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افتتاحية

اقتراحات واستجوابات عبثية تهدد مستقبل البالد واألجيال
مع كل استحقاق لالنتخابات البرلمانية ،اعتدنا
أن يستبقه عدد من النواب بإفراغ ما في جعبتهم
من وسائل الدعاية الخطابية مغازلين قواعدهم
ً
االنتخابية ،عبر إعالنهم سيال من االستجوابات
العبثية واال ق ـتــرا حــات الشعبوية غـيــر المستندة
إلى مصلحة الوطن ككل ،في عملية ابتزاز سياسي
متكررة غير ناظرين إلى أبعادها ،إن هي تحققت
كلها أو بعضها.
وإذا كنا استنكرنا مع كل انتخابات سابقة اتباع
هــذا النموذج من الدعاية االنتخابية ،أيــام ارتفاع
أسعار النفط وصحة الميزانية العامة وقوة صندوق
االحتياطي العام ،فالوضع اليوم يوجب رفع الصوت
برفضه ،السيما مع ما تعانيه الميزانية والصندوق
م ــن ضــائ ـقــة خــان ـقــة ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي ال ـم ـصــروفــات
السنوية ،والعجز عن تنويع مصادر الدخل الذي
كـشـفـتــه ت ــداع ـي ــات أزم ـ ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" ،ب ـعــدمــا ألـقــت
بسلبياتها على مختلف مناحي االقتصاد المحلي.
ً
وإصرارا على تلك النغمة الصاخبة للمقترحات
الشعبوية التي تحفل بها مضابط مجلس األمــة،

يــأتــي المقترح النيابي بمد أجــل وقــف استقطاع
أقـســاط ال ـقــروض  ٦أشـهــر إضــافـيــة ،ليعزف نشيد
االستعداد األجــوف لالنتخابات المقبلة ،فتوقيع
ً
أك ـث ــر م ــن  ٤٠نــائ ـبــا ع ـلــى ت ـمــديــد وق ــف اسـتـقـطــاع
األقساط ،وإن كان يضر القطاع المصرفي والعديد
مــن الـمــؤسـســات الـعــامــة كالتأمينات االجتماعية
ً
وبـنــك االئـتـمــان وصـنــدوق األس ــرة ،فــإنــه أيـضــا من
ً
زاوية أعمق يعكس استخفافا بآلية المقترح النيابي
ذاته ،إذ إن سداد القروض أمر يتم بموجب تعاقدات
البنوك مع المقترضين وفق قواعد االئتمان وقوانين
بنك الكويت المركزي ،وبالتالي فإن إصدار مجلس
ً
ً
األم ــة قــانــونــا فــي ه ــذا ال ـشــأن يـعــد تــدخــا فــي غير
اختصاصه.
وإذا كانت خسائر البنوك المحلية التي أعلنت
طــواعـيــة وق ــف اسـتـقـطــاع تـلــك األق ـس ــاط مــن أبــريــل
ً
ال ـم ــاض ــي إلـ ــى أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل ،مـ ــراعـ ــاة ل ـظــروف
"ك ــورون ــا" ،تناهز  ٤٠٠مليون دي ـنــار ،فــإن مــد أجل
وقف االستقطاع عبر إصدار قانون أو قرار قسري،
سيعني كذلك خسائر مماثلة ،وربما أكبر للقطاع

يحمل البنوك
المصرفي ،بـ  400مليون أخرى ،مما
ِ
ع ـلــى ط ـلــب ال ـت ـعــويــض م ــن ال ــدول ــة بـسـبــب ال ـضــرر
ً
الذي سيصيب ،ولو مؤقتا ،نحو  100ألف مساهم
ُّ
جلهم من صغار المستثمرين والمتقاعدين ،الذين
يعولون في تنويع مداخيلهم على أسهم تشغيلية،
ً
ولم يدر بخلدهم يوما أنها ستكون ضمن أالعيب
ً
نيابية انتخابية ،فضال عن أن الضغط على البنوك
فــي إيــرادات ـهــا وأربــاحـهــا سيجعلها تفكر مجبرة
ف ــي الـتـخـلــي ع ــن ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة أو ع ـلــى األق ــل
وقــف توفير فــرص عمل لها ،زد على ذلــك التقليل
م ــن جــاذب ـي ـت ـهــا وج ــاذب ـي ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت لــدى
المستثمرين األجــانــب ،وبالتالي نخسر مــا يجب
أن نحافظ عليه بعدما بذلنا فيه الكثير من الجهد
لنبلغه ،والسيما أن معظم أسهم البنوك الكويتية
باتت اليوم مدرجة على المؤشرات الدولية ،مثل
"فوتسي راسل" و"مورغان ستانلي".
ال ضرر في أن يفكر النواب في تحقيق المنفعة
للمواطنين ،بل هذا هو المطلوب ،بشرط أن تكون
ت ـلــك ال ـم ـن ـف ـعــة حـقـيـقـيــة وم ـس ـت ــدام ــة ،وذات عــائــد

اق ـت ـصــادي ل ـلــدولــة ،ك ــأن يـفـكــروا فيما يمكن فعله
بمبلغ الـ  400مليون هذا من مساكن ومستشفيات
وخ ــدم ــات ،أو يـفـكــروا فــي أنـهــا تكفي لنحو 6000
قرض إسكاني المواطنون في حاجة إليه ،أو لتوفير
 30ألف فرصة عمل يحتاجها الشباب ،مع إدراكهم
لآلثار التضخمية السلبية الناتجة عن هذه النوعية
من المقترحات ،حتى على الناخب نفسه ،وإن كان
المقصود منفعته!
يعرف النواب قبل غيرهم أن أوضاع االحتياطي
العام ال تتحمل المزيد من الضغوطات ،حتى تغطي
عجز المؤسسات المستقلة كالتأمينات االجتماعية
أو بـنــك االئ ـت ـمــان ،ح ــال تــوقــف عمالئها عــن ســداد
مستحقاتهم ،مــع العلم أن روات ــب موظفي الدولة
مستمرة ،وحـتــى روات ــب موظفي الـقـطــاع الخاص
الذين حصلوا على دعم حكومي استثنائي من بند
دعم العمالة الوطنية.
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«الوطنية العليا» أقرت بمرسوم ضرورة وسقطت دستوريا منذ 2013
الفيلي :إنشاء جهة مستقلة إلدارة االستحقاق
يخرج الحكومة من شبهة االنحياز
حسين العبدالله

منذ إسـقــاط المحكمة الدستورية عــام ،2013
مرسوم الضرورة القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية
الـعـلـيــا لــان ـت ـخــابــات ل ــإش ــراف ع ـلــى اسـتـحـقــاق
ً
مجلس  ،2012فإن أيا من السلطتين التشريعية
والتنفيذية لم تفكر في إعادة إحياء هذا القانون
ً
وتقديمه ،فضال عما نال مقترحات أخرى كتعديل
الدوائر االنتخابية ،وتطوير النظام االنتخابي من
ً
إهمال ،مما يؤكد أن كلتا السلطتين ال تلقيان باال
ألحــد أهــم القوانين التي تحقق شفافية العملية
االنتخابية.
وفي حين سارع النواب ،بتأييد حكومي ،خالل
جـلـســة مـجـلــس األم ــة األخ ـي ــرة ،إل ــى إقـ ــرار حزمة
قوانين ،فإن ما يتعلق بتنظيم االنتخابات وتوفير
ً
ضمانات استقالليتها وشفافيتها ،بقي حبيسا
فــي أدراج لجنة الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع البرلمانية،
ك ــالـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـم ــرت ـب ـط ــة 02

الكندري :تعديل القانون لضمان التعبير
الصادق عن إرادة األمة

«التحالف» :تجاهل تطوير الديمقراطية «المنبر» :ضرورة وجود هيئة مستقلة
يهدف إلى استمرار الفوضى االنتخابية لفك التشابك بملف االنتخابات
فــي حين طــالــب األمـيــن الـعــام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار
الصايغ بسرعة إقرار قانون اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات،
أكــد أن تجاهل تطوير العملية الديمقراطية عبر التشريعات الحالية
يهدف إلى استمرار الفوضى االنتخابية والتدخالت والتالعب بحقيقة
ً
مخرجات الدوائر االنتخابية ،مشيرا إلى أن أغلب النواب يؤكدون وجود
ً
مال سياسي ،وتدخالت حكومية ،ومتنفذين ،لكنهم لم يحركوا ساكنا
طوال الفصل التشريعي الحالي.
وقال الصايغ ،في تصريح لـ «الجريدة» ،إن النظام االنتخابي 02

العدساني :تضخم وغسل أموال بحسابات
نواب جددوا ثقتهم بالشيتان

ً ً
«سأسلم للخالد ملفا كامال التخاذ الالزم عقب جلسة طرح الثقة»
●

فهد التركي

كشف النائب رياض العدساني عن وجود
تقارير لوحدة التحريات المالية عن شبهات
غسل أم ــوال وتضخم فــي حسابات بعض

ً
الحميدة :التشريعات الحالية قديمة زمنيا
ً
وعمليا ويجب تطويرها

النواب الحاليين ممن أعلنوا تجديد الثقة
بوزير المالية براك الشيتان.
وقال العدساني ،في تصريح أمس« :كان
األصل أخذ الموضوع في االعتبار ،والجدية
وعدم المماطلة في القيام بإجراءات اإلحالة

إلى الجهات القانونية المختصة ،ثم متابعة
األمـ ــر ع ـنــد اإلح ــال ــة إل ــى ال ـن ـيــابــة ،السـيـمــا
مــع خـطــورة مثل هــذه القضايا ،وإمكانية
ت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى س ـم ـعــة الـ ـب ــاد ومـكــانـتـهــا
الدولية».
02

●

يوسف العبدالله

أكد األمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي
أهمية وجــود هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات لفك التشابك الحاصل
حول مسؤولية إدارة هذا الملف بين الجهات الحكومية المختلفة ،كأن
ً
يتم مثال نقل الكشوف االنتخابية من وزارة الداخلية ،التي هي محل شك
كبير ،إلى هذه الهيئة ،السيما بعدما قدم مواطنون بالغات ضد أفراد
نقلوا عناوينهم إلى مناطق ال يقطنون بها لمصلحة مرشحين02 .

انطالق دوام طلبة الثانوية والجامعة
و«التطبيقي» اليوم

ً
 38ألفا في «الثاني عشر» يدشنون الدراسة عن ُبعد
●

فهد الرمضان وفيصل متعب وحمد العبدلي

بعد توقف دام أكثر من  5أشهر ،ينطلق اليوم
قطار الــدراســة اإللكترونية ب ــدوام نحو  38ألف
ً
طــالــب وطالبة مــن الـصــف الثاني عـشــر 30 ،ألفا
منهم بالمدارس الحكومية ،والبقية بالمدارس

الخاصة العربية« ،عــن ُبـعــد» الستكمال الفصل
الدراسي الثاني من عام .2020/ 2019
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن اإلدارات
الـمــدرسـيــة دشـنــت صـفـحــات تــواصــل اجتماعي
وق ــروب ــات «واتـ ـس ــاب» ب ــأرق ــام الـطـلـبــة المسجلة
لديها ،للتواصل معهم ،وتحديد أوقات 02

لبنان :متظاهرون يحتلون «الخارجية» ونواب يستقيلون
المحتجون دعوا إلى «بيروت مدينة منزوعة السالح» ...و«تعليق المشانق»
●

فــي تـظــاهــرات غاضبة ،خــرج اللبنانيون إلــى الـشــارع أمــس؛
للمطالبة برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة جميع المسؤولين
عن االنفجار الضخم الذي ضرب بيروت الثالثاء الماضي وتسبب
ً
في مقتل أكثر من  150شخصا وإصابة ستة آالف آخرين.
وتحت شعار «علقوا المشانق» عبر المواطنون عن سخطهم
ورفضهم لممارسات السياسيين في البالد ،السيما بعد ثبوت
إهمالهم القاتل في كارثة المرفأ ،مطالبين باستقالة 02

●

أكـ ــد م ـص ــدر ف ــي ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
القومي اإليراني لـ «الجريدة» ،أمس ،أن حزب
الله اللبناني طلب من طهران التزام الصمت

محليات

03

«صناعات الغانم» تشارك
«الهالل األحمر» بـ «معك
يا لبنان» ...وتوزيع مساعدات
على متضرري االنفجار

الثانية

«السكنية» تتسلم
مخططات  12177قسيمة
بالمطالع سبتمبر المقبل

مسك وعنبر

21
«األبراج» تحصل على
منحة «غيتي» لصون
التراث العمراني

دوليات

٢٤

رياضة

«حزب الله» منزعج من انتقادات إيران لزيارة ماكرون
طهران -فرزاد قاسمي

نائب األمير :دور مشرف
لسكوكروفت في تحرير
الكويت

ترامب :صفقة سريعة مع
إيران وكوريا الشمالية
في حال فوزي

بيروت  -ريان شربل

فـيـمــا يـتـعـلــق بــانـفـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت ،وع ــدم
اإلدالء بــأي تصريح أو عــرض المساعدة من
ً
دون التنسيق معه ،نظرا للظروف الحساسة،
ً
التي يمر بها لبنان حاليا.
ـزب
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـإن
وحـ ـس ــب الـ ـمـ ـص ــدر ،ف ـ ـ
02

الثانية

25
مشانق رمزية للمسؤولين أمام مسجد محمد األمين

متظاهرون يقتحمون وزارة الخارجية

«الكرة» يترقب ما سيصدر
عن لجنة الطوارئ
بمجلس الوزراء اليوم

ةديرجلا
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نائب األمير :دور مشرف لسكوكروفت في تحرير الكويت
سموه عزى ترامب بوفاة مستشار األمن القومي األميركي األسبق ...والهند بضحايا الطائرة
بعث سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،بـبــرقـيــة تـعــزيــة ال ــى رئيس
الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب
ضمنها تعازي صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد وتعازي سموه بوفاة
برينت سكوكروفت مستشار االمن القومي
االس ـبــق ،مستذكرا سـمــوه ال ــدور المشرف

الذي قام به ابان حرب تحرير الكويت عام
 1991راجيا سموه له الرحمة ولذويه جميل
ال ـص ـبــر ،ك ـمــا ب ـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تـعــزيــة
مماثلة ألسرة الفقيد.
وب ـع ــث س ـمــو ن ــائ ــب األم ـي ــر ول ــي الـعـهــد
بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى الــرئ ـيــس ال ـه ـنــدي دام
نات كوفند أعرب فيها عن خالص تعازيه

وصادق مواساته بضحايا انشطار إحدى
الطائرات التابعة للخطوط الجوية الهندية
والـ ـ ــذي أس ـف ــر ع ــن وف ـ ــاة عـ ــدد م ــن ركــاب ـهــا
وإصــابــة آخــريــن ،راج ـيــا سـمــوه للضحايا
سرعة الشفاء والعافية.
كـمــا بـعــث سـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

الناصر يعزي نظيره األميركي :الراحل وقف بصالبة إلى جانب الحق الكويتي
ب ـ ـعـ ــث وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـش ـي ــخ
د .أحمد الناصر ببرقية تعزية إلى وزير
خارجية الواليات المتحدة األميركية
مــايــك بومبيو ،بــوفــاة مستشار األمــن
القومي األسبق والسياسي األميركي
البارز برينت سكوكروفت.
وأشاد الناصر في البرقية بمواقف
الــراحــل سكوكروفت المشهودة تجاه
رفض واستنكار الغزو العراقي الغاشم
لــدولــة الـكــويــت  1991-1990والــوقــوف

بصالبة الى جانب الحق الكويتي في
موقف مشرف سجله التاريخ.
وقــال إن هــذا الموقف يظل محفورا
بأذهان الشعب الكويتي إجالال وتقديرا
لهذا الرجل وإسهاماته البارزة في تلك
األيام الحالكة من تاريخ دولة الكويت
والمنطقة.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :وإذ ن ـع ــزي ـك ــم وأس ــرت ــه
وم ـح ـب ـيــه ن ـع ــزي ك ــذل ــك أن ـف ـس ـنــا بـهــذا
الـمـصــاب الـجـلــل ،ســائـلـيــن الـلــه العلي

ال ـقــديــر ل ــه بــالـمـغـفــرة وأن يـلـهــم أهـلــه
وذويه جميل الصبر والسلوان».
وأك ــد الـنــاصــر عـلــى عـمــق الـعــاقــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـيــن ال ـك ــوي ــت وال ــوالي ــات
المتحدة االميركية ،والقائمة على أسس
و م ـبــادئ استراتيجية صلبة عززتها
وتعززها محطات وتجارب بارزة عبر
مـسـيــرة طــويـلــة م ــن الـعـمــل وال ـت ـعــاون
المشترك.
ولفت إلى أنه يتوجب عند الحديث

عــن تلك الـعــاقــات اسـتــذكــار رجاالتها
وم ـس ــاه ـم ــي م ـج ــد ت ــاري ـخ ـه ــا الــوث ـيــق
بـ ـك ــل فـ ـخ ــر واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز ،وم ـ ـ ــن أبـ ــرزهـ ــم
الــراحــل سكوكروفت ،الــذي خــدم بالده
عبر عـقــود ،أبــرزهــا عمله مــع رئيسين
أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن شـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــم خــال ـه ـمــا
وت ـح ــدي ــدا إب ـ ــان ع ـم ـلــه رف ـق ــة الــرئ ـيــس
الراحل جورج بوش األب أحداثا جساما
تصدر مشهدها الغزو العراقي لدولة
الكويت.

ً
«الصحة» :طواقم طبية من باكستان قريبا
لمساعدة كوادرنا الوطنية
●

عادل سامي

كشفت مديرة إدارة العالقات
ال ـص ـح ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة د .رح ـ ـ ـ ــاب ال ــوطـ ـي ــان
ً
ـار حــال ـيــا لجلب
ع ــن تـنـسـيــق جـ ـ ٍ
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـط ــواق ــم
الـطـبـيــة الـمــؤهـلــة م ــن بــاكـسـتــان
خــال الـفـتــرة المقبلة ،لمساندة
ومـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـك ـ ــوادر ال ـص ـح ـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي اح ـت ــواء
والتصدي لمرض «كوفيد .»19
وقالت الوطيان ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إن ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة م ـت ـخ ـص ـصــة فــي
الـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة وال ـت ـخ ــدي ــر
واألمراض الصدرية والتمريض.
وأك ـ ـ ــدت أن ت ـج ــرب ــة االس ـت ـعــانــة
باألطقم الطبية مــن كــوبــا كانت
نــاجـحــة ،مشيرة إلــى االسـتـفــادة
الكبيرة منها.

من جانبه ،كشف رئيس فريق
«كوفيد  »19الـمــركــزي فــي وزارة
الصحة د .هــاشــم الـهــاشـمــي ،أن
اإلصـ ــابـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ـمــرض
«كــوفـيــد  »19بلغت  6فــي المئة،
ً
م ـش ـي ــرا إل ــى أن نـسـبــة ال ـح ــاالت
واإلص ـ ــاب ـ ــات ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع فــي
ً
تراجع وهو شيء إيجابي جدا.
وأك ــد الـهــاشـمــي فــي تصريح
صحافي ،أنه منذ منتصف يوليو
الماضي وحتى اآلن تــم تحويل
نحو  2500مريض إلى األجنحة
في مختلف المستشفيات العامة،
وجميعهم أجريت لهم مسحات
ص ـح ـي ــة ل ـل ـك ـش ــف عـ ــن فـ ـي ــروس
«ك ـ ــورون ـ ــا» وأظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـن ـتــائ ــج
ً
ً
ان ـخ ـفــاضــا م ـل ـحــوظــا ف ــي مـعــدل
اإلص ــاب ــات ب ــال ـف ـي ــروس ،إذ بلغ
عدد الحاالت اإليجابية  150فقط
وبنسبة  6في المئة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـح ــد األق ـص ــى

إلشغال األسـ ّـرة وصل في بعض
األوقات في نهاية مايو الماضي
ً
ً
إل ــى  220س ــري ــرا ي ــوم ـي ــا ،ومـنــذ
منتصف يونيو تراجع الدخول
وإشغال األســرة بشكل تدريجي
وم ـل ـحــوظ ،واآلن ف ــي ح ــدود 70
حــالــة فــي ال ـي ــوم ،وه ــو مــا يمثل
ً
ً
انخفاضا كبيرا.
وأش ــار إلــى أن أع ــداد الــدخــول
إل ــى ال ـع ـنــايــات ال ـمــركــزة لـمــرض
«كــوفـيــد  »19كــانــت أك ـثــر مــن 20
ً
حــالــة يــومـيــا ،ووصـلــت اآلن إلى
خمس حاالت فقط على مستوى
الكويت.
على صعيد متصل ،أكد رئيس
فريق «كوفيد  »19في مستشفى
م ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر ورئ ـ ـيـ ــس مــركــز
ه ـيــا الـحـبـيــب ألم ـ ــراض الـجـهــاز
ال ـه ـض ـم ــي د .أح ـ ـمـ ــد ال ـف ـض ـلــي
تــراجــع أجـنـحــة «كــوفـيــد  »19في
المستشفى إ لــى جناحين فقط،

ً
الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـخ ـص ـي ــص ج ـن ــاح
واحد فقط لمرضى «كوفيد» في
ً
المستشفى قريبا ،بعدما وصل
عدد األجنحة المخصصة لعالج
مرضى «كوفيد  ،»19إلى  8أجنحة
خالل مايو ويونيو الماضيين.
وك ـش ــف الـفـضـلــي ع ــن إدخ ــال
 3آالف ح ـ ــا ل ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى األ جـ ـنـ ـح ــة
المخصصة لعالج «كورونا» في
مـسـتـشـفــى م ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،منذ
بــدايــة شهر م ــارس وحـتــى شهر
يــولـيــو الـمــاضـيـيــن ،مـنـهــا 1100
إصابة بالفيروس وبقية الحاالت
مشتبه فيها.
وقــال إن أقصى عدد إصابات
بالفيروس أدخل المستشفى في
ً
يوم واحد بلغ  220مريضا ،وهو
ً
عــدد كبير جــدا ،إلــى جانب نحو
 30حالة في العناية المركزة وهو
ً
عدد كبير أيضا.

موظف بجوازات المطار
ّ
َ
مطلوبين
هرب
تمكنت اإلدارة العامة ملباحث
شؤون اإلقامة ،بالتعاون
والتنسيق مع إدارة الرقابة
األمنية بمطار الكويت الدولي،
من ضبط موظف مدني قام
بتهريب شخصني مطلوبني بعدة
قضايا ،وصادرة بحقهما أحكام
قضائية (حبس) ،وممنوعان
من السفر .وأوضحت "الداخلية"
أنه بعد عمل التحريات الالزمة
تم ضبط املوظف ،الذي يعمل
في إدارة جوازات مطار الشيخ
سعد العبدالله ،الفتة إلى أنه
قام بتهريب شخصني أحدهما
عربي وآخر من جنسية أجنبية،
من دون توثيق حركة الخروج
بالحاسب اآللي.

كيبل كهرباء أحرق
مركبتين في خيطان

 472إصابة جديدة بـ «كورونا»
وشفاء  476حالة
شهدت الكويت أمس تسجيل أعداد إصابات
بمرض «كوفيد ـ ـ  »19مقارب جــدا لعدد حاالت
الشفاء الجديدة ،إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 472إصــابــة جــديــدة بــالـفـيــروس ،مقابل إعــان
شفاء  476حالة خالل الـ 24ساعة الماضية.
وارت ـف ـعــت بــذلــك أعـ ــداد اإلص ــاب ــات الـمــؤكــدة
ً
فــي ال ـبــاد إل ــى  71أل ـفــا و 199إصــاب ــة ،وأع ــداد
ً
الـمـتـشــافـيــن مــن ال ـف ـيــروس إل ــى  62أل ـفــا و806
حـ ـ ــاالت ،بـنـسـبــة  88.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
اإلصابات المسجلة في الكويت.
وأكدت الوزارة ،في البيان اإلحصائي اليومي،
أنه تم تسجيل  3وفيات ناتجة عن مضاعفات
اإلصــابــة بالفيروس ،ليرتفع إجمالي الوفيات
ج ــراء الـمــرض إلــى  474حــالــة وف ــاة منذ ظهور
الجائحة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ح ــاالت اإلص ــاب ــة الـجــديــدة
البالغة  472حالة تضمنت  320حالة لمواطنين
كويتيين وبنسبة  67.8فــي المئة مــن إجمالي
اإلصابات الجديدة و 152حالة لغير الكويتيين
وبنسبة  32.2في المئة.

سلة أخبار

وذكــرت أن من بين الـحــاالت الجديدة والتي
ثـبـتــت إصــابـتـهــا بــال ـف ـيــروس ،ح ــاالت مخالطة
لـحــاالت تــأكــدت إصابتها ،وأخ ــرى قيد البحث
عــن مـصــدر ال ـعــدوى وفـحــص المخالطين لها،
موضحة أن اإلصابات توزعت حسب المناطق
الصحية بواقع  112حالة في منطقة الجهراء
ال ـص ـح ـيــة و 104ح ــال ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة األح ـم ــدي
الصحية و 96حالة في منطقة الفروانية الصحية
و 87حالة فــي منطقة العاصمة الصحية و73
حالة في منطقة حولي الصحية.
وأش ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى أن عـ ــدد الـمـسـحــات
الـجــديــدة الـتــي تــم إج ــراؤه ــا خ ــال الـ ــ 24ساعة
الماضية بلغ  2844مسحة ،مما يرفع إجمالي
عدد المسحات المخبرية التي تم إجراؤها منذ
ً
ظهور الجائحة إلى  529ألفا و 130مسحة.
وأوضحت أن إجمالي الذين يتلقون العالج
في العناية المركزة بلغ  125حالة ،مشيرة إلى
أن إجمالي الحاالت التي ال تزال تتلقى العالج
بـلــغ  7919حــالــة ،وبـنـسـبــة  11.1فــي الـمـئــة من
إجمالي اإلصابات.

قال مدير إدارة العالقات العامة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
العميد خليل األمير إن غرفة
عمليات اإلدارة تلقت بالغًا،
مساء أمس ،يفيد باندالع حريق
مركبتني في منطقة خيطان.
وأضاف العميد األمير أنه تم
توجيه مركز إطفاء الفروانية إلى
موقع الحادث ،فور تلقي البالغ،
مشيرا إلى أن رجال اإلطفاء تبني
لهم عند وصولهم أن الحريق
اندلع في كيبل كهرباء أرضي،
مما تسبب في انتقال النيران إلى
مركبتني كانتا على مقربة من
الكيبل املشتعل.

«البلدية» :استقبلنا 742
شكوى خالل يوليو
كشفت بلدية الكويت في
إحصائية صادرة من إدارة
الخدمات العامة عن تلقي
قسم الطوارئ ،الخط الساخن،
مراقبة النقليات ،بإدارة
الخدمات العامة ،وخدمة
واتساب 742 ،بالغا وشكوى
في جميع املحافظات خالل
يوليو املاضي .وأوضحت
البلدية ،في بيان ،أمس ،أن
أعلى معدل للشكاوى كان في
محافظة األحمدي بـ 203شكاوى
واستفسارات ،تلتها محافظة
مبارك الكبير بـ ،131والعاصمة
في الترتيب الثالث بـ ،116ثم
الفروانية بـ ،107وحولي بـ،93
وجاءت الجهراء في الترتيب
األخير بـ 92شكوى.

«السكنية» تتسلم مخططات  12177قسيمة بالمطالع سبتمبر
●

يوسف العبدالله

ت ـس ـت ـعــد ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة ل ـت ـس ـلــم ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
مخططات الـقـســائــم اإلسـكــانـيــة الـجــاهــزة
بـمــديـنــة ال ـم ـطــاع م ــن ال ـم ـق ــاول الصيني
ضواح.
المنفذ للبنى التحتية في ثماني
ٍ
وت ـف ـق ــد ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـش ــؤون
التنفيذ في المؤسسة م .صالح الرشيدي
أم ــس ،يــرافـقــه رئـيــس لجنة أهــالــي مدينة

المطالع سباع الدوسري ومخلف العنزي
كممثلين عن اللجنة الشعبية ،األعمال التي
ينفذها المقاول الصيني.
وكشفت مصادر إسكانية لـ «الجريدة»
أن المقاول الصيني تعهد أمام الرشيدي
بـطـبــاعــة مـخـطـطــات الـقـســائــم «ال ـكــروكــي»
لـجـمـيــع ق ـســائــم ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى مطلع
سبتمبر المقبل ،التي تشمل  12177قسيمة
ً
تمهيدا إلجراء عملية التسليم.
وقالت المصادر ،إن المؤسسة ضغطت

لجنة تنظيم االنتخابات َ
مهملة...
باالنتخابات النيابية.
وقــال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق
بجامعة الكويت د .محمد الفيلي إنه "عند وضع قانون االنتخاب كان
التوجه العام أن تكون اإلدارة من خالل السلطة التنفيذية مع وجود
رقابة عليها بوسائل قانونية" ،غير أن "التوجه الحالي يستحق أن
يكون محل تفكير إلجراء تعديل تشريعي ،وهناك مسائل يمكن أن
ُيعاد أسلوب التفكير في تنظيمها".
وأض ـ ــاف الـفـيـلــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن إن ـش ــاء ج ـهــة مـسـتـقـلــة إلدارة
ً
االنتخابات يعد "خـيــارا أفضل للحكومة؛ لتخرج من شبهة القول
ً
بأنها تتدخل لطرف ضد آخر" ،موضحا أن "هذا هو التوجه المنتشر
في العالم عند اإلعداد لالنتخابات أو إدارتها".
من جهته ،أكد عميد كلية القانون الكويتية العالمية ،أستاذ
قانون الـجــزاء د .فيصل الكندري ،ضــرورة اتخاذ إجــراء لتعديل
قانون االنتخاب ،الفتقاده جوانب مهمة ،مما ينعكس على سالمة
العملية االنتخابية ،ومن أجل إظهار التعبير الصادق عن إرادة
األمة".
وقال الكندري لـ "الجريدة"" :إننا اليوم أمام مشكلة كبيرة وهي
غسل األم ــوال ،وال ُيستبعد فــي المستقبل أن يستخدم عــدد من
المرشحين الكاش والنقد لغسل األموال ،وأن تعطى لهم المبالغ
أثناء االنتخابات ،ليقوموا بصرفها على حمالتهم ،ولذلك يلزم
اليوم الرقابة الجيدة على تمويل النفقات االنتخابية".
أما أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة
الحميدة فــدعــا إلــى إع ــادة صياغة قــانــون جــديــد النـتـخــاب أعضاء
السلطة التشريعية.
وقال الحميدة لـ "الجريدة" ،إن القوانين الحالية قديمة على
الصعيدين الزمني والعملي ،مما يستوجب إ ع ــادة النظر في
نصوصها ،بما يتطلبه واقــع الـتـطــور ،الــذي شمل كــل جوانب
ً
الحياة المعاصرة ،مضيفا أن "شيوع الطعون القضائية على
ً
قــرارات إدارة االنتخابات ،خصوصا ما يتعلق منها بالقرارات
ال ـت ــي ت ـس ـبــق ك ــل ان ـت ـخ ــاب ــات م ــن ش ـط ــب ل ـمــرش ـح ـيــن ألس ـب ــاب
ّ
مختلفة ،يذكر بوجوب الرجوع بالنصوص إلى طاولة الصياغة
التشريعية".
٠٨

«التحالف» :تجاهل تطوير...
فــي الـكــويــت لــم يــواكــب ال ـت ـطــورات الـعــالـمـيــة لـضـمــان استقاللية
ً
االنـتـخــابــات ونــزاهـتـهــا ،لــذا فنتائجها دائـمــا مــا تـكــون محل شك
ً
شعبي ،مبينا أن السلبيات في كل العمليات االنتخابية لم يحرص
ً
المشرع على معالجتها بشكل جدي حتى باتت جزءا من العملية.
وأشار إلى أن االنتخابات الفرعية أو ما يسمى بـ «التشاوريات»
ً
ً
أصبحت واقـعــا لصيقا بمخرجات االنتخابات النيابية ،كما أن
عمليات شــراء األص ــوات عبر العديد مــن أشـكــال التعامل مــا بين

على المقاول الصيني الستعجال تسليم
الـضــواحــي الـجــاهــزة مــن المرحلة األولــى
أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،ال س ـي ـم ــا أن م ـس ــؤول
المؤسسة وممثلي لجنة األهالي اطلعوا
ع ـل ــى جـ ـه ــوزي ــة أوراق م ـخ ـط ـط ــات نـحــو
 1800قسيمة في الضاحية  ،N6موضحة
أن الـمـخـطـطــات تشمل مـســاحــة القسيمة
وخــدمــات ـهــا ال ـكــام ـلــة ب ـمــا فـيـهــا تفاصيل
منهول الكهرباء و غـيــرهــا مــن التفاصيل
الفنية األخرى.

المرشح والناخب ،سواء كانت عبر المال السياسي أو الخدمات
والواسطات ،مستمرة وآخــذة في تطوير طرقها ،وتقف القوانين
الحالية عاجزة عن مالحقتها وتجريمها.
وأك ــد أن الـكــويــت تفتخر بنظامها الــديـمـقــراطــي ،بيد أنــه بعد
ً
مرور  58عاما على تطبيقه لم يعد يعكس واقع المجتمع الكويتي
ً
وتمثيله برلمانيا ،مما يتطلب استعجال مناقشة قانون إنشاء
الـلـجـنــة الــوط ـن ـيــة الـعـلـيــا لــان ـت ـخــابــات ،وإع ـط ــاء ه ــا الـصــاحـيــة
واالستقاللية الكاملة لإلشراف على االنتخابات ،ومتابعة الجرائم
المتعلقة بها.

«المنبر» :ضرورة وجود هيئة مستقلة...
وقال السنافي ،لـ «الجريدة» ،إن من المهم أن يتم التصويت وفق
البطاقة المدنية ،وأن تنظم هــذه الهيئة عملية االق ـتــراع وتكون
مسؤولة عنها ،مع إمكانية فرض رقابتها على اإلنفاق االنتخابي
وتحديد سقفه ،إذ من المهم مراقبة األم ــوال المصروفة ومعرفة
ً
مـصــدرهــا ،موضحا أن بإمكان تلك الهيئة القيام بــدور تثقيفي
للناخب عبر استخدام وسائل التوعية الحديثة.
ً
وأكــد أن إنشاء هيئة عليا لالنتخابات يمثل شكال من أشكال
ً
استكمال العملية الديمقراطية ،الفتا إلى إمكانية إسناد مسؤولية
إعـطــاء الـتــراخـيــص للجمعيات أو الهيئات السياسية ،فــي حال
ً
السماح لها بالعمل مستقبال ،إلى هذه الهيئة.

العدساني :تضخم وغسل أموال...
وأكــد أن هذا التراخي يتحمله وزيــر المالية بصفته المسؤول
ً
ً
سياسيا عن وحــدة التحريات ،مـشــددا على أنــه كــان يجب القيام
ً
باإلجراءات المطلوبة ،إذ ال يجوز تعطيل هذا الموضوع المهم جدا
ألي سبب كــان ،حتى ال يتحقق نوع من أنــواع تعارض المصالح
بسبب االستجواب والتصويت على طرح الثقة.
وشــدد على حجم المسؤولية وجسامة هــذه القضية ،وأن من
الواجب القيام بإجراء عاجل بشأنها« ،ولذلك أتعهد بعرض تلك
الشبهات المالية في جلسة طرح الثقة بالوزير ،ثم سأسلم رئيس
ً
ً
ً
مجلس ال ــوزراء ملفا كامال التخاذ اإلج ــراء ات الــازمــة» ،موضحا
أن الملف يحتوي على تـقــاريــر وبـيــانــات مــالـيــة ،وكــل التفاصيل
التي تتعلق بنواب حاليين متورطين في شبهات مالية وتضخم
الحسابات البنكية.

انطالق دوام طلبة الثانوية والجامعة...
عقد الدورات والورش التدريبية ،إلى جانب اإلجابة عن تساؤالتهم.
وذكرت المصادر أن العمل بالبوابة التعليمية واستخدام برنامج
ً
«مايكروسوف تيمز» رسميا جاء بعد معالجة معظم المعوقات
خالل الفترة التجريبية في األيام الماضية.

وعـ ـلـ ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» مـ ــن مـ ـص ــادره ــا
ال ـخــاصــة ،أن الـمــؤسـســة طـلـبــت أم ــس من
الـمـقــاول الصيني بــدء تسليم الضواحي
الجاهزة مطلع أكتوبر المقبل ،لكن المقاول
اعتبر أنــه قــد ال يستطع تسليم أكـثــر من
 10آالف وحدة من إجمالي  12177بسبب
نـقــص م ــادة الـبـيـتــومـيــن لسفلتة ش ــوارع
بـعــض ض ــواح ــي الـمــرحـلــة األولـ ــى ال ـمــراد
تسليمها.

وعلى صعيد الدارسة الجامعية ،يستأنف طلبة جامعة الكويت
ً
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدءا من اليوم الفصل
ُ
الــدراســي الثاني للعام الجامعي  ،2020/ 2019عن بعد بواسطة
«مايكروسوفت تيمز».
٠٧-٠٦

لبنان :متظاهرون يحتلون «الخارجية»...
رؤســاء الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان ديــاب ومجلس
النواب نبيه بري ،معتبرين أن الجميع مسؤول عن تدمير العاصمة
اللبنانية وتشريد مئات اآلالف.
وبينما كــان المتظاهرون يحاولون اقتحام مجلس النواب في
ساحة النجمة وســط بـيــروت ،نجح آخ ــرون فــي اقتحام مقر وزارة
الخارجية بشارع سرسق في األشرفية ،ورفعوا الفتة كبيرة على
ُ
أحد الجدران كتب عليها« :بيروت مدينة منزوعة السالح» ،وأخرى
«بيروت عاصمة الثورة».
وسيطر المتظاهرون على الوزارة لبعض الوقت ،وتال أحدهم وهو
عميد متقاعد ما أسماه "البيان رقم  1للثورة" .
وأطلقت قوات األمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين
حاولوا عبور الحواجز األسمنتية للوصول إلى مبنى البرلمان وسط
بيروت ،مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم.
وعلى وقع الشارع ،توالت الهزات على المشهد السياسي الداخلي،
مع إعــان حــزب «الكتائب اللبنانية» ،أمــس ،استقالة نوابه ( )3من
ً
البرلمان اعتراضا على مجمل أداء الدولة فيما يخص انفجار الثالثاء
الماضي .وبذلك يصبح عدد النواب المستقيلين من المجلس خالل
األيام الماضية  5نواب ( 3كتائب ،وبوال يعقوبيان ومروان حمادة).
من ناحيته ،رهــن رئيس حــزب القوات اللبنانية سمير جعجع،
استقالة كتلته النيابية بقرار مشترك بينه وبين تيار المستقبل
ً
والحزب التقدمي االشتراكي ،موضحا أنــه ال يمكن تــرك المجلس
ـاف من الكتل مستعد
النيابي للسلطة في حــال عــدم وجــود عــدد كـ ٍ
لالستقالة بطريقة تنزع الشرعية التمثيلية عن البرلمان.
وأتــت تـظــاهــرات أمــس عشية مؤتمر دعــم دولــي للبنان اقترحه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل زيارته لبيروت الخميس
الماضي ،وتنظمه بالده بالتعاون مع األمم المتحدة بعد ظهر اليوم
ً
بمشاركة الرئيس األميركي دونالد ترامب خصوصا.
ورغــم احتفال بعض أوســاط «حــزب الـلــه» والعهد بفك الحصار
الدولي المفروض على «حكم اللون الواحد» ،كشفت مصادر متابعة
أن «المجتمعين األحد مصرون على الفصل بين الدعم المالي للدولة
والمساعدات اإلغاثية» ،مشيرة إلى أن «الدعم ال عالقة له بالتعافي
االق ـت ـصــادي وال ـمــالــي لـلـبـنــان ،ال ــذي يتطلب تطبيق اإلصــاحــات
المرتقبة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي».
وشهد لبنان أمس مجيء وفود عربية وأوروبية أبدت استعدادها
لمساعدته في محنته ،لكنها شددت على أولوية اإلصالح .وزار رئيس
المجلس األوروبي شارل ميشال بيروت ،وأكد أن االتحاد األوروبي
ً
يقف إلى جانب لبنان» ،داعيا إلى «الشفافية وتطبيق اإلصالحات».

الرشيدي خالل االجتماع مع المقاول الصيني أمس

بدوره ،أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط،
بعد وصوله إلى بيروت أمس« ،التضامن العربي مع شعب لبنان
والمساندة المطلقة من الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة
والدعم بما هو متاح لديها».
من جهة أخرى ،ال تزال الدعوات تتوالى إلجراء تحقيق دولي أو
على األقل إشراك خبراء دوليين في التحقيق بما جرى في المرفأ،
مع تزايد المؤشرات والمعلومات المسربة حول إمكانية أن يكون
ً
ما حدث داخــا في إطار الصراع بين إيــران و«حــزب الله» من جهة،
والواليات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
ودعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى تحقيق شفاف،
ً
مشددا على حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين
عن هذه الكارثة.
٢٣-٢٢

«حزب اهلل» منزعج من انتقادات إيران...
ناشد طهران حذف تغريدة األمين العام لمجمع تشخيص مصلحة
النظام محسن رضائي ،التي انتقد فيها زيارة الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون لبيروت.
ً
وك ــان رضــائــي اعتبر تصريحات مــاكــرون فــي بـيــروت «تــدخــا
ً
ً
ً
في شؤونلبنان« ،مشيرا إلى أنها «أعطت بعدا إضافيا للمحنة،
ً
التي وقع فيهاالشعب اللبناني ،فبدال من المساعدة في تحديد
المسؤولين عن االنفجار ،يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي
وزعزعة استقرار لبنان ،وينبغي على الرئيس الفرنسي االعتذار
إلى اللبنانيين».
وكان ماكرون ،في حركة الفتة ،توقف للحديث مع رئيس كتلة
«حزب الله» النيابية النائب محمد رعد ،الذي ُدعي إلى اللقاء بين
الرئيس الفرنسي الزائر ورؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر
في بيروت.
ً
ورحـبــت بعض أوس ــاط حــزب الـلــه بــزيــارة مــاكــرون ،خصوصا
ً
لناحية اقتراحه تشكيل حكومة وحدة وطنية ،خصوصا أن الحزب
كان يتوقع أن يكون هناك خطة لعزله أو الهجوم عليه ،وكذلك لجهة
ً
دعوته إلــى مؤتمر دولــي للمانحين ،وهــو ما يعتبره الحزب فكا
للحصار المضروب على حكومته.
ً
وبحسب المصدر ،فإن حزب الله أبلغ اإليرانيين أن ثمة احتماال
ً ُ ّ ً
ً
ـدبــرا ومـقــدمــة لمخطط يقلب
كـبـيــرا أن يـكــون التفجير هـجــومــا مـ
ً
الطاولة عليه سياسيا.
وقال المصدر إن األجهزة األمنية اإليرانية مقتنعة بأن من يقف
وراء سلسلة عمليات التخريب في إيران ،بما في ذلك االنفجار في
منشأة نطنز النووية ومجمع بارتشين العسكري ،هــم أنفسهم
ً
من قاموا باعتداء بيروت ،نظرا إلى التشابه في استهداف مخازن
الـمـحــروقــات وال ـمــواد الكيماوية الـشــديــدة االح ـتــراق ،الـتــي كانت
موجودة في هذه المواقع.

ةديرجلا
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محليات

الجسر الجوي الكويتي يواصل اإلمداد اإلغاثي للبنان
«صناعات الغانم» تشارك «الهالل األحمر» بـ «معك يا لبنان» ...وتوزيع مساعدات على متضرري االنفجار
الجرح واحد
وما يؤلم
لبنان جراء
الفاجعة يؤلم
الكويت

قتيبة الغانم

وص ـ ـلـ ــت ص ـ ـبـ ــاح ام ـ ـ ــس ال ــى
لـ ـبـ ـن ــان ط ـ ــائ ـ ــرت ـ ــان م ـ ــن الـ ـق ــوة
ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة مـحـمـلـتــان
ب ــاالح ـت ـي ــاج ــات وال ـم ـس ــاع ــدات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـط ـ ــارئ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
الغذائية.
وأع ـل ـن ــت م ــدي ــري ــة الـتــوجـيــه
ال ـم ـع ـن ــوي بـ ـ ـ ــوزارة الـ ــدفـ ــاع ان
الرحلتين هما الثالثة والرابعة
ل ـل ـج ـســر ال ـ ـجـ ــوي ،وذلـ ـ ــك يــأتــي
ً
تـنـفـيــذا لـلـتــوجـيـهــات السامية
لسمو نائب األمير ولــي العهد
الشيخ نواف األحمد ،وتجسيدا
لروح االخوة والتعاون المشترك
بـيــن الـبـلــديــن ،وذل ــك لتأمينها
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن جـ ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ــادث
االن ـف ـج ــار الـ ــذي وق ــع ف ــي مــرفــأ
بيروت.
وأضافت المديرية في بيان
صـحــافــي ان هــاتـيــن الرحلتين
تأتيان بالتنسيق مــع وزارت ــي
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـح ــة ،وان ـ ـ ــه تــم
شحن  70طنا من االحتياجات
والـمـســاعــدات الطبية الـطــارئــة
موزعة على الطائرتين.
في مجال اخر ،أعلنت شركة
صناعات الغانم تبرعها لحملة
"مـعــك يــا لـبـنــان" الـتــي أطلقتها
جمعية الهالل األحمر الكويتي
إلغاثة الشعب اللبناني الشقيق
إثــر حــادث االنـفـجــار الــذي وقع

ف ــي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت وال ـ ـ ــذي راح
ضحيته العشرات وتسبب في
ً
ً
جرح اآلالف وأحدث دمارا هائال.
وكشف رئيس مجلس إدارة
الشركة قتيبة الغانم عن تبرع
الشركة لمصلحة هــذه الحملة
التي تهدف إلى توفير المعدات
ال ـط ـب ـيــة واألدوي ـ ـ ـ ــة وال ـك ــراس ــي
ال ـم ـت ـحــركــة وح ـل ـي ــب األطـ ـف ــال،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات
الضرورية إليــواء المتضررين،
ع ـلــى ط ــائ ــرات ال ـج ـســر ال ـجــوي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـن ـق ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
اإلنسانية إلى لبنان بالتعاون
مع سفارة الكويت في بيروت.
واعتبر بيان للشركة أن هذه
المبادرة تؤكد العمق التاريخي
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــن
الشقيقين.

جرح واحد
وفـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي لــه
حول ذلــك ،أشــاد الغانم بالدور
ال ــري ــادي الـ ــذي تـلـعـبــه جمعية
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـك ــوي ـت ــي فــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة وحـ ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم فــي
اإلغ ــاث ــة وت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات،
والتي تسطر من خاللها مسيرة
العطاء واإلنـســانـيــة المتأصلة
في الهوية الكويتية.

طائرتا المساعدات الكويتية لدى تفريغ حمولتهما في مطار بيروت أمس
وأضـ ـ ــاف" :م ـم ــا ال ش ــك فـيــه
أن ا لـجــرح وا ح ــد وأن مــا يؤلم
ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي جـ ــراء هــذه
الفاجعة يؤلمنا فــي الكويت.
وكم تذكرنا أمام هذا المصاب
الكبير الموقف الشجاع وغير
المتردد والمبكر جدا لـلبنان،
عندما بادر في رفض العدوان
وال ـ ـ ـغـ ـ ــزو ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــت لــه
ا ل ـكــو يــت ف ــي أ غ ـس ـطــس .1990
نـتـمـنــى أن تـ ــزول ه ــذه ال ـشــدة

ع ــن ل ـب ـنــان الـحـبـيــب ف ــي أق ــرب
وقت ،راجين الرحمة للضحايا
وسرعة الشفاء للمصابين".

توفير االحتياجات
ب ــدوره ،أثنى رئيس "الهالل
األح ـم ــر" د .ه ــال ال ـســايــر على
جـ ـ ـه ـ ــود "صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـغـ ــانـ ــم"
الـمـتــواصـلــة فــي دع ــم نشاطات
ً
ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة ،م ـش ـي ــدا

الجمعيات الخيرية تواصل حمالت اإلغاثة
ُّ
تبرع الشركة
له أثر بالغ
في توفير
احتياجات
حملة الدعم

الساير

واصلت الجمعيات الخيرية حمالتها
إلغاثة لبنان ،بعد االنفجار المدمر الذي
عصف بمرفأ بيروت االسبوع الماضي.
في السياق ،أعلنت جمعية احياء التراث
االســامــي انـهــا قــامــت امــس االول بــإعــداد
الدفعات االولــى من السلة الغذائية ،التي
تم تجهيزها ونقلها الى االماكن المتضررة
ف ــي ب ـي ــروت ،لـيـتــم تــوزيـعـهــا عـلــى أمــاكــن
االيواء والشقق السكنية.
وأعلنت الجمعية ،بعد يومين من بدء

حملتها ،تــو فـيــر  500ا ل ــف دوالر تقريبا
حصيلة الــدفـعــة االول ــى مــن تـبــرعــات اهل
ال ـكــويــت إلغــاثــة الـمـتـضــرريــن مــن حــادثــة
االنفجار في بيروت.
مــن جهتها ،أو ضـحــت جمعية النجاة
ال ـخ ـيــريــة أن حـمـلـتـهــا "أب ـ ـشـ ــري ...لـبـنــان"
تـخـضــع إلش ـ ــراف وزارة الـ ـش ــؤون ،ويـتــم
تـنـفـيــذهــا م ــن خ ــال شــريــك اسـتــراتـيـجــي
م ـع ـت ـمــد م ــن وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وأك ـ ــدت
حرصها على وصول تبرعات المحسنين

ديوان
موافقة
تنتظر
«الكهرباء»
ً
الخدمة على  17مسمى إشرافيا
تشمل  5مديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام بكل القطاعات
•

سيد القصاص

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة فـ ــي وزارة
الكهرباء والماء أن الوزارة تنتظر موافقة
دي ــوان الخدمة المدنية على  17مسمى
إشرافيا في كافة القطاعات التابعة لها.
وقالت مصادر بالكهرباء لـ "الجريدة"
إن مــن تـلــك المسميات  5م ــدراء إدارات،
إض ــاف ــة إل ــى مــراق ـب ـيــن ورؤسـ ـ ــاء أق ـس ــام،
مبينة أنــه من المتوقع أن يتم الــرد على
ال ــوزارة مــن قبل دي ــوان الخدمة المدنية
خالل األسبوعين القادمين.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن هـ ـ ــؤالء الـمــوظـفـيــن
الـمــرشـحـيــن اج ـت ــازوا كــافــة االخ ـت ـبــارات
المتعلقة بتلك المسميات وفقا لإلجراءات
الـمـتـبـعــة ال ـتــي فــرض ـهــا دي ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية والمتبعة في القطاع الحكومي.
وفي سياق منفصل ،أشارت المصادر
إلــى أن ال ــوزارة بــدأت األسـبــوع الماضي
ا سـتـقـبــال تظلمات الموظفين ا لــذ يــن لم
يحصلوا على مكافأة األعمال الممتازة،
مشيرة إلى أن استمرار تلقي التظلمات

وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة
بدراستها وابداء الرأي فيها.
وأشارت إلى أن أغلب الذين لم يحصلوا
على تلك المكافأة لم يحصلوا في الغالب
على تقدير "امتياز" أو أن دوامهم أقل من
 180يوما ،مبينة أن كافة تلك التظلمات
سـتـتــم احــالـتـهــا إل ــى الـلـجـنــة المختصة
لدراستها ومن ثم البت بها.
مــن جانب اخــر أص ــدرت ال ــوزارة قــرارا
طلبت فيه من جميع موظفيها تحديث
بياناتهم من خالل رابط تم تحديده من
قـبــل إدارة نـظــم الـمـعـلــومــات ،السـتـخــدام
ب ــري ــد إل ـك ـت ــرون ــي خـ ــاص بـ ــالـ ــوزارة لكل
موظف ،وعدم استخدام البريد اإللكتروني
ال ـش ـخ ـص ــي ،وذلـ ـ ــك ح ـت ــى  14أغـسـطــس
الجاري.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن ال ـهــدف مــن ذلــك
القرار التحول الرقمي داخــل الــوزارة من
خ ــال منظومة مــوحــدة يـتــم الـعـمــل بها
إلكترونيا لتسهيل كافة األعمال خاصة
اإلدارية بمختلف القطاعات.

كاملة إلى المستحقين ،وعلى توثيق كل
خطوات التنفيذ.
في هذا الشأن ،قال رئيس قطاع الموارد
والعالقات العامة واإلعالم بالجمعية عمر
الثويني" :مستمرون في جمع التبرعات
ضمن الحملة التي نعبر من خاللها عن
دعمنا ووقوفنا الى جانب لبنان وشعبها
المحب للكويت" ،داعيا الى المشاركة في
الحملة السيما أن المصاب جلل ،وأن أعداد
المصابين والمشردين كبيرة.

ب ـم ـبــادرة رئـيــس مـجـلــس إدارة
الشركة بالتبرع لمصلحة هذه
ً
الحملة ،مــؤكــدا أن لهذا التبرع
أثرا بالغا في توفير احتياجات
"معك يا لبنان".
وأكــد أن هــذه الحملة جــاء ت
ً
ان ـط ــاق ــا م ــن ش ـع ــور الجمعية
ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا تـ ـج ــاه الـشـعــب
ً
الـلـبـنــانــي الـشـقـيــق ،مـعــربــا عن
بــالــغ شـكــره للمتبرعين الــذيــن
ي ــدع ـم ــون ال ـج ـه ــود االن ـســان ـيــة
للجمعية.
ودعا المواطنين والمقيمين
ورجال األعمال والقطاع الخاص
لـ ـلـ ـتـ ـب ــرع ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ال ـش ـع ــب
الـلـبـنــانــي إلع ـ ــادة الـبـسـمــة الــى
وجوه أطفالهم من جديد ،مؤكدا
وقوف الكويت حكومة وشعبا
إلى جانب لبنان في محنته.
ووزع ـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
االحـ ـ ـم ـ ــر أمـ ـ ــس مـ ـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة
وص ـ ـح ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــي
تـ ـض ــررت م ــن جـ ـ ــراء االن ـف ـج ــار
ال ـض ـخ ــم الـ ـ ــذي وق ـ ــع ف ــي مــرفــأ
بيروت.
و ق ــال ر ئـيــس و فــد الجمعية
فــي لـبـنــان د .مـســاعــد الـعـنــزي
في تصريح لـ"كونا" إن "الهالل

قتيبة الغانم

هالل الساير

األح ـ ـ ـمـ ـ ــر" ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ب ـكــل
إم ـك ــان ـي ــات ـه ــا ل ـت ـق ــدي ــم ال ـع ــون
والمساعدة سواء كانت طبية
وص ـح ـيــة وغ ــذائ ـي ــة وم ــد يـعــد
ال ـ ـعـ ــون ل ـج ـم ـي ــع ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
للخروج من هذه الكارثة.
وذكـ ـ ــر أن الـ ــوفـ ــد ال ـم ـي ــدان ــي
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة جـ ـ ــال فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
المناطق المتضررة وعــدد من
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ل ــاط ــاع عـلــى
االحتياجات الطبية والصحية،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ق ـ ــام ب ـتــوزيــع
المواد اإلغاثية والمستلزمات

ال ـص ـح ـي ــة عـ ـل ــى ال ـم ـت ـض ــرري ــن
بالتعاون مــع الصليب األحمر
اللبناني وبالتنسيق مع سفارة
دولة الكويت في لبنان.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
الجمعية الــدائــم لتقديم جميع
إمكاناتها للمستشفيات التي
بحاجة ماسة للدعم ،موضحا
أنها ستتابع جهودها االغاثية
في االيام المقبلة.

ّ
«الشؤون» :اإلعانات المالية لـ «النفع العام» معلقة

ً
ً
•  43جمعية من أصل  143تتقاضى دعما يتراوح بين ١٢ألف دينار و 180ألفا
• الوزارة تبحث عن مخرج قانوني يمكنها من الصرف في ظل مطالبات الجمعيات
•

جورج عاطف

اك ــدت م ـصــادر مطلعة فــي وزارة ال ـشــؤون االجتماعية
أن اإلعانات المالية السنوية التي تقدمها الــوزارة لبعض
ّ
ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام ال ـم ـش ـهــرة م ـعــل ـقــة إل ــى ح ـيــن عقد
"العموميات" واعتماد مشروع الميزانية لكل جمعية على
حدة.
وبينت المصادر لـ "الجريدة" أن إدارة الجمعيات األهلية
ً
فــي ال ـ ــوزارة ،تلقت أخ ـيــرا مـخــاطـبــات ع ــدة مــن الجمعيات
المشمولة بالدعم تطالب خاللها بضرورة استنئاف الصرف
لضمان استمرارها في تقديم خدماتها وعدم تأثر عملها،
ً
الفتة إلى أن السواد األعظم من الجمعيات يعتمد كليا على
هذه اإلعانات لتسيير أموره اإلدارية والفنية والصرف على
البرامج الخاصة بتحقيق األهداق المشهرة ألجلها.
وقالت المصادر إن الوزارة أمام معضلة قانونية تتمثل
في نص المادة  24من القانون ( )1962/24الصادر بشأن
األندية وجمعيات النفع العام ،والتي قضت بأن "يخصص
في ميزانية وزارة الشؤون اعتماد العانة االندية وجمعيات
النفع العام ،وللوزارة والعمل صرف االعانة المقررة دفعة
واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام
التالي معتمدا من الجمعية العمومية" ،الفتة إلى أن اإلدارة
الـمـخـتـصــة رف ـع ــت األمـ ــر بــرم ـتــه إل ــى الـ ـش ــؤون الـقــانــونـيــة

لــدراسـتــه ،والـبـحــث عــن مـخــرج قــانــونــي يمكن الـ ــوزارة من
صرف اإلعانة السنوية للجمعيات دون مخالفة القانون.

 43جمعية مدعومة
وأوضحت المصادر أن اجمالي عدد الجمعيات األهلية
المشهرة بلغ نحو  143جمعية 43 ،منها فقط تحصل على
دعم مالي سنوي من الــوزارة ،مشيرة إلى أن مبالغ الدعم

ً
تتراوح بين  180ألف دينار ،كحد أقصى ،و 12ألفا ،تصرف
ً
ً
للجمعيات التي تزاول نشاطا مميزا له مردود ايجابي على
ً
المجتمع ،السيما أن ثمة تفاوتا في عمل الجمعيات وأعداد
أ عـضــاء جمعياتها العمومية ،مبينة أن اإلدارة المعنية
أنجزت الكشوفات الخاصة باإلعانات محددة خاللها قيمة
الدعم لكل جمعية من ثم رفعته إلى إدارة الشؤون المالية
التي في انتظار توجيهات "القانونية" بشأن الصرف.

إعفاء متضرري «كورونا» من القيمة اإليجارية
أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع
التعاون في وزارة الشؤون االجتماعية
ســالــم الــرش ـيــدي ،أن ال ـ ــوزارة خاطبت
اتحادي الجمعيات التعاونية والثروة
ال ـح ـيــوان ـيــة ل ـمــوافــات ـهــا ب ـش ــأن إع ـفــاء
المبادرين والمستثمرين ،أو تخفيض
ال ـق ـي ـمــة اإليـ ـج ــاري ــة ل ـل ـم ـت ـضــرريــن من
جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوض ـ ــح ال ــرشـ ـي ــدي ،ف ــي تـصــريــح

ً
صـحــافــي ،أن هــذا الـتــوجــه يــأتــي نظرا
لـلـظــروف االسـتـثـنــائـيــة الــراهـنــة جــراء
انتشار مرض "كوفيد ،"19-وما فرضه
من اجراءات احترازية اتخذها مجلس
ال ــوزراء؛ مــن بينها الــوقــف الجزئي أو
الكلي لألنشطة التجارية ،خالل فترات
حظر التجول.
وأكد أن هذا اإلجراء جاء بالتنسيق
مــع وزارة الـمــالـيــة بــإعـفــاء الجمعيات

ً
جمعيات نفع عام تطالب بتعديل «الوالية الصحية لألم» «اإلعالم» :العواش مستشارا في مكتب الوزير
ليشمل األخت والبنت والزوجة ومن تتولى الرعاية
أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا ،طالبت فيه
بتعديل قانون الوالية الصحية ،الذي تمت الموافقة على
تعديله األربـعــاء الفائت ،معتبرة أن الموافقة على منح
الحق للمرأة بالموافقة على اإلجــراء ات الطبية عن أفراد
أســرتـهــا اخـتــزلــت ب ــاألم فـقــط ،وأهـمـلــت ال ـمــرأة بصفاتها
األخرى داخل األسرة ،كالبنت والزوجة واألخت أو الجدة.
وط ــالـ ـب ــت  6ج ـم ـع ـي ــات ن ـف ــع ع ـ ـ ــام ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أمـ ــس،
"المسؤولين بتعديل القانون حتى ال يقف حق الموافقة
على اإلجراءات الطبية عند األم فقط ،وإنما يشمل المرأة
بصفاتها األخرى داخل األسرة".
وأضافت" :نرى انه ال يمكن تجزئة الحق والتدرج في
منحه للمرأة ،خصوصا في ظل التحوالت االجتماعية
لألسرة داخل المجتمع الكويتي ،وانسجاما مع أهداف
التنمية المستدامة التي تسعى لها البالد ،ومن أخصها
الهدف الخامس ،الساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين،
والتزاما باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت".
ودعت إلى "تعديل القوانين المتعلقة بالوالية الصحية،
والمهن الطبية ،وغيرها ،لتشتمل وبوضوح على إعطاء

المرأة الحق بالموافقة على االجــراء ات الطبية عن أفراد
أسرتها ،من خالل مساندة الحكومة ،ممثلة بوزارة الصحة
كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن
الـطـبـيــة وال ـم ـع ــروض عـلــى جـ ــدول أع ـم ــال مـجـلــس األم ــة
األسبوع المقبل ،ومجلس األمة كجهة تشريعية تقديرا
للمرأة ولكل جهودها المبذولة نحو أسرتها ومجتمعها
ووطنها".

موقعو البيان
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة،
وجمعية ا لـمـحــا مـيــن ،والجمعية الكويتية لحقوق
اإلنسان ،والرابطة الوطنية لألمن األسري ،وجمعية
سوروبتسمت الكويت ،والجمعية الكويتية لإلخاء
الوطني.

«ترشيح مديرين لتولي مهمة وكالء مساعدين في قطاعات شاغرة»
•

محمد راشد

ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" م ــن م ـص ــادر
مطلعة أن وزير اإلعالم وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب م ـح ـمــد ال ـج ـبــري
أصـ ــدر قـ ــرارا بـتـعـيـيــن وك ـيــل وزارة
اإلع ــام المساعد لقطاع الصحافة
وال ـ ـن ـ ـشـ ــر وال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات م ـح ـمــد
العواش ،مستشارا في مكتب الوزير،
بعد انتهاء مدة العواش القانونية
كوكيل مساعد في الوزارة.
وف ــي مــوضــوع مـتـصــل ،كشفت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـج ـب ــري
بصدد إج ــراء تــدويــر يشمل عــددا
مــن مــديــري اإلدارات فــي مختلف
الـقـطــاعــات ،وكــذلــك إحــالــة آخــريــن
إلى التقاعد ،بعد أن أكملوا الفترة
ال ـقــانــون ـيــة لـلـعـمــل ال ـح ـكــومــي 30

عــامــا ،موضحة أن هــذه ال ـقــرارات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر خ ـ ـ ــال
األسـبــوعـيــن الـقــادمـيــن عـلــى أبعد
تقدير.
وتوقعت المصادر صدور قرارات
أخ ـ ــرى ت ـت ـض ـمــن ت ـك ـل ـيــف ع ـ ــدد مــن
المديرين بمهمة وكالء مساعدين في
بعض القطاعات الشاغرة ،مثل قطاع
الـصـحــافــة وال ـن ـشــر والـمـطـبــوعــات،
بعد خروج الوكيل العواش ،وكذلك
قطاع األخبار والبرامج السياسية،
الذي ال يزال شاغرا منذ أكثر من عام،
وقطاع السياحة الذي يشغله أحمد
ال ــدع ــاس مـنــذ قــرابــة ال ـع ــام ،مــؤكــدة
أن هــذه الـقــرارات تأتي لتنظيم آلية
العمل في الوزارة ،السيما مع انتهاء
مدة بعض الوكالء المساعدين وقرب
انتهاء المدة القانونية آلخرين.

