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نجوم هوليوود عملوا في الصحافة
والتدريس والهندسة قبل الشهرة

ص 13

 10سنوات إقامة متصلة للمستثمرين
وأصحاب العقارات ...و 5للوافد العادي

القانون الجديد يخفض فترة بقاء العامل المنزلي خارج البالد من  6أشهر إلى 4
• يجيز للمواطنة «غير التابعة» منح زوجها األجنبي وأبنائها ترخيص إقامة
محمد الشرهان

علمت "ال ـجــريــدة" ،مــن مـصــادرهــا ،أن مشروع
قانون إقامة األجــانــب ،الــذي أقــره مجلس الــوزراء
فــي اجـتـمــاعــه أم ــس األول ُ
ور ِف ـ ــع إل ــى سـمــو نائب
ً
األم ـيــر ول ــي الـعـهــد تـمـهـيــدا إلحــالـتــه إل ــى مجلس
األمة ،سيسمح بعمل إقامة متصلة للوافد العادي
 5سنوات ،في حين سيسمح بـ  10سنوات متصلة
للمستثمرين وأصحاب العقارات.

اقتصاديات

صناديق االستثمار
تراهن على
تقليص خسائر
«كورونا»
09

وقــالــت الـمـصــادر إن الـقــانــون الـجــديــد سيدخل
حيز التنفيذ فــور إق ــراره بمجلس األم ــة ،مشيرة
إلى أنه سيتضمن إمكانية حصول الكويتية على
ترخيص بإقامة زوجها وأبنائها األجانب ،بشرط
ً
أال يكون أي منهم عامال بجهة حكومية أو غيرها،
وأال تكون هــذه المواطنة حصلت على الجنسية
بالتبعية لزواجها من كويتي.

وأضافت أن القانون ينص كذلك على عدم جواز
بقاء العامل المنزلي خارج البالد أكثر من  4أشهر،
ً
ً
ال  6وفقا للمعمول به حاليا ،مبينة أن اإلدارة العامة
لشؤون اإلقامة لم تصدر حتى اآلن أي قرار يوقف
تجديد إقامات المادة  22لألبوين ،وعليه فالتجديد
سار حتى إشعار آخر.
ٍ
وأش ــارت إلــى أن الهيئة العامة للقوى العاملة

مكاسب كبيرة
لمؤشرات البورصة...
والسيولة تقفز إلى 38
مليون دينار
٠٩

المجلس ِّ
يصوت اليوم على طرح الثقة بالشيتان ...والنواب أجروا مسحة «كورونا»
●

في موازاة إجراء النواب ،أمس ،مسحة
ً
"كورونا"؛ استعدادا لجلسة مجلس األمة
ال ـخــاصــة ال ـي ــوم لـلـتـصــويــت ع ـلــى طلب
طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان،
قــدم النائب الحميدي السبيعي ،أمس،
ً
استجوابا إلى وزير التربية وزير التعليم
العالي د .سعود الحربي ،من محورين،
لـيـكــون االس ـت ـج ــواب ال ـ ـ  29ف ــي الفصل
التشريعي الـ  ،15والثاني للحربي ،الذي
عبر مساء لته األولى من النائب فيصل
الكندري في  16يونيو الماضي باكتفاء
المجلس بالمناقشة.
02

مواجهة «تويترية» بين المويزري
والصالح قبل «المنصة»
في ظل تصاعد وتيرة الوضع السياسي وموجة االستجوابات التي شملت
ً
عددا من الوزراء ،حدثت مواجهة إلكترونية على «تويتر» بين النائب شعيب
المويزري ،ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،قبل مواجهتهما المرتقبة على منصة االستجواب بقاعة
عبدالله السالم في  18الجاري.
ً
فيما
وزارته
أداء
منتقدا
الصالح
حسابه،
وخاطب المويزري ،عبر
02

03
الكويت :سندعم بيروت
بأي طريقة إلعادة
إعمارها

اقتصاد

 9ماليين دينار أرباح 12

«المباني» :حرصنا
على دعم
مستثمرينا خالل
الجائحة
١٠

السبيعي يستجوب الحربي من محورين
فهد التركي ومحيي عامر

بصدد رفض منح تصاريح عمل للعمالة الهامشية،
ً
ومن تجاوزوا  60عاما ،باعتبار أن التصريح يترتب
عليه الـحـصــول على اإلقــامــة ،الفـتــة إلــى استمرار
تجديد مواد اإلقامة بأنواعها "أونالين" ،مع السماح
بالتحويل من المادة  22إلى  18بعد موافقة المدير
العام لإلدارة.

محليات

«ميزان القابضة»
في النصف األول
بنمو %24
12

النيابة تنتقل إلى شركة «م .ب»
لالطالع على فواتيرها

«التجارية العقارية»
تربح  592.7ألف دينار
في النصف األول

الثانية

قررت التحفظ على منقوالت مشاهير «السوشيال ميديا»
أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة أن
النيابة العامة انتقلت أمس إلى
أحد مكاتب مشاهير السوشيال
م ـي ــدي ــا (م .ب) ل ــاط ــاع عـلــى
الــدفــاتــر ال ـتــي تـخــص شــركـتــه،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأك ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــه ف ــي
م ـجــال اإلع ــان ــات ،ع ـلــى ضــوء
التحقيقات ا لـتــي تجريها في
قـضـيــة غ ـســل األمـ ـ ــوال الـمـتـهــم
عـ ـل ــى ذمـ ـتـ ـه ــا  13م ـ ــن ه ـ ــؤالء
المشاهير ،وإحدى الشركات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ «الجريدة» ،إن النيابة حرزت
بـعــض الـمـسـتـنــدات والـفــواتـيــر
وناقشت المشهور في 02

الداهوم :قيدي االنتخابي
ّفعال واعتباري القانوني تم رده
ً
تفاعال مع خبر «الجريدة» المنشور أمس
بشأن توجه إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية
إلى شطب المواطنين الصادرة بحقهم أحكام
ق ـضــائ ـيــة بـ ــاإلدانـ ــة ب ـس ـبــب اإلس ـ ـ ــاءة ل ـلــذات
اإللهية وذات األمير وحرمانهم من االنتخاب
والترشح لالنتخابات البرلمانية المقبلة،
أكــد النائب السابق مرشح الدائرة 02

«التربية» :تدريب  27ألف
معلم وموجه وطالب على
التعليم عن بعد

محليات

لبنان :عون يضحي بمدير أمن الدولة

04

ّ
حمله مسؤولية تسريب وثائق سرية
تظهر ِعلم الرئاسة بـ«أمونيوم المرفأ»
●

بيروت -ةديرجلا

•

كشف مصدر أمني لبناني رفيع عن خالف يدور بأروقة
الـقـصــر الـجـمـهــوري فــي بـعـبــدا بـيــن رئـيــس الجمهورية
ميشال عــون والـمــديــر الـعــام ألمــن الــدولــة ال ـلــواء طوني
صليبا (المحسوب على عــون) ،على خلفية رغبة األول
في تحميل «أمــن الــدولــة» المسؤولية األمنية المباشرة
عن انفجار مرفأ بيروت األسبوع الماضي ،الذي تسبب
ً
في مقتل  171شخصا وسقوط أكثر من  5000جريح.
وق ــال الـمـصــدر ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن «فــريــق ع ــون ارت ــأى
تحميل أح ــد األج ـه ــزة األمـنـيــة الـمـكـلـفــة حـمــايــة الـمــرفــأ
ـالــب
الـمـســؤولـيــة لتنفيس االح ـت ـقــان فـ
ـي ال ـش ــارع الـمـطـ ِ
ً
بتطيير رؤوس أمنية كبيرة» ،مضيفا أنه «في بادئ األمر
تقرر التضحية بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي
أوقفه المدعي العام للتمييز غسان عويدات قبل أيام».
وأشار إلى أن «حزب الله تدخل لدى عون لعدم تحميل
ً
ضاهر المسؤولية كلها؛ نظرا لعالقاته الوطيدة بالحزب،
والحافلة بالخدمات والمعلومات التي قد تؤدي 02

روسيا تعتمد أول لقاح
لـ «كورونا» في العالم
وســط سباق عالمي للتوصل إلــى لقاح
لــوبــاء «كــورونــا» ،الــذي أصــاب أكثر مــن 20
مليون شخص فــي الـعــالــم ،وأودى بحياة
ً
 750ألفا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر
الماضي ،أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن ،أم ــس ،أن ب ــاده طــورت
ً
ً
لقاحا فعاال يعالج الفيروس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــوت ـ ـي ـ ــن ،خـ ــال
ـاع 02
اجـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

أصحاب المشروعات الصغيرة
يطالبون بـ «فزعة» حكومية
إلنقاذهم من اإلفالس

دوليات

٢٠

احتكاك بحري تركي-
يوناني وأنقرة توسع
تنقيبها بـ«المتوسط»

لبنانيتان تتطوعان لتنظيف شوارع بيروت المتضررة في الجميزة أمس (أ ف ب)

ّ
تصاعد نشاط الميليشيات يسخن حوار بغداد وواشنطن رياضة

الجيشان الكويتي والعراقي ينفيان وقوع هجوم على الحدود
●

بغداد -محمد البصري

ي ـس ـت ـع ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي
مصطفى الكاظمي لبدء جولة ثانية من
الحوار مع الواليات المتحدة ،خالل زيارة
لــواشـنـطــن األس ـبــوع الـمـقـبــل ،عـلــى وقــع
تزايد ملحوظ في عمليات هجومية
تستهدف مصالح أميركا ووجودها
العسكري في العراق.

تــأتــي الــزيــارة بعد فـتــور نسبي خيم
عـلــى عــاقــات واش ـن ـطــن وب ـغ ــداد ،خــال
والي ــة رئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابـقــة عــادل
ع ـب ــدال ـم ـه ــدي ،وهـ ــو أول رئ ـي ــس وزراء
عراقي منذ سقوط نظام صدام حسين لم
يكتب له زيارة واشنطن أو لقاء الرئيس
ً
ً
األميركي ،وشهد عهده احتكاكا شديدا
بين إي ــران وإدارة تــرامــب ،على الساحة
العراقية.

وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـك ـ ــاظ ـ ـم ـ ــي ،خـ ـ ـ ـ ــال ي ــونـ ـي ــو
ً
ال ـمــاضــي ،ح ـ ــوارا م ــع واش ـن ـطــن ُوص ــف
ب ــاالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،وج ـ ـ ــرى ع ـب ــر دائ ـ ــرة
تلفزيونية مغلقة ،وناقش قضايا تتعلق
بالتعاون العسكري واالقـتـصــادي ،كما
رشح من نقاطه األساسية.
وحـ ــاولـ ــت ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـم ـقــربــة
من طهران أن تشارك في جولة يونيو،
للتأثير على أجندة الحوار ،لكن الفريق

العراقي اقتصر يومذاك على المسؤولين
الفنيين في الخارجية مع ممثل سياسي
للكاظمي ،ويبدو أن حلفاء طهران بدأوا
يضغطون في جولة الحوار الثانية كذلك
لمحاولة التأثير على النقاط ،التي ينوي
الكاظمي طرحها في زيارته لواشنطن.
وذكــرت مصادر مطلعة في بغداد أن
ً
الكاظمي سينظم اجتماعا مــع ممثلي
جـ ـه ــات س ـي ــاس ـي ــة مـ ـق ــرب ــة مــن 02

٢١

كرول يظهر مع الكويت
وعباس يدخل التدريبات
غدًا

ةديرجلا

•
العدد  / 4498األربعاء  12أغسطس 2020م  22 /ذو الحجة 1441هـ

الثانية

www●aljarida●com

نائب األمير يلتقي المحمد والخالد

الناصر يستقبل سفيري هولندا والنمسا

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األم ـي ــر وول ــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد.
من جهة أخرى ،بعث سموه ،ببرقية
إلى رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي
إتنو ،عبر فيها سموه عن تهاني صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وتهاني سموه بمناسبة ذكــرى العيد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد
من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء
الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد بـبــرقـيــة تهنئة
مماثلة.

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد الناصر
فــي دي ــوان عــام وزارة الـخــارجـيــة امس
سفير هولندا فرانس بوتايت بمناسبة
انـتـهــاء فـتــرة عمله سفيرا لـبــاده لدى
الكويت.
كما استقبل وزيــر الخارجية سفير
النمسا زيـغــورد باخر وذلــك بمناسبة
انـتـهــاء فـتــرة عمله سفيرا لـبــاده لدى
الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاءين بجهود
السفيرين بوتايت وبــاخــر خــال فترة
عملهما في البالد وإسهاماتهما التي
قدماها في إطار تعزيز أواصر العالقات
الوثيقة التي تربط بلديهما بالكويت.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء يـ ــن مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية
السفير صالح اللوغاني.

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ً
الناصر مستقبال سفير هولندا أمس

«التربية» :تدريب  27ألف معلم وموجه وطالب على التعليم عن بعد

دشتي :مشروع «تكنوسوفت» نفذ على  4مراحل لمواكبة التكنولوجيا اإللكترونية
●

فهد الرمضان

أك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـح ــاس ــوب بـ ــاإلنـ ــابـ ــة رئ ـي ـســة
ف ــري ــق «ت ـك ـن ــوس ــوف ــت» ب ـ ــوزارة

السلطان تفقد الجهراء التعليمية
واص ــل الــوكـيــل المساعد للتعليم الـعــام اســامــة السلطان
زياراته التفقدية للمناطق التعليمية لالطمئنان على سير
اجراءات التعليم عن بعد لطلبة الصف الـ  12الستكمال الفصل
الدراسي الثاني من عام  ،2020/2019حيث قام بزيارة ميدانية
الى ثانوية الجهراء للبنات.
كما عقد السلطان امس اجتماعا مع مدير منطقة الجهراء
التعليمية باإلنابة حمد السعيد ومراقبي المراحل ،وذلك في
اطار جهود تفقد سير عملية التعليم االلكتروني.

ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة نـ ـجـ ـيـ ـب ــة دشـ ـ ـت ـ ــي أن
مشروع تكنوسوفت بدأ في عام
 2019/2018بمبادرة من التوجيه
الفني العام للحاسوب بالتعاون
م ــع تــواج ـيــه الـ ـم ــواد الــدراس ـيــة
المتمثلة في العلوم والرياضيات
وال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة والـ ـت ــربـ ـي ــة
اإلسالمية واالجتماعيات واللغة
الفرنسية.
وأضافت دشتي في تصريح
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــا ف ـ ـي ـ ـيـ ــن أن ا لـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات
الـمـسـتـهــدفــة مــن ال ـتــدريــب على
ال ـم ـشــروع تمثلت فــي أصـحــاب
الوظائف اإلشــرافـيــة مــن إدارات
مدرسية وادارة التواجيه الفنية
م ـ ــن مـ ــوجـ ــه عـ ـ ــام وم ـ ــوج ـ ــه أول
وموجه فني ثم رؤســاء األقسام
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن ث ــم ت ــدري ــب طـلـبــة
المرحلة الثانوية على استخدام

«ملتقى اإلعالم» لسرعة مواكبة األزمات
أكد المشاركون في جلسات ملتقى قادة اإلعالم
العربي السابع تحت عنوان «تحوالت اإلعــام في
أوقات األزمات» أن السرعة في التعامل مع األحداث
في مــوازاة الشفافية في تناولها تعتبران من أهم
س ـمــات ومـتـطـلـبــات اإلع ـ ــام ال ـحــديــث ف ــي أوق ــات
األزمات.
وقال وزير اإلعالم البحريني علي الرميحي خالل
مشاركته في الجلسة األولى من الملتقى بنسخته
السابعة (عــن بـعــد) مـســاء أمــس األول ،إن اإلعــام
ً
الجديد أصبح واقعا يجب التعامل معه بكل حرفية،
إذ أصبحت المؤسسات اإلعالمية الكبرى تستخدم
هذا النوع من الوسائل وتتحمل مسؤولية السرعة
في استخدامها.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد وزيـ ــر اإلع ـ ــام األردنـ ـ ــي أمـجــد
العضايلة ،أن اإلعــام بحاجة إلــى زيــادة مستوى
التنسيق بين الدول لتجنب المزيد من المخاطر.
من ناحيته ،دعا وزيــر اإلعــام المصري أسامة

هيكل في مداخلته بالجلسة إلى عمل ميثاق شرف
إعالمي عربي يضم وسائل اإلعالم العربية الحديثة
بشكل استرشادي من أجل مواكبة التطور الكبير
الـحــاصــل فــي وســائــل اإلع ــام الـجــديــد «إال أنـنــا ال
نستطيع منعه بل تهذيبه ومواكبته».
بدوره قال وزير اإلعالم العماني د .عبدالمنعم
ً
ً
الحسني إن اإلعالم يتحمل جزءا كبيرا من األزمة
الحالية أمــام ثــورة معرفية يقودها المواطن عبر
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن خ ــال محتوى
يصنعه ويرسله للمتلقي ،مــا يضع اإلع ــام أمــام
تحديات كبيرة.
من جهته ،لفت األمين العام المساعد ورئيس
قـطــاع اإلع ــام واالت ـصــال بجامعة ال ــدول العربية
د .قيس العزاوي ،إن جامعة الــدول أصــدرت نشرة
يومية ونشرة أسبوعية اضافة إلى تشكيل مرصد
خاص لمتابعة أعداد المرضى ب(كوفيد  )-19في
دول العالم والدول العربية.

السبيعي يستجوب الحربي من...

وأعلن رئيس المجلس مــرزوق الغانم أن االستجواب ُ
سيدرج
ً
على جلسة الثالثاء المقبل ،موضحا أن الوزير يحق له المناقشة إن
رغب في ذلك ،أو التأجيل لعدم استكمال المدة الالئحية المطلوبة.
وخلت صحيفة السبيعي من المقدمة والخاتمة ،ودخلت مباشرة
َ
محوري االستجواب" :تعيين الوافدين وعدم االلتزام بقرارات
في
مجلس الــوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين ،والفشل
والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا".
واتهم النائب الوزير بالتراخي في توظيف الكويتيين وأبناء
ال ـكــوي ـت ـيــات ،وم ـك ــاف ــأة ال ــواف ــدي ــن وتـعـيـيـنـهــم عـلــى ح ـســاب أبـنــاء
ً
الوطن ،معتبرا أن سياسة التعليم عن ُبعد التي طبقتها "التربية"
ً
أخيرا فاشلة ،إذ بدأت الــوزارة مشروعها التعليمي في ظل نقص
بالتقنيات.
إلى ذلك ،جدد الشيتان تأكيده عدم مساس "الوثيقة االقتصادية"
ً
بحقوق الموظفين أو المواطنين ،موضحا أن الخطابات المتداولة
بشأنها مجرد أفكار ورؤى جاءت بناء على تكليف مجلس الوزراء
لـلــوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إصــاح المالية
العامة للدولة.
وبينما صرح الشيتان ،عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية
البرلمانية أمس ،بأن المخاطبات والمقترحات المقدمة إلى الجهات
الحكومية لم ُيتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الــوزراء ،ولم
ُ
ترفع مشاريع بقوانين إلــى مجلس األمــة بشأنها ،اعتبر النائب
ريــاض العدساني أن طرح الثقة بالوزير في جلسة اليوم أصبح
ً
واجبا بعدما ثبت من خالل مخاطباته لجهات الدولة عزمه المساس
بجيوب المواطنين عبر الوثيقة.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـنــائــب فـيـصــل ال ـك ـنــدري تــأي ـيــده ط ــرح الثقة
بالشيتان بعد دخــول الوثيقة حيز التنفيذ من خــال مخاطبات
رسمية أرسلتها وزارة المالية إلى عدد من الجهات الحكومية.
أما النائب خليل الصالح فدعا الشيتان إلى االستقالة على خلفية
مخاطباته جهات الدولة حول إجراءات تنفيذ الوثيقة االقتصادية،
في وقت اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن ما يهم وزير المالية هو
تجاوز طرح الثقة ،أما مصلحة الشعب فهي آخر اهتماماته.
في المقابل ،رأى النائب محمد المطير أن الحملة الضخمة في
مواقع التواصل االجتماعي ضد الشيتان وراء ها الدولة العميقة
ً
التي لها أموالها ونوابها ،مشددا على وجوب محاربتها بتفكيكها
ومالحقتها هي وأدواتها ومعاقبتها.
من جانبه ،أكد النائب ثامر السويط أن استجواب الشيتان هو
استجواب الدمج ال الوثيقة كما تحاول الدولة العميقة وماكينتها
ً
اإلعالمية الترويج له ،موضحا أن "وظيفتنا محاسبة األعمال ال
األفـكــار ،وسنقف ضد أي محاولة للتضييق على معيشة الناس
داخل البرلمان وخارجه".
٠٥

مواجهة «تويترية» بين المويزري...
يتعلق بتهريب شخصين وافدين من البالد عبر المطار ،وهما مطلوبان
في عدة قضايا وصادرة ضدهما أحكام قضائية بالحبس ،وممنوعان
من السفر ،إضافة إلى عدم تسلم آالف المواطنين بطاقاتهم المدنية
ً
حتى اآلن ،وتكدس المراجعين وتعطيل مصالح الناس ،متسائال «ما هو
هدفك من تعطيل نتائج الطلبة الضباط واإلدارة العامة للتحقيقات؟»

«تكنوسوفت» ،مشيرة إلى أنهم
يـسـعــون لـلـتـعــاون م ــع الجميع
لتطوير أداء المعلمين في وزارة
الـتــربـيــة ومــواكـبــة المستجدات
فــي مـجــال تكنولوجيا التعليم
اإللكتروني.
و ب ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت أن م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروع
ت ـك ـن ــوس ــوف ــت ي ـع ـت ـبــر ام ـ ـتـ ــدادا
واسـتـكـمــاال لـمـشــروع تكنوتاب
والذي انطلق من التوجيه الفني
للحاسوب في منطقة األحمدي
الـتـعـلـيـمـيــة م ـنــذ  2014وحـتــى
 2016ثم انتقل إلى منطقة مبارك
ال ـك ـب ـيــر الـتـعـلـيـمـيــة خـ ــال ع ــام
.2017/2016

 4مراحل
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت دشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي أن

ال ـم ـش ــروع ن ـفــذ ع ـلــى  4مــراحــل
حيث بــدأت المرحلة األولــى من
عام  2019/2018بتكوين الفريق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـلـ ـت ــدري ــب وال ـ ـفـ ــرق
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـج ـم ـي ــع ت ــواجـ ـي ــه
الـمـجــاالت الــدراسـيــة وتدريبها
تدريبا عاليا حيث تم تأهيلهم
ل ـي ـص ـب ـحــوا ن ـ ــواة ال ـت ــدري ــب في
جميع التواجيه الفنية بالمراحل
التالية وتــم تــدريــب  42موجها
فـنـيــا و 102مـعـلــم مــن المرحلة
المتوسطة خالل المرحلة األولى.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الـثــانـيــة ف ــي ال ـع ــام 2020/2019
شـهــدت تنفيذ ورش تنشيطية
ل ـف ــرق ال ـت ــدري ــب األس ــاس ـي ــة في
ال ـم ـج ــاالت ال ــدراس ـي ــة وت ــدري ــب
 1092تــربــويــا حـيــث تــم تــدريــب
 26معلما ومعلمة في كل مجال

«الشباب» :أولويتنا تنمية
القدرات الشبابية
أ كــد المدير ا لـعــام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن
المطيري أن تمكين ا لـشـبــاب وتنميتهم و بـنــاء قدراتهم
بإشراكهم في مختلف البرامج والمشاريع الوطنية التي
تقدمها أو تدعمها الهيئة تأتي في مقدمة اهتماماتها ،من
أجل تدريبهم على آليات اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات
وممارسة الديمقراطية ،وتعزيز المواطنة لديهم.
وقال المطيري ،في بيان امس بمناسبة اليوم العالمي
ل ـل ـش ـبــاب الـ ـ ــذي يـ ـص ــادف ال ـ ـيـ ــوم ،إن «مـ ـش ــارك ــة ال ـش ـبــاب
الـكــويـتـيـيــن فــي ال ـبــرامــج وال ـم ـشــاريــع الـشـبــابـيــة ال ـتــي تم
تنفيذها بإشراف مباشر من الهيئة أظهرت تحسنا في
نتائجها الـمـتــوقـعــة ،وأكـسـبـتـهــا مـصــداقـيــة أكـبــر بفضل
طموحات الشباب وتبادل الخبرات فيما بينهم ،مما يسهم
في تعزيز ثقتهم بأنفسهم».

َ
الوافدين حدثت في أغسطس
بقوله ،إن واقعة هروب
ورد الصالح ُ
وأكتوبر  ،2019وألـقــي القبض على الموظف المرتشي أمــس األول،
ً
مضيفا «والبطاقة المدنية اإللكترونية (هويتي) بديل حالي معتمد في
الجهات الحكومية ،أما قبول ضباط االختصاص والمحققين فمقرر له
ً
سبتمبر المقبل» .وختم تغريدته قائال« :أنتظر ردك على االستيضاح».

الداهوم :قيدي االنتخابي ّ
فعال...

الخامسة د .بدر الداهوم ،استمراره في الترشح النتخابات مجلس
األمة عن الدائرة نفسها ،بعد أن توافرت له كل الشروط الخاصة
ً
بالترشح ،خصوصا بعد رد االعتبار القانوني والقضائي إليه.
ً
وقال الداهوم لـ «الجريدة» ،أمس« :ردا على ما أثير عن شطبي
ً
مــن كشوف االنتخابات أؤكــد أن قيدي االنتخابي م ــازال فـ ّـعــاال»،
ً
مشيرا إلى أنه تواصل مع اإلدارة العامة لالنتخابات «وأفادوني
بأنه ال يوجد على قيدي االنتخابي أي إشكال ،وتم شطب جميع
َمن صدرت عليهم أحكام في قضايا المساس بالذات األميرية ،أو
القضايا المخلة باألمانة والشرف ممن لم ُي َرد إليهم اعتبارهم».
وأضاف «لدي الوثائق التي تثبت بأنه ال توجد علي أي قضية
حالية من وزارة الداخلية أو من النائب العام موجهة لنائب رئيس
ً
محكمة االسـتـئـنــاف ،حـســب إف ــادة المكتب الـفـنــي» ،الف ـتــا إل ــى أن
«محكمة التمييز في  2016استندت في شطبي إلى عدم وجود رد
ً
اعتبار ،مما يؤكد سالمة ترشحي لالنتخابات المقبلة ،فضال عن
ً
مضي أكثر من  6سنوات على الحكم مما يعتبر أيضا حصولي
على رد اعتبار قانوني».
وأشار إلى أن دائرة الطعون االنتخابية بالمحكمة الكلية قضت
قبل فترة قصيرة بتحصين القيود االنتخابية ،موضحة أن كل َمن
لم يتم شطبه له الحق في الترشح واالنتخاب« ،وقيدي من بين هذه
القيود المحصنة من المحكمة».

النيابة تنتقل إلى شركة «م .ب»...

ً
مكتبه أكثر من خمس ساعات متواصلة؛ استكماال للتحقيقات،
متوقعة استدعاء المشاهير للتحقيق األسبوع المقبل.
وفي السياق ،قررت النيابة التحفظ على المنقوالت المملوكة
لعدد من المشاهير الصادر بحقهم قرارات منع السفر ،إذ خاطبت
إدارة خفر السواحل بالتحفظ على يخوتهم وسياراتهم ،على
ذمة التحقيقات.

لبنان :عون يضحي بمدير أمن...
إلى فضيحة كبرى في حال كشفها ضاهر».
واعتبر المصدر أن «التسريبات اإلعالمية في صحف ومواقع
إلكترونية لبنانية األسبوع الماضي لوثيقة أمنية تظهر أن عون
ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب كانا على ِعلم بوجود 2750
ً
طنا من نترات األمونيوم في مخزن بمرفأ بيروتّ ،
حملها فريق
رئيس الجمهورية لصليبا».
ورأى أن «مــديــر أمــن الــدولــة تـصــرف بحسب األص ــول المهنية
ً
ً
والتراتبية العسكرية ،إال أنه يواجه ضغطا كبيرا من الشارع الذي
ّ
يحمله مسؤولية معنوية لعلمه بوجود المتفجرات وعدم إقدامه
على فضح الموضوع».

دراسي إضافة إلى تدريب كوادر
التوجيه الفني بواقع  49موجها
فنيا أول و 98موجها فنيا من
مختلف المجاالت الدراسية.
وبـيـنــت أن الـمــرحـلــة الـثــالـثــة
فــي يــولـيــو بـلــغ ع ــدد المعلمين
الذين تم تدريبهم  10االف و982
معلما اضــافــة الــى  586موجها
فنيا ،الفتة الى انه في أغسطس
الجاري تم تدريب  15ألفا و667
طالبا وطالبة في الصف الثاني
عشر بالقسمين العلمي واألدبي.

