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انفجار بيروت يسقط حكومة «حزب الله»
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دعوات متصاعدة النتخابات نيابية مبكرة ...و 3سيناريوهات وزارية بينها «كاظمي لبنان»
• دياب :الفساد أكبر من الدولة • ترقب لزيارة هيل ...وعودة ماكرون في سبتمبر
االنفجار ...تحذير
للواليات المتحدة

بيروت  -ةديرجلا.

توماس ل .فريدمان –
نيويورك تايمز
ُ
سمعت عن االنفجار المريع في بيروت للمرة األولى،
حين
ّ
اط ُ
لعت على التحليالت الواسعة حول هوية المسؤولين
ثم
ُ
ّ
ُ
عنه ،تذكرت حفل عشاء حضرته قبل  40سنة في مكان إقامة
مالكولم كير ،الذي كان حينها رئيس الجامعة األميركية في
بيروت.
خالل ذلك العشاء ،ذكر أحدهم عواصف َ
الب َرد غير المألوفة،
َ
َ
التي أغرقت بيروت في الليلتين السابقتين .طــرح الجميع
تفسيراتهم حول أسباب هذا النوع من الطقس ،قبل أن يسأل
مالكولم ضيوفه بنبرة ســاخــرة« :هــل تظنون أن السوريين
مسؤولون عما حصل؟».
ُ
ً
ً
ً
ً
وعالما المعا ،عاد وق ِتل بطريقة
كان مالكولم رجال ساحرا
ِ
َ
مأساوية على يد مجهولين ،وقد طــرح في تلك الليلة فكرة
فكاهية وعميقة في آن .كان يسخر من ميل اللبنانيين إلى
ً
تفسير جميع األحداث انطالقا من نظرية المؤامرة ،السيما
تلك التي تحيكها سورية.
لكنه ّ
عبر في الوقت نفسه عن ظاهرة راسخة في المجتمع
اللبناني ،وهي تنطبق لألسف على الواليات المتحدة اليوم:
ً
ً
في لبنان يتخذ كل شيء ُبعدا سياسيا.
ً
نـظــرا إ لــى خصائص المجتمع اللبناني الطائفي ،حيث
تتوزع جميع صالحيات الحكم وموارد الدولة بطريقة تضمن
ً ً
ً
توازنا حذرا جدا بين المسيحيين والمسلمين ،اتخذت مختلف
ً
ً
منحى سياسيا.
مظاهر الحياة َ
هذا النظام ض ِمن االستقرار في مجتمع شديد التنوع ،لكن
حصل ذلك مقابل استفحال مظاهر غياب المحاسبة والفساد
وسوء الحكم وانعدام الثقة.
لهذا السبب ،لــم يتساء ل جــزء كبير مــن اللبنانيين ،بعد
االن ـف ـجــار األخ ـي ــر ،عــن حقيقة مــا ح ـصــل ،بــل أرادوا معرفة
المستفيدة منه.
المسؤول عن التفجير والجهة
َ ً
اليوم ،تزداد الواليات المتحدة ش َبها بلبنان وبلدان أخرى
ً
َ
مستويين :أوال ،بــدأت اختالفاتنا
مــن الـشــرق األوس ــط على
الـسـيــاسـيــة تـتـعـمــق؛ لــدرجــة أن يشبه ال ـحــزبــان الـجـمـهــوري
ً
والديمقراطي اآلن الطوائف التي تخوض صراعا على السلطة
ال غالب فيه وال مغلوب .في الشرق األوسط ،يحتدم الصراع
بـيــن «الـشـيـعــة والـ ُّـسـنــة وال ـم ــوارن ــة» ،أو بـيــن «اإلســرائـيـلـيـيــن
والفلسطينيين» ،وفي الواليات المتحدة ،يتأجج الصراع بين
«الديمقراطيين والجمهوريين» ،لكن يتصرف المتناحرون
ً
المتنافسة التي تقف أمام
األميركيون راهنا على غرار القبائل
ِ
َ
خيارينُ :حكم البلد أو الموت.
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لم تتمكن حكومة حسان دياب اللبنانية
مــن ال ـص ـمــود ،فـبـعــد أق ــل مــن أس ـبــوع على
االن ـف ـجــار ال ـهــائــل ال ــذي دم ــر مــرفــأ بـيــروت
ً
وبضعة أحياء في العاصمة ،مخلفا خسائر
فــادحــة فــي األرواح والـمـمـتـلـكــات ،انـهــارت
حكومة "اللون الواحد" من الداخل ،وخرج
رئـيـسـهــا ليعلن االسـتـقــالــة بـعــدمــا تمسك
للحظة األخيرة بالوزارة.
وسـبــق إع ــان دي ــاب الــرحـيــل ،استقاالت
ً
 4وزراء من أصل  20وزيرا ،لم يتمكنوا في
ظل ضغوط شعبية وسياسية ودولية من
االستمرار في مناصبهم .وكان وزراء آخرون
ً
ً
هددوا باالستقالة ،مما شكل ضغطا إضافيا
وحسم موضوع االستقالة.
وعـلــى وق ــع الـتـظــاهــرات الـغــاضـبــة التي
استمرت أمس بنفس الزخم لليوم الثالث
على التوالي ،أسقطت الحكومة التي كانت

تعتبر حكومة "حزب الله" أو حكومة حلفاء
ً
طهران ،نفسها بنفسها ،بدال من أن تسقط
ً
كما كــان متوقعا في مجلس الـنــواب الذي
دعــا رئيسه نبيه بــري إلــى جلسة مساء لة
ك ــان ــت أشـ ـب ــه ب ـم ـق ـص ـلــة فـ ــي ظـ ــل ال ـغ ـضــب
الشعبي.
وفــي كلمة وجهها إلــى اللبنانيين ،قال
دياب إن «الفساد أكبر من الدولة» ،وما جرى
في بيروت هو «انفجار أحد نماذج الفساد»،
كما هاجم القوى السياسية األساسية .ودعا
ً
إلى تغيير الطبقة السياسية واصفا إياها
بـ «مأساة الشعب اللبناني».
وقالت مصادر لبنانية إن مبادرة دياب
بــالـحــديــث عــن انـتـخــابــات مـبـكــرة مــن دون
اس ـت ـشــارة رع ــات ــه الـسـيــاسـيـيــن كــانــت أول
أس ـب ــاب ات ـخ ــاذ قـ ــرار بــرحـيـلــه ،مـضـيـفــة أن
السبب الثاني كان قراءة "حزب الله" لنتائج

مؤتمر المانحين في باريس ،لناحية دعوة
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الهدوء،
وتحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
من االنزالق إلى الفوضى ،لكن مع اإلحجام
عن منح مساعدات سخية والتمسك بعدم
إعطاء الحكم أي غطاء دولي.
وبينما اتـسـعــت حــركــة االس ـت ـقــاالت من
مجلس ال ـنــواب بــانـتـظــار مــا ستسفر عنه
االت ـصــاالت بين حــزب "ال ـقــوات اللبنانية"
والـ ـح ــزب "ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي" و"ت ـي ــار
المستقبل" ،التي رفعت سقف معارضتها
داع ـ ـيـ ــة إل ـ ــى ت ـب ـك ـيــر م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
ومتمسكة بإجراء تحقيق دولي فيما جرى
بالميناء ،قالت المصادر إن حكومة دياب،
أو مــا تبقى منها ،ستستمر فــي تصريف
األعمال حتى يتم التوصل إلى بديل يعكس
التغيرات الجديدة.
02
تظاهرات في وسط بيروت أمس (أ ف ب)

الثانية

«التخطيط» 4 :طرق
للتعافي من جائحة
«كوفيد »19

محليات

٠٨
يوليو سجل عودة
الطيران ووقوع «مشاهير
التواصل» بقبضة األمن

اقتصاد

١٢

«آبل» تتحدى «كورونا»
بتريليوني دوالر
في األفق

مزاج

 11.8مليون دينار أرباح «الخليج»
بالنصف األول

 17.7مليون دينار أرباح «المتحد»
في  6أشهر
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انتخابات مجلس األمة  28نوفمبر المقبل
• تحذير قضائي :الخطأ في موعد الدعوة إليها يبطلها
•  574ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت
●

حسين العبدالله

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
أن ل ـج ــان إدارة االن ـت ـخــابــات
فـ ــي وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة أ ن ـهــت
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا لــان ـت ـخــابــات
البرلمانية المقبلة المتوقع
إج ـ ـ ــراؤه ـ ـ ــا ف ـ ــي  28ن ــوف ـم ـب ــر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة أن هـ ــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات س ـي ــراع ــى فيها
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة ب ـشــأن
جائحة كورونا كالتباعد بين

الناخبين وارتـ ــداء الكمامات
ف ــي م ــراك ــز االقـ ـت ــراع م ــن ال ـ ـ 8
ً
صباحا إلى الـ  8مساء.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن عـ ـ ــدد َم ــن
يحق لهم التصويت  574ألف
ناخب وناخبة ،أغلبهم ذكور،
موضحة أن إدارة االنتخابات
ح ــذف ــت ف ــي ف ـب ــراي ــر الـمــاضــي
سبعة آالف ناخب متوفى من
ً
القوائم؛ إعماال للقانون.
و ب ـي ـنــت أن اإلدارة حــذ فــت

النيابة بدأت التحقيق معه بتهمة غسل األموال
بــدأت نيابة األمــوال العامة،
أم ـ ــس ،تـحـقـيـقــاتـهــا م ــع سعد
التميمي من فئة غير محددي
الجنسية (البدون) ،المتهم في
قضية غسل األموال على خلفية
ضـ ـبـ ـطـ ـت ــه بـ ـتـ ـضـ ـخ ــم أصـ ــولـ ــه
المالية.
وعـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» مــن
مـصــادرهــا أن النيابة وجهت
إلى المتهم تهمة غسل األموال،
لكنه أنكرها ،وأكــد أن األمــوال
ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا اكـتـسـبـهــا من

ت ـ ـجـ ــارة الـ ـبـ ـسـ ـط ــات ،وال ـع ـم ــل
ً
بـتــأجـيــر الـ ـعـ ـق ــارات ،نــاف ـيــا أن
يـكــون قــد حصلها نتيجة أي
غسل لألموال أو من طريق غير
مشروع.
وأكدت المصادر ،أن المتهم
يمتلك ثــاثــة عـقــارات مسجلة
ب ــاس ــم ش ـق ـي ـق ـتــه ،إض ــاف ــة إل ــى
أموال تزيد على خمسة ماليين
دينار ،الفتة إلى أن التحريات
ت ــرك ــز ع ـل ــى ص ـل ـتــه بـ ـع ــدد مــن
الـمـتـنـفــذيــن أو ن ــواب 02

منذ إطــاق خدماتها «أونــايــن» في
ً
مطلع مارس الماضي؛ تفاديا لتداعيات
جائحة كــورونــا ،أنجزت وزارة الداخلية
ً
ً
مليونا و 377أ لـفــا و 582معاملة عبر موقعها
اإللكتروني.
وكشفت مصادر الوزارة لـ «الجريدة» ،أن عدد
الـمـعــامــات الـ ُـمـنـجــزة ،خــال األس ـبــوع األول من
أغسطس الجاري ،بلغت  48.307معاملة ،منها
 6523لعاملين بالقطاع األهـلــي ،و 2057لخدم
المنازل ،باإلضافة إلى  6468معاملة تجديد إقامة
التحاق بعائل.

فوبيا الفنانين غريبة
ومضحكة ومرتبطة
بمواقف صعبة

قدمه الغانم والنصف والفضل والشطي والدوسري بصفة االستعجال

التميمي :ثروتي من البسطات
اإلقامة
مخالفي
لمالحقة
آلية
ً
وتأجير العقارات
«الداخلية» :إنجاز  1.377مليون معاملة إلكترونيا منذ مارس
●
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اقتراح نيابي لمعالجة التركيبة
السكانية وتنظيم استقدام العمالة

كـ ــذلـ ــك أس ـ ـم ـ ــاء ال ـم ـح ـكــوم ـيــن
بجرائم اإلساءة للذات اإللهية
وال ـ ـ ـ ـ ــذات األم ـ ـيـ ــريـ ــة ب ــأح ـك ــام
ب ــات ــة ،وع ـل ـيــه ل ــن ُي ـس ـمــح لهم
ً
باالنتخاب أو الترشح؛ تفعيال
لتعديل قانون االنتخاب عام
 2016ال ـ ــذي ق ـضــى ب ـحــرمــان
ً
ً
هؤالء المدانين حرمانا أبديا،
دون االرتباط برد االعتبار.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـم ـحــذوفــة
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الـمــواطـنـيــن والـنــواب 02

محمد الشرهان

١٦

وأوضحت المصادر أن «الداخلية»
أع ـ ــدت آلـ ـي ــة س ـي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا مـطـلــع
سبتمبر المقبل تتضمن تنفيذ حمالت
أمنية وا س ـعــة ،بالتنسيق مــع جهات
أمنية وحكومية لضبط مخالفي اإلقامة
وإبـعــادهــم عــن ال ـبــاد ،مشيرة إلــى أن تقديرات
الوزارة تتحدث عن  126ألف مخالف.
وذكــرت أن اآللية المقترحة تقضي بمداهمة
ومالحقة المخالفين عبر تنفيذ عمليات إغالق
لـمـنــاطــق الــوافــديــن مــع إقــامــة نـقــاط أمـنـيــة عند
مداخلها ،واسـتـصــدار أوام ــر تفتيش ومداهمة
ب ـع ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ،ال س ـي ـم ــا الـ ـت ــي ي ـش ـت ـبــه فــي
استخدامها للعمالة الهامشية.
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قـ ـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
م ــرزوق الـغــانــم وال ـنــواب راكــان
النصف وأحمد الفضل وخالد
الـ ـشـ ـط ــي ون ـ ــاص ـ ــر ال ـ ــدوس ـ ــري
ً
اقتراحا بقانون بشأن معالجة
خلل التركيبة السكانية وتنظيم
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة م ــن ال ـخــارج
وال ـتــأم ـيــن عـلـيـهــا ،م ــع إعـطــائــه
صفة االستعجال.
ونـ ـ ـ ــص االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى أن
ي ـح ــدد م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـقــرار
ي ـصــدره ،خــال سـتــة أشـهــر من

ت ــاري ــخ ال ـع ـمــل ب ـه ــذا ال ـق ــان ــون،
الحد األقصى للعمالة الوافدة
بما يحافظ على الوزن النسبي
ل ـت ـلــك ال ـع ـمــالــة ف ــي مـجـمــوعـهــا
إلــى عــدد المواطنين ،في ضوء
التقارير والدراسات التي يعدها
ديوان الخدمة المدنية والهيئة
العامة للقوى العاملة ،على أن
تصدر الحكومة فور وضع ذلك
ً
الـحــد ،ق ــرارا بــاألعــداد التي يتم
استقدامها من الـخــارج لتلبية
احتياجات البالد خالل 02

 %97حضور الطلبة
في «التعليم عن ُبعد»

دوليات

٢٠
توتر تركي  -يوناني
في «المتوسط» ومبادرة
أميركية لليبيا

وسط ارتياح الهيئات التعليمية لنجاح التجربة رياضة
● فهد الرمضان
فــي الـيــوم الثاني النـطــاق التعليم عــن ُبعد الستكمال الفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي لطلبة الـصــف الـثــانــي عـشــر ،سجلت ال ـمــدارس
الثانوية ،أمــس ،نسبة حضور للطلبة بلغت  ،%97وسط ارتياح
الهيئات التعليمية لتقديم ال ــدروس «أونــايــن» دون ضـغــوط أو
مشاكل.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال ع ــدد مــن مــديــري الـمـنــاطــق التعليمية
ً
إن انطالقة استكمال الــدراســة شهدت نسبة حضور كبيرة جــدا
للمتعلمين ،إذ تراوحت بين  %94للطالب ،و %97للطالبات.
وقــال الـمــديــرون ،في تصريحات صحافية ،إن نسبة الحضور
الكبيرة تدل على نجاح وزارة التربية في عملية تفعيل 02

٢١

األندية تواصل التصدي
لمحاوالت عرقلة
استئناف نشاط الكرة

ةديرجلا

•
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نائب األمير يهنئ اإلكوادور ويتلقى برقية الكويت وغيانا توقعان اتفاقية لتأشيرة الدخول

من رئيس أرمينيا

ا ح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــر وزارة
الخارجية ،أمس ،بالتوقيع على
اتفاقية بين الكويت وجمهورية
غيانا التعاونية ،بشأن اإلعفاء
الـمـتـبــادل مــن تــأشـيــرة الــدخــول
ال ـم ـس ـب ـق ــة ل ـح ـم ـل ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــوازات
الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة ،في
ب ـي ــان ،إن االت ـفــاق ـيــة وقـعـهــا عن
ال ـج ــان ــب ال ـكــوي ـتــي ن ــائ ــب وزي ــر
الخارجية خالد الجارالله ،وعن
جانب غيانا سفيرها لدى البالد
د .شمير علي.
حضر مراسم التوقيع مساعد
وزير الخارجية لشؤون المراسم
السفير ضاري العجران ،ومساعد
وزي ــر الخارجية لـشــؤون مكتب
نائب الوزير السفير أيهم العمر.

بعث سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ببرقية إلــى رئيس جمهورية اإلكــوادور
لينين مورينو ،عبر فيها سموه عن تهاني صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وتهاني
س ـمــوه بمناسبة ذك ــرى الـعـيــد الــوطـنــي ل ـبــاده،
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقى سمو نائب األمير وولــي العهد برقية
من الرئيس األرمـنــي أرمين ساركيسيان اطمأن
خاللها على صحة صــاحــب السمو أمـيــر البالد
ً
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد ،متمنيا لـسـمــوه مــوفــور
الصحة وتمام العافية.
وبعث سموه ببرقية شكر جوابية ،أعرب فيها عن
شكره على ما أبداه ساركيسيان من مشاعر طيبة
ً
وتمنيات صادقة راجيا له دوام الصحة والعافية.

البلدية أغلقت  10محالت
في حولي خالل يوليو

الجارالله وسفير غيانا خالل توقيع االتفاقية

«التخطيط» 4 :طرق للتعافي من جائحة كوفيد 19

األمانة العامة شاركت في ملتقى تأثيرات كورونا على حقوق اإلنسان واالقتصاد
●
انخفاض
أسعار النفط
أدى إلى
انخفاض
معدالت النمو
وتأثر القطاع
الخاص
وسوق العمل

مهدي

محمد الجاسم

شاركت األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط
والتنمية فــي فعاليات الملتقى االلكتروني األول
"تأثيرات كورونا على حقوق االنسان واالقتصاد"
تحت شعار "اآلثار والتحديات المالية واالقتصادية
لكورونا وأوجه العالج".
وأدار الملتقى نائب رئيس جمعية الحقوقيين
احمد الــرشـيــدي بمشاركة عضو مجلس الشورى
في مملكة البحرين عبدالعزيز ابل ،واستاذ القانون
االقتصادي المساعد في قسم القانون العام بكلية
الحقوق جامعة الكويت د .عبدالعزيز الشبيب.
وق ــال االمـيــن الـعــام للمجلس االعـلــى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي ،في كلمة له ،خالل الجلسة
االول ـ ــى م ــن ال ـم ـل ـت ـقــى ،إن ه ـن ــاك  4ط ــرق لـلـتـعــافــي
ً
ال ـتــدري ـجــي ب ـعــد جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،مـبـيـنــا أن ــه من
الـمـتــوقــع أن ي ـحــدث خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة تحسن
فــي أسـعــار النفط مما يساهم فــي ســرعــة التعافي
االقـتـصــادي إال أن ذلــك يختلف فــي طريقة تفاعل

القطاعات االقتصادية بجميع أنواعها.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـهـ ــدي "ان ـ ـن ـ ــا نـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـنـ ـم ــاذج
االقتصادية للتعرف على توقعات ما بعد أزمة وباء
ً
كورونا" ،مشيرا إلى أن تداعيات هذه االزمة مازالت
قيد البحث عالميا ويجب معرفة تداعياتها على
العالم قبل النظر لتأثيرها على المستوى الوطني.
ولفت مهدي إلى ان االقتصاد العالمي قبل كورونا
كــان يمر بمرحلة نمو اقـتـصــادي على مــدى عشر
سنوات بعد االزمة االقتصادية العالمية التي اثرت
على الـعــالــم عــام  ،2008حيث طــرأ نمو اقتصادي
عالمي بمعدالت نمو ملحوظة إلى أن انتهت الدورة
االقتصادية في عام  2019ثم بدأ في بداية عام 2020
تباطؤ اقتصادي طبيعي.
واوض ــح أن االزم ــة تسببت فــي قـطــع اإلمـ ــدادات
ً
والتبادل التجاري بين ال ــدول ،متابعا ان الكويت
تعتمد في دخلها القومي على مورد النفط بنسبة
 %90وما حدث من انخفاض في اسعار النفط ادى
ذل ــك ال ــى انـخـفــاض م ـعــدالت الـنـمــو وتــأثــر الـقـطــاع
ً
الخاص وسوق العمل سلبا.

خالد مهدي

«المحاسبة» يصدر الموسوعة
القانونية لحماية األموال العامة
●

سيد القصاص

أعلن ديوان المحاسبة إصداره "الموسوعة القانونية لحماية
األمــوال العامة" في الكويت والتي تتضمن كافة التشريعات ذات
الصلة بحماية المال العام مع كافة التعديالت حتى ديسمبر 2019
إلــى جــانــب فـتــاوى إدارة الفتوى والتشريع ذات الصلة بحماية
األموال العامة.
وأشار الفصل األول في الموسوعة إلى أن لألموال العامة حرمة
وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن ،وتختص
النيابة الـعــامــة دون غيرها بالتحقيق والـتـصــرف واالدعـ ــاء في
الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم
المرتبطة بها.
ولفتت المادة التاسعة في قانون حماية األمــوال العامة بأنه
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن  5سنوات
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أمــواال أو أوراقــا أو
أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته ،وتكون العقوبة الحبس
المؤبد أو المؤقت ال ــذي ال تقل مــدتــه عــن  7سـنــوات اذا ارتبطت
الجريمة بجناية أخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة.
وأشار القانون إلى أنه يتوجب على المحكمة إذا أدانت المتهم
في إحدى الجرائم المتعلقة بالمال العام أن يتم عزله من وظيفته.

 687إصابة جديدة و 509حاالت شفاء إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة في «الصباح»
●

عادل سامي

ع ـ ــاودت إص ــاب ــات "ك ــورون ــا" أم ــس االرت ـف ــاع
مجددا ،حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687
حالة جديدة خالل الـ 24ساعة الماضية ،لترفع
إجمالي اإلصابات المسجلة في البالد إلى 72
ألفا و 400حــالــة ،إلــى جانب تسجيل  4وفيات
جديدة ناتجة عن مضاعفات اإلصابة بمرض
"كوفيد  ،"19لترفع إجمالي الوفيات إلى .482
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ،فــي الـبـيــان اإلحـصــائــي
ال ـيــومــي ل ـلــوقــوف ع ـلــى آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات ،أن
مــن بين الـحــاالت الـتــي ثبتت إصابتها حــاالت
مخالطة لحاالت تأكدت إصابتها ،وأخرى قيد
البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين
ل ـه ــا ،ح ـيــث تـضـمـنــت الـ ـح ــاالت ال ـج ــدي ــدة 443
لمواطنين ،بنسبة  64.5في المئة ،و 244لغير
الكويتيين بنسبة  35.5في المئة.
وأكـ ــدت ش ـفــاء  509حـ ــاالت ،لـيـصــل إجـمــالــي
حــاالت التعافي مــن الـمــرض فــي الـبــاد إلــى 64

ألفا و 28حالة ،بنسبة  88.4في المئة من إجمالي
اإلصـ ــابـ ــات الـمـسـجـلــة ف ــي الـ ـب ــاد ،ب ـعــد إجـ ــراء
الفحوصات الطبية الالزمة والقيام بالخطوات
المتبعة بهذا الشأن.

العناية المركزة
وأفـ ـ ــادت ال ـ ـ ــوزارة ب ــأن ع ــدد ال ـمــرضــى الــذيــن
يتلقون الـعــاج فــي العناية الـمــركــزة بلغ ،117
مضيفة أن إجمالي الحاالت النشطة التي تتلقى
العالج في المستشفيات بلغ  ،7890الفتة إلى
إجــراء  3450مسحة مخبرية خــال ال ــ 24ساعة
الماضية ،ليرتفع إجمالي عدد المسحات التي
أجرتها منذ اكتشاف الجائحة حتى اآلن إلى
 535ألفا و.803
وأوض ـ ـحـ ــت أن اإلص ـ ــاب ـ ــات تـ ــوزعـ ــت حـســب
المناطق الصحية ،بواقع  168حالة في منطقة
األحمدي الصحية ،و 168في الجهراء ،و 147في
الفروانية ،و 117في حولي ،و 87في العاصمة.

انفجار بيروت ُيسقط...
وتحدثت المصادر عن ثالثة سيناريوهات ،بينها استمرار
ديـ ــاب ف ــي ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ح ـتــى إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات نيابية
مبكرة تعيد تشكيل السلطة ،أو تعيين حكومة حيادية ُت ّ
جهز
لــانـتـخــابــات ،والـخـيــار الـثــالــث وه ــو األب ـعــد ،يتضمن تشكيل
حكومة وحدة وطنية تقر اإلصالحات االقتصادية التي يطالب
ً
بها البنك الدولي ،وتعدل قانون االنتخابات وصوال إلى االقتراع
المبكر.
وأشــار مراقبون إلى إمكانية الوصول إلى سيناريو رئيس
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،أي تعيين رئيس حكومة
يكون أقــرب إلــى واشنطن لكنه يبقى أسير األغلبية النيابية
المتحالفة مع طهران .وكان الكاظمي وصل إلى رئاسة الحكومة
بعد ضربة أميركية كبيرة لطهران ،تمثلت بقتل الجنرال قاسم
سليماني في يناير الماضي.
وتداول مراقبون في هذا اإلطار اسم السفير نواف سالم ،الذي
ُ
ط ِرح لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس تيار المستقبل سعد
ُ
الحريري ورفض من "حزب الله" ،وكذلك اسم محمد بعاصيري
الذي شغل منصب نائب رئيس مصرف لبنان.
وبانتظار ما ستحمله زيارة وكيل وزارة الخارجية األميركية
ديفيد هيل لبيروت واالختراق الذي جرى الحديث عنه في ملف
ً
ترسيم الحدود مع إسرائيل ،تلقى الرئيس عون أمس اتصاال من
ً
ماكرون ،الذي أعلن أنه سيزور بيروت مجددا في سبتمبر١٩ .

انتخابات مجلس األمة...
السابقين المدانين بجرائم اإلســاء ة لألمير في قضايا ترديد
الخطاب ،نافية صحة ما يتداول عن السماح بترشح النائب
السابق بــدر الــداهــوم في هــذه االنتخابات ،الستمرار حرمانه
من ذلك.
وشــددت المصادر على أن المحاكم التي نظرت التظلمات
ال ـتــي أقـيـمــت عـلــى ال ـج ــداول االنـتـخــابـيــة فــي ال ــدوائ ــر الخمس
الشهر الماضي أكدت صحة تلك الجداول وعدم تأثيرها على
سالمة العملية االنتخابية المقبلة ،وأن ما يثار عن أي شبهات
أمر ال يتفق مع الواقع والقانون ،الفتة إلى أن إدارة االنتخابات
تعاملت مع القيود على ضوء البيانات الواردة من الهيئة العامة
للمعلومات المدنية.
إلــى ذل ــك ،ح ــذرت مـصــادر قضائية الحكومة مــن الخطأ في
ح ـســاب مــوعــد االن ـت ـخــابــات الـمـقـبـلــة ،الف ـتــة إل ــى أن المحكمة
الدستورية سبق لها أن أكدت في أحد قراراتها التفسيرية أن
مدة مجلس األمة أربع سنوات ميالدية مخصومة منها فترة
الــدعــوة لالنتخابات الـمـقــدرة بشهرين ،وبـمــا أن االنتخابات
الماضية أجريت في  ،2016/ 11/ 26ومع خصم الشهرين فإن
عـلــى الـحـكــومــة الــدعــوة لــانـتـخــابــات مــن  26سبتمبر إل ــى 26
نوفمبر المقبلين ،مــؤكــدة أن الخطأ فــي مــوعــد الــدعــوة يرتب
بطالن العملية االنتخابية.

لمريضة كانت تعاني مشاكل كبيرة بالبطن والقولون ...ونسبة النجاح %100
●

عادل سامي

أعلن استشاري الجراحة العامة والسمنة
بمستشفى الصباح د .محمد السليمي نجاح
فريق طبي ،بقيادة وتحت إشراف استشاري
ال ـجــراحــة ال ـعــامــة رئ ـيــس قـســم ال ـجــراحــة في
الـمـسـتـشـفــى د .م ـب ــارك ال ـك ـن ــدري ،ف ــي إج ــراء
عملية جراحية نادرة ومعقدة في المستشفى،
لمريضة في العقد الخامس من العمر ،كانت
تعاني مشاكل كبيرة في البطن والقولون.
وقال السليمي ،في تصريح صحافي،
إن العملية تكللت بالنجاح بنسبة 100
ف ــي ال ـم ـئــة ،وال ـمــري ـضــة بـ ــدأت الـتـحـســن
بشكل سريع ومطمئن ،مضيفا أنها كانت
ق ــد أ ج ــرت عمليتين جــرا حـيـتـيــن عــا مــي
 2009و ،2011و ك ــا ن ــت ت ـعــا نــي مـشــا كــل
صحية ،مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري

اقتراح نيابي لمعالجة التركيبة...
السنة التالية لـصــدور ال ـقــرار ،مــن الـمــؤهــات العلمية والخبرات
والتخصصات والمهن والحرف واألعمال المختلفة.
واستثنى االقتراح من الحد األقصى للعمالة الوافدة مواطني
دول مجلس التعاون ،وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء
والنيابة العامة ،ورؤســاء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين
للكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات ،شرط المعاملة بالمثل،
إل ــى جــانــب الـبـعـثــات العسكرية ل ـلــدول الـتــي تـبــرم معها الكويت
اتفاقيات أمنية ،والعمالة المساعدة لها ،ومشغلي الطيران الجوي
من طيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة ،والعمالة المستقدمة من
الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات
البنية التحتية أو غيرها مــن مـشــروعــات التنمية االقـتـصــاديــة،
والعمالة المنزلية ،إضافة إلى أزواج الكويتيين وأبنائهم.
وألزم االقتراح مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين
الذين يزيدون على حاجة ســوق العمل في القطاعات :الحكومي
واأله ـلــي والـنـفـطــي ،خــال خمس سـنــوات مــن تــاريــخ العمل بهذا
القانون« ،وال يجوز الترخيص باإلقامة أو تجديد اإلقامة لألجنبي
ً
من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،إال طبقا للشروط
والقواعد واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وبعد سداد
التأمين النقدي المشار إليه في هذا القانون».

التميمي :ثروتي من البسطات...
بمجلس األمة؛ للوصول إلى حقيقة أصوله المالية والعقارية.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـنـيــابــة قــد تتجه إل ــى التحفظ عـلــى جميع
ً
حساباته وأصوله العقارية المسجلة باسم شقيقته مؤقتا ،إلى
حين االنتهاء من التحقيق في القضية.

 %97حضور الطلبة...
الحسابات ،الفتين إلى أن الطلبة لديهم فرصة ممتازة الستكمال
تعليمهم ،وال ـح ـصــول عـلــى ش ـهــادة الـثــانــويــة ال ـعــامــة؛ لمواصلة
تعليمهم األكاديمي بالجامعات التي يرغبون في االنتساب إليها.
من جهتهم ،أبدى عدد من الطالب والطالبات ارتياحهم لتلقيهم
الدروس في منازلهم من غير مشقة أو عناء.

سلة أخبار

وأمراض نفسية واكتئاب شديد وتوتر.
وب ـيــن أن م ـثــل ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـعـمـلـيــات
الجراحية المعقدة يتم إج ــراؤه في الخارج،
من خالل فريقين جراحيين ،حيث يخصص
أحدهما الستئصال القولون ،واآلخــر لقص
االل ـت ـصــاقــات ،أم ــا هـنــا فـقــد أجــريــت العملية
كاملة بشقيها عــن طــريــق فــريــق واح ــد فقط،
ون ـج ــح ف ــي تـخـلـيــص ال ـمــري ـضــة م ــن جميع
مشاكلها ،وهــي ال تعاني أي مضاعفات في
الوقت الراهن.
وأشار الى أن المريضة ،عقب إجراء أشعة
مقطعية ،تبين أنها تعاني تضخما كبيرا في
الجهة اليسرى من القولون ،وبداخلها كتلة
كبيرة ناشفة لم تخرج ،وداخل الفتق انسداد
جزئي في األمعاء الدقيقة.
وأكــد أنه تم إجــراء العملية ،حيث كانت
ت ـعــانــي ال ـت ـص ــاق ــات ش ــدي ــدة ب ـيــن األم ـع ــاء

الدقيقة والشبك الدائم أثناء إجراء العملية،
مـمــا اس ـت ـلــزم تـسـلـيــك وق ــص االلـتـصــاقــات
بــدون إصابة األمـعــاء ،حيث تم استئصال
جزء من القولون ،وتسليك دقيق للقولون
والـكـلـيــة الـيـســرى والـبـنـكــريــاس والـطـحــال
إلعادته إلى أصله ،كما تمت إعــادة ترميم
األنسجة والعضالت المتآكلة ،مشددا على
أن ما تم إنجازه من الفريق الطبي يعتبر
ً
ً
نجاحا كبيرا.
من جهة اخــرى ،أعلن مستشفى الصباح
استئناف العمل في العيادات المسائية اعتبارا
من أمس.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن م ـع ـهــد ال ـكــويــت
لالختصاصات الطبية «كيمز» بــدء عملية
التسجيل لدخول امتحانات البرامج التدريبية
والزماالت التخصصية األحد المقبل ،من 8
صباحا حتى  12صباح يوم  28الجاري.

أعلنت بلدية الكويت غلق
 10محالت تجارية في
محافظة حولي خالل يوليو
املاضي؛ ملخالفتها اإلجراءات
االحترازية لتجنب انتشار
فيروس "كورونا" .وقال مدير
فرع بلدية محافظة حولي
أحمد الهزيم ،في بيان ،إن
الفرق الرقابية حررت 23
مخالفة متنوعة ،ووجهت
 2405إنذارات ملحالت
تجارية ،تنوعت ما بني مقاه
وصالونات ومطاعم وبقاالت
وأسواق مركزية ،لعدم
التزامها بقرار مجلس الوزراء
ووزارة الصحة .وأوضح
الهزيم أن الفرق الرقابية قامت
الكشف عن  4810محالت
داخل املجمعات التجارية
واألسواق املركزية للتأكد من
تطبيقها كل االشتراطات.

فحوصات «كورونا»
لموظفي «الخارجية»
قام فريق إدارة الصحة العامة
بفحص منتسبي وزارة
الخارجية وموظفي الخدمات،
عن طريق املسحات األنف-
بلعومية ،في إطار مكافحة
وزارة الصحة مرض "كوفيد
 ."19في سياق متصل،
تولى فريق الصحة العامة،
بقيادة د .حمد األنصاري ود.
عبدالله الشمري ،تنظيم سير
العمل والتسجيل الصحي
للمسافرين القادمني من
السفر ،في صالة  ،T4أثناء
إعادة التشغيل التجاري ملطار
الكويت الدولي.

«اإلطفاء» استأنفت دراسة
الفصل التكميلي الثاني
أعلنت ادارة العالقات العامة
واإلعالم باإلدارة العامة
لإلطفاء أن قطاع تنمية املوارد
البشرية استأنف الدراسة
للفصل التكميلي الثاني
للعام الدراسي 2020-2019
لجميع الدورات املقامة في
مركز إعداد رجال اإلطفاء.
وقالت اإلدارة إن مدة الدراسة
سبعة أسابيع دراسية للفصل
التكميلي الثاني تبدأ من 9
الجاري وتنتهي في  8أكتوبر
من خالل استخدام برنامج
مايكروسوفت تيمز للتعليم
عن ُبعد بالتعاون مع الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب التي قامت بتأهيل
الكادر التعليمي والتدريبي بـ
"اإلطفاء" الستخدام البرنامج
مع تقديم كامل الدعم
واملشورة الستئناف الدراسة،
وصوال للفصل األول للعام
الدراسي .2021-2020

االنفجار ...تحذير للواليات المتحدة

ً
ً
ً
ثانيا ،اتخذ كل شيء في الواليات المتحدة طابعا سياسيا
الـ ـي ــوم ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـم ـن ــاخ وال ـط ــاق ــة ،وح ـت ــى أق ـن ـعــة الــوجــه
المستعملة في زمن الوباء.
َ ً
من الواضح أن الواليات المتحدة تزداد ش َبها ببلدان الشرق
ّ
األوسط؛ لدرجة أن ترامب تكلم وكأنه زعيم ميليشيا في بيروت،
ً
فــي حـيــن استنتج الـلـبـنــانـيــون أن التفجير ك ــان ح ــادث ــا .أعلن
ً
الــرئـيــس األمـيــركــي أن االنـفـجــار نــاجــم عــن مــؤامــرة حـتـمــا ،وقد
أخبره جنراالته بأن ما حصل هو عبارة عن هجوم أو «قنبلة
من نوع ّ
معين».
ّ ٍ
لكن المجتمع ،أو أي نظام ديمقراطي ،يموت في نهاية المطاف
ً
ً
حين يتخذ كل شيء فيه طابعا سياسيا؛ ألن السياسة تخنق
ُ ْ
الحكم.
إطار
يوضح موشيه هالبيرتال ،أستاذ الفلسفة الدينية في الجامعة
العبرية« :لضمان ازد ه ــار السياسة السليمة ،ثمة حاجة إلى
نقاط مرجعية خارجية .إنها مراجع الحقيقة والمصلحة العامة.
ً
ً
لكن حين تتخذ جميع جوانب الحياة طابعا سياسيا ،تموت
السياسة بحد ذاتها».
بعبارة أخرى ،يعني التسييس العام أن كل شيء يتمحور حول
السلطة .في هذه الحالة ،ال وجود ألي مركز ،بل ّ
مجرد هوامش.
ّ ُ
مجرد ن َسخ .وال وجود ألي وقائع ،بل
وال وجود ألي حقيقة ،بل
ّ
مجرد صراع لفرض إرادة طرف على الطرف اآلخر.
ً
إذا ّكنت تظن مثال أن التغير المناخي مشكلة حقيقية ،فالشك
ً
ً
أنك تبن َ
يت هذا الرأي ألن شخصا معينا اشتراك بمنحة بحثية.
وإذا كنت تظن أن الرئيس األميركي ارتكب مخالفة تستوجب
عزله ،حين حــاول إقناع رئيس أوكرانيا بإضعاف مكانة جو
ً
بــايــدن ،فــذلــك يعني حتما أنــك تــريــد زي ــادة نـفــوذ الـحــزب الــذي
تنتمي إليه.
مــن ال ـم ـعــروف أن الشعبويين غـيــر الـلـيـبــرالـيـيــن ،مــن أمـثــال
بنيامين نتنياهو في إسرائيل ،وجايير بولسونارو في البرازيل،
وفيكتور أورب ــان في المجر ،ورجــب طيب إردوغ ــان في تركيا،
ً
وفالديمير بوتين في روسيا ،يحاولون عمدا إضعاف المؤتمنين
على الحقائق والمصلحة العامة .هم ّ
يوجهون الرسالة التالية
ّ
تصدقوا المحاكم أو الموظفين الحكوميين
إلى شعوبهم« :ال
المستقلين ،أو ناشري األخبار الكاذبة ،بل صدقوني أنا وحدي
وصدقوا كلماتي وقراراتي .العالم في الخارج هو أشبه بغابة
متوحشة ،وأنا وحدي أستطيع حماية قبيلتنا من قبيلتهم .إما
أن نحكم أو نموت».
ً
هذه النزعة ال تؤذينا فحسب ،بل إنها تقتلنا حرفيا .لقد فشل
ً
ً
ترامب فشال ذريعا في السيطرة على وباء «كوفيد »19؛ ألنه واجه
ً
أخيرا قوة يعجز عن تشويه سمعتها أو تشتيتها عبر إعطائها
ً
ً
طابعا سياسيا :الطبيعة األم.
مـنــذ أي ـ ــام ،صـ ـ ّـرح ت ــرام ــب أمـ ــام حـشــد م ــن الـجـمـهــوريـيــن في
كليفالند ،بأنه فــي حــال فــاز بــايــدن فــي االنتخابات «سيهاجم

الكتاب المقدس وال ـلــه» ،وأنــه «ضــد الله وضــد األسلحة وضد
الطاقة ،السيما نوعنا الخاص من الطاقة».
هذا صحيح! ثمة «طاقة جمهورية» اآلن ،على ما يبدو( ،نفط،
وغاز ،وفحم) و»طاقة ديمقراطية» (رياح ،وطاقة شمسية ومائية).
ً
إذا كنت تؤمن بالنفط والغاز والفحمُ ،
فيفترض أن تعارض أيضا
اإلجهاض واستعمال أقنعة الوجه ،والعكس صحيح .هذا النوع
من التفكير ،في حاالته المتطرفة ،هو الذي ّ
دمر لبنان وسورية
ً
والعراق وليبيا واليمن ،وقد بدأ يتفشى في إسرائيل أيضا.
لكن عند اإلصغاء إلى الشعارات في التظاهرات الشعبية في
ً
ً
بيروت ،سندرك أن عددا كبيرا من اللبنانيين يتوق إلى نشوء
حكومة تخدم المصلحة العامة .الــوضــع مشابه فــي الــواليــات
ً
المتحدة أيضا .يتساءل هالبيرتال :من هم القادة الذين يحظون
حتى اآلن باحترام معظم الناس ،حتى لو خالفناهم الرأي؟
عالم من المقدسات
ثم يجيب« :إنهم القادة المقتنعون بوجود ٍ
المبنية على المصلحة العامة ،خارج إطار السياسة ،والقادرون
عـلــى ات ـخــاذ ق ـ ــرارات ك ـبــرى ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى أف ـضــل أحـكــامـهــم بـشــأن
ّ
المصلحة ا لـعــا مــة ،بــدل أن يتكلوا على مصالحهم السياسية
المحضة».
يستطيع هؤالء القادة أن يحققوا الكثير من أجل أحزابهم .هم
ال يعارضون السياسة بحد ذاتها ،بل ينخرطون فيها بعمق،
ونهايتها .لــن ُي ـخـ ِّـرب هــؤالء
لكنهم يـعــرفــون خـطــوط بدايتها
ّ
ً
ا لــد سـتــور أو يطلقوا حــر بــا أو يستخفوا بخطر صـحــي كبير
إلنقاذ سلطتهم.
ً
ً
في الشرق األوسط يبقى هذا النوع من القادة نادرا ،وغالبا ما
ً
يتعرضون لالغتيال ،لكننا نتذكر أسماءهم دوما :إسحاق رابين،
وأنــور الـســادات ،ورفيق الحريري ،ومجموعة من الصحفيين
اللبنانيين الشجعان؛ من أمثال جبران تويني وسمير قصير.
ول ـهــذا ال ـس ـبــب ،مــا زل ـنــا معجبين بجيشنا الـ ُـمــؤت ـمــن على
المصلحة العامة ،وننفر ونهلع في المقابل حين نشاهد ترامب
وهو يحاول ّ
جره إلى مستنقع السياسة.
لنفكر بكرامة آل غور ،وهو يرضخ بكل رقي لقرار المحكمة
الم ّ
العليا ُ
سيس ويعترف بفوز جورج بوش االبن في انتخابات
ً
عام  .2000لقد وضع غور حينها المصلحة العامة أوال ،وتلقى
رصاصة ً
فداء للواليات المتحدة.
ّ
كان ترامب ليدمر البلد لو واجه الموقف نفسه .وإذا خسر في
شهر نوفمبر المقبل ،فالشك أنه لن يقدم المصلحة العامة على
مصلحته الشخصية وينسحب بهدوء.
ً
يضيف هالبيرتال« :تنهار المجتمعات فعليا حين نخسر
عالم المقدسات وعالم المصلحة العامة المنفصل عن السياسة».
ْ
سيكون َعكس هذه النزعة أهم مشروع يتسلمه أبناء جيلنا!

ةديرجلا

•
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محليات

«الهالل األحمر» تسلم أجهزة طبية لمستشفيات في بيروت
العنزي :لمساعدتها على استعادة دورها في عالج المصابين جراء التفجير
تواصل جمعية الهالل
األحمر جهودها اإلغاثية،
ضمن الجسر الجوي الكويتي
لمساندة لبنان.

األجهزة
ستساهم
في عملية
إعادة البناء
واستقبال
المرضى

صقر

سـ ـلـ ـم ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
اال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس االول
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات تـ ـ ـض ـ ــررت مــن
جـ ــراء ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت
اجهزة ومستلزمات طبية.
و ق ــال ر ئـيــس بعثة ا لـهــال
االح ـمــر الـكــويـتــي فــي لـبـنــان
الدكتور مساعد العنزي في
ت ـصــريــح ل ـ ـ "ك ــون ــا" ان فــريــق
عـ ـم ــل ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـي ــدان ــي
زار خـ ـمـ ـس ــة م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
م ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــررة ه ـ ـ ــي "الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــس
ج ــاورجـ ـي ــوس" و"ال ـل ـب ـنــانــي
الـ ـجـ ـعـ ـيـ ـت ــاوي" و"الـ ـ ــورديـ ـ ــة"
و"ال ـكــرن ـت ـي ـنــا" و"ال ـم ـقــاصــد"
واطلع على أوضاعها وسلم
ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ـي ـهــا األجـ ـه ــزة
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــزم ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
مباشرة.

خسائر فادحة
وأك ــد الـعـنــزي أهـمـيــة دعــم
المستشفيات التي لحقتها
خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر فـ ـ ـ ــادحـ ـ ـ ــة بـ ـسـ ـب ــب
اال ن ـف ـجــار لـمـســا عــد تـهــا على
اس ـت ـع ــادة دوره ـ ــا ف ــي عــاج
المصابين من جراء الحادثة
االل ـ ـي ـ ـمـ ــة وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ــرع ــاي ــة

شعيب :آخر موعد لطلبات
«كويتيون بال رواتب» الخميس
ً
استقبال  4726طلبا حتى اآلن
● جورج عاطف

ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـم ــرض ــى بـشـكــل
فوري.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــرص
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ب ــال ـم ـع ــدات
ال ـط ـب ـي ــة واجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـن ـفــس
واالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
والـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــة
وت ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزات الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة
والسالمة.

دور وطني
واعتبر ان هذه المساعدات
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات م ـ ــن ت ــأدي ــة
دورهـ ــا الــوط ـنــي واالن ـســانــي
ت ـجــاه ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي في
هــذه ا لـظــروف الصعبة التي
تتطلب تـضــا فــر كــل الجهود
واإلمكانيات لخدمة الشعب
اللبناني الشقيق.
وأعرب العنزي عن تضامن
الكويت مع الشعب اللبناني
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـحـ ـن ــة مـ ــؤكـ ــدا
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـ ـهـ ـ ــال االح ـ ـمـ ــر
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
لالشقاء في لبنان.

م ــن جــانـبـهــا أش ـ ــادت مــديــرة
مستشفى الكرنتينا الدكتورة
كارين صقر في تصريح لـ "كونا"
بجهود الهالل االحمر الكويتي
بدعم المستشفيات المتضررة

مؤكدة ان موقف الكويت معروف
دائما بدعم لبنان وشعبه.
وا ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت أن األ جـ ـ ـه ـ ــزة
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـل ـم ـت ـه ــا
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى س ـت ـس ــاه ــم فــي

عملية اعادة البناء واستقبال
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرضـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
المقبلة.
وت ــواص ــل جـمـعـيــة ال ـهــال
األحـمــر الـكــويـتــي إلــى جانب

عـ ـمـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ل ــدع ــم
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن انـ ـفـ ـج ــار
بـ ـي ــروت ج ـه ــوده ــا اإلغ ــاث ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي دأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدى
ا ل ـس ـنــوات ا لـمــا ضـيــة بتقديم

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات االن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
والفلسطينيين باإلضافة الى
األسر المحتاجة في لبنان.

«الشؤون» 21 :جمعية خيرية انضمت إلى «إغاثة لبنان»
«المهندسين» تطلق حملة تأمين مواد البناء لترميم المباني المتضررة
●

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
شـعـيــب ،أن بـعــد غــد ا لـمــوا فــق  13ا ل ـجــاري سيكون
آخر موعد الستقبال طلبات "كويتيون بال رواتب"
ً
المتضررين جــراء جائحة فيروس "كورونا" آليا ؛
ليتسنى للجنة المعنية االنتهاء من حصر الطلبات
وتصنيفها ،وتزويد كل جهة حكومية بالطلبات
ً
التي تدخل ضمن اختصاصها لمعالجتها وفقا
للقانون.
ون ــاش ــد ش ـع ـيــب ،ف ــي ت ـصــريــح ،ال ـمــواط ـن ـيــن مــن
شريحة "كويتيون بال رواتب" سرعة التسجيل عبر
المنصة اإللكترونية قبل انتهاء الفترة المحددة
لذلك؛ ليتسنى بحثها واتخاذ اإلجراء ات المناسبة
ً
حيالها ،كاشفا أن المنصة استقبلت  4726طلبا
ح ـتــى أمـ ــس ،إذ شـكـلــت الـ ـ ــوزارة لـجـنــة ت ـضــم عــدة
جهات حكومية لبحث الطلبات بعد انتهاء موعد
تلقيها.
وأضاف أنه "في اطار سعي الوزارة لالنتهاء من
بحث هذه الحاالت ووضع الحلول المناسبة لها
بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة ،فقد
سبق للوزارة أن بادرت بإنشاء منصة إلكترونية
الستقبال طلبات المواطنين ا لــذ يــن تـضــرروا من
ت ـع ـطــل اج ــراء اتـ ـه ــم اإلداري ـ ـ ــة ف ــي انـ ـه ــاء إجـ ـ ــراء ات
التعاقد ،أو انقطاع بدل البطالة ،أو عدم استكمال
اجراء ات التعيين ،بسبب وقف العمل في الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ض ـم ــن اإلج ـ ـ ـ ــراء ات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـتــي
اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

تسليم أجهزة طبية ألحد المستشفيات في بيروت

جورج عاطف

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن وزارة ا ل ـ ـش ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة ف ــي إدارة
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـبــرات
واف ـقــت حـتــى اآلن ،لـ ـ  21جمعية
خيرية على المشاركة في الحملة
اإلغــاثـيــة العاجلة الـتــي أطلقتها
ً
ال ـ ـ ــوزارة أخـ ـي ــرا ،بـتــوجـيـهــات من
القيادة العليا ،لتقديم المساعدات
إلى لبنان لمواجهة األزمة الراهنة
ال ـتــي أل ـمــت ب ــه نـتـيـجــة االنـفـجــار
الكارثي في مرفأ بيروت ،مشيرة
إلى أن العدد مرشح للزيادة خالل
األيام المقبلة ،السيما مع حرص
الجهات الخيرية في البالد على
تقديم يد العون والمساعد للشعب
الـلـبــانــي لتخفيف آث ــار الفاجعة
عنهم.
وشددت المصادر على ضرورة
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة ال ـ ــوزارة
ال ـم ـس ـب ـق ــة ألي ج ـم ـع ـي ــة ت ــرغ ــب
بالمشاركة فــي الحملة اإلغاثية
العاجلة ،موضحة أن الجمعيات
الخيرية كافة الراغبة في تنظيم
حملة تبرعات سيسمح لها بذلك،
باستثناء التي لم يرد في نظامها
األساسي السماح بجمع التبرعات،
مهيبة بالجهات المشاركة االلتزام
بالضوابط واالشتراطات الخاصة
بـتـنـفـيــذ ال ـح ـم ــات ،ال ـت ــي تحظر
الجمع النقدي (الـكــاش) بأشكاله

فيصل العتل

كــافــة ،مــع االل ـت ــزام فـقــط بوسائل
الجمع المرخصة وهي (الكي .نت)،
األونالين ،االستقطاعات البنكية
المباشرة ،التطبيقات اإللكترونية
بالهواتف الذكية ،أجهزة الجمع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة
التابعة لشركات االتصاالت.

دعم البناء
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ج ـم ـع ـيــة
المهندسين بالتعاون مع اتحاد
المهندسين العرب حملة هندسية
عربية تضامنا مع لبنان ،لتقديم
االسـتـشــارات الهندسية والفنية
وتـ ــأم ـ ـيـ ــن بـ ـع ــض م ـ ـ ـ ــواد الـ ـبـ ـن ــاء
لـلـمـســاهـمــة ف ــي تــرم ـيــم الـمـبــانــي
ال ـم ـت ـض ــررة ،إض ــاف ــة إلـ ــى الــدعــم

ال ـ ـم ـ ــادي مـ ــن خـ ـ ــال ال ـم ـن ـظ ـمــات
والمؤسسات الحكومية والنقابية
في كل دولة على حدة.
وقال رئيس االتحاد المهندس
فـيـصــل ال ـع ـت ــل ،خـ ــال االج ـت ـمــاع
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــارئ ل ـ ـ ـ ــرؤس ـ ـ ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الـهـنــدسـيــة وال ـم ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
التحاد المهندسين العرب الذي
عقد "أونالين" :نشكر المهندسين
الـعــرب على تجاوبهم وتلبيتهم
دعوتنا لعقد االجتماع والتباحث
في اطالق أكثر من حملة هندسية
عــربـيــة لــدعــم لـبـنــان الـشـقـيــق في
محنته ،الفتا الــى أن مشاركة 18
ً
ً
رئـيـســا ومـمـثــا ألغـلــب النقابات
والجمعيات والهيئات الهندسية
العربية األعضاء باالتحاد وعدد
م ــن أعـ ـض ــاء ال ـم ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
تعكس حرص المهندسين العرب
على توفير الدعم الممكن للبنان
الشقيق.
وأك ـ ـ ــد ال ـع ـت ــل أن االت ـ ـحـ ــاد لــن
يتوانى عن تلبة طلبات اللبنانيين
من مواد البناء التي تم طلبها من
نـقــابــة الـمـهـنــدسـيــن اللبنانيين،
الفتا إلــى أننا سنعمل مع الــدول
ال ــراغ ـب ــة لـتـشـكـيــل وفـ ــد هـنــدســي
اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري عـ ــربـ ــي لـ ـم ــن ي ــرغ ــب
لـلـقـيــام ب ــزي ــارة م ـيــدان ـيــة لـمــوقــع
االن ـف ـجــار والـمـنــاطــق الـمـتـضــررة
ودع ـ ــم األشـ ـق ــاء ال ـلـب ـنــان ـيـيــن في
الجانب الفني والهندسي ،إضافة
إلى العملي.

ً
«الدفاع» :طائرتان تحمالن  89طنا
من المساعدات الطارئة

تحميل إحدى الطائرتين بالمساعدات
غ ــادرت صـبــاح أمــس طــائــرتــان تابعتان
ً
للقوة الجوية الكويتية إلى لبنان ،تنفيذا
للتوجيهات السامية لسمو نائب األمير ولي
ً
العهد الشيخ نواف األحمد ،وتجسيدا لروح
االخوة والتعاون المشترك بين البلدين.
وقـ ــالـ ــت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
الطائرتين تحمالن  89طنا من المساعدات
واالحـتـيــاجــات الـطــارئــة وال ـمــواد الغذائية
إلــى لـبـنــان ،مشيرة إلــى أن الــرحــات تأتي

ُ
ضـ ـم ــن الـ ـجـ ـس ــر الـ ـ ـج ـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي خ ـص ــص
لـنـقــل االح ـت ـيــاجــات وال ـم ـســاعــدات الطبية
الطارئة والمواد الغذائية ،وذلك لتأمينها
للمتضررين جراء حادث االنفجار الذي وقع
في مرفأ بيروت.
وأضافت الــوزارة أن هذه الرحالت تأتي
بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية
والتجارة وجمعية الهالل االحمر الكويتي.

«المدنية» 450 :ألف طلب بطاقة متأخرة
المصرفية «الكهرباء» :تنقالت بين رؤساء أقسام شبكات التوزيع
إنجاز آلية الربط مع  3بنوك الستخدام «هويتي» في المعامالت
●

محمد الجاسم

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للمعلومات المدنية أن التأخير
فــي إص ــدار وتــوزيــع البطاقات
ال ـم ــدن ـي ــة ال ــذكـ ـي ــة فـ ــي ال ـف ـتــرة
ال ـح ــال ـي ــة ج ـ ــاء ب ـس ـبــب تـعـطــل
الـهـيـئــة  4أش ـه ــر ،إض ــاف ــة إلــى
ف ــرض االش ـت ــراط ــات الصحية
ال ــازم ــة ،ومـنـهــا تقليل أع ــداد
الموظفين ،مما أدى الى تراكم
طلبات تصل إلى  450ألفا.

