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باردم وويذرسبون يتقاضيان
األجر األعلى عن الحلقة الواحدة

ُ
َّ
وافد سيرح ًلون
ألف
520
ً
ً

ص 15

ّ
 120ألف مخالف و 150ألفا بلغوا  60عاما و 90ألف أمي وإحالل  160ألفا بـ«الخاص»
• وفق رؤية الحكومة لمعالجة اختالالت سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية
• «الموارد» البرلمانية :طالبنا الحكومة بجداول زمنية محددة والقوانين المطلوبة لتنفيذ رؤيتها
محيي عامر

خـ ــال اج ـت ـمــاع ـهــا ،أم ـ ــس ،م ــع لجنة
تنمية الموارد البشرية البرلمانية ،قدمت
الحكومة رؤ يـتـهــا التنفيذية لمعالجة
اخـ ـت ــاالت سـ ــوق ال ـع ـم ــل وأث ــره ــا عـلــى
التركيبة السكانية ،متضمنة إجــراء ات
تتمثل في سن تشريعات ،وقرارات إدارية
ووزاريــة أبرزها عدم تجديد إقامة 520
ألف عامل في القطاعين العام والخاص،
ً
ً
 150ألفا منهم بلغوا  60عاما.
اإلج ـ ــراءات الـحـكــومـيــة لـهــذا الملف

ً
تـضـمـنــت ح ـل ــوال قـصـيــرة ومـتــوسـطــة
وطويلة المدى ،فمن القصيرة ترحيل
العمالة المخالفة للقانون وعددها ١٢٠
ً
ألفا ،وتقليص الوافدين أو الملتحقين
ً
بعائل ممن تجاوزت أعمارهم  ٦٠عاما
ً
أو يـعــانــون أم ــراض ــا مــزمـنــة وعــددهـ ــم
ً
 ١٥٠ألفا ،وتخفيض عدد العمالة األمية
والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى
ً
عملها ،وعددها  ٩٠ألفا.
أ م ــا ا لـحـلــول المتوسطة والطويلة

ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدى ،ف ـ ـت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ـ ـ ـ ــي تـ ــوظ ـ ـيـ ــف
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرق ـم ــي
الستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين
ً
القطاعين الحكومي والخاص ،فضال
عن التحفيز التدريجي إلحالل  ١٦٠ألف
وظيفة في «الخاص» بمهن السكرتارية
وال ـم ـحــاس ـبــة واإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة
وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية
والـمـيـكــانـيـكـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تقليص
التدفق للقطاع الحكومي.

ومن أبرز ما تضمنته رؤية الحكومة
التي القت إشادة من اللجنة ،فتح الباب
لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة
بالسفارات ،وتصميم النظام الوطني
اآلل ــي لـلـعـمــالــة ،وع ــدم ال ـمــواف ـقــة على
تحويل إقامة الزوجة في حالة طالقها
إلى العمل بالقطاع األهلي ،إلى جانب
م ـ ـغـ ــادرة ع ـم ــال ــة ال ـع ـق ــود ال ـح ـكــوم ـيــة
المؤقتة التي تزيد مــدة إقامتها على
عام فور انتهاء مدة العقد.

ً
ونـ ـص ــت الـ ــرؤيـ ــة أيـ ـض ــا ع ـل ــى ع ــدم
ا لـسـمــاح لــأ شـخــاص المنتمين لفئة
الـعـمــالــة الـهــامـشـيــة بــدخــول الـكــويــت،
وع ـ ــدم م ـنــح إق ــام ــة لــال ـت ـحــاق بـعــائــل
لألبناء المقيمين بالبالد إال بوجود
إقامة صالحة لألب ،وعدم جواز كفالة
األم ألب ـن ــائ ـه ــا إال ألص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـهــن
التخصصية التي تحتاج لها البالد.
وم ــن ض ـمــن الـ ـق ــرارات واإلج ـ ـ ــراءات
الـمــرتـقـبــة لـمـعــالـجــة اخـتــال ٠٤

الفضاء اإللكتروني
إلى
التقليدي
التعليم
من
تاريخي
انتقال
الحربي:
•
ً
• فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين في  12تخصصا
●

الصقر« :الوطني»
يقف على أرض
صلبة ...والجائحة
أظهرت قوتنا
الرقمية
١١

«التجاري»42.3 :
ً
مليون دينار أرباحا
تشغيلية بالنصف
األول ...و«الصافية»
 1.2مليون
١٠
 %4.1نمو ودائع القطاع الخاص في  6أشهر
إلى  37.7مليار دينار
١٠

استمرار حبس المتهمين
في قضية النائب البنغالي
أم ـ ــر قـ ــاضـ ــي الـ ـتـ ـج ــدي ــد فــي
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس،
باستمرار حبس المتهمين في
قضية الـنــائــب الـبـنـغــالــي ،وهــم
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ــائ ــب ال ـم ــذك ــور،
واف ـ ــد م ــن ج ـن ـس ـي ـتــه ،والــوك ـيــل
المساعد لـشــؤون الـتــدريــب في
وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ م ــازن
ال ـ ـجـ ــراح ،وقـ ـي ــادي ف ــي الـهـيـئــة
العامة للقوى العاملة٠٤ ،

محليات

03

ً
تأكيدا لما انـفــردت به «الـجــريــدة» ،أعلن وزير
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي،
أن إصـ ـ ــدار شـ ـه ــادات ال ـنــاج ـح ـيــن ف ــي ال ـثــانــويــة
العامة للعام الــدراســي  ٢٠٢٠/2019سيكون في
ً
 20سبتمبر المقبل ،موضحا أن الفصل الدراسي
التكميلي بدأ أمس وسينتهي  17سبتمبر.
وقال الحربي ،في تصريح ،على هامش جولته
ً
التفقدية ،صباح أمس ،تزامنا مع تدشين الفصل
الدراسي الثاني الستكمال طلبة الصف الثاني
عشر عامهم الــدراســي عبر التعليم عن ُبعد ،إن
ً
ً
«الـتــربـيــة» انتقلت انـتـقــاال تاريخيا مــن التعليم
التقليدي إلى فضاء التعليم اإللكتروني.
ً
ً
وأوضح أنه تم إعداد  11930فصال افتراضيا
ً
للصف الـ  ،12فضال عن تفعيل  457ألف حساب
ً
للطلبة ،و 73ألفا للمعلمين ،و 10آالف للمشرفين
ً
ورؤساء األقسام والتوجيه الفني ،مضيفا «سنقيم
التجربة بكل شفافية ،وال يحركنا إال مصلحة
الوطن ومستقبل الكويت».
ً
من جهة أخرى ،وتأكيدا لما نشرته «الجريدة»
ً
أيضا بتاريخ  29يوليو الماضي ،أعلنت «التربية»،
أم ــس ،فتح بــاب الـتـعــاقــدات المحلية للمعلمين
من الكويتيين ،وأبناء الكويتيات ،والخليجيين،
والـم ـق ـي ـم ـيــن بـ ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة (ال ـ ـبـ ــدون)،
ً
ً
والوافدين في  12تخصصا تعليميا.
٠٤

٠٧

المكراد لـ ةديرجلا:.
قانون اإلطفاء نقلة نوعية
أنصفت المنتسبين

دوليات

20

وزير التربية خالل تفقده أمس حصة افتراضية في ثانوية «ليلى الغفارية» (تصوير عوض التعمري)

السبيعي لوزير التربية :استجوابك الثالثاء أو األربعاء

العدساني للشيتان :نواب مشتبه فيهم ّ
يحصنونك
●

علي الصنيدح

ً
اسـتـمــرارا لمشهد التصعيد النيابي،
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـشـ ـه ــده ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة مــن
عـ ـم ــر م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة أرص ـ ــدة
ً
االستجوابات وبلوغ عددها  27استجوابا
ً
بتقديم آخــرهــا رسميا إلــى نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة
ل ـشــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح،
أ كــد النائب الحميدي السبيعي تقديمه
صحيفة اسـتـجــواب وزي ــر التربية وزيــر
التعليم العالي د .سعود الحربي صباح
الثالثاء أو األربـعــاء المقبلين على أبعد
تقدير.

ودعـ ــا الـسـبـيـعــي وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة إلــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد لـ ـم ــواجـ ـه ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب،
ً
مستغربا عدم صحوة وزارة التربية إال
ً
م ـس ــاء ال ـس ـبــت ،حـيـنـمــا أص ـ ــدرت إع ــان ــا
بقبول أبناء الكويتيات ،ونشرت بالصحف
ً
الـصــادرة صباح أمــس إعــانــا عن وجود
درجـ ـ ـ ــات وظ ـي ـف ـي ــة شـ ــاغـ ــرة ،واألولـ ــويـ ــة

«حكومتنا فعلت هذا» عبارة كتبت على سور مشرف
على منظر عام لمرفأ بيروت المدمر (أ ف ب)
وك ــان ــت ب ــاك ــورة االس ـت ـق ــاالت
الحكومية ،أم ــس ،خ ــروج وزيــرة
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ـن ــال ع ـب ــدال ـص ـم ــد مــن
التشكيلة الوزارية ،في وقت سرت
معلومات حول استقاالت أخرى
أبــرزهــا لــوزيــر البيئة ديمانوس
ق ـط ــار ووزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد راؤول
نعمة ،غير أن اتصاالت ٠٤

 5آالف منشأة ّ
سجلت
لالستفادة من الدعم
اإلضافي

محليات

«المانحون» ِّ
يعوضون بيروت
والكويت تقدم  41مليون دوالر

على وقع التظاهرات العنيفة
وارتـ ــدادات انفجار مــرفــأ بيروت
الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــي ،ت ــرنـ ـح ــت ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية بــرئــاســة حـســان ديــاب
ودخـلــت نفق "االس ـت ـقــاالت" دون
ً
أن يؤدي ذلك إلى سقوطها تماما.

الساير :لن نتخلى عن لبنان
في ظروفه الصعبة

فهد الرمضان

لبنان :حكومة دياب تترنح واالستقاالت النيابية تتسع

●

03

شهادات الثانوية العامة  20سبتمبر

اقتصاديات

بيروت  -ريان شربل

محليات

اللبناني الذي اغتيل
في طهران كشف
«الواشي» بسليماني

●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مـصــدر فــي «فيلق ال ـقــدس» التابع
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري ،أن ال ـل ـب ـنــانــي ال ـم ـعــروف
باسم حبيب داوودي ،الــذي تم اغتياله إلى
جانب ابنته منذ  4أيام في منطقة باسداران

بطهران ،هو مندوب تنسيق جهاز أمن «حزب
الله» مع األجـهــزة اإليرانية و«هيئة الحشد
ً
ً
الشعبي» في العراق ،مبينا أنه كان مسؤوال
عــن كـشــف تجسس مـحـمــود مــوســوي مجد
المرافق الخاص ُلقائد الفيلق السابق قاسم
سليماني ،والذي أعدم منذ شهر.
٠٤

فيها للكويتيين ،وأبـنــاء الكويتيات ،ثم
للخليجيين في بعض التخصصات.
وأضاف« :هذه الوزارة إما أنها خضعت
ً
خــوفــا مــن االسـتـجــواب ،وإمــا أنها تكذب
ً
ع ـلــى الـ ـن ــاس» ،مــوض ـحــا أن ـه ــا ل ــم تـلـتــزم
بإعالنها الصادر قبل أربعة أيام ،والذي
طلبت فيه حضور الذين سجلوا ٠٤

رسالة خليجية ّ
موحدة
لتمديد «حظر السالح»
اإليراني

دوليات

20

جونسون يدفع باتجاه
فتح المدارس في سبتمبر
ّ
ترامب يوقع أوامر تنفيذية مثيرة للجدل

ق ــال رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
ج ــون ـس ــون إن م ـ ـعـ ــاودة ف ـت ــح ال ـ ـمـ ــدارس فــي
سبتمبر «أولوية قومية» ،وضرورة اجتماعية
ً
واق ـت ـص ــادي ــة وأخ ــاق ـي ــة ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أنـهــا
ستكون قادرة على استئناف الدراسة بأمان،
على الرغم من استمرار تهديد جائحة كورونا.
ً
وجاءت تصريحات جونسون تكرارا ألخرى
أطلقها الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
المدارس
نــادى الشهر الماضي بــإعــادة فتح
ّ
فــي الـخــريــف ،كـمــا تــأتــي بـعــد دراس ــة ح ــذرت،
فــي وقــت سابق مــن الشهر ،مــن أن بريطانيا
تواجه خطر موجة ثانية من «كوفيد  ،»19في
الشتاء ،ستكون أكبر مرتين من التفشي األول،
ُ
إذا فتحت المدارس دون نظام مطور للفحوص
وتتبع الحاالت.
وأغ ـل ـقــت الـ ـم ــدارس بــإنـكـلـتــرا أبــواب ـهــا في
م ــارس ،خــال عــزل وطـنــي ع ــام ،مــع استثناء
أطفال العاملين في مجاالت أساسية ،وعاودت
الفتح في يونيو أمام عدد صغير من التالميذ.
وكتب جونسون ،في صحيفة «ذا ميل أون
صنداي»« :الجائحة لم تنته ،آخر ما يمكن ألي
منا تحمل تبعاته هو أن نصبح متراخين ،لكن
اآلن بعدما أصبحنا نعرف ما يكفي لمعاودة
فتح المدارس أمام جميع التالميذ بأمان ،فإن
ً
ً
علينا واجبا أخالقيا أن نفعل ذلك»٠٤ .

بيالروسيا :أكبر ّ
تحد
انتخابي لـ«آخر دكتاتور
في أوروبا»

رياضة

21
األندية ترحب باستئناف
النشاط الكروي في
موعده دون تأجيل
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محليات
نائب األمير استقبل الغانم والخالد والصالح والناصر

3

هنأ سنغافورة بالعيد الوطني ورئيس غيانا بانتخابه وعزى الرئيس الكوري بضحايا الفيضانات
استقبل سمو نائب األمير ولــي العهد الشيخ
نــواف األحمد بقصر السيف صباح أمــس رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ثم نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح فوزير الخارجية وزير الدفاع
باإلنابة الشيخ د .أحمد الناصر.
وتلقى سمو نائب األمير ولي العهد برقية من
رئيس غينيا البروفسور ألفا كوندي اطمأن خاللها
عـلــى صـحــة صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد متمنيا
لسموه دوام الصحة والعافية.
وبـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ول ــي الـعـهــد ببرقية
شكر جوابية أعرب فيها عن شكره على ما أبداه
كوندي من طيب المشاعر وصادق التمنيات راجيا
له موفور الصحة والعافية.
فــي مـجــال آخ ــر ،بـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ولــي
العهد ببرقية إلى رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب
عبر فيها عن تهاني صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األ حـمــد وتهاني سموه بمناسبة
ذكرى العيد الوطني لبالدها ،متمنيا سموه لها

الناصر يستقبل سفير غيانا
بمناسبة انتهاء فترة عمله

ً
الناصر مستقبال سفير غيانا أمس
استقبل وزير الخارجية
ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـنــاصــر،
أمـ ـ ـ ــس ،س ـف ـي ــر ج ـم ـه ــوري ــة
غ ـ ـيـ ــانـ ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة لـ ــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .شـ ـمـ ـي ــر ع ـلــي
بمناسبة انتهاء فترة عمله
ً
سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأش ـ ـ ــاد الـ ـن ــاص ــر ،خ ــال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،بـ ـجـ ـه ــود ال ـس ـف ـيــر
وإسهاماته التي قدمها في

إطار تعزيز أواصر العالقات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الصديقين.
حضر اللقاء مساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مكتب
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـسـفـيــر
صالح اللوغاني.

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي
واالزدهار.
ك ـم ــا ب ـع ــث سـ ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة إلـ ــى رئ ـيــس
جمهورية غيانا التعاونية عرفان علي عبر فيها
سموه عن خالص تهاني صاحب السمو وتهنئة
سـمــوه بمناسبة انتخابه رئيسا لغيانا ،متمنيا
له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية
وللعالقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد
من التطور والنماء.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.
في مجال آخر ،بعث نائب األمير وولي العهد
ببرقية تعزية إلى الرئيس الكوري مون جي إن،
عـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق
مــواســاتــه بـضـحــايــا الـفـيـضــانــات ج ــراء األم ـطــار
الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق وأسفرت عن
سقوط العشرات من الضحايا والمصابين ونزوح
ً
اآلالف مــن مناطقهم ،راج ـيــا سـمــوه للمصابين
سرعة الشفاء والعافية وللنازحين سرعة العودة
لـمـنــاطـقـهــم ،وأن يتمكن ال ـم ـســؤولــون فــي البلد
الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ً
نائب األمير مستقبال رئيس الوزراء أمس

الساير :لن نتخلى عن لبنان في ظروفه الصعبة
سفيرا ألمانيا والتشيك يشيدان بجهود «الهالل األحمر»
أش ــاد سفيرا ألمانيا االتـحــاديــة والتشيك
لدى الكويت بجهود الهالل األحمر في مكافحة
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ودع ـ ــم الـشـعــب
اللبناني ،في حين أكد رئيس الجمعية د .هالل
الساير أن الهالل األحمر لن يتخلى عن الشعب
اللبناني في ظروفه الصعبة.
وقالت الجمعية ،في بيان صحافي أمس،
بمناسبة زيارة السفير األلماني ستيفن موبس
والتشيكي مارتن دفوراك إلى مقرها ،إن إشادة
السفيرين جاءت إثر ما قام به الهالل األحمر
من جهود تمثل موقف الكويت في دعم لبنان
لمواجهة آثــار الـحــادث األليم في بيروت قبل
أيــام ولتجاوز تداعياته والــوقــوف جنبا إلى
جنب مع األشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم

واستقرارهمّ ،
ونوها بجهود الجمعية البارزة
على مختلف المستويات الدولية.
ونـقــل الـبـيــان عــن السفيرين إعــرابـهـمــا عن
خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى أسر
الضحايا في لبنان وتمنياتهما للمصابين
بسرعة الشفاء وأن يحفظ المولى لبنان وشعبه
من كل مكروه.
مــن جانبه ،قــال الـســايــر ،إن الـهــال األحمر
يكثف جهوده ضمن برنامجه اإلغاثي والطبي
في لبنان من خالل التنسيق مع سفارة الكويت
ً
لدى لبنان والصليب األحمر اللبناني ،مشيرا
إلى أن وفد الجمعية الميداني في بيروت أجرى
مـبــاحـثــات هـنــاك لــاطــاع عـلــى االحـتـيــاجــات
االساسية وآلية تلبيتها خالل المرحلة المقبلة.

ولـ ـف ــت ال ـس ــاي ــر إل ـ ــى وج ـ ــود أعـ ـض ــاء وف ــد
الجمعية وحرصه على زيارة المناطق المنكوبة
هناك وتقديم المساعدة للمتضررين وبحث
ً
احتياجاتهم مما يشكل دعما نفسيا للمتأثرين
ويساهم فــي رفــع معنويات ال ـكــوادر العاملة
في الميدان.
وأكد في هذا الصدد أن الجمعية لن تتخلى
عن الشعب اللبناني في ظروفه الصعبة وأنها
سـتــواصــل دعمها المكثف للمتضررين بكل
قوة للحد من تداعيات وخطورة ما يمرون به.
وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود التي
تبذل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية
فمن الواضح أنها غير كافية لسد االحتياجات
الكبيرة في مختلف القطاعات في لبنان.

«األشغال» ناقشت استعداداتها لموسم األمطار
●

سيد القصاص

اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
التنفيذية لمواجهة السيول واألمطار
بـمـقــر وزارة األشـ ـغ ــال ،واسـتـعــرضــت
ال ـح ـلــول ال ـعــاج ـلــة وال ــدائ ـم ــة ال ـت ــي تم
تنفيذها خالل موسم األمطار الماضي.

كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــرض ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة خ ـطــة
واس ـت ـع ــداد وزارة األشـ ـغ ــال ،والـهـيـئــة
العامة للطرق والنقل الـبــري ،لموسم
األمطار المقبل وبيان الحلول اإلضافية
المطلوب تنفيذها قبل األول من شهر
نوفمبر المقبل.

جانب من االجتماع

ّ
 5آالف منشأة سجلت لالستفادة من الدعم اإلضافي
التسجيل
• «القوى العاملة» :تضم  40ألف كويتي ...وال نية لتمديد مهلة
ً
• الهيئة تدعو أصحاب األعمال لسرعة التسجيل قبل انقضاء المهلة غدا
●

جورج عاطف
ً
تنتهي غــدا المهلة التي
ح ــددتـ ـه ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للقوى العاملة ،ممثلة في
ق ـط ــاع ال ـع ـم ــال ــة الــوط ـن ـيــة،
الس ـت ـق ـب ــال ط ـل ـب ــات ال ــدع ــم
اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــاب
ال ـثــالــث ،عـبــر ال ــدخ ــول إلــى
مــو قــع الهيئة اإللكتروني،
واختيار طلب دعم إضافي
مـ ــن ق ــائ ـم ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ثــم
إدخال البيانات.
ً
ووفـقــا لـمـصــادر "الـقــوى

هالل الساير

ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة" ف ـ ـ ــإن إجـ ـم ــال ــي
منشآت الباب الثالث التي
ً
سجلت آليا لالستفادة من
الدعم منذ فتح بــاب تلقي
ا لـ ـطـ ـلـ ـب ــات فـ ــي  12يــو ل ـيــو
الـ ـم ــاض ــي ،ب ـل ــغ ح ـت ــى اآلن
قرابة  5آالف منشأة ،بواقع
نحو  40ألف عامل كويتي
مسجلين عليها.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر
عـ ـل ــى أن ـ ــه لـ ــن يـ ـت ــم ت ـمــديــد
مهلة التسجيل الستقبال
الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة،
ـاف
م ـ ــؤ ًك ـ ــدة أن ا لـ ـشـ ـه ــر ك ـ ـ ٍ
جـ ــدا ،الس ـي ـمــا م ــع وض ــوح

ضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط واشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
ال ـت ـس ـج ـيــل ،ووج ـ ــود نـظــام
ـال من
آل ــي يـتـمـتــع ب ـقــدر ع ـ ٍ
الـ ـسـ ـه ــول ــة والـ ـيـ ـسـ ـه ــر فــي
التعامل.

استكمال النواقص
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر
إ لـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة ا ل ـمــرا ج ـعــة
للمسجلين أظهرت وجود
نــوا قــص أو عــدم استكمال
بعض البيانات المطلوبة،
ل ـ ـكـ ــن سـ ـ ـ ــوف تـ ـحـ ـس ــب م ــن
ضـ ـم ــن ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن ،غ ـيــر
أ نــه لــم يتم صــرف الدعم
ل ـه ــا إال ع ـق ــب ا س ـت ـي ـفــاء
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
المنشآت غير المسجلة
حـ ـت ــى اآلن إ ل ـ ـ ــى س ــر ع ــة
الـتـسـجـيــل قـبــل انـقـضــاء
المهلة المحددة.
وأو ضـحــت المصادر،
أ ن ثـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــو ا ب ـ ـ ـ ــط
واش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات مـ ـح ــددة
وضـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة،
ممثلة في قطاع شؤون
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة،
الستمرار صرف الدعم
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ل ـل ـم ـن ـش ــآت
الـمـسـجـلــة ع ـلــى ال ـبــاب
الـ ـث ــال ــث ،أبـ ــرزهـ ــا ع ــدم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــروات ـ ـ ــب
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لــد يـهــا ،أو تـســر يــح أي

م ـن ـه ــم ،ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ف ـتــرة
الصرف في يونيو .2021

رقم «اآليبان»
وش ــددت الـمـصــادر على
ضــرورة أن يكون "اآليبان"
ً
خ ــاص ــا بــال ـم ـن ـشــأة طــالـبــة
ال ــدع ــم "وف ـ ــي حـ ــال ام ـتــاك
ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــأة أكـ ـث ــر
ً
مــن ف ــرع ،صــار لــزا مــا عليه
تسجل اآليبان الخاص بكل
ف ــرع ليتسنى ا ل ـصــرف عن
الـعــامـلـيــن لــديــه الـمـسـجـلــة
على هــذه ا لـفــروع ،كل على
حدة".
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر ،أن
"جـمـيــع الـمـنـشــآت الــراغـبــة
ف ــي االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الــدعــم
يجب عليها تحويل رواتب
مــوظـفـيـهــا فــي حـســابــاتـهــم
الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوع
م ـ ـ ــن تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ف ــي
حساباتها" ،مؤكدة حرص
الهيئة على استكمال حزمة
الـ ـمـ ـحـ ـف ــزات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
الـ ـ ـت ـ ــي أقـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ل ـض ـمــان اس ـت ـق ــرار أوض ــاع
العمالة الوطنية بالقطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،وت ــوف ـي ــر األمـ ــان
الــوظ ـي ـفــي ل ـه ــم ،وتـخـفـيــف
األعباء عن أصحاب العمل
ال ـم ـت ـض ــرري ــن م ــن جــائ ـحــة
"كورونا".

العفاسي يتفقد
المبنى الجديد
إلدارة الخبراء
ق ــام وزي ــر ال ـعــدل وزيــر
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
د .فهد العفاسي بجولة
تـفـقــديــة للمبنى الـجــديــد
ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـلـخـبــراء
بـمـنـطـقــة الــرق ـعــي يــرافـقــه
وك ـيــل وزارة ال ـع ــدل عمر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــاوي وعـ ـ ـ ـ ــدد مــن
مسؤولي اإلدارة.
واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع الـ ـعـ ـف ــاس ــي
م ـ ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
اإلدارة ال ـعــامــة لـلـخـبــراء
وبحث معهم العديد من
ال ـمــوضــوعــات ال ـتــي تهم
عـمــل اإلدارة إضــافــة إلــى
إمكانية فتح افرع لها في
جميع المحافظات.
كـمــا ق ــام ب ــزي ــارة لمقر
نـ ـق ــا ب ــة اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـبـ ــراء فـ ـ ــي ال ـم ـب ـن ــى
ال ـ ـجـ ــديـ ــد واس ـ ـت ـ ـمـ ــع إل ــى
م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــم وآرائ ـ ـ ـهـ ـ ــم
وبـ ـ ـح ـ ــث س ـ ـبـ ــل م ـع ــال ـج ــة
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
تواجههم.

 514إصابة بـ «كورونا» و 4وفيات
و 713حالة شفاء
 %70من اإلصابات لمواطنين وانخفاض حاالت العناية المركزة
●

عادل سامي

أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا ل ـص ـحــة
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل  514إ صـ ـ ــا بـ ـ ــة
جديدة بمرض «كوفيد »19
خالل الـ 24ساعة الماضية
ليرتفع بذلك إجمالي عدد
الحاالت المسجلة في البالد
إلى  71ألفا و 713حالة ،إلى
جـ ــا نـ ــب ت ـس ـج ـي ــل  4و فـ ـي ــات
جديدة ناتجة عن مضاعفات
ال ـ ـمـ ــرض ل ـي ـص ـب ــح م ـج ـمــوع
حاالت الوفاة المسجلة حتى
اليوم  478حالة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي
اإلح ـص ــاء ال ـيــومــي لـلــوقــوف
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات
ا لـفـيــروس أن حــاالت الشفاء

خــال ا ل ــ 24ســا عــة الماضية
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت  713حـ ـ ــا لـ ـ ــة تـ ــر فـ ــع
إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـع ــافـ ـي ــن مــن
ا لـمــرض فــي الكويت إ لــى 63
أ لـ ـف ــا و 519ح ــا ل ــة و ب ـن ـس ـبــة
.%88.5
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ح ـ ـ ــاالت

 500طبيب وممرض من باكستان
يصلون سبتمبر المقبل
●

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن وزارة
الصحة استكملت إجراءاتها
لالستعانة بنحو  500طبيب
وممرض من الطواقم الطبية
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة م ـ ــن ب ــاكـ ـسـ ـت ــان،
لمساندة ومساعدة الكوادر
الصحية الوطنية العاملة
في احتواء والتصدي لمرض
"كــوفـيــد  ،"19على أن يصل
الـطــاقــم الطبي الــى الكويت
منتصف سبتمبر المقبل.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر صحية
أن الـ ــوزارة تعمل اآلن على

إن ـه ــاء اإلج ـ ـ ــراءات الـخــاصــة
باستقدام الطواقم الطبية،
ب ـي ـن ـهــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج س ـمــات
الدخول.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن وزارة
الصحة استعانت بطواقم
طبية وتمريضية من كوبا،
مـتـخـصـصـيــن ف ــي الـعـنــايــة
ال ـمــركــزة والـبــاطـنـيــة ،حيث
وصــل  300طبيب وممرض
إلى الكويت يونيو الماضي،
ث ـ ــم  40ط ـب ـي ـب ــا قـ ـب ــل ايـ ـ ــام،
وسيتواجد الفريق الكوبي 6
أشهر حسب مذكرة التفاهم
الصحي بين البلدين.

اإلص ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ 514ال ـس ــاب ـق ــة
ت ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت  3 5 9حـ ـ ــا لـ ـ ــة
لـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
و ب ـن ـس ـبــة ب ـل ـغــت %69.84
و  1 5 5حـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة
.%30.16
وأشارت إلى أن اإلصابات
تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ح ـ ـسـ ــب الـ ـمـ ـن ــاط ــق
ا ل ـص ـح ـيــة ب ــوا ق ــع  122حــا لــة
في منطقة الجهراء الصحية
و  118حـ ـ ــا لـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
األ حـ ـ ـم ـ ــدي ا ل ـص ـح ـي ــة و111
حــالــة فــي مـنـطـقــة الـفــروانـيــة
ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،و 83حـ ــا لـ ــة فــي
منطقة حولي الصحية و80
حــالــة ف ــي مـنـطـقــة الـعــاصـمــة
الصحية.
وأ كـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـص ـح ــة
أن ع ــدد م ــن يـتـلـقــى الــرعــايــة
ال ـط ـب ـيــة ف ــي أق ـس ــام الـعـنــايــة
ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــزة ب ـ ـلـ ــغ  115ح ــا ل ــة
ل ـي ـص ـب ــح بـ ــذلـ ــك ال ـم ـج ـم ــوع
الكلي لجميع الحاالت التي
ثـ ـبـ ـت ــت إصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ـم ــرض
«كوفيد  »19وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة 7716
حالة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد
المسحات التي تم القيام بها
ف ــي األرب ـ ــع وع ـشــريــن ســاعــة
ا لـمــا ضـيــة بـلــغ  3223مسحة
ليبلغ مـجـمــوع ا لـفـحــو صــات
 532353فحصا.
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الثانوية العامة  20سبتمبر
شهادات
الحربي:
َ

الوزير دشن عملية التعليم عن ُبعد ...وتفقد ثانويتي ليلى الغفارية وأحمد الربعي
فهد الرمضان

التربية أمام
مرحلة حاسمة
وانتقال تاريخي
من التعليم
التقليدي
إلى الفضاء
اإللكتروني

تشغيل 11930
ً
ً
فصال افتراضيا
وتفعيل 457
ألف حساب
ً
للطلبة و 73ألفا
للمعلمين و10
آالف للمشرفين

تأكيدا لما نشرته «الجريدة»،
أعلن وزير التربية وزير التعليم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .س ـ ـعـ ــود الـ ـح ــرب ــي
أن إصـ ـ ـ ــدار شـ ـ ـه ـ ــادات ال ـط ـل ـبــة
الناجحين في الثانوية العامة
ل ـل ـعــام الـ ــدراسـ ــي 2020/2019
سيكون في  20سبتمبر المقبل،
ً
م ـض ـي ـف ــا« :س ـ ــأش ـ ــارك أب ـن ــائ ــي
وبناتي هذا التفوق».
وق ــال الـحــربــي ،فــي تصريح
للصحافيين على هامش جولته
ال ـت ـف ـق ــدي ــة صـ ـب ــاح أم ـ ــس عـلــى
ثانويتي ليلى الغفارية وأحمد
الربعي بحضور وكيل الوزارة
بــاإل نــا بــة فيصل المقصيد ،إن
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي الـتـكـمـيـلــي
الذي ُدشن اليوم (أمس) لطلبة
الصف الثاني عشر الستكمال
عــامـهــم ال ــدراس ــي 2020-2019
عـبــر وســائــل التعليم عــن ُبعد
ً
سينتهي  17سبتمبر ،مشيرا
إلى أن «التربية» انتقلت انتقاال
تاريخيا من التعليم التقليدي
ال ــى ف ـض ــاء الـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد،
ورغم أنه ليس بالسهل تفعيل
ال ـن ـظــام ول ـك ــن دخـ ــول التقنية
قـبــل الـجــائـحــة ســاهــم ال ــى حد
كبير في بناء هذا النظام الذي
سيتم متابعته ورصد جوانبه
لتطويره.
وأض ــاف أن ال ـ ــوزارة تسير
اآلن ب ـ ـ  3ا ت ـجــا هــات للتعليم
عن ُبعد ،أولها الصف الثاني
عـشــر ال ــذي ب ــدأ ال ـيــوم (أم ــس)

الحكومة متمسكة بهذا الحق
«ووض ـع ـنــا خـطـطـنــا ،وكــانــت
واضحة».

فارس التربية
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد« :ال أق ـ ـ ــول أن ــا
ف ــارس الـتــربـيــة ،ولـكــن كــل من
ً
ف ــي ال ـتــرب ـيــة ك ــان ــوا فــرســانــا
ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات»،
مــوض ـحــا أن «الـ ـ ـ ــوزارة ال ـيــوم
أمام مرحلة تاريخية حاسمة
بأن نعيد حركة التعليم التي
ال نريد لها ان تتوقف ،وهي
فرصة لمراجعة ال ــذات ســواء
ل ـنــا ك ـتــربــوي ـيــن أو ألب ـنــائ ـنــا
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي ك ـي ـف ـي ــة م ـعــرفــة
ا لـمـحــا فـظــة عـلــى التعليم في
وقت األزمات».
وتابع« :تعلمنا رؤى جديدة
ونظريات ،وكان هناك إصرار
ع ـل ــى الـ ـم ــواصـ ـل ــة ،وم ـتــاب ـعــة
حـ ـثـ ـيـ ـث ــة م ـ ـ ــن سـ ـ ـم ـ ــو رئـ ـي ــس
مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد الذي كان يجتمع معي
ً
أسبوعيا الطالعه على كل ما
هو جديد في هذا الجانب».

الحربي والمقصيد والدوسري خالل تفقد حصة افتراضية
في ثانوية ليلى الغفارية (تصوير عوض التعمري)
«ون ـع ـمــل ألن ت ـك ــون انـطــاقــة
الـعــام الــدراســي المقبل فــي 4
ً
أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل» ،الفـ ـت ــا إلــى
«إعداد  11930فصال افتراضيا
في الصف الـ  12وتفعيل 457
ألــف حـســاب لطلبتنا إضافة

إلى  73ألف حساب للمعلمين
و 10آالف حساب للمشرفين
ورؤسـ ــاء األق ـس ــام والـتــوجـيــه
الفني ،وسوف نقيم التجربة
بكل شفافية ويحركنا في ذلك
مصلحة الوطن ومستقبله».

وذك ـ ــر أن ج ـم ـيــع م ـكــونــات
وزارة التربية على المستوى
اإلداري والتعليمي والتوجيه
ال ـف ـنــي واإلدارات الـمــدرسـيــة
عملت خالل األشهر الخمسة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة بـ ـج ــد واجـ ـتـ ـه ــاد،

«واآلن نـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ــر ص ـ ــد هـ ــذه
التجربة بشكل مقنن وسوف
ن ـ ـكـ ــون ب ـم ـن ـت ـه ــى ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
وال ـش ـفــاف ـيــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ً
«التربية» تؤكد دائـمــا أهمية
ال ـ ـ ـحـ ـ ــق ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ،وأن

ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا« ....التربية» تفتح التعاقدات المحلية

دروس مسجلة
وأك ـ ــد ال ـح ــرب ــي أن ــه ت ـق ــرر أن
يكون لمرحلتي رياض األطفال
واالبتدائية وضــع خــاص فيما
يتعلق بالعام الدراسي المقبل،

إذ إن ا ل ـ ـ ــر ي ـ ـ ــاض وا لـ ـصـ ـف ــوف
االب ـت ــدائ ـي ــة ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى ال
يمكن أن يكون تعليمها عن بعد،
مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا يــؤثــر على
صحة الطفل النفسية والتركيبة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة« ،ول ـ ــذل ـ ــك
اسـتـعـضـنــا ع ــن ه ــذا بتسجيل
حصص تعليمية ستبث على
تلفزيون الكويت».

شركات االتصاالت
وفــي رده على ســؤال حول
إمـ ـك ــانـ ـي ــة مـ ـش ــارك ــة ش ــرك ــات
االتصاالت في توفير التغطية
وتـ ـق ــوي ــة ش ـب ـك ــات االن ـت ــرن ــت
بالمدارس ،أكد الوزير اهمية
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم ت ـجــربــة
التعليم عن ُبعد التي انطلقت
ً
أمـ ــس ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـ ــوزارة
اآلن فــي طــور تقييم التجربة
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـت ـك ـم ـي ـل ــي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي« ،ث ـ ـ ـ ــم دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ــل
الخيارات بعد مراجعة عقودنا
ومناقصاتنا».

تقييم التجربة
بكل شفافية
لمصلحة الوطن
ونجهز للعام
المقبل عن ُبعد

ً
في  12تخصصا أبرزها اللغات والعلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات
●

فهد الرمضان

ً
تأكيدا لخبرة الجريدة في عددها بتاريخ
 29يوليو الماضي ،أعلنت وزارة التربية،
أم ــس ،حــاجـتـهــا لـلـتـعــاقــدات الـمـحـلـيــة من
المعلمين من الكويتيين وأبناء الكويتيات
والـخـلـيـجـيـيــن والـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
ق ــان ــون ـي ــة «ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون» والـ ــوافـ ــديـ ــن فـ ــي 12
ً
ً
تخصصا تعليميا.

وأوضـحــت «التربية» ،فــي اعالنها أنها
ب ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ـع ـل ـم ـيــن فـ ــي ت ـخ ـص ـصــات
ال ـت ــرب ـي ــة االس ــامـ ـي ــة والـ ـلـ ـغ ــات ال ـعــرب ـيــة
واالنكليزية والفرنسية إضــافــة إلــى مــواد
الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء
واالحياء والجيولوجيا والديكور والتربية
الموسيقية.
وفـيـمــا يـخــص الـمـعـلـمــات ،أك ــد الـ ــوزارة
الحاجة إلى معلمات في تخصصات اللغة

العربية واالنكليزية والرياضيات والكيمياء
والفيزياء والتربية الموسيقية ،موضحا
أن ــه سيتم اسـتـثـنــاء أب ـنــاء الـكــويـتـيــات من
ش ــرط ال ـخ ـبــرة ،اضــافــة إل ــى أن تخصصي
التربية االسالمية والعربية سيكونان فقط
لخريجي كليتي التربية والتربية االساسية
وألبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية.
وب ـش ــأن تـخـصـصــات الـلـغــة االنـكـلـيــزيــة
والكيمياء والفيزياء والتربية الموسيقية

لالناث ،ذكرت «التربية» ان قبول الطلبات
في هذه التخصصات يقتصر على االناث
م ــن ابـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات خ ــري ـج ــات كليتي
التربية والتربية االساسية.
وأشـ ــارت إل ــى ان أول ــوي ــة التعيين بعد
قبول جميع الكويتيين في التخصصات
المطلوبة ألبناء الكويتيات وغير محددي
الجنسية ثم الخليجيين.

صورة لخبر الجريدة في  29يوليو الماضي

العجمي :تفعيل حسابات المتعلمين بنسبة %100
أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـم ـن ـط ـقــة مـ ـب ــارك الـكـبـيــر
التعليمية محمد العجمي حرص المنطقة الدائم
على تقديم أعلى درجــات االستعداد الستكمال
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي -2019
ً
 ،2020م ـش ـيــرا ال ــى تـشـكـيــل ف ــرق ع ـمــل مختلفة
ً
بإحمالي  1114فــر يـقــا إل نـهــاء التجهيزات على
أكمل وجه.
وقال العجمي ،في تصريح ،إن فريق الخدمات
اشرف على تعقيم جميع مدارس المرحلة الثانوية

وعددها  15مدرسة ،اضافة الى  4مراكز لتعليم
الكبار وا لـتــأ كــد مــن نظافتها وتعقيمها تماما،
مؤكدا أنه تم التأكد من تفعيل حسابات جميع
الطالب ،وعددهم  2892طالبا وطالبة ،تم توزيع
 918طــالـبــا مـنـهــم عـلــى  7مـ ــدارس تـعـلـيــم بنين
صـبــاحــي ،و 415دارسـ ــا مــوزعـيــن عـلــى مركزين
للتعليم المسائي (رجال) ،و 1235طالبة موزعات
على  8مدارس تعليم بنات صباحي ،و 294دارسة
موزعات على مركزين للتعليم المسائي (نساء).

 520ألف وافد...
التركيبة السكانية ،تنظيم تــدر يــب المواطنين على
األعـمــال المهنية واإلنتاجية بالتنسيق بين برنامج
إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية والمدارس،
وضرورة توافق قواعد البيانات بين الجهات الحكومية
والربط بينها ،مع ميكنة إجــراء ات استخدام العمالة،
وتـشـكـيــل لـجـنــة مـشـتــركــة لـلـتـفـتـيــش ع ـلــى ال ـح ـيــازات
الزراعية.
وإضــافــة إلــى مــا سـبــق ،يــوضــع فــي االعـتـبــار المدن
العمالية الجديدة ،والتنفيذ التدريجي الختبار العمالة
غير المؤهلة والفنية خــارج الـبــاد ،وقصر التحويل
بين القطاعات ،وأن يكون التحويل داخل القطاع نفسه
بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة
الـكـفـيــل ،وض ـبــط شـ ــروط ان ـت ـقــال األي ـ ــدي الـعــامـلــة من
صاحب عمل آلخر.
وعقب االجتماع الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون
االجتماعية وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم
الـعـقـيــل ،أك ــد رئ ـيــس «تـنـمـيــة الـ ـم ــوارد» ال ـنــائــب خليل
الصالح أن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها
جـ ــداول زمـنـيــة م ـحــددة لـتـعــديــل الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة،
وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.
وصــرح الصالح بــأن اللجنة ستتسلم مــن الجانب
الحكومي نهاية األسبوع الجاري الردود النهائية حول
ً
المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة ،مشيرا إلى
ً
أن توزيع النسب بين الجاليات سيخلق استقرارا من
الناحية األمنية لتناسب األعداد وقربها من بعضها،
إضــافــة إلــى تجنب الــزيــادة الكاسحة لجالية معينة،
ً
مــؤكــدا أن اللجنة وصـلــت فــي هــذا الملف إلــى مرحلة
تكاد تكون نهائية.
من جانبه ،كشف مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين
ً
أنــهخــال  15سنة وتـحــديــدا فــي الفترة مــن  ٢٠٠٥إلى
 ،٢٠٢٠بلغ معدل نمو الكويتيين  ،%٥٥ونمو الوافدين
ً
ً
 ،%١٠٠موضحا أن دول الخليج تعاني ارتـفــاعــا في
نسبة العمالة األجنبية بأسواق عملها بمتوسط %82.4
ً
ً
ً
أجانب ،مما يجعله تحديا إقليميا عاما بجانب اعتباره
ً
ً
محليا خاصا.
وق ــال الـشــاهـيــن ،فــي تـصــريــح ،إن «الـحـكــومــة قدمت
ً
ح ـل ــوال ق ـص ـيــرة وم ـتــوس ـطــة وطــوي ـلــة ال ـم ــدى  -نـقــوم
بتقييمها والرقابة عليها -تتضمن على المدى القصير
ترحيل  ٣٦٠ألف عامل وافد ،ويجب أن ننتهي من إعداد
اقتراح قانون عاجل وشامل ،عملي وحازم ،لعالج هذه
القضية المهمة ذات األضرار المتشعبة».

استمرار حبس المتهمين...
ومرشح سابق في الدائرة الرابعة ،إلى  23الجاري.
وشهدت جلسة تجديد الحبس مرافعات من دفاع
المتهمين إلخالء سبيلهم بعد إنكارهم وقائع االتجار
بالبشر والرشوة واستغالل النفوذ وغسل األموال ،غير
أن المحكمة رفضت تلك الطلبات ،وأم ــرت باستمرار
حبسهم على ذمة القضية؛ لعدم انتهاء النيابة العامة
من سماع أقوال باقي المتهمين فيها ،النائبين سعدون
حماد العتيبي وصالح خورشيد ،اللذين انتهت المدة
القانونية ا لـمـقــررة لــر فــع الحصانة النيابية عنهما،
للتحقيق معهما في القضية.
وكــانــت النيابة الـعــامــة أم ــرت أمــس األول بــاإلفــراج
عن أحد المتهمين في القضية بكفالة  10آالف دينار
بعدما وجهت له تهمتي غسل األمــوال والوساطة مع
أحد النواب المتهمين في القضية ،غير أنه أنكر وتمسك
دفاعه بأن موكله كبير في السن ومصاب بمرض عقلي،
وقدم العديد من التقارير الطبية التي تفيد بذلك.

السبيعي لوزير التربية...:
ف ــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي إلج ـ ــراء الـمـقــابـلــة ،وذك ـ ــرت أن ـهــا ال
تستطيع تحديد العدد الذي سيتم توظيفه إال بعد دوام
الهيئة التدريسية.
وطــالــب السبيعي وزي ــر التربية بالتركيز على مــواد
االسـتـجــواب عند صـعــوده المنصة ،وعــدم تضييع وقت
ً
االس ـت ـجــواب بـقـصـيــدة وش ـعــر ،م ــؤك ــدا أن ــه سيكشف كل
متخاذل يقف مع الوزير ضد أبناء الشعب الكويتي ألجل
مصالح ضيقة.
وم ــن جـهـتــه ،أعـلــن الـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي تمسكه
بتقديم استجواب لرئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،في حال تجاوز وزير المالية براك الشيتان
جلسة التصويت على طلب طرح الثقة به بعد غد« ،إذا لم
ً
يتخذ الخالد قرارا بإقالته».
وقال العدساني ،في تصريح بالمجلس أمس« :أكدت أن
ً
هناك شبهات مالية وتضخما في حسابات بعض النواب،
ّ
سيحصنون وزير المالية بتجديد الثقة
الذين هم جزء ممن
ِّ ً
ملوحا بجزء من ملف «التحريات المالية» المفترض
به»،
إحالته إلى النيابة العامة لوال تراخي الشيتان.

لبنان :حكومة دياب تترنح...
ديــاب بهما أقنعتهما بتأجيل استقالتيهما إلى ما بعد
جلسة الحكومة اليوم.
وقالت مصادر سياسية ،لـ "الجريدة" أمس ،إن "دياب
يعتبر جلسة المجلس النيابي الخميس المقبل ،لمناقشة
ً
الحكومة تداعيات انفجار المرفأ ،لغما له إذ من المتوقع
أن ّ
يحمل النواب المشاركون ،وبلغة عالية ،رئيس الحكومة
الـمـســؤولـيــة عــن ال ـكــارثــة" ،مــرجـحــة أن "ي ـقـ ِـدم دي ــاب على
ً
االستقالة تفاديا لتطاول النواب عليه".
وكان النائبان نعمة أفرام وميشال معوض أعلنا ،أمس،
استقالتيهما من البرلمان اللبناني ،ليصبح عدد النواب
المستقيلين سبعة.
وبـيـنـمــا ع ــاد الـتــوتــر إل ــى ال ـش ــارع لـلـيــوم الـثــانــي على
ال ـتــوالــي ،تــداعــى الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،أم ــس ،فــي اجـتـمــاع
اسـتـثـنــائــي إلن ـقــاذ لـبـنــان مــن ج ــراء االن ـف ـجــار ال ــذي وقــع
ً
الـثــاثــاء الـمــاضــي وأدى إلــى وق ــوع أكـثــر مــن  160قتيال،
إضافة إلــى أضــرار جسيمة باألبنية والممتلكات قدرت
تكلفتها بنحو  10مليارات دوالر.
ورعـ ــى مــؤت ـمــر الـمــانـحـيــن ل ـم ـســاعــدة ل ـب ـنــان الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حط في لبنان الخميس
الماضي وعاين مكان االنفجار بنفسه واألضرار الناتجة
ً
ً
ع ـنــه ،داع ـي ــا فــي اف ـت ـتــاح الـمــؤتـمــر إل ــى "ال ـت ـحــرك ســريـعــا
وبفعالية لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى الشعب
اللبناني".
وحث ماكرون السلطات اللبنانية إلى "التحرك لتجنيب
الـبــاد الـغــرق ولالستجابة للتطلعات الـتــي يعبر عنها
ً
الشعب اللبناني حاليا بشكل مشروع في شوارع بيروت"،
ً
ً
داعيا إلى "أن نفعل جميعا ما أمكن كي ال يهيمن العنف
والفوضى على المشهد في لبنان" .وبعد ختام المؤتمر
غرد ماكرون بالعربية" :اآلن يتحدد مستقبل لبنان" في
حين دعــا الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب إلــى تحقيق
شفاف في مالبسات االنفجار.
وبينما قــدمــت فرنسا  50مليون ي ــورو ،وألـمــانـيــا 20
ً
ً
مـلـيــون دوالر ،وال ـكــويــت  41مـلـيــونــا ،وقـطــر  50مليونا
والمفوضية األوروب ـيــة  63مليون ي ــورو مـســاعــدات إلى
لبنان ،أكد رئيس الجمهورية ميشال عــون ،خالل كلمته
أمــس ،أن "إع ــادة بناء مــا ُد ّم ــر واسـتـعــادة بـيــروت بريقها
ً
تتطلبان الكثير؛ فاالحتياجات كبيرة جدا ،وعلينا اإلسراع
ً
فــي تلبيتها ،خـصــوصــا قـبــل حـلــول الـشـتــاء ،إذ سـتــزداد
معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى".

وعما يتعلق بصندوق التبرعات المزمع إنشاؤه ،شدد
عون على أن تكون إدارته منبثقة عن المؤتمر.

اللبناني الذي اغتيل في...
وأكد المصدر لـ «الجريدة» ،أنه رغم أن هذا الشخص ال
أحد في إيران وال لبنان يعلم اسمه الحقيقي ،فإنه شارك
في جلسات محاكمة موسوي مجد في طهران كشاهد،
ّ
وقدم الوثائق للمحكمة ،ثم تولى مسؤولية متابعة عملية
قتل سليماني وأبومهدي المهندس ومرافقيهما بالعراق.
وأوضح أن حبيب داوودي اجتمع في طهران مع عدد من
مندوبي أجهزة «الحشد الشعبي»؛ للتنسيق في عمليات
التحقيق بــأحــد ال ـم ـنــازل اآلم ـنــة لـ ــوزارة األم ــن اإليــرانـيــة
فــي منطقة بــاســداران ،قبل أن يقرر القيام بــزيــارة عائلة
المهندس بالقرب من هذا المكان مع ابنته.
وأفاد بأن التحقيقات ،التي كان داوودي ورفاقه يقومون
بها ،كانت أوصلتهم إلى أسماء شخصيات في المؤسسات
تنسيق
األمنية فــي الـعــراق تعاونوا مــع األميركيين فــي
ّ
اغتيال سليماني والمهندس ،وكانوا يبحثون عمن نفذ
ُ ّ
هذه العملية ،وكانوا يعملون لكشف وثائق تمكن إيران
من رفع دعوى دولية ضد الواليات المتحدة والشخصيات
األميركية والعراقية المتعاونة معهم.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ،إلى اآلن ،لم تكشف
َمن دبر الحادث ،ولكن المنطقة التي تمت عملية االغتيال
فيها كانت مملوءة بكاميرات مراقبة لوزارة األمن اإليرانية،
حيث تم تصوير القاتلين ودراجتهم النارية ،وتمت متابعة
سيرهم وهــروبـهــم فــي ش ــوارع طـهــران ،ومــن المتوقع أن
ً
تستطيع اعتقالهم قريبا بهذه المعلومات.

جونسون يدفع باتجاه فتح...

ّ
وحذر من أن التكاليف االقتصادية ،التي يتكبدها اآلباء
غير القادرين على العمل في ظل إغالق المدارس ،تتزايد
وأن البالد تواجه مشكالت كبيرة إذا ّ
فوت األطفال تعليمهم.
ونقلت صحف أخرى عن جونسون قوله ،في اجتماع
الخميس ،إن الـمــدارس ستكون آخــر ما ُيغلق أبــوابــه في
أي عمليات إغــاق تأتي فــي المستقبل ،ضمن إج ــراء ات
محلية.
عزل عام
ّ
إلى ذلك ،وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس،
ً
ً
أوامر تنفيذية تضمنت تجديدا جزئيا إلعانات البطالة
لعشرات الماليين من األميركيين ،الذين فقدوا وظائفهم
بسبب وباء كورونا ،بعدما تخطت البالد عالمة خمسة
ماليين حالة إصابة.
وانهارت المفاوضات بين البيت األبيض وكبار أعضاء
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي بــالـكــونـغــرس ،بـشــأن أفـضــل السبل
لمساعدة األميركيين على التكيف مع تداعيات األزمــة،
التي أودت بحياة أكثر مــن  160ألــف شخص فــي أنحاء
الواليات األميركية.
وق ــال تــرامــب إن اإلج ـ ــراء ات تقضي بمنح  400دوالر
ً
إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة ،وهو مبلغ أقل من 600
ً
دوالر أسبوعيا ،الذي جرت الموافقة عليه في مطلع األزمة،
ً
مضيفا" :هذه األموال التي يحتاجون إليها ...إنها تمنحهم
ً
حافزا للعودة إلى العمل".
وقد تواجه بعض اإلجــراء ات تحديات قانونية ،على
األرجح ،ألن الدستور يمنح الكونغرس سلطة الفصل في
إنفاق األمــوال االتحادية .والقت تحركات ترامب النتزاع
إجراءات المساعدات من أيدي الكونغرس انتقادات فورية
من بعض الديمقراطيين.
ّ
ً
وذكر الرئيس األميركي أيضا أنه سيعلق جمع ضرائب
ً
المرتبات ،مشيرا إلى أن التعليق سيطبق على األشخاص
ً
أصحاب الدخول ،التي تقل عن مئة ألف دوالر سنويا.

