عاشور" :زاملنا الهارون وزيرا
للتجارة وكــان مثاال لــأخــاق العالية" ،وذكــر النائب
عبدالله الرومي أن "الهارون عاصرته منذ أن عملت معه،
ويمتاز بالطيبة وحسن الخلق والعمل ،وهذا ما تتمتع
به أسرة الهارون ،والعم عيسى بشارة آخر نواخذة أي
آخر الطيبين".
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برلمانيات

• المجلس يؤجل بند األسئلة إلى اليوم ويناقش قضية الصندوق الماليزي

ً
الغانم متوسطا الخنفور والعربيد
نـ ــاقـ ــش م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة فــي
جلسته امس استجواب النائب
ريــاض العدساني المقدم الى
وزي ــر الـمــالـيــة ب ــراك الـشـيـتــان،
واعـ ـتـ ـل ــى كـ ــل م ـن ـه ـم ــا مـنـصــة
االسـتـجــواب ،ووافــق المجلس
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد م ـت ـح ــدث مــؤيــد
وآخر معارض لالستجواب.
وبـ ــدأ ال ـعــدســانــي مــرافـعـتــه
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـقـ ـ ــولـ ـ ــه ،إن "هـ ـ ـ ــذا
االستجواب للمصلحة العامة
وق ـضــايــاه أك ــدت صحتها في
السابق".
وأضاف العدساني أنه "مع
كــل االح ـتــرام للوزير الشيتان
يف بوعده ،وهو الوزير
لكنه لم ِ
الوحيد بين وزراء دول مجلس
التعاون الذي لم يشرح خطته،
واخفاقه مستمر وانعكس على
التصنيف االئتماني للكويت
الذي نزل إلى ."AA-
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع" :ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
تحويل سبعة مليارات دينار
لالحتياطي العام ولم يحصل
واس ـت ـن ـف ــد ال ـ ـكـ ــاش وأع ـط ـي ـنــا
ً
الحلول واالقتراحات" مضيفا
أن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ي ـع ــرف
ف ــي أمـ ـ ــور ال ـم ـي ــزان ـي ــة وتـ ــدرج
بــالــواسـطــة فــي وزارة المالية
وليست لــديــه بــدائــل إال الدين
الـعــام ،ولــأســف وزيــر المالية
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ي ـ ـعـ ــرف ب ــأم ــور
الميزانية إال بأمر بسيط ،وقال
كلمة واح ــدة فــي اجتماعه مع
نظرائه بدول مجلس التعاون
"نحن نستفيد من خبراتكم"...
لذا أقول "له ال تطلع".
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرد ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي:
إخـ ـف ــاق ــات م ـت ـت ــال ـي ــة ،ووع ـ ــود
لــم يـقــم بتنفيذها (أي الــوزيــر
الشيتان) وتضليل الرأي العام
وه ــذا االس ـت ـجــواب يتكلم عن
م ـي ــزان ـي ــة وإخ ـ ـفـ ــاء م ـس ـت ـنــدات
ب ـت ـع ـم ــد وسـ ــأث ـ ـبـ ــت ذلـ ـ ـ ــك ،وال
نجامل على حساب المصلحة
العامة".
وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي" :ح ـت ــى
اق ـتــراح الشيتان بـشــأن الدين
ال ـع ــام ل ــم يـقــم بـشــرحــه ألن ــه ال
يعرف فيه ...وابتلشوا فيه".
وأضاف" :كالم الشيتان بأن
الــوثـيـقــة ت ـعــود ل ــوزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء وقتما
ً
كـ ــان وزي ـ ـ ــرا ل ـل ـمــال ـيــة عـ ــار من
ً
الصحة تماما ،والوزير يحصل
على را ت ــب استثنائي ،ويقدم
وثيقة اقتصادية تمس برواتب
الموظفين".
وت ــاب ــع ال ـعــدســانــي :الــراتــب
االستثنائي يحصل بموجبه
(الــوزيــر الـشـيـتــان) على ثالثة
آالف دينار فوق معاشه ،وثقوا
ب ــأن ـه ــم بــال ـص ـيــف س ـي ــزي ــدون
األسـ ـ ـع ـ ــار إذا عـ ـب ــر ال ـش ـي ـتــان

المويزري وعبدالكريم الكندري وتعقيم لأليدي

مـ ــن هـ ـ ــذا االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ،وأنـ ــا
أوقـ ـف ــت أك ـث ــر م ــن وث ـي ـق ــة فـقــد
هـ ــددت أن ــس ال ـصــالــح عـنــدمــا
ً
ك ــان وزي ـ ــرا لـلـمــالـيــة ،وأوق ـفــت
الوثيقة وكذلك الحال بالنسبة
للحجرف والعقيل والشيتان
ليس أفضل منهم.
وذك ـ ــر أن وزي ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ال
يستطيع أن يشرح خطة أمام
المجلس أو يشرح الدين العام
واتحداه.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـشـ ـيـ ـت ــان ي ــري ــد
تـطـبـيــق الـضــريـبــة االنـتـقــائـيــة
بنسبة  ١٠٠في المئة للقضاء
ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــوق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ...أي
عذر هذا؟
وقال العدساني :من وثيقته
ت ـج ـم ـيــد ك ــل ال ـت ــرق ـي ــات وه ــذا
أخطر شيء ومخالفة دستورية
واضحة وهناك واف ــدون تبلغ
رواتبهم ثالثة آالف دينار في
وزارة المالية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا لـ ـ ــم ي ـقــم
ال ـش ـي ـتــان ب ـت ـحــويــل مــوضــوع
ا لـمـشــرو عــات السياحية التي
تـحــدث عنها الـنــائــب عبدالله
الكندري إلى النيابة؟
وكشف العدساني ان وزير
المالية شخص غير متمكن ولم
يشرح خطة فــي مجلس األمــة
أو مجلس ال ــوزراء ،ومصلحة
ال ـكــويــت ف ــوق اي اع ـت ـبــار ،وال
يمكن أن يقودنا إلى الهاوية.
وتابع :الوثيقة بها مساس
بمقدرات المواطنين ،وإذا عبر
الوزير فهذا يعني أننا اعطينا
ص ـك ــا ل ـل ـش ـي ـت ــان ب ـت ـم ــري ــره ــا،
وأتوقع حدوث ذلك بالصيف.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدسـ ـ ــانـ ـ ــي :ن ـع ــم
استجوبك على االستحواذ وأي
وزير يمشيه سأستجوبه ،وهو
قال انه استجواب االستحواذ،
وهو من وافق عليه.
وخاطب العدساني الشيتان
بـ ـق ــول ــه :ع ـل ـي ــك االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار عــن
تدليسك لي ولو مكانك لتقدمت
باستقالتي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ف ـ ــي  ٢٠١٩ك ــان
دمجا أما االن فهو استحواذ،
واعترضت عليهما خاصة أن
األهلي المتحد كان يقوده فهد
الرجعان  ١٥سنة.
وذكـ ــر ان ال ــوزي ــر غ ـيــر رأي ــه
في االستبدال خالل أقل من ٢٤
ساعة وصــوت برفض تعديل
يعالج االسـتـبــدال الــربــوي في
جلسة  ١٧يونيو.
واكــد ان كل وعــود الشيتان
تبخرت ،وحرم شريحة كبيرة
تريد االستفادة من االستبدال
وفق أحكام الشريعة االسالمية.
وت ـ ـسـ ــاءل الـ ـع ــدس ــان ــي :هــل
يـعـقــل أن ي ـكــون ه ــذا مستوى
وزير المالية في دولة الكويت؟

كلمة واح ــدة طلبها مــن حيث
المبدأ أطلب  ٤٥وهو يريد فقط
دخــول الصيف الــذي سيشهد
تطبيق الــوثـيـقــة االقـتـصــاديــة
ويـجــب أن نـتـصــدى لــه ونحن
تقريبا بالشهر األخير.
وق ـ ـ ـ ــال :ت ـ ــم مـ ـن ــح ال ـش ـي ـت ــان
م ــن ب ـعــض الـ ـن ــواب فــرصـتـيــن
لـمـعــالـجــة االس ـت ـبــدال الــربــوي
بعكس الحال في التعامل مع
نايف الحجرف الذي تم منحه
أسبوعين.
واض ـ ـ ـ ــاف :ال ـش ـي ـت ــان ي ـقــول
انـ ـن ــي ال امـ ـل ــك ت ـف ــوي ـض ــا مــن
المواطنين مع أنني نائب أمثل
االمة وانت سقطت  3مرات في
االن ـت ـخ ــاب ــات .ان ــا ات ـص ــدى لك
واط ـل ــع خ ـمــاج ـيــرك ،ويـعـقــوب
الصانع وظفك في هيئة القصر
توظيفا سياسيا وكنت تصفق
له في االنتخابات.
وت ــاب ــع :بـسـبــب س ــوء األداء
ي ـ ـتـ ــدب ـ ـسـ ــون ف ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة وال
يـسـتـطـيـعــون ال ـت ـخ ــارج منها
وه ـ ـنـ ــاك ض ـع ــف ب ـ ــاالج ـ ــراءات
وعدم متابعة األحكام النهائية.
وق ــال :مــن القضايا المهمة
ق ـض ـيــة االي ـ ــرب ـ ــاص ،وي ـع ــرض
ف ـي ــدي ــو ل ــوزي ــر ال ـم ــال ـي ــة وه ــو
يـ ـق ــول ب ــاس ـت ـج ــواب ــه ال ـســابــق
ا ن ــه تــم تشكيل لـجـنــة تحقيق
بالموضوع.
وأضاف ٣.٩ :مليارات دوالر
رش ــاوى فــي قضية االيــربــاص
ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد فـ ــي ال ـح ـكــم
ال ـب ــري ـط ــان ــي بـ ـش ــأن ال ـك ــوي ــت،
والـ ــوزيـ ــر كـ ــان ي ـض ـلــل وعـلـيــه
تقديم استقالته.
وتابع العدساني :هل يعقل
ان وزي ـ ـ ـ ــر م ــالـ ـي ــة م ـ ــو س ــام ــع
بقضية الصندوق الماليزي؟!
وك ـيــف يـطـلــع مـجـلــس الـ ــوزراء
ع ـلــى الـ ـب ــاغ وال ي ـط ـلــع عليه
مجلس األمــة؟ والبالغ عندي،
وه ــل يـعـقــل أن ي ـح ــول ف ـقــط ٣
أشخاص؟
وأنهى العدساني مرافعته
االولــى ثم رفع الغانم الجلسة
ألداء صالة الظهر.

مرافعة الشيتان
واس ـتــأنــف ال ـغــانــم الجلسة
وبـ ـ ـ ـ ــدأ وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـ ــراك
الشيتان مرافعته بــا لــرد على
اسـتـجــواب الـعــدســانــي ،قائال:
في بداية حديثي ادعو بالشفاء
العاجل لسمو االمير وان يعود
لوطنه معافى مشافى واسال
الله التوفيق لنائب االمير.
وأض ـ ــاف ال ــوزي ــر الـشـيـتــان:
مازلت اتذكر إكليل الثقة الذي
منحني ايــاه نــواب االمــة وهو
تأكيد لثقة سمو امير البالد،

المال :مساءلة وزير المالية قائمة
على االحتمال ال الدليل
ت ـ ـحـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .ب ـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــا مـ ـع ــارض ــا
الستجواب الشيتان ،قائال :نرى ان الديمقراطية
تنحر باسم الديمقراطية واالدوات الدستورية
تقوم على مبدأ التعسف ،واستجواب الشيتان
خ ــرج مــن رح ــم اسـتـجــواب واع ـلــن عـنــه فــي ذات
الـيــوم واخـتــزل مــن  100صفحة الــى  34صفحة
ومن خمسة محاور الى ثالثة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــا :اخـ ـ ـش ـ ــى ان يـ ـ ـك ـ ــون هـ ــذا
االسـ ـتـ ـج ــواب ذريـ ـع ــة ل ـمــن ي ـس ـعــى الـ ــى تـعــديــل
الدستور ،واستجواب الوزير ليس قائما على
دليل وانما على االحتمال وال يمكن ان نستدل
على ادانة وزير بأدلة محتملة.
وتابع "من ارتكب خطيئة ميزانية التسليح
التي تمت في مجلس 2013؟ هل نسائل وزير
المالية عنها؟ هل نسائل وزير المالية عن قرار
يتخذه وزير الصحة بشأن عافية؟ وهل نسائله
عن زيادة البنزين التي يقوم بها وزير النفط؟
وت ـ ـسـ ــاءل "رفـ ـ ــع م ـع ــدل ال ـب ـع ـث ــات ألـ ـي ــس مــن
مسؤولية وزير التعليم العالي؟ هل نترك الوزراء
المعنيين ونــذهــب إلــى وزيــر اخــر؟ وهــذه عينة
لوثيقة اقتصادية قائمة على االحتمال.
وتــابــع :أليس مجلس األمــة نفسه يوافق في
كل دورة على حساب ختامي بتغطية العجز من

ً
المال معارضا لالستجواب
االحتياطي العام للدولة؟! وعندما يقدم قانون
الدين العام الذي ارفضه اليس هذا حقه؟ يجب أال
نمارس الطغيان السياسي الن من حقه أن يقدم
ومن حقنا أن نرفض.
واختتم المال حديثه بالقول :طــرح الثقة لن
يقلل من الوزير شيئا وعدم طرح الثقة ال يقلل
من المستجوب شيئا.

وف ــي ه ــذا االس ـت ـج ــواب س ــأرد
ع ـلــى ك ــل الـ ـمـ ـح ــاور ،وأن ــاق ــش
الـ ـي ــوم ال ــوث ـي ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
التي نوقشت في االستجواب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق وه ـ ـ ــي تـ ـمـ ـث ــل رؤي ـ ــة
وزارة ال ـمــال ـيــة وأح ـي ـل ــت الــى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وه ــي مجرد
افـ ـك ــار ولـ ــم ت ــرس ــل لـلـمـجـلــس،
وم ــا ارس ــل هــو وثـيـقــة احيلت
في مايو للمجلس وهــي التي
تناقشها الحكومة وتحاسب
عليها ،واهــم اعتباراتها عدم
ال ـت ـعــرض لـحـقــوق الموظفين
وتعويضات العاملين وهذا ما
انا مسؤول عنه وأحاسب عليه،
وت ــم تخفيض ال ـمــوازنــة بقدر
 1.4مليار دينار دون المساس
باي حقوق للمواطنين.
وأك ـ ــد ال ـش ـي ـتــان ان مجلس
الوزراء من خالل وزير المالية
ق ــدم م ـيــزان ـيــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 21/20وهــي تناقش في لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات ول ــم تـتـضـمــن اي
مساس بحقوق المواطنين او
الموظفين وستقر الميزانية
دون اي مـســاس بالمواطنين
واعـ ـ ـل ـ ــن ذل ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
الـمـنـصــة ،مـشـيــرا إل ــى أن الكل
ي ـع ــرف ان ال ـن ـفــط ه ــو ال ـم ــورد
الوحيد لــإيــرادات وهــو اليوم
ي ـع ــان ــي م ــن ان ـخ ـف ــاض كـبـيــر،
ووزارة المالية تقدم كل االفكار
التي تعمل على معالجة هذه
القضية ،واي ق ــرار يــأتــي بعد
درا سـ ــات ومسببات والتأثير
ال ـ ـمـ ــالـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ل ـكــل
بـ ـن ــد ،وأؤك ـ ـ ــد ع ـ ــدم اتـ ـخ ــاذ اي
اج ـ ــراءات بـشــأن مــا ع ــرض في
االسـ ـتـ ـج ــوابـ ـي ــن عـ ـم ــا يـسـمــى
بــوثـيـقــة االصـ ــاح ول ــم يصدر
اي قرار يمس الدعومات ايضا.
وش ـ ـ ــدد الـ ـشـ ـيـ ـت ــان عـ ـل ــى أن
ال ـكــويــت مـلـتــزمــة بالمنظومة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وص ـ ـ ــدر عـ ــن دول
الخليج اتفاقية اإلغــراق ورأى
مجلس ال ـ ــوزراء وج ــود تأثير
ل ـه ــذه االت ـفــاق ـيــة خ ــاص ــة على
م ـ ــواد ال ـب ـن ــاء ف ـق ــرر تـعـلـيـقـهــا،
وال تعليمات او تعاميم بشأن
ا لـمـســاس بحقوق المواطنين
حتى في ميزانية  22/21واؤكد
كوزير مالية ان اسهل بند في
الــوثـيـقــة االق ـت ـصــاديــة يحتاج
ال ـ ــى دراس ـ ـ ــة ال ت ـق ــل ع ــن سـتــة
شهور القراره وهذه ليست من
مواضع الضرورة.
وبين أن الوثيقة االقتصادية
لـيـســت قــا بـلــة للتطبيق حتى
االن و صـ ـي ــا غـ ـتـ ـه ــا وا ض ـ ـحـ ــة
بـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بالتنسيق مع الجهات المعنية
ب ــدراس ـت ـه ــا ومـ ــوافـ ــاة مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ب ــال ـص ــورة الـنـهــائـيــة
لكل بند بالدراسة ،الفتا إلى أن

الخالد والشيتان بعد انتهاء االستجواب

ً
الغانم :االستجواب كان راقيا من الطرفين
ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
ال ـغــانــم إن اس ـت ـج ــواب ال ـنــائــب ري ــاض
العدساني لوزير المالية براك الشيتان
كان راقيا من الطرفين وانتهى بتقديم
طلب طرح الثقة بالوزير ،الفتا الى أنه
وفقا لإلجراءات الالئحية تم تحديد يوم
األربعاء القادم  12أغسطس للتصويت
على الطلب.
وذكـ ــر ال ـغــانــم ف ــي ت ـصــريــح صحفي
عـقــب الـجـلـســة ام ــس "ك ـمــا تــابـعـتــم في
الجلسة تم تأجيل بند األسئلة وتقديم

وزير المالية
ال يعرف أمور
الميزانية
وليست لديه
بدائل إال
الدين العام

العدساني

االس ـت ـج ــواب ــات ب ـح ـيــث ت ـمــت مـنــاقـشــة
االس ـت ـجــواب األول الـمـقــدم مــن النائب
ريـ ــاض ال ـعــدســانــي إل ــى وزيـ ــر الـمــالـيــة
مضيفا "حقيقة أشكر
بــراك الشيتان"،
ً
الطرفين فاالستجواب كان راقيا".
واوض ــح أن االسـتـجــواب الـمـقــدم من
ال ـنــائــب شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري إل ــى نــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون مجلس الــوزراء وزير الداخلية
أنس الصالح سوف يناقش في الجلسة
العادية القادمة بتاريخ  18أغسطس.

ً
ً
زمنيا
الوثيقة تتضمن جدول
ل ـلــدراســة والـتـطـبـيــق ومجمل
ال ـت ــأث ـي ــرات ال ـخــاصــة بـجـهــات
الدولة.
وأوض ــح أن المناقالت بين
بنود الميزانية مشروعة وهي
ت ـق ــع ت ـح ــت م ــراق ـب ــة وإشـ ـ ــراف
الجهات الرقابية ،معتبرا أن ما
تقدم به المستجوب العدساني
من حلول لدعم الميزانية هو
ب ــاألس ــاس مـعــالـجــات وحـلــول
قــدم ـت ـهــا وزارة ال ـم ــال ـي ــة مـنــذ
سنوات.
ولفت إلى أن هناك  66جهة
ح ـك ــوم ـي ــة تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي خـطــة
تنمية اإليــرادات غير النفطية،
والـحـكــومــة تـتـجــه ال ــى تعديل
ق ـ ــان ـ ــون احـ ـتـ ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال
الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة وأحـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـش ــروع
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ل ـل ـم ـج ـل ــس وال ـ ـ ــذي
يتضمن الـمــوافـقــة عـلــى شــراء
اصـ ــول االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام من
قبل احتياطي األجيال القادمة.

إجراءات قوية

أسهل بند
في الوثيقة
االقتصادية
يحتاج إلى
دراسة ال تقل
عن  6أشهر
إلقراره

الشيتان

وق ــال الشيتان إن إج ــراء ات
كبيرة وقــويــة اتخذتها وزارة
ال ـمــال ـيــة م ــن خـ ــال فـ ــرق عمل
مـتـخـصـصــة ل ـع ـب ــور اي ازم ــة
مــال ـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الــديــن
العام قدم للمجلس في ،2017
واستجابت الحكومة لتعديالت
المجلس ،وضمنتها القانون
بـشـقـيــه ال ـس ـن ــدات وال ـص ـكــوك
وق ـ ـ ــدم مـ ــن ج ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس،
وال ــدي ــن ال ـعــام اح ــدى االدوات
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــة وت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم فــي
ك ــل اق ـت ـصــاديــات ال ـعــالــم ومــن
ضمنها اي ـقــاف اسـتـقـطــاع 10
ب ــال ـم ـئ ــة لـ ـصـ ـن ــدوق األج ـ ـيـ ــال
القادمة.
وت ــاب ــع" :مـسـتـعــدون لشرح
مــاهـيــة ال ــدي ــن ال ـع ــام واه ــداف ــه
وانـتـظــر الــدعــوة مــن المجلس
او لجانه المختصة لبيان هذا

وأشار إلى أن جدول األعمال سيبدأ
الـ ـي ــوم ب ـب ـنــد األس ـئ ـل ــة ث ــم ب ـنــد طـلـبــات
المناقشة بـشــأن التعليم وا لـصـنــدوق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــزي ،ي ـع ـق ـب ـه ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
القوانين التي وزعت على جدول األعمال
بــاإلضــافــة إل ــى الـتـصــويــت عـلــى بعض
طلبات التحقيق.
وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس
استكمال جدول األعمال اليوم فسيطلب
تمديد الجلسة إلى الخميس.

االمـ ــر ،وص ـفــاء ال ـهــاشــم تقول
وجهنا لك الدعوة ولم تحضر،
وارى أن الدين العام سيعالج
العجز في المصروفات ودعم
ال ـم ـيــزان ـيــة م ــن خـ ــال اقـ ــراض
احتياطي األجيال االحتياطي
العام و 3مليارات دينار قيمة
ال ـ ـع ـ ـج ـ ــوزات الـ ـم ــالـ ـي ــة خ ــال
األشهر الثالثة الماضية ،واذا
امـتــدت االوض ــاع حتى نهاية
الـ ـسـ ـن ــة س ـ ـنـ ــواجـ ــه ع ـ ـجـ ــوزات
كبيرة".
وأكد أن الدين العام يسمح
بالتحرك وفق االدوات العالمية
و م ــن خ ــال مختلف العمالت
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،حـ ـي ــث يـ ـمـ ـك ــن ان
ت ـت ـحــول ال ــى اي ـ ـ ــرادات لـلــدولــة
واالق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض ي ـ ـكـ ــون م ـح ـل ـيــا
وعالميا ،مما سيدعم السوق
المحلي ،مضيفا انه لم تتحفظ
اي جـهــة حـكــومـيــة بــأربــاحـهــا
الـمـحـقـقــة ف ــي ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 ،20-19وه ــذا امــر تــم بتعاون
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ودع ـ ــم
مجلس الوزراء.
واردف" :فــي  20/19حساب
ال ـع ـه ــد كـ ــان  4.286م ـل ـي ــارات
دي ـ ـنـ ــار ،خ ـف ــض ف ــي نـهــايـتـهــا
ال ــى  3.6مـلـيــارات دي ـنــار ،مما
ي ــؤك ــد ج ـه ــود ال ـح ـكــومــة على
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد ،كـ ــاش ـ ـفـ ــا أن
وزارة الـمــالـيــة خــاطـبــت ادارة
الـ ـفـ ـت ــوى بـ ـش ــأن االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال،
"وبعد الفتوى وقعنا تعديال
ع ـلــى ال ـم ـق ـتــرح ال ـســابــق ال ــذي
رف ــض ســابـقــا مــن التأمينات،
وهو إنشاء شركة لالستبدال
تتوافق والشريعة االسالمية
وطرحنا كراسة خاصة بذلك".

معايير معتمدة
وبين الشيتان أن المعايير
التي تطبقها التأمينات مقرة
ومـ ـعـ ـتـ ـم ــدة م ـ ــن قـ ـب ــل م ـح ـقــق
الـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـخ ــارج ــي ل ــدى

المؤسسة ،مشيرا إلى أن غرفة
التجارة موجودة في مجلس
إدارة ال ـتــأم ـي ـنــات م ــع ديـ ــوان
الخدمة المدنية واالتحاد العام
للعمال وال ـش ــؤون ،فضال عن
ممثلي الجهات الواردة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن االس ـت ـث ـمــار
فـ ــي أبـ ـ ـ ــراج ال ـق ــاب ـض ــة ق ـ ــام بــه
مـ ــديـ ــر الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االسـ ـب ــق
والمؤسسة تسلمت  28مليون
ديـنــار خــال  4سـنــوات ،وعند
ام ـت ـن ــاع ال ـش ــرك ــة ع ــن تـســديــد
المستحقات رفعت التأمينات
دع ــوى قضائية عـلــى الشركة
وبــاغــا للنائب الـعــام ،ووافــق
م ـج ـلــس إدارة ب ـن ــك ا ل ـكــو يــت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـلـ ــب ب ـيــت
التمويل الكويتي االستحواذ
على البنك االهلي المتحد في
البحرين ،وخلصت الدراسات
الــى األث ــر اإليـجــابــي على هذا
ا لـمـشــروع بتمويل المشاريع
التنموية.
وأكد أنه طلب اعادة دراسة
اندماج بيتك واالهلي المتحد
ولــم يــوقــف االجـ ــراءات ولــو لم
ت ـك ــن ازمـ ـ ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
ل ـك ــان ــت ص ـف ـقــة االن ـ ــدم ـ ــاج قــد
انجزت ،وطلبت اعــادة دراســة
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ بـ ـي ــن ال ـب ـن ـك ـيــن،
متابعا" :طلبت اع ــادة دراســة
ق ــرار الــدمــج ،أم ــا مــا طــالــب به
بـ ـي ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل س ــابـ ـق ــا فـهــو
تأجيل ا لــد مــج حتى ديسمبر
فقط ،وجاء ذلك لحرصي على
المال العام".
وق ــال الـشـيـتــان إن منطوق
ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي فـ ــي قـضـيــة
إيرباص لم يذكر اسم الحكومة
او الخطوط الجوية الكويتية
او م ـســؤول ـي ـهــا ب ــل ذكـ ــر اســم
ال ـكــويــت ف ــي حـيـثـيــات الـحـكــم
ً
فـقــط ،مضيفا أن هـنــاك لجنة
تحقيق فــي قـضـيــة إيــربــاص،
"وزودن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ب ـح ـك ــم
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة

النصف :مشكلتنا مع الشيتان هي «اللف والدوران»

َ
َ
الوزير ال يستحق منصبه ولم نر منه سوى الوعود غير الصادقة
تحدث النائب راكــان النصف مؤيدا الستجواب
وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ق ــائ ــا :أؤك ـ ــد واكـ ـب ــر ب ـ ــاألخ ري ــاض
العدساني عدم التجريح في الذمة المالية للوزير،
فهو استجواب سياسي وبراك الشيتان اخ محترم
لكن نقول يا وزير المالية مو انت بس ماعندك بيت،
كلنا ماعندنا بيوت.
واضاف النصف في خطابه الى الشيتان :ابحث
عن تاريخ من وراء ك من وزراء مالية وما حدث في
أزمــة المناخ ،واذا كانت اسـعــار النفط  150دوالرا
للبرميل فنقول نعم الفلوس تغطي العيب ،وانظر
ال ــى الـكــويــت فــي عـهــدك ن ــزل التصنيف االئتماني
مرتين ،وفـقــط تنفيع أهـلــك ،وال ــى االن ال تعلم هل
تـقـتــرض مــن الــداخــل أم مــن ال ـخ ــارج ،وت ـقــدم الــديــن
العام وتسحبه!
وتابع ان "المشكلة التي نواجهها معك يا وزير
الـمــالـيــة انـنــا لــم نــر مـنــك اي جـهــود س ــوى االحــالــة
الى النيابة والوعود غير الصادقة واالتصال على
النواب" ،متسائال :ما هذه المعايير؟
واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك ال ـن ـص ــف فـ ــي ح ــدي ــث الـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــواب:
ل ــم تــواف ـقــوا عـلــى اع ـط ــاء مـهـلــة  15يــومــا م ــع وزي ــر
المالية السابق نايف الحجرف فيما يخص مسألة
االستبدال ،ومع الشيتان تعطونه مهلة اربعة أشهر،
فلماذا انتم معه "غفور رحيم"؟ ،موضحا "مشكلتنا

ً
النصف مؤيدا لالستجواب
م ــع ال ـش ـي ـتــان ه ــي ف ــي ال ـم ـصــداق ـيــة والـ ـق ــدرة على
التالعب بالكالم واللف والدوران".
واستغرب النصف ارسال الشيتان طلبا باستعجال
االستبدال وبعد طلبه بنصف ساعة يطلب سحبه
من جديد! ،متسائال :فماذا تغير معه حتى يسحب
طلبه؟ هــل اكتشف ارقــامــا جــديــدة فــي تلك الـمــدة أم
جاءه األمر بذلك؟

وتساءل :ما هذه المزايدة الشعبوية التي يقوم بها
الشيتان؟ موضحا انه ال يوجد موافقة من حيث المبدأ
بشأن تعديل االستبدال انما اما تكون هناك موافقة أو
معارضة من قبله ،ولست من يتهم الوزراء بدون دليل
في ذمتهم المالية وليس لدي "هوس" بطرح الثقة في
كل مستجوب لكن عندما أرى تعامل الوزير الشيتان
مع فريق المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
فحتما سيذكر الـتــاريــخ مــن ح ــارب المصلحين في
ال ـمــؤس ـســة ،ومـثـلـمــا س ــرب ال ــوزي ــر ال ـش ـي ـتــان كـتــاب
احالتهم ،فلماذا لم يسرب كتاب البراءة؟
وخاطب النصف الشيتان قائال :هذا المكان عود
(ف ــي اش ــارة ال ــى كــرســي ال ــوزي ــر) ،وال ـ ــوزراء يقدمون
استقاالتهم دفاعا عن القادة المجتهدين وأنت تقوم
بالتضحية بهم ،مستدركا بالقول :يا أخي انت وزير
مــالـيــة فــي الـكــويــت وتـحـتــك بـخــامــس أكـبــر صـنــدوق
سيادي بالعالم!
وقال النصف في خطابه الى الشيتان "أنت تعلم
شـنــو مـنـصـبــك الـ ــذي م ــر عـلـيــه ك ـبــار رجـ ــال الـكــويــت
واشرف رجال الكويت ،وهل أنت زين مع أي جهة تعمل
تحت ادارتك؟ مضيفا "اتمنى أن تحذو حذو زمالئك
وترد على الشائعات" ،مستدركا بالقول :يا معود حتى
لو ترد بتغريدة ،ومع االحترام لشخص الوزير لكن ال
يستحق منصب وزير مالية الكويت.
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العدساني :الشيتان دائم اإلخفاق والوزير :استجوابان غير دستوريين

العدساني خالل استجوابه

طلبت إعادة
دراسة قرار
اندماج «بيتك»
و«األهلي
المتحد»
لحرصي على
المال العام

الشيتان

وزارة المالية
اتخذت
إجراءات
كبيرة وقوية
من خالل
فرق عمل
متخصصة
لعبور أي أزمة

الشيتان

 ...والشيتان يرد عليه
وت ـقــريــر مـكـتــب مـكــافـحــة
االحتيال وغيرها من التقارير
الرسمية حول هذه القضية".
وتابع :وجــود اسم الكويت
فــي حيثيات قضية إيــربــاص
كـ ــان بــأن ـهــا م ــن الـمـتـعــامـلـيــن
مــع الـشــركــة فـقــط دون ات ـهــام،
ومع ذلك كلفت بالتحقيق في
القضية وإرس ــال التقرير إلى
لجنة التحقيق ا لـتــي شكلها
ال ـم ـج ـل ــس ،وس ــأح ـي ــل نـتــائــج
تحقيق إيــربــاص الــى النيابة
الـعــامــة وأط ـبــق مـقــولــة رئيس
ً
الوزراء "لن نحمي فاسدا".
وكـ ـ ـش ـ ــف أن "الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة" ت ـقــدمــت بـبــاغ
جديد للنيابة يتضمن شهادة
اعـ ـ ـت ـ ــداء م ــدي ــر "الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات"
األس ـ ـبـ ــق عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــال الـ ـع ــام،
ومــن خــال مهام بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ال ـت ـف ـت ـي ـش ـيــة تــأكــد
جود إخطارات حول الصندوق
الـسـيــادي الماليزي مــن خالل
الـتـعــاون مــع البنوك المحلية
وقام بدوره كامال في القضية
م ــن خـ ــال وحـ ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
المالية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان :وحـ ـ ــدة
الـتـحــريــات الـمــالـيــة فــي البنك
المركزي حولت جميع األسماء
والحسابات التي توفرت لديها
بشأن كل القضايا والمتهمين
ب ــالـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـم ــالـ ـي ــزي ال ــى
ً
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن
ال ــوح ــدة أح ــال ــت إل ــى الـنـيــابــة
بـ ــاغـ ــات ـ ـهـ ــا ب ـ ـحـ ــق أش ـ ـخـ ــاص
طـبـيـعـيـيــن واع ـت ـبــاري ـيــن لهم
عــاقــات مشبوهة مــع النائب
ً
اآلسيوي فضال عن إحالة كل
المشتبه فيهم والمتهمين إلى
النيابة.
وأن ـه ــى ال ـش ـي ـتــان مــرافـعـتــه
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى وب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي
مــراف ـع ـتــه ال ـثــان ـيــة ،م ــؤك ــدا أن
الــوزيــر ال يفقه في الميزانية،
وأنه يسير عكس اتجاه العالم،
ك ــاشـ ـف ــا عـ ــن اتـ ـج ــاه ــه إلقـ ـ ــرار
الضرائب ،والنقابات العمالية
اسـ ـتـ ـنـ ـج ــدت ب ـم ـج ـل ــس األم ـ ــة
لوقف الوثيقة االقتصادية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدسـ ـ ــانـ ـ ــي
أن ا لـ ـشـ ـيـ ـت ــان ال ي ـ ـفـ ــرق ب ـيــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة
والملحقة ،وهــذا دمــار لــوزارة
المالية ،ووزي ــر المالية جعل
االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام يـسـتـنــزف
حـتــى وص ــل ال ــى  800مليون
دينار ،والبد من توريد األرباح
الـمـحـتـجــزة وس ـحــب ال ــودائ ــع
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ــوج ــود ف ــائ ــض،
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـحـ ـض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع
ً
لجنة الـمـيــزانـيــات ،مــؤكــدا أن
االقتراض من "األجيال القادمة"
وبنك الكويت المركزي انتحار
اقتصادي.
وت ــاب ــع :م ـع ـلــومــات ال ــوزي ــر
الشيتان عن الميزانية مغلوطة
وال أل ــوم ــه ع ـلــى ذل ـ ــك؛ النـ ــه ال
ي ـعــرف ،وأت ـح ــداه ش ــرح الــديــن

الـعــام ام ــام المجلس ،وهــو لم
يجب عن محاور استجوابي.
وأك ـ ـ ــد الـ ـع ــدس ــان ــي ان ـ ــه فــي
قـ ـضـ ـي ــة ايـ ـ ــربـ ـ ــاص ذك ـ ـ ــر اس ــم
الكويت وطلبت منه حيثيات
حـكــم الـشــركــة الـثــالـثــة لــوجــود
اس ـم ــاء م ـســؤول ـيــن كــويـتـيـيــن
ولم يطلبها ،وأي وزير يوافق
على االستحواذ بين البنكين
ال ـت ـم ــوي ــل واألهـ ـ ـل ـ ــي ال ـم ـت ـحــد
سيتم استجوابه.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :ح ـ ـ ـ ــرام أن يـ ـك ــون
ً
وزيرا للمالية وهو ال
الشيتان ً
يفقه شيئا في الميزانية.
وق ـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي :كـ ــل مــا
ذك ـ ـ ــره الـ ـشـ ـيـ ـت ــان ت ـن ـص ــا مــن
المسؤولية وتقرير االيرباص
ك ـشــف ع ــن س ــرق ــات ورشـ ــاوى
والوزير مهمل مما يؤدي الى
استباحة المال العام ،وهناك
س ــارق مــن تـيــار الــوزيــر ســرق
ع ـ ـشـ ــرة م ــا ًيـ ـي ــن ول ـ ـ ــم ي ـح ــرك
تجاهه ساكنا.
وا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ان " ب ـ ـ ـ ــاغ
الصندوق الماليزي ركيك جدا،
وفي ماليزيا قبض على رئيس
ال ــوزراء ،وهــذا يوضح قوتهم
هناك وسوء االدارة لدينا في
الكويت ،ووزير المالية مسؤول
ً
سياسيا عن وحدة التحريات
المالية وال يمكن ان يلقي كل
العمل على الداخلية في قضية
الصندوق الماليزي".
وقــال ان "الـفـتــوى" اكــدت ان
االستبدال ربوي وقام الشيتان
بتصدير فـتــوى ثانية بهدف
جعل االستبدال الربوي حالال،
والــوزيــر يــراهــن على الصيف
وسيقر االستبدال الربوي وهو
ال يتحرك اال باستجواب.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرد ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي:
اقــول للشيتان ليس من حقك
المساس بــرواتــب المواطنين
والـ ــدعـ ــوم ،وف ــي ن ـفــس الــوقــت
تحصل على راتــب استثنائي
ومعاشك  6االف دينار يمشي
لك.
واضاف :الوزير الشيتان هو
مــن وقــع الوثيقة االقتصادية
وت ـن ـص ــل م ـن ـه ــا اوال ثـ ــم ق ــال
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت وث ـ ـي ـ ـق ـ ـتـ ــي ،وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
يـقــول انـهــا دراس ــة ،ورسالتي
ل ـل ـش ـعــب الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي ح ــال
زيــادة االسـعــار ال احــد ينتقد،
ف ــال ـم ــواق ــف تـتـكـلــم والب ـ ــد من
طرح الثقة بالوزير.
وتــابــع العدساني :اخاطب
بالقول وزيــر لــم يقدم
الـنــواب
ً
ل ـل ـش ـع ــب شـ ـي ــئ ــا وال ـ ـمـ ــواطـ ــن
سيتأثر بــالـضــرائــب وارت ـفــاع
االسـ ـ ـع ـ ــار والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ،فـهــل
يـسـتـحــق ت ـجــديــد ال ـث ـقــه فـيــه؟
ال ــوض ــع ال ـص ـح ـيــح ان تـطــرح
اليوم الثقة بالشيتان.
ورفــع الغانم الجلسة ألداء
صالة العصر.
واس ـتــأنــف الـغــانــم الجلسة
بعد أداء صــاة العصر ،وبــدأ
الـ ــوزيـ ــر ال ـش ـي ـت ــان الـ ـ ــرد عـلــى

المطير وهايف والدمخي في حديث بالقاعة

الخالد :صحة األمير في تحسن ملحوظ ولله الحمد
«أزمة كورونا فتحت على الحكومة ملفات أخرى وسنتعامل معها دون تغافل»
طمأن رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد أعضاء مجلس
األم ــة ب ــأن صـحــة سـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صـبــاح األحـمــد فــي "تحسن
مـلـحــوظ ول ـلــه ال ـح ـمــد" ،ســائــا الله
الـعـلــي ال ـقــديــر أن يـمــن عـلــى سموه
بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى
الكويت.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــالـ ــد ف ـ ــي مـ ــداخ ـ ـلـ ــة لــه
ف ـ ــي ج ـل ـس ــة ال ـم ـج ـل ــس امـ ـ ـ ــس :قـبــل
يومين مــرت الــذكــرى األلـيـمــة الـ ـ 30
لالحتالل العراقي الغاشم حيث كان
للكويتيين كلمة وعبرة في التماسك
واالت ـحــاد لـتـجــاوز جميع الصعاب
و"معنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة
عالقاتنا من دول العالم".
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــد س ـم ــوه
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد وجـ ــاهـ ــزيـ ــة ال ـح ـكــومــة
لمناقشة إجراء اتها لمواجهة أزمة
فيروس كــورونــا المستجد (كوفيد
 )19معربا عن االستغراب لمناقشة
الـنــواب هــذا األم ــر ضمن بند كشف
األوراق والرسائل الواردة رغم إدراج
طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول
أعمال الجلسة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــو مـ ـ ــة قـ ــا مـ ــت
باالستعداد والتجهيز لهذه الجلسة

الوزير يحصل
على راتب
استثنائي
 3آالف دينار
فوق معاشه
العدساني

التي طلبها النواب من مدة وحضرت
ال ـح ـكــومــة وم ـع ـهــا ك ــل مـعـلــومــاتـهــا
وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح
اجراءاتها بوضوح وشفافية.
وأضــاف :سنتحدث عما أخطأنا
به وعما قد نخطئ به وعما ال نعرفه
و مــا سنتعرف عليه و مــا سنتغلب
عليه بكل وضوح فجميعكم تعلمون
ان العالم بأجمعه يتعامل مع أزمة
صحية ال يعلم مــداهــا إل ــى أي ــن إال
المولى عز وجل.
وب ـ ـيـ ــن ان الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـس ـت ـعــدة
وف ــق ام ـكــانــات ـهــا وق ــدرات ـه ــا للقيام
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ـم ـط ـلــوبــة ومـنــاقـشــة
مجلس األمة بكافة األمور لالستفادة
من المالحظات النيابية.
وقال :طالما نحن بشر فبالتأكيد
سنرتكب أخـطــاء وسنراجعها ولن
نـكــابــر وسـنـعـتــرف بــأنـنــا مــن خــال
إدارتـ ـ ـن ـ ــا ألزمـ ـ ــة ص ـح ـيــة م ـث ــل ه ــذه
سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لكن
لن نكابر وسنتلمس الطريق ونقوم
بالتعديل قــدر المستطاع ونــواجــه
ونتحمل مسؤولياتنا.
وأوضــح ان ملف األزمــة الصحية
ف ـتــح ع ـلــى ال ـح ـكــومــة م ـل ـفــات أخ ــرى
و سـ ـتـ ـتـ ـع ــا م ــل مـ ـعـ ـه ــا دون ت ـغ ــا ف ــل

مرافعة العدساني الثانية.
وعـ ـ ــرض الـ ــوزيـ ــر ال ـش ـي ـتــان
الكتاب الوارد من رئيس هيئة
مكافحة الفساد (نزاهة) بشأن
الكتاب المرسل إليه بخصوص
احدى شركات خطوط الطيران
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة« ،وبـ ـ ــاغ ـ ـ ـنـ ـ ــا كـ ــان
متكامال وق ــد بــاشــرت الهيئة
ب ـح ـســب م ــا ورد ف ــي كـتــابـهــا
إجراءاتها حيال البالغ».
وأضـ ــاف أن الـهـيـئــة انتهت
إلى حفظ البالغ النتفاء شبهة
وجــود جريمة ،وليس لنقص
البالغ ،ولم ينته األمر عند ذلك،
حيث أفادت الهيئة بأنه يحق
لها العدول عن قرارها متى ما
استجد جديد بشأن ذلك.
وذك ــر أن «اإلجـ ـ ــراء اتـخــذتــه
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ح ـ ـمـ ــايـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــوال
العامة ،والواقعة تم تسجيلها،
وت ــم الـتـحـقـيــق م ــع المعنيين
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـه ـ ــادة
الشهود ،وكما ذكرت تم حفظ
ال ـبــاغ الن ـت ـفــاء وج ــود شبهة
فساد».
وأوضح الشيتان ان الوثيقة
لـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر ع ـلــى
ميزانية  ،٢٠٢١/ ٢٠٢٠وتختلف
عن الميزانية« ،ونطرح االفكار
من أجل المساهمة في معالجة
الميزانية ،ولم أذكر أن الوثيقة

ً
الخالد متحدثا في الجلسة أمس
وستبذل كل ما تستطيع إلغالق كافة
الملفات المرتبطة باألزمة.
وذكــر ان الحكومة على استعداد
ل ـل ـع ـمــل م ــع م ـج ـلــس األم ـ ــة وتـحـمــل

هي الميزانية ،وهذه اإلجراءات
ال ت ـ ــزال ت ـحــت الـ ــدراسـ ــة ،ولــن
ت ـمــس ج ـيــب ال ـمــواط ـن ـيــن وال
الموظفين».
وق ـ ــال إن ال ـضــري ـبــة تطبق
م ــن خـ ــال ق ــان ــون ي ـص ــدر من
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،وسـ ـب ــب ع ــدم
ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ه ـ ــو ع ـ ـ ــدم ص ـ ــدور
ال ـق ــان ــون« ،وخ ـ ــال اجـتـمــاعــي
مع الوزراء الخليجيين أشاروا
ً
إلى أن الكويت أصبحت سوقا
سوداء بسبب عدم تطبيق هذه
الضريبة».
وأوضــح أن النظرة تحولت
إلـ ــى سـلـبـيــة غ ـيــر م ـس ـت ـقــرة ال
التصنيف ،والوكالة تعطيك 6
أشهر مهلة لتعديل األوضاع،
حتى أميركا أصبحت النظرة
لها سلبية وفق التقرير الذي
ص ــدر أخ ـي ــرا ،وه ــذا ال ـشــيء ال
يعيب إذا تم اتخاذ اإلجراء ات
الالزمة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة
ل ــاس ـت ـب ــدال ط ـل ــب «ال ـف ـت ــوى»
لتغير الــزمــن واألحـ ــداث وهــو
أمــر مهم والتصويت الــذي تم
ع ـلــى ق ــان ــون االسـ ـتـ ـب ــدال نعم
كانت الفائدة المترتبة  ١٤في
المئة ونــزلــت الــى  ٦فــي المئة
وهو مبدأ شرعي ،وبه منفعة
للناس.

المسؤولية بكل تبعاتها ولن تمتنع
عن عرض كافة اإلج ــراء ات لمجلس
األمة والشعب الكويتي ومناقشتها.

وأش ــار إلــى أنــه قــام بتفنيد
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ف ـ ــي الـ ـم ــرافـ ـع ــة
األولى.
ان ـت ـه ــت م ــرافـ ـع ــة ال ـش ـي ـتــان
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـلــس
إل ــى الـمــؤيــديــن والمعارضين
لالستجواب.
ورد ال ــوزي ــر الـشـيـتــان على
ال ـنــائــب راك ـ ــان ال ـن ـصــف ال ــذي
تـ ـح ــدث مـ ــؤيـ ــدا لــاس ـت ـجــواب
بـ ـق ــول ــه :انـ ـ ــا مـ ــن مـ ــدرسـ ــة مــن
س ـبـقــونــي م ــن وزراء الـمــالـيــة
وعـ ــاصـ ــرت ـ ـهـ ــم جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،وإن
ش ــاء ال ـلــه ع ـنــدي الـمـصــداقـيــة
واح ـتــرمــت الــديـمـقــراطـيــة رغــم
ق ـنــاع ـتــي بـ ــأن االس ـت ـجــواب ـيــن
شابهما عدم الدستورية.
وخاطب الشيتان العدساني
قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا :لـ ـ ـ ــم اط ـ ـ ـلـ ـ ــب الـ ـ ــراتـ ـ ــب
االس ـت ـث ـن ــائ ــي وه ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء
يــأتــي بـمـجــرد تعيين الــوزيــر،
وإج ـ ـمـ ــالـ ــي راتـ ـ ـب ـ ــي ال ـش ـه ــري
 ٤٨٠٠دينار ،وملتزم بالمهام
التي وكلت لي والحفاظ على
األمــوال العامة ،وأشكر جميع
من ساندني ومن رأى غير ذلك،
وأتمنى التوفيق للجميع.
وف ــي خ ـتــام الـجـلـســة ،أعـلــن
الـغــانــم تـقــدم  ١٠ن ــواب بطلب
طرح الثقة بوزير المالية براك
الشيتان حسب المادة  ١٠١من

الدستور ،وهم مبارك الحجرف
والـعــدســانــي والـنـصــف وعمر
الطبطبائي والهاشم وعاشور
وخـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـصـ ــالـ ــح وال ـش ـط ــي
والـفـضــل وخــورش ـيــد وسيتم
التصويت عليه في جلسة 18
الجاري.
وانـتـقــل المجلس بـعــد ذلــك
إل ــى االس ـت ـج ــواب ال ـم ـقــدم من
الـ ـن ــائ ــب ش ـع ـي ــب الـ ـم ــوي ــزري
ل ـنــائــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـصـ ــالـ ــح:
«أطـ ـل ــب ت ــأج ـي ــل اس ـت ـج ــواب ــي،
وس ـي ـكــون ف ــي جـلـســة عـلـنـيــة،
وتقدمت الـيــوم (أم ــس) بطلب
االسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاح م ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب
ً
ال ـم ــوي ــزري» ،مـضـيـفــا« :أطـلــب
من المويزري الــرد على طلب
استيضاحي».
وذكـ ــر ال ـغــانــم« :لــأمــانــة لم
يصلني االستيضاح إال بعد
نهاية دوام اليوم ،ولم أسلمه
ً
إلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري» ،م ــوض ـح ــا
أن جـلـســة اس ـت ـجــواب الــوزيــر
الصالح ستكون  18الـجــاري،
وأرف ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـجـ ـلـ ـس ــة إل ـ ـ ــى ال ـغ ــد
(اليوم)».

الصالح :مواضيع استجواب المويزري غير منضبطة وبال أدلة
المستجوب» • «الصحيفة بال وقائع تثبت صحة االتهام»
• «تقدمت ببالغ للنائب العام لسماع شهادة
ِ

الصالح يطلب تأجيل استجوابه

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح
استيضاحا الى رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ب ـش ــأن االس ـت ـج ــواب ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــائــب شعيب
المويزري.
وفيما يلي نصه :نود االحاطة انه اعماال لحكم
الـمــادة  134مــن الالئحة الداخلية لمجلس االمــة
مــن وج ــوب تقديم االسـتـجــواب كتابة مبينا فيه
بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي
يتناولها.
وق ــد اك ــدت المحكمة الــدسـتــوريــة فــي قــرارهــا
ال ـص ــادر فــي الـطـلــب الـمـقـيــد بــرقــم  8لـسـنــة 2004
والـخــاص بطلب تفسير المادتين  100و 101من
الدستور انه يجب ان يكون موضوع االستجواب
واضحا ومنصبا على وقائع محددة واال يكون
غــام ـضــا مـبـهـمــا ،اذ ان م ــن ش ــأن ه ــذا الـغـمــوض
واالبهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها
استعدادا لمناقشته ،فضال عن المسؤولية الوزارية
ي ـجــب ان ت ـقــوم ع ـلــى ع ـنــاصــر واض ـح ــة ك ــي تـثــار
مسؤولية المستجوب بشأن حصر اسانيدها فال
يؤخذ على حين غرة.
وقـ ــد اس ـت ـق ــرت االعـ ـ ـ ــراف ال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ـلــى ان

االستجواب البرلماني هو حق دسـتــوري لنواب
االمة ،وهو في الوقت ذاته اداة دستورية وسياسية
لتحقيق غايات محددة ،ولذلك فهي مؤطرة قانونيا
بشكل مقصود لتحقيق ال ـتــوازن المطلوب بين
حقوق متقابلة عند استخدامها ،وال غرو واالمر
كــذلــك ان يحيطها الــدسـتــور والــائـحــة الداخلية
لمجلس االمــة بجملة من الضوابط والمحددات،
وفــي مقدمتها ان يرتكز االستجواب على وقائع
واضحة ومحددة فال يكون مرسال وال مبهما وال
مجردا من الوقائع ،بحسبان انها ليست مطلبا
للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية
لتكون كل البيانات واالدلة والمستندات التي تؤكد
ما تضمنه االستجواب من مخالفات تحت نظر
باقي االخوة النواب اعضاء مجلس االمة ،والسيما
ان مــوضــوعــات االسـتـجــواب غير المنضبطة وال
محددة االتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة
السياسية المبني على فكرة المواجهة بين اتهام من
عضو مجلس االمة ودفاع من الوزير المستجوب
في ظل ادنى ضمانات العدالة والتوازن ،اما ان يرد
االستجواب باقوال مرسلة وعبارات عامة دون بيان
لوقائع االتهام فانها ال تصلح اساسا لالستجواب
وتخالف صريح نص المادة  134سالفة االشارة.