محمد الجبري

الـتـعــاونـيــة م ــن رسـ ــوم أمـ ــاك ال ــدول ــة،
اعتبارا من مطلع أبريل الماضي حتى
انتهاء اإلج ــراءات االحـتــرازيــة ،تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء رقم ()2020 /516
سعيا مــن "ال ـش ــؤون" لحل اإلشـكــاالت
المتعلقة بالمبادرين والمستثمرين
بالجمعيات التعاونية.

«الطيران المدني»:
تشغيل رحلة أسبوعية
إلى فرانكفورت وكابول
أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني،
أمــس ،تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من
مطاري "فرانكفورت" في ألمانيا و"كابول" في
افغانستان؛ بهدف تعزيز التشغيل التدريجي
للطيران المباشر مع هاتين الدولتين.
وقال مدير إدارة النقل الجوي في "الطيران
المدني" عبدالله الراجحي ،في تصريح ،إن
شركة الطيران األلمانية (لوفتهانزا) ستعود
للتشغيل مــن مـطــار فــرانـكـفــورت إلــى مطار
الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة أسبوعيا
ً
وفقا لالشتراطات التي وضعتها السلطات
االلمانية للدخول أو لحركة الترانزيت.
وأضـ ـ ــاف ال ــراج ـح ــي أن ش ــرك ــة ال ـط ـيــران
األفغانية ستقوم بالتشغيل كذلك بين البلدين
بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من مطار كابول
إلى مطار الكويت الدولي وذلك لتغطية الطلب
من الجالية االفغانية الراغبة بالسفر وذلك
وفقا لالشتراطات الصحية.

برلمانيات
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الفاضل :فوائد كثيرة تحققت باتفاقية المنطقة المقسومة

الدالل :مواجهة جميع
قضايا الفساد بحزم

«توقف اإلنتاج لم يؤثر على إيرادات النفط وحصة الكويت لم تنقص في أوبك»
فهد التركي

توقف اإلنتاج
بعمليات
الوفرة
المشتركة
بتاريخ 11
مايو 2015
بسبب أعمال
الصيانة

سيتم
تقييم حالة
المنشآت
والمباني
اإلدارية
والسكنية
بمنطقة الزور
من خالل
بيوت الخبرة

أك ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط وزي ـ ـ ــر
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـم ـ ــاء ب ــال ــوك ــال ــة
د .خ ــال ــد ال ـف ــاض ــل ان اتـفــاقـيــة
المنطقة المقسومة بين الكويت
والسعودية تتضمن العديد من
الـفــوائــد ،الفتا الــى انــه لــم تؤثر
فترة توقف االنتاج من المنطقة
المقسومة على اي ــرادات انتاج
النفط.
وق ــال الـفــاضــل فــي رده على
سؤال للنائب حمدان العازمي:
تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة
ب ـيــن دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت والـمـمـلـكــة
العربية السعودية العديد من
االحكام والبنود التي تشكل في
مجملها عــوائــد لــدولــة الكويت
والتي يأتي في مقدمتها اعادة
انـ ـت ــاج الـ ـبـ ـت ــرول م ــن الـمـنـطـقــة
الـ ـمـ ـقـ ـس ــوم ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـهــا
وبالتالي االستفادة من الثروات
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ـت ـيــن
اللتين توقف العمل بهما منذ
 ،2015/2014وزيـ ــادة وتعظيم
االحتياطيات النفطية الكامنة
بالمنطقة عــن طــر يــق التوجيه
ب ــاالس ــراع بـتـطــويــر واسـتـغــال
حقل الدرة البحري ،واستكمال
وت ـف ـع ـيــل مـ ـش ــروع ن ـق ــل حـصــة
دولة الكويت من الغاز الطبيعي
من حقل الخفجي ،واالستفادة
م ــن م ــراف ــق ال ـت ـصــديــر الـقــائـمــة
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ـ ــزور وفـ ـت ــح مـنـفــذ
بحري جديد لدولة الكويت يتم
من خالله تصدير حصتها من
عائدات الثروة النفطية بمنطقة
ع ـم ـل ـي ــات الـ ــوفـ ــرة ال ـم ـش ـتــركــة،
وتسهيل حركة مرور العاملين
والمقاولين والمعدات التابعة

والـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
من هــذه التكلفة تابع الفاضل:
ال توجد تكاليف اضافية خالف
تكاليف التشغيل العادة انتاج
النفط بمنطقتي عمليات الوفرة
والخفجي المشتركة.

المنشآت المتهالكة

الفاضل والعازمي في إحدى الجلسات
للشركة الكويتية لنفط الخليج
من خالل انشاء ممر خاص في
منفذي الخفجي والنويصيب
في كال االتجاهين.

إيقاف اإلنتاج
وعن المعوقات الرئيسة التي
تسببت في ايقاف انتاج النفط
في هذه المنطقة المشتركة منذ
سـ ـن ــوات قـ ــال ال ـف ــاض ــل :تــوقــف
االنـ ـ ـت ـ ــاج ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـف ـجــي
ال ـم ـش ـت ــرك ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا ل ـل ـق ــرار
الـ ـص ــادر ع ــن ال ــرئ ــاس ــة الـعــامــة
لالرصاد الجوية وحماية البيئة
بالمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
بـتــاريــخ  3م ــارس  2014والــذي
تضمن مـعــدالت جــديــدة لحرق

الـ ـ ـغ ـ ــاز ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ب ـي ـن ـمــا
توقف االنتاج بعمليات الوفرة
ال ـم ـش ـتــركــة ب ـت ــاري ــخ  11مــايــو
 2015بسبب اعمال الصيانة.
وعن الخسائر التي تكبدتها
ال ـك ــوي ــت بـسـبــب اي ـق ــاف ان ـتــاج
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
المشتركة اض ــاف الـفــاضــل :لم
يؤثر توقف االنتاج من المنطقة
المقسومة على ايــرادات النفط،
اذ تـ ــم تـ ـع ــوي ــض االن ـ ـت ـ ــاج مــن
الحقول االخــرى ودون االخالل
بـ ـحـ ـص ــة دول ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
منظمة الدول المصدرة للبترول
(اوب ــك) ومــا لــم يتم انـتــاجــه من
المنطقة ا لـمـقـســو مــة لــم يشكل
خ ـســارة مــاديــة فعلية اذ ظلت
تلك الكميات في المكامن ليتم

انـتــاجـهــا الحـقــا كـمــا ك ــان لذلك
اثر في تعزيز المكامن في تلك
المنطقة.
وعـ ـ ـ ـ ــن االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
س ـت ـت ـح ـم ـل ـهــا الـ ـك ــوي ــت الع ـ ــادة
االنتاج وفقا لهذه االتفاقية قال
الفاضل :نصت مذكرة التفاهم
في البند ( )12منها على توجيه
الـشــركــات الـتــي تــرعــى مصالح
الطرفين لالسراع باعادة انتاج
البترول من المنطقة المقسومة
والمنطقة المغمورة المقسومة
ولم تتطرق مذكرة التفاهم الية
التزامات يتوقف عليها التوجيه
باعادة االنتاج.
وع ـ ـ ــن ال ـت ـك ـل ـف ــة االجـ ـم ــالـ ـي ــة
الع ـ ــادة ان ـت ــاج ال ـن ـفــط ف ــي هــذه
المنطقة ،وحصة دولة الكويت

وب ـ ـس ـ ــؤال ـ ــه عـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت
المتهالكة في ميناء الزور والتي
ستستبدل على حساب الكويت
وفقا لما اورده الفريق الحكومي
فــي تلفزيون الـكــويــت الرسمي
عند توضيحه لبنود االتفاقية،
وك ــم تـبـلــغ الـتـكـلـفــة الـتـقــديــريــة
الستبدال هــذه المنشآت؟ قــال:
سـيـتــم تـقـيـيــم ح ــال ــة الـمـنـشــآت
والـمـبــانــي االداريـ ـ ــة والسكنية
بـمـنـطـقــة ال ـ ــزور وك ــذل ــك مــرافــق
ا لـتـصــد يــر بالمنطقة وقيمتها
النقدية من خالل بيوت الخبرة
سيتم تعيينها من قبل الشركة
الكويتية لنفط الخليج وشركة
شيفرون العربية السعودية.
وع ـ ـ ــن ال ـت ـك ـل ـف ــة ال ـت ـق ــدي ــري ــة
الن ـ ـشـ ــاء خـ ــط االنـ ــاب ـ ـيـ ــب الـ ــذي
سينقل حصة المملكة العربية
الـسـعــوديــة ال ــى الـخـفـجــي ،قــال:
ال يوجد لدى الشركة الكويتية
لنفط الخليج اية بيانات فيما
يخص التكلفة التقديرية لهذا
ال ـم ـشــروع وذل ــك نـظــرا الن هــذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع س ـت ـت ـح ـم ــل ش ــرك ــة
ش ـي ـفــرون ال ـعــرب ـيــة الـسـعــوديــة
تكلفته على حسابها الخاص
بالكامل.
وه ـ ـ ــل ت ـض ـم ـن ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة

الحربي :الحكومة اعتمدت الالئحة التنفيذية للجامعات

الوزير أكد في رده على سؤال للسبيعي أنه تم رفعها إلى األمير
أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ــر
التعليم العالي د .سعود الحربي
ان ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـقــانــون
الجامعات الحكومية اعتمدت من
مجلس الــوزراء ورفعت الى سمو
امير البالد في  29يونيو الفائت.
وق ــال الـحــربــي ردا على ســؤال
للنائب الـحـمـيــدي السبيعي عن
اسـ ـ ـب ـ ــاب ع ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــدور ال ــائ ـح ــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ــان ــون ال ـجــام ـعــات
الحكومية رغ ــم ان مجلس االمــة
اقره في يونيو  2019انه بداية نود
ان نشير الى ان اسباب التاخير في
الــرد على السؤال ترجع للظروف
الـصـحـيــة ال ـتــي اج ـتــاحــت الـعــالــم
اجمع (جائحة كورونا) والتي ادت
الى تعطيل االجهزة الحكومية من
 2020/3/12حتى اعــداد الــرد على
هذا السؤال.
واضــاف :اما بشأن ما تضمنه
ال ـ ـسـ ــؤال فـ ـن ــود االش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى ان
القانون رقم  76لسنة  2019صدر
ب ـتــاريــخ  2019/7/24وت ــم نـشــره
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة بـتــاريــخ
 2019/8/4وأص ــدر وزي ــر التربية
وزير التعليم العالي قراره رقم 184

سعود الحربي
بتاريخ  2019/9/3بشأن تشكيل
لـجـنــة العـ ــداد وص ـيــاغــة الــائـحــة
التنفيذية للقانون سالف الذكر،
وتم تمديد عمل اللجنة بالقرار رقم
 284بتاريخ .2019/12/19
وت ــاب ــع :وب ـتــاريــخ 2020/2/13
وب ـم ــوج ــب ك ـت ــاب ادارة ال ـف ـتــوى
والتشريع رقم ()2202000000573
المرسل للوزارة والــذي طلب فيه
مخاطبة دي ــوان الخدمة المدنية
بشأن مشروع الالئحة ،وبتاريخ
 2020/2/16تمت مخاطبة ديــوان
الخدمة المدنية بموجب الكتاب

رقــم (و ت ع ،)96 / 1 /وقــد ارســل
ديوان الخدمة المدنية كتابه رقم
(م .خ .م )2020 / 25 / 420 /المؤرخ
 2020/2/18لـ ـ ـل ـ ــوزارة مـتـضـمـنــا
مالحظاته على مشروع الالئحة.

مخاطبة «الفتوى والتشريع»
واوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ـ ـ ـ ـ ـ ــه وبـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2020 /2 /19ت ـ ـمـ ــت م ـخ ــا ط ـب ــة
ادارة ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع بـشــأن
م ــا ان ـت ـهــى ال ـي ــه دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
الـمــدنـيــة وذلـ ــك بـمــوجــب الـكـتــاب

الكندري إلخالء الموانئ من المواد
الكيميائية السريعة االشتعال
تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري بـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ن ـي ــاب ــي
ب ـت ـش ـك ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق ل ـت ـف ـت ـيــش
م ـس ـتــودعــات م ــوان ــئ وم ـطــار
ا ل ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت م ـ ـ ــن اي مـ ـخ ــا ط ــر
تشكلها اي م ــواد كيميائية
ســريـعــة االش ـت ـعــال والتحقق
من شروط السالمة.
وقــال الكندري في معرض
مقترحه :بعد األحداث األخيرة
على مستوى الشرق األوسط
وآخرها حادث االنفجار األليم
الذي أصاب أحد مستودعات
ميناء بيروت وما ترتب عليه
من ضحايا بشرية واصابات
تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوزت  5000م ـ ـصـ ــاب
وآث ـ ــار وخ ـس ــائ ــر اق ـت ـصــاديــة
وان ـ ـه ـ ـيـ ــار ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة
وإل ـ ـ ـحـ ـ ــاق الـ ـ ـض ـ ــرر ال ـج ـس ـيــم
بـمـمـتـلـكــات األف ـ ــراد وال ــدول ــة،
وأصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـكـ ــارثـ ــة تـشـكــل
عبئا على المنظومة الصحية
واالقتصادية ،ولها تداعياتها
الكبيرة ،ومن جانب آخر قامت
دول ال ـعــالــم وم ـن ـهــا الـكــويــت
ب ــال ــوق ــوف ب ـج ــان ــب األشـ ـق ــاء
فــي لـبـنــان بـمــا يحفظ أمنهم
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــم وال ـت ـض ــام ــن،
اق ـ ـ ـتـ ـ ــرح تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق مــن
اإلط ـفــاء والــداخـلـيــة والبلدية
والتجارة والبترول والهيئة
العامة للبيئة للتأكد من خلو
مــديـنــة ال ـكــويــت وضــواحـيـهــا
وبــاألخــص مؤسسة الموانئ
الـكــويـتـيــة والـمـنــافــذ الـجــويــة
كالمطار والمخازن المتواجدة
هناك.

عبدالله الكندري

وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا لـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
يـقـضــي اي ـضــا بــالـكـشــف عما
إذا ك ـ ــان ـ ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـخـ ــازن
متحققة فيها ش ــروط األ مــن
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة وخ ـ ـل ـ ــوه ـ ــا م ــن
ا لـمــواد الكيميائية السريعة
االشـ ـتـ ـع ــال واالنـ ـفـ ـج ــار عـنــد
تعرضها للحريق وأن يكون
تخزين المواد البترولية وفق
متطلبات وأنظمة السالمة.
وق ـ ـ ــال :ل ـم ــا كـ ــان م ــا ح ــدث
مــن حــريــق فــي المستودعات
والمخازن ،يستلزم المراقبة
الـفـعــالــة لـلـمـسـتــودعــات التي
تـ ـك ــون فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـك ــوي ــت
وضواحيها وكذلك الموانئ
الـكــويـتـيــة والـمـنــافــذ الجوية
كالمطار والـحــدوديــة للتأكد
من تخزين المواد الكيميائية
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ض ـمــن
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات
السالمة.

ر قـ ــم (و ت ع )105 / 1 /و قــا مــت
ادارة الفتوى والتشريع بمراجعة
الــائـحــة وافــراع ـهــا فــي صيغتها
الـقــانــونـيــة بـمــوجــب كـتــابـهــا رقــم
(  )2202000000573ا ل ـ ـمـ ــؤرخ
.2020/3/4
وبين انه خاطبت الوزارة االمين
ال ـعــام لمجلس الـ ـ ــوزراء بموجب
ك ـتــا ب ـهــا ر ق ـ ــم (و ت ع)135 / 1/
ال ـمــؤرخ  2020/3/5وذل ــك لعرض
الـمــوضــوع عـلــى مجلس ال ــوزراء
للموافقة على مشروع المرسوم
وفقا الختصاصاته وبعد استنفاد
واع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ــائ ـ ـحـ ــة والـ ـصـ ـي ــاغ ــة
والمراجعة وبتاريخ 2020/6/29
تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـ ــم رفـ ـعـ ـه ــا ل ـح ـضــرة
صاحب السمو امير البالد.

تحديد الحد البحري الفاصل
ب ـيــن م ـي ــاه ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة
ال ـم ـح ــاي ــدة ال ـم ـغ ـم ــورة؟ اج ــاب
الـ ـف ــاض ــل ان ات ـف ــاق ـي ــة تـقـسـيــم
المنطقة المحايدة التي ابرمت
ب ـيــن دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت والـمـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة الـشـقـيـقــة
بـ ـت ــار ي ــخ  24د ي ـس ـم ـب ــر 2019
كانت بتوقيع وزيــر الخارجية
الكويتي ،وعليه نقترح توجيه
السؤال الى وزارة الخارجية في
هذا الخصوص.
وهل يحتاج اي طرف لموافقة
الطرف االخر في حال تغيير من
يمثله في العمليات المشتركة؟
اضـ ــاف ال ـفــاضــل :وف ـقــا لـلـمــادة
الثالثة مــن االتـفــاقـيــة الملحقة
ب ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـق ـس ـي ــم ال ـم ـن ـط ـقــة
المحايدة والمنطقة المغمورة
ال ـم ـحــاذيــة فــانــه ي ـحــق الي من
ال ـطــرف ـيــن احـ ــال ش ــرك ــة اخ ــرى
م ـ ـحـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرع ــى
مصالحه في استغالل الثروات
الطبيعية المشتركة بشرط عدم
المساس بحقوق الطرف االخر.
وم ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوات الـتـنـفـيــذيــة
ل ـت ـف ـع ـي ــل ه ـ ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي؟ أج ـ ــاب
الفاضل :قامت الشركة باالتفاق
مع الشركاء بمنطقتي عمليات
الـخـفـجــي وال ــوف ــرة الـمـشـتــركــة
بــوضــع خطط مـحــددة وزمنية
للتشغيل التدريجي لعمليات
االنـ ـت ــاج م ــع االخ ـ ــذ بــاالع ـت ـبــار
حـ ــالـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ـب ـت ــرول ـي ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن سـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــا
وج ــاه ــزي ـت ـه ــا خ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
المقبلة.

كشف النائب محمد الدالل
انجرائم ومخالفات الفساد
كثيرة ومتعددة وقد يظهر
المزيد .وقال الدالل إن األصل
مواجهة تلك القضايا بحزم
وتسليط الضوء عليها
جميعها دون استثناء.
وتابع :علينا اال ننسى
ونعيد تسليط الضوء على
قضية البنغالي فهي من
الجرائم المركبة من رشاوى،
واتجار باالقامات.

فهاد :آن أوان االستعانة
بـ «البدون» في التعليم

قال النائب عبدالله فهاد
انه آن األوان لالستعانة
بالمقيمين بصورة
غير قانونية (البدون)،
والخليجيين في مجال
التعليم .ودعا فهاد إلى
ايقاف الجهاز المركزي عن
العبث بأجهزة الدولة باسم
القانون وابتزازه «البدون»
بشهادات تخرجهم.

ةديرجلا
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«الغرف اإليطالية» يوجه دعوة إلى الصقر لزيارة روما
عزام الصباح :الزيارة ستضيف لبنة قيمة في صرح التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين
يوسف العبدالله

التعاون مع
القطاع الخاص
الكويتي
للمساهمة في
«رؤية »2035

تريبولي

			

أكــد األمـيــن الـعــام التـحــاد الـغــرف التجارية
االيطالية جوسيبي تريبولي ،اهمية التعاون
مع القطاع الخاص الكويتي للمساهمة الفاعلة
فــي تحقيق «رؤ يـ ــة ا لـكــو يــت  »2035التنموية
الطموحة.
جاء ذلك خالل استقبال االمين العام لسفير
ال ـكــويــت ب ــروم ــا الـشـيــخ عـ ــزام ال ـص ـبــاح أم ــس،
بمقر الهيئة الرسمية التي تمثل سائر الغرف
التجارية والصناعية والحرفية والزراعية في
ايطاليا والتي تضم  600ألف شركة.
وأع ـل ـنــت س ـفــارة ال ـكــويــت فــي ب ـيــان ل ـهــا ،ان
االمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ع ـبــر ع ــن تـطـلـعــه الــى
تشجيع وتعزيز التعاون المتبادل مع الكويت
في االقتصاد والتجارة والسياحة.
وذكــر البيان أن تريبولي سلم الشيخ عزام
الصباح دعوة رسمية من رئيس اتحاد غرف
تجارة وصناعة ايطاليا كارلو سانغاللي الى
رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد
الصقر لزيارة ايطاليا وبحث الفرص المتاحة

ضمن خطة (رؤية  )2035لجعل الكويت مركزا
مــال ـيــا وت ـج ــاري ــا م ـح ــوري ــا ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
االقليمي والعالمي كــي تصبح أكثر جاذبية
لالستثمار واقـتــراح مـبــادرات ثنائية لتطوير
الشراكات في القطاع الخاص.
ومــن جانبه ،قــال السفير الصباح ان زيــارة
رئ ـي ــس غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة اليـطــالـيــا
س ـت ـض ـي ــف ل ـب ـن ــة ق ـي ـم ــة فـ ــي صـ ـ ــرح الـ ـتـ ـع ــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـتـ ـج ــاري ف ــي اط ـ ــار ال ـعــاقــات
المميزة مع ايطاليا التي ترى في الكويت ركيزة
رئيسية الستقرار وأمن المنطقة ونموها.
وأهــدى األمين العام التحاد الغرف «قــادة
ً
االتحاد الفخرية» للشيخ عزام الصباح تقديرا
لجهوده في تقوية عالقات التعاون بين البلدين
الصديقين.
ً
مستقبال عزام الصباح
األمين العام التحاد الغرف التجارية اإليطالية
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«األحمدي» و«التجاري» نظما
حملة «صحتك يوم بيوم»
أعـ ـلـ ـن ــت م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـمـ ــدي
اسـتـمــرار شراكاتها المجتمعية
ال ـب ـنــاءة مــع الـبـنــك ال ـت ـجــاري من
خالل برامجه التي يقدمها لدعم
األن ـش ـطــة الـصـحـيــة والــريــاض ـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـنـظـمـهــا
محافظات الكويت لخدمة أهلها
وقاطنيها.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر إدارة ال ـم ـك ـتــب
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة األح ـ ـم ـ ــدي
إب ــراه ـي ــم ال ـ ـفـ ــودري أن ال ـت ـعــاون
ب ـي ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــة والـ ـبـ ـن ــك أث ـمــر
عـ ــن إط ـ ـ ــاق ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــوع ــوي ــة
«صحتك يوم بيوم» للتوعية من
فيروس «كورونا» ،وكذلك العديد
م ــن الـفـعــالـيــات ضـمــن الـمـشــروع
ال ـت ـن ـم ــوي «م ـحــاف ـظ ـتــي أج ـم ــل»،
ً
معربا عن التطلع إلى المزيد من
الـتـعــاون مــع الـبـنــك ألج ــل شــراكــة
تنموية مجتمعية مستدامة.
من جهتها ،أكدت نائبة المدير
العام لقطاع التواصل المؤسسي

أماني الورع

في البنك التجاري أماني الــورع،
أن دعم البنك لهذه السلسلة يأتي
ً
امـتــدادا لبرنامج تعاون مستمر
لتوفير الدعم والرعاية للعديد من
األنشطة االجتماعية والصحية
والثقافية والتوعوية والرياضية
المتميزة التي تنظمها محافظة
األحمدي لخدمة أفراد المجتمع.

ً
«النقل العام» تستعد لعودة الحافالت إلى العمل قريبا
ً
● ضمن المرحلة الرابعة وتحت شعار «معا ...نعود بنقل آمن»
● تعقيمها وترك مقاعد خالية فيها لضمان التباعد

بعد توقف طويل ألنشطة وحافالت
شـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـع ـ ــام ،ألول مـ ـ ــرة مـنــذ
تأسيسها عام  ،1964والذي امتد ألكثر
م ــن  6أش ـه ــر ،بـسـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
ال ـتــي أص ــاب ــت ال ـكــويــت وال ـعــالــم أجـمــع،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـ ـع ــودة ت ـش ـغ ـيــل ح ــاف ــات
ال ـش ــرك ــة ق ــري ـب ــا ،والـ ـت ــي س ـت ـب ــدأ ضـمــن
ال ـم ــرح ـل ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،ب ـم ــوج ــب ق ـ ـ ــرارات
ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة ب ـ ـعـ ــودة ال ـح ـي ــاة
والـعـمــل تــدريـجـيــا فــي ال ـكــويــت ،أعلنت
شــركــة ال ـن ـقــل ال ـع ــام ات ـخ ــاذه ــا خ ـطــوات
استباقية ،والتجهيز لتسيير حافالتها
وفقا لالشتراطات الصحية واالحتياطات
ال ــازم ــة ،لـضـمــان نـقــل وســامــة ركابها
بأمان من جهة ،وسالمة موظفي الشركة
والعاملين بها من جهة أخرى.
وأضــافــت الـشــركــة ،فــي ب ـيــان ،ان ــه من

مـنـطـلــق ال ـس ــام ــة ال ـص ـح ـيــة ومـكــافـحــة
ال ـف ـي ــروس وح ـمــايــة ال ــرك ــاب وم ــرت ــادي
الحافالت ،استعدت بكل طاقتها للعودة،
عبر تعقيم حافالتها بالكامل وتجهيزها
بكل سبل التوعية الصحية واإلرشادات
الـ ــازمـ ــة ،ب ـن ــاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات وزارة
الصحة ،التي تشتمل على االلتزام بوضع
الكمام وارتداء القفاز وتجنب المصافحة
ومـنــع االخ ـتــاط وغـيــرهــا ،كـمــا اتـخــذت
االجــراء ات الالزمة نحو ضمان التباعد
االجتماعي بترك مقاعد خالية وحجب
الجلوس بمقاعد متقاربة ،حرصا على
عدم التقارب والمالمسة.
واض ـ ــاف ـ ــت« :أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـحــرص
الشركة على موظفيها والعاملين بها،
ف ـقــد ات ـخ ــذت ك ــل م ــا ي ـل ــزم ن ـحــو ســامــة
تابعيها ،بوضع لوائح ارشادية متعددة

ف ــي االم ــاك ــن الـحـيــويــة ،وع ـنــد الـمــداخــل
الــرئ ـي ـس ـيــة ،ك ـمــا ج ـه ــزت ع ــرض فـيــديــو
للمزيد من التوعية والتوضيح بضرورة
اخ ـ ــذ ك ـ ــل االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــات ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
ومحاربة الفيروس الذي يشكل هاجسا
ك ـب ـيــرا ع ـلــى ص ـحــة االنـ ـس ــان وســامـتــه
الطبية».
وأش ــارت الــى أنـهــا ،ومــن خــال حملة
عودتها القريبة بإذن الله ،تناشد «النقل
العام» الجميع التعاون ،من خالل االلتزام
باإلرشادات والتقيد بالتعليمات ،رافعة
ً
شعار «معا ...نعود بنقل آمن» ،إذ تسعى
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن خ ـ ــال ذل ـ ــك ال ـ ــى ان ت ـقــدم
ً
لركابها خــدمــات مميزة وآمـنــة ،حفاظا
على راحة وسالمة الجميع.

ً
استعدادا للعودة
إرشادات «النقل العام»

6
محليات
 38ألف طالب ثانوي يدشنون الدراسة عن بعد اليوم
ةديرجلا
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• دورات «أونالين» لـ  11ألف معلم • إلغاء ندب المعلمين واإلشرافيين مع بداية العام المقبل في أكتوبر
فهد الرمضان

يـ ـب ــاش ــر ص ـ ـبـ ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم مــا
يقارب  38الف طالب وطالبة من
الصف الثاني عشر بالمدارس
الحكومية والمدارس الخاصة
العربية دوامهم المدرسي عن
بعد؛ الستكمال الفصل الدراسي
الـثــانــي مــن الـعــام ،2020/2019
حيث يبلغ عدد طلبة الــ 12في
الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة  30الـفــا
فيما يبلغ عدد طلبة المدارس
العربية الخاصة حوالي  8آالف.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاق ،عـ ـلـ ـم ــت
«الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادره ــا ان

الحربي يتفقد مدارس ثانوية
«التربية» أعلنت جدول البث األسبوعي على «الفضائية»
يتفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي
ثانوية ليلى الغفارية التابعة لمنطقة مبارك الكبير وثانوية
أحمد الربعي التابعة لـ «حولي التعليمية» ،لالطالع على سير
العمل وآلية تطبيق التعليم عن ُبعد في الـمــدارس الثانوية
بالتزامن مع بدء مرحلة استكمال الفصل الدراسي الثاني من
عام .2020/ 2019
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت «الـتــربـيــة» أم ــس ج ــدول الـبــث األسـبــوعــي
لحصص الدروس التعليمية على قناة اطفال الكويت الفضائية.
وأوضحت ال ــوزارة ان البث ينطلق بــدء ا من االحــد الساعة
الواحدة والنصف ظهرا ويستمر حتى الخميس ،الفتة الى أن
الدروس يعاد بثها في الثامنة مساء.

ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية على التجهيز النطالق
التعليم عن بعد لطلبة الصف
ا لـثــا نــي عشر بقسميه العلمي
واالدب ــي والتعليم الــديـنــي في
الـمــدارس الحكومية ،موضحة
انـ ــه ت ــم ع ـقــد دورات تــدريـبـيــة
الكثر من  11ألف معلم ومعلمة
على برامج التعليم االلكترونية.
وقــالــت المصادر ان ال ــوزارة
عقدت خالل االسبوع الماضي
دورات وورش تدريب «اونالين»
ل ـل ـط ـل ـبــة ل ـت ـع ــري ـف ـه ــم ب ـطــري ـقــة
اس ـت ـخــدام بــرامــج الـتـعـلـيــم عن
بعد واالستفادة منها ،الفتة الى
ان االدارات الـمــدرسـيــة انشأت
ق ـ ــروب ـ ــات «واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب» ب ــارق ــام
الطلبة المسجلة لديها وكذلك
اس ـت ـخ ــدام م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـتــواصــل معهم
وتـحــديــد اوق ــات عـقــد ال ــدورات
والـ ــورش الـتــدريـبـيــة واالجــابــة
عن تساؤالتهم واستفساراتهم.

البوابة التعليمية
واش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر الـ ــى ان
بدء العمل بالبوابة التعليمية
واستخدام برامج مايكروسوف
تـيـمــز بـشـكــل رس ـمــي ج ــاء بعد
معالجة معظم المعوقات خالل
ال ـف ـتــرة الـتـجــريـبـيــة ف ــي االي ــام

تثبيت وندب
مراقبين بـ«التربية»

أساتذة الثانوي خالل دوام اليوم األول
الماضية ،الفتة الى ان االدارات
الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة اص ـ ـب ـ ـحـ ــت ع ـل ــى
دراي ــة بــآلـيــات وط ــرق التعامل
م ــع ب ــرام ــج ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن بـعــد
واس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا في
التواصل مع الطلبة.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر ان ـ ــه مــن
المتوقع ارتفاع نسبة النجاح
ه ــذا ال ـع ــام ،حـيــث مــن الـمــرجــح
اعالن النتائج في  20سبتمبر
المقبل في حال استمرت الوزارة
بتطبيق التعليم عــن بعد ل ـ 6
اسابيع على حسب المواعيد
الـ ـت ــي اعـ ـلـ ـن ــت عـ ـنـ ـه ــا ،م ـش ـيــرة
ال ــى ان آل ـيــة الـتـقـيـيــم الـجــديــدة

(أرشيف)

سـتـســاهــم ف ــي الـتـخـفـيــف على
الطلبة ومنحهم طرقا جديدة
للحصول على الدرجات تختلف
عن الطرق السابقة التي كانت
تتركز في االختبارات الورقية
وما يصاحبها من رهبة لجان
االخ ـت ـب ــارات وض ـغــوط نفسية
وغيرها.

قرارات الندب
وفـ ــي م ــوض ــوع اخ ـ ــر ،اك ــدت
ال ـم ـص ــادر ان الـ ـ ـ ــوزارة بـصــدد
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء ك ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ـن ـ ــدب
للمعلمين واالشــرافـيـيــن التي

ص ـ ـ ـ ــدرت فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـح ــال ــي
 2020/2019و ع ـ ـ ـ ــودة هـ ــؤالء
المنتدبين ا ل ــى مــرا كــز عملهم
االصلية مع بداية الدوام للعام
الــدراســي الجديد 2021/2020
والمقررة في  4اكتوبر المقبل،
م ـش ـيــرة الـ ــى ان اع ــادت ـه ــم الــى
امــاكــن عملهم االصلية العــادة
تـ ــرت ـ ـيـ ــب وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
التعليمية مـجــددا بما يحقق
سالمة وعدالة توزيعهم.
ولفتت المصادر الى ضرورة
مراعاة حاالت بعض المعلمين
الــذيــن تـقــدمــوا بـطـلـبــات النقل
ل ـظــروف تـخــص الـعـمــل ومنها

الشكاوى مع اداراتهم السابقة
او م ــن لــدي ـهــم ظـ ــروف صحية
والـ ـق ــاطـ ـن ــون ب ـم ـن ــاط ــق سـكــن
بـعـيــدة ،الفـتــة الــى اهمية منح
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة هــامـشــا
م ـ ــن الـ ـص ــاحـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـحــريــك
ون ـق ــل الـعــامـلـيــن م ــن معلمين
واش ــرافـ ـيـ ـي ــن ب ـح ـســب ظـ ــروف
كــل مــدرســة وتحقيق مصلحة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الس ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ــع وجـ ـ ــود
مراقبي مراحل ومديري شؤون
تعليمية يـفـتــرض ان يـكــو نــوا
على دراية كاملة بما يحتاجه
الـمـيــدان فــي ال ـمــدارس التابعة
لمناطقهم.

أ صـ ـ ـ ـ ــدر و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة
الـتــربـيــة بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد قرارين بتثبيت
ك ـ ــل م ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ك ــراش ــي
ل ـل ـع ـمــل ب ــوظ ـي ـف ــة م ــراق ــب
الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي إدارة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
بــاألح ـمــدي ،وعـبــدالـعــزيــز
السبهان للعمل بوظيفة
مـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط
اال قـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي إدارة
التخطيط بقطاع المنشآت
التربوية والتخطيط.
ك ـمــا أص ـ ــدر الـمـقـصـيــد
قرارين آخرين بندب هبة
ثـ ـ ـ ــاب لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ب ــوظ ـي ـف ــة
مراقبة معادلة الشهادات
الـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة
االمـتـحــانــات والـمـعــادالت
ب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
وال ـن ــوع ــي ،ونـ ــدب فيصل
ال ـع ـنــزي لـلـعـمــل بــوظـيـفــة
مراقب التفتيش والعقود
بإدارة التحقيقات والعقود
والتفتيش بقطاع الشؤون
القانونية.

٧
ُ
طلبة الجامعة و«التطبيقي» يباشرون التعليم عن بعد اليوم
ةديرجلا
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أكاديميا

البسام لـ ةديرجلا  :أعضاء هيئة التدريس باتوا قادرين على التعامل مع المنصة
•

فيصل متعب
وحمد العبدلي

يستأنف طلبة جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بدءا من اليوم الفصل
الدراسي الثاني للعام الجامعي
 ،2020/2019بعد توقفه بسبب
جائحة كــورونــا ،حيث يستكمل
الـطـلـبــة دراس ـت ـهــم ألول م ــرة عن
طريق التعليم عن بعد بواسطة
منصة «ميكروسوفت تيمز».
يأتي ذلك بعدما استعدت كل
من ادارة الجامعة و«التطبيقي»
خــال الفترة الماضية من خالل
عمل دورات تدريبية لالستاذة
والـ ـ ـط ـ ــاب ،وك ــذل ــك م ـح ــاض ــرات
ت ـجــري ـب ـيــة مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـئ ـنــاف
الدراسة.

وت ـ ــرى اوسـ ـ ــاط اك ــادي ـم ـي ــة أن
ت ـج ــرب ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم عـ ــن ب ـع ــد فــي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـ ـطـ ــوة ف ـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
الصحيح على الرغم من تأخرها
خ ــال األش ـهــر الـمــاضـيــة بسبب
ص ـع ــوب ــة ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـح ــاض ــرات
بـشـكـلـهــا ال ـت ـق ـل ـيــدي ،وإن كــانــت
بعض المشاكل ستظهر بسبب
الضغط على شبكات االنترنت
والكهرباء ،باالضافة الى البنى
التحتية للمؤسسات التعليمية
وال ـم ـن ـصــة نـتـيـجــة دخ ـ ــول آالف
الـطـلـبــة فــي وق ــت واحـ ــد ،كـمــا ان
عدة كليات لم تحسم بعد مسألة
اقـ ــامـ ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـن ـهــائ ـيــة

المطوع :إنهاء إجراءات تغيير المسميات الوظيفية
أكد القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت
للخدمات األكاديمية المساندة د .عبدالله المطوع
أن مركز نظم المعلومات أنهى اإلجــراءات الفنية
الخاصة بتغيير المسميات الوظيفية ومسميات
الدرجات ألعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون 76
لسنة  2019بشأن تغيير المسميات مــن مــدرس
إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ
مشارك ،وحيث ان التغييرات تكون في الوظيفة
والدرجة بدون المساس بالراتب.
وذك ــر المطوع فــي تصريح صحافي امــس أن
نـظــام الــرواتــب والتعيينات فــي جامعة الكويت

يعتمد على نظام ال ـمــوارد البشرية مــن شركة
أوراكـ ـ ـ ــل  Oracleوهـ ــو ن ـظ ــام م ـت ـكــامــل شــديــد
االرتباط بين أجزائه ويشمل الموارد البشرية
والرواتب والخدمة الذاتية وغيرها ،مشيرا إلى
أن تعديل المسمى الوظيفي ومسمى الدرجة
فــي حــد ذاتــه قــد يبدو عملية سهلة واستبدال
جملة بجملة أخرى لكن هذا التعديل يؤثر على
أنظمة كثيرة مترابطة في نظام األوراكل ويحتاج
إلــى مراجعة دقيقة لمعادالت حسابية وأكــواد
برمجية كثيرة لضمان عدم تأثرها بأي تغيير
في المسميات الجديدة.

س ـ ــواء ب ــال ـح ـض ــور او عـ ــن بـعــد
االمــر الــذي قــد يتسبب بمشاكل
ل ـل ـط ـل ـب ــة الـ ـمـ ـت ــواج ــدي ــن خ ـ ــارج
الكويت وصعوبة حضورهم الى
الجامعة.
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة اس ـت ـط ـل ـع ــت اراء
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن في
ال ـجــام ـعــة حـ ــول ب ــداي ــة ان ـطــاق
الدراسة اليوم ،فجاءت كالتالي:
قال رئيس قسم المحاسبة في
كلية الـعـلــوم اإلداريـ ــة د .صــادق
الـبـســام« ،ان اس ـت ـعــدادات القسم
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد ب ـ ـ ــدأت مـنــذ
فترة عبر تدريب األساتذة على
المنصة التعليمية التي تستخدم
في التواصل مع الطلبة ،كما ان
الكلية راجعت المقررات العلمية
ال ـســاب ـقــة م ــع الـطـلـبــة ح ـتــى تتم
اعـ ــادة دراس ـت ـهــا عــن بـعــد خــال
الفترة القادمة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــام أن ـ ـ ـ ــه ت ــم
التواصل مع الدارسين في قسم
المحاسبة واالتفاق على ضرورة
التعرف على النظام التعليمي
ال ــذي ينطلق الـيــوم استثنائيا،
ك ـم ــا ت ــم ع ـم ــل ف ـص ــل اف ـت ــراض ــي
ل ـم ــراج ـع ــة ال ـط ـل ـب ــة« ،ووجـ ــدنـ ــا
ً
ت ـ ـف ـ ــاع ـ ــا م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ب ــال ـح ـض ــور وال ـت ـق ـي ــد ب ــأوق ــات
ً
المحاضرات التجريبية» ،مبينا
أن االســاتــذة تدربوا على كيفية
الدخول إلى المنصة التعليمية
الـ ـ ـت ـ ــي اعـ ـتـ ـم ــدتـ ـه ــا الـ ـج ــامـ ـع ــة،

واصبحوا قادرين على التعامل
معها.

ً
ليس جاهزا

من جهته ،قال رئيس قسم علم
النفس في كلية العلوم االجتماعية
بجامعة الكويت د .عويد المشعان،
ً
«ان التعليم عن بعد ليس جاهزا
بالطريقة الصحيحة لدى العديد
من الطلبة ،ألن معظم الدارسين لم
يتطرقوا إليها في السابق».
وأضاف المشعان لـ»الجريدة»:
«في المقابل فان جميع االساتذة
مستعدون لها عن طريق تدريبهم
على منصات التعليم اإللكتروني»،
مشيرا إلــى أنــه «لوحظ الحضور
المميز من قبل االساتذة والطلبة،
ك ـمــا ان ال ـق ـســم ي ـش ــرف ع ـلــى 23
عضو هيئة تــدريــس يــدرســون لـ
 800طالب وطالبة فــي قسم علم
النفس».
وشــدد على ض ــرورة محاسبة
الطلبة على الـحـضــور والـغـيــاب،
مشيرا إلى أن هناك ادارة تقييمية
ل ـ ـ ــدى االس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ح ـ ـ ــول ح ـض ــور
الـطـلـبــة ف ــي ال ـم ـق ــررات الــدراس ـيــة
عبر المنصة.

دورات تدريبية
من جانبه ،أكدالعميد المساعد
ل ـل ـشــؤون األكــادي ـم ـيــة واألب ـح ــاث

صادق البسام

عبدالله الهاجري

عويد المشعان

وال ــدراس ــات العليا بكلية اآلداب
د .عـبــدالـلــه ال ـهــاجــري ،أن الكلية
استعدت مبكرا لمرحلة التعليم
عن بعد ،الفتا إلى أن الكلية نظمت
دورات تــدري ـب ـيــة ألع ـض ــاء هيئة
التدريس حول آلية التدريس على
المنصة اإللكترونية.
ول ـفــت ال ـهــاجــري ل ــ«ال ـجــريــدة»
إلــى كلية اآلداب ملزمة بتطبيق
هذا النظام كباقي الكليات في ظل
االوضـ ــاع االستثنائية لتدريس
الطلبة وفـقــا لـنـظــام التعليم عن
بعد.
وت ـ ــاب ـ ــع« :ل ـ ــن ن ـق ـبــل أن ي ـكــون
ه ـنــاك تـخـلــف م ــن قـبــل األس ــات ــذة
ف ــي ع ــدم ال ـت ــدري ــس ،كـمــا وجــدنــا
ه ـنــاك صـعــوبــات تــواجــه الــزمــاء
في استخدام المنصة التعليمية
ســوف نقوم بتوفير الدعم الفني
لهم ،وعلى كيفية االستخدام حتى

يسهل عليهم استخدام المنصة
التعليمية دون مشاكل او عوائق».
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
لمعالجة المشاكل التي يواجهها
الطلبة في نظام الدراسة عن بعد،
واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى ادارة الـمـنـصــة
التعليمية ،وتقديم الــدعــم الفني
ل ــاس ــات ــذة وال ـط ـل ـب ــة خ ـ ــال ب ــدء
العملية التعليمية ا لـتــي تنطلق
اليوم.
مــن جانبه ،أكــد رئيس الهيئة
االداري ــة لالتحاد الوطني لطلبة
الجامعة عبدالرحمن المطيري،
أن االتحاد يولي اهمية لفئة ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة مــن طلبة
الـجــامـعــة فــي بــرامـجــه وأنشطته
الموجهة لخدمة الجموع الطالبية،
مــوض ـحــا أن االدارة الـجــامـعـيــة
حريصة على دعــم هــذه الفئة من
خـ ــال اق ــام ــة ال ـ ـ ـ ــدورات وال ـ ــورش

الـتــدريـبـيــة المتخصصة ،والـتــي
م ــن شــأن ـهــا االسـ ـه ــام ف ــي تـعــزيــز
قدرات ذوي االحتياجات ،وتيسير
س ـبــل الـ ــدراسـ ــة أم ــام ـه ــم .وأشـ ــاد
بــالــدور الكبير ال ــذي يلعبه قسم
ذوي االع ــاق ــة ف ــي إدارة الــرعــايــة
االجتماعية بعمادة شؤون الطلبة
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـب ــرام ــج
ال ـه ــادف ــة وال ـم ـف ـيــدة لـطـلـبــة ذوي
االحتياجات.
ولفت المطيري إلى أن الدورات
والــورش التدريبية األخيرة التي
اقامها قسم ذوي االعاقة بالتعاون
مع لجنة التعليم عن بعد في كلية
ً
التربية أحدثت صدى واسعا لدى
الطلبة من هذه الفئة ،ونجحت في
تحقيق أهدافها كاملة في سبيل
خــدمــة ه ــذه ال ـشــري ـحــة الـطــابـيــة
المتميزة والـغــالـيــة على قلوبنا
ً
جميعا.

٨
محليات
دستوريون يطالبون بلجنة عليا لالنتخابات مع اقتراب «أمة »2020
ةديرجلا
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ً
تزامنا مع اقتراب موعد انتخابات مجلس
األمة المقبلة والمقررة في موعد أقصاه أوائل
ديسمبر ،تبدأ حرارة التحضيرات االنتخابية
بالتزايد وسط الكثير من المآخذ على القانون
الحالي واإلجراءات التمهيدية للعملية
االنتخابية ،ال سيما ما يتعلق بقيود الناخبين.
وفي محاولة الحتواء المآخذ على القانون
الراهن تتزايد المطالبة بلجنة عليا
لالنتخابات ،من شأنها أن تتالفى ثغرات
كثيرة بما يسهم في تحصين العملية
الديمقراطية ،وهو ما عبر عنه عدد من الخبراء
الدستوريين لـ"الجريدة" .إذ يرى
حسين العبدالله

في القانون
الحالي
مناطق غائبة
ومسائل
ينبغي إعادة
التفكير في
تنظيمها

المال يؤثر
في نجاح
المرشحين...
والمطلوب
تنظيم
التمويل
وتحديد
سقف لإلنفاق
االنتخابي

المشرع لم
يربط اإلدانة
بجرائم
الرشوة
االنتخابية
و«الفرعيات»
بسالمة
االنتخابات

الفيلي

local@aljarida●com

تكون نزيهة
د .محمد الفيلي أن
ً
االنتخابات ً
بقدر ما يكون القانون جيدا ًوخاليا من
المسائل الغائبة عنه ،خصوصا تمويل الحملة
االنتخابية وغيرها من نواقص التشريع.
وباإلضافة إلى موضوع التمويل ،يدعو عميد
كلية القانون الكويتية العالمية د .فيصل
الكندري إلى تغليظ العقوبات الواردة في
قانون االنتخاب ،باعتبار أن الحالية ال تشكل
أي رادع يمنع تزوير إرادة الناخبين ،كما ينبغي
تعديل مسألة استطالعات الرأي أثناء فترة
العملية االنتخابية.
جانب من انتخابات مجلس األمة الماضية (أرشيف)

فــي حـيــن تـقـتــرب انـتـخــابــات
مجلس األم ــة الـمـتــوقــع عقدها
مطلع ديسمبر المقبل ،أجمع
عــدد مــن الـخـبــراء الدستوريين
والـ ـق ــان ــونـ ـيـ ـي ــن عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
تعديل قانون االنتخاب الحالي،
ً
الــذي يعود إلــى نحو  60عاما،
وال يـتـنــاســب مــع االنـتـخــابــات،
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ـ ــإدخ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــال
المجهول فيها لدعم مرشحين
ً
دون آخ ــري ــن ،فـضــا عــن ضآلة
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـمــوق ـعــة ع ـلــى من
يخالف المحظورات الواردة فيه.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر ال ــدسـ ـت ــوري
أسـتــاذ الـقــانــون الـعــام فــي كلية
ال ـح ـق ــوق ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د.
محمد الفيلي ل ـ "الـجــريــدة" ،إن
قــانــون االنتخاب صــدر تقريبا
ف ــي وق ـ ــت ي ـت ــزام ــن م ــع ص ــدور
الدستور ،وكان هذا مهم لتفعيل
الدستور ،ألن دخول األخير حيز
ً
النفاذ كان مرتبطا بإجراء أول
انتخابات لمجلس األمــة ،الفتا
إلـ ــى أن ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب فــي
الــدي ـم ـقــراط ـيــات الـنـيــابـيــة مهم
جدا للعملية الديمقراطية ،كما
أنه يمثل من الناحية الواقعية
وسيلة األمة لممارسة سيادتها،
وهو أمر ال يتأتى ،على األقل ،إال
في التشريع من خالل انتخابات
ن ـ ـ ــواب ،وال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى أع ـم ــال
السلطة التنفيذية كما نظمها
الدستور.

مسائل غائبة
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـي ـلــي أن ـ ــه ب ـقــدر
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـش ـ ــرع ف ـ ـ ــي وضـ ــع
اح ـك ــام ع ـلــى تــرج ـمــة الـتــوجـيــه
ال ــدس ـت ــوري كــاالن ـت ـخــاب الـعــام
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ،وفـ ــي
تــرجـمــة ال ـتــوجــه األوس ـ ــع وهــو
أن االن ـت ـخ ــاب ــات ت ـك ــون نــزيـهــة
بقدر نجاح المشرع في ترجمة
ذل ــك ،ب ـقــدر مــا ي ـكــون تشريعه،
وه ــو قــانــون االن ـت ـخــاب ،جـيــدا،
وقانون االنتخاب منذ صدوره
تم تعديله أكثر من مرة وبعض
تعديالته كانت وقتية" ،ومع ذلك
نالحظ أن بعض المناطق فيه
غائبة ،وكــذلــك بعض المسائل
غائبة أو ناقصة ،وثمة مسألة
ً
غ ــائـ ـب ــة ت ـ ـمـ ــامـ ــا وه ـ ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
تـمــويــل ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة،
واالن ـت ـخ ــاب ــات الـ ـي ــوم نـعـلــم أن
لها تكلفة".
وتابع "نعلم تماما أن المال،
وإن لم يكن هو العنصر الوحيد
الـ ــذي ي ــؤث ــر ف ــي ال ـن ـج ــاح ،فــإنــه
عنصر مهم جــدا ،ولذلك بعض

ال ـ ــدول تــدخـلــت لــوضــع تنظيم
للتمويل بتحديد سقف لإلنفاق
االنتخابي أو بإيجاد آلية تلزم
بشفافية أســالـيــب الـتـمــويــل او
ج ـم ــع االثـ ـنـ ـي ــن ب ــوض ــع سـقــف
لــانـفــاق االنـتـخــابــي وشفافية
التمويل ،وهذا الموضوع غائب
في قانون االنتخاب الكويتي،
سواء في موضوع الشفافية ،أو
في سقف التمويل" ،مشيرا إلى
أن بـعــض الـ ــدول تــربــط سالمة
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة بــاحـتــرام
هــذه التوجيهات ،وهــذا معناه
أنه يمكن إعالن بطالن العملية
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة إن ك ــان ــت ه ـن ــاك
مخالفات من هذا النوع.

التأثير على الناخبين
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـيـ ـل ــي" :نـ ــأتـ ــي ال ــى
مالحظة ثانية ،وهي أن المشرع
ال ـكــوي ـتــي ن ـظــم عـمـلـيــة تـجــريــم
بعض انواع السلوك التي تؤثر
على تداول المعلومات ،او التي
تؤثر على إرادة الناخبين ،فجرم
ال ــرش ــوة االنـتـخــابـيــة وسـمــاهــا
شراء االصوات ،وجرم استخدام
الوسائل االجتماعية للضغط
على إرادة الناخبين ،والضغط
عـلــى الــوســائــل النفسية فجرم
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة ،وج ــرم
استخدام مراكز النفوذ األدبي
في التأثير على إرادتهم فجرم
اس ـت ـخ ــدام دور ال ـع ـب ــادة ،وكــل
هـ ــذا ال ـت ـجــريــم ل ــه غـ ــرض وهــو
ح ـم ــاي ــة ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
م ــن ال ـتــأث ـيــر عـلـيـهــا ،وم ــع ذلــك
ف ــالـ ـمـ ـش ــرع ل ـ ــم يـ ــربـ ــط اإلدانـ ـ ـ ــة
بهذه الجرائم وسالمة العملية
االنتخابية ،الفتا إلى أن بعض
ال ـ ـ ــدول ف ــي م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـس ـلــوك
ربطت مخالفة قواعد التمويل
للعملية االنتخابية ببطالنها
وعدم سالمتها ،وموضوع أثر
ال ـج ــرائ ــم ،فــالـتــوجــه ف ــي بعض
الدول يقول إنه إذا ساد العملية
االنتخابية التأثير على ارادة
الناخبين بشكل غـيــر مـشــروع
ومن الممكن ان يؤثر ذلك على
س ــام ــة الـعـمـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة،
واآلن المشرع الكويتي وإن كان
قــد جــرم تلك االف ـعــال إال انــه لم
يوجه للقاضي ذلك ،بل ترك له
ان يفعل ذ ل ــك أو ال يفعل و فــق
تقديره.

تعدد القضاة
وذكر أن من المسائل الغائبة
أيضا عدم تنظيم عملية االعالم

االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ل ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـن ـش ــر
والـ ـبـ ـي ــان ــات والـ ـت ــوقـ ـع ــات ،فــا
يــو جــد فيها تنظيم تشريعي.
نعم هناك محاوالت من السلطة
التنفيذية بإصدار لوائح ،ولكن
هـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم ي ـث ـيــر اش ـكــال ـي ـةـ
وهـ ــي انـ ــه وفـ ــق ال ــدس ـت ــور فــإن
تنظيم العملية االنتخابية يكون
ب ـقــانــون ول ـي ــس بــائ ـحــة ،وإذا
يمكن للمشرع العادي ان يضع
أساسا لذلك تنطلق منه السلطة
التنفيذية.
وأضـ ــاف أن ــه "ف ــي إط ــار ما
نستطيع أن نسميه نــوا قــص
التشريع او مناطق الفراغات
ه ـن ــاك اش ـكــال ـيــة ت ـع ــدد قـضــاة
العملية االنـتـخــابـيــة ،وتـعــدد
القوانين التي تنظم التقاضي
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة او
ال ـط ـعــون عـلـيـهــا .ف ـه ـنــاك أوال
ق ــاض ــي الـ ـج ــدول ال ـ ــذي ينظر
في سالمة ادارة مرحلة اعداد
ال ـ ـجـ ــداول االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــذا
ق ـ ــاض ي ـن ـت ــدب م ــن الـمـحـكـمــة
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ي ـن ـظــم
ب ــدرج ــة واحـ ــدة وال يــوجــد به
استنئاف او تمييز ،ونالحظ
ان عدم تعدد درجات التقاضي
وفق المحكمة الدستورية ليس
سببا للقول بـعــدم دستورية
قانون ،اال اذا كان هناك إخالل
ب ـم ـب ــادئ أخـ ـ ــرى ،ول ـك ــن مـبــدأ
ض ـمــان الـتـقــاضــي ال يقتضي
وفــق أحكام الدستورية تعدد
درجات التقاضي".
وأشار إلى أن "هناك قاضيا
معنيا بالرقابة على تسجيل
ال ـت ــرش ـي ــح ،ون ــاح ــظ ان هــذا
االم ـ ــر غ ـيــر مـنـظــم تـشــريـعـيــا،
ف ــا يــوجــد ق ــان ــون يـنـظــم هــذا
الـ ـم ــوض ــوع ،واذا ل ـجــأنــا الــى
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ون ـع ـت ـبــر
تسجيل الترشيح قرارا اداريا،
وبالتالي ننزل عليه االحكام
المعروفة في مخاصمة القرار
االداري ،وهـنــا ننسى أمامنا
خـ ـص ــوصـ ـي ــة ب ـ ـ ــأن م ــوض ــوع
تسجيل الترشيح وفق القانون
مــدتــه  10اي ــام ،واحـيــانــا نجد
أن هناك استئنافا مستعجال
و تـمـيـيــزا مستعجال بطريقة
تجعل العملية تسير بشكل
الهـ ــث ،ث ــم ه ـنــاك ق ــاض ينظر
نـتــائــج الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
وهـ ــذا يـنـظـمــه حــال ـيــا قــانــون،
ولـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــه ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـمـ ـح ـك ـم ــة
الدستورية ال قانون االنتخاب،
ً
إذا ن ـح ـتــاج ال ــى ن ـظ ــرة لــربــط
المنازعات القضائية المتصلة
بالعملية اال نـتـخــا بـيــة ،ألنها

إنشاؤها
ضرورة...
ويجب تنظيم
تمويل
الحمالت
االنتخابية

الفيلي

محمد الفيلي

ح ــال ـي ــا م ـش ـت ـتــة وفـ ـ ــي بـعــض
مراحلها غير منظمة".
ولـفــت الفيلي إلــى انــه عندما
وضع قانون االنتخاب كان النمط
ال ـســائــد ان الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة
تــديــر العملية االنـتـخــابـيــة ،عبر
مباشرة وزارة الداخلية ،واليوم
هناك توجه لدى العديد من الدول
والدساتير لتعديل ذلــك ،لتكون
إناطة العملية االنتخابية ،على
االقل في مراحل اإلعداد لها ،لغير
ال ـح ـكــومــة ،ع ـلــى أن ي ـن ــاط األم ــر
لجهة مستقلة أو جهة مستقلة
داخ ــل الـسـلـطــة ك ــأن تـكــون هيئة
عامة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "ا ل ـ ــد سـ ـ ـت ـ ــور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ال يـ ـفـ ـس ــح مـ ـك ــان ــا
لـهـيـئــة مـسـتـقـلــة ت ـم ــام ــا ،ولـكــن
ي ـم ـكــن ت ـب ـنــي ف ـك ــرة االس ـت ـقــال
عن الحكومة بــأن يظل الجهاز
مرتبطا بالسلطة التنفيذية دون
ان ي ـكــون ُم ـ ــدارا بـشـكــل مباشر
مــن الـحـكــومــة ،وهـنــا نستخدم
االمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة وف ــق
نــص الـمــادة  133مــن الدستور
إلنشاء جهاز اداري به قدر عال
مــن االسـتـقــال الــوظـيـفــي ،وفــي
نفس الوقت يكون به االبتعاد
عن االدارة المباشرة من وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،وهـ ــذا ام ــر يستحق
التفكير فيه ،وهذا خيار افضل
للحكومة حتى تخرج من شبهة
الـقــول بانها تتدخل لـطــرف او
ض ــد طـ ــرف ،وهـ ــذا ه ــو الـتــوجــه
الـمـنـتـشــر بــالـعــالــم ف ــي االع ــداد
لالنتخابات أو الدارتها".
وبين الفيلي أنه "عند وضع
قــانــون االن ـت ـخــاب ك ــان التوجه
العام أن تكون االدارة من خالل
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة مــع وجــود
رقــابــة عليها بــوســائــل الــرقــابــة
القانونية ،أمــا التوجه الحالي
فيستحق ان يكون محل تفكير
لتعديل تشريعي ،ولنقل هناك
مناطق غائبة ،وهـنــاك مسائل

الحميدة :إدخال التصويت اإللكتروني
أكــد أسـتــاذ الـقــانــون الـعــام فــي كلية الحقوق بجامعة
الكويت د .خليفة الحميدة ،أن قانون االنتخاب الصادر
عــام  1962نظم انـتـخــاب أعـضــاء مجلس األم ــة منذ ذلك
الوقت ،ومما ال جدال فيه أن هذا القانون يعد قديما على
الصعيدين الزمني والعملي ،موضحا أنه من حيث الزمان
يعد مرور نحو ثمانية وخمسين عاما على قانون ما يزال
نافذا في شكله األســاســي داللــة توجب إعــادة النظر في
نصوصه بما يتطلبه واقع التطور الذي شمل كل جوانب
الحياة المعاصرة.
وأضـ ــاف الـحـمـيــدة لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن ش ـيــوع الـطـعــون
القضائية على قرارات إدارة االنتخابات ،وخصوصا ما
تعلق منها بالقرارات التي تسبق كل انتخابات من شطب
لمرشحين ألسـبــاب مختلفة ،مــا يذكر بــوجــوب الرجوع
بالنصوص إلى طاولة الصياغة التشريعية.

وق ـ ـ ــال "ب ـ ــل إن فـ ــي تـ ــواتـ ــر ص ـ ـ ــدور أح ـ ـكـ ــام الـمـحـكـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ف ــي ال ـط ـع ــون االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـل ــى الـعـمـلـيــة
االنتخابية فــي سنواتها األخ ـيــرة واسـتـبــدال المحكمة
الثنين ممن أعلنت خسارتهما في االنتخابات باثنين ممن
أعلن نجاحهما ،نظرا لما شاب هذه العملية من قصور
في التصويت ،أو خطأ في فرز أصوات الناخبين ،لدليال
يـعــزز الحاجة إلــى المسارعة إلــى إع ــادة صياغة قانون
جديد النتخاب أعضاء السلطة التشريعية".
ويـبـيــن أن ــه "ف ــي إط ــار تـحــديــد طبيعة الـتـجــديــد الــذي
ينبغي أن يشمله مثل هــذا التطور التشريعي للقانون
المذكور فيمكن توجيهه في ثالثة أهــداف ،هي توضيح
الغامض من النصوص ،وتطوير القديم منها ،واستحداث
الجديد منها".
وأوضح أن "الهدف األول يشمل إعادة صياغة ما أبهم

فيصل الكندري

يمكن أن يعاد أسلوب التفكير
في تنظيمها".

تشديد العقوبات
مــن جــان ـبــه ،ق ــال عـمـيــد كلية
الـ ـق ــان ــون ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزاء
د .فيصل الكندري لـ "الجريدة"،
إن "العقوبات الواردة في قانون
االنتخاب الكويتي هي عقوبات
بسيطة وليست رادع ــة ،قياسا
بالعقوبات الـ ــواردة فــي قانون
ال ـج ــزاء ،واق ـصــى عـقــوبــة تصل
ال ـ ــى ال ـح ـب ــس م ـ ــدة ال ت ـت ـجــاوز
ث ــاث سـ ـن ــوات ،ح ـتــى وان كــان
هناك تــزويــر واخـتــاس ألوراق
االنتخابات ،او تزوير في ارادة
الناخبين ،وعليه يجب تشديد
ال ـع ـقــوبــات ال ـ ـ ــواردة ف ــي قــانــون
انتخابات اعضاء مجلس االمة،
خاصة أنه القانون الخاص ،وال
يوجد نص يعيدنا الى القانون
العام لتطبيق العقوبة االشد".
وأضاف الكندري أن التعديل
الـثــانــي ال ــذي يـلــزم العمل عليه
هـ ــو ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـم ــوي ــل ال ـمــالــي
لـ ـلـ ـم ــرش ــح فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
وال ـ ـمـ ــاحـ ــظ ان ه ـ ـنـ ــاك ن ـف ـقــات
بــاه ـظــة ل ـم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
المرشحين أثناء االنتخابات ال
تتناسب تماما مع وضعيتهم
ال ـمــال ـيــة ،قـيــاســا ال ــى م ــا سيتم
ب ـع ــد ذلـ ــك ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه مــن
المقعد النيابي ،وهذا التمويل
االنـتـخــابــي يـجــب أن يـصــدر به
ت ـعــديــل وق ــان ــون يـنـظـمــه ،ومــن
يخالف نظام التمويل ونفقاته
االنتخابية يجب ان تكون هناك
ع ـق ــوب ــات رادعـ ـ ــة ل ـمــن ت ـت ـجــاوز
ن ـف ـقــات ـهــم الـ ـمـ ـق ــررة أو ع ـنــدمــا
تكون نفقاتهم من مصادر غير
مـعـلــومــة او م ـشــروعــة" ،خــاصــة
أنـنــا ال ـيــوم ام ــام مشكلة كبيرة
وهي غسل االموال ،وال يستبعد

من نصوص القانون الحالي .ومــن أمثلة ذلــك بيان حق
المرشح في الترشح بصفة شخصية أو السماح له بتوكيل
غيره للقيام بتقديم أوراق ترشحه نيابة عنه .والتأكيد
على الممنوعين من الترشح كأبناء األســرة بموجب ما
قــررتــه الـمــذكــرة التفسيرية للدستور ،والممنوعين من
االنتخاب كالعسكريين في القوات المسلحة رجاال ونساء
وما إذا كان العسكريون في الحرس الوطني يضمون إلى
هذا المنع لتشابه أسباب المنع؛ وكذلك منع من فقد أهليته
لمرض في إدراكه من الترشح واالنتخاب .بينما ينصب
الهدف الثاني على تجديد شكل إجراءات االنتخاب وفرز
أصوات الناخبين".
وشــدد على أنــه يجب ان يـكــون على رأس التعديالت
إنـشــاء لجنة لالنتخابات تضطلع بكل مــا يتعلق بهذه
العملية ،وتكون مستقلة في أداء عملها .وكذلك تطوير

«البيئة» :ألغينا التعاقد مع
شركة إدارة مياه الشرب
أ كــدت الهيئة العامة للبيئة إلغاء التعاقد مع شركة
خــاصــة الس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة ال ــازم ــة لـتـنـفـيــذ الـبــرنــامــج
الوطني إلدارة مياه الشرب والمحافظة عليها في عام
 ،2017وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة
وبدون استقدام العمالة المذكورة.
وقالت الهيئة ،في بيان ،ردا على ما يتم تــداو لــه في
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن تـعــاقــدهــا مــع شــركــة
خــاصــة الس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة ال ــازم ــة لـتـنـفـيــذ الـبــرنــامــج
الوطني إلدارة مياه الشرب والمحافظة عليها في سنة
 ،2017إنه تم إلغاء التعاقد في العام نفسه.
ودعت إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات،
ومعرفة مدى صحتها قبل نشرها.