ةديرجلا
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محليات

«لوياك لبنان» تقود حملة «انهضي يا بيروت»

بمشاركة عشرات من الشباب المتطوعين لمساعدة منكوبي انفجار الميناء

شعار حملة لوياك

شباب «لوياك» خالل الحملة

 3مجموعات
لمواجهة الكارثة
توزعت بين إدارة
العمليات وتنظيف
ٓ
اثار الدمار وإصالح
ٔ
االضرار

إثـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــاج ـ ـ ـعـ ـ ــة االن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار
المأساوي الذي حل بالعاصمة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» ك ــان ــت
مؤسسة لوياك في قلب الحدث،
بمشاركة عـشــرات مــن الشباب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــن تـ ـ ـح ـ ــت شـ ـع ــار
«انهضي يا بـيــروت» استجابة
لنداء اإلنسانية.
وان ـط ـل ـقــت الـحـمـلــة بـتـعــاون
ودعـ ـ ـ ــم مـ ــن «ل ـ ــوي ـ ــاك الـ ـك ــوي ــت»
ل ـت ـقــديــم ال ـم ـس ــاع ــدة ال ـســري ـعــة
والـ ـف ــوري ــة ل ـم ـن ـكــوبــي ان ـف ـجــار
م ـي ـن ــاء ب ـ ـيـ ــروت .وت ـح ــت مـظـلــة
بـ ــرنـ ــامـ ــج «هـ ـ ــومـ ـ ــز» لـ ـلـ ـط ــوارئ
ت ـش ـك ـلــت م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ــرق
من الشباب المتطوع لمواجهة
ال ـك ــارث ــة واض ـع ــة خ ـطــة عملية
واض ـ ـحـ ــة لـ ـك ــل ف ــري ــق مـ ــن أه ــم
مــامـحـهــا تــولــي فــريــق مــراقـبــة
وادارة ا ل ـع ـم ـل ـي ــات ا س ـت ـق ـبــال
وم ـتــاب ـعــة الـ ـح ــاالت اإلنـســانـيــة

ً
«الدفاع» :وصول  92طنا من المساعدات الكويتية

وإيجاد حلول مالئمة وسريعة
مـ ـث ــل إيـ ـ ـج ـ ــاد وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ب ـي ــوت
مالئمة إلقامة المتضررين.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة
المستشفيات والمرافق العامة
ٓ
ف ـت ــول ــى ت ـن ـظ ـيــف اث ـ ـ ــار ال ــدم ــار
ح ـي ــث ك ـ ــان فـ ــي ق ـل ــب ال ـم ـي ــدان
إلزال ـ ـ ــة ال ـم ـخ ـل ـف ــات واس ـ ـتـ ــرداد
وج ــه ب ـي ــروت الـجـمـيــل بـمــا في
ذل ــك الـمـسـتـشـفـيــات والـمـبــانــي
التاريخية والشوارع.
امـ ــا ف ــري ــق ت ـق ـي ـيــم وإصـ ــاح
ٔ
االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـم ـ ــادي ـ ــة ل ـل ـب ـي ــوت
ٔ
ٔ
ال ـمــدمــرة ل ــاس ــر االشـ ــد حــاجــة
ً
وعوزا فقد باشر اعماله لتقديم
الـمـســاعــدة عـلــى ه ــذا الصعيد.
ومازالت الحملة بفرقها الثالثة
مستمرة وتصل الليل بالنهار،
رغم صعوبة األوضــاع الحالية
والـتــوتــر فــي ال ـشــارع اللبناني
منذ وقوع االنفجار.

وصلت أمس طائرتان تابعتان للقوة الجوية
الكويتية إ لــى لـبـنــان محملتين بــا لـمــواد الطبية
ً
والغذائية ،تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو نائب
ً
األمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،وتجسيدا
لروح االخوة والتعاون المشترك بين البلدين.
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،أن
ً
ال ـطــائــرت ـيــن ت ـح ـمــان  92ط ـن ــا م ــن االح ـت ـيــاجــات
الطارئة والـمــواد الغذائية ،ضمن الجسر الجوي
ُ
ال ــذي خ ـصــص لـنـقــل االح ـت ـيــاجــات والـمـســاعــدات
الـطـبـيــة ال ـط ــارئ ــة والـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،لتأمينها
للمتضررين من جــراء حــادث االنفجار الــذي وقع
في مرفأ بيروت.
وأضافت الوزارة أن هذه الرحالت تأتي بالتعاون
والتنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة وشركة
مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

ُ
«لوياك» كرمت الفائزين في «كن لريادة األعمال االجتماعية»

طائرة القوة الجوية خالل نقل المساعدات

ً
•  32طالبا و 7مشاريع تنافسوا في البرنامج برعاية بنك الكويت الوطني وزين وأجيليتي وبالتعاون مع كلية بابسون
• فادية المرزوق :باستخدام التكنولوجيا استطعنا أن نحول المصاعب إلى فرص
البرنامج
يهدف
إلى إطالق
ملكة االبتكار
لدى الشباب

إيمان العمر

«الوطني»
فخور بدعم
الشباب
وتحفيزهم
لتعزيز
التنمية
االقتصادية
واالجتماعية

الباقر

●

فهد الرمضان

اختتمت مؤسسة لوياك الفترة
ُ
األول ـ ــى م ــن بــرنــامــج ك ــن ل ــري ــادة
األع ـم ــال االجـتـمــاعـيــة «أون ــاي ــن»
وال ــذي تــم تقديمه بالتعاون مع
كلية بابسون األميركية الرائدة في
مجال ريادة األعمال على مستوى
العالم وبرعاية الراعي البالتيني
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،والــراعــي
ال ــذهـ ـب ــي ش ــرك ــة زيـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت،
والراعي المساند شركة أجيلتي،
بحيث تــم تـقــديــم الـبــرنــامــج عبر
تطبيق «زووم» ,فيما بدأت الفترة
الثانية من البرنامج اعتبارا من
يوم أمس.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد قــالــت نائبة
رئـيــس مجلس اإلدارة والعضو
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب فـ ــي «لـ ـ ــويـ ـ ــاك» ف ـ ٌـادي ــة
المرزوق :لم أتخيل في يوم ان ألقي
كلمة بدون ان يكون أمامي جمهور
حـقـيـقــي ،ول ــم أتـخـيــل فــي ي ــوم ان
ألقي كلمة وأنا في غرفة المعيشة،
لكننا في هذه الظروف تعلمنا ان
نـكــون مــرنـيــن ،وان ال ـح ــدود بين
الدول ما هي اال حدود بالفكر ،فال
يمكن ان نتجاهل شيئا يحصل
فــي بلد آخــر ألن هــذا البلد بعيد
عنا بل سنتأثر وبسرعة وهذا ما
حصل لنا جميعا.
وت ــابـ ـع ــت :ال ـع ــال ــم أج ـم ــع شــل
فتوقفت المصانع والمؤسسات
وال ـ ـم ـ ــدارس والـ ـمـ ـح ــات ،وت ــأث ــر
االقتصاد العالمي والكل اضطر
ان يعمل من بيته ،و«لوياك» كانت
سباقة في ذلك فمنذ االيام األولى
اجتهد فريق لوياك على تطوير
البرامج وتحويلها اونالين ،ومع

مشاركون في ختام برنامج «لوياك» لريادة األعمال االجتماعية
استخدام التكنولوجيا استطعنا
ان نـحــول الـمـصــاعــب ال ــى فــرص،
فقد كانت فرصة لتوحيد الجهود
بين العاملين في لوياك الكويت
وبقية األف ــرع فــي لبنان واالردن
والـيـمــن ،وكــانــت فــرصــة لتحويل
التدريب والبرامج إلى أونالين.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت :ه ـ ــا نـ ـح ــن الـ ـي ــوم
نجتمع لنحتفل بنهاية برنامج
كــن أونــايــن بمشاركة  32طالبا
والذين يتنافسون اليوم من خالل
 7مشاريع ،كل ذلك تحقق بسبب
ثقتنا بـقــدراتـنــا وخـبــراتـنــا التي
ً
ابتداء من
بنيناها يوما بعد يوم
سنة  ،2002وثقتنا بكل من يعمل
ت ـح ــت م ـظ ـلــة ل ــوي ــاك بــأقـســامـهــا
الـمـخـتـلـفــة ب ــدءا بـقـســم الـتــدريــب
وقسم التسويق وبقية األقـســام،
عملوا جميعا كفريق واحد وبروح

ً
موسم الكليبين يبدأ غدا

ً
السعدون :درجات الحرارة المرتفعة تقترب من التالشي تدريجيا
ق ـ ــال ال ـف ـل ـك ــي عـ ـ ــادل الـ ـسـ ـع ــدون إن مــوســم
ً
الكليبين يدخل غدا  11الجاري ،وهو الموسم
ال ـث ــان ــي ع ـشــر م ــن م ــواس ــم ال ـس ـنــة الـسـهـيـلـيــة
وآخ ــره ــا وبـنـهــايـتــه ال ـم ـم ـتــدة  13يــومــا تـبــدأ
(الـسـهـيـلـيــة ال ـج ــدي ــدة) ف ــي  24اغـسـطــس عند
ظهور نجم سهيل.
وأض ــاف ال ـس ـعــدون ،فــي تـصــريــح ل ـ «كــونــا»
أم ــس ،أن ــه «لــوحــظ فــي ه ــذه االي ــام ان درج ــات
الـحــرارة لم تتعد  50درجــة ونحن نقترب من
دخــول موسم الكليبين اذ ستشارف درجــات
الحرارة الزائدة على التالشي تدريجيا».
وأوضح أنه غالبا ما تسود موسم الكليبين
ري ـ ــاح ج ـنــوب ـيــة شــرق ـيــة «نـسـمـيـهــا (الـ ـك ــوس)

وتكون دافئة حيث تمر على المسطح المائي
للخليج العربي وتحمل معها بخار الماء وقد
تصل نسبة الرطوبة في بعض االيام الى اكثر
من  85بالمئة مما يزيد من درجــة االحساس
بالحرارة».
وذك ــر ان يــوم  11اغسطس يـصــادف بداية
السنة النيروزية «وهو النيروز الهندي الذي
تتكون سنته من  365يوما وتقسم الى  36درا
ونصف الدر وكل در يتكون من  10ايام.
وأوض ــح ان نــواخــذة السفن وخــاصــة سفن
ال ـس ـفــر ال ــى الـ ـع ــراق وال ـه ـنــد وافــري ـق ـيــا كــانــوا
يـعـتـمــدون عـلــى «ال ـن ـي ــروز ال ـه ـنــدي» لحساب
ايام السنة.

واحـ ـ ــدة ورؤيـ ـ ــة واض ـح ــة فـشـكــرا
لـ ـه ــم ،ون ـش ـك ــر ايـ ـض ــا ال ـمــدرب ـيــن
ُ
والـم ـت ـطــوع ـيــن ف ــي بــرنــامــج ك ــن،
وكلية بابسون التي ساندتنا في
تـحــويــل الـبــرنــامــج إل ــى أونــايــن،
وشكرا لرعاة البرنامج وهم بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي وش ــرك ــة زي ــن
وشركة اجيليتي.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
ُ
ب ــرن ــام ــج ك ـ ــن ل ـ ــري ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال
االجتماعية ورئيسة قسم التدريب
وال ـت ـط ــوي ــر ف ــي ل ــوي ــاك ال ـكــويــت
إي ـم ــان ال ـع ـمــر «ن ـه ــدف م ــن خــال
ه ــذا الـبــرنــامــج إل ــى إط ــاق ملكة
االب ـت ـكــار واإلب ـ ــداع ل ــدى الـشـبــاب
وتعزيز مهارات القيادة والمبادرة
لديهم من جهة وتوعيتهم بأهمية
الـمـشــاركــة المجتمعية وتـعــزيــز
الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم

ومجتمعاتهم ،فالبرنامج يعكس
القيم التي نتبناها».

دعم الشباب
من جانبه ،أكد مدير في إدارة
العالقات العامة في بنك الكويت
الوطني يعقوب الباقر ،أن البنك
فخور بمخرجات هــذا البرنامج
الـ ــذي اس ـت ـمــر بـتــوفـيــر إمـكــانــاتــه
للطالبات والطلبة ،وبالرغم من
ال ـظــروف االستثنائية الـتــي يمر
بـهــا الـعــالــم بسبب انـتـشــار وبــاء
كوفيد  ،19فــإن البرنامج استمر
بتوفير خبراته للشباب من خالل
تدريبات وورش عمل أونالين كان
للبنك الوطني فرصة المشاركة
فيها.
ولـفــت الـبــاقــر إل ــى أن مشاركة

ُ
الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي ب ــرن ــام ــج ك ـ ــن ت ــأت ــي
ً
انطالقا من شراكته االستراتيجية
م ـ ــع ل ـ ــوي ـ ــاك ودعـ ـ ـم ـ ــه ال ـم ـس ـت ـمــر
لنشاطاتها الـتــدريـبـيــة الـهــادفــة،
وإي ـم ــان ــه بــأهـمـيــة تــوف ـيــر الــدعــم
ل ـل ـش ـبــاب وت ـح ـف ـيــزهــم ل ـمــا لــذلــك
م ــن ت ــأث ـي ــر ف ــي ت ـع ــزي ــز الـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة على
حد سواء.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي يـعـتــز ب ــأن ي ـكــون ج ــزءا
مــن ه ــذا الـبــرنــامــج لـلـعــام الــرابــع
على التوالي ،خاصة أنه يتوافق
مع توجه البنك الهادف إلى دعم
ال ـش ـبــاب ،وفـتــح الـمـجــال أمامهم
ل ـيــرت ـقــوا بـمـعــرفـتـهــم ويــوس ـعــوا
آفـ ــاق م ــدارك ـه ــم ،وذلـ ــك م ــن خــال
دعم مشاريعهم وتقديم البرامج
ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـتــي يــوفــرهــا الـبـنــك
لهم والتي تهدف إلى االستثمار
بالكفاءات ومنحهم الفرص التي
يستحقونها لالنطالق نحو آفاق
أوسع.

قصص نجاح
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت ف ــي زيــن
الـ ـك ــوي ــت ولـ ـي ــد ال ـخ ـش ـت ــي« :م ــع
اختتام المرحلة األولى من برنامج
ُ
كــن لــريــادة األعـمــال االجتماعية،
لمسنا الشغف الكبير لدى الطلبة
والطالبات ُ
المنتسبين للبرنامج
ّ
ل ـت ـعــلــم مـ ـه ــارات ري ـ ــادة األع ـم ــال
ً
ً
ُ
المختلفة ،فقد بذلوا جهدا رائعا
في تطوير مهاراتهم واالستفادة
من وقتهم في المنزل لالستثمار
ف ــي أن ـف ـس ـهــم ،ك ـمــا أود أن أوج ــه

شـ ـك ــري ل ـل ـ ُـم ــرش ــدي ــن م ــن ش ـبــاب
«لـ ــويـ ــاك» ال ــذي ــن ق ــام ــوا بتمكين
الطلبة والطالبات ُ
المشاركين من
اكتشاف طاقاتهم وحرصوا على
قيادتهم نحو النجاح على الرغم
مــن الـظــروف الحالية ،ونحن في
ُ
انتظار ما ُيخبئه برنامج كن من
قصص نجاح جديدة في مراحله
ُ
المقبلة».
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا قـ ــالـ ــت رئ ـي ـس ــة
مـجـلــس إدارة أجـيـلـيـتــي هـنــادي
الـ ـص ــال ــح« :ت ـس ـت ـث ـمــر أجـيـلـيـتــي
بــاسـتـمــرار فــي م ـبــادرات التعليم
وبرامج محو األمية الرقمية على
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ون ـح ــن نـفـخــر
بــدع ـم ـنــا ل ـشــركــائ ـنــا الـمـحـلـيـيــن
فــي مقرنا الرئيسي فــي الكويت،
ُ
وي ـ ــواص ـ ــل ب ــرن ــام ــج لـ ــويـ ــاك ك ــن
ل ـ ــري ـ ــادة األع ـ ـم ـ ــال اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة
تحقيق نجاحات ال تصدق على
مــر السنين األمــر الــذي يشجعنا
ً
ويـشـكــل داف ـعــا لـمــواصـلــة دعمنا
لهم في كافة مراحل تحولهم إلى
التعليم مــن خــال منصة رقمية
عبر شبكة اإلنترنت.

لمسنا شغف
ّ
الطلبة لتعلم
مهارات ريادة
األعمال
الخشتي

ضبط شخصين يتاجران بمواد مخدرة
●

محمد الشرهان

أعلنت االدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية
ض ـب ــط احـ ــد االشـ ـخ ــاص بـتـهـمــة
االتجار في المواد المخدرة.
واوضحت االدارة في بيان لها
انــه وردت معلومات الــى االدارة
العامة لمكافحة المخدرات (ادارة
الـمـكــافـحــة الـمـحـلـيــة) بـقـيــام احــد
األش ـ ـخ ـ ــاص مـ ــن غـ ـي ــر مـ ـح ــددي
الـجـنـسـيــة بــاالت ـجــار ف ــى ال ـمــواد
المخدرة بمنطقة السالمية وبعد
الــرصــد والـتـحــريــات والـتــأكــد من
ص ـحــة ال ـم ـع ـلــومــات الـ ـ ـ ــواردة تم
اخـ ــذ االذن ال ـق ــان ــون ــي وضـبـطــه
وتفتيش المكان وتم العثور على

 1000غرام من مادة الكيميكال و
 5غرامات من مادة الحشيش و5
غرامات من مادة الشبو واقراص
كبتاغون وترامادول وسالح ناري
ومبلغ  1200دينار حصيلة البيع.
وف ــي نـفــس الـسـيــاق تــم ضبط
ش ـخــص اخـ ــر م ــن غ ـيــر م ـحــددي
الـجـنـسـيــة بـعــد عـمــل الـتـحــريــات
الالزمة ورصــد المتهم وتم القاء
الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ــه وب ـت ـف ـت ـي ـش ــه تــم
العثور على كيلوغرام مــن مــادة
ال ـك ـي ـم ـي ـكــال الـ ـمـ ـخ ــدرة ومـ ـي ــزان
حساس واكياس نايلون جاهزة
للتعبئة ب ـنــاء عـلـيــه ت ــم تحويل
المتهمين وتحريز المضبوطات
وإح ــال ـت ـه ــا م ــع ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ال ــى
جهات االختصاص.

جانب من المضبوطات

«بنك الطعام»
يطلق حملة
«بيروت بال جوع
من بلد اإلنسانية»

مشعل األنصاري

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة إط ـ ــاق
حملة إ غــا ثـيــة عاجلة لنجدة
ومساعدة األشقاء في لبنان
ج ــراء ال ـكــارثــة األخ ـي ــرة التي
ح ـ ـلـ ــت ب ـ ـهـ ــم ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«ب ـ ـيـ ــروت ب ــا ج ـ ــوع م ــن بـلــد
االنـســانـيــة» ،وتـهــدف الحملة
إلى جمع ما يقدمه المجتمع
الكويتي من أموال للبنانيين
المتضررين بالكارثة والذين
يــزيــد عــددهــم عـلــى  300ألــف
إنـســان وتحويلها إلــى مــواد
إغاثية تغطي مجاالت الصحة
واإلي ـ ـ ـ ـ ــواء واألم ـ ـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات
الضرورية لإلعاشة.
وأعرب نائب رئيس مجلس
ادارة البنك مشعل األنصاري
ع ــن ت ـض ــام ــن دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
الكامل مــع الشعب اللبناني
فــي هــذه الـمـحـنــة ،مـعــربــا عن
ثـقـتــه ب ــأن ال ـشـعــب الـلـبـنــانــي
سـ ـيـ ـخ ــرج م ـ ــن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ــة
أقــوى وأكـثــر تماسكا بفضل
ت ـضــام ـنــه وع ـ ــون وم ـســاعــدة
األشقاء.

برلمانيات
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حماد :المجلس رفض «معالجة آثار كورونا»
لحماية  1.6مليون وافد

الخضير يدعو الحكومة إلقرار «مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخاص»
رغم رفض مجلس األمة
مشروع قانون معالجة اآلثار
الناجمة عن جائحة كورونا على
سوق العمل ،ووسط تبريرات
النواب الرافضين للمشروع
حماية للعمالة الوطنية في
القطاع الخاص ،قال حماد
إن الرفض جاء لحماية 1.6
مليون وافد في القطاع.

استمرت التصاريح النيابية
ح ـ ــول رف ـ ــض م ـج ـلــس األمـ ـ ــة فــي
جلسة االربعاء الماضي لمشروع
قانون معالجة اآلثار الناجمة عن
جائحة كورونا على سوق العمل.
وقال النائب سعدون حماد إن
مـشــروع القانون يعالج أوضــاع
العمالة في القطاع الخاص ،وال
يـشـمــل جـمـيــع مــوظ ـفــي ال ــدول ــة،
مــؤكــدا أن الـمـشــروع ك ــان فرصة
لتعديل التركيبة السكانية ودعم
العمالة الوطنية.
وأوض ـ ــح ح ـم ــاد ف ــي تـصــريــح
بمجلس األمة امس أن المشروع
ي ـع ــال ــج أوضـ ـ ـ ــاع ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص مـ ــن ا ًل ـع ـمــالــة
الوطنية وعددهم  71ألفا و800
موظف كويتي ،وكذلك العاملين
األجانب.
واعتبر أن المشروع كان فرصة
للتخلص مــن مليون و 650ألف
عامل أجنبي في القطاع الخاص
مــن خ ــال تخفيض ال ــروات ــب أو
إن ـه ــاء ال ـع ـق ــود ،اال أن تـصــويــت
المجلس ضــد هــذا القانون جاء
لـحـمــايـتـهــم ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا كــانــت
فرصة لتصفية العمالة السائبة
وتعديل التركيبة السكانية.
وب ـيــن أن ال ـم ــادة الـثــانـيــة من
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـص ــب ف ـ ــي ص ــال ــح

الـعـمــالــة الــوطـنـيــة بنصها على
«زيادة الدعم المقرر على العمالة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وف ـ ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم
 19/ 2000الـمـعــدل بـقــانــون رقــم
 32/2003نتيجة تطبيق أحكام
ال ـم ــادة الـســابـقــة ب ـم ـقــدار الـفــرق
بين األجر الفعلي المستحق عند
تطبيق هذا القانون واألجر بعد
تخفيضه».
وأك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـمـ ــاد أن أك ـ ـثـ ــر ف ـئــة
متضررة من عــدم إقــرار القانون
ه ـ ـ ـ ــم أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة والــذيــن
اشـتـكــوا فــي اللجنة الـمــالـيــة من
أع ـبــائ ـهــم ال ـمــال ـيــة ،مــوض ـحــا أن
فـ ـك ــرة م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون كــانــت
تتمحور حــول تخفيض رواتــب
الجميع وتحميل الدولة الفارق
المخفض كما هو معمول به في
دول الخليج.
ب ــدوره ،قــال الـنــائــب د .حمود
ال ـخ ـض ـيــر إن ال ـل ـج ـنــة الـصـحـيــة
الـبــرلـمــانـيــة واف ـقــت عـلــى قــانــون
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
في القطاع الخاص ،وهو قانون
مـسـتـحــق ،وه ـنــاك تــوجــه نيابي
الس ـت ـع ـجــال ن ـظ ــره ف ــي الـجـلـســة
المقبلة ليكون ضمن األولويات،
وعـلــى الـحـكــومــة أن تـتـعــاون مع
المجلس وتحترم رأي األغلبية

سعدون حماد

حمود الخضير

التي تدعم وتؤيد هذا القانون.
وبـيــن الـخـضـيــر ،فــي تصريح
صحافي ،أن قانون معالجة آثار
كــورونــا على ســوق العمل ،الذي
رف ـض ــه م ـج ـلــس األم ـ ــة األس ـب ــوع
الماضي ،مشروع حكومي وليس
اقتراحا نيابيا ،وكان هدفه توفير
الدعم للشركات في مواجهة أزمة
صحية عانى منها اقتصاد العالم
كله ،وحماية العمالة الوطنية في
القطاع الخاص.
واردف" :ق ـبــل الـتـصــويــت في
الـجـلـســة الـســابـقــة عـلــى الـقــانــون
فــوج ـئ ـنــا بـ ــأن ال ـح ـكــومــة لــديـهــا
تعديل عليه ،بوضع سقف أعلى

م ـحــدد لــدعــم الـعـمــالــة الــوطـنـيــة،
ب ـع ـك ــس مـ ــا تـ ــم االت ـ ـفـ ــاق م ـع ـهــا،
وشعرنا بالقلق على الكويتيين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
مـ ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،سـ ـ ــواء
بسبب التعديل الجديد أو غيره،
وارتأينا بعد التشاور مع الزمالء
رفض القانون بالكامل ،وحصل
الرفض على أغلبية كاسحة ،كي
ال تكون العمالة الوطنية تحت
خـ ـط ــر الـ ـتـ ـس ــري ــح أو تـخـفـيــض
الــراتــب بـقــوة ال ـقــانــون ،أو تحت
ض ـغ ــط أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ،وال ــذي ــن
قــد يـســيء بعضهم الـتـعــامــل مع
القانون".

الدالل يسأل عن إجراءات
«القوى العاملة» مع البنغالي
وجه النائب محمد الدالل
س ــؤاال إلــى وزي ــرة الـشــؤون
االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية
مـ ــريـ ــم الـ ـعـ ـقـ ـي ــل ،قـ ـ ــال ف ـي ــه:
«أثـ ـ ـ ـ ـ ــارت قـ ـضـ ـي ــة االتـ ـ ـج ـ ــار
بـ ـ ــاالقـ ـ ــامـ ـ ــات أو االسـ ـ ـ ـ ــاء ة
واال س ـت ـغــال للعمالة على
نحو مخالف للقوانين في
الكويت ،والمواثيق الدولية،
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت
وأوج ــه االع ـت ــراض ،ومـثــال
ع ـل ــى ذل ـ ــك ق ـض ـي ــة ال ـن ــائ ــب
الـبـنـغــالــي ،الـمـثــارة حاليا،
والتي تعتبر قضية محلية
ودولـيــة ،ومرتبطة بجرائم
وم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ل ـت ـش ــري ـع ــات
محلية وقــوانـيــن ومواثيق
دولية».
وقــال ال ــدالل ،فــي سؤاله،
«مــا اإلجـ ــراء ات والخطوات
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا الـ ـ ـ ــوزارة
وهيئة القوى العاملة تجاه
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـي ــان ــات
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
بقضية البنغالي تحديدا،
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات واألطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
واألشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بـهــا ،وم ــا خ ـطــوات ال ــوزارة
والـهـيـئــة بـشــأن تقييم أداء
هيئة القوى العاملة تجاه
النظم والتشريعات الحالية
التي لم تعالج قيام جرائم
قـ ـضـ ـي ــة الـ ـبـ ـنـ ـغ ــال ــي؟ وه ــل

يوجد توجه أو تشريعات
للحيلولة دون ت ـكــرار مثل
هذه الجرائم؟».
وتابع« :هل قامت الوزارة
بـ ــال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي
بـ ـش ــأن ق ـض ـي ــة ال ـب ـن ـغ ــال ــي؟
وهـ ــل ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـقــانــونــي
واإلداري شـ ـم ــل األ ط ـ ـ ــراف
المعنية بالوزارة وقطاعاتها
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـتـ ــي أت ــاح ــت
وق ـ ــوع م ـثــل هـ ــذه الـقـضـيــة؟
وهـ ــل ه ـن ــاك أطـ ـ ــراف عــامـلــة
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة وه ـي ـئــة ال ـقــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ت ـ ـمـ ــت اح ــالـ ـتـ ـه ــم
ل ـل ـن ـيــابــة والـ ـقـ ـض ــاء بـسـبــب
ت ـلــك ال ـق ـض ـيــة أو الـقـضــايــا
المشابهة بشأن التجاوزات
المخالفة لقوانين العمل أو
االتجار بالبشر؟».
واض ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ــل تـسـلـمــت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـقـ ــوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة أي ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى أو
اع ـ ـتـ ــراضـ ــات مـ ــن م ـن ـظ ـمــات
دول ـي ــة أو مـنـظـمــات حـقــوق
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ج ـ ــرائ ـ ــم
االتجار بالبشر ومخالفات
القوى العاملة منذ عام 2015
حتى تاريخه؟ وما خطوات
الوزارة والهيئة في التعامل
م ـع ـهــا؟ وم ــا ردود الـ ـ ــوزارة
والهيئة على تلك الرسائل
وال ـش ـك ــاوى م ــن المنظمات
الدولية الرسمية أو منظمات
حقوق االنسان؟».

الحويلة يستفسر
عن المدينة الطبية
في «صباح األحمد»

محمد الحويلة

وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .م ـح ـمــد
الـ ـح ــويـ ـل ــة سـ ـ ـ ــؤاال الـ ـ ــى وزي ـ ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .ب ــاس ــل
الصباح عن إج ــراء ات تجهيز
وإن ـش ــاء الـمــديـنــة الـطـبـيــة في
مدينة صباح االحمد السكنية
لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
ل ـس ـك ــان ال ـم ــدي ـن ــة وال ـم ـنــاطــق
الجنوبية.
وق ــال الـحــويـلــة فــي ســؤالــه:
«مــا اإلج ــراء ات التي اتخذتها
وزارة الصحة للبدء في إنشاء
وت ـج ـه ـي ــز م ـ ـشـ ــروع ال ـمــدي ـنــة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األحمد السكنية؟ وما الموعد
المحدد لتنفيذ هذا المشروع
مع بيان المرحل حتى تاريخ
ورود ه ــذا الـ ـس ــؤال؟ وم ــا هي
الطاقة االستيعابية المقدرة
لهذا المشروع؟».

ةديرجلا
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محليات

المكراد لـ ةديرجلا  :قانون اإلطفاء نقلة نوعية أنصفت المنتسبين
•

أكد دخوله حيز التنفيذ بعد  6أشهر من نشره في الجريدة الرسمية
محمد الشرهان

التصويت
عليه باإلجماع
دليل على
تقدير النواب
لجهود
اإلطفائيين

 9جزاءات
تأديبية توقع
على أعضاء
قوة اإلطفاء
العام تصل إلى
التسريح من
الخدمة

قال المدير العام لإلدارة العامة
لإلطفاء الفريق خالد المكراد إن
قانون قوة االطفاء ،الذي تم إقراره
في جلسة مجلس األمة الماضية
بأغلبية كــامـلــة وف ــي مــداولـتـيــه،
ســوف يــدخــل حيز التنفيذ بعد
 6أشـهــر مــن نـشــره فــي الـجــريــدة
الرسمية ،مشيرا الــى ان االدارة
استعدت بشكل كامل لبدء العمل
بالقانون الجديد.
وأضاف المكراد ،في تصريح
لـ "الجريدة" ،أن القانون الجديد
يـعـتـبــر نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي تــاريــخ
ً
جهاز اإلطفاء في الكويت ،فضال
ع ــن أنـ ــه أن ـص ــف رج ـ ــال االط ـف ــاء
بشكل كامل ،وحررهم من تبعية
دي ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،ال ــذي
كــانــت بـعــض ق ــرارات ــه ال تناسب
طبيعة عمل رجال االطفاء ،مشيرا
ال ــى ان الـقــانــون الـجــديــد استقل
بالجهاز بشكل كامل ،وأصبحت
تبعيته برئاسة مجلس الــوزراء
بشكل مباشر.
وتـ ـ ــوجـ ـ ــه ب ــالـ ـشـ ـك ــر الـ ـج ــزي ــل
ال ــى اع ـض ــاء مـجـلــس االمـ ــة على
اقرارهم قانون قوة رجال االطفاء
والتصويت عليه بأغلبية كاملة،
مـ ـم ــا ي ـع ـك ــس اه ـ ـت ـ ـمـ ــام أعـ ـض ــاء
مجلس األم ــة وايـمــانـهــم بــالــدور
الـ ـحـ ـي ــوي والـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــات ال ـت ــي
يقدمها رجال االطفاء في مختلف
المجاالت.
ويشمل قانون االطفاء الجديد
حسب مــا اق ــره مجلس االم ــة 39

مادة جاء في أهمها أنه تنشأ قوة
نظامية غير مسلحة تسمى "قوة
االطفاء العام" تحل محل االدارة
ال ـعــامــة لــاط ـفــاء وتـتـبــع الــوزيــر
الـمـخـتــص وي ـكــون لـهــا ميزانية
ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
وي ـتــولــى ق ـي ــادة ق ــوة االط ـفــاء
ال ـع ــام رئ ـيــس بــرتـبــة فــريــق على
االقــل ،ممن له مــدة خدمة ال تقل
عن عشرين عاما باالطفاء ويكون
م ـســؤوال عــن تنفيذ الـسـيــاســات
والـ ـق ــرارات ال ـتــي ت ـصــدر تنفيذا
لهذا القانون ،ويكون له نائب او
اكثر برتبة لــواء على األقــل ممن
لـهــم خــدمــة بــاالط ـفــاء ال تـقــل عن
عشرين عاما ،ويصدر بتعيينهم
مرسوم بناء على ترشيح الوزير
المختص.

رسوم الخدمات
ويـ ـ ـح ـ ــدد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـم ـخ ـتــص
بناء على اقتراح الرئيس رسوم
ومـقــابــل الـخــدمــات الـتــي تقدمها
قوة االطفاء وفقا الحكام القانون،
وذلك طبقا للشروط واالجراءات
التي تحددها الالئحة التنفيذية.
وي ـك ــون تـعـيـيــن ال ـض ـبــاط في
ق ــوة اإلطـ ـف ــاء م ــن خــري ـجــي كلية
االطفاء او ما يعادلها ،بقرار من
الوزير المختص ،بناء على عرض
الــرئـيــس ،وإل ــى حـيــن تـخــرج اول
دف ـعــة مــن كـلـيــة االط ـف ــاء يشترط
للتعيين فــي رت ـبــة م ــازم اطـفــاء

إمـ ــا ال ـح ـص ــول م ــن قـ ــوة االط ـف ــاء
على مؤهل علمي بعد الثانوية
العامة لمدة سنتين على االقــل،
او الحصول على مؤهل جامعي
ودورة تدريبية من قــوة االطفاء
لمدة ستة اشهر على االقل.

التعيين والهيكل التنظيمي
ويكون تعيين ضباط الصف
وفقا للشروط واالج ــراء ات التي
ت ـح ــدده ــا ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة.
وتكون الرتب العسكرية لضباط
قوة اإلطفاء من رتبة مالزم إطفاء
إلى فريق أول اطفاء ،بينما الرتب
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـض ـبــاط ال ـص ــف من
وكيل عريف إطفاء إلى وكيل أول
ضابط اطفاء.
ولقوة اإلطفاء هيكل تنظيمي

ي ـ ـص ـ ــدر ب ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر
الـ ـمـ ـخـ ـت ــص ي ـ ـح ـ ــدد الـ ــوظـ ــائـ ــف
العسكرية واالشرافية والمدنية
بها والـشــروط المقررة لشغلها،
وذل ــك بعد الـعــرض على مجلس
الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد
الـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ـم ــدنـ ـي ــة وش ـ ـ ــروط
شغلها.
وألع ـ ـضـ ــاء قـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء حــق
ً
التظلم وفقا للقواعد العامة من
القرارات الصادرة عن قوة اإلطفاء
والطعن عليها أمام القضاء.

الجزاءات التأديبية
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاءات
التأديبية التي توقع على أعضاء
قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ح ـتــى رتـبــة
عقيد و ه ــي :التنبيه ،والتأنيب،

مميزات القانون
• إنشاء كلية تسمى «كلية االطفاء العام» ومستشفى طبي
متكامل لرعاية أعضاء قــوة اإلطـفــاء وأســرهــم حتى الدرجة
ً
ً
األولى صحيا وطبيا خالل خمس سنوات.
• لعضو قوة اإلطفاء العام حق الترشح واالنتخاب وحق
الكتابة في الصحف أو النشر بأية وسيلة من وسائل النشر
ً
ً
ً
ً
سواء كان رأيا أو بحثا أو مقاال أو رسما دون الحصول على
إذن من جهة عملهم.
• يـحــق ألع ـض ــاء ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام عـقــد زواج ـه ــم دون
الحصول على إذن بذلك من جهة عملهم.

واإلنـ ـ ــذار ،والـخـصــم مــن الـمــرتــب
ً
لمدة ال تجاوز خمسة عشر يوما
عن المخالفة الواحدة ،وتخفيض
المرتب بمقدار الربع لمدة ال تقل
ع ــن ثــاثــة أش ـهــر وال تــزيــد على
ً
اثـنــي عـشــر ش ـهــرا عــن المخالفة
الــواحــدة ،وتأخير الترقية لمدة
ال تزيد على سنتين ،والتسريح
من الخدمة.
أم ــا ض ـبــاط اإلط ـف ــاء مــن رتبة
عميد فما فوقها فتوقع عليهم
الجزاء ات التأديبية اآلتية :وهي
اللوم والتسريح من الخدمة.

العالج بالخارج
ول ـف ــت الـ ـق ــان ــون إلـ ــى تـشـكـيــل
لجنة بقرار من وزير الصحة تضم
في عضويتها أطباء ومختصين
من وزارة الصحة وجامعة الكويت
وقوة اإلطفاء العام إلعداد الئحة
بأمراض المهنة التي يصاب بها
أعضاء قوة اإلطفاء العام وطرق
عالجها والنظر في حــاالت سفر
أعـ ـض ــاء قـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء وأس ــره ــم
ح ـت ــى ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى ل ـل ـعــاج
بــال ـخــارج عـلــى نـفـقــة ال ــدول ــة في
الحاالت التي تستدعي ذلك ،على
أن يشارك في ذلك قسم األبحاث
المنصوص عليه فــي الـمــادة 23
من هذا القانون.
ويتمتع أع ـضــاء ق ــوة اإلطـفــاء
وأس ــره ــم ح ـتــى ال ــدرج ــة األولـ ــى
بــالــرعــايــة الـصـحـيــة والـمـتــابـعــة

ال ــدوري ــة حـتــى بـعــد الـتـقــاعــد من
العمل.

غرامات وحبس
وأش ــار الـقــانــون إل ــى عقوبات
الـمـخــالـفـيــن لــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
ل ــه ،حـيــث يـعــاقــب بــالـحـبــس مــدة
ال تقل عــن ثالثة اشهر وال تزيد
ع ـلــى س ـنــة وب ـغ ــرام ــة ال ت ـقــل عن
خمسمئة د ي ـنــار وال تــز يــد على
خـمـسـيــن أل ــف دي ـنــار او بــاحــدى
هاتين العقوبتين كل من خالف
ما تحدده الالئحة التنفيذية من
شروط وإجراءات األمن والسالمة
واالشـتــراطــات الــازمــة الستيراد
او االتجار في المعدات واالجهزة
والـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـكــاف ـحــة
الحرائق.
ويجوز الحكم بالمصادرة او
الـغــاء الترخيص او الغلق لمدة
ال تقل عــن ثالثة اشهر وال تزيد
على سنة وذلك بحسب االحوال،
ويلزم المحكوم عليه بتصحيح
االعمال المخالفة ورد الشيء الى
اصـلــه وفــي حــالــة امتناعه يكون
للجهة االداري ــة المعنية اجــراؤه
على نفقته.
ومع عدم اإلخــال بأية عقوبة
اشد ينص عليها في قانون آخر
يـعــاقــب بــالـحـبــس ل ـمــدة ال تــزيــد
على ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل
عن الف دينار وال تجاوز خمسة
االف ديـ ـن ــار او ب ــاح ــدى هــاتـيــن

خالد المكراد

العقوبتين كــل مــن يقوم بإفشاء
ال ـم ـع ـلــومــات الـصـحـيــة الـخــاصــة
بــاع ـضــاء ق ــوة االط ـف ــاء واســرهــم
ح ـتــى ال ــدرج ــة االول ـ ــى وذلـ ــك من
غير الحاالت المصرح بها قانونا.
وي ـ ـصـ ــدر ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـخ ـتــص
ق ــرارا بنقل اع ـضــاء ق ــوة االطـفــاء
بــاالدارة العامة لالطفاء الى قوة
االط ـف ــاء ال ـع ــام بـ ــذات اوضــاع ـهــم
ودرجــاتـهــم ومــزايــاهــم الوظيفية
للرتب المعادلة لدرجاتهم التي
كانوا يشغلونها.
كما يـصــدر الــوزيــر المختص
ق ــرارا بنقل الـعــامـلـيــن المدنيين
بــاالدارة العامة لالطفاء الى قوة
االط ـ ـفـ ــاء ويـ ـت ــم تـسـكـيـنـهــم عـلــى
درجاتهم في الهيكل التنظيمي
ال ـم ـشــار ال ـيــه ف ــي ال ـم ــادة  16مع
احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم
الــوظـيـفـيــة ،وي ـس ــري ف ــي شأنهم
احـ ـك ــام ق ــان ــون ونـ ـظ ــام ال ـخــدمــة
المدنية بما ال يتعارض مع احكام
هذا القانون.
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ُ
مشاركة واسعة في انطالق التعليم عن بعد بالجامعة و«التطبيقي»
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محاضرات اليوم األول تضمنت اإلجراءات التعريفية وكيفية التواصل في عملية الدراسة
فيصل متعب
وحمد العبدلي

أول يوم
للتعليم عن
بعد أثبت
الفاعلية دون
أي مشاكل

الديحاني

تجربة جديدة
ونتمنى
التسهيل على
الطلبة

المطيري

ان ـط ـل ـق ــت الـ ـتـ ـج ــرب ــة األولـ ـ ــى
لـلـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ف ــي جــامـعــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب امس عبر
م ـن ـصــة "م ـي ـك ــروس ــوف ــت تـيـمــز"
كبديل مؤقت للتعليم التقليدي
بسبب جــائـحــة كــورونــا والـتــي
ي ـص ـع ــب م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ت ــواج ــد
الطلبة فــي الـقــاعــات الــدراسـيــة،
حـيــث س ــارت األمـ ــور فــي الـيــوم
األول م ـ ــن ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــة دون أي
مشاكل تقنية وبحضور طالبي
كـبـيــر عـبــر مـنـصــة التعليم عن
بعد.
واق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
المحاضرات الدراسية مع بداية
انطالقة استئناف الدراسة في
الـجــامـعــة والـتـطـبـيـقــي مــن قبل
االساتذة ،على كيفية التواصل
اليومي في عملية الدراسة عبر
االونــايــن على الــرغــم مــن انهم
خاضوا تجربة ميدانية مؤخرا
ح ــول التعليم عــن ب ـعــد ،فضال
ع ــن تعليمهم ع ــن آ ل ـيــة تسليم
الواجبات المنزلية ان طلب ذلك.
وشــدد األســاتــذة فــي جامعة
الكويت على الطلبة ضغط زر
"رفع اليد" لتأكيد تواجد الطلبة
في المنصة اإللكترونية كنوع
من آلية في الحضور والغياب،

اال ان هـ ـن ــاك ف ـئ ــة مـ ــن الـطـلـبــة
اهملوا هذا الزر على الرغم من
تواجدهم في المحاضرة.
ولم يقتصر حضور الطلبة
في اليوم االول على المنصات
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
ا ل ـكــو يــت ،إال ان أ ع ـضــاء هيئة

الـ ـت ــدري ــس ش ـ ـ ــددوا بـ ـض ــرورة
االل ـ ـتـ ــزام ب ـج ـم ـيــع االرش ـ ـ ــادات
ا لـخــا صــة بعملية التعليم عن
بعد وتسليم ا لــوا جـبــات وفقا
للمواعيد المطلوبة ،الن درجة
الواجبات تعتبر ضمن االعمال
ال ـف ـص ـل ـيــة الـ ـت ــي س ـي ـع ـت ـمــدهــا

خطة
رسمت
«األساسية»
العنزي:
ً
ً
مواجهة
«كورونا» أكاديميا وتقنيا
ً
ً

جانب من ندوة التعليم عن بعد وأمن المعلومات
المعلومات وإدارة المخاطر في التعليم
االلكتروني والتعليم عن ُبعد".
وق ــدم الـعـنــزي التهنئة لـلـمــديــر الـعــام
لـلـهـيـئــة د .ع ـلــي ال ـم ـضــف ع ـلــى اإلن ـج ــاز
المشهود له من الجميع في تنفيذ عملية
التعليم االلـكـتــرونــي عــن ُبـعــد مــن خــال
تدريب جميع منتسبي الهيئة خالل فترة
وجيزة حتى أصبحت الهيئة سباقة في
هذا المجال أمام مثيالتها من مؤسسات
التعليم العالي في البالد.
وأكد أن عمادة كلية التربية األساسية
تسعى دائما إلى تسخير جميع اإلمكانات
وتــوفـيــر كــل مــا هــو جــديــد فــي المجاالت
العلمية واألكاديمية والفنية والخدمية
لدفع عملية التعليم اإللكتروني في البالد
ووضع جميع الحلول لمواجهة جائحة
كورونا.
مــن جانبه ،تطرق نائب المدير العام
ل ـل ـخ ــدم ــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة فــي
"التطبيقي" د .جاسم االستاد إلى تجربة

الهيئة فــي التعليم عــن ُبعد التي عقدت
مــؤخــرا ،فــي وق ــت نــاقــش رئـيــس مجلس
إدارة مركز التنمية المستدامة في جمعية
المحامين الكويتية المحامي عبدالله
ضعيان التعليم عن ُبعد وقانون جرائم
تقنية المعلومات في الجلسة األولى.
وفــي الجلسة الثانية للندوة ،تطرقت
ال ـم ـس ـت ـشــارة ال ـقــانــون ـيــة خ ـب ـيــرة حـقــوق
الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة م ـن ــال الـ ـبـ ـغ ــدادي إلــى
ال ـم ـح ـتــوي الـتـعـلـيـمــي ال ــرق ـم ــي وح ـقــوق
ال ـمــؤلــف ،ف ــي وق ــت ت ـحــدث نــائــب رئـيــس
الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات
ال ـم ـه ـن ــدس ن ــاص ــر الـ ـعـ ـي ــدان عـ ــن األمـ ــن
السيبراني والتعليم عن ُبعد عبر منصة
. Ms Teams
واختتم فعاليات الندوة مستشار أمن
المعلومات والجرائم اإللكترونية العقيد
المتقاعد رائد الرومي بالحديث عن أمن
المعلومات والتعليم اإللكتروني.

حريق يلتهم صهريج
وقود على طريق الجهراء

ولم تختلف األجواء الدراسية
عبر المنصات اإللكترونية في
مختلف المنصات اإللكترونية

•

أحمد الشمري

أكـ ــد ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة األســاس ـيــة
ف ــي ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب د .ف ــري ــح ال ـع ـنــزي أن الـكـلـيــة
رسـمــت خطة لمواجهة جائحة كــورونــا
من عدة جوانب منها ،الجانب األكاديمي
وال ـج ــان ــب ال ـخ ــدم ــي وفـ ــي م ـج ــال تقنية
المعلومات لتدريب منتسبي الكلية على
عملية التعليم عن ُبعد.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تـنـظـيــم الـكـلـيــة ن ــدوة
"ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ُب ـع ــد وأم ـ ــن ال ـم ـع ـلــومــات"،
بالتعاون مع مركز ابن الهيثم في الهيئة
برعاية نائب المدير العام الهيئة للتعليم
التطبيقي والبحوث د .جاسم األنصاري،
أمس األول ،عبر منصة .Ms teams
وك ـشــف ال ـع ـنــزي ع ــن م ـشــاركــة 3021
عضو هيئة تدريس وتدريب وطلبة في
ً
الندوة ،معربا عن أمله أن يتم توظيف
نـتــائــج مـعـلــومــات ال ـن ــدوة ف ــي الـعـمـلـيــة
التعليمية.
وأش ــار إل ــى أن تنظيم ال ـنــدوة متعلق
بأمن المعلومات الذي له ارتباط مباشر
بالمحاضرات والدراسات والبحوث التي
ً
تناقش خالل العملية التدريسية ،مبينا
أن تنظيمها جاء بعد اقتراح رئيس لجنة
تــدريــب أعـضــاء هيئة الـتــدريــس للتعليم
عن ُبعد في الكلية المنسق العام د .دالل
العنزي ،وعضو اللجنة د .محمد العجمي.
وأضــاف أن "الندوة شــارك فيها نخبة
مميزة مــن الـكــوادر الوطنية التي نفخر
بـهــا كـمـحــاضــريــن فــي ال ـن ــدوة مــن خــارج
أسـ ــوار كـلـيــة الـتــربـيــة األســاس ـيــة ،إلث ــراء
معلومات ومفردات مهمة حول الحقوق
الملكية الفكرية والمبادئ األساسية ألمن

التعليم بـ «التطبيقي»

مخاصمة القضاة ...جزء من النص مفقود!

« 3021أستاذا وطالبا شاركوا في ندوة التعليم عن ُبعد وأمن المعلومات»
•

ع ـضــو ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس خــال
الدراسة عن بعد.

فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب ،وســط
مـ ـش ــارك ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
والتزام في مواعيد المحاضرات.
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوة هـ ـيـ ـئ ــة
الـ ـت ــدري ــس فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـتــرب ـيــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي "ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي"

د .جـ ـن ــان ال ـح ــرب ــي ان تـعـتـمــد
الالئحة الخاصة بالتعليم عن
بعد وترسل لألساتذة في اسرع
وقت ممكن ،متسائلة :ال يمكن
أن تبدأ العملية الدراسية وفي
المقابل لم تعمم الالئحة؟!.
ومن جانبه ،اكد رئيس قسم
دراس ـ ــات الـمـعـلــومــات ورئـيــس
لجنة التعليم عن بعد في كلية
العلوم االجتماعية د .سلطان
الديحاني :اننا سعداء كأعضاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس بــاس ـت ـئ ـنــاف
الفصل الــدراســي الثاني للعام
الجامعي  ٢٠٢٠/٢٠١٩من خالل
التعليم عن بعد ،والتي جاء ت
ب ـعــد ت ـجــربــة اخ ـ ــذت م ـنــا فـتــرة
لتنفيذ خطة التعليم عــن بعد
ســواء بالتدريب او بالتجريب
والـتـعــرف عـلــى الـمـشــاكــل لرفع
جاهزية أعضاء هيئة التدريس
والطلبة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ــديـ ـ ـح ـ ــان ـ ــي ف ــي
تصريح لـ "الجريدة" ان اول يوم
للتعليم عن بعد اثبت الفاعلية
دون أي م ـش ــا ك ــل ف ـن ـيــة س ــوى
استفسارات بسيطة من أعضاء
ال ـه ـي ـئ ــة ،م ـت ـم ـن ـيــا ان تـضـيــف
هــذه الـعــودة لـلــدراســة البنائنا
الطلبة واألساتذة خبرة جديدة
وم ـهــارة تـضــاف ال ــى خبراتهم

وتفيدهم في مجال عملهم في
الـمـسـتـقـبــل ،وال شــك ان مـهــارة
استخدام التكنولوجيا مطلوبة
من خريجي البرامج االكاديمية
على مستوى الجامعات ،ونحن
متواجدون ألي استفسار وحل
مشاكل الطلبة ان وجدت.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
– فـ ــرع ال ـجــام ـعــة عـبــدالــرحـمــن
المطيري ان انطالق اليوم األول
الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ــدراس ـ ــة لـلـفـصــل
الــدراســي الثاني عــن بعد سار
ب ـش ـكــل ج ـي ــد دون أي مـشــا كــل
تقنية ،موضحا ان االتحاد تابع
منذ بداية اليوم مع المسؤولين
في اإلدارة الجامعية أي عوائق
تواجه الطلبة.
وبين المطيري في تصريح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ان ال ـت ـع ـل ـيــم عــن
ب ـعــد بـجــامـعــة ال ـكــويــت خـطــوة
بـ ـ ــاالت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح ن ـح ــو
اس ـت ـم ــرار ال ــدراس ــة بــالـجــامـعــة
وع ـ ـ ــدم ت ـع ـط ـل ـه ــا ،م ـت ـم ـن ـيــا مــن
أعضاء هيئة التدريس التسهيل
على الطلبة ألن التعليم عن بعد
تجربة جديدة.