وأوضحت الهيئة ،في بيان،
أم ــس ،أنــه رغــم قلة الموظفين
فـ ـ ــإن ال ـه ـي ـئ ــة ت ـ ـقـ ــوم بـ ــإصـ ــدار
الـ ـبـ ـط ــاق ــات ب ـم ـع ــدل  10آالف
بطاقة يوميا منذ بدء استئناف
العمل.
وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا مـ ــا زالـ ـ ــت فــي
مرحلة انتظار الجهات الرقابية
ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ال ـت ــدق ـي ــق عـلــى
مزايدة عقد توصيل البطاقات
الى المنازل ،والتي تم طرحها
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،ف ــي خ ـطــوة

لـلـتـسـهـيــل ع ـلــى ال ـمــراج ـع ـيــن،
مـبـيـنــة أنـ ــه فـ ــور االن ـت ـه ــاء من
الـ ـت ــدقـ ـي ــق س ـي ـت ــم وضـ ـ ــع آل ـيــة
للتوصيل حسب رغبة المراجع.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ـ ــارت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا أن ـ ـجـ ــزت
آل ـي ــة ال ــرب ــط م ــع ث ــاث ــة ب ـنــوك،
الستخدام تطبيق هويتي في
ال ـم ـعــامــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،دون
الـ ـح ــاج ــة ال ـ ــى ح ـم ــل ال ـب ـطــاقــة
الذكية.

إنشاء محطات توليد مستقبلية وفق خطط لتلبية الطلب حتى 2030
أجرت وزارة الكهرباء والماء
حركة تنقالت بين رؤساء
شبكات
األقسام في قطاع
ً
التوزيع الكهربائية حرصا
منها على ضخ الدماء في
القطاع وإكسابهم خبرات
مختلفة.

إصابة موظف بـ «كورونا» تغلق «األوقاف»
●

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية أبلغت موظفيها
بعدم الحضور إلى العمل أمس ،بسبب إصابة
أحد الموظفين بفيروس كورونا.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر ان ـ ــه ت ــم ال ـت ـع ـم ـيــم عـلــى
اإلدارات بــأن ال ــوزارة ستقوم بإغالق المبنى
الــرئ ـي ـســي الـ ــواقـ ــع ف ــي بـ ــرج ال ـ ـتـ ــوأم ،الت ـخــاذ
االجــراء ات الصحية الوقائية الالزمة وأهمها
تعقيم المبنى والمكاتب التي شهدت عودة

 50في المئة من عودة الموظفين في مختلف
القطاعات ،مشيرة إلــى ان هــذه المرة الثانية
التي يتم فيها إغالق المبنى وتعقيمه نتيجة
إص ــاب ــة ســاب ـقــة ألحـ ــد ال ـمــوظ ـف ـيــن ق ـبــل شهر
تقريبا.
وأوضحت انه فور اكتشاف إصابة الموظف
الذي يعمل في قطاع الشؤون اإلدارية ،تم إبالغ
المسؤولين بـضــرورة منع دخــول الموظفين
والمراجعين ،الفتة إلــى ان بعض الموظفين
تم إبالغهم بالقرار في وقت متأخر بعد نهاية
دوام األحد.

توقعات
ببلوغ الحمل
األقصى
 15.023ألف
ميغاواط
حتى 2026

●

سيد القصاص

أص ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وا لـمــاء وز يــر النفط د .خالد
الفاضل عــدة قــرارات تقضي
ب ــإج ــراء ح ــرك ــة ت ـن ـقــات بـيــن
رؤس ـ ـ ــاء األق ـ ـسـ ــام ف ــي ق ـطــاع
شبكات التوزيع الكهربائية
ل ـمــا تـقـتـضـيــة حــاجــة الـعـمــل
في القطاع.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار األول
إل ـ ـ ــى نـ ـق ــل الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ع ـلــي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ،رئ ـ ـيـ ــس ق ـســم
التشغيل في مراقبة شبكات
ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة فــي
م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـه ــراء ،لـلـعـمــل
ر ئـ ـ ـي ـ ــس ق ـ ـسـ ــم ا لـ ـ ـق ـ ــر ي ـ ــن ""4
بمراقبة مبارك الكبير بإدارة
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ونـ ـق ــل
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــي ال ـ ــرش ـ ــود،
رئيس قسم تدقيق مخططات
التكييف ب ــإدارة التمديدات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،لـلـعـمــل رئـيــس
قسم الصيانة بمركز التحكم
الـفــرعــي فــي الـمــديـنــة ب ــإدارة
الصيانة.
ً
وأص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـفـ ــاضـ ــل قـ ـ ـ ــرارا

بنقل المهندس عبدالهادي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــراف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ق ـ ـسـ ــم
ال ـخ ـط ــوط ال ـه ــوائ ـي ــة لـلـعـمــل
رئيس قسم الصيانة بمركز
التحكم الفرعي في الجابرية،
ً
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ـنـ ـق ــل الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
مـحـمــد ا لـ ـح ــداد ر ئ ـيــس قسم
ا ل ـط ــوارئ بـمــرا قـبــة محافظة
ح ــول ــي ل ـل ـع ـمــل رئ ـي ــس قـســم
مخازن ميناء عبدالله ،بإدارة
المخازن.

محطات الطاقة
فــي سياق متصل ،كشفت
إحصائية صادرة عن وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء عــن حــرص
ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ق ــدرة
ال ـم ـح ـطــات ال ـط ــاق ــة ال ـقــائ ـمــة
وفق خطتها للفترة من 2008
ح ـتــى  2030ح ـيــث تـتـضـمــن
تـ ـصـ ـمـ ـي ــم وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــدد م ــن
ا لـمـحـطــات ا ل ـجــد يــدة لتلبية
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،وت ـص ـم ـي ـم ـهــا
وفق أحدث النظم والتقنيات

ً
العالمية ،كما رسمت خططا
ووضعت برامج من أجل بناء
م ـح ـط ــات ب ــدي ـل ــة لـلـمـحـطــات
القديمة في مواقع "الشويخ
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة
والـ ـ ــدوحـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة" ب ـعــد
انتهاء اعمارها االفتراضية،
وانخفاض كفاء تها ،وتهالك
معداتها ،واصبح تشغيلها
غير اقتصادي.

مشاريع مستقبلية
وأوضحت اإلحصائية ان
خطة ا لــوزارة النتاج الطاقة
الكهربائية تتضمن العديد
م ــن ا ل ـم ـشــار يــع المستقبلية
ا لـتــي سـيـجــري تنفيذها من
جــا نــب ا ل ــوزارة منها محطة
ا ل ـن ــو ي ـص ـي ــب إل ن ـ ـتـ ــاج 3600
ميغاواط و 75مليون غالون
م ــن ال ـم ـي ــاه ،وم ـح ـطــة الـ ــزور
ا لـشـمــا لـيــة ،ا لـمــر حـلــة الثانية
وا لـ ـ ـث ـ ــا لـ ـ ـث ـ ــة ،إل ن ـ ـ ـتـ ـ ــاج 2700
ميغاواط و 165مليون غالون
م ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،وم ـ ـح ـ ـطـ ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران
إلنتاج  1800ميغاواط و125

مليون غــا لــون مـيــاه ،إضافة
إل ــى م ـشــاريــع ان ـتــاج الـطــاقــة
المتجددة التي يتم تنفيذها
م ــن خـ ــال الـ ـ ـ ــوزارة وج ـه ــات
ا خــرى وتستهدف إ نـتــاج 15
في المئة من الطاقة المنتجة
يتوقع ان يكون ما بين 4500
ميغاوط الى  5000ميغاواط،
ومن المتوقع ان تتحقق هذه
النسبة في .2025
وف ـي ـمــا ي ـخــص الـتــوقـعــات
المستقبلية للقدرة المركبة
لمحطات القوى الكهربائية
ب ــال ـم ـي ـغ ــاواط خـ ــال ال ـف ـتــرة
مـ ـ ــن  2019و حـ ـ ـت ـ ــى ،2024
أش ــارت اإلحـصــائـيــة إلــى أنــه
من المتوقع أن تكون حوالي
 23.798أ لــف مـيـغــاواط ،كما
بلغت التوقعات المستقبلية
ل ـل ـح ـم ــل االق ـ ـصـ ــى ول ـل ـط ــاق ــة
الـ ـم ــول ــدة خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مــن
 2019ح ـت ــى  2026ح ــوا ل ــي
 15.023ألف ميغاواط.

محليات
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 %97حضور الطالب في «التعليم عن بعد» باليوم الثاني
• المقصيد بحث مع جمعية المعلمين مستجدات الميدان التربوي
• محمد العجمي :متابعة يومية للطلبة مع بدء تطبيق النظام اإللكتروني
فهد الرمضان

 6200طالب
انضموا
للفصول
االفتراضية
بمدارس
األحمدي
الديحاني

استعدادات
وجاهزية
تامة في
مدارس
العاصمة

بوحمد

شـ ـه ــدت الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
ام ــس نـسـبــة ح ـضــور عــالـيــة بين
المتعلمين فــي التعليم عــن بعد
بلغت  97في المئة ،وسط ارتياح
الـهـيـئــات الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي عملية
تـقــديــم الـ ــدروس «اون ــاي ــن» دون
ضغوط تذكر على خالف التعليم
التقليدي الذي عادة ما يصاحبه
تزاحم ومشاكل طالبية يومية.
وفــي هــذا السياق ،اكــد المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـن ـط ـقــة م ـ ـبـ ــارك الـكـبـيــر
الـتـعـلـيـمـيــة مـحـمــد الـعـجـمــي ،ان
انطالقة الفصل الدراسي الثاني
المستكمل لطلبة الصف الثاني
عشر شهدت نسبة حضور كبيرة
جدا بين المتعلمين ،مشيرا الى
انـ ـه ــا ب ـل ـغــت  %94ب ـي ــن الـطـلـبــة
و %97بين الطالبات.
وق ـ ــال ال ـع ـج ـمــي ف ــي تـصــريــح
للصحافيين ،ان ادارة المنطقة
ح ــرص ــت عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد فــي
التجهيزات االول ـيــة لتكون على
اكمل وجه ومنها متابعة الطلبة
م ــع ب ــدء تـطـبـيــق ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم
االلكتروني ،موضحا انها قامت
بــاعــداد احـصــائـيــة بـعــد مراجعة
ال ـن ـظ ــم وال ـ ــدات ـ ــا ال ـم ـع ـت ـم ــدة فــي
الــوزارة من خالل الفرق المشكلة
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـح ـص ــر اعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـبــة
وال ـطــال ـبــات ال ــذي ــن انـتـظـمــوا في
الحضور.
واشــار الى ان نسبة الحضور
الكبيرة تــدل على نـجــاح منطقة
وزارة التربية فــي عملية تفعيل
الحسابات السيما التي قامت بها
المنطقة قبل بدء الدراسة بحسب
توجيهات وزير التربية د .سعود
الحربي وتعليمات وكيل التعلم
العام اسامة السلطان ،الفتا الى
ان الطلبة لديهم فرصة ممتازة
في استكمال تعليمهم والحصول
ع ـلــى شـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
لـمــواصـلــة تعليمهم االكــادي ـمــي
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات الـ ـت ــي يــرغ ـبــون
باالنتساب اليها.
ول ـفــت ال ــى ان ه ـنــاك انـطـبــاعــا
ايجابيا انتاب الهيئات التعليمية
وك ــذل ــك الـمـتـعـلـمـيــن ت ـجــاه نـظــام

ً
المقصيد متوسطا وفد جمعية المعلمين
ال ـت ـع ـل ـيــم االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،السـيـمــا
ان ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ق ــدم ــوا الـ ـ ــدروس
بأريحية دون مشاكل تذكر ،كما
ابدى الطلبة والطالبات ارتياحهم
لـهــذا ال ـنــوع مــن التعليم خاصة
انهم يتلقون الدروس في منازلهم
م ــن غ ـيــر مـشـقــة وع ـن ــاء الـطــريــق
وال ـم ـش ــاك ــل الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي قد
تظهر عند الــذهــاب والـعــودة من
المدرسة.

األحمدي والجهراء
من جانبه ،كشف مدير منطقة

االحـ ـم ــدي الـتـعـلـيـمـيــة مـنـصــور
الــدي ـحــانــي ع ــن م ـشــاركــة 6200
طالب وطالبة بالقسمين العلمي
واألدب ــي بمنطقة االحـمــدي في
الـفـصــول االف ـتــراض ـيــة ،مضيفا
انه عمل جولة ميدانية تفقدية
لمدارس األحمدي للوقوف على
استعداداتها في متابعة التعليم
عن بعد.
وأك ــد الـمــديــر ال ـعــام لمنطقة
الجهراء التعليمية باالنابة حمد
السعيد نجاح استئناف العام
ال ــدراس ــي لطلبة الـثــانــي عشر،

وأشار الى أن عدد المدارس في
منطقة الجهراء التعليمية 20
مدرسة ،اما عدد الطلبة للقسم
الـعـلـمــي فـهــو  2382فــي الفترة
الـصـبــاحـيــة ،و 464ف ــي الـفـتــرة
المسائية ،امــا بالنسبة للقسم
االدبي فعدد الطالب في الفترة
الـصـبــاحـيــة  1972طــالـبــا وفــي
الفترة المسائية  750طالبا.
من ناحيته ،ثمن مدير منطقة
الـعــاصـمــة التعليمية بــاالنــابــة
جاسم بوحمد الجهود المبذولة
خالل الفترة الماضية واستعداد

السلطان تفقد مدارس الفروانية
تفقد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة
السلطان ثانوية الشجاع بن األسلم التابعة
لمنطقة ا لـفــروا نـيــة التعليمية ترافقه مراقبة
التعليم الثانوي خالدة المير.

وتابع اجراءات المدرسة لمواكبة استئناف
العام الدراسي المستكمل  2020/ 2019ومتابعة
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد واآلل ـ ـيـ ــة الـمـتـبـعــة
بالمدرسة.

المعلمين والمعلمات والتواجيه
الفنية والهيئات االدارية لتذليل
الصعوبات التي تواجه المنطقة
التعليمية او المدارس ،وتهيئة
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام
ال ــدراس ــي اون ــاي ــن ،مـشـيــرا الــى
ان نسبة الحضور بين الطلبة
تجاوزت  %96كما ان الدراسة
تسير بشكل منتظم وانسيابية
جيدة.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،عـقــد وكيل
وزارة التربية باإلنابة والوكيل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ف ـي ـصــل الـمـقـصـيــد
اجـتـمــاعــا م ــع وف ــد م ــن جمعية
المعلمين لمناقشة مستجدات
الميدان التربوي.
واكد المقصيد ،في تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،ام ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة
تضافر الجهود بين «التربية»
والـجـمـعـيــة لـتـحـقـيــق األهـ ــداف
التربوية المرجوة باإلضافة الى
تكثيف الجهود في االستعداد
للعام الدراسي المقبل.

محافظ األحمدي :انطالقة موفقة
الستئناف الفصل الثاني لطلبة الـ ١٢
أع ــرب محافظ األح ـمــدي الشيخ ف ــواز الـخــالــد عــن ارتياحه
الستئناف أعمال الفصل الثاني للعام الدراسي ،2020/ 2019
للصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي ،وذلك بمشاركة
 6200طالب وطالبة من منتسبي مدارس المحافظة ،مؤكدا أنها
انطالقة موفقة للتعليم عن بعد.
وثمن المحافظ الخالد ،في تصريح صحافي أمس ،الجهود
الكبيرة التي بذلها طوال الفترة الماضية المدير العام لمنطقة
األ حـمــدي التعليمية منصور الديحاني ومنتسبو المنطقة
بمختلف درجاتهم ومجاالت اختصاصهم.
وأضاف :نتمنى ألبنائي الطلبة والطالبات النجاح وتحقيق
آمالهم وآمال أهلهم ووطنهم فيهم ،وبمشيئة الله تعالى نحتفل
بـهــم ومـعـهــم وه ــم يـجـنــون ثـمــار جـهــدهــم بتحقيقهم النجاح
وبتفوق ،داعيا الله أن يتوج فرحة الكويت بزوال جائحة كورونا
ً
والعودة المرتقبة الميمونة لصاحب السمو أمير البالد سليما
معافى إلى أرض الوطن.
من جهته ،لفت الديحاني إلى قيام مسؤولي منطقة األحمدي
التعليمية بــزيــارات تفقدية لعدد من مــدارس المرحلة ،وذلك
للوقوف على استعداداتها ولمتابعة عملية التعليم عن ُبعد،
عبر فصول افتراضية وحسب الجداول ُ
المعدة ووفق خطة قطاع
التعليم العام بوزارة التربية.

من جانبه ،قال رئيس جمعية
الـمـعـلـمـيــن مـطـيــع الـعـجـمــي ان
و فــد جمعية المعلمين اجتمع
مع وكيل وزارة التربية باإلنابة
لـطــرح ومـنــاقـشــة مجموعة من
القضايا الـتــربــويــة والـتــي تهم
الـ ـمـ ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي وال ـم ـت ـفــق
على أهميتها للتباحث فيها،
م ــؤك ــدا حـ ــرص وزارة الـتــربـيــة
ع ـلــى الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون مع
جمعية المعلمين بما يصب في
مصلحة الميدان التربوي.

سلة أخبار
«بيرساوسيات»
شهب
ً
في سماء الكويت غدا
قال الفلكي الكويتي عادل
السعدون ،أمس ،إن زخات
من شهب المعة بألوان
مختلفة تعرف باسم
«بيرساوسيات» ستدخل
الغالف الجوي لألرض
بكثافة غدا ،وتشاهد في
سماء الكويت.
وأوضح السعدون ،لـ«كونا»،
أن هذه الشهب ،التي بدأ
دخولها الغالف الجوي في
 17يوليو الماضي ،وتستمر
حتى  24الجاري ،سيكون
ذروة عددها غدا بين 60
و 100شهاب في الساعة.
ولفت إلى أنها عبارة عن
غبار وصخور صغيرة جدا،
تخلفت عن مذنب «سويفت
 تتل» ،الذي يقترب منالشمس كل  120سنة مرة
واحدة ،ويترك وراءه على
طول مداره غبارا وصخورا
وغازات متنوعة.
وأضاف ان االرض عندما
تقترب من تلك المخلفات،
أثناء دورتها السنوية حول
الشمس ،تجذبها الى داخل
الغالف الجوي بسرعة 59
كيلومترا بالثانية ،فتنصهر
وتحترق على بعد نحو
 80كيلومترا من سطحها،
بحيث ال تصل الى مستوى
ارتفاع الطائرات ،مبينا أن
أفضل وقت لمشاهدة تلك
الشهب سيكون اعتبارا من
منتصف الليل الى الفجر،
وموقعها في اتجاه الشرق
من السماء ،شمال برج
الحمل ونجم الثريا.

ةديرجلا

•
العدد  / 4497الثالثاء  11أغسطس 2020م  21 /ذو الحجة 1441هـ

majles@aljarida●com

5

ّ
الحكومة تقدم اليوم رأيها في شطب المشاركين بالفرعيات
خالل اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة اقتراح النصف والقيود االنتخابية واألزمة المرورية
محيي عامر

تنتظر لجنة ش ــؤون الداخلية
والدفاع البرلمانية خالل اجتماعها
الـ ـي ــوم رد وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة على
االقتراح بقانون المقدم من النائب
راك ـ ـ ــان ال ـن ـص ــف ب ـت ـعــديــل ق ــان ــون
انـتـخــابــات أع ـضــاء مجلس األم ــة،
والــذي يتعلق بشطب المشاركين
في االنتخابات الفرعية من سجالت
ال ـنــاخ ـب ـيــن وال ـم ــرش ـح ـي ــن ،وبـعــد
االطالع عليه ستصوت اللجنة على
التقرير وستحيله إلــى المجلس،

كما بينت في اجتماعها األخير.
وفي البند التالي تناقش اللجنة
تكليف المجلس الخاص بدراسة
موضوع قرار وزارة الداخلية إغالق
باب القيد في الجداول االنتخابية
ل ـت ـع ــارض ــه وف ـ ـتـ ــرة االن ـت ـخ ــاب ــات
الـتـكـمـيـلـيــة ،ث ــم تـنــاقــش ف ــي البند
األخـيــر قضية االزدحـ ــام الـمــروري
وسبل معالجتها.
وك ــان الـنــائــب م ـبــارك الحجرف
تقدم برسالة واردة تمت الموافقة

«العرائض» بحثت شكوى تكنولوجيا التعليم
عـقــدت لجنة الـعــرائــض وال ـش ـكــاوى اجتماعا
موسعا مع نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا
التعليم في القطاعين الحكومي والخاص أمس،
وتـ ــم ب ـحــث عــري ـضــة ال ـن ـقــابــة ال ـم ـقــدمــة ب ـتــاريــخ
 2019/9/16فـيـمــا يـخــص قـ ــرار مـجـلــس الـخــدمــة
المدنية  2019/16المتعلق بزيادة مالية للعاملين
في الوظائف التربوية المساندة وعــدم مساواة
المشمولين ضمن توصيات اللجنة التعليمية
ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر االجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية
أحمد الجسار ووكيل الديوان بدر الحمد وممثلو

نقابة العاملين فــي مـجــال تكنولوجيا التعليم
رئيس النقابة المهدي الصيرفي ونائب الرئيس
فواز الفواز ،وبدأ االجتماع بإبداء األسباب الفنية
لتقدم النقابة بشكواها إلى مجلس األمة.
وجاء في بيان وزعته لجنة العرائض والشكاوى
على الصحافيين بعد االجتماع أن الصيرفي أعرب
عن وجود مثالب في القرار؛ حيث تسبب بهجرة
الوظائف من اإلدارات المركزية إلى المدارس مما
أدى إلى وأد الوظائف اإلشرافية والعزوف الوظيفي
لـمــوظـفــي اإلدارات ال ـمــركــزيــة ،وذلـ ــك ي ـعــود إلــى
تخصيص القرار على العاملين في المدارس فقط.

عليها فــي جلسة  5م ــارس 2019
بتكليف لجنة الــداخـلـيــة والــدفــاع
دراسة «القيود االنتخابية» وتقديم
تقريرها على المجلس خالل شهر
م ــن ت ــاري ـخ ــه ،ولـ ــم ت ـن ـجــز الـلـجـنــة
تقريرها حتى تاريخه.
وج ــاء فــي رســالــة الـحـجــرف ما
يـلــي :نصت ال ـمــادة  8مــن القانون
رقم  35لسنة  62في شأن انتخابات
أعضاء مجلس األمــة على (أن يتم
تحرير جداول االنتخاب أو تعديلها
خـ ــال ش ـهــر ف ـب ــراي ــر م ــن ك ــل ع ــام)
ونصت الفقرة األخيرة منها على
أنــه (ال يجوز إجــراء أي تعديل في
الجدول بعد صدور مرسوم دعوة
الـنــاخـبـيــن لــان ـت ـخــابــات) ونـصــت
الـ ـم ــادة  18م ــن ال ـق ــان ــون ع ـلــى أن
(يحدد ميعاد االنتخابات العامة
بمرسوم ويحدد ميعاد االنتخابات
التكميلية بقرار من وزير الداخلية).
وقـ ـ ــال ال ـح ـج ــرف ف ــي رس ــال ـت ــه:
وب ـنــاء عـلـيــه ف ــإن وزارة الــداخـلـيــة
ق ــد خــال ـفــت ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب من
وجـهـيــن اثـنـيــن :الــوجــه األول :هو
تفويت الفرصة على من بلغ السن
القانونية بالتسجيل في الجداول
االنتخابية وذلك لصدور قرار وزير
الداخلية رقم  94بتاريخ 2019/2/5

«الداخلية والدفاع» في اجتماع سابق
بشأن الدعوة لالنتخابات التكميلية
في الدائرتين الثانية والثالثة ما
أدى إلى إغالق الجداول االنتخابية
وهــذا يعتبر مخالفا لنص المادة
 18من القانون التي نصت على أن
يـحــدد ميعاد االنـتـخــابــات العامة
بمرسوم ويحدد ميعاد االنتخابات
التكميلية بقرار من وزير الداخلية
والفقرة األخيرة من المادة  8التي
منعت إجراء أي تعديل في الجدول
بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين
لالنتخاب وهــذا يعني أن القانون
ق ــد مـيــز بـيــن االن ـت ـخــابــات الـعــامــة
والـتـكـمـيـلـيــة وإي ـق ــاف الـ ـج ــداول ال
ي ـك ــون إال ف ــي ح ــال ــة االن ـت ـخــابــات
العامة وفقا للفقرة األخيرة من نص
المادة  8وال يجوز التذرع بما درج
عليه الـعـمــل فيما سـبــق فــي حالة

الفضل :على الحكومة سرعة فتح األنشطة
●

محيي عامر

ط ــال ــب ال ـنــائــب أح ـم ــد الـفـضــل
الحكومة بـضــرورة «اإلس ــراع في
ال ـغ ــاء ال ـم ــراح ــل ال ـخ ـمــس ،وفـتــح
األن ـش ـطــة أسـ ــوة بـبـعــض الـ ــدول،
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ألعـ ـم ــالـ ـن ــا فـ ـ ــي حــل
المشكالت ،التي يعانيها أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
م ــن ضـمــن ال ـحــزمــة االقـتـصــاديــة
لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـ ـب ــاب ال ـخــامــس
وتحت الباب الثالث».
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ،فـ ــي ت ـ ُصــريــح
أم ــس :األس ـبــوع الـمــاضــي أسـقــط
قانون معالجة اآلثار االقتصادية
لجائحة كــورونــا لــوجــود عيوب
جسيمة تخللت مواده ،مشيرا الى

ان االنتصار ليس بإسقاط خطأ
القانون بــل بتقديم قــانــون بديل
ي ـخــدم أص ـحــاب ال ـبــاب الـخــامــس
في انهم يتفاوضون مع عمالتهم
لتخفيض رواتبهم.
وأض ــاف الـفـضــل انـنــا تقدمنا
ال ـ ـيـ ــوم بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ــرغـ ـب ــة لـيـحــل
ال ـم ـش ـك ـلــة ،حــال ـيــا ب ـغ ـيــاب نــص،
وهو يستخدم نص الماده  57من
قانون العمل االهلي ،والتي تنص
على انــه يجوز بقرار من مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء إعـ ـف ــاء ب ـعــض االن ـش ـطــة
من تحويل اجور العمالة الوافدة
الى الموسسات المالية المحلية،
خ ــاص ــة أن ال ـك ــل ي ـع ـلــم أن 99.9
ف ــي الـمـئــة م ــن عـمــالــة الـمـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ه ــم من

العمالة الــوافــدة الــذيــن اتفقو مع
أربـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـيــض
ال ـ ــروات ـ ــب ل ـح ـيــن ف ـت ــح األن ـش ـطــة
ال ـت ـج ــاري ــة ،م ـش ـيــرا الـ ــى ان عــدم
وجود بند يسمح لهم بتخفيض
الرواتب مراعاة للظروف الحالية
ً
يعتبر عيبا في القانون الحالي.
وبين الفضل أنه يجوز للقوى
العاملة استصدار قرار من مجلس
الــوزراء في إعفاء جميع اصحاب
الشركات الصغيرة والمتوسطة
م ــن دفـ ــع االجـ ـ ــور ك ــام ـل ــة ،مـقــابــل
تـ ـق ــدي ــم ورق ـ ـ ـ ــه م ــوقـ ـع ــة م ـ ــا ب ـيــن
رب الـعـمــل وال ـعــامــل بــرضــاه في
الـتـنـفـيــذ ،وأغ ـل ـب ـهــم راغـ ـب ــون في
ذلك ،وسنقدم هذا االقتراح برغبة
ويكفي علم الحكومة به حتى يتم

اصدار قرار من مجلس الوزراء.
وطالب باالنتهاء من موضوع
المراحل الخمس ،والسماح للناس
بفتح انشطتها التجارية ،حيث انه
لــم يعد مقبوال مــن الشعب كافة،
ألن «ال ـن ــاس اخـتـنـقــت وذبحتها
ال ــدي ــون» ،خــاصــة أن هـنــاك %15
من أصحاب المشاريع تم اغالق
مشاريعهم او في اتجاه االغالق،
وبعدها سيرجعون للمساعدات
الحكومية ،أو باب التوظيف.
ً
وش ـ ــدد ع ـل ــى ان ديـ ـ ـن ـ ــارا يـتــم
دفـعــه ال ـيــوم أرخ ــص مــن الــديـنــار
الذي ستدفعه غدا ،مطالبا جميع
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـتـصـلــة
بالمشاريع المتوسطة والصغيرة
بالتساهل مع أصحابها.

العدساني :وثيقة الشيتان لضرب الطبقة الوسطى
طالب النائب رياض العدساني
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد بتحمل مسؤولياته
والمحافظة على حقوق المواطنين
ومـكـتـسـبــاتـهــم ،وع ـ ــدم الـمـســاس
بجيوب المواطنين.
وقــال العدساني ،فــي تصريح
ً
أمـ ـ ــس« :كـ ـم ــا أكـ ـ ــدت س ــابـ ـق ــا فــي
اس ـت ـج ــواب وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة أنـهــم

ماضون في الوثيقة االقتصادية،
م ـم ــا ي ــؤك ــده إرسـ ـ ـ ــال ال ـك ـت ــب مــن
وزارة المالية الــى ديــوان الخدمة
المدنية بهدف المساس برواتب
الموظفين».
وت ــاب ــع :وأبـ ــرزهـ ــا تـجـمـيــد كل
الزيادات والترقيات السنوية ،من
غير وجــه حــق ،وه ــذا ال ـقــرار غير
دستوري؛ «الموظف لماذا يعمل؟

ألـيــس مــن اجــل تحسين مستواه
المادي والوظيفي؟ باإلضافة الى
تقليل التعيينات على االعتماد
التكميلي ووضع سقف لها ،فكيف
يريدون محاربة البطالة وتقليلها؟
وأك ـ ــد ال ـعــدســانــي أن «ال ـه ــدف
مــن ذل ــك ض ــرب الطبقة الوسطى
والمساس بحقوقهم وممتلكاتهم،
لــذلــك ســوف نتصدى لـهــذا األمــر،

الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ه ـ ــو م ـص ــدر
ال ـس ـل ـطــات ،بـعــض ال ـن ــواب مــؤيــد
ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب ،ول ـك ـن ــه يـ ـق ــول إن
نظرته للشارع ،اليوم الشارع هو
م ــن يـضـغــط ع ـلــى الـ ـن ــواب .يجب
إيقاف هذه الوثيقة والتصدي لها
وعــدم القبول بالمساس بجيوب
الـمــواطـنـيــن ،ول ــن نـقــف عـنــد هــذا
الحد».

أحمد الفضل

وق ــال الـفـضــل :عـلــى الحكومة
ان تفتح االســواق اليوم قبل غدا،
والكل يعلم ان موضوع العدوى
متعلق بسلوك البشر ،والجميع
يعلم اننا متجهون الــى المناعة
الـمـجـتـمـعـيــة ،مـطــالـبــا ب ـض ــرورة
اتخاذ الحكمة والعقل.

حصول انتخابات تكميلية وقفل
التسجيل في الجداول االنتخابية
فالسوابق غير القانونية ال يمكن
االستناد إليها.
وأض ـ ـ ــاف :الـ ــوجـ ــه الـ ـث ــان ــي هــو
ان وزارة الداخلية خالفت الفقرة
األخ ـيــرة مــن ال ـمــادة  8الـتــي نصت
على أنه ال يجوز إجراء تعديل بعد
صـ ــدور م ــرس ــوم دعـ ــوة الناخبين
لــانـتـخــابــات ،مـتـســائــا :ل ـمــاذا لم
تفتح الـ ــوزارة ب ــاب القيد تحقيقا
للمادة السابعة من قانون االنتخاب
بفتح بــاب القيد مــن  1فبراير إلى
 5فـبــرايــر لـعــام  2019وهــو تاريخ
المرسوم؟
وذكر أن هذا خطأ قانوني كبير
وق ـع ــت ف ـيــه وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة من
دون مستند دستوري أو قانوني

وتـ ــم إقـ ـف ــال ال ـق ـيــد االن ـت ـخ ــاب ــي ما
ي ــؤدي أو يسمح بتعديل مسيرة
الـحــراك االنتخابي مــن خــال فتح
ب ـ ــاب ال ـق ـي ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي لـجـمـيــع
الكويتيين الذين يبلغون من العمر
 21س ـنــة بــالـتـسـجـيــل ف ــي جميع
دوائر الكويتيين كاملة فما السند
الدستوري والقانوني الذي استند
عليه وزير الداخلية لتعطيل عملية
تسجيل الكويتيين في تلك الفترة
بجميع الدوائر االنتخابية؟ مؤكدا
أن إيقاف تسجيل القيد بالجداول
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة غ ـي ــر ص ـح ـيــح طبقا
لخاصية داوم الجدول االنتخابي
وحتى ال يكون هناك إخالل بمبدأ
المساواة بين من بلغ سن الرشد
في فترة القيد ومن بلغه في فترة
إغالق القيد.

برلمانيات
سلة برلمانية
المويزري للمساواة بين
العاملين في القطاع النفطي

طالب النائب شعيب
المويزري بمساواة العاملين
في القطاع النفطي الخاص
مع إخوانهم العاملين في
القطاع النفطي الحكومي
وتطبيق القانون رقم
(.)1969/28

الدقباسي لعالج مشكلة
الكويتيين بال رواتب
قال النائب علي الدقباسي:
«نتطلع إلى قرار حكومي
يعالج مشكلة الكويتيين بال
رواتب ،وإيجاد فرص عمل
أكثر» ،مؤكدا أهمية إيجاد
حلول لمشكلة تعطيل مصالح
الناس بسبب «كورونا» .وأكد
الدقباسي أن «هناك كثيرين
تعطلت مصالحهم ولحق
بهم الضرر ...والمطلوب حسم
هذه الملفات العالقة ،وعدم
التأجيل الذي أرهق الدولة
والمجتمع».

الدالل يستفسر عن خطة دعم
القطاع الخاص في أزمة كورونا

الهاشم :مساعدات لبنان
عبر الصليب األحمر

وجه النائب محمد الدالل سؤاال برلمانيا إلى وزير المالية براك
الشيتان ،قال في مقدمته« :من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد
 )19تضرر االقتصاد والميزانية العامة للدولة ،إضافة إلى تضرر
أفراد مؤسسات القطاع الخاص ،وقد قامت الحكومة باتخاذ عدد من
الخطوات ،ومن ذلك دعم أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من خالل
تكليف البنوك المحلية بتقديم تسهيالت مالية وقروض ميسرة لدعم
المصاريف التشغيلية لألفراد والمؤسسات في القطاع الخاص».
ً
وأض ــاف ال ــدالل« :ون ـظــرا ألهمية الـمــوضــوع ومـســؤولـيــة البنك
المركزي عن متابعة البنوك والمصارف ،وعلى ضوء ما سبق أطلب
تزويدي بالقرارات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ،وكذلك كل
بنك من البنوك على حدة ،لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم
أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من منح تمويل ميسر أو قروض
أو خالفة ،والمرتبط بملف تداعيات التعامل مع الــوبــاء ،مع ذكر
االشتراطات لمنح التمويل أو القروض ومقدار ما خصصه كل بنك
من البنوك كميزانية لذلك».

طالبت النائبة صفاء
الهاشم الحكومة بأن تقدم
مساعداتها إلى لبنان عبر
الصليب األحمر اللبناني،
وبإشراف الهالل األحمر
الكويتي ،لكى تصل المعونات
ً
فعال إلى أهل بيروت.

أكاديميا

٦
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«تدريس الجامعة» :يحق لألساتذة
السفر في غير أوقات المحاضرات
●

حمد العبدلي

أك ــد رئ ـيــس جمعية أع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس د.
إبراهيم الحمود أنه وفقا ألحكام الدستور الكويتي
فــإن حرية االنتقال والتنقل مكفولة ،ومــن حــق أي
عضو هيئة تدريس أن يسافر في أي وقت بالسنة،
دون الحصول على إذن من إدارة الجامعة ،أو ممن
كان ،ومتى شاء .وقال الحمود ،في تصريح صحافي
أمس ،انه «وفقا لقانون الجامعات الحكومية رقم 76
لسنة  ،2019وقانون الخدمة المدنية رقم  15لسنة
 ،1979يتعين أن يكون عضو الهيئة التدريسية في
مكان عمله أثناء الدوام الرسمي ،كي يقوم بأعماله
الوظيفية العامة وأعبائها بنفسه دون إسنادها إلى
آخرين يقومون بها بدال منه».
وتابع« :ان التواجد في الكويت الوارد في الئحة

تنظيم التعليم عن بعد يلزم عضو الهيئة التدريسية
بالتواجد في البالد أثناء إلقاء المحاضرات ،عبر
ال ـم ـن ـصــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وم ــن ث ــم ال ت ـثــريــب على
األسـتــاذ الجامعي في غير أوقــات المحاضرات أال
يتواجد في الكويت ،أي أنه من حق العضو أن يسافر
في األيــام التي ليس بها محاضرات ،والقول بغير
ذلك ليس سوى اعتداء على حرية االنتقال والتنقل،
وه ــي حــريــة أســاسـيــة ضمنها الــدسـتــور وكفلتها
المواثيق الدولية».
واضاف أن تواجد أعضاء الهيئة التدريسية داخل
الكويت تحكمه األعراف األكاديمية ،إضافة لنصوص
القانون ،وهذه كلها تتجه إلى وجوب وجود عضو
الهيئة في مكان عمله أثناء المحاضرات وأوقــات
المختبرات واالختبارات أما في غير تلك األوقات
فعضو الهيئة له حرية السفر إلى أي دولة يشاء.

academia@aljarida●com

«التطبيقي» 18 :مادة في الئحة «التعليم عن بعد»
تنص على توزيع الدرجات بواقع  %30لالختبار النهائي و %70لألعمال الفصلية
أحمد الشمري

خالل تطبيق نظام
التعليم عن ُبعد
ُي َ
عمل بالالئحة
األساسية للدراسة
بالكليات والمعاهد
فيما يتعلق بالقبول
والتحويل والفصل

أطلقت الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب الئ ـحــة
ض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـ ــن ب ـع ــد
ب ــاس ـت ـخ ــدام م ـن ـص ــات الـتـعـلـيــم
اإللـكـتــرونــي خــال فـتــرة انتشار
جائحة كــورونــا أمــس األول في
بداية استئناف الفصل الدراسي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـيــات
والمعاهد بعد اعتمادها من قبل
اللجنة التنفيذية في اجتماعها
الذي عقد األسبوع الماضي.
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ــائ ـ ـحـ ــة الـ ـت ــي
حصلت «الـجــريــدة» على نسخة
م ـن ـهــا  18مـ ـ ــادة ،اشـ ـ ــارت بــدايــة
إل ـ ــى أن ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد هــو
ن ـم ــط ت ـع ـل ـي ـمــي م ـس ـت ـح ــدث فــي
ال ـه ـي ـئــة ي ـتـســم ب ــوج ــود ات ـصــال
م ـبــاشــر ع ـبــر م ـن ـصــات الـتـعـلـيــم
اإللكتروني المختلفة ،والتي يتم
التفاعل من خاللها بين أطراف
العملية التعليمية باستخدام
شـبـكــة االن ـت ــرن ــت والـتـطـبـيـقــات
البرمجية الخاصة ألداء المهام
التدريسية والـتــدريـبـيــة ،بينما
م ـن ـصــات الـتـعـلـيــم اإلل ـك ـتــرونــي
هي برامج وتطبيقات إلكترونية
تعليمية تقرها الهيئة ،تنشئ
بموجبها بيئة تعليمية تفاعلية
توظف تقنية الــويــب ،وتــدار من
خ ــال عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم ع ــن بعد
واالتصال بين العضو والطالب
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ـقـ ـنـ ـي ــات مـ ـتـ ـع ــددة
ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى شـ ــرح ال ـم ـح ـتــوى
ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي وا ل ـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ــي وإدارة
النشاط التعليمية بكافة جوانبه
التدريسية والتدريبية ،بما في

ذلــك إجــراء االخـتـبــارات النظرية
والعملية.

أنظمة التعليم
وف ـ ــوض ـ ــت ال ــائـ ـحـ ــة ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية في «التطبيقي» اعتماد
خطط وأنـظـمــة التعليم عــن بعد
ومتابعة تنفيذها ،على ان تلتزم
كـلـيــات ومـعــاهــد الهيئة بتقديم
جميع اإلمكانات المتاحة لتطبيق
نـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن بـ ـع ــد ،وف ـقــا
للمعايير الـمـعـتـمــدة ل ــدى إدارة
الجودة واالعتماد األكاديمي في
الهيئة والمؤسسات التعليمية
الـمـنــاظــرة .وتـنــص الالئحة على
أن االختبارات الفصلية ووسائل
التقييم األخرى تعقد باستخدام
المنصات التعليمية المعتمدة
في كليات ومعاهد الهيئة ،ما لم

تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك،
ويـكــون تــوزيــع الــدرجــات بنسبة
 30فــي المئة لالختبار النهائي
و 70في المئة لألعمال الفصلية،
كـمــا يعمل بــالــائـحــة األســاسـيــة
للدراسة بكليات ومعاهد الهيئة
بشأن القبول ورصــد التقديرات
والتحويل والفصل وإعادة القيد
خالل فترة تطبيق نظام التعليم
عن بعد.
ويلتزم عضو هيئة التدريس
وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب بـ ــال ـ ـتـ ــواجـ ــد داخ ـ ــل
ال ـك ــوي ــت أثـ ـن ــاء الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
كـمــا يـلــزم بــاسـتـخــدام المنصات
ا لـتـعـلـيـمـيــة ا ل ـم ـع ـت ـمــدة للتعليم
ع ــن ب ـع ــد واإلعـ ـ ـ ــان بــواسـطـتـهــا
عــن كــل مــا يتعلق بــالـمـقــرر .كما
ي ـل ـت ــزم ع ـض ــو ه ـي ـئ ــة ال ـت ــدري ــس
وال ـت ــدري ــب بــال ـت ـقــويــم ال ــدراس ــي
وال ـت ــدري ـب ــي ال ـم ـع ـت ـمــد بــالـهـيـئــة

وال ـعــبء الـتــدريـســي والمحتوى
ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـم ـق ــرر مـ ــع االل ـ ـتـ ــزام
بمواعيد المحاضرات المحددة
بــال ـجــدول ال ــدراس ــي وال يسمح
بدمج الشعب.
واش ـ ــارت مـ ــواد ال ــائ ـح ــة الــى
ان تدريس الـمــواد ذات الطبيعة
ال ـخ ــاص ــة م ـث ــل ال ـم ـخ ـت ـب ــرات او
ال ـت ــرب ـي ــة ال ـع ـم ـل ـيــة وال ـم ـش ــاري ــع
تتم فــي مباني الهيئة أو أماكن
التدريب مع مراعاة االشتراطات
الصحية والــرسـمـيــة ،وف ــي حــال
تـعــذر الــدراســة يتم تــدريــس تلك
الـمـقــررات باستخدام المنصات
التعليمية المعتمدة.
وت ـنــص الــائ ـحــة ع ـلــى وضــع
مالحظة في كشف درجات الطالب
تبين الـفـصــول الـتــي تــم تطبيق
نظام التعليم عن بعد فيها.
وحذرت الالئحة من االقتباس
او ال ـن ـس ــخ ال ـك ـل ــي او ال ـج ــزئ ــي
ل ـم ــا ي ـت ــم نـ ـش ــره ف ــي ال ـم ـن ـصــات
التعليمية المعتمدة في الهيئة
دون مــواف ـقــة الـهـيـئــة وال ـمــؤلــف
على ذلك .ويتم توقيع الجزاءات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ــي الئ ـ ـحـ ــة الـ ـسـ ـل ــوك
الطالبي أو أيــة لــوائــح وقوانين
أخ ــرى عـلــى الـطــالــب ال ــذي يقوم
باالقتباس او تصوير المحتوى
العلمي المنشور على منصات
التعليم االلكتروني بالهيئة دون
مــواف ـقــة ع ـضــو هـيـئــة ال ـتــدريــس
أو التدريب أو التعليق بطريقة
مسيئة ألعضاء هيئة التدريس
أو الـ ـت ــدري ــب م ــع ع ـ ــدم اإلخ ـ ــال
بالمساءلة الجزائية.
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ً
إنجاز  1.377مليون معاملة إقامة إلكترونيا
خطة أمنية بالتنسيق مع الحرس الوطني و«القوى العاملة» لضبط  126ألف مخالف
كشفت مصادر أمنية مطلعة،
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن اإلدارة العامة
لـ ـ ـش ـ ــؤون االقـ ـ ــامـ ـ ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون
والـتـنـسـيــق م ــع االدارة الـعــامــة
لـنـظــم ال ـم ـع ـلــومــات تـمـكـنــت من
ً
إنـجــاز مليون و 377ألـفــا و582
معاملة إلـكـتــرونـيــا ،عبر موقع
وزارة الداخلية ،بهدف التسهيل
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
الراغبين في إنجاز معامالتهم،
ف ــي ظ ــل م ــا ت ـش ـهــده ال ـب ــاد من
ظـ ــروف صـحـيــة ط ــارئ ــة بسبب
جائحة كورونا.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ان عــدد
الـ ـمـ ـع ــام ــات الـ ـمـ ـنـ ـج ــزة ،خ ــال

محمد الشرهان

تنفيذ حمالت
على مناطق سكن
العزاب ومداهمة
مواقع العمل لضبط
العمالة الهامشية

ا لـ ـفـ ـت ــرة م ـ ــن  2020/7/31إ ل ــى
 2020/8/6بلغ  48.307معاملة،
م ـن ـهــا  929م ـعــام ـلــة لـلـشــركــات
ال ـم ـس ـج ـل ــة ،فـ ــي ح ـي ــن أن ع ــدد
معامالت تجديد موظفي الدولة
من المقيمين وفقا للمادة ()17
ب ـلــغ  615م ـعــام ـلــة ،وم ـعــامــات
العاملين في القطاع االهلي وفقا
للمادة ( )18بلغت  6523معاملة،
مـشـيــرة إل ــى أن ع ــدد مـعــامــات
خــدم المنازل وفقا للمادة ()20
بلغت  2057معاملة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن اإل ح ـ ـصـ ــا ئ ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن االدارة ال ـعــامــة
ل ـش ــؤون االق ــام ــة لـنـفــس الـفـتــرة

أظهرت ان عدد معامالت تجديد
اقــامــات االلتحاق بعائل حسب
المادة ( )22بلغت  6468معاملة،
في حين بلغت االقامات المؤقتة
التي تم تجديدها وفقا للمادة
( )14مؤقتة  15الفا و 673اقامة،
مشيرة الى ان عدد االقامات التي
جددت حسب القرار الوزاري رقم
 2020/444وهــو القرار الخاص
بتعديل اوضاع مخالفي قانون
االقامة بلغ  16الفا و 32معاملة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى ان وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة فـ ــي االدارة
العامة لشؤون االقــامــة تواصل
استقبال المراجعين في ادارات

إحصائية إنجاز معامالت اإلقامة خالل أسبوع
التاريخ

الشركات تجديد مادة تجديد مادة تجديد مادة تجديد مادة تجديد مادة تجديد مادة قرار وزاري
2020/444
()14
()24
()22
()20
()18
()17
المسجلة

2020/7/31

0

0

131

66

223

0

420

328

2020/8/1

97

0

193

141

435

0

769

1302

2020/8/2

72

1

219

165

559

0

944

1338

2020/8/3

109

0

1068

266

909

0

2243

2637

2020/8/4

100

178

1491

474

1554

3

3700

3599

2020/8/5

265

217

1854

514

1534

6

4125

3661

2020/8/6

286

219

1567

431

1254

1

3472

3167

اإلجمالي

929

615

6523

2057

6468

10

15673

16032

ش ـ ــؤون االق ــام ــة بــالـمـحــافـظــات
ال ـ  6بالنسبة للوافدين ،وفيما
يتعلق الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ومــن
ف ـ ــي ح ـك ـم ـه ــم يـ ـت ــم الـ ـم ــراجـ ـع ــة
فـ ــي مـ ــراكـ ــز الـ ـخ ــدم ــة وإدارات
االقامة ،باالضافة الى استقبال
المعامالت إلكترونيا على موقع
وزارة الداخلية.

 126ألف مخالف
وفيما يتعلق بمخالفي قانون
اإلقامة ،الذين لم يستفيدوا من
المهلة التي منحتهم إياها وزارة
الداخلية خــال ابــريــل الماضي
واسـتـمــرت الــى االول مــن مايو،
أكــدت الـمـصــادر ان االحصائية
االخيرة لهؤالء المخالفين بلغت
 126الــف مـخــالــف ،موضحة ان
ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة ع ـق ــدت عــدة
اجـتـمــاعــات لــوضــع آل ـيــة سيتم
تنفيذها مطلع الشهر المقبل
لتنفيذ حـمــات امـنـيــة واسـعــة،
بالتنسيق مع عدة جهات امنية
وحكومية من اجل ضبط العمال
المخالفين وإبعادهم عن البالد.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات
الداخلية عقدت عدة اجتماعات
مع ممثلي الهيئة العامة للقوى
العاملة ،ووزارة التجارة مع أجل
وض ــع آل ـيــة لـتـحــديــد ال ـشــركــات
وال ـم ــؤس ـس ــات الــوه ـم ـيــة وغـيــر
النشطة والمسجل عليها عدد

كـبـيــر م ــن ال ـع ـمــالــة الـهــامـشـيــة،
الف ـت ــة ال ــى ان وزارة الــداخ ـل ـيــة
مــازالــت تــراجــع كشوف العمالة
الوافدة ،التي غادرت البالد خالل
ف ـت ــرة ال ـم ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة الـتــي
منحتها وزارة الداخلية لتحديد
اسـمــاء الـشــركــات والمؤسسات
واألشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن كـ ــانـ ــوا
مسجلين على كفالتهم ،تمهيدا
الت ـخ ــاذ االجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بحقهم و تـحــد يــد ع ــدد العمالة
ال ـم ـخــال ـفــة ع ـلــى ن ـفــس ال ـك ـفــاء
والذين لم يغادروا البالد.
وكـشـفــت الـمـصــادر أن وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة انـ ـتـ ـه ــت مـ ــن اعـ ـ ــداد
خطة امنية ميدانية ،بالتعاون
والتنسيق مع الحرس الوطني،
م ـ ــن اج ـ ـ ــل مـ ــداه ـ ـمـ ــة وم ــاحـ ـق ــة
م ـخــال ـفــي ق ــان ــون االق ــام ــة ،عبر
اق ـ ــام ـ ــة ن ـ ـقـ ــاط ت ـف ـت ـي ــش ث ــاب ـت ــة
وم ـت ـح ــرك ــة ،وت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
إغـ ـ ـ ـ ــاق لـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن،
مـ ــع اقـ ــامـ ــة نـ ـق ــاط ت ـف ـت ـيــش فــي
مداخل ومخارج تلك المناطق،
واس ـ ـت ـ ـص ـ ــدار اوام ـ ـ ـ ـ ــر ت ـف ـت ـيــش
ومـ ـ ــداه ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
المشبوهة ،الفتة الى ان عمليات
التفتيش والمداهمات ستشمل
ب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــي
تـسـتـخــدم ال ـع ـمــالــة الـهــامـشـيــة،
بالتنسيق مــع مفتشي الهيئة
العامة للقوى العاملة ومفتشي
وزارة التجارة وبلدية الكويت.
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محليات

«الحرس» يستأنف دورة المشاة
المتقدمة للضباط عن ُبعد

الرفاعي يلقي كلمته خالل استئناف الدورة

●

محمد الشرهان

استأنف الحرس الوطني دورة المشاة المتقدمة للضباط،
الـتــي يعقدها معهد تــدريــب ق ــوات ال ـحــرس الــوطـنــي بنظام
التعليم عن ُبعد ،وفق اإلجــراء ات االحترازية المتبعة بسبب
فيروس كورونا.
ّ
ورحب وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي،
في كلمته من خالل االتصال المرئي ،بالضباط المشاركين
في الدورة من دول مجلس التعاون الخليجي ،باإلضافة إلى
ضباط من الجيش الكويتي مع ضباط الحرس الوطني ،وهذا
يأتي تجسيدا للتعاون ،وتبادل الخبرات ،وتحقيق التكامل
بين األشقاء.
وأشار الرفاعي إلى أن القيادة العليا في الحرس الوطني
تولي أهمية كبيرة الستمرار العملية التعليمية والتدريبية
بــاسـتـخــدام التقنيات التعليمية الـحــديـثــة ،لـيــواصــل رجــال
الحرس الوطني مهامهم في حماية أمن الوطن واستقراره،
بالتعاون مــع زمــاء الـســاح فــي الجيش والشرطة واإلدارة
العامة لإلطفاء.

محليات
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ّ
يوليو سجل عودة الطيران ووقوع «مشاهير» بقبضة األمن

ً
عشر»
«الحادي
حتى
الدراسي
العام
وإنهاء
الطبيعية
الحياة
نحو
أكبر
انفتاحا
شهد
•
ً
ً
• إجمالي إصابات «كورونا» منذ بداية الجائحة ارتفع خالله إلى  66.9ألفا مقابل تعافي  57.9ألفا
فهد التركي

شهد شهر يوليو الماضي انطالق المرحلة الثالثة على طريق العودة التدريجية للحياة
الطبيعية في ظل وصول إجمالي إصابات «كورونا» إلى  66957إصابة ،وتعافي 57932
حالة ،وتسجيل  447حالة وفاة ،وإجراء  505088مسحة.
ً
وفي يوليو أيضا ،تفوقت حاالت الشفاء على حاالت اإلصابة .كما شهد عودة الموظفين
إلى أعمالهم بنسبة  50بالمئة وعودة صالة العيد وتكريس العمل اإللكتروني في الجهات
الحكومية ،وعودة تشغيل مطار الكويت بالرحالت التجارية ،وتقديم استجوابين
7/1

وزي ــر الــداخـلـيــة الـكــويـتــي :مــواصـلــة مـسـيــرة الـتـحــول
الرقمي لتطوير المنظومة األمنية وتبسيط المعامالت
«الصحة» الكويتية 37715 :حالة شفاء بتعافي  685من
(كوفيد  )19خالل الـ  24ساعة الماضية
«الهالل األحمر» الكويتي يوزع كمامات ومعقمات في
عدد من المؤسسات الحكومية ووزارة الصحة تواصل
حـمــات (الـمـســوحــات الـمـيــدانـيــة) فــي مختلف المناطق
ومنها المهبولة والتي تتقصى فيها للتعرف على الوضع
الوبائي لمرض كوفيد-19

7/2

فريق من مركز الدفاع الكيماوي والرصد االشعاعي في
الحرس الوطني الكويتي يقوم بعملية تعقيم وتطهير
لـمـبـنــى الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،وذل ــك ضـمــن ج ـهــود الـحــرس
الوطني إلسناد ودعم أجهزة الدولة في التصدي لفيروس
كورونا المستجد «كوفيد »19
لـجـنــة إع ـ ــادة تـشـغـيــل م ـطــار ال ـكــويــت تـبـحــث تطبيق
االج ـ ـ ـ ــراءات واالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة لـ ـع ــودة ال ــرح ــات
التجارية
رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم
الـحـكــومــة :بـنــاء عـلــى ع ــرض وزي ــر الـصـحــة ق ــرر مجلس
الوزراء اليوم إنهاء العزل المفروض على منطقتي جليب
الشيوخ والمهبولة ابتداء من يوم الخميس  9يوليو 2020
ً
الساعة  5صباحا
اإلدارة العامة لإلطفاء :قمنا بتوصيل  60ألف وصفة
طبية لمنازل المرضى
وزارة الصحة :آلية الحجز اإللكتروني المسبق لمواعيد
المراجعات الطبية في مراكز الرعاية الصحية األولية

7/4

دو لــة الكويت وجمهورية باكستان توقعان اتفاقية
تعاون صحي لمكافحة كورونا ووزارة األشغال الكويتية
تطرح نسخة مطورة من تطبيق شكاوى الطوارئ (MPW
)150

7/5

«التجارة» الكويتية تبدأ استقبال معامالت المراجعين
عبر موقعها اإللكتروني
بلدية الكويت 3.4 :ماليين دينار غرامات على الشركات
المنتهية تراخيصها
وزير الداخلية الكويتي :ملف تجار اإلقامات يجب أن
ينتهي تماما ونستأصله من الجسد الكويتي
سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس ومجلس
أمناء (نزاهة) بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة
وزي ــر الـبـلــديــة الـكــويـتــي :إط ــاق خــدمــة الـسـجــل الـعــام
إلكترونيا لتقديم الكتب والمراسالت (أونالين)

7/6

بـلــديــة الـكــويــت :إغ ــاق  112مـحــا فــي يــونـيــو خالفت
االجراءات االحترازية من «كورونا»

7/7

وزير الداخلية يدعو الضباط الخريجين إلى التحلي
بااللتزام واالنضباط وتحمل المسؤولية

7/8

رئيس مجلس األمــة :عقد جلسة غير عادية الثالثاء
المقبل وإدراج استجواب وزير المالية على جدولها
المحكمة الكلية تستأنف األحد المقبل جميع دوائرها
في نظر القضايا بكل أنواعها

7/9

الداخلية الكويتية تنفي حصول (المتهم البنغالي)
على الجنسية الكويتية ووزيــر اإلعــام يدشن عــددا من
الخدمات االلكترونية لطلب اإلعالن في تلفزيون وإذاعة
ال ـكــويــت وخ ــدم ــة إصـ ــدار ال ــرخ ــص ف ــي ق ـطــاع الـصـحــافــة
والنشر والمطبوعات وقطاع السياحة وجامعة الكويت
تبدأ تسليم كشوف الدرجات للطلبة من (المقيمين بصورة
غير قانونية)
رئيس مجلس األمة :جلسة الثالثاء واألربعاء المقبلين
«عادية» وليست «غير عادية»
سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء يـعـقــد ل ـقــاء مــع ممثلي
الجهات الرقابية الحكومية

7/10

 وزارة الصحة تهيب بالمواطنيـن والمقيمين عدم
السفـر إلى الخارج في الوقت الحالي.