ان يستخدم في المستقبل عدد
من المرشحين الكاش والمواد
ال ـن ـقــديــة ك ـغ ـســل االم ـ ـ ـ ــوال ،وأن
تـعـطــى ل ــه االمـ ـ ــوال أث ـن ــاء فـتــرة
االن ـت ـخــابــات ،وي ـق ــوم بصرفها
على الحملة االنتخابية ،ولذلك
يـ ـل ــزم ال ـ ـيـ ــوم ت ـم ــوي ــل ال ـن ـف ـقــات
االنتخابية بشكل جيد".
وأكد أنه يجب ان يتم تعديل
مسألة استطالعات الرأي أثناء
ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد زي ـ ـ ــادتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ــي
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
خصوصا بعدما أقدم العديد من
الشركات على ممارسة نشاطات
استطالعات الرأي ،وليس هناك
ت ـن ـظ ـيــم لـ ـه ــذه االس ـت ـط ــاع ــات،
والـعـيـنــة الـتــي تــؤخــذ ،وماهية
االسـئـلــة الـمــوجـهــة ،وم ــن يقوم
ب ـه ــا ،وم ــا ه ــي مـصـلـحـتـهــم من
ذلك ،الفتا إلى عدم وجود نظام
متكامل خالل فترة االنتخابات،
وتقرير العقوبات لمن يخالف.
وأوضح الكندري أن القوانين
ال ـم ـقــارنــة ت ـقــرر أن الـمـخــالـفــات
ال ـت ــي ت ـق ــع م ــن ال ـم ــرش ــح خ ــال
ف ـت ــرة االن ـت ـخ ــاب ــات ت ـحــرمــه من
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب والـ ـت ــرشـ ـي ــح ،وف ــي
الفترة االخيرة كان لدى اللجنة
التشريعية اقتراح بأن من يدان
في قضايا االنتخابات الفرعية
يتم حرمانه من الترشح ،وهذا
تـ ـف ــرد ل ـجــري ـمــة واحـ ـ ـ ــدة ،ول ـكــن
يجب أن يشمل جميع الجرائم
الواقعة خالل فترة االنتخابات
والتي تؤدي الى حرمان المرشح
مـتــى مــا أدي ــن بـهــا كـمــا هــو في
القوانين المقارنة" ،ولذلك أرى
أنه من الضروري اتخاذ إجراءات
التعديل نحو تلك المسائل في
قانون االنتخاب الكويتي الذي
يفتقد هذه الجوانب المهمة التي
ستنعكس على سالمة العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وت ـظ ـهــر الـتـعـبـيــر
الصادق على إرادة األمة".

رقابة اإلنفاق
االنتخابي
حتى ال يدخل
في غسل
األموال...
ِّ
وعقوبة ُمزور
االنتخابات 3
سنوات فقط!

القوانين
المقارنة تقرر
أن المخالفات
التي تقع
من المرشح
خالل فترة
االنتخابات
تحرمه من
االنتخاب
والترشيح
ضرورة
تعديل مسألة
استطالعات
الرأي أثناء
فترة العملية
االنتخابية

ال نستبعد
استخدام عدد
من المرشحين
«الكاش
النقدي»
كغسل لألموال

الكندري

تشكيل لجان االنتخابات بما يحقق سهولة التصويت
ووضوح إجراءات فرز األصوات لتحقيق انسيابية عملية
فــي فــرز األصـ ــوات ،وتـعــزيــزا للثقة بنتائج االنتخابات.
كما يشمل ذلك إعادة صياغة إجــراء ات القيد في جداول
االنتخاب.
وذك ــر الـحـمـيــدة أن ال ـهــدف الـثــالــث يتحقق فــي تبني
التوجهات الحديثة في االنتخابات البرلمانية ،كما هو
الحال في تبني التصويت اإللكتروني بصورة يزيل عنه
أي شكوك أو ارتـيــاب ،ومــد موعد االنتخاب ليكون على
مرحلتين بدال من حصره في الفترة ما بين الساعة الثامنة
صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

التحقيق مع «بدون»
بشبهة غسل أموال
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
أن جهاز أمن الدولة ضبط أحد
األشخاص من المقيمين بصورة
غير قانونية في منطقة جنوب
ال ـس ــرة (الـ ـس ــام) ،وذل ــك ب ـعــد أن
أثبتت التحريات تضخم ثروته
ووجود شبهة غسل أموال.
وقــالــت اإلدارة ،فــي بـيــان ،أنــه
تم ضبطه بعد إجراء التحريات
الــازمــة وأخ ــذ االذن الـقــانــونــي،
وجـ ـ ــار ال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ــه ومـ ــن ثــم
تحويله إلى النيابة العامة.

خليفة الحميدة

«الجمارك» :المنافذ الجمركية
خالية من أي ألعاب نارية
أ ك ــد ا لـمــد يــر ا ل ـعــام لـ ــإدارة ا لـعــا مــة لـلـجـمــارك المستشار
جمال الجالوي ان جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية
والجوية ،بمناطق التفتيش والتخزين ،التي تخضع لسلطة
الجمارك خالية من اي مــواد مضبوطة أو مخزنة بمعرفة
الجمارك من ألعاب نارية.
واضاف الجالوي ان الجمارك على تنسيق دائم مع وزارة
الداخلية ،ممثلة بإدارة المتفجرات ،بتسليمها اي مواد يتم
ضبطها من األلعاب النارية أوال بــأول ،مشيرا إلى أن هذا
ما حدث منذ فترة ماضية ،إذ تم تسليمهم ،وعلى دفعات،
مــا تــم ضبطه مــن األ ل ـعــاب ا لـنــار يــة ،تمهيدا ال تـخــاذ ا لــازم
بشأنها و فــق ا لـقــا نــون ،مــن ا تــا فـهــا أو ا نـتـظــار مــا ستسفر
عنه من أحكام قضائية.

ةديرجلا
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ً
قصة صورة تاريخية عمرها  119عاما
حمزة عليان

محليات

ً
ً
ً
صورة عمرها أكثر من مئة سنة ،وما زال االختالف حولها قائما ،صلة للمساهمة في اإلحاطة بموضوع الصورة ،وهي المصادر التي ونأمل أن يشكل هذا «االستطالع التاريخي» مدخال مناسبا لجالء
الحقيقة وتبيان ماهيتها ،متى ما توافرت أركانها.
تناولت الحدث ،لكن من زوايا مختلفة.
والجدل بشأنها مدار اجتهاد ،وروايات متعددة لم تستقر بعد
نحن أمام روايات ،ليس بينها جامع مشترك ،فمن هم بالصورة؟
على صيغة واحدة.
ُ
عدت إلى ما أتيح لي من مصادر ،وما يتطلبه البحث من مراجع ذات ومتى التقطت؟ ومن قام بالتقاطها؟ أسئلة تدور في فلك الرواة،

الرواية األولى

الثالثة

الثانية

الزامل واإلهداء للشيخ سعد الفرحان والبارجة «فارياغ»
قبل ذلــك روى الـبــاحــث فــرحــان عبدالله
الفرحان «قصة الحصول على صورة الشيخ
جابر المبارك بعد ثمانين سنة» ونشرها
فــي «ال ـق ـبــس» بـتــاريــخ  23أغـسـطــس 2013
الصفحة الثامنة ،وتفضل بشرح الخلفية
التاريخية للتقارير الروسية عن الكويت
والخليج الـعــربــي وربـطـهــا بــزيــارة الـطــراد
الــروســي «فــاريــاغ» ،وكيف التقطت صــورة

الـبــدايــة مــن الــدراســة التي
ً
صدرت مؤخرا للكاتب فيصل
ال ــزام ــل ،ون ـشــرت فــي جــريــدة
"الـ ـج ــري ــدة" ب ـع ـن ــوان "ص ـقــر
ا ل ـغ ــا ن ــم  ،"1918 – 1845إذ
أورد رواي ـ ــة س ـبــق أن أش ــار
إليها الدكتور وليد السيف،
جاء فيها ما يلي:
"ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة أه ــدي ــت
إلى الشيخ سعد العبدالله
السالم ،بعد تحرير الكويت،
م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أح ـ ـ ـ ــد الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن
المستشرقين اإلنكليز ،فقام
بـ ـ ــإهـ ـ ــداء نـ ـس ـخ ــة ع ـن ـه ــا إل ــى
السيد بدر يوسف بن حسين
الرومي ،الذي زوده باألسماء
الكاملة لألشخاص الذين في
الصورة ،وهم :الجالس صقر
الغانم وإلى يساره ابنه غانم،
ث ــم ع ـل ــى ب ــن أحـ ـم ــد شــاه ـيــن
بــن محمد الغانم ( عــرف بين
الناس بلبسه العقال األبيض،
و لــم يـعــرف عــن الشيخ سالم
المبارك لبس العقال األبيض،
وم ــن نـســب ال ـص ــورة للشيخ
ســالــم فـقــد أخ ـط ــأ) وعـبــدالـلــه
ا لـغــا نــم وا ل ــد سلطان الغانم،
ويعقوب يوسف الغنيم ،مع
مــا ح ـظــة أن ي ـع ـقــوب الغنيم
اخ ـت ـف ــى ت ـم ــام ــا م ــن ال ــوج ــود
م ـ ــع اعـ ـتـ ـق ــال صـ ـق ــر الـ ـغ ــان ــم،
ً
وليس صحيحا أن الجالس
هــو الـشـيــخ م ـبــارك الـصـبــاح،
ف ــاألشـ ـخ ــاص ال ــواقـ ـف ــون مــن
حــولــه وال ـمــذكــورة أسماؤهم
م ـع ــروف ــون ،م ــن أق ـ ــارب صقر
وم ـ ـ ــن رج ـ ــال ـ ــه الـ ـم ــوث ــوقـ ـي ــن،
وم ـ ـ ــن ق ـ ـ ــال بـ ـغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك ولـ ــم
يتعرف على بقية الظاهرين
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ،فـ ـق ــد ج ــان ـب ــه
الصواب".

الشيخ جابر الـمـبــارك الصباح بعد رحلة
البحث التي قام بها السيد بهاء اإلبراهيم
وحصوله على تلك الوثائق من األرشيف
المركزي لألسطول البحري السوفيتي في
ليننغراد ،ومن واقع زيارة الطراد «فارياغ»
يوم  1901/12/19إلى الكويت واستقبالهم
من قبله أثناء غياب والده الشيخ مبارك.
وق ــد حـصــل عـلــى ص ــورة ورس ــم الشيخ

جابر المبارك ،والتي قدمت لألمير الشيخ
جابر األحمد ،بحسب رواية األخ فرحان.
وفـ ــي ذاك الـتـحـقـيــق ن ـشــر ثـ ــاث ص ــور،
واحدة منها للشيخ جابر المبارك التقطها
في ديسمبر  1901ضابط بحري روسي على
ظهر «فارياغ» ،وهي الصورة مثار الجدل؟
دون أن يشير إلى اسم الشيخ مبارك؟

الرابعة

رواية وليد السيف

الغنيم والمغني في «أخبار لندن» وأول صورة
فــي ك ـتــاب "ال ـكــويــت فــي مـجـلــة أخ ـبــار ل ـنــدن ال ـم ـصــورة" من
إعداد وتقديم أ.د .عبدالله الغنيم والصادر عن مركز البحوث
والدراسات الكويتية عام  ،2012إضافة إلى ما نشره في مجلة
"رسالة الكويت" الصادرة بتاريخ يناير  ،2012يقدم د .الغنيم
ً
تعريفا عــن المجلة بأنها مــن أوائ ــل المجالت األسبوعية في
أوروبا ،صدر العدد األول منها عام  ،1842واستمرت بالصدور
ً
ً
أسـبــوعـيــا حتى عــام  1971إلــى أن توقفت نهائيا عــام ،2003
وكــانــت مــن أفـضــل الـمـجــات الـتــي اهـتـمــت بتصوير األح ــداث
العالمية ،وعملت على توثيق مراحل مهمة من تاريخ الكويت
ومجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة ،وبداية االهتمام
بها حصوله على ورقتين غير متتابعتين أهداهما السيد /خالد
عبدالرحمن العبدالمغني ،وهما المنشورتان في العدد الصادر
في  16أكتوبر  1901وتشتمالن على ثالث صور فوتوغرافية
للكويت؛ األولى صفحة  562للشيخ مبارك الصباح مع أبنائه
جابر وسالم وحمد وأحد أتباعه ،والثانية للواجهة الجنوبية
لقصر السيف والثالثة للجمرك البحري.
ثم يتوقف بالنشرة عند قصة "الصورة"،

وه ــي بـتـقــديــره أول ص ــورة تـنـشــر للشيخ م ـبــارك مــع أبـنــائــه،
وبخاصة صورة الشيخ جابر المبارك ،إذ كان يظن أن أول صورة
له كانت على يد البعثة الروسية ،التي جاءت على ظهر الطراد
البحري الحربي فارياغ ( ،)Varyagفقد كانت زيــارة السفينة
المذكورة في الفترة من  11-8من ديسمبر 1901م ،في حين أن
تاريخ نشر الصورة التي بين أيدينا يعود إلى أكتوبر 1901م،
أي قبل نحو شهرين من زيارة الروس للكويت ،وعليه فإن مجلة
"أخبار لندن المصورة" هي أسبق المجالت في نشر صورة ثالثة
من حكام الكويت.
ولــم تبين مجلة "أخـبــار لندن الـمـصــورة" مــن هــو مراسلها،
ال ـ ــذي ب ـعــث إل ـي ـهــا ب ــال ـص ــور ال ـخ ــاص ــة بــال ـكــويــت أو بــالـخـبــر
المتعلق بـهــا ،و لـكــن ا لـظــن يتجه نحو الصحافي البريطاني
هـنــري ويـغـهــام " ،"H.J.Whighamال ــذي زار الـكــويــت فــي ذلــك
الوقت مراسال لصحيفة ( ،)morning Postوقد نشر على إثر
تلك الزيارة كتابا بعنوان "المشكلة الفارسية" (The Persian
 ،)Problemفــي ن ـيــويــورك ع ــام 1903م ،وخصص
الفصل السابع منه للحديث عن الكويت بعنوان
الف ــت للنظر هــو "أهـمـيــة ال ـكــويــت" (The
 ،)Importance Of Kuwaitوتضمنت
الصفحة " "96صورة الشيخ مبارك مع
أبنائه ،المنشورة في مجلة "أخبار لندن
المصورة" نفسها ،مما يدل على أنه هو
صاحب الصور الفوتوغرافية الواردة
في المجلة المذكورة.
والـ ـص ــورة كـمــا وردت ف ــي المجلة
صفحة  15والكالم المرفق جاء كالتالي:
الـشـيــخ م ـبــارك وبـجــانـبــه اب ـنــه الشيخ
حـمــد ،والــوقــوف – كما نظن – الشيخ
سالم المبارك (يمين) ثم أحد األتباع،
ثم الشيخ جابر المبارك
The Sheikh Mubarak of Kuwait,
His son, and three attendants.
(iln – oct. 19, 1901).

أصل الصورة في كتاب «ويغام»
بالعودة إلى الكتاب األم ،وهو "المشكلة الفارسية"،
الصادر عام 1903؛ فقد جرى الحصول على الطبعة
ً
األولــى إلكترونيا (أون الين) من موقع HathiTrust
 ،Digital Libraryوا ل ـم ـن ـق ــول م ــن مـكـتـبــة جــا مـعــة
كاليفورنيا ،وتبين أن زيارة مؤلف الكتاب للكويت
كانت بحدود  1901أثناء قيامه بجولة زار خاللها
البصرة والمحمرة وبالد فارس ،تعرض فيها للحجر
الصحي على يــد جـنــود أت ــراك لـمــدة يومين عندما
وصل إلى البصرة.
احتوى الكتاب على  12صورة و 5خرائط جغرافية

ال ـم ـق ـيــم ال ـس ـيــاســي ف ــي الـخـلـيــج
كمبل إلى الكويت ،في إطار جولته
الـشـتــويــة الـمـعـتــادة للخليج في
موسم  ،1903-1902وظهرت صورة
ممتازة للشيخ مبارك وابنه الشيخ
جــابــر فــي كـتــاب ويـغــام المنشور
ب ـع ـن ــوان «ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـف ــارس ـي ــة»،
الصادر عام .1903
ب ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول إن ه ـ ـيـ ــرمـ ــان
ب ــورخ ــاردت ،وهــو يمثل الجانب
األل ـمــانــي ق ــد وص ــل إل ــى الـكــويــت
عام  1903في أعقاب زيارة كيرزون
م ـبــاشــرة ،بـحـجــة مـتــابـعــة بعض
الدراسات في علم األثنوغرافيا.
و ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا أورده ك ـت ــاب
«الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ــي ع ـ ـ ـيـ ـ ــون أوائـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـم ـ ـصـ ــوريـ ــن» ،فـ ـق ــد جـ ـ ــاء ش ــرح
الصورة على الشكل التالي :الشيخ
مـبــارك (جالسا) مــع أبـنــاء أسرته
وح ــاش ـي ـت ــه ،ومـ ــن ضـمـنـهــم ابـنــه
الشيخ جــابــر (ي ـســار) ،ال ــذي لعب
ً
ً
دورا ب ـ ــارزا فــي اسـتـقـبــال ال ــزوار
األجــانــب بالكويت ،ثم خلف أباه
فــي الحكم عــام  .1915إتــش جاي
ويغام .1903-1902

المستودع والمستحضر

الخامسة

وضـعـهــا فــي صفحة الـفـهــرس ،واح ــدة مــن الـصــور،
والتي تم االستناد إليها في المراجع الالحقة ،وهي
مــوضــوع إسـتـطــاعـنــا ه ــذا ،احـتـلــت صـفـحــة كاملة
بــالـفـصــل ال ـســابــع وال ـم ـع ـنــون ب ـ ـ "أه ـم ـيــة ال ـكــويــت"،
واكـتـفــى الـمــؤلــف بشرحها بـثــاث كـلـمــات" :مـبــارك،
شيخ الكويت".
وف ــي ال ـك ـتــاب ح ــدي ــث ع ــن وض ــع ال ـش ـيــخ م ـب ــارك،
والمشاكل التي تواجهه ،وإشارة إلى وصول زوارق
حربية بريطانية إلى "ميناء الكويت" قبل وصوله إلى
هنا بثالثة أسابيع ،والضباط الذين نزلوا الكويت

ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب «الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
عـيــون أوائـ ــل الـمـصــوريــن»
لـ ـ ول ـيــام فـيـســي وجيليان
غــرانــت ،الـصــادر عــن مركز
لـنــدن ل ـلــدراســات العربية
( )1998ي ـس ـت ـع ــرض فــي
مقدمته عالقة المصورين
األوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
والـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
ال ـقــوى اإلم ـبــراطــوريــة األرب ــع
وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا
وروسيا ،حيث وصل الواحد تلو
اآلخــر مــع بــدايــة الـقــرن العشرين،
وي ـض ـيــف أن الـفــرنـسـيـيــن كــانــوا
السباقين ،فالسفينة «دروم» زارت
الكويت يوم  14أكتوبر  1900ونزل
ربانها إلــى الـبــر ،حيث استقبله
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ،وت ـق ــول الـتـقــاريــر
إن أح ــد الـضـبــاط الـتـقــط الـصــور
الـفــوتــوغــرافـيــة ،لكنها لــم تخرج
إلى النور ،وربما تكون قد فقدت!
أما الطراد الروسي «فارياغ»،
وهـ ــو ف ــي ط ــري ـق ــه إلـ ــى ال ـص ـيــن،
فقد توقف في الكويت في إطار
جولة على الموانئ الواقعة على
جانبي الخليج ،وكــان على متن
السفينة جهازا كاميرا استخدما
في التقاط الصور ،وانتهى األمر
ب ـهــا ألن تـحـفــظ ف ــي م ـقــر ق ـيــادة
ال ـقــوت الـبـحــريــة بمدينة سانت
بطرسبرغ.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ــان
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــوريـ ــن ه ـ ـ ـنـ ـ ــري ويـ ـ ـغ ـ ــام
 H.J.Whighanوال ـلــورد كيرزون
جوالت وصور عن الكويت في تلك
الحقبة ،وســافــر ويـغــام بصحبة

السادسة

شرح الصورة كما ورد في كتاب المشكلة الفارسية

كـ ـ ـت ـ ــاب د .و لـ ـ ـي ـ ــد ح ـمــد
الـسـيــف ب ـع ـنــوان "الـشــاعــر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى
السيف – سيرته وشعره
 "1946-1875وا لـ ـص ــادر
عام  ،2011وفي الصفحة
 113ي ـ ـ ــورد ت ـح ــت فـصــل
"ال ـم ـل ـحــق" س ـيــرة الـحــاج
سليمان الموسى السيف،
وه ـ ـ ــو الـ ـشـ ـقـ ـي ــق األكـ ـب ــر
لـ ـلـ ـش ــاع ــر الـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــي،
ويـفــرد بصفحة واحــدة
"للصورة" – ذات الشأن-
ً
ق ــائ ــا إن ـهــا ت ـعــود إلــى
"أب ــو غــانــم" صقر غانم
سعد الغانم ،حيث كان
ً
ق ــائ ــدا لـجـيــش الـشـيــخ
مبارك الصباح ،وعلى
ي ـ ـسـ ــاره ابـ ـن ــه ال ـط ـفــل
غـ ــانـ ــم الـ ـ ـ ــذي ع ـي ـن ــه ال ـم ـج ـلــس
ً
ال ـت ـشــري ـعــي عـ ــام  1938م ــدي ــرا
للشركة ،وفي الخلف من اليمين:
عـ ـل ــي ب ـ ــن أح ـ ـمـ ــد ش ــاهـ ـي ــن بــن
محمد الغانم ،وعبدالله الغانم
والــد سلطان الـغــانــم ،ويعقوب
يوسف الغنيم ،وال ــذي ينحدر
من آل زايد ،وينسب الصورة إلى
السيد بــدر يــوســف بــن حسين
ال ــروم ــي وال ــرواي ــة ن ـشــرهــا في
"القبس" يوم  .1999/12/9وهذه
ً
قصة مختلفة تماما عن كل ما
ذكر من قبل ومن بعد.

الكويت في عيون أوائل
المصورين

عملوا على التعريف بكرة القدم ،وراحوا يبحثون عن
أرض مناسبة للعبة الكريكيت ،وكانت هذه اللعبة
مدار اهتمام الشيخ مبارك نفسه.
الـصــورة مــوضــوع التحقيق فــي هــذا الكتاب األم
لم تنسب إلى أحد ،وكانت المرة األولى التي ينفرد
بنشرها المؤلف "ويغام".
تلك هي المصادر الست ،التي قمنا بجمعها ،بغية
االستدالل على الحقيقة ،آملين أن نكون قد استوفينا
متطلبات البحث.

اعتمد الباحث "خلف بن
صغير الشمري" في كتابه
"المستودع والمستحضر
ف ـ ــي أسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ب ـيــن
مـبــارك آل صباح ويوسف
آل إ ب ــرا ه ـي ــم "1906-1896
الـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  ،2006مــن
ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ع ـل ــى
كتاب "ويـغــام" – المشكلة
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة -وهـ ـ ـ ـ ــو م ــن
المؤرخين األجانب الذين
زاروا الـكــويــت خــال تلك
الفترة أو بعيدها ،وهو
كـ ـ ـت ـ ــاب م ـ ـهـ ــم ل ـص ـح ــاف ــي
ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي ل ـ ـ ــه ن ـ ـشـ ــاط
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــاري احـ ـ ـت ـ ــوى
ً
فصال عــن الـكــويــت ،التي
زارهــا عام  1901وكتب عنها
عــن كثب .وكــان العثور عليه
سـ ــاب ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ن ــوع ـي ــة

ال ـمــراجــع الـتــي يـتــم االعـتـمــاد
عـلـيـهــا ف ــي ال ـك ـتــابــة ع ــن تلك
ً
المرحلة تحديدا.

زوايا ورؤى

١٠

لبنان الجريح
محمد أحمد المجرن الرومي
االن ـف ـجــار ال ـم ــروع الـ ــذي وق ــع ف ــي مـيـنــاء ب ـي ــروت ي ــوم ال ـثــاثــاء ٤
أغسطس ،٢٠٢٠والذي لم يشهده لبنان في تاريخه الطويل ،هز العالم
وليس لبنان فقط ،وقد تابعنا هذا الحدث الجلل عبر أجهزة التلفاز
وشاهدنا الدمار الكبير الذي حل بالمنطقة وما جاورها من مناطق
بعيدة ،وشاهدنا الهلع والخوف واالضطراب واالرتباك عند الناس الذين
يبحثون عن أقاربهم وأصدقائهم ،خصوصا في مكان الحادث وفي
المستشفيات التي لم تستوعب أعداد الضحايا والمصابين ،وسمعنا
وشاهدنا صراخ الناس وهم يهرولون إلى المستشفيات والشوارع
المحيطة ،كان المنظر مؤثرا ،خصوصا منظر الجرحى في الشوارع
وسيارات اإلسعاف تسابق الزمن لنقل المصابين إلى المستشفيات
التي لم تستوعب الجرح ،كان هذا المنظر الحزين يشبه ما حصل في
نيويورك في  ١١سبتمبر  .٢٠٠١كان أقــارب الضحايا في المقابالت
المتلفزة يصبون جــام غضبهم على ما حــدث ،ويتهمون السلطات
المختصة باإلهمال والــامـبــاالة ،ولــم تسلم األح ــزاب السياسية من
الهجوم ،السيما زعماءها الذين أوصلوا لبنان الذي كان منارة ثقافية
واقتصادية ووجهة سياحية في المنطقة إلى هذا الوضع المأساوي،
وما وصلت اليه البالد من فساد وتناحر بين األحزاب السياسية ،وكان
لبنان هو الضحية .لقد هبت الكويت كعادتها عندما سمعت بما حل
بلبنان من جراء هذا الحدث المروع لنصرة األشقاء ،وأعلنت تضامنها
مع الشعب اللبناني الشقيق لما حل به من كارثة كبيرة أودت بالكثير
مــن القتلى والجرحى والمفقودين ،فأرسلت المعونات إلــى لبنان،
فكانت الطائرة العسكرية الكويتية أول طائرة إغاثة تحط في مطار
رفيق الحريري حاملة المساعدات الطبية واألدوية لألشقاء في لبنان.
وأدعــو العلي القدير أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويحفظ
لبنان وشعبه الشقيق ويعينه على تجاوز هذه المحنة.
وبما أن الكويت تشبه لبنان في كثير من األمور كصغر المساحة
الرأي وممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة ،فإننا نتخوف
وحرية َ
أن يحل ِبنا مثل ما حصل في لبنان الذي تتنازعه الخالفات الحزبية،
وينتشر فيه الفساد مع التخبط في اتخاذ القرارات أحيانا ،لذلك علينا
أن نتعظ بما حصل في لبنان ونجنب بلدنا الغالي الكويت الكوارث
والفتن والتناحر والنزاعات ،وتفكك المجتمع بين أصحاب التيارات
السياسية ،وندعو العلي القدير أن يحفظ بلدنا ،وأن نتكاتف جميعا
ونحترم الدستور ونطبق القوانين على الجميع دون تفرقة وأن ننبذ
الفاسدين والمفسدين.

ةديرجلا
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الضم والحاجة للفعل المبادر

المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :حماية حرية التعاقد والملكية الخاصة في مواجهة كورونا
مــن الضمانات القانونية فــي العالقات
العقدية ما نص عليه القانون المدني في
المادة ( )196من أن:
"ا لـعـقــد شريعة المتعاقدين ٬فــا يجوز
ألح ــده ـم ــا أن يـسـتـقــل بـنـقـضــه أو تـعــديــل
أحكامه ٬إال في حدود ما يسمح به االتفاق
أو يقضي به القانون".
وت ـنــص ال ـم ــادة ( )197عـلــى أنـ ــه" :يـجــب
تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام٬
وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية
وشرف التعامل" ،لذلك فإن العالقة العقدية
تحميها نصوص القانون الذي يلزم طرفي
الـتـعــاقــد بــاح ـتــرام الـتــزامــاتـهـمــا ،وأداء ما
التزما به ،ويحتمي األفراد في إبرام عقودهم
وصون حقوقهم المستمدة من العقود التي
أبرموها ،بالمبادئ والضمانات الدستورية
التالية:
 -1الـ ـح ــري ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـفـلـهــا
الدستور في المادة ( )30باعتبار أن حرية
الـتـعــاقــد هــي ف ــرع مــن الـحــريــة الشخصية،
وه ــو مــا اسـتـقــر عليه الـقـضــاء الــدسـتــوري
ب ــأن :الحماية الــدسـتــوريــة تشمل الــروابــط
العقدية باعتبار أن حق التعاقد ،هو فرع
من الحرية الشخصية التي كفلها الدستور
لألفراد ،التي ارتبط طرفاها بها فيما قررته
لهما من حقوق مالية ألنها أحق بالحماية
الدستورية وأكفل لموجباتها".
(جلسة  4فبراير  1995في القضية رقم
 3لسنة  16قضائية د سـتــور يــة ،المحكمة
الدستورية المصرية).
 - 2م ــا تـنــص عـلـيــه ال ـم ــادة ( )18م ــن أن

"الـمـلـكـيــة ال ـخــاصــة م ـصــونــة" ،وم ــا تقضي
ب ــه الـ ـم ــادة ( )19م ــن أنـ ــه "ال ت ـك ــون عـقــوبــة
ال ـم ـصــادرة الـخــاصــة ل ــأم ــوال ،إال كعقوبة
وبـحـكــم قـضــائــي ،فــي األحـ ــوال المبينة في
القانون" ،حيث قضت المحكمة الدستورية
بأن :نصوص الدستور في حمايتها للملكية
الـخــاصــة ،إنـمــا تـمــد حمايتها إلــى كــل حق
ً
ً
ذي قيمة مــالـيــة س ــواء ك ــان حـقــا شخصيا
ً
أم عينيا.
( ج ـل ـس ــة  95 /4 /15ق 27ل ـس ـنــة 16ق،
المحكمة الدستورية المصرية).
 -3حـمــايــة الـحـقــوق المكتسبة :وه ــو ما
قضت به المحكمة الدستورية في الكويت
بجلسة  1981 /7 /11في الطعن رقم ( )1لسنة
 1981حيث قضت" :بأن القاعدة في تطبيق
القوانين هو عدم سريانها على الماضي ،ألن
الرجعية تنزع من التشريع خصائصه نظرا
لما تؤدي إليه من إخالل بالعدل واضطراب
في المعامالت وزعزعة الثقة بالقانون ،إال
أنه يرد على هذه القاعدة استثناء في المادة
 179من الدستور ،وهو استثناء يستلزمه
الصالح العام للجماعة لقيامه على أساس
ً
فكرة ال ـضــرورة ،على أال يمس ذلــك حقوقا
لألفراد كفل الدستور حمايتها.
لذلك فإن الحقوق المكتسبة لألفراد في
العالقات العقدية ال يهدرها حتى القانون،
فمن باب أولى ال تستطيع السلطة التنفيذية
ذاتها أن تعدل أو تنقص الشروط التي اتفق
عليها أطراف هذه العالقة.
 –4ال ـم ـس ــاواة ف ــي ال ـح ـقــوق والــواج ـبــات
العامة ،وهو ما تنص عليه المادة ( )29من

الدستور ،وقد قضت المحكمة الدستورية
في مصر بــأن مبدأ المساواة أمــام القانون
م ـ ـ ـ ــؤداه أال تـ ـخ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والتنفيذية في مباشرتها الختصاصاتهما
بــالـحـمــايــة الـقــانــونـيــة الـمـتـكــافـئــة للحقوق
ج ـم ـي ـع ـهــا( .ال ـق ـض ـي ــة رق ـ ــم  122ل ـس ـنــة 22
قضائية دس ـتــوريــة) ،وأنـهــا تمتد إلــى حق
التقاضي( .القضية رقم  17لسنة  18قضائية
دستورية– جلسة .)1997 /5 /3
وح ـي ــث ت ـنــص الـ ـم ــادة ( )198ع ـلــى أن ــه:
"إذا ط ــرأت ٬بعد العقد وقبل تمام تنفيذه٬
ظــروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها عند إبرامه ٬وترتب على حدوثها أن
تنفيذ االلتزام الناشئ عنه ٬وإن لم يصبح
مـسـتـحـيــا ٬ص ــار مــره ـقــا ل ـل ـمــديــن ٬بحيث
يهدده بخسارة فادحة ٬جاز للقاضي بعد
ال ـم ــوازن ــة بـيــن مـصـلـحــة ال ـطــرف ـيــن ٬أن يــرد
االل ـت ــزام الـمــرهــق إل ــى ال ـحــد الـمـعـقــول ٬بــأن
يضيق من مــداه أو يزيد في مقابله ،ويقع
باطال كل اتفاق على خالف ذلك".
وإن ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مــن
الحوادث االستثنائية العامة غير المتوقعة
تجيز للقاضي ،إذا تداعى إليه أحــد طرفي
العالقة العقدية ،أن يــرد الـتــزامــه إلــى الحد
المقبول ،بما يعيد التوازن الذي اختل بسبب
هذه الظروف.
ويـ ــورد الــدس ـتــور فــي ال ـم ــادة ( )25التي
تكفل تضامن المجتمع في تحمل األعباء
العامة الناجمة عن الكوارث والمحن العامة،
وكما يقول اإلمام األعظم أبو حنيفة "علمنا
هذا رأي ،فمن جاءنا بخير منه قبلناه".

الدبلوماسيون مرة أخرى

بعد مقالي السابق عن الدبلوماسيين الكويتيين ،وما قاموا به من
جهود إبان الغزو العراقي على بلدنا الحبيب ،اتصل بي أخي العزيز
السفير سليمان ماجد الشاهين ،وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق
الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية إبان الغزو الغاشم ،وكان
مقرها المؤقت في سفارة الكويت في الرياض.
كعادة بوعمار كان دائما يشيد بمقاالتي التي أعتبرها متواضعة،
وقد أضاف إلى معلوماتي ما قام به الدبلوماسيون الكويتيون العاملون
في وزارة الخارجية في مقرها المؤقت بالسفارة الكويتية بالرياض
"كانت وزارة الخارجية تقوم بعمل دبلوماسي كبير بتواصلها الدائم مع
بعثاتها الدبلوماسية بالخارج ،وكان عدد البرقيات ورسائل التوجيه
وإعطاء المعلومات باآلالف ،مما يدل على أن الدبلوماسيين الكويتيين
كانوا يعملون في الصف األول لمواجهة هذا العدوان ،يفندون ادعاءات
العراقيين ،ويشرحون للعالم عدالة القضية الكويتية ،وأن الكويت
تستحق أن تحرر ألنها دولة معتدى عليها ،وأن الكويت ذات سمعة
طيبة في جميع المجاالت الدبلوماسية واإلنسانية وغيرها .ولمقياس
نجاح الدلوماسية الكويتية فــإن اإلجـمــاع الشامل الــذي حظيت به
قضية الكويت سواء في الجمعية العامة لألمم المتحدة أو في مجلس
األمن الدولي يدل على الدعم القوي لعدالة القضية الكويتية ،وصدور
قرارات مجلس األمن حتى تم التحرير بفضل الله ومساعدة األشقاء
واألصدقاء" .أشكر األخ سليمان الشاهين على مساهمته ومالحظاته
وأضيف عليها بأن الدبلوماسيين الكويتيين يستحقون التكريم بعد
التحرير لما قاموا به من عمل جبار ،وليس من الضروري أن يكون
التكريم ماديا بل التكريم المعنوي له مردود أكبر ألن دورهم في تلك
الحقبة من تاريخ الكويت أكبر.

أبطال الكويت أيام الغزو

عندما غزا العراق الكويت في ليلة ظلماء تصدى له أبطال الكويت من
رجال ونساء وبذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الوطن الغالي ،وعندما
أراد النظام المحتل تشكيل حكومة صورية لم يجد أي كويتي شريف
ينضم لها ،لألسف البعض يشكك في وطنية بعض الرموز الكويتية
التي رفضت المشاركة في تلك الحكومة الصورية ،وكانت نتيجة الرفض
اإلعدام لبعض الرموز الوطنية الكويتية ،وعلى سبيل المثال ال الحصر
الشهيد فيصل الصانع ورفاقه رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.

مجلدات الغزو
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول الـعـمــود :بعد التجربة الميدانية ل ــأداء ال ــرديء لكثير من
المؤسسات في ظل وبــاء كورونا ،يجب على مجلس الــوزراء إعادة
دراسة هذا الكم الكبير منها وإعــادة تشكيلها بما يخدم مرحلة ما
بعد الوباء.
***
هذه هي الذكرى الثالثون لكارثة إنسانية عربية وعالمية هي الغزو
العراقي لدولة الكويت عــام  ،١٩٩٠وقناعتي أن مــرور هــذه المأساة
ً
سنويا يجب أن يواكبه عمل جــاد ،بحثيا كان أو فنيا أو غير ذلك،
فالغزو ال يــزال يتطلب كشف خفاياه والسعي إلــى نبش تأثيراته
الخفية على الشخصية الكويتية ،وشكل العالقات العربية بعد مرور ٣
عقود ،إضافة لقياس وزن الوطن العربي في العالم اليوم بكل تفاصيله
ً
الحضارية المتدنية جدا.
بدوره المعهود ،قدم لنا مركز البحوث والدراسات الكويتية هدية
رائعة تليق بالحدث ٦ ،مجلدات بمثابة موسوعة من إنتاج أستاذ
التاريخ بجامعة الكويت د .فيصل عادل الوزان بعنوان "تاريخ الغزو
العراقي لدولة الكويت ...المقدمات واألح ــداث والتوابع" ،من خالل
الوثائق والتشريعات والشهادات الرسمية واألهلية ،وهــي ليست
األولــى في تاريخ البحث العلمي والتوثيقي الكويتي عامة ،أو تلك
الخاصة بمسيرة المركز الذي يرأسه أ.د عبدالله يوسف الغنيم.
ً
توثق المجلدات جزءا من تاريخ الكويت من خالل عناوين رئيسة:
األزم ــة السياسية التي افتعلها الـعــراق مــع الكويت قبل االجتياح
وردود الفعل الكويتية ،الغزو العراقي والــدفــاع الكويتي ،وانتقال
الشرعية للخارج ،دور المقاومة الكويتية ،جهود التحرير ومواقف
الدول وأعمال الحكومة في المنفى ،نشاط الكويتيين اإلعالمي في
الخارج ،التحرير وإعادة البناء .كل ما سبق مدعم بالوثائق ،ومنها
المصادر االستخبارية الكويتية ،وثائق إذاعــة الخفجي واللجان
الشعبية في دول العالم ،محاضر مجلس الوزراء في الطائف ،وثائق
مؤتمر جدة ،مذكرات الصامدين في الداخل ،شهادات العسكريين،
مقابالت وزراء حكومة المنفى ودبلوماسييها ،كتابات السياسيين
العرب والغربيين ،الوثائق العراقية والفلسطينية ،أرشيف الصحف
الكويتية والعربية والغربية ،وثائق الوزارات لخطة الطوارئ ،تقرير
لجنة التقصي البرلمانية.
بالطبع تضيف هذه الدراسة لبنة جديدة في بحر هذه الكارثة
اإلنسانية ،وسيتطلب األمر المزيد من الجهد العلمي لتسليط الضوء
على تفاصيلها الغامضة ،فالغزو العراقي لم ينتهِ كنتائج وتأثيرات-
كحال الكوارث اإلنسانية السابقة كالحروب واألوبئة والتلوث -وال تزال
أمامنا فرص إلنتاج المزيد من المعالجات الجادة له ،وخصوصا ما
يتعلق منها بالتقصير الكويتي من االستفادة القصوى من الحدث.
لم نكن في يوم نتوقع وبعد مرور عقود من الزمن على الغزو أن
يصل مستوى اإلدارة العامة لما وصلت إليه اليوم ،فلألحداث ِعبرة
وفرصة للنهضة ،فأين نحن اليوم مما فضحه فيروس كورونا في
المشهد الكويتي؟ ما تركناه للزمن بعد الغزو ظهر لنا أثناء وباء
كورونا ،هذا هو التقصير الذي نعنيه!

د .مصطفى البرغوثي*
هناك ثالث عمليات تقوم حكومة االحتالل بتصعيدها ،التوسع
االسـتـيـطــانــي وإصـ ــدار أوام ــر ال ـهــدم ضــد الـمـنـشــآت الفلسطينية،
واالعتقاالت اليومية التي يترافق بعضها مع جرائم قتل بشعة كما
حدث للشهيدة داليا السمودي في جنين ،واالعتداء على المؤسسات
المقدسية ،ومحاولة محاصرة الوجود الفلسطيني في القدس.
القرار اإلسرائيلي بإنشاء ألف وحدة استيطانية جديدة في ما
يسمى بمنطقة  E1الواقعة بين مدينة القدس واألغوار ،مثل إعالنا
بالبدء الفعلي لعملية الضم والتهويد ،التي ظن بعض المحللين
أنها تأجلت ،أو أوقفت ،مع أن نتنياهو يــردد كل يوم تقريبا أنها
على طاولة البحث والتنفيذ.
وبغض النظر عن إعالن أو عدم اإلعالن الرسمي عن بدء عملية
الضم ،يجب رؤية الممارسات اإلسرائيلية على األرض بما تعنيه
كعملية تغيير للواقع ،ومحاولة تهويد وضم فعلي ،لكل المناطق
الـتــي صنفت لــأســف على أنـهــا مـنــاطــق(ج) أي  %62مــن مساحة
الضفة الغربية.
وذلك مغزى ما تسرب من حديث دبلوماسيين أميركيين لنظراء
دوليين لهم" ،انسوا قرار  242و 338وكل القرارات الدولية ،فهي قديمة
والواقع يتغير مع الزمن ،الواقع يتغير كل يوم".
اإلجـ ـ ــراء ات المطلوبة ل ــردع عملية الـضــم ومـنــع تنفيذ صفقة
ُ
القرن يجب أال تربط فقط بإعالن رسمي عن البدء بعملية الضم،
بل باستمرار إسرائيل في سياستها االستيطانية االستعمارية،
وبتكريسها الفعلي لمنظومة األبارتهايد العنصرية.
تــدرس حكومة إسرائيل ردود األفـعــال على ممارساتها وعلى
نواياها المعلنة بتطبيق الضم الرسمي ،وتحاول أن تمتص هذه
الردود ،وأن تكيف إجراءاتها بما يساعد امتصاصها ،لكنها تواجه
عقبات ثالثا يجب رؤيتها بوضوح:
العقبة األولى ،الوجود الفلسطيني البشري المقاوم لمخططاتها،
والرافض لنظام األبارتهايد.
والعقبة الثانية ،احتمال أن تواجه عقوبات حقيقية ،بما في ذلك
مقاطعة تنمو باطراد على الصعيد الشعبي.
والعقبة الثالثة ،اإلجماع الفلسطيني على رفــض صفقة القرن
وخرائطها ودسائسها.
وهي من ناحية أخرى تسابق الزمن لخشيتها أن يسقط ترامب
في االنتخابات القادمة ،ومن الجانب الفلسطيني أخطر ما يمكن
أن يحدث اعتماد سياسة المراقبة واالنتظار ،أو المبالغة فيما قد
يعنيه سقوط ترامب وانتخاب بايدن ،ألن بايدن وإن كان يعارض
خطة نتنياهو للضم ،فإنه لن يقف في وجه استمرار العمليات الثالث
لتغيير األمر الواقع التي وصفناها في بداية هذا المقال ،واستمرار
عملية تغيير األمر الواقع على األرض مع الضم الرسمي أو بدونه
يعني القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويكفي أن نذكر هنا أن عدد المستوطنين المستعمرين في الضفة
الغربية وقطاع غزة لم يكن يتجاوز مئة وعشرين ألفا ،عندما وقع
اتفاق أوسلو ،أما اليوم فيصل عددهم إلى سبعمئة وخمسين ألفا.
وس ــواء ك ــان الـجــالــس فــي الـبـيــت األب ـيــض تــرامــب أو نتنياهو،
وبغض النظر عمن يشغل مكتب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو
أو غانتس ،فإن المهمات الفلسطينية المطلوب إنجازها بإلحاح
لن تتغير :الوحدة الوطنية الحقيقية ،وتبني استراتيجية وطنية
كفاحية مــوحــدة ،ون ـشــاط فـعــال لـفــرض المقاطعة على االحـتــال
ونظام األبارتهايد.
الشعب الفلسطيني ليس في أزمة ،إن تبنت مكوناته ،وقياداته،
النهج الصحيح ،ولكنه سيكون في أزمة إن لم يتم الخروج من دائرة
األفعال ،إلى محيط الفعل المبادر.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

بوال كناك*
حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

ماكرون يحكم لبنان من باريس!
هل الوصاية الدولية
كفيلة بوضع نظام
سياسي جديد في لبنان،
كما دعا إلى ذلك الرئيس
الفرنسي ًماكرون ًعندما
وجه كالما (قاسيا) إلى
الطبقة السياسية الحاكمة
ً
واصفا إياها بالفساد
وانعدام الثقة واألخالق
السياسية؟ أم أن تلك
الحلول ال مكان لها على
الطاولة؟

ليس
باستطاعة
اللبنانيين
االنتظار
وتحمل
نكبات طبقة
فاسدة
وصيغة حكم
سقطت في
حفرة المرفأ

َْ
ألتمس العذر لمقدمة البرامج "الدلوعة" مايا
دياب التي استنجدت باألمير محمد بن سلمان
لـ َتـخـلـيــص ب ـلــدهــا م ــن "ال ـح ـث ــال ــة" ال ـت ــي تـحـكـمــه،
ْ
وألتمس العذر من الفنانة كارمن ُلبس لمطالبتها
ً
ب ـعــودة "االسـتـعـمــار" الـفــرنـســي لـلـبـنــان ،ب ــدال من
عيشة ال ــذل الـتــي تقبع تـحـتـهــا ،وألـتـمــس الـعــذر
ل ــ 36ألــف لبناني ولبنانية طالبوا بــأن يحكمنا
"م ــاك ــرون" للخالص مــن الـكــارثــة الـتــي حلت بهم
وبوطنهم!
ه ــؤالء لــم يـقــدمــوا عـلــى تـلــك ال ــدع ــوات إال بعد
ً
أن وص ــل ب ـهــم ال ـي ــأس حـ ــدا اض ـطــرهــم لتفضيل
"االستعمار" على االستقالل المزعوم.
شخصية كويتية محبة للبنان وتتمتع بسجل
وطني حافل علق على موضوع عودة االستعمار
بالقول "لو كنت مواطنا لبنانيا لما تأخرت لحظة
بالتوقيع على العريضة والمطالبة بعودة االنتداب
الفرنسي".
بات اإلجماع اليوم على أنه لم يعد من المقبول
أن تستمر الطبقة الحاكمة والـفــاســدة فــي إدارة
شؤون البلد ،ليس ذلك فقط بل اإلقرار بأن لبنان
غ ـيــر قـ ــادر ع ـلــى أن يـحـكــم نـفـســه بـنـفـســه ولـيــس
باستطاعة اللبنانيين القدرة على االنتظار وتحمل
نـكـبــات طـبـقــة فــاســدة وصـيـغــة حـكــم سـقـطــت في
حفرة المرفأ.
تعابير الخيانة والتخوين والشعارات الفارغة
تم مسحها بفعل ركام فضيحة العصر بالمرفأ،
والتي هزت العالم ولم تهز شعرة واحــدة برأس
الـطـبـقــة الـحــاكـمــة وال ـف ــاس ــدة ،وم ــا شـهــدنــاه يــوم
الرابع من أغسطس  2020أو ما بات يعرف بـ (11
سبتمبر اللبناني) ،كان بمثابة الضربة القاضية
لصيغة الحكم.
نظرة على األح ــداث الكبرى التي حصلت في
لبنان منذ االستقالل عام  ،1943أي قبل  77سنة
من اآلن ،وإلى اليوم تقول بأن البلد لم يكن يحكم
من أبنائه بل كان رهينة إلمــاء ات الخارج ،ومن
يقل إن الدولة المركزية موجودة فهو واهم ،فقد
كانت الطائفة هي الــدولــة ،وزعـمــاء هــذه الطائفة
هم الذين يحكمون ويتحكمون في أبناء جلدتهم
والبلد ككل!
وع ـلــى م ــدى ع ـقــود م ـضــت ،وال ــوج ــوه نفسها
ً
تقريبا والـصــراعــات وال ـحــروب بالوكالة تتكرر،
َّ
وهــي وجــوه ،بعضها ،ضيعوا البلد بخالفاتهم
وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـغ ـن ــائ ــم والـ ـحـ ـص ــص ع ـل ــى أن ـف ـس ـهــم
وأزالمهم.
فتحوا الجرح ولم يعد لديه القابلية لاللتئام،
فالتنازع األهلي والتشرذم بين الطوائف وحكامها
ط ــال كــل مـنــاحــي ح ـيــاة اإلن ـس ــان الـلـبـنــانــي ،فهو
مربوط بطائفته وزعيمه منذ أن يخرج إلى الدنيا
وإلى لحظة وداعها!
كنت من الذين يتحلون باألمل وعــدم اليأس،
ّ
ونمني النفس بــأن الشعب اللبناني لن ينكسر،
وأنه محب للحياة ،وإلى ما هنالك من أحالم وآمال
وأســاطـيــر ،الـيــوم نحن أمــام استحقاق تاريخي!
بإيجاد حل جذري ال حل ترقيعي أو تهدئة خواطر
وع ـفــا ال ـلــه عـمــا م ـضــى ،فـقــد أص ـبــح التغيير هو
الخالص ،صحيح أن اللبنانيين شعب قوي ،هذا
فهمناه ،لكننا انكسرنا هذه المرة ،ولكي ال نعود
لالنكسار ونثبت لآلخرين أننا لن ننكسر ،علينا

البحث عن حلول ،والسؤال :هل عودة االستعمار
هي الحل؟ بالطبع ال ،ألن هذه المرحلة انتهت هي
ً
أيضا وأقفلت اإلمبراطوريات األبواب على نفسها
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
قــد يـكــون ال ـكــام بفصل الــديــن عــن الــدولــة من
أسهل الحلول وأفضلها ،وإقامة دولة مدنية وهذا
مطلب الغالبية من الناس ،لكن هل يتحقق هذا
المشروع التغييري؟ وكيف؟
ه ـن ــاك تـ ـج ــارب م ـشــاب ـهــة مـ ــرت ب ـهــا الـبـشــريــة
والمجتمعات والدول خصوصا المشابهة للوضع
اللبناني من حيث تركيبته الطائفية ،وتكويناته
الـعــرقـيــة" ،وال ـن ـمــوذج الـبــوسـنــي" حــاضــر أمامنا
بالمشهد.
أوج ــدوا صيغة اتـفــاق يـعــرف بــاســم "داي ـتــون"
ب ـع ــد حـ ــرب ضـ ـ ــروس وم ـ ـجـ ــازر ض ــد اإلن ـســان ـيــة
كــان ضحيتها المسلمين مــن البوسنة (،)1992
تدخل الـغــرب والمجتمع الــدولــي بقيادة أميركا
واألوروبيين وأوجدوا هذه االتفاقية بين العرقيات
ال ـثــاث ال ـصــرب والـ ـك ــروات والـمـسـلـمـيــن ،بحيث
يتناوب على رئاسة الدولة واحد من الثالثة في
مجلس مشترك يضم ثالثة أعضاء ،في حين تدار
الــدولــة بطريقة ال مــركــزيــة إلــى حــد كبير وتضم
كـيــانـيــن مـسـتـقـلـيــن :ات ـح ــاد الـبــوسـنــة والـهــرســك
(يتألف من  10كانتونات) وجمهورية صربيا مع
وحدة ثالثة لمقاطعة برتشكو ،تدار بحكم محلي.
هــل يصلح أن نستنسخ هــذا الـنـمــوذج ،أم أن
الــوصــايــة الــدولـيــة كفيلة بــوضــع نـظــام سياسي
جديد كما دعا إلى ذلك الرئيس الفرنسي ماكرون
ً
ً
عندما وجه كالما (قاسيا) إلى الطبقة السياسية
ً
الـحــاكـمــة واص ـفــا إيــاهــا بــالـفـســاد وان ـعــدام الثقة
واألخــاق السياسية؟ أم أن تلك الحلول ال مكان
لـهــا عـلــى ال ـطــاولــة بــانـتـظــار مــا سـيـفــرضــه حاكم
ً
قصر اإلليزيه بعد عودته مجددا إلى بيروت في
األول من سبتمبر  2020قبل أن يتسابق أهل الحل
والعقد على إيجاد "وصفة" صالحة للحكم وتكون
فــرصــة لـهــم ب ـقــراء ة كـتــاب نسيم طــالــب "البجعة
السوداء" وندوته األخيرة في الجامعة اليسوعية،
ً
والقول بالفصل بين إدارة الدولة سياسيا من فوق،
وبين إعـطــاء البلديات صالحيات واسـعــة أشبه
بالكونفدرالية ،بحيث تتكفل بكل متطلبات الحياة
بما فيها فرض الضرائب مقابل تلك الخدمات!
ق ــد تـ ـك ــون آخـ ــر ف ــرص ــة ت ــأت ــي إل ـي ـن ــا لـلـتـغـيــر،
فلنستفد منها قبل أن تتالشى ،وتحدث مفاجأة
غير متوقعة قبل نوفمبر القادم موعد االنتخابات
الرئاسية األميركية.

الفصل بين إدارة
ً
الدولة سياسيا من
فوق وإعطاء البلديات
صالحيات واسعة أشبه
بالكونفدرالية فرصة
للحل

التكاليف البيئية للطموح البحري
الصيني
تفيد أح ــدث التقارير بــأن أحــد أســاطـيــل الصيد الصينية كان
ً
يخضع لمراقبة أنظمة األقمار االصطناعية على ُبعد  160ميال من
جــزر غاالباغوس المعروفة بتنوعها البيولوجي ،وهــي جــزء من
قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي واشتهرت كمثال للتطور
في دراسات تشارلز داروين.
وقــد أعلنت بحرية اإلك ــوادور أن  260سفينة صينية تمركزت
وراء المنطقة االقتصادية الخالصة ،على طول طريق الصيد بين
جزر غاالباغوس وساحل اإلكــوادور ،وفي عامي  2017و ،2019دق
الناشطون البيئيون ناقوس الخطر بعد اقتراب أسطول صيد صيني
من المنطقة ،يقع أرخبيل غاالباغوس في المحيط الهادئ ويشمل
ً
ً
ّ
نباتات وحيوانات نادرة ،حيث تشكل هذه الجزر موقعا سياحيا
ً
ً
بيئيا يتميز بتنوع بيولوجي ال يضاهيه شــيء ،وب ــدء ا مــن قاع
البحر تسهم منظمات وصناديق ومؤسسات أجنبية عدة في تمويل
المشاريع للحفاظ على الفصائل المتوطنة في حدائقها الوطنية
ّ
ومناطقها المحمية ،لكن الصيد الجائر قد يهدد هذه المنطقة.
ال تقتصر المشاكل البيئية التي تطرحها السفن الصينية على
الصيد الجائر ،ففي الفلبين دان الصياديون الصغار ،أي ضحايا
التوغل الصيني ،وج ــود السفينة الصينية MV Zhong Hai 69
 Alfaالتي اخترقت منطقة بحرية محمية في "زامباليز" في جزيرة
"لوزون" ،واشتكت مجموعة الصيادين "باماالكايا" في تلك المنطقة
من انحسار صيد األسـمــاك منذ وصــول سفن التجريف والشحن
الصينية .وفي مناطق ساحلية أخرى في الفلبين ،يتذمر الصياديون
ً
أيضا من سفن التجريف والمحاجر الصينية ألن نشاطاتها تزيد
ً ُ
ُ
َ
التآكل سوءا وتسبب فيضانات ،إذ يحاصر أرخبيل الفلبين في أوقات
ّ
ومدمرة ُت ّ
شرد آالف الناس.
كثيرة بأعاصير قوية
ّ
عبر وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا عن قلقه من انتشار
السفن الصينية في محيط األراضي الفلبينية والمناطق المتنازع
عليهاّ ،
وشدد على صالحية السلطات الفلبينية لفرض قوانينها،
لكن الرئيس رودريغو دوتيرتي ال يتوانى في المقابل عن اإلشادة
ً
بالرئيس الصيني شي جين بينغ والصين عموما ،مع أن الفلبين
حليفة دفاعية قديمة للواليات المتحدة.
ُ
في شهر سبتمبر الماضي اعتقل عناصر من الطاقم الصيني
على خلفية تورطهم فــي عمليات تجريف غير قانونية مــن دون
نيل تأشيرات وتراخيص عمل ،وأمام الهجوم القوي على سياسة
دوتيرتي الموالية للصين ،سارع المتحدث باسم الرئيس إلى تحميل
وحدة الحكم المحلي مسؤولية التخلص من السفينة األجنبية ،فقد
تسمح إزالة السفينة بتخفيف غضب الصيادين بعدما تأثرت بها
معيشتهم ،لكنها ال ّ
تحد من اآلثــار السلبية على مستوى الحياة
ً
البحرية وال تمنع تكرار هــذا النوع من الـحــوادث مستقبال ،فعلى
أرض الواقع استمر مجيء السفن الصينية.
ال تقتصر أضرار البيئة البحرية على المياه اإلقليمية والمناطق
االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة فــي دول أخ ــرى ،فـفــي الـمـيــاه الــدولـيــة أدت
عمليات التجريف لبناء جزر صينية اصطناعية إلى تدمير الشعاب
المرجانية وموائل األجناس البحرية النادرة ،وكشفت بعثة ّمن علماء
ً
األحياء البحرية في جامعة الفلبين عن مظاهر الدمار وبثت صورا
وفيديوهات عنها على مواقع التواصل االجتماعي ،وفي السابق
دفـعــت الــواليــات المتحدة تعويضات إلــى الفلبين حين ارتطمت
ّ
طريق الخطأ ،لكن الــدعــوات التي
سفينتها بشعاب مرجانية عن َ
ً
تناشد الصين حماية البيئة لم تلق آذانــا صاغية ،فغياب النظام
المتكامل إلدارة المحيطات في المنطقة التي تشمل مساحات محمية
يجعل عمليات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي مستبدة.
في غضون ذلك بدأ تآكل الجزر الصينية االصطناعية المصنوعة
مــن مــواد مجروفة يتفاقم بسبب الـتـيــارات القوية فــي البحر ،وال
يمكن قياس األضــرار الحاصلة في النظام البيئي البحري بسبب
عمليات القوة الصينية البحرية ،لكن من الواضح أن سبل عيش
الصيادين الصغار بدأت تتالشى نتيجة تراجع أعداد األسماك التي
يستطيعون صيدها.
* «دبلومات»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٠٠٩

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٤٨٤

٤.٠٧٢

2.٥٠٣ 2.٧٧٣ 3.٢٦٨

هيئة االستثمار تعتمد مبادلة أصول
لعدم المقدرة على إدخال المعدات الالزمة بسبب قيود «كورونا»
االحتياطي العام بـ «كاش األجيال القادمة» ●

 %96نسبة إنجاز مصفاة الزور ...والتشغيل مؤجل
أشرف عجمي

تم االنتهاء من كل الموافقات واإلجراءات لنقل أصول سائلة بـ 2.1مليار دينار
عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس
إدارة الهيئة العامة لالستثمار وافق
في اجتماع أخير لــه ،بحضور وزير
المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة
ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار بـ ــراك الـشـيـتــان،
على إتمام عملية نقل بعض األصول
االستثمارية من صندوق االحتياطي
العام إلى صندوق احتياطي األجيال
القادمة.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إنه
تـمــت الـمــوافـقــة عـلــى تـحــويــل أصــول
سائلة بقيمة تقارب  2.1مليار دينار،
تتضمن أغلب األسهم المملوكة للهيئة
العامة لالستثمار في بورصة الكويت،
إضــافــة الــى أسـهــم أخ ــرى فــي منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط مـعــروفــة ب ـ ــ«MENA
 ،»RATINGمشيرة الى أنه تم االنتهاء
مــن كــل اإلجـ ـ ــراءات ،ول ــم يتبق ســوى
الـتــوقـيــع الـنـهــائــي فـقــط عـلــى عملية
التحويل.
وأضــافــت أنــه سيتم انتقال ملكية
وادارة محفظة األصــول ،مع إمكانية

استردادها مستقبال في حال تحقيق
الغرض من عملية تحويلها ،والقيام
بشرائها مــرة أخ ــرى بــاألسـعــار التي
س ـت ـص ـبــح ع ـل ـي ـهــا ع ـن ــد االس ـ ـتـ ــرداد،
مشيرة الى أن األصول التي تم نقلها
مــن االحـتـيــاطــي ال ـعــام ال ــى صـنــدوق
االج ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،ع ـب ــارة ع ــن أسـهــم
س ـه ـل ــة ال ـت ـس ـي ـي ــل؛ ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
سيولة نقدية تغطي عجز الموازنة
العامة للدولة ،وتضمن تحقيق عوائد
لمصلحة صندوق االجيال القادمة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ق ــال ــت
المصادر إن االقـتــراض مــن صندوق

تدقيق دفاتر وسطاء العقار للتأكد
من خلوها من شبهات غسل األموال
●

سند الشمري

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن وزارة
ً
الـتـجــارة والـصـنــاعــة تــدقــق حــالـيــا عـلــى دفــاتــر
البيوعات العقارية لدى الوسطاء ،للتأكد من
خلوها من أي شبهات غسل أموال.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب في الوزارة تعمل على
مراجعة جميع دفاتر وسطاء العقار ،موضحة
انه تم سابقا إلزام جميع الوسطاء بتوفير نسخ
إضافية من الدفاتر وتسليمها لإلدارة المعنية
للتدقيق عليها.
وك ــان ــت إدارة غ ـســل األمـ ـ ــوال ات ـخ ــذت خــال
الفترة الماضية العديد من التدابير االحترازية
ضــد شــركــات ومــؤس ـســات ع ـقــاريــة ،وألــزمـتـهــا
باتباع إج ــراء ات محدد لتتوافق مع القوانين
الصادرة.
مــن جهة أخ ــرى ،أوضــح عــدد مــن العقاريين
أن رغــم إع ــان «الـتـجــارة» فــي بــدايــة م ــارس من
العام الماضي بدء العمل بنظام دفتر الوسيط

اإلل ـك ـتــرونــي ،فــإنــه ل ــم ي ـصــدر أي نـسـخــة مـنــه،
حيث يتطلب المزيد من اإلجــراء ات والتنسيق
مع جهات عدة.
وأشار العقاريون إلى أن بدء العمل بالدفتر
اإللكتروني مرهون بتفعيل واعتماد التوقيع
اإللكتروني لوسطاء العقار ،وهذا يتم عن طريق
الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وب ـي ـن ــوا أن تـفـعـيــل ال ــدف ـت ــر اإلل ـك ـت ــرون ــي له
العديد من المميزات ،إذ سيكون بإمكان الجهات
المعنية مراجعة جميع البيوعات بأسرع وقت،
وعــدم القدرة على التالعب في الصفقات التي
تتم ،إضافة الى انه سيسرع من عملية تداول
العقارات ويقضي على الدخالء.
وأفادوا بأنه من المفترض ان يتم ربط العقد
اإلل ـك ـتــرونــي بـخـمــس ج ـهــات حـكــومـيــة معنية
بالقطاع الـعـقــاري مــع مكاتب وسـطــاء العقار،
وهي وزارة التجارة ،والهيئة العامة للمعلومات
المدنية وبلدية الكويت واإلدارة العامة لإلطفاء
ووزارة العدل.

