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«أمن الدولة» :تحويالت
ماليزيا تثير الشك والريبة

محليات

٠٣

ُّ
الجهاز أبلغ النيابة أن تنقل األموال بكثرة بين حسابات بنكية مختلفة يثير الغموض واالرتياب
• مجلس األمة يشكل لجنة للتحقيق في «الصندوق الماليزي» بعضوية المويزري والهاشم والرويعي
• الخالد :ال تربطوا عمليات غسل األموال بالكويت ومن قام بها يتحمل مسؤوليته
فهد التركي
ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

ف ــي ت ـقــريـ ٍـر قــدمــه ج ـهــاز أم ــن ال ــدول ــة إلــى
النيابة العامة بشأن تحويالت مالية واردة
من ماليزيا تقدر بـ  343مليون ديـنــار ،أكد
ً
الجهاز أن عملية تنقل تلك األم ــوال كثيرا،
ب ـم ـبــالــغ م ـت ـفــاوتــة وع ـب ــر ح ـس ــاب ــات بنكية
مختلفة ،تثير "الغموض واالرتياب وتطرح
تساؤالت عديدة".
وق ـ ــال م ـص ــدر ق ـضــائــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" إن
التقرير جــاء فيه أن "تـعــامــات مالية بهذا
الحجم مع شركة خاصة رأسمالها ال يتجاوز
ألف دينار ،بما ال يتناسب مع قيمة المبالغ
ال ـ ــواردة إلـيـهــا ،أم ــر مــن شــأنــه "إثـ ــارة الشك
والريبة" حولها.
وفــي سياق متصل ،وافــق مجلس األمــة،
في جلسته أمس ،على تشكيل لجنة تحقيق
برلمانية بشأن الصندوق السيادي الماليزي،
وســط تــأكـيــدات حكومية أنــه لــم يتبين من
التحقيقات الرسمية أي ارتـبــاط مباشر أو
غير مباشر بين الكويت و ه ــذا الصندوق.
وان ـت ـخــب الـمـجـلــس لـعـضــويــة ت ـلــك اللجنة
ً
كــا مــن الـنــواب :د .عــودة الرويعي 02

اقتصاديات

«بيتك» 365 :ألف دينار
متوسط قيمة الصفقة
لعقار السكن الخاص

١٢

الهاشم :نعم يا رئيس الوزراء ثوبك نظيف لكن تركة الفساد ثقيلة ولوال
الغانم :ال يمكن عرض التسجيل إال في جلسة سرية
الدقباسي :نحن أمام حكومة أحالت الفساد إلى النيابة وعلينا دعمها بال تحرك أميركا ما تحركتم
ُ
الفضالة :مطلوب التحرك ضد الشبكة ونتمنى أال تسمى الكويت بلد غسل األموال
مزايدات
ً
الدالل :غول الفساد ليس سهال ونحتاج إلى نهج متكامل
العدساني :رئيس «التحريات» استقال بعد إخطاري الوزير السابق
الحجرف بالملف األولمبي وشبهة غسل األموال
الدمخي :قضايا الفساد بدأت بمحاربة المصلحين وإثارة الرشاوى
وتغيير قانون االنتخاب
الرومي :معيب ًأن تقول الحكومة غير الحقيقة ولو استمر الموضوع
لقدمنا استجوابا واإلصالح مسطرة واحدة
عبدالله لوزير المالية 300 :مليون دينار مرت من «تحت خشمك» ولم
ُ
عبدالكريم الكندري :اسم الدولة ومشروع الحرير استغال إليهام ماليزيا يسأل عنها أحد
بأنه حكومي ...والكويت على المحك
العتيبي :آثار الصندوق مدمرة ونحتاج لسنوات للترميم واستقالة رئيس
تأت من فراغ
السبيعي :الحريص يقول يوجد شريط مجتزأ لتحقيق سري بأمن الدولة «التحريات» لم ِ
واألجهزة مرتبطة ببعضها
البابطين :سمعة الكويت فوق كل اعتبار ويجب وضع النقاط على الحروف

«الكهرباء» مع «كورونا»...
تقرير
اقتصادي نموذج مصغر لتحديات
المستقبل

١١

مؤسسة البترول:
نسعى إلى تعديل آلية
تسعير النفط

١٣

●

بيروت  -ةديرجلا

استفاقت بيروت أمــس على
هــول كــارثــة الــدمــار الــذي سببه
االنـفـجــار الهائل فــي العاصمة
وم ــرف ـئ ـه ــا ،ال ـ ــذي ي ـع ــد الـمـنـفــذ
الــرئ ـي ـســي الس ـت ـي ــراد وتـخــريــن
سلع استراتيجية.
وفي تقديرات أولية تبين أن
الخسائر المادية ستبلغ نحو
 5مليارات دوالر ،وأن مخزون
ً
الحبوب ال يكفي شهرا ،في وقت
تغرق الــدولــة بأزمة اقتصادية
غير مسبوقة.
وبينما قــال محافظ بيروت
إن  300أل ـ ــف بـ ـي ــروت ــي ب ــات ــوا

ً
ً
 40طبيبا كوبيا
ً
ً
جديدا يصلون غدا
●

حمزة عليان

علمت «الجريدة» من مصادرها أن الفوج
الثاني مــن الفريق الطبي الكوبي سيصل
ً
إلى الكويت غدا ،لينضم إلى المجموعة التي
ً
وصلت قبل شهرين تقريبا.
وقــالــت الـمـصــادر إن الــوفــد الطبي يضم
ً
أرب ـع ـيــن طـبـيـبــا ف ــي تـخـصـصــات مختلفة،
ً
وت ـحــديــدا فــي الـعـنــايــة الـمــركــزة والتخدير
وجراحة األعصاب واألوعية الدموية ،وذلك
في إطار التعاون الطبي بين وزارة الصحة
وكوبا.
وأضافت أن جهود السفير الكويتي في
كوبا محمد خلف ستتوج بمذكرة تفاهم أو
بروتوكول خاص يتصل بالتعاون الصحي،
ب ـعــد ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي ت ـح ـقــق ف ــي ال ـس ـنــوات
الماضية.

واإلقـ ــرار بحجم انـهـيــار الــدولــة
وغـ ـي ــابـ ـه ــا ،تـ ـب ــادل ــت األجـ ـه ــزة
المختلفة االتـهــامــات ،متقاذفة
مـســؤولـيــة إب ـقــاء م ــادة خطيرة
في مخزن متصدع دون أي مبرر
سوى اإلهمال وعدم االكتراث.
لكن كما في كل مرة يتعرض
لبنان لنكسة تبادر دول العالم
إلـ ــى اح ـت ـض ــان ــه ،وك ــان ــت أول ــى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
وصلت صباح أمس إلى بيروت
قادمة من الكويت التي أعلنت
تضامنها على كل المستويات
مع الشعب اللبناني المنكوب.
بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــوال ـ ــى وص ـ ــول
المساعدات والتعهدات 02

المقاول الصيني في المطالع
يتعهد بإنجاز 18519
قسيمة نهاية أكتوبر

محليات

07
الحميدان لـ ةديرجلا:.
المرحلة الثانية من
توسعة المستشفى
الميداني قريبًا

١٦
الهاجري :في مجتمعنا
َمن ال يتقبل النحت ويعتبر
إبداعاته أصنامًا

دوليات

طائرة المساعدات الكويتية لدى وصولها إلى مطار بيروت أمس

٢١

انتخابات العراق بال موعد فعلي ...و«حزب
تشرين» وحده قادر على قلب الموازين
●

٠٣

ثقافات

ً
دعوات إلى تحقيق دولي وماكرون يزور لبنان متضامنا
•

محليات

قالوا عن الصندوق الماليزي:

ُ
العالم يغيث بيروت ...والسلطة
«المهملة» أمام تحدي المحاسبة
مـشــرديــن مــع تـضــرر مـنــازلـهــم،
أعلن وزيــر الصحة أن حصيلة
الـقـتـلــى ارت ـف ـعــت إل ــى أك ـثــر من
ً
 135إضافة إلى  80مفقودا و4
آالف جريح.
وأثـ ــار الـكـشــف عــن تفاصيل
ً
االن ـف ـج ــار خ ـص ــوص ــا اإله ـم ــال
الكبير الذي تسبب في استمرار
ت ـخ ــزي ــن  2700طـ ــن مـ ــن مـ ــادة
ن ـي ـت ــرات األم ــون ـي ــوم الـخـطـيــرة
وال ـتــي أدت لــانـفـجــار الـهــائــل،
غـضــب اللبنانيين ال ــذي دعــوا
ع ـ ـلـ ــى "ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر" إلـ ـ ـ ــى ت ـع ـل ـيــق
المشانق للمسؤولين الذين لم
يبادر أي منهم إلى االستقالة .
ً
وبـ ــدال مــن االع ـت ــذار للشعب

قطار الدراسة «عن ُبعد»
ينطلق األحد

بغداد -محمد البصري

تخشى كل األطراف العراقية تجربة االقتراع
ال ـن ـي ــاب ــي ال ـم ـق ـب ــل ،ألنـ ــه س ـي ـج ــرى ف ــي لـحـظــة
فاصلة ومختلفة ،وهو ما عبر عنه رجل الدين
والـسـيــاســي ال ـبــارز عـمــار الحكيم بــأنــه مــزاج
ً
عراقي مختلف كليا عن المعادلة ،التي تلت
ً
سقوط صدام حسين عام  ،٢٠٠٣داعيا الجميع
إلى االستعداد لنتائج مختلفة وموازين جديدة
في البرلمان المقبل.
ودعــا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي،
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،إل ــى ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة،
إث ــر ات ـهــامــات وجـهـهــا لــه أن ـصــار إيـ ــران بأنه

ي ـن ــوي ال ـت ـم ـســك بــالـسـلـطــة وم ـخــال ـفــة مطلب
االحتجاجات الشعبية المنادية بانتخابات
مبكرة.
ً
وفي الوقت نفسه ،تريد الميليشيات موعدا
ً
مـبـكــرا كــي تستبق ح ـمــات حـكــومـيــة لضبط
ُ
ال ـس ــاح ق ــد تـفـقــد الـفـصــائــل ال ـمــوال ـيــة إلي ــران
ً
ن ـفــوذهــا تــدري ـج ـيــا ،ك ـمــا تــريــد الـمـيـلـيـشـيــات
تقليص المهل لمنع حركة االحتجاج الشعبي
م ــن أخ ـ ــذ ال ــوق ــت ال ـ ـ ــازم ل ـت ـن ـظ ـيــم ص ـفــوف ـهــا،
ً
استعدادا لالقتراع العام.
وتـتـنــاقــل األوسـ ــاط السياسية اعـتــراضــات
حركة االحتجاج على موعد الحكومة المقترح
لالنتخابات ،وهو يونيو المقبل الحار بطقسه،

ويــزيــد المحتجون أنهم ال يتخيلون سهولة
تـنـظـيــم ص ـفــوف ـهــم وإعـ ـ ــان ق ـي ــادات ـه ــم ،وســط
حــر كــة نشطة للفصائل ا لـتــي تخطف وتقتل
والمعارضة لنفوذ إيران،
العناصر الليبرالية
ِ
ً
خصوصا بعد اغتيال الخبير األمني البارز
هشام الهاشمي ،الشهر الماضي.
ل ـك ــن األوسـ ـ ـ ـ ــاط ذات ـ ـهـ ــا ت ـت ـن ــاق ــل أن قـ ـي ــادات
االح ـت ـجــاج الــوط ـنــي ت ـخــوض ح ـ ــوارات داخـلـيــة
مكثفة لبلورة قيادة للحراك ،الذي يستعد لخوض
االنتخابات ،ويمكن لقيادة تنسيقيات االحتجاج
إذا أتقنت تحالفاتها أن تخلق كتلة نيابية جيدة،
مع ضمان قانون تمثيل عادل ورقابة دولية تقلل
فرص التالعب والتزوير.
02

انتكاسة في «أزمة
النهضة» قد تنسف
المفاوضات

رياضة

25

شبهة استيالء على المال
العام تحيل أحد األندية
إلى النيابة

ةديرجلا

الثانية

•
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نائب األمير استقبل الغانم والخالد

سلة أخبار
"إحياء التراث" تهنئ بنجاح
موسم الحج

تلقى برقيات من رئيسي باكستان والشيشان ومقرن والفايز لالطمئنان على صاحب السمو
استقبل سمو نائب األمـيــر ولي
العهد الشيخ نــواف األحمد بقصر
ب ـيــان ص ـبــاح ام ــس رئ ـيــس مجلس
االمة مرزوق الغانم.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه اي ـض ــا رئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـلـ ـق ــى س ـمــو
نــائــب األم ـيــر وول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد برقيتين من الرئيس
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي د .ع ـ ـ ـ ــارف عـ ـل ــوي،
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـشـ ـيـ ـش ــان ــي رمـ ـض ــان
قـ ــديـ ــروف ،اط ـم ــأن ــا خــال ـه ـمــا على
صحة صــاحــب السمو أمـيــر البالد
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،وتـمـنـيــا
لسموه دوام الصحة والعافية.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــوه ب ـبــرق ـي ـتــي شـكــر
جوابيتين ،أعــرب فيهما عن شكره
على مــا أبــديــاه مــن طيب المشاعر

ً
وصادق التمنيات ،راجيا لهما وافر
الصحة والعافية.
وتـلـقــى سـمــو نــائــب األم ـيــر ولــي
الـعـهــد بــرقـيــة مــن األم ـيــر م ـقــرن بن
عبدالعزيز آل سعود ،اطمأن خاللها
على صحة صاحب السمو ،سائال
المولى تعالى أن يديم على سموه
موفور الصحة والعافية.
كما تلقى برقية مماثلة من رئيس
مجلس األع ـيــان فــي األردن فيصل
الـفــايــز ،اطـمــأن خاللها على صحة
صاحب السمو.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــوه ب ـب ــرق ـي ــات شـكــر
جوابية ،أعرب فيها عن شكره على
ما أبدوه من فيض المشاعر الطيبة
ومن صادق الدعاء ،متمنيا لهم دوام
الصحة والعافية.
نائب االمير مستقبال رئيس الوزراء

«األوقاف» :إنهاء خدمات موظفين على بند «التكليف»
ً ً
الوزارة أبلغت عددا كبيرا منهم في الفروانية والجهراء
●

محمد راشد

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
أن وزارة األوق ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
اإلسالمية بدأت اتخاذ خطوات
فعلية إلنهاء خدمات عدد كبير
من العاملين على بند التكليف،
مــوضـحــة أن الـجـهــات المعنية
ب ـ ــال ـ ــوزارة أب ـل ـغ ــت ال ـع ــدي ــد مــن
اإلدارات ضـ ـ ــرورة ع ـمــل إع ــادة

تقييم شاملة آللية استمرارية
العاملين على بند التكليف في
تلك اإلدارات.
وأكدت المصادر ،لـ«الجريدة»،
أن وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية المستشار
د .ف ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي ش ـ ــدد عـلــى
أهمية إ نـهــاء قضية المكلفين،
ال ـ ـتـ ــي لـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ــانـ ــت م ـج ــاال
للمحسوبيات والواسطة على

حساب مصلحة العمل ،السيما
أن عدد المكلفين بالوزارة يقدر
باآلالف من مختلف الجنسيات،
موزعين على جميع القطاعات.
وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت
األسـبــوع الماضي ع ــددا كبيرا
من الموظفين العاملين على بند
التكليف ،فــي إدارة الــدراســات
اإلسالمية وشؤون القرآن الكريم
لمحافظتي الفروانية والجهراء،

انطالق حملة «وال تسرفوا»
في المساجد والجمعيات التعاونية
أعلنت وزارة األوقاف ،ممثلة في إدارة اإلعالم،
استمرار حمالتها التوعوية «وال تسرفوا» ،من
خــال تسويقها للحملة عبر وســائــل التواصل
االجتماعي ،والشاشات الموجودة في الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة وال ـب ــوس ـت ــرات ال ـت ــي ي ـتــم وضـعـهــا
فــي الـمـســاجــد ،وغـيــرهــا مــن الــوســائــل الدعائية
والتسويقية األخرى ،انطالقا من دورها الديني
والوطني والتوعوي.
وقــال مدير إدارة اإلعــام بــالــوزارة صالح أبا

الخيل ،في تصريح صحافي ،إن «الحملة تهدف
إلى الحفاظ على مقدرات الوطن وعدم اإلسراف،
الــذي يعد واجـبــا شرعيا ووطنيا على الــوزارة
القيام بــه» ،مضيفا أن «الحملة تبرز مــن خالل
مقاطعها المرئية الثالثة ،التي تضمنت مجموعة
من الرسائل الدينية والتوعوية بلغات مختلفة،
ومن خالل رسائلها النصية التي تجاوزت 70
تصميما ،األهمية القصوى لالعتدال والسلوك
األمثل مع الموارد والثروات التي حبانا الله بها».

بقرار االستغناء عن خدماتهم
بشكل نهائي.

ترشيد الميزانية
وأوضحت المصادر أن هذه
الـ ـخـ ـط ــوة ت ـع ــد اح ـ ــد ال ـ ـقـ ــرارات
اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ض ـمــن
سـ ـي ــاس ــة الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـعـ ـف ــاس ــي،
لتخفيف األ ع ـبــاء المالية على
ميزانية الــوزارة ،وكذلك بهدف
ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى م ـش ـك ـلــة ت ـكــدس
األع ــداد الكبيرة من الموظفين
ف ــي اإلدارات الـمـخـتـلـفــة ،األم ــر
الـ ــذي ســاهــم ف ــي تـفــاقــم قضية
البطالة المقنعة التي كانت أزمة
مؤرقة لوزارة األوقاف والشؤون
اإلســام ـيــة عـلــى م ــدى سـنــوات
طويلة ،متوقعة صدور قرارات
مـمــاثـلــة خ ــال األي ـ ــام الـمـقـبـلــة،
ت ـش ـمــل ال ـم ـك ـل ـف ـيــن ف ــي إدارات
وقطاعات أخرى بالوزارة.
وبينت ان ع ــددا مــن ال ــوزراء
السابقين شكلوا لجان تحقيق
حول هذا الملف ،لمعرفة حجم
ال ـتــاعــب ال ـم ــوج ــود ف ـي ــه ،ومــن
ي ـق ــف خ ـل ـف ــه مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
وقياديي الوزارة ،إال انه وبسبب
ت ـغ ـي ـيــر الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي أكـ ـث ــر مــن

فهد العفاسي

تشكيل ح ـكــو مــي ،لــم تستكمل
هــذه اللجان عملها على الرغم
من وجود المشكلة منذ سنوات
طويلة.
وش ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة
االستغناء عن بعض المكلفين
س ـت ـك ــون وف ـ ــق آلـ ـي ــة واضـ ـح ــة،
بـ ـحـ ـي ــث ي ـ ـتـ ــم إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء خـ ــدمـ ــات
العمالة الهامشية ،مــع اإلبـقــاء
ع ـل ــى مـ ــن ت ـح ـتــاج ـهــم الـ ـ ـ ــوزارة
ف ــي أعـ ـم ــال تـ ـن ــدرج ض ـمــن بند
التكليف.

ً
«الخيرية» 267 :ألفا
استفادوا من «األضاحي»
وزع ـ ـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـخ ـي ــري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـحــوم
األضـ ــاحـ ــي خ ـ ــال م ــوس ــم ذي
ال ـح ـج ــة ،ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه تـحــت
ش ـع ــار «ص ــدق ـت ــك أم ـ ـ ــان» عـلــى
 267ألف مستفيد في  29دولة
بالشراكة مــع  41جهة خيرية
داخــل الكويت وخارجها ،كما
أه ــدت كـســوة الـعـيــد ألكـثــر من
 13ألف طفل يتيم في  11دولة
أخرى.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
الخيرية م .بدر الصميط خالل
اللقاء السنوي للمعايدة عبر
تـقـنـيــة االتـ ـص ــال ال ـم ــرئ ــي ،إن
إي ـ ــرادات الـهـيـئــة خ ــال موسم
ذي ال ـح ـجــة زادت ع ـلــى ال ـعــام
الماضي بنسبة  ،40%وأنها
تمكنت مــن تـســويــق مـشــاريــع
الموسم بنجاح ،متابعا :كما
أه ــدت الهيئة مــابــس جــديــدة
ألك ـثــر م ــن  13أل ــف طـفــل يتيم
في  11دولــة بالتعاون مع 18
جهة خيرية في إطار المشروع
السنوي لكسوة العيد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــط أن
ال ـه ـي ـئــة أط ـل ـقــت خـ ــال مــوســم
ذي الـحـجــة ه ــذا ال ـعــام ،حزمة
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع مـ ـ ـ ــدروسـ ـ ـ ــة ،م ـن ـهــا

ملتقى لـ «الحقوقيين» عن تأثيرات «كورونا»
ت ـن ـظ ــم ج ـم ـع ـيــة ال ـح ـق ــوق ـي ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
بالتعاون مع نظيرتها البحرينية ،الملتقى
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي األول ،ت ـح ــت شـ ـع ــار ت ــأث ـي ــرات
«ك ــورون ــا» عـلــى حـقــوق اإلن ـســان واالقـتـصــاد،
وذلـ ــك عـلــى مـ ــدار يــومــي  8و 9الـ ـج ــاري ،عبر
االتـصــال المرئي من خــال منصة «،»ZOOM
وبمشاركة نخبة من المختصين في المجال
من الكويت والبحرين والدول العربية.
وبهذا الصدد ،صرحت أمينة سر جمعية
الـحـقــوقـيـيــن الـكــويـتـيــة حـنـيــن الـ ـف ــودري بــأن
الملتقى سيناقش محورين أساسيان هما:
ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي ظــل «كـ ــورونـ ــا» ...تبعات
وتـ ــأث ـ ـيـ ــرات ،واآلث ـ ـ ـ ــار والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـمــال ـيــة

واالقتصادية ل ــ»كورونا» وأوجه العالج ،حيث
يـتـضـمـنــان  6جـلـســات ح ــواري ــة فــرع ـيــة ،هــي:
«الحق في الصحة والتعليم في زمن كورونا،
والقيود على الحق في التنقل ومدى تماشيها
مــع متطلبات الـعـهــود الــدول ـيــة ،وتـشــريـعــات
واجبة لتعزيز حقوق اإلنسان عقب الجائحة،
وتأثيرات كورونا االقتصادية ...ومتى تتعافى
االق ـت ـصــادات؟ والـتـشــريـعــات الــازمــة لتعزيز
االقتصاد بعد كــورونــا ،إضــافــة الــى قطاعات
هزمها «كورونا» ...تحتاج إلى بدائل.
وبـيـنــت الـ ـف ــودري أن الـمـلـتـقــى ي ـهــدف إلــى
ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى اآلثـ ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
المترتبة على فيروس كورونا المستجد على

«أمن الدولة» :تحويالت...
وشعيب المويزري وصفاء الهاشم ،على أن تقدم تقريرها خالل
شهرين.
من جهته ،أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
ً
أن تشكيل اللجان حق أصيل للمجلس ،داعيا إلى عدم ربط قضية
غـســل األمـ ــوال بــالـكــويــت ،ألن "م ــن ق ــام بــذلــك أش ـخــاص يتحملون
مسؤوليتهم ،وليس البلد".
وق ــال وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة وزيــر الــدولــة لشؤون
الخدمات مبارك الحريص إن هذا الصندوق غير مرخص بدولة
ً
شركة
الكويت ،وليس له أي نشاط مالي محلي ،فضال عن أن يكون
َّ
مدرجة في البورصة الكويتية ،لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلق
أي طلب أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات
األوراق المالية بهذا الخصوص.
وذكر الحريص ،في بيان تاله خالل الجلسة ،أن "جميع اإلخطارات
المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية من تاريخ  4أكتوبر
 2016حتى  20يناير  2019لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة ،ولم
ً
تشر إلى الصندوق الماليزي ،الفتا إلى أن وحدة التحريات أحالت
ً
بالغا إلى النيابة بتاريخ  28مايو  2020بحق أشخاص طبيعيين
بعمليات غسل لألموال.
واعتباريين ،على خلفية شبهات مرتبطة
َّ
وقال الحريص إن جميع مؤسسات الدولة لم تتلق حتى حينه أي
إخطار أو استفسار رسمي من أي جهة دولية لها صلة بالصندوق
السيادي الماليزي عن ارتـبــاط شخصيات اعتبارية أو طبيعية
في الكويت بالقضية ،وإضافة إلى ذلك لم يتبين من التحقيقات
الرسمية وإجراءات الجهات المعنية حتى هذا التاريخ أي ارتباط
مباشر أو غير مباشر بين الكويت أو أحد مواطنيها أو مقيميها
أو مؤسساتها المالية بهذا الصندوق.
من جانبهم ،وخــال مناقشة المجلس القضية وتشكيل لجنة
تحقيق برلمانية بشأنها ،طالب النواب الحكومة بكشف الحقيقة
ً
كاملة في هذا الموضوع؛ حفاظا على سمعة الكويت.
وبينما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم عن الشريط المسرب:
"ال يمكن عــرض التسجيل إال في جلسة سرية" ،ذكــر النائب علي
الدقباسي" :نحن أمام حكومة أحالت الفساد إلى النيابة ،وعلينا
دعمها بال مزايدات".
بدوره ،أكد النائب رياض العدساني أن "استقالة رئيس وحدة
التحريات المالية تمت بعد إخطاري وزير المالية السابق نايف

هنأ رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي طارق
العيسى ،خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز بالنجاح
الكبير الذي حققته المملكة
في تنظيم موسم الحج
لهذا العام ،مثمنة جهود
وزارة الحج والعمرة
ووزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد ،وهيئة
كبار العلماء والمؤسسات
الدعوية والصحية واألمنية،
والتي سخرت إمكاناتها
خدمة لحجاج بيت لله
الحرام وخدمة للدعوة
اإلسالمية.
وقال العيسى ،في تصريح
صحافي أمس ،إن الجمعية
تابعت باهتمام موسم
حج هذا العام والترتيبات
االحترازية التي قامت بها
السعودية لتسهيل أداء
مناسك الحج والعمرة على
من تم اختيارهم لحج هذا
العام ،مشيدا باإلجراءات
الدقيقة في تنظيم أداء
المناسك في ظل ظروف
انتشار وباء فيروس كورونا.

مستوى دول الخليج والـعــالــم كـكــل ،وتقديم
نماذج اقتصادية نجحت في التعامل السليم
مع الجائحة وتقليل الخسائر ،واستعراض
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وتـ ـش ــريـ ـع ــات
حـقــوق اإلنـســان الحالية والمطلوب اقــرارهــا
لمواجهة األزمة ،واقتراح خطوات من شأنها
المساهمة فــي تعافي االق ـت ـصــادات ،وتـبــادل
اآلراء والخبرات بشأن التوقعات المستقبلية
لالقتصاد العالمي.
ً
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه يـهــدف أي ـضــا إل ــى جــذب
االن ـت ـبــاه إل ــى أهـمـيــة تـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل
لتجنب ت ـكــرار األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة،
وب ـح ــث تــأث ـيــر ال ــوب ــاء ع ـلــى ح ـق ــوق اإلن ـس ــان

الحجرف بالملف األولمبي وشبهة غسل األم ــوال" ،في وقــت قال
النائب عبدالله الرومي" :معيب أن تقول الحكومة غير الحقيقة،
ً
ولو استمر الوضع لقدمنا استجوابا ،إذ يجب أن يكون اإلصالح
بمسطرة واحدة".
أما النائب عبدالكريم الكندري فكشف عن استغالل اسم الدولة
ً
ومشروع الحرير إليهام ماليزيا بأنه مشروع حكومي ،مؤكدا أن
اسم الكويت على المحك.
وبينما قال النائب الحميدي السبيعي إن الوزير الحريص أكد
وج ــود شــريــط مجتزأ لتحقيق ســري فــي "أم ــن الــدولــة" واألجـهــزة
مرتبطة ببعضها ،خاطبت النائبة صفاء الهاشم رئيس الــوزراء:
"نعم ثوبك نظيف ،لكن تركة الفساد ثقيلة ،ولــوال تحرك أميركا
ما تحركتم".
وفي وقت طالب النائب يوسف الفضالة بتحرك حكومي جاد
ً
ضد الشبكة الموجودة ،معربا عن أمله "أال نصل إلى تسميتنا بلد
ً
غسل األموال" ،أكد زميله محمد الدالل أن غول الفساد ليس سهال،
"ونحتاج بالفعل إلى نهج متكامل".
أما النائب عادل الدمخي فذكر أن قضايا الفساد بدأت بمحاربة
المصلحين عندما أثاروا الرشا وتغيير قانون االنتخاب ،في حين
خاطب زميله خليل عبدالله وزير المالية براك الشيتان بأن "هناك
 300مليون دينار مروا من تحت خشمك ،وال أحد سأل عنها".
وبينما اعتبر النائب خالد العتيبي أن آثار الصندوق الماليزي
ً
مــدمــرة ،مشيرا إلــى "أنـنــا نحتاج سـنــوات للترميم ،وأن استقالة
تأت من فراغ" ،أكد النائب عبدالوهاب
رئيس وحدة التحريات لم ِ
البابطين أن "سمعة الكويت فوق كل اعتبار ،ويجب أن نضع النقاط
على الحروف".
٠٦-٠٤

العالم ُيغيث بيروت...
بإرسال المزيد منها ،ليصل الجو االحتضاني إلى ذروته مع إعالن
بــاريــس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون سـيــزور بيروت
اليوم إلبداء الدعم .لكن باريس كانت حريصة على أال تفهم الزيارة
بأنها صك براءة للسلطة أو للعهد أو للحكومة ،وقالت إن ماكرون
سيلتقي "األفرقاء السياسيين" ،معلنة فتح تحقيق فرنسي بالحادث
ً
بسبب إصابة  21فرنسيا.
ورغــم إعــان الحكومة فرض إقامة جبرية على كل المتورطين

بـمـخـتـلــف جــوان ـب ـهــا ،وتـسـلـيــط ال ـض ــوء على
إجراءات الدول في التعامل مع الجائحة ومدى
تماشيها مع حقوق اإلنسان ،وإيجاد حلول
من شأنها تقليل تأثير التبعات االقتصادية
على حقوق اإلنسان ،وتشجيع ودعم استخدام
وسائل التكنولوجيا الحديثة في المؤتمرات
والفعاليات المستقبلية.
وأعربت عن أملها أن يخرج المشاركون في
الملتقى بمجموعة من التوصيات والنتائج
التي من شأنها أن تساهم في تحقيق األهداف
المرجوة من الملتقى ،ثم العمل على رفعها إلى
الجهات المعنية لبحث مدى إمكانية تنفيذها
على أرض الواقع.

"الغذاء" 39815 :ذبيحة
خالل العيد
بدر الصميط

برنامج دعاء المالئكة ،ويضم
ً
 30مـشــروعــا خـيــريــا متنوعا،
وس ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوث لـ ـمـ ـس ــاع ــدة
المنكوبين ،وصـنــدوق إطعام
الـ ـطـ ـع ــام ،ووقـ ـفـ ـي ــات اإلس ـ ــراء
ل ــدع ــم ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـســان ـيــة
في فلسطين وعطاؤكم شفاء،
وحفر اآلبار في الدول االفريقية
التي تعاني تصحرا وغيرها.
وك ـش ــف ان ال ـه ـي ـئــة بـصــدد
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع جـ ــديـ ــد
للسياسات المحاسبية لرفع
مستوى األداء وتعزيز منظومة
الرقابة المالية.

أعلنت الهيئة العامة
للغذاء والتغذية أن إجمالي
األضاحي في جميع
المسالخ المركزية بلغ 39
ً
ألفا و 815ذبيحة خالل أيام
عيد األضحى المبارك.
وأكدت الهيئة ،على موقعها
في "تويتر" ،أن اليوم األول
ً
للعيد شهد ذبح  13ألفا
و 283ذبيحة ،في مسالخ
العاصمة واألحمدي
والجهراء والفروانية.
وأوضحت أن اليوم الثاني
ً
شهد ذبح  13ألفا و104
ذبائح في جميع المسالخ،
في حين تم ذبح 9603
ذبائح خالل اليوم الثالث،
وشهد الرابع  3725ذبيحة.

«الكهرباء»« :المناقصات» يقر
ترسية  200ألف عداد ذكي
●

سيد القصاص

حصلت وزارة الكهرباء وا لـمــاء
امس على موافقة الجهاز المركزي
للمناقصات على ترسية مناقصة
 200ال ــف ع ــداد ذك ــي عـلــى الشركة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ب ــاق ــل االسـ ـ ـع ـ ــار بـتـكـلـفــة
اجمالية  9ماليين دينار.
وأشارت مصادر «الكهرباء» الى
ان الـ ــوزارة انتظرت هــذه الموافقه
منذ اشهر لتركيب العدادات الذكية

فــي تخزين األمــونـيــوم ،وتعهد رئيسي الجمهورية ميشال عون
والحكومة حسان دياب بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل ،فإن
مطالبات تعالت بضرورة إجراء تحقيق دولي أو إشراك محققين
دوليين في التحقيق.
وطالب رؤساء الحكومة السابقون بعد اجتماعهم أمس بتشكيل
ً
الجامعة العربية لجنة تحقيق ،فضال عن تشكيل األمم المتحدة
لجنة أخرى دولية أو عربية بقضاة يتمتعون بالحيادية والحرفية،
لكشف أسباب الكارثة ،مشددين على ضرورة حفاظ جميع أجهزة
المرفأ على مسرح الجريمة وعدم العبث به.
لكن وزير الداخلية أعلن أنه يرفض فكرة إشراك محققين ،بينما
علقت وزيرة اإلعالم منال عبدالصمد بأن هذه الخطوة تحتاج إلى
موافقة مجلس النواب.
ً
ً
من جهتها ،أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جاء فيه" :أيا كان
ً
سبب االنفجار ،ومنها احتمال أن يكون ناتجا عن كمية كبيرة من
نيترات األمونيوم المخزنة بطريقة غير آمنة ،فإن المنظمة تدعو
إلى وضع آلية دولية ...للتحقيق فيما حدث".
ّ
وعلى موقع "تويتر" ،تــداول ناشطون وسم "علقوا المناشق"،
منددين بفساد السلطات وإهمالها ،مع تحميلهم لها مسؤولية
الكارثة التي حلت بالعاصمة.
وكتب أحدهم" :دمروا أحالمنا ،فليدمرهم الله" ،بينما أرفق آخر
صورة لزعماء سياسيين بعبارة "عليكم أن تدفعوا ثمن حرق قلوب
األمهات ومستقبل الشباب ورعب األطفال".
وقالت لينا داوود لوكالة "فرانس برس" خالل تفقدها حي مار
مخايل قرب المرفأ" :الزعماء هم أعداء الوطن ،يقتلوننا ...قتلوا كل
شيء جميل ،جعلوا من لبنان جهنم".
وأعـلـنــت المحكمة الــدولـيــة الـخــاصــة بلبنان تــأجـيــل النطق
بالحكم في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إلى
 18الجاري.
٢٤-٢٢

انتخابات العراق بال...
وت ـح ــدث رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــره ــم ص ــال ــح ،ف ــي بـ ـي ــان ،عن
ضــرورة االنتخابات المبكرة ألنها مطلب االحتجاج الشعبي،
ً
ً
ً
الذي سيفرز برلمانا جديدا يمكن أن يدفع اإلصالحات ،مشيرا
إلى أنه على استعداد للموافقة على حل البرلمان إذا طلب منه

ع ـلــى الـ ـم ــراف ــق ،ح ـيــث تـتـمـيــز تلك
ال ـ ـعـ ــدادات ب ـقــدرت ـهــا ع ـلــى الـ ـق ــراءة
عن بعد ،والتحكم باالستهالك عن
طــريــق الـنـظــام المتكامل فــي غرفة
التحكم للعدادات ،مما يجعل جميع
الخدمات سلسة.

رئيس الحكومة ذلك.
وحسب دستور العراق ،فإن رئيس الحكومة يمكنه أن يطلب
حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية ،شرط أن يوافق أغلبية
النواب على ذلك.
لكن األوساط السياسية تستبعد إمكانية أن يوافق البرلمان
على حل نفسه ،خشية الـفــراغ التشريعي في ظــروف سياسية
حساسة ،ويفضلون أن يكون ذلك قبيل موعد االنتخابات فقط.
ً
ويقول المراقبون إن من الــوارد جدا تعديل الموعد المقترح
في يونيو المقبل وتمديده إلى خريف  ،٢٠٢١لكن ذلك سيمنح
الكاظمي المزيد مــن الــوقــت لضبط فوضى الـســاح ،ومالحقة
ً
عناصر االغتياالت الموالية إليران ،كما يمنح المحتجين وقتا
لتعويض خبرتهم الناقصة في التنظيم واالستعداد لالقتراع
وجمع التمويل الــازم لحمالتهم وأخــذ احتياطات لــردات فعل
الخصوم ،ضمن الفصائل المسلحة التي تــرى فــي الناشطين
ً
ً
قوة علمانية ناشطة تريد عراقا حليفا للمحيط العربي والقوى
الغربية.
ومن شأن انتخابات عادلة تحت رقابة دولية أن تعيد صياغة
ّ
األوزان في برلمان العراق ،وتقلص تمثيل الميليشيات ،وتدفع
بجيل الشباب الجديد والتكنوقراط إلى الواجهة.
وقــاطــع نحو  ٨٠فــي المئة مــن الناخبين اق ـتــراع  ،٢٠١٨لكن
من المتوقع أن تشهد االنتخابات المقبلة مشاركة واسعة ،إذا
تأكد الناخبون من إمكانية تغيير األوزان البرلمانية وتعزيز
اإلصالحات الجذرية ،بنحو يصل إلى تغيير عميق في النظام
الحالي المتهم بالفساد والفشل في معالجة المشاكل الجوهرية
ً
في االقتصاد واإلدارة ،استنادا إلى تغير الفت في مزاج الجمهور،
كـمــا يـبــدو فــي ت ـحــذيــرات وتـصــريـحــات يطلقها ق ــادة األح ــزاب
التقليدية.

ةديرجلا
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محليات

ُ
الدراسة «عن بعد» ينطلق األحد المقبل
قطار
ً
بالخارج
العالقين
لعودة
حلول
عن
تبحث
والوزارة
المعلمين...
في
نقصا
تعاني
المدارس
•
ً
ً
• معلمو «الفرنسية»  490منهم  49كويتيا فقط و«اإلنكليزية»  1482بينهم  333مواطنا
فهد الرمضان

بينما ينطلق قطار الدراسة
عــن ُب ـعــد لطلبة ال ـصــف الـثــانــي
عـ ـش ــر ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل،
كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة لـ ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ع ــن ع ـج ــز تـعــانـيــه
بـعــض ال ـم ــدارس نتيجة نقص
في عدد معلمي مادتي الفيزياء

«النجاة» دشنت منصتها
أعـلـنــت م ــدارس الـنـجــاة أنـهــا دشـنــت «منصتها التعليمية
االلكترونية» للتعليم عن ُبعد لمتعلمي ومتعلمات الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبي ،لتوفر لهم المناخ المناسب الذي
يستطيعون من خالله االستمرار في متابعة وتحصيل دروسهم
ً
من منازلهم استعدادا الختبارات نهاية العام الدراسي.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ص ــرح ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـم ــدارس الـنـجــاة
عـبــدالـعــزيــز المحمد ب ــأن رعــايــة ال ـطــاب والـعـنــايــة بـهــم تأتي
فــي مقدمة األه ــداف الـتــي تعنى بها ال ـمــدارس ضمن خطتها
االستراتيجية الطموحة ،من خالل توفير كل السبل واإلمكانات
التي من شأنها أن تساعدهم ليس في جانب التفوق الدراسي
فقط ،بل على التميز العلمي والقيمي والسلوكي والمعرفي،
وذل ــك مــن خ ــال تــوفـيــر الـجــو االيـجــابــي ال ــذي يشجعهم على
التحصيل العلمي.
ً
وأوضح أن عدد الفصول االفتراضية  22فصال للقسم العلمي
ً
ً
وعدد المتعلمين  756طالبا وطالبة يقوم بتدريسهم  79معلما
ومعلمة.

وا لـلـغــة الفرنسية ،موضحة أن
أغلب معلمي هاتين المادتين من
الوافدين العالقين في الخارج.
وقالت المصادر إن الوزارة ال
تــزال تبحث عــن حلول لمشكلة
الـمـعـلـمـيــن ال ــواف ــدي ــن الـعــالـقـيــن
فــي ال ـخــارج ،إذ منعت سلطات
الـطـيــران المدني مــؤخــرا دخــول
الوافدين من  31دولة من بينها
مصر وســوريــة ولـبـنــان ،والتي
تمثل النسبة األ كـبــر للمعلمين
ال ــواف ــدي ــن ،الف ـتــة إل ــى أن ال ـقــرار
األخ ـ ـيـ ــر سـ ـم ــح ب ــدخ ــولـ ـه ــم فــي
ح ــال إقــامـتـهــم فــي أح ــد الـبـلــدان
غير الممنوعة من الدخول مدة
 14يــومــا ،وم ــن ثــم عـمــل فحص
ال ـ  PCRالــذي يثبت خلوهم من

اإلص ـ ــاب ـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا.
يذكر أن الوزارة تعاني نقصا
في أعــداد المعلمين الكويتيين
ف ــي تـخـصـصــات م ـثــل الـفـيــزيــاء
والكيمياء والرياضيات واللغة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة واالن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة فــي
المرحلة الثانوية ،حيث يتضح
من إحصائيات الــوزارة أن عدد
معلمي «الفرنسية» يبلغ حوالي
ً
 ،490مـنـهــم  49كــويـتـيــا ،و441
غير كويتي ،في حين يبلغ عدد
معلمي اللغة اإلنكليزية 1482
معلما ،منهم  333كويتيا مقابل
ً
 1149واف ـ ــدا ،أم ــا معلمو اللغة
العربية الكويتيون فيبلغ عددهم
 ،346ي ـق ــا ب ـل ـه ــم  1278وا ف ـ ـ ــدا،
بإجمالي .1624

أعداد معلمي بعض المواد الدراسية
المادة

كويتيون

وافدون

فيزياء
كيمياء
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة العربية

69
218
333
49
346

614
534
1149
441
1278

المقاول الصيني بالمطالع يتعهد بإنجاز  18519قسيمة نهاية أكتوبر
«السكنية» :االنتهاء من مشروع «جنوب عبدالله المبارك» منتصف سبتمبر
●

يوسف العبدالله

كـشـفــت الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة أن م ـت ـع ـهــد ال ـع ـق ــد ال ـثــانــي
«ال ـص ـي ـن ــي» ال ـ ــذي ي ـع ـمــل ع ـلــى تنفيذ
ضواح تشمل
البنى التحتية في ثماني
ٍ
 18519قسيمة ،انتهى من تنفيذ 75.14
فــي المئة مــن إجـمــالــي العقد متوقعة
االنتهاء من العقد نهاية شهر أكتوبر
المقبل ،أي بعد ثالثة أشهر ،بعد أزمة
الـتــأخـيــر ال ـتــي راف ـقــت أع ـمــال الـمـقــاول
الصيني.
ووف ـ ــق ت ـقــريــر ال ـمــؤس ـســة ال ـش ـهــري
لـقـطــاع الـتـنـفـيــذ ع ــن يــولـيــو الـمــاضــي،
وحصلت «الجريدة» على نسخة منه،
بـلـغــت ن ـســب اإلنـ ـج ــاز الـفـعـلـيــة للعقد
األول من مدينة المطالع عبر التحالف
الـ ـت ــرك ــي -اإليـ ـط ــال ــي إلنـ ـش ــاء وإنـ ـج ــاز
وصـ ـي ــان ــة أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـطـ ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة
والـجـســور واألن ـفــاق  98.50فــي المئة،
مقارنة بالنسبة التعاقدية  98.38في
المئة.
وحول بقية الضواحي ،التي كان من
ً
المفترض تسليمها تعاقديا منتصف

بيته» ،والشقق االستثمارية في مدينة
صباح األحمد ،والمساكن المنخفضة
التكاليف البديلة في الصليبية وتيماء،
ً
لتكون أســرع فعليا من نسب اإلنجاز
التعاقدية.

بيوت شرق تيماء

بوابة المقاول الصيني المشرف على تنفيذ مدينة المطالع
م ــارس الـمــاضــي ،ذك ــرت الـمــؤسـســة أن
نـسـبــة إن ـج ــاز ال ـم ـقــاول الـمـنـفــذ للبنى
التحتية لـ  4999قسيمة في الضاحيتين
 N1و ،N4بلغت  63.21في المئة ،مقارنة
بنسبة تعاقدية بلغت  100في المئة،
فـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت نـ ـس ــب اإلنـ ـ ـج ـ ــاز فــي
ا لـضــا حـيـتـيــن  N2و N3لتنفيذ البنى
التحتية لـ  4770قسيمة  90في المئة،

ً
مـقــارنــة بنسبة تـعــاقــديــة بلغت أيـضــا
 100في المئة.
وبـ ـش ــأن مـ ـش ــروع «جـ ـن ــوب عـبــدالـلــه
ال ـم ـبــارك» ،أف ــاد تـقــريــر الـمــؤسـســة بــأن
إنشاء وإنـجــاز وصيانة أعمال الطرق
ومــواقــف الـسـيــارات وشبكات خدمات
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـح ــدي ــد ال ـق ـســائــم
ل ـ ـ  3260قـسـيـمــة وم ـح ـطــات الـكـهــربــاء

«القوى العاملة» :تمديد تقدير ً
احتياج المشروعات الصغيرة آليا
«حتى نهاية العام شريطة تقديم شهادات الرواتب»
●

جورج عاطف

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة
الـعــامــة للقوى العاملة أحمد
ال ـم ــوس ــى ،ع ــن ت ـمــديــد عملية
تـقــديــر االح ـت ـيــاج مــن العمالة
الوافدة ألصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بصورة
آلية حتى نهاية العام الجاري،
شريطة تقديم شهادات الرواتب
التي تثبت صرف المستحقات
الـشـهــريــة لـلـعـمــالــة المسجلة
على ه ــذه الـمـشــروعــات ،الفتا
إلى أن بعض التراخيص سيتم
تحديثها فور قيام اصحابها
بـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات
المطلوبة كافة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،أنــه
بـ ـن ــاء ع ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ــذي
ً
ع ـ ـقـ ــد أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا م ـ ـ ــع م ـم ـث ـل ـيــن
م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة ،وجمعية رواد
األعـ ـم ــال ال ـكــوي ـت ـيــة ،وات ـح ــاد
ص ــال ــون ــات ال ـك ــوي ــت ،اتـخــذنــا
ً
قـ ــرار ال ـت ـمــديــد ،تـسـهـيــا لهم
ف ـ ــي ظ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ج ــائ ـح ــة
فيروس «كــورونــا» المستجد،
ً
مشددا على أن القرار ينطبق

فقط على المشروعات المكتملة
أرواقها وغير المسجل بحقها أي
نواقص من قبل الجهات األخرى
ذات العالقة ،مؤكدا حرص «القوى
الـعــامـلــة» على ع ــودة عجلة هذه
ً
المشروعات إلى الدوران مجددا،
وتذليل العقبات والصعاب كافة
التي قد تواجهها.

شهادات الرواتب
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــوس ــى ،إن «ال ـل ـق ــاء
المثمر ا ل ــذي جمعنا بمجاميع
ال ـش ـبــاب اص ـح ــاب ال ـم ـشــروعــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة خرجنا
منه بتوصيات وقــرارات عدة من
شأنها التسهيل عليهم ،ومنها
استقبال طلبات شهادات الرواتب
ال ـخ ــاص ــة ب ـهــم ال ـت ــي ت ـص ــدر من
إدارة خ ــدم ــة أصـ ـح ــاب األع ـم ــال
(أصحاب المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة) فــي مبنى اإلدارة
بمنطقة الـصــديــق خ ــال الفترة
ً
المسائية من الرابعة عصرا حتى
ً
ً
ً
مساء تسهيال وتخفيفا
السابعة
ً
على أصحاب المشروعات ،فضال
عن عدم توقف استقبالهم خالل
ع ـط ـلــة ع ـي ــد األضـ ـح ــى ال ـم ـب ــارك
المنصرم».
ً
وأكــد أن الهيئة تسعى دائما

أحمد الموسى

إل ـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـهـ ـي ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ع ـلــى أصـ ـح ــاب ال ـم ـشــروعــات
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة
دون اإلخـ ـ ـ ــال ب ــاالل ـت ــزام ــات
المفروضة على طرفي االنتاج
ال ـت ــي اق ــره ــا ال ـق ــان ــون رقـ ــم 6
لـسـنــة  ،2010ال ـص ــادر بشأن
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي،
والـقــرارات المنفذة له ،شاكرا
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات
ذات الـعــاقــة عـلــى تواصلهم
وسعيهم المستمر وحرصهم
ال ــدائ ــم ع ـلــى تـخـفـيــف اآلثـ ــار
الـسـلـبـيــة ع ـلــى سـ ــوق الـعـمــل
الناتجة جراء الجائحة.

ال ـفــرع ـيــة بــال ـم ـشــروع اإلس ـك ــان ــي ،بلغ
 87.30في المئة كنسبة فعلية ،مقابل
 100في المئة كنسبة تعاقدية ،متوقعة
االنـتـهــاء مــن التنفيذ منتصف الشهر
المقبل بعد أن كان من المفترض تسليم
المشروع أبريل الماضي.
وك ـش ـف ــت ال ـم ــؤس ـس ــة أنـ ـه ــا ش ـهــدت
ً
ارتفاعا في نسب إنجاز بيوت «من باع

ولفتت إلى أن نسب إنجاز تنفيذ 509
بيوت في شرق تيماء المخصصة لفئة
ً
ً
«من باع بيته» شهدت ارتفاعا ملحوظا
بنسبة فعلية  81.25في المئة ،مقابل
 75.46في المئة كنسبة تعاقدية ،على
ً
أن يتم االنتهاء من المشروع تعاقديا
في ديسمبر المقبل.
وأض ــاف ــت أن نـســب إن ـش ــاء وإن ـجــاز
وصـ ـي ــان ــة ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة والـ ـط ــرق
الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية
بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف
التي تقع بمنطقة النعايم بلغت 55.43
في المئة ،كنسبة فعلية سبقت النسبة
التعاقدية التي شهدت  47.05في المئة،
لتنفيذ  9800وحــدة سكنية كمشروع
بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء.

 8شقق بـ «صباح السالم»
للكويتيات المتزوجات من غير
مواطنين والمطلقات واألرامل
تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على وضع
اللمسات األخ ـيــرة الستئناف قــرعــات تــوزيــع مساكن
منخفضة التكاليف ،المخصصة للكويتيات المتزوجات
مــن غير كويتيين والمطلقات واألرام ــل ،بعد انقطاع
سنوات طويلة عن التوزيع ،وتعليق توزيعها نهاية
فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادر اسكانية مطلعة ،ان
المؤسسة تستعد لتوزيع  8شقق شاغرة في المجمع
السكني بمنطقة صباح السالم ،قد يتم االعــان عنها
االسبوع المقبل.
وذكرت المصادر ان المؤسسة لم تعتمد بعد اولوية
تقدم الراغبين في التخصيص على هذه الشقق ،اال انها
قد تصل الى تاريخ  ،1995 /12 /31موضحة أن السكن
منخفض التكاليف على شكل عقد انتفاع بصفة إيجار
شـهــريــة ،وبمبالغ رمــزيــة ،للتخفيف عــن كــاهــل األســر
الكويتية المحتاجة.

ً
البلدية :نفذنا  10إزاالت ...وتحرك ضد بنايات قريبا

الوعالن« :بلوك» على المعامالت الحكومية لمخالفي البناء
●

محمد الجاسم

أك ــدت رئيسة لجنة مخالفات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ع ـم ـش ــاء
الوعالن ،أن الربط اإللكتروني بين
البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي
ي ـ ـ ـ ــزود الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ـص ـف ــة دوري ـ ـ ــة
بــاألحـكــام النهائية ال ـصــادرة في
مـخــالـفــات الـبـنــاء لــوضــع «بـلــوك»
على معامالت المخالفين الصادر
ضــدهــم أح ـك ــام قـضــائـيــة نهائية
ب ـ ــاإلزال ـ ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة وب ـع ــض
الجهات الحكومية.
وقــالــت ال ــوع ــان ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إن ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
شهدت حاالت إزالة جبرية لبعض
مخالفات البناء الصادر بها أحكام
نهائية والتي بلغت  10إزاالت في
مختلف أن ــواع السكن ،الفتة إلى
لجنة مخالفات البناء بالتنسيق
مع اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
ن ـف ــذت ت ـلــك االزاالت ،مـعـلـنــة عن
تـنـفـيــذ ال ـم ــزي ــد م ــن االزاالت في
بنايات مشهورة بالفترة القريبة
المقبلة.
وأض ــاف ــت أن ق ــان ــون الـبـلــديــة
ا ل ـ ـحـ ــا لـ ــي ر ق ـ ـ ــم  2016/33ص ــدر
بـ ـنـ ـص ــوص ق ــان ــونـ ـي ــة ال ت ـج ـيــز
للبلدية قطع التيار الكهربائي عن
الـعـقــار المخالف إال بعد صــدور
حكم نهائي قــابــل للتنفيذ وهــذا
ً
األمر يتطلب وقتا قد يصل لعدة

سنوات في ساحات القضاء لحين
صدور الحكم النهائي.
ولفتت إلى أن الجهاز التنفيذي
لجأ إلــى اتخاذ اتجاه آخــر لحين
التعديل المنشود لقانون البلدية
متمثل بإنشاء لجنة متخصصة
من اإلدارة القانونية والمهندسين
الفنيين تختص بمتابعة مخالفات
البناء واتخاذ اإلجــراءات الكفيلة
للحد من الظاهرة.
واش ــارت إلــى أن لجنة متابعة
م ـخــال ـفــات ال ـب ـنــاء قــامــت بحصر
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـح ــاض ــر
المحررة ضد مخالفات البناء حتى
وصـ ــول ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام
والـ ـقـ ـض ــاء ومـ ـت ــابـ ـع ــة االج ــراءات
الـمـتـخــذة ح ـيــال ال ـت ـج ــاوزات في
جميع انواع السكن.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة
بــاشــرت عملها فــي مـتــابـعــة تلك
ال ـم ـح ــاض ــر وخـ ــاصـ ــة الـمـتـعـلـقــة
بمخالفات الدور الرابع في السكن
الـخــاص ،مؤكدة أنها اتخذت كل
الـتــدابـيــر ال ــازم ــة حـيــالـهــا إال أن
الوضع يستغرق عدة سنوات في
الـقـضــاء حـتــى تستطيع البلدية
إزالـتـهــا حسب النظم والقوانين
المتبعة حاليا.
من جانب آخــر ،كشفت بلدية
الـكــويــت فــي إحـصــائـيــة ص ــادرة
لها عن اغالق  232محال وتحرير
 1876م ـخ ــال ـف ــة خ ـ ـ ــال يــول ـيــو

جانب من إزالة المخالفات
الـمــاضــي فــي كــافــة المحافظات
ً
كما قامت بتوجيه  9253انــذارا
ً
وتعهدا بعد الكشف على 16676
محال.
ولفتت البلدية الى أنه تم رفع
 801سـيــارة مـهـمـلــة ،ال ــى جانب
تحرير  19مخالفة لباعة جائلين
وإزالة  73موقعا لمحاصير أغنام
وماشية.
وأوضحت أن إدارات النظافة
تابعت غسيل وتـعـقـيــم 443121
حاوية خالل الشهر الماضي ،كما
ً
تم إصدار  50ترخيصا هندسيا
ً
فضال عن إصدار  204كتب إنهاء
إشــراف عــاوة على إصدار كتب
لــوزارة الكهرباء والماء اليصال
ً
التيار الكهربائي ل ـ  90عقارا.

برلمانيات ٤
مجلس األمة يحيل تقرير «تجاوزات القطاع النفطي» للحكومة
ةديرجلا
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الحريص :الحكومة اعترضت على إدراج التقرير وطلبنا تأجيله حتى نطلع عليه
في جلسة برلمانية طويلة ،انتهى مجلس األمة من مناقشة
قضية الصندوق السيادي الماليزي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
من ثالثة نواب هم د .عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء
الهاشم على أن تقدم تقريرها خالل شهرين.
ً
في ًحين شهدت الجلسة خالل مناقشة قضايا التعليم هجوما
على وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي،
نيابيا ً
وتهديدا باستجوابه األسبوع المقبل إذا لم يحل مشاكل التربية.
وقال الحربي إن العام الدراسي الجديد سيبدأ  4أكتوبر ،وتم
تنفيذ ما أقره المجلس من توصيات ،والتي اعتبرناها خطة عمل
نسير بمقتضاها ،موضحا أنه بالنسبة للتعليم عن بعد فتم إقرار
خطتنا وهي واضحة ومتكاملة ،وتمت االستعانة بخبراء من
جامعة الكويت ولجنة عليا لوضع استراتيجيات.
وبينما وافق المجلس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول
الكويتية وقرر إحالته إلى الحكومة ،ناقش  6قوانين دفعة واحدة
هي مكافحة الفساد وحق االطالع على المعلومات ،وإيجار
العقارات ،وقوة اإلطفاء ،وتأثير كورونا على سوق العمل ،ووالية
المرأة الصحية ،والحماية من العنف األسري.
محيي عامر
وعلي الصنيدح

لم نقرأ تقرير
تجاوزات
النفط ويجب
منحنا فرصة
لدراسته

الرومي

مشاكل
«النفط»
منذ سنوات
ومطالبات
النواب
مستمرة
بضرورة أن
تكون هناك
لجنة دائمة
للقطاع

السبيعي

خلل جسيم
داخل القطاع
النفطي وال
توجد حوكمة
والخطأ األكبر
أن اإلدارة
التنفيذية جزء
من مجلس
اإلدارة

بدر المال

افـتـتــح رئ ـيــس مـجـلــس االمــة
مــرزوق الغانم الجلسة الساعة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف بـ ـع ــد ان
رف ـ ـ ــع الـ ـجـ ـلـ ـس ــة نـ ـص ــف س ــاع ــة
ل ـع ــدم اك ـت ـم ــال ال ـن ـص ــاب ،وتــا
االم ـيــن ال ـعــام اس ـمــاء الحضور
والمعتذرين من الجلسة.
وقال عادل الدمخي في نقطة
ن ـظ ــام :م ــن دورنـ ــا ال ـت ـعــاون مع
اخــوانـنــا فــي لـبـنــان ومصابهم
واقترح تخصيص وقــت بشأن
مــا ح ــدث فــي لـبـنــان ثــم اص ــدار
بيان.
وع ـ ـلـ ــق ال ـ ـغـ ــانـ ــم عـ ـل ــى ح ــدي ــث
الدمخي قائال :بطلب من الشاهين
ونواب تمت صياغة بيان وسنعطي
فرصة للتعليق عليه.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــل ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ــى بـنــد
األسـئـلــة ،وق ــال عبدالله الكندري
ف ــي ت ـع ـق ـيــب ع ـل ــى اج ــاب ــة ل ــوزي ــر
المالية بشأن االمــوال المستثمرة:
استغرب طلب ايــداع اإلجابة لدى
األمانة العامة وتقول التأمينات ان
هذه االمور سرية ال يجب أن يطلع
عليها الشعب الكويتي.
واضاف الكندري :نريد ان نعرف
كيف تتم سرقة األموال في السابق
وما قام به مدير التأمينات االسبق
كــان من خــال مثل هــذه الشركات
ومنها ما تم انشاؤه في الواليات
المتحدة ،وه ــذا الـبــوق والفاجعة
التي يجب أن يعيها وزير المالية
ب ــان ــه ال ي ــوج ــد رق ــاب ــة م ــن ديـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ع ـلــى ت ـلــك ال ـشــركــات
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،م ـت ـســائــا :ل ـم ــاذا ال
يــوجــد مكتب لــديــوان المحاسبة
ف ــي ام ـي ــرك ــا؟ واذا تــرك ـنــا االمـ ــور
هكذا سيأتينا كمدير التأمينات
االسبق اخر.
وتابع الكندري :يجب ان يكون
لنا مكتب لــديــوان المحاسبة في
الــواليــات المتحدة ،وتـكــون هناك
رقابة ،وال يأتينا الرد كما اتى في
سؤالنا عن شركة الوفرة بالواليات
المتحدة ،ووالله اذا لم نتصد لذلك
ويتحرك ديوان المحاسبة فسيتم
ال ـت ـعــدي عـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام وعلى
أموالنا السالم.
بدوره ،قال الحميدي السبيعي
في تعقيب على اجابة وزير المالية
بشأن اذا تمت احالة اي من اعضاء
هيئة االستثمار للنيابة :ال اعلم
الهيئة العامة لالستثمار تخضع
ل ـلــدولــة ام ال ،تـخـضــع ل ـل ـنــواب ام
ال ،وهـ ـ ــذه ال ـه ـي ـئــة الـ ــداخـ ــل فيها
مـفـقــود ،واطـلـعــت عـلــى اجوبتهم
بـهــا فــوقـيــة ويـعـطــون أجــوبــة بها
شبهة وستنعكس بالتالي على
المال العام.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي :ل ـيــش
"تستعبط" الهيئة العامة لالستثمار
في اجابتها عن سؤالي بشأن اعداد
الوافدين ورواتبهم؟ ولماذا ال يتم
ايقاف احد الموظفين المحال الى
النيابة في تهمة التعدي على المال

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ال ـع ــام؟ هـيـئــة فــوقـيــة تــديــر ام ــوال
الــدولــة ولــم نر منهم خيرا ولــم نر
اال كل شر.
وتــابــع السبيعي :ال ب ــارك الله
في الصندوق الذي ال يستفيد منه
الشعب والذي يعمل به الوافدون،
فالصندوق مغلق على مجموعة
معينة.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ع ـلــي الــدق ـبــاســي
خ ــال تعقيبه عـلــى اج ــاب ــة وزي ــر
البلدية بشأن عدد العمالة الوافدة:
ان كــورونــا كشفت حقائق كثيرة
وصدرت قرارات من ضمنها انهاء
خدمات الوافدين بالبلدية ،وهذا
القرار جاء متأخرا ،والبلد بحاجة
الى قرارات فعلية ،وهناك الكثير من
االعمال في الوزارات التي يقوم بها
الوافدون ،ومن المخجل والمعيب
عجزنا عن تكويت الوظائف خاصة
في الجهات الحساسة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــدق ـ ـبـ ــاسـ ــي :يـجــب
التطبيق الفعلي لسياسة االحالل
ألن ذلــك سيساهم في حل العديد
من القضايا ،والكويتيون هم من
أطفأوا االبار بعد التحرير ،وهم من
وقفوا في الصفوف األمامية خالل
كــورونــا ،وأح ــذر مــن الـتــراخــي في
تطبيق سياسة التكويت.
وب ـي ــن الــدق ـبــاســي ان القضية
ليست تكسبا انتخابيا بل قضية
حـقـيـقـيــة ت ـك ـبــر ي ــوم ــا ب ـع ــد اخ ــر،
وبعض مــن يعملون فــي الجهات
الحكومية يعملون لدى المسؤولين
وي ـح ـص ـل ــون ع ـل ــى رواتـ ـبـ ـه ــم من
الدولة ،فإذا اراد المسؤول توظيفه
ليعمل لديه فليكن من كيسه وليس
من كيس الدولة.
ب ــدوره ــا ،قــالــت صـفــاء الهاشم
خ ــال تعقيب على اجــابــة الــوزيــر
ان ــس الـصــالــح عــن ع ــدد الــوافــديــن
ال ـم ـع ـي ـن ـيــن فـ ــي االم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لمجلس ال ـ ـ ــوزراء :عـنــدمــا ترفض

الحكومة تــزويــدي بــاالرقــام فهذا
يعني ظلم اكثر الكويتيين ،ونعم
عندنا رمــانــة التركيبة السكانية
مختلة ،وأتحدث عن اختراق عظيم
في اجهزة الدولة ،وانا عندما ادخل
مصر هل اجد موظفين سودانيين
ام اي جـنـسـيــة اخ ـ ـ ــرى؟ ومــدحــت
وعبدالواحد الى اليوم في مجلس
الوزراء ،ومدحت مستشار مصري
ش ــارك فــي ح ــرب  ٧٣وم ـنــذ يناير
في مصر.
وبينت الهاشم :عندما وافقنا
على االتفاقية كانت لحجم االعداد
فتقولون ان عدد المستشارين ١٧
وهــو كــذب ،واعتقد اكثر وضوحا
أن األمـ ـ ـ ــر "سـ ـبـ ـهـ ـلـ ـل ــه" ،وح ـ ـكـ ــروا
صـفــة مستشار فـقــط للمصريين
والكويتيين ال ،وهل رأيتم مستشارا
كويتيا في مصر؟ ونحن مخترقون
وفـضــائـحـكــم وص ـف ـقــات فـســادكــم
مفضوحة من الداخل.
ونـ ـب ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـل ـســة ع ــودة
الــرويـعــي األع ـضــاء للحضور من
أجل اكمال النصاب.

تجاوزات النفط
وطالب محمد الــدالل بمناقشة
تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات
تعيينات النفط.
وقــال عبدالله الكندري :عندما
اتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ــن  ٤٥٠ص ـف ـح ــة تـتــم
مناقشتها اليوم فانا اعلم عملية
ال ـس ـلــق ال ـت ــي تـ ـح ــدث ،وال يــوجــد
بأس من طلب عقد جلسة خاصة
للمناقشة اليوم.
وقـ ــال صــالــح ع ــاش ــور :تـقــاريــر
لجان التحقيق ال تناقش في العادة
وان ـم ــا تـتــم مـنــاقـشــة الـتــوصـيــات،
وه ــي صـفـحــات م ـع ــدودة ،ويجب
ان ننتهز الفرصة اليوم للتصويت
على التقرير ،وهناك قوانين تناقش
في ساعة.

انتقد النائب يوسف الفضالة
تدخل وزيــرة الهجرة المصرية
فــي ش ــؤون الـبـلــد ،مـعـتـبــرا انها
اص ـب ـحــت الـ ــوزيـ ــرة رقـ ــم  17في
حكومة الكويت.
وق ـ ــال ال ـف ـض ــال ــة ف ــي تـعـقـيـبــه
على اجابة وزيــر التربية بشأن
عدد العاملين بالوزارة من غير
الـكــويـتـيـيــن خ ــال جـلـســة امــس:
وجهت ســؤالــي الــى كــل ال ــوزراء،
واالعداد تبين انها بسيطة لكن
عندما تطلع على العقود التي
توقع تجد ا نــه يتم تعيين عدد
كبير من الوافدين.
وأضــاف الفضالة :خالل ازمة
ك ــورون ــا تـحــدثــت الـحـكــومــة عن
تعديل التركيبة السكانية ولكن
المضحك ان تليفونا واحــدا من

تعارض مصالح
وق ـ ـ ــال مـ ـق ــرر ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق
ف ــي ت ـ ـجـ ــاوزات ال ـن ـفــط بـ ــدر الـمــا
إن ال ـق ـي ــادي ـي ــن ع ـي ـن ــوا أب ـن ــاء ه ــم
ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن،
وهـنــاك ح ــاالت تـعــارض مصالح،
والتحقيقات التي حدثت صورية،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه بـ ـش ــأن م ـش ــروع
ألـمــا وغــالـيــة كــانــت هـنــاك موافقة
بـ ـ ــاإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم دخ ـ ـ ــول
الـ ـمـ ـش ــروع ،ول ــأس ــف ت ــم تــوقـيــع
الـعـقــد ،وتسبب فــي خ ـســارة ١.٣٤
مليار دوالر.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـم ــا" :ف ـ ــي ال ـق ـطــاع
الـنـفـطــي تــوجــد مـطــالـبــات مالية،
وه ــو لعب والـتـفــاف على األوام ــر
ال ـت ـغ ـي ـيــريــة ،وت ــدف ــع بــالـمــايـيــن
للمقاولين ،وهناك خلل جسيم بين
الجهات الحكومية كلها ،وأوصينا
ب ـم ـعــال ـجــة ذل ـ ــك م ــن خ ـ ــال لجنة
للمشروعات الكبرى".
وت ــاب ــع" :رحـ ـل ــة اي ـ ــرا سـمـعـتــوا
عنها ...قاموا بتسفير  ٩٥واحــدا،
منهم  ٢٦كويتيا ،والبقية وافدين،
وه ـ ــدف الــرح ـلــة ت ـعــزيــز الــربـحـيــة
ومنحهم جوائز ...ومدير المؤسسة
قـ ـ ــال إن ال ــرحـ ـل ــة ل ـت ـع ــزي ــز ث ـقــاقــة
ال ـشــركــة ...والـمـشــاريــع الخارجية
أغلبها خسائر ،لذا أوصينا بوقف
التوسع الخارجي".
وأك ــد أن "ه ـنــاك خـلــا جسيما
داخــل القطاع النفطي ،وال توجد
حــوك ـمــة ،وأك ـب ــر خ ـطــأ أن اإلدارة
التنفيذية جزء من مجلس اإلدارة،
وأوصينا بتبني اقتراح األخ عيسى
الكندري بحوكمة القطاع النفطي"،
مـتــابـعــا" :أوص ـي ـنــا بتسجيل كل

السبيعي والمال خالل مناقشة تقرير النفط

الفضالة :وزيرة الهجرة المصرية تتدخل
في شؤون البلد وحكومتنا تخاف منها
وزيرة الهجرة المصرية الحكومة
كـلـهــا "ت ـخ ـيــش" ي ـخــافــون منها
ف ــي وق ــت ان ـه ــا ت ـخ ــاف م ــن دول
خليجية اخرى يحدث بها جرائم
قتل وتقول "حوادث فردية".
وأوضـ ـ ــح ال ـف ـضــالــة ان هـنــاك
تدخال ســافــرا فــي شــؤون البلد،
ونبهنا أكثر من مرة ،وال يجوز
التدخل مــن قبل وزي ــرة الهجرة
الـ ـمـ ـص ــري ــة فـ ــي شـ ـ ـ ــؤون ال ـب ـل ــد،
وأتـ ـح ــدى وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة ان ـهــاء
عـ ـق ــود ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـم ـصــري ـيــن
واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــم ،فـ ـهـ ـن ــاك خ ـن ــوع
غريب ،مستدركا بالقول :وزيرة
الهجرة هي الوزيرة  ١٧بحكومة
الكويت ويجب ان تقف الحكومة
عند مسؤولياتها وعلى التدخل
السافر الذي يحدث في الكويت.

وب ـ ـيـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي :ال
نستطيع اليوم مناقشة تقرير لجنة
التحقيق فــي ت ـجــاوزات تعيينات
النفط ،فلم ن ـقــرأه ،ويـجــب منحنا
فرصة لدراسته.
وبين خليل عبدالله ان أكثر من
 ٢٠اجتماعا واكثر من  ١٠٠ساعة
عمل ونتكلم عن تجاوزات شديدة،
ويفترض ان يقره المجلس ،وما
تضمنه مــن تــوصـيــات للحكومة
وقراءة التوصيات تكفي.
وقال محمد الدالل :طرح جديد
اسمعه الـيــوم ب ـقــراءة التوصيات
فقط ،فشنو أي منطق هــذا وبــأي
دسـ ـت ــور وب ـ ــأي الئـ ـح ــة؟ وان ـ ــا من
الممكن الموافقة على كل التوصيات
لكن احتاج وقتا لقراءته لالطالع
عليه.
وقال السبيعي :تقولون "سلق"
وهي كلمة حق تريدون بها باطال،
والحقيقة موجعة لهم ،وهذه سبعة
قوانين تمت مناقشتها في ساعة
وسلق البيض هو كالمكم.
وق ــال الــرويـعــي لـلـنــواب :اذا لم
ي ـتــوفــر ال ـن ـصــاب ســأض ـطــر لــرفــع
الجلسة.
وق ــال سـعــدون حـمــاد :يجب أن
نبدأ بالقوانين ثم بعد ذلك تقرير
لجنة التحقيق في تجاوزات النفط.
وت ــا ال ــروي ـع ــي طـلــب مناقشة
تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات
تعيينات النفط بعد بند األسئلة.
وع ــدل ــت ال ـح ـكــومــة تصويتها
على مناقشة تقرير لجنة التحقيق
ف ــي ت ـ ـجـ ــاوزات ت ـع ـي ـي ـنــات الـنـفــط
مــن الــرفــض الــى االمـتـنــاع وهاجم
النواب الحكومة :مثل موقفك من
فتح المطار.
وواف ــق المجلس على مناقشة
تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات
تعيينات النفط فــي جلسة اليوم
ب ـع ــد ب ـن ــد االس ـئ ـل ــة ب ـم ــواف ـق ــة ٢٥

ورف ــض  ٨وامـتـنــاع  ،٥وسـجــل ١٣
نــائ ـبــا اس ـم ــاء ه ــم لـلـحــديــث حــول
تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات
تعيينات النفط.