التحول الرقمي
مــن جــانـبـهــا قــالــت الموجهة
الـفـنـيــة ل ـل ـحــاســوب ف ــي منطقة
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة
التخطيط والتدريب في مشروع

«تكنوسوفت» الجازي العتيبي:
إن ـنــا نـسـعــى مــن خ ــال مـشــروع
«تـ ـكـ ـن ــوس ــوف ــت» إل ـ ــى ال ـت ـح ــول
الــرق ـمــي لـلـتـعـلـيــم وخ ـل ــق معلم
ومـتـعـلــم ق ــادري ــن عـلــى التعامل
مع «التعليم عن بعد» والتكامل
مع المجاالت الدراسية المختلفة
عـ ـب ــر ت ــوظـ ـي ــف ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ل ـم ـعــرفــة الـ ـمـ ـج ــاالت ال ــدراس ـي ــة
م ـب ـي ـنــة أن ال ـخ ـط ــة اس ـت ـهــدفــت
أوال تأهيل موجهي الحاسوب
وت ــأهـ ـي ــل م ـع ـل ـم ــي الـ ـح ــاس ــوب
بـ ــال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ع ـب ــر
االستعانة بمدربي تكنوسوفت
من المرحلة المتوسطة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت انـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم تـ ــدريـ ــب
اإلدارات ال ـم ــدرس ـي ــة ومـعـلـمــي
المواد األساسية بالمدارس على
تطبيق «تيمز» ومهاراته وتفعيل

الحسابات وإعداد مدرب مساند
ب ــالـ ـم ــدرس ــة ،ح ـي ــث تـ ــم تــأه ـيــل
جميع موجهي المواد كمدربين
في تكنوسوفت وتدريب معلمي
ال ـمــواد الــدراسـيــة على توظيف
تطبيق «تيمز» في إدارة حصة
عــن بـعــد حـســب رؤي ــة التوجيه
الـفـنــي لـلـمــادة وف ــي الـنـهــايــة تم
ت ــدري ــب الـ ـط ــاب ع ـلــى م ـه ــارات
اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـط ـب ـيــق ت ـي ـمــز عـبــر
اإلدارة ال ـم ــدرس ـي ــة وال ـتــوج ـيــه
الفني للحاسوب.
ولـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي إل ـ ـ ــى
سـعـيـهــم الس ـت ـك ـمــال ال ـم ـشــروع
ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـلـ ـتـ ـي ــن االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ب ـن ـف ــس ال ـخ ـطــى
الثابتة ودعم التعليم اإللكتروني
عن بعد.

طهبوب شكر الحمد على ما ّ
مه
قد
ً
للقضية الفلسطينية طوال  35عاما
●

ربيع كالس

بمناسبة انتهاء مهامه في الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،بعد  35سنة في خدمة الوطن
الـعــربــي وتنميته ،قــام سفير فلسطين رام ــي طهبوب
بزيارة للمدير العام للصندوق عبداللطيف الحمد.
وشكر طهبوب «باسم الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،الحمد على كل ما قدمه من اجل دولة فلسطين
والقضية الفلسطينية طوال خدمته في الصندوق ،حيث
كانت فلسطين عامة والقدس خاصة على رأس أولوياته،
وكان يولي المشاريع التنموية واالقتصادية في دولة
فلسطين االهتمام األكبر على كل الصعد» ،وقدم طهبوب
هــديــة رمــزيــة للحمد ،تعبيرا عــن شكر دول ــة فلسطين
لجهوده الجبارة.

وذكــر أن «بـيــان أمــن الــدولــة الـيــوم (أم ــس) قوبل باستياء كبير
ً
من دوائــر القصر الجمهوري ،التي تحاول التستر إعالميا على
موضوع ِعلم الرئيس عون بنترات األمونيوم رغم اعترافه قبل أيام
ً
ً
بوجودها» ،موضحا أن «البيان أعاد التأكيد أن الجهاز أرسل تقريرا
ً
مفصال عن المواد المتفجرة إلى السلطة السياسية».
ً
وكانت المديرية العامة ألمن الدولة أصدرت بيانا ،أمس ،قالت
فيه إنه «أثناء عمل الجهاز في المطار تبين له وجود ثغرات ّ
أمنية
ّ
والتحريات الالزمة
في العنبر رقم  ،12عندها قام باالستقصاءات
وأفاد قيادته بذلك».
ً
وأضافت المديرية أن «القيادة أصدرت أمرا بإجراء تحقيق عدلي،
ّ
ّ
الجزائية وضمن أصول
فتم ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات
ّ
العمل في مجال الضابطة العدلية .وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت
ً
ً
كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام
ّ
الضرورية على جميع الصعد لتالفي حصول ّ
أي حادث
باإلجراءات
بسبب وجود هذه المواد الخطيرة ،كما أعلمت السلطات بخطورتها
بموجب تقرير ّ
مفصل».
ُ
وتابعت« :بعد حصول االنفجار ،بدأت تكثر المقاالت والتحليالت
ّ
تصرف المدير العام
حول طبيعته ،وآخرها التسريبات التي شملت
إزاء هذا الحادث» ،الفتة إلى أن «القانون سينصف َمن يعمل بصمت،
وسيعاقب َمن ضلل التحقيقَ ،
ومن تقاعس عن القيام بواجباته».
ُ
وكان صليبا ترك رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي
بعد جلسة استجواب امتدت ساعات أمس األول.
١٩-١٨

روسيا تعتمد أول لقاح لـ «كورونا»...

ً
لحكومته عبر الفيديو« :اللقاح يعمل بشكل ّ
فعال جدا ،ويشكل مناعة
مستقرة».
وأكد أن إحدى بناته شاركت في تجارب اللقاح ،وأصيبت بارتفاع
ً
طفيف في درجة الحرارة بعد حصولها على الجرعة األولى ،مبينا أنها
ً
ً
«بعد الجرعة الثانية ،عانت ارتفاعا طفيفا في الحرارة مرة أخرى ،ثم
أصبح كل شيء على ما يرام .وباتت بصحة جيدة ،ولديها عدد كبير
من األجسام المضادة».
ً
وتعهد بوتين بأن تكون عملية التطعيم متوافرة مجانا لجميع
ً
ً
الروس قريبا ،موضحا أنها ستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية
ً
ً
والخطوط األمامية ،وصــوال إلــى كبار السن المهددين ،وأخـيــرا إلى
المواطنين العاديين.
وقالت مجموعة «سيستيما» الروسية ،إنها تتوقع بدء إنتاج اللقاح
على نطاق واسع بحلول نهاية العام.
وأعلن رئيس الصندوق السيادي كيريل ديمترييف ،أن  20دولة
ً
أجنبية طلبت مسبقا «أكثر من مليار جرعة» من اللقاح الروسي.
وأوضح ديمترييف ،المشارك في العملية ،أن اإلنتاج الصناعي للقاح
ّ ً
تيمنا باسم أول قمر
سيبدأ في سبتمبر تحت اسم «سبوتنيك ـ ـ في»؛
اصطناعي سوفياتي وضع بالمدار ،و«في» تمثل أول حرف من كلمة
لقاح في لغات أجنبية عدة.
وب ـح ـس ــب ال ـس ـج ــل ال ــوطـ ـن ــي لـ ــأدويـ ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة،
س ـ ُـيـ ـط ــرح الـ ـلـ ـق ــاح ،ال ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ـ ّـوره م ــرك ــز «غ ــام ــالـ ـي ــا» ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
وزارة الدفاع ،للتداول مطلع يناير .2021
وما زال يتعين إتمام التجارب النهائية على اللقاح ،لكن العملية
بــدأت بالفعل ،مما أثــار مـخــاوف بعض الخبراء بخصوص التسرع
في اعتماده.

ّ ً
مقدما هدية تذكارية للحمد أمس
طهبوب

من جهتها ،دعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام البروتوكوالت
والقوانين السارية في مجال تطوير اللقاحات.
ً
وكانت المنظمة أبدت ،األسبوع الماضي ،شكوكا بعد إعالن روسيا
ّ ً
أن لقاحها أوشــك أن ُي َ
نجز ،مــذكــرة بــأن أي سلعة دوائـيــة «يجب أن
تخضع لكل االختبارات والفحوص الضرورية قبل أن يصادق على
استخدامها».
أم ــا وزي ــر الـصـحــة األردن ـ ــي سـعــد جــابــر فــأعـلــن ،أم ــس ،أن بــاده
ستشتري اللقاح الروسي «في حال ثبتت نجاعته».
(موسكو ،جنيف ـ ـ وكاالت)

ّ
تصاعد نشاط الميليشيات يسخن...

ط ـهــران ،لـسـمــاع وج ـهــات نـظــرهــم بـشــأن ال ـحــوار مــع أمـيــركــا ،رغــم
ً
أن الـمـصــادر تشير إلــى أن القضية ،الـتــي تشغل كـثـيــرا مــن قــادة
ً
الميليشيات هي قلقهم بشأن عقوبات أميركية يخضعون لها حاليا،
أو يخشون أن تشملهم في المستقبل ،ويحاولون أخذ ضمانات أو
توضيحات من الكاظمي.
وت ـقــول م ـصــادر شيعية رفـيـعــة فــي ب ـغــداد إن ال ـح ــوار الب ــد أن
يتطرق إلى ضبط وتنظيم الوجود العسكري األميركي في العراق،
مشيرين إلى إمكانية تبلور اتفاق لجدولة سحب القوات األميركية
ً
تدريجيا ،في سقوف زمنية تصل إلى  5سنوات ،ووفق تقديرات
ً
ً
فنية وعسكرية دقيقة ،شرط أال يمثل ذلك رضوخا أو انكسارا أمام
إيران ،حسب تعبيرها.
ّ
المتمهل ،غضب حلفاء طهران،
ومن المتوقع أن يثير هذا الجدول
الذين يضغطون منذ الشتاء الماضي إلخــراج القوات األميركية،
لمنح الميليشيات الموالية لحرس الثورة اإليراني حرية أكبر.
وتــذكــر مـصــادر أمنية أن عـشــرات صــواريــخ الكاتيوشيا ،التي
استهدفت سفارة أميركا في بغداد خالل األسابيع الماضية ،ربما
لم تعد كافية للضغط على فريق الكاظمي ،مما دفع الميليشيات
إل ــى تصعيد واض ــح شـبــه يــومــي ،فــي هـجـمــات تـسـتـهــدف قــوافــل
اإلمــداد البرية التابعة للقوات األميركية ،حيث وقــع آخرها قرب
معسكر التاجي شمالي بغداد ،أمس .وأعلنت ميليشيا غير معروفة
مسؤوليتها عن هذه الهجمات ،وبثت فيديوهات ونشرت بيانات
موقعة باسم «أصحاب الكهف».
وفــي حين نفت قـيــادة العمليات المشتركة بالعراق صحة ما
أثير حول تعرض منفذ جريشان على الحدود مع الكويت ،لـ«عمل
تخريبي» ،أكــدت رئــاســة األرك ــان العامة للجيش الكويتي ،أمــس،
سالمة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية.
ونفت الرئاسة ،في بيان لها« ،ما يتم تداوله عبر وسائل اإلعالم
المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود
الكويتية الشمالية» ،مؤكدة أن «الحدود مستقرة وآمنة».
ً
ونقلت وكالة رويترز ،عن ثالثة مصادر أمنية عراقية ،أن انفجارا
وقع قرب الحدود العراقية  -الكويتية واستهدف قافلة تنقل معدات
للقوات األميركية.
وقالت المصادر إن القوات األميركية متعاقدة مع شركات أجنبية
لتوفير األمن بالمنطقة.

ةديرجلا
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محليات

الكويت :سندعم بيروت بأي طريقة ممكنة إلعادة إعمارها
• العتيبي :نجدد تضامننا والتزامنا بدعم لبنان • «اللبنانيون سيتجاوزون المأساة كما فعلوا مرات عديدة»
مساعداتنا
لتخفيف
األضرار...
وتوزيعها
ً
يدا بيد بشكل
مباشر

مساعد العنزي

طائرتان لـ «الدفاع»
نقلتا أمس 106
أطنان من المساعدات
إلى لبنان

أكدت دولة الكويت استمرارها
في الوقوف بجانب اللبنانيين
ودعـ ـمـ ـه ــم ب ـ ــأي ط ــري ـق ــة مـمـكـنــة
حتى إعــادة بناء بـيــروت ،وأنها
سـ ـتـ ـظ ــل ث ــابـ ـت ــة ف ـ ــي الـ ـت ــزامـ ـه ــا
وتضامنها بدعم لبنان وشعبه
خــال هــذا الــوقــت الصعب الــذي
يـكــافــح فـيــه للتعافي مــن حــادث
التفجير المدمر ويواجه بنفس
الــوقــت جائحة فـيــروس كورونا
المستجد والعديد من التحديات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
األخرى.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
م ـ ـنـ ــدوب الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدائ ـ ــم ل ــدى
األمــم المتحدة السفير منصور
العتيبي في االجتماع االفتراضي
الذي نظمه مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية حول
الوضع اإلنساني في لبنان بعد
االنفجار الذي وقع في بيروت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــي :عـ ـق ــب
ال ـت ـف ـج ـيــرات ال ـم ــأس ــاوي ــة (ال ـتــي
وق ـعــت ال ـث ــاث ــاء ق ـبــل ال ـمــاضــي)
أعطى سمو نائب األمـيــر وولــي
عهد الكويت الشيخ نواف األحمد
تـعـلـيـمــات فــوريــة عـلــى مستوى
الدولة لتقديم العون والمساعدة
اإلنسانية إلخواننا وأخواتنا في
لـبـنــان» .كـمــا ج ــدد سـمــو رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ صباح
الخالد خالل مؤتمر المساعدات
الدولية لدعم الشعب اللبناني،
الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ف ــرنـ ـس ــا واألمـ ـ ــم

ضابط كويتي يشارك في
معاينة موقع انفجار بيروت
ضمن فريق اإلنتربول الدولي للمساعدة بالتحقيق

ال ـم ـت ـح ــدة ق ـب ــل أيـ ـ ــام اس ـت ـع ــداد
ال ـكــويــت لــدعــم لـبـنــان م ــن خــال
 30مليون دوالر من المساعدات
التي سبق االلتزام بها عبر إعادة
تخصيص الـصـنــدوق الكويتي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة
لألمن الغذائي.