وبمراجعة صحيفة االسـتـجــواب المقدمة من
عضو مجلس االمة شعيب شباب المويزري ،يالحظ
خلو محاور االستجواب من اية وقائع محددة وعدم
اي ــراده اليــة حالة بعينها ودون ادلــة وال اسانيد،
وانما ورد بعبارات عامة وباتهامات مجهلة الوقائع
وبالمخالفة لنص المادة  134المشار اليها.
ه ــذا وق ــد تضمنت صحيفة االس ـت ـج ــواب في
صفحة رقــم ( )14منه ان "كــل مــا تــم ذكــره فــي هذا
المحور سندلل عليه عند مناقشة االستجواب وهو
مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه
بها وزير الداخلية" ،مما يؤكد االمعان في المخالفة
الــدسـتــوريــة وتـعـمــد حـجــب الـمـسـتـنــدات المدعى
وجودها والتي قد تكون غير صحيحة.
لذلك واحتراما للمبادئ الدستورية المشار اليها
وسعيا لــدراســة االسـتـجــواب مــن جميع جوانبه
وتحديد الوقائع المطلوب اعداد الرد عليها فانه
يتعين على المستجوب تزويدنا بالوقائع واالدلة
والمستندات الداعمة لالستجواب والمثبتة لوقائعه
التي يدعي العضو المستجوب في المحور الثالث
انها بحوزته وذلك ليتسنى اعــداد جوابنا عليها
بشكل يحفظ ت ــوازن الحقوق والـمــراكــز المقابلة
والتي حرصت الالئحة الداخلية على النص عليها

لتحقيق التوازن الدستوري الذي رسمه الدستور
الستخدام هذه االداة الدستورية الهامة ،ولكي تكون
الممارسة البرلمانية متفقة واالص ــول والقواعد
الدستورية.
علما بانه مع االيمان الكامل بحق عضو مجلس
االم ــة الـمــوقــر فــي تقديم اسـتـجــواب وفـقــا الحكام
الدستور والضوابط المقررة في الالئحة الداخلية
وقرارات المحكمة الدستورية اال انه في ضوء خلو
االستجواب الماثل من وقائع وادلــة تثبت صحة
االتهام في المحور االول.
ونـ ـ ـظ ـ ــرا لـ ـخـ ـط ــورة االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
االستجواب وما تنطوي عليه من طعن مرفوض
بذمتي ومساس بسمعتي فقد تقدمت ببالغ الى
معالي النائب العام ضد نفسي ولسماع شهادة
االخ المستجوب والحصول على ما لديه من وثائق
ومستندات لم يقدمها في االستجواب تأكيدا لجدية
هذا البالغ.
لـ ــذا ي ــرج ــى ال ـت ـك ــرم بــالـطـلــب م ــن االخ الـنــائــب
المستجوب سرعة موافاتنا بما لديه من وقائع
وادل ــة تثبت استجوابه كاتهامات حتى ال تكون
المناقشة في امــور وموضوعات عامة واتهامات
مرسلة بال دليل.
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«الداخلية» دشنت مشروع استبدال رخص القيادة
●

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية بدء إصدار رخص السوق
ً
الجديدة اعتبارا من صباح أمس ،للمواطنين كخطوة
أول ــى ،فــي أقـســام الـمــرور بالمحافظات وعــن طريق
األج ـهــزة اإللكترونية فــي مجمع األڤـنـيــوز ومجمع
الكوت (تجديد ،وبدل فاقد ،وبدل تالف).

وقـ ــال م ـصــدر أم ـن ــي ،لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن الــرخــص
الجديدة تتميز بمواصفات أمنية عالية وتكاد تكون
ً
األح ــدث عالميا ،إذ تتمتع بسمات أمنية وشكلية
حديثة ومواكبة للتطورات والمواصفات العالمية
 iso-18013وتحتوي على سـمــات أمنية يستحيل
معها التزوير.
وكـشــف الـمـصــدر أن الـخـطــوة التالية تتمثل في

إلزامية استخراج تلك الرخص لجميع المواطنين
ً
والمقيمين ،متوقعا فــي مطلع عــام  2021أن تعلن
«الداخلية» استبدال نحو  2.5مليون رخصة بواقع
ً
مليون و 650ألفا للوافدين ونحو  800ألف للمواطنين.
وأشار إلى أن استخراج هذه الرخص يستلزم
أن ي ـقــوم الـشـخــص بــدفــع الـمـخــالـفــات الـمــالـيــة
المسجلة عليه ،ومــراجـعــة تنفيذ األح ـكــام في

حال وجود عوائق قبل أن ُيسمح له باإلصدار.
وقال المصدر إن اإلصدار الجديد سيرفض تجديد
رخــص السوق التي تم الحصول عليها بطرق غير
مـشــروعــة أو بــاسـتـثـنــاء ،وسيستلزم تـقــديــم أوراق
ثبوتية «أونالين» ،ومتى تبين عدم استيفاء صاحب
الــرخـصــة لــاشـتــراطــات وق ــت ص ــدوره ــا يـتــم رفــض
التجديد.

٩

محليات

محليات 10
مواطنون لـ ةديرجلا  :العودة للحياة الطبيعية مرهونة بـ «صفر إصابات»
ةديرجلا
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ّ
أكدوا أن التعايش مع الوباء يتطلب االلتزام باالشتراطات وحذورا من التسرع في االنفتاح
مريم طباجة

نأمل أن
تنفرج أزمة
الفيروس
خالل األيام
المقبلة

الفودري

فــي حـيــن يتطلع الجميع إلــى
العودة للحياة الطبيعية كما كانت
قبل «كورونا» وانتهاء كابوس هذه
األزمــة التي هــددت الحياة العامة
في العالم وفرضت العزل والحظر
والتباعد االجتماعي والمخاوف
الصحية واألزمـ ــات االقتصادية،
يــرى البعض أن التسرع في قرار
العودة له عواقب وخيمة ،السيما
أننا في مرحلة المجهول ،بينما
يشير آخرون إلى ضرورة االنفتاح
على الحياة والتعايش مع الوباء
مع االلتزام باالشتراطات الوقائية
والصحية.
وسـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ــواق ـ ــف ث ـمــة
إجماع على أن العودة إلى الحياة
الطبيعية ليست سـهـلــة ،كـمــا أن
تغيير المعايير الطبيعية للحياة
ً
بعد أزمــة «كــورونــا» سيظل عائقا
ي ــؤرق الـجـمـيــع ،خــوفــا مــن موجة
ثانية من الوباء ،أو انتكاسة بسبب

اإلهمال والتقصير وعدم المباالة.
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ال ـت ـق ــت ع ـ ــددا مــن
المواطنين والمقيمين واستطلعت
آراء ه ــم حــول ال ـعــودة إلــى الحياة
الطبيعية ،وارتباطها بالوصول
إلـ ــى مــرح ـلــة «ص ـف ــر إص ـ ــاب ـ ــات»...
وفيما يلي التفاصيل :بداية ثمن
زي ــد الــدبــي دور جميع العاملين
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال االعـ ــامـ ــي ال ـمــرئــي
والمسموع والمقروء ،وما يقومون
بــه مــن حـمــات تــوعـيــة للمجتمع
بكيفية المحافظة عـلــى الصحة
العامة لمحاربة فيروس كورونا.
وقــال الدبي «منذ بداية االزمــة
التي تمر بها البالد تقوم جميع
أج ـهــزة الــدولــة بتنفيذ تعليمات
سمو امـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األح ـ ـمـ ــد ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى صـحــة
المواطنين والمقيمين على أرض
الكويت ،وعلى رأس هذه األجهزة
وزارات الصحة والداخلية والدفاع

التي سخرت كل االمكانات المادية
والبشرية لمحاربة هذا الفيروس
للسيطرة على انتشاره والقضاء
عليه».
ولفت إلى االجتماعات الدائمة
لــرئــاســة مجلس الـ ـ ــوزراء ووزارة
الصحة والقرارات الصادرة بشأن
م ــواج ـه ــة الـ ـفـ ـي ــروس ،والـ ـت ــي من
شــأنـهــا إعـ ــادة الـحـيــاة الطبيعية
للبالد ،ومنها المراحل التدريجية
ل ـه ــذه الـ ـع ــودة بـجـمـيــع ال ـ ـ ــوزارات
والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وج ـم ـيــع
االنشطة الخدمية بعد فترة التوقف
مع األخذ بعين االعتبار االجراءات
االحترازية الصحية.
وقـ ـ ــال «إنـ ـن ــا ن ـت ــاب ــع ال ـت ـقــاريــر
اليومية لوزارة الصحة والقرارات
الـتــي تـصــدر عــن مجلس ال ــوزراء،
ونـ ــرى أن ه ـنــاك ان ـفــراجــة لــأزمــة
نتيجة انخفاض عــدد اإلصــابــات
الـيــومـيــة وع ــدد الــوف ـيــات ،مقابل

إجراءات قانونية لمواجهة إهمال االشتراطات الصحية
قــال المتطوع فــي الصحة العامة بقسم إدارة
المسح العشوائي ميثم دشتي ،إنه ال يؤيد االنتقال
ً
إلى مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية حاليا؛
«ألن ـن ــا م ــا زل ـنــا نـسـيــر ف ــي خ ــط م ـج ـهــول ،بسبب
اإلهمال وعدم المباالة من عدد كبير من الناس في
االلتزام باإلجراءات االحترازية» .وأضاف دشتي
أن رؤي ــة ه ــذا اإله ـمــال دون تـحــرك ووض ــع قيود

أمنية عليه أمر مؤسف ومؤلم ،خاصة أن الجهود
التي تبذلها الجهات المختصة خالل الليل والنهار
مرهقة ،وتحمل كل الجدية لتنفيذ اإلجراءات على
أكمل وجه .وتابع« :لذلك يجب أن تدفع هذه الجهود
الجميع إلى االلتزام الجاد ،وأن يدركوا أهمية الوعي
الوقائي من الفيروس» ،داعيا إلى اتخاذ إجراءات
قانونية للحد من ظاهرة هذا اإلهمال.

ميثم دشتي

ارتفاع عدد حاالت الشفاء» ،متمنيا
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـكـ ــون ح ـ ـ ـ ــاالت إص ــاب ــة
«كورونا» صفرا ،وعندها ال مانع
من عودة جميع األنشطة الخدمية
والترفيهية ومنها حفالت الزفاف
والـ ـتـ ـخ ــرج وغـ ـي ــره ــا ،مـ ــع األخـ ــذ
باالشتراطات الصحية الصادرة
عن «الصحة» والجهات المختصة.
من جهتها ،قالت هداء التوحيد
إنه «رغم مرور نحو  6أشهر على
انـتـشــار ال ـف ـيــروس لــم نـصــل بعد
ال ــى مــرحـلــة ال ـع ــودة إل ــى الـحـيــاة
الطبيعية ،ونعيش في حالة مبهمة
ومتضاربة من التوقعات ،تعتمد
عـلــى مـجـهــود وت ـع ــاون الجميع،
والوعي الكامل من جانب الحكومة
والشعب ،وسن القوانين والقواعد
ال ـعــامــة ب ـمــا فـيـهــا ال ـتــوع ـيــة بكل
تـطــورات هــذا الـمــرض مــن تسارع
أو انحسار في أعداد المصابين».
وأضــافــت التوحيد أن «الحياة
الب ــد لـهــا أن تستمر ،وت ـعــود إلــى
طبيعتها كما عـهــدنــاهــا ،أو كما
نـتــوقــع اس ـت ـمــراره فــي ال ـق ــادم من
االيام وهذا مطلب الجميع».
وأشارت إلى أن الوعي وتطبيق
الـ ـتـ ـب ــاع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ول ـب ــس
الكمامات والحرص على النظافة
وغسل األيدي ،من الحلول النافعة،
وه ــذا مــا أثبتته االي ــام الماضية،
مـتـمـنـيــة أن يـسـتـمــر ال ــوض ــع في
التعافي وانـحـســار االع ــداد ليس

فقط في الكويت بل في العالم كله.
ب ـ ــدوره ،أك ــد مــوســى البلوشي
أن م ــراق ـب ــة االوضـ ـ ـ ــاع ب ـيــن فـتــرة
وأخــرى فيما يتعلق بالوقاية من
انتشار وبــاء كــورونــا مهمة جــدا،
مـثـمـنــا ال ـج ـهــود ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
رجــال وزارتــي الداخلية والصحة
من العاملين في الصفوف األولى،
وتسخير كــل طاقاتهم لمواجهة
انتشار الفيروس.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــال ـع ــودة إلــى
الحياة الطبيعية ،أكــد البلوشي
أن «ذلك يحتاج إلى التمهل وعدم
ال ـت ـســرع ،فــالـتـجـمـعــات ق ــد تضر
وتــزيــد مــن نسبة االص ــاب ــات في
حال لم نصل الى مرحلة الصفر
م ـ ــن ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ف ـ ــا أؤي ـ ـ ـ ــد ف ـك ــرة
قـ ــرار الـ ـع ــودة ال ـســري ـعــة لـلـحـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة؛ ألن ـ ـنـ ــا فـ ــي مــرح ـلــة
مجهولة من انتشار الفيروس».

«صفر إصابات»
أما صالح الفودري فلفت إلى
أهـمـيــة مــا يـقــوم بــه الـمـســؤولــون
في الجهات المختصة والمكلفة
بمتابعة تداعيات انتشار كورونا،
م ـث ـم ـنــا الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي ي ـبــذل ـهــا
الـ ـمـ ـس ــؤول ــون والـ ـق ــائـ ـم ــون عـلــى
احتواء فيروس كورونا.
ودعـ ــا الـ ـف ــودري إل ــى االل ـت ــزام
باإلجراءات االحترازية والوقائية
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى م ــرحـ ـل ــة «ص ـف ــر

زيد الدبي

أحمد الجبر

إص ـ ــاب ـ ــات» ،م ـع ــرب ــا ع ــن ت ـفــاؤلــه
بـتـجــاوز االزمـ ــة ،وع ــودة الحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة إل ـ ــى م ــا ق ـب ــل ظ ـهــور
«ك ــورون ــا» .وت ــاب ــع« :ن ــأم ــل خــال
االيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة أن ت ـك ــون هـنــاك
انفراجات قادمة في حال استمر
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات
الوقائية بشكل حازم وجدي خالل
المرحلة الراهنة».

الــذاتـيــة» .وأض ــاف الجبر «علينا
التعايش مع هذا الوباء ،خاصة
اننا تعلمنا الكثير عن طبيعته
وسهولة انتشاره ،ولكي نتجاوزه
علينا االلتزام واالحتراز ،وحتى
إن كنا لم نصل الى مرحلة الصفر
ب ـع ــد ف ــإن ـن ــي أؤي ـ ــد ف ـك ــرة تـنـفـيــذ
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـعـ ــودة ال ـتــدري ـج ـيــة
للحياة والمشروطة بالموافقات
الصحية».
وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت ال ـمــديــرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـش ــرك ــة دار س ـعــاد
الـعــالـمـيــة م .سـعــاد الـحـسـيــن :ان
التوعية امر مهم ،بحيث يصبح
كــل شخص مـســؤوال عــن حماية
ن ـف ـســه ،ح ـتــى ن ـصــل ال ــى مــرحـلــة
الصفر ،داعية إلى افتتاح المراكز
ال ـط ـب ـيــة وال ـم ـس ـت ــوص ـف ــات عـلــى
مدار  24ساعة بوجود كادر كامل
مـتـخـصــص ف ــي مــواج ـهــة الــوبــاء
للتخفيف من وطأة الجائحة.

التعايش مع الوباء
وب ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال أح ـم ــد ال ـج ـبــر،
وهــو مـســؤول تسويق وعــاقــات
عــامــة« :ال أح ــد يـعـلــم مـتــى نصل
الى مرحلة الصفر واالنتهاء من
فيروس كورونا نهائيا» ،مؤكدا أن
«المرحلة الحالية هي مسؤوليتنا
جـمـيـعــا ،وعـلـيـنــا االل ـت ــزام وأخــذ
االحـتـيــاطــات الوقائية مــن خالل
الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي والـحـمــايــة
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المطيري لـ ةديرجلا  :تراخيص البناء «أونالين» في يومين
•

«نظام البلدية الحالي اختصر أسابيع وألغى المخططات المتكدسة بالمكاتب»
محمد الجاسم

كشف المطيري أن استخراج
الرخص اإللكترونية المتعلقة
برخص البناء ورخص المحالت
يستغرق
التجارية بات ال ً
أكثر من يومين ،مبينا أن
النظام الجديد في البلدية
اختصر الوقت ومنع تكدس
المخططات في مكاتب
اإلدارات الهندسية.

 750معاملة
شهرية
في إدارة
تراخيص
حولي %80
منها لمحالت
تجارية

أكد مدير إدارة التراخيص
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
ح ــول ــي هـ ـ ــادي ال ـم ـط ـي ــري أن
إص ـ ـ ــدار رخ ـص ــة ال ـب ـن ــاء عـبــر
"األونــايــن" ال يستغرق أكثر
مــن يومين كحد أقـصــى وإذا
توافرت كافة االحتياجات قد
ً
تصدر بشكل فوري ،مؤكدا في
تصريح لـ "الجريدة" أن النظام
ال ـحــالــي الـمـتـبــع ف ــي الـبـلــديــة
إلصدار رخص البناء ورخص
الـمـحــات الـتـجــاريــة اختصر
الجهد والوقت بعد أن كانت
ً
بحاجة لعدة أسابيع ،فضال
عــن إلغائه للمخططات التي
كــانــت تعج بمكاتب اإلدارات
الهندسية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري إن

إدارة ا لـ ـت ــرا خـ ـي ــص تـتـعــا مــل
بـشـكــل م ـبــاشــر م ــع الـمـكــاتــب
الهندسية كونها المخولة من
أصحاب المعامالت بإصدار
التراخيص الهندسية الالزمة،
ً
مبينا أن اإلدارة تستقبل ما
ي ـقــارب  750مـعــامـلــة شهرية
عـ ـب ــر ن ـظ ــام ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
تـ ـ ـت ـ ــوزع بـ ـي ــن  600م ـعــا م ـلــة
لــرخــص مـحــات تـجــاريــة ،اي
مــا نسبته  80بــا لـمـئــة و120
ا لـ ـ ـ ــى  150مـ ـع ــا مـ ـل ــة ت ـخــص
ال ـتــرم ـيــم او الـ ـه ــدم وتـعــديــل
وإضافة وزراعة وبناء حديث
س ــواء فــي السكن الـخــاص أو
االستثماري.
وأوضـ ــح أن رخ ــص الـبـنــاء
ورخ ـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــات ب ــات ــت

ت ــوث ــق ب ـ ـ "ب ـ ــارك ـ ــود" يـحـتــوي
على جميع بيانات الرخصة
للقضاء على عمليات التزوير.
وا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن دور
ال ـت ــراخ ـي ــص ال ـه ـنــدس ـيــة هــو
ال ـق ـي ــام ب ـ ــاإلج ـ ــراء ات ال ــازم ــة
المتعلقة بإصدار التراخيص
ً
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء وفـ ـ ـق ـ ــا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــرارات ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ب ـش ــأن
تنظيم أعمال البناء وذلك في
م ــا يـتـعـلــق بــالـسـكــن الـخــاص
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري والـ ـمـ ـب ــان ــي
الـ ـمـ ـغـ ـلـ ـق ــة ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات م ــن
م ـ ـحـ ــوالت الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وف ـ ــروع
الجمعيات التعاونية وغيرها
ف ــي ن ـط ــاق ع ـمــل ال ـم ـحــاف ـظــة،
ً
متابعا أن دوره يشمل كذلك
إص ـ ـ ــدار ت ــراخ ـي ــص اإلض ــاف ــة

وال ـه ــدم والـتــرمـيــم والــرخــص
الزراعية والمظالت وذلك وفق
النظام ولوائح البلدية.
وق ــال الـمـطـيــري :بـعــد قــرار
المالك بالبناء يتوجه ألحد
المكاتب الهندسية المشرفة
عـلــى م ـشــروعــه ،ال ــذي ب ــدوره
يـ ـق ــوم ب ــال ــدخ ــول ع ـل ــى ن ـظــام
ال ـب ـل ــدي ــة وإدخـ ـ ـ ــال ال ـب ـيــانــات
والـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة،
ثــم يعتمد إر سـ ــال المعاملة،
ل ـت ـق ــوم ال ـب ـل ــدي ــة بـتـحــويـلـهــا
ً
للمهندس آليا لدراستها ومن
ثم إعادتها للمكتب في حال
وجود مالحظات أو اعتمادها
وإعادتها للمكتب الهندسي
لـ ـ ــدفـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــوم وط ـ ـبـ ــاعـ ــة
الرخصة دون مراجعة البلدية.

«بلدية حولي» :توجيه  5تنبيهات لمواقع تشوين
نـ ـف ــذت إدارة الـ ـس ــام ــة بـ ـف ــرع ب ـلــديــة
م ـح ــاف ـظ ــة حـ ــولـ ــي  5جـ ـ ـ ــوالت م ـي ــدان ـي ــة
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــأكـ ــد م ــن
س ــري ــان ت ــراخ ـي ــص ال ـت ـشــويــن لـلـشــركــات
والحد من استغالل أمالك الدولة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ــد ي ـ ــر إدارة ا لـ ـس ــا م ــة
ب ـف ــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة ح ــول ــي فيصل
العنزي ،في تصريح صحافي امس ،أن

الجوالت التي نفذها المفتشون باإلدارة
خ ــال االس ـب ــوع ال ـمــاضــي أس ـف ــرت عن
توجيه  5تنبيهات لعدد من الشركات
تضمنت  3تنبيهات الستغالل أراضي
أم ــاك الــدولــة وتنبيه لــوجــود انقاض
وت ـن ـب ـيــه ل ـع ــدم وج ـ ــود تــرخ ـيــص لــدى
المقاول.
وأشــار العنزي إلــى إصــدار  10تقارير

بالكشف على مواقع تشوين للتأكد من
س ــري ــان ت ــراخ ـي ــص ال ـت ـشــويــن لـلـشــركــات
ً
والحد من استغالل أمالك الدولة ،مؤكدا
أن المفتشين ب ــاإلدارة يقومون باتخاذ
اإلجراءات القانونية قبل تحرير المخالفة،
حيث يوجهون إنذارات للشركات المخالفة
وب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـف ـتــرة الـقــانــونـيــة لــوضــع
ملصق اإلنذار يتم تحرير المخالفة.

هادي المطيري

و لـ ـ ـف ـ ــت أن لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة دورا
آ خــر فيما يتعلق بتراخيص
المحالت بحيث تقوم بدراسة
كـ ـ ــافـ ـ ــة طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات تـ ــراخ ـ ـيـ ــص
الـمـحــات الـ ــواردة مــن الجهة
ذات االختصاص وهي وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة مـ ــن خـ ـ ــال عـمـلـيــة
الربط اآللي.
وذك ـ ــر ال ـم ـط ـيــري أن إدارة
التراخيص الهندسية باتت
ت ـع ـت ـمــد ك ـل ـيــا ع ـل ــى ال ـت ــراس ــل
االلكتروني الذي سهل الكثير
من العمليات وأصبح التوجه
واضـ ـ ـح ـ ــا نـ ـح ــو ت ـق ـل ـي ــل ع ــدد
المراجعين في البلدية.
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محليات

«الدعوة اإللكترونية» تثمن
تفاعل المحسنين
ثـ ـم ــن مـ ــديـ ــر ل ـج ـن ــة الـ ــدعـ ــوة
اإللـكـتــرونـيــة الـتــابـعــة لجمعية
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الــدوســري تـعــاون أهــل الكويت
والمتبرعين مع مشاريع اللجنة
راجيا الله تعالى أن تكون هذه
ً
الـ ـم ــواق ــع ال ــدع ــوي ــة س ـب ـب ــا فــي
هداية الكثير من غير المسلمين
للدين الحنيف.
وقــال الــدوســري في تصريح
له :طرحت اللجنة خالل العشر
المباركة من ذي الحجة حملتها
الـ ـم ــواردي ــة والـ ـت ــي اسـتـهــدفــت
كفالة  3مواقع دعوية إسالمية
م ـت ـخ ـص ـص ــة ،والق ـ ـ ــت ال ـح ـم ـلــة

ً
ً
تـفــاعــا مـمـيــزا مــن أه ــل الخير،
مضيفا أن هــذه الـمــواقــع تقدم
محتواها التفاعلي على مــدار
ال ـس ــاع ــة ،إذ تـخـصــص اللجنة
ل ـ ـكـ ــل م ـ ــوق ـ ــع ع ـ ـ ـ ــدة حـ ـس ــاب ــات
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وت ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ـ ــام األس ـئ ـل ــة
واالس ـت ـف ـس ــارات ع ـلــى الـمــوقــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي وت ـت ــاب ــع ب ـصــورة
مـسـتـمــرة الـ ـ ــردود ع ـلــى أسـئـلــة
واستفسارات المتابعين ،وهو
ما يزيد من قيمة وأهمية هذه
ال ـم ــواق ــع وم ـح ـتــواهــا ال ــدع ــوي
المتخصص.

ً
«الرحمة» 4440 :طفال استفادوا
من الكسوة والعيدية
أعلنت جمعية الرحمة العالمية ،تنفيذ مشروع األضاحي بذبح
 1334من البقر و 11366من الغنم خارج الكويت وذبح  320أضحية
داخل الكويت ،مشيرة إلى انه استفاد من مشروع الكسوة والعيدية
 4440طفال ويتيما في  33دولة حول العالم.
وق ــال األم ـيــن الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـقـطــاعــات فــي الجمعية فهد
الشامري ،في تصريح صحافي أمس ،إن الجمعية استهدفت من
هذا المشروع تلبية احتياجات آالف األسر في  27دولة حول العالم
شملت افريقيا وآسيا وأوروبا والدول العربية ،مشيرا إلى أن عدد
المستفيدين من مشروع األضاحي هذا العام بلغ حوالي  136ألف
ً
أسرة أي حوالي  680ألف مستفيد تقريبا.
وأضاف الشامري أن إجمالي عدد األضاحي بلغ  12700أضحية،
منها 11366أضحية من الغنم ،فيما بلغ عدد أضاحي البقر 1334
أضحية.

زوايا ورؤى

12

ةديرجلا

•
العدد  / 4492األربعاء  5أغسطس 2020م  15 /ذو الحجة 1441هـ

رياح وأوتاد :هل سنحصل
على محاسبة شعبية علمية؟

الشعوب الحية تستفيد من األحداث الجسام التي تمر
بـهــا ،و تـقــوم بتقييم المسؤولين وا لــر مــوز السياسيين
ً
بـطــر يـقــة علمية مـهـمــا عـلــت مناصبهم و ف ـقــا لمواقفهم
ودورهم في هذه األحداث.
لذلك وبمناسبة قــرب اال نـتـخــا بــات ،و مــا أ سـفــرت عنه
جائحة كــورو نــا و مــا رافقها من و ضــوح للعجز المالي
واختالل في الميزانية وانخفاض لسعر النفط أتمنى أن
يحاسب الشعب كل وزير أو نائب كان ينكر وجود العجز
في الميزانية ،وبالتالي لم يقدم أي عمل أو اقتراح لزيادة
الدخل غير النفطي أو تنويع مصادر الدخل.
كما أتمنى أن يحاسب الشعب كل مسؤول لم ينظر
إلى المستقبل وما يخبئه من مخاطر تكتنف االقتصاد
الكويتي واألجيال القادمة ،ولم يعمل حساب الظروف
المستقبلية األسوأ.
يف بتعهداته
وأتمنى أن يحاسب الشعب كل نائب لم ِ
ال ـتــي قـطـعـهــا أي ــام االن ـت ـخــابــات وص ـمــت عــن الـشـهــادات
ال ـم ـضــروبــة وال ـ ـمـ ــزورة وع ــن ال ــواس ـط ــات والـتـعـيـيـنــات
البراشوتية.
وأتمنى أن يحاسب الشعب الكويتي كل وزير ونائب
سكت عن االختالل الكبير في سياسة التعليم والبعثات
ولم يربطها بمتطلبات سوق العمل.
وأتمنى أن يحاسب الشعب الكويتي كل نائب لم يقدم
أو يصوت مع قانون يمنع هدايا النواب وإيداعاتهم.
وأتمنى أن يحاسب الشعب الكويتي كل من سكت من
المسؤولين عما يجري في وسائل االتصال من تدمير
أل خــاق وا قـتـصــاد وقيم المجتمع الكويتي بــا حساب
أو عقاب.
وأتمنى أن يحاسب الشعب كل وزير ونائب أقسم على
احترام الدستور بما فيه المادة الثانية ثم خالفها في
عمله وتصويته المخالف للشريعة.
وأت ـم ـنــى أن ي ـحــاســب ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ك ــل م ـســؤول
لــم يـصـ ُـح مــن غفلته بـشــأن الـفـســاد فــي تـجــارة اإلقــامــات
وغسل األموال إلى أن أعلنها العمال البنغال وأذاعتها
الصحف العالمية.
وأ ت ـم ـنــى أن يـحــا ســب ا لـشـعــب أي نــا ئــب ح ــاول كسب
األ ص ــوات بــا لـطــرح ا لـطــا ئـفــي أو القبلي بـعــد مــا تبين أن
هذا الطرح يدمر الوطن بأكمله ،ولن تنجو منه طائفة أو
قبيلة ،ولم يتعظ بما يجري في العراق ولبنان واليمن.
وأت ـم ـنــى أن يـقـصــي الـشـعــب كــل نــائــب ح ــاول دغــدغــة
مشاعر الناخبين بالفلوس ،وكسب أصواتهم بالوعود
المالية الزائفة التي أظهرت األحداث أنه ال يمكن الوفاء
بها إال على حطام المالية العامة والعدالة والمساواة.
ً
وختاما ال يجوز أن يقبل الشعب المزيد من أمثال علي
جناح التبريزي وتابعه قفة في المجلس الذين يبررون
األكاذيب بأكاذيب ووعود جديدة ،بل يجب على الشعب
ً
إقصاؤهم لكي نكون فعال أمة حية تستفيد من تجاربها
وأخ ـطــائ ـهــا فـنـصـحــح األخ ـط ــاء ون ـحــاســب الـمـســؤولـيــن
عنها ،لكي نمضي إلى مستقبل أفضل.

هل تؤدي هزيمة المشروع
التركي إلى موت الجماعة؟

جيمس زغبي*

فلسطين في برنامج «الديمقراطيين» االنتخابي

أحمد باقر
بمناسبة قرب االنتخابات ،وما أسفرت عنه جائحة كورونا
وما رافقها من وضوح للعجز المالي واختالل في الميزانية
وانخفاض لسعر النفط أتمنى أن يحاسب الشعب كل وزير أو
نائب كان ينكر وجود العجز في الميزانية.
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أشارك في نقاشات البرنامج االنتخابي
للحزب «الديمقراطي» منذ أكثر مــن ثالثة
عقود ،وأشعر بالذهول حقيقة ،ألن الحزب
يخطئ باستمرار بخصوص الفقرة المتعلقة
بإسرائيل-فلسطين؛ يخطئ ًألن المواقف
الـمـعـ ّـبــر عـنـهــا منفصلة تـمــامــا عــن الـ ًـواقــع
السياسي على األرض ،ويخطئ أيضا ألن
الـلـغــة ال ـتــي يتبناها غـيــر متسقة مــع آراء
ولألسف ينطبق
الناخبين «الديمقراطيين»ً ،
هذا األمر على هذا العام أيضا ،فعلى الرغم
من بعض التقدم الهامشي في لغة برنامج
ً 2020االنـتـخـًـابــي ،ف ــإن ًه ــذا األخ ـيــر مــا زال
ً
متأخرا زمنيا بـ 20عاما ومنفصال عن آراء
الناخبين «الديمقراطيين».
وق ـبــل أن أت ـن ــاول ال ـجــزء الـمـقـتــرح حــول
إسرائيل-فلسطين في برنامج هذه السنة،
سـنـلـقــي ن ـظــرة عـلــى مــا تضمنته الـبــرامــج
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة بـ ـخـ ـص ــوص ه ــذا
الموضوع:
فـ ــي  1988قـ ــدمـ ـ ُـت ن ـي ــاب ــة عـ ــن «ج ـي ـســي
ً
جاكسون» تعديال للبرنامج االنتخابي يدعو
إلى «اعتراف متبادل ،وتنازالت وتوافقات
بخصوص األراضــي ،وتقرير المصير لكل
مــن اإلسرائيليين والفلسطينيين» ،ولكن
م ـع ـ ّـدي م ـس ــودة ال ـبــرنــامــج االن ـت ـخــابــي لم
الصيغة المعتدلة فحسب،
يــر فـضــوا هــذه ً
إنما اتهمونا أيضا بمحاولة تدمير الحزب
«الديمقراطي» ،ولكنهم كانوا مخطئين.
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،كـ ـ ـ ــان الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون وسـ ــط
االنـ ـتـ ـف ــاض ــة األول ـ ـ ـ ــى ،وك ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
األمـ ـي ــرك ــي قـ ــد ب ـ ــدأ ي ـت ـغ ـيــر ب ـس ـب ــب ال ـق ــوة
غ ـيــر ال ـم ـت ـنــاس ـبــة ،ال ـت ــي ك ــان يـسـتـخــدمـهــا
اإلســرائـيـلـيــون مــن أج ــل إخ ـمــاد ال ـث ــورة؛ إذ
أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة «ذي
أتلنتا جورنال كونستيتيوشن» أن  70في
المئة مــن «الديمقراطيين» كــانــوا يدعمون
موقفنا ،ولـكــن قـيــادة الـحــزب كــان تعارض
بشدة أي تغييرات.
وفـ ـ ــي  ،1996خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األولـ ـ ــى
تضمنت مسودة البرنامج
لعملية أوسلو،
ً
االنـتـخــابــي للحزب بـنــدا يــدعــو إلــى «قــدس
مقسمة» عاصمة إلســرائـيــل ،ووجـ ُ
غير ّ
ـدت
ً
ذلك مقلقا ألنه في ّتلك اللحظة بالذات كانت
ً
إدارة كلينتون تحذر كال من اإلسرائيليين
«خطوات
والفلسطينيين من اإلقدام على أي
ً
أح ــادي ــة ال ـج ــان ــب ،يـمـكــن أن تـحـســم سـلـفــا
قضايا الــوضــع النهائي»( ،وال ـقــدس كانت
ُ
فاتصلت آنــذاك
واح ــدة مــن تلك القضايا)،

بـســانــدي بــرغــر ،مستشار كلينتون لألمن
الوطنيّ ،
وعبرت له عن قلقي من أن يؤدي
ذلك إلى تقويض موقف اإلدارة ،فشاطرني
الرأي ،ولئن كان غير قادر على التدخل في
عملية إعداد البرنامج االنتخابي ،فإنه أرسل
الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة لـتــاوة
بيان على لجنة البرنامج االنتخابي ،ينأى
بالبيت األبـيــض عــن مـ ًـوقــف الـحــزب بشكل
واضح ،وكان ذلك حرجا يمكن تجنبه.
وف ـ ــي  ،2012ل ــم ي ـك ــن ب ــرن ــام ــج ال ـح ــزب
االنتخابي فــي الـبــدايــة يتضمن أي إشــارة
إلــى هــذه اللغة بخصوص القدس ُ
فسررنا
ب ــذل ــك ،ول ـك ــن ف ــي ال ـي ــوم الـ ــذي ت ــا اعـتـمــاد
ال ـمــؤت ـمــر ل ـل ـبــرنــامــج ،ص ـعــد رئ ـي ــس لجنة
البرنامج االنتخابي إ لــى المنصة ،ليعلن
ع ــن ت ـعــديــل أض ـي ــف ف ــي آخ ــر لـحـظــة يعلن
«الـ ـق ــدس ال ـم ــوح ــدة عــاص ـمــة غ ـيــر مـقـ ّـسـمــة
إلسرائيل» ،ولثالث مرات دعا إلى تصويت
العـتـمــاد التغيير ،وفــي كــل ال ـمــرات الثالث
كان التصويت بـ«ال» هو ًالذي يفوز ،غير ًأن
الرئيس الذي كان واضحا أنه كان منزعجا،
الفائز،
ـ«نعم» هو
ً
قرر إعالن أن التصويت ب ً
لينفجر بذلك المؤتمر مـنــددا ومستهجنا
القرار.
وفـ ــي  ،2016شـ ــاركـ ـ ُـت ف ــي ج ـه ــد إعـ ــداد
مـســودة البرنامج االنتخابي ووق ـفـ ُـت ،من
ج ــدي ــد ،عـلــى م ــدى ان ـف ـصــال ق ـي ــادة الـحــزب
ُ
طلبت إدراج معارضة
عن الواقع ،فحينما
االستيطان فــي البرنامج االنتخابي ،قيل
لي إن الحزب ال يريد تقرير قضايا الوضع
النهائي ،وحينما رددت عليهم بأنه ينبغي
أال ن ـش ـيــر إلـ ــى ال ـ ـقـ ــدس ،ق ــوب ــل اع ـت ــراض ــي
بصمت محرج ،وعلى هذه الخلفية قاربت
برنامج  2020االنتخابي ،وكــان عبارة عن
خليط متنوع.
ذلك أن هناك لغة تخلق ألول مرة درجة
مـ ــن االع ـ ـت ـ ــراف ب ـح ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن،
وت ـ ـحـ ــاول ع ـك ــس ق ـل ــق م ـ ـتـ ــوازن بـ ـش ــأن كــل
م ــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن ،كما
(ألول م ـ ـ ـ ــرة!) بـحــق
أن ال ــوث ـي ـق ــة ت ـع ـت ــرف َ
الفلسطينيين في دولة وتعد بإلغاء الضرر
الذي تسببت به إدارة ترامب ،كما تدعو إلى
إعادة المساعدات األميركية التي يحتاجها
الفلسطينيون بشدة ،وإعادة فتح القنصلية
األميركية في القدس الشرقية التي لطالما
خدمت الفلسطينيين في األراضي المحتلة،
والعمل على إعادة فتح البعثة الفلسطينية
فــي العاصمة واشـنـطــن ،ولكن الــدعــوة إلى

ـودة إلــى
دول ــة بـعــد عـقــديــن أو الــو ًعــد بــال ـعـ ً
الــوضــع ال ــذي ك ــان قــائ ـمــا لـيــس ج ـيــدا بما
يكفي.
ً
ك ـمــا أن ه ـن ــاك م ـج ــاال تـحـقــق ف ـيــه تـقــدم
مهم بخصوص حركة المقاطعة ،وسحب
االس ـت ـث ـمــارات وف ــرض الـعـقــوبــات مــن أجــل
الحقوق الفلسطينية ،وإذا كان برنامج هذه
السنة يبقي على لغة مثيرة لإلشكاليات
مــن  2016تـنــص عـلــى مـعــارضــة «أي جهد
يـ ـ ــروم نـ ــزع ال ـش ــرع ـي ــة ع ــن إس ــرائـ ـي ــل ،بـمــا
ف ــي ذل ــك ف ــي األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة أو م ــن ًخــال
ط ـعــة» ،ف ــإن ال ــاف ــت أي ـض ــا أنــه
حــركــة ال ـم ـقــا ً
يضيف التزاما بـ «حماية الحق الدستوري
لمواطنينا في حرية التعبير» ،المنظمات
المؤيدة إلسرائيل تحاول تصوير هذا األمر
على أنه انتصار ،ولكن األمر شبيه ببرنامج
للحزب «الجمهوري» يقول« :إننا نعارض
اإلجهاض ،ولكننا نؤيد حق المواطنين في
االختيار بأنفسهم بخصوص هذه المسألة»،
غير أنه حتى مع هذا التقدم ،ما زالت هناك
مجاالت مهمة ،حيث ال يرقى البرنامج إلى
ما ينبغي أن يكون عليه.
وعلى سبيل المثال ،ال أفهم لماذا عارضت
لجنة البرنامج االنتخابي من جديد إدراج
أي إشارة لكلمة «احتالل» في الوثيقة ،رغم
أن كل زعيم «ديمقراطي» (بمن فيهم الرئيس
أوبــامــا ،وهـيــاري كلينتون ،وجــو بــايــدن)،
سبق لــه أن تـحــدث عــن الـحــاجــة إلــى إنهاء
االحتالل العسكري اإلسرائيلي المفروض
الفلسطينيين.
على
ً
وخ ـتــامــا ،أقـ ــول :إن اإلدارات األمـيــركـيــة
المتعاقبة دعت ،على مدى عقود قبل عهد
ت ــرام ــب ،إل ــى إن ـه ــاء االحـ ـت ــال وع ـ ّـب ــرت عن
ـان؛ ولـكـنـهــا فعلت
مـعــارضـتـهــا لــاس ـت ـي ـطـ ً
الـقـلـيــل أو ل ــم تـفـعــل ش ـي ـئــا ل ــدع ــم كــامـهــا،
وال ـ ـيـ ــوم ،األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة م ــن أع ـض ــاء
ال ـكــون ـغــرس «الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن» ت ـقــول إنـهــا
تــرفــض ضــم إســرائـيــل ألراض فلسطينية،
ِّ
المشرعين أنفسهم كانوا
ولكن وألن هؤالء
ي ــرف ـض ــون بــال ـض ـبــط الـ ـق ــول إن ـ ــه س ـت ـكــون
ه ـن ــاك ع ــواق ــب ،إذا أق ــدم ــت إس ــرائ ـي ــل على
ضــم المستوطنات أو واصـلــت توسيعها،
اس ـت ـمــرت إســرائ ـيــل ف ــي تـجــاهــل م ــا تقوله
الواليات المتحدة ،ذلك أنه حينما ال تكون
هناك عواقب للسلوك السيئ ،يستمر السلوك
السيئ.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

إيدو فوك*

د .عبد المحسن حمادة
جماعة اإلخوان المسلمين ليس لها والء لوطن ،ومن ليس له والء
لوطن يشكل خطورة على الدولة التي ينتمي إليها ،فتاريخهم مليء
بالتآمر والتلون ،وهدفهم كان منذ نشأتهم  1928عودة دولة الخالفة
العثمانية المكروهة من الــدول العربية لما كانت تمثله من تخلف
وعنجهية ،فهم يمثلون فلول اإلمبراطورية العثمانية المهزومة،
ويتطلعون إلى إعادة بنائها وال يتسامحون مع من يعارضهم ،وتم
اغتيال كتاب ورؤســاء وزراء اعتقدت الجماعة أنهم يشكلون خطرا
على فكرهم.
كــانــت نشأتهم فــي مــديـنــة اإلسـمــاعـلـيــة ق ــرب معسكر االحـتــال
اإلنكليزي مثار شك وريبة ،حيث استغرب كل من تتبع نشأتهم كيف
تمكن مؤسسهم حسن البنا وهو شاب في العشرينيات من العمر وال
يملك أي إمكانات سوى أنه مدرس للخط في مدرسة ابتدائية ،كيف
تمكن من تحقيق نمو سريع للحركة التي أسسها وهــو قريب من
معسكر االحتالل ،في حين كانت األحزاب الوطنية يتعرض قادتها
لالعتقال والنفي من سلطة االحتالل ،لذا يرون أن هذه الجماعة منذ
نشأتها قامت بدعم مادي ومعنوي من سلطة االحتالل لضرب األحزاب
الوطنية التي كانت تطالب باالستقالل وطرد قوات االحتالل.
واعـتــرف البنا بتلقي دعــم مــادي مــن سلطة االح ـتــال ،وتعاون
معهم عبدالناصر إلقصاء األحــزاب التي تطالب بالديمقراطية ،ثم
نكل بهم بعد محاولة اغتياله ،وتعاون معهم السادات للتخلص من
نفوذ الناصريين واليسار فاغتالوه ،فهي جماعة سهلة باعت نفسها
لكل مغامر ،جربها المصريون عاما واحدا وطردوها شر طردة بعد
أن أثبتت فشلها في إدارة الــدولــة ،وحـمــدوا الله على أن حكمها لم
يستمر أكثر من ذلك ،وخصوصا بعد أن أحضروا رموز قتلة السادات
ليشاركوا في احتفاالت  6أكتوبر ،وأجلسوهم في المنصة التي تم
فيها اغتيال السادات.
ا لـيــوم تبيع الجماعة نفسها لـلــدو لــة التركية الحالمة بعودة
الخالفة العثمانية ،والتي بدأ قادتها يرددون أن نفوذهم كان ممتدا
من النمسا إلى العراق ،وقــال علي أريــاش رئيس الشؤون الدينية
التركية و هــو يلقي أول خطبة جمعة تلقى فــي أ يــا صوفيا بعد
تحويلها من متحف إلى مسجد ،قال إن السلطان الفاتح وهب أيا
صوفيا لتركيا شريطة أن يظل مسجدا حتى قيام الساعة ،واللعنة
على من انتهك الشرط ،وكان يمسك السيف بيده اليمنى كما يفعل
خلفاء بني عثمان ،وبجانبه الراية الخضراء التي اجتاح بنو عثمان
ّ
العالم تحت ظاللها ،واألهلة الثالثة التي تحملها تلك الراية رمز
لقارات العالم القديم التي كانت تحت سيطرة العثمانيين ،وكأنهم
يتوقون إلى عودة النفوذ التركي.
آمــل أال تستطيع الجماعة االسـتـمــرار فــي التضليل وال ـخــداع،
وتـظــن أنـهــا بمجرد أنـهــا تحمل اســم جماعة اإلخ ــوان المسلمين
دليل يكفي إلقناع الجماهير بنزاهتها ،الجماهير تعرف تاريخها
المليء بالموبقات واإلره ــاب ،فهذه الجماعة نقلت نشاطها إلى
إسطنبول ،وتبدي فرحا وسعادة بالخطوات التي اتبعتها حكومة
أنقرة الحتالل ليبيا ،ظنا منها أنها ستمكن الجماعة من حكم تلك
الدولة الغنية بالنفط وذات الموقع الجغرافي المميز والواقع على
الحدود المصرية ،ومن ثم ستتمكن الجماعة من السيطرة على مصر.
بالطبع مصر لم تكن غافلة عما يجري في محيطها اإلقليمي،
لذلك وضــع الرئيس المصري في  7 /20الماضي خطا أحمر بين
ُّ
بتدخل مصر عسكريا،
ســرت والـجـفــرة ،وتعهد فــي حــال تـجــاوزه
وحـصــل الــرئـيــس الـمـصــري عـلــى تـفــويــض مــن وج ــوه مـتـعــددة من
الشرعية الليبية وتفويض من برلمان بــاده إلرســال عناصر من
القوات المسلحة المصرية للدفاع عن األمن القومي المصري الذي
أصبح مهددا من المرتزقة والميليشيات اإلرهابية المدعومة من
الحكومة التركية ،ولم يلتفت لطلب الرئيس ترامب الذي طلب منه
التمهل في التدخل العسكري.
نتمنى أال تـقــع ال ـحــرب بـيــن الـجــانـبـيــن ،ألن خـســائــرهــا مكلفة
وفادحة ،وقد يكون الخاسر األكبر جماعة اإلخوان ،فحكومة أنقرة
ال تحترم فكر الجماعة بل تستخدمهم لتحقيق أطماعها التوسعية،
ونذكر الجماعة كيف أدى فشل مشروع الربيع العربي الذي روجوا
لــه ،إلــى اجتثاثهم من كثير من البالد العربية ،فقد تــؤدي هزيمة
المشروع التركي إلى موت هذه الجماعة.

االحتجاجات المعادية لبوتين في شرق روسيا
جديدة من نوعها!

ُ
ً
غالبا ما تـصـ َّـور االحتجاجات المعادية لفالديمير بوتين،
في روسيا والخارج ،وكأنها ظاهرة مشتقة من النخبة المثقفة
في المدن الكبرى التي تشمل أكثر من مليون نسمة وتقع في
ّ
معظمها في روسيا األوروبية ،لكن التظاهرات الحاشدة التي
هزت مدينة "خاباروفسك" في أقصى شرق روسيا خالل األسابيع
ً
األخيرة مختلفة .تقع "خاباروفسك" شرقا أكثر من بيونغ يانغ
في كوريا الشمالية ويقتصر عدد سكانها على  570ألف نسمة
ً
تقريبا ،وتفيد التقارير بأن هذه المنطقة تبقى أفضل من غيرها
ً
ّ
اقتصاديا بحسب المعايير الروسية .لكن معظم المحتجين ضد
اعتقال حاكم المنطقة الــذي يحظى بشعبية واسـعــة ،سيرغي
فورغال ،في  9يوليو ليسوا الليبراليين األثرياء وسكان المدن
ال ــذي ــن ي ـنــزلــون إل ــى ش ـ ــوارع مــوس ـكــو وس ــان ــت ب ـطــرس ـبــرغ في
مناسبات متكررة.
برأي الكثيرين في المدينة ،كان وقع اعتقال فورغال على خلفية
ً
االشتباه بتورطه بجرائم متعددة قبل َ
عقدين من الزمن قويا ألنه
هــزم المرشح المدعوم من الكرملين خــال السباق االنتخابي
على منصب الحاكم في عام  :2018إنها نتيجة انتخابية نادرة
ضد بوتين!
محاضر في السياسة الروسية في جامعة
يقول بن نوبل،
ِ
"كوليدج لندن"" :يعيش عدد كبير من الروس في "خاباروفسك"
تحت حكم مسؤولين وا فـقــت عليهم الحكومة ا لـمــر كــز يــة وهم
يشعرون بأن موسكو نسيتهم ،وبدل النضال لتحقيق مصالح
ّ
المنطقة ،يسود شعور عــام بــأن الحكام المنتمين إلــى الحزب
الحاكم يخدمون مصالحهم الخاصة عن طريق ممارسات فاسدة".
يضيف نوبل أن فورغال ُس ِمح له بالترشح في انتخابات 2018
ضمن عرض متقن للمنافسة المدروسة وقد افترض الجميع أن
ّ
فرص فوزه معدومة ،لكن إصالحات التقاعد المثيرة للجدل في
تلك السنة ّ
أججت غضب الرأي العام ،فكان التصويت لفورغال
ّ
بمثابة احتجاج ضد السلطات" :أثبت انتخابه أن تخبط الكرملين
ً
ً
يبقى ممكنا ،حتى لو بدا االتحاد الروسي ظاهريا دولة مركزية
ً
ً
ُ
حدث فرقا حقيقيا".
بامتياز .بعبارة أخرى ،يستطيع الشعب أن ي ِ
يقول كيريل شامييف ،باحث في الجامعة األوروبية المركزية
أص ـلــه مــن "خ ــاب ــاروف ـس ــك" ،إن ال ـق ــرار بـنـقــل عــاصـمــة المقاطعة
ُ
االتحادية للشرق األقصى إلى "فالديفوستوك" قبل سنتين اعت ِبر
ً
ً
أيضا شكال من االزدراء بالمنطقة" :لطالما كانت "فالديفوستوك"
منافسة "خاباروفسك" األبدية ،لذا كان نقل المركز اإلداري إلى
ِ
ً
"فــادي ـفــوس ـتــوك" كـفـيــا بـتـجــريــد "خــابــاروف ـســك" مــن أهميتها
كعاصمة رمزية للمنطقة".
ً
يـظــن شامييف أن ع ــددا مــن إخـفــاقــات الـكــرمـلـيــن ،فــي خضم
ً
محاوالته احتواء االحتجاجات ،زاد غضب المتظاهرين سوءا،
ّ
فقد ألقت الشرطة القبض على فورغال خالل عملية منظمة نقلتها
شــاشــات التلفزة ،فـبــدا وكــأنــه إرهــابــي شيشاني ال حــاكــم لديه
شعبية واسعة بين الناس ،كذلك لم يكن ميخائيل دغيتاريف،
البديل الــذي اخـتــاره بوتين من الحزب الديمقراطي الليبرالي
اليميني المتطرف الــذي ينتمي إليه فــورغــال ،ينحدر من هذه
ً
المنطقة وبدا "مرواغا وغير احترافي بما يكفي" برأي شامييف.
كان االستفتاء الدستوري المتقن في الشهر الماضي يهدف إلى
ترسيخ سيطرة بوتين على السلطة إلــى أجــل غير ُم ّ
سمى ،إذ
تتمحور موجة الغضب في "خاباروفسك" حول مشاكل محلية
ً
عـمــومــا لكنها تـعـكــس فــي الــوقــت نـفـســه ح ــدود "الــديـمـقــراطـيــة
المدروسة" التي يرأسها بوتين (هي عبارة عن حكم استبدادي
ُم ّ
زين بزخارف الديمقراطية) وتكشف حجم التخبط في الدولة
الروسية الشديدة المركزية.
* «نيوز ستيتسمان»

«كورونا» يجدد إقامته
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

كارل ثايير*

أستراليا تتخلى عن حيادها في نزاعات بحر الصين الجنوبي
أستراليا انتقلت من
الحياد إلى االصطفاف مع
الواليات المتحدة لدعم
«اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار» وقرار هيئة
التحكيم التي استلمت
قضية الفلبين ضد الصين
في عام  ،2016لكنها
ذهبت إلى أبعد من ذلك
حين رفضت األساس
القانوني للمطالبات البحرية
الصينية في بحر الصين
الجنوبي.