اح ـت ـيــاطــي األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة خـيــار
م ـط ــروح ض ـمــن ال ـخ ـي ــارات األخ ـ ــرى.
ولكنه ،بحاجة الى اقــرار قانون بهذا
الـخـصــوص فــي مجلس ال ـن ــواب ،مع
ضـ ــرورة الـمـقــارنــة بـيــن حـجــم فــائــدة
االق ـ ـتـ ــراض م ــن صـ ـن ــدوق احـتـيــاطــي
األج ـيــال أو مــن خ ــال االق ـت ــراض من
القنوات التمويلية.
ولفتت إلى أن خيارات أخــرى قيد
ال ــدراس ــة ،ومـنـهــا تــوقـيــف تـحــويــل ال ـ
 10فــي المئة مــن إيـ ــرادات الميزانية
إلــى احتياطي األجـيــال القادمة التي
ُ
ً
ت ـ ـحـ ـ َّـول س ـن ــوي ــا ،وت ـح ــوي ــل األرب ـ ــاح
المحتجزة ل ــدى بعض المؤسسات
المستقلة ،إضافة إلى مساهمة البنك
المركزي ،حسب قانونه ،في إقــراض
الحكومة مبالغ تساهم في دعم سيولة
االحتياطي العام ،وفق المادة  36من
قانونه ،فيمكن إقــراض الحكومة 1.5
مليار دينار ،عالوة على ترشيد حجم
االنفاق والمصروفات وزيادة االيرادات
غير النفطية وفرض الضرائب.

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــدر نفطي
مطلع ان نسبة االنجاز الكلي في مشروع
مصفاة الزور والتابع للشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»
وصلت مع نهاية مارس الماضي الى ما
يفوق  96في المئة ،وكذلك نسبة 96.3
فــي المئة فــي مـشــروع الـمــرافــق الدائمة
الستيراد الغاز الطبيعي المسال ،إضافة
الــى االنـتـهــاء مــن التصاميم الهندسية
االولية لمشروع مجمع البتروكيماويات.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ظهور تأثير فيروس كورونا على بعض

ممر حدودي للعاملين في المنطقة المقسومة
●

أشرف عجمي

بــدأت السلطات المعنية فــي الكويت
والسعودية إنشاء ممر حــدودي خاص
بــال ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـق ـســومــة
بـ ـمـ ـنـ ـف ــذي الـ ـخـ ـفـ ـج ــي وال ـ ـنـ ــوي ـ ـص ـ ـيـ ــب؛

تجهيز مشروع لرخص
التجارة اإللكترونية
●

جراح الناصر

ك ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ ـ «ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة» أن وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة تجهز
ً
ً
حــالـيــا مـشــروعــا لترخيص
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
وعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع ع ـب ــر
اإلنترنت وتنظيم عمليات
البيع والشراء.
وأفـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ب ــأن
الترخيص سيكون لعمليات
البيع والتطبيقات التجارية
ولمشاهير مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــوض ـح ــة أن
الفريق االستشاري بــوزارة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ي ـ ـع ـ ـمـ ــل ح ــالـ ـي ــا
الستكمال الدورة القانونية
إلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـتـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص
التجاري اإللكتروني ،سواء

أعمال ومشاريع كيبيك فإن تلك الفترة
الحرجة تم اجتيازها بل وانجاز المزيد
من مشاريع الشركة.
وعلى الرغم من انجازات الشركة فقد
اشار المصدر الى ان الوقت الذي سيتم
ف ـيــه تـشـغـيــل م ـص ـفــاة ال ـ ــزور ال ـجــديــدة،
غير مـعــروف حتى االن بسبب القيود
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ــى ال ـس ـف ــر ،كـ ــون أنـ ــه ال
يمكن لشركات المقاوالت القائمة على
الـمـشــروع ادخ ــال الـمـعــدات الــازمــة إلى
البالد للتعامل مع اى تطورات خاصة
بالمشروع.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان ال ـم ـص ـف ــاة ال ـج ــدي ــدة
والمقدرة طاقتها التكريرية بنحو 615

أ لــف برميل مــن النفط يوميا ستشهد
تأخيرا في تشغيلها قد يمتد عدة اشهر
وربما يكون حتى نهاية العام الحالي.
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه ت ـم ــت م ـ ــراع ـ ــاة ان ي ـكــون
تصميم المصفاة مهيأ لتطويرها من
أج ــل إن ـتــاج المنتجات الـبـتــرولـيــة ذات
ال ـق ـي ـمــة األعـ ـل ــى ف ــي حـ ــال ت ــوف ــر ال ـغ ــاز
الـمـسـتــورد مــن ال ـخــارج لــزيــادة القيمة
المضافة لهذا االستثمار الحيوي ،الفتا
الى ان هناك نوايا الضفاء قدرة تحويلية
عالية على المصفاة عبر تحويل زيت
الـ ــوقـ ــود م ـن ـخ ـفــض ال ـق ـي ـمــة لـمـنـتـجــات
بترولية عالية القيمة وذات ربحية.

لـلـمـشــاهـيــر او ال ـب ـيــع عبر
المواقع االلكترونية.
وقـ ــالـ ــت ان ال ـت ــراخ ـي ــص
ستشمل الجميع ،وستكون
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة سـ ـتـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى
ت ـن ـظ ـي ــم شـ ـ ــق الـ ـتـ ـع ــام ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ،ح ـيــث ان هـنــاك
ق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورا ت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــا ف ــي
ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة ،وال ـ ــذي ال
يشمل التعامالت والتجارة
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـجـ ــب ان
يكون هناك تشريع في هذا
الجانب ،أما المزادات فهناك
ت ــرخ ـي ــص ق ــائ ــم يـسـتـطـيــع
ان ي ـ ـتـ ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــراجـ ــه مــن
وزارة التجارة ،ويتم رصد
المخالفات والتجاوزات فيه.

لتسهيل انتقال موظفي الشركات التي
ت ــرع ــي م ـصــالــح ال ـب ـلــديــن ف ــي الـمـنـطـقــة،
ومقاوليها وعمالها ومعداتها البحرية،
في االتجاهين على مــدار الساعة طوال
أيام األسبوع.
وق ــال مـصــدر مطلع إن إن ـشــاء الممر

ي ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار ت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــد م ــن ب ـنــود
االتـفــاقـيــة الـخــاصــة بـيــن الـبـلــديــن بشأن
ع ــودة اإلن ـتــاج فــي المنطقة المقسومة،
ً
ً
مــوض ـحــا أن الـمـمــر سـيـكــون ب ـع ـيــدا عن
الحدود التقليدية بين البلدين ،لتسهيل
التحرك وعدم التسبب في ازدحام المنافذ.

تحالف استثماري يرصد  25مليون
دينار لتنفيذ استحواذات في البورصة
●

محمد اإلتربي

ً
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن تـحــالـفــا ت ـقــوده شركة
استثمار مدرجة في بورصة الكويت رصد نحو
 25مليون دينار لتنفيذ عمليات استحواذ على
شركات تشغيلية مدرجة في السوق.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،إن الـ ـش ــرك ــة ت ـن ـســق مــع
م ـس ـت ـث ـمــريــن آخ ــري ــن ي ـم ـل ـكــون س ـي ــول ــة ب ـهــدف
اقتناص بعض الفرص وتوزيع المخاطر على
ً
ـدال م ــن واح ــد ف ـقــط ،كــذلــك
أك ـثــر م ــن مستثمر ب ـ ّ
كي تتاح الفرصة لضخ سيولة استثمارية في
الشركات التي سيتم اإلستحواذ عليها.
وأفـ ــادت ب ــأن األزم ــة الـحــالـيــة عـلــى الــرغــم من
ً
تحدياتها وصعوبتها فإنها تتيح فرصا جيدة
لـمــن يملك سـيــولــة ح ــرة ،كـمــا ستضغط بعض
المستثمرين الذين يعانون ندرة وقلة «الكاش».
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن دخـ ـ ـ ـ ــول س ـ ـيـ ــولـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
استحواذات أن يحقق جملة مكاسب عامة أهمها:
 - 1تـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات
المستهدفة.

ً
 - 2رف ــع ســائـلـيــة ال ـب ــورص ــة ع ـمــومــا وج ــذب
المزيد من المستثمرين.
 - 3التحالفات الجديدة تضم مجاميع عقارية
عــائـلـيــة تــرغــب ف ــي تـمـلــك حـصــص ف ــي شــركــات
مدرجة.
 - 4تعزز مكاسب شركات الوساطة وتضمن
ً
ً
تشغيال جيدا لها.
ً
 - 5تعكس أيضا على عموالت شركة المقاصة،
ً
كذلك شركة البورصة التي يستفيد منها حاليا
مساهمون من أفراد وشركات مدرجة بالبورصة.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن التحالف المستجد في
اس ـت ـهــداف شــرك ــات مــدرجــة يـبـحــث عــن نوعية
مـحــددة مــن الـشــركــات ،وهــي التي لديها أصــول
ً
عقودا ّ
مدرة ،وليس
أو أنشطة تشغيلية وتملك
مجرد رخص فقط.
ومن أبرز مواطن القوة لدى التحالف الجديد
ً
وفـقــا للمصادر أن السيولة التي ستوظف في
االسـتـحــواذات هي سيولة خاصة وليست عبر
ً
قروض وبالتالي يمنحهم ذلك األمر نفسا أطول
في الهيكلة والمعالجة دون ضغوط.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

بقيادة «الكويتي» و«دبي»
المؤشرات
لجميع
متفاوت
نمو
ً

أسعار النفط تدعم األداء األخضر بعد تجاوز برنت  45دوالرا للبرميل
كانت مؤشرات بورصة
الكويت األفضل إذ حققت
ما نسبته  ٪2.8معظمها
خالل فترة ما بعد العيد
أي حوالي  135.18نقطة
ليصل مؤشر السوق العام
إلى مستوى 5009.79
ً
نقاط بعد أن كان مقفال
على مستوى 4874.61
نقطة بنهاية األسبوع
الرابع من الشهر الماضي.

●

جراح الناصر

سـجـلــت م ــؤش ــرات أسـ ــواق الـمــال
ً
بدول مجلس التعاون الخليجي نموا
ً
متفاوتا خالل فترة أسبوعين كانا
منقوصين ع ــدة جـلـســات وبحسب
ق ــرارات كــل ســوق والنهاية خضراء
كـمـجـمــوع األداء خ ــال األسـبــوعـيــن
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،مـ ــا ق ـب ــل ال ـع ـي ــد أربـ ــع
ج ـل ـســات وم ــا ب ـع ــده ثـ ــاث ،ولـعـبــت
ً
أس ـعــار الـنـفــط دورا فــي دع ــم األداء
األخضر بعد تجاوز سعر برنت 45
ً
دوالرا للبرميل.
وكانت مؤشرات بورصة الكويت
األفضل إذ حققت ما نسبته  2.8في
المئة معظمها خــال فـتــرة مــا بعد
العيد أي حوالي  135.18نقطة ليصل
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام إل ــى مستوى
ً
 5009.79ن ـقــاط بـعــد أن ك ــان مقفال
على مستوى  4874.61نقطة بنهاية
األسبوع الرابع من الشهر الماضي.
ً
وجـ ــاء ث ــان ـي ــا م ــؤش ــر س ــوق دبــي
ً
بنمو مقارب نسبيا كان  2.7في المئة
أي م ــا ي ـع ــادل  54.99نـقـطــة ليصل
إلــى مستوى  2107.64نـقــاط بينما
استقر أبوظبي على ارتفاع واضح
كذلك بنسبة  2.3في المئة أي 98.52
نقطة ليقفل على مستوى 4359.59
نقطة ،وربح مؤشر السوق السعودي
الرئيسي على نقطة مئوية واقترب
ً
كثيرا من مستوى  7500نقطة بل انه
تجاوزه خالل فترات جلسته األخيرة
ً
وعاد أقفل محاذيا له ال يفصله عن
إال ج ــزء بـسـيــط م ــن الـنـقـطــة وعـلــى
مستوى  7499.97نقطة.
واسـ ـتـ ـق ــر ال ـب ـق ـي ــة ع ـل ــى م ـكــاســب
ً
مـحــدودة إلــى مـحــدودة جــدا ،وحقق
مؤشر سوق قطر نسبة نصف نقطة
مـئــويــة ت ـع ــادل  43.54نـقـطــة ليقفل
على مستوى  9411.83نقطة بينما

اكتفى مؤشر ســوق البحرين بنمو
بثلث نقطة مئوية تعادل  4.19نقاط
ليقفل على مستوى  1288.83نقطة،
وك ــان ــت م ـكــاســب م ـس ـقــط م ـح ــدودة
ً
جدا بالكاد بلغت ُعشر نقطة مئوية
أي  4.22نـقــاط ليقفل على مستوى
 3568.1نقطة.
وكانت األسواق المالية العالمية
ً
ب ـحــالــة ن ـمــو خ ـص ــوص ــا األم ـيــرك ـيــة
م ـن ـهــا والـ ـت ــي دعـ ـم ــت بـ ـ ــأداء أس ـهــم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا إذ حـ ـق ــق بـعـضـهــا
ن ـتــائــج فــاقــت ال ـتــوق ـعــات ،وكـ ــان قد
سبقها بتراجع حاد للناتج المحلي
اإلجمالي لالقتصاد األميركي بنسبة
 32في المئة مما أثار مخاوف دخول
االقتصاد األميركي حالة من الكساد
مما أضعف الدوالر بشكل حاد وفقد
 4في المئة خالل شهر يوليو إذ إن
حــالــة الـكـســاد تواجهها سياسيات
توسعية أكبر وتيسير كمي جديد
قد يصل إلى تريليون دوالر.
وكــان من شــأن ذلــك الضغط على
سعر الصرف للدوالر وأعطى فرصة
ك ـب ـي ــرة ألسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع وال ـع ـم ــات
ً
األخ ــرى بــأن تقفز أمــامــه خصوصا
ال ــذه ــب بــالــدرجــة األولـ ــى ث ــم النفط
والفضة.
لـكــن نـتــائــج م ــؤش ــرات االقـتـصــاد
الشهرية األخرى لشهر يوليو بعثت
بعض التفاؤل إذ انخفضت البطالة
بـنـســب أق ــل م ــن ال ـت ـقــديــرات وبلغت
 10.2فــي الـمـئــة فـقــط بـعــد أن كانت
تـقــديــراتـهــا بـنـسـبــة  10.5ف ــي المئة
وارتـ ـف ــع عـ ــدد ال ــوظ ــائ ــف الـم ـضــافــة
خالل يوليو عدا الزراعية بأكثر من
التقديرات كما ارتفع معدل األجــور
ف ــي االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي م ـمــا دعــم
األداء خ ــال ي ــوم الـجـمـعــة الماضي
بنهاية األسبوع المضطرب.

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل أسبوعين بنهاية 2020/08/06
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2020/٠٧/٢٣

4.874.61

7.426.78

9.368.29

3.563.88

1.284.64

4.261.07

2.052.65

2020/٠٨/٠٦

5.009.79

7.499.97

9.411.83

3.568.10

1.288.83

4.359.59

2.107.64

الفرق

135.18

73.19

43.54

4.22

4.19

98.52

54.99

التغير ()%

%2.8

%1.0

%0.5

%0.1

%0.3

%2.3

%2.7
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

 ٪٨٢.٧ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎدات
إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎول اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـﺸــﺎل ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات آﺧﺮ
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺﺣـ ـﺼ ــﺎء ﻋـ ــﻦ ﻋ ــﺪد
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛﻤﺎ
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2019واﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
واﻷﺟﻮر واﻷﻋﻤﺎر ...اﻟﺦ ،وأﻇﻬﺮت
أن ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  2.133ﻣﻠﻴﻮن
ﻋ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻋ ــﺪد
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ) 2.104ﻣﻠﻴﻮن
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .(2018
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وﻟﺪى إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﻲ -اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻧﺤﻮ 732أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺤﻮ  2.865ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ )2.811
ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018
وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ
 25.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم
 25.1) 2019ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .(2018
وﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻷﺟ ـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي
ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ 1834
ً
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎرا ) 1788دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋ ــﺎم  ،(2018وﺑ ـﻠ ــﻎ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻤـﻌــﺪل
ﻟ ــﻺﻧ ــﺎث اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺎت ﻧـﺤــﻮ 1287
ً
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎرا ) 1272دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋــﺎم  ،(2018ﺑـﻔــﺎرق ﺑـﺤــﺪود 42.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺟﻮر اﻟﺬﻛﻮر.
وﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ اﻟـﺸـﻬــﺮي
ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ  742دﻳﻨﺎرا )724
ً
دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018وﺑﻠﻎ
ﻟﻺﻧﺎث ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻧﺤﻮ 676
ً
ً
دﻳﻨﺎرا ) 664دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم

 ،(2018ﺑـﻔــﺎرق ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر
ﺑﺤﺪود  9.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي أن اﻟﻔﺎرق
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣـﻌــﺪل اﻷﺟ ــﺮ اﻟﺸﻬﺮي
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ 1510
ً
دﻧﺎﻧﻴﺮ ) 1482دﻳ ـﻨــﺎرا ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋــﺎم  ،(2018وﻳﺒﻠﻎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪل
ﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 710
ً
دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ) 695دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  ،(2018ﺑﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﻴﻦ
ﺑﺤﺪود  112.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣـﻌــﺪل اﻷﺟ ــﺮ اﻟﺸﻬﺮي
ﻟ ـﻠــﺬﻛــﻮر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
ً
اﻟﺨﺎص ﻧﺤﻮ  1468دﻳﻨﺎرا )1411
ً
دﻳـﻨــﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،(2018أي
أدﻧﻰ ﺑﻨﺤﻮ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل
أﺟﺮ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
وﻳـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ ذﻟ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻟ ــﻺﻧ ــﺎث
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
ً
ً
ﻧﺤﻮ  919دﻳﻨﺎرا ) 861دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018أي أدﻧﻰ ﺑﻨﺤﻮ
 28.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زﻣﻴﻼﺗﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻻ ﺷﻚ أن
ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺗـ ـ ــﺆدي إﻟـ ـ ــﻰ ردم ﺗـﻠــﻚ اﻟﻔﺮوق.
وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻎ
ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮي
ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮر
ﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻧﺤﻮ
ً
 277د ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎرا
ً
) 269دﻳـﻨــﺎرا ﻓﻲ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،(2018أي ﻧﺤﻮ 37.3
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى زﻣﻼﺋﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ،وﻳـﺒـﻠــﻎ
ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻺﻧﺎث ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
ً
ً
ﻧﺤﻮ  394دﻳﻨﺎرا ) 386دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺬﻛﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﺑﻨﺤﻮ 42.1
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟـﻜـﻨــﻪ أدﻧ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣﻌﺪل
زﻣﻴﻼﺗﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﻨﺤﻮ  41.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎل دﻣـ ـ ــﺞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل
اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
ً
ً
ﻧﺤﻮ  1754دﻳﻨﺎرا ) 1697دﻳﻨﺎرا

ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  ،(2018وﻟــﻺﻧــﺎث
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺎت ﻧ ـﺤــﻮ  1227دﻳ ـﻨ ــﺎرا
) 1202دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018
وﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﺎرق ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر
إﻟﻰ  43ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل اﻷﺟ ــﺮ اﻟـﺸـﻬــﺮي
ً
ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ  289دﻳﻨﺎرا
ً
) 281دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻟ ــﻺﻧ ــﺎث ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺎت
ً
ً
ﻧ ـﺤــﻮ  454دﻳـ ـﻨ ــﺎرا ) 449دﻳ ـﻨ ــﺎرا
ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  (2018وﻳﺼﺒﺢ
اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻹﻧ ـ ــﺎث ﻧﺤﻮ
 57.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ
ً
ً
اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻧﺤﻮ  1450دﻳﻨﺎرا
ً
) 1415دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018

وﻳﺒﻠﻎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮ 306
ً
دﻧﺎﻧﻴﺮ ) 298دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 ،(2018وﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ إﻋ ــﺎدة اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
ﺑ ـ ــﺄن ﻛ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻷرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﻻ ﺗـﺸـﻤــﻞ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺮك
ً
ً
أﺛ ــﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻟــﻸدﻧــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت
أﺟ ــﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟــﻮ أﺧــﺬت
ﻓــﻲ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻬــﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
أﺛ ـ ــﺮ ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص.
وﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﺤﻮ  322أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ )308
آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻧﺤﻮ  73.23أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ) 72.96أﻟﻒ
ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  (2018أي
أﻧﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻮزﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 81.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و18.5
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻤــﺎﻟــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎع ﺧ ــﺎص.
وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟـﺸـﻬــﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ 42.1
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ 4.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﺎ
ﻓــﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،وﻧﺤﻮ  14.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدات ﻓﻮق
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ودون اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻧﺤﻮ
 21.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ أو ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدﻟـﻬــﺎ ،أي أن
ﻧﺤﻮ  82.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ

اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺣﺘﻰ
اﻟﺪﻛﺘﻮراة.
ورﻏـ ـ ــﻢ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻇ ـﻠ ــﺖ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﺿـﻌـﻴـﻔــﺔ ،إﻣــﺎ
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺑـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﻤــﺰدﺣـﻤــﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،أو ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﺎل ﻣـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
أو ﺣﺘﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻬﺎداﺗﻪ
اﻟﻤﻀﺮوﺑﺔ.

ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة »ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ« ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻬﻨﺪ
ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟـﺸــﺎل" إن ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2019وﻓﻖ ﺟﺪاول اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء
ﻧﺤﻮ  732أﻟــﻒ ﻋﺎﻣﻞ ) 707آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
ً
 ،(2018وﻣﻮزﻋﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  354أﻟــﻒ ﻋﺎﻣﻞ ،واﻹﻧ ــﺎث اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
ﻧﺤﻮ  378أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ.
وﻳﺘﺼﺪر ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮ
 240أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ) 234أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،(2018
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧــﺎث ﺑﻨﺤﻮ  157أﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻠﺔ ) 139أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018وﺗﺘﺼﺪر
اﻟﻬﻨﺪ أرﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 47.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  21.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﺴﺘﺤﻮذ أرﺑﻊ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﻬﻨﺪ،
واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ وﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 93.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ

 10ﺟﻨﺴﻴﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺴﺖ اﻷﺧﺮى
ﻷﻋﻼﻫﺎ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأدﻧﺎﻫﺎ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو أﻗﻞ ،وﻻ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ  4دول
إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺛﻢ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج وﺑﻨﻴﻦ وﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 0.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 0.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗﺎل "اﻟﺸﺎل" :إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻣﺞ أرﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ً
ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة اﻷﺧ ــﺮى وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺗﻬﺎ،
ﻓـﺴــﻮف ﻳﺒﻠﻎ ﻋ ــﺪد اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ ﻧـﺤــﻮ  919أﻟ ــﻒ ﻋــﺎﻣــﻞ ) 906آﻻف ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،(2018أي ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  32.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺷﺎﻣﻼ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻧﺤﻮ 37.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ،أي ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﺪارة
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ .ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﻨﺤﻮ  517أﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻞ ) 493أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018وﺑﻨﺴﺒﺔ
 18.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ وﻧـﺤــﻮ  21ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة .ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  395أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ )381
أﻟ ــﻒ ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  (2018وﺑﻨﺴﺒﺔ  13.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ إذا
ﻛﺎﻧﺖ أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .وﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﺤﺪود
 268أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ) 270أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،(2018أو
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  9.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻧﺤﻮ 10.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة .وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﺤﺪود  235أﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻞ ) 217أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  (2018وﺑﻨﺴﺒﺔ 8.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﺑﻨﺤﻮ  9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.

 ٪١.٤ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
أﻓﺎد "اﻟﺸﺎل" ﺑﺄن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم  ،2020وأﻇـﻬــﺮت أن
ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑـ ــﺎح اﻟـﺒـﻨــﻚ "ﺑـﻌــﺪ ﺧـﺼــﻢ اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ" ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  118.18ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره 102.26
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  46.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  220.44ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم .2019
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ ،ﺑ ـﻠ ــﻎ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﺢ اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﺑـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻪ ﻧـﺤــﻮ  111.09ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  209.09ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  98ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أو ﺑﻨﺴﺒﺔ  46.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳﻌﻮد اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  45.78ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ
ً
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺤﻮ  59.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
واﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ 37.32
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻧﺤﻮ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
ً
 414.56ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  451.88ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺪ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻟﻠﺒﻨﻚ "ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ"
ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  73.61ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ ﻣـﻌــﻪ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ "ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ"
ﺑﻨﺤﻮ  40.27ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ

إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺤﻮ  33.34ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﺑﻨﺴﺒﺔ
 11.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣـ ـﻘ ــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺑﻨﺤﻮ  67.81ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﺤﻮ  60.33ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ "ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ" إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  318.52ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻧﺤﻮ  344.39ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،أي
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  25.86ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ أي
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.
ً
واﻧﺨﻔﺾ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻨﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺑﻨﺤﻮ  7.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  71.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 78.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وارﺗ ـﻔ ــﻊ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣ ـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺑـﻨـﺤــﻮ  8.5ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.8
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  154.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  145.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم  .2019وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إﻟﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ  37.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 32.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮات اﻟ ـﺸــﺎل ،وﺑــﺎﻓـﺘــﺮاض اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ،ﻳـﺼـﺒــﺢ اﻻرﺗـ ـﻔـ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  117.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 118.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻧﺤﻮ  126.6ﻣﻠﻴﻮن
ً
ً
دﻳﻨﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ  59.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ  88.7ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  67.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  409.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
 2019ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  29.680ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺤﻮ  1.810ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ 6.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  27.870ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،وإذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻳﻜﻮن اﻻرﺗ ـﻔــﺎع  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺣﻘﻘﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدات اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  6.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ  1.018ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  17.571ﻣﻠﻴﺎرا " 59.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات" ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  16.553ﻣـﻠـﻴــﺎرا

" 56.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2019
وارﺗﻔﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ  1.355ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 16.216ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر " 58.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات" ،وإذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﺷﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻠﻎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺤﻮ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ا ﻟ ـﻘــﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋ ــﺎم  ،2019ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ إ ﻟــﻰ
ﻧﺤﻮ  185.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  228.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ "ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ً
اﺣـﺘـﺴــﺎب ﺣـﻘــﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ" ﺳﺠﻠﺖ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  767.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر أي ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  3.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  25.779ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ،2019وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ  1.685ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
أي ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وإذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻳﺒﻠﻎ اﻻرﺗـﻔــﺎع  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

 Ooredooﺗﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻔﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﺞ  GTاﻟﺠﺪﻳﺪة
أﻋﻠﻨﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
ا ﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎ ﺑ ـﻘــﺔ " ﻛ ـﻨ ــﺰ  "Ooredooﻓ ــﻲ ﺳـﺤــﺐ
اﻟ ـﻘ ــﺮﻋ ــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻃــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﺗــﺮﻗ ـﺒــﻪ واﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺮه اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ،
ﺑــﺎ ﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة ا ﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة وا ﻟ ـﺼ ـﻨــﺎ ﻋــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﻔﺎﺋﺰة اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺔ ﻧﻮال ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪي
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺳﻴﺎرة ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﺞ  GTاﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻊ
ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻛ ــﻞ اﻹرﺷـ ـ ــﺎدات واﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاﻃ ــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺒــﺎﻋــﺪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬــﺎ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب" :ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻨﺰ  ،Ooredooﻓﻲ
ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ،ﻛﺈﺣﺪى ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ Ooredoo
اﻟــﺮاﺳــﺦ ﻟـﻠــﻮﻓــﺎء ﺑــﻮﻋــﺪﻫــﺎ اﻟــﺮاﻣــﻲ إﻟــﻰ إﺛ ــﺮاء ﺣﻴﺎة
اﻷ ﻓ ــﺮاد ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷﺒﻜﺔ ا ﺗـﺼــﺎﻻت
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ،وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ـﺠ ــﺎرب رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻻ
ﺗﻀﺎﻫﻰ ،إ ﻟــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ﻣـﺒــﺎدرات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ا ﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻻ ﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﺗـﺘـﻤـﺤــﻮر ﺣــﻮل ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻷﻓﺮاد وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر وﻋﻴﺶ أﺣﻼﻣﻬﻢ".
وأﺿـ ــﺎف اﻷﻳ ـ ــﻮب" :ﺗ ــﻢ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟـﻜـﻨــﺰ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺗﻬﺎ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻔﺎﻋﻞ
 Ooredooﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم واﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻌﻨﺎ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ:

ﺳﻨﺪس اﻟﺸﻄﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻬﺪ ﻣﻦ  Ooredooﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ
"ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻨﺰ ﻓﺮﺻﺎ وﻓﻴﺮة ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﻼء  ،Ooredooﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻴﻮﻣﻲ
اﻟـﻘـﻴــﻢ واﻟـﻤـﻔـﻴــﺪ ،وﻟـﻌــﺐ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣـﺜـﻴــﺮة ﻻﻛـﺘـﺴــﺎب

اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص ،وﻳـﺤـﺼــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻜﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ".

ﻧﺤﻮ  86.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  86.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎم  .2019إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
اﻟﻤﻮﺟﻮدات " "ROAإﻟﻰ ﻧﺤﻮ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ " "ROEﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  6.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﻨﺪ  13.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
واﻧﺨﻔﺾ أﻳﻀﺎ ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل رأس
ً
اﻟﻤﺎل " "ROCﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  35.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  69.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ .واﻧﺨﻔﻀﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ً
اﻟــﻮاﺣــﺪ "  "EPSﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  14ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻘـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻔـﺘــﺮة
ً
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  30ﻓﻠﺴﺎ.
وﺑ ـﻠــﻎ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـﻀــﺎﻋــﻒ اﻟـﺴـﻌــﺮ /رﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ً
اﻟﻮاﺣﺪ " "P/Eﻧﺤﻮ  29.3ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 16.3
ً
ﺿﻌﻔﺎ  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﺑﻨﺤﻮ  16.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻧـﺨـﻔــﺎض أﻛـﺒــﺮ ﻓﻲ
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ " "EPSوﺑﻨﺤﻮ  53.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮه ﻓــﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
وﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ /اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ""P/B
ﻧﺤﻮ  1.4ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.7ﻣﺮة.

ً
ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻳﻘﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك
ﻗــﺎل ﻣـﺼــﺮف اﻹﻣـ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي اﻣـ ـ ــﺲ إﻧـ ـ ــﻪ أﻗـ ـ ــﺮ ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺮا ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻗ ــﺮاض
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت وﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺧﻄﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻔـﻴــﺰ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ.١٩-
وﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﺳـ ُـﻴـﺴـﻤــﺢ
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺎدر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ ﻣﺎ
دون  100ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  90ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت
ُ
ﻓﺴﻴﺴﻤﺢ
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻷﻣـ ــﻮال اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﺮة،
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق 100
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  110ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .وﺳﺘﻈﻞ
ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2021
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺮف اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن "ﻳﺄﺗﻲ
ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻛﺨﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ."١٩-
وﻛﺎن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻋﻠﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  70ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎوز ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .وﻗــﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ
ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ إن اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟ ــﺢ
اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  3.6ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺮﻛﺰي أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ
ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وﻗ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن "ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺻــﺎﻓــﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض
واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت إﻟــﻰ ﻣـﺼــﺎدر اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة
ﺳﻴﻌﺰز ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ إدارة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
)اﻟﺪوﻻر =  3.6728دراﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻴﺔ(.
)روﻳﺘﺮز(
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إدراج أسهم «شمال الزور» في البورصة  16أغسطس
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اقتصاد

• الرومي :المشروع يزيد تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي واإلقليمي والدولي
• الحمد :أتاح فرصة استثنائية للمواطنين لالستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت

تأتي خطوة اإلدراج مكملة
لنجاح عملية توزيع ٪50
من أسهم رأسمال الشركة
على المواطنين ،عبر اكتتاب
عام جرى في الربع األخير من
عام  ،2019وشهد إقباال
كبيرا ،وتمت تغطيته بمعدل
 ،٪127وشارك فيه أكثر من
 127000مواطن.

أعـلـنــت شــركــة ش ـمــال ال ـ ــزور األول ـ ــى للطاقة
والـمـيــاه أمــس حصولها على مــوافـقــة بورصة
الكويت إلدراج أسهمها في السوق األول ،اعتبارا
من األحــد  16أغسطس  ،2020وبذلك ستصبح
أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول
مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص
يتم إدراجه في بورصة الكويت.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في شركة شمال
الــزور األولــى للطاقة والمياه المهندس حسام
الرومي« :يسعدنا اليوم أن نعلن هذه الخطوة
الـتــاريـخـيــة ف ــي ق ـطــاع ال ـطــاقــة وتـحـلـيــة الـمـيــاه
بــال ـكــويــت وفـ ــي أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال بــال ـم ـن ـط ـقــة .إن
إدراج الشركة فــي بــورصــة الكويت يزيد تنوع
الـ ـس ــوق ،وي ـض ـيــف إلـ ــى جــاذب ـي ـتــه للمستثمر
المحلي ،واإلقليمي ،والــدولــي ،وهــو مثال حي
ع ـلــى قـ ــدرة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ع ـلــى ت ــول ــي زم ــام
المبادرة في تنمية االقتصاد الوطني وزيــادة
مساهمة األنشطة غير النفطية ،ومــن هنا أود
أن أشكر جميع مساهمي الشركة ،المؤسسين
والـمــواطـنـيــن ،عـلــى ثقتهم بــالـشــركــة وأعمالها
وجودة إدارتها».
من جانبه ،ذكر الرئيس التنفيذي في شركة
الوطني لالستثمار (مستشار اإلدراج) فيصل
الحمد« :لقد أتــاح مشروع شمال الــزور للطاقة
والمياه فرصة استثنائية للمواطنين لالستثمار
فــي مشاريع البنية التحتية بالكويت ،وليس
ذلك ألنها تعمل بقطاع المنافع فحسب ،بل ألن
إيراداتها المستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير
عـمـلـيــة ال ـتــوزيــع الـمـعـلــن) ومــرتـبـطــة باتفاقية
توليد الطاقة وشراء المياه طويلة األمد ،التي تم

«المقاصة» :إيداع أسهم الشركة
ال يتطلب إصدار شهادة معتمدة
●

توقيعها بين شركة شمال الزور األولى للطاقة
والمياه ووزارة الكهرباء والماء».
وأعـ ــرب الـحـمــد عــن ف ـخــره ب ــأن ت ـكــون شــركــة
الــوط ـنــي لــاسـتـثـمــار ج ــزءا م ــن ه ــذا الـمـشــروع
التنموي االقـتـصــادي الـضـخــم ،بقيامها بــدور
مستشار اإلدراج ،وبقيادة التحالف االستشاري
ال ــذي ق ــام بتنفيذ عملية تــوزيــع األس ـهــم على
المواطنين ألول شركة كويتية مساهمة تتولى
بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية
المياه.
ويــأتــي اإلدراج مكمال لنجاح عملية توزيع
 50فــي الـمـئــة مــن أسـهــم رأس ـم ــال الـشــركــة على
الـمــواطـنـيــن ،عـبــر اكـتـتــاب ع ــام ج ــرى فــي الــربــع

األخير من عام  ،2019والذي شهد إقباال كبيرا،
حيث تمت تغطيته بمعدل  127في المئة ،وشارك
فيه أكثر من  127000مواطن.
يذكر أن النسبة المتبقية من رأسمال الشركة،
والبالغة  50في المئة ،موزعة بين جهات تابعة
للدولة والـقـطــاع الـخــاص ،حيث تمتلك الــدولــة
حصة قدرها  10في المئة (ممثلة بالهيئة العامة
لالستثمار بنسبة  5في المئة والمؤسسة العامة
لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة بنسبة  5فــي الـمـئــة)،
ويـمـلــك ال ـشــريــك االس ـتــرات ـي ـجــي  40ف ــي الـمـئــة،
ممثال بتحالف مكون من شركة إنجي الفرنسية،
وشــركــة ســومـيـتــومــو كــوربــوري ـشــن الـيــابــانـيــة،
وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

عيسى عبدالسالم

أكـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن
إي ــداع أسـهــم المواطنين الـخــاصــة بشركة
ش ـمــال الـ ــزور األولـ ــى ال يتطلب الـحـصــول
على شهادة معتمدة من الشركة الكويتية
لـلـمـقــاصــة ،إذ عـمـلــت األخ ـي ــرة عـلــى إج ــراء
المزيد من التسهيالت لتجاوز أي صعوبات
في عملية إدراج الشركة في  16أغسطس
الجاري.
وقالت المصادر ،إن المساهم في شركة
شـمــال ال ــزور األول ــى يمكنه إي ــداع أسهمه
في شركة شمال الزور من خالل طلبه ذلك
م ــن ش ــرك ــات الــوســاطــة بـشـكــل مـبــاشــر في
ح ــال ك ــان ي ـعــرف كـمـيــة األس ـهــم المملوكة
لــه ،إذ أتــاحــت عملية التطوير التي قامت
بها الشركة الكويتية للمقاصة وشركات
الوساطة تقديم تلك الخدمة ،إضــافــة إلى
إمكان معرفة عدد األسهم من خالل الموقع
ا لــر سـمــي للشركة الكويتية ا لـمـقــا صــة عن
طريق إدخال الرقم المدني وبيانات أخرى

تتيح له معرفة عدد األسهم التي يمتلكها
في رأسمال شركة شمال الزور األولى.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ،أن عـمـلـيــات إي ــداع
أسهم شركة شمال الزور في حسابات التداول
للمتداولين في بورصة الكويت لألوراق المالية
متاحة منذ فترة ،إذ بدأت بعض الشركات هذه
ً
الخطوة مبكرا ،وستنتهي الشركات األخــرى
هذا األسبوع من عملية اإليداع.
ولفتت المصادر إلــى أن الشركة الكويتية
لـلـمـقــاصــة فـتـحــت ال ـب ــاب مـنــذ ثــاثــة أســابـيــع
وبشكل مبكر عملية نقل األسهم ودمجها وبناء
على طلبها كخطوة استباقية منها لتجاوز
أي صعوبات واالنتهاء من كل اإلجراءات قبل
عملية اإلدراج.
وأشارت إلى أنه بخصوص حصول بعض
الـمــواطـنـيــن عـلــى مــواعـيــد فــي شـهــر سبتمبر
إلص ــدار ش ـهــادات أس ـهــم ،فـهــذا األم ــر خاضع
لـتـعـلـيـمــات وزارة الـصـحــة ومـجـلــس الـ ــوزراء
بخصوص مجابهة جائحة «كورونا».

ّ
 390ألف دينار جزاءات مالية وقعتها «أسواق المال» على المخالفين
●

محمد اإلتربي

كشف التقرير السنوي لهيئة
أسواق المال أن إجمالي الغرامات
المالية التي وقعتها الهيئة على
المخالفين بلغ  390أ لــف دينار
للسنة المالية .2020/2019
وب ـلــغ مـجـمــل الـ ـج ــزاءات الـتــي
وقعها مجلس التأديب في الهيئة
 87ج ــزاء ،فــي حين بلغ إجمالي
المخالفات المحالة  ،85وتلقت

ل ـج ـنــة ال ـت ــأدي ــب سـ ــت ش ـك ــاوى،
ً
ً
ً
ً
والتماسا واحدا ،وتظلما واحدا،
في حين تم حفظ سبع مخالفات
وشكاوى لم يصدر بشأنها شيء.
وتـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى
والتظلمات نحو  29شـكــوى ،تم
َ
وبقيدي بحث
الفصل بـ  27منها،
اثنين ،وعشرة تظلمات تم الفصل
في تسعة وبقي تظلم واحد قيد
البحث.
وعلى صعيد الجانب القانوني

والقضائي ومهام التحقيق ،بلغ
إجمالي عــدد الموضوعات التي
تم إبداء الرأي القانوني بشأنها
خالل السنة المالية األخيرة 1168
ً
رأي ــا ،منها  659متعلقة بــالــرأي
الـقــانــونــي بـشــأن قـضــايــا خاصة
بـعـمــل وح ـ ــدات تـنـظـيـمـيــة وف ــرق
ع ـم ــل ولـ ـج ــان داخـ ـ ــل ال ـه ـي ـئــةنــت
و 226عملية مراجعة للتعليمات
وال ـق ــرارات وتعميمات ونـشــرات
توعية صادرة عن الهيئة.

وبلغ عــدد القضايا المسجلة
خ ــال ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمــاضـيــة
 153قضية ،وبلغ إجمالي األحكام
ً
النهائية  130حكما ،من بينها 69
ً
ً
ً
حكما نهائيا موضوعيا83.3( ،
ف ــي ال ـم ـئــة مـنـهــا كـ ــان لمصلحة
الهيئة) ،أما أحكام أول درجة فقد
ً
بلغ عددها  128حكما ،من بينها
ً
ً
 46حكما موضوعيا
( 86.96فــي المئة مــن األحكام
االب ـت ــدائ ـي ــة ال ـمــوضــوع ـيــة كــانــت

ً
لمصلحة الهيئة) علما أن العدد
الـ ـت ــراكـ ـم ــي إلجـ ـم ــال ــي ال ـق ـضــايــا
المسجلة لــدى الهيئة بلغ 1062
قضية ،منها  676متداولة و386
محفوظة.
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـسـ ـن ــة ال ـمــال ـيــة
 2020 / 2019ا ل ـق ـيــام بـمـهــام
التحقيق في  194مخالفة منها
 46قيد التحقيق تم حفظ خمس
منها ،وإحالة ثالث للنائب العام،
وبالغ واحد إلى مكافحة الجرائم،

و 28كـ ـت ــاب ت ـن ـب ـيــه م ــن الـهـيـئــة
للجهة المعنية.

أنشطة األوراق المالية
وفـ ــق ال ـت ـقــريــر الـ ـم ــذك ــور ،تم
ً
إ صـ ـ ـ ـ ــدار  152قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ذا ص ـلــة
بــأنـشـطــة ال ـتــراخ ـيــص ،تنوعت
ً
ً
طبيعتها بين  47قــرارا متعلقا
بتراخيص األشخاص المرخص
ً
ً
لهم ،و 64قــرارا متعلقا بأنظمة

االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـم ــاع ــي ،إذ تــم
تجديد نظام استثمار جماعي
«صـ ـن ــادي ــق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» بـنـحــو
ً
 26تــرخ ـي ـصــا ،و 11تــرخـيــص
تسويق خاص بنظام استثمار
جماعي مؤسس خارج الكويت،
وتـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص خ ـ ـم ـ ـسـ ــة أنـ ـظـ ـم ــة
استثمار جماعي جــديــدة و34
ً
ً
قرارا متعلقا بمراقبي الحسابات
ال ـم ـق ـيــديــن لـ ــدى ال ـه ـي ـئــة وقـ ــرار
واحــد خــاص ًبمكاتب التدقيق

ال ـشــرعــي ال ـخ ــارج ــي المسجلة
لدى الهيئة.
وت ـ ـ ــم تـ ـج ــدي ــد  15ت ــرخ ـي ــص
أنـشـطــة أوراق مــالـيــة وترخيص
أنشطة أوراق مالية جديدة بنحو
ً
 12تــرخـيـصــا مـقــابــل إل ـغــاء كلي
لـعــدد ترخيصين وإل ـغــاء جزئي
لثالثة تراخيص.

14
اقتصاد
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نفطيون لـ ةديرجلا• :ركود اقتصادي عالمي وسط مخاوف من موجة ارتدادية لجائحة «كورونا»
أكد خبراء نفطيون أن صعود أسعار النفط إلى
 100دوالر للبرميل كما توقع بعض مسؤولي
مؤسسات مالية عالمية خالل العام المقبل أمر
صعب المنال وسط الظروف التي يمر بها العالم
جراء جائحة «كورونا» ،وما ترتب على ذلك من
إغالق معظم بلدان العالم أنشطتها االقتصادية
خشية امتداد تداعيات وتأثير الفيروس بسبب
أشرف عجمي

سرعة انتشاره وعدم القدرة حتى اآلن على
السيطرة عليه أو إيجاد لقاح أو عالج له.
وأفاد الخبراء في تحقيق لـ«الجريدة» بأنه ال توجد
بوادر حقيقية على أرض الواقع تدل على تحسن
سريع في أسعار النفط ،وسط مؤشرات على ركود
اقتصادي عالمي ومخاوف من موجة ارتدادية
لجائحة «كورونا».

بــدايــة رأى الـخـبـيــر النفطي
محمد الشطي ،أن ما يقال عن
قفزة كبيرة يمكن أن تشهدها
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
ال ـحــالــي أو ح ـتــى ب ـح ـلــول عــام
 2025ي ـقــوم عـلــى أرب ــع ركــائــز،
األولى ضغوطات نقص التمويل
بشكل كبير وغير مسبوق في
ق ـطــاع االسـتـكـشــاف والتنقيب
واإلن ـ ـت ـ ــاج ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن مــن
ً
الصعب حقا لبعض الشركات
ال ـم ـص ـن ـعــة م ــواص ـل ــة اإلنـ ـت ــاج،
ً
وهــذا يبدو واضحا في جهات
مـ ــن الـ ـع ــال ــم وم ـن ـه ــا الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية التي تقلص
ف ـي ـهــا ع ـ ــدد أب ـ ـ ــراج ال ـح ـف ــر إل ــى
مستوى غير مسبوق.
وق ـ ــال ال ـش ـط ــي ،إن ال ــرك ـي ــزة
ال ـث ــان ـي ــة ه ــي اتـ ـف ــاق "أوب ـ ـ ــك "+
الــذي يسير وفق برنامج يمتد
إلـ ــى عـ ــام  2022ي ـب ــدأ بخفض
ً
م ــن  10مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا
ً
ثم يتناقص تدريجيا ،وهو ما
ً
حدث بدءا من الشهر الجاري.
وأوض ــح ،أن الركيزة الثالثة
ه ـ ــي أوضـ ـ ـ ـ ــاع سـ ـي ــاسـ ـي ــة غ ـيــر
مستقرة في بعض بالد اإلنتاج،

م ـثــل إيـ ـ ــران ول ـي ـب ـيــا وف ـنــزويــا
وغـ ـي ــره ــا ،والـ ــرك ـ ـيـ ــزة ال ــراب ـع ــة
ت ـعــافــي ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي على
ال ـن ـفــط ب ـم ـعــدالت ك ـب ـيــرة تــؤكــد
ارت ـف ــاع الـعـجــز م ــا بـيــن الطلب
والـ ـع ــرض م ـمــا ي ــدف ــع األس ـع ــار
إلــى مستويات كبيره كما كان
الـ ـح ــال ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ـيــن عــامــي
 2011و.2014

رؤى ناقصة
واعتبر أن تلك الــرؤى تفتقر
إلى عده أمور منها -1:الحديث
عن فترة أشهر قليلة إلى نهاية
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام أو حـ ـت ــى ب ـح ـلــول
ع ــام  2025نـتـحــدث عــن خمس
سنوات.
 -2هناك دول منتجة للنفط
ً
فـعـلـيــا لــديـهــا قـ ــدرات إنـتــاجـيــة
ك ـب ـيــرة ،مـثــل الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية لديها طاقة إنتاجية
ً
عـنــد  13مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا
م ـقــابــل إن ـت ــاج يـ ــدور ح ــول 8.5
ً
مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،وأق ــل
في شهر يونيو بمقدار مليون
ً
برميل يوميا.

بعض الدول الصناعية الكبرى ال تزال تعاني
ً
وأكدوا أن ً
ركودا اقتصاديا قد يمتد إلى العام المقبل ،مما يعني
أن المستقبل القريب ال يحمل أي أنباء مؤكدة تشير
إلى صعود في أسعار الخام ،عالوة على أن هناكً
احتماالت بزيادة في المخزونات العالمية خصوصا بعد
قرار «أوبك  »+األخير بتخفيف خفض اإلنتاج ،وإليكم
التفاصيل:

 -3أثبت التاريخ قدرة كثير
مــن ا ل ــدول المنتجة للنفط من
خـ ـ ــارج "أوبـ ـ ـ ــك" م ـث ــل ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـق ــدرت ـه ــا ال ـســري ـعــة
على التعافي مع تعافي أسعار
النفط.

ضغوط وتذبذب
و ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـل ــى ذ ل ـ ـ ــك رأى أن
األس ـعــار ستبقى فــي حــالــة من
الـ ـت ــذب ــذب وت ـع ــان ــي ال ـض ـغــوط
ً
و تـ ـ ــدور حـ ــول  45و 55دوالرا
المقبلة
للبرميل خالل السنوات
ّ
حسب ما يعتقد معظم صناع
النفط وفي كل األحوال حتى لو
قفزت فسيكون ذلك فترة مؤقتة
ً
جدا ورهن ظروف معينة.

ال بوادر تحسن
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
الـنـفـطــي يــوســف الـقـبـنــدي ،إنــه
ال ت ــوج ــد بـ ـ ــوادر حـقـيـقـيــة تــدل
ع ـلــى تـحـســن وارت ـ ـفـ ــاع أس ـعــار
ال ـن ـفــط ،والــدل ـيــل عـلــى ذل ــك أنــه
مازال هناك ركود اقتصادي في

ً
ضبابية
بفعل
دوالرا
45
تحت
النفط
ً
ً
الطلب ...رغم تسجيله مكسبا أسبوعيا
ت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ـن ـحــو  2في
ّ
الـمـئــة ،أم ــس األول ،مـمــا قــلــص مكاسبها
األس ـبــوع ـيــة ،ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـم ـخ ــاوف من
تعثر التعافي العالمي بفعل عودة وتيرة
إصابات فيروس كورونا لالرتفاع.
وال تزال عودة تنامي وتيرة اإلصابات
مشكلة رئيسية لألسواق وتوقعات الطلب.
وتــزايــدت ح ــاالت اإلصــابــة فــي عــدد من
الواليات األميركية ،في حين سجلت الهند
قفزة يومية غير مسبوقة في اإلصــابــات.
وتوفي أكثر من  700ألــف شخص بسبب
الجائحة حول العالم.
وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69
ً
سنتا ،بما يعادل  1.5في المئة ،إلى 44.40
ً
دوالرا للبرميل .وهـبــط ال ـخــام األمـيــركــي

ً
غــرب تكساس الوسيط  73سنتا ،أو 1.7
ً
في المئة ،إلى  41.22دوالرا.
وع ـلــى أسـ ــاس أس ـبــوعــي ،ص ـعــد بــرنــت
 2.5في المئة ،في حين ربح غرب تكساس
الوسيط  2.4في المئة.
وتـعـثــرت مـحــادثــات بـيــن مشرعين في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ب ـشــأن حــزمــة تحفيز
جــديــدة ،وفــي الــوقــت نفسه ،هــدد الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب بسحب ممثلي
البيت األبيض من المحادثات وأن يصدر
فــي الـمـقــابــل أوام ــر تنفيذية للتعامل مع
االحتياجات االقتصادية.
وتـعـهــد ال ـع ــراق ،عـضــو أوبـ ــك ،بخفض
إضافي لإلنتاج في أغسطس ،مما ساعد
في دعم األسعار .والعراق من المتأخرين

في الوفاء الكامل بالتعهدات في إطار اتفاق
مبرم في أبريل لخفض اإلمدادات.
وتـعــافــى الـخــام مــن مستويات متندية
بلغها فــي أبــريــل عندما هــوى برنت ألقل
ً
ً
من  16دوالرا ،وهو قاع  21عاما.
وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة
بيكر هيوز بأن شركات الطاقة األميركية
قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي
العاملة هذا األسبوع إلى مستوى منخفض
قياسي لألسبوع الرابع عشر على التوالي.
ونزل عدد حفارات النفط األميركية بمقدار
أربعة إلى  176هذا األسبوع ،وهو أقل عدد
لها منذ .2005

معظم الدول الصناعية الكبرى
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ال ـن ـف ــط فــي
ً
صناعاتها ،مرجعا ذلك الركود
إل ــى ت ــداع ـي ــات تـفـشــي ف ـيــروس
"كورونا" والمخاوف من موجة
ارتــداديــة لــه ،مما قد يــؤدي إلى
مزيد مــن الــركــود وســط انعدام
عالج ولقاحات للفيروس حتى
ً
اآلن ،م ـس ـت ـطــردا أن ــه ح ـتــى مع
التعافي مــن "ك ــورون ــا" يحتاج
التحول نحو انتعاش االقتصاد
العالمي إلى وقت.

انفتاح حذر
وذك ـ ـ ــر الـ ـقـ ـبـ ـن ــدي ،أنـ ـ ــه عـلــى
الرغم من انفتاح بعض الــدول،
ً
ً
فــإنــه يـبـقــى انـفـتــاحــا حـ ــذرا مع
اس ـت ـمــرار ب ــطء حــركــة الـطـيــران
والسياحة ،التي تعتبر عالمة
واضـ ـح ــة ع ـل ــى ص ـح ــة أوضـ ــاع
ً
االقتصادات العالمية ،مبينا أنه
إضافة إلى الركود االقتصادي
ال تزال هناك مخزونات نفطية
عــالـيــة س ــواء كــانــت مـخــزونــات
عــائ ـمــة أو أرضـ ـي ــة م ـمــا يعني
أنــه ال يــوجــد نقص فــي السوق

قفزات أسعار
النفط ستكون
مؤقتة ورهن
ظروف معينة

الشطي

األسعار الحالية
ستظل حتى
منتصف ٢٠٢١
وستدور في
ً
فلك  40دوالرا
للبرميل

على الكويت
االستفادة من
النفط كقيمة
مضافة وعدم
ً
بيعه خاما

البسام

القبندي

يـسـتــدعــي ال ـمــزيــد م ــن الـطـلــب،
ً
خصوصا مع التخفيف الحالي
لخفض اإلنتاج.
وت ـ ــوق ـ ــع أن تـ ـظ ــل األس ـ ـعـ ــار
ال ـحــال ـيــة ك ـمــا ه ــي ع ـل ـيــه حتى
منتصف العام المقبل وأن تدور
ً
في فلك  40دوالرا للبرميل.

طاقة قصوى
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس
مجلس إدارة مجموعة عربي
ال ـق ــاب ـض ــة ح ــام ــد الـ ـبـ ـس ــام ،إن

مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
والمصانع مــازالــت تعمل دون
طاقتها القصوى ،مما يعني أن
األسعار العالمية للخام ستظل
ً
ت ــدور ح ــول  35إل ــى  40دوالرا
للبرميل رغم بعض تصريحات
ب ـع ــض مـ ـس ــؤول ــي الـ ـ ـ ــدول مـثــل
روسـ ـي ــا ال ــذي ــن ي ـت ـحــدثــون عن
ع ــودة الـنـشــاط االقـتـصــادي مع
مطلع العام المقبل ،الذي بدوره
سـ ـ ــوف يـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
سحب النفط.
ولفت البسام إلى أن العودة

ً
حاليا إلنتاج النفط الصخري
ً
سـيـكــون مـكـلـفــا عـلــى الـشــركــات
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع م ــن
النفوط ،حتى مع إغالق اإلنتاج
للصخري ســوف تكون عودته
ً
لإلنتاج مكلفة أيضا.
وشــدد على ضــرورة أن تجد
ال ـكــويــت وس ــائ ــل ج ــدي ــدة لـعــدم
ً
بيع النفط خاما فقط ،ألن ذلك
لــن يـحـقــق ال ـهــدف ال ـمــرجـ ّـو من
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـ ـخ ــام كـقـيـمــة
مضافة.

١٥
تراجع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني بسبب اإلغالق
ةديرجلا
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اقتصاد

«الوطني» :سجلت أدنى مستوياتها التاريخية ...و 2.8مليار دينار إجمالي قيمة المتوقع إسناده خالل العام
بلغ إجمالي المشاريع التي تم
إسنادها في نهاية النصف
األول من عام  2020ما قيمته
 693مليون دينار ،أي ضعف
مستويات عام  ،2019بينما
تمثل أقل بقليل من ربع قيمة
المشاريع المقرر إقرارها عام
 ،2020والبالغة قيمتها 3
مليارات تقريبا.

أثرت إجراءات اإلغالق التي تم
فــرضـهــا فــي ال ـكــويــت ،مــن مــارس
ح ـتــى ي ــون ـي ــو ،الحـ ـت ــواء جــائـحــة
«ك ــورون ــا» ،على ســوق المشاريع
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة ،إذ وصـ ـ ـل ـ ــت ق ـي ـمــة
المشاريع الـتــي تــم إسـنــادهــا في
الربع الثاني من العام الجاري إلى
أدنى مستوياتها التاريخية على
االط ـ ــاق ،ب ـتــراجــع بـلـغــت نسبته
أكـثــر مــن  81فــي الـمـئــة ،ببلوغها
نحو  110ماليين ديـنــار ،مقارنة
بمستويات الــربــع األول مــن عام
 2020الـبــالـغــة  588مـلـيــونــا ،كما
كــانــت أق ــل بـنـسـبــة  57ف ــي المئة
مقارنة بالفترة المماثلة من عام
.2019
وحـســب الـمــوجــز االقـتـصــادي،
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
شكلت قيمة مشروع واحــد فقط،
وهو مشروع شارع الغوص التابع
ل ــوزارة األشـغــال العامة ،أكثر من
نـصــف إجـمــالــي قيمة المشاريع
المسندة في الربع الثاني من عام
 ،2020إذ بلغت قيمة المشروع 59
مليون دينار.
وبلغ إجمالي المشاريع التي
تم إسنادها بنهاية النصف األول
من عام  2020ما قيمته  693مليون
ديـنــار ،أي ضعف مستويات عام
 ،2019بـيـنـمــا تـمـثــل أقـ ــل بقليل
مــن رب ــع قيمة الـمـشــاريــع المقرر
إقرارها عام  ،2020والبالغ قيمتها
 3مليارات تقريبا.
لكن القيود المالية في أعقاب
ت ـف ـش ــي ال ـج ــائ ـح ــة س ـي ـج ـعــل مــن
ال ـص ـع ــب ت ـح ـقــق الـ ــرقـ ــم الـمـنـقــح
ل ـت ــوق ـع ــات ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي مــن
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ب ـق ـي ـم ــة  2.8م ـل ـيــار

المشاريع الكبرى المخطط لها خالل  2٠20و٢٠٢١
اإلرساء المتوقع

القيمة
(مليون د.ك)

الربع الثالث 2020 -

129

التشييد والبناء شركة نفط الكويت :إعادة تطوير المجمع السكني مدينة األحمدي :المرحلة 2.2

الربع األول 2021 -

149

التشييد والبناء هيئة مشروعات الشراكة /بلدية الكويت :المدن العمالية  -مدينة جنوب الجهراء

الربع الرابع 2020 -

225

النقل

وزارة األشغال العامة :مشروع الجزء الجنوبي من الطريق اإلقليمي :القسم المركزي

الربع الثالث 2020 -

270

النقل

وزارة األشغال العامة :توسعة مطار الكويت – مبنى الركاب الجديد رقم  :2األعمال األرضية

الربع الرابع 2020 -

271

الربع األول 2021 -

2.850

اسم المشروع

القطاع

التشييد والبناء وزارة األشغال العامة :مشروع ميناء مبارك الكبير :المرحلة األولى
المواد الكيماوية
مجمع بتروكيماويات الزور
البترولية المتكاملة

المصدر MEED :كما في  5يوليو
دي ـنــار ،وال ــذي تــم رص ــده لتنفيذ
ال ـم ـشــاريــع ال ـت ــي تـنـصــب بصفة
رئ ـي ـس ـيــة ض ـم ــن ق ـط ــاع ــي ال ـب ـنــاء
والنقل ،ومــن المتوقع أن يساهم
التخفيف التدريجي للقيود في
إحـ ـ ــداث ان ـت ـع ــاش ط ـف ـيــف ،إال أن
األولوية ستقتصر في األغلب على
المشاريع الحيوية لتنفيذ خطة
التنمية الحكومية.

قطاع النقل
شـ ـه ــد ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـق ــل ن ـشــاط ــا
م ـتــواض ـعــا خـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــانــي
مــن ع ــام  ،2020إذ لــم يـتــم إسـنــاد
اال مـ ـش ــروع واح ـ ــد ف ـق ــط بـقـيـمــة
 59مـلـيــون دي ـن ــار ،وه ــو تحديدا
م ـ ـش ـ ــروع ش ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـغ ـ ــوص (م ــن
طــريــق ال ــدائ ــري ال ـســابــع لطريق
الـفـحـيـحـيــل  -األحـ ـم ــدي) الـتــابــع
لــوزارة األشغال .ومستقبليا ،من

المتوقع طرح مشاريع بقيمة 780
مليونا ،أي قرابة  30في المئة من
إجمالي المشاريع المقرر إسنادها
عام .2020
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
المستقبلية الـمـقــرر طــرحـهــا في
النصف الثاني من العام الجاري
ض ـم ــن م ـ ـشـ ــروع ت ــوس ـع ــة م ـطــار
الكويت :مبنى الركاب الجديد رقم
 :2األعـمــال األرضـيــة ( 270مليون
دي ـنــار) وع ــدة أج ــزاء مــن الطريق
اإلقليمي الشمالي ( 189مليونا).

قطاع البناء والتشييد
شـهــد قـطــاع الـبـنــاء والتشييد
ت ـحــرك بـعــض أنـشـطــة الـمـشــاريــع
خالل النصف األول من عام ،2020
ف ــي ظ ــل إسـ ـن ــاد ع ـ ــدة أج ـ ـ ــزاء مــن
مـشــروع ضاحية حصة المبارك
( 61مليون ديـنــار) التابع لشركة

العقارات المتحدة ،كما تم إسناد
مشروع بقيمة  23مليونا لسالح
المهندسين بالجيش األميركي.
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـتــوقـعــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فـ ـم ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن
تـصــل قيمة الـمـشــاريــع المخطط
لتنفيذها في النصف الثاني من
عام  2020إلى  795مليون دينار،
إال أن ـن ــا ن ـتــوقــع أن يـتـحـقــق رقــم
أصغر من ذلك على ارض الواقع،
ن ـظــرا لـلــوتـيــرة الـحــالـيــة ألنشطة
المشاريع.
وتـ ـشـ ـم ــل ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـش ــاري ــع
المخطط إسنادها خــال الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ضـ ـم ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـب ـن ــاء
والتشييد عدة أجزاء من مشروع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
لتطوير مدينتي جــابــر األحـمــد
وص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ب ـق ـي ـمــة 225
مليون دينار و 290مليونا ،على
التوالي.

«الوطني» يوفر لعمالئه Fitbit Pay
ي ـح ــرص ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي على
تطوير خدماته ،وما يقدمه من حلول دفع
إلكترونية ،تمكنهم من إتمام مشترياتهم
ب ـس ــرع ــة وس ـه ــول ــة وط ــري ـق ــة آمـ ـن ــة ،بـمــا
يلبي احتياجات عمالئه ويتماشى مع
تطلعاتهم ،وفي هذا اإلطار يعلن الوطني
توفير  Fitbit Payعلى بطاقاته للسحب
اآللي ،سعيا منه إلى توفير الخدمة لكل
شرائح عمالئه.
وي ـعــد بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي أول من
أطلق  Fitbit Payبالكويت مطلع العام
الـ ـج ــاري ،بــاس ـت ـخــدام ب ـطــاقــات الــوطـنــي
االئ ـت ـمــان ـيــة ،وس ـي ـك ــون ب ـم ـق ــدور عـمــاء
البنك اآلن ،باستخدام بطاقات الوطني
االئـتـمــانـيــة ،إجـ ــراء عـمـلـيــات دف ــع سهلة
وآمنة بــدون تالمس عبر جهاز «»Fitbit
الخاص بهم.
وي ـل ـتــزم بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي بمنح
ع ـمــائــه ت ـجــربــة مـصــرفـيــة مـتـكــامـلــة من
خــد مــات مصرفية متميزة و ح ـلــول د فــع
إلكترونية متطورة ،بما يهدف إلى تلبية
احـتـيــاجــاتـهــم م ــع ال ـس ـعــي إل ــى الـحـفــاظ
على سالمتهم ،خاصة في ظل الظروف

االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة جـ ـ ــراء ان ـت ـش ــار
فيروس كورونا.
بهذه المناسبة ،قال نائب مدير إدارة
الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني
حـمــود النصرالله« :يمثل توفير Fitbit
 Payعلى بطاقات الوطني للسحب اآللي
ً
اس ـت ـم ــرارا لـجـهــودنــا ف ــي تـطــويــر حـلــول
ً
الدفع اإللكترونية األكثر تـطــورا ،والتي
نحرص على أن تكون متاحة لكل شرائح
عمالئنا ليحصلوا على خدمات مصرفية
أكثر سرعة وسهولة بهدف إثراء التجربة
المصرفية التي يحصلون عليها».