إعادة بناء بيروت
وت ــاب ــع «إل ـ ــى ل ـب ـنــان وجـمـيــع
إخــوت ـنــا وأخــوات ـنــا اللبنانيين
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وح ـ ــول
العالم كما تعلمون لطالما كان
لبلدينا وشعبينا عالقات عميقة
وطويلة األمد وغير قابلة للكسر
ً
ولطالما كــانــت الـكــويــت موطنا
آلالف ال ـمــواط ـن ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن
الــذيــن ساهموا بشكل كبير في
نـمــو وثـقــافــة وازده ـ ــار الـكــويــت،
سنستمر في الوقوف بجانبكم
ونــدع ـم ـكــم بـ ــأي طــري ـقــة ممكنة
حـ ـت ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء مــدي ـن ـت ـكــم
الجميلة».
وأوضـ ـ ــح أن جـمـعـيــة ال ـهــال
األح ـم ــر ت ـق ــوم م ـنــذ الـتـعـلـيـمــات
التي أصدرها سمو نائب األمير
وولــي العهد بإرسال مساعدات
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ط ـب ـي ــة
ومساعدات غذائية إلى الصليب
األحمر اللبناني عبر جسر جوي
بالتعاون مع الجهات الحكومية
بما في ذلك الوزارات الكويتية.
ولفت العتيبي إلى أن وزارات

متطوعو «الهالل األحمر» خالل توزيع السالت الغذائية على المتضررين في بيروت أمس

منصور العتيبي

الـخــارجـيــة والـصـحــة والـتـجــارة
وبالتنسيق مع السفارة الكويتية
فــي ب ـيــروت تعمل مــن أج ــل دعــم
جهود اإلغاثة اللبنانية المحلية.
وق ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـقـ ــدر الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
والمساهمات التي تقدمها الدول
والمنظمات األخرى ونحث بقية
أع ـضــاء الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي على
تعزيز ودعــم شعب لبنان خالل
هـ ــذه األوق ـ ـ ــات ال ـص ـع ـبــة ونـعـلــم
أن ش ـعــب ل ـب ـنــان ق ــوي وصــامــد
وسوف يجتمعون إلعادة البناء
والتغلب على هذه المأساة كما
فعلوا مرات عديدة من قبل».
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي «م ـ ــع األخـ ــذ
بعين االعتبار حجم الدمار الذي
شهدناه نتيجة هذه االنفجارات
وال ـت ـحــديــات ال ـحــال ـيــة الـنــاجـمــة

ع ــن ال ــوب ــاء ال ـحــالــي ال يمكنهم
وال ينبغي عليهم ا لـقـيــام بذلك
بـ ـمـ ـف ــرده ــم فـ ـم ــع مـ ـقـ ـت ــل م ـئ ــات
األش ـ ـخـ ــاص وإصـ ــابـ ــة أك ـث ــر مــن
خمسة آالف شخص وفقدان 150
يعد التضامن والدعم الدوليين
أمرين ضروريين».
مــن جهتها وا ص ـلــت جمعية
الهالل االحمر جهودها االغاثية
بـتــوزيــع  500سـلــة غــذائـيــة على
االسـ ــر ال ـتــي ت ـض ــررت م ــن ج ــراء
انفجار مرفأ بيروت الــى جانب
ت ــوزي ــع ال ـم ـع ــدات ال ـط ـب ـيــة على
المستشفيات.

تخفيف األضرار
وقــال رئيس بعثة الهالل الى

لبنان الــدكـتــور مساعد العنزي
لـ ـ «ك ــون ــا» إن «ه ــذه الـمـســاعــدات
م ـح ــاول ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف م ــن حـجــم
األضرار التي لحقت باألسر لذلك
حرصنا على توزيعها يــدا بيد
بشكل مباشر».
واع ـت ـب ــر أن ت ـقــديــم ال ـم ـعــدات
واالجهزة الطبية للمستشفيات
يـ ـس ــاع ــده ــا ف ـ ــي رف ـ ـ ــع ج ـ ـ ــزء مــن
األضرار التي لحقت بها ويمكنها
م ــن مـتــابـعــة خــدمــة الـمــواطـنـيــن
طبيا قدر المستطاع.
واش ــار ال ــى ت ـعــاون الجمعية
عبر فريقها الميداني الذي حضر
ف ــي ب ـي ــروت م ـنــذ االيـ ـ ــام االول ــى
م ــع الـصـلـيــب االح ـم ــر الـلـبـنــانــي
وبالتنسيق مع سفارة الكويت
في لبنان.

واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ــر
الـلـبـنــانـيــة ع ــن ال ـش ـكــر لـلـكــويــت
وشعبها على التلبية السريعة
لــإغــاثــة مــع االش ــارة الــى أهمية
توزيع المساعدات بشكل مباشر
لمن لحقهم ضرر االنفجار.

طائرتا مساعدات
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،غـ ـ ــادرت،
أم ــس ،طــائــرتــان تابعتان للقوة
الجوية متوجهتان إ لــى لبنان،
ت ـن ـف ـيــذا لـلـتــوج ـي ـهــات الـســامـيــة
لسمو نــائــب األمـيــر ولــي العهد
الشيخ نواف األحمد ،وتجسيدا
لروح االخوة والتعاون المشترك
بين البلدين.
وقـ ــالـ ــت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،فــي

بـ ـي ــان ،إن ال ـطــائــرت ـيــن تـحـمــان
 106أط ـ ـنـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
واالحتياجات الطارئة والمواد
الغذائية إلــى لبنان ،مضيفة أن
الـ ــرحـ ــات ت ــأت ــي ُض ـم ــن الـجـســر
الـ ـ ـج ـ ــوي الـ ـ ـ ــذي خ ـ ـصـ ــص ل ـن ـقــل
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الطبية الطارئة والمواد الغذائية،
ل ـتــأم ـي ـن ـهــا ل ـل ـم ـت ـضــرريــن ج ــراء
ح ــادث االن ـف ـجــار ال ــذي وق ــع في
مرفأ بيروت.
وأشارت إلى أن هذه الرحالت
تــأتــي بــالـتـعــاون والتنسيق مع
وزارت ـ ـ ــي ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـت ـج ــارة
وجمعية الهالل االحمر الكويتي.

صندوق التنمية :مستعدون لدعم لبنان
عبر التزامات مسبقة بـ  30مليون دوالر
البدر :اتصاالت لوضع آلية تراعي حاجة الشعب للمشاريع المهمة

أعضاء فريق اإلنتربول في موقع االنفجار

●

محمد الشرهان

أعلن الصندوق الكويتي عن
اتصاالت تجري مع المسؤولين
اللبنانيين لوضع آلية واضحة
تأخذ بعين االعتبار حاجة
الشعب للمشاريع ذات
األهمية ،وسيتم أخذ القرار
المناسب ألي مشروع له
األولوية.

قالت مصادر أمنية بقطاع االمن الجنائي ان المسؤول
عن وحدة التنسيق للدول العربية واالسيوية في منظمة
اإلنـتــربــول الــدولــي الــرائــد الكويتي فهد نــدا يعمل حاليا
في بيروت مع فريق منظمة اإلنتربول الدولي لمساعدة
الحكومة اللبنانية في معاينة مكان انفجار مرفأ بيروت
وتقديم الخدمات الفنية والتقنيه لتحديد اسباب االنفجار
واالضرار الناجمة عنه.
وأضــافــت المصادر ان فريق االنـتــربــول الــدولــي والــذي
تعتبر الكويت عضوا اساسيا في جميع لجانه العاملة،
انتقل الــي بـيــروت منذ يومين وش ــرع فــي معاينة موقع
االنفجار بالتنسيق مع القوات االمنية اللبنانية ،مشيرا
الى ان الفريق مكلف بإعداد تقرير عن الحادث بالتعاون
مع السلطات اللبنانية.

أعـ ـل ــن الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي
للتنمية اال قـتـصــاد يــة العربية
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداده ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ت ـب ـعــات
االن ـف ـج ــار الـ ــذي وق ــع ف ــي مــرفــأ
ب ـيــروت عـبــر ال ـتــزامــات مسبقة
ي ـع ــاد تـخـصـيـصـهــا لمصلحة
ل ـب ـنــان ب ـمــا ي ـق ــارب  30مـلـيــون
دوالر لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــة ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار يـ ــع
س ـي ـتــم ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـشــأن ـهــا مع
المسؤولين هناك.
وقال المدير العام للصندوق
ع ـب ــدال ــوه ــاب الـ ـب ــدر ل ـ ـ «ك ــون ــا»
امس إنه بعد كلمة سمو رئيس
مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
ال ـخ ــال ــد ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي
لمساعدة ودعم بيروت والشعب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي «هـ ـ ـن ـ ــاك ات ـ ـصـ ــاالت
جـ ــاريـ ــة مـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فــي
لـ ـبـ ـن ــان ل ــوض ــع آلـ ـي ــة واضـ ـح ــة
ت ــآخ ــذ ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار حــاجــة
الشعب للمشاريع ذات األهمية
وسيتم أخذ القرار المناسب ألي
مشروع له األولوية».
وأفاد البدر بأن من ضمن تلك

المشاريع «صوامع الغالل» الذي
ت ــم ب ـن ــاؤه ع ــام  1970بـمــوجــب
اتـفــاقـيــة ق ــرض بـيــن الـصـنــدوق
ولبنان موضحا أنه عند االتفاق
م ــع ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي سـيـتــم
تـخـصـيــص بـعــض ه ــذه المنح
السابقة التي لم تستغل خالل
األعوام الماضية وهي بقيمة 30
مليون دوالر وإعــادة جدولتها
لمصلحة الـمـشــاريــع الـجــديــدة
التي يتم االتفاق عليها.
وذكـ ــر أن م ـش ــروع «صــوامــع
ال ـغ ــال» يـشـكــل جـ ــزء ا رئيسيا
من األمن الغذائي في لبنان في
حفظ وإنتاج الحبوب والطحين
ف ـضــا ع ــن ق ــدرت ــه الـتـخــزيـنـيــة
ال ـعــال ـيــة ب ـس ـعــة  145ألـ ــف طــن
وقدرته في تغطية  85في المئة
من حاجة الشعب.
ولـفــت إل ــى خـبــرة الـصـنــدوق
فــي الـتـعــامــل مــع ه ــذه األح ــداث
ال ـتــي اكـتـسـبـهــا خ ــال س ـنــوات
طــوي ـلــة ف ــي ال ـت ـمــويــل وإع ـط ــاء
ا ل ـقــروض للمشاريع اإلنمائية
ال ـت ــي ت ـخ ــدم ال ـش ـع ــوب ف ــي كــل

كنيسة الروم األرثوذكس تشكر الكويت
لمواقفها النبيلة تجاه لبنان

عبدالوهاب البدر

بقاع العالم انطالقا من مبادرات
الكويت الدولية اإلنسانية.

اشتراطات التمويل
وق ــال إن سياسة الصندوق
ال ـكــوي ـتــي ت ـش ـتــرط ق ـبــل تنفيذ
أي مـ ـش ــروع أن ي ـت ــم اإلش ـ ــراف
مــن مـســؤولــي الـصـنــدوق خالل
م ـت ــاب ـع ـت ـه ــم عـ ـب ــر الـ ـ ــدراسـ ـ ــات

«حماية البيئة» :البد من آلية خاصة
بدراسة اآلثار الكارثية النفجار «المرفأ»
العقاب :تسبب في التلوث والضغط على الموارد الغذائية والطبية
●

جانب من المشاركين في القداس
أق ــام ــت كـنـيـســة الـ ـ ــروم االرث ــوذك ــس
قداسا ورفعت الصلوات الرواح الشهداء
الذين رقدوا جراء االنفجار الذي حصل
في مرفأ بيروت بحضور ممثلين عن
لجنة رج ــال االع ـمــال ولجنة السيدات
فــي الـسـفــارة اللبنانية واب ـنــاء الرعية
مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ـطـ ــوائـ ــف وال ـج ـن ـس ـي ــات
واالنتماءات.
وتخلل ا لـقــداس كلمة لمتروبوليت
بـغــداد والـكــويــت وتوابعهما المطران

غطاس هزيم قدم فيها تعازي ابرشية
بغداد والكويت للروم االرثوذكس الى
ك ــل ذوي ال ـش ـهــداء ال ــذي ــن رقـ ــدوا ج ــراء
هذه الكارثة.
وشكر هزيم الكويت حكومة وشعبا
وعلى رأسهم امير البالد الشيخ صباح
االحمد اعاده الله سالما معافى وولي
ع ـه ــده االم ـي ــن ع ـلــى مــواق ـف ـهــم النبيلة

وال ـســام ـيــة ت ـج ــاه ل ـب ـنــان .وق ـ ــال :نــرفــع
الـ ـص ــاة واالبـ ـتـ ـه ــال ال ـ ــى الـ ـل ــه لـيـمـنــح
الصحة لكل الجرحى والمرضى ويبلسم
الجراح بعودة المفقودين الى ذويهم،
ســائــا الـلــه تعالى ان تظل عين رأفته
ع ـلــى ل ـب ـنــان وع ـلــى ك ــل الـمـقـيـمـيــن فيه
شــامــا ايــاهــم برحمته ونـعـمــه .وشــدد
هزيم على اهمية ودور لبنان المحوري

رغـ ــم ص ـغ ــر ح ـج ـمــه «ولـ ــذلـ ــك ت ـقــاطــرت
كــل دول الـعــالــم لـلـمـســاعــدة دون تــردد
وباالخص الكويت التي كانت ومازالت
االخ ــت والـصــديـقــة الـتــي شهدناها في
جميع المواقف واالزمات ولم تتوان عن
تقديم العون والمساعدة».

وال ـت ـق ــاري ــر م ــؤك ــدا أنـ ــه ال يـتــم
تحويل أي مبلغ لمشاريع تلك
ال ـ ــدول ال ـم ـمــولــة إال ع ــن طــريــق
التعامل مباشرة مع المقاول أو
المنفذ الرئيسي.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى حـ ـ ــرص إدارة
الـصـنــدوق على اخـتـيــار أفضل
الدراسات والتقارير المناسبة
قبل البدء في تنفيذ أي مشروع
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى م ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
م ـت ــاب ـع ــة وط ـ ــرح ال ـم ـنــاق ـصــات
لـلـتــأكــد م ــن جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية.
وبين البدر أنه ستتم إعادة
النظر أيضا في مشروع محطة
التحويل األساسية الكهربائية
فــي ب ـيــروت ال ــذي ت ـضــرر جــراء
االن ـف ـجــار بـعــد ال ـم ـشــاورات مع
المسؤولين في لبنان.
وذكــر أن الصندوق الكويتي
بدأ أول مشاريعه اإلنمائية في
ل ـب ـن ــان ب ـم ـســاه ـمــة ف ــي ت ـمــويــل
مشروع «محطة كهرباء جونية»
عـ ــام  1966مـبـيـنــا أن إج ـمــالــي
القروض المقدمة للبنان بلغت

حـ ـت ــى اآلن  27م ـ ـشـ ــرو عـ ــا فــي
مختلف ا لـقـطــا عــات كالصناعة
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ـم ـ ـيـ ــاه وال ـ ـصـ ــرف
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي وال ـ ـن ـ ـقـ ــل وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة
واالجتماعي.
وكان المشاركون في المؤتمر
الدولي لدعم لبنان تعهدوا األحد
الماضي بمساعدات عاجلة تبلغ
ن ـحــو  252م ـل ـيــون ي ـ ــورو (297
مـلـيــون دوالر) إلغ ــاث ــة ضحايا
االن ـف ـج ــار ال ـ ــذي وقـ ــع ف ــي مــرفــأ
بيروت.
وت ــرأس سمو الشيخ صباح
الـخــالــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وفد الكويت إلى المؤتمر وأعلن
س ـم ــوه خ ــال ــه اس ـت ـع ــداد ب ــاده
ل ـت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـمــواج ـهــة هــذه
الكارثة بالتزامات مسبقة على
الصندوق الكويتي للتنمية يعاد
تـخـصـيـصـهــا لـمـصـلـحــة لـبـنــان
بنحو  30مليون دوالر إضافة
إل ــى م ـســاعــدات طـبـيــة وغــذائـيــة
عـ ــاج ـ ـلـ ــة ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو 11
مليون دوالر عالوة على تبرعات
الجمعيات الخيرية الكويتية.