عبدالرحمن الخضير*

ّ
ت ـبــنــى ال ـم ـشــرع الـكــويـتــي
ن ـ ـظـ ــام مـ ـخ ــاصـ ـم ــة ال ـق ـض ــاة
ً
م ـ ــؤخ ـ ــرا ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ك ـث ــرة
عـ ـي ــوب ــه ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد مـضــي
ن ـحــو قــرن ـيــن ع ـلــى تـطـبـيـقــه
ف ـ ــي فـ ــر ن ـ ـسـ ــا .إال أن نـ ـظ ــام
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ع ــن
أعـ ـم ــال ال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة
ه ــو ال ـن ـظ ــام األمـ ـث ــل إلثـ ــارة
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي ع ــن
أعماله ،وهو النظام المطبق
ً
حاليا في فرنسا ،والذي كان
ً
ح ــري ــا ب ــال ـم ـش ــرع ال ـكــوي ـتــي
األخـ ــذ ب ــه .ك ـمــا أن ال ـم ـشــرع
الكويتي قد أغفل عند تبنيه
ل ـن ـظ ــام م ـخــاص ـمــة ال ـق ـضــاة
ع ــن أول وأ هـ ــم س ـبــب لـقـيــام
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـق ــاض ــي وه ــو
إنكار العدالة.
وت ـ ـت ـ ـضـ ــح أه ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـك ــرة
إ ن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدا ل ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي أن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرع ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي ق ــد
قـ ـنـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  4مــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ل ـس ـن ــة
 ،1804وذ ل ـ ـ ــك قـ ـب ــل ت ـق ـن ـيــن
نظام مخاصمة القضاة في
قــانــون ال ـمــراف ـعــات الـمــدنـيــة
الـفــرنـســي ،إذ نـصــت الـمــادة
 4م ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــا نـ ـ ــون ا ل ـ ـمـ ــد نـ ــي
الفرنسي على أن" :القاضي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـتـ ـن ــع عـ ـ ــن ال ـح ـك ــم
بــذري ـعــة ن ـقــص ال ـق ــان ــون أو
غـ ـم ــو ض ــه أو عـ ـ ــدم ك ـفــا ي ـتــه
يمكن مالحقته (مخاصمته)
ك ـمــرت ـكــب إلنـ ـك ــار ال ـع ــدال ــة"،
ُ
وج ـ ــرم ه ــذا ال ـف ـعــل بــال ـمــادة
 185مـ ـ ــن قـ ـ ــا نـ ـ ــون ا لـ ـ ـج ـ ــزاء

«السكنية» تعلن توزيع  8مساكن
للكويتيات في  ٣مناطق
ً
تأكيدا لما انفردت ةديرجلا بنشره الخميس

الفرنسي القديم لسنة 1810
والمواد  1-7-434من قانون
الجزاء الفرنسي الحالي.
وتـ ـ ـ ـ ــا ذلـ ـ ـ ـ ــك تـ ـ ــوسـ ـ ــع ف ــي
م ـف ـه ــوم إنـ ـك ــار الـ ـع ــدال ــة مــن
ج ــان ــب ال ـف ـقــه ال ـف ــرن ـس ــي ،إذ
ع ـ ـ َّـرف إنـ ـك ــار ال ـع ــدال ــة بــأنــه:
ُّ
"كل إخالل من جانب الدولة
ب ــواجـ ـب ــاتـ ـه ــا فـ ــي ال ـح ـم ــاي ــة
الـقـضــائـيــة ل ــأف ــراد" ،وج ــاء
ٌ
تأكيد من محكمة
عقب ذلك
ال ـ ـن ـ ـقـ ــض الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة لـ ـه ــذا
ا لـمـفـهــوم ا لــوا ســع ،إذ قضت
ب ــدوائ ــره ــا ال ـم ـج ـت ـم ـعــة فــي
عام  2001بأن "وجود نظام
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة خـ ـ ــاص ب ـ ـ ــاألداء
ال ـ َـم ـع ـي ــب ل ـم ــرف ــق ال ـق ـض ــاء،
وا ل ــذي ال يـحــرم المتقاضي
مــن الــوصــول إل ــى الـقــاضــي،
ال ي ـت ـع ــارض م ــع مـتـطـلـبــات
المحاكمة العادلة بالمعنى
الـمـقـصــود فــي ال ـمــادة  6من
االتفاقية األوروبية لحماية
ح ـقــوق اإلن ـس ــان وال ـحــريــات
األساسية".
فال ريب أن إغفال المشرع
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ل ـ ــأخ ـ ــذ ب ــإنـ ـك ــار
ال ـعــدالــة كـسـبــب م ــن أسـبــاب
إثـ ــارة الـمـســؤولـيــة الـمــدنـيــة
ألعضاء السلطة القضائية،
يـعــد انـتـهــاكــا صــارخــا لحق
م ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
ل ــإنـ ـس ــان وه ـ ــو "ال ـ ـحـ ــق فــي
محاكمة عادلة" ،وذ لــك على
الــرغــم مــن أن دول ــة الـكــويــت
أحد أطراف الميثاق العربي
لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،والـ ـ ــذي
نص في المادة رقم  13منه
شخص الحق
على أن" :لكل
ٍ

فــي مـحــاكـمــة عــادلــة تـتــوافــر
ف ـي ـهــا ض ـم ــان ــات ك ــافـ ـي ــة."...
وأ صـبــح هــذا الميثاق جــزء ا
مــن الـنـظــام الــداخ ـلــي لــدولــة
الكويت بصدور القانون رقم
 84لـسـنــة  2013بــا لـمــوا فـقــة
على الميثاق العربي لحقوق
اإلنسان.
وم ـ ــن األمـ ـثـ ـل ــة ال ـم ــؤس ـف ــة
ل ـعــدم اح ـت ــرام ح ــق اإلن ـســان
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ال ـ ـعـ ــادلـ ــة
والـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ـت ـف ــرع ــة مـنــه
ك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول
لـ ـلـ ـق ــاض ــي ،مـ ــا ن ـ ـ ــراه الـ ـي ــوم
فــي بـعــض الـمـنــازعــات التي
تـ ـخ ــرج عـ ــن واليـ ـ ــة ال ـق ـض ــاء
ا ل ـكــو ي ـتــي ،وال يـخـتــص بها
أي قضاء آخر ،كالمنازعات
المتعلقة بمسائل الجنسية
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــات
ال ـخ ــاص ــة ب ــإل ـغ ــاء الـ ـق ــرارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة ض ــد
أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة،
بــاإلضــافــة إلــى عــدم احـتــرام
المدة المعقولة للفصل في
ا لـمـنــاز عــات ،حيث تستغرق
ً
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــات أمـ ـ ـ ــدا
ً
طــو يــا دون مـسـ ِّـو ٍغ معقول،
وال م ـن ــدو ح ــة م ــن ا ل ـق ــول ان
انتهاك الحق في المحاكمة
الـ ـع ــادل ــة عـ ــن ط ــري ــق إن ـك ــار
العدالة قد ال يثير مسؤولية
ً
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـق ــوان ـي ــن
الداخلية فقط ،بل مسؤولية
دولة الكويت أمام المحكمة
ال ـعــرب ـيــة ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان،
ويـ ـض ــع دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
م ـ ـ ـصـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ال
تحترم مقتضيات المحاكمة

عبدالرحمن الخضير

ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ،ك ــذل ــك قـ ــد يـ ــؤدي
األ مــر إ لــى عــزوف المستثمر
األجنبي عن االستثمار في
الكويت.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ن ـ ــدع ـ ــو
المشرع الكويتي إلى األخذ
ب ـع ـي ــن اال ع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن إ نـ ـك ــار
ال ـع ــدال ــة ه ــو س ـبــب رئـيـســي
إل ثــارة مسؤولية الدولة عن
أع ـم ــال الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة؛
لما لذلك من أثر مباشر على
ا ح ـتــرام ا لــدو لــة لمقتضيات
المحاكمة العادلة.

محام سابق
*
ٍ
وعضو هيئة التدريس
المنتدب
بكلية الدراسات التجارية

افتتاح شارع جابر المالك في جنوب السرة اليوم
الصفار :إنجاز  %73من أعمال المشروع

•

•

يوسف العبداهلل

ً
تــأ كـيــدا لما ا نـفــردت "ا لـجــر يــدة" بنشره
يوم الخميس الماضي ،أعلنت المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة أم ــس ،تــوفــر 8
وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة ش ــاغ ــرة م ــن ال ـم ـســاكــن
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ــؤج ــرة ع ـل ــى ش ـك ــل ب ـيــوت
م ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ـك ــال ـي ــف وشـ ـق ــق بـمـنـطـقــة
صباح السالم.

حجز المواعيد

رجال إطفاء خالل إخماد حريق الصهريج
أعلنت اإلدارة العامة اإلطفاء تمكن  5فرق من
السيطرة على حريق هائل اندلع في صهريج لنقل
الوقود بعد انقالبه على طريق الجهراء باتجاه
مدينة المطالع مقابل نادي الجهراء الرياضي.
وأوضحت "اإلطفاء" ،في بيان صحافي إلدارة
العالقات العامة واإلعالم لديها ،أن بالغا ورد إلى
غرفة عمليات اإلطفاء يفيد بوقوع حريق هائل
جراء انقالب صهريج لنقل الوقود (ديزل) حمولة
 36ألــف لتر وتــم توجيه فــرق اإلطـفــاء مــن مراكز

الـجـهــراء والـجـهــراء الحرفية والتحرير ومبارك
الكبير للمواد الخطيرة واإلسـنــاد وتمكنت من
السيطرة على الحادث بسرعة قياسية رغم انتشار
ألسنة اللهب التي شملت مركبتين وأشجارا على
جانب الطريق.
وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن اصابة قائد
الصهريج وهو وافد من إحدى الجنسيات العربية
وتم نقله إلى المستشفى عن طريق فنيي الطوارئ
الطبية لتلقي العالج.

وأكدت المؤسسة ،في إعالنها المنشور
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة "ال ـك ــوي ــت ال ـي ــوم"،
ض ــرورة حـجــز مــوعــد لـمــراجـعــة مــن ترغب
ولديها طلب مسكن حكومي مستأجر حتى
تاريخ  31ديسمبر  2015وما قبل عن طريق
منصة "متى" الحكومية لدخول إدارة خدمة
المواطن في المؤسسة بمبناها الرئيسي
بمنطقة جنوب السرة أو فروعها الخارجية
من  11أغسطس الـجــاري حتى  13أكتوبر
المقبل للتقدم على الوحدات.
ولـفـتــت الـمــؤسـســة إل ــى ت ــواف ــر  3بـيــوت
في منطقة الصليبية و 4بيوت في منطقة
تيماء إضــافــة إلــى شقة فــي مجمع صباح
السالم السكني.
يــذكــر أن م ـســاكــن مـنـخـفـضــة الـتـكــالـيــف
مخصصة للكويتيات المتزوجات من غير
كويتيين والـمـطـلـقــات واألرام ـ ــل ،فــي حين
يــأتــي تــوزيــع مساكن منخفضة التكاليف
بعد انقطاع سنوات طويلة من التوزيع تارة
وتأجيل توزيعها نهاية فبراير الماضي
بسبب جائحة كورونا تارة أخرى.

أعمال نهائية في شارع جابر المالك قبيل افتتاحه

•

سيد القصاص

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،افتتاح تقاطع شارع رقم 401
(جابر فهد المالك الصباح) مع شارع
رقـ ــم ( 48م ـس ــاع ــد ع ـبــدال ـلــه ال ـســايــر)
بمنطقة الــوزارات جنوب السرة فجر
ال ـي ــوم ،وذل ــك بالتنسيق مــع اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور ،ح ـيــث يـعـتـبــر أحــد
االف ـت ـت ــاح ــات ال ـجــزئ ـيــة ال ـت ــي تخص
مـ ـش ــروع ع ـقــد (هـ ـ ـ ط )256/ال ـخــاص
بتطوير طريق جنوب السرة (المرحلة
األولى).
وأوض ــح مهندس مـشــروع تطوير
جنوب الـســرة م .محمد الـصـفــار ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن االفتتاح
بمنطقة الوزارات لتقاطع شارع ""401
مع شارع " "48سيخدم سكان منطقة
جـنــوب ال ـســرة الـسـكـنـيــة ،والعاملين
والـمــراجـعـيــن ب ــال ــوزارات ،والـمـبــانــي
الحكومية الموجودة بالمنطقة بصفة

خاصة ،ومرتادي الطريق بصفة عامة.
وأش ـ ــار ال ـص ـفــار إل ــى أن االف ـت ـتــاح
ي ــأت ــي ض ـم ــن س ـي ــاس ــة االف ـت ـت ــاح ــات
الجزئية التي تنتهجها الهيئة العامة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري ،لــاس ـت ـفــادة
الـقـصــوى مــن األج ــزاء المنتهية أوال
ب ــأول فــي تسيير الـحــركــة الـمــروريــة،
والـ ـح ــد م ــن االخ ـت ـن ــاق ــات ال ـم ــروري ــة،
والتقليل مــن نسبة ال ـحــوادث ،ورفــع
كفاءة الطرق من خالل توفير معايير
األمان والسالمة عليها.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ن ـس ـب ــة اإلنـ ـ ـج ـ ــاز فــي
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ت ـ ـطـ ــويـ ــر ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـسـ ــرة
"المرحلة األولــى" بلغت  73في المئة
ً
حتى تاريخه ،مؤكدا أن سير األعمال
ً
بالمشروع يتم وفقا للبرنامج الزمني
المقرر له.

صيانة الطرق
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ــواص ــل الـهـيـئــة
أعـ ـم ــال فـ ــرش األس ـف ـل ــت ع ـلــى ال ـطــرق

السريعة مستغلة وقت الحظر إلنجاز
أعمال الصيانة المختلفة.
وب ـي ـنــت م ـص ــادر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
تلك األعمال تشمل طريق الملك فهد
"جنوب ضاحية علي صباح السالم،
وطــريــق الفحيحيل الـســريــع باتجاه
الشمال مقابل ميناء الشعيبة ،وطريق
الدائري السادس مقابل تقاطع أمغرة
م ــع الـ ـس ــادس ،وم ـقــابــل مــديـنــة سعد
العبدالله.
وأك ـ ــدت الـهـيـئــة ال ـتــزام ـهــا بــإنـجــاز
جـمـيــع أع ـمــال الـصـيــانــة عـلــى الـطــرق
السريعة وفقا للجداول اليومية التي
تـنـفــذهــا ،وحــرصـهــا عـلــى إن ـجــاز تلك
األع ـم ــال ف ــي األوق ـ ــات ال ـم ـحــددة لـهــا،
مثمنة جـهــود القائمين عـلــى أعـمــال
الصيانة.

ةديرجلا

•
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أحمد باقر

رياح وأوتاد :استجوابات في غير مواضعها الدستورية
االستمرار في تقديم
استجوابات في غير
ً
مواضعها الدستورية واحدا
تلو اآلخر بقصد ضرب وزير
بعينه وإضاعة وقت المجلس
في صراعات ،الله أعلم ما
المقصود منها ،هذا أمر
يتحمل مسؤولية السكوت
عنه الحكومة ومكتب
المجلس.

في المرات
السابقة كان
يتم التوصل
إلى حلول
معقولة وإلى
إيقاف كل ما
يمس جيب
المواطن

زوايا ورؤى

أع ــرض بـعــض األع ـض ــاء عــن الــوضــع
ً
ً
السليم دستوريا عندما قدموا استجوابا
تـلــو اآلخ ــر ل ـلــوزيــر ال ـح ـجــرف ثــم لـلــوزيــر
الـشـيـتــان ب ـشــأن قــانــون االس ـت ـبــدال الــذي
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ال ــرب ــا ،وم ــن أج ــل تـســويــق
االسـتـجــواب راح ــوا يـصــورون أن الــذي ال
يــوافــق عـلــى ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــر مــوافــق
ً
على الربا المحرم شرعا ،وبذلك أعرضوا
عن مبدأ دستوري مهم ،وهو أن القوانين
تعدل بقوانين بديلة ال باالستجوابات،
وأن الـتـصــويــت عـلــى الـقــوانـيــن هــو الــذي
يعبر عن إرادة المجلس بشقيه المنتخب
والمعين بشأن هذه القوانين.
وبعد أن فشلت االستجوابات وتغير
الوزراء كما تغيرت مواقف بعض النواب
جرى البحث عن قضية جديدة ذات طابع
شعبي يقدم فيها استجواب جديد ،لكي
يرفع رصيد بعض النواب مع قرب موعد
االنـتـخــابــات الـقــادمــة ،ويـتــم بــه التخلص
من الوزير ذاته حتى إن كان االستجواب
ال ـج ــدي ــد ف ــي غ ـيــر ال ـم ــوض ــع ال ــدس ـت ــوري
السليم مثل االستجوابات السابقة.
ووجـ ـ ــد هـ ـ ــؤالء ضــال ـت ـهــم ف ـي ـمــا سـمــي
"الوثيقة االقتصادية" ألنه ال شيء يزعج
الشعب الكويتي أكثر من المساس بجيب
المواطن وفرض الرسوم ،فقاموا بإلصاقها
بالوزير الحالي رغم أنها طرحت في عهد
كــل وزراء الـمــالـيــة الـســابـقـيــن ،حـيــث كــان
اسـمـهــا ورق ــة اإلصـ ــاح ال ـمــالــي ف ــي عهد
أحد الوزراء ،وقيل في عهد وزير ثان" :إن
الموس على كل الروس" ،ثم تغير اسمها
إلى "وثيقة االستدامة االقتصادية" في عهد
وزيــر آخــر ،ثم عبرت عنها وزيــرة سابقة
ً
بضرورة "إعادة هيكلة الرواتب" ،وأخيرا
تم تحويلها إلى الوزير الحالي.
ً
وت ـمــامــا مـثــل االس ـت ـجــوابــات السابقة

تــم الـشـحــن الشعبي الـمـطـلــوب لتصوير
أن االستجواب وطرد الوزير هو من أجل
ال ــرس ــوم الـتــي اسـتـحــدثـهــا وزي ــر المالية
ُ
الـحــالــي! وحتى تكتمل اإلث ــارة وتكتسب
الشعبية يصرح بعض النواب أنه مؤيد
ل ـطــرح ال ـث ـقــة ألن ــه ض ــد ال ـم ـســاس بجيب
ال ـم ــواط ــن ،ه ــذا رغ ــم أن م ــواف ـق ــة مجلس
ال ــوزراء النهائية على ما جــاء في الورقة
لم تصدر حتى اآلن.
ولم يع مقدمو طرح الثقة أنه كان يتم
إيقاف أوراق أو وثائق مشابهة في جميع
ال ـح ـك ــوم ــات وال ـم ـج ــال ــس ال ـســاب ـقــة دون
استجواب بسبب اعتراضات ومالحظات
مــن المجلس وبـعــض ال ــدوائ ــر الشعبية،
أم ــا فــي ه ــذه ال ـم ــرة ،فـقــد تــم االسـتـعـجــال
بتقديم هذا االستجواب بقصد التخلص
من الوزير أو حتى رئيس الوزراء (ألسباب
ي ـ ـ ــدور ح ــول ـه ــا ج ـ ــدل ك ـب ـي ــر فـ ــي وس ــائ ــل
االتـ ـ ـص ـ ــال) رغ ـ ــم ال ـش ـب ـه ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
الواضحة الواردة في هذا االستجواب.
ً
ومن هذه الشبهات مثال أن الورقة ما
زالت معروضة على مجلس الوزراء الذي
لــم يـقــرهــا ب ـصــورة نـهــائـيــة ،وبــالـتــالــي لم
ً
تـنـفــذ حـتــى اآلن ،وه ــذا يـلـغــي دس ـتــوريــا
حق االستجواب بشأنها ألي من الوزراء،
وح ـتــى لــو افـتــرضـنــا أن مـجـلــس الـ ــوزراء
أق ــره ــا وش ــرع ــت الـ ـ ـ ــوزارات ف ــي تنفيذها
فالمسؤولية على مجلس الوزراء بأكمله
ألنها أصبحت سياسة عامة حسب حكم
المحكمة الدستورية.
ً
وفي الورقة أيضا أدوار لجميع الوزراء
مثل الصحة والشؤون والنفط والتجارة
والتربية والــداخـلـيــة ،وإذا وافـقــوا عليها
ونـفــذوهــا ف ــإن كــل وزي ــر منهم سيتحمل
المسؤولية عن حصته منها في وزارتــه،
فــا تـجــوز مـســاء لــة وزي ــر معين عــن عمل
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ً
وزي ـ ــر ف ــي وزارة أخ ـ ـ ــرى ،ف ـم ـث ــا أس ـع ــار
الـمـحــروقــات هــي مـســؤولـيــة وزي ــر النفط
وهـ ــي س ـل ـعــة ،وب ــال ـت ــال ــي ال ت ـح ـتــاج الــى
تشريع لزيادتها ،وعند زيادتها يساء ل
عنها وزيــر النفط ال وزيــر المالية ،وذلك
إذا رأى األعضاء عدم مالءمتها للمواطن
وض ــرره ــا ب ــه ،ومـثـلـهــا م ـســؤول ـيــة وزي ــر
الصحة عن الضمان الصحي.
وفيها بل إن الجزء األكبر واألهم منها
(أي الورقة) ما يحتاج إلى تشريعات يجب
أن يقرها مجلس األمة مثل رسوم الكهرباء
والـ ـم ــاء وال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـش ــؤون
ً
والداخلية ،وذلك وفقا للقانون 79/1995
الذي قدمناه وأقره مجلس  92بفضل الله،
أي أن الحكومة لن تستطيع زيادة رسوم
ه ــذه الـ ـ ـ ــوزارات إال ب ـقــانــون ي ــواف ــق عليه
مجلس األ م ــة ،فتنتقل المسؤولية عنها
إلى مجلس األمة.
في المجالس السابقة كانت مثل هذه
ال ــورق ــة ال ـمــال ـيــة أو االق ـت ـص ــادي ــة تـطــرح
وتناقش بشكل علمي في اللجنة المالية
وفي المناقشة العامة في الجلسات ،وفي
كل المرات السابقة كان يتم التوصل إلى
حـلــول معقولة وإلــى إيـقــاف كــل مــا يمس
ً
ُ
دعيت شخصيا
جيب المواطن منها ،وقد
إل ــى إح ــدى جـلـســات الـلـجـنــة الـمــالـيــة في
الـمـجـلــس ال ـمــاضــي بـصـفــة وزي ــر ســابــق،
وقدمت ورقة مفصلة بشأن ما سمي وقتها
"وثيقة اإلصالح المالي" ،وبينت عيوبها
ً
وأخطاء ها ،كما تصدى لها أيضا بعض
األع ـضــاء ،فلم يقرها المجلس ،لكنه أقر
زيادة معقولة على أسعار الكهرباء والماء
عـلــى القطاعين الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري
فقط.
ً
إذا فــالــوضــع الــدس ـتــوري الـسـلـيــم هو
تفعيل ا لـحــوار بين الحكومة والمجلس

وم ـن ــاق ـش ــة أي م ـق ـت ــرح ــات ح ـك ــوم ـي ــة أو
إجراءات تنوي الحكومة تنفيذها لرفضها
أو إلصالحها أو لترشيدها بشكل علمي.
ولكن إذا فشلت المناقشات في مجلس
األمــة وتمت موافقة مجلس ال ــوزراء على
مــا سمي الــورقــة أو الــوثـيـقــة ،وتــم تنفيذ
اإلجـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة ال ـ ــواردة فـيـهــا في
بعض الوزارات (وهي التي ال تحتاج إلى
تشريع) عندها يمكن استجواب الوزير
المعني الــذي تقع هــذه اإلج ــراء ات ضمن
سلطته الوزارية ألن القاعدة الدستورية
تنص على" :حيثما تكون السلطة تكون
المسؤولية" ،وكل وزير هو المسؤول عن
أعمال وزارته.
أمــا االستمرار في تقديم استجوابات
ً
في غير مواضعها الدستورية واحدا تلو
اآلخر بقصد ضرب وزير بعينه وإضاعة
وقت المجلس في صراعات ،الله أعلم ما
المقصود منها ،فهذا أمر يتحمل مسؤولية
السكوت عنه الحكومة ومكتب المجلس.

الوضع الدستوري
السليم هو تفعيل
الحوار بين
الحكومة والمجلس
ومناقشة أي
مقترحات للحكومة
أو إجراءات تنوي
تنفيذها
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قلة الكفاءة وراء انفجار بيروت
ل ـط ــال ـم ــا ك ـ ــان م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ُ ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة أس ــاس ـي ــة فــي
االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــذي أع ـي ــد إحـ ـي ــاؤه ب ـعــد  15سـنــة
مــن الـحــرب األهـلـيــة ،لـكــن ســرعــان مــا اخـتـفــى لـبـنــان الــذي
ً
انبثق من تلك األنقاض ،فاختنق تدريجيا بسبب طبقته
السياسية غير ا لـجــد يــرة بالثقة ،و قـبــل أ يــام ا نـهــار البلد
بالكامل ،حيث ّ
تدمر مرفأ بيروت خالل انفجار أسفر عن
مـقـتــل  100شـخــص عـلــى األق ــل وإصــابــة أكـثــر مــن  4آالف
آخرين وتدمير أحياء سكنية كاملة في العاصمة ،وأصبح
ً
ً
لبنان الـيــوم يــواجــه نــوعــا جــديــدا مــن الـكــوارث ويـبــدو أن
ّ
عقود ا لـحــرب وا لـفــو ضــى السياسية كانت مـجــر د مرحلة
ً
تحضيرية رديئة لما يحصل راهنا .
وفق المعطيات المتاحة حتى اآلن ،ال تتعلق كارثة المرفأ
بالجهات المشبوهة االعتيادية ،أي حزب الله وإسرائيل
واإلرهاب الجهادي والنظام السوري ،بل إن الحقيقة مملة
ً
ومــزعـجــة بــدرجــات إضــافـيــة :يـبــدو أن ع ـقــودا مــن الفساد
ال ـم ـس ـت ـف ـحــل ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــويــات ف ــي ال ـمــؤس ـســات
اللبنانية هــي ا لـتــي ّ
دم ــرت مــر فــأ بـيــروت و مـعـظــم مناطق
ً
ّ
الـعــاصـمــة وقـتـلــت أع ـ ــدادا كـبـيــرة مــن ال ـن ــاس ،وق ــد تـفــســر
سـخــافــة الـسـبــب الـكــامــن وراء االن ـف ـجــار حـجــم الـعـقــوبــات
ّ
يتعر ض لها لبنان.
واإلهانة التي
ال ـمــرافــئ فــي لـبـنــان مـعــاقــل أســاسـيــة لـمـخـتـلــف الـفـصــائــل
الـسـيــاسـيــة واإلجــرام ـيــة والـمـيـلـيـشـيــاويــة ،حـيــث تسيطر
أجهزة أمنية متعددة ،وبمستويات مختلفة من الكفاء ة
وال ـ ـ ـ ــوالء ات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـل ــى ج ـم ـيــع ع ـم ـل ـيــات ـهــا ،كــذلــك
تخضع معايير ا لـتــو ظـيــف فــي ا لـمـنــا صــب البيروقراطية
المدنية للتحاصص السياسي أو الطائفي ،وتسود ثقافة
طاغية مــن اإل هـمــال والفساد و تـبــادل ا لـلــوم فــي األو ســاط
ُ
البيروقراطية اللبنانية ،وتشرف عليها طبقة سياسية
معروفة بقلة كفاء تها وازدرائها بالمصلحة العامة.
ل ــن ت ـق ـت ـصــر ع ــواق ــب االنـ ـفـ ـج ــار األخـ ـي ــر ع ـل ــى ال ـض ـحــايــا
واألضرار المادية ،فقد ّ
تدمرت صومعة الحبوب األساسية
التي تشمل نحو  %85من الكميات اإلجمالية في البلد
و س ـي ـع ـجــز ا ل ـمــر فــأ ع ــن تـلـقــي أي س ـل ــع ،ك ـمــا أن يـسـتــورد
لـبـنــان  %80مــن منتجاته ،بـمــا فــي ذ لــك  %90مــن القمح
ال ــذي ُيـسـتـعـمــل لـصـنــع ال ـخ ـبــز .وي ـصــل حــوالــي  %60من
تلك ا لــواردات عبر مرفأ بيروت ...هذا ما كان يحصل في
الماضي على األقل!
كــان توقيت االنفجار األخير األ ســوأ على اإل طــاق ،حيث
بــدأت األز م ــة اال قـتـصــاد يــة تـ ّ
ـدمــر لبنان منذ بضعة أشهر
وانهارت العملة المحلية ويعجز مئات آالف الناس اليوم
عن شراء الوقود والطعام واألدوية.
ً
في الوقت نفسه ،فرضت أز مــة فيروس كــورو نــا ضغوطا
هائلة على القطاع الصحي ،وبعد انفجار المرفأ ،تفيد
ال ـت ـق ــاري ــر بـ ــأن ال ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة ت ـعــالــج ال ـم ـصــاب ـيــن فــي
ال ـشــوارع ومــواقــف ال ـس ـيــارات ،حـتــى أن هــذا االنـفـجــار قد
ُي ّ
مهد لكارثة غذائية وصحية لم يشهدها لبنان في أسوأ
حروبه.
يجب أن تحافظ الطبقة السياسية اللبنانية على تأهبها
ف ــي األ س ــا بـ ـي ــع ا ل ـم ـق ـب ـلــة ،وال ش ــك أن ا ل ـص ــد م ــة األ خـ ـي ــرة
ّ
ستتحول إ لــى غضب ع ــارم ،لـكــن ا لـمـمــار ســات القديمة ال
تتالشى بسهولة ،فهؤالء السياسيون يتقنون تبادل اللوم،
ومن المستبعد أن تحصل استقاالت رفيعة المستوى أو
تصدر اعترافات واضحة بالمسؤولية.
هــل سـتـنــدلــع أي ث ــورة أو انـتـفــاضــة غـضــب فــي الـمــرحـلــة
ً
المقبلة إذا ؟ يجب أن تواجه أي تحركات ثورية الوالء ات
ُ
القبلية والطائفية واأليديولوجية ،وحتى الوقائع مهددة
بــاال ن ـه ـيــار ال س ـي ـمــا إذا صـ ــدرت ن ـس ـخــة ر س ـم ـيــة واح ــدة
ّ
يصد قها البعض حتى لــو كانت
عــن حــاد ثــة ا لـمــر فــأ ،فلن
ّ
حـقـيـقـيــة .بــاخ ـت ـصــار ،تــزيــد ص ـعــوبــة ت ــوح ــد ال ـن ــاس ضد
السياسيين بسبب قلة ثقتهم بهم.
العوائق القائمة كثيرة وحقيقية ،لكن لم تكن الحاجة إلى
ً
اإل صــاح والمحاسبة ُم ّ
لحة بهذا القدر يوما  ،إذ تتطلب
هذه الجهود كبح النزعة إلى التضحية بالمسؤولين األقل
ّ
نتخيل نشوء حركة وطنية ُم ّ
نسقة
مستوى ،ويصعب أن
ً
ومستدامة ألنها لم تتبلور يوما على أرض الواقع ،لكن قد
يتغير هذا الوضع بسبب الجوع وانهيار القطاع الصحي.
ً
ي ـح ـتــاج ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــون ع ـم ــوم ــا إل ــى ت ــدف ــق ســريــع
للمساعدات الخارجية لدرء النقص الغذائي الحاد وكوارث
الـصـحــة الـعــامــة ،حـيــث تــأتــي هــذه الـمـســاعــدات مــن أنـحــاء
لكنها لن توقف انهيار البلد ،بل إن
الشرق األوسط والعالم
ّ
ُ
المساعدات الطارئة ستضخم مظاهر الذل والعجز العام،
ً
ً
فقد أوضح انفجار المرفأ أن لبنان لم يعد بلدا مناسبا
ُ
رضية.
كي يعيش فيه الناس المحترمون حياة آمنة وم ِ
ال أهـمـيــة لـلـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة ال ـي ــوم ألن ال ـمــرفــأ تـ ّ
ـدمــر
بالكامل ،ومن المتوقع أن ينشغل اللبنانيون بالبقاء على
قيد الحياة أكثر من تحريك عجلة التقدم.
* «نيويورك تايمز»

aeansari@qu.edu.qa

"الحاكمية" أيديولوجية تشكل المرتكز األساسي لكل الطروحات
الــزاع ـمــة أن مجتمعاتنا غـيــر مـحـكــومــة بــالـشــريـعــة ،بــل بالنظم
والقوانين الوضعية المستوردة من الـغــرب ،وذلــك بعد سقوط
نظام الخالفة اإلسالمية على يد أتاتورك .1924
وكما أسلفنا ،فإن أصل أيديولوجية الحاكمية يرجع إلى الذين
سموا أنفسهم "الموحدين" وعرفوا بـ"الخوارج" كونهم خرجوا
بالسالح على اإلمام علي بن أبي طالب ،كرم الله وجهه ،رافعين
شعار "ال حكم إال لـلــه" ،ثــم أحياها ونظر لها وبلورها الداعية
الباكستاني (أبو األعلى المودودي) نهاية األربعينيات في الهند،
وتبناها فيما بعد الكاتب واألديب المصري "سيد قطب" في كتابه
ً
ً
ً
"معالم فــي ا لـطــر يــق" أيديولوجية ومنهاجا تنظيميا انقالبيا
على المجتمع المصري "الجاهلي" ونظامه السياسي المحكوم
ً
بـ"الطاغوت" ودفع حياته ثمنا لذلك .1966
في َ َالتشريع،
خالصة أيديولوجية الحاكمية أن البشر ال مدخل لهم َ
َّ
َعبر المجالس النيابية ،فذلك حق لله
وحده" :أفغ ْي َر اللهِ
تعالى َ
َ
َ َ ً
ً
ما َو ُهـ َـو َّالـ ِـذي َأ ْن ـ َـز َل إ َل ْي ُك ُم ْال ِك َت َ
اب ُمف َّصال" ،فال يملك
أ ْبت ِغي حك
ِ
مخلوق وال برلمان وال الشعب كله حق التشريع والتقنين ،ألن
ذلك عدوان على الحاكمية اإللهية.
وقد بلغ غلو الحاكميين ،قولهم أن المسلمين أوصياء على الجنس
ً
البشري كله ،يحملون تكليفا بتحريره من طواغيت األرض لفرض
حكومة إسالمية عالمية! وهذا أشبه بهذيان ينفس به الضعفاء
ً
عن عجزهم طبقا للدكتور عمارة.

تفكيك الحاكمية:

 -1أول من فكك هذه النظرية ،هو اإلمام علي ،حينما قال :كلمة حق
يراد بها باطل ،أما الحق فإن أصل الشعار اآلية "إن الحكم إال لله"،
وأمــا الباطل فثالثة :استقطاع اآليــة من سياقها ،إســاء ة فهمها،
وتوظيفها كشعار سياسي ،ثم إن حاكمية الله تعالى مطلقة في
التشريع وغيره للبشر والحياة والكون وما فيه ،لكنها ال تلغي
حاكمية البشر في تنظيم وتدبير أمور مجتمعاتهم ،وهل ينفذ
المولى تعالى حكمه إال من خالل البشر؟
 -2الـنـصــوص الـشــرعـيــة م ـح ــدودة ،والـمـسـكــوت عــن حكمها من
ً
ً
الـمـسـتـجــدات كــل ي ــوم ،أكـثــر بـكـثـيــر ،وتـتـطـلــب اج ـت ـهــادا جــديــدا،
واالجتهاد ما هو إال تشريع بشري.
 -3الخطاب الشرعي ظني الــداللــة ،يقبل تعددية األفهام واآلراء
بحسب اختالف الناس في سياقاتهم المجتمعية والتاريخية،
وهذا الفهم والرأي عمل بشري.
للصحابة بالتشريع في
أذن
ـام
ـ
س
 -4الــرســول عليه الصالة والـ
َ
فأر ُاد َ
"إذا َح َ
اص ْر َت َأ ْه َل ِح ْصن َ
وك
بريدة
وقائع كثيرة ،منها :حديث
َ
َ ٍْ َ ْ ْ
َْ ُْ َ
ُْ ْ ُ ْ َ ُ ْ
ْ
اللهِ َ ،ول ِكن أن ِزل ُه ْم
م
ك
ح
ى
عل
م
ه
ل
ز
ن
ت
فال
أن تنزل ُه ْم على ُحكم ،
َ ُِ ْ َ َّ َ ِ َ ْاللهِ َ ُ
ِ َْ َ
ِ ُ ُ َْ
صيب حكم اللهِ فيهم أم ل" ،وقال لهم
على حك ِمك ،فإنك ال تد ِري أت ِ
"أنتم أعلم بأمور دنياكم" ،وأرسل قضاة يحكمون ،والقضاء في
المستجدات نوع من التشريع.
 -5التشريعات العربية المعاصرة مستمدة من الشريعة ،ويكفينا
قــول الفقيه الــدسـتــوري الكبير د .أحـمــد أبــوالـمـجــد رحـمــه الـلــه:
"القوانين الفرنسية التي استمدت منها التشريعات العربية،
مأخوذة في معظمها من الفقه المالكي" ،يؤكده فضيلة الشيخ
د .خالد المذكور ،رئيس لجنة استكمال الشريعة بالكويت "نحن
درسناها في اللجنة واكتشفنا أن القوانين الفرنسية معظمها من
الفقه اإلسالمي ،ولم نعدل من القانون المدني الكويتي إال  40مادة
من 1080مادة ،والبقية ال تتعارض مع الشريعة".
 -6الشريعة عند معظم دعاة تطبيق الشريعة والحاكمية حدود
تطبق (الرجم ،القطع ،الجلد) ومحرمات تحظر( موسيقى ،أغان،
تصوير ،خروج المرأة واختالطها ...إلخ) ،وأوامر تفرض بالقوة
ً
ً
عبر هيئة رسمية ،يتخذونها معيارا وحيدا للحكم على إسالمية
الــدولــة وتشريعاتها الوضعية ،وهــذا فهم ضيق للشريعة ألن
ً
ً
الـعـقــوبــات والـمـحــرمــات ال تشكل إال جــانـبــا واحـ ــدا مــن جــوانــب
الشريعة.
ه ــؤالء يتجاهلون (أله ــداف سياسية وأيــديــولــوجـيــة) الجوانب
األخ ــرى األســاسـيــة ألح ـكــام الـشــريـعــة :إقــامــة ال ـعــدل االجتماعي
والقانوني ونظام الشورى وحماية حقوق وكرامة اإلنسان وتوفير
الحريات العامة وإشاعة قيم التسامح والـمــودة ،وقبول اآلخــر،
ومحاربة الظلم والفساد ،وتحقيق التنمية واإلنتاج ،والنهوض
باألوطان ،واإلسهام في الركب الحضاري للبشرية.
ً
أخـيــرا :مجتمعاتنا ليست بحاجة إلــى أيديولوجية الحاكمية،
ً
ألنها مجتمعات مسلمة بطبيعتها ،تعامال وثقافة وهوية وعبادة
ً
وشعائر وتشريعات ،وأيديولوجية الحاكمية لن تضيف إسالما
ً
إلى إسالميتها ،كما أننا ال نملك تفويضا إلهيا بفرضها على
البشرية.
* كاتب قطري

سيث ج .فرانتزمان*

ألكسيس باباشيالس*

حان الوقت للتخلص من قبضة «حزب الله» ومخازن صواريخه الخطيرة!

الظروف تستدعي سياسة خارجية جديدة

بينما تتابع بيروت لملمة
أنقاضها ويبحث آالف
الناس عن أحبائهم
المفقودين ،تسارع
بلدان مثل تركيا وإيران
وقطر وفرنسا إلى تقديم
المساعدة ،لكن ال يزال
وجود حزب الله ّ
يخيم حتى
اآلن على بيروت ،فهو يملك
ً 150ألف صاروخ
شبكة من ً
ّ
ويخزن عددا كبيرا منها في
مناطق مدنية في أنحاء البلد.

بعد شن
هجوم على
إسرائيل في
عام 2006
استغل «حزب
الله» الخراب
ّ
الذي خلفته
الحرب
لترسيخ
مكانته وإغناء
نفسه

ّ
تعرضت بيروت لدمار هائل نتيجة انفجار ضخم
ينجم على األرجــح عن إهمال كبير في التعامل مع
ُ ّ
المخزنة في المرفأ ،وفي حين
مادة نترات األمونيوم
تتابع المدينة لملمة أنقاضها ويبحث آالف الناس
عــن أحبائهم المفقودين ،تـســارع بـلــدان مثل تركيا
وإيــران وقطر وفرنسا إلى تقديم المساعدة ،لكن ال
يزال وجود حزب الله ّ
يخيم حتى اآلن على بيروت،
ّ
ً
فهو يملك شبكة من  150ألف صاروخ ويخزن عددا
ً
منها في مناطق مدنية في أنحاء البلد.
كبيرا َ
لم يتلق حزب الله اللوم على حريق المستودع الذي
أدى إلى االنفجار الضخم في  4أغسطس ،لكن يقال إنه
ّ
استورد وخزن كميات مشابهة من الذخائر والمواد
الكيماوية الخطيرة المستعملة في المتفجرات ،على
غــرار نـتــرات األمــونـيــوم ،كــذلــك ،شــارك حــزب الله في
إنشاء النظام السياسي الفاسد ُ
همل الــذي لم
والم ِ
ً
ّ
يتعرض للمحاسبة يوما ،وهــذا ما سمح بتخزين
تلك المواد الكيماوية القاتلة في المرفأ منذ سنوات.
ً
ُيفترض أن يطلق االنفجار األخير في لبنان تدقيقا
ً
مضاعفا على دور حزب الله في استنزاف مؤسسات
ّ
الدولة والسماح باإلهمال الفاضح الذي سبب هذه
الكارثة ،ومن المتوقع أن يتخبط الحزب في ّرده على
ما حصل لحماية نفسه ،فيلقي اللوم على اآلخرين
ً
أو يطرح نفسه كمنقذ للوضع ،وهذا ما فعله سابقا.
بعد شن هجوم على إسرائيل في عام  2006استغل
ّ
حزب الله الخراب الذي خلفته الحرب لترسيخ مكانته
وإغناء نفسه ،كما أنه ّ
طبق هذه المقاربة في الحرب
األهلية السورية التي بدأت في عام  ،2011فاستغل
الحرب في البلد المجاور كعذر إلرســال المقاتلين
إلى سورية وأدار السياسة الخارجية اللبنانية بدل
الحكومة.
أصبحت نتائج مخططات ح ــزب الـلــه واضـحــة:
ضمان استمرار التوتر مع إسرائيل ،ونقل بيروت
ً
ً
التي كانت مزدهرة سابقا من فشل إلى آخر ،بدءا من
ً
انقطاع التيار الكهربائي وصــوال إلــى غياب أبسط
الخدمات للمواطنين ،فأصبح لبنان يمر بأزمة مالية
حادة ويحتاج إلى خطة إنقاذ بقيمة  93مليار دوالر
ً
تقريبا ،فاقترح حزب الله أن يلجأ لبنان إلى الصين
ً
طلبا للمساعدة ألنه يحاول استبدال النفوذ األميركي
في لبنان بالصين وإيران وخصوم آخرين للواليات
ً
المتحدة ،وقــد يحاول راهنا أن يستفيد من الدمار
الحاصل إلحكام قبضته على البلد عبر استعمال
شبكة الخدمات االجتماعية والمتطوعين فيه.

مــا الـعـمــل لمعالجة مـشــاكــل لـبـنــان المتصاعدة
ً
التي زادت ســوءا اآلن بعد هذا االنفجار المأساوي
وإلضعاف نفوذ حــزب الله؟ في المقام األول َ ،يجب
أن ُيـعـ َـزل هــذا الـحــزب مــن النظام المالي ُ
ويمنع من
تلقي األسـلـحــة مــن إي ـ ــران ،فـفــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
سعى حزب الله إلى اكتساب ذخائر دقيقة التوجيه
وإنشاء مصانع لها في لبنان ّ
وهدد البنى التحتية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ح ـتــى أن أم ـي ــن عـ ــام الـ ـح ــزب ،حسن
ن ـصــرال ـلــه ،هـ ـ ّـدد ف ــي أح ــد خـطــابــاتــه ف ــي ع ــام 2016
باستهداف مخزن لنترات األمــونـيــوم فــي إسرائيل
والتسبب بانفجار مشابه لما أصــاب بيروت ،فمن
ً
الواضح إذا أن الحزب يعرف حجم الدمار الذي يريد
إحــداثــه فــي إســرائـيــل والتهديد ال ــذي يطرحه ،وقد
ً
كشف "مركز أبحاث ألما" اإلسرائيلي حديثا أن حزب
ً
الله يملك  28موقعا إلطــاق الصواريخ في محيط
بيروت ،ويوضح االنفجار األخير ضرورة أن يوقف
ه ــذا ال ـحــزب اسـتـعـمــال الـمـنــاطــق الـمــدنـيــة لتخزين
األسلحة في لبنان.
ً
ً
ّ
لكن عــددا كبيرا من البلدان التي تريد مساعدة
لبنان لن يحاول على األرجح تهميش حزب الله ،فقد
تتعاون روسيا وإيران والصين مع نصر الله في حين
تغفل تركيا وقطر وفرنسا عن دور حزبه ،أما المملكة
العربية السعودية التي كانت من أبرز داعمي لبنان
وأدت دور الوساطة لعقد االتفاق الذي أنهى الحرب
األهلية في عام  ،1989فهي تعارض دور حزب الله
على غرار دول خليجية أخرى مثل اإلمارات العربية
المتحدة ،كما تستطيع الواليات المتحدة من جهتها
أن تساعد لبنان وتشرف على إعــادة إعماره وتقدم
االستشارات حول المعايير المالية وعمليات التفتيش
ً
في المرفأ تزامنا مع تهميش حزب الله.
ّ
ستصب الجهود على إيجاد
في أعقاب الكارثة،
المفقودين وتجنب االنهيار االقـتـصــادي أو تفاقم
األزم ــة الصحية فــي ظــل تفشي وب ــاء "كــوف ـيــد،"19-
ولكن بعد مرور هذه المرحلة يجب أال تهدأ األوضاع
بكل بساطة ويكتسب حزب الله قوة متزايدة وتبقى
أسـلـحـتــه غ ـيــر ال ـم ـشــروعــة وم ـس ـتــودعــاتــه المليئة
بالذخائر منتشرة في المناطق المدنية ،وإذا استفاد
حزب الله من كارثة انفجار المرفأ فكل ما سيفعله هو
تسريع انهيار اقتصاد لبنان وأخذ البلد رهينة في
حرب مستقبلية مع إسرائيل.
* «ناشيونال ريفيو»

وق ــع ج ــزء كـبـيــر مــن األح ـ ــداث ال ـتــي غـ ّـيــرت وج ــه الـعــالــم مــن دون
ضجة واسعة بل في أجــواء شبه هادئة ،فمنذ بضعة أيام جلس
دبلوماسي يوناني مخضرم مع قــاض ألماني ومستشار ّ
مقرب
ٍ
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الطاولة نفسها في
مبنى صغير بالقرب من دار المستشارية األلمانية في برلين ،فهذا
المشهد كان غير وارد منذ بضع سنوات ،ألن الوسطاء الوحيدين
بين اليونان وتركيا منذ عام  1950كانوا أميركيين ،إذ ُيعتبر دين
أشيسون وكالرك كليفورد وسايروس فانس وريتشارد هولبروك
ً
من أشهر الوسطاء في قبرص أو منطقة بحر إيجه عموما.
لكن الـظــروف تتغير بسرعة مــن حولنا وفــي أنـحــاء الـعــالــم ،فقد
انسحبت الواليات المتحدة وتقوقعت على نفسها ،فانهارت آليات
السياسة الخارجية التقليدية ،وقد ينقل أي سفير حيوي وكفؤ
صورة مختلفة عن الرأي العام المحلي ،لكن ال يمكن إخفاء الحقيقة
وأردوغان يدرك هذا الوضع لألسف.
ّ
المدوية التي تشهدها الساحة
في منطقتنا نشعر بالتحوالت
العالمية وكــأنـهــا صــدى بعيد ،ولـكــن حــان الــوقــت للتخلص من
األدوات القديمة التي نستعملها لتحليل أحداث العالم ،وبرأيي
ً
ال ـخــاص لــم نـعــد نستطيع أن نحكم شـيـئــا بـعــد اآلن ،ويـجــب أال
ً
يتفاجأ أحــد مثال حين تطرح موسكو نفسها كوسيط في حال
ً
احتدام التوتر مجددا بين اليونان وتركيا ،فقد أدت روسيا دور
الوساطة على جبهات متعددة وقد يؤدي تكرارها لهذا الدور بين
َ
عضوين من حلف الناتو إلى زيادة هيبتها ،فال أحد يحب الفراغ
ً
ً
وقد تركت الواليات المتحدة فراغا كبيرا وراء هــا وال مفر من أن
ّ
يسده اآلخرون.
فــي غـضــون ذل ــك نـتــابــع الـبـحــث عــن عــاقــات استراتيجية يمكن
استعمالها كـ"بوليصة تأمين" ضد أنقرة .لقد ّ
جربنا هذه المقاربة
ً
ً
مع فرنسا لكننا ّ
غيرنا رأينا ،وتوقعنا نهجا مماثال مع إسرائيل
ً
ّ
لكن العالقة معها لم تبلغ تلك المستويات يوما ،ولم تصبح الصين
ُ
ً
ّ
جزءا من حساباتنا ألنها لم تعبر عن استعدادها للتدخل .فيما
يخص الواليات المتحدة أخشى أن نكون معتادين على تضخيم
المسائل البسيطة وتفسيرها بالطريقة التي تناسبنا ،إذ لم تزعم
ً
يوما أنها ُت ّ
زودنا بـ"بوليصة تأمين" ،بل كنا نعرف بكل
واشنطن
بساطة أننا نستطيع االتصال برقم الطوارئ الــذي أعطتنا إياه
وهي ّ
ترد علينا عند الحاجة.
بــرأيــي الـمـتــواضــع ،أفـضــل مــا يمكن فعله فــي ه ــذه ال ـظــروف هو
كسب الوقت والحفاظ على الهدوء ،فال يزال مستقبل تركيا غير
ً
متوقع ومحفوفا بالمخاطر ،ونحتاج إلى الوقت لتحديث قواتنا
ّ
المسلحة وإطــاق مسار التعافي في البلد ككل ،كما نحتاج إلى
ً
ّ
الوقت أيضا لمعرفة نتيجة التطورات الحاصلة قبل أن نصمم
سياستنا الخارجية الجديدة.
* «كاثيميريني»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.511

5.029

٤.075

ً
«التجاري» 42.3 :مليون دينار أرباحا تشغيلية بالنصف األول
2.499 2.768 3.263

• البنك واصل سياسته في تعزيز المخصصات االحترازية ...وصافي األرباح  ١.٢مليون دينار
• الدعيج :حافظنا على قاعدة رأسمال قوية ومعدالت سيولة جيدة
أكد الدعيج الدور المهم الذي
قام به البنك التجاري في
دعم كل الجهود المبذولة
من الحكومة وبنك الكويت
المركزي للتعامل مع «كورونا»،
بهدف تخفيف الضغوط التي
فرضتها الجائحة على عمالء
البنك.

أع ـل ــن ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـكــويـتــي
النتائج المالية للربع األول المنتهي
ف ـ ــي  31مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وك ــذل ــك
الـ ـنـ ـص ــف األول ال ـم ـن ـت ـه ــي فـ ــي 30
يــونـيــو الـمــاضــي ،وأظ ـهــرت تحقيق
ً
البنك أرباحا تشغيلية قدرها 21.8
م ـل ـيــون دي ـن ــار ع ــن ال ــرب ــع األول من
ً
 2020وأرب ـ ــاح ـ ــا تـشـغـيـلـيــة قــدرهــا
ً
 42.3مليونا عــن النصف األول من
 2020مـقــارنــة بــاألربــاح التشغيلية
ً
التي بلغت -على التوالي 24 -مليونا
ً
و 58.3مليونا عن نفس الفترات من
العام الماضي.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان صحافي
أمس ،إنه واصل سياسته الحصيفة
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ج ـ ـ ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر
مـ ــن أرب ـ ــاح ـ ــه ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـت ـعــزيــز
الـمـخـصـصــات االح ـت ــرازي ــة وه ــو ما
نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها
 1.2مليون دينار لفترة الستة أشهر
األولى من عام  2020مقارنة باألرباح
الصافية التي تم تحقيقها عن نفس

الفترة من عام  2019والتي بلغت 9.8
ماليين دينار.
ً
وتعقيبا على النتائج المالية التي
حـقـقـهــا ال ـب ـنــك ،ق ــال رئ ـي ــس مجلس
إدارة «التجاري» الشيخ أحمد الدعيج
الصباح ،إن تفشي جائحة كورونا
أجبر العديد من الحكومات التخاذ
إج ــراء ات مختلفة للحد مــن انتشار
الفيروس ،وقامت الحكومة الكويتية
بـ ـص ــورة م ـمــاث ـلــة ب ــات ـخ ــاذ عـ ــدد من
اإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـت ــداب ـي ــر االح ـت ــرازي ــة
مثل التباعد االجتماعي وعمليات
العزل واإلغ ــاق والتي ترتب عليها
تعطل وتــوقــف أنـشـطــة األع ـم ــال في
كل القطاعات.
وأضــاف الشيخ أحمد الدعيج أن
القطاع المصرفي لم يكن بمنأى عن
تـلــك األزم ـ ــة إذ واجـ ــه ت ـحــديــات غير
م ـس ـبــوقــة خـ ــال ال ـن ـصــف األول من
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
التداعيات السلبية لتفشي جائحة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا وتـ ـ ــراجـ ـ ــع أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـفــط

أحمد دعيج الصباح
وأسعار الفائدة كان لها تأثير كبير
على روافد اإليرادات وصافي هوامش
الربحية ،فإنه من المتوقع أن تساهم
السياسات واإلجراءات العديدة التي
ت ــم ات ـخ ــاذه ــا ف ــي ال ــوق ــت الـمـنــاســب
مــن حـكــومــة الـكــويــت وب ـنــك الـكــويــت
المركزي في تسريع وتيرة التعافي

 %4.1نمو ودائع القطاع الخاص
في  6أشهر إلى  37.7مليار دينار

أخبار الشركات
 2.5مليون دينار ربح متوقع من بيع سفينة تابعة لـ «المواشي»

ارتفاع «شراء األوراق المالية»  %2.4برصيد  2.635مليار
●

محمد اإلتربي

ارتـ ـفـ ـع ــت ودائ ـ ـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الخاص من بداية العام حتى
آخر شهر يونيو الماضي ،أي
في ستة أشهر بقيمة 1.509
مليار دينار أي ما نسبته 4.1
ً
في المئة ،من  36.239مليارا
ً
إلى  37.748مليارا ،أي بسرعة
إي ــداع مـتــوســط شـهــري يبلغ
ً
 251.5مليونا.
في سياق متصل ،تراجعت
ودائـ ـ ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي شـهــر
واحد ما نسبته  4.5في المئة،
إذ ان ـخ ـف ـضــت م ــا ب ـيــن مــايــو
و ي ــو ن ـي ــو ا ل ـمــا ض ـي ـيــن بقيمة
 347مليون دينار من 7.619
مليارات إلى  7.272مليارات.
وس ـجــل إج ـمــالــي ال ــودائ ــع
في القطاع المصرفي 45.020
مليار دينار بنهاية النصف
األول مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام ا لـ ـح ــا ل ــي
ً
م ـق ــار ن ــة م ــع  43.627م ـل ـيــارا
إج ـ ـمـ ــالـ ــي ودائـ ـ ـ ـ ــع دي ـس ـم ـب ــر
 2019أي بزيادة في  6أشهر
تبلغ نسبتها  3.19في المئة
وار ت ـف ــاع يـبـلــغ  1.393مليار
دينار.
وبـشــأن إجـمــالــي الـقــروض
المصرفية يمكن اإلشارة إلى
أن ـه ــا ب ـل ـغــت ب ـن ـهــايــة يــونـيــو
 39.334م ـل ـيــار د ي ـن ــار بنمو
 2.35فــي الـمـئــة وب ــزي ــادة في
ستة أشهر  906ماليين دينار
ً
إذ قـفــزت مــن  38.428مـلـيــارا
ً
إلى  39.334مليارا.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل،

سـ ـجـ ـل ــت ت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات قـ ـط ــاع
األعمال التجارية أعلى قفزة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـس ـه ـيــات
الـمـصــرفـيــة م ــن ب ــداي ــة ال ـعــام
بنسبة  14.9فــي المئة وهي
مـ ــوج ـ ـهـ ــه ب ــأغـ ـلـ ـبـ ـي ــة م ـط ـل ـقــة
لـقـطــاعــي الـصـحــة واألغ ــذي ــة،
إذ ارتفعت من بداية العام من
 3.225مليارات دينار كما في
نهاية ديسمبر الماضي إلى
 3.707مليارات بنهاية يونيو
الفائت من العام الحالي.