راحة العمالء
وأضــاف النصرالله« :نلتزم بالحفاظ
على راحة عمالئنا وسالمتهم ،خاصة في
ظل الظروف االستثنائية الحالية جراء
انتشار جائحة كورونا ،وهو ما يجعلنا
حريصين على توفير حلول دفع متطورة،
والـ ـت ــي ت ـســاعــد ع ـم ــاء ن ــا ع ـلــى االلـ ـت ــزام
بقواعد التباعد االجتماعي ،وتساهم في
الحفاظ على سالمتهم».

أسعار صرف العمالت العالمية

وشـ ــدد ع ـلــى ســرعــة وس ـهــولــة إت ـمــام
العمالء عمليات الدفع باستخدام Fitbit
ً
 Payبشكل آمن تماما عن طريق تمرير
ســاعــة  Fitbitعـلــى أج ـهــزة نـقــاط البيع
ال ـتــي تــدعــم ه ــذه ال ـخــدمــة ،بـعــد إضــافــة
بطاقات الوطني االئتمانية المناسبة
أو بطاقات الوطني للسحب اآللــي إلى
م ـح ـف ـظــة  Fitbitع ــن ط ــر ي ــق ا لـتـطـبـيــق
الخاص بها.
و تـ ــو فـ ــر خ ــد م ــة  Fitbit Payل ـل ـع ـمــاء
إمكانية الدفع بلمسة واحدة ،ومن خالل
طريقة آمنة عن طريق استخدام الساعة
الذكية «فيتبيت» بأنواعها المتعددة ،وهي
 Fitbit Iconicو Fitbit Versa 2وFitbit
 Versa 2بالنسخة المميزة وFitbit Versa
و Fitbit Versaبالنسخة المميزة وFitbit
 Charge 3بالنسخة المميزة.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» تـفـعـيــل
الـ ـخ ــدم ــة عـ ــن ط ــري ــق إضـ ــافـ ــة ت ـفــاص ـيــل
بطاقتهم االئتمانية إلى جهاز « »Fitbit
ال ـخــاص بـهــم ،وبــالـتــالــي يمكنهم إتـمــام
عمليات الدفع المختلفة من خالل الساعة
الذكية بكل سرعة وسهولة.

حمود النصرالله

لم يشهد قطاع الطاقة والمياه
أي ن ـشــاط ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي من
عـ ـ ـ ــام  2020ن ـت ـي ـج ــة إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
احتواء الجائحة ،إال أنه في وقت
سابق من هذا العام بــدأت جهود
هـيـئــة م ـش ــروع ــات ال ـش ــراك ــة بين
القطاعين الـعــام والـخــاص تؤتي
ثمارها ،ونجحت في دفع عدد من
المشاريع قــدمــا ،بعد أن واجهت
ت ـح ــدي ــات وت ـع ـق ـي ــدات ف ـن ـيــة فــي
السابق.
وشـ ـمـ ـل ــت ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـش ــاري ــع
التي تم إسنادها ،بالتعاون بين
الهيئة ووزارة الكهرباء والمياه،
مـشــروع توسعة محطة معالجة
مياه الصرف الصحي في منطقة
أم الـهـيـمــان ،إذ تــم إس ـنــاد اعـمــال
المشروع في الربع األول من عام
 2020بقيمة  420مليون ديـنــار.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن تـسـتـقــر أنـشـطــة
اسـ ـن ــاد ال ـم ـش ــاري ــع ض ـمــن قـطــاع

أط ـ ـلـ ــق بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج أم ــس
تطبيقا إلكترونيا لحجز مواعيد
زي ــارة ال ـفــروع ،ليتمكن العمالء
من الدخول للفرع مباشرة دون
الحاجة لالنتظار ،خصوصا في
ظل اإلج ــراء ات االحترازية التي
يطبقها البنك حاليا في جميع
فروعه ،نتيجة انتشار فيروس
كورونا.
وي ـتــوفــر تـطـبـيــق Visit Gulf
 Bankالجديد لجميع عمالء بنك
الـخـلـيــج عـلــى ال ـهــواتــف النقالة
العاملة بنظامي  iOSو،Android
ويمكنهم من حجز موعد زيارة
الـبـنــك بتحديد ال ـيــوم والـســاعــة
والفرع المراد زيارته ،ثم الوصول
في الموعد المحدد دون الحاجة
لالنتظار.
وحول التطبيق الجديد ،قال
مساعد المدير العام لالتصاالت
ال ـمــؤس ـس ـيــة ف ــي ب ـن ــك الـخـلـيــج

هدى المدني

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قطاع النفط والغاز
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم إس ـنــاد
اي مـشــاريــع ضمن قـطــاع النفط
والغاز في النصف األول من عام
 2020فإنه من المتوقع ان يشهد
القطاع بعض النشاط في النصف
الثاني من العام الحالي ،حيث تم
التخطيط إلسناد مشاريع بنحو
 93مـلـيــون دي ـن ــار ،وف ـقــا لمجلة
.MEED
وتضرر قطاع الطاقة العالمي
بشدة نتيجة تداعيات الجائحة،
ح ـيــث ت ــأث ــر ال ـط ـلــب ع ـلــى الـنـفــط
بشدة ،على خلفية ضعف الحركة
والركود االقتصادي والتراجعات
الـ ـح ــادة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا أس ـعــار
النفط ،ونتيجة لذلك تــم تأجيل
العديد من مشاريع قطاع النفط
والـغــاز فــي الكويت أو تعليقها،
ويشمل ذلك تأخير تنفيذ مشروع

«الخليج» يطلق التطبيق اإللكتروني
 Visit Gulf Bankلحجز المواعيد

«المتحد» :تطوير الخدمات عبر الصراف اآللي

ن ـحــو ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــري ــادة ف ــي ت ـقــديــم أفـضــل
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،مــن خ ــال تـعــزيــز تجربة
ال ـع ـمــاء ،عـبــر مختلف ال ـق ـنــوات الــرقـمـيــة ،أعلن
البنك األهلي المتحد تطوير خدماته عبر أجهزة
الـ ـص ــراف اآلل ـ ــي ،م ــن خ ــال واج ـه ــة الـتـطـبـيـقــات
الـتـفــاعـلـيــة ال ـجــديــدة كـلـيــا ،وال ـتــي ت ـقــدم لعمالء
البنك تجربة استثنائية من خالل مفهوم جديد
لهذه األجهزة.
وتــم استحداث حزمة مــن الخدمات الجديدة
الـمـبـتـكــرة ،إلتــاحــة الـتـحــويــات الــدول ـيــة وكــذلــك
التحويل الـفــوري إلــى البنك األهلي المتحد في
مـصــر ،مــن خــال واجـهــة تفاعلية مبتكرة تعزز
رضا العمالء أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية
المتنوعة على أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا.
واشتملت خطة تطوير أجهزة الصراف اآللي
للبنك األهلي المتحد في المرحلة السابقة على
باقة من الخدمات النوعية ،مثل خدمات التحويل
لمستفيدين آخرين سواء من عمالء البنك األهلي
المتحد أو عمالء البنوك المحلية داخل الكويت،
وك ــذل ــك خ ــدم ــات ع ـ ــرض أوام ـ ـ ــر ال ــدف ــع ال ــدائ ـم ــة
والتمويل الممنوح ،إضــافــة إلــى الحصول على
معلومات البطاقات االئتمانية والبطاقات مسبقة
الــدفــع والـقـيــام بـخــدمــات الــدفــع لـهــذه البطاقات،
وك ــذل ــك إمـكــانـيــة سـ ــداد فــوات ـيــر ال ـهــاتــف الـنـقــال
والـتـبــرعــات الـخـيــريــة ،كـمــا تـمــت إتــاحــة خــدمــات
تحديث بيانات الهاتف النقال والبريد اإللكتروني
للعمالء من خــال شبكة أجهزة الـصــراف اآللــي،
والعديد من الخدمات الجديدة لتلبية متطلبات
واحتياجات العمالء على مدار الساعة.
وق ــام الـبـنــك األه ـلــي المتحد بــإضـفــاء تجربة
فريدة تمتاز بالسهولة واليسر في تنفيذ خدمات

ً
ال ـطــاقــة وال ـم ـيــاه وف ـق ــا لتوقعات
مجلة  MEEDبقيمة إجمالية تصل
إلى  338مليون دينار في النصف
الثاني من عام .2020
من جهة أخرى ،كان من المقرر
أن يتم فــي الــربــع الــرابــع مــن عام
 2020إس ـ ـنـ ــاد م ـ ـشـ ــروع مـحـطــة
الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن
مجمع الشقايا للطاقة المتجددة
( 360مليون دينار) التابع لشركة
البترول الوطنية الكويتية إال انه
تم اتخاذ قرار إلغاء المشروع على
خلفية جائحة فيروس كورونا،
وم ـ ــا خ ـل ـفــه مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات عـلــى
أســواق النفط واألس ــواق المالية
العالمية.

توسعة مصفاة ميناء األحمدي
وتشغيل مصفاة الزور.
عـلــى ال ـجــانــب اإلي ـج ــاب ــي ،من
الـمـتــوقــع أن يـتــم اس ـنــاد العديد
من المشاريع األصغر حجما في
الـنـصــف ال ـثــانــي مــن ع ــام ،2020
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ق ـي ــام ش ــرك ــة نفط
الكويت بإسناد مـشــروع مرافق
انتاج الغاز الحر ،والتي تتضمن:
مـشــروع المناطق الشمالية (35
مليون ديـنــار) ومـشــروع تركيب
خطافات رؤوس اآلبــار في حقل
الـشـعـيـبــة ( 14مـلـيــونــا) وان ـشــاء
مرفق التعامل المبكر مع إنتاج
ال ـغ ــاز ال ـج ــوراس ــي ( 45مليونا)
وال ـم ـقــرر اس ـنــداهــا فــي الربعين
الثالث والرابع على التوالي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات الـ ـص ــادرة
عــن مجلة  ،MEEDمــن المقرر أن
يشهد قطاع الـمــواد الكيميائية
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـح ــرك ــة
الـمــرتـقـبــة ف ــي أوائـ ــل ع ــام ،2021
ب ـف ـضــل م ـ ـشـ ــروع م ـج ـمــع ال ـ ــزور
للبتروكيماويات التابع للشركة
الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة ،إذ يتوقع أن يتم اسناد
أع ـم ــال ال ـم ـشــروع الـضـخــم ال ــذي
تبلغ قيمته  2.85مليار دينار في
الربع األول من عام  ،2021بعد أن
كان من المقرر طرحه مسبقا في
الربع الرابع من عام  .2020إال أن
التغيير الطارئ لحالة المشروع
م ــؤخ ــرا كـشــف ع ــن خـطــة إلع ــادة
اج ــراء دراس ــات الـجــدوى لتقييم
ربـحـيــة ال ـم ـش ــروع ،عـلــى خلفية
تداعيات الجائحة ،لذا من المتوقع
أن يشهد هذا المشروع المزيد من
التأخير.

اعتادها العميل ،مثل خدمة طلب ملخص لكشف
الحساب ،واالستفسار عن الرصيد ،وطلب دفتر
الشيكات ،واإليداع النقدي أو الشيكات ،وتحويل
ال ـم ـبــالــغ ب ـيــن ال ـح ـس ــاب ــات الـمـخـتـلـفــة لـلـعـمـيــل،
وتحديث معلومات البطاقة المدنية ،وغيرها من
الخدمات التي تضفي مزيدا من الراحة لعمالء
البنك.
بدورها ،قالت المديرة العامة للتحول الرقمي
والخدمات اإللكترونية البديلة في البنك األهلي
الـمـتـحــد ه ــدى ال ـمــدنــي« :ف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـظــروف
التي تتزايد فيها احتياجات العمالء للخدمات
اإللكترونية ،يسرنا إطالق هذا التطوير ألجهزة
الصراف اآللي».
وأض ــاف ــت ال ـمــدنــي« :ك ـمــا تــأتــي ه ــذه الـخـطــوة
تجسيدا لتوجه البنك الهادف إلى تقديم أفضل
الـ ـخ ــدم ــات ل ـع ـم ــائ ــه ،لـتـسـهـيــل ال ـح ـص ــول عـلــى
منتجاته وتلبية ال حـتـيــا جــات مختلف شــرا ئــح
الـعـمــاء حيثما كــانــوا فــي كــل مـنــاطــق الـكــويــت،
وتحفيزا لهم على تنفيذ عملياتهم المصرفية
من خالل إحدى القنوات االلكترونية لمصرفنا،
كما تتماشى مع جهود البنك المستمرة لتحقيق
المزيد من الفائدة المستدامة ضمن عملية التحول
الرقمي».
وأردفـ ـ ـ ـ ـ ــت« :ي ـع ـت ـب ــر إث ـ ـ ـ ــراء تـ ـج ــرب ــة ع ـمــائ ـنــا
المصرفية ،من خالل تقديم الخدمات التي تضمن
لـهــم أقـصــى مـسـتــويــات ال ــراح ــة ،أول ــوي ــة قصوى
للبنك ،حيث يعد هذا التطوير ألجهزة الصراف
اآللي جزءا من استراتيجيتنا لتطبيق المزيد من
التقدم في خطة التحول الرقمي لمواكبة أحدث
ا لـتـطــورات التكنولوجية ا لـتــي يشهدها العالم
لضمان راحة ورضا العمالء».

أحمد األمير

أحمد األمير« :في ظل اإلجراءات
االحترازية التي نطبقها في بنك
الخليج ،ومع حرصنا على تقديم
أفضل مستوى خدمة للعمالء،
أ ط ـل ـق ـن ــا ت ـط ـب ـي ــق Visit Gulf
 Bankلتنظيم صــاالت االنتظار

فــي ال ـف ــروع ،بحيث نـحــدد عــدد
ال ـع ـمــاء ال ـمــوجــوديــن ف ــي وقــت
واحــد بالفرع ،تطبيقا للتباعد
الجسدي ،ويقلل هذا المدة التي
يمكن أن ينتظرها العميل في
حالة زيارة الفرع بدون موعد».
الجدير بالذكر أن بنك الخليج
ي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـعـ ـم ــاء ح ــال ـي ــا فــي
مجموعة مــن فــروعــه ،ويحرص
عـلــى تطبيق جميع اإلجـ ــراء ات
االحترازية في مختلف الفروع،
حيث يتم تعقيم الـفــروع بشكل
منتظم ،وقياس حــرارة العمالء
ق ـبــل الـ ــدخـ ــول ،والـ ـح ــرص على
الـ ـتـ ـب ــاع ــد الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي ،إض ــاف ــة
إل ــى االل ـت ــزام ب ــارت ــداء ال ـق ـفــازات
والـ ـكـ ـم ــام ،ك ـم ــا يـ ـن ــوه لـلـعـمــاء
األعـ ــزاء عـلــى أخ ــذ االحـتـيــاطــات
الصحية عند زيارة أي من فروع
البنك حماية للموظفين والعمالء
على حد سواء.

 KIBيطلق مجموعة جديدة من ً
الخدمات المصرفية لألفراد هاتفيا
أطلق بنك الكويت الدولي
( )KIBم ـ ــؤ خ ـ ــرا  6خ ــد م ــات
جديدة ،ضمن إطار الخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد ،وال ـتــي
ت ـت ـي ــح ل ـل ـع ـم ــاء ال ـحــال ـي ـيــن
إم ـكــان ـيــة ف ـتــح وديـ ـع ــة ،فتح
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ،إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـط ــاق ــة
مسبقة ا لــد فــع أو ائتمانية،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ط ـل ــب مــراب ـحــة
عـبــر ال ـخــدمــة الـهــاتـفـيــة ،من
خالل اتباع خطوات بسيطة
وسـ ــري ـ ـعـ ــة وآمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،بـ ـه ــدف
تلبية احتياجات كل عمالئه
خــال الظروف الراهنة التي
تعيشها البالد بسبب انتشار
فيروس كورونا.
وصـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
للخدمات المصرفية لألفراد
ف ــي ال ـب ـنــك ع ـث ـمــان تــوفـيـقــي
بأن «هذه الخدمات الجديدة
تعتبر إضافة نوعية لجهود
 KIBالـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
ت ـج ــرب ــة الـ ـعـ ـم ــاء وم ـن ـح ـهــم
أح ـ ــدث ال ـح ـل ــول وال ـخ ــدم ــات
المصرفية التي تمكنهم من
إتمام معامالتهم عبر الخدمة
الهاتفية أو اإلنترنت ،واضعا
ف ــي مـقــدمــة أول ــوي ــات ــه تلبية
احتياجات العمالء وتحقيق
م ـت ـط ـل ـبــات ـهــم ال ـم ــال ـي ــة عـبــر
جميع قنواته المصرفية ،بما
يتماشى مع آخــر التطورات
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،وبــالـشـكــل
الـ ــذي يـتـنــاســب م ــع أس ـلــوب
حياتهم الحالي».
وأكــد توفيقي أن التركيز
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل خــدمــة
لـلـعـمــاء يـعـتـبــر ف ــي صميم
ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة « ،»KIBوأن
إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
يعتبر ج ــزء ا مــن الـتـطــورات
ال ـت ــي ي ـس ـعــى إل ـي ـهــا ال ـب ـنــك،
م ــن م ـن ـط ـلــق الـ ـت ــزام ــه ت ـجــاه

عثمان توفيقي

أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع وح ــرص ــه
ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن كـ ــل ق ـن ــوات ــه
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـل ـب ــي
احتياجات العمالء على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع،
ومن أي مكان وخاصة خالل
الفترة الراهنة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ــإم ـ ـكـ ــان
ال ـع ـم ــاء األفـ ـ ـ ــراد الــراغ ـب ـيــن
ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن هـ ــذه
الـخــدمــات تقديم طلب لفتح
وديعة  KIBأو وديعة طويلة
األمـ ـ ــد أو ال ــوديـ ـع ــة ال ـم ــرن ــة،
ك ـم ــا ي ـم ـك ـن ـهــم ف ـت ــح ح ـســاب
التوفير أو حساب األطـفــال،
إض ــاف ــة إلـ ــى إصـ ـ ــدار بـطــاقــة
فيزا مسبقة الدفع أو إحدى
الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة (فـيــزا
سيجنتشر ،فيزا بالتينيوم،
ماستركارد وورلد) أو تقديم
طلب مرابحة ،وذلــك بمجرد
التواصل مع مركز االتصال،
وم ـ ــن ثـ ــم س ـي ـق ــوم ال ـمــوظــف
المختص بإتمام اإلجــراء ات
دون الـحــاجــة لــزيــارة الـفــرع،
م ــع ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــة تــوصـيــل
البطاقات للعميل مما يوفر
وقته وجهده.
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١٨

ً
حقق النجم إيهاب توفيق نجاحا
ً
ملحوظا من خالل أغنية جمعته
بالنجوم مصطفى قمر وحميد
الشاعري وهشام عباس.

مسك وعنبر

مسك وعنبر

٢١

نال المجلس الوطني للثقافة والفنون
منحة مؤسسة «غيتي» لدراسة الحماية
المستدامة لفن تصميم وتنفيذ
األطباق المعدنية ألبراج الكويت.

٢١

شارك الروائيان حمود الشايجي
وخالد النصرالله في أمسية
أدبية افتراضية بعنوان «مشواري
عبر أروقة السرد».

مقاضاة إيفا غرين إلعاقتها
إنتاج «»A Patriot
حضرت الجلسة أمام المحكمة العليا في لندن
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة أنـ ــه جـ ــرت م ـقــاضــاة
الممثلة السابقة لفيلم جيمس بوند ومسلسل
"بيني دريدفول" إيفا غرين أمام المحكمة العليا
في لندن ،بزعم أنها أعاقت فيلم الخيال العلمي
" ،"A Patriotا ل ــذي تبلغ تكلفته ( 5.22ماليين
دوالر) ،وال ــذي كــان مــن المفترض أن تلعب فيه
دور البطولة ،إلى جانب هيلين هانت.
ً
وبـيـنــت أي ـضــا أن ــه تــم اإلعـ ــان عــن صفقة في
مايو الماضي لشركتها " ،"Greenلتلعب غرين
دور كيت جونز ،وهو قبطان في فيلق الحدود
لدولة استبدادية مستقبلية ،حيث كان من المقرر
أن يـخــرجــه دان برينغل وف ــق سـيـنــاريــو الفيلم
ً
األساسي المعد مسبقا.
ً
وكانت غرين ،التي كانت أيضا منتجة تنفيذية
في المشروع للفيلم ذاته " ،"A Patriotبدأت في
الشهر الماضي إجراءات قانونية خاصة بها ضد
منتج الفيلم شركة .White Lantern

وق ــال ــت الـمـمـثـلــة إن لــدي ـهــا ات ـفــاق ـيــة "دفـ ــع أو
ت ـش ـغ ـيــل" ،تـمـنـحـهــا ح ــق ال ـح ـص ــول ع ـلــى 1.04
ً
مليون دوالر رسوما ،على الرغم من التخلي عن
ً
الـمـشــروع ،وهــي تسعى أيـضــا إلــى جعل شركة
األفالم تدفع تكاليفها القانونية.
يذكر أن الممثلة الفرنسية إيفا غرين ولدت في
العاصمة الفرنسية باريس لوالد سويدي ،وهو
طبيب أسنان ظهر مرة واحدة في فيلم عام ،1966
ً
بينما كانت والدتها جزائرية األصل ،وهي أيضا
ممثلة ،لكنها تركت التمثيل واتجهت إلى تأليف
كتب لألطفال.
وقــد درس ــت إيـفــا بــالـمــدرســة الفرنسية حتى
ً
بلغت  17عاما ،ثم تحولت للمدرسة األميركية
بفرنسا مــدة ع ــام ،وعقبها درس ــت التمثيل في
ال ــدرام ــا ب ـمــدرســة ســانــت ب ــول ف ــي ب ــاري ــس مــدة
ً
ثالث سنوات ،كما درست أيضا في مدرسة تيش
للفنون في جامعة نيويورك ،بعد إنهاء دراستها

مادونا تتعرض لإلحراج
بسبب صورتها

مادونا

عــادت إلــى بــاريــس كممثلة بــارعــة ،ولعبت على
خشبة المسرح العديد من األدوار المتميزة.
وكــانــت بــدايـتـهــا السينمائية ع ــام  2003في
فيلم "األحالم" ،في حين كان فيلم "كازينو رويال"
عــام  2006هو أبــرز أعمالها وأكثره شهرة على
اإلطالق.
كما بــرزت فــي فيلم "مملكة الـسـمــاء" ،ولعبت
إيفا دور األميرة سيبيال من القدس في الفيلم
الذي أخرجه السير ريدلي سكوت ،وهذا الفيلم
طرح رؤية موضوعية حول الحمالت الصليبية
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ،والتي
جرت أهم أحداثها والمعارك الفاصلة فيها على
األراضي السورية ،كما طرح مفهوم الحوار ومبدأ
تحرير األرض المحتلة من القوى األجنبية ،من
دون أن يكون هــذا التحرير عنفا أو إرهــابــا ،بل
مواقف بطولية ووقفة عز.

«أكاديمية» الختيار أفضل
مرشحي «يوروفيجن»

مسابقة يوروفيجن

ذ كــرت تقارير إعالمية أن الفنانة العالمية مادونا تعرضت لموقف محرج ،إثر
انتشار صورة لها على أحد مواقع التواصل دون أي مواد تجميل.
وفي التفاصيل ،أنها قامت بتعديل الصور إلخفاء جميع العيوب فيها ،إضافة
إلــى الـمـكـيــاج ال ــذي ّ
جملها بشكل كـبـيــر ،إال أن أمــرهــا افـتـضــح ،خـصــوصــا بـعــد أن
التقطت عدسات المصورين صورا عدة لها أظهرت وجهها الحقيقي أثناء سهرها
في نيويورك.
يذكر أن النجمة مــادو نــا هي إ حــدى أ هــم الفنانات العالميات ،وتتمتع بشعبية
كبيرة ،نظرا لتاريخها الفني الذي قدمت خالله أجمل األغنيات ،إضافة إلى لوحاتها
الراقصة التي أبهرت الجمهور ،مما وضعها في سلم أولويات النقاد والمتابعين
لمسيرتها ،السيما أنها عاصرت أيضا مايكل جاكسون ملك البوب الراحل.

أعلن المنتجون أن موسم العطالت عام  2021سيحمل معه نسخة أميركية من مسابقة
يوروفيجن لألغنية الشهيرة والعاطفية على نحو ال يصدق.
وستختار "أكاديمية" مؤلفة من متخصصين في المجال أفضل المرشحين للتنافس،
لتمثيل واليتهم فيما سيطلق عليه مسابقة األغنية األميركية.
وستتم تصفية المرشحين من  50والية ،من خالل عدة جوالت تأهيلية ،قبل التوجه
إلى الدور نصف النهائي والدور النهائي الكبير في وقت الذروة.
وقال المنتج أندرس لينهوف" :النسخة األميركية ستكون مختلفة عن أي شيء شوهد
من قبل في التلفزيون األميركي" ،واصفا العرض بأنه اقتران بين منافسة رياضية أميركية
مثيرة و"الفن والجمال" بأداء فني ،مما يبعث على النسخة حياة جديدة بعد أزمة فيروس
كورونا ،الذي أدى إلى الكثير من المشاكل في عالم السينما واالفالم والمهرجانات على
(د ب أ)
							
حد سواء.

إيفا غرين

جنيفر غراي بطلة ومنتجة
«ديرتي دانسينغ»

جنيفر غراي
يجري التحضير حاليا لجزء جديد من فيلم "ديرتي دانسينغ" ،مع إسناد دور البطولة
النسائية مجددا لجنيفر غــراي ،بعد أكثر من  3عقود على أدائها شخصية فرانسيس
"بايبي" هاوسمان في العمل السينمائي الشهير.
وفتح الفيلم األصلي ،الصادر سنة  ،1987أبواب المجد لبطليه جنيفر غراي بدور مراهقة
تقع في حب أستاذ الرقص الذي أدى دوره الممثل باتريك سوايزي.
واستحال المشهد الرئيسي في العمل ،والذي ينهي خالله باتريك سوايزي وصلة رقص
برفع "بايبي" فوق رأسه ،من أشهر المشاهد السينمائية في العقود األخيرة.
ونال الفيلم جائزة أوسكار عن أغنيته "(أيف هاد) ذي تايم أوف ماي اليف".
بدوره ،أعلن جون فلتهايمر الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة "الينز غايت" أن جنيفر
غراي ستؤدي في الفيلم الجديد كما ستتولى إنتاجه.
(أ ف ب)

ً
السماح لممثلي بوليوود فوق  65عاما بتصوير األفالم

ً
القرار يشمل أميتاب باتشان البالغ  77عاما
أعلن مسؤولون في القطاع السينمائي
الـ ـهـ ـن ــدي الـ ـسـ ـم ــاح ل ـم ـم ـث ـل ــي ب ــولـ ـي ــوود
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـه ـنــديــة فــوق
ســن  65عــامــا بــاسـتـئـنــاف الـمـشــاركــة في
التصوير ،بعدما أبطلت محكمة هندية
ق ـي ــودا مــرت ـب ـطــة بـمـكــافـحــة وب ـ ــاء كــوفـيــد
 ،19تحد مــن وجــود المسنين فــي مواقع
التصوير.
وي ـنــاضــل ال ـق ـطــاع الـسـيـنـمــائــي األكـثــر
غ ــزارة فــي اإلن ـتــاج ح ــول الـعــالــم مــن أجــل
النهوض ،بعد التبعات السلبية المتأتية
م ــن ال ـق ـي ــود ال ـت ــي ف ــرض ــت ع ـلــى تـصــويــر
مشاهد األفالم في األشهر األخيرة.
غ ـي ــر أن ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر م ــؤخ ــرا عــن
محكمة في بومباي يمهد لعودة المسنين
فــوق ســن  65عاما إلــى العمل ،مــا يسمح
لـ ـبـ ـع ــض م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر ن ـ ـجـ ــوم بـ ــول ـ ـيـ ــوود،

بينهم أميتاب باتشان ،البالغ  77عاما،
باستئناف العمل.
وقـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام لجمعية منتجي
ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـهـ ـن ــود أن ـ ـيـ ــل نـ ـ ــاغـ ـ ــرات ،فــي
تصريحات صحافية ،إن "جميع الفنانين
والمخرجين والمنتجين والفنيين فوق
سن  65عاما الذين منعوا من دخول مواقع
التصوير ،سيسمح لهم باستئناف العمل
دون عوائق".
وكانت الجمعية أطلقت عريضة موجهة
إلى محكمة بومباي العليا إللغاء الحظر،
واص ـف ــة إيـ ــاه بــأنــه ظــالــم وي ـن ـطــوي على
تمييز ضد كبار السن.
وي ــأت ــي ال ـح ـك ــم ب ـع ــد أيـ ـ ــام م ــن إخـ ــراج
بــاتـشــان مــن أح ــد مستشفيات بــومـبــاي،
بعد تمضيته  3أسابيع فيه ،إثر تشخيص
إصــابـتــه بـفـيــروس كــورونــا ،ال ــذي أصــاب

أيضا ابنه الممثل أبهيشيك ،الذي ال يزال
ف ــي الـمـسـتـشـفــى ،وزوج ـ ــة اب ـن ــه الـمـمـثـلــة
أي ـش ــواري ــا راي وحـفـيــدتــه أراديـ ـ ــا ،وســط
التفشي الكبير لـلــوبــاء فــي الـهـنــد ،حيث
ت ـخ ـط ــت اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات أمـ ـ ــس األول عـتـبــة
المليونين.
بدوره ،يسعى حاكم والية ماهاراشترا،
التي تتبع لها اسـتــوديــوهــات بوليوود،
إلــى الـحــد مــن تفشي الـفـيــروس عبر منع
الـمـشــاهــد الـضـخـمــة الـتــي تـضــم رقـصــات
استعراضية أو مشاهد العراك المحببة في
السينما الهندية .كما ستصيب سهام هذه
الـقـيــود مشاهد الـعـنــاق ،فــي ظــل ضــرورة
اعتماد مبدأ التباعد االجتماعي ،مــا قد
يعيد السينما إلى حقبة األفالم المحافظة
في الثمانينيات.
(أ ف ب)

اميتاب باتشان
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ً
توفيق :أغاني التسعينيات مختلفة كتابة وتلحينا

أشاد بتعاونه مع مصطفى قمر وحميد الشاعري وهشام عباس
ً
ً ً
حقق النجم إيهاب توفيق أخيرا نجاحا ملحوظا من خالل
أغنية جمعته بالنجوم مصطفى قمر وحميد الشاعري وهشام
عباس ،إضافة إلى أغنيته الجديدة الخاصة به والتي يطرحها
خالل أيام .وفتح توفيق قلبه وعقله في هذا الحوار ،وإليكم
التفاصيل:
القاهرة  -محمد قدري

● ك ـي ــف ت ـ ــرى الـ ـنـ ـج ــاح الـ ــذي
حـقـقـتــه م ــع زمـ ــاء جـيـلــك هـشــام
ع ـبــاس ومـصـطـفــى قـمــر وحميد
الشاعري خالل أغنية دعائية في
رمضان؟
 األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ــدعـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـت ــيقــدمـنــاهــا خ ــال رم ـض ــان حققت
ً
ً
نجاحا كبيرا بالفعل ،رغــم أنها
ً
كانت في إعالن ،لكن وجودنا معا
ً
جــاء بشكل مميز جــدا ،واألغنية
ال ـت ــي ق ــدم ـن ــاه ــا ك ــان ــت مـخـتـلـفــة
ً
تماما ،وكــانــت فكرة عودتنا من
ً
جديد مجتمعين مختلفة تماما
ً
أيضا ،مما جعل الجمهور يشيد
بالتجربة واسترجعوا نجاحاتنا
ال ـت ــي قــدم ـنــاهــا خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية.

أشرف سالم
● تستعد إلطالق أغنية "زحمة
األيـ ــام" مــع الـثــاثــي نـفـســه خــال
أيام حدثنا عنها؟

بعض األلوان
الحالية تفتقر
إلى مقومات
األغنية
والكلمات
الالئقة

 هي أغنية مختلفة ولها معناذكريات فمن كتبها هو صديقنا
الراحل سامي العجمي ،واألغنية
ً
هي آخر كتاباته ،كما أنها أيضا
مــن ألـحــان الــراحــل أش ــرف سالم،
وتوزيع نديم الشاعري ،ونجتمع
فـيـهــا م ــرة أخـ ــرى م ــع أصــدقــائــي
حـمـيــد وم ـص ـط ـفــى وه ـش ــام كما
ان ـت ـه ـي ـن ــا مـ ــن ت ـص ــوي ــر ال ـك ـل ـيــب
الخاص باألغنية الجديدة خالل
األســابـيــع الـمــاضـيــة وسنطلقها
على مواقع التواصل االجتماعي

ً
قــريـبــا وأتـمـنــى أن تـنــال إعـجــاب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور وس ـ ـن ـ ـهـ ــدي ـ ـهـ ــا إلـ ــى
أصدقائنا الراحلين.

أغنيات وألحان
● ق ـ ـ ـبـ ـ ــل طـ ـ ـ ـ ـ ــرح أ غ ـ ـن ـ ـيـ ــا ت ـ ـكـ ــم
وإعــانــات ـكــم حــدثــت ضـجــة على
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
منذ انـتـشــار صــور وجــودكــم في
إع ــان واح ــد ...مــن صــاحــب فكرة
ً
عملكم معا؟
 دع ـن ــي أقـ ــول أن األمـ ــر ليسب ـج ــدد ف ـن ـحــن األربـ ـع ــة أص ــدق ــاء
ونــوجــد مــع بعض ونـتـعــاون مع
ً
ب ـعــض م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة جـ ــدا،
ً
وقدمنا لبعض أغنيات وألحانا
وشـ ـ ــارك بـعـضـنــا م ــع ب ـعــض في
أغ ـن ـي ــات ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ــدوي ـت ــو
وحققنا نجاحات ولم ننقطع عن
بعض حتى جاءت الفكرة األخيرة
والـتــي توجناها بأغنية أخــرى،
وسنوجد مع بعضنا في أعمال
ً
جديدة دائما.

اللون الحزين
● ما اللون الذي ستعتمدونه
في أغنيتكم الجديدة؟
 سنعتمد التراجيديا فاألغنيةت ـم ـيــل إلـ ــى الـ ـل ــون ال ـح ــزي ــن فمن
منطق فقدان أصدقائنا كان اللون،
وس ـي ـت ـض ــح مـ ــن خ ـ ــال األغ ـن ـي ــة
ب ـع ــض الـ ـص ــور ال ـت ــي تـسـتــدعــي
الـشـجــن والــذكــريــات واألص ــدق ــاء
ال ــذي ــن كــانــت ل ـنــا مـعـهــم قصص
وذك ــري ــات وح ـك ــاي ــات ،ون ـح ــاول
ن ـقــدم ـهــا ب ـل ــون م ـخ ـت ـلــف وش ـكــل
مختلف.
● م ــاذا ع ــن أغـنـيـتــك الــوطـنـيــة
الجديدة؟
ً
 -ه ــي أغ ـن ـيــة مـخـتـلـفــة تـمــامــا

انتهيت من تسجيلها خالل الفترة
الماضية أقدمها كإهداء ألبطال
مصر من رجال الجيش والشرطة
واألطـ ـ ـق ـ ــم ال ـط ـب ـي ــة وال ـت ـم ــري ــض
لجهودهم وتضحياتهم من أجل
م ـصــر طـ ــوال ال ـف ـت ــرات الـمــاضـيــة
وط ـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
ً
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد أخـ ـي ــرا ،ومــا
قدموه من أجل المرضى واألغنية
ب ـع ـنــوان " 100تـحـيــة" وه ــي من
كـلـمــات مـحـمــد ال ـج ـمــال وأل ـحــان
وت ــوزي ــع فـ ــارس فـهـمــي وتـحـكــي
عن عدم نسيان مصر لمن حملها
ع ـل ــى ي ــدي ــه فـ ــي أوقـ ـ ـ ــات ال ـم ـحــن
واس ـ ـت ـ ـمـ ــروا ح ـت ــى ت ـح ـي ــا مـصــر
رغ ــم الـصـعــاب ،وأتـمـنــى أن تنال
هــذه األغنية إعـجــاب المتابعين
ل ـم ــا ت ـح ـم ـلــه م ــن رس ــائ ــل مـهـمــة
وشكر لمن يقدم ما عليه بأمانة
وإخالص.

ً
ً
● انـتـهـيــت أخ ـي ــرا أي ـض ــا من
ت ـق ــدي ــم أغ ـن ـي ـتــك الـ ـج ــدي ــدة "ه ــي
دنيا"حدثنا عنها؟

إيهاب توفيق

 هي أغنية من كلمات الشاعرعوض بدوي ومن ألحان الراحل
أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل،
كنا نعمل عليها منذ فترة وكان
تسجيلها خالل رمضان الماضي
وبفعل كورونا تأخر تصويرها
وان ـت ـه ـيــت م ــن ت ـصــويــرهــا خــال
األيــام الماضية وسنطلقها على
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
والقنوات الفضائية قريبا وهي
ً
أغنية مختلفة تماما.

أقول أنها تدعو للحياة والتفائل
وتشجعنا على أن نخوض تجربة
الـ ـحـ ـي ــاة بـ ـك ــل حـ ــب فـ ـه ــي ح ـي ــاة
واحدة نحياها ونحن لسنا ضد
الفناء ولسنا مخلدين في الدنيا
وت ـط ــال ــب األغ ـن ـي ــة ب ـن ـشــر الـحــب
والوفاء واإلخالص وكل إيجابي
ً
وأنـهــا متماشية ج ــدا مــع الوقت
الحالي فنحن كلنا بحاجة إلى من
يعطينا الطاقة اإليجابية وليس
الطاقة السلبية على اإلطالق.

ضد الفناء

● ح ــدث ـن ــا أكـ ـث ــر ع ــن أل ـبــومــك
الجديد؟

ً
 -هي مختلفة تماما  ،ودعني

 انـتـهـيــت م ــن ج ــزء كـبـيــر مناألل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ال ـ ـجـ ــديـ ــد وأح ـ ـ ـ ـ ــاول أن
أعمل عليه خالل الفترة القادمة،
وأت ـع ــاون فـيــه مــع ع ــدد كبير من
الـ ـنـ ـج ــوم والـ ـمـ ـف ــاج ــأة ال ـت ـع ــاون
ف ـيــه م ــع ب ـعــض األصـ ــدقـ ــاء عـلــى
سبيل الصناعة ومنهم صديقي
مصطفى قمر الــذي قــام بتلحين
أغنية لي في األلبوم الجديد.
● حققت أغنيات التسعينيات
ن ـج ــاح ــات ك ـب ـي ــرة بــال ـن ـس ـبــة لــك
ولجيلك ما السبب في ذلــك ...هل
من الممكن أن تعيد توزيعها مرة
أخرى أو تقديمها بشكل جديد؟

إيهاب توفيق مع مصطفى قمر

حميد الشاعري مع هشام عباس

 فــي فـتــرة التسعينيات كــانً
ً
الوضع مختلفا تماما على سبيل
الكتابة والتلحين واألغنيات وكنا
ً
ً
نقدم عمال مميزا والجمهور كان
ي ـقــاب ـلــه ب ـت ــرح ــاب كـبـيــر ويــدخــل
ال ـق ـلــوب م ـبــاشــرة ،لــذلــك نجحت

تلك األغنيات وظلت حتى وقتنا
الحالي ونافست أغنيات الوقت
ال ـح ــال ــي أيـ ـض ـ ًـا وب ـ ـشـ ــدة ،ولـ ـ ّ
ـدي
الــرغ ـبــة فــي إعـ ــادة تـقــديــم بعض
أغنيات تلك الفترة بشكل مميز
دون تـخـطــي األم ـ ــور الـقــانــونـيــة
للصناع بالطبع.

الكلمات الالئقة
● تلقى بعض األلوان الغنائية
ً
ً
ً
حــالـيــا هـجــومــا كـبـيــرا كيف ترى
ذلك؟
ً
 طـبـعــا ه ـنــاك بـعــض األل ــوانال ـح ــال ـي ــة ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى م ـق ــوم ــات
األغنية والكلمات الالئقة والتي
يـ ـج ــب أن ت ـ ـقـ ــدم ل ـل ـج ـم ـه ــور بــل
تخطت إلى وجود ألفاظ خادشة
للحياة وبها إسـفــاف كبير وأنــا
مـتـفــق م ــع ال ـف ـنــان الـكـبـيــر هــانــي
شــاكــر ف ــي ف ـكــرة ال ـت ـصــدي لتلك
الظاهرة والقائمين عليها وعليه
أن يـ ـتـ ـص ــدى ب ـ ـقـ ــوة لـ ـه ــا بـ ــل أن
ك ــل األجـ ـه ــزة ي ـجــب أن تـتـضــافــر
جـ ـه ــوده ــا ل ـل ـت ـص ــدي ل ـه ــا حـتــى
ال ت ـتــوغــل أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،وه ــذه
يعني بالطبع ضبط األمور فقط
ول ـيــس الـتـحـكــم أو ال ـم ـنــع وتـلــك
الظاهرة انتشرت خالل السنوات
الماضية في فترة كانت خصبة
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال تـ ـل ــك األل ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـت ــي
سميت مـهــرجــانــات شعبية ولــم
يكن تقصير منا بــل كــان بسبب
الظروف المحيطة فقط.

ُ
«المسرح اللبناني» وجمعية تيرو يطلقان شبكة الثقافة والفنون العربية
عبر منصة إلكترونية مفتوحة أسست خالل أزمة «كورونا»
تكونت شبكة الثقافة
والفنون لكل العرب
لفتح قنوات اتصال
مع الناشطين الفنانين
لالستفادة من خبراتهم
في المهرجانات وغيرها.

أطلقت "جمعية تيرو للفنون" و"المسرح
الوطني اللبناني" في مدينة صور "شبكة
الـثـقــافــة وال ـف ـنــون ال ـعــرب ـيــة" وه ــي منصة
إلـكـتــرونـيــة مـفـتــوحــة أس ـســت خ ــال أزم ــة
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ب ـم ـب ــادرة م ــن نــاشـطـيــن
ثقافيين بهدف تشبيك األفراد والمؤسسات
الثقافية والفنية ،ومن أجل فتح صلة وصل
وقـنــوات لتبادل األح ــداث والمهرجانات،
وال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب فــي الـفــن والثقافة
في لبنان والمنطقة العربية وفتح جسور
للتعاون من أجل التضامن الثقافي في ظل
األزمات الحالية.

محتوى فني
وأع ـل ـنــت الـلـجـنــة الـتـنـظـيـمـيــة للشبكة
تقديم مركزها المسرح الوطني اللبناني
ال ـم ـج ــان ــي ف ــي م ــدي ـن ــة صـ ــور ل ـي ـك ــون فــي
تـصــرف الجميع مــن أجــل تقديم أعمالهم
وكل منصات التواصل االجتماعي المتعلقة
بالشبكة لنشر أي محتوى فني وثقافي
وتقديم األعمال الفنية عبر اإلنترنت.
كما جاء في بيان الحملة" :نحن نعمل
ً
مـعــا مــن أجــل التضامن الثقافي وبسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا ال ـتــي أث ــرت بـشـكــل كبير
عـلــى الـمـشـهــد الـثـقــافــي فــي المنطقة مما
جعلنا نعيد ق ــراء ة المشهد والـتـحــوالت
من أجل إيجاد حلول لتمكين المجتمعات
الـثـقــافـيــة فـيـمــا بينها مــن أج ــل التشبيك
والتعاون ،ودعم اإلبداع وتشجيع التبادل

تعريف
الجمهور
بتاريخ
السينما
المحلية
والعالمية

وال ـم ـن ــح ل ــأع ـم ــال اإلب ــداعـ ـي ــة ،وتـحـسـيــن
ال ـس ـيــاســات ال ــداع ـم ــة لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون،
وتـفـعـيــل دور ال ـف ــن وال ـث ـقــافــة ف ــي تغيير
المجتمعات عبر التعبير ا ل ـحــر" .وتقوم
ً
برامج الشبكة التي يتم العمل عليها حاليا
على تنظيم الجلسات والندوات األسبوعية
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت م ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق زوم،
ونشر األعمال والفعاليات والمنح الفنية
والـثـقــافـيــة ،وإع ـ ــداد ال ـبــرامــج الـفـنـيــة عبر
موقع راديــو "أونــايــن" منصة إلكترونية
مفتوحة للجميع ،وإقامة الورش التدريبية
الفنية المختلفة عبر النت ،وإصدار جريدة
إلكترونية شهرية لتسليط ا لـضــوء على
الـمـشـهــد ال ـث ـقــافــي ،وال ـش ــراك ــة ف ــي تنظيم
ً
المهرجانات الناشئة حديثا.
وأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــؤس ـ ــس "الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ال ــوطـ ـن ــي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي" الـ ـمـ ـمـ ـث ــل وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ق ــاس ــم
إسطنبولي أنــه "مــن خــال شبكة الثقافة
وال ـف ـنــون فــي لـبـنــان نـسـعــى مــع الفنانين
والمؤسسات الثقافية لتكوين منصة رقمية
مفتوحة للجميع ،وتشكيل تشبيك فيما
بيننا من أجل التالقي ،فبعدما ساهمنا في
إنجاز مرحلة ما بعد المركزية الثقافية ال
ً
يمكننا العودة إليها مجددا ،وألننا نرفع
شعار الفن حق للجميع علينا التضامن
ً
معا".
وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح
مـنـ ّـصــات ثـقــافـيــة فــي لـبـنــان ،مــن "سينما
الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز"
في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي

ً
عددا من األعمال التاريخية
ركن يحوي

يوسف العلي يعايد جمهوره
بـ«كل عاشق»

يوسف العلي

عوض بدوي

● تحب التنوع في األلوان التي
تقدمها فإلى أي لون تميل أغنيتك
الجديدة؟

أخبار النجوم

أطلق الفنان يوسف العلي أغنية جديدة ،عايد بها
جمهوره بعيد األضحى وحملت عنوان "كــل عاشق"،
وخاض بها العلي مغامرة جديدة في الفن السعودي
بالجمع بين اإليقاع الخبيتي ،وموسيقى البوبراب.
وعن تفاصيل األغنية الجديدة ،قال العلي في تصريح
ً
صحافي" ،استغرق إنجاز العمل أربعة أشهر تقريبا،
وهو من كلمات الشاعر بدر الجنيدل ،وألحاني وغنائي،
وتوزيع موسيقي سلمان راشد ،وتركيب إيقاع هذلول
ال ـف ــره ــود ،وتـصـمـيــم حـصــة ع ـبــدال ـلــه ،وت ــم التسجيل
والمكساج في استديوهات ستار فانز لإلنتاج الفني
ً
بــالــريــاض ،وطــرحــت األغـنـيــة م ـن ـفــردة ،وجـمـعــت فيها
بين اإليـقــاع الخبيتي ،وموسيقى الـبــوبــراب الالفتة،
ً
ما منحها ميزة جــديــدة" .كما تطرق إلــى تحدي كسر
اإليقاع الخبيتي الخليجي بالقول" :التحدي الصعب
ٍّ
أمام أي ملحن ومغن ،يكمن في البحث عن فكر ٍة جديدة،
ً
تمنح شيئا من التميز عن باقي األغنيات المطروحة،
وهذا ماحرصنا عليه في كل عاشق ،السيما أن إيقاع
ً
الـخـبـيـتــي س ــاع ــدن ــا ك ـث ـي ــرا ف ــي ال ــدم ــج م ــع مــوسـيـقــى
البوبراب ،وما نتج عنه عمل غنائي ،سيحقق إن شاء
أصداء واسعة بين الجمهور ،ويحصد َّ
ً
ردات فعل
الله
إيجابية عليه".

شهيرة :مرض محمود ياسين
بدون عالج

شهيرة ومحمود ياسين
كشفت الفنانة شهيرة ،زو جــة الفنان محمود ياسين،
عن حقيقة وضعه الصحي ،بعد تداول عدة شائعات حول
وفاته ،مؤكدة أن حالة زوجها مستقرة إلى حد ما ،لكن ال
ً
يوجد تحسن إطالقا.
وأضــافــت شهيرة ،في تصريح إعــامــي ،أنها اضطرت
لمنع الزيارات عن زوجها الفنان محمود ياسين منذ قرابة
خمسة أشهر ،بسبب الظروف االستثنائية التى فرضها
فيروس كــورو نــا ،كما تم إبالغها من الفريق المعالج أن
مرضه العالج له.
ً
وتابعت أنها أحيانا تتعرض لالهتزاز والصدمة بسبب
عدم ّ
تقبل الوضع الصحي لزوجها الفنان القدير.
وسبق أن ألمحت شهيرة قبل عامين إلى إصابة زوجها
بتصلب في بعض الشرايين ،مؤكدة أنه يعاني من نسيان
بسيط لـكــن لــم يـصــب بــالــزهــايـمــر كـمــا ادع ــى الـبـعــض ،ثم
تحدثت بصراحة عن األمر في أحد البرامج التلفزيونية،
وقالت إ نــه لم يعد بإمكانه أن يعمل بعد اآلن ،لهذا فهي
ترفض كل األعمال التي تقدم له ،مشددة على أنه أعطى
للفن الكثير من وقت وجهده.

جنات تستعد إلطالق
«أوعى» و«أقولك»

جانب من سينما ريفولي
تـحـ ّـولــت إلــى الـمـســرح الــوطـنــي اللبناني،
ّأو ل مـســرح وسينما مجانية فــي لبنان،
مـنـ ّـصــة ثقافية ح ـ ّـر ة ومستقلة ومجانية
شـ ـه ــدت إق ــام ــة ال ـ ـ ــورش وال ـم ـه ــرج ــان ــات
المسرحية والسينمائية والموسيقية ،كما
وتقوم على برمجة العروض السينمائية
الـفـنـيــة والـتـعـلـيـمـيــة لــأط ـفــال وال ـش ـبــاب،
وت ـقــديــم الـسـيـنـمــا ألي أح ــد يــريــد تـقــديــم
عمله الفني بالمجان ،وتـهــدف إلــى نسج
شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج
وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض
أف ــامـ ـه ــم ،وتـ ـع ــري ــف ال ـج ـم ـه ــور ب ـتــاريــخ
السينما المحلية والعالمية ،إضافة إلى

جزء مهم من المعروضات

الالمركزية في العروض عبر "بــاص الفن
ال ـ ـسـ ــام" ل ـل ـع ــروض الـ ـج ــوال ــة ف ــي ال ـق ــرى
وال ـب ـل ــدات الـلـبـنــانـيــة م ــن خ ــال مـهــرجــان
صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان
الـمـســرحــي ال ــدول ــي لـلـحـكــواتــي ولـلــرقــص
الـمـعــاصــر ،وم ـهــرجــان ص ــور السينمائي
الــدولــي لألفالم القصيرة ،ومهرجان أيام
فلسطين الثقافية ،ومهرجان تيرو الفني
الــدولــي ،ومهرجان صــور الــدولــي للفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ،وم ـ ـهـ ــرجـ ــان شـ ـ ــوف ل ـب ـنــان
بالسينما الجوالة  ،ومهرجان أيام صور
ال ـث ـقــاف ـيــة ،وم ـه ــرج ــان ل ـب ـنــان الـمـســرحــي
لمونودراما المرأة.

جنات
تستعد الـمـطــربــة جـنــات إلط ــاق أغنيتين جديدتين
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـف ـن ــان ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـعــي ع ـل ــى مـسـتــوى
الـكـلـمــات واألل ـح ــان ،األول ــى بـعـنــوان "أوعـ ــى" مــن تــوزيــع
الموسيقي هانى يعقوب ،والثانية "أقــولــك" مــن توزيع
وس ــام عبدالمنعم ،وم ــن الـمـقــرر أن يـتــم ط ــرح األغـنـيــات
ضمن ألبومها المرتقب خالل أيام ،عبر موقع الفيديوهات
يوتيوب.
ولــم تكن الـمــرة األول ــى الـتــي تـتـعــاون فيها جـنــات مع
ً
الشافعي ،إذ تعاونا سابقا فــي عــدد مــن األغــانــي منها
أغنية " 100دليل" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة
عبد الهادي ،من ألبوم بنفس الكالم وغيرهما الكثير من
األعمال.
كما شاركت جنات فترة قبل موسم رمضان في أغنية
ٔ
عـلــى طــريـقــة الـفـيــديــو كـلـيــب تـحـمــل اس ــم "اب ـط ــال بـلــدنــا"
ٔ
وجمعتها بالمطرب محمد عدوية وابــرز الفيديو كليب
ٔ
باالغنية ٔ
كماين الشرطة التى ترعى الشوارع خالل
الخاص
ٔ
ٔ
فترة حظر التجول بجانب إظهار االطباء ،الجيش االبيض
ٔ
وهم يرعون مرضى فيروس كورونا ،واالغنية كلمات تامر
ٔ
ٔ
حسين ،والحان عزيز الشافعي ،وتوزيع احمد إبراهيم.

توابل ةديرجلا
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عز الدين »Migusta.foods« :تسعى
لريادة توفير المنتجات الغذائية

«نقدم منتجات جديدة تزيد ثقة العمالء وإقبالهم»

ً
ً ً
ً
ً
يشغل سوق المواد الغذائية حيزا كبيرا في الوقت الحالي ،ويعتبر متجددا بسرعة ملحوظة ،وأيضا زاد الطلب عليه خصوصا مع جائحة «كورونا» ،فهو السوق الذي
ال يستطيع أي من المجتمع أو الفرد االستغناء عنه ،لذا بادرت شركة « »Spaces and Conceptبإطالق فرع جديد لها متخصص في مجموعة من المواد الغذائية
وتحت اسم « ،»Migusta.foodsيوفر مواد غذائية مطلوبة من المستهلكين ،من خالل دراسة متأنية قامت بها لمعرفة أهم السلع الناقصة وحجم الطلب عليها.
«الجريدة» التقت المديرة التنفيذية للشركة لولوة عز الدين ،حيث عرفتنا على أهم المنتجات التي تقدمها الشركة ،باإلضافة إلى معلومات تهم المستهلك،
وإليكم التفاصيل:
فضة المعيلي

نراعي
المعايير
العالمية
والشروط
الصحية

قـ ــا لـ ــت عـ ــز ا ل ـ ــد ي ـ ــن ،إن ا ل ـش ــر ك ــة
و ضـعــت نـصــب عينها ا لـتـمـ ّـيــز في
ال ـجــودة مــن خــال اسـتـيــراد وبيع
وت ــوزي ــع ال ـم ــواد ال ـغــذائـيــة فــي كل
أن ـحــاء ال ـكــويــت ،مــن خ ــال قـنــوات
ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع لـ ـ ــزيـ ـ ــادة نـ ـسـ ـب ــة إقـ ـب ــال
العمالء عــن طريق طــرح منتجات
جديدة ،بالتالي تعزيز ثقة العمالء
والسوق الحالي للشركة.
وأكـ ـ ــدت ع ــز ال ــدي ــن ،أن ال ـشــركــة
ً
ً
أ ص ـب ـح ــت مـ ـ ـ ــوردا جـ ـي ــدا وذا ثـقــة
لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة م ـ ـف ـ ـيـ ــدة فــي
ســوق األ غــذ يــة الصحية الكويتي،
ووضعت الشركة رسالة ""Mission
وقامت بتطبيقها وتتمحور حول
تــوف ـيــر م ـن ـت ـجــات غ ــذائ ـي ــة تـتـفــوق
على المنافسين ا لـمــو جــود يــن في
ا لـســوق ،وذات أ سـعــار فــي متناول
الجميع تتماشى مع قيم الشركة
والمجتمع.
و ع ـ ــن رؤ يـ ـ ــة ا لـ ـش ــر ك ــة ""Vision
أفادت "بأننا نسعى لنكون الشركة
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـج ــات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة ل ـت ـل ـب ـي ــة
اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـم ــاء ،وم ــع األخ ــذ
باالعتبار توسيع نطاق المنتجات
في السوق المحلي".

وفرنا
«الفقع» على
مدار السنة
وعالمتين
تجاريتين من إطالق فكرة
زيت الزيتون
وعن فكرة دخولهم سوق الغذاء
البكر
ذ كــرت عــز ا لــد يــن ،أن "شركتنا األم
ت ـح ـظ ــى ب ـث ـق ــة ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك ،ول ـهــا
ب ـ ــاع ط ــوي ــل ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـغ ــذي ــة،
لذلك فكرنا في استيراد منتجات

ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـ ـي ـ ـسـ ــت مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ف ــي
ال ـ ـسـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي وبـ ـع ــد دراس ـ ــة
ً
م ـع ـم ـق ــة ل ـ ـهـ ــا ،وأيـ ـ ـض ـ ــا مـ ــن خ ــال
زياراتنا إ لــى العديد من معارض
التغذية العالمية قمنا باختيارها
ـأن ،وبــال ـف ـعــل كــانــت تلك
بــدقــة وت ـ ـ ٍ
ا لـمـنـتـجــات لـحـظــة إ طــا ق ـهــا محل
ت ــرح ـي ــب م ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ال ـتــي
ً
تـ ـ ـح ـ ــرص ش ــركـ ـتـ ـن ــا دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ع ـلــى
إرض ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم وت ـ ــزوي ـ ــده ـ ــم ب ــأج ــود
المنتجات".
وبـيـنــت أن الـمـنـتـجــات مـتــوفــرة
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـس ـ ــوب ـ ــرم ـ ــارك ـ ــات م ـثــل
مــر كــز سلطان ،وسيفكو ،وسيتي
سنتر ،وترولي ،ود يــن أند دلوكا،
ً
وقــري ـبــا بــالـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
ويـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــزل عـ ــن ط ــري ــق ح ـس ــاب
إ ن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام " Migusta.foods
و ،"Jumla.Clubو"ذواق".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ب ـ ـ ـلـ ـ ــد مـ ـنـ ـش ــأ
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـس ـت ــوردة ه ــي مــن
ب ـل ـج ـي ـكــا ،وإي ـط ــال ـي ــا ،وإس ـبــان ـيــا،
ً
وال ـي ــون ــان ،وفــرن ـســا وإج ـم ــاال من
دول أورو بــا ،مع مراعاة المعايير
العالمية والشروط الصحية بكل
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،والـ ـت ــي ال
تتعارض مع معايير الصحية في
الكويت.
وأشارت إلى أنه بسبب اإلقبال
ع ـل ــى ال ـم ـن ـت ـجــات ت ـ ــدرس ال ـشــركــة
إضافة منتجات أخرى تهم الذين
ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـ ـعـ ـم ــل ال ــريـ ـجـ ـي ــم م ـثــل
ريجيم الكيتو وغيره.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أوض ـ ـحـ ــت أن

الشركة تسعى الستيراد منتجات
جديدة ليست موجودة في السوق
الكويتي حتى تميزنا كشركة.
وأكـ ــدت أن الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
ي ـت ـم ـيــز ب ــأن ــه م ـط ـل ــع ،وعـ ـل ــى فـهــم
ودرا يــة ،وثقافة كبيرة ،يقبل على
كل جديد.
و عــن خـطــة ا لـشــر كــة التسويقية
ً
في المنطقة مستقبال ،أوضحت أن
الشركة تسعى ألن يكون لها فروع
في الشرق األوسط ،ألن المنتجات
ً
ً
القت استحسانا كبيرا في السوق
ا لـكــو يـتــي ،كـمــا أن ا لـشــر كــة تسعى
ألن تـقــوم بعمل "  "Snacksصحي
ل ــأط ـف ــال ي ـح ـتــوي ع ـلــى األط ـع ـمــة
المغذية التي يحتاج إليها األطفال
بدون سعرات حرارية كبيرة.

أهم المنتجات
واسـ ـتـ ـع ــرض ــت عـ ــز الـ ــديـ ــن أه ــم
ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ال ـش ــرك ــة
بـ ـ ـت ـ ــوزيـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا وه ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي:
" "Giuliano Tartufiو ه ــو عـبــارة
ع ــن ال ـك ـمــأ أو "الـ ـفـ ـق ــع" ،وك ـم ــا هــو
ً
م ـعــروف ف ــإن "ا ل ـك ـمــأ" يـحــل ضيفا
ً
على الموائد بكثرة حديثا .
ويـعـتـبــر نـبــات الـكـمــأ مــن أن ــواع
المواد الغذائية الثمينة والغنية
بـ ــال ـ ـفـ ــوائـ ــد ،ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق
ولشعبيته بــدو لــة ا لـكــو يــت ،قامت
الشركة بتوفيره بأنواعه المختلفة
طوال العام ،وهي األصناف األربعة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي ال ـش ـك ــل وال ـح ـج ــم
واللون ،والمستخدمة في الطهي:

ز يــت الفقع األ بـيــض ،وز يــت الفقع
األسود ،والبيانشيتو وSummer
.Black
وعن زيت الزيتون البكر ،قالت
"إن ـن ــا نــوفــر عــامـتـيــن تـجــاريـتـيــن
األولى " "OLEO ELVIRAاإلسباني
العضوي مــن غرناطة وLadolea
ال ـيــونــانــي ،وال ـم ـع ــروف أن الــزيــت
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي يـ ـمـ ـت ــاز ب ـخ ـصــائ ـصــه
المفيدة".
و ت ــا ب ـع ــت أن ا ل ـش ــر ك ــة ل ــم تـنــس
ً
مـ ـحـ ـب ــي "ال ـ ـش ـ ـي ـ ـبـ ــس" خـ ـص ــوص ــا
أن كـ ـثـ ـي ــر ي ــن يـ ــأ خـ ــذو نـ ــه ك ــو ج ـب ــة
س ـنــا كــس" ،فـقــا مــت بـتــو فـيــر منتج
" "Bretsا ل ـم ـص ـن ــوع مـ ــن ا لـ ـم ــواد
ا ل ـغــذا ئ ـيــة ا لـطـبـيـعـيــة ذات ا لـطـعــم
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذاق ال ـ ـلـ ــذيـ ــذ وه ـ ـ ــو األك ـ ـثـ ــر
شـعـبـيــة ف ــي فــرن ـســا وي ـت ـكــون مــن
الـبـطــاطــس ،وزي ــت عــالــي ال ـجــودة
بـنـسـبــة  ،%100و م ـلــح ا لـبـحــر من
 Guérandeو Snack Goldشيبس
من إسبانيا بنكهات مميزة منها
التوت البري وكافيار وفقع وملح
مـ ــن جـ ـب ــال الـ ـهـ ـيـ ـم ــاالي ــا .وم ــارك ــة
Rho Foods Kale chips Vegan
ال ـك ـي ــل ال ـط ـب ـي ـعــي بـ ـث ــاث ن ـك ـهــات
ال ـك ــاري وال ـع ــادي وال ـج ـب ــنBurts.
 potatoe Crispم ـ ــن ا ل ـم ـم ـل ـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـش ـي ـبــس األشـ ـه ــر مــن
م ـن ـشــأة ال ـم ـلــح ,ال ـب ـهــار األسـ ــود,
الجبن.
وبـيـنــت عــز الــديــن أن الـشــركــة
ح ــرص ــت ع ـل ــى اسـ ـتـ ـي ــراد أجـ ــود
أ نـ ــواع ال ـخ ــردل وه ــو Edmond
 Fallotالذي يمتاز بأن ليس له
أ ل ــوان أو نـكـهــات أو م ــواد حافظة
صناعية ،فهو عبارة فقط صلصة
ا لـخــردل الكالسيكية ا لـتــي تعطي
ً
ً
ً
ً
م ـل ـم ـســا ن ــاع ـم ــا وط ـع ـم ــا م ـن ـع ـشــا
ستحبه عــا ئـلـتــك ب ــدون أي د هــون
أو سعرات حرارية.
وت ـق ــدم ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة "La
 ،"Masion Belgeمايوينزا نكهة
مـ ـمـ ـي ــزة بـ ـ ـق ـ ــوام ك ــريـ ـم ــي وغـ ـن ــي،
مـ ـصـ ـن ــوع م ـ ــن الـ ـبـ ـي ــض الـ ـ ـط ـ ــازج،
مناسب الستخدام السندويشات،
ومختلف أنواع الوجبات ،ويتوفر
بـثــاث نـكـهــات الـكـمــأ ،والــري ـحــان،
ً
وأيضا النباتي  Veganالمصنوع
ً
حصريا من المكونات النباتية.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ــا م ـ ــة Tonitto
السوربيه رقم  1في إيطاليا ،فهي
مكونة من الفاكهة الطبيعية ويتم
تـحـضـيــرهــا ب ــدون حـلـيــب وتــأتــي
بملمس نــا عــم و مـخـمـلــي و لــد يـهــم
العديد من النكهات المميزة.