عادل سامي

طالبت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية
الـبـيـئــة والـمـسـتـشــارة اإلقـلـيـمـيــة الـعــربـيــة في
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث د .وجدان العقاب بضرورة
وجـ ــود آل ـي ــة خ ــاص ــة ب ـت ـنــاول ودراسـ ـ ــة اآلث ــار
الكارثية المتعددة الجوانب الصحية والبيئية
والغذائية واإلنسانية الناجمة عن انفجار مرفأ
بيروت على أن تتوافق مع اآللية المشمولة في
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني
لـلـحــد م ــن الـ ـك ــوارث وع ـلــى أن ت ـكــون مستقلة
وبعيدة عن التوجهات السياسية وتشتمل في
عضويتها كافة المنظمات المدنية المعنية
اللبنانية.
وأعــربــت العقاب فــي تصريح صحافي عن
أسفها لآلثار الكارثية المدمرة جراء االنفجار
الذي ادى وفقا لتصريحات مسؤولين لبنانيين
ال ــى وف ــاة نـحــو  300وإصــابــة حــوالــي  5آالف
ش ـخــص ون ـح ــو  300أل ــف م ـش ــرد ،ف ـضــا عن
إلحاق الضرر بمئات المباني والمنشآت.
وح ــذرت العقاب مــن حــدوث أزم ــات صحية

وإنـ ـس ــانـ ـي ــة وب ـي ـئ ـي ــة فـ ـض ــا ع ـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر
االقتصادية الكبيرة.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه م ــن مـن ـطـلــق م ـه ــام الـشـبـكــة
العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من
الكوارث ،فأرى أن انفجار مرفأ بيروت المدمر
الشك خلف وراء ه صورا كارثية لدمار البنية
التحتية وتشريد الناس من منازلهم لتضرر
أعداد كبيرة من سكان بيروت والنازحين عنها
وعــن ضواحيها ،وبوجود فيروس «كورونا»
ومدى الضغط على المؤسسات الصحية يزداد
الضغط الكبير على ا لـمــرا فــق الطبية بسبب
أعداد القتلى واإلصابات.
وأشارت إلى أن االنفجار ترك بصمته على
تلوث الهواء فضال عن الضغوط على الموارد
الغذائية والمستلزمات الطبية ،وأن المتفجرات
صــاحـبـتـهــا حــالــة مــن ع ــدم تــوفـيــر فـحــوصــات
واضحة لتحديد ماهية اآلثــار المترتبة على
الغازات المتصاعدة.
وش ـ ــددت ع ـلــى أه ـم ـيــة وجـ ــود اس ـت ـع ــدادات
معرفية مــن البيانات والمعلومات الخاصة
التي تساعد في تحديد ماهية الخطر وأبعاده
وسرعة انتشاره وامتداده وموقعه الجغرافي.
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أصحاب المشروعات الصغيرة يطالبون بـ «فزعة»
حكومية إلنقاذهم من اإلفالس

سلة أخبار
سفلتة  214ألف م2
بالمناطق الداخلية

بن حمد لـ ةديرجلا• :تعويضنا حسب الضرر وإعادة فتح المحال وااللتزام باالشتراطات الصحية

أكثر من
 1600مشروع
تعرضت
ألضرار بالغة
وتحتاج إلى
تدخل عاجل

نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
والمتوسطة وأصحاب المطاعم،
الـمـتـضــرريــن جـ ــراء اإلج ـ ــراءات
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
ً
ف ـ ـيـ ــروس "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ،م ـس ـي ــرة
انطلقت من مواقف سوق شرق
إلـ ــى م ـقــر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
قصر السيف ،مطالبين بـ "فزعة"
حكومية عــاجـلــة إلنـقــاذهــم من
اإلفــاس وتراكم الديون عليهم
ج ـ ــراء ت ــوق ــف أع ـمــال ـهــم بسبب
اإلغ ــاق المستمر مـنــذ نـحــو 5
أشهر.
وأك ـ ــد م ـن ـســق ح ـم ـلــة "خـ ــذوا
م ـ ـفـ ــات ـ ـيـ ــح م ـ ـحـ ــات ـ ـنـ ــا" ح ــام ــد
بـ ــن حـ ـم ــد ،أن هـ ـن ــاك مـطـلـبـيــن
أسـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـل ـح ـم ـل ــة وه ـ ـمـ ــا،
"ت ـعــوي ـض ـنــا م ــن ال ـح ـكــومــة كل
حسب الضرر الواقع عليه جراء
اإلغ ـ ــاق ،وإع ـ ــادة فـتــح الـمـحــال
م ــع االلـ ـت ــزام ال ـت ــام بــالـضــوابــط
واالشـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
وال ــوق ــائ ـي ــة ال ـت ــي ت ـض ـمــن عــدم
تـفـشــي أو ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس"،
موضحا أن ثمة مــا يــزيــد على

اصحاب المشروعات يرفعون مفاتيح مؤسساتهم خالل الوقفة االحتجاجية أمس
 1600صاحب مشروع تعرضوا
لـضــرر بــالــغ لــن يـجــدي معه إال
إنقاذ حكومي عاجل.

خسائر بالماليين
وق ــال بــن حـمــد لـ ـ "ال ـجــريــدة"
إن "اإلغ ــاق جــاء بأمر حكومي

خ ـ ــارج ع ــن إرادتـ ـ ـن ـ ــا ،لـ ــذا صــار
ً
لزاما على الحكومة تعويضنا
عــن الخسائر المادية الفادحة
الـتــي تـكـبــدنــاهــا ط ــوال األشـهــر
ال ـم ــاض ـي ــة" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هــذا
اإلغالق تسبب في خسارته نحو
 3مــايـيــن دي ـن ــار نـظـيــر إغ ــاق
 5أف ـ ـ ــرع مـ ــن س ـل ـس ـلــة م ـحــاتــه

ال ـث ـمــان ـيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــراكــم
االيجارات عليه ورفع القضايا
الـتــي تطالبه بــدفــع اإلي ـجــارات
المتأخرة.
وأ شـ ـ ــار إ لـ ــى أن "ا ل ـح ـكــو مــة
ش ـج ـع ـت ـنــا ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ال ـحــر
واالنخراط في القطاع الخاص،
والكثير من المسؤولين أعلنوا

أن الدولة تسخر كل امكاناتها
لـ ــدع ـ ـم ـ ـنـ ــا ،ونـ ـ ـح ـ ــن ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
األسـ ــاس بــدأنــا أع ـمــال ـنــا ،غير
أنه خالل األزمة الراهنة لم نر
أي د عــم حكومي ،أو حتى من
مـجـلــس األم ــة ،فــي ظــل ارتـفــاع
أع ـ ـ ـ ــداد الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ــرف ــوع ــة
ضدنا وتراكم الديون علينا"،

ً
مناشدا رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد بـ
"الفزعة" ألبناء وبنات الكويت،
الـ ــذيـ ــن هـ ــم فـ ــي ح ــاج ــة مــاســة
إل ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــم ،وم ـ ــد يـ ــد ال ـع ــون
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ،ج ـ ـ ــراء الـ ـض ــرر
البالغ الذي تعرضوا له جراء
اإلغالق.

العازمي لـ ةديرجلا• %50 :انخفاض مراجعي «أطفال العدان»
جدد مطالبته ألولياء األمور بضرورة تطعيم أطفالهم ضد األمراض
• «نتمنى توفير كميات كافية من لقاح اإلنفلونزا لتخفيف العبء عن المستشفيات»
•

نسبة كبيرة
من األطفال
المصابين
بـ «كوفيد »19
ال تعاني أي
أعراض

عادل سامي

كشف رئيس وحــدة طــوارئ األطفال
في مستشفى العدان د .مرزوق العازمي
عــن انخفاض مراجعي الــوحــدة بنحو
 ،%50م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ــوح ــدة كــانــت
تستقبل نحو  400مريض من األطفال
يــومـيــا فــي ه ــذا الــوقــت مــن الـسـنــة قبل
ظ ـه ــور جــائ ـحــة "ك ــورون ــا كــوف ـيــد ،"19
وأصـ ـبـ ـح ــت اآلن ت ـس ـت ـق ـبــل ن ـح ــو 180
مريضا فقط في اليوم.
وقال العازمي في تصريح لـ "الجريدة"
إن انـخـفــاض مــراجـعــة األط ـف ــال ألقـســام
ووحـ ـ ـ ــدات األط ـ ـفـ ــال ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
العامة يــرجــع إلــى أكـثــر مــن سبب منها
إغــاق الـمــدارس وعــدم اختالط األطفال
بـعـضـهــم ب ـب ـعــض ،ح ـيــث إن ك ـث ـيــرا من
األطـ ـف ــال يـشـتـكــي م ــن أع ـ ــراض مــرضـيــة
أثناء الدراسة ،مثل أعراض نزالت البرد
وارت ـف ــاع درجـ ــات الـ ـح ــرارة ،إضــافــة إلــى
خــوف بعض األهــالــي على أطفالهم من

ال ــذه ــاب بـهــم إل ــى الـمـسـتـشـفـيــات خــال
الجائحة.
وأك ـ ـ ــد الـ ـع ــازم ــي أن هـ ـن ــاك أع ــراض ــا
إذا شـعــر بـهــا أه ــل الـطـفــل عـلـيـهــم ف ــورا
الــذهــاب بأطفالهم إلــى الطبيب ،ويجب
عـ ــدم تــأج ـيــل زي ـ ــارة عـ ـي ــادات األطـ ـف ــال،
ومنها حدوث ارتفاع في درجة الحرارة
خ ـصــوصــا ل ــأط ـف ــال أقـ ــل م ــن  3أش ـهــر،
والقيء واإلسهال المستمران والجفاف
الشديد والخمول وصعوبة التنفس عند
مرضى الربو.
وأوضح أن قسم األطفال في مستشفى
العدان انتقل نهاية شهر يونيو الماضي
إلــى مستشفى الكويت ويــواصــل تقديم
خدماته.

تطعيم األطفال
وج ــدد د .م ــرزوق الـعــازمــي مطالبته
أولياء األمور بضرورة تطعيم أطفالهم
ضد األمراض ،مشددا على أهمية تطعيم
األطفال حيث انــه من أهــم سبل الوقاية

 668إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 731
•

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل  668إصابة جديدة
بـمــرض " كــو فـيــد  "19خ ــال ا لـ ــ 24ســا عــة الماضية
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة في
البالد إلى  73ألفا و 68حالة ،إلى جانب تسجيل
 4ح ــاالت وف ــاة نــاتـجــة عــن مـضــاعـفــات الـفـيــروس
ليصبح مجموع حاالت الوفاة المسجلة بالمرض
حتى اآلن  486حالة.
وقــالــت ال ــوزارة فــي الـبـيــان اإلحـصــائــي اليومي
إن حــاالت اإل صــا بــة ا لـجــد يــدة تضمنت  432حالة
لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت  ،%64.6و236
حالة لغير الكويتيين بنسبة .%35.4
وأع ـل ـنــت ش ـفــاء  731إصــابــة مــن ال ـمــرض خــال
ال ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة ،ليبلغ بــذلــك إجـمــالــي عــدد
المتعافين في المرض في الكويت  64ألفا و759
ح ــا ل ــة ب ـن ـس ـبــة  %88.6مـ ــن إ جـ ـم ــا ل ــي اإل صـ ــا بـ ــات
المسجلة في البالد ،وذ لــك بعد التأكد من تماثل

ت ـلــك ال ـح ــاالت لـلـشـفــاء وب ـعــد إجـ ــراء الـفـحــوصــات
الطبية الالزمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن اإلصابات توزعت حسب
المناطق الصحية بــوا قــع  210حــاالت فــي منطقة
األحمدي الصحية و  121حالة في منطقة حولي
الصحية و 119حالة في منطقة الجهراء الصحية
و 112حالة في منطقة الفروانية الصحية و106
حاالت في منطقة العاصمة الصحية.
وذكـ ـ ــرت أن أعـ ـ ــداد ال ـم ـصــاب ـيــن ال ــذي ــن يـتـلـقــون
الــرعــايــة الـطـبـيــة فــي أقـســام الـعـنــايــة الـمــركــزة بلغ
 110حاالت ،ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع
الحاالت التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد"-19
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  7823حالة.
وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خـ ــال ا ل ـ ـ ــ 24س ــا ع ــة ا ل ـمــا ض ـيــة ب ـلــغ  3658مـسـحــة
ليبلغ مجموع الفحوصات  539ألفا و 461فحصا
مخبريا منذ بداية الجائحة وحتى اآلن.

مــن األم ــراض ،ألن بعض هــذه األمــراض
قــد تـكــون أشــد خـطــرا على أطفالهم من
فيروس "كورونا".
وق ـ ـ ــال إن إصـ ــابـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال ب ـمــرض
ً
ً
"كــوفـيــد "19 -ال ت ــزال تشكل ع ــددا قليال
ً
ج ــدا م ــن مـجـمــوع اإلص ــاب ــات العالمية
ب ــال ـف ـي ــروس ،وت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  1و 5فــي
المئة من نسب اإلصابات ،الفتا إلى أن
هــذه النسب بين األطـفــال المصابين بـ
"كــورونــا" في الكويت لن تكون مختلفة
عن النسب العالمية.
وأضاف العازمي أن وفاة األطفال من
ً
المرض أمــر نــادر جــدا ،كما أن الحاالت
الحرجة عندهم نادرة ،وال تتعدى  1في
المئة ،مشيرا إلى أن الحاجة إلى دخول
المستشفى ربما تكون أعلى عند الرضع،
مـضـيـفــا أن ن ـس ـبــة ك ـب ـيــرة م ــن األط ـف ــال
المصابين ال يعانون أي أعراض.