أستراليا عضو في «اتفاقية األمــم المتحدة
لـقــانــون ال ـب ـحــار» ولـطــالـمــا تمسكت بموقفها
الحيادي من النزاعات القائمة في بحر الصين
الجنوبي ،لكن المذكرة الشفوية التي طرحتها
أمام «لجنة ًحدود الجرف القاري» في  23يوليو
تعكس ّ
تغيرا في سياستها غداة انقالب كبير
في السياسة األميركية بقيادة وزير الخارجية
مايك بومبيو قبل عشرة أيام.
انتقلت أستراليا من الحياد إلى االصطفاف
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لــدعــم «ات ـفــاق ـيــة األم ــم
المتحدة لقانون البحار» وقرار هيئة التحكيم
التي استلمت قضية الفلبين ضد الصين في
عــام  ،2016لكن أستراليا ذهبت إلــى أبعد من
ذلك وكان موقفها أكثر دقة حين رفضت األساس
القانوني للمطالبات البحرية الصينية في بحر
الصين الجنوبي.
بعد وقت قصير على بيان بومبيو الصحافي
فــي  13يوليو أعلن رئيس ال ــوزراء األسترالي
سكوت موريسون« :نحن نؤيد الدعم األسترالي
لـحــريــة ال ـمــاحــة عـبــر تـحــركــاتـنــا وم ـبــادرات ـنــا
ّ
سنعبر عن مواقفنا
وبياناتنا الخاصة ،لكننا
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة األسـ ـ ّت ــرالـ ـي ــة وسـ ـنـ ـص ــدر تـلـ ًـك
البيانات ونـتــابــع تبني مــوقــف متماسك جــدا
بما يخدم مصالحنا» ،فاعتبر بعض المراقبين
ه ــذا الـمــوقــف مـحــاولــة للتمييز بـيــن المقاربة
األميركي تجاه الصين.
األسترالية
والنهج ً
إذا ّ
مــا ا ل ــذي ّ
تغير سياسة أستراليا
يفسر
المعلنة؟ أدركت أستراليا على األرجح أن بيان
ّ
بومبيو الصحافي يشكل أول فصل من الهجوم
على الصين مــن جــانــب كـبــار المسؤولين في
إدارة ترامب (بما في ذلك مستشار األمن القومي
روب ـ ــرت أوبـ ــرايـ ــن ،وم ــدي ــر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات
الفدرالي كريس راي ،والمدعي العام ويليام بار)،
وقد بلغت تلك المواقف ذروتها في  23يوليو
عبر خطاب بارز ألقاه وزير الخارجية في مكتبة
نيكسون في كاليفورنيا ،ودعا بومبيو جميع
ال ــدول ال ـحـ ّـرة إلــى التحلي بالشجاعة الــازمــة
للتوحد في وجه االستبداد الصيني.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ب ــوم ـب ـي ــو اع ـت ــرف
ّ
الحرة»
باحتمال وجود اختالفات بين «الــدول
في خطاب  23يوليو ،فقال« :لن تتعامل كل دولة

حرة مع الصين بالطريقة نفسها وال ُيفترض
ً
أن تفعل ذلك أصال ،بل يجب أن تدرك كل دولة
َ
وقيمها من
كيفية حماية ازدهارها االقتصادي ِ
مخالب الحزب الشيوعي الصيني».
يـعــرف مــوري ـســون أن ال ـم ـشــاورات الــوزرايــة
الـسـنــويــة بـيــن أس ـتــرال ـيــا وال ــوالي ــات ستشمل
َ
ـي
وزراء الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع مــن ال ـب ـلــديــن ،وفـ ً
يوم تصريح بومبيو اصطفت أستراليا ضمنا
مع الــواليــات المتحدة في مسألة بحر الصين
الجنوبي حين طرحت مذكرة شفوية أمام «لجنة
حدود الجرف القاري».
يجب أن توضع المذكرة األسترالية في سياق
األحداث العامة ،ففي  1يوليو أصدرت حكومة
م ــوري ـس ــون «ت ـحــديــث ال ــدف ــاع االس ـتــرات ـي ـجــي»
 ،2020وهذه الوثائق
و»خطة بنية القوة» لعام ً
ال ت ـسـ ّـمــي ال ـص ـيــن م ـب ــاش ــرة لـكـنـهــا ت ـعـ ّـبــر عن
قلقها مــن «إض ـعــاف الـنـظــام الـعــالـمــي ُ المبني
حدثها
على القواعد بسبب االضطرابات التي ت ِ
مجموعة واسعة من المصادر» ،فحذرت كانبيرا
ً
ّ
«توسع نشاطات المنطقة الرمادية
تحديدا من
َ
في المحيطين الهندي والـهــادئ ،وتشمل تلك
ً
النشاطات أشكاال عسكرية وغير عسكرية من
الـحــزم واإلك ــراه لتحقيق أه ــداف استراتيجية
من دون افتعال أي صــراع» ،وذكرت «العمليات
الـعـسـكــريــة فــي بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي» كــأول
مثال على ذلك.
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أستراليا تحركاتها ومبادراتها الخاصة تعهدا
بزيادة االلتزامات األسترالية في جنوب شرق
آسيا وجنوب المحيط الهادئ ،فكتبت وزيرة
ال ـخــارج ـيــة األس ـت ــرال ـي ــة م ــاري ــز ب ــاي ــن ووزيـ ــرة
الـ ــدفـ ــاع ل ـي ـن ــدا ريـ ـن ــدول ــز م ـق ــال ــة م ـش ـتــركــة فــي
صحيفة «ذا أسـتــرالـيــان» عشية رحلتهما إلى
واشنطن لحضور المشاورات الوزراية السنوية
بـيــن أس ـتــرال ـيــا وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،فــذكــرتــا
أن أس ـتــرال ـيــا تـتـطـلــع إل ــى تــوسـيــع صــداقــاتـهــا
َ
وتـعـمـيـقـهــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـم ـح ـيــط ـيــن ال ـه ـنــدي
ً
البلد مع الواليات
والـهــادئ بناء على تحالف ُ
ال ـم ـت ـحــدة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تـعـطــى األول ــوي ــة
لبلدان مثل أندونيسيا وفيتنام.
*«دبلومات»

في عام  2009تم تحديد تردد القناة التعليمية ،فانتظرنا
أحد عشر عاما ،ولم يتم تفعيل القناة إال في الجزء األخير
(أغسطس) من عام  2020أثناء اجتياح فيروس كورونا دول
العالم ،وإغالق المدارس والخضوع لألمر الواقع.
عرفت الدول التعلم عن بعد قبل مئتي عام عندما ابتدأت آلية
التعليم في أوروبا بالمراسلة البريدية قبل انتشارها في دول
العالم كافة ،وذلــك لمنح حق التعليم لألقليات ومنهم النساء
الالتي حرمن من التعليم ولسكان المناطق الجبلية النائية،
فانطلقت بـعــدهــا بــرامــج االن ـت ـســاب ال ـطــابــي ،وت ـطــورت سبل
التدريس عبر المراسلة فــي المؤسسات التعليمية ،فخرجت
العملية التعليمية من ثوب االعتماد بشكل كامل على المعلم
إلى وضع جديد يتحمل من خالله الطالب المسؤولية األكبر.
بعدها تفاعلت الدول مع الوضع الجديد ،فمنها من شكلت
مجالس خاصة لنظم الدراسة عن بعد ،والتي حفزت البعض
لالستثمار في نظم التعليم المفتوح ،أي الجامعات المفتوحة،
وال ـفــريــق اآلخ ــر اسـتـثـمــر فــي رقـمـنــة الـمـنــاهــج وتـحــويـلـهــا الــى
منصات تقنية ...فأين موضعنا من هذا التغيير؟
فــي عــام  2006انطلقت مفاهيم التعلم عــن بعد بالكويت،
وتفاعلت وزارة اإلعالم عبر اقتراح تأسيس قناة تعليمية ،وقد
خصص مجلس الوزراء أربعة ماليين دينار لها ،باإلضافة إلى
تشكيل لجان ودراسات ميدانية.
وفي عام  2009تم تحديد تردد القناة التعليمية ،فانتظرنا
أح ــد عـشــر عــامــا ،ول ــم يـتــم تفعيل الـقـنــاة إال فــي ال ـجــزء األخـيــر
(أغسطس) مــن عــام  2020أثـنــاء اجتياح فـيــروس كــورونــا دول
العالم ،وإغالق المدارس والخضوع لألمر الواقع .حينئذ تعطلت
العملية التعليمية فــي غـيــاب عملية أر شـفــة المناهج وغياب
المنصات اإللكترونية ،و ع ــادت عبر شاشة التلفاز ،فاستعد
طلبتنا من الصف الثاني عشر لمتابعتها عبر أجهزة الكمبيوتر
على مــوقــع وزارة اإلع ــام ،ولـمــن يـســأل عــن اســم المحطة فهي
ليست المحطة التعليمية فحسب بل قناة األطفال ،كيف لشاب
في نهاية عقده الثاني أن يتابع دراسته عبر قناة األطفال؟ هل
ستشرح ماما أنيسة الدرس؟
أرجو إعــادة النظر في تسمية القناة ،فكورونا قد استوطن
دولنا بإقامة دائمة ،وما هو بخارج منها إال بحل قضايا الفساد
وغسل األموال ورقمنة التعليم ،لذا فالتعلم عن بعد سيستمر،
وحاجتنا لقنوات تلفزيونية لألغراض التعليمية في ازديــاد
وللمراحل كافة ،من االبتدائية إلى الجامعية ...وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
غياب قوانين اإلعــان الشخصي تسبب في انتشار ظاهرة
المؤثرين والمؤثرات واستخدامهم منصات التواصل االجتماعي
للترويج لشركات عابرة للحدود دون حسيب أو رقيب ،فمن
المسؤول عن حملة التشوية الشرسة التي اجتاحت الجميع؟
أليس لغياب القانون دور في ذلك؟

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.004

ً
حسابات التداول النشيطة تتراجع  5713حسابا من بداية العام بنسبة %34.1
محمد اإلتربي

 983.587مليون
دينار قيمة
تعامالت يوليو
2019

بلغت ت ــداوالت شهر يوليو
الماضي ما قيمته  528مليون
دينار ،سيطرت فيها تعامالت
األف ـ ـ ــراد ع ـلــى ال ـن ـص ـيــب األك ـبــر
ً
ب ـق ـي ـمــة  223مـ ـلـ ـي ــو ن ــا  ،أي مــا
نسبته  42.2في المئة من حجم
وقيمة التعامالت لشهر يوليو
الماضي.
وفــي المرتبة الثانية جاء ت
تعامالت المحافظ االستثمارية
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة مـ ــن جـ ــانـ ــب ش ــرك ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـق ـي ـمــة ت ـع ــام ــات
بلغت  152.6مليون دينار ،بما
نسبته  28.8في المئة ،وطغت
عمليات البيع الشهر الماضي،
ح ـيــث ب ـل ـغــت ع ـم ـل ـيــات ال ـش ــراء
ً
 140.9مليونا بفارق سلبي بلغ
 11.6مليون دينار.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن
ً
الـمـحــافــظ غــالـبــا مــا تشهد في
ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة ع ـم ـل ـيــات تقلب
وت ـن ـق ــل س ــري ـع ــة ،ت ـمــاش ـيــا مــع
مرحلة اعالنات األرباح الفصلية

حـيــث يـتــم بـيــع بـعــض األسـهــم
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوط فـ ــي اس ـ ـهـ ــم اخـ ــرى
دفاعية ،اضافة الى التنقل بشكل
ســريــع بين األسـهــم الـتــي تقوم
ب ـتــوزي ـعــات نـقــديــة لــاسـتـفــادة
منها.
ف ــي ح ـي ــن جـ ـ ــاءت ت ـعــامــات
حسابات الشركات والمؤسسات
بالمرتبة الثالثة بقيمة تعامالت
بـلـغــت  71م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،مما
يمثل  13.4فــي الـمـئــة ،وجــاء ت
تعامالت الشركات والمؤسسات
إي ـجــاب ـيــة بـقـيـمــة ش ـ ــراء بلغت
 71مليونا مقابل بيع بلغ 60
مليونا ،أي بفارق ايجابي بلغ
 10ماليين دينار.
وحلت تعامالت الصناديق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة
الرابعة بقيمة تعامالت بلغت
 35.9مليون دينار كانت الغلبة
لمصلحة عمليات البيع ،حيث
بـلـغــت قـيـمــة ال ـف ــارق لمصلحة
ال ـب ـيــع م ــا قـيـمـتــه  19.3مـلـيــون

دي ـن ــار ،إذ بـلـغــت قـيــم عمليات
الشراء  16.5مليون دينار.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ش ـهــد
ً
السوق نشاطا لسيولة خليجية
إيجابية بلغ صافي التعامالت
لمصلحة الشراء بما قيمته 9.2
ماليين ديـنــار ،فــي حين بلغت
اجمالي تعامالت الخليجيين
ً
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادا وشـ ـ ــركـ ـ ــات ومـ ـح ــاف ــظ
وصـنــاديــق مــا قيمته نـحــو 24
مليون دينار.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن قيمة
ت ـع ــام ــات ش ـهــر يــول ـيــو لـلـعــام
الـ ـم ــاض ــي  2019ك ــان ــت تـبـلــغ
 983.587مليون ديـنــار ،وعليه
ف ـقــد تــراج ـعــت قـيـمــة تـعــامــات
يوليو الفائت من العام الحالي
 2020بما نسبته  46.3في المئة،
حيث بلغت  528.7مليون دينار،
وقـيــاســا الــى ال ـظــروف الحالية
وت ـحــديــات الـجــائـحــة الصحية
تـعـتـبــر ق ـي ـمــة ت ـع ــام ــات جـيــدة
تمثل  53.7في المئة من حجم
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 %42.2تعامالت األفراد في البورصة الشهر الماضي
تعامالت نفس الشهر من العام
الماضي.
وتشير مصادر مالية ومدراء
اسـتـثـمــار ان مــن عــوامــل الــدعــم
للسوق وتوجيه اغلب السيولة
لألسهم هو ان القطاع العقاري
كــان شبه متوقف تماما ،حيث
لــم تشهد الـفـتــرة الـمــاضـيــة أي
حـ ــركـ ــة ت ـ ــذك ـ ــر ،وك ـ ــان ـ ــت ح ــرك ــة
ون ـ ـ ـشـ ـ ــاط األس ـ ـ ـهـ ـ ــم اعـ ـ ـل ـ ــى فــي
الدوران.
وبـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ــة ال ـت ـع ــام ــات
اجماال من بداية العام الحالي
اي ع ـلــى مـ ــدار  7اش ـه ــر 4.757
مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــارن ــة مــع
 4.939مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات فـ ـ ــي ا ل ـ ـعـ ــام
الماضي  ،2019بنسبة تراجع
بلغت  3.7في المئة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد حـ ـس ــاب ــات
التداول في البورصة ،تراجعت
الحسابات النشطة من  15.5ألف
حساب كما في يوليو  2019الى
 11الفا في نهاية يوليو ،2020

السوق األول السوق الرئيسي

أي بنسبة تــراجــع تبلغ  29في
المئة بواقع  4500حساب.
امــا مــن بــدايــة الـعــام الحالي
فقط فقد تراجعت مــن 16.741
كما في يناير الــى  11.028الفا
ف ــي اخ ــر يــول ـيــو ،ب ــواق ــع 5713
ح ـســابــا ب ـمــا نـسـبـتــه  34.1في
المئة.
وبلغ اجمالي الحسابات غير
النشطة في يوليو  2019نحو
 375.3ألف حساب ،وارتفعت في
يوليو الماضي  2020الى نحو
 386.4ألف حساب.
اما اجمالي الحسابات ،فقد
زادت م ــن  390.9أ لـ ــف حـســاب
في يوليو  2019الى  397.4ألف
حساب في يوليو .2020

«أالفكو» :وقف الدعوى
القضائية ضد «بوينغ»
أعلنت شركة "أالفكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات إيقافها
الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة "بوينغ" ،بعد التوصل
إلى اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن.
وقالت "أالفكو" في بيان للبورصة الكويتية ،أمس ،إن عالقتها
مع "بوينغ" سوف تستمر عن طريق االستمرار بالتعاقد لشراء
 20طائرة من أصل  40طائرة ضمن سجل طلباتها مع "بوينغ".
وأوضحت الشركة أنها تتطلع إلى مواصلة عالقتها التجارية
المتينة وطويلة األمد مع "بوينغ"ُ ،مبينة أن االتفاقيات التجارية
مع األخيرة تخضع لبند سرية المعلومات ،الذي يمنع "أالفكو"
من اإلفصاح عن تفاصيل إضافية.
وذكرت "أالفكو" أنه تمت إعادة ترتيب سجل طلبات الشركة
مع "بوينغ" عن طريق تخفيض عدد الطائرات من  40إلى 20
طائرة وتعديل أوقات تسليم الطائرات لتتواكب مع ديناميكيات
وتطورات سوق تأجير الطائرات الحالية.
وبينت أن اإلجراءات السابقة من شأنها تخفيض االلتزامات
ا لــرأ سـمــا لـيــة ُ
المستقبلية وإ عـ ــادة تصنيف بـنــود معينة في
البيانات المالية لشركة "أالفكو".
وأعلنت "أالفكو" أواخر شهر أبريل الماضي ،أنها رفعت دعوى
قضائية ضد شركة "بوينغ" تطالبها بدفع  336مليون دوالر،
في المحكمة االتحادية بوالية شيكاغو األميركية.
واتهمت "أالفكو" الشركة األميركية بأنها رفضت دون وجه
ً
حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدما لطلبية باتت ُملغاة اآلن لشراء
 40من طائراتها طراز ( 737ماكس) التي تواجه مشاكل ،أي أنها
انتهكت العقد باحتفاظها بالمدفوعات بالرغم من عدم تمكنها
من تسليم الطائرات ،أو وضع جدول معدل لتسليمها.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  19.7مليون دينار
تراجع تعامالت السوق الرئيسي ...والمضاربة لمصلحة األسهم القيادية
•

فــي الـمـقــابــل ،لــم يـحـقــق مــؤشــر رئيسي
أكثر من ُعشر نقطة مئوية أي  3.36نقاط
ليقفل على مستوى  4050.96نقطة بسيولة
ً
محدودة جدا بالكاد بلغت  1.7مليون دينار
تداولت  18.4مليون سهم عبر  975صفقة
ً
وتــم تــداول  44سهما ربــح منها  24بينما
انخفضت أسعار  13وثبتت  7دون تغير.

علي العنزي

ت ـخ ـطــى م ــؤش ــر ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـع ــام
مستوى خمسة آالف نقطة بأول جلسة عمل له
بعد عطلة عيد األضحى المبارك التي امتدت
خمسة أيام بسيولة بلغت  19.7مليون دينار.
وربــح مؤشر السوق العام نسبة  0.73في
المئة تعادل  36.15نقطة كانت كافية الختراق
جــديــد لمستوى خمسة آالف نقطة ،إذ أقفل
على مستوى  5004.38نقاط بسيولة جيدة
ً
نسبيا اقتربت من  20مليون دينار تداولت
 76.6مليون سهم عبر  5451صفقة.
ً
وكان قد ربح  63سهما مقابل تراجع 33
بينما ثبت  11دون تغيير ،وكانت المكاسب
مدعومة من ارتفاعات أسهم السوق األول
ً
الــذي حقق ارتفاعا بنسبة  1في المئة أي
 56.8نقطة ليقفل على مستوى 5472.07
نقطة بسيولة هي األغلب والتي بلغت 18
مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت حــوالــي  49مليون
سهم نفذت  3987صفقة وارتفعت أسعار
 15سهما وتراجعت أربــاح سهمين بينما
ثبت واحد فقط.

شراء مفاجئ جديد
سجلت بداية العودة إلى السوق وبعد 5
ً
ً
أيام عطلة عيد األضحى المبارك نموا كبيرا
في أسعار األسهم القيادية التي سيطرت
بشكل شبه تام على نشاط السوق وسيولته
واستحوذ ثالثة منها على أكثر من نصف
سيولة الجلسة وهي أسهم بيتك والوطني
وأهلي متحد وربحت جميعها بين  1و2
ً
في المئة ،كما حقق سهم بنك الخليج نموا
ً
مميزا بنسبة  2.6في المئة كان األفضل أداء
وارت ــد سـهــم الـمـبــانــي بـعــد خ ـســارة مبكرة
ع ـلــى وق ــع ن ـتــائ ـجــه ال ـت ــي ت ــراج ـع ــت بـشــدة
خالل النصف األول وكان اللون األحمر من
نصيب سهم "هيومن سوفت" ،وكان لألخبار

الخاصة بخفض رسوم الطلبة بنسبة 25
في المئة تأثير عليه هذا في السوق األول،
ً
في المقابل ،تراجع سهم الجزيرة  20فلسا
أي  3في المئة بعد وقف رحالت الطيران التي
كانت حديث عطلة العيد كما خسر سهما إس
تي سي وأالفكو بنسب محدودة ليضغطوا
جميعا على مكاسب السوق الرئيسي الذي
ً
ان ـت ـهــى إلـ ــى ارتـ ـف ــاع مـ ـح ــدود ج ـ ــدا بـسـيــولــة
م ـح ــدودة ون ـشــاط م ـتــراجــع تــراج ـعــت خــالــه
تـعــامــات األسـهــم الـمـضــاربـيــة الـتــي تـقــل عن
 100فلس وسيطرت أسهم كتلة المدينة على
ً
األفضل نشاطا في السوق الرئيسي ولكنها لم
تبلغ مستويات نشاطها السابقة.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ت ـبــايــن أداء األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
العاملة أمس ،وهي أسواق "اإلمارات" و"قطر"
و"الـكــويــت" و"الـبـحــريــن" وغــابــت "السعودية"
و"عمان" بسبب استمرار العطلة ،وحقق السوق
الكويتي النمو األكبر بينما ربح مؤشر دبي
وتراجع أبوظبي وكذلك قطر والبحرين وسط
خسائر بنسبة فاقت  1في المئة ألسعار النفط
مقابل مكاسب كبيرة ألسعار الذهب على وقع
تخوف كبير من موجة ثانية لجائحة كورونا.

أخبار الشركات
«اإلعادة» تربح 3.08
ماليين دينار

بـلـغــت أرب ـ ــاح شــركــة إع ـ ــادة الـتــأمـيــن
الكويتية  3.08ماليين دينار بواقع 12.25
ً
فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في
 30يونيو  ،2020مقابل أرباح بما يعادل
ً
 14.19فلسا للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

تابعة لـ«السالم» الكويتية تبيع حصتها في «بيت األعمال» بـ  3.75ماليين
أعـلـنــت شــركــة مجموعة ال ـســام الـقــابـضــة ،قـيــام إحــدى
شركاتها التابعة ببيع حصة في شركة بيت األعمال القابضة
بقيمة  3.75ماليين دينار.
وقالت "السالم" ،إن شركتها التابعة (الدسر الدولية للتجارة
ً
العامة والمقاوالت) أبرمت عقدا لبيع عدد  22.528مليون سهم
من أسهم "بيت األعمال" وهي شركة ُمقفلة.
وأوضحت الشركة ،أن عقد البيع نص على أن يكون سعر

«الخليجي» :األيوب رئيسًا تنفيذيًا
أف ـ ـ ــادت ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار
الخليجي بترقية محمد األيوب إلى
منصب الرئيس التنفيذي وترقية
ي ــاس ــر ج ـم ـع ــة إل ـ ــى م ـن ـص ــب نــائــب
الرئيس التنفيذي مباشرة.أعلنت
شــركــة مـجـمــوعــة ال ـســام الـقــابـضــة،
قيام إحــدى شركاتها التابعة ببيع
حـ ـص ــة ف ـ ــي شـ ــركـ ــة بـ ـي ــت األع ـ ـمـ ــال
القابضة بقيمة  3.75ماليين دينار.
وقـ ــالـ ــت "ال ـ ـ ـسـ ـ ــام" ،إن شــرك ـت ـهــا
الـتــابـعــة (ال ــدس ــر الــدول ـيــة للتجارة
ً
العامة والمقاوالت) أبرمت عقدا لبيع

ً
البيع للسهم الواحد بقيمة  166.4فلساُ ،مبينة أن البيع نتج
عنه خسارة بقيمة  515ألف دينار خاضعة للمراجعة من
مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
ولفتت إلــى أن األث ــر المالي الناتج عــن الـتـخــارج سوف
ينعكس في البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في
 30سبتمبر .2020

«املباني» تربح  1.56مليون دينار

عدد  22.528مليون سهم من أسهم
"بيت األعمال" وهي شركة ُمقفلة.
وأوضحت الشركة ،أن عقد البيع
نص على أن يكون سعر البيع للسهم
ً
الواحد بقيمة  166.4فلساُ ،مبينة أن
البيع نتج عنه خسارة بقيمة 515
ألــف ديـنــار خاضعة للمراجعة من
مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
ولفتت إلى أن األثر المالي الناتج
ع ــن الـ ـتـ ـخ ــارج سـ ــوف ي ـن ـع ـكــس فــي
البيانات المالية المرحلية للفترة
المنتهية في  30سبتمبر .2020

ً
حققت شركة المباني أرباحا بقيمة 1.56
مليون دينار بواقع  1.42فلس للسهم خالل
ً
عام  ،2020مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
ً
ً
 27.8مليونا بما يعادل  25.25فلسا للسهم
خالل نفس الفترة من عام .2019
ول ـف ـتــت إلـ ــى تــأث ـيــر ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
"كورونا على االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل األربــاح والخسائر بقيمة 442.7
أل ــف ديـ ـن ــار ،وف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـتــأث ـيــر على
االيرادات فستكون بقيمة  26.9مليون دينار.

«ريم» :تأجيل مناقشة
اعتماد مجلس اإلدارة
قالت شركة ريــم العقارية،
إن مجلس إداراتها قرر تأجيل
م ـنــاق ـشــة ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
للسنة لعام  2019إلى اجتماع
ً
مـجـلــس اإلدارة الـمـقـبــل غ ــدا
بسبب ورود تقرير الحسابات
بوقت متأخر وطلب األعضاء
ممثلي الهيئة العامة لشؤون
القصر للتأجيل واالطالع.

«فيوتشر كيد» تتكبد  2.1مليون دينار
تكبدت شركة طفل المستقبل الترفيهية
«فيوتشر كـيــد» خسائر قــدرهــا  2.1مليون
ً
دينار بمقدار  19.16فلسا للسهم خالل الفترة
المنتهية في 30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أرباحا قدرها  457.2ألف دينار بما يعادل
 4.17فلوس للسهم خــال نفس الفترة من
العام المنصرم.

 1.88مليون دينار أرباح
«ب ك تأمين»
ذكـ ــرت ش ــرك ــة الـبـحــريـنـيــة الـكــويـتـيــة
ً
للتأمين أنها حققت أرباحا خالل الفترة
المنتهية فــي  30يــو نـيــو  2020بقيمة
ً
 1.88مليون دينار بما يعادل  13فلسا
ً
للسهم ،مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة
ً
 1.67مليون دينار بما يعادل  11فلسا
للسهم خالل العام الماضي.

«الموازي» 487.8 :ألف دينار
تداوالت « »otcاألسبوع الماضي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر
"ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي"
األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــي ،إن
مـ ـنـ ـص ــة ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت
ن ـظــام خـ ــارج المنصة
" "otcشهدت خالل جلسات الفترة الماضية من  26إلى  29يوليو
ً
الـمــاضــي انـخـفــاضــا فــي قيمة ال ـت ــداوالت إذ ت ــداول إجـمــالــي عدد
ً
 3.495.132سهما بقيمة  487.8ألف دينار ،تمت عبر 160صفقة.
وأضاف تقرير "الموازي" أن سهم بورصة الكويت شهد خالل
ً
الفترة الماضية من  26إلى  29يوليو الماضي انخفاضا في قيمة
وكمية األسهم المتداولة لسهم شركة بورصة الكويت مقارنة مع
األسبوع الذي سبق تلك الفترة ،إذ بلغت كمية األسهم المتداولة
للشركة حتى انتهاء جلسات األربعاء  29يوليو  2020عدد 437.774
ً
سهما بقيمة  346.8ألف دينار تمت عبر  134صفقة ،وبلغ الحد
األعـلــى لسعر سهم شركة البورصة خــال تلك الفترة  800فلس
ً
ً
والحد األدنى للسعر  781فلسا ،ومتوسط السعر  792فلسا.
ً
ً
وسجلت تداوالت الصفقات الفورية أداء سلبيا خالل هذه الفترة،
إذ بلغ حجم التداوالت فيه عدد  533ألف سهم بقيمة  359.1ألف
دينار عبر  141صفقة.
ً
وفيما يخص تداوالت الصفقات الخاصة ،فقد سجلت ً
أداء سلبيا
لهذه الفترة ،إذ بلغت كمية األسهم المتداولة  1.95مليون سهم
بقيمة  98.7ألف دينار ،وتمت عبر  13صفقة.

ً
التركيت« :التمييز» تصدر حكما لمصلحة «الصفاة لالستثمار»

• يتضمن سداد  8.2ماليين ريال لبنك قطر الوطني • «نسعى إلى إعادة إدراج الشركة في البورصة»
كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة الـصـفــاة لالستثمار
عبدالله التركيت عــن صــدور حكم محكمة التمييز بإلغاء
الحكم المستأنف في قضية عقد الوكالة باالستثمار بين
شركة الصفاة لالستثمار وبنك قطر الوطني.
وأوضح التركيت أن الحكم جاء لمصلحة الشركة بالقضاء
ً
مجددا بأن تؤدي للبنك  8.2ماليين ريال قطري ،أو ما يعادله
بالعملة الكويتية (نحو  682ألف دينار).
وشمل الحكم سداد فوائد المبلغ منذ رفع الدعوى في 24
مارس  ،2011بواقع  7في المئة سنويا ،بينما تضمن أحقية
البنك في استالم أكثر من مليون سهم من أسهم شركة القدرة
القابضة المملوكة لها.

وكــانــت محكمة التمييز أص ــدرت ق ــرارا فــي وق ــت سابق
بتمييز الحكم وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء ،وندب
لجنة ثالثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد
وكالة باالستثمار وعروض االستثمار ،مع خضوعه لمبدأ
الربح والخسارة وبيان جميع عمليات االستثمار التي قامت
بها الشركة لمصلحة البنك.
وقال التركيت" :في طل تلك التطورات األخيرة ،وما تضمنه
الحكم من تفاصيل وحيثيات ،تكون الشركة حافظت على
مصالح مساهميها ،خصوصا أن الوكالة الدائنة المستحقة
على الشركة كما في  31ديسمبر  2015بلغت  21.1مليون
دينار ،وهي تمثل الوكالة آنفة الذكر مع بنك قطر الوطني".

وأفاد بأن عقد الوكالة باالستثمار بين الجانبين نتج عنه
نزاع قانوني حول تصفية تلك الوكالة ،إال أن الحكم حفظ حق
الشركة وسيكون له أثره اإليجابي على نتائج أعمالها ،ومن
ثم على حقوق مساهميها ،السيما كبار المساهمين ،مثل
الشركة األولــى لالستثمار ،التي تعد أكبر المالك برأسمال
"الصفاة" حاليا.
وبين أن مجلس إدارة "الصفاة لالستثمار" يسعى جاهدا
إلعادة إدراج الشركة في البورصة من جديد ،بعد أن باتت
مستوفية لـلـشــروط الـفـنـيــة ،فــي ظــل االن ـع ـكــاســات المالية
االيجابية التي ستترتب على صدور حكم التمييز ،وإغالق
معظم العقبات التي كانت تعترض الشركة.

وأك ــد الـتــركـيــت أن الـشــركــة لــديـهــا خـطــة استراتيجية
لتعظيم حقوق المساهمين ،بما يواكب التطلعات ،مضيفا
أن ما تشهده الساحة حاليا من أحــداث متسارعة ضمن
تداعيات جائحة كورونا يستوجب الترقب واختيار الوقت
المناسب للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط المعتمدة.
وأش ــار الــى أن مرحلة مــا بعد كــورونــا ستشهد إفــراز
العديد من الفرص االستثمارية ،خصوصا بعد تجاوز
آثار األزمة التي طالت القطاعات االقتصادية كافة ،إال أن
اختيار المالئم منها يستدعي التريث والبحث والدراسة
بشكل مستفيض قبل اتخاذ القرار.

عبدالله التركيت

١٤
اقتصاد
قمة تاريخية لـ «ناسداك» ...واألنظار حول خطط التحفيز
ةديرجلا
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منح تسارع طفيف لنشاط
الصناعات التحويلية في
منطقة اليورو وآمال في
تحفيز جديد بالواليات
المتحدة األسهم األوروبية
دفعة في جميع القطاعات.

أغـلـقــت األس ـهــم فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة وأوروبـ ــا عـلــى ارتـفــاع
أ مـ ـ ـ ــس األول ،بـ ـفـ ـع ــل بـ ـي ــا ن ــات
اقـتـصــاديــة إيـجــابـيــة ،وآم ــال في
حزمة تحفيز أميركية جديدة.
وق ـفــز مــؤشــر «ن ــاس ــداك» إلــى
قمة غير مسبوقة عند اإلغــاق
أم ـ ــس األول ،إذ رف ـ ــع ان ـت ـعــاش
فــي نشاط الصفقات التي تقدر
قيمتها بمليارات الدوالرات ،بما
فــي ذلــك سعي «مايكروسوفت»
وراء أن ـش ـط ــة «تـ ـي ــك ت ـ ـ ــوك» فــي
الواليات المتحدة ،المعنويات،
إل ــى جــانــب اسـتـئـنــاف الـجـهــود
الرامية إلى التوصل التفاق بشأن
حزمة مساعدات ترتبط بفيروس
ً
كورونا ،وفقا لوكالة «رويترز».
وص ـع ــد ال ـمــؤشــر داو جــونــز
الـصـنــاعــي  0.89ف ــي الـمـئــة إلــى
 26664.4نقطة ،وأغلق المؤشر
ً
ستاندرد آند بورز  500مرتفعا
 0.72ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 3294.61
نـ ـقـ ـط ــة ،وزاد م ــؤش ــر ن ــاس ــداك
ال ـم ـج ـمــع  1.47فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
ً
 10902.80نقطة ،متخطيا قمته

القياسية السابقة عند اإلغــاق
في  20يوليو.
ومنح تـســارع طفيف لنشاط
الصناعات التحويلية في منطقة
الـيــورو وآم ــال فــي تحفيز جديد
بـ ــالـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األس ـه ــم
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة دف ـ ـعـ ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
ال ـق ـطــاعــات أم ــس األول ،وق ــادت
المكاسب أسهم شركات صناعة
الـسـيــارات والتعدين والتشييد
ومواد البناء.

األسواق األوروبية
فبعد جلسة تـعــامــات فاترة
ف ــي ال ـص ـب ــاح ،اك ـت ـســب الـمــؤشــر
ً
سـتــوكــس  600األوروب ـ ــي زخـمــا
بـ ـع ــد ب ـ ــداي ـ ــة قـ ــويـ ــة ل ـل ـب ــورص ــة
األميركية ،ليغلق على زيادة 2.1
في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت األسـ ـ ـه ـ ــم األل ـم ــان ـي ــة
األفضل أداء ،إذ صعدت  2.7في
المئة بعد أن سجلت البالد زيادة
فــي نـشــاط الـمـصــانــع فــي يوليو
للمرة األولى منذ  2018مما يعزز

اآلمال في أن تأثير الجائحة على
القطاع ينحسر.
ونما نشاط المصانع في شتى
أنـحــاء منطقة ال ـيــورو ،مما يبرز
ً
ً
تحسنا عالميا فــي الــوقــت الــذي
أع ـل ـنــت ف ـيــه ال ـص ـيــن وبــريـطــانـيــا
ً
والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أرق ـ ــام ـ ــا
إيجابية.
غير أن المحللين قلقون بشأن
استدامة التعافي وسط مخاوف
من مزيد من التشديد للقيود في
أوروبــا مع تزايد حــاالت اإلصابة
بـ«كوفيد .»19 -
وكانت أسهم شركات صناعة
الـ ـسـ ـي ــارات أكـ ـب ــر ال ــراب ـح ـي ــن فــي
أوروب ــا ،إذ صعدت  3.8في المئة
بعد أن قلصت فيراري توقعاتها
ألرباح السنة بأكملها ،لكن قالت إن
سجل طلبياتها في الربع الثاني
زاد بـشـكــل كـبـيــر م ـقــارنــة بنفس
الفترة قبل عام.

توقعات االقتراض
وفـيـمــا يـخــص ح ــزم التحفيز،

ً
«بيتك» 53 :فرعا في خدمة العمالء
في إطار مواصلته تعزيز شبكة قنوات
تقديم الخدمة من فروع مصرفية ومعارض
ال ـس ـي ــارات ،ال ــى جــانــب ال ـق ـن ــوات الـبــديـلــة
والـخــدمــات المصرفية الرقمية ،بما فيها
الـفــروع الذكية  ،KFH GOتلبية لتطلعات
العمالء وتحقيقا لطموحاتهم مع تعزيز
تجربتهم المصرفية ضمن اعلى معايير
الجودة ،أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»
إضافة فروع جديدة لخدمة العمالء ،ليصل
إجماليها إلى  53فرعا منتشرة بمختلف
محافظات الكويت.
وت ـس ـت ـق ـبــل ف ـ ــروع ال ـب ـنــك ال ـع ـم ــاء من
 8:30صباحا إلى  2:00ظهرا من األحد الى
الخميس ،بينما تستقبل الفروع المصرفية
في المجمعات التجارية ،العمالء من 10:00
صباحا الــى  3:00ظـهــرا ،مــع تأكيد التزام
«ب ـي ـت ــك» الـ ـت ــام بــال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ســامــة
العمالء والموظفين عبر تطبيق االجراءات
الوقائية الصحية بالشكل األمـثــل حسب
االرشادات والتعليمات الرسمية.
وتـ ـشـ ـم ــل فـ ـ ــروع «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ،الـ ـت ــي ت ـق ــدم
خدماتها العمالء حاليا :الـفــرع الرئيسي
 بــرج بيتك  -الـجـهــراء  -الـجـهــراء (المركزال ـت ـج ــاري)  -ال ـق ـصــر  -س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه -
عبدالله المبارك  -صباح الناصر  -ضاحية
عبدالله السالم  -الخالدية  -صباح السالم
 مبارك الكبير  -سلوى  -بيان  -السالمية فـهــد األح ـمــد – الـعـقـيـلــة (الـعــربـيــة مــول) الــزهــراء  -قرطبة  -العارضية  -الــرحــاب األندلس  -اليرموك  -الروضة  -الشعب -الصليبيخات  -الفيحاء  -مبارك العبدالله
 الصباحية  -برج المتحدة  -كيفان  -الظهر -األفـنـيــوز  -العديلية  -الشامية  -مجمع

الوزارات  -الفحيحيل (المنشر)  -القيروان
 جليب الشيوخ  -االحمدي  -حولي (مجمعبيروت)  -المطار  -الفروانية  -الفنطاس -
أبوحليفة  -المثنى (للمناديب)  -الشرق
(لمناديب األفــراد)  -الفحيحيل (للمناديب
واألف ــراد)  -صبحان (لمندوبي الشركات)
 ال ـب ـحــر س ـن ـتــر (ل ـم ـن ــدوب ــي الـ ـش ــرك ــات) -الضجيج (لـمـنــدوبــي الـشــركــات واألفـ ــراد)
 الـســالـمـيــة مـجـمــع الــوط ـن ـيــة (لـمـنــدوبــيالـشــركــات واألف ـ ــراد)  -الـشــويــخ (لمندوبي
الشركات واألفراد).
التمويل فــي «بـيـتــك» ،العمالء مــن 8:15
صباحا حتى  1:00ظهرا ،ومن  5:00مساء
ال ــى  7:30مـســاء مــن االح ــد للخميس ،أمــا
أيام السبت ،فيستقبل معرض KFH Auto
العمالء من الساعة  10:00حتى  1:00ظهرا،
ومن  5:00إلى  7:30مساء.

وال ـم ـعــارض ه ــي :مـعــرض KFH Auto
في الشويخ ،ومعرض االحمدي ،ومعرض
الـضـجـيــج ،حـيــث يــوفــر «ب ـي ـتــك» عــروضــا
ت ـمــوي ـل ـيــة م ـم ـي ــزة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ان ـ ــواع
السيارات الجديدة والتأجير ،باالضافة
لعروض التأمين.
كما يستقبل البنك العمالء في مكاتبه
لدى وكاالت السيارات حسب مواعيد عمل
معارضهم.

ً
حجز المواعيد إلكترونيا عبر Skiplino

وي ـس ـت ـف ـي ــد عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك مـ ــن خــدمــة
 ،Skiplinoعبر حجز المواعيد في الفروع
الكترونيا عبر الهواتف الذكية من خالل
موقع «بيتك» االلكتروني  KFH.comوعبر
تطبيق  ،KFHonlineوبالتالي الحصول

قــالــت وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة،
أمــس األول ،إنها تعتزم اقتراض
 947مليار دوالر في الربع الثالث
مــن الـعــام ،إذ تتوقع أن تتواصل
حاجة الحكومة إلى اإلنفاق بشكل
كبير في سبيل تقليل أثر جائحة
فيروس كورونا على االقتصاد.
خ ـصــص ال ـكــون ـغــرس بالفعل
حــوالــي ثــاثــة تــريـلـيــونــات دوالر
ح ـتــى اآلن ل ـم ـســاعــدات مــرتـبـطــة
بفيروس كورونا .والجمهوريون
ً
والديمقراطيون في خالفات حاليا
ب ـشــأن حــزمــة م ـســاعــدات جــديــدة
مرتبطة بفيروس كــورونــا ،وذلك
بعد تخطي موعد نهائي لتمديد
مساعدات لعشرات الماليين من
األميركيين العاطلين.
وقالت وزارة الخزانة ،في بيان،
إن تقديراتها «تـفـتــرض الحاجة
إل ـ ـ ــى اق ـ ـ ـتـ ـ ــراض إض ـ ــاف ـ ــي بـقـيـمــة
ً
تــريـلـيــون دوالر تحسبا لتمرير
تشريع جــديــد استجابة لتفشي
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وق ــال مـســؤولــون كـبــار ب ــوزارة
الخزانة للصحافيين ،إن التقديرات

على الـخــدمــات المصرفية حسب الوقت
المناسب لهم ،على أن تكون عملية حجز
الموعد بنفس اليوم الــذي يرغب العميل
خالله زيارة الفرع.
وتتيح الخدمة أيـضــا معرفة الـفــروع
ً
األق ـ ــل ازدح ـ ــام ـ ــا ل ـح ـظ ـي ــا ،ح ـي ــث يـعـتـبــر
 Skiplinoن ـظــام إدارة ان ـت ـظــار يـسـمــح لـ
«بيتك» بالتعامل مع انتظار العمالء بشكل
ذكي وسريع ،مع متابعة بيانات االنتظار
لحظيا.
كـمــا يستفيد ع ـمــاء «بـيـتــك» مــن باقة
متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية،
حيث استخدموا خدمة متابعة التحويالت
المصرفية بنظام سويفت «»SWIFT GPI
الكترونيا عبر  ،KFHOnlineوخدمة ربط
الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة
الكويتية ،وخــدمــة التحويل الــى حساب
بيتك للتداول ،وخدمة إنشاء وديعة ،وفتح
حساب مصرفي ،وفتح حساب الذهب وبيع
وشراء الذهب الكترونيا عبر «»KFHonline
وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة وبـ ـط ــاق ــات ال ـس ـح ــب اآلل ـ ــي،
والتحويل الى البطاقة االئتمانية ،وإيداع
الشيكات عبر الموبايل ،والسحب النقدي
دون بـطــاقــة م ــن خ ــال « »QR Codeعبر
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف ،وتحديث
ك ــام ــل ل ـط ـلــب «اع ـ ـ ــرف ع ـم ـي ـل ــك» ،وخ ــدم ــة
االطــاع على االلتزامات التمويلية وعدد
األقساط ،وإجراء عمليات التحويل النقدي
بين عمالء «بيتك» ،ولحسابات في بنوك
محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية،
وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات
الكفاءة العالية.

economy@aljarida●com

ً
مبدئية نظرا إلى الضبابية فيما
يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.
وكـ ــانـ ــت الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة
اقترضت  2.753تريليون دوالر من
خالل أسواق الدين في الفترة من
أبريل إلــى يونيو ،وهــو ما يفوق
أي ربع سنة آخر ويزيد عن أعلى
مستوى اقتراض لسنة مالية كاملة
ً
مسجل سابقا عند  1.8تريليون
دوالر ف ــي  .2009وأن ـه ــت الـفـتــرة
وهي ال تزال لديها سيولة بقيمة
 1.722تريليون دوالر.

انتعاش التصنيع
من ناحية أخرى ،تسارع نشاط
الصناعات التحويلية بالواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي يــول ـيــو إلـ ــى أعـلــى
مستوياته في عام ونصف العام
ً
تـقــريـبــا ،إذ زادت الطلبيات على
الرغم من عــودة وتيرة اإلصابات
بـكــوفـيــد  19 -ل ـل ــزي ــادة ،وه ــو ما
يؤجج المخاوف بشأن استدامة
التعافي االقتصادي الوليد.
وق ــال معهد إدارة الـتــوريــدات،

أم ــس األول ،إن م ــؤش ــره لنشاط
المصانع بالبالد ارتفع إلى 54.2
فــي الشهر الماضي مــن  52.6في
يونيو .وهذا أفضل أداء منذ مارس
 2019ويسجل الشهر الثاني على
التوالي من الصعود.
وارتفعت أرقام الوظائف ولكن
بـشـكــل طـفـيــف مسجلة  44,3في
المئة ،مما يعني استمرار خسارة
وظائف.
وقـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـيـ ـ ــور ،إن الـ ـش ــرك ــات
متساو بين
منقسمة بشكل شبه
ٍ
تـلــك الـتــي ســرحــت الـمــوظـفـيــن أو
جمدت التوظيفات وتلك التي تعيد
ً
مزيدا من العمال إلى وظائفهم.
ً
وق ــال إن ــه ال ي ــرى سـبـبــا لعدم
ً
استمرار النمو نظرا للطلب القوي،
وإن عـبــرت مــؤسـســات عــن القلق
إزاء سلسلة اإلمدادات والتداعيات
المحتملة الرتفاع حاالت االصابة
بـفـيــروس كــورونــا المستجد في
بعض مناطق البالد.
وقال فيور في مؤتمر صحافي
عـبــر ال ـهــاتــف« ،إن ـنــا نتعلم كيف
نتعاطى معه «الفيروس» أكثر مما

كنا عليه قبل عدة أشهر» .وأورد
أن أرقــام يوليو جــاءت أفضل من
ً
توقعاته مؤكدا «نعود إلى النمو
ً
مجددا ،من مستويات منخفضة
ً
تاريخيا شهدناها في أبريل وما
من سبب يحول دون استمرار هذا
النمو .السؤال يتعلق بالمعدل».
وقـطــاع الـخــدمــات مثل السفر
وال ـم ـط ــاع ــم ،م ـنــي ب ـضــربــة أكـبــر
م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــع ج ـ ـ ــراء
اإلغ ـ ـ ـ ـ ــاق ب ـس ـب ــب ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،ل ـكــن
خ ـب ــراء االق ـت ـص ــاد يـ ـح ــذرون من
أن ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال يـ ـ ــزال يـكـتـنـفــه
الغموض.
وقال أورين كالشكين من مركز
اكسفورد إيكونوميكس لألبحاث
«نتوقع أن يشهد قطاع التصنيع
ً
ً
نـ ـم ــوا ت ــدري ـج ـي ــا وس ـ ــط اإلدارة
الفاشلة لـلــوبــاء ،فيما الغموض
المحيط بالفيروس يستمر في
كبح النشاط».
وأض ـ ــاف أن «أزمـ ـت ــي الـصـحــة
واالقتصاد مترابطتان وال يمكن
ض ـمــان ان ـت ـعــاش االق ـت ـصــاد قبل
احتواء تداعيات الفيروس».

«وربة» يعلن فائزي سحب
«السنبلة» األسبوعي
أعـلــن بنك ورب ــة مواصلة
استئناف سحوبات السنبلة
األس ـب ــوع ـي ــة ،ب ـع ــد تــوقـفـهــا
بسبب إجازة عيد األضحى
الـ ـمـ ـب ــارك ،وس ـي ـس ـت ـمــر بنك
وربـ ـ ـ ــة ب ـع ـم ــل الـ ـسـ ـح ــوب ــات
ً
لـعـشــرة رابـحـيــن أسـبــوعـيــا،
ب ـح ـضــور م ـم ـثــل ع ــن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـع ـمــاء
الذين حالفهم الحظ ،خالل
سـحــب السنبلة األسـبــوعــي
الـ ـس ــادس وال ـع ـش ــري ــن ،فقد
تــوج  10رابحين مــن عمالء
بنك ورب ــة ،حصل كــل منهم
ع ـلــى  1000دي ـن ــار كــويـتــي،
وهــم :عبد اللطيف سليمان
العمران ،حربية وسام علي
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،ح ـس ـي ــن عـيـســى
ب ــن حـســن ال ـم ـســري ،محمد
مختار ياسين ،شهال محمد
حـسـيــن دسـتـنــائــي ،مساعد
علي عــامــر الـهــاجــري ،عماد
عبدالرحمن فرحان الفريح،
أحمد عبد الله راشد النمالن،
خ ــال ــد ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز جــاعــد
الـعـتـيـبــي ،وع ـبــد ال ـلــه طايل
المخيزيم.

ويـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــار
األم ـ ـثـ ــل لـكــل
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
فـ ـ ــي ت ــوف ـي ــر
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق
عـ ــوائـ ــد م ــال ـي ــة م ـن ــاس ـب ــة عـلــى
أرص ــدت ـه ــم ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ـرص لـلـفــوز
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى فـ ـ ـ ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع رغ ـب ـت ــه فــي
تـ ـط ــوي ــر وت ـ ـحـ ــديـ ــث خ ــدم ــات ــه
وحلوله المصرفية بما يتوافق
مع تحقيق المصلحة والفائدة
ً
األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير
الذي لقيه الحساب ،يعيد بنك
وربة إطالق حساب «السنبلة»
ّ
ب ـحــلــة ج ــدي ــدة وم ـت ـط ــورة في
 2020تطوي في ثناياها جوائز
نقدية أكبر ،حيث قام بتعديل
وتـ ـي ــرة ال ـس ـح ــوب ــات وال ـق ـي ـمــة
اإلجـمــالـيــة لـلـجــوائــز الـنـقــديــة،
التي يحصل عليها العمالء.
ومن التطورات التي أضافها
بنك وربــة على حملة السنبلة

 2020هـ ــي م ـض ــا ع ـف ــة ع ــدد
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـحــوبــات
األسبوعية ،وأصبح اآلن عدد
الـفــائــزيــن  10بمبلغ 1.000
ً
د.ك لكل فائز أسبوعيا.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
ال ـك ـبــرى ،فـسـيـكــون السحب
ا ل ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر األول ف ـ ـ ــي ش ـه ــر
أغسطس ليتم السحب على
 7فائزين ،حيث يفوز األول
بمبلغ  100.000د.ك50.000 ،
لـلـفــائــز ال ـث ــان ــي ،وه ـنــالــك 5
فائزين بمبلغ  10.000د.ك.
أ مــا السحب الكبير الثاني،
فـسـيـقــام ف ــي ن ـهــايــة الـسـنــة،
ح ـي ــث ت ـت ـضــاع ــف ال ـج ــائ ــزة
الكبرى لتصل  200.000د.ك
لـلـفــا ئــز األول 50.000 ،د.ك
لـلـفــائــز ال ـث ــان ــي ،وه ـنــالــك 5
فائزين بمبلغ 10.000د.ك.

«التجاري» يجري السحب على «النجمة» و«الراتب»
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري
سـحــوبــاتــه عـلــى حـســاب النجمة
وحملة «أكثر من راتب» ،وتم إجراء
ال ـس ـحــب أم ــس ف ــي مـبـنــى الـبـنــك
الرئيسي ،وبحضور ممثلين عن
وزارة التجارة والصناعة ،أحمد
الـبـصـمــان وجــاســم الـهـبـيــدة ،مع
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات
مـبــاشــرة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وج ـ ـ ـ ــاءت نـتـيـجــة
السحب على النحو التالي:
أوال :حساب النجمة الشهري
– جائزة  20000دينار من نصيب
يوسف دغيم الرشيدي.
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا :حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
االسبوعي – جائزة  5000دينار
من نصيب حسن محمد موسى
عبدالله.
ث ــال ـث ــا :س ـحــب ح ـس ــاب حـمـلــة
«أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن راتـ ـ ـ ـ ــب» م ـ ــن ن ـص ـيــب
وضحه سعيد المري

وأوضــح البنك أن حملة «أكثر
من راتب» موجهة للعمالء الذين
ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـ ـتـ ـح ــوي ــل رواتـ ـبـ ـه ــم
البالغة  500ديـنــار أو أكثر على
ال ـب ـن ــك ،وخ ـص ــوص ــا الـمــوظـفـيــن
الكويتيين والمقيمين العاملين
في القطاعين الحكومي والنفطي
والـشــركــات الـمــدرجــة لــدى البنك
والـم ـت ـقــاعــديــن ،واالس ـت ـف ــادة من
م ــزاي ــا ه ــذه الـحـمـلــة وال ـح ـصــول
على هدية نقدية فورية من 250
إلى  500دينار أو قرض من دون
فــائــدة بقيمة  5أضـعــاف الــراتــب،
وبـ ـح ــد أقـ ـص ــى  10000ديـ ـن ــار،
إض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ـه ــداي ــا ال ـن ـق ــدي ــة،
وسيكون هناك سحب أسبوعي
لـلـعـمــاء الـكــويـتـيـيــن الـحــالـيـيــن
وال ـجــدد ممن يـقــومــون بتحويل
رواتـبـهــم على البنك لــربــح مبلغ
يـعــادل راتـبــا واح ــدا مــن الــرواتــب
التي يتقاضونها شهريا.
ي ـ ــذك ـ ــر أن جـ ـ ــوائـ ـ ــز «ح ـ ـسـ ــاب
ال ـن ـج ـمــة» م ـم ـيــزة بـحـجــم مـبــالــغ
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ـقــدمــة ،إض ــاف ــة إلــى

«برقان» يعلن فائزي
حساب يومي
أعلن بنك برقان أسماء
الفائزين في السحوبات
ال ـي ــوم ـي ــة ع ـل ــى ح ـســاب
ي ــوم ــي ،وف ــاز ك ــل واح ــد
منهم بجائزة  5.000د.ك.
وكان الحظ في هذه
السحوبات من نصيب:
 .1نـ ـسـ ـيـ ـم ــه ع ـل ــي
بهائي أنور
 .2أروى عبدالعزيز عبدالله
الربعي
 .3مناع فرحان مناع العنزي
 .4خيرية محمد حسن غلوم
بــاإلضــافــة للسحب الـيــومــي،
ف ـ ــإن ب ـن ــك ب ــرق ــان ي ــوف ــر سـحـبــا
ربـ ــع س ـن ــوي ل ـح ـســاب «ي ــوم ــي»
ل ـل ـف ــوز ب ـج ــائ ــزة ن ـق ــدي ــة بـقـيـمــة
 125.000دينار كويتي .وللتأهل
للسحوبات ربع السنوية يتعين

عـلــى الـعـمــاء أال يـقــل رصيدهم
عن 500د.ك مدة شهرين كاملين
قبل تــاريــخ الـسـحــب ،كما أن كل
 10د.ك ت ـم ـث ــل ف ــرص ــة واحـ ـ ــده
لدخول السحب .وإذا كان رصيد
الـ ـحـ ـس ــاب  500دي ـ ـنـ ــار كــوي ـتــي
ومــا ف ــوق ،ســوف يـكــون صاحب
الحساب مؤهال للدخول في كل
م ــن ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة ورب ــع
السنوية.