تفاصيل التسهيالت
وشهد إجمالي التسهيالت
ً
ا لـشـخـصـيــة ت ـب ــا ط ــؤا نتيجة
الـ ـظ ــروف وال ـت ــداع ـي ــات الـتــي
ً
أغلقت البالد قسريا إذ نمت
فقط مــن بــدايــة الـعــام بنسبة

 0.73فــي الـمـئــة فــي أق ــل نمو
م ـنــذ س ـن ــوات طــوي ـلــة ،وج ــاء
ال ـن ـمــو خ ــال ال ـش ـهــر األخ ـيــر
الــذي شهد الـعــودة لالنفتاح
ب ـي ــن م ــاي ــو وي ــونـ ـي ــو بـقـيـمــة
ً
 119مليون دينار ارتفاعا من
ً
 16.301م ـل ـيــارا إل ــى 16.420
ً
مليارا.
ً
وتفصيال ،شهدت القروض
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة هـ ــي األخـ ـ ــرى
أقل نمو منذ سنوات طويلة
إذ بـ ـلـ ـغ ــت بـ ـنـ ـه ــا ي ــة ي ــو ن ـي ــو
 1.476مـلـيــار دي ـن ــار بــزيــادة
 10م ــاي ـي ــن ف ـق ــط مـ ــن مــايــو
الماضي إذ كانت  1.466مليار
بنمو  0.682في المئة.
فـ ــي إط ـ ـ ــار آخ ـ ـ ــر ،ون ـت ـي ـجــة
السـ ـتـ ـم ــرار ان ـف ـت ــاح ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت وع ـ ــدم إغ ــاق ـه ــا مــع
اإلغـ ـ ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،

 %30.5تراجع تعامالت
البطاقات البنكية في  6أشهر
تــرا جـعــت قيمة ا لـتـعــا مــات بالبطاقات البنكية «النقود
البالستيكية» في النصف األول من العام الحالي  2020بنسبة
 30.5في المئة ،ومعروف أنه بسبب آثار وتداعيات الجائحة
ً
والحظر الــذي فرض أشهرا وتوقف األعمال إذ كانت قيمة
التعامالت للنصف األول من  2019تبلغ  11.904مليار دينار
في حين جــاء ت قيمة تعامالت النصف األول من  2020ما
قميته  8.262مليارات أي بتراجع يبلغ  3.642مليارات دينار.
وتشمل تلك المعامالت أجهزة نقاط البيع ومعامالت أجهزة
السحب اآللي المباشر.

االقـتـصــادي مــن الجائحة وتحقيق
االستقرار المأمول للقطاع المالي.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـمـ ـه ــم الـ ـ ـ ــذي ق ــام
ب ــه ال ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري ف ــي دعـ ــم كــافــة
الجهود المبذولة من قبل الحكومة
وبنك الكويت المركزي للتعامل مع
الجائحة ،بهدف تخفيف الضغوط
التي فرضتها الجائحة على عمالء
الـبـنــك عــن طــريــق تــأجـيــل مــدفــوعــات
أقساط القروض الشخصية وأقساط
البطاقات االئتمانية مدة ستة أشهر
ً
اعتبارا من أبريل  2020دون احتساب
أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن
فترة التأجيل.
وذكر في هذا الصدد أن اإلجراءات
الـتـيـسـيــريــة امـ ـت ــدت لـتـشـمــل عـمــاء
ال ـب ـنــك م ــن ال ـش ــرك ــات إذ ت ــم تــأجـيــل
الـفــوائــد واألق ـس ــاط م ــدة سـتــة أشهر
دون اح ـت ـســاب أي رسـ ــوم إضــافـيــة،
ك ـمــا أن ــه اس ـت ـجــابــة ل ـل ـم ـبــادرة الـتــي
أطلقها بنك الكويت المركزي ،ساهم
«الـ ـتـ ـج ــاري» ف ــي تــأس ـيــس ص ـنــدوق

بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة
 10مــاي ـيــن دي ـن ــار لــدعــم الـمـجـهــود
الحكومي لمكافحة فيروس كورونا
المستجد.
وكـ ـش ــف أن ال ـب ـن ــك وض ـ ــع قــائ ـمــة
أولويات للتعامل مع جائحة كورونا
كان في مقدمتها حرصه على تقديم
خدمات مصرفية ذات جودة نوعية
وكفاء ة عالية مع ضمان المحافظة
على صحة وسالمة موظفي وعمالء
البنك ،وقــد تمكن البنك من تحقيق
ه ــذا ال ـهــدف مــن خ ــال الـتــركـيــز على
العمليات المصرفية الرقمية ،وهو
الـ ـنـ ـه ــج ال ـ ـ ــذي اتـ ـبـ ـع ــه الـ ـبـ ـن ــك خ ــال
السنوات السابقة ،كما نجح البنك
في تقديم خدماته المصرفية لعمالئه
دون انقطاع عبر الموقع اإللكتروني
للبنك وتطبيق «الـتـجــاري» موبايل
وفروع الخدمة الذاتية.
وقال إنه بالرغم من تلك الظروف
االسـتـثـنــائـيــة ،فـقــد نـجــح الـبـنــك في
الـحـفــاظ عـلــى قــاعــدة رأس ـم ــال قوية

شهدت التسهيالت الموجهة
ً
ً
إليها نموا جيدا ارتفع بنسبة
 2.4في المئة بقيمة  62مليون
دي ـن ــار خ ــال ش ـهــر واحـ ــد إذ
كان رصيد مايو  2.573مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار م ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع رص ـي ــد
يونيو إذ بلغ  2.635مليار.
وبلغ إجمالي التسهيالت
اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـنـ ـه ــاي ــة م ــاي ــو
ً
 11.895م ـل ـي ــارا إذ ار ت ـف ـعــت
ً
 37مليونا فقط في شهر إلى
ً
 11.932مليارا كما في يونيو
بنمو  0.3في المئة.
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ن ـ ـص ـ ـيـ ــب ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
العقاري من بداية العام فقط
 195مليون دينار إذ ارتفعت
تسهيالت القطاع من 8.918
مـ ـلـ ـي ــارات ك ـم ــا ف ــي ديـسـمـبــر
 2019إ لـ ــى  9.113م ـل ـي ــارات
بنهاية النصف األول 2020
بنمو  2.1في المئة.
وي ـم ـك ــن ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـح ــال ــي
ً
مـتــذ بــذ بــة وال تـمـثــل مقياسا
ً
أو ق ــاع ــدة ق ـي ــاس ــا إلـ ــى حــدة
ال ـت ــداع ـي ــات ال ـخ ــاص ــة بــأزمــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي أرب ـ ـ ـكـ ـ ــت كــل
خـ ـط ــط وح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـق ـط ــاع
ال ـخــاص وبــالـتـبـعـيــة الـبـنــوك
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
وتأجيل الكثير من المشاريع
وال ـخ ـطــط ال ـتــي كــانــت مـعــدة
ً
سابقا وانصب التركيز على
الـ ـتـ ـح ــوط ووق ـ ـ ــف ال ـخ ـســائــر
وإعــادة العمل على التشغيل
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف م ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــرة
وتحديات مختلفة.

تــوقـعــت شــركــة نـقــل وت ـجــارة الـمــواشــي الكويتية أن تسجل
صافي ربــح ناتج من عملية بيع سفينة «الشويخ» بقيمة 2.5
مليون دينار ،مبينة أن هذا الربح سيتم تسجيله خالل الربع
الثالث من عام .2020

«األولى» :تخفيض إضافي على رأس المال
بـ  ٤.٤ماليين دينار
واف ــق مـجـلــس إدارة الـشــركــة األولـ ــى لــاسـتـثـمــار ،فــي اجتماعه
الخميس الماضي ،على رفع توصية إلى عمومية الشركة بإجراء
تخفيض إضافي على رأس المال بمقدار  4.4ماليين دينار.
وقالت «األولى» إن المجلس وافق كذلك على رفع توصية للعمومية
بإجراء تعديل في عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.

«عقار» تربح  524.22ألف دينار
بلغت أرب ــاح شــركــة عـقــار لالستثمارات العقارية 524.22
ألف دينار ،بمقدار  2.48فلس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أربــاحــا بواقع 625.96
الفا ،بما يساوي  2.59فلس للسهم في نفس الفترة من العام
من الماضي.

استمرار إيقاف تداول «دانة»
أعلنت بورصة الكويت استمرار وقف التداول على أسهم شركة
دانة الصفاة الغذائية (دانة) ،بناء على قرار الجمعية العامة غير
العادية المؤجلة بشأن تصفية الشركة.

خسرت شركة مجموعة أسس القابضة
 981.45ال ــف دي ـنــار ،بــواقــع  9.35فلوس
لـلـسـهــم خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 30
يــونـيــو  ،2020مـقــابــل تحقيقها أربــاحــا
بـقـيـمــة  1.08م ـل ـيــون ،بـمــا ي ـع ــادل 10.35
فـلــوس للسهم ،فــي نفس الـفـتــرة مــن عام
.2019

علي العنزي

ورب ــح مــؤشــر «رئـيـســي  »50حوالي
ثلث نقطة مئوية تساوي  13.72نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى  4068.18نقطة
ً
وبسيولة مرتفعة قياسا على الجلسات
ال ـمــاض ـيــة ب ـل ـغــت  3.8مــاي ـيــن دي ـنــار
تــداولــت أعلى كمية أسهم تـتــداول في
ً
الرئيسي منذ أكثر من شهرين تقريبا

إذ بلغت  148.4مليون سهم عن طريق
ً
 2667صفقة وارتفع  23سهما مقابل
تراجع  14وثبات  8دون تغير.

نشاط مضاربي
للجلسة الثانية على التوالي ،ازداد

حكم لمصلحة «اإلنماء» العقارية
ضد «األشغال»
أصــدرت محكمة االستئناف حكما لمصلحة شركة اإلنماء
العقارية ضد وكيل وزارة األشـغــال (بصفته) في الــدعــوى رقم
( 2017 /6518إداري  .)5/وقالت «اإلنماء» إن حكم االستئناف قضى
بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام جهة اإلدارة (األشغال) بأن
تؤدي للشركة مبلغا قدره  132.694ألف دينار ،بدال من 859.496
ألفا ،وتأييده فيما عدا ذلك من قضاء.
كما قضى الحكم بــرفــض االسـتـئـنــاف الـثــانــي ،وأعـفــى جهة
اإلدارة (األشغال) من مصروفات االستئناف األول ،وألزم شركة
اإلنماء العقارية (المستأنفة) في االستئناف الثاني بالمصروفات
ومبلغ  20دينارا مقابل أتعاب المحاماة .ولفتت الى أنه ال يمكن
تحديد األثر المتوقع للحكم في الوقت الحالي ،ألن شركة اإلنماء
العقارية ستقوم بالطعن عليه بالتمييز.

تكبدت شركة ريم العقارية خسائر قدرها  1.48مليون دينار،
بما يـعــادل  13.6فلسا للسهم ،خــال الـفـتــرة المنتهية فــي 31
ديسمبر  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  638.8الفا بمقدار
 5.8فلوس للسهم في ذات الفترة من عام .2018

 981.45ألف دينار خسائر «أسس»
وأوض ـح ــت الـشــركــة أن تــأثـيــر جائحة
«كـ ــورونـ ــا» ع ـلــى االس ـت ـث ـم ــارات بــالـقـيـمــة
الـعــادلــة شكل تــراجـعــا فــي البند المشار
إليه ،من خالل األرباح والخسائر من مبلغ
 6.9ماليين ديـنــار ،كما فــي  31ديسمبر
 ،2019إلى  2.1مليون ،كما في  30يونيو
 ،2020بفارق يبلغ  4.8ماليين دينار.

«بيتك» يستحوذ على  %30من سيولة الجلسة ...ومضاربات على األسهم الصغيرة
سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
ً
ً
ارت ـف ــاع ــا ج ـي ــدا ف ــي أولـ ــى تـعــامــاتـهــا
األسـبــوعـيــة أم ــس ،ورب ـحــت مــؤشــرات
السوق الرئيسية الثالثة ،وحقق مؤشر
ال ـس ــوق ال ـع ــام ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة 0.39
فــي الـمـئــة ت ـعــادل  19.36نقطة ليقفل
على مستوى  5029.15نقطة بسيولة
ً
مـتــراجـعــة قـيــاســا بـمـعــدالت األسـبــوع
ال ـم ــاض ــي ح ـيــث اس ـت ـق ــرت ع ـلــى 17.6
مليون دينار تداولت كمية أسهم كبيرة
ً
قياسا على معدالت األسبوع الماضي
إذ بلغت أمس  196.4مليون سهم نفذت
من خالل  5699صفقة ،وتم تداول 115
سهما ربح منها  60وتراجع  36بينما
استقر  19دون تغير.
وكان مؤشر السوق األول األفضل إذ
ربح نصف نقطة مئوية تساوي 27.76
نـقـطــة ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5511.89
نقطة بسيولة متراجعة بالكاد بلغت
 13.3مليون دينار تداولت  35.5مليون
سهم نفذت من خالل  2377صفقة وربح
ً
 13سـهـمــا بينما ا نـخـفـضــت  3أسهم
وثبت سهمان دون تغير.

وأشارت الشركة إلى أن عقد بيع سفينة «الشويخ» تم توقيعه
مع شركة دلتا للتجارة واالستثمار وتجارة اللحوم بمبلغ 8.45
ماليين دوالر ،بما يعادل  2.585مليون دينار.

«ريم» تخسر  1.48مليون دينار

مؤشرات البورصة تكسب ...والسيولة  17.6مليون دينار
●

ومعدالت سيولة جيدة ،فمعدل كفاية
رأس المال بلغ نسبة مقدارها 17.9
في المئة كما في نهاية يونيو ،2020
فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5
ف ــي الـمـئــة ونـسـبــة صــافــي الـتـمــويــل
الـمـسـتـقــر  109.7ف ــي الـمـئــة ونسبة
تـغـطـيــة ال ـس ـيــولــة  149.1ف ــي الـمـئــة
وه ـ ــذه ال ـن ـســب ت ـف ــوق ب ـش ـكــل مــريــح
الحد األدنى للنسب المقررة من قبل
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة الـمـتـمـثـلــة ببنك
الكويت المركزي.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ــدع ـي ــج
ال ـص ـبــاح ع ــن ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر إلــى
جميع العاملين في الخطوط األمامية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ج ـم ـيــع ال ـمــؤس ـســات
الحكومية لجهودهم االستثنائية
ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي م ـكــاف ـحــة ال ـجــائ ـحــة،
وك ــذل ــك لـ ـ ـ ــإدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـلـبـنــك
وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم
الحثيثة تجاه خدمة العمالء في هذا
ً
الــوضــع غـيــر الـمـسـبــوق ،متمنيا أن
تنقشع هذه األزمة في أقرب وقت.

النشاط المضاربي في بورصة الكويت
ع ـل ــى حـ ـس ــاب أداء ون ـ ـشـ ــاط األس ـه ــم
القيادية التي تراجعت سيولتها إلى
ً
 13.3مليونا فقط كان أكثر من ثلثها
(نحو  30في المئة) على سهم «بيتك»
ت ــاه أهـلــي متحد وسـهـمــا زي ــن وبنك
ال ـخ ـل ـيــج وج ـم ـي ـع ـهــا ح ـق ـقــت مـكــاســب

واضحة ،بينما تراجعت سيولة البنك
الوطني وبوبيان ،وأجيليتي وهيومن
س ــوف ــت وهـ ـ ـ ــذان س ـج ــا خ ـس ــائ ــر هــي
الثالثة على األخير بعد خفض رسوم
ال ـجــام ـعــات ال ـخ ــاص ــة بـنـسـبــة  20في
المئة ،بينما في المقابل سجل سهم
ً
ً
بتروغلف نـمــوا كبيرا س ــواء بالسعر
أو بالنشاط وارتـفــع بنسبة  12.8في
ال ـم ـئــة بـ ـت ــداوالت بـلـغــت  72.9مـلـيــون
سـهــم ه ــي أك ـثــر م ــن  40ف ــي الـمـئــة من
إجمالي النشاط ،ونشطت أسهم السالم
وارزان وسط حراك سعري محدود على
كليهما لتنتهي الجلسة األو ل ــى هذا
األسبوع على اللون األخضر ينقصها
فقط السيولة المرضية لمتعامليها.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،ربـحــت أربـعــة
م ـ ــؤش ـ ــرات مـ ــن أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال بـ ــدول
مجلس التعاون الخليجي هي الكويت
والسعودية وعمان والبحرين بينما
تــراجـعــت م ــؤش ــرات ســوقــي اإلم ـ ــارات،
أب ــوظ ـب ــي ودبـ ـ ــي ،ك ــذل ــك م ــؤش ــر ســوق
ق ـطــر ال ـمــالــي وس ــط اس ـت ـق ــرار أس ـعــار
النفط بنهاية األسبوع الماضي حول
ً
 44دوالرا لمزيج بــر نــت تسليم شهر
أكتوبر.

وذك ــرت أن ال ـفــارق الـبــالــغ  4.8ماليين
ديـ ـن ــار جـ ــاء ب ــواق ــع  3.6مــاي ـيــن نتيجة
صافي حركة التخارج من موجودات مالية
بالقيمة الـعــادلــة مــن خــال بـيــان الــدخــل،
ومبلغ  1.2مليون نتيجة خسارة في قيمة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر.

أرباح «أرامكو» تتراجع
 %73.4في الربع الثاني

ً ً
الشركة تتوقع انتعاشا جزئيا مع تخفيف القيود

تراجعت أرباح «أرامكو» السعودية  73.4المئة في الربع الثاني
من  2020على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجــراء ات
الحماية مــن فـيــروس كــورونــا المستجد ،لكن الشركة النفطية
ّ
ً
ً
توقعت انتعاشا جزئيا مع إعادة فتح االقتصادات.
وبلغت أرباح أكبر شركة نفطية في العالم بحسب بيان نشرته
على موقع سوق «تداول» المالي المحلي أمس 24.62 ،مليار ريال
سعودي (نحو  6.6مليارات دوالر) مقابل  92.59مليار ريال (24.7
مليار دوالر) في الفترة ذاتها من  ،2019أي بتراجع بلغ 73.409
في المئة .وكانت «أرامكو» أعلنت في مايو الماضي عن تراجع
صافي أرباحها في الربع األول من العام بنسبة  25في المئة ّ
جراء
انخفاض أسعار الخام لتبلغ  16.66مليار دوالر مقارنة بـ 22.2
مليار في الربع ذاته من .2019
وبذلك بلغت أرباح «أرامكو» في النصف األول من العام الحالي
 23.2مليار دوالر مقارنة بـ 46.9مليار دوالر في العام الماضي،
أي بتراجع إجمالي وصل إلى  50.474في المئة.
وقال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين
ّ
أمـيــن الـنــاصــر ،إن «ال ـظــروف غير المواتية الناتجة عــن تراجع
وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا
الطلب
ّ
ً
ً
للربع الثاني» .لكنه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشا جزئيا
بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات
لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها».
ً
وت ــأث ــرت أربـ ــاح ال ـشــركــة الـنـفـطـيــة أي ـض ــا بتسجيل «ســابــك»
السعودية العمالقة للصناعات البتروكيميائية التي استحوذت
عليها «أرامكو» ،خسائر في الربع الثاني لعام  2020وذلك للفصل
(الرياض  -أ ف ب)
		
الثالث على التوالي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4496االثنني  10أغسطس 2020م  20 /ذو الحجة 1441هـ

economy@aljarida●com

١١

اقتصاد

الصقر« :الوطني» يقف على أرض صلبة ...وجائحة
«كورونا» أظهرت قوتنا الرقمية
كاليانارامان :إيراداتنا التشغيلية ترتكز على مزيج من أصول متنوعة تمنح أرباح المجموعة مرونة كبيرة
على هامش مؤتمر المحللين
لنتائج النصف األول من
عام  ،2020أفاد الصقر بأن
أعمال مجموعة «الوطني»
تأثرت في معظم المناطق
الجغرافية التي تعمل بها
ً
خصوصا مع مواجهة بيئة
تشغيلية شديدة الصعوبة
عبر شبكة أعمالها.

قنوات البنك
الرقمية
قدمت بدائل
افتراضية
حلت محل
الفروع خالل
األزمة

ق ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة بنك
الكويت الوطني عصام الصقر" ،إن األشهر
القليلة الماضية شهدت تحديات على كل
المستويات جــراء تــدا عـيــات تفشي جائحة
"كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد "19-ال ـ ـتـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذت عـ ـل ــى إث ــره ــا
الحكومات في أنحاء العالم تدابير صارمة
فــي إ ط ــار مـســا عـيـهــا لـلـسـيـطــرة عـلــى تفشي
ً
الجائحة ،لكن تلك التدابير انعكست سلبا
عـلــى الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،كــذلــك الـثـقــة في
مناخ األعمال على مستوى العالم".
وأض ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـق ــر ،ع ـل ــى ه ــام ــش مــؤت ـمــر
ا لـمـحـلـلـيــن لـنـتــا ئــج ا ل ـن ـصــف األول م ــن عــام
 2020أن أ ع ـ ـمـ ــال ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــة تـ ــأ ثـ ــرت فــي
م ـع ـظــم ال ـم ـن ــاط ــق ال ـج ـغ ــراف ـي ــة الـ ـت ــي تـعـمــل
ً
بها خصوصا مــع مواجهة بيئة تشغيلية
شـ ــديـ ــدة ال ـص ـع ــوب ــة ع ـب ــر ش ـب ـك ــة أع ـم ــال ـه ــا،
ً
إذ ح ـقــق "ال ــوط ـن ــي" أرب ــاح ــا صــاف ـيــة لـفـتــرة
ا لــر بــع األول ا لـمـنـتـهــي فــي  31م ــارس 2020
بواقع  77.7مليون دينار ،كما سجل البنك
ص ــاف ــي ربـ ــح ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن ال ـع ــام
ً
بــوا قــع  33.4مـلـيــو نــا  ،و بــذ لــك يصل إجمالي
األربـ ــاح الـصــافـيــة عــن ف ـتــرة األش ـهــر الـسـتــة
ً
األولى من العام  111.1مليونا بتراجع على
أ ســاس سنوي نسبته  47في المئة مقارنة
بمستويات العام السابق.
وأوضـ ــح أن االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي تـعــرض
لضغوط كبيرة وأثرت فترة اإلغالق الطويلة
ً
سلبا على أنشطة البنك ،إذ تشير التوقعات
إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام
سـيـنـكـمــش بـنـحــو  6فــي ا لـمـئــة عـلــى خلفية
ان ـك ـمــاش ال ـنــاتــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي غـيــر
النفطي بنسبة  4في المئة.
وذك ــر أن تــدابـيــر اح ـتــواء الـجــائـحــة
ت ـنــوعــت م ــا ب ـيــن ع ـم ـل ـيــات إغ ــاق
األنشطة االقتصادية إلى فرض
حظر التجول وإ غــاق الحدود
ً
ب ـمــا أدى إ ل ــى ا ل ـتــأ ث ـيــر سـلـبــا
ع ـلــى ال ـم ـع ـنــويــات وإحـ ــداث
صدمة شديدة لالقتصادات
ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ــي ح ـيــن كــان
ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ف ــي
دول م ـج ـلــس ا ل ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي أك ـث ــر حــدة
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــراجـ ــع
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــذي

شـهــدتــه أس ـعــار الـنـفــط ومــا لــذلــك مــن تأثير
على النشاط االقتصادي وعجز الميزانية،
و خ ـ ــال ا ل ـن ـص ــف األول م ــن  ،2020ش ـهــدت
ً
معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضعفا
ف ــي أوضـ ـ ــاع ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة م ــع تــوق ـعــات
بتسجيل عجز استثنائي كبير في ميزانيات
عام .2020
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن "ت ـط ـب ـي ــق إجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـح ـظــر
الـ ـش ــام ــل وتـ ـب ــاط ــؤ الـ ـنـ ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
ً
خ ـص ــوص ــا خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن ال ـعــام
الحالي ،كان له تأثير كبير على عملياتنا،
إذ أدى انخفاض حجم المعامالت إلى تراجع
ا لــر ســوم وا ل ـع ـمــوالت ،فــي حـيــن أدى خفض
سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط
على هامش الفائدة ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن
تأثير انكماش الناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي وتراجع أسعار النفط وامتداد فترة
الحظر أدت جميعها إ لــى ز يــادة مستويات
عدم اليقين حول توقعات التدفقات النقدية
للعديد من عمالئنا بما أدى بدوره إلى رفع
المخصصات".

إجراءات استباقية
وأ ك ــد ا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي لمجموعة بنك
الكويت الوطني ،أن البنك منذ بداية جائحة
فـيــروس كــورو نــا المستجد ا تـخــذ إ ج ــراء ات
استباقية وفعل خطط
الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــوارئ بـ ـ ـه ـ ــدف
حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة م ــوظـ ـفـ ـي ــه
وعـ ـم ــائ ــه وض ـم ــان
ا سـتـمــرار يــة العمل،
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
"ال ــوطـ ـن ــي" أظ ـهــر
م ـ ـ ــرون ـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
خ ـ ـ ـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه م ـ ــن
ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
والـ ـمـ ـش ــورة
ل ـع ـمــائــه
الذين

أولوياتنا
تتركز في
الحفاظ على
مركز قوي
لرأس المال
وتوفير
مصدات مالية

أرباح الربع
الثاني تأثرت
بالحظر
الشامل
وتباطؤ
النشاط
االقتصادي

قدمنا الدعم
والمشورة
لعمالئنا من
أجل تخطي
صعوباتهم
المالية

الصقر

عصام الصقر
يــواج ـهــون ص ـعــوبــات مــال ـيــة ،بـمــا فــي ذلــك
االع ـت ـمــاد بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى قـ ــدرات الـبـنــك
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى جـ ــودة
الخدمة وإمكانية ا لــو صــول إ لــى الخدمات
بنفس مستوى توقعات العمالء في األوقات
االعتيادية.
ً
وأو ضــح أن البنك أدرك مبكرا أن تفشي
الجائحة وإ جــراء ات الحظر التي فرضتها
ال ـح ـكــومــات فــي كــل أن ـحــاء ال ـعــالــم سـيـكــون
لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر سـ ـلـ ـب ــي عـ ـل ــى ربـ ـحـ ـي ــة ال ـب ـن ــك
ل ــذل ــك قـ ــدم ع ـل ــى الـ ـف ــور م ـ ـبـ ــادرات لـخـفــض
الـتـكــالـيــف عـلــى مـسـتــوى الـمـجـمــوعــة للحد
من تأثير الجائحة على ربحية البنك ،لكن
بـ ــدون إح ـ ــداث تــأث ـيــر ع ـلــى خ ـطــط األع ـم ــال
المستقبلية.
وأ كـ ـ ــد أن ا ل ـب ـن ــك و ب ــا ل ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع بـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي وات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف
الكويتية ،شارك في كل المبادرات الهادفة
إلى دعم عمالئه والتخفيف من حدة بعض
ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض ــون ل ـه ــا ،إذ ق ــدم
ال ـب ـنــك ال ــدع ــم ل ـكــل ع ـمــائــه م ــن خ ــال وقــف
الــرســوم عـلــى أجـهــزة نـقــاط الـبـيــع وأجـهــزة
الـ ـسـ ـح ــب اآلل ـ ـ ــي وال ـ ـق ـ ـنـ ــوات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ل ـ ـمـ ــدة ثـ ــاثـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
ا لـحــد األ قـصــى لخدمة ا لــد فــع دون تالمس،
كـمــا وف ــر الـبـنــك الــدعــم ال ــازم لـعـمــائــه من
األ فــراد من خــال تأجيل مدفوعات أقساط
القروض االستهالكية والمقسطة وأقساط
ال ـب ـطــاقــات االئ ـت ـمــان ـيــة ل ـم ــدة س ـتــة أش ـهــر،
ك ــذل ــك ت ـق ــدي ــم مـ ــا يـ ـل ــزم مـ ــن دع ـ ــم ل ـت ـمــويــل
األ ف ــراد وا لـشــر كــات الصغيرة والمتوسطة
وال ـك ـيــانــات االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـتــأثــرة بــأزمــة
جائحة كوفيد.19-

قاعدة رأسمالية قوية

خططنا
للطوارئ
وإدارة
األزمات
أثبتت
ً
نجاحا
ً
كبيرا في
األيام األولى
من تفشي
«كورونا»

وأك ـ ـ ــد الـ ـصـ ـق ــر أن ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كــل
التحديات التي واجهت البنك في النصف
األول من العام ،فإنه يقف على أرض صلبة
كما تتمتع ميزانيته العمومية بوضع قوي،
ً
مشيرا إ لــى أن القاعدة الرأسمالية القوية
ومستويات السيولة المريحة وجودة أرباح
البنك ستوفر قــدرة كبيرة على امتصاص
تداعيات الجائحة.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد 19-ساهمت
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي ت ـس ـل ـي ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ن ـق ــاط
ا ل ـق ــوة ا ل ـتــي يـتـمـيــز ب ـهــا "ا ل ــو ط ـن ــي" بفضل
اال س ـت ـث ـمــارات اال سـتــرا تـيـجـيــة ا لـتــي نفذها
الـبـنــك خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة لـتـســريــع
تـطــويــر ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة ،ما
م ـنــح ال ـب ـنــك ال ـمــرونــة الـتـشـغـيـلـيــة الـكـبـيــرة
خالل هذه الفترة.
وأوضح أن قنوات البنك الرقمية قدمت
ب ــدائ ــل اف ـتــراض ـيــة ح ـلــت م ـحــل ال ـف ــروع ما
ّ
م ــك ــن ال ـب ـنــك م ــن خ ــدم ــة ع ـمــائــه بــأفـضــل
ً
ا ل ـس ـبــل ا لـمـمـكـنــة ،م ـش ـيــرا إ ل ــى أن خطط
لـلـطــوارئ وإدارة األز م ــات ا لـتــي فعلها
ً
ً
البنك أثبتت جميعها نجاحا ملحوظا
ع ـنــد اخ ـت ـبــارهــا خ ــال األي ـ ــام األول ــى
من تفشي الجائحة ،ما يمنح البنك
ً
مـ ــزيـ ــدا م ــن ال ـث ـق ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ً
ي ـم ـض ــي فـ ـي ــه ق ـ ــدم ـ ــا نـ ـح ــو م ــرح ـل ــة
التعافي.
وأكد الصقر أن من السابق ألوانه
الـ ـح ــدي ــث ع ــن ت ــوزيـ ـع ــات األربـ ـ ــاح
ا لـسـنــو يــة ل ـعــام  2020إذ مــا نــزال
ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ــام إض ــاف ــة إلــى
أن ال ـتــوزي ـعــات بـطـبـيـعــة ال ـحــال
تـعـكــس ا لــر ب ـح ـيــة ورأس ا ل ـمــال
م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام ب ـع ــد تـقـيـيــم
و ض ــع رأس ا ل ـم ــال ا لـخـتــا مــي
وا ح ـ ـت ـ ـيـ ــا جـ ــات رأس ا لـ ـم ــال
ً
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن أو ل ــو ي ــات ا لـبـنــك تتمثل
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ــرك ــز
قوي لرأس المال وتوفير
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدات م ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـم ــا
ي ـت ـســق م ــع ال ـتــوج ـهــات
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ــرص ـ ـنـ ــا ع ـل ــى
ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ــر
السنين.
وحـ ـ ــول ت ــأث ـي ــرات
م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــي خـ ـف ــض
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عـ ـ ـل ـ ــى اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
الـ ـ ـ ــرأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوث
تـ ـ ــأخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ف ــي

ال ـم ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـمــة ال ـم ـت ــوق ـع ــة ،ب ـ ّـي ــن أن
ا ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط عـ ـل ــى ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ودول م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي األخـ ـ ــرى س ـت ـتــواصــل
ليس فقط جــراء تفشي جائحة كوفيد،19-
ً
ب ــل أي ـض ــا نـتـيـجــة ل ـتــراجــع س ـعــر ال ـن ـفــط إذ
ال يــزال ا لـنــا تــج المحلي اإل جـمــا لــي النفطي
وعائدات النفط من أهم العناصر المساهمة
ف ــي ال ـنــاتــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي وإيـ ـ ــرادات
ً
ميزانية ا لــدو لــة ،مشيرا إ لــى أن االستجابة
الـ ـف ــوري ــة ل ــذل ــك س ـت ـك ــون م ــن خـ ــال خـفــض
ا لـمـيــزا نـيــة و تــر شـيــد اإل ن ـفــاق فيما ستكون
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة م ـ ــن بـ ـي ــن ال ـب ـن ــود
المخطط خفضها ،وبالتالي نتوقع بعض
التأخيرات أو اإللغاء للمشاريع وهو األمر
الذي شهدناه بالفعل.
وأ ضــاف أ نــه على الرغم من هــذا االتجاه
السلبي ،فما زلنا نشهد بعض النشاط ،إذ
بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها
فــي ا لـنـصــف األول مــن ا ل ـعــام  2020حــوا لــي
ً
 900مـلـيــون دي ـنــار ،و"نــأمــل أي ـضــا أن نــرى
بـعــض االنـتـعــاش فــي الـنـشــاط عـلــى كــل من
جانب التنفيذ وكذلك إسناد المشاريع مع
ً
إعادة فتح االقتصاد تدريجيا ".
من جانبه ،أكد رئيس و حــدة المحاسبة
اإلدار يــة للمجموعة شيام كاليانارامان أن
الميزانية العمومية للمجموعة ال تزال قوية
وسط الجودة االئتمانية العالية واستقرار
م ـس ـت ــو ي ــات رأس ا لـ ـم ــال ،إذ م ــا ي ـت ـم ـيــز بــه
الوطني من قاعدة رأسمال قوية إلى جانب
قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية يساهم
فـ ــي ت ـع ــزي ــز قـ ـ ــدرة اس ـت ـي ـع ــاب ال ـب ـن ــك عـلــى
امتصاص خسائر االئتمان.
وأض ـ ـ ــاف ك ــالـ ـي ــان ــارام ــان ،أن االيـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للبنك تتميز بمزيج من أصول
مـ ـتـ ـن ــوع ــة بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد بـ ـم ــا يـ ـمـ ـث ــل م ـي ــزة
ف ــري ــدة ي ـخ ـتــص ب ـهــا ال ـب ـنــك ع ـلــى مـسـتــوى
البنوك الكويتية من حيث اتساع بصمته
الجغرافية و قــدر تــه على مـمــار ســة األ عـمــال
المصرفية التقليدية واإلسالمية ،ما يوفر
درجة كبيرة من المرونة ألرباح المجموعة
ويمنحه ميزة تنافسية قوية.
وذك ــر أن اإلي ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة اتـسـمــت
بالمرونة من العمليات المحلية والدولية،
فيما زادت معدالت اإلقراض في الربع األول
على الرغم من تأثرها في الربع الثاني من
عام  2020على خلفية تباطؤ وتيرة النشاط
ً
ً
االق ـت ـصــادي ،كـمــا سـجــل الـبـنــك نـمــوا جـيــدا
ف ــي ال ــودائ ــع الــرئ ـي ـس ـيــة وب ـل ــوغ الـتـكــالـيــف
مستويات مقبولة ،فضال عن المستويات
المريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس المال.
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـخ ـســائــر ت ــأخ ـي ــر أق ـس ــاط
ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة ل ـمــدة سـتــة أشـهــر،
أشار كاليانارامان إلى أنه ووفقا لتعليمات
بـنــك ا لـكــو يــت ا لـمــر كــزي تــم تحميل خـســارة
ا لـتـعــد يــل عـلــى حـقــوق الملكية و لـيــس على
حـســاب األر ب ــاح وا لـخـســا ئــر ،إذ تــم تحميل
ً
حقوق الملكية وفقا لذلك  130مليون دينار
مــع األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار حـصــة الـمـجـمــوعــة
فــي بنك بــو بـيــان ،وسيتم ذ لــك على مراحل
ً
في حساب رأس المال لمدة  4سنوات بدء ا
من عام .2021
وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة
المخصصات ومخصص انخفاض القيمة،
ف ــإنـ ـه ــا ع ـك ـس ــت ب ـص ـف ــة خـ ــاصـ ــة ب ـم ـح ـف ـظــة
االستثمار لمواجهة آثار التقلبات التي قد
ً
تـنـشــأ تـحـسـبــا لـتــدهــور أوض ــاع االقـتـصــاد
الكلي على خلفية تداعيات تفشي جائحة
كــو فـيــد ،19-هــذا إ لــى جــا نــب عمليات البنك
في لبنان كما تمت تغطية االنكشاف على
شــر كــة ان ام ســي بــا لـكــا مــل مــن مخصصات
التسهيالت اال ئـتـمــا نـيــة إ ضــا فــة إ لــى بعض
ً
المخصصات االحترازية تحسبا للظروف
المستقبلية.
وق ــال كــال ـيــانــارامــان ":لــم نـلـحــظ مـشــاكــل
كـبـيــرة فيما يتعلق بـجــودة اال ئـتـمــان ،فما
رأ يـنــاه خــال الفترة الماضية يتعلق فقط
بمسائل السيولة مع عمالئنا من الشركات
و ل ـك ـن ـنــا ل ــم ن ـش ـهــد أي ت ــده ــور ف ــي ج ــودة
االئتمان".
وأشار إلى أنه على الرغم من تخفيف بنك
الكويت المركزي لبعض القيود التنظيمية،
ف ــإن الـمـجـمــوعــة نـجـحــت فــي ال ـح ـفــاظ على
مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديل
تلك المتطلبات التنظيمية.

ميزانيتنا العمومية
قوية في ظل الجودة
االئتمانية العالية
واستقرار مستويات
رأس المال
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«زين» تحصد «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» من «»Ookla Speedtest

ً
ً
الشركة تقدم إنترنت  5Gبال حدود مع  Huawei 5G CPE PRO 2الجديد بـ  17دينارا شهريا
أعلنت شركة زين حصولها على جائزة «أسرع
إنـتــرنــت مـنــزلــي فــي ال ـكــويــت» عــن الــربـعـيــن األول
والثاني من عــام  2020من «،»Ookla Speedtest
ال ـش ــرك ــة الـ ــرائـ ــدة عــال ـم ـيــا واألك ـ ـثـ ــر ش ـفــاف ـيــة فــي
ت ـط ـب ـي ـقــات اخـ ـتـ ـب ــار وت ـح ـل ـيــل سـ ــرعـ ــات ش ـب ـكــات
اإلنترنت حول العالم.
وانتهزت الشركة حصولها على هــذا اإلنجاز
إلط ـ ــاق عـ ــرض ل ـف ـتــرة مـ ـح ــدودة ل ـب ــاق ــات الـجـيــل
ال ـخــامــس وب ـس ـعــات تـحـمـيــل غ ـيــر مـ ـح ــدودة ،مع
مجموعة مــن أج ـهــزة اإلنـتــرنــت الـمـتـطــورة ،التي
تشمل الجيل الثاني من جهاز Huawei 5G CPE
 PRO 2و Zain 5G HUBوغيرها.
وعـبــرت «زي ــن» ،فــي بيان صحافي ،عــن فخرها
بحصول شبكتها على هذه الجائزة المرموقة من
ُ
شركة  OOKLAالرائدة عالميا ،التي تعتبر بشكل
واسع المرجع المعتمد األول واألكثر شفافية لكل
مــا يتعلق بتطبيقات ا خـتـبــار وتحليل ســر عــات
شبكات اإلنترنت حول العالم.

وبـيـنــت أن ه ــذا اإلن ـج ــاز يـعـكــس ج ـهــودهــا في
ت ـقــديــم شـبـكــة  5Gاألك ـب ــر واألقـ ـ ــوى ف ــي ال ـكــويــت،
منذ تفردها في يونيو  2019بإطالقها التجاري
لتكنولوجيا الجيل الخامس  5Gكأول شركة تطرح
هــذه التقنية المتطورة فــي الخليج عبر السوق
الكويتي ،وبتغطية شاملة لكل مناطق البالد ،حيث
نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات
الجيل الخامس ،مع توفير بنية تحتية وفق أفضل
المعايير الدولية ،مما شكل نقلة نوعية في تطوير
قطاع االتصاالت بالدولة والمنطقة.
الجدير بالذكر أن  ،OOKLAوهي الشركة المالكة
لتطبيق  Speedtestالـشـهـيــر الخ ـت ـبــار ســرعــات
اإلن ـتــرنــت ،تعتبر ال ــرائ ــدة عــالـمـيــا فــي تطبيقات
اخـ ـتـ ـب ــار وت ـح ـل ـيــل بـ ـي ــان ــات اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـم ـنــزلــي
والـشـبـكــات المتنقلة ح ــول ال ـعــالــم ،حـيــث يجري
المستخدمون أكثر من  10ماليين اختبار يوميا
عبر خدمات الشركة ،مما جعلها مرجعا معتمدا
فــي ق ـيــاس ج ــودة وأداء شـبـكــات اإلن ـتــرنــت حــول

العالم ،خاصة أنها قامت بإجراء ما يفوق  25مليار
اخـتـبــار مـنــذ إنـشــائـهــا ع ــام  ،2006وتستفيد من
خدماتها كبرى الشركات والمؤسسات والجامعات
والهيئات الحكومية حــول العالم لما تقدمه من
تحليالت تتسم بالدقة والشفافية.
بهذه المناسبة ،قامت زين بإطالق عرض لفترة
محدودة لباقات الجيل الخامس وبسعات تحميل
غير محدودة لعمالئها من ذوي الدفع اآلجل ،مع
مجموعة من أجهزة اإلنترنت المتطورة الثابتة
والمتنقلة ،والتي تشمل الجيل الثاني من جهاز
 Huawei 5G CPE PRO 2الجديد كليا ب ــ 17د.ك
شهريا فقط ،وجهاز  Zain 5G HUBمن شركة HTC
ً
بـ 27د.ك شهريا فقط ،وغيرها من األجهزة.
وأشارت إلى أنه بإمكان عمالئها االشتراك في
هذا العرض بكل سهولة عن طريق زيــارة أي من
أف ــرع زي ــن ،أو عـبــر ف ــرع زي ــن أون ــاي ــن (kw.zain.
 ،)com/5Gواالستمتاع بخدمة التوصيل المجانية
لـلـمـنــزل ،عـلـمــا أن «زيـ ــن» تـطـبــق مـعــايـيــر صحية

صارمة تتماشى مع االشتراطات الصحية الرسمية
لضمان سالمة العمالء والموظفين.
وأك ــدت أنـهــا تعمل باستمرار على تطوير كل
خدماتها لـتــواصــل جـهــودهــا نحو طــرح الحلول
األح ــدث واألكـثــر تـطــورا للمحافظة على المكانة
التي وصلت إليها في السوق الكويتي ،مؤكدة أنها
عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية ألسلوب
حياة عمالئها سواء على المستوى الشخصي أو
العملي ،خاصة ألنهم يمثلون أكبر عائلة مشتركين
في الكويت.
وتسعى «زين» إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود
اتـ ـص ــاالت رق ـمــي وس ــط ال ـم ـت ـغ ـيــرات وال ـت ـحــوالت
التكنولوجية في األسواق ،بتزويد أحدث الحلول
والخدمات لتسريع نمو بيئة األعمال ،ســواء في
قـطــاع المؤسسات الـكـبــرى أو األع ـمــال الصغيرة
والنامية ،وحتى تحقق أهدافها االستراتيجية،
تـعـمــل ال ـشــركــة عـلــى ال ــرص ــد الـصـحـيــح والــدقـيــق
الحتياجات عمالئها ،مــؤكــدة استعدادها لطرح

الياقوت :تعديالت قانون اإليجارات لم تفرق
بين «السكني» و«التجاري»
ذكر الياقوت أن تداعيات
كورونا التي أصابت كل مرافق
الدولة والقطاعات االقتصادية
بالشلل قبل إقرار خطة عودة
الحياة لم تفرق بين مستأجري
العقارات التجارية والسكنية.

أش ــاد ال ـشــريــك ال ـمــديــر في
مجموعة الـيــاقــوت والـفــوزان
ال ـقــانــون ـيــة خـلـيـفــة ال ـيــاقــوت
بـ ـ ـ ـ ــإقـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل قـ ـ ــانـ ـ ــون
اإليجارات رقم  35لسنة ،1978
«وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـ ــه جــاء
ً
متأخرا بعد فترة من تفشي
مرض «كوفيد ،»19-لكن إقراره
مــن ن ــواب مجلس األم ــة بأثر
رجعي تالفى اآلثــار السلبية
ً
 -نوعا ما -على تأخر إقراره».

شلل اقتصادي
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ـ ـ ــوت ،ف ــي
ب ـيــان ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،حــول
التعديالت األخيرة التي نص
عـلـيـهــا مـقـتــرح ال ـق ــان ــون ،عن
عــدد مــن المالحظات أبــرزهــا
أن التعديالت المقترحة على
القانون جاء ت مطلقة بحيث
لم تفرق بين العقار «التجاري»
ً
و»ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــي» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن
تداعيات كورونا التي أصابت
كل مرافق الدولة والقطاعات
االقتصادية بالشلل قبل إقرار
خطة ع ــودة الـحـيــاة لــم تفرق
بين مستأجري العقارين.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه «وح ـ ـيـ ــث أن
المطلق يجري على إطالقه إذا
ً
لم يقم دليل التقييد نصا أو
داللة فإنه والحال كذلك تطبق
الـتـعــديــات عـلــى مستأجري
العقارين التجاري والسكني
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب لـ ـلـ ـمـ ـش ــرع
لمساواته بين المستأجرين
السـ ـيـ ـم ــا أن آث ـ ـ ــار ال ـجــائ ـحــة

خليفة الياقوت

أصابت كافة شرائح المجتمع
الكويتي دون تفريق».

تغليب مصلحة المالك
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـت ـعــديــل منح
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـم ـخ ـت ـصــة الـحــق
فـ ــي ع ـ ــدم إخـ ـ ــاء ع ـي ــن تــأخــر
مستأجرها عن سداد اإليجار
خالل الفترة التي يقرر مجلس
الوزراء تعطيل أو وقف العمل
خ ــالـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـم ـي ــع م ــراف ــق
الدولة حماية لألمن أو السلم
أو ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة م ــع حق
ال ـم ـح ـك ـمــة ب ـت ـح ــدي ــد طــري ـقــة
سـ ـ ـ ــداد ال ـم ـس ـت ــأج ــر ل ــأج ــرة
ً
ال ـ ـم ـ ـتـ ــأخـ ــرة وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـظـ ــروف
الدعوى.
ورأى أن ه ـ ـ ــذا « ق ـ ـ ــد ي ـعــد
ً
تغليبا لمصلحة مالك العقار
على مصلحة المستأجر وذلك
أن األخير لم يقم بسداد قيمة

اإلي ـجــارات عــن مــدة التعطيل
بسبب إ غ ــاق منشأته بقرار
من الحكومة األمر الذي منعه
م ـ ــن ت ـح ـص ـي ــل أي إيـ ـ ـ ـ ــرادات
وأوق ـ ـ ــف دخـ ـل ــه ب ـش ـكــل كــامــل
األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إلـ ــى تــراكــم
قيمة اإل ي ـج ــارات عليه حيث
كان األولى بالقانون أن منح
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـم ـخ ـت ـصــة الـحــق
ف ــي تـخـفـيــض قـيـمــة اإلي ـجــار
عــن فـتــرة التعطيل وبحسب
ظ ــروف كــل دع ــوى عـلــى حــدة
ً
ويـ ـع ــد ذل ـ ــك ت ـم ــاش ـي ــا م ــع مــا
نـصــت عـلـيــه ال ـم ــادة  198من
القانون المدني والتي جاءت
لمعالجة االلتزام الذي يصبح
ً
مرهقا ويهدد بخسارة فادحة
للمتعاقدين».

عقود االستثمار
وأكـ ــد ال ـي ــاق ــوت أن تـعــديــل
ال ـ ـقـ ــانـ ــون يـ ـس ــري ف ـق ــط عـلــى
ال ـحــاالت الـتــي يحكمها عقد
إيجار خاضع ألحكام قانون
إيجار العقارات أما بالنسبة
ل ـ ـع ـ ـقـ ــود االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار الـ ـت ــي
تعمل بـهــا أ غـلــب المجمعات
التجارية ،فإنه ال يسري عليها
وهذا يشكل معضلة حقيقية
فــأغ ـلــب ال ـم ـح ــات ال ـت ـجــاريــة
داخ ــل الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
ً
تعمل وفقا لعقود االستثمار
والتي لم يتم التعرض لها في
هذه التعديالت ألنها تخضع
ألحـ ـ ـك ـ ــام قـ ــانـ ــونـ ــي الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي ،ك ـ ــذل ـ ــك ت ـخ ـضــع

الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى
طموحات عمالئها ،بما يتوافق مع التطور الذي
يشهده العالم في المجاالت التكنولوجية.

وجهة نظر

لسلطة المحاكم التجارية ال
محاكم اإليجارات.

حلول توافقية
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت إلـ ـ ــى أن
التعديالت المقترحة شابها
بـ ـع ــض الـ ـقـ ـص ــور وال ـت ــأخ ـي ــر
مـمــا يـجـعــل ال ـتــوصــل لحلول
توافقية بين المتعاقدين أحد
أهم اآلليات للخروج من دائرة
الـتـقــاضــي وال ــوص ــول لحلول
وسط تضمن حقوق الجانبين.
يــذكــر أن تـعــديــات مجلس
األم ـ ـ ـ ــة نـ ـص ــت ع ـ ـلـ ــى :ح ـم ــاي ــة
المستأجر مــن إخــاء مسكنه
في فترة األزمــات العامة التي
ي ـق ــرر ف ـي ـهــا م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ت ـع ـط ـيــل أو وق ـ ــف ال ـع ـم ــل فــي
جميع مرافق الدولة ،كما هو
الحال في أزمة فيروس كورونا
ال ـحــال ـيــة وع ـ ــدم ج ـ ــواز إخ ــاء
ال ـع ـی ــن الـ ـم ــؤج ــرة إذا تـخـلــف
المستأجر عــن س ــداد األج ــرة
خالل الفترة التي یقرر مجلس
الوزراء تعطیل أو وقف العمل
خــال ـهــا ف ــي ج ـم ـیــع ال ـمــرافــق
العامة للدولة حمایة لألمن أو
السلم العام أو الصحة العامة
الـ ـت ــي ت ـق ـت ـض ـی ـهــا الـمـصـلـحــة
العلیا للبالد.
ك ـمــا تـضـمـنــت ال ـت ـعــديــات
قيام المحكمة بتحديد طريقة
س ـ ـ ــداد ال ـم ـس ـت ــأج ــر ل ــإي ـج ــار
المتأخر ومدة التقسيط وقيمة
كل قسط وفقا للحالة المالية
للمستأجر وظروف الدعوى.

أولى خطوات
المرحلة القادمة

الدكتور عباس المجرن
عماد حيدر *

ون ـح ــن ع ـلــى م ـش ــارف الـ ـخ ــروج م ــن األزم ــة
ال ـتــي جـثـمــت ع ـلــى ال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد ب ـشــدة لم
يسبق لها مثيل ،وكان لها األثر البالغ في كل
مجاالت الحياة ،وتغيرت أفكار ومفاهيم ثابتة
فيما مضى ،وكانت بحق محنة أرهقت الكل،
ومازلنا نعاني آثــارهــا ،توجد اآلن مواضيع
في غاية األهمية البد من طرحها على جدول
أعمال الوزراء،
والعمل عليها بأقصى جهد إلنعاش سوق
العقار ،وتعويض ما قد فات من خسائر وذلك
من خالل النقاط التالية:
 .1استقبال إدارة التسجيل العقاري طلبات
الـبــائــع والـمـشـتــري ب ــدون عقد دفـتــر الوسيط
(عقد الــدالل) يسهل عمليات غسل األمــوال في
بيع وشراء العقارات وإساءة للكويت ولسوق
العقارات ،ولن يصبح العقار أفضل استثمار،
وعليه يجب أن تتم جميع الصفقات من خالل
دفتر الــوسـيــط ،ألنــه مرتبط بتجديده بــإدارة
مكافحة غسل األموال وفي حال وجود قوانين
تمنع ذلك فالبد من تعديلها.
 .2خدمة أونالين الهدف منها سرعة انجاز
المعامالت ،وما يحدث على أرض الواقع عكس
ذل ــك تـمــامــا ،فعلى الـبـلــديــة وإدارة التسجيل
ال ـع ـقــاري الـتـحــرك بـتـطــويــر أنـظـمــة خدماتهم
اإللكترونية لزيادة عــدد الـتــداوالت العقارية،
وتعويض الفترة السابقة بعد توقف النشاط
العقاري.
 .3كيفية الحصول على التركيبة السكانية
السليمة من وجهة النظر العقارية ،وهي عملية
حسابية بسيطة :عدد جميع الوحدات السكنية
في الكويت نضربها في القدرة االستيعابية

لـهــذه ال ــوح ــدات ،ولــو قــدرنــا الــوحــدة الــواحــدة
بسبعة أشخاص فإن الناتج هو عدد الوافدين،
وبإضافة العمالة المنزلية نحصل على إجمالي
عدد الوافدين للتركيبة السكانية الصحيحة.
 .4ت ـحــديــد ع ــدد األشـ ـخ ــاص ال ــواف ــدي ــن في
ال ـس ـكــن ب ــال ــوح ــدة الـسـكـنـيــة أص ـب ــح ضـ ــرورة
يجب أن يلتزم بها الـمــاك ،فالبد من قوانين
وضوابط وعقوبات يتم تطبيقها وااللتزام بها،
ويتم تسجيل عدد األفراد بعقد االيجار وعند
المخالفة يتحملها المؤجر والمستأجر ،لما في
ذلك للمصلحة العامة من عدم انتشار األوبئة
والـعــدوى ،ويستفيد المالك من هذا التحديد
وااللتزام به ،ويساعد المالك بزيادة عدد تأجير
البنايات ،فبدل سكن  500وافد في بناية واحدة
من  40شقة ،يتم تأجير عمارتين أو ثالث بعد
تحديد عدد االفراد في الوحدة الواحدة.
 .5اإلس ـ ـ ـ ــراع وع ـ ـ ــدم ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي تـسـلـيــم
المشاريع اإلسكانية ،وأهمها المطالع له أثر
كبير بخفض أسـعــار الـعـقــارات واالي ـج ــارات،
وتخفيف العبء عن الهيئة العامة لإلسكان،
والبد من إعطاء األولوية لهذه المشاريع رغم
الظروف الحالية.
 .6تنظيم س ــوق ال ـع ـقــار ومـهـنــة الــوســاطــة
الـعـقــاريــة وهــويــة الــوس ـيــط ال ـع ـقــاري والـعـقــد
اإللـكـتــرونــي وإع ـطــاء صــاحـيــات أكـثــر إلدارة
العقار ال بد أن توضع على طاولة وزير التجارة
واعتمادها بأسرع ما يمكن النتشال السوق
من عمليات النصب ومنع الدخالء من اإلساءة
لسوق العقار.

*نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار

«القطرية» تستأنف رحالتها إلى هيوستن وفيالدلفيا
ضمن جهودها الرامية إلعادة بناء شبكة وجهاتها في الواليات المتحدة

واص ـلــت الـخـطــوط الـجــويــة الـقـطــريــة الـعـمــل بشكل
وثيق مع حكومة الواليات المتحدة والمطارات ضمن
ج ـهــودهــا الــرام ـيــة إلعـ ــادة ب ـنــاء شـبـكــة وجـهــاتـهــا في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ،وه ــي شــركــة الـطـيــران
الخليجية الوحيدة التي لم تتوقف عن تسيير رحالتها
ً
مطلقا إلــى الــواليــات المتحدة أثـنــاء األزم ــة ،للعودة
ُ
بأكثر مــن  160أ لــف مسافر ممن تقطعت بهم السبل
خارج البالد.
وق ــال ــت «ال ـق ـطــريــة» ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إنـهــا
ت ـف ـخــر ب ـتــأك ـيــد ال ـت ــزام ـه ــا ت ـج ــاه الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األميركية باستئناف رحالتها إلى وجهتين أميركيتين
إضافيتين هما هيوستن وفيالديلفيا ،وزي ــادة عدد
ً
ً
رحالتها إلى لوس أنجلس لتصبح رحلة يوميا اعتبارا
ً
من  12أغسطس الجاري ،ورحلتين يوميا إلى نيويورك
ً
اعتبارا من  1سبتمبر.
وســوف يشهد استئناف هــذه الــرحــات؛ إضــافــة 3
ً
ً
رحالت أسبوعيا إلى هيوستن اعتبارا من  2سبتمبر،
ً
ً
و 4رح ــات أسـبــوعـيــا إل ــى فيالدلفيا اع ـت ـبــارا مــن 15
سبتمبر؛ األمر الذي من شأنه أن يزيد من نمو عمليات
الناقلة القطرية إلــى  8وجـهــات أميركية مــن ضمنها
بوسطن ،وشيكاغو ،وداالس فورت وورث ،والعاصمة
ً
واشنطن« ،مـعــززا بذلك مــن مكانتنا بوصفها شركة
طيران دولية رائدة تقوم بتشغيل خدماتها من وإلى
الواليات المتحدة األميركية.
وبـفـضــل ال ـش ــراك ــات ال ـقــويــة م ــع ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وخ ـ ـطـ ــوط ج ـي ــت ب ـل ــو ال ـ ـجـ ــويـ ــة؛ يـتـمـكــن
ً
الـمـســافــرون حــالـيــا عـلــى مـتــن «الـقـطــريــة» مــن الحجز
لمواصلة رحالتهم على متن طائرات الخطوط الجوية
ً
األميركية على أكثر من  600رحلة يوميا ،وعلى متن
ً
خطوط جيت بلو الجوية على أكثر من  70رحلة يوميا،

ومن شأن هذه الشراكات أن تزيد من عدد هذه الرحالت
إلى ما هو أكثر من ذلك.
و بـحـلــول منتصف شهر سبتمبر  ،2020سيتمكن
ً
المسافرون من السفر على متن  56رحلة جوية أسبوعيا
في شبكة الخطوط الجوية األميركية ،وسيتمكنون من
الحجز لمواصلة رحالتهم على متن الخطوط الجوية
أميركية إلى أكثر من  200وجهة ،وأكثر من  850رحلة
ً
جــويــة يــومـيــا ،كـمــا سيتمكنون مــن الـحـجــز عـلــى متن
خطوط جيت بلو الجوية إلى أكثر من  55وجهة على
ً
أكثر مــن  150رحلة يوميا .وقــال أكبر الباكر الرئيس
التنفيذي لمجموعة «القطرية» ،إن «خطوطنا الجوية
حرصت على االلتزام بمهمتها المتمثلة بإعادة الناس
إلــى أوطــانـهــم بــأمــان منذ بــدايــة تفشي هــذه الجائحة،
إضــافــة إلــى أننا لــم نـتــوان فــي اإليـفــاء بالتزامنا تجاه
ً
ً
الـســوق األمـيــركــي ،الــذي يعد ســوقــا استراتيجيا بالغ
األه ـم ـي ــة» .وأضـ ــاف الـبــاكــر «ان ـنــا نـشـعــر بــالـفـخــر إزاء
جهودنا المبذولة حتى اآلن إلعــادة المواطنين خارج
بــادهــم إلــى الــوطــن ،ونتطلع إلــى إتــاحــة الفرصة أمــام
المسافرين للسفر والعودة إلى بالدهم مع المزيد من
الرحالت الجوية إلى الواليات المتحدة ،مع استئناف
الــرحــات الجوية إلــى هيوستن وفيالدلفيا» .وأوضــح
أنه «بإضافة هذه الرحالت الجوية يرتفع عدد وجهاتنا
في الواليات األميركية إلى ثماني وجهات ،محافظين
بذلك على مكانتنا الرائدة كأكبر شركة طيران دولية في
ً
الواليات المتحدة ،ونتطلع إلى العودة قريبا إلى جميع
بواباتنا األميركية العشرة المذهلة».
واتخذت الناقلة القطرية العديد من اإلجراءات لتعزيز
تدابير السالمة على متن رحالتها ،مع تقديم معدات
الحماية الشخصية لطاقم الضيافة ،وحقيبة مستلزمات
وواق للوجه للمسافرين على كل
الحماية الشخصية
ٍ

الدرجات .ويحظى المسافرون في مقاعد كيو سويت
على درجة رجال األعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية
في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح
خاص واالستمتاع بواحة من الهدوء والراحة .كما يمكن
للمسافرين الضغط على زر»ع ــدم اإلزع ــاج» الموجود
في المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة .وتتيح
الناقلة القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من  30وجهة ،بما
في ذلك لندن وباريس وفرانكفورت.
وال تعتمد عمليات الخطوط الجوية القطرية على
نــوع مــن مـحــدد مــن ال ـطــائــرات لتسيير عملياتها ،لــذا
وبسبب تأثير جائحة «كوفيد  »-19على السفر؛ اتخذت
ً
الناقلة القطرية ق ــرارا بــإيـقــاف أسـطــول طــائــراتـهــا من
طراز إيرباص  A380sإذ ال يوجد مبرر تجاري أو بيئي
لتشغيل طائرات بهذا الحجم الكبير في السوق الحالية.
ويشكل أسطول الناقلة القطرية الذي يضم  49طائرة
من طراز أيرباص  A350و 30طائرة من طراز بوينغ 787
الخيار األمـثــل لخدمة الــرحــات الطويلة ذات األهمية
االستراتيجية إلى األميركتين وأوروبــا ومنطقة آسيا
ومنطقة المحيط الهادئ.
وحددت المعايير القياسية الداخلية للخطوط الجوية
القطرية أن طــائــرة  A380أطلقت كمية أكبر من ثاني
أكسيد الكربون تصل إلــى  95فــي المئة فــي كــل ساعة
ط ـيــران عـلــى م ـســارات معينة إل ــى ال ــوالي ــات المتحدة،
ً
بينما وفــرت طائرة أيــربــاص  A350نحو  20طنا من
ثاني أكسيد الكربون في كل ساعة طيران.
وإلـ ــى أن يـتـعــافــى ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـس ـفــر وي ـع ــود إلــى
المستويات المناسبة ،سوف تستمر الخطوط الجوية
القطرية في إيقاف تشغيل طائراتها من طراز ، A380
ً
ً
وتضمن تشغيل طائراتها المسؤولة تجاريا وبيئيا
فقط.
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«الوطني» :سوق العمل األميركي يظهر مرونة ...وتراجع معدل البطالة إلى %11.1
واصلت األسهم زخمها في
الواليات بصدارة شركات
التكنولوجيا المدرجة ضمن
مؤشر ناسداك الذي سجل
ً
نموا بنسبة تزيد على  20في
المئة منذ بداية العام .وتمكن
مؤشر ستاندرد آند بورز من
الخروج من المنطقة الحمراء
لينهي بذلك تداوالت األسبوع
بنمو بلغت نسبته  3.73في
المئة منذ بداية العام الحالي.

قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ،إن اق ـت ـصــاد
الواليات المتحدة يواجه العديد
م ـ ــن أوجـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ــدم ال ـيـ ـقـ ـي ــن ال ـت ــي
تضمنت االنـتـخــابــات الرئاسية
ال ـم ـق ــرر إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي نــوفـمـبــر
المقبل ،وتــزايــد حــاالت اإلصابة
ب ـف ـي ــروس ك ــوفـ ـي ــد ،19-وت ــراج ــع
عائدات السندات ،واالضطرابات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ووق ـ ــف
إعانات البطالة اإلضافية ،لتقدم
كــل تـلــك الـعــوامــل أسـبـ ًـابــا كافية
للمستثمرين للتخلي عن الدوالر.
ً
ووفــق التقرير ،أيضا فاجأت
بيانات سوق العمل االقتصاديين
بإضافة  167ألف وظيفة للقطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي ي ــول ـي ــو ال ـم ــاض ــي،
فــي حـيــن كــانــت الـتــوقـعــات نحو
تسجيل  1.2مليون فرصة عمل
جــديــدة .أمــا بالنسبة للوظائف
غير الزراعية فقد كان من المتوقع
أن تضيف  1.48مليون وظيفة،
لـ ـك ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـت ــي صـ ــدرت
ع ــن وزارة ال ـع ـمــل ي ــوم الـجـمـعــة
الماضي فاقت التوقعات بإضافة
الـقـطــاعــات غير الــزراعـيــة 1.763
م ـل ـيــون وظ ـي ـفــة ب ـمــا س ــاه ــم في

خفض مـعــدل البطالة إلــى 10.2
فــي المئة مقابل  11.1فــي المئة
في يونيو.

انتعاش قطاعي الصناعات
التحويلية والخدمات
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر مـ ـ ــديـ ـ ــري
المشتريات التصنيعي الصادر
عن معهد إدارة التوريدات ()ISM
فــي الــواليــات المتحدة مــن 52.6
إلى  54.2خالل الشهر الماضي،
فيما يـعــد أعـلــى ق ــراء ة للمؤشر

أسعار النفط تستعيد توازنها
ً
ً
تلقت أسعار النفط دعما جيدا هذا األسبوع
فاألخبار االقتصادية اإليجابية التي ظهرت
في وقت سابق من األسبوع عوضت مخاوف
تفشي موجة جديدة من جائحة كوفيد 19-بما
قد يعوق انتعاش الطلب العالمي مع بداية قيام
المنتجين الرئيسيين بزيادة اإلنتاج.
وارتفعت أسعار العقود اآلجلة لكل من مزيج
خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة
ً
 3في المئة تقريبا على أساس أسبوعي على

خلفية تحسن بيانات النشاط الصناعي في
آسيا وأوروبا والواليات المتحدة بمستويات
أفضل من المتوقع.
أم ــا بالنسبة للمعدن األص ـفــر ،فـقــد ارتـفــع
الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.030.72
دوالر لــأوقـيــة .إذ ســاهــم تــراجــع أداء ال ــدوالر
وانخفاض عائدات السندات في تعزيز أوضاع
الذهب في ظل تراجع تكلفة فرصة االحتفاظ
بمعدن المالذ اآلمن بشكل كبير.

مـنــذ حــوالــي ع ــام ون ـصــف الـعــام
ويـعـكــس الـمــؤشــر االسـتـشــرافــي
ل ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــات الـتـحــويـلـيــة
تحسن أداء القطاع بعد تراجعه
ف ــي شـ ـه ــري أب ــري ــل-م ــاي ــو ،مـمــا
ي ـع ــزز اآلمـ ـ ــال ف ــي ت ـعــافــي قـطــاع
الصناعات التحويلية العالمي
من تداعيات الجائحة.
لـ ـك ــن مـ ـخ ــاط ــر ف ـ ـ ــرض ب ـعــض
الـ ـقـ ـي ــود اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة وع ـم ـل ـي ــات
اإلغـ ـ ــاق س ـت ـظــل ت ـف ــرض سحب
كثيفة من عدم اليقين أمام العديد
من الصناعات وسيعتمد أداؤها
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ج ـه ــود
احتواء الجائحة.
من جهة أخــرى ،ارتفع مؤشر
م ـ ــدي ـ ــري الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات ل ـق ـط ــاع
الـخــدمــات إل ــى أعـلــى مستوياته
ً
الـمـسـجـلــة مـنــذ  17ش ـه ــرا خــال
شهر يوليو ،وأعلن معهد إدارة
الـتــوريــدات ارتـفــاع مؤشر قطاع
الخدمات إلى مستوى  58.1مقابل
 57.1في يونيو.
وشهد شهر يونيو أعلى معدل
نمو في تاريخ مؤشر الخدمات،
الذي تعود نشأته إلى عام ،1997
بعد تسجيله أعلى نسبة تراجع
في أبريل.

ل ـك ــن ت ـق ــري ــر م ــؤش ــر م ــدي ــري
المشتريات عكس تراجع مؤشر
الــوظــائــف إل ــى  42.1بـمــا يشير
إل ــى ع ــزوف أص ـحــاب الـعـمــل عن
تــوظ ـيــف ال ـعــام ـل ـيــن ع ـلــى الــرغــم
م ــن ارتـ ـف ــاع ال ـط ـل ـبــات ال ـجــديــدة
إلى . 67.7

األسهم والعمالت األجنبية
وأدوات الدخل الثابت
واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم زخـ ـمـ ـه ــا
ف ــي ال ــوالي ــات ب ـص ــدارة شــركــات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ــدرج ــة ضمن
ً
مؤشر ناسداك الذي سجل نموا
بنسبة تــزيــد عـلــى  20فــي المئة
منذ بــدايــة الـعــام .وتمكن مؤشر
ستاندرد آنــد بــورز مــن الخروج
من المنطقة الحمراء لينهي بذلك
ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع بـنـمــو بلغت
نسبته  3.73في المئة منذ بداية
العام الحالي.
وع ـلــى صـعـيــد أدوات الــدخــل
الثابت ،تراجعت عائدات السندات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ــع
ً
خالل اآلونــة األخيرة ،خصوصا
فــي ال ـطــرف األم ــام ــي للمنحنى،
إذ وصـ ـل ــت ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـس ـن ــدات

ألج ــل خـمــس س ـنــوات إل ــى أدنــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا ال ـم ـس ـج ـل ــة ع ـلــى
اإلطالق عند مستوى .0.1870
وانعكس ذلك بدوره على سوق
العمالت األجنبية بما ساهم في
زي ـ ــادة ال ـض ـغــوط الـبـيـعـيــة على
الدوالر األميركي لألسبوع الثاني
على التوالي.
وبـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـع ـم ــات
األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر
األميركي بنسبة  3.18في المئة
منذ بداية العام مقابل سلة من
ال ـع ـم ــات وخـ ـس ــر أكـ ـث ــر م ــن 10
ف ــي الـمـئــة م ــن أع ـلــى مستوياته
الـمـسـجـلــة ف ــي مـ ــارس م ــن الـعــام
الحالي.
وأدى تـ ـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروق
التفاضلية ألسعار الفائدة بين
الواليات المتحدة واالقتصادات
الكبرى ،هذا إلى جانب الشكوك
ال ـتــي ت ــدور ح ــول أك ـبــر اقـتـصــاد
على مستوى العالم إلــى هــروب
ال ـمـ ـس ـتـ ـث ـم ــري ــن إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــات
المنافسة.

اجتماع بنك إنكلترا
ص ـ ــوت ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي و«الراتب»
أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري س ـحــوبــاتــه
عـلــى حـســاب النجمة وحـمـلــة "أك ـثــر من
رات ــب" ،وقــد تم إجــراء السحب أمــس في
مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة أحـمــد
الـبـصـمــان ،مــع االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وق ـ ــام ال ـب ـنــك بـتـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات
مباشرة عبر وسائل التواصل ،وجاءت
نتيجة السحب على النحو التالي:
أوال :حـســاب النجمة االسـبــوعــي –
جائزة  5000دينار من نصيب الفائز
يوسف حمزة عباس باقر.
ثانيا :سحب حساب حملة "أكثر من
راتب" من نصيب الفائز محمد عبدالله
عيسى بهبهاني.
وأوض ــح البنك أن حملة "أكـثــر من
رات ــب" موجهة للعمالء الــذيــن يقومون بتحويل
رواتبهم البالغة  500دينار أو أكثر على البنك،
و خـصــو صــا ا لـمــو ظـفـيــن الكويتيين والمقيمين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـح ـكــومــي والـنـفـطــي
والشركات المدرجة لدى البنك وكذلك المتقاعدين،

واالستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على
هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250إلى 500
دينار ،أو قرض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف
الــراتــب وبحد أقصى  10000ديـنــار ،إضــافــة إلى
الهدايا النقدية ،وسيكون هناك سحب أسبوعي

للعمالء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون
بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل
راتبا واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
يذكر أن جوائز "حساب النجمة" مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طوال

السنة ،والتي تتضمن سحوبات أسبوعية
بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة 20000
ديـنــار ،إضــافــة الــى جــائــزة نصف سنوية
بقيمة  500000دينار ،وسحب آخر العام
على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب
مصرفي في العالم بقيمة  1500000دينار.
وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه يمكن
فـتــح الـحـســاب بــإيــداع  100دي ـنــار ،ويجب
أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن 500
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على
كــل الجوائز التي يقدمها الحساب ،وكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آ لــي،
ويـسـتـطـيــع ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة ائـتـمــان
بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وك ـشــف ال ـب ـنــك أن ح ـســاب الـنـجـمــة مـتــاح
للجميع ،وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة
من خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة
ومن أي مكان وفي أي وقت.

«المتحد» يعلن فائز السحب الثالث
في حملة «شخصيات الحصاد»

«بوبيان» ينظم مسابقة «أونالين» على
مستوى دول الخليج لتحدي المكعب

م ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـم ـ ـلـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
ال ـح ـص ــاد ال ـم ـشــوقــة والـ ـف ــري ــدة من
نــوعـهــا فــي الـكــويــت تحقق نجاحا
كـبـيــرا ،حـيــث تــم األرب ـع ــاء الماضي
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـسـ ـح ــب ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،وك ــان ــت
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة وقـ ـ ــدرهـ ـ ــا  4200ديـ ـن ــار
م ــن ن ـص ـيــب ال ــرابـ ـح ــة دانـ ـ ــة نـجـيــب
المحمود ،التي استطاعت حل لغز
حساب "رامي" الشخصية الثالثة من
شخصيات الحملة األربع.
و فــي نفس يــوم السحب الثالث،
تــم إط ــاق لـغــز الشخصية الــرابـعــة
األخيرة "دالل" ،التي سوف تستمر
أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف وسـ ــائـ ــل
التواصل االجتماعي وموقع البنك
األهلي المتحد.
بـهــذه المناسبة ،تقدمت رئيسة
إدارة التسويق وتطوير المنتجات
فـ ــي ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد فــاتــن
ال ـت ـم ـي ـمــي بــال ـت ـه ـن ـئــة ل ـل ــراب ـح ــة فــي
السحب الثالث من الحملة ،مؤكدة
أن كـ ــل م ـ ـشـ ــارك سـ ـي ــرى ن ـف ـس ــه فــي
ش ـخ ـص ـيــة مـ ــن ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات
األربع ،ومن خالل حل اللغز المشوق
سيتعرف أكـثــر عـلــى مــزايــا حساب
الـحـصــاد اإلس ــام ــي ،ال ــذي يــواصــل
تحقيق النجاح ،حتى أصبح حساب
الجوائز اإلسالمي األول والمعروف
كأفضل حساب لسحوبات الجوائز
في الكويت.
ويمكن لجميع األفراد في الكويت
ال ـم ـشــاركــة ف ــي حـمـلــة "شـخـصـيــات
ال ـح ـصــاد" ،والـحـصــول عـلــى فرصة
للربح ،علما أن المسابقة ال تقتصر
على عمالء حساب الحصاد أو عمالء
البنك فقط.
و تـقــوم فكرة الحملة على تقديم

نـظــم بـنــك بــوب ـيــان ،وع ـلــى مــدار
أسبوعين ،مسابقة على مستوى
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي،
وتـ ـع ــد أول م ـس ــاب ـق ــة مـ ــن نــوع ـهــا
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ه ــي ب ـطــولــة "ت ـحــدي
مكعب بوبيان" باستخدام وسائل
التواصل عن بعد "أونالين" تعتمد
على ســرعــة حــل المكعب Rubik’s
 Cubeو هــي اللعبة المنتشرة في
جميع أن ـحــاء الـعــالــم ،وت ـقــوم على
القدرات الذهنية.
وقال المسؤول بإدارة االتصاالت
وال ـعــاقــات الـمــؤسـسـيــة فــي البنك
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــافــي أم ــس ،إن الـبـطــولــة التى
نظمها بنك بوبيان شهدت مشاركة
واسعة من الكويت ودول الخليج
من الشباب من الجنسين ،مما يؤكد
أهـمـيــة مـثــل ه ــذه الـفـعــالـيــات التي
تعمل على تنمية القدرات الذهنية
للصغار والكبار وترفع مستويات
التحدي بينهم.
وأضــاف الخضر "مــن المعروف
ً
والمتداول عالميا ان مكعب روبيك
يـتـمـيــز بــال ـعــديــد م ــن الـ ـم ــزاي ــا من
بينها زيادة الذكاء الفراغي وزيادة
التركيز وتنشيط الــدمــاغ وزي ــادة
الثقة بالنفس والتخلص من القلق
والملل والمساعدة على السكينة
والهدوء".
وأشار إلى أنه تم تكريم الفائزين
العشرة األوائل بجوائز مالية نقدية
من إدارة البنك ولجنة التحكيم التى
ضمت خبراء في اللعبة من الكويت
والـبـحــريــن معتمدين مــن االتـحــاد
الدولي للعبة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة

فاتن التميمي
 4أل ـغ ــاز ،كــل لـغــز يـخــص شخصية
مـخـتـلـفــة ل ــدي ـه ــا ح ـس ــاب ال ـح ـصــاد
اإلسالمي ،ويكون حل اللغز بمعرفة
كم المبلغ الموجود في حساب كل
شخصية من الشخصيات التي يتم
إطالقها تباعا ،ويستمر عرض كل
شخصية لمدة أسبوع.
كما يتم نشر فيديو توضيحي عن
قصة كل شخصية من الشخصيات
األرب ـ ــع وتـطـلـعــاتـهــا وطـمــوحــاتـهــا،
ويحمل كل فيديو في طياته الدالئل
التي تمكن المشاركين من حل اللغز،
إضافة إلى العديد من التلميحات من
خالل وسائل التواصل االجتماعي
ال ـت ــي ت ـســاعــد ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي حل
ال ـ ـل ـ ـغـ ــز ،ث ـ ــم يـ ـت ــم حـ ـص ــر وت ـج ـم ـيــع
اإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة وإجـ ـ ـ ـ ــراء
السحب بينها الختيار الرابح الذي
ي ـفــوز بـنـفــس الـمـبـلــغ ال ــذي تمتلكه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ويـ ـح ــق ل ـك ــل م ـش ـتــرك
المشاركة بإجابة واح ــدة فقط لكل
شخصية.

الـنـقــديــة الـتــابـعــة لبنك إنكلترا
بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع عـ ـل ــى إبـ ـ ـق ـ ــاء سـعــر
الـفــائــدة عند مستوى  0.10في
ا لـمـئــة ،كـمــا احتفظت ببرنامج
ش ـ ــراء األصـ ـ ـ ــول ع ـن ــد م ـس ـتــواه
ا لـمـسـتـهــدف بقيمة  745مليار
جنيه إسترليني.
وتـضـمــن مـحـضــر االجـتـمــاع
أحدث االرشــادات االستشرافية
الـ ـت ــي ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن "ال ـل ـج ـنــة
ال تـ ـعـ ـت ــزم تـ ـش ــدي ــد ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـن ـق ــدي ــة ب ـ ـ ــدون دلـ ـي ــل واضـ ــح
عـ ـل ــى ح ـ ـ ــدوث تـ ـط ــور م ـل ـمــوس
فــي م ـجــال ال ـطــاقــات اإلنـتــاجـيــة
غير المستخدمة وبـلــوغ هدف
ال ـت ـض ـخــم بـنـسـبــة  2ف ــي الـمـئــة
بشكل مستدام".
ول ـ ـ ــم تـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك مـ ـف ــاج ــآت
مـ ــن ج ــان ــب ب ـن ــك إن ـك ـل ـت ــرا مـمــا
ســاهــم فــي تـعــزيــز أداء الجنيه
اإلسترليني ودفعه لالرتفاع إلى
مستوى  1.31ليقترب بذلك من
أ عـلــى مستوياته المسجلة في
مارس من العام الحالي.
وف ــي واق ــع األمـ ــر ،لــم يتضح
ب ـع ــد وضـ ــع ان ـف ـص ــال الـمـمـلـكــة
المتحدة عن االتحاد األوروبي،
وهو األمر الذي قد يمنع الجنيه

اإلسـتــرلـيـنــي مــن ال ــوص ــول إلــى
مستويات .1.40

انتعاش مؤشر مديري
المشتريات في االتحاد األوروبي
للمرة األولى منذ يناير ،2019
كسر مؤشر النشاط الصناعي
في االتـحــاد األوروب ــي حاجز الـ
 ،50وهي العالمة الفاصلة بين
ال ـن ـم ــو واالن ـ ـك ـ ـمـ ــاش .إذ ارت ـف ــع
المؤشر مــن  47.4إلــى  51.8في
يوليو وســط ع ــودة اقـتـصــادات
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي الــرئـيـسـيــة
لفتح أنشطة أعمالها ونجاحها
في السيطرة بشكل أفضل على
أوضاع تفشي جائحة كوفيد.19-
وع ـل ــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،شـهــدت
ً
ً
العملة الموحدة نموا قويا على
م ـ ــدار األس ـب ــوع ـي ــن الـمــاضـيـيــن
وتسارعت وتيرة النمو إلــى أن
وصـلــت إل ــى أعـلــى مستوياتها
المسجلة فــي مــا يــو  2018عند
مستوى  1.1916بدعم من األداء
ال ـض ـع ـيــف ل ـ ـلـ ــدوالر وان ـك ـم ــاش
الـ ـ ـف ـ ــروق ال ـت ـف ــاض ـل ـي ــة ألس ـع ــار
ال ـف ــائ ــدة ب ـيــن الـ ـ ــدوالر والـعـمـلــة
الموحدة.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعـلــن بـنــك بــرقــان أس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي الـسـحــوبــات
اليومية على حساب يومي ،وقــد فــاز كل واحــد منهم
بـجــائــزة  5000د.ك ،وك ــان الـحــظ فــي هــذه السحوبات
من نصيب:
 .1صابر عبدالحي عويض محمد
 .2فاطمة مسعود سعد المسعود
 .3سالم نايف سالم الهاجري
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر بنك برقان سحبا ربع
سنوي لحساب "يــومــي" ،للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125000دي ـنــار .ولـلـتــأهــل للسحوبات رب ــع السنوية
يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك لمدة
شهرين كاملين قبل تــاريــخ السحب ،وكــل  10دنانير
تمثل فرصة واحــدة لدخول السحب ،وإذا كان رصيد
الـ ـحـ ـس ــاب 500
ديـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــار ومـ ـ ـ ــا
فـ ــوق فـسـيـكــون
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الحساب مؤهال
لـ ـ ـل ـ ــدخ ـ ــول ف ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
اليومية وربع
السنوية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
فيصل الخضر
سوف تشهد المزيد من الفعاليات
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــوي ال ـب ـن ــك
تنظيمها بنظم التواصل عن بعد
ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة ال ـتــى
يعيشها الـعــالــم وال ـكــويــت بسبب
وباء فيروس كورونا المستجد.
ي ــذك ــر أن ل ـع ـبــة م ـك ـعــب روب ـي ــك
معروفة بأنها أكثر لعبة تعليمية
م ـ ــؤث ـ ــرة وي ـ ــرج ـ ــع اخـ ـت ــراعـ ـه ــا ال ــى
العالم المجري ارنــو روبـيــك الــذي
اخ ـتــرع ـهــا ف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
ً
ً
الماضي والقت انتشارا كبيرا حتى
التسعينيات ثم عــادت مــرة أخرى
لالنتشار بين الشباب والمراهقين
منذ سنوات قليلة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ِّ
المؤرخ فيصل الزامل ُيعقب على
صورة صقر الغانم بمعلومات
معززة من عائالت األشخاص
الموجودين فيها.

مسك وعنبر

مسك وعنبر

18

فقدت الساحة الفنية والحقل الثقافي
في الكويت والدول العربية العديد من
المبدعين خالل شهر أغسطس على مدار
األعوام الماضية.

18

يطلق «بلبل الخليج» الفنان نبيل
شعيل أغنيته الجديدة «شنو
صاير» اليوم عبر تطبيقي روتانا
و.DEEZER

خافيير باردم وريس ويذرسبون يتقاضيان
األجر األعلى عن الحلقة الواحدة
س ونورمان ريديس
بعدهماجنيفر أنيستو ن وإليزابيث مو 
كشفت تـقــاريــر إعــامـيــة أن أج ــور نـجــوم هوليوود
تعتبر صــاد مــة للمبالغة فـيـهــا ،ال سـيـمــا فــي الحلقة
الــواحــدة فـقــط ،حيث يتصدر الممثل خافيير بــاردم
غيره من النجوم ،إذ تقاضى  1.2مليون دوالر مقابل
حلقة واحدة.
والمتعارف عليه أن العديد من النجوم فيهوليوود
يتقاضون أجورا مرتفعة جدا في المسلسالت ،ومنهم
من يحدد أجره على الحلقة الواحدة.
وذكرت التقارير أن النجم خافيير باردم ،زوج النجمة
بنيلوبي كــروز ،يعتبر من أغلى الممثلين في العالم،
حيث يتقاضى عن الحلقة الــواحــدة ألي مسلسل 1.2
مليون دوالر ،بينما تكسب النجمةريس ويذرسبون
 1.1مليون عن الحلقة ،وتشابهها في األجــر النجمة
جنيفر أنيستون.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،نـ ــالـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــةإل ـ ـيـ ــزاب ـ ـيـ ــث م ــوس
مليون دوالر بالحلقة ،عــن دوره ــا فــي مسلسل The
 ،Handmaid’s Taleوأيضا تقاضى نورمان ريديس
نفس المبلغ عن الحلقة في مسلسله The Walking
.Dead
أمــا النجمةكيلي كــاركـســون فتتقاضى  560ألف
دوالر عن الحلقة الواحدة بمسلسل " ،"The Voiceالذي
عرض على قناة " ،"NBCويشابهها في أجرها النجم
كـيـفــن هـ ــارت ،ال ــذي يـقـبــض  500أل ــف عــن الـحـلـقــة في
مسلسل " ،"TKOالذي عرض على قناة "."CBS

خافيير باردم

برادلي كوبر

للنجم

ومن أخبار باردم ،أعلن النجمخافييردعمه
جوني ديـب ،في قضيته مع زوجته السابقة النجمة
آمبر هيرد ،ويراه رجال حقيقيا وصديقا كريما ،ويهتم
بعائلته ،مضيفا أن د يــب لديه موهبة كبيرة ،وعمل
معه من قبل ،ورأى مواقفه المحترمة مع فريق العمل،
التي تعتبر فريدة من نوعها ،ورجــل حنون وعطوف
وفنان استثنائي.
وأش ــار إلــى أنــه ال يحب ديــب فـقــط ،وإنـمــا يحترمه
ألن ــه ي ــوج ــد دومـ ــا ع ـنــدمــا ي ـح ـتــاجــه ،م ــؤك ــدا أن ديــب
محاصر باألكاذيب ،وعلى الرغم مما يتعرض له يكتفي
باالبتسام ،ويعمل في صمت.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ردت ال ـن ـج ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــةري ــس
ويذرسبون على شائعات حملها بطريقة طريفة إلنهاء
ال ـجــدل ح ــول ه ــذه الـمـســألــة ،بـعــدمــا رص ــدت الممثلة
أن مجلة زعمت أنها وجنيفر غــارنــر كانتا تنتظران
أطفاال ،ومن هنا تأكدت أنه البد من الرد بسرعة لكن
بشكل لطيف.
ونشرت ويذرسبون ،عبر حسابها على أحد مواقع
الـتــواصــل ،صــورة لغالف المجلة ،وعلقت عليها" :يا
جنيفر غــار نــر هــل يمكننا تربية أطفالنا الوهميين
م ـع ــا؟" ،ول ـقــي تعليقها تـفــاعــل الـكـثـيــر مــن األصــدقــاء
المشاهير للنجمتين ،حيث كتبت سارة ميشيل غيلر
"إن مجالسة األطفال مهمة خيالية".

إنريكي إيغليسياس

ريس ويذرسبون

روبن ويليامز

كوبر وابنته في عطلة مع جنيفر غارنر

إنريكي إيغليسياس يتضامن مع لبنان

حياة روبن ويليامز في فيلم وثائقي

تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجمين العالميينجنيفر
غارنر وبرادلي كوبر ،خالل استمتاعهما بعطلتهما على شاطئ البحر ،إضافة البنة
كوبر التي تبلغ من العمر أربع سنوات.
ً
ً
وأثارت هذه الصور جدال واسعا بين المتابعين ،الذي أشاروا إلى إمكانية وجود
ً
صداقة بين النجمين ،السيما أنهما عازبان حاليا.
وذكرت تقارير اعالمية ،أن لقاء النجمين على شاطئ البحر هو للمرح مع ابنة
ً
كوبر ،كما أنه ال يبدو لقاء خاصا بينهما ألنه يبدو لقاء بين صديقين في نزهة
ً
واسترخاء على الشاطئ خصوصا أن غارنر وكوبر يعرفان كل منها اآل خــر منذ
سنوات عدة ،ويعتبر األمر من باب الصداقة ال أكثر وال أقل السيما أنهما يلتقيان
ً
ً
كثيرا في أوقات فراغهما وخالل العطالت أيضا.

ّ
عبر النجمإنريكي إيغليسياس عن تضامنه مع الشعب اللبناني ،بعد االنفجار الضخم
الذي وقع في مرفأ بيروت ،الثالثاء الماضي ،داعيا إلى التبرع لألطفال عبر منظمة "Save
."The Children
ونشر إنريكي ،عبر صفحته على أحد مواقع التواصل ،صورة للعلم اللبناني ،مناشدا
دعم لبنان في هذه المحنة ،والتبرع لألطفال ،وعلق عليها" :أبعث بكل حبي لكل شخص
في لبنان منظمة إنقاذ الطفل على األرض مستعدة لدعم االحتياجات العاجلة لألطفال
ً
المتضررين من هذا الحادث المأساوي ،يرجى التفكير في التبرع إذا كنت قادرا على ذلك".
وتعتبر خطوة إنريكي مهمة ،وهي استكمال لما بدأه عدد من نجمات السينما والغناء
في العالم بإطالق حملة تبرعات للصليب األحمر ،لمساعدة الشعب اللبناني في هذه
المحنة.

النجم الراحلروبن ويليامز ،عن برومو الفيلم الوثائقي
كشفت شنايدر أرملة ّ
" ،"Robin's Wishالــذي يوثق األيـَـام األخـيــرة في حياة روبــن ،ويكشف معاناته
مــع مــرض التحلل العصبي والــخـ َـرف ،والتشخيص الخاطئ إلصابته بمرض
باركنسون.
ويضم البرومو العديد من الصور لروبن في عدد من المراحل العمرية ،ويكشف
مضادات االكتئاب وليفودوبا
نتائج تشريح جثمانه ،ووجد في جسده الكثير من ُ ّ
وهو دواء يستخدم لعالج مرض باركنسون ،الذي شخص بالخطأ أنه مصاب به،
مما فتح المجال أمام عرض هذا الفيلم الذي ينصف الممثل الراحل .
يذكر أن روبن فاز بجائزة األوسكار عام  ،1998كما فاز بجائزة إيمي عام ،1987
وجائزة "غولدن غلوب" أربع مراتُ ،
ويعد أسطورة الكوميديا األميركية.

أليكسيا فاسيليو تسلط الضوء على الالجئين بالموسيقى
مــا زال ــت الـمـغـنـيــة الـقـبــرصـيــة ألـيـكـسـيــا فــاسـيـلـيــو تتذكر
صوت صفارات اإلنذار التي ّ
دو ت بشكل مرعب فوق منزلها
ً
عندما كانت طفلة تحذيرا من الغزو التركي.
ّ
وفر ت هي وعائلتها من مدينة فاماغوستا (شمال شرق
قبرص) في عام  ،1974وبعد مرور عقود لم تعد ثانية لتسكن
فــي ذاك ا ل ـم ـكــان لـكــن ت ـجــارب أ لـيـكـسـيــا شـكـلــت مستقبلها،
و هــي تستخدم اليوم شهرتها العالمية كفنانة للمساعدة
في تسليط الضوء على محنة النازحين والالجئين في كل
أنحاء العالم.
وقالت خالل حفلة موسيقية عبر اإلنترنت سيعاد بثها
إ لــى الجماهير العالمية "أ نــا ال جـئــة و لـهــذا السبب أ نــا هنا
اليوم".
وأضافت "كانت هناك لحظة لم يكن لدي فيها منزل كان
عمري عشر سنوات".
ً
وق ـل ـب ــت ج ــائ ـح ــة "كـ ــوف ـ ـيـ ــد "19-رأسـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب األف ـك ــار
المتعلقة بتنظيم ا حـتـفــال موسيقي مـبــا شــر فــي نيقوسيا
كجزء من أنشطة االحتفال باليوم العالمي لالجئين في 20
يونيو كل عام.
لـكــن ألـيـكـسـيــا ال ـتــي تـمـتــد مـسـيــرتـهــا الـمـهـنـيــة عـلــى مــدار
أر بـعــة عـقــود ،وا لـتــي سجلت مــع موسيقي ا لـجــاز األميركي

أرماندو "شيك" كوريا ،كانت مصممة على تحويل العرض
ً
إ لــى ا فـتــرا ضــي ،و هــو تضمن عــرو ضــا ور ســا ئــل تضامن من
فنانين من حول العالم ،من بينهم مغنية الجاز األميركية
ً
مادلين بيرو ،ونجم الروك البريطاني بيتر غابرييل ،وأيضا
طالبو لجوء محليون والجئون.
ً
وكانت أليكسيا جزء ا من أول مشاركة لقبرص في مسابقة
"يوروفيجن" في عام  1981عندما كانت ال تزال مراهقة ،وهي
ً
شاركت فيها مجددا عن أداء منفرد في عام .1987
وسجلت العديد من األلبومات الموسيقية المتنوعة ،من
البوب إلى الجاز ،بما في ذلك ألبوم عام  1996بالتعاون مع
شيك كوريا.
وعلى خشبة مسرح مظلمة ،افتتحت العروض بأغنية "آيا
مارينا" ،وهي أغنية قبرصية تقليدية ،مصحوبة بنوتات
هادئة عزفت على الكاليمبا ،وهو بيانو إفريقي صغير.
ثم انتقلت إلى أغنية "سامر تايم" لجورج غيرشوين ثم
ـان تمزج
أدت "مــاذرلــس تـشــايـلــد" ،وهــي عـبــارة عــن ثــاث أغ ـ ٍ
بين التهويدة والرثاء.
(أ ف ب)

أليكسيا فاسيليو

ثقافات ١٦
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الزامل يعقب على صورة صقر الغانم :معلوماتنا معززة
من عائالت الموجودين فيها
المؤرخ فيصل الزامل

سبق أن صحح بعض
الباحثين المعلومة عن
صورة صقر الغانم ،والتي
أعاد نشرها الزميل حمزة
عليان في "الجريدة" بعدد
أمس ،وفي هذا المقال
يستكمل المؤرخ فيصل
الزامل ما ذكروه ،مع
زيادة المعلومات المعززة
من عائالت األشخاص
الظاهرين في تلك الصورة.

ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى م ـ ــا ت ـف ـضــل
ب ــه ال ـبــاحــث وال ــزم ـي ــل الـفــاضــل
أ .حـ ـ ـم ـ ــزة ع ـ ـل ـ ـيـ ــان يـ ـ ـ ــوم أمـ ــس
 2020/8/9في جريدة "الجريدة"
ال ـ ـ ـغـ ـ ــراء تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان "ق ـص ــة
صـ ــورة تــاري ـخ ـيــة ع ـمــرهــا 119
عاما" ،وقــال عنها إنها "صورة
عمرها أكـثــر مــن  100ع ــام ،وما
زال االخ ـت ــاف حــولـهــا قــائـمــا"،
ويعني بها صورة صقر الغانم،
فهناك سببان لهذا االخـتــاف،
األول ،م ــرور وق ــت طــويــل بغير
تصحيح مستند الى معلومات
مــدعـمــة ،والـثــانــي هــو المبالغة
فـ ــي الـ ـم ــوق ــف مـ ـن ــه بـ ـع ــد الـ ــذي
حدث له ،مبالغة تجاوزت حتى
م ــوق ــف ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك نـفـســه،
فقد كان قد زوج ابنه ناصر من
ابـنــة صـقــر ،وم ــن بـعــد وف ــاة كل
من مبارك وصقر ،أيضا تزوج
س ــال ــم ال ـم ـب ــارك م ــن اب ـن ــة صقر
الثانية ،واستمرت العالقة طيبة
بين البيتين ،ففي عهد الشيخ
أح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ت ــم تـعـيـيــن ابــن
صقر الغانم (غانم) مديرا لقوة
الشرطة ،وهو ما لم يكن ليحدث
ف ــي مــوقــع أم ـنــي ك ـه ــذا ،ل ــوال أن
ال ـع ــاق ــة ص ـ ــارت ط ـب ـي ـع ـيــة ،وال
معنى لتحسس آخرين من القيام
بــالــواجــب العلمي فــي التحري
والتدقيق الالزمين.
واألهم من موضوع الصورة
وس ـن ـع ــود إل ـي ـه ــا -ه ــو تــوثـيــقدور قـ ــا ئـ ــد عـ ـسـ ـك ــري ك ــو ي ـت ــي

علي بن أحمد الشاهين الغانم في مرحلتين من عمره

تناثرت في المصادر التاريخية
أخبار اجتهاده في خدمة بلده
وحماية الكويت بالتعاون مع
مواطنيه وقـيــادتــه مــن اجتياح
مــدمــر ك ــاد يـمـســح ال ـكــويــت من
ع ـل ــى الـ ـخ ــارط ــة فـ ــي ت ــداع ـي ــات
مــا بعد معركة الـصــريــف ،ومع
ذل ــك ل ــم يـتــم تــوثـيــق عـمـلــه هــذا
وح ـيــاتــه ك ـل ـهــا ،رغ ــم أن أع ـمــال
التوثيق فــي السنوات األخيرة
لم تترك شخصا ،كائنا ما يكون
م ـج ـه ــوده ،اال تـتـبـعــت سـيــرتــه
بالتفصيل الدقيق ،فهل في هذا
شيء من المنطق؟!
فيما يتعلق بــالـصــورة ،فقد
سبقنا إلى تصحيح المعلومة
حولها األستاذ وليد السيف في
دراسته القيمة عن "الشاعر المال
علي الـمــوســى الـسـيــف -سيرته
وشـعــره  ،"1946 – 1875وأفــرد
فـيـهــا صـفـحــة كــامـلــة لـمــوضــوع
ً
هذه الصورة ،ناقال عن سليمان
ال ـس ـيــف ،وه ــو الـشـقـيــق األك ـبــر
ل ـل ـشــاعــر ع ـل ــي ال ـس ـي ــف ،ق ــول ــه:
"هــذه الـصــورة تعود ألبوغانم،
صقر غانم سعد الـغــانــم ،حيث
ً
كان قائدا لجيش الشيخ مبارك"
وقد نشرت "القبس" هذه العبارة
بتاريخ  1999/2/9حسبما ذكر
ذلك أ .حمزة عليان يوم أمس.
إن مـ ــرور وق ــت ط ــوي ــل بغير
ت ـص ـح ـيــح ال ي ـم ـنــع ت ـع ــدي ــل مــا
ً
يجب تعديله تحقيقا للدقة في
التوثيق التاريخي ،ومن شواهد
االسـتــدالل على مــا سبق ذكــره،
أن ال ـج ــال ــس ف ــي ال ـ ـصـ ــورة هــو
القائد العسكري ،صقر الغانم،
بـمـعــرفــة أس ــر وأه ــال ــي الــرجــال
ال ــواق ـف ـي ــن ف ــي ال ـ ـصـ ــورة خـلــف
صـقــر لــذوي ـهــم ،فـهــم مـعــروفــون
ب ـ ــاألسـ ـ ـم ـ ــاء ،وبـ ـ ــالـ ـ ــزي ال ـم ـم ـيــز
لـهــم ،ففي مجتمعنا الخليجي
تـكــون لنوعية الـعـقــال وطريقة
وض ـع ــه دالل ـت ــه ع ـلــى الـشـخــص
او القبيلة ا لـتــي ينتمي اليها،
ومن بين األشخاص الظاهرين
ف ــي ال ـ ـصـ ــورة "عـ ـل ــي ب ــن أح ـمــد
بــن شــاهـيــن بــن مـحـمــد الـغــانــم"
ال ــذي ع ــرف بـيــن ال ـنــاس بلبسه
ال ـع ـق ــال األبـ ـي ــض ف ــي مـخـتـلــف

الشيخ مبارك الصباح والملك عبدالعزيز بن سعود
مراحل عمره ،بينما البقية في
نفس الصورة يتبعون أسلوب
صقر فــي لبس العقال الشطفة
"المخمس" وهم ،عبدالله الغانم،
وال ــد سـلـطــان عـبــد الـلــه الـغــانــم،
ويعقوب الغنيم الغانم.
وت ـح ـت ـف ــظ أسـ ـ ـ ــرة عـ ـل ــي بــن
أح ـم ــد ب ــن شــاه ـيــن ،إل ــى ال ـيــوم
ب ـصــور جــدهــم عـلــي ب ــن أحـمــد،
في مختلف مراحل عمره ،حيث
ك ـ ــان يـ ــرتـ ــدي الـ ـعـ ـق ــال األب ـي ــض
ً
شابا ورج ــا متقدما فــي السن
(حـ ـس ــب الـ ـ ـص ـ ــورة الـ ـم ــرفـ ـق ــة )،
وق ــد ان ـت ـقــل ع ـلــي ب ــن أح ـمــد من
الـكــويــت إلــى قطر بعد أن طلب
م ـنــه ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ال ـم ـغ ــادرة
بسبب كثرة تردد رجال القبائل
ال ـ ــذي ـ ــن عـ ـمـ ـل ــوا م ـ ــع صـ ـق ــر إل ــى
مـجـلــس ع ـلــي ب ــن أح ـم ــد لتتبع
أخ ـبــار رج ــل قــادهــم فــي مـعــارك
ال تحصى ،وعز عليهم ما جرى
له ،وبالنسبة لعلي بن أحمد فقد
عمل في تجارة السالح من قطر
والـبـحــريــن ،وبـيــن الهند وبقية
مرافئ الخليج ،وقد ذكره الشيخ
عبد الله الجابر في حديثه عن
مـعــركــة ك ـنــزان فــي األح ـســاء في
 ،1915/6/28و ت ــزو ي ــده لبعض
أطرافها بالسالح ،وكــان يدخل
الكويت خفية من حين آلخر ،ثم
بعد سـنــوات تــم ترتيب عودته
إلى الكويت بشكل نهائي.

إن إشارة شخص أجنبي في
كتابه عن الكويت السم الشيخ
مـ ـب ــارك ع ـل ــى أنـ ــه ال ـج ــال ــس فــي
ال ـ ـصـ ــورة م ـت ــوقــع ت ـم ــام ــا ،فـهــو
ال ـش ـخــص ال ـم ـع ــروف بــالـنـسـبــة
لهذا األجنبي ،مقارنة باألسماء
ً
المحلية ،فضال أن يكون هؤالء
"الـمـحـلـيــون"  -صـقــر وم ــن معه
 ه ــم ف ــي فـ ـت ــرة اس ـت ـب ـع ــاد عــنالمشهد تماما.
وهناك من استفسر عن فارق
العمر بين صقر الغانم ،وعلي
بن أحمد بن شاهين ،معتبرا أن
علي هو أكبر في السن من صقر،
وبـفــارق كبير ،وهــذا غير دقيق
تماما ،فقد توفي علي بن أحمد
عــام  ،1953أي بعد وف ــاة صقر

الـغــانــم بــأكـثــر مــن ثــاثـيــن سنة
وأص ـغــر أب ـنــاء صـقــر هــو غــانــم،
مواليد  ،1889بينما أكبر أبناء
علي بن أحمد ،واسمه عبدالله،
مــن مــوالـيــد  1900وتــوفــي سنة
.1981
ن ـ ـع ـ ــم ،ل ـ ـيـ ــس صـ ـحـ ـيـ ـح ــا أن
الـ ـج ــال ــس هـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـب ــارك
ال ـص ـبــاح ،مــع حـفــظ الـمـقــامــات،
فهو لم يستخدم أسلوب العقال
الشطفة "المخمس" فــي أي من
ص ــوره ،واألش ـخــاص الــواقـفــون
مــن حــول صـقــر هــم شخصيات
كــويـتـيــة م ـعــروفــة ب ــاالس ــم لــدى
أهــال ـي ـهــم ،وم ــن ق ــال بـغـيــر ذلــك
فعليه البينة ،طبعا مع التقدير
واالحترام لكل رأي ،اال أن مرور

وقـ ــت ط ــوي ــل دون إظـ ـه ــار هــذه
المعلومة ،ال يكفي لتحول ذلك
ال ـظــن ال ــى حـقـيـقــة ،مــع التأكيد
ع ـل ــى م ــاح ـظ ــة أن ه ـ ــذا ال ـج ــزء
م ـ ــن الـ ـبـ ـح ــث جـ ــان ـ ـبـ ــي ،وي ـج ــب
أال ي ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن جــوهــر
الموضوع.
وه ـن ــاك م ــن قـ ــال بـ ــأن الـطـفــل
ال ــواق ــف هــو الـشـيــخ نــاصــر ابــن
الـ ـشـ ـي ــخ م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،وه ـ ـ ـ ــذا خ ـطــأ
أي ـضــا ،فــال ـصــورة الـتـقـطــت عــام
 ،1901والمعروف أن ابن ناصر
المبارك ،واسمه صباح الناصر،
ه ــو م ــن م ــوال ـي ــد  ،1903فـعـمــر
والـ ـ ـ ــده ،ن ــاص ــر (الـ ـكـ ـفـ ـي ــف) ،فــي
تاريخ التقاط الصورة ال يقل عن
ً
 25سنة ،وليس طفال في حوالي
العاشرة من عمره ،كالموجود
في الصورة.
ً
عـلـمــا ب ــأن الـشـيــخ نــاصــر في
مارس  1910ترأس اللجنة التي
أش ــرف ــت ع ـلــى ج ـمــع ال ـت ـبــرعــات
إلنشاء مدرسة المباركية ،ومن
أعـضــائـهــا ،حـمــد الـخــالــد ،هــال
ال ـم ـط ـي ــري ،ش ـم ــان ب ــن سـيــف،
اب ــراه ـي ــم ال ـم ـض ــف ،ومـ ــن يـقــوم
بهذه المهمة ال بد أن يكون في
ســن مـتـقــدمــة ،ول ـيــس طـفــا في
عام .1901
القنصل الروسي في البصرة
واث ـ ـنـ ــان م ــن ضـ ـب ــاط الـسـفـيـنــة
الــروسـيــة "فــاريــاج" فــي الكويت

 ،1902/12/12تزامن وصولهم مع
غياب الشيخ مـبــارك عــن البالد
فالتقاهم القائد العسكري صقر
الغانم ،والتقطوا هذه الصورة
لــه مـعـهــم ،وك ــان الـشـيــخ مـبــارك
في تلك الفترة يعتبر صقر يده
اليمنى فــي األ م ــور العسكرية،
وكــان اهتمام القنصل الروسي
متركزا في السؤال عما اذا كانت
هناك سفينة حربية انكليزية قد
زارت الكويت قبله ،وأنه ما جاء
اال ليعرض خدمات حكومته.
وه ـن ــاك أي ـضــا م ــن اعـتـقــد أن
الــواقــف مــع ال ــروس هــو الشيخ
ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،ومـ ـ ــرة أخ ــرى
ف ــإن طــري ـقــة ل ـب ــاس ال ـع ـق ــال في
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـع ــرب ــي تـ ـك ــون مــن
وســائــل التعريف باألشخاص،
وأح ـي ــانــا بــالـقـبــائــل مـثـلـمــا هو
بـ ــارز ف ــي الـ ـص ــورة ،وبــالـنـسـبــة
ل ـط ــري ـق ــة لـ ـب ــس الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ل ـل ـع ـق ــال "ال ـش ـط ـف ــة"،
فهو مختلف عن أسلوب صقر
ً
الغانم "مخمس" ،علما بأن كال
من الشيخ جابر المبارك وصقر
الغانم ،قد خاضا معارك عديدة
جنبا الى جنب ،ويمكن الوقوف
على المزيد من المعلومات حول
ال ـع ــاق ــة ال ــوث ـي ـق ــة بـيـنـهـمــا فــي
كتاب الشيخ عبد العزيز الرشيد
"تاريخ الكويت" صفحة .186

رواية «نازك خانم» تسرد حياة فتاة من جبل قاسيون
●

كه يالن محمد

تقدم الكاتبة السورية لينا هويان الحسن
في روايتها "نــازك خانم" الكثير من الــدالالت
النفسية واإلنسانية ،وأن اآلراء السائدة بشأن
الجسد تلغي هويته من خالل ازدرائه وتجاهل
طبعا يلعب
ما يمثله من الرغبة عليه وهنا
ً
دورا في تغييب المرأة.
رأس المال االجتماعي ً
والالفت في هذا السياق ،ما يقوله الشاعر
السوري الكبير أدونيس حــول ظاهرة تستر
مؤشرا لتقديس األنثى
المرأة فبرأيه أن في ذلك
ً
وما يقدس في ثقافتنا يحجب لكن ما يذهب
تأويال
إليه صاحب "مهيار الدمشقي" ليس إال
ً
قد ال يؤيده الواقع االجتماعي واألهم في هذا
الصدد هو ما فرضته الفلسفات الحديثة من
التحول في رؤيــة للجسد بحيث لم يعد دون
منزلة العقل في األهمية فالجسد بنظر "جاك
أبدا أن
لوك نانسي" يمثل ما اليستطيع الفكر ً
يخترقه اخـتــراقـ ًـا كــامـ ًـا حتى إذا كــان موطن
تفكيرنا وأصله ،كما أن التفكير لدى نيتشه
عبارة عن نشاط جسدي يقول "إنــي بأسري
جـســد الغ ـيــر" وي ـ ــزداد االه ـت ـمــام بموضوعة
الجسد مع ظهور الفلسفة الظاهراتية حيث
اليمكن االرتباط بالعالم بنظر ميرلوبونتي
إال مــن خــال الــوجــود كجسد وأكـثــر مــن ذلك
فــإن فيتنغشتاين يعتقد بــأن الوعي مكتوب
على الجسد ،مــا يعني أن المظهر الجسدي
معبرا عن المستوى اإلدراكي للمعطيات
يكون
ً
المحيطة بالذات الواعية.
وهــذا المنطق الظاهراتي هو ما ينعكس
بالوضوح في محتويات روايــة "نــازك خانم"
للكاتبة السورية لينا هويان الحسن ،إذ يكتنز
الجسد ب ــدالالت التمرد والثقافة إضافة إلى
إرســالـيــاتــه الجمالية واإليــروتـيـكـيــة وبــذلــك
يتحول الجسد إلى عالمة الذات على حد تعبير
جان لوك نانسي.