7/11

بلدية الكويت :إغــاق  122محال خالفت االشتراطات
الصحية خالل المرحلة الثانية.
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة :أن ـه ـي ـنــا ال ـمــرح ـلــة األول ــى

اإلصابات
• تفوق حاالت الشفاء على ً
والفارق  140بـ  20762مصابا
متعاف
و20902
ٍ
• عودة صالة العيد ...واستجوابان
لوزيري الداخلية والمالية
• التربية تنهي استعداداتها لمرحلة
التعليم عن بعد

أحدهما لوزير المالية براك الشيتان واآلخر لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري ،وشهد
الشهر كذلك إحكام القبضة األمنية على مشاهير مواقع التواصل االجتماعي الذين تم
التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
ً
وفيما يلي أحداث يوليو يوما بيوم:

الس ـت ـئ ـنــاف ال ـتــدري ـبــات
الرياضية.
وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة:
استئناف العمل بمركزي
ال ـت ـص ــدي ـق ــات ف ــي (ب ــرج
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــر) وخـ ـ ــدمـ ـ ــة
المواطن بصبحان.
«ال ـتــأم ـي ـنــات» :توفير
الشهادات اإللكترونية عبر
تطبيق ذخر والموقع الرسمي.

7/24

ً
وزارة األوقاف تحدد  14موقعا لصالة عيد األضحى
في مختلف المحافظات.

7/25

7/12

مساجد البالد تعاود استقبال المصلين ألداء صالة
الجمعة بعد انقطاع  4أشهر.
اللجنة الرئيسية لالشتراطات الصحية تحرر 1061
مخالفة وتغلق  185محال خــال المرحلة الثانية
لخطة العودة.

وزير المالية يصدر قرارا بتأجيل
أق ـســاط عـمــاء صـنــدوقــي المتعثرين
واألسرة.
الصحة تبحث مع دبلوماسية فرنسية
تعزيز العالقات الصحية.
«ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــر» تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
االجراءات االحترازية من كورونا في «الفروانية
التعليمية».
«التطبيقي» تدشن بوابة جديدة تشمل جميع
خدماتها اإللكترونية.
وزي ــر ال ـخــدمــات :االس ـت ـع ــدادات ل ـعــودة الــرحــات
التجارية لمطار الكويت «مطمئنة وسليمة».
وزير المالية يعتمد طرح دراسة جدوى لشركة تقدم
التمويل للمتقاعدين وفق الشريعة ضمن كيان مستقل.
وزير الداخلية :تسوية  80%من مالحظات «المحاسبة»
وإحالة  5مناقصات إلى النيابة.

7/18

هيئة الـشـبــاب :وفــرنــا  857فــرصــة تــدريــب
مجانية للشباب بالتعاون مع «هواوي».
وزير المالية :مركز الكويت المالي متين
وعلينا استكمال اإلصالح بالمالية العامة.

7/20

7/13

رئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة :تــأج ـيــل ج ـل ـســة ال ـغ ــد لــوجــود
مصابين بكورونا.
«ملست آس ـيــا» :انـطــاق مؤتمر الـشـبــاب «كـيــف نبني
مستقبال أفضل» بعد «كورونا».
«الطرق» تفتتح تحويلة مرورية بمشروع تطوير الطرق
جنوب السرة.
«ال ـج ـم ــارك» تـعـفــي الـبـضــائــع أق ــل مــن  100دي ـنــار من
الرسوم.
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء يـكـلــف وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
ض ـ ــرورة الـتـعـمـيــم عـلــى الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة ال ـحــد من
توزيعها بالخارج واقتصارها على الداخل.
مجلس الوزراء يطلب التشديد على مكافحة الفساد في
كل أروقة الدولة ومحاسبة المتسببين مهما كان منصب
المتهم واسـمــه ومنصبه واسـتــرجــاع االم ــوال وحماية
سمعة الكويت محليا وخارجيا.
مجلس ال ـ ــوزراء بـحــث مــع الـجـهــات الــرقــابـيــة ترجمة
توجيهات سمو األمير بمكافحة الفساد وحماية المال
العام.
الداخلية :أجهزة األمــن المختصة تلقي القبض على
شبكة تقوم بعمليات غسل أموال.
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«ال ـه ــال األح ـم ــر» تـطـلــق م ـشــروع تـبــرعــات األضــاحــي
داخل الكويت.
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وزي ــرة األش ـغــال :فــرش  192كيلومترا باألسفلت في
الطرق الرئيسية منذ بداية .2020
وزيــر الشباب :تمكين الشباب الكويتيين في مقدمة
األولويات.
وزير التربية« :التعليم اإللكتروني» يسهم في خلق جيل
قادر على مواكبة التطورات.
وزيرة «الشؤون» تحيل وكيال مساعدا وموظفا وافدا
الى النيابة العامة.
جــامـعــة الـكــويــت :اسـتـئـنــاف ال ــدراس ــة فــي  9اغسطس
المقبل بنظام التعليم عن بعد.
السفير الـكــويـتــي لــدى الــريــاض يشيد بـجـهــود أمين
«مجلس التعاون» في ظل جائحة كورونا.
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جمعية الهالل األحمر توزع أجهزة كهربائية على 66
أسرة محتاجة في الكويت.
مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة يعتمد تقرير
الكويت.
الحرس الوطني ينهي مهامه في تشغيل فرع تموين
المهبولة.
المعاون لإلسناد اإلداري بالتكليف :أنجزنا  513طلبا
لخدمة أهالي منطقة المهبولة خالل فترة عزلها صحيا.
الحرس الوطني يسلم فرع تموين المهبولة بعد ثالثة
أشهر من تشغيله.
وزيــر الصحة يبحث مع مسؤولي «الطيران المدني»
خطة إعادة تشغيل الرحالت الجوية التجارية.
وزي ــرة ال ـشــؤون :ذوو اإلعــاقــة محل اهتمام شخصي
لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وزيــر التربية :انتهاء العام الــدراســي ()2020 - 2019
وترحيل المنهج المتبقي إلى .2021-2020
كلية التربية بـ «التطبيقي» :التعليم عن بعد ضرورة
للمحافظة على سالمة الطلبة.
ال ـنــاطــق بــاســم ال ـح ـكــومــة :ق ــرار رف ــع ال ـع ــزل ال ـت ــام عن
الفروانية بانتظار رأي السلطات الصحية.
فريق إدارة الصحة العامة يفحص الموظفين اإلداريين
والـفـنـيـيــن فــي مـبـنــى الـخـطــوط الـجــويــة الـكــويـتـيــة عبر
مسحات أنف-بلعومية في سبيل مكافحة كوفيد .19
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وزير المالية يحيل عقد الجمارك مع إحدى الشركات
لـلـتـحـقـيــق ،ويـعـتـمــد تــوص ـيــات لـجـنــة تـقـصــي الـحـقــائــق
بـ«المشروعات السياحية».
الهالل األحمر الكويتي يوزع كمامات ومعقمات على
المصلين في المساجد.

الجزئي في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد
األضحى المبارك.
إقامة صــاة عيد األضحى في جميع مساجد الدولة
ومصليات العيد الخارجية مع االلتزام بتطبيق اشتراطات
وزارة الصحة.
وزير الصحة :رأينا أن من المصلحة العامة عدم رفع
الحظر في المرحلة الثالثة إنما تقليل ساعاته.
وزير الصحة :تقليل القيود واالنتقال إلى مرحلة تالية
ال يعني انـتـهــاء الــوبــاء بــل االس ـت ـمــرار فــي االشـتــراطــات
الصحية إلى حين توفر العالج أو اللقاحات.
وزيــر الصحة :ثلثا المصابين بـكــورونــا ال يحملون
أعـ ـ ـ ــراض اإلصـ ــابـ ــة ويـ ـت ــم اك ـت ـش ــاف ـه ــا ب ـع ــد خ ـضــوع ـهــم
للفحوصات الصحية.
مجلس الوزراء :إغالق أسواق بيع األغنام خالل اليوم
األول من عيد األضحى الموافق يوم الجمعة واستخدام
نظام حجز المواعيد بالمسالخ.
الحكومة ترد قانون مخاصمة القضاء :يخالف المادة
 163من الدستور ويتضمن المساس بضمانات استقالل
القضاء ويتضمن القانون حق األفراد بمخاصمة القضاة
بما ينتقص بالضمانات الدستورية.

«كورونا» يوليو
سجلت وزارة الصحة في ختام
شـهــر يــولـيــو  626إصــابــة جــديــدة
بفيروس كورونا لتصل الحصيلة
الى  66529في ظل  445حالة وفاة،
كـ ـم ــا شـ ـه ــد ش ـ ـفـ ــاء  863ح ــال ــة
ليرتفع إ جـمــا لــي المتشافين إ لــى
 57330حالة.

مستشفى العدان «ذهبي»
أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
ال ـص ـبــاح ح ـصــول مــركــز اإليـكـمــو
ب ـ ــ(ال ـ ـعـ ــدان) ع ـل ــى ج ــائ ــزة ذهـبـيــة
مــن (االي ـل ـســو) العالمية لجهوده
فــي تـعــافــي إص ــاب ــات األط ـف ــال من
كورونا.

منع دخول مواطني  7دول
أعـ ـل ــن الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي مـنــع
مقيمي  7دول من دخــول الكويت
هي بنغالديش ،والفلبين ،والهند،
وســريــانـكــا ،وبــاكـسـتــان ،وإي ــران،
ونيبال والسماح بدخولهم الكويت
إذا كــانــوا خ ــارج ال ــدول الـمــذكــورة
ً
خالل آخر  14يوما.

حكومة إلكترونية
ك ـلــف مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـجـهــاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
بـتـنـفـيــذ تـطـبـيــق ح ـكــومــي مــوحــد
للخدمات اإللكترونية.

ً
ذبح األضاحي إلكترونيا
مجلس الوزراء يطلب من بلدية
ال ـكــويــت والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـغــذاء
والتغذية إنجاز تصور إلكتروني
ش ــام ــل ل ـع ـم ـل ـيــة ذب ـ ــح األض ــاح ــي
ً
فــي الـمـســالــخ وف ـقــا لــاشـتــراطــات
الصحية.

الفريق المتنقل التابع إلدارة الصحة
الـعــامــة مــع ع ــودة العمل التدريجية
وبالتنسيق مع الصندوق الوطني
لـ ــرعـ ــايـ ــة وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة يتم فحص
الموظفين عــن طــر يــق المسحات
األن ــف-بـ ـلـ ـع ــومـ ـي ــة ضـ ـم ــن س ـبــل
مـكــافـحــة وزارة ال ـص ـحــة مــرض
كوفيد .19
وزي ــر الـتــربـيــة يــؤكــد أهمية
دور الموجهين في وضع آلية
االختبارات.
القوى العاملة تبدأ استقبال
طلبات شـهــادة الــرواتــب الكثر
من  50عامال.
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـك ـلــف
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـعـلــومــات
المدنية ،بالتنسيق مع الجهات
ذات االخ ـت ـصــاص ،لـلـتــأكــد من
مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات
الحكومية مــع ا لـعـنــاو يــن المسجلة فــي البطاقة المدنية
لكل منهم ،وات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات القانونية الــازمــة بشأن
المخالفين.
مجلس ال ــوزراء يوافق على مشاريع قوانين باعتماد
ال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة 2020-2019
للمؤسسات ذات الـمـيــزانـيــات المستقلة والـهـيـئــات ذات
الميزانيات الملحقة واإلدارة المالية للدولة ،وقرر رفعها
ً
لسمو ولي العهد تمهيدا إلحالتها لمجلس األمة.
مجلس الوزراء يرحب بطلب األمم المتحدة من الكويت
اس ـت ـضــافــة الـ ـح ــاالت ال ـحــرجــة لـمــوظـفــي األمـ ــم الـمـتـحــدة
المصابين بفيروس كورونا  ،والعاملين في الميدان ،وسط
وغرب آسيا ،لتلقي العالج في مستشفياتها.
دائــرة طعون االنتخابات ترفض جميع الطعون على
القيود االنتخابية في الدوائر الخمس.
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وزيــر الصحة ينعى وفــاة أول طبيب كويتي بفيروس
كورونا ،وهو الدكتور عبدالله شعيب.
النيابة تــأمــر بحبس وكـيــل وزارة الداخلية المساعد
للتدريب الشيخ مازن الجراح  21يوما ،وإحالته إلى السجن
المركزي بعد اتهامه بالرشوة في قضية النائب البنغالي.
المعلومات المدنية :هويتي يلغي حضور المراجعين
وينجز المعاملة من خارج البالد.
• تطبيق بوابة خدمات حكومية عبر الهوية الرقمية.
• إمكانية السفر عبر الهوية الرقمية وإلغاء البطاقة
المحمولة بحاجة إلى تشريعات وقوانين.
لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـبــرلـمــانـيــة ف ــي تـعـيـيـنــات وتــرق ـيــات
«مؤسسة البترول» توصي باإلحالة للنيابة لكل من عين
ابنه أو اخاه بدون إعالن.
«التواجيه التربوية» :دوام مسائي لتالميذ االبتدائي
والرياض.
• مراعاة ألعمارهم وانشغال أولياء أمورهم بوظائفهم
صباحا.

بــاســل ال ـص ـب ــاح 1.6 :م ـل ـيــون ل ـقــاح ف ـي ــروس كــورونــا
ً
للكويت ...كمية جيدة جــدا ...وباستيراد الدفعة الثانية
نغطي  50في المئة من عدد السكان.
ُ
وزارة ال ـص ـحــة ت ــراج ــع ب ـنــود االت ـفــاق ـيــة م ــع «جــافــي»
وتواصلت مع  5شركات لتوريد التطعيم.
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ً
النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يصدر قرارا
بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير «السوشيال
مـيــديــا» مــع منعهم مــن الـسـفــر ،وج ــاء ذل ــك عـلــى خلفية
ال ـش ـكــوى ال ـم ـقــدمــة م ــن وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات ال ـمــال ـيــة ضد
المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.
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قاضي التجديد يأمر بحبس المتهمين بقضية النائب
البنغالي مدة أسبوعين ،ومن بينهم الشيخ مازن الجراح
ومــرشــح ســابــق فــي الــدائــرة الــرابـعــة وق ـيــادي فــي القوى
العاملة.
ً
شعيب المويزري يقدم استجوابا لنائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح.
الغانم :تم إبــاغ سمو رئيس مجلس ال ــوزراء ووزيــر
الداخلية باالستجواب وإرســال نسخة منه إليهما وتم
إدراجه على أول جلسة قادمة.
مجلس الـ ــوزراء :سمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء طمأن
المجلس على استقرار صحة حضرة صاحب السمو األمير
حيث يستكمل عالجه في الواليات المتحدة األميركية،
ً
ّ
سائال المولى عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء التام
وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه
في القريب العاجل.
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء يــدعــو الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إلــى
ً
مواصلة التعاون تمهيدا لالنتقال إلى المرحلة الثالثة
ً
من خطة العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثالثاء
الـمــوافــق  2020/7/29واالل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
واإلجراءات االحترازية للسيطرة على الفيروس.
مجلس الــوزراء يدعو إلى مواصلة التعاون لالنتقال
إلى المرحلة الثالثة.
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ّ
وزير التربية د .سعود الحربي يخفض رسوم المدارس
الخاصة  25في المئة للعام الحالي.
بالكمامات والتباعد ...حجاج بيت الله يؤدون مناسك
الحج في أول أيامه.
الوزير أنس الصالح :تقدمت ببالغ اليوم للنائب العام
عما ورد في المحور األول من استجواب النائب شعيب
ال ـم ــوي ــزري م ــن ات ـهــامــي بــال ـتــربــح م ــن مـنـصـبــي إلتــاحــة
ً
مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته.
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نائب األمير :القضاء صاحب الفصل في قضايا الفساد.
الخطوط الجوية الكويتية :قبول شهادة فحص فيروس
كورونا المقدمة قبل السفر من أي مختبر من المختبرات
المعتمدة من وزارة الصحة وال يوجد مختبر معين لذلك.
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المطار يدشن عودته بـ  100رحلة.
صالة العيد ضمن الشروط الصحية االحترازية.
س ـفــارة الـكــويــت فــي الـقــاهــرة تستهجن مقطع «حــرق
العلم» :إساءة بالغة ومرفوضة.
دعت السلطات المصرية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لردع الممارسات المسيئة للكويت.
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التربية :دوام المعلمين للتعليم عن بعد في أغسطس
بالمدارس
• مع االلتزام باإلجراءات الوقائية والصحية والنسب
المقدرة من ديوان الخدمة المدنية
خبير بمنظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة :ال تـتــوقـعــوا لقاح
«#كورونا » قبل 2021
• المدير التنفيذي لبرنامج الـطــوارئ :سيحل الجزء
األول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح
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«ال ـق ــوى الـعــامـلــة» :مهلة  3أشـهــر ألص ـحــاب الـعــربــات
المتنقلة لتعديل أوضاعهم القانونية.
مجلس الوزراء يقرر االنتقال إلى المرحلة الثالثة من
ً
مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من
يوم الثالثاء الموافق  28يوليو .2020
مجلس ال ــوزراء يقرر تعديل مواعيد الحظر الجزئي
ً
اعـتـبــارا مــن يــوم الـثــاثــاء الـمــوافــق  28يوليو  2020من
ً
ً
الساعة  9مساء حتى الساعة  3فجرا.
ً
مجلس الوزراء قرر إلغاء عزل منطقة الفروانية اعتبارا
من الساعة  5فجر يوم األحد الموافق  26يوليو .2020
مجلس ال ـ ــوزراء :ستتم مــراجـعــة ق ــرار تـعــديــل الحظر

• تعديل
مواعيد الحظر الجزئي ً
ً
ليبدأ من  9مساء حتى الساعة  3فجرا
وإلغاء عزل الفروانية
• وفاة أول ًطبيب كويتي د .عبدالله
شعيب متأثرا بإصابته بكورونا
• وزير الصحة يعلن 1.6 :مليون لقاح
فيروس كورونا للكويت

ةديرجلا

•
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د .سليمان الجسار قدوة
في حياته وبعد وفاته
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
ً
ً
ً
فقدت جامعة الكويت هذا األسبوع أستاذا فاضال ومعلما جليال،
الدكتور سليمان الجسار رحمه الله ،أستاذ قسم التمويل في كلية
العلوم اإلداريــة ،فاستهلت وسائل التواصل االجتماعي في رثائه
والترحم عليه حتى بلغ اسمه أعلى معدل لتداول التغريدات في
ً
الكويت يوم السبت ،خصوصا من طالب وطالبات جامعة الكويت
في مشهد حميم يلفت األنظار والتساؤل :ما الذي جمع كل أولئك
الطلبة على محبة واستذكار هذا األستاذ رحمه الله؟
ليس هذا فحسب فقد تداعى أحباؤه إلنشاء مشروع خيري باسم
الدكتور سليمان الجسار ،ولم تمض ساعات قليلة حتى اكتملت
التبرعات لهذا المشروع ،مما دعاهم لرفع قيمته وإضافة مرافق له
الستقبال مئات المتبرعين المجهولين من محبي الدكتور سليمان،
فزادت قيمة المشروع الخيري من  ١٢ألف دينار يوم السبت لتصل
إلى  ٣٠ألف دينار خالل أقل من  ٢٤ساعة ،في إشــارة وفــاء عظيمة
لتفخر بها أسرة الدكتور سليمان رحمه الله.
إن هذه المواقف الطيبة والعفوية عبرة لكل معلم ومسؤول ،إنها
رسالة عميقة لكل أستاذ وقيادي أينما كان موقعه أن يراجع مواقفه
ً
وأفعاله ومعاملته في وظيفته ومهنته مع الناس ،خصوصا أعضاء
هيئة التدريس ،وتأثيرهم المباشر في حياة الطالب ومستقبلهم،
فيبذلون قصارى جهدهم في التعليم الحقيقي وااللتزام الصادق
والـعــدالــة فــي تقييم الـطــاب ومساعدتهم بكل الـطــرق المشروعة
ً
الستكمال دراستهم ،وتشجيعهم للمضي قدما نحو خدمة الوطن
وأهله.
ً
لألسف نسمع قصصا كثيرة عن سوء معاملة بعض األساتذة
للطالب والتكبر عليهم وازدرائهم والتفرقة بينهم بغير وجه حق
في الدرجات والتقييمات ،ونسمع كذلك عن إهمال بعض األساتذة
واجباتهم الوظيفية في التعليم ،وانشغالهم بعملهم الخاص على
حساب الوظيفة ،أو تكرار غيابهم بال عذر ،أو اختزال المواد العلمية
حتى تفقد قيمتها ،ونماذج تعليمية كهذه سيئة تبقى أضرارها في
حياة الطالب والمجتمع سنوات عديدة.
لم يكن الدكتور سليمان الجسار رحمه الله ليكسب محبة هذه
األفواج الكبيرة لوال أخالقه وتواضعه وحرصه على مهنته واهتمامه
ّ
والطالبات في كل موقع ،فشتان بين هذا
الشديد بمساعدة الطالب
ُ
المعلم الكريم وبين أساتذة كلما ذكرت أسماؤهم في محفل أو تجمع
توالت عليهم الدعوات والذكريات المشينة بسبب ظلمهم وتقصيرهم
ً
ً
وتفرقتهم بين الناس بغيا وحسدا.
كان الدكتور سليمان رحمه الله قدوة في حياته ،ثم أصبح لنا
عبرة عظيمة بعد وفاته لمن يتعظ بأن الدنيا راحلة ،ولن يبقى سوى
الذكر الطيب ،فرحمه الله وعفا عنه ،وخالص العزاء ألسرته وطلبته
ومحبيه .والله الموفق.

قراءة بيئية لكارثة مرفأ بيروت

د .مازن شندب

هل يتكرر السيناريو الليبي من مرفأ بيروت؟
تـتـســارع وت ـيــرة األحـ ــداث السياسية في
لبنان عقب التفجير "اللغز" الذي حصل في
مــرفــأ بـيــروت فــي الــرابــع مــن أغـسـطــس ،وإن
تسارع هذه الوتيرة ال يعود إلى حجم الدمار
والخراب وعدد القتلى والجرحى والمفقودين
فحسب ،إنما إلى حجم الفساد المستشري
فــي الــدولــة على صعيد الـنـظــام والسلطات
واإلدارة العامة ،وقد جاء هذا التفجير ليتوج
مرحلة من االمتناع الدولي عن لبنان كي ال
نقول الحصار ،للضغط باتجاه تحميل حزب
الله مسؤولية كل ما حصل ويحصل ،وقد
أثمر ذلك فظهرت في بيروت وكل المحافظات
اللبنانية ش ـعــارات وم ـقــوالت تطالب بنزع
السالح غير الشرعي من كل األيادي وحصره
بالشرعية المتمثلة بالجيش والقوى األمنية،
وكان على حزب الله أن يدلي بدلوه بعد سيل
االتـهــامــات التي وجهت إلـيــه ،فهو الممسك
بيد من حديد بالمرافئ والمرافق والمطار
والمعابر وبــاألخــص بمرفأ بيروت المدمر
بـنـيـتــرات األمــون ـيــوم ،وبــالـفـعــل ظـهــر أمينه
العام على الشاشة ليتحدث بلغة مدروسة
العبارات كمن يمشي بين نترات المطر ،دون
أن يستطع أن يقنع الكثير مــن اللبنانيين
بخطابه الذي حمل عنوان "الـبــراءة" ،ليترك
السؤال دون إجابة وهو السؤال القائل :من
فجر ،ولماذا؟
ومن جانب آخر ،سارع المجمتع الدولي
بقيادة فرنسية لتحمل مسؤولياته األخالقية
ووقف العرب في طليعة ّ
مادي يد المساعدة
للبنان ،فشيدت الـجـســور الـجــويــة والبرية
كــي ال يكون اللبنانيون مــرة أخــرى فريسة
السلطتين الرسمية وسلطة األم ــر الــواقــع،
وكانت طالئع المساعدات من دولة الكويت
ال ـتــي لـطــالـمــا ان ـغــرســت ك ــدول ــة شـقـيـقــة في
وجدان اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ،إذ
هبطت في مطار بيروت الطائرات الكويتية
الـمـحـمـلــة ب ــاألط ـن ــان م ــن الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة

والطبية والصحية عقب االنفجار معلنة بناء
جسر جوي للمساعدات ،وإذا كان مفهوما أن
مد اإلخوة العرب يد العون للبنانيين منطلق
من الغيرة العربية ،فالسؤال يبقى مشروعا
عــن الـتــوغــل الـسـيــاســي واألخ ــاق ــي الغربي
ال ــذك ــي وال ـ ــذي القـ ــاه ال ـل ـب ـنــان ـيــون بـغــالـبـيــة
مدهشة نابعة من وجع وألم حقيقيين.
بـ ـ ــدأت الـ ـقـ ـص ــة مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ال ــذي لــم ينتظر انتهاء
األرب ـ ــع وع ـشــريــن س ــاع ــة لـيـحــط رح ــال ــه في
لـبـنــان ،فـتـعــاطــى مـعــه الـلـبـنــانـيــون بعفوية
الفتة كرئيس للجمهورية اللبنانية ،وهو
الـتـعــاطــي ال ــذي يـعـكــس رغـبــة جــامـحــة لــدى
غالبية لبنانية في قيادة سياسية وطنية
غير فاسدة وغير ميليشياوية .ماكرون وبخ
كل المسؤولين وقادة األحزاب وقال للناس
المفجوعة" :لستم وحدكم".
واستكملت القصة بترميم فرنسا مؤتمرا
دول ـيــا رقـمـيــا لـمـســاعــدة الـشـعــب اللبناني،
سبقتها مظاهرات غضب قوية عمت بيروت
قام خاللها المتظاهرون بفرض السيادة على
عدد من الــوزارات المهمة ،مسبوقة بدورها
ببعض االسـتـقــاالت فــي المجلس النيابي،
كان البارز فيها استقالة كتلة أقدم األحزاب
الـمـسـيـحـيــة وأك ـث ــره ــا ع ــراق ــة ف ــي ال ــوج ــدان
المسيحي ،وأقصد حزب الكتائب اللبنانية،
لـتـتــالــى فــي ال ـيــوم الـثــانــي حملة اسـتـقــاالت
متناسلة لنواب ووزراء ،وهو مشهد ذكرنا
بالمشهد الليبي عام  2011عندما اندلع حراك
كبير ضد النظام في هذا البلد ،وتمت مؤازرة
ذل ــك الـ ـح ــراك بــان ـش ـقــاقــات سـيــاسـيــة كـبــرى
افتتحها وزير الخارجية والتعاون الدولي
آنذاك عبدالرحمن شلقم ،وكان الهدف منها
تعرية النظام وإظهاره بمظهر المتهالك كيف
ال وأوراقه تتساقط ورقة ورقة.
فــي ق ــراء ة مبسطة لـلـمـعــادلــة اللبنانية،
انطالقا من التفجير الهستيري ،يتبين لنا أن

التفجير طال بشكل مباشر المنطقة الشرقية
مــن بـيــروت ،أي بـيــروت المسيحية ،وإذا ما
راجـعـنــا حملة االس ـت ـقــاالت أو االنـشـقــاقــات
وجدناها في بياضها األعظم مسيحية اللون،
ال بل إن الكاميرا اإلعالمية المحلية والدولية
نجد عدستها متمركزة فــي أ حـيــاء بيروت
الشرقية ،فكيف يمكن تفسير ذلك؟
رب ـم ــا ال ت ـك ــون اإلج ــاب ــة أهـ ــم م ــن تكملة
الـ ـقـ ـص ــة ،ف ــال ـق ـص ــة تـ ـحـ ـت ــاج رف ـ ــع ال ـغ ـط ــاء
المسيحي الــذي أمنه التيار العوني لحزب
الله وفق اتفاق مار مخايل ،وإذا كان من غير
المتيسر إنزال التفرقة داخل التيار العوني،
فقد يكون يسيرا تأمين رأي عــام مسيحي
شعبي وسياسي رافض للنظام الحاكم ،أي
النظام المشكل من الثنائي عون نصرالله،
وهذا ما يحدث اليوم ،وهذا ما يتم التعبير
عنه بانتخابات مبكرة يتم بنتيجتها طرد
التيار العوني من معادلة التمثيل المسيحي
القوي.
إن كل ذلك يعني أن تحالفا غربيا عربيا
يعمل على تضييق الخناق على حزب الله،
وه ــو تـحــالــف ب ــات يـسـتـحــوذ عـلــى شرعية
حزبية أمنها الرئيس الفرنسي الــذي عزف
على وتيرة الرعاية التاريخية للمسيحيين
من قبل فرنسا.
م ــاذا يعني كــل ذل ــك؟ هــل يعني أن الــذي
حصل فــي مرفأ بـيــروت كــان عمال عسكريا
خارجيا وجد حليفا له في سكوت حزب الله
الــذي لطالما اتهم إسرائيل بكل االغتياالت
التي حصلت في لبنان وكل التفجيرات التي
طالت حتى الصحراء اللبنانية؟ بالطبع ال
يمكن إلسرائيل ادعاء ارتكاب جرم إبادة كما
ال يمكن لحزب الله اتهامها بقصف أشياء
تعود له في مرفأ خاضع للسيادة اللبنانية
وفق ما هو مفترض.
لكن كل ذلك ال يعني أن األيام المقبلة لن
تشهد العديد من المفاجآت في لبنان.

أميتاي إيتزيوني*

العداء األميركي للصين يبلغ مستويات
غير مسبوقة!
دخلت الواليات المتحدة في مرحلة تحويل األنظار عن
مشاكلها الحقيقية ،إذ تحاول إدارة ترامب بأي طريقة أن
ُ
تلهي الناس عن سوء تعاملها مع وباء كورونا المستجد
والـمـشــاكــل االقـتـصــاديــة الـمـتـفــاقـمــة الـتــي انـعـكـســت بكل
ّ
وضوح على نتائج استطالعات الرأي ،حيث تشكل الصين
ً
ً
سهال في هذه الحملة كونها ّ
وسعت نطاق نظامها
هدفا
االستبدادي كي يشمل هونغ كونغ ،وأخفقت في المرحلة
األولى من المعركة ضد فيروس "كوفيد ،"19-واحتجزت
أكثر من مليون شخص من جماعة اإليغور في معسكرات
إعادة التأهيل ،لكن ال يعني ذلك أن أفضل طريقة للتعامل
مــع ن ـظــام مـمــاثــل تـقـضــي بــال ـعــودة إل ــى ال ـحــرب ال ـبــاردة
ّ
ّ
يتحول إلى حرب شاملة.
والمشاركة في سباق تسلح قد
مــن الـمـبــرر أن تنتقد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االنـتـهــاكــات
الصينية لحقوق اإلنسان ،لكن تلك االنتقادات ما كانت
لتكتسب مصداقية إضافية لو أن األميركيين لم يتحالفوا
طوال عقود مع المملكة العربية السعودية ،ولم يحاولوا
توثيق عالقاتهم مع فيتنام ،ولم يلتزموا الصمت حين
أقدم الجيش في بورما على إحراق القرى واغتصاب آالف
النساء مــن جماعة الروهينغا و طــرد أكثر مــن  600ألف
منهم إلى خارج البلد.
ّ
يــزعــم مـعــلـقــون م ـقـ ّـر بــون مــن إدارة تــرامــب أن الصين
تسعى إلى السيطرة على العالم وسلب الواليات المتحدة
ً
مكانتها كقوة عظمى ،وهي تطرح تهديدا على الواليات
المتحدة بحد ذاتها ،تظن الناقدة ريبيكا هاينريش أن
ّ
"الحزب الشيوعي الصيني يحاول أن يحل مكان الواليات
ً
المتحدة كقوة عالمية متفوقة ...هذا الوضع يطرح خطرا
غير مقبول على حلفاء الواليات المتحدة األساسيين في
المنطقة ُ
ويهدد السيادة األميركية وقدرتنا على التواصل
بكل حرية وأ م ــان مــع ا ل ــدول الديمقراطية المستقلة في
منطقة بالغة األهمية من العالم" ،لكن على أرض الواقع،
ال تزال الصين جزء ًا من القوى االستبدادية التي لم ُت ّ
عبر
ّ
عن طموحات مماثلة ،حتى اآلن على األقل ،وحين تخلت
ا لــوال يــات المتحدة عــن ســور يــة وليبيا وأفغانستان ،لم
تتدخل الصين بل روسيا ،ورغم كثرة الكالم عن مساعي
ال ـص ـيــن إل ــى الـهـيـمـنــة ع ـلــى دول أخ ـ ــرى ،بـقـيــت ال ـحــدود
الصينية هادئة أكثر من حدود كثيرة في الشرق األوسط
وأوكــرانـيــا ،فخالل آخــر أربـعــة عقود ونـصــف ،لــم تتورط
الصين في عمليات دموية خارج حدودها باستثناء مقتل
ً
ً
 20جنديا هنديا ،أرادت بكين أن تزيد نفوذها في الدول
األخرى عبر استعمال الوسائل االقتصادية والدبلوماسية
ً
وغالبا مــا تستخدم ا ل ــدول األ خ ــرى الوسائل نفسها ،ال
سيما الواليات المتحدة.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ادعـ ــى ب ـعــض األم ـيــرك ـي ـيــن أن وب ــاء
كــورونــا الـمـسـتـجــد ،ال ــذي ب ــدأ يـ ّ
ـدمــر ال ــوالي ــات المتحدة
ّ
وأجـ ـ ـ ً
ـزاء واس ـع ــة م ــن ال ـعــالــم ،ظ ـهــر ح ـيــن طـ ــورت الـصـيــن
ف ـيــروس "كــوف ـيــد" لـتـصـنـيــع س ــاح ب ـيــولــوجــي ،إذ يــزعــم
آخرون أن الفيروس اشتق في األصل من مختبر صيني،
وتكلم الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب فــي مناسبات
متكررة عن الفيروس "الصيني" أو "فيروس ووهان" ،وهو
يزعم أن الصين كانت تستطيع منع انتشار الوباء لكنها
تغاضت عن فعل ذلك.
ً
توحي سلسلة من المقاالت الصادرة في الصين حديثا
بــأن ا لـقــوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي
ً
تبذل جهودا شاقة لتطوير طائرات بال طيار وتنفيذ مهام
خاصة بالحرب المضادة للغواصات .ال أحد يعرف إلى
أي حد ُتعتبر هــذه "التلميحات" ّ
جد ية ،لكن ما سيكون
ّ
رد المراقبين الصينيين في حال صــدور تقرير بعنوان
"ال ـح ــرب م ــع ال ـص ـيــن" ،ف ـي ـقــارن بـيــن أرب ــع ط ــرق مختلفة
لمهاجمة الصين باألسلحة النووية ويتساء ل عن أفضل
طريقة بينها لشن حرب مماثلة؟
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ت ـس ـتــدعــي س ـي ــاس ــات ال ـص ـي ــن الـمـحـلـيــة
انتقادات الذعة ،لكن من األفضل أن ينتظر األميركيون إلى
ما بعد االنتخابات الرئاسية كي يناقشوا بطريقة عقالنية
الخيار الذي يناسب الواليات المتحدة :االقتراب من وضع
الصين بمصاف اال تـحــاد السوفياتي أم اعتبارها دولة
ً
تــزداد استبدادا وتنشغل بمشاكلها الداخلية ،وتسعى
إلى كسب االحترام وتوسيع نفوذها في محيطها ،لكنها
ال تحاول الهيمنة على العالم وال تطرح تهديدات على
الواليات المتحدة؟
* «دبلومات»

٩

زوايا ورؤى

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
في البداية أتقدم بخالص العزاء ألهلنا في لبنان الشقيق على
ً
المصاب الجلل الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت ،سائال المولى عز
وجل الرحمة لضحايا هذا الحادث األليم والشفاء العاجل للمصابين،
وأن يلطف الله بشعب لبنان العزيز ،ويعينهم على تجاوز هذه األزمة،
كما عهدناهم خالل كل األزمات العصيبة التي مروا بها.
تابعنا خالل األيام الماضية مجموعة من التحليالت المبدئية
حول أسباب هذا الحادث ،والتي أشار بعضها إلى أن السبب يعود
إلى سوء تخزين مواد كيماوية قابلة لالنفجار لسفينة تم سحبها
للرصيف رقم  12في الميناء تحمل آالف األطنان من نترات األمونيوم
قبل سبع سنوات.
إن صح الخبر ومهما كانت األسباب التي أدت إلى االنفجار فإننا
أمام إهمال بيئي غير مسبوق ،وسوء إدارة في التعامل مع القضايا
البيئية ،مما يتطلب فتحا للملفات البيئية ليس في لبنان فحسب بل
ً
في كل المنطقة لتفادي مثل هذه الكوارث البيئية التي تشكل خطرا
ً
حقيقيا على صحة اإلنسان والحياة الطبيعية.
لقد نالت يد العبث من المقدرات البيئة والمكونات الطبيعية
الكثير ،واألمثلة والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة ،فال مياه األنهار
صالحة للشرب ،وال البحار قــادرة على استيعاب حجم التعديات
اليومية عليها ،وال الهواء الذي تشبع بانبعاث الغازات السامة يصلح
للتنفس ،وال يابسة عاد بإمكانها تحمل المزيد من هذه الممارسات
ً
العبثية غير المسؤولة من الفاسدين ،والتي تحدث يوميا تحت عيون
إدارات بيئية ثبت فشلها وعدم إدراكها لخطورة هذه التعديات.
ً
ً
بالرغم من جسامة انفجار مرفأ بيروت فإنه لم يكن حادثا عرضيا
ً
خارجا عن المتوقع ،بل إنه أمر يمكن ألي باحث بيئي مبتدئ التنبؤ
به ،وما هذه الحادثة إال داللة واضحة على أن القائمين على اإلدارات
البيئية ليسوا على قدر من الكفاءة ،وأن ما حدث نتاج متوقع لفشل
الحكومات العربية.
بمناسبة الحديث عن خطورة المواد الكيماوية فال بد من اإلشارة
إلى إن التعامل معها يجب أن يكون وفق إجراءات اشتراطات بيئية
وبروتوكوالت تقوم على اتخاذ تدابير السالمة في كل مرحلة من
المراحل (التصنيع واإلنتاج والتصدير والنقل والتخزين والتخلص
من الفوائض).
عند متابعة مؤشرات األداء البيئي في الوطن العربي ستجد أن
معظمها يقبع في آخر القائمة ،وأن المنافسة بين الدول العربية ال
تدخل ضمن باب تحسين مركزها البيئي ،ولكن ضمن قدرتها على
انتهاك القوانين البيئة ،وأن القضايا البيئة ال تقع ضمن أولويات
عمل حكومات الدول العربية.
الخالصة:
ً
ً
وق ــف ال ـت ـج ــاوزات عـلــى الـبـيـئــة يتطلب وع ـيــا وإدراك ـ ـ ــا ألهمية
المحافظة عليها باعتبارها مــن أهــم ركــائــز التنمية وأنـهــا مكون
أساسي لسالمة صحة اإلنسان ،ناهيك عن ضرورة ترسيخ مفهوم
ملكية مكونات البيئة الطبيعية كمشاع مــع سكان األرض وإرث
لألجيال القادمة ،وأن ديمومتها والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة
تقع على عاتق الجميع.
ودمتم سالمين.

فرناندو تشونغ *

تأجيل االنتخابات التشريعية في هونغ
ً
كونغ عاما

ميتشل أورنشتاين وفاليري ياكوبوفيتش*

هل يسقط دكتاتور أوروبا األخير على يد النساء؟
يعتقد لوكاشينكو أن المرأة يجب أن تضطلع بدور محدد
في المجتمع ،كأم أو ُدمـية جذابة تتعلق بذراع الرجل،
وفي محاولته لنيل والية رئاسية سادسة على التوالي ،ربما
يجد أنه قلل من شأن نساء بيالروسيا ،الالتي يقاتل ثالث
منهن النتزاع وظيفته منه.
َي َّـدعي ألكسندر لوكاشينكو ،رئيس بيالروسيا األول والوحيد منذ
عام  1994أنه يحب النساء ،ولكن ،مثله مثل معظم الـطـغاة المحافظين
في الكتلة السوفياتية السابقة ،يعتقد لوكاشينكو أن المرأة يجب أن
تضطلع بدور محدد في المجتمع ،كأم أو ُدمـية جذابة تتعلق بذراع
الرجل ،وفي محاولته لنيل والية رئاسية سادسة على التوالي التي
جرت أول من أمس في التاسع من أغسطس ،ربما يجد لوكاشينكو
أنه قلل من شأن نساء بيالروسيا ،الالتي يقاتل ثالث منهن النتزاع
وظيفته منه.
ومثله مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب ال يخفي لوكاشينكو
ولـعــه بالنساء الـفــاتـنــات ،الــاتــي يعتقد أنــه يستطيع أن يجاملهن
ويحابيهن مع اإلفــات من العقاب ،فبعد أن شوهد في حفل رسمي
راقص مع إحدى المشاركات من بيالروسيا في مسابقة ملكة جمال
العالم سابقا ،فــازت بمقعد في برلمان بيالروسيا العديم َالسلطة،
وفي الوقت ذاته لم يظهر لوكاشينكو مع زوجته في مكان عام قـط ،وال
يشعر بالحاجة إلى إبالغ الناخبين بهوية أم ابنه المراهق وخليفته
المفترض نيكوالي ،الذي يرافقه في المناسبات العامة.
وفي حين يتباهى لوكاشينكو كثيرا بنساء بيالروسيا "الجميالت"،
فإن نساء بيالروسيا يشعرن بالغضب هذا العام ،بعد حركة ،MeToo#
وأداء لوكاشينكو المروع في احتواء جائحة مرض فيروس كورونا
( 2019كوفيد ،)19-وعشر سنوات من الركود االقتصادي ،وسجن أو
استبعاد ثالثة من المرشحين الــذكــور البارزين للرئاسة ،ضاعفت
النساء جهودهن في قيادة ثورة هذا العام.
كــان لزاما على شخص ما أن يتولى هــذا األمــر ،فمنذ عــام ،1994
بدأت مشاهد االنتخابات الرئاسية التي تعقد كل خمس سنوات في
بيالروسيا باألمل في التغيير ،لكي تنتهي الحال إلى سجن مرشحي
المعارضة وإعادة انتخاب لوكاشينكو بهامش كبير.
عامنا ه ــذا ،قــاد ال ـمــدون سـيــاري تشيخانوسكي المعارضة
فــي
َ ّ
بطريقة خـلقة ،حيث سافر إلــى مناطق تعاني الكساد االقتصادي
إلجراء مقابالت مع الناس ووضع برنامج لمكافحة المؤسسة تحت
شعار "أوقـفــوا الـصــرصــار!" وقــد أصبح رمــز حملته (شبشب عمالق
يسحق حـشــرة) ،الشعار المعتاد للمعارضة هــذا الـعــام ،ومــع حظر
أغلب أشكال االحتجاج السياسي ،خرج اآلالف من الناس إلى الشوارع
حاملين الشباشب والنعال ملوحين بها ومهددين.
لــوكــاش ـي ـن ـكــو رج ـ ــل ال يـ ـت ــذوق الـ ـ ـم ـ ــزاح ،وعـ ـل ــى ه ـ ــذا ف ـق ــد حـبــس
تشيخانوسكي ورفض السماح له بجمع التوقيعات لدعم ترشحه ،لذا
قامت زوجته سفياتالنا تشيخانوسكايا بتقديم نفسها بدال منه ،وقد
نجحت تشيخانوسكايا ،ربة البيت ومدرسة اللغة اإلنكليزية المؤهلة
الـتــي ال تملك أي خـبــرة سياسية سابقة ،فــي جمع  100ألــف توقيع
المطلوبة وأصبحت مرشحة رئاسية رسمية في الرابع عشر من يوليو.
وي ـب ــدو أن لــوكــاشـيـنـكــو ت ـص ــور أن ال ـس ـمــاح لـتـشـيـخــانــوسـكــايــا
بالتسجيل خطوة منخفضة المخاطر ،وقد شرح سابقا لماذا ال يمكن
المرأة أن تتولى منصب الرئاسة" :إن دستورنا يجعل من الصعب حتى

على الرجل أن يتحمل عبء المنصب ،وإذا كلفت امرأة بهذه المهمة،
فستنهار الفتاة المسكينة".
بطبيعة الـحــال ،ال يمكن ألي رجــل آخــر الفوز بالرئاسة ،حتى لو
كان قادما من مؤسسة لوكاشينكو ،كما حدث مع مرشحين آخرين:
فيكتور باباريكو ،الرئيس التنفيذي السابق ألحد البنوك الكبرى،
وفاليري تسيبكالو ،نائب وزير الخارجية السابق وسفير بيالروسيا
إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .عـنــدمــا وق ــف ال ـنــاس فــي الـطــوابـيــر ســاعــات
لدعم هذين المرشحينُ ،س ِـجـن باباريكو بسبب جرائم
للتسجيل
ُ
اكتـش َـفت فـجــأةُ ،
وحـ ـ ِـكـ ــم على مـئــات اآلالف مــن التوقيعات
جنائية
ِ
لصالح تسيبكالو بأنها مــزورة ،ومع خــروج ثالثة من المتسابقين
الذكور المتقدمين ،ظن لوكاشينكو أنه احتكر االنتخابات .ولكن في
مؤتمر صحافي مشترك الفــت للنظر في الـســادس عشر من يوليو،
أعلنت حملتا باباريكو وتسيبكالو دعمهما لتشيخانوسكايا ،مع
تمثيل الثالث بواسطة نساء يحملن رموز حمالتهم :قبضة مرفوعة
لتشيخانوسكايا ،وقلب لماريا كوليسنيكوفا (رئيسة حملة باباريكو)
وحرف  ،Vرمز النصر ،لفيرونيكا ،زوجة تسيبكالو ،وبهذه الوحدة
حقق الثالثي ما لم يحققه سوى ِقـلة من ساسة المعارضة في تاريخ
بـيــاروسـيــا الـقـصـيــر .يتلخص بــرنــامــج الـثــاثــي فــي إط ــاق ســراح
السجناء السياسيين ،واستعادة سيادة القانون ،واإلسراع بتنظيم
انتخابات رئاسية جديدة نزيهة ،ويواصل الثالثي الحملة معا ،تحت
الشعار الجديد "نحن نحب ،نحن نستطيع ،وسوف نفوز" ،الذي اجتذب
آالف الناخبين المتحمسين ،حتى في المدن النائية.
تحت التهديد المستمر بالعنف الرسمي ،مع األزواج المسجونين
الــذيــن يـمـكــن أن يـخـضـعــوا لـلـتـعــذيــب ،واألط ـف ــال الـمـهــدديــن بــاألســر
جــأت تـشـيـخــانــوسـكــايــا،
وإرس ــال ـه ــم إل ــى مـنـظـمــات رع ــاي ــة ال ــدول ــة ،ل ـ
َ ّ
وكوليسنيكوفا ،وتسيبكالو إلى ارتجاالت خـلقة وقوية وقانونية
تماما (وهو ما أصاب لوكاشينكو بالرعب) ،فاتخذ أحد التجمعات
األخيرة هيئة طابور طويل (مع احترام تدابير التباعد االجتماعي)
من الناس ينتظرون التقدم بشكوى مكتوبة إلــى لجنة االنتخابات
ال ـم ــرك ــزي ــة ،ك ـمــا ش ـجــع ال ـن ـســاء إق ــام ــة ه ــاك ــاث ــون (حـ ــدث لـمـبــرمـجــي
الكمبيوتر) عالمي لتصميم أدوات رقمية جــديــدة لمراقبة التزوير
االنتخابي ُ(ي َـعـد مبرمجو الكمبيوتر من ذوي المهارة العالية من أكبر
صادرات بيالروسيا) ،وكانت الفكرة الفائزة عبارة عن منصة رقمية
تمكن الناخبين مــن تحميل صــورة القتراعهم إلج ــراء فــرز مستقل،
َ
وإلثبات مشاركتهمُ ،يـطـلـب من المؤيدين ارتــداء سوار أبيض أثناء
اإلدالء بأصواتهم.
من الواضح أن تشيخانوسكايا تتحول من ربة منزل متواضعة إلى
جان دارك بيالروسية ،كما تسميها بعض وسائل اإلعالم المحلية ،ومع
وجودها وأطفال تسيبكالو اآلن في الخارج بأمان ،أعلنت اعتزامها
تحرير زوجها وبالدها من قبضة الدكتاتور .تقول تشيخانوسكايا" :ال
أحد يستطيع أن يوقف امرأة تدافع عن أسرتها ،تماما كما ال يستطيع
أحد أن يوقف امرأة تطالب بالعدالة" ،وال شك أن االحتماالت ضدها
تظل مرتفعة ،ولكن أيا كانت نتيجة االنتخابات ،فقد بات من الواضح
بالفعل أن لوكاشينكو استخف بنساء بيالروسيا ،وسيتحمل العواقب.
* ميتشل أورنشتاين أستاذ الدراسات الروسية والشرق أوروبية
والعلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا ،وفاليري ياكوبوفيتش
من مواليد بيالروسيا ،وأستاذ اإلدارة في كلية إدارة األعمال في
فرنسا ،وكبير زمالء كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

حــان وقــت تــزويــر االنتخابات على مــا يـبــدو! فــا يــزال هجوم
الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ض ــد ح ـق ــوق س ـك ــان ه ــون ــغ كــونــغ
ً
ً
وحرياتهم مستمرا ،ففرض على المدينة قانون أمن قومي جديدا
فــي  30يــونـيــو ،وخ ــال ســاعــات اعـتـقـلــت الـشــرطــة ال ـنــاس ألنهم
ُ
يحملون يافطات ك ِتب عليها عبارة "استقالل هونغ كونغ".
ً
يوم الخميس سحبت سلطات هونغ كونغ ترشيح  12اسما
من المعسكر المؤيد للديمقراطية ،بما في ذلك أربعة ّ
مشرعين،
ّ
فمنعتهم من الترشح النتخابات المجلس التشريعي التي كانت
ُمقررة في بداية سبتمبر ألنها شككت بصدق المرشحين بشأن
والئهم للحكومة.
ويــوم الجمعة أعلنت سلطات هونغ كونغ تأجيل انتخابات
ً
المجلس التشريعي عــامــا بحجة تفشي فـيــروس كــورونــا ،لكن
يـتـعـلــق الـسـبــب الـحـقـيـقــي بـخــوفـهــا م ــن خ ـس ــارة مـعـسـكــرهــا في
االستحقاق االنتخابي.
ً
أنا واحد من  24عضوا في المجلس التشريعي داخل المعسكر
ّ ً
ّ
مشرعا ،وعلى مر السنين حصد
المؤيد للديمقراطية من أصل 70
معسكرنا أغلبية األ ص ــوات الشعبية فــي المقاعد المشتقة من
ً
االقتراع المباشر ،لكن يحتفظ المجلس التشريعي بــ 35مقعدا
لمجموعات المصلحة الخاصة التي تطغى عليها اليوم أحزاب
موالية لبكين ويضمن تصميمه أن نبقى أقلية.
ُ
ـصـ ــي أربـ ـع ــة أعـ ـض ــاء آخ ــري ــن م ــن ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـمــؤيــد
إذا أقـ ـ ِ
لـلــديـمـقــراطـيــة فــي الـمـجـلــس ،فسنحتفظ حينها بــأقــل مــن ثلث
المقاعد :إنه الحد األدنى لمعارضة القوانين الكبرى مثل تغيير
ّ
المشرعين ،فما الذي ُيفترض أن
النظام االنتخابي أو قرارات عزل
ً
ّ
المشرعون في هذا المعسكر إذا؟
يقوم به
ً
هل نقاطع الهيئة التشريعية الموقتة احتجاجا على ما حصل؟
أم نشارك في انتخابات مـ ّ
ـزورة ونبذل قصارى جهدنا لترسيخ
ُ
ً
َّ
نفعل؟
مكانتنا ألننا نعرف أن ّقوانين فادحة ستمرر حتما إذا لم ّ
مرر مجلس هونغ كونغ التشريعي المؤقت
خالل سنة ونصف،
ً
قوانين تمنع حرية التجمع وتكوين الجمعيات وألغى قانونا
يمنح النقابات العمالية صالحيات مساومة جماعية ،وفي ،1997
ً
ّ
مرر أيضا قانون المجلس التشريعي الذي ساهم في تصميم بنية
المجلس غير المنصفة بالشكل الذي نراه اليوم.
ما الشرور الجديدة التي ُيسببها المجلس التشريعي المقبل
في هونغ كونغ؟ وكيف يمكن منع الحزب الشيوعي الصيني من
تمرير قوانين للتالعب بأي انتخابات مستقبلية هناك أو حتى
السماح لسكان بر الصين الرئيسي بالتصويت فيها؟
أصـبـحــت نــوايــا بـكـيــن ب ـشــأن هــونــغ كــونــغ واض ـح ــة ،لـكــن من
ً
ً
أيضا أن الحكومة المحلية ال ّ
تحرك ساكنا من دون
المعروف
إذن بكين.
في األسبوع الماضي اعتقلت الشرطة أربعة طالب ،بين عمر 16
و ،21وهم ينتمون إلى مجموعة ّ
تم حلها ألنها مؤيدة لالستقالل،
ُ َ
وبموجب قانون األمن القومي الجديد قد يحكم عليهم بالسجن
ّ
المؤبد ،ويوم الجمعة أصدرت سلطات هونغ كونغ مذكرات توقيف
بحق ستة ناشطين في الخارج ،بمن في ذلك مواطن أميركي.
كذلك ،تعمد الجامعات إلى طرد األكاديميين التابعين للحركة
الديمقراطية وتتعرض وسائل اإلعالم المستقلة للمالحقة .توقف
برنامج تلفزيوني ساخر وشهير على قناة هونغ كونغ الحكومية
ألنه سخر من الشرطة.
ً
ويتكلم المسؤولون راهنا عن تعديل طريقة إدارة المدارس
والمناهج التعليمية لنشر الحس الوطني وا لـشـعــور بالهوية
الوطنية.
يدرك الحزب الشيوعي الصيني حجم اإلدانة الدولية ألفعاله في
هونغ كونغ ومع ذلك يتابع ممارسة الضغوط ،فهل تريد الصين
حفظ ماء الوجه بكل بساطة ،أم تشعر بانعدام األمان بشأن أمنها
الوطني ،أم تريد تغيير النظام العالمي؟ ال أحد يعرف!
بغض النظر عن دوافعها ،أصبحت هونغ كونغ ساحة معركة
ً
الخسائر التي تتكبدها على
بين قوى أكبر حجما بكثير وتتعدد ُ ّ
ّ
مستوى حكم القانون والحريات المحقة لسكان المدينة ،لكن
ً
هــذه الـتـطــورات كلها تعطي شعب هونغ كونغ أسبابا وجيهة
لمتابعة النضال وهــزم المصالح الشائبة عبر الدفاع عن القيم
التي يتمسك بها.
* نيويورك تايمز
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

٥.٥٤٦

٥.٠٥٣

٤.٠٠٧

2.٥٠٩ 2.٧٨٣ 3.٢٧٠

 11.8مليون دينار أرباح بنك الخليج في النصف األول

ً ً
بودي« :المركزي» أدى دورا حيويا في المحافظة على النظام المصرفي ضد جرائم غسل األموال
ساهمت جهود بنك الخليج
في تقليص مصروفات
التشغيل في الربع الثاني
بمقدار  4ماليين دينار أو ما
يعادل  %21عن الربع األول
من عام .2020

معدل كفاية رأس
ً
المال ظل قويا
عند  %16.8وهو
ما يفوق بكثير
المتطلبات الرقابية

أع ـل ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج نـتــائـجــه
المالية للربع األول المنتهي في
 31مـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،والـنـصــف
األول الـمـنـتـهــي ف ــي  30يــونـيــو
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وأظـ ـ ـه ـ ــرت ت ـح ـق ـيــق
الـبـنــك عــن األش ـهــر الـسـتــة أشهر
المنتهية فــي  30يــونـيــو ،2020
صــافــي رب ــح قـ ــدره  11.8مليون
ً
ديـنــار ،بانخفاض  12.2مليونا
أو ما نسبته  51في المئة مقارنة
ً
بـصــافــي رب ــح قـ ــدره  24مـلـيــونــا
للنصف األول من عام .2019
وعزا البنك في بيان صحافي
أمـ ـ ــس ،ه ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض بـشـكــل
رئـ ـيـ ـس ــي إل ـ ـ ــى االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فــي
دخـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــوائـ ــد عـ ـل ــى الـ ـق ــروض
واالنخفاض في الرسوم
وإي ــرادات العمالت األجنبية،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ســاهــم
الـ ـتـ ـحـ ـس ــن فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة إلـ ــى
ان ـخ ـف ــاض م ـص ــروف ــات ال ـفــوائــد
بمقدار  6.3ماليين ديـنــار أو ما
ي ـع ــادل  22ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي الــربــع
الثاني من  2020مقارنة بالربع
األول من العام ذاته.
كـ ـم ــا س ــاهـ ـم ــت ج ـ ـهـ ــود ب ـنــك
ا لـخـلـيــج الحصيفة فــي تقليص
مـصــروفــات التشغيل فــي الــربــع
الثاني بمقدار  4ماليين دينار أو
ما يعادل  21في المئة عن الربع
األول من عام .2020
وبلغ صافي القروض والسلف
للعمالء  4.189ماليين دينار في
نهاية يونيو  ،2020بزيادة قدرها
ً
 234م ـل ـيــونــا ،أي بـنـسـبــة  6في

المئة مقارنة بنهاية يونيو .2019
وك ـمــا ظ ــل م ـعــدل كـفــايــة رأس
ال ـمــال لبنك الـخـلـيــج ،فــي نهاية
ً
يــون ـيــو  2020ق ــوي ــا ع ـنــد 16.8
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،م ـم ــا يـ ـف ــوق بـكـثـيــر
المتطلبات الرقابية.
ً
وتعليقا على هــذه النتائج،
قـ ـ ــال ج ــاس ــم م ـص ـط ـف ــى بـ ــودي
ر ئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ب ـنــك
ً
ال ـخ ـل ـي ــج" ،إن ـ ـنـ ــا ن ـم ــر ج ـم ـي ـعــا
ً
بأوقات غير مسبوقة نظرا إلى
تداعيات جائحة كورونا ،التي
أث ــرت عـلــى االقـتـصــاد العالمي
وال ـق ـطــاعــات ال ـمــال ـيــة .وأض ــاف
ب ــودي أن الـكــويــت ،مثلها مثل
جميع البلدان األخ ــرى ،تأثرت
بالوباء لذلك اتخذ بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ت ــدابـ ـي ــر ع ـ ــدة لــدعــم
االقتصاد ،إذ قام بخفض سعر
ا لـ ـخـ ـص ــم ب ـن ـس ـب ــة  125ن ـق ـطــة
أساس في مارس بهدف تعافي
وت ــوفـ ـي ــر الـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ـن ـق ــدي ــة
ل ـع ـمــاء ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
لـلـشــركــات ،كـمــا ق ــام بتخفيض
ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن الـمـتـطـلـبــات
ال ــرق ــاب ـي ــة ف ـي ـمــا ي ـخ ــص نـســب
رأس المال الرقابي ومستويات
السيولة.
ً
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـفــت
إل ــى مــوافـقــة الـبـنــوك الكويتية
عـلــى تــأجـيــل أق ـس ــاط ال ـقــروض
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة وم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات
ب ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان م ـ ــدة سـتــة
أشهر لجميع عمالء الخدمات
المصرفية الشخصية ،وإعطاء

الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات بتأجيل
أقساطها في الفترة ما بين شهر
أبريل وشهر سبتمبر.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ق ــدم ــت
خـ ـط ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـك ــل مـ ــن ع ـم ــاء
الشركات والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة لدعم احتياجاتهم
من التدفقات النقدية حتى نهاية
عام .2020
وأض ــاف ب ــودي أن ــه رغ ــم هــذه
األوقات الصعبة ،فقد واصل بنك
الخليج تقديم خدماته لعمالئه
دون انـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،وح ـ ــاف ـ ــظ ع ـلــى
العالقات الوثيقة مع عمالئنا من
الشركات واألفراد على حد سواء،
وذلــك حتى يتسنى لنا الوقوف
عـ ـل ــى احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم وتـ ـق ــدي ــم
الـحـلــول ال ــازم ــة لــدعــم أعمالهم
وا سـتـيـفــاء متطلباتهم المالية
خ ــال ه ــذه األوقـ ـ ــات الـعـصـيـبــة،
وواصلت منصتنا الرقمية ،بما
في ذلك الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت والخدمات المصرفية
عـ ـب ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ـ ـن ـ ـقـ ــال وم ــرك ــز
االتصال على مدار الساعة العمل
دون انقطاع".