 10قواعد لحماية األسنان
ت ـت ـعـ ّـدد م ـشــاكــل األسـ ـن ــان ،ل ـكــن ب ــدأ بعض
االضطرابات يتراجع بكل وضوح بفضل التقدم
على مستوى تــدابـيــر النظافة الـتــي يتعلمها
الناس منذ طفولتهم .في ما يلي أفضل الخطوات
الفاعلة لحماية األسنان أو معالجتها.
 .1اقصد طبيب األسنان بانتظام
ً
ستستفيد من زيارة طبيب األسنان بدءا من
ً
عمر مبكر ،وص ــوال إلــى عمر متقدم .يجب أال
تكتفي بزيارته حين تشعر باأللم! اقصده كل
ستة أشهر إذا كنت تواجه مشاكل متكررة في
األسنان أو مرة في السنة ّ على األقل إلزالة الجير.
تسمح هذه الزيارة بتجنب بعض المشاكل.
 .2افرك أسنانك لثالث دقائق
يجب أن يدوم فرك األسنان ثالث دقائق كي
يعطي فاعليته ،لكن ال تبالغ في ّ
الشد على
ّ
أسنانك .لذا تجنب الفرشاة القاسية .في
ّ
الحالة المثلى ،يجب أن تنظف أسنانك
ً
ثالث مرات يوميا ،بعد وجبات الطعام،
ً
لكن عمليا يمكنك أن تكتفي بتنظيفها

ً
صـبــاحـ ًـا وم ـس ـ ً
ـاء .تسمح ه ــذه الـخـطــوة أيضا
بالحفاظ على رائحة فم منعشة .إذا لم تتمكن
مــن فــرك أسنانك ،اشطف فمك أو امضغ علكة
بال سكر.
ّ .3
غير فرشاة أسنانك
ّ
يجب أن تغير الفرشاة كل ثالثة أشهر ،ألن
وبرها يتلف بسرعة.
استعمل جرعة معتدلة من الفلور
.4
ِ
ُيستعمل الفلور مع األوالد بشكل أساسي
ً ُ
لكن بحذر .من األفضل دوما أن تستعمل جرعة
معتدلة منه .يمكن أن يعطيك طبيب األسنان
نصائح ّ
قيمة فــي هــذا الـمـجــال .يحتوي الماء
المعدني على الفلور ،مما يسمح بالحفاظ على
توازن سليم.
ّ .5
تنبه إلى نظامك الغذائي
ً
ي ــؤدي الـنـظــام ال ـغــذائــي دورا
ً
مهما لصحة األسنان .يمكن أن
تنعكس المأكوالت الحمضية
ً
أو الحلوة سلبا على األسنان

من خالل إضعاف معادنها ،على عكس الدهون
ً
والكازين والمعادن مثال .كذلك تزيد األطباق
ُ
الغنية بالكربوهيدرات احتمال التسوس .يشار
إلى أن األكل العشوائي بين الوجبات الرئيسة
ً
يسيء إلى ّاألسنان أيضا.
 .6ت ـجــنــب ال ـق ـه ــوة وال ـ ـشـ ــاي وال ـتــدخ ـيــن
والمشروبات الغازية
ه ــذه الـعـنــاصــر كلها مسيئة وتـ ــؤدي إلــى
ظهور البقع واصفرار األسنان .إذا كنت تعجز
عن التخلي عنها بالكامل ،افرك أسنانك بعد
استهالك كل مشروب أو بعد التدخين .احرص
ً
أي ـضــا عـلــى ع ــدم ش ــرب أي ســائــل ســاخــن أو
ً
بارد جدا.
ّ
 .7تخلص من الجير مرة
ً
أو مرتين سنويا
ّ
تساهم هذه الخطوة في تجنب
التصاق الجراثيم وتجديد بياض
األسنان ،وتسمح لطبيب األسنان
برصد أي خلل سطحي.

 .8خيط تنظيف األسنان ضروري
لتنظيف التجاويف الصغيرة بين األسنان،
استعمل الخيط أو فرشاة صغيرة لها رأس
ّ
مسنن.
 .9اختر الفرشاة الكهربائية
تـشـيــر دراسـ ـ ــات ع ــدة إل ــى قـ ــدرة ال ـفــرشــاة
الـكـهــربــائـيــة عـلــى إزالـ ــة الـتــرسـبــات أك ـثــر من
الفرشاة العادية.
 .10استعمل أكثر من معجون واحد
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـعـ ـج ــون ال ـت ـب ـي ـي ــض س ـطــح
األسنان ،لكن تصبح البقع راسخة عليه بعد
س ـنــوات .ح ــذار مــن إضـعــاف األس ـنــان بسبب
ً
استعمال هــذا المعجون يــومـيــا ،واستعمل
ً
مـعـجــونــا فـيــه عنصر الـفـلــور مــرتـيــن أو
ً
ث ــاث مـ ــرات أس ـب ــوع ـي ــا ،ث ــم اسـتـعـمــل
ً
ً
مـ ـعـ ـج ــون ــا آخ ـ ـ ــر خ ـ ــاص ـ ــا ب ــاألسـ ـن ــان
ّ
ُ
الحساسة .فيما يخص الهالم المبيض،
ال ت ــدوم نتيجته لفترة طــويـلــة ،لكن
يمكن أن تالحظ الفرق.

٢٠

sudoku

من  6أحرف وهي اسم دولة فقيرة في شرق إفريقيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

ب ص ر

ف ي ل ي ب ج ل
6

د

 1ـ مـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ لـ ـبـ ـن ــا ن ــي
مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم ف ــي
جــام ـعــات أم ـيــركــا من 9
آثاره «تاريخ العرب»
 2ـ حمام بري  -سخي
 6ـ الـتـهــب (مـعـكــوســة)  8ـ أبرز األمر  -يقصد للمدينة  -عبودية
 3ـ دولة إفريقية
 9ـ مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرع أ ث ـ ـي ـ ـنـ ــي
 طريق 4ـ يصيح  -ظهر
 5ـ أخو األب  -للنداء  7ـ دولة عربية  -يشتم س ــن ال ـقــوان ـيــن األول ــى
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عموديا:
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sudoku

 1ـ أد ي ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـص ــري
ل ــه «ق ــام ــوس اإلدارة
والـقـضــاء» بالعربية
والفرنسية
 2ـ ضد يسار  -شاهد
 3ـ أعلى عاصمة في
الـعــالــم  -بـخــار الـمــاء
المتكاثف
 4ـ يترنح  -ساهم
 5ـ عنفوان الشباب
 6ـ كالم  -ضد حلو -
عملة آسيوية
 7ـ رمل  -مقلة
 8ـ متشابهان  -سقي
 جدار 9ـ دولة إفريقية

2
4

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

1
4

5

9
4
7
2
8
5
3
6
1

نطاق
حكومة
كفاح
طبيعة

عفو
حساب
قانون
تعديل

مناخ
جبل
تجارة
نسبة

ثورة
إستقالل
إتحاد
مركز
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com
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تسالي

توابل ةديرجلا
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رواندا

كلمة السر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :كل يوم تغدو فيه أقوى من
السابق ألنك تعمل بجهد.
ً
عاطفيا :ال فائدة من كثرة الجدال مع
ّ
الحبيب واعتمدا الهدوء والتفهم.
ً
اجتماعيا :انصرف إلى ذاتك فهناك
أمور كثيرة عليك مراجعتها بهدوء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :يساندك برجك وتحرز بعض
ً
التقدم في مشروع كان متوقعا.
ً
عاطفيا  :ال يفيد وضعك العاطفي
المتأزم إال الصراحة مع الشريك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :اح ـ ـتـ ــرس فـ ــي قـ ـي ــادة
س ـي ــارت ــك ف ــأم ــام ــك ق ــد ي ـقــع ح ــادث
ضخم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تؤجل عملك الى الغد ألن في
الغد قد تأتيك أعمال أخرى.
ً
عــاطـفـيــا :تــواجـهــك مشكلة غ ـيــرة مع
الحبيب فتصرف معه بطريقة الئقة.
ً
اجتماعيا :يظهر البعض غيرته عليك
في الظاهر لكنه في الباطن يحسدك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
تبصر في وضع مهنتك وانظر
الى ما يفيد نموها تطورها.
ً
عاطفيا :تمر بمرحلة عاطفية هادئة
لكنك ال تستطيع اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :ال تعلل نفسك بالطمأنينة
إن لم تكرم والديك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :ال تتشتت فــي مشاغل كثيرة
ّ
وركز فقط على األهم.
ً
عاطفيا :عالقتكما العاطفية الواضحة
تطمئن قلبيكما وتنشر الفرح حولكما.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى صحتك واعتمد
ً
ً
نظاما خاصا بك يبعدك عن السمنة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :لن يساورك الهم إن عرفت كيف
تنظم أعمالك.
ً
عاطفيا :تجد السالم والطمأنينة بين
أيدي الشريك ألنك على قائمة أولوياته.
ً ّ
اجتماعيا :فــتــش عــن أوق ــات مناسبة
تخلو فيها إلى نفسك وتحاسبها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـن ـت ـظ ــرك نـ ـج ــاح ق ــريــب
ينسيك المجهود الذي قمت به.
ً
عاطفيا :يضع الحبيب كل ما لديه
بين يديك ألن له ملء الثقة بك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ج ـه ــاد أف ـض ــل مــن
جـ ـ ـه ـ ــاد الـ ـتـ ـغـ ـل ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـي ــول
والشهوات.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :اسـتـجـمــع أف ـك ــارك ك ــل مـســاء
وحاسب نفسك على تصرفاتك.
ً
عاطفيا :حاسب نفسك قبل محاسبة
الـحـبـيــب وحـ ــاول تصحيح أخـطــائــك
معه.
ً
ً
اجتماعيا :ليكن ضميرك سليما أفضل
بكثير مما تكون معرفتك واسعة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ال تنشغل بأمور الرفاهية قبل مهنيا :التمادي في االسترخاء يضيع
ّ
ً
أتعابك السابقة فكن نشيطا.
أن تنجز ما يتطلب منك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تجذبك رغباتك أحيانا إلى ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـي ــاة ت ـع ـل ـمــك أن تـحــب
والتجارب تعلمك من تحب.
إقامة عالقات إضافية فانتبه.
ً
ً
اجتماعيا :ال تنظر إلــى من قــال هذه اجتماعيا :ال تتشبث بآرائك الخاصة
واستمع إلى آراء اآلخرين.
الحكمة بل إلى المعرفة من قولها.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـه ـمــل أعـ ـم ــال ــك الـمـهـمــة
وتنصرف إلى الثانوية فتتراكم عليك.
ً
عاطفيا  :المشاحنات المستمرة مع
الـشــريــك ال ت ــؤدي إل ــى الـتـفــاهــم فكن
ً
صبورا.
ً
اجتماعيا :ما تفعله مع أهلك هو نزر
قليل مما يجب أن تقوم به.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :اط ـ ــرح ال ـه ـم ــوم ع ــن كتفيك
ّ
وتـســلــح بــالـتـفــاؤل فـلــديــك مــؤهــات
ّ
قيمة.
ً
عاطفيا :إذا شئت أن تـتــذوق أفــراح
ً
الحب فكن صادقا مع الشريك.
ً
اجتماعيا :إن كثيرين ممن تعتبرهم
ً
أصدقاء قد ينقلبون عليك يوما.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«األبراج» تحصل على منحة «غيتي» لصون التراث العمراني

ً
العبدالجليل :استحقاق يعكس جودة المشروع ومبدأ الشراكة الثقافية مع جهة مرموقة عالميا
نال المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب منحة
مؤسسة «غيتي» العالمية
لدراسة الحماية المستدامة
لفن تصميم وتنفيذ األطباق
المعدنية ألبراج الكويت.

المنحة فرصة
للتعاون العلمي
والتبادل المعرفي
لحفظ تراث الحداثة

أع ـل ــن ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب فوزه بمنحة مؤسسة
غيتي العالمية ""Getty Foundation
لـ ــدراسـ ــة ال ـح ـم ــاي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة لـفــن
تصميم وتنفيذ األطباق المعدنية التي
تغطي الهياكل الكروية ألبراج الكويت
والمصممة من المعمارية الدانمركية
ميلينا بيورن عام .1968
وقــال المجلس ،في بيان صحافي
أمس ،إن ذه المنحة تساهم في حماية
قـيـمــة األب ـ ــراج الـتــاريـخـيــة والـثـقــافـيــة
وت ـح ـق ـي ــق شـ ـ ـ ــروط األص ـ ــال ـ ــة حـســب
معايير لجنة التراث العالمي بمنظمة
اليونيسكو.
وأض ــاف أن هــذه المنحة تأتي من
خالل برنامج ""Keeping It Modern
وه ــي م ـب ــادرة مـنــح دول ـي ــة تـعـبــر عن
التزام مؤسسة "غيتي" بالحفاظ على
ال ـتــراث الـمـعـمــاري والـعـمــرانــي للقرن
العشرين السيما المباني ذات القيمة
الـعــالـمـيــة االسـتـثـنــائـيــة وال ـتــي تمثل
فــرصــة للتقدم العلمي والـمـمــارســات
الفنية المعنية بصون هذا النوع من
التراث وترميمه.

المباني التاريخية
وأوضــح أن البرنامج منح العديد
م ـ ــن الـ ـمـ ـب ــان ــي الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
المهمة حول العالم ومنها
دار سـيــدنــي ل ــأوب ــرا في
أستراليا وسيدي حــرازم
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـغــرب ـيــة
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض "ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس"
رشيد كرامي في لبنان.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ه ــذه
ال ـم ـن ـحــة ت ـع ـت ـبــر فــرصــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي
والتبادل المعرفي لحفظ
ت ـ ـ ـ ــراث الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة وه ــو
ً
مـ ـج ــال ح ــدي ــث ن ـس ـب ـيــا
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ف ـ ـ ــي مـ ــراحـ ــل
ال ـت ـط ــور ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ً
مبينا أن برنامج الدعم
هذا في سنته األخيرة
ويستقبل ا لـعــد يــد من
ً
الطلبات سنويا التي
ت ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ل ـل ـت ــرش ــح
للدعم الفني والمالي

ملصق منحة «غيتي»

أحمد عز يستكمل تصوير
«كيرة والجن»

لمواقع ذات أهمية بالغة إذ قدم لهذه
ً
المنحة  90طلبا وتم اختيار  13مبنى
أحدها أبراج الكويت.

قيمة استثنائية
وقال األمين العام للمجلس الوطني
لـلـثـقــافــة ك ــام ــل ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،إن هــذا
ً
ال ـم ـشــروع أص ـبــح مـمـكـنــا بـعــد مــوافـقــة
مــؤسـســة "غـيـتــي" عـلــى طـلــب المجلس
بـتـقــديــم الــدعــم وال ـخ ـبــرة لـلـحـفــاظ على
أبـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـك ــوي ــت ألن ـ ـهـ ــا م ـ ــن ال ـم ـب ــان ــي
المعمارية الحديثة ذات القيمة العالمية
االستثنائية.
وب ـي ــن أن ذل ــك ي ــأت ــي ض ـمــن م ـب ــادرة
المؤسسة تحت شعار "المحافظة على
ً
الحداثة" التي تشمل دوال أخرى بينها
دولة الكويت لهذا العام.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل أن اه ـت ـمــام
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب بالعمل المشترك مع مؤسسة
ً
"غيتي" يأتي امتدادا اللتزام المجلس في
صون التراث العمراني وتراث الحداثات
وتعزيز القدرات المهنية للعمل في هذا
المجال.
وقـ ـ ــال إن هـ ـ ــذا الـ ــدعـ ــم ي ـع ـك ــس ثـقــة
الـمــؤسـســة فــي ج ــودة الـمـشــروع ومـبــدأ
ال ـش ــراك ــة ال ـث ـقــاف ـيــة م ــع ج ـهــة مــرمــوقــة
ً
عالميا للدفع بجهود البحث والحفاظ
على نظام التثبيت لألقراص المعدنية
ألب ـ ــراج ال ـك ــوي ــت ك ـمــا ه ــو م ــوض ــح فــي
مقترح المشروع مع اشتراط الخضوع
ل ـكــل ال ـقــوان ـيــن ال ـمــرع ـيــة م ــن الـطــرفـيــن
بهذاالشأن.

فترة المشروع
وح ــول ال ـجــدول الــزمـنــي وميزانية
المشروع ،أكد العبدالجليل أن الفترة
ب ــدأت فــي  25يــونـيــو  2020وتستمر
إ ل ـ ـ ــى  31مـ ــا يـ ــو  2022حـ ـي ــث ت ـن ـفــق
أم ــوال المنحة على البنود المدرجة
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـم ـقــدمــة ف ــي مـقـتــرح
المشروع.
و شـكــر العبدالجليل كــل القائمين
ع ـلــى تـسـهـيــل أع ـم ــال ه ــذه ال ـم ـب ــادرة
وعلى رأسـهــم األمـيــن الـعــام المساعد
ل ـق ـطــاع اآلثـ ـ ــار وال ـم ـت ــاح ــف الــدك ـتــور
بدر الدويش وخبراء التراث الثقافي

عاد الفنان أحمد عز إلى
موقع تصوير فيلم "كيرة
والجن" ،أمس ،بعد شهور
من التوقف بسبب فيروس
كورونا.
ويجسد عز خالل األحداث
شخصية "الجن" ،في حين
يجسد كريم عبدالعزيز
شخصية "كيرة" ،ويشارك
بالبطولة الفنانون سيد
رجب ،وأحمد مالك ،وعلى
قاسم ،وهدى المفتي،
ومحمد عبدالعظيم ،وعارفة
عبدالرسول ،وتامر نبيل،
وغيرهم .وقبل استئناف
التصوير عقد المخرج
مروان حامد جلسات عمل
مكثفة مع نجوم العمل،
والمؤلف أحمد مراد
والقائمين على الشركة
المنتجة سينرجي فيلمز،
للوقوف على الشكل
النهائي للفيلم ،باإلضافة
إلى ترشيح أسماء ضيوف
الشرف والممثلين األجانب
الذين سيشاركون في
أحداث العمل.

كامل العبدالجليل

وممثلي وفــد دولــة الكويت في لجنة
ال ـت ــراث الـعــالـمــي الـمـهـنــدسـيــة زه ــراء
علي بــابــا والمهندس جــابــر عبدالله
القالف لدى األمانة العامة بالمجلس،
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ذات
الصلة كوزارة المالية ممثلة بالوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون أم ـ ـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة
والشؤون القانونية د .غازي العياش،
ووزارة الخارجية.

حماية التراث العالمي
يذكر أن المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب وبـ ـن ــاء ع ـلــى ق ــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ــم " "869ب ـشــأن
تسجيل أب ــراج الـكــويــت ضمن قائمة
الـ ـت ــراث ال ـعــال ـمــي بــالـيــونـيـسـكــو قــام
باستكمال إجراء ات التسجيل ومنها
إع ــداد خطة اإلدارة والمحافظة على
ا لـمــو قــع ليتوافق مــع اتفاقية حماية
ا ل ـتــراث العالمي الثقافي والطبيعي
لسنة  1972ضمن جهود المجلس في
ً
الحفاظ على الـتــراث وصيانته وفقا
للمرسوم االميري رقم  11لسنة .1960
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـ ـ ــرأس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر
ً
ً
عنصرا جــوهــريــا فــي عملية التنمية
ً
ً
ومحورا أساسيا في النظام الوطني
لالبتكار وهــو نهج اجتماعي ثقافي
يـ ــدل ع ـلــى ق ـي ـمــة وف ـعــال ـيــة ال ـعــاقــات
االجتماعية وأثر التعاون بين األفراد

أبراج الكويت
والـمـجـمــوعــات والـمــؤسـســات العامة
والخاصة في تحقيق األهداف.
وفي هذا االطار تم التنسيق مع إدارة
الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي فــي بـلــديــة الـكــويــت
ب ـخ ـص ــوص ت ـن ـظ ـيــم الـ ـبـ ـن ــاء وال ـن ـس ــق
الـحـضــري للمنطقة الـمـحـيـطــة بــأبــراج
الكويت كونها منطقة عــاز لــة للممتلك
الثقافي تنطبق عليها المحاذير المتبعة
ً
ً
عالميا وفقا لنظام التراث العالمي في
"اليونيسكو".
وقــام المجلس الوطني بطلب زيارة
استشارية من المجلس الدولي للمعالم
وال ـمــواقــع " "ICOMOSفــي  2017وهــي
المنظمة ا لـمـعـتـمــدة مــن "اليونيسكو"
لتقييم ملفات الترشيح للتراث العالمي

وكللت الزيارة بتقديم مقترح للمنطقة
العازلة تم ربطه مع المخطط الهيكلي
لدولة الكويت .2040
وكــانــت أب ــراج الـكــويــت نــالــت جــائــزة
اآلغا خان في العمارة اإلسالمية والتي
تمثل مساهمة إبداعية متميزة للعمارة
فــي الـقــرن العشرين ألنـهــا رمــز لحداثة
الـ ـك ــوي ــت ف ـه ــي ت ـع ـبــر ع ــن ال ـم ـت ـغ ـيــرات
الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم والـ ـهـ ـن ــدس ــة
المعمارية وتكشف عن أحدث التقنيات
فــي الـبـنــاء فــي ذلــك الــوقــت كتخصيص
خزان كبير للماء على هذا االرتفاع مع
االلتزام بشكل معماري أنيق في الوقت
نفسه.

الفنانون العرب يدعمون الجسمي ضد التنمر عبداإلمام عبدالله :أستعد لدخول
«المزرعة» مع عادل اليحيى

تضامن الكثير من الفنانين العرب
مع الفنان اإلماراتي حسين الجسمي،
ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ل ـل ـت ـن ـمــر عـ ـب ــر م ــواق ــع
التواصل.
و ج ـ ـ ــاء ت ه ـ ــذه ا ل ـح ـم ـل ــة ع ـق ــب أداء
ال ـج ـس ـمــي أغ ـن ـيــة "ب ـح ـبــك ي ــا ل ـب ـنــان"،
فــي حفل دار األو ب ــرا بــد بــي ،قبل أ يــام
من االنفجار الهائل الذي هز بيروت،
غير أنها تسببت في موجة كبيرة من
ا لـتـنـمــر وا لـسـخــر يــة ،د فـعــت الجسمي
الى تصدر مواقع التواصل عدة أيام.
ع ـ ـلـ ــى اث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ ــك ،س ـ ــان ـ ــد ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـش ــاه ـي ــر ال ـج ـس ـم ــي فـ ــي م ــواج ـه ــة
تـلــك الـحـمـلــة ،وك ــان أول الــداعـمـيــن له
ش ـق ـي ـقــه اإلعـ ــامـ ــي ص ــال ــح ال ـج ـسـمــي
ا ل ــذي كـتــب فــي تـغــر يــدة عـبــر حسابه:
"يحب وطنه العربي من المحيط إلى
الـخـلـيــج وال يـفــرق بـيــن الـجـنـسـيــات"،
وان ـض ـم ــت ل ــه مــواط ـن ـتــه أحـ ــام الـتــي
قــالــت" :فـخــر ب ــادي اإلمـ ــارات ،أخــويــا
الجسمي" ،كما عبر نقيب الممثلين
د .أ ش ــرف ز كــي و نـقـيــب الموسيقيين

خبريات

●

حسين الجسمي
الفنان هاني شاكر عن غضبهما من
ج ــراء تـلــك ا لـحـمـلــة عـلــى ف ـنــان بقيمة
الجسمي ورقيه.
ب ــدوره ــا ،هــاجـمــت الـفـنــانــة شمس
المتنمرين ضد الجسمي ،ووصفتهم

بـ"الفشلة في أمة العرب" ،كما سانده
أي ـ ـ ـمـ ـ ــن ب ـ ـه ـ ـجـ ــت ق ـ ـ ـمـ ـ ــر ،والـ ـمـ ـلـ ـحـ ـن ــان
م ـص ـط ـف ــى ج ـ ـ ــاد ،وع ـ ــزي ـ ــز ال ـش ــاف ـع ــي
وغيرهم.

عزة إبراهيم

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــديـ ــر
عبداإلمام عبدالله لدخول موقع
تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل "ال ـ ـمـ ــزرعـ ــة"
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـم ـن ـت ــج عـ ــادل
اليحيى.
وقال عبدالله" :تلقيت عرضا
م ـ ــن الـ ـيـ ـحـ ـي ــى لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
(ال ـم ــزرع ــة) وه ــو عـمــل مـعــاصــر،
وجار اختيار باقي نجوم العمل،
لتصويره قريبا بمجرد استقرار
األوضــاع الصحية ليعرض في
رمضان المقبل".
وأضــاف أن الظروف الحالية
حـيــث ضـبــابـيــة الـمـشـهــد تجعل
المنتجين وصـنــاع الــدرامــا في
ت ـخ ـب ــط حـ ـ ــول دخ ـ ـ ــول مـ ـش ــروع
ج ــدي ــد رغ ــم اف ـت ـقــار الـتـلـفــزيــون
ً
ل ــأعـ ـم ــال ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ك ــان

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد لـ ـلـ ـسـ ـف ــر إل ـ ـ ـ ــى م ـص ــر
للمشاركة بعمل درا م ــي جديد
ولكن توقف حركة الطيران حالت
دون التحاقه بالفريق.
وأوضــح أن العمل كان مقررا
تصويره بعد رمضان الماضي
ح ـيــث ج ــرى االتـ ـف ــاق ح ــول ــه مع
المخرج سامح عبدالعزيز الذي
جمعتهما الـعــديــد مــن األعـمــال
الناجحة ،ومنها فيلما "صرخة
نملة" و"كباريه".
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـق ـض ــي
عـبــدا لـلــه و ق ـتــا ممتعا بصحبة
أبـنــائــه وأح ـف ــاده داخ ــل الـمـنــزل
ويلتزم بالقيود االحترازية رغم
تـخـفـيـفـهــا ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
ولكنه يــرى أن الوقاية خير من
الـعــاج والـحــذر مطلوب "مــادام
قـبـلـنــا بــالـتـعــايــش م ــع ال ــوب ــاء"،
معربا عن سعادته بحسن الحظ

عبداإلمام عبدالله

ال ــذي حــالــف تـصــويــر مسلسله
األخير "رحى األيام" الذي انتهى
في وقت مبكر قبل اندالع األزمة
مما ساهم في عرضه برمضان
الماضي محققا نجاحا كبيرا.

لطيفة وهند تدعمان
الجزائر بعد الزلزال

دعمت الفنانة التونسية
لطيفة الجزائريين ،بعد
وقوع زلزال بقوة  4.5درجة
على مقياس ريختر في
الجزائر ،حيث غردت عبر
حسابها الرسمي على
"تويتر" قائلة" :ربي يلطف
ويحمي إخواننا وأخواتنا
في الجزائر الحبيبة ،ربي
معاكم" .من جانبها ،علقت
الفنانة هند صبري ،عبر
حسابها الشخصي على
موقع التواصل "تويتر"
على الزلزال ،الذي وقع في
الجزائر قائلة" :الله يحفظ
أشقاءنا في الجزائر ...ما
هذه السنة العجيبة؟".
وأشارت الفنانتان في
تغريدتهما إلى آثار الدمار،
الذي أسفر عنه الزلزال،
حيث نشرتا تفاصيل
الخبر تحت تعليقهما
بأن زلزاال شديدا هز شرق
الجزائر ،مما أسفر عن
تهدم المنازل وإلحاق
أضرار بعدد آخر ،مما دفع
السكان للهرب مفزوعين
إلى الشوارع.

استئناف عروض مسرحية
«سينما مصر» باألوبرا

حمود الشايجي :الكتابة عملية كشف في لحظة ال وعي
في أولى األمسيات األدبية المصاحبة للمعرض االفتراضي «»E - Raf
شارك الروائيان حمود
الشايجي وخالد النصرالله في
أمسية أدبية افتراضية بعنوان
"مشواري عبر أروقة السرد".

الكتابة
السردية تحدث
ً
ً
أحيانا نوعا
من التطهير
الذاتي
خالد النصرالله

●

فضة المعيلي

انطلقت أولى االمسيات األدبية بعنوان
"مـشــواري عبر أروقــة السرد" للروائيين
حمود الشايجي وخالد النصرالله ،ضمن
ال ـن ـشــاط ال ـم ـصــاحــب ل ـم ـعــرض الـكـتــاب
االف ـت ــراض ــي" ،"E-Rafوال ــذي يـشــارك فيه
المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب
كـشــريــك اسـتــراتـيـجــي مــع شــركــة التقدم
العلمي للنشر والتوزيع.
وكانت االستضافة عبر قناة المجلس
عـلــى يــوتـيــوب ،وقــامــت بـ ــإدارة األمسية
الكاتبة ريهام الفوزان ،التي قدمت نبذة
تعريفية عن الروائيين ،ومن ثم طرحت
عــدة أسئلة عن مشوارهما وأسلوبهما
األدبي.
وقال الروائي خالد النصرالله :بدأت
الكتابة القصصية في عام  ،2004فكنت
أحـ ـ ـ ــاول أن أنـ ـش ــر ب ـع ــض الـ ـمـ ـح ــاوالت
لكتابة القصة فــي المنتديات ،وأيضا
عندما عملت فــي الصحافة فــي مجال
الصفحات الرياضية اخـتــرت "فيتشر"
فكنت أستذكر حدثا مهما وأقوم بدمجه
بحدث رياضي فيكون أشبه بالقصة لما
فيه من استدعاء تاريخي ،فقد كنت أميل
إلى كتابة هذا النوع.
أما من ناحية تجربة الشايجي فقال:
ك ــان ــت بــداي ـتــي ك ـكــاتــب ق ـصــة قـصـيــرة،
وبعد ذلك انتقلت إلى كتابة الشعر التي
استمرت أكثر من عشر سنوات ،وبدأت

كـتــابــة ال ــرواي ــة فــي ع ــام  ،2014رغ ــم أن
بدايتي كانت في مجال القصة إال أننى
نشرت في عام  2016أول روايــة ،وأثناء
فترات كتابتي الشعر كان المصدر األول
لي في هذا المجال هو نصوص روائية،
فقد درست الفلسفة والعلوم السياسية
بعد ذلــك تحولت إلــى السرد عن طريق
لقائي بــاالديــب الــراحــل إسماعيل فهد
إسماعيل ،الذي أعطاني بعدا في تنمية
الكتابة وهو على سبيل المثال "اذا أردنا
أن نكتب شعرا فعلينا أن نقرأ في مجال
آخر غير الشعر ،لتعزيز اللغة واألفكار"،
وقمت بتجهيز نفسي لمدة  10سنوات
لالنتقال إلى كتابة الرواية.
وتحدث الشايجي عن تجربته األولى
في كتابة الرواية في "شيخ الخطاطين"
وق ــال :لــم تسلم مــن وج ــود الـشـعــر ،من
المفردة والصياغة والمشهدية الشعرية
أكثر من الحكاية.

معالج نفسي
وعن دور الكتابة في العالج النفسي،
قال النصرالله :أحيانا الكتابة السردية
ت ـ ـحـ ــدث نـ ــوعـ ــا مـ ــن ال ـت ـط ـه ـي ــر الـ ــذاتـ ــي
الس ـت ـف ــراغ ال ـم ـشــاعــر إن كــانــت سلبية
أو حتى مــن ناحية اإليجابية ،وأيضا
ال ـك ـت ــاب ــة الـ ـس ــردي ــة نـ ـ ــوع مـ ــن ال ـك ـشــف
واالنكشاف مع اآلخــر والــذات ،فكل منا
لديه أسراره أو مشاكله الخاصة ويحدث

حمود الشايجي

خالد النصرالله

أحيانا وليس دائما أن يكون هذا البوح
من خالل السرد فتكون من خالل إحدى
شخصياتك فــي ال ــرواي ــة أو فــي موقف
معين ضمن أحداث القصة ،وأنا اعتقد أن
أي عمل أدبي ال يخلو من تاريخ مؤلفه
الحقيقي ،فأنت تسقط شيئا مــن ذاتــك
وهكذا يكون أكثر صدقا وقربا للمتلقي.
وأك ــد الـنـصــرالـلــه ان "الـكـتــابــة الـســرديــة
بــالـفـعــل ع ــاج أو وص ـفــة م ــن وص ـفــات
العالج أنك تكتب أو تبوح للورق".

كشف في لحظة ال وعي ،وخالل الكتابة
ن ـجــد أن ه ـن ــاك ب ـعــض األفـ ـك ــار تـفــرض
نفسها على الكاتب ،فالشخصيات على
سبيل المثال هي التي تفرض خطوطها،
وذلك األمر لم يأت من العدم ولكن جاء
مــن الــاوعــي ال ــذي يمتلكه الـكــاتــب من
منطلق القراءات والتجارب الشخصية،
ومن أحكامنا الباطنة.
وأضــاف الشايجي :نقطة مهمة هي
أن الـســرد وانـتـشــاره وحــاجــة الـنــاس له
ككتاب وق ــراء ،وعلق قائال :نحن اليوم
في هذا العالم الصعب ،في هذه اللحظة
التي نعيشها أو حتى اللحظات السابقة،
نعيش في مرحلة شد دائم فنحن نحتاج
إلى حياة موازية تكون عن طريق الكاتب

مسار حياتي
بدوره ،قال الشايجي :الكتابة بشكل
عام غيرت مسار حياتي ،والكتابة عملية

اوال كتجربة شخصية قبل أن تنتقل إلى
عملية النشر ،والقارىء ،والكاتب يحتاج
لتلك الحياة الموازية حتى يخفف من
نفسه الكثير من هذه االسئلة التي تجول
فــي داخ ـلــه وال يـقــدر أن يفهمها ،كذلك
لما يصل الكتاب إلى القارئ بعد النشر
سوف نرى أن اإلنسان محتاج إلى تلك
الحكايات .وأكد الشايجي أنه عن طريق
السرد والقراءة من الممكن أن نصل إلى
بعض الحلول وليس أجوبة ،فهي عبارة
عن انطالقات جديدة لمرحلة ثانية.
وتـ ـح ــدث ال ـن ـص ــرال ـل ــه ع ــن أســال ـيــب
السرد وقال :سيد األساليب هو الراوي
ال ـض ـم ـنــي ،ف ـهــو ي ـع ـطــي م ـســاحــة أكـبــر
ل ـل ـقــارئ وال ـكــاتــب أي ـض ــا ،ويـلـعــب على
أكثر من وتر ،ويتنقل من شخصية إلى
أخرى ،ويدخل إلى كل شخصياته ويعبر
عن مشاعرهم ،وتطلعاتهم ،ومخاوفهم،
وأفـ ـك ــاره ــم ،ف ــال ــراوي الـخـبـيــر ان صح
التعبير هو رب العمل ،فهو يعرف كل
الخبايا مــن أح ــداث ،وهــو باستطاعته
أن يـخـفــي م ــا ي ــري ــد وي ـك ـشــف م ــا يــريــد
للقارئ .وأشار النصرالله الى أن العمل
األدب ــي يحتم عليه فــي بعض األحـيــان
أن يستخدم راويا متكلما ،وذلك الراوي
مقيد بالذات ،فأنت ال تعرف ماذا يشعر
اآلخ ـ ــر ،وه ـن ــاك ب ـعــض الـ ــروايـ ــات الـتــي
تـسـتـخــدم راويـ ــا متكلما ،ويـنـتـقــل هــذا
الراوي من شخص إلى آخر ،فهو يتكلم
بلسان أكثر من شخص.

تستأنف مسرحية "سينما
مصر" عروضها بقيادة
المخرج خالد جالل يوم
االثنين  24أغسطس الجاري،
على مسرح النافورة بدار
األوبرا المصرية ،بعد شهور
من التوقف بسبب أزمة
فيروس كورونا المستجد.
وتدور أحداث المسرحية
حول ربط جميع مشاهد
العرض بسياق درامي واحد،
وهو فيلم "الليلة األخيرة"،
للفنانة الراحلة فاتن حمامة،
التي تحاول طوال الفيلم
بشخصية نادية التي
تقدمهاّ ،استعادة ذاكرتها
وإثبات أنها نادية وليست
فوزية ،كما يريد زوجها
الفنان محمود مرسي،
لتعود لهويتها األصلية عن
طريق دمج مشاهد من تراث
السينما المصرية.
وعرض "سينما مصر"
برؤية وإخراج خالد جالل
وأشعار عماد عبدالمحسن
وألحان منار الشاذلي
وإنتاج صندوق التنمية
الثقافية والمخرج المنفذ
عالفهمي ،وبطولة إيمان
غنيم وغادة طلعت وعمرو
كمال بدير وبسمة ماهر
ورباب القعيد وربيعة
رفيع ومايا ماهر وريهام
الشنواني وغيرهم.

ةديرجلا
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لبنان :الشارع يثور ويطالب بالمحاسبة ...واستقاالت
• «مؤتمر باريس» محصور في إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ واإلغاثة
• ماكرون لترامب« :حزب الله» يستغل سياسات الضغط ...وأدلة تدعم فرضية الحادث
بيروت  -ريان شربل

نزل آالف اللبنانيين إلى
الشارع أمس ،للدعوة إلى
محاسبة المسؤولين عن
انفجار مرفأ بيروت ،في وقت
ينعقد اليوم مؤتمر باريس
لمساعدة اللبنانيين على تجاوز
المحنة دون إعطاء السلطة
أي أمل في الحصول على
دعم اقتصادي قبل تنفيذ
ً
اإلصالحات المطلوبة أوال،
وإجراء تحقيق شفاف في
الكارثة.

مــع ارت ـف ــاع ع ــدد الـقـتـلــى جــراء
ّ
االنـ ـفـ ـج ــار ال ـ ـ ــذي ه ـ ــز ال ـعــاص ـمــة
اللبنانية ،مساء الثالثاء الماضي،
ً
إل ــى أك ـثــر م ــن  154ق ـت ـيــا ،وســط
ت ــوق ـع ــات ب ــارت ـف ــاع ال ـع ــدد وســط
استمرار عمليات البحث عــن 60
ً
مفقودا تحت الركام ،ومع تكشف
حقائق فظيعة حــول علم مجمل
الـمـســؤولـيــن ف ــي ال ـب ــاد بــوجــود
أطنان نترات األمونيوم التي أدت
إلى تلك الكارثة في مرفأ بيروت،
الس ـي ـمــا أن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عــون أقــر ،أمــس األول ،أنه
كان على علم بوجود تلك الكمية
م ـنــذ ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة إض ــاف ــة إلــى
رفـضــه التحقيق الــدولــي ،تداعى
أم ــس اآلالف مــن اللبنانيين إلــى
ساحة الشهداء في بيروت ،تحت
شعارات "يوم الحساب" و"الغضب
الساطع" و"علقوا المشانق" ،من
أجـ ــل ال ـم ـطــال ـبــة بــرح ـيــل الـطـبـقــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وم ـ ـح ـ ــاس ـ ـب ـ ــة ك ــل
المسؤولين عن تلك المأساة التي
حلت بالمدينة.
وأتـ ــت ال ـت ـحــركــات ف ــي ال ـشــارع
على وقــع تــوالــي االسـتـقــاالت من
مجلس النواب اللبناني وآخرها
تـ ـق ــدي ــم ن ـ ـ ـ ــواب ح ــزب"الـ ـكـ ـت ــائ ــب
الـلـبـنــانـيــة"( 3نـ ــواب) اضــافــة إلــى
النائبة بوال يعقوبيان استقاالتهم
لينضموا إلــى عضو كتلة اللقاء
"الديمقراطي" النائب مروان حمادة
الــذي قــدم استقالته يــوم الثالثاء
الماضي.
وتساءلت مصادر متابعة عبر
"الجريدة" ،أمس ،عن "كيفية تعامل
رئيس مجلس الـنــواب نبيه بري
مع استقاالت  5نواب من البرلمان
فهل يقبل بها وتــذهــب الحكومة
باتجاه اج ــراء انتخابات نيابية
فرعية أو تتريث السلطة بانتظار
تطورات األيام المقبلة؟"

استقالة «الكتائب»
وكـ ــان رئ ـيــس ح ــزب «الـكـتــائــب
اللبنانية» ،النائب سامي الجميل
أعلن أمس ،بعد جنازة األمين العام
لـلـحــزب ن ــزار ن ـجــاريــان ،استقالة
نــواب الحزب من البرلمان .ودعا
خــال التشييع «كــل الشرفاء إلى
االس ـت ـق ــال ــة م ــن م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ً
والــذهــاب فــورا إلــى إعــادة األمانة
للناس ليقرروا مــن يحكمهم من
دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر».

اجتماع دولي
ً
توازيا ومع تحرك الشارع في

الــداخــل تتجه األنـظــار الـيــوم إلى
مؤتمر المانحين من أجــل لبنان
الــذي دعــا اليه الرئيس الفرنسي
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ــاك ـ ــرون واألم ـ ـيـ ــن
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة أنطونيو
ً
غوتيريش ،الذي سيقام إلكترونيا.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر مـتــابـعــة أن
"االج ـت ـم ــاع يـتـمـحــور ح ــول ارب ــع
اول ــوي ــات :دع ــم للنظام الصحي،
ودع ــم الـنـظــام ال ـتــربــوي ،وإع ــادة
تأهيل المباني المتضررة جــراء
االنفجار ،والدعم الغذائي للبنان".
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
"ه ــذا الــدعــم ال ـطــارئ ومـســاعــدات
اإلغــاثــة يـجــب أن تبقى منفصلة
عن التعافي االقتصادي والمالي
ل ـل ـب ـن ــان ،الـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب تـطـبـيــق
اإلصالحات المرتقبة من الشعب
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي".
وسيسعى المؤتمر إلى الحصول
على تـعـهــدات مالية ومـســاعــدات
ع ـي ـن ـيــة مـ ــن م ـش ــارك ـي ــن أب ــرزه ــم
الرئيس األميركي دونالد ترامب
على أن يقرر المؤتمر كيفية توزيع
المساعدات بحيث يستفيد منها
الشعب مباشرة .وقالت المصادر،
إن "كل الدول تبحث عن طرق جدية
إليـصــال الـمـســاعــدات للبنانيين،
من دون المرور عبر قنوات الدولة
اللبنانية ،بسبب انعدام الثقة بها
وفي تعبير واضح لرفض تعويم
السلطة أو منحها أي مساعدات".
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي ق ـصــر
االل ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ــس إن م ــؤتـ ـم ــر
ال ـم ــان ـح ـي ــن «س ـي ـج ـم ــع أمـ ـ ــواال
إلع ـ ـ ــادة ب ـن ــاء بـ ـي ــروت وت ـقــديــم
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات غ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـ ـنـ ــاء
المدارس والمستشفيات وتوفير
الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة» ف ـق ــط،
ً
مضيفا ان ماكرون أبلغ ترامب
بأن سياسات الضغط األميركية
يمكن أن يستغلها حزب الله.
وأشار المسؤول الى ان هناك
أدلة كافية العتبار ما جرى في
ً
ً
المرفأ حادثا عرضيا.

احتضان عربي وغربي
وس ــط ه ــذه األج ـ ـ ــواء ،يتوسع
االحتضان العربي والغربي للبنان
في محنته ومع أن الدبلوماسيين
الذين يتصلون ببيروت ويصلون
إل ـي ـه ــا ،ي ــؤك ــدون أن دع ـم ـهــم هو
ل ـل ـش ـعــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ال لـلـسـلـطــة
السياسية ،فإن رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ــون وج ــد فـيـهــا فــرصــة
ًّ
يجب استغاللها وقد قرأ فيها "فكا
للحصار" على الحكومة.
وتلقى عون ،مساء أمس األول،

ً
اتصاال من الرئيس ترامب الذي
أكـ ــد وق ــوف ــه إلـ ــى "ج ــان ــب لـبـنــان
ً
فــي ه ــذه الـ ـظ ــروف" ،مـشـيــرا إلــى
أن "م ـســاعــدات عــاجـلــة سترسل
إلى لبنان للتضامن مع شعبه".
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب إن " 3طـ ــائـ ــرات
أميركية محملة بالمساعدات في
طريقها إلــى لبنان ،على متنها
ً
أيضا عاملون في مجال الصحة
واإلغــاثــة" .كما تلقى عــون أمس
ً
ً
اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء
بــريـطــانـيــا ب ــوري ــس جــون ـســون،
أكد خالله أن "بريطانيا مستعدة
لـلـتـعــاون م ــن أج ــل دع ــم الشعب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال إرس ـ ـ ــال
مساعدات عاجلة ومعدات طبية
وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إع ـ ــادة إع ـمــار
المرفأ والمنازل المتضررة".
كما أكد رئيس وزراء بريطانيا
أن ب ـ ــاده "س ـ ــوف تـعـمــل م ــا في
وسعها باالشتراك مع الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة وفــرن ـســا
وأل ـمــان ـيــا لـت ـقــديــم م ــا يـحـتــاجــه
ً
لبنان حاليا ،سواء بالنسبة الى
إعــادة إعمار المرفأ أو غيره من
ً
المنشآت" ،مشيرا إلــى أن بالده
"سوف تشارك في مؤتمر باريس".
وكان وزير الخارجية األميركي،
مــايــك بــومـبـيــو ،دع ــا أمـ ــس ،إلــى
ف ـت ــح" ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل وش ـف ــاف
يتعلق بــاالنـفـجــار الــدامــي الــذي
وقع في المرفأ".

زيارات إلى بيروت
ّ
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ركـ ــز ك ــل من
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية أحمد أبوالغيط ونائب
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي فـ ــؤاد أوك ـتــاي
كـمــا رئـيــس المجلس األوروب ــي
ش ـ ـ ــارل مـ ـيـ ـش ــال ،الـ ــذيـ ــن ج ــال ــوا
ع ـلــى ال ـم ـســؤول ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن
أم ــس ،عـلــى الــوقــوف إل ــى جانب
ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ،مــؤكــديــن
إرس ــال بــادهــم مساعدات طبية
واستشفائية وغــذائـيــة ومــاديــة
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي أعـ ـم ــال اإلغ ــاث ــة
واإلن ـق ــاذ وف ــي رعــايــة َم ــن فقدوا
ً
ً
منازلهم ،مبدين استعدادا أيضا
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي أع ـ ـمـ ــال إعـ ـ ــادة
اإلعمار وفي التحقيقات.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول األوروبـ ـ ـ ــي
ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ــن ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا" :ل ـس ـت ــم
ل ــوح ــدك ــم واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
معكم باألفعال ال األقوال ،وهناك
ن ـي ــة وت ــأكـ ـي ــدات ع ـل ــى م ـســاعــدة
ً
لـبـنــان ب ــإع ــادة االعـ ـم ــار" ،داع ـيــا
فـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازاة "إل ـ ـ ــى ال ـش ـفــاف ـيــة
واإلصالحات" .وقال أوكتاي بعد

جنود لبنانيون بين حطام المرفأ أمس (رويترز)
لـقــائــه الــرئـيــس ع ــون ،إن "تركيا
ً
مـسـتـعــدة أي ـض ــا إلع ـ ــادة إن ـشــاء
وب ـنــاء مــرفــأ ب ـيــروت مــن جــديــد،
ً
وتقديم المساعدة أيـضــا لجهة
تخصيص ميناء مرسين التركي
ال ـقــريــب م ــن ب ـي ــروت للفاعليات
التجارية الكبيرة ،الى حين إعادة
إعـمــار مــرفــأ ب ـيــروت ،كالجمارك
والتخزين وما إلى ذلك ،ومن ثم
نقل البضائع والسلع من هناك
بواسطة بواخر صغيرة إلــى ما

تبقى من ميناء بيروت أو غيره
من الموانئ اللبنانية األخرى".

السوريون ربع القتلى
في موازاة ذلك ،ال يزال التفتيش
ً
ع ــن نــاج ـيــن او أشـ ـ ــاء ،مـسـتـمــرا
السيما في منطقة "اإلهراءات" في
منطقة "المرفأ".
وأعـلـنــت وزارة الصحة أمــس،
ً
أن "أكثر من ستين مفقودا ما زال

ً
مصيرهم مجهوال في وقت اعلنت
السفارة السورية في لبنان ،أمس،
ً
أن " 43س ــوري ــا ع ـلــى األقـ ــل لـقــوا
حتفهم في االنفجار" أي ما يعادل
حوالي ربع إجمالي القتلى.
وش ـ ــرح ق ــائ ــد فـ ــوج الـمـجــوقــل
الـعـمـيــد ال ــرك ــن ج ــان ن ـه ــرا خــال
جولة للصحافيين داخــل المرفأ،
ام ــس ،كيفية التفتيش عــن جثث
الشهداء داخل اإلهراءات.
ّ
ورد بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى أس ـئ ـلــة

ً
الصحافيين ،مشيرا إلــى "وجــود
مفقودين حتى الساعة ،وأن جميع
الـعـنــاصــر كــانــت تعمل فــي شكل
حرفي".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـه ــدأ حــركــة
الطائرات المحملة بالمساعدات
الطبية واالستشفائية والغذائية
والعينية في مطار بيروت .وأعلن
وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط الـ ـع ــراق ــي إح ـس ــان
عبدالجبار ،الذي يرأس وفد بالده
ً
إل ــى ل ـب ـنــان ،أن " 15طبيبا

انفجار الميناء أصاب «كعب أخيل» لبنان
انكماش الناتج المحلي قد يصل إلى %25
ب ــات مــن الـمـمـكــن اآلن أن ينكمش االقـتـصــاد
اللبناني ،الـمـكــروب بالفعل مــن االنـفـجــار الــذي
دمر ميناء ه الرئيسي ،بمثلي المعدل المتوقع
ً
سابقا للعام الحالي ،مما سيزيد صعوبة تدبير
التمويل ،الــذي يحتاج إليه البلد للوقوف على
قدميه من جديد.
يقول االقتصاديون إن انفجار الثالثاء ،الذي
ألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المرافق التجارية
لبيروت ،قد يفضي إلى انكماش الناتج المحلي
اإلجمالي نحو  20إلى  25في المئة هذا العام،
ليتجاوز بكثير توقعا حديثا من صندوق النقد
الدولي لتراجع نسبته  12في المئة بسبب األزمة
االقتصادية والسياسية المتفاقمة.
وتشير تقديرات المسؤولين اللبنانيين إلى
أن الخسائر الناجمة عن االنفجار ،الــذي أودى
بحياة  150شخصا وأصــاب اآلالف ،فضال عن
تـشــريــد عـشــرات اآلالف ،قــد تـصــل إلــى مـلـيــارات
الدوالرات.
كانت أز مــة مالية أجبرت لبنان بالفعل على
الــدخــول فــي مـفــاوضــات مــع صـنــدوق النقد في
مايو من العام الحالي ،بعد أن تخلف عن سداد
د يــو نــه بالعملة الصعبة ،لكن تلك المحادثات
تعثرت في غياب اإلصالحات.
ويقول المحللون إن االنفجار يسلط الضوء
على إهمال اإلدارة اللبنانية ،ويفرض مزيدا من
الضغوط على الحكومة للتعجيل باإلصالحات
كــي تحصل على المساعدة الـضــروريــة إلعــادة
بناء االقتصاد.
ورغــم إبــداء التعاطف الــواســع مع لبنان هذا
األسبوع ،فقد لوحظ غياب أي التزامات بتقديم
المساعدة حتى اآلن ،عــدا عــن الــدعــم اإلنساني
الطارئ.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،يوم

الخميس ،بينما كان يتفقد الدمار الذي أصاب
مرفأ بـيــروت" :فــي حالة عــدم تنفيذ إصالحات،
فإن لبنان سيستمر في الغرق".
وق ـ ـ ــال جـ ـيـ ـس ــون تـ ــوفـ ــي ،ك ـب ـي ــر اق ـت ـص ــادي ــي
األ س ــواق الناشئة فــي كابيتال إيكونوميكس:
ً
"من المستبعد جــدا أن يتمكن لبنان من تدبير
التمويل الذي يحتاج إليه للتغلب على مشاكله
االقتصادية العميقة .بعض الشركاء قد يبدون
ترددا في تقديم الدعم نظرا للدور المؤثر لحزب
الله المدعوم من إيران داخل الحكومة".
بلغت األزمة المالية اللبنانية مرحلة حرجة
ف ــي أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ف ــي ظ ــل ت ـبــاطــؤ تــدفـقــات
رؤوس األموال واندالع احتجاجات ضد الفساد
وسـ ــوء اإلدارة ،بـيـنـمــا ح ــدت أزمـ ــة ف ــي الـعـمـلــة
الصعبة البنوك لفرض قيود صارمة على سحب
السيولة وتحويل األموال إلى الخارج.
جدد االنفجار الضغط على الليرة اللبنانية،
الـتــي جــرى تــداولـهــا بنحو  8300لـيــرة لـلــدوالر
في السوق السوداء ،عقب االنفجار ،مقارنة مع
ثمانية آالف قبله ،حسبما قال متعاملون.
ويتوقع االقـتـصــاديــون مــزيــدا مــن التآكل في
القوة الشرائية للعملة ،التي فقدت نحو  80في
الـمـئــة مــن قيمتها مـنــذ أك ـتــوبــر ،وس ــط تضخم
فلكي يتجاوز  56في المئة ،مما يؤجج التوترات
االجتماعية.
ويـ ـق ــول ــون إن اإلص ـ ــاح ـ ــات األشـ ـ ــد إل ـحــاحــا
التي يجب تطبيقها الستئناف المحادثات مع
صـنــدوق النقد تشمل معالجة عجز الميزانية
الجامح وتنامي الديون والفساد المزمن.
وقال باترك كوران ،كبير االقتصاديين بشركة
ِتليمر لألبحاث في بريطانيا" :نرى أن االنفجار
ق ــد ي ــؤخ ــر ع ـم ـل ـيــة اإلص ـ ـ ــاح ،ف ــي ظ ــل م ـحــاولــة
الحكومة التنصل من المسؤولية ،مما سيؤدي

إلى تآكل رأس المال السياسي الضروري إلجراء
إصالحات صعبة ،لكن الحاجة تشتد لها".
ويـ ـق ــول رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال واالقـ ـتـ ـص ــادي ــون إن
الميناء أحد أكبر موانئ شرق المتوسط ،والذي
تتوجه  40فــي المئة مــن شحناته الـ َعــابــرة إلى
ســوريــة ومنطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،فــقــد بالفعل
إيرادات وأعماال منذ االنفجار لمصلحة موانئ

منافسة ،مع قيام شركات النقل البحري بتحويل
اتجاه شحنات.
وقال جواد العناني ،االستشاري االقتصادي
اإلقليمي والــوزيــر األردن ــي الـســابــق" :اتـضــح أن
الميناء هو نقطة ضعف (لبنان) ...االعتماد عليه
كــان أكـبــر مما ينبغي ،لــذا عندما لحقه الــدمــار
اتضح أنه كان كعب أخيل".

يـقــول كـمــال ح ـمــدان ،مــديــر مؤسسة البحوث
واالستشارات في بيروت" :النظرة المستقبلية
تبعث على االكتئاب في ظل الصراعات الدائرة
بـيــن طبقة سـيــاسـيــة غـيــر مـتــوافـقــة عـلــى سبيل
للخروج من األزمة ،وغير مستعدة لتناول الدواء
المر".
َ
(ع ّمان ـ ـ رويترز)

foreigndesk@aljarida●com

دوليات
من مجلس النواب
• بومبيو يدعو إلى «تحقيق شفاف»
• زوار عرب وأوروبيون يحثون على اإلصالح

هل دمرت إسرائيل مرفأ بيروت بسالح جديد؟
ب ـي ـن ـمــا ال ي ـ ــزال انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت
الغامض يستحوذ على االهتمام الدولي،
نشر الصحافي الفرنسي تييري ميسان في
ً
موقع "شبكة فولتير" تقريرا تحت عنوان
"إسرائيل تدمر شرق بيروت بسالح جديد".
وقـ ـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي إن "رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإل ســرا ئـيـلــي بنيامين نتنياهو أ م ــر بشن
ه ـج ــوم ع ـلــى م ـخ ــزن أس ـل ـحــة ت ــاب ــع لـحــزب
الله بسالح جديد ،تم اختباره  7أشهر في
سورية" ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من
غير المعروف ما إذا كان شريك نتنياهو في
بيني ِّ غانتس ،قد وافق".
السلطةُ ،
وت ــاب ــع" :ن ــف ــذت ال ـغ ــارة ف ــي  4أغـسـطــس
 ،2020في المكان الذي حدده نتنياهو خالل
خطابه أمام األمم المتحدة في  27سبتمبر
ً
 ،"2018مضيفا أن "حزب الله أخلى أسلحته
مــن ه ــذا الـمـسـتــودع م ـبــاشــرة بـعــد خـطــاب
نتنياهو".
ولفت ميسان إلى أنه "من غير المعروف
ما هو السالح المستخدم في تفجير المرفأ.
ومع ذلك ،فقد تم اختباره بالفعل في سورية
ً
منذ يناير  ،"2020مشيرا إلى أن "صاروخا
بــرأســه مـكــون ن ــووي تكتيكي يتسبب في
قطر دخان يتميز باألسلحة النووية ،ومن
الواضح أن هذه ليست قنبلة ذرية بالمعنى
االستراتيجي".
وبحسب الصحافي الفرنسي " ،فـقــد تم
اختبار هــذا السالح في سورية على سهل
ريفي ،ثم في الخليج على المياه ضد السفن
العسكرية اإليرانية ،لكنها المرة األولى التي
يتم فيها استخدامه في بيئة حضرية".
وأض ــاف أن "إســرائـيــل قــامــت على الفور
بتفعيل شبكاتها في وسائل اإلعالم الدولية
للتستر على جريمتها وإعـطــاء مصداقية
لفكرة انفجار عرضي لمخزون األسمدة ،لكن
فطر الدخان الذي تمت مالحظته في بيروت
ال عالقة له بما يمكن أن يكون سببه انفجار
متفجر تقليدي".

نصرالله
يذكر أن األمين العام لـ "حزب الله" السيد
ً
ً
حسن نصرالله نفى "نفيا قاطعا" أن يكون
ل ـ ـل ـحــزب ف ــي م ــرف ــأ ب ـي ــروت ّ
أي شـ ــيء على
ً ّ
اإلطالق ،معتبراّ كل األقاويل في هذا السياق
ً
"نوعا من التجني واالفتراء".
ّ وقــال نصرالله ،في كلمة له أمــس األول،
إنه "ليس لحزب الله في مرفأ بيروت مخزن
س ــاح أو م ـخــزن ص ــواري ــخ أو بـنــدقـيــة أو
ً
قنبلة أو رصاصة أو نترات" ،مضيفا" :نحن
ال ندير المرفأ وال نتحكم به وال نتدخل به
وال نـعــرف مــاذا كــان يـجــري فـيــه .وصحيح
أننا نعرف ّ
عما يجري في مرفأ حيفا أكثر
مــن مرفأ بـيــروت كما قــال البعض ألن هذا
ً
جزءا من معادلة الردع واستراتيجية الدفاع
عن لبنان".
ً
ع ــراقـ ـي ــا م ــن اخ ـت ـصــاصــات
ج ــراح ـي ــة مـخـتـلـفــة وصـ ـل ــوا إل ــى
بـ ـي ــروت ض ـمــن ال ــوف ــد ،وش ــرع ــوا
بالقيام بمهامهم" .وأشــار الوزير
ال ـعــراقــي إل ــى أن "ب ـغ ــداد أرسـلــت
ً
أيـضــا دفـعــات مــن زيــت الـغــاز إلى
بيروت".

التحقيقات
إلى ذلك ،كشفت مصادر أمنية،

امــس ،أن ما جــرى حتى أمــس من
تــوق ـي ـفــات ش ـم ـلــت م ــدي ــر ال ـمــرفــأ
حسن قريطم ومدير عام الجمارك
ال ـحــالــي ب ــدري ضــاهــر والـســابــق
شفيق مرعي ال تكفي للتعبير عما
هــو مطلوب مــن لجنة التحقيق.
فـتــوقـيـفـهــم مــرتـبــط بـجــانــب مما
شهده لبنان وأن التهمة الموجهة
إل ـي ـهــم تـتـصــل بـكـيـفــة االح ـت ـفــاظ
ب ـك ـم ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـخ ـط ـي ــرة
سنوات عدة في مرفأ بيروت وعدم

حمايتها أو إبعادها عن أي مصدر
من مصادر الخطر".
وأض ــاف ــت" :وب ــال ـت ــال ــي ،فــإنـهــا
توقيفات إداريــة روتينية ال تمت
بـصـلــة إل ــى ال ـم ـط ـلــوب م ــن لجنة
التحقيق لجهة تحديد األسباب
ال ـت ــي أت إلـ ــى ان ـف ـج ــار كـمـيــة من
المواد المتفجرة والظروف التي
أدت ال ــى تفجيرها دفـعــة واح ــدة
لتتسبب بما تسببت به".
وقال أستاذ العلوم السياسية

فــي الـجــامـعــة اللبنانية د .مــازن
شندب في اتصال مع «الجريدة»
إن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ّ
والــدبـلــومــاسـيــة فــي لـبـنــان تــذكــر
بــالــرب ـيــع ال ـعــربــي واالن ـش ـقــاقــات
التي حصلت في بعض الدول مثل
ً
ليبيا ومصر ،مشيرا الى «وجود
غرفة استراتيجية دولية تعمل في
الملف اللبناني».
وإذ اعتبر أن «االستقاالت التي
رأيناها وفي معظمها مسيحية،

اغتيال لبناني وابنته
في طهران

لبنانية تجر طفلها أمام مرفأ بيروت المدمر امس (أ ف ب)
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـ ّـج ــر خ ـب ـيــر الـمـتـفـجــرات
اإليطالي ،دانيلو كوبي روايــة جديدة عما
ً
ح ـصــل ف ــي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
االنفجار الذي وقع "أشبه بانفجار مستودع
أسلحة وذخائر".
وأضاف في حوار مع صحيفة "كورييري
ديال سيرا"" :أعتقد أن أسلحة وذخائر حربية
كــانــت مــوجــودة لحظة وق ــوع االنـفـجــار في
الـمــرفــأ الـلـبـنــانــي .ولـعــل مــا يــؤكــد ذل ــك هو
السحابة البرتقالية اللون التي تصاعدت".
واس ـت ـط ــرد الـخـبـيــر الـشـهـيــر ف ــي ب ــاده:
"يبدو األمر أشبه بانفجار مستودع أسلحة"،
ً
مضيفا" :كان ينبغي أن يكون هناك محفز
لتنفجر مواد األمونيوم ،وإال لما انفجر كل
شيء ً
معا".
وعــن فرضية وجــود مفرقعات اشتعلت
وتـمــددت إلــى نـتــرات األمــونـيــوم ،كما تــردد
في لبنان ،قال" :تحتوي األلعاب النارية على

ً
هي سياسية ومعنوية نظرا إلى
أن االنفجار وقع في الجزء الشرقي
من بيروت ،أي المناطق المسيحية
من العاصمة اللبنانية» ،استبعد
شندب حل البرلمان «ألن الدستور
يقول إنه خالل شهرين ستحصل
انتخابات نيابة جديدة ،ال أن يتم
ً
حــل الـبــرلـمــان ن ـظــرا لـعــدم وجــود
نص دستوري في هذا الموضوع»،
ً
موضحا أن «هذه االستقاالت من
ّ
الممكن أن ت ــؤدي إلــى استقاالت

أجزاء بسيطة من المتفجرات لكن الباقي من
الورق المقوى والبالستيك ،وعندما تنفجر
تسبقها ً
دائما صفارات ،إال أننا ال نسمعها
في المقاطع التي انتشرت لالنفجار".
إلى ذلــك ،أوضــح كوبي أنه "عند انفجار
نترات األمونيوم تتولد سحابة صفراء ال
لبس في لونها ،لكن ما ظهر في انفجار مرفأ
بيروت لم يكن فقط كرة بيضاء اللون آخذة
في االتساع بل أيضا عمود دخان برتقالي
يميل إلــى اللون األحمر الفاتح .هــذا اللون
ّ
يدل تقليديا على معدن الليثيوم الذي يعتبر
عنصرا أساسيا في صناعة الصواريخ".
واعتبر أن ما حدث كان يتعلق بتخزين
ً
مؤقت للسالح في المرفأ ،قائال "أعتقد أنه
كان هناك انفجار أول بحجم متوسط تسبب
فــي نشوب حريق فــي مخزن يحتوي على
كمية من الذخيرة".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

مسيحية أخرى ضمن كتل نيابية».
ورب ـ ـ ـ ـ ـ ــط شـ ـ ـن ـ ــدب «الـ ـمـ ـسـ ـع ــى
الفرنسي ،الذي جاء بتوكيل دولي
وهو ما أدى إلى المؤتمر الدولي
لدعم لبنان ،بتدويل المسألة عبر
ً
مجلس األمن» ،مضيفا أن «المؤتمر
سـيّـمـنــح بـ ـ ــدوره م ـشــروع ـيــة ألي
تدخل دولــي ّ
معين بلبنان ،وثمة
قرار نهائي بتغيير قواعد اللعبة
في لبنان لمحاصرة حزب الله».
وأعـ ـ ــرب ع ــن قـلـقــه م ــن «مــوجــة

ت ـف ـج ـيــرات ج ــدي ــدة ق ــد يـشـهــدهــا
لبنان ،وأنا أرى سيناريو اغتيال
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ــراح ـ ــل رف ـيــق
الـحــريــري يتكرر ال ـيــوم .فاغتيال
الحريري أخــرج الجيش السوري
م ــن ل ـب ـنــان ،والـ ـس ــؤال الـ ـي ــوم :هل
اغ ـت ـي ــال م ــرف ــأ بـ ـي ــروت سـيـخــرج
ح ــزب ال ـلــه م ــن ل ـب ـنــان ،بالمعنى
السياسي؟».