رواية الشخصية
تحيل عتبة الـعـنــوان إلــى أن القصة التي
ت ـن ـب ـســط ع ـل ــى م ـس ــاح ــة الـ ـن ــص تـ ـ ــدور ح ــول
شخصية واحدة وهي تنفرد بالحضور على
ام ـت ــداد ال ــرواي ــة ويـنـفـتــح ق ــوس ال ـس ــرد على
الـشـخـصـيــات األخ ـ ــرى مـجـيــب شـ ــان ،وكـمــال
بيك ،ومارك بقدر ما يخدم ذلك دور شخصية
"نــازك خانم" التي ولــدت في قصر فاخر على
سـفــح جـبــل قــاس ـيــون وم ــا ان تـبـصــر الــدنـيــا
حتى تموت أمها ولم ترتح أخواتها لوجود
ن ــازك ال ـتــي تتمتع بـمــواصـفــات فــاتـنــة حيث
تكتشف جمالها عندما تختبر عالقة حسية
مع المحامي القادم من باريس ويطلب منها
الزواج وما من نازك إال أن ترفض قائلة "انني
أجمل من أتزوجك" ويفهم من هذه التجربة أن
معرفة الذات بخصوصياتها التكوينية ال تتم
إال من خالل التواصل مع اآلخــر وذلــك المبدأ
يــؤكــد عليه ميرلوبونتي فـبــرأيــه أن الجسد
ٌ
ٌ
وحقيقي عندما
افتراضي في أصله
موجود
ٌ
يتفاعل مع غيره.
إذا ف ــإن البطلة تختبر الـحـيــاة مــن خــال
ً
وعيا
معايشتها لبيئاتها المختلفة وتكتسب ً

لينا الحسن

غالف الرواية
بنفسها مــع المضي فــي س ـيــرورة عالقاتها
مكانا
بدءا بفضاء البيت الذي يصبح
ً
باآلخر ً
تهمة تغادر على
األب
زوجة
لها
تفبرك
طاردا إذ
ً
ً
ـرورا بمغامرتها الحسية مع
ـ
م
دمشق
إثرها
ً
وصوال
المحامي حيث يتعمق وعيها بالجسد
ً
منصرفا إلى
لخيبة أملها بمارك الذي هجرها
ً
فبدال أن تندب حظها وتحمل
عارضة بلغارية،
ً
جديدا من العطر ألن
نوعا
تختار
على الرجل
ً
الـمــرأة التي التهتم بعطرها فإنها متهالكة
ومشوشة وغير ممكنة التفسير على حد قول
صديقها توم والشيء وصل بـ"نازك" إلى حافة
اليأس لدرجة التفكير في االنتحار غير سخرية
زميالتهن من صفحات روايــة أرادت تأليفها
انتقاما من مارك.
ً
كل هذه التجارب تراكمت قبل أن تبدأ حلقة
أخرى من حياة "نازك" ويكون عنوانها مجيب
شان ذلك الرجل الوافد من إيران وهو من أثرياء
البترول ويعترف بعقدته مع اللون األسود لذلك
ال يعجبه تمثال أسبازيا المتدثرة بعباءة ألنه
هــرب من مكان متشح بعباءات مدلهمة هنا
تتقابل الصورة الثاوية في الذاكرة مع مايقع
عليه النظر من مظاهر التحرر في باريس.
ما يضع رواية "نازك خانم" ضمن مستوى
مختلف مــن االت ـج ــاه الـغــالــب فــي الـســرديــات
ال ــروائـ ـي ــة ه ــو االش ـت ـغ ــال ع ـلــى ه ـم ــوم ال ـفــرد
والتوجد سوى إشــارات في فضاء النص لما
يقع خ ــارج اهتمامات الشخصية الرئيسية
إذ يومئ الراوي إلى حرب أكتوبر  1973فيما
تأخذ ثــورة  1968بمساحة أوســع في شريط
السرد ذلك أن "نازك خانم" شهدت حيثياتها
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة وف ــي ه ــذا التفصيل
تذكرك البطلة بشخصية فردينان في روايــة
" التحول" وهو اقتنع بعد تجربة الحرب بأن
اإلنهمام بالذات هو االختيار الصحيح .زد على
ملمحا آخر لهذا المنجز الروائي
ماسبق ،فإن
ً
هو خصوصية حقلها المعجمي وما يتوارد
في هذا اإلطار من الكلمات والمفردات والعبارات
تحيل إلى الجسد كما أن األعمال والمنحوتات
الفنية الـتــي تتموضع فــي نظم الـســرد وهي
مشحونة بــإيـحــاءات بصرية تؤكد محورية
ثيمة الجسد في تضاريس النص هذا إضافة
إلى أن أسماء مشاهير السينما "صوفيا لورين،
ومارلين مونرو ،وبريجيت باردو ،وإليزابيت
تايلور ،وأسمهان ،تتعلق بطيات السرد ما يزيد
من إمكانية تأنيث العالمة الجسدية.
يـشــار إلــى أن قصص الــرمــوز األسطورية
تضفر بقماشة النص هذا ناهيك عن انسياب

حكايات فرعية في تيار السرد وهكذا تحفل
الرواية بقصص العرافين والفنانين والمفكرين
كما أن أحداثها تـتــوزع بين مدينتي دمشق
وباريس ويعتمد السرد على بنية مدورة يبدأ
برصد حركة نازك في دمشق وينتهي بمقتلها
فــي مشهد أقــرب إلــى نهاية الفرسان الــروس
التراجيدية في المبارزة حيث يرديها كمال بيك
قتيلة عندما يتأكد بأن الورود التي خبأ فيها
المسدس ال ترأب الصدع بينهما.

خطاب مضاد
ال يقيم ه ــذا الـنــص ال ــروائ ــي حفلة تأبين
ورثاء لمصير المرأة وال وجود لنبرة بكائية
لدى شخصيات هويان الحسن إنما تتصف
شخصيتها ال ــروائ ـي ــة ب ـحــب ال ـت ـمــرد وشــق
ال ـم ـمــرات ال ـجــديــدة مستلهمة حكمتها من
نيتشه الذي يحذر من مغبة انتظار من يتولى
نيابة عنك بناء الجسر الذي يتحتم عليك أن
تعبره فوق نهر الحياة .إذ تبدي نــازك خانم
إعجابها الشديد بفرانسواز ساغان معلنة أن
مرحلة الشباب هبة الحياة لنخطئ فيها كأن
بذلك تكرر ماقاله فولتير" :ثق بي صديقي إن
أيضا مزيته" كما راق لها كالم الممثلة
للخطأ
ً
األميركية راكيل وولش عندما صرحت بأنها
في حالة حب مع أكثر من واحد .وتضرب بكل
التابوهات عرض الحائط عندما تروج للخيانة
مقتنعة بأنها طريقة وحيدة لالنتقام.
وهي حضرت أمــام بيكاسو بكامل عريها
مـحــاكـيـ ًـة فــي هيئتها "ل ـي ــدا" وب ـهــذا يتفاعل
النص مع األسطورة والفنون وإرث التيارات
المؤسسة للتمرد لكن ما يسترعي االنتباه أن
نازك التي قدمتها الكتابة بوصفها شخصية
تقوض الخطاب المكرس للتبعية تستعيد
م ـق ــوالت مـجـيــب ش ــان ع ــن ال ـج ـمــال وال ـم ــرأة
وتبنت موقفه عن المثقفين والحركة النسوية
وتسكت عن التفافة على عشيقته األمازيغية
وسيلة بوسيس بتطويع العرافة لخدعتها
واألمر الذي يحتم التنقيب عما اليفصح عنه
الخطاب مباشرة.
أضف إلى ذلك فإن نازك تنخرط في الوسط
الثقافي الفرنسي ودرست في السوربون غير
أنها التعرف من هو فولتير وتسأل مجيب شان
عن معنى االشتراكية.
مايجدر باإلشارة هو ترتيب النص وحسن
توظيف المقتبسات في مدخل فصول الرواية.

tawabil@aljarida●com

من  6أحرف وهي اسم ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار
وتحلل ضوء الشمس خالل قطرة ماء المطر.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات 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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إف ــريـ ـقـ ـي ــا والـ ـع ــال ــم  - 3ج ــريء  -مدينة  - 6بسط  -تخلص  -تطور
العربي
 - 9مـكـتـبــة شهيرة
ساحلية فلسطينية من القيد
 - 7قهوة  -يمنع
ف ــي ب ـغ ــداد أسـسـهــا
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للتعليل
 - 3مصباح  -منزل
 - 4دولة أوروبية
 - 5مـ ـضـ ـي ــق ب ـي ــن
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 - 7يتنقل
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قوس قزح

كلمة السر

فلك
الثور

الحمل

ً

 21مارس  19 -أبريل

مهنيا :فترة صعبة ولكنك ستخرج
ً
منها قريبا من دون آثار سلبية.
ً
عاطفيا :تفكر في الحبيب أكثر مما
تفكر بنفسك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـب ـح ــث عـ ــن وس ـي ـلــة
لـمـســاعــدة أح ــد األقـ ــارب والـمـســار
مرهق.
رقم الحظ.11 :

ً

ً

العقرب

الميزان

ً

مهنيا :جميع من تعمل معهم يضعون ثقة مهنيا :يجب أن تعطي األولوية للعمل
وليس للترفيه عن الذات.
كبيرة بك ،فال تخذلهم.
ً
ً
عاطفيا :أنــت الـيــوم بحاجة الــى شريك في عاطفيا :الحبيب بــات يشك بك ألنك
ً
لست أهال للثقة.
الحياة أكثر من أي يوم مضى.
ً
ً
اجتماعيا :تعاطى بصبر وحكمة مع العائلة اجتماعيا :أنت حديث الجماهير ولكن
ّ
فهناك بعض األمور التي تلزمها الروية .ال تدع الغرور يصيبك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

 21مايو  21 -يونيو

مهنيا :تواجه الكثير من المشاكل في
العمل ولكنك أقوى منها.
ً
عــاطـفـيــا :تــرتــاح ال ــى وج ــود الحبيب
ب ـجــان ـبــك ف ـه ــو ي ـغ ـيــر م ــزاج ــك نـحــو
األفضل.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـحــب االخ ـتــاط كثيرا
هذه الفترة وتفضل االنزواء.
رقم الحظ.10 :

ً

مشروعك بسبب بعض
مهنيا :يتعرقل
ّ
ً
الشؤون التقنية .الحل يصل قريبا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـ ـح ــاول أن ت ـخ ـفــي على
الحبيب ما ّ
يمر ببالك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :شـخــص مــا يـقـتــرض منك
ً
م ــاال منذ فـتــرة دون أن ي ــرده .ال تكن
ً
ساذجا.
رقم الحظ.4 :

ً
ً
مهنيا :يقولون عنك أنك مخادعا ،فال
تأبه بما يقول عنك الزمالء.
ً
ّ
عاطفيا :الحبيب بحاجة ماسة اليك
في هذا النهار حاول ان تخصص له
بعض الوقت.
ً
أعط بعض الوقت للعائلة
اجتماعياِ :
فهم أولى من أي شيء العالم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً

 23يوليو  22 -أغسطس

الجدي

القوس

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً

الجوزاء

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـيــا :تـحـقــق مــا تـصـبــو إل ـيــه بعد
عناء وتعب وتصل الــى نجاح غير
مسبوق.
ً
عاطفيا :وحده الحبيب يجعلك تشعر
بالراحة والهناء.
ً
اجتماعيا :ال تثرثر مع األقارب فذلك
ال يؤدي إال الى المشاكل.
رقم الحظ.15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

ً

مهنيا :مشكلة بسيطة في العمل تتعاظم مهنيا :حان الوقت للبحث عن خيارات أخرى
فالعمل الحالي ليس على مستوى طموحك.
بسبب الثرثرة الزائدة.
ً
ً
عاطفيا :الحبيب أطلعك على سبب حزنه عاطفيا :تحب الحبيب ولكنك غير مستعد
للقيام بالتنازالت المطلوبة.
منك ،حاول أن تعالج الموضوع.
ً
ً
ً
اجتماعيا :أحد ّاألقارب يبالغ في استغاللك اجـتـمــاعـيــا :ال تـكــن أنــانـيــا وح ــاول تمضية
ّ
الوقت مع األهل.
واللجوء اليك كلما ألمت به مصيبة.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :تـتـقــدم بـطـلــب لـفـســخ الـعـقــد مع

ال ـشــركــة ال ـت ــي تـشـغـلـهــا ول ـك ــن الــرفــض
ً
يأتي قاطعا.
ً
عاطفيا :ال تندم على حبيب خسرته بل
على الوقت الذي ّ
ضيعته.
ً ّ
اجتماعيا :تعلم لغة الحوار مع االصدقاء
كي ال تصل الى طريق مسدود معهم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

مهنيا :قد تواجهك بعض العراقيل
فجأة ،الصبر مفتاح الفرج.
ً
عاطفيا :أصدقاء الحبيب يشجعونه
على قطع العالقة بك.
ً ّ
فتش ّ
عمن يحاول أن يوتر
اجتماعيا:
العالقة بينك وبين من تحب.
رقم الحظ.56 :

ً
ّ
مـهـنـيــا :تـفـكــر فــي اك ـثــر مــن ات ـج ــاه .رك ــز على
موضوع واحد كي ال تضيع البوصلة.
ً
عــاطـفـيــا :تـصـلــك بـعــض األخ ـبــار ال ـكــاذبــة عن
خيانة الحبيب لك ،تأكد قبل القيام بأي خطوة.
ً
اجتماعيا :تتعاطف مع بعض االصدقاء الذين
يمرون بمحنة صعبة.
رقم الحظ.22 :

ً
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أثروا المكتبة العربية بأعمالهم الخالدة في مختلف المجاالت الفنية
الفي الشمري

فقدت الساحة الفنية والحقل
الثقافي في الكويت ،والدول
العربية ،العديد من الفنانين
والمثقفين خالل شهر
أغسطس على مدار األعوام
الماضية.

س ـي ـب ـقــى الـ ـفـ ـن ــان ع ـبــدال ـح ـس ـيــن
ً
عبدالرضا النجم األبرز خليجيا
ض ـمــن قــائ ـمــة أش ـه ــر الـمـتــوفـيــن
فــي شهر أغسطس ،حيث وافته
ال ـم ـن ـي ــة ف ــي لـ ـن ــدن أثـ ـن ــاء رح ـلــة
ّ
عــاج ـيــة ف ــي ع ــام  ،2017وت ـحــل
ً
غـ ـ ــدا الـ ــذكـ ــرى ال ـث ــال ـث ــة ل ــوف ــات ــه،
وبرغم غياب بوعدنان فقد ازداد
ً
ً
حضورا ونجومية وألقا ،فخالل
شهر رمضان الماضي استطاع
ال ـف ـن ــان الـ ــراحـ ــل أن ي ـك ــون نـجــم
الشهر ،إذ عرض تلفزيون ام بي
ســي مسلسل "درب الــزلــق" الــذي
ح ـظــي بـنـسـبــة م ـتــاب ـعــة ك ـب ـيــرة،
ً
نظرا لتفرده ووجود نجوم كبار
فيه استطاعوا تقديم عمل خالد،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ـي ــزه بــال ـب ـطــولــة
الجماعية.
ف ـم ـنــذ رح ـي ــل ع ـب ــدال ــرض ــا ما
فتئت التلفزيونات الخليجية
ال ـع ــرب ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
مواقع التواصل ،تنشر
وتبث أعماله أو مقاطع
منها .فنجد حسين
بن عاقول أو عتيج
المسيان أو قاصد
خ ـ ـيـ ــر أو س ـنــد
أو نــوح أو جمعة
بـ ــن شـ ـ ــارد وغ ـي ــره ــم
مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ال ـ ـتـ ــي أداه ـ ـ ـ ــا ال ـف ـن ــان
ّ
ال ــراح ــل ،ي ـطــل ف ــي كل
مناسبة ،ألنــه كان

يـ ـح ــرص ع ـل ــى م ــام ـس ــة ه ـمــوم
ال ـ ـنـ ــاس وم ـش ــاط ــرت ـه ــم ال ــوج ــع،
وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ـ ـ ــه ،ل ــم يـ ــدع أي
حدث عربي يمر دون تناوله في
أعماله .كما عرضت بعض أعماله
عبر الشبكة العالمية نتفليكس
و"ب ــاي بــاي لـنــدن" و"مــراهــق في
الخمسين".

ُعروبي حتى النخاع
ومـ ـ ــن أشـ ـه ــر األدب ـ ـ ـ ـ ــاء ال ــذي ــن
رحـلــوا فــي الشهر ذات ــه ،الشاعر
الكبير أحمد السقاف ،الذي كان
له دور تنويري بارز في المشهد
المحلي أو العربي ،فهو من حملة
مشاعل التنوير ،ومن الذين لعبوا
أدوارا بارزة في تأسيس النهضة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الـ ـك ــوي ــتُ ،
وعـ ــرف
ع ــن الـ ــراحـ ــل ال ـك ـب ـيــر م ـب ــادرات ــه
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الثقافية واألدب ـي ــة ،كـمــا أنــه
يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي مـ ـق ــدم ــة الـ ـ ـ ــرواد
ال ــذي ــن س ــاه ـم ــوا ف ــي تـعــزيــز
النهضة الوطنية والعربية
الـحــديـثــة ،فلم يكن السقاف
مـ ـهـ ـتـ ـم ــا بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون وطـ ـن ــه
ال ـكــويــت ف ـقــط ،ب ــل ام ـتــدت
اهتماماته لتشمل قضايا
األمـ ــة ال ـعــرب ـيــة ،خــاصــة
قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
وال ـت ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي،
ألنه كان عروبيا حتى
ال ـ ـن ـ ـخـ ــاع ،وك ـ ـ ـ ــان مــن
ال ـمــؤس ـس ـيــن ل ـل ـنــادي
الثقافي القومي بداية
خـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـق ـ ــرن
ال ـم ــاض ــي ،وأشـ ـ ــرف على
إصدار مجالت كثيرة.

سكتة قلبية
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،ت ــوف ــي
المغني حمود ناصر ،إثر سكتة
قلبية ح ــادة ،وهــو مغن وشاعر
وملحن كويتي ولــد عــام ،1977
ومن أشهر أغانيه "أنت عالبال"،

عبدالحسين عبدالرضا

حسين جاسم

حمود ناصر

طالل مداح

و"اطمئن ،تلون ،والعين ،وراحت
أيامي" ،وغيرها.
أمــا فــي الـتــاســع مــن أغسطس
عـ ـ ـ ـ ــام  1977فـ ـ ـت ـ ــو ف ـ ــي ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــان
عبدالعزيز المسعود بالعاصمة
الـبــريـطــانـيــة ل ـنــدن أث ـن ــاء سـفــره
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــز لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة "رأس
المملوك".
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان الـ ـمـ ـسـ ـع ــود
المولود  1937أحد رواد الحركة
المسرحية فــي الكويت ،وانضم
ال ــى فــرقــة ال ـم ـســرح الـشـعـبــي ،إذ
قدم في عام  1950أول مسرحياته.

بـ ـع ــد ص ـ ـ ـ ــراع مـ ــريـ ــر م ـ ــع م ــرض
السرطان.
ً
وخليجيا ،رحــل الفنان طالل
مداح في  11أغسطس  ،2000إثر
نوبة قلبية فاجأته على خشبة
الـ ـمـ ـس ــرح ع ـن ــد ت ـق ــدي ـم ــه أغ ـن ـيــة
"الله يرد خطاك لدروب خالنك"،
فــي حفل غنائي كبير ،فــي إطــار
مهرجان أبها السياحي.
ترنح صوته ،واختل توازنه،
فسقطت مــن ي ــده الــريـشــة ،وحــل
الصمت في المكان ،ورحل صوت
األرض ،وق ـي ـثــارة ال ـش ــرق ،عقب
هذا السقوط ،الذي كان يبث على
الهواء عبر التلفزيون السعودي.
ورحـ ـل ــت مــواط ـن ـتــه ال ـس ـعــوديــة،
عتاب التي حققت شهرة عربية
واسعة بتقديمها أغنيات خالدة
ُ
التزال تذكر إلى وقتنا الحاضر.

م ــن أبـ ــرز أع ـمــالــه ال ـخ ــال ــدة الـتــي
حققت شهرة واسـعــة فــي العالم
العربي ،والتزال إلى اليوم عالقة
في األذهان.
ً
ورحــل أيضا في الشهر ذاتــه،
الفنان نور الشريف ،وهو من أبرز
الـمـشــاهـيــر فــي الـســاحــة الفنية،
وتــوفــي فــي  11أغـسـطــس 2015
ب ـعــد صـ ــراع ط ــوي ــل م ــع ال ـمــرض
وم ـس ـي ــرة ف ـن ـيــة ك ـب ـي ــرة ،إذ يعد
مــن الـقــامــات الــدرامـيــة فــي مصر
وال ــوط ــن ال ـعــربــي .وي ــوم رحيله
َّ
عم الحزن الوسط الفني العربي،
وشيعه اآلالف من محبيه .وفي
مسيرته الحافلة التي استمرت
ً
 40عــامــا ،قـ َّـدم نــور أكثر من 100
ً
فيلم بــدء ا من سبعينيات القرن
الماضي.

قدوة المطربين
وم ــن أب ـ ــرز ال ـم ـطــرب ـيــن الــذيــن
رح ـل ــوا ف ــي أغ ـس ـط ــس ،ال ـمـطــرب
ح ـس ـي ــن جـ ــاسـ ــم ،ال ـ ـ ــذي اش ـت ـهــر
ف ــي سـتـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـمــاضــي
وس ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــاتـ ــه مـ ـ ــع ثـ ـ ـل ـ ــة م ــن
ً
الـمـطــربـيــن ال ــذي ــن ق ــدم ــوا شـكــا
ً
جديدا لألغنية الكويتية .فقد كان
الراحل قدوة في الغناء لكثير من
الشباب ،كما أن عمله في وزارة
الـتــربـيــة دفـعــه إل ــى تـحــري الــدقــة
فيما يقدمه من أعمال .ومن أشهر
أغنياته "شمعة الـجــاس" ،و"يــا
ن ــاع ــم الـ ـع ــود" و"ح ـل ـف ــت ع ـمــري"
وغيرها من األعمال الخالدة.
ورحل المطرب الكبير حسين
ً
جــاســم ،عــن عمر ناهز  73عاما،

صانع االبتسامة
ومـ ــن ال ـن ـج ــوم الـ ـع ــرب ال ــذي ــن
رح ـ ـلـ ــوا فـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس ،ال ـف ـن ــان
ال ـم ـص ــري سـع ـيــد ص ــال ــح ،ال ــذي
يعد أحــد أبــرز نجوم الكوميديا
والدراما ،حيث َّقدم خالل مشواره
ً
الفني الطويل الذي امتد  55عاما
ً
 195فيلما ،و 45مسرحية ،رسم
في أغلبها االبتسامة على شفاه
جمهوره ،ولعل مسرحية "مدرسة
المشاغبين" فــي بداياته الفنية

فيلسوف الشعر
وشهد أغسطس ،رحيل الشاعر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـك ـب ـي ــر م ـح ـمــود
درويش ،أحد أهم الشعراء الذين
ارتبط نتاجهم بالوطن المحتل،
ف ـه ــو ل ــم ي ـك ــن ش ــا ِّع ــرا فـ ـق ــط ،بــل
ُ
ً
كان مفكرا ،لذلك لقب بفيلسوف
الشعر ا ّلـعــربــي ،وشــاعــر الـثــورة،
ألن ــه جــنــد كــل إم ـكــانــاتــه لـلــدفــاع
عن وطن محتل ،فكانت تجربته
ً
ال ـشـعــريــة ثــريــة جـ ــدا بــالـمـعــانــي
ومــرصـعــة بــالــوحــدة واالغ ـتــراب،

إضافة إلى قلق المكان والهوية
ً
ً
ً
فقد كتب نصا درامـيــا مترابطا
ً
مفعما بالترميز وا لـتـنــاص مع
األسطورة.
درويـ ــش تــوفــي ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية يــوم السبت
 9أغ ـس ـط ــس  2008ب ـع ــد إجـ ــراء
عملية القلب المفتوح في المركز
الطبي في هيوستن ،التي دخل
بعدها في غيبوبة ،فكانت الوفاة
ً
بعيدا عن فلسطين التي سكنت
أعماقه ،ووري جثمانه الثرى في
 13أغسطس في مدينة رام الله،
حـيــث خصصت لــه هـنــاك قطعة
أرض في قصر رام الله الثقافي.
ً
وغـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــوت أي ـ ـ ـضـ ـ ــا فــي
أغ ـس ـط ــس ،ال ـش ــاع ــر ال ـس ـع ــودي
غ ـ ــازي ال ـق ـص ـي ـبــي ،ال ـ ــذي امـتـلــك
مـ ــوه ـ ـبـ ــة ش ـ ـعـ ــريـ ــة فـ ـ ـ ـ ــذة ،وكـ ـ ــان
ً
ً
ً
ً
أيـضــا أس ـتــاذا جامعيا ،وإداري ــا
ً
ناجحا  ،تقلد مناصب حكومية
ُ
قـلـمــا تـجـمــع فــي شـخــص واح ــد،
فقد تولى ثــاث حقائب وزاريــة،
ً
وكان قبل ذلك سفيرا لبالده في
دول عدة.
وحـ ـظ ــي ال ـق ـص ـي ـب ــي ب ـم ـكــانــة
كبيرة في قلوب أهل الكويت ،فقد
كانت له مواقف مفصلية صارمة
ّإبان الغزو العراقي ،إذ وقف إلى
ج ــان ــب ال ـح ــق ال ـك ــوي ـت ــي ،وكـتــب
سلسلة من المقاالت الصحافية،
كما نشر قصائد شعرية عديدة
بــالـمـنــاسـبــة حـ ـ ّـول بـعـضـهــا إلــى
أغان وطنية.
وفـ ــي أغ ـس ـطــس ت ــوف ــي رس ــام
الكاريكاتور الشهير ناجي العلي،
وكــذلــك ال ـشــاعــر الـيـمـنــي الكبير
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـبـ ــردونـ ــي ،وس ـم ـيــح
الـ ـق ــاس ــم ود .أحـ ـم ــد الـ ـبـ ـغ ــدادي
وغيرهم.

نبيل شعيل يطلق اليوم «شنو صاير» حصة :سعيدة بمشاركة أبي في «فتح األندلس»
●
عزة إبراهيم

يطلق "بلبل الخليج" الفنان نبيل شعيل أغنيته الجديدة "شنو
صاير" ،اليوم عبر تطبيقي روتانا و.DEEZER
وأعلن شعيل موعد طرح األغنية من خالل صفحته الرسمية
ّ
ً
ً
في موقع "تويتر" ،إذ نشر مقطعا ترويجيا لألغنية وعلق" :شنو
صاير" االثنين  2020/ 8/ 10على روتانا وتطبيق ."DEEZER
وتلقى جمهور بلبل الخليج الخبر بحماس شديد وترقب
لسماع األغـنـيــة الـتــي طــال انتظارها منذ أعـلــن اسـتـعــداده لها
خالل الفترة الماضية بالتعاون مع شركة "روتانا"
للصوتيات والمرئيات.
ي ــذك ــر أن شـعـيــل طـ ــرح م ـنــذ ف ـت ــرة ألـبــومــه
الجديد بعنوان "كبير الفن" ،من إنتاج شركة
ً
ً
"روتانا" ،وحقق نجاحا ملحوظا.
وضم األلبوم  5أغنيات ،منها "جازلي،
ً
وندمان ،وحوبة" ،وشهدت األعمال تعاونا
مــع مجموعة مــن الـشـعــراء والملحنين
والموزعين ،هم :أحمد الهرمي ،وأحمد
الصانع ،وفهد الناصر ،وفواز المرزوق،
وجــاســم محمد ،وعـبــد الـلــه البلوشي،
وعلي صابر ،وهاني الدوسري وقصي
عـيـســى ،وأدهـ ــم وزيـ ــد ،ون ــدي ــم وخــالــد
الغامدي.

تستعد الفنانة حصة النبهان لبطولة
مـسـلـســل ج ــدي ــد ،يـشـهــد ت ـجــدد تـعــاونـهــا
مع والدها الفنان القدير جاسم النبهان،
ضـمــن أحـ ــداث ال ــدرام ــا الـتــاريـخـيــة "فـتــح
األندلس".
وع ـب ــرت ال ـف ـنــانــة ح ـصــة ال ـن ـب ـهــان ،في
تـصــريـحـهــا ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،ع ــن سـعــادتـهــا
بتجدد مشاركتها أبيها في أعمال درامية
عبر شاشة التلفزيون ،السيما أنــه فنان
قدير يسعى جيل الشباب للوقوف أمامه
واالستمتاع بخبرته الكبيرة وموهبته
الفنية.
وأضافت النبهان أن مشاركتها والدها
في أعمال فنية أكبر دعم يمكن أن تحصل
عليه ،لكنها منذ دخولها المجال الفني
لــم تـســع لــذلــك ال ـت ـعــاون ،حـتــى تستطيع
إثـبــات قدرتها الفنية بمفردها ،وهــو ما
حدث بالفعل ،والدليل أنه بعد أعمال فنية
متعددة أثبتت من خاللها موهبتها طرأ
مــؤخــرا أن شــاركــت وال ــده ــا فــي مسلسل
" مـحـمــد عـلــي رود" ،واآلن مسلسل "فتح

حصة ووالدها جاسم النبهان
األن ــدل ــس" دون تــرتـيـبــات مـسـبـقــة ســوى
مناسبة الدور لها.
وبـيـنــت أن ـهــا تـجـســد مــن خ ــال العمل
التراثي دورا جديدا ومختلفا ،كما يدور
ف ــي ح ـق ـبــة زم ـن ـيــة مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ،لكن
عشقها لـهــذا الـنــوع مــن الــدرامــا الدسمة
وال ـثــريــة جعلها تقبل عـلــى الـ ــدور بحب
وحماس ،السيما أن العمل سيتم تمثيله

باللغة العربية الفصحى ،و هــي تجربة
تخوضها للمرة األولى.
وأشارت إلى أنه من المقرر سفر فريق
العمل إ لــى تركيا آ خــر سبتمبر المقبل،
بعد تجاوز حالة التوتر التي تسيطر على
العالم جراء أزمة كورونا ،بصحبة والدها
الـفـنــان الـقــديــر جــاســم الـنـبـهــان ،والـفـنــان
إبراهيم الصالل والفنانة منى شداد.

الجيران :الورش الفنية مكمالت لالرتقاء باإلبداع التشكيلي

خبريات
انطالق تصوير «جمال
الحريم» قريبًا

أوشكت املخرجة منال
الصيفي على االنتهاء من
وضع اللمسات النهائية
ملسلسلها الجديد "جمال
الحريم" ،من معاينة أماكن
التصوير والديكورات
واملالبس قبل انطالق
التصوير قريبًا.
وتعاقدت شركة "سينرجي"
املنتجة للعمل ،رسميًا مع
عدد كبير من نجوم العمل
وهم :نور اللبنانية ،ودينا
فؤاد ،وخالد سليم ،وإسالم
جمال ،وفراس سعيد ،وحازم
سمير ،وكريم عبدالخالق،
ورنا رئيس ،إضافة إلى عدد
من ضيوف الشرف.
واملسلسل يعد أول بطولة
مطلقة بالتلفزيون للفنانة
نور بعد نجاحها في
املسلسل الرمضاني "البرنس"
وتقديمها العديد من أدوار
البطولة في السينما ،لتقدم
من خالل "جمال الحريم"
تجربة جديدة ومثيرة تتسم
بالغموض واإلثارة ألول مرة
في مشوارها ،حيث تدور
أحداث املسلسل في أجواء من
السحر والرعب والغموض.

ً
ناصيف زيتون يحيي حفال
في سورية

يستعد املطرب السوري
ناصيف زيتون ،إلحياء
حفل غنائي ،بمدينة حمص
السورية  14أغسطس الجاري،
ومن املقرر أن يقدم خالله
مجموعة كبيرة من أغنياته
املميزة ،منها "تكة" وأغنية
"كرمال الله".
يذكر أن آخر أعمال ناصيف
زيتون كليب أغنية "كل يوم
بحبك" التي قدمت على طريقة
الرسوم املتحركة لتوصيل
الرسالة بشكل شائق ،ومن
بعض كلمات األغنية "الباء
بعشق عينيكي والحاء
حياتي لكي والباء بغار
عليكي والكاف كل يوم بحبك".
كما قدم أغنية "مش خايف
منك" ،لدعم أطفال مرضى
السرطان ،وتتحدث عن القوة
في مواجهة املرض والشفاء
منه ،وشارك في الفيديو
كليب مجموعة من األطفال
املصابني بهذا املرض ،وهي
من كلمات منير
أبوعساف وألحان هشام
بولس وتوزيع داني حلو
والكليب من إخراج ريشا
ساركيس.

َ
وفاة الفنانين الجزائريين
موسى لكروت ومزيان يعلي

«عالقة الفنان بلوحته يجب أن تكون ودية»
●

فضة المعيلي

ح ـ ــرص ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة "Art
 "spotعلى إقــامــة ال ــورش الفنية
ل ـك ــل ال ــراغ ـب ـي ــن والـ ــراغ ـ ـبـ ــات فــي
الولوج إلى عالم الفن التشكيلي
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف مـ ـ ـ ــدارسـ ـ ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة،
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق اسـتـضــافــت
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي ي ـع ـق ــوب

الـ ـجـ ـي ــران إلقـ ــامـ ــة ورش ـ ـ ــة ف ـن ـيــة.
وقال الجيران ان هذه الورشة
تقام على مدار السنة مدة يومين
في األسبوع ،وتعد من المكمالت
الالزمة لالرتقاء بالفن التشكيلي،
إذ ت ـســاهــم ف ــي اك ـت ـش ــاف ودع ــم
المواهب الفنية ،كما تعزز فكرة
تحقيق تــواصــل بـيــن المهتمين
بالرسم ،والفنانين التشكيليين.

أساسيات الرسم

من أعماله

وع ــن بــرنــامــج ال ــورش ــة ،يقول
الجيران" :لــم يحدد شــيء معين،
فـكــل م ـت ــدرب ي ـطــرح م ــا يــريــد أن
يتعلمه ،سواء أساسيات الرسم،
أو رسـ ــم الـ ـب ــورت ــري ــه ،أو كيفية
اسـ ـتـ ـخ ــدام األل ـ ـ ـ ــوان ال ــزي ـت ـي ــة أو
اإلكريليك".
وقــال الجيران إن "الفن جميل
ً
يظهر موهبة وإبــداعــا ،ومــن هذا
الـمـنـطـلــق ع ـلــى ال ـم ـب ـتــدئ ـيــن في
ال ــرس ــم عـ ــدم ال ـت ـس ــرع ف ــي بــدايــة
تعلمهم الفن ،ألنهم بحاجة الى
المزيد من الصبر والجهد وعدم
االستسالم حتى يتعلموا بصورة
جـ ـي ــدة ،إل ـ ــى أن ي ـت ـق ـنــوه بـشـكــل
ً
اح ـت ــراف ــي" ،مـضـيـفــا" :خ ــذ وقـتــك
أثناء الرسم حتى وإن طال الوقت".
َّ
وبين أن على المتدرب أال يضع
فــي باله أن اللوحة التي يتدرب

عليها سيشترك فيها بمعرض
أو سيبيعها" ،فمن المفترض أن
يضع في اعتباره أنه متدرب جاء
ليتدرب وينمي مهاراته الفنية،
وي ـت ـع ـلــم ال ـت ـق ـن ـيــات األس ــاس ـي ــة،
ومنها كيفية موازنة اللوحة عن
طريق اللون ،والنسب والقياسات".
وأض ــاف" :مــن المهم أن تكون
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي الـ ـم ــدرس ــة
ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ،وع ـل ـي ــه أن يـتـقـنـهــا
وي ـبــدع فـيـهــا ،وب ـعــد ذل ــك ينتقل
إل ــى الـ ـم ــدارس األخ ـ ــرى" ،مشيرا
إلى أنه دائما ينصح المبتدئين
بهذا األمر.
وأكد أن الفنان يجب أن يكون
ً
صــديـقــا للوحة أو للعمل الفني
منذ بدايته إلى نهايته ،الفتا إلى
أنــه ينبغي أن تكون هناك عالقة
ود بين الفنان ولوحته.

توجهات فنية
من ناحية أخرى ،قال الجيران
إن ــه مـنــذ ع ــام  1995يـقـيــم ورش
رسم متعددة مختلفة التوجهات
الفنية في معهد الفنون التشكيلية
األهـ ـ ـل ـ ــي لـ ـلـ ـت ــدري ــب ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أن ب ـع ــض ه ـ ــذه الـ ـ ــورش تـخــص
اخـ ـتـ ـب ــار الـ ـقـ ـب ــول فـ ــي تـخـصــص
ً
التربية الفنية ،فضال عن تدريبه
ال ـم ـت ــدرب ـي ــن ف ــي م ـع ـهــد ال ـف ـنــون

المسرحية ،باإلضافة إلى اعطائه
مجموعة مــن ال ــورش الفنية في
المرسم الحر ،والمتحف الوطني
وغيرها.
وعن بدايته في الرسم ،يقول:
"بــدأت بالرسم مثل أي فنان منذ
ال ـص ـغ ــر ،ع ـن ــدم ــا أحـ ــس والـ ـ ــداي
بـ ـم ــوهـ ـبـ ـت ــي فـ ـ ــي الـ ـ ــرسـ ـ ــم ق ــام ــا
بتشجيعي ،وأيضا لدي إخواني
ال ــذي ــن ي ـك ـبــرون ـنــي س ـن ــا لــديـهــم
الموهبة الفنية ،وهما الفنانان
عبدالله وسالم الجيران ،وقاموا
بتوجيهي وإعـطــائــي النصائح
ال ـض ــروري ــة ألي ف ـنــان ف ــي بــدايــة
مشواره الفني ،وإلــى جانب ذلك
كــان لــدي مدرسو التربية الفنية
ال ــذي ــن لـمـســوا مــوهـبـتــي فـقــامــوا
بدعمي وتشجيعي".

أفكار ورؤى
وعــن الـمـحــددات الـتــي تنطلق
مـنـهــا ال ـلــوحــة م ــن وج ـهــة نـظــره،
يقول" :أقوم برسم أي شيء أريده،
وال يـحــدنــي أس ـلــوب مـعـيــن ،فقد
اس ـت ـخــدمــت ع ــدة خ ــام ــات فـنـيــة،
ومنها الفحم ،واألل ــوان المائية،
وأيضا قمت بتجريب األساليب
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـك ـس ـم ـي ــدي ــا،
والسيريالي ،والحروفيات".
وذكــر أنه عمل جداريات لعدة

يعقوب الجيران
مناسبات ،ومنها مهرجان هال
ف ـبــرايــر ،مــؤكــدا أن فـكــرة اللوحة
تكون بنسبة  20أو  30في المئة،
ولـكــن عند مباشرة العمل تأتي
لـ ــه أف ـ ـكـ ــار ورؤى ف ـن ـي ــة لـتـكـمــل
عـنــاصــر ال ـلــوحــة .وأشـ ــار إل ــى أن
العمل الفني يعتمد على اإللهام،
وال ـت ـص ــور ،والـمـخـيـلــة الــواسـعــة
ح ـتــى ي ـخ ــرج ب ـص ــورة إبــداع ـيــة،
معقبا" :عند استهاللي أي عمل
ف ـنــي أقـ ــوم ب ـت ـطــويــره واإلض ــاف ــة
عليه ،وهــذا أسلوبي فــي الرسم،
وال يــوجــد ش ــيء م ـحــدد أو خط
معين ألتزم به".

األسلوب الواقعي
وعن الفنانين الذين تأثر بهم،
قال" :كل فنان لديه ميزة أو أسلوب

معين ،وال يوجد لدي فنان معين
أتابعه بصفة دائمة ،ولكن هناك
فـنــانـيــن أح ــس بـنــوع مــن الــراحــة
عند مشاهدة أعمالهم ،مثل أخي
عبدالله الجيران ،وجاسم بوحمد،
ومحمد الشيخ الفارسي ،وهؤالء
الفنانون أحبهم ألعمالهم ،ألنني
أميل إلى األسلوب الواقعي قليال،
فهو أسلوب يتميز بدقة متناهية
وبنقل ومحاكاة ومماثلة الواقع،
وأيضا على سبيل المثال عندما
أزور أي معرض فني من الممكن
أن يعجبني جــزء من أعمال أحد
الفنانين المشاركين ،قد يكون في
بداية طريقه الفني أو ال أعرفه".

فقدت الجزائر مساء أمس
األول ،اثنني من العناصر
الفنية املهمة ،هما املمثل
املسرحي الشاب موسى
لكروت عن عمر يناهز 33
عامًا ،واملخرج القدير مزيان
يعلي عن عمر  74عامًا.
وكان الراحل موسى لكروت،
مواليد  ،1986ناشطًا بارزًا
في الحركة املسرحية ،إذ
ّقدم العديد من األعمال منها
"القراب والصالحني" و"الحي
القديم" و"موسوساراما"
و"بيبو ومدينة األحالم" ،كما
حاز جائزة أحسن دور واعد
للرجال عن مسرحية "ماذا
ستفعل اآلن؟" من املهرجان
الوطني السابع للمسرح
املحترف في .2012
من جانبها ،نعت جمعية
أضواء السينمائية رحيل
املخرج مزيان يعلي،
بمستشفى نفيسة إثر أزمة
قلبية.
وكان الفقيد الذي ولد سنة
 ،1946وبدأ العمل السينمائي
في سن مبكرة وأخرج فيلمه
الروائي الطويل نغم الخريف"
في  ،1983كما قدم العديد من
األفالم الوثائقية الخاصة
بالثورة.

ةديرجلا
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دوليات
لبنان :حكومة دياب تهتز ...وتوتر في الشارع لليوم الثاني

• ماكرون في افتتاح مؤتمر باريس :الفوضى في بيروت ستؤثر على المنطقة
• الخالد :الكويت تقدم  41مليون دوالر إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية

سلة أخبار
عناصر مدنية تطلق
النار باتجاه المتظاهرين

انتشرت صور وفيديوهات،
أمس ،على مواقع التواصل
االجتماعي ،إثر المواجهات
التي شهدتها بيروت بين
محتجين والقوى األمنية،
تظهر عناصر مدنية تطلق
النار على المتظاهرين.
وكشفت مصادر أمنية
لـ"الجريدة" ،أمس ،أن "الصور
ُ
التقطت ،خالل تظاهرة
"سبت المحاسبة" وراء جامع
األمين وفي محيطه في وسط
بيروت" ،مؤكدة أن "الرجال
المسلحين بقمصان سوداء
هم عناصر من شرطة مجلس
النواب وقد أطلقوا الرصاص
المطاطي على المتظاهرين".

مرفأ صيدا استقبل
أول باخرتي قمح

ً
«وداعا بيروت» رسمت على حافة طريق أمام مرفأ بيروت (أ ف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

تتجه حكومة حسان دياب في
لبنان الى االستقالة تحت وطأة
التداعيات الكبيرة النفجار
بيروت بعدما قفز وزراء من
المركب الحكومي الغارق،
بينما دفع الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون خالل مؤتمر
باريس للمانحين باتجاه
مساعدة لبنان متحدثا عن
احتمال غرق البالد في فوضى
ستؤثر على كل المنطقة.

الراعي يطالب
بتحقيق دولي
وعون يعتبره
مضيعة للوقت

أص ـي ـبــت ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
ب ــان ـت ـك ــاس ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،أم ـ ـ ــس ،بـعــد
اس ـت ـق ــال ــة وزي ـ ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ـ ــام م ـنــال
عبدالصمد وتوجه عدد من الوزراء
فيها إلى تقديم استقاالتهم بعدما
أصبحوا على قناعة بأن الحكومة ال
يمكن لها أن تستمر وسط تطويق
الـشــارع لها وتخاذلها فــي كشف
مالبسات تفجير المرفأ الكارثي
يوم الثالثاء الماضي.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أم ـ ــس ،ان "وزراء
كثيرين كانوا يتحضرون لتقديم
اس ـت ـقــاالت ـهــم ،عـلــى رأس ـه ــم وزي ــر
االق ـت ـص ــاد راوول ن ـع ـمــة ،ووزيـ ــر
التربية ط ــارق الـمـجــذوب ،ووزيــر
ال ـب ـي ـئــة دي ـم ــان ــوس قـ ـط ــار ،وه ــذا
يفتح الباب إلمكانية تقدم رئيس
الحكومة حسان ديــاب باستقالة
الحكومة اليوم".
وأضافت أن "دياب جهد إلقناع
الوزراء بتأجيل استقاالتهم ،وعقد
ً
ً
اجتماعا وزاريا لبحثها ،أو لبحث
االس ـت ـقــاالت الجماعية وه ــو أراد
ال ـت ـقــاط فــرصــة ج ــدي ــدة ،وتــأجـيــل
االس ـت ـق ــال ــة إل ـ ــى مـ ــا ب ـع ــد جـلـســة
الحكومة اليوم".
ّ
وتابعت" :الرئيس دياب يفكر إذا
ً
ما كان سيستمر ،ويتم تعيين بدال
عن المستقيلين ،أم يأخذ االستقالة
بصدره ،فال يرى وزراءه يتساقطون
الــواحــد تلو اآلخ ــر ،ويستقيل هو
فتستقيل الحكومة كلها".
ولفتت إلــى أن "دي ــاب نجح في

ّ
بالتريث في
"إقـنــاع نعمة وقـطــار
قرارهما االستقالة لغاية اليوم".
وأت ــت "مــوجــة" االسـتـقــاالت مع
إعالن رئيس مجلس النواب نبيه
ب ـ ـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،ج ـل ـس ــات مـفـتــوحــة
ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي قـ ـب ــل ظـهــر
ي ــوم الـخـمـيــس الـمـقـبــل لمناقشة
الحكومة على "الجريمة المتمادية
الـتــي لحقت بالعاصمة والشعب
وتجاهلها" ،وهو ما فسر ان هناك
ً
قـ ـ ـ ــرارا بــإس ـقــاط ـهــا ف ــي الـمـجـلــس
النيابي عبر طرح الثقة بها".
وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر" :ه ــل
يستبق دياب بهدلة النواب ويقدم
على االستقالة أم يتمسك بكرسي
الرئاسة الثالثة؟" .وأتت التطورات
الحكومية بعد إعالن النائب نعمة
أف ــرام صـبــاح أم ــس ،استقالته من
البرلمان اللبناني ،وهــو ســادس
نــائــب يعلن استقالته منذ وقــوع
انفجار مرفأ بيروت.
وبعد اجتماع مطول للحكومة
صرح وزراء بأنه لم ُيتخذ أي قرار
باالستقالة.

الراعي :الستقالة الحكومة
ودخـ ــل ال ـب ـطــريــرك ال ـمــارونــي
ب ـشــارة ال ــراع ــي ،أم ــس ،عـلــى خط
ً
األزم ــة الـحـكــومـيــة ق ــائ ــا ،إن ــه "ال
ت ـك ـفــي اس ـت ـق ــال ــة ن ــائ ــب م ــن هـنــا
ووزيـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ،ب ـ ــل ي ـج ــب،
ً
تحسسا مــع مشاعر اللبنانيين
وللمسؤولية الجسيمة ،الوصول
إل ــى اسـتـقــالــة الـحـكــومــة برمتها

إذ ب ــات ــت ع ــاج ــزة ع ــن ال ـن ـهــوض
بــالـبــاد ،وإل ــى إج ــراء انتخابات
ً
نيابية مـبـكــرة ،ب ــدال مــن مجلس
ً
بات عاطال عن عمله".
واعتبر الــراعــي "فاجعة المرفأ
جريمة موصوفة ضد اإلنسانية.
ومن الواجب االستعانة بتحقيق
دول ـ ـ ــي ل ـك ـشــف ح ـقــائ ـق ـهــا كــامـلــة
وإعالنها ،مع وجوب محاسبة كل
مسؤول عن هذه المجزرة والنكبة
مهما عال شأنه".
والق ـ ـ ــى ال ـ ــراع ـ ــي رئـ ـي ــس ح ــزب
"ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي" ال ـنــائــب
السابق وليد حنبالط الذي طالب،
أمس" ،باستقالة الحكومة والذهاب
بــاتـجــاه حكومة حـيــاديــة وإنـشــاء
ل ـج ـنــة تـحـقـيــق دولـ ـي ــة واع ـت ـم ــاد
انتخابات جديدة على قاعدة قانون
انتخابي جــديــد يـخــرج مــن القيد
الطائفي أو المذهبي".
وكان رئيس الجمهورية ميشال
عون أعــاد التأكيد في بيان ،أمس
أن "المطالبة بالتحقيق الدولي في
قضية المرفأ الهدف منه تضييع
ً
الحقيقة" ،مشددا على أنه "ال يعود
للحكم أي معنى إذا طال صدوره
ً
والـقـضــاء يجب أن يـكــون سريعا
ألن العدالة المتأخرة ليست بعدالة،
بل يجب أن تكون فورية ومن دون
تسرع ليتم التأكد مــن هــو مجرم
ومن هو بريء".

مؤتمر المانحين

أعمال مؤتمر المانحين المخصص
ً
ل ــدع ــم ل ـب ـن ــان(إل ـك ـت ــرون ـي ــا) ،عقب
ّ
االن ـف ـجــار ال ـمـ ّ
ـدمــر ال ــذي ه ــز مرفأ
ب ـي ــروت .وأك ــد الــرئـيــس الفرنسي
اي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ف ــي اف ـت ـتــاح
ال ـم ــؤت ـم ــر أن ـ ــه "ع ـل ـي ـنــا ح ـش ــد كل
القدرات الممكنة لمساعدة الشعب
ً
اللبناني" ،الفتا إلى أن "من المهم
أن تصل المساعدات إلى مؤسسات
الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي ب ــأق ــرب وقــت
ممكن".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :عـ ـ ـل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــات
الـلـبـنــانـيــة االس ـت ـج ــاب ــة لـمـطــالــب
الـشـعــب الـ ــذي يـعـ ّـبــر ع ــن مطالبه
بطريقة مـشــروعــة فــي ال ـش ــوارع"،
ً
مشيرا إلى أن "األمم المتحدة يجب
أن تـعـمــل عـلــى مــراق ـبــة وتنسيق
المساعدات المقدمة للبنان".
وتابع" :الفوضى تحركها أطراف
تريد زعزعة االستقرار في لبنان
والمنطقة ،وفتح تحقيق شامل في
تفجير بيروت هو مطلب للشعب
ً
اللبناني" ،مشددا على أن "الفوضى
في لبنان ستؤثر على المنطقة".
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن "الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
س ـت ـصــل إل ـ ــى ال ـش ـع ــب الـلـبـنــانــي
بمشاركة صـنــدوق النقد الــدولــي
ومؤسسات أخرى" .ودعا الرئيس
الفرنسي السلطات في لبنان إلى
ال ـق ـيــام ب ــاإلص ــاح ــات السياسية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـط ــال ــب
ً
بهاالشعب" ،محذرا من أن "تسود
البلد الفوضى والعنف".
وأتى تحذير الرئيس الفرنسي

ب ـع ــدم ــا شـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة ب ـي ــروت
م ـظــاهــرات ح ــاش ــدة ،أم ــس األول،
شارك فيها اآلالف اقتحموا مرافق
عـ ــدة أبـ ــرزهـ ــا وزارة ال ـخــارج ـيــة،
مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن
انفجار مرفأ بيروت.

عون
وقـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ميشال عــون خــال الـمــؤتـمــر ،إن
"إعـ ــادة بـنــاء مــا ُد ّم ــر واسـتـعــادة
بيروت بريقها تتطلبان الكثير،
ً
فاالحتياجات كبيرة جدا وعلينا
ً
اإلس ــراع فــي تلبيتها خصوصا
قبل حلول الشتاء حيث ستزداد
معاناة المواطنين الذين هم من
دون مأوى".
ّ
وأضاف" :بما يتعلق بصندوق
التبرعات المنوي إنشاؤه فأشدد
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون إدارتـ ـ ـ ـ ــه مـنـبـثـقــة
ع ــن ال ـمــؤت ـمــر" .وت ــاب ــع" :عـ ــدد من
المسؤولين وفرق اإلغاثة الدولية
الذين سارعوا بالمجيء إلى لبنان
ًّ
حسيا حجم المأساة التي
عاينوا
ّ
طالت كل القطاعات ال سيما تلك
ال ـتــي تشملها األول ــوي ــات األرب ــع
الواردة في كتاب الدعوة لمؤتمركم،
الصحة ،والتربية ،وإعادة اإلعمار،
وتأمين الغذاء".