مكافحة غسل األموال
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـخ ـص ــوص
ً
القضايا المثارة حاليا والمتعلقة
بشبهات غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،أكـ ــد
بــودي حــرص بنك الخليج على
الـقـيــام ب ــدوره كـجــزء مــن القطاع

المصرفي الكويتي باإلبالغ عن
أي عمليات مشبوهة إلى وحدة
ال ـت ـحــريــات ال ـمــال ـيــة "ك ـم ــا نــؤكــد
الـتــزامـنــا الـتــام بتطبيق قوانين
وتوجيهات بنك الكويت المركزي
بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بــا ل ـقــا نــون  2013/106المتعلق
بغسل األموال".
وأشار إلى أن البنك لديه وحدة
مـسـتـقـلــة مـتـخـصـصــة بمكافحة
غ ـ ـسـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ك ـ ـمـ ــا ي ـح ـظــى
جميع موظفي البنك بالتدريب
المستمر فيما يختص بالتعامل
مــع العمليات المشبوهة وغير
المشروعة.
وقـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــودي" :ن ـ ـقـ ــدر الـ ـ ــدور
الحيوي لبنك الكويت المركزي
وح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذ ك ــل
اإلج ـ ــراءات وال ـتــداب ـيــر الــرقــابـيــة
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
النقدي والمالي وحماية النظام
المصرفي من مخاطر التعرض
لجرائم غسل األموال".

التصنيفات االئتمانية
يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج
بــال ـت ـص ـن ـيــف فـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة ""A
م ــن ح ـيــث ال ـ ـجـ ــدارة االئ ـت ـمــان ـيــة
والقوة المالية من جميع وكاالت
ال ـت ـص ـن ـي ــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي األرب ـ ــع
ال ـك ـب ــرى وهـ ــي ب ــواق ــع "ف ـي ـتــش":
تـصـنـيــف ال ـم ـصــدر ع ـلــى ال ـمــدى
ال ـطــويــل ف ــي الـمــرتـبــة " ،"A+مع
نـ ـظ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة "م ـس ـت ـق ــرة"،
و"ستاندارد آند بورز" :تصنيف

ال ـم ـصــدر ف ــي الـمــرتـبــة " ،"A-مع
ن ـ ـظـ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة "سـ ـلـ ـبـ ـي ــة"،
و"مــوديــز إنفستورز سيرفسز":
تـصـنـيــف الـ ــودائـ ــع ع ـلــى ال ـمــدى
ال ـطــويــل ف ــي ال ـمــرت ـبــة " ،"A3مع
نـ ـظ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة "م ـس ـت ـق ــرة"،
وكابيتال انتليجنس :تصنيف
الـعـمــات األجـنـبـيــة عـلــى الـمــدى
ال ـطــويــل ف ــي الـمــرتـبــة " ،"A+مع
نظرة مستقبلية "مستقرة".

رعاية وتطوير الموظفين
يـ ــواصـ ــل ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج دع ــم
تـ ــدريـ ــب وتـ ـط ــوي ــر رأس الـ ـم ــال
الـ ـبـ ـش ــري خـ ـ ــال هـ ـ ــذه األوقـ ـ ـ ــات
االستثنائية .إذ استخدم البنك
ا لـ ـع ــد ي ــد مـ ــن األدوات ا لــر ق ـم ـيــة
واسـ ـت ــأن ــف ت ــدري ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن
وتـ ـط ــوي ــره ــم بـ ــأمـ ــان مـ ــن خ ــال
برامج التدريب عن بعد والبرامج
االفتراضية عبر اإلنترنت ،وذلك
ً
مراعاة لصحة وسالمة موظفيه.
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ـلـ ـظ ــروف غـيــر
المسبوقة الناتجة عــن جائحة
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،أطـ ـل ــق
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج "ب ــرن ــام ــج رع ــاي ــة
الموظف" لمساعدة موظفيه على
التكيف مــع الـتـغـيــرات الـجــذريــة
وتأثيراتها على صحتهم الذهنية
وال ـن ـف ـس ـيــة .إذ ص ـمــم الـبــرنــامــج
ل ـي ـت ـي ــح ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـح ـص ــول
على االستشارات المهنية خالل
س ـل ـس ـلــة ج ـل ـس ــات وورش عـمــل
مكثفة معدة للتصدي للتحديات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه م ــوظـ ـف ــي ال ـب ـن ــك

مؤشرات البورصة تواصل االرتفاع ...والسيولة
إلى  29.1مليون دينار
•

علي العنزي

واصـ ـ ـل ـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت تحقيق المكاسب للجلسة
الثانية على التوالي ،وسط ارتفاع
كبير في سيولتها أمــس ،إذ بلغت
مكاسب السوق العام نسبة  0.48في
المئة تعادل  24.21نقطة ،ليتجاوز
مؤشر السوق مستوى  5050نقطة،
ويقفل على  5053.36نقطة ،بسيولة
مــرتـفـعــة هــي األف ـضــل لـهــذا الشهر
بلغت  29.1مليون ديـنــار ،تداولت
 195مليون سهم عبر  6778صفقة،
وارتفع عدد األسهم المتداولة الى
 121سهما ،وهي أعلى عدد أسهم
متداول في جلسة واحدة خالل ستة
اشهر تقريبا ،وحقق منها  55سهما
ارت ـفــاعــا مـقــابــل ت ــراج ــع  42سهما
واستقرار  24سهما دون تغير.
وزادت مكاسب السوق األول ،إذ
بلغت  0.64في المئة تعادل 35.06
نقطة ،ليقفل على مستوى 5546.95
نقطة ،وبفارق بسيط عن مستوى
 5500نقطة النفسي المهم ،وكانت
س ـيــو لــة "األول" ا مـ ــس  25مـلـيــون
دي ـنــار ،تــداولــت  65.3مليون سهم
عبر  3472صفقة ،وربحت  9اسهم
مقابل تراجع  5واستقرار .4
وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ت ــراج ــع مــؤشــر

رئيسي  ،50ولكن بنسبة محدودة
ه ــي  0.02ف ــي الـمـئــة فـقــط تـســاوي
نقطة واحــدة ،ليقفل على مستوى
 4067.18نقطة ،بسيولة بلغت 3.3
ماليين دينار ،تداولت  111.4مليون
سهم عبر  2407صفقات ،وتداول 47
سهما في "رئيسي  "50ربح منها 19
سهما ،و تــرا جــع  17سهما ،بينما
استقر  11سهما دون تغير.

عودة الشراء على «األول»
بعد جلستين فقط مــن التحول
ال ــى ال ـم ـضــاربــة وارتـ ـف ــاع مستوى
سيولة السوق الرئيسي ،وتراجع
األول ع ــادت عمليات ال ـشــراء على
اسهم السوق األول القيادية وسط
تــراجــع واض ــح فــي كميات األسهم
المعروضة للبيع ،ليسهل االرتفاع
بنسب فاقت  1في المئة ،خصوصا
ع ـلــى اس ـه ــم الــوط ـنــي وه ــو األك ـبــر
وزنــا في السوق ،إذ حقق االرتفاع
بسيولة بلغت  2.8مـلـيــون ديـنــار.
بينما تركزت السيولة األكبر على
 3اس ـه ــم ه ــي بـيـتــك وزي ـ ــن واه ـلــي
متحد ،إذ قاربت  15مليون دينار،
والتي تعادل نصف سيولة السوق
االجمالية ،وجميع األسهم حققت
م ـكــاســب ب ـن ـســب قــري ـبــة م ــن  1في
المئة ،عدا بيتك الذي اكتفى بنصف

نـقـطــة م ـئــويــة ل ـتــدعــم أداء ال ـســوق
األول حيث مكاسب معظم األسهم
وتـ ــراجـ ــع م ـس ـت ـمــر ب ـس ـهــم هـيــومــن
س ــوف ــت وبـ ــرقـ ــان ،وك ــذل ــك خ ـســارة
محدودة لسهم اجيليتي.
فــي الـمـقــابــل اسـتـمــر بتروغلف
بـقـيــادة أسـهــم كتلة الـمــديـنــة التي
س ـي ـط ــرت ع ـل ــى الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي

وسط مضاربات كبيرة على اسهم
ال ـســام وآن ،وارت ـفــع نـشــاط اسهم
كـمـيـفــك وال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـت ــي حققت
ارتـفــاعــات واضـحــة مقابل خسارة
محدودة الالفكو ،لتنتهي الجلسة
على مكاسب كبيرة للكبار ،وتراجع
محدود لـ "رئيسي ."50
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ك ــان ال ـل ــون األخ ـضــر

ح ـل ـي ـف ــا ل ـم ـع ـظ ــم بـ ـ ــورصـ ـ ــات دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ
تراجع سوقا مسقط ودبــي بنسب
محدودة ،بينما ارتفعت بورصات
السعودية والكويت وقطر وأبوظبي
والبحرين ،وصعدت أسعار النفط
مجددا الــى نحو  45دوالرا لمزيج
برنت.

جاسم مصطفى بودي
ً
ً
تـ ـح ــدي ــدا ،وخ ـص ــوص ــا مــوظـفــي
الـخـطــوط األمــامـيــة فــي مواجهة
العمالء .وتتبع ورش العمل هذه
ً
نهجا يهدف لزيادة الوعي حول
مــواضـيــع مختلفة مـثــل الصحة
الــذهـنـيــة وال ـعــاقــات اإلنـســانـيــة
وحل المشكالت بطريقة إبداعية
والتحفيز.

شكر وتقدير
وأع ــرب ب ــودي عــن الشكر إلى
كــل مــن ســاهــم فــي ه ــذه النتائج

خ ــال ه ــذه األوق ـ ــات الـعـصـيـبــة.،
"وأخـ ـ ــص ب ــال ـش ـك ــر مـســاهـمـيـنــا
لـثـقـتـهــم الــدائ ـمــة وف ــري ــق الـعـمــل
ل ـ ــدى ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ل ـج ـهــودهــم
وتفانيهم في العمل ،كما أتوجه
بالشكر إلى بنك الكويت المركزي
على جهودهم االستثنائية في
دعم القطاع المصرفي الكويتي،
وأخــص بالشكر عمالء نا الكرام
على والئـهــم ،خــاصــة خــال هذه
األوقات غير المسبوقة".

أخبار الشركات
«االمتياز» تتكبد  13.99مليون دينار
تـكـبــدت شــركــة مـجـمــوعــة االمـتـيــاز
االس ـت ـث ـم ــاري ــة  13.99م ـل ـيــون دي ـنــار
بواقع  13.62فلسا للسهم خالل الفترة
المنتهية في  30يونيو  ، 2020مقابل
تحقيقها ارباحا قدرها  22.96مليون
دينار بما يعادل  22.35فلسا للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.
وحول تأثير جائحة فيروس كورونا
على النتائج المالية للفترات السابقة،
قالت الشركة إنــه تم تسجيل خسائر
انـ ـخـ ـف ــاض ف ــي ق ـي ـمــة الـ ـعـ ـق ــارات قـيــد
التطوير بمبلغ  1.254مليون دينار،
وت ـس ـج ـيــل خ ـســائــر غ ـيــر ُم ـح ـق ـقــة من
التغير فــي القيمة ا لـعــاد لــة للعقارات
االس ـت ـث ـمــاريــة بـمـبـلــغ  6.643مـلـيــون
دينار.
كـ ـم ــا ان ـخ ـف ـض ــت ال ـق ـي ـم ــة الـ ـع ــادل ــة
السـتـثـمــارات المجموعة فــي األوراق
المالية غير ُ
المسعرة التي تحتفظ بها

"االمتياز" ُ
والمصنفة كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خــال األرب ــاح أو
الخسائر بمبلغ  8.451مليون دينار.
وقــالــت الشركة إن جائحة كورونا
ال يوجد لها تأثير على استمراريتها،
موضحة أنها اتخذت بعض اإلجراءات
والخطوات للحد من اآلثار االقتصادية
المترتبة على تفشي الجائحة ،أبرزها
الحفاظ على السيولة داخل المجموعة
م ــن خ ــال إدارة وم ـتــاب ـعــة الـتــدفـقــات
النقدية.
كـ ـم ــا ق ــام ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ــات ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
موظفي ا لـشــر كــة وتسيير العمل قدر
اإلمكان ،إضافة إلى احتواء المصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة والـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ودع ـ ــم
ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة الـتـشـغـيـلـيــة الـتــي
تضررت بشكل كبير بسبب األزمة.

«عمار» :انخفاض األصول العقارية
 1.02مليون دينار

«وربة للتأمين» تربح
 1.04مليون دينار

قالت شركة عمار للتمويل واإلجارة حول
تأثير األحــداث الناتجة عن انتشار فيروس
كورونا ،إنها قامت بتعيين مقيم خارجي نتج
عنه انخفاض قيمة األصول العقارية بقيمة
 1.02مليون دينار ،وتسجيل ديون مشكوك
في تحصيلها بـ  64.76ألف دينار ،إضافة إلى
انخفاض في العوائد االيجارية والمصروفات
بنسبة  20في المئة تقريبا.

بـلـغــت أرب ـ ــاح شــركــة ورب ــة
للتأمين  1.04مـلـيــون د يـنــار
ب ــواق ــع  6.27ف ـل ــوس لـلـسـهــم
خالل الفترة المنتهية في 30
يونيو  ،2020مقابل تحقيقها
أرب ــاح ــا ق ــدره ــا  1.12مـلـيــون
ديـنــار بما يـعــادل  6.8فلوس
لـلـسـهــم ف ــي نـفــس ال ـف ـتــرة من
عام .2019

«الوطني» :انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول
تراجع النمو االقتصادي  ...%1.0والنشاط غير النفطي إلى أدنى مستوياته منذ عامين
ساهم تراجع أنشطة
األعمال في مارس على
خلفية جائحة كوفيد 19ً -
في زيادة األوضاع سوءا،
إذ انخفض الناتج المحلي
اإلجمالي على أساس ربع
سنوي بنسبة  ،%2.5فيما
يعد أبطأ معدل نمو يسجله
االقتصاد الكويتي منذ الربع
األول من عام .2019

كـشـفــت أحـ ــدث ب ـيــانــات ص ـ ــادرة ع ــن اإلدارة
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ــإح ـص ــاء ع ــن اس ـت ـم ــرار ان ـك ـمــاش
االقتصاد الكويتي للربع الثاني على التوالي؛
إذ سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في
ً
الربع األول من عام  2020انخفاضا بنسبة 1.0
فــي المئة ،على أســاس سـنــوي ،بعد انخفاض
معدل النمو في الربع الرابع من عام  2019بنسبة
 1.1في المئة ،على أساس سنوي.
وحـســب الـمــوجــز االق ـت ـصــادي ال ـص ــادر عن
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،ســاهــم ت ــراج ــع أنشطة
األعـمــال في مــارس على خلفية جائحة كوفيد
ً
 19في زيادة األوضاع سوءا ،إذ انخفض الناتجالمحلي االجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة
 2.5في المئة فيما يعد أبطأ معدل نمو يسجله
االقتصاد الكويتي منذ الربع األول من عام .2019
وك ــان االن ـخ ـفــاض فــي نـمــو الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي انعكاسا لتراجع نشاط القطاع غير
النفطي ( 3.5-في المئة على أساس سنوي ،و5.4-
في المئة على أساس ربع سنوي) .وفي المقابل،
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي (1.2+

في المئة على أساس سنوي ،و 0.1+في المئة
على أساس ربع سنوي) ،وبلغت مساهماتهما
النسبية للنمو اإلجمالي  1.6-في المئة و0.6+
في المئة ،على التوالي.

ضعف النشاط غير النفطي
بلغ المعدل السنوي النكماش النشاط غير
النفطي أشد مستوياته على مدار ثماني فترات
رب ــع سـنــويــة م ــن ال ـب ـيــانــات ال ـم ـن ـشــورة .وعـلــى
األرجح ،بدأ النشاط التجاري في التراجع خالل
شهر مارس ،بعد صدور أوامر للموظفين للبقاء
فــي منازلهم وقـيــام الحكومة بفرض إج ــراء ات
ح ـظــر ال ـت ـج ــول ال ـج ــزئ ــي ،ف ــي إط ـ ــار ج ـهــودهــا
الح ـتــواء تفشي ف ـيــروس كــورونــا (كــوف ـيــد)19-
بالكويت .وسجلت العديد من القطاعات الفرعية
ً
تراجعا في معدل مساهمتها في الناتج المحلي
اإلجمالي ،بما في ذلــك اإلدارة العامة والدفاع
( 5.9-في المئة على أساس سنوي) ،والوساطة
المالية والتأمين ( 0.5-فــي المئة على أســاس
سنوي) ،والتعليم ( 17.2-في المئة على أساس

س ـن ــوي) واالت ـ ـصـ ــاالت ( 12.2-ف ــي ال ـم ـئــة على
أساس سنوي).
وكـ ــان ت ــراج ــع أداء اإلدارة ال ـعــامــة وال ــدف ــاع
ً
ً
مفاجئا ،نـظــرا ألن إنـتــاج اإلدارة العامة يتسم
ً
بالثبات وعادة ما يتخذ النمو اتجاه تصاعديا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـج ـلــت قـ ـط ــاع ــات ال ـص ـن ــاع ــات
التحويلية  3.8+في المئة على أساس سنوي،
وتجارة الجملة والتجزئة  10.2+في المئة على
أساس سنوي ،و"الخدمات األخرى" (بما في ذلك
األنشطة العقارية)  1.2+في المئة على أساس
س ـنــوي ،نـمــو مـعــدل مساهمتها تـجــاه الناتج
المحلي اإلجمالي مقارنة بالعام السابق.

نمو نشاط القطاع النفطي
ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ الــربــع األول مــن ع ــام 2019
بنسبة  1.2في المئة على أساس سنوي .ويتسق
ذلك مع الزيادة السنوية في إنتاج النفط الخام
خالل الفترة ذاتها ( 1.1+في المئة على أساس
س ـن ــوي) ،إذ ت ــم رف ــع اإلن ـت ــاج م ــن  2.71مليون

ً
ً
برميل يوميا إ لــى  2.74مليون برميل يوميا ،
ً
في المتوسط ،وفقا للمصادر الرسمية .وشهد
شهر مارس وصول اإلنتاج إلى أعلى مستوياته
ً
المسجلة منذ أربع سنوات تقريبا ،إذ بلغ 2.9
ً
مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا ،بـعــد حــل ات ـفــاق "أوب ــك"
وحلفائها ،والذي ترك الحرية للمنتجين لتحديد
كمية اإلنتاج الخاصة بكل منهم .وبمقارنة الربع
األول من عام  2020بالربع الرابع من عام ،2019
نلحظ أن زيادة انتاج النفط بنسبة  2.2في المئة
على أساس ربع سنوي لم تنعكس على األرقام
الرسمية للناتج المحلي اإلجمالي ،إذ كان معدل
ً
النمو هامشيا بنسبة  0.1في المئة على أساس
ً
ربع سنوي .ونظرا لكون تلك البيانات أولية فمن
المتوقع مراجعتها مرة أخرى.

المزيد من الضعف للنشاط االقتصادي
وف ــي األمـ ــد ال ـق ــري ــب ،ف ـمــن ش ـبــه ال ـمــؤكــد أن
ينخفض الـنـمــو غـيــر الـنـفـطــي بـشـكــل ملحوظ
فــي الــربــع الـثــانــي مــن عــام  ،2020نـظــرا لتأثره
بإجراءات الحظر الشامل ،والذي تم فرضه في

شهر مايو ولم يتم تخفيفه إال في شهر يونيو،
ً
نـ ـظ ــرا الرتـ ـف ــاع ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس.
وبــال ـن ـظــر إل ــى ال ـت ــأث ـي ــرات االق ـت ـص ــادي ــة ،الـتــي
شهدتها بعض االقتصادات المتقدمة ،والتي
أعـلـنــت بياناتها االقـتـصــاديــة عــن فـتــرة الــربــع
ً ً
الثاني ،نتوقع أن يكون االنخفاض حــادا جدا
وأن يتخطى نـسـبــة  3.5-فــي ا لـمـئــة المسجلة
فــي الــربــع األول .وه ــو األم ــر الـمـتــوقــع بالنظر
إلى إغالق أنشطة األعمال إلى حد كبير ،وبقاء
الموظفين في منازلهم أو تسريحهم ،واقتصار
االس ـت ـهــاك الـمـحـلــي ف ــي ال ـغــالــب ع ـلــى ال ـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة والـ ـض ــروري ــات ،إض ــاف ــة إل ــى تعليق
النفقات الرأسمالية للحكومة .كما أنه في ظل
عــودة تطبيق اتفاقية أوبــك وحلفائها لخفض
معدالت اإلنتاج في مايو ويونيو ،تم تقليص
إنـتــاج النفط بـشــدة .لــذلــك فــإن مــن المتوقع أن
يعكس معدل النمو الكلي تــراجــع نمو كــل من
القطاعين النفطي وغير النفطي.

١١
الصقر :غرفة التجارة مستعدة لتعزيز التعاون مع هنغاريا
ةديرجلا
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اقتصاد

خالل استقباله سفير الجمهورية لدى البالد ونائب رئيس البعثة
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل مـ ـحـ ـم ــد ال ـص ـق ــر
رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،امس بمبنى الغرفة،
د .إي ـش ـت ـف ــان جـ ـي ــوال ش ــوش
سفير جمهورية هنغاريا لدى
دول ــة الـكــويــت وأن ــا سيناشي
نائب رئيس البعثة.
ورحـ ـ ــب ال ـص ـق ــر ف ــي ب ــداي ــة
الـلـقــاء بــالـسـفـيــر ،وت ـطــرق الــى
تــاريــخ الـعــاقــات االقتصادية
وسـبــل تنمية أوج ــه الـتـعــاون
ً
بين البلدين الصديقين ،مؤكدا
أن البلدين يتمتعان بإمكانيات
جيدة لتنمية التعاون التجاري
واالس ـت ـث ـمــاري وبـ ــذل الـمــزيــد
من الجهود لتحقيق ذلــك من
خ ــال ت ـبــادل زي ـ ــارات الــوفــود
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وتـ ــزويـ ــد ال ـغــرفــة
ب ــالـ ـمـ ـش ــاري ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة لـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــره ـ ــا ع ـل ــى

المهتمين مــن قـطــاع االعـمــال
ال ـك ــوي ـت ــي ،وأن ال ـغ ــرف ــة عـلــى
ات ــم االس ـت ـع ــداد لـتـقــديــم كــافــة
خ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـل ـ ـتـ ــوصـ ــل ال ـ ــى
نتائج إيجابية بين البلدين
الصديقين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الـسـفـيــر
د .إيـشـتـفــان جـيــوال ش ــوش عن
ً
سعادته بــزيــارة الغرفة مثمنا
ج ـه ــوده ــا ال ـك ـب ـيــرة ف ــي سبيل
توطيد الـعــاقــات بين البلدين
ً
الصديقين ،مؤكدا حرصه على
تعميق الـعــاقــات االقـتـصــاديــة
والتجارية.
وذك ــر أن ال ـغ ــرض م ــن هــذه
الـ ــزيـ ــارة ه ــو تـسـلـيــم م ـســودة
مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة
وصـ ـن ــاع ــة ه ـن ـغ ــاري ــا وغ ــرف ــة
تـ ـ ـج ـ ــارة وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية

التعاون االقتصادي والتجاري
بين البلدين لما فيه تحقيق
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـت ـبــادلــة لـقـطــاع
األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـج ــان ـب ـي ــن مــن
خ ــال ش ــراك ــات استراتيجية
لفتح آفاق اقتصادية جديدة،
كما أكد حرصه على االستماع
والتعرف على مرئيات القطاع
الخاص الكويتي حول كيفية
زيـ ـ ـ ــادة ح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واالقتصادية في هنغاريا.
وفـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـلـ ـق ــاء ،ت ـقــدم
ال ـس ـف ـيــر بــال ـش ـكــر واالم ـت ـن ــان
لغرفة تجارة وصناعة الكويت
عـلــى ح ـف ــاوة االس ـت ـق ـبــال ومــا
تـ ـق ــدم ــه مـ ــن خـ ــدمـ ــات ل ـق ـطــاع
األع ـمــال ،وال ــدور ال ــذي تلعبه
في تحقيق األهداف المشتركة
بين الكويت وهنغاريا.

ً
الصقر مستقبال السفير الهنغاري أمس

« »stcتعلن تجربة « »5Gالمعززة على تردد  2.1غيغاهرتز

ً
العلي :ملتزمون بمنح العمالء حلوال واسعة لتسريع التحول الرقمي

فهد العلي

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
" "stcتـجــربــة شبكة الـجـيــل الخامس
" "5Gال ـم ـعــززة عـلــى نـطــاق ت ــردد 2.1
 ،GHzالتقنية األولى من نوعها التي
يتم إطالقها في الكويت ،التي تسهم
فــي تـقــويــة شـبـكــات الـجـيــل الـخــامــس
لتوفير خدمات أفضل للعمالء.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي
أم ـ ـ ــس ،إن ش ـب ـك ــة ال ـج ـي ــل ال ـخ ــام ــس
 2.1غيغاهيرتز الـمـعــززة لــن تحسن
ت ـجــربــة ال ـع ـم ــاء ف ـح ـســب ،ب ــل تمهد
ً
أيضا السبيل أمام استكشاف وتطوير
تطبيقات ثورية تقوم عليها الصناعة
الرأسية "نظام بيئي لالبتكار التقني
والتجاري يشمل األسواق الرأسية مثل
السيارات والطاقة واألغذية والزراعة".
وأضافت أنها بصفتها أول مشغل
يـقــوم بــإطــاق شـبـكــات " "5Gلتغطي
كل أنحاء دولة الكويت ،فقد استفادت

" "stcم ــن خـبــرتـهــا ف ــي سـبـيــل تقديم
ً
الحلول التقنية األكثر تقدما لتعزيز
عروض خدمات الجيل الخامس.
وذك ــرت أن هــذه الخطوة تأتي في
إط ــار الـجـهــود الـمـسـتـمــرة والـتـعــاون
المشترك الذي يقوده ناصر الهمالن،
مــديــر ال ـم ــواق ــع الــاسـلـكـيــة ف ــي ""stc
بالشراكة مع شركة هواوي العالمية،
لتوفير حلول تقنية تعزز من تجربة
عمالء " "stcقبل أي أحد آخر.
وبينت أن الترقية الجديدة ستدعم
من التغطية الداخلية لشبكة الجيل
ال ـخــامــس ،ال ـتــي ت ـقــوم عـلــى نـطــاقــات
الـتــردد الحالية  3.5غيغاهرتز ،مما
ً
يوفر اتصاال بمستوى نطاق ترددي
ً
أك ـث ــر ان ـخ ـف ــاض ــا .وي ـم ـكــن لـنـطــاقــات
الـ ـت ــردد الـمـنـخـفــض ع ـلــى تـ ــردد 800
م ـي ـغــاهــرتــز و 900م ـي ـغــاهــرتــز و1.8
غيغاهرتز و 2.1غيغاهرتز ،تحسين

تـجــربــة الـهــاتــف الـمـحـمــول المتصلة
بشبكات الـ " "5Gلتشمل مناطق أوسع
في البيئات الداخلية المغلقة.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه مــع ن ـطــاق ال ـتــردد
المنخفض لشبكات الجيل الخامس
"الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ت ـق ـن ـي ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الــاسـلـكـيــة ل ــزي ــادة م ـعــدل الـبـيــانــات
لكل مستخدم" ،يتم تعيين كتل تردد
م ـت ـع ــددة ل ـن ـفــس ال ـم ـس ـت ـخــدم تشمل
ل ـ  NR 3.5 GHzو ،NR 2.1 GHzمما
يمكن " "stcمن توفير تجربة إنترنت
فائق السرعة عبر الهواتف المحمولة
ً
مستقبال.
وأش ــارت إلــى أنــه يمكن االستفادة
بشكل كبير من هذه التغطية الفائقة
ً
فــي نـطــاقــات ال ـتــردد المنخفض جــدا
في االتـصــاالت منخفضة الموثوقية
( )uRLLCوخ ــدم ــات االت ـص ــاالت عبر
اآللة (.)mMTC

ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة،
ق ــال الـمـهـنــدس فـهــد الـعـلــي الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ل ـشــركــة
االتـ ـص ــاالت الـكــويـتـيــة "" :"stcيعمل
ً
مشغلو ا لـهــوا تــف المحمولة حاليا
مع الصناعات الرأسية الستكشاف
التطبيقات وبنى الشبكات القائمة
على شبكات الجيل الخامس "،"5G
كـ ـم ــا ي ـت ـط ـل ــب ال ـت ـح ـم ـي ــل ال ـم ـب ــاش ــر
لـ ـمـ ـق ــاط ــع ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو عـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــدقـ ــة
وتطبيقات الصناعة األ خ ــرى ،على
سبيل المثال ،سعة ارتباط أعلى في
مواقع محددة على المدى المتوسط
إلى الطويل".
وأضاف العلي أنه ً
بناء على ذلك،
بـ ـ ــرزت ال ـح ــاج ــة إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر ح ـلــول
ج ــدي ــدة ل ـت ـح ـس ـيــن أداء ال ـش ـب ـكــات،
وف ـ ــي ح ـي ــن أن اسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـطــاقــات
 FDDالـمــوجــودة مرتبط مــع أطياف

م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف ال ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــاق كـ ـ ـح ـ ــل أولـ ـ ـ ــي
"لـ ــإرسـ ــال الـتـكـمـيـلــي ال ـم ـت ـصــاعــد"،
فــإن خـيــار اسـتـخــدام "نـطــاقــات البث
المتصاعد" الجديدة التي يمكن أن
تستوعب النطاقات واسعة الطيف،
ً
يجب أن يتم تقييمه وتعزيزه أيضا
لزيادة التحسينات على سعة البث
المتصاعد".
وأوضـ ــح أن "ن ـشــر شبكتنا الـتــي
تمت ترقيتها سيوفر لعمالئنا من
المؤسسات خـيــارات اتـصــال معززة
فــي األمــاكــن ذات التغطية الداخلية،
بــال ـتــالــي ت ـســريــع ع ـمــل الـتـطـبـيـقــات
ال ــذك ـي ــة وت ـع ــزي ــز ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي،
وتتماشى هــذه الـمـبــادرة مــع الـتــزام
ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة ""stc
بتقديم حلول مبتكرة لعمالئها من
ال ـشــركــات بــاسـتـمــرار مــع ح ـلــول أقــل
ً
تـقـيـيــدا تعمل عـلــى تـســريــع التحول

ال ــرقـ ـم ــي بـ ـه ــدف زيـ ـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج ـي ــة
وتحسين الكفاءة التشغيلية".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ــى
خـ ـصـ ــائـ ــص االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار والـ ـهـ ـي ــاك ــل
ال ـت ــي ت ــرك ــز ع ـل ــى ال ـب ــث الـمـنـخـفــض
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـ ـ ــإن تـغـطـيــة
البث المتصاعد ومعدالت البيانات
تــواجــه تـحــديــات أكـبــر مــن ال ـتــرددات
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ،ك ـم ــا أن ال ـق ـي ــود عـلــى
ت ـغ ـط ـيــة اإلرس ـ ـ ـ ــال ال ـم ـت ـص ــاع ــد لـهــا
تأثير سلبي على تجربة المستخدم
اإلجمالية.
وبـ ـي ــن أن ـ ــه ل ـت ـح ـس ـيــن أداء ال ـبــث
الـمـتـصــاعــد ،يـمـكــن لـشـبـكــات الجيل
الخامس ذات النطاق المنخفض أن
تعوض عن تجربة البث المتصاعد
غير الكافية لنطاق التردد ،GHz 3.5
مما يلبي متطلبات السعة للخدمات
الرأسية بأطوال أكبر.
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اقتصاد
«آبل» تتحدى «كورونا» بتريليوني دوالر في األفق
ةديرجلا
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تمكنت «آبل» من التألق وسط
الجائحة ،مما جعلها على
أعتاب أن تصبح أول شركة
أميركية تتباهى بقيمة سوقية
تبلغ تريليوني دوالر.

ت ـت ــأل ــق ش ــرك ــة «آبـ ـ ـ ــل» وس ــط
الجائحة مع قيمة سوقية تبلغ
تريليوني دوالر تلوح في األفق،
وذلــك بعد أن بــدا في أوائــل عام
 2020أنها عالقة في مأزق.
وأدى اال نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار األو لـ ـ ـ ـ ــي
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد إلــى
إغالق المصانع في الصين التي
ت ـق ــوم بـتـجـمـيــع أجـ ـه ــزة آي ـفــون
الخاصة بها.
كـمــا أغـلـقــت «آبـ ــل» مـتــاجــرهــا
للبيع بالتجزئة في بلد ُيصنف
ع ـلــى أن ــه م ــن األسـ ـ ــواق الـكـبــرى
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـشــركــة إلـ ــى جــانــب
سوق الواليات المتحدة.
وبــدت األمــور أكثر سوداوية
ف ــي ش ـه ــر مـ ـ ــارس ب ـع ــد أن دف ــع
ال ـ ــوب ـ ــاء الـ ـع ــالـ ـم ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركي إلــى مــا يبدو اآلن أنه
أع ـم ــق ت ــراج ــع ل ــه م ـنــذ ال ـك ـســاد
الكبير قبل ما يقرب من قرن.
لـكــن «آبـ ــل» تـمـكـنــت مـنــذ ذلــك
الحين من التألق وسط الجائحة،
مـ ـم ــا ج ـع ـل ـه ــا عـ ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب أن
ت ـص ـب ــح أول شـ ــركـ ــة أم ـي ــرك ـي ــة
ت ـت ـبــاهــى بـقـيـمــة ســوق ـيــة تبلغ
تريليوني دوالر.
وم ـ ــن ال ـم ـم ـك ــن حـ ـص ــول ذل ــك

إطالق تطبيق FinFirst
في الكويت
كشفت شركة  ،FinFirst Capitalالشركة الكويتية المتخصصة في
ً
ّ
التقنية المالية ،عن طرح تطبيق  FinFirstالجديد واآلمن ،ليشكل سوقا
ً
ّ
ويسرع الخدمات المالية على مستوى العمالء وقطاع
جديدا يسهل
الشركات على حد سواء.
ّ
ويعد تطبيق  FinFirstنقلة نوعية في الخدمات المالية ،إذ يزود
العمالء بخدمات مالية رقمية موثوقة تتسم بالشفافية والسهولة،
وذل ــك عبر أربـعــة مـحــاور رئيسية للخدمات مــن خــال الـشــركــاء .وتم
تـطــويــر مـفـهــوم التطبيق مــن فــريــق مـتـعــدد الـجـنـسـيــات مــن الـخـبــراء
الماليين والتقنيين يرأسه عباس حجازي ،الرئيس التنفيذي لشركة
.FinFirst Capital
وقال حجازي في هذا الصدد« :يزود تطبيق  FinFirstشركاءنا من
بشكل
البنوك ،وشركات التأمين ،ووكــاء السيارات بإمكانات النمو
ٍ
فوري من خالل مطابقة معاييرهم واحتياجاتهم مع طلبات العمالء،
وبالتالي توفير موافقة بالوقت الفعلي .وبالنسبة للعمالء ،يتيح
تطبيق  FinFirstتجربة مستخدم رفيعة المستوى متاحة على مدار
الساعة وتمتاز باستقالليتها ،لتزودهم بمعلومات عن منتجات محددة
ّ
تلبي متطلباتهم على النحو األمثل ،وتمكنهم من تقديم الطلبات على
القروض وغيرها من خدمات التمويل أينما كانوا بكل سهولة وراحة».
وأض ــاف ح ـجــازي أن التطبيق يتيح للعمالء الـعــديــد مــن الـمــزايــا
والخدمات دون فرض أي رسوم عليهم ،مثل استعراض الخدمات التي
تقدمها البنوك وآراء العمالء وتقييماتهم ،ومقارنة خيارات المنتجات،
بشكل
وتقديم الطلبات ،واستكمال إج ــراء ات التعامالت المصرفية
ٍ
متكامل وعبر كل مراحلها ،مضيفا أن «التطبيق سيسهم في منح العمالء
المزيد من الخبرة والمعلومات حول الخدمات المالية المتوافرة».
وتابع أن تطبيق  FinFirstيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة
في تسريع حصولها على التمويل الالزم لتنمية أعمالها ،فمن خالل
عملية بسيطة لتسجيل حساب جديد على التطبيق ،يمكنهم الوصول
إلى موافقات على طلباتهم وتوفير الوقت والجهد.
ً
ً
ً
وأردف «أما بالنسبة للبنوك ،فيوفر التطبيق حضورا رقميا متواصال
على مدار الساعة أمام أكثر من  100ألف عميل ،إلى جانب خدمة مطابقة
العمالء مع المنتجات المالية والمصرفية والخدمات المالئمة لتعزيز
الكفاءة في تحليل البيانات وخدمة العمالء بفضل خوارزميات مدمجة
ومخصصة».
من جانبها ،صرحت أفــراح الحبيل ،مديرة العمليات ،في الشركة:
ً
ً
«يسمح  FinFirstلـمــزودي الخدمات المالية بــأن يكونوا جــزءا فاعال
من التجربة الرقمية التي ينشدها كل من العمالء والشركات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة فــي عـصــرنــا ،إل ــى جــانــب الــوصــول إل ــى تحليالت وآراء
ّقيمة التـخــاذ قـ ــرارات مــدروســة بشكل أفـضــل واالرت ـق ــاء بمنتجاتهم
واستراتيجياتهم».

بعد عامين فقط مــن حصولها
ع ـلــى ل ـقــب أول شــركــة أمـيــركـيــة
عامة تصل قيمتها السوقية إلى
تريليون دوالر.
ووسط ارتفاع أسهمها بنسبة
 50ف ــي ال ـم ـئــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،فــإن
الـســؤال الوحيد بين المحللين
ه ــو ه ــل س ـت ـج ـتــاز «آبـ ـ ــل» عتبة
تــري ـل ـيــونــي دوالر ق ـب ــل إط ــاق
الجيل التالي من أجهزة آيفون
في شهر أكتوبر.
وأص ـ ـ ـ ــدرت ش ــرك ــة «آب ـ ـ ــل» مــع
نهاية الشهر الماضي نتائجها
المالية للربع ا لـثــا لــث ،وحققت
ً
أرباحا قوية بشكل غير متوقع
للربع من أبريل إلى يونيو.
وكـ ـ ــان م ـع ـظــم الـمـسـتـهـلـكـيــن
األميركيين عالقين في ذلك الربع
فــي منازلهم وتــم إغــاق متاجر
الـ ـش ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أغ ـلــب
األحيان خالل ذلك الوقت.
وقفزت اإليرادات بنسبة 11
في المئة على أســاس سنوي
إل ــى  59.7مـلـيــار دوالر ،فيما
قفز صافي الدخل بنسبة 12
ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى  11.25مـلـيــار
دوالر ،م ـق ــارن ــة بـمـبـلــغ 10.0
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر ف ـ ــي ا ل ــر ب ــع

ن ـف ـس ــه مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي.

«آبل» تتحدى المتشائمين
وتمكنت الشركة مــن تحدي

المتشائمين ،إذ أ عـيــد افتتاح
الـمـصــانــع ف ــي الـصـيــن بحلول
شهر مارس ،وتثق قاعدة عمالء
«آبل» في منتجاتها لدرجة أنهم
استمروا في شراء أجهزة آيفون

واألجهزة األخرى عبر اإلنترنت.
ً
ك ـمــا اتـ ـخ ــذت ال ـش ــرك ــة ق ـ ــرارا
منذ عدة سنوات بالتركيز على
ب ـيــع ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة ،الـتــي
تشمل اآلن الموسيقى والفيديو
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وال ـع ـمــولــة ال ـت ــي تـجـمـعـهــا من
متجر تطبيقات ا ل ــذي يخضع
اآلن لقضايا مكافحة احتكار.
كما أدى اإلع ــان عــن عملية
تقسيم األسهم القادمة في 24

أغـسـطــس ،الـتــي تجعل أسـعــار
أسهم شركة «آب ــل» فــي متناول
الـمــزيــد مــن الـمـسـتـثـمــريــن ،إلــى
انتعاش أسهمها.
وكانت شركة «آبل» في طليعة
مجموعة شركات التكنولوجيا
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ت ـس ـي ـطــر بـشـكــل
متزايد على حياة الناس وسوق
األسهم.
وت ـ ـم ـ ـث ـ ــل خ ـ ـم ـ ــس ش ـ ــرك ـ ــات
فـقــط – «آبـ ــل» ومــايـكــروســوفــت
وأمـ ــازون وفيسبوك وغــوغــل –
مــا يـقــرب مــن  23فــي الـمـئــة من
القيمة اإلجمالية لمؤشر (S&P
 ،)500ال ــذي يـقـيــس أداء أسهم
 500شــركــة ك ـبــرى م ــدرج ــة في
ب ــورص ــات األوراق الـمــالـيــة في
الواليات المتحدة.
وارت ـف ـع ــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة
لشركات التكنولوجيا الكبرى
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الماضية
ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـمـ ـكـ ـن ــت مـ ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
ن ـمــو ض ـخــم ح ـتــى ع ـنــدمــا كــان
ً
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ب ـط ـي ـئــا،
وتمكنوا في اآلونة األخيرة من
تحقيق ذلك إلى حد كبير حتى
أثناء الوباء.
(العربية نت)

النفط يصعد  %1مع تفاؤل «أرامكو» وخفض معروض العراق
ارتفعت أسعار النفط ،أمس ،مدعومة بتفاؤل
سعودي حيال الطلب اآلسيوي وتعهد عراقي
بتعميق تخفيضات المعروض ،لكن عدم التيقن
بشأن اتفاق لتدعيم تعافي االقتصادي األميركي
حد من المكاسب.
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة 34
سنتا بما يعادل  0.8في المئة إلى  44.74دوالرا
للبرميل ،في حين تقدمت عقود الخام األميركي

غرب تكساس الوسيط  47سنتا أو  1.1في المئة
مسجلة  41.69دوالرا.
وكان كال الخامين انخفض الجمعة ،متأثرا
بـبــواعــث الـقـلــق إزاء الـطـلــب ،لـكــن «بــرنــت» ختم
األسبوع مرتفعا  2.5في المئة ،في حين صعد
غرب تكساس  2.4في المئة.
وقال مايكل مكارثي ،استراتيجي السوق لدى
«س ــي .إم .ســي مــاركـتــس» ،إن «تعليقات نهاية

األسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا».
وك ـ ـ ــان أمـ ـي ــن الـ ـن ــاص ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لشركة أرام ـكــو الـسـعــوديــة قــال أمــس األول إنه
يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعــادة فتح
االقـتـصــادات تدريجيا عقب إغــاقــات مكافحة
فيروس كورونا.
وقــال مكارثي« :رســم صــورة مــزهــرة للنظرة
المستقبلية للطلب في المنطقة اآلسيوية».

وعلى صعيد المعروض ،ذكر العراق الجمعة
أنه سيخفض إنتاجه النفطي  400ألف برميل
يوميا أخرى في أغسطس وسبتمبر للتعويض
عن إنتاج فــوق المستهدف في األشهر الثالثة
األخيرة ،مما سيساعده على االلتزام بنصيبه
من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول
وحلفائها ،في إطار مجموعة أوبك.+
(رويترز)

الذهب يهبط والدوالر يتمسك بمكاسبه مع التركيز
على الخالفات األميركية  -الصينية
ت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب أم ـ ــس ،مــع
تمسك ال ــدوالر بالمكاسب التي حققها
إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف
األميركية ،في حين يواصل المستثمرون
التركيز على العالقات الصينية األميركية
قبيل محادثات تجارة مقررة.
ً
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا
ً
 0.2في المئة إلى  2030.10دوالرا لألوقية
(األونصة) .وزادت عقود الذهب األميركية
ً
اآلجلة  0.6في المئة إلى  2040.80دوالرا.
وأســواق اليابان وسنغافورة مغلقة في
عطالت عامة.
ك ــان الــذهــب بـلــغ ذروة قـيــاسـيــة عند
ً
 2072.50دوالرا يــوم الجمعة الماضي
ثم تراجع نحو  2في المئة مع انتعاش
الدوالر بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف
األمـيــركـيــة غـيــر الــزراع ـيــة  1.763مليون
وظيفة في يوليو.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــس ،كـ ـبـ ـي ــر
استراتيجيي السوق لــدى أكسي كورب

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة« ،ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـ ــدوالر
ً
يضغط على قرارات المستثمرين ،فضال
ً
ع ــن أن ال ـن ــاس س ـي ـكــونــون أك ـثــر (م ـيــا)
لجني األربــاح بعد موجة صعود بهذه
الضخامة.
ً
«اح ـت ـم ــاالت الـتـصـحـيــح كـبـيــرة ج ــدا.
يتوقف األمــر على رؤيــة السوق للدوالر
ً
عموما ،في ضوء أن التصعيد التجاري
ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن في
ً
مصلحة الدوالر نوعا ما».
وتــراجـعــت الفضة  0.2فــي المئة إلى
ً
 28.24دوالرا لــأوقـيــة ،فــي حـيــن صعد
ً
البالتين  1.2في المئة مسجال 972.93
ً
دوالرا واستقر البالديوم عند 2177.04
ً
دوالرا لألوقية.
وأطـ ـل ــق م ــدي ــر م ـح ـف ـظــة اس ـت ـث ـمــاريــة
كبرى توقعات مرعبة بشأن حركة أسعار
ً
الذهب المستقبلية ،معتبرا أن االرتفاعات
الجنونية التي سجلها المعدن النفيس
في األسابيع األخيرة ليست كافية ولن

ي ـتــوقــف ال ــذه ــب ع ـنــدهــا ب ــل س ـيــواصــل
االرتفاع.
وتــوقــع الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـصـنــدوق
اال س ـت ـث ـمــار ()Permanent Portfolio
مايكل كوجينو ،أن يصل سعر األونصة
الــواحــدة مــن الــذهــب أربـعــة آالف دوالر،

«ريم العقارية» توفر باقة
تأمين مع «بيتك تكافل»
حـصـلــت شــركــة ري ــم الـعـقــاريــة
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ـ ــروض تـ ــأم ـ ـيـ ــن خ ــاص ــة
بعمالئها مــع «بيتك تـكــافــل» ،في
إطـ ــار ال ـم ـب ــادرات ال ـج ــديــدة الـتــي
تقدمها الشركة للمستأجرين في
العقارات االستثمارية والتجارية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي ت ــدي ــره ــا «ريـ ــم»
لمصلحة عدد من العمالء.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة
ريم العقارية شالش الحجرف عن
محتوى الـمـبــادرة التي قــال إنها
تأتي في إطــار تحسين الخدمات
ال ـتــي تـقــدمـهــا الـشــركــة لعمالئها
م ــن ال ـم ـس ـتــأجــريــن« ،ح ـي ــث نــوفــر
على المستأجرين وقت البحث أو
مراجعة شركات التأمين ،ونمكنه
من االطالع والتوقيع على الوثيقة
في مقراتنا المختلفة ،وتبدأ الباقة
من  20دينارا فقط ،وتشمل تغطية
متنوعة لموجودات المسكن ضد
المخاطر المتنوعة ،والـتــي تقدم

ت ـعــوي ـضــات ت ـصــل إلـ ــى  10آالف
دينار».
وأضاف الحجرف أن اتفاقيات
ال ـتــأم ـيــن م ــن شــأن ـهــا أن تـضـمــن
توفير حماية لمحتويات المسكن
ضد أي حوادث تؤدي إلى تلف أو
ضرر ،طبقا للتغطيات التأمينية
الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة وح ـ ـسـ ــب ال ـ ـشـ ــروط
واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ال ـم ــوض ـح ــة فــي
وث ـي ـق ــة ال ـت ــأم ـي ــن ،والـ ـت ــي تـشـمــل
الجوانب التالية:
• الحريق ،الصواعق ،االنفجار،
الزالزل.
• الشغب ،اإلضراب ،اإلضرابات
الـعـمــالـيــة ،االض ـط ــراب ــات األهـلـيــة
واألضرار العمدية.
• العواصف أو الفيضانات.
• انـ ـفـ ـج ــار أو ط ـف ــح خ ــزان ــات
المياه أو األجهزة أو المواسير.
• االرتـطــام أو االصـطــدام الذي
ي ـت ـض ـمــن أي حـ ـ ـي ـ ــوان ،م ــرك ـب ــات
ال ـط ــرق ،ال ـط ــائ ــرات أو أي أجـهــزة
هـ ــوا ئ ـ ـيـ ــة أ خ ـ ـ ـ ــرى أو أي أ شـ ـي ــاء
تتساقط منها.
كذلك تضمنت وثيقة التأمين
الجديدة تغطيات تأمينية أخرى
شملت السرقة ،المسؤولية تجاه
ال ـغ ـي ــر ،ال ـم ـســؤول ـيــة ت ـج ــاه خــدم
المنازل ،محتويات الثالجة (الديب
فريزر) ،الزجاج واألدوات الصحية،
اإلي ـج ــار والـمـصــاريــف اإلضــافـيــة
للسكن البديل.
جــديــر بالذكر أن «ري ــم» تعتبر
م ــن أك ـب ــر ش ــرك ــات إدارة األم ــاك
الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وت ـق ــدم
خدمات عقارية متنوعة ،مثل إدارة
عـقــارات الغير والتقييم العقاري
والـ ـم ــزادات الـعـقــاريــة والــوســاطــة
العقارية والصيانة والتحصيل
وإعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
والتقارير.

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ال ـم ـس ـتــويــات الـقـيــاسـيــة
المتدنية ألسـعــار الـفــائــدة على ال ــدوالر
األميركي.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من
أن أس ـع ــار ال ــذه ــب سـجـلــت ق ـفــزة كبيرة
منذ بداية العام الحالي ،إذ ارتفعت أكثر

من  35في المئة لتتجاوز ألول مــرة في
تاريخها مستويات األلفي دوالر أميركي
لألونصة الواحدة.
وقال كوجينو في مقابلة مع وسائل
ً
ً
إعالم« :لن يكون أمرا مستبعدا أن يتجاوز
سعر الذهب أربعة آالف دوالر لألونصة
الواحدة.
وي ــدي ــر كــوجـيـنــو ص ـن ــدوق اسـتـثـمــار
تبلغ أصــولــه  1.9مليار دوالر أميركي،
وهو صندوق مصنف من قبل «مورننغ
ستار» عند مستوى أربع نجوم.
ونـ ـ ـشـ ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع «مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ووت ـ ـ ـ ــش»
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ب ـ ـم ـ ــراق ـ ـب ـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ً
ً
والبورصات رسما بيانيا يوضح حركة
ً
أسـ ـع ــار ال ــذه ــب طـ ـ ــوال ال ـث ــاث ـي ــن ع ــام ــا
الماضية ،إذ يظهر في الرسم أن االتجاه
ً
ظل صــاعــدا لهذا المعدن النفيس طيلة
العقود الثالثة الماضية ،حتى وصل الى
ً
 2069دوالرا يوم الخامس من أغسطس
الجاري.

«المتحد» :استمرار نجاح حملة تدوير
النفايات البالستيكية

ف ــي إط ـ ــار جـ ـه ــوده الـمـجـتـمـعـيــة ،ال ـت ــي تضع
االهتمام بالبيئة ودعمها على قائمة أولوياته،
واصـ ــل الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد ن ـجــاح بــرنــامـجــه
الخاص بإعادة التدوير بالشراكة مع مصنع أمنية
إلعادة تدوير البالستيك ،واستطاع تجميع أكثر
من  104آالف كيلوغرام من النفايات البالستيكية
خــال النصف األول مــن الـعــام الـحــالــي ،وهــو ما
يقارب ضعف الكمية التي تم تجميعها خالل نفس
الفترة من العام الماضي.
وقـ ــام الـبـنــك م ــن خ ــال تـلــك ال ـم ـب ــادرة بــوضــع
صناديق في مقره الرئيسي وجميع األف ــرع ،مع
إقامة نقاط تجميع في عدد من مناطق الكويت،
مثل سلوى والرميثية وبيان والجهراء واليرموك،
وتم وضع حاويات التجميع الرئيسية بالقرب من
أفرع البنك لزيادة تواجد نقاط التجميع وخدمة
سكان هذه المناطق.
وخالل النصف األول من عام  ،2020أثمر نجاح
هذه المبادرة عن توفير مساحة  104أمتار مكعبة
من المرادم ،وفضال عن االنعكاس اإليجابي لتقليل
كمية النفايات التي تشكل تهديدا للبيئة ،تساهم
هذه المبادرة من البنك األهلي المتحد في تعزيز
ثقافة إعادة التدوير التي أصبحت جزءا من تطور
المجتمعات ومصدرا للدخل االقتصادي.