ً
متحدثا
الفضالة

مقابالت التعيينات بالفيديو وهذه
ضمانة للجميع ...ووزن المقابلة ٨٠
في المئة نزلناها الى  ١٠في المئة".

ترقيات ومحسوبيات
مــن جهته ،ذكــر رئـيــس اللجنة
ال ـن ــائ ــب ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي ان
مشاكل القطاع النفطي منذ سنوات
ومعروفة ،من ترقيات ومحسوبيات
وصفقات كلها خاسرة ومطالبات
النواب مستمرة بضرورة ان تكون
هناك لجنة دائمة للقطاع النفطي،
وحتى وزير النفط ما يقدر عليهم...
والوزير يقول فاجأتوني ،كنت اريد
القيادات موجودة ...وأقسم بالله ما
كانوا سيحضرون يا دكتور خالد،
ولو أعلم أنهم سيحضرون ألجلت
المناقشة".
في هذه األثناء ،حضر الرئيس
الغانم على كرسي الرئاسة قائال:
"هـ ـ ـن ـ ــاك جـ ـ ـ ــدول وي ـ ـجـ ــب ت ـحــديــد
الوقت وهناك قرارات من المجلس
بمواضيع تناقش و ٦قوانين".
وف ــي نـقـطــة ن ـظــام ق ــال الـنــائــب
صــالــح ع ــاش ــور" :اق ـت ــرح االكـتـفــاء
بكالم رئيس اللجنة ونــذهــب الى
التوصيات".
بدوره ،ذكر النائب محمد الدالل:
"اعترضنا على ان التقرير من ٤٢٠
صفحة ويجب منحنا وقتا ،وهل
الـمـطـلــوب اآلن أن ن ـصــوت ب ــدون
م ـنــاق ـشــة ...واس ـطــوانــة الحميدي
المعروفة هي أنه ليس لديه مبرر
وهـنــاك شغله ال يريد مناقشتها
وهل هذا دور النائب خذوه فغلوه".
ووافق المجلس على تخصيص
 10دقــائــق لشرح التقرير ،مشيرا
إلــى أن " ٣شركات موقعين معهم
ويـ ـعـ ـط ــوه ــم م ــايـ ـي ــن وس ـ ـنـ ــوات
يلعبون بالتوظيف بها ...وعضو
يريدون وضعه عمره  ٥٨سنة اال
تسعة ايام غصب".
وأضــاف السبيعي" :لعب حدث
ف ــي أزم ـ ــة االم ـ ـطـ ــار وم ـن ــح اح ــدى
الشركات  ٨٢مليون دينار ،وهناك
تعارض مصالح ،حيث بعد خروج
القيادي من البترول تولى رئاسة
هـ ــذه الـ ـش ــرك ــة" ،م ـت ـســائــا" :مـ ــاذا
تتوقعون من قيادي يوظف ولده
عند مقاول في مشروع هو يشرف
عـلـيــه؟! وأق ــل شــي نقدمه ان نقدم
هالقيادات الى النيابة العامة وعلى
الحكومة القبول بتوصيات اللجنة".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة مـ ـب ــارك
الحريص :اعتراضنا في الحكومة
على ان ي ــدرج تقرير لجنة النفط
على الجلسة ونطلب تأجيله حتى
نطلع عليه.
ورد م ـ ـقـ ــرر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـن ــائ ــب
ب ــدر الـمــا قــائــا :ال اع ــرف مــا هي
ال ـح ـســاس ـيــة ف ــي مـنــاقـشــة تـقــريــر
تجاوزات القطاع النفطي! وبالنهاية
هــي توصيات و"م ــو حـلــوه" بحق
الحكومة التي تريد مكافحة الفساد

ان ترفض التصويت على توصيات
لإلحالة للنيابة العامة.
في وقــت قــال الوزير الحريص:
لماذا االفتراض ان الحكومة تريد
رفــض تقرير القطاع النفطي؟! ما
طلبناه هو التأجيل لالطالع عليه.
وأك ــد الـنــائــب خليل عبدالله
أن اس ــاس لـجـنــة الـتـحـقـيــق في
ت ـج ــاوزات الـقـطــاع النفطي هو
اس ـت ـج ــواب وزيـ ــر ال ـن ـفــط م ــن ٣
نواب ،والحكومة طلبت تشكيل
لجنة تحقيق اما محاولة حماية
الفاسدين فــي الـقـطــاع النفطي
فمرفوضة.
إل ــى ذل ــك ق ــال ال ـنــائــب خــالــد
العتيبي :نظرا لحساسية االمر
فــي ت ـج ــاوزات الـقـطــاع النفطي
اقترح ان تخصص جلسة اليوم
وغد كون القطاع النفطي شريان
االقتصاد الكويتي.
ورد الــرئ ـيــس ال ـغــانــم قــائــا:
ل ـي ــس ل ـ ــدي م ــان ــع مـ ــن ت ـحــديــد
جـ ـلـ ـس ــة ،ول ـ ـ ــو اردتـ ـ ـم ـ ــوه ـ ــا مــع
جلسة طلب طرح الثقة بجلسة
االرب ـع ــاء ،فــي وق ــت ق ــال الــوزيــر
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــص :ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـيــس
لديها مانع من التصويت على
توصيات التقرير.
وت ـس ــاءل ال ـغــانــم :ه ــل هـنــاك
ا ع ـتــراض على التصويت على
ت ــوصـ ـي ــات تـ ـق ــري ــر تـ ـ ـج ـ ــاوزات
القطاع النفطي؟ اذا ليس هناك
اع ـ ـتـ ــراض؟ وق ـب ـي ــل ال ـت ـصــويــت
عـلــى تـقــريــر ت ـج ــاوزات الـقـطــاع
النفطي ،قال الشاهين :ليش ما
يبون نناقش التقرير؟ هل هناك
تعارض مصالح عالمي؟!
واكد بدر المال ان هناك طلبا
بــاضــافــة اع ــادة مــن فـصـلــوا من
مــوظ ـف ـيــن ف ـصــا تـعـسـفـيــا الــى
ال ـع ـمــل .وواف ـ ــق الـمـجـلــس على
اضافة التوصية.
وانتقل المجلس للتصويت
ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ل ـج ـن ــة الـتـحـقـيــق
البرلمانية في تجاوزات القطاع
ال ـن ـف ـط ــي ،وواف ـ ـ ــق ع ـل ــى تـقــريــر
لجنة التحقيق البرلمانية في
ت ـجــاوزات التعيين والترقيات
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي وت ـم ــت
احــالـتــه الــى الحكومة بموافقة
 ٤٥وامتناع .٤
وقـ ــال ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي:
تقرير تجاوزات القطاع النفطي
كتب بأيدينا نحن ولم يكتب من
غـيــرنــا ،ولـيــس فــي الـتـقــريــر اي
تجن على احد وندعو الحكومة
ان تنظر بالتوصيات بتأن.
ث ــم ت ـح ــدث ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
الكندري قائال :هناك استغراب
بـ ــأن ـ ـنـ ــا لـ ـ ــم ن ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـتـ ـق ــري ــر
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة لـ ـ ــم تـ ـطـ ـل ــع ع ـلــى
التوصيات.
ووافق المجلس على تمديد
وقت الجلسة لحين االنتهاء من
جدول اعمالها.

ً
الفاضل :تقرير «القطاع» لم يكن مدرجا
على جدول األعمال
أكـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء د .خــالــد
ا لـفــا ضــل أن الحكومة تؤمن
بمد يد التعاون مع مجلس
األمة ،وليس لديها ما تخفيه
مـ ـ ــن أوراق أو مـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
تطلبها اللجان البرلمانية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــل ،فــي
تـ ـص ــري ــح ب ــال ـم ـج ـل ــس ع ـقــب
ا ل ـج ـل ـس ــة ،أن ت ـق ــر ي ــر لـجـنــة
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
بـخـصــوص ا لـقـطــاع النفطي
وال ـ ــذي ت ــم تـعـجـيــل الـنـقــاش
ً
فـ ـي ــه لـ ــم يـ ـك ــن م ـ ــدرج ـ ــا عـلــى
َّ
ج ــدول األع ـم ــال ،ول ــم يتسن
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
ك ــل ال ـت ــوص ـي ــات ف ـي ــه ،كــونــه
ً
أرسـ ـ ـ ــل رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــة

ي ــوم ال ـس ـبــت ،ق ـبــل الـجـلـســة،
وكانت عطلة عيد األضحى،
لذلك فإن الحكومة كانت قد
طـ ـلـ ـب ــت تـ ــأج ـ ـيـ ــل م ـن ــاق ـش ـت ــه
للجلسة المقبلة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة
كــانــت شـكـلــت لـجـنــة وزاري ــة
مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي
اج ـت ـمــاعــه األخـ ـي ــر ،ل ــدراس ــة
التقرير والتوصيات الواردة
فـ ـي ــه ،ل ـك ــن ه ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة لــم
تطلع عـلــى الـتـقــريــر ،وكــذلــك
ال ـن ـقــاش مــع الـتـنـفـيــذيــن في
قطاع النفط.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـع ـ ــد أن
ت ــم ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى إح ــال ــة
الـ ـتـ ـق ــري ــر وت ــوصـ ـي ــات ــه إل ــى
ال ـح ـك ــوم ــة ف ـم ــن ال ـم ــؤك ــد أن

ً
متحدثا مع الحريص
الفاضل
الحكومة ستدرس التقرير،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـن ـف ـطــي ي ــزخ ــر بــال ـك ـفــاء ات

والقيادات القادرة على الرد
على ما ورد في التقرير من
مالحظات وتوصيات.
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برلمانيات

وزير التربية :نفذنا ما أقره المجلس من توصيات وخطتنا واضحة في التعليم عن بعد

الغانم والحريص ونواب على المنصة
ن ـ ــاق ـ ــش مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة فــي
جـلـسـتــه أم ــس ب ـنــاء ع ـلــى طلب
ت ـقــدم ب ــه مـجـمــوعــة م ــن ال ـنــواب
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـمـسـيــرة
التعليم العام والخاص والتعليم
الـ ـع ــال ــي الس ـت ـي ـض ــاح س ـيــاســة
الحكومة في شأنه وتبادل الرأي
بصدده.
وبــدأ وزيــر التربية والتعليم
الـعــالــي س ـعــود الـحــربــي عــرض
بـيــان الـحـكــومــة ح ــول القضايا
المتعلقة بمسيرة التعليم العام
والـ ـ ـخ ـ ــاص وال ـ ـعـ ــالـ ــي ،وت ــوج ــه
بالشكر الى المجلس على اتاحة
ال ــوق ــت ل ـل ـحــديــث ع ــن الـتـعـلـيــم،
م ـع ـت ـب ــرا ايـ ــاهـ ــا ف ــرص ــة ج ـيــدة
لتسليط الـضــوء على مــا قامت
به الحكومة خالل االزمــة بشأن
التعليم "وقضية صحة أبنائنا
أساسية في أي قرار يتخذ".
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ان ال ـ ـعـ ــام
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي الـ ـج ــدي ــد سـ ـيـ ـب ــدأ ٤
اكـ ـت ــوب ــر ،وت ـ ــم ت ـن ـف ـيــذ م ــا اق ــره
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس م ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات،
واعـتـبــرنــاهــا خـطــة عـمــل نسير
بـ ـمـ ـقـ ـتـ ـض ــاه ــا ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا انـ ــه
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ع ـ ــن ب ـعــد
ف ـتــم اق ـ ــرار خـطـتـنــا وه ــي خطة
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ومـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة وتـ ـم ــت
االسـتـعــانــة بـخـبــراء مــن جامعة
ال ـك ــوي ــت ول ـج ـن ــة ع ـل ـيــا لــوضــع
استراتيجيات ،وقدمت مجموعة
من التوصيات منها تفعيل دور
البوابة التعليمية.
ولـ ـف ــت الـ ـح ــرب ــي الـ ـ ــى وض ــع
الـمــادة العلمية المصورة على
الشبكة السحابية واستخراج
معلومات الطلبة والمدرسين
م ــن ال ـن ـظ ــام الـ ـم ــوج ــود لــدي ـنــا،
مشيرا الى تفعيل كافة حسابات
المستفيدين من بوابة الكويت
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وت ــوسـ ـي ــع ق ــاع ــدة
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا واع ـت ـمــاد
خطة تعليم غير متزامنة لطلبة
رياض األطفال والصفوف األول
والثاني والثالث االبتدائي.
وتابع :سيتم اعــداد كراسات
للمواد الدراسية لطلبة رياض
األط ـف ــال وال ـص ـفــوف الــدراس ـيــة
االولــى بمساعدة أولياء األمور
واصـ ـ ـ ــدار دل ـي ــل ارش ـ ـ ـ ــادي ،وت ــم
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة تــدريــب
 ١٠٩٢٩م ـع ـل ـمــا ع ـل ــى ب ــر ن ــا م ــج
 teamsو ٥٨٦موجها لمتابعة
عملية التعلم.
وبين انه تمت معالجة الكثير
من االخطاء الفنية على البوابة
التعليمية وبالنسبة للحسابات
المفعلة  ٤٥٧٢٢٠حسابا منها
 ١٨١٣٠للذكور وهناك حسابات
بعدد  ١٠٢٠٣خاصة بالقيادات
والمشرفين ومن ضمنهم وزير
التربية.
وقــال السبيعي :تمت دراســة
واقـ ــع الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة واث ــر
تعطل ال ـم ــدارس وم ــا تبعه من
ان ـه ــاء خ ــدم ــات وان ـخ ـفــاض في
التكلفة وعلى ضوء الدراسة تم
االتفاق على تخفيض اقساطها
بنسبة  ،٪٢٥و ف ــي  ١سبتمبر
سـ ـيـ ـت ــم فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب ال ـت ـس ـج ـي ــل
فــي الـبـعـثــات ال ــدراس ـي ــة ،وعــدد
الـطـلـبــة الـمـقـبــولـيــن فــي بعثات
 ٢٠٢٠/٢٠١٩نحو  ١٩٧٧طالبا،
والبعثات الداخلية ستكون من
 ٢٠سـبـتـمـبــر ح ـتــى  ٨أك ـتــوبــر،

المويزري والسبيعي في سالم «كوروني»

ً
ً
الخالد :لن ندخر جهدا أو ماال لتوفير الظروف التعليمية المالئمة

وبــالـنـسـبــة ل ــرس ــوم الـجــامـعــات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـ ــم االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ع ـل ــى
تخفيضها .٪٢٠
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــربـ ــي :بــال ـن ـس ـبــة
لـقــانــون الـجــامـعــات الحكومية
م ــر ب ـمــراحــل طــوي ـلــة والــائ ـحــة
التنفيذية تحتاج الى وقت وتم
اعـتـمــادهــا مــن مـجـلــس الـ ــوزراء
بتاريخ  ٢٩يوليو واالن موجودة
بالديوان االميري للموافقة على
ص ــدوره ــا ون ـس ــأل ال ـلــه الـشـفــاء
لسمو األمير.
وب ـي ــن ال ـح ــرب ــي ان الـتـقــويــم
ال ــدراس ــي ف ــي جــام ـعــة الـكــويــت
سيبدأ  ٩اغسطس وينتهي ٢٤
سبتمبر ،وسيكون هناك فصل
صيفي استثنائي حتى نعطي
ف ــرص ــة لــان ـت ـهــاء م ــن ال ــدراس ــة
الجامعية لبعض الحاالت.

تحقيق العدالة
ب ــدوره ق ــال عـلــي الــدقـبــاســي:
سأتكلم عــن الـبـعـثــات ،وطلبنا
من الــوزيــر دفعا قويا بتحقيق
العدالة ،ونتخوف من ان يكون
هـنــاك تـمـيــز للطلبة الــدارسـيــن
ف ــي الـ ـخ ــاص ،م ــوض ـح ــا :نــدعــم
خطة التربية لكن نريد ان تأخذ
الوزارة في االعتبار مبدأ العدالة،
وعـمـلـيــة الـتـعـلـيــم اسـتـمــرت في
دول فقيرة في ظل أزمة كورونا،
وال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام ه ــو الـتـعـلـيــم
الرسمي الذي يتخرج منه نحو
ثالثة أرباع الطلبة.
وقال سعدون حماد ان وزير
التربية لم يسمع كالمنا اال بعد
خمسة أشهر ،وركب رأسه وظل
خمسة أشهر يدرس ،والمدارس
الخاصة انتهت ،وتخرج الطلبة
اال التعليم الحكومي ،والوزير
متمسك باختبار قدرات إلى االن،
مـتـســائــا :كـيــف يـتــم استئناف
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وأغـ ـ ـل ـ ــب ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
متواجدون خارج الكويت؟ البد
م ــن عـ ـ ــودة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ق ـب ــل ١٦
أغـسـطــس خــاصــة فــي ظــل فترة
الحجر المنزلي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ــال ـ ــح عـ ـ ــاشـ ـ ــور ان
التعليم هو الركن األساسي في
تطور الكويت ،ونحن امام تحد
بعد قضية كــورونــا ،وخريجو
التعليم هم من سيقودون البلد
فــي المستقبل ،مبينا انــه ال بد
من مجاراة أنواع التعليم ووضع
استراتيجية حديثة حتى نحقق
نقلة نوعية ،وال يمكن للمناهج
السابقة تطوير البلد ،ونحتاج
الـ ـ ــى ت ـخ ـص ـص ــات أخ ـ ـ ــرى مـثــل
االثــار والبيئة والـغــذاء والــدواء
وا لـتـخـصـصــات التقليدية عفا
عليها الزمن.

استجواب الحربي
وقـ ــال ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي:
شـ ـكـ ـلـ ـن ــا ل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
ع ــدم تـعـيـيــن أب ـن ــاء الـكــويـتـيــات
وت ـفــاجــأنــا ب ــأن وزارة الـتــربـيــة
متراخية ،ووفرنا لهم  ٢٦٢درجة
لتعيينهم ثم  ١٠٣٢درجة ،وهناك
اع ــان سـخـيــف وض ـعــوه النهم
يريدون تعيينات خارجية.
واض ـ ـ ـ ــاف ال ـس ـب ـي ـع ــي :أع ـل ــن
تقديم استجواب لوزير التربية
االسـبــوع المقبل النــه مــو قاعد
يـ ـح ــل ،وانـ ـتـ ـه ــت ال ـم ـه ـل ــة ال ـتــي
قدمتها لــه بـشــأن تعيين ابناء

الحربي وقيادات «التربية» خالل شرح خطة التعليم

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إن
أمام الحكومة مسؤوليات وتحديات كبيرة في معالجة أثر
أز مــة فيروس كــورو نــا المستجد (كوفيد  )19على التعليم،
مـشــددا على أن الحكومة " لــن تدخر جهدا و مــاال فــي توفير
الظروف التعليمية المالئمة للطالب والطالبات".
وأضاف الخالد في كلمة له بالجلسة خالل مناقشة قضية
التعليم إنه "بتعاون مجلس األمة ستقطع الحكومة شوطا
وسـتـعـبــر بــأقــل األض ــرار وتـلــك هــي مـســؤولـيـتـهــا" مــؤكــدا أن
ا لـحـكــو مــة ستستمر فــي ا لـعـمــل واال ج ـت ـهــاد لـتــو فـيــر ظــروف
أفضل للطالب والطالبات في تحصيلهم العلمي دون التأخر
بالدراسة.
وأضاف :أتفهم وأعلم مدى حرص الوالد على عدم تأخر
التحصيل العلمي ألبنائه لكن نحن ننظر بعين االعتبار إلى
توفير الضمان والسالمة للطالب والطالبات.
وأفاد بأن دولة الكويت لديها إمكانيات و قــدرات بشرية
"نفتخر بـهــا" وفعلت خــال فـتــرة قصيرة مــا كــان بإمكانها
ال ـق ـيــام ب ــه وذلـ ــك ع ـبــر ت ـب ــادل اآلراء م ــع الـمـعـنـيـيــن بــالــدول
الخليجية والعربية ودول العالم.

وذ كــر سموه أن التعليم أ حــد اآل ثــار التي ال يعرف مداها
بهذه األزمة الصحية فالعالم كله "مرتبك" مشيرا إلى بيان
صادر عن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
أمس الثالثاء يقول فيه إن جائحة كورونا تسببت في "أكبر
خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ.
وأ ضــاف أن غوتيريس " حــذر مــن مواجهة العالم لكارثة
أجيال يمكن أن تهدر اإلمكانيات البشرية وتقوض عقودا
من التقدم".
وبـ ـي ــن ان دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ق ــام ــت ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـ ــدول
الخليجية والعربية واإلسالمية ودول العالم والمنظمات
الدولية لالطالع على تجاربهم واالستفادة من خبراتهم في
كيفية التعامل مــع األز مــة الصحية بهذا ا لـشــأن إ لــى جانب
مشاركتهم التجربة المحلية.
و قـ ـ ـ ــال س ـ ـمـ ــوه إن مـ ـس ــؤو لـ ـي ــة ا ل ـس ـل ـط ـت ـي ــن ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة
وال ـت ـشــري ـع ـيــة مـشـتــركــة ت ـجــاه الـتـعـلـيــم م ـش ـيــرا إل ــى حــرص
الحكومة على عــرض الخطة التعليمية أ مــام مجلس األ مــة
لــا س ـت ـفــادة م ــن آراء ال ـن ــواب ب ـمــا ي ـخــص مـسـتـقـبــل ال ـطــاب
والطالبات.

يــوجــد اي ج ــواب عــن اسئلتنا
بشأنها ،ووزير التربية مخالف
لقانون الجامعات الحكومية.
وقال عبدالله :عليك يا وزير
التربية ان تحمل مجلس الوزراء
الـمـســؤولـيــة ،والتعليم متالزم
مـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــي
اقـ ـس ــم ب ــال ـل ــه ج ــاه ــز وقـ ـل ــت لــك
ه ــذا اس ـت ـجــوابــي ال تـحــرجـنــي،
فـعـلـيــك ح ــل شـ ـه ــادات ال ـب ــدون،
وقلت لك ان هذا الفاصل بيني
وبينك لماذا يتم وضع الجنسية
فــي ش ـهــادة ال ــدرج ــات؟ واذا لم
ت ـح ـل ـهــا ف ـس ــأس ـب ــق ال ـس ـب ـي ـعــي
باستجوابي.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ت ـ ـسـ ــاءل نــايــف
المرداس :هل العملية التعليمية
عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد تـ ـسـ ـت ــدع ــي تـ ــواجـ ــد
الهيئة التعليمية بــا لـمــدارس؟
يجب االستفادة من المعلمين
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــدي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج
وجعلهم يشاركون في التدريس
اونالين من االماكن الموجودين
بها.

وأكد النائب خليل الصالح أن
التربية هي العمود الثالث بأي
دولة ،وهناك عدد من المشاكل
فــي التعليم يــأتــي عـلــى رأسـهــا
الدروس الخصوصية ،مضيفا:
أرى ضـ ــرورة اعـ ــادة الـنـظــر في
مــوضــوع تـعـيـيـنــات المعلمين
واالستفادة من الكوادر الوطنية
الموجودة ويجب التركيز على
تدريس اللغة االنكليزية.
وق ــال الـنــائــب محمد ال ــدالل:
ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـك ــوي ــت بـخـطــر،
ويـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى تـ ـص ــد ،وه ـن ــاك
شعور عام بان مجلس الوزراء
وان ن ـجــح ف ــي امـ ــور ك ـث ـيــرة اال
ان ل ــدي ــه عـ ـث ــرات ف ــي الـتـعـلـيــم
واالقتصاد ،وموضوع التعليم
عـ ــن بـ ـع ــد إلـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم م ــازال ــت
تثار حوله العديد من عالمات
االستفهام.
أمــا النائب مـبــارك الحجرف
فقال :ليس لــدي شك في حسن
نــوايــا الـحــربــي ،وسـبــب تــأخــره
حــرصــه ع ـلــى ال ـط ـل ـبــة ،واألزمـ ــة
مطولة ونعلم حــدوث أكثر من
مشكلة في المنصة التعليمية،
ويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاة
التعليمية.
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـحـ ـج ــرف عـ ـل ــى أن
درجــة الطالب االن بيد المعلم،
وهـ ـ ـ ــذا امـ ـ ــر خـ ـطـ ـي ــر ،وال ـم ـع ـل ــم
البدون افضل من المعلم الوافد
في كل شيء.
وفي نقطة نظام قال النائب
خلف دميثير :حرصا على وقت
ال ـم ـج ـلــس ي ـت ـحــدث ف ــي قضية
التعليم المختصون ،والقضية
ل ـي ـس ــت اسـ ـتـ ـع ــراض ــا حـ ـت ــى ال
نضيع الجلسة ،وما يصير نفهم
أكثر مما يفهمونه.
بـيـنـمــا ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
الـ ـكـ ـن ــدري :م ـس ـت ـح ـيــل أن ن ــرى
ال ـ ـشـ ــارع ال ـك ــوي ـت ــي يـ ـق ــول كـلــه
ان ه ـ ـنـ ــاك خـ ـل ــا ف ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
والـقــرارات تأتي متأخرة ونثق
بهذا الجهاز!! نريد معرفة آلية
شهر اكتوبر ،وهل ستتكرر ذات
المشكلة؟ وبسبب قرارات وزيرة
التربية الكثير مــن طلبتنا لن
يدرسوا الكورس األول بالخارج.

الكويتيات ،وواضح انه ال يريد
حلها.
وقال عودة الرويعي ان وزير
الـتــربـيــة اب ــن ال ـ ــوزارة ،وأتـحــدث
بصفتي رئيسا للجنة التعليمية
أقول الى االن ال نعلم الوزير وين
رايــح وال هي خطة ال ــوزارة ،وال
تــوجــد خـطــة واض ـح ــة ،ولـلـيــوم
ال نعلم وين رايحين حتى بعد
شرحك.
واضـ ــاف ال ــروي ـع ــي :ل ــم تـقــدم
أي ش ــيء ال أن ــت وال م ــن مـعــك،
وتـ ــم افـ ـ ــراغ ق ــان ــون ال ـجــام ـعــات
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن م ـح ـت ــواه ،ومــا
دورك ف ــي مـنــع ه ــذه األم ـ ــور يا
معالي الوزير؟ والبعثات ال نعلم
عنها ،وال اريد احراج القيادات،
واعلم ما يحدث بينك وبينهم.
وتــابــع الــروي ـعــي :نـحــن أمــام
م ـع ـض ـل ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ومـ ــوضـ ــوع
ال ـت ـع ـل ـيــم ه ــو م ـس ـت ـق ـبــل ال ـب ـلــد،
وعـمـلـنــا مـعــك بـشـكــل مـتـعــاون،
وتـلـقـيـنــا ال ـل ــوم م ــن ال ـكــل وان ــت
لم تتعاون معنا ،واخر اجتماع
للجنة التعليمية لــم تحضره،
والكويت تتذيل جميع القوائم
بالتعليم ومن سيئ إلى أسوأ،
ولــن نحرك ساكنا فــي ظــل هذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وإذا ك ـنــت يا
أخ ال ــوزي ــر غـيــر ق ــادر عـلــى ذلــك
فاستقل وال تشتر الــوقــت ألنك
ستساءل.
وخـ ـ ــاطـ ـ ــب ال ـ ــرويـ ـ ـع ـ ــي وزيـ ـ ــر
التربية قــائــا :ان كنت تشتري
الـ ــوقـ ــت فـ ـق ــد م ـن ـح ـن ــاك ال ــوق ــت
بالتعاون ال التهاون ،ولــو احد
من االخــوة قدم استجوابا فثق
ب ــأن الــوضــع سـيـكــون مختلفا،
فالتعليم في خطر ولالسف فإن
ه ــذا ال ـم ــوضــوع يــأتــي ف ــي اخــر
عمر المجلس.
بـ ــدوره ،ق ــال خـلـيــل عـبــدالـلــه:
ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــر،
وت ـســاؤالت ـنــا لـيــس لـهــا أجــوبــة
ع ـنــد وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ألن ــه ليس
لــديــه وقـ ــت ،وي ـق ــول ان االس ــرة
ه ــي ال ــاع ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ،طـيــب
م ــاذا تفعل االس ــرة الـتــي لديها
أكثر من ابن؟ موضحا ان خطة
الـبـعـثــات خـطــأ خـطــأ خـطــأ ،وال

حرقة مفهومة
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة
الـشــاهـيــن :الـحــرقــة الـتــي يتكلم
بها الزمالء مفهومة ومعذورة،
فهم يتحدثون عــن التعليم أي
عــن المستقبل واشـيــد بخطوة
تخفيض رسوم مدارس القطاع
ال ـ ـخـ ــاص  ،%25واع ـ ـلـ ــم لــوبــي
اصحاب المدارس وما يقومون
به.
وأضاف الشاهين ٤٢٩٠ :معلم
اجتماعيات غير كويتي و٣٩٨
مـعـلــم حــاســب آل ــي وع ــدد كبير
من معلمي التربية الدينية وكل
تلك المواد بها وفر من الكوادر
الــوط ـن ـيــة ،وان ل ــم ي ـكــن فـهـنــاك
م ـت ــوف ــر م ــن ابـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات
والبدون.
مــن جهته ،قــال النائب عــادل
ال ــدم ـخ ــي :نـتـحـســر ع ـلــى تــأخــر
اتـخــاذ ال ـقــرارات وعــدم جاهزية
الــوزارة للتعليم عن بعد والذي
يسيء للكويت ،ويجب تطبيق
سياسة االحــال وتعيين ابناء
الكويتيات والبدون.

ال يجوز بأي
حال منع
حق البدون
في التعليم
بسبب وضع
الجنسية في
الشهادة

فهاد

ما مصير
طلبتنا
في مصر
بعد تعليق
الطيران
ورفض
الجامعات
تأجيل
االمتحانات؟

حماد

هناك ظلم
واضح على
األبناء الذين
تخرجوا
من التعليم
الخاص بشأن
البعثات

الطبطبائي

ً
متحدثا في الجلسة
الخالد
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب
أح ـم ــد ال ـف ـض ــل :وقـ ـ ــود ال ـطــاقــة
الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـن ــي ل ـكــم
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم؟ ومـ ــا ت ــدرس ــون ــه
مـ ــن عـ ــوامـ ــل سـ ـيـ ـك ــون مـنـتـهــي
الصالحية والمستقبل مختلف
عما تعطونه.
وق ــال الـنــائــب عبدالله فهاد:
ه ـنــاك تــأخــر فــي الـ ـق ــرارات لكن
م ـن ــذ صـ ــدورهـ ــا أصـ ـب ــح ه ـنــاك
نوع من االرتياح ،نعم تسيرون
على رمال متحركة لكن يفترض
دراسـ ـ ـ ـ ــة مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
والتوقيت مهم كذلك.
واعـ ـتـ ـب ــر فـ ـه ــاد أن ال ـج ـه ــاز
المركزي يبتز البدون ويفترض
ان ي ـك ــون وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ام ــام
مسؤولياته وال يتدخل الجهاز
في الشأن التعليمي ،وما يجوز
بـ ـ ــاي حـ ـ ــال مـ ـن ــع حـ ــق ال ـ ـبـ ــدون
بالتعليم بسبب وضع الجنسية
في الشهادة.

ظلم واضح
مــن جانبه ،قــال النائب عمر
الطبطبائي ان تجربة ابوظبي
للتعامل مــع الطلبة والتعليم
بأزمة كورونا احضرتها معي
وس ــأزوده ــا ب ـكــم ،وه ـن ــاك ظلم
واض ـ ـ ـ ــح عـ ـل ــى االب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ــذي ــن
تـخــرجــوا مــن التعليم الـخــاص
بـشــأن الـبـعـثــات ،وال ـكــل مستاء
ووجـ ــدت روح ــا ان ـهــزام ـيــة بين
قـ ـي ــادات ال ـتــرب ـيــة والـ ـك ــل يلقي
المسؤولية على االخر.
في وقت قال النائب سعدون
حماد :يجب على وزير التربية
ان ي ـقــف ب ـجــانــب الـمـعـلـمـيــن ال
ان يقف ضــدهــم ويحولهم الى
اداريـيــن ويخصم من رواتبهم،
فهناك مديرة نقلت الى الجهراء
بقرار من الوزير ويخصم منها
اليوم  ١٢٥٠دينارا ،فهل يقبلها
الوزير؟
واضـ ـ ــاف حـ ـم ــاد :م ــا مصير
طلبتنا فــي مـصــر بـعــد تعليق
الـ ـطـ ـي ــران ورف ـ ــض ال ـج ــام ـع ــات
تأجيل االمتحانات مما يعني
ان ـ ـهـ ــم سـ ـ ــوف يـ ـعـ ـي ــدون الـ ـع ــام
الدراسي؟ ما هي خطط الوزير؟

وقال النائب عبدالله الرومي:
ال نستطيع ان نحملكم ونحمل
الوزارة كل الوضع الذي اجتاح
ال ـع ــال ــم ب ـكــام ـلــه ،ل ـكــن م ــا نـقــدر
ان نـقــول انـكــم مصيبون وانتم
مخطئون ولكن من المعيب ان
طالبا من "البدون" اجتهد واخذ
شـهــادتــه بـجـهــده ال بجنسيته
وتأتي تطلب منه بعد نجاحه
جنسيته!
ال ــى ذل ــك ق ــال الـنــائــب عــدنــان
ع ـبــدال ـص ـمــد :مـشـكـلــة الـتـعـلـيــم
اكبر مــن الــوزيــر ،فكم مــن وزيــر
ات ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــوزارة ق ـب ــل الـ ـح ــرب ــي؟!
ل ـ ـي ـ ــس ل ـ ــدي ـ ـن ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ،فـكــل
وزي ــر يــأتــي بـ ـق ــرارات ،وك ــل امــة
تــأتــي بـقــراراتـهــا ،ويـجــب بحث
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم عـلــى
مستوى مجلس الوزراء.
م ــن نــاحـيـتـهــا قــالــت الـنــائـبــة
صـ ـف ــاء الـ ـه ــاش ــم :ط ــال ـم ــا اع ـلــن
الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدي ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ع ــن
اسـتـجــواب وزي ــر التربية ليش
بعد الوزير يرد على النواب؟
وقال النائب عودة الرويعي:
تمنيت اال يصدر هذا الكالم من
رئيس ال ــوزراء؛ النه اذا تقدمت
مسألة سياسية له سوف يحيل
االمــر لوزير التربية ،وما قدمه
وزيــر التربية ليس خطة ،دول
افــريـقـيــة وخـلـيـجـيــة واوروب ـي ــة
ودول عــالـمـيــة عــالـجــت قضية
التعليم.
وعقبت صفاء الهاشم كذلك
ق ــائـ ـل ــة :كـ ــل االحـ ـ ـت ـ ــرام لــرئ ـيــس
الوزراء لكن بحديثك لم تستطع
ان تـقـنـعـنــي ،وزيـ ــر الـتــربـيــة لم
ي ـع ـط ـنــا خـ ـط ــة! وكـ ـ ــان يـتــاعــب
ب ـ ـت ـ ـصـ ــاري ـ ـحـ ــه ،لـ ــدي ـ ـنـ ــا اف ـض ــل
االمكانات لتقديمها للتعليم.
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
الدالل :نتفهم وضع الحكومة في
ظل الجائحة لكن نود ان تعرض
عليكم خطة تعليمية كاملة عن
التعليم عن بعد منذ اليوم االول
لتكون االمــور واضحة لنا ولو
طلبتم حـتــى  6ا شـهــر لتجهيز
العملية.

حدث بالجلسة
الحكومة «تخيش»

الحكومة لها أكثر من قرار

ذكر يوسف الفضالة أن الحكومة تحدثت
خ ــال أزمـ ــة ك ــورون ــا ع ــن ت ـعــديــل الـتــركـيـبــة
ً
ً
السكانية ،ولكن المضحك أن "تلفونا واحدا
من وزيرة الهجرة المصرية الحكومة كلها
(تخيش) يخافون منها في وقت إنها تخاف
من دول خليجية أخــرى يحدث بها جرائم
قتل وتقول حوادث فردية".

خــال مناقشة المجلس لتقرير تـجــاوزات القطاع النفطي
في التعيينات والترقيات تباين موقف الحكومة في التصويت
على التقرير منذ بداية األمر ،إذ رفضت مناقشة التقرير وعدلت
موقفها بعد ذلك باالمتناع ،ثم طلب تأجيل المناقشة لجلسة
أخرى إلى حين االطالع على التوصيات ،قبل أن تعود لتعلن عدم
ممانعتها التصويت على التقرير في جلسة أمس ،ليعلق عبدالله
الرومي على مواقفها في الجلسة :الحكومة لها أكثر من قرار.

إال الرئيس
خــال طــرح اللجنة التشريعية تقاريرها
على المجلس لشرح تعديالتهاّ ،
وجه النائب
ً
عــدنــان عبدالصمد ع ــددا مــن االسـتـفـســارات،
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم" :س ـ ـيـ ــد ...األس ـئ ـل ــة آخـ ــر شــيء
نخليها" ،وعند انتقال "التشريعية" لطرح بند
األفــراد الذين يحق لهم الوالية الصحية من
ً
غير ولــي النفس ،وجــه الغانم ســؤاال للجنة،
ليعلق عبدالصمد :األسئلة بعيد األخ الرئيس،
فعلق مقرر اللجنة محمد الدالل :إال الرئيس.

نصاب الجلسة
شهدت جلسة أمس تنبيه الرئاسة للنواب في أكثر من مرة
ودعوتهم للقاعة لتمكين المجلس من توافر النصاب الالئحي.

ليش تستعبط؟!
قال الحميدي السبيعي خالل مناقشة بند األسئلة" :ليش
تستعبط الهيئة العامة لالستثمار فــي إجابتها عــن سؤالي
بشأن أعداد الوافدين ورواتبهم ،أجوبتها بها فوقية وشبهة
وستنعكس بالتالي على المال العام".

سجل مو بمخك ...بيدك
دعت صفاء الهاشم وزير التربية سعود الحربي إلى
تسجيل مالحظات الـنــواب حــول العملية التعليمية،
ليعلق الوزير :والله قاعد أسجل ،لترد الهاشم :سجل
مو بمخك بيدك.

شنو قلت! بقدم استجواب
بعد إ ع ــان الحميدي السبيعي تقديم استجواب
لوزير التربية األسبوع المقبل بعد انتهاء مهلة تعيين
أبناء الكويتيات ،علق الغانم شنو قلت؟ فرد السبيعي:
"قلت بقدم استجواب األسبوع الجاي".

تحية خاصة بين العقيل والهاشم

مستقبل التعليم مختلف
ً
دعا أحمد الفضل إلى تطوير مناهج التعليم ،مؤكدا أن
هناك اكتشافات في الطاقة المتجددة ،وهو ما يعني أن
الطاقة التقليدية ستنحصر في المستقبل ،وأن مستقبل
التعليم سيختلف ،وبعد انتهاء الفضل من كلمته خاطب
ً
عددا من النواب" :تكفى فهمت ...تكفى فهمت؟".

تحت خشمك
قال خليل عبدالله :المواطن البسيط عندما
ي ـق ــوم ب ـت ـحــويــل  ٣٠٠ديـ ـن ــار م ــن م ـحــل صــرافــة
بالمباركية يــأ خــذون بطاقته و يـحـقـقــون معه،

وعـنــدمــا أس ــال وزي ــر الـمــالـيــة ي ـقــول :حـمــايــة له
وللمجتمع ،حبيبي  ٣٠٠مليون مــروا من تحت
خشمك ما حد سأل عنهم.

برلمانيات ٦
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية «الصندوق الماليزي»
ةديرجلا

•
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ً
متحدثا
الدمخي

الرومي وصفاء والدالل في نقاش خالل الجلسة

هل طبيعي أن
يدخل مليار
دوالر حساب
ابن رئيس
مجلس الوزراء
ألنه ابن رئيس
الوزراء؟!
عبدالكريم الكندري

يتعين اختيار
شخص
أمين وقوي
لقيادة وحدة
التحريات
المالية

المال

آثار الصندوق
الماليزي
مدمرة
وتحتاج إلى
سنوات ترميم

خالد العتيبي

سمعة الكويت
فوق كل اعتبار
ويجب أن
نضع النقاط
على الحروف
البابطين

نـ ـ ــاقـ ـ ــش م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
ج ـل ـس ـتــه ام ـ ــس بـ ـن ــاء ع ـل ــى طـلــب
قدمه مجموعة من النواب قضية
الصندوق الماليزي الستيضاح
سـ ـي ــاس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي ش ــأن ــه
وتبادل الرأي بصدده.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم :ف ـي ـم ــا يـخــص
موضوع التسجيل ســوف اتركه
للمجلس في اخر الجلسة اما ان
يكون لدى االمانة العامة لالطالع
عليه الن مدته  ٤ساعات او لجنة
بــرل ـمــان ـيــة النـ ــه ال ي ـم ـكــن عــرض
التسجيل اال في جلسة سرية.
وقال عبدالله الرومي :معيب ان
تقول الحكومة لنا غير الحقيقة
الن لو الموضوع مستمر لقدمنا
استجوابا موضحا ان االصــاح
يكون بمسطرة واحــدة وان يبدأ
من مجلس االمــة وبــدون تطبيق
المنهج القانوني ال يمكن اتمام
االصــاح ،لكن بطريقة الحكومة
فــانـتــم تــرس ـلــون رســائــل خاطئة
وان ـتــم تـعـلـمــون عـلــم الـيـقـيــن عن
القضية.
من جانبه قال علي الدقباسي:
نحن امام حكومة قامت باحاالت
مظاهر الفساد الى النيابة ونحن
في نهج وعهد جديد من الحكومة
ع ـل ـي ـن ــا دع ـ ـمـ ــه بـ ـ ـ ــدون مـ ــزايـ ــدات
وتكسبات.
اما رياض العدساني فقال ان
استقالة رئـيــس وح ــدة تحريات
غـ ـس ــل االمـ ـ ـ ـ ــوال جـ ـ ــاءت بـ ـع ــد ان
اخ ـط ــرت وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة الـســابــق
نـ ــايـ ــف ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ب ـ ـ ــأن ال ـم ـل ــف
االولمبي به شبهة غسل االموال
وحينما طلب الحجرف من رئيس
وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات االط ـ ــاع على
الملف قبل احالته للنيابة العامة
رفض وقدم استقالة وهذه شهادة
اسجلها ونايف الحجرف موجود.
بينما اكد عبدالكريم الكندري
ان جــريـمــة ال ـص ـنــدوق الـمــالـيــزي
موجودة منذ  ٢٠١٦عندما دخلت
 ٣٠٠مليون فــي اول م ــرة ،والــذي
ه ــو الـ ـي ــوم م ـت ـفــاجــئ م ــن دخ ــول
مـلـيــار بـحـســابــه! نـحــن ينخصم
دينار من حسابنا يوصلنا مسج
من البنك ،مضيفا انه تم استغالل
اسـ ــم ال ــدول ــة ومـ ـش ــروع ال ـحــريــر
اليـ ـه ــام م ــال ـي ــزي ــا ب ــأن ــه م ـش ــروع
حكومي ،فالقضية ليس في اثنين
غ ـســا امـ ـ ــواال وت ـم ــت احــالـتـهـمــا
للدولة ،هناك وزير سابق للمالية
وال ـيــوم هــو فــي منصب حساس
واسـ ــم ال ـكــويــت ع ـلــى ال ـم ـحــك ،لم
ي ـتــم اس ـت ــدع ــاؤه وي ـجــب تطهير
جهات الدولة.
وقال الكندري :هل طبيعي
ان يدخل مليار دوالر لحساب
ابن رئيس مجلس الوزراء النه
ابن رئيس الوزراء؟! متسائال:
ايـ ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـســابــق
ويـنــه؟! ،هل هو متواطئ؟ هل
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حصل على عموالت؟!
بدوره ،قال الحميدي السبيعي:
ل ـي ـســت مـشـكـلـتـنــا ف ــي ال ـقــوان ـيــن
بــل فــي تنفيذ القوانين ،وحسب
قانون غسل االموال على البنك ان
يبلغ البنك المركزي خالل يومين
واالجهزة كلها مرتبطة مع بعض
من بنك مركزي لوحدة التحريات،
مضيفا يطلع ا لــوز يــر الحريص
ويقول في شريط مجتزأ لتحقيق
ســري في امــن الــدولــة! ،هناك امر
اخر والبد ان يضع مجلس االمة
ي ــده عـلــى الـمــوضــوع وان تشكل
لجنة تحقيق برلمانية.
وقالت صفاء الهاشم ان بيان
الحريص انه ما تقدم بالغ لوحدة
التحريات انـتــوا مــا كنتوا تبون
تتكلمون لوال تحرك اميركا ،ونعم
يــا رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ثــوبــك نظيف
لكن تركة الفساد ثقيلة ،مضيفة:
وزير المالية يقول سمع الكويت
ما تتأثر ،وهو ما يعرف النفقات
الرأسمالية والتكاليف.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـكـ ـن ــدري :لــم
تردنا اي اجابة من الوزير المعني
ب ـ ـ ــاي اج ـ ــاب ـ ــة ح ـ ـ ــول الـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ـم ــالـ ـي ــزي ،وب ـي ـن ـم ــا يـ ــد تـبـنــي
ال ـك ــوي ــت ب ـل ــد االن ـس ــان ـي ــة ه ـنــاك
ي ــد ت ـهــدم م ــا ي ـتــم بـ ـن ــاؤه ،شــركــة
رأسـمــالـهــا الــف ديـنــار يــدخــل في
حسابها مليار دوالر ،كيف ذلك؟
امـ ــا ي ــوس ــف ال ـف ـض ــال ــة ف ـق ــال:
نستغرب مــن بـيــان الـحـكــومــة ان
ليس هناك متهمون ،وبصراحة
مـ ـ ـ ــدري شـ ـن ــو قـ ــالـ ــه النـ ـ ــه ك ــام ــه
مـسـتـغــرب! ،نبي نـعــرف االجـهــزه
الرقابية مــاذا تعلم! ،وكــل االمــور
قــاعــد تــاتــي لنا بشكل خــارجــي!،
كـيــف تـكــون االج ـهــزة الحكومية
اخ ــر مــن يعلم او ب ــاالح ــرى انها
ك ــان ــت ت ـع ـلــم وس ــاك ـت ــة ،ت ـع ـلــم ان
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـحــالــي لـيــس له
ذنب بالموضوع والمطلوب اليوم
الـتـحــرك عـلــى الشبكة الـمــوجــود
مــن غسل لــامــوال شبكة مرعبة،
وسمعة البلد اليوم نتمنى انها
ال تصل الى انها بلد غسل اموال،
وهذا االمر يتعارض مع مساعيك
يا رئيس مجلس الوزراء.
فيما قــال اســامــة الشاهين ان
بيان الحكومة الذي عرض علينا
اليوم ضعيف ،وتوقعنا ان يكون
بيانا واضحا وشافيا.

محاربة المصلحين
وقـ ــال ع ـمــر الـطـبـطـبــائــي :هــذا
ما نعرف االن صندوق ماليزي،
وهــذا غير ما ال نعرفه! ومنصب
رئـ ـي ــس وح ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات مـنــذ
سنتين شــا غــر و ل ــوال الصحافة
االميركية ماعرفنا هذه القضية!،
اين الجهات الرقابية! ،ثالثة بنوك
قدمت بيانات للبنك المركزي عن
ت ـض ـخــم ح ـس ــاب ــات لـشـخـصـيــن!،

الخالد والحريص والفاضل

الحكومة :لم تخطرنا أي جهة دولية لها صلة
بـ MDB1عن شخصيات طبيعية أو اعتبارية بالكويت
الحريص :الصندوق الماليزي غير مرخص وليس له أي نشاط مالي محلي
أشـ ــادت الـحـكــومــة بــاهـتـمــام مجلس
األمة بقضية الصندوق الماليزي ،MDB1
التي شغلت الرأي العام ووسائل اإلعالم
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــؤك ــدة أن دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
ومؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج
األدلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جــاء ذلــك فــي بيان تــاه وزيــر الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الخدمات مبارك الحريص ،خالل
مناقشة الـطـلــب الـنـيــابــي بـشــأن قضية
الصندوق الماليزي واستيضاح سياسة
الحكومة فيها ،في جلسة مجلس األمة
التكميلية أمس.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــريـ ــص أن ال ـت ـع ــاط ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـ ــع م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـس ـي ــادي ال ـمــال ـيــزي ارت ـك ــز ع ـلــى عــدد
مــن المعطيات ،منها متابعة القضية
المنظورة أمام القضاء الماليزي.
هــل تـحــرك حكومي وال النــه ابن
رئـيــس حـكــومــة! ،كــم راح نعوض
مــالـيــزيــا بــاجــر! ،مــن وي ــن نجيب
الفلوس ،ربعنا يوم خلصوا من
فلوس الكويت راحــوا للصندوق
الماليزي والله يستر وين راحوا
بعد.
وقال بدر المال :يتعين اختيار
شخص امين وقوي لقيادة وحدة
التحريات المالية.
وقال عادل الدمخي ان قضايا
ال ـف ـس ــاد ف ــي ال ـك ــوي ــت بـ ـ ــدأت مــن
محاربة المصلحين عندما اثاروا
قضايا الرشاوى وتغيير قانون
االنتخاب وحاولوا القضاء على
كــل صــوت اصــاحــي وعــاثــوا في
االرض ف ـ ـسـ ــادا ،وأم ـ ـ ــام مـجـلــس
ال ــوزراء اختبار محاربة الفساد
ويجب التعاون مع مجلس األمة.
بدوره قال رياض العدساني ان
أغلب القضايا قمت باثارتها في
استجوابي وكثير مــن القضايا
يتم التخاذل والتراخي واالهمال
بشأنها وعلى السلطة التنفيذية
القيام بدورها ،وفي الشدة قليلون
مـ ــن يـ ـقـ ـف ــون مـ ــع ال ـ ـحـ ــق ،ووقـ ــت
الجلسة يتحدثون وعندما يتم
رفع قضايا علي ال يقفون وكنت
أرى ال ـخ ــوف ف ــي أعـيـنـهــم بعهد
وزير الداخلية السابق.
وق ـ ــال م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل ان غــول
الـ ـفـ ـس ــاد ل ـي ــس س ـه ــا ون ـح ـت ــاج

وأوض ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق غـيــر
مــرخــص بــدولــة ال ـكــويــت ،ولـيــس لــه أي
نشاط مالي محلي ،فضال عن أن يكون
الكويت ،لذا
شركة مدرجة في بورصة َّ
فإن هيئة أسواق المال لم تتلق أي طلب
أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة
الــدولـيــة لهيئات األوراق المالية بهذا
الخصوص.
ولفت إلــى أن بنك الكويت المركزي
قـ ــام م ــن خـ ــال ال ــرق ــاب ــة ال ـم ـيــدان ـيــة أو
المكتبية أو المهام التفتيشية على تلك
الـبـنــوك ،خــال األع ــوام السالفة الــذكــر،
بــاالطــاع على اإلخـطــارات والتأكد من
أن وحــدة التحريات المالية الكويتية
قد تسلمتها.
وأكــد أن جميع اإلخ ـطــارات المقدمة
من البنوك إلى وحدة التحريات المالية
الكويتية من تاريخ  2016/10/04وحتى

بالفعل الى نهج متكامل ويجب
ان يعمل على ذلــك مجلس األمــة
وأك ـ ــدن ـ ــا ون ـ ــؤك ـ ــد عـ ـل ــى أه ـم ـي ــة
القياديين في مواجهة الفساد.
وقال مبارك الحجرف :نخشى
ان نكون نفس والية "ساكسونيا"
اذا ســرق الضعيف طبقوا عليه
ال ـحــد واذا س ــرق ال ـقــوي اوق ـفــوه
في الشمس حتى يتم اعدام ظله،
اول جـهــاز نـخــر فـيــه الـفـســاد هو
جـهــاز أمــن الــدولــة يحقق مــع من
يريد ويتجاوز عمن يريد ويجب
الغاء جهاز أمن الدولة والله عالم
بنفقات هذا الجهاز.
وقــال خليل عبدالله :المواطن
الـبـسـيــط عـنــدمــا ي ـقــوم بتحويل
 ٣٠٠دينار من صرافة بالمباركيه
يأخذون بطاقته ويحققون معه
وعندما اسال وزير المالية يقول:
حماية له وللمجتمع! حبيبي ٣٠٠
مليون مروا من تحت خشمك ما
حــد ســأل عنهم ،متسائال :لماذا
الكويت أصبحت عرضة لالبتزاز
ف ـت ـغــرد س ـف ـيــرة ع ــن ال ـص ـنــدوق؟
واألجهزة يجب أن تقوم بدورها
والضرب بيد من حديد.
وقال خالد العتيبي :الشك أن
اثار الصندوق الماليزي مدمرة
وت ـح ـت ــاج الـ ــى سـ ـن ــوات تــرمـيــم
وأع ـت ـقــد أن األخ رئ ـيــس وح ــدة
ال ـت ـحــريــات ل ــم ي ـقــدم استقالته
مـ ــن فـ ـ ـ ــراغ ،وأجـ ـ ـ ــزم ب ـ ــأن ه ـنــاك

تاريخ  2019/01/20لم تتعلق بشبهات
مالية مختلفة ولم تشر إلى الصندوق
السيادي الماليزي.
وأضاف أن وحدة التحريات المالية
الـكــويـتـيــة ف ــي ع ــام  2020/2019قــامــت
ً
بإحالة ما يفوق  70بالغا إلــى النيابة
ال ـع ــام ــة ،ك ـمــا ق ــام ــت ب ــإح ــال ــة أك ـث ــر من
ً
ً
 235ت ـق ــري ــرا اش ـت ـبــاه ـيــا إل ــى الـجـهــات
المختصة.
ولفت إلــى أن الــوحــدة قامت بإحالة
ب ــاغ إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة ب ـتــاريــخ 28
مــايــو  2020بحق أشـخــاص طبيعيين
واعـ ـتـ ـب ــاريـ ـي ــن بـ ـش ــأن ش ـب ـه ــات مــال ـيــة
مرتبطة بعمليات غسيل األموال.
وق ـ ــال إن دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ،م ـ َّـن خــال
ج ـم ـيــع م ــؤس ـس ــات ـه ــا ،ل ــم ت ـت ـل ــق حـتــى
ح ـ ـي ـ ـنـ ــه أي إ خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار أو ا سـ ـتـ ـفـ ـس ــار
رس ـمــي م ــن أي ج ـهــة دول ـي ــة ل ـهــا صلة

قضايا أخرى أكثر خطورة من
ال ـص ـن ــدوق ال ـم ــال ـي ــزي ،ويـجــب
تشكيل لجنة تحقيق بموضوع
ال ـص ـنــدوق الـمــالـيــزي وتـبــاشــر
عملها من الغد.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم :ل ـ ــدي طـلـبــان
ب ـت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق فــي
الصندوق الماليزي.
وبين الرومي انه بعد تالوة
الطلبين الوقت ال يكفي الن عمر
المجلس أوش ــك عـلــى النهاية،
لذا يجب اختصار التحقيق في
هل حفظ في ٢٠١٦؟ ومن سبب
الحفظ؟
وعـلــق رئـيــس الـ ــوزراء قائال:
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـلـ ـج ــان ح ـ ــق اص ـي ــل
للجان لكن هناك بعض الكلمات
الواردة بالطلب ،ويرجى ان نكبر
بالكويت ،فمن غير المقبول ان
نربطها بعالقة غسل اموال ،فما
قام به اشخاص يتحملون ذلك
وليس البلد.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـبــاب ـط ـيــن ان س ـم ـعــة ال ـكــويــت
فوق كل اعتبار ويجب ان نضع
النقاط على الحروف.
وقال بدر المال :اضم صوتي
لرئيس ال ــوزراء واقترح ان يتم
حفظ التقرير بــاالمــانــة العامة
لالطالع عليه.
وقــال الدمخي :اضــم صوتي
مع الرومي للتركيز على اوجه

المجلس ناقش  6قوانين دفعة واحدة
ن ــاق ــش ال ـم ـج ـلــس  6ق ــوان ـي ــن في
جلسته أ مــس هــي مكافحة الفساد
وح ـ ــق االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـم ـع ـلــومــات،
وإي ـج ــار ال ـع ـق ــارات ،وق ــوة اإلط ـف ــاء،
وتــأثـيــر كــورونــا على ســوق العمل،
ووالي ــة الـمــرأة الصحية ،والحماية
من العنف األسري.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس مـ ــرزوق
الغانم إن النقاش سيكون واحدا على
كــل الـقــوانـيــن ،وستعرض كــل لجنة
معنية قانونها وتكون مدة الحديث
 ٣دقائق وتمديد دقيقتين.
وقال خالد الشطي ،إن قانون حق
االط ــاع مــن القوانين المهمة التي
تـســا هــم فــي تحسين بيئة محاربة
الفساد ،وهناك بعض المحظورات
ال ـم ـم ـن ــوع االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا ،مـنـهــا
األمور العسكرية واألمنية ،ومن حق
الـمــراطــن أن يتظلم فــي ح ــال رفــض
ال ــوزي ــر إع ـط ــائ ــه ال ـم ـع ـلــومــة إذا تم
التعسف معه ،ومجلس الــوزراء هو
من يقرر ذلــك ،وإذا شعر أن مجلس
الوزراء حرمه فإنه يستطيع اللجوء
إلى القضاء.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـشـ ـط ــي أن ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة أعـ ـ ـ ـ ــدت دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة عــن
المحظورات" ،وال نستطيع أن نجعل
العملية (سبهلله) كل شيء تستطيع

ً
االطالع عليه" ،الفتا إلى أن القانون
اآلخـ ــر الـ ــذي خ ــرج م ــن الـتـشــريـعـيــة
ه ــو ت ـعــديــل ق ــان ــون اإليـ ـ ـج ـ ــارات ،إذ
ي ـنـ ّـص ال ـقــانــون ال ـحــالــي عـلــى منح
الحق لصاحب العقار بإخالء العين
المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن
ً
سداد اإليجار ،والذي يحدث حاليا
بسبب أزمة كورونا ،وكان تعديلنا
بــأنــه خ ــال ه ــذه ال ـمــدة ال يستطيع
الـمـسـتــأجــر أن يــرفــع دع ــوى إخ ــاء،
وإذا كــانــت مـسـتـغـلــة تــدفــع القيمة
اإل يـجــار يــة كاملة وتقسيطه يرجع
إلى القاضي.
وعلق وزير العدل فهد العفاسي
ً
قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا :ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ح ـ ـ ـ ــول أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك ج ـهــة م ــرك ــزي ــة لتلقي
ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــات ،أو أن ي ـ ـتـ ــم ت ـل ـقــي
ُ
المعلومات مــن كــل جهة ،واتـفــق أن
الحصول يكون من الجهة المعنية
ومن ال يحصل على المعلومة يتظلم
ويـلـجــأ إل ــى ال ـق ـضــاء ف ــي ح ــال عــدم
حصوله على المعلومات.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال م ـق ــرر الـلـجـنــة
التشريعية محمد الدالل عن تعديل
ق ــان ــون الـ ـ ـج ـ ــزاء" ،إذا فـ ـق ــدت إرادة
الشخص وذهب للمستشفى يتطلب
ً
موافقة ولي النفس وأحيانا ال يكون
ً
موجودا فبموجب التعديل تستطيع

حديث مشترك بين الفارس وعبدالصمد والكندري
األم أو الزوجة أو األقارب من الدرجة
ً
الثانية القيام بذلك الدور" مبينا أن
رأي الحكومة جــاء بالموافقة على
إضــافــة األم فـقــط ،وت ــم األخ ــذ بــرأي
الحكومة إذ تمت إضــافــة إرادت ـيــن،
ولي النفس ،أو األم ،في حال التدخل
الجراحي للمريض".
وهـنــا أوض ــح الـشـطــي ،أن "هناك

ً
اقـ ـت ــراح ــا ب ـق ــان ــون آخـ ــر وصـ ــل إل ــى
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة يـ ـن ــص عـلــى
إض ــاف ــة الـ ــزوجـ ــة واألخ ـ ـ ــت واالبـ ـ ــن،
وقمنا بإحالته بالموافقة إلى اللجنة
الصحية ،ألن القانون يتعلق بالمهن
الطبية ولم نرفض الزوجة لكن ليس
مكانها قانون الجزاء".
وقــالــت صـفــاء الـهــاشــم إن قانون

ال ـع ـن ــف األسـ ـ ـ ــري وض ـ ــع إجـ ـ ـ ــراءات
التبليغ عن ضحايا العنف األسري.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدون ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد ف ــي
شـ ــرح ق ــان ــون م ـعــال ـجــة ال ـتــداع ـيــات
االق ـت ـصــاديــة لـجــائـحــة ك ــورون ــا ،أن
القانون يزيد الدعم للعمالة الوطنية
العاملة في القطاع الخاص بمقدار
الفارق.

ً
بالصندوق السيادي الماليزي وربطا
مــع شـخـصـيــات اعـتـبــاريــة أو طبيعية
فــي دول ــة الـكــويــت ،بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك
فإنه لم يتبين من التحقيقات الرسمية
وإج ــراء ات الجهات المعنية حتى هذا
ال ـت ــاري ــخ أي ارتـ ـب ــاط م ـبــاشــر أو غير
مـبــاشــر بـيــن مــا بـيــن دول ــة ال ـكــويــت أو
أح ــد مــواط ـن ـي ـهــا أو م ــن الـمـقـيـمـيــن أو
المؤسسات المالية مع هذا الصندوق.
واخ ـت ـتــم ال ـحــريــص ب ـيــان الـحـكــومــة
ً
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك تـحـقـيـقــا في
ً
النيابة العامة لم ينته حتى اآلن ،متمنيا
على النواب عند مناقشة هذا الموضوع
االسـتـفـســار وتـقــديــم الـمــاحـظــات دون
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــأرق ـ ــام أو ال ـش ـخ ـص ـيــات
واألسماء ،حتى ال يكون هناك خلل في
سير التحقيق ،كما هو معمول به حسب
قانون اإلجراءات الجزائية لعام .1960

ال ـت ـق ـص ـيــر واع ـت ـق ــد مـ ــدة شـهــر
كافية لهذه القضية.
وق ــال ــت ال ـه ــاش ــم :ك ــل ال ـن ــواب
يرددون ما قاله العدساني أمس
ولم يطرحوا الثقة بوزير المالية،
ووزي ــر المالية الــذي يفترض ان
يلقي البيان لم يذكر اي كلمة.
وقـ ـ ــال ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـك ـن ــدري:
ن ـعــم ال ن ــري ــد ذك ــر اس ــم الـكــويــت
لكن اسـمــه ذكــر وهـنــاك اتهامات
تطول اكبر من ابن رئيس الوزراء
نحتاج التأكد منها ،وهل رئيس
الوزراء الحالي مسؤول باعتباره
كــان وزي ــر خــارجـيــة؟ وبعدين يا
صفاء انت لم تطرحي ثقة برئيس
الوزراء السابق جابر المبارك.
وح ـ ــدث س ـج ــال ب ـيــن ال ـهــاشــم
وع ـ ـبـ ــدالـ ـكـ ــريـ ــم ح ـ ـ ــول م ــواق ـف ـه ــا
السياسية السابقة.
واعترض خالد العتيبي على
اق ـت ـصــار الـتـحـقـيــق عـلــى اسـبــاب
ال ـح ـفــظ وال ـشــاه ـيــن ي ـطــالــب بــان
يـشـمــل اس ـب ــاب الـفـضـيـحــة الـتــي
تـ ـم ــت وم ـ ــا قـ ــامـ ــت ب ـ ــه االج ـ ـهـ ــزة
المعنية.
ووافــق المجلس على تشكيل
ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق
الماليزي على ان تقدم تقريرها
خ ــال شـهــريــن ويـقـتـصــر عملها
ع ـلــى اوجـ ــه الـتـقـصـيــر ف ــي حفظ
القضية في السابق ودور الجهات
الرقابية مكونة من ثالثة اعضاء.

وقال محمد هايف" ،قمت بإحالة
اق ـتــراح بـقــانــون فــي  ٥فـبــرايــر ٢٠١٩
ب ـشــأن اإلط ـف ــاء ول ــم أج ــد ل ــه أي أثــر
في اللجنة.
وق ــال عسكر الـعـنــزي ،إن اقـتــراح
هايف منذ  ٢٠١٩في لجنة المرافق
ول ــم ت ـتــم إحــال ـتــه إال أمـ ــس ،للجنة
الداخلية والدفاع.
وقال هايف" :ما يصير الواسطة
حـ ـت ــى ب ــالـ ـق ــوانـ ـي ــن ،ف ـ ـهـ ــذا اق ـ ـتـ ــراح
م ـق ــدم م ــن خـمـســة نـ ــواب ويـفـتــرض
على اللجنة احترامه ،أمــا أن يرمى
فــي لـجـنــة وي ـتــم تـجــاهـلــه فــي لجنة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى؟!" ،وقـ ـ ــال ع ـس ـك ــر" :نـ ـح ــن ال
نتجاهل أي قانون ...اشفيك أبلغتك
لم يصل إال أمس".
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم :صـحـيــح ال ـقــانــون
ً
كان موجودا في لجنة المرافق وتم
اتخاذ قرار بإحالته ،أمس ،إلى لجنة
الداخلية والدفاع.
وقال هايف :أريد أن أسأل ،متى تم
تقديم هذا االقتراح؟ ومتى تم تقديم
االقتراح المعروض؟
وأوض ـ ــح ع ـس ـكــر :مـعـظــم م ــا ورد
في االقتراح الذي تحدث عنه هايف
موجود بتقرير اللجنة.
ول ـ ـفـ ــت هـ ــايـ ــف إل ـ ـ ــى "أنـ ـ ـن ـ ــا أم ـ ــام
إشكالية اآلن ،وهل ينتهي االقتراح

وقال عبدالله الكندري :تقدمت
ونواب بطلب تقديم قانون نهاية
الخدمة للكويتيين العاملين في
القطاع الخاص بمداولته الثانية
ع ـلــى ب ـق ـيــة ال ـب ـن ــود فـ ــور ان ـت ـهــاء
القوانين الستة المدرجة.
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس الن ـت ـخــاب
ا عـضــاء لجنة التحقيق وترشح
لـ ـعـ ـض ــويـ ـتـ ـه ــا ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن صـ ـف ــاء
الـ ـه ــاش ــم وب ـ ـ ــدر الـ ـم ــا وش ـع ـيــب
المويزري والحميدي السبيعي
وصالح عاشور وخالد العتيبي
وعبدالوهاب البابطين واسامة
الشاهين وعودة الرويعي وماجد
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ــروم ــي
وان ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـ ــرومـ ـ ــي وعـ ــاشـ ــور
والبابطين والعتيبي والمطيري
والسبيعي واجريت االنتخابات
بين خمسة الختيار .٣
وان ـت ـخــب الـمـجـلــس لعضوية
الـلـجـنــة ك ــا م ــن ال ــروي ـع ــي ب ـ ـ ١٧
صوتا والمويزري  ١٤وصفاء .١٤
ورفع الرئيس الغانم الجلسة
الداء صالة العصر.

بسبب ذل ــك؟" لـيــرد الـغــانــم :ســؤالــك
يـفـتــرض أن لجنة الـمــرافــق هــي من
تجيب عن ذلك.
وق ــال محمد الـهــديــة" :ك ــان لدينا
قانونان باللجنة وعندما وصلهما
ال ــدور عــرفـنــا أن الــداخـلـيــة والــدفــاع
تناقش الموضوع فارتأينا إحالته".
وقال عبدالله الكندري" ،إن كل ما
يتمتع بــه الـعـسـكــري بـشــأن رصيد
االجــازات سيتمتع به رجــل اإلطفاء
بموجب هذا القانون".
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ري ـ ـ ـ ــاض
العدساني :إذا تجاوز وزير المالية
(ب ــراك الـشـيـتــان) جلسة طــرح الثقة
فـســأسـتـجــوب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ألنــه
ي ـص ـب ــح هـ ــو مـ ــن ي ـت ـب ـن ــى ال ــوث ـي ـق ــة
االقتصادية.
وقال عبدالله الكندري" ،كل شيء
من الممكن تأجيله إال قانون اإلطفاء
ً
الـ ــذي أع ـطــى ل ــرج ــال اإلط ـف ــاء نــوعــا
من الحماية ،وتابعتم ما حــدث في
بيروت أمس ،إذ إن رجال اإلطفاء هم
أول من وقفوا في الصفوف األولى،
وأول ال ـض ـحــايــا ،وال ـق ــان ــون ينص
لــذلــك على إنـشــاء مستشفى خاص
لإلطفائيين".
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محليات

كشف لـ ةديرجلا أن سعتها  370سريرا الستقبال الحاالت المتوسطة وشديدة الخطورة
•  186حالة خضعت للعالج في «العناية المركزة» منذ بداية االفتتاح
•

عادل سامي

المستشفى
استقبل
ً
 1250مريضا
منذ مايو

كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـس ـت ـش ـف ــى
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـي ــدان ــي ف ــي أرض
المعارض د .محمد الحميدان،
أن المرحلة الثانية من الخطة
التوسعية للمستشفى سيتم
تشغيلها خــال األي ــام القليلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـس ـعــة  370س ــري ــرا،
مقسمة عـلــى أ جـنـحــة ميدانية
يـ ـحـ ـت ــوي ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا عـ ـل ــى مــا
يـ ـت ــراوح ب ـيــن  80و 90ســريــرا
السـتـقـبــال ال ـح ــاالت الـمـصــابــة
بمرض «كوفيد »19 -متوسطة
وشديدة الخطورة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،خـ ــال
ج ــول ــة ق ــام ــت ب ـه ــا «الـ ـج ــري ــدة»
على المستشفى للتعرف على
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ،أن
العمل جار لالنتهاء من تجهيز
القاعتين  5و 6في المستشفى،
متوقعا دخولهما الخدمة خالل
األسابيع القليلة المقبلة ،الفتا
إلى أن سعة القاعتين تصل إلى
 600سرير .وأوضح أنه بافتتاح

جميع القاعات ستصل السعة
السريرية للمستشفى إلى 1200
سرير بقاعاته المختلفة  4و5
و 6و.8
ولفت إلى أن  1250مريضا
بـ ـ «كــوف ـيــد »19 -تـلـقــوا الـعــاج
فــي المستشفى منذ األول من
م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي وح ـت ــى بــدايــة
أغـ ـسـ ـط ــس الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،كـ ـم ــا تــم
إجراء نحو  2600أشعة سينية
و 70أشعة مقطعية للمرضى،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ن ـحــو  50ألــف
فحص مخبري ،مشيرا إلى أن
المستشفى يحتوي على عناية
مركزة مجهزة بأحدث األجهزة
ً
قدمت العالج لـ  186مريضا.