الكويت
وتــرأس الشيخ صباح الخالد
رئيس مجلس الــوزراء وفد دولة
ال ـكــويــت فــي الـمــؤتـمــر بـمـشــاركــة

ً
انفجار بيروت أحدث حفرة بعمق  43مترا وفرنسا تشارك بالتحقيق
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ع ـقــدت ،أمــس،

وزي ــر الـخــارجـيــة أحـمــد الناصر.
وق ـ ــال ال ـخ ــال ــد ف ــي ك ـل ـم ـتــه" :ل ـقــد
ً
بــادرت دولــة الكويت انطالقا من
وقــوف ـهــا وتـضــامـنـهــا م ــع لـبـنــان
الشقيق وبتوجيهات سامية من
سـمــو نــائــب األمـيــر وول ــي العهد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ال ـجــابــر
الـصـبــاح  -حفظه الـلــه  -بتقديم
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلغ ــاثـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــان
ال ـش ـق ـي ــق م ـن ــذ وقـ ـ ــوع االن ـف ـج ــار
ع ـبــر ج ـســر ج ـ ــوي ،وي ـس ــرن ــي أن
أعـ ـل ــن اسـ ـتـ ـع ــداد دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
لتقديم الــدعــم فــي مــواجـهــة هــذه
الـكــارثــة بــالـتــزامــات مسبقة على
الصندوق الكويتي للتنمية يعاد
تخصيصها لمصلحة لبنان بما
ي ـق ــارب  30مـلـيــون دوالر سيتم
التنسيق بشأنها مــع السلطات
الـلـبـنــانـيــة لــدعــم األمـ ــن الـغــذائــي
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدات طـبـيــة
وغ ــذائ ـي ــة عــاج ـلــة ت ـصــل إل ــى 11
مليون دوالر إضافة إلى تبرعات
الجمعيات الخيرية الكويتية".
وفــي خـتــام االجـتـمــاع الــدولــي
غـ ــرد مـ ــاكـ ــرون بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة
ً
ك ــاتـ ـب ــا" :اآلن ي ـت ـح ــدد مـسـتـقـبــل
لبنان" .وكانت تقارير أفادت بأن
م ــاك ــرون طــالــب بـحـكــومــة وح ــدة
وطنية بدال من حكومة دياب ذات
"اللون الواحد".
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ـج ــددت
ال ـمــواج ـهــات ف ــي ال ـش ــارع لـلـيــوم
الثاني على الـتــوالــي ،خصوصا
أمام مجلس النواب.

وصلت إلى مرفأ صيدا
الجديد ،أول باخرتي قمح
ِّ
حولتا من مرفأ بيروت
المدمر في إطار خطة
التكامل بين المرافئ التي تم
وضعها لتأمين انتظام حركة
المالحة التجارية.
الباخرة األولى  AGNESالتي
ترفع العلم الروسي قادمة
من تنزانيا وعلى متنها
نحو  4000طن من القمح،
والباخرة الثانية RAMA
التي ترفع علم هندوراس
قادمة من كرواتيا وعلى
متنها نحو  7500طن من
القمح.

الموتى في بيروت
لم يسلموا من «الكارثة»

رصدت عدد من الصور
تداعيات انفجار مرفأ بيروت
على العاصمة اللبنانية ،إال
أن الموتى لم يسلموا من
الكارثة التي أودت بحياة 154
ً
شخصا على األقل وإصابة
أكثر من  5آالف .وأظهرت
الصور ما سببه االنفجار في
مقابر الموتى في بيروت،
حيث بدت القبور مهشمة
ً
تماما جراء الكارثة.

• وفد لبناني إلى قبرص للقاء مالك «روسوس» • إسبر :ال خالفات في اإلدارة حول ما جرى
أح ــدث االنـفـجــار الـهــائــل فــي مــرفــأ ب ـيــروت حفرة
ً
ً
أمني نقال عن
بعمق  43مترا ،وفق ما أفــاد مصدر ُ
تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أرسلوا إلى
بيروت.
وأوضـ ــح الـمـصــدر األم ـن ــي ،أن "خ ـب ــراء التفجير
ّ
الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة
ً
بعمق  43مترا".
وعـلــى الصعيد نـفـســه ،أج ــرى خ ـبــراء فرنسيون
تحاليل للتربة والمياه في مكان االنفجار .كما من
ً
ً
ّ
المقرر أن يجري الخبراء الفرنسيون مسحا جويا
ثالثي األبعاد للموقع ،ما يمكن أن يساهم في كشف
المزيد من األدلة.
ً
ً
وت ـقــدم فــرنـســا دع ـمــا لوجستيا للبنان مــع أدوات
ً
تحقيق ،وأرسـلــت فــرقــا مــن الشرطة وفــرق بحث .كما
ً
أرسلت باريس أيضا معدات طبية لمساعدة اللبنانيين
ً
في مدينة ُدمرت فيها أحياء كليا.
وأعلن المعهد األميركي للجيوفيزياء ومقره والية
ً
فيرجينيا األمـيــركـيــة ،أن قــوة االنـفـجــار تـعــادل زل ــزاال
شدته  3.3درجات على مقياس ريختر.
وعلى سبيل المقارنة ،أحدث انفجار قنبلة ذرية من
 104كيلوات طن عام  1962في موقع "سيدان" للتجارب
الـنــوويــة فــي نـيـفــادا بـغــرب الــواليــات الـمـتـحــدة ،حفرة
بعمق يقارب  100متر.
وأح ــدث انـفـجــار الـشــاحـنــة المفخخة ال ــذي تسبب
بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
عام  ،2005حفرة قطرها  10أمتار على األقل وعمقها

متران ،وفق ما جاء على الموقع اإللكتروني للمحكمة
الدولية الخاصة بلبنان.
من ناحيته ،قال السفير الفرنسي في بيروت ،برونو
فوشيه ،إن "فرنسا تشارك بالتحقيق في انفجار المرفأ
وذلك يضمن سرعة وشفافية التحقيق".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" ،أمس" :يقدم  46من
رجال الشرطة والدرك الدعم الفني للتحقيق القضائي
الــذي افتتحه المدعي الـعــام" .واختتم بكلمة "فرنسا
تتحرك".
وكان مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية اللبنانية،
قـ ــال إن ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عـ ــون اع ـت ـبــر أن الـمـطــالـبــة
بــالـتـحـقـيــق ال ــدول ــي ف ــي قـضـيــة ال ـمــرفــأ" ،ال ـه ــدف منه
تضييع الوقت".

ٌ
وفد قضائي

وكشفت معلومات صحافية فــي بـيــروت أمــس ،أن
ً
ً
ً
ّ
سيتوجه إلى قبرص للقاء مالك
وفدا قضائيا لبنانيا
السفينة "روسوس" التي نقلت أطنان نيترات األمونيوم
إلى العاصمة اللبنانية ،حيث ّ
تم إفراغها بحجة عدم
صــاحـيــة إبـحــار السفينة .وأضــافــت الـمـعـلــومــات أنــه
نتيجة التنسيق بين السلطات اللبنانية والقبرصية،
سبق ّ
ودونت األخيرة إفادة صاحب السفينة.
الى ذلك ،نشرت شبكة  Trunewsالمسيحية األميركية
المحافظة ،مقطع فيديو زعمت إنه لتفجير حدث في
ً
ســوريــة قبل  7أشـهــر يشبه تـمــامــا مــا حــدث فــي مرفأ
بيروت .ويظهر الفيديو ّ
تكون فقاعة هوائية ضخمة

بـعــد االن ـف ـجــار مــع ظـهــور نـفــس أل ــوان التفجير الــذي
شوهد في ميناء بيروت.

إسبر
بــدوره ،أعلن وزير الدفاع األميركي مارك إسبر أنه
ً
لم يتضح بعد إذا كــان انفجار مرفأ بيروت "هجوما
ً
ً
متعمدا أم حادثا".
ً
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ،قال إسبر ردا على
ســؤال ما إذا كــان الفساد هو المسؤول عن االنفجار،
"المحصلة النهائية هــي أنـنــا مــا زلـنــا ال نـعــرف .كما
تعلمون ،في اليوم األول ،كما قال الرئيس ترامب إنه
ً
اعتقدنا أنه ربما كان هجوما .وتوقع البعض منا أنه
قد يكون على سبيل المثال ،شحنة أسلحة لحزب الله
انفجرت .ربما منشأة لصنع القنابل تابعة لحزب الله".
ً
وتابع إسبر" :لقد قلت سابقا إن األمــر يبدو أشبه
بالحادث .ومن المؤسف أن البعض في وسائل اإلعالم
حــاولــوا إح ــداث انـقـســامــات داخ ــل اإلدارة ربـمــا بيني
وبـيــن الــرئـيــس واآلخ ــري ــن" ،وخ ـتــم" :بـبـســاطــة هــذ أمــر
غير صحيح".

موزمبيق
وفي سياق متصل ،كشفت "شركة موزمبيق لصناعة
المتفجرات"  Fábrica de Explosivos Moçambiqueأن
شحنة نترات األمونيوم ،التي انفجرت الثالثاء الماضي
والتي تم احتجازها في مرفأ بيروت منذ عام ،2013
كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين

كشفت صور نشرها فريق التصوير والتحليل المتقدم السريع  ARIAالتابع لوكالة الفضاء
ً
األميركية «ناسا» ،بالتعاون مع مرصد األرض فيسنغافورة ،صورا خاصة تكشف حجم
الضرر الذي تسبب فيه انفجار بيروت.
وعلى الخريطة المرفقة ،تمثل النقاط الحمراء الداكنة ،الضرر األشد .أما المناطق الملونة
بالبرتقالي فتضررت بشكل واضح ،في حين يرجح تعرض المناطق ذات اللون األصفر
ً
لضرر أقل إلى حد ما ،ويمثل كل بكسل ملون مساحة  30مترا.
في موزمبيق ،مؤكدة أنه تمت مصادرتها واحتجازها
في ميناء بيروت منذ سبع سنوات.
ونقلت شبكة  CNNاإلخبارية األميركية عن الناطق
باسم الشركة" :هذه هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل.
ً
هــذا لـيــس شــائـعــا عـلــى اإلط ــاق هــذه الشحنة ليست
كشحنة فقدت في البريد ،إنها كمية كبيرة".

وأبدى استغرابه الشديد من طول المدة التي تم
ً
االحتفاظ بها بشحنة األمونيوم ،قائال" :هذه ليست
مادة يمكن تخزينها من دون أي استخدام لها .إنها
ً
م ــادة خطيرة ج ــدا وتحتاج إلــى نقل وفــق معايير
ً
صارمة جدا".
(عواصم ـ ـ وكاالت)
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ّ
رسالة خليجية موحدة لتمديد «حظر السالح» اإليراني
بومبيو ينتقد «صفقة ربع القرن» :حصول طهران على أنظمة تسلح صينية يهدد المنطقة
بصوت واحد دعت دول
مجلس التعاون الخليجي
أمس ،إلى تمديد حظر
التسلح األممي المفروض على
طهران ،بينما تتجه األنظار
إلى تطورات مرتقبة في الملف
اإليراني بعد استقالة برايان
هوك ،والتصويت في مجلس
األمن على التمديد.

روحاني يتمسك
بالسماح بمراسم
عاشوراء ...ووزير
اتصاالته يدعو
إلى رفع الحظر
عن «تويتر»

عـشـيــة ط ــرح إدارة الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب مشروع
ق ـ ــرار لـلـتـصــويــت ع ـل ـيــه بـهــدف
مـ ــد الـ ـقـ ـي ــود الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـلــى
إي ـ ـ ــران إلـ ــى أجـ ــل غ ـي ــر مـسـمــى،
دعا مجلس التعاون الخليجي
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـت ــاب ــع ل ــأم ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى تـ ـم ــدي ــد حـظــر
األسلحة المفروض على طهران.
وذك ـ ــرت وك ــال ــة «ب ـلــوم ـبــرغ»
األميركية ،أمــس ،أنها حصلت
ع ـل ــى ال ــرس ــال ــة الـ ـت ــي وج ـه ـهــا
مجلس التعاون الخليجي ،أمس
األول ،ودع ــا فـيـهــا إل ــى تمديد
الحظر و»الـمــزيــد مــن فــرض أي
إجراءات إضافية ضرورية لمنع
االنـتـشــار الـمــزعــزع لالستقرار
لألسلحة اإليرانية ،مثل تجميد
األصـ ـ ـ ــول وحـ ـظ ــر ال ـس ـف ــر عـلــى
األفراد المتورطين في توريد أو
بيع أو نقل أسلحة أو مواد ذات
صلة إلى إيران أو منها».
وجاء في الرسالة الخليجية
أن إيران «واصلت نشر األسلحة
عـبــر الـمـنـطـقــة ك ـجــزء ال يتجزأ
م ـ ـ ــن س ـ ـيـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــا اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
الـتــوسـعـيــة وتــدخـلـهــا الـطــويــل
األمـ ـ ــد ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
للدول العربية ،بما في ذلك دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،ف ــي انـتـهــاك
واضح لميثاق األمم المتحدة».
وأفادت الوكالة بأن الرسالة
أرسلت من األمين العام لمجلس
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ن ــاي ــف
الحجرف.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن شخص
م ـط ـل ــع عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ــر ق ـ ــول ـ ــه ،إن
الرسالة هــي أول بيان مشترك
مـ ـه ــم يـ ـص ــدر عـ ــن ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة م ـ ـن ـ ــذ ال ـ ـخ ـ ــاف
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي بـ ـي ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات والبحرين مــن جهة
وقطر من جهة أخرى.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
الـ ـتـ ـع ــاون ع ـل ــى ال ــرس ــال ــة بـعــد
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع م ـ ــن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
المكوكية التي قام بها المبعوث
األمـيــركــي السابق بشأن إيــران
بـ ـ ــريـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ــوك .ح ـ ـيـ ــث ت ـس ـعــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى حشد
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم ال ـخ ــارج ــي
ل ـت ـمــديــد ح ـظــر األس ـل ـح ــة ال ــذي

إيرانيون في أحد شوارع طهران أمس
ينتهي في  18أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك في وقت أثار هوك
تساؤالت عديدة بشأن مستقبل
االستراتيجية التي تنوي إدارة
ترامب إنتهاجها مع إيران بعد
أن قـ ــدم اس ـت ـقــال ـتــه ف ـج ــأة ي ــوم
الـجـمـعــة ال ـمــاض ـيــة ق ـبــل أشـهــر
من االنتخابات الرئاسية التي
ق ــد ت ـع ـيــد ت ــوج ـي ــه ال ـس ـيــاس ـيــة
األميركية.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ذك ـ ــرت
م ـصــادر أن واشـنـطــن ستطلب
التصويت على الـقــرار ،الــذي ال
يتوقع أن يحصل على التأييد
ال ـك ــاف ــي ل ـت ـمــريــره وسـ ــط فـتــور
أوروبـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـع ــارض ــة روس ـي ــة
صـيـنـيــة وص ـل ــت ح ــد الـتـلــويــح
باستخدام حق النقض «الفيتو»،
اليوم.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق ذي ص ـ ـلـ ــة ،ق ــال
وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ،أمــس ،إن «إي ــران تظل
أكـبــر دول ــة راع ـيــة لــإرهــاب في
ً
ال ـع ــال ــم» ،مـضـيـفــا أن «ح ـصــول
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طهران على أنظمة التسلح من
الحزب الشيوعي الصيني يهدد
المنطقة».
ً
وت ـ ــاب ـ ــع ق ـ ــائ ـ ــا« :إن دخ ـ ــول
ال ـص ـي ــن إل ـ ــى إيـ ـ ـ ــران س ـيــزعــزع
استقرار الشرق األوسط».
ويشير تحذير بومبيو إلى
عزم بكين وطهران إقامة تعاون
شامل وممتد في مجالي األمن
واالقـتـصــاد ،من شأنه أن يعزز
العالقات بين الجانبين ويرتقي
ً
بها إلى مستوى جديد تماما.
ويخضع «التحالف» المثير
ً
للجدل الذي يمتد إلى  25عاما
ف ــي ح ـ ــال ت ــم إب ـ ــرام ـ ــه ،لـعـمـلـيــة
تدقيق على المستوى الدولي،
وس ــط تـبــايــن بـيــن مــن ي ــرى أنــه
ائ ـتــاف جــديــد يـتـســم بــالـجــرأة
ومــن يصفه ب ـ «الـحـلــم اإليــرانــي
ال ـكــاذب» لخلق دعــايــة مـضــادة
مع تردي األوضاع االقتصادية
وال ـم ـع ـي ـش ـيــة ج ـ ــراء ال ـع ـقــوبــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـلــى
طهران.

وتتضمن االتفاقية المزمعة،
ق ـ ـيـ ــام إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـن ـف ــط
ل ـل ـص ـي ــن بـ ــأس ـ ـعـ ــار رخـ ـيـ ـص ــة،
مقابل استثمارات صينية في
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة تـقــدر
بالمليارات .على األقل هذه هي
الفكرة التي طفت على السطح
خ ــال زي ــارة الــرئـيــس الصيني
شي جينبينغ لطهران في عام
.2016
ً
وإذا م ـض ــت ال ـخ ـط ــة ق ــدم ــا،
ف ـمــن شــأن ـهــا أن تــوجــه صفعة
ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،حـ ـي ــث س ـت ـقــوض
جهود تــرامــب التي تهدف إلى
ع ــزل إي ـ ــران بـسـبــب بــرنــامـجـهــا
النووي.
ومــع إحـجــام الصين وإيــران
ع ـ ــن اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ع ـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل
االتـ ـف ــاق ان ـت ـشــر ع ـلــى ال ـمــواقــع
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـ ــا يـ ـ ـت ـ ــردد أن ــه
مـ ـس ــودة ل ـل ـم ـعــاه ــدة ال ـمــزم ـعــة
بين البلدين ،والتي تحدد كيف
سيتعاون الجانبان في مجال
ً
األمن مستقبال.

وتضمنت تفاصيل االتفاقية
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـعـ ــارض ـ ـهـ ــا كـ ـثـ ـي ــر مــن
اإليرانيين حصول طهران على
الـمـقــابــل ال ـم ــادي لـبـيــع نفطها
ً
بـ ــال ـ ـيـ ــوان ال ـص ـي ـن ــي بـ ـ ـ ــدال مــن
الدوالر األميركي وحصول بكين
على جزيرة كيش اإليراني وهي
منطقة تجارة حرة.
ورغ ـ ـ ـ ــم ت ــرحـ ـي ــب ال ـح ـك ــوم ــة
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـقـ ـل ــق واشـ ـنـ ـط ــن
م ـ ــن اال تـ ـف ــا قـ ـي ــة إال أن خـ ـب ــراء
ي ـس ـت ـب ـعــدون ق ـ ــدرة بـكـيــن على
المضي بتنفيذها بشكل فعال
ف ــي ظ ــل م ـنــاخ دولـ ــي ال يسمح
بالتعاون مع طهران المحاصرة
بالعقوبات األميركية الخانقة.

عاشوراء
إلى ذلك ،قال الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،أمس ،إنه يتعين
التعايش مع فيروس كورونا،
وقـ ـ ــال خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع الـلـجـنــة
الوطنية لمكافحة كورونا« :قد

يستمر هذا الوضع ستة أشهر
أو مــدة عــام ويـجــب أن نستعد
لذلك».
ودافـ ــع عــن الـسـمــاح بــاحـيــاء
ذكـ ــرى ع ــاش ــوراء خ ــال الـفـتــرة
القادمة بالقول« :ال يمكن تعطيل
الفعاليات الثقافية واالقتصادية
في شهر محرم الـحــرام ...يجب
أن نــركــز عـلــى الــوضــع النفسي
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاس ...والبـ ـ ـ ــد م ـ ــن إيـ ـج ــاد
الحلول الوسطية».
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،دعـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـحـمــد
جواد آذري جهرمي في تعليقات
نشرتها وكالة األنباء اإليرانية
الرسمية أمس ،إلى رفع الحظر
عن موقع «تويتر».
ي ـش ــار إلـ ــى أن ج ـهــرمــي (37
ً
ع ـ ــام ـ ــا) هـ ــو أص ـ ـغـ ــر وزيـ ـ ـ ــر فــي
حكومة روحاني ،والذي سبق أن
دعا الى رفع الحظر عن تويتر،
ً
ً
يعتبره البعض مرشحا رئاسيا
ً
محتمال.

«لويا جيرغا» يزيح آخر عقبة أمام محادثات السالم مع «طالبان»
ً
• غني يؤيد إطالق  400سجين بينهم « 194خطيرا» • أميركا تعلن خطة لتقليص قواتها

مشاركة نسائية في اليوم األخير لـ «لويا جيرغا» أمس
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في قرار أيده الرئيس األفغاني أشرف
غني ّ
ومهد الطريق لبدء محادثات سالم
ج ــدي ــدة م ــع حـكــومـتــه وح ــرك ــة طــالـبــان
ً
إلن ـهــاء ال ـحــرب ال ــدائ ــرة مـنــذ  19عــامــا،
وافق آالف األعيان األفغان على اإلفراج
عن نحو  400سجين من عناصر الحركة
المتشددين الذين أدينوا بجرائم خطيرة
وت ـ ـ ـ ّ
ـورط ال ـك ـث ـيــر مـنـهــم ف ــي اعـ ـت ــداءات
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن م ـق ـتــل ع ـ ـشـ ــرات األفـ ـغ ــان
واألجانب.
ّ
وشكل مصير السجناء وبينهم 44
ً
عنصرا بالتحديد يثيرون قلق الواليات
الـمـتـحــدة وغـيــرهــا مــن الـ ــدول لــدورهــم
ً
فــي هـجـمــات «ك ـب ـيــرة» و 150محكوما
باإلعدام ،عقبة أساسية في طريق إطالق
محادثات السالم بين الطرفين ،اللذين
أكدا التزامهما باستكمال عملية تبادل
السجناء قبل بدء المفاوضات.
ُّ
واتخذ القرار في ختام «لويا جيرغا»
أو «المجلس الكبير» الذي استمر ثالثة

أيام ،وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم
زعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات
ً ّ
الـمــؤثــرة يعقد أحـيــانــا الت ـخــاذ ق ــرارات
بشأن المسائل المثيرة للجدل.
وأعلنت العضو في المجلس عاطفة
طيب ،أنه «إلزالة العقبات التي تمنع بدء
محادثات السالم ووقف القتل ولمصلحة
الناس ،وافق اللويا جيرغا على اإلفراج
عن  400سجين تطالب بهم طالبان».
وحض المجلس الحكومة على تقديم
تطمينات لألفغان بأن السجناء الذين
سـيـتــم إطـ ــاق ســراح ـهــم سيخضعون
ل ـل ــرق ــاب ــة ول ـ ــن ي ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ــال ـع ــودة
ً
إل ــى ال ـق ـتــال ،مـضـيـفــا أن ــه ستتم إع ــادة
المقاتلين األجــانــب المفرج عنهم إلى
بلدانهم .كما طالب بـ«وقف جدي وفوري
ودائم إلطالق النار».
وأكد كبير مفاوضي الحكومة عبدالله
عبدالله أمس ،أن «قرار اللويا جيرغا أزاح
آخــر حجة وعقبة في طريق محادثات

ً
الـســام» ،موضحا أنــه «بــات على وشك
بدء مفاوضات السالم».
ً
ووق ــع الــرئـيــس األف ـغــانــي مــرســومــا
لإلفراج ،الذي تأخر بسبب خالفاته مع
ً
«طالبان» وأيضا مشاحناته السياسية
مع منافسه السياسي الرئيسي عبدالله
عبدالله .وقال« :على عناصر طالبان اآلن
إظهار أنهم ال يخشون وقف إطالق النار
في جميع األنحاء».
وأفرجت الحكومة األفغانية عن نحو
 5000سجين من طالبان ،لكن السلطات
تــرددت في إطــاق ســراح آخــر دفعة من
السجناء الذين تطالب بهم الحركة.
ورغم اعترافه بأن القرار «لن يحظى
ب ـش ـع ـب ـي ــة» ،ض ـغ ــط وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي مايك بومبيو من أجل إطالق
س ــراح هــذه القائمة الـتــي تضم  5على
صلة باستهداف فندق «إنتركونتيننتال»
ً
ف ــي ك ــاب ــول  2018وق ـت ــل  40شـخـصــا
ً
ً
بينهم  14أجنبيا ،ومتورطا في تفجير

ضخم لشاحنة وقع فيمايو  2017قرب
ً
ً
السفارة األلمانية ،وضابطا سابقا قتل
خمسة جنود فرنسيين في هجوم تم
من الداخل.
إلى ذلك ،أعلن وزير الدفاع األميركي
ً
مارك إسبر ،أمس األول ،خططا لتقليص
حجم قواته في أفغانستان إلى «عدد أقل
من  5آالف» بنهاية نوفمبر.
وكشف بذلك إسبر عن تفاصيل خطة
أعلنها رئيسه دونالد ترامب يوم االثنين
الماضي ،لخفض عدد القوات األميركية
من زهاء  8600عسكري إلى نحو  4آالف.
وفي إطار تنفيذ االتفاق الموقع مع
«طالبان» بقطر يوم  29فبراير الماضي
ً
بعد منذ أكثر من  18عاما من الحرب،
أعلن المبعوث األميركي زلماي خليل
زاد أعـلــن ،الشهر الـمــاضــي ،أن الـقــوات
ان ـس ـح ـبــت م ــن  5ق ــواع ــد ع ـس ـكــريــة في
أفغانستان.
(واشنطن ،كابول -وكاالت)

سلة أخبار
إسرائيل :الخالفات
ّ
«تطير» اجتماع الحكومة

تفاقمت األزمة الداخلية في
الحكومة اإلسرائيلية ،على وقع
التظاهرات المناهضة لرئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو
المطالبة بتنحيه عن منصبه.
ً
وبلغت األزمة حدا أعلن فيه
رئيس الوزراء الرديف بيني
غانتس ،أمس األول ،إلغاء
الجلسة األسبوعية المقررة
للحكومة صباح كل أحد في
خطوة هي األولى منذ سنوات.
وتبادل حزبا «ليكود» ،بزعامة
نتنياهو ،و«أزرق أبيض»،
بزعامة غانتس ،االتهامات
بالمسؤولية عن إلغاء اجتماع
الحكومة .وارتفعت األصوات
المرجحة بأن نتنياهو عاقد
العزم على الذهاب النتخابات
ً
مبكرة مستغال أزمة إقرار
الميزانية ،حيث يفترض أن يتم
أغسطس
إقرارها قبل  25من ّ
الجاري ،وفي حال تعذر ذلك
ً
تسقط الحكومة الحالية تلقائيا،
ويتحتم الذهاب النتخابات
ً
جديدة خالل  90يوما.

احتجاجات تغلق
مبنى محافظة بغداد

أغلق مئات المتظاهرين
العراقيين من حملة الشهادات
العليا ،أمس ،مبنى المحافظة
ً
ً
ً
وجسرا حيويا وعددا من
الشوارع ،وسط بغداد،
ً
احتجاجا على سوء المعيشة
وللمطالبة بتوفير فرص عمل.
في غضون ذلك ،نفت هيئة
التقاعد الوطنية منح أعضاء
حكومة رئيس الوزراء السابق
عادل عبدالمهدي المستقيلة،
مكافأة نهاية الخدمة ،بقيمة
ثالثة ماليين دوالر .وأعلنت
هيئة النزاهة االتحادية أن
رئيس الحكومة الحالي
مصطفى الكاظمي تقدم بإقرار
الذمة المالية لعام .2020

«النهضة» ترفض
تشكيل حكومة أقلية

رأى رئيس مجلس شورى
حركة «النهضة» في تونس،
عبدالكريم الهاروني ،أنه ال
يمكن القبول بتشكيل «حكومة
ً
أقلية» ،مشددا على ضرورة
احترام الحكومة المقبلة
لدور األحزاب ونتائجها
االنتخابية .وجاء ذلك في
تصريحات على هامش
انعقاد مجلس شورى الحركة
ً
التي تحظى بـ  54مقعدا من
أصل  2017في البرلمان ،مساء
أمس األول.

ّ
بيالروسيا :أكبر تحد انتخابي لـ «آخر دكتاتور في أوروبا»

تيكانوفسكايا تدلي بصوتها أمس

(رويترز)

ن ـظ ـم ــت ب ـ ـيـ ــاروس ـ ـيـ ــا ،أمـ ــس،
انتخابات رئاسية تميزت بتعبئة
غير متوقعة للمعارضة.
وق ــال ألـكـسـنــدر لوكاشينكو،
الذي يترأس بيالروسيا منذ ربع
قرن من دون إبداء سوى القليل من
ً
التسامح مع المعارضة ،مخاطبا
مواطنيه ،إنه سيضمن عدم وجود
وضــع يشبه الـحــرب األهـلـيــة في
بـيــاروسـيــا ،وذل ــك خ ــال اإلدالء
بصوته في االنتخابات الرئاسية.
ولكن حتى فــي وقــت حــذر من
أي مـ ـح ــاوالت أج ـن ـب ـيــة لــزعــزعــة
ً
استقرار حكومته ،أشار أيضا إلى
أن الوضع في بالده مستقر .وقال:
«أنا أضمن ذلك ،ولن يسمح أحد
بأن يخرج الوضع عن السيطرة.
سيبقى كل شيء تحت السيطرة،
أن ــا أض ـمــن لـكــم ذل ــك ،ال تشككوا
بذلك».
ويـ ـسـ ـع ــى ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو (65
ً
ع ــام ــا) ،الـ ــذي وصـفـتــه واشـنـطــن
مــن قبل بــأنــه «آخ ــر دكـتــاتــور في
أوروبا» ،للفوز بالوالية السادسة
على التوالي ،في انتخابات القت
انتقادات دولية.
وت ـ ـع ـ ــرض اث ـ ـن ـ ــان م ـ ــن أق ـ ــوى
مـنــافـســي لــوكــاشـيـنـكــو للسجن
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـب ـق ــت
االن ـت ـخ ــاب ــات .وفـ ـ ّـر مــرشــح ثــالــث
مـحـتـمــل إل ــى روس ـي ــا ال ـم ـجــاورة

بعد تلقيه معلومات بأنه سيجري
ً
ً
اعتقاله قريبا أيضا.
ي ـش ــار إلـ ــى أن أق ـ ــوى مـنــافــس
ُسمح له بالتسجيل كمرشح هي
سـفـيـتــانــا تـيـكــانــوفـسـكــايــا (37
ً
عاما) زوجة أحد السجناء.
وتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ــى
أصوات المعارضة الواسعة ضد
لــوكــاش ـي ـن ـكــو ،ووعـ ـ ــدت بــإطــاق
ج ـم ـيــع ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـي ـيــن
وإجـ ــراء انـتـخــابــات جــديــدة حــال
فوزها.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت تـ ـيـ ـك ــان ــوفـ ـسـ ـك ــاي ــا
للصحافيين بعد اإلدالء بصوتها
ً
في مينسك« :أريد حقا انتخابات
نزيهة ،ولهذا أدعو إلى ذلك».
وأض ـ ــاف ـ ــت ت ـي ـك ــان ــوف ـس ـك ــاي ــا،
الـتــي ن ـ ّـددت فــي األي ــام الماضية
بـ«عمليات غش مشينة» ،أن ليس
أمام السلطة «ما تخشاه ،فإذا كان
ً
الشعب بكامله يدعم حقا ألكسندر
غــري ـغــوري ـف ـي ـتــش لــوكــاش ـي ـن ـكــو،
فسنعرف».
وأو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول،
م ـ ــاري ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــوروز رئـ ـيـ ـس ــة ح ـم ـلــة
تيكانوفسكايا.
وغــادرت فيرونيكا تسيبكالو
ً
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا ت ـع ـم ــل فــي
ح ـشــد ال ــدع ــم لـتـيـخــانــوفـسـكــايــا،
بيالروسيا إلى موسكو.
وحشدت تيكانوفسكايا خالل

ً
حملتها االنتخابية أعدادا كبيرة
غير مسبوقة من المؤيدين.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم
ت ـس ـي ـب ـك ــال ــو زوجـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـع ــارض
فــالـيــري تسيبكالو ،ال ــذي رفــض
ترشحه للرئاسة وفـ ّـر من البالد
م ـط ـلــع ال ـص ـي ــف ،وب ــدع ــم م ــاري ــا
كوليسنيكوفا ،المديرة السابقة
لـحـمـلــة م ـعــارض آخ ــر سـجــن في
يونيو.
واستقطب هذا الثالثي تأييد
معارضي النظام وحظي بشهرة
ً
واس ـع ــة خ ـص ــوص ــا ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي.
و ي ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــع زوج سـ ـيـ ـفـ ـت ــا ن ــا
تـيـكــانــوفـسـكــايــا ،س ـيــرغــي ،وهــو
مـ ـ ـ ـ ــدون ف ـ ـيـ ــد يـ ــو أراد ا لـ ـت ــر ش ــح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي ال ـس ـجــن منذ
مايو.
وش ـ ـه ـ ــدت شـ ـبـ ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت
مـشــاكــل فــي أن ـحــاء ال ـبــاد أمــس،
حيث قال العديد من الناس ،إنه
من المستحيل حتى نشر صورة
على شبكة تواصل اجتماعي.
ً
وح ــذر لوكاشينكو م ــرارا من
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ت ـج ـم ـع ــات غـيــر
مصرح بها في الفترة التي تسبق
االنـتـخــابــات ،مـهــددا بقمعها من
جانب الشرطة.
ً
وجرى التصويت أمس ،خاليا
م ــن االح ـت ـجــاجــات الـجـمــاهـيــريــة

التي جرت في الفترة التي سبقت
االنتخابات.
وأصـ ـ ـ ـ ــدرت دول أع ـ ـضـ ــاء فــي
االتـحــاد األوروبـ ــي ،وهــي فرنسا
ً
وألمانيا وبولندا ،بيانا مشتركا
قبل االنـتـخــابــات أعــربــت فيه عن
«القلق الشديد».
وجاء في بيان أعضاء االتحاد
األوروب ـ ـ ــي« ،إن ـن ــا نـتـمـســك بـحــزم
ب ـحــق ال ـش ـعــب ال ـب ـي ــاروس ــي في
ممارسة حرياته األساسية ،بما
ف ــي ذل ــك ال ـح ـقــوق االن ـت ـخــاب ـيــة».
وان ـت ـق ــد االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي في
وقت سابق اعتقال كبار منافسي
لوكاشينكو ،مشيرا إلى أن التهم
ملفقة على ما يبدو.
ول ـ ــم ي ـت ــم ت ــوج ـي ــه دع ـ ـ ــوة فــي
الــوقــت المناسب لمنظمة األمــن
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـت ــي
تـقــوم بشكل تقليدي بالمراقبة
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
بيالروسيا ،وبالتالي لم تتمكن
من الحضور.
وأع ـ ــرب ـ ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا
وبولندا عن قلقها من أن منظمة
األم ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا لن
تــراقــب االنـتـخــابــات ،مــع اإلش ــارة
إلــى مــا وصـفــوه بـ»تقارير مقلقة
عن مخالفات انتخابية في بداية
التصويت».
(مينسك  -أ ف ب ،رويترز)

ً
الرئيس لوكاشينكو مدليا بصوته في مينسك أمس (رويترز)

ةديرجلا
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رياضة

األندية ترحب باستئناف النشاط الكروي في موعده دون تأجيل

ً
المسؤولون :ضرورة التعايش مع فيروس كورونا وفقا لإلجراءات االحترازية
حازم ماهر وأحمد حامد
وجابر الشريفي
وعبدالرحمن فوزان

ات ـفــق م ـســؤولــو أغ ـلــب األنــديــة
الرياضية على استئناف النشاط
الكروي في موعده ،بمؤجلة ناديي
الكويت والنصر 11 ،الجاري ،على
غ ــرار ال ــدول الخليجية والعربية
واآلسيوية واألوروبية ،التي عادت
الروح إلى مالعبها مجددا.
واتفق مسؤولو األندية ،الذين
استطلعت "الـجــريــدة" آراء ه ــم في
قـ ــرار االس ـت ـئ ـن ــاف ،ع ـلــى ض ــرورة
ال ـت ـعــايــش م ــع ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
كما فعلت الــدول ،مع اإلشــادة في
ذات ال ــوق ــت بـمــا اتـبـعـتــه اللجنة
ال ـث ــاث ـي ــة ،ال ـم ـش ـك ـلــة م ــن الـهـيـئــة
العامة للرياضة واللجنة األولمبية
ال ـكــوي ـت ـيــة ووزارة ال ـص ـح ــة ،من
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة وص ـح ـي ــة،
وتطبيق بروتوكول اتبعته اللجنة
األول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة واالتـ ـح ــادات
الرياضية العالمية والقارية ،من
أجل تفادي اإلصابة بالفيروس.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى
قلة قليلة مــن األنــديــة إلــى عرقلة
استئناف النشاط ،ألسباب تبدو
غير مفهومة ،وال مـبــرر لها على
اإلطالق.

عناد :عودة النشاط أمر إيجابي
أكــد رئيس مجلس إدارة نادي
الصليبيخات سعد عناد أن عودة
نـشــاط ك ــرة ال ـقــدم م ـجــددا أم ــر في
غاية اإليجابية ،على غرار العديد
م ــن ال ـ ـ ــدول ،سـ ــواء الـخـلـيـجـيــة أو
العربية أو اآلسيوية أو األجنبية،
مضيفا أن القرار جاء بعد نقاش
ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـف ـي ـض ــة ،ووفـ ـق ــا
إلج ـ ــراءات اح ـتــرازيــة وصحية
دقـيـقــة ،ول ــم ي ــأت بـيــن ليلة
وضحاها.
وأفاد عناد بأن انتهاء
جــائ ـحــة ك ــورون ــا بــات
في علم الغيب ،لذلك
اتخذت دول العالم،
ومن بينها الكويت،

سعد عناد

همالن الهمالن

تركي اليوسف

عبدالعزيز عاشور

ن ــادي ب ــرق ــان ه ـمــان ال ـه ـمــان إن
أغ ـل ــب ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة اسـتــأنـفــت
نـشــاطـهــا ال ــري ــاض ــي م ــؤخ ــرا ،من
أجل عــودة الحياة مرة أخــرى إلى
ال ـمــاعــب والـ ـص ــاالت الــريــاضـيــة،
ك ـنــوع مــن الـتـعــايــش مــع فـيــروس
كورونا.
واض ـ ـ ـ ــاف الـ ـهـ ـم ــان" :ح ـك ــوم ــة
ال ـك ــوي ــت ق ـ ــررت اي ـض ــا الـتـعــايــش
مــع ال ـف ـيــروس فــي كــل الـمـجــاالت،
ومن بينها المجال الرياضي ،في
ظــل إج ــراءات احـتــرازيــة وصحية،
وه ــو أم ــر يحسب لـهــا وتستحق
عليه االحترام والتقدير" ،متابعا:
"اتحاد الكرة احسن صنعا عندما
وضع روزنامة استئناف النشاط
لجميع البطوالت ،وهو أمر نؤيده
في النادي".
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ب ــرق ــان جــاهــز
النـ ـط ــاق دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى
 15الـجــاري ،مبينا ان المباريات
الـمـتـبـقـيــة م ــن ال ـب ـطــولــة سـتـكــون
خير إعــداد للموسم المقبل ،الذي
سيشهد في بدايته تطبيق دوري
الدمج ،ثم العودة في الموسم ذاته
لدوري الدرجتين.
ووجه الشكر الى الهيئة العامة
للرياضة وجميع العاملين بها،
وعلى رأسهم المدير العام د .حمود
فليطح ،الذين بذلوا جهودا مضنية
ف ــي إج ـ ـ ــراء ال ـم ـس ـح ــات ،وتـعـقـيــم
األندية والمالعب والـصــاالت ،من
أجل الحفاظ على صحة الجميع.

لحين عودة األمور إلى طبيعتها.
وشدد اليوسف على أن الحياة
عادت لمالعب كرة القدم في الدول
المجاورة ودول العالم ،وبات على
الكويت اللحاق بالركب ،وإثبات
أنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة كــل
العقبات وتجاوزها بنجاح ،معربا
عن أمله أن تصب عودة المنافسات
ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ــذي
يتأهب ألصعب مراحل التصفيات
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـم ـش ـتــركــة ال ـمــؤه ـلــة
لمونديال قطر  ،2022وكأس آسيا
في الصين .2023
وأض ـ ـ ــاف ال ـي ــوس ــف أن بعض
األص ــوات التي تـحــاول أن تعرقل
ع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة إلـ ـ ــى ال ــري ــاض ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـغ ــرض م ــا ف ــي نفس
ً
يعقوب االستغراب واصفا إياها
بالنشاز والتي تبحث عن مصالح
خاصة آنية وتتجاهل المصلحة
العامة.
وبين أن السالمية يفتقد منذ
بداية فترة اإلعــداد مــدرب اللياقة
البدنية ،إلى جانب عدم القدرة على
جلب محترفين جدد ،إال أن هذا لم
ول ــن يـعــوق التجهيزات للموسم
الرياضي بالشكل الالئق ،مؤكدا
جاهزية السماوي لضربة البداية
أمام القادسية في  16الجاري.

ال ـ ـقـ ــدم ب ــالـ ـع ــال ــم ،وذك ـ ـ ــر ان قـ ــرار
استئناف النشاط اتخذ بموافقة
رؤساء األندية في آخر اجتماع.
وأك ـ ــد أن األخـ ـض ــر ع ـلــى أهـبــة
االس ـت ـع ــداد السـتـكـمــال الـمــوســم،
وال يوجد ما يمنعه من ذلك ،الفتا
الى أن االستعدادات داخل النادي
ت ـجــري عـلــى ق ــدم وسـ ــاق ،وطــالــب
بضرورة عودة النشاط الرياضي
لجميع المسابقات المحلية في
مختلف االلعاب.

ً
عناد :قرار عودة النشاط الرياضي جاء بتأن وعناية ووفقا لنقاشات مستفيضة
الهمالن :العديد من الدول وبينها الكويت قررت التعايش مع الفيروس في جميع المجاالت
ً
اليوسف :استئناف النشاط في الموعد المحدد سلفا أمر طبيعي والحياة عادت للمالعب في دول مجاورة
ً
عاشور :ال مبرر لتأجيل النشاط واألندية ستخسر كثيرا في حال عدم االستئناف

م ــوق ـف ــا ص ــارم ــا بــال ـت ـعــايــش مــع
الفيروس إلى حين اكتشاف مصل
وعالج له ،وبالتالي فإن الرياضة
ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن المجتمعات،
وعودتها مـجــددا أمــر ستكون له
آث ــار ايجابية فــي ظــل االجـ ــراءات
االحترازية المتبعة.
وأشـ ــار إل ــى أن الصليبيخات
جـ ــاهـ ــز ل ـ ـخـ ــوض م ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى مــن
منافسات دوري الــدرجــة األول ــى،
مؤكدا اتباع االجراءات االحترازية
ا لـتــي وضعتها اللجنة الثالثية
وتـطـبـيــق ال ـبــروتــوكــول بــالـحــرف
الواحد.

الهمالن :التعايش مع
الفيروس
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ــال
رئيس مجلس إدارة

اليوسف :االستئناف أمر
طبيعي

«مؤجلة» الكويت والنصر  15الجاري
ق ــرر مجلس إدارة ات ـحــاد ال ـكــرة استئناف
الموسم الحالي بمواجهة الكويت والنصر يوم
 15أغسطس الجاري في الدوري الممتاز ،على
أن تقام الجولة الخامسة عشرة من البطولة
يومي  20و 21منه ،كما تقرر اقــامــة الموسم
المقبل عقب انتهاء مواجهتي منتخبنا الوطني
األول مع استراليا واألردن والصين تايبيه ،في
التصفيات المشتركة.

ج ــاء ه ــذا ال ـق ــرار بـعــد تـلـقــي االت ـح ــاد ق ــرارا
من مجلس الــوزراء بالموافقة على استئناف
الموسم.
في م ــوازاة ذلــك ،علمت "الـجــريــدة" انــه تمت
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى دخـ ـ ــول ال ـم ــدرب ـي ــن األج ــان ــب
والمحترفين لمباشرة عملهم مع انديتهم.

مــن جهته ،أش ــار رئـيــس نــادي
السالمية الشيخ تركي اليوسف
إل ـ ــى أن اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ــوس ــم فــي
ً
موعده المحدد سلفا أمر
طـبـيـعــي وم ـت ـفــق عليه
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ش ـه ــر،
مضيفا أن الغيابات الحالية من
مدربين ومحترفين غير مؤثرة،
وس ــط ق ــدرة األن ــدي ــة على
اي ـ ـج ـ ــاد الـ ـب ــدائ ــل

الشرقاوي :العودة قرار
األغلبية
بـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر أم ـي ــن س ــر ن ــادي
الشباب علي الشرقاوي أن فرض
االستقرار على روزنــامــة الموسم
ال ـجــديــد أم ــر م ـهــم ،خ ـصــوصــا أن
موعد بداية الموسم كان قبل فترة
كــافـيــة ،والق ــى مــوافـقــة مــن أغلبية
أعضاء الجمعية العمومية.
وأضـ ــاف ال ـشــرقــاوي ان ــه يؤيد
ع ـ ــودة الـ ـنـ ـش ــاط ال ــري ــاض ــي عـلــى

م ـس ـت ــوى م ـن ــاف ـس ــات ال ـك ـب ــار فــي
الموعد المحدد ،رغم الصعوبات
ال ـقــائ ـمــة ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه ال ـع ــودة
الـطـبـيـعـيــة لـلـحـيــاة ف ــي ال ـكــويــت،
في حين تحتاج عــودة منافسات
الناشئين والبراعم بعض الوقت
لحين اس ـت ـقــرار األمـ ــور الصحية
كليا.
واعتبر ان عودة النشاط حاليا
من شأنها أن تصب في مصلحة
المنتخب الوطني ،وسط صعوبات
ف ــي تــوف ـيــر م ـب ــاري ــات ودي ـ ــة على
مستوى متميز ،مع اقتراب المرحلة
األه ــم مــن الـتـصـفـيــات اآلسـيــويــة،
الفتا الى أن ناديه يعمل حاليا على
تجهيز الفريق لمنافسات الدوري،
إل ــى جــانــب الـعـمــل عـلــى اسـتـقــدام
الـمــديــر الـفـنــي الـجــديــد الــرومــانــي
م ــات ــروك ف ـل ــوري ــن ،وال ـت ـعــاقــد مع
محترفين جدد.

السهو :متمسكون بقرار
االستئناف
أك ــد أم ـيــن ال ـس ــر ال ـع ــام ب ـنــادي
الجهراء خلف السهو تمسك ناديه
بتأييد استئناف منافسات الدوري،
مشيرا ال ــى أن ه ــذا التأييد يأتي
م ــن قـنــاعــة تــامــة ب ـض ــرورة ع ــودة
النشاط الرياضي ،أســوة بجميع
ال ــدول الخليجية الـتــي استأنفت
المسابقات.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـس ـه ــو انـ ـ ــه يـتـفـهــم
وجـهــة نـظــر االنــديــة الـتــي تطالب
ب ـعــدم عـ ــودة ال ـن ـشــاط الــريــاضــي،
لـكــن الـنـقــاط الـتــي تــم طــرحـهــا من
عـ ـ ــدم وصـ ـ ــول ب ـع ــض ال ـم ــدرب ـي ــن
والمحترفين يمكن معالجتها عبر
االستعانة بالمدربين الوطنيين،
ومنحهم الـفــرصــة فــي ه ــذا األم ــر،
الى جانب إمكانية إشراك العناصر
الـشــابــة فــي ال ـم ـبــاريــات ،لمنحهم
الفرصة إلثبات وجود قبل انطالق
منافسات الموسم الجديد.
وبين أن "الجهراء يضع مصلحة
المنتخب الوطني نصب عينيه،
ومــن واجبنا كأندية الوقوف الى
جانب المنتخب ،من خالل تطبيق
برنامج اعداد االزرق الذي وضعه
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي تـمـســك
باستئناف النشاط الرياضي في

الفترة المحددة من االتحاد".
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ــى أن األن ـ ــدي ـ ــة أمـ ــام
طــري ـق ـيــن ،ال ث ــال ــث ل ـه ـمــا ،االول:
التعايش مع فيروس كورونا ،مع
االخذ باالشتراطات الصحية التي
وضعتها وزارة الصحة ،والثاني:
إغ ــاق االن ــدي ــة فــي وج ــه الـشـبــاب
الــريــاضــي ،ال ــذي يــرى مــن خاللها
متنفسا له لممارسة هوايته.

الراشد :األبيض من أكثر
الفرق المتضررة
أكـ ــد أم ـي ــن س ــر ن ـ ــادي الـكــويــت
وليد الراشد أن األبيض من أكثر
ال ـف ــرق ال ـم ـت ـضــررة م ــن اسـتـئـنــاف
الـنـشــاط بــالــوقــت الـحــالــي فــي ظل
غياب جميع محترفيه باستثناء
اإليفواري جمعة سعيد ،إلى جانب
عــدم استقرار الفريق من الناحية
ال ـف ـن ـيــة ب ـس ـبــب ت ـغ ـي ـيــر الـ ـم ــدرب،
مـشـيــرا إل ــى أن بـقـيــة المنافسين
يتمتعون بوجود أغلب المحترفين
وب ــاس ـت ـق ــرار ف ـن ــي م ـن ــذ ال ـمــوســم
الماضي.
وقال الراشد إن األبيض لم يسع
الستغالل جائحة كورونا ،ولم يناد
كـمــا بـعــض األصـ ـ ــوات بالتتويج
باللقب باعتباره متصدر البطولة،
وكان أول من نادى بضرورة ضمان
حقوق الفرق المتنافسة ،على أن
يكون الميدان هو الفيصل لتكليل
جهود كبيرة طــوال موسم طويل
وشاق بصعود منصات التتويج.
وأش ـ ــار إل ــى أن نـ ــادي الـكــويــت
عمل ومنذ إعالن عودة المنافسات
لتجهيز الـفــريــق حـســب الـظــروف
ال ـم ـتــاحــة ،واض ـع ــا ف ــي حـســابــاتــه
الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة وال ـت ــواف ــق مع
خطة االتـحــاد لتجهيز المنتخب
الــوطـنــي المقبل على التصفيات
اآلسـيــويــة المؤهلة لـكــأس العالم
 ،2022وكأس آسيا  2023في مرحلة
من أهم المراحل.
وبين أن عــودة النشاط ليست
بدعة كويتية وسط توجه عالمي
في أكثر من  150دولة تم استئناف
النشاط فيها رغم جائحة كورونا،
إلى جانب ما أقره االتحاد الدولي
والـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة من
منافسات باتت على األبواب.

عاشور :ال مبرر للتأجيل
طــالــب رئ ـيــس ال ـن ــادي العربي
ع ـبــدال ـعــزيــز ع ــاش ــور ات ـح ــاد كــرة
القدم بضرورة استئناف منافسات
بطوالت الكرة في الموعد المقرر،
مــوضـحــا أن ــه ال يــوجــد أي مـبــرر
للتأجيل ،وفي حال حدث فسينتج
ع ـن ــه ضـ ـ ــرر ك ـب ـي ــر ع ـل ــى األن ــدي ــة
والالعبين والكرة الكويتية عموما.
وشـ ــدد ع ــاش ــور ع ـلــى ض ــرورة
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـم ــوس ــم الـ ـك ــروي
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـت ـح ـض ـيــر
ل ـل ـم ــوس ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،م ـس ـت ـش ـهــدا
بــاالنـتـهــاء مــن معظم
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات ك ــرة

علي الشرقاوي

خلف السهو

وليد الراشد

السهو :غياب المحترفين والمدربين يمكن معالجته عبر
االستعانة بالمدربين الوطنيين ومنحهم الفرصة
الشرقاوي :يجب الدفع باتجاه العودة الطبيعية للرياضة
والحياة في الكويت
َ
يناد
الراشد :الكويت لم يسع الستغالل جائحة كورونا ولم ِ
كبعض األصوات بالتتويج
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مان يونايتد يختبر كوبنهاغن وإنتر يواجه ليفركوزن اليوم
ةديرجلا
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في ربع نهائي مسابقة الدوري األوروبي لكرة القدم
سيكون مانشستر يونايتد
اإلنكليزي على موعد
لمواجهة ال تحتمل التراخي
عندما يلعب أمام كوبنهاغن
الدنماركي اليوم في ربع
نهائي مسابقة
«يوروبا ليغ».

ستكون أندية مانشستر يونايتد اإلنكليزي
وإن ـت ــر االي ـطــالــي وإشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي ضمن
خمسة فرق من األبطال السابقين ستسافر إلى
ألمانيا من أجل خوض غمار الدور ربع النهائي
ً
من الــدوري األوروبــي "يوروبا ليغ" اعتبارا من
اليوم ،بنظام اإلقصاء من مباراة واحــدة ،حيث
ستستكمل الـبـطــولــة عـلــى ه ــذا الـنـحــو بسبب
جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتقام اليوم مباراتان تضمان مانشستر
يــونــاتــد وإن ـتــر أب ــرز الـمــرشـحـيــن للفوز
باللقب ،إذ يلتقي األول مع كوبنهاغن
الدنماركي في كولن ،والثاني مع باير
ليفركوزن األلماني في دوسلدورف.
وع ــاودت المسابقة الـقــاريــة نشاطها
األسـ ـب ــوع ال ـفــائــت ب ـعــد تــوقــف دام قــرابــة
خـمـســة أش ـهــر بـسـبــب جائحة
"ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد "19-ح ـيــث
أقـيــم إي ــاب ال ــدور
ثـمــن النهائي
فـ ــي مــاعــب

األنــديــة الـخــاصــة بـهــا باستثناء المواجهتين
اإليطالية-اإلسبانية بين إنتر وخيتافي من جهة،
وروما وإشبيلية من جهة أخرى ،ألن البلدين كانا
ً
القارة ،ما أدى إلى
أكثر تضررا من الجائحة في
ّ
إغالق الحدود بينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق
وخوض لقاءي الذهاب.
ً
واتخذ االتحاد األوروبي للعبة "يويفا" قرارا
في شهر يوليو الفائت الستكمال المنافسات
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن
كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف
األلمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول
ً
صحي ص ــارم ،اعـتـبــارا مــن ال ــدور ربــع النهائي
حتى المباراة النهائية المقررة في  21أغسطس
الجاري.
وقال النروجي أولي-غونار سولسكاير مدرب
مانشستر يونايتد" :هناك أحكام وقوانين
فــي الفقاعة حيث سنسافر .علينا أن
ً
نبقى مـعــا فــي الـفـنــدق وحــولــه وفــي
التدريبات".
سيخضع الالعبون والمدربون
والعاملون لفحوصات الكشف عن
"كــوفـيــد "19-قبل السفر إلــى ألمانيا
وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة.
ونصح "يويفا" الفرق بالسفر على
مـ ـت ــن ط ـ ــائ ـ ــرات خـ ــاصـ ــة وع ـ ــدم
االحـ ـتـ ـك ــاك م ــع ع ــام ــة ال ـن ــاس
والمكوث فــي فـنــادق خاصة
ح ـيــث سـيـخـضــع الــاع ـبــون
ل ـ ـل ـ ـعـ ــزل بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ق ــاس ـي ــة
م ــن أج ــل ت ـف ــادي أي انـتـقــال
محتمل للعدوى.
لن يجبر العبو االحتياط
وأعضاء الجهاز الفني على
ارتداء الكمامات على مقاعد

البدالء ولكن عليهم االلتزام بالمسافة اآلمنة ،كما
طلب من الالعبين بأن يتفادوا االحتكاك خالل
عملية اإلحماء ،وسيتم تعقيم كرات المباراة قبل
صافرة البداية وعند استراحة الشوطين.