أعراض خفيفة
وأش ــار إلــى أن األط ـفــال الــذيــن لديهم

أمراض سابقة ،خصوصا أمراض الجهاز
التنفسي وا لـجـهــاز العصبي الشديدة،
ق ــد ي ـكــونــون أك ـث ــر ع ــرض ــة لـمـضــاعـفــات
ال ـف ـيــروس ،الفـتــا إل ــى أن األعـ ــراض لــدى
األط ـف ــال الـمـصــابـيــن بــال ـف ـيــروس تـكــون
خفيفة ،وأكثرها شيوعا ،ارتفاع درجة
الحرارة والسعال ،والتي يشعر بها نحو
 50في المئة من الحاالت ،ويأتي بعدها
بنسبة أقــل سيالن األن ــف ،وألــم الحلق،
واإلسهال ،والطفح.
وق ـ ــال الـ ـع ــازم ــي :أت ـم ـن ــى م ــن ال ــدول ــة
ال ـت ـعــاقــد م ــن اآلن ع ـلــى تــوف ـيــر كـمـيــات
كافية من لقاح اإلنفلونزا حال توفره من
الشركات المنتجة والتخطيط لتنظيم
حمالت تطعيم واسعة تشمل األشخاص
الــذيــن لديهم عــوامــل خـطــورة مثل كبار
الـســن ومــن يـعــانــون األم ــراض المزمنة،
وذلك لتخفيف عبء اإلنفلونزا الموسمية
عــن المستشفيات مــع اس ـت ـمــرار مــرض
"كوفيد ."19 -

«الطيران المدني» :ال جديد بشأن حظر الـ  31دولة
«ال استثناء للمعلمين من الدخول حتى اآلن»
•

يوسف العبداهلل

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في اإلدارة العامة
لـلـطـيــران الـمــدنــي أم ــس ،أن مجلس الـ ــوزراء فــي اجتماعه
األخـ ـي ــر ،أم ــس األول ،ل ــم ي ــرف ــع أي ت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى ال ــدول
المحظورة وعددها  31دولة من دخول األراضي الكويتية
عبر الرحالت التجارية في مرحلتها األولى بنسبة تشغيل
بلغت  30في المئة.
وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البالد تراجع
دول الحظر كل  10أيــام في حين اجتماع الحكومة ،أمس
األول ،لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن
قائمة الــدول المحظورة في الوقت الراهن ،مشيرة إلى أن
مقترح استثناء المعلمين من األجانب بدخول البالد من
دول الحظر لم تتم الموافقة عليه بعد ومازال تحت الدراسة
من السلطات المعنية.
وأف ــادت الـمـصــادر بــأن اإلدارة العامة للطيران المدني

استثنت فقط القضاة واألطباء وسمحت لهم بدخول البالد
بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.
وكــانــت اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي أعـلـنــت حظر
الطيران التجاري القادم من الهند وإيران والصين والبرازيل
وكــولــوم ـب ـيــا وأرم ـي ـن ـيــا وب ـن ـغ ــادش وال ـف ـل ـب ـيــنوس ــوري ــة
وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والـهــرســك وسيرالنكا
ون ـي ـب ــال والـ ـ ـع ـ ــراق وال ـم ـك ـس ـي ــك وإن ــدون ـي ـس ـي ــا وتـشـيـلــي
وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا
الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو
والدومينيكان وكوسوفو حتى إشعار آخر.
يذكر أن "الطيران المدني" منعت الركاب غير الكويتيين
من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء
كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول
أخرى من دخول دولة الكويت ،مالم يستقروا بتلك الدول
ً
ً
غير المحظورة مدة  14يوما ومن ثم قيامهم بعد  14يوما
بإجراء فحص  PCRبصالحية  72ساعة.

العتيبي :عدم إحالة الئحة البناء
إلى «البلدي» مخالف للقانون

ً
وجه سؤاال إلى وزير البلدية يستفسر فيه عن أسباب التأخير
•

محمد الجاسم

وجه رئيس المجلس البلدي أسامه العتيبي
ً
سـ ــؤاال إل ــى وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة وليد
الجاسم يستفسر فيه عن أسباب التأخير وعدم
إحالة الئحة البناء إلى المجلس البلدي.
وق ــال الـعـتـيـبــي فــي ســؤالــه إن تــأخـيــر إحــالــة
ال ــائـ ـح ــة يـ ـع ــد م ـخ ــال ـف ــة لـ ـنـ ـص ــوص الـ ـق ــان ــون
 2016/33وقرار مجلس الوزراء إلصدار الالئحه
التنفيذية للقانون ،موضحا أن المادة  21من
القانون  2016/33نصت بــأن المجلس البلدي
ي ـخ ـتــص ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـخ ـطــط ال ـه ـي ـك ـلــي ال ـع ــام
لـلــدولــة والـمـيــزانـيــة الـمـعـتـمــدة بــإقــرار الـلــوائــح
المتعلقة باألنشطة والخدمات البلدية واللوائح

مرزوق العازمي

ً
الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا
لــاخـتـصــاصــات ال ـم ـقــررة لــه فــي ه ــذا الـقــانــون،
وباألخص اقرار الئحة تنظيم أعمال البناء.
وب ـيــن ان ال ـم ــادة  51ال ـف ـقــرة الـثــانـيــة م ــن ذات
القانون ذكرت أن العمل يستمر باللوائح والقرارات
السارية قبل نفاذ هذا القانون على أن تلغى أو
ً
تعدل أو يستبدل غيرها بها وفـقــا ألحـكــام هذا
القانون وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار
ً
الالئحة التنفيذية ،فضال عن صدور قرار مجلس
الوزراء رقم  1358لسنة  2018بالالئحة التنفيذية
للقانون رقم  33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت،
مطالبا الوزير الجاسم بااللتزام بالمدة الالئحية
لـلــرد بحسب الـمــادة ( )72مــن الالئحة الداخلية
لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

أسامة العتيبي

أعلنت وزارة األشغال
العامة انتهاءها من
فرش  214ألف متر مربع
من األسفلت في الطرق
الداخلية باملناطق داخل
املحافظات خالل الفترة
من  25يوليو املاضي
حتى  7أغسطس الجاري.
وأشارت الوزارة في
إحصائية لها إلى أن
تلك األعمال شملت عدة
مناطق داخل املحافظات
تمثلت في العبدلي قطعة
 ،6والجهراء القديمة
قطعة  ،4والدعية قطعة
 ،2والجابرية قطعة ،2
وحطني قطعة  ،3ومبارك
الكبير قطعة .5
وبينت أن األعمال
شملت أماكن متفرقة
ومتعددة داخل كل من
منطقة سعدالعبدالله،
واألندلس ،وصباح
الناصر ،والرميثية،
والشهداء وصباح السالم
والقصور ،والصباحية.

بلدية الفروانية :إزالة 34
حاجزًا على أمالك الدولة
أكد رئيس فريق الطوارئ
بفرع بلدية محافظة
الفروانية أحمد الشريكة،
أن فريق مفتشي طوارئ
بلدية الفروانية حرر 3
مخالفات وأغلق محال
وأزال  34حاجزا مقاما
على أمالك الدولة عبارة
عن سالسل حديدية تم
استخدامها كمصافط
للسيارات وصبة
خرسانية ،وذلك خالل
الجولة امليدانية التي
نفذها في منطقتي
الفروانية وخيطان
للتعامل مع إحدى
الشكاوى الواردة عبر
خدمة الواتساب لتلقي
شكاوى واستفسارات
املواطنني والرد عليها
والخاصة بالجهاز
البلدي.
وبني الشريكة في
تصريح صحافي أمس،
أن الفريق مستمر في
التأكد من التزام املحالت
باشتراطات الئحة
املحالت واإلعالنات
وتعليمات السلطات
الصحية بارتداء
القفازات والكمامات
والتباعد الجسدي
بجميع مناطق املحافظة.

«الصحة» تستقبل
تظلمات األعمال الممتازة
اعلنت وزارة الصحة
استقبال التظلمات
لالعمال املمتازة حيث
يتم تسليمها في
قسم الرواتب بديوان
عام الوزارة بمنطقة
الصليبيخات.
وقالت الوزارة في بيان
صحافي انه يجب ان
يكون مقدم الطلب
مطابقا لضوابط القرار
الوزاري  ،2020/73علما
بأن آخر يوم تقديم
الطلب هو الخميس 20
الجاري.
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برلمانيات

ً
قدم له استجوابا من محورين عن تعيين الوافدين والتخبط في قراراته أثناء جائحة كورونا
محيي عامر

من محورين هما تعيين
الوافدين وعدم االلتزام
بقرارات مجلس الوزراء
والخدمة المدنية بشأن أولوية
التعيين ،والفشل والتخبط في
اتخاذ القرارات أثناء جائحة
كورونا ،قدم النائب الحميدي
السبيعي استجوابه إلى وزير
التربية والتعليم سعود
الحربي.

استنادا إلى نص المادة 100
مـ ــن الــدس ـتــور وال ـم ــادة  133مـن
الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
تقدم النائب الحميدي السبيعي
ب ــاس ـت ـج ــواب م ــن م ـح ــوري ــن إلــى
وزير التربية وزير التعليم العالي
سعود الحربي ،والذي تم إدراجه
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
الـمـقـبــل ،بـعــد اسـتـجــواب النائب
شعيب الـمــويــزري لنائب رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
أنس الصالح.
وخ ــا اس ـت ـج ــواب الـسـبـيـعــي
المكون من  719كلمة من مقدمة
أو خ ــات ـم ــة ،ودخـ ـل ــت الـصـحـيـفــة
م ـب ــاش ــرة ف ــي م ـح ــوري ــه ،ال ـلــذيــن
يـتـحــدثــان عــن "تعيين الــوافــديــن
وع ــدم االل ـت ــزام ب ـق ــرارات مجلس
ال ــوزراء والخدمة المدنية بشأن
أولوية التعيين ،والفشل والتخبط
في اتخاذ القرارات أثناء جائحة
فيروس كورونا".

المحور األول
وفي المحور األول ،الذي جاء
ت ـحــت ع ـن ــوان تـعـيـيــن ال ــواف ــدي ــن
وع ــدم االل ـت ــزام ب ـق ــرارات مجلس
ال ــوزراء والخدمة المدنية بشأن
أولــويــة التعيين ،ق ــال السبيعي
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــه :لـقــد

صـ ــدر الـ ـم ــرس ــوم رقـ ــم  17لـسـنــة
 2017ف ــي شـ ــأن نـ ـظ ــام ال ـخــدمــة
المدنية والتعميم رقم ( )3لسنة
 2017ب ـش ــأن أول ــوي ــة الـتـعـيـيــن،
ح ـيــث ي ـش ـتــرط ف ـي ـمــن ي ـع ـيــن في
إحدى الوظائف أن يكون كويتي
الجنسية ،فــإن لــم يــوجــد فتكون
األفضلية ألبناء غير الكويتيين
مــن أم كــويـتـيــة ثــم ألب ـنــاء الـبــاد
العربية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي :وقـ ــد
ت ـ ــرا خ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة عــن
تــو ظـيــف الكويتيين أو توظيف
أب ـن ــاء الـكــويـتـيــات مـمــا أدى إلــى
مزاحمتهم في الوظائف من قبل
الوافدين ،وهذا ما استمرت عليه
الــوزارة منذ سنوات حتى وقتنا
الحاضر.
وتـ ــابـ ــع :وق ـ ــد ن ـب ـه ـنــا ال ــوزي ــر
ال ـم ـس ـت ـجــوب مـ ــرة ت ـل ــو األخـ ــرى
بذلك إلى أنه يماطل بفتح المجال
ل ـت ــوظ ـي ــف ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وأبـ ـن ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ــات ،ورغـ ـ ــم أن مـجـلــس
األمـ ــة ق ــد ش ـكــل لـجـنــة للتحقيق
فــي بحث معوقات عــدم توظيف
أبـنــاء الكويتيات فــي بــدايــة دور
االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـح ــال ــي الـ ــرابـ ــع ،وت ــم
اس ـتــدعــاء الـسـيــد وزيـ ــر الـتــربـيــة
وقيادات الــوزارة واالستماع لهم
عن المعوقات التي تواجههم ومن
باب التعاون قامت اللجنة بتذليل
تلك الصعاب والمعوقات ،إال أن

الجالل وعسكر يجريان المسحة الطبية
قـ ـ ـ ــام الـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــان طـ ــال
ال ـج ــال وع ـس ـكــر الـعـنــزي
بإجراء المسحة الطبية في
مجلس األمة امس تمهيدا
لحضور جلسة طرح الثقة
فـ ــي وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة بـ ــراك
الشيتان اليوم.

الجالل يجري مسحة «كورونا» في المجلس أمس

الـ ــوزراء وكــذلــك تعاميم الخدمة
المدنية ،وقبلها مخالفة الدستور
وقواعد العدالة والمساواة.

المحور الثاني

الحميدي السبيعي
تراخي الوزير المستجوب وأركان
وزارته عن تنفيذ قرارات مجلس
الوزراء ،وتعاميم مجلس الخدمة
الـمــدنـيــة ،وم ــا ات ـفــق عـلـيــه داخــل
ً
ً
لجنة التحقيق ألحق ضررا كبيرا
بالكويتيين وأبناء الكويتيات.
وأكـ ــد أن م ــا ت ـقــوم ب ــه وزارة
الـتــربـيــة ف ــي م ـكــافــأة الــوافــديــن
وتعيينهم عـلــى ح ـســاب أبـنــاء
الوطن وإغالق الفرص الوظيفية
أم ــامـ ـه ــم والـ ـمـ ـك ــاب ــرة فـ ــي ذل ــك
دون إدراك لـخـطــورة ذل ــك على
ح ـس ــاب ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الــوظ ـي ـفــي
للمواطنين الكويتيين وأبنائهم
ً
ً
يمثل انتهاكا كبيرا للدستور

ً
وال ـقــانــون الـلــذيــن كـفــا حقوقا
لكل مواطن ومواطنة منها الحق
في الوظيفة والعدل والمساواة.
وأشار السبيعي إلى أن النهج
المتأصل ب ــوزارة التربية يفتح
الـ ـمـ ـج ــال السـ ـتـ ـق ــدام الـمـعـلـمـيــن
والمعلمات من الخارج وتغليب
الوظائف للوافدين على حساب
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وأب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــم وم ــن
بعدهم للخليجيين و مــا يسمى
بالمقيمين بصورة غير قانونية
(البدون) أمر ال يمكن السكوت عنه
مما يستلزم مساءلة وزير التربية
بصفته عن هذا اإلخالل الجسيم
وعدم االلتزام بتعليمات مجلس

أمــا المحور الـثــانــي ،فقد جاء
تـحــت ع ـنــوان "ال ـف ـشــل والـتـخـبــط
في اتخاذ القرارات أثناء جائحة
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا" ،وال ـ ـ ــذي أك ــد
السبيعي في بدايته أنه "لما كان
وزير التربية وزير التعليم العالي
قد تولى منصبه الوزاري بموجب
مرسوم أميري رقــم2019 / 290 :
بـتــاريــخ  17ديسمبر  ،2019فقد
ثبت على مدى فترة توليه الوزارة
فشله في إدارة هذه الوزارة".
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي إن "ف ـش ــل
التربية ال يخفى على أحد ،وهي
ال ـ ــوزارة ال ـتــي تــرتـبــط بمستقبل
ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز
التدريسي والتعليمي القائم على
تحقيق الـغــايــات الـمـنـشــودة من
االرت ـق ــاء بالتعليم فــي الـكــويــت،
وليس أكثر داللة على هذا الفشل
ال ـت ـخ ـب ــط فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرارات
والتردد وضياع الخطط العملية
ال ـ ـمـ ــدروسـ ــة ،ول ـ ــم ن ـج ــد م ـن ــه اال
تـ ـص ــريـ ـح ــات تـ ـل ــو األخـ ـ ـ ـ ــرى عــن
ال ــدراس ــة واإلعـ ـ ــداد والـتـخـطـيــط
ول ـكــن ف ــي ال ــواق ــع ل ــم ي ـكــن هـنــاك
شيء".