جاهزية واستعداد
وقــال الحميدان إن جاهزية
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ت ـت ــم مـتــابـعـتـهــا
بشكل يومي ومستمر لتقديم
أف ـ ـضـ ــل رع ـ ــاي ـ ــة ط ـب ـي ــة ل ـع ــاج

د .محمد الحميدان

المرضى المصابين بفيروس
«كــوف ـيــد ،»19 -مـشـيــرا إل ــى أنــه
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـف ـضــل
توجيهات ودعم وزير الصحة
الـ ـشـ ـي ــخ د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم يـ ـب ــذل ال ـط ــاق ــم
الطبي والتمريضي واإلداري
ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــودا ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـت ـط ـب ـي ــق

الخواري لـ ةديرجلا  :خطط الحكومة
نجحت في تقليص معدالت اإلصابة
•

وشدد على أن التصدي للفيروس يحتاج إلى
تكاتف المجتمع وتعاونه مع الطواقم الطبية من
خالل االلتزام واتباع اإلجــراء ات واالشتراطات
الصحية ،ومن بينها ارتداء الكمامات والتباعد
الجسدي وتجنب االختالط في األماكن العامة
دون الحاجة.
وذك ــر أن «الـصـحــة» تعاملت بمسؤولية مع
هذه الجائحة ،وأخذت زمام المبادرة ،ووضعت
ال ـضــوابــط ال ـح ــذرة مـنــذ انـتـشــار ال ـف ـيــروس في
مــديـنــة ووهـ ــان الـصـيـنـيــة ،مــوجـهــا رســالــة إلــى
المجتمع مفادها أن مسؤولية احتواء الفيروس
ال تقع على وزارة الصحة فقط ،بل هي مسؤولية
الـمـجـتـمــع ك ـلــه م ــن خـ ــال اتـ ـب ــاع االش ـت ــراط ــات
الصحية.

أكد نائب مدير مستشفى الكويت الميداني
د .فــوزي الـخــواري أن المستشفى يعمل بشكل
ـواز للخطة الـتــي وضعتها الــدولــة
مـتــوافــق وم ـ ٍ
بــالـتـعــاون مــع وزارة الـصـحــة الـتــي ك ــان عليها
الـعــبء األكـبــر فــي تنفيذ هــذه الخطة وتسخير
جـمـيــع اإلدارات ،وا س ـت ـق ـطــاب المتخصصين
للتصدي لفيروس «كــورونــا المستجد» ،وذلك
بــالـتـنـسـيــق ال ــدائ ــم م ــع جـمـيــع أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
للتصدي للجائحة.
وأوضح الخواري أن «النتائج التي نشاهدها
اآلن مطمئنة جدا ،وأعداد المرضى في تراجع،
ونتمنى استمرار الجميع في اتباع اإلجــراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،ف ـت ـض ــاف ــر الـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـكــوم ـيــة
والشعبية ساهم في الحد من انتشار الفيروس».

د .فوزي الخواري

جانب من المستشفى الميداني
البروتوكوالت العالمية للعالج
حـ ـ ـس ـ ــب تـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـن ـظ ـم ــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـم ــا أدى
إل ــى انـخـفــاض اش ـغــال األس ـ ّـرة
فــي المستشفى الميداني إلى
النصف مقارنة مع بداية األزمة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـس ـت ـش ـف ــى
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان ـ ـ ــي ف ــي
أرض ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض هـ ـ ــو أ حـ ــد
المستشفيات الميدانية التي
تـشــرف عليها وزارة الصحة،
إذ بدأ العمل في تجهيز قاعة 4
على مساحة  10آالف متر مربع
خالل األسابيع األولى من شهر
أبريل ،وتم إنشاؤها بالتعاون
مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ،مـمـثــل
بشركة نفط الكويت والشركة
الكويتية للصناعات البترولية
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ،بـ ـه ــدف تـخـفـيــف
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـس ـعــة
السريرية للمنظومة الصحية،
وال ـح ـف ــاظ عـلـيـهــا مـتـمــاسـكــة،
وتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــة م ـ ــوازي ـ ــة لـمــا
تقدمه المستشفيات الحكومية.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن مـسـتـشـفــى
الـكــويــت الـمـيــدانــي ال يستقبل
إال ال ـحــاالت المحولة إلـيــه من
الـمـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة من

المقيمين متوسطي وشديدي
الخطورة والحاالت الحرجة.

خدمات مساندة
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان أن
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ي ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــر ف ـي ــه
خدمات مساندة مثل المختبر
والـ ـصـ ـي ــدلـ ـي ــة وق ـ ـسـ ــم األشـ ـع ــة
والـخــدمــات الفندقية والتغذية
ً
والنقليات ،ومما يجعله فريدا
مـ ــن ن ــوع ــه لـ ـي ــس فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ف ـح ـســب بـ ــل فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة هــو
وجود جهاز األشعة المقطعية
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ل ـل ـمــرضــى
ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي الـمـسـتـشـفــى،
دون الحاجة إلى تحويلهم إلى
المستشفيات الحكومية لتقديم
رعاية طبية متكاملة للمرضى.
وتابع «ولدينا أيضا محطة
غ ـ ـ ــازات ط ـب ـيــة م ـت ـكــام ـلــة ت ـقــوم
بإيصال األوكسجين إلى ّ
أسرة
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى م ـ ــن غـ ـي ــر الـ ـح ــاج ــة
إلـ ــى االس ـت ـع ــان ــة ب ــإس ـط ــوان ــات
األوكسجين المتنقلة» ،مشيرا
إلى أن «لدى المستشفى المرونة
ل ـت ـح ــوي ــل ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـس ــري ــري ــة
فــي صــالــة  4إل ــى عـنــايــة مــركــزة
م ـت ـك ــام ـل ــة ،ل ـت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات

الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـن ــاي ــة
ال ـم ــرك ــزة إذا اق ـت ـضــت الـحــاجــة
لذلك».
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــواق ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة،
ق ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدان« :يـ ـعـ ـم ــل فــي
المستشفى طاقم طبي متكامل
من أطباء طوارئ وعناية مركزة
وأطـ ـب ــاء بــاط ـن ـيــة وأشـ ـع ــة ،كما
ي ـتــم االس ـت ـع ــان ــة ب ــاألط ـب ــاء من
التخصصات األخرى والدقيقة
ح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ،يـ ـس ــان ــده ــم
فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـط ــاق ــم ال ـت ـمــري ـضــي
وف ـ ـن ـ ـيـ ــو الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــر واألشـ ـ ـع ـ ــة
وال ـص ـيــادلــة ،كـمــا تــوجــد لدينا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـم ــل
ال ـف ـن ــدق ــي وال ـت ـغ ــذي ــة وال ـط ــاق ــم
اإلداري ،إضــافــة الــى كوكبة من
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ،ونـ ـق ــوم بـتـقــديــم
خدمات متكاملة للمرضى داخل
المستشفى».

الفئة المستهدفة
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـئـ ــة ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة
لتقديم الخدمة ،أوضــح« :نقوم
بتقديم الرعاية الطبية لإلخوة
المقيمين ،ممن يعانون أعراضا
مـتــوسـطــة وش ــدي ــدة الـخـطــورة،
إض ــاف ــة إل ــى الـ ـح ــاالت الـحــرجــة

ممن ثبتت إصابتهم بفيروس
(كوفيد ،)19 -إذ نستقبل الحاالت
الـ ـمـ ـح ــول ــة مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ــن ط ــري ــق الـفــريــق
ال ـم ـت ـخ ـصــص ب ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
لتوزيع الحاالت».

الفريق الكوبي
وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـط ـب ــي
الكوبي المكون من  300طبيب
وم ـم ــرض س ــاه ــم ف ــي مـســاعــدة
ال ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة ال ـعــام ـلــة في
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إ ل ــى
أن الـ ـف ــري ــق ش ـ ـ ــارك فـ ــي ت ـقــديــم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة داخـ ـ ـ ــل
مـسـتـشـفــى ال ـكــويــت ال ـم ـيــدانــي،
وان ـ ــدم ـ ــج مـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ـط ـبــي
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــل ب ــال ـم ـس ـت ـش ـف ــى م ـنــذ
وصوله.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـمـ ـي ــدان إلـ ـ ــى أن
الفريق الكوبي مقسم إلى فريق
يقدم خدمات لمرضى الباطنية،
وآخ ـ ـ ــر فـ ــي ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة،
إل ـ ــى ج ــان ــب ف ــري ــق ال ـت ـمــريــض
ال ـ ــذي يـ ـق ــدم خـ ــدمـ ــات ال ـع ـنــايــة
الـمــركــزة وال ـط ــوارئ واألجـنـحــة
ب ـش ـكــل م ـت ـكــامــل وم ـت ــواف ــق مع
بروتوكوالت العالج بالوزارة.

 651إصابة بـ«كورونا» و 3وفيات وتعافي « 580الصحة» تطالب بتزويدها بكوادرها
 425من اإلصابات لكويتيين بنسبة  %65.2و«األحمدي» تواصل صدارة المناطق الطبية العالقة إلعادتهم من الخارج
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 651إصـ ــابـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ـمــرض
«كوفيد  ،»19خــال ال ــ 24ساعة
الماضية ،ليرتفع إجمالي عدد
الحاالت المسجلة في البالد إلى
 69ألفا و 425حالة ،في حين تم
تسجيل  3حــاالت وفــاة نتيجة
م ـضــاع ـفــات الـ ـم ــرض ،ليصبح
مجموع حاالت الوفاة المسجلة
حتى اليوم  468حالة.
وقــالــت الـ ـ ــوزارة ،فــي بيانها
اإلح ـ ـصـ ــائـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،إن مــن
بين ال ـحــاالت المصابة حــاالت
م ـ ـخـ ــال ـ ـطـ ــة ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاالت ت ـ ــأك ـ ــدت

إصابتها ،وأخ ــرى قيد البحث
ع ــن م ـص ــدر ال ـ ـعـ ــدوى وف ـحــص
المخالطين لها.

حاالت الشفاء
وأع ـل ـنــت وزارة الـصـحــة عن
شـ ـف ــاء  580ح ــال ــة ج ــدي ــدة مــن
الـ ـفـ ـي ــروس ،خـ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ــرت ـف ــع إج ـم ــال ــي
ح ــاالت الـشـفــاء مــن الـمــرض في
الكويت إلى  60ألفا و 906حاالت
بنسبة  87.7في المئة.
وأوضحت أن حاالت اإلصابة
ال ـج ــدي ــد ت ـض ـم ـنــت  425حــالــة
لـمــواطـنـيــن كــويـتـيـيــن ،بنسبة

«حملة عمار يا كويت» تكرم
اتحاد التعاونيات

جانب من التكريم
كــر مــت الرئيسة الفخرية لحملة « عـمــار يا
كــويــت» الشيخة أم ــل الـحـمــود ،رئـيــس اتـحــاد
الجمعيات التعاونية فهد الكشتي وأعضاء
المجلس على دورهــم الوطني اثناء التصدي
لمرض كورونا.
وقـ ــالـ ــت ال ـش ـي ـخ ــة الـ ـحـ ـم ــود ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،ان م ــن واج ـب ـنــا الــوط ـنــي ان
نكرم من كان لهم بصمة واضحة في مواجهة
المرض ،مؤكدة ان االتحاد له دور كبير هذه
األزمة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ت ــأت ــي تـحـقـيـقــا
لــرســالـتـنــا ف ــي غ ــرس مـفـهــوم الـ ــوالء الــوطـنــي
والـشــراكــة المجتمعية مــن خــال مــا قــامــت به
الجمعيات من فتح ابوابها ألبنائنا للوقوف
معهم فــي خــدمــة الـمــواطـنـيــن وتـقــديــم رســالــة

وطنية اثبتت للجميع اننا صــف واحــد وراء
القيادة وتوجهها الوطني.
ومــن جهته ،قــال الكشتي ان هــذه المبادرة
من المبادرات التي لها بصمة ودور كبير في
تشجيع الجهات الحكومية والخاصة كونها
جاء ت بعد ما قدمنا رسالة وطنية ومشاركة
إخواننا الفرق التطوعية في التنظيم والتعقيم.
وأوض ــح أن م ـبــادرة حملة عـمــار يــا كويت
جاءت من باب الشراكة المجتمعية في تقديم
ال ـم ـســاعــدة وم ــد ي ــد ال ـع ــون لـكـثـيــر م ــن الـفــرق
التطوعية لخوضهم في مواجهة مرض كورونا.
وبدوره ،قال رئيس مجلس ادارة حملة عمار
يا كويت االعالمي ناصر المهلهل «اننا اليوم
نقدم الشكر والثناء لكل من ساهم وشارك في
مواجهة كورونا».

بلغت  65.28فــي الـمـئــة ،و226
حالة لغير الكويتيين وبنسبة
 34.72في المئة.
وأش ــارت وزارة الصحة إلى
أن عـ ـ ــدد مـ ــن ي ـت ـل ـق ــى ال ــرع ــاي ــة
ال ـط ـب ـي ــة ف ـ ــي أقـ ـ ـس ـ ــام ال ـع ـن ــاي ــة
المركزة بلغ  128حالة ،ليصبح
بــذ لــك المجموع الكلي لجميع
ال ـحــاالت الـتــي ثبتت إصابتها
بمرض «كوفيد  ،»19ومــا زالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 8051حالة.

الفحوصات المخبرية
وذكـ ــرت أن ع ــدد الـمـسـحــات،

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــم إجـ ـ ـ ـ ــراؤهـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ــ 24سـ ــاعـ ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،بـلــغ
 4550م ـس ـحــة ،ت ــرف ــع مـجـمــوع
الفحوصات المخبرية إلى 518
ألـفــا و 601فـحــص مـخـبــري من
بداية الجائحة وحتى اآلن.
وحـ ـ ـ ــول تـ ـ ـ ــوزع اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات،
حسب المناطق الصحية ،أكدت
وزارة الصحة أنها جاءت بواقع
 219حالة في منطقة األحمدي
الصحية و 137حالة في منطقة
الفروانية الصحية و 132حالة
ف ــي مـنـطـقــة ال ـج ـهــراء الصحية
و 84حالة في منطقة العاصمة
الصحية و 79حالة في منطقة
حولي الصحية.

عودة العمليات الجراحية
في القطاع الطبي األهلي
قـ ـ ـ ــررت وزارة ا ل ـص ـح ــة
الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـق ـط ــاع ال ـط ـبــي
األه ـل ــي ب ـع ــودة الـعـمـلـيــات
الجراحية والمناظير وفق
األولوية رقم « »4في التدرج
ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة ال ـ ـ ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات
الجراحية حتى بداية شهر
أكتوبر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ــوك ـ ـي ـ ـلـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة األهـلـيــة
في وزارة الصحة د .فاطمة
النجار ،في تعميم أصدرته
أم ــس ،ب ـشــأن تـحــديــث آلية
الـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع الطبي
األه ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـ ـتـ ــم ت ـق ـي ـيــم
اإلجـ ـ ـ ــراء ات ب ـش ـكــل دوري،
فضال عن االلتزام بتطبيق
الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـنـ ـي ــرة
واإلقرار بالتعهد بااللتزام
باإلجراء ات االحترازية قبل
اجراء العمليات الجراحية
واألش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،ع ـ ـ ـ ـ ــاوة
عـ ـل ــى اتـ ـ ـب ـ ــاع ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
والـمـعــايـيــر الطبية لـعــودة
العمليات الجراحية القسام
العيون.
وتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــم
أن ت ـس ـت ـم ــر ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات
ال ـعــاج ـيــة بــالـعـمــل بـنـظــام
المواعيد المجدولة مسبقا

لحاجة الوزارة إلى تشغيل جميع المرافق الصحية التابعة
أص ـ ـ ــدر وكـ ـي ــل وزارة ال ـص ـح ــة ب ــاإلن ــاب ــة د.
عبدالرحمن المطيري تعميما إداريا رقم  95لسنة
ّ 2020
وجهه إلــى الــوكــاء المساعدين ومديري
المناطق الصحية ومــديــري اإلدارات المركزية
جاء فيه" :انطالقا من حرص الوزارة على تقديم
خدمات صحية أفضل ،وما تحتاج إليه في الوقت
الحالي لتشغيل كافة المرافق الصحية التابعة
ل ـهــا ،وال ـت ــي ت ـشــرف عـلـيـهــا وت ـس ـتــدعــي وج ــود
جميع كوادرها ،ونظرا لوجود عدد من الكوادر
الطبية من األطباء والهيئة التمريضية وغيرهم
مــن الـتـخـصـصــات األخ ــرى مــن غـيــر الكويتيين
بالخارج يرجى تزويدنا ببيان بالموظفين غير

الكويتيين ،الــذيــن لــم يتمكنوا مــن ال ـعــودة إلى
الكويت بعد انقضاء إجازاتهم بسبب اإلجراءات
التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا ،على
أن يتضمن ال ـب ـيــان االس ــم بــالـكــامــل والــوظـيـفــة
والـ ــرقـ ــم ال ـم ــدن ــي وم ــرك ــز ال ـع ـم ــل وال ـت ـخ ـصــص
ورق ــم ج ــواز السفر والجنسية والــدولــة المقيم
بها ذووهــم (األوالد والزوجة أو الــزوج) ،ومدى
صالحية اإلقامة للمذكورين من عدمه".
وتمنى المطيري في التعميم تزويد الــوزارة
بالمطلوب في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه،
ليتسنى ات ـخــاذ مــا يـلــزم مــن إجـ ــراءات فــي هــذا
الشأن.

ضبط  7منشآت تصرف المخلفات
في شبكة مياه األمطار
عن طريق وصالت غير قانونية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها
●

فاطمة النجار

م ـ ــع تـ ـ ــرك ف ـ ـتـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة ال
تـ ـق ــل ع ـ ــن  20د قـ ـيـ ـق ــة ب ـيــن
الـمــواعـيــد ،وأن يـكــون آخــر
مــوعــد مـسـبــق لـلـحـجــز في
العيادة الساعة  8مساء.

سيد القصاص

ضبطت الهيئة العامة للبيئة
بالتنسيق مــع وزارة األشـغــال
ال ـعــامــة  7مـنـشــآت لــديـهــا ربــط
غير قانوني على شبكة األمطار
بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ف ــي
«األشـغــال» إلــى أن هيئة البيئة
العامة تلقت عدة بالغات بشأن
وج ــود وص ــات غـيــر قــانــونـيــة
على شبكة األمـطــار بالشويخ
الصناعية ،وتوجهت على الفور
ح ـم ـلــة ل ـم ــوق ــع ت ـل ــك ال ـب ــاغ ــات
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال،
وتـبـيــن وج ــود وص ــات وربــط
غـيــر قــانــونــي ت ـقــوم بتصريف
المخلفات بشبكة األمطار والتي
تصب بدورها في جون الكويت.
ولفتت المصادر إلى أنه تم
تحرير مخالفة بالواقعة وسيتم
استكمال اإلجــراءات القانونية
الـمـتـبـعــة فــي تـلــك الـمـخــالـفــات،
دا عـيــة المواطنين والمقيمين
الى اإلبالغ عن المخالفات التي
تـقــع عـلــى شـبـكــة األم ـط ــار عبر
مواقع وزارة األشـغــال المعلنة
ليتم التعامل معها على الفور.

إحدى الوصالت المخالفة على شبكة األمطار
وش ـ ـ ــددت «األشـ ـ ـغ ـ ــال» عـلــى
أهـمـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى شبكة
األمطار ألهميتها خالل موسم
األمطار ،وعدم القاء المخلفات
بها األمــر الــذي يعيق عمليات
تنظيف تـلــك الـمـجــاريــر والـتــي
تتم بشكل دوري.
من جانب آخر ،أعلنت وزارة
األش ـغ ــال عــن كـســر بــالـخــط «A
« عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق قـ ــديـ ــم م ـت ـف ــرع
م ــن ط ــري ــق الـ ــدائـ ــري ال ـس ــادس
باتجاه منطقة أمغرة ،والخاص
بـمـحـطــة ض ــخ ال ـج ـه ــراء وذل ــك
الساعة  12:30ظهر أمس األول،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه ع ـل ــى ال ـف ــور
ت ــم ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الــازمــة

لتأمين الموقع وعزل المنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها
أن وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا
الفارس وجهت بسرعة التعامل
م ــع الـ ـح ــادث واصـ ـ ــاح الـكـســر
بشكل فوري وباستمرار األعمال
في الموقع فيما يخص سحب
المياه ،عالوة على تشكيل لجنة
تحقيق للوقوف على مالبسات
الحادثة وتحديد اوجه القصور
ومحاسبة الـمـســؤول فــي حال
ثبت اإلهمال ،مؤكدة أن محطة
ضـ ــخ ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ت ـع ـم ــل بـشـكــل
طبيعي دون تــوقــف ،ودون أن
تتأثر بالحادث.
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محليات
ً
«اتحاد مصر» :فتح باب االلتحاق بالجامعات المصرية إلكترونيا
ةديرجلا
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يمض عليها عامان أبرز شروط التقديم
المعضادي لـ ةديرجلا  :شهادة ثانوية لم ِ
•

كشف رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر أحمد المعضادي عن فتح باب االلتحاق للطلبة
الكويتيين بالجامعات المصرية عبر الموقع اإللكتروني ،مشيرا إلى أن أبرز شروط االلتحاق تقديم
شهادة ثانوية حديثة لم يمض عليها عامان.
وقال المعضادي ،في حوار مع «الجريدة» ،إن العام الدراسي الجديد  2021-2020سينطلق في
مصر  17أكتوبر ،مشيرا إلى أن هناك جامعات تسمح للطلبة بالدراسة عن بعد ،وجامعات أخرى تلزم
الطلبة بالحضور .وأضاف أنه ال يوجد حجر مؤسسي أو منزلي بعد عودة الطلبة إلى مقار دراستهم.
وحذر الجموع الطالبية من التعامل مع المكاتب التجارية التي تستغل الطلبة في عملية االلتحاق
بالجامعات المصرية ،مشيرا إلى أنه ال توجه من المسؤولين بالسماح للشهادات الثانوية القديمة
بااللتحاق بالجامعات المصرية ...وفيما يلي التفاصيل:
أحمد الشمري

ً
ال حجر منزليا
ً
أو مؤسسيا
للطلبة
الكويتيين بعد
عودتهم إلى
الدراسة

• م ـ ــا آخ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ح ــول
المطالبة بــزيــادة عــدد الجامعات
المعترف بها في مصر؟
 ك ـ ــان ـ ــت هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــنالـمـطــالـبــات مــن االت ـح ــاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـكــويــت ف ــرع م ـص ــر ،عبر
عقد الكثير من اللقاءات ،سواء مع
مسؤولين في وزارة التعليم العالي
أو المكتب الـثـقــافــي ،لــزيــادة عدد
الجامعات المعترف بها.
وال يخفى على الجميع أن هناك
جهة معنية مختصة باالعتراف
بالجامعات في مختلف دول العالم،
وه ــي الـجـهــاز الــوطـنــي لالعتماد
االكاديمي وج ــودة التعليم ،الذي
يقرر إمكانية زيادة أعداد الجامعات
المعترف بها مــن عــدمــه ،لكن في

الواقع نأخذ وعودا بإعادة رفعها
دون استجابة منهم ،خاصة أن عدد
الجامعات المعترف بها في الوقت
الحالي  7فقط.
والجميع يعلم أن هناك جامعات
لها تاريخ عريق ومعتمدة عالميا،
وت ــوف ــر جـمـيــع اح ـت ـيــاجــات ســوق
العمل في الكويت ،ونتمنى أن يعيد
المسؤولون النظر بها ،والسماح
للطلبة بالتسجيل فيها ،علما أن
قرار تقليص الجامعات خلف آثارا
سلبية ،منها تـكــدس الطلبة في
الجامعات السبع.
• متى ينطلق الـعــام الــدراســي
الجديد في الجامعات المصرية؟
وهــل الــدراســة ستكون بالحضور
أم عن بعد؟

 حدد اجتماع المجلس األعلىل ـل ـج ــام ـع ــات ال ـم ـص ــري ــة م ــؤخ ــرا
م ــوع ــد انـ ـط ــاق الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
الجديد  ،2021-2020وهو السبت
 17أكـتــوبــر المقبل ،لكن تختلف
األنظمة الدراسية من جامعة إلى
أخــرى في مصر ،فهناك جامعات
تتخذ نظام التعليم عن بعد عبر
المنصات االلـكـتــرونـيــة ،كما هو
مـتـبــع فــي كـثـيــر مــن دول الـعــالــم،
بسبب جائحة كورونا ،وجامعات
أخرى تطلب الحضور الفعلي إلى
مقار الدراسة ،وفقا آللية معينة،
م ـن ـهــا االل ـ ـتـ ــزام بــال ـت ـبــاعــد وت ــرك
مسافة بين الطلبة ،ولبس الكمامة
واتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
الوقائية من الفيروس.

طلبات االلتحاق
• م ـتــى يـفـتــح ب ــاب االل ـت ـحــاق
بالجامعات المصرية؟ ومــا آلية
تسجيل وشروط االلتحاق؟
 ب ــدأت الـجــامـعــات المصريةاسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات االلـ ـتـ ـح ــاق
للقبول في العام الدراسي الجديد
ع ـبــر ال ـمــوقــع االل ـك ـتــرونــي ال ــذي
خصصته وزارة التعليم العالي
الـمـصــريــة لتسجيل الـطـلـبــة في
مختلف الجامعات ،وهــذه اآللية
متبعة منذ سنوات وال توجد أي
مشاكل بها.

وفـيـمــا يـخــص ش ــروط القبول
فإنه يجب على الطلبة الكويتيين
الـ ــذيـ ــن ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي االل ـت ـح ــاق
بــالـجــامـعــات الـمـصــريــة أن تكون
شهادة الثانوية حديثة ،لم يمض
عليها عامان.
ول ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن ف ــي
اتحاد طلبة الكويت بمصر على
ات ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـقــديــم ال ـع ــون
والمساعدة على تذليل العقبات
أمام الجموع الطالبية وإرشادهم
وتـ ـسـ ـجـ ـيـ ـلـ ـه ــم فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
ال ـم ـصــريــة دون الـ ــوقـ ــوع ف ــي اي
عمليات استغالل ،ونحذر الطلبة
من التعامل مع المكاتب التجارية
التي تستغلهم ماديا ،وتوهمهم
ب ــالـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
المصرية.
• مـ ــا آخـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ح ــول
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح لـ ـخ ــريـ ـج ــي ش ـ ـهـ ــادات
الثانوية العامة القديمة بااللتحاق
بالجامعات المصرية؟
 لألسف الشديد ،لم يكن هناكأي توجه فعلي من المسؤولين في
وزارة التعليم العالي إللغاء قرار
التحاق أصحاب شهادات الثانوية
الـقــديـمــة بــالـجــامـعــات المصرية،
على الرغم من ان هناك الكثير من
االح ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي حصل
عـلـيـهــا عـ ــدد م ــن ال ـط ـل ـبــة تسمح
لهم بالدراسة ،وهذا القرار يحرم
شريحة كبيرة من الدراسة ،فهناك

الكثير من الطلبة مروا بظروف لم
تساعدهم على استكمال الدراسة،
وعندما جاءت لهم الفرصة منعوا!
ونـ ـتـ ـس ــاءل ه ــل هـ ـن ــاك ت ــاري ــخ
معين النتهاء مدة فاعلية شهادة
الثانوية العامة؟! فبعد مــرور 12
عاما دراسيا في صفوف الثانوية
ال ـعــامــة ي ـحــرم م ــن ح ــق الـتـعـلـيــم!
عـلـمــا أن ـن ــا طــالـبـنــا الـمـســؤولـيــن
مرارا وتكرارا ،لكن دون استجابة
منهم ،وننصح الطلبة باللجوء إلى
القضاء ألخذ حقهم بأسرع وقت.
• مــا أب ــرز األنـشـطــة الطالبية
خالل الفترة المقبلة؟
 تشكيل االتحاد الوطني لطلبةالكويت في مصر جاء خالل أزمة
كورونا ،وجميع األنشطة الطالبية
توقفت بسببها ،لكن بعد عــودة
الحياة هناك الكثير من األنشطة
تنتظر الطلبة ،أمــا دورن ــا حاليا
فهو العمل على مساعدة الطلبة
في عمليات االلتحاق بالجامعات
المصرية خالل الفترة المقبلة.
• ه ــل هـ ـن ــاك ع ــراق ـي ــل ت ــواج ــه
ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل
بالجامعات المصرية؟
 دور االت ـ ـحـ ــاد ف ــي تـسـجـيــلالـطـلـبــة واضـ ــح جـ ــدا ،ف ـهــو يـقــوم
بإنجاز جميع االجــراءات للطالب
حتى يجد الملف في الجامعة التي
يرغب فــي االلـتـحــاق بها ،وهناك
مندوبون لالتحاد يعملون على

تخليص جميع متطلباتهم دون
عراقيل.
• هــل يخضع الطلبة لعملية
الحجر المنزلي او المؤسسي في
حال عودتهم إلى مقار دراستهم
بمصر؟
 ن ـح ـت ــرم ج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراءاتوالقوانين التي تطلقها الحكومة
المصرية حول عملية إلزام الطلبة
بالحجر المنزلي أو المؤسسي،
لكن في حقيقة األمــر ال توجد أي
عملية حجر للطلبة بعد عودتهم،
ف ــال ـح ـي ــاة فـ ــي م ـص ــر تـ ـع ــود إل ــى
طبيعتها على مــراحــل ،والطلبة
الكويتيون على قدر المسؤولية،
فـهــم مـلـتــزمــون ب ــأي إج ـ ــراءات قد
ت ـت ـخ ــذه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـصــريــة
لسالمتهم.
ونـ ـنـ ـص ــح ال ـط ـل ـب ــة ب ــااللـ ـت ــزام
باإلجراءات الوقائية أثناء التجول
فـ ـ ــي مـ ـص ــر أو حـ ـت ــى فـ ـ ــي م ـق ــار
الدراسة.
• ه ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزم الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات
ال ـم ـص ــري ــة ط ـل ـبــة ال ـت ـخ ـص ـصــات
الطبية بــالـحـضــور مـيــدانـيــا إلــى
المستشفيات خالل ازمة كورونا؟
 تعتبر دراس ــة التخصصاتالطبية ميدانيا في المستشفيات
ش ــرط ــا أس ــاسـ ـي ــا ،ف ــال ـج ــام ـع ــات
المصرية توفر لهم سبل الوقاية
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازات ال ـص ـح ـي ــة أثـ ـن ــاء
حضورهم ،ودائما تنصح الطلبة

أحمد المعضادي

بأخذ الحيطة والـحــذر وااللـتــزام
بــال ـت ـبــاعــد وت ـ ــرك م ـســافــة بينهم
ولبس الكمامة ،وتخصيص آلية
معينة داخل قاعة المحاضرة.

نحذر من
التعامل مع
المكاتب
التجارية في
التسجيل
بالجامعات
ألستغاللها ً
الطلبة ماديا

ةديرجلا

•
العدد / 4493الخميس  6أغسطس 2020م  16 /ذو الحجة 1441هـ

local@aljarida●com

«التطبيقي» تتجه لرفع سقف أعداد الطلبة
ُّ
بالشعب الفصل المقبل عبر «أونالين»
أحمد الشمري

زيادة عدد الطلبة
سترفع أعداد
الخريجين بعد
تأخرهم بسبب
ُّ
الشعب المغلقة

ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة
فـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب ع ــن تــوجــه
ع ـمــادة ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل لــرفــع
س ـقــف أعـ ــداد الـطـلـبــة ف ــي الـشـعــب
الدراسية ،بداية الفصل الدراسي
االول ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،خـ ـ ــال ا لـ ــدرا سـ ــة
ع ـبــر ن ـظــام الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ،إن
تـطـلــب األم ــر ذل ــك ،لـكــن لــن يصدر
أي ق ــرار بـشــأ نـهــا إال بـعــد درا س ــة
آلـيــة الـشـعــب الــدراس ـيــة فــي نـظــام
االون ـ ــاي ـ ــن ب ــالـ ـعـ ـم ــادة ،وع ــرض ــه
على المدير العام للهيئة لالطالع
عليه.
وقالت المصادر إن التعليم عن
ب ـعــد ،ع ـبــر ا ل ـم ـن ـصــات التعليمية
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،يـ ـسـ ـم ــح بـ ــدخـ ــول
أعـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة ل ـل ـط ـل ـب ــة ،ول ـي ـســت
قاعة دراسية يتخوف البعض من
مشاكل الشعب المغلقة ،مضيفة
ان رف ـ ــع ال ـس ـق ــف ل ـل ـش ـعــب س ـيــرى
ال ـن ــور ف ــي ن ـظ ــام االونـ ــايـ ــن ،بعد
اخذ موافقات المسؤولين بالهيئة،
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع رؤس ـ ـ ــاء االق ـس ــام
ال ـع ـل ـم ـيــة ب ــال ـك ـل ـي ــات وال ـم ـع ــاه ــد،
وم ـ ـعـ ــرفـ ــة اعـ ـ ـ ـ ــداد اعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـ ـت ــدري ــس ل ـت ـغ ـط ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
الطلبة من الشعب الدراسية.
واردفــت« :إذا فتح المجال لرفع
س ـقــف اع ـ ــداد ال ـط ـل ـبــة ف ــي الـشـعــب
الدراسية فإن ذلك سيدفع بتخرج
اعداد كبيرة ،تأخرت بسبب الشعب
المغلقة ،وخاصة فئة الخريجين

مبنى هيئة التطبيقي
والمتوقع تخرجهم».
واش ـ ـ ــارت الـ ــى أن «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي»
طبقت توجيهات مجلس ا لــوزراء
في عودة الحياة وتدشين الدراسة،
وخ ــاص ــة ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق ال ـمــرح ـلــة
التجريبية على الطلبة ،والتأكد من
سالمتها قبل دخولها بشكل فعلي

االحد المقبل ،موضحة أن الهيئة
تعمل جاهدة للحفاظ على جودة
التعليم بما يتناسب مع المعايير
المطلوبة في مختلف الجامعات
والمؤسسات التعليمية المرموقة.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـمــرحـلــة
الـمـقـبـلــة تـتـطـلــب وق ـف ــة جـ ــادة في

عـمـلـيــة تــدشـيــن ال ـن ـظــام ال ــدراس ــي
ا لـجــد يــد ،مبينة أن عملية تــوز يــع
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ــي ن ـس ـبــة
وتناسب ،بالتنسيق مــع األقسام
العلمية وأعضاء هيئة التدريس،
ل ـ ـت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررات
الدراسية.
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استقبال طلبات
االنسحاب من الفصل
الثاني بالجامعة
●

حمد العبدلي

أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
لطلبة الكويت فرع الجامعة
فتح بــاب االنسحاب للطلبة
الراغبين من الفصل الدراسي
الثاني للعام الجامعي -2019
 ،2020ع ـب ــر ت ـع ـب ـئــة ن ـم ــوذج
االنسحاب اإللكتروني ،عبر
موقع الجامعة الرسمي.
وذ ك ـ ـ ـ ــر اال تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد أن آ خـ ــر
موعد لالنسحاب من الفصل
الدراسي الثاني  24سبتمبر
ا لـمـقـبــل ،مــو ضـحــا ا نــه يتابع
عملية بداية التعليم عن بعد
السـتـكـمــال الـفـصــل الــدراســي
الـثــانــي ،مــع الـمـســؤولـيــن في
االدارة والكليات الجامعية.
وس ـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـخـ ـتـ ـت ــم ب ـع ــض
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرات
التجريبية اليوم ،لالستعداد
الس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة
السـتـكـمــال الـفـصــل الــدراســي
الثاني فــي مختلف الكليات
االح ــد الـمـقـبــل عــن بـعــد ،عبر
م ـ ـن ـ ـصـ ــة «م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــروس ـ ــوف ـ ــت
تيمز» ،حيث وضعت االدارة
الـجــامـعـيــة كــل اسـتـعــداداتـهــا
لــا نـطــا قــة ،مــن خــال تفعيل
ا لـلــوا ئــح الجامعية الخاصة
بالتعليم عن بعد.

محليات
وفاة ضابط بالجيش
في حادث غامض
●

محمد الشرهان

استنفرت االجهزة االمنية في
م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـه ــراء م ـس ــاء ام ــس
االول ،أ ث ــر تـلـقــي غــر فــة عـمـلـيــات
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة بـ ــا غـ ــا ي ـف ـيــد
بــو جــود جثة لـمــوا طــن فــي العقد
الـ ـث ــان ــي م ــن عـ ـم ــره داخـ ـ ــل م ـنــزل
أسرته بمنطقة سعد العبدالله.
وقال مصدر امني لـ «الجريدة»
انه فور تلقي البالغ انتقل رجال
امن محافظة الجهراء الى موقع
الـبــاغ وشــاهــدوا جـثــة الـمــواطــن
م ـص ــاب ــا ب ـط ـلــق ن ـ ــاري ف ــي رأس ــه
وبجانبه سالح نــاري ،الفتا الى
ان رجـ ــال االمـ ــن الح ـظ ــوا وج ــود
كـســر فــي ب ــاب ال ـغــرفــة ال ـتــي عثر
على الجثة بداخلها.
وأ ضـ ـ ـ ــاف ا لـ ـمـ ـص ــدر ان ر جـ ــال
االمـ ــن اس ـت ـم ـعــوا الف ـ ــادة الـمـبـلــغ
و هــو خــال المجني عليه وا لــذي
ذ كـ ـ ــر ان ا لـ ـمـ ـجـ ـن ــي ع ـل ـي ــه ي ـع ـمــل
ض ــاب ـط ــا ب ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع بــرتـبــة
م ـ ـ ــازم اول ،وان ج ـم ـي ــع ا فـ ـ ــراد
اســرتــه خــارج الـبــاد وانــه اتصل
ب ــه اك ـث ــر م ــن م ــرة لـكـنــه ل ــم يـجــب
وح ـضــر ال ــى الـمـنــزل وك ـســر بــاب
الغرفة ووجده بهذه الوضعية.
وذكــر المصدر ان وكيل النائب
العام امر برفع الجثة واحالتها الى
ادارة الطب الشرعي وكلف رجال
المباحث بإجراء التحريات الالزمة
حول القضية وأمر بتسجيل قضية
واحالتها للنيابة العامة.
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جهود ترامب الفتعال العنف تعطي ثمارها!

بعد إخراج العرب من الساحة النووية« ...عقيدة بيغن» والدور على إيران!

يسعى ُم ّ
حرض خارجي إلى تأجيج االحتجاجات العنيفة في
ّ
شوارع "بورتالند" في أوريغون ،حتى أن تأثيره يصل إلى سياتل
ً
وأوك ــان ــد وكــالـيـفــورنـيــا ول ــوس أنـجـلــوس أي ـض ــا ،وه ــذا العنصر
االستفزازي ُم ّ
صر على إشعال االحتجاجات المحتدمة في تلك المدن
عبر توريط القوات المسلحة ،وقد نجحت خطته ،حيث نزلت أعداد
إضافية من المحتجين إلى الشوارع وراحت ترمي قطع القرميد على
ضباط إنفاذ القانون وتشارك في أعمال التخريب ،وغرقت أحياء
كاملة من تلك المدن في دخان الغاز المسيل للدموع ويدعو رؤساء
البلديات إلى إعادة إرساء الهدوء.
ً
حين تحصل اضطرابات من هذا النوع ،يصعب أحيانا معرفة
ً
المذنب الحقيقي ،لكن في هذه الحالة ،لن يكون تحديد هويته صعبا:
ُ
الم ّ
حرض الخارجي هو دونالد ترامب الذي يقيم في البيت األبيض
في العاصمة واشنطن.
كان هدف الرئيس من نشر عمالء فدراليين في "بورتالند" وأماكن
ً
أخرى واضحا منذ البداية :لقد أراد إرسال القوات الفدرالية إلى المدن
ّ
الليبرالية التي ال ترحب بها ثم انتظر أن تحتدم المشاكل واستغل
الوضع لتبرير أفعاله واكتساب النفوذ السياسي الذي يحتاج إليه
ً
ً
في حملة إعادة انتخابه المضطربة .حققت خطته نجاحا باهرا! كان
ً
ً
استفزازه فاعال لدرجة أن تستعد إدارة ترامب راهنا إلرسال أعداد
إضافية من العمالء الفدراليين إلى "بورتالند" لكبح أعمال العنف
التي تأججت بعد وصول الدفعة األولى من العمالء إلى المنطقة.
ً
ً
يريد ترامب أن يقنع البلد بأن ما يحصل يعكس تصعيدا هائال
ألعمال العنف ،لكنه ال يكشف الحقيقة حول الجرائم الحاصلة ،وهذا
ما يفعله منذ حملته االنتخابية في .2016
باختصار ،كانت خطة زيادة أعداد العمالء الفدراليين ستفشل
ّ
لو أنها تهدف إلى محاربة الجريمة ،لكن هدفها مختلف ،فمنذ بدء
االضطرابات التي ّ
حرض عليها ترامب في "بورتالند" ،عمد الرئيس
وحلفاؤه وفريق حملته االنتخابية على تسليط الضوء على تلك
األحداث التي تشكل وسيلة إللهاء الناس عن فشل الرئيس الذريع
في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وتهدف إلى إعطائه فرصة
إلثبات قوته وإخافة جزء من الناخبين البيض في الضواحي ألنهم
بدؤوا يتخلون عن ترامب ويميلون إلى تأييد جو بايدن.
هذا االحتمال أثــار استياء عدد من السياسيين الديمقراطيين
الذين يحاولون إقناع ناخبيهم بعدم الوقوع في هذا الفخ ،وحذرت
ّ
عمدة "أوكالند" ،ليبي شاف ،من أن تورط المحتجين في مواجهات
ّ
مع الشرطة ال يخدم إال الرئيس .قد تكون شاف محقة ،لكن مقاربة
ترامب محفوفة بالمخاطر ،فقد سبق أن ّ
جرب الرئيس استراتيجية
مشابهة على نطاق أضـيــق ،فــأرســل فــي يونيو الماضي الشرطة
والحرس الوطني لتفريق محتجين سلميين في "ميدان الفاييت"
ً
ّ
في محيط البيت األبيض ،ثم أنشأ حصنا حول مقره هناك ،وشكلت
تلك المقاربة كارثة سياسية بمعنى الكلمة.
أعطت هذه السياسة نتائج عكسية ،فكشفت استطالعات الرأي
ً
تراجعا في ِن َسب تأييد ترامب بسبب ســوء تعامله مع المسائل
ّ
العرقية واالحتجاجات مقابل تفوق بايدن في السباق الرئاسي .من
الفوضى السائدة ،ولهذا السبب
الواضح أن ترامب يعجز عن كبح
ّ
قرر اآلن أن يستفيد منها على أمل أن ُيحفز الناخبين نتيجة تصاعد
المخاوف بما أنــه لم يستطع اإليفاء بوعده بالحفاظ على األمــن.
ناشد المسؤولون في مختلف المدن والواليات ترامب سحب عمالئه
ً
خالل األسبوع الماضي على اعتبار أن قراراته تزيد الوضع سوءا،
يدركون على األرجح أن ترامب يريد افتعال هذه األحداث
لكنهم ال ً
ً
عمدا خدمة لمصالحه.
* «أتالنتيك أونالين»

المبنى ومحته عن وجه األرض عام 2007
وأكملت المهمة باغتيال الرجل الذي وقف
وراء المشروع ،وهو الجنرال محمد سليمان
ع ـ ــام  2008أثـ ـن ــاء ج ـل ــوس ــه ع ـل ــى ال ـع ـشــاء
بطرطوس في بيته المطل على البحر!
أما "النموذج الليبي" فتولت أمره اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة واس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـج ـبــر مـعـمــر
القذافي على التخلي عن برنامجه النووي
وتفكيكه ،بخطوة فاجأت العالم عام ،2003
م ـق ــاب ــل رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ـن ــه واس ـت ـئ ـنــاف
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـ ــع واش ـن ـط ــن،
ً
ً
حتى غدت مثاال للدول التي تملك سالحا
ً
نــوويــا كـحــال كــوريــا الشمالية الـتــي تريد
أمـيــركــا تطويعها كما فعلت مــع الـقــذافــي،
بــاس ـت ـخــدام ـهــا سـ ــاح ال ـع ـق ــوب ــات وال ـ ــردع
والتهديد!
"ع ـق ـي ــدة ب ـي ـغــن" م ـع ـنــاهــا م ـم ـنــوع على
العرب امتالك السالح النووي ،فهي من يقرر
ويسمح ،ففي األمس كان العراق ثم تبعته
سورية وجــاء ت ليبيا بالمحطة األخيرة،
بقي الدور على إيران؟
كــانــت ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي أرادت إيـصــالـهــا
إس ــرائ ـي ــل م ــن وراء ت ـلــك الـ ـض ــرب ــات ،على
العرب والمنطقة بأكملها ،استيعاب الدرس،
وبأنها لن تسمح بتأسيس قــدرات نووية
تهدد وجودها ،فليس بمقدورها التسليم
بمفاعل نــووي عربي ،فما بالك بمفاعالت
إي ــران الـتــي وضـعــت عـلــى الـطــاولــة وتـقــوم
بتهيئة المسرح المناسب لها لالنقضاض
عليها؟
فهل كانت استدارة العرب نحو استخدام
ال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ل ــأغ ــراض الـسـلـمـيــة هي
الحل األمثل ،كما فعلت مصر والسعودية
واإلمارات وحتى الجزائر ،أم أن هذا التحول
أفقدهم القدرة على التحكم في معادلة توازن
الــرعــب ال ـن ــووي مــع إســرائ ـيــل؟ أم أن فكرة
الصراع مع هذا "العدو" انتهت وسقطت؟

لــم تجد قناة "الـجــزيــرة" الفضائية من
ع ـي ــوب ع ـلــى ب ــدء تـشـغـيــل دولـ ــة اإلم ـ ــارات
ألول مفاعل نــووي يدعى "بــراكــة" يقام في
منطقة "الظفرة" بأبوظبي والقريب من أهم
القواعد العسكرية هناك ،سوى القول إنه قد
يتسبب في مخاطر بيئية نتيجة حوادث
ق ــد ي ـت ـعــرض إل ـي ـهــا ،وف ــي بـقـعــة جـغــرافـيــة
تنوء باألزمات والصراعات قد ينتج عنها
استهدافات تؤدي إلى تسرب إشعاعي من
شأنه تهديد نشاط تحلية مياه البحر في
الخليج العربي!
وبــالــرغــم مــن الـفــرحــة الـتــي عمت العالم
العربي لهذا اإلنجاز الذي سيدخل اإلمارات
في النادي النووي السلمي" وسيعمل على
توسيع قدراتها النووية ومـصــادر إنتاج
الطاقة وبلوغها نحو  5.6ميغاوات وإنتاج
 %25من الكهرباء الخالية من االنبعاثات
الـكــربــونـيــة م ــن الـمـحـطــات األربـ ــع الـمــزمــع
ً
االنتهاء منها قريبا ،كانت أنظار المراقبين
تفتح الـنــوافــذ لــرؤيــة ح ــال الـعــالــم العربي
ومحيطه الجغرافي وعلى امـتــداد الشرق
األوســط في الملف النووي ،ســواء كان في
إقــامــة الـمـفــاعــات ال ـنــوويــة أم فــي الـســاح
النووي.
ففي نطاق استخدامات الطاقة النووية
إلنتاج الكهرباء واألغراض السلمية ،أعلنت
مصر البدء بمشروع محطة الضبعة عام
 2017ال ــذي يـضــم  4وح ـ ــدات ،وبـمـشــاركــة
روس ـيــة وتـكـنــولــوجـيــا تنتمي إل ــى الجيل
الثالث المطور بإقامة المفاعالت النووية،
يعمل بالماء الخفيف و تـتــوا فــر فيه أعلى
معدالت األمان على مستوى العالم.
وعلى هذا المسار خطت السعودية في
هذا االتجاه عام  2017وشرعت بالتحضير
ل ـم ـشــروع مـفــاعـلـيــن نــووي ـيــن يـقـعــان على
ساحل الخليج العربي بالتعاون مع كوريا
الجنوبية باستخدم الجيل الرابع في بناء

المفاعالت ،والتي تتميز بكونها متعددة
التطبيقات من إنتاج الكهرباء والمنتجات
الحرارية.
وتحت سقف الطاقة الـنــوويــة السلمية
ال ـم ـقــامــة وف ــق م ـعــايـيــر وم ــراق ـب ــة الــوكــالــة
الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ـنــوويــة وم ـعــاهــدة عــدم
ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة سـيـكــون األمــر
ً
"محمودا" ومرحبا به ،عند الغرب األميركي
وإسرائيل بالدرجة األولى شرط أال يتجاوز
"ع ـق ـيــدة ب ـي ـغــن"! ال ـتــي ت ـقــوم عـلــى الـضــربــة
الوقائية للتصدي النتشار السالح النووي
ً
في المنطقة ،علما أنها الدولة الوحيدة في
ال ـشــرق األوس ــط الـتــي تمتلك ه ــذا الـســاح
وواحدة من أربع دول في العالم لم تعترف
بمعاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية،
وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ً
ً
وع ـل ـمــا أن ـه ــا أقـ ــرت م ــؤخ ــرا بــامـتــاكـهــا
"م ـفــاعــات" لــاسـتـخــدام الـمــدنــي! معتمدة
على سياسة "الغموض والتعتيم النووية"
وفــوق هــذا هــي عضو فــي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية!!
"ع ـق ـي ــدة ب ـي ـغــن" حـقـقــت ن ـتــائــج مخيفة
على األرض العربية ،ففي عام  1981قامت
بتدمير "مفاعل تموز" (أوزي ــراك) العراقي
الـ ـن ــووي بـ ــأن رمـ ــت  8ط ــائ ــرات "إف– "16
ح ــوال ــي  16ق ـن ـب ـلــة بـ ـث ــوان م ـ ـعـ ــدودة عـلــى
المفاعل وسوته باألرض لتعود سالمة إلى
قواعدها! قبل هذا أقدمت على اغتيال العالم
المصري د .يحيى المشد بباريس عام 1980
ً
وأتبعته باغتيال  12عالما عراقيا بالفيزياء
والكيمياء وكان ذلك في عهد صدام حسين!
"عقيدة بيغن" هذه رتبت وبسرية مطلقة
أخطر وأهم عملية عسكرية واستخباراتية
أطلقت عليها اسم "اللحن الناعم" ودمرت
مفاعل ديــر ال ــزور الـنــووي الـســوري ،وكــان
قـيــد اإلن ـش ــاء بـمـســاعــدة عـلـمــاء مــن كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،وب ــواس ـط ــة  10ط ــائ ــرات دكــت

برناردو دي ميغيل ولورد لوسيو*

«جبل طارق» يحاول الحفاظ على عالقته
باالتحاد األوروبي بعد «بريكست»!
ستنتهي المرحلة االنتقالية الـخــاصــة بخطة "بــريـكـســت" في
 1يناير  2021مما يعني أن إقليم جبل طــارق ،على غــرار المملكة
المتحدة ،سينسحب من السوق األوروبية الموحدة ،وتواجه لندن
هذا الوضع بهدوء نسبي ،لكن يسود قلق عام في اإلقليم البريطاني
الواقع على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة اإليبيرية ،فلطالما
ّ
شكل جبل طارق مصدر خالف بين مدريد ولندن منذ أن حصلت
عليه بريطانيا في عام  1713خالل حرب الخالفة اإلسبانية.
تحاول السلطات في جبل طارق اليوم إيجاد صيغة معينة تسمح
لإلقليم الصغير بالحفاظ على روابطه مع االتحاد األوروبي بعدما
ّ
صوت معظم سكانه (حوالي  34ألف نسمة) للبقاء في االتحاد خالل
االستفتاء حول "بريكست" في عام .2016
ّ
أفادت مصادر مطلعة بأن أحد الخيارات المطروحة يقضي بضم
جبل طارق ،للمرة األولى في تاريخ اإلقليم ،إلى االتحاد الجمركي
لالتحاد األوروبــي أو منطقة الشنغن الخالية من جــوازات السفر،
ّ
عن الخيار َالذي
وال يمكن استبعاد هذا االحتمال وفق
ٍ
مصدر تكلم َ
يجعل جبل طارق والمملكة المتحدة يسيران في طريقين مختلفين
للمرة األولى منذ أكثر من  300سنة.
قد يستفيد جبل طــارق من مختلف أشكال االرتباط باالتحاد
ً
ّ
األوروبي :تشكل أراضي مثل موناكو جزءا من االتحاد الجمركي،
وتندرج جهات أخــرى مثل النرويج وليختنشتاين وأيسلندا في
ُ
السوق الموحدة ،وتعتبر هذه البلدان الثالثة إلى جانب سويسرا
ً
جزءا من منطقة الشنغن.
خــال اجتماع مــع مسؤولين بريطانيين فــي مقاطعة "مالقة"
ً
اإلسبانية في يونيو الماضي ،قدمت إسبانيا عرضا حــول عدد
من الجوانب الشائكة في العالقات الثنائية المرتبطة بجبل طارق،
ُ ّ
ال أحد يعرف الكثير عن تفاصيل ذلك العرض ولم تعلق األطراف
المعنية على الموضوع بعد ،لكن تريد مدريد أن تنشئ "منطقة
ازدهار مشتركة" في المساحة التي يعبر فيها  14ألف عامل نحو
ً
جبل طارق يوميا من منطقة "كامبو جبل طــارق" اإلسبانية التي
ً
ً
ً
ً
تواجه وضعا اقتصاديا صعبا ،علما أن نسبة البطالة في مدن مثل
"ال لينيا دي ال كونسيبسيون" وصلت إلى .%30
بشكل
باإلضافة إلى قطاع الخدمات المالية القوي الذي يتكل
ٍ
أساسي على لندن ،نجح جبل طــارق المعروف على نطاق واسع
ً
باسم "الصخرة" في جذب  10ماليين سائح سنويا ،ويأتي عدد
ً
برا ،كذلك يتألف  %40من اليد العاملة هناك من ّ
عمال
كبير منهم
ً
إسبان يأتون يوميا إلى المنطقة ،مما يعني أن إضافة أي عوائق
على الحدود قد تؤثر بشدة على االقتصاد المحلي.
ال يتوقف مستقبل العالقة بين "الصخرة" واالتحاد األوروبي على
جبل طارق ،بل على المحادثات بين بريطانيا وإسبانيا لكنها ال
ّ
بأن المفاوضات التي
تزال عالقة ،وتفيد مصادر بريطانية مط
لعة ّ
ُ
ُ
ً
ً
تشارك فيها سلطات جبل طارق تحرز تقدما بناء ويجب أن تعطى
األولوية "للحفاظ على رخاء وازدهار" سكان المنطقة.
تتفاوض لندن مــع إسبانيا حــول مكانة جبل طــارق بالنسبة
إلى االتحاد األوروبي ،ومع بروكسل حول عالقة اإلقليم باالتحاد
ً
مستقبال ،وحتى اآلن تشير جميع المعطيات إلى أن هذه المحادثات
األخيرة اقتصرت على أفكار عامة في أفضل األحوال أو لم تتوصل
إلى أي اتفاق حقيقي في أسوأ األحوال ،وهذا الوضع يشكل ضربة
مريعة لجبل طارق.
يتطلب االندماج االنتقائي مع االتحاد األوروبــي موافقة لندن
وإسبانيا التي تملك حق النقض ضد أي تغيير في العالقة القائمة
بين جبل طارق واالتحاد.
أصبحت حكومة بيدرو سانشيز المنتمي إلى الحزب االشتراكي
مستعدة لمناقشة العالقة الجديدة من دون التطرق إلــى مسألة
السيادة المشتركة في اإلقليم ،لكن مدريد تريد أن تناقش مسائل
أخــرى مثل موقع مطار جبل طــارق الــذي ُبـ ِـنــي فــي منطقة لــم يتم
التنازل عنها لبريطانيا العظمى بموجب معاهدة "أوترخت" في
عام  ،1713كذلك يسود نزاع قديم حول المياه اإلقليمية.
* «الباييس»

الضريبة البيئية
د .سلطان ماجد السالم
ُ
َ
تشرفت منذ قرابة األسبوع بإلقاء محاضرة عامة َعبر ِحساب
"الحركة التقدمية الكويتية" من خالل منصة "تويتر" أتطرق فيها
ألهم التحديات البيئية التي تواجه دولة الكويت ،وهي في الواقع
كثيرة وال يمكن حصرها بمحاضرة أو اختزالها بمقال صحافي
واحد ،ولعل من أهم المفاهيم الواجب التوقف عندها ومناقشتها
أكثر المنظور االشتراكي للبيئة والــزاويــة االقتصادية للمنظومة
البيئية ،بل المسؤولية المجتمعية الواقعة على عاتق الشركات
والقطاع الصناعي إزاء المنظومة البيئية وصحتها وسالمتها
ﹰ
أيضا ،فمن المالحظ أن النصوص والكتابات االشتراكية تتطرق
وبشكل صريح إلى موضوع البيئة وأهميتها وعالقة كل من االٕنسان
ووسائل االٕنتاج بصحتها وسالمتها كذلك ،وذلك مما ال شك فيه
ﹰ
شيء يعطيها بعدا غير موجود عند الكثير من التوجهات والتيارات
السياسية غير المتصلة بواقع ومعاناة الشعوب والقضايا التي
تعنى بسالمتهم وصحتهم.
َ
فمن األم ــور الصريحة والـنـصــوص الــواضـحــة الـتــي تـطــرق لها
الفيلسوف والسياسي األلماني "فريدريك ﺇنجلز  "1895-1820في
ومن تلك
كتاباته موضوع ٓصحة وسالمة البيئة المحيطة باالٕنسانَ ،
النصوص نجد االتي على سبيل المثال ال الحصر" :دعونا ال نغتر
ﹰ
كثيرا بمقوالت انتصار البشرية على الطبيعة ،فمقابل كل انتصار،
الطبيعة تنتقم منا" ،وهي ﺇشــارة واضحة ﺇلى انتقام الطبيعة من
االٕنسان ﺇذا ما دمر البيئة باستخدام جشعه واستنزاف مواردها دون
حسبان ،بل هو تحذير لما كان يتداول من كالم وثرثرة نحو تطويع
ٕنسان بطريقة "عنترية".
البيئة والطبيعة لمصلحة اال
ُ
كما وجب في هذا الموضع أن نشير إلى أن العالقة بين هندسة
وعلوم البيئة من جهة واالٕنسان وممارساته من جهة أخــرى ،هي
عالقة ديناميكية معقدة ،بل جدلية (دياليكتية) بأقصى حاالتها
َ
ﹰ
َ
أيضا ،فأين ذلك من جشع وطفيلية الرأسمالية وهي تستغل بشكل
ربحي موارد الطبيعة دون االلتفات نحو عواقب الصناعات الثقيلة
عـلــى الـبـيـئــة ،وتـبـعــات زيـ ــادة الــربــح عـلــى حـســاب الـتـلــوث البيئي
والمخلفات وتراكم النفايات؟
َحتمية زوال الرأسمالية شــيء أصبح من المسلمات ،والدالئل
على ذلك كثيرة ،وهي ليست من محاور هذا المقال ،فتطور النظم
االقتصادية شيء ُم َسلم به واالشتراكية قادمة ال محالة ،بل أزيد
ﹰ
أيضا بــأن االشتراكية نفسها متطورة على َمــر الزمن ،فكما بدأت
كموقف فلسفي وأخالقي ،تطورت ﺇلى "مذهب" اقتصادي متكامل
كما أشار الدكتور حسن لطيف الزبيدي في كتابه (النظم االقتصادية
كتابات االقتصادي األلماني الكبير
المقارنة -ص ،)142السيما مع
َ
"ك ــارل ماركس  "1883-1818والتي نهضت بالنظرة االقتصادية،
وأوجدت بدائل حقيقية وملموسة للنظام َالرأسمالي.
ُ
ومن لب النظرية الماركسية لالقتصاد نجد ُمنطلق المسؤولية
َ
المشتركة للحفاظ على البيئة والضرائب الحتمية التي تجب على
الشركات والقطاعات الصناعية ،وكــل ذلــك بهدف محو الطبقات
وتحقيق عدالة اجتماعية لألوطان يعيش بها المرء بجو ديمقراطي
وصحي وبالتأكيد في بيئة سليمة وجميلة.
ٌ
َ
كـثـيــرة هــي الـشــركــات الـتــي تــدعــي أنـهــا صــديـقــة للبيئة وتـقــوم
ﹰ
باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقد تدعي أيضا أنها تقوم بإعادة
ُ
تدوير النفايات ،وهي من كل ذلك براء .في الواقع هذه الشركات يمكن
ً
أن تستخدم تقنيات أفضل وسبال هندسية أمتن من المتوافر لديها،
ً
لكن تكلفة ذلك عليها واحتمالية تقليل األرباح يشكل كابوسا من
أفالم رعب ثمانينيات القرن المنصرم ال يتمنى صاحب الشركة أن
يعيشه ،ناهيك عمن يدعي أنه ُيعيد التدوير وهو يستخدم خطوط
ﺇنتاج تستخدم الوقود األحفوري ،وفي النهاية هو يقطع النفايات
فحسب ويبيعها كمنتج.
تقع على الشركات والقطاعات الصناعية كافة مسؤولية حماية
البيئة ،ومن أهم أشكالها دفع رسوم ضريبية الستخدام مرافق في
الــدول وطرق وشــوارع ومــرادم نفاية وما شابه ،عالوة على توفير
فرص وظيفية حقيقية للعمالة الوطنية وتدريبها واالهتمام بها
بشكل استثنائي .تلك الضريبة مع األيام أيضا تعود على اقتصاد
البلد بتوفير إعفاءات ضريبية على الشركات الصغيرة التي تقوم
بتخفيف اعتمادها على الوقود األحفوري الناضب والملوث للبيئة،
وهكذا دواليك بمنظومة بيئية اقتصادية مدروسة تهتم باالٕنسان
ً
جميعا أن انتقام الطبيعة ٌ
أمر حتمي
وبيئته على حد سواء .تذكروا
ً
ﺇذا ما احتسبنا ما نحن فيه انتصارا عليها.

روبرت واطسون*
غوردون تشانغ *

الطبيعة باألرقام
أصبحت المساحات البرية في العالم
أقل كثيرا مع قيامنا ببناء وتوسيع
المدن ،وقطع الغابات لزراعة
المحاصيل وتربية الماشية ،وتجفيف
األراضي الرطبة لتمديد الطرق ،وغمر
الوديان لبناء السدود.
عندما اجتاح إعصار أمفان خليج البنغال
في مايو الفائت ،اتضح أن أول عاصفة تحمل
اسما في آسيا هذا العام تشكل تهديدا هائال
لــأش ـخــاص ال ــذي ــن يـعـيـشــون عـلــى الـسـهــول
الفيضية الساحلية والحيوانات والنباتات-
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـ ـ ــواع ال ـم ـهــددة
ب ــاالن ـق ــراض -ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى ه ــذه النظم
البيئية الحساسة ،لكن الطبيعة سارعت إلى
إنقاذ المنطقة.
قــدمــت ســونــداربــانــس ،وه ــي أكـبــر غــابــات
الـمـنـغـروف في العالم ،حماية أفضل من أي
ج ــدار عــواصــف صنعه البشر على اإلط ــاق،
فعندما ضرب إعصار أمفان الذي بلغ طوله 16
قدما هذا المتنزه الوطني الذي تبلغ مساحته
 4000ميل مربع ،انتزعت أشجار المنغروف
أس ـنــانــه ،تـمــامــا كـمــا فـعـلــت م ــع اإلع ـصــاريــن
القويين اآلخرين ،آيال وسايدر ،اللذين وصال
إلى اليابسة في اآلونة األخيرة.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر م ــن ال ـع ــال ــم ،أزي ـلــت
الدفاعات الطبيعية عند الطرف السفلي من
جزيرة مانهاتن وغطيت باألسفلت قبل فترة
طويلة ،حتى أن المطورين العقاريين قاموا
بتمديد الجزيرة إلى ميناء نيويورك بأفدنة
م ــن ال ـتــربــة ،متجاهلين ضـ ــرورة ب ـنــاء سبل
الحماية من العواصف العارمة ،ونتيجة لهذا
عندما ضرب اإلعصار أيرين والعاصفة العاتية
المدينة فــي عــام  2011ثــم فــي 2012
ســانــدي
ُ
على التوالي ،غ ِـم َـرت منطقة مانهاتن السفلى
بالمياه ،بما في ذلك الحي المالي في المدينة.
منذ ذلك الحي ،عمل مخططو المدينة مع
حكومة الواليات المتحدة للتخطيط لموجة
ثانية من العواصف العاتية ،لكن ثمن البنية
األســاسـيــة الــازمــة -ج ــدار يمكن سحبه عبر
ميناء نيويورك بتكلفة ال تقل عن  62مليار
دوالر -حال دون تنفيذ أي خطط.
بينما نتطلع إل ــى إعـ ــادة بـنــاء االقـتـصــاد
الـعــالـمــي بـعــد أزم ــة م ــرض ف ـيــروس كــورونــا
( 2019ك ــوف ـي ــد ،)19-يـجــب أن يـكــون الحفاظ
على ما تبقى من أصولنا الطبيعية على رأس
أولوياتنا ،وإذا لم نتحرك اآلن ،فإننا نجازف

بـخـســارة الـنـبــاتــات والـحـيــوانــات والكائنات
الحية الدقيقة الــازمــة لــإبـقــاء على هوائنا
نظيفا ،ومياهنا نقية ،وإمــداداتـنــا الغذائية
وفيرة ،ناهيك عن غابات المنغروف والحيود
البحرية الحاجزة التي تقف بيننا والعواصف
الـعــاتـيــة الـتــي أصـبـحــت أكـثــر ت ــوات ــرا نتيجة
لتغير المناخ.
لقد أصبحت المساحات البرية في العالم
أقــل كثيرا مع قيامنا ببناء وتوسيع المدن،
وقـطــع الـغــابــات لــزراعــة المحاصيل وتربية
الماشية ،وتجفيف األراضــي الرطبة لتمديد
الطرق ،وغمر الوديان لبناء السدود .وتذهب
التكلفة االقتصادية المترتبة على هذا الضرر
البيئي بال إحصاء ،لكنها باهظة للغاية ،ألنها
تؤدي إلى تآكل قيمة السلع والخدمات التي
تنتجها الطبيعة ،واآلن يواجه مليون نوع من
الكائنات خطر االنقراض.
م ــن ح ـس ــن الـ ـح ــظ ،ي ـج ــري ح ــال ـي ــا تنفيذ
مبادرة بسيطة نسبيا للحد من بعض هذه
الخسائر وحل أزمــات الحفاظ على الطبيعة
التي تلوح في األفــق ،فتحت عنوان ""30×30
تهدف المبادرة إلى حماية  %30من أراضي
ومحيطات كوكبنا بحلول عام  2030من خالل
إجــراءات ّ
فعالة ودائمة ،وقد تعهدت أكثر من
عشرين من الــدول األعضاء في اتفاقية األمم
المتحدة بشأن التنوع البيولوجي بدعم هذا
الهدف العالمي بالفعل.
عالـم
وفقا لتقرير جديد أعده أكثر من
ِ 100
َ
واق ـت ـصــادي مــن مختلف أن ـحــاء ال ـعــالــم ،فــإن
توسيع المناطق المحمية الحالية إلى %30
من مساحة الكوكب من شأنه أن يضيف 250
مليار دوالر أميركي إلــى الناتج االقتصادي
العالمي السنوي في المتوسط( .تشير تقديرات
التقرير إلــى  64مليار إلــى  454مليار دوالر،
حيث ستختلف التكاليف والفوائد اعتمادا
عـلــى الـمـنـطــق الـمـحـمـيــة) .عـ ــاوة عـلــى ذل ــك،
وجدت الدراسة أن المناطق المحمية واألنشطة
ُ
القائمة على الطبيعة التي تدعمها ت َـعـد من
أسرع القطاعات االقتصادية في العالم نموا،
مع نمو اإليــرادات السنوية المتوقعة بنسبة
 %4إلى  ،%6مقارنة بأقل من  %1في الزراعة،
والنمو السلبي في مصايد األسماك.
في البلدان ذات المساحات الشاسعة من
الغابات وأشجار المنغروف سيعمل احتضان
مبادرة  30×30على منع خسارة  350مليار
دوالر في المتوسط ( 170مليار إلى  534مليار
دوالر) سنويا فــي خــدمــات األنظمة البيئية،
حيث يرجع جزء كبير من هذه التكاليف إلى
الـفـيـضــانــات ،وخ ـس ــارة ال ـتــربــة ،والـعــواصــف
الـعــارمــة ،وإط ــاق الـكــربــون المختزن نتيجة
لتدمير النباتات الطبيعية ،ومن خالل حماية

الهند وبنغالدش على مــدار السنين ،قدمت
غــابــات ســونــداربــانــس خــدمــة ذات قيمة غير
عادية.
على النقيض من ذلــك ،أدى الدمار البيئي
في القسم البرازيلي من غابات األمــازون إلى
خسائر كبرى وبعيدة المدى ،وحتى النقص
في مياه الشرب الذي يبتلي ساو باولو ،أكبر
مدينة في األميركتين ،يرتبط بشكل مباشر
بإزالة غابات األمازون.
وفي حين تفكر الحكومات في كيفية إعادة
فتح اقتصاداتها بعد اإلغالق نتيجة لجائحة
"كوفيد ،"19-يتعين عليها أن تستوعب الحاجة
إلـ ــى بـ ــذل ال ـم ــزي ــد م ــن ج ـه ــود ال ـح ـف ــاظ على
الموارد الطبيعية واستعادتها .إن كل عاصفة
استوائية قوية يجب أن تذكرنا بما أصبح
على المحك إذا تقاعسنا عن العمل ،وفي ظل
التوقعات األخيرة بقدوم "موسم فوق الطبيعي
من أعاصير األطلسي في عام  ،"2020ينبغي
للساحل الشرقي للواليات المتحدة أن يستعد.
الــواقــع أن الهند وبنغالدش محظوظتان
بوجود غابات سونداربانس ،لكن ال يوجد بلد
في العالم يفتقر إلى مناطق طبيعية تستحق
الحفاظ عليها أو استعادتها ،ومــن األهمية
بـمـكــان أن تتبنى كــل الـبـلــدان ه ــدف ،30×30
بــل يـجــب عـلــى كــل منها أن يبحث عــن سبل
لزيادة االستثمار في مناطقه الطبيعية ،ومن
خالل القيام بذلك اآلن تستطيع الحكومات أن
تضمن تعافي القطاعات القائمة على الطبيعة
وخدمات النظم البيئية بسرعة تعافي بقية
االقتصاد ذاتها ،ولن نجد وقتا أفضل للبدء
من وقتنا هذا الذي يسبق قدوم عاصفة أخرى.
* رئيس المنبر الحكومي الدولي للعلوم
والـ ـسـ ـي ــاس ــات بـ ـش ــأن ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
وخدمات النظم البيئية (.)IPBES
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من خالل حماية
الهند وبنغالدش
على مدار السنين
قدمت غابات
سونداربانس خدمة
ذات قيمة غير عادية

ديفيد كينير*

بومبيو يعلن السياسة األميركية
الجديدة تجاه الصين
أعـلــن وزي ــر الخارجية األمـيــركــي مــايــك بومبيو مــا تــريــد اإلدارة
األميركية فعله وما تخطط له لتحقيق أهدافها الطموحة بكلمات
ّ
واضحةّ ،فقال إن الواليات المتحدة تخلت عن سياسة «التواصل»
وبدأت تتبنى اليوم استراتيجية ال تحظى بتأييد واسع في األوساط
السياسية األميركية :تغيير النظام.
ً
رسميا تتابع وزارة الخارجية األميركية "التواصل" مع الصين
بحسب قول بومبيو ،لكنها "تفعل ذلك بكل بساطة لمطالبتها بالعدل
والمعاملة بالمثل" .لقد انتهى الزمن الذي يتواصل فيه الدبلوماسيون
األميركيون مع الصين لدعم الحزب الشيوعي ،ففي الماضي أنقذ
الرؤساء األميركيون الشيوعية الصينية ثالث مرات :نيكسون في عام
من ذلك
 ،1972وبوش في عام  ،1989وكلينتون في عام  .1999األهم ُ
شرك
هو كالم بومبيو عن طرح شكل جديد من التواصل" :يجب أن ن ِ
الشعب الصيني ونقويه ،فهو شعب حيوي يحب الحرية ويختلف
بالكامل عن الحزب الشيوعي الصيني ،وهذه العملية تبدأ بإطالق
دبلوماسية شخصية" .يظن المحللون أن ذلك الخطاب البارز هو "دعوة
إلى الحرب" ،فمن المعروف أن القيادة الصينية التي تفتقر إلى األمان
ً
ال تخشى شيئا بقدر مخاطبة الواليات المتحدة للشعب الصيني
ً
مباشرة ،ولهذا السبب من المنطقي أن يعتبر حاكم الصين شي جين
بينغ كلمات بومبيو أشبه بدعوة إلى الحرب .كذلك ،يتكلم الكثيرون في
األسابيع األخيرة عن إقدام الواليات المتحدة على إطالق "حرب باردة
ّ
جديدة" ،لكن هذه الفكرة جزء من خطاب بكين وال تعكس الواقع بدقة،
فال شيء "جديدا" في هذا الصراع المتعدد األجيال والعابر للقارات.
حتى هذه المرحلة ،كانت األوســاط السياسية األميركية تظن أنها
تستطيع التعامل مع الصين عبر الدبلوماسية التقليدية ،فاستعملت
ً
الواليات المتحدة فعليا "استراتيجية دقيقة ومدروسة" طوال عقود،
لكن لم تنجح هذه الطريقة في التعامل مع النظام المتشدد الذي يقوده
ً
شي جين بينغ .يبدو تشدد الصين مرعبا ،حيث يتحرك اليوم عناصر
جيشها ،وحتى بعض قادة البلد المدنيين ،وكأنهم متعطشون للدم،
ً
ً
ً
فعشية  15يونيو مثال ،قتل الجنود الصينيون  20جنديا هنديا في
جنوب "خط السيطرة الفعلية" في األراضي التي تسيطر عليها الهند
في شرق "الداخ" ،وفي حين ّ
تطبق بكين "دبلوماسية الذئب المحارب"
في أنحاء العالم ،ال سيما على طول حدودها الجنوبية والشرقية،
يستطيع الرد الصارم وحده تحقيق النجاح إذا كان النظام يعجز عن
التصرف بمسؤولية أو حتى تطبيق اإلصالحات.
يشمل خطاب بومبيو الشامل مجموعة من المراجع التي ُت ّ
غير
معالم السياسة الخارجية األميركية :خطابان لنائب الرئيس مايك
بينس ،أحدهما في أكتوبر  2018واآلخر بعد سنة ،وخطاب لبومبيو
في أكتوبر الماضي ،وثالثة خطابات في يونيو ويوليو الماضيين
لمستشار األمــن القومي روبــرت أوبــرايــن ،ومدير مكتب التحقيقات
الفدرالي كريستوفر راي ،والمدعي العام ويليام بار ،إذ يأتي تغيير
المعايير المتعلقة بالصين اليوم في الوقت المناسب ،فقد قال بومبيو
يوم الخميس الماضي" :حان الوقت كي تتحرك الدول ّ
الحرة"!
يشبه خطاب بومبيو عبارة رونالد ريغان الشهيرة "أسقطوا هذا
الجدار!" حين ّ
تطرق إلى جدار برلين ،وهو يوحي بأن كل شيء أصبح
على المحك اليوم وال يمكن تضييع الوقت بعد اآلن.
* «ناشيونال إنترست»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.012

5.490

٤.066

2.490 2.760 3.272

تقرير اقتصادي

«الكهرباء» مع «كورونا» ...نموذج مصغر لتحديات المستقبل
• إنشاء  92ألف وحدة سكنية جديدة يضاعف الطلب على الخدمة ...والبدائل غائبة
• إلغاء «الدبدبة» يعرقل خطة توليد  %15من اإلنتاج عبر الطاقة المتجددة عام 2030
ً
ً
تــواجــه الـكــويــت ه ــذه األي ــام ضـغـطــا عــالـيــا في
استهالك الطاقة الكهربائية ،المست فيه األحمال
مـسـتــويــات تــاريـخـيــة ب ـحــدود  15أل ــف مـيـغــاواط،
بسبب حــرارة فصل الصيف ،إلى جانب الظروف
التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا
من ناحية إلغاء العديد من المواطنين والمقيمين
خطط السفر السنوية ،والتي كانت تخفف جانبا
مــن األح ـمــال الكهربائية أو تـحـ ُّـد مــن االستهالك
المرتفع للطاقة خالل فترات الذروة.
وم ــع أن ال ـظــرف بطبيعته اسـتـثـنــائــي ،بسبب
ً
تداعيات كورونا ،إال أنه يعطي جانبا من تحديات
اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،خ ــال ال ـس ـنــوات
المقبلة ،أي على المديين المتوسط والقصير ،إذ
تشير تقارير حكومية رسمية إلى أن أقصى إنتاج
ً
متاح للطاقة الكهربائية في الكويت حاليا ،وفق
أعلى درجات التأهب يصل إلى  18ألف ميغاواط،
في حين تحتاج خطط الكويت لبناء  92ألف وحدة
سكنية عبر المدن الجديدة المدرجة على خطط
المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى إنتاج نحو
 29ألف ميغاواط لتغطية الطلب المتصاعد على
ً
خدمات الطاقة الكهربائية ،فضال عن التوسعات
الصناعية والخدمية والـتـجــاريــة ،التي قــد ترفع
الطلب على الكهرباء إلى نحو  36الف ميغاواط،
اي ضعف االنتاج الحالي لدولة الكويت خالل الـ
 6سنوات القادمة.