وفي تعليقها على نجاح هذه المبادرة ،قالت
ال ـمــديــرة الـعــامــة لـحـمــايــة الـعـمــاء رئـيـســة فريق
المسؤولية المجتمعية فــي البنك سحر دشتي
إن «هذه الزيادة في التجميع تؤكد زيــادة الوعي
البيئي في المجتمع بأضرار النفايات البالستيكية،
ومن هذا المنطلق فإن االهتمام بالبيئة والحفاظ
عليها من أولويات مسؤوليتنا المجتمعية ،وهو
مــا يتماشى مــع رؤي ــة سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد لكويت جديدة .»2035
وأضافت دشتي« :من هذا المنطلق ،وفي إطار
أنـشـطـتـنــا لـلـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة وحـمــايـتـهــا من
التلوث ،مــا زلنا نــواصــل جهودنا إلع ــادة تدوير
البالستيك ونشر الوعي البيئي ،من خالل شراكتنا
الناجحة مع مصنع أمنية لتدوير البالستيك».
وأردف ـ ـ ــت« :رغـ ــم أن مـفــاهـيــم ال ـت ــدوي ــر جــديــدة
نسبيا على مجتمعنا فإنه خالل السنوات األخيرة
أظهر المجتمع تجاوبا معها ،وهنا يأتي دورنا
كمؤسسات وطنية فــي التكاتف لــزيــادة الوعي
المجتمعي بثقافة إعادة التدوير ودورها المتزايد
في الحفاظ على الصحة وحماية البيئة ،إضافة
إلى الحفاظ على الموارد االقتصادية وخلق فرص
عمل جديدة».

١٣
 17.7مليون دينار أرباح «المتحد» في النصف األول
ةديرجلا
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اقتصاد

المضف :البنك قام بواجبه المجتمعي بدعم الجهود الحكومية في مكافحة «كورونا»
استمر «المتحد» في التوسع
بأنشطة التمويل وتقديم
الدعم الكامل لقطاعات
األعمال وللعمالء المتضررين
مع تطبيق معدالت الخصم
المنخفضة المعدلة ،التي
جاءت ضمن حزمة حوافز
حكومية لدعم األعمال لتصب
في مصلحة العمالء وتساعد
في تجاوز األزمة.

واثقون بقدرة
«المتحد»
على التعامل
مع الجائحة
وتحدياتها

الحميضي

أعلن البنك األهلي المتحد «ش.م.ك.ع» نتائج أعماله
خ ــال الـنـصــف األول مــن ع ــام  ،2020مــع ات ـخ ــاذه كل
التدابير الالزمة واحتساب المخصصات االحترازية
الكافية لمواجهة تــداعـيــات انتشار فـيــروس كورونا
ً
المستجد على االقـتـصــاد عـمــومــا ،وعـلــى القطاعات
ً
األكثر تأثرا بالجائحة ،وبذلك بلغت أرباح البنك 17.7
مليون دينار عن فترة األشهر الستة األولــى من عام
 2020بما يقل عن أرباح نفس الفترة من  ،2019إذ بلغت
 30.3مليون دينار وبنسبة انخفاض تبلغ  43في المئة.
ً
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ــه وف ـقــا
لتوجيهات مجلس اإلدارة وسياسات الدولة ،استمر
«الـمـتـحــد» فــي الـتــوســع فــي أنـشـطــة الـتـمــويــل وتقديم
الدعم الكامل لقطاعات األعمال وللعمالء المتضررين
مع تطبيق معدالت الخصم المنخفضة المعدلة ،التي
جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم األعمال
لتصب في مصلحة العمالء وتساعد في تجاوز األزمة،
إذ نما إجمالي الموجودات إلى ما قيمته  4.4مليارات
ً
دي ـنــار بنهاية الـنـصــف األول مــن ع ــام  2020مرتفعا
بنسبة  10في المئة عن إجمالي موجودات نفس الفترة
من العام الماضي والتي بلغت أربعة مليارات دينار
( 4.35مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر  ،)2019كما
نمت محفظة التمويل لتصل إلى  3.1مليارات دينار في
النصف األول من العام الحالي مرتفعة بنسبة بلغت
 6.9في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي حين
بلغت  2.9مليار دينار.
كذلك ارتفعت ودائــع العمالء في النصف األول من
العام الحالي لتصل إلى  2.8مليار دينار بنسبة ارتفاع
قدرها  12في المئة عن عام  2019إذ بلغت آنذاك 2.5
مليار ديـنــار( .بـلــغ رصـيــد محفظة التمويل ورصيد
ودائ ــع الـعـمــاء  3مـلـيــارات دي ـنــار و 2.7مـلـيــار ديـنــار
كويتي على الترتيب بنهاية ديسمبر .)2019
ومن منطلق حرص البنك على تجاوز األزمة الناتجة
عن انتشار فيروس كورونا وتخفيف العبء عن كاهل
عمالئه ،فقد انضم البنك لـمـبــادرة البنوك الكويتية
لتأجيل األقساط المستحقة على العمالء لمدة ستة
أشهر دون احتساب أي أربــاح أو أتعاب إضافية مع
استقطاع التأثير المالي ،الذي بلغ  11.5مليون دينار
ً
من حقوق المساهمين وفقا لتعليمات بنك الكويت

المركزي إذ بلغ معدل كفاية رأس المال بعد االستقطاع
ً
 14.85في المئة كما في  2020/06/30متجاوزا معدل
ً
 11في المئة المقرر حاليا من بنك الكويت المركزي
ً
ومـحـتـفـظــا بـهــامــش يسمح بــاالسـتـمــرار فــي تحقيق
أهداف البنك المحددة بالخطة من التوسع في التمويل
وخدمات العمالء والعمليات.
ولقيام البنك باتخاذ العديد من اإلجراءات التحفظية
عند تصنيف التسهيالت القائمة سجلت المديونيات
غير المنتظمة نسبة  1.90في المئة في 2020/06/30
( 1.3في المئة في  )2019/12/31بنسبة تغطية جيدة
للمخصصات بلغت  192.2فــي المئة بعد استبعاد
الضمانات.
ً
وتعليقا على النتائج ،أفاد د .أنور المضف رئيس
ً
ً
مجلس اإلدارة ب ــأن  2020ال يعتبر عــامــا عــاديــا إذ
شهد من بدايته تحديات صحية واقتصادية نتجت
جائحة «كــوفـيــد  »19المستجد فتوقفت
عــن انـتـشــار ُ
حركة السفر ،وفرض حظر تدريجي على التنقل وتم
إغ ــاق الـعــديــد مــن األنـشـطــة والـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
والقطاعات األخرى بصورة مؤقتة بما أضر بمعدالت
ال ـن ـمــو بـ ــاألسـ ــواق وأضـ ـع ــف قـ ــوى الـ ـع ــرض وال ـط ـلــب
والتدفقات المالية وأســواق المال واألعـمــال وأسعار
النفط العالمية.
وأوضح المضف ،أن البنك األهلي المتحد عمل على
تحقيق المواءمة بين االلتزام باالشتراطات الصحية
ودفع عجلة التنمية من جهة وتحمل دوره لتخفيف
األعباء عن كاهل العمالء وخدمتهم وتحقيق النمو
من جهة أخرى ليحقق نتائج متوارنة خالل النصف
األول من عام  2020وينضم إلى سائر البنوك الكويتية
للعمل ضمن منظومة بنك الكويت المركزي لتخطى
أثار األزمة بأقل الخسائر.
وأضـ ـ ــاف أن «ال ـم ـت ـح ــد» اس ـت ـط ــاع ال ـق ـي ــام بــواج ـبــه
المجتمعي في دعم الجهود الحكومية بمكافحة انتشار
فـيــروس كــورونــا المستجد مــن خــال المساهمة في
صندوق بنك الكويت المركزي البالغ  10ماليين دينار
لــدعــم جـهــود السلطات الصحية واألمـنـيــة الكويتية
لـمـكــافـحــة ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء كـمــا ق ــام الـبـنــك بـ ــدوره في
مساندة عمالئه مــن خــال تأجيل مــدفــوعــات أقساط
التمويالت االستهالكية والمقسطة وأقساط البطاقات

االئتمانية لمدة  6أشهر لكل عمالء البنك مــع إلغاء
األرباح وأية رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل.
وأعرب عن الفخر بااللتزام الكبير «الذي لمسناه من
جانب إدارة وموظفي البنك األهلي المتحد لضمان
تقديم خــد مــات مصرفية شاملة لنبقى على تواصل
دائم مع عمالئنا ومجتمعنا».
وعبر عن «جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك
وعمالئه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك وسط
هــذه ال ـظــروف االستثنائية ،كما تـقــدم بالشكر لبنك
الـكــويــت الـمــركــزي وكــل الـجـهــات الــرقــابـيــة والصحية
واألمـ ـنـ ـي ــة» وث ـم ــن ج ـه ــود اإلدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وكــافــة
العاملين بالبنك التي مكنت «المتحد» من إدارة تلك
األزم ــة والـتـعــامــل مــع تبعاتها ،كـمــا أش ــاد بالجهود
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي يـبــذلـهــا ال ـعــام ـلــون فــي الـصـفــوف
األمامية بالفروع لتلبية احتياجات العمالء الملحة
خالل مراحل األزمة المختلفة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أفـ ـ ــادت ج ـه ــاد الـحـمـيـضــي الــرئـيـســة
التنفيذية بالوكالة للبنك األهلي المتحد بأنه «وسط
هــذه الـظــروف االستثنائية ،وضعنا سالمة عمالئنا
وموظفينا على قائمة أولــويــاتـنــا ،عــن طــريــق وضع
خطة متكاملة لتمكين مواردنا البشرية من العمل عن
ُبعد لضمان سالمتهم واستمرار األعمال والخدمات
بالكفاءة الالزمة ،وكنا على تواصل مستمر وعلى مدار
الساعة مع عمالئنا لتقديم المشورة والدعم الــازم،
ً
خـصــوصــا خ ــال الـفـتــرة ال ـتــي تــوقـفــت فـيـهــا األع ـمــال
واعتمدنا على منصاتنا الرقمية المتميزة التي أثبتت
جاهزيتها وكفاءتها في تقديم خدمات آمنة ومالئمة
أتاحت للعمالء مواصلة إنجاز معامالتهم المصرفية
ً
دون م ـغــادرة منازلهم ،وذل ــك حــرصــا على سالمتهم
وسالمة عائالتهم والمجتمع الكويتي».
وأضــافــت الحميضي« :نحن مستمرون فــى تقديم
خدماتنا المصرفية على مــدار الساعة ،ونحرص كل
الحرص على استقبال عمالئنا من خالل فروع البنك
م ــع تـطـبـيــق أف ـضــل اإلج ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة والــوقــائ ـيــة
السليمة لكل من عمالء البنك وموظفيه ومع العودة
ً
التدريجية لألنشطة االقتصادية ،بدأنا نشهد تحسنا
في حجم األعمال».
وذكرت أنه على الرغم من جائحة «كوفيد »19وما لها

أنور المضف

من تداعيات سلبية على االقتصاد العالمي والمحلي
وما سببته من تباطؤ في النمو وصعوبات لدى العديد
من القطاعات ،فإننا على ثقة كبيرة بقدرة البنك األهلي
المتحد على التعامل مع األزمة وتحدياتها.
وأعــربــت الحميضي عــن الـشـكــر واالم ـت ـنــان إلدارة
ومــوظـفــي الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد عـلــى مــا أبـ ــدوه من
تعاون وإخــاص لمواجهة التحديات التي سببتها
تلك الجائحة «مــع دع ــوات لله تعالى أن يكشف عنا
هذه الغمة وأن يحفظ الكويت وأهلها والعالم أجمع
من األمراض واألوبئة ونود أيضا أن نطمئن عمالئنا
على جاهزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه
ً
دائما من التعامل مع مرحلة ما بعد كورونا ومواجهة
ً
التحديات التي قد تنجم عنها الحقا».

«بيتك» :يعلن فائزي السحب ربع السنوي لـ «الرابح» «بوبيان» يطلق برنامجه الصحي للموظفين
أعلن بيت التمويل الكويتي
(بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك) أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن ب ــالـ ـسـ ـح ــب ربـ ــع
ال ـس ـن ــوي ل ـح ـســاب «ال ــراب ــح»
ب ـ ــ 3ك ـي ـلــو م ــن ذهـ ــب «ب ـي ـتــك»
لكل فائز ،وهم عبدالله خالد
ال ـج ــاه ـم ــة ،وأك ـ ـ ــرم مـحـمــود
الـ ـمـ ـص ــري ،وشـ ـه ــد م ـح ـمــود
العبيد ،وذلك عن الربع الثاني
من العام الجاري.
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك اسـ ــم
ال ـع ـم ـي ـلــة ال ـف ــائ ــزة بــالـسـحــب
ال ـش ـه ــري ل ـح ـســاب «ال ــراب ــح»
ب ـج ــائ ــزة عـ ـب ــارة ع ــن  1كيلو
من ذهب «بيتك» ،وهي عذراء
م ـح ـمــد ال ــرف ــاع ــي ،ع ــن شـهــر
يونيو.
وي ـق ــدم «ب ـي ـتــك» ،م ــن خــال
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ــرابـ ـ ــح ،م ـج ـمــوعــة
جوائز تصل الى  54كلغ من
ال ــذه ــب ،مــن خ ــال مجموعة
سـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات ش ـ ـهـ ــريـ ــة وربـ ـ ــع
س ـ ـنـ ــويـ ــة وسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة ،ت ـت ـيــح
الفرصة لـ 23من عمالء حساب
الرابح للفوز بالجوائز التي
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  1و 3ك ـلــغ من
الذهب على مدى عام ،إضافة
إلى السحب السنوي بجائزته
الكبرى  12كلغ من الذهب.
وتستهدف الجوائز جميع
ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب «الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــح»
الحاليين وال ـج ــدد ،الــذيــن ال
تقل رواتبهم عن  500دينار،
فـعـنــد تـحــويــل روات ـب ـهــم إلــى
حساب «الــرابــح» سيتمكنون

من الفوز بباقة من الجوائز
غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة مـ ــن خ ــال
المشاركة في السحوبات.
وه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـح ــوب ــات ه ــي:
سحب شهري بمعدل فائز في
كل سحب بـ 1كلغ من الذهب،
وسحب ربع سنوي بمعدل 3
فائزين في كل سحب بـ 3كلغ
من الذهب لكل فائز (مــا عدا
سـحــب الــربــع األخ ـيــر فهناك
فائز واحد فقط).
كما يجرى سحب سنوي
بمعدل فائز واحــد تكون من
نصيبه الجائزة الكبرى ،وهي
ع ـبــارة عــن  12كـلــغ مــن ذهــب
«بيتك» ،وبذلك يكون مجموع
الفائزين  23عميال ،مجموع
جــوائــزهــم يصل الــى  54كلغ
من الذهب.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــح حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ــراب ـ ــح
بــالــديـنــار ل ــأف ــراد ،ويشترط
تحويل الراتب كشرط أساسي
لــدخــول الـسـحــب ،واسـتـمــرار
تحويله في الحساب .وفيما
يـ ـ ـخ ـ ــص ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط وأحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام
الجوائز والسحب فهي ان يتم
تحويل الراتب لكل شهر خالل
األش ـهــر الـثــاثــة الـتــي تسبق
ال ـس ـحــب ،وأال ي ـقــل الــرصـيــد
األدنى للحساب عن  50دينارا
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة كـ ــل شـ ـه ــر خ ــال
األش ـهــر الـثــاثــة الـتــي تسبق
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ،حـ ـي ــث إن ك ـ ــل 50
دينارا إضافية في الحساب
تزيد فرص العميل في الربح،

وبذلك يعتبر حساب الرابح
ب ـمــزايــاه وج ــوائ ــزه مناسبا
للعمالء الراغبين في تحويل
رواتبهم ،وادارة حساباتهم
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،م ـ ــع إم ـك ــان ـي ــة
االدخار واالستثمار.
وي ـ ــؤك ـ ــد ح ـ ـسـ ــاب الـ ــرابـ ــح
حـ ــرص «ب ـي ـت ــك» ال ـم ـتــواصــل

على تقديم منتجات متميزة
ت ـل ـب ــي طـ ـم ــوح ــات الـ ـعـ ـم ــاء،
وتمنحهم تـجــر بــة مصرفية
استثنائية.

أط ـل ــق ب ـنــك ب ــوب ـي ــان بــرنــامــج
بوبيان الصحي الخاص بموظفي
البنك ،الذي يتضمن مجموعة من
المحاضرات بمختلف النواحي
الـصـحـيــة ال ـت ــي ت ـهــم الـمــوظـفـيــن
وع ـ ــائ ـ ــات ـ ـه ـ ــم ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا وسـ ــط
ال ـظــروف الحالية الـتــي يمر بها
العالم والكويت بسبب تداعيات
فيروس كورونا المستجد.
وقــال المدير العام لمجموعة
الموارد البشرية عادل الحماد ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن إطالق
البرنامج «يأتي في إطار حرص
إدارة البنك على سالمة وصحة
ً
موظفينا وعائالتهم» ،موضحا
أن أبرز ما يميز البرنامج مواكبته
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن خ ــال
استخدام قنوات التواصل الرقمية
والتواصل عن بعد.
وأضــاف الحماد ،أن البرنامج
الذي تشارك فيه مجموعة مميزة
من المتخصصين يتضمن العديد
من الجوانب المهمة التي ترتبط
مباشرة بالظروف الحالية التي
نـعـيـشـهــا ك ــال ـج ــوان ــب الـنـفـسـيــة
واالجتماعية – التغذية السليمة –
تقوية المناعة – الرياضة واللياقة
البدينة – أسلوب الحياة األفضل
– بجانب األ م ــور الصحية التي
تهم المرأة وغيرها من الجوانب
األخ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـض ـمــن لـلـجـمـيــع
حياة صحية سليمة.
وأ ك ـ ـ ــد أن إدارة ا ل ـب ـن ــك تـعــي
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة وأهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـ ـثـ ـقـ ـي ــف
م ــوارده ــا ال ـب ـشــريــة ب ـكــل األم ــور

 ...و«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» نصف السنوي
أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحب
السنبلة نصف السنوي وذلك بحضور
مـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
وموظفي بنك وربة.
وبــال ـن ـس ـبــة لـلـعـمــاء ال ــذي ــن حــالـفـهــم
ال ـحــظ خ ــال ال ـس ـحــب ،ف ـقــد ت ــوج راش ــد
سالم ركدان المرتجي بالجائزة الكبرى
وال ـبــال ـغــة  100,000د .ك ،بـيـنـمــا تــوج
محمد حسن سيف الشمري بالجائزة
البالغة  50,000د .ك ،وبالنسبة لجوائز
الـ 10,000فقد توج بها  5فائزين لكل فائز
مبلغ  10,000د .ك بإجمالي  50,000د.ك
وهــم التالية أسـمــاؤهــم :يعقوب السيد
هاشم الــرفــاعــي ،وثلث المرحوم ناصر
إبراهيم النجران التويجري ،وعبدالسالم
علي يوسف التميمي ،ومحمد جدعان
سميليل العازمي ،ومريم محمد اسحق
الهاجري.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل
لكل الراغبين بتوفير األمــوال وتحقيق
عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في
الوقت نفسه باإلضافة إلى فرص للفوز
بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث
خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق
مــع تحقيق المصلحة والـفــائــدة األكبر
ً
لعمالئه ونـظــرا لتنامي قــاعــدة عمالئه
والـتـجــاوب الكبير الــذي لقيه الحساب،
يعيد بنك وربة إطالق حساب «السنبلة»
ّ
بحلة جديدة ومتطورة في  2020تطوي
فــي ثـنــايــاهــا جــوائــز نـقــديــة أك ـبــر ،حيث
قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية التي يحصل
عليها العمالء.

تسليم الجائزة الكبرى للسحب
ومن التطورات التي أضافها بنك وربة
على حملة السنبلة  2020هي مضاعفة
عدد الفائزين في السحوبات األسبوعية،
أص ـب ــح اآلن عـ ــدد ال ـفــائــزيــن  10بمبلغ
ً
 1,000د .ك لكل فائز أسبوعيا .وحــول
ال ـس ـحــوبــات ال ـك ـب ــرى ،ف ـقــد ت ــم الـسـحــب
الكبير األول في شهر أغسطس الجاري
ً
حيث تم السحب على  7فائزين ،علما بأن
الفائز األول حصل على مبلغ 100,000
د.ك ،بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ
 50,000د .ك ،وهنالك  5فائزين حصلوا
على مبلغ  10,000د .ك لكل منهم .أما

السحب الكبير الثاني ،فسيقام في نهاية
السنة ،حيث تتضاعف الجائزة الكبرى
لتصل الــى  200,000د .ك للفائز األول،
و 50,000د .ك للفائز الثاني ،وهنالك 5
فائزين بمبلغ 10,000د .ك.
وح ـ ــول الـ ـش ــروط الـ ـج ــدي ــدة ،يتطلب
اآلن وجــود  100د .ك لدخول سحوبات
السنبلة االسبوعية والسحوبات الكبرى،
ً
عـلـمــا ب ــأن الـعـمـيــل مـ ــازال يـحـصــل على
ف ــرص ــة واح ـ ــدة م ـقــابــل ك ــل  10د .ك في
الحساب ،والفرص تحتسب على حسب
أدنــى رصيد في الحساب خــال الشهر.

لذلك يجب أن يكون مضى على المبلغ
شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب
األسبوعي ،وشهران كامالن للسحوبات
الكبرى الحتساب الفرص .هذا وال توجد
قيود أو حدود للسحب واإليداع ،كلما زاد
المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـه ــم
صـحـتـهــم الـجـســديــة والـنـفـسـيــة،
ً
وبما ينعكس إيجابيا على أداء
مهامهم الوظيفية.

العربية واإلنكليزية
ً
وذكـ ـ ــر أنـ ــه ت ـع ـم ـي ـمــا ل ـل ـفــائــدة
سيتم تنظيم هــذه المحاضرات
بصورة أسبوعية بحيث تنقسم
إلــى مـحــاضــرات باللغة العربية
وأخــرى باإلنكليزية حتى يمكن
لجميع الموظفين االستفادة من
هــذه الـمـحــاضــرات الـتــي تــم بثها
من خالل تقنية التواصل عن بعد
(مايكروسوفت تيمز).
وكـ ــانـ ــت الـ ـمـ ـح ــاض ــرة األول ـ ــى
ض ـمــن ال ـبــرنــامــج ال ـص ـحــي الـتــي
نـظـمـهــا بــوب ـيــان ق ــد اسـتـضــافــت
اخـتـصــاصــي الـتـغــذيــة العالجية
والــريــاضـيــة د .عبدالله المطوع
وتناولت الحياة الصحية األفضل
ف ــي زم ـ ــن «ك ـ ــورون ـ ــا» وال ـت ـع ــام ــل
مـ ــع م ـع ـط ـي ــات ال ـ ـعـ ــودة ل ـل ـح ـيــاة
الطبيعية.
وأف ـ ــاد ال ـح ـم ــاد بـ ــأن بــرنــامــج
بــوبـيــان الصحي يــأتــي فــي إطــار
ت ــوفـ ـي ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـمـ ـي ــزة مــن
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـمــوظ ـفــي
البنك إلى جانب تهيئة كل السبل
الممكنة لخلق البيئة المناسبة
لـلـعـمــل م ــن ال ـم ـنــزل وب ـمــا يحقق
األه ــداف المطلوبة مــن استمرار
وتيرة العمل دون تأثر.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه «عـ ـب ــر وس ــائ ــل

ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي الـخــاصــة
بـمــوظـفــي ال ـب ـنــك ت ــم ب ــث الـعــديــد
مــن الرسائل التوعوية الخاصة
بمحاربة فيروس كورونا وسبل
ال ــوق ــاي ــة م ـنــه إل ــى ج ــان ــب إج ــراء
العديد من المسابقات األسبوعية
التى تربط بين البنك ومتابعيه
عـلــى مختلف وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي.

بوبيان وأزمة «كورونا»
من ناحية أخــرى ،أكد الحماد
أن عـ ـ ـ ــودة الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي مـخـتـلــف
إدارات البنك إلــى مــا كانت عليه
قبل اإلغ ــاق الـعــام الــذي شهدته
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مـ ـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي
تمت بحمدالله حسب متطلبات
وت ــوصـ ـي ــات الـ ـجـ ـه ــات الـمـعـنـيــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــوده ل ـل ـع ـم ــل م ـ ــع االل ـ ـت ـ ــزام
بــال ـن ـس ـبــة الـ ـمـ ـق ــررة لـلـمــوظـفـيــن
واتـخــاذ كــل اإلجـ ــراءات الصحية
المطلوبة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ــوق ــف
السابقة جاء ت نتيجة متطلبات
ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة ل ـك ـن ـهــا لــم
تؤثر على سير العمل في البنك،
إذ اسـتـمــر الـبـنــك فــي أداء معظم
أن ـش ـط ـتــه س ـ ــواء م ــن خـ ــال عـمــل
الموظفين من المنزل أو من خالل
فتح بعض الفروع للعمل أو من
خالل خدمات البنك الرقمية.
وقال إن العودة مرة أخرى وفق
الضوابط المعلنة إلى بيئة العمل
في مختلف القطاعات الحكومية

عادل الحماد

ً
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص تـمـثــل تــأكـيــدا
عـلــى ت ـج ــاوز ال ـكــويــت ب ــاذن الـلــه
مرحلة صعبة في مواجهة انتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـ ــذي اج ـت ــاح
العالم وبداية لعودة الحياة إلى
طبيعتها.
وش ــدد عـلــى أن ــه مـنــذ انـطــاق
األزمــة في مــارس الماضي وبنك
ب ــوبـ ـي ــان ح ــري ــص كـ ــل ال ـح ــرص
على اتباع اإلجراءات الالزمة من
أجل الحفاظ على سالمة وصحة
ً
مــوظـفـيــه وال ـع ـم ــاء م ـش ـيــرا إلــى
أن عـ ــودة الـ ـف ــروع لـلـعـمــل وســط
هذه الظروف فرضتها متطلبات
الـعـمــاء واحـتـيــاجــاتـهــم المهمة
والضرورية التي ال يمكن تلبيتها
إال عن طريق الفروع.

مزاج

16

مسك وعنبر

مسك وعنبر
om

t

c
bil@aljarida.

aw
a

العدد  / 4497الثالثاء  11أغسطس 2020م  21 /ذو الحجة 1441هـ

بدأت الفنانة ريم البارودي تقديم
برنامجها الجديد «شارع النهار»،
الذي يعد تجربتها األولى في
التقديم التلفزيوني.

١٨

والكاتب فهد الهندال إن
قال الناقد
األعمال األدبية ُت َّ
شرح المجتمع وال تقدم
ً
حلوال للقارئ.

١٨

انتهى الملحن أنور عبدالله من
أغنية جديدة بعنوان
«لو نلتقي» ،للمطرب القطري
منصور المهندي.

نجمات بوليوود يسيطرن على المراكز
األولى بين أجمل نساء العالم
منهن كارينا كابور وشيلبا شيت ي وسيلينا جيتلي
كشفت تقارير إعالمية أن نجمات بوليوود
يعتبرن مــن أكـثــر النجمات العالميات رشــاقــة،
حـيــث يتمتعن ب ـقــوام مـثــالــي خــولـهــن السيطرة
ع ـلــى ال ـم ــراك ــز األول ـ ــى ب ـيــن أج ـمــل ن ـســاء الـعــالــم
وأكثرهن أنوثة.
وبينت التقارير أن سر هذه الرشاقة والجمال
يكمن فــي النظام ا لـغــذا ئــي لبعضهن ،فالممثلة
الهنديةكارينا كابور ،إلى جانب التزامها الغذائي
بممارسة تـمــاريــن الـيــوغــا يــومـيــا ،تتبع نظاما
غذائيا نباتيا صــارمــا ،وال تــأكــل اللحوم بتاتا
منذ عام  ،2006إضافة إلى تناول كميات كبيرة
من الماء يوميا.
وكانت النجمة العالميةكابور نشرت صورة
جديدة لها على صفحتها ،موجهة من خاللها
رســالــة إل ــى ال ــده ــون ،فــي إش ــارة منها إل ــى أنها
ستعمل جهدها لحرق الدهون التي اكتسبتها في
فترة الحجر المنزلي ،وعلقت على الصورة ،التي
ظهرت فيها بمالبس رياضية وبدون مساحيق
تجميل" ،عزيزتي الدهون ،استعدي للموت".
الجدير ذكره أن نجمة بوليوود كارينا احتفلت
مؤخرا بعيد زواجها السابع من الممثل العالمي
سـيــف عـلــي خ ــان ،مــن خ ــال احـتـفــال بسيط في
منزلهما بمومباي.

بروكلين بيكهام ونيكوال بيلتز

مــن جـهـتـهــا ،ذك ــرت الممثلة الـهـنــديــةشيلبا
شيتي أنها ال تمنع نفسها من أكل طعام معين،
لكنها تستهلك نحو  2000سعرة حرارية ،وكذلك
تستهلك اللحوم والبروتينات ،إال في يوم واحد
من أيام األسبوع ،إذ تتناول فيه الشوفان والشاي.
وعن تفاصيل وجباتها الغذائية ،قالت إنها
تتناول في وجبة الغداء عادة خبز "روتي" الهندي
الشهير مع الزبدة والخضار المطبوخة بالزيت
المكرر والدجاج ومرق "دال" ،لكنها ال تأكل بين
الوجبات ،بينما يقتصر عشاؤها على السلطة
أو تفاحة ،مع تجنب الخبز.
وإن أرادت أكل الحلويات فإنها تلجأ في األغلب
إلى الشوكوالتة أو حلوى "كولفي" ،كما تتناول
الشاي األخضر ،وتشرب الكثير من الماء الفاتر
طوال اليوم ،وتمارس التمارين الرياضية  3أو 4
مرات في األسبوع.
ب ــدوره ــا ،كشفت ملكة جـمــال الـهـنــد السابقة
سيلينا جيتلي أنها تحرص على تناول  7وجبات
صغيرة في اليوم ،بمعدل كل ساعتين ونصف،
ك ـمــا ت ـح ــرص ع ـلــى ت ـن ــاول الـكـثـيــر م ــن الـفــاكـهــة
والمكسرات في وجبة الفطور ،وبين  7و 8أكواب
ً
من الشاي األخضر يوميا.

كارينا كابور

جورج كلوني

«زواج سري» بين بيلتز وبروكلين بيكهام مليون دوالر كلفة جنازة جورج كلوني
أ ثــارت الممثلة األميركية نيكوال بيلتز الجدل بصورة نشرتها على صفحتها
في أحد مواقع التواصل ،بعد أن ألمحت إلى احتمالية زواجها من عارض األزياء
بروكلين بيكهام،ابن النجم البريطاني ديفيد بيكهام ،والفنانة فيكتوريا بيكهام.
وفي التفاصيل ،أن الصورة التي نشرتها بيلتز ،عبر حسابها ،منذ أيام ،تظهر
يدها ويد بروكلين وهما يمسكان ورقة عالمة تجارية ،بينما ظهر هو يرتدي خاتما
ذهبيا في يده اليسرى.
وكانت تقارير إعالمية ألمحت إلى أن بعض المعلومات لديها تفيد بأن الثنائي
اتخذ قرار الزواج السري ،بعد أن أعلنا خطبتهما قبل فترة قصيرة ،رغم أن بروكلين
مر بمحطات كثيرة من تكوين الصداقات المتفرقة ،لكنه أخيرا استقر به الحال مع
بيلتز ويعيشان أوقاتا سعيدة.

انتشر بكثافة خالل الساعات القليلة الماضية بين محبي وعشاق الممثلجورج كلوني
سؤال" :هل يخطط جورج كلوني إلقامة جنازته بمبلغ ضخم يصل الى مليون دوالر؟".
وكانت تقارير إعالمية روجت لشائعة تشير إلى أن الممثل جورج كلوني كان يستغل
وقته خالل وجوده بالحجر المنزلي ،بسبب جائحة كورونا ،وظل يخطط لجنازته ،وأنه
قرر أن تتكلف مليون دوالر من ثروته المقدرة بـ 500مليون دوالر.
وأشــارت التقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء تفكيره في ذلك هو زوجته أمل علم
الدين ،وتوأمهما إيال وألكساندر ،البالغان  3سنوات ،حيث يعدان المحرك الرئيسي وراء
اهتمام كلوني المفاجئ بما يأتي بعد وفاته ،فهدف كلوني األساسي هو إنقاذ أسرته
"من متاعب وتكاليف تنظيم الحدث" بأنفسهم.

كرم بورسين

كرم ينفي تسببه في انفصال آرتشيل عن مراد
أثار النجم التركيكرم بورسين الجدل مع النجمة التركيةهاندا آرتشيل ،وأحدثا ضجة
كبيرة بين المتابعين ،بعد الحديث عن انفصال آرتشيل عن مراد دالكيليتش ،بسبب تصوير
ً
مشهد في مسلسل بين آرتشيل وبورسين ،حيث خرج األخير ليوضح األمر ،نافيا أن يكون
لهذا الموضوع عالقة بانفصالهما.
وقال" :من الخطأ االعتقاد بأن مشهد في مسلسل تسبب في هذا" ،مضيفا" :هذه المشاهد
جزء من عملنا ،وبما أنها كتبت بالسيناريو فنحن بحاجة إلى إضفاء الحيوية عليها
والحصول على ما يريده المخرج ،ال يوجد شيء كهذا ،ويجب أال نخلط األمور ببعضها".
وأض ــاف أن "م ــراد دالكيليتش فـنــان مـحـتــرف ،وي ـعــرف أن كــل مــا يـجــري فــي مشاهد
المسلسل مجرد تمثيل ال أكثر" ،متابعا" :أنا ال أقرأ التعليقات ،لكن بعد ما سمعته اآلن
منكم انزعجت بالفعل".

شون كونري أفضل من جسد شخصية جيمس بوند
في استطالع أجرته إذاعة «تايمز دوت كوم»
خ ـل ــص اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـ ـلـ ــرأي إل ـ ــى أن ال ـم ـم ـث ــل ال ـب ــري ـط ــان ــي
الشهير شون كونري هو أفضل من جسد شخصية العميل
االستخباراتي البريطاني جيمس بوند.
وأوضح االستطالع ،الذي أجرته إذاعة "تايمز دوت كوم"،
أن كونري حاز نسبة  44في المئة ،وجاء في المرتبة الثانية
الـمـمـثــل تـيـمــوثــي دالـ ـت ــون بـنـسـبــة  32ف ــي ال ـم ـئــة ،وح ــل في
المرتبة الثالثة الممثل بيرس بروسنان بنسبة  23في المئة.
وشمل االستطالع أكثر من  14ألف شخص ،حيث تنافس
الممثلون الذين جسدوا شخصية جيمس بوند في جوالت
مختلفة ثنائية باالستطالع.
وش ـهــدت ال ـجــولــة األولـ ــى ت ـفــوق كــونــري عـلــى نـجــم أفــام
جيمس بوند حاليا دا نـيــال كريغ ،حيث حــاز نسبة  56في
المئة مقابل  43في المئة لكريغ ،و فــاز بروسنان بالجولة
الثانية بنسبة  76في المئة أمام جورج الزينبي ،الذي ظهر
في فيلم واحد من سلسلة أفالم جيمس بوند عام .1969
وشهدت الجولة الثالثة فوز دالتون بنسبة  49في المئة،

مـقــا بــل  41فــي ا لـمـئــة لــرو جــر مــور ،وأ ظ ـهــرت نتيجة الجولة
األخيرة ،التي شهدت تنافس دالتون وكونري وبروسنان،
حصول كونري على لقب أفضل من جسد جيمس بوند.
وجسد كونري ( 89عاما) جيمس بوند في أول  5أفالم من
هذه السلسلة ،وروجر مور في  7أفالم ،ودالتون في فيلمين،
وبروسنان في  ،4وكريغ .5
يذكر أن السير شون كونري هو ممثل ومنتج أسكتلندي
ممثل يقوم بأداء شخصية جيمس بوند
متقاعد ،وكان أول
ٍ
في سلسلة أفالم بوند الشهيرة ،وحاز العديد من الجوائز
الــرفـيـعــة الـمـسـتــوى خ ــال مـسـيــرتــه الـمـهـنـيــة ،مـنـهــا جــائــزة
أوس ـكــار ،وعــدة جــوائــز بــافـتــا ،إضــافــة إلــى  3جــوائــز غولدن
غلوب.
ون ـشــأ فــي حــالــة اجـتـمــاعـيــة ف ـق ـيــرة ،وب ــدأ الـعـمــل فــي سن
مبكرة من أجل مساعدة عائلته ،كما كان لديه اهتمام كبير
ٍ
برياضة كمال األجسام ،وشارك في بطولة لكمال األجسام
ّ
(د ب أ)
غيرت مجرى حياته.

شون كونري
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ريم البارودي« :شارع النهار» بعيد عن الجنس والسياسة
ُ
«شعرت بالقلق من تجربة التقديم التلفزيوني لكن اإلعداد الجيد كسر رهبتي»
ً
بدأت الفنانة ريم البارودي أخيرا تقديم برنامجها األول
"شارع النهار" على شاشة قناة النهار المصرية .
وفي دردشتها مع "الجريدة " تتحدث ريم عن البرنامج
وتفاصيله باإلضافة إلى مشاركتها في مسلسل "جمع
سالم" ،فماذا قالت؟

القاهرة  -هيثم عسران

القنوات لم
تكن تستعين
بالفنانين
لتقديم البرامج

● *حــدثـيـنــا ع ــن ردود الفعل
عـلــى تـجــربـتــك ال ـجــديــدة "ش ــارع
النهار".
أت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع قـ ـ ـن ـ ــاة ال ـ ـن ـ ـهـ ــار م ـنــذان ـطــاق ـهــا ،وتــرب ـط ـنــي ب ـهــا على
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـشـ ـخـ ـص ــي م ـح ـبــة
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن عـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مــن
أعمالي عــرض عليها لــذا عندما
ت ـح ــدث م ـع ــي ال ـق ــائ ـم ــون عـلـيـهــا
لفكرة االنضمام مــن أجــل تقديم
ب ــرن ــام ــج ت ـل ـف ــزي ــون ــي تـحـمـســت
للفكرة وبدأنا النقاش واقترحوا
علي شــارع الـنـهــار ،وبــالــرغــم من
شـعــوري بالقلق فــي الـبــدايــة من
ال ـبــرنــامــج وتـقــديـمــه إال أن عــاء
الكحكي حمسني بشدة للبرنامج
وبدأنا العمل وردود الفعل حتى
اليوم مبشرة وجيدة للغاية من
الجمهور.

فكرة البرنامج

فارق بين قول
الرأي بعمل
أقدمه وانتقادي
الشخصي

● لـمــاذا ق ــررت خــوض تجربة
الـتـقــديــم الـتـلـفــزيــونــي فــي الــوقــت
الحالي؟
الـ ـم ــوض ــوع ارتـ ـب ــط بــأمــريــنرئيسيين حماسي لقناة النهار
بــاإلضــافــة إل ــى ف ـكــرة الـبــرنــامــج،
فـ ــرغـ ــم أن ـ ـنـ ــي ت ـل ـق ـي ــت ع ــروض ــا
ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ب ـ ــرام ـ ــج
تلفزيونية خالل الفترة الماضية

إال أنـ ـن ــي لـ ــم أت ـح ـم ــس مـ ــن قـبــل
ألي تجربة وأحيانا كانت تأتي
ال ـت ـجــربــة ف ــي تــوق ـيــت أكـ ــون فيه
مـنـشـغـلــة ب ــأع ـم ــال ف ـن ـيــة اخـ ــرى،
لذا تجدني سعيدة للغاية بهذه
التجربة.

دعم كبير
● كيف تحضرت للتجربة؟
ثمة تحضيرات بــدأت بشكلمبكر مع إدارة قناة النهار للعمل
على البرنامج بما ساعدني على
االل ـ ـمـ ــام ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
باإلضافة إلــى دعــم كبير وجدته
مــن القائمين على البرنامج في
اإلع ـ ـ ــداد ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم في
خروج الحلقات بشكل جيد ،كما
أنني للمفارقة قدمت قبل بداية
ال ـبــرنــامــج ب ـف ـتــرة وج ـي ــزة حفال
كبيرا في إحدى المناسبات ،األمر
ال ــذي كـســر ل ــدي ره ـبــة الـتـقــديــم،
وه ـ ــو أم ـ ــر ك ـن ــت أشـ ـع ــر بـ ــه مـنــذ
التحضير للبرنامج في البداية.

اإلجراءات الرسمية
● ت ـت ـح ــدث ـي ــن بـ ـحـ ـم ــاس عــن
ال ـت ـجــربــة ،بــالــرغــم م ــن الـعـقـبــات
التي حدثت فــي بدايتها خاصة
مع نقابة اإلعالميين!
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز األمـ ـ ـ ـ ــر ب ـعــضاإلجراءات الرسمية التي يفترض
االنـ ـتـ ـه ــاء م ـن ـه ــا وب ــال ـف ـع ــل ه ــذا
األمر تمت تسويته بشكل سريع
بدعم من قناة النهار ،وتعاقدي
مــع الـقـنــاة مستمر لـمــدة عامين
ومـ ــازل ـ ـنـ ــا فـ ــي الـ ـشـ ـه ــور االولـ ـ ــى
واشـعــر بأنهم لــم يــدخــروا جهدا
م ــن أج ـ ــل ظـ ـه ــور ال ـب ــرن ــام ــج فــي

طبيعة البرنامج
ً
● هل تضعين لنفسك خطوطا
حمراء في البرنامج؟
الـ ـب ــرن ــام ــج ي ـن ـت ـمــي لـنــوعـيــةال ـ ـبـ ــرامـ ــج االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـش ـكــل
رئـ ـيـ ـس ــي وه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ي ـتــم
ف ـي ـهــا طـ ــرح م ــا ي ـه ــم الـ ـن ــاس مــن
موضوعات عــن الحياة اليومية
ومـ ــا ي ـع ـي ـشــونــه ،وبــال ـن ـس ـبــة لي
ال أت ـطــرق لـمــوضــوعــات مرتبطة
بــالــديــن أو الجنس أو السياسة
ألن ـه ــا لـيـســت م ـنــاس ـبــة لطبيعة
الـبــرنــامــج وج ـم ـهــوره ،ل ــذا أعمل
على تقديم جميع الفقرات بصورة
مختلفة وبمعالجات قريبة من
ال ـ ـنـ ــاس وت ـ ـطـ ــرح ال ـم ــوض ــوع ــات
بشكل واضح.

دينا الشربيني

● ا لـ ـبـ ـع ــض يـ ـ ــرى أن طـبـيـعــة
البرنامج مناسبة بالنسبة لك؟
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي أت ـ ـعـ ــامـ ــلبطبيعتي أم ــام الـكــامـيــرا عندما
أظـ ـه ــر فـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ،وأت ـع ــام ــل
بتلقائية مــن دون تصنع و هــذا
األم ــر جعلني قــريـبــة مــن الـنــاس
ف ــي "شـ ــارع ال ـن ـه ــار" ،وســاعــدنــي
ً
على الــوصــول إليهم سريعا مع
الحلقات األولى.

الشهرة والنجومية
● كيف ترين تجربة الفنانين
في تقديم البرامج؟
ت ـ ـجـ ــربـ ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة ومـ ـفـ ـي ــدةلغالبيتهم بالتأكيد،ألن القنوات

ريم البارودي
لـ ــم تـ ـك ــن ت ـس ـت ـع ـيــن بــال ـف ـنــان ـيــن
لتقديم البرامج من دون أن يكون
هناك ردود فعل ايجابية عن هذه
الـتـجــربــة وثـمــة فـنــانــون نجحوا
بــال ـف ـعــل ف ــي ت ـقــديــم ال ـع ــدي ــد من
البرامج المميزة والناجحة منهم
شيرين عبدالوهاب وأمير كرارة
وأشـ ــرف ع ـبــدال ـبــاقــي ،وج ــزء من
نجاح الفنانين في تقديم البرامج
مرتبط بالشعبية التي يتمعتون
بها مــن أعمالهم الفنية بجانب
الـكــاريــزمــا عـلــى الـشــاشــة فــاألمــر
ل ـي ــس م ــرت ـب ـط ــا ف ـق ــط بــال ـش ـهــرة
والنجومية.

سـ ـعـ ـي ــدة ب ــال ـع ـم ــل وبـ ـ ـ ــردوداالف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ف ــال ـم ـس ـل ـس ــل
كـ ـت ــب ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد وم ـعــال ـج ـتــه
ل ـق ـض ــاي ــا عـ ــديـ ــدة جـ ـ ــرت بـشـكــل
جيد ومــوضــوعــي ،وشـعــرت منذ
ق ــراءة الـسـيـنــاريــو بــأنــه سيكون
تـجــر بــة مهمة بالنسبة ل ــي ،كما
أ ن ــه جمعني مــع صديقتي زينة
التي أعتز بها وأحب العمل معها
بشدة ألنها تشبهني في كثير من
التفاصيل.

إدارة حوار

مجرد صورة

● لكن تقديم الفنانين للبرامج
ً
يقيد ظهورهم كضيوف أحيانا؟

● لـمــاذا أصبحت تــرديــن على
التعليقات المتجاوزة عبر مواقع
التواصل االجتماعي؟

شيرين عبدالوهاب

● ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق
الرمضاني بتجربة "جمع سالم"

كـ ـي ــف وج ـ ـ ـ ــدت رد الـ ـفـ ـع ــل ع ـلــى
المسلسل؟

ف ــي ال ـم ــاض ــي ك ـنــت أتـجــاهــلاألمـ ــر بـشـكــل كـبـيــر وال أه ـتــم به
لكنني أصبحت أنــزعــج مــن هذا
األمـ ــر وق ـ ــررت ال ـت ـصــدي ل ــه ألنــه
ليس مــن حــق أحــد أن يـســيء لي
وه ـنــاك ف ــارق بـيــن أن تـقــول رأيــا
ف ــي ع ـمــل أق ــدم ــه وب ـيــن ان ـت ـقــادي
واالساءة لشخصي لمجرد صورة
قمت بنشرها ولن أسمح بقبول
ً
مثل هذه التجاوزات مستقبال.

فوبيا الفنانين غريبة ومضحكة ومرتبطة بمواقف صعبة
هنيدي يخشى األماكن المرتفعة ونانسي عجرم تخاف ركوب الطائرة
تنوعت أسباب الفوبيا
التي يعانيها الفنانون
والفنانات ورغم محاولة
بعضهم التخلص منها،
فإن الخوف سرعان ما
يسيطر عليهم سواء
كان من أماكن مرتفعة،
أو حشرات ،أو حتى من
ركوب الطائرة.

تنتهي الفنانة دينا الشربيني من تصوير مشاهدها
بـفـيـلــم " 30م ـ ــارس" خ ــال أي ـ ــام ،ل ـيــدخــل ال ـف ـي ـلــم مــراحــل
المونتاج والمكساج ،استعدادا لعرضه قريبا.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والتراجيديا،
حـيــث تعتمد قصته عـلــى ح ــادث مـفــاجــئ يقلب مــوازيــن
أبطاله ،ومن المقرر أن ينضم خالل التصوير شخصيتان
سيتم إعالنهما األيام المقبلة ،ويشاركان كضيوف شرف
في أحداث الفيلم.
و" 30مـ ــارس" تــألـيــف حـمـيــد ال ـمــدنــي ،وإخ ـ ــراج أحمد
موسى ،وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي ،وخالد
الصاوي ،وإنجي المقدم ،وأسماء أبواليزيد،وندى موسى،
وصبري فــواز ،ومحمد شاهين ،ومحمد جمعة ،ومحمد
علي رزق ،وأحمد خالد صالح ،إضافة إلى مجموعة من
ضيوف الشرف.
يشار إلى أن الشربيني قدمت رمضان الماضي مسلسل
"لعبةالنسيان" ،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالي،
وكتب له السيناريووالحوار تامر حبيب ،وتدور أحداثه
ح ــول امـ ــرأة تـعـيــشح ـيــاة الـطـبـقــة الـمـتــوسـطــة ،وتتغير
حياتها تماما عندما تفقد ذاكــرتـهــا ،وتـجــد نفسها في
صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

ليلى إسكندر تعلن عودتها
لزوجها يعقوب الفرحان

ليلى إسكندر
أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر عودتها لزوجها
ال ـف ـن ــان ال ـس ـع ــودي ي ـع ـقــوب ال ـف ــرح ــان ،ب ـعــد  10أيـ ــام من
انفصالهما ،مــن خــال فيديو نشرته عبر حسابها على
"سناب شات".
وكتبت إسـكـنــدر" :مــا شــاء الـلــه تـبــارك الـلــه ،الحمد لله
وص ــل ب ــوي ــوس ــف بــال ـســامــة ،نـ ــورت بـيـتــك دائ ـم ــا الـحــب
ينتصر" ،وحرصت على التعليق على أسئلة جمهورها
حول قصة انفصالها وعودتها لزوجها ،قائلة انه لم يحدث
طالق ،وانهما عادا إلى بعض ،وانها سعيدة بتلك الخطوة.
وأعلنت إسكندر ،قبل أيام انفصالها عن زوجها يعقوب
الفرحان ،وكتبت عبر حسابها على "سناب شات"" ،أعلن
انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان" ،بعد أن تزوجا عام
 ،2015وأنجبت منه نجلها يوسف.
وت ــزام ــن مـعـهــا إع ــان الـفـنــانــة دي ــان ــا كـ ــرزون انـفـصــال
شقيقتها زين عن خطيبها عبدالله كنعان ،عبر خاصية
ستوري على حسابها على "انستغرام" ،وكتبت" :الحمد لله
الذي ال يحمد على مكروه سواه ،تم فسخ خطوبة أختي
على عبدالله كنعان ،وقدر الله وما شاء فعل".

رفض إطالق سراح محمد وزيري
في واقعة «اختالس هيفاء»
أحمد السقا
مــن المعروف أن الفوبيا هــي مرض
نفسيُ ،يعرف بأنه خــوف متواصل من
مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها
أو مجرد التفكير فيها ،أو أجسام معينة
أو أشخاص عند رؤيتها أو التفكير فيها،
وه ـنــاك الكثير مــن الـنـجـمــات والـنـجــوم
يعانون الفوبيا تجاه العديد من األمور،
ومن بينها أمور غريبة.
وفي أحد اللقاء ات اإلعالمية ،اعترف
ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد ه ـن ـيــدي أن ث ـمــة فــوبـيــا
ي ـعــان ـي ـهــا ارت ـب ـط ــت م ـع ــه م ـن ــذ ال ـص ـغــر،
ح ـيــث انـ ــه ي ـخ ـشــى األم ــاك ــن الـمــرتـفـعــة،
واستمر األمر معه حتى اآلن ،ولم يستطع
التخلص من هذه المشكلة.
وع ــن كـيـفـيــة أدائ ـ ــه ب ـعــض الـمـشــاهــد
الـتـمـثـيـلـيــة ف ــي األم ــاك ــن الـمــرتـفـعــة قــال
هنيدي ان صراخه في فيلم "جاءنا البيان
التالي" كان حقيقيا وطبيعيا؛ ألنه كان
يشعر بالخوف بالفعل ولم يكن بوسعه
ً
أن يتخلى عن المشهد نظرا ألهميته في
سياق الحدث الدرامي.

منى زكي
تتحاشى
المناطق
الضيقة أو
المزدحمة

دينا الشربيني تنتهي من تصوير
« 30مارس» خالل أيام

أفضل صورة سواء على مستوى
الصورة أو اإلمكانات الالزمة.

ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة خــاصــة أنطبيعة البرنامج هي التي تتحكم
بشكل رئيسي في االمر وبالنسبة
لي لن أتوقف عن الظهور كضيفة
ألن تعاقدي مع قناة النهار يسمح
لي بهذا األمــر ،فليس لــدي مانع
من الظهور خاصة أنني سأظهر
ً
للحديث عما أقدمه فنيا وليس
إلدارة حوار عن برنامجي.

البارودي مع ريهام سعيد

أخبار النجوم

منى زكي
نانسي عجرم من ركوب الطائرة السيما
ً
ً
أنها من أكثر المطربات سفرا وترحاال
ً
بـيــن الـ ــدول الـعــربـيــة واألج ـن ـب ـيــة نـظــرا
لكثرة حفالتها العامة والخاصة لكن
نانسي ال تنفك من التطرق إلى خوفها
الشديد من ركــوب الـطــائــرات .ويشترك
ال ـف ـن ــان صـ ــاح ال ـس ـعــدنــي م ــع نــانـســي
ع ـجــرم ف ــي ال ـم ـعــانــاة ذات ـه ــا م ــع رك ــوب
الـطــائــرات ،وقــد اضـطــره هــذا األم ــر إلى
االعـتــذار عــن عــدم المشاركة فــي أعمال
مهمة ،ويــذكــر السعدني أنــه اعـتــذر عن
مسلسل "أماكن في القلب" ألنه يحتاج
إلـ ــى ال ـس ـفــر ب ـيــن م ـصــر وأم ـي ــرك ــا رغــم
مـ ـح ــاوالت م ـخ ــرج ال ـع ـمــل اق ـن ــاع ــه لكن

ركوب الطائرة
وتشير الفنانة منة شلبي أنها تخاف
من الدم وال تتحمل رؤيته ونتيجة ذلك
ً
فــإنـهــا تـهــرب دائ ـمــا مــن الـبـيــت فــي عيد
األضحى الذي يكثر فيه ذبح االضاحي،
ويسمى عند المصريين أنه عيد اللحمة.
وف ــي مــوقــف مـسـتـغــرب وال ي ـت ــواء م مع
طبيعة عملها ،تخاف الفنانة اللبنانية

محمد هنيدي

نانسي عجرم

إلهام شاهين
المحاوالت باءت بالفشل وجرى اسناد
الدور للفنان هشام سليم.
وب ـ ــدوره ـ ــا ،ت ـع ــان ــي ال ـف ـن ــان ــة مـيـســاء
مـغــربــي فــوبـيــا غــريـبــة تتعلق بــالــزواج
ّ
ألن ارتباطها األول شكل لها عقدة من
االرتباط بأي شخص آخر .وعلى صعيد
متصل ،يعرب الفنان صالح عبدالله الذي
اشـتـهــر بـ ــأداء أدوار مـتـنــوعــة الـضــابــط
والحرامي والشرس ،عن شعوره بفوبيا
م ــن ال ـش ـم ـعــة ألن ــه م ـنــذ ص ـغ ــره تـعــرض
ل ـم ــوق ــف ت ـس ـب ــب فـ ــي عـ ـق ــدة ن ـف ـس ـيــة لــم
تستطع أن تمحوها األيام.

شجاعة كبيرة
ل ــم تـسـعـفــه شـجــاعـتــه ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
اشتهر بها الفنان أحمد السقا في الوسط
ال ـف ـن ــي ،الس ـي ـمــا ارتـ ـب ــاط اس ـم ــه بــأفــام
األك ـشــن وال ـحــركــة ،ورف ـضــه االسـتـعــانــة
بدوبلير ألداء المشاهد الصعبة ،فإنه
ً
يـخـشــى ال ـح ـشــرات ،وم ـس ـتــذكــرا زيــارتــه
لغابات جنوب افريقيا أثـنــاء تصويره
فيلم "أفريكانو" فكان يضطر إلى تحاشي
ال ـح ـش ــرات ب ــرغ ــم ك ـثــرت ـهــا وفـ ــي إح ــدى
ً
ال ـمــرات قـفــز فــي ال ـمــاء تـحــاشـيــا إلحــدى
الحشرات التي رآها تقترب منه.
ومن األشياء الطريفة جدا ،ان الفنان
أحمد عيد يعاني مشكلة في أكل اللحوم،
فهو يخشى تناول اللحم خشية أن تكون
لحوم خيول أو حمير لذلك يقطع الشك
بــالـيـقـيــن وي ـع ــزف ع ــن ت ـن ــاول ال ـل ـحــوم،

واس ـ ـتـ ــدرك ع ـيــد أنـ ــه أح ـي ــان ــا يستطيع
أن يتغلب عـلــى ه ــذه الـفــوبـيــا ويـتـنــاول
اللحوم رغــم كل التخيالت لكن ذلــك في
حاالت معدودة.