وتابع :لقد كشفت ظروف أزمة
ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا وم ــا
ادى ال ــى تـعـطـيــل م ــراف ــق الــدولــة
ان وزارة التربية من خــال ادارة
ال ــوزي ــر ال ـم ـس ـت ـجــوب ك ــان ــت فــي
ً
ً
آخ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات تـ ـح ــرك ــا وع ـم ــا
وف ــي س ـب ــات ع ـم ـيــق ،وم ــس ذلــك
مستقبل الطلبة كما مس اوضاع
الـمـعـلـمـيــن ،وال يـنـبــئ ه ــذا االمــر
إال عن فشل أخطر قادم مع العام
الــدراســي المقبل ال يقل خطورة
عن الفشل الحالي ،ولم يعد هناك
من السعة إلمهال الوزير أكثر مما
أمـهــل وال سعة فــي الـتــرقــب أكثر
مما ترقب الجميع.
وأكــد أن الفشل الــذي شهدناه
من بدء األيــام االولــى من تطبيق
وزارة التربية لما أسمته التعليم
عن بعد للمرحلة الدراسية ،أمر
م ـخ ـجــل ح ـيــن ت ـب ــدأ الـ ـ ـ ــوزارة في
مشروعها التعليمي في ظل نقص
وعجز كل التقنيات التي يفترض
ت ــوف ـي ــره ــا ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـتــدري ـس ـيــة
ودون ـم ــا خـطــة تــوعــويــة للطلبة
وأولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور ال ــذي ــن عصفت
ب ـه ــم ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـم ـت ـض ــادة
والمتناقضة ،والتي كشفت زيف
وأوهـ ـ ـ ــام ك ــل ت ـل ــك ال ـت ـصــري ـحــات
التي استمرت منذ بداية جائحة
فيروس كورونا واالجراءات التي
اتخذت منذ مارس الماضي.
وبين أنه منذ أكثر من خمسة

أشـ ـه ــر أع ـل ـن ــت الـ ـ ـ ــدول خـطـطـهــا
التعليمية و نـفــذ تـهــا وا كـتـشـفــت
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء هـ ـ ــا وت ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــت م ـع ـه ــا
وبــاتــت صــاحـبــة مـشــاريــع رائ ــدة
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،إال أن ـنــا
ً
بدأنا متأخرا لنكتشف أن الحلم
الموعود ليس إال وهما وفشال ال
يجب علينا أن نسكت عنه ،فشل
يلحق الضرر بالهيئة التدريسية
وخ ـلــق بــداخ ـل ـهــم روح االح ـبــاط
واالستياء ،فذلك الفشل سيؤدي
حتما لمستقبل غامض بالنسبة
للطلبة والـطــالـبــات ،فــا مناهج
تــواكــب التعليم اإللـكـتــرونــي عن
بعد وال استعدادات تقنية تعزز
ذلك ،فاألمر أخطر من كونه مجرد
بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة
من ورائها معلما يتحدث.
و ض ــرب السبيعي أمثلة على
الفشل والتخبط أخــرى منها ما
صدر من قرارات تتعلق بالتعليم
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص ،أو مـ ــا تـعـلــق
بالرسوم الدراسية في المدارس
ال ـخ ــاص ــة وع ـ ــدم ت ــدخ ــل الـ ـ ــوزارة
لحماية أولياء األمــور من تسلط
بعض ال ـمــدارس الـخــاصــة وعــدم
ت ـس ـك ـيــن ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــرافـ ـي ــة
ال ـشــاغــرة وال ـتــأخ ـيــر ف ــي إص ــدار
الالئحة الداخلية للقانون رقم 76
لسنة  2019فــي شــأن الجامعات
الحكومية ،وكذلك في عدم تسليم
البدون لشهاداتهم الجامعية.

«المرأة» :توافق مع الحكومة حول العنف األسري
نــاقـشــت لـجـنــة ال ـم ــرأة واالس ــرة
البرلمانية قــانــون العنف االســري
بـعــد اق ـ ــراره م ــن مـجـلــس االمـ ــة في
مداولته االولــى على طريق انجاز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــدم ــت ب ـهــا
الحكومة بعد الجلسة االخيرة.
وقــالــت رئـيـســة الـلـجـنــة صفاء
الـ ـه ــاش ــم فـ ــي ت ـص ــري ــح صـحـفــي
ان اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة الـ ـ ــذي عـقــد
بحضور وزيري العدل والشؤون
ف ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي وم ــري ــم الـعـقـيــل
كــان الستكمال مــا تــم فــي جلسة
الـمـجـلــس الـســابـقــة وال ـت ــي أق ــرت

المداولة االولــى لقانون مكافحة
العنف االسري.
وأوضـحــت أن الحكومة تقدمت
بتعديالت على الـقــانــون فــي شأن
من يملك حق الضبطية القضائية
وصالحياته ممن سيتم اختياره،
وهي مشابهة لمن يملك هذه الصفة
فــي هيئة البيئة وا ل ـقــوى العاملة
ووزارة التجارة ومنح صالحيات
أوس ــع لـلـمـجـلــس األع ـل ــى لــأســرة،
وتوصلنا إلــى صيغة توافقية مع
الحكومة تحمي المعتدى عليه من
كل أفراد األسرة.

العفاسي في اجتماع لجنة «المرأة واألسرة» أمس

الشيتان :الوثيقة االقتصادية مجرد أفكار وال مساس بجيب المواطن
«المالية» البرلمانية ترجئ التصويت على تعديل «احتياطي األجيال» إلى األحد المقبل
●

فهد التركي

جدد وزير المالية براك الشيتان
ت ــأكـ ـي ــده عـ ـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاس ب ـح ـقــوق
الموظفين أو المواطنين من خالل
الوثيقة االقـتـصــاديــة ،مبينا أن ما
تم تداوله من خطابات مجرد أفكار
ورؤى جـ ـ ــاء ت بـ ـن ــاء ع ـل ــى تـكـلـيــف
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـمــال ـيــة
بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وقـ ـ ــال ال ـش ـي ـت ــان ع ـق ــب ح ـض ــوره
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة ام ــس إن
اللجنة ناقشت تعديل القانون رقم
 106لسنة  1976بـشــأن احتياطي
ً
األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة ،م ـب ـي ـنــا أن ه ــذا
التعديل سيساهم في تقليص العجز
الــذي يظهر فــي ميزانية الــدولــة كل
سنة مالية.
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم تـغـيـيــر مفهوم
االس ـت ـق ـط ــاع "فـ ـب ــدال م ــن أن ي ـكــون
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاع مـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ــدول ــة
المقدرة سوف يكون االستقطاع إذا
حدث فائض في الميزانية في نهاية

ك ــل س ـنــة مــال ـيــة وسـ ــوف يستقطع
لصالح صندوق األجيال".
وبـ ـي ــن أن ـ ــه "إذا لـ ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
فائض فلن يكون هناك استقطاع"،
ً
مضيفا أن "هــذا أحــد الحلول التي
قدمتها وزارة المالية للجنة المالية
لمعالجة الميزانية وتخفيض العجز
فيها".
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ق ـ ــال ال ـش ـي ـتــان
إن وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ت ــداول ــت أمـ ــس م ـخــاط ـبــات ص ــدرت
مـ ـ ــن وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة إ ل ـ ـ ــى ج ـم ـيــع
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،مــوض ـحــا أن
هــذه المخاطبات ج ــاء ت بـنــاء على
قرار مجلس الــوزراء بتكليف وزارة
ال ـم ــال ـي ــة بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـج ـهــات
الحكومية.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق هــو
للنظر فــي مقترحات تلك الجهات،
ً
كــل وزارة فيما يخصها ،مــؤكــدا أن
ه ــذه الـمـخــاطـبــات ع ـبــارة عــن أفـكــار
وم ـق ـت ــرح ــات م ـقــدمــة إلـ ــى ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ول ــم تـتـخــذ أي قـ ــرارات

الشيتان وقيادات «المالية» في اجتماع اللجنة المالية أمس
بشأنها داخــل مجلس ال ــوزراء ولم
ترفع مشاريع بقوانين إلى مجلس
األمة بشأنها.
وأكد الوزير الشيتان أنه ال مساس
بجيب المواطن وال بحقوق الموظفين،
موضحا أن الحكومة قدمت مشروعا
بقانون في شأن الميزانية العامة لعام
 2021 -2020إلى مجلس األمة ويناقش

فـ ــي ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات وال ـح ـس ــاب
الختامي البرلمانية.
وبين أن من أهم النقاط المذكورة
فــي هــذا القانون هــو عــدم التعرض
ل ـح ـق ــوق ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـع ــام ـل ـي ــن،
ً
مؤكدا أن هذه الوثيقة هي مقترحات
وأفكار ولن تمس جيوب المواطنين
أو الموظفين "ومستمرون في نهج

الحكومة بمكافحة الفساد وديمومة
المؤسسات ورفاه المواطنين".

احتياطي األجيال
من جهتها ،أرجأت لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية ،في اجتماعها
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــروع

القانون الخاص بتعديل مرسوم رقم
 ،١٠٦/١٩٧٦بشأن احتياطي األجيال
القادمة ،إلى األحد المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء
الهاشم ،في تصريح عقب االجتماع،
إن مشروع القانون يتكون من مادتين،
ت ـت ـع ـلــق األولـ ـ ـ ــى ب ــإيـ ـق ــاف ال ـت ـحــويــل
مــن حـســاب االحـتـيــاطــي إل ــى حساب
األجيال القادمة في حالة وجود عجز
مثل الحاصل حاليا نتيجة تداعيات
وباء كورونا ،الفتة إلى وجود بعض
الخالفات بين الحكومة واللجنة على
صياغة المادة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـه ــاش ــم أن الـ ـم ــادة
الثانية تشير إلى عدم جواز السحب
إطالقا من احتياطي االجيال القادمة،
مضيفة أن « ه ــذه نقطة كــا نــت مثار
اهتمام اللجنة من جهة عدم مالحظة
جدية مــن الحكومة لوضع برنامج
لمعالجة اال خ ـت ــاالت الهيكلية في
االقتصاد ،وعجز االحتياطي نتيجة
تهالك إداري ومالي على مدى سنوات
طويلة».

وأكدت أن هذا التعديل يفترض أن
يتزامن مع تعديل المادة  ٨من القانون
رقم  ،٣١/١٩٧٨والخاص بقواعد إعداد
الميزانية العامة ،كاشفة عن االتفاق
مع الحكومة على تعديل تلك المادة
بعدما يتم التصويت األحــد المقبل
على تعديالت «االحتياطي العام».
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت ال ـه ــاش ــم
إن «اس ـت ـمــرار عـجــز الـمـيــزانـيــة سبب
غ ـض ـبــا ش ـع ـب ـيــا عـ ــارمـ ــا ،ورغـ ـ ــم ذل ــك
جاءت الحكومة بالوثيقة االقتصادية
لتقصم ظهر المواطن» ،مؤكدة رفضها
أي مبادرات في هذا الجانب.
وشددت على أن «المواطن مستعد
يعطيكم عيونه ،لكن إن رأى تحسنا
في الخدمات» ،مطالبة سمو الرئيس
بإجراء إصالحات في فريقه الحكومي
ليكون في مستوى تطلعات الشعب
الكويتي ،واعتبرت أن وزيري المالية
والتربية يمثالن عائقا أمام الحكومة
لمواجهة التحديات ،مطالبة بتغيير
ك ــل وزيـ ــر فـشــل ف ــي أداء دوره خــال
الفترة األخيرة.

ً
العدساني والكندري والصالح :طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبا

اعتبر النائب ريــاض العدساني أن طرح
الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جلسة
الـيــوم أصـبــح واجـبــا بعد أن ثبت مــن خالل
مـخــاطـبــاتــه لـجـهــات الــدولــة عــزمــه المساس
بجيوب المواطنين.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي ف ــي ت ـصــريــح صحفي
بــالـمـجـلــس ام ــس ،إن ال ــوزي ــر الـشـيـتــان نفى
في استجوابه األول في شهر مايو الماضي
أن يـكــون هـنــاك مـســاس بـحـقــوق الموظفين
بالوثيقة االقتصادية ولكنه وثق هذا األمر
في استجوابه الثاني.
ووصــف العدساني الوثيقة االقتصادية
بوثيقة الدمار التي قدمها الوزير في شهر
يونيو الماضي متضمنة المساس بالرواتب
واألج ــور والخصخصة لفائدة التجار على
حساب المصلحة العامة ،مضيفا أنــه وجه
خـطــابــات مـعـتـمــدة مــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء الــى
الجهات الرسمية ويقول إنها أفكار.
وتــابــع :إذا كــان الــوزيــر يــدعــي أنـهــا أفكار
ف ـنــؤكــد ان ـه ــا أفـ ـك ــار اق ـت ـص ــادي ــة م ـسـمــومــة،
م ـس ـتــدركــا ب ــال ـق ــول :اال ان ـهــا قـ ـ ــرارات فعلية
بتجميد كافة الزيادات السنوية والترقيات
وهذا قرار مخالف وجائر وظالم.
وتـ ـس ــاء ل :م ــا ذن ــب ال ـمــوظــف أن ينتقص
م ــن رات ـب ــه؟ ول ـم ــاذا ل ــم يــذهــب إل ــى الـقـســائــم
ال ـص ـن ــاع ـي ــة أو الـ ـش ــرك ــات مـ ــن أج ـ ــل زي ـ ــادة

اإليرادات واتجه مباشرة للمواطن المسكين؟
واكد أن وزير المالية يريد المساس بدعم
العمالة الوطنية بالقطاع الخاص األمر الذي
يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
وذك ـ ـ ــر الـ ـع ــدس ــان ــي أن م ـس ـط ــرت ــه كــانــت
واح ــدة موضحا انــه قــدم استجوبا لرئيس
الوزراء السابق عندما قال إن دولة الرفاه لن
تستمر ،وكذلك لوح باستجواب أدى التخاذ
وزي ــر المالية الـســابــق ق ــرارا بــوقــف الوثيقة
االقتصادية.