السكن المالئم ،فضال عن أنها تكشف اختالالت
اداري ـ ـ ــة وف ـن ـيــة عـمـيـقــة تـتـمـثــل ف ــي غ ـي ــاب بــدائــل
االنتاج التقليدية ،كاللجوء بشكل جدي الى الطاقة
ً
المتجددة الـمــوجــودة نصا فــي خطط ومشاريع
الــدولــة دون تـنـفـيــذ ،او نـظــم ال ـحــوافــز المشجعة
لخفض االسـتـهــاك ،والـتــي تعطي المستهلكين
خيارات مالية او عينية كلما استجابوا لمحفزات
خفض االنتاج ببرامج أشبه بالمكافأة ،خصوصا
ان جانبا مهما من ضغط االستهالك متمثل في
ارتفاع كلفة الدعم الحكومي للسكن الخاص بواقع
 95في المئة من الكلفة الحقيقية ،وبالتالي فإن
التوفير يعطي فــوائــد على االق ــل مالية اكـثــر من
تخفيض قيمة الدعم مثال.
ومنذ عــام  2016الــذي شهر تعديال تشريعيا
على اسـعــار الكهرباء والـمــاء فــي القطاعات غير
السكنية (ال ـت ـجــاري ،واالسـتـثـمــاري ،والصناعي
وخ ــاف ــه) ل ــم ت ـصــدر وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء وال
وزارة المالية بيانا يوضح اآلثار المالية والفنية
واالق ـت ـصــاديــة لـتـعــديــل االس ـع ــار عـلــى الميزانية
او التضخم او االقـتـصــاد بشكل ع ــام ،مــع وجــود
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ضـ ـع ــف آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـح ـص ـي ــل مــع
المستهلكين!

عوامل كالنمو
السكاني وارتفاع
طلبات السكن
الخاص وانفالت
التركيبة السكانية
نمو الكلفة
تشير إلى نمو
عـلــى جــانــب الـكـلـفــة ال ـمــال ـيــة ،تـشـيــر الـبـيــانــات
الطلب على
الرسمية إلى قدر مرتفع من االستهالك ،بما يتبعه
وجوه متعددة
مــن االن ـفــاق الـمــالــي ،اذ تصل كلفة انـتــاج الطاقة
الخدمات السيما
وفي الحقيقة ،فإن أزمة الكهرباء ومعها الماء الكهربائية في الكويت ،وفــق الحساب الختامي
الكهرباء والماء
ف ــي ال ـكــويــت لـيـســت خــدمـيــة بـحـتــة ،إن ـمــا تتعدد لميزانية السنة المالية  ،-2019 2018إلى 1.275
وبالتالي كلفتهما وجوهها؛ فهي باالقتصاد تعني ضغطا اكبر على مليار دينار ،بكلفة إنتاج  40.5فلسا للكيلوواط
مـصــروفــات الميزانية ،وفــي الجانب االجتماعي الواحد ،وهي الكلفة التي ارتفعت بواقع  120في
المالية
تفضي إلى عرقلة حصول الطبقة المتوسطة على المئة ،مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية

 .-2003 2002أمــا كلفة إنـتــاج المياه فتبلغ 592
مليون ديـنــار ،وفــق نفس الحساب الختامي ،إذ
تبلغ كلفة إنتاج كل ألف غالون من المياه العذبة
 8دنانير ،وهي الكلفة التي ارتفعت  110في المئة
مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2002
 ،-2003بمعنى أن كلفتي إنتاج الكهرباء والماء
في الكويت تشكالن لوحدهما  8.29في المئة من
إجـمــالــي مـصــروفــات الـمـيــزانـيــة ه ــذا ال ـعــام ،وهــي
أرقــام تعطي مؤشرات لحجم الكلفة المستقبلية
إلن ـتــاج الـكـهــربــاء وال ـم ــاء فــي ال ـكــويــت ،مــع األخــذ
بعين االعتبار عوامل كالنمو السكاني للمواطنين،
وارت ـف ــاع طـلـبــات الـسـكــن ال ـخــاص ،واالن ـف ــات في
التركيبة السكانية ،وهي كلها عوامل تشير إلى
نمو الطلب على الخدمات ،السيما الكهرباء والماء،
وبالتالي كلفتهما المالية.

غياب «المتجددة»
من الحلول الجوهرية لتالفي حدوث أزمة طلب
على خــدمــات الـكـهــربــاء تـحــديــدا هــو الـتــوجــه إلى
إنـتــاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة ،ورغــم ان
الكويت تستهدف رسميا توفير  15في المئة من
طاقة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول
عام  ،2030فإن مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي
إلـغــاء مـشــروع الــدبــدبــة للطاقة الشمسية التابع
لشركة البترول الوطنية والمكمل لمجمع الشقايا
للطاقة المتجددة ،والــذي يتولى تطويره معهد
الكويت لــأبـحــاث ،بالشراكة مــع وزارة الكهرباء
وال ـمــاء ،إذ تــم إلـغــاء مـشــروع الــدبــدبــة ،رغــم كونه
االكثر تقدما من الناحية االجرائية والمستندية
فــي ال ـكــويــت ،مـقــارنــة ب ــأي خـطــة لـمـشــروع إنـتــاج
طــاقــة مـتـجــددة فــي الـكــويــت ،وهــو أمــر يتسق مع
كون الكويت أولى دول مجلس التعاون الخليجي

في تبني ملف الطاقة المتجددة ،منذ سبعينيات
القرن الماضي ،وهي في المقابل أبطأ دول المنطقة
فــي التنفيذ الفعلي ،وهــي التي لــم تصل لهدفها
المرسوم منذ  8سنوات بتحقيق إنتاج  3في المئة
مــن الـطــاقــة الكهربائية مــن الـمـصــادر المتجددة
(الشمسية أو الرياح) ،في العام الحالي  ،2020ومن
ً
غير المتوقع وفقا لآلليات الحالية أن تصل الى
هدف  15في المئة بحلول .2030

دور هيئة الشراكة
ب ــل إن م ـع ـظــم ال ـم ـش ــاري ــع ال ـح ـكــوم ـيــة لـلـطــاقــة
المتجددة -على الورق -مناطة بجهات حكومية هي
وزارة الكهرباء والماء ،والهيئة العامة لالستثمار،
ً
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،وأخيرا مؤسسة
البترول الكويتية ،وهذا يعني من جانب ان تتحمل
ً
الدولة أكالفا إضافية في اإلنفاق على إنتاج الطاقة،
ول ــو عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط ،مــع ان ــه مــن الـفــائــدة
الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة إي ــاء ه ــذه المهمة لهيئة
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
لتؤسس شــر كــات تتضمن فيها حصة حكومية
حاكمة وحـصــة أخ ــرى لمشغل إستراتيجي (في
الغالب أجنبي) مع طرح نصف أسهم رأس المال
لالكتتاب العام للمواطنين ،فتتحقق فوائد جماعية
لعموم المساهمين ،فضال عن توفر الخدمة من
بدائل غير تقليدية وأقل كلفة على الدولة.
أزم ــة الـكـهــربــاء وانـقـطــاعــاتـهــا ال ـيــوم تـظــل في
حــدودهــا المقبولة ،خصوصا مــع ظــرف كورونا
االستثنائي ،لكنها تعطي مــؤ شــرا لتحدي اكثر
استدامة في السنوات القادمة ،مما يتطلب حلوال
جذرية وذات طبيعة غير تقليدية لتالفي مشكلة
خدمية آثــارهــا على الـحـيــاة أكـبــر مــن اي مشكلة
خدمية أخرى.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

منذ 2002
تضاعفت كلفة
إنتاج الطاقة
الكهربائية
 %120أما كلفة
إنتاج المياه
فزادت %110

تذبذب مؤشرات البورصة والسيولة  25مليون دينار «البورصة» تنسق مع «المقاصة» وشركات
عمليات شراء ترفع أسعار األسهم القيادية إلى مستويات قريبة من بداية يوليو الوساطة لتسهيل إدراج «الزور»
●

عقود التداول «أونالين» واستعالم الرصيد بالرقم المدني

علي العنزي

ا سـ ـتـ ـم ــر األداء اإل يـ ـج ــا ب ــي
لمؤشرات بورصة الكويت خالل
ثاني تعامالتها لهذا األسبوع
الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ،وش ـ ــاب ـ ــه حـ ــالـ ــة مــن
التذبذب الواضح أمس ،وانتهى
مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام
الى نمو بنسبة محدودة كانت
 0.16في المئة ،تعادل  7.8نقاط،
ليقفل على مستوى 5012.18
نـ ـقـ ـط ــة ،بـ ـسـ ـي ــول ــة م ـت ـص ــاع ــدة
ت ـج ــاوزت أم ــس مـسـتــوى 25.3
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 101.3
مليون سهم ،عبر  5713صفق،
وتم تداول  111سهما ربح منها
 39س ـه ـم ــا ،ب ـي ـن ـمــا انـخـفـضــت
أسـعــار  54سهما ،واستقر 18
سهما دون تغير.
وشكل مؤشر السوق األول
الــدعــم الكبير لـلـســوق ،إذ ربــح
ثـ ـل ــث نـ ـقـ ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة ب ــال ــرغ ــم
مـ ــن تـ ــراجـ ــع س ـه ـم ــي ال ــوط ـن ــي
واجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ،وح ـ ـقـ ــق م ــؤش ــر
الـ ـس ــوق نـ ـم ــوا ب ـ ـ  18.9نـقـطــة،
ليقفل على مستوى 5490.97
ن ـق ـطــة ،بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة بلغت
 23.2مليون دينار ،تداولت 60.8
مليون سهم عبر  3748صفقة،
ورب ـح ــت أس ـهــم  9ش ــرك ــات في
األول ،بينما خسر  ،5واستقرت
 4دون تغير.
واستقر مؤشر رئيسي 50
دون م ـكــاســب ت ــذك ــر لـلـجـلـســة
الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي ،إذ ربــح
نسبة  0.06في المئة فقط تعادل
 2.53نقطة ،ليقفل على مستوى
 4053.49نقطة ،بسيولة بلغت
 1.6مليون ديـنــار ،تــداولــت 31
مليون سهم عبر  1283صفقة،
وتـعــادلــت األسـهــم الــرابـحــة مع
ال ـخ ــاس ــرة وك ــان ــت  17سـهـمــا،

●

بـيـنـمــا اس ـت ـقــرت  8أس ـهــم دون
تغير.

شهية شراء على «القيادية»
شهدت بداية تعامالت امس
شهية ش ــراء كبيرة على معظم
األس ـ ـه ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة مـ ـم ــا رف ــع
أسعارها إلــى مستويات قريبة
من بداية يوليو ،وكــان الوطني
ابــرزهــا ،إذ ارتفع بنسبة كبيرة
ب ـح ــوال ــي  10ف ـل ــوس م ـت ـجــاوزا
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  800ف ـ ـ ـلـ ـ ــس ،و بـ ـل ــغ
م ـس ـتــوى  807ف ـل ــوس ،ليعطي
إشــارة للبقية من أسهم القطاع
او اس ـه ــم ال ـس ــوق األول ،لـتـبــدأ
ع ـم ـل ـيــات الـ ـش ــراء ال ـت ــي تـفــاجــئ

معظم متعاملي السوق ،وتحقق
نموا كبيرا اقترب من  1في المئة
ل ـمــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام واألول،
إذ الم ــس مــؤشــر ال ـس ــوق الـعــام
مستوى  5050نقطة ،وهي نقطة
مهمة فنيا لتبدأ عمليات بيع
وجني أرباح كبيرة على الوطني
واجيليتي على وجه الخصوص،
ب ـي ـن ـمــا اسـ ـتـ ـق ــرت اسـ ـه ــم بـيـتــك
وزيــن وبوبيان بتروكيماويات
وال ـم ـب ــان ــي ع ـل ــى م ـك ــاس ــب ك ــان
اف ـض ـل ـهــا ل ــأخ ـي ــر الـ ـ ــذي سـجــل
نموا كبيرا للجلسة الثانية على
ا ل ـتــوا لــي متطلعا ا ل ــى مستقبل
اف ـضــل لـلـشــركــة ال ـتــي تــراجـعــت
أرب ــاحـ ـه ــا ب ـش ــدة خـ ــال ربـعـيــن
ماضيين بسبب «كورونا».

ذك ــرت شــركــة ص ـكــوك الـقــابـضــة ،أن إحــدى
شركاتها التابعة ،شركة بيت اإلعمار الخليجي
العقارية ،والمملوكة بنسبة  88في المئة تقوم
ً
حاليا بمفاوضات مع إحدى الجهات التمويلية
بشأن تمديد عقد تأجير عقار مع وعد بالتملك
والبالغ قيمته  21مليون دينار.

دعت شركة بورصة الكويت قطاع الوساطة
وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة إل ــى اجـتـمــاع
تنسيقي بهدف الترتيب إلدراج شركة شمال
الـ ــزور األولـ ــى لـلـطــاقــة وال ـم ـيــاه فــي مـقـصــورة
ً
السوق األول اعتبارا من  16أغسطس الجاري.
ونتج عــن االجـتـمــاع الثالثي الـتــوافــق على
تقديم جملة تسهيالت للمستثمرين تتماشى
مع الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن
ال ـجــائ ـحــة الـصـحـيــة لـتـحـقـيــق أق ـص ــى مــرونــه
ممكنة و ض ـمــان إ ن ـجــاح عملية اإلدراج التي
ي ـت ـع ـطــش ل ـه ــا الـ ـس ــوق ال ـم ــال ــي كـ ـ ــأول شــركــة
مساهمة عامة بنظام الشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
في التفاصيل ،أفــادت مصادر معنية بأنه
تمت مناقشة جملة اإلجراءات والتوافق عليها
وتشمل اآلتي:
 - 1س ـي ـتــم ت ـف ـع ـيــل ال ـح ـس ــاب ــات ال ـقــدي ـمــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن ،إذ س ـت ـح ـت ــاج تـلــك
الحسابات الى تحديث بيانات فقط.
 - 2بالنسبة لألفراد الذين ليس لديهم عقد
تداول وملحقاته يمكن طباعه العقد من موقع
شركة الوساطة وتعبئته وإرساله إلى شركة
الوساطة عبر البريد اإللكتروني.
 - 3بـعــد اسـتـقـبــال الـعـقــد وإرس ـ ــال رســالــة
تأكيد وقبول ،يمكن للعميل حجز موعد لدى
شركة الوساطة لزيارة مكتب الشركة والتوقيع
ً
رسميا على العقد أمام المسؤول.
 - 4تم التأكيد على ضــرورة أن يكون بين
حضور كل عميل وآخر  10دقائق لمنع التكدس
ً
وحضور أكثر من عميل في وقت واحد حفاظا
على الصحة العامة.
 - 5س ـت ـبــدأ ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة اسـتـقـبــال
ً
العمالء اعتبارا من الساعة  8.15صباحا حتى
الواحدة بعد الظهر.
ً
 - 6سيكون بمقدور الشركة وفقا للتوقيت
ال ـم ـحــدد بـعـشــر دق ــائ ــق بـيــن ك ــل عـمـيــل وآخ ــر

«التجارة» والبلدية تنسقان لحل مشكلة «العربات المتنقلة»

أخبار الشركات
«صكوك» :تابعة تتفاوض
لتمديد عقد تأجير عقار

وعلى الطرف اآلخر سجلت
بعض األسهم نموا واضحا في
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ،خـصــوصــا
م ـع ــام ــل وكـ ــابـ ــات وم ـش ـتــركــة،
ونـمــوا أقــل فــي اسمنت ،وحقق
بتروغلف ارتفاعا كبيرا تجاوز
 7في المئة ،وكان األكثر نشاطا
في السوق الرئيسي الذي طغى
ال ـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر عـ ـل ــى مـعـظــم
الشركات ذات السيولة ،غير أن
تراجع اسهم محدودة السيولة
وال ـن ـشــاط قــد أض ـعــف الـمــؤشــر
وأب ـق ــاه مـسـتـقــرا دون مكاسب
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،ل ـت ـن ـت ـه ــي ال ـج ـل ـســة
الثانية على إيجابية كبيرة بعد
ارتفاع مستوى سيولتها الى 25
مليون دينار.

ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا م ـ ـ ــال األداء ا ل ــي
اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ــدول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
وحقق معظمها نموا مع عودة
السوق السعودي للعمل ،والذي
انـطـلــق بـنـمــو كـبـيــر اق ـت ــرب من
نـصــف نـقـطــة م ـئــويــة ،وت ـجــاوز
م ـس ـت ــوى  7500ن ـق ـط ــة ل ـل ـمــرة
االول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ج ــائ ـح ــة
كــورونــا ،وكــانــت أسـعــار النفط
قد تجاوزت مستوى  45.5دوالرا
لـمــزيــج بــرنــت تـسـلـيــم أكـتــوبــر،
وكــذلــك للمرة االول ــى بعد نمو
الـقـطــاع الصناعي فــي أوروب ــا،
وتقديرات بنمو الطلب العالمي
على النفط خالل الربع المقبل.

محمد اإلتربي

استقبال  6عمالء في الساعة أي أي بواقع 29
ً
ً
ً
عميال تقريبا لنحو  5ساعات عمل إال ربعا.
 - 7سيتم قياس درجة حرارة كل عميل قبل
الدخول وفي حال وجود أي مؤشرات ارتفاع
لـلـحــرارة لــن يسمح لــه بــالــدخــول ،إضــافــة إلى
ّ
والتقيد بكل اإلجــراء ات
إلزامية ارتــداء الكمام
الصحية من وجود مسافة آمنة وسرعة إلنهاء
اإلجراء والخروج.
 - 8طـلـبــت ال ـبــورصــة مــن ق ـطــاع الــوســاطــة
إت ـ ــاح ـ ــة أرق ـ ـ ـ ــام ال ـ ـهـ ــواتـ ــف لـ ـلـ ـت ــواص ــل ون ـش ــر
«اإليميالت» وتشكيل فرق عمل داخلية إلدارة
عملية اإلدراج وال ــرد على كــل االسـتـفـســارات
وإرشاد العمالء.
 - 9أي مواطن اكتتب في شركة الــزور وال
يملك رقم حساب تداول بمجرد االستعالم عن
الرصيد بالرقم المدني سيتاح له رقم حساب
تداول مؤقت.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أف ـ ــادت ال ـم ـص ــادر بــأن
التجربة ا لـتــي سيتم تطبيقها بين منظومة
الـ ـت ــداول سـتـطـبــق ع ـلــى عـمـلـيــة إدراج شــركــة
البورصة خــال عملية اإلدراج المرتقبة قبل
نهاية العام الحالي.
وعلى الصعيد ذاته ،أبدت شركات الوساطة
استعداداتها الفنية وجاهزيتها الستقبال عميلة
إدراج شمال الزور والمساهمة في إدارة العلية
ً
وإنجاحها ،مؤكدين أن قطاع الوساطة حاليا
يملك أحدث بنية تحتية وأنظمة آلية متطورة
وعالية المستوى وآمـنــة وكــذلــك كــوادر بشرية
مدربة ومؤهلة يمكنها التواصل مع المستثمرين
وتوجيههم وإنجاز المعامالت الالزمة.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن تغطية ال ــزور كانت
بلغت  127في المئة وكان إجمالي عدد أسهم
الطرح للمواطنين نحو  550مليون سهم بقيمة
اسمية تبلغ  100فلس للسهم الواحد.
ويعد «شمال الزور» أول مشروع شراكة بين
القطاعين العام والخاص طويل األجــل وأول
اكتتاب عــام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة
والمياه بالكويت.

«األولى» :اجتماع لخفض
رأس المال
قالت شركة األولــى لالستثمار ،إن مجلس
إداراتها سيجتمع اليوم لمناقشة رفع توصية
إل ــى الـجـمـعـيــة الـعــامــة لتخفيض رأس الـمــال
وتعديل بنود في النظام األساسي.

●

جراح الناصر

ً
كشفت مصادر مطلعة لـ «الـجــريــدة» أن عــددا من
أصحاب العربات المتنقلة اشتكوا عدم توافر أماكن
مرخصة كافية تصلح ألنشطتهم ،الفتين إ لــى أن
المواقع المرخصة تبلغ  400موقع فقط ،في حين أن
عدد الرخص يتجاوز .1800
ً
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن ه ـنــاك تـنـسـيـقــا بـيــن وزارة
التجارة والصناعة والبلدية بشأن األماكن الجديدة
المقترحة لحل مشكلة شح المواقع التي من المتوقع
إقرارها قريبا ،ويبلغ عددها  7أماكن.
وأشارت إلى أن «التجارة» أبلغت البلدية بموافاتها

بالمواقع التي من المقرر التصريح باستغاللها خالل
المرحلة المقبلة؛ ليتسنى إصدار التصريح بمباشرة
األنشطة واستخراج التراخيص التجارية ألصحاب
العربات التجارية على ضوء تلك األماكن.
وأكـ ــدت أن هـنــاك جــديــة مــن الـمـســؤولـيــن لسرعة
إي ـجــاد الـعــديــد مــن األمــاكــن ال ـجــديــدة ،لـضـمــان عــدم
خـ ـ ــروج أصـ ـح ــاب ت ـل ــك ال ـم ـه ــن م ــن ق ـط ــاع ال ـع ــرب ــات
التجارية ،خاصة أن عدد الرخص أكبر من المواقع
المتاحة.
ونــوقــش مـقـتــرح اضــافــة امــاكــن جــديــدة للعربات
المتنقلة ،نظرا ألن نسبة التراخيص الـصــادرة عن
«التجارة» تتجاوز األماكن التي تم تخصيصها مما

يوجب اإلسراع بمقترح زيادة االماكن للوصول الى
نسبة الـتـعــادل ،ومــن هــذه االمــاكــن مــواقــف الواجهة
البحرية بشكل عام ،ومواقف المدارس ،والمساجد،
ومراكز الشباب في المناطق التابعة لهيئة الشباب،
ومــواقــف أمــاكــن المشي ،ومــواقــف داخــل الجامعات
الحكومية والخاصة.
الجدير بالذكر أن «التجارة» يقتصر اختصاصها
على إصــدار الترخيص لصاحب المركبة التجارية
المتنقلة بمباشرة النشاط ومراقبة مدى التزامه ،أما
فيما يتعلق بتحديد المواقع المصرح بأن يستغلها
أصحاب هذه العربات ،فإن ذلك يختص به المجلس
البلدي وبلدية الكويت.
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«بيتك» 365 :ألف دينار متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص
ً
 666مليونا إجمالي التداوالت العقارية في النصف األول بزيادة ٪١٦

بلغت قيمة تداوالت
شهري يناير وفبراير ًنحو
 666مليون دينار وفقا
لمؤشرات إدارة التسجيل
والتوثيق في وزارة العدل،
وتفاوتت معدالت التغير
بين القطاعات العقارية
المختلفة من حيث القيمة
والعدد عن ذات الفترة من
العام الماضي.

السكن الخاص
حافظ على
المرتبة األولى بين
القطاعات

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي
"بيتك" إن متوسط سعر المتر المربع
ً
استقر في محافظة العاصمة مسجال
 901دينار في السكن الخاص بنهاية
الربع الثاني من  ،2020وتجاوز في
ال ـع ـقــار االس ـت ـث ـم ــاري حـ ــدود 2410
دنانير ،ويــزيــد على ذلــك بكثير في
العقار التجاري رغم تراجعه في هذا
ً
ً
القطاع مسجال  6385دينارا بنهاية
الربع الثاني.
أم ــا محافظة حــولــي فـقــد تحسن
مـتــوســط سـعــر الـمـتــر ال ـمــربــع فيها
ً
للسكن الخاص قليال إلى حدود 928
ً
دينارا ،في حين انخفض في العقار
االستثماري إلــى  1609دنانير ،مع
انخفاض متوسط السعر في العقار
ً
التجاري إلى نحو  3261دينارا ،كما
اس ـت ـقــر م ـتــوســط ال ـس ـعــر ع ـنــد 565
ً
د يـ ـن ــارا للسكن ا ل ـخــاص بمحافظة
ال ـف ــروان ـي ــة ،ف ــي ح ـيــن ان ـخ ـفــض في
ً
الـعـقــار االسـتـثـمــاري مسجال 1400
ً
ديـ ـن ــار ،و 2273ديـ ـن ــارا ف ــي الـعـقــار
ال ـت ـجــاري ل ــذات الـمـحــافـظــة بنهاية
الربع الثاني .2020
ً
ونـ ـظ ــرا إلغ ـ ــاق م ـع ـظــم األن ـش ـطــة
االقتصادية وتعطل العمل الحكومي
خالل الربع الثاني من العام الحالي
فقد كــانــت آخــر ت ــداوالت عقارية قد
سـجـلــت ف ــي ف ـب ــراي ــر ،وب ـل ـغــت قيمة
تداوالت شهري يناير وفبراير نحو
ً
 666مليون ديـنــار وفـقــا لمؤشرات
إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة
العدل ،وتفاوتت معدالت التغير بين
الـقـطــاعــات الـعـقــاريــة المختلفة من
حيث القيمة والعدد عن ذات الفترة
من العام الماضي ،وسجلت تداوالت
الـ ـعـ ـق ــار عـ ـل ــى الـ ـش ــري ــط ال ـس ــاح ـل ــي
ً
مستوى مرتفعا من التداوالت.
وحـ ــافـ ــظ الـ ـسـ ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص عـلــى
الـمــرتـبــة األول ــى بـيــن الـقـطــاعــات مع
تــراجــع مساهمته إلــى نحو  39في
ال ـم ـئــة ف ــي ش ـه ــري ف ـب ــراي ــر وي ـنــايــر
مقابل  42في المئة من التداوالت في
ذات الفترة مــن الـعــام الماضي و46

توزيع حصة التداوالت العقارية لكل قطاع من قيمة إجمالي
التداوالت العقارية خالل النصف األول من عام 2020
الشريط
الساحلي %1

المخازن %2

عقار السكن
الخاص %39

149

العقار
االستثماري
%25

5

11

الشريط الساحلي

200
150

12

المخازن
الربع األول 2020

0
العقار التجاري العقار االستثماري عقار السكن الخاص
الربع األول 2019

تشمل بيانات الربع األول  2019والربع األول  2020شهري يناير وفبراير فقط لعدم
إعالن أية بيانات في شهر مارس لعام 2020
في المئة في الربع الرابع من ،2019
فيما ظلت حصة العقار االستثماري
فــي المرتبة الثانية بين القطاعات
المختلفة بحصة انخفضت إلى 25
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمــة ال ـ ـتـ ــداوالت في
فبراير ويناير مقابل  30فــي المئة
في نفس الفترة من العام الماضي،
فيما ارتفعت حصة تداوالت العقار
ال ـت ـجــاري إل ــى  33فــي الـمـئــة مقابل
 26في المئة من التداوالت ،وشكلت
تداوالت العقار الحرفي والصناعي
 1.7في المئة وساهم عقار الشريط
الـســاحـلــي بـحـصــة اق ـتــربــت  1.4في
الـمـئــة م ــن الـ ـت ــداوالت ال ـع ـقــاريــة في
شهري يناير وفبراير.

وال ـتــوث ـيــق ف ــي وزارة ال ـع ــدل ،زي ــادة
بـنـسـبــة  16ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر مـ ـت ــوس ــط قـيـمــة
الصفقة العقارية اإلجمالية بنهاية
ً
الربع الثاني  667ألف دينار منخفضا
بنسبة  23في المئة عن مستواه في
شهري فبراير ويناير من .2019
ف ـ ــي حـ ـي ــن سـ ـج ــل إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـمـ ـت ــداول ــة  998صـفـقــة
بــان ـخ ـفــاض طـفـيــف نـسـبـتــه  0.1في
ً
المئة على أس ــاس سـنــوي ،مدفوعا
بــانـخـفــاض م ـت ـفــاوت ل ـعــدد صفقات
ال ـق ـطــاعــات الـمـخـتـلـفــة ،م ــع مـسـتــوى
مرتفع لصفقات العقار التجاري.

إجمالي التداوالت

اتجاهات السكن الخاص

بزيادة نسبتها  9في المئة عن ذات
الفترة من العام الماضي.
وارت ـفــع مـتــوســط قيمة الصفقة
لعقار السكن الخاص إلى  365ألف
ديـنــار بنهاية الــربــع األول بنسبة
 7.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس رب ــع
سنوي سـنــوي ،ويــاحــظ أنــه أعلى
مستوى لمتوسط قيمة الصفقة من
السكن الخاص منذ منتصف العام
الماضي ،لكنه أدنى بنسبة  32.5في
المئة على أساس سنوي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة
في السكن الخاص إلى  715صفقة
بنهاية شهري يناير وفبراير ،أي
ب ــزي ــادة ب ـحــدود  0.6فــي الـمـئــة عن
ع ــدده ــا ف ــي ذات ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
الماضي.

واقتربت قيمة التداوالت العقارية
م ــن  666مـلـيــون دي ـن ــار ف ــي النصف
ً
األول وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل

وارت ـف ـع ــت ال ـ ـتـ ــداوالت ال ـع ـقــاريــة
لـلـسـكــن ال ـخ ــاص إل ــى  261مـلـيــون
دينار خالل شهري يناير وفبراير،

اتجاهات العقارات االستثمارية

رس ــائ ــل االح ـت ـي ــال اإللـكـتــرونـيــة
أح ــد أنـ ــواع االح ـت ـيــال ال ـتــي تـجــري
عندما تتسلم الـشــركــات مــراســات
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــد اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ــي م ــن
جـهــات احتيالية تـ ّـدعــي فيها أنها
أح ــد ال ـم ــوردي ــن لـلـشــركــة ،إذ يـقــوم
ً
المحتالون غالبا عبر هذه الرسائل
اإللكترونية بإبالغ الشركات بتغيير
تفاصيل الحساب المصرفي للمورد.
لذلك ،يشدد بنك الكويت الوطني
على العمالء ضرورة تأكيد طلبات
ت ـحــويــل األم ـ ــوال وال ـت ـغ ـي ـيــرات في
حسابات المورد عبر وسائل بديلة،
مثل أرق ــام هــواتــف تــم استخدامها
ً
س ــابـ ـق ــا ل ـت ــأك ـي ــد ط ـل ـب ــات ت ـحــويــل
األموال.
ف ــي حـ ــال وقـ ــع ال ـع ـم ـيــل ضـحـيــة
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ع ـ ـبـ ــر الـ ـب ــري ــد
اإللكتروني ،يتوجب عليه إبالغ بنك
ً
الكويت الوطني فورا ويمكن عندها
إرسال رسالة استرداد لألموال إلى
البنك المستفيد من البنك المحول،
حيث يمكن إعادة األموال إذا كانت ال
تزال في الحساب المستفيد.
ً
وتعليقا عـلــى جـهــود الـبـنــك في
توعية عمالئه بأساليب االحتيال
الـتــي ظـهــرت مـنــذ انـتـشــار فـيــروس
ك ــورون ــا قـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـف ــروع
المحلية فــي "الــوطـنــي" علي المال،

"إنـنــا نـحــرص فــي البنك على نشر
ال ــوع ــي ب ـيــن ع ـمــائ ـنــا وتـعــريـفـهــم
بـ ـط ــرق االحـ ـتـ ـي ــال ال ـم ـصــرف ـيــة عــن
ط ــري ــق ال ـت ــواص ــل مـعـهــم م ــن خــال
قنواتنا المختلفة ،و نـحــرص على
منح عمالئنا اإلرشادات الضرورية
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار لـ ـحـ ـم ــاي ــة ب ـي ــان ــات ـه ــم
الشخصية والمصرفية".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــا" :رصـ ــدنـ ــا مـنــذ
بـ ـ ــدء ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ً
ّ ً
تغيرا ملموسا في طرق االحتيال،
إذ ي ـ ـس ـ ـعـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
إلـ ـ ــى رصـ ـ ــد طـ ـ ــرق جـ ــديـ ــدة ل ـســرقــة
البيانات الشخصية ،و لـهــذا فإننا
ً
حريصون دومــا على التواصل مع
الـعـمــاء بمختلف ال ـطــرق وتـقــديــم
أفضل اإلرش ــادات والـطــرق لحماية
حساباتهم مــن عمليات اال حـتـيــال
المتزايدة".
وأكـ ـ ــد أن م ــوظ ـف ــي ال ــوط ـن ــي لــن
ي ـط ـل ـب ــوا مـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء ب ـيــانــات ـهــم
المصرفية الشخصية مثل معلومات
الحساب ،البطاقة أو كلمة التأكيد
ل ـ ـمـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ول ـ ـهـ ــذا يـ ـج ــب ع ــدم
مشاركة تلك البيانات على اإلطالق.
ونــاشــد الـمــا الـعـمــاء بـضــرورة
اإلبـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري عـ ـب ــر االت ـ ـصـ ــال
عـلــى  1801801فــي ح ــال شكوكهم
بالتعرض لعملية احتيال.
وأك ــد "الــوط ـنــي" أهـمـيــة متابعة
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجتماعي الخاصة بالبنك ،التي
ت ـع ـمــل ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ع ـل ــى نـشــر
المعلومات واإلرشـ ــادات المتعلقة
ب ـهــذا ال ـش ــأن ،كـمــا بــاإلم ـكــان زي ــارة
ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـبـنــك nbk.
 comللتعرف على أساليب االحتيال
وسبل الوقاية منها.

وبلغت قيمة التداوالت العقارية

وي ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــل ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـسـ ـنـ ـبـ ـل ــة
االسـتـثـمــاري الـخـيــار األف ـضــل لكل
الراغبين بتوفير األمــوال وتحقيق
ع ــوائ ــد مــالـيــة عـلــى أرص ــدت ـه ــم في
الوقت نفسه ،باالضافة الى الحصول
ع ـل ــى ف ـ ــرص ل ــرب ــح ج ــوائ ــز نـقــديــة
طوال العام .واستمر البنك في عمل
سـ ـح ــوب ــات اس ـبــوع ـيــة
لالعالن عن  10فائزين
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  1.000د .ك
ك ــل يـ ــوم خ ـم ـي ــس .كما
تـتـمـيــز حـمـلــة السنبلة
 2020ب ــا لـ ـسـ ـح ــو ب ــات
الكبرى ()Mega Draws
التي تقام بشكل نصف
سنوي ،وفي هذا السحب
ا ل ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر األول س ـي ـتــم
اإلع ـ ـ ــان ع ــن  7فــائــزيــن،
نصيب الفائز بالجائزة
ال ـك ـب ــرى مـبـلــغ 100.000

د .ك ،و 50ألــف د .ك للفائز الثاني،
وهـنــالــك  5فــائــزيــن بمبلغ  10آالف
د .ك.
وح ــول ش ــروط ح ـســاب السنبلة
لعام  ،2020يستلزم وجود  100د .ك
أو أكثر لــدخــول سحوبات السنبلة
االسـبــوعـيــة وال ـس ـحــوبــات الـكـبــرى،
ً
علما بأن العميل يحصل على فرصة
واحدة مقابل كل  10د .ك في الحساب،
وتحتسب الفرص حسب أدنى رصيد
في الحساب فيحصل العميل على
فرص لدخول السحوبات االسبوعية
ب ـعــد م ـضــي ش ـهــر ع ـلــى االي ــداع ــات
فــي الحساب وشهرين للسحوبات
الكبرى .هذا وال توجد قيود أو حدود
للسحب واإليـ ــداع ،كلما زاد المبلغ
المودع زادت فرص العميل للربح مع
مراعاة الحد األدنى للحساب.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ـم ـ ــاء ودي ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـس ـن ـب ـل ــة
االستثمارية ،المبنية على أســاس

االس ـت ـث ـمــاريــة  166م ـل ـيــون دي ـنــار
خ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــري يـ ـن ــاي ــر وف ـ ـبـ ــرايـ ــر،
منخفضة بنسبة  2في المئة على
أساس سنوي.
انخفض متوسط قيمة الصفقة
من العقارات االستثمارية إلى 733
ألف دينار بنسبة  25في المئة عن
متوسط قيمتها فــي الــربــع الــرابــع
 ،2019وانخفض  36في المئة على
أساس سنوي.
سـجــل ع ــدد الـصـفـقــات الـعـقــاريــة
االستثمارية  227صفقة في شهري
يناير و فـبــرا يــر مقابل  222صفقة
في نفس الفترة من العام الماضي،
ً
وشهد هذا المؤشر تراجعا بنسبة
 1في المئة على أساس سنوي.

اتجاهات العقارات التجارية

شهري يناير وفبراير بزيادة كبيرة
نسبتها  47في المئة عن ذات الفترة
من العام الماضي.
وارت ـفــع مـتــوســط قيمة الصفقة
في العقارات التجارية إلى حوالي
 5.9مــاي ـيــن دي ـن ــار بـنـهــايــة الــربــع
األول أي بزيادة  140في المئة عن
قيمته فــي الــربــع ال ــراب ــعُ ،
ويــاحــظ
مسار تصاعدي بدأ لمتوسط قيمة
ال ـص ـف ـقــة ،بـيـنـمــا ت ــراج ــع مـتــوســط
قيمة الصفقة في القطاع العقاري
التجاري بنسبة  26في المئة على
أساس سنوي.
سجل عدد الصفقات في القطاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري  37ص ـف ـق ــة ف ـ ــي ي ـنــايــر
وفبراير ،أي بزيادة  63.6في المئة
عن عددها في ذات الفترة من العام
الماضي.

وبلغت قيمة ت ــداوالت العقارات
ال ـت ـجــاريــة  218م ـل ـيــون دي ـن ــار في

«الخليج» يستقبل الفائز بسحب
الدانة ربع السنوي الثاني
اس ـت ـق ـبــل ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج أمـ ــس حمد
عبدالله العوض ،الفائز بسحب الدانة
ربع السنوي الثاني  ،2020في المبنى
الــرئـيـســي لـلـبـنــك ،وأث ـن ــاء ال ــزي ــارة قــام
مـحـمــد ال ـق ـط ــان ،ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـعــام
لـلـمـجـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد في
بـنــك ا لـخـلـيــج ،وممثلو اإلدارة العليا
في البنك ،بتسليمه الجائزة النقدية
البالغة  250ألف دينار.
وأجرى بنك الخليج السحب في 16
يوليو الماضي ،بعد أن تأجل من أبريل
الماضي ،نتيجة للظروف التي فرضها
انتشار فيروس كورونا.
وحول الزيارة ،قال القطان" :سعدنا
جـ ـ ــدا ب ــاس ـت ـق ـب ــال ح ـم ــد ال ـ ـعـ ــوض فــي
بـنــك الـخـلـيــج ،خـصــوصــا ألن ــه الـفــائــز
ال ـم ـح ـظ ــوظ ب ـع ــد فـ ـت ــرة انـ ـقـ ـط ــاع عــن
السحوبات ،ونذكر العمالء بأن الفرصة
ما زالــت سانحة للمشاركة في سحب
الــدانــة السنوي يناير المقبل ،والــذي
ستكون جائزته  1.5مليون دينار".
وأع ـ ـلـ ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج أن "الـ ــدانـ ــة"
ك ـب ــرت ،وان ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى لسحب
ال ــدان ــة ال ـس ـنــوي س ـت ـكــون 1.500.000
دينار ،وسيعقد السحب في  14يناير
 ،2021وستكون آخر فرصة للمشاركة
فيه عبر اإليــداع في حساب الدانة 30
سبتمبر .2020
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة
عـلــى زي ـ ــادة ف ــرص ف ــوزه ــم ع ــن طــريــق
زي ــادة الـمـبــالــغ الـتــي يـتــم إيــداعـهــا في
الـ ـحـ ـس ــاب ،ب ــاس ـت ـخ ــدام خ ــدم ــة ال ــدف ــع
اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع
البنك اإللـكـتــرونــي وتطبيق الهواتف
الذكية.
والــدانــة هــو الحساب الرئيسي في
بـنــك الـخـلـيــج ،وه ــو مـتــاح للكويتيين
والمقيمين في الكويت على حد سواء.

«وربة» يجري سحب «السنبلة» الكبير األول لعام 2020
ي ـ ـجـ ــري بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة س ـح ــوب ــات
ال ـس ـن ـب ـلــة ال ـك ـب ــرى والـ ـت ــي ستعلن
أسـمــاء الرابحين فــي تـمــام الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن ص ـبــاح ال ـيــوم،
وسيتم إجراء السحوبات بحضور
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.

250
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االحتيال على الشركات عبر
البريد اإللكتروني

بطاقاتهم المصرفية كشرط لمنحهم
تلك الجوائز.
 طلب تحديث البيانات ،إذ يطلبال ـم ـح ـتــالــون م ــن ال ـع ـم ــاء تـحــديــث
بياناتهم عن طريق رسائل نصية
ق ـص ـي ــرة أو ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي مـثــل بــرنــامــج تطبيق
الواتساب وإبالغهم بانه تم إيقاف
بـطــاقــة الـسـحــب اآلل ــي لـعــدم القيام
بتحديث بياناتهم.
 تــأجـيــل أق ـس ــاط الـ ـق ــروض ،منخ ـ ــال قـ ـي ــام ال ـم ـح ـتــال ـيــن ب ــإرس ــال
رسـ ــائـ ــل ن ـص ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة أو عـبــر
ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
مثل الــواتـســاب إلــى بعض العمالء
ومطالبتهم بإجراء اتصال هاتفي
مــن أج ــل تــأجـيــل أق ـســاط ال ـقــروض،
مما يتيح لهم التعرف على البيانات
المصرفية.
 ان ـ ـت ـ ـح ـ ــال ص ـ ـفـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــاتالصحية ،إذ يدعي المحتالون أنهم
مــن الـسـلـطــات الصحية عــن طريق
إرس ــال رســائــل الـبــريــد اإللكتروني
كـ ــأن ـ ـهـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
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170

300
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الصحية ،حيث ُيطلب مــن العمالء
زيـ ــارة صـفـحــة إلـكـتــرونـيــة مـحــددة
وتسجيل الدخول باستخدام البريد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وك ـل ـم ــة الـ ـس ــر ،وي ـتــم
اسـتـخــدام تلك البيانات فيما بعد
للوصول إلى البيانات الشخصية.

علي المال

مليون دينار كويتي
261
240
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العقار التجاري
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ّ
«الوطني» يحذر العمالء من عمليات
احتيال مرتبطة بانتشار «كورونا»
أكد بنك الكويت الوطني حرصه
على التواصل مع عمالئه وتكثيف
ح ـمــات الـتــوعـيــة ب ـهــدف تعريفهم
بسبل الحماية من عمليات االحتيال
والـمـخــاطــر الـمـصــاحـبــة ل ـهــا ،الـتــي
ً
زادت أخيرا وسط ما تشهده الكويت
وبـ ــاقـ ــي دول الـ ـع ــال ــم مـ ــن ظـ ــروف
استثنائية ج ــراء انـتـشــار فـيــروس
كورونا المستجد.
وق ــال الـبـنــك ف ــي ب ـيــان صحافي
أم ــس ،إن ــه يــواصــل إط ــاق حمالته
التوعوية وتقديم اإلرشادات للعمالء
حــول أساليب االحتيال المصرفي
وسبل الحماية.
وحـ ـ ــذر م ــن ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال
التالية التي تم رصدها في اآلونــة
األخيرة:
 بيع المنتجات الطبية ،إذ يدعيال ـم ـح ـتــالــون ب ـيــع م ـن ـت ـجــات طبية
وأدوات وقاية شخصية مستخدمين
فــي ذل ــك مــواقــع إلـكـتــرونـيــة مزيفة،
وعـنــاويــن بريد إلكتروني وهمية،
وم ـن ـص ــات ل ـل ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
وحسابات في تطبيقات التواصل
االجـتـمــاعــي تــم إنـشــاؤهــا لتسهيل
عـمـلـيــات االح ـت ـي ــال .ويـلـجــأ ه ــؤالء
األش ـخ ــاص إل ــى اس ـت ـخ ــدام أس ـمــاء
شــركــات مــرمــوقــة فــي مـجــال إنـتــاج
وتــوزيــع المنتجات الـطـبـيــة ،ويتم
ال ـط ـلــب م ــن ال ـع ـمــاء إت ـم ــام عملية
ال ــدف ــع م ــن خـ ــال ت ـحــويــل األم ـ ــوال
وبالتالي الحصول على بياناتهم
المصرفية.
 ا لـ ـ ـف ـ ــوز ب ـ ـ ـجـ ـ ــا ئـ ـ ــزة ،إذ يـ ـق ــومالمحتالون باالدعاء أنهم ممثلون
ع ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ،ويـتــم
ً
االتصال بالعمالء هاتفيا وإبالغهم
بالفوز بجوائز مالية ُ
ويطلب منهم
اإلفصاح عن بيانات حساباتهم أو

إجمالي قيم التداوالت العقارية

الوكالة باالستثمار ،فهم يتمتعون
بعوائد تنافسية باإلضافة إلى فرص
الربح في سحوبات السنبلة طوال
ً
فترة االستثمار ،علما بأن الوديعة
تتميز بعوائدها وفترات االستثمار
المرنة التي تبدأ من شهر وحتى 60
شهرا حسب رغبة العميل.
وبــالـنـسـبــة لـمـسـتـخــدمــي خــدمــة
ال ـح ـ ّـص ــال ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،وه ـ ــي خــدمــة
رق ـم ـيــة وف ــره ــا ب ـنــك وربـ ــة للعمالء
م ــن خ ــال تطبيق الـبـنــك المتطور
وتـسـعــى لتسهيل عـمـلـيــة االدخـ ــار
وتوجيه العمالء نحو االعتماد على
أموالهم الخاصة لتحقيق األهــداف
التي يطمحون إليها ،فيمنحهم بنك
وربة الفرصة للدخول في سحوبات
حساب السنبلة األسبوعية والكبرى،
بحيث يحصلون على فرصة واحدة
ل ـل ـف ــوز م ـق ــاب ــل ك ــل  10دن ــان ـي ــر في
الحصالة.

ً
محمد القطان مستقبال الفائز
ولفتح حساب الدانة يجب على العمالء
إيداع  200دينار ،وإبقائه في الرصيد
كـحــد أدنـ ــى لـلـمـشــاركــة ف ــي سـحــوبــات
ال ـ ــدان ـ ــة ،وف ـ ــي ح ـ ــال ان ـخ ـف ــض رص ـيــد
ال ـع ـم ـيــل ع ــن هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ ي ـت ــم ف ــرض
رسوم قدرها ديناران شهريا حتى يتم
استيفاء الحد األدنى للرصيد.
ويـتـسـنــى لـلـعـمــاء ال ــذي ــن يـقــومــون
بفتح الحساب أو إيداع النقود الدخول
في السحوبات األسبوعية في غضون
يومين ،ويمنح حساب الدانة الفائزين
في سحوباته ،التي يقيمها على مدار
الـ ـع ــام ،ج ــوائ ــز ن ـقــديــة ي ـب ـلــغ إج ـمــالــي
قيمتها أكثر من مليوني دينار.
كما يوفر حساب الدانة العديد من
ال ـخ ــدم ــات الـمـتـمـيــزة ل ـع ـمــائــه ،منها
خدمة "بطاقة الدانة لإليداع الحصري"،
الـتــي تمنح عـمــاء الــدانــة حــريــة إيــداع

النقود في أي وقــت يناسبهم ،إضافة
إل ــى خــدمــة "ال ـحــاس ـبــة" الـمـتــاحــة عبر
م ــوق ــع ال ـب ـنــك اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،وتـطـبـيــق
ِّ
الـهــواتــف الــذكـيــة ،والـتــي تمكن عمالء
الدانة من احتساب فرصهم للفوز في
سـحــوبــات ال ــدان ــة األسـبــوعـيــة والــربــع
سنوية والسنوية.
وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع
السنوية والـسـنــويــة يجب أن يحافظ
العمالء على الحد األدنى للرصيد قبل
كــل سـحــب ،وتــزيــد ف ــرص الــدخــول في
السحب بشكل يومي ،لــذا كلما طالت
فـتــرة بـقــاء الـنـقــود فــي الـحـســاب زادت
ف ــرص ال ـف ــوز ف ــي ال ـس ـحــوبــات ،ع ــاوة
على ذلــك ،ستتم مكافأة العمالء على
والئهم وتحويل فرص فوزهم من العام
الماضي إلى العام المقبل.

«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»
أ عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك
برقان فوز جايان
مــا ثـيــن فــي سحب
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـثـ ــريـ ــا
ل ـل ــرات ــب ال ـش ـهــري
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة ب ـق ـي ـمــة
 10.000د .ك.
وأو ضــح البنك
أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ف ـتــح
ح ـســاب "ال ـثــريــا"
للراتب ،بالدينار
ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو ي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،أو
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره مـ ـ ـ ــن
الـ ـعـ ـم ــات ،وأن ــه
ي ـم ـنــح صــاح ـبــه
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزات ،وم ـن ـه ــا
ا لـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ق ـ ــرض أو ب ـطــا قــة
ائ ـت ـم ــان ـي ــة ت ـن ــاس ــب اح ـت ـي ــاج ــات ــه،

باإلضافة ا لــى ذ لــك ،االستفادة من
العروض والخصومات على مدار
العام.

١٣
مؤسسة البترول :نسعى إلى تعديل آلية تسعير النفط
ةديرجلا
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اقتصاد

اللوغاني :قطاع التسويق العالمي حقق إنجازات عدة رغم تحديات «كورونا»
ً
مستوى سالب  37دوالرا للبرميل فــي شهر
أبريل الماضي بهدف تفادي وقــوع األسعار
ً
السالبة مجددا.
وأكــد أن مبادرة المؤسسة كللت بالنجاح
بعد تبني الشركتين مقترح المؤسسة وقامت
بفتح باب النقاش لدراسة توصيات تعديل آلية
ً
تسعير النفط مستقبال.
ً
وذكـ ــر أن م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات الـمـحـقـقــة أي ـضــا
تـسـهـيــل االتـ ـص ــال بــأن ـظ ـمــة ال ـمــؤس ـســة عبر
شـ ـبـ ـك ــاتـ ـه ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ك ـبــرن ــام ــج ال ـش ـب ـكــات االف ـت ــراض ـي ــة ال ـخــاصــة
« »VPNوتطبيق البرامج االفتراضية «Citrix
 »XenApp - XenDesktopلسهولة استعمالها
وم ــواء مـ ـتـ ـهـ ـم ــا ألغ ـ ـلـ ــب األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـح ــدي ـث ــة
وأهميتها لتأمين أ مــن الشبكات وتحصين
معلومات الموظفين ضد محاوالت التصنت
واالختراق.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ــؤس ـس ــة ف ـع ـل ــت ب ــرن ــام ــج
االج ـت ـمــاعــات الـمــرئـيــة والـمـسـمــوعــة عــن بعد
«ت ـي ـمــز» وال ـم ـقــدم مــن شــركــة «مـيـكــروســوفــت»
إلبقاء مسؤولي القطاع النفطي والموظفين
على تواصل يومي عبر عقد االجتماعات عن

قال نائب العضو المنتدب لتنظيم العقود
في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول
الكويتية جمال اللوغاني ،إن قطاع التسويق
ال ـع ــال ـم ــي بــال ـمــؤس ـســة ح ـقــق إن ـ ـجـ ــازات ع ــدة
رغــم ال ـظــروف االستثنائية والـتـحــديــات غير
ال ـم ـس ـبــوقــة ال ـت ــي سـبـبـتـهــا جــائ ـحــة ف ـيــروس
«كورونا المستجد  -كوفيد  »19بغية ضمان
استمرارية أعمال المؤسسة دون انقطاع.
وأضــاف اللوغاني في لقاء مع «كــونــا» أنه
وســط انـخـفــاض أسـعــار النفط والتغيير في
موازين العرض والطلب في األسواق العالمية
ً
كان لزاما على موظفي قطاع التسويق العالمي
االسـ ـتـ ـم ــرار بـ ـ ــأداء م ـهــام ـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة على
أكمل وجه بل ومضاعفة جهودهم في تلبية
احتياجات العمالء في ظل تقلبات جبارة لم
تشهدها أسواق النفط والغاز من قبل.
ً
وأفــاد بــأن قطاع التسويق العالمي ممثال
بإدارة البحوث التسويقية بادر في فتح باب
الحوار مع قيادات كبرى شركات تسعير النفط
العالمية «بالتس وآرغوس» إلقناعهم بضرورة
إعادة النظر في آلية تسعير النفط بعد تراجع
سـعــر الـنـفــط األمــريـكــي « »WTIووصــولــه إلــى

بعد وتبادل الوثائق ومتابعة سير العمل مما
ساعد في تعزيز روح التعاون بين الموظفين
وتمكينهم من التكيف مع طبيعة العمل عن
ً
بـعــد وح ـتــى حـيــن عــودتـهــم جــزئـيــا للمكاتب
ً
تطبيقا لقواعد التباعد االجتماعي.
وأش ــار الـلــوغــانــي إلــى تفعيل الــربــط اآللــي
بين نظام التسويق العالمي والنظام المالي
لتصدير معلومات شحنات المبيعات وأوامر
ال ــدف ــع والـ ـش ــراء وإصـ ـ ــدار ال ـفــوات ـيــر لـلـعـمــاء
ً
ً
إلكترونيا وفورا دون أي تأخير.
ولفت إلى عقد اجتماعات لتجديد العقود
ً
ع ــن ب ـعــد كـلـلــت ب ـت ـجــديــد ن ـحــو  15ع ـق ــدا في
مختلف دوائر المبيعات «مبيعات النفط الخام
والمشتقات الوسطى وزيت الوقود والمنتجات
الـخــاصــة ومـبـيـعــات الـنــافـثــا وال ـغ ــاز الـمـســال
ً
والبنزين» فضال عن إعداد عقود المشتريات
ً
الفورية بما يقارب  30عقدا بكميات مختلفة
إل ــى جــانــب ال ـتــواصــل الـمـسـتـمــر م ــع الـعـمــاء
وتلبية المتطلبات للطرفين من خالل العقود
واالشتراطات واالتفاقات المستمرة.
وبين اللوغاني أنه تم عقد أكثر من  10لجان
لقطاع التسويق العالمي لتسعير النفط الخام

للمخزونات األميركية
كبير
انخفاض
مع
يرتفع
الخام
ً

ً
البرميل الكويتي يصعد  36سنتا ليبلغ  44.10دوالرا
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
ً
الكويتي  36سنتا ليبلغ 44.10
ً
دوالرا في تــداوالت أمس األول،
ً
مقابل  43.74دوالرا في تداوالت
ً
أمس األول وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط أم ــس،
بعد أن أظهرت بيانات المخزون
ً
ً
انخفاضا كبيرا في مخزونات
ال ـن ـفــط ال ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة على
الــرغــم مــن أن ال ـم ـخــاوف بشأن
الـطـلــب عـلــى ال ــوق ــود ح ـ ّـدت من
المكاسب وســط ارتفاع حاالت
اإلصـ ــابـ ــة بـ ــ»ك ــوفـ ـي ــد »-19عـلــى
مستوى العالم.
ً
وصعد خــام برنت  31سنتا
أو ما يعادل  0.7في المئة إلى
ً
 44.74دوالرا للبرميل ،وارتفع
العقد  0.6في المئة أمس األول
ألع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى إغـ ـ ـ ــاق م ـنــذ
السادس من مارس الماضي.

وص ـعــد خ ــام غ ــرب تكساس
ً
الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي  26سـنـتــا
أو ما يــوازي  0.6في المئة إلى
ً
 41.96دوالرا للبرميل .وأنهى
ال ـع ـق ــد تـ ـع ــام ــات أمـ ـ ــس األول
ً
م ــرت ـف ـع ــا  1.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة وه ــو
أعلى مستوى إغالق منذ أواخر
يوليو.
وبـحـســب بـيــانــات مــن معهد
ال ـب ـتــرول األم ـيــركــي ،انخفضت
م ـخــزونــات ال ـخ ــام  8.6ماليين
برميل في األسبوع المنتهي في
أول أغسطس إلــى  520مليون
ب ــرم ـي ــل مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ت ــوق ـع ــات
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ب ــان ـخ ـف ــاض ثــاثــة
ماليين برميل.
لكن حاالت اإلصابة بفيروس
ً
كورونا تواصل االرتفاع عالميا،
وفي الواليات المتحدة ،بلغ عدد
الوفيات ما يزيد على ألف حالة
ً
يوميا ،بينما اضطرت عشرات
الواليات لتعليق خططها إلعادة

فتح اقتصاداتها أو التراجع عن
تلك الخطط.
وم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي دعـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــات إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـلــى
أن الـ ـمـ ـح ــادث ــات ب ـي ــن الـ ـن ــواب
الديمقراطيين فــي الكونغرس

يصبح
متداولة
مؤشرات
صندوق
ً
أحد أكبر حائزي الذهب عالميا
أصبح صندوق المؤشرات المتداولة «إس
ً
بي دي آر جولد شيرز» واحدا من أكبر حائزي
ً
الذهب في العالم ،متجاوزا البنك المركزي في
اليابان والهند.
وقفز حجم حيازة الصندوق من الذهب 1258
ً
طنا ،وأضاف خالل يومي االثنين والثالثاء فقط
ً
 15طنا إضافية ،وفق ما ذكرته «فاينانشيال
تايمز».
وارت ـف ـعــت ح ـي ــازة ال ـص ـنــدوق م ــن ال ــذه ــب –
المحتفظ بها لدى خزائن «إتش إس بي سي»
في لندن  -هذا العام ،مع إقبال المستثمرين
ً
عـلــى ش ــراء ال ـم ـعــدن الـنـفـيــس سـعـيــا لتحقيق
مكاسب سعرية ،أو كمالذ آمن.
وبلغ عائد الصندوق  -وهو شراكة بين بنك

«سـتـيــت سـتــريــت» ومـجـلــس الــذهــب العالمي-
حوالي  33في المئة هذا العام ،مما ساعد في
رفع قيمته إلى ما يزيد على  80مليار دوالر.
وتعادل حيازات الصندوق من الذهب ربع
ما لــدى «فــورت كنوكس» من المعدن النفيس
في الواليات المتحدة ،وأكثر من احتياطيات
الــذهــب ل ــدى كــل مــن الـمــركــزي الـيــابــانــي وبنك
إنكلترا والمركزي الهندي ،ويقترب من حيازة
ً
ً
الصين البالغة  1948طنا ،وفقا لبيانات مجلس
الذهب العالمي.

والـبـيــت األب ـيــض ب ـشــأن حزمة
ج ــدي ــدة ل ـلــدعــم ال ـمــالــي بسبب
فـيــروس كــورونــا ب ــدأت تتحرك
في االتجاه الصحيح على الرغم
من أن الطرفين ما زاال في حالة
خالف.

كما أظهرت بيانات المصانع
ً
األميركية هذا األسبوع تحسنا
ف ــي ال ـط ـل ـب ـي ــات ،وهـ ــو م ــا ي ــراه
بعض المحللين على أنه يوفر
ً
تخفيفا للقلق بشأن المخاطر
التي تواجه أي انتعاش.

الكويتي ومختلف المنتجات البترولية مثل
النافثا والكبريت والفحم البترولي والديزل
ً
ووقود الطائرات ،مشيرا إلى أنه تم تأهيل 12
شركة للتعاقد معها على بيع وشراء المنتجات
ً
النفطية المختلفة كما تــم التجديد تلقائيا
ً
لبعض الشركات التي تم تأهيلها سابقا من
دائرة تنظيم المبيعات.
وفيما يتعلق بأوامر تسعيرية المنتجات
البترولية المختلفة قال ،إنه تم تصدير عدد
من األوامر منها نحو  282أمر تسعير شحنات
منتج النافثا والبنزين والغاز المسال و208
أوامـ ــر تـسـعـيــر شـحـنــات مـنـتــج الـنـفــط الـخــام
و 138أمر تسعير لشحنات منتجات المشتقات
الوسطى و 21أمر تسعير لشحنات منتجات
زيت الوقود والكبريت والفحم البترولي.
ً
وبين أنه تم أيضا إصــدار نحو  23خطاب
ضمان تضمنت تحصيل إيــرادات المؤسسة،
وتم ذلك في الوقت المحدد بين اإلدارة والعميل
دون أي ت ــأ خ ـي ــر أو ت ـع ـط ـيــل ل ـل ـح ــرص عـلــى
استمرار التعامل مع عمالء المؤسسة بنفس
المستوى المعتاد.

جمال اللوغاني

الصين تخفض مشترياتها من منتجات
الطاقة األميركية
اشترت الصين  %5فقط من هدف يبلغ 25.3
مـلـيــار دوالر لـمـشـتــريــات مـنـتـجــات ال ـطــاقــة من
الــواليــات المتحدة فــي النصف األول مــن العام
الـحــالــي ،أي أقــل بكثير مــن تعهداتها بموجب
اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي
ً
وقت تشهد عالقاتهما توترا.
فقد بلغ إجـمــالــي واردات الصين مــن النفط
الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني
ومنتجات الـطــاقــة األخ ــرى حــوالــي  1.29مليار
ً
دوالر م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام وح ـت ــى يــون ـيــو ،وف ـقــا
لـحـســابــات أجــرت ـهــا روي ـت ــرز م ــن واقـ ــع بـيــانــات
الجمارك الصينية.
وف ــي حـيــن ت ـســارعــت مـشـتــريــات الـصـيــن من
المنتجات األميركية في اآلونــة األخـيــرة ،يقول
المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور
العالقات ربما حاال دون تحقيق بكين هدف العام
بأكمله المنصوص عليه في صفقة المرحلة 1
المبرمة في يناير.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـظـهــر ال ـن ـفــط ال ـخــام
األم ـي ــرك ــي بـشـكــل بـ ــارز ف ــي م ـش ـتــريــات الـصـيــن
بموجب اتفاق المرحلة .1

ً
واستوردت الصين  45ألفا و 603براميل فقط
ً
من النفط األميركي يوميا في النصف األول من
ً
ً
ً
 2020مقارنة مع  85ألفا و 453برميل يوميا في
نفس الفترة من العام .2019
ً
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقال
ع ــن مـ ـص ــادر أن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن
اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى في
 15أغسطس بهدف تقييم الـتــزام الصين فيما
يتعلق باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت
سابق من .2020
وذك ــرت الصحيفة أن الـمـحــادثــات سيشارك
ف ـي ـه ــا ال ـم ـم ـث ــل الـ ـتـ ـج ــاري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،روب ـ ــرت
اليتهايزر ،ونائب رئيس ال ــوزراء الصيني ليو
خه ،مضيفة أنها ستركز على اتفاق المرحلة 1
الذي يدعو الصين إلى االلتزام بزيادة الواردات
األمـيــركـيــة بقيمة  200مـلـيــار دوالر عـلــى مــدار
سنتين.
وبحسب وول ستريت جــورنــال ،مــن المقرر
إجـ ــراء ال ـم ـحــادثــات عـبــر ال ــدوائ ــر الـتـلـفــزيــونـيــة
المغلقة.

المعدن األصفر يواصل ارتفاعه القياسي بفضل
تراجع الدوالر ومراهنات على التحفيز
ً ً
بلغ الذهب الذي يعتبر مالذا آمنا أعلى
م ـس ـتــوى ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،أمـ ــس ،لـيــواصــل
ارتفاعه القياسي فوق مستوى  2000دوالر
بفعل ضعف الدوالر ومراهنات على المزيد
من إج ــراء ات التحفيز إلنعاش االقتصاد
الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية
ً
 0.2في المئة إلى  2022.19دوالرا لألوقية
ً
(األون ـصــة) بعد أن بلغ مستوى قياسيا
ً
عند  2030.72دوالرا في مستهل التعامالت
اآلسيوية.
وارت ـف ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـلــذهــب في

الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة  0.9ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
ً
 2039.40دوالرا.
وق ــال كــايــل رودا المحلل لــدى آي.جــي
مــارك ـتــس« :ان ـخ ـفــاض ال ـ ــدوالر وال ـعــوائــد
االسـ ـمـ ـي ــة ،إذ ال ت ـ ــزال ال ـت ـك ـه ـنــات ذائ ـع ــة
بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،هــو مــا يـقــود أسـعــار
الذهب بشكل أساسي لالرتفاع».
وأضاف رودا أن «التوقعات تظل قوية
ً
جدا للذهب .واألمر المثير لالهتمام أننا
رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن
ع ـلــى ال ــذه ــب خـ ــال م ــوج ــة االرت ـ ـفـ ــاع في

اآلونة األخيرة ،مما يشير إلى أن مشترين
ً
جديد قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع
األسعار لالرتفاع».
وتوصل حاالت فيروس كورونا االرتفاع
في الواليات المتحدة واضطرت عشرات
الواليات األميركية لتعليق خططها إلعادة
فتح االقتصاد أو التراجع عنها .وبلغ عدد
ً
المصابين عــالـمـيــا مــا يــزيــد عـلــى 18.41
مليون شخص.
وأث ــرت ال ــزي ــادة الـســريـعــة فــي الـحــاالت
ع ـلــى اآلمـ ـ ــال ب ـش ــأن ان ـت ـع ــاش اق ـت ـصــادي
أمـيــركــي ســريــع ،مـمــا دفــع عــوائــد سـنــدات

الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة ألجـ ـ ـ ــل خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات إل ــى
مستويات قياسية متدنية ،مما يقلص
تكلفة الـفــرصــة البديلة لـحـيــازة المعدن
ً
األصفر الذي ال يدر عائدا.
وتراجع الدوالر األميركي  0.3في المئة
مقابل منافسيه ،مما يقلص سعر الذهب
لحائزي العمالت األخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــرى،
تراجعت الفضة  0.2في المئة إلى 25.95
دوالر لــأوقـيــة ،وارتـفــع البالتين  0.1في
المئة إلى  938.16دوالر وهبط البالديوم
ً
 0.8في المئة إلى  2122.74دوالرا.