المناطق الضيقة
وتعاني الفنانة منى ز كــي المناطق
الضيقة أو المزدحمة فهي تخشاها إلى
حد كبير ألنها تشعر باالختناق وضيق
التنفس ،لذلك تتحاشى الوقوع في مثل
هذه المواقف .وفي السياق ذاته ،تخشى
الفنانة إ لـهــام شاهين الحسد فتجدها
تتجنب المعروفين بالحسد وأصحاب
ال ـع ـي ــون الـ ـح ــارة وت ــأت ــي هـ ــذه الـفــوبـيــا
بسبب تعرضها لمواقف كثيرة تسببت
في خسائر مادية وأخرى معنوية حيث
ً
انها تتأثر نفسيا بهذا األمر .أما الفنانة
سمية الخشاب فتعاني فوبيا رؤية الدم
حـيــث ارت ـبــط ذل ــك مــع مــوقــف ح ــدث لها
منذ الصغر عندما كانت طفلة وشاهدت
نحر أضحية العيد فأصيبت باإلغماء
ولم تستطع براءتها تحمل هذا المشهد
المخيف بالنسبة لها.

هيفاء وهبي
رفضت المحكمة استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي ،محمد وزيري ،على قرار تجديد حبسه 15
يوما على ذمة قضية االختالس ،وتقرر استمرار حبسه
داخل قسم شرطة الشيخ زايد.
وقال محامي وهبي إنه سيتم استكمال التحقيقات مع
مدير أعمال موكلته ،في التهم الموجهة إليه أمام نيابة
الشيخ زايد ،مضيفا أنه تم تقديم مستندات تثبت اختالس
وزيري أموال هيفاء ،على عكس ما كان يردد بأنه ال توجد
أي أدلة على االتهامات الموجهة إليه.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ه ـن ــاك م ـف ــاج ــآت ك ـب ـيــرة سـتـظـهــر في
القضية ،خالل األيام المقبلة ،مشيرا إلى أنه سيتم التقدم
بـبــاغــات جــديــدة ضــد محمد وزي ــري ،لكن سيتم إعــان
تفاصيلها في حينها.
وكانت النيابة قــررت تجديد حبس وزيــري  15يوما
إضافية ،على ذمة التحقيق بتهمة سرقة األموال وخيانة
األم ــان ــة ،ووج ـهــت الـنـيــابــة لــه تهمة الـنـصــب واالحـتـيــال
واس ـت ـغ ــال ال ـتــوك ـيــل ال ـ ــذي مـنـحـتــه ل ــه ال ـف ـنــانــة هـيـفــاء
لالستيالء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

توابل ةديرجلا
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من  4أحرف وهي اسم سلسلة من محالت تجارية إسبانية شهيرة.
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كلمة السر:

١٧

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ال تكن كثير الفضول ألن ذلك
ال يجلب لك إال المشاكل.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تخفي س ــرا عــن الحبيب
ً
يتسبب في مشاكل الحقا.
ً
ً
ٌ
شخص التقيته أخيرا
اجتماعيا :
ّ
يمد لك يد العون في مسألة شائكة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــن ت ـصــل إل ــى نـتـيـجــة من
دون المواظبة والمثابرة فكل نجاح
بحاجة إلى جهد.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـص ــل إل ـ ــى ق ـن ــاع ــة ب ــأن
الحبيب مستعد للبقاء إلى جانبك
ودعمك.
ً
اجتماعيا  :فكر في طريقة لتسلية
نفسك فالملل بدأ يتسلل إليك.
رقم الحظ.22 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تتوتر إن سمعت أخبارا عن
زميل يطعنك في العمل.
ٍ ً
عاطفيا :تحاول قضاء وقت ممتع مع
ً
الناس.
الحبيب بعيدا عن
ّ
ً
اجتماعيا :حــاول أن ترفه عن نفسك
قـ ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع ف ــأن ــت ب ـحــاجــة إلــى
الراحة.
رقم الحظ.22 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تصل ا لــى مبتغاك بعد عناء
وتعب وتستحق النجاح المحقق.
ً
عاطفيا :كــل عالقة بحاجة إلــى قليل
من البعد إلعادة التفكير في األمور.
ً
اجتماعيا :لست بحاجة إلى االتكال
على اآلخرين للوصول إلى السعادة.
رقم الحظ.10 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أكثر من جبهة تحارب عليها
ولكنك تكون المنتصر في النهاية.
ً
عاطفيا :ال تثق بالحبيب فهو محتال
وي ـ ـعـ ــرف ك ـي ــف ي ـخ ـف ــي ع ـل ـي ــك بـعــض
األمور.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :أنـ ـ ـ ــت م ـ ـلـ ــك ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ّ
تحل ّ
تعم البهجة.
االجتماعية وأينما
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تطورات في العمل تنقلك
إلى موقع آخر يصب في مصلحتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـفـهــم ح ــزن الـحـبـيــب
ّ
وغضبه فأنت قدمت له كل ما لديك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـش ــارك ف ــي مـســاعــدة
صديق وقع في مشكلة كبيرة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :فترة ضبابية تشعر فيها بأنك م ـه ـن ـيــا :ال يـسـتـطـيــع أح ــد أن يكسر
عزيمتك فأنت صلب اإلرادة وستحقق
ضائع وال تعرف ما عليك فعله.
ً
عاطفيا :صــارح الحبيب بالحقيقة ال ما تريد.
ً
ً
ينفع التكتم أبدا في مسائل جوهرية .عاطفيا :لست بوارد االرتباط بعالقة
ً
اجتماعيا :تصلك مساعدة من صديق أو توطيد أواصرها إن كنت في عالقة
ً
ً
أساسا.
حميم فتعرف أنه خير صديق فعال.
ً
اجتماعيا :فتش عمن يحاول تبديد
رقم الحظ.6 :
عالقتك باألقارب فهو سبب المشاكل.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تصلك أخـبــار جــديــدة عن
منصب كنت تحلم به منذ ّ
مدة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـم ــال ــك أع ـ ـصـ ــابـ ــك مــع
الـحـبـيــب وال تــوتــر األجـ ـ ــواء أكـثــر
من الالزم.
ً
اجتماعيا :شخص مــا يـحــاول أن
يستغل طيبة قلبك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـتــوتــر األج ـ ـ ــواء ف ــي الـعـمــل
بسبب ظروف استثنائية تمر بها.
ً
عاطفيا :حاول أن تتكلم مع الحبيب
ً
بدل مجافاته فهو يحبك فعال.
ً
اجتماعيا :ال تستمع إلى من يحاول
ت ــوت ـي ــر األج ـ ـ ـ ــواء ب ـي ـن ــك وبـ ـي ــن أح ــد
األقارب.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :ال تقلق مــن بعض المشاكل
فأنت قادر على تخطيها.
ً
عــاطـفـيــا :تنتظر الـفــرصــة المناسبة
لمصارحة الحبيب بما يزعجك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ال تساعد شخصا عنيدا
ألنه قد يغرقك في مشاكله.
رقم الحظ.6 :

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـق ـل ــق ألن ـ ـ ــك ت ـ ـ ــرى ب ـعــض
التجاوزات في العمل .ال تقحم نفسك
فيما ال يعنيك.
ً
عاطفيا :ال ترهق الحبيب بمشاكل
هو بغنى عنها فهو سندك الوحيد.
ً
اجتماعيا :ال تبالغ بمساعدة الناس
ً
فقد تحتاج إلى مساعدة قريبا ولن
ً
تجد أحدا منهم قربك.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٨
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ً
ّ
الهندال :األعمال األدبية تشرح المجتمع وال تقدم حلوال

ً
«أبحث عن سرد يتضمن فكرا أستطيع من خالله تحديد الثقافة ومستوى الوعي»
فضة المعيلي

قال الناقد والكاتب فهد
الهندال إن األعمال األدبية
تقوم بتشريح المجتمع دون
أن تكون معنية بتقديم حلول
للقارئ.

ن ــأت ــي إلـ ــى األدب فــال ـمــوضــوع
شائك أكثر من الحقائق العلمية،
ففيه تدخل وجهات النظر.
وع ـق ــب الـ ـهـ ـن ــدال" :أذا أردنـ ــا
الحديث عن الــروايــات الحديثة
بالمعيار الفني لتكنيك الرواية
فسنجد أن الراحل إسماعيل فهد
إسماعيل هو الــرائــد بهذا الفن
في الكويت ،وصحيح أنه كانت
هناك تـجــارب سابقة ولكن من
وجهة نظري ،كانت اجتهادات
ً
وكــانــت نصوصا مــا بين قصة
قـصـيــرة وطــويـلــة ،ورب ـمــا شكل
من أشكال السرد ،ولكن ال تمثل
ً
ً
عمال روائيا".
وأض ـ ــاف أن إس ـمــاع ـيــل فهد
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ن ـت ـي ـج ــة الط ــاع ــه
ال ـعــربــي وال ـغ ــرب ــي ،وم ــا يملكه
م ـ ــن خـ ــزيـ ــن ف ـ ـكـ ــري وف ـ ـنـ ــي فــي
الكتابة والممارسة ،يعتبر بحق
مؤسس فن الرواية في الكويت،
وبعده كانت هناك أسماء كثيرة
دخلت في هذا المعترك ،وهناك
من صنف نفسه روائيا من خالل
مــا أنـتــج مــن أعـمــال يــراهــا أنها
تمثل أدب ــا روائ ـي ــا ،وه ـنــاك من
ي ـحــاول أن يتلمس طــريـقــه في
هــذه النقطة ،ويحاول أن يصل
إل ــى ال ـع ـمــل ال ــروائ ــي ال ـنــاضــج،
وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ــن ه ـ ــو مـ ـ ـت ـ ــردد أو
متشتت ما بين القصة القصيرة،
وال ــرواي ــة والـ ـس ــرد ،وال ـخــاطــرة
والسيرة وغيرها" ،لكن أنا أركز
ع ـل ــى األع ـ ـمـ ــال ال ــروائـ ـي ــة ال ـتــي
لدينا في الكويت ،وهناك أسماء
كثيرة بتعدد أجيالها من جيل
إسماعيل ،من جيل الوسط ،من
جيل الشباب".

ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـثـ ـق ــاف ــي
ال ـم ـص ــاح ــب ل ـم ـع ــرض ال ـك ـت ــاب
اال ف ـ ـتـ ــرا ضـ ــي ( ،)E-Rafأ ق ـي ـمــت
مـحــاضــرة "ال ــرواي ــة وارتـبــاطـهــا
بذاكرة الواقع االجتماعي" عبر
بث مباشر على قناة الـ "يوتيوب"
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب،
وشـ ــارك فـيـهــا ال ـكــاتــب والـنــاقــد
فهد الـهـنــدال ،والــروائـيــة هديل
ال ـح ـس ــاوي ،وأدارتـ ـه ــا الـكــاتـبــة
ريهام الفوزان.
واستهلت الفوزان المحاضرة
ب ـســؤال ـهــا م ــا إذا كـ ــان بــإم ـكــان
اإلنتاج األدبي أن يعكس الواقع
كـمــا ه ــو ،ف ــأج ــاب ال ـه ـنــدال بــأن
"العلم يعتمد على الحقائق ،في
حين يغوص األدب ويبحث عن
الحقيقة و لـكــن ال يـصــل إليها،
ل ــذل ــك األدب مـهـمــا حــاول ـنــا أن
ً
ن ــوج ــد ل ــه أرضـ ـ ــا م ـس ـتــويــة من
الـصـعــوبــة بـمـكــان أن نـجــد هــذا
السطح االفقي؛ ألن األدب خليط
مــن مجموعة رؤى ،وخطابات
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ،وأي ـ ـضـ ــا ت ــأثـ ـي ــرات
وم ـص ــادر ،وتـنـقـيــب ،لــذلــك فهو
ب ـحــد ذاتـ ــه ع ـلــم ق ــائ ــم ،ول ـك ــن ال
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـح ـق ـي ـقــة ف ــي أن
تكون مطلقة".
وأضـ ـ ــاف ال ـه ـن ــدال أن األدب
"قد يؤدى إلى جزء من الحقيقة،
فهو يعتمد على الخيال ،ولكن
السؤال األهم كيف نقدم الواقع
فــي األدب ،إذ إن األدب ال يقدم
ً
ً
حـلــوال بـقــدر مــا يـقــدم تشريحا
لمجتمع معين من خالل قضية
يريد أن يصل إلى أعماقها".

مفهوم القارئ

هناك خلط
بين تكنيك
كتابة الرواية
والدراما
التلفزيونية
الحساوي

الرواية واألرشيف

مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الــروائـيــة
هديل الحساوي" :عندما نتحدث
عن نص ،فإن أي نص اجتماعي
ي ـت ـك ـلــم ع ــن ق ـض ـيــة سـيـتـضـمــن
الـمـنـجــز رؤيـ ــة ال ـكــاتــب وكــذلــك
المجتمع ،ولكننا نغفل زاو يــة
القارئ ،فإذا تطرقنا إلى قضية
ال ـط ــاق ،فـسـيــأتــي دور ال ـقــارئ
ويكون لدينا تلق جديد حسب
رؤية القارئ ومفهومه وخلفيته
االجتماعية".
وذكرت الحساوي أن الحقيقة
ال ـع ـل ـم ـي ــة إذا لـ ــم تـ ـك ــن مـثـبـتــة
ب ــدراس ــات فــالـعـلـمــاء يـمـكــن أن
يـقــو مــوا بتأويلها ،لكن عندما

وت ــاب ــع" :حـقـيـقــة أن ــا مــازلــت
أبحث عن العمل الروائي خارج
نطاق إسماعيل ،وليلى العثمان،

مــازلــت أب ـحــث عــن عـمــل روائ ــي
يـ ـق ــدم لـ ــي الـ ــواقـ ــع ال ك ـم ــا ه ــو،
وال ب ـســرده المستهلك وتـكــرار
أف ـ ـكـ ــاره ،ب ــل أب ـح ــث ع ــن ال ـســرد
الروائي الذي يجعل من الرواية
فكرا أستطيع من خالله تحليل
ال ـ ـفـ ــرد وال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ـح ــدي ــد
ثقافته ومستوى الوعي ،حتى
اآلن ال نــزال نقرأ إنتاجات على
أنـهــا رواي ــة وكـتــابــات ،ولـكــن ما
زالــت تفتقد إلــى العمق ،وأنــا ال
أعـمــم فـهـنــاك ت ـجــارب قــد تكون
اسـتـثـنــائـيــة ،وق ــد ت ـكــون فــرديــة
وب ـس ـي ـطــة ،وت ـعــد ع ـلــى أصــابــع
الـيــديــن ،ولـكــن مقارنة بالنتاج
ال ـع ــرب ــي وخ ــاص ــة ال ـخ ـل ـي ـجــي،
م ـ ــازل ـ ــت أجـ ـ ــد أن الـ ـ ــروايـ ـ ــة فــي
الكويت ببدايات طريقها".
وزاد" :يمكن أن يختلف معي
الـبـعــض فــي ه ــذا الـ ــرأي فهناك
نـ ـت ــاج ــات وج ـ ــوائ ـ ــز ،وأس ـ ـمـ ــاء
ظـ ـه ــرت ،ل ـك ــن الـ ـج ــوائ ــز لـيـســت
م ــن وج ـه ــي ن ـظ ــري م ـع ـي ــارا أو
مـقـيــاســا ل ـن ـجــاح ه ــذا ال ــروائ ــي
وهـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ـنـ ـح ــن ن ـع ـلــم
كواليس الجوائز وغيرها ،لكن
عـنــدمــا أق ــرأ عـمــا روائ ـيــا يقدم
فكرا روائيا لهذا الكاتب ،ويقدم
من خالله مشروعا مستمرا في
كتابة الرواية ،فهنا أستطيع أن
أقــول :نعم لدينا مشروع رواية
يجسد فن هذا العمل .وربما إذا
أردت أن أتحدث باألسماء فلدينا
إسماعيل فهد إسماعيل ،وناصر
الظفيري ،رحمهما الله ،وكالهما
كان لديه مشروع روائي".
وأك ـ ــد ال ـه ـن ــدال أن "ال ـب ـعــض
اآلخـ ـ ـ ـ ــر أو األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء األخـ ـ ـ ــرى
ك ــان ــت ال ـ ــرواي ـ ــة ت ـم ـثــل ع ـنــدهــم
ح ــال ــة م ـع ـي ـنــة ي ـ ـمـ ــرون ب ـه ــا أو
ح ــال ــة زم ـن ـي ــة ي ـس ـتــرج ـعــون ـهــا،
وي ـن ـجــزون ـهــا م ــن خ ــال الـعـمــل
ً
الروائي ،فالرواية ليست أرشيفا
ب ــل بـحــث ف ــي حــالــة اجـتـمــاعـيــة

فهد الهندال
قــائـمــة أو ســابـقــة أو أبـحــث عن
جـ ــذورهـ ــا ،وأق ـ ـ ــدم م ــن خــالـهــا
أفكاري كروائي".

فكرة الكتابة
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ال ـح ـس ــاوي:
"قرأت الكثير من اإلنتاج الروائي
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،والحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــت ب ـع ــض
ال ـم ـش ــاك ــل ف ــي ب ـع ــض األعـ ـم ــال
ت ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـخ ـل ــط ب ـي ــن ف ـكــرة
كتابة نص روائي ،وفكرة كتابة
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة" ،مشيرة
إلــى أن ذلــك الخلط وجــد كثيرا
في العديد من الروايات.
وأكــدت أن الرواية لها أسس
وت ـك ـن ـيــك م ـع ـي ــن ،م ــوض ـح ــة أن
الـمـفـهــوم ال ـ ــدارج عـنــد الـشـبــاب
أن الــروايــة االجتماعية تتناول
الـ ــواقـ ــع االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وهـ ـ ــذا ال
ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة أن ال ـخ ـيــال
مستمد مــن ال ــواق ــع ،وال يعنى
ً
بــال ـضــرورة أي ـضــا أن تصطبغ
الكتابة بالمباشرة.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ال ـك ـث ـيــر مــن

روايات جديدة بتقنيات مختلفة
أعربت الروائية الحساوي عن أملها أن
تكون فترة الحظر استغلت بصورة جيدة
وأن تكون وقفة مع النفس« ،ونــرى إنتاجا
أدبـ ـي ــا وروايـ ـ ـ ــات ج ــدي ــدة بـتـقـنـيــات كـثـيــرة
ومختلفة».
وبينما ذكرت الحساوي أن رواية حسين

المطوع «تراب» تطرقت إلى ظروف مشابهة
لما يحصل فــي الــوقــت الـحــالــي مــن العزلة
والمرض الذي يصيب الناس ،عبر الهندال
عن شعوره بالتفاؤل أن يأتي كتاب روائي
يتناول ما حدث أثناء انتشار «كورونا» وما
حصل لإلنسان والسماء واألرض والطبيعة.

هديل الحساوي
الشباب في رواياتهم يتناولون
ال ـ ـحـ ــدث كـ ـم ــا صـ ـ ــار فـ ــي أرض
ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ،م ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــرة إح ـ ـ ــدى
ال ــرواي ــات الـتــي س ــردت جريمة
ق ـت ــل ،وع ـل ـقــت بـ ــأن م ــا قـ ــدم في
ه ــذه ال ــرواي ــة ع ـبــارة عــن أخـبــار
صحافية على شكل رواية.
وأكـ ــدت أن ال ــرواي ــة تتضمن
الجانب النفسي والسيكولوجي
لخلق شخصية عميقة وليست
مـ ـسـ ـطـ ـح ــة ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن هـ ـن ــاك
مشكلة أخرى يقع فيها الشباب
وهـ ــي ن ـضــج ال ـت ـجــربــة ق ـبــل أن
كتابة رواية اجتماعية" ،فليس
سهال أن أقدم مشاهدات العالم
ال ـي ــوم ــي ،ف ـه ـنــاك ن ـضــج معين
ي ـج ــب أن ي ـص ــل إل ـي ــه اإلن ـس ــان
ويـكــون وجـهــة النظر ،ثــم يعيد
صياغة هذه الوجهة ،ووجهات
النظر األخــرى ،فالرواية عبارة
أصوات ،وتعدد وجهات النظر،
وحـ ـ ـ ــوار يـ ـح ــدث داخ ـ ـ ــل ال ـنــص
وخاصة الرواية االجتماعية".
وذكــرت الحساوي أن عمليه
ب ـن ــاء ال ـن ــص غــاف ـلــة ع ــن أذه ــان
الشباب المقبلين على الكتابة،
الفتة إلى أنهم ملتزمين حرفيا
بفكرة الواقع االجتماعي.

توقعات
وع ـ ـ ــن الـ ـت ــوقـ ـع ــات ل ــإن ـت ــاج
األدبـ ــي ال ـق ــادم بـعــد "ك ــورون ــا"،
قال الهندال" :كتبت تغريدة في
ً
بداية أزمة كورونا ،وكانت نوعا
من الدعابة ،وأتوقع أن كورونا

سوف تدخل في أكثر من شكل
روائــي ،وأنتظر حقيقة الرواية
التي تحلل نفسية هذا المجتمع
الـ ـ ـ ــذي رزح تـ ـح ــت الـ ـج ــائـ ـح ــة،
وتـ ــرصـ ــد الـ ـسـ ـل ــوك اإلنـ ـس ــان ــي،
وتحاول شرح األبعاد واألصول،
أو األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي أدت ب ـهــذه
الـسـلــوكـيــات ،وه ــذا الـمــوضــوع
قرأته لساراماغو عندما تحدث
ع ــن ف ـك ــرة ال ـع ـمــى ال ـت ــي أصـيــب
بـ ـه ــا م ـج ـت ـم ــع مـ ـعـ ـي ــن ن ـت ـي ـجــه
انتشار فيروس في الجو ،وكيف
تحول هذا اإلنسان نتيجة لهذه
الظروف االستثنائية من كائن
ب ـشــري إل ــى كــائــن يـعـتـمــد على
صراع من أجل البقاء".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :أن ـ ـت ـ ـظـ ــر ح ـق ـي ـقــة
رواية ،وطموحي أن تكون على
األقــل قريبة مــن هــذا المستوى
ف ــي األع ـم ــال ال ـتــي تـحــدثــت عن
األوب ـ ـئـ ــة ،وأن ت ــرص ــد ال ـس ـلــوك
ً
اإلنساني" ،مشيرا إلى أن جائحة
ك ــورون ــا ل ــم ت ـكــن ق ــاص ــرة على
الصحة فقط بل أظهرت جانبا
آخ ــر ك ــان غــائـبــا ،ولــأســف هــذا
ال ـجــانــب ال ـغــائــب لــم يـكــن بذلك
الجمال إال عندما غــاب الكائن
األس ــاس ــي وهـ ــو اإلن ـ ـسـ ــان" ،إذ
رأيـنــا الطبيعة كيف عــادت لها
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وال ـ ـس ـ ـمـ ــاء أص ـب ـحــت
صافية عندما توقفت المعامل،
صحيح أنه كانت خسائر أثرت
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ول ـ ـكـ ــن ع ـلــى
الجانب اآلخــر تعافت الطبيعة
من طمع اإلنسان".

أنور عبدالله« :لو نلتقي» بصوت منصور المهندي راشد الماجد يغني باللهجة المصرية
●

عزة إبراهيم

انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــى ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــن أن ـ ـ ــور
ع ـبــدال ـلــه م ــن أغ ـن ـيــة جــديــدة
بعنوان "لو نلتقي" ،للمطرب
ال ـق ـطــري مـنـصــور الـمـهـنــدي،
وكلمات الشاعر القطري حمد
البريدي ،ويغنيها المهندي
ألول مرة "اليف" على مسرح
قطر.
وقال عبدالله ،لـ"الجريدة"،
إن األ غـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ذات طـ ــا بـ ــع
رومانسي ،ولن يتم تسجيلها
وطرحها عبر مواقع التواصل
والـ ـمـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
واإلذاعية كعادة االعمال ،بل
تم إعدادها خصيصا للغناء
ألول مـ ـ ـ ــرة "ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــف" ،ض ـمــن
اح ـت ـفــاالت األغ ـن ـيــة الـقـطــريــة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ال ـم ـق ـب ــل
ع ـلــى م ـس ــرح ق ـط ــر ،وي ـش ــارك
ف ــي عــزف ـهــا فــريــق ض ـخــم من
األوركسترا ،بتكليف من وزير
اإلعالم القطري.

من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي

أنور عبدالله
إل ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ـ ــك ،ان ـت ـهــى
عـبــدالـلــه مــن تسجيل ألـحــان
أغنية "الـعــالــم أن ــت" فــي أحد
اسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــوه ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة،
كـ ـلـ ـم ــات ال ـش ـي ـخ ــة د .س ـع ــاد

منصور المهندي

الصباح ،وجار حاليا تركيب
صـ ــوت ال ـق ـي ـث ــارة ن ـ ــوال عـلــى
الموسيقى.
وأشار إلى أن "العالم أنت"
سيتم تصويرها تلفزيونيا،

ب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـح ـمــد
صالح ،لعرضها على شاشة
الـتـلـفــزيــون بـمـجــرد االنـتـهــاء
من تنفيذها بالكامل.

يشدو المطرب السعودي راشد الماجد بأغنية
بــالـلـهـجــة الـمـصــريــة م ــن كـلـمــات ال ـشــاعــر عـمــرو
المصري ،وألحان عمرو الشاذلي ،خالل الفترة
المقبلة.
واشتهر راشد بأداء أغنيات بمختلف اللهجات
ً
ً
العربية ،وحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال.
وك ــان الـمــاجــد ط ــرح ،خ ــال الـفـتــرة الماضية
أغـنـيـتـيــن األول ـ ــى "ولـ ـه ــان" ،م ــع شــركــة "روت ــان ــا
للصوتيات والمرئيات" ،عبر تطبيق "،"Deezer
وهــي مــن ألـحــان أحمد الـهــرمــي ،وكلمات "رمــز"،
وإنتاج روتانا ،واألخرى بعنوان "سالمتك" ،والتي
أهداها لملك السعودية ،وهي من كلمات نهار،
وألحان وليد الشامى ،وتوزيع زيد نديم.
من ناحية أخــرى انتهى الماجد من تسجيل
أكـثــر مــن نصف أغــانــي ألبومه الـجــديــد ،ويعمل
ً
حاليا لتسجيل باقي األغاني ،حيث يعكف راشد
ف ــى أح ــد االس ـت ــودي ــوه ــات ،لـتـسـجـيــل م ــا سيتم
اختياره ،تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

راشد الماجد

مهرجان الصيف الدولي باإلسكندرية يحتفي بالراحل محمود رضا
ينظم بمركز الفنون من  15حتى  29أغسطس
يستهل مهرجان الصيف
الدولي أنشطته بحفل غنائي
للفنانة دينا الوديدي ،بينما
يحيي حفل الختام المغني
مصطفى قمر.

يهدي مهرجان الصيف الدولي باإلسكندرية
دورته الـ ،18التي تنطلق األسبوع المقبل ،إلى
الراقص ومصمم االستعراضات محمود رضا،
الذي توفي في يوليو الماضي عن  90عاما.
وي ـن ـظــم ال ـم ـهــرجــان م ــرك ــز ال ـف ـنــون بمكتبة
اإلسكندرية ،من  15إلى  29أغسطس الجاري.

فنان شامل
وق ــال ــت نــائ ـبــة م ــدي ــر ال ـم ــرك ــز رشـ ــا ع ـيــد إن
محمود رضــا كــان فنانا شــامــا ،مثل ورقــص
وغ ـنــى وقـ ــدم للسينما الـمـصــريــة ال ـعــديــد من
األفالم.
وأضــافــت عيد أنــه رغــم وفــاتــه أثـنــاء اإلعــداد
للمهرجان حرص المنظمون على إهداء الدورة
الجديدة له ،تقديرا لمشواره المشرف ودوره
الفني البارز.

المهرجان يقيم
ورشة عمل عن
«صناعة األفالم
منخفضة التكاليف»

المسرح المكشوف
ويستهل المهرجان أنشطته بحفل غنائي
على المسرح المكشوف لمكتبة اإلسكندرية
للفنانة دينا الوديدي ،بينما يحيي حفل الختام
على المسرح ذاته المغني مصطفى قمر.

ويشمل البرنامج حفالت غنائية وموسيقية
ت ـق ــام ف ــي الـ ـه ــواء ال ـط ـلــق ،م ــراع ــاة ل ــإج ــراءات
الوقائية بسبب فـيــروس كــورونــا ،منها حفل
للثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب ،وآخر للمغنية
نوران أبوطالب ،إضافة لحفل ألوركسترا مكتبة
اإلسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي.
وفــي  20أغسطس يلتقي جمهور المهرجان
مع المنشد محمود التهامي ،بينما يحين موعد
حفل المطرب علي الحجار في  27من الشهر ذاته.
وف ــي  28أغـسـطــس يـقــدم مــركــز مــدحــت فــوزي
لفنون العصا بملوي عرضا راقصا على المسرح
المكشوف.

إجراءات احترازية
وذكـ ـ ــرت نــائ ـبــة م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـف ـن ــون ان عــدد
الحاضرين في كل حفل سيكون في حــدود 300
شخص ،مع اتباع اإلجراءات االحترازية الالزمة،
وهــي الــدخــول بالكمامات وقـيــاس درجــة حــرارة
الجمهور ،وتوفير سوائل تعقيم اليدين وتطهير
المقاعد والحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين
الحاضرين.
وأشارت الى أن دورة هذا العام ستكون مميزة
رغم قصر مدتها وضغط البرنامج ،بسبب ظروف

محمود رضا
تفشي فيروس كورونا ،وتشمل حفالت متنوعة
تلبي أذواق مختلف الفئات العمرية.
وبجانب الحفالت والسهرات يقيم المهرجان
ورش ـ ـ ــة ع ـم ــل عـ ــن "صـ ـن ــاع ــة األفـ ـ ـ ــام مـنـخـفـضــة
التكاليف" ،يقدمها المخرج أحمد رشوان ،وماستر

كــاس عــن "دور الـمـخــرج السينمائي" للمخرج
عادل أديب.
وأعادت مصر األنشطة الثقافية والفنية بشكل
تدريجي في يوليو ،بعدما ظلت المسارح ودور
السينما مغلقة منذ مارس بسبب جائحة كورونا.

tawabil@aljarida●com

خبريات
حفل زفاف الفنان
محمد عساف في دبي

تداول رواد موقع "إنستغرام"
فيديوهات من حفل زفاف
الفنان الفلسطيني محمد
عساف في دبي ،واقتصر
الحفل على عدد قليل فقط
من األهل واألقارب بسبب
أزمة كورونا .كما تداولت
بعض الصفحات معلومات
عن الزوجة وهي ريم عودة،
ً
تبلغ من العمر  22عاما ،وهي
فلسطينية من أم دنماركية،
تعيش في دبي وال تعمل
بالمجال الفني .وكان لدى
عساف تجربة خطبة سابقة
لم يكتب لها النجاح ،مع
المذيعة الفلسطينية لينا
القيشاوي ،واستمرت مدة
قصيرة .يذكر أن أحدث أغاني
عساف "شهالحالوه" وهي
باللهجة العراقية وطرحها
عبر موقع الفيديوهات
"يوتيوب" ،وهى من كلمات
رامي العبودي ،وألحان علي
صابر ،وتوزيع عثمان عبود،
ويأتي طرح هذه األغنية بعد
النجاح الذي حققه عساف
من خالل طرح أغنيتين
أخيرا هما "مكانك خالي"،
و"بصراحة".

نقابة الفنانين السوريين
تنعى طوني موسى

توفي الممثل السوري طوني
موسى ،أمس األول ،إثر
احتشاء عضلة القلب نتيجة
إصابته بفيروس كورونا
المستجد والذي دخل على
إثره إلى مستشفى األسد
الجامعي في العاصمة
دمشق .ونعت نقابة الفنانين
السوريين موسى ،موضحة
ً
أنه قدم أعماال مهمة كان
آخرها شخصية «أبو منير
المنشار» في مسلسل «باب
الحارة» الشهير .بدأ موسى
مشواره الفني عام  1974من
خالل المسرح والسينما
والتلفزيون واإلذاعة ،ثم
ً
أصبح عضوا بنقابة الفنانين
السوريين في سبتمبر ،1985
ً
وقدم أعماال مسرحية خالل
مسيرته الفنية منها «عودة
الغائب» و«انكسر الحيط»
و«مات وما تاب» و«الناس
إللي في السما الثامنة»
و«عندما تغيب الزوجات»
و»عشاق» و«الفخ» .كما شارك
في عدة أعمال منها «الدمعة
الحمراء» و«فوزية» و«رجال
وضباب» و«انتقام» و«جدار
ً
الزمان» و«شيما» و«وداعا
زمن الصمت» و«بقايا دموع»
و«باب الحارة».

رحيل أيقونة المسرح
الجزائري نورية قزدرلي

نعت األوساط الرسمية
والفنية في الجزائر ،أمس،
الممثلة نورية قزدرلي ،إحدى
رائدات المسرح الجزائري،
التي توفيت عن عمر ناهز
 99عاما .وقال الديوان
الوطني للثقافة واإلعالم في
بيان "ببالغ الحزن واألسى
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقدره ،تلقينا خبر وفاة
المغفور لها بإذن الله ،أيقونة
المسرح الجزائري الفنانة
نورية قزدرلي" .ولدت الفنانة
الراحلة باسم خديجة بن
عياد في مدينة تيارت بشمال
الجزائر عام  1921وتزوجت
في سن مبكرة من الممثل
مصطفى قزدرلي .وشاركت
في نحو  200مسرحية منها
"بنادق األم كرار" و"االستثناء
والقاعدة" و"ممثل رغم أنفه"
و"وردة حمراء" و"الغولة"
و"بيت برناردا ألبا" ،كما
تجاوزت أعمالها التلفزيونية
 160مسلسال ،وكرمتها وزارة
الثقافة الجزائرية وغيرها
من الجهات الفنية والثقافية،
ومنحتها الدولة وسام
االستحقاق الوطني عام .2017
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دوليات
لبنان :حكومة دياب تنهار ...ودعوات النتخابات مبكرة
بدء االستماع لشهادات مسؤولين في «انفجار المرفأ» وإحالة القضية إلى المجلس العدلي

سلة أخبار
سفينة بريطانية تصل بيروت
وأخرى فرنسية في الطريق

ً
استكماال لحمالت الدعم
العربية والدولية للبنان،
وصلت أمس ،سفينة
«إنتربرايز» ،وهي سفينة مسح
بحري تابعة للبحرية الملكية
البريطانية ،لتقييم األضرار
التي لحقت بمرفأ بيروت
بعد انفجار الثالثاء الماضي،
والمساعدة في إعادة عمليات
المرفأ إلى طبيعتها.
كما أبحرت حاملة المروحيات
«تونير» التابعة للبحرية
الفرنسية من مرفأ طولون في
ّ
جنوب شرقي فرنسا متجهة
إلى لبنان وعلى متنها نحو
ّ
ومحملة بموارد
 700عسكري
مادية وبشرية للمساعدة في
رفع األنقاض الناجمة عن ّ
االنفجار الضخم .ومن المتوقع
أن تصل السفينة إلى المياه
اإلقليمية اللبنانية بعد غد
وفق القوات البحرية الفرنسية.

الفريق الروسي ينتشل
 8جثث من تحت الركام

بنايات متضررة على واجهة بيروت البحرية

بيروت  -ةديرجلا

•

ال تزال االرتدادات السياسية
انفجار
للزلزال الذي أحدثه ً
مرفأ بيروت تظهر تباعا في
مشهد قد يغير التوازنات.

(أ ف ب)

ان ـف ـجــرت الـحـكــومــة اللبنانية
من الداخل بعد توالي استقاالت
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن ي ـت ـعــرضــون إلــى
ض ـغ ــوط ــات ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـش ــارع
ّ
اللبناني نتيجة االنفجار الذي هز
بيروت الثالثاء الماضي.
ّ
وكرت سبحة االستقاالت خالل
الـ ـ ـ  48س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة لتشمل
وزي ـ ــرة ال ـع ــدل مـ ــاري ك ـلــود نـجــم،
ووزي ــر البيئة ديميانوس قطار،
بـعــد تـقــديــم وزيـ ــرة اإلعـ ــام منال
عبدالصمد استقالتها أمس األول.
ويـبــدو أن العقد الحكومي قد
انفرط ،إذ انكبت األطراف كافة على
دراسة خياراتها السياسية.
ً
وت ـ ـ ــوازي ـ ـ ــا مـ ــع «االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــارات»
ّ
الـحـكــومـيــة ،قـ ــدم ع ــد م ــن ال ـنــواب
ّ
اسـتـقــاالت بشكل رسـمــي وخطي
ً
عمال بالنظام الداخلي للمجلس
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ،هـ ـ ــم ع ـ ـضـ ــو «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الديمقراطي» النائب هنري حلو،
وال ـنــائــب نـعـمــت إف ـ ــرام ،والـنــائــب
مـيـشــال م ـع ــوض ،وع ـض ــوة كتلة
«المستقبل» النائبة ديما جمالي،
ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية»
الـنــائــب ســامــي الـجـمـيــل ،وعضو
ك ـت ـلــة «الـ ـكـ ـت ــائ ــب» ال ـن ــائ ــب نــديــم
الجميل ،وعضو كتلة «الكتائب»
إلـ ـي ــاس ح ـن ـكــش ،وال ـن ــائ ـب ــة بــوال
ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ـ ـيـ ــان ،وعـ ـ ـض ـ ــو «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الديمقراطي» النائب مروان حمادة.
وف ـي ـم ــا ت ـس ـت ـمــر الـ ـمـ ـش ــاورات
السياسية بين تيار «المستقبل»،
وال ـح ــزب «الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي»
وحزب «القوات اللبنانية» ،للبحث
في احتمال تقديم استقاالتهم من
المجلس ،أشارت مصادر سياسية
متابعة إلى أن «ال رغبة لدى هذه
الـ ـق ــوى ف ــي ت ـقــديــم االس ـت ـق ــاالت،
ألن ـه ــا ل ــن تـ ــؤدي إل ــى انـتـخــابــات
ً
نيابية مبكرة ،خصوصا أال نص
ً
ً
دستوريا واضـحــا يفرض إجــراء

انتخابات نيابية مبكرة ،في حال
استقال عدد من النواب» .وأضافت:
«وبالتالي هناك خشية لدى هؤالء
مــن تقديم استقاالتهم ويستمر
المجلس ،وتتأخر الدعوة إلجراء
ً
ان ـت ـخــابــات فــرعـيــة م ـث ــا ،فيكون
ً
المجلس القائم قادرا على اتخاذ
وإق ـ ـ ــرار ال ـقــوان ـيــن والـتـشــريـعــات
التي يريدها ،ســواء على صعيد
قــانــون االن ـت ـخــاب أو حـصــول أي
ً
تـطــور غير محسوب م ـثــا .فــإذا
ً
استقال رئيس الجمهورية مثال،
وكان نواب المستقبل واالشتراكي
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة إض ــاف ــة إلــى
النواب المستقيلين اآلخرين خارج
المجلس ،سيكون بإمكان حزب
الله وحركة أمــل والتيار الوطني
ّ
الحر وحلفاؤهم اختيار الرئيس
ال ــذي ي ــري ــدون ــه ،وإق ـ ــرار الـقــانــون
االنتخابي الذي يناسبهم».

جعجع
في موازاة ذلك ،جال وفد من

الفرزلي
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس الـنــواب إيلي الفرزلي في
ت ـصــريــح ل ــه ب ـعــد اج ـت ـم ــاع هيئة
مكتب المجلس ،أمــس ،أنــه «تقرر
تعيين الخميس المقبل مــن أجل
اجتماع مناقشة عــامــة للحكومة
والبناء على المقتضى».
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال عـ ـ ّـمـ ــا إذا
ّاستقالت الحكومة ،قــال الفرزلي
إن ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـنـ ــدهـ ــا ي ـف ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع
ً
مضمونه» ،مشيرا في الوقت نفسه
إلى أنه «إذا طرح نائب واحد الثقة
بهذه الحكومة ُيبنى على الشيء
مقتضاه».

إحالة إلى «العدلي»
ورغ ــم تــزايــد دع ــوات المطالبة
بتحقيق «دول ــي مستقل» لكشف

تحقيقات المرفأ

«محطة األمم» لتوزيع المساعدات على المتضررين من االنفجار في األشرفية أمس (أ ف ب)

غانتس :في لبنان غرفة للضيوف وأخرى
للصواريخ في البيت نفسه
تــواصــل إسرائيل التعامل مــع انفجار مرفأ
ب ـيــروت عـلــى أن ــه ح ــدث ال يعنيها بـعــد نفيها
شن أي ضربة عسكرية على بيروت .ورغــم أن
بـعــض ال ـمــؤشــرات الـتــي تـظـهــر ،تبقي فرضية
االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي مـطــروحــة على الـطــاولــة،
زاد وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي ،بيني غانتس،
أمس الغموض
وقال غانتس في كلمة له خالل اجتماع للجنة
الـخــارجـيــة واألمـ ــن فــي الـكـنـيـســت (ال ـبــرل ـمــان):
«شهدنا المأساة التي وقعت في بيروت ،ودعونا
نتخيل لو أن االنفجار طال الصواريخ الموجودة
في لبنان».
وبــدا أن غانتس وهــو رئيس أركــان الجيش
ً
اإلســرائـيـلــي الـســابــق ينفي قطعيا احـتـمــال أن
يكون االنفجار وصل إلى مخزن سالح لحزب
ال ـلــه .وي ـقــول مــراق ـبــون ،إن الـحــريــق ال ــذي وقــع
في مرفأ بيروت قبل االنفجار الكبير قد يكون
امتد الى مخزن سالح ،بينما يشير آخرون الى
إمكانية أن تكون اسرائيل استهدفت أسلحة أو
مـعــدات تدخل فــي صناعة الـصــواريــخ الدقيقة
ً
وصلت أخـيــرا إلــى بـيــروت بسالح جديد ربما
يكون قنبلة هدروجينية.

نواب «اللقاء الديمقراطي» ،أمس،
على كل من رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع ورئيس
الحكومة السابق سعد الحريري.
وأعلن جعجع بعد اللقاء« :نحن
ع ـل ــى ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن إع ــان
واستقالة الحكومة
موقف كبير،
ال تعنينا بمعنى ّأنها ال ُت ّ
قدم
ّ
ّ
وال تؤخر ،ألن أي حكومة جديدة
س ـت ـك ــون ش ـب ـي ـهــة بـســابـقـتـهــا،
وهدفنا الذهاب إلى ّ
لب المشكلة
أي المجلس النيابي».
وان ـت ـقــد بـعــض األطـ ـ ــراف في
ً
انتفاضة  17نوفمبر قــائــا إن
هــدفـهــم ال ــوص ــول إل ــى السلطة
فقط.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ط ـ ــال ـ ــب ع ـضــو
ك ـت ـل ــة «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي»
النائب أكــرم شهيب بعد اللقاء
«ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة م ـب ـكــرة
إلعادة إنتاج سلطة جديدة في
البالد» .وأضاف« :البلد مخطوف
وأصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح ره ـ ـي ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور
اإلقليمية ولم يعد بإمكان البلد

تحمل نتائج سلطة قائمة على
محور محدد».

مالبسات تفجير مرفأ بيروت الذي
ّ
خلف مئات القتلى والمفقودين
وآالف ال ـ ـجـ ــرحـ ــى م ـ ــع م ـطــال ـبــة
البعض بمنح الثقة للقضاء ،بدأ
المحامي العام التمييزي القاضي
غـســان خ ــوري جلسات التحقيق
فــي الجريمة واسـتـمــع الــى إفــادة
الـمــديــر الـعــام لجهاز أمــن الــدولــة
الـ ـل ــواء ط ــون ــي صـلـيـبــا ف ــي قصر
الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــروت أم ـ ــس .وبـعــد
جلسة استجواب امتدت ساعات،
ترك القاضي خوري اللواء صليبا
رهن التحقيق على أن تتم متابعة
ً
التحقيق تباعا.
وبدأ التحقيق القضائي بعدما
أع ــدت لجنة التحقيق فــي كــارثــة
م ــرف ــأ ب ـي ــروت ت ـقــريــرهــا ورفـعـتــه
لألمين العام لمجلس الوزراء من
أجل االطالع عليهّ .
وحدد التقرير
المسؤوليات اإلداريــة عن تفجير
المرفأ منذ دخــول السفينة التي
كانت تحمل «نيترات األمونيوم»
إلــى حين انـفـجــارهــا ،مما ّ
يسهل
عمل القضاء بتحديد المسؤوليات
ورفع الئحة األسماء المكونة من
ً
 20اسما مع تحديد المسؤولية
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ــوال ــى عليها
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء طـ ـ ــوال هـ ـ ــذه ال ـس ـن ــوات
الستجوابهم كشهود .أما التحقيق
في ّ
حد ذاته والتوقيفات فهما من
اختصاص القضاء المختص.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أف ـ ـ ـ ــادت
المعلومات أن هناك ّ
توجها إلى
إحــالــة مـلــف انـفـجــار ب ـيــروت إلــى
المجلس العدلي.

لكن غانتس عاد ليقول« :في لبنان هناك غرفة
للضيوف وغرفة للصواريخ في البيت نفسه».
من ناحية أخــرى ،قــال غانتس« :إذا فرضت
علينا معركة أخرى في لبنان ،فسنخوضها من
دون أي مانع ،لكن مثل هذه المعركة ،ستكون
ل ـهــا ت ــواب ــع وان ـع ـك ــاس ــات خ ـط ـيــرة بــالـنـسـبــة
ً
للبنان» ،مؤكدا في الوقت نفسه أن األمين
الـعــام ل ـ «حــزب الـلــه» حسن نصر الله
العدو اللدود إلسرائيل من الشمال.
وهاجم وزير الدفاع اإلسرائيلي
إي ـ ــران ،وقـ ــال« :ي ـجــب أن نـعـمــل مع
دول ال ـعــالــم إلل ـح ــاق ال ـض ــرر بـهــا،
وال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى م ــا يـ ـح ــدث فـيـهــا،
تواصل إيران السعي للحصول على
ال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ،لــدي ـهــا ش ــرك ــاء في
الـعــديــد مــن الـبـلــدان ح ــول الـعــالــم وفــي
المنطقة» .وتابع« :إيران معنية بفتح
فرع إرهابي في سورية وعلينا
منع ذلك».
(القدس  -وكاالت)

وتـتــركــز التحقيقات الخاصة
ب ــإنـ ـفـ ـج ــار ال ـ ـمـ ــرفـ ــأ ،عـ ـل ــى ث ــاث ــة
مستويات :األول يتعلق بمرحلة ما
ً
قبل اإلنفجار وتحديدا بالسنوات

السبع التي تمتد بين عامي 2013
و 2020ح ـيــن ت ــم ت ـخــزيــن أط ـنــان
«ن ـي ـت ــرات األم ــونـ ـي ــوم» ال ـشــديــدة
اإلنفجار في العنبر الرقم  12داخل
مرفأ بيروت ،وبدأت التحقيقات مع
ً
 23موقوفا أبرزهم رئيس اللجنة
الموقتة إلدارة المرفأ حسن قريطم
والمدير الـعــام للجمارك السابق
ش ـف ـيــق م ــرع ــي والـ ـح ــال ــي ب ــدري
ضاهر وموظفون آخرون.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،إن
«أس ـ ـ ـ ــاس هـ ـ ــذه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات مــع
المديرين والمسؤولين ،هو تقرير
ال ـم ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ألمـ ــن ال ــدول ــة
ال ــذي أج ــري فــي بــدايــة عــام 2020
بـعــد سـحــب عـيـنــات مــن «نـيـتــرات
األمـ ــون ـ ـيـ ــوم» وف ـح ـص ـهــا وت ـبـ ّـيــن
أن ـه ــا ش ــدي ــدة االن ـف ـج ــار م ــا دفــع
الـمــديــريــة الـمــذكــورة الــى مطالبة
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ـ ـضـ ــرورة الـتـخـلــص
م ـن ـهــا ل ـم ــا ت ـش ـك ـلــه مـ ــن خ ـط ــورة
ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـ ـم ــرف ــأ» .وتــاب ـعــت:
«إض ــاف ــة ال ــى تـقــريــر أم ــن الــدولــة،
تتركز التحقيقات مع الموقوفين
على التقرير الذي سبق أن أجرته
مديرية الـمـخــابــرات فــي الجيش
اللبناني في أكتوبر  ،2015حيث
ً
كـلــف الـجـيــش فــي حينها خبيرا
ً
ع ـس ـك ــري ــا ع ـم ـل ـيــة ال ـك ـش ــف عـلــى
ال ـ ـمـ ــواد ،وس ـح ــب ع ـي ـنــات مـنـهــا،
وف ـح ـص ـهــا ف ــي م ـع ـهــد ال ـب ـحــوث
الصناعية ليتبين أن نسبة مادة
األزوت المتفجرة الموجودة في
ال ـن ـي ـتــرات تـبـلــغ  34.7ف ــي الـمـئــة
ً
عـلـمــا أن الـنـسـبــة الـمـسـمــوح بها
ً
قانونا إلستيراد نيترات األمونيوم
المستعمل في األسمدة الزراعية،
يجب أال تتخطى  11في المئة .كما
أن أمن الدولة كذلك أوصى الجيش
بضرورة التخلص من هذه المواد
بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها
الى خارج لبنان».

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية
أن عدد القتلى الذين انتشل
جثثهم فريق اإلنقاذ الروسي
التابع لها من تحت أنقاض
االنفجار الذي ضرب مرفأ
بيروت ارتفع إلى  .8وقال بيان
لوزارة الطوارئ الروسية« :قام
المنقذون والخبراء بالكالب
المدربة أثناء العمل في منطقة
الحادث بتفتيش  3.1آالف متر
مربع من األرض ،بما في ذلك
 6.8آالف متر مربع باستخدام
الطائرات المسيرة».

تركيا تعرض جنسيتها
لتركمان لبنان

في خطوة أثارت الكثير من
الجدل ،قال وزير الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو،
أثناء زيارته إلى لبنان األحد
الماضي« :تلقينا توجيهات من
الرئيس رجب طيب إردوغان
بمنح الجنسية التركية لكل
تركماني أو تركي ال يحمل
الجنسية التركية ويرغب
الحصول عليها» .وأضاف:
«نحن نقف مع أقاربنا األتراك
والتركمان في لبنان وفي كل
العالم ،وسنمنح الجنسية
التركية لألخوة الذين يقولون
نحن أتراك ،نحن تركمان،
ويعبرون عن رغبتهم في أن
يصبحوا مواطنين في تركيا».

ّ
حكومة روحاني «تتهيب» من زيارة تضامنية لبيروت
ً
جهانغيري وظريف رفضا القيام بها خوفا من تداعيات داخلية و«حزب الله» طلب التريث

●

طهران  -فرزاد قاسمي

ال يــزال التريث سيد الموقف في طهران
في التعامل مع انفجار مرفأ بيروت .وبعد
زيــارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إل ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة الـمـحــرجــة
لـ ـطـ ـه ــران الـ ـت ــي ي ـم ـس ــك ح ـل ـفــاؤهــا
بمفاصل السلطة في هذا البلد منذ
االنتخابات األخيرة ،وبدرجة أكبر
بعد استقالة حكومة الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري ،ق ــرر الرئيس
ح ـســن روح ــان ــي إيـ ـف ــاد نــائـبــه
اسـحــق جهانغيري إل ــى بـيــروت
للتضامن.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل،
فـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت
م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» إلــى
أن ج ـه ــا ن ـغ ـي ــري
ت ـه ــرب م ــن تلبية

ً
دعوة روحاني ،خوفا من أن يتحول إلى درع
للحكومة أو «كبش فداء» سياسي بمواجهة
انتقادات األصوليين لدى عودته الى البالد،
في حال تعهد خالل الزيارة بتقديم مساعدات
سخية في ظل الوضع االقتصادي المتدهور
فــي إي ــران أو فــي حــال أدت تصريحاته في
ً
بيروت إلى توتر سياسي ،معتبرا أن األمر
فيه مخاطرة كبيرة.
بدل ذلك ،اقترح جهانغيري الذي يعتبر
ممثل اإلصــاحـيـيــن فــي حـكــومــة روحــانــي،
إيفاد وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف
على أساس أن األخير يمكنه الحديث بلغة
دبلوماسية وأنه أكثر خبرة في التعامل مع
انتقادات الداخل.
وكـ ـش ــف الـ ـمـ ـص ــدر أن ـ ــه رغ ـ ــم ال ـض ـغ ــوط
الــداخـلـيــة الـمـتـصــاعــدة ل ـض ــرورة أن تتخذ
ً
ً
حـكــومــة روح ــان ــي مــوق ـفــا واض ـح ــا وتـقــوم
بمبادرة باتجاه بيروت التي اعتبرها أحد
الـمـســؤولـيــن اإليــران ـي ـيــن إحـ ــدى الـعــواصــم
العربية األرب ــع التي تسيطر عليها بــاده،
ً
رفض ظريف بدوره القيام بالزيارة ،متخوفا
كذلك من تداعيات سياسية داخلية مزلزلة.

وقال المصدر ،إن «حزب الله» الذي انزعج
ً
من انتقادات إيرانية خصوصا على لسان
األم ـيــن ال ـعــام لمجلس تشخيص نصلحة
النظام محسن رضائي لزيارة ماكرون إلى
بيروت ،التي أشاد بها األمين العام للحزب
ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ،أن ـق ــذ ح ـكــومــة روح ــان ــي،
بــدعــوتــه ط ـهــران إل ــى مــزيــد مــن الـتــريــث في
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ــزي ـ ــارة ح ـت ــى ي ـت ـض ــح مـصـيــر
الحكومة.
رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،أع ـل ــن ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة اإلي ــران ـي ــة ،ع ـبــاس مــوســوي في
مؤتمر صحافي بطهران أمــس ،عن «زيــارة
مرتقبة لمسؤول رفيع المستوى» إلى لبنان
خ ــال األيـ ــام المقبلة دون أن يـحــدد هوية
المسؤول وال الموعد المقترح للزيارة.
من ناحية أخرى ،وفي تصريحات تعكس
ت ـخــوف ط ـهــران مــن ال ـتــداع ـيــات السياسية
ل ــان ـف ـج ــار ب ـ ـيـ ــروت ،وإم ـك ــان ـي ــة أن ينقلب
التوازن السياسي بطريقة تضر بالمكاسب
ً
التي حققتها أخيرا ،قال موسوي« :نرفض
اس ـت ـغــال بـعــض األشـ ـخ ــاص والـجـمــاعــات
والـ ــدول النـفـجــار ب ـيــروت لتحقيق أغ ــراض

سياسية ،البعض في لبنان يسعى لتحقيق
أهداف سياسية بتحريض من دول خارجية».
ً
وأضاف أن «بعض الدول تحاول نفاقا أن
تظهر أنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني،
وإذا كــانــت صــادقــة فعليها رفــع العقوبات
عن لبنان» .ودعا موسوي الشعب اللبناني
إلى «الهدوء والسماح للمسؤولين بالقيام
بأعمالهم للتخفيف من معاناة المواطنين
ً
الذين تضرروا بانفجار بيروت» ،الفتا إلى
أنه سيكون النفجار المرفأ تداعيات وينبغي
النظر إليه بعمق ومعرفة أسبابه.
وتــرجــح األجـهــزة االستخبارية للحرس
الثوري أن انفجار بيروت هو حــادث مدبر.
وتحدثت مصادر أمنية إيرانية عن تشابه
بين ما جرى مع سلسة الحوادث الغامضة
التي ضربت مواقع إيرانية حساسة بينها
موقعي نطنز النووي وبارتشين العسكري،
ً
خصوصا لناحية وجود مواد قابلة لالنفجار
في تلك المواقع األمر الذي جعل من السهل
استهدافها بطريقة ال يمكن كشفها وتعزز
الغموض حــول ما إذا كانت مجرد حــوادث
عرضية أو مدبرة.
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توتر تركي  -يوناني في «المتوسط» ومبادرة أميركية لليبيا
أثينا تعلن التعبئة العامة لقواتها
القاهرة  -حسن حافظ

عقد رئيس البرلمان الليبي
عقيلة صالح مشاورات مع
السفير األميركي في القاهرة
جوناثان كوهين تناولت
جهود واشنطن الهادفة إلى
تحييد مدينتي سرت والجفرة
واستئناف مسار الحل السلمي
للنزاع الليبي ،في حين أطلقت
أنقرة مناورات بحرية وتحركات
الستكشاف النفط والغاز
بالبحر المتوسط ورفع الجيش
اليوناني حالة تأهبه للدرجة
القصوى.