ت ـن ــوع ـه ــا ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــة ،وال ـت ــي
ت ـت ـض ـمــن س ـح ــوب ــات أس ـبــوع ـيــة
ب ـق ـي ـمــة  5000ديـ ـن ــار ،وش ـهــريــة
ب ـق ـي ـمــة  20000دي ـ ـنـ ــار ،إض ــاف ــة
الى جائزة نصف سنوية بقيمة
 500000دينار ،وسحب آخر العام
على أكبر جائزة نقدية مرتبطة
بحساب مصرفي في العالم بقيمة
 1500000دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والتأهل لدخول السحوبات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتح الحساب
فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن
يـكــون فــي الحساب مبلغ ال يقل
عــن  500دي ـنــار للتأهل ودخ ــول
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى كــل
الجوائز التي يقدمها الحساب،
وكلما زاد رصـيــد العميل زادت
فــرصــة الـفــوز ،فضال عــن المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بطاقة
سحب آلي ،ويستطيع الحصول
عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان ب ـض ـمــان
الحساب ،وكذلك الحصول على

كل الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.
وكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن حـ ـس ــاب
النجمة متاح للجميع ،وبإمكان

أي ش ـ ـخـ ــص فـ ـتـ ـح ــه مـ ـ ــن خـ ــال
تطبيق  CBK Mobileبخطوات
بـسـيـطــة وم ــن أي م ـكــان وف ــي أي
وقت.

«المتحد» يطلق تفسير «األحقاف» في تطبيق «خيركم»
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـمـتـحــد
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـش ــراك ــة م ــع جـمـعـيــة
ال ـم ـن ــاب ــر الـ ـق ــرآنـ ـي ــة ،ع ـب ــر إط ــاق
الخطوة الثانية من رعاية البنك
ل ـت ـط ـب ـي ــق «خ ـ ـيـ ــركـ ــم» ل ـل ـت ـف ـس ـيــر
الميسر للصم ،مــن خــال تطوير
«جـ ـ ــزء األحـ ـ ـق ـ ــاف» ،ب ـع ــد ال ـن ـجــاح
الملموس الذي حققه التطبيق في
مرحلة إطالق «جزء عم» الذي قام
البنك برعايته كخطوة أولــى من
التطبيق ،الــذي يعتبر البرنامج
األول م ــن ن ــوع ــه الـ ـ ــذي يتضمن
ال ـقــرآن الـكــريــم مــع تفسير اآليــات
بلغة اإلشــارة المصاحبة للرموز
التعبيرية.
وص ـ ــرح ـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـع ــام ــة
ل ـح ـمــايــة ال ـع ـم ــاء رئ ـي ـســة فــريــق
المسؤولية المجتمعية في البنك
األهلي المتحد سحر دشتي« :تأتي
رعــايــة تطبيق خـيــركــم ،التفسير
الميسر للصم في جزء األحقاف،

سحر دشتي والدكتور أحمد الباطني
اسـتـكـمــاال لـلـشــراكــة المجتمعية
ب ـي ــن ال ـم ـن ــاب ــر ال ـق ــرآن ـي ــة وال ـب ـنــك
األهلي المتحد والتي عقدت إيمانا
بــأهـمـيــة رع ــاي ــة ذوي ال ـه ـمــم في
الكويت ،وسبق ان أطلقنا رعاية
التطبيق الـقــرآنــي الشامل للصم
(ج ـ ــزء عـ ــم) ف ــي مــرح ـل ـتــه األول ـ ــى،

ليكون أول تطبيق نــوعــي يخدم
هذه الفئة محليا وعالميا ،إدراكا
مــن البنك ألهمية دعــم ومساندة
ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة ال ـم ـه ـم ــة ،والـ ـح ــرص
على تذليل العقبات في طريقهم،
وتعليمهم القرآن الكريم».
وأض ــاف ــت دشـ ـت ــي« :يـتـمــاشــى

برنامجنا للمسؤولية المجتمعية
م ــع أه ـ ــداف رؤيـ ــة كــويــت جــديــدة
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الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وم ــن
رؤي ــة الـبـنــك الــرامـيــة إل ــى تطويع
التكنولوجيا الحديثة والتحول
الرقمي ،بهدف تحقيق االنتشار
األوسع والخدمة األفضل».
وأش ــارت الــى أن البنك األهلي
الـمـتـحــد أخ ــذ عـلــى عــاتـقــه تقديم
كـ ــل س ـب ــل الـ ــدعـ ــم ل ـ ـ ــذوي ال ـه ـم ــم،
وال ـم ـشــاركــة ف ــي رع ــاي ــة مختلف
األنشطة والفعاليات التي تحقق
لهم االنــدمــاج فــي المجتمع ،وأن
هــذه الــرعــايــة ستعقبها خطوات
مماثلة في األع ــوام القادمة بإذن
الله.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس
إدارة جمعية المنابر القرآنية د.
أحـمــد الباطني عــن شـكــره للبنك
األهلي المتحد على رعايته تطبيق

خيركم جزء ( 26األحقاف) ،مضيفا
أن ه ـ ــذه ال ــرع ــاي ــة ثـ ـم ــرة ج ــدي ــدة
للشراكة المجتمعية بين المنابر
القرآنية والبنك األهلي المتحد.
وبين د .الباطني أن التطبيق
ي ـعــد مـســاهـمــة مـهـمــة ف ــي واج ــب
ال ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة كــونــه
تطبيقا مجانيا للتعريف بالقرآن
الكريم ونشر خيريته في العالمين،
السيما أنــه يحتوي على تفسير
مختصر وميسر آليات كتاب الله
تـعــالــى ،إضــافــة إل ــى م ــادة علمية
مبسطة تبين ض ــروري ــات الــديــن
من عقيدة وعبادة وغيرها ،خدمة
لـلـمـسـلـمـيــن ع ــام ــة ،وف ـئ ــة ال ـصــم
خاصة ،لما يتميز به من سهولة
وي ـس ــر ف ــي الـ ـط ــرح وال ـم ـح ـت ــوى،
واستخدام لغة اإلشــارة في بيان
ال ـم ـع ــان ــي ،م ــا ي ـع ـيــن ع ـل ــى تعلم
وتدبر القرآن الكريم ،واستحضار
توجيهاته ،وجعلها منهج حياة.

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

دراﺳﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮي

ً
ً
اﻻﻧﻔﻼت اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ إﻗﺮار اﻟﻜﻮادر ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ

* ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ– ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ )(FIT
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل ) (MBAﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ روﺗﺮدام ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل ) (RSMﺑﺠﺎﻣﻌﺔ إراﺳﻤﺎس )(Erasmus

اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد
أﻋ ـ ّـﺪ اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ ﺣـﺴــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮي دراﺳ ــﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﺪأﻫﺎ
ﺑﺂﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﺒﻊ
ً
ﺑﻘﺮات ﺳﻤﺎن ﻳﺄﻛﻠﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﻋﺠﺎف ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
إﻳ ــﺎﻫ ــﺎ ﺧــﺮﻳـﻄــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟ ـﺜــﺮوة
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎه ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ اﻧـﻔــﻼت ﻣــﺎﻟــﻲ؛ ﻷن اﻟـﻜــﻞ ﻛﺎن
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﺳ ـﻜــﺮة اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق .وإﻟ ـﻴ ـﻜــﻢ ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺪراﺳﺔ:

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن
أﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆرق
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وأدت إﻟﻰ ﻋﺰوﻓﻬﻢ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺮ واﻟﺨﺎص
ً
وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ
أوﻻ :ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
وﻻدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻳﻤﺎن
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻈﺮوف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ

ً
ﻓﺮﺿﺖ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﻌﺐ دورا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .وﻟﻢ
ﺗﻜﻦ أﻃﺮاف ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات ﻣﻀﺎدة أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺰوﻳﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٦٧واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻜﺸﻮف ﻧﺎﺧﺒﻲ .٧١
وﻟﻜﻦ أﺑﺮز ﺧﻄﻮات اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻴﻮط
اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎد واﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻵﺛﺎر

أﺻﻞ ﺗﺮدي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮﻳﻊ إذ وﺟﺪت
دراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ درﺟﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻘﺪار
إﻳﺮاد دوﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺧﻄﻮة ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ
آﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة:
 -١ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ.
 -٢ﺧ ـﻠــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ وﻣ ــﺰﻣ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴـﺒــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
 -٣زﻳﺎدة اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد
وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
 -٤ﻗﺘﻞ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ.
 -٥ﺧـﻠــﻖ أﺟ ـﻴــﺎل اﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.
 -٦ﻋ ــﺪم ﺟــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ رﺳ ــﻢ ﺧ ـﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 -٧ﺗﻌﻤﻖ اﻟ ـﺨــﻼﻓــﺎت ﺑـﻴــﻦ أﻗ ـﻄــﺎب اﻷﺳ ــﺮة
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻧﺘﻘﺎل ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ.
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻈـ ــﻮاﻫـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ّ
ـﺄﺻ ـﻠ ــﺖ
ً
واﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻜﻦ
اﻻﻧـﻔــﻼت اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ
ً
ً
ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ إﻗﺮار اﻟﻜﻮادر ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ،
ﺣﺘﻰ وﺟــﺪﻧــﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق
ﻃﺮق ،ﻓﺈﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻨﺎ ،واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺷﺎرف ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎد .وإذا اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻋﻠﻰ
ً
ً
ﺣﺎﻟﻪ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي ﻋﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر.
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام،
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﻟﻠﻔﺴﺎد ،وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼح ﺟﺬري ﻳﻐﻴﺮ
ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻛـﻠــﻪ ﻟـﻴـﻜــﻮن دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻻ إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﻓﺄﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٤٠٠أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ً
ﻓﺄﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﺻﻼ
ً
ﻣﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟﺤﺎﺟﺔ؟!
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺠﺬري ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺪم أو
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ
اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ وﺗ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرات واﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟـﺤــﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺪار ﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎواة
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺳــﻮاء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺳﻬﻮﻟﺔ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وإﻟﻐﺎء دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ إدارة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺗ ـﻀ ــﻊ أﻃـ ـ ــﺮا وﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺮواﺗﺐ.

 -٢اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ
واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذﻛﻴﺔ
ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة رﺧﺼﺔ اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ اﻛـﺘـﺘــﺐ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ) ١٠٠ﻓﻠﺲ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ دﻓﻌﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة دﻳﻨﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻨﺼﻒ أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﺷﺮط أن
ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ .وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ إﻳــﺮاد ﺑﻴﻊ
ﻫﺬه اﻷﺻــﻮل ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺗﺼﺮف ﻋﻮاﺋﺪه ﻛﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت،
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺣﺘﺮاف اﻟﻜﻠﻲ.

 -٣ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮم

 -١اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺻﻼح اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻟ ـﻴــﺲ ﻧــﺎﺑ ـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﺮه ﻟ ـﻠــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ،ﺑ ــﻞ ﻷن
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫــﺬا اﻹﺻ ــﻼح ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﺤــﺮ واﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،
وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 rﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ ).(Universal Basic Income
 rﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ
ﺣـﺠــﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻗﻠﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
 rﺣـ ـﺼ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ
اﻷراﺿﻲ ﻟﻬﻢ.
 rﺗﺤﻮﻳﻞ وزارات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﻻ ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮادات أﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﺋﺢ
اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼك ﻳ ـﻘــﻞ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻊ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﻷن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ
ﻳﻔﻴﺪ اﻷﻏﻨﻴﺎء.

 -٤اﻹﺳﻜﺎن
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳ ـﻜ ــﺎن أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗ ــﺆرق
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وأدت إﻟﻰ ﻋﺰوﻓﻬﻢ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ واﻟﺨﺎص ،وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر،
وﺣﻞ ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ:
 rﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
وﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎري.
 rاﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿ ــﻲ ،وﻓﺘﺢ

اﻟـ ـﺒ ــﺎب ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم
ﺑ ــﺈﻋ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﺎ وﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر ﻣـﻌـﻘــﻮﻟــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

 -٥اﻟﺼﺤﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ إدارة
ﻧ ـﻈــﺎم ﺻـﺤــﻲ ﻳـ ــﺰداد ﺗﻀﺨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﺗﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻜﻠﻒ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮة .واﻟﺤﻞ
ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻨﺪي ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫــﻮ ﻣﺜﻞ دور
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،أي ﻣﻤﻮل ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹدارة .ﻫﺬا
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺮﺷﻖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،وﻳﻮﺣﺪ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﻳﺨﻔﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ،وﻳﺴﻬﻞ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗ ــﻮرﻳ ــﺪ اﻟـﻤ ـﺴـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ،
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ
راﺗﺐ ،وﻳﺠﻠﺐ اﻟﺨﺒﺮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻳﻘﻠﺺ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

 -٦اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﺻﻞ ﺗﺮدي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﻊ ،إذ
وﺟﺪت دراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ درﺟــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻘﺪار إﻳــﺮاد دوﻟﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،أي ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺿﻌﻔﺖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.
وﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻋــﺪم
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﻴﻢ ،وﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ إدارة اﻟ ــﻮزارة
ﻟﻜﻞ اﻟ ـﻤــﺪراس ،ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وأدى
إﻟ ــﻰ ﺑـﻠــﻮغ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓـﻘــﻂ ٢٠
ﺳﻨﺘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ دوﻻر ﻳﻨﻔﻖ .ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ،وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ
ﻓﻲ أزﻣﺔ "ﻛﻮروﻧﺎ" ﻛﻴﻒ أن اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
وﻗﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف
ﺑﺴﺮﻋﺔ.
واﻟـﺤــﻞ ﺑــﺎﺗـﺒــﺎع ﻧـﻈــﺎم ﻻ ﻣــﺮﻛــﺰي ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺮي ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺪارس ﺗﺪار
ﺑــﺮﺧــﺺ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ،وﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ
اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ،وﺗـﻤـﻨــﺢ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،
ﻣﻤﺎ أوﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻄﻮرا وﺟﻌﻞ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﻬﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ
ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٦٦ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٤٣.٧٤دوﻻرا

ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  66ﺳﻨﺘﺎ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 43.74
ً
دوﻻرا ﻓــﻲ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت أﻣ ــﺲ اﻷول
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  43.08دوﻻرا ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت

ً
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ،

ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،أﻣ ــﺲ،
وﺳــﻂ ﺑــﻮاﻋــﺚ ﻗﻠﻖ ﻣــﻦ أن ﻣﻮﺟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻓﻲ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد وﺳــﻂ
إﻏﻼﻗﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ ،وﻓﻲ
وﻗ ــﺖ ﻳـﻌـﻤــﺪ ﻣـﻨـﺘـﺠــﻮن ﻛ ـﺒــﺎر إﻟــﻰ
زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟﻠﺨﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺔ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺳ ـﻨ ـﺘ ــﺎت ﺑـﻤــﺎ
ﻳـﻌــﺎدل  0.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ 40.97
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺰﻟﺖ
ﻋﻘﻮد ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  11ﺳﻨﺘﺎ أو 0.3
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ  44.04دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﻌﺪ
ﻏـ ـ ــﺮب ﺗـ ـﻜـ ـﺴ ــﺎس  1.8ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
وﺑﺮﻧﺖ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺲ اﻷول
ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓـ ــﻲ آﺳ ـﻴــﺎ
وأوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ واﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت ﺧ ـ ـ ــﺮوج اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ ﻣــﻦ
أﺳﻮأ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻗﺎل ﻻﺧﻼن ﺷﻮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺤﻮث
اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ» :ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟـﻄـﻠــﺐ،
ﺣـﺼـﻠـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ...ﻟﻜﻦ
ﻣ ـ ــﺎزال ﻫ ـﻨــﺎك ﺑ ـﻌــﺾ اﻷدﻟ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺜﺮ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺑﻀﻊ أﺳﻮاق ﻣﻊ ﺗﺠﺪد ﺗﻨﺎﻣﻲ
ﻛﻮﻓﻴﺪ.«١٩-

وﺧﻔﻀﺖ »ﺑﻲ .ﺑﻲ« ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ
أﻣــﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﺧــﻼل ﻋﺸﺮة
أﻋ ـ ـ ـ ــﻮام ﻋـ ـﻘ ــﺐ ﺗ ـﻜ ـﺒ ــﺪﻫ ــﺎ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  6.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗﻮﺿﺖ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻳﺮﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ،
إﻟ ــﻰ ﻗـ ــﺮار اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ـﻔــﺾ ﻗﻴﻤﺔ
أﺻﻮل ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﺑﻮاﻗﻊ  6.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗﻠﺼﺖ ﺑﺸﺪة ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺧ ـﺴ ــﺎرة اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ 6.7
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات دوﻻر ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﻟـﺘـﻜـﺒــﺪﻫــﺎ
 6.8ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻓــﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻵراء
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ أﺟﺮﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣ ــﻊ أرﺑ ــﺎح
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  2.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗـﺒــﻞ ﻋ ــﺎم و 791ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗﺠﻨﺐ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺗــﻮﻟــﻰ
ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ،ﺧ ـﻔــﺾ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق.

ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ورﻓــﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.

 -٧اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ﺧﻄﺄ،
وﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟـﺤــﺮﻓـﻴــﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺳ ــﻮق ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﻢ
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت .وﺗﺴﻴﻴﺲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ و"اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ" أدى إﻟ ــﻰ ﻗ ــﺮارات
ﻣ ــﺪﻣ ــﺮة ﻣ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺒ ــﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﺦ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻻ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ"
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ ﻟـﺠـﻬــﺎت أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ ﺑ ــﺄﻋ ــﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
ً
ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ وﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وإﻟ ـﻐــﺎء أو إﺿﺎﻓﺔ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت واﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت .وﻳ ـﺠــﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻦ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻗ ـﺒــﻮل ﻓــﻲ أﺣ ــﺪ أﻓ ـﻀــﻞ ١٠٠
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄي ﺗﺨﺼﺺ.

ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي

 -٨ﺗﺼﻔﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ً
ً
ً
 rﺣﻞ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺒﺪون ﺣﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ
ً
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺛﺮوة ﻗﻮﻣﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 rإﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻣﻨﺢ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ،ﻣﺜﻞ ﻣــﻦ وﻟــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻗﺎم ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 rاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ وﻃﻨﻬﺎ،
وإﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﺣﻖ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
وﺧﺘﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮي دراﺳﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء دﻋــﺎه إﻟــﻰ ﻣﺼﺎرﺣﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ،وﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ وزراء أﻛﻔﺎء
ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻻ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺒﺎر،
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدات اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺷﺎوى وﺗﺠﺎر
اﻹﻗﺎﻣﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎزات
اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ ،واﺣ ـﺘــﻼل اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ )(https://jrd.ai/hmswi

وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ
إدارة ﻧﻈﺎم
ﺻﺤﻲ ﻳﺰداد
ً
ﺗﻀﺨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺗﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻜﻠﻒ
وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮة

١٦
اقتصاد
مكاسب واسعة لألسواق الخليجية للشهر الرابع على التوالي
ةديرجلا
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«كامكو إنفست» :بورصة الكويت تسجل أعلى معدل تراجع خالل يوليو بنسبة %3.2
شهدت بورصة الكويت أعلى
معدل تراجع خالل الشهر
بتسجيل مؤشر السوق العام
لخسائر بنسبة  ،٪ 3.2فيما
جاء سوق دبي في المركز
الثاني من حيث أعلى معدل
تراجع تم تسجيله هذا الشهر
بخسائر هامشية بلغت
نسبتها .٪ 0.7

مرة أخرى تراجعت
أنشطة التداول
في البورصة
خالل يوليو بعد
انتعاشها في يونيو
إذ انخفضت كمية
األسهم المتداولة
 ٪28وبلغ اإلجمالي
 2.6مليار سهم

ق ــال ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن شــركــة
«كامكو إنفست» إن أس ــواق دول
مجلس التعاون الخليجي شهدت
مكاسب واسعة النطاق شملت كل
القطاعات خالل يوليو الماضي
للشهر الــرابــع على الـتــوالــي مما
أدى إلى تسجيل مؤشر «ستاندرد
آنـ ــد بـ ـ ــوزر» لــأس ـهــم الـخـلـيـجـيــة
مـكــاســب شـهــريــة بنسبة  2.9في
المئة.
ووفق التقرير ،ومن حيث أداء
كــل دول ــة على ح ــدة ،فقد تركزت
ال ـم ـك ــاس ــب ب ـص ـفــة رئ ـي ـس ـيــة فــي
سوقي قطر والسعودية بارتفاع
مؤشراتهما خالل الشهر بنسبة
 4.1في المئة و 3.3في المئة ،على
التوالي.
من جهة أخرى ،شهدت بورصة
الكويت أعلى معدل تراجع خالل
الـشـهــر بتسجيل مــؤشــر الـســوق
ال ـع ــام لـخـســائــر بـنـسـبــة  3.2في
الـمـئــة ،فيما جــاء ســوق دبــي في
ال ـمــركــز ال ـثــانــي م ــن ح ـيــث أعـلــى
م ـعــدل ت ــراج ــع ت ــم تـسـجـيـلــه هــذا
الشهر بخسائر هامشية بلغت
نسبتها  0.7في المئة.
لكن من حيث األداء منذ بداية
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه،
بقيت البورصات الخليجية في
المنطقة ،مما أدى إ لــى تسجيل
تــراجــع بنسبة  9فــي الـمـئــة على
مستوى األداء اإلجمالي.
وعلى صعيد األداء القطاعي،
شـ ـه ــد ق ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـل ــع ال ـم ـع ـم ــرة
والمالبس أعلى مكاسب شهرية
مـ ــع ع ـ ـ ــودة فـ ـت ــح األسـ ـ ـ ـ ــواق بـعــد
رف ــع إجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـظــر الح ـت ــواء
تـفـشــي جــائـحــة «ك ــوف ـي ــد .»19-إذ
ارت ـفــع الـمــؤشــر بنسبة  18.6في
المئة خالل الشهر ،تبعه مؤشرا
قطاع الرعاية الصحية والتأمين
بـمـكــاســب ثـنــائـيــة ال ــرق ــم بنسبة
 13.7في المئة و 12.9في المئة،
على التوالي.
لكن القطاعات الكبرى بما في
ذلك البنوك واالتصاالت والطاقة
لم تشهد سوى مكاسب هامشية
خالل الشهر .وجاء مؤشر قطاع
االت ـصــاالت فــي المرتبة األخـيــرة
ً
نظرا لنموه بنسبة  0.2في المئة
فـ ـق ــط ،فـ ــي ح ـي ــن س ـج ــل كـ ــا مــن
مــؤشــري قـطــاع الـعـقــار والـبـنــوك
ً
نـمــوا بنسبة  0.4فــي المئة و0.9
في المئة ،على التوالي .ويعكس
نمو مؤشر قطاع الطاقة بنسبة
 2.0ف ــي ال ـم ـئــة اس ـت ـق ــرار أس ـعــار
النفط خالل الشهر .وتكرر نفس
المشهد بالنسبة لألداء منذ بداية
العام حتى تاريخه ،حيث سجلت
نـفــس ال ـق ـطــاعــات أع ـلــى مـعــدالت
تــراجــع بــاسـتـثـنــاء مــؤشــر قطاع
االتـ ـص ــاالت ال ــذي ارت ـف ــع بنسبة
 1.3في المئة حتى يوليو .2020
وت ــراج ــع أداء قـطــاعــي الـعـقــار
والـبـنــوك بنسبة  23.5فــي المئة
و 17.0في المئة منذ بداية العام.
وك ــان ــت م ـكــاســب ال ـبــورصــات
الخليجية متسقة إلــى حد كبير

مع أداء األسواق العالمية إذ ارتفع
مؤشر مورغان ستانلي العالمي
بنسبة  4.7في المئة خالل الشهر.
وشـ ـه ــدت األسـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
مكاسب قوية بنسبة  8.4في المئة
ً
بصدارة الصين التي سجلت نموا
بلغت نسبته  10.9في المئة.
ك ـمــا ك ــان أداء أس ـ ــواق الـسـلــع
ً
ج ـيــدا مــع ارت ـف ــاع أس ـعــار النفط
بأكثر من نسبة  5في المئة خالل
شهر يوليو  ،2020لكن مكاسب
أس ـعــار الــذهــب بنسبة  10.9في
المئة كانت هي األبرز إذ المست
أص ــول ال ـم ــاذ اآلم ــن مـسـتــويــات
تاريخية على خلفية المخاوف
االقتصادية.

الكويت
بعد أن شهدت بورصة الكويت
مـكــاســب عـلــى م ــدى ثــاثــة أشهر
ً
متتالية ع ــادت م ـجــددا للتراجع
م ـس ـج ـلــة أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل خ ـســائــر
شهرية على مستوى البورصات
ً
الخليجية في يوليو  2020نظرا
ل ـل ـت ــراج ــع واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ال ــذي
شهدته خالل الشهر.
كـمــا انـعـكــس ه ــذا األداء على
ه ـي ـك ــل ال ـ ـسـ ــوق وس ـ ــط تـسـجـيــل
مؤشرات السوق األربعة لمعدالت
تراجع تقارب نسبة  3في المئة.
وشـ ـه ــد كـ ــل مـ ــن م ــؤش ــر ال ـس ــوق
الرئيسي ومــؤشــر «رئـيـســي »50
م ـعــدالت تــراجــع مـتـمــاثـلــة بلغت
 3.4في المئة و 3.3في المئة ،على
الـ ـت ــوال ــي ،م ـمــا أدى إلـ ــى تــراجــع
مؤشر الـســوق الـعــام بنسبة 3.2
في المئة.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أداء الـ ـس ــوق
األول ،شهدت أسهم البنك األهلي
ال ـم ـت ـح ــد  -الـ ـبـ ـح ــري ــن م ـكــاســب

ش ـهــريــة بـنـسـبــة  6.3ف ــي الـمـئــة،
بينما تراجع أداء جميع األسهم
األخرى المدرجة ضمن المؤشر.
ودف ـ ـ ــع األداء ال ـس ـل ـب ــي الـ ــذي
ش ـه ــدت ــه األس ـ ـهـ ــم خ ـ ــال ال ـش ـهــر
المؤشرات الكويتية إلى تعميق
خسائرها منذ بــدايــة عــام 2020
حتى تــاريـخــه .وج ــاء ت خسائر
الـمــؤشــر ال ـعــام مـنــذ بــدايــة الـعــام
الحالي حتى تاريخه في المرتبة
الـثــانـيــة بـعــد س ــوق دب ــي الـمــالــي
ب ـخ ـســائــر ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــا 20.9
فــي المئة .ويـعــزى هــذا التراجع
إلى أداء أسهم السوق األول الذي
ان ـخ ـفــض م ــؤش ــره بـنـسـبــه 22.4
في المئة ،في حين سجل مؤشر
ً
الـســوق الرئيسي انـخـفــاضــا أقل
ً
نسبيا بنسبة  16.8في المئة منذ
بداية العام وحتى نهاية يوليو
 .2020و ض ـم ــن ا لـ ـس ــوق األول،
كان سهم شركة ميزان القابضة
الوحيد ضمن المنطقة الخضراء
ً
بتسجيله ن ـم ــوا بـنـسـبــة  16في
المئة منذ بداية العام  2020حتى
تاريخه ،في حين تراجع أداء بقية
األسهم المدرجة ضمن المؤشر.
وك ـ ـ ــان م ــؤش ــر قـ ـط ــاع الـ ـم ــواد
األساسية في صدارة المؤشرات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـهـ ــر
بانخفاضه بنسبة  6.7في المئة،
تبعه مؤشرا قطاعي التكنولوجيا
وال ـع ـقــار ب ـتــراجــع بـلـغــت نسبته
 5.9ف ــي ال ـم ـئــة و 5.3ف ــي الـمـئــة،
على التوالي .وانخفضت جميع
األسهم األربعة المكونة لمؤشر
قـ ـط ــاع ال ـ ـمـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة بـعــد
أن ش ـه ــد س ـه ــم ش ــرك ــة بــوب ـيــان
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات أع ـل ــى مـعــدل
تـ ــراجـ ــع ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـط ــاع
بتسجيله خسائر شهرية بنسبة
 12.4في المئة.

وق ــد ت ــراج ــع أداء الـسـهــم بعد
ذي ـ ــوع أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن خـ ـض ــوع أح ــد
اسـتـثـمــارات الشركة فــي الكويت
للتحقيق .وباالنتقال إلــى قطاع
ال ـع ـق ــار ،ش ـه ــدت مـعـظــم األس ـهــم
ً
تراجعا خالل الشهر قابله ارتفاع
جــزئــي ألسـهــم شــركــة الصالحية
العقارية ( 3.4 +في المئة) وشركة
إنـ ـ ـج ـ ــازات ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـع ـق ــاري ــة
( 3.8 +في المئة) وشركة العقارات
المتحدة ( +1.4في المئة) .وعلى
صعيد قـطــاع ال ـب ـنــوك ،تراجعت
أس ـهــم جـمـيــع ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة
خ ــال ال ـش ـهــر ،وجـ ــاء س ـهــم بنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدارة األسـ ـه ــم
المتراجعة بفقده نسبة  10.4في
المئة من قيمته ،في حين تراجع
سعر سهمي بنك الكويت الوطني
وبيت التمويل الكويتي بنسبة
 3.9في المئة و 5.6في المئة ،على
التوالي.

واقتصر تسجيل مكاسب على
قطاعين اثنين فقط خالل الشهر
ً
هما تحديدا مؤشر قطاع الرعاية
الصحية بمكاسب شهرية بلغت
نسبتها  2.2فــي الـمـئــة ومــؤشــر
قـطــاع النفط والـغــاز الــذي ارتفع
بنسبة  0.4فــي الـمـئــة ،فــي حين
تراجع أداء مؤشري قطاع البنوك
وقـطــاع االت ـصــاالت خــال الشهر
بـنـسـبــة  3.1ف ــي الـمـئــة و 2.5في
المئة ،على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول في
البورصة مرة أخرى خالل يوليو
 2020بعد االنتعاش الذي شهدته
فــي يــو نـيــو  .2020إذ انخفضت
كـمـيــة األس ـه ــم ال ـم ـت ــداول ــة خــال
الشهر بنسبة  28في المئة وبلغ
اإلج ـم ــال ــي  2.6م ـل ـيــار س ـهــم في
يوليو  2020مقابل  3.6مليارات
سهم في يونيو .2020
ك ـم ــا تـ ــراجـ ــع إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة

أداء أسواق األسهم الخليجية خالل يوليو 2020
أسواق األسهم
الخليجية
الكويت  -مؤشر
السوق األول
الكويت  -مؤشر
السوق الرئيسي
الكويت  -مؤشر
السوق العام
السعودية
أبوظبي
دبي
قطر
البحرين
مسقط
إجمالي األسواق
الخليجية

إغالق tالشهري األداء منذ
بداية العام
()%
المؤشر
()%
5.415.3

()%3.4

()%22.4

4.086.0

()%2.5

()%16.8

4.968.2

()%3.2

()%20.9

7.459.2
4.304.7
2.050.8
9.368.2
1.290.6
3.568.1

%3.3
%0.4
()%0.7
%4.1
%1.0
%1.5

()%11.1
()%15.2
()%25.8
()%10.1
()%19.8
()%10.4

القيمة
السوقية
(مليار
دوالر)
96.1

2.225.7
178.9
78.9
150.4
21.6
16.2
2.767.7

قيمة التداوالت
الشهرية
(مليون دوالر)
1.750.0

29.688.9
701.0
1.235.6
3,007.0
32.7
78.3
36.493.4

مضاعف
السعر
للربحية
()x
14.2

23.5
15.0
7.1
15.3
9.8
10.3
20.1

المصدر :بحوث كامكو إنفست

العقود اآلجلة للين
ببورصة دبي للذهب
تقفز  8مرات
حـ ــاف ـ ـظـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة دبـ ــي
لـلــذهــب والـسـلــع عـلــى أدائ ـهــا
ال ـق ــوي م ــع دخــول ـهــا النصف
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام ،ل ـتــواصــل
تزويد المستثمرين بمجموعة
واسعة من منتجات المشتقات
المالية التي تسمح لهم بإدارة
المخاطر بشكل فعال.
وفــي شهر يوليو ،سجلت
مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة أزواج ا لـ ـعـ ـم ــات
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــت  G6فــي
بورصة دبــي للذهب والسلع
ً
ن ـ ـمـ ــوا فـ ــي أح ـ ـجـ ــام ت ــداول ـه ــا
ب ـن ـس ـبــة  ٪357ع ـل ــى أس ــاس
سنوي .وباإلضافة إلــى ذلك،
أطلقت البورصة بنجاح أول
عقود آجلة متجددة لعمالت
أجـنـبـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة (وه ــي
اليورو ،والجنيه اإلسترليني،
وال ـ ـ ـ ـ ــدوالر األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي) ،فــي
إطـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ـعـ ـيـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر
ل ـت ـطــويــر م ـن ـت ـجــات مـبـتـكــرة،
وفي الوقت نفسه تم توسيع
نطاق عقود الروبية الهندية/
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي م ــن خــال
إط ـ ــاق ع ـق ــد أسـ ـب ــوع ــي آج ــل
ل ـل ــروب ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدي ــة/ال ــدوالر
األميركي ،وفقا لبيان صادر
عن البورصة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـعـ ـق ــود
ً
أداء هــي العقود اآلجـلــة للين
الـيــابــانــي الـتــي قـفــزت ثماني
م ــرات والـجـنـيــه اإلسترليني
ً
والـيــورو ،حيث سجلت نموا
ف ــي م ـتــوســط ح ـجــم الـ ـت ــداول
الـيــومــي عـلــى أس ــاس سنوي
بنسبة  ٪767و ٪267و٪263
على التوالي .وحققت العقود
ً
ً
التي تم إطالقها مؤخرا إقباال
ً
ق ــوي ــا ف ــي الـ ـس ــوق م ــع تــوجــه
المستثمرين نحو االستفادة
من فرص التداول التي قدمتها
هذه العقود.

مضاعف
السعر
للقيمة
الدفترية ()x
1.2

1.8
1.2
0.7
1.4
0.8
0.8
1.6

العائد
الجاري
()%
%4.2

%3.5
%5.6
%4.7
%4.3
%5.5
%6.7
%3.7

الـ ـت ــداوالت خ ــال الـشـهــر بنسبة
 18.6لـتـصــل إ ل ــى  528.7مليون
دي ـن ــار ف ــي يــول ـيــو  2020مـقــابــل
ً
 649.4مليونا في يونيو .2020

السعودية
شـهــدت ال ـبــورصــة الـسـعــوديــة
سلسلة مــن المكاسب المتوالية
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر ،إذ سـجـلــت
ً
ً
نموا تدريجيا على خلفية تزايد
العمليات الشرائية التي شملت
ك ــل ال ـق ـطــاعــات م ـمــا دف ــع مــؤشــر
ال ـبــورصــة إل ــى أعـلــى مستوياته
ً
المسجلة في خمسة أشهر وصوال
إلى  7.459.21نقطة بنهاية يوليو
.2020

اإلمارات
ا س ـ ـت ـ ـقـ ــر أداء م ـ ــؤ ش ـ ــر سـ ــوق
أبـ ــو ظ ـبــي ال ـم ــال ــي خـ ــال يــولـيــو
ً
 2020وارتفع هامشيا بنسبة 0.4
في المئة ،بعد ارتفاعه بنسبة 3.5
في المئة في يونيو  .2020وأنهى
ً
الـمــؤشــر تـ ــداوالت الـشـهــر مغلقا
عند مستوى  4.304.73نقطة وكان
ً
األداء القطاعي مختلطا.
وتراجع أداء سوق دبي المالي
ً
هــام ـش ـيــا بـنـسـبــة  0.7ف ــي الـمـئــة
ع ـلــى أسـ ــاس ش ـه ــري ف ــي يــولـيــو
 2020ليظل بذلك السوق األسوأ
ً
أداء على مستوى بورصات دول
مجلس التعاون الخليجي لناحية
األداء مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي
ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،ب ـت ــراج ــع بـلـغــت
نسبته  25.8في المئة.
وأنهى مؤشر السوق تداوالت
ال ـش ـهــر ع ـنــد م ـس ـتــوى 2050.77
نـقـطــة وتـ ـع ــادل األداء الـقـطــاعــي
ً
عموما في شهر يوليو  2020ما
بين القطاعات الرابحة والخاسرة.

قطر

يــولـيــو  ،2020إذ أنـهــى الـمــؤشــر
تـ ـ ـ ــداوالت ال ـش ـه ــر ع ـن ــد مـسـتــوى
ً
 9368.17نقطة ،مرتفعا بنسبة
 4.1في المئة على أساس شهري.
ك ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ب ــورص ــة
قطر لجميع األسهم ،الذي يغطي
ً
نطاقا أوســع من السوق ،بنسبة
 4.2فــي الـمـئــة بـعــد أن أن ـهــت كل
قطاعات السوق تــداوالت الشهر
على ارتفاع.

البحرين
ب ـع ــد ت ـس ـج ـيــل م ــؤش ــر س ــوق
الـبـحــريــن ال ـع ــام أس ــوأ أداء على
مـسـتــوى ال ـبــورصــات الخليجية
في النصف األول من عام ،2020
ً
ت ـح ـســن أداء ال ـم ــؤش ــر هــامـشـيــا
بنسبة  1فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
شهري في يوليو .2020
وأنهى المؤشر تداوالت الشهر
ً
م ـغ ـل ـقــا ع ـنــد م ـس ـتــوى 1290.57
ن ـق ـطــة وامـ ـت ــد األداء اإلي ـج ــاب ــي
ليشمل معظم القطاعات وإن كان
بمعدالت نمو هامشية.

عمان
شهدت سوق األسهم العمانية
مكاسب خــال يوليو  2020بعد
ال ـت ــراج ــع ال ـ ــذي م ـن ـيــت ب ــه خــال
الشهر الـســابــق .إذ ارتـفــع مؤشر
ســوق مسقط  30بنسبة  1.5في
الـمـئــة خ ــال الـشـهــر وأغ ـلــق عند
أع ـلــى مـسـتــويــاتــه الـمـسـجـلــة في
أربعة أشهر عند مستوى 3568.1
نقطة .وساهمت تلك المكاسب
ال ـش ـهــريــة ف ــي الـتـقـلـيــل م ــن حــدة
تــراجــع الـمــؤشــر مـنــذ بــدايــة عــام
 2020حـتــى تــاريـخــه لتصل إلــى
 10.4ف ــي ال ـم ـئــة ب ـن ـهــايــة يــولـيــو
 ،2020وال ـ ــذي ي ـعــد ث ــان ــي أدن ــى
المستويات المسجلة بعد قطر.

كـ ـ ـ ــان م ـ ــؤش ـ ــر بـ ـ ــورصـ ـ ــة ق ـطــر
األف ـضــل ً
أداء عـلــى مـسـتــوى دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي في

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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قالت الكاتبة فاطمة المالئكة إنها
ً
ال تكتب نصا ال يحملها بين طياته،
كما أنها ال تستبعد أن ِّ
تقدم ذات يوم
ً
ً
فيلما وثائقيا عن سيرة جدتها.
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٢١

بادرت أكاديمية «البا» بالتعاون مع
مؤسستي لوياك الكويت ولوياك لبنان
على إطالق «قافلة الفن» لتعليم أبناء
الالجئين واألسر المتعففة.

٢١

تشارك  32دار نشر في معرض
الكتاب االفتراضي « »E-Rafالذي
يستمر حتى  16أغسطس الجاري.

أوستن يتمنى لميغان فوكس
النجاح العملي والعاطفي
زوجها السابق خرج عن صمته الرتباطها بكيلي
أحــدث انفصال النجمة العالميةميغان فوكس عن
زوجها الممثل العالميبراين أوستن ضجة كبيرة في
الوسط الفني العالمي ،وتداولته وسائل اإلعالم العالمية
ً
بشكل كبير ،خصوصا بعد ارتباطها بصديقها نجم الراب
األميركي ماشين غان كيلي.
وخـ ــرج أوس ـت ــن ع ــن صـمـتــه ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
ً
وعلق على ارتباط زوجته السابقة ،متمنيا لها السعادة،
والـ ـنـ ـج ــاح ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن الـعـمـلــي
والعاطفي.
ُيــذكــر أن زواج ميغان وأوس ـتــن ،أثـمــر ثــاثــة أطـفــال،
وانتهى بخالف بسبب انشغالها الــدائــم ،وتــم االتفاق
ً
على الطالق في الخريف الماضي ،وانتهى رسميا في
 19مايو الماضي.
ومن أخبار فوكس ،تحدثت الممثلة العالمية عن قرار
ابنها نــوح " 6س ـنــوات" ارت ــداء الفساتين ،فــأعــربــت عن
دعمها الكامل له ،وتأمين البيئة النفسية السليمة له كي
يتأقلم مع نفسه وذلك وسط االنتقادات التي يواجهها
من أصدقائه.
وقــالــت بطلة سلسلة أف ــام  The Transformersفي
مقابلة صحافية ســابـقــة ،إن ابـنـهــا ن ــوح يـحــب ويهتم
ً
ً
بالموضة جدا ،كما أنه غالبا ما يختار مالبسه بنفسه،
ومنها الفساتين ،على الرغم من تلك االنتقادات.
ً
ً
وأضافت" :يحب ويهتم بالموضة جدا ،كما أنه غالبا

ميغان مع براين أوستن
ما يختار مالبسه بنفسه ،ومنها الفساتين ،على الرغم من
تعرضه لكثير من االنتقادات".
وكــانــت فــوكــس انـتـقــدت هــولـيــوود بـقـســوة ،ووصفت
ً
سينماها بالمفلسة أخالقيا خالل حوار صحافي.
وقــالــت فــوكــس" :ال تــوجــد ال ـتــزامــات لـضـمــان سالمة
ً
األفراد ،دائما عانيت خالل تصوير األعمال ،فهم يأخذون
منك ما يحتاجون ،وال يهم إذا انكسرت ذراع أو رجل".
وأضافت" :ما دام الممثل لم ينزف من وجهه ،فعليه أن

كاتي بيري

يواصل عمله ،لكن من الممكن أن يمرض والناس ال تفهم
ذلك" ،كاشفة عن عدم وجود أي تأمينات أو التزامات من
أجل الحماية البدنية للممثل "ألنه أمر ال
يهم المنتجين وصناع السينما ،ففي النهاية ،الدور
ً
ينتهي والفنان أيضا".
وعلى الصعيد الفني لها ،كانت ميغان روجت
فيلمهاTeenage Mutant Ninja Turtles:
( Out of the Shadowsسالحف النينجا)
فــي مناسبة سميت ب ـ WonderCon
حيث وجدت معدات الفيلم.
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى
األوتوغرافات ،وجلست إلى جانب
زميلها ستيفن أميل.
الـفـيـلــم ه ــو ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
العمل الذي صدر باسم Teenage
 Mutant Ninja Turtlesعام .2014
ً
وكـ ــان م ـق ــررا أن ي ـصــدر العمل
ف ــي يــون ـيــو ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية ،بعد أن يقام العرض األول
ً
في نيويورك ،وأيضا سيتم العرض
األول ف ــي بــريـطــانـيــا لـكــن ي ـبــدو أن
تلك التواريخ تأجلت بسبب كورونا
واجتياحه أميركا والعالم.

ريهانا

ميغان فوكس

أديل

أغنية « »Smileاألقرب لكاتي بيري

ريهانا عن ألبومها :لن تشعروا بخيبة أمل

ً
أديل لبيونسي :شكرا لك أيتها الملكة

كشفت النجمة العالميةكاتي بيري أن أغنية " "Smileهي األقرب لها في ألبومها
الجديد الذي يحمل ذات االسم ،حيث قالت عنه ،وفق تقارير إعالمية" ،ألبومي الجديد
مليء باألمل والمرونة والفرح ورحلتي الخاصة للجحيم أيضا".
وأش ــادت أيـضــا بأغنية " "What Makes a Womanمــن األل ـبــوم ،واصـفــة إياها
بالرائعة ،وتتحدث عن مدى تنوع النساء وقبولهن بالتكيف.
الجدير ذكره أن كاتي أعلنت مؤخرا تأجيل طرح ألبومها الجديد " "Smileإلى
 28الجاري ،إذ إن الجمهور متشوق لطرح ألبومها المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا،
حيث تأمل أن تنافس تايلور سويفت وماريا كاري في السباق نحو جوائز البيلبورد
الغنائية المقبلة.

أكدت النجمةريهانا لمحبيها أن ألبومها الجديد "يستحق االنتظار" ،حيث قالت في
ً
تصريحات صحافية إنها تسعى دائما لتقديم أعمال موسيقية جديدة ،لكنها لن تتسرع
في إطالقها ،حتى تشعر بأنها مناسبة لإلصدار في ذلك التوقيت.
وأضافت ريهانا ،خالل مقابلة تلفزيونية" ،لن أطلق ألبومي لمجرد أن الناس ينتظرونه،
األمر يستحق االنتظار حقا ولن تشعروا بخيبة أمل" ،مشيرة الى أنها تعمل على األلبوم
منذ فترة طويلة ،وبتأن شديد.
ً
يذكر أن ريهانا أعلنت رسميا إطالق خطها الجديد لمنتجات العناية بالبشرة ،وكشفت
فــي مقطع فيديو تــرو يـجــي عــن تـعــاون بعض المشاهير معها ،حيث يــرى المتابعون
لمسيرتها العملية أنها تسير على خطى كايلي جينر وباريس هيلتون ،لتصبح من
الفنانات صاحبات العمل الخاص ،مستغلة نجوميتها الغنائية.

شاركتالمغنية البريطانية أديل المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع
التواصل صورة لها من داخل منزلها ،ظهرت فيها وهي تجلس أسفل شاشة التلفاز الذي
يعرض عليه أجدد أعمال المغنية األميركيةبيونسي ،إذ أعربت عن دعمها وإعجابها
الشديد بعملها هذا.
ّ
واختارت النجمة البريطانية أن ترتدي قميصا مطابقا لزي زميلتها األميركية ،وعلقت:
"شكرا لك أيتها الملكة لجعلنا دائما نشعر بالحب عبر فنك".
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير ،إذ تخطى عدد معجبيها  4ماليين ،بينما
أعرب عدد من المتابعين عن صدمتهم مجددا ،بسبب إطاللة أديل ،التي ظهرت مرة جديدة
نحيفة جدا ،معربين عن إعجابهم بشكلها الجديد الذي أصبح يناسبها أكثر ،مما قد يفتح
الباب أمامها لمزيد من الشهرة والتألق.

«هوليوود للصحافة األجنبية» تواجه «دعوى احتكار»

صحافية تقاضي الرابطة المانحة لجوائز «غولدن غلوب»
تقدمت صحافية نرويجية بدعوى قضائية ضد
"رابطة هوليوود للصحافة األجنبية" التي تمنح
جوائز الـ"غولدن غلوب" تتهم رئيسها وأعضاءها
باحتكار التغطيات اإلعالمية في هوليوود والتمتع
بــام ـت ـيــازات تـسـمــح لـهــم بـحـصــريــة ال ــوص ــول إلــى
نجوم هوليوود.
وقالت الصحافية كيرستي فال في دعواها ،إن
الرابطة تحتكر تغطية الترفيه بشكل غير قانوني
فــي لــوس أنـجـلــس ،وتخلق عــوائــق أم ــام انتساب
أعضاء جدد اليها يصعب تجاوزها.
وأضافت في نص الدعوى" :طوال العام يتمتع
أعـ ـض ــاء رابـ ـط ــة ه ــول ـي ــوود لـلـصـحــافــة األجـنـبـيــة
بــرحــات مدفوعة بالكامل لتغطية المهرجانات
ح ــول الـعــالــم ،وتعاملهم االسـتــديــوهــات بطريقة
باذخة وتلبي جميع رغباتهم".
ول ـف ـتــت إل ــى أن "األعـ ـض ــاء الـمــؤهـلـيــن لـلـتـقــدم

بطلبات انتساب إلى الرابطة يتم رفضهم بشكل
ً
دائ ــم تقريبا ،ومعظم أعـضــاء الــرابـطــة ال ـ  87غير
مـسـتـعــديــن ل ـت ـش ــارك أو خـ ـس ــارة ب ـعــض ال ـمــزايــا
االقتصادية الهائلة التي يحصلون عليها لكونهم
أعضاء".
ويتمتع أع ـضــاء "راب ـطــة هــولـيــوود للصحافة
األجـنـبـيــة" بنفوذ هــا ئــل بسبب تصويتهم لمنح
الجوائز في حفل "غــولــدن غلوب" السنوي ،الذي
يـعــد مــن أب ــرز الـمـنــاسـبــات الـفـنـيــة فــي هــولـيــوود
ً
وأكثرها بريقا ،كما وينظر إليه بأنه بوابة عبور
إلى األوسكار.
لكن العضوية في الرابطة التي تعطي صاحبها
سلطة تقرير من يخرج بجائزة من الحفل الكبير
دونها عقبات ويحيط بها الغموض.
وعلى الرغم من أن بعض األعضاء في الرابطة
يعملون لــوســائــل إعــامـيــة أجنبية مــرمــوقــة ،فإن

اآلخرين يكتبون لحسابهم الخاص ولمنشورات
غير معروفة.
وت ـف ـ ّـص ــل الـ ــدعـ ــوى ب ـع ــض األح ـ ـ ـ ــداث ألع ـض ــاء
تتم دعوتهم إلــى حفالت عشاء مــن استديوهات
هوليوود ،ومن بينها رحلة للصحافيين من تنظيم
ديزني إلى سنغافورة العام الماضي واإلقامة هناك
في فندق خمس نجوم.
وتتابع الدعوى" :االستديوهات بالطبع مستاءة
من دفع أموال باهظة ومن االضطرار لتلبية رغبات
عشرات من الصحافيين المسنين الذين ُيسمعون
وهــم يشخرون خــال عــرض األف ــام ،لكن بالنظر
إلى أهمية جوائز غولدن غلوب ،السبيل أمامهم
إلنهاء هذا التهريج".
وتقدمت كيرستي فال صاحبة الدعوى القضائية
ً
بطلب لالنتساب إلــى الــرابـطــة عــام  2018وأيـضــا
العام الماضي ،لكنها رفضت في المرتين( .أ ف ب)

جائزة «غولدن غلوب»
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ُ
فاطمة المالئكة :وقعت في حب «شجرة القمر» منذ طفولتي
حفيدة رائدة شعر التفعيلة تروي لـ ةديرجلا كيف تأثرت بها واتجهت للكتابة
•

ً
ُكانت األديبة واإلعالمية العراقية المقيمة في األردن منذ  20عاما ،فاطمة المالئكة طفلة صغيرة حين
ف ِتنت بقصيدة «شجرة القمر» ،التي أبدعتها جدتها رائدة شعر التفعيلة نازك المالئكة ً ،ورغم صلة القرابة
القوية بينهما إذ إن الشاعرة العراقية الراحلة هي ابنة عمة والدها ،فإنها لم تلتقها أبدا وكانت نازك قد
دخلت في عزلة اختيارية خالل سنوات عمرها األخيرة التي قضتها في القاهرة قبل وفاتها عام .2007
وفي حوار ًأجرته معها «الجريدة» قالت فاطمة إن كتابها ًاألول صدر بعنوان «ما ال ُيقال» ،موضحة أنها
ال تكتب نصا ال يحملها بين طياته ،ورغم تخصصها إعالميا في المجال السياسي فإنها ال تستبعد أن ِّ
تقدم
ً
ً
ذات يوم فيلما وثائقيا عن سيرة جدتها ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

تجمعك
● مــا صـلــة ال ـقــرابــة ال ـتــي
ِ
بالشاعرة الراحلة نازك المالئكة؟
 السيدة نازك هي ابنة عمة والديعيسى أنور المالئكة.
ْ
● َم ــن أب ــرز أس ـمــاء الـعــائـلــة الــذيــن
اهـ ـتـ ـم ــوا ب ـ ـ ـ ــاألدب مـ ــن أق ـ ـ ـ ــارب نـ ــازك
المالئكة؟
 جدي الراحل أنور المالئكة كانتلديه الكثير من االهتمامات الشعرية
من ناحية نظم األبيات ولديه ديوان لم
ينشره وكذلك شقيقه منير المالئكة،
ً
ً
ولـعــب االث ـنــان دورا كـبـيــرا فــي حبي
للغة والكتابة.
● ف ــي سـ ـن ــوات ح ـيــات ـهــا األخ ـي ــرة
الـ ـت ــي ق ـض ـت ـهــا ن ـ ـ ــازك ال ـم ــائ ـك ــة فــي
القاهرة فشلت كــل مـحــاوالت األدبــاء
واإلعالميين في اختراق عزلتها ،هل
كان هناك تواصل من جانبكم معها؟

كتابي "ما ال
ُيقال" يعكس ذاتي
ً
وال أكتب نصا
ال يحملني بين
ّ
طياته

كــانــت عزلة السيدة نــازك خاصةوح ـ ّـس ــاس ــة ،إض ــاف ــة إل ــى أن ـه ــا كــانــت
ش ـخ ـص ـيــة ح ـ ّـس ــاس ــة وهـ ــادئـ ــة وم ــن
الصعب اختراق تفاصيل عزلتها أو
حتى التدخل فيها.

الــذكــريــات مــن حـكــايــات بـيــن وال ــدك
وابنة عمته نازك المالئكة بما جعلك
تفخرين بها كرمز من رمــوز الشعر
العربي؟
 فــي الحقيقة لــم يكن هنالك منذكــريــات بين وال ــدي والـسـيــدة نــازك
لفارق العمر الكبير بينهما ،حيث إن
ابنها ّ
البراق يصغر والــدي بسنتين
فقط! ولكن كان جدي هو حلقة الوصل
بيننا وبين إنجازات الشاعرة الكبيرة
من خالل تشجيعه لنا على حب اللغة
والكتابة.
● ألم تفكري في زيارة منزلها في
العراق؟
ً
 بالتأكيد ،مــن الـمـشـ ّـوق ج ــدا أنأزور منزل ملهمة الكلمات التي زرعت
ّ
في رغبة تذوق القمر من خالل قصيدة
"شـجــرة القمر" منذ كنت فــي الصف
الرابع ،لكنني أسكن خارج العراق منذ
ً
 20عاما ولم أعد إليه منذ ذلك الحين.
أنك لم تحظي بلقاء مباشر
● بما ِ
تأثرت
مع نازك المالئكة إلى أي مدى
ِ

فاطمة المالئكة
بشخصيتها وتجربتها اإلبداعية؟
كـنــت طفلة آنـ ــذاك ،عندما وقعتف ــي ح ــب "ش ـج ــرة ال ـق ـمــر" قصيدتها
غير متوقعة األحداث ،أذكر فقط أنني
ً
ُ
كنت أود أن ُ
أكبر سريعا أللتقي بها
فتخبرني عن طعم القمر ،أو أن أكبر
إلى درجة اختطافي للقمر ،كما حدث
في القصيدة ،فهي لها تأثير كبير لكل
محبي اللغة من دون استثناء.
●كتابك األول "ما ال ُيقال" الصادر
ِ
ع ــام  2017يـضــم مـشــاهــد وت ـجــارب
وخبرات عديدة ،هل هذه النصوص
تـعـكــس مــامــح م ــن سـيــرتــك الــذاتـيــة
فقط؟
بالتأكيد هي تعكس ذات ــي ،فأناً
نصا ال يحملني بين ّ
طياته،
الأكتب
ّ
لكنني بالتأكيد أضفت عدة تجارب
وأفـكــار أخــرى ال تعكس شخصيتي
ً
تحديدا.