قفزات الذهب والفضة ...عصر النهوض المتزامن لبدائل العمالت
الذهب والفضة أبرز النجوم الالمعة
ً
في سماء األسواق العالمية أخيرا ،مع
تسجيلهما مكاسب قوية ومتواصلة
خالل الفترة الحالية.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــود الـ ـمـ ـت ــزام ــن
ً
ً
لـلـمـعــدنـيــن أمـ ــرا غــري ـبــا بــالـنـظــر إلــى
العالقة التاريخية التي تربطهما منذ
آالف السنين ،الـتــي ظـهــرت جلية في
عصر وباء «كوفيد.»19 -

ً
الصعود يدا بيد

 ي ــرت ـب ــط ال ــذه ــب ب ـع ــاق ــة قــديـمــةووط ـ ـي ـ ــدة مـ ــع الـ ـفـ ـض ــة ،مـ ــع تـ ـش ــارك
المعدنين في كثير من الصفات أبرزها
مكانة المالذ اآلمن في أوقات األزمات.
 ي ـس ـت ـف ـي ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــدنـ ــان األصـ ـف ــرً
واألب ـ ـيـ ــض ح ــال ـي ــا م ــن ت ــراج ــع قـيـمــة
الدوالر وحالة عدم اليقين بشأن موعد
وكـيـفـيــة ت ـعــافــي االق ـت ـص ــاد الـعــالـمــي
من حالة الركود ،إضافة إلى العوائد
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة – ال ـم ـع ــدل ــة ع ـل ــى أس ــاس
التضخم – المتراجعة لنطاق سالب
تاريخي ،التي تجعل حيازة المعادن
ً
النفيسة هدفا وأولوية للكثيرين.
ً
 كـ ـم ــا ي ـت ـل ـق ــى الـ ـمـ ـع ــدن ــان دعـ ـم ــاً
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزم ال ـت ـح ـف ـي ــزي ــة
القياسية بقيمة تجاوزت  11تريليون
دوالر من الحكومات حول العالم في
مسعى للتغلب على أثر كورونا على
االقـ ـتـ ـص ــادات وال ـت ــي ت ـه ــدد بـتـســارع
ال ـت ـض ـخ ــم وخـ ـف ــض ل ـق ـي ـم ــة ال ـن ـق ــود
الورقية.
 وإذا كان الطلب على الذهب ينبعمن عاملين أساسيين وهما االستهالك

(م ـج ــوه ــرات وغ ـي ــره ــا) واس ـت ـث ـمــاري
(التحوط من خطر التضخم وهبوط
القيمة الشرائية للنقود) ،فإن الفضة
ت ـشــارك الـمـعــدن األص ـفــر فــي األمــريــن
وي ـضــاف إلـيـهـمــا الـجــانــب الصناعي
ً
أيضا.
 تـتـمـيــز ال ـف ـضــة بــاسـتـخــدامــاتـهــاالصناعية مثل اإللكترونيات واأللواح
الشمسية وحتى تكنولوجيا الجيل
ً
الخامس ( )5Gأيـضــا ،وهــي الحقيقة
ً
التي تقدم دعما للمعدن حتى في حالة
ً
اكتساب التعافي االقتصادي زخما في
الفترة المقبل.
 ارتفع سعر العقود اآلجلة للذهبتسليم شهر ديسمبر أعلى مستوى
 2000دوالر ل ــأو ق ـي ــة ع ـن ــد تـســو يــة
تعامالت  4أغسطس الـجــاري ،للمرة
األولى في التاريخ.
ً
 سعر الفضة أيضا واصل صعودهً
الـ ـق ــوي أخـ ـي ــرا ل ـي ـت ـج ــاوز س ـع ــر عـقــد
ً
سبتمبر مستوى  26دوالرا لألوقية
ً
عند تسوية أمس األول ،محققا أعلى
ً
مستوى للعقد األكثر نشاطا منذ عام
ً
 2013ومرتفعا بحوالي  120في المئة
منذ القاع المسجل في مارس الماضي.
 في شهر يوليو وحــده قفز سعرالـفـضــة بنحو  34فــي الـمـئــة فــي أكبر
صعود شهري للمعدن منذ ديسمبر
ً
عام  ،1979ومتفوقا على كل مؤشرات
ً
األسـهــم والسلع األخ ــرى وخصوصا
الذهب الــذي اكتفى بارتفاع  11.5في
المئة.
 يهتم المستثمرون بمعدل سعرالذهب إلى الفضة الذي يعني كم أوقية
م ــن ال ـف ـضــة نـحـتــاجـهــا ل ـش ــراء أوق ـيــة

«ذهب الرجل الفقير» ،بسبب اشتراكها
مـ ــع الـ ـمـ ـع ــدن األص ـ ـفـ ــر فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
الصفات المؤدية لصعود الذهب مع
انخفاض سعرها وبالتالي قدرة األقل
ً
دخال على اقتنائها.
 مع انتصاف القرن التاسع عشربــدأت معظم ال ــدول فــي االختيار بين
الــذهــب أو الـفـضــة كـشـكــل مــن أشـكــال
النقود  -بجانب العمالت الورقية التي
اكتسبت مكانة طاغية  -وفضلت دول
أوروب ـ ــا ات ـخــاذ جــانــب الــذهــب بينما
ف ـض ـلــت دول آس ـي ــوي ــة م ـث ــل الـصـيــن
والهند االستقرار على الفضة.
 تراجعت المكانة النقدية للفضةبشكل حاد مع تفوق المعدن األصفر
وظهور قاعدة الذهب وانتشارها حول
العالم ،لينتهي دور الفضة كشكل من
أشكال النقود قيد التداول.
واحدة من الذهب ،ويمكن حسابه عبر
قسمة سعر المعدن الثاني على القيمة
السوقية لألول.
ً
 الـمـكــاســب الـقــويــة للفضة أخـيــراقلصت معدل سعر الذهب إلى الفضة
إل ـ ــى  77فـ ــي  4أغ ـس ـط ــس ال ـم ــاض ــي،
مقارنة بنحو  126في ذروة الذعر من
الوباء في شهر مارس الماضي ،الذي
كان األعلى منذ نحو خمسة آالف عام.

ارتباط عمره آالف السنين
 رب ـم ــا ت ـت ـســاءل ع ــن س ــر الـعــاقــةالتاريخية بين الــذهــب والـفـضــة ،لقد
عــرف اإلنـســان المعادن النفيسة قبل

حوالي  6آالف عــام ،واستخدمها في
الـبــدايــة ألغ ــراض التفاخر والوجاهة
وحتى الزينة قبل أن تتحول إلى أحد
أبرز أشكال النقود.
 كان الذهب والفضة أول المعادنالـثـمـيـنــة الـ ُـمـكـتـشـفــة ،وحـقـيـقــة أنهما
ً
في العادة يتم اكتشافهما معا خالل
عمليات التعدين جعلت الرابط بينهما
ً
أمرا شبه حتمي.
 مع بداية استخدام المعدنين فيالتبادل بين الناس قبل أكثر من ألفي
عــام ،لم يكن هناك اتفاق واضــح على
سعر أحد المعدنين نسبة لآلخر لكن
اعـتـمــد األم ــر عـلــى ال ــوف ــرة أو ال ـنــدرة
النسبية باختالف البلدان واألعوام.

 م ــع مـ ــرور األع ـ ــوام بـ ــدأت تـتــأكــدوتتزايد القيمة األعلى للذهب مقارنة
بالفضة ،وهو ما استمر في الصعود
ً
رويدا رويدا.
 قال آدم سميث االقتصادي الشهيرق ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن  200ع ـ ــام إن ال ـن ــاس
يميلون إلــى النظر للثروة مــن خالل
مقدار ما يمتلكونه من الذهب والفضة.
 فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ك ــانمتوسط معدل سعر الذهب إلى الفضة
ً
م ـس ـت ـق ــرا حـ ــول واحـ ـ ــد إلـ ــى  ،15قـبــل
أن تتسع ا لـفـجــوة لمصلحة المعدن
ً
األصـ ـف ــر ب ـع ـي ــدا ع ــن هـ ــذا ال ـم ـتــوســط
التاريخي.
 -يـطـلــق ع ـلــى ال ـف ـضــة عـ ــادة صفة

هل نطمع في المزيد؟
 يـ ـب ــدو ط ــري ــق ال ـف ـض ــة لـتـحـقـيــقً
م ــزي ــد م ــن ال ـم ـكــاســب م ـف ـتــوحــا عـلــى
ً
م ـصــراع ـيــه ،خ ـصــوصــا م ــع اس ـت ـمــرار
األس ـبــاب الـمــؤديــة لـلـصـعــود الحالي
والمتمثلة فــي ضعف ال ــدوالر وأزمــة
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي وت ــراج ــع تكلفة
الفرصة البديلة.
 الطلب االستثماري على الفضةو صــل لمستويات قياسية ،إذ بلغت
حيازة صناديق االستثمار المتداولة
ً
فــي الـفـضــة مـسـتــوى  8445ط ـنــا هــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،مـ ـم ــا يـ ـ ـع ـ ــادل ضـ ـع ــف ال ــرق ــم
التاريخي السابق المسجل في .2009
 -ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ــذه ــب لـمـسـتــوى

ق ـيــاســي ي ـت ـجــاوز  2000دوالر ربـمــا
ً
يجعل الفضة خـيــارا أفضل بالنسبة
للبعض بالنظر لسعرها المنخفض
واستمرار ارتفاع معدل سعر المعدنين
ً
أعلى كثيرا من المتوسط التاريخي.
ً
 مــع وص ــول سـعــر الــذهــب حــالـيــال ـم ـس ـتــوى ت ــاريـ ـخ ــي ،فـ ــإن ال ـف ـض ــة ال
ً
تــزال أقــل كثيرا من سعرها القياسي
المسجل في عام  2011والذي تجاوز
ً
آنذاك  48دوالرا لألوقية.
 ي ـع ـبــر م ـع ــدل س ـع ــر ال ــذه ــب إل ــىً
الفضة حاليا – ورغم تراجعه مقارنة
بـمـسـتــويــات م ــارس – إم ــا عــن تقييم
المعدن األبيض بأقل من قيمته ما قد
يسمح بمزيد من الصعود أو المبالغة
في السعر الحالي للذهب.
 انـخـفــاض الـمـعــروض فــي الفترةال ـمــاض ـيــة ك ــان أح ــد أس ـب ــاب صـعــود
ً
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدن األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــع
تـ ـعـ ـط ــل عـ ـم ــل بـ ـع ــض الـ ـمـ ـن ــاج ــم فــي
أميركا الجنوبية بسبب أزمــة الوباء
وتداعياته.
 ي ـتــوقــع م ـع ـهــد ال ـف ـضــة الـعــالـمــيتــراجــع إنـتــاج المناجم بنسبة  5في
المئة في إجمالي العام الحالي ،مما
قد يتسبب في تحول ميزان العرض
والطلب إلى حالة عجز للمرة األولى
في خمس سنوات.
 رغ ـ ــم ال ـح ـم ــاس ال ـم ـس ـي ـطــر عـلــىت ــوق ـع ــات م ـع ـظــم ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ،يعتقد
م ــورغ ــان سـتــانـلــي أن ارت ـف ــاع الفضة
لمستويات أعلى بشكل مستدام أمر
يحتاج لطلب صناعي أقوى في الفترة
المقبلة.
(أرقام )
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«الكويتية» :تشغيل  22رحلة من  1إلى  5أغسطس
قال فايز العنزي إن «الخطوط
الكويتية» استأنفت تشغيل
رحالتها التجارية مع عودة
تشغيل الطيران التجاري
في البالد ،والذي أقره مجلس
الوزراء على  3مراحل ،تبدأ
من  1أغسطس  2020حتى
أغسطس .2021

اس ـتــأن ـفــت ش ــرك ــة ال ـخ ـطــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ـش ـغ ـيــل
رحالتها التجارية اعتبارا من
 1أغسطس ال ـجــاري ،وفـقــا لما
أقره مجلس الوزراء منذ يونيو
الماضي ،إلعادة تشغيل الطيران
التجاري التدريجي في البالد،
حيث قامت «الكويتية» بتشغيل
 22رحلة خالل الفترة من  1إلى
 5أغ ـس ـط ــس ،م ــن وإلـ ـ ــى مـبـنــى
ال ــرك ــاب رق ــم  ،4م ـطــار الـكــويــت
الدولي.
وق ــال مــديــر دائ ــرة الـعــاقــات
العامة واإلعالم فايز العنزي إن
«الخطوط الكويتية» استأنفت
تشغيل رحالتها التجارية مع
عودة تشغيل الطيران التجاري
في الـبــاد ،والــذي أقــره مجلس
الوزراء على  3مراحل ،تبدأ من
 1أغسطس  2020حتى أغسطس
.2021
وأضاف العنزي أن الرحالت
ال ـت ــي ت ــم تـشـغـيـلـهــا ح ـتــى اآلن
ً
ت ـس ـيــر ب ـش ـكــل طـبـيـعــي ووف ـق ــا
لالجراء ات االحترازية المتبعة
م ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة فــي
البالد ،والتي توصي بضرورة
االل ـتــزام ب ــاالرش ــادات الصحية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــدي ب ـي ــن
الموظفين والركاب ،بالتنسيق
وال ـت ـع ــاون م ــع االدارة الـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــران ا لـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ــي ووزارة
الداخلية وغيرهما من الجهات
المعنية والقطاعات المختلفة.

شركة «المواشي» تستحوذ على %37
من إجمالي األضاحي بمسالخ الكويت
بودي :االنتهاء من موسم العيد بنجاح وبسواعد كويتية

جانب من إجراءات «الكويتية» لمواجهة «كورونا»
وتــابــع« :الـخـطــوط الكويتية
اسـتـعــدت جـيــدا لـهــذا التشغيل
بـكــل قـطــاعــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة في
االس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث
قــامــت ف ــي ال ـبــدايــة باستئناف
ع ـ ـ ــودة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـن ـس ـب ــة ال
تــزيــد عـلــى  30فــي الـمـئــة ،وفــق
مـ ــراحـ ــل الـ ـ ـع ـ ــودة ال ـت ــدري ـج ـي ــة
للحياة الطبيعية التي أقرتها
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم وض ـع ــت
خطة لعملية بيع تذاكر السفر
عبر عدة وسائل مختلفة ،مثل
الموقع والتطبيق االلكتروني
الـخــاص بــالـشــركــة ،اضــافــة إلى
اعادة افتتاح مكاتبها في البالد
واستقبال العمالء بها ،وكذلك
الحجز من خالل وكالء السفر».

وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ع ـ ـلـ ــى أن
«الكويتية» تحرص على اتباع
االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة مـنــذ
بــدايــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،مبينا
أن ال ـش ــرك ــة ت ـت ـبــع االرشـ ـ ـ ــادات
الصحية التي وضعتها االدارة
ال ـعــامــة لـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي ،من
خ ــال تعقيم ال ـطــائــرات بشكل
دق ـي ــق وفـ ـ ــوري ب ـعــد ك ــل رحـلــة
قادمة ،اضافة إلى تعقيم اآلليات
والنقليات والحافالت الخاصة
بنقل الركاب والعفش ،وأخيرا
الـتــزام طــواقــم الــرحــات بوضع
الكمامات والقفازات والتباعد
الجسدي مع المسافرين.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـع ـ ــي «الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط
الكويتية» ا لـمـتــوا صــل لتنفيذ

ت ـع ـلـ ـي ـم ــات مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
والـسـلـطــات الصحية بالبالد،
مـثـمـنــا ج ـهــود اإلدارة الـعــامــة
ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ومــؤس ـســة
ا ن ـ ـش ـ ـيـ ــون ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة إلدارة
الـ ـمـ ـط ــارات وج ـم ـي ــع ال ـج ـهــات
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ك ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
واالدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـج ـم ــارك
ووزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ا لـ ـفـ ـع ــا ل ــة
وال ـم ـبــذولــة ف ــي خــدمــة الــوطــن
والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن
«الكويتية» تسعى بشكل دؤوب
لخدمة عمالئها الكرام وتقديم
كل سبل الــراحــة أثناء سفرهم
على متن طائراتها.

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة نـ ـق ــل
وت ـ ـجـ ــارة الـ ـم ــواش ــي ،أك ـبــر
ن ــاق ــل ل ــأغ ـن ــام ال ـح ـي ــة فــي
الـ ـع ــال ــم والـ ـش ــرك ــة األولـ ـ ــى
في المنطقة لنقل وتجارة
ال ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــة ،االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
استقبال وخدمة المضحين
من المواطنين والمقيمين
والجمعيات والمؤسسات
ال ـخ ـيــريــة مـ ــدة أرب ـع ــة أي ــام
خالل عيد األضحى المبارك
ب ـن ـجــاح ،وذل ـ ــك ف ــي مسلخ
العاصمة وســوق الماشية
المركزي الجديد.
وصـ ـ ـ ــرح أس ـ ــام ـ ــة ب ـ ــودي
الرئيس التنفيذي للشركة،
أمس ،بأن «المواشي» بدأت
ال ـت ـح ـض ـي ــر واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لـ ـم ــوس ــم األضـ ـ ــاحـ ـ ــي ب ـعــد
ن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة ش ـ ـ ـهـ ـ ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
المبارك مباشرة بالتعاون
مــع الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـغــذاء
والتغذية ووزارة الدخلية،
وجرى وضع خطة مفصلة
لإلجراءات المطلوبة لخدمة
المضحين ،ابتداء من حجز
ً
الـمــوعــد م ـ ــرورا باستقبال
ّ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــن وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــل ـ ـ ــم

أسامة بودي

أضاحيهم وتجهيزها ،انتهاء
بتسليم األضاحي للمضحين
بسهولة ويسر ونظام.
وأضــاف بــودي :بحمد الله
وتوفيقه قمنا بتجهيز عدد
 13365ذب ـي ـح ــة م ــن األغ ـن ــام
واألبقار والجمال خالل ثالثة
أ يــام العيد ،بما يشكل نسبة
 37فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
األضـ ـ ــاحـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــذبـ ــوحـ ــة فــي
جميع مسالخ الكويت ،وقــام
ال ـم ـض ـحــون ب ـح ـجــز مــواع ـيــد
عبر منصة «متى» ،إلى جانب

ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
واللجان الخيرية.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع« :ن ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــر
بـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة
عمالئنا لموسم األضاحي
 2020ب ـس ــوا ع ــد مــو ظـفــي
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وك ــل
زمــائ ـهــم اآلخ ــري ــن ،الــذيــن
نـفـتـخــر ب ــوج ــوده ــم ضمن
فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ش ــرك ــة
نـ ـق ــل وت ـ ـ ـجـ ـ ــارة الـ ـم ــواش ــي
ومـسـلــخ الـعــاصـمــة وســوق
الماشية المركزي الجديد،
«وأشكر إخواننا العاملين
فــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـغــذاء
ً
وال ـت ـغ ــذي ــة ،وأشـ ـك ــر أي ـضــا
إخ ــوان ـن ــا الـعـسـكــريـيــن من
الضباط واألفراد العاملين
فــي وزارة الداخلية ،الذين
ً
سـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــوا جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــا ف ــي
تنظيم وإدارة وإنجاح هذا
الموسم ،وتذليل الصعاب
قــدر اإلم ـكــان ،وأتــوجــه لهم
ً
جميعا بالشكر الجزيل على
جهودهم الجبارة ،وأتمنى
لـهــم الـتــوفـيــق ،وأق ــول لهم:
عـســاكــم عــال ـقــوة ،ونفتخر
بكم».

«زين» تعيد افتتاح أفرعها في «المطار» و«الحمراء» بحلة جديدة
مع مراعاة تطبيق اإلرشادات واالشتراطات الصحية لسالمة عمالئها وموظفيها
أعلنت شركة «زين» لالتصاالت إعادة افتتاح
أفــرعـهــا الرئيسية فــي كــل مــن مـطــار الكويت
الدولي ومركز الحمراء للتسوق بحلة جديدة،
وهـ ــي الـ ـف ــروع ال ـت ــي تـتـخـطــى م ـف ـهــوم ال ـفــرع
التقليدي من خــال توفيرها تشكيلة كبيرة
ومتنوعة مــن أحــدث المنتجات اإللكترونية
واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــذك ـي ــة م ــن ك ـب ــري ــات ال ـع ــام ــات
الـتـجــاريــة الـعــالـمـيــة ،مــع م ــراع ــاة تطبيق كل
اإلرش ـ ــادات واالش ـتــراطــات الصحية لضمان
سالمة عمالئها وموظفيها.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن
إعـ ــادة افـتـتــاح ال ـف ــروع بشكلها الـجــديــد أتــى
بعد النجاح الكبير ال ــذي الق ــاه فــرع جمعية
مشرف التعاونية ،والذي تمت إعادة افتتاحه
ال ـعــام الـمــاضــي بالمفهوم نـفـســه ،وك ــان يعد
األول من نوعه لشركة اتصاالت في الكويت،
إذ حــرصــت «زي ــن» عـلــى تطبيق ه ــذا التوجه
فــي فرعها الرئيسي بمطار الـكــويــت الــدولــي
ألنه يمثل الوجهة األولى للقادمين واألخيرة
للمغادرين ،ويأتي بالتزامن مع خطط الدولة
إلعــادة تشغيل الــرحــات التجارية في مطلع
شهر أغسطس ،كما تم تطبيق التغيير نفسه
في فرع مركز الحمراء للتسوق ألنه يمثل إحدى
أكبر وأفخم الوجهات التجارية في البالد.
وأوضحت «زين» أن أفرعها الجديدة تتميز
بتقديم أحــدث عروضها الخاصة والحصرية

لـعـمــائـهــا مــن فـئـتــي الــدفــع اآلج ــل والـمـسـبــق،
إض ــاف ــة إل ــى تـقــديــم ك ــل أنـ ــواع خ ــدم ــات رعــايــة
العمالء ،كما توفر مجموعة من أحدث األجهزة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة واإلكـ ـسـ ـس ــوارات األص ـل ـيــة الـتــي
تـقــدمـهــا ل ـع ـشــاق الـتـكـنــولــوجـيــا م ــن كـبــريــات
ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ال ـت ــي تشمل
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،وأجهزة األلعاب
اإللكترونية ،والطائرات بدون طيار ،والسماعات
بأنواعها ،وأغطية الحماية ،وغيرها.
وأضافت الشركة أن أفرعها الجديدة توفر
ً
ً
ً
أيضا ركنا خاصا لتجربة شبكة زين للجيل
الخامس  5Gفائقة السرعة وفرصة التعرف
على كل ما تقدمه هذه التكنولوجيا الثورية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ركـ ــن خـ ــاص ل ـح ـل ــول وخ ــدم ــات
عالمة  Zain LIFEالمبتكرة فــي مـجــاالت أمن
ال ـم ـنــازل ،وال ـتــي تتضمن حـلــول أم ــن المنزل
الذكي ككاميرات المراقبة الذكية ،ومستشعرات
ال ـح ــرك ــة ،وك ــاش ــف ال ــدخ ــان ال ــذك ــي ،وغـيــرهــا
الكثير.
ً
وأش ـ ــارت «زيـ ــن» إل ــى أن عـ ــددا مــن أفــرعـهــا
ً
ال ـجــديــدة تـحـتــوي أي ـضــا عـلــى ال ـفــرع الــذكــي،
ال ــذي يـعــد أول شــاشــة لـمــس رقـمـيــة للخدمة
الــذاتـيــة مــن نوعها تطلقها شــركــة اتـصــاالت
في الكويت ،حيث يقدم الفرع الذكي خدمات
ً
جــديــدة كليا لعمالء زيــن ،ويعمل بشكل آلي
من خالل تكنولوجيا متطورة من غير الحاجة

أسعار صرف العمالت العالمية

«زين» ُت ّ
طبق إجراءات صحية صارمة لحماية العمالء والموظفين
للتواصل مع موظف الفرع ،مما يقدم للعميل
تجربة مميزة وسلسة إلتمام مجموعة كبيرة
ً
من المعامالت ذاتيا بكل بسرعة وسهولة.
وأكدت التزامها التام بتطبيق كل اإلجراءات
واالشـتــراطــات الصحية الرسمية في الفروع
ال ـت ــي ت ـمــت إعـ ـ ــادة اف ـت ـتــاح ـهــا ل ـل ـح ـفــاظ على
سالمة عمالئها وموظفيها ،سواء من ناحية
اإلج ــراءات الصحية كالتعقيم وأخــذ درجــات

الحرارة ،واالشتراطات االجتماعية المتمثلة
في تطبيق قواعد التباعد االجتماعي وغيرها.
وبينت «زين» أن خطة إعادة افتتاح الفروع
شملت العديد من اإلجراءات الصحية الصارمة،
التي بدأت مع عمليات تطهير وتعقيم الفروع
واألث ــاث واألج ـهــزة المستخدمة فيها بشكل
شامل قبل افتتاحها ،وتم تركيب الكاميرات
الحرارية لرصد حرارة الجسم عن بعد من غير

الحاجة للتالمس من على بعد متر واحد ،مما
يحقق أه ــداف التباعد االجتماعي وااللـتــزام
بالتعليمات الرسمية ،كما تم تركيب حواجز
شفافة للفصل بين العمالء وموظفي الفروع
بشكل آمن أثناء إجراء المعامالت مع إمكانية
مــرور الصوت بكل انسيابية لتحقيق أفضل
تجربة ممكنة لخدمة العميل.
ً
وأضافت الشركة أنها قامت أيضا بتزويد
الفروع وأجهزة الخدمة الذاتية فيها بملصقات
ولوحات إرشادية لتذكير العمالء باإلجراءات
الصحية وأهداف التباعد االجتماعي الواجب
اتباعها عند االنـتـظــار ،كما تــم إغــاق بعض
المقاعد داخل الفروع لضمان ترك مسافة كافية
بين العمالء عند الجلوس.
كما أكدت زين أنها قامت بتدريب موظفي
ال ـف ــروع ع ـلــى جـمـيــع االش ـت ــراط ــات الصحية
الجديدة ،ومنها لبس الكمام بشكل مستمر،
وع ــدم الـسـمــاح بــدخــول أي شـخــص ال يلتزم
ب ــاإلج ــراء ات الصحية الرسمية أو تــرصــد له
حــرارة جسم فوق الطبيعية ،كما يتم تطهير
وت ـع ـق ـيــم ال ـ ـفـ ــروع ب ـش ـكــل دوري وفـ ــق أع ـلــى
الـمـعــايـيــر الـصـحـيــة الـعــالـمـيــة ق ـبــل فـتـحـهــا،
ويتم تعقيم أجـهــزة الــدفــع (كــي-نــت) واألقــام
ً
المستخدمة للتوقيع بعد كــل معاملة فــورا،
هذا باإلضافة للحفاظ على أي أوراق رسمية
ضرورية في مكان آمن وغير مكشوف.

سلة أخبار

«بي إم دبليو» تتكبد أول
خسارة فصلية منذ 2009

أسعار صرف العمالت العربية

وتسعى الشركة إلى تغيير المفهوم القديم
لـلـفــروع ،لتنقل عمالئها إلــى مرحلة جديدة
ً
ً
من الخدمات التي تقدم مفهوما استثنائيا
ً
مـتـجــددا ،وذلــك مــن خــال تــوافــر أحــدث أنــواع
األجهزة الذكية ،وخدمات االتصاالت وشاشات
اللمس اإللكترونية الحديثة ،واالكسسوارات
المتنوعة وغيرها ،حيث تــزود زيــن فروعها
بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية
التي تحقق تجربة غنية للعميل بشكل دائم
ومستمر.
وأضافت «زين» أنها أعادت افتتاح عدد من
الفروع األخــرى بغرض تقديم نفس التجربة
الـفــريــدة مــن نــوعـهــا لعمالئها فــي أكـبــر عــدد
ممكن من المناطق ،التي تشمل أفرع جمعية
مشرف التعاونية ،وجمعية سعد العبدالله،
وجمعية الـســام ،وجمعية مبارك العبدالله،
ومنطقة الجابرية ،وأسواق القرين.
ً
وأكدت أنها تبحث دائما عن أبرز متطلبات
واحـتـيــاجــات عمالئها ،وفــي مقدمتها راحــة
العميل وإنجاز معامالته بالسرعة المطلوبة،
والــوجــود فــي أق ــرب نقطة ،إذ لــن تتوانى في
تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية
بهدف االرتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها
وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها
وحجم النمو في قاعدة عمالئها التي تعتبر
األكبر في الكويت.

سـجـلــت «ب ــي إم دب ـل ـيــو» أول خ ـســارة
فـصـلـيــة م ـنــذ األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة،
خالل الربع الثاني من العام الجاري ،كما
تراجعت إيراداتها ،في ظل معاناة قطاع
السيارات من تداعيات «كورونا».
وفـ ــي ال ــرب ــع الـ ـث ــان ــي ،س ـج ـلــت شــركــة
السيارات األلمانية خسائر قبل الضرائب
ألول مرة منذ عام  ،2009بقيمة  666مليون
يورو ( 787مليون دوالر) ،مقارنة بأرباح
بقيمة  2.2مليار خــال نفس الـفـتــرة من
 .2019وبلغ صافي خسائرها  230مليون
يورو ( 271.5مليون دوالر) في الفترة من

«والت ديزني» تخسر  4.7مليارات
دوالر في  3أشهر

أبريل حتى يونيو ،مقارنة بأرباح بقيمة
 1.45مليار الـعــام الـمــاضــي .وانخفضت
إيــرادات «بي إم دبليو» عند  19.97مليار
يـ ــورو ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،م ـقــابــل 25.72
مليارا في  .2019وصرح الرئيس التنفيذي
لـ«بي إم دبليو» أوليفر زيبس بأن الشركة
متفائلة لكن بحذر فيما يتعلق بأدائها
خالل النصف الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد الـتــداوالت ،تراجع سهم
«بــي إم دبـلـيــو» بنحو  3.4فــي المئة إلى
 56.16ي ــورو ،في الساعة  11:30صباحا
بتوقيت مكة المكرمة.

أعلنت «والــت ديزني» ( )DIS.Nتسجيل
خسائر فصلية بنحو  5مـلـيــارات دوالر،
خ ــال الــربــع الـثــانــي بسبب أزم ــة فـيــروس
«كــورونــا» .وسجلت الشركة خسائر خالل
األش ـهــر الـثــاثــة المنتهية فــي  30يونيو
بنحو  4.72مليارات دوالر أو  2.61دوالر
للسهم ،مـقــارنــة بــأربــاح قــدرهــا  79سنتا
للسهم في نفس الفترة من عام .2019
وباستثناء بعض البنود ،سجلت «والت
ديــزنــي» مكاسب فصلية بنحو  8سنتات
للسهم من  1.34دوالر للسهم قبل عام.
وانخفضت إي ــرادات «وال ــت ديــزنــي» 42

في المئة إلــى  11.78مليار دوالر ،مقارنة
بإيرادات قياسية سجلتها الشركة في نفس
الفترة قبل عام عند  20.25مليارا.
وكــانــت تــوقـعــات المحللين تشير إلــى
تسجيل خـســائــر مـعــدلــة بنحو  64سنتا
للسهم ،وإيرادات عند  12.4مليار دوالر.
وتــراج ـعــت الـمـبـيـعــات مــن متنزهاتها
الترفيهية إلــى  983مليون دوالر ،مقارنة
بـ ــ 6.5مـلـيــارات قـبــل ع ــام ،وبـلـغــت إي ــرادات
ال ـشــركــة م ــن خ ــدم ــة «دي ــزن ــي ب ـل ــس» 3.97
م ـل ـيــارات ،وي ـقــدر ع ــدد مشتركيها حاليا
بنحو  57.5مليونا.

«تينسنت» لتدشين منصة مدمجة لأللعاب الرقمية
د خـلــت «تينسنت» مباحثات
ت ـس ـت ـه ــدف دمـ ـ ــج أك ـ ـبـ ــر مـنـصــة
ألعاب رقمية في الصين «هويا»
« »Huyaم ــع مـنــافـسـتـهــا «دوي ــو
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال ه ــول ــديـ ـنـ ـغ ــز»
« DouYu International
 ،»Holdingsو فـ ـ ــق مـ ــا ذ ك ــر ت ــه

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مصادر مطلعة على األمر لوكالة
«بلومبرغ» .وأكدت المصادر ،أن
«تـيـنـسـنــت» ال ـتــي تـمـتـلــك حصة
بنحو  37فــي المئة فــي «هــويــا»
و 38في المئة في «دويــو» بدأت
مـبــاحـثــات االن ــدم ــاج مـنــذ أشهر
ق ـل ـي ـل ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن شــركــة

سهم «سوني» عند أعلى
مستوياته في عقدين
انـ ـخـ ـف ــض سـ ـه ــم «سـ ـ ــونـ ـ ــي» خ ــال
تعامالت أمس ،لكنه ال يزال عند أعلى
مستوياته في  19عاما ،بعدما سجلت
الشركة اليابانية نتائج أعمال فصلية
أعلى من المتوقع.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل قـ ـ ـس ـ ــم األلـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاب «بـ ـ ـ ــاي
ستيشن» الجزء األكبر من أرباح شركة
اإللـكـتــرونـيــات ،خ ــال الــربــع السنوي
ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي ي ــون ـي ــو ،م ــع اس ـت ـمــرار
الضعف في مجاالت مثل مستشعرات

الصور واإللكترونيات االستهالكية.
وأغلق سهم «سوني» تداوالت أمس
في بورصة طوكيو منخفضا  1.6في
المئة عند  8546ينا ،لكنه ال يزال عند
أعلى مستوياته منذ يونيو .2001
ووفقا لما ذكرته «سي إن بي سي»،
ف ــإن مـحـلـلـيــن ي ـتــوق ـعــون ال ـمــزيــد من
االرت ـف ــاع لـسـهــم ال ـشــركــة خ ــال الـعــام
المقبل ،مع استعداد «سوني» إلطالق
منصة األلعاب «بالي ستيشن .»5

الـتــواصــل االجتماعي الصينية
تسعى ألن تكون أكبر مساهم في
الكيان المدمج.
وس ـي ـن ـت ــج عـ ــن ال ـص ـف ـق ــة فــي
ح ـ ـ ــال تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا أك ـ ـبـ ــر م ـن ـصــة
ل ــأل ـع ــاب ال ــرق ـم ـي ــة ل ــدي ـه ــا 300
مليون مستخدم وتصل قيمتها

ال ـس ــوق ـي ــة إل ـ ــى  10م ـل ـي ــارات
دوالر .وتشير تقديرات شركة
«آي ريـسـيــرش» إلــى أن سوق
األل ـعــاب الــرقـمـيــة فــي الصين
سيحقق إيــرادات بقيمة 23.6
م ـل ـي ــار يـ ـ ــوان ( 3.4م ـل ـي ــارات
دوالر) في العام الحالي.

«فيرجن أستراليا» تقرر
االستغناء عن  3000موظف
قـ ـ ـ ــررت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
«فيرجن أستراليا هولدنجز» االستغناء
عن ثلث القوى العاملة لديها ،وخفض
أسطولها الجوي في ظل معاناة قطاع
الطيران من تداعيات أزمة «كورونا».
ً
ووفقا للخطة التي أعلنتها الشركة،
فإنه من ضمن  9آالف موظف يعملون
ل ــدي ـه ــا س ـي ـتــم االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن 3000
موظف ،كما ستواصل تعليق الرحالت
الدولية ذات المسافات الطويلة.

وتعتزم الشركة األسترالية التخلص
مـ ــن ج ـم ـي ــع ط ـ ــائ ـ ــرات «ب ــويـ ـن ــغ »777
و«إيرباص إس إي إيه  ،»330للمسافات
ال ـط ــوي ـل ــة ،وت ـح ـل ـيــق ط ــائ ــرة «بــوي ـنــغ
إس »737فقط خالل رحالت المسافات
القصيرة.
واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة
الخطوط الجوية «بول سكورا» تعافي
صناعة الطيران بشكل كامل قبل عام
.2024
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يعتبر الفنان فهد الهاجري من
المبدعين في فن النحت ،وتتميز
أعماله ببصمة خاصة تعكس فلسفته،
عبر أساليب جديدة في تنفيذ الفكرة.
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جدل كبير أثارته الفنانة بدرية طلبة
بظهورها في برنامج المقالب مع رامز
جالل ،وصل إلى درجة اتهامها بفبركة
حلقتها في البرنامج.

20

تضامن فنانو الكويت مع لبنان،
معربين عن أسفهم لالنفجار الذي
حدث في مرفأ بيروت.

كلوي موريتز تتمنى العمل مع ريس
ويذرسبون وناعومي واتس
قالت كلوي موريتز الممثلة
وعـ ــارضـ ــة األزي ـ ـ ـ ــاء األم ـي ــرك ـي ــة،
ف ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات صـ ـح ــافـ ـي ــة ،إن ـه ــا
تفضل أن تتم مناداتها بـكلوي
غرايس ،كما تود العمل مع ريس
وي ــذرس ـب ــون ،ون ـي ـكــول كـيــدمــان
 ،ون ـ ـعـ ــومـ ــي وات ـ ـ ـ ـ ـس ،ودي ـ ـنـ ــزل
واشنطن وجوني ديب.
وولـ ـ ــدت م ــوري ـت ــز عـ ــام 1997
في أتالنتا بوالية جورجيا في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة
وتـ ــربـ ــت فـ ــي ع ــائـ ـل ــة م ـح ــاف ـظ ــة،
والدها جراح تجميل ،ووالدتها
ممرضة فــي أحــد المستشفيات
الحكومية ولديها أربـعــة إخــوة
هم براندون ،وتريفور ،وكولين،
إيثان ،كلهم أكبر منها بالسن.
وانتقلت كلوي من كرترسفيل،
جورجيا إلى نيويورك عام 2002
مع أمها وأخيها األكبر تريفور
ألن ـ ــه ق ـب ــل ف ــي م ــدرس ــة ال ـف ـنــون
التمثيلية المتخصصة ،الشيء
ال ــذي منحها االه ـت ـمــام بمجال
التمثيل و كــا نــت تساعد أخاها
ّ
فــي قـ ــراء ة ال ـن ـصــوص ،وعلمها
ب ـعــض ت ـق ـن ـيــات ال ـت ـم ـث ـيــل الـتــي
درس ـهــا فــي ال ـمــدرســة ،وعـنــدمــا

أدر كـ ــت أ نـهــا تستمتع بأنشطة
التمثيل ،قررت عائلتها السماح
ل ـه ــا ب ـخ ــوض ب ـع ــض ال ـت ـج ــارب
لترى ما إذا كان يمكنها تطبيق
مـ ـه ــاراتـ ـه ــا ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة بـشـكــل
محترف.
و ب ــدأت حياتها الفنية بعمر
السبع سنوات ،ونالت العديد من
الجوائز بفئة الشباب وشاركت
في العديد من األفــام الناجحة
وأخيها تريفور هو مدربها في
التمثيل ويرافقها في سفراتها
ولقاءاتها الصحافية.
وك ـ ــان أول ظ ـهــوريــن لـ ـكـلــوي
مـ ــوري ـ ـتـ ــز بـ ـ ـ ــدور فـ ـي ــولـ ـي ــت ،فــي
حـ ـلـ ـقـ ـتـ ـي ــن م ـ ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة The
 Guardianأ م ـ ــا ا ل ـف ـي ـل ــم األول
ل ـه ــا ف ـج ـس ــدت ف ـي ــه دور مــولــي
فــي ،Heart Of The Beholder
وأع ـ ـقـ ــب ذلـ ـ ــك دور ص ـغ ـي ــر فــي
 Family Planو هـ ـ ــو ت ـش ــار ل ــي
الصغيرة.
ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،جـ ـ ــاء دور ك ـلــوي
األك ـب ــر ،الـ ــذي جـعـلـهــا مـشـهــورة
 The Amityville Horrorومنذ
ذلك الحين ظهرت في Room 6
و.Big Momma's House 2

بيلي إيليش

ً
ومـ ــن أخـ ـب ــاره ــا أي ـ ـضـ ــا ،أنـهــا
ت ـح ــب ال ــري ــاض ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ال ـج ـم ـبــاز وك ـ ــرة ال ـق ــدم وهــوكــي
الـجـلـيــد وك ــرة الـسـلــة والـبــالـيــه،
كما تحب السباحة واللعب مع
كالبها.
وحـ ــول حـيــاتـهــا الـشـخـصـيــة،
دخلت في صداقات متنوعة مع
كاميرون فولر ،وكانا صديقين
قديمين لكنها تركته ثم التقت
ب ـبــروك ـل ـيــن ب ـي ـك ـهــام ،ابـ ــن العــب
كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام،
في أسبوع الموضة في باريس،
وبـ ـقـ ـي ــا م ـ ـعـ ــا ،إلـ ـ ــى أن ان ـف ـصــا
بـعــد أن رص ــدت بــروكـلـيــن وهــو
ي ـت ـحــدث م ــع ســون ـيــا ب ــن عـ ّـمــار
فابتعدت عنه فترة لكنهما عادا
لبعضهما بشكل متقطع ،و مــا
لبثت كلوي أن أعلنت انفصالها
ً
رسميا عنه.

كلوي موريتز

ريتا ويلسون

ُ
بيلي إيليش تطلق «»my future

إيد شيران

ريتا ويلسون ترى ابنها أجمل طفل

أطلقت النجمة العالميةبيلي ايليش أغنيتها الجديدة " ،"my futureعبر قناتها
الرسمية على "يوتيوب" ،بعد طرحها مؤخرا أغنيتها "."Not My Responsibility
ورغم مرور يوم واحد على طرح أغنية " ،"my futureاستطاعت أن تحقق رواجا
كبيرا ونجاحا الفتا ،اذ تخطى عدد مشاهديها  11مليونا.
الجدير ذكره أن ايليش شنت مؤخرا هجوما الذعا على رئيس الواليات المتحدة
دونالد ترامب ،على خلفية تهديده المتظاهرين الذين يتهمونه بالعنصرية ،من
خالل توجيهها كلمات نابية له ،األمر الذي اثار جدال كبيرا.
وسبق اليليش أن حصلت على جوائز متعددة في نسخة "غرامي"  ،2019وتخطت
تايلور سويفت واريانا غراندي وغيرهما من المغنيات العالميات.

حرصتريتا ويلسون ،زوجة النجم العالميتوم هانكس ،على االحتفال بعيد ميالد
ابنهما ،من خالل نشر صور قديمة له باألسود واألبيض ،وعلقت عليها برسالة مؤثرة
وجهتها له عبر حسابها على أحد مواقع التواصل ،وصفته فيها بأنه أجمل طفل بنظرها،
ويتمتع بصفات عديدة تحبها فيه ،كما نشرت صــورا له من الطفولة حتى و صــل الى
سن الشباب.
من ناحية أخرى ،كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن النجم
العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصبحا مواطنين رسميين في اليونان.
وكان هانكس وزوجته ريتا أصيبا بفيروس كورونا ،خالل تصوير فيلم في أستراليا،
إال أنهما تعافيا تماما ،ووجها الكثير من الرسائل لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير.

إيد شيران :لم َأر الشمس منذ  4أشهر
كشف النجمإيد شيرانأسرار حياته الشخصية وأزمة إدمانه الخطيرة ،التي أدخلته
في صراع مع اإلفراط في تناول الطعام والشراب.
وأكد شيران ،خالل مقابلة صحافية ،أن أسلوب حياته خالل جولته العالمية عام 2015
حول حياته ،فكان نظامه الغذائي سيئا جدا ،من خالل األطعمة واإلسراف في الشرب ،ثم
عدم رؤية ضوء الشمس على اإلطالق ،والتوقف عن ممارسة الرياضة.
وأضاف" :كنت أبقى مستيقظا ،وأشرب طوال الليل ،كانت الحافلة تتوقف في الساحة
فأنام فيها طوال اليوم ،ثم أستيقظ ثم أخرج ،وأقوم بالعرض الفني ،ثم أشرب ،وأعود إلى
الحافلة لم أر ضوء الشمس ربما ألربعة أشهر".
وتابع" :كل شيء ممتع في البداية ،ثم يبدأ الحزن حين تكتشف الصراعات الشخصية
والنفسية التي نشأت من شخصية شديدة اإلدمان".

كيدمان تلتقي أمها بعد  ٨شهور بسبب «كورونا»
أفـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ب ــأن
النجمة العالمية نيكول كيدما ن
شاركت المتابعين ،عبر صفحتها
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــواقـ ـ ــع
التواصل ،صورا ظهرت فيها وهي
تحتضن والدتها جانيل ،البالغة
 80ع ــام ــا ،وال ـت ــي ل ــم تــرهــا م ـنــذ 8
أشـ ـه ــر ،ب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـش ــارف ـي ــروس
كورونا.
وعـلـقــت ك ـيــدمــان عـلــى ال ـصــورة
بالقول" :أ نــا بأفضل حــال ،بعدما
ا س ـت ـط ـعــت أن أ ح ـت ـضــن أ مـ ــي بـعــد
 8أ شـهــر ،لقد فاتني عيدها ا ل ــ،80
لكنني بقربها ...أحبك ماما".
وتفاعل المتابعون مع الصور
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وأثـ ـن ــوا ع ـل ــى م ــدى
حبها وتعلقها بوالدتها ،متمنين
لها طول العمر والصحة.
ومـ ـ ـ ــن أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ن ـ ـي ـ ـكـ ــول أي ـ ـضـ ــا،
رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ــات كـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات

الـ ـب ــاب ــارات ــزي ال ـن ـج ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة
كـ ـي ــدم ــان وزوج ـ ـهـ ــا ك ـي ــث أوربـ ـ ــا 
ن
وهـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاوالن وجـ ـ ـب ـ ــة غـ ـ ــداء
ســر يـعــة دا خ ــل مـطـعــم فــي بيفرلي
هيلز ،بالتزامن مع عيد زواجهما،
وظهرت الممثلة  53عاما ،الحائزة
ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار ،ب ـمــابــس أنـيـقــة
وسترة بيضاء وقبعة قش.
واستغلت كيدمان فـتــرة العزل
ا لـمـنــز لــي ،ا لـتــي قضتها بقصرها
في مدينة ناشفيل بوالية تينيسي
األميركية ،لتعلم اللغة اإليطالية،
وتابعت" :لطالما أحببت إيطاليا،
لـكــن ال ـق ــدرة عـلــى إعـ ــادة اكـتـشــاف
اللغة اآلن كانت بمنزلة نعمة إنقاذ
بالنسبة إلي".
و ك ـ ـ ـ ــان زوج نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــو ل ،ا لـ ـفـ ـن ــان
أورب ـ ـ ــان ،ك ـش ــف ت ـفــاص ـيــل إص ــاب ــة
زوج ـ ـتـ ــه فـ ــي ق ــدمـ ـه ــا ،وق ـ ـ ــال إن ـه ــا
تعرضت لكسر في كاحلها ،خالل

ممارستها رياضة الركض بالقرب
من منزلها.
ووفـ ــق ال ـت ـق ــاري ــر ،فـ ــإن ال ـح ــادث
حـ ـص ــل مـ ـن ــذ  5أ سـ ــا ب ـ ـيـ ــع ،ع ـن ــد م ــا
ً
خرجت كيدمان صباحا لممارسة
رياضة الركض ،ولم تلحظ وجود
حفرة على الطريق.
وأكد أوربان أن زوجته أصبحت
بـ ـح ــال ــة صـ ـحـ ـي ــة أفـ ـ ـض ـ ــل .وك ــان ــت
كيدمان ُر صــدت برفقة أور بــان في
المركز الطبي بجامعة فاندربيلت،
حـيــث يـقـيــم كـيــث حـفـلــة موسيقية
مفاجئة للعاملين والكادر الطبي
هناك.
وب ـ ـ ــدت اإلص ـ ــاب ـ ــة واض ـ ـحـ ــة فــي
ال ـ ـص ـ ــورة ،لـ ـك ــن ذل ـ ــك لـ ــم ي ـم ـن ـع ـهــا
م ــن دعـ ــم زوجـ ـه ــا أورب ـ ـ ــان وع ـمــال
ال ـخ ـط ــوط األم ــام ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة
فيروس كورونا.

نيكول كيدمان

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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الهاجري :في مجتمعنا من ال يتقبل النحت ويعتبر إبداعاته أصناما
«أستخدم الحجر والطين والمعادن لكنني أميل إلى الخشب»
يعتبر الفنان التشكيلي فهد الهاجري من المبدعين الكويتيين
في فن النحت ،وتتميز أعماله ببصمة خاصة تعكس فلسفته ،عبر
أساليب جديدة في تنفيذ الفكرة.
وفي حواره مع "الجريدة" ً تطرق الهاجري إلى سبب قلة
النحاتين في الكويت ،مبينا أن النحت من الفنون الرفيعة،
والمرئية ،وفي نفس الوقت أحد الفنون التشكيلية ،لذلك ساهم
في بناء حضارات كثيرة ...وإلى التفاصيل:
فضة المعيلي

عوامل كثيرة أثرت
في فن النحت
بالكويت

• هل أدت صعوبة النحت
إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـلـ ــة عـ ـ ـ ــدد الـ ـنـ ـح ــاتـ ـي ــن
بالكويت من وجهة نظرك؟
هـنــاك عــوا مــل كثيرة أ ثــرت
ف ـ ــي ف ـ ــن الـ ـنـ ـح ــت ب ــالـ ـك ــوي ــت،
أول ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ــدي ـ ـنـ ــي،
فـفــي أوائ ــل سـتـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،أطـ ـل ــق ه ـ ــذا ال ـف ــن
م ـح ـل ـي ــا عـ ـل ــى يـ ــد ن ـخ ـب ــة مــن
الـ ـنـ ـح ــاتـ ـي ــن ومـ ـنـ ـه ــم ع ـي ـســى
ص ـق ــر رحـ ـم ــه ال ـ ـلـ ــه ،وخ ــزع ــل
الـ ـقـ ـف ــاص ،وسـ ــامـ ــي م ـح ـمــد،
وأنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ــن
ً
المنحوتات التي تعتبر إرثا
ل ـل ـفــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ال ـكــوي ـتــي،
وك ــان هــذا الـفــن بــذلــك الــوقــت
في ذرو تــه ،بعد ذلك اصطدم
الفن التشكيلي ،وخصوصا

ال ـ ـن ـ ـحـ ــت ،بـ ـبـ ـع ــض الـ ـتـ ـش ــدد
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
ً
ً
ود خ ــل ا لـنـحــت كـهـفــا مظلما
إ لــى هــذا اليوم بين التحريم
والـتـجــريــم ،وتــأثــرت األجـيــال
بذلك.
وأذكـ ــر أي ـضــا م ــن أسـبــاب
قـ ـل ــة عـ ـ ــدد الـ ـنـ ـح ــاتـ ـي ــن ن ـ ــدرة
الـ ـم ــواد ال ـخ ــام م ـثــل الـحـجــر،
وا لـخـشــب ،وا لـمـعــادن بسبب
بـ ـي ــو ل ــو جـ ـي ــة ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة ،إذ ال
توجد لدينا جبال أو غابات،
لـ ـنـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج مـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــواد
األولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـح ــت ،ف ـي ـض ـطــر
الـنـحــات إلــى اسـتـيــرادهــا من
الـ ـخ ــارج ،م ـمــا يـسـبــب عــائـقــا
كـ ـبـ ـي ــرا لـ ـن ــا كـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،أم ــا
الـنـقـطــة الـثــالـثــة والــرئـيـسـيــة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـ ــاألولـ ـ ــى،
ف ـهــي ع ــدم ت ـق ـبــل ال ـن ـحــت فــي
مجتمعنا ،فــا لـبـعــض يعتبر
المنحوتات أصناما ،وإن كان
هذا الفن يشتمل على مدارس
كثيرة مثل باقي الفنون.

ُو ِلد نحاتًا
• مــا ال ــذي أغ ــراك بالنحت
ودفعك إليه؟ وبمن تأثرت من
النحاتين؟

ف ـ ــن الـ ـنـ ـح ــت م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــون
الرفيعة والمرئية ،وفي نفس
ال ــوق ــت أح ـ ــد أن ـ ـ ــواع ال ـف ـن ــون
التشكيلية ،وايضا من أوائل
الفنون التي عرفتها البشرية
فقد كان القدماء ينقشون في
الكهوف منذ قــد يــم العصور
م ـن ــذ ن ـح ــو  4500س ـن ــة قـبــل
ال ـم ـي ــاد ،وهـ ــو ف ــن أق ـ ــدم مــن
التصوير ،كما استخدم كلغة
في الكتابة ،ويمكننا أن نجد
نماذج النحت في الحضارات
ال ـقــديـمــة بــاخ ـتــاف اش ـكــالــه،
ومنها الحضارات الفرعونية
والرومانية واليونانية ،وقد
ســاهــم الـنـحــت فــي ب ـنــاء تلك
ال ـح ـضــارات ،وهــو مــا شدني
نحو ذ لــك الفن العريق ،فهو
بــال ـن ـس ـبــة ل ــي ع ــال ــم آخـ ــر مــن
ع ــوال ــم ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة،
وهو يحتاج إلى بنية قوية،
وفـ ـ ـك ـ ــر عـ ـمـ ـي ــق جـ ـ ـ ـ ــدا ،ح ـي ــث
ي ـق ـت ـض ــي ت ـج ـس ـي ــد األف ـ ـكـ ــار
ف ــي ش ـكــل م ـج ـس ـمــات ثــاثـيــة
األب ـع ــاد ،كـمــا أن فـنــانــي هــذا
ال ـم ـجــال يـسـتـعـمـلــون طــريـقــة
اللمس والحركة إلظهار الشكل
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ك ـم ــا ي ـس ـت ـخــدمــون
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس أبـ ـ ـع ـ ــاد
المجسم ،وعندما تعرض تلك
األ عـمــال فإنها تشد المتلقي،

وأضـيــف أنــه كــان لــدي مشوار
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ــرس ـ ــم إل ـ ــى ع ــام
 ،2005غـ ـي ــر أ ن ـ ـنـ ــي ا ك ـت ـش ـفــت
بعدها أنني و لــدت نحاتا من
خالل أول تجربة خضتها في
هــذا الـمـجــال ،رغــم أنـنــي رســام
جيد.

القضايا االجتماعية
• مــا مــو ضــوع منحوتاتك؟
وأي نشاط يغلب عليها؟
تـ ـتـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع لـ ــدي
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـ ــأث ـ ــري ب ــال ـع ــدي ــد
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة،
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ويـ ـغـ ـل ــب ع ـلــى
منحوتاتي الجانبان النفسي
والبيئي.

شجرة ميتة
• تـنـحــت الـحـجــر والـخـشــب
والمعادن ...مع أي منها تجد
نفسك؟ ولماذا؟
ً
أستخدم كثيرا مــن ا لـمــواد،
ومـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـخ ـ ـشـ ــب ،والـ ـحـ ـج ــر،

والـ ـطـ ـي ــن ،والـ ـمـ ـع ــادن ،لـكـنـنــي
أم ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـش ــب خ ــاص ــة،
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــره ب ـ ـك ـ ـثـ ــرة ف ــي
ً
األسواق ،وأحيانا أطلب نوعا
من األخشاب من أحد األصدقاء
الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي اس ـت ـيــراد
األخشاب ،وأيضا أستفيد من
األشجار الذي يتم إزالتها في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ،أو األش ـج ــار
ال ـم ـي ـتــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك،
بحسب ما أرى ،فإن لكل شجرة
قصة منذ بدايتها بذرة إلى أن
تـصـبــح ش ـجــرة م ـث ـمــرة ،وتـمــر
بمراحل متعددة.

الحجم والتفاصيل
• ه ــل اس ـت ـف ــاد ال ـن ـح ــت مــن
التقنيات الحديثة؟
ساهمت التقنيات الحديثة
ف ــي ت ـســريــع ال ـع ـم ـل ـيــة الـفـنـيــة،
فقد كانت المنحوتة من مادة
ال ـ ــرخ ـ ــام ق ــديـ ـم ــا تـ ــأخـ ــذ وق ـت ــا
طــويــا تـمـتــد إل ــى أش ـهــر وفــي
بعض األحيان سنوات حسب
الحجم والتفاصيل وفي الوقت
الـ ـح ــال ــي سـ ــاعـ ــدت ال ـت ـق ـن ـيــات
فــي سـهــولــة اإلن ـتــاج وســرعـتــه
بشكل كبير.

فهد الهاجري
• هل يستطيع النحات أن
يعيش من هذه المهنة؟
يستطيع أن يعيش منها
ف ــي ب ـعــض ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة
فنيا ،ولكن ليس في الكويت
بسبب قلة المهتمين ،ونرجع
هنا إلى نفس األسباب التي
ذكرتها آنفا.

"مكعب الحياة"
ّ
• ما األعمال التي نحتها
وتـ ــراهـ ــا ص ـن ـعــت ل ــك بـصـمــة
خاصة؟

النحت من أوائل
الفنون التي
عرفتها البشرية
الهاجري مع علي اليوحة ومحمد العسعوسي

من أعماله الفنية المميزة

شارع جديد في إسرائيل يغني «أصبح عندي اآلن بندقية»!
بلدية حيفا قررت تسميته «أم كلثوم» ...ومصريون :نرفض التطبيع الثقافي
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

بين حين وآخر يظهر اسم أم كلثوم في شوارع إسرائيل ليثر الجدل ،ففي عام  2018كانت
أشهر الوقائع حين وضع صاحب مطعم شهير في مدينة حيفا على واجهة محله صورة كبيرة
لكوكب الشرق ،وقبل أيام عاد الجدل بعد إطالق اسم سيدة الغناء العربي على أحد شوارع مدينة
حيفا المحتلة .وفي كل مرة يتساءل المصريون عن سبب هذا "العشق الممنوع" لـ ِّ
"الست" ،التي
كان لها دور فاعل إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في جمع التبرعات لمصلحة جيش
بالدها بعد نكسة يونيو .1967
عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـ ــر غ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن أم
ك ـ ـل ـ ـثـ ــوم ك ـ ــان ـ ــت واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــن
أشـهــر الــذيــن نــاضـلــوا بفنهم
ض ــد االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ف ــإن ـه ــا ال تـ ـ ــزال ح ـت ــى ال ـي ــوم
ت ـح ـظــى ب ـج ـمــاه ـيــريــة كـبـيــرة
في الدولة العبرية ،في حين
يــرى الـمـصــريــون عـبــر مــواقــع
الـســوشـيــال مـيــديــا أن إطــاق
اسـ ـ ـ ــم كـ ـ ــوكـ ـ ــب الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق ع ـل ــى
محال تجارية أو شــوارع في
إس ــرائـ ـي ــل ل ـيــس إال م ـحــاولــة
ف ــاشـ ـل ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــع ال ـث ـق ــاف ــي
عـلــى الـمـسـتــوى الـشـعـبــي مع
ت ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــب ،ال ـ ـتـ ــي ال ت ـف ـس ـيــر
لـ "عشقها الممنوع" لمطربة
ع ــربـ ـي ــة كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــا نــاه ـضــت
إسرائيل.
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت ل ـج ـنــة
الـتـسـمـيــات ف ــي ب ـلــديــة حيفا
إطـ ـ ــاق اس ـ ــم أم ك ـل ـث ــوم عـلــى
أحد شوارع المدينة المحتلة،
ً
انـطــاقــا مــن أنـهــا "تعتبر من
عـظـمــاء الـغـنــاء الـعــربــي وهــي
اسـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــرادف ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى
ً
الـعــربـيــة ع ـمــومــا والـمـصــريــة

ً
خصوصا ،لذا رأت اللجنة أن
تطلق اسمها على شــارع ّفي
حيفا ،كمدينة مختلطة تمثل
ً
ن ـمــوذجــا لـلـحـيــاة الـمـشـتــركــة
بين اليهود والعرب".
عرب حيفا ّ
رحبوا بالقرار،
ب ـي ـن ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــره ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـم ـصــري ـيــن م ـحــاولــة فــاشـلــة
للتطبيع الثقافي والفني مع
دولة االحتالل ،ولم يأت القرار
ً
أ يـضــا على هــوى اليمينيين
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وات ـ ـه ـ ـمـ ــوا
الفنانة الراحلة بأنها "عدوة
إسرائيل".
من جانبه ،أكد عضو بلدية
حيفا رجا زعاترة ،أن تخليد
اسـ ــم أم ك ـل ـثــوم ف ــي ال ـمــدي ـنــة
"إنـ ـ ـج ـ ــاز نـ ــوعـ ــي لـ ـلـ ـع ــرب فــي
ح ـي ـفــا ،ع ـلــى م ـس ـتــوى تــأكـ ّيــد
ال ــوج ــود وال ـب ـق ــاء وال ـت ـج ــذر،
ً
ً
ً
ماضيا وحاضرا ومستقبال".
وعـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـف ـ ـحـ ــات مـ ــواقـ ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فــي
ّ
م ـ ـ ـصـ ـ ــر ،تـ ـ ـج ـ ــل ـ ــت حـ ـ ــالـ ـ ــة م ــن
الــده ـشــة ج ــراء ه ــذا االفـتـتــان
والهوس في إسرائيل بصوت

ِّ
"الست" التي ال تزال أغنياتها
الــوط ـن ـيــة ب ـعــد هــزي ـمــة 1967
راسـ ـخ ــة ف ــي وجـ ـ ــدان ال ـع ــرب،
وجاء ت تعليقات المصريين
ل ـت ـص ــب ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه وحـ ـي ــد:
"مـ ـح ــاول ــة ف ــاش ـل ــة لـلـتـطـبـيــع
الثقافي والفني!".
م ـ ـصـ ــدر ا ل ــد هـ ـش ــة أن ت ـلــك
الــواقـعــة لــم تكن األول ــى التي
َ
ُيطلق فيها اسم أم كلثوم على
ش ــوارع فــي مــدن إسرائيلية،
فخالل الشهر الماضي ،قررت
بلدية الرملة (  38كلم شمال
غربي القدس) إطــاق اســم أم
ك ـلـثــوم ع ـلــى أح ــد شــوارع ـهــا،
لـ ـك ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار قـ ــوبـ ــل ب ـح ـم ـلــة
مـ ـض ــادة م ــن ج ــان ــب ن ـش ـطــاء
يمينيين.
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ م ك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــو م
(مــايــو  -1908فـبــرايــر )1975
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أب ـ ـ ــرز ال ـف ـنــان ـيــن
الـعــرب الــذيــن قــدمــوا أغنيات
وط ـن ـي ــة ب ـع ــد ه ــزي ـم ــة ،1967
ومـ ـنـ ـه ــا "ثـ ـ ـ ــوار ثـ ـ ـ ــوار" و"إنـ ـ ــا
فـ ــدائ ـ ـيـ ــون" و"أص ـ ـبـ ــح ع ـنــدي
اآلن بندقية" ،واألخيرة يبدو
أنها ال تزال عالقة في رؤوس
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،ف ـب ـع ــد قـ ــرار
ب ـلــديــة ح ـي ـفــا ،أط ـل ــق نـشـطــاء
يمينيون حملة ضــد ا ل ـقــرار،
ون ـش ــرت صـحـيـفــة "كـ ــول بــو"
صورة أم كلثوم بحجم كبير
م ــع عـ ـن ــوان بــال ـل ـغــة ال ـع ـبــريــة
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـف ـ ـح ـ ـت ـ ـهـ ــا األولـ ـ ـ ـ ـ ــى:
"أص ـب ــح ع ـنــدي اآلن بـنــدقـيــة،
إلى فلسطين خذوني معكم".
و فــي المتن كتبت الصحيفة:
"نعم هكذا غنت أم كلثوم التي
سـيـطـلــق اسـمـهــا عـلــى ش ــارع
في حيفا".

وفي عام  2012أطلق رئيس
بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـقـ ــدس نـ ـي ــر ب ــرك ــات
أحـ ـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن فــي
ح ــزب الـلـيـكــود وال ـم ـقـ ّـرب من
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بـنـيــامـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،اس ــم أم
ك ـل ـث ــوم ع ـل ــى شـ ـ ــارع ف ــي حــي
"ب ـ ـيـ ــت حـ ـنـ ـيـ ـن ــا" ف ـ ــي الـ ـق ــدس
ال ـشــرق ـيــة الـمـحـتـلــة ،ووقـتـهــا
قال" :إن أم كلثوم كانت مغنية
يسمعها العالم بأسره ،شرف
ّ
عـظـيــم ل ـنــا أن ن ـخــلــد ذكــراهــا
ب ـ ــإط ـ ــاق اسـ ـمـ ـه ــا عـ ـل ــى أح ــد
شوارع القدس" .وأقامت بلدية
ً
القدس حفال بهذه المناسبة،
ً
تـ ـضـ ـم ــن عـ ـ ــروضـ ـ ــا غ ـن ــائ ـي ــة،
وصفق الجميع بشدة لمطربة
ُ
ت ــدع ــى ن ـس ــري ــن ق ـ ـ ــادري أدت
أغنية "انت عمري".
وال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر األ م ـ ـ ـ ــر ع ـلــى
الـ ـش ــوارع ف ـقــط ،فــالـتـلـفــزيــون

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي  3ف ـبــرايــر
ً
ً
 2015بــث بــرنــامـجــا خاصا
ً
لــاحـتـفــال ب ـمــرور  40عــامــا
عـ ـ ـل ـ ــى ر ح ـ ـ ـيـ ـ ــل أم ك ـ ـل ـ ـثـ ــوم،
حـ ـي ــث أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة 33
التابعة للتلفزيون الرسمي
إلســرائـيــل ،إذاع ــة مجموعة
من األغاني الخاصة بكوكب
ً
الشرق تخليدا لذكراها.
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــق
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ألم ك ـل ـثــوم
إ ل ـ ـ ــى حـ ـ ــد أن دار اإلذا ع ـ ـ ـ ــة
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة "صـ ـ ـ ـ ــوت
إسرائيل" ،ساهمت في حفظ
تراثها من خالل بث أغانيها
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
م ــن مـ ـس ــاء ك ــل يـ ــوم ول ـم ــدة
ساعة منذ ستينيات القرن
الماضي.

بلدية «الرملة»
ً
قررت أيضا إطالق
اسم كوكب الشرق
على أحد شوارعها

صورة أم كلثوم على المحل

• ماذا عن مشاريعك الفنية
في المستقبل؟
شاركت مؤخرا في الحملة
الدولية التي ينظمها حاليا
ال ـم ـن ـت ــدى ال ـع ــال ـم ــي لـلـنـحــت
( ،)ISSAا لـ ــذي ض ــم عـ ــددا من
نـحــاتــي ال ـعــالــم ،تـضــامـنــا مع
اإلج ــراء ات الــازمــة لمواجهة
فـيــروس كــورونــا ،كما نظمت
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون
واآلداب الملتقى الدولي األول
للنحت على ا لـخـشــب ،وكنت
المنسق العام لهذا الملتقى،
وش ـ ــارك ف ـيــه ع ــدد م ــن ال ــدول
العربية واألجنبية ،وأسعى
لتنظيم المعرض الشخصي
الـثــانــي لــي بـعــد تخطي أزمــة
كورونا.

حصاد

انطالق أول معرض محلي للكتاب
باإلسكندرية منذ تفشي «كورونا»
دار المعارف تخاطب الناشرين للتسجيل فيه

أم كلثوم مع جمال عبدالناصر

إطالق اسم أم
كلثوم على
شارع في القدس
الشرقية المحتلة
عام 2012
الفتة باسمها

عـ ـ ـم ـ ــل ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "مـ ـكـ ـع ــب
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة" قـ ـ ـم ـ ــت ب ـ ــإه ـ ــدائ ـ ــه
إل ـ ــى األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا لـ ـفـ ـن ــون م .ع ـل ــي ا ل ـي ــو ح ــة،
وأيـ ـض ــا ل ـ ــدي ع ـم ــل م ـيــدانــي
ب ـع ـن ــوان "م ـن ـحــوتــة ال ـس ــام"
موجود في المدينة المنورة،

وعمل بعنوان "بنات الريح"
مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات
المتحدة في لوس أنجلس.

مؤلفات كثيرة في المعرض

●

القاهرة  -محمد الصادق

في أول معرض للكتاب بحضور المثقفين والجماهير
ينطلق منذ تفشي فيروس كــورو نــا ،أعلنت مؤسسة دار
المعارف تنظيم فعاليات معرضها الصيفي الرابع للكتاب
بـمــؤ سـســة دار ا ل ـم ـعــارف بــاإل سـكـنــدر يــة فــي  20أغسطس
الجاري ،ضمن مبادرة المعارف "أسرة تقرأ ...أمة تنهض".
وي ـعــد ه ــذا الـمـعــرض أول م ـعــرض مـحـلــي يـنـطـلــق منذ
تفشي فـيــروس كــورونــا فــي مــارس الـمــاضــي ،وال ــذي أدى
إلى توقف األنشطة الثقافية وإغالق المعارض والمكتبات.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف سعيد
عبده إنه تمت مخاطبة اعضاء اتحاد الناشرين الراغبين
فــي ا لـمـشــار كــة فــي ا لـمـعــرض للتسجيل ،مــع التأكيد على
اتخاذ االجراء ات الوقائية من كورونا.
وأضاف عبده أن المؤسسة تقدم خصومات تصل لـ%40
على اإلصدارات.
وتقام الدورة الرابعة للمعرض بمقر المؤسسة بمحطة
الرمل وسط المدينة ،وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي
أطلقتها المؤسسة منذ أربع سنوات تحت شعار "أسرة
تقرأ ...أمة تنهض" ،والتي تستهدف توسيع دائرة القراء ة
للكتاب المصري في مصر والعالم العربي ،ونشر الثقافة
بين أ بـنــاء ا لــو طــن لمحاربة األ فـكــار المتطرفة واإلر ه ــاب،
إيمانا بدور مؤسسة دار المعارف الوطني والثقافي.
وت ـت ـض ـمــن ال ـف ـعــال ـيــات ال ـعــديــد م ــن الـ ـن ــدوات الـثـقــافـيــة
وحفالت توقيع لكبار الكتاب ،وأمسيات ثقافية ولقاء ات
وج ـل ـســات ح ــواري ــة .ويـحـضــر ه ــذه ال ـن ــدوات واألم ـس ـيــات
واللقاء ات العديد من الكتاب والمثقفين.
وت ـع ــد دار ال ـم ـع ــارف م ــن أقـ ــدم ال ـم ــؤس ـس ــات الـثـقــافـيــة
الصحافية المصرية للنشر والطباعة والتوزيع ،وتضم
 21فرعا على مستوى الجمهورية ،وهي قلعة ثقافية ألكثر
من  130عاما رائدة في الطباعة والنشر والتوزيع ،وتضم
ما ال يقل عن عشرة ماليين كتاب لكبار المبدعين من كتاب
وشعراء وعلماء ،كما تضم دار المعارف إصدارات لجميع
دور النشر األخرى.

توابل ةديرجلا

•
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بدرية طلبة :رامز جالل ال يتعمد إهانة ضيوفه

«سعدت بالعمل الثالث مع الزعيم في فالنتينو»
جدل كبير أثارته الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بظهورها في
برنامج المقالب مع الفنان رامز جالل ،وصل إلى درجة اتهامها
بفبركة حلقتها في البرنامج.
وفي دردشتها مع "الجريدة" تحدثت بدرية عن المقلب،
ومشاركتها في رمضان بعملين دراميين ،باإلضافة إلى برنامج
"البروفة" ،وفيما يلي التفاصيل :
القاهرة  -هيثم عسران

ثمة أعمال
كوميدية
عرضت ومن
الطبيعي أن
يكون هناك
تباين في اآلراء

● لماذا أثــارت حلقتك مع
رام ــز ج ــال ج ــدال كـبـيــرا على
مواقع التواصل االجتماعي؟
 ط ـب ـي ـع ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج رام ـ ــزمثير للجدل ،وبالنسبة لي لم
ً
أكن اعلم مسبقا أنني ذاهبة
لـتـصــويــر حـلـقــة ف ــي بــرنــامــج
رام ـ ــز ،ول ـك ــن م ـع ـلــومــاتــي أنــه
بــرنــامــج م ـســاب ـقــات فـحـســب،
ورامز ال يتعمد إهانة ضيوفه
كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول الـ ـبـ ـع ــض ،ول ـك ــن
يعمل على اسعاد الجمهور،
وبالرغم من صعوبة البرنامج
عـ ـل ــى ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف فـ ـ ــإن ه ــدف ــه
ا لـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ـق ـ ــط ،وال ي ـجــب
تحميله أكثر من ذلك.

طبيعة البرنامج
● لـ ـك ــن ظ ـ ـهـ ــور ال ـض ـي ــوف
ً
ب ـم ــاب ــس م ـت ـطــاب ـقــة ت ـقــري ـبــا
دفـ ـ ـع ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك فــي
المقلب؟
 ارتـ ـ ــديـ ـ ــت ب ـن ـط ـل ــون ــا فــيالـ ـحـ ـلـ ـق ــة ،ألن اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد ق ـبــل
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــي أن
البرنامج ينتمي إ لــى برامج
الـمـســابـقــات واألل ـع ــاب ،األمــر
الـ ـ ــذي ي ـف ـضــل أن يـ ـك ــون فـيــه
ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء مـ ـ ــابـ ـ ــس كـ ـ ــاجـ ـ ــوال

مـنــا سـبــة لطبيعة ا لـبــر نــا مــج،
وم ــن ث ــم ارت ــدي ــت الـبـنـطـلــون،
وا ع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن ه ـ ـ ــذا مـ ـ ــا جـ ــرى
إب ـ ــاغ ب ــاق ــي ال ـض ـي ــوف ف ـيــه،
وال ـبــرنــامــج يـحـتــرم ضـيــوفــه،
ويسعى را مــز للحصول على
مــوافـقـتـهــم ،ف ــا يــوجــد حلقة
تمت اذا عـتـهــا دون الحصول
على موافقة أصحابها.