تنسيق أوروبي
لفرض عقوبات
على شركات تركية
وأردنية النتهاك
حظر سالح ليبيا

ك ـث ـف ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية جهودها الدبلوماسية
إلقـ ـن ــاع ط ــرف ــي الـ ـص ــراع الـلـيـبــي
بـ ـقـ ـب ــول خـ ـط ــة ل ـ ـفـ ــرض م ـن ـط ـقــة
م ـ ـن ـ ــزوع ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ف ـ ـ ــي سـ ــرت
والـ ـجـ ـف ــرة ،وفـ ـت ــح قـ ـط ــاع الـنـفــط
المغلق منذ مطلع العام الحالي،
في حين استأنف رئيس مجلس
النواب الليبي عقيلة صالح ،في
ال ـقــاهــرة ،سلسلة ل ـقــاءات دولـيــة
وإق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـســاعــي
الرامية لحلحلة األزمة أمس ،بعقد
اجتماع مع السفير األميركي لدى
ليبيا ريتشارد نورلند.
وص ــرح الـمـسـتـشــار اإلعــامــي
لرئيس البرلمان ،فتحي المريمي،
بـ ــأن ص ــال ــح ن ــاق ــش م ــع الـسـفـيــر
األميركي« ،نزع المظاهر المسلحة
م ــن س ــرت وال ـج ـف ــرة ،ومـ ـب ــادرات
حــل األزم ــة الليبية ،مــع التأكيد
على التوزيع العادل للثروة فيما
ً
يخص حقول النفط» ،مضيفا أن
كوهين شدد على «ضرورة الحل
السلمي في ليبيا».
وأضـ ـ ـ ــاف ،إن االجـ ـتـ ـم ــاع بـيــن
صالح ونورالند ،ناقش الخطوات
ً
الفعلية المتخذة للمضي قدما في
العمل بمبادرة صالح التي توجت
بإعالن القاهرة وفقا لمخرجات
مؤتمر برلين.
وأكـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه تـ ــم االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وقـ ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار،
واإلب ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى م ــدي ـن ـت ــي س ــرت
والـ ـجـ ـف ــرة م ـن ــزوع ـت ــي الـ ـس ــاح،
لحين استئناف الحوار السياسي
والعودة إلى طاولة الحوار.
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا عـ ـق ــد صـ ــالـ ــح ال ـ ــذي
يـحـظــى بـتــأيـيــد قـ ــوات «الـجـيــش
الــوط ـنــي» بــزعــامــة خليفة حفتر
م ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات مـ ـ ــع وفـ ـ ـ ـ ــود غ ــرب ـي ــة
باإلضافة إلى القيادات المصرية.
ويــأتــي ذل ــك فيما ب ــدأت إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب
تــرج ـمــة اق ـتــراح ـهــا ب ــإي ـج ــاد حل
عن طريق ايجاد منطقة منزوعة
الـ ـ ـس ـ ــاح ف ـ ــي س ـ ـ ــرت وال ـ ـج ـ ـفـ ــرة،
لتفادي اندالع معركة ،بين قوات
حفتر ،المسيطرة على المدينتين
ً
التي عدتهما القاهرة خطا أحمر،
وحكومة «الــوفــاق» بزعامة فايز
ً
السراج المدعومة خصوصا من
تركيا.
وأج ـ ــرى م ــدي ــر مـجـلــس األم ــن
القومي لمنطقة الشرق األوســط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ميغيل كــوريــا،
وال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ل ــدى ليبيا

طائرة يونانية تجلي منكوبين بفيضانات مفاجئة في جزيرة إيفيا أمس األول (رويترز)
ريـ ـتـ ـش ــارد ن ـ ــورالن ـ ــد ،اتـ ـص ــاالت
ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه ات ـخ ــاذ خ ـطــوات
ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح
األميركي الذي يهدف إلى تحييد
س ــرت وال ـج ـف ــرة وق ـط ــع الـطــريــق
أمام المزيد من التدخالت الدولية
ً
العسكرية وخصوصا الروسية.
ولم يتم االتفاق بعد حول من
س ـي ـشــرف ع ـلــى ال ـجــانــب األم ـنــي
في المنطقة منزوعة السالح ،هل
هــي ق ــوات أمـمـيــة أو أوروب ـيــة أو
الشرطة التابعة لحكومة «الوفاق»
ً
المعترف بها دوليا.
ووسـ ــط أن ـب ــاء ع ــن م ـش ــاورات
دو لـيــة وإقليمية لتعديل اتفاق
ال ـص ـخ ـيــرات الـ ــذي انـبـثـقــت عنه
حكومة «الــوفــاق» ،نظم «الجيش
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـلـ ـيـ ـب ــي» ،اح ـت ـفــال ـيــة
بــالــذكــرى ال ـ ـ  80لـتــأسـيـســه ،في
الـ ـق ــاه ــرة أم ـ ــس األول ،وح ـضــر
االحتفال المتحدث باسم الجيش
اللواء أحمد المسماري ،وعدد من
شيوخ القبائل الليبية ،وممثل
ع ـ ــن وزارة ا ل ـ ــد فـ ـ ــاع ا ل ـم ـص ــر ي ــة
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
المصري.

عقوبات أوروبية
في غضون ذلك ،تعتزم كل من
ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع
نحو فرض عقوبات أوروبية على

منتهكي حـظــر تـصــديــر الـســاح
إلى ليبيا.
وذك ــرت مـصــادر فــي االتـحــاد،
أن الـ ـ ــدول الـ ـث ــاث أع ـ ــدت قــائـمــة
بـ ــال ـ ـشـ ــركـ ــات واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ــذيـ ــن
يسخرون السفن والـطــائــرات أو
غيرها من الخدمات اللوجستية
لنقل األسلحة.
وتشمل القائمة ثالث شركات
من تركيا وكازاخستان واألردن
إلى جانب شخصين ليبيين.
و كــا نــت فرنسا اتهمت تركيا
ً
مـ ـ ـ ـ ــرارا ب ــان ـت ـه ــاك ح ـظ ــر ت ــوري ــد
األس ـل ـح ــة ال ـت ــي أط ـل ــق االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إي ــريـ ـن ــي»
لمراقبته ،فيما ردت أنقرة باتهام
بــاريــس بـغــض ال ـطــرف عــن دعــم
روس ــي وعــربــي عـسـكــري لـقــوات
حفتر.

توتر المتوسط
وفـ ــي ج ــان ــب آخـ ــر الرت ـ ـ ــدادات
ال ـ ـصـ ــراع ال ـل ـي ـب ــي ع ـل ــى ال ـت ــوت ــر
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي بـ ـش ــرق ال ـب ـحــر
ال ـم ـت ــوس ــط ،أص ـ ـ ــدرت ال ـب ـحــريــة
ً
ً
التركية إخطارا مالحيا قالت فيه،
إن السفينة التركية «إروج ريس»،
وسفينتين مساعدتين ،ستجري
عمليات مسح زلــزالــي ،في شرق
البحر المتوسط ،في خطوة من
ال ـم ــرج ــح أن ت ـج ــدد ال ـت ــوت ــر مــع

الـيــونــان وه ــي عـضــو مثلها في
حلف شمال األطلسي «الناتو».
وأفـ ـ ــادت أنـ ـق ــرة ،ال ـتــي أبــرمــت
اتفاق لترسيم الحدود البحرية
م ــع «الـ ــوفـ ــاق» الـلـيـبـيــة ف ــي وقــت
سـ ـ ــابـ ـ ــق ،بـ ـ ـ ــأن الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة الـ ـت ــي
س ـت ـم ـهــد ل ـع ـم ـل ـيــات ت ـن ـق ـيــب عــن
ال ـ ـه ـ ـيـ ــدروكـ ــربـ ــونـ ــات س ـت ـج ــري
عمليات المسح خالل األسبوعين
المقبلين.
وت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــع بـ ــدء
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة مـ ـ ـن ـ ــاورات
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـبـ ـح ــر
المتوسط ،أمــس ،إذ ترتفع حدة
التوتر مــع اليونان التي أبرمت
ات ـف ــاق ـي ــة م ــع الـ ـق ــاه ــرة لـتــرسـيــم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة ال ـخ ـم ـي ــس
الماضي .وتسبب إخطار مماثل
يوليو الماضي في إثــارة خالف
بين أنـقــرة وأثينا تــم نــزع فتيله
بعد تدخل المستشارة األلمانية
آنجيال ميركل.
ل ـك ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي طـيــب
إردوغان اعتبر أن اليونان لم تف
بــوعــودهــا بـعــد إبــرام ـهــا التـفــاق
ترسيم الـحــدود مع مصر بشأن
المناطق االقتصادية الخالصة.

تأهب وقلق
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،عـ ـق ــد رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـيــونــانــي كــريــاكــوس

ً
مـ ـيـ ـتـ ـس ــوت ــاكـ ـي ــس اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا
لمجلس األم ــن الـقــومــي التابع
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـع ــد إعـ ـ ــان تــرك ـيــا
بشأن االستكشاف في المنطقة
بين قبرص واليونان.
ود ع ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اليونانية أنـقــرة إلــى «التوقف
عـ ــن األع ـ ـمـ ــال غ ـي ــر ال ـقــانــون ـيــة
الـ ـت ــي تـ ـق ــوض الـ ـسـ ـل ــم واألمـ ـ ــن
ف ــي الـمـنـطـقــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن
أثينا لن تقبل «أي ابتزاز تركي
وستدافع عن سيادتها».
وذك ـ ــرت ت ـقــاريــر أن الـجـيــش
ال ـي ــون ــان ــي رفـ ــع ح ــال ــة ال ـتــأهــب
ف ــي ق ــوات ــه إل ــى أرفـ ــع مـسـتــوى،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
العسكرية التركية بين جزيرتي
رودس وكــاسـتـيـلــوريــزو شــرق
المتوسط.
وأكد موقع «أرمي فويس» أن
قـيــادة الجيش اليوناني ألغت
إجــازات العسكريين في جميع
ً
الـ ــوحـ ــدات ت ـقــري ـبــا واس ـتــدعــت
الضباط المجازين إلــى أماكن
الخدمة.
وأشار الموقع إلى أن التعبئة
جارية بوتيرة سريعة ،السيما
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق حـ ـس ــاس ــة بـيـنـهــا
م ـق ــاط ـع ــة إفـ ـ ـ ــروس ال ـيــونــان ـيــة
القريبة من الـحــدود البرية مع
تركيا.
وتعتبر ه ــذه ا ل ـمــرة الثانية

خــال أسابيع التي يعلن فيها
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـي ــون ــان ــي ال ـت ـع ـب ـئــة
العامة في قواته.
وفي وقت سابق ،اعتبر وزير
خـ ــارج ـ ـيـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ج ـ ــوزي ـ ــب ب ـ ــوري ـ ــل أن ت ـح ــرك ــات
الـبـحــريــة الـتــركـيــة فــي المتوسط
بعد توقيع االتفاق البحري بين
مصر واليونان «تبعث على القلق
الشديد».
واع ـت ـبــر ب ــوري ــل أن «الـتـعـبـئــة
ال ـب ـح ــري ــة س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى زي ـ ــادة
ال ـخــاف وان ـع ــدام الـثـقــة» .وشــدد
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى أن
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة يـ ـج ــب أن
ترسم عبر الحوار والمفاوضات
وال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ،ول ـي ــس عبر
الـ ـتـ ـح ــرك ــات األح ـ ــادي ـ ــة وت ـع ـب ـئــة
القوات».
وخـ ـ ـل ـ ــص إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـم ـ ـسـ ــار
الحالي لن يخدم مصالح االتحاد
األوروبــي أو تركيا .علينا العمل
ً
معا من أجل أمن المتوسط».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ات ـه ـم ــت نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــن ال ــروس ــي،
ألـكـسـنــدر فـيـنـيــديـكـتــوف ،ال ــدول
الغربية بمحاولة االستيالء على
موارد النفط في ليبيا وفنزويال،
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ـ ـت ـ ـيـ ــن ب ــامـ ـت ــاكـ ـهـ ـم ــا
اح ـت ـيــاط ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الــذهــب
األسود.

ً
وتفرض
بتايوان
جوا
تتحرش
الصين
واشنطن ترحب بدعم الخليج لحظر التسلح
ً
ً
عقوبات على  11مسؤوال أميركيا
على إيران ...وطهران تنتقد
رأى وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مايك
بومبيو ،أن على مجلس األمن الدولي أن
يختار بين «تسليح اإلرهابيين» و«دعم
ال ـخ ـل ـيــج» ب ـعــد رس ــال ــة مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي التي طالبت المجلس التابع
لــأ مــم المتحدة بتمديد حظر األسلحة
عـلــى إي ــران ال ــذي ينتهي فــي  18أكتوبر
المقبل.
وعشية تصويت مجلس األمن الدولي
على مشروع قرار أميركي يهدف لتمديد
الـقـيــود الـمـفــروضــة عـلــى ط ـهــران وصــف
وزير الخارجية األميركي ،رسالة مجلس
التعاون الخليجي بأنها «شجاعة».
وقال بومبيو عبر «تويتر» ،مساء أمس
األول ،إن «تمديد حظر األسلحة المفروض
ً
على إيران مهم جدا لكل الدول في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ،ومـ ـ ــن ض ـم ـن ـهــا دول مـجـلــس
التعاون الخليجي وإسرائيل».
وأكــد أن «الـعــرب وإســرائـيــل متحدون،
وعلى مجلس األمن أن يستمع إليهم».
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ح ــث وزيـ ــر ال ــدي ــوان
الـمـلـكــي الـبـحــريـنــي ،خــالــد ب ــن أح ـمــد آل
خليفة ،الدول األعضاء بمجلس األمن على

أخذ رسالة مجلس التعاون حول تمديد
حظر السالح إليران بعين االعتبار.
ً
ً
وقــال إن «الــرســالــة تعكس موقفا واضحا
ومخاوف جادة لدى الــدول المجاورة إليران
ب ـشــأن ب ــرام ــج ط ـه ــران الـتـسـلـيـحـيــة ودعـمـهــا
للمجاميع اإلرهابية في المنطقة».
في المقابل ،هاجم ُ
المتحدث باسم وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ,عـبــاس مــوســوي ،دول
مجلس الخليجي.
ً
وقــال مــوســوي ،ردا على رسالة أمين عام
مجلس التعاون نايف الحجرف بشأن تمديد
حظر التسلح ،إن المجلس «تحول إلی متحدث
بــاســم بـعــض ضـیـقــي األف ــق داخ ــل المجلس
وخارج المنطقة ،فیما أصبحت أمانته العامة
وبـسـبــب تــأثــرهــا بــالـسـيــاســات والـتـصــرفــات
ً
الـخــاطـئــة وال ـهــدامــة لـبـعــض األع ـض ــاء ،بــوقــا
للمعادین» إلیران.
وذك ــر مــوســوي أن مـجـلــس ال ـت ـعــاون «فــي
ذروة فشله واختالفاته الداخلية وسياساته
غـيــر الــواقـعـيــة الـتــي أدت إل ــى عـقـمــه ،قــد أدى
بخطوته هــذه إ لــى تجاهل حقائق المنطقة
وغــض الـطــرف عــن الحقائق واألولــويــات في
هذه الظروف الحساسة».

ووصف ُمتحدث الخارجية اإليرانية بيان
أمين مجلس التعاون بأنه «أحادي وإمالئي»،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن «ب ـعــض أع ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس .لم
ي ـت ـخ ـلــوا ع ــن شـ ـ ــراء األس ـل ـح ــة وت ـكــدي ـس ـهــا،
ويعدون من أكبر زبائن األسلحة في المنطقة
والعالم».
وفي وقت سابق ،دعا األمين العام لمجلس
التعاون ،في رسالة إلى مجلس األمن الدولي،
إلى تمديد حظر نقل األسلحة من وإلى إيران
ً
«نظرا إلــى استمرارها في نشر األسلحة في
الـمـنـطـقــة وتـسـلـيــح الـتـنـظـيـمــات وال ـحــركــات
اإلرهابية والطائفية» ،وتدخلها «المسلح فى
دول الجوار ،مباشرة وعن طريق المنظمات
والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها».
ً
ُيــذكــر أن الــواليــات المتحدة تبذل جهودا
دبلوماسية حثيثة لتمديد حظر التسلح الذي
ينتهي في أكتوبر المقبل وفق بنود االتفاق
النووي ،فيما تعارض روسيا والصين فكرة
التمديد بشدة.
ً
وتظهر الدول األوروبية فتورا تجاه نص
المشروع األميركي الذي يهدف إلى مد القيود
ً
إلى أجل غير مسمى تخوفا من تأثير الخطوة
على مستقبل االتفاق النووي.

أعـلـنــت وزارة دف ــاع ت ــاي ــوان أم ــس ،أن مـقــاتــات
صينية اخترقت أجواءها ،مؤكدة أن قواتها الجوية
تمكنت من «إبعادها» وأنظمة الصواريخ المضادة
ً
للطائرات تعقبتها أيضا.
وجـ ــاءت الــواق ـعــة فــي أول ي ــوم كــامــل مــن زي ــارة
غـيــر مسبوقة مـنــذ  1979لــوزيــر أمـيــركــي لـتــايــوان
ً
ً
اعتبرتها الصين تهديدا للسالم ،وأيضا غداة دخول
أربــع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه
اإلقليمية اليابانية.
وخ ــال لـقــائــه الــرئـيـســة ت ـســاي ان ــغ-وي ــن ،الـتــي
تطالب المجتمع الدولي باالعتراف بالجزيرة كدولة
ذات سيادة ،أشــاد وزيــر الصحة األميركي أليكس
عازار بالديمقراطية في تايوان وطبيعتها المنفتحة
والشفافة ونجاحها في مواجهة فيروس كورونا.
وت ــأت ــي الـ ــزيـ ــارة ف ــي ظ ــل ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ،وس ــط س ـجــال قائم
بين الطرفين بشأن مجموعة واسعة من الملفات
التجارية والعسكرية واألمنية ،إضافة إلى تفشي
الوباء.
بــدورهــا ،شكرت تساي الــواليــات المتحدة على
دعمها في مسعاها لالنضمام إلى منظمة الصحة
العالمية ،وهو أمر تعمل بكين جاهدة لمنعه.
ولدى سؤاله عن غضب الصين حيال زيارته ،قلل
ً
عازار من أهمية األمر ،مشيرا إلى أنه يحمل رسالة

تأكيد على الـشــراكــة العميقة فــي األمــن والتجارة
والــرعــايــة الـصـحـيــة وقـيــم الــديـمـقــراطـيــة والـحــريــة
االقتصادية».
وفي انتهاك هو الـ 15من نوعه هذا العام واألول
منذ  14يوليو الماضي ،دخلت  4سفن صينية من
طراز «هايجينغ» المياه اإلقليمية اليابانية ،قبالة
سواحل سلسلة جزر سينكاكو بمقاطعة أوكيناوا،
التي تطالب بكين بأحقيتها في السيطرة عليها
وتـطـلــق عليها اس ــم دي ــاوي ــو ،بحسب وكــالــة»جــي.
جي» اليابانية.
بــالـتــزامــن ،فــرضــت الصين أم ــس ،عقوبات على
ً
 11أميركيا ،بينهم السناتوران ماركو روبيو وتيد
كروز ومدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث
روث ورئ ـي ــس ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لـلــديـمـقــراطـيــة
ً
ك ــارل غـيــرشـمــان ،ردا عـلــى تجميد أص ــول رئيسة
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري الم وعشرة
مسؤولين صينيين كبار.
وفي مرحلة جديدة من تشديد بكين سيطرتها
ع ـلــى الـمـسـتـعـمــرة الـبــريـطــانـيــة ال ـســاب ـقــة ،أوق ـفــت
شرطة هونغ كونغ أمس قطب اإلعــام جيمي الي
المؤيد للديمقراطية وداهمت مجموعته الصحافية
«نيكست ميديا» الـتــي تضم صحيفة «آب ــل ديلي»
ومـجـلــة «نـيـكـســت» بـمــوجــب قــانــون األم ــن القومي
الجديد.

السادسة» وسط احتجاجات
«الوالية
ينتزع
لوكاشينكو
ّ

وس ـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات واس ـ ـعـ ــة
قـ ـمـ ـعـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ،أعـ ـلـ ـن ــت
السلطات في بيالروسيا «روسيا
البيضاء» فوز الرئيس ألكسندر
ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو بـ ــواليـ ــة س ــادس ــة
ب ـن ـس ـب ــة  80.23فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
األصوات ،في االنتخابات األشد
ً
إثارة منذ  26عاما ،التي تشهدها
هذه الدولة الواقعة بين روسيا
وأوروبا.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات لـيــديــا
يرموشينا ،أمــس ،إن سفيتالنا
تـ ـيـ ـك ــان ــوفـ ـسـ ـك ــاي ــا ،ال ـم ـن ــاف ـس ــة
الــرئـيـسـيــة لـلــوكــاشـيـنـكــو ،وهــي
مـعـلـمــة لـغــة إنـكـلـيــزيــة ترشحت
نـيــابــة ع ــن زوج ـه ــا بـعــد سجنه،
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى  9.9ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
م ــن األص ـ ـ ــوات ،ف ــي ح ـيــن حصل
المرشحون الثالثة اآلخرون على
أقل من  2في المئة.

ورفضت تيكانوفسكايا ،أمس،
االع ـ ـتـ ــراف بــال ـن ـتــائــج الــرسـمـيــة
متحدثة عــن تــزويــر عـلــى نطاق
واس ــع .ودع ــت لوكاشينكو إلــى
ال ــرحـ ـي ــل ،وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا تـعـتـبــر
نفسها الفائزة.
وفـ ـ ــور بـ ــدء اإلع ـ ـ ــان ع ــن ف ــوز
لوكاشينكو فــي نـتــائــج أولــويــة
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،خـ ــرج آالف
ال ـم ــواط ـن ـي ــن إلـ ــى ال ـ ـشـ ــوراع فــي
الـعــاصـمــة مينسك وم ــدن أخــرى
ً
شــرطــة قــامــت
اح ـت ـجــاجــا ،لـكــن ال ـ ُ
بتفريقهم بــالـقــوة .وأوق ــف نحو
ثـ ُـاثــة آالف مـتـظــاهــر عـلــى األقــل
وفق
وأصيب عشرات األشخاصً ،
ما أعلنت وزارة الداخلية نافية
سقوط أي قتيل.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي أول رد ف ـ ـع ـ ــل ع ـل ــى
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة،
أع ـت ـب ــر لــوكــاش ـي ـن ـكــو أم ـ ــس ،أن
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ت ـ ـقـ ــوم «ب ـ ـ ـ ــرد م ــائ ــم»

بشأن االضطرابات التي أعقبت
التصويت.
وف ــي إشـ ــارة إل ــى الـتـظــاهــرات
في ساحة «مـيــدان» في أوكرانيا
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاورة عـ ـ ـ ــام  ،2014قـ ــال
لــوكــاش ـي ـن ـكــو ال ـ ــذي ي ـح ـكــم منذ
عام « ،1994لقد حذرت من أنه لن
يكون هناك ميدان ،بغض النظر
عن مدى رغبة شخص ما في ذلك،
ولن نسمح بتمزيق البالد».
ورغــم اتـهــامــات لوكاتشينكو
لـمــوسـكــو بــال ـتــورط ف ــي ال ـحــراك
الـ ـمـ ـع ــارض لـ ــه ،س ـ ــارع الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن إلــى
تهنئة نظيره البيالروسي ،وشدد
في برقية التهنئة على «االنتصار
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـنـ ــع» لـ ـل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو فــي
االنتخابات ونيله ثقة مواطنيه.
وأع ــرب الــرئـيــس الــروســي عن
ثقته في أن األنشطة التي يقوم
بـهــا لــوكــاشـيـنـكــو «سـتـسـهــم في

تـطــويــر الـشــراكــة االستراتيجية
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وتـ ـع ــزي ــز دولـ ــة
االت ـح ــاد ،وب ـنــاء ال ـت ـعــاون داخــل
االت ـحــاد االقـتـصــادي األوراس ــي،
وراب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة،
والهياكل الدولية األخرى».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،دان ـ ـ ـ ــت ،أمـ ــس،
رئ ـي ـســة ال ـم ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة
أورسـ ــوال ف ــون دي ــر اليـيــن القمع
ً
فــي بيالروسيا ،وطلبت تـعــدادا
ً
دقيقا لألصوات في االنتخابات
الرئاسية.
وق ــال ــت« :ال ـم ـضــاي ـقــة والـقـمــع
الـعـنـيــف للمتظاهرين ال ـعــزل ال
م ـك ــان ل ـه ـمــا ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا .أدع ــو
ال ـس ـل ـطــات ف ــي ب ـيــاروس ـيــا إلــى
الحرص على تعداد األصوات في
انتخابات األحد ونشرها بدقة».
ونــدد وزيــر خارجية االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ج ــوزي ــب ب ــوري ــل مــن
جهته بـ»عنف دولة غير متناسب

غريفيث بالرياض إلقناع
هادي بمسودة سالم

عاد المبعوث األممي الخاص
لليمن مارتن غريفيث ،أمس،
إلى العاصمة السعودية
الرياض ،إلقناع الحكومة
اليمنية بزعامة الرئيس
عبدربه منصور هادي
بالموافقة على المسودة
األممية لوقف إطالق النار.
وقال مسؤول أممي إن الزيارة
غير معلنة أو محددة المدة،
إلجراء مباحثات مع مسؤولين
في الحكومة اليمنية.
وتتضمن مسودة المبادرة
األممية في أبرز بنودها ،وقف
شامل إلطالق النار ،والشروع
في استئناف المشاورات
السياسية في أقرب وقت،
لوضع نهاية للحرب المستمرة
منذ نحو  6سنوات.
وتزامن ذلك مع اندالع
مواجهات ضارية باألسلحة
الخفيفة والمتوسطة بين
الحوثيين والقوات الحكومية
بمحافظة الضالع.

«حماس» تطلق
صواريخ تجريبية

أطلقت كتائب عز الدين
القسام الجناح العسكري
لحركة «حماس» ،أمس ،دفعة
من «الصواريخ التجريبية»
من قطاع غزة باتجاه البحر،
بعد ساعات على شن الطيران
الحربي اإلسرائيلي غارة على
موقع لها.
وقالت وزارة الداخلية التابعة
للحركة الفلسطينية ،في
بيان ،إن «أصوات االنفجارات
التي سمعت في أجواء
قطاع غزة ناتجة عن أعمال
للمقاومة».
واعتبر مصدر مقرب من
«حماس» أن الصواريخ
التجريبية «تحمل رسائل
تهديد لالحتالل اإلسرائيلي».

توتر مع اقتراب
مهلة المشيشي

يخيم التوتر على الساحة
السياسية التونسية ،مع
اقتراب انتهاء المهلة المحددة
لرئيس الحكومة المكلف هشام
المشيشي لتشكيل حكومته.
ولم يبق من المهلة ،سوى
أسبوعين ،لتسمية وزراء
حكومته ،في حين أنه ما زال
لم يوضح طبيعة حكومته إن
كانت تكنوقراط أم حزبية.
وما يجعل مهمة المشيشي
صعبة حتى اآلن ،أن الخيار
األول كحكومة تكنوقراط،
سيغضب األحزاب التونسية
التي لها تمثيل في البرلمان،
مما يجعل مرور حكومته عبر
مجلس النواب مهمة يائسة،
ال سيما أن األحزاب صاحبة
التمثيل األكبر في البرلمان
ترفض حكومة كفاءات.

معلمو األردن
يواصلون االحتجاج

• المعارضة ترفض النتيجة • بوتين أول المهنئين وبولندا تدعو لقمة أوروبية
وغـيــر مـقـبــول تـجــاه متظاهرين
عـ ـ ــزل» .وك ـت ــب رئ ـي ــس الـمـجـلــس
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــارل مـ ـيـ ـش ــال فــي
تغريدة «العنف ضد المتظاهرين
ً
ً
ليس ردا مناسبا».
وطلب رئيس الوزراء البولندي
مــاتــوش مورافيتسكي عقد قمة
أوروبية حول بيالروسيا.
ويعتزم شارل ميشال الدعوة
إلــى قمة استثنائية في  24و25
سـبـتـمـبــر مـخـصـصــة لـلـعــاقــات
الدولية.
وط ـ ـل ـ ـب ـ ــت ك ـ ـت ـ ـلـ ــة «ري ـ ـن ـ ـي ـ ــو»
الليبرالية الوسطية في البرلمان
األوروبـ ــي أم ــس ،تبني عقوبات
ضد النظام الحاكم في مينسك.
ولم يصف المراقبون األجانب
أي انتخابات في روسيا البيضاء
ب ــأن ـه ــا ح ـ ــرة ون ــزي ـه ــة م ـن ــذ ع ــام
.1995
(عواصم ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار

شرطيان يعتقالن أحد المتظاهرين في مينسك أمس األول (أ ف ب)

ّ
واصل معلمو األردن
احتجاجاتهم على اعتقال
أعضاء مجلس نقابتهم،
وإغالق ّ
مقرها ،إضافة إلى
مطالبهم بإعادة العالوة التي
ألغيت مؤقتا بسبب تداعيات
«كورونا» .وانطلقت مسيرات
ليلية حاشدة في كل من إربد
والمفرق والكرك وعجلون
والطفيلة ،إضافة إلى وقفة
أمام المسجد الحسيني في
العاصمة ّ
عمان .وفي إربد
تحديدا ،كان التعامل األمني
ًّ
حادا،
مع المشاركين في الوقفة
إذ تم االعتداء على بعض
المعلمين ،واعتقال آخرين.

ةديرجلا

•
العدد  / 4497الثالثاء  11أغسطس 2020م  21 /ذو الحجة 1441هـ

sports@aljarida●com

21

رياضة

األندية تواصل التصدي لمحاوالت عرقلة استئناف نشاط الكرة
حازم ماهر ومحمد عبدالعزيز
واصل مسؤولو األندية اإلشادة بقرار استئناف الموسم الكروي الحالي مع إجراء تعديالت طفيفة على
المواعيد ،مؤكدين أنه أمر ًإيجابي ويصب في مصلحة الجميع ،وأولهم المنتخب الوطني األول الذي تنتظره
ثالث مواجهات مهمة جدا في التصفيات اآلسيوية المشتركة.
وأكد المسؤولون ،الذين استطلعت "الجريدة" آراءهم في القرار ،ضرورة تصديهم لكل من يحاول عرقلة
استئناف النشاط من خالل تأكيدهم على العودة في الوقت المحدد ووفق االشتراطات الصحية ،مثمنين
الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها الهيئة العامة للرياضة؛ استعدادا لالستئناف وتهيئة األجواء إلقامة
المباريات في أجواء صحية ومن خالل تطبيق االجراءات االحترازية.
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس نـ ـ ـ ـ ـ ــادي
الـ ـتـ ـص ــام ــن مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـنـ ــزال
بـخـطــوة اسـتـئـنــاف النشاط
ً
في هذه التوقيت ،مثمنا
جـهــود اللجنة الثالثية
الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة م ـ ـ ــن ه ـي ـئ ــة
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة والـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ووزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،فــي
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة س ـ ــواء
ب ـت ـع ـق ـيــم ال ـم ـن ـشــآت
الرياضية أو إجــراء

المسحات والفحوصات الطبية
أو وضع البروتوكول واالجراءات
االحـتــرازيــة الصحية وتطبيقها
ً
فعليا.
ولـ ـف ــت ال ـ ـنـ ــزال إل ـ ــى ان عـ ــودة
ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي أم ـ ــر مـبـشــر
بالخير ،وهو بالتأكيد استمرار
ل ـع ــودة ك ــل ال ـم ـج ــاالت سـ ــواء في
ال ـك ــوي ــت او غ ـي ــره ــا م ــن الـ ـ ــدول،
ً
م ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــا عـ ـ ــن أم ـ ـ ـلـ ـ ــه أن تـ ـع ــود
المتعة للمالعب
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ويـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس
كــورونــا لتعود
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــر
مـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــددا إلـ ـ ـ ــى
المدرجات.

الشريدة :األمور
في اتجاهها
الصحيح
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
مجلس إدارة ن ــادي النصر
خــالــد الـشــريــدة ان هناك
ً
ات ـ ـفـ ــاقـ ــا بـ ـي ــن الـ ـس ــواد
االعظم من االندية على
استئناف الموسم في
م ــوع ــده ،مـضـيـفــا ان

هذا االتفاق تم في اجتماع سابق
لألندية.
وأث ـن ــى ال ـش ــري ــدة ع ـلــى جـهــود
الـلـجـنــة ال ـثــاث ـيــة ال ـتــي ل ــم تـتــرك
شيئا إال وقامت بدراسته جيدا،
االمر الذي يؤكد ان األمــور تسير
في طريقها الصحيح والسليم.
وش ــدد على أن الـجـهــاز الفني
ل ـل ـن ـصــر ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب أح ـمــد
عبدالكريم سيبذل قصارى جهده
فــي ال ـج ــوالت االربـ ــع ،إل ــى جانب
م ــؤجـ ـل ــة الـ ـعـ ـن ــاب ــي مـ ــع ال ـك ــوي ــت
ل ـت ـج ـه ـي ــز ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ل ـل ـم ــوس ــم
المقبل ،الــذي سيشهد منافسات
م ـح ـت ــدم ــة ،خ ـص ــوص ــا ان دوري
الدمج سيتبعه دوري الدرجتين
في الموسم ذاته.

النزال

دراسة وافية
وجميع األمور
تسير في طريقها
الصحيح
والسليم
الشريدة

هيئة الرياضة
بذلت كل ما
بوسعها
في الفترة
الماضية

اللجنة الثالثية
بذلت مجهودات
مضاعفة
في وضع
البروتوكول
ك ــام ال ـجــاركــي ،مــؤكــدا ان عــودة
ال ـن ـشــاط الــريــاضــي بـصـفــة عــامــة
والـنـشــاط الـكــروي بصفة خاصة
أم ــر الب ــد مـنــه ،لـبــس فــي الـكــويــت
فحسب بل في اغلب دول العالم،
خ ـصــوصــا أن قـ ــرار ال ـتــأج ـيــل أو
اإلل ـغ ــاء لـلـمــوســم ال ـحــالــي يعني
ً
مزيدا من الخسائر لألندية.

وأض ـ ــاف أن "ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا من
دول ال ـخ ـل ـيــج والـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
ً
استأنفت النشاط فعليا من اجل
الـتـعــايــش مــع ال ـف ـيــروس ،وخـيــرا
فعلت الجهات المعنية في الكويت
بـ ـع ــودت ــه خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
ً
المقبلة" ،مـشــددا على أن األندية
ومن بينها اليرموك ملتزمة تماما

بــاالجــراءات االحترازية الصحية
وال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول ال ـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
اللجنة الثالثية ،من اجل الحفاظ
على صحة الجميع.

الجاركي :جاهزون الستئناف
الموسم
بــدوره ،أبــدى أمين السر العام
ل ـنــادي الـيــرمــوك احـمــد الـجــاركــي
دهـشـتــه مــن األص ـ ــوات المطالبة
بـ ـت ــأجـ ـي ــل اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـم ــوس ــم
الرياضي الحالي ،مشيدا بجهود
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة الـتــي
بذلت كل ما في وسعها في الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة م ــن اج ـ ــل االس ـت ـع ــداد
بشكل الئق الستئناف الموسم.
وأشار الجاركي إلى ان اليرموك
جاهز الستئناف النشاط بعد ان
دشن تدريباته منذ اكثر من شهر
لـهــذا الـحــدث الـمـهــم ،موضحا ان
ال ـم ـبــاريــات االربـ ــع المتبقية من
الـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي سـيـسـتـغـلـهــا
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ف ــي االس ـت ـع ــداد
للموسم المقبل ا ل ــذي سينطلق
ع ـ ـقـ ــب الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة
المشتركة.

كتاب الفحيحيل
داخـ ــل األن ــدي ــة واالت ـ ـحـ ــادات ،وه ــي قـ ــرارات
صـحـيـحــة آن ـ ـ ــذاك ،وك ــذل ــك ق ـ ـ ــرارات مجلس
ً
الــوزراء بمنع التجمع أيضا ،وبالتالي فقد
اعـتـبــر م ـســؤولــو األح ـم ــر أن ه ــذه ال ـق ــرارات
ُ
تبطل استئناف الموسم ،ويبدو أنهم نسوا،
أو باألحرى تناسوا ،أن البالد تتعايش مع
الفيروس شأنها في ذلك شأن كل دول العالم،
وأن الـ ـق ــرارات ق ــد تـغـيــرت بـتـغـيــر ال ـظــروف
المحيطة بالمرض وطريقة التعامل معه،
وأن ـنــا فــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة ال ـتــي وضعها
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة من

العنزي :المصلحة العامة
بـ ــدوره ،ق ــال أمـيــن الـســر الـعــام

قرار التأجيل
أو اإللغاء
للموسم يعني
ً
مزيدا من
الخسائر لألندية

غانم :ملتزمون باإلجراءات
االحترازية

استئناف
النشاط في
موعده المحدد
ً
سلفا يصب في
المصلحة العامة

فؤاد

وأي ـ ـ ــد أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـم ـســاعــد
بـنــادي الـيــرمــوك ف ــؤاد فـهــد غانم

ً
الفحيحيل« ...أنا أخالف إذا أنا موجود»!
على طريقة "أنــا أخالف
ً
إذا أن ـ ــا مـ ـ ــوجـ ـ ــود"! ،أرس ــل
ً
نـ ـ ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ك ـتــابــا
إلى اتحاد الكرة طالبه فيه
بتأجيل استئناف الموسم
الجاري.
الـ ـ ـفـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي
يعارض مسؤولوه ،لمجرد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،ي ـ ـخـ ــوض
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ت ـح ـص ـيــل
حـ ــاصـ ــل ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـ ــدرب
وط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وي ـ ـت ـ ـحـ ــدث عــن
األجهزة الفنية األجنبية،
وي ـ ـش ـ ـت ـ ـكـ ــي ض ـ ـم ـ ـنـ ــا م ــن
تـحـمــل األن ــدي ــة لــأعـبــاء
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــرت ـبــة على
التعاقد مع المحترفين،
وه ــو الـ ــذي ق ــدم مـقـتــرح
ّ
وأصر على استمراره.
المحترفين الخمسة،
والالفت ،أن الكتاب الذي يذكرنا بمذكرات
ُ
الــدفــاع القانونية الـتــي تـقـ َّـدم للمحاكم ،قد
ً
ً
تـضـمــن سـ ــردا تــاريـخـيــا لـجــائـحــة كــورونــا،
كأنها قد مر عليها نصف قــرن من الزمان،
وأشــار إلى كل األحــداث التي ترتبت عليها
مــن الحظر الجزئي والكلي وعــزل عــدد من
المناطق ،وحقيقة لم نستوعب أهمية هذا
السرد الذي يعلمه القاصي والداني!
واستشهد الفحيحيل في كتابه بقرارات
الهيئة العامة للرياضة بحظر التجمعات

الجاركي

العنزي

 ...والقادسية يلعب على المتناقضات!

خ ـ ـطـ ــة ال ـت ـع ــاي ــش
م ـع ــه ،إال إذا كــان
الفحيحيل يتحدث
عــن مجلس وزراء
وسلطة صحية في
غير الكويت.
أمـ ــا األغ ـ ـ ــرب فــي
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب ،وال ـ ـ ـ ــذي
يثير الضحك حتى
الـثـمــالــة ،هــو تطرق
مسؤولو الفحيحيل
إلـ ـ ــى عـ ــامـ ــل صـحــي
بحت لم تتفتق عنه
أذهان وزراء الصحة
على مستوى العالم،
ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ــدع ــوة
إلـ ــى عـ ــدم اسـتـئـنــاف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم
اكتشاف مصل أو عقار للعالج من فيروس
"كــوفـيــد  ،"19وهــو األم ــر ال ــذي يدفعنا إلى
ْ
توجيه بعض األسئلة إلى َمن حرر الكتاب،
ّ
أو باألحرى لمن فكر في هذا األمر :ماذا لو لم
يتم اكتشاف مصل أو عقار للفيروس خالل
عام أو أكثر؟ هل سيطالب الفحيحيل بعدم
خوض أي نشاط إلى ذلك الحين؟! وهل ما
يطالب به ينطبق على نشاط كرة القدم أم
يمتد إلى جميع األلعاب؟

الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـث ــاثـ ـي ــة،
اللعب على المتناقضات وتقمص دور
ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
المظلوم ال يليق بنادي القادسية أحد أكبر
فـيـبــدو أن القائمين
القالع الرياضية في الكويت وآسيا ،فاألصفر
ً
على القلعة الصفراء
كــان وال يــزال غنيا برجاالته ونجومه ،وال
في واد آخر ،فاللجنة
يمكن أن يتوقف على العــب أو مــدرب ،كما
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،ول ـج ـن ــة
ي ـح ــاول مـجـلــس اإلدارة ال ـحــالــي تصوير
ال ـ ـط ـ ــوارئ الـمـنـبـثـقــة
الوضع في الوقت الحالي!
ع ــن م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
وللتوضيح ،فإن كتاب القادسية األخير
أق ـ ــرت م ـ ـ ــرارا وتـ ـك ــرارا
وما تضمنه من نقاط تعارض عودة النشاط
عودة التدريبات ،ومن
ال يرتقي لمكانة األصـفــر ،ومــا يملكه من
ث ــم ع ـ ــودة ال ـم ـبــاريــات
إمكانات قادرة على قهر أصعب الظروف،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا
ولـيــس الــوضــع الــراهــن الـقــائــم فــي العالم
ال ـم ـبــاريــات الــرسـمـيــة،
أجمع والناتج عن جائحة كورونا.
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ال ـح ـص ــول
كتاب القادسية ،الذي تحدث عن طلب
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات مــن
تــأج ـيــل عـ ــودة ال ـن ـشــاط الــرس ـمــي لحين
اخـ ـتـ ـص ــاص ال ـه ـي ـئــات
وصــول المدربين والمحترفين ،ولحين
الرياضية التي بدورها
انتهاء فترة الحجر المقررة بعد وصولهم
تنقلها لألندية.
والمقدرة بـ 14يوما ،يصور القلعة الصفراء
واألسئلة التي تطرح
ع ـلــى أن ـه ــا ف ـق ـيــرة ف ــي م ــواه ـب ـه ــا ،على
ص
ورة ضوئية لكتاب القادسية
نفسها :إذا كان القادسية
مستوى الالعبين والمدربين ،وهــو ما
يـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــودة
ينافى أرض الواقع ،في ظل وجود تخمة
التدريبات والمباريات،
من النجوم ،سواء من عناصر الخبرة أو الصاعدين،
كذلك فإن أرض القادسية مليئة بالمدربين القادرين على قيادة فلماذا عاد من األســاس؟ ولماذا خاض مباريات ودية؟ وإذا كان
ال يستطيع ان يتدرب أو يخوض مباريات في ظل غياب المدرب
الفريق لحين عودة الجهاز الفني.
وع ـل ــى ف ــرض أن ال ـقــادس ـيــة ي ـعــانــي أو سـيـعــانــي م ــن غـيــاب والمحترفين فكيف فعل ذلك خالل الفترة الماضية وبنجاح كبير؟
ً
إذا كان القادسية مغصوبا عليه في عودته فهو ال يليق بالقلعة
المحترفين والجهاز الفني ،فما بال الفرق المنافسة؟! فهي ليست
أفضل حاال ،فهناك من ال يملك محترفين ومن يملك محترفا واحدا ،الصفراء ،وإذا كان يحاول أن يؤجج الوضع لغرض في نفسه ،فهو
ما يجب أن يعلن عنه ومن دون مواربة وحجج واهية.
في حين األصفر يملك  3العبين.
وفيما يخص تحجج القادسية بعدم وصــول الموافقات من

ً
فلورين في الحجر المنزلي للشباب العربي يستضيف القادسية اليوم وديا
●

أحمد حامد

الماضية ،وقيادة تدريبات الفريق في ظل غياب المدرب
ً
ف ـل ــوري ــن ،كــاش ـفــا ع ــن دخـ ــول الـ ـح ــارس سـعــد الـعـنــزي
لتدريبات الـشـبــاب أمــس األول ،بعد أن نجحت إدارة
ال ـن ــادي فــي الـتـعــاقــد مـعــه لـيـكــون إل ــى ج ــوار الـحــارس
سليمان ميرزا ،إلى حين تعافي الحارس علي الفاضل
من إصابة الرباط الصليبي.
وتعادل الشباب أمس األول بهدف لمثله أمام السالمية
فــي أول مـبــاراة وديــة يخوضها اسـتـعــدادا لمنافسات
الموسم الجديد.
وظهر الشباب تحت القيادة الفنية
ل ـل ـم ــدرب ال ـم ـســاعــد ي ـع ـقــوب سعد
بصورة جيدة في حين سجل هدف
الفريق فــي الـمـبــاراة الــاعــب أحمد
عــادل ،وسجل هدف السالمية فهد
العازمي.
ومن المقرر أن يتم البحث
ع ــن مـ ـب ــاراة أخـ ـي ــرة خــال
اليومين المقبلين ،لتكون
آخــر االسـتـعــدادات قبل
م ــواجـ ـه ــة ال ـت ـضــامــن
فــي الـ ــدوري الممتاز
بالجولة  15والمقرر
لـ ـ ـه ـ ــا  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري.
يذكر ان الشباب يحتل
المركز السادس بين فرق
الممتاز برصيد  21نقطة.

وص ــل ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ل ـفــريــق ال ـش ـبــاب ل ـك ــرة ال ـقــدم
الروماني فلورين ماتروك إلــى الكويت أمــس  ،ليدخل
الـحـجــر الـمـنــزلــي م ــدة  14ي ــوم ــا ،ي ـقــود بـعــدهــا أبـنــاء
األحمدي.
وكان الشباب تعاقد مع فلورين ليحل بديال لنظيره
خالد الزنكي الذي اعتذر عن استكمال المهمة في الوقت
الحالي بعد  3مواسم قاد فيهم الفريق للدوري الممتاز.
وحسب رئيس جهاز الكرة جابر الزنكي فــإن ملف
المحترفين سيكون على طــاولــة النقاش مــع فلورين،
على أن يتم العمل لتوفير جميع المحترفين مع انطالق
الموسم الجديد.
وق ــال الــزنـكــي ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،ان الـشـبــاب يتطلع في
ال ــوق ــت ال ـحــالــي لـتـهـيـئــة ك ــل س ـبــل الـنـجــاح
للمدرب الجديد في حدود اإلمكانات
الموجودة ،مشيرا إلى أن الظهور
بـمـسـتــوى الئ ــق وال ـب ـقــاء
بين فرق الممتاز هو
ال ـهــدف المنشود
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
الحالي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد م ــدي ــر
جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة ف ــي
ال ـش ـب ــاب ب ـع ـمــل ال ـج ـهــاز
الفني المساعد ،وبالالعبين
فلورين ماتروك
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـه ــم ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة

●

عبدالرحمن فوزان

يحل الفريق األول لكرة القدم
ً
بـنــادي الـقــادسـيــة ضيفا على
نظيره العربي في السابعة من
مساء اليوم على استاد صباح
ال ـســالــم ف ــي م ـب ــاراة تجريبية
تـ ـ ــدخـ ـ ــل ض ـ ـمـ ــن تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
الفريقين الستئناف مباريات
الموسم الـكــروي الحالي بعد
تــوق ـفــه م ـنــذ م ـ ــارس ال ـمــاضــي
بسبب تفشي فيروس كورونا
المستجد.
وت ـ ـقـ ــام ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـ ــن دون
ً
حـ ـ ـض ـ ــور ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــري وف ـ ـقـ ــا
ل ــاشـ ـت ــراط ــات واالح ـ ـ ـتـ ـ ــرازات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا مــن
جانب اللجنة الثالثية.
ويستعد الفريقان النطالق
مبارياتهما فــي الـجــولــة ال ــ15
من دوري  stcللدرجة الممتازة
فـ ــي  21ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،وس ـي ـل ـعــب
الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
والعربي مع الكويت.
ويـ ـحـ ـت ــل األصـ ـ ـف ـ ــر ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـل ــى سـ ـل ــم ت ــرت ـي ــب
الدوري برصيد  30نقطة بفارق

ب ـن ــادي ال ـســاحــل عبداللطيف
ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي إن ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــه ي ــؤي ــد
اس ـت ـئ ـن ــاف نـ ـش ــاط ال ـ ـكـ ــرة فــي
موعده المحدد سلفا ،باعتباره
أم ـ ـ ـ ــرا إيـ ـج ــابـ ـي ــا وي ـ ـصـ ــب فــي
المصلحة العامة للعبة بصفة
خــاصــة وال ــري ــاض ــة الـكــويـتـيــة
بصفة عامة ،ال سيما ان أغلب
الـ ـ ـ ـ ــدول اسـ ـت ــأنـ ـف ــت ن ـشــاط ـهــا
ً
الـكــروي ،مــؤكــدا أن التأجيل ال
مبرر له.
وأشار العنزي إلى ان فائدة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط س ـت ـعــم
على الجميع ،فالجهاز الفني
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي س ـت ـتــاح
امامه حرية اختيار العناصر
ال ـت ــي س ـت ـم ـثــل ال ـم ـن ـت ـخــب فــي
االس ـت ـح ـق ــاق ــات ال ـم ـق ـب ـلــة ،أمــا
األنـ ـ ــديـ ـ ــة ف ـت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـجـ ــوالت
ال ـم ـت ـب ـق ـيــة م ــن ال ـم ــوس ــم خـيــر
اع ـ ـ ــداد لـ ـه ــا ،م ـب ـي ـنــا أن ع ــودة
المدربين والمحترفين األجانب
ال تمثل مشكلة للساحل" ،ألننا
ت ـم ـك ـنــا م ــن إع ـ ـ ــادة ال ـمــدرب ـيــن
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـجـ ـه ــاز
الفني لفريق الـكــرة فــي نهاية
يوليو الـمــاضــي ،ولــديـنــا وعد
م ــن االتـ ـح ــاد بـتـسـهـيــل ع ــودة
المحترفين األجانب في األيام
المقبلة ،وهو ما سينطبق على
جميع األندية ،فلماذا التأجيل
غير المبرر لعودة النشاط؟".

العربي والقادسية في لقاء سابق
األهداف عن الكويت المتصدر،
في حين يحتل األخضر المركز
الخامس برصيد .21
وي ـس ـع ــى ال ـف ــري ـق ــان خ ــال
تجربة اليوم لالطمئنان على
مـ ـسـ ـت ــوى ج ـم ـي ــع ال ــاع ـب ـي ــن
ومـ ـ ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـجـ ــان ـ ـس ـ ـهـ ــم ورف ـ ـ ــع
م ـعــدل لـيــاقـتـهــم الـبــدنـيــة قبل
المباريات الرسمية .ويخوض

ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ــدون
مدربيهما لتعذر وصولهما
ال ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـس ـب ــب ق ــوان ـي ــن
الحظر الـجــوي امــام  31دولــة
بسبب انتشار وبــاء كــورونــا.
ويقود االخضر اليوم مساعد
المدرب الوطني احمد العثمان
ً
بينما ي ـقــود ا لـقــاد سـيــة فنيا
ثــاثــي ال ـخ ـبــرة ب ــدر الـمـطــوع

وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ وفـ ـ ـه ـ ــد
االنصاري.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
التجريبية الثالثة للفريقين،
إذ سبق للقادسية ان فاز على
خيطان بثالثية نظيفة وعلى
ال ـيــرمــوك  ،2 -4ف ــي حـيــن فــاز
ال ـعــربــي ع ـلــى خ ـي ـطــان ،2 - 4
وعلى السالمية بهدف نظيف.

«الفنية» تعيد
النظر في برنامج
إعداد األزرق
قــررت اللجنة الفنية باتحاد
ال ـكــرة إع ــادة الـنـظــر فــي برنامج
إعداد األزرق لمواجهتي أستراليا
( 8اكتوبر) واألردن ( 13أكتوبر).
ووض ـ ـعـ ــت ال ـل ـج ـن ــة أكـ ـث ــر مــن
سـ ـيـ ـن ــاري ــو لـ ـب ــرن ــام ــج االع ـ ـ ـ ــداد،
فـفــي ح ــال قـبــول "الـفـيـفــا" لكتاب
اتحاد الكرة بتأجيل التصفيات،
س ـت ـن ـس ــق "الـ ـفـ ـنـ ـي ــة" م ـ ــع ل ـج ـنــة
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ل ـت ـحــديــد مــواع ـيــد
ت ـ ـج ـ ـمـ ــع األزرق و مـ ـ ـب ـ ــار ي ـ ــا ت ـ ــه
التجريبية.
أما في حال رفض كتاب الكرة،
وتأجيل نهائي كأس سمو األمير،
فسيكون التجمع أحد يومي 14
او  15سبتمبر ،وفي هذه الحالة
سيقام معسكر خارجي في قطر
على ان يغادر الوفد من هناك إلى
أستراليا مباشرة.
وفــي حــال إقامة نهائي كأس
سمو األمير أحــد أيــام  17أو 18
أو  19سبتمبر فإن اللجنة الفنية
ستعود إلــى البرنامج السابق،
حيث تنطلق التدريبات  20منه.

٢٢
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سلة الجهراء دشنت تدريباتها

ً
ً
 16العبا في «يد» الصليبيخات استعدادا للدوري
محمد عبدالعزيز

جانب من التدريبات

●

جابر الشريفي

دشن الفريق األول لكرة السلة في نادي
ال ـج ـهــراء تــدري ـبــاتــه أم ــس األول بـقـيــادة
م ـســاعــدي ال ـمــدرب ـيــن الــوطـنـيـيــن محمد
ً
عباس وسعد الضامر؛ استعدادا للموسم
المقبل.
وتـنـتـظــر إدارة الـ ـن ــادي قـ ــرار مجلس
الوزراء باستثناء المدربين من حظر دخول
البالد من بعض الدول لحجز تذكرة لمدرب
الفريق المصري أمير إبراهيم الذي تعاقدت
ً
ً
معه اإلدارة؛ استعدادا للموسم المقبل خلفا
للمدرب المقدوني جورجي كنجزيف.
وكـ ـ ــان الـ ـجـ ـه ــراء أبـ ـ ــرم أربـ ـ ــع صـفـقــات
ً
اسـتـعــدادا للموسم المقبل بعد التوقيع
مع نجمي القادسية عبدالعزيز الحميدي
واحـ ـم ــد درويـ ـ ــش ون ـج ــم كــاظ ـمــة محمد
اشكناني إلى جانب نجم النصر يوسف

دشن فريق كرة اليد بنادي
الصليبيخات برنامجه ًالتدريبي
أمس األول استعدادا
الستئناف النشاط الرياضي
للعبة في بداية سبتمبر المقبل.

ً
ع ـق ــاب .وي ـج ــري م ـف ــاوض ــات حــال ـيــا مع
ً
صانع ألعاب ليختتم صفقاته استعدادا
للموسم المقبل.
من جانبه ،قال المدرب الوطني محمد
عباس إن تــدريـبــات الـيــوم األول ارتكزت
ع ـلــى رفـ ــع م ـع ــدل ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة لــدى
الالعبين والتصويبات من الداخل والخارج
ً
وتــم تقسيم الالعبين لمجموعات وفقا
لالشتراطات الصحية .وأضاف عباس أن
التدريبات ستكون خالل الفترة الحالية
ع ـلــى ال ـج ــوان ــب ال ـبــدنـيــة ل ــدى الــاعـبـيــن
إلــى حين وصــول المدرب الــذي سيتولى
ً
الجوانب الفنية ،الفتا إلى أن إدارة النادي
استعدت بشكل مميز للموسم المقبل من
خالل حجم التعاقدات التي أبرمتها وهو
مــا يضع مسؤولية على الـجـهــاز الفني
لتحقيق الـنـتــائــج الـمــرجــوة مــن مجلس
اإلدارة لتحقيق طموحات مجلس اإلدارة.