● هل اليزال لديكم تواصل مع االبن
الوحيد لنازك المالئكة الدكتور ّ
البراق
عبدالهادي محبوبة؟

ال ـف ـضــل الـكـبـيــر ي ـعــود إل ــى جــديُ
عرفت لماذا
أنور المالئكة ،فلواله ما
يـجــب أن نـحـمــي ال ــورق ــة وال ـق ـلــم كما
نحمي بيوتنا وممتلكاتنا ،فقلمي
ً
ال ـي ــوم ه ــو م ــا ســأتــركــه غـ ــدا ورائـ ــي،
وكلماتي على الورق هي أنا في حيا ٍة
أخ ــرى وللسيدة ن ــازك المالئكة وما
مـلـكـتــه م ــن إنـ ـج ــازات الـسـبــب الكبير
لدفعي إلى أن احترم هذه اللغة وأقع
في حبها.
ـت
ُ ● ف ــي ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي م ـعــك قـلـ ِ
أنك امرأة
"تجرح المرأة فتنجح" ،وبما ِ
جراحاتك؟!
ناجحة ماذا عن
ِ
نـعــم ،هكذا قـلـ ُـت ،ذلــك أن الكلماتت ـخ ـ ُ
ـرج م ــن صـلــب األل ــم ذات فـحــوى،
ُ
ف ـن ـحــن الـ ـي ــوم نـ ـص ــرخ ب ـم ــا ن ـح ـتــاج
ون ـط ـل ـ ُـب م ــا ن ــري ــد ،ومــان ـح ـتــاجــه ذا
فحوى أهم بكثير.
● ع ـم ـلــك بــال ـم ـجــال اإلع ــام ــي ألــم
ي ـج ـع ـل ــك ت ـف ـك ــري ــن فـ ــي تـ ـق ــدي ــم عـمــل
تـلـفــزيــونــي تــوثـيـقــي عــن قـصــة حياة
نازك المالئكة؟

 ك ـمــا ذك ـ ـ ُـرت ف ــإن نـ ــازك الـمــائـكــة
وابنها ّ
البراق كانا في عزلة في العقد
األخ ـي ــر م ــن ح ـيــات ـهــا ،وب ـعــد وفــاتـهــا
ً
أي ـضــا لــم يـكــن الـتــواصــل مــع العائلة
ً
قويا.
● م ـ ـ ـ ـ ــاذا ك ـ ـ ـ ــان يـ ـحـ ـم ــل ص ـ ـنـ ــدوق

ـت "ع ــاش ـق ــة ل ـل ــورق ــة وال ـق ـلــم"
● أن ـ ـ ِ
ـرت فــي ك ـتــابـ ِـك ،هــل تؤمنين
كـمــا ذكـ ـ ِ
بأن چيناتك الوراثية التي تمتد إلى
نازك المالئكة أحد عوامل هذا العشق
للكتابة؟

نازك المالئكة

غالف كتاب « مااليقال «

يـسـعــدنــي ذل ــك بــالـتــأكـيــد ،لكننيأخ ـت ــص ب ــال ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي فـقــط
ول ــرب ـم ــا ف ــي يـ ــوم م ــا س ــأق ــوم بـعـمــل
وثائقي خاص لسيرتها الذاتية.

«لون الغد ...رؤية
المثقف العربي لما
بعد كورونا»

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
شعرت
مع نهاية شهر فبراير الماضي ،وفي ضجة وهلع انبعاث وباء كورونا،
ّ
على هذه الصفحة،
مقال ً
أكثر من ً
بأن العالم مقبل على تغير كبير ،وحينها؛ ًكتبت ً
عما
ومن ثم توجهت بسؤال بسيط لـ ( )٨٨مفكرا ومبدعا
ومثقفا عربياً ،عن الغدً ،
ً
اشتغلت عليهاً ،درسا وتحليال واستنتاجا
اإلجابات
ً
ً
بعد كورونا .وحين وصلتني ً
لرؤية المثقف العربي إنسانيا وثقافيا وقوميا وعالميا لما بعد الجائحة.
ستصدر الدراسة في كتاب عنوانه" :لــون الغد ...رؤيــة المثقف العربي لما بعد
كورونا" ،وها أنا ّ
أخص "الجريدة"ّ ،بشيء من عالم هذا الكتاب" .هناك فئة واسعة
من المشاركين في هذه الدراسة ،تتمنى وجود إمكانية القتراب البشر َ
أكثر بعضهم
َ
صغر العالم ووحدة مصير
من بعض ،كون جائحة كورونا كشفت بشكل واضح عن ِ
اإلنسانية ،ووقوفها في خندق واحد تجاه الخطر الخارجي ،وأنه ال يمكنها عبور
هــذا الخطر إال بالتعاون الــدولــي .لــذا قد يكون هناك ،وفــي مختلف بلدان العالم،
من انتبه إلى ضرورة أن تسقط جميع التقسيمات البشرية العنصرية ،والنظرات
الم َّ
المتعالية واألحـكــام ُ
سبقة ،وأن نظرية "حــوار الـحـضــارات" The Dialogue of
 Civilizationsالتي تكلم بها المفكر الفرنسي روجيه جــارودي Roger Garaudy
َْ
أحــق بــأن ُينت َبه إليها اآلن أكثر مــن أي وقــت مضى .وأن جائحة كــورونــا ،أطلقت
َ
رصاصة الرحمة ،وأسقطت بشكل ج ِلي أطروحة "صراع الحضارات" The Clash of
ّ
"صامويل هنتنغتون" Samuel Huntington
ً
 Civilizationsالتي تبناها وروج لها ً
البشر .حيث انكشف
الذي يرى في االختالفات الثقافية محركا رئيسا للنزاعات بين ّ
بشكل صريح أن االختالفات الثقافية والعقائدية مهما تباينت واتسعت بين البشر،
فإنها تتوحد في لحظات المحن الكونية ،حيث يتناسى الجميع انتماءاتهم العرقية
ويهبون لمواجهة أي خطر ّ
والدينيةّ ،
يحدق بالبشرية ويهددها .إن األفكار والثقافات
ً
مصالح
المحرك الرئيس هو ُ
المختلفة ،قد تكون محركا للنزعات بين البشر ،لكن ً
الدول االقتصادية ،والمال وفتح أسواق جديدة ،وأخيرا اإلصغاء لما باتت تمليه
متطلبات الليبرالية الجديدة والعولمة.
أوضحت جائحة كورونا ،إمكانية أن تجتمع أطياف البشر على اختالف أشكالهم
على التواصل والتفاعل والتعاون بعضهم
وانتماءاتهم
الجغرافية والفكرية والدينية ً
ً
مع بعض ،خصوصا في مجال الطب ،وتحديدا في أنموذج إيجاد دواء ناجع أو لقاح
ّ
فعال لمرض "كوفيد ،"-19دون النظر إلى ٍّ
أي من الفوارق أو الخصوصيات الراهنة
ُ
بين الناس .ومن المستحسن كما أظن أن يتكرر هذا األنموذج لتطبيقه على الشأن
الفكري والثقافي واإلبداعي والفني ،وأن يكون قبول اآلخر والتقرب منه بعد كورونا
أفضل مما كان قبلهَ ،ع ْب َر تنقية النفس البشرية من األنانية وحب الذات وتسليحها
بوعي كوني وجودي أصيل .فحتى في األسرة الواحدة توجد اختالفات بين األخ
واألخت واألخرى ،وفي المجتمع الواحد هناك اختالف بين جماعة وثانية،
وأخيه
َّ
الشخصية األوروبية/األميركية هي غير الشخصية العربية،
أن
به
م
المسل
فمن
لذا
ً
تماما .الفرق ّ
جد شاسع وكبير ،بين فتاة أو شاب ولد ّ
وتربى
التي تختلف عن األولى
ِ
ولــد وتربى وعاش
وعــاش في نيويورك أو في أي مدينة أوروبـيــة ،وفتاة أو شاب ِ
كبيرة بين
الفوارق
عربية! قد يبدو للوهلة األولى أن
في الكويت أو في أي مدينة
ُ
ّ
أفراد الشريحتين ،وأن ال شيء البتة يجمع بينهما .لكن ،وقفة تأمل صغيرة تظهر
واحد في اللحظة
حدث
الفكر والعلم والعواطف البشرية ومعايشة
ٍ
ٍ
بشكل جلي أن ً
ذاتها ،تجمع كثيرا بين الفرد من هناك والفرد من هنا ،ولذا من باب أولى أن يتقاربا
ً
ويتصادقا ،ويتبادال الفكر وال ــرأي والـمـشــورة واالح ـتــرام ،بــدال مــن أن يتخاصما
اإلنسان النظر
ويتقاتال ويفني بعضهما البعض اآلخر .كل هذا مع ضرورة أن يعيد ً
في إيقاع حياته السريع ،ولهاثه اليومي في ظل عالم ُمعولم استهالكيا ،وأن ُيتيح
لنفسه فرصة تأمل ما يحيط به من بشر وحجر ،وأن يعود إلــى الطبيعة ويكون
ً
رحيما بها ما أمكن ذلك ،وهذا ما يتمناه كل عاقل مكتمل األهلية اإلنسانية ،وحتى
النفعية الخالصة في المستوى األدنى.

مهرجان أفالم السعودية يعرض
نسخته المقبلة «أونالين» في سبتمبر

ملصق المهرجان

المهرجان يدعم
المواهب ويشجع
صناعة األفالم
وتعزيز الثقافة
السينمائية في
المملكة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "أ فــام
السعودية" تخصيص ا لــدورة السادسة من
ً
ا لـمـهــر جــان للعرض بشكل ا فـتــرا ضــي تماما
خ ــال ا لـفـتــرة مــن  1إ ل ــى  6سبتمبر المقبل،
إذ سيقدم المهرجان برامجه للجمهور من
خالل البث المباشر عبر اإلنترنت ،وتتضمن
عروض األفالم ،واللقاء ات مع صناع األفالم،
ً
متخصصة ،ضـمــن أج ــواء
ونـ ــدوات وورشـ ــا ّ
تـفــاعـلـيــة تـجـمــع صــنــاع األفـ ــام والمهتمين
بالمجال ،وفي إطار رقمي يسمح للجمهور
بــالـمـتــابـعــة والـتـصــويــت عـلــى مـجـمــوعــة من
جوائز المهرجان.
ويحظى المهرجان بدعم من هيئة األفالم
ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة ال ـث ـقــافــة ،وه ــو م ــن تنظيم
جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة
مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي
بالظهران "إث ــراء" .ويــأتــي قــرار إقــامــة دورتــه
ا لـســاد ســة بشكل ا فـتــرا ضــي لضمان تحقيق
المهرجان ألهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم
المواهب الوطنية المتخصصة في المجال،
وتشجيع صناعة األفالم السعودية ،وتعزيز
الثقافة السينمائية في المملكة.
ويـتـضـمــن الـمـهــرجــان فــي دورت ــه المقبلة
أرب ـ ـ ــع مـ ـس ــابـ ـق ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،هـ ــي "م ـس ــاب ـق ــة
األفالم الروائية ،ومسابقة األفالم الوثائقية،
ومسابقة أفالم الطلبة ،ومسابقة السيناريو
غ ـي ــر الـ ـمـ ـنـ ـف ــذ" ،وس ـت ـت ــول ــى م ـه ـم ــة اخ ـت ـي ــار
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي كـ ــل م ـس ــاب ـق ــة ل ـج ـن ــة تـحـكـيــم
مستقلة ،ستقوم بمنح جائزتين ،فــي حين
سـيـمـنــح تـصــويــت الـجـمـهــور جــائــزة فــي كل
مسابقة من المسابقات األربع.
وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على
إدراكـ ـه ــا ألهـمـيــة ع ــرض األفـ ــام ف ــي ص ــاالت

ال ـس ـي ـن ـمــا ب ـي ــن م ـح ـبــي األفـ ـ ـ ــام وال ـج ـم ـه ــور،
ً
مــوضـحــة أن ق ــرار بــث الـمـهــرجــان رقـمـيــا عبر
اإلن ـتــرنــت ج ــاء بـعــد دراسـ ــة ال ـظ ــروف الــراهـنــة
ومـ ــا يــرت ـبــط ب ـهــا م ــن ق ـي ــود احـ ـت ــرازي ــة ق ــد ال
تتيح للكثيرين حـضــور فعاليات المهرجان
واالستفادة من برامجه.
ومن المقرر أن يتم اإلعالن في الفترة القريبة
المقبلة عــن قــائـمــة األفـ ــام والـسـيـنــاريــوهــات
ال ـم ـق ـبــولــة ف ــي دورتـ ـ ــه االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،إضــافــة
إلــى تفاصيل المسابقات وال ــورش والبرامج
الموازية.

أجواء سينمائية
وي ـه ــدف م ـهــرجــان "أف ـ ــام ال ـس ـعــوديــة" منذ
دورتـ ــه األولـ ــى ع ــام  2008إل ــى تــوفـيــر ّ منصة
ل ــاح ـت ـف ــاء بـ ــاألفـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة وص ــنــاع ـه ــا،
وعرضها ألكبر شريحة ممكنة من الجمهور،
فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة مـ ـحـ ـف ــزة .ويـ ـح ــرص
الـمـهــرجــان عـلــى االس ـت ـمــرار فــي أداء رســالـتــه
المشجعة لصناعة األفالم السعودية حتى في
أحلك الظروف.
ويأتي دعم هيئة األفالم للمهرجان في دورته
االفتراضية المقبلة من منطلق مسؤولياتها
ت ـجــاه ق ـطــاع األفـ ــام فــي الـمـمـلـكــة بــاعـتـبــارهــا
المظلة الرسمية لصناعة األفــام السعودية،
وال ــداع ـم ــة ل ـل ـمــواهــب الـسـيـنـمــائـيــة الــوطـنـيــة،
والمحفزة للمؤسسات الناشطة في القطاع،
والتي تعمل على تنفيذ رؤية وتوجهات وزارة
الثقافة الرامية إلى تطوير القطاعات الثقافية
في المملكة واالرتقاء بها إلى المستويات التي
تحقق أهداف رؤية السعودية .2030

توابل ةديرجلا
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هاني شنودة :نصحت عمرو دياب بدراسة الموسيقى

كشف عن اتباعه منهج التحفيظ والتلقين مع محمد منير
ً
ً
ً
هل كان مشواري طويال أم قصيرا؟ سؤال طرحه الموسيقار هاني شنودة في مذكراته التي صدرت أخيرا بعنوان «عراب
الموسيقى ...هاني شنودة» التي وثقها الكاتب الصحافي مصطفى حمدي في كتاب أصدرته دار ريشة للنشر والتوزيع
وتناول مسيرة الموسيقار المصري الشهير.
القاهرة – هيثم عسران

شنودة أسس
فرقته األولى
وهو
في الثانوية

ي ـج ـي ــب الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــار ه ــان ــي
ش ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب "ع ـ ـ ـ ـ ــراب
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ...ه ــان ــي شـ ـن ــودة"
ل ـل ـك ــات ــب م ـص ـط ـفــى حـ ـم ــدي عــن
التساؤل المطروح بأن مشواره
طــو يــل إذ حسب بالسنين ،فهو
م ــن مــوال ـيــد  1943ول ـكــن مضى
المشوار بالنسبة له ولــم يشعر
به مع مرور األيام إال عندما نظر
في المرآة ورأى ما فعله به الزمن،
فهو مصمم على االستمرار في
إسعاد الناس حتى نهاية حياته.

الموسيقار بدأ
العزف في فرقة
أجنبية بفندق
سميراميس

عبدالحليم
حافظ حضر
حفالت الفرقة
في فندق عمر
الخيام

هاني شنودة

محمد منير
المصري ،وينضم بعدها لفرقة
"لـ ــي ب ـي ـتــي ش ـ ــاه" ال ـت ــي أسـسـهــا
وجـ ـ ــدي ف ــران ـس ـي ــس ع ـ ــام 1967
وض ـ ـمـ ــت عـ ـم ــر خـ ـ ـي ـ ــرت ،وع ـ ــزت
أب ـ ــوع ـ ــوف ،وف ــري ــد رزق ،وع ـمــر
خـ ــورش ـ ـيـ ــد ،وصـ ـ ـ ـ ــادق ق ـل ـل ـي ـنــي
وآخرين.

عالم الهندسة
ويـ ـ ـق ـ ــول هـ ــانـ ــي شـ ـ ـن ـ ــودة عــن
هذه الفرقة" :وجدت معهم حرية
التجريب والتجديد والتعبير عن
األفـكــار ،وجــدت معهم مساحات
كبيرة من الحرية لتنفيذ أفكاري،
فكنت أقــوم بــدور عالم الهندسة
العكسية في الفرقة ،إذ كنت آتي
باألغنية الغربية األصلية وأقوم
بتفكيك الموسيقى وأحدد مهمة
كل آلة وأكتب نوتتها ،وهي مهمة
قد تكون شاقة بالنسبة للبعض

لكنها ل ــدارس الـمــوسـيـقــى أمير
غير معقد".
ويتذكر هاني شنودة مقابلة
أجــراهــا نجيب محفوظ بصفته
ً
ص ـح ــاف ـي ــا ف ــي ج ــري ــدة األهـ ـ ــرام
مـ ـعـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـ ـتـ ــي ذاع
صيتها لدرجة أن نجيب جاء إلى
اإلسـكـنــدريــة مــن أجــل مقابلتهم
ومحاورتهم ،لكنه فاجأه بجملة
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع ن ـس ـيــان ـهــا وك ــان ــت
ً
ً
ن ـقــدا الذع ــا فــوجــئ بــه يـقــول هم
"ان ـتــو زوب ـعــة فــي ف ـن ـجــان" لـيــرد
ع ـل ـيــه ب ـع ـنــف "وح ـض ــرت ــك جــاي
م ــن الـ ـق ــاه ــرة إلـ ــى اإلس ـك ـن ــدري ــة
علشان تشوف زوبعة في فنجان"
ليتواصل بينهم الحوار ويسأله
لـ َـم ال تـكــون فــرقــة مـصــريــة؟ وهو
الـ ـس ــؤال الـ ــذي ظ ــل م ـعــه وجـعـلــه
ً
مستقبال يـقــوم بـتــأ سـيــس فرقة
المصريين.
وحـ ـض ــر ع ـبــدال ـح ـل ـيــم حــافــظ

ح ـف ــات ال ـف ــرق ــة ف ــي ف ـن ــدق عـمــر
ال ـخ ـي ــام ،وأع ـج ــب ب ـه ــا ،وحـضــر
حفالتها في اإلسكندرية ،وتعرف
ع ـل ــى ه ــان ــي شـ ـن ــودة الـ ـ ــذي ظــل
يتهرب منه ومــن الـجـلــوس معه
ب ــاع ـت ـب ــار أن ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـتــي
ي ـق ــدم ـه ــا ت ـخ ـت ـل ــف عـ ـم ــا ت ـقــدمــه
الـ ـف ــرق ــة ،وظ ـ ــل ه ــان ــي يـتـحـجــج
ويهرب منه حتى قام العندليب
األس ـم ــر بــاالت ـصــال ب ــه ويـخـبــره
بـ ـش ــرائ ــه ألورغ ج ــدي ــد "س ــوب ــر
سترينجس" وه ــو األورغ الــذي
أحدث ثورة في المزيكا ،واشتراه
حـلـيــم م ــن الـ ـخ ــارج ،فــذهــب إلـيــه
عـلــى ال ـفــور بـمـنــزلــه فــي الــزمــالــك
وط ـلــب م ـنــه أن ي ـقــوم بـتــأسـيــس
فرقة صغيرة على غرار "لي بيتي
شاه" ليقوموا بالعزف معه ،وهو
المشروع الذي اقتصر على حفلة
واحدة فقط بعدما داهم المرض
الـعـنــدلـيــب األس ـم ــر وتـسـبــب في
وفاته.

فرقة المصريين
ويتذكر شنودة تأسيس فرقة
المصريين خالل تسجيل البوم
ال ـف ـن ــان مـحـمــد مـنـيــر "عـلـمــونــي
عنيكي" ،وبــدأت الفرقة تسجيل
البومها األول "بحبك ال" والــذي
وض ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـي ـ ــه ه ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ـص ـم ـت ــه
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،وت ـ ــول ـ ــي ك ـت ــاب ــة
الكلمات فيه صالح جاهين وعمر
بطيشة ،لتنطلق الفرقة بتقديم
اال غـنـيــة االجتماعية معبرة عن
المجتمع المصري.
وي ــروى شـنــودة كيف تغيرت
بـ ـط ــات الـ ـف ــرق ــة خ ـ ــال س ـن ــوات
قليلة والسبب واحد هو قرارهن
الزواج واالعتزال بداية من إيمان
ً
ً
ي ــون ــس م ـ ـ ـ ــرورا بـ ــرنـ ــدا وص ـ ــوال
إلـ ـ ــى مـ ـن ــى عـ ــزيـ ــز ،ف ـي ـم ــا يـ ــروى

فرقة حديثة

غالف مذكرات الموسيقار

ب ــدأ هــانــي ش ـنــودة الـعــزف
في فرقة أجنبية كانت تعزف
في فندق سميراميس ليقوم
بعد سفر صاحبها بالتعرف
على يحيى خليل الــذي كان
ً
ع ــائ ــدا م ــن أم ـي ــرك ــا وع ــرض
ع ـل ـيــه االن ـض ـم ــام إلـ ــى فــرقــة
حديثة يعزف فيها مع عمر
خ ــورش ـي ــد وال ـم ـط ــرب نــزيــه

عمرو دياب في بداياته الفنية

كــوا لـيــس تسجيل أغنية "زحمة
يا دنيا" ألحمد عدوية التي كان
يرفضها المنتج ،و قـلــق عدوية
مــن تسجيلها فــي الـبــدايــة لكنه
ع ــاد وت ـح ـمــس ل ـهــا ب ـعــدمــا علق
معه اللحن المكتوب الذي وضعه
هاني شنودة.

بدايات
و يـقــول الموسيقار المصري
أنــه اتبع مع الفنان محمد منير
مـنـهــج الـتـحـفـيــظ والـتـلـقـيــن في
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ف ـ ـكـ ــان م ـن ـي ــر ي ـح ـفــظ
الكلمات واأللـحــان ثم يأتي إليه
ليسمع طريقة غـنــائــه ،ثــم يضع
ال ـل ــزم وال ـم ـق ــدم ــات الـمــوسـيـقـيــة
لــأغـنـيــة ،فيما اسـتـعــان بـعــازف
دف نوبي واتفق مع عازف البيز
ج ـي ـتــار والـ ــدرامـ ــز ع ـلــى صـيــاغــة
إيـقــاع يمزج بين اآلالت الثالثة،
ونجحت التجربة التي يمكن أن
تسمى موسيقى الجاز المصرية
الحديثة.
أمــا الـلـقــاء األول بـيــن شـنــودة
وعمرو دياب فكان في بورسعيد
ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم فـ ــرقـ ــة
المصريين إحدى حفالتها ودخل
ً
إل ـيــه ع ـمــرو ديـ ــاب طــال ـبــا منحه
فرصة االستماع لصوته ،فأعجب
به وأخـبــره أنــه صوته جيد لكن
لهجته البورسعيدية طغت على
إحساسه ،باإلضافة إلى حاجته
إلى دراسة الموسيقى ،ليفاجأ في
اليوم التالي بوجود عمرو أمام
ً
باب الفندق حامال حقيبة سفره
ويخبره فيها باستعداده للسفر
إلــى الـقــاهــرة وتـقــديــم أوراق ــه في
ً
المعهد العالي للموسيقى ،فضال
عن وجود منتج صديقه سيقوم
بإنتاج شريط غنائي لــه وطلب
منه أن يتولى إدارة هذا المشروع.

عودة السجال بين نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات
أعمالهم متاحة عبر «يوتيوب» والمنصات اإللكترونية والنقابة تمنع ظهورهم على الشاشات
قررت نقابة الموسيقيين استخدام سلطة الضبط القضائي
لمنع مطربي المهرجانات من الغناء بأي حفل فني.
القاهرة – هيثم عسران

روتانا
تعرضت
النتقادات حادة
عقب تعاقدها
مع حمو بيكا

النقابة منعت
عمر كمال من
تقديم أغنية
لفيلم «زنزانة »7
لعدم حصوله
على تصريح

عـ ــاد ال ـس ـج ــال ب ـي ــن مـطــربــي
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
ً
الموسيقيين مـجــددا لكن هذه
ال ـم ــرة دخ ـلــت ش ــرك ــات اإلن ـتــاج
ً
ً
طرفا ثالثا في األزمــة في وقت
ت ــرف ــض ال ـن ـقــابــة م ـنــح مـطــربــي
المهرجانات تصاريح بالغناء،
كـ ـم ــا ت ـم ـن ـع ـهــم مـ ــن إح ـ ـيـ ــاء أي
حـ ـف ــات غ ـن ــائ ـي ــة ب ـش ـكــل كــامــل
مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة سـ ـلـ ـط ــة ال ـض ـب ــط
القضائي لمنعهم من الغناء في
أي حفل فني.
وعـلــى الــرغــم مــن المحاوالت
الـتــي بــذلــت مــن بـعــض شــركــات
اإلن ـت ــاج لـتـســويــة أوضـ ــاع عــدد
من المطربين منهم الثنائي عمر
كمال وحسن شاكوش صاحبا
أغنية "بنت الجيران" إضافة إلى
حمو بيكا فإن جميع المحاوالت
باءت بالفشل حتى اآلن في وقت
لم يصبحوا متضررين من عدم
الغناء في الحفالت بسبب عدم
تنظيم حفالت جماهيرية نتيجة
أزمة فيروس كورونا.

سعد يتحدى
وعـلــى عكس الـقــرار المسبق
ل ـش ــرك ــة م ــزي ـك ــا ب ـت ـع ـل ـيــق ط ــرح
الدويتو الغنائي " 100حساب"
ال ـ ــذي يـجـمــع ب ـيــن أح ـم ــد سعد
وحسن شاكوش ،طرحت الشركة
األغنية الجديدة عبر منصاتها
اإللكترونية دون الــوصــول إلى
اتـفــاق مــع النقابة الـتــي طالبت
بـ ـ ـح ـ ــذف األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن م ـن ـصــة

أخبار النجوم

عيضة المنهالي يطلق
فيديو كليب «سنافيه»

عيضة المنهالي

بداية فنية
ي ـ ــروى ه ــان ــي شـ ـن ــودة بــدايــة
حـيــاتــه فــي مــديـنــة طـنـطــا بدلتا
م ـ ـصـ ــر ح ـ ـيـ ــث ن ـ ـشـ ــأ ف ـ ــي أس ـ ــرة
ت ـن ـت ـم ــي ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـم ـت ــوس ـط ــة،
والده صيدلي ووالدته ربة منزل
لكنها تجيد الـعــزف على العود
ً
ً
والبيانو ،وتملك صوتا جميال،
لــم يـهـ َـو الـمــوسـيـقــى فــي الـبــدايــة
بقدر هوايته للرسم ،لكن بداية
اهتمامه بالموسيقى بدأت وهو
في الصف الثاني الثانوي ،وكان
أص ــدق ــاؤه ي ـح ـبــون الـمــوسـيـقــى
الـتــي جمعتهم فــي ال ـبــدايــة ،من
ب ـي ـن ـهــم ع ــاط ــف م ـن ـت ـصــر الـ ــذي
أصبح فيما بعد صاحب شركة
ص ــوت ال ـحــب ومـنـتــج ألـبــومــاتــه
وألبومات فنانين آخرين.
وأس ــس هــانــي شـنــودة فرقته
األول ــى وهــو فــي الـثــانــويــة وهي
الـفــرقــة ال ـتــي تــأثــرت بــالـعــازفـيــن
الجريك ،إذ تابعهم بدقة ليتعلم
م ـن ـهــم م ــا ي ـف ـع ـلــونــه ويـسـتـفـيــد
م ــن ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـغــرب ـيــة ال ـتــي
يعزفونها ،بينما شجعه والــده
ب ـعــد ان ـت ـهــاء دراسـ ـت ــه الـثــانــويــة
على االلتحاق بدراسة الموسيقى
ً
بسبب عشقه لها خصوصا مع
قـنــاعــة والـ ــده ب ــأن الـمــوهـبــة من
دون دراسة لن تساعده ليلتحق
ب ــال ـم ـع ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــي ل ـل ـتــرب ـيــة
الموسيقية بالقاهرة ،ليتنقل
ً
يوميا ً
بناء
بين القاهرة وطنطا
ً
على رغبة أسرته ،لكن حادثا
ت ـعــرض ل ــه جـعـلــه يـسـتـقــر في
الـقــاهــرة مــن السنة الــدراسـيــة
الثانية.
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مزاج

ي ــوتـ ـي ــوب ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا وج ـه ــة
اإلذاعــة الرئيسية لألغنية التي
حـقـقــت آالف ال ـم ـش ــاه ــدات فــور
طرحها.
وحـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ــزي ـ ـ ـكـ ـ ــا خـ ـ ــال
األسابيع الماضية الوصول إلى
تسوية مع النقابة بشأن مشاركة
ش ــاك ــوش م ــع أح ـم ــد س ـع ــد فــي
ً
األغنية خصوصا أنها سجلت
بــال ـف ـعــل ل ـكــن ه ــذه ال ـم ـح ــاوالت
بــاء ت بالفشل مما دفع الشركة
ل ـطــرح األغـنـيــة عـبــر الـيــوتـيــوب
وه ــو م ــا ال ي ـت ـعــارض م ــع عــدم
حصول شاكوش على تصريح
بالغناء من نقابة الموسيقيين
حتى اآلن.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـح ـق ـيــق
األغـ ـنـ ـي ــة أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  3مــاي ـيــن
م ـش ــاه ــدة ف ــي  48س ــاع ــة فـقــط،
ً
وهو رقم كبير خصوصا وسط
محدودية الدعاية واقتصارها
على منصات مــواقــع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ب ـ ــوق ـ ــت ت ـح ـضــر
الشركة لدويتو غنائي سيجمع
بـ ـي ــن أح ـ ـمـ ــد سـ ـع ــد والـ ـمـ ـط ــرب
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ع ـ ـمـ ــر كـ ـ ـم ـ ــال س ـي ـتــم
ً
تسجيله قريبا.
ودافــع أحمد سعد عن زميله
ً
حسن شاكوش مؤكدا أنه يمتلك
ً
ً
ً
صوتا جيدا جــدا وأن الدويتو
بـيـنـهـمــا خ ــرج بـشـكــل إيـجــابــي
بالنسبة لــه وهــو لمسه مــن رد
فعل الجمهور.

حمو في روتانا
ً
ال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف األم ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا
بــالـنـسـبــة لـشــركــة روت ــان ــا الـتــي
طرحت أغنية "أيه الحكاية" عبر
مـنـصــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة ف ــي أول
تـعــاون بينها وبين حمو بيكا

حسن شاكوش
وهــو الـتـعــاون ال ــذي تسبب في
ان ـت ـقــادات ح ــادة لـلـشــركــة حتى
من بعض المتعاونين معها من
بينهم الشاعر أمير طعيمة الذي
انتقد تعاون الشركة مع بيكا في
الوقت الذي تتعاون فيه مع كبار
النجوم بالوطن العربي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـت ـق ــادات
عدة فنانين للتعاقد بين روتانا
وحـمــو بيكا ف ــإن الـشــاعــر أيمن
بهجت قمر أكد أن هذا التعاون
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة أغ ـ ــان ـ ــي
المهرجانات ألنها ستمر للمرة
األولــى على جهة رقابية داخل
الشركة على العكس من جميع
أغانيهم السابقة ا لـتــي اتيحت
عبر اليوتيوب ولم تمر على أي
رقابة وهو ما اعتبر أنه سيفيد
ً
ك ـث ـيــرا فـيـمــا ي ـقــومــوا بتقديمه
لجمهورهم.
وس ـ ـبـ ــق أن رف ـ ـضـ ــت ن ـق ــاب ــة
الموسيقيين عدة مرات طلبات
ح ـم ــو ب ـي ـك ــا وحـ ـس ــن ش ــاك ــوش
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــاري ــح

بالغناء ،فيما اضطرت الشركات
لعدم إذاعة األغاني عبر قنواتها
التليفزيونية مكتفية بالطرح
عبر اإلنترنت فقط خالل الفترة
الحالية إلى حين تسوية األزمة
م ــع ن ـقــابــة الـمــوسـيـقـيـيــن الـتــي
م ـن ـعــت ع ـم ــر كـ ـم ــال م ــن ت ـقــديــم
األغنية الدعائية لفيلم "زنزانة
 "7ب ـس ـبــب عـ ــدم ح ـصــولــه على
ت ـصــريــح ،إذ اض ـط ــرت الـشــركــة
ال ـم ـن ـت ـجــة الس ـت ـب ـع ــاده بـسـبــب
استحالة الحصول على موافقة
بإذاعة األغنية داخل مصر.
ويـ ـعـ ـت ــزم عـ ـ ــدد مـ ــن م ـطــربــي
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز فــي
الحفالت بالدول العربية خالل
الفترة المقبلة ا لـتــي ال تتطلب
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـقــة نـقــابــة
الموسيقيين فــي و ق ــت يغنون
بـشـكــل غ ـيــر رس ـم ــي ف ــي بعض
المناسبات وبدون أجر كما ظهر
عـمــر كـمــال وه ــو يـقــوم بالغناء
ً
أخ ـ ـي ـ ــرا فـ ــي حـ ـف ــل عـ ـي ــد م ـي ــاد
خطيبة الفنان أحمد سعد.

أطلق المطرب اإلماراتي عيضه المنهالي فيديو كليب أغنيته
الجديدة "سنافيه" على القناة الرسمية لشركة الخوار لإلنتاج
الفني في "اليوتيوب" وعلى جميع مواقع التواصل االجتماعي
واإلذاعات الخليجية والعربية ،محققة ردود فعل واسعة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
"سنافيه" من ألحان عبدالله المعمري وتنفيذ موسيقي
للموزع زيد عادل والوتريات للمايسترو أحمد طه وتسجيل
موسيقي للمهندسين :حسين بــركــات ومــاجــد صــالــح ،أما
المكساج والماسترينغ للمهندس أنس الباروكي ،ومنتج منفذ
شركة الخوار لإلنتاج الفني ،وبــإدارة إنتاج من عالء فياض،
ً
الــذي قام أيضا بعمل التصميم الخاص بالفيديو ،وإشــراف
عام شاعر الوطن اإلماراتي علي الخوار.
األغنية من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم ،تحت
ً
ً
عنوان "سنافيه" وحملت القصيدة بناء فنيا محكما وغنت
الكلمات بالجمال والشجاعة والشهامة لتعكس مفرداتها قيم
الوفاء والتمسك بها ،وببراعة التميز بالغزل العفيف من خالل
التمسك بالعادات العربية األصيلة.

كندة علوش تحضر لفيلم جديد
مع صناع «الغسالة»

كندة علوش
تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة فيلم جديد
مــن تــألـيــف ع ــادل صـلـيــب وإخ ـ ــراج ع ـصــام عبدالحميد
ُ
(صناع فيلم الغسالة) ،ويجري االستقرار على اسم الفيلم
ً
واختيار الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء
التصوير خالل األيام المقبلة.
وتعود علوش إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب دام
ً
 3سنوات وتحديدا منذ مشاركتها في فيلم "األصليين"
مع المخرج مروان حامد ،الذي تم عرضه عام  2017حيث
انشغلت بزواجها مــع الفنان عمرو يوسف وإنجابها
طفلتهما حياة التي تفرغت لرعايتها.
فيلم "األصليين" آخر أعمال كندة علوش في السينما،
من تأليف أحمد مراد وشاركت في بطولته إلى جانب منة
شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني ومحمد ممدوح
وعـبــاس أبــو الحسن وهـنــاء الـشــوربـجــي وليلى فــوزي
وخالد الذهبي وضيف الشرف أحمد فهمي.
ً
يذكر أن كندة علوش تستعد حاليا لبطولة حكاية
"ضي القمر" من مسلسل "إال أنــا" ،إخــراج مريم أحمدي
ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد عالء ونهى
ـار اخـتـيــار بــاقــي الفنانين المشاركين في
عــابــديــن وج ـ
ًٍ
البطولة تمهيدا نهاية أغسطس الجاري.

محمد فؤاد يستعد لطرح فيديو
كليب «سالم»

حمو بيكا
ي ــأت ــي ذل ـ ــك فـ ــي ح ـي ــن تـنـظــر
محكمة القضاء اإلداري دعوى
قضائية أقامها المحامي عماد
عزيز يطالب فيها بإلغاء قــرار
نقابة الموسيقيين بمنع أغاني
ً
المهرجانات مؤكدا أنها حققت
نسبة مشاهدة كبيرة عبر مواقع
التواصل االجتماعي المختلفة
ً
وخصوصا اليوتيوب مما يعني
ضـ ــرورة تـعــامــل الـنـقــابــة معها
باعتبارها أغاني لها جمهورها.
وأكــدت الدعوى أن من الظلم
منع مطربي هــذه األغنيات من
الـغـنــاء فــي مصر بــالــوقــت الــذي
ي ـت ــم ت ـكــري ـم ـهــم ف ـي ــه ع ــن نـســب
المشاهدة المرتفعة التي يقوموا
ً
بتحقيقها خصوصا أن بعض
األغ ـن ـيــات مـثــل "بـنــت الـجـيــران"
ت ـجــاوز ع ــدد متابعيها حاجز
الـ ـ ـ ــ 360م ـل ـيــون م ـش ــاه ــدة وهــو
رق ــم كـبـيــر ل ــم تـحـقـقــه كـثـيــر من
األغنيات.

محمد فؤاد
يستعد الفنان محمد فــؤاد لطرح فيديو كليب أغنيته
"ســام" التي طرحها منذ فترة طويلة وكان من المفترض
أن تتصدر ألبومه الجديد ولكنه تراجع عنها.
ومن المقرر أن يتضمن كليب "سالم" مشاهد مصورة من
الحفالت التي أحياها فؤاد خالل العامين الماضين ،على
طريقة كليب "طمني عليك" ويـشــرف على إخراجها كريم
مسلم مخرج كليبه األخير "شكوى إلى الله" ،الــذي طرحه
ً
تــزامـنــا مــع احـتـفــاالت عـيــد األض ـحــى ال ـم ـبــارك ،مــن كلمات
وألـحــان محمد ف ــؤاد ،تــوزيــع كــريــم عـبــدالــوهــاب ،كالرنيت
محمد فوزي ،ومن إخراج كريم مسلم.
من ناحية أخرى ،يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذي
تعطل إصداره سنوات طويلة ،مما عرضه لتسريب عدد كبير
من أغنياته ،لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة
غير التي تسربت ،وينتظر فؤاد طرح األلبوم لتصوير إحدى
أغنياته على طريقة فيديو كليب.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،انـتـهــى ف ــؤاد مــن تسجيل أغـنـيــة من
ألـبــومــه الـجــديــد "جــايــة فــي وق ـت ـهــا" ،يـتـعــاون فـيـهــا للمرة
األولــى مع الملحن مصطفى شكري ،كلمات وائــل توفيق،
توزيع أحمد أمين ،ومن المقرر طرحها فى األيــام المقبلة
ب.
على يوتيو 
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من  5أحرف وهي اسم أصغر مدينة في قبرص.
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كلمات متقاطعة
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بافوس

كلمة السر

 1ـ فـلـكــي م ـص ــري من
أكـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ال ـف ـل ــك 9
العرب
 2ـ شحذ القلم  -مدينة
 7ـ ب ـ ـ ـ ــرد  -صـ ـ ـن ـ ــف  -فضاء
يابانية كانت عاصمة الحيوانات المفترسة  5ـ ضد نهار  -كبر
ً
البالد سابقا
 9ـ مضيق بين البحر
 6ـ م ـن ـت ـجــع س ـيــا حــي مضجر
(معكوسة)
 8ـ يـ ـطـ ـل ــب ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــون  -األحمر وخليج عدن
 3ـ دولــة آسيوية  -من  4ـ متشابهان  -قناص على البحر األسود
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الحلول

1

 1ـ عــالــم عــربــي وضــع
اآلالت ا ل ـ ـه ـ ـنـ ــد س ـ ـيـ ــة
الفلكية لرصد الكواكب
 2ـ ضد بحري  -ثبت
 3ـ م ـ ـ ــر ف ـ ـ ــأ سـ ـي ــا ح ــي
وتجاري إيطالي  -هلك
 4ـ حرف عطف  -ثعبان
 5ـ فــوض  -أط ــول نهر
في العالم
 6ـ غير مطهو  -وشى
 7ـ دولة أميركية
 8ـ كمال  -شرف
 9ـ مهندس اسكتلندي
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :حكمتك وإرادتــك تساهمان
ّ
في حل أكثر المشاكل صعوبة.
ً
عاطفيا :أنت واضح مع شريك العمر
ً
لكنك تخفي عنه أمرا كي ال تزعجه.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ــوق ــت م ـنــاســب لـحــل
ن ــزاع ــات ــك االسـ ــريـ ــة وم ـ ــن األف ـض ــل
البدء بها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ت ـع ــرض ع ـل ـيــك فــرصــة
مميزة فال تدعها تفوتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال بـ ــد مـ ــن ف ـت ــح صـفـحــة
جــديــدة مــع الحبيب وإزال ــة الغيوم
فوق عالقتكما.
ً
ّ
ً
سدى
تضيعها
اجتماعيا :كل ساعة
تحرم منها أفراد عائلتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :قد تستغرق وقتا ًللوصول الى
هدفك لكنك تكتسب خبرة أعمق.
ً
عاطفيا :ثمة من يحاول تعكير عالقتك
ً
بشريك عمرك فكن حذرا.
ً
اجتماعيا :أنت واثق من ذاتك ومتفق
مع نفسك ومعنوياتك مرتفعة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــو ش ـع ــرت بـثـقــل الـضـغــوط
ف ــال ـم ـط ـل ــوب مـ ـن ــك إن ـ ـجـ ــاز م ـه ـ ّـم ــات ــك
بمهارة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـعــاطــف م ــع الـحـبـيــب في
مشكلته وتحاول التخفيف عنه قدر
المستطاع.
ً
اجتماعيا :طاعة الوالدين واإلحسان
إليهما يجلبان الخير لك طوال عمرك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ينبغي أن تنتفع من هذه الفترة
ألن مسيرة األفالك تخدمك.
ً
عاطفيا :واصل عالقتك العاطفية ألنها
ً
ً
معنى جميال.
أعطت لحياتك
ً
اجتماعيا :تتناغم حياتك المهنية مع
حـيــاتــك الشخصية وتــرتــاح إل ــى هــذا
التوافق.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :اليوم مناسب لعقد الصفقات
أو للبحث عن مركز أفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـت ـط ـ ّـرف ف ــي ال ـم ــواق ــف مع
ً
ً
الـشــريــك يــؤذيـكـمــا مـعــا فـكــن متفهما
ً
ومرنا.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :م ـ ـ ــا أك ـ ـ ـثـ ـ ــر الـ ـمـ ـش ــاك ــل
االجتماعية التي تعانيها لكن صالبتك
ً
تزيدك تحديا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :لــن يستمر الــوضــع جـيــدا في
عملك فقد تواجهك الصعوبات.
ً
عاطفيا  :يتحفظ الحبيب فــي كالمه
مـ ـع ــك ألن ـ ـ ــه مـ ـتـ ـض ــاي ــق م ـ ــن أسـ ـل ــوب
معاملتك.
ً
اجتماعيا :ستواجه بعض المواقف
العائلية الصعبة فــا تفقد محبتك
وصبرك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا :قد تتولى مركزا جديدا أو
تشترك في استثمار مربح.
ً
عاطفيا :اإلشــاعــات التافهة تطال
ً
عالقتك مع الحبيب فال تهتم أبدا.
ً
اجتماعيا  :تتعامل بعدوانية مع
كل شخص رأيه يخالف رأيك وهذا
ال يليق بك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يبدو أن أمــور العمل وصلت
الى حائط مسدود فتمسك بتفاؤلك.
ً
عــاطـفـيــا :غــايــة حبكما أن يمنحكما
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة فـ ـح ــافـ ـظ ــا عـ ـلـ ـي ــه بـ ــالـ ــودّ
واالحترام.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :عـ ــادت يــوم ـيــاتــك بهجة
كعادتها في السابق وعادت لقاءاتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :كرر محاوالتك أمام الصعوبات
وال تتردد في اتخاذ القرار المناسب.
ً
عاطفيا :تبدو الساعات مع الحبيب
قصيرة فتمتعا بها قدر استطاعتكما.
ً
اجتماعيا :إن رغبت في أمر ال يؤذي
ً
أحدا فال تتوقف حتى تحققه.
رقم الحظ.2 :

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :رك ـ ـ ــز الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى األم ـ ـ ــور
األساسية ودع الثانوية إلى وقت آخر.
ً
عاطفيا :من واجبك أن تراعي شعور
شريك العمر بهدية من حين الى آخر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـن ـســى ح ــاج ـت ــك ال ــى
األص ــدق ــاء واج ـع ــل ال ـت ــواص ــل معهم
ً
مستمرا.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :عليك اختيار أحد مشروعين
ي ـق ـ ّـدم ــان إل ـي ــك وب ــرج ــك م ــع األس ــرع
ً
تنفيذا.
ً
عاطفيا :إن دعتك محبة الشريك الى
تضحية فال تتأخر ألنه يستحق.
ً
اجتماعيا :اثبت في تواضعك وابتعد
عن الغرور يحترمك جميع معارفك.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

«قافلة الفن» ...رسالة سالم لألطفال ضحايا الحروب
أطلقتها «البا» بالتعاون مع «لوياك» في لبنان والكويت
لم تدع أكاديمية الفنون
األدائية "البا" األمور تمضي
على عواهنها ،بل ّ
شمرت
عن سواعدها وأخذت بزمام
المبادرة بالتعاون مع مؤسسة
لوياك الكويت ولوياك
لبنان ،فأطلقت "قافلة الفن"
الهادفة إلى تعليم أبناء
الالجئين واألسر المتعففة،
وربط التعليم بفنون
الموسيقى والغناء والدراما،
رافضة ترك ضحايا الحروب
مواجهة مصيرهم بال داعم
أو معين.

نجحنا في
تعليم أكثر
ً
من  240طفال
معظمهم من
الالجئين
السوريين
ضحى فرج

وسط الحروب التي تشهدها
أكـثــر مــن دول ــة عــربـيــة ،تفاقمت
مشاكل الفقر وعجز آالف األطفال
ع ــن االل ـت ـح ــاق بـتـعـلـيــم منتظم.
لــذلــك بـ ــادرت أكــاديـمـيــة الـفـنــون
األدائ ـ ـيـ ــة "الب ـ ـ ــا" ب ــال ـت ـع ــاون مــع
مؤسسة لوياك الكويت ولوياك
لبنان على إط ــاق "قــافـلــة الفن"
 Mob Artا ل ـ ـتـ ــي أ خـ ـ ـ ــذت عـلــى
عاتقها تعليم أ ب ـنــاء الالجئين
واألسر المتعففة ،وربط التعليم
بـ ـفـ ـن ــون ال ـم ــوس ـي ـق ــى والـ ـغـ ـن ــاء
والدراما .وذلك في البقاع الغربي
في لبنان ثم انتقل المشروع إلى
الـكــويــت أث ـنــاء جــائـحــة كــورونــا
لمساعدة أبناء األســر محدودة
الدخل.

بقعة خضراء
عن تجربة لبنان ،قالت ضحى
ف ـ ــرج م ــدي ــرة مـ ـش ــاري ــع "ل ــوي ــاك
لـ ـبـ ـن ــان" ،إن م ـق ــر "ق ــاف ـل ــة ال ـف ــن"
ف ــي م ـخ ـيــم الـ ـف ــاع ــور لــاجـئـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي ال ـب ـق ــاع ت ـحــول
إل ــى بـقـعــة خ ـضــراء تـمـنــح األمــل
وال ـف ــرح لـلـصـغــار وال ـك ـبــار على
السواء ،إلى درجــة أن المقيمين
في المخيم والسكان المحيطين
به ،اعتادوا على االلتقاء والسهر
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــر وإقـ ـ ــامـ ـ ــة األع ـ ـ ـ ــراس
والمناسبات االجتماعية .ورغم
صعوبة الظروف االجتماعية في
المنطقة ،فــإن مؤسسة "لــويــاك"
بـكــل مـتـطــوعـيـهــا ،اكـتـسـبــت ثقة
ومحبة الناس.
ونوهت فرج باستفادة نحو
 65سيدة من المشروع ،وقرابة
ً
 240طـفــا منهم  160مــن أبـنــاء
الــاجـئـيــن ال ـســوري ـيــن ،والـبـقـيــة
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـس ـك ــان الـمـحـلـيـيــن
ح ــول الـمـخـيــم ،كـمــا اسـتـفــاد من
المساعدات اإلنسانية أكثر من
 60أسرة.
وقالت إن "قافلة الفن" انطلقت
قبل أكثر من ثالث سنوات ،بهدف
م ـس ــاع ــدة األط ـ ـفـ ــال ال ـســوري ـيــن
الالجئين في لبنان على مواجهة
آثـ ـ ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــرب وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ــدع ــم
النفسي لهم ،عن طريق الفنون

من زيارة المتطوعين الدوليين لصف الموسيقى
والرياضة والتعليم ،ومساعدتهم
ع ـل ــى االن ـ ــدم ـ ــاج وال ـت ـك ـي ــف مــع
الـمـجـتـمــع بـعــد صــدمــة ال ـحــرب.
إضافة إلى تعزيز االندماج بين
الــاجـئـيــن الـســوريـيــن والـسـكــان
الـمـحـلـيـيــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ،كــذلــك
ت ـم ـك ـي ــن الـ ـنـ ـس ــاء عـ ـب ــر ت ـطــويــر
مهاراتهم اليدوية.

آليات المشروع
حـ ـ ـ ـ ــول آل ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع،
أفــادت بأنه يعتمد على خمسة
"كـ ــرفـ ــانـ ــات" ي ـت ــم ف ـي ـه ــا تـعـلـيــم
األط ـفــال مــن حــوالــي ســن خمس
س ـن ــوات إل ــى س ــت ع ـشــرة سـنــة،
إضافة إلى صقل مهاراتهم على
مـخـتـلــف ال ـف ـن ــون كــالـمــوسـيـقــى
وال ــرق ــص وال ـغ ـنــاء ،وخصصنا
أح ــد ال ـكــرفــانــات كمكتبة وآخــر
ل ـتــدريــب ال ـن ـســاء .كـمــا يتضمن
الـ ـمـ ـش ــروع م ـل ـع ـب ـيــن ل ـم ـمــارســة
الرياضة أحدهما مظلل تقام فيه
مختلف األنشطة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة
عـ ـش ــرات األط ـ ـفـ ــال م ــن مـخـتـلــف

من أجواء مخيم لوياك لبنان

بـ ــرامـ ــج "ق ــافـ ـل ــة الـ ـ ـف ـ ــن" ،وم ـن ـهــا
ال ـت ـع ـل ـيــم وي ــرك ــز ع ـل ــى ت ــدري ــس
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
والرياضيات بمشاركة أساتذة
مـتـخـصـصـيــن ،إم ــا م ــن المخيم
أو أســاتــذة مــن سـكــان المنطقة،
ي ـقــومــون بــال ـتــدريــس لـثــاثــة أو
ً
أربعة أيام .وهناك أيضا برنامج
محو األمية لدعم أساسيات اللغة
لدى األوالد.
أمـ ــا ال ـب ــرام ــج ال ـف ـن ـيــة فتضم
ال ـمــوس ـي ـقــى وال ـغ ـن ــاء وال ــرق ــص
والمسرح ،ويتم تنظيمها حسب
التوقيتات الشتوية والصيفية،
ً
فقد تكون صباحا أو بعد الظهر.