الشركة المنتجة
● ق ــدم ــت ت ـجــربــة بــرنــامــج
"البروفة" مع الفنانة انتصار
في رمضان وهو ينتمي إلى
برامج المقالب ،كيف وجدت
ردود الفعل؟
 الـ ـتـ ـج ــرب ــة كـ ــانـ ــت ج ـي ــدةوالـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــور ش ـ ـ ــاه ـ ـ ــده ـ ـ ــا
وأعـ ـ ـجـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــه ،ول ـ ـم ـ ـسـ ــت ذلـ ــك
م ــن خ ـ ــال م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ــرض
ال ـح ـل ـقــات ،وف ـك ــرة ال ـبــرنــامــج
ج ــاء ت مــن ا لـشــركــة المنتجة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد ت ـج ــرب ـت ــي
السابقة مع انتصار أيضا في
"ر يــا وسكينة" ،فهناك كيميا
تجمع بيننا بحكم الصداقة
وعشرة العمر ،والفكرة نفسها
ك ــان ــت جـ ـي ــدة ،واع ـت ـق ــد ان ـهــا
خرجت بشكل مناسب لها.

االعمال الدرامية
● هل ستكررين التجربة؟
 ي ـه ـم ـن ــي أن أ ب ـ ـحـ ــث عــنالـ ـتـ ـج ــارب الـ ـت ــي ت ـض ـيــف لــي
سواء في األعمال الدرامية أو
ا لـبــرا مــج التلفزيونية ،فالبد
أن ا قــدم أعماال تحترم عقلية
المشاهد وتضيف لي ،وهذا

األمــر بالنسبة لــي ،أمــا تكرار
ت ـجــربــة ال ـت ـقــديــم ف ـهــي واردة
بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد ط ــالـ ـم ــا وجـ ــدت
الفكرة المناسبة.

ممثل استثنائي
● كيف و ج ــدت مشاركتك
ف ــي مـسـلـســل "فــان ـت ـي ـنــو" مع
الفنان عادل إمام؟
 ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ه ـ ـ ــو ث ــا ل ــثع ـمــل يـجـمـعـنــي م ــع الــزع ـيــم،
ف ـ ــال ـ ــوق ـ ــوف أمـ ـ ــامـ ـ ــه ب ـم ـن ــزل ــة
شهادة بالتميز والنجومية،
وس ـ ـعـ ــدت ب ــال ــوق ــوف أم ــام ــه،
فالجمهور تفاعل مــع العمل
في رمضان ،وهو من األعمال
ال ـت ــي اع ـت ــز ب ـه ــا ،فـيـكـفــي أنــه
ج ـم ـع ـنــي م ــع ال ـف ـن ــان الـكـبـيــر
عادل إمام الذي استفدت منه
ً
كثيرا على جميع المستويات،
فهو ممثل استثنائي على كل
ال ـم ـس ـتــويــات ،وأس ـت ــاذ ينقل
خبرته للعاملين معه.

فيروس كورونا
● لـ ـ ـك ـ ــن ثـ ـ ـم ـ ــة ا ن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة ف ـ ـ ــي رمـ ـ ـض ـ ــان
الماضي؟
 ثـ ـم ــة أعـ ـ ـم ـ ــال ك ــوم ـي ــدي ــةع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ،وم ـ ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـ ـب ــاي ــن فــي
ّ
اآلراء م ـ ــن ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ل ـك ــن
ه ـنــاك أع ـم ــاال نـجـحــت بشكل
ك ـب ـيــر م ـث ــل م ـس ـل ـســل "ب ـ ـ ــ100
وش" ،والـ ـظ ــروف ه ــذا ال ـعــام
ك ــان ــت ص ـع ـبــة ع ـلــى الـجـمـيــع
بسبب أزمة فيروس كورونا،
والتعديالت التي حدثت في
كثير من األعمال ،وبالتأكيد

بدرية طلبة
سـيـكــون هـنــاك اسـتـفــادة مما
ً
حدث مستقبال.

رمـضــان الــذي يتمتع بشعبية
كبيرة في الوطن العربي.

األمر خطير

● ما المشاهد الصعبة التي
واجهتك في التصوير؟

● بـمـنــاسـبــة ك ــورون ــا ،ما
سـبــب مـشــاركـتــك ف ــي دع ــوات
البقاء بالمنزل؟
 ألن األ م ـ ـ ـ ـ ــر ال ي ـح ـت ـم ــلبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الـشـخـصــي كـنــت ف ــي الـبــدايــة
أش ـع ــر أن األم ـ ــر ل ــن ي ـت ـجــاوز
م ـكــان ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس في
الصين ،قبل أن يتطور بشكل
سريع ،وبدأت أشعر بالخوف
م ـمــا ح ــدث وأص ـب ـح ــت ال ـتــزم
بـ ــاإلجـ ــراء ات الــوقــائ ـيــة الـتــي
وج ـه ــت ب ـهــا وزارة الـصـحــة،
فاألمر خطير بالفعل ،ويجب
أن ن ـ ـت ـ ـعـ ــا مـ ــل م ـ ـعـ ــه بـ ـج ــد ي ــة
شديدة.
التفاصيل الخاصة
● كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ت ـ ـ ـعـ ـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــت م ــع
شخصية عظيمة في مسلسل
"البرنس"؟

الميراث سبب
حقيقي للعنف
في العائلة
في مشهد من « فالنتينو»

 حضرت للشخصية منذق ـ ـ ـ ــراء ة الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،وك ـن ــت
حريصة على التعامل معها
ك ـمــا ك ـت ـبــت ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو،
فـ ـه ــي م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن أي دور
قدمته من قبل ،وتحدثت مع
الـ ـمـ ـخ ــرج م ـح ـمــد س ــام ــي فــي
كثير من التفاصيل الخاصة
بـ ـهـ ــا قـ ـبـ ــل ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،ف ـهــو
صاحب ترشيحي لـلــدور مع
الشركة المنتجة ،وتحمست
ل ـ ـ ــوج ـ ـ ــوده ووجـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـح ـم ــد

 أص ـع ــب م ـش ــاه ــدي كــانــتفي الرقص ،فرغم أنها ضرورة
درام ـ ـي ـ ــة ف ــإنـ ـن ــي كـ ـن ــت أش ـع ــر
بالخجل بشدة وأنــا اقــوم بها
ً
ن ـظ ــرا لـطـبـيـعـتــي الـشـخـصـيــة،
لكن خــر جــت بشكل جيد على
الشاشة ،ولم يلحظ الجمهور
خــوفــي منها بــل عـلــى العكس
وجـ ـ ـ ــدت ت ـع ـل ـي ـق ــات اي ـج ــاب ـي ــة
عليها.

ً
 ل ـ ـيـ ــس ص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــا ألنـ ـن ــانعيش في الواقع ظروفا أكثر
قسوة ،ونشاهد بشكل مستمر
حكايات يومية أكثر بكثير في
تفاصيلها مـمــا تـنــاو لـنــاه في
"البرنس" ،فالميراث هو السبب
الحقيقي الذي دفع نحو العنف
ف ــي ال ـع ــائ ـل ــة ،واألم ـ ـ ــر ل ــم يـكــن
ً
سهال على الجميع ،وشاهدنا
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
حــدثــت فــي الـحـلـقــات ،فالهدف
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـس ـعــى إلـ ـي ــه األب
بإصالح أبنائه عبر حرمانهم
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـع ــد وف ـ ــات ـ ــه لــم
يتحقق بل على العكس حياتهم
دمرت ،وهو أمر لم يكن يتوقعه
على اإلطالق ،فال يوجد شخص
يتمنى أن تـصــل ا لـعــا قــة بين
أبنائه لما حدث في "البرنس".

فيلم وحيد بدور العرض و«األجنبي» ينافس للمرة األولى
القاهرة  -محمد قدري

مر موسم عيد األضحى
السينمائي بشكل هادئ،
لعدم عرض أفالم
جديدة على غرار السنوات
الماضية ،بعد انسحاب
كل األفالم الضخمة،
لعدم فتح السينمات
بكامل طاقتها بسبب
جائحة كورونا.

تسببت أفالم عيد االضحى
في أزمة تنوعت بين االتهامات
واالنـ ـسـ ـح ــاب ــات مـ ــن ع ــرض ـه ــا،
والبداية مع فيلم "جدو مشاكل"
للفنان خالد سليم ،فلم تستطع
الشركة المنتجة للفيلم توزيعه
ف ــي م ـص ــر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
دور العرض لم تستقبل أفالما
جديدة هذا الموسم باستثناء
ف ـي ـلــم وح ـ ـيـ ــد ،وات ـ ـفـ ــق الـمـنـتــج
م ـ ــع شـ ــركـ ــة ت ـ ــوزي ـ ــع خـ ــارجـ ــي،
وبــالـفـعــل تــم ع ــرض الـفـيـلــم في
دور العرض بالمملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ،وتـ ـح ــاول الـشــركــة
المنتجة االتفاق على التواجد
في مصر وباقي الدول العربية،
خالل الفترة المقبلة ،بعد أن تم
تجميد الـفـيـلــم م ــدة  3سـنــوات
منذ أن تــم تصويره فــي ،2017
ول ـ ـكـ ــن حـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف دون
عرضه ،والعمل الجديد يشارك
في بطولته كل من الفنان الكبير
ل ـط ـف ــي ل ـب ـي ــب وم ـ ــي ال ـق ــاض ــي
ومحمد رضا وسامي مغاوري،
وه ــو م ــن تــألـيــف مـحـمــد حسن
ومن إخراج وائل الرومي.

منصة إلكترونية
وكـ ــان فـيـلــم "ص ــاح ــب الـمـقــام"
هو األكثر إثارة للجدل ،بداية من

"صاحب
المقام" هو
األكثر إثارة
للجدل

مــن خــال التضرع إلــى األولـيــاء،
ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــرد ط ـ ــاق ـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ت ـل ــك االت ـ ـهـ ــامـ ــات ب ـع ــد واك ـت ـف ــوا
ب ــاإلش ــادات ال ـتــي تـلـقــوهـمــا عبر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ووصول الفيلم إلى األكثر رواجا
ع ـل ــى ال ـس ــوش ـي ــال م ـي ــدي ــا ثــانــي
أيـ ــام ع ــرض ال ـف ـي ـلــم ،الـ ــذي يـقــوم
ب ـب ـطــول ـتــه ال ـف ـن ــان آسـ ــر يــاسـيــن
والفنانة يـســرا ،الـتــي ظـهــرت في
مشاهد أقــل من المعتاد ،وكذلك
الـفـنــان بـيــومــي ف ــؤاد ،بــاإلضــافــة
إلى عدد من ضيوف الشرف ،حيث
أشــاد الجمهور بالفنان محمود
عبدالمغني ،ونال مشهد مناجته
لله نجاحا كبيرا.

«توأم روحي»
وقبل عيد األضحى بـ  24ساعة
فقط قررت الشركة المنتجة لفيلم
"توأم روحي" ،للفنان حسن الرداد،
عدم طرح الفيلم في دور العرض
بعد عدم زيادة طاقة دور العرض
إلــى  ،%50كما كــان متوقعا من
قــرارات مجلس الــوزراء المصري
قـبــل الـعـيــد ب ـســاعــات ،مـمــا جعل
الشركة تخاف من فكرة المغامرة،
خاصة أن الفيلم تكلفته مرتفعة
إلـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،م ـم ــا ق ــد يـسـبــب
ل ـل ـف ـي ـلــم خ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة ،وقـ ــرر

أكــد الـمــديــر الـعــام لمؤسسة
اإلنـ ـت ــاج ال ـبــرام ـجــي الـمـشـتــرك
لمجلس التعاون لدول الخليج
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــس أن
المؤسسة أنجزت مجموعة من
الرسائل والفالشات التوعوية
ل ـم ــواج ـه ــة ت ــداعـ ـي ــات ف ـي ــروس
كورونا.
وأشــار الريس إلى أن أحدث
تلك الفالشات ورسائل التوعية
كــانــت عـبــر شـخـصـيــات ودم ــى
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــرب ــوي الـشـهـيــر
«افـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ي ـ ـ ــا س ـ ـم ـ ـس ـ ــم» ،ح ـي ــث
شـ ـ ــاركـ ـ ــت ت ـ ـلـ ــك ال ـش ـخ ـص ـي ــات
فـ ــي الـ ـف ــرح ــة ب ـ ـعـ ــودة ال ـح ـي ــاة،
ودخول الكثير من دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومن بينها
الكويت –دولة المقر– المرحلة
الـ ـج ــدي ــدة م ــن عـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة.
وأض ــاف ان تلك الشخصيات،
ومنها نعمان وملسون ،قدمت
النصائح والتوجيهات لالطفال
بشكل محبب وقريب من وعي
االطـ ـف ــال ،م ــن أج ــل ال ـمــزيــد من
االلتزام بالقواعد والتوجيهات
االحترازية التي اتخذتها دول
ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ــن اجـ ـ ــل م ــواج ـه ــة
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة .وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ــأن
المؤسسة انجزت ايضا فالشا
توعويا بعنوان «هنا الكويت»،
بــالـتـعــاون مــع الـمـخــرج الشاب
حـ ـم ــود ال ـ ـفـ ــارس ،الـ ـ ــذي كــانــت
المؤسسة رصدته وهو يشارك
بأحد أعماله في مسابقة «فالح
ال ـح ـجــرف لــاع ـمــال الــوطـنـيــة»
التي تعتبر أحد أبرز المنصات
الخاصة باالعمال الوطنية.

علي الريس
وبـ ـي ــن ال ــري ــس ان م ـشــاركــة
الفارس كانت من خــال إحدى
الرسائل والفالشات الوطنية،
وحصد المركز االول ،لــذا كان
التوجه في المؤسسة الحتضان
ه ــذه الـمــوهـبــة الـشــابــة ،شأنها
ش ـ ــأن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارب،
لترسيخ دور المؤسسة كبيت
اعـ ــامـ ــي خ ـل ـي ـج ــي وح ــاض ـن ــة
حـقـيـقـيــة ل ــاب ــداع والـمـبــدعـيــن
فـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـخـلـيـجــي ،والـ ـف ــاش الـجــديــد
يسلط الضوء على الجنود في
الصف االول ،والذين يغطون كل
التخصصات.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ال ـمــؤس ـســة
تثمن الدعم الكبير الذي تحظى
بـ ــه مـ ــن لـ ـ ــدن االم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
ووزارات اال عـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي دول
المنطقة ،وفــي مقدمتها وزارة
االعـ ـ ـ ــام ال ـك ــوي ـت ـي ــة بــوص ـف ـهــا
دولة المقر.

المخرج علي حسن مع شخصيات «افتح يا سمسم»

أخبار النجوم

أبوذكري ينفي عرض بطولة
«تحت المظلة» على نيللي كريم
نـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج كـ ــريـ ــم
أب ـ ــوذك ـ ــري ت ـل ـقــي ال ـف ـنــانــة
نيللي كريم عرضا لبطولة
فيلم "تحت المظلة" ،الذي
تـ ـ ـج ـ ــري كـ ـت ــابـ ـت ــه ح ــال ـي ــا
ع ــن رواي ـ ــة األدي ـ ــب نجيب
محفوظ التي تحمل نفس
االسم.
وأوض ــح أب ــوذك ــري ،في
تصريح صحافي ،أن الفيلم
يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـج ـمــوعــة
ً
قـ ـص ــص ،وس ـي ـض ــم ع ـ ــددا
من الفنانين الكبار ،سيتم
الـتـفــاوض مـعـهــم ،مضيفا
أن ما نشر عن مفاوضات
مع الفنانة نيللي كريم ،ثم
اعـتــذارهــا ،ليس له أساس
من الصحة ،وأن ما تداوله
البعض عن مفاوضات مع
مـنــة شـلـبــي لـتـكــون بديلة
لنيللي كريم غير منطقي،
خاصة أن الفيلم في مرحلة
الكتابة ،ولم يتم االستقرار
على أي تفاصيل حتى اآلن.
ويـ ـجـ ـم ــع فـ ـيـ ـل ــم "ت ـح ــت

نيللي كريم
الـمـظـلــة" الـمـخــرجــة الكبيرة
كــام ـلــة أبـ ــوذكـ ــري وال ـكــات ـبــة
مريم نعوم ،وهو مأخوذ عن
رواية لألديب العالمي نجيب
م ـح ـف ــوظ ،ال ـت ــي ك ـت ـبــت بـعــد
نكسة  ،67محورها اإلنسان
الـ ـجـ ـب ــان ال ـ ـ ــذي يـ ـ ــرى ف ـس ــاد
ّ
الـعــالــم ويــأبــى أن يـصــدق إال
خياله الــذي تغذيه شاشات
ا ل ـس ـي ـن ـمــا ،ي ـخ ــاف أن يبلله
الـم ـطــر الـ ــذي ل ــم يـقـتــل يــومــا
أحد.

هاني سالمة يستعد لتصوير
«تحت تهديد السالح»
ملصق « جدو مشاكل»
الـمـنـتــج أح ـم ــد الـسـبـكــي تــأجـيــل
ال ـف ـي ـلــم إلـ ــى أق ـ ــرب ف ــرص ــة ،وفــي
حالة زيادتها خالل األيام القادمة
سيتم طــرحــه دون االنـتـظــار إلى
مواسم سينمائية أخرى ،والفيلم
يشارك في بطولته أمينة خليل
وعائشة بن أحمد ،وكان آخر أفالم
الفنانة الراحلة رجــاء الـجــداوي.
واألمر نفسه تكرر مع فيلم "زنزانة
 "7لـلـفـنــان أح ـمــد زاهـ ــر والـفـنــان
نـضــال الـشــافـعــي ،حيث سحبته
الشركة من المنافسة في الساعات
األخيرة قبل العيد وقررت تأجيله
إلى مناسبة أخرى.

«الغسالة»

ملصق « صاحب المقام «

الريس :شخصيات «افتح يا سمسم»
تشارك الفرحة بعودة الحياة

● لـ ـك ــن الـ ـبـ ـع ــض وجـ ـ ــد فــي
أحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـس ـل ـس ــل م ـب ــال ـغ ــة
كبيرة؟

«أفالم العيد» بين االتهامات واالنسحابات والعروض الخارجية
عــرضــه ع ـلــى مـنـصــة إلـكـتــرونـيــة
للمرة األولى في تاريخ السينما
المصرية ،فبعد ساعات قليلة من
إطالقه على المنصة تم تسريبه
كـ ــامـ ــا ،وبـ ـ ـج ـ ــودة ع ــالـ ـي ــة ،عـلــى
م ــواق ــع اإلن ـت ــرن ــت والـتـطـبـيـقــات،
ول ــم تـقــف األم ــور عـنــد ه ــذا الحد
فقط ،بل طالت االتهامات الكاتب
إب ــراه ـي ــم ع ـي ـســى م ــؤل ــف الـفـيـلــم
حـيــث تــم ات ـهــامــه بـســرقــة الفيلم
من الفيلم اإلسرائيلي "مكتوب"،
الذي عرض قبل  3سنوات ،حيث
تتشابه الفكرة فيما بينهما ،إذ إن
صاحب المقام يتحدث عن رجل
األع ـمــال ال ــذي يــأخــذ الخطابات،
ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا ال ـم ــواط ـن ــون إلــى
م ـقــام اإلمـ ــام الـشــافـعــي طـلـبــا في
قـضــاء الـحــوائــج ويـحــاول حلها،
والفيلم اآلخــر الــذي يتحدث عن
نجاة شقيقين من حادث تفجير
فـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــرران ت ـح ـق ـي ــق طـ ـم ــوح ــات
اآلخــريــن فـيــأخــذون الــرســائــل من
منطقة حائط المبكى ويحاولون
تحقيق تلك الطموحات .واالتهام
اآلخ ــر هــو اقـتـبــاس قـصــة الفيلم
عـ ــن كـ ـت ــاب رسـ ــائـ ــل إلـ ـ ــى اإلمـ ـ ــام
الشافعي للدكتور سيد عويس،
والذي يتناول أبحاثا في رسائل
وخطابات المصريين لإلمام.
ُّ
ك ـمــا اتـ ـه ــم ال ـك ــات ــب بـمـحــاولــة
غ ـ ــرس أس ــال ـي ــب م ـنــاف ـيــة لـلــديــن
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مزاج

بـ ــدوره ،ط ــرح فيلم "الـغـســالــة"
فـ ــي م ـص ــر وح ـ ـيـ ــدا ب ـي ــن االف ـ ــام
المتواجدة ،ولكنه واجــه مشكلة
كبيرة وهي السماح بتواجد أفالم
أجنبية بــدور العرض المصرية،

خالل العيد ،في سابقة لم تحدث
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة وفـقــا
لقوانين غرفة صناعة السينما،
ولكن لعدم تواجد أفالم هذا العام
سمح لألفالم األجنبية بالتواجد
وبعدد كبير وصل إلى  15فيلما،
مما تسبب في توزيع الجمهور
وأخـ ــذ ح ـصــة ك ـب ـيــرة م ــن الـفـيـلــم
ال ـم ـصــري الـ ــذي ي ـقــوم ببطولته
ال ـف ـن ــان أحـ ـم ــد ح ــات ــم وم ـح ـمــود
حميدة وهنا الزاهد وبيومي فؤاد
وأحمد فتحي وعــدد من النجوم
الشباب ،في إطــار من الفانتازيا
والكوميديا.

ي ـس ـت ـع ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ه ــان ــي
سالمة لتصوير فيلم "تحت
ت ـ ـهـ ــديـ ــد ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاح" ،م ـط ـلــع
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،وي ـع ـقــد
حاليا جلسات عمل مكثفة
م ــع ف ــري ــق ال ـع ـمــل ،لـلــوقــوف
ع ـلــى ال ـت ـفــاص ـيــل الـنـهــائـيــة
للفيلم قبل انطالق تصويره.
ويشارك في بطولة الفيلم
الفنانون عمرو عبدالجليل
وغ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ــادل ،وي ــاس ـم ـي ــن
رئ ـي ــس وغ ـي ــره ــم ،وهـ ــو مــن
ت ــأل ـي ــف أي ـم ــن ب ـه ـجــت ق ـمــر،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـ ــانـ ـ ــدو الـ ـ ـع ـ ــدل،
وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج أح ـ ـمـ ــد ال ـس ـب ـك ــي،
وي ـ ـعـ ــود س ــام ــة لـل ـسـيـنـمــا
بـ ــ"تـ ـح ــت ت ـه ــدي ــد ال ـ ـسـ ــاح"،
بعد غياب استمر  9سنوات
ك ــامـ ـل ــة ،م ـن ــذ أن ق ـ ــدم فـيـلــم
"واح ــد صحيح" عــام ،2011
م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف تـ ــامـ ــر ح ـب ـي ــب،
وإخراج هادي الباجوري.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدأ
ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـف ـي ـل ــم "أم ـ ـ ــوال
ً
عامة" ،لكن ظروفا إنتاجية

هاني سالمة
منعت تنفيذهّ ،
وأجل فريق
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـص ــوي ــر لـحـيــن
استقرار األوضاع ،وتجاوز
أزمة جائحة كورونا.
وغــاب سالمة عن درامــا
رمضان الماضي ،حيث قدم
آ خــر أعماله مسلسل "قمر
هــادي" فــي رمـضــان ،2019
من تـأليف حسان دهشان،
وإخراج رؤوف عبد العزيز.

18

كلمة السر:

من  10أحرف وهي اسم جزء من أساطير حرب طروادة.

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :كـ ــن ج ــريـ ـئ ــا فـ ــي م ـطــال ـب ـتــك
بحقوقك ولـكــن ضمن آداب االحـتــرام
واللياقة.
ً
عاطفيا :يوم جيد للتفاهم بين األحباء
والمصارحة الى أقصى الحدود.
ً
اجتماعيا :تشعر ببعض الذنب تجاه
ّ
أحد أفراد العائلة وتغير معاملتك له.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :يـحـصــل ت ـطــور دائ ــم ف ــي مـجــال
مهنتك فابق على اطالع لتحسين وضعك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :يـطـلــب الـحـبـيــب مـنــك أمـ ــرا ما
فتقبله بكل سرور.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال أح ــد ع ـنــده م ــن الـمـعــرفــة
ً
الكفاية فكن متواضعا مع اآلخرين.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مهما اشتدت الـظــروف صعوبة
فما لديك من الخبرة يدعمك.
ً
عاطفيا :حــاول نسيان ما جرى معكما
ً
م ــن م ـشــاكــل واب ـ ــدأ م ــع ال ـح ـب ـيــب دربـ ــا
جديدة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تنسى أب ــدا أن للوالدين
ً
ً
فضال كبيرا واالحسان اليهما واجب.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أصبح لديك الكثير من الخبرة
في عملك فاستفد منها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـت ـعــاون بـيـنــك وب ـيــن شــريــك
العمر مستمر بشكل رائع.
ً
اجتماعيا :حاول أن تصلح ما في ذاتك
قبل انتقادك للغير.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تعود أمــور العمل الى طبيعتها
ً
ً
رويدا رويدا رغم المعوقات.
ً
ً
ً
عاطفيا :تصادف وجها محببا وتنسى
أن عالقة عاطفية تربطك بآخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االت ـص ــاالت مــع األصــدقــاء
ً
لم تنقطع علما أنــك ال تلتقي بالكثير
منهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :أحـبــب عـمـلــك تـخــف أثـقــالــه عن
كتفيك وتنجزه بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :انـتـبــه مــن عــاقــاتــك العاطفية
الثنائية فقد ّ
تدمر بيتك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ح ــاف ــظ ع ـل ــى وع ـ ـ ــودك مــع
ال ـج ـم ـي ــع وال ت ــدع ـه ــم يـ ـسـ ـت ــاؤون مــن
ّ
تصرفك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :ال يمكن أن يستمر الحظ سيئا فاأليام مهنيا :من يسعى في سبيل نجاحه لن
يقوى عليه الفشل.
المقبلة ستكون أفضل.
ً
ً
عاطفيا :يرى الحبيب صفاتك الحسنة بكل عاطفيا :قد تلتقي صدفة بشخص يميل
قلبك اليه لكن قلبه مشغول.
وضوح ويفخر بها.
ً
ً
اجتماعيا :تتحمل أعباء هذه المرحلة بصبر اج ـت ـمــاع ـيــا :بـ ّ ــدون ال ـص ـبــر نـخـطــئ في
تعاملنا ويتغلب االنفعال على أفعالنا.
جميل حتى عودة األمور الى طبيعتها.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :قد ُيعرض عليك مشروع صغير
أو استثمار في عمل ما.
ً
عاطفيا :الصراحة هي الدرب الصحيح
ّ
الذي يؤدي الى عالقة جدية ودائمة.
ً ّ
اجتماعيا :نظم أوقات فراغك بطريقة
ص ـح ـي ـح ــة ت ـس ـت ـف ــد مـ ـنـ ـه ــا ل ــراحـ ـت ــك
وهوايتك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تعترضك صعوبة في عملك أو
يقوم نقاش حاد مع زميل.
ً
عاطفيا :الوفاء بالوعد واجب مع
الـحـبـيــب وق ــد نكست بــه أكـثــر من
ّ
مرة.
ً
ّ
اجتماعيا :يلومك أحد المقربين ألنك
ً
ابتعدت عنه ولم تتصل به أبدا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :لــن تستطيع الـثـبــات فــي وجــه
العقبات الطارئة فاستعن بالغير.
ً
عاطفيا :اصمد في المواجهة فالحبيب
ّ
يمر بظروف تقتضي مساعدتك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـت ـجــاهــل أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة
ً
تنبيهاتك أحيانا فال تفقد أعصابك.
رقم الحظ.56 :

ً
ّ
تتطور أمور العمل
مهنيا :ال تيأس فقد
نحو األسوأ ثم تتحسن.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك العمر على استعداد
دائم ليكون إلى جانبك عند الضرورة.
ً
اجتماعيا :اجتهد في أن تتحمل مطالب
العائلة مهما كانت قاسية عليك.
رقم الحظ.22 :

20
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فنانون ومثقفون كويتيون يتضامنون مع لبنان:
قلوبنا معك يا ّرمز الصمود والشموخ

خبريات
محمد عبده يطلق
«يا أمنيات» اليوم

عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات
الفي الشمري

لبيروت من
قلبي سالم
نبيل شعيل

اللهم الطف
بلبنان واحفظ
شعبه
نوال

عبدالله الرويشد

نبيل شعيل

نوال الكويتية

ل ــم يـسـتـطــع فـنــانــو الـكــويــت
استيعاب مــا حــدث فــي لبنان
أمس األول السيما أن االنفجار
ال ـ ـض ـ ـخـ ــم فـ ـ ــي م ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـيـ ــروت
ألحق أض ــرارا كبرى باألحياء
المجاورة للمدينة ،وأسفر عن
خ ـســائــر ف ــي األرواح وتــدمـيــر
الكثير من المباني والممتلكات
ال ـخ ــاص ــة والـ ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة.
ً
ف ـك ــان ال ــذه ــول م ـس ـي ـطــرا على
ال ـف ـنــان ـيــن ف ــي ال ـكــويــت أو في
الخليج العربي السيما عقب
ظهور الـصــور االول ــى للكارثة
ً
الـتــي حلت بـبـيــروت ،وتعليقا
ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـج ـل ــل ،لــم
ي ـجــد ال ـف ـنــانــون ك ـل ـمــات تعبر
ع ــن مـكـنــونــاتـهــم وم ــا يختلج
وج ــدانـ ـه ــم ،ف ـك ــان ــوا يـضـعــون
ً
الـ ـعـ ـل ــم ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـص ـح ــوب ــا
ب ـب ـع ــض ال ـ ـم ـ ـفـ ــردات ال ــداعـ ـم ــة
والمساندة للبنانيين في هذه
األزم ــة الـكـبـيــرة ،ليتمكنوا من
تــرج ـمــة م ـشــاعــرهــم الـمــرتـبـكــة

ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــات الـصـعـبــة.
وف ـ ــور ذي ـ ــوع ال ـخ ـبــر ال ـصــدمــة
ب ــدأ الـفـنــانــون والـمـثـقـفــون في
ال ـك ــوي ــت أو ف ــي دول الـخـلـيــج
العربي دعــم الشعب اللبناني
والتعاطف معه بهذا المصاب
ال ـج ـل ــل ،م ــؤك ــدي ــن مـســانــدتـهــم
لبنان رمز الصمود والشموخ.

ً
وسيبقى ر م ــز لـبـنــان شامخا
ً
أبيا مهما حدث.
أما الفنانةنوال فلم تجد إال
الــدعــاء لتلهج بــه وق ــال:اللهم
الـ ـط ــف ب ـل ـب ـن ــان ال ـل ـه ــم اح ـفــظ
لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـس ـب ـن ــا ال ـ ـلـ ــه ون ـع ــم
ال ــوكـ ـي ــل ق ـل ــوب ـن ــا م ـع ـك ــم .ال ـلــه
يحفظكم.

القلوب مع بيروت

سالم لبيروت

ّ
وعـ ـ ــلـ ـ ــق الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الــرويـشــد على ال ـحــادث األليم
عبر مواقع التواصل ،وقال :الله
يحفظك وقلوبنا معك بيروت.
ووضـ ــع ع ـلــم ل ـب ـنــان ف ــي دالل ــة
ع ـل ــى ت ـعــاط ـفــه م ــع م ــا ي ـجــري
الس ـي ـم ــا أن ل ـل ـف ـنــان ع ـبــدال ـلــه
الــرويـشــد صــداقــات كثيرة في
لبنان وله ذكريات مع الجمهور
ً
ال تنسى فــي ب ـيــروت ،معتبرا
ان مــا يـجــري س ـيــزول وسيتم
تطبيب الجراح مهما اتسعت

وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،ق ــال
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان نـ ـبـ ـي ــل شـ ـعـ ـي ــل ع ـبــر
ت ــويـ ـت ــر :لـ ـبـ ـي ــروت مـ ــن قـلـبــي
ً
سالم ...لبيروت ،واضعا علمي
ً
ال ـكــويــت ول ـب ـنــان تـعـبـيــرا عن
ً
دعــم الكويت حكومة وشعبا
للبنان فــو حــدة المصير هي
التي تجمعهما.
وب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت ف ــارع ــة
السقاف رئيسة مجلس إدارة
لــويــاك :لن نتوقف عن الدعاء
الـلـهــم نـســألــك الـلـطــف بلبنان

عبدالمجيد عبدالله

أحالم

حسين الجسمي

وأه ـ ـلـ ــه ،ال ـل ـه ــم خ ـف ــف عـلـيـهــم
مـ ـص ــابـ ـه ــم وهـ ـ ـ ــو مـ ـص ــابـ ـن ــا،
ارحمنا يارب العالمين.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـنــاقــد
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــر ف ـ ـهـ ــد الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدال:
لبنان أول بلد عــر بــي شجب
واستنكر وأدان الغزو العراقي
للكويت ،فواجب ألن نكون في
مقدمة من يلبون نــداء أنينه
واستغاثته اليوم.
ودعــا المخرج أحمد فــؤاد
الشطي إلى الوقوف مع لبنان
ً
ً
ً
معتبرا ذلــك واجـبــا إنسانيا
ً
وأخ ــاق ـي ــا ،وط ــال ــب الـجـهــات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ب ـ ـمـ ــد يـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــون
للبنانيين و مـســا عــد تـهــم في
هذه المحنة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــرب خـ ــالـ ــد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـعـ ــود ،ان ـ ـ ــه ي ـت ـع ــاط ــف
مـ ــع ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن وم ـ ــا ج ــرى
ً
لـهــم فــي حــادثــة ال ـمــرفــأ ،آمــا
أن ي ـت ـج ــاوزوا هـ ــذه ال ـكــارثــة
سريعا.

و فــي السياق نفسه ،قالت
الشاعرة دالل البارود :قلوبنا
معك يا ست الدنيا يا بيروت،
مشاهد مفجعة تكسر القلوب،
اللهم احضن اوجاعهم وأمن
روعاتهم.
ً
وخـلـيـجـيــا ،قــالــت الـفـنــانــة
شـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاء س ـ ـ ـبـ ـ ــت :ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت
ال ـم ـل ـت ـه ـب ــة سـ ـ ــام ل ــرم ــاده ــا
وحجرها ،ســام لضجيجها
الـســاكــن خـلــف الـغـبــار ،ســام
لعاصمة القلوب من البحرين.
وبكلمات مقتضبة شاركت
ال ـف ـن ــان ــة أحـ ـ ــام الـلـبـنــانـيـيــن
مصابهم الجلل بقول :يارب
اح ـف ــظ ل ـب ـنــان وأه ـل ـه ــا .ومــن
جانبه ،قال المطرب السعودي
عـبــدالـمـجـيــد عـبــدالـلـه :اللهم
احفظ لبنان وأهلها ،في حين،
تساء لت المغنية شمس :أما
آن األوان ألن يرتاح لبنان؟
وت ـضــامــن الـمـلـحــن نــاصــر
ال ـ ـصـ ــالـ ــح مـ ـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن

ووضع علم لبنان على موقع
ً
تويتر ،داعـيــا الـلــه ان يحفظ
شعب لبنان.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـب ــر ال ـف ـن ــان
حسين الجسمي عن تضامنه
مـ ــع ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بـعــد
االنـ ـفـ ـج ــار ال ـض ـخ ــم فـ ــى مــرفــأ
ب ـيــروت ،ونـشــر الـفـنــان حسين
الرسمي
الجسمي ،عبر حسابه
ً
على "تويتر" علم لبنان معلقا:
لك الله يا لبنان .ندعو الله أن
يحفظكم وأن يلهمكم الصبر،
ويــرحــم موتاكم .مناظر تدمع
لها العين ويحزن لها القلب.

إصابة فنانين لبنانيين وتعرض بيوتهم للتدمير
تهشم بيت المطرب اللبناني
راغب عالمة ،جراء انفجار ضخم
في مرفأ بيروت ،مساء أمس األول،
وتـ ـ ــداول ب ـعــض الـنــاشـطـيــن عبر
مواقع التواصل صــورا لألضرار
التي حدثت في منزل عالمة ،حيث
تحطم زجاج المنزل واألبواب.
في السياق ذاته ،تعرض منزل
الـمـغـنـيــة إل ـي ـســا ألض ـ ــرار بــالـغــة،
جراء االنفجار الكبير ،وتوجهت
إليسا لجمهورها برسالة مؤثرة
عبر "انستغرام" ،أعربت فيها عن
ألمها لمصاب لبنان ،مشيرة إلى
أن بيتها تدمر بالكامل.
وطـ ـم ــأن ــت إل ـي ـس ــا ج ـم ـهــورهــا
اللبناني والعربي على صحتها،
وحقيقة اقترابها من موقع مرفأ
بـ ـي ــروت ال ـ ــذي وقـ ــع ف ـيــه ان ـف ـجــار
ش ــدي ــد ،وغ ـ ـ ــردت ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر":
"محروق قلبي من جوا ومقهورة
ع ـ ــا ب ـ ـلـ ــدي م ـ ــن ال ـ ـلـ ــي صـ ـ ـ ــار .أن ــا
ال ـح ـمــدل ـلــه ب ـخ ـيــر والـ ـل ــه يـحـمــي
لبنان".
أم ــا الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة هيفاء
وهبي فكشفت عن إصابة مديرة
منزلها روبي في رأسها وعينيها

راغب عالمة

هيفاء وهبي

إليسا

دومينيك حوراني

ج ــراء االنـفـجــار ،ونـشــرت مقاطع
م ـصــورة لـمـنــزلـهــا الـمـتـضــرر من
الـ ـح ــادث ع ـبــر خــاص ـيــة س ـتــوري
بـتـطـبـيــق "إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام" ،وعـلـقــت
عليها" :نـحــن كلنا بـخـيــر ،أدعــو
ل ـ ــرب ـ ــة بـ ـيـ ـت ــي روب ـ ـ ـ ــي ب ــالـ ـشـ ـف ــاء،
ألنـهــا تعرضت إلصــابــة برأسها
وعينيها ونقلت للمستشفى".
كـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــرض م ـ ـنـ ــزل ال ـف ـن ــان ــة
دومينيك حوراني للدمار الكامل،

جراء االنفجار ،وقالت دومينيك،
فــي رســالــة طمأنينة لجمهورها
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،إن ـه ــا نجت
ه ــي وأس ــرت ـه ــا م ــن ه ــذا ال ـحــادث
بأعجوبة ،وا نـهــم جميعا بخير،
لكنهم أصيبوا ببعض الجروح،
ُ
ون ـق ـلــوا عـلــى اثــرهــا للمستشفى
لعمل اإلج ــراء ات الطبية الالزمة
وبعض اإلسعافات األولية.
وأضـ ــافـ ــت" :ك ـن ــا ن ـم ـكــث داخ ــل

منزلنا ،ومن قوة االنفجار سقط
بعض الــزجــاج علي أنــا وابنتي،
والحمدلله نحن بخير ،ونتمنى
ل ـج ـم ـي ــع ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن ال ـص ـح ــة
والسالمة".
إلى ذلك ،تعرض منزل المطرب
ج ـ ـ ــاد ش ـ ــوي ـ ــري ل ـل ـت ـح ـط ــم ج ـ ــراء
االن ـف ـجــار ،ون ـشــر ص ــورة لمنزله
عبر حسابه على "تويتر" وعلق:
"هذا منزلي .كلنا بخير إلى حد ما.

الـ ــدم ف ــي ك ــل م ـك ــان :األشــرف ـيــة
تشبه هيروشيما.
ومن المشاهير الذين تعرضوا
إلصـ ــابـ ــات زوج ُـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــان رامـ ــي
ع ـ ـيـ ــاش ،ح ـي ــث أصـ ـيـ ـب ــت دالـ ـي ــدا
فـ ــي االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،وت ـ ـ ـ ــداول مـحـبــو
رام ـ ـ ــي م ـق ـط ــع ف ـي ــدي ــو لـ ـه ــا ،عـبــر
"إنستغرام" ،ظهرت فيه غارقة في
دمائها وتتلقى اإلسعافات بأحد
مستشفيات لبنان.

علينا أن نكون
في مقدمة من
يلبون نداء
أنين لبنان
فهد الهندال

نقابة المهن التمثيلية
المصرية تعزي
الشعب اللبناني
تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــن
التمثيلية المصرية بتعازيها
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي بـ ـع ــد
انـ ـفـ ـج ــار ب ـ ـيـ ــروت يـ ـ ــوم أم ــس
ً
األول ،وأ ص ـ ــدرت ب ـيــا نــا جــاء
فـ ـي ــه :تـ ـتـ ـق ــدم جـ ـم ــوع ف ـنــانــي
جـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة
ب ـخ ــال ــصالـ ـتـ ـع ــازي لـلـشـعــب
اللبناني الشقيق في ضحايا
انفجار بيروت الرهيب الذي
و قـ ــع أ مـ ــس االول و تــا ب ـع ـنــاه
ج ـم ـي ـع ــا بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن األس ـ ــى
واأللـ ــم ،داع ـيــن ال ـلــه عــز وجــل
أن ي ـ ـل ـ ـهـ ــم أ س ـ ـ ـ ــر ا لـ ـضـ ـح ــا ي ــا
الصبر والسلوان ،وأن يعجل
بالشفاء للجرحى جــراء هذا
االن ـف ـج ــار ،ح ـفــظ ال ـل ــه لـبـنــان
وشعبها.
كما قدمت نقابات وروابط
أخرى بيانات تتضامن فيها
مع ما حدث في لبنان.

نجوم عرب :ما حدث مشهد مخيف ومرعب ال تستحقه بيروت

يستعد الفنان محمد عبده
لطرح أغنية جديدة بعنوان
«يا أمنيات» ،اليوم على أحد
التطبيقات الموسيقية ،من
كلمات تركي آل الشيخ وألحان
عبدالرب إدريس.
وأعلنت شركة روتانا ،طرح
األغنية الجديدة لفنان
ً
العرب أمس ونشرت مقطعا
من األغنية عبر صفحتها
الرسمية على موقع التواصل
االجتماعي لتبادل الصور
والفيديوهات «إنستغرام»،
وعلقت عليه قائلة« :بكلمات
تركي آل الشيخ ،وألحان
عبدالرب إدريس ،يغني فنان
العرب محمد عبده يا أمنيات،
ترقبوها اليوم على تطبيق
(دييزر)» .الجدير ذكره  ،أنه تم
ً
أخيرا تداول مقطع فيديو عبر
مواقع التواصل االجتماعي،
ظهر فيه عبده أثناء دخوله
ً
إلى أحد الفنادق ،واضعا
الكمامة الطبية على وجهه،
فانتشرت أخبار عن إصابته
بفيروس كورونا ،وتساءل
عدد كبير من محبيه عن
صحة هذا الخبر ،لكن مصادر
ّ
مقربة نفت الخبر ،وقالت إن
صحته جيدة.

شيري عادل تعود للدراما
بعد غياب عامين

بعد عامين كاملين من
الغياب عن الشاشة
الصغيرة ،تعاقدت النجمة
شيري عادل على بطولة
حكاية «أمر شخصي»
وهي الحكاية الرابعة
لمسلسل «إال أنا» ،لتنضم
إلى نجمات المسلسل
كندة علوش ،وأروى
جودة ،ووفاء عامر،
وحنان مطاوع ،وجميلة
عوض .وحسمت شيري
عادل مع فريق الحكاية
قائمة النجوم المشاركين،
وتم التعاقد بالفعل
مع الفنانة سيمون،
والفنان ميدو عادل،
وإيهاب فهمي ،وجمال
وجار اختيار
عبدالناصر،
ٍ
عدد من الفنانين الشباب
للمشاركة في الحكاية،
وهي من تأليف عمر
عبدالحليم الذي انتهى
بالفعل من كتابة الحلقات
العشر ،ويتولى اإلخراج
محمود كامل الذي بدأ
التحضير للتصوير
المقرر منتصف أغسطس
الجاري.

خالد الصاوي ضحية
منتج نصاب لرابع مرة

دعوا إلى مساندة الشعب اللبناني في محنته العصيبة
تضامن العديد من نجوم الفن
في العالم العربي مع لبنان،
بعد الحادث األليم الذي أصاب
كل اللبنانيين ،نتيجة االنفجار
الضخم الذي وقع في مرفأ
بيروت.

دعـ ــا ال ـف ـن ــان ــون الـ ـع ــرب إلــى
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ل ـب ـنــان
ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة شـ ـعـ ـب ــه فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـم ـح ـنــة ال ـع ـص ـي ـبــة ،مــؤكــديــن
محبتهم ا لـكـبـيــرة لـهــذا البلد،
وك ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــوا عـ ـ ـب ـ ــر صـ ـفـ ـح ــاتـ ـه ــم
الخاصة على مواقع التواصل
كـلـمــات م ــواس ــاة مـعـتـبــريــن ما
حــدث مشهدا مخيفا ومرعبا
ال تستحقه بيروت.
ووصـ ـف ــت ال ـف ـن ــان ــة سـمـيــرة
سـعـيــد م ــا ح ــدث بــأنــه "مشهد
مخيف ومرعب ...ال أفهم في لغة
السياسة وال بمواء ماتها وال
بمتناقضاتها لـكــن هــل هناك
مبرر لكل هذا الدمار والعنف؟
الـ ـل ــه ي ـح ـف ــظ لـ ـبـ ـن ــان وي ـح ـفــظ
عــالـمـنــا م ــن ك ــل ه ــذه ال ـك ــوارث
التي تتوالى علينا تباعا".

حزن وذهول

ال أجد كلمات
تعبر عن حزني
العميق لما
حدث
صابر الرباعي

وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ق ــال ــت ال ـف ـنــانــة
ل ـط ـي ـف ــة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة :أن ـ ـ ــا فــى
حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـ ــذهـ ـ ــول وال ـ ـحـ ــزن
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــراب ،ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ال
يـنـقـصـهــا ه ـم ــوم .حــزيـنــة جــدا
يـ ـ ــارب ل ـط ـفــك ب ـل ـب ـنــان وأهـ ـل ــه،
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :أمـ ـنـ ـي ــة شـخـصـيــة
اطـلـبـهــا مــن كــل مــواطــن عربي
البــد كلنا نقف وقـفــة انسانية
وتاريخية مع بيروت ،أمنيتي
إنـشــاء صـنــدوق خــاص فــي كل

أحمد السقا

صابر الرباعي

كاظم الساهر

عمرو دياب

تيم حسن

بلد للمساعدات اإلنسانية لكل
ال ـم ـت ـض ــرري ــن .وق ـ ــدم ال ـم ـطــرب
عـ ـم ــرو ديـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــزاء لـلـشـعــب
اللبناني قائال :خالص عزائي
للشعب ا لـلـبـنــا نــي ،وتمنياني
بـ ــال ـ ـش ـ ـفـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــاج ـ ــل ل ـج ـم ـيــع
المصابين.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــة ش ـ ـيـ ــريـ ــن
عبدالوهاب فقالت :ربنا يرحم
اللي توفوا في الحادث المؤلم
وأقدم التعازي لذويهم .وضمن
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ــال ــت ال ـف ـنــانــة
ي ـ ـسـ ــرا :ح ــزيـ ـن ــة عـ ـل ــى بـ ـي ــروت
وأه ـ ــل ب ـ ـيـ ــروت ...حــزي ـنــة على
أجمل بقاع األرض وحزينة لما
يحصل فيها كل يــوم ...وأدعــو
من كل قلبي ينصرها الله عز
وجــل ويحفظها مــن كــل ســوء.

كما كتب الفنان محمد هنيدي
قائال عبر أحد مواقع التواصل:
ربنا يحفظكم ويسترها على
أه ـل ـن ــا فـ ــي ل ـب ـن ــان ويـحـمـيـكــم
ي ـ ـ ــارب .وك ــذل ــك ال ـف ـن ــان أح ـمــد
السقا قــال :اللهم احفظ لبنان
س ـم ــاء ه ــا وأرضـ ـه ــا وشـعـبـهــا
بـعـيـنــك ال ـتــي ال ت ـنــام ي ــا أرح ــم
الراحمين.
ومن جانبه ،قال الفنان تيم
ح ـس ــن :ال ـل ــه ي ــرح ــم الـضـحــايــا
وي ـش ـف ــي الـ ـج ــرح ــى وي ـح ـم ـيــك
ي ــا ل ـب ـنــان .وقـ ــال ال ـف ـنــان تــامــر
حسني :أسألكم الدعاء للبنان
وش ـ ـعـ ــب لـ ـبـ ـن ــان بـ ـسـ ـب ــب ه ــذا
الـ ـح ــادث الـ ـق ــاس ــي ...وأســأل ـكــم
ال ــدع ــاء بــال ـش ـفــاء ل ـكــل مـصــاب
والدعاء لكل شهيد ،اللهم احفظ

لبنان وكل البالد العربية .وفي
كلمة مقتضبة قال الفنان سعد
لمجرد :الله يحفظك يا لبنان.

ل ـل ـجــرحــى وال ــرحـ ـم ــة ألرواح
ال ـش ـهــداء .الـلـهــم احـفــظ لبنان
وشعبه .وقال الفنان التونسي
ص ــاب ــر الـ ــربـ ــاعـ ــي :يـ ــا لـطـيــف
الطف بلبنان وشعبه ،ال أجد
كلمات تعبر عن حزني العميق
لما حدث اليوم في لبنان ،الله
يرحم كل الشهداء ،ويشفي كل
المصابين ويبعد عــن لبنان
وش ـع ـب ـهــا ك ــل م ـ ـكـ ــروه .ودع ــا
الـفـنــان محمد حـمــاقــي :اللهم
احفظ لبنان وأهلها .دعواتنا
لكل المصابين والضحايا.

ال ـس ــوري ــة ك ـن ــدة ع ـل ــوش :الـلــه
ً
ً
ٔ
يحمي لبنان ا ر ضـ ــا وشعبا .
االنـ ـفـ ـج ــار الـ ـل ــي وق ـ ــع مــرعــب
ومـ ـ ٔـولـ ــم ،ال ـل ــه ي ـح ـمــي ال ـن ــاس
ويـ ـشـ ـف ــي الـ ـج ــرح ــى وي ـح ـفــظ
لبنان من كل الـشــرور .وقالت
الـفـنــانــة مـنــى زك ــي :مــن قلبي
س ـ ــام لـ ـبـ ـي ــروت .أم ـ ــا ال ـف ـن ــان
مــاجــد ال ـم ـصــري فــدعــا قــائــا:
الـلـهــم احـفــظ لـبـنــان وشعبها
الجميل ،وهــو نفس مــا دعت
به الفنانة روجينا.
وعبر حسابه على "تويتر"،
كـ ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــن وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوزع
الـمــوسـيـقــي حـســن الـشــافـعــي:
فيديوهات االنفجار في لبنان
م ــرع ـب ــة ،ربـ ـن ــا ي ـح ـفــظ لـبـنــان
وأهل لبنان.

حادث أليم
بدورها ،قالت النجمة نادية
ال ـج ـنــدي :رب ـنــا يـحـفــظ لبنان
وشعبها مــن كــل شــر .خالص
الـتـعــازي ألشقائنا فــي لبنان
ج ــراء ح ــادث االنـفـجــار األلـيــم،
وي ــارب كــل أصــدقــائــي بلبنان
ي ـك ــون ــوا ب ــأل ــف خـ ـي ــر .وأع ـل ــن
الفنان كاظم الساهر تضامنه
م ــع الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،وق ــال:
نتضامن مع الشعب اللبناني
الحبيب في هذا اليوم الكارثي.
تـمـنـيــاتـنــا بــال ـش ـفــاء ال ـعــاجــل

سالم لبيروت
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر مـ ـ ــوق ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـل ــى
إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام ،ك ـت ـب ــت ال ـف ـن ــان ــة

كشف الفنان خالد الصاوي
عن تعرضه للنصب للمرة
الرابعة بواسطة المنتجين
الذين يرفضون منحه
ً
حقوقه المالية ،مؤكدا أن
حظه السيئ يوقعه في
هذه النوعية من النصابين.
وأضاف :كالكيت رابع منتج
قصدي رابع مرة ،منتج
نصاب وآخر يغسل أموال
وثالث يدعي أنه مضطهد
لتعاطفه مع اإلسالميين.
ووجه الصاوي مناشدة
عاجلة لغرفة صناعة
السينما ونقابة المهن
التمثيلية للتدخل باجراءات
قانونية تمنع خوض
النصابين لتجربة اإلنتاج
ً
السينمائي ،حرصا على
مصالح وحقوق نجوم الفن
والعاملين بالصناعة .يذكر
أن الصاوي شارك في موسم
دراما رمضان  2020بمسلسل
«ليالينا  ،»80الذي تدور
أحداثه في فترة الثمانينات
من بطولة إياد نصار ،وغادة
عادل ،وصابرين ،ومحمد
عادل ،ونهى عابدين ،من
تأليف أحمد عبد الفتاح،
وإخراج أحمد صالح.

ةديرجلا

•
 / 4493الخميس  6أغسطس 2020م  16 /ذو الحجة 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢١

دوليات
انتكاسة في «أزمة النهضة» قد تنسف المفاوضات
الخرطوم ترفض ربط إثيوبيا لـ «اتفاق السد» بــ «مياه األزرق» ومصر تجري مشاورات
القاهرة  -ةديرجلا

•

انتكست المفاوضات الجارية
بين دولتي مصب نهر النيل
مصر والسودان مع إثيوبيا
بشأن سد النهضة بعد عرض
األخيرة إبرام اتفاق جزئي
بشأن الملء األولي لبحيرة
السد وإرجاء االتفاق بشأن
التخزين والتشغيل لحين
التوصل التفاق حول تقاسم
مياه النيل األزرق ،وفي حين
اعتبرت الخرطوم الخطوة
ً
خرقا لـ«اتفاق المبادئ» ،قررت
القاهرة تعليق مشاركتها
بالمباحثات إلجراء مشاورات
داخلية.

شـهــدت الـمـفــاوضــات الجارية
ت ـحــت رع ــاي ــة االتـ ـح ــاد اإلفــري ـقــي
حـ ـ ــول سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة اإلثـ ـي ــوب ــي
انتكاسة جديدة ،إذ تقرر تعليق
الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات بـ ـع ــد أن ت ـق ــدم ــت
إثيوبيا بورقة مفاجئة تتضمن
رؤيـتـهــا الت ـفــاق غـيــر م ـلــزم حــول
قواعد تشغيل السد وطلبها إبرام
اتـفــاق جزئي حــول الـمــلء األولــي
لـبـحـيــرة ال ـســد الـضـخــم وإرجـ ــاء
حسم مصير التشغيل والتخزين
إلــى حين التوصل التفاق بشأن
مياه النيل األزرق ،الرافد الرئيس
ل ـل ـن ـهــر ،وهـ ــو م ــا رف ـض ـتــه مصر
والسودان.
وأع ـل ـن ــت م ـص ــر ،م ـس ــاء أم ــس
األول ،ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق مـ ـش ــار كـ ـتـ ـه ــا
ً
بالمفاوضات ،التي كان مفترضا
أن تـسـتـكـمــل الـ ـي ــوم ،م ــؤك ــدة أن
إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ل ـ ــم ت ـ ـقـ ــدم أي ق ــواع ــد
لتشغيل السد.
وذكــرت وزارة الري المصرية،
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ك ــان
ً
مـ ـخـ ـصـ ـص ــا ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـن ـق ــاط
الخالفية الخاصة باتفاقية ملء
وت ـش ـغ ـي ــل الـ ـس ــد ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
اللجان الفنية والقانونية ،وفقا
لما تم التوافق عليه خالل اجتماع
وزراء ال ـم ـيــاه م ــن الـ ــدول الـثــاث
الذي عقد أمس األول.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن «وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـي ــاه
اإلثـيــوبــي وجــه خطابا لنظيريه
المصري والسوداني يطرح رؤية
ال تتضمن أي قــواعــد للتشغيل،
وال أي عناصر تعكس اإللزامية
ً
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ل ـ ــات ـ ـف ـ ــاق ،فـ ـض ــا
ع ــن غ ـي ــاب آل ـي ــة قــانــون ـيــة لفض
النزاعات».

مفاجأة إثيوبية
وأك ــدت وزارة ال ــري المصرية
ً
أن الخطاب اإلثيوبي جاء خالفا
لما تم التوافق عليه في اجتماع
االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاض ــي بـ ـي ــن وزراء
المياه والذي خلص إلى ضرورة
التركيز على حل النقاط الخالفية
لعرضها في اجتماع الحق لوزراء
المياه الخميس المقبل ،ثم طلبت
كــل مــن مـصــر وال ـس ــودان تعليق
االج ـت ـمــاعــات إلج ـ ــراء م ـش ــاورات
داخـلـيــة بـشــأن ال ـطــرح اإلثـيــوبــي
الذى يخالف ما تم االتفاق عليه

بغداد :سقوط صاروخ
بالمنطقة الخضراء

تصدت الدفاعات الجوية في
السفارة األميركية ببغداد،
مساء أمس األول ،لصاروخ
يرجح أنه من نوع "كاتيوشا".
وقالت مصادر ،إن منظومة
الدفاع الصاروخية "سي رام"
األميركية تصدت للهجوم
الصاروخي على السفارة
الواقعة في المنطقة الخضراء
شديدة التحصين.
وفي حادث منفصل ،أعلن
الجيش العراقي العثور على
سبعة صواريخ كاتيوشا مع
منصات موجهة نحو المنطقة
الخضراء.

وزير الدفاع اإليطالي
بطرابلس لـ«دفع السالم»

إثيوبيون يحتفلون بانتهاء المرحلة األولى من ملء بحيرة سد النهضة في أديس أبابا األحد الماضي (أ ف ب)
خ ــال قـمــة هيئة مكتب االتـحــاد
اإلف ــري ـق ــي ف ــى  21يــول ـيــو ،2020
كذلك نتائج اجتماع وزراء المياه
أمس  3أغسطس الجاري.

اتهام سوداني
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ره ـ ــن
ال ـ ـس ـ ــودان اسـ ـتـ ـم ــرار م ـشــارك ـتــه
ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ــي يـقــودهــا
االتحاد اإلفريقي بعدم الربط ما
بين التوصل التفاق بشأن الملء
والـتـشـغـيــل م ــن جـهــة والـتــوصــل
لمعاهدة حول مياه النيل األزرق
من جهة أخرى.
وات ـهــم وزي ــر ال ــري الـســودانــي
ي ــاس ــر عـ ـب ــاس ،إث ـي ــوب ـي ــا ب ـخــرق
«ات ـفــاق الـمـبــادئ» الـمــوقــع بينها
وك ـ ــل م ــن م ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان فــي
.2015
وكشف الــوزيــر الـســودانــي ،أن
ال ـخ ـط ــاب اإلثـ ـي ــوب ــي ت ـض ـمــن أن
يكون االتـفــاق على الملء األولــي

فقط لسد النهضة ،بينما يربط
اتـفــاق تشغيل السد على المدى
البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة
بشأن مياه النيل األزرق.
واعتبر وزير الري السوداني،
ف ــي خـ ـط ــاب ّ
وجـ ـه ــه إل ـ ــى وزي ـ ــرة
ال ـعــاقــات ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـعــاون
الدولي في جنوب إفريقيا ،أن «ما
جاء في الخطاب اإلثيوبي يمثل
ً
ً
ً
تطورا كبيرا ،وتغييرا في الموقف
اإلثيوبي يهدد استمرارية مسيرة
المفاوضات التي يقودها االتحاد
ً
ً
اإلفــريـقــي» ،معتبرا ذلــك خــروجــا
على إعالن المبادئ.
وش ـ ــدد ال ـب ــروف ـي ـس ــور عـبــاس
على جدية المخاطر التي يمثلها
السد اإلثيوبي للسودان وشعبه،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـم ـخــاطــر البيئية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وع ـ ـلـ ــى س ــام ــة
الماليين مــن ا لـسـكــان المقيمين
على ضفاف النيل األزرق ،كذلك
ع ـلــى ســامــة س ــد ال ــروص ـي ــرص،
األمر الذي يعزز ضرورة التوصل

إلــى اتـفــاق شامل يغطي جانبي
ً
ال ـ ـمـ ــلء وال ـت ـش ـغ ـي ــل ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
السودان لن يقبل برهن حياة 20
ً
مـلـيــونــا مــن مــواطـنـيــه يعيشون
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـفـ ـ ــاف ا ل ـ ـن ـ ـيـ ــل األزرق
بالتوصل لمعاهدة بشأن مياهه.
وتشير مطالبة إثيوبيا بإبرام
ات ـفــاق ح ــول تـقــاســم م ـيــاه النيل
األزرق إلـ ــى الـ ـخ ــاف ال ـم ـح ـتــدم
بـيـن ـهــا وب ـي ــن م ـصــر والـ ـس ــودان
بشأن حصة كل دولــة من المياه
إذ تـتـمـســك ال ـقــاهــرة بــالـحـصــول
على نحو  55مليار متر مكعب،
فيما ترى أديس أبابا أن الحصلة
منحت مــن خــال اتفاقية أبرمت
إبان الحقبة االستعمارية وترى
أن السد سيحول جــريــان المياه
ً
إلــى بـحـيــرة ب ــدال مــن تــدفـقــه عبر
الحدود.

مناسيب النيل
والحـقـ ًـاّ ،
وجــه وزيــر الـمــوارد

ال ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــري فـ ـ ــي مـ ـص ــر،
د.محمد عبدالعاطي ،بمتابعة
الـ ـم ــوق ــف الـ ـم ــائ ــي فـ ــي الـ ـب ــاد،
ومدى تأثرها باإلجراء األحادي
الذي اتخذته إثيوبيا بالتخزين
األولي لـ«النهضة».
ً
وتـ ـ ـ ــرأس ال ـ ــوزي ـ ــر اج ـت ـم ــاع ــا
ل ـل ـج ـنــة ال ــدائـ ـم ــة إلي ـ ـ ــراد الـنـهــر
لـمـتــابـعــة ال ـمــوقــف ال ـمــائــي في
الـ ـب ــاد ،واس ـت ـع ــرض ــت الـلـجـنــة
مـ ـن ــاسـ ـي ــب مـ ـحـ ـط ــات ال ـق ـي ــاس
الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـلــى م ـنــابــع الـنـيــل
ومدى تأثرها باإلجراء األحادي
إلثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وكـ ــذلـ ــك م ـنــاس ـيــب
وت ـص ــرف ــات ال ـس ــد ال ـعــالــي بما
يساهم في توفير االحتياجات
المائية.
ووجه عبدالعاطي بالمتابعة
ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـم ـنــاس ـيــب أع ــال ــي
النيل ومعدالت سقوط األمطار
مع استمرار عقد اللجنة بصفة
م ـس ـت ـم ــرة ل ـم ـت ــاب ـع ــة مـ ـع ــدالت
األمطار والمناسيب على منابع

نهر النيل كذلك حالة السدود
المختلفة على طول النهر.
وتابعت اللجنة موقف توفير
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ــائ ـي ــة لـمــوســم
أقصى االحتياجات ،وما يتطلبه
ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع
الـ ـمـ ـي ــاه ب ـح ـي ــث ت ـف ــي ب ــأغ ــراض
االستخدامات المختلفة ،بحسب
المتحدث الرسمي للوزارة.
ولـفــت إل ــى أن ــه تــم اسـتـعــراض
موقف التنبؤ بموسم الفيضان،
وأشارت البيانات إلى أن معدالت
األمـ ـط ــار ف ــي ت ــزاي ــد ع ـلــى مـنــابــع
النيل وأنه من المبكر الحكم على
فيضان هذا العام.
الجدير بالذكر أن أديس أبابا
أع ـل ـنــت ف ــي ال ـح ــادي والـعـشــريــن
من يوليو الماضي انتهاء أولى
م ــراح ــل م ــلء خـ ــزان ال ـســد بنحو
خمسة مـلـيــارات مـتــر مكعب في
خطوة أحادية قوبلت برفض من
القاهرة والخرطوم.

مودي يضع أساس معبد رام على أنقاض مسجد بابري واشنطن تستفز بكين ًبأرفع وفد
في خطوة تزامنت مع ذكرى إلغاء الحكم الذاتي لوالية كشمير
إلى تايوان منذ  41عاما

بومبيو يهدد :إياكم ّ
المس بالفارين من هونغ كونغ خارج الصين

مودي في مراسم وضع األساس للمعبد في أيوديا أمس (رويترز)
في خطوة سياسية دينية في موقع يرتدي
ً
ً
طابعا رمزيا للتوتر بين الطوائف الهندية،
أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي ،أمس ،في
مدينة أيوديا ورشة بناء معبد هندوسي مثير
ً
للجدل على أنـقــاض مسجد بــابــري ،محققا
ً
ً
تقدما جديدا لتياره القومي.
وتــزامــن مــوعــد إزاح ــة الـسـتــار عــن اللوحة
التذكارية إلقامة معبد اإلله رام ،الذي يعتبر
التجسيد السابع لإلله فيشنو حافظ الكون في
المعتقد الهندوسي ،مع الذكرى األولى إللغاء
الـحـكــم الــذاتــي لــواليــة كشمير ذات األغلبية
الـمـسـلـمــة ،وه ــو وع ــد آخ ــر قـطـعــه الـقــومـيــون
الهندوس خالل حملة انتخابات حملتهم إلى
السلطة في .2014
ومع تشييد معبد رام على أنقاض المسجد،
ال ــذي بـنــاه السلطان المسلم بــابــر فــي القرن
السادس عشر ،وتغيير وضع كشمير ،أطلق
مودي إشارتين قويتين بشأن البناء الجاري
ً
لوطن هندوسي في الهند ،مبتعدا أكثر فأكثر
عن أمة علمانية ومتعددة طوائف أرسيت عند
االستقالل في .1947
وح ـس ـمــت الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ف ــي نــوفـمـبــر
الماضي هــذا الملف المتفجر بمنح الموقع
المتنازع عليه إلى األغلبية الهندوسية لبناء
المعبد محل المسجد الذي دمره متطرفون في
أسوأ موجة عنف في الهند منذ تقسيمها عام
 1947قتل فيها أكثر من ألفي شخص.

سلة أخبار

واش ـ ـتـ ــد ال ـ ـجـ ــدل ال ـ ـ ــذي غ ـ ـ ــذاه ال ـق ــوم ـي ــون
الهندوس وكانوا حينها في المعارضة ،بشأن
الموقع في ثمانينيات القرن الماضي .وبلغت
الحملة المتعلقة بموقع أيــوديــا ذروتـهــا في
السادس من ديسمبر  1992بتدمير متعصبين
هندوس مسجد بابري.
ً
والخامس من أغسطس هو أيضا ذكرى
م ــرور عــام على إلـغــاء م ــودي الحكم الــذاتــي
الـمـمـنــوح ل ــوالي ــة كـشـمـيــر وتـقـسـيـمـهــا إلــى
منطقتين تحت وصاية العاصمة.
ولـمـنــع أي احـتـجــاج مــن سـكــان كشمير،
ً
ف ــرض الـقــومـيــون ال ـه ـنــدوس ألش ـهــر ق ـيــودا
صارمة على التنقالت ،وأوقفوا االتصاالت،
وقطعوا بذلك سكان وادي سريناغار البالغ
عددهم سبعة ماليين نسمة عن بقية العالم،
غير مكترثين إلى حد ما باألسرة الدولية.
وأوقف آالف األشخاص بنهم مسؤولون
سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني.
وتـ ـح ــدث ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـب ــان ع ــن تـعــذيــب
تعرضوا له على أيــدي قــوات األمــن الهندية
التي نفت ذلك.
وع ـش ـيــة ال ــذك ــرى األولـ ـ ــى إلن ـه ــاء الـحـكــم
الذاتي للمنطقة ذات األغلبية المسلمة ،جاب
جنود هنود الشوارع ونظموا دوريات مراقبة
م ــن ف ــوق أس ـط ــح ال ـم ـبــانــي ف ــي ســريـنــاجــار
أكـبــر م ــدن كشمير وفــرضــت حـظــر التجول
بعد تقارير عن احتجاجات عنيفة محتملة

وم ــدت األس ــاك الشائكة وأقــامــت متاريس
على الطرق.
ورغ ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــدادات األم ـن ـي ــة ال ـم ـش ــددة،
هــاجــم مسلحون ،أم ــس ،الـقــوات الهندية في
كشمير بالقنابل والبنادق ولم ترد أنباء عن
سقوط قتلى.
وفي باكستان ،شارك اآلالف بينهم زعماء
س ـي ــاس ـي ــون ونـ ـق ــاب ــات ع ـم ــال ـي ــة وم ـج ــال ــس
المحامين ونشطاء حقوقيون فــي مسيرات
بالمدن الرئيسية في الذكرى السنوية األولى
إللغاء الوضع الخاص إلقليم كشمير.
وقاد الرئيس عارف علوي ووزير الخارجية
شاه محمود قريشي أكبر مسيرة في العاصمة
إسالم آباد ،حيث ردد المتظاهرون شعارات
مناهضة للهند ودعــوا الـقــوى العالمية إلى
التدخل.
وخ ــاض ــت ال ـه ـنــد وبــاك ـس ـتــان اثـنـتـيــن من
ثالث حروب بينهما بسبب كشمير وصارت
المنطقة المتنازع عليها والتي تقع في جبال
الهيمااليا بــؤرة نــزاع ساخن من جديد بين
الدولتين النوويتين في العام الماضي.
وفي خطوة ستزيد من التوتر بين البلدين
ال ـن ــووي ـي ــن ،ك ـش ـفــت ب ــاك ـس ـت ــان ع ــن خــريـطــة
سياسية جديدة لحدودها تضم للمرة األولى
في تاريخها الجزء الذي تسيطر عليه الهند
ً
من كشمير ،وتعتبره محتال.
(نيودلهي ،إسالم أباد -وكاالت)

على وقع التدهور شبه اليومي في العالقات
بين أكبر قوتين بالعالم بسبب قضية هونغ
كونغ وحقوق أقلية األويغور المسلمة والتجارة
والتكنولوجيا ،قررت الواليات المتحدة إرسال
أول وف ــد رفـيــع الـمـسـتــوى إل ــى ت ــاي ــوان مـنــذ أن
قطعت عالقاتها الدبلوماسية بهذه الجزيرة قبل
 4عقود بسبب اعترافها بالحكومة الشيوعية
ً
ً
ممثال وحيدا للصين.
وفي خطوة أثارت غضب وتحذير الصين من
تعريض السالم للخطر ،أكدت الممثلية األميركية
في تايوان أن وزير الصحة أليكس عازار سيقود
الوفد الذي سيتوجه إلى تايبيه.
ووفق المعهد األميركي ،فإن «هذا يشكل أول
زيارة لعضو في الحكومة خالل ست سنوات»،
ً
موضحا أنه لم يتوجه أي وزير بهذا المستوى
إلى الجزيرة «منذ .»1979
وأكدت تايوان زيارة الوفد األميركي ،موضحة
أن عــازار سيلتقي في هــذه المناسبة الرئيسة
تـ ـس ــاي ايـ ـن ــغ-وي ــن ال ـ ـعـ ــدوة الـ ـ ـل ـ ــدودة لـلـصـيــن
والمتهمة من قادتها الشيوعيين بالسعي إلى
ً
استقالل الجزيرة رسميا.
وكتبت الرئيسة التايوانية ،في تغريدة على
«تويتر» ،أن الزيارة «دليل جديد على الشراكة
القوية بين تايوان والواليات المتحدة المرتكزة
على صداقتنا القديمة وقيم مشتركة».
وب ـي ـن ـمــا اع ـت ـبــر عـ ـ ــازار أن «تــاي ـب ـيــه ن ـمــوذج
للشفافية وال ـت ـعــاون فــي مـجــال الـصـحــة خــال
وب ــاء ك ــورون ــا وقـبـلــه بـكـثـيــر» ،ش ــدد المتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين
على «معارضة المبادالت الرسمية بين الواليات
ً
المتحدة وتــايــوان» ،التي تعتبرها بكين جزء ا
من أراضيها وتندد بــأي اتصال رسمي بينها
والمسؤولين األجانب.
وأك ـ ــد ال ـم ـت ـحــدث أن ع ـلــى واش ـن ـط ــن تجنب
«تقويض العالقات الصينية األميركية وكذلك
ً
السالم واالستقرار في مضيق تايوان» ،مشيرا
إلى تقديم احتجاج لدى إدارة الرئيس دونالد
ترامب.
وعلى الرغم من العالقات الثنائية ،التزمت
ً
الواليات المتحدة تقليديا الحذر بشأن طبيعة
االتصاالت الرسمية مع تايوان .لكن الوضع تغير
مع ترامب الــذي تقرب منها بقدر ما تدهورت
العالقات مع الصين حول العديد من القضايا.