عودة نشاط «الجمباز» في أكتوبر
أعلن رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة عودة النشاط للبطوالت المحلية
في أكتوبر المقبل على أن تقتصر المنافسات على فئة السن العام.
جــاء ذلــك عقب اجتماع مجلس إدارة االتـحــاد فــي مـقــره بمبنى اللجنة
األولـمـبـيــة أم ــس األول بــرئــاســة الـصــولــة وح ـضــور جميع األع ـضــاء الــذيــن
التزموا خــال االجتماع بالتباعد الجسدي واإلج ــراء ات االحـتــرازيــة التي
أقرتها وزارة الصحة.
وأوضح الصولة أن االجتماع شهد عدة قرارات مهمة منها تقليص عدد
البطوالت في الموسم المقبل  2021 - 2020بسبب تداعيات جائحة فيروس
كورونا ،والموافقة على إنشاء اللجنة النسائية في االتحاد برئاسة حصة
الصانع التي رشحتها اللجنة األولمبية ،إلى جانب الموافقة على تسجيل
ً
األكاديميات الخاصة في االتحاد بشكل رسمي اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
ً
ً
من جانبها ،ذكرت الصانع أن الفترة المقبلة ستشهد جهدا مضاعفا للجنة
النسائية في االتحاد من أجل تنظيم لعبة الجمباز للفتيات وإعطائها صفة
الرسمية وزيادة اإلقبال على ممارستها وكذلك زيادة رقعة التنافس فيها.

sports@aljarida●com

ان ـط ـل ـقــت أم ـ ــس األول ت ــدري ـب ــات
الـ ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة الـ ـي ــد ب ـن ــادي
الـصـلـيـبـيـخــات ت ـحــت ق ـي ــادة م ــدرب
الـ ـف ــري ــق ال ــوطـ ـن ــي ف ـي ـصــل ص ـي ــوان
ً
ً
وبـ ـحـ ـض ــور  16الع ـ ـبـ ــا ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
الستئناف مـبــاريــات ال ــدوري العام
(الدمج) مطلع سبتمبر المقبل.
واش ـت ـم ـل ــت ال ـح ـص ــة ال ـتــدري ـب ـيــة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ح ـضــرهــا إلـ ــى حــانــب
صيوان مساعده الوطني محمد فالح
وغ ــاب عنها  4العـبـيــن ثــاثــة منهم
بسبب إ عــاد تـهــم للمسحة الخاصة
بـفـيــروس كــورونــا وال ــراب ــع لـظــروف
خ ــاص ــة ،عـلــى ال ـج ــري والـتـمــريـنــات
السويدي واإلطالة وتهيئة العضالت.

المباريات المتبقية
وأكـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـيـ ـ ــوان ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
للفريق وض ــع بــرنــامـجــا تدريبيا
متكامال للفترة االعــداديــة يتكون
من مرحلتين االولى بدأت وسيكون
التركيز فيها على اإلعــداد البدني
الـ ـع ــام ط ـم ـعــا ف ــي ت ـع ــوي ــض ف ـتــرة
التوقف الطويلة للنشاط الرياضي
خـ ـ ـ ــال االش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة م ـنــذ
بداية ازمــة كورونا ،مشيرا الى ان
ً
التدريب سيكون يوميا مع اجازة
أسبوعية.

يد الصليبيخات خالل التدريب أمس األول
وأضـ ـ ــاف" :س ـن ـحــاول اسـتـغــال
ال ـم ـب ــاري ــات الـمـتـبـقـيــة م ــن الـقـســم
االول في الــدوري العام الستكمال
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـبــرنــامــج
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي خـ ـص ــوص ــا االع ـ ـ ـ ــداد
البدني الخاص والجانبين الفني
والتكتيكي طمعا في اعداد الفريق
بالشكل الالئق للدفاع عن حظوظه
في المنافسة على المراكز االولى

أه ــدى الــزمـيــل اإلعــامــي مطلق نـصــار نسخة مــن كتابه
الجديد "اإليقاف الرياضي بين االدعاء والحقيقة" الى المدير
العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ،بحضور نواب
المدير العام د .صقر المال لقطاع الرياضة التنافسية ،وعلي
مروي لقطاع المالية واإلدارية ،ومشعل الهدبة لقطاع الرياضة
للجميع ،ومحمود أبل المستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون
الشباب ،الذي يتناول مسيرة اإليقاف الرياضي الذي فرض
على الرياضة الكويتية مدة  4سنوات ،وقام نصار بتقليب
صفحات طويت ،عاشها كل كويتي ،لتكون بداية حقيقية
لالنطالق لمرحلة جديدة من اإلنجازات على كل المستويات.
من جانبه ،قدم فليطح الشكر إلى اإلعالمي مطلق نصار
على المجهود الكبير الــذي بذله في توثيق ما تعرضت له
الحركة الرياضية مــن إيـقــاف على المستوى الــدولــي امتد
سنوات.

فيرو تحمل كأس التتويج

سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
إسـبــانـيــا األول ل ـكــرة الـقــدم
أول م ـ ـبـ ــاراة وديـ ـ ــة ل ــه ه ــذا
الـ ـ ـع ـ ــام م ـ ــع ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال فــي
لـ ـشـ ـب ــون ــة ي ـ ـ ــوم  7أكـ ـت ــوب ــر
ال ـم ـق ـب ــل ،وفـ ـق ــا ل ـم ــا أع ـل ـنــه
االتحاد اإلسباني للعبة.
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
اختبارا قويا لبطل أوروبــا
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــام "الروخ ـ ـ ـ ـ ــا"
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق
لبرشلونة ،لويس إنريكي.
و يـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر أن تـ ـ ــوا جـ ـ ــه
إس ـبــان ـيــا ب ـعــدهــا ســويـســرا

وأكــد أن "الفريق يحتاج لجهد
وع ـمــل كـبـيــر وش ــاق خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،الس ـي ـم ــا أن ال ـص ـف ــوف

فليطح مستقبال نصار بحضور نواب المدير العام

باتت الفرنسية فيونا فيرو أول من يتوج بلقب احدى دورات
كرة المضرب المحترفة منذ التوقف الذي فرضه تفشي فيروس
كورونا المستجد في مــارس ،وذ لــك بفوزها على االستونية
أنيت كونتافيت في نهائي دورة باليرمو اإليطالية  2-6و.5-7
وع ـلــى الــرغــم مــن غ ـيــاب األس ـم ــاء الـكـبـيــرة عــن ه ــذه ال ــدورة
التي تنال فيها الفائزة جائزة مالية متواضعة نسبيا قدرها
 20161يــورو فقط ،توجهت األ نـظــار ا لــى باليرمو لمعرفة ما
إذا كانت اإل جــراء ات الصحية المتبعة كافية للسماح بعودة
المنافسات بأمان.
ووصلت هــذه الــدورة الــى خواتيمها السعيدة في مستهل
ع ــودة الـمـنــافـســات الــرسـمـيــة ال ــى مــاعــب ك ــرة الـمـضــرب بعد
توقف خمسة أشهر ،وذلك باحراز فيرو ،البالغة من العمر 23
عاما ،لقبها االحترافي الثاني بعد الذي توجت به عام 2019
في لوزان.

عـ ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا
ب ــا لـ ـخ ــارج ي ــو م ــي  10و14
أكتوبر ضمن بطولة دوري
األمم األوروبية.
كـمــا سـتـخــوض إسبانيا
ودي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي نــوف ـم ـبــر
ال ـم ـق ـب ــل أمـ ـ ــام ه ــولـ ـن ــدا فــي
أمستردام.
(إفي)

صفوف مكتملة

مطلق نصار يهدي لفليطح نسخة من كتابه

فيرو أول متوجة بعد العودة من التوقف

ً
إسبانيا ستواجه البرتغال وديا

في دوري الدرجة االولى والصعود
للممتاز فــي الـمــوســم الـمـقـبــل في
حالة تطبيقه".

هاليب تحسم قرار مشاركتها في
«فالشينغ ميدوز» عقب بطولة براغ
أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة
ً
الثانية عالميا بين العبات التنس المحترفات
االثـنـيــن أنـهــا ستقرر الـمـشــاركــة مــن عدمها في
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة الكبرى ،عقب
بطولة براغ التي تقام هذا األسبوع ،والتي تعد
المرشحة األولى فيها.
وقالت هاليب" :أحتاج للشعور أكثر باألمور،
ومشاهدة التغييرات التي سيجرونها (منظمو
بطولة ا لــوال يــات المتحدة) حــول السفر وباقي
األشياء".
وستقام البطولة بــدء ا مــن  31أغسطس إلى
 13سبتمبر المقبل ،في الواليات المتحدة التي

تـشـهــد ارت ـف ــاع ــا ضـخـمــا ف ــي أع ـ ــداد الـمـصــابـيــن
والوفيات بفيروس كورونا المستجد وتتصدر
قائمة دول العالم.
وكـ ــان ق ــد تــأكــد ان ـس ـحــاب الـمـصـنـفــة األولـ ــى،
األس ـتــرال ـي ــة آش ـلــي ب ــارت ــي ،واألوك ــرانـ ـي ــة إلـيـنــا
سفيتولينا ( ،)5والهولندية كيكي بيرتنس ()7
من البطولة.
وأضافت هاليب أن "األولوية لي هي صحتي،
والجانب الذهني وال أريد أن أشعر بأي نوع من
الضغوط ،سأوضح قــراري النهائي بخصوص
المشاركة من عدمها".
(إفي)

مكتملة وال توجد إصابات مؤثرة
بـيــن الــاعـبـيــن ،وه ــذا سيساعدنا
كثيرا في تنفيذ خطة اعداد الفريق
وت ــأهـ ـي ــل ال ــاع ـب ـي ــن بــال ـم ـس ـتــوى
ً
والشكل الالئق" ،معربا عن أمله أن
يقدم الالعبون المستوى المنتظر
في الفترة المقبلة.

ً
خالد القالف مدربا لسلة اليرموك
ت ـ ـ ـعـ ـ ــا قـ ـ ــدت إدارة ن ـ ـ ــادي
اليرموك مع المدرب الوطني
خــا لــد ا ل ـق ــاف ل ـتــو لــي مهمة
ت ــدر ي ــب ا ل ـف ــر ي ــق األول لـكــرة
ً
الـسـلــة خـلـفــا لـلــوطـنــي طــال
بــال ا ل ــذي ا تـجــه ا لــى القلعة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ل ـ ـتـ ــدريـ ــب ف ــري ــق
ً
ال ـن ــادي ال ـعــربــي ،اس ـت ـعــدادا
للموسم المقبل.
وي ـت ـم ـتــع الـ ـق ــاف ب ـخ ـبــرة
ً
كبيرة ،إذ درب سابقا فريقي
الـعــربــي والـشـبــاب كـمــا درب
ً
اي ـ ـضـ ــا م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي
لـلـشـبــاب ،و سـبــق لــه ان عمل

ً
م ـس ــاع ــدا لـ ـم ــدرب مـنـتـخـبـنــا
ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي األول ا لـ ـص ــر ب ــي
زوران كــر يـكــو فـيـتــش خمس
سنوات.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف
بالفريق اليوم لشرح برنامج
إعداده ،إلى جانب قيادة أول
ً
تدريب له رسميا مع الفريق.

فيرستابن أعاد روح المنافسة
إلى «الفورموال »1
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أن ت ـ ـ ـ ـ ــوج فـ ــر يـ ــق
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ب ــالـ ـسـ ـب ــاق ــات
األربـ ـ ـع ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى ب ـب ـطــولــة
ال ـعــالــم ل ـس ـبــاقــات س ـيــارات
ف ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــوال  ،1جـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــوز
م ــاك ــس ف ـيــرس ـتــابــن ســائــق
ريـ ــد بـ ــول ب ـس ـبــاق ال ــذك ــرى
السنوية الـ ــ 70لـفــورمــوال 1
على مضمار سيلفرستون
أم ــس األول ،لـيـضـفــي روح
المنافسة من جديد ويقلص
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ـ ــن ال ـه ـي ـم ـن ــة
المطلقة لمرسيدس وغياب
اإلثارة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
"غ ــاردي ــان" الـبــريـطــانـيــة أن
فـ ـ ــوز ال ـ ـسـ ــائـ ــق ال ـه ــول ـن ــدي
ب ــال ـس ـب ــاق ع ـل ــى م ـض ـمــار
سـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــرسـ ـ ـت ـ ــون ،ش ـك ــل
اإلضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
يـ ـتـ ـطـ ـلـ ـبـ ـه ــا
الموسم

"وق ـط ــع سـلـسـلــة م ــن أرب ـعــة
ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة
لمرسيدس الذي كان قد بدأ
يبدو وكأنه محصن".
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ف ـ ـيـ ــرس ـ ـتـ ــابـ ــن
س ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ح ـق ــق
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع ف ــي
م ـس ـي ــرت ــه ،قـ ــائـ ــا" :ل ـ ــم أك ــن
أتوقع ذلك".
ّ
وش ــك ــل فـ ــوز فـيــرسـتــابــن
مفاجأة مــن العيار الثقيل،
ل ـكــن ف ــري ــق ريـ ــد بـ ــول نجح
فــي اسـتـغــال ال ـفــرص التي
أتيحت أمامه وربما عانى
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ف ــي
ال ـث ـقــة ش ـي ـئــا مــا،
كـ ـم ــا سـ ــارت
المجريات
لمصلحة
ريد بول.
وال يـ ــزال
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس

يـ ـتـ ـص ــدر الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــام
لـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــان ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
بـطــولــة الـعــالــم ،كـمــا واصــل
ســائـقــه الـبــريـطــانــي لويس
ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون ،الـ ـ ـ ــذي أح ـ ــرز
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ف ــي سـبــاق
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ـ ــدارة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام لـ ـف ـئ ــة
السائقين بـفــارق  30نقطة
لكن أمام فيرستابن وليس
ف ــال ـت ـي ــري بـ ــوتـ ــاس زم ـي ـلــه
سائق مرسيدس.
لكن ال يــزال التفوق على
م ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
البعيد خــال هــذا الموسم،
الـ ــذي ج ــرى ت ـعــديــل ج ــدول
منافساته بعد فترة تأجيل
طــوي ـلــة الن ـطــاق ـتــه بسبب
ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـمـسـتـجــد (ك ــوف ـي ــد ،)19 -
ي ـبــدو أمـ ــرا صـعـبــا ،كـمــا أن
هاميلتون ال يــزال مرشحا
بقوة للتتويج بلقب بطولة
الـعــالــم لـلـمــرة الـســابـعــة في
م ـس ـي ــرت ــه ومـ ـع ــادل ــة رق ــم
األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة األل ـ ـمـ ــانـ ــي
مايكل شوماخر.
(د ب أ)

فيرستابن

 51نقطة لليالرد في سلة سيكسرز

ليالرد يسجل في سلة فيالدلفيا

سـجــل نـجــم بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
داميان ليالرد  51نقطة ليقود فريقه إلى
ا لـفــوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 121-124واالحـ ـتـ ـف ــاظ بــأم ـلــه ف ــي بـلــوغ
االدوار االق ـص ــائ ـي ــة (ال ـ ـبـ ــاي اوف) مــن
ال ـ ــدوري االم ـيــركــي للمحترفين فــي كــرة
السلة.
وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها
ليالرد حاجز الخمسين نقطة هذا الموسم
والعاشرة في مسيرته ،ليبقى على مقربة
م ــن مـمـفـيــس غــريــزل ـيــز ص ــاح ــب ال ـمــركــز
الثامن االخير المؤهل لـ "البالي أوف".
وكــان ليالرد تعرض لحملة انتقادات
عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
بـعــد فـشـلــه ف ــي تــرجـمــة رمـيـتـيــن حرتين
حاسمتين خالل خسارة فريقه أمام لوس
أنجلس كليبرز السبت ،لكنه رد بأفضل
طريقة ممكنة على منتقديه في مواجهة
سيكسرز.
وخ ـ ـس ـ ــر س ـ ـي ـ ـك ـ ـسـ ــرز ج ـ ـه ـ ــود ن ـج ـم ــه
الـكــامـيــرونــي جــويــل امبييد إلصــابــة في
كاحله منتصف الربع األول بعد سقوطه
بشكل خاطئ ،من دون أن يدلي اي مسؤول

في فريقه بتفاصيل عن وضعه الصحي
ومدى خطورة إصابته بعد المباراة.
وفــي حــال غـيــاب امبييد عــن مواجهة
فريقه ضد بوسطن في االدوار االقصائية
ستصبح مهمته معقدة بكل تأكيد.
وت ــأت ــي اص ــاب ــة ام ـب ـي ـيــد ل ـتــزيــد محن
سيكسرز الذي يعاني ايضا بسبب إصابة
اخـ ــرى لـنـجـمــه االس ـت ــرال ــي ب ــن سـيـمــونــز
في الركبة سيخضع على اثرها لعملية
جراحية في االيام المقبلة.
وتبدو المنافسة حامية الوطيس بين
اربعة فرق هي باليزرز وممفيس وسان
انطونيو وفينيكس حيث ال يفصل بينها
سوى فارق ضئيل النتزاع احدى بطاقات
"البالي أوف".
وأدى ف ــوز بــورتــانــد ت ــراي ــل بــايــزرز
ال ـ ــى خ ـ ـ ــروج ن ـي ــو اورل ـ ـيـ ــانـ ــز ب ـي ـل ـي ـكــانــز
وساكرامنتو كينغز من السباق النتزاع
احدى بطاقات "البالي اوف".

رابتورز يهزم ممفيس
وس ـجــل صــانــع االل ـع ــاب الـكــامـيــرونــي

بـ ــاس ـ ـكـ ــال س ـ ـيـ ــاكـ ــام  26نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ــود
تورونتو رابتورز الى الفوز على ممفيس
غريزليز  99-108ليحسم المركز الثاني
لـفــريـقــه حــامــل الـلـقــب ال ـمــوســم الـمــاضــي
فــي المجموعة الشرقية وراء المتصدر
ميلووكي باكس.
أما افضل مسجل في صفوف الخاسر
فكان ديلون بروكس مع  25نقطة.
ورف ــع رابـ ـت ــورز رص ـي ــده ال ــى  50ف ــوزا
مقابل  19خسارة.

فوز جديد لسبيرز
وتغلب سان انطونيو سبيرز الساعي
الى الوجود في "البالي أوف" للمرة الثالثة
وال ـع ـشــريــن تــوال ـيــا ع ـلــى ن ـيــو اورل ـيــانــز
بيليكانز .113-122
وسـ ـج ــل دي ـ ـمـ ــار دي ـ ـ ـ ـ ــروزان  27نـقـطــة
بينها  15في الربع االخير في حين كان
افضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه
الـصــاعــد زي ــون ولـيــامـســون مــع  25نقطة
في  27دقيقة.
وساهم الثنائي اوستن ريفرز وجيمس

ه ــاردن فــي ف ــوز هيوستن روك ـتــس على
ساكرامنتو كينغز  112-129بتسجيلهما
 41و 32نقطة تواليا.
وتـ ـغـ ـل ــب ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ع ـلــى
اورالن ــدو ماجيك  119-122بعد التمديد
بفضل  29نقطة لجايسون تاتوم بينها
 5نـقــاط فــي الــدقـيـقــة االخ ـيــرة مــن الــوقــت
االصلي و 5ايضا في الوقت االضافي.
وت ـغ ـل ــب ب ــرول ـك ـي ــن ن ـت ــس ع ـل ــى ل ــوس
انجلس كليبرز  120-129بفضل  27نقطة
لكاريس لوفير و 25لجو هاريس وضمن
الـمــركــز الـســابــع ومــواجـهــة تــورونـتــو في
"البالي أوف" ،ولم تنفع النقاط الـ  39التي
سجلها نجم كليبرز كــاوهــي لينارد في
إبعاد الهزيمة عن فريقه.
وحـســم نـتــس نتيجة ال ـم ـبــاراة بشكل
كبير في نهاية الشوط األول عندما تقدم
عـلــى مـنــافـســه ب ـفــارق  21نـقـطــة ()24-45
وحاول كليبرز العودة في الشوط الثاني
من دون أن ينجح في ذلك.

ةديرجلا
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إشبيلية يواجه وولفرهامبتون ويسعى لتأكيد هيمنته على «يوروبا ليغ»
يواجه إشبيلية اإلسباني منافسه
وولفرهامبتون اإلنكليزي ،بينما يلعب
شاختار األوكراني مع بازل السويسري،
اليوم في الدور ربع
النهائي من مسابقة
«يوروبا ليغ».

يسعى إشبيلية االسباني إلى تأكيد علو
كعبه فــي مسابقة الـ ــدوري األوروبـ ــي لكرة
ال ـقــدم (ي ــوروب ــا ل ـيــغ) ،وذل ــك عـنــدمــا يــواجــه
وول ـفــرهــام ـب ـتــون اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـي ــوم ،ضمن
منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة،
ُ
التي تلعب بنظام اإلقصاء من مباراة واحدة،
إذ ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب
جائحة فيروس كورونا.
وعـ ـ ـ ــاودت ال ـم ـســاب ـقــة الـ ـق ــاري ــة نـشــاطـهــا
األسبوع الفائت بعد توقف دام نحو خمسة
أش ـهــر بـسـبــب جــائـحــة "كــوف ـيــد ،"19 -حيث
اقـيــم اي ــاب ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي فــي مالعب
االندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين
االيطالية -االسبانية بين انتر وخيتافي من
جهة ،وروما واشبيلية من جهة أخرى ،وذلك
ألن البلدين كانا االكثر تضررا من الجائحة
أدى الـ ــى إغ ـ ــاق ال ـح ــدود
ف ــي ال ـ ـقـ ــارة ،م ـمــا ّ
بينهما ،وبالتالي تعذر سفر الفرق وخوض
لقاءي الذهاب.
واتخذ االتـحــاد االوروب ــي للعبة "يويفا"
قرارا في يوليو الفائت باستكمال المنافسات
بنظام خ ــروج المغلوب مــن م ـبــاراة واحــدة
في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن
ودوسلدورف األلمانية خلف أبواب موصدة،
ووفق بروتوكول صحي صارم ،اعتبارا من
الــدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية
المقررة في  21أغسطس.
وسـ ـيـ ـخـ ـض ــع ال ـ ــاع ـ ـب ـ ــون وال ـ ـم ـ ــدرب ـ ــون
والـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــون ل ـ ـف ـ ـحـ ــوصـ ــات ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عــن
"كوفيد "19 -قبل السفر الى ألمانيا وعشية
كل مباراة حتى انتهاء البطولة .وقد نصح

"ويـ ـف ــا" ال ـف ــرق بــالـسـفــر ع ـلــى م ـتــن ط ــائ ــرات
خــاصــة ،وع ــدم االحـتـكــاك مــع عــامــة الـنــاس،
والـمـكــوث فــي فـنــادق خــاصــة ،إذ سيخضع
الالعبون للعزل بصورة قاسية لتفادي أي
انتقال محتمل للعدوى.
ولـ ــن ي ـج ـبــر الع ـب ــو االح ـت ـي ــاط وأع ـض ــاء
الـجـهــاز الـفـنــي عـلــى ارتـ ــداء الـكـمــامــات على
مقاعد البدالء ،ولكن عليهم االلتزام بالمسافة
اآلمنة ،كما طلب من الالعبين بأن يتفادوا
االحتكاك خالل عملية اإلحماء ،وسيتم تعقيم
ك ــرات ال ـم ـبــاراة قـبــل صــافــرة ال ـبــدايــة وعند
استراحة الشوطين.
وت ـل ـعــب مـ ـب ــاراة إشـبـيـلـيــة ح ــام ــل الـلـقــب
فــي خمس مناسبات (رقــم قـيــاســي) ،بينها
ثالث مرات تواليا بين عامي  2014و،2016
وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي مــدي ـنــة
دويسبورغ األلمانية.
ويخوض وولفرهامبتون فعاليات دور
الثمانية للمرة األولى منذ عام  ،1972عندما
خسر الفريق قبل نحو خمسة عقود المباراة
النهائية لكأس االتـحــاد األوروب ــي على يد
مواطنه توتنهام.
وقال راؤول خيمينيز ،الذي سجل هدف
الفوز في شباك اولمبياكوس اليوناني في
دور الستة عشر" :إنه شعور رائع الوجود
ف ــي دور ال ـث ـمــان ـيــة ،خـضـنــا رح ـل ــة طــويـلــة
وصوال إلى هنا ،ولكن اآلن علينا أن نواجه
األمـ ــر واض ـع ـيــن ف ــي اع ـت ـبــارنــا أن المهمة
صعبة ،لكننا نلعب من أجل شيء ما ونريد
تحقيقه".
واستعاد اشبيلية جهود حارس مرماه

مباريات اليوم
التوقيت
١٠:٠٠
١٠:٠٠

جوتا وخيمينيز نجما وولفرهامبتون

مبابي يعود لتدريبات سان جرمان
عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية لفريقه باريس سان
جرمان أمــس األول ،بعد شفائه من اإلصــابــة ،لـتــزداد حظوظه في المشاركة أمام
ً
أتاالنتا اإليطالي غدا ،في ربع نهائي دوري األبطال.
وقطع النجم األسمر خطوة أخرى في برنامجه التأهيلي للشفاء من اإلصابة
القوية في كاحل القدم اليمنى ،والتي تعرض لها خالل مباراة فريقه أمام سانت
إيتيان في  24يوليو الماضي في نهائي كأس فرنسا ،ليعزز حظوظه في اللحاق
بــال ـمــواج ـهــة األهـ ــم لـفــريـقــه ف ــي ال ـمــوســم أمـ ــام الـفــريــق
اإليطالي صاحب األداء المذهل هذا الموسم.
وحـسـبـمــا كـشـفــت ج ــري ــدة لـيـكـيــب الـفــرنـسـيــة،
أجرى صاحب الـ 21عاما بعض تدريبات اإلحماء
بدون كرة ،قبل أن يجري تدريبات تخصصية مع
المعد البدني بالفريق الباريسي ،لينهي المران
الجماعي رفقة باقي زمالئه بدون أي مشاكل.
ويستعد "بي إس جي" الستئناف مشواره في
مبابي
دوري األبطال ،عندما يواجه فريق مدينة
ب ـي ــرغ ــام ــو األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ـق ـبــل عـلــى
ملعب الـنــور فــي لشبونة ضمن
مواجهات دور الثمانية.
وتـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــن ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
البرتغالية لشبونة مباريات
"الـتـشــامـبـيــونــز لـيــغ" بــدايــة
مـ ــن دور ال ـث ـم ــان ـي ــة حـتــى
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ح ـي ــث س ـت ـقــام
م ـب ــاري ــات دور الـثـمــانـيــة
والـمــربــع الــذهـبــي بنظام
خروج المهزوم مباشرة
من مباراة واحدة ،بسبب
تفشي جائحة كورونا.

المباراة
إشبيلية  -وولفرهامبتون
شاختار  -بازل

القناة الناقلة
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2

ت ــوم ــاس فــاك ـل ـيــك ،ول ـك ــن الـ ـم ــدرب جــولـيــن
لــوبـتـيـغــي ي ـبــدو أن ــه سـيـسـتـمــر ف ــي الــدفــع
بالحارس المغربي ياسين بونو الذي ساهم
في الفوز على روما.
و يــأ مــل إيفر بانيغا أن يكلل رحلته مع
اشبيلية ،بطل الــدوري األوروبــي
خمس مرات من قبل ،على النحو
األم ـ ـثـ ــل ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه لـلـشـبــاب
السعودي.
وظـهــر بانيغا بـصــورة رائعة
أمـ ــام روم ـ ــا ،وقـ ــال ع ـنــه لــوبـتـيـغــي:
"عندما يلعب إيفر بشكل جيد
ف ــإن اشـبـيـلـيــة يـلـعــب بشكل
جيد والعكس صحيح ،إنه
يلعب بشكل رائع حاليا".

شاختار يواجه بازل
ويـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي شـ ـ ــاخ ـ ـ ـتـ ـ ــار
دون ـي ـت ـس ــك االوك ـ ــران ـ ــي بـطــل
المسابقة عام  2009مع بازل
السويسري في غيلسنكيرشن
اليوم.
وك ـ ـ ــان ش ــاخـ ـت ــار قـ ــد أطـ ــاح
ف ــولـ ـفـ ـسـ ـب ــورغ األل ـ ـمـ ــانـ ــي مــن
دور الستة عشر ،بينما تمكن
بـ ــازل م ــن اك ـت ـســاح ان ـتــراخــت
فرانكفورت األلماني برباعية
نظيفة في الدور ذاته.
وك ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة
غـ ــدان ـ ـسـ ــك الـ ـب ــولـ ـن ــدي ــة
ن ـهــائــي هـ ــذا الـ ـع ــام في
ن ـه ــائ ــي م ــاي ــو ال ـفــائــت
قـبــل جــائـحــة ك ــورون ــا،
لـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح مـ ـضـ ـيـ ـف ــة
نهائي العام المقبل.

ريغويلون وكوندي نجما إشبيلية

إصابتان بـ «كوفيد  »19في أتلتيكو مدريد
أعـلــن أتلتيكو مــدريــد اإلسباني
أمس األول اكتشاف حالتي إصابة
بفيروس كورونا في صفوفه ،دون
الـكـشــف عــن هــويـتـهـمــا ،قـبــل  4أيــام
من خوض ربع نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا ضــد اليـبــزيــغ األل ـمــانــي في
لشبونة.
وق ـ ــال أت ـل ـت ـي ـكــو ،ف ــي ب ـي ــان عـلــى
مــوق ـعــه ال ــرس ـم ــي" ،ال ـس ـب ــت ،اج ـتــاز
جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني
المسافرين الــى لشبونة اختبارات
بي سي آر في مدينة ماخاداهوندا
الرياضية (بالقرب من مدريد) ،وفقا
لما يتطلبه بروتوكول ويفا (االتحاد
االوروبي للعبة) من أجل المشاركة
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".
وت ــاب ــع" :اك ـت ـش ـف ـنــا م ــن الـنـتــائــج
ح ــال ـت ـي ــن إي ـج ــاب ـي ـت ـي ــن ،وق ـ ــد ع ــزال
نـفـسـيـهـمــا ف ــي ال ـم ـن ــزل ،وت ــم إب ــاغ
اسمهما على الـفــور الــى السلطات
الـصـحـيــة اإلس ـبــان ـيــة ،الـبــرتـغــالـيــة،
وي ـفــا ،االت ـحــاد االس ـبــانــي ،االتـحــاد
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ،الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى
للرياضة".
وتنطلق البطولة المصغرة ،التي
فرضها "كوفيد  ،"19بعد أن تسبب
في تعليق المنافسات منذ مــارس،

األرب ـ ـعـ ــاء ،ب ــإق ــام ــة م ــواج ـه ــات ربــع
ون ـصــف الـنـهــائــي بـنـظــام اإلق ـصــاء
من مباراة واحدة (عوضا عن ذهاب
وإياب) في لشبونة من دون جمهور،
وصــوال الى النهائي المقرر في 23
الجاري.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن يـســافــر
أتلتيكو الــى العاصمة البرتغالية،
أم ـ ـ ـ ــس ،وق ـ ـ ــد أق ـ ـ ــر ب ـ ـ ــأن ال ـح ــال ـت ـي ــن
اإليجابيتين قد تؤديان الى تغييرات
ف ــي ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة بـخـصــوص
جدول السفر ،وكذلك خطط اإلقامة
في لشبونة.
وتابع" :النادي سينسق الجداول
الجديدة مع االتحاد األوروبي لكرة
القدم ،وبمجرد أن تكون هناك خطة
جــديــدة سـيـتــم إعــان ـهــا" ،مضيفا:
"كما نطلب اقصى درجات االحترام
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص هـ ــويـ ــة ال ـح ــال ـت ـي ــن
االيجابيتين".
وتعد إسبانيا من أكثر البلدان
ت ـضــررا بــالـجــائـحــة ،حـيــث سجلت
 28500حــالــة وف ــاة مــن أص ــل 310
آالف إصابة.

المباراة ستقام في موعدها
م ــن ج ـه ــة اخ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد االتـ ـح ــاد

العبو أتلتيكو خالل تدريبات سابقة
االوروبــي لكرة القدم (يويفا) امس
ان الـمـبــاراة الـمـقــررة بين اتلتيكو
مدريد واليبزيغ االلماني في الدور
رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن دوري اب ـط ــال
"س ـت ـل ـعــب ف ــي م ــوع ــده ــا ال ـم ـح ــدد"
الـخـمـيــس ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن حــالـتــي

إصابة بفيروس كورونا المستجد
في صفوف النادي االسباني.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ي ــوي ـف ــا
"ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة س ـت ـل ـعــب فـ ــي م ــوع ــده ــا
الـ ـمـ ـح ــدد .ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا أي تـعـلـيــق
نضيفه".

ووفـ ـ ـ ــق ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول ال ـص ـحــي
لـ "يويفا" ،يجب أن يكون هناك 13
العبا ،بمن فيهم الـحــارس ،بصحة
جيدة كــي تقام الـمـبــاراة .وفــي حال
عدم مطابقة الشروط ،قد تؤجل الى
وقت الحق.

سولشاير يمتدح جهود مارسيال للتطور سانشو يسافر مع دورتموند للمشاركة في معسكر
امتدح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد ج ـه ــود ال ـم ـهــاجــم أن ـطــونــي مــارس ـيــال
ً
للتحسن بــدنـيــا خــال أفـضــل مــواسـمــه فــي أولــد
ترافورد.
وس ـجــل الـفــرنـســي مــارس ـيــال هــدفــه ال ـ ـ  23مع
يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم أمام السك
األربعاء الماضي خالل تأهل فريقه لدور الثمانية
بالدوري األوروبي لكرة القدم.
وقال سولشاير إن "أنطوني قطع خطوات هائلة
ً
هذا الموسم في العديد من جوانب اللعبة" ،مضيفا:
"بدنيا هو في أفضل حالة خالل مسيرته ،ونعرف
أنــه يمكنه القيام بأشياء مبهرة لكنني أحــب أن
يسجل أهدافا بسيطة .يقوم بالكثير من التمارين
في صالة األلعاب البدنية لتحسين لياقته وجسده،

وأتطلع لرؤية تطوره ،وأمامه الكثير ليقدمه".
وذك ــر ســولـشــايــر ،ال ــذي قــاد يــونــايـتــد للتأهل
لدوري أبطال أوروبا بعد احتالل المركز الثالث
في الدوري االنكليزي الممتاز ،أن بطولة "يوروبا
ليغ" التي تقام في ختام الموسم ستساعد الفريق
ً
في التطور ،مضيفا" :شاركنا في الدوري األوروبي
ونـحــن ن ــدرك أنـهــا فــرصــة رائـعــة للتتويج بلقب
وللذهاب بعيدا .لكنها فرصة أيضا إلعداد بعض
الالعبين الشبان وكان هذا مثاليا لنا.
وتــابــع" :أعتقد أننا لو كنا نافسنا في دوري
األبطال فلربما ما وجدنا فرصة للدفع بالعبين
مـثــل ب ــران ــدون (ول ـيــامــز) وم ـي ـســون (جــري ـنــوود)
وال ـعــديــد مــن ال ـمــواهــب الـشــابــة ال ـتــي ب ــدأت اآلن
مسيرات ستكون رائعة".

سولشاير

سـ ــافـ ــر ج ـ ـ ـ ــادون س ــانـ ـش ــو ،العـ ـ ــب ب ــوروسـ ـي ــا
دورتـ ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال ـ ــذي ت ــردد
أن ــه قــريــب م ــن االن ـض ـمــام لـمــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،م ــع فــري ـقــه ،لـلـمـشــاركــة ف ــي معسكر
تدريبي استعدادا للموسم الجديد ،بينما سيغيب
ماركو ريوس ومارسيل شميلزر عن المعسكر.
وغادر فريق دورتموند إلى مدينة باد راجاز
الـســويـســريــة ،ام ــس ،فــي معسكر يمتد حتى 17
الجاري ،في إطار االستعدادات للموسم المقبل.
وذكرت تقارير إعالمية أن مانشستر يونايتد
يسعى للتعاقد مع سانشو ،لكنه يجد صعوبة في
توفير  120مليون يورو ( 141مليون دوالر) ،وهو
المقابل الذي طلبه الفريق صاحب المركز الثاني
في الدوري األلماني (بوندسليغا) لالستغناء عن
خدمات الالعب.

لكن مــع فتح فترة االنـتـقــاالت الصيفية حتى
أوائل أكتوبر المقبل ،بسبب التوقف الناجم عن
أزمة انتشار فيروس كورونا ،سيكون هناك متسع
من الوقت إلنجاز األعمال.
وس ـي ـب ـقــى ري ـ ــوس وش ـم ـي ـل ــزر ،ال ـغ ــائ ـب ــان عن
صفوف الفريق منذ فترة طويلة ،في دورتموند
لمواصلة عملية التأهيل ،رغم سفر ماتس هاملز
ومـحـمــود داوود إل ــى ســويـســرا رغ ــم تعرضهما
لإلصابة مؤخرا.
وذكـ ــر دورتـ ـم ــون ــد ،الـ ــذي سـيـسـتـهــل مــوسـمــه
بمواجهة بوروسيا مونشنغالدباخ  18سبتمبر
المقبل ،أن  31العبا انضموا إلى معسكر الفريق
استعدادا للموسم الجديد.
(د ب أ)

سانشو

السلطات األلمانية غير منفتحة أمام عودة الجماهير

جماهير بايرن ميونيخ خالل مباراة هذا الموسم

ال تـبــدو الـسـلـطــات الـصـحـيــة األلـمــانـيــة
منفتحة أمام عودة الجماهير الى المالعب
في منتصف سبتمبر المقبل مع انطالق
الـ ـ ــدوري الـمـحـلــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،إذ ال ت ــزال
مترددة بشأن الموافقة على البروتوكول
الصحي الذي اقترحته رابطة الدوري "دي
اف ال" االس ـب ــوع الـفــائــت فــي ظــل جائحة
فيروس كورونا المستجد.
ووافـ ـق ــت االن ــدي ــة ال ـ ــ 36ف ــي الــدرجـتـيــن
االول ــى والـثــانـيــة االلـمــانـيــة فــي ك ــرة الـقــدم
ال ـثــاثــاء الـمــاضــي عـلــى ن ـمــوذج اقترحته
رابـ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــدوري ،ي ـس ـمــح بـ ـع ــودة جــزئـيــة
محتملة للمشجعين الى المالعب بدءا من
 18سبتمبر موعد انطالق البوندسليغا،
في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
وطرحته على السلطات المحلية.
اال ان ديليك كااليتشي رئيسة المؤتمر
الذي سيجمع وزراء الصحة في الواليات
االل ـمــان ـيــة قــالــت ف ــي حــديــث م ــع صحيفة
"بــرل ـي ـنــر م ــورغ ـن ـب ــوت" ام ـ ــس :ل ــم نخطط
لـلـتـطــرق ال ــى ال ـبــروتــوكــول الـصـحــي الــذي

وضعته "دي اف ال" .كرة القدم االحترافية
لـيـســت عـلــى رأس الئ ـحــة أول ــوي ــات وزراء
الصحة.
وتعتبر الــواليــات االلمانية المسؤولة
عن اتخاذ التدابير الوقائية للحؤول دون
تفشي فـيــروس كــورونــا المستجد ،وكــان
من المتوقع ان يجتمع وزراء الصحة امس
للبحث بشأن تطور الوباء.

منع الجماهير من الوقوف
ووفق النموذج المقترح للموسم الجديد
ال ـ ــذي يـنـطـلــق ف ــي  18سـبـتـمـبــر ،ستمنع
الجماهير من الوقوف في المدرجات حيث
ستكون مجبرة على الجلوس كما سيتم
حـظــر ال ـك ـحــول حـتــى اك ـتــوبــر ول ــن يسمح
بتواجد مشجعين للفريق الضيف حتى
أواخر عام .2020
لكن بالنسبة لكاالتشي ،من الواضح أنه
"ال يمكن ألحــد أن يستبعد أو يتحكم في
التجمعات الكبيرة واحتساء الكحول قبل
المباريات وبعدها".

ك ـمــا أب ـ ــدى اتـ ـح ــاد االطـ ـب ــاء االل ـمــانــي
مـ ـع ــارضـ ـت ــه لـ ـ ـع ـ ــودة ال ـم ـش ـج ـع ـي ــن ال ــى
المالعب ،إذ قالت رئيسته سوزان جوهنا
في حديث مع صحيفة نو اوسنابروكو
زيتون إن "خطر العدوى الهائل سيكون
حقيقيا".
وتــابـعــت :أعتبر أنــه مــن غير الواقعي
أن بـ ــرو تـ ــو كـ ــول "دي اف ال" ي ـم ـك ــن أن
يمنع الـعــدوى .ال أستطيع أن أتخيل أن
الجماهير ستبقى جالسة في مقاعدها
عندما يسجل فريقها هــد فــا .سنتعانق
ولن نفكر بفيروس كورونا.
وكـ ـ ــان الـ ـ ـ ــدوري االلـ ـم ــان ــي األول بـيــن
الدوريات االوروبية الكبرى الذي استأنف
ن ـش ــاط ــه ف ــي م ــاي ــو ال ـف ــائ ــت ب ـع ــد تــوقــف
شهرين بسبب تفشي فـيــروس كــورونــا
المستجد وفق بروتوكول صحي صارم،
وشـكــل نـمــوذجــا أيـضــا ل ــدوري ــات أخــرى
نـجـحــت غالبيتها فــي ال ــوص ــول ال ــى بر
األمان وإنهاء مواسمها أبرزها انكلترا،
واسبانيا وايطاليا.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

كمامة بـ  1.5مليون دوالر!
إنهم يقتلون
أمهاتهم!

د .نجم عبدالكريم

في فترة عيد األضحى زارتـنــا في باريس قادمة من أمستردام شقيقة
ً
زوجتي السيدة نورا عمور ،التي أمضت في هولندا أكثر من ثالثين عاما،
ُ
وأصبحت تــرأس مؤسسة إنسانية تعنى بالفقراء والمساكين واأليـتــام
والمشردين من مختلف األديان والجنسيات ...وتمتد خدمات هذه المؤسسة
إلى رعاية كبار السن وتعليم الصغار ،إضافة إلى قيامها بنشاط اجتماعي
لألسر المغتربة كتوكيل المحامين لمتابعة القضايا القانونية الناتجة عن
الخالفات األسرية.
ويساعد السيدة نورا في هذه المؤسسة ،إلى جانب الموظفين ،عدد من
ومعظمهن من المحجبات اللواتي لفتت
السيدات المتبرعات المسلمات
ُ
َّ
خدماتهن نظر أجهزة اإلعالم َالهولندية ،ففسح لهن المجال بالحديث عبر
شاشات الفضائيات ،ولــم ُيكتف بهذا فحسب ،بل أصبحت صــور النساء
ُ َّ
المسلمات المحجبات تعلق على حافالت المواصالت العامة في شوارع
ُ
أمستردام ،وقد كتب عليها "مالئكة رحمة مسلمات".
السيدة نورا روت لي حكاية مؤلمة هي التي دفعتني إلى كتابة هذا المقال.

***

• من بين أنشطة هذه المؤسسة اإلنسانية زيــارة دور العجزة إلدخال
السرور والفرحة عليهم وتقديم بعض الهدايا المناسبة ...وقد لوحظ خالل
ً
إحدى الزيارات أن الجميع كان سعيدا بالهدايا ،ما عدا سيدة كانت شديدة
االكتئاب ومنطوية على نفسهاُ ،
وبذل جهد كبير لمعرفة ما تعانيه ،فتبين
ً
ً
أن أحدا لم يزرها منذ سنوات ...وبعد البحث واالستقصاء اتضح أن لها بنتا
ً
تعيش في إسبانيا ،وولدا في األربعين من عمره في سويسرا ،فتم االتصال
بهما ،وبعد جهد كبير التقت المؤسسة بهما وقادتهما السيدة نورا إلى
والدتهما فكانت سعادة هذه السيدة المكتئبة ال توصف ...وتعددت الزيارات،
ً
ً
وفي إحداها اعترفت األم البنها وابنتها بأن لديها رصيدا ماليا ال بأس به
في أحد البنوك ،إضافة إلى امتالكها عدة عقارات.

***

• في هذه األثناء دخل على المشهد أحد العاملين في دار العجزة ليخبر
االبــن والبنت بــأن نظام ال ــدار يسمح ،فــي حالة عــدم رغبة أهــل النزيل في
بتعجيل موته ،بعد موافقة أهله على
استمراره في الــدار ،بالتخلص منه
ً
ذلك ،فطلب االبن وشقيقته من مدير الدار مهلة حتى تنتهي إجراءات تحويل
العقارات والمبالغ المالية من البنك إلى اسميهما ،وبعد ذلك يصبح للدار
الحق في تطبيق قانون التعجيل بموت أمهما ...وانتهت حياة المرأة بعد أن
ُّ
اتخذت إجراءات تخفيف األدوية عنها كاألنسولين وغيره من األدوية األخرى.

***

• ولما علمت المؤسسة اإلنسانية بما حدث للسيدة أخــذت كل واحدة
ً
م ــن ال ـعــامــات بـهــا ت ـلــوم نـفـسـهــا ،وأص ـب ــن جـمـيـعــا ب ــال ــوج ــوم ...ب ــل كتبت
إحداهن" :ليتنا لم نسع إلى جمعها بابنها وابنتها" ...ولما ذهبن إلى الدار
ً
ليستوضحن األمر قيل لهن" :إذا لم تمت السيدة اليوم فستموت غدا ،وإذا لم
تمت هذه السنة فستموت السنة المقبلة ،وهذا قانون ُيعمل به في كل دور
العجزة للخالص من كبار السن إلراحتهم".
***
ً
• أمام هذا المنطق البشع ،قالت السيدة نورا :أدعو الله صادقة أن يغفر
ً
علمني القرآن أنه
مسلمة
وأنا
كهذه،
لي ذنبي؛ ألنني كنت
سببا َفي كارثةٍ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
اس َجم ً
َ"م ْن َق َت َل َن ْف ًسا ب َغ ْير َن ْفس َأ ْو ف َساد ِفي ال ْرض فكأن َما قتل الن َ
يعا"...
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ِ
وأنا قمت بواجبي ،ولكن الجشع وانعدام الروح اإلنسانية عند االبن والبنت
جعالهما يقتالن أمهما.

ً
الفرنسيون يتخلون عن حيواناتهم صيفا
بـعــد ش ـهــور م ــن اإلغـ ــاق ال ـع ــام بسبب
فيروس كورونا ،يسعى الفرنسيون أكثر
من أي وقت مضى إلى االبتعاد عن المدن
المزدحمة خالل عطلة نهاية األسبوع.
لكن التكدس الـمــروري سيحمل بــدوره
ً
ً
تذكيرا قبيحا بظاهرة سنوية أخرى خالل
فصل الصيف.
وقالت "بي بي سي" ،أمس ،إن الفرنسيين
تميزوا بأنهم "أبطال" أوروبا في التخلي عن
ً
حيواناتهم األليفة التي صارت عبئا عليهم
خالل رحالتهم الصيفية.
وأصبحت مراكز إي ــواء الحيوانات في
مختلف أنحاء البالد خير دليل على هذا
الميل الفريد المحزن.
وذك ــرت لـ ــوازو ،الـتــي تــديــر مــركــز إي ــواء
شمال تولوز منذ أكثر من  20عاما ،حيث
توجد أرانب ،وخنازير ،وحتى ماعز ،ولكل
منها قصة عن تخلي أصحابها عنها،
ً
أن "أصحاب الحيوانات نادرا ما يتحلون
بالشجاعة كي يأتوا بأنفسهم ليتخلصوا
ً
منها .بدال من ذلك يتصلون ويبلغون عن
أماكنها ،أو يتركونها داخل صناديق خارج
المركز تحت جنح الظالم".

وأضافت" :رأيت قطة بيضاء وقد تكورت
في صمت في ركن بعيد داخل قفص .تخلى
ً
صاحب القط بــوم بــوم عنه بعد  15عاما
بعدما ارتبط بفتاة ال تحب القطط ،في حين
أصيبت أخرى واسمها ميشا بالتواء حاد
في الساق بعدما قفزت من الشرفة .أرسلها

خفاش يعض مرشحة للرئاسة األميركية
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــت مـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــة ف ــي
االنتخابات الرئاسية األميركية
لهجوم مباغت وعضة من قبل
خـ ـف ــاش ،م ـمــا ع ــرق ــل نـشــاطـهــا
االنتخابي قليال.
وق ــال مــوقــع "سـكــاي نـيــوز"،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن م ــرشـ ـح ــة الـ ـح ــزب
الـلـيـبــرالــي ،جــو جــورغـيـنـســن،
كـتـبــت ع ـلــى حـســابـهــا بـمــوقــع
"ت ــوي ـت ــر" ،إن ـهــا ل ــم تـتـمـكــن من
حـ ـ ـض ـ ــور تـ ـجـ ـم ــع انـ ـتـ ـخ ــاب ــي،

ف ــي واليـ ــة لــويــزيــانــا ،الـسـبــت،
إث ــر تـعــرضـهــا لـعـضــة خـفــاش
قـبــل ب ــدء الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة
الجديدة.
وذك ـ ــرت جــورغـيـنـســن أنـهــا
ستتلقى لـقــاح داء الـكـلــب ،في
إجراء وقائي بعد الحادث الذي
تعرضت له.
ول ـي ــس م ــن الـ ــواضـ ــح حتى
اآلن كـ ـي ــف هـ ــاجـ ــم الـ ـحـ ـي ــوان
الـلـيـلــي الـمــرشـحــة األمـيــركـيــة،

صاحبها لمركز اإلي ــواء لـعــدم رغبته في
تحمل أتعاب البيطري".
ً
وزادت" :غالبا ما تكون مبرراتهم أنهم
ً
ذاهبون في عطلة أو ينتظرون مولودا أو
ينتقلون إلى مسكن جديد أو أنهم ارتبطوا
بشخص يعاني الحساسية".

تعمل شــر كــة مجوهرات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
تصنيع أ غـلــى كمامة وجه
فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا لـ ـ ــم ،إذ س ـي ـب ـلــغ
سعرها  1.5مليون دوالر.
ويـ ـق ــول إسـ ـح ــاق ل ـي ـفــي،
مالك شركة "إيفل" ،ومصمم
ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــة ،إن ا لـ ـكـ ـم ــا م ــة
الـ ـمـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ــذهـ ــب
األب ـيــض عـيــار  18قـيــراطــا،
والـمــرصـعــة بـ ــ 3600ماسة،
يمكن أن يثبت عليها مرشح
هواء من طراز إن .99
ونقل عنه "سكاي نيوز"
أم ــس قــولــه إن رج ــل أعـمــال
صينيا مقيما في الواليات
المتحدة هو الذي طلب منه
إنتاج تلك "التحفة" ،شريطة
أن ينتهي من إنتاجها قبل
ن ـهــايــة  ،2020وأشـ ـ ــار إلــى
أن ـهــا سـتـكــون األغ ـلــى على
اإلطالق في العالم.
واس ـت ـطــرد" :ال ـم ــال قــد ال
يـشـتــري كــل ش ــيء ،لـكــن إذا

األبقار فوق رؤوس الكوريين
علقت عشرات األبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات
في كوريا الجنوبية ،مما طرح تحديات كبيرة أمام فرق اإلنقاذ
بسبب ضخامة الكثير من هذه الحيوانات.
وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى األعلى مع تصاعد مياه
الـفـيـضــانــات خ ــال الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن فــي مــديـنــة غــوريــي
الزراعية في جنوب البالد ،إلى أن بلغت بر األمان على أسطح
ومبان.
منازل
ٍ
وعندما انحسر الطوفان ،وجدت الحيوانات نفسها عالقة
في مكان مرتفع ورطب من دون سبيل للنزول.
وأظهرت الصور ما يصل إلى تسعة من هذه األبقار تقف
على سطح منزل متضرر.
وقال أحد السكان لقناة "جي تي بي سي" التلفزيونية أمس:
"كــانــت األبـقــار تسبح مــع ارتـفــاع منسوب المياه وقــد شقت
ً
طريقها صعودا إلى السطح وبقيت هناك حتى بعد انحسار
مياه الفيضانات".
وأحضر عناصر اإلنقاذ رافعة وأنزلوا الماشية واحدة تلو
األخرى من فوق أسطح المنازل ،ورفعوها على حبال.
لكن بعد عودة األبقار إلى حظائرها ،ظهرت أعراض التهاب
رئوي على الكثير منها ،وفق ما أفاد طبيب بيطري متطوع
في جهود اإلغاثة.
(أ ف ب)

األلبكة تعالج االضطراب النفسي
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ع ـ ـ ـيـ ـ ــادة أل ـم ــان ـي ــة
حـ ـي ــوان ــات األلـ ـبـ ـك ــة ،ال ـم ـش ـهــورة
بفروها ،كعالج نفسي لمرضاها،
وكوسيلة إلعادة دمج الجانحين
المصابين بــاضـطــرابــات نفسية
في المجتمع.
وت ــوف ــر ع ـي ــادة مــايـنـكــوفــن في
مقاطعة بافاريا لعدد من مرضاها
ً
م ـنــذ ن ـحــو ع ـشــر سـ ـن ــوات إط ـ ــارا
غير مـألوف لتنفيس انفعاالتهم،
عبارة عن مزرعة تقع في العقار

لكن الخفافيش المصابة بداء
الـكـلــب مــوجــودة فــي الــواليــات
األميركية كلها تقريبا.
وجورغينسن أس ـتــاذة علم
ن ـفــس م ـخ ـضــرمــة ف ــي جــامـعــة
كـ ـلـ ـيـ ـمـ ـس ــون بـ ـ ــواليـ ـ ــة سـ ـ ــاوث
كــارولـيـنــا .والـحــزب الليبرالي
األم ـي ــرك ــي ح ــزب هــام ـشــي في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،م ـقــارنــة
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــاق ـ ـيـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
والديمقراطي.

ك ــان بــإمـكــانــه ش ــراء كمامة
بــاهـظــة الـثـمــن لـلــوقــايــة من
كوفيد  ،19ويريد هذا الرجل
أن يــرتــديـهــا وي ـت ـجــول بها
ليجذب االهتمام ،فله ذلك،
ويـ ـج ــب أن يـ ـك ــون س ـع ـيــدا
بذلك".
ل ـكــن ت ـلــك ال ـك ـمــامــة ق ــد ال
تـكــون عملية ك ــأداة وقــايــة،
ويتوقع أن تزن  270غراما.
وقال ليفي" :هي أغلى كمامة
بــال ـعــالــم .وف ــي ح ــال قــامــت
شركة أخــرى بصنع كمامة
مماثلة وتحدتنا ،فأنا على
يقين من أننا سنجد زبونا
آخـ ـ ــر ل ـ ـشـ ــراء كـ ـم ــام ــة أك ـث ــر
تكلفة".

ً
التابع للعيادة ،وتحوي عددا من
حيوانات األلبكة.
ويـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى الـ ــذيـ ــن
ً
يتابعون هــذا البرنامج عــددا من
المهمات اليومية ،بينها إطعام
ال ـح ـيــوانــات ال ـمــوجــودة فــي هــذه
ال ـم ــزرع ــة ،وتـنــزيـهـهــا ،وتمشيط
فـ ـ ــروهـ ـ ــا ،وتـ ـضـ ـمـ ـي ــد ج ــراحـ ـه ــا
وتنظيف حظائرها.
ويقول إرويــن ميلر ،وهــو اسم
مـسـتـعــار ألح ــد ال ـمــرضــى" :أح ــب

ً
هــذا األم ــر كـثـيــرا ( )...فالعمل مع
الحيوانات ممتع .وثمة ما ينبغي
ّ
أن يقوم به المرء كل يوم" .وتمكن
إروين بمساعدة "أصدقائه" الجدد
م ــن ك ـبــح ج ـم ــاح غ ـض ـبــه .وي ـقــول
في هذا الصدد "كنت في السابق
ً
انفعاليا وأغضب بسرعة كبيرة،
ّ
لكن األمر ّ
تحسن بفضل حيوانات
األلبكة ،فإذا غضبت ،غضبت هي
ً
ً
أيضا ،وكلما كنت هادئا ،كانت هي
(أ ف ب)
األخرى هادئة".

وفيات

الشمس للكويت :إلى متى؟

سليمان أحمد محمد الجسار

 59عاما ،شيع ،ت99610382 :

ناصر مجبل جغيثم العازمي

منظر جميل للشمس ،وهي تفسح مجاال لليل خلف خطوط الطاقة الكهربائية ،التي
تتغذى من محطة الدوحة لتوليد الكهرباء ،وكأنها تنطق على استحياء :متى تضيء
أشعتي أنواركم؟ ومتى تجعلونني منافسا للنفط في تشغيل محطاتكم؟
الصورة التقطت بعدسة عبدالمجيد الشطي ،أمس األول.

 78عاما ،شيع ،ت66665103 :
غوره صالح جاسر الهيلع أرملة سيف حمود الهيلع
 74عاما ،شيعت ،ت60006042 ،99229588 :
وضحة محمد القحص أرملة الحميدي ضيف الله القحص
 79عاما ،شيعت ،ت97111150 :
سليمة عباس صالح أرملة أحمد عبدالله القالف
 69عاما ،شيعت ،ت94909089 :

عبدالعزيز علي جعفر الكندري

 71عاما ،شيع ،ت99045837 ،98825558 ،96657779 :
حليمة سفر مراد علي المؤمن أرملة محمد حمزة عباس
 74عاما ،شيعت ،ت99329092 :
جوزه ملوح خلف المطيري أرملة عوض غازي عوض المطيري
 70عاما ،شيعت ،ت66650559 ،99228307 ،99684013 :

هزاع مهيزع عياد الخالدي

 84عاما ،شيع ،ت97900300 ،99645958 ،97602220 :

سالم مطلق مرزوق صعفاك العازمي

 74عاما ،شيع ،ت99772929 ،99899598 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:47

العظمى 45

الشروق

05:14

الظهر

11:53

العصر

03:29

المغرب

06:32

العشاء

07:56

الصغرى 29
ً
أعلى مد  04:20صب ــاحـ ـ ــا
 04:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:40صب ــاحـ ـ ــا
 10:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