ً
تل أبيب تبحث عن «أفق سياسي» يبدو مستحيال مع بيروت
طــوال األسبوعين الماضيين ،كان
الجيش اإلسرائيلي في حالة استعداد
ً
ق ـصــوى ،تــرق ـبــا لـهـجــوم انـتـقــامــي من
ج ــان ــب "ح ـ ــزب الـ ـل ــه" ب ـعــد م ـق ـتــل أحــد
ع ـنــاصــره ف ــي غـ ــارة إســرائ ـي ـل ـيــة قــرب
العاصمة السورية دمشق.
وي ـع ـت ـق ــد الـ ـخـ ـب ــراء األمـ ـنـ ـي ــون فــي
إس ــرائـ ـي ــل أن ـ ــه ب ـع ــد ان ـف ـج ــار ب ـي ــروت
الـمــدمــر ال ــذي وقــع الـثــاثــاء الـمــاضــي،
رب ـم ــا ل ــن يـتـحـقــق م ـثــل هـ ــذا ال ـه ـجــوم
ً
االنتقامي مطلقا ،أو على األقل ،قد يتم
تأجيله ،رغم إعالن الجيش االسرائيلي
الخميس الـمــاضــي أ نــه سيستمر في
انتشاره العملياتي شمالي البالد.
وك ــان األم ـي ــن ال ـع ــام لـ ـ "ح ــزب الـلــه"
ً
حسن نصرالله توعد باالنتقام نافيا
ّ
أن يكون حزبه شن بالفعل عملية على
الجيش اإلسرائيلي كما ادعى األخير.
ل ـك ــن بـ ــاألمـ ــس ك ـ ــان هـ ـن ــاك خ ـطــاب
ً
لـنـصــرالـلــه تـجــاهــل فـيــه كـلـيــا التطرق
إلى هذه القضية ،مما يعزز الفرضيات
ً
بأن الحزب ال يرغب حاليا بالتصعيد.
ويـ ــؤكـ ــد د .إيـ ـل ــي ك ـ ــارم ـ ــون ،كـبـيــر
ال ـبــاح ـث ـيــن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن بــالـمـعـهــد
الدولي لمكافحة اإلرهاب ،الرأي القائل
ب ــأن لـيــس م ــن الـمـتــوقــع ق ـيــام الـحــزب
بـهـجــوم وش ـيــك .ويــوضــح أن "الـحــزب
أغـ ـض ــب قـ ـط ــاع ــات أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـش ـعــب
اللبناني الذي يشعر بالغضب بالفعل،
ألنه ليس من الواضح لمن تعود نترات
األم ــونـ ـي ــوم ال ـت ــي ان ـف ـج ــرت ف ــي مــرفــأ
بيروت ،أو ما إذا كان لحزب الله صلة
باألمر ،أم ال".
أم ــا ســاريــت زيـهــافــي ،مــن مؤسسة

مــركــز الـبـحــث والـتـعـلـيــم اإلســرائـيـلــي
"ألـمــا" فــي شمال إسرائيل فتحذر من
ً
أن "حزب الله ال ينسى مطلقا" ،لكنها
رجحت أن يكون هناك خفض التوتر،
عـلــى األق ــل خ ــال الـشـهــر أو الشهرين
المقبلين ،بينما يتعافى الحزب من أي
أضرار لحقت به نتيجة انفجار بيروت.
وأ مـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن ا لـ ـجـ ـي ــش
اإلسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة في
جبل الشيخ بالمثلث ال ـحــدودي بين
لبنان وسورية وإسرائيل.
وألمح مسؤول عسكري إسرائيلي
أن الدرون كانت قادمة من لبنان دون
أن يتهم حزب الله.
بـ ــدوره ،ق ــال رئـيــس أرك ــان الجيش
ّ
ّ
الخلية
اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،إن
الـتــي سعت ل ــزرع عـ ّـبــوة ناسفة مساء
األح ــد الـمــاضــي فــي ال ـجــوالن المحتل
"تعمل لخدمة إيران".
وه ــذا ّأول تـصــريــح علني للجيش
ّ
ّ
ّ
تتكون
الخلية ،التي
اإلسرائيلي حول
ً
مــن  4عـنــاصــر قـتـلــوا جـمـيـعــا ،بعدما
ّ
ّ
األولية للجيش
رجحت التصريحات
اإلســرائـيـلـ ّـي أن الخلية تــابـعــة لحزب
االنتقام
الله اللبناني ،وأنها حاولت
ّ
لمقتل أحد عناصره في دمشق ،الشهر
الماضي.
هدف "المعركة
أن
كوخافي
وأضاف
ّ
بين الحربين" التي تشنها إسرائيل
في سورية هو "منع تموضع المحور
الــرادي ـكــالــي عـلــى الـجـبـهــة الـشـمــالـ ّـيــة،
بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى سـ ــوريـ ــة ...ل ـكــن ليس
سورية وحدها".
وأضاف أن ثاني األهداف هو "منع

وفاة زوجة السفير
الهولندي متأثرة بجروحها

أعلنت وزارة الخارجية
الهولندية ،أن زوجة السفير
الهولندي في لبنان توفيت،
أمس ،بعد إصابتها بجروح
خطيرة في انفجار ميناء بيروت.
وقالت الوزارة إن هيدويغ
والتمانس موليير 55( ،عامًا)
أصيبت جراء االنفجار عندما
كانت تقف بجانب زوجها
السفير جان والتمانس في غرفة
املعيشة بمنزلهما في بيروت.
وتسبب االنفجار في أضرار
جسيمة للسفارة الهولندية،
وإصابة  5من طاقم السفارة.

توقعات إسرائيلية بإحجام «حزب الله» عن التصعيد
إيــران من تطوير ســاح نــووي" وآخر
هذه األهــداف هو "منع وصــول جميع
أعداء إسرائيل ،في كل الجبهات ،على
قذائف وصواريخ دقيقة".
ً
وعادة ما يشير كوخافي إلى إيران
باعتبارها "الحلقة الثالثة" ودول مثل
ال ـع ــراق وال ـي ـمــن بــاعـتـبــارهــا "الـحـلـقــة
الثانية".
وقال كوخافي إن "الشعبة المسؤولة
عــن اإلستراتيجية ،والمسؤولين عن
الــدائــرة الثالثةُ ،مطالبون أن يكونوا
ي ـق ـظ ـيــن ،ذوي رؤي ـ ـ ــة ،وعـ ـل ــى مـعــرفــة
بــالـخـلـفـيــات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
والتاريخية".
وش ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن ي ـكــونــوا
قــادريــن عـلــى "تـحـلـيــل الــوضــع القائم
في الميادين المختلفة" ،وأن يقترحوا
ً
ً
حـ ـل ــوال وطـ ــرقـ ــا ،ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن
تحافظ على "التفوق" اإلسرائيلي.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ت ـق ــول زيـهــافــي
ً
إن كـثـيــرا مــن الباحثين فــي معهدها
ي ـع ـت ـقــدون أن "حـ ــزب ال ـل ــه" سيستغل
الموقف باستخدام المساعدات التي
ي ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا م ــن إي ـ ــران واألم ـ ــوال
الـمـتــدفـقــة عـلــى لـبـنــان اآلن ،لتحقيق
المزيد من السيطرة على الـبــاد .كما
ألمحت إلى احتمال قيام إيران بتهريب
أس ـل ـح ــة ل ـل ـح ــزب ض ـم ــن ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنسانية.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب كـ ـ ــارمـ ـ ــون وزي ـ ـهـ ــافـ ــي عــن
تفاؤلهما إزاء إمكانية تحسن العالقات
بين إســرائـيــل ولـبـنــان إذا مــا تحققت
تـغـيـيــرات داخ ــل الـحـكــومــة اللبنانية
للحد من نفوذ "حزب الله".

سلة أخبار

قتل لبناني وابنته بالرصاص
مساء الجمعة ـ ـ السبت في شمال
طهران برصاص مجهول ،وفق
ما أفادت وكالة األنباء اإليرانية
«مهر» أمس .والضحيتان هما
«حبيب داود ( 58عامًا) وابنته
مريم ( 27عامًا)» حسب الوكالة
التي أوضحت أنهما «قتال
برصاص شخص كان على
دراجة نارية» مضيفة أن الهجوم
وقع في باسداران وهو شارع
فخم في العاصمة .ونقلت «مهر»
عن مصدر في شرطة طهران
أن الضحيتني كانا في سيارة
عندما «أطلق عليهما النار راكب
دراجة نارية مجهول أربع مرات
من جهة سائق» السيارة.
وكان داود ّ
مدرس تاريخ حسب
الوكالة.

الهند :حصر  690طنًا
من نترات األمونيوم

أعلنت السلطات املحلية الهندية
إنه يوجد  690طن من نترات
ّ
األمونيوم ،مخزنة في ميناء
بالبلد منذ .2015
وعقب املأساة التي حدثت
في العاصمة اللبنانية ،أمرت
السلطات الهندية بحصر املواد
ّ
الخطيرة املخزنة في موانئ البلد
الذي يبلغ عدد سكانه  1.3مليار
نسمة .وكشفت السلطات وجود
 690طنًا من نترات األمونيوم
مخزنة في مرفأ تشيناي،
عاصمة والية تاميل نادو
(جنوب) .وتوجد هذه الشحنة
في  37حاوية استوردتها شركة
هندية من كوريا عام  ،2015لكن
حجزتها السلطات الجمركية
في املرفأ.

 80عضوًا بالكونغرس
يدعمون لبنان
علم لبنان على بلدية تل أبيب مساء األربعاء (أ ف ب)
وي ـق ــول ك ــارم ــون" :م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
ً
ً
نــرى نوعا جــديــدا من التحالف داخل
لبنان ،ربما سيحسن من األجواء بين
ً
إســرائ ـيــل ولـبـنــان وخ ـصــوصــا إذا ما
نجح الضغط على حزب الله للحد من
نفوذه وتفكيك ترسانته الضخمة ،لكن
هذه عملية ما زالت في بدايتها".
وتقول زيهافي" :إذا كان هناك أمل
بالنسبة للبنان ،فسيكون هناك أمل
للسالم بين لبنان وإســرائ ـيــل" ،وهي
تعتقد أن "حزب الله" هو العقبة التي
تقف في طريق ذلك.
وتـقــدمــت اســرائ ـيــل عـقــب االنـفـجــار
ال ـض ـخــم ف ــي مــرفــأ ال ـعــاص ـمــة ب ـيــروت
ب ـع ــروض لـمـنــح م ـســاعــدة «إنـســانـيــة»
للبنان لكن عرضها هذا لم يلق تعليقا
ً
ً
ً
رسميا وال تجاوبا شعبيا.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
ّ
ودبلوماسية في القدس إن إسرائيل
ال ت ـ ــزال ت ـس ـعــى ،ول ـك ــن دون جـ ــدوى،
إلرس ــال مـعــدات طبية إلــى لبنان عبر
األمم المتحدة ،وإرسال فريق طبي إلى
قبرص حيث يمكن أن يعالج مصابون.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر رئ ـ ـيـ ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات

العسكرية اإلسرائيلية األسبق عاموس
ّ
يادلين أنـهــا «ب ــادرة إنسانية ( )...من
شــأن ـهــا أن ت ـج ـمــع» ال ــدول ـت ـي ــن .وق ــال
ّ
لصحافيين إن «السبب الوحيد لعدم
ّ
وجـ ــود س ــام ه ــو أن إي ـ ــران سـيـطــرت
على (لبنان) من خالل حزب الله وهي
تختلق الذرائع لإلبقاء على النزاع».
وي ـقــول رج ــل األع ـم ــال اإلســرائـيـلــي
ّ
ايريل مارغاليت إن «إسرائيل حاربت
لعقود اإلرهاب اآلتي من لبنان ،ولكن
ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا أي ش ـ ــيء ّض ـ ـ ّـد الـشـعــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .وأوض ـ ـ ــح أنـ ـ ــه ط ـل ــب إل ــى
مــاكــرون أن ّ
يقدم العرض اإلسرائيلي
خ ــال زي ــارت ــه ل ـب ـيــروت وال ـت ــي كشف
خــالـهــا الــرئـيــس الـفــرنـســي عــن خطة
لمساعدة لبنان.
وخــال األشـهــر األخـيــرة التي دخل
فيها لبنان أزم ــة اقـتـصــاديــة ومالية،
دعم مسؤولون إسرائيليون فكرة خطة
مـســاعــدة دول ـيــة إلن ـق ــاذه ول ـكــن شــرط
إجراء إصالحات تقلل نفوذ حزب الله.
وإذا ك ــان ال ـعــرض اإلســرائـيـلــي بال
ّ
صــدى فــي لـبـنــان ،ف ــإن م ـبــادرة رئيس
ّ
بلدية تــل ابـيــب إلض ــاء ة مـقــر البلدية

َ
بألوان العلم اللبناني لم يلق إجماعا
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ح ـيــث يـعـتـبــر جـ ــزء من
ّ
الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة وم ــن ال ـس ـكــان أن
لبنان ،وليس فقط حزب الله ،عدو.
ّ ّ
بلدية تل
وقال رون هولداي ،رئيس
ّ
إن «اإلنسانية تسبق ّ
أي نــزاع،
أبـيــب،
وق ـلــوب ـنــا م ــع ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي بعد
ّ
الكارثة الرهيبة التي حلت به».
وهذه مبادرة مبالغ فيها وفق جزء
من اليمين اإلسرائيلي.
وندد الكاتب الصحافي اإلسرائيلي
جدعون ليفي بـ «عرض مليء بالنفاق».
من جانبه ،كتب وزير شؤون القدس
رافي بيرتس «من الممكن والضروري
ّ
ّ
للمدنيين
إنسانية
تقديم مساعدات
ّ
لكن التلويح بعلم العدوّ
ّ
اللبنانيين،
ّ
في قلب تــل أبيب هو إربــاك أخالقي»،
فــي مــوقــف أي ــده نـجــل رئـيــس ال ــوزراء
بنيامين نتنياهو ،يائير.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجـتـمــاعــي «ه ــذا ج ـنــون .لـبـنــان عــدو
رسمي ورفع علم العدو جريمة».

تبلغت الدوائر املختصة في
بيروت نص املذكرة التي
تقدم بها أكثر من  80عضوًا
فيمجلس الشيوخ األميركي
ينتمون للحزبني الديمقراطي
والجمهوري ،إلىوزير
الخارجية األميركيمايكل
بومبيو ،أمس األول ،معربني
فيها «عن عميق أملهم لالنفجار
الهائل الذي هز العاصمة
بيروت» .وأيد موقعو املذكرة
«دعم سياسات أميركية من
شأنها توطيد العالقات املتينة
والراسخة بنيالواليات املتحدة
ولبنان« ،كما أيدوا «الدعم األولي
الذي تقدمت به الوكالة األميركية
الدولية للتنمية بنحو  15مليون 
دوالر أميركي بمثابةمساعدات
إنسانية فورية للبنان».
ّ
املوقعون «الى اإلسراع
ودعا
في تقديم دعم إنساني إضافي
للبنان ،بالنظر إلى التحديات
التي يواجهها السيما في
املجال الصحي وتفاقم األزمة
االقتصادية».
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وكوريا الشمالية في حال فوزي
إيران
مع
سريعة
صفقة
ترامب:
ً

االستخبارات األميركية :بكين وطهران ضد ترامب انتخابيا وروسيا تستهدف بايدن
رغم اتهام االستخبارات
األميركية إيران وروسيا
والصين ،بمحاولة التدخل في
انتخابات الرئاسة ،لترجيح
كفة منافسه الديمقراطي
جو بايدن ،تعهد الرئيس
دونالد ترامب بعقد صفقة مع
طهران وبيونغ يانغ ،فور فوزه
بوالية ثانية ،نوفمبر المقبل.

ترامب دعا
ً
ً
مرارا وعلنا
وشجع وسعى
ً
أيضا إلى
إجبار جهات
خارجية على
التدخل في
االنتخابات
حملة بايدن

فــي ظــل غـيــاب أي مــؤشــر على
تخفيفه العقوبات المفروضة على
البلدين ،فتح الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أمس ،المجال أمام
إي ــران وكــوريــا الشمالية بتعهد
بإبرام اتفاقيات معهما على وجه
السرعة ،في حال تمكن من هزيمة
مــرشــح الـحــزب الديمقراطي جو
بــايــد فــي االنـتـخــابــات الـمـقــررة 3
نوفمبر.
وق ـب ــل أقـ ــل م ــن  3أش ـه ــر عـلــى
االقتراع ،قال ترامب ،خالل مؤتمر
صحافي بوالية نيوجيرسي« ،إذا
فزنا فسنعقد صفقات مع إيــران
بسرعة كبيرة ،وسنعقد صفقات
مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ب ـســرعــة
كـبـيــرة» ،مضيفا« :ل ــو لــم أف ــز في
انتخابات  2016لكانت بالدنا في
حرب مع كوريا الشمالية اآلن».
وح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة رده ع ـل ــى أي
تــدخــل أجـنـبــي فــي االنـتـخــابــات،
أكد أنه يعتقد أن روسيا والصين
وإي ـ ــران تـتـمـنــى هــزيـم ـتــه ،وق ــال:
«سـ ـن ــراقـ ـبـ ـه ــم .وي ـن ـب ـغ ــي عـلـيـنــا
التحلي بالحذر».
وفــي بـيــان علني غير معتاد،
ح ـ ـ ــذر مـ ــديـ ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ــوطـ ـن ــي
لـ ــأمـ ــن ومـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـت ـج ـس ــس،
التابع لالستخبارات األميركية،
ول ـي ــام ايـفــانـيـنــا ،م ــن أن روسـيــا
والصين وإيــران تحاول التدخل
فــي انـت ـخــابــات  ،2020مـبـيـنــا أن
الدول الثالث تستخدم التضليل
اإللـكـتــرونــي ووســائــل أخ ــرى في
محاولة التأثير على الناخبين
وإثارة االضطراب وتقويض ثقة
الناخبين بالعملية الديمقراطية.
وأوض ـ ـ ــح اي ـفــان ـي ـنــا أن بـكـيــن
ت ـ ـف ـ ـضـ ــل خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ف ــي
االنتخابات الرئاسية المرتقبة،
وعـ ــززت ج ـهــودهــا لـلـتــأثـيــر على
المناخ السياسي قبل االقـتــراع،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن إي ـ ـ ــران ب ــدوره ــا
ت ـ ـحـ ــاول إض ـ ـعـ ــاف ال ـم ــؤس ـس ــات
الــديـمـقــراطـيــة والــرئـيــس تــرامــب،
ون ـش ــر ال ـف ــرق ــة ع ـبــر ح ـم ـلــة عـلــى
اإلن ـت ــرن ــت تـنـشــر أخـ ـب ــارا كــاذبــة
ومحتوى معاديا ألميركا».
وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ن ـب ــه إلـ ـ ــى أن
«روسـ ـي ــا تـسـتـعـمــل ع ــدة أدوات،
خ ــاص ــة ل ـت ـش ــوي ــه س ـم ـعــة نــائــب
الرئيس السابق بــايــدن» ،مشيرا
إلى «فاعلين مرتبطين بالكرملين

استقالة رئيس ديوان
الغنوشي
متظاهرون مؤيدون لبكين قبالة القنصلية األميركية في هونغ كونغ امس (أ ف ب)
يـسـعــون إلــى دعــم تــرشــح تــرامــب
على شبكات التواصل االجتماعي
والتلفزيون الروسي».

حمالت التأثير
وبينما طـمــأن ايفانينا بأنه
رغم المخاوف من حمالت التأثير
الـثــاثـيــة سـيـكــون «م ــن الصعب
على الخصوم التدخل في نتائج
التصويت أو استقطابها على
ن ـطــاق واس ـ ــع» ،ش ــدد الـمـتـحــدث
باسم حملة الرئيس الجمهوري
تيم مورتو على أن «ترامب أكثر
ً
حــزمــا مــع روس ـيــا مــن أي إدارة
في التاريخ» األميركي ،مؤكدا أن
«ترامب ال يحتاج أو يريد تدخال
أج ـن ـب ـيــا ،وس ـي ـه ــزم ج ــو بــايــدن
بنزاهة وشرف».
واتهمت حملة بايدن ترامب
بــأنــه «دع ــا م ــرارا وعلنا وشجع
وسعى أيضا إلى إجبار جهات

خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» ،ال ـ ـتـ ــي خـلـصــت
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات عـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـ ــوك ـ ــاالت
االس ـت ـخ ـب ــارات إلـ ــى أن روس ـيــا
سعت لــد عــم حملته االنتخابية
عـ ـ ــام  ،2016و تـ ـق ــو ي ــض ف ــرص
مـنــافـسـتــه الــدي ـم ـقــراط ـيــة آن ــذاك
هيالري كلينتون.
ويشعر العديد من المسؤولين
ال ـم ـش ــرف ـي ــن ع ـل ــى ت ـك ـنــولــوج ـيــا
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات وخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء أم ـ ــن
مستقلين بقلق إزاء المعلومات
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـل ـ ـلـ ــة واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،ب ــدرج ــة أك ـب ــر من
الـ ـقـ ـل ــق الـ ـم ــرتـ ـب ــط ب ــاح ـت ـم ــاالت
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت.
واع ـت ـبــر ال ـم ـشــرفــان ع ـلــى لجنة
االستخبارات في مجلس الشيوخ
السيناتوران الجمهوري ماركو
روبـ ـ ـي ـ ــو وال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي م ـ ــارك
وارن ــر أن نشر هــذه المعلومات
للعموم «أفضل وسيلة لمكافحة»

و«وي تشات» ،فرضت واشنطن عقوبات على كاري الم و10
مسؤولين آخرين بينهم قائد الشرطة كريس تانغ ومدير
مكتب التنسيق التابع لبكين ليو هوينينغ.
ووفق وزير الخزانة ستيفن منوتشين ،فإن «الم مسؤولة
مباشرة عن تطبيق سياسات الصين في قمع الحريات
والعمليات الديموقراطية وهــذه رسالة واضحة مفادها
بأن أفعالها غير مقبولة ،وأن الواليات المتحدة تقف إلى
جانب شعب هونغ كونغ وستستخدم أدواتها وسلطاتها
الستهداف من ّ
يقوضون سيادتهم الذاتية».
ووصفت الحكومة الصينية ،أمس ،العقوبات األميركية
بأنها «وحشية وغير منطقية وتكشف النوايا الخبيثة
للسياسيين األميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين
وب ــزرع الـفــوضــى فــي هــونــغ كــونــغ» ،مـحــذرة مــن تأثيرات
محتملة لذلك على المصالح التجارية لواشنطن في مركز
األعمال العالمي.

الـ ـت ــدخ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وح ـ ــذرا
«ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن
ل ـل ـحــزب ـيــن مـ ــن اس ـت ـع ـم ــال ه ــذه
المعلومات االستخبارية كسالح
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ألن ذلـ ـ ـ ــك س ـي ـخ ــدم
مصالح الخصوم».

رسائل غامضة
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،أع ـل ـن ــت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
مـســؤولـيـتـهــا عــن حـمـلــة رســائــل
نـ ـصـ ـي ــة سـ ـبـ ـب ــت ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاكـ ـ ــا فــي
روسيا وإيران ،وروجت لمكافأة
بـمــايـيــن الـ ـ ـ ــدوالرات لـلـحـصــول
على معلومات بشأن تهديدات
إلكترونية لالنتخابات الرئاسية
المقبلة.
وفـ ـ ـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــر الـ ـب ــري ــد
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الخارجية أن الرسائل النصية،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـل ـ ـقـ ــاهـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن

أعـلــن الـمـكـتــب الــرئــاســي الـبــولـنــدي أن وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي مايك بومبيو يعتزم ،خالل زيارته لوارسو ،توقيع
اتفاقية إلرسال ألف جندي أميركي إضافي ،على األقل ،إلى
بولندا .ونقلت وكــالــة األنـبــاء البولندية «بــي إيــه بــي» ،عن
مدير مكتب الرئاسة البولندية ،كرزيستوف شتشيرسكي،
قوله إن بومبيو سيوقع االتفاق ممثال عن الرئيس األميركي
دونالد ترامب .وذكر شتشيرسكي أن االتفاق يأتي استجابة
لرغبة رئيسي الدولتين ،اللذين وقعا الـعــام الماضي في
واشنطن إعالنا مماثال بشأن زيــادة القوات األميركية في
بولندا .ويبدأ بومبيو جولة في وسط أوروبا يوم الثالثاء
المقبل بزيارة براغ ،ثم يتوجه إلى سلوفينيا والنمسا ،ثم
إلى وارسو في  15أغسطس الجاري .وينص اتفاق التعاون
العسكري أيضا على نقل جزء من المقر الرئيسي للفيلق
الخامس ،التابع للجيش األميركي ،من مدينة فورت نوكس

«الرئاسية» األميركية واالنتخابات العراقية المبكرة تقيدان الزيارة

عراقيون شيعة يزورون ضريح اإلمام الحسين في كربالء (رويترز)
يواجه الكاظمي صعوبة في إيجاد حل وسط ،حيث أبلغ
مصدر مطلع «الجريدة» أن قائد «فيلق القدس» اإليراني
إسماعيل قآني أبلغ الكاظمي ،في لقاء مغلق ،أن طهران
لن تساعد في نزع سالح الفصائل والميليشيات العراقية
الموالية لها ،ولن تسحب الدعم لها اال بعد إخراج القوات
األميركية .وبلهجة اعتبرها البعض في بغداد استفزازية،
قال المرشد اإليراني علي خامنئي ،للكاظمي خالل زيارته،
إن بــاده «تتوقع أن تتم متابعة قــرار الحكومة والشعب
وال ـبــرل ـمــان ال ـعــراقــي إخـ ــراج األمـيــركـيـيــن ،ألن وجــودهــم
يسبب انـعــدام األم ــن» .ورأى الـقـيــادي فــي «جبهة اإلنـقــاذ
والتنمية» ،أثيل النجيفي ،أن دعوة الكاظمي ،التي تأتي
بعد توليه منصبه في مايو الماضي ،تعني وجود تغير
ً
في السياسة األميركية تجاه العراق ،وأن «هناك تعاونا
ً
في األفق سيبدأ قريبا».

اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن والـ ـ ـ ـ ــروس ،ن ـش ــروا
لقطات لها على وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أن «هـ ـ ـ ــذه حـمـلــة
عالمية النطاق بلغات عدة هدفت
إلى بناء وعي دولي ضد التدخل
في االنتخابات األميركية».
وي ــوم األربـ ـع ــاء ،ع ــرض وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو مــا
يـ ـص ــل إلـ ـ ــى  10م ــايـ ـي ــن دوالر
«للمعلومات التي تقود للتعرف
على أو تحديد موقع أي شخص
يتصرف تحت توجيه أو قيادة
ح ـك ــوم ــة أج ـن ـب ـي ــة ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
االن ـت ـخــابــات ،م ــن خ ــال أنشطة
إجرامية بعينها عبر اإلنترنت».
من جهة أخرى ،يستعد ترامب
ل ـتــوق ـيــع م ــرس ــوم رئ ــاس ــي «ف ــي
نهاية األسبوع» حول خطة دعم
اق ـت ـص ــادي لــأمـيــركـيـيــن الــذيــن
يـ ــواج ـ ـهـ ــون صـ ـع ــوب ــات بـسـبــب
فـيــروس كــورونــا ،رغــم استمرار
المفاوضات بين إدارتــه والقادة

الــديـمـقــراطـيـيــن فــي الـكــونـغــرس
حول خطة إنفاق جديدة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح تـ ـ ــرامـ ـ ــب أنـ ـ ـ ــه «إذا
استمر الديمقراطيون فــي أخذ
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـحـ ـس ــاس ــة
رهينة فسيستخدم صالحياته
الــرئــاس ـيــة إلع ـط ــاء األمـيــركـيـيــن
اإلغ ــاث ــة ال ـتــي ي ـح ـتــاجــون ل ـهــا»،
م ــؤك ــدا ان ف ــري ـق ــه االق ـت ـص ــادي
«ي ـ ــواص ـ ــل الـ ـعـ ـم ــل ب ـح ـس ــن نـيــة
للتوصل إلــى اتـفــاق» على خطة
إغـ ــاثـ ــة ت ـت ـض ـمــن إعـ ــانـ ــة ب ـطــالــة
وحماية من الطرد.
وقالت رئيسة مجلس النواب
الديمقراطية نانسي بيلوسي إن
حزبها وافــق على خفض حجم
مبلغ االغــاثــة مــن  3تريليونات
إلى تريليوني دوالر ،لكن البيت
األبيض يستمر في رفض تقديم
الـمـســاعــدة لـحـكــومــات الــواليــات
وحكومات محلية.
(واشنطن  -وكاالت)

قدم الحبيب خضر رئيس ديوان
رئيس البرملان التونسي راشد
الغنوشي ،استقالته من مهامه
بعد  8أشهر من العمل ،شهدت
سلسلة من الصراعات مع نواب
الحزب الدستوري الحر ،الذين
اعتصموا أخيرًا داخل مقر البرملان
وفي مكتبه ،وكانت إقالة الحبيب
خضر من أبرز مطالبهم.
ونشر خضر ،أمس األول ،وثيقة
استقالته عبر "فيسبوك" ،مشيرًا
إلى أن الفترة التي قضاها في
رئاسة ديوان الغنوشي "تبدو
قصيرة لكنها كانت ثرية".
وشدد على أن كل ما حصل من
إشكاالت هدفه األساسي اإلطاحة
برئيس البرملان،

مصرع  8بهجوم انتحاري
في مقديشو

ألف جندي أميركي إضافي إلى بولندا

الكاظمي إلى واشنطن بين «اقتراعين»

فــي مرحلة تبدو انتقالية بين االنتخابات العراقية،
التي دعي إليها في يونيو  2021واالنتخابات الرئاسية
األميركية المقررة في  3نوفمبر ،يــزور رئيس الحكومة
العراقية مصطفى الكاظمي ،الواليات المتحدة ،الخميس
ً
بعد المقبل ،حامال ملفات «دسمة» لكن بيدين مقيدتين
مثله مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي يخوض
معركة قاسية للفوز بوالية ثانية.
وأعلن الكاظمي ،أمس ،أنه سيلتقي ترامب في العشرين
من أغسطس الحالي بواشنطن ،لبحث العالقات الثنائية
وقـضــايــا الـتـعــاون المشترك فــي مـجــاالت األم ــن والطاقة
وال ـص ـحــة واالق ـت ـص ــاد واالس ـت ـث ـم ــار ،وس ـب ــل ت ـعــزيــزهــا،
باإلضافة الى ملف التصدي لوباء كورونا.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أوض ــح الـبـيــت األب ـي ــض أن تــرامــب
سيبحث مــع الكاظمي مـجــاالت األمــن والطاقة والصحة
باعتبارهما «شــريـكـيــن مـقــربـيــن ،يتطلعان إلــى توسيع
العالقات بينهما».
وجاء اإلعالن عن الزيارة ،التي تعد ثاني زيارة خارجية
للكاظمي بـعــد زيــارتــه إي ــران الـشـهــر الـمــاضــي وذل ــك اثــر
تأجيله زيارة مهمة الى السعودية بسبب خضوع العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية جراحية
مفاجئة ،وسط رهانات وتوقعات متضاربة حول «الحوار
االستراتيجي» الذي انطلق بين واشنطن وبغداد في يونيو
الماضي ،ويتضمن محورين رئيسيين األول أمني يتعلق
بمستقبل الجنود األميركيين المنتشرين في العراق في
ظل الضغوط ،التي تقوم بها األحزاب والفصائل الموالية
ل ـط ـهــران إلخــراج ـهــم ،وال ـثــانــي اق ـت ـصــادي يـتـعـلــق بـمــدى
استعداد واشنطن لدعم العراق وتمكينه اقتصاديا ليتمكن
من التحرر من ارتباطه بطهران وبناء دور إقليمي مستقل.
وتشير أجندة زيارة الكاظمي إلى أنه سيبحث التوتر
ً
الحاصل بين واشنطن وطـهــران ،فضال عن سبل تقديم
ال ــدع ــم ل ـل ـعــراق ف ــي م ـج ــاالت ال ـطــاقــة واالق ـت ـص ــاد ،ودع ــم
االنتخابات المبكرة التي يأمل البعض أن تحدث تغيرا
مـلـمــوســا عـبــر ص ـعــود أن ـص ــار «الـ ـح ــراك الـشـعـبــي» ال ــذي
انطلق في أكتوبر الماضي رفضا لفساد الطبقة السياسية
التي تهيمن عليها أحزاب وفصائل موالية إليران وأطاح
بحكومة عادل عبدالمهدي.
ً
ويبدو أن ملف القوات األميركية سيكون شائكا ،وقد

خالفات داخل «الوفاق»
ودعوات للتظاهر ضدها

ارتفعت وتيرة الخالفات املكتومة
بني قادة "حكومة الوفاق" لدرجة
خروجها إلى السطح على شكل
بيانات متتالية ،منذ الخميس
املاضي ،تنتقد ّ
تفرد رئيس املجلس
الرئاسي فايز السراج بقرارات
الحكومة ،تزامنًا مع دعوات واسعة
إلطالق احتجاجات شعبية ضد
التردي الخدماتي الذي يعيشه
املواطن .وشهدت مدينة الزاوية،
احتجاجات واسعة ،في حني دعا
عدد من النشطاء أهالي العاصمة
ومدن غرب البالد ببدء احتجاجات
مماثلة اعتبارًا من أمس ،وطالب
بعضهم بأن ترفع مطلب إسقاط
"حكومة الوفاق".

الصين ّ
تقرر مصير برلمان هونغ كونغ
ب ــدأت الـلـجـنــة الــدائ ـمــة ف ــي ال ـبــرل ـمــان الـصـيـنــي أم ــس،
ً
اجـتـمــاعــا يستمر أربـعــة أي ــام لتقرير طريقة مــلء الـفــراغ
التشريعي في هونغ كونغ الناجم عن إرجــاء حكومتها
ً
انتخابات البرلمان عاما بسبب تفشي وباء كورونا.
ّ
وستقيم اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية الشعبية
ً
(البرلمان الصيني) ما إذا كان مناسبا تمديد والية النواب
الحاليين التي تنتهي في  30سبتمبر ،أو تعيين «هيئة
انتقالية» .واعتبرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ
ً
كونغ كاري الم أنه سيكون براغماتيا أكثر تمديد والية
البرلمان الحالي ،لكن ذلك يثير مسألة شائكة جديدة هي
مسألة تمديد والية أربعة نواب معارضين ممنوعين عن
ً
التمثيل مــن بين  12مرشحا رفضتهم السلطات أواخــر
ً
يوليو مستندة إلى القانون الجديد حول األمــن القومي
الذي فرضته بكين .وفي إطار تعزيز الضغوط على بكين،
التي شملت حظر أي معامالت مــع منصتي «تيك تــوك»

سلة أخبار

ورجح المحلل نجم القصاب أن تؤدي الزيارة إلى رسم
خريطة عالقات واضحة بين الواليات المتحدة والعراق،
للسنوات المقبلة ،سواء بقي ترامب في منصبه أو رحل.
ولـفــت الـقـصــاب إلــى أن «الـكــاظـمــي سيجري تفاهمات
بشأن مسألة بقاء القواعد األميركية في العراق ،والبد من
ً
مراعاة تصويت البرلمان على إخراج تلك القوات» ،الفتا
إلى أن «الكاظمي أوفى بوعده فيما يتعلق بحيادية القرار
العراقي ،وعدم انخراطه في سياسة المحاور».
لـكــن الـمــراقـبـيــن يـسـتـبـعــدون أن يـطـلــب الـكــاظـمــي من
ً
واشنطن الخروج عسكريا من العراق لتصبح الحكومة
الضعيفة أسيرة الميليشيات .ويرى البعض أن الكاظمي
لن يتمكن من فعل الكثير في هذا الملف وقد يرحله الى
الحكومة المقبلة ا لـتــي ستنبثق عــن انتخابات يونيو،
وهكذا تكون األمور اتضخت في واشنطن بعد  3نوفمبر.

بوالية كنتاكي إلى بولندا .ومن المقرر أن يتولى كل 200
عنصر من الفيلق نقطة مراقبة بالتناوب ،وأن يباشروا بشكل
أساسي التعاون مع الشركاء األوروبيين في حلف شمال
األطلسي (ناتو) ،إضافة إلى اإلشراف على القوات األميركية
المتناوبة في أوروبا.
ويتمركز حاليا أكثر من  4500جندي أميركي في بولندا،
لكن ال توجد قاعدة عسكرية دائمة .ولطالما أرادت حكومة
حزب القانون والعدالة المحافظ أن ترسل الواليات المتحدة
المزيد من قواتها إلى بولندا ،لردع روسيا في المقام األول،
وتنتقد موسكو الوجود الكبير لحلف األطلسي في شرق
أوروبــا ،وعلى حدودها .وتعتزم الواليات المتحدة سحب
نحو  12ألف جندي من أصل  36ألفا من ألمانيا ،وسيعود
أكثر من نصفهم إلى الواليات المتحدة ،في حين سيتم نقل
 5600منهم إلى أوروبا.

ُ
قتل  8أشخاص وأصيب 14
آخرون ،أمس ،إثر تفجير
انتحاري استهدف مركزًا عسكريًا
حكوميًا ،وسط العاصمة
الصومالية مقديشو .وذكر
مصدر بالشرطة أن انتحاريًا
يقود سيارة مفخخة فجر نفسه
عند مدخل مركز عسكري قرب
ملعب "استاديو مقديشو" في
حي ورطيغلي وسط العاصمة.
وأضاف أن التفجير أعقبه تبادل
إطالق نار كثيف.

مصر :انطالق انتخابات «الشيوخ»
بتصويت المصريين في الخارج
●

القاهرة  -حسن حافظ

تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ المصري
ال ـي ــوم ،بـتـصــويــت الـمـصــريـيــن بــال ـخــارج في
 124دولة ،والذي سيستمر حتى غد ،على أن
يبدأ اقتراع الداخل يومي الثالثاء واألربعاء
المقبلين ،في أول انتخابات لمجلس الشيوخ
منذ آخر انتخابات للمجلس بمسماه القديم
(مجلس الشورى) في .2012
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
ال ـم ـس ـت ـشــار الش ـي ــن إب ــراهـ ـي ــم ،أع ـل ــن ان ـت ـهــاء
الدعاية االنتخابية فــي تمام الثانية عشرة
ظـ ـه ــرا أمـ ـ ــس والـ ـ ــدخـ ـ ــول فـ ــي فـ ـت ــرة ال ـص ـمــت
االنتخابي ،الفتا إلى وقوف الهيئة الوطنية
عـلــى مـســافــة واحـ ــدة مــن جـمـيــع المرشحين
بالنظامين الفردي والقائمة.
وأكـ ــدت الـهـيـئــة انـتـهــاء جـمـيــع الترتيبات
والتجهيزات الالزمة إلتمام عمليات تصويت
المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات
مجلس الشيوخ ،ولمن سبق أن سجل نفسه
فقط خــال الفترة التي أتاحتها الهيئة بين
يومي  25و 31يوليو الماضي ،وهذا يعني أنه
غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة
الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها.
وفـ ــي ال ــداخ ــل ال ـم ـص ــري ،قـ ــال الـمـسـتـشــار
إبراهيم ،إن االنتخابات تجرى في ظل أجواء
فيروس كــورونــا ،لــذا تم وضــع عــدة إجــراء ات
وقائية خــال تصويت المصريين بالداخل،
أبرزها تعقيم اللجان قبل التصويت وبعده،
وفرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين
سـ ــواء مــرشـحـيــن أو نــاخـبـيــن أو المشرفين
على العملية االنتخابية ،مع توفير الكمامات
والقفازات أمام أبواب اللجان ،وإلغاء استخدام
الحبر الفسفوري ،واالكتفاء بتوقيع الناخب
في الكشف.
وستجرى االنتخابات على  200مقعد100 ،

منها مخصصة للنظام الفردي ،و 100أخرى
سيتم انتخابها عبر نظام القائمة ،واألخيرة
فــي حـكــم المحسومة إذ لــم تـتـقــدم إال قائمة
واحــدة تضم مجموعة من األح ــزاب المؤيدة
للرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتحمل اسم «من
أجل مصر» ،ويكفيها الفوز باألغلبية المطلقة
لـلـفــوز بـنـحــو ثـلــث مـقــاعــد مـجـلــس الـشـيــوخ،
ويـنـحـصــر بـقـيــة الـمــرشـحـيــن م ــن أص ــل 787
مرشحا على الـ  100مقعد المخصصة للفردي.
ووسـ ـ ـ ــط تـ ــوتـ ــر وش ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــذب بـ ـي ــن دول
حــوض النيل الـشــرقــي ،قــال المتحدث باسم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــة ،دي ـ ـنـ ــا مـ ـفـ ـت ــي ،فــي
تصريحات نقلتها وكــالــة األنـبــاء اإلثيوبية
الرسمية ،إن المفاوضات الثالثية بين مصر
ً
والسودان ستبدأ غدا ،لكنه لم يوضح ما إذا
كــانــت إث ـيــوب ـيــا ق ــد سـحـبــت مـقـتــرحـهــا حــول
ات ـفــاق جــزئــي غـيــر م ـلــزم قــانــونـيــا ال ــذي أثــار
غضب مصر ودفعها لتعليق المشاركة في
المفاوضات .ولــم تعلن القاهرة موقفها من
مفاوضات الغد ،حتى عصر أمس.
وشدد المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية
على أن ب ــاده ال تسلم مصلحتها الوطنية
ألطــراف أخرى متأثرة بالضغوط األميركية،
مشيرا إلى أنه في حال قطع الواليات المتحدة
عالقاتها مع إثيوبيا ،فسيكون التأثير على
واش ـن ـطــن ال عـلــى أديـ ــس أب ــاب ــا ،ف ــي رد على
ما يبدو عما تناولته صحف أميركية حول
انحياز إدارة الرئيس دونالد ترامب للجانب
المصري في المفاوضات حول سد النهضة.
وف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــزي ــارة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
المصري ألرض الـصــومــال ،ومــا تــم ترويجه
عن افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا،
ف ـق ــال ال ـم ـس ــؤول اإلث ـي ــوب ــي ،إن إق ــام ــة مصر
عــاقــات مــع أي دول ــة ال يــؤثــر عـلــى إثيوبيا
س ـل ـبــا ،لـكـنــه أضـ ـ ــاف« :إث ـيــوب ـيــا ال تـقـبــل أي
عالقات تضر بمصالحها».

ةديرجلا
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رياضة
«الكرة» يترقب ما سيصدر عن لجنة
الطوارئ بمجلس الوزراء اليوم
خاطب «الفيفا» لتأجيل التصفيات المشتركة لصعوبة التنقل
حازم ماهر

خاطب اتحاد الكرة نظيره
الدولي من أجل تأجيل
التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة
لمونديال قطر .٢٠٢٢
من جانب آخر ،قرر االتحاد
استئناف الموسم الجاري
في موعده دون تأجيل.

يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة القرار
الذي سيصدر عن لجنة الطوارئ بمجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـ ـيـ ــوم ،وال ـ ـخـ ــاص بــاس ـت ـث ـنــاء
المدربين األجانب والالعبين المحترفين
من الدخول إلى البالد ،بعد حظر اإلدارة
العامة للطيران المدني مواطني  31دولة
من الدخول بسبب فيروس كورونا.
وأعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ات ـح ــاد
الكرة الشيخ أحمد اليوسف ،أمس األول،
اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي بــال ـم ـبــاراة
المؤجلة التي ستجمع الكويت مع النصر
 11الجاري دون تأجيل.
وقــال اليوسف ،في تصريح صحافي،
إن االت ـح ــاد ي ـقــدر م ــا ت ـقــوم ب ــه الـحـكــومــة
مــن إج ــراء ات احـتــرازيــة للحد مــن انتشار
فـيــروس كــورونــا ،لــذا يجب على الجميع
االل ـ ـتـ ــزام ب ـه ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات إلنـ ـج ــاح تلك
المساعي.
وأش ـ ــاد ب ــإج ــراءات األن ــدي ــة ،سـ ــواء في
الـتــدريـبــات أو خ ــال الـمـبــاريــات الــوديــة،
داعيا الــى ضــرورة التعاون مع الحكومة
والتكيف في ظل االوضاع الراهنة.
وتـ ــردد أن ق ــرار االس ـت ـئ ـنــاف ج ــاء بعد
الحصول على الضوء االخضر من اللجنة
الثالثية ،باستثناء المدربين والمحترفين
من دخول البالد.
إلى ذلك ،أرسل اتحاد الكرة كتابا مساء

أمـ ــس األول إلـ ــى االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم " ،"FIFAطلب فيه تأجيل منافسات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،مـ ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم  2022بـقـطــر ،وكـ ــأس آسـيــا
 2023بالصين.
ويحل المنتخب الوطني األول ضيفا
على نظيره األسترالي  8أكتوبر المقبل،
قبل أن يستضيف المنتخب األردنــي 13
مـنــه ،ثــم يــواجــه منتخب الـصـيــن تايبيه
على أرضه ووسط جماهيره  17نوفمبر،
في ختام منافسات المجموعة.

دولة محايدة
وأرجع اتحاد الكرة السبب في
طـلـبــه إل ــى وجـ ــود صـعــوبــة
ف ــي الـتـنـقــل ب ـيــن الـ ــدول،
بسبب انتشار فيروس
كورونا.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــد
االتحاد ،في طلبه،
إلى عدم حصوله
على الموافقة من
االتحاد االسترالي
على اقامة معسكر
تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــي هـ ـ ـن ـ ــاك،

وكذلك على عدم تحديد موعد المغادرة،
حيث أفاد الجانب األسترالي بأن هذا األمر
بيد السلطات الصحية.
وك ـ ــان ال ـش ـيــخ اح ـم ــد ال ـي ــوس ــف حضر
ً
اجـتـمــاعــا «اون ــاي ــن» الخميس الـمــاضــي،
عـ ـق ــده رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي جـيــانــي
إن ـف ــان ـت ـي ـن ــو ،ب ـح ـض ــور رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اآلسـ ـي ــوي ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ب ــن إب ــراه ـي ــم،
أكد خالله ضــرورة إيجاد حل للمباريات
المتبقية من التصفيات.
ولن يمانع اتحاد الكرة إقامة المباريات
المتبقية من التصفيات بنظام "التجمع"،
على أن تقام فــي دولــة محايدة ال تعاني
م ــن ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ،وذلـ ـ ــك تـحـقـيـقــا
لمبدأ تكافؤ الـفــرص ،وتبدو اإلمــارات
وق ـ ـ ـطـ ـ ــر م ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول
المرشحة ،لكن القرار
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب م ــوافـ ـق ــة
جميع منتخبات
المجموعة.

رمزية كرة قدم

●

عبدالرحمن فوزان

أع ـلــن ن ــادي الـشـبــاب تـعــاقــده مــع ال ـحــارس
سعد العنزي ،للدفاع عن عرين الفريق األول
ً
لكرة القدم بالنادي ،بدء ا من الموسم الكروي
المقبل.
وجاء التعاقد مع العنزي لتعويض غياب
الحارس علي فاضل ،الذي أجرى عملية الرباط
الصليبي أوا خــر الشهر الماضي ،مما يعني
غيابه عن الفريق مدة ال تقل عن  6أشهر.
وبـ ـ ــدأ ال ـع ـن ــزي م ـس ـيــرتــه م ــع ال ـس ــاح ــل فــي
الـمــراحــل الـسـنـيــة وص ــوال إل ــى الـفــريــق االول،
وس ـب ــق ل ــه تـمـثـيــل الـمـنـتـخــب االول ـم ـب ــي قبل
االن ـت ـقــال إل ــى الـ ــدوري الـعـمــانــي ،ثــم ع ــاد إلــى

أعلن االتحاد اآلسيوي للسباحة ترشيح
حسين المسلم أمين سر اللجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة ال ـنــائــب األول لــرئـيــس االت ـحــاد
ال ــدول ــي لـلـعـبــة (ف ـي ـن ــا) مـمـثــا ع ــن ال ـق ــارة
اآلسيوية ،للمنافسة على منصب الرئاسة
في انتخابات المجلس التنفيذي لـ "فينا"
التي ستقام على هامش الجمعية العمومية
التي ستعقد في قطر  5يونيو .2021
يذكر أن عضو البرلمان اإليطالي باولو
بيريلي أ ح ــد أ ب ــرز منافسي المسلم على
هذا المنصب.
وك ـش ــف "اآلس ـ ـيـ ــوي" ،أمـ ــس ،ع ــن قــائـمــة
م ـم ـث ـل ــي الـ ـ ـق ـ ــارة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الن ـت ـخ ــاب ــات

سلة الجهراء تدشن تدريباتها اليوم
●

جابر الشريفي

يـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــق األول
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ب ـن ــادي ال ـج ـهــراء
تــدريـبــاتــه فــي الـســابـعــة مساء
الـ ـ ـي ـ ــوم ،عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة ال ـ ـنـ ــادي
ال ـفــرع ـيــة ،اس ـت ـع ــدادا لـلـمــوســم
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـم ـ ــدرب
المساعد محمد عباس ،وكان
الـ ـف ــري ــق بـ ـ ــدأ تـ ــدري ـ ـبـ ــات غ ـيــر
رسمية االسبوع الماضي ،من
خالل تجمع بعض الالعبين.
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ت ـ ـكـ ــون
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
الـ ـج ــاري وال ـ ــذي ي ـل ـيــه ،بــواقــع
 4ت ـ ــدر يـ ـ ـب ـ ــات ف ـ ــي األ س ـ ـب ـ ــوع،
نـ ـظ ــرا لـ ـع ــدم ارت ـ ـبـ ــاط ال ـف ــري ــق
ب ــاسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،ب ـعــد

أن ان ـت ـهــت م ـســاب ـقــة الـ ـ ــدوري،
وتوج الكويت بلقبها ،وخروج
ال ـفــريــق م ــن الـ ــدور الـتـمـهـيــدي

لمسابقة كــأس اال تـحــاد ،الذي
ت ـق ــام م ـنــاف ـس ـتــه ب ـن ـظــام خــرج
الـ ـمـ ـغـ ـل ــوب ،وس ـي ـس ـت ـك ـمــل فــي

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى طواري مدلول
العــب نــادي النصر السابق والمدير العام لشركة بريميرو
سبورت الرياضية ،لوفاة المغفور له بإذن الله "والده" ...تغمد
الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما يتقدم القسم بخالص الـعــزاء إلــى عــامــر يــاســر العب
ال ـن ــادي الـعــربــي ومـنـتـخــب الـكــويــت الــوطـنــي الـســابــق لــوفــاة
المغفور لها بــإذن الله "والــدتــه" ...تغمد الله الفقيدة بواسع
رحمته وألهم أهلها الصبر والـسـلــوان ...و"إنــا لله وإنــا إليه
راجعون".

 16سبتمبر المقبل مــن خالل
انطالق دور الثمانية.
وينتظر الفريق قرار مجلس
ال ـ ــوزراء بــاسـتـثـنــاء الـمــدربـيــن
مـ ــن حـ ـظ ــر دخ ـ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاد مــن
الـ ــدول ال ـم ـح ـظــورة ،حـتــى يتم
حجز تذكرة لمدربه المصري
الـجــديــد أم ـيــر الـكـنــانــي ،وكــان
ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء أ بـ ـ ـ ـ ــرم  4صـ ـفـ ـق ــات
استعدادا للموسم المقبل ،بعد
التوقيع مــع نجمي القادسية
عـبــدالـعــزيــز الـحـمـيــدي وأحـمــد
درو يــش ،ونجم كاظمة محمد
أشـ ـكـ ـن ــان ــي ،إل ـ ــى ج ــان ــب نـجــم
النصر يوسف عقاب ،ويجري
م ـفــاوضــات حــال ـيــا م ــع صــانــع
ألـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ،لـ ـيـ ـخـ ـتـ ـت ــم ص ـف ـق ــات ــه
استعدادا للموسم المقبل.

«أزرق» الصاالت يواصل تدريباته
كاكاو يتابعها «أونالين» والغريب يعتذر عن عدم االستمرار
●

حازم ماهر

ي ــواص ــل مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي األول لـكــرة
الـصــاالت تدريباته الـيــوم فــي الثانية عشرة
ً
ظ ـ ـهـ ــرا ع ـل ــى ص ــال ــة ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ،ضـمــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ال ـتــي
تستضيفها الكويت خالل الفترة من  4حتى
 15نوفمبر المقبل.
وك ــان ــت ال ـت ــدري ـب ــات انـطـلـقــت أم ــس تحت
اشـ ــراف ال ـم ــدرب الــوط ـنــي اح ـمــد الـعـصـفــور،
ً
بـ ـمـ ـش ــارك ــة  24الع ـ ـبـ ــا تـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـهــم عـلــى
مجموعتين بالتساوي ،تدربت األولى الساعة
 ،11واالخ ــرى الـساعة  12وتــم التركيز خالل
التدريب على النواحي البدنية.
وغـ ـ ـ ــاب ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــب الع ـ ــب ال ـق ــادس ـي ــة
عبدالرحمن ال ــوادي ال ــذي يخضع لبرنامج
تــأهـيـلــي حــالـيــا بـعــد إجـ ــراء عملية قـطــع في
الـ ــربـ ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي ،ف ــي ح ـي ــن اعـ ـت ــذر الع ــب
السالمية المعار للكويت فيصل الغريب عن
عدم االنضمام للمنتخب ،بسبب ظروف عمله.

ك ــاك ــاو ي ـتــابــع ال ـتــدريــب
عبر برنامج زوم
حضر التدريب عبر برنامج زوم مدرب
المنتخب البرازيلي كاكاو ومــدرب اللياقة
البدنية جاروتس ومدرب الحراس ماريو.
وبتواجد الجهاز الفني لــازرق حاليا في

«ال نعلم سر تمسك رئيس اتحاد الكرة بموعد استئناف الدوري!»
استغرب رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد
البنوان تمسك اتحاد كرة القدم ،بعدم تأجيل انطالق
منافسات الدوري الممتاز المقرر في  11أغسطس
الجاري ،رغم أن كثيرا من االندية ستتضرر من هذه
الخطوة ،ومن بينها كاظمة ،بسبب قرار منع دخول
مدربيها ومحترفيها المنتمين ا لــى دول أعلنت
الكويت حظر الطيران التجاري معها حتى إشعار
آخر ،وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقــال البنوان" :ال يجوز ان يكون هــذا االتحاد،
الذي نتحفظ منذ مدة طويلة على نهجه في العمل،
سلبيا وغير حيادي وغير منصف الى هذه الدرجة،
في تمسكه بموعد انطالق الــدوري وظلم عدد من
االندية وبينها كاظمة ،الذي لن يسكت عن حقه في
ممارسة دوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة".
وأضــاف" :لم يكلف رئيس االتحاد وال األعضاء
انفسهم عناء النظر الى مصلحة االندية ،ونستغرب
إصرارهم على هذا الموعد ،رغم ان الكثير من االندية
لــن تـكــون جــاهــزة بسبب مشكلة دخ ــول مدربيها
ومـحـتــرفـيـهــا ،رغ ــم ان ـهــا ت ـخــوض م ـبــاريــات ودي ــة
بصورة خجولة وبعد فترة طويلة من التوقف
وقلة االعداد".
وق ــال ال ـب ـنــوان" :اذا ك ــان رئيس
االت ـحــاد دعــا الــى الـتـعــاون مع
الحكومة ،وأكد انه سينتظر
قـ ـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن دخ ـ ـ ـ ــول
ال ـم ــدرب ـي ــن وال ـم ـح ـتــرف ـيــن،
ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
ان ــدي ـت ــه وي ـح ـت ــرم رغـبــاتـهــا
كـمــا يفعل مــع الـحـكــومــة؟ ثم
ما هي الدوافع والموجبات
والـظــروف القاهرة التي
ت ـج ـع ـلــه مـ ـص ــرا عـلــى
موعد  11اغسطس؟
فأنديتنا ليست
ذ ا ت ط ـ ــا ب ـ ــع
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــت

مرتبطة بعقود في هذا المجال وليس لديها رواتب
ضخمة وخسائر كبيرة ،كما هو الحال لدى اوروبا
وغـيــرهــا مـمــن ي ـنــدرجــون تـحــت غـطــاء االح ـت ــراف،
وبــالـتــالــي ال ض ــرر مــن تــأجـيــل منطقي ومتوسط
المدى حتى تحل كل التعقيدات الحالية".
وش ــدد عـلــى وج ــوب أن يـمـنــح االت ـح ــاد انــديـتــه
الفرصة لترتب نفسها وأوضاعها جراء قرار حظر
الطيران الـمــذكــور ،خصوصا ان بعضها سيكون
محروما من مدربيه ومحترفيه مثل كاظمة ،الذي
تعاقد مــع االسـبــانــي روبــرتــو بيانكي ليقود دفة
فريقه "البرتقالي" خالل الموسم المقبل.
وأوضــح" :من غير المعقول ان نخوض الدوري
من دون مدربنا ومحترفينا ،وحتى لو استقدمناهم
بـعــد اي ــام قـلـيـلــة اذا حـصـلـنــا عـلــى اسـتـثـنــاء ،فهم
سيخضعون ال شـتــرا طــات صحية ومنها الحجر
ال ـم ـنــزلــي أس ـبــوع ـيــن ،وهـ ــذا سـيــربـكـنــا ويـحــرمـنــا
االستعداد الجيد ويقوض فرصتنا في المنافسة
الـعــادلــة مــع اآلخــريــن ،علما أن هـنــاك انــديــة اخــرى
ستعاني الوضع نفسه".
وأضاف البنوان" :يمكن لالتحاد ان يؤجل انطالق
ال ــدوري ،خصوصا أن االوض ــاع التي نمر
بها استثنائية و قــا هــرة وغير طبيعية
وتحتمل كــل الـحـلــول ،وبــاعـتـبــاره جهة
محايدة من خالل صميم عمله ،رغم
انــه كــان وال زال يشذ عــن هذا
المبدأ ،فيتوجب عليه أن يكون
ع ـ ــادال وع ـل ــى م ـســافــة واحـ ــدة
م ــن ا لـجـمـيــع ،وان يستجيب
لدعوتنا ولطلب اندية اخرى
بالتأجيل ،ونحن بدورنا
لن نسكت عن حقنا او
اي ضـ ـ ــرر ي ـم ـك ــن ان
يلحق بنا".

أسعد البنوان

«اآلسيوي» للسباحة يرشح المسلم لرئاسة «الدولي»

الشباب يوقع مع الحارس سعد العنزي
ال ــدوري الكويتي ،ولـعــب للعديد مــن األنــديــة
منها النصر والسالمية والفحيحيل.
وتـعـمــل إدارة ال ـكــرة ب ـنــادي الـشـبــاب بقوة
خالل الفترة الحالية على تدعيم فريقها بعدة
صفقات ا سـتـعــدادا للموسم ا لـكــروي المقبل،
إذ سبق لها أن أعلنت أنها ضمت المدافعين
ناصر الوهيب من كاظمة ،ومحمد الموسوي
مـ ــن ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،كـ ـم ــا تـ ـع ــاق ــدت مـ ــع ال ـم ـه ــاج ــم
السنغالي اوسينيو اونداي مدة موسم واحد
قادما من نادي الساحل.
يذكر أن الشباب سيحل ضيفا على الجهراء
ً
غدا في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين
ال س ـت ـئ ـن ــاف مـ ـب ــار ي ــات دوري  stcبــدر ج ـت ـيــه
الممتازة واألولى.

البنوان يطالب بتأجيل الموسم لحين
وصول المدربين والمحترفين

فندق مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية
ال ــدوح ــة إل ــى ح ـيــن ح ـص ــول ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للرياصة على استثناء لدخوله إلى البالد.

االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـسـبــاحــة ب ـعــد ان ـت ـهــاء
الموعد النهائي أمس األول لتسلم أسماء
المرشحين.
وتـضـمـنــت الـقــائـمــة ال ــى جــانــب حسين
ً
ال ـم ـس ـلــم م ــن ال ـك ــوي ــت كـ ــا م ــن الـصـيـنـيــة
جــوهـيـنــغ زه ــآو لمنصب نــائــب الــرئـيــس،
ولعضوية مجلس اإلدارة طه الكشري من
عمان ،وأندري كريوكوف من كازاخستان،
ودايتشي سوزوكي من اليابان ،وفيريندرا
ن ــان ــاف ــات ــي م ــن ال ـه ـن ــد .ومـ ــن ال ـم ـق ــرر عقد
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لــات ـحــاد اآلس ـي ــوي
للسباحة اجتماعها ا ل ــدوري فــي سلطنة
عمان  7نوفمبر المقبل.

حسين المسلم
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ً
العربي يهزم السالمية وديا

عبدالرحمن فوزان

واصل األخضر عروضه الجيدة
منذ توقف النشاط الرياضي
في البالد في مارس الماضي
بسبب جائحة كورونا ،إذ
حقق انتصاره الثاني في ثاني
مبارياته الودية بفوزه على
السالمية بهدف دون رد.