وبعيد انتخابه ،أصبح أول رئيس أميركي يجري
اتصاالت مع رئيس لتايوان منذ  ،1979عندما
اتصلت به تساي لتهنئته.
وضــاع ـفــت إدارة ت ــرام ــب مـبـيـعــات الـمـعــدات
العسكرية المتطورة إلى الجزيرة بما في ذلك
بيعها مقاتالت الصيف الماضي .وتعود آخر
زيارة لعضو في الحكومة األميركية إلى 2014
وقــام بها رئيس وكــالــة حماية البيئة .وقبلها
زار وزي ــر النقل فــي عهد الــرئـيــس األسـبــق بيل
كلينتون الجزيرة في عام .2000
وت ـع ـت ـبــر ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـي ــن تـ ــايـ ــوان أح ــد
أقاليمها .ويقود الجزيرة نظام منافس لجأ إليها
بعد تولي الشيوعيين الحكم في القارة في 1949
بعد الحرب األهلية الصينية.
ً
وتــايــوان ليست دولــة معترفا بها فــي األمــم
المتحدة .وتهدد بكين باللجوء إلــى القوة في
ً
حال إعالن استقاللها رسميا أو في حال تدخل
ً
خارجي ،خصوصا من واشنطن.
في ّ
تحد آخر ،تعهد وزير الخارجية األميركي
مــايــك بومبيو أمــس األول بحماية الناشطين
المؤيدين للديمقراطية الذين فــروا من مدينة
هونغ كونغ وانتقد الصين بعد إعالن إعالمها
أن الشرطة أمرت بتوقيف عدد منهم في الخارج.
وق ــال بــومـبـيــو ،فــي ب ـيــان« ،ال يـمـكــن للحزب
الشيوعي الصيني أن يتحمل أن يفكر شعبه
بحرية ويسعى لبسط سيطرته أكثر وأكثر خارج
ً
ح ــدود الـصـيــن» ،مضيفا« :ستستمر الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة والـ ـ ــدول ال ـح ــرة األخ ـ ــرى ف ــي حـمــايــة
شعوبنا من الذراع الطويلة لتسلط بكين».
ووسط أجواء التوتر الشديد ،نقلت صحيفة
«وول ستريت جورنال» عن مصادر ،بأن الواليات
المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات
رفيعة المستوى في  15أغسطس الجاري بهدف
تقييم االلتزام باتفاق التجارة الثنائي الموقع
في وقت سابق من .2020
وذك ـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة أن مـ ـح ــادث ــات الـمـمـثــل
الـتـجــاري األمـيــركــي روب ــرت اليـتـهــايــزر ونــائــب
رئـيــس ال ــوزراء الصيني ليو خــه ،عبر الــدوائــر
التلفزيونية المغلقة ،ستركز على اتفاق المرحلة
األولــى ،الذي يدعو الصين إلى االلتزام بزيادة
الواردات األميركية بقيمة  200مليار دوالر على
مدار سنتين.
(عواصم -وكاالت)

استعرض رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة «الوفاق»
الليبية فايز السراج مع وزير
الدفاع اإليطالي لورينزو
غويريني مستجدات
األوضاع في ليبيا وعدد
من ملفات التعاون المشترك
أمس.
وجدد السراج التأكيد على أن
أي وقف إلطالق النار يجب
أن يضمن عدم بقاء الطرف
اآلخر في أي موقع يتيح
التهديد بـ»عدوان جديد» .في
إشارة إلى اشتراط حكومته
استعادة السيطرة على
مدينتي سرت والجفرة من
قوات خليفة حفتر.

المشيشي يلتقي
نوابًا مستقلين

أجرى رئيس الحكومة
التونسية المكلف هشام
المشيشي ،مباحثات مع
عدد من نواب البرلمان من
المستقلين وغير المنتمين
إلى كتل ،في إطار مواصلة
المشاورات لتشكيل
الحكومة ،أمس.
وحضر المباحثات النواب
منجي الرحوي والصافي
سعيد ومبروك كورشيد
وياسين العياري وفيصل
التبيني .وتأتي اللقاءات
في سياق اطالع المشيشي
على مختلف وجهات النظر
حول تشكيل الحكومة
المقبلة ،وسط ترجيحات
بأن يختار حكومة كفاءات
غير متحزبة.

فيضانات اليمن :عشرات
القتلى وآالف المشردين

سجلت السلطات اليمنية
مصرع خمسة وأربعين
ً
شخصا على األقل،
باإلضافة إلى عدد من
المفقودين ،من جراء سيول
األمطار التي تحولت إلى
فيضانات في عدد من
مدن اليمن ،في اليومين
الماضيين.
وبينما أدت الفيضانات
إلى تشريد اآلالف ،ما زال
ً
الخطر محدقا بمئات األسر
ً
في عدة مدن ،خصوصا
بعد فيضان ّ
سد مأرب
التاريخي ،للمرة األولى منذ
ً
 34عاما ،وانهيار سد آخر
في محافظة عمران.
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دول العالم تغيث بيروت المنكوبة ...والسلطة «المهملة»
العاصمة
في
تشردوا
لبناني
ألف
و300
دوالر...
مليارات
5
بـ
قدرت
المرفأ»
«انفجار
أضرار
•
ً
ً ً
• ماكرون في بيروت اليوم للقاء «األفرقاء» السياسيين وباريس تفتح تحقيقا خاصا بعد إصابة  ٢١فرنسيا

صورة جوية للمرفأ المدمر كما بدا صباح أمس (أ ف ب)

واجهة مرفأ بيروت قبل االنفجار وبعده

بيروت -ريان شربل

حمادة يستقيل من
البرلمان والسيد
يرهن استقالته
ً
بتعيينه رئيسا
للتحقيق في كارثة
المرفأ

اسـ ـتـ ـف ــاق ــت ب ـ ـي ـ ــروت ،أم ـ ــس،
ع ـل ــى مـ ـج ــزرة ب ـك ــل م ــا لـلـكـلـمــة
مــن معنى .أكـثــر مــن  ١٣٥قتيال
و 4000جــريــح ،إضــافــة إلــى ٨٠
ً
مفقودا و"عــداد" الجثث ال يزال
مفتوحا على مصراعيه .د مــار
شــامــل فــي الـمـبــانــي وال ـشــوارع
ش ــرد الـمــواطـنـيــن المتضررين
ج ــراء عـصــف االن ـف ـجــار ،وأنـيــن
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن تـ ـح ــت األن ـ ـقـ ــاض
ً
ال ي ــاق ــى ج ـ ــواب ـ ــا .هـ ــو مـشـهــد
تــراج ـيــدي هــول ـيــودي اسـتـفــاق
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــون ،أم ـ ـ ــس،
ليلملموا ما تبقى من منازلهم
وأرزاقهم جراء الدمار الذي لحق
بـهــم مــن ت ـف ـج ـيــر 2750طـنــا من
مادة النيترات أمونيوم السامة
المخرنة في مرفأ بيروت ،منذ
عام .2014

اإلهمال سبب الحادث
ت ـ ـع ــددت الـ ـ ــروايـ ـ ــات ل ـح ــادث
أ م ـ ـ ــس األول ،لـ ـك ــن األ كـ ـ ـي ـ ــد أن
سنوات من التراخي واإلهمال
ه ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ف ــي

تخزين مــادة شــديــدة االنفجار
ف ــي ال ـم ـن ـش ــأة .وك ـش ـفــت وكــالــة
"روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز" ،أمـ ـ ــس ،أن "م ـســألــة
سـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن ُع ـ ــرض ـ ــت
ع ـلــى ع ــدة ل ـج ــان وقـ ـض ــاة ،ولــم
يحدث شــيء إلصــدار أمــر بنقل
ه ــذه الـ ـم ــادة ش ــدي ــدة الـقــابـلـيــة
لالشتعال أو التخلص منها".
أمــا السلطة فقررت في مجلس
ّ
ال ـ ــوزراء وض ــع ك ــل مــن لــه صلة
بملف النيترات في مرفأ بيروت
ف ــي اإلق ــام ــة ال ـج ـب ـ ّ
ـري ــة ع ـلــى ان
يطلب من قيادة الجيش تنفيذ
هذا القرار.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة رم ـ ــزي م ـشــرف ـيــة،
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ــه ،ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
جلسة مجلس الوزراء ،امس ،ان
" كــل المسؤولين دون استثناء
سيكونون تحت اإلقامة الجبرية
ب ـم ـل ــف الـ ـنـ ـيـ ـت ــرات وال أسـ ـم ــاء
محددة".

مطالبات بتحقيق دولي
وت ــوال ــت ب ـعــض ال ـمــواقــف

ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـت ـح ـق ـيــق دولـ ــي
يـكـشــف مــابـســات االنـفـجــار.
وتـ ـق ــدم ع ـض ــو ك ـت ـلــة "ال ـل ـق ــاء
الديمقراطي" النائب مــروان
حماده باستقالته من مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،فـ ــي ك ـ ـتـ ــاب أودعـ ـ ــه
صـبــاح امــس األمــانــة العامة
لـلـمـجـلــس ،و طــا لــب بتشكيل
لجنة تحقيق دو لـيــة لكشف
مــاب ـســات االن ـف ـج ــار .والق ــاه
ف ــي مـطـلـبــه ال ـنــائــب الـســابــق
فارس سعيد الذي قال ،أمس،
إ نـ ـ ــه "ال ثـ ـق ــة بـ ـك ــل األ ج ـ ـهـ ــزة
ال ـق ـضــائ ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وألن
ّ
الـ ـك ــارث ــة ال تـ ـق ــل عـ ــن ك ــارث ــة
اغـ ـتـ ـي ــال ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ن ـطــالــب
بلجنة تحقيق دولية".
إال أن وزير الداخلية محمد
فهمي قال إن "لبنان لن يلجأ
الــى خـبــراء دولـيـيــن مــن أجــل
التحقيق" ،من ناحيتها قالت
وزير اإلعالم منال عبدالصمد
إن الحكومة تؤيد "أي شيء
يـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة" ،ل ـك ـن ـهــا
شـ ــددت ع ـلــى إ ج ـ ــراء تحقيق
دو ل ـ ـ ـ ــي أو مـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــة ف ــر ي ــق

دولي بالتحقيق يحتاج الى
العرض على مجلس النواب.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ف ـت ــح
تحقيق بالحادث بعد إصابة
 21من مواطنيها

أضرار بالمليارات
وكحصيلة أولية للخسائر
أك ــد مـحــافــظ ب ـيــروت ،م ــروان
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــود ،ا م ـ ـ ـ ـ ــس ،أن " ح ـ ـجـ ــم
األض ــرار فــي بـيــروت يـتــراوح
ب ـيــن  3و 5م ـل ـيــارات دوالر"،
مـ ـشـ ـي ــرا ا لـ ـ ــى ان "  300أ ل ــف
لـبـنــانــي أصـبـحــوا بــا مــأوى
بعد االنـفـجــار" .وق ــال" :نحو
نصف بيروت تضرر أو تدمر.
إنــه وضــع كــارثــي لــم تشهده
بيروت ّفي تاريخها" .وأعلن
عـ ـب ــود أنـ ـ ــه س ـي ــرف ــع "دع ـ ــوى
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن تـ ـس ـ ّـب ــب ب ـه ــذه
الجريمة ،وال خيمة فوق رأس
ً
أي مسؤول"ُ ،مضيفا" :طويلة
على رقبتن نستكين".
و ق ــام ر ئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،ام ــس ،بـجــولــة

تـفـقــديــة فــي مــوقــع االنـفـجــار
فـ ـ ــي م ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ب ــرف ـق ــة
قائد الجيش العماد جوزف
عــون .كما جــال األمـيــن العام
للهيئة العليا لإلغاثة اللواء
الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــد خـ ـي ــر ،أمـ ــس،
على المرفأ ووسط العاصمة
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــزة ومـ ـ ــار
م ـخ ــاي ــل وش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء،
ً
وت ـف ـق ــد األضـ ـ ـ ــرار م ـع ـل ـن ــا أن
"شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـهـ ـن ــدس ــة ب ـ ــدأت
الكشف على األ ضــرار للقيام
بالخطوات الالزمة".
واعـ ـلـ ـن ــت وزي ـ ـ ـ ــرة اإلعـ ـ ــام
منال عبدالصمد بعد جلسة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ام ـ ـ ــس،
«حـ ـ ــال ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي مــدي ـنــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت لـ ـ ـم ـ ــدة أسـ ـب ــوعـ ـي ــن
على ان تتولى فــورا السلطة
الـعـسـكــريــة الـعـلـيــا (الـجـيــش)
ص ــاحـ ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـلــى
االمن وتوضع تحت تصرفها
جميع القوى المسلحة».
واض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت :ت ـ ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل
لجنة تحقيق ادارية برئاسة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ـ ــاب وعـ ـض ــوي ــة

نائبة الرئيس وزيرة الدفاع
زيـ ـن ــة عـ ـك ــر ،ووزيـ ـ ـ ــرة ال ـع ــدل
م ـ ـ ــاري ك ـ ـلـ ــود ن ـ ـجـ ــم ،ووزيـ ـ ــر
الداخلية محمد فهمي ،وقائد
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ج ــوزي ــف
عــون ،ومدير عام قوى االمن
الداخلي اللواء عماد عثمان،
ومدير عام االمن العام اللواء
عـبــاس ابــراهـيــم ،ومــديــر عــام
أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــواء ط ــون ــي
صليبا ،تكون مهمتها إدارة
التحقيق فــي اال س ـبــاب التي
أدت إلى وقوع الكارثة ورفع
تقرير بالنتيجة إلى مجلس
ا ل ــوزراء خــال مهلة أقصاها
خ ـم ـس ــة أي ـ ـ ــام م ـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه،
وإح ـ ــال ـ ــة هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ــى
الجهات القضائية المختصة
الت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ أقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ــات
ال ـع ـق ــوب ــات ب ـح ــق م ــن تـثـبــت
مسؤوليته.

مساعدات دولية
ولقي لبنان عقب االنفجار
ً
ً
ً
تـ ـض ــامـ ـن ــا ع ــربـ ـي ــا ودولـ ـ ـي ـ ــا،

أبـ ــرزه ات ـص ــال أجـ ــراه رئـيــس
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة الـ ـف ــرنـ ـس ـ ـي ــة
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون بــرئـيــس
الحكومة حسان دياب أبلغه
فيه أنه سيزور بيروت اليوم
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي ه ــذه
المرحلة ّالعصيبة .وأعلنت
بــار يــس أن ـهــا ستنقل عـبــر 3
ً
طــائــرات عـسـكــريــة فــريـقــا من
األم ــن ال ـمــدنــي وع ــدة أط ـنــان
ً
المعدات الطبية ومركزا
من
ًّ ّ ً
صحيا نقاال .
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن ات ـ ـصـ ــل أم ـي ــر
قـطــر الـشـيــخ تـمـيــم بــن حمد،
برئيس الجمهورية ميشال
عـ ــون ،وأب ـل ـغــه ق ـ ــراره إرس ــال
مستشفيات مـيــدا نـيــة ،تلقى
ً
ديـ ـ ـ ـ ــاب اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال مـ ـ ــن وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
ب ــوم ـب ـي ــو شـ ـ ـ ّـدد خ ــال ــه عـلــى
دعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
للبنان واستعدادها لتقديم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـع ــاجـ ـل ــة ل ــه.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــو كـ ــذلـ ــك
ً
ً
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال هـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــا ب ــرئ ـي ــس
الحكومة ا لـســا بــق سعد

تقاذف مسؤولية حول «األمونيوم» ...فكيف وصل؟ «قنبلة ترامب» تواجه
بالتشكيك في واشنطن
رجل األعمال الروسي الذي تخلى عن الشحنة يعيش في قبرص
تـ ـق ــاذف ــت األج ـ ـهـ ــزة الــرس ـم ـيــة
ال ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة وج ـ ــود
وتـ ـخ ــزي ــن ن ـح ــو  2750ط ـن ــا مــن
م ــادة نيترات األمــونـيــوم السامة
فــي مــرفــأ ب ـيــروت ،فـفــي وق ــت قــال
المدير العام للجمارك اللبنانية
بـ ــدري ض ــاه ــر ،ال ـم ـح ـســوب على
"التيار الوطني الحر" ،أمــس ،إنه
ً
وجه "سابقا  6كتب لقضاة األمور
المستعجلة في بيروت بأن المواد
الموجودة خطيرة ،وتشكل خطرا
على المرفأ وعلى الجميع ،وطلبنا
إعادة تصديرها ،اال أن هذا األمر
لــم يحصل" ،نفت قاضية األمــور
المستعجلة في بيروت هاال نجم،
أمس ،األمر قائلة انها "لم تنظر في
هكذا ملف ،وهو ليس في قسمها،
وال ف ــي قـســم زل ـفــا الـحـســن الـتــي
اخذت مكاني ،وال عالقة لي بهذا
الملف ال من قريب وال من بعيد".
وأثـ ـ ــار انـ ـفـ ـج ــار ،أم ـ ــس األول،
ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــدي ـ ــدة ع ـ ــن م ـص ــدر
األمونيوم ،وكيفية وصولها إلى
مرفأ بـيــروت ،والــافــت أن تقارير
أكدت وصول هذه المواد قبل نحو
 6سنوات .وكشفت مصادر أمنية،
أمـ ــس ،أن "الـسـفـيـنــة ال ـت ــي كــانــت
تحمل هذه المواد ،كانت توجهت
مــن مرفأ باتومي بجورجيا إلى
م ــرف ــأ بـ ـي ــرا فـ ــي م ــوزم ـب ـي ــق قـبــل
نحو  7سنوات ،وتحديدا في 23
سبتمبر  ،2013إال أنـهــا توقفت

فــي ب ـيــروت نتيجة لعطل فـنــي".
وأضافت" :المشكلة التي حصلت
حينها هي أن السلطات اللبنانية
ّ
فتشت السفينة التي كانت ترفع
العلم المولدوفي ،وعند فحصها
لهذه المواد المتفجرة ،منعتها من
مواصلة الرحلة ،مما دفع طاقمها
للتخلي عنها والمغادرة ،علما أن
مالك السفينة روسي الجنسية".
وتــاب ـعــت" :ب ـعــد ذل ــك بـشـهــور،
أفـ ــرغـ ــت س ـل ـط ــات م ــرف ــأ ب ـي ــروت
ح ـ ـمـ ــولـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة ،ون ـق ـل ـت ـه ــا

إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـنـ ـب ــر  ،12ال ـم ـخ ـصــص
لـلـمـحـجــوزات ،عـلــى أس ــاس أنها
ستباع في المزاد ،لكنها بقيت منذ
ذلك الحين دون أي محاولة جدية
إلزالتها ،قبل وقوع الكارثة".
بدوره ،قال المدير العام لميناء
ب ـي ــروت ح ـســن قــري ـطــم أمـ ــس ،إن
ّ
ال ـم ـي ـنــاء خ ـ ــزن ق ـبــل س ـتــة أعـ ــوام
بـمــوجــب أم ــر مــن المحكمة مــواد
شديدة االنفجار يعتقد أنها كانت
سـبــب االن ـف ـجــار ال ـقــوي ال ــذي هز
العاصمة اللبنانية.

وأكد قريطم أن الجمارك وأمن
الدولة طلبا من السلطات تصدير
ه ــذه ال ـم ــواد أو إزال ـت ـهــا لـكــن «لــم
يحدث شيء».
وكتبت أم ــس صحيفة «ديلي
مـ ـي ــل» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن صــاحــب
السفينة التي كانت تحمل مــادة
ال ـ ـن ـ ـي ـ ـتـ ــرات ،ه ـ ــو رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
الــروســي إيـغــور غريتشوشكين،
ّ
الذي تخلى عن الحمولة الخطيرة
على سفينته في سبتمبر 2013
قبل أن يتم نقلها في النهاية إلى

مـيـنــاء ب ـيــروت حـيــث بقيت لمدة
 6سنوات.
وقالت قناة «رين» الروسية في
موسكو إن سفينة غريتشوشكين،
المعروف بأنه من محبي الدراجات
ّ
النارية تخلى عن سفينته بسبب
اج ـ ـبـ ــاره ع ـل ــى دفـ ــع م ـب ـل ــغ كبير
م ــن الـ ـم ــال ك ـع ـقــوبــة م ــا اض ـط ــره
العالن افالسه .وعلق رواد مواقع
ال ـت ــواص ــل ع ـلــى خ ـبــر دي ـلــي ميل
بالدعوة لمحاسبة غريتشوشكين
ً
الذي يعيش حاليا في قبرص.

أعلن الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
أن االنفجارين القويين اللذين هزا بيروت
ً
يبدو كأنهما "اعتداء رهيب" ،مشيرا إلى أن
خبراء عسكريين أميركيين أبلغوه أن األمر
يتعلق بقنبلة.
وفــي بــدايــة مؤتمره الصحافي اليومي
حول فيروس "كورونا" ،في البيت األبيض،
أكــد ترامب تعاطف الــواليــات المتحدة مع
لبنان ،مكررا "استعداد" بالده لمساعدته،
وأضاف" :لدينا عالقة جيدة جدا مع شعب
لبنان ،وصلواتنا موجهة لجميع الضحايا
وعائالتهم ،وسنكون هناك للمساعدة .يبدو
كأنه اعتداء رهيب".
وأردف" :قابلت جنراالتنا ،ويبدو أنه لم
يكن حادثا صناعيا .يبدو ،وفقا لهم ،أنه
كان اعتداء .كان قنبلة ما ،نعم".
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال
إن الواليات المتحدة تنتظر النتائج التي
ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول
سبب االنفجارين.
وقــال مـســؤوالن أميركيان ،لــ"رويـتــرز"،
تـحــدثــا ش ــرط ع ــدم كـشــف هــويـتـهـمــا ،إنــه
ل ــم يـتـضــح م ــن أي ــن يـحـصــل ت ــرام ــب على
م ـع ـلــومــاتــه ،ل ـكــن ال ـم ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة ال
توضح على ما يبدو أن االنفجار هجوم،
مؤكدين ان المعلومات حتى اآلن متسقة
بشكل مـتـقــارب مــع مــا قــالــه الـمـســؤولــون
اللبنانيون.
كـمــا أك ــدت  3م ـصــادر فــي وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون) ،لـقـنــاة  ،CNNانــه
ال يوجد لــدى الجيش األميركي أي دليل،
على أن انـفـجــار ب ـيــروت ،نجم عــن هجوم،

الفتة الــى أنها "ال تعرف ما الــذي يتحدث
عنه الرئيس".
وأش ـ ـ ــار أح ــده ــم إل ـ ــى أن ـ ــه ل ــو ك ـ ــان ل ــدى
الـجـيــش أي دل ـيــل عـلــى أن م ــا حـصــل كــان
هـجــومــا م ــدب ــرا ف ــإن الـسـلـطــات األمـيــركـيــة
كــانــت ستقرر على الـفــور اتـخــاذ إج ــراء ات
إضافية لحماية القوات المسلحة األميركية
والممتلكات األميركية في المنطقة ،مشددا
على عدم صدور مثل هذه األوامر حتى اآلن.
أمــا قناة "فــوكــس نـيــوز" المحافظة فقد
ن ـق ـلــت ع ــن م ـســؤول ـيــن ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
األم ـيــرك ـيــة وفـ ــي الـمـنـطـقــة إش ــارت ـه ــم إلــى
أن ال ـح ــادث عـلــى االرجـ ــح عــرضــي دون ان
ي ـس ـت ـب ـعــدوا أن ي ـك ــون ه ـن ــاك دور ثــانــوي
ألسـلـحــة أو م ــواد محتملة أخ ــرى خزنها
حزب الله في المرفأ.
وف ــي ل ـن ــدن ،ق ــال وزيـ ــر ال ــدول ــة للتعليم
ال ـبــري ـطــانــي ن ـيــك ج ـيــب إنـ ــه "مـ ــن الـســابــق
التكهن باألسباب قبل أن تــرد نتائج ذلك
التحقيق".
اما السفير الروسي لدى لبنان ،ألكسندر
زاس ـي ـب ـكــن ،ف ـقــد اس ـت ـب ـعــد ت ـمــامــا فــرضـيــة
ال ـق ـص ــف الـ ـج ــوي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وقـ ـ ــال إن
"انـتـهــاكــات صــارخــة لـلـســامــة" تسبت في
االنفجار.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ذكـ ــر ال ـخ ـب ـيــر ال ـع ـس ـكــري
الروسي أوليغ جيلتونوزكو ،أمس ،ان اللون
الوردي لدخان انفجار بيروت مرتبط بمواد
كــانــت مـخــزنــة فــي الـمـيـنــاء الـمـسـتــودعــات
المجاورة ،إضافة إلى ارتفاع كمية كبيرة
من المياه في الهواء بفعل موجة االنفجار.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)
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تتعهد بالمحاسبة

الكويت تتضامن مع لبنان ...ومساعداتها
تفتتح الدعم الدولي

• إقامة جبرية على المسؤولين
عن «تخزين األمونيوم»
• نائب األمير أبرق لعون ...والخالد اتصل بدياب

• النواب يثمنون االستجابة «الفورية» وأطباء كويتيون يتطوعون

الـحــريــري .وعـ ّـبــر رئيس
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة
عـ ـ ــن تـ ـض ــامـ ـن ــه ال ـ ـكـ ــامـ ــل مــع
العاصمة اللبنانية وأهلها،
ّ
وأبلغ الحريري أن "الواليات
الـمـتـحــدة سـتـقــدم مـســاعــدات
عاجلة للبنان لمواجهة آثار
االنفجار".
وأعـ ـ ـل ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني بوريس جونسون
عن استعداد بالده لمساعدة
ل ـب ـنــان ،وقـ ــال جــون ـســون في
"تـغــريــدة" ،أمــس ،إن "الـصــور
والـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات م ــن ب ـي ــروت
صـ ـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ــل أفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاري
وصلواتي مع من طالهم هذا
الحادث الرهيب" .وأضاف أن
"المملكة المتحدة مستعدة
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ب ـك ــل
ال ـط ــرق ال ـم ـم ـك ـنــة" ،ف ــي حـيــن
أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ــان ف ــي اتـصــالــه
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ب ـ ـ ــاده
"لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات إل ــى
ل ـب ـنــان ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـج ــاالت،
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا الـ ـصـ ـح ــة".

ك ـمــا أك ــد الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي أمــس
األول "تضامن مصر حكومة
وشعبا مع األشقاء في لبنان
واالس ـت ـع ــداد لـتـسـخـيــر كــافــة
اإلم ـك ــان ــات ل ـم ـســاعــدة ودع ــم
لبنان في محنته".

التأثير السياسي
ً
س ـي ــا س ـي ــا  ،أدى اال ن ـف ـجــار
إلى تحول كبير على حدثين
اث ـ ـن ـ ـيـ ــن ك ـ ــان ـ ــا م ـ ـحـ ــط ت ــرق ــب
وانـ ـتـ ـظ ــار مـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن،
ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث األول هـ ـ ـ ــو حـ ـك ــم
الـمـحـكـمــة الــدول ـيــة الـخــاصــة
ب ـل ـب ـنــان ف ــي ق ـض ـيــة اغ ـت ـيــال
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ــق
رف ـيــق ال ـحــريــري ،إذ ك ــان من
ال ـم ـن ـت ـظــر ت ـح ــرك ــات شـعـبـيــة
وت ــوتـ ـي ــر ل ـ ـل ـ ـشـ ــارع ،مـ ـم ــا قــد
يؤدي الى اشتباك اهلي ،لكن
هول الكارثة جعلت االهتمام
اللبناني العام في مكان آخر،
وباتت مفاعيل قرار المحكمة
ً
اعالميا وسياسيا وشعبيا

«حزب الله» و«النيترات»
بين "ح ــزب الـلــه" و"نـيـتــرات األمــونـيــوم"
ق ـصــة ط ــوي ـل ــة ،ب ـ ــدأت أول ـ ــى ف ـصــول ـهــا في
يــولـيــو  ،2012عـنــدمــا اعـتـقـلــت الـسـلـطــات
ً
ال ـق ـب ــرص ـي ــة عـ ـنـ ـص ــرا مـ ــن ال ـ ـحـ ــزب يــدعــى
حسين عبدالله بعد اكتشاف  8.2أطنان
مــن نيترات األمــونـيــوم فــي قبو منزله في
العاصمة الرنكا.
وف ــي ل ـن ــدن ،كـشـفــت صـحــف بــريـطــانـيــة
الـعــام الماضي ،أن السلطات فــي المملكة
ً
المتحدة أوقفت مناصرا لـ"حزب الله" في
عام  2015وهو يخزن  3أطنان من نيترات
ً
األمــون ـيــوم ،لكنها أبـقــت األم ــر س ــرا لعدم
الـتــأثـيــر عـلــى ال ـم ـفــاوضــات ح ــول االت ـفــاق
النووي مع إيران.
وبعدها بعامين ،أي في  ،2017داهمت
ً
ً
ً
السلطات البوليفية مخزنا كبيرا تابعا
للحزب اللبناني و جــد فيه كميات كافية
من نيترات األمونيوم والمتفجرات إلنتاج
قنبلة بوزن  ٢.٥طن.
والـ ـع ــام ال ـحــالــي م ــع تـصـنـيــف ألـمــانـيــا
ً
ً
ل ـ ــ"حـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" حـ ــزبـ ــا إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا ،داه ـم ــت
السلطات األلمانية مخازن عدة في جنوب
الـ ـب ــاد وجـ ـ ــدت ف ـي ـهــا ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
نيترات األمونيوم.
يذكر أن األمين العام لـ"حزب الله" حسن
ن ـص ــرال ـل ــه ،ك ـ ــان رس ـ ــم ف ــي إحـ ـ ــدى خـطـبــه
ً
سيناريو مماثال لما جرى في مرفأ بيروت،
أمــس ،على أن يتم هكذا سيناريو في تل
أبيب ،وقال في احدى المناسبات "بعض
الصواريخ من عندنا إضافة إلى حاويات
األمونيوم في مرفأ حيفا في إسرائيل ،وفي
منطقة يسكنها  800أ لــف نسمة ستكون
نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية ،وسيسقط
عشرات اآلالف القتلى" .وبعد هذا التهديد
قامت إسرائيل بنقل حاويات األمونيوم.

أعـ ــربـ ــت الـ ـك ــوي ــت عـ ــن ت ـضــام ـن ـهــا
الـ ـك ــام ــل مـ ــع ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي اث ــر
االن ـف ـج ــار "ال ـك ـب ـيــر وال ـ ـمـ ــروع" ال ــذي
وق ــع ف ــي مــرفــأ ب ـي ــروت ،أم ــس األول،
وأ سـفــر عــن عــدد كبير مــن الضحايا
والمصابين.
في السياق ،بعث سمو نائب األمير
وولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
ببرقية تعزية إلى الرئيس اللبناني
الـ ـعـ ـم ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ــون أع ـ ـ ــرب فـيـهــا
عــن خــالــص تـعــازيــه لـعــون وللشعب
ً
اللبناني بضحايا اال نـفـجــار ،راجيا
سموه للضحايا الرحمة وللمصابين
ً
س ــرع ــة الـ ـشـ ـف ــاء والـ ـع ــافـ ـي ــة ،م ــؤك ــدا
تعاطف ا لـكــو يــت مــع لبنان الشقيق،
ً
س ــائ ــا ال ـم ــول ــى ت ـع ــال ــى أن يـحـفـظــه
وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه.
بدوره ،عبر مجلس األمة في بيان
تــاه رئيس المجلس مــرزوق الغانم
في جلسة المجلس التكميلية أمس،
عن خالص العزاء وصادق المواساة
ً
لضحايا االنفجار ،متضرعا إلى الله
تعالى أن يعجل في شفاء المصابين
ويـ ـعـ ـي ــن لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى تـ ـ ـج ـ ــاوز آث ـ ــار
وتداعيات االنفجار.
ووج ــه مـجـلــس األم ــة الـتـحـيــة إلــى
الحكومة الكويتية على االستجابة
"الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ــري ـ ـع ـ ــة" ب ـ ــإرس ـ ــال
م ـســاعــدات إنـســانـيــة وطـبـيــة عــاجـلــة
وم ـس ـت ـح ـقــة إلـ ــى ل ـب ـنــان إض ــاف ــة إلــى
قـيــام جمعية ا لـهــال األ حـمــر بتقديم
مــواد إغــاثـيــة على وجــه الـســرعــة إلى
ب ـي ــروت ف ــي م ـحــاولــة لـتـخـفـيــف آث ــار
هذه "الكارثة" اإلنسانية التي أصابت
األشقاء في لبنان.
وذك ـ ـ ــر أن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ــة
ي ــؤك ــدون وقـ ــوف ال ـكــويــت م ــع لـبـنــان
ً
فــي هــذه المحنة ،مستذكرا الموقف
المبدئي للبنان عندما كان أول بلد
عربي يدين ويستنكر ما تعرضت له
الكويت في يوم الثاني من أغسطس
 1990من غزو غاشم واحتالل.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أج ـ ـ ــرى سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
ً
ً
الخالد اتصاال هاتفيا أمس ،بنظيره
اللبناني حسان د يــاب ،أ عــرب خالله
عن بالغ تعازيه ومواساته بضحايا
ً
"المصاب الكبير" مــؤ كــدا أن الكويت
ً
حكومة وشعبا وبناء على توجيهات
أض ـ ـعـ ــف مـ ـم ــا كـ ـ ــان م ـن ـت ـظــرا
بأضعاف .أما الحدث الثاني
ف ـك ــان ال ـت ــوت ــر ع ـلــى ال ـح ــدود
الجنوبية مــع إ ســرا ئـيــل ورد
"ح ــزب الـلــه" فــي الـجـنــوب ،إذ
كان من المتوقع ان يقوم برد
على الغارة االسرائيلية ،التي
ادت الى سقوط احد مقاتليه
في سورية ،لكن الكارثة التي
حـصـلــت عـطـلــت بـ ــدون أدن ــى

طائرة المساعدات الكويتية لدى وصولها إلى مطار بيروت أمس
س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـم ــد وس ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر وول ــي
العهد الشيخ ن ــواف األ حـمــد ستقدم
كــل الــدعــم وسـتـعـمــل عـلــى تــوفـيــر كل
المستلزمات الضرورية في مواجهة
تداعيات هذا الحادث األليم.
وأعـ ــرب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي
عــن شـكــره وتقدير الشعب اللبناني
لـلـكــويــت وق ـيــادت ـهــا ع ـلــى مـبــادرتـهــم
األخوية واإلنسانية تجاه أشقائهم
في لبنان وهو "ما عهدناه دوما من
إخواننا في الكويت الشقيقة".

طائرة مساعدات
وعلى الصعيد الميداني ،وصلت
الى مطار بيروت صباح أمس طائرة

م ـســاعــدات طـبـيــة كــويـتـيــة وه ــي أول
ش ـح ـنــة م ـس ــاع ــدات ت ـصــل ل ـب ـنــان مــن
الخارج ،لمواجهة آثار االنفجار.
وأك ـ ــدت وزارة ال ـص ـحــة الـكــويـتـيــة
أن ـ ــه تـ ــم ت ـج ـه ـيــز ال ـش ـح ـن ــة ال ـعــاج ـلــة
م ــن ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـط ـب ـيــة ب ـن ــاء عـلــى
ت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات سـ ـ ـم ـ ــو نـ ـ ــائـ ـ ــب األمـ ـ ـي ـ ــر
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد،
بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارتـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة
والدفاع.
وكان وزير الصحة الشيخ د .باسل
ال ـص ـب ــاح أجـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ــس األول
ً
ً
اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا ب ـن ـظ ـيــره الـلـبـنــانــي
حمد حسن عبر خالله عن بالغ األسى
ً
للضحاي والمصابين ،مؤكدا حرص
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ــوق ــوف م ــع األش ـق ــاء
فــي لبنان والتضامن معهم وتقديم

ُ
«الهالل األحمر» تطلق حملة تبرعات

أعلنت جمعية الـهــال األحـمــر الـكــويـتــي ،أم ــس ،انـطــاق حملة تبرعات
لمصلحة الشعب اللبناني ،عبر الموقع اإللكتروني للجمعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د .هالل الساير ،لـ"كونا" ،إن حملة جمع
التبرعات ستساهم في توفير األدوية والكراسي المتحركة وحليب األطفال
وجميع المستلزمات الطبية التي هم في أشد الحاجة إليها.
وأشــار الساير إلــى أن هناك فريقا من المتطوعين سيتوجه إلــى لبنان
لتوفير االحتياجات الالزمة وتقديم كل اإلمكانيات ،بالتعاون مع سفارة
الكويت في بيروت والصليب األحمر اللبناني.
وأضاف أن هذه الحملة جاءت انطالقا من شعور الجمعية بمسؤوليتها
تجاه الشعب اللبناني الشقيق ،داعيا المواطنين والمقيمين ورجال األعمال
والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب اللبناني ،إلعــادة البسمة إلى
وجوه أطفالهم من جديد ،مؤكدا وقوف الكويت حكومة وشعبا إلى جانب
لبنان في محنته.

شـ ــك ع ـم ـل ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ،الـ ــذي
ل ــن ي ــذه ــب الـ ــى ت ـص ـع ـيــد مــع
اسرائيل في ظل هذا الوضع
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـسـ ـي ــئ وال ــوض ــع
الشعبي األسوأ .ولعل تأجيل
ك ـل ـمــة األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــ"ح ــزب
الله" السيد حسن نصرالله،
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مـ ـ ـق ـ ــررة ام ـ ــس،
والـ ــذي ك ــان سـيـقــوم خــالـهــا
بتهديد إسرائيل وبالحديث

ع ــن الـمـحـكـمــة الــدول ـيــة خير
دليل.

الحريري
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري لـ ــدى
تـفـقــده مسجد محمد األمـيــن،
وسط بيروت أمــس ،وهو أحد
الـمــرافــق الـتــي ت ـضــررت بشدة
من جراء االنفجار ،أن العاصمة

ً
مخزون الحبوب ال يكفي شهرا

مساعدات طبية عاجلة لمجابهة آثار
االنفجار وتجاوز تداعياته.
ودعـ ــا ال ـص ـب ــاح ن ـظ ـيــره الـلـبـنــانــي
إل ــى تــزويــد الـكــويــتبـقــائـمــة األدوي ــة
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـع ــاج ـل ــة
لتقديمها على الفور .فيما قدم الوزير
اللبناني الشكر والتقدير "لألشقاء
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
ً
الكريمة" ،معربا عن خالص تمنياته
لصاحب السمو أ مـيــر ا لـبــاد الشيخ
صباح األحمد بالشفاء العاجل.

سلة أخبار
ّ
تضرر سفينة لـ«يونيفيل»
وأخرى «مصرية»

أعلن الناطق الرسمي باسم
اليونفيل (قوة األمم املتحدة
املؤقتة في لبنان) في لبنان
أندريا تيننتي ،أن إحدى السفن
التابعة لقوة اليونيفيل البحرية
التي كانت راسية في مرفأ
بيروت تضررت في االنفجار ما
أدى إلى إصابة عدد من أفراد
قوات حفظ السالم بجروح
بعضهم إصاباتهم خطيرة.
كما غرقت الباخرة السياحية
"أورينت كوين" التابعة ملجموعة
"أبو مرعي الينز" ،وسقط قتيالن
وسبعة جرحى من طاقمها.
وأعلن فريد هاشم ،مدير عمليات
شركة شحن ،أمس ،إن سفينة
بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة
آالف طن من القمح األوكراني
حني وقع االنفجار الضخم وأن
الشحنة "في حالة جيدة".

خوف في إسرائيل
من كارثة بحيفا

الجمعية الطبية
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
الجمعية الطبية الكويتية د .أحمد
الـعـنــزي الـتــواصــل مــع نقيب األطـبــاء
فــي لـبـنــان د .شــرف أبــوشــرف بهدف
تقديم المساندة الطبية عبر إرسال
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
متطوعين لعالج الجرحى اللبنانيين
جراء االنفجار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي ،إن نقيب األطباء اللبنانيين
أش ــاد بـجـهــود ال ـكــويــت ف ــي مـســانــدة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك ح ــا ج ــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ل ـتــوف ـيــر أدويـ ــة
و مـسـتـلــز مــات طبية لـعــاج الجرحى
بالمستشفيات.
وأ شـ ــار ا ل ـع ـنــزي إ ل ــى أن الجمعية
ستنسق مع وزارة الصحة ومجلس
ا ل ــوزراء للمساعدة فــي تقديم الدعم
للشعب اللبناني.

ُ
بيروت "قتلت باألمس" ،محمال
"الـ ـعـ ـه ــد الـ ـح ــاك ــم" م ـســؤول ـيــة
ت ــداعـ ـي ــات االنـ ـفـ ـج ــار ال ـه ــائ ــل.
وأض ـ ــاف أن "ال ـت ـضــامــن ال ــذي
أبـ ـ ـ ــداه ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ال يـعـنــي
أال تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك م ـح ــاس ـب ــة
وتحمل مسؤولية" من جانب
المقصرين .ول ــدى ســؤالــه عن
ث ـق ـت ــه ف ـ ــي األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
والتحقيقات ،التي تجريها في

الكارثة ،دعا الحريري األجهزة
األمنية إلى "التعاون مع أجهزة
خ ــارجـ ـي ــة ل ـك ـش ــف ح ـق ـي ـقــة مــا
حصل".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أع ـلــن الـنــائــب
جميل السيد ا لـمــد يــر السابق
ل ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أنـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـعــد
لالستقالة من النيابة «إذا قررت
ً
الحكومة تعييني رئيسا للجنة
التحقيق في كارثة المرفأ».

أعرب خبراء ومسؤولون في
إسرائيل عن خشيتهم من
حدوث كارثة في حيفا ،على
غرار ما حصل في بيروت ،نظرا
لوجود مصانع البتروكيماويات
وتكدس ذات املواد الخطرة في
امليناء.
وأكدت ريفيتال غولدشميد من
"مركز حيفا للبحوث البيئية"،
أن "الحادث في لبنان يوضح
خطورة تركيز املواد الخطرة
قرب الكثافة السكانية ،ويحتم
علينا إغالق الصناعات القابلة
لالشتعال واملتفجرة" .وأضافت:
"ما انفجر كان نيترات األمونيوم.
رغم تفريغ خزان األمونيوم في
حيفا ،لكن في ميناء حيفا ال يزال
خطر األمونيوم يحوم عندما
تقف ناقالت األمونيوم في
امليناء ليس بعيدا عن السكان
ومصنع لألسمدة يقع في وسط
املدينة ويحمل حاوية  15طنا
من األمونيوم بدون حماية.
الحكومة اإلسرائيلية مدعوة إلى
رفع خطة إغالق املصانع الخطر".
وشددت الباحثة كذلك على أن
إسرائيل ليست مستعدة لحدث
بحجم ما وقع في بيروت ،وأن
وزارة حماية البيئة ليس لديها
جرد لجميع املواد الخطرة في
الصناعات ،مؤكدة ضرورة إبعاد
الصناعات املتفجرة والخطيرة
عن التجمعات السكانية وإخالء
الصناعات الخطرة من حيفا.

رعايا أجانب ودبلوماسيون
بين الضحايا

مخاوف من أزمة في سلسلة التوريد
قال وزيــر االقتصاد اللبناني راؤول نعمة أمــس ،إن
صومعة ا لـحـبــوب فــي ميناء ب ـيــروت ،و هــي الصومعة
الرئيسية في البالدُ ،دمرت في االنفجار ،ليصبح لدى
لـبـنــان احـتـيــاطـيــات مــن الـحـبــوب تـكـفــي أق ــل مــن شهر،
مـسـتــدركــا "ولـكــن ال ي ــزال لــديـنــا مــا يكفي مــن الطحين
لتفادي حدوث أزمة".
وأضاف نعمة ،في تصريحات لـ "رويترز" ،بعد يوم
من االنفجار المدمر ،أن بــاده بحاجة إ لــى مخزونات
تكفي ثالثة أشهر على األ قــل؛ لضمان أمنها الغذائي،
الفتا الى أنها تبحث عن مساحات أخرى للتخزين.
ويعد هذا االنفجار أقوى انفجار يهز بيروت ،التي
دمرتها حــرب أهلية قبل ثالثة عقود .واالقتصاد كان
في حالة انهيار بالفعل قبل االنفجار ،مما أبطأ وتيرة
اسـتـيــراد الـحـبــوب فــي الــوقــت ال ــذي يــواجــه فـيــه لبنان
مصاعب في توفير العملة الصعبة للمشتريات.
وقــال نعمة" :ال تــوجــد أزمــة خبز أو طـحـيــن ...لدينا
مخزون كاف ،والسفن في طريقها لتغطية احتياجات
لبنان على المدى الطويل".
وأش ـ ــار ال ــى أن اح ـت ـيــاط ـيــات ال ـح ـبــوب ف ــي صــوامــع
لبنان المتبقية تكفي "أ قــل قليال مــن شـهــر" ،لكنه قال
إن الصوامع المدمرة لم يكن بها سوى  15ألف طن من
الحبوب في ذلك الوقت ،وهو أقل كثيرا من السعة التي
ً
قال مسؤول إنها تبلغ  120ألفا.
ّ
وحول االنفجار منطقة الميناء إلى حطام متشابك،
وعطل ميناء الدخول الرئيسي للواردات التي يحتاج
الـيـهــا لـبـنــان إلطـعــام سـكــانــه الــذيــن يــزيــد عــددهــم على
ستة ماليين.
وقــال أحـمــد تــامــر مــديــر ميناء طــرابـلــس ،ثــانــي أكبر
موانئ البالد ،إن الميناء ليس مجهزا بمنشآت لتخزين
الحبوب ،لكن يمكن نقل الشحنات إلى مستودعات تبعد
كيلومترين تقريبا.
وأفــاد وزيــر االقتصاد بأنه إلــى جانب طرابلس ،تم
تـجـهـيــز م ــوان ــئ ص ـيــدا وس ـل ـعــاتــا وج ـيــة لـلـتـعــامــل مع
الحبوب.

ً
صوامع القمح ّ
مدمرة تماما في مرفأ بيروت (رويترز)
وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد
الـغــذائـيــة" :نـخـشــى أن تـكــون هـنــاك مشكلة كـبـيــرة في
سلسلة الـتــوريــد مــا لــم يـكــن هـنــاك إج ـمــاع دول ــي على
إنقاذنا".
وذكــرت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) لـ "رويترز" من
عمان ،أن وكاالت األمم المتحدة اجتمعت أمس لتنسيق
جهود اإلغاثة لبيروت.
وتابعت الرفاعي أن "الناس فقراء للغاية ،ويصعب
على أي شخص بشكل متزايد شــراء الطعام ،وحقيقة
أن بـيــروت أكبر ميناء فــي لبنان تجعل ا لــو ضــع سيئا
للغاية ...نحن ننظر إ لــى طرابلس ،لكنه ميناء أصغر
بكثير".
وقـ ـ ــال ن ـق ـيــب مـ ـسـ ـت ــوردي ال ـق ـم ــح أحـ ـم ــد ح ـط ـيــط إن
االح ـت ـيــاط ـيــات ال ـحــال ـيــة م ــن الـطـحـيــن كــاف ـيــة لتغطية
احتياجات السوق مدة شهر ونصف الشهر ،مشير إلى
ان هناك أربع سفن تحمل شحنات تبلغ في المجمل 28
ألف طن من القمح لم ترس في الميناء بعد.

وأبلغ مسؤول في وزارة االقتصاد أن لبنان يسعى
على الـفــور إلــى نقل أربــع سفن تحمل  25ألــف طــن من
الطحين إلى ميناء طرابلس.
وأعربت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
(ف ــاو) ،أمــس ،عن خشيتها من حصول «مشكلة في توفر
الطحين» بلبنان «في األجل القصير».
وقال مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون
ً
من باريس« :تلقيت رسالة قصيرة جدا من مسؤول الفاو
في بيروت :في الواقع نخشى أن كمية كبيرة من احتياطات
القمح فــي الـمــرفــأ قــد تـضــررت أو دم ــرت ج ــراء االنـفـجــار.
المخزون قد تضرر بشكل كبير».
وأض ــاف بــورجــون فــي مقابلة مقتضبة عـبــر الهاتف
ً
«نخشى أنه في أجل قصير جدا سنكون أمام مشكلة توفير
الطحين في البالد».
ً
ً
ً
ويعاني لبنان أصال تضخما كبيرا في أسعار المواد
الغذائية األساسية وسط أزمة اقتصادية حادة ،بلغ 109
في المئة بين سبتمبر ومايو وفق برنامج األغذية العالمي.
(بيروت ـ ـ رويترز)

ُ
قتل عدد من رعايا الدول العربية
واألجنبية في انفجار بيروت،
في وقت تعرضت معظم مباني
السفارات األجنبية ألضرار
متفاوتة.
وبينما أعلنت السفارة املصرية
في بيروت ُأن اثنني من
مواطنيها قتال في االنفجار،
ّ
متحدثة عن اختفاء مصري
ثالث ،قال السفير السوري في
لبنان علي عبدالكريم ،إن ثمة
ضحايا وجرحى سوريني تعمل
السفارة على إحصاء أعدادهم.
وأصيب  10عراقيني ويمنيني
اثنني وأردنيني اثنني ومغربية،
في وقت ذكرت كندا أن األمني
العام لحزب "الكتائب اللبنانية"
نزار نجاريان الذي قتل في
االنفجار ،يحمل جنسيتها.
وأعلن رئيس الوزراء االسترالي
سكوت موريسون مقتل استرالي.
كما أصيب دبلوماسي قبرصي
رفيع .وفي مانيال ،أعلنت وزارة
الخارجية أن فلبينيني قتال وفقد
 11آخرين.
وأصيب سفير كازاخستان و5
من موظفي السفارة الهولندية
بينهم زوجة السفير ،وموظفة
بالسفارة الروسية ،وأفراد من
طاقم السفارة األملانية.
ومن نيويورك ،أعلنت األمم
املتحدة إصابة  48من موظفيها
و 27من أفراد أسرهم و 3من
زوارهم.
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بيروت مدينة ال تموت ...تحيي نفسها بعد كل فاجعة
حمزة عليان

عمرها  5آالف
سنة ...ومرفأ
للحياة
وألوان الحب

الفينيقيون
أطلقوا عليها اسم
«عشتروت» إلهة
الحب والجمال

واجهة العرب
والخليج ...حبيبة
البحر وأم الشرائع

لم تكن هــذه هي المرة األولــى التي تتعرض
فـيـهــا ب ـي ــروت لـنـكـبــة ،فـقــد اسـتـطــاعــت عـلــى مر
التاريخ أن تجدد وتحيي نفسها بعد كل فاجعة
تحدث لها.
مــديـنــة عـمــرهــا أك ـثــر مــن  5آالف سـنــة تجتر
اليوم أحزانها بعد أن امتدت إليها يد التخريب
والتدمير ،ومن رحم األحــزان ستولد من جديد
كما طائر الفينيق.
أمـ ــس ب ـك ــى ال ـع ــال ــم هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة ال ـبــائ ـســة
والـشــامـخــة فــي آن مـعــا ،تـعــاطــف معها الـنــاس،
من الكويت سمعنا أصــوات التضامن "خطاكم
السوء" يا أهل لبنان.
بيروت ذاكرتنا التي لن تموت ،هكذا عودتنا،
تربتها خصبة وأهلها ضخوا فيها دماء الحياة.
كثيرون كتبوا عن ست الدنيا ،وشعراء قالوا
ً
ً
فيها غزال جميال ووصفا بلغ حد الخيال ،يعانق
السماء التي تلفح أهلها بشمس المتوسط.
كانت مرفأ للحياة ،وألوان الحب ،واقعة على
طرف بحر جعلها منارة على أبوابه.
قدر هذه المدينة أن تعيش وتعود الى الحياة
مـهـمــا كـ ــان ،دخ ـل ـهــا الـ ـغ ــزاة لـكـنـهــا ل ــم تـنـكـســر،
ضــربـهــا ال ــزل ــزال وعـ ــاودت ال ـب ـنــاء ،تـحــولــت إلــى
ساحة للحروب ،لكنها استأنفت العبور الى عالم
الحداثة والجمال والتنوع.
تعانق تضاريسها ا لـجـبــال الملتصقة بها،
تلتقي بالبحر وتمد يدها إلى الطبيعة ،كانت
ً
بحكاياتها اسطورة نسجت حول نفسها حباال
«هنالك مدينة تدعى بيروت
من الذكريات.
هي ينبوع الحياة وشاطئ الحب»
		
بيروت ،ساحة المصارف ،الجامعة ،عاصمة
الصحافة ،مــركــز االسـتـشـفــاء ،مــرفــأ الترانزيت،
عـقــدة الـمــواصــات الـجــويــة ،الـســوق المفتوحة ،النكبة األولى بالزلزال
حاضنة الجميع دون تمييز أو تـفــرقــة ...هكذا
ُ
نـ ِـك ـبــت ب ــزل ــزال ع ــام 555م أت ــى عـلــى قـســم كبير
ت ـحــدث عـنـهــا ال ــراح ــل سـمـيــر قـصـيــر فــي كتابه
من المدينة ،تركها أهلها وأنشأوا على انقاضها
العميق "تاريخ بيروت".
واج ـهــة ال ـعــرب والـخـلـيــج ،كــانــت عـلــى ال ــدوام مدينة جديدة في خلدة وأطلقوا عليها اسم الذقية
م ـحــط أن ـظ ــاره ــم وم ـل ـج ــأه ــم ،ه ــي الـ ـي ــوم تـنــوء كنعان ،كما ي ــورد ذلــك الـمــؤرخ الشيخ طــه الــولــي،
تحت أثقال الخراب والحرائق ،ترسل صرختها وأتى الزلزال على مدرسة الحقوق ،ولم ُيبق فيها
الـمـجـبــولــة بــال ـحــزن واألل ـ ــم ،لـقــد قـتـلــوا الـحـيــاة حجرا على حجر.
ً
عــام 560م أصيبت بنكبة جــديــدة ،وكــان حريقا
بالروح التي كنت أتنفس منها ،هي حبيبة البحر
ً
هائال جرف معه كل ما بقي من خرائبها ،وضاقت
وأم الشرائع.
المدينة القديمة قذفها األ جــا نــب بقنابلهم ،بعد ذلك ساحتها ،وتعذر ردها إلى سابق عظمتها
وفـتـتـهــا الـعـثـمــانـيــون ،ودم ــره ــا الـمـتـحــاربــون ،الى أن فتحها العرب.
ووجهت إليها الجرافات لتكنس حربا طويلة
ام ـتــدت مــن ع ــام  1975ال ــى أن غــزاهــا المحتل تحت الحكم اإلسالمي ثم الصليبي
اإلسرائيلي عام  ،1982ودنس أرضها وشرفها.
ً
ً
ودخلت عصرا جديدا في تاريخها تحت الحكم
اإلسالميُ ،
وع ِرفت بمرابط أهل الشام ،فالجغرافي
مدينة فينيقية
ابن حوقل يصفها" :بيروت التي على ساحل بحر
كــا نــت مــد يـنــة فينيقية لـهــا مـكــا نــة عسكرية الروم هي فرضة دمشق وساحلها" ،وشهدت رخاء
في البر والبحر ،وفــرت خشب األرز والصنوبر وازدهارا في تلك الحقبة.
جــاء ت الحمالت الصليبية ووصلها امبراطور
لصناعة السفن ،كي يصدوا عنها غزوات الشرق.
ُعـ ِـرفــت باسم "بيبلوس" ،ثــم وقعت فــي أيــدي القسطنطينية سنة 975م ،ثم عاد الفاطميون اليها
فراعنة مصر ،اجتاحها الرومان وأعيد بناؤها وبسطوا سيادتهم عليها ،وفي عام  1099تقدمت
في عهد اإلمبراطور أغسطس قيصر ،وقد عرف الجيوش الصليبية نحوها ،لتسقط بين أيديهم،
الرومان ما تستحقه من رعاية ،فهي مدينة قابلة وتتعرض ألطــول حصار في تاريخها عــام ،1110
للرقي ،ولذلك راحوا يزينونها بالبنايات الفخمة ،ثم استسلمت لصالح الدين األيوبي.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـ ـحـ ــت ح ـ ـكـ ــم الـ ـمـ ـم ــالـ ـي ــك
في حين أن الفينيقيين كانوا يقدسونها إلكرام
اإلله المسمى على اسمها "بعل بيروت" وأقاموا وســاط ـي ـن ـهــم ،وف ــي ع ــام  1516غ ــزا الـعـثـمــانـيــون
ً
الـمـشــرق الـعــربــي وأب ـقــوا ب ـيــروت ملحقة بــالـشــام،
له هيكال.
وأعـظــم أثــر تــركــه العهد الــرومــانــي فيها هو وعاشت فترة ركود وخمول من الناحية التجارية
مدرسة الفقه ،وصفها أحد شعراء هذه المدرسة إلــى أن تــوالهــا األمـيــر فخر الــديــن المعني ،بعدما
حصل على استقالل ذاتي.
بقوله:
وبـعــد االح ـتــال الـمـصــري انطلقت فــي مضمار
البناء واالزدهار مدة  8سنوات.

أتى عليها حريق
عام  560جرف معه
كل ما بقي فيها من
خرائب وضاقت بعد
ذلك ساحتها

أصل اسم المدينة

عندما احتلها
الصليبيون
أسموها «باروت»
ولقبوها بالدرة
الغالية في تاج
أورشليم

إنشاء المرفأ
بدأت بيروت كمدينة تجارية عام  1808و1810
وتـلــك كــانــت نهضتها الحقيقية فـقــد انـشــئ مرفأ
بيروت عام  ،1839وسكة الحديد التي تربط بيروت
بدمشق عام  ،1895وفي عام  1866أنشئت الجامعة
األميركية ،وكان اسمها المدرسة السورية اإلنجيلية.

عاصمة عربية
نالت المدينة حقها من االضاءة بالكهرباء عام
 1914وكانت المصابيح في الشوارع تضاء بواسطة
عـصــا غليظة يحملونها و بــرأ س ـهــا شـعـلــة ،وبها
يديرون المفتاح ويشعلون الضوء.
خرجت بيروت كعاصمة عربية اولى في منطقة
الـ ـش ــرق وت ـح ــول ــت الـ ــى م ــرك ــز تـ ـج ــاري وس ـيــاحــي
وإعالمي.
تعرضت في خمسينيات القرن العشرين لهزات
عنف الى ان وقعت حرب  1975لتنال الدمار ،بما لم
تنله في أسوأ مراحلها التاريخية ،وتحولت بيروت
إلى ساحات للحروب والدمار.
ع ــام  1982غــزاهــا الـجـيــش االســرائ ـي ـلــي بعدما

كانت مسرحا ألعمال العنف والقتل واالغتيال بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وقصف مطار بيروت
عام  1968وحروب المخيمات.
كــان حصار بـيــروت على يــد االسرائيليين عام
 1982من اكثر عمليات الحصار شدة وألما ،جسدت
عمق المأساة ،لكن بقيت صامدة وخالل  60يوما
تلقت قنابل عنقودية وفوسفورية وتقليدية تعادل
 3قنابل ذر ي ــة ا تــت على احيائها ومستشفياتها
ودور االيتام فيها.

ُ
ق ِذفت بالقنابل
ودمرها
المتحاربون ثم
كنست أحزانها
لتعود من جديد

لم يكن لبيروت اسم واحد فقد تعددت اسماؤها
على حسب االقوام الذين احتلوها وتضاربت اقوال
دوائر المعارف للتسمية االصل.
فقد اطلق عليها الفينيقيون اسم عشتروت الهة
الحب والجمال ،وبريتوس في عهد الرومان وتقول
دائرة المعارف االسالمية انه ال شك في ان اشتقاق
اسم بيروت الذي طال حوله الجدل مأخوذ من كلمة
بئروت ،وهــي في العبرية البئر ،وجمعها "بئير"،
وكانت الوسيلة الوحيدة المحلية لمد الناس بالماء
حتى العصر الروماني.
وقيل إن اسمها جاريش تحريفا السم الجرجش
بن كنعان الذي بناها.
وقالوا ان باني بيروت هو ساترونيس
"الـ ـك ــوك ــب زحـ ـ ــل" ف ـع ـب ــده ال ـن ــاس
الـ ــذيـ ــن س ـك ـن ــوا ال ـم ــدي ـن ــة،

وأرجح األقــوال ان هذه المدينة حملت اسم الغابة
نفسها التي اختارها األقــدمــون لتكون جــارة لهم
في المكان الــذي اختاروه لسكناهم ،وهــذه الغابة
هي غابة الصنوبر التي تعرف اليوم باسم حرش
ً
بيروت ،كما يذكر الشيخ طه الولي ،وذلــك تدليال
عـلــى ان بـنــاء هــا تــم عـلــى يــد أهــالــي جـبـيــل ،وذلــك
حوالي سنة  2000ق.م.
وعندما احتلها الصليبيون اطلقوا عليها اسم
باروت متخذين منها مركزا لحكومة إفرنجية تابعة
لإلمارة الالتينية في القدس ،وأطلق الصليبيون
يــومـهــا عـلــى ب ـيــروت لـقــب "الـ ــدرة الـغــالـيــة فــي تــاج
أورشليم".

قصائد وغزل بالمعشوقة
تحولت إلى محجة للشعراء العرب ،فهذا مظفر
النواب يتغزل فيها ويبكيها بقصيدته!
أنت أشد من الحزن في هذه الساعة األبدية
واعتبريني عشيقا
َ
أنت حزينة؟
لم تكتمين وقولي لماذا ِ
أتفرغ فيك البواخر أحزان كل الموانئ؟
أم أنه البحر والريح والضجر المستمر
وقصيدة نزال قباني "يا ست الدنيا يا بيروت"
التي ذاع صيتها ،وغناها المطربون والمطربات
اللبنانيون والعرب ،كذلك قصيدة محمود درويش
الذي أمضى فترة من عمره فيها:
بيروت خيمتنا األخيرة
بيروت نجمتنا األخيرة

ةديرجلا

•
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رياضة

الشريدة :الموسم الحالي
إعداد للمقبل

شبهة استيالء على المال العام
تحيل أحد ًاألندية إلى النيابة

بعد اكتشاف الهيئة تالعبا في رواتب االحتراف الجزئي للعبة قتالية
حسين راضي

الواقعة اكتشفها
فريق التفتيش
التابع لقطاع
الرياضة بالهيئة

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لـ ـل ــر ي ــا ض ــة أ ح ـ ــا ل ـ ــت إدارة أ ح ـ ـ ــد األ نـ ــد يـ ــة
بمحافظة الفروانية إلى النيابة العامة ،بعد
ً
اكتشافها تالعبا في المبالغ المخصصة
لالحتراف الجزئي بإحدى اللعبات القتالية.
وأك ــدت مـصــادر مطلعة ،أن الــواقـعــة تم
اكتشافها من خالل فريق التفتيش التابع
ل ـق ـط ــاع ال ــري ــاض ــة بــال ـه ـي ـئــة ،الـ ـت ــي كــانــت
ق ــد طـلـبــت م ــن ك ــل االتـ ـح ــادات الــريــاضـيــة،
دون اس ـت ـث ـنــاء ،أس ـم ــاء ج ـم ـيــع الــاعـبـيــن
الـمـسـجـلـيــن ف ــي ك ـشــوفــات األن ــدي ــة لــديـهــا
للموسم الــريــاضــي  ،2020 -2019وهــو ما
كشف لفريق التفتيش أن قائمة الالعبين
إلحدى األلعاب بهذا النادي ال تتطابق مع
الكشف الذي قدمه للهيئة للحصول على
رواتب االحتراف الجزئي.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،أن ه ــذه
الواقعة تعد الوحيدة التي تم اكتشافها
ب ــاألن ــدي ــة ،وال تــوجــد ح ــاالت أخـ ــرى ،مما
يــؤكــد ق ــوة نـظــام الـتــدقـيــق والـمـتــابـعــة من
الهيئة.

وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن اإلحـ ــالـ ــة إل ــى
الـنـيــابــة ج ــاء ت ب ـنــاء عـلــى مــذكــرة
مــرفــوعــة مــن نــائــب الـمــديــر الـعــام
ل ـشــؤون قـطــاع الــريــاضــة د .صقر
ال ـم ــا إل ــى ال ـمــديــر ال ـع ــام د .حـمــود
فليطح ال ــذي واف ــق عـلــى ال ـق ــرار ،وذلــك
بعد موافقة اإلدارة القانونية بالهيئة التي
أكدت وجود شبهة باالستيالء على المال
العام دون وجه حق ،إذ تم صرف مستحقات
االح ـتــراف الـجــزئــي ل ـ  16العـبــا بالمخالفة
لالئحة االحتراف الجزئي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ب ـي ــن ه ــذه
الـ ـح ــاالت ت ـخــص أحـ ــد الــاع ـب ـيــن ال ـ ــذي تــم
صرف رواتب االحتراف الجزئي عن موسم
 ،2016وذل ــك عـلــى الــرغــم مــن تسجيل هــذا
ال ــاع ــب ف ــي ك ـشــوفــات الـ ـن ــادي ع ــام ،2019
مبينة أن  6حاالت من بين الحاالت األخرى،
لم تشارك في موسمين رياضيين ،وهو ما
يخالف شرطا أساسيا بالئحة االحتراف
الـ ـج ــزئ ــي لـ ـص ــرف ال ـم ـس ـت ـح ـق ــات ال ـمــال ـيــة
لالعبين.

من
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
بالذكر أن االتحادات
الــريــاض ـيــة ت ـق ــدم لــأنــديــة ش ـه ــادة مـصــدقــة
عبارة عن ورقة تسجيل لالعبين بالمنافسات
الـتــي يـشــاركــون بها (اس ـكــور شـيــت) إلثبات
م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي الـ ـم ــوس ــم ،ث ــم ت ـق ــوم األن ــدي ــة
بتقديمها إلى الهيئة العامة للرياضة ،األمر الذي
يضع عــامــات استفهام مــا إذا كــان هناك دور
وتعاون بين أطــراف في اتحاد اللعبة المعنية
والـنــادي حــول الواقعة الـمــذكــورة ،مما يوجب
تعديل وتشديد آليات الصرف في مواجهة بعض
ضعاف النفوس من المسؤولين في األندية أو
ً
االتحادات حفاظا على المال العام.

●

ماهر الشمري

●

وأمام هذا المصاب الجلل ،أتقدم إليكم باألصالة
عن نفسي ونيابة عن الحركة األولمبية الرياضية
الكويتية وجميع منتسبيها ومن خاللكم إلى شعب
لبنان الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي
ً
وأصدق المواساة والتضامن ،داعيا المولى جلت
قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم
وذويهم الصبر
والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه،
ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه".

برقان يواجه الساحل اليوم
ويجمد اتفاقه مع محترفيه
حازم ماهر

يستهل الفريق األول لكرة
القدم بنادي برقان مبارياته
التجريبية بمواجهة الساحل
في الساعة السابعة والنصف
ع ـلــى مـلـعــب ال ـس ــاح ــل .وتــأتــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ض ـم ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات
برقان الستئناف دوري الدرجة
األول ـ ــى ،وال ـســاحــل الستئناف
الدوري الممتاز.
ي ــذك ــر أن ب ــرق ــان سبخوض
مباراته التجريبية الثانية مع
اليرموك االثنين المقبل.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ــوصـ ــل ب ــرق ــان
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ن ـهــائــي م ــع أرب ـعــة
م ـح ـتــرف ـيــن ب ـع ــد ت ـج ــدي ــد عقد
ال ـبــرازي ـلــي جـيــوفــانــي ،غـيــر أن
ً
هذا االتفاق تم تجميده مؤقتا،
ح ـت ــى ت ـت ـضــح ال ـ ـصـ ــورة فـيـمــا
يخص إص ــدار ق ــرار باستثناء
الــريــاض ـي ـيــن م ــن ال ــدخ ــول إلــى
ً
البالد حاليا.
وأك ـ ـ ــد م ـ ـ ــدرب بـ ــرقـ ــان مــاهــر
الـشـمــري أن الـفــريــق فــي حاجة
مــاســة الن ـض ـمــام التونسيين،
م ـعــد ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة محمد

هـ ــادي وم ـ ــدرب الـ ـح ــراس أن ــور
مـحـمــد ،الـلــذيــن لــم يتمكنا من
دخول البالد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح لـ "الجريدة" ،إن "إصدار
قـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن
ً
ً
الـ ـب ــاد أص ـب ــح أمـ ـ ــرا ض ــروري ــا
م ــع إخ ـض ــاع ـه ــم ل ـل ـفـحــوصــات
والمسحات والحجر الصحي
ً
بمجرد وصولهم ،وذلك تأكيدا
لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع
األندية".
وشدد على أنه من الصعوبة
بـ ـمـ ـك ــان اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـم ــوس ــم
الحالي وانطالق الموسم المقبل
ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـتــم ج ـلــب جميع
المحترفين والمدربين ،مبينا
ان ــه ف ــور ات ـخ ــاذ قـ ــرار استثناء
الــريــاض ـي ـيــن وال ـم ــواف ـق ــة على
دخولهم البالد ،سيفعل برقان
ات ـف ــاق ــه م ــع الــاع ـب ـيــن االرب ـع ــة
الذين تم االتفاق معهم من خالل
توقيع العقود.
واخـتـتــم الـشـمــري تصريحه
مــوجـهــا الـشـكــر لمجلس إدارة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـتـ ـض ــاف ــة
تدريبات برقان.

خالد الشريدة

بالل يقود سلة العربي ويشرف على «المراحل»

رئيس اللجنة األولمبية يعزي نظيره اللبناني
قدم رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ
فـهــد الـنــاصــر أح ــر ال ـت ـعــازي وخــالــص الـمــواســاة
لنظيره اللبناني جان همام ،على خلفية االنفجار
الضخم ال ــذي وقــع أمــس األول فــي مــرفــأ بـيــروت،
وأسـ ـف ــر ع ــن سـ ـق ــوط عـ ـش ــرات ال ـض ـح ــاي ــا وآالف
الجرحى.
وجاء في رسالة الناصر" :تلقيت ببالغ الحزن
واألســى نبأ االنفجار الــذي وقــع في مرفأ بيروت
ومــا خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية،

تم صرف مستحقات
االحتراف الجزئي
ً
لـ  16العبا
بالمخالفة لالئحة

أكــد رئـيــس مجلس إدارة ن ــادي النصر خــالــد الـشــريــدة أن
المباريات الخميس المتبقية للفريق األول لكرة القدم بالنادي
في الــدوري الممتاز للموسم الحالي مجرد تحصيل حاصل
وستكون بمنزلة اإلعداد الجيد للموسم المقبل .2021-2020
وق ــال الـشــريــدة ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن "العنابي يواصل
استعداداته الستئناف الموسم ،وال نشغل تفكيرنا
ً
َ
بقراري االستئناف  11الجاري أو التأجيل ،بعد
كثيرا
قــرار اإلدارة العامة للطيران المدني حظر دخــول مواطني 31
دولة بسبب فيروس كورونا المستجد".
ً
وأضاف" :لن نرسل كتابا نطالب فيه اتحاد الكرة بالتأجيل،
ً
ً
وسنلتزم بالقرار الصادر أيا كــان" ،الفتا إلى أن مجلس إدارة
ً
النادي أرسل إلى الهيئة العامة للرياضة كتابا يتضمن أسماء
المحترفين الذين يلعبون للنادي ،وهم األردني بهاء عبدالرحمن
واللبناني قاسم الزين والليبي المسالتي من أجل الحصول على
فيزا دخول الكويت لهم".
وتابع" :المحترف البحريني
سـ ـي ــد ض ـ ـيـ ــاء يـ ـم ــر بـ ـظ ــروف
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـص ــل
إل ــى ال ـب ــاد ب ـعــد  10أي ــام
لالنضمام للفريق".
ي ــذك ــر أن ال ـن ـصــر
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل فــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
مـســاء ال ـيــوم على
استاد علي صباح
السالم وديا ،ضمن
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات
السـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاف
الموسم الحالي.