ً
مانشستر األوفر حظا

سيكون يونايتد ،حامل لقب المسابقة عام
 2017تحت إشــراف المدرب البرتغالي جوزيه
ً
مورينيو حينها ،مرشحا للتأهل على حساب
ً
كوبنهاغن الـيــوم نـظــرا إل ــى المستويات التي
قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز
في يونيو الفائت.
ً
ضمن فــريــق "الشياطين الـحـمــر" مـقـعــدا في
ربع النهائي بفوزه السهل على السك النمسوي
 7-1في مجموع المبارتين (-5صفر و ،)2-1فيما
ً
عوض كوبنهاغن تأخر صفر 1-ذهابا أمام باشاك
شهير التركي إلى فوز بثالثية نظيفة.
ورغـ ــم أن يــونــاي ـتــد خ ــرج م ــن ال ـ ــدور نصف
ال ـن ـهــائــي ل ـك ــأس ان ـك ـل ـتــرا أمـ ــام تـشـلـســي ،لكنه
يقدم مستويات عالية منذ وصــول البرتغالي
برونو فرنانديش من سبورتينغ لشبونة في
يناير وهو لم يخسر في مبارياته األربع عشرة
األخيرة في البرميرليغ
بما فيها تسع بعد
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـن ـ ــاف ،مــا
م ـك ـنــه م ــن اح ـتــال
المركز الثالث على
ح ـ ـس ـ ــاب ت ـش ـل ـســي
وليستر سيتي.
وسيعتمد يونايتد
على قوته الهجومية
المتمثلة بفرنانديش
والفرنسيين انتوني

اإلن ـك ـل ـيــزي الـ ــذي بـلــغ الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي من
مسابقة قارية للمرة االولى منذ عام  1972والذي
عوقب الجمعة من "يويفا" لمخالفته اللعب المالي
ً
النظيف .ويلتقي الفريقان غدا في دويسبورغ.

مارسيال وبــول بوغبا والمهاجمين ماركوس
راشفورد ومايسون غرينوود.
واعـتـبــر جيسي لينغارد ال ــذي سجل هدف
التعادل أمام السك األربعاء الماضي ،وكان في
التشكيلة الذي رفع الكأس عام  2017أن الفريق
ـان هــذا
قـ ــادر عـلــى ال ـف ــوز بـلـقــب ثـ ـ ٍ
العام .وفي حال بلغ يونايتد
نصف النهائي ،فسيلتقي
ب ــالـ ـف ــائ ــز م ـ ــن م ــواجـ ـه ــة
إش ـب ـي ـل ـيــة ح ــام ــل الـلـقــب
ف ـ ــي خـ ـم ــس م ـن ــاس ـب ــات
(رق ـ ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاسـ ــي) ب ـيـن ـهــا
ً
ثــاث مــرات تواليا بين
ع ــام ــي  2014و،2016
ووولفرهامبتون

مباراة بين بطلين
وفي المباراة الثانية اليوم ،يلتقي إنتر
وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن
في مباراة قوية بين بطلين سابقين.
وتغلب إنتر الفائز باللقب ثالث مرات
آخرها عام  1998بنتيجة 2-صفر على
خيتافي في المباراة التي جمعتهما في
غيلسنكيرشن األربعاء الماضي ،فيما
تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة
عــام  1988على رينجرز
االسكتلندي.

مباراتا اليوم
بايل نجم كوبنهاغن

بايلي نجم ليفركوزن

ً
خسارة ثالثة تواليا لليكرز
تعرض لوس أنجلس ليكرز
لـخـســارة ثالثة مقلقة تواليا
ع ـل ــى اب ـ ـ ــواب خـ ــوض األدوار
االقصائية من الـ "بالي اوف"
بسقوطه امام انديانا بيسرز
 ،116-111ضـمــن دوري كــرة
السلة االميركي للمحترفين،
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ـق ـ ــط مـ ـتـ ـص ــدر
المجموعة الشرقية ميلووكي
بـ ــاكـ ــس اي ـ ـضـ ــا أمـ ـ ـ ــام داالس
مافريكس.
وفـ ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ــي جـ ـ ـ ــاي وارن
نفسه نجما للمباراة االو لــى
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  39ن ـق ـطــة راف ـع ــا
رص ـ ـيـ ــده الـ ـ ــى  4انـ ـتـ ـص ــارات
م ـقــابــل خـ ـس ــارة واحـ ـ ــدة منذ
استئناف نشاط ال ــدوري في
فقاعة أورالندو.
ولـ ـ ــم ت ـن ـف ــع الـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـ ــ31
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ال ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــي
والتمريرات الحاسمة السبع
لنجم ليكرز ليبرون جيمس
في إبعاد شبح الخسارة عن
فريقه .والخسارة هي الثامنة
لـلـيـكــرز م ـت ـصــدر الـمـجـمــوعــة
الغربية مقابل  51انتصارا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ق ـلــب داالس
م ـ ــاف ـ ــريـ ـ ـك ـ ــس ت ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــه امـ ـ ـ ــام
ميلووكي باكس ليفوز عليه
في الوقت االضافي .132-136
وس ـ ـجـ ــل م ــاف ــريـ ـك ــس آخ ــر
 7ن ـق ــاط ف ــي ال ــوق ــت االص ـلــي
لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرض ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل ويـ ـج ــر
م ـنــاف ـســه الـ ــى وقـ ــت اض ــاف ــي،
سـ ـج ــل فـ ـي ــه ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ال ـت ـســع

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

 10.00م

مانشستر يونايتد × كوبنهاغن

beIN SPORTS HD1

 10.00م

إنتر ميالن × باير ليفركوزن

beIN SPORTS HD2

بنفيكا يحاول المستحيل
للتعاقد مع كافاني

ماكونيل نجم بيسرز وجيمس نجم ليكرز
االولى في طريقه الى تحقيق
الفوز.

صنز يواصل انتصاراته
وحقق فينيكس صنز فــوزه
الخامس تواليا منذ االستئناف
(أف ـ ـضـ ــل س ـل ـس ـلــة لـ ــه م ـن ــذ ع ــام
 )2014بتغلبه على ميامي هيت
 ،112-119بفضل  35نقطة لديفن
بوكر ،في حين اضاف دياندري

ايتون  18نقطة و 12متابعة.
وتغلب لوس انجلس كليبرز
عـلــى بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
 117-122في غياب نجمه لينارد
كاوهي ،الذي قرر مدربه إراحته
لألدوار االقصائية (بالي اوف).
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي نـ ـيـ ـك ــوال
ي ــوك ـي ـت ــش دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس إل ــى
الفوز على يوتا جــاز 132-134
بعد وقتين اضافيين بتسجيله
 30نقطة و 11متابعة.

أقـ ـ ـ ــر جـ ـ ــورجـ ـ ــي جـ ـيـ ـس ــوس،
مــدرب بنفيكا ،بأن التعاقد مع
األوروغ ــواي إدينسون كافاني
"لـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ــاألمـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــل" مــن
الـنــاحـيــة الـمــالـيــة ،لكنه أك ــد أن
رئيس النادي يفعل "كل شيء"
لتحقيق ذلك.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مـ ـ ــع الـ ـقـ ـن ــاة
الرسمية للنادي ،أكد جيسوس
أنه ليس هو الذي طلب التعاقد
مــع األوروغـ ــوائـ ــي ،لـكــن الفكرة
تعجبه "إذا ســأ لــو نــي إذا كنت
أري ــد ذل ــك ،وم ــن ال يــريــد؟ ليس
فقط لبنفيكا ،ولكن من أجل كرة
القدم البرتغالية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ـ ـ ــي الـ ـب ــرتـ ـغ ــال
ن ــواج ــه ص ـعــوبــة ف ــي الـتـنــافــس
مــع فــرق أخــرى مــن دول أخــرى.
إذا اس ـت ـط ـع ـنــا ال ـم ـن ــاف ـس ــة مــع
آخـ ـ ــريـ ـ ــن لـ ـكـ ـن ــا ف ـ ــزن ـ ــا ب ــال ـف ـع ــل
بالتشامبيونز".
وأكـ ــد ج ـي ـســوس ،الـ ــذي عــاد
إلــى بنفيكا بـعــد فـتــرة ناجحة
م ــع فــام ـي ـن ـغــو ،انـ ــه ل ــم يـطـلــب
التعاقد مع أي العب من النادي
البرازيلي ،وهو فريق اعتبر أن
الرحيل عنه كان صعبا عليه.
كما تحدث المدرب عن فترته
ا لـ ـس ــا بـ ـق ــة عـ ـل ــى رأس اإلدارة
الفنية للنادي البرتغالي ،بين
عامي  2009و ،2015وفــاز معه
بـ ـ ــالـ ـ ــدوري  3م ـ ـ ـ ــرات ،وبـ ـك ــأس
الـبــرتـغــال م ــرة ،وك ــأس السوبر

كافاني

مرة ،إلى جانب  5كؤوس دوري.
وتــابــع" :كــانــت ســت سـنــوات
رائ ـ ـعـ ــة .ك ـ ــان ب ــإم ـك ــان ـن ــا ال ـف ــوز
ب ــأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ب ـك ـث ـيــر ،ألن ـنــا
مــررنــا بــالـعــديــد مــن اللحظات
ال ـح ــاس ـم ــة .خ ـس ــرن ــا بـعـضـهــا،
ل ـكــن ال ـف ــرق الـعـظـيـمــة ه ــي تلك
ال ـتــي تـخـســر أي ـضــا ف ــي بعض
اللحظات الحاسمة ،ألنها هي
التي تمكنت من الوصول إليها".
وردا على سؤاله عن رحيله
عن "النسور" عام  ،2015عندما
ت ــول ــى ت ــدري ــب أحـ ــد مـنــافـسـيــه
األبــدي ـيــن ،سـبــورتـنــغ لشبونة،
قــال" :هــذا جزء من مهنتي .غدا
س ــأت ــرك بـنـفـيـكــا إل ــى ن ــاد آخ ــر.
ل ـيــس لـ ــدي م ــا ي ـخ ـبــرنــي أنـنــي
مدرب فريق واحد فقط".

الوتارو مارتينيز نجم اإلنتر

راشفورد نجم مانشستر يونايتد

رونالدو :حانت لحظة التفكير
واتخاذ أفضل القرارات
اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو ،نجم
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،أم ــس األول ،أن الــوقــت
ال ـحــالــي هــو "وق ــت الـتـفـكـيــر" و"ات ـخ ــاذ أفضل
القرارات" من أجل أن يعود فريقه في الموسم
المقبل "أكثر قوة والتزاما من أي وقت مضى"،
وذلك بعد خروج الفريق من ثمن نهائي دوري
األبطال على يد أوليمبيك ليون الفرنسي مساء
الجمعة في مفاجأة من العيار الثقيل.
وسـجــل "الـ ــدون" هــدفــي انـتـصــار فريقه في
ال ـم ــواج ـه ــة ال ـت ــي اح ـت ـض ـن ـهــا م ـل ـعــب "أل ـيــانــز
ستاديوم" ،ولكنهما لم يكونا كافيين لتأهله
ل ــدور الـثـمــانـيــة ،قـبــل أن يكتمل مسلسل عــدم
االسـتـقــرار بــإقــالــة ال ـمــدرب مــاوريـسـيــو ســاري
أمس األول.
وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام":
"موسم  2020-2019انتهى بالنسبة لنا ،بشكل
متأخر كثيرا عما هو معتاد ،وفي نفس الوقت
أبـكــر مما كنا نـتــوقــع .حــانــت لحظة التفكير،
وتـحـلـيــل لـحـظــات االن ـت ـصــار واالن ـك ـس ــار ،ألن
الـتـفـكـيــر ب ـطــري ـقــة ن ـقــديــة ه ــي أف ـض ــل طــريـقــة
للتحسن".
وتابع صاحب الكرة الذهبية  5مرات" :ناد
كبير بحجم يوفنتوس يجب أن يفكر دائما
كاألفضل فــي العالم ،وأن يعمل مثل األفضل
فــي الـعــالــم حـتــى يـتــم اعـتـبــارنــا ضـمــن أفضل
أندية العالم".
وأب ـ ـ ـ ــدى صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـ ـ ــ 35عـ ــامـ ــا رضـ ـ ـ ــاه عــن
المستوى الذي قدمه هذا الموسم وتسجيل 37
هدفا مع "البيانكونيري" هذا الموسم ،وثقته
بمواصلة التطور موسما بعد اآلخر.

وأضاف أن "الفوز بلقب جديد في "السيري آ"
في مثل هذه السنة الصعبة يجعلنا فخورين.
شخصيا ،تسجيل  37هدفا ليوفنتوس وأحد
عشر هدفا مع البرتغال يجعلني أتطلع إلى
المستقبل بطموح ورغبة متجددة في مواصلة
التحسن كل عام".

ً
من «مايسترو» إلى «ميستر» ...بيرلو مدربا ليوفنتوس

بيرلو لحظة توقيع العقد

أعـلــن ن ــادي يوفنتوس بطل إيطاليا أمس
األول تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدربا
لفريقه االول ،بعد ساعات من اقالة ماوريتسيو
ّ
ساري ،اثر اقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري
ابطال اوروبا في كرة القدم الجمعة أمام ليون
الفرنسي.
وأشــار يوفنتوس إلــى ان "بيرلو وقــع عقدا
مدة عامين حتى  30يونيو ."2022
وكــان بيرلو ( 41عــامــا) ،بطل العالم 2006
والع ــب وس ــط يــوفـنـتــوس بـيــن  2011و،2015
ُع ّين قبل عشرة ايام مدربا لفريق تحت  23عاما
المشارك ببطولة الدرجة الثالثة ،وال يملك خبرة
تدريبية كبيرة.
وأفاد اليوفي في بيانه الرسمي" :كان لبيرلو
مسيرة اسطورية في كرة القدم كالعب ،فأحرز
كــل شــيء مــن دوري االب ـطــال الــى كــأس العالم
ً
 ،"2006مضيفا" :في سنواته االربــع في وسط
يوفنتوس ،احرز بيرلو عدة القاب ،العديد من
القاب الدوري ،كأس ايطاليا والكأس السوبر".
وأقـيــل ســاري ( 61عــامــا) بعد مــوســم واحــد
من قدومه من تشلسي االنكليزي ،برغم قيادته
"السيدة العجوز" الــى التتويج بلقب الــدوري
للعام التاسع تواليا.
ودف ـ ــع س ـ ـ ــاري ،ال ـ ــذي ت ـع ــاق ــد م ــع "ال ـس ـي ــدة
الـعـجــوز" لـثــاث سـنــوات بعد قــدومــه الموسم
الماضي ،ثمن فشل الفريق في إحراز لقب دوري
االبطال منذ .1996

وبــرغــم التتويج فــي ال ــدوري ال ــذي انهاه
بـشـكــل مـتــواضــع بـعــد ال ـع ــودة مــن كــورونــا،
خـســر يــوفـنـتــوس مـعــه نـهــائــي ال ـكــأس امــام
نابولي بركالت الترجيح ،والكأس السوبر
امام التسيو.
وقال رئيس النادي اندريا انييلي" :دوري
االبطال كان حلما من قبل ،اآلن اصبح هدفا،
والـ ـخ ــروج ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ش ـكــل ل ـنــا خيبة
ً
أم ــل ،لالعبين والـجـمــاهـيــر" ،متابعا" :نحن
بحاجة لتحليل بارد وواضح ،مع العلم اننا
في غضون اسابيع قليلة سنبدأ من نقطة
الصفر ،ويتعين علينا القيام بذلك بنفس
الحماسة ورغبة الفوز".

مسيرته
ب ــدأ بـيــرلــو مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة ف ــي ن ــادي
بريشيا عــام  ،1995انتقل بعدها إلــى إنتر
( )1998الـ ــذي اع ـ ــاره إل ــى ك ــل م ــن ريـجـيـنــا
وبريشيا ،لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميالن
حيث أمضى عشرة أعوام ( )2011-2001فاز
خاللها بــالــدوري مرتين والـكــأس والكأس
ال ـســوبــر مـحـلـيــا ،وبـ ـ ــدوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
مرتين والكأس السوبر األوروبية ومونديال
األندية.
انضم بعدها الى يوفنتوس ()2015-2011
حيث فاز بلقب "سيري أ" أربع مرات متتالية،

واختتم مسيرته كالعب في نيويورك سيتي
األميركي (.)2017-2015
ً
ورأى يوفنتوس أن بيرلو سيبدأ فصال
ً
جديدا من مسيرته في عالم كرة القدم" ،وكما
قـيــل االس ـب ــوع ال ـمــاضــي :مــن مــايـسـتــرو الــى
ميستر (مدرب)".
وأض ــاف" :سيصبح الـمــدرب للجميع في
يوفنتوس ،حيث قرر النادي تكليفه القيادة
الفنية للفريق االول ،بعد ا خـتـيــاره سابقا
لتشكيلة تحت  ،23يعتمد هــذا الـقــرار على
االعـتـقــاد بــأن بيرلو يملك مــا يـلــزم للقيادة
من مقعد البدالء ،بتشكيلة خبيرة وموهوبة
لتحقيق نجاحات جديدة".
وعلى صعيد المنتخب الوطني ،خاض
بيرلو  116مـبــاراة دولية سجل خاللها 13
هدفا ،وكان عنصرا حاسما بفوز بالده بلقب
كأس العالم  2006في ألمانيا.
و مــع يوفنتوس سيلتقي بيرلو ببعض
زمـ ــائـ ــه ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا الـ ـح ــارس
المخضرم جيجي بــوفــون ( 42عــامــا) ،الــذي
ً
كتب على تــويـتــر" :إذا يجب أن اطـلــق عليم
اس ــم مـيـسـتــر! حـظــا طـيـبــا فــي ه ــذا الـتـحــدي
الجديد اندريا!".
كما سيشرف على افضل العب في العالم
خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو،
القادم قبل موسمين مقابل  100مليون يورو
من ريال مدريد االسباني.

ةديرجلا
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ميسي يقود برشلونة لعبور محطة نابولي
بايرن يكتسح تشلسي ويتأهل لربع نهائي «األبطال»
لحق برشلونة بركب المتأهلين
لدور الثمانية بدوري أبطال
أوروبا بعدما فاز على ضيفه
نابولي اإليطالي ( )1-3أمس
األول في إياب ثمن نهائي
البطولة الذي احتضنه ملعب
«الكامب نو».

ليفاندوفسكي يحتفل بالهدف الرابع في مرمى تشلسي
ضرب برشلونة االسباني وبايرن ميونيخ
ً
ً
م ــوع ــدا ن ــاري ــا ف ــي رب ــع نـهــائــي دوري أبـطــال
أوروب ـ ــا فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعــد ف ــوز االول على
ضيفه نابولي االيـطــالــي  1-3أمــس األول في
ايـ ــاب ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ( 1-1ذه ــاب ــا) ،وال ـثــانــي
بنتيجة كبيرة على تشلسي االنكليزي 1-4
(-3صفر ذهابا).
وج ــراء تفشي فـيــروس "كــوف ـيــد "19-اجــرى
االتحاد القاري للعبة (يويفا) تعديال على
ن ـظــام الـبـطــولــة فــي نسختها الـحــالـيــة،
ح ـيــث س ـت ـقــام ادواره ـ ـ ــا الـنـهــائـيــة في
العاصمة البرتغالية لشبونة وستكون
مباريات ربع النهائي ونصف النهائي
مــن مواجهة واح ــدة عوضا عــن ذهــاب
وإياب.
ويفتتح ربع النهائي األربعاء اتاالنتا
االي ـ ـطـ ــالـ ــي م ـ ــع ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان

فرحة العبي برشلونة بهدف سواريز

الفرنسي ،ثم يلعب الخميس اليبزيغ االلماني
م ــع ات ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد االسـ ـب ــان ــي ،وال ـج ـم ـعــة
برشلونة مع البايرن والسبت مانشستر سيتي
االنكليزي مع ليون الفرنسي.
وق ــاد االرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي فريقه
برشلونة الى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة
تواليا بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي
االيـطــالــي  1-3بعد تعادلهما ذهــابــا  1-1في
جنوب ايطاليا قبل نحو خمسة اشهر عندما
تــم تعليق الـبـطــولــة بسبب ف ـيــروس كــورونــا
الـمـسـتـجــد ،لـيـتــأهــل ال ـفــريــق الـكـتــالــونــي 2-4
بمجموع المباراتين.
وقدم ميسي وبرشلونة شوطا جيدا تقدم
فـيــه  ،1-3قـبــل تــراجـعــه فــي الـثــانــي واكـتـفــائــه
بــال ـن ـت ـي ـجــة .ع ـل ــى م ـل ـعــب "ك ــام ــب نـ ــو" سـجــل
لوصيف الــدوري االسباني الفرنسي كليمان
النـغـلـيــه بــرأس ـيــة اث ــر رك ـن ـيــة ( ،)10ومـيـســي

مـتــاعـبــا بــالــدفــاع بـطــريـقـتــه الـمـعـهــودة ()23
ول ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ( 1+45م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء)،
ولنابولي العائد من اصابة لورنتسو انسينيي
( 5+45من ركلة جزاء).
وتابع برشلونة نتائجه الجيدة على ارضه،
حيث لم يخسر في سبع سنوات ،في حين فشل
"بارتينوبي" في بلوغ ربــع نهائي المسابقة
القارية للمرة االولى في تاريخه.
كما فشل مدربه الجديد جينارو غاتوزو (42
عاما) الذي احرز لقب دوري االبطال مرتين مع
ميالن كالعب ،في متابعة انقاذ الفريق االزرق.

رباعية لبايرن أمام تشلسي
في المباراة الثانية ،خطا بايرن ميونيخ
خطوة جديدة نحو تكرار الثالثية التاريخية
التي حققها عام  ،2013بعدما قاده البولندي

سيتيين :نستحق التأهل

سيتيين

أبدى كيكي سيتيين ،المدير الفني
ل ـب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،س ـع ــادت ــه
بالفوز على نابولي اإليطالي ()1-3
أمــس األول فــي إي ــاب ثمن نهائي
دوري األبطال على ملعب "الكامب
نو" ،مؤكدا أن الفريق ظهر بحالة
ج ـي ــدة واس ـت ـح ــق ال ـت ــأه ــل ل ــدور
الثمانية.
وكــان البرشا أمــن بطاقة ربع
ال ـن ـه ــائ ــي ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى ال ـفــريــق
اإليطالي ( ،)1-3ليضرب موعدا
مـ ــع بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األل ـم ــان ــي
فــي دور الثمانية ،بعد أن أطــاح
األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـت ـش ـل ـس ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
بانتصار عريض في المباراتين
(.)1-7
وق ــال سيتيين فــي تصريحات عقب
اللقاء إن نابولي كان أفضل في "الدقائق
ً
األولى" من المباراة ،مضيفا أن "نابولي
ف ــري ــق ع ـظ ـيــم ،ول ـي ــس م ــن ال ـس ـهــل ما
فعلناه .كــان علينا أن نــدافــع بكثافة
كبيرة".

قال لويس سواريز ،مهاجم
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،عـقــب
انـتـصــار فــريـقــه عـلــى نابولي
اإلي ـط ــال ــي ( )1-3أمـ ــس األول
فــي إي ــاب ثـمــن نـهــائــي دوري
األبـطــال على ملعب "الكامب
نــو" ،إن فــرص فريقه وبايرن
م ـيــون ـيــخ خ ـص ـمــه ف ــي الـ ــدور
المقبل من البطولة "متساوية
تماما".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح س ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ــز ف ــي
تصريحات بعد الـمـبــاراة أن
"ال ـفــريــق اسـتـعــد ج ـيــدا خــال
األسبوعين الماضيين لهذه

روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب
تشلسي.
وس ـ ّـج ــل ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ال ـه ــدف ـي ــن األول
والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء
و ،83ومـنــح الـثــانــي لزميله ال ـكــرواتــي إيـفــان
بيريشيتش ( ،)24والثالث للفرنسي كورنتان
توليسو ( )76بعد تمريرتين حاسمتين ،في
ح ـيــن جـ ــاء هـ ــدف تـشـلـســي ع ــن ط ــري ــق تــامــي
ابراهام (.)44
وجدد بايرن فوزه على ضيفه ،بعدما كان
تـغـلــب عـلـيــه ذهــابــا فــي "س ـتــام ـفــورد بــريــدج"
بثالثية نظيفة في فبراير قبل تعليق النشاط
ال ـ ـكـ ــروي ب ـس ـبــب انـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،ليتأهل  1-7بمجموع المباراتين.
ون ـج ــح مـ ــدرب ب ــاي ــرن ه ــان ــزي فـلـيــك حيث
اخفق نظيره فرانك المبارد ،إذ قاد فريقه في
اول مــوســم لــه بـعــد تـسـلــم االدارة الـفـنـيــة في

إنسيني :لم يكن لدينا وقت لالستعداد

وأكــد أن فريقه تمكن من التفوق بعد
ذلــك و"الـسـيـطــرة على الـمـبــاراة" ،كما أن
ً
الشوط األول كان "جيدا جدا" من جانب
العبيه ،بينما على النقيض في الشوط
الـثــانــي "ك ــان نــابــولــي أفـضــل رغــم أنــه لم
يهدد مرمانا كثيرا".
ً
ولم يشعر المدرب صاحب الـ 61عاما
بالقلق إزاء الكدمة ا لـتــي تلقاها النجم
وقائد الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي،
في قدمه اليسرى في لقطة ركلة الجزاء
التي حصل عليها من السنغالي كاليدو
كوليبالي.
وقال في هذا الصدد" :أرى أنه بحالة
ً
طيبة جدا رغم الكدمة القوية التي تلقاها.
ال أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة له".
وفي النهاية ،تطرق سيتيين للحديث
ع ــن مـنــافـســه ف ــي دور ال ـث ـمــان ـيــة بــايــرن
ميونيخ األلماني ،الذي اكتسح تشلسي
اإلنكليزي ( ،)1-4مؤكدا أنه "فريق عظيم،
مثلنا تماما".

سواريز :فرص البرشا والبايرن متساوية

نوفمبر الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس
المحليين وربــع نهائي المسابقة األوروبـيــة
األم ،فــي حـيــن اكـتـفــى نـجــم تشلسي السابق
الذي حل بديال لإليطالي ماوريتسيو ساري
فــي يــولـيــو  2019بــوصــافــة ال ـكــأس المحلية،
والمركز الرابع في الدوري ما ضمن له مشاركة
في دوري األبطال الموسم المقبل.
وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي
المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر ،بفارق
ثــاثــة أه ــداف عــن الـنــرويـجــي إرلـيـنــغ هــاالنــد
مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني ،علما ان
األخير ودع من الدور ثمن النهائي أمام باريس
سان جرمان الفرنسي.
كما رفع ليفاندوفسكي رصيده في جميع
ً
ً
المسابقات إلى  53هدفا هذا الموسم متفوقا
على جميع الالعبين فــي الـبـطــوالت الخمس
الكبرى.

إنسيني

أقـ ـ ــر لـ ــوري ـ ـنـ ــزو إنـ ـسـ ـيـ ـن ــي ،قـ ــائـ ــد ن ــاب ــول ــي
اإليطالي ،بأحقية برشلونة اإلسباني في بلوغ
ربع نهائي دوري األبطال بالفوز على فريقه
( ،)1-3أمس األول ،في إياب ثمن النهائي على
ملعب "الـكــامــب ن ــو" ،لكنه أكــد أن
الفريق الكتالوني
كــان أمامه
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــر
"الستعادة
قــواه" والوصول للمباراة بحالة أفضل ،على
خ ــاف فــريـقــه الـ ــذي ل ــم يـكــن لــديــه وق ــت كــاف
لالستعداد.
وكان البرشا أمن بطاقة ربع النهائي بالفوز
على الفريق اإليطالي ( ،)1-3ليضرب موعدا مع
بايرن ميونيخ األلماني في دور الثمانية ،بعد
أن أطاح األخير بتشلسي اإلنكليزي بانتصار
عريض في المباراتين (.)1-7
وقال إنسيني في تصريحات لشبكة "سكاي
سـ ـب ــورت" ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة" :ن ــأس ــف ل ـل ـخــروج،
ولـكـنـنــا حــاول ـنــا .كـنــا ن ــدرك صـعــوبــة األم ــور

مسبقا .كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أفضل
ف ــي ال ـش ــوط األول ،ول ـك ـن ـنــا ل ــم ن ـس ـت ـطــع .في
النهاية ،قدمنا مباراة جيدة ،نأسف للخروج".
وأض ــاف صاحب هــدف فريقه الوحيد من
ركلة جــزاء "برشلونة يمتلك عــددا كبيرا من
الــاعـبـيــن الــرائ ـع ـيــن .حــاولـنــا الـلـعــب كفريق،
وبــذلـنــا كــل مــا لــديـنــا .أعتقد أن الـفــريــق قــادر
على التطور .برشلونة كــان أمامه وقــت أكبر
الس ـت ـعــادة ال ـق ــوى ،بينما كـنــا نـنــافــس حتى
الجولة األخيرة في "السيري آ" .نأسف لهذه
النتيجة ،لقد حاولنا حتى النهاية".
وتــابــع "صنعنا فــرصــا كـثـيــرة ،ولكننا لم
نسجل ســوى هــدف .علينا أن نتحسن ،وأنــا
في المقام األول .صنعنا فرصا كثيرة ،ولكننا
لم نستغلها .الهدف األول لبرشلونة جاء من
مـخــالـفــة واض ـح ــة ،بـيـنـمــا ك ــان مـيـســي أس ــرع
ذهنيا من كوليبالي في ركلة الجزاء (الهدف
الثالث لبرشلونة) .األمور كانت لتصبح أسوأ
بعد الـهــدف الـثــالــث ،ولكننا فــي المقابل كنا
جيدين حتى النهاية".

غاتوزو :كان بإمكاننا الفوز

الـ ـمـ ـب ــاراة" ،ف ــي وق ــت أق ــر بــأن
الفريق اإليطالي لم يكن "لقمة
سائغة في الذهاب وفي اإلياب
أيضا".
وأضاف أن "نابولي منافس
يـخـلــق ل ــك ص ـعــوبــات كـثـيــرة،
وي ـص ـن ــع ف ــرص ــا ك ـث ـي ــرة فــي
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي .لـحـســن
حـ ـظـ ـن ــا أن ـ ـهـ ــم ل ـ ــم ي ـت ــرج ـم ــوا
الـ ـف ــرص ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة
ألهداف ،وتمكنا من السيطرة
على اللقاء بمرور الوقت".
سواريز

أبدى جينارو غاتوزو ،المدير الفني لنابولي
اإلي ـطــالــي ،أسـفــه عـقــب إق ـصــاء فــريـقــه مــن ثمن
نهائي دوري األبطال على يد برشلونة اإلسباني
بالخسارة ( )3-1أمس األول في مواجهة اإلياب
على ملعب "الكامب ن ــو" ،حيث أكــد أن الفريق
الكتالوني "لم يكن جيدا" خالل المباراة.
وقال غاتوزو في تصريحات لشبكة "سكاي
سبورت" عقب المباراة" :إذا قرأت اإلحصائيات،
لم تكن هناك مباراة .صنعنا ضعف عدد فرص
برشلونة ،ووصلنا لمرماهم بسهولة .ولكن
العقلية مهمة في هذه اللحظات ،وعدم ارتكاب
األخـ ـط ــاء .ولـكـنــي راض عــن أداء ال ـفــريــق .كــان
بإمكاننا الفوز ،وبرشلونة لم يكن جيدا ،وهذا
كان واضحا".

ً
وتابع صاحب الـ 42عاما" :إحساسي
أن برشلونة ال يمر بفترة جـيــدة .كان
بــإمـكــانـنــا ال ـفــوز بـمــزيــد مــن التركيز.
مرت سنوات دون أن يخرج برشلونة
بنسبة استحواذ  47في المئة ،ولكن
اإلقصاء أمر وارد .نلعب أمام أبطال.
آسف على الخروج".
وأكــد غاتوزو أنه رغم الموهبة
الـ ـت ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا ع ـن ــاص ــر فــري ـقــه،
ف ــإن ـه ــم ي ـح ـت ــاج ــون ل ـل ـت ـطــور كـثـيــرا
على مستوى العقلية ،مشددا في الوقت
ذاتــه على احترامه لمدرب البرشا ،كيكي
سيتيين ،معتبرا إياه أحد أفضل مدربي
القارة العجوز.

الصحف اإلسبانية تنحني أمام ليونيل
انشغلت صحف الرياضة اإلسبانية ،الصادرة أمس،
بتأهل برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبــا بعد
الفوز  1-3على نابولي بقلعة الكامب نو في إيــاب دور
ال ــ ،16مـبــرزة دور األرجنتيني ليونيل ميسي الحاسم
في الوصول إلى لشبونة ،التي ستحتضن باقي األدوار
اإلقصائية من البطولة.
واحتلت صورة ميسي ،وهو يحتفل بهدفه الذي عزز
به تقدم فريقه ،بعدما افتتح الفرنسي كليمو لونجليه
التسجيل للبرشا ،بعد  10دقــائــق مــن انـطــاق صافرة
المباراة ،الصفحات الرئيسية ألغلب الصحف بما فيها
"ماركا" المدريدية التي عنونت غالفها "ميسي يقودهم
إلى لشبونة".
وأبــرزت الصحيفة ،في عنوان فرعي ،أن "القائد كان
حاسما" ،لكنها أشارت إلى أن "البرشا يجب أن يرفع من
مستوى أدائــه في ربــع النهائي" ،حيث سيواجه بايرن
ميونيخ الذي أقصى تشلسي من ثمن النهائي بنتيجة
إجمالية ( )1-7ذهابا وإيابا.
أمـ ــا ص ـح ـي ـفــة آس ف ـص ـبــت اه ـت ـمــام ـهــا األكـ ـب ــر عـلــى
ري ــال مــدريــد وال ـ ــدروس الـمـسـتـفــادة عـقــب اإلق ـصــاء من

التشامبيونز ليغ على يد مانشستر سيتي ،الذي هزم
الملكي مرتين بنفس النتيجة ( )1-2أوال على سانتياغو
برنابيو ثم في ملعب االتحاد.
وب ـصــورة لــزيــن الــديــن زي ــدان ،اخ ـتــارت "آس" عـنــوان
"الـ ــدروس الـمـسـتـفــادة مــن ليلة لـلـنـسـيــان" ،مـشـيــرة إلــى
أن الـمــدرب الفرنسي "اتـخــذ ق ــرارت مفاجئة فــي مباراة
التشامبيونز أمام السيتي" ،منتقدة أن "(إيــدن) هازارد
لعب أساسيا رغم أنه لم يكن في كامل لياقته" ،مبرزة أن
"الريال كان عاجزا عن تحمل الضغط العالي الذي تسببت
فيه أخطاء (رافائيل) فاران".
وفي أسفل الصفحة ،تحدثت الصحيفة بشكل مقتضب
عن تأهل البلوغرانا ،مكتفية بعنوان صغير أبرزت فيه أن
"ميسي يريد أن يصبح ملك أوروبا" ،وأن "البرشا سيلعب
أمام البايرن في ربع النهائي".

احتفال الصحف الكتالونية
مــن جــانـبـهــا ،احـتـفـلــت الـصـحــف الـكـتــالــونـيــة بتأهل
برشلونة ،مسلطة الضوء على ميسي دون غيره ،وأبرزت

دوره الحاسم في الفوز الذي تحقق الليلة الماضية
بعد التعادل ذهابا ( )1-1على ملعب سان باولو.
وبـصــورة للبرغوث األرجنتيني وهــو يحتفل
بهدفه ،راهـنــت "مــونــدو ديبورتيفو" على عنوان
"ميسي يـقــود الـفــريــق إلــى لـشـبــونــة" ،مشيرة إلى
أن "ليو كان في الريادة بهدف ،وهدف آخر ملغى
ودفــع بركلة جــزاء ،ولونجليه و(لــويــس) سواريز
أكمال االنتصار".
وبنفس الطريقة ،افتتحت "سـبــورت" عددها،
حيث اخـتــارت ميسي أيـضــا لغالفها مــع عنوان
"إل ـ ـ ــى رب ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي" ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن "ف ــري ــق
(كيكي) سيتيين تأهل بالفوز على نابولي بعد
شــوط أول رائــع وفــي وجــود ميسي استثنائي".
وأضــافــت الصحيفة ،فــي ع ـنــوان فــرعــي آخ ــر ،أن
"البلوغرانا أصبح على بعد ثالث مباريات للفوز
بالتشامبيونز ،اللقب الذي لم يفز به منذ ."2015
وفي عنوان صغير أسفل الصفحة ،أبرزت أن
"البايرن الرائع سيكون خصما البرشا في ربع
(إفي) غالف صحيفة موندو ديبورتيفو
النهائي".

غالف صحيفة ماركا

غاتوزو

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قلب األم يقودها للسجن!

عزف من مقام الغياب

اعتقلت الـسـلـطــات ام ــرأة
ً
( 51عاما) بعد اكتشاف نفق
كــانــت تـحـفــره تـحــت األرض
ق ــرب ج ــدران أح ــد السجون
في أوكرانيا ،بهدف مساعدة
ابنها المدان في جريمة قتل،
على الفرار.
وقــال موقع سكاي نيوز،
أم ــس ،إن ال ـمــرأة استأجرت
ً
ً
منزال قريبا من السجن ،إذ
كـ ــان اب ـن ـهــا ي ـق ـضــي عـقــوبــة
المؤبد بتهمة القتل ،وكانت
تبقى طــوال ساعات النهار
داخل المنزل ،وال تخرج منه
إال في الليل من أجل الحفر
فقط ،لتجنب جذب االنتباه
أو التعرف عليها من جانب
سكان المنطقة.
األم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـحـ ــدر مــن
مــدي ـنــة ن ـي ـكــوالي ـيــف ،كــانــت
ت ـ ـقـ ــود دراج ـ ـ ـ ـ ــة ك ـه ــرب ــائ ـي ــة
صامتة إلى حقل فارغ قرب

ً
عذرا أبا حمد...

فقد تأخرت في الكتابة إليك ،ليس عن غيض في العاطفة،
بل عن فيض في الشجن ،فما زلت أفزع من مضمون النعي إلى
ُ
مررت به َّ
ومر علي في ذاك األسبوع الذي
تخدير الوعي ،بعدما
تواصلت فيه ليالي الذهول مع نهارات الـهــروب .فقط عندما
أص ــدق أن ــك قــد رح ـلــت سـ ــأدرك عـمــق األس ــى ال ــذي تــركـتــه لــي،
َ
ألقيت عنك
والذي ال يواسيني فيه إال اطمئناني عليك ،بعد أن
مئزر الوجع ،ورميت من يديك ما كان يساعد رئتيك .أما اليوم،
فما زلت أصدم كل صباح عندما ال أجد على هاتفي تغريدتك
الحلوة" :صباح الخير".

ً
عذرا أبا حمد...

أنــا أكـتــب إلـيــك ،وال أكـتــب عـنــك ،ألن مــن عــرفــك ال يحتاج أن
َ
يقرأ ما يعرف ،ومن لم يحظ بمعرفتك فلن تستطيع الكلمات
 مهما صدقت -أن تعوض له خسارته ،فاليوم لم تعد األلفاظً
أداة إفصاح ،إذ خلع الشعور رداء الكلمات ليتوهج شوقا إلى
ً
ً
عباءة موشاة تعبق طيبا وبخورا ،وتنسدل فوق قامة أرهقها
تنحن إال في صلواتها.
اإلباء ولم
ً
ِ ً
لقد سلكنا معا في دروب الحياة سنوات ،وعشنا معا حب
الكويت وهم األمة صباحات وعشيات ،ما شابها كدر وال حذر،
للحظة واحدة مهما اختلف الرأي ،ومهما طال الحوار .ولكنك
رحلت دون فرصة وداع ،ألقول لك كم تمتعت بصحبتك ،يا نعم
الزميل ونعم الرفيق ،ونعم الوفي ونعم الصديق .وألقول لك إنك
كنت في حياتي زخة من سحاب رهيف؛ تغسل التعب ،تمسح
الحزن ،تزيل رائحة العرق عن الجبين ،وترسم نظرة رضا في
ً
العينين .واليوم بعد أن أوغلت رحيال إلى أكرم األكرمين ،انفض
سامرنا ...إلى حين ،أنتظر.
ووعدك بأن تحضر حفل تكريمي وأن تتكلم فيه ،الحفل ألغاه
الوباء ،ولكني أجزم أنك وحدك ستحضره وتتكلم فيه ،وسيكون
لـحـضــورك هيبة الحقيقة ،وسـيـكــون لكلمتك بــاغــة الصمت،
ً
وسأصفق فرحا بك دون أن أوقظ اآلخرين.

ً
عذرا أبا حمد...

فقد أثقلت عليك ،ولكن يصعب علي أن أختم رسالتي دون
أن أسألك:
ً
ً
هل أتاك حديث بيروت؟ المدينة التي عشقت مصيفا ومتربعا
ً
فــي الـشـبــاب ،واع ـتــزاال مــع كثير مــن نفسك فــي سكينة العمر،
تسافر فوق موج بحرها ساعات تحدق في ال شيء ،وتفكر في
كل شيء ،وتقصد جبلها ،لعل نسماته العابقة بعبير الصنوبر
تغسل عن صدرك الكليل هم الوطن والولد وانتظار الرحيل.
يقولون إنكم أنتم أهــل "دار البقاء" تشاهدون مــن فــوق ما
يجري لدينا نحن سكان "الــدار الفانية" ،فإن كان األمــر كذلك،
فأخبرني  -يا رحمك الله -كيف تنتحر المدن؟ كيف يقتل األبناء
أمهم؟ كيف يلبس الغدر رداء الجهاد؟ وكيف يرى ذوو القربى
كل هذا ثم ال يتعظون؟
أبا حمد ،ال تتعجل الرد علي ،فأغلب الظن أني لن أتاخر في
القدوم إليك.
أحمد الهارون ،أيها العزيز ...إلى لقاء.

أغلب المجرات الكونية حلزونية وأذرعها جميلة
ن ـش ــرت وك ــال ــة ن ــاس ــا ص ـ ــورة لـلـمـجــرة
الحلزونية  ،NGC 4907الواقعة في كوكبة
ً
الـهـلـبــة وال ـم ـعــروفــة أي ـضــا بــاســم كوكبة
.Coma Berenices
والمجرات الحلزونية هي أكثر أنواع
ُ
ال ـم ـج ــرات ش ـيــوعــا ف ــي ال ـك ــون وتـشـتـهــر

بأذرعها الملتوية الجميلة .واألنواع األقل
ً
شيوعا هي المجرات اإلهليلجية وغير
المنتظمة ،والتي ال تحتوي على مثل هذه
الميزات المحددة بوضوح.
وم ـج ــرت ـن ــا درب ال ـت ـب ــان ــة ع ـ ـبـ ــارة عــن
مـجــرةحـلــزونـيــة تـضــم نـحــو  200مليار

أخوكم أبوبدر

الكمامات مشكلة بيئية جديدة
بـعــد أش ـهــر مــن أزم ــة فـيــروس
ك ــورون ــا ظ ـه ــرت م ـش ـك ـلــة بـيـئـيــة
جــديــدة عـلــى الـهــامــش تكمن في
ك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن عـ ـش ــرات
ال ـم ـل ـي ــارات م ــن ال ـك ـمــامــات الـتــي
يستخدمها البشر.
ونقل موقع سكاي نيوز ،أمس،
عن صحيفة "علوم وتكنولوجيا
ال ـب ـي ـئــة" الـعـلـمـيــة األم ـيــرك ـيــة أن
ال ـعــالــم يستهلك مــا ي ـقــدر ب ــ194

ً
مليار كمامة وقفاز شهريا ،منذ
أزمة كورونا.
وتصنع معظم معدات الوقاية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـس ـت ـخــدمــة لـمــرة
واح ـ ـ ــدة م ــن م ـج ـمــوعــة مـتـنــوعــة
من المواد البالستيكية ،بما في
ذل ــك ال ـبــولــي بــروبـلـيــن والـبــولــي
إيثيلين والفينيل .وقد تستغرق
األقنعة البالستيكية التي ينتهي
ال ـم ـطــاف بمعظمها ف ــي الـبـحــار

نجم ويبلغ عرضها نحو  100ألف سنة
ضوئية.
وذك ــر مــوقــع روس ـيــا ال ـي ــوم ،أم ــس ،أن
المجرة  NGC 4907تقع على بعد نحو
 270مليون سنة ضوئية من األرض ،كما
ُيرى من نصف الكرة الشمالي.
ومــع ذلــك ،فــإن صــورة تلسكوب هابل
الفضائي دقيقة بما يكفي للكشف عن
األذرع الملتفة حــول االنـتـفــاخ المركزي
للمجرة.
ويجلس مباشرة أسفل المجرة نجم
ً
المـ ــع ي ـب ــدو أك ـث ــر س ـط ــوع ــا م ــن ال ـم ـجــرة
 NGC 4907ألنه يقع على بعد  2500سنة
ضــوئ ـيــة ف ـقــط .وم ــن ال ـنــاح ـيــة األرض ـي ــة.
وللمقارنة ،يقيس نظامنا الشمسي ما
يقدر بنحو  178مليار ميل.
وقالت وكالة الفضاء األوروبية (،)ESA
ال ـت ــي ت ــدي ــر ه ــاب ــل ب ــال ـش ــراك ــة م ــع وكــالــة
ناسا" :إن  NGC 4907هي أيضا جزء من
مجموعة ا لـهـلـبــة ،و ه ــي مجموعة تضم
أكثر من  1000مجرة ،ويمكن رؤية بعضها
حول  NGC 4907في هذه الصورة".

سجن زابــوريــزهـيــا الشديد
ال ـح ــراس ــة ،م ــن أجـ ــل الـحـفــر
باتجاه زنزانة ابنها.
واستخدمت المرأة أدوات
ب ــدائ ـي ــة ل ـح ـفــر ن ـف ــق بـعـمــق
 3أمـ ـت ــار وط ـ ــول  10أم ـت ــار،
ً
وكانت تعمل وحدها يوميا
بمجرد أن يحل الليل على
الـ ـمـ ـك ــان م ـس ـت ـخــدمــة عــربــة
بدائية لنقل الرمال.
وع ـم ـلــت  3أســاب ـيــع على
األقل في حفر النفق ،وكانت
ع ـل ــى وش ـ ــك ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
جدران السجن ،لكن الشرطة
اكتشفت األمر قبل وصولها
إلى هدفها ،واعتقلتها.

ً
دهس ابنه الرضيع خطأ
ُ
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــادث ب ـ ـشـ ــع قـ ـت ــل
رض ـيــع ع ـلــى ي ــد وال ـ ــده إثــر
واق ـعــة تفطر الـقـلــب حدثت
خـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ــازة األس ـ ـ ـ ــرة فــي
إسبانيا.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــي الـ ــرض ـ ـيـ ــع (18
ً
شهرا) ،بعدما دهسه والده
ً
خطأ بسيارته حين كان في
طريقه للخروج بالسيارة.
وذكر موقع سكاي نيوز،
أم ـ ــس ،أن ال ـم ــأس ــاة حــدثــت
عـنــدمــا عـكــس ال ــوال ــد ،الــذي
ل ــم ي ـتــم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ات ـجــاه
سيارته ذات الدفع الرباعي،
ً
متجها بالخلف إلى خارج
فـ ـي ــا مـ ـسـ ـت ــأج ــرة ل ـق ـض ــاء
الـعـطــات فــي كونيل دي ال
فرونتيرا بالقرب من قادش،
جنوب غرب إسبانيا ،حيث
كـ ــانـ ــت الـ ـع ــائـ ـل ــة ت ـق ـي ــم مــع
أصدقاء.
وهــرع والــد الطفل بنقله
فــي محاولة إلن ـقــاذه ،حيث

اتجه إلى مستشفى "بويرتو
ريـ ــال" ال ـقــريــب ،لكنه توفي
بعد وقت قصير من وصوله.
وتجري الشرطة المحلية
ً
تحقيقا فــي ال ـح ــادث الــذي
وقـ ــع ف ــي وقـ ــت م ـت ــأخ ــر مــن
صـبــاح الجمعة فــي منطقة
كونيل تسمى إل كولورادو،
ت ـ ـت ـ ـكـ ــون بـ ـشـ ـك ــل أسـ ــاسـ ــي
م ــن مـ ـن ــازل ري ـف ـي ــة لـقـضــاء
العطالت وبعض المحالت
التجارية.
ووص ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ب ـلــديــة
الـ ـم ــديـ ـن ــة ،خ ـ ـ ــوان م ــان ــوي ــل
ب ـيــرمــوديــز ،م ــا ح ــدث بــأنــه
"مدمر ومأساوي".

استنسخت «واتساب» زوجها وطلبت الطالق
اكـتـشــف رج ــل قـبــل أي ــام أن زوج ـتــه استنسخت
"الــواتـســاب" الخاص به وظلت تراقبه على مــدار 9
أشهر.
ونقل موقع سكاي نيوز ،أمس ،عن صحيفة عكاظ
السعودية أن الرجل يدرس وضعه القانوني عقب
اكتشافه أن زوجته نجحت في استنساخ "الواتساب"
الخاص به ونقلته إلى جوالها ،وباتت تتلقى على
مدار  9أشهر نسخة من أي محادثة في جواله.
ً
ً
واعتبر ال ــزوج تصرف الــزوجــة تجسسا منهيا
عنه وجريمة معلوماتية ،في وقت رفضت الزوجة

والمحيطات ،مــا يصل إلــى 450
ً
ً
عاما لتتحلل تماما وتترك النظام
البيئي البحري
ودفعت هذه الحقائق المخيفة
نـ ـشـ ـط ــاء ب ـي ـئ ـي ـي ــن ف ـ ــي ف ــرن ـس ــا،
ل ـل ـت ـحــذيــر م ــن أن ـ ــه "إذا اس ـت ـمــر
االعتماد على أقنعة االستخدام
الواحد بالمعدل الحالي ،فقد يزيد
عدد األقنعة في البحر المتوسط
على عدد قناديل البحر".

الحديث عن الواقعة وطلبت الطالق .ونقلت "عكاظ"
عن المستشار القانوني المحامي خالد أبوراشد
أن "ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب
الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة األركان
ً
وعقوبتها السجن عاما والغرامة  500ألف ريال وفق
المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية".
يستثن أي روابط أسرية
وأوضحت أن النظام "لم
ِ
أو زوجـيــة ،إذ يعتبر اخـتــراق الـجــوال من الــزوج أو
الــزوجــة أو األب أو األخ جريمة معلوماتية بغض
النظر عن الروابط األسرية".

وفيات
موضي مسير حادور الشمري

 72عاما ،شيعت ،ت50007023 ،55451101 ،99542224 :

عدنان عبداللطيف السعيدان الخرسان

 65عاما ،شيع ،ت66450644 ،60409095 :

عايض عوض الهطال

 78عاما ،شيع ،ت60900222 ،99667213 :
غصنه وطبان زامل الغامد زوجة غامد هويدي الفضلي
 59عاما ،شيعت ،ت66899983 ،99881718 :

محمد عجيل هادي العنزي

 76عاما ،شيع ،ت99081789 ،90007789 ،94451000 :
عزيزة عبدالرزاق يوسف المطوع أرملة يحيى محمد أحمد األيوب
 83عاما ،شيعت ،ت99520923 :
ابتسام عبدالمحسن عزارة الشمري زوجة بدر ناصر هيدان الشمري
 42عاما ،شيعت ،ت66805059 ،99132122 :

يا فرحة ما تمت!
عندما شاهدت البريطانية سامي ريتشاردسون
ً
منشورا على موقع إنستغرام إلعالن إمكانية الفوز
برحلة مــدة أسبوع في جزيرة تنريفي ،أكبر جزر
الكناري اإلسبانية ،شاركت اإلعالن مع صديق ليراه
ً
ثم لم تفكر طويال في األمر.
وبعد ذلك تلقت رسالة إلكترونية تخبرها أنها
ف ــازت .وعــن رد فعلها قالت ريـتـشــاردســون" :كــدت
أطير من فرط السعادة".
ول ـكــن بـعــد أن ب ــدأ منظمو الـمـســابـقــة يطلبون
معلومات وتفاصيل شخصية ،اكتشفت السيدة
البريطانية ،التي تعيش في بريهاوس بيوركشاير،
أنها ليست جائزة فازت بها ولكنها عملية احتيال.
وقالت ريتشاردسون ،في تصريح نقلته "بي بي
سي" على موقعها اإللكتروني ،أمس ،إن المنظمين

طلبوا معلومات شخصية مــن جــواز سفرها هي
وشريكها.
وأض ــاف ــت ريـ ـتـ ـش ــاردس ــون ،ال ـت ــي لــدي ـهــا ثــاثــة
أطـ ـف ــال تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  3و 5و 13عــامــا:
ُ
"سألت المنظمين عن إمكانية اصطحاب أطفالي
في الرحلة" .وكــان ردهــم "ال مشكلة على اإلطــاق،
لكنهم قالوا إن التكلفة سترتفع لكل طفل  300جنيه
إسترليني ،بإجمالي  900جنيه إسترليني لألطفال
اأك ـ ــدت أن ـه ــا رأت أن األمـ ــر يـسـتـحــق ذل ــك وق ــررت
اصطحاب األطفال ودفع األموال.
ثــم بـعــد ذل ــك طـلـبــوا منها مـعـلــومــات تفصيلية
من جوازات سفر األطفال ،لكن عندما أخبرتهم أن
األط ـفــال لـيــس لــديـهــم جـ ــوازات سـفــر لــم يعترضوا
وقالوا" :ال توجد مشكلة على اإلطالق".

محمد مراد مبارك الشطي

 88عاما ،شيع ،ت99054445 :

وهـنــا تغير شـعــور الـسـيــدة ،وقــالــت" :ك ــان لــدي
ً
ً
شعور بأن هناك أمرا غريبا بعض الشيء".
ثم قررت البحث عن المنتجع الذي من المفترض
أن تقضي فيه الرحلة التي فازت بها ،واكتشفت أنه
ً
مخصص للبالغين فقط ،لذلك لم يكن مسموحا لها
باصطحاب األطفال معها.
وعندما زاد الشك بداخلها قررت االتصال بشركة
السفر المفترض أنها الراعية للجائزة ومن قدمت
ً
الرحلة ،فأخبروها أنهم لم يسمعوا أبــدا عن هذه
المسابقة ولم يقدموا أية جوائز.
وق ــال ــت ري ـت ـش ــاردس ــون" :ك ــان ــت عـمـلـيــة احـتـيــال
كبيرة للحصول على معلومات عنا وكذلك بعض
النقود منا".
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الطقس والبحر

الفجر

03:46

العظمى 45
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05:13

الصغرى 29

الظهر
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ً
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العصر
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 03:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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ً
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