فاز الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي بهدف
نـظـيــف عـلــى ضـيـفــه الـســالـمـيــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة الــوديــة
التجريبية التي جمعت بينهما على استاد صباح
السالم ،وذلك ضمن تحضيرات الفريقين الستئناف
مباريات دوري  stcللدرجة الممتازة.
سـجــل ه ــدف األخ ـض ــر مـحـتــرفــه الـلـيـبــي الـسـنــوســي
الهادي من ضربة جزاء في الدقيقة  45من الشوط األول،
وتكفل الـحــارس سليمان عبدالغفور بالتصدي لركلة
جزاء للسالمية نفذها فهد المجمد (في الدقيقة .)72
وم ـنــح م ــدرب ــا الـفــريـقـيــن ال ـفــرصــة ل ـعــدد كـبـيــر من
الالعبين للمشاركة على مــدار شوطي الـمـبــاراة ،من
خ ــال تـبــديــات عــديــدة تــم إج ــراؤه ــا خ ــال مجريات
الشوط الثاني ،وذلك للوقوف على جاهزية الجميع،
واكتسابهم حساسية المباريات.
وبهذا الفوز يواصل األخضر عروضه الجيدة منذ
توقف النشاط الرياضي في البالد في مارس الماضي
بسبب جائحة كورونا ،إذ حقق انتصاره الثاني في ثاني
مبارياته الودية بعد فوزه األسبوع الماضي على خيطان
 ،2 -4بينما تعد هذه هي الهزيمة االولى للسالمية الذي
تعادل بدون أهداف مع الكويت األربعاء الماضي.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب مـســاعــد م ــدرب األخ ـضــر أحمد
العثمان ،الذي يتولى تدريب الفريق مؤقتا إلى حين
وصـ ــول الـ ـم ــدرب الـلـبـنــانــي بــاســم م ــرم ــر ،ع ــن رض ــاه
لمردود الفريق ،والنسق التصاعدي في أداء جميع
الالعبين ،قياسا على فترة اإلعداد القصيرة بعد فترة
توقف طويلة.
وق ــال العثمان" :عانينا بسبب طــول فـتــرة التوقف،

واضطررنا إلى بداية إعداد صعبة بسبب االجواء الحارة
واالشتراطات الصحية االحترازية" ،مضيفا أن "قرار منع
المباريات الودية كان سببا في ضعف وصعوبة اإلعداد،
ولكن السماح بلعب المباريات التجريبية ساهم في
التحسن ،وتصاعد االعداد ،ووصلنا حاليا إلى مرحلة
جيدة من الجاهزية تمثل ما ال يقل عن  65في المئة،
ونسعى إلى المزيد قبل استئناف مباريات الدوري".
ومنح العثمان العبيه راحة من التدريبات يوم أمس
ً
اللتقاط األنفاس ،على أن يعاودها اعتبارا من مساء
اليوم على استاد صباح السالم.

عودة خلف والكندري
وينتظر األخضر عودة علي خلف ومشاري الكندري
ال ــى ال ـت ــدري ـب ــات ال ـي ــوم أو غـ ــدا ،ب ـعــد تـعــافـيـهـمــا من
االصابة ،حيث كان األول يعاني مشاكل على مستوى
العضلة الخلفية ،بينما يعاني الثاني إصابة باالنكل.
ومن المتوقع دخول بقية الالعبين المصابين إلى
ً
الـتــدريـبــات تـبــاعــا ،وه ــم سـلـمــان الـعــوضــي ،ومحمد
زنيفر ،وعبدالله حسن.

ودية جديدة
إلى ذلك ،طلب الجهاز الفني لألخضر لعب مباراة
ودي ــة جــديــدة قـبــل مــواجـهــة الـكــويــت فــي الـ ــدوري 16
الجاري ،ويعمل الجهاز اإلداري حاليا على التنسيق
مع أحد الفرق المحلية إلمكانية مواجهته مساء بعد
غد الثالثاء ،وذلــك سعيا وراء الوصول بالفريق الى
أعلى مراحل الجاهزية.

كرة مشتركة في مباراة العربي والسالمية

بنيان« :راح نلعب» وفرانكو قريب من األصفر
الفهد وفواز أبرز الغائبين عن القادسية ...ومستوى اللياقة إلى ارتفاع
•

أحمد حامد

شدد مدير فريق القادسية لكرة القدم ناصر بنيان على
أن فريقه "راح يـلـعــب" ،فــي اش ــارة إلــى عــزم العـبــي االصفر
خوض منافسات الــدوري الممتاز اعتبارا من  16الجاري،
في مباراة الجولة  15من منافسات البطولة ،والتي تجمعه
مع السالمية.
وراهن البعض أمس األول ،وبعد قرار اتحاد الكرة ،الذي
ج ــاء عـلــى ل ـســان رئ ـيــس االت ـح ــاد الـشـيــخ أح ـمــد الـيــوســف،
والـقــاضــي باستكمال ال ــدوري فــي مــوعــده ،على انسحاب
القادسية من البطولة ،بسبب وجود الجهاز الفني وبعض
المحترفين بصفوف األصفر خــارج البالد ،وعــدم قدرتهم
على االلتحاق بتدريبات الفريق حتى اآلن.

محاولة لالستحواذ على الكرة في مباراة القادسية وخيطان

وقال بنيان ،لـ"الجريدة" ،إن األصفر لم يتلق حتى أمس
أي اشارة من إدارة النادي باالنسحاب من الدوري الممتاز،
مضيفا أن العمل على قدم وساق داخل صفوف األصفر ،أمال
في الوصول لمعدل لياقي مقبول قبل بداية الموسم ،وأفاد
بــأن الجميع يمر بموسم استثنائي بسبب "كــورونــا" ،ما
يستدعي تهيئة الالعبين لتقبل الوضع ،بعيدا عن الظروف
الصعبة التي تصاحب االستعدادات الحالية.
وعــن الـمـبــاريــات الــوديــة الـتــي يخوضها األصـفــر ،حيث
واجــه القادسية الخميس الماضي فــريــق خيطان وتفوق
عليه بثالثية نظيفة ،أوضح أن تجربة خيطان جاءت مفيدة
لالعبين والجهاز الفني بقيادة اإلسباني بابلو فرانكو،
الفـتــا إل ــى أن األخ ـيــر قــريــب مــن الـفــريــق ،مــن خ ــال متابعة
مباشرة للمباراة وإعـطــاء التعليمات الــازمــة ،التي نقلها

سفيتولينا وبيرتنز خارج «فالشينغ ميدوز»
لن تشارك األوكرانية إلينا سفيتولينا،
ً
المصنفة الـخــامـســة عــالـمـيــا بـيــن العـبــات
ال ـت ـنــس ال ـم ـح ـتــرفــات ،وال ـهــول ـنــديــة كيكي
بيرتنز ( )7في بطولة أميركا المفتوحة التي
تقام على مالعب "فالشينغ ميدوز"،
ح ـسـبـمــا أع ـل ـن ــت ال ـم ـن ـظ ـمــة الـتــي
لــن تحظى أ يـضــا بحاملة اللقب
األسترالية أشلي بارتي وال بطل
م ـنــاف ـســات الـ ــرجـ ــال ،اإلس ـبــانــي
رافائيل نادال.
وأب ـل ـغ ــت سـفـيـتــولـيـنــا عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
أنها ال تشعر "بالراحة تجاه

السفر إلى الواليات المتحدة" بسبب وجود
"مخاطر عالية" للعدوى ،رغم جهود االتحاد
األميركي للتنس إلقامة البطولة بشكل آمن.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ــارت بـ ـي ــرتـ ـن ــز إلـ ــى
المشكالت التي ستواجها بسبب إخضاعها
للحجر الصحي  14يوما لدى عودتها إلى
أوروبا.
كما أشار االتحاد األميركي للتنس إلى أن
التشيكية باربورا كرجيتشيكوفا ،المصنفة
الثامنة عالميا ،قد أعلنت هي األخرى عدم
مـشــاركـتـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـك ـبــرى الـمـقــرر
إقامتها بين  31أغسطس و 13سبتمبر.
ويــأتــي انسحاب الــاعـبــات الثالثة بعد

إعـ ــان ب ــارت ــي ،الـمـصـنـفــة األول ـ ــى عــالـمـيــا،
قبل أسـبــوع أنـهــا لــن تــذهــب إلــى نيويورك
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـ ـغـ ــرانـ ــد سـ ــام،
مشيرة بــوضــوح إلــى خوفها مــن اإلصابة
بـ "كوفيد."19-
وستعاني البطولة أيضا غياب العديد من
نجوم التنس الــرجــال ،مثل ن ــادال ،المصنف
الثاني عالميا بين العبي التنس المحترفين،
والـ ــذي أع ـلــن م ــؤخ ــرا أن ــه ل ــن ي ـش ــارك بسبب
الوضع الصحي ،واألسترالي نيك كيريوس
( )40الذي انسحب لنفس السبب ،والسويسري
روجيه فيدرير ( )4بسبب جراحة في الركبة.
(إفي)

قائد الفريق صالح الشيخ في الشوط األول ،وفهد األنصاري
في الشوط الثاني.
وأضاف أن غياب فرانكو عن التدريبات ال يعني انه بعيد
عن القادسية ،معربا عن أمله ايجاد حلول سريعة ليكون مع
الالعبين خالل الفترة المقبلة ،وأشــاد بمستوى الالعبين
والمعدل اللياقي الذي يسير في ارتفاع ،وسط التزام بحضور
التدريبات واجتهاد في أداء المهام المطلوبة.
وحول أبرز غيابات األصفر قبل انطالق الموسم الجديد،
لفت بنيان الــى أن محمد الفهد ال يــزال يعاني آثــار عملية
جــراح ـيــة ،وي ـح ـتــاج إل ــى وق ــت طــويــل للتجهيز بــالـصــورة
المطلوبة من أجل دخول التدريبات ،وهو ما ينطبق على
الــاعــب مـشـعــل ف ــواز ال ــذي يـحـتــاج ف ـتــرة الس ـت ـعــادة لياقة
المباريات.

ً
ً
جيامباولو مدربا جديدا لتورينو

أصبح اإليطالي ماركو جيامباولو المدرب السابق لفريق
ً
ً
ميالن ،أمس األول ،مدربا جديدا لنادي تورينو بعد توقيعه
ً
عـقــدا عامين مــع ا لـفــر يــق ،حسبما أعلن ا لـنــادي اإل يـطــا لــي في
بيان رسمي.
وجاء في البيان الرسمي لميالن" :يسعد النادي إعالن تولي
مــار كــو جيامباولو اإلدارة الفنية للفريق األول لـكــرة ا لـقــدم.
ً
المدرب وقع عقدا عامين".
ً
و فـســخ جيامباولو ( 53عــا مــا ) ار تـبــا طــه مــع ا لــرو ســو نـيــري
مـنــذ عــدة أي ــام رغــم اسـتـمــرار عـقــده مـعــه وواف ــق ،أمــس األول،
على تدريب فريق تورينو ،الذي أنهى الموسم المنقضي في
المركز ا لـ.16
وخالل مسيرته التدريبية ،تولى المدرب اإليطالي اإلدارة
الفنية لكاتانيا وإمبولي وسامبدوريا قبل أن يتولى تدريب
الميالن في صيف عام .2019
(إفي)

جيامباولو

 5فرق تعتزم االستئناف ضد عقوبة ريسينغ بوينت وولف ال يرغب في التوقيع على االتفاقية
الجديدة للفورموال1

كشفت خمسة من الفرق العشرة المشاركة
فـ ــي بـ ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم لـ ـسـ ـب ــاق ــات سـ ـي ــارات
ف ـ ــورم ـ ــوال 1-ع ــن ن ـي ـت ـهــا ال ـت ـق ــدم بـطـلـبــات
استئناف ضــد العقوبة التي فرضت على
فريق ريسينغ بوينت بــداعــي النسخ غير
ال ـقــانــونــي ف ــي تـصـمـيــم أج ـ ــزاء م ــن س ـيــارة
الفريق لهذا الموسم.
وكان االتحاد الدولي لسباقات السيارات
(فيا) أعلن أمس االول فرض غرامة قيمتها
 400ألف يورو ( 472ألف دوالر) مع خصم
 15نقطة مــن رصـيــد ريـسـيـنــغ بــويـنــت في
الـتــرتـيــب ال ـع ــام لـفـئــة الـصــانـعـيــن ببطولة
الـعــالــم ،بــداعــي قيام الفريق بنسخ قنوات
المكابح الخلفية لسيارة فريق مرسيدس
للموسم الماضي.
وتقدم فريق ريسينغ بوينت نفسه بطلب
استئناف ضد العقوبة بهدف تبرئة ساحته،
وهو ما تعتزم القيام به أيضا أربعة فرق
أخ ــرى ه ــي ف ـي ــراري وم ـكــاريــن وويـلـيــامــز
ورينو ،بهدف تغليظ العقوبة.
وكان فريق رينو قدم شكواه بالفعل عقب
ثاني سباقات بطولة العالم هذا الموسم.
وأتيحت أمام جميع األطراف مهلة لمدة

النس سترول سائق ريسينغ بوينت
 96ساعة للتقدم رسميا بطلبات االستئناف
بشأن هذه القضية.
وأثـيــرت احتجاجات الفرق بشكل كبير
بـعــدمــا تـضـمــن قـ ــرار ف ـيــا ،ال ـس ـمــاح لفريق
ريسينغ بوينت مواصلة استخدام سيارته

الحالية بما فيها قنوات المكابح المذكورة.
وكان فريق ريسينغ بوينت اعترف علنا
بـتـصـمـيــم س ـي ــارت ــه طـبـقــا ل ـن ـم ــوذج يشبه
مــرسـيــدس ،التي تمد الفريق بالمحركات
وأجزاء أخرى بالسيارة.

قال توتو وولف رئيس فريق مرسيدس
ل ـس ـب ــاق ــات سـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى
(فورموال  ،)1إن فريقه ال يرغب بالتوقيع
على االتفاقية ا لـجــد يــدة بين المنظمين
واالتحاد الدولي للسيارات.
وأ ض ـ ــاف وو ل ـ ــف ،ا م ــس االول ،خــال
حديثه في سلفرستون قبل الذكرى 70
لسباق الجائزة الكبرى (جراند بريكس)
والمقرر إقامته اليوم ،أن مرسيدس كان
الضحية األكبر للتغييرات المقترحة في
عملية توزيع عوائد األموال.
وت ــاب ــع وول ـ ــف أن ه ـن ــاك شـ ـع ــورا داخ ــل
الفريق بأنهم لم يتلقوا المعاملة التي كان
من المفترض التعامل بها ،مضيفا أن هناك
عدة موضوعات يجب االنتهاء منها ،مشيرا
إلــى ذلــك بقوله :ال أشعر بأننا مستعدون
للتوقيع على اتفاقية كونكورد.
وي ـن ـت ـه ــي ال ـع ـق ــد األسـ ــاسـ ــي ال ـثــاثــي
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم ،م ـ ـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـهـ ـل ــة

توتو وولف
نهائية حتى األربعاء المقبل للتجديد.
واختتم :إذا كنت مستعدا للجلوس على
الطاولة ومناقشة الموضوعات والتوصل

إلــى حــل ،فنحن قريبون ،لكنني لــم أر هذا
النهج من قبل.
(د ب أ)

ماجيك ونتس يحسمان البطاقتين األخيرتين في المنطقة الشرقية

غاري كالرك نجم فيالدلفيا يسجل في سلة ماجيك

اكتمل عقد الـفــرق الثمانية المتأهلة
ل ـ ـ ـ ــأدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة "بـ ـ ــاي أوف" فــي
المنطقة الشرقية مــن دوري كــرة السلة
األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن الـ ــذي يستكمل
موسمه في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني
فــي أورالن ــدو بــواليــة فـلــوريــدا ،إذ ذهبت
البطاقتان األخيرتان لمصلحة أورالندو
ماجيك وبروكلين نتس مساء أمس األول.
وضـمــن مــاجـيــك وج ــوده فــي ال ــ"بــاي
ً
أوف" للموسم الثاني تواليا على الرغم
م ــن خ ـس ــارت ــه أم ـ ــام ف ـيــادل ـف ـيــا سفنتي
سيكسرز  108-101بسبب سقوط منافسه
على التأهل واشنطن ويــزاردز أمام نيو
أورلـيــانــز بيليكانز  ،118-107فــي حين
حجز نتس بطاقته في األدوار اإلقصائية

ً
ً
للموسم الثاني تواليا أيضا بفوزه على
ساكرامنتو كينغز .106-119
وأمـ ـ ــام مــاج ـيــك اآلن ثـ ــاث م ـبــاريــات
م ـت ـب ـق ـيــة ك ــي يـ ـح ــاول إزاح ـ ـ ــة ن ـت ــس عــن
المركز السابع ولقاء تورونتو رابتورز
ً
حامل اللقب في الدور األول ،عوضا عن
مــواجـهــة مـيـلــووكــي بــاكــس ال ــذي ضمن
صدارته للمنطقة والترتيب العام بعدما
ً
حقق حتى اآلن  55فوزا مقابل  14هزيمة.
وعلى الرغم من وصوله إلى أورالندو
من دون نجمه كايري إيرفينغ المصاب
وغـ ـي ــاب الع ـب ــه ال ـج ــدي ــد ك ـي ـفــن دوران ـ ــت
بسبب قطع في وتر أخيل تعرض له العام
الماضي مع فريقه السابق غولدن ستايت
ووريرز ،نجح بروكلين في حسم بطاقة

تأهله إلى األدوار اإلقصائية بعد تغلبه
على ساكرامنتو كينغز ،عاشر المنطقة
الغربية ،بنتيجة  106-119بفضل كاريس
لوفيرت وجــاريــت ألــن اللذين سجال 22
ً
و 17نـقـطــة ت ــوال ـي ــا م ــع  11مـتــابـعــة و8
تمريرات حاسمة للثاني.
ً
وكان نتس متقدما  62-78مع انتصاف
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،ل ـكــن ال ـص ــرب ــي ب ــوغ ــدان
بــوغــدانــوف ـي ـتــش " 27نـقـطــة ف ــي ال ـل ـقــاء"
أعاد كينغز الى اللقاء بتسجيله خمس
ً
نقاط متتالية ،معيدا الحياة لفريقه الذي
قلص الفارق إلى أربــع نقاط  80-76قبل
أن يحبط غاريت تمبل عزيمته بتسجيله
ثالثية لبروكلين مهد بها الطريق لفريقه
ً
من أجل فرض أفضليته مجددا والتقدم

في نهاية الربع الثالث  82-93وكان ذلك
ً
كافيا للبقاء أمام منافسه حتى صافرة
النهاية.

ضربة قاسية لكينغز
وت ـش ـك ــل ال ـه ــزي ـم ــة ال ــرابـ ـع ــة لـكـيـنـغــز
مــن أص ــل خـمــس م ـبــاريــات خــاضـهــا في
أورالندو ،ضربة قاسية آلماله في محاولة
الحصول على البطاقة الثامنة األخيرة
المتبقية في المنطقة الغربية ،التي تبدو
أقرب إلى كل من ممفيس غريزليز الفائز
على أوكالهوما سيتي ثاندر السادس
 91-121وبورتالند ترايل باليزرز ومن
خلفهما سان أنتونيو سبيرز الذي تغلب
على يوتا جاز .111-119
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رياضة

ً
السيتي ينهي رحلة الريال ...ويوفنتوس يفشل مجددا بـ «األبطال»
تسببت هفوات الفرنسي
رافاييل فاران في حرمان
فريقه ريال مدريد اإلسباني
من مواصلة مسيرته ببطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،عقب خسارته 2-1
أمام مضيفه مانشستر سيتي
اإلنكليزي أمس األول في إياب
دور الـ 16للمسابقة.

بعد توقف منذ مارس الماضي
بـسـبــب تـفـشــي ف ـي ــروس كــورونــا
الـمـسـتـجــد ،عـ ــاود دوري أب ـطــال
أوروبـ ـ ــا ل ـك ــرة ال ـق ــدم أم ــس األول
ن ـش ــاط ــه خ ـل ــف أبـ ـ ـ ــواب م ــوص ــدة
بمباراتين من أصل أربع متبقية
فــي إيــاب ثمن النهائي ،إذ أنهى
مانشستر سيتي اإلنكليزي رحلة
ض ـي ـفــه ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
ب ـت ـج ــدي ــده ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ـي ــه بـنـفــس
نتيجة الــذهــاب  ،1-2لكي يحجز
بـطــاقـتــه للبطولة الـمـصـغــرة في
لشبونة.
ورغ ــم أن ري ــال مــدريــد الحالي
مختلف عما كان عليه حين توقف
ال ـن ـشــاط ف ــي مـ ــارس ب ـعــد تفشي
"كــوفـيــد ،"19-عجز رجــال المدرب
الـفــرنـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان عن
االس ـت ـفــادة مــن الـ ــروح المعنوية
ال ـمــرت ـف ـعــة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن إزاح ـ ــة
الـغــريــم الكتالوني برشلونة عن
ع ــرش الـ ـ ــدوري الـمـحـلــي ،وسـقــط
مجددا أمام السيتي بعد أن خسر
ذهابا في ملعبه بنفس  2-1أيضا
قبل التوقف.
ولـ ـ ــم ي ـك ــن وضـ ـ ــع يــوف ـن ـتــوس
اإلي ـط ــال ــي أف ـضــل م ــن ال ــري ــال ،إذ
عجز عن قلب الطاولة على ضيفه
لـيــون الفرنسي وودع المسابقة
رغـ ـ ــم ف ـ ـ ــوزه  1-2ب ـث ـن ــائ ـي ــة نـجــم
ريــال السابق البرتغالي
كريستيانو رونالدو،
وذل ــك لـخـســارتــه
ذهابا صفر.1-

وي ـل ـت ـق ــي ال ـس ـي ـت ــي م ــع ل ـيــون
فــي ربــع النهائي السبت المقبل
على ملعب "جوزيه الفاردي" في
لشبونة.
وعـلــى "اس ـتــاد االت ـح ــاد" ،ازاح
سيتي ،الـســاعــي الــى اح ــراز لقبه
االول الكبير على الصعيد القاري،
ضيفه ريال بعدما جدد الفوز عليه
بفضل هدفي رحيم سترلينغ ()9
والبرازيلي غابريال جيزوس (،)68
ف ــي حـيــن سـجــل الـفــرنـســي كــريــم
بنزيمة ( )28هدف النادي الملكي.
واع ـت ـم ــد م ـ ــدرب ري ـ ــال مــدريــد
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان على
ثــاثــي هـجــومــي م ـكــون مــن رأس
الـحــربــة بنزيمة وم ــن البلجيكي
اديـ ــن ه ـ ــازار ي ـس ــارا وال ـبــرازي ـلــي
رودري ـغ ــو يـمـيـنــا .وعــانــى ه ــازار
ت ـح ــدي ــدا م ــن اصـ ــابـ ــات م ـت ـكــررة
ف ــي م ــوس ـم ــه االول ف ــي ص ـفــوف
ريــال مدريد بعد انتقاله اليه من
تشلسي االنـكـلـيــزي مـقــابــل 100
مليون يورو.
في المقابل ،وفي غياب هداف
السيتي التاريخي االرجنتيني
سيرخيو اغويرو ،حل البرازيلي
غابريال جيزوس بدال منه.
وهي المرة االولى التي يخسر
فـيـهــا زيـ ــدان م ـب ــاراة ف ــي االدوار
االقصائية بعد

رونالدو يتحسر
بعد المباراة

سترلينغ نجم سيتي يحتفل بعد إحراز الهدف األول
ان فاز في مبارياته الـ 12السابقة
في هذه االدوار.

خطأ فادح لفاران
وبدأت مشاكل ريال منذ الدقيقة
 9حين ارتـكــب الفرنسي رافاييل
فــاران خطأ رهيبا داخل المنطقة
فانتزع منه جيزوس الكرة ومررها
بــاتـجــاه سترلينغ ال ــذي تابعها
ب ـس ـهــولــة داخ ـ ــل ال ـش ـب ــاك ،راف ـعــا
رصيده الى  31هدفا هذا الموسم
في مختلف المسابقات بينها 6
في هذه المسابقة بالذات ،والمئة
ب ـق ـم ـيــص س ـي ـت ــي ض ـم ــن جـمـيــع
المسابقات.
ونجح ريال في التعادل عندما
م ــرر رودري ـغ ــو ك ــرة متقنة داخــل
المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية
داخل الشباك (.)28
لكن ف ــاران ارتكب خطأ فادحا
اخ ــر عـنــدمــا اعـ ــاد ال ـك ــرة بــاتـجــاه
حارس مرماه ،مما سمح لجيزوس
ف ــي خ ـط ـف ـهــا وغ ـم ــزه ــا م ــن ف ــوق
كورتوا ،مانحا فريقه الفوز (.)68

ليون يزيح يوفنتوس
وف ــي تــوري ـنــو ،انـتـهــى مـشــوار
يوفنتوس عند ثمن النهائي بعد
أن كـ ــان قـ ــاب قــوس ـيــن م ــن ت ـكــرار

زيدان :فخورون بما قدمناه
أق ــر زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان مـ ــدرب ري ــال
مدريد بأن فريقه "استحق" الخروج من
دوري األبـطــال بعد الـخـســارة بنتيجة
 2-1في مباراتي الذهاب واإلياب بدور
ثـمــن الـنـهــائــي أم ــام مانشستر سيتي،
م ــؤك ــدا أنـ ــه ي ـضــع "ت ـق ـي ـيــم ج ـيــد ج ــدا"
لفريقه بنهاية الموسم رغم كل شيء.
وقال زيدان إن "الشعور الذي يتولد
حين يخسر ا لـمــرء ليس محببا لكننا
فـ ـخ ــورون ج ــدا ب ـمــا ق ــدم ـن ــاه ،ي ـجــب أن
نهنئ المنافس الــذي لعب بشكل رائع
وال أكـثــر مــن ذل ــك .ال ينبغي التفتيش
عـ ــن أع ـ ـ ـ ــذار واأله ـ ـ ـ ــم هـ ــو أنـ ـن ــي ف ـخــور
ب ـف ــري ـق ــي ال ـ ـ ــذي ب ـ ــذل كـ ــل ش ـ ــيء داخـ ــل
الملعب لكن األمور ال تسير أحيانا كما

غوارديوال :مجرد خطوة
أبدى بيب غوارديوال المدير الفني لمانشستر
سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي س ـعــادتــه بــال ـفــوز ال ــذي حققه
الفريق على ريال مدريد اإلسباني مساء أمس األول
والتأهل على حسابه لدور الثمانية بدوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وق ــال غ ــواردي ــوال عـقــب ال ـم ـبــاراة "إن ـهــا مجرد
خطوة ،وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي ،فسنظهر وكأننا
فريق صغير .إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز
على الفرق الكبيرة".
وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية
السبت المقبل ،قال غوارديوال" :تحدثت مع قسم
مراقبة الالعبين (بـشــأن لـيــون) ونصحوني بأن
أكون متأهبا .أمامنا ثمانية أيام لالستعداد قبل
المواجهة .سنستمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير
في مباراة ليون".

غوارديوال

تريد" ،في تصريحات أدلى بها لشبكة
"موفيستار".
وأقر زيزو بتفوق مانشستر سيتي
تحت قيادة بيب غوارديوال ،مضيفا "في
نهاية األمر هما مباراتان وخسرناهما.
أعتقد أنها هزيمة مستحقة".
وألـ ـم ــح ال ـ ـمـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي إلـ ــى أن
فريقه بدأ المباراة بشكل سيئ ،ودافع
عن العبه رافائيل فــاران رغم الخطأين
الـقــاتـلـيــن الـلــذيــن ارتـكـبـهـمــا حـيــث قــال
"يجدر بفاران أن يتحلى بالهدوء ويرفع
رأســه ،ألن  95في المئة مما أنجزه مع
زم ــائ ــه طـ ــوال ال ـع ــام ك ــان اسـتـثـنــائـيــا.
سأركز على ذلــك ،وهــذا هو ما انتهيت
لتوي من قوله له ولهم".

انجاز الموسم الماضي حين خسر
في الدور ذاته أمام أتلتيكو مدريد
صـفــر 2-ثــم فــاز إيــابــا على أرضــه
-3صفر بفضل ثالثية لرونالدو.
والخروج من المسابقة سيعقد
وضع المدرب ماوريتسيو ساري
الذي عجز في موسمه األول عن
كسب تأييد الجمهور على الرغم
من الفوز بلقب الدوري المحلي،
فيما كــان التأهل بمثابة إنجاز
ل ـن ـظ ـيــره رودي غ ــارس ـي ــا ألنـهــا
ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ي ـصــل فيها
ليون الى ربع النهائي منذ موسم
 2010-2009حين انتهى مشواره
فــي دور األرب ـعــة عـلــى يــد بــايــرن
ميونيخ األلماني.
وتـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدت األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى
يــوفـنـتــوس ب ــاك ــرا حـيــن احتسب
الـحـكــم رك ـلــة جـ ــزاء غـيــر واضـحــة
عـلــى األوروغ ــوي ــان ــي رودري ـغ ـيــو
بنتانكور بحق عوار بعد االحتكام
الى تقنية "في أيه آر" ،وانبرى لها
الـهــولـنــدي ممفيس دي ـبــاي على
طريقة "بانينكا" (.)12
وعرف ليون بعدها كيف يحد
من خطورة يوفنتوس لكن الحكم
تــد خــل م ـج ــددا لتغيير النتيجة
باحتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل
على ديباي الذي ارتدت الكرة من
يــده وهــي على جـســده بعد ركلة
ح ــرة ن ـفــذهــا ال ـبــوس ـنــي مـيــرالـيــم

بيانيتش ،فانبرى لها رونــالــدو
بنجاح وأدرك التعادل (.)43
وعـ ـن ــدم ــا ب ـ ــدا أن يــوف ـن ـتــوس
ع ــاج ــزا ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي عن
الوصول مجددا الى شباك ضيفه،

قـ ــال رونـ ــالـ ــدو كـلـمـتــه بـتـســديــدة
صاروخية من خارج المنطقة الى
الزاوية اليسرى العليا ( ،)60معيدا
الحياة لعمالق تورينو.
زج بعدها ساري باألرجنتيني

بيانيتش :من الصعب تقبل األمر
أقر العب وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش،
بصعوبة تقبل الـخــروج مــن ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي رغم الفوز
عليه بهدفين لــواحــد ،لكن مــع الـخـســارة ذهابا
خارج األرض بهدف نظيف.
وقـ ــال بـيــانـيـتــش" :ه ـن ــاك اس ـت ـيــاء كـبـيــر ،كنا
نرغب في المرور للجولة القادمة ،كنا نرغب في
قلب الهزيمة ذهابا ،كان ينقصنا تسجيل هدف،
وفي النهاية لم نستطع ،نأسف لذلك كثيرا ،من
الصعب تقبل األمر".
وأض ـ ـ ــاف ال ــاع ــب الـ ـ ــذي س ـي ـن ـت ـقــل لـصـفــوف
بــرشـلــونــة فــي الـمــوســم المقبل فــي تصريحاته
لشبكة "سكاي نيوز" أن "هذا النادي قادر وينبغي
أن يمتلك الطموح للوصول ألبعد من ذلك ،األعوام
الماضية أظهرنا أننا أفضل بكثير ،آمل أن يتمكن
هذا الفريق من تحقيق آماله في المستقبل ،وال
أشك في ذلك مطلقا ألنه يمتلك العقلية لذلك".
وأقــر الالعب بصعوبة تغيير فلسفة الفريق
مع قــدوم ماوريسيو ســاري هذا الموسم ،وذلك
بعد خمسة أعوام وصفها بالناجحة تحت قيادة

بيانيتش
ماسيميليانو ألـيـغــري" :واجـهـنــا هــذا الموسم
صـعــوبــات ،لعبنا هــذا الـعــام كــرة قــدم مختلفة،
لـكــن يـنـبـغــي وج ــود وق ــت لـتـعـلــم ال ـطــري ـقــة ،كــان
االنتصار يبدو سهال في السابق لكن اآلن هناك
منافسين أكثر".
وتابع "في أوروبــا بالتأكيد ينبغي أن نفعل
أكثر من ذلك وينبغي محاولة التتويج بدوري
األبطال".

فاران :أنا المسؤول عن الهزيمة
ق ــدم ال ـفــرن ـســي راف ــاي ــل ف ــاران
إحـ ـ ــدى أس ـ ــوأ الـ ـمـ ـب ــاري ــات عـلــى
م ــدار مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة ليلة
أمــس األول حين ارتـكــب خطأين
فــادحـيــن ج ــاء منهما هــدفــا فــوز
مانشستر سيتي على فريقه ريال
مدريد  ،1-2األمر الذي دفع الالعب
لــ"الـمــواجـهــة" وتحمل مسؤولية
الـ ـه ــزيـ ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــي أدت لـ ـخ ــروج
الميرينغي من ثمن نهائي دوري
األبطال.
وق ــال فـ ــاران "أريـ ــد الـمــواجـهــة
ألنني المسؤول عن هذه الهزيمة.
ي ـجــب أن أت ـح ـمــل مـســؤولـيـتـهــا.
حزين ألجــل زمــائــي والمجهود
الذي بذلوه ،لذا فإن الخسارة أنا

هازارد :ارتكبنا أخطاء كثيرة
قــال مهاجم ريــال مدريد البلجيكي إديــن ه ــازارد ،إنــه من
الصعب تقبل الخروج من دوري أبطال أوروبا ،بعد الخسارة
بهدفين لواحد أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي،
ليودع المسابقة بعد السقوط في سانتياغو برنابيو بنفس
النتيجة.
وذكر هازارد عقب المباراة من ملعب االتحاد" :ارتكبنا أخطاء
كثيرة نظرا للطريقة التي يلعب بها المنافس ،وهذا جزء من كرة
القدم ،لكن هذا أمر صعب تقبله وقاس".
وتابع" :لعبنا بشكل جيد في الشوط األول ،كنا نستحق أكثر
من ذلك ،قدمنا كرة القدم التي نحبها ،سجلوا هدفا ونحن أيضا".
وأكد أن ريال مدريد "يرغب في الفوز بكل األلقاب ،وخاصة
بالتشامبيونز ليغ" التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات
الفوز بها ( 13مرة).
(إفي)

ال ـم ـســؤول عـنـهــا .ظـهــرنــا بشكل
طـ ـي ــب ،اس ـت ـع ــددن ــا جـ ـي ــدا ل ـهــذه
المباراة ،لكن تكلفة األخطاء تكون
ً
فــادحــة ج ــدا فــي ه ــذه ال ـمــراحــل"،
فــي تـصــريـحــات أوردت ـه ــا شبكة
"موفيستار".
وأض ـ ــاف" :ل ـيــس ل ــدي تفسير
لهذه األخطاء .يحدث ذلك في كرة
القدم .إنها ليلة صعبة بالنسبة
لي ويجب أن اتحمل مسؤوليتها.
ال ينبغي التفكير بشكل مفرط
فيما ح ــدث .قــدمـنــا كــل مــا لدينا
على أرض الملعب ولكنك تخفق
أحيانا ،أخفقت وينبغي أن اتقبل
ذلك .حتى حين كانت النتيجة ال
تــزال  1-1كانت لدينا فرصا في

التأهل لكن األمور لم تسر على ما
يرام في نهاية المطاف".
وتوجه الالعب بالشكر لزمالئه
على دعمهم له رغم أخطائه حيث
كشف "شعرت أنني بخير خالل
ال ـم ـبــاراة ورب ـمــا خــاطــرنــا بعض
الـشــيء فــي الـبــدايــة ودفـعـنــا ثمن

سلطت صـحــف الــريــاضــة اإلسـبــانـيــة الـصــادرة
أمــس ،الـضــوء على خــروج ريــال مــدريــد مــن دوري
أبطال أوروبــا على يد مانشستر سيتي الــذي فاز
أمس األول ( )1-2على ضيفه ولعب "بجدية" دون
االعتماد على انتصاره ذهابا بنفس النتيجة في
معقل الـمـلـكــي ،مـشـيــرة بشكل خ ــاص إل ــى أخـطــاء
رافائيل فاران التي تسببت في الهزيمة.
وبـصــورة للمدافع الفرنسي ومــامــح الحسرة
على وجهه ،افتتحت "ماركا" عددها أمس بعنوان
"هديتان وإلى المنزل" في إشارة إلى تلقي الريال
لهدفين نتيجة خطأين من فاران.
وفي عنوان فرعي ،أبــرزت الصحيفة أن "الريال
تراخى أمام السيتي الذي كان جديا" ،مشيرة إلى
أن "فاران ارتكب خطأين تسببا في دخول هدفين.
بـنــزيـمــة مـنــح األم ــل لـلـفــريــق لـكــن رج ــال زيـ ــدان لم
يتمكنوا من تسجيل المزيد".
من جانبها ،استعانت صحيفة "آس" باعتراف
المدافع الفرنسي نفسه حين قال عقب المباراة "هذه
الهزيمة بسببي ،يجب أن أتحمل مسؤوليتها".

األفضلية لفريق سيتيين ،لكن المدرب ال يريد
الوثوق".
ولــم تنس "س ـبــورت" ذكــر أن نجم يوفنتوس
الـ ـح ــال ــي وري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد س ــابـ ـق ــا ،ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،ودع الـتـشــامـبـيــونــز هو
اآلخر بعد إقصاء الفريق اإليطالي على يد ليون
الفرنسي .وأبرزت أيضا في عنوان صغير أن بيب
"غوارديوال أقصى زيدان".
ول ــم تـبـتـعــد "م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو" ع ــن نفس
الـ ـ ـخ ـ ــط ،حـ ـي ــث سـ ـلـ ـط ــت الـ ـ ـض ـ ــوء ه ـ ــي األخ ـ ـ ــرى
ع ـلــى ت ـط ـل ـعــات ال ـب ــرش ــا ل ـل ــوص ــول إلـ ــى نـهــائــي
التشامبيونز في لشبونة وضــرورة الفوز على
ملعب الكامب نو في مباراة اإلياب من أجل بلوغ
ربع النهائي.
وفــي النصف اآلخ ــر مــن الصفحة الرئيسية،
سلطت الضوء أيضا على أن "خطأين من فاران
حـسـمــا إق ـصــاء ال ــري ــال أم ــام الـسـيـتــي ال ــذي كــان
متفوقا".
(إفي)

ذل ــك غــالـيــا .أن ــا مـمـتــن لمساندة
زمالئي لــي؛ هــذا األمــر لم يحدث
لــي كـثـيــرا أث ـنــاء مـسـيــرتــي ،لكنه
يـحــدث .ترتكب األخـطــاء بجميع
ال ـن ـقــاط ف ــي الـمـلـعــب ،لـكــن بـهــذه
المناطق يكون الثمن باهظا".

ساري ال يخشى فقدان منصبه
قال مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري إنه يشعر بأنه
ً
"محطم معنويا" بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا على يد ليون الفرنسي ،لكنه أكد أنه غير قلق من
فقدان منصبه.
وصرح ساري لشبكة "سكاي سبورت" بأن الفريق "قدم
مباراة كبيرة ،استقبلنا هدفا مبكرا من ركلة جزاء أثارت
جنوننا ،نجحنا في قلب النتيجة وحظينا بثالث فرص
بعد التقدم  .1-2انا محطم معنويا لهذا اإلقصاء ،لو لم
يحدث هذا ألصبحت سعيدا باالنتصار".
وعن مستقبله ،قال "ال أعلم إذا كانت هناك قرارات تتخد
اعتمادا على نتيجة مباراة وحيدة ،ال أعلم ما سيحدث،
اعتبر هذا النوع من األسئلة حول مستقبلي مهينة ،لدي
عقد".
وأكــد حــارس مرمى يوفنتوس ،جيانلويجي بوفون،
عقب اإلقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا على

يد ليون الفرنسي ،إنه كان يؤمن بإمكانية تحقيق "مأثرة
التأهل" بعد تقدم فريقه بهدفين لواحد ،لكن هذا لم يحدث
في النهاية .وصرح بوفون ،الذي لم يشارك في المباراة
لشبكة "سكاي سبورت"" :أعددنا للمباراة بشكل ال يتضمن
استقبالنا ألهــداف ،وانتهت الخطة في الدقيقة  12بعد
هدف ديباي .كنا جيدين في البحث عن هدف والحفاظ
على نظامنا ،وبعد أن تفوقنا  2-1كنا نؤمن بإمكانية
حدوث المأثرة".
وأضاف الحارس المخضرم صاحب الـ  42عاما ،والذي
ال ي ــزال يبحث عــن لـقــب التشامبيونز لـيــغ مــع الـيــوفــي:
"بعيدا عن دوري في الفريق ،أعتقد أنني أمتلك الخبرة
الكافية ألتفهم أن الزمالء محبطون في هذا التوقيت ،وقد
ال يجدون الكلمات المناسبة" .وتابع "لم نحقق ما أردناه،
نشعر بالمرارة ،ألننا نحلم في كل مرة نخوض فيها هذه
البطولة بالوصول لما حققناه خالل األعوام األخيرة".

«هدية» المدافع الفرنسي تتصدر الصحف اإلسبانية
واختارت الصحيفة لغالفها عنوانا رئيسيا
من كلمة واحــدة هي "غــرقــوا" مع صــورة لملعب
االتحاد خاليا من الجماهير وفاران واضعا يديه
على رأســه بينما تخترق الكرة شباك الحارس
البلجيكي تيبو كورتوا.
على جانب آخر ،لم تخف الصحف الكتالونية
ارتـيــاحـهــا ب ـخــروج بـطــل الـ ــدوري اإلسـبــانــي من
التشامبيونز ليغ ،في الوقت الــذي سلطت فيه
الـضــوء على هــدف برشلونة لـلــوصــول لنهائي
البطولة األوروبية في لشبونة.
وبعدما أبــرزت في أعلى صفحتها الرئيسية
خروج ريال مدريد من السباق على الكأس ذات
األذن ـيــن ،صبت صحيفة "س ـبــورت" الكتالونية
اهـتـمــامـهــا بــال ـبــرشــا وع ـنــونــت صـ ــورة للفريق
ب ــ"الــوج ـهــة ل ـش ـبــونــة" ،مـشـيــرة إل ــى اس ـت ـعــدادات
البلوغرانا لمحاولة قلب التعادل بهدف لمثله
أمام نابولي في ذهاب دور الـ.16
وأوضـ ـح ــت الـصـحـيـفــة ف ــي ع ـن ــوان ف ــرع ــي أن
"نتيجة الــذهــاب على ملعب ســان بــاولــو تمنح

العائد من اإلصابة باولو ديباال
لكنه عجز عــن إكـمــال الـلـقــاء بعد
ت ـج ــدد اإلصـ ــابـ ــة ،ت ــارك ــا ال ـفــريــق
يتخبط في محاولته للوصول الى
الشباك مرة ثالثة.

غالف صحيفة اس

غالف صحيفة ماركا

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
األفيون أفضل من البطيخ أحيانا!

الغالف الشمسي ...هالل
كـ ـشـ ـف ــت وك ـ ــال ـ ــة الـ ـفـ ـض ــاء
األم ـيــرك ـيــة "ن ــاس ــا" ،مــؤخــرا،
ش ـكــل ال ـف ـقــاعــة ال ـت ــي تحيط
ب ـم ـج ـم ــوع ـت ـن ــا ال ـش ـم ـس ـي ــة،
مــوض ـحــة أن ـهــا تـشـبــه هــاال
منكمشا.
ووض ـ ـ ـ ــع عـ ـلـ ـم ــاء "نـ ــاسـ ــا"
توقعا جديدا بشأن شكل ما
يعرف بــ"الـغــاف الشمسي"،
عـبــر االع ـت ـمــاد عـلــى بـيــانــات
ال ـب ـع ـث ــات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
الوكالة.
والغالف الشمسي عبارة
ع ــن مـنـطـقــة واسـ ـع ــة تحيط
بــالـشـمــس ،كـمــا أن ـهــا تغلف
وتـحـيــط بـكــل الـكــواكــب التي
تشكل مجموعتنا الشمسية.
وقال موقع "سكاي نيوز"،
أمس ،إن هذه الفقاعة تؤدي
دورا مهما ،وتشكل ما يشبه
"الدرع الواقية" ،ألنها تحمي
ال ـ ـكـ ــواكـ ــب مـ ــن اإلشـ ـع ــاع ــات
الكونية.

وكــان العلماء يتصورون
سابقا أن ا لـغــاف الشمسي
يتخذ شكال شبيها بالمذنب،
ل ـ ـك ـ ــن ال ـ ـب ـ ـح ـ ــث الـ ـفـ ـلـ ـك ــي
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـع ـت ـم ــد
ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـب ـع ـثــات ال ـف ـضــائ ـيــة ،كشف
أن تـلــك الـفـقــاعــة؛ أي الـغــاف
الشمسي ،تشبه الهالل.
وأوضـ ــح الـعـلـمــاء أن هــذا
الغالف مهم جدا ،ألن العالم
ك ـ ـ ــان س ـي ـص ـب ــح غـ ـي ــر ق ــاب ــل
للحياة لو كان معرضا بشكل
م ـف ـتــوح إلش ـع ــاع ــات كــونـيــة
ق ــوي ــة .وي ـشـكــل ه ــذا ال ـغــاف
عقبة أم ــام مـســاعــي العلماء
إل ــى الـبـحــث ع ــن ال ـح ـيــاة في
نـ ـقـ ـط ــة أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــون،
لكننا لم نكتشفها بعد على
األرجح.

مقهى يضمد جراح الهررة النفسية
ب ـ ـ ـ ــات لـ ـمـ ـحـ ـب ــي الـ ـقـ ـط ــط
الـ ـ ــراغ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـمـ ـت ــع
بصحبتها أ ث ـن ــاء ار ت ـشــاف
ال ـ ـق ـ ـهـ ــوة مـ ـقـ ـص ــد ل ـ ـهـ ــم فــي
فيتنام ،مع مقهى مخصص
ل ـهــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة هــانــوي
ً
يـضــم  15ه ــرا تـخـلــى عنها
ُ
أ ص ـحــا ب ـهــا أو ع ـث ــر عليها
جـ ــري ـ ـحـ ــة ب ـ ـعـ ــد ت ـع ــرض ـه ــا
لحادث.
وق ـ ـ ـ ـ ــال صـ ـ ــاحـ ـ ــب م ـق ـه ــى
"نـغــاوز هــوم" نغويين ثانه
ً
بينه ( 24عاما) عشية اليوم
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـ ـل ـ ـهـ ــررة ،أم ـ ــس:
"أح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ـسـ ــاعـ ــدة هـ ـ ــررة
ً
تـ ـع ــان ــي أوض ـ ـ ــاع ـ ـ ــا ص ـع ـبــة
وشفاء جروحها الجسدية
والذهنية".
وراودت ن ـغــو ي ـيــن فـكــرة
إن ـ ـشـ ــاء هـ ـ ــذا ال ـم ـق ـه ــى غـيــر
الربحي بعد معاينته هررة
في أقفاص وأخــرى جريحة

بسبب ســوء معاملتها من
سارقيها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :ف ـ ـ ـ ــور ح ـص ــول ــي
وأص ــدق ــائ ــي ع ـل ــى الـ ـه ــررة،
نحمل بــدا يــة تلك المصابة
بـ ـ ـج ـ ــروح أو ال ـ ـتـ ــي ت ـعــانــي
مـشـكــات طبية إل ــى طبيب
ب ـي ـطــري .وع ـنــدمــا يتحسن
وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ،أح ـ ـضـ ــرهـ ــا إل ــى
المقهى لتقديم عناية أفضل
ً
لها" ،معربا عن أمله أن يقدم
رواد الموقع على اصطحاب
ما هو أكثر من القهوة معهم
إلى المنزل" ،سأساعد على
إيجاد مالكين جدد للهررة".

أدى غـ ـل ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود فــي
أف ـغــان ـس ـتــان بـسـبــب تفشي
وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ،إلـ ــى جــانــب
وفرة محصول البطيخ ،إلى
استياء الكثير من المزارعين
ه ـنــاك ،حـيــث تـتــوفــر أطـنــان
م ــن الـبـطـيــخ الـ ـط ــازج تحت
خ ـيــام م ـلــونــة ف ــي ك ــل مـكــان
تقريبا في األسواق بشوارع
العاصمة كابول ،في إشارة
مقلقة إلــى أن الـمــزارعـيــن ال
يصدرون القدر الكافي منه
إلى الخارج.
ويقول محمد داود ،وهو
مـ ـ ـ ــزارع ورجـ ـ ــل أع ـ ـمـ ــال (36
ً
عـ ــامـ ــا) م ــن إق ـل ـي ــم ف ـ ــرح فــي
غرب البالد إنه قرر أن يوقف
تـ ـج ــارة ال ـب ـط ـيــخ ف ــي ال ـعــام
ً
المقبل ،محذرا من أن هناك
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ــزارع ـي ــن قد
ً
يبدأون زراعــة األفيون بدال
من البطيخ ،مثلما حدث في
ً
األعــوام الماضية ،موضحا

«الشيطان» يسلب مراهقة  1300دوالر
قـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة
فالديفوستوك الروسية على شــاب يبلغ
ً
من العمر  18عاما ،متهم بخداع فتاة من
ً
ّ
وتسبب
معارفه تبلغ من العمر  16عاما
ً
في خسارتها ما يعادل  1300دوالر تقريبا.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية في إقليم

بريمورسك الروسي ،في بيان نقله موقع
"روس ـي ــا الـ ـي ــوم" ،أم ــس األول ،إن الـشــاب
المخادع يصف نفسه بأنه "وسـيــط بين
ال ـنــاس والـشـيـطــان" ،وك ــان يـعــد بتحقيق
األمنيات.
وهــذه القصة الغريبة في مالبساتها،

وف ــق ال ـب ـي ــان ،ب ـ ــدأت بــات ـصــال س ـي ــدة من
سكان فالديفوستوك بالشرطة شاكية من
ً
ً
أن محتاال خدع ابنتها وابتز منها مبلغا
ً
كبيرا من المال.
وتـ ــوص ـ ـلـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة إلـ ـ ــى أن ال ـف ـت ــاة
الـمــراهـقــة الـتـقــت بـشــاب ك ــان درس معها
فــي نفس الـمــدرســة ،وروى لها أنــه مغرم
بالسحر ،ويتقن ق ــراء ة البخت بواسطة
ورق ال ـ ـل ـ ـعـ ــب ،ويـ ـ ـق ـ ــرأ أفـ ـ ـك ـ ــار اآلخ ـ ــري ـ ــن،
ويستطيع إلحاق الضرر بهم.
وأوضحت الشرطة المحلية أن الشاب
ص ــاح ــب الـ ـن ــواي ــا ال ـخ ـب ـي ـثــة ع ـ ــرض عـلــى
الفتاة المساعدة في "بيع الروح لشيطان"
ً
ً
باعتباره وسيطا ،وطلب مقابل ذلك مبلغا
ً
إجماليا قدره  93ألف روبل (حوالي 1300
دوالر) م ـقــابــل ال ـط ـقــوس واألعـ ـم ــال الـتــي
سيقوم بها إلنجاز هذه المهمة.
ووع ــد الـشــاب ضحيته بتحقيق ثالث
أم ـن ـي ــات ،وص ـ ـ ّـرح ب ــأن م ــن اخ ـت ــار جــانــب
الـشـيـطــان يـجــب أال يـتــزيــن بالمصوغات
ّ
الذهبية ،وألــزم التلميذة برهن ما تملكه
منها وتحويل المال إليه.

«إشارات اإلعجاب» أدخلتها المستشفى جزائرية تنجب  5توائم ذكور
مــن أجــل الـحـصــول على إش ــارات اإلع ـجــاب على
قنوات التواصل االجتماعي ألصقت فتاة ،في مدينة
مانهايم بوالية بادن فورتمبيرج األلمانية ،نفسها
بعمود معدني بمادة فائقة اللصق.
وق ــال مـتـحــدث بــاســم ال ـشــرطــة األل ـمــان ـيــة ،أمــس
األول ،إن الفتاة صورت نفسها وهي في هذه الحالة
فيما يبدو.
وكانت قوات اإلنقاذ اضطرت إلى تحرير الفتاة،
وهـ ــي ت ـل ـم ـيــذة ب ــإح ــدى الـ ـ ـم ـ ــدارس ،ون ـق ـل ـت ـهــا إل ــى
المستشفى ،بعد أن أصيبت بجروح طفيفة .وحذرت

الشرطة ،على موقع فيسبوك" ،ال تقلد من فضلك كل
شيء تراه على اإلنترنت!".
ويعتبر الـتـســابــق عـلــى اإلن ـتــرنــت ،خــاصــة على
صفحات التواصل ،السيما ما يسمى "سوبر جلو
تشالنج" (تحدي الصمغ فائق القوة) ،سببا لمثل
هذه الممارسات الخطيرة .وفي هذا التسابق يصور
الشباب أنفسهم وهم يلصقون أجزاء من أجسامهم
في بعضها ،أو يلصقونها في أشياء أخرى ،وتتكرر
مـثــل هــذه الـتـحــديــات كـثـيــرا عـلــى شبكة اإلنـتــرنــت،
(د ب أ)
وبعضها ينتشر انتشارا واسعا.

أنجبت امرأة جزائرية ،خمسة
تــوائــم ،عــن طــريــق عملية والدة
قيصرية ،بــوال يــة عين الدفلى،
جنوب غربي العاصمة الجزائر.
و ب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب م ـ ـ ــو ق ـ ـ ــع " "TSA
الـ ـج ــزائ ــري ،فـ ــإن األم وال ــرض ــع
ً
ال ـخ ـم ـس ــة ي ـت ـم ـت ـع ــون ج ـم ـي ـعــا
بـ ـصـ ـح ــة جـ ـ ـي ـ ــدة ،بـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــة
الـ ـ ـ ـ ــوالدة ال ـ ـتـ ــي أجـ ــريـ ــت داخـ ــل
مصحة خاصة.

وق ـ ــال "م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـيــوز"
ظهر
أمس إن أحد أفــراد الطاقم ُ
ف ــي م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو وه ـ ــو ي ـقــف
إل ــى جــانــب الـمــوالـيــد الخمسة،
ً
ً
قائال إن فريقا طبيا أشرف على
العملية ،لكنه لم يشر إلى وزن
الرضع.
وحـظــي الـخـبــر بتفاعل على
المنصات االجتماعية ،وأعــرب
معلقون عن سعادتهم بسالمة

األم واألبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـخ ـم ـس ــة ،وه ــم
جميعا من الذكور.
ويـ ـع ــد الـ ـ ـت ـ ــوأم الـ ـم ــؤل ــف مــن
ً
مــولــوديــن األك ـث ــر ش ـيــوعــا بين
البشر ،لكن عدد األجنة قد يزيد
في بعض األحيان.
وبـ ـحـ ـس ــب بـ ـي ــان ــات جــام ـعــة
ستانفورد األميركية ،فإن إنجاب
التوأم ال يشكل سوى  3في المئة
من إجمالي الوالدات بشكل عام.

ً
يوسف الصقر اختار كلكوت مقرا له بسبب تجارة األخشاب

د .عادل العبدالمغني

بيئة الكويت الصعبة والفقيرة ،في الماضي ،لم تجعل
الـكــويـتـيـيــن مـكـتــوفــي األيـ ــدي يـكـتـفــون بــاالع ـت ـمــاد على
الموارد البسيطة المتاحة كسائر الشعوب األخرى ،التي
تشابهت بيئتهم مع بيئتنا ،ويجلسون أمام النار لرشف
فناجيل القهوة ،والتغزل في جمال الصحراء والمراعي،
والتحدث عن محاسن اإلبل ،ولم يكتفوا باالعتماد على
مصدر ال يحتاج إلى جهود كبيرة كتربية األغنام وصيد
األسماك من البحر وما شابه ذلك ،بل اتجهوا إلى األصعب
واألشد ضراوة وهو البحر ،رغم أن البيئة البحرية كانت
جديدة عليهم ألنهم جــاء وا من مناطق بعيدة ال تعرف
ً
عن البحر شيئا.
ورغــم ذلــك واجهوا المجهول عن جــدارة ،وصــار لهم
السبق والـصــدارة في اكتشاف مــوارد أخــرى ذات أهمية
ً
ً
كبيرة شكلت في مجموعها اقتصادا كبيرا بالمنطقة،
وعـلــى هــذا األس ــاس صنعوا السفن المتعددة األشـكــال
واألحجام والمسميات لمهنة صيد اللؤلؤ ،التي مارسها
نحو ثلث السكان كمصدر رزق ،وتولد منها أكبر تجارة
بالعالم في ذلك الوقت.
وصنعوا السفن التجارية الشراعية العمالقة التي
جابت كــل مــوانــئ الخليج العربي والمحيط الهندي،
ووصلت إلــى شواطئ وموانئ الهند المختلفة ،وهي
محملة بــالـتـمــور لبيعها ،وف ــي رح ــات ال ـعــودة كانت
تـحـمــل ك ــل اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي م ــن ال ـم ــواد
األســاسـيــة والـغــذائـيــة واالحـتـيــاجــات األخ ــرى ،إضافة
إلى أن هذه السفن انطلقت إلى جنوب الجزيرة العربية
وش ــرق إفــريـقـيــا ألغـ ــراض مـمــاثـلــة ،وجـلـبــت مــن هناك
ُ
أخـشــاب الچندل التي كانت تستخدم فــي تسقيف أي
مشروع بناء.
ونتيجة هــذه الحركة الــدائـبــة التي لــم تهدأ للسفن
الشراعية الكويتية العمالقة ،التي كان يقودها القباطنة
(النواخذة) الكويتيون ،والتي وصل عددها إلى المئات
فــي الـعــام الــواحــد ،افتتح عــدد مــن األســر الكويتية في

يومية سياسية مستقلة

ً
 57قمرا لدعم اإلنترنت
أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة ال ـف ـض ــاء
األم ـي ــرك ـي ــة "س ـب ـي ــس إك ــس"
 57قمرا صناعيا جديدا إلى
الفضاء لشبكة إنترنت ممتدة
عبر األرض ،أمس األول ،من
قاعدة كيب كانافيرال بوالية
فلوريدا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك قـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران
ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان لـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر
األرض تـ ـ ــا ب ـ ـ ـعـ ـ ــان لـ ـش ــر ك ــة
"بـ ـ ـ ــاك س ـ ـ ـكـ ـ ــاي" ،عـ ـل ــى مـتــن
الـمـهـمــة ،وه ــي ال ـعــاشــرة في
عملية "ستارلينك" لألقمار
الصناعية ،التي بــدأت العام
الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم س ـف ـيــن
م ـي ـل ـش ـيــرت ،ل ــوك ــال ــة األن ـب ــاء
األ لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إن األ قـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار
الصناعية الـجــديــدة م ــزودة
ب ـن ــوع جــدي ــد م ــن الـفـتـحــات،
لكي ال تشع بعد اآلن بشكل
ساطع مثل األقمار السابقة،

مضيفا" :هــذا نتيجة التفاق
مع علماء الفلك المحترفين،
ألنـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــدون هـ ـ ـ ــذه ال ـف ـت ـح ــة
س ـت ـق ـلــل أق ـ ـمـ ــار س ـتــارل ـي ـنــك
الصناعية بشكل كبير العديد
مــن الـمــاحـظــات الفلكية في
المستقبل".
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل األقـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــار
الـصـنــاعـيــة ،الـتــي يــزيــد وزن
كل منها على  200كيلوغرام،
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات م ـ ــن ال ـم ـح ـط ــات
األرضية وتنقلها فيما بينها
باستخدام الليزر.
وس ـت ـح ـل ــق ه ـ ــذه األقـ ـم ــار
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات م ـن ـخ ـف ـض ــة
نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ،وتـ ـضـ ـم ــن أوق ـ ـ ــات
تأخير أقصر بكثير مقارنة
باتصاالت األقمار الصناعية
النموذجية.
(د ب أ)

وفيات
الجمعة 8 / 7
رباب محراب غلوم دهراب

 69عاما ،شيعت ،ت66657928 :

إسماعيل بدر عبدالله علي عبدالوهاب المطوع القناعي

 51عاما ،شيع ،ت :الرجال ،60633330 ،99999059 :النساء66064567 :

منى حسن عبدالله القالف

 54عاما ،شيعت ،ت22516335 ،99664746 :

محمد عبدالله محمد مظفر

 69عاما ،شيع ،ت99733342 :

حسين أحمد محمد كندري

 94عاما ،شيع ،ت99006006 ،66494200 :

حميده موسى سلمان الداود

 67عاما ،شيعت ،ت98894447 ،90906905 ،66253333 ،97554536 :

سليمان فهد عبدالرحمن الرجيب

 47عاما ،شيع ،ت94040767 ،94009009 :

سالم عبدالرحمن علي البصري

 24عاما ،شيع ،ت50555253 :

فاطمة عبدالعزيز إبراهيم الغضفان

أرملة ياسر سليمان داوود العبدالله

 78عاما ،شيعت ،ت99742580 :
فاطمة ناصر محمد البلوشي أرملة حسين عباس محمد البلوشي
 84عاما ،شيعت ،ت67741919 ،96014486 ،94401530 :

السبت 8 / 8
مساعد خالد مطلق الرشيدي

ً
الهند مكاتب وبـيــوتــا ووك ــاالت تـجــاريــة لمتابعة كل
احـتـيــاجــات ال ـســوق الـكــويـتــي ،ولـتـصــديــر شـتــى أن ــواع
البضائع والمواد الغذائية.
وأصـبــح فــي ال ـقــارة الهندية مجتمع كويتي مقيم
لسنوات طويلة ،وله أعماله ونشاطاته وخصوصياته،
واس ـت ـمــر عـلــى ه ــذه ال ـح ــال ف ـتــرة طــويـلــة حـتــى نهاية
خمسينيات القرن الماضي ،عندما ظهرت أسواق أخرى
جــديــدة فــي الـعــالــم تـفــي بـكــل االحـتـيــاجــات المطلوبة،
إض ــاف ــة إل ــى ت ـشــدد ال ـقــوان ـيــن الـهـنــديــة وعـ ــدم منحها
التصريح التجاري للمشتغلين بالتجارة إال للهنود
دون أي جنسيات أخرى ،فعادت الجالية الكويتية من
الهند إلى مسقط رأسها الكويت.
ال ـصــورة الـمـنـشــورة فــي مـقــال الـيــوم مــن إه ــداء األخ
ال ـعــزيــز عـبــدالـلــه خــالــد بــوكـحـيــل ،والـتـقـطــت ف ــي بيت
الصقر فــي مدينة كلكوت الهندية عــام  ،1944ويبدو
ب ــال ــزي اإلفــرن ـجــي (ال ـب ــذل ــة) يـعـقــوب يــوســف ب ــن صقر
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ً
أنهم "جنوا أرباحا تفوق ما
ربحناه عشر مرات".
وأدت قلة فرص التصدير
بسبب إغ ــاق ال ـحــدود ،إلى
ج ــان ــب ت ـع ـب ـئــة ال ـم ـح ـصــول
غ ـيــر ال ـق ـيــاس ـيــة ،وت ـض ــاؤل
حـجــم الـطـلــب فــي المنطقة،
إلــى ح ــدوث وف ــرة فــي سوق
ال ـب ـط ـيــخ ،ك ـمــا تـسـبـبــت في
إثارة قلق المزارعين.
ويضيف داود" :من سوء
الـ ـ ـح ـ ــظ أن سـ ـع ــر ال ـب ـط ـي ــخ
ً
منخفض جــدا ...حتى أنني
ل ــم أت ـم ـكــن م ــن ج ـنــي نصف
ما أنفقته".
(د ب أ)

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

العبدالله الصقر ،ابن التاجر الكويتي المقيم في كلكوت
ً
والمعروف اختصارا بـ (يوسف الصقر).
وكـ ــان اخ ـت ـيــار مــدي ـنــة ك ـل ـكــوت ،ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي والي ــة
كيرال الهندية ،إلقامة الصقر بسبب قربها من الغابات،
ً
ً
ً
إذ ك ــان تــاجــرا كـبـيــرا مـشـهــورا بـتـصــديــر األخ ـشــاب إلــى
الكويت ،الستخدامها في بناء السفن المختلفة ،وكذلك
لالحتياجات واألعمال األخرى ،واستمرت تجارته هناك
سنوات طويلة.
وعلى يمينه يبدو األديــب والشاعر الكويتي الكبير
ً
عبدالله سنان ،وكان حينئذ يعمل مديرا ألعمال التاجر
يوسف الصقر ،أما بقية الجالسين والواقفين في الصورة
فهم من الهنود الذين يشتغلون عند الصقر في أعماله
المختلفة.
والطفلة الجالسة على األرض هي السيدة ليلى يوسف
الصقر ،واألطفال اآلخرون هم إخوتها من والدتها.

اإلعالنات:

 17عاما ،شيع ،ت66148555 :
زهره تقي قمبر أكبر زوجة اسفنديار حسن قاسم
 91عاما ،شيعت ،ت66002659 ،66792606 :
فريدة يوسف عبدالرحمن المهزع أرملة مطلق مزيد المسعود
 72عاما ،شيعت ،ت99380869 :
خلود خضير عباس زوجة ماجد عبدالله يوسف
 79عاما ،شيعت ،ت99032437 ،99379115 :
جواهر خالد أحمد السليمان زوجة يوسف عبدالكريم الفريح
 58عــامــا ،شيعت ،ت،97680408 ،99678118 ،99775344 ،66539693 :
99182200

فريدة يوسف علي كمال البلوشي

 61عاما ،شيعت ،ت95553699 ،99026303 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

03:46
05:13
11:54
03:29
06:34
07:58

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

45
30
ً
 03:31صب ــاحـ ـ ــا
 03:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 09:22صب ــاحـ ـ ــا
 09:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