جابر الشريفي

تـعــاقــد مـجـلــس إدارة ال ـنــادي
ال ـع ــرب ــي م ــع ال ـ ـمـ ــدرب الــوط ـنــي
طالل بالل ،لتولي مهمة تدريب
الفريق االول لكرة السلة ،خلفا
لـلـســوري يـبــرم خوجاجيان،
ال ــذي سيتولى مهمة تدريب
فريق الشباب.
يــذكــر أن ب ــال ،ال ــذي سـبــق ان

فهد الناصر

تولى تدريب فريق اليرموك خالل
السنوات الخمس الماضية ،تقدم
بكتاب اعتذار عن عدم االستمرار
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد ،مـ ــا دف ــع
المدرب الى االتجاه لتحد جديد
ً
وتحديدا مع النادي العربي.
وعينت اإلدارة بالل مديرا فنيا
على جميع المراحل السنية ،اضافة
ال ــى عـمـلــه م ــدرب ــا لـلـفــريــق األول،
واتفقت معه ايضا على االهتمام

بالمراحل السنية ،وتكوين فريق
شــاب ودمجهم بعناصر الخبرة
الـ ـت ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا الـ ـ ـن ـ ــادي أم ـث ــال
االخوين فهد ورباح الرباح اللذين
رفضا جميع العروض ،رغم سماح
الالئحة لهم باالنتقال دون موافقة
أنديتهم ،إذ إنهم فــوق سن ال ــ،30
وفـضــا البقاء مــع االخ ـضــر ،كما
يضم الفريق العبي خبرة امثال
علي بوصلحه وحسين بوشهري

وعـمــران نزير وجــاســم التميمي،
سيتم دمجهم مع العناصر الشابة.
ووضعت ادارة النادي المبلغ
الذي تحصلت عليه نظير صفقة
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال نـ ـج ــم ال ـ ـفـ ــريـ ــق ي ــوس ــف
بــورحـمــه ال ــى ن ــادي كــاظـمــة على
س ـب ـيــل االع ـ ـ ـ ـ ــارة ،ت ـح ــت ت ـصــرف
المدرب الجديد من اجل الدخول
بمفاوضات مــع العبين مميزين
والتعاقد معهم.

مواجهة الكويت والسالمية
الودية «بنكهة» رسمية
●

أحمد حامد

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي الكويت والسالمية لكرة
القدم أمس األول من دون أهداف ،ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات
الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يخوض األبيض مواجهة ودية اليوم أمام اليرموك،
في حين تأجلت مواجهة السالمية والعربي ،التي كانت مقررة اليوم
أيضا 24 ،ساعة ،لتقام غدا على استاد صباح السالم بالنادي العربي.
ويستهل الكويت مواجهاته الرسمية في الموسم الحالي مع النصر
 11الـجــاري ،في مـبــاراة مؤجلة من الموسم الماضي ،بينما يستهل
السالمية مواجهاته الرسمية  16الجاري أمام القادسية في الجولة الـ.15
وحــرص مدربا الكويت وليد نصار ،والسالمية سلمان عــواد ،في
مباراة أمس األول ،على الدفع بالعناصر األساسية ،مما أصبغ على
المباراة النكهة الرسمية ،وسط رغبة من الالعبين في إثبات جدارتهم.
وقــاد اإليـفــواري جمعة سعيد هجوم األبـيــض ،إلــى جانب يوسف
نــاصــر ،فــي حـيــن ع ــول ال ـس ـمــاوي عـلــى ال ـبــرازي ـلــي بــاتــريــك فــابـيــانــو،
ومواطنه رونينهو.
وبــرز في صفوف الفريقين شاهين الخميس من الكويت ،وحمد
القالف ،ومبارك الفنيني ،ومهدي دشتي من السالمية.
من جانبه ،أكد مدير فريق السالمية بدر الخالدي أن المباراة جاءت
مفيدة ،مشيرا إلى أن الجهاز الفني وضع في حساباته أن تكون مباراة
الكويت ،إلى جانب مباراة الغد أمام العربي ،ختام المباريات الودية
استعدادا للموسم الجديد.
وأشاد الخالدي بالجهد الكبير ألعضاء الجهاز الفني ،إلى جانب
الالعبين منذ انطالق التدريبات في  2يوليو الماضي.

جانب من مباراة الكويت والسالمية

عالء عباس في الحجر المنزلي
يخضع محترف فريق الكويت عــاء عباس
للحجر المنزلي ،بعد وصــولــه إلــى الـبــاد منذ
أيــام ،في حين لم يتمكن محترف الفريق اآلخر
الفرنسي عبدول سيسوكو من اللحاق به ،رغم

اتجاهه إلى الكويت حيث اصرت خطوط الطيران
الـنــاقـلــة اع ـت ـمــاد الـفـحــص ال ــذي أجـ ــراه الــاعــب
باللغة الفرنسية ،وطالبته بإجرائه من جديد
وإصدار النتيجة باللغة اإلنكليزية أو العربية.

الزمالك والمصري يقصان شريط عودة الدوري اليوم
بعد غياب  5أشهر بسبب «كورونا»
●

جانب من آخر مواجهة بين الزمالك والمصري

القاهرة  -ةديرجلا

•

تعود عجلة الدوري المصري اليوم
إل ــى الـ ــدوران م ـجــددا ،بـعــد غـيــاب دام
أكثر من  5أشهر ،بسبب تفشي فيروس
كــورونــا ،إذ يلتقي فريق الزمالك مع
نـظـيــره ال ـم ـصــري ال ـبــورس ـع ـيــدي في
التاسعة مساء ،بتوقيت الكويت ،على
استاد بــرج العرب باإلسكندرية ،في
الـمـبــاراة المؤجلة بين الفريقين من
الجولة الـ 14للمسابقة.
ويخوض الزمالك مباراة اليوم وفي
جعبته  31نقطة بالمركز الــرابــع في
جدول ترتيب الدوري ،خلف بيراميدز
صــاحــب الـمــركــز الـثــالــث بـفــارق نقطة
واحــدة ،والمقاولون الوصيف بفارق
نقطتين ،واأله ـلــي صــاحــب الـصــدارة
بفارق  18نقطة.
وخــاض الزمالك في ال ــدوري حتى
اآلن  16مباراة ،فاز في  ،9وتعادل في

ُ
 ،4وهزم في  3مباريات بينها هزيمة
اعـتـبــاريــة بــاالنـسـحــاب أم ــام األهـلــي،
ل ـعــدم ذه ــاب ــه ل ـل ـم ـبــاراة ف ــي مــوعــدهــا
ال ـم ـح ــدد ،وس ـجــل الع ـب ــوه  22هــدفــا،
واستقبل  ،13بينها هدفان اعتباريان
في مباراة القمة.
وي ــدخ ــل ال ــزم ــال ــك ال ـم ـب ــاراة راف ـعــا
شـعــار ال بــديــل عــن ال ـفــوز الستكمال
استفاقته ،بعد تحقيق انتفاضة كبيرة
قبل توقف الدوري ،عبر حصده لقبي
السوبرين المحلي واإلفــريـقــي ،على
حساب األهلي والترجي ،إضافة على
ال ـص ـع ــود إلـ ــى ن ـصــف ن ـهــائــي دوري
أبـ ـط ــال اف ــري ـق ـي ــا ،وض ـ ــرب م ــوع ــد مع
الرجاء المغربي.
ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون،
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ل ـلــزمــالــك ،ال ـف ــوز أم ــام
المصري للحفاظ على حظوظ فريقه
بــال ـعــودة إل ــى الـمـنــافـســة عـلــى اللقب
المحلي ،مع انتظار تعثر المنافسين.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ك ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ب ـم ـس ـت ــوى
الــاع ـب ـيــن خـ ــال ال ـم ـب ــاري ــات ال ــودي ــة
التي خاضها مؤخرا ،حيث أكد عليهم
ضرورة االستمرار بنفس الشكل خالل
المباريات الرسمية.
وي ــواج ــه الــزمــالــك أزمـ ــة بـعــد تــأكــد
غياب الثنائي طــارق حامد ويوسف
إبراهيم "أوباما" عن مباراة المصري
لإلصابة ،حيث يعاني األول إجهادا
عـضـلـيــا ق ــرر ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي إراح ـتــه
ع ـلــى أث ـ ــره ،م ــع االس ـت ـعــانــة ب ــه خــال
مـ ـب ــاراة االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـن ــدري ،بينما
يغيب الثاني لمعاناته من إصابة في
العضلة الضامة.
كما يغيب الثنائي المغربي أشرف
ب ــن ش ــرق ــي وم ـح ـمــد أونـ ــاجـ ــم ،العـبــا
الزمالك ،لتأخر وصولهما إلى القاهرة،
حـيــث كــا نــا يمكثان فــي بلدهما منذ
إيقاف النشاط وحركة الطيران بسبب
فيروس كورونا.

ول ـعــب الــزمــالــك  5م ـبــاريــات ودي ــة
قـبــل مــواجـهــة الـمـصــري ،أواله ــا أمــام
سـمــوحــة ،وانـتـهــت لصالحه  ،1-5ثم
خـســر أم ــام بـيــرامـيــدز بـهــدف نظيف،
ثــم حـقــق انـتـصــارا ثمينا عـلــى وادي
دجلة برباعية نظيفة ،قبل أن يواجه
طنطا ،وينتصر الفارس األبيض أيضا
بنتيجة  ،1-2فــي حـيــن ت ـعــادل بآخر
المواجهات أمام طالئع الجيش .1-1
على الجانب اآلخر ،يسعى المصري
بـقـيــادة ط ــارق الـعـشــري إل ــى تحقيق
م ـفــاجــأة بـحـصــد ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث من
بين أنياب الزمالك لتحسين أوضاعه
في ترتيب الدوري ،السيما أنه يحتل
المركز العاشر برصيد  20نقطة.
وك ــان الـمـصــري ف ــاز عـلــى الــزمــالــك
ب ـهــدف ـيــن لـ ـه ــدف ،ف ــي آخ ـ ــر مــواج ـهــة
جمعتهما في الموسم الماضي.
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روما يصطدم بإشبيلية في «يوروبا ليغ» الـــــيوم
يخوض إشبيلية حامل الرقم
القياسي ببطولة «يوروبا
ليغ» مواجهة من العيار
الثقيل أمام نظيره روما
اإليطالي ،اليوم
ضمن منافسات
الدور ثمن
النهائي.

تتجه األنظار اليوم إلى المواجهة المرتقبة بين
روما اإليطالي وإشبيلية اإلسباني ضمن منافسات
الدور ثمن النهائي من الدوري األوروبي لكرة القدم
"يوروبا ليغ".
وقبل توقف المنافسات في مارس الفائت ،أقيمت
ست مواجهات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن
النهائي ،إذ حال فيروس "كوفيد "19-دون إقامة
الـمــواجـهــات اإليـطــالـيــة-اإلسـبــانـيــة ،إذ كان
البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة،
مما أدى إلى إغالق الحدود بينهما بالتالي
تعذر سفر الفرق.
واتخذ االتحاد األوروبي للعبة "يويفا"
ً
قـ ـ ـ ــرارا ف ــي ش ـه ــر ي ــول ـي ــو ال ـف ــائ ــت بــإقــامــة
مـبــاريــات اإلي ــاب المتبقية مــن ال ــدور ثمن
الـنـهــائــي فــي مــاعــب األنــديــة الـخــاصــة بها،

بــاس ـت ـث ـنــاء ل ـق ــاءي ان ـت ــر م ــع خـي ـتــافــي وروم ـ ــا مع
إشبيلية ،اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا
بنظام خ ــروج المغلوب بعد مـبــاراة واح ــدة ،على
أن تستكمل المنافسات على هــذا النحو في مدن
كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف
ً
األلـمــانـيــة اع ـت ـبــارا مــن الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي حتى
المباراة النهائية المقررة في  21أغسطس.
في المواجهة التي تستضيفها مدينة دويسبورغ
ال ـيــوم ،ستكون المنافسة على أشــدهــا بين رومــا
وإشبيلية ا لـمـتــوج بلقب المسابقة خـمــس مــرات
(رقم قياسي) بينها ثالث على التوالي بين 2014
و ،2016إذ لم يخسر األخير أي مباراة من أصل 11
ً
خاضها بعد االستئناف منهيا الموسم في المركز
الرابع المؤهل لدوري األبطال بفارق األهداف فقط
عن أتلتيكو مدريد الثالث.
من جهة أخرى ،سيدخل روما بمعنويات عالية
بـعــد ف ــوز فــي الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة مــن الـ ــدوري على
ً
يوفنتوس البطل ملحقا به الخسارة األولى في عقر
داره منذ أبريل  ،2018وهو لم يخسر في مبارياته
الثماني األخيرة في الدوري.
وقـ ــال ب ــاول ــو فــونـسـيـكــا ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ل ــروم ــا:
"ستكون مواجهة صعبة أمام إشبيلية ،لكن
إذا لعبنا بنفس التصميم والعزيمة،
فسنتمكن من فرض كلمتنا".
وأنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــى رومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
الـ ـمـ ـنـ ـقـ ـض ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــد
أن حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق أر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
ا ن ـت ـص ــارات متتالية
منها انـتـصــاره أمــام
يوفنتوس البطل .1-2

ولفرهامبتون يواجه أولمبياكوس
ويدخل ولفرهامبتون اإلنكليزي مباراته أمام
ضيفه أولمبياكوس بعد تـعــادل إيجابي  1-1في
ً
اليونان ،متطلعا لوضع خيبة فشل التأهل القاري
ً
الموسم المقبل خلفه بعد أن أنهى الموسم سابعا
خلف توتنهام ،وفــوز أرسـنــال على تشلسي في
نهائي الكأس ،إذ ان انتصار األخير كان سيمنحه
بطاقة إلى الــدور التمهيدي للمسابقة القارية
الرديفة.
لـكــن فــريــق "ال ــذئ ــاب" ي ــدرك أن الـمـهـمــة لن

دزيكو و زانيولو نجما روما

بريتش يدير مباراة السيتي والريال
سيقود الحكم األلـمــانــي فيليكس
بريتش مباراة مانشستر سيتي وريال
مــدريــد على ملعب االتـحــاد فــي إيــاب
دور الـ  16لدوري أبطال أوروبــا التي
ستقام الجمعة المقبل ،وفقا لما أعلنه
االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا).
وستكون هــذه هــي الـمــرة العاشرة
التي يدير فيها بريتش مـبــاراة لريال
مــدريــد فــي دوري األب ـطــال .ولــم يعرف
الملكي طعم الهزيمة سوى في مباراة

واحــدة من المباريات التسع السابقة،
إال أنها كانت خسارة مذلة أمام أياكس
أمـ ـسـ ـت ــردام ،ع ـلــى م ـل ـعــب ســانـتـيــاغــو
بــرنــابـيــو  ،4-1وتـسـبـبــت ف ــي تــوديـعــه
البطولة من الدور الـ  16في مارس .2019
يذكر أن بريتش كــان حكم نهائي
دوري أبطال أوروبا في كارديف ،2018
الـ ــذي ف ــاز ب ــه ال ـف ــري ــق األب ـي ــض على
يوفنتوس ،ليحقق اللقب األوروب ــي
الـ  12في تاريخه.

تكون سهلة أمام الفريق الذي أخرج مواطنه
أرسنال من الدور الـ 32الذي بلغ نهائي كأس
اليونان ويتصدر الدوري بانتظار استئناف
أدوار الـ "بالي أوف".
وفي أبرز المباريات األخرى ،يستضيف
باير ليفركوزن األلماني نظيره رينجرز بعد
أن أسقطه  1-3فــي اسكتلندا وهــو مرشح
للفوز على أرضه.
ورغم أن باير وصيف دوري أبطال 2002
ً
خــرج خــاســرا  4-2فــي نهائي كــأس ألمانيا
ً
أمام بايرن ميونيخ ،فإنه قدم مستوى واعدا
ً
بعد استئناف البوندسليغا محققا الفوز في
خمس مناسبات مقابل ثالثة تعادالت وهزيمة
واحدة ليحتل المركز الخامس.
لكن فريق المدرب اإلنكليزي ستيفن جيرارد
وص ـيــف بـطــل اسـكـتـلـنــدا ،الـ ــذي اس ـتــأنــف السبت
الماضي موسم  2022-2021من الــدوري سيحاول
اإلفادة من غياب عاملي األرض والجمهور وبلوغ
ربع النهائي.
وأعلن ليفركوزن عن غياب العبه نديم أميري
عن تشكيلة المباراة ألنه يخضع للحجر الصحي
ب ـع ــد أن "احـ ـت ــك ب ـش ـخــص ع ـل ــى ان ـ ـفـ ــراد م ـصــاب
بفيروس كورونا" ،مضيفا أنه لم يوجد مع الفريق
منذ أسبوع.
وف ــي ح ــال تــأهــل بــايــر ،سيغيب
ً
أميري أيضا عن مواجهة الدور
ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ال ـت ــي سـتـجـمــع
فــريـقــه مــع الـمـتــأهــل مــن انتر
وخيتافي االثنين المقبل.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل
ً
الـ ـس ــويـ ـس ــري م ــرش ـح ــا
لـتـخـطــي ع ـق ـبــة ضيفه
ف ــران ـك ـف ــورت األل ـمــانــي
بـ ـع ــد أن ت ـ ـفـ ــوق ع ـل ـيــه
بـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ن ـ ـظ ـ ـي ـ ـفـ ــة
ً
ذهابا ،فيما ستكون
الـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ق ــوي ــة
ب ـ ـيـ ــن ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن
الـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــي
وب ــاش ــاك شهير
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ع ـل ــى
أرض األول بعد
خ ـســارتــه بـهــدف
ً
نظيف ذهابا.

ِّ
ُ
«يويفا» يعدل قاعدة تراكم البطاقات الصفراء
أجرى االتحاد األوروبــي لكرة القدم
(ي ــويـ ـف ــا) ت ـع ــدي ــا ع ـل ــى ق ــواع ــد ت ــراك ــم
البطاقات الصفراء في بطولتي دوري
أبطال أوروبا والدوري األوروبي ،حيث
سـيـتــم إل ـغ ــاء اح ـت ـســاب ال ـب ـطــاقــات مع
نهاية دور الـ 16بدال من دور الثمانية،
في ظل استكمال منافسات البطولتين
هــذا الـمــوســم بنظام جــديــد ،بعد فترة
توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.
وأعـلــن "يــويـفــا" قــراراتــه أمــس األول،
موضحا أن ق ــرار تغيير قــواعــد تراكم

البطاقات في البطولتين هذا الموسم
جاء نظرا ألن األدوار النهائية اعتبارا
من دور الثمانية ستقام بنظام الحسم
في مباراة واحدة ،بدال من نظام الذهاب
واإلياب المعتاد.
واردف" :كل البطاقات الصفراء ستلغى
مع ختام منافسات دور الـ .16ولن يجرى
أخذها في االعتبار بدءا من دور الثمانية".
وفي المعتاد ،كان أي العب يحصل
على  3بطاقات صفراء ،يعاقب باإليقاف
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــالـ ـي ــة ،لـ ـك ــن رص ـي ــد

البطاقات يلغى مع ختام دور الثمانية،
من أجل ضمان عدم غياب أي العب عن
النهائي بسبب تراكم اإلنذارات.
وطبقا للتغيير الذي أعلنه "يويفا"،
لن يغيب أي العب عن النهائي بسبب
تـ ــراكـ ــم الـ ـبـ ـط ــاق ــات ،ح ـي ــث إن كـ ــا مــن
دور ال ـث ـمــان ـيــة وال ـ ـ ــدور ق ـبــل الـنـهــائــي
سيحسمان من مـبــاراة واح ــدة ،وبذلك
لن تتراكم أكثر من بطاقتين صفراوين
على أي العب خالل الدورين.
(د ب أ)

كاسيميرو :غياب الجمهور يزيد فرصنا أمام السيتي
قال البرازيلي كاسيميرو ،العب وسط ريال مدريد،
إن مــواجـهــة مانشستر سيتي فــي إي ــاب ثمن نهائي
دوري األبـ ـط ــال بـمـلـعــب االتـ ـح ــاد بـ ــدون ج ـم ـهــور في
ال ـمــدرجــات "ق ــد يمنح مــزيــدا" مــن ال ـفــرص لتعويض
الخسارة ذهابا .2-1
وأضاف كاسيميرو" :سيحرم مانشستر سيتي من
عامل الجمهور ،ربما يمنحنا هــذا بعض األريحية.
رغم أن الالعبين هم أنفسهم ،وكذلك المدرب ،ونعرف
أن الـصـعــوبــة سـتـكــون ذات ـهــا .إنـهــم فــريــق كـبـيــر" ،في
تصريحات أوردتها شبكة سبورتي إنترأكتيفو.
واعتبر الالعب الدولي البرازيلي أن الظروف تغيرت
بسبب غياب الجمهور ،مضيفا أن "كرة القدم مختلفة
اآلن ،السيما عامل الملعب بــدون جمهور الــذي بات
مختلفا .استعد المان سيتي جيدا وستكون مباراة
جميلة وصعبة جــدا بالنسبة للفريقين .نحن ر يــال
مدريد ونعي أن لدينا فرصة للتأهل".
وتجنب كاسيميرو التطرق إلى مسألة تجديد عقده
مع الــريــال ،حيث أكــد "الــوقــت ليس مناسبا للحديث
عن التجديد ،بل عن مانشستر سيتي .نركز على ذلك
بالكامل .الفريق في موقف معقد ،وسيرد وكيلي على
هذا السؤال في التوقيت المالئم".
بالمثل ،تحدث الالعب عن زميله الويلزي غاريث
بيل ،حيث قال" :يعلم أنها ليست المرحلة األفضل في

كاسيميرو
مسيرتها ،لكنه يعمل بكد ويلقى منا و مــن المدرب
وال ـنــادي كــل الــدعــم .إنــه مهم بـشــدة بالنسبة لـنــا ،قد
يحقق المفاجأة في أي وقت ،وأظهر ذلك بالفعل .هو

العب حاسم ،يسجل أهدافا في النهائيات مثلما فعل
في آخر تشامبيونز حين أحرز هدفين".
(إفي)

فرحة العبي فولهام بعد نهاية المباراة

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

روما  -إشبيلية

beINSPORTS HD1

7:55

باير ليفركوزن  -رينجرز

beINSPORTS HD2

10:00

بازل – اينتراخت فرانكفورت

beINSPORTS HD2

10:00

وولفرهامبتون  -أولمبياكوس beINSPORTS HD1

ألفيش لن يلعب إال لساو باولو
أكد الظهير المخضرم داني ألفيش أنه لن يلعب
فــي الـبــرازيــل اال لـنــاديــه الـحــالــي ،ســاو بــاولــو ،بعد
الشائعات التي نشرتها مؤخرا الصحافة المحلية
حول امكانية وصول عرض له من فالمنغو ،النادي
ال ــذي تمنى لـمــدربــه الـجــديــد ،اإلسـبــانــي دومينيك
تورينت ،التوفيق.
وقال قائد منتخب البرازيل في مؤتمر صحفي
عبر الفيديو كونفرنس "لوضع نهاية أبدية لهذا
الجدل :النادي الوحيد الذي سألعب له في البرازيل
هو ساو باولو .إذا خرجت أي شائعات من أي ناد
آخر ،يمكنكم القول إنها أكذوبة".
وانـتـقــل ألـفـيــش لـصـفــوف س ــاو بــاولــو مـنــذ عــام
بعد مـشــوار أوروب ــي طويل بأندية مثل إشبيلية،
وبــرشـلــونــة ،ال ــذي التقى فيه بـتــورنــت ،يوفنتوس
وباريس سان جيرمان.
وتابع "اللعب في ساو باولو كان حلما لي منذ
الصغر .أنا هنا في البرازيل لتحقيق حلمي وليس
من أجل المال".
وكانت شبكة (فوكس سبورتس) كشفت االسبوع
الماضي تقارير تتحدث عن رغبة ســاو باولو في
عرض ألفيش للبيع إلى فالمنغو إزاء الصعوبات
المادية التي يعاني منها النادي للعثور على رعاة.
لكن نائب رئيس فالمنغو ،ماركوس بــراز ،نفى
أي امكانية للتفاوض بشأن التفاوض مع الالعب

فولهام يلحق بليدز ووست بروميتش إلى «الممتاز»
ع ــاد فــولـهــام إل ــى م ـصــاف أنــديــة
الــدرجــة الممتازة فــي إنكلترا ،بعد
مــوســم واح ــد فــي "االولـ ـ ــى" ،بـفــوزه
على جاره برنتفورد في غرب لندن
 ،1-2بعد التمديد (الــوقــت األصلي
ص ـفــر-ص ـفــر) ،ف ــي مـ ـب ــاراة الملحق
بينهما على ملعب ويمبلي.
وبات فولهام ثالث فريق يتأهل
لـلــدرجــة الـمـمـتــازة بـعــد ل ـيــدز ،بطل
ال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ووص ـي ـف ــه وســت
بروميتش البيون.
وكــان بطل المباراة جناج ايسر
فولهام جو براين ،الذي سجل هدفي
المباراة في الدقيقتين  105من ركلة
حــرة مباشرة مــن  35مـتــرا ،بعد ان
لمح حارس مرمى الفريق المنافس
دافيد رايا متقدما ،و 117بعد تبادل
الكرة مع المهاجم الصربي الكسندر
متروفيتش ،ه ــداف دوري الــدرجــة
االولى برصيد  26هدفا ،والذي نزل
احـتـيــاطـيــا ،قـبــل ان ي ــرد برنتفورد
بهدف شرفي في الثواني االخيرة
بواسطة هنريك دالسغارد.

سوسو وأوليفر توريس نجما إشبيلية

وكــان برنتفورد أحــد أبــرز أندية
الدرجة األولــى هذا الموسم بفضل
الثالثي الجزائري سعيد بن رحمة
وبراين مبومو واولي واتكنز ،الذين
سجلوا  59هدفا ،وقد اهدروا التأهل
المباشر بسقوطهم امام بارنسلي
على ارضهم في الجولة االخيرة.
وال ت ـح ـم ــل مـ ـب ــاري ــات ال ـم ـل ـحــق
فأال جيدا لبرنتفورد ،فمنذ موسم
 ،91-1990خــاض الفريق مباريات
ال ـم ـل ـح ــق فـ ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي أو
النهائي للتأهل للدرجة االولــى او
الممتازة ،ولــم ينجح فــي الصعود
في اي مرة.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـصـ ـح ــف اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
وصـفــت الـمـبــاراة بأنها األغـلــى من
ناحية الجوائز المالية ،ألن الفائز
ب ـه ــا س ـي ـح ـصــل ع ـل ــى  160مـلـيــون
جنيه إسترليني ( 177مليون يورو)،
بينها  94.2مليون يورو من حقوق
النقل فــي ال ــدوري الممتاز ،إضافة
الى جوائز اخرى قيمتها  83مليونا.

داني ألفيش
صاحب الـ 37عاما .كما رحب ألفيش بمدرب فالمنغو
الجديد ،تورينت ،المساعد السابق لبيب غوارديوال،
مدربه سابقا في برشلونة "أريد أن أرحب بدومي،
عشنا أوقاتا تاريخية ال تصدق ،وبصفتي سفيرا
للبرازيل أرحب به وأتمنى له التوفيق مع فالمنغو،
لكن ليس أمام ساو باولو".
ويستعد ســاو بــاولــو لمواجهة جــويــاس األحــد
القادم في أول جولة بالدوري البرازيلي لكرة القدم،
ا ل ــذي سينطلق عقب تأجيله لثالثة أ شـهــر بسبب
جائحة كورونا.

«كولون» يعلن تمديد عقد جيسدول
أعلن نادي كولون األلماني
لكرة القدم ،أمس ،أنه مدد عقد
م ــارك ــوس ج ـي ـســدول الـمــديــر
الفني للفريق ،حتى عام .2023
وكــان عقد جيسدول جرى
تـ ـم ــدي ــده ت ـل ـق ــائ ـي ــا مـ ـ ــدة ع ــام
ليستمر حـتــى  2021بعدما
قــاد الفريق للبقاء فــي دوري
الدرجة األولــى (بوندسليغا)
وت ـ ـفـ ــادي الـ ـهـ ـب ــوط ،ث ــم أع ـلــن
النادي تمديد التعاقد عامين
آخرين.
وجاء تمديد التعاقد ليلقي
الضوء على رغبة النادي في
االع ـت ـمــاد عـلــى االس ـت ـمــراريــة
فيما يتعلق بمنصب المدير
الفني.
وكـ ــان نـ ــادي ك ــول ــون أعـلــن
ً
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا أي ـ ـضـ ــا تـ ـم ــدي ــد ع ـقــد
هورست هيلدت ،الــذي تولى
م ـ ـن ـ ـصـ ــب مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ف ــي
نوفمبر ،حتى عام .2023
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــدت بـ ـ ـش ـ ــأن
تمديد عقد جيسدول" :تولى

جيسدول

مـســؤولـيــة الـفــريــق فــي وضــع
ً
ص ـ ـعـ ــب ج ـ ـ ـ ـ ــدا خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الماضي .استعرض شجاعة
ومـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ق ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي كــل
ال ـت ـحــديــات ف ــي ط ــري ــق حسم
الـبـقــاء بــالــدرجــة األولـ ــى ،كما
نجح في تطوير الفريق بشكل
أكبر".
(د ب أ)
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ً
البكر :قدمنا عرضا لشراء روما يفوق نظيره األميركي لكنه قوبل بالرفض
عبدالعزيز التميمي

قوبل عرض المستثمرين
الكويتيين لشراء نادي روما
اإليطالي بالرفض ،رغم
أفضليته على نظيره المقدم
من األميركي فريدكن ،ويبدو
أن رئيس النادي الحالي ً
جيمس بالوتا لم يكن جديا
في التعامل مع األطراف
الكويتية.

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ب ـق ـي ــادة رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال فـهــد
ال ـ ـب ـ ـكـ ــر ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ ع ـل ــى
نــادي رومــا اإليـطــالــي مجرد
مغامرة ،أو جس نبض أمام
األمـ ـي ــركـ ــي ج ـي ـم ــس ب ــال ــوت ــا
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
ً
اإلي ـطــال ـيــة ،بــل ك ــان واض ـحــا
مدى جدية األطراف الكويتية
ف ــي ال ـف ــوز بــال ـس ـبــاق وكـســب
الرهان.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء بـ ـ ــالـ ـ ــوتـ ـ ــا
رغـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــي ع ــن
"ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوروسـ ـ ـ ــي" مـ ـن ــذ
ال ـعــام الـمــاضــي أع ـلــن بعض
رج ــال األع ـم ــال ح ــول الـعــالــم
ع ــن ن ـي ـت ـهــم دخـ ـ ــول ال ـس ـبــاق
ل ـشــراء أسـهــم ال ـن ــادي ،إال أن
رجــل األع ـمــال األمـيــركــي دان
فريدكن كان أبرزهم ،إذ قدم
بدوره أكثر من عرض إلدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي بـ ـع ــد اطـ ــاعـ ــه ع ـلــى
الـبـيــانــات الـمــالـيــة ،وإمـهــالــه
عــدة أشهر لــدرا ســة الجدوى
ومعاينة أصول النادي.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ــر،
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـح ـ ــظ ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــرون
الـكــويـتـيــون بــالــوقــت الـكــافــي
للمفاوضات وتقديم العرض
المناسب ،فبعد شهر تقريبا
مــن إر س ــال كـتــاب الرغبة في
ش ــراء ا ل ـنــادي مطلع يوليو،

م ــاط ــل ج ـي ـم ــس ب ــال ــوت ــا فــي
السماح لفهد البكر باالطالع
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة
ودراستها ،حيث لم يتم ذلك
إال قبل يومين وبعد توقيع
الـبـكــر عـلــى ن ـمــوذج إلــزامـيــة
الحفاظ على سرية البيانات
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،م ـم ــا دف ــع
ال ـب ـكــر إل ــى ع ـقــد اج ـت ـمــاعــات
مـطــولــة مــع شــركــائــه وإب ــاغ
بــالــوتــا بــرغـبـتـهــم ف ــي مــزيــد
من الوقت من أ جــل التوصل
إ لــى صيغة نهائية للعرض
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،إال أن طـ ـلـ ـبـ ـه ــم
قــو بــل بــا لـمــوا فـقــة عـلــى مهلة
ت ـق ــل عـ ــن  24س ــا ع ــة إل ت ـم ــام
يالق
الصفقة ،األمر الذي لم
ِ
اس ـت ـح ـســان ب ـعــض ال ـشــركــاء
ال ـم ــؤث ــري ــن إلـ ــى ج ــان ــب فـهــد
ال ـب ـك ــر .ف ـمــن غ ـيــر الـمـنـطـقــي
إ مـهــال المجموعة الكويتية
ساعات معدودة مقابل عدة
أشهر من الدراسة التي حظي
بها دان فريدكن.

العرض الكويتي أفضل
األمر اآلخر المثير للدهشة
كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـب ـ ــول ال ـ ـعـ ــرض
الـكــويـتــي األول ــي عـلــى الــرغــم
من انه يفوق عرض فريدكن
بـنـحــو  40م ـل ـيــون يـ ــورو ،إذ
طـلــب بــالــوتــا زي ــادة الـعــرض

بـ ـ ـ  50م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو أ خـ ــرى
ال مـبــرر لـهــا ،إال أن فــر يــد كــن
تمكن فــي النهاية مــن ز يــادة
عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــوق ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره
الكويتي بـ  20مليون يورو.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـيـ ــون أن ع ــر ضـ ـه ــم
كــان مجديا و عـقــا نـيــا ،ومن
المنطقي أن يقابل بموافقة
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي جـ ـيـ ـم ــس
بالوتا ،خاصة ان المجموعة
الكويتية كانت على استعداد
لـ ــدفـ ــع الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ كـ ــامـ ــا ع ـلــى
ع ـكــس ع ــرض فــريــدكــن ال ــذي
سـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــده ع ـل ــى
دفعات متفرقة.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــر،
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح خـ ـ ـ ـ ــاص ،ع ــن
اسـ ـتـ ـغ ــراب ــه ط ــريـ ـق ــة ت ـعــامــل
ب ــال ــوت ــا مـ ــع ه ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة،
قـ ــائـ ــا" :ف ــوجـ ـئـ ـن ــا بــال ـم ـه ـلــة
القصيرة التي منحنا إياها
ب ــال ــوت ــا ب ـع ــد اط ــاع ـن ــا عـلــى
البيانات المالية وا لـشــروط
ال ــواج ــب تــوافــرهــا بــالـعــرض
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ،وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ذلك قدمنا عرضا أفضل من
نظيره األميركي ،كنا نعمل
بــاحـتــرافـيــة وســريــة فــي هــذا
الموضوع منذ البداية ،نعلم
جـ ـي ــدا أه ـم ـي ــة عـ ــدم ال ـتــأث ـيــر
على حقوق المساهمين في

فهد البكر
ال ـنــادي ال ـمــدرج بــالـبــورصــة،
وكان هدفنا الفوز بالصفقة
واالسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى ال ـن ــادي،
إال أن ا ل ــر ي ــاح جـ ــرت ب ـم ــا ال
تشتهي السفن".
وتـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـك ــر" :ل ـ ــن أقـ ــول
إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ان ـ ـس ـ ـح ـ ـب ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن هـ ــذا
السباق ،ولكن يبدو أن إدارة
(الـ ـجـ ـي ــال ــوروس ــي) ال تــرغــب
ف ــي ق ـب ــول عــرض ـنــا ألس ـبــاب

مان يونايتد يجدد عقد براندون ويليامز أالفيس يتعاقد مع ماشين
أع ـ ـلـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،أمـ ــس األول ،ت ـج ــدي ــد عـقــد
الع ـبــه ب ــران ــدون وي ـل ـيــامــز أرب ـع ــة أع ــوام
حتى .2024
وش ـ ــارك وي ـل ـيــامــز ف ــي  33م ـب ــاراة مع
مانشستر منذ ظهوره األول مع الفريق
األول ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي خ ــال
الـمـبــاراة أمــام روشــديــل فــي كــأس رابطة
المحترفين.
وانضم ويليامز إلى مانشستر في سن
السابعة و تــدرج في قطاعات الناشئين
بالنادي وصوال للفريق األول.
وقال إن "توقيع هذا العقد لحظة فخر
ً
أخرى بالنسبة لي ولعائلتي" ،مضيفا :
ً
"أن أ كــون ال عـبــا فــي مانشستر يونايتد
منذ سن السابعة فإن األمر بمنزلة حلم
تـحــول إ لــى حقيقة أن أ لـعــب فــي الفريق
األول".
وتابع" :احتاج األمر للكثير من العمل
الشاق للوصول إلى هذه النقطة ،وكان

براندون ويليامز
أمرا رائعا بالنسبة لي أن أصل للفريق
ً
األول" ،مــو ضـحــا أ ن ــه تعلم ا لـكـثـيــر على
مـ ـ ــدار الـ ـم ــوس ــم "م ـ ــن ال ـ ـمـ ــدرب وجـ ـه ــازه
الـمـعــاون وزم ــائ ــي ،أري ــد أن أك ــون على
قدر ثقتهم بي".
(د ب أ)

أعلن نــادي أالفيس اإلسباني لكرة الـقــدم ،أمــس ،تعيين بابلو
ماشين المدرب السابق إلسبانيول ،على رأس جهازه الفني للفريق
في الموسم المقبل.
وسيحل ال ـمــدرب ال ــذي تمت إقــالـتــه فــي ديسمبر الـمــاضــي من
إسبانيول خلفا لخوان رامون لوبيز مونيز الذي تسلم مهامه في
يوليو .2019
وأوض ــح الـنــادي الباسكي ،فــي بـيــان لــه ،أن عقد ماشين يمتد
لموسم واحد فقط.
ً
وعدل ماشين البالغ من العمر  45عاما عن فكرة تدريب فريق
كينغداو هيونداي الصيني نهاية يوليو المنصرم بعد أسبوع من
خبر التعاقد بين الطرفين ألسباب شخصية وفق بيان نشره على
حسابه على "تويتر".
وأنهى أالفيس الموسم المنتهي في يوليو الماضي في المركز
الـســادس عشر برصيد  39نقطة ،ونجح بالهروب بصعوبة من
الـهـبــوط إل ــى الــدرجــة الـثــانـيــة ،إذ ك ــان ال ـفــارق مــع ليغانيس آخــر
الهابطين ثالث نقاط فقط.
ولم تكلل فترة ماشين مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة
الثانية بالنجاح الموعود ،إذ فاز معه في أربع مباريات فقط
من أصــل  15خاضها ،وأقيل من منصبه غــداة الخسارة أمام
ليغانيس بهدفين نظيفين فــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة عـشــرة في
ديسمبر الماضي.

توريس :انتقلت للسيتي لالستمتاع بالكرة
ذكــر الجناح اإلسباني الشاب فيران توريس،
بعد انضمامه رسميا لصفوف مانشستر سيتي
لخمسة مواسم ،قادما من فالنسيا ،أمس األول،
أن قرار مغادرة النادي اإلسباني كان "قاسيا جدا
ومتعقال" ،وجاء بسبب عدم تمكنه من االستمتاع
"بشكل كامل" منذ تصعيده للفريق األول.
وقال فيران ،في مقطع فيديو نشره
عبر حسابه على "إنستغرام"" ،كنت
سعيدا هنا (فــي فالنسيا) ،لكن
منذ وصولي للفريق األول،
وبشكل خاص ،خالل األشهر
األخـ ـي ــرة ،ظـ ــروف كـثـيــرة
منعتني من االستمتاع
بشكل كامل".
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــادي ــان
إتمام االتفاق رسميا
بـشــأن انـتـقــال صاحب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 20عـ ـ ــامـ ـ ــا لـ ـصـ ـف ــوف
"ال ـس ـي ـت ـيــزنــس" ح ـتــى صيف
.2025
وأضاف الالعب الشاب" :قررت
اختيار طريق آخــر ،والقرار كان

قاسيا جدا ،ومتعقال" ،متابعا" :أبدأ مرحلة جديدة
وطموحه خــارج إسبانيا ،وتنتظرني تحديات
جــديــدة ،لكني لــن أتــوقــف عــن تشجيع فالنسيا
من بعيد".
ووج ـ ـ ــه تـ ــوريـ ــس فـ ــي ن ـه ــاي ــة ح ــدي ـث ــه ال ـش ـكــر
لجميع المنتمين لـ"الخفافيش" ،وقــال في هذا
ال ـصــدد" :أش ـكــر الـمــدربـيــن والعاملين
والزمالء ،وبالتأكيد الجماهير ،على
تشجيعهم ودعمهم وحبهم خالل
تلك السنوات".
وفاز الجناح الشاب بلقب كأس
الملك مــع فالنسيا (2018-
 ،)19إض ــاف ــة إل ــى لقبي
بطولة أوروبا للناشئين
دون  17عــامــا (،)2017
ودون  19عــامــا ()2019
مع "ال روخا".
وكان توريس أحد أبرز مطالب
اإلسـبــانــي بـيــب غ ــواردي ــوال ،المدير
ال ـف ـن ــي ل ــ"ال ـس ـي ـت ـي ــزن ــس" ،لـلـمــوســم
المقبل( .إفي)

جيمس بالوتا
ال أ عـلـمـهــا ،و ف ــي ح ــال تمكن
ف ـ ــري ـ ــدك ـ ــن مـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
على النادي فإننا نتمنى له
التوفيق بكل تأكيد".
ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر ان
ال ـ ـمـ ــراسـ ــات بـ ـي ــن األط ـ ـ ــراف
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ن ـ ــادي
رو مــا بالوتا جرت من خالل
شركة العتيقي التي كان لها
دور ف ـعــال ف ــي ا ل ـم ـفــاو ضــات

الصعبة خــال فترة قصيرة
لـلـغــا يــة ،كـمــا ان نـفــي بالوتا
ل ـ ـ ــو ج ـ ـ ــود اي ت ـ ـ ــوا ص ـ ـ ــل م ــع
الكويتيين لم يكن صحيحا،
بـ ـع ــد ان أ كـ ـ ــد كـ ــا ا ل ـط ــر ف ـي ــن
جدية المفاوضات التي جرت
بـيـنـهـمــا م ـنــذ ك ـت ــاب الــرغ ـبــة
الذي ارسل بتاريخ  1يوليو
الماضي.

تشافي يبعث برسالة تكريم لكاسياس
بعث الدولي اإلسباني السابق تشافي هيرنانديز
برسالة لمواطنه إيكر كاسياس ،بعد إعالن األخير
ً
اعتزاله ،مسلطا الضوء على محاسنه داخل الملعب
ً
وخارجه ،ومستذكرا أيضا كيف كان دوره أساسيا
في تهدئة األوضاع وقت النزاع بين برشلونة وريال
مدريد أثناء حقبة البرتغالي جوزيه مورينيو على
رأس اإلدارة الفنية للملكي.
وساهم سلوك من كان العب وسط برشلونة إلى
جانب حارس مرمى ريال مدريد السابق ،في إنهاء
الصراع الذي انتقل إلى المنتخب اإلسباني ،حتى
أنهما ناال جائزة أميرة أستورياس للرياضة.
وكـتــب تشافي "إيـكــر ،شـكــرا على هــذه السنوات
الـ ـ  23الـتــي كنا فيها زم ــاء وخـصــومــا ،وف ــوق كل
ش ــيء ،أصــدقــاء .لقد شــاهــدت خــال هــذه السنوات
كيف تطورت كمحترف وكشخص .لقد عشنا معا
انتصارات وهزائم".
وأرفق العب البرشا السابق رسالته بعدة صور
له مع كاسياس في المنتخب وفي مواجهات بين
برشلونة وريال مدريد ولليوم الذي تلقيا فيه جائزة
أميرة أستورياس.

بات النجم السلوفيني الصاعد
ل ــوك ــا دون ـش ـي ـت ــش أصـ ـغ ــر الع ــب
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي
للمحترفين ،يسجل تــر يـبــل د بــل
ل ـي ـقــود فــري ـقــه داالس مــافــريـكــس
إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره االول،
بعد استئناف الــدوري االميركي
للمحترفين في كرة السلة بفوزه
المثير عـلــى ســا كــرا مـنـتــو كينغز
 110-114بعد التمديد ،في حين
مني ميلووكي باكس بخسارته
ال ـثــان ـيــة ت ــوال ـي ــا ،ف ـتــأجــل حسمه
صدارة المجموعة الشرقية.
وتــألــق دونـشـيـتــش بتسجيله
 34نقطة و 20متابعة و 12تمريرة
حاسمة.
وبـ ــات دون ـش ـي ـتــش ( 21عــامــا)
أصغر العب يسجل  30نقطة و20
متابعة لدى تحقيقه تريبل دبل.
ورفـ ــع مــافــري ـكــس الـ ــذي ضمن
بـلــوغ ادوار ال ـبــاي اوف ال ــى 41
ان ـت ـصــارا ،مـقــابــل  29خ ـســارة في
منافسات المجموعة الغربية.

صنز يتابع انتصاراته
وتابع فينيكس صنز سلسلة
ان ـت ـصــاراتــه وح ـقــق ف ــوزه الـثــالــث
ت ــوالـ ـي ــا إثـ ـ ــر ت ـغ ـل ـب ــه عـ ـل ــى ل ــوس
ا ن ـج ـل ــس ك ـل ـي ـب ــرز  115-117فــي
مـ ـب ــاراة ف ــرض فـيـهــا دي ـف ــن بــوكــر
نـفـســه نـجـمــا ل ـهــا بـتـسـجـيـلــه 35
ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـهــا س ـل ــة ال ـح ـس ــم فــي
الرمق االخير .ونجح بوكر ايضا
فــي تسجيل  8تـمــريــرات حاسمة
و 4متابعات.
وكــان بوكر احد خمسة العبين
في صفوف فينيكس تخطوا حاجز
الـ 10نقاط وابرزهم دياندري ايتون
( 19نقطة) وريكي روبيو (.)18

وأضـ ــاف" :لـقــد تــواجـهـنــا وتـصــالـحـنــا .ورغ ــم أن
الكثيرين يعتقدون أن كرة القدم هي أهم شيء في
حياتنا ،فإننا نعلم أن األمر ليس كذلك .نحن نعلم أن
المهم هو الناس واالحترام والكرامة .ولهذا السبب
تمكنا من حل أي صراع وإقامة صداقة ال تنكسر".

نادال لن يشارك في «فالشينغ ميدوز»
أعلن نجم كرة المضرب اإلسباني رافايل نــادال ،أمس
األول ،عدم مشاركته في بطولة الواليات المتحدة المفتوحة
إحدى البطوالت األربع الكبرى ضمن "الغراند سالم" بسبب
قلقه من فيروس كورونا المستجد.
وقـ ــال ن ـ ــادال ع ـلــى ح ـســابــه ع ـلــى تــوي ـتــر" :ب ـع ــد تفكير
عميق ،قررت عدم المشاركة في بطولة الواليات المتحدة
ً ً
المفتوحة هذا العام .الوضع الصحي ال يزال معقدا جدا في
العالم بأجمعه وحاالت جائحة «كوفيد »19-تتكاثر ويبدو
أننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى اآلن".
وأضــاف" ،إنــه قــرار لم أكن أود اتخاذه ّلكنني قــررت أن
أتبع قلبي هذه المرة وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر".
وتقام بطولة فالشينغ ميدوز من  31أغسطس حتى
الـثــالــث عـشــر مــن سبتمبر عـلــى أن تليها بـطــولــة روالن
غاروس بعدها بأسبوعين.
ً
ولم يتردد النجم اإلسباني البالغ من العمر  34عاما
في انتقاد روزنامة موسم كرة المضرب بقوله" :ندرك بأن
الموسم المضربي المقتضب هو فوضوي بامتياز هذا
العام بعد توقف أربعة أشهر من دون اللعب".
ً
وكان لسان حال الفرنسي ريشار غاسكيه مماثال بقوله:
ً
"روزنامة الموسم مجنونة تماما .الكثير من الدورات في
ً
زمن قصير" مشيرا إلى أنه يتعين على الالعبين القيام
بخيارات صعبة .ومع غياب السويسري المخضرم روجيه

ف ـي ــدرر ع ــن ال ـمــوســم ال ـحــالــي بــأكـمـلــه ب ـعــد خـضــوعــه
لعملية جراحية في ركبته ،فــإن البطولة األميركية
ً
ستشهد غـيــاب النجمين عنها مـعــا للمرة األولــى
منذ عام .1999
ً
ً
وكــان ن ــادال صاحب  19لقبا كبيرا يستطيع
مـعــادلــة الــرقــم الـقـيــاســي الـمـسـجــل بــإســم فـيــدرر
ً
ً
بالذات ( 20لقبا كبيرا) لو شــارك في البطولة
األميركية.
فــي الـمـقــابــل ،أك ــد المنظمون مشاركة
ً
ال ــرق ــم واحـ ــد عــال ـم ـيــا ال ـصــربــي نــوفــاك
ديوكوفيتش بحسب ا لــا ئـحــة التي
أصـ ـ ــدروهـ ـ ــا أمـ ـ ــس األول ،والـ ـت ــي
ضـ ـ ـم ـ ــت سـ ـ ـت ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ال ـع ـش ــرة األوائـ ـ ـ ــل م ــن بـيـنـهــم
ال ـن ـم ـســاوي دومـيـنـيــك تييم
والروسي دانييل ميدفيديف
والـ ـي ــون ــان ــي س ـت ـي ـفــانــوس
تسيتسيباس واأل لـمــا نــي
ألكسندر زفيريف في حين
يغيب السويسري ستان
فــافــري ـن ـكــا ب ـطــل نسخة
عام .2016

تريبل دبل وإنجاز تاريخي للمتألق دونشيتش
في المقابل ،يواجه ساكرامنتو
ع ـ ـ ــدم ب ـ ـلـ ــوغ ال ـ ـب ـ ــاي أوف ب ـعــد
خـ ـس ــارت ــه ال ـث ــال ـث ــة ت ــوالـ ـي ــا بـعــد
االسـتـئـنــاف ،حيث يحتل المركز
ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـش ــر ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الغربية.

تشافي

وبهذا الفوز عزز فينيكس صنز
من حظوظه في التأهل الى البالي
أوف ،اذ يحتل المركز التاسع.
وقـ ـ ـ ــال نـ ـج ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ــوك ــر:
"عندما أتينا الى فقاعة اورالندو
قررنا إحداث ضجة .لم نكن تحت
ال ـم ـج ـهــر لـكـنـنــا ق ــررن ــا ان نعمل
بقوة ونلعب بزخم .هــذا ما قمنا
به الليلة".
وق ــال م ــدرب فينيكس مونتي
وليامس" :لقد كــان العبو فريقي
على الـمــوعــد الليلة فــي مواجهة
فريق يستطيع إحراز اللقب".
وتغلب بورتالند ترايل باليزرز
على هيوستن روكتس 102-110
بفضل  21نقطة لــدامـيــان ليالرد
و 20ل ـس ــي ج ـ ــاي م ــاك ــول ــوم ،فــي
حين كان جيمس هاردن األفضل
في صفوف الخاسر مع  23نقطة
وأضاف جف غرين .22
وفي المجموعة الشرقية ،أجل
بروكلين نتس احتفال ميلووكي
باكس بحسم صــدارة المجموعة

بفوز صعب عليه  116-119بفضل
 26نقطة للفرنسي تيموثي لواوو
كاباروت (رقم قياسي شخصي).
ون ـجــح ك ــاب ــاروت فــي تسجيل
ثــاث ـي ـت ـيــن ت ــوالـ ـي ــا ف ــي ال ـث ــوان ــي
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـي ـق ـلــب ت ـخ ـل ــف فــري ـقــه
ويحسم النتيجة لمصلحته .أما
اب ــرز مـسـجــل ف ــي ص ـفــوف بــاكــس
ف ـك ــان ن ـج ـمــه ال ـي ــون ــان ــي يــانـيــس
انتيتوكونمبو.
والـخـســارة هــي الثانية تواليا
لباكس بعد سقوطه امام اورالندو
مــاجـيــك االح ــد .لـكــن بــاكــس يملك
فرصة حسم المركز االول عندما
يلتقي ميامي هيت الخميس ،علما
بأنه يملك  54انتصارا مقابل 14
خسارة.
وما يزيد من اهمية فوز نتس
هو خوضه المباراة في غياب اكثر
من العب مؤثر في صفوفه ،وهم
كــايــري ايــرفـيـنــغ وكـيـفــن دوران ــت
وجاريت الن وجو هاريس.

لوكا دونشيتش نجم داالس يسجل في سلة ساكرامنتو كينغز
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تستنسخوا «اللبننة»!
ال
ِ
ب ـيــروت تـحـتــرق ،ويـحـتــرق مـعـهــا كل
آمال العرب واللبنانيين من قبلهم بخلق
سويسرا عربية ،ونـمــوذج تعايش كما
ه ــو م ــوج ــود ف ــي س ــوي ـس ــرا الـ ـغ ــرب .كل
الحديث عن الحداثة والحكم المدني في
لبنان كان هراء و"طق حنك"؛ ألن الطائفة
وخلق الكانتونات المناطقية والعرقية
هما من انتصر في لبنان.
هـ ــذه ه ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـح ـت ـم ـيــة لحكم
الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـم ـن ــاط ـق ـي ــة
والـ ـع ــرقـ ـي ــة؛ أنـ ـه ــا تـ ـح ــرق فـ ــي ال ـن ـهــايــة
األوط ـ ــان ،كـمــا تفعل فــي الـيـمــن ولبنان
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال مـ ـ ــن ق ـب ـل ـه ــا،
ّ
وأوج ــه ألبـنــاء وطـنــي الــذيــن يستعدون
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـق ـب ـل ـي ــة وال ـت ـص ـف ـي ــات
المذهبية واالنتقائية الطبقية والعصبية
المناطقية والتشجيع من السلطة وغض
النظر عن تلك الممارسات بأن نتيجتها
واحدة وهي الدمار وفناء األوطان.
الحكومة أو الحكومات ،التي تتساكن
مـ ــع ال ـع ـص ـب ـي ــات ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواعـ ـه ــا،
ً
وت ـ ـ ــوزع ال ـم ـن ــاص ــب وال ـم ـك ــاس ــب وف ـق ــا
لتلك ال ـتــوازنــات ،تـضــرب ركــائــز الــدولــة
ً
ً
وتدمرها ،عاجال أو آجــا ،وال يقول لي
أحد إن وضع لبنان مختلف عنا ،بل هو
ذاته مع تغيير بعض المسميات ،فلبنان
هو كوكتيل مطور عن القبيلة والطائفة
واإلق ـط ــاع ـي ـي ــن وال ـم ـح ـت ـكــريــن بـجـمـيــع
أشكالهم وأنواعهم.
نـتـمـنــى لـلـبـنــان ال ـســامــة والـتـعــافــي،
ً
ولـ ـك ــن ال ــوض ــع أصـ ـب ــح م ـي ـئ ــوس ــا م ـنــه،
وح ـص ــص ال ـح ـكــم ح ـتــى ع ـلــى مـسـتــوى
رئيس قسم في مصلحة صغيرة ال يمكن
الفكاك منها عندهم ،لذا نقول لكل عاقل
لدينا وفي العالم العربي :ال تستنسخوا
نـمــوذج "الـلـبـنـنــة" ،ونتمنى مــن اإلخــوة
وال ـج ـي ــران ف ــي ال ـع ــراق أن يـتــوقـفــوا عن
اسـتـنـســاخ ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي ،قـبــل أن
ي ـص ـل ــوا ل ـن ـق ـطــة ال ـ ــاع ـ ــودة الـ ـت ــي تــدمــر
األوطان.
وأرج ـ ـ ـ ــو مـ ــن كـ ــل مـ ــواطـ ــن فـ ــي ب ـل ــدي
سيذهب ليشارك في انتخابات فرعية،
بجميع أوجهها العرقية والطائفية ،أن
يستذكر النموذج اللبناني ونتائجه التي
ً
وصل إليها بعد  75عاما من االستقالل.

جبال جليدية قديمة على المريخ
تولى فلكيون كنديون تحليل عشرات آالف
الصور الفوتوغرافية لسطح المريخ؛ فاكتشفوا
ً
آثارا عديدة لجبال جليد قديمة هناك.

البصل األحمر ينقل السالمونيال
 100إ ص ـ ــا ب ـ ــة ب ــا ل ـس ــا ل ـم ــو ن ـي ــا.
وعادة ما تأتي هذه البكتيريا
عــن طريق اللحوم والــدواجــن أو
الـبـيــض الـنـيــئ ،لـكـنـهــا قــد تصل
ال ــى اإلن ـســان عــن طــريــق الـفــواكــه
والـ ـخـ ـض ــراوات ،إذا ت ــم ري ـه ــا أو
غسلها بمياه ملوثة ،ورغم أنها
ليست عدوى قاتلة لكن تأثيرها
مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن يـ ـص ــل لـجـمـيــع
أ نـحــاء الجسم إذا دخلت مجرى
ال ـ ـ ـ ــدم ،حـ ـي ــث ال ي ـ ـعـ ــود ال ـج ـه ــاز
ال ـه ـض ـمــي ل ـحــال ـتــه ال ـط ـب ـي ـعــة إال
بعد أشهر.

رغــم الحاجة إلــى فــوائــده هذه
األيام ،لم يعد اإلقبال على تناول
البصل في أميركا الشمالية كما
كــان فــي الـســابــق ،حيث انخفض
مـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراء فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة و كـنــدا بشكل ملحوظ،
بعد إصابة أكثر من  500شخص
بـ ـم ــرض ال ـس ــال ـم ــون ـي ــا ،بـسـبــب
تناولهم البصل األحمر.
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس،
إن إدارة الغذاء والدواء األميركية
حـ ـ ـ ــددت الـ ـبـ ـص ــل األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ــذي
تزرعه شركة "طومسون الدولية"،
وم ـقــرهــا كــال ـي ـفــورن ـيــا ،كـمـصــدر
محتمل للعدوى المعوية الحادة.
وب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ال ـت ـح ــذي ــرات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن

وي ــدل ه ــذا األم ــر عـلــى أن ال ـمــريــخ لــم يشهد
ً
عـمـلـيــا ف ــي ع ـصــور أولـ ــى لـعـمــره مـ ــوارد للماء
السائل.

الحطام الفضائي
تحت المجهر
اكتشف علماء طريقة لرصد الحطام الفضائي،
الذي يهدد األقمار االصطناعية الناشطة في وضح
النهار ،ما قد يسهل مراقبة الفضاء.
ُ
ووضع ما يقرب من  9000قمر اصطناعي في
المدار منذ عام  ،1957ونحو  23ألف جسم يفوق
حجمه  10سنتيمترات ،وكلها تدور حول األرض
بسرعة تفوق  20ألف كيلومتر في الساعة .وبهذه
السرعة ،يمكن ألي اصطدام أن يقضي على القمر
االصطناعي ويخلف كميات أكبر من الحطام.
وأع ـل ــن فــريــق بــاحـثـيــن بــالـنـمـســا ف ــي دراس ـتــه
ال ـم ـن ـش ــورة ف ــي الـ ـع ــدد االخـ ـي ــر لـمـجـلــة "نـيـتـشــر
كوميونيكيشنز" ،أنه نجح في توسيع رقعة البحث
عبر التقنية الجديدة التي ستوفر إمكانية مراقبة
الحطام الفضائي على مدى  22ساعة يوميا ،في
مقابل ساعات.
(أ ف ب)

وقـ ـ ــال ال ـف ـل ـك ـي ــون ،ف ــي مـ ـق ــال ن ـش ــرت ــه مـجـلــة
" "Nature Geoscienceونقله مــوقــع "روسـيــا
اليوم" أمس األول ،إنهم اكتشفوا للمرة األولى
ً
على سطح المريخ آثــارا لوديان قديمة سالت
فيها الماء ،لكن ليس على سطحه مباشرة بل
تحت جبال الجليد الضخمة ،مما يتعارض مع
معتقدات سابقة افـتــرضــت وج ــود أنـهــر الماء
السائل على سطح المريخ في قديم الزمان.
وذكـ ــر ال ـبــروف ـي ـســور ف ــي جــامـعــة كولومبيا
البريطانية ،مــارك يولينيك أن علماء الكواكب
في الوقت الراهن يعتقدون بــأن المريخ شابه
فــي العصور األول ــى مــن عمره األرض الحالية
بأنهارها وبحارها وغالفها الجوي الكثيف،
ً
ً
مما يعني أن المريخ آنذاك كان كوكبا صالحا
ل ــوالدة الـحـيــاة فـيــه ،لـكــن تـلــك ال ـظــروف لــم تــدم
ً
طويال.
وأض ــاف يولينيك ،أن تلك الـفـتــرة المالئمة
للحياة استغرقت مليار عــام فقط ،ثــم تحول
المريخ إلــى صحراء قاحلة خالية من أي آثار
للحياة ،حيث تبخر ما تبقى من الغالف الجوي
ً
وم ــوارد الـمــاء إلــى الـفـضــاء أو شكل جـبــاال من
الجليد.

ً ً
سائح يتمدد ويتلف عمال فنيا
تـسـبــب ســائــح ف ــي إتـ ــاف جــزئــي
ل ـت ـم ـثــال ي ـع ــود إلـ ــى الـ ـق ــرن ال ـتــاســع
عشر ،أثناء التقاط صورة إلى جانب
التحفة الفنية النادرة التي أبدعها
نحات إيطالي شهير.
وقــال موقع "سكاي نيوز" ،أمس،
إن ال ـســائــح ال ـن ـم ـســاوي ،ال ـبــالــغ 50
عــامــا ،كــان يــريــد االحـتـفــاظ بصورة
تــذكــاريــة مــع الـتـمـثــال ال ــذي صنعه
النحات أنطونيو كانوفا ،المعروض
ف ــي مـتـحــف يـحـمــل اس ـم ــه بمنطقة
بوسانيو شمالي إيطاليا.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ال ـش ــرط ــة
اإل ي ـ ـطـ ــا ل ـ ـيـ ــة شـ ـبـ ـك ــة " سـ ـ ـ ــي إن إن"
اإلخ ـب ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ب ــأن الــرجــل
كـ ــان ض ـمــن م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـس ـيــاح
النمساويين ،ثم انفصل عنهم مؤقتا
ألخذ الصورة.

لكن يـبــدو أنــه اتـكــأ على التمثال
المنحوت قبل نحو  200عــام "أكثر
من الالزم" ،مما تسبب في كسر  3من
أصابع قدمه.
وتكشف لقطات لكاميرات المراقبة
الرجل وهو يقفز إلى قاعدة التمثال
األثري اللتقاط صورة أثناء "تمدده
بجانب العمل" ،في واقعة حدثت 31
يوليو الماضي.
ووفقا للمحققين ،قد يكون هناك
م ــزي ــد م ــن األضـ ـ ــرار لـحـقــت بـقــاعــدة
التمثال لم يتم اكتشافها بعد ،فيما
اعترف الرجل بـ"الخطوة الغبية".

د .عادل العبدالمغني

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 :

عظام زوج األرمنية في أمتعتها
أوقفت الشرطة االتحادية
األلمانية امــرأة أرمنية تبلغ
ً
من العمر  74عاما في مطار
مـيــونـيــخ عـقــب ال ـع ـثــور على
عظام بشرية في أمتعتها.
وعثر رجال الجمارك على
الرفات في صندوق خشبي،
ً
واستدعوا طبيبا والمدعي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـف ـ ـحـ ــص الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الغريبة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ،ف ــي

بـيــان أم ــس األول ،إن الـمــرأة
كانت مع ابنتها البالغة من
ً
العمر  52عاما لنقل العظام
م ــن م ـنــزل ـه ـمــا ف ــي ال ـي ــون ــان
إل ــى أرم ـي ـن ـيــا ع ـبــر مـيــونـيــخ
وكـيـيــف ،لدفنها فــي مسقط
رأس الزوج.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق أن
ال ـ ــرج ـ ــل تـ ــوفـ ــي ع ـ ـ ــام 2008
ودفــن فــي مكان إقامته قرب
ثيسالونيكي.

وفيات
محمد شطيط مطر المطيري
بدرية جابر عيسى القالف

زوجة محمد حاجي محمد أشكناني
ً
 73عاما ،شيعت ،ت66769600 ،99625661 :

زينب عالء الدين سيد أمير القزويني

أرملة عبداألمير محمد سلطان المتروك
ً
 45عاما ،شيعت ،ت99888640 ،65566558 :

وضحة محمد جابر

أرملة فهد محمد راشد العجمي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت65500552 ،65090444 :

أحمد عبدالله عبدالحميد الهزاع

ً
 81عاما ،شيع ،ت90900125 ،66666971 :

هذه األيــام يشهد العالم انتشار فيروس
كورونا ،وأصبح كل منا يخشى االقتراب من
اآلخــر؛ فقبل الوباء كنا "نعطس" كما يفعل
كل الناس ،ونقول "الحمد لله"؛ ونسمع من
حولنا ،الواحد تلو اآلخر ،يرد "يرحمك الله"،
فنجيبهم "يهدينا ويهديكم الـلــه" ،فتأتينا
وتأتيهم حسنات من رب العالمين!!
اآلن إذا "عـ ـط ــس" أحـ ــد م ـنــا ي ـفــر ال ـنــاس
مــن حــولــه ويـتــراكـضــون باالبتعاد فــي هلع
ً
وخوف ،وكأن أسدا يجري خلفهم! وقد يشار
إليك من بعيد إلسراع الناس بالقبض عليك
لفحصك والتأكد من ّ
خلوك من الفيروس!
لذا أنصح زمالئي األدبــاء بالجلوس في
الـبـيــت ،وإن ــزال كتبهم مــن أرف ــف مكتباتهم
لنفض الغبار عنها والعطس بكل حرية!!

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

م ـن ــذ عـ ــام  2012وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـتــي ون ـخ ـبــه الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية في حوار مستمر ،محوره هل نشارك في انتخابات
ً
مجلس األمة أم نقاطعها؟ وقد انقسم الناس فعال بين مشارك فيها
لها ،والعلة وراء موقف المقاطعة هي أن نظام الصوت
ومقاطع ُ
َ
ً َ
يأت
الواحد قد ف ِرض من السلطة دون أن يكون متوافقا عليه ًولم ِ
بــإرادة األمــة ،كما هو محدد بالدستور ،ولــذا أفــرز مجلسا لألمة
"مسلوب اإلرادة"ُ .
ً
ومنذ عام  2012أجريت انتخابات عامة وفقا لنظام الصوت
ً
الــواحــد مرتين ،وتشكل استنادا عليه مجلسان؛ مجلس 2013-
 ،2016وم ـج ـلــس  ،2020 2016-وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ص ــدق نــوايــا
المقاطعين وحسهم الوطني الذي دفعهم للمقاطعة من منطلق
ً
غطاء لتصرفها المنفرد بالدوائر" ،و"عدم منح
"عدم إعطاء السلطة
المجلس المنتخب شرعية شعبية" حينما تكون هناك مشاركة
شعبية واسعة في انتخابه ،أقول :هذا الموقف المحق والمبدئي
النبيل والوطني ُ
المقدر ،لم يحقق أمرين مهمين ال بد من الوقوف
عندهما والحديث عن آثارهما؛ األول لم تصل المقاطعة إلى رقم
مؤثر في شرعية االنتخابات ،إذ انخفضت المشاركة في انتخابات
ً
 2013بنسبة  20في المئة تقريبا ،في حين بلغت في انتخابات
 2016نحو  13في المئة.
ً
والثاني ،وهــو األخطر ،خصوصا بعد صــدور حكم المحكمة
الدستورية ،الــذي نختلف معه ،بإقرار دستورية مرسوم قانون
الصوت الواحد ،أن المجلس في  2013و 2016قد حظي بشرعية
ً
ً
الوجود وسالمة أعماله دستوريا وقانونيا ،وهو ما ينبغي أن
ً
ندركه ،ألن تجاهله في الحقيقة هو هروب لألمام ،نظرا للمخاطر
التي يمثلها المجلسان اللذان تم انتخابهما عامي  2013و،2016
ً
ً
فقد أصبح المجلس وأغلبية أعضائه سـنــدا ومـصــدرا لشرعية
القوانين والتشريعات التي سايرت سمة المرحلة المذكورة ،التي
توصف بأنها مرحلة تراجع الممارسة الديمقراطية ،والتقييد
ال ــواس ــع ل ـل ـح ــري ــات ،وصـ ـ ــدور ق ــوان ـي ــن تـعـسـفـيــة ت ـئــد ال ـحــريــات
وت ـصــادرهــا ،ومــاحـقــة الـمـعــارضــة والـتـضـيـيــق عـلـيـهــا ،وحبس
أصحاب الرأي ،والنفي اإلجباري أو التطوعي لشخصيات سياسية
ً
وبرلمانية معارضة ،فضال عن تفشي الفساد السياسي والمالي.
ً
إذا المقاطعة أفـسـحــت الـمـجــال ألغلبية برلمانية فــاســدة أو
حكومية للتحكم في المنظومة التشريعية وتشويهها ،وإقصاء
اإلرادة الوطنية الحرة والصادقة عن مراكز القرار ودوائر التأثير
ً
السياسي ،مما أوجد نكسة حقيقية في الدور المميز وطنيا الذي
كان يقوم به مجلس األمة ،وأفرغه من دوره المؤسسي ،وأوجد ردة
فعل تكفر بوجوده وأهميته للحياة العامة في الكويت ،وهذا يمثل
ً
غاية كان يسعى إليها البعض وتجده فرحا بتحقيقها.
واليوم ونحن على أبواب انتخابات برلمانية جديدة ستعقد في
ً
ً
أواخر نوفمبر أو بداية ديسمبر  2020أظن أنه صار خيارا ملحا
مراجعة موقف المقاطعة وتداعياته وآثاره الوخيمة ،وأن يتم غربلة
فكرة مشاركة مدروسة ومسؤولة بتوحيد جهود وطنية واسعة
وبهدف إحداث "صدمة" سياسية ووطنية ّ
مدوية لتغيير تركيبة
المجلس بشكل جذري ،وفرض التغيير على النظام االنتخابي من
الداخل ،وإعادة االعتبار للمؤسسة البرلمانية ،قبل أن نصل إلى
ً
ً
وضع أكثر تعقيدا ونفاجأ بتشريعات لن نجد لنا منها فكاكا.

ً
 47عاما ،شيع ،ت55380807 ،94466683 :

نصيحتي لألدباء :اجلسوا
في مكاتبكم واعطسوا بحرية
ِّمن أرشيفي التراثي :بروشور مسرحية
َ"وخ ـ ـ ـ ــر ...ال ي ـع ــادي ــك" ،ال ـت ــي قــدم ـهــا مـســرح
الخليج العربي في الكويت عام  ،١٩٨٤على
مسرح المعلم في الدسمة ،وهي من تأليف
الكاتب البحريني عقيل سوار ،وإخراج الفنان
ا لـكــو يـتــي سليمان يــا سـيــن ،وتمثيل نخبة
مــن نـجــوم الـمـســرح الـعــربــي :خــالــد العبيد،
ومحمد السريع ،وأحمد العامر ،وعبدالناصر
دروي ــش وبــاسـمــة ح ـم ــادة ...ول ــم يتبين لي
في الحقيقة قصة المسرحية ،أو باألحرى
ا لـمـغــزى الحقيقي لمضمونها ،و لـكــن على
العموم رسالة المسرح تقدم إسقاطات فكرية
ونقدية وظواهر الفتة تحدث في المجتمع
ُ
وتعرض للجمهور ،وتتم معالجتها بأسلوب
ً
درامي أو كوميدي ،وليس شرطا كما فهمت
ً
من العنوان أن يكون مثال للحاالت المرضية،
فـقــد ي ـكــون لـلـحــاالت الـسـلــوكـيــة واألمـ ــراض
االجتماعية والظواهر غير المستحبة في
المجتمع ،وهؤالء على أية حال مرضى يجب
االبتعاد عنهم!!

د .محمد المقاطع

خديجة عوض عبدالله أحمد

أرملة عبدالحميد معرفي
ً
 69عاما ،شيعت ،ت55777793 ،99613106 ،97762222 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:43

العظمى 45

الشروق

05:11

الصغرى 29

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  02:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

ً
 12:59ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:37

ً
أدنى جزر  07:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:01

 08:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