متطوعون
بالنسبة للمتطوعين ،ذكرت
أن ــه ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـبــرامــج
ال ـتــي يـقــدمــونـهــا مـنـهــا المخيم
الشتوي ،والصيفي ...إذ يأتي من
ً
بيروت عادة نحو  25شابا وفتاة
للتدريب على التعامل مع األوالد،
ً
وبعد تدريبهم يقدمون صفوفا
ً
لمدة خمسة أسابيع تقريبا ،في

لقطات من صف الدراما
الـفـنــون المختلفة مـثــل الــرســم،
وال ـع ــاج ب ــال ــدرام ــا ،والـتـعــريــف
بحقوق اإلنسان ،وتعتبر فرصة
رائعة لهؤالء الشباب الكتساب
خبرات مختلفة.
فيما يتعلق بعملية تمكين
النساء وتدريبهن على اكتساب
مهارات عملية ،أشارت فرج إلى
إطــاق مـبــادرة "خير إيفريوير"
لتعليم السيدات مهارت التطريز
والحياكة وضــم الفصل حوالي
 14سـ ـ ـي ـ ــدة ،واسـ ـتـ ـم ــر عـمـلـهــن
وت ــدريـ ـبـ ـه ــن سـ ـت ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،مــع
ال ـ ـم ـ ــدرب ح ـ ـ ـ ــازم ،ونـ ـجـ ـح ــن فــي
إنـتــاج أول مجموعة مــن األزيــاء
واإلكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات ،فـ ــي ف ـب ــراي ــر
الماضي .وأهمية المبادرة أنها
تساعد النساء على العمل وإعالة
أنفسهن في المستقبل.
وتـطــرقــت ف ــرج إل ــى م ـبــادرات
ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـعـ ـيـ ـن ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـمــل
توزيع ســال الـغــذاء على األسر
ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة ،كـ ــذلـ ــك الـ ـم ــاب ــس،
والمازوت للتدفئة في الشتاء.
حـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
تواجهها قافلة الـفــن ،أوضحت
أن أه ـ ـم ـ ـهـ ــا ع ـ ــدوان ـ ـي ـ ــة ب ـعــض
األطـ ـف ــال بـتــأثـيــر الـ ـح ــرب ،حتى
ل ـغ ـت ـه ــم ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
عـنــف ل ـف ـظــي ...إضــافــة إل ــى عــدم

التبرع بالسوالر ألطفال واسر قافلة الفن بالبقاع اللبناني

ال ـت ــزام ـه ــم ب ـمــواع ـيــد ال ـف ـصــول،
لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ــع تـ ـ ــرسـ ـ ــخ الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع
ً
عــامــا بـعــد ع ــام ،تحققت نتائج
ً
إيـجــابـيــة ج ــدا وســاعــدنــاهــم في
االنــدمــاج وتطوير سلوكياتهم
إل ــى األف ـض ــل وب ــات ــوا يـشـعــرون
بمساحة آمنة منحتهم التوازن
والـثـقــة بــأنـفـسـهــم .وف ــي الختام
وجهت فــرج الشكر لكل من قدم
ً
الدعم والمساعدة خصوصا من
المتطوعين ا لــذ يــن بلغ عددهم
حــوالــي  800شـخــص ،منهم 40
ً
ً
متطوعا دوليا.

في الكويت
حول تجربة "قافلة الفن" قالت
م ـس ــؤول ــة الـ ـمـ ـش ــروع اب ـت ـســامــة
عــرفــة ،إن أج ــواء الحظر فرضت
ت ـق ــدي ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
"أون ــاي ــن" س ــواء أكــانــت أنشطة
خدمية أم ترفيهية للعديد من
أب ـن ــاء األسـ ــر الـمـتـعـفـفــة وصـقــل
مواهبهم للفئة من  6إلى  13سنة
وبالتعاون مع مؤسسة لوياك.
شـ ـم ــل ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج :مـ ـج ــاالت
ال ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة والـ ـح ــرف
ال ـ ـيـ ــدويـ ــة وال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا والـ ـفـ ـن ــون
األدائـ ـي ــة وال ـمــوس ـي ـقــى وتعليم
اللغتين اإلنكليزية والعربية من

خــال القصة التفاعلية بقيادة
مدربين متخصصين محترفين
تـطــوعــوا لمساعدة األط ـفــال في
ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى ال ـش ـع ــور بــالـقـلــق
خالل جائحة كورونا.
كما أك ــدت عــرفــة "أنـنــا رفعنا
ش ـ ـعـ ــار "كـ ـلـ ـن ــا لـ ـلـ ـك ــون" وح ـق ــق
ً
ً
ال ـم ـش ــروع ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا منذ
انطالقه في مايو الماضي ،الفتة
إلــى مـشــاركــة أكـثــر مــن  14أســرة
ً
وح ــوال ــي  30ط ـفــا م ــن مـنــاطــق
مختلفة في الكويت ،إذ تم توزيع
"أيباد" على األسر تحمل برنامج
"زووم" وتم تدريب األطفال على
ك ـي ـف ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا مـ ــن قـبــل
متطوعي لوياك.

رفعنا شعار
«كلنا للكون»
واستفادت
من المشروع
 14أسرة في
الكويت
ابتسامة عرفة

تعليم األطفال مبادئ حقوق اإلنسان

العبدالجليل :المنصات الرقمية أثبتت أهميتها في التواصل الثقافي
افتتح معرض الكتاب االفتراضي « »E- Rafالمستمر حتى  16الجاري
تشارك  32دار نشر في
معرض الكتاب االفتراضي
« »E-Rafالذي يستمر حتى
 16أغسطس الجاري.

جائحة كورونا
ّ
غيرت الكثير
من المفاهيم
سالم العبالني

●

فضة المعيلي

أطـلــق مــركــز الـتـقــدم العلمي للنشر
والـتــوزيــع معرض الكتاب االفتراضي
( ،)E-Rafبالتعاون مع المجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ك ـشــريــك
استراتيجي ،وبمشاركة  32دار نشر،
وأكثر من  2500كتاب.
ً
ً
ويضم المعرض قسما خاصا لكل
ً
ً
دار ن ـش ــر ،وق ـس ـم ــا ل ــأف ـض ــل م ـب ـي ـعــا،
والتوصيل لجميع دول العالم ،ويستمر
حتى  16الجاري.
واشـ ـتـ ـم ــل االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى أم ـس ـيــة
موسيقية من تقديم األخوين الحسن،
إضافة إلى فعاليات أخرى ستقام خالل
فترة المعرض.

شريك استراتيجي

«ذات السالسل»
تشارك
بإصدارات في
كل المجاالت
سعود
المنصور

وب ـهــذا ال ـصــدد ،أع ــرب األم ـيــن الـعــام
للمجلس الوطني كامل العبدالجليل
عن سعادة المجلس بالمشاركة كشريك
استراتيجي في مـبــادرة شركة التقدم
لـلـنـشــر وال ـت ــوزي ــع ال ـتــاب ـعــة لـمــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي إلقامة معرض
اف ـتــراضــي لـلـكـتــاب ،يقتصر عـلــى دور
ً
النشر الكويتية ،مؤكدا أنه معرض مهم
ً
جدا مع تداعيات تفشي جائحة كورونا،
حيث تعطلت الكثير من األمــور وتأثر
الـقـطــاع الـثـقــافــي والـمـعــرفــي بالكويت
ً
كثيرا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل :ال شــك
ً
ً
أن ال ـم ـع ــرض س ـي ـخــدم ق ـط ــاع ــا ك ـب ـيــرا
ل ــدور الـنـشــر الـكــويـتـيــة ،والـمــؤسـســات
الكويتية والوزارات التي تصدر الكتب

خبريات
أمل عرفة تعلن إصابتها
بـ«كوفيد »19

أعلنت الفنانة السورية أمل
عرفة ،إصابتها بفيروس
كورونا "كوفيد  "19وذلك عبر
حسابها بموقع فيسبوك
وكتبت" :خمسة أطباء لحد
اآلن أكدوا إصابتي بكورونا".
وأضافت" :الكمامة كانت
رفيقتي ،المعقمات والكلور
ً
تقريبا كانوا برفاناتي
المفضلة ،لم أخالط لذلك ما
فيه داعي مخلوق صدفني
بالشارع يقلق من أي
عدوى ،كورونا سنصاب به
ً
جميعا ،انتبهوا ع الكبار
بالعمر ،انتبهوا ع أصحاب
األمراض المزمنة ،انتبهوا
من االستهتار" .واختتمت:
"بعد ّأيام رح أتعافى بإذن
الله وارجع كمل تصوير،
ً
استمعتوا ،شكرا لألطباء
المتواصلين على مدار
الساعة معي لمنع الفيروس
من الوصول إلى الرئة ،وكله
معتمد على المناعة الثقة
الطب العلم واإليمان".
وأمل عرفة هي ممثلة ومغنية
سورية ومن أهم أعمالها
الدرامية "نجمة الصبح،
ونهاية رجل شجاع ،وسكان
ً
الريح" ،وقدمت سينمائيا 4
أفالم هي "شيء ما يحترق،
وصعود المطر ،وعزف منفرد،
والليل الطويل".

وفاة التشكيلي السوري
أحمد زكريا

نشرت الصفحة الرسمية
للفنان التشكيلي السوري
أحمد عاصم زكريا في
«فيس بوك» نعيه األحد
الماضي دون ذكر أسباب
الوفاة ،ودفن الفنان في
مقبرة «الدحداح» وسط
دمشق.
ولد زكريا في منطقة
«ساروجة» بدمشق القديمة
عام  ،1937وحصل على
شهادة الحقوق من جامعة
دمشق ،ثم انتقل إلى روما
لدراسة الفنون.
وبعد نهاية رحلته
الدراسية في روما ،انتقل
زكريا في سبعينيات
القرن العشرين للدراسة
في األكاديمية الملكية
البريطانية في لندن،
ويبقى فيها عشر سنوات،
ومنها انتقل إلى العاصمة
السعودية الرياض.
وعاش زكريا في السعودية
ً
 15عاما ،ثم عاد إلى دمشق
عام  ،2000ووثق زكريا
في لوحاته الفنية المعارك
السورية التاريخية ،بما
فيها معركة «ميسلون» .

تأجيل «الصحبة الحلوة»
لـيحيى الفخراني

كامل العبدالجليل

سالم العبالني

ليلى الموسوي

سعود المنصور

والمطبوعات ،والــدوريــات ،إذ سيكون
لـهــا حــظ كبير وواف ــر فــي تــوزيــع هــذه
ً
ال ـك ـتــب وب ـي ـع ـهــا ل ـل ـج ـم ـيــع ،م ــؤك ــدا أن
المعرض سيستفيد منه بال شك القراء
ً
وال ـبــاح ـثــون ،وسـتـظــل الـثـقــافــة دائ ـمــا
م ـتــواص ـلــة م ــع ال ـج ـم ـيــع بـ ــأي وسـيـلــة
كانت ،واليوم أثبت المنصات الرقمية
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة أه ـم ـي ـت ـهــا وض ــرورتـ ـه ــا
للتواصل الثقافي الذي يجب أال ينقطع.

واس ـت ـح ــداث مـنـصــات رقـمـيــة مـجـهــزة
بــأحــدث ال ـطــرق التكنولوجية لعرض
كتب الناشرين فيها ،واستقبال طلبات
من له اهتمامات بهذه الثقافة".
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ن ــائ ـب ــة رئ ـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة الــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة
لشركة التقدم العلمي د .ليلى الموسوي
إن "معرض الكتاب االفتراضي يضيف
م ـ ـنـ ــارة أخ ـ ــرى إل ـ ــى م ـ ـنـ ــارات ال ـكــويــت
لـنـشــر ال ـم ـعــرفــة ،مـسـتـثـمــرا الـمـنـصــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء ب ــال ـك ـت ــاب ــة
والقراءة ،تلك السمة اإلنسانية الفريدة
التي حفظت معارف البشرية وآدابها،
ونقلتها عبر القرون والقارات ،ونمتها
ل ـن ـص ــل إل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــارة ال ـم ـع ــاص ــرة
المتدفقة بالعلوم والتكنولوجيا".

تجربة جديدة لعرض وتسويق وبيع
ً
الكتب ،مــؤكــدا أن هــذه التجربة جاء ت
نتيجة أزمة كبيرة.
وع ــن ج ــدوى الـتـجــربــة وفعاليتها،
ق ـ ــال ال ـم ـن ـص ــور" :س ـن ـع ــرف ذل ـ ــك بـعــد
انتهاء المعرض مع تقييم التجربة من
كل األبعاد ،ونتمنى التوفيق للجميع
وال ــرع ــاي ــة ال ـمــوف ـقــة ل ـشــركــة ال ـت ـق ــدم"،
ً
مــوض ـحــا أن "ذات ال ـســاســل" تـشــارك
ب ـ ــإص ـ ــدارات ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت مـنـهــا
إص ـ ـ ــدارات م ـتــرج ـمــة ،وك ـتــب ال ـتــاريــخ،
وال ـك ـتــب الـطـبـيــة واألدب ـي ــة والـتــربــويــة
والعلمية ،وقصص األطفال.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاشـ ــر خ ــال ــد
ال ـن ـصــرال ـلــه ،م ــن دار "ن ــوف ــا ب ـل ــس" ،إن
مشاركته "فــريــدة مــن نوعها وتجربة
أو ل ــى غير مسبوقة ،والتنظيم ممتاز
وهـ ـن ــاك ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو دراسـ ـ ــة جـيــدة
لألمر".
وأضاف النصرالله أن هذه "المشاركة
مجهولة النتيجة ،ونأمل أن تكون نسبة
الـنـجــاح كـبـيــرة ،أو عـلــى األق ــل تساهم
ب ـت ـع ــوي ــض ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي أص ــاب ــت
ً
دور النشر والمكتبات ،خصوصا أن

المعرض يقدم خدمات شحن مجانية
لـ ـخ ــارج ال ـك ــوي ــت ،فـنـتـمـنــى أن تنجح
المشاركة ،وأن تكون النتيجة إيجابية
ً
حتى لو كررها المجلس الحقا في شهر
نوفمبر القادم ،ويكون القارئ قد عرف
ب ــوج ــود م ـعــرض اف ـت ــراض ــي ،ويـشـجــع
الناشر على تقديم عناوين جديدة".
أمـ ــا نــائ ـبــة م ــدي ــر ش ــرك ــة الــرب ـي ـعــان
للنشر وا لـتــوز يــع المتحدثة الرسمية
باسمها فجر يحيى الربيعان فأعربت
ع ــن س ـعــادت ـهــا بــال ـم ـشــاركــة بـعـنــاويــن
ً
مختلفة بـمــا ي ـقــارب  160ع ـنــوانــا من
الكتب ،مؤكدة أن أزمــة كــورونــا أثبتت
أن هناك شريحة كبيرة تحب الـقــراء ة
واستغالل وقت الفراغ في القراءة.
وذك ــرت الــربـيـعــان أن "تـلــك المنصة
عـ ــززت تــواصـلـنــا م ــع جـمـهــورنــا ليس
ً
في الداخل فقط بل في الخارج أيضا"،
مقترحة اإلبقاء على منصة افتراضية
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء أزم ـ ــة ك ــورون ــا ف ــي فـتــرة
م ـعــرض الـكـتــاب الـفـعـلــي ،لـتـكــون أمــام
ال ـق ــارئ فــرصــة االخ ـت ـيــار بـيــن حضور
المعرض أو المنصة.

ّرب ضارة نافعة
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ش ــرك ــة ال ـت ـق ــدم وم ــدي ــر إدارة الـثـقــافــة
العلمية بالمؤسسة د .سالم العبالني
إن جــائـحــة كــورونــا غـ ّـيــرت الكثير من
المفاهيم في الحقيقة ،وألقت بظاللها
على الطرق التقليدية لنشر المعرفة عن
طريق معارض الكتب ،ولكن رب ضارة
نافعة" ،فجميعنا ومن بيننا المؤسسة
ومراكزها وأهمها شركة التقدم العلمي
علينا مواكبة هــذه الـظــروف الطارئة،
والقيام بتجربة رائدة فريدة من نوعها
من خــال معرض الكتاب االفتراضي،

دور النشر
"الجريدة" رصــدت بعض آراء الدور
المشاركة حول المعرض ،وكانت البداية
م ــع ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ "ذات ال ـســاســل"
سعود المنصور الذي ذكر أن المعرض
يقام عبر منصة إلكترونية واحدة ،في

توقف مشروع فيلم
"الصحبة الحلوة" الذي
كان من المفترض أن يقوم
ببطولته الفنان القدير
يحيى الفخراني ،وتأليف
وحيد حامد ألسباب غير
معلنة ،وكان من المفترض
تصويره خالل الفترة
الماضية ،لكن انتشار
فيروس كورونا تسبب
في تأجيله ،وحتى اآلن
المشروع متوقف.
من ناحية أخرى ،يدرس
الفخراني فكرة تقديم
مسلسل جديد في شهر
رمضان المقبل ،2021
بعدما غاب عن الموسمين
الماضيين ،إذ تلقى
ً
عروضا من شركات
اإلنتاج للظهور في دراما
رمضان المقبل ،ووافق
من حيث المبدأ ،وبدأ
بالفعل في تلقي أفكار
جديدة لعدد من المؤلفين
مبكرا ،من أجل النظر فيها
الختيار األنسب له.

ةديرجلا
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دوليات

الحريري»
«حكم
ـ
ل
واقتصادية
سياسية
لتداعيات
يستعد
لبنان
ً

حكومة دياب أمام تحدي التعاون أو مسايرة «حزب الله» ...و«حظر كورونا» قد يساعد أمنيا
بيروت  -ريان شربل

ت ـت ـجــه األن ـ ـظـ ــار ب ـع ــد غ ــد إل ــى
حكم المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان في جريمة اغتيال رئيس
الحكومة اللبناني السابق رفيق
ال ـحــريــري .ويـخـشــى كـثـيــرون أن
تكون للحكم المرتقب ،ولــو كان
ً
معروف سلفا ،تداعياته على
شبه
ٍ
اللبناني  ،غير المستعدّ
ّ
ا لــوا قــع
ّ ّ
ألي ه ــزات غـيــر محسوبة
ال ـيــوم
سـ ـ ــواء ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ــوط ـن ــيّ
ّ
كـ ـك ــل ،أو ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـعــاقــة
ب ـيــن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» وال ـع ــدي ــد مــن
ّ
المكونات اللبنانية ،وعلى رأسها
تيار «المستقبل» ،الــذي سيكون
رئيسه ،رئيس الحكومة السابق،
ً
سعد الحريري موجودا في الهاي
لحظة النطق بالحكم.

ّ
يتوجس اللبنانيون من
ارتدادات حكم المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان في
قضية اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري،
بعد غد ،على المشهد
الداخلي اللبناني ،في وقت
عقد زعيم تيار «المستقبل»
رئيس الحكومة السابق سعد
الحريري اجتماعات أمنية
«بالجملة» في محاولة منه
لضبط الوضع األمني في البالد احتواء أمني
والتحوط ألي ردات فعل
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
محتملة.
مـتــابـعــة ل ــ»ال ـج ــري ــدة» ،أمـ ــس ،أن

ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـتـ ـق ــى أمـ ـ ـ ــس ،ق ــائ ــد
ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف عــون
ف ــي حـ ـض ــور م ــدي ــر ال ـم ـخ ــاب ــرات
العميد طوني منصور ،والمدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان والمدير العام لألمن
الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراه ـي ــم،
مشيرة إلــى أنــه «تــم التشاور في
مــرحـلــة نـطــق الـحـكــم وم ــا يليها
وكيفية ضبط الوضع األمني في
الـبــاد والـتـحـ ّـوط ألي ردات فعل
محتملة».
وأضــافــت الـمـصــادر أن «زعيم
الـمـسـتـقـبــل عـقــد اج ـت ـمــاعــات مع
كـ ـ ـ ــوادر ت ـ ـيـ ــاره خ ـ ــال ال ـس ــاع ــات
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة وشـ ـ ـ ّـدد على
ضـ ـ ـ ــرورة ض ـب ــط ال ـ ـشـ ــارع وع ــدم
االنـ ـ ـج ـ ــرار إل ـ ــى ردات ف ـع ــل غـيــر
محسوبة قــد تــؤدي إلــى توترات
مذهبية في المناطق».
ولفتت المصادر إلى أن «قرار
منع التجول الذي سيصدر خالل
ساعات من الحكومة في محاولة
مـنـهــا الح ـت ــواء ف ـيــروس كــورونــا
سيستغل لمنع التجمعات وقطع
الطرقات يوم صدور الحكم».

كيف ستتعاطى الحكومة؟
اع ـت ـبــر م ــراق ـب ــون ان «ال ـس ــؤال
األساسي يبقى في كيفية تعاطي

سلة أخبار
الحوثيون يستغيثون
إلنقاذ صنعاء التاريخية

وجهت جماعة "أنصار
الله" اليمنية ،نداء استغاثة
إلنقاذ مدينة صنعاء القديمة
من أضرار سيول األمطار،
إثر انهيار بعض مبانيها
التاريخية.
وجاء في بيان صادر عن هيئة
املعالم التاريخية الخاضعة
لسيطرة املتمردين أمس:
"نوجه نداء استغاثة لكل العالم
بمنظماته الدولية إلنقاذ
مدينة صنعاء التاريخية".
وحذر البيان من انهيار مبان
تاريخية أخرى باملدينة عمرها
مئات السنني في حال استمرار
هطول األمطار الغزيرة.
وذكر أن السيول الناجمة عن
األمطار "أدت النهيارات جزئية
بالسورين الشمالي والجنوبي
للمدينة ،التي باتت تواجه
كارثة حقيقية تهدد وجودها".

تبون يعين قائدًا
لمالحقة «فساد بوتفليقة»

ً
احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي أمس (أ ف ب)
ناشطون يتظاهرون أمام وزارة الطاقة في بيروت
حكومة مواجهة التحديات أمام
ت ـح ـ ّـدي قـ ــرار الـمـحـكـمــة الــدول ـيــة
و هــي حكومة يصفها المجتمع
الــدولــي بأنها حكومة حــزب الله
وتـ ـخـ ـض ــع لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذه» .وت ـ ـسـ ــاءل
الـمــراقـبــون« :هــل ستتعاون هذه
الـحـكــومــة الـتــي أغـلـقــت بوجهها
كـ ــل أب ـ ـ ـ ــواب ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
بسبب عدم تجاوبها مع مطالبه
بإجراء إصالحات ،مع حكم يراكم
الضغوط على ّ
مكون سياسي وإن
كانت المحكمة أعلنت في أكثر من
مناسبة أن حكمها ّ
موجه ألفراد
ول ـي ــس ل ـح ــزب أو ف ـئ ــة لـبـنــانـيــة
ّ
معينة؟»
وقالت مصادر مقربة من تيار
«الـمـسـتـقـبــل» ،أمـ ــس ،إن «مــوقــف
ال ـس ـل ـط ــة لـ ــن يـ ـك ــون إل ـ ــى جــانــب
الحكم الصادر بل سيساير حزب
الله كما حصل فــي استحقاقات
س ــابـ ـق ــة ،وقـ ـ ــد ت ـك ـت ـفــي ال ـس ـل ـطــة
ً
بــاإلعــان أن الحكم ليس نهائيا

وأنه حكم بدائي وعلينا أن ننتظر
حكم االستئناف».

تعقيد المساعدات الفرنسية
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ل ـب ـن ــان
معالجة أزمة اقتصادية طاحنة،
م ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـعـ ــرض ح ـكــم
اإلدانـ ـ ـ ــة ل ـل ـخ ـطــر م ـســاع ـيــه ال ـتــي
ت ـســانــدهــا فــرن ـســا ل ـل ـفــوز بــدعــم
دولــي .وقــال نائب رئيس تحرير
صحيفة «النهار» اللبنانية نبيل
بــومـنـصــف ،إن ــه «سـيـتـعـيــن على
ً
فرنسا أن تأخذ موقفا من حزب
الله بعد صــدور الـحـكــم» .وأشــار
إلـ ــى أن «ال ال ـح ــري ــري وال أمـيــن
عام حزب الله السيد حسن نصر
الله يرغبان في تصعيد التوتر»،
ً
متوقعا أن «يدعو الحريري إلى
تسليم المتهمين إذا مــا أد يـنــوا
وه ــو م ــا سـيـضــع ح ــزب ال ـلــه في
م ــوق ــف ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد

ال ـس ـي ــاس ــي رغ ـ ــم مـ ــا ي ـم ـل ـكــه مــن
قوة عسكرية» .وختم« :إذا رفض
الـ ـح ــزب تـسـلـيــم الـمـتـهـمـيــن فقد
تضع الحكومة التي ساعدت في
تشكيلها في موقف صعب» .أما
المحلل السياسي ســالــم زهــران
المقرب من «حزب الله» ،فاعتبر أن
«من حق حزب الله أن يشكك في
المحكمة التي قــال إنها تحولت
إلــى تصفية حـســابــات سياسية
ً
بعيدة عن الحقيقة» ،مضيفا أن
«أي حكم يصدر لن يكون له قيمة
لدى الحزب».

تسلم وتسليم
ّ
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،تـســلــم وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن شــربــل
وهـ ـب ــة م ـه ــام ــه فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة مــن
ّ
سـ ـلـ ـف ــه نـ ــاص ـ ـيـ ــف ح ـ ــت ـ ــي خـ ــال
مــراســم تمت فــي مقر الخارجية
أم ــس .واسـتـعــرض وهـبــة جــدول

ً
ّ
أعماله في الوزارة ،مشيرا إلى أن
«الخارجية ستعمل على الورقة
التي أقرها مجلس الوزراء بشأن
عودة النازحين على أمل تحقيق
العودة اآلمنة للتخفيف من العبء
عليهم ،وسنلتزم رفض التوطين
وتأمين العودة للفلسطينيين».
كما شــدد وهـبــة على ّ
تمسكه
«بـتـطـبـيــق الـ ـق ــرار  1701وإدانـ ــة
االنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة
الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـمـ ّـســك بــال ـحــدود
ال ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة ،إض ــاف ــة إلــى
الـعـمــل الس ـت ـعــادة م ـ ــزارع شبعا
الـمـحـتـلــة وال ـج ــزء الـلـبـنــانــي من
ً
ال ـغ ـجــر» .وأشـ ــار وه ـبــة ردا على
سؤال حول إمكانية زيارة سورية
ّ
إلى أن «كل شيء بوقته» .ويأتي
هذا الرد بعد ساعات على تأكيده
ّ
ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـفــزيــونــي ع ـلــى أن
«ن ـح ــن وس ــوري ــة بـ ـل ــدان ج ـ ــاران،
زيارتها يجب أن تكون مبنية على
ت ــواف ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وعلينا

التعاون بموضوع النازحين».

اعتصام أمام «الطاقة»
في سياق منفصل ،وفي إطار
تحركاتهم أمام الــوزاراتّ ،
تجمع
عدد من الناشطين والمحتجين
مــن «ال ـح ــراك» ،أم ــس ،أم ــام وزارة
ً
الـطــاقــة اعـتــراضــا على األوض ــاع
ً
ً
الـ ـمـ ـت ــردي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وم ــال ـي ــا
ً
ً
ومـعـيـشـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا وت ــردي
ح ــال ال ـك ـهــربــاء ،وس ــط إجـ ــراءات
أمنية مشددة.
وح ـ ـ ـ ــاول ب ـع ــض ال ـم ـح ـت ـج ـيــن
الدخول إلى الباحة الداخلية في
وزارة ال ـط ــاق ــة ،وح ـص ــل إش ـكــال
وتدافع بينهم وبين القوى األمنية
الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت عـ ـل ــى م ـن ـع ـه ــم مــن
اقتحام ال ــوزارة .واشتد االشكال
ع ـنــدمــا ح ــاول ــت الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
توقيف المحامي الناشط واصف
الحركة.

عني الرئيس الجزائري
عبداملجيد تبون ،العميد
نور الدين قواسمية ،قائدًا
جديدًا لقوات الدرك الوطني،
التي تتولى التحقيق في
قضايا فساد أدت إلى توقيف
مسؤولني ورجال أعمال بعهد
الرئيس املستقيل عبدالعزيز
بوتفليقة.
على صعيد آخر ،شدد الرئيس
الجزائري على سعي بالده
الثابت ملزيد من توثيق روابط
حسن الجوار مع املغرب.

إقرار الذمة المالية
للفخفاخ كان منقوصًا

ليبيا :مسيرات تدعم سيف القذافي و«منع طيران» في مصراتة
وزير الدفاع اإليطالي يزور طرابلس وفرقاطة ألمانية تراقب حظر التسلح
مــع اح ـت ــدام ال ـص ــراع بـيــن حكومة
«الوفاق» الليبية ،بزعامة فايز السراج،
المسيطرة على العاصمة طرابلس،
والـسـلـطــة ال ـمــوازيــة فــي ش ــرق الـبــاد،
بزعامة قائد قوات «الجيش الوطني»
خليفة حفتر ،أعـلــن ح ــراك «رشحناك
مــن أج ــل لـيـبـيــا» ،ان ـطــاق اإلع ــان عن
مسيرات التحشيد الشعبي في مختلف
المدن الداعمة لترشيح سيف اإلسالم
نجل الزعيم الراحل معمر القذافي ،في
االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضـ ـ ـ ــح أحـ ـ ــد ق ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،أن
«المسيرات تأتي ضمن برامج الحراك
ال ـتــي ت ـهــدف إلي ـصــال ص ــوت ال ـشــارع
بالمطالبة بعقد االنتخابات الرئاسية
والـبــرلـمــانـيــة ،وتــأك ـيــد ال ــدع ــم لسيف
اإلس ـ ـ ــام ،وت ــوج ـي ــه خ ـط ــاب لمحكمة
الـ ـجـ ـن ــاي ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ــرفـ ــع ال ـق ـي ــود
المفروضة على مرشحهم السياسي،
وأنـ ـه ــا زادت عـ ــزم وإص ـ ـ ــرار أن ـص ــاره

لتكملة المشوار ،وصوال إلى انتخابات
يقول من خاللها الشعب كلمته».
وأض ــاف أن «الـمـسـيــرات ستنطلق
بـ ــدايـ ــة مـ ــن ال ـع ـش ــري ــن مـ ــن أغ ـس ـطــس
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم الــوط ـنــي
للشباب الليبي ،وستتواصل  10أيام
على التوالي في المدن والقرى».
من جانبه ،أكد رئيس اتحاد القبائل
الليبية الطاهر الشهيبي ،عزم االتحاد
على المشاركة في المسيرات «رافعين
ش ـعــارات سلمية بالمطالب المدنية
وصور سيف اإلسالم».
ووس ــط دع ــوات واسـعــة وتحركات
دولـ ـي ــة ل ـع ـقــد ه ــدن ــة ب ـي ــن «ال ـ ــوف ـ ــاق»،
ً
الـ ـم ــدع ــوم ــة خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ت ــرك ـي ــا،
و«الجيش الوطني» المدعوم من أطراف
ً
عــربـيــة ودول ـي ــة ،تـمـهـيــدا لـعـقــد حــوار
إليجاد حل سياسي لألزمة المتفاقمة،
أفـ ــادت ت ـقــاريــر ب ــأن رئ ـيــس الـبــرلـمــان
المدعوم من «الجيش الوطني» عقيل

صالح يواصل مشاورات دبلوماسية
م ــع ع ــواص ــم إق ـل ـي ـم ـيــة ب ـه ــدف ب ـلــورة
مقترح إلطالق حوار ليبي -ليبي بعد
جولة شملت المغرب واألردن.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر لـيـبـيــة
أن وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلي ـط ــال ــي لــوري ـنــزو
ً
غــويــريـنــي س ـيــزور ليبيا غـ ــدا .وجــاء
ذلك بعد أن أفادت تقارير إيطالية بأن
عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم
حـ ــزب «ف ـ ـ ــورزا إي ـط ــال ـي ــا» الـسـيـنــاتــور
إن ــري ـك ــو إي ـم ــي ،اس ـت ـن ـكــر واق ـع ــة منع
دخول  40جنديا إيطاليا إلى مصراتة،
الـخــاضـعــة لـحـكــومــة ال ـس ــراج ،بحجة
«عدم امتالكهم تأشيرات دخول» .ولم
يـصــدر عــن روم ــا الـتــي تــدعــم الـســراج
وال عــن حـكــومــة «ال ــوف ــاق» أي تعليق
على الحادث.
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،وص ــل وف ــد أمـنــي
رفيع المستوى من مالطا ،على رأسه
السفير المالطي لدى حكومة «الوفاق»،

م ـهــاجــرون أف ــارق ــة يـصـلــون إل ــى ايـطــالـيــا مــن ص ــوب لـيـبـيــا .وأعـلـنــت حكومة
«الوفاق»أمس انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في طرابلس (أ ف ب)
إلى العاصمة طرابلس ،في زيارة غير
معلنة تستمر  4أيام.
ومــال ـطــا ه ــي أقـ ــرب دولـ ــة أوروب ـي ــة
للشواطئ الليبية ،وتربطها تاريخيا
عالقات عريقة مع طرابلس الغرب.

فــي غضون ذلــك ،أبـحــرت الفرقاطة
األل ـم ــان ـي ــة «هـ ــام ـ ـبـ ــورغ» ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
البحر المتوسط ،للمشاركة في مهمة
«إيريني» األوروبية لمراقبة قرار حظر
التسليح الدولي في ليبيا.

إنهاء الحكم الذاتي بكشمير
ذكرى
عشية
تستنفر
الهند
ّ
نشرت آالف الجنود وحظرت اإلنترنت ومنعت التجول
فرضت اإلدارة المحلية في القسم
الخاضع للهند في منطقة كشمير
ً
المتنازع عليها قيودا واسعة على
ال ـحــركــة واإلنـ ـت ــرن ــت ،وف ـ ــرض آالف
الجنود الهنود حظر تجول ،أمس،
مــع وض ــع أس ــاك شــائـكــة وحــواجــز
معدنية إلغــاق الطرقات الرئيسية
عشية الذكرى السنوية األولى إللغاء
نيودلهي الحكم الذاتي في المنطقة
ا لـمـضـطــر بــة ا ل ـتــي تسكنها أغلبية
مسلمة ،تعد سبعة ماليين نسمة.
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـه ـن ــدي
نـ ـ ــاري ـ ـ ـنـ ـ ــدرا م ـ ـ ـ ــودي ف ـ ـ ــرض ال ـح ـك ــم
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة فـ ـ ــي 5
ً
أغـسـطــس الـمــاضــي واعـ ــدا بالسالم
واالزدهـ ـ ـ ــار ب ـعــد ع ـق ــود م ــن الـعـنــف
ال ــذي أدى إل ــى مـقـتــل ع ـشــرات آالف

األشخاص في انتفاضة ضد الهند.
وأنهت حكومة مودي االمتيازات
الخاصة التي كانت تتمتع بها والية
جامو وكشمير ،مما أثار الغضب في
المنطقة وفي باكستان المجاورة.
ً
وأ نـهــت الحكومة الهندية أيضا
وضع جامو وكشمير كوالية وذلك
بإنشائها منطقتين تسيطر عليهما
الحكومة االت ـحــاديــة ،مما أدى إلى
ف ـصــل مـنـطـقــة الداخ ذات ا لـكـثــا فــة
السكانية المنخفضة التي يهيمن
عليها البوذيون.
وأع ـل ــن م ـس ــؤول ــون ،أم ــس األول،
«حظر تجول تام ليومين» ،مشيرين
إل ــى «ورود ت ـقــاريــر اسـتـخـبــاراتـيــة
تـشـيــر إل ــى ت ـظــاهــرات مــرتـقـبــة» في
ه ــذه الـمـنـطـقــة ،ح ـيــث دع ــا الـسـكــان

المحليون إلــى إع ــان هــذه الــذكــرى
ً
«يوما أسود».
وقال حاكم منطقة سريناغار في
أمر عام ،إن الشرطة تلقت معلومات
أف ــادت بــأن الجماعات االنفصالية،
ومن بينها الجماعات المدعومة من
باكستان ،تنوي تنظيم «يوم أسود»
ً
اليوم ،وأن هناك خطرا على األرواح
والممتلكات.
وك ـ ــان ـ ــت آلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـش ــرط ــة ت ـق ــوم
بــدوريــات في سريناغار ،أبــرز مدن
المنطقة ،مساء ،أمس األول ،وصباح
أمـ ـ ــس ،ف ـي ـمــا اس ـت ـخ ــدم ع ـنــاصــرهــا
مكبرات الصوت لكي يأمروا السكان
بالبقاء داخل منازلهم.
وص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ــس األول ،و ض ـعــت
أسالك شائكة وحواجز معدنية على

الـطــرقــات الرئيسية فــي سريناغار
فيما كان آالف من عناصر الحكومة
يـ ـق ــوم ــون بـ ـ ــدوريـ ـ ــات أمـ ـ ـ ــس ،ح ــول
المدينة والقرى المجاورة لها.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـه ـنــدي
أم ـي ــت ش ـ ــاه ،أع ـل ــن ف ــي  5أغـسـطــس
مــن الـعــام الماضي أنــه سيتم إلغاء
ال ـمــادة  370مــن الــدسـتــور الـهـنــدي،
التي تمنح الوضع الخاص لوالية
جامو وكشمير.
وكانت الـمــادة  370من الدستور
تتيح للوالية أن يكون لها دستورها
ال ـخــاص وع ـلــم منفصل واسـتـقــال
فــي كــل األمـ ــور بــاسـتـثـنــاء ال ـشــؤون
الخارجية والدفاعية واالتصاالت.
في المقابل ،كشفت باكستان عن
خريطة سياسية جديدة لحدودها

ت ـضــم ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي تــاريـخـهــا
الجزء الذي تسيطر عليه الهند من
كشمير ،وتعتبره باكستان محتال،
في خطوة يرى فيها مراقبون أنها
س ـت ــزي ــد مـ ــن ت ــوت ــر الـ ـع ــاق ــات بـيــن
الـبـلــديــن ال ـنــووي ـيــن .وج ــاء الكشف
عــن الـخــريـطــة الـجــديــدة أث ـنــاء كلمة
لرئيس ال ــوزراء ،عمران خــان ،خالل
مؤتمر ،بــارك فيه مصادقة مجلس
الــوزراء على الخطوة التي وصفها
ب ـ «الـتــاريـخـيــة» ،معتبرا أنـهــا تلبي
ت ـط ـل ـعــات ال ـش ـع ـب ـيــن ال ـبــاك ـس ـتــانــي
والكشميري.
(دلهي ـ ـ وكاالت)

ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،أع ـل ـن ــت
مصلحة المطارات التابعة لـ «الوفاق»
إيـ ـق ــاف ال ــرح ــات ال ـج ــوي ــة م ــن مـطــار
مـ ـص ــرات ــة واسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـه ــا م ـ ــن م ـط ــار
معيتيقة أمس.

صرح رئيس الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد في تونس
شوقي الطيب ،بأن إقرار الذمة
املالية الذي تقدم به رئيس
الحكومة السابق إلياس
الفخفاخ كان منقوصا.
وقال الطيب في تصريحات
أمس إن الفخفاخ "لم يعلن بأنه
وكيل بإحدى الشركات وعضو
مجلس إدارة لشركات معينة".
وأضاف الطيب أن إلياس
الفخفاخ لم يعلن أنه يتعامل
مع شركات مملوكة للدولة.
إلى ذلك ،اتهم نبيل القروي،
رئيس حزب "قلب تونس"،
ثاني أكبر تكتل بالبرملان،
رئيسة كتلة الحزب "الدستوري
الحر" عبير موسى وجماعتها
بتحويل مجلس النواب إلى
منصة لالستعراض تشبه
برنامج "ستار أكاديمي".

ةديرجلا
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إسرائيل تضغط على سورية للحؤول دون فتح «جبهة الجوالن»

ً
ً
عشائر تنتفض ضد «قسد» وموسكو قد تبرم اتفاقا نفطيا مع األكراد دون تهميش دمشق
أعربت إسرائيل عن تخوفها
من إقدام إيران وسورية
وحزب الله على فتح جبهة
جديدة ،بعد محاولة زرع
عبوات في الجوالن من
مجموعة يعتقد أنها تابعة
لحزب الله .ووجهت تل أبيب
رسالة واضحة إلى دمشق،
بتبنيها غارة بالمروحيات على
القنيطرة ،كما حذرت الحزب
وايران.

األسد يدعو
البرلمان لالنعقاد
االثنين

حـ ـ ـ ـ ـ ــذرت إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل إيـ ـ ـ ـ ــران
وس ــوري ــة وحـ ــزب ال ـلــه م ــن فتح
جبهة ثانية ضدها في الجوالن
ال ـســوري المحتل ،مــع استمرار
الـتــوتــر على ال ـحــدود الشمالية
مع لبنان.
وبــدا أن تــل أبيب تــراهــن مرة
أخرى على الضغط على دمشق،
وربما موسكو من خلفها ،لكبح
أي مـحــاولــة مــن إي ــران أو حــزب
الله لفتح الجبهة السورية ،من
ً
خالل تبنيها بشكل نادر هجوما
بالمروحيات على مواقع الجيش
السوري في القنيطرة ليل األحد ـ
ً
االثنين ردا على محاولة مقاتلين
موالين لمجموعة تابعة لحزب
ال ـل ــه ب ـ ــزرع ع ـب ــوة ن ــاس ـف ــة ق ــرب
ال ـس ـيــاج الـ ـح ــدودي ف ــي هضبة
الجوالن السورية المحتلة.
وأم ــس ش ــدد رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو
خالل زيارته لمقر قيادة الجبهة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن إس ــرائ ـي ــل
ستقوم بكل ما يجب أن تقوم به
من أجل الدفاع عن نفسها.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى إحـ ـب ــاط زرع
الـعـبــوة ،قــال نتنياهو" :أصبنا
مـجـمــوعــة واآلن أصـبـنــا أولـئــك
ال ــذي ــن أرس ـل ــوه ــا .س ـن ـقــوم بكل
م ــا ي ـجــب أن ن ـق ــوم ب ــه م ــن أجــل
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا .أن ـص ــح
الجميع ،بمن فيهم حــزب الله،
بــأخــذ ذلــك بالحسبان" .وتــابــع:
"ه ــذه ليست تصريحات فارغة
بل تصريحات من العيار الثقيل
من دولة إسرائيل وجيش الدفاع
ومن الجدير التعامل معها بكل
جدية".
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء يلمح
ب ــذل ــك الـ ـ ــى أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل تـقــف
وراء القصف الصاروخي الذي
استهدفت ،أمــس األول" ،قــاعــدة
اإلم ــام عـلــي" فــي البوكمال على
الحدود السورية مع العراق مما
ً
ً
ّ
تسبب بمقتل  15مقاتال عراقيا
موالين إلي ــران ،حسب المرصد
السوري لحقوق االنسان.
وكـ ـ ـ ــان ن ـت ـن ـي ــاه ــو ق ـ ــال أم ـ ــام
الكنيست ،أمس األول" :سنضرب
كل من يحاول أن يعتدي علينا،
وك ــل م ــن ي ـع ـتــدي عـلـيـنــا ،وه ــذا
ً
المبدأ ال يزال ساريا".
ً
أض ــاف" :ال نــرتــاح أمنيا ولو
ل ـح ـظــة واحـ ـ ـ ــدة .ج ـي ــش ال ــدف ــاع
أ ح ـبــط م ـحــاو لــة لتنفيذ عملية
تخريبية على الجبهة السورية
وتحركنا إزاء قـطــاع غــزة حيث
ق ــام ــت ج ـه ــات مـنـشـقــة بــإطــاق
صـ ـ ـ ــاروخ ع ـل ــى أراض ـ ـي ـ ـنـ ــا .كـمــا

وبالطبع هناك الشأن اللبناني
ً
الذي ال يزال قائما".

الدفاعات السورية
وكـ ــانـ ــت الـ ــدفـ ــاعـ ــات ال ـج ــوي ــة
الـســوريــة تـصـ ّـدت مـســاء االثنين
ـارات جــويــة أعلنت
ـ الـثــاثــاء ،لـغـ ّ
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ش ــنـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـن ــوب
سورية.
وأفاد مصدر عسكري سوري،
وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت "وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة" ال ــرس ـم ـي ــة (سـ ــانـ ــا)،
"قامت حوامات العدو اإلسرائيلي
بــإطــاق رش ـقــات مــن الـصــواريــخ
عـلــى بـعــض نـقــاطـنــا عـلــى الـحــد
األم ـ ــام ـ ــي ب ــاتـ ـج ــاه ال ـق ـن ـي ـط ــرة"
ً
موضحا أن "الخسائر اقتصرت
على الماديات".
وأفـ ـ ـ ـ ــاد "ال ـ ـمـ ــرصـ ــد ال ـ ـسـ ــوري
لـحـقــوق اإلن ـس ــان" بـسـمــاع دوي
انفجارات عنيفة "نتيجة قصف
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ــواق ــع
عسكرية في منطقة التل األحمر
ف ــي ريـ ــف ال ـق ـن ـي ـطــرة ال ـج ـنــوبــي
الغربي".
وف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـور نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ،أعـ ـل ــن
الـجـيــش االســرائ ـي ـلــي ف ــي بـيــان،
ّ
أن "طــائــرات ومــروحـيــات حربية
ً
ضــربــت أه ــداف ــا تــابـعــة للجيش

سلة أخبار
تقرير أممي :بيونغ يانغ
ّ
طورت أجهزة نووية

أفاد تقرير سري لألمم املتحدة،
بأن كوريا الشمالية تواصل
تطوير برنامجها لألسلحة
النووية وأن تقييم دول عدة هو
أنها «طورت على األرجح أجهزة
نووية مصغرة لتركيبها على
الرؤوس الحربية لصواريخها
الباليستية».
وذكر التقرير الذي وضعه
خبراء مستقلون يراقبون
تطبيق عقوبات األمم املتحدة،
أن الدول ،التي لم يحددوها
باالسم ،تعتقد أن التجارب
النووية الست السابقة التي
أجرتها كوريا الشمالية
ساعدت على األرجح في تطوير
أجهزة نووية مصغرة .ولم تجر
بيونغ يانغ تجارب نووية منذ
سبتمبر .2017
ُ
وقدم التقرير املؤقت إلى لجنة
عقوبات كوريا الشمالية
التابعة ملجلس األمن الدولي
املؤلف من  15عضوًا أمس
األول.

دبابات إسرائيلية خالل تدريب في هضبة الجوالن أمس (رويترز)
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي جـ ـن ــوب س ــوري ــة،
شملت مواقع استطالع ومراقبة
سورية وأنظمة لجمع المعلومات
ال ـم ـخــابــرات ـيــة وم ــداف ــع م ـضــادة
للطائرات وقواعد للقيادة".
ّ
وحذر الجيش من أنه "يعتبر
ً
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري م ـ ـسـ ــؤوال عــن
أي عـمـلـيــة تـنـطـلــق م ــن أراض ـي ــه
وسيواصل العمل بتصميم ضد
أي ع ـم ــل يـ ـم ـ ّـس بـ ـسـ ـي ــادة دول ــة
إسرائيل".
وجــاءت الضربات ،وفق بيان
للناطق باسم الجيش الكولونيل
ً
جوناثان كورنيكوس" ،ردا على
عملية زرع العبوات الناسفة التي
تم إحباطها" في جنوب هضبة
ال ـج ــوالن .وق ــال كــورنـيـكــوس أن
"وح ـ ـ ـ ــدة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،هــاج ـمــت
بـغـطــاء م ــن الـقـنــاصــة وال ـغ ــارات
الجوية ،المتسللين األربعة الذين
ُيعتقد أنهم "قتلوا".
لـكــن "ال ـم ــرص ــد" أف ــاد "بمقتل
شخص واحد من المجموعة التي
تنتمي إل ــى الـمـقــاومــة الـســوريــة
لتحرير الجوالن".
ّ
وأس ـ ـ ـ ـ ــس "ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه" ه ــذه
ال ـم ـج ـمــوعــة ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ست
ّ
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ل ـ ـشـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضــد
اسرائيل في مرتفعات الجوالن،
وت ــرأس ـه ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـحــزب

دوليات

سمير القنطار الذي قتل بقصف
اس ــرائ ـي ـل ــي قـ ــرب دم ـش ــق نـهــايــة
عام .2015
وخـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
اس ـت ـق ــدم ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تـ ـع ــزي ــزات ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـح ــدود
ً
الـشـمــالـيــة إلســرائ ـيــل مـعـلـنــا عن
"رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى الـ ـج ــاه ــزي ــة فــي
مواجهة أعمال عدائية محتملة".
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت اس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل م ـط ـلــع
األس ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد ه ــدوء
ً
ن ـس ـب ــي اسـ ـتـ ـم ــر أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرا ،أن ـه ــا
ً
خ ــاض ــت "ق ـ ـتـ ــاال" ع ـل ــى ال ـح ــدود
الـشـمــالـيــة مــع ل ـب ـنــان .وأحـبـطــت
ّ
محاولة تسلل "خلية إرهابية" ،لم
تحدد هويتها .ونفى "حزب الله"
الـتـقــاريــر اإلعــام ـيــة عــن إحـبــاط
اسرائيل لمحاولة تسلل قام بها
ً
عـنــاصــره ،مــؤكــدا أنــه لــم يـشــارك
في أي اشتباك أو إطالق نار عند
الحدود.

دير الزور
في غضون ذلك ،اقتحم المئات
مــن أب ـنــاء الـعـشــائــر الـعــربـيــة في
مـ ــدن وب ـ ـلـ ــدات وقـ ـ ــرى ريـ ــف دي ــر
ال ـ ــزور ش ــرق س ــوري ــة بــاألسـلـحــة
الخفيفة والقنابل ،أمــس ،مقرات
"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)

الـ ـخ ــاض ــع ل ـل ـج ـيــش األمـ ـي ــرك ــي،
وأســروا المسلحين الموجودين
فيها ،وذل ــك بعد تــزايــد عمليات
االغ ـت ـي ــاالت ال ـتــي طــالــت وجـهــاء
وشـ ـ ـي ـ ــوخ قـ ـب ــائ ــل خ ـ ـ ــال األي ـ ـ ــام
األخيرة.
وخـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـم ـ ـئـ ــات مـ ـ ــن أب ـ ـنـ ــاء
ال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــر مـ ـ ــن سـ ـ ـك ـ ــان ب ـل ــدت ــي
الحوايج وذيبان ومدينة الشحيل
ب ـت ـظ ــاه ــرات اح ـت ـجــاج ـيــة كـبـيــرة
ضد مسلحي التنظيم للمطالبة
بكشف منفذي االغتياالت.
وذك ـ ــرت مـ ـص ــادر مـحـلـيــة فــي
ق ـ ــري ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوايـ ـ ــج ،أن ع ـن ــاص ــر
مـ ــن "ق ـ ـسـ ــد" أط ـل ـق ــت ال ـ ـنـ ــار عـلــى
متظاهرين ،ما أسفر عن اصابة
 6أشخاص.
وت ـتــوســع ال ـت ـظــاهــرات بشكل
كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرى والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات
المجاورة لمدينة الشحيل وذيبان
وال ـح ــواي ــج ،ح ـيــث ي ـتــركــز الـثـقــل
العشائري لقبيلة العكيدات.
يذكر أن األيام الماضية شهدت
اغ ـت ـي ــاالت ط ــال ــت ب ـعــض شـيــوخ
الـعـشــائــر فــي الـمـنـطـقــة ،مــن دون
أن تـعـلــن أي ج ـهــة مـســؤولـيـتـهــا
ع ــن ذلـ ـ ــك ،ل ـك ــن أص ــاب ــع االتـ ـه ــام
وجهت إلــى "قـســد" التي تسيطر
على مساحات واسعة في شمال
شرقي سورية ،وتدعمها الواليات

المتحدة ،وأخيرا تم اإلعــان عن
توقيع ا تـفــاق نفطي بين "قسد"
وشـ ــركـ ــة أم ـي ــرك ـي ــة أث ـ ـ ــار غـضــب
دمشق وأنقرة لكن موسكو ال تزال
صامتة وســط تقارير عن إمكان
إبرامها اتفاقات مماثلة مع األكراد
دون تهميش الحكومة السورية.

«ال فانغارديا» :خوان كارلوس
توجه إلى الدومينيكان

مجلس الشعب
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أص ـ ــدر
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد
ً
مرسوما بتحديد االثنين المقبل،
ً
م ــوع ــدا ألولـ ــى ج ـل ـســات أع ـضــاء
ً
مجلس الشعب المنتخبين أخيرا.
وقـ ـ ـض ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم بـ ــدعـ ــوة
مجلس الشعب للدور التشريعي
الثالث لالنعقاد للمرة األولى في
 10الشهر الجاري.
وك ــان األس ــد أص ــدر مـنــذ أيــام
ً
م ـ ــرس ـ ــوم ـ ــا بـ ــأس ـ ـمـ ــاء األع ـ ـضـ ــاء
الفائزين بعضوية مجلس الشعب
للدور التشريعي الثالث.
ويـ ـت ــأل ــف ال ـم ـج ـل ــس مـ ــن 250
ً
عضوا ،معظمهم ينتمون لحزب
البعث العربي االشتراكي الحاكم،
واألحزاب التي تتشارك معه ضمن
"الجبهة الوطنية التقدمية".
(القدس ،دمشق ـ ـ وكاالت)

إيران :حريق جديد ...واإلضرابات تشل النفط

ذكرت صحيفة «ال فانغارديا»
اإلسبانية أمس ،من دون أن
تورد مصدرًا لخبرها ،أن
ملك إسبانيا السابق خوان
كارلوس توجه إلى جمهورية
الدومينيكان بعد مغادرة بالده
األحد املاضي.
وكتبت «ال فانغارديا» أن خوان
كارلوس ( 82عامًا) توجه إلى
البرتغال بالسيارة صباح أمس
األول ،وسافر من هناك إلى
جمهورية الدومينيكان حيث
يخطط للبقاء بضعة أسابيع
قبل البحث عن وجهة جديدة.
وأشار بيان للقصر امللكي،
أمس األول ،إلى أن كارلوس،
الذي تحيط به مزاعم فساد بعد
أن كان يومًا ما يحظى بشعبية،
قرر مغادرة إسبانيا ليستطيع
نجله امللك الحالي فيليبي أن
يحكم من دون منغصات أو
مشاكل.

«طالبان» :بحثنا مع بومبيو
عملية السالم األفغانية

• سالمي :مقتل سليماني لم يؤثر على «المقاومة» • هروب صهر وزير متهم باختالسات
●

طهران  -فرزاد قاسمي

في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات
وق ــع بعضها فــي مـنــاطــق شــديــدة الحساسية،
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلف بعضها ،اندلع
حريق هائل في منطقة جاجرود الصناعية قرب
العاصمة طهران ،أمس.
وذك ــر مـســؤول فــي إدارة اإلطـفــاء للتلفزيون
الرسمي اإليراني أن "سبب الحريق ال يزال قيد
التحقيق".
ووقـعــت ح ــوادث أخــرى فــي منشآت إيرانية،
خالل األسابيع المنصرمة ،بما في ذلك حريق
فــي منشأة نطنز النووية تحت األرض يوليو
الماضي ،تسبب فــي أض ــرار جسيمة ،فــي حين
أبـلـغــت م ـصــادر مطلعة "ال ـجــريــدة" أن "الـمــوقــع
تعرض لهجوم تخريبي".
وفــي  26يونيو ،وقــع انفجار شرقي طهران
ً
قرب قاعدة بارشين العسكرية ،والحقا ألمحت
الدولة العبرية إلى استهداف الموقع بطائرات.

توسع اإلضرابات
في غضون ذلك ،توسعت اإلضرابات العمالية،
التي تشهدها عدة مناطق في إيران جراء تردي
األوضـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ـع ـي ـش ـيــة .وتـجـمــع
ً
 650عــامــا بـمـصـفــاة رازي لـلـبـتــروكـيـمــاويــات
ف ــي مـحــافـظــة خ ــوزس ـت ــان ،اع ـتــراضــا عـلــى منع
مندوب العمال من الدخول إلى المصفاة بسبب
مطالبته بـحـقــوقـهــم ،لينضموا إل ــى مـئــات من
عمال المصافي في محافظات أصفهان وفارس
وبوشهر ،من الذين كانوا مضربون منذ األسبوع
الماضي بشكل متقطع.

وتعطلت مصافي عبادان ،واألهواز ،وماشهر،
وقشم ،وكنغان ،ودشــت آزادكــان والمــرد ،أمس،
ً
بعد إضراب عمالها جميعا في اليوم نفسه ،في
خطوة اعتبرتها األجـهــزة األمنية "منسقة من
قبل األعداء".
وحسب ما أكده محتجون في مصفاة عبادان
فــإن األجـهــزة األمنية قامت باعتقال  30عامال،
وطـلـبــت الـمـحـكـمــة كـفــالــة ت ـعــادل نـحــو  50ألــف
دوالر ،لإلفراج عن كل عامل.
وأشار ناشطون عرب في محافظة خوزستان
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" إلـ ــى أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة قــامــت
بـمــداهـمــة مـنــازل ك ــوادر عمالية لـيــا واعتقلت
ً
 150ناشطا ،بعد أن انتشرت أخبار عن تنسيق
االضراب عبر شبكات التواصل.
ً
وأص ــدرت وزارة االرش ــاد ق ــرارا تــم بموجبه
مـنــع جميع وســائــل اإلع ــام مــن تغطية أخـبــار
االضرابات واالحتجاجات ،لكن بعض المنصات
لم تكترث لقرار المنع ولو بشكل خجول.
ول ـف ــت م ـص ــدر ف ــي ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى لــأمــن
ً
الـقــومــي اإليــرانــي إلــى أن المجلس اتـخــذ ق ــرارا
ب ـم ـنــع ن ـش ــر أي ت ـغ ـط ـيــة ألح ـ ـ ــداث االضـ ــرابـ ــات
واالح ـت ـجــاجــات ،وأبـلـغـهــا لـ ــوزارة االرشـ ــاد كي
تـقــوم بتعميمها بسبب الـتـخــوف مــن أن تمتد
االضطرابات إلى باقي أرجاء البالد وتخرج عن
السيطرة جــراء األوض ــاع االقتصادية السيئة،
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا الـ ـب ــاد ال ـخــاض ـعــة لـعـقــوبــات
أميركية مشددة.
وإلى جانب إضراب عمال المصافي ،استمر
عمال معمل قصب سكر "هفت تبه" في خوزستان
باإلضراب للشهر الثاني على التوالي ،مطالبين
ب ــاع ـت ـق ــال ج ـم ـيــع م ـ ـ ــدراء ال ـم ـع ـمــل ب ـع ــد ت ـحــول
اضــرابـهــم السلمي إلــى ص ــدام واشـتـبــاكــات مع

روحاني يصف منتقديه بـ «قوى التحريف»
وصــف الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني أمــس منتقدي حكومته بـ "قــوى التحريف"،
ً
منتقدا "بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط األمامي في الحرب االقتصادية".
واعتبر روحاني أن "تيار التحريف في الداخل يخدم أهداف األعداء في حربهم الذكية
والقاسية ضد إيران" ،مضيفا ان "المحور األساس للحرب النفسية التي يشنها األعداء
ضد الشعب اإليراني هو اإليحاء بعدم فاعلية الحكومة ،وتحريف القدرات ،وإنكار أو
التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبالد والشعب".
وأشــار إلــى األض ــرار الكبيرة التي خلفها تفشي فيروس كورنا لالقتصاد العالمي،
وقال" :الحكومة إلى جانب حربها ضد الحظر الجائر فهي تكافح مرض كورونا وحققت
نجاحات جيدة على الصعيدين".
وختم" :عند مقارنة اإلنتاج المحلي اإليراني مع انهيار اإلنتاج في سائر الدول فإن
االقتصاد اإليراني أثبت مقاومة أكبر في مواجهة هذه الكارثة العالمية".

أعلنت حركة «طالبان»
األفغانية أن وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو
عقد اجتماعًا عبر دائرة
تلفزيونية ،أمس األول ،مع
كبير مفاوضي الحركة املال
بردار أخوند لبحث عملية
السالم في أفغانستان.
وقال سهيل شاهني الناطق
باسم «طالبان» في الدوحة،
إن بومبيو وأخوند بحثا
أيضًا قضية السجناء الذين
تطالب الحركة الحكومة
األفغانية بإطالقهم.

اليونان :تعديل وزاري محدود
لتحسين عمل الحكومة
إطفائيون يحاولون إخماد الحريق في المنطقة الصناعية بطهران أمس (رويترز)
العناصر األمنية أسفر عن جرح نحو  50عامال
ً
وشرطيا.

هروب وإضراب
في شأن آخر ،أعلن أسد الله مسعودي مقام،
ً
قاضي القضية المعروفة إعالميا بـ"فساد شركة
تـجــارة الـبـتــروكـيـمــاويــات" ،ه ــروب عـلــي أشــرف
رياحي ،صهر وزير الصناعة اإليراني السابق،
إلى الخارج.
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أش ـ ــرف ريـ ــاحـ ــي ،ه ـن ــاك 4
متهمين آخرين في القضية المتصلة بـ"االتهام
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي إخـ ـ ـ ــال کـبـيــر
باالقتصاد في مجال البتروكيماويات بمبلغ 6
مليارات و 656مليون يورو".

متجر إيراني
إل ــى ذل ــك ،تــدفـقــت م ــواد غــذائـيــة إيــرانـيــة إلــى
رفــوف أول متجر إيــرانــي يفتتح فــي العاصمة
الفنزويلية كراكاس ،في ّ
تحد جديد لواشنطن
م ــن إيـ ــران وف ـنــزويــا الـخــاضـعـتـيــن للعقوبات
األميركية.
ويـتــوافــد الــزبــائــن بــأعــداد كـبـيــرة إلــى متجر

"م ـي ـغــاس ـيــس" ،الـ ــذي اف ـت ـتــح ف ــي ن ـهــايــة الـشـهــر
الماضي على مساحة  20ألف متر مربع ،لشراء
العسل والتمور والمالبس أو المناديل الورقية
ً
التي "صنعت في إيران" ،ملتزمين جميعا بوضع
الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتباع في "ميغاسيس" ،التي ترجع ملكيتها
إلى اتحاد شركات تابع لوزراة الدفاع اإليرانية،
مـنـتـجــات وص ـلــت ع ـلــى م ـتــن سـفـيـنــة غــولـســان
اإليرانية ،التي رست في فنزويال في  21يونيو
الماضي .وفي األسابيع الماضية ،وصلت خمسة
سفن إيرانية تقل  1,5مليون برميل من الوقود،
مــوانــئ ال ــدول ــة الــواق ـعــة فــي أمـيــركــا الجنوبية
لـتـعــويــض ال ـن ـقــص ال ـمــزمــن ف ــي ال ــوق ــود فـيـهــا.
ً
ً
ّ
ويشكل دعــم طهران لفنزويال حاليا أمــرا بالغ
األهمية وسط تراجع حماسة الصين وروسيا
في دعم الرئيس نيكوالس مادورو غير المعترف
به من قبل الغرب.
من جانب آخر ،اتهم وزير الداخلية اإليراني
رحماني فضلي وسائل إعالم أجنبية بـ"تحريف"
وثيقة التعاون طويل األمد بين إيران والصين،
ً
التي تمتد ل ــ 25عــامــا .وقــال إن وســائــل اإلعــام
ذكـ ــرت أن إي ـ ــران ت ـع ـتــزم ب ـيــع ب ـعــض الـمـنــاطــق
وحقول نفط لبكين وهو أمر غير صحيح.
من جهة ثانية ،جــدد القائد العام لـ"الحرس

الـ ـث ــوري" ال ـل ــواء حـسـيــن ســامــي تـهــديــد ب ــاده
باالنتقام لمقتل قاسم سليماني بضربة جوية
أميركية مطلع العام الحالي .ورأى أن خصوم
إيران ارتكبوا خطأ عندما توقعوا أن قتل القادة
سيؤدي إلى توقف "حركة الثورة".
ونـفــى أن يـكــون غـيــاب سليماني ،ال ــذي كان
مـســؤوال عــن التنسيق بين الفصائل الموالية
لـ ـطـ ـه ــران فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،قـ ــد أث ـ ــر ع ـل ــى "ح ــرك ــة
ال ـم ـق ــاوم ــة" .وت ــاب ــع ق ــائ ــا" :إن ـن ــا ن ـت ـحــرك وفــق
الـمـبــادئ ،ولــن نكتفي بــاألخــذ بثأر الشهيد بل
سنواصل نهجه المقدس إلى نهاية المطاف".
في السياق ،اتهمت لجنة التحقيق اإليرانية
ورئيس هيئة "الحشد
الخاصة بمقتل سليماني،
ِ
الشعبي" أبــو مهدي المهندس ،إحــدى شركات
االتـ ـص ــال ف ــي الـ ـع ــراق بــان ـخــراط ـهــا ف ــي عملية
تصفيتهما عبر تزويد قيادة الجيش األميركي
فــي "ق ــاع ــدة فـيـكـتــوريــا" بـمـطــار ب ـغــداد بـقــاعــدة
ب ـيــانــات خ ــط ال ـهــاتــف ال ـن ـقــال ألح ــد الـمــرافـقـيــن
للمهندس.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،شـنــت قـنــاة تــابـعــة لكتائب
"ح ــزب ال ـل ــه -الـ ـع ــراق" حـمـلــة تـخــويــن ض ــد أحــد
ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ،ن ـ ــاش ـ ــرة ص ـ ــورت ـ ــه ،وم ـت ـه ـم ــة إي ـ ــاه
بالتجسس على تحركات سليماني.

أجرى رئيس الوزراء اليوناني
كيرياكوس ميتسوتاكيس
ً
تعديال وزاريًا أمس ،لتحسني
الكفاءة التشغيلية لعمل
الحكومة ومساعدة بالده على
حسن إدارة تمويل أوروبي
حصلت عليه ملعالجة تداعيات
جائحة فيروس «كورونا»
املستجد.
ويريد رئيس الوزراء املحافظ
زيادة كفاءة خطة الحكومة
ملعالجة آثار تفشي الوباء الذي
أضر باالقتصاد الهش الخارج
لتوه من أزمة ديون استمرت
عشر سنوات.
وسيبقى وزراء رئيسيون مثل
املالية كريستوس ستايكوراس
والخارجية نيكوس دندياس
في مناصبهم .وهذا أول تعديل
وزاري منذ أن فاز ميتسوتاكيس
في انتخابات يوليو .2019
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بكين :واشنطن تلجأ إلى الترهيب لسرقة «تيك توك»
نجوم التطبيق الصيني في الواليات المتحدة ينتفضون ضد تهديدات ترامب بحظره
في آخر حلقة من الخالفات
الدبلوماسية بين أكبر
ّ
اقتصادين بالعالم ،اتهمت
بكين واشنطن أمس
بـ«الترهيب» في قضية
ّتطبيق «تيك توك» بعدما
كثف الرئيس األميركي دونالد
ترامب الضغط من أجل بيع
فرعه في الواليات المتحدة
لشركة أميركية.

الصين تهدد
بالرد في حال ُطردَ
صحافيوها من
أميركا وتنتقد
تعليق فرنسا
تسليم المطلوبين
مع هونغ كونغ

ف ــي تـصـعـيــد جــديــد للمعركة
السياسية والتجارية المستمرة
بـيــن أكـبــر قــوتـيــن اقتصاديتين،
ّ
ات ـه ـم ــت ب ـك ـيــن واش ـن ـط ــن أم ــس،
ب ــال ـل ـج ــوء إل ـ ــى «الـ ـت ــرهـ ـي ــب» فــي
قضية تطبيق «تيك توك» الرائج
لمشاركة ّالتسجيالت المصورة،
بـعــدمــا كــثــف الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب الضغط مــن أجل
بيع فرعه في الواليات المتحدة
لشركة محلية خالل ستة أسابيع.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الخارجية الصينية وانغ وينبين،
فـ ـ ــي إي ـ ـ ـجـ ـ ــاز ص ـ ـحـ ــافـ ــي دوري،
«يتعارض ذلك مع مبدأ اقتصاد
السوق ومبادئ منظمة التجارة
العالمية القائمة على االنفتاح
والشفافية وعدم التمييز».
ً
وف ـت ـح ــت واشـ ـنـ ـط ــن تـحـقـيـقــا
ً
رسـ ـمـ ـي ــا بـ ـش ــأن ال ـت ـط ـب ـيــق عـلــى
أســاس مـخــاوف مرتبطة باألمن
ال ـق ــوم ــي ،إذ إنـ ــه ي ـج ـمــع كـمـيــات
كـبـيــرة مــن الـبـيــانــات الشخصية
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ــال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن
ً
يتوجب عليه قانونا مشاركتها
مــع السلطات فــي بكين فــي حال
طلبت ذلك.
لـكــن وان ــغ أف ــاد خ ــال إيـجــازه
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــأن «ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
الـمـتـحــدة ،دون تـقــديــم أي دلـيــل،
تستخدم مبدأ األمن القومي الذي
ت ــم اس ـت ـغــالــه .وتـقـمــع ب ــا مـبــرر
شركات محددة غير أميركية».
ورأى أن مبررات األمن القومي
للحملة األميركية على الشركات
ً
الصينية «غير منطقية» ،مضيفا
أن هذه الشركات تقوم بأنشطتها
التجارية بما يتوافق مع القواعد
ال ــدول ـي ــة وال ـقــوان ـيــن األم ـيــرك ـيــة.
وقـ ــال« :ل ـكــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تـشــن حملة ضــدهــا عـلــى أســاس
ت ـه ــم م ـخ ـت ـل ـقــة .هـ ــذا ك ـل ــه م ـج ـ ّـرد
تالعب سياسي».
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،إن ب ـك ـي ــن لـ ــن تـقـبــل
«سرقة» الواليات المتحدة لشركة
«بــايــت دان ــس» الملكة للتطبيق
ولديها طــرق لـلــرد على ضغوط
إدارة تــرامــب ،مشيرة إلــى فرض
قـ ـي ــود م ـم ــاث ـل ــة ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
األميركية في الصين.
وق ـب ــل س ــاع ــات ،أم ـه ــل تــرامــب
الشركة الصينية «بــايــت دانــس»
حتى  15سبتمبر لبيع تطبيق
«تـ ـي ــك ت ـ ـ ــوك» ل ـش ــرك ــة أم ـي ــرك ـي ــة،
لتجنب «إغــاق نشاطه» ،ووضع
ً
ً
ً
شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي
صفقة محتملة ينص على دفع

سلة أخبار
فرنسا تفقد السيطرة
على «كورونا»

حذر المجلس العلمي
الفرنسي المكلف متابعة
وباء كورونا أمس ،من
أن مسار فرنسا يمكن أن
«يتغير في أي وقت» نحو
ٍّ
تفش متسارع للفيروس،
في حين أظهرت األرقام
الرسمية أول ارتفاع في
أعداد المرضى في وحدات
العناية المركزة منذ أبريل.
وفي تقييم أعده للحكومة،
حذر المجلس من أن
«الفيروس ينتشر بشكل
ً
أكثر نشاطا واحتمال
«عودته بدرجة عالية»
بحلول خريف ،2020
وسط التخلي بدرجة
أكبر عن تدابير االلتزام
بالتباعد االجتماعي
والقيود».

صينيون يجلسون خارج مركز تجاري في بكين أمس (أ ف ب)
تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح ت ـ ــرام ـ ــب أن ش ــرك ــة
مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوف ب ـ ـصـ ــدد إج ـ ـ ــراء
محادثات لشراء التطبيق ،البالغ
ع ـ ــدد م ـس ـت ـخــدم ـيــه ن ـح ــو م ـل ـيــار
شخص في أنحاء العالم ،يقومون
بتسجيل فـيــديــوهــات قصيرة ال
تـتـعــدى  60ثــانـيــة ،عـلــى الهاتف
الذكي.
لكن المسؤولين األميركيين
ي ـ ـقـ ــولـ ــون ،إن ال ـت ـط ـب ـي ــق ي ـم ـثــل
مخاطر على األم ــن الـقــومــي ألنه
يمكن أن يتيح تقاسم معلومات
شخصية لماليين األميركيين مع
االستخبارات الصينية.
وأك ــد تــرامــب أن ــه مـهـمــا كانت
قـيـمــة الـصـفـقــة «ي ـجــب أن تــذهــب
نسبة مئوية كبيرة منها للواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة ،لـجـعــل ذل ــك م ـم ـك ـنــا».
وقارن بين طلب جزء من الصفقة
بمالك عـقــار يطلب «مبلغ خلو»
غير مصرح من مستأجر جديد،
وهي ممارسة غير قانونية على
نطاق واسع يشمل نيويورك حيث
بنى الملياردير امبراطوريته في
مجال العقارات.
وأق ـ ـ ــر م ــؤس ــس ش ــرك ــة بــايــت
دانس تجانغ ييمينغ في رسالة
إلى موظفيه بالضغوط الكبيرة،

وفــق ما نقلت عنه وسائل إعالم
ً
صينية ،مضيفا أن الفرق تعمل
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة «مـ ـ ــن أج ــل
التوصل إلى أفضل مخرج ممكن».
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــانـ ــغ« :ن ـ ـحـ ــن غ ـيــر
موافقين على هذا القرار» القاضي
بـ ـف ــرض بـ ـي ــع تـ ـي ــك تـ ـ ــوك «ألنـ ـن ــا
ل ـط ــال ـم ــا ك ـن ــا م ـل ـتــزم ـيــن ض ـمــان
س ــام ــة ب ـي ــان ــات الـمـسـتـخــدمـيــن
وكذلك حياد وشفافية المنصة».

انتهاك للدستور
وأثـ ـ ــار ت ـلــويــح ت ــرام ــب بحظر
«تيك توك» في الواليات المتحدة
سخط مستخدمين كثر للتطبيق
الصيني في البالد ،إذ أكد هؤالء
في منشورات لهم رفض الرضوخ
لمثل هــذا الـقــرار الــذي يشكل في
حال سريانه «انتهاكا للدستور
األميركي».
ّ
المصور الذي نشرته
فالمقطع
أم ـ ــس األول ،ن ـج ـمــة ع ـل ــى «ت ـيــك
توك» تسمي نفسها «مايا ،»2960
تسخر فيه من فكرة ترامب هذه،
ً
حظي سريعا بمشاهدات فاقت
المليون وبمئات آالف اإلعجابات
على المنصة المملوكة من شركة
«بايت دانس» الصينية.

وق ــال ــت ف ــي م ـق ـطــع راب« :فــي
استطاعتك حـظــر ه ــذا التطبيق
لكن سيظهر آخر محله .العرض
موجود حيثما يوجد الطلب».
وقـ ـ ــد تـ ــوعـ ــدت «مـ ــايـ ــا »2960
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـم ـق ـط ــع تـ ــرامـ ــب ب ــأن
مستخدمي «تيك توك» لن يقبلوا
أي حـظــر للتطبيق ،مستشهدة
بــال ـت ـعــديــل األول ف ــي الــدس ـتــور
األم ـيــركــي والـ ــذي ي ـصــون حــريــة
التعبير في وجه محاوالت الرقابة
الحكومية.
ك ــذل ــك ح ـقــق تـسـجـيــل م ـصـ ّـور
آخـ ـ ــر ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «أنـ ـ ـ ــا ل ــدى
محاولتي إقناع ترامب بأن يترك
ً
ً
لنا تيك توك» ،انتشارا كبيرا عبر
التطبيق .وهو يظهر امرأة تلون
ً
وجهها بالبرتقالي وتبني جدارا
من الطوب.
واستخدم الكوميدي األميركي
إياليجا دانيالز «تويتر» لتوديع
ً
متابعيه على «تيك توك» ،موجها
«ت ـح ـيــة ك ـب ـيــرة ل ــدون ــال ــد تــرامــب
عـ ـل ــى س ـ ـ ــوء إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـل ـجــائ ـحــة
برمتها» وسعيه في المقابل إلى
ح ـجــب تـطـبـيــق يــرفــع مـعـنــويــات
مستخدميه.
ونشر عشرون من نجوم «تيك
ت ــوك» لــديـهــم فــي الـمـجـمــوع مئة

مـلـيــون مـتــابــع ،رســالــة مفتوحة
إلــى ترامب عبر موقع «ميديوم»
يرفضون فيها أي تــوجــه لحظر
التطبيق الصيني فــي الــواليــات
المتحدة.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ــرسـ ــالـ ــة «ع ــال ــم
افتراضي تهيمن عليه الكراهية
عبر تويتر ال يوازي البتة مقاطع
الفرح والكوميديا على تيك توك».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة «ب ـ ـ ــدل
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ت ـيــك ت ـ ــوك ،ل ـمــاذا
ُ
ال ت ـغ ـت ـنــم ا ل ـف ــر ص ــة إلدراج تيك
تــوك فــي الـبــورصــة األميركية أو
بيعها لشركة أميركية ...فلتحل
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة هـ ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة ال
الدولة».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ح ــذر رئـيــس
تـحــريــر صحيفة غـلــوبــال تايمز
الصينية هو شيجين أمــس ،من
أن بكين ستتخذ إجراءات للرد إذا
أجبر كل الصحافيين الصينيين
المقيمين في الواليات المتحدة
على الرحيل وإن هذه اإلجراءات
ستشمل استهداف الصحافيين
األميركيين في هونغ كونغ.
وك ـ ـتـ ــب ه ـ ـ ــو ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ع ـلــى
ً
«تــويـتــر»« ،ن ـظــرا إلــى أن الجانب
األمـ ـي ــرك ــي ل ــم يـ ـج ــدد ت ــأش ـي ــرات
الدخول لصحافيين صينيين ،فإن

الجانب الصيني مستعد ألسوأ
السيناريوهات وهو اضطرار كل
الصحافيين الصينيين للرحيل
عــن الــواليــات المتحدة .لــو حدث
ذلك ،فالجانب الصيني سيرد بما
فــي ذلــك اسـتـهــداف الصحافيين
األميركيين في هونغ كونغ».
إلى ذلك ،انتقدت الصين ،أمس،
انضمام فرنسا إلــى ال ــدول التي
علقت اتفاق تسليم المطلوبين مع
ً
هونغ كونغ ردا على فرض قانون
األمــن القومي المثير للجدل في
المستعمرة البريطانية السابقة.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الخارجية الصينية وانغ ونبين
لـلـصـحــافـيـيــن ،إن «ق ـ ــرار فــرنـســا
وتصريحاتها بشأن هونغ كونغ
ً
تشكل تدخال في شؤون الصين».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت كـ ـ ـن ـ ــدا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا
أع ـل ـن ــت ،ق ـبــل ف ــرن ـس ــا ،إجـ ـ ــراءات
مماثلة.
ويشكل قانون األمــن الوطني
أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ
إعــادت ـهــا إل ــى الـصـيــن فــي .1997
ويـخـشــى الـنــاشـطــون الــداع ـمــون
للديمقراطية تقويض الحريات
والحكم الذاتي.
(بكين ،واشنطن -وكاالت)

ترامب :قرار إرسال قوات للشرق األوسط أكبر خطأ أميركي

بريطانيا تخزن األدوية
ً
تحسبا لـ «بريكست»

ّ
حثت الحكومة البريطانية
شركات األدوية على
تخزين عقاقيرها مدة
تكفي حتى ستة أسابيع
ً
تحسبا لعدم التوصل إلى
اتفاق مع االتحاد األوروبي
على مرحلة ما بعد
«بريكست» خالل الفترة
االنتقالية.
وكتب المسؤول التجاري
في وزارة الصحة في
رسالة إلى شركات األدوية:
«نحن ندرك أن سالسل
التوريد العالمية تتعرض
لضغوط كبيرة ،تفاقمت
بسبب األحداث األخيرة
المتعلقة بوباء كورونا
ومع ذلك ،فإننا نشجع
الشركات على جعل
ً
ً
التخزين جزءا رئيسيا من
تحضيراتها».

رئيس وزراء تايلند
يستمع إلى الشباب

• استطالع بريطاني يخالف التوقعات :المرشح الجمهوري سيفوز • مناشدات لبايدن بعدم قبول المناظرة

ً
ترامب مـغــادرا المنصة بعد مؤتمر صحافي في البيت
(رويترز)
			
األبيض أمس األول

ً
تزامنا مع الذكرى الثالثين لجريمة الغزو العراقي الغاشم
على دولة الكويت ،وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب،
في مقابلة مع منصة «أكسيوس» اإلعالمية ،قــرار إرســال
قــوات إلــى الشرق األوســط وزجها في النزاعات المندلعة
في المنطقة ،بأنه أكبر خطأ في تاريخ الواليات المتحدة.
وأضاف ترامب :ورغم أنه لم يكن يجب علينا القدوم إلى
الشرق األوسط على اإلطالق ،فعلت الكثير من األشياء التي
لم يفعلها الرؤساء اآلخــرون ،وأزلنا تنظيم داعش بنسبة
 100في المئة وزعيمه أبوبكر البغدادي ،إضافة إلى الجنرال
اإليراني قاسم سليماني».
إلى ذلك ،وبينما تظهر جميع االستطالعات في الواليات
المتحدة تراجع ترامب خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن،
ً
نشرت صحيفة «صنداي إكسبريس» البريطانية استطالعا
ً
مناقضا أجراه معهد الديمقراطية يظهر أن ترامب يتفوق
على بايدن بنسبة  48في المئة مقابل  46في المئة.
واألكثر من ذلك ،أظهر االستطالع أن الرئيس الجمهوري
ّ ً
تقدما أكبر في الواليات الحاسمة ،مما
المثير للجدل فتح
ً
يعني أنــه من المتوقع أن يفوز حاليا بـ  309أصــوات في
المجمع االنتخابي ،أي أكثر مما حصل عليه في عام .2016
ً
وفقا لهذا االستطالع يتقدم ترامب بنسبة  53في المئة
إلى  46في المئة بين الناخبين البيض .كما أنه قوي بشكل
غير متوقع عند الناخبين السود ،بنسبة  20في المئة مقارنة
مع نحو  8في المئة من

أصواتهم في عام  2016في حين حصل بايدن على نسبة
بلغت  77في المئة.
أما الناخبون من أصل إسباني في هذا االستطالع فقد
قــال  51في المئة إلــى  38في المئة إنهم ســوف يصوتون
ً
لبايدن ،مما سيمثل أيضا زيادة لترامب مقارنة بأدائه في
عام  2016مع الالتينيين.
إلى ذلك ،دعت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك
تايمز» ومجلة «نيوزويك» ،بايدن إلى عدم مناظرة ترامب
ً
مهما كلف األمر ،معتبرة أنها معركة خاسرة ،نظرا «العتماد
ترامب على األكاذيب».
وبينما اعتبر الجمهوريون أن وسائل اإلعالم المساندة
للمرشح الديمقراطي تمهد النسحابه من المناظرات الثالث،
أكدت نائبة مدير حملته ومديرة اتصاالته كيت بيدنغفيلد
أن بايدن «يتطلع بشدة إلى هذه المواجهة ووافق بالفعل
على المناقشات الرئاسية المقبلة ،بينما لم توافق حملة
ترامب.
وخ ــال المقابلة مــع اكـسـيــوس دخ ــل تــرامــب فــي حــوار
مشاكس مــع أحــد الصحافيين وج ــادل بشدة ضــد قياس
الوفيات الناجمة عن فيروس كــورونــا كنسبة مئوية من
السكان.
وتطرقت المقابلة إلى جهود ترامب المستمرة للتقليل
من خطورة الــوبــاء في الــواليــات المتحدة ،على الرغم من
معد
تحذيرات خبرائه الصحيين بشكل متزايد من مرض ٍ

رهيب .وجادل ترامب في المقابلة مع موقع أكسيوس ،التي
تم بثها على شبكة هوم بوكس أوفيس التليفزيونية ،بأن
الواليات المتحدة لديها بالفعل «أدنى» أرقام في العالم في
عــدد من الفئات ،حتى عندما سجلت نحو 150ألــف حالة
وفاة ،مقارنة بأي دولة أخرى حتى اآلن.
ً
وحاول المراسل ،جوناثان سوان ،مرارا إعادة المقابلة إلى
«حساب الوفيات كنسبة من السكان» ،وهو ما قال إنه ُيظهر
أن الواليات المتحدة تواجه مشاكل خطيرة.
ً
وقــال ترامب رافضا ذلــك« :ال يمكنك فعل ذلــك» ،وسحب
األوراق التي تحتوي على مخططات ملونة.
وفضل الرئيس التركيز على حساب الوفيات كنسبة
إلى حاالت اإلصابة ،األمر الذي يساعد على تجنب الرأي
القائل إن الواليات المتحدة لديها عدد كبير من اإلصابات.
ً
وأصــر الرئيس قائال« :أنتم ال تقدمون تقارير عن ذلك
بشكل صحيح» ،حيث دفع نظريته بأن الواليات المتحدة
ً
ً
تجري عددا كبيرا من الفحوص ،مما يؤدي إلى زيادة عدد
حاالت اإلصابة المسجلة .وقد تعارضت آراء خبرائه معه
ً
في هذا األمر أيضا.
وشهدت البالد انخفاض أعداد الوفيات في وقت سابق
من الصيف ،لكنها ارتفعت بعد ذلك .وفي األسابيع األخيرة
كانت هناك فترة شهدت تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة
ً
جديدة يوميا.
(واشنطن  -وكاالت)

بيالروسيا :لوكاشينكو يكافح بقوة لالحتفاظ بالسلطة
بــدأ التصويت المبكر أمــس ،فــي بيالروسيا،
الجمهورية السوفياتية السابقة ا لــوا قـعــة بين
روسـيــا وبولندا العضو فــي االتـحــاد األوروب ــي،
التي تعد واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ،في
انـتـخــابــات رئــاسـيــة اعـتـبــر مــراقـبــون أنـهــا تمثل
أكـبــر تـحـ ٍّـد أم ــام الــرئـيــس ألـكـسـنــدر لوكاشينكو
لـلـفــوز بـ ّـواليــة ســادســة رغ ــم مـنــع أب ــرز خصومه
من الترشح.
ً
وحكم الرئيس البالغ  65عــامــا ،البلد بقبضة
ً
ّ
حديدية على مــدى  26عــامــا ،وش ــن حملة أمنية
استهدفت المعارضة التي ازدادت جرأتها قبيل
ّ
المقرر األحد المقبل واستطاعت تنظيم
االقتراع
تظاهرات كبيرة.
وتم حبس اثنين من أكبر منافسي لوكاشينكو
ّ
وفر ثالث إلى روسيا المجاورة.
ً
وتعد سفيتالنا تيكانوفسكايا ( 37عاما) التي
تـخــوض الـسـبــاق مـكــان زوج ـهــا الـمـسـجــون ،بين
أبرز منافسي الرئيس .ونجحت في جذب حشود
ضخمة لحضور ّ
تجمعاتها االنتخابية في أنحاء

البالد في إطار تعبير غير مسبوق عن االمتعاض
حيال حكم لوكاشينكو .ولم تعترف منظمة األمن
والتعاون في أوروبا بأي انتخابات في بيالروسيا
على أنها ّ
حرة ومنصفة منذ عام .1995

استفتاء
وفيما بدا أنه ّرد على تظاهرات المعارضة التي
تدعو إلى تغيير والتقارير عن مؤشرات على «ثورة
ملونة» ،تعهد لوكاشينكو بإجراء استفتاء عام
في البالد خالل السنوات الخمس المقبلة ،حول
تغيير الدستور.
وج ـ ــاء ف ــي بــرنــام ـجــه االن ـت ـخ ــاب ــي« :مـ ــع تغير
ً
ً
بـيــاروسـيــا ،تغيرنا نحن أي ـضــا .يـبــدو واضـحــا
استعداد مواطني بيالروسيا لتحمل المسؤولية
ع ــن م ـص ـيــر ال ـ ـبـ ــاد ،ودرجـ ـ ــة ه ـ ــذه ال ـم ـســؤول ـيــة
ً
سيحددها الناس أنفسهم .لكن ذلك سيتم وفقا
لـلـقــانــون .ليس فــي ال ـشــوارع وال ـســاحــات ،بــل من
خالل عملية عالقات قانونية .فلنبدأ بالدستور».

وأمس ،اتهم لوكاشينكو موسكو بالكذب فيما
يـتـعـلــق بـمـخـطــط مــزعــوم الس ـت ـخــدام متعاقدين
ً
أمنيين روس لــزعــزعــة اسـتـقــرار ب ــاده قــائــا ،إن
قوى لم يذكرها باالسم تحاول إشعال ثــورة في
بيالروسيا لكنها ستبوء بالفشل.
وأع ـل ـنــت مـيـنـســك األس ـب ــوع ال ـمــاضــي توقيف
ً
 33روسيا اتهمتهم أجهزة األمن بالتخطيط مع
المعارضة ،للقيام بأعمال شغب واسعة.

الرواتب
وفـ ــي قــائ ـمــة م ــن وع ـ ــود ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة
ن ـش ــرت ـه ــا ص ـح ـي ـفــة «زف ـ ـ ـيـ ـ ــازدا» ال ـح ـك ــوم ـي ــة ق ــال
ل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو« :ف ـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون خـ ـم ــس سـ ـن ــوات
سـيـتـضــاعــف م ـتــوســط ال ــرات ــب ف ــي ب ـيــاروس ـيــا.
وللقيام بذلك ،سنقدم أقصى دعم للمستثمرين،
ً
وخصوصا الوطنيين».
ووع ــد بــأن تـعــزز الــدولــة التنويع االقـتـصــادي
«للقضاء على اعتماد البالد على النفط والغاز».

وقـ ــال لــوكــاش ـي ـن ـكــو ،إن «أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ه ــم على
اسـتـعــداد الستثمار األم ــوال بــأمــانــة ونــزاهــة في
بـلــدنــا سيتم تــزويــدهــم بــأبـســط إجـ ــراء ات العمل
ً
ال ـم ـم ـك ـنــة .ال ـف ــرص والـ ـظ ــروف م ـت ـســاويــة تـمــامــا
للشركات الخاصة والعامة».

الصين والغرب
ّ
وتعهد لوكاشينكو فــي برنامجه االنتخابي
ً
الذي نشره أخيرا بتعزيز العالقات بين بيالروسيا
ً
ً
ودول أخ ــرى وفـتــح «نــوافــذ تـطــل شــرقــا وغــربــا».
ً
وقــال« :بــدأ الغرب أخـيــرا في اظهار اهتمام كبير
بنا .وتأمل الصين باستمرار استقرار صديقتها
بيالروسيا».
ً
ً
لكنه ّ
شدد على أن روسيا ستكون دائما حليفا
ً
ل ـبــاده فــي ظــل أي ق ـي ــادة ،مـضـيـفــا أن «مــوسـكــو
تخشى فـقــدانـنــا ،ألنــه فــي الــواقــع ،لــم يبق لديها
حلفاء حقيقيون مثلنا».
(مينسك  -وكاالت)

أعلن رئيس الوزراء
التايلندي برايوت تشان
أوتشا أمس ،إعداده
لمنتدى عام هذا الشهر
للشباب للتعبير عن
مخاوفهم وآرائهم ،في
أعقاب عشرات المظاهرات
المطالبة باستقالة
الحكومة وإعادة صياغة
الدستور.
وقال قائد الجيش السابق،
ً
ً
الذي نفذ انقالبا عسكريا
عام « ،2014أنا قلق
بشأن شبابنا ،وأريدهم
أن يعرفوا أننا سوف
نستمع إلى أفكارهم حول
ما يريدون أن يبدو عليه
ً
مستقبلهم» ،مضيفا:
«سوف أدعم تعديل
الميثاق عند الضرورة ولن
يعرقل العملية.

ةديرجلا
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ً
العربي يفوز على خيطان برباعية وديا

في مباراة من  3أشواط بأول ظهور للفريقين منذ بداية جائحة «كورونا»
قدم الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي
ً
ً
مستوى جيدا ومطمئنا خــال ظهوره األول
منذ تــو قــف ا لـنـشــاط المحلي بسبب جائحة
كورونا ،بعد فوزه على خيطان  2-4في المباراة
الودية التي جمعتهما أمس األول على استاد
ناصر العصيمي ضمن تحضيرات الفريقين
الستئناف مباريات دوري  stcبدرجتيه االولى
والممتازة.

عبدالرحمن فوزان

تشكيلة الفريقين
ودخل األخضر المباراة بتشكيل مكون من سليمان عبدالغفور
في حراسة المرمى ،ومحمد صفر ،وعلي عتيق ،وأحمد الصالح،
وحسن حمدان ،وعبدالله عمار في الدفاع ،وعبدالله الشمالي،
وحسين أشكناني ،وبندر سالمة ،والليبي السنوسي الهادي في
الوسط ،والعاجي سيدريك في خط الهجوم.
في المقابل ،لعب خيطان بتشكيل مكون من فهد الدعيج في
حراسة المرمى ،والرباعي عذبي عادل وأحمد سمير وعبدالله
الفيلكاوي وحسين دشتي في خط الدفاع ،وفي خط الوسط لعب
طالل األنصاري وشاهين العاي وحمد الحساوي ،وفي الهجوم
نواف الشيباني ومحمد عنتر وحمد الطويل.
وأقيمت الـمـبــاراة مــن  3أش ــواط بــواقــع  30دقيقة لكل شــوط،
وسيطر األخضر على مجريات اللعب منذ بداية المباراة ،وافتتح
ً
التسجيل مبكرا عبر الصاعد حسين أشكناني في الدقيقة 4
لينتهي الشوط األول بتقدم العربي بهدف نظيف .ولم تتغير
النتيجة في الشوط الثاني رغــم أفضلية األخضر الــذي سجل
الهدف الثاني عن طريق بندر سالمة من ركلة جزاء في الشوط
ً
ً
الثالث الــذي شهد ع ــددا كبيرا مــن التبديالت بين الفريقين.
وأضاف محمد فريح الهدف الثالث قبل أن يقلص خيطان
الفارق بهدفين لنجمه محمد عبيد ،ويختتم مهاجم العربي
محمد الكندري أهداف المباراة بتسجيل الهدف الرابع.

جانب من مباراة العربي وخيطان (تصوير أحمد العوضي)

عواد :جاهزية السالمية لن تكون في قمتها كاظمة يريد تأجيل استئناف
مساع لتعويض المنصور ...والموسوي يقترب من العودة لألخضر الموسم الحالي
ٍ
●

سلمان عواد

أحمد حامد

شدد مدرب السالمية سلمان
عواد على أهمية خوض مباريات
ودية خالل الفترة المقبلة وقبل
الدخول في المباريات الرسمية.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ف ــري ــق
الكويت ،أمــس ،في حين يواجه
العربي بعد غد ،كما يتم الترتيب
لمباريات ودية أخرى خالل الفترة
المقبلة.
وأقر عواد ،في تصريح لـ "الجريدة"،
بأن المستويات البدنية والفنية لن
تكون في قمتها مع ضربة البداية
في الموسم الجديد ،مشيرا إلى أن
األجـ ـه ــزة الـفـنـيــة ل ــن ي ـكــون أمــامـهــا
سوى االعتماد على األكثر جاهزية
من الالعبين.
وأشـ ـ ــاد بــال ـج ـهــد ال ـم ـب ــذول من
الالعبين خــال الفترة الماضية،
ً
معربا عن أمله أن تكلل المساعي

موسى يغادر المستشفى
غ ــادر الــزمـيــل حـســن موسى
الـمـنـســق اإلع ــام ــي لمنتخبنا
الــوطـنــي لـكــرة الـقــدم مستشفى
مبارك ،صباح أمس ،بعد إجرائه
ع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة الس ـت ـئ ـصــال
ورم وج ــزء مــن الـقــولــون ،كللت
بــال ـن ـجــاح ،ون ـس ــأل ال ـلــه الـعـلــي
ّ
الـقــديــر أن ي ـمــن عـلـيــه بالشفاء
الـ ـ ـت ـ ــام وي ـ ــدي ـ ــم ع ـل ـي ــه ال ـص ـحــة
والعافية.

حسن موسى

سلة البرتقالي تتعاقد مع زوران
●

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة نــادي كاظمة مع المحترف الكرواتي زوران فركيتش
ً
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة السلة استعدادا للموسم المقبل ،ليكون
بذلك أول محترف في دوري السلة بعد إيقاف مشاركة الالعب األجنبي
منذ  7مواسم.
وكان البرتقالي دعم صفوفه المحلية بالتعاقد مع العب العربي الشاب
يوسف بورحمة والعب الكويت السابق أحمد المطيري ،إضافة إلى تجديد
عقود العبيه أحمد سعود وصقر عبدالرضا ،وبصدد التعاقد مع أكثر
من العــب محلي .ويعتبر تعاقد البرتقالي مع الالعب الكرواتي زوران
الذي يلعب في مركز االرتكاز "سنتر" خطوة إيجابية لالستفادة من قرار
االتحاد بعودة المحترفين رغم تردد بعض األنباء بمطالبة األندية بإلغاء
ّ
القرار نظرا لعدم وجود الدعم المادي المناسب الذي يمكن األندية من إبرام
تعاقدات تساهم في رفع مستوى فرقها.

ً
زوران المحترف الجديد مستحوذا على الكرة

في الموسم الحالي بصعود منصات
ً
التتويج ،مبديا تفاؤله بالالعبين
الصاعدين.
وعــن مباريات السالمية المقبلة
فــي ال ــدوري الممتاز ،قــال إن فريقه
ال يزال في حسابات المنافسة على
الـلـقــب ،وه ــو مــا يـسـتــدعــي التركيز
ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة الس ـي ـمــا ت ـلــك الـتــي
تجمعه مع فريقي الصدارة الكويت
والقادسية.
ويلتقي السالمية مــع القادسية
 16الجاري ،في حين يواجه الكويت
 25ال ـج ــاري ،إل ــى جــانــب مواجهتي
الساحل واليرموك  21و 28من الشهر
نفسه على الترتيب.

حضور مميز

ح ـض ــورا م ـم ـيــزا لـجـمـيــع الــاعـبـيــن
الـمـسـجـلـيــن ف ــي ال ـفــريــق باستثناء
المحترف السوري تامر حاج محمد،
واألذربـ ـيـ ـج ــان ــي ك ـم ــال م ـيــزراي ـيــف،
وكالهما خرج من حسابات النادي
في الموسم الجديد.
وع ـلــى صـعـيــد تــدع ـيــم الـصـفــوف
بالعبين جدد تبحث إدارة السماوي
عن بديل للحارس نــواف المنصور
الذي تمت إعارته للساحل ،في حين
تم ارجاء أمر التعاقد مع محترفين
في الوقت الحالي.
وف ــي نـفــس ال ـس ـيــاق بــاتــت ع ــودة
ال ـ ــاع ـ ــب حـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــوي إل ــى
العربي قريبة وسط رغبة من الالعب
لـ ـل ــوج ــود مـ ــع األخ ـ ـضـ ــر بــال ـمــوســم
الجديد.

من جهة أخرى ،شهدت تدريبات
السالمية التي جرت أمس األول على
الـمـلـعــب ال ـفــرعــي ب ـن ــادي السالمية

●

حازم ماهر

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن مـجـلــس إدارة
ن ــادي كاظمة بـصــدد إرس ــال كـتــاب إلى
اتـحــاد الـكــرة ،يطالب فيه
بضرورة تأجيل استئناف
الموسم الحالي ،المحدد
لــه  11أغسطس الـجــاري
بمؤجلة الكويت والنصر،
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم وص ـ ــول
المدرب اإلسباني روبرت
بيانكي ،الذي تم التعاقد
م ـعــه م ــؤخ ــرا ق ـبــل مــوعــد
االستئناف.
يذكر أنه كان من المقرر
وصول بيانكي غدا ،لكن قرار
اإلدارة العامة للطيران المدني
بحظر دخول مواطنين  31دولة حال
دون ذلك ،مما ترتب عليه إلغاء حجزه،
وتأجيل وصوله حتى إشعار آخر.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،م ـ ـ ــازال م ــوق ــف الــاع ـب ـيــن

األربعة المستبعدين من قائمة كاظمة
ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل م ـع ـل ـقــا ،وتـتـجــه
الـنـيــة لــديـهــم لـعـقــد اج ـت ـمــاع م ــع عضو
مجلس إدارة النادي رئيس جهاز الكرة
ف ــواز بخيت ،مــن أجل
تحديد موقفهم سواء
ب ــالـ ـشـ ـط ــب ال ـن ـه ــائ ــي
او اإلعـ ـ ـ ــارة ،ع ـل ـمــا أن
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ق ـ ـ ــد ت ــدف ــع
الع ـ ـب ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـه ــم إلـ ــى
إعالن االعتزال.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر
الــوه ـيــب وق ــع مــؤخــرا
لنادي الشباب ،وتردد
اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة مــع
سلطان صلبوخ الرتــداء
شـعــاره ،ولــم يتضح موقف
م ـ ـشـ ــاري ال ـ ـعـ ــازمـ ــي "ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب"،
وعبدالله الظفيري ،واالخير هو الوحيد
الذي انخرط في التدريبات.

التضامن يواجه
الصليبيخات األحد
ات ـفــق الـجـهــاز اإلداري في
الـ ـف ــري ــق األول ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
ب ـنــادي الـتـضــامــن مــع نظيره
في الصليبيخات على إقامة
مباراة تجريبية في السابعة
مساء األحد المقبل ،على استاد
ع ـلــي ص ـب ــاح ال ـســالــم ب ـنــادي
النصر.
والـ ـمـ ـب ــاراة ه ــي الــوح ـيــدة
التي سيخوضها التضامن،
ضمن االستعدادات الستئناف
الموسم الجاري.
ويــواصــل التضامن اليوم
ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه ت ـ ـحـ ــت إش ـ ـ ـ ــراف
الـمــدرب جمال القبندي على
ف ـت ــرت ـي ــن ،ص ـبــاح ـيــة بـصــالــة
نــادي النصر المغطاة ،ويتم
التركيز فيها على النواحي
البدنية ،ومسائية على الملعب
الـفــرعــي الس ـتــاد علي صباح
السالم ،ويتم التركيز فيها على
التدريبات البدنية والفنية معا.

انطالق تدريبات «يد» اليرموك والشباب
دشن فريقا اليرموك والشباب
لكرة اليد تدريباتهما أمس
بعد إجازة العيد،
األولً ،
استعدادا الستكمال بطولة
الدوري للموسم الحالي
.2020 -2019

البداية
جيدة ونسبة
الحضور
ممتازة
المال

سنسعى
للعب مباراتين
وديتين قبل
استئناف
الدوري
غلوم

●

محمد عبدالعزيز

انـطـلـقــت ت ــدري ـب ــات فــريـقــي
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب لـ ـك ــرة
ً
ال ـي ــد أمـ ــس األول ،اس ـت ـع ــدادا
الستئناف منافسات الــدوري
الـ ـع ــام "الـ ــدمـ ــج" لـلـعـبــة مطلع
سبتمبر المقبل.
وبـ ـ ــاشـ ـ ــر فـ ــريـ ــق الـ ـي ــرم ــوك
تدريباته على شاطئ الخليج
ال ـعــربــي ،تـحــت ق ـيــادة جـهــازه
ال ـف ـن ــي الـ ـمـ ـك ــون م ــن الـ ـم ــدرب
الوطني خالد المال ،ومساعده
عبدالله الهولي ،ومدرب فريق
الشباب المصري أشرف جاد
المولى ،إذ تم تقسيم الفريق
إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ـت ـي ــن ت ـط ـب ـي ـقــا
لالشتراطات الصحية ،حيث
حضر فــي المجموعة األولــى
 10الع ـب ـيــن ،وف ــي ال ـثــان ـيــة ،8
بينما اعتذر  4العبين عن عدم
الحضور بسبب ظروف العمل،
واش ـت ـم ـل ــت ال ـت ــدري ـب ــات عـلــى
ال ـجــري والـتـمــريـنــات البدنية
بهدف رفع معدل اللياقة.
وقـ ــال الـ ـم ــدرب خــالــد الـمــا
ل ـ "ال ـجــريــدة"" :الـبــدايــة جيدة،
ون ـس ـبــة ال ـح ـض ــور م ـم ـت ــازة"،
مضيفا "نـعـمــل وف ــق برنامج
إ ع ــداد مكثف عـلــى مرحلتين
بـ ـ ــدأت م ـن ــه األول ـ ـ ــى خــارج ـيــا
وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر اس ـ ـبـ ــوعـ ــا ع ـلــى
شاطئ الخليج بهدف االعداد
البدني ورفع معدالت اللياقة،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا سـ ـتـ ـب ــدأ ال ـم ــرح ـل ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج فــي
صالة النادي ،وسيتم خاللها
استكمال باقي أجــزاء االعــداد
ال ـبــدنــي وت ـمــري ـنــات الـتـقــويــة
ب ـج ــان ــب الـ ـت ــدريـ ـب ــات الـفـنـيــة

جانب من تدريبات اليرموك على شاطئ الخليج (تصوير جورج ريجي)
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،وك ــذل ــك
التدريبات التكتيكية استعدادا
الستئناف النشاط".

 8العبين
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ق ــاد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي الـ ــوط ـ ـنـ ــي
يوسف غلوم تدريبات فريق
الـشـبــاب بـحـضــور  8العـبـيــن،
بينما اع ـتــذر بــاقــي الالعبين
الرت ـب ــاط ـه ــم بـ ـظ ــروف ال ـع ـمــل،
ّ
وركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات ع ـلــى

ال ـت ـم ــري ـن ــات ال ـب ــدن ـي ــة ب ـهــدف
تهيئة العضالت ورفع معدالت
اللياقة.
وق ـ ـ ــال غـ ـل ــوم "الـ ـت ــدريـ ـب ــات
الـ ـ ـب ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ن ـح ــو
اسبوع ،وبعدها سننتقل إلى
ال ـتــدري ـبــات بــاسـتـخــدم الـكــرة
م ــع الـتــركـيــز عـلــى الـتـصــويــب
م ــن مـخ ـتـلــف م ــراك ــز الـمـلـعــب
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة
والدفاعية ،مبينا أنه سيسعى
للعب مباراتين وديتين قبل
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـه ــدف

ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـمـ ـي ــدان ــي ل ـطــرق
ا لـلـعــب ا لـتــي سيعتمد عليها
الفريق في الفترة المقبلة.

الصليبيخات والتضامن
من جهة أخرى ،يستعد فريق
الصليبيخات لكرة اليد لبداية
ب ــرن ــام ــج إعـ ـ ـ ـ ــداده الس ـت ـئ ـن ــاف
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـس ـب ــت  8أغ ـس ـطــس
ال ـ ـجـ ــاري ،ت ـحــت قـ ـي ــادة مــدربــه
الوطني فيصل صيوان وجهازه
المعاون.

إلى ذلك ،أكد مدير لعبة كرة
اليد بنادي التضامن منصور
ال ــزعـ ـب ــي أن ف ــريـ ـق ــه س ـي ـجــري
الـمـسـحــات ال ـخــاصــة بـفـيــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،وبـ ـع ــد
ظهور النتائج مباشرة ستبدأ
التدريبات على صالة "االتحاد"
بــالــدعـيــة ،تـحــت ق ـيــادة الـمــدرب
ال ـم ـصــري أشـ ــرف وه ـب ــة ،ال ــذي
أسندت إدارة النادي إليه مهمة
ت ــدري ــب ال ـف ــري ــق خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة.
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اإلنتر يختبر خـــــــيتافي الليلة في استئناف «يوروبا ليغ»
ُ
تستأنف اليوم
تتجه األنظار الليلة إلى المواجهة التي ستجمع بين إنترميالن
منافسات ا لــدوري
وخيتافي ،ضمن منافسات ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة
األوروبي لكرة القدم
القدم ،والتي ستقام
"يـ ـ ــوروبـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ" ب ـعــد
توقف دام نحو خمسة
من دور واحد.
أشـ ـ ـه ـ ــر بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـيـ ــروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،حـ ـ ـي ـ ــث سـ ـتـ ـك ــون
المواجهة االيطالية االسبانية
بين انتر وخيتافي االبرز في الدور
ثمن النهائي.
وقبل توقف المنافسات في مارس
الفائت ،أقيمت ست مواجهات من أصل ثمان
في ذهاب الدور ثمن النهائي ،إذ حال الوباء دون
إق ــام ــة ال ـمــواج ـهــة االي ـطــال ـيــة االس ـبــان ـيــة ،حـيــث كــان
البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة ،مما أدى
الى إغالق الحدود بينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.
وات ـخــذ االت ـحــاد االوروبـ ــي لـلـعـبــة "يــوي ـفــا" ق ــرارا في
شهر يوليو ا لـفــا ئــت بــإ قــا مــة مـبــار يــات اال ي ــاب المتبقية
م ــن الـ ــدور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ف ــي مــاعــب االن ــدي ــة الـخــاصــة
ب ـهــا ،بــاسـتـثـنــاء ل ـق ــاء ي إن ـتــر م ــع خ ـي ـتــافــي ،ورومـ ــا مع
( غــدا) ،اللذين سيحسمان بلقاء
ا شبيلية
واحد في ألمانيا بنظام
خروج المغلوب بعد
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة،
ع ـلــى أن تستكمل
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـن ـحــو
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــدن كـ ــولـ ــن
ودويـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــورغ
وغ ـي ـل ـس ـن ـك ـي ــرش ــن
ودوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورف
األل ـم ــان ـي ــة اع ـت ـب ــارا
مـ ـ ـ ـ ـ ــن

ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي حـتــى ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ال ـم ـقــررة 21
أغسطس.
وس ـي ـكــون ان ـتــر بـطــل الـمـســابـقــة ث ــاث م ــرات آخــرهــا عــام
 ،1998الذي أنهى الموسم وصيفا ليوفنتوس في الدوري
االيطالي مرشحا للفوز اليوم في غيلسنكيرشن على حساب
خـيـتــا فــي ،بـقـيــادة نجمه البلجيكي رو مـيـلــو لــو كــا كــو ا لــذي
سجل ستة أهداف في "سيري أ" منذ استئناف المنافسات
راف ـع ــا رص ـي ــده ال ــى  29هــدفــا ف ــي جـمـيــع ال ـم ـســاب ـقــات هــذا
الموسم.
وسيحاول فريق المدرب انطونيو كونتي االستفادة من
المستوى السيئ الذي ظهر به خيتافي الفائز على أياكس
أم ـس ـتــردام ال ـهــولـنــدي فــي دور ال ـ ــ ،32مـنــذ ع ــودة "الـلـيـغــا"،
محققا فوزا يتيما في  11مباراة وحاصدا ثماني نقاط ما
جعله ينهي الموسم ثامنا ليفشل في التأهل القاري ،بعد
أن كــان رابعا قبل التوقف ومنافسا قويا على أ حــد مراكز
دوري االبطال.
ويعد إنتر ميالن المرشح األوفر حظا للفوز في مواجهة
خيتافي ،وقد تحدث المهاجم المخضرم للفريق اإلسباني
خورخي مولينا ،بشكل واقعي بشأن المهمة التي تنتظر
الفريق.
و قــال مولينا في تصريحات لصحيفة "آس" اإلسبانية:
"لديهم فريق رائع ،لديهم واحد من أقوى الفرق في أوروبا،
فــي الـخــط األمــامــي لـيــس لــديـهــم فـقــط الوت ــارو (مــارتـيـنـيــز)،
وإنما هم يتمتعون بقدرات هائلة".

الـ ــدوري األوروب ـ ــي وفــزنــا بـكــل م ـب ــاراة ،فسنتوج
باللقب".

شاختار يواجه فولفسبورغ
وب ـعــد أن ت ـفــوق عـلـيــه  2-1فــي الـمــانـيــا ذهــابــا،
يدخل شاختار دونيتسك بطل اوكرانيا الى مباراة
حـ ــذرة امـ ــام ض ـي ـفــه فــول ـف ـس ـبــورغ ال ــذي
قــدم نـتــائــج ال بــأس بـهــا بعد
االسـتـئـنــاف إذ ف ــاز بــأربــع
مـبــار يــات و ت ـعــادل مثلها
مـ ـق ــاب ــل ه ــزيـ ـم ــة وحـ ـي ــدة
كانت امام بايرن ميونيخ
في المباراة االخيرة.
بينما ستكون المواجهة
ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن كـ ــوب ـ ـن ـ ـهـ ــاغـ ــن
ا لــد ن ـمــار كــي و ب ــا ش ــاك شهير
ا لـ ـت ــر ك ــي عـ ـل ــى ارض االول
بعد خسارته بهدف نظيف
ذهابا.

نزهة لمان يونايتد
ويخوض مانشستر يونايتد بطل المسابقة عام 2017
مواجهة سهلة على ملعب "أولد ترافورد" الليلة امام مضيفه
ال ســك النموسي بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة ذهابا
في عقر داره.
ورغم خسارته في الدور نصف النهائي من كأس انكلترا
أمام تشلسي ،إال أن فريق "الشياطين الحمر" قدم مستويات
كبيرة فــي ا ل ــدوري السيما منذ و صــول البرتغالي برونو
فيرنانديز مــن سبورتنيغ فــي يناير الفائت ،إذ لــم يخسر
أيا من مبارياته االربع عشرة االخيرة في الدوري بما فيها
تسع بعد االستئناف.
وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث على
حساب تشلسي وليستر بعد أن كان خامسا عند
توقف المنافسات.
و قــال فيرنانديز ا لــذي انضم إ لــى صفوف
مانشستر يونايتد في يناير الماضي" :اآلن
ينصب تركيزنا على ا لــدوري األورو بــي،
ح ـي ــث إنـ ـه ــا ب ـط ــول ــة جـ ـي ــدة ون ــرغ ــب فــي
التتويج بها".
وأض ـ ـ ــاف" :ج ـئ ــت إلـ ــى مــان ـش ـس ـتــر مــن
أج ــل ال ـفــوز بــاألل ـقــاب ،نـحــن بـحــاجــة إلــى
خوض كل مباراة بهدف الفوز ،وإذا خضنا

مباريات اليوم

إيتيبو وجيمي ماتا نجما خيتافي

7:55

شاختار  -فولفسبورغ

beINSPORTS HD2

7:55

كوبنهاغن – باشاك شهير

beINSPORTS HD1

10:00

مان يونايتد  -السك

beINSPORTS HD2

10:00

انتر ميالن  -خيتافي

beINSPORTS HD1

لوكاكو و الوتارو مارتينيز نجما إنتر ميالن

«يويفا» يبحث توزيع العائدات قبل النهائيات الدوري اإليطالي ينطلق  19سبتمبر
كشف االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه
ً
يبحث حاليا مسألة توزيع العائدات على األندية
المشاركة في دوري أبطال أوروبــا والــدوري
ً
األوروبي ،التي قد تواجه تراجعا في الدخل
مــع تغيير نـظــام البطولتين الستكمال
األدوار المتبقية بعد فترة توقف طويلة
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-
وذك ـ ــر "ي ــوي ـف ــا" أنـ ــه ي ـن ـظــر ف ــي األم ــر
لكنه أشار إلى عدم وجود تقييم نهائي،
ً
متوقعا حدوث تأثير محدود على األندية
في عملية التوزيع.
ومن الممكن أن يحقق "يويفا" عائدات أقل
ً
من شركائه ،خصوصا أن كال البطولتين (دوري

أعـلـنــت راب ـطــة ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي لكرة
الـقــدم أمــس األول ان الموسم الجديد من
" سـيــري أ" سينطلق  19سبتمبر المقبل،
على أن يصل الى نهايته في  23مايو .2021
وقالت الرابطة في بيان "اجتمع مجلس
البطولة الـيــوم فــي الساعة السابعة مساء
بالتوقيت المحلي ،وقرر باإلجماع انطالق
موسم  2020-2021من "سيريا أ" في عطلة
ن ـهــايــة أسـ ـب ــوع  19س ـب ـت ـم ـبــر" ،مـضـيـفــة أن
"المرحلة األخيرة ستكون في  23مايو" ،من
أجــل افـســاح المجال أمــام المنتخب الوطني
لكي يستعد لنهائيات كأس أوروبا.
وأشــارت الرابطة الى أن "القرار الــذي اتخذ
يؤكد التفضيل الذي عبرت عنه أغلبية األندية

األبطال والدوري األوروبي) ستتم إقامتهما من
خالل مباراة واحــدة في دور الثمانية ابتداء من
األسبوع المقبل ،من خالل بطولتين مصغرتين
في البرتغال وألمانيا بسبب أزمة انتشار كورونا.
وتقام المنافسات عادة من خالل مباراتي ذهاب
وإياب ،فيما عدا المباراة النهائية.
ويخطط االتحاد األوروبي لتوزيع مبلغ 2.55
مليار يورو ( 3مليارات دوالر) على األندية في كال
البطولتين لموسم  ،2020/2019مع تخصيص
مبلغ  2.04مـلـيــار دوالر لــأنــديــة الـمـشــاركــة في
دوري األبطال.
(د ب أ)

في اجتماع مخصص لهذا الموضوع".
وكان الموعد المبدئي النطالق الموسم الجديد
هو  12سبتمبر لكن تم تأخيره أسبوعا ،على أن
يتم تعويضه في يناير المقبل ،أي بتقليص عطلة
عيدي الميالد ورأس السنة.
واختتم الموسم الحالي من الدوري اإليطالي
األحــد الماضي بعد قرابة عــام على انطالقه في
 28أغسطس  ،2019نتيجة توقفه أكثر من ثالثة
أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتفتح فترة االنتقاالت الصيفية في إيطاليا
في األول من سبتمبر ،على أن تغلق  5أكتوبر.
ولم تتطرق رابطة الدوري الى موضوع حضور
الجمهور الذي غاب عن المالعب بعد استئناف
الموسم الحالي بسبب الجائحة.

إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط وسط فوضى «كورونا»
طـ ــالـ ــب إسـ ـب ــانـ ـي ــول ب ــإل ـغ ــاء
الهبوط في دوري الدرجة األولى
اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،فــي ظل
الفوضى التي تسبب بها تفشي
فيروس كــورونــا المستجد في
البالد.
وان ـهــى إسـبــانـيــول البطولة
التي تـ ّـوج بلقبها ريــال مدريد،
فــي الـمــركــز األخـيــر برصيد 25
نـقـطــة ،محققا ف ــوزا واح ــدا في
م ـبــاريــاتــه ال ـ ــ 11ال ـتــي خاضها
بـعــد ال ـعــودة مــن تــوقــف لثالثة
أشهر نتيجة تفشي "كوفيد،"19-
م ـ ـقـ ــابـ ــل ت ـ ـعـ ــادل ـ ـيـ ــن وثـ ـم ــان ــي
خسارات.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي
ال ــذي ت ـنــاوب عـلــى تــدري ـبــه في
هــذا الموسم المضطرب أربعة
م ــدربـ ـي ــن ،فـ ــي بـ ـي ــان لـ ــه إن مــا
ح ــدث ك ــان "غـيــر ع ــادل بــا شك

بالمعنى الــريــاضــي ،نـظــرا إلى
أن فــي الـمــرحـلــة األخ ـيــرة (بعد
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف) مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري لــم
يكن التنافس بنفس ا لـظــروف
المتساوية كالتي كانت قائمة
قبل التعليق".

قضية شائكة
وأصـبـحــت مـســألــة الصعود
والهبوط بين الدرجتين األولى
وال ـثــان ـيــة ف ــي إس ـبــانـيــا قضية
شــائ ـكــة ب ـعــد مـ ـب ــاراة الـمــرحـلــة
األخيرة في الدرجة الثانية بين
ف ــوي ـن ــاب ــرادا ودي ـب ــورت ـي ـف ــو ال
كورونيا والتي أرجئت نتيجة
اصابة العديد من العبي األول
بفيروس "كوفيد."19-
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ك ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــل بـ ـمـ ـن ــح
ف ــوي ـن ــاب ــرادا م ـكــانــا ف ــي ال ــدور
الفاصل "ب ــاي اوف" للصعود

إلــى الــدرجــة األولــى ،إذ سيزيح
إل ـت ـش ــي ع ــن ال ـم ــرك ــز ال ـس ــادس
وينضم بالتالي الى سرقسطة
وأل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ـ ـ ــا ف ــي
الـ ــدور ال ـفــاصــل لـتـحــديــد ثــالــث
الـ ـص ــاع ــدي ــن ال ـ ــى ال ـل ـي ـغ ــا بـعــد
قادش وهويسكا.
أما ديبورتيفو ،فهبوطه الى
ال ــدرج ــة الـثــالـثــة لـلـمــرة األول ــى
م ـن ــذ م ــو س ــم  1981-1980قــد
حسم بفوز منافسيه على البقاء
فــي الــدرجــة الثانية ألباسيتي
ولوغو على قادش وميرانديس
ت ــوال ـي ــا ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
واألربعين األخيرة التي أقيمت
في  20الشهر الماضي.
وق ـ ـ ــررت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
اقامة المباراة المؤجلة اليوم،
لكن ال عـبــي ديبورتيفو فشلوا
في اجراء االختبارات المطلوبة،

م ــع ت ــأك ــد ه ـب ــوط فــري ـق ـهــم الــى
الدرجة الثالثة.
ونتيجة لــذلــك ،اتـخــذ الـقــرار
بتأجيل الــدور الفاصل ما أثار
غضب ريال سرقسطة الذي فوت
عليه فرصة نيل أحد المركزين
األول ـ ـيـ ــن ال ـم ــؤه ـل ـي ــن م ـبــاشــرة
ال ـ ــى الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى واك ـت ـفــى
بنيل المركز الثالث وخوض الـ
"بالي أوف" ،السيما أنه سيفقد
جهود نجمه الكولومبي لويس
خافيير سواريز الذي انهت فترة
إعارته وسيعود لفريقه السابق
واتفورد اإلنكليزي.
وناشد إسبانيول المعنيين
بإلغاء هبوطه ،على الرغم من
انـ ـتـ ـه ــاء م ـن ــاف ـس ــات دوري "ال
ليغا" الشهر الماضي من دون
أي حـ ــوادث أو م ـشــاكــل ،زاعـمــا
أنه ّ
تعرض للحرمان بشكل غير

ع ــادل بسبب الـمــاعــب الفارغة
فــي مواجهة فــرق تنافسه على
البقاء ،والعدد الكبير من حاالت
"كوفيد "19-التي أصابت النادي
خالل األزمة الصحية.
وج ــاء فــي بـيــان ال ـنــادي "مــع
األخ ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ج ـم ـيــع
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي حـ ــدثـ ــت م ـنــذ
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة وف ــي
ضــوء األح ــداث التي وقعت في
األيـ ــام األخ ـي ــرة ،وال ـتــي أعــربــت
فـ ـيـ ـه ــا مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة عــن
معارضتها للظلم وعدم وجود
حلول ،يحتج إسبانيول من اجل
إلغاء الهبوط هــذا الموسم في
المسابقات التي تشرف عليها
رابطة الــدوري اإلسباني أسوة
بما حدث في كل تلك المسابقات
التي ينظمها االتحاد اإلسباني
لكرة القدم".

العبو إسبانيول خالل مباراة سابقة
وي ـشــرف االت ـحــاد اإلسـبــانــي
على الدرجتين الثالثة والرابعة
وألغى فيهما نظام الهبوط لهذا
الموسم.

تورينت :تعلمت الكثير من غوارديوال

تورينت وغوارديوال عام  2017مع فريق مانشستر سيتي

أكد اإلسباني دومينيك تورينت الذي تم تقديمه
ً
ً
االثنين مدربا جديدا لنادي فالمنغو أن السنوات
الـعـشــر الـتــي قـضــاهــا مـســاعــدا لبيب غ ــواردي ــوال
"األفضل في العالم" ،ساعدته على التعلم ليتولى
اآلن مسؤولية ناد من الطراز العالمي.
وق ــال تــوري ـنــت ،فــي مــؤتـمــر عـبــر ال ـهــاتــف تم
خالله تقديمه للنادي" :لقد كانت عشر سنوات
مهمة من العمل معا ،ألنه حين تكون مع األفضل
فــي الـعــالــم تتعلم الكثير وت ـكــون لــديــك فلسفة
مماثلة له".
و ع ـ ـمـ ــل تـ ــور ي ـ ـنـ ــت بـ ـي ــن  2008و 2018مــع
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة وب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــونــخ

ومانشستر سيتي ،حتى وافــق فــي  2018على
تــولــي تــدريــب ن ـيــويــورك سـيـتــي األم ـيــركــي قبل
أن ي ـتــركــه الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ل ـي ــواف ــق اآلن على
ت ــول ــي ق ـي ــادة ب ـطــل الـ ـ ــدوري ال ـب ــرازي ـل ــي وك ــأس
ليبرتادورس.
وقال" :أنا على ثقة اآلن بأنني مستعد لقيادة
أي فريق في العالم" ،معربا عن شكره لنصيحة
ً
غوارديوال بقبول عرض فالمنغو ،مضيفا" :حين
عرف (بيب) باهتمام فالمنغو ،قال لي أال أترك
هذه الفرصة الفريدة تفلت مني ،وشجعني على
قبول هذا التحدي الجديد".
(إفي)

٢٧
العرض الكويتي يقفز بأسهم روما في البورصة اإليطالية
ةديرجلا

•
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رياضة

مصادر تنفي أي عالقة لشركة البترول العالمية أو الحكومة بالصفقة
عبدالعزيز التميمي

تصدر تداول أسهم
نادي روما أخبار البورصة
اإليطالية ،بعد أن
قفز مؤشر سهم
«الجيالوروسي» بشكل
ملحوظ ،بعد العرض
الكويتي لالستحواذ على
النادي.

أدى االهتمام الكويتي بشراء
نادي روما االيطالي الى تشجيع
تـ ــداول أس ـهــم ال ـن ــادي فــي ســوق
األوراق المالية االيطالي ،إذ شهد
ي ــوم أم ــس اق ـب ــاال ك ـب ـيــرا ل ـشــراء
اسـ ـه ــم ال ـ ـنـ ــادي ب ـق ـي ـمــة ن ــاه ــزت
المليون يورو ،وعلى ذلك ارتفعت
ق ـي ـمــة س ـه ــم "الـ ـجـ ـي ــال ــوروس ــي"
بمقدار  %4.4لتبلغ  0.54يورو،
خـ ــال ب ــداي ــة ال ـ ـتـ ــداول ،ق ـبــل أن
ترتفع مجددا قبل اإلغالق بنحو
.%8.85
وك ـ ــان ـ ــت األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
شـ ـه ــدت تـ ـص ــدر ن ـ ـ ــادي رومـ ــا
لـ ـعـ ـن ــاوي ــن م ـع ـظ ــم ال ـص ـح ــف
اإلي ـط ــال ـي ــة ،ب ـعــد تـصــريـحــات
ف ـهــد ال ـب ـكــر ال ـخ ــاص ــة بــرغـبــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
االس ـت ـحــواذ عـلــى ن ــادي روم ــا.
وفي الوقت ذاتــه نشرت بعض
وسـ ــائـ ــل االعـ ـ ـ ــام ت ـصــري ـحــات
ل ــرئ ـي ــس نـ ـ ــادي رومـ ـ ــا جـيـمــس
بالوتا نفى من خاللها وجود
أي تواصل مع جهات كويتية،
إال أن "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ع ـل ـمــت مــن
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة أن ال ـع ــرض
ً
ال ـكــوي ـتــي م ــوج ــود ف ـع ـل ـيــا ،في
الوقت الذي مازال التحفظ على
ال ـت ـفــاص ـيــل ض ـ ـ ــرورة م ــن أج ــل

استقرار أسهم النادي المدرج
في البورصة االيطالية.
وعلمت "الجريدة" من مصدر
مطلع أن المفاوضات مع النادي
االيطالي ستتم عن طريق القطاع
الـخــاص فـقــط ،نافيا فــي الوقت
ذات ـ ــه وج ـ ــود أي ص ـل ــة ل ـشــركــة
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة أو أي جهة
حكومية في هذا الشأن.

م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ــر،
يـبــدو أن بعض وســائــل االعــام
االيطالية والعالمية سعت إلبعاد
ال ـع ــرض الـكــويـتــي ع ــن الـســاحــة
وال ـت ـم ـس ــك ب ـع ــرض الـمـسـتـثـمــر
األمـ ـي ــرك ــي دان ف ــري ــدك ــن ،ال ــذي
يـسـعــى م ـنــذ ف ـتــرة لــاسـتـحــواذ
على الـنــادي ،وقــد تقدم بعرض
ب ـلــغ  455م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،اال ان

كارليس بيريز سعيد في الجيالوروسي
أكد الجناح اإلسباني كارليس بيريز أنه
يشعر بسعادة كبيرة في روما اإليطالي،
(الجيالوروسي) رغم إقراره بشعوره باأللم
في بداية األمــر ،لرحيله عن برشلونة في
أوائل العام الجاري.
وقال بيريز ،في مقابلة هاتفية مع "إفي"،
"ظننت أن التأقلم سيكون أكثر صعوبة
مما كان ،أنا سعيد للغاية في روما ،وارى
أنني اخترت الوجهة الصحيحة".
وح ــول أسـبــاب رحـيـلــه ،أوض ــح الالعب
صــاحــب الـ ــ 22عــامــا" :حـتــى الـيــوم ال أعلم
مـ ــاذا حـ ــدث .إم ــا أن ال ـن ــادي ك ــان بحاجة
ل ـل ـمــال أو أمـ ــر آخـ ــر ال أع ـل ـم ــه ،ل ـكــن األم ــر
أص ـبــح مــن ال ـمــاضــي .وقـتـهــا كـنــت أشعر
بالضيق لرحيلي عن البرشا ،وترك أسرتي
وأصدقائي ،لكن األمر أصبح من الماضي".
وتابع" :كان يتحتم علي المنافسة في
مــر كــز ديمبيلي أو ميسي ،و مــن الصعب
ذلك ،كما أنني دائما ما قلت إن أنسو فاتي
العب كبير ولديه مستوى يؤهله لصناعة
انجازات في عالم كرة القدم".

وعن أحواله بعد الرحيل عن البلوغرانا،
أردف" :الكثير كــانــوا يقولون إن األجــواء
تكون صعبة بعيدا عــن برشلونة ،لكني
اعتبر أن هناك الكثير من الحياة خارجه،
أنا بحالة جيدة للغاية في روما ،وأحاول
حجز مكان لي بالتشكيلة األساسية".
وحول مواجهة إشبيلية في ثمن نهائي
الـ ــدوري األوروب ـ ــي غ ــدا فــي ألـمــانـيــا ،قــال:
"سبق أن واجهتهم مع برشلونة ،حقيقة
إنه فريق جيد للغاية ،وهذا يعكس تأهله
ل ـ ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،لـكــن
المواجهة قد يحسمها أي طرف".
أما عن تقييمه ألدائه مع "الذئاب" ،حيث
خاض  16مباراة ،سواء بالدوري أو يوروبا
ليغ وسـجــل هدفين وصـنــع  ،3فـقــال" :أنــا
سعيد للغاية بأول أعوامي هنا ،وخاصة
بالمستوى الذي أظهرته عقب فترة التوقف
بسبب كورونا .على المستوى الشخصي
أرى أنني استحق مزيدا من الدقائق ،لكن
هناك الكثير من الالعبين والجميع يمتلك
مستوى جيدا للغاية".

بالوتا رفض ذلك العرض.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر صـحــافـيــة
مـ ـق ــرب ــه م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــال ــوت ــا
ف ــي وق ــت م ـتــأخــر ي ــوم أم ــس ان
الـمـسـتـثـمــر األم ـي ــرك ــي فــريــدكــن
بات قريبا جدا من اتمام صفقة
االستحواذ على نادي العاصمة.
ويعاني نادي روما من عجز
قدر بـ 60مليون يورو ،وذلك بعد
اعالن ميزانية النادي التي بلغت
ً
 180مـلـيــونــا فــي أواخـ ــر يونيو

ّ
ويتوجب على
الماضي،
ال ـنــادي اتـمــام الـمــوازنــة
في اكتوبر المقبل ،األمر
الـ ــذي سـيـجـعــل بــالــوتــا
م ـض ـط ــرا ل ــدف ــع مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 42
ً
مليون يــورو مقابل  18مليونا
من باقي المساهمين.
ويعيش "الجيالوروسي" فترة
حــرجــة جـ ــدا ،ف ـن ــادي الـعــاصـمــة
خ ـ ـ ـ ــرج خ ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاض هـ ــذا
ال ـمــوســم ،بـعــد ان ح ــل خــامـســا،

وبذلك لن يشارك بمسابقة دوري
ابـطــال اوروب ــا الـمــوســم المقبل،
اال انه اليزال في دائرة المنافسة
ع ـل ــى ل ـق ــب "ي ـ ــوروب ـ ــا لـ ـي ــغ" ه ــذا
الموسم ،حيث تنتظره مواجهة
صعبة أمــام اشبيلية االسباني

راوبال وفاتسكه ينتقدان تصريحات هونيس
أصـ ـب ــح ريـ ـنـ ـه ــارد راوبـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس نـ ــادي
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األل ـمــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
وهــانــز يــواكـيــم فــاتـسـكــه الــرئـيــس التنفيذي،
أمس أحدث مسؤولي النادي الذين ردوا على
تصريحات أول ــي هونيس الــرئـيــس الفخري
لـبــايــرن ميونيخ بخصوص سياسة الـنــادي
في سوق االنتقاالت.
وقـ ــال راوب ـ ـ ــال ،ف ــي ت ـصــري ـحــات لصحيفة
"فــران ـك ـفــورتــر ألـجـمــايـنــه ت ـســاي ـتــونــغ"" :ك ــان
ينبغي عـلــى هــونـيــس أن يـجـنــب نـفـســه هــذه
التصريحات ،التوقيت مفاجئ جدا فبعد كل
شيء بايرن ميونيخ لديه دوري أبطال أوروبا
في األسبوع المقبل ،وفي الواقع هناك أشياء
أفضل للقيام بها".
وق ــال فــاتـسـكــه ،فــي تـصــريـحــات لصحيفة
"بـيـلــد" ،إنــه وك ــارل هاينز رومينجيه رئيس
بايرن ميونيخ ،يحاوالن منذ سنوات ضمان
وجـ ـ ــود ع ــاق ــة م ـح ـتــرمــة ب ـي ــن أك ـب ــر نــادي ـيــن
ألمانيين ،مضيفا" :أعتقد أنه من العار أن يكون
هناك محاوالت منتظمة لتقويض ذلك األمر".
وجـ ـ ــاءت ت ـص ــري ـح ــات فــات ـس ـكــه وروبـ ـ ــال،

عقب تصريحات أخــرى لمايكل زورك المدير
الرياضي لدورتموند ،أمس األول ،الذي رفض
ت ـصــري ـحــات هــون ـيــس ،الـ ــذي أك ــد أن أس ـلــوب
النادي في التعاقد مع العبين شباب ثم بيعهم
يعني أن الالعبين يفتقدون للهوية في النادي.
وكان هونيس قال في تصريحات لصحيفة
"فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ"" :إذا تعاقد
دورت ـمــونــد مــع الع ــب مــوهــوب للغاية ولعب
بشكل جيد ،بعد أشهر قليلة ستسمع من داخل
النادي نفسه أو من خارجه ،أن الالعب سيكون
معروضا للبيع في النهاية".
وأض ــاف" :كيف يمكن لالعب أن يستوعب
الحمض النووي لنادي بنسبة مئة في المئة
إذا شعر أنه أصبح معروضا للبيع؟ ال يوجد
لدينا هذا األمر على اإلطالق .نحن نتعاقد مع
العبين من أجل بايرن ميونيخ ،وال نقوم مطلقا
بالمتاجرة فيهم".

خسارة عدة العبين

ال ــدوري األلماني ،عــدة العبين على مدار
السنوات لمصلحة بايرن ميونيخ وأندية
أخــرى ،مثل ماتس هاملز وماريو غوتزة
اللذين رحال بمقابل مادي كبير ،في حين
وقـ ــع ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ل ـل ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري
مجانا.
ويـمـكــن أن يصبح الـجـنــاح اإلنكليزي
جـ ـ ـ ـ ــادون س ــانـ ـش ــو الـ ـ ــراحـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم عــن
ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،خ ــاص ــة ب ـعــد ارت ـبــاطــه
بـقــوة بــاالنـتـقــال إلــى مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،وفقا لصحيفة "بيلد" ووسائل
إعالم إنكليزية.
وت ـعــاقــد دورت ـم ــون ــد م ــؤخ ــرا م ــع العــب
ش ــاب آخ ــر وه ــو ج ــود بـلـيـنـغـهــام ،حيث
تساءل رومان فايدنفيلر حارس دورتموند
السابق عما كان هناك حالة من اإلحباط
الـعـمـيــق بـسـبــب مــواف ـقــة بـلـيـنـغـهــام على
اللعب لدورتموند وليس بايرن ميونيخ.
(د ب أ)

وخسر بوروسيا دورتـمــونــد ،وصيف

نتائج فيتيل تنذر بموسم سيئ أخير مع «فيراري»

بيدرو يخضع لعملية جراحية
خـضــع الع ــب ك ــرة ال ـقــدم االسـبــانــي ب ـيــدرو رودريـغـيــز
لعملية جراحية "ناجحة" بعد إصابة في الكتف أصيب
بها في نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي.
وسيرحل الجناح عن تشلسي هذا الصيف بعد انتهاء
الـعـقــد ال ــذي يــربـطــه بــال ـنــادي الـلـنــدنــي ،وسـيـكــون رومــا
محطته القادمة.
وقـ ـ ــال ال ـن ـج ــم اإلسـ ـب ــان ــي ع ـب ــر ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي" :سـ ـ ــارت ال ـج ــراح ــة ع ـلــى ن ـحــو جيد
وسأعود قريبا .لقد كان من العار عدم الفوز بكأس
االتحاد اإلنكليزي .شكرا لكم جميعا على دعمكم".
وخلع كتف بيدرو ( 33عاما) في تدخل عنيف
مع األرجنتيني إميليانو مارتينيز في نهائي
كأس االتحاد اإلنكليزي الذي خسره تشلسي
أمام أرسنال مطلع األسبوع الجاري.
ول ــن يتمكن اإلس ـبــانــي مــن الـمـشــاركــة في
م ـب ــاراة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا بـيــن تشلسي
وبايرن ميونيخ السبت المقبل.
(إفي)

عـنــد الـنـظــر إل ــى الـتــرتـيــب ال ـعــام لفئة
الـســائـقـيــن فــي بـطــولــة ال ـعــالــم لـسـبــاقــات
سيارات فورموال 1بعد إقامة أول أربعة
سباقات في الموسم ،يظهر مؤشر واضح
أن األلماني سيبستيان فيتيل يقضي على
األرجح موسما سيئا في موسمه األخير
مع فريق فيراري اإليطالي.
و بـعــد نتائجه السيئة فــي السباقات
األربـ ـع ــة ،يـحـتــل فـيـتـيــل ال ـم ــرك ــز الـثــالــث
فــي الـتــرتـيــب ال ـعــام بــرصـيــد عـشــر نقاط
وبفارق  78نقطة خلف البريطاني لويس
هــام ـي ـل ـتــون س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس ،والـ ــذي
ع ــزز مــوقـعــه فــي صـ ــدارة الـتــرتـيــب الـعــام
بـعــد الـتـتــويــج بـسـبــاق ال ـجــائــزة الـكـبــرى
البريطاني أمس األول األحد على مضمار
سيلفرستون.
ورغ ـ ــم أن جـ ــون إلـ ـك ــان رئ ـي ــس شــركــة
فيراري اعترف بالفعل قبل أيام بأن سيارة
الفريق ليست ق ــادرة على المنافسة في

الوقت الحالي ،وربما لن يصبح الفريق
قادرا على الفوز من جديد قبل عام ،2022
تبدو أزمة النتائج التي يعيشها فيتيل
محيرة.
فقد اعتلى تشارلز لوكلير ،زميل فيتيل

بـفــريــق ف ـي ــراري ،الـمـنـصــة مــرتـيــن ضمن
الفائزين بالمراكز الثالثة األول ــى ،علما
بأنه استفاد من معاندة الحظ لمنافسين
له خالل السباقات.
لكن لوكلير حصد  33نقطة ليستعرض

ليكرز يضمن صدارة «الغربية» للمرة األولى منذ 2010
سجل أنتوني ديفيس  42نقطة وقــاد
ل ــوس أنجلس ليكرز إل ــى ضـمــان ص ــدارة
الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة ف ــي دوري ك ــرة السلة
االمـيــركــي للمحترفين للمرة االول ــى منذ
 ،2010بـفــوزه أمــس األول على يــوتــا جاز
 108-116في أورالندو.
ورد ليكرز ،بعد صدمة خسارته السبت
أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب ،بأداء
قوي أمام تشكيلة يوتا الموهوبة.
وهذه المرة االولى منذ عام  2010التي
يضمن فيها ليكرز صدارة منطقته الغربية،
عندما قــاده نجمه الــراحــل كوبي براينت
ال ــذي قضى مطلع السنة بـحــادث تحطم
طائرة مروحية ،إلى اللقب المرموق.
وإلى نقاطه الغزيرة ،أضاف ديفيس 12
متابعة ،و 4تمريرات حاسمة و 3سرقات
و 4ثالثيات.
في المقابل ،أنهى زميله "الملك" ليبرون
جـيـمــس ال ـم ـب ــاراة بــرص ـيــد  22نـقـطــة و9
تمريرات حاسمة ،لينجح ليكرز في تخطي
عناد يوتا.
ديفيس الذي سجل  23نقطة في الشوط
األول ،أص ـبــح أول الع ــب م ــن لـيـكــرز منذ
براينت يسجل  20نقطة أو أكثر في الشوط
األول في  20مباراة.
ول ــدى يــوتــا صــاحــب الـمــركــز الخامس
في "الغربية" والذي ضمن تأهله لـ "البالي

أوف" ،سجل الجناح دونوفان ميتشل 33
نـقـطــة ،وأض ــاف ال ـمــوزع مــايــك كــونـلــي 24
نقطة و 8تمريرات حاسمة والعب االرتكاز
الـفــرنـســي رودي غــوبـيــرّ ،أول المصابين
بفيروس كورونا المستجد في الدوري16 ،
نقطة و 13متابعة.
لكن يوتا افتقد مسدده الكرواتي بويان
بوغدانوفيتش المصاب في معصمه.
وزرع فريد فان فليت  7ثالثيات في سلة
ميامي هيت ليقود رابتورز حامل اللقب إلى
الفوز .103-107
واب ـت ـعــد ت ــورون ـت ــو ،وص ـيــف المنطقة
الشرقية ( 48فوزا و 18خسارة) ،بفارق ستة
انتصارات عن ميامي رابع المنطقة.
وأنـهــى فــان فليت الـمـبــاراة برصيد 36
ً
نقطة محطما رقمه الشخصي ،وأضــاف
ّ
المميز الكاميروني باسكال سياكام
زميله
 22نـقـطــة ،فيما ك ــان الـبــديــل السلوفيني
غـ ــوران دراغ ـي ـتــش االف ـضــل ل ــدى الخاسر
مع  25نقطة.
ّ
وكانت منافسات الــدوري قد علقت في
مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد،"19-
قبل استكمالها االس ـبــوع الـمــاضــي وفق
صيغة ّ
معدلة في "فقاعة" أورالندو بوالية
فلوريدا ،وبمشاركة  22فريقا من أصل 30
هي عدد فرق الـ"ان بي ايه".
ّ
وقدم فان فليت ايضا مساهمة دفاعيا

يوم غد في الدور ثمن النهائي،
ولذلك بدت إدارة النادي حريصة
على ابعاد الضغوط الخارجية
ع ــن ع ـنــاصــر ال ـف ــري ــق وال ـطــاقــم
ال ـف ـن ــي م ــن أجـ ــل ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
المهمة األوروبية.

الف ـتــة م ــع رابـ ـت ــورز ،عـنــدمــا اج ـبــر جيمي
بــاتـلــر عـلــى خ ـســارة ال ـكــرة حــارمــا ميامي
فرصة التعديل.
وعـ ّـبــر م ــدرب راب ـت ــورز نـيــك ن ــورس عن
رضاه عن اداء العبه "ما يجعل من دفاعه
ف ــري ــدا أن ــه ال ي ـبــدو ســري ـعــا ،لـكــن سرعته
الجانبية والطريقة التي ّ
يحرك بها قدميه
رائعة".
وأضــاف لرابتورز الموزع كايل الوري
 14نقطة واإلسباني سيرج ايباكا  15نقطة.
وحقق الصربي نيكوال يوكيتش "تريبل
دابــل" ( 10على األقــل في ثــاث من الفئات
االحصائية) ،ليقود دنفر ناغتس الى الفوز
على اوكالهوما سيتي ثاندر  113-121بعد
التمديد.
وأنـ ـه ــى ال ـع ـم ــاق يــوك ـي ـتــش ال ـم ـب ــاراة
برصيد  30نقطة 12 ،متابعة و 10تمريرات
حاسمة ،ليرفع دنفر رصـيــده فــي المركز
ً
الثالث ضمن المنطقة الغربية إلى  44فوزا
و 23خـســارة ،بـفــارق فــوز واحــد عــن لوس
أنجلس كليبرز الثاني.
لكن يوكيتش لم يكن المسجل االفضل
لـفــريـقــه ،اذ ض ــرب ال ـش ــاب مــايـكــل بــورتــر
جونيور بقوة مضيفا  37نقطة بينها 4
ثالثيات و 12متابعة.
ول ـ ـ ــدى الـ ـخ ــاس ــر ،ك ـ ــان الـ ـكـ ـن ــدي ش ــاي
غيلغيوس-الكسندر االفضل مع  24نقطة،

وأض ـ ـ ــاف ك ــري ــس بـ ــول ال ـ ــذي أه ـ ــدر رمـيــة
حرة حاسمة في الوقت االصلي  23نقطة
وااليطالي دانيلو غاليناري .20

بيليكانز يهزم غريزليز
وك ــان نيو اورلـيــانــز بيليكانز بحاجة
للفوز على ممفيس غريزليز للبقاء ضمن
سباق التأهل لـ "البالي أوف" ،وقد نجح في
ذلك بفارق عشر نقاط .99-109
وت ـفــوق الـيــافــع زي ــون ولـيــامـســون (23
نقطة) فــي مواجهته مــع جــا مــورانــت (11
نقطة و 8تمريرات حاسمة) المرشح لنيل
جائزة افضل العب صاعد في الدوري.
ول ـح ـســن ح ــظ بـيـلـيـكــانــز ،س ـقــط ســان
ان ـت ــون ـي ــو س ـب ـي ــرز ع ــاش ــر ال ـغ ــرب ـي ــة ام ــام
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  ،132-130ليترك
المركز التاسع لبورتالند ترايل باليزرز.
وبـعــد قـلــب تــأخــره بعشر ن ـقــاط ،تقدم
سبيرز بفارق اربع قبل دقيقة على النهاية،
لكنه انهار بعد ثالثية من شايك ميلتون
قبل  7ثوان على النهاية.
وتغلب انديانا بيسرو على واشنطن
وي ـ ــزاردز  100-111بفضل  34نقطة لتي
جــاي وارن ،وذلــك بعد تسجيله  53نقطة
في سلة فيالدلفيا.
ليبرون جيمس نجم ليكرز يسجل في سلة يوتا جاز

ت ـفــوقــا ك ـب ـيــرا ع ـلــى زم ـي ـلــه ب ـطــل ال ـعــالــم
السابق فيتيل ،الذي كان المركز السادس
هو أفضل نتائجه خالل هذا الموسم.
وحصد فيتيل نقطة واحدة فقط خالل
الـسـبــاق الـبــريـطــانــي علما بــأن فالتيري
بوتاس وكارلوس ساينث عانيا من ثقوب
في اإلطارات ،ونجح بيير جاسلي سائق
أل ـفــا ت ــوري ف ــي ت ـج ــاوز فـيـتـيــل بسهولة
شديدة.
وقال فيتيل وقد انتابته الحيرة :هناك
خ ـطــأ م ــا ،إم ــا ب ــي أو ب ــال ـس ـي ــارة .أفـتـقــد
شعورا ما إزاء السيارة .في كل مرة أحاول
أن أقدم شيئا ،أفقد الشعور بالسيارة .لقد
قمت بكل المحاوالت.
وقــرر فيراري عدم تجديد عقد فيتيل
إلى ما بعد موسم  ،2020وال يزال مستقبل
السائق األلماني غامضا ،كما أن أمله في
كتابة نهاية جيدة لمشواره مع الفريق
اإليطالي يبدو ضعيفا للغاية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

موت المتسول كشف «غناه»
انبعثت رائحة غريبة من
منزل أحــد المتسولين في
العاصمة السورية دمشق،
وبعد فتح المنزل ،وجدت
ـاك ـ ِـن ــه
ف ــي ال ـم ـن ــزل ج ـث ــة س ـ ِ
ومـ ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة وسـ ـن ــدات
عقارية.
وذك ــرت وزارة الداخلية
ال ـس ــوري ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،نقله
مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم أمــس
األول ،أن ق ـ ـسـ ــم ش ــر ط ــة
التضامن "جنوبي دمشق"
ع ـ ـ ـثـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ج ـ ـ ـثـ ـ ــة رجـ ـ ــل
سبعيني تــوفــي مـنــذ أيــام
داخـ ــل م ـنــزلــه ب ـعــد ات ـصــال
من أحد قاطني حي الزهور
بـ ـ ــوجـ ـ ــود رائ ـ ـ ـحـ ـ ــة غ ــري ـب ــة
منبعثة من المنزل.
وأضافت الوزارة ،أنه تم
العثور على أكياس تحوي
مـ ـب ــال ــغ م ــالـ ـي ــة م ـ ــن ف ـئ ــات
ق ــدي ـم ــة وج ـ ــدي ـ ــدة "ورقـ ـي ــة
و مـعــد نـيــة" وأوراق ملكية

الكورونا ...صارت
أسرار عائلية!

عقارات ،وأن الجوار أكدوا
أن الـ ـمـ ـت ــوف ــى كـ ـ ــان يـعـمــل
ً
م ـ ـت ـ ـسـ ــوال ،وق ـ ـ ــال أح ــده ــم،
إنهم كانوا يتصدقون عليه
بالطعام والشراب واللباس.
وبـيـنــت ال ـ ــوزارة أن ــه "تــم
إحضار أكياس النقود إلى
م ــرك ــز ال ـق ـســم وإحـصــائـهــا
بـ ــإشـ ــراف ق ــاض ــي ال ـن ـيــابــة
ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـقـ ـس ــم لـيـتـبـيــن
وجود مبلغ وقدره حوالي
مليون ونصف المليون من
فئات "الليرة السورية إلى
األلــف ليرة سورية" ،وبعد
االطالع على أوراق الملكية
تبين أن لــديــه "مــزرعــة في
الشاغور بساتين".
وأكدت الوزارة أن الوفاة
"طبيعية و تــم نقل جثمان
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ــى م ـش ـف ــى
دمشق".

عـ ـن ــد اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف الـ ـ ـخ ـ ــرزات
ال ـص ـغ ـيــرة ،مـجـمـعــة داخ ــل
جـ ـس ــم ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة ال ـص ـغ ـي ــرة
أثناء إجراء فحص األشعة
السينية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ــدان بـ ــأن
ابنتهما ابتلعت حوالي 50
كرة مغناطيس (توجد في
لعبة مخصصة لألطفال)،
لكنهما ظنا أن هذه الكرات
س ـت ـخ ــرج ب ـش ـك ــل طـبـيـعــي
مــن الـبـطــن ،بحسب تقرير
المستشفى.
وخضعت الطفلة لعملية
جراحية استمرت ساعتين،
تم خاللها إخراج  190حبة
م ـغ ـن ــاط ـي ــس مـ ــن م ـعــدت ـهــا
وأمعائها كانت قد تجمعت
ً
مع بعضها بعضا.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

مدري متى صار المرض عندهم عار
ْ
ّ
ويــن ـفــون "هــالـتـهـمــه" إذا كــلـمــونــا؟!
فيهم "كورونا" وصايره مثل االسرار
ّ
دارت على أهــل البيت مــا علمونا!!
َ
عــاثــت بـكــل الـعــايـلــه اص ـغــار وكـبــار
وق ــال ــوا حــواســد بــاإلشــاعــه ُرمــونــا!
بـعــض الـطـبــايــع مــالـهــا طــب بيطار
ّ
لـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ــدوا بـ ـ ـ ـ إيـ ــدي ـ ـن ـ ـنـ ــا س ــل ـم ــون ــا

الماء واليوغا والماغنسيوم لعالج الصداع

مغناطيس في بطن طفلة
ع ـ ــان ـ ــت طـ ـفـ ـل ــة ص ـغ ـي ــرة
ً
في اليابان آالمــا حــادة في
ال ـ ـب ـ ـطـ ــن ،وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ص ــور
األشعة السينية الملتقطة
وجود  190حبة مغناطيس
صغيرة بحجم الخرزة في
بطنها.
وت ـ ـعـ ــرضـ ــت الـ ـطـ ـفـ ـل ــة "5
أعوام" آلالم حادة في البطن
والمعدة ،بعد ابتالعها 190
حبة مغناطيس قبل حوالي
شـهــريــن مــن إسـعــافـهــا إلــى
المستشفى.
ونـ ـ ـق ـ ــل م ـ ــوق ـ ــع "روسـ ـ ـي ـ ــا
ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم" أ م ـ ـ ــس األول ،عــن
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "دي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي م ـ ـيـ ــل"
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة قـ ــول ـ ـهـ ــا ،إن
ال ـكــرات بقيت عالقة داخــل
معدة الطفلة مدة شهرين،
قبل أن يأخذها والداها إلى
المستشفى لفحصها.
ُ
وص ـ ـ ــدم ال ـط ــاق ــم الـطـبــي

درايش

الصداع هو حالة مرضية شائعة يعانيها
ً
الكثيرون يوميا ،وهناك أنواع كثيرة منه ،لكن
ً
أكثرها شيوعا الصداع التوتري.
ورغم وجود الكثير من األدويــة لتخفيف
ً
أعراض الصداع ،فإن هناك عددا من العالجات
المنزلية الطبيعية ا لـفـعــا لــة ،و مــن أفضلها

اح ـت ـســاء ال ـم ـي ــاه ،إذ أظ ـه ــرت ال ــدراس ــات أن
الـجـفــاف الـمــزمــن هــو سـبــب شــائــع للصداع
التوتري والنصفي.
وتبين أن احتساء المياه يخفف أعراض
الـ ـص ــداع لـ ــدى األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـعــانــون
الجفاف خــال فترة تـتــراوح بين  30دقيقة

ً
تثور البراكين فتسقط الثلوج صيفا
ذكــر إيفان كوليكوف ،عالم البراكين ،أن األرض
في المستقبل القريب على موعد مع ثــوران كارثي
للبراكين ،الذي سيؤدي إلى تغير مناخ العالم ،بحيث
تسقط الثلوج صيفا.
ونقل موقع  ،Planet Newsعن كوليكوف قوله:
"يحدث ثوران البراكين الكارثي مرة أو مرتين كل 100
سنة عادة ،لكن خالل القرنين الماضيين لم يسجل
مثل هذا الثوران الكارثي".
وأضاف كوليكوف ،في تصريحه الذي نقله موقع

ً
وثالث ساعات ،ولتجنب الجفاف يمكن أيضا
تناول األطعمة الغنية بالماء.
وأظهرت الدراسات أن نقص الماغنسيوم
ً
ه ــو األك ـث ــر ش ـي ــوع ــا ف ــي األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يـ ـص ــاب ــون ب ــالـ ـص ــداع ال ـن ـص ـف ــي ال ـم ـن ـت ـظــم
مقارنة بـهــؤالء الــذيــن ال يصابون بــه ،الفتة
إلــى أن الـعــاج ب ـ  600ميليغرام مــن سترات
الماغنسيوم الفموي فــي الـيــوم يساعد في
خفض تكرار وحدة الصداع النصفي.
وأشارت إلى أن الحرمان من النوم يعد من
األسـبــاب التي يمكن أن تــؤدي إلــى الصداع
لــدى بعض األش ـخــاص ،كما أن كـثــرة النوم
ً
أي ـضــا ت ــؤدي إل ـيــه ،ولـلـحـصــول عـلــى أقصى
ال ـف ــوائ ــد ،يـفـضــل ال ـن ــوم م ــن سـبــع إل ــى تسع
ً
ساعات ليال.
وأضافت أن زيت النعناع والالفندر لهما
ف ــوائ ــد ك ـب ـيــرة لـمـعــالـجــة الـ ـص ــداع ،مضيفة
أن مـمــارســة الـيــوغــا تعتبر وسـيـلــة ممتازة
لتخفيف الضغط ،وزيــادة المرونة ،وتقليل
األلــم ،وتحسين الـجــودة اإلجمالية للحياة،
وقــد تساعد حتى فــي تقليل شــدة الـصــداع
وتكراره.
(د ب أ)

رمال الشاطئ تنقذ  ٣بحارة مفقودين
عثرت الـقــوات األسترالية
واألميركية على ثالثة بحارة
مفقودين على جزيرة صغيرة
ف ــي غ ــرب الـمـحـيــط ال ـه ــادئ،
بعد أن اكتشف رجال اإلنقاذ
رسالة " "S.O.Sمكتوبة على
رمال الشاطئ.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
األس ـت ــرال ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان نقله
مــوقــع "الـعــربـيــة ن ــت" ،أمــس،
"تم العثور على الرجال في 2
أغسطس ،في حالة جيدة في
ج ــزي ــرة بـيـكـلــوت الـصـغـيــرة،
 190كيلومترا غــرب المكان
الذي انطلقت سفينتهم منه،
والبالغ طولها  7أمـتــار ،في
 30يوليو" ،مضيفة أن "رسالة
استغاثة ُم َ
بينة على الشاطئ،
رصدتها الطائرات األسترالية
واألمـيــركـيــة مــن الـجــو أثـنــاء
البحث".
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب مـ ـ ــركـ ـ ــز اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ

والتنسيق ،فــي قــاعــدة غــوام
الـ ـبـ ـح ــري ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،مــن
قوات الدفاع األسترالية دعم
البحث واإلنقاذ ،بعد ظهر 1
أغسطس الجاري.
وكانت السفينة المفقودة
وطـ ــاق ـ ـم ـ ـهـ ــا ي ـ ـب ـ ـح ـ ــرون م ــن
ج ــزي ــرة ب ــول ــوات إل ــى ب ــوالب
المرجانية ،وهي رحلة على
بعد  23ميال بحريا ،عندما
أبـ ـح ــروا ع ــن ال ـم ـس ــار ،ونـفــد
الوقود ،حسب وزارة الدفاع
األسترالية.

ً
أسد ولبوة يشيخان ويموتان معا
شهدت حديقة الحيوانات في لــوس أنجلس
تنويم أسد ولبوة ،وإنهاء حياتهما في يوم واحد،
بعد قصة حب دامــت  6سنوات بين زوجين لم
يفارقا بعضهما حتى النفس األخير.
ورغم أنهما يبلغان  21عاما فإنهما ولدا في
مدينتين أميركيتين مختلفتين ،والتقيا ألول مرة
في حديقة حيوانات وودالنــد بارك ،حيث بدأت
عالقتهما الرومانسية عام  ،2014وتم نقلهما إلى
حديقة حيوانات لوس أنجلس.

"روسيا اليوم" ،الليلة قبل الماضية" ،تزيد هذه الفترة
الطويلة لعدم حدوث ثوران كارثي ،من خطر الكارثة"،
مشيرا "إلى ثوران بركان كراكاتاو في إندونيسيا عام
 ،1883وبركان تامبورا عــام  ،1815واللذين تسببا
في انخفاض درجة حرارة الهواء في أوروبا وزيادة
كثافة هطول األمطار" .ووفقا لكوليكوف ،ال توجد في
الوقت الحاضر عالمات تشير إلى خطر حدوث ثوران
كارثي للبراكين ،لكن قد يحدث في أي لحظة ،بسبب
طول المدة التي تلت بعد آخر ثوران كارثي للبراكين.

ونـ ـق ــل م ــوق ــع "روس ـ ـيـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم" ،ال ـل ـي ـل ــة قـبــل
ا لـمــا ضـيــة ،عــن المشرفين على الحديقة قولهم
إن األســد واللبوة يحبان بعضهما كثيرا ،ولم
يفارقا بعضهما أبــدا ،وكانا يحظيان بشعبية
كبيرة بين الزوار.
وفي الفترة األخيرة ،تدهورت صحتهما بشكل
حاد بسبب الشيخوخة ،وقرر األطباء البيطريون
قتلهما بطريقة رحيمة بحقنة مميتة في وقت
واحد ،لكي ال يفترقا حتى النفس األخير.

وفيات

بدر ذي الحجة ...برتقالي

محمود ًعبداللطيف خالد الحسينان

 68عاما ،شيع ،ت67777131 ،60009314 ،67638323 ،66776923 :

سعد سعود سويد العجمي

مع اكتمال بدر ذي الحجة ،ليل الثالثاء الماضي ،بدا رائع الجمال ،كما زاده
ً
اللون البرتقالي روعة وتألقا ...وهو ما التقطته عدسة عبدالمجيد الشطي
من السالمية.
ويرجع هذا اللون إلى تشتت الضوء بسبب الغالف الجوي ،فعندما يكون
ً
القمر قريبا من األفق فإن ضوءه يحتاج إلى مسافة أطول ،ليمر عبر الغالف
الجوي ،بسبب ميل أشعته ،مما ينتج عنه تشتت موجات الضوء األحمر
واألزرق والبنفسجي ،عدا مزيج من اللون األصفر.

ً
 62عاما ،شيع ،ت50344440 :
مريم خالد عبدالله الدهيمي أرملة عبدالعزيز أحمد الدويسان
ً
 84عاما ،شيعت ،ت99118089 ،66975560 :

عبدالعزيز أحمد سالم بوناشي

ً
 74عاما ،شيع ،ت66373883 ،66876080 :

يوسف يعقوب حسين الفيلكاوي
آسيا
ً

 66عاما ،شيعت ،ت66868831 :

نجمة محمود عبدالرزاق الكويتي

ً
 84عاما ،شيعت ،ت99674741 ،99798898 :

إبراهيم خليل إبراهيم العوضي

 70عاما ،شيع ،ت98851666 ،99369657 :

أحمد عبدالعزيز علي البديوي

ً
 67عاما ،شيع ،ت50907059 ،99713733 :
سكينة صالح محمد السالم زوجة ناصر حجي صالح المشموم
ً
 86عاما ،شيع ،ت97912966 ،97900928 :

كلثم عبدالله حسن الحمادي

ً
 65عاما ،شيعت ،ت99392087 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:42

العظمى 45

الشروق

05:10

الصغرى 29

الظهر

11:54

العصر

03:30

المغرب

06:37

العشاء

08:02

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

ً
أعلى مد  01:42صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:20ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:57صب ــاحـ ـ ــا
 07:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