حقوق الموظفين
بــدوره ،أكد النائب فيصل الكندري دخول
الوثيقة االقتصادية حيز التنفيذ من خالل
مخاطبات رسمية أرسلت من وزارة المالية
إلى عدد من الجهات الحكومية ،والتي أثبتت
أن الوثيقة ليست مجرد أفكار كما يدعي وزير
المالية.
وقال الكندري في تصريح بمجلس األمة إنه
سيوافق على طلب طرح الثقة بوزير المالية
براك الشيتان وسيبين للشعب الكويتي سبب
تغير موقفه عما كــان عليه فــي االستجواب
السابق.
وأوضح انه في االستجواب األول للشيتان
منح الوزير الثقة بعد إق ــراره بعدم المساس

بجيب المواطن ،مضيفا :عندما كنت عضوا
بــالـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة ف ــي مـجـلــس  ٢٠١٣وقـفــت
ضد الوثيقة االقتصادية ورفضت المشروع
الحكومي والمقترح النيابي ،وأنا بار بقسمي
في الذود عن مصالح الشعب وأمواله.
وأكد أن الوزير الشيتان أقر بعدم المساس
بجيب الـمــواطــن فــي كتاب ارسـلــه الــي رئيس
مجلس األم ــة فــي مــايــو الماضي وأرف ــق معه
التعديالت المقترحة على مشروع الميزانية،
وذك ــر فــي البند األول عــدم الـتـعــرض لحقوق
المواطنين (رواتــب وأجــور) ،لكن اليوم دخلت
الوثيقة االقتصادية حيز التنفيذ وذل ــك من
خ ــال مخاطبات رسمية وكـتــب أرس ـلــت الى
الجهات الحكومية.
وق ــال ال ـك ـنــدري :إنـنــي مــع الــوزيــر فــي عــدم
ال ـم ـســاس بــال ـبــاب األول ولـكـنـنــي لـســت معه
في تطبيق الوثيقة االقتصادية التي خرجت
مــن وزارة المالية الــى مجلس الـ ــوزراء ،ليبدأ
التفعيل مــن خــال بعض الـخـطــابــات ل ــوزارة
الكهرباء والماء بشأن رفع رسوم الكهرباء على
المواطنين والتي كان موقفي منها معروفا في
المجلس السابق.
وأضاف أن الوزارة أرسلت كتابا إلى الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة تطلب فيه اقتراحات
لتعديل قانون الهيئة وتخفيف الضغط على
الميزانية العامة للدولة ،مؤكدا انه «بهذه الحالة

ال يستطيع منح الثقة للوزير على الرغم من
منحه الثقة في االستجواب السابق».
وأكد أن هذه الخطابات تجمد كافة الترقيات
والــزيــادات السنوية لكل الجهات الحكومية
وال ـم ـس ـت ـق ـلــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى دراس ـ ــة تخفيض
نسبة  ٪٥من مشاركة الحكومة في التأمينات
االجتماعية ما سيرفع النسبة على المواطن
إلى .٪١٠
وتابع إن الوثيقة تتضمن تخفيض العالج
بــال ـخــارج بحجة أن ه ـنــاك عــاجــا سياحيا،
مشيرا إلى انه يدعم هذا التوجه حال تم توفير
الـبــديــل أو الـفــرق الطبية الــازمــة للعالج في
الداخل بدال من الذهاب للخارج.
وأش ـ ــار إل ــى أن الـحـكــومــة قــدمــت الــوثـيـقــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـس ــاب ــق وت ــم
تجميدها ،لتتخذ قــرارات في الصيف بزيادة
أسعار البنزين ،معتبرا أن «ما يحصل اليوم
تكرار لما حصل في السابق».
وأك ــد الـكـنــدري أن الوثيقة االقـتـصــاديــة ال
تحتاج إلى قوانين يجب أن تصدر من مجلس
األمة ،وإنما قرارات يستطيع أي وزير اتخاذها
بشكل مباشر من دون الرجوع إلى المجلس كما
حصل في رفع أسعار البنزين.
واعتبر الكندري أن كــل مــن يصوت بمنح
الثقة مــع الــوزيــر فإنه يعطي الحكومة صكا
ضــد الـمــواطــن ،مستغربا تطرق الوثيقة إلى

االسـتـغـنــاء فـقــط ع ــن  ٪٣٠م ــن ال ــواف ــدي ــن في
الجهات الحكومية فــي الوثيقة االقتصادية
بعد أن كانت  ٪٧٠على الرغم من البطالة التي
يعاني منها أبناء البلد.

سحق المواطنين
من جانبه ،دعا النائب خليل الصالح وزير
المالية براك الشيتان إلى االستقالة على خلفية
المخاطبات الموجهة لمختلف الجهات في
الــدولــة والتي تطلب اقـتــراح إج ــراءات لتنفيذ
الوثيقة االقتصادية دون الرجوع الى مجلس
األمة.
وقال الصالح في تصريح صحفي بمجلس
األمة :نحن أمام الساعة الحقيقية لكشف الغطاء
عن مسرحية تضليل الرأي العام والتي بدأت
مــن وزي ــر المالية وستنتهي بقاعة عبدالله
السالم.
وبـيــن أن ــه ك ــان أح ــد الــداعـمـيــن لـلــوزيــر في
ال ـجــولــة األول ـ ــى لــاس ـت ـجــواب ول ـكــن ب ـعــد أن
وصـلـتــه الـمـسـتـنــدات أص ـبــح عـلــى يقين بــأن
هناك تدليسا وتضليال للرأي العام ،مستطردا
بالقول :لذلك سجلت اسمي ضمن األعضاء
العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير
المالية.
ورأى ال ـصــالــح أن اإلج ـ ــراءات الحكومية

ترتكز على االنقضاض على جيب المواطن
بدال من التفكير في بدائل أخرى لزيادة الدخل
في الدولة ،الفتا الى أن هذه السياسة واضحة
م ــن خ ــال الـمـخــاطـبــات الـمــوجـهــة م ــن وزارة
المالية لكل الجهات الحكومية والتي تتضمن
تجميد المكافآت وزيادة الرسوم على الخدمات
وزيادة األسعار.
واع ـت ـب ــر أن م ــا ي ـتــم ه ــو س ـحــق لـلـمــواطــن
ال ـب ـس ـي ــط وذوي الـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـح ــدود ال ــذي ــن
س ـي ـتــأثــرون كـثـيــرا ب ـهــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات ،معلنا
رفضه تبرير وزيــر المالية ما تضمنته هذه
المخاطبات بأنها مجرد أفكار.
وأوضــح أن الوثيقة االقتصادية نوقشت
وتـ ـق ــرر اس ـت ـع ـج ــال إص ـ ــداره ـ ــا م ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء،
معتبرا أن المخاطبات الرسمية تحتاج إلى
وقفة حقيقية ومصارحة مع النواب والشعب
الكويتي .ولفت إلى أن صيغة المخاطبات التي
تمت تتضمن طلب اقتراح األدوات التشريعية
لتطبيق اإلجـ ــراءات ال ــواردة فيها أو األدوات
التنفيذية من دون الرجوع إلى مجلس األمة،
مع طلب االستعجال بالرد خالل فترة أسبوع
أو أسبوعين.
وطــالــب الـصــالــح الـحـكــومــة ممثلة بــوزيــر
ال ـمــال ـيــة بـ ــأن تـتـحـلــى بــال ـش ـجــاعــة وتـعـتــرف
فــي جلسة الـيــوم بتلك المخاطبات وتتحمل
المسؤولية عنها.
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«الكهرباء» تحسم تعيين وكيلي المالية
واإلدارية بعد انتخابات مجلس األمة

الملتقى الوطني لإلصالح :وزير الداخلية وعدنا
بمعالجة ًشوائب قيود الناخبين
●

الصالح التقى وفدا ضم  11شخصية وأكد حرصه على تنقيتها من العيوب

الوزير أكد توجيه
األجهزة التابعة
لوزارته لعدم
التهاون في تنقية
وتحديث القيود
االنتخابية

أع ـل ــن ال ـم ـل ـت ـقــى الــوط ـنــي
لــإصــاح أن وفــدا مشتركا
مـ ـك ــون ــا م ـ ــن  11شـخـصـيــة
ي ـم ـث ــل ال ـم ـل ـت ـق ــى ال ــوط ـن ــي
ل ـ ــإص ـ ــاح ومـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن عــن
 126م ــواط ـن ــا م ــن مــوقـعــي
الشكوى الخاصة بالقيود
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وال ـت ــي قــدمــت
لـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الفساد ،التقى نائب رئيس
الوزراء وزير الدولة لشؤون
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة أن ـ ــس ال ـص ــال ــح،
ل ـ ـعـ ــرض م ــاحـ ـظ ــات ــه ع ـلــى
ال ـق ـيــود االن ـت ـخــاب ـيــة ،حيث
إنها أضحت غير معبرة عن
إرادة األمة الحقيقية.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـل ـت ـق ــى ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـ ــوزي ـ ــر
الصالح أبدى تفهمه للقلق

المشاركون في الوفد
د .موضي الحمود ،ود .حسن جوهر ،وصالح الغزالي ،ولولوة
المال ،ود .محمد المقاطع ،ويوسف الشايجي ،وعبدالمحسن
مظفر ،وعبدالوهاب البناي ،ومهند المسباح ،وهيام الدويلة،
ومنال بن حيدر.

د .محمد المقاطع

عبدالمحسن مظفر

حسن جوهر

بشأنها ،واستعداده الكامل
للتعاون بشأن ملف القيود
االنتخابية ،مشيرا إ لــى أن
الصالح أكــد أن هــذا الملف
مــن أولــويــاتــه ول ــن يتوانى
ع ـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــاذ أي إج ـ ـ ـ ــراء أو
تبني أي مقترح بقانون من
شــأ نــه أن يعالج أي شائبة
تـ ـش ــوب قـ ـي ــود ال ـنــاخ ـب ـيــن،
م ــؤك ــدا ح ــرص ــه الـ ـت ــام على
تنقيتها م ــن أي ع ـيــوب أو
خلل تعانيه.
وأف ـ ــاد ب ــأن ال ــوزي ــر شــدد
على أنــه سيتخذ كل إجــراء
م ـ ـتـ ــاح لـ ـت ــوجـ ـي ــه األج ـ ـهـ ــزة

ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ــوزارت ـ ـ ــه لـ ـع ــدم
التهاون في تنقية وتحديث
القيود االنتخابية ،مضيفا
أن ال ـ ـصـ ــالـ ــح اس ـ ـت ـ ـمـ ــع مــن
الحضور القتراحات عديدة
ت ـ ـح ـ ـقـ ــق سـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــود
االنتخابية ،ومنها اقتراح
اع ـت ـم ــاد س ـج ــات الـبـطــاقــة
المدنية أساسا لسجل قيود
الناخبين وتحديثها ،وقد
وعد بتدارس كل المقترحات
واتـخــاذ االجـ ــراء ات الالزمة
س ـع ـيــا م ـن ــه ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
سالمة القيود ودقتها.
وتــابــع« :أثنى الــوزيــر في

ن ـهــايــة ال ـل ـق ــاء ع ـلــى حــرص
الوفد وتحركهم اإليجابي،
وهو ما يصب في مصلحة
ال ــوط ــن وم ــؤس ـس ــات ــه ،وقــد
وج ــه الــوفــد الـشـكــر للوزير
عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـس ـ ــن اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــالـ ــه
ل ـهــم وت ـف ـه ـمــه ل ـمــا طــرحــوه
ووعــده لهم بالتعاون لحل
إشكاليتها».

سيد القصاص

رج ـح ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي وزارة ال ـك ـهــربــاء
والماء حسم ترشيح اسماء الوكيلين المساعدين
لقطاعي الـشــؤون المالية واالداري ــة بــالــوزارة بعد
التشكيل الحكومي عقب انتخابات مجلس األ مــة
الـ ـق ــادم ــة ،مـبـيـنــة أنـ ــه ت ــم اخـ ـط ــار م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
بأسماء المرشحين للموقعين القياديين ،واللذين
تم تكليف وكيلين حاليين بتوليهما باإلنابة الى
حين اصدار المرسوم الخاص بتعيين اسمين من
المرشحين لهما.
وفي سياق متصل أفادت مصادر «الكهرباء» أنه
من المتوقع أن يتم إجراء تدوير مرتقب على مستوى
مــراقـبــي الـمـحــافـظــات فــي ق ـطــاع «خــدمــة الـعـمــاء»،
وإصدار قرار التدوير خالل اليومين المقبلين.

ورجحت أن يصدر وزيــر الكهرباء والـمــاء وزير
النفط د .خالد الفاضل قرارات تقضي بنقل مراقب
ً
محافظة الفروانية للعمل مراقبا لمحافظة الجهراء،
ون ـق ــل م ــراق ــب م ـحــاف ـظــة ال ـج ـه ــراء لـلـعـمــل مــراق ـبــا
لمحافظة الفروانية ،ونقل مراقب محافظة مبارك
الكبير للعمل مــرا قـبــا لمحافظة ا لـعــا صـمــة ،ونقل
مراقب محافظة العاصمة للعمل مراقبا لمحافظة
األح ـمــدي ،ونـقــل مــراقــب محافظة األحـمــدي للعمل
مراقبا في إدارة المتابعة والتخطيط ،ونقل مراقب
إدار المتابعة والتخطيط للعمل مراقبا لمحافظة
مبارك الكبير.
كما توقعت المصادر أن يصدر الوزير الفاضل
قــرارا بتعيين فهد سويح للعمل مراقبا لمحافظة
حولي بعد اجتيازه لالختبار التحريري والمقابلة
الشفهية مع لجنة المقابالت.

شراكة لـ«تنمية» مع مستشفى السالم
أعلن المدير العام ونائب
رئيس مجلس إدارة الجمعية
الـخـيــريــة الـعــالـمـيــة للتنمية
والتطوير د .ناصر العجمي
أن الـجـمـعـيــة ،بــال ـشــراكــة مع
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـسـ ــام ال ــدول ــي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،قــامــت بتنفيذ
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـخـ ـي ــري
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـم ـع ـس ــري ــن مــن
م ـ ــرض ـ ــى ال ـ ـف ـ ـشـ ــل ال ـ ـك ـ ـلـ ــوي،
بتوفير جـهــاز غسيل كلوي
يـ ـخـ ـص ــص ل ـ ــدع ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــاالت
المستحقة للدعم.
وقال العجمي إن الجمعية

أط ـل ـقــت م ـشــروع ـهــا الـخـيــري
لدعم مرضى الفشل الكلوي،
خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان تـحــت
شعار« :أجــر وعافية» ،قياما
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـم ــرض ــى
الـمـتـعـفـفـيــن والـمـحـتــاجـيــن،
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـه ــدف ال ـم ـش ــروع
تقديم الدعم لحاالت مرضى
الفشل الكلوي ا لـتــي تحتاج
إلـ ــى إجـ ـ ــراء عـمـلـيــة الـغـسـيــل
بـ ـ ـص ـ ــورة دوريـ ـ ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث تــم
تخصيص إيرادات المشروع
لتلك الحاالت ،التي ال يمكنها
الـ ــوفـ ــاء ب ـم ـت ـط ـل ـبــات عـمـلـيــة

الـغـسـيــل األس ـبــوعــي ،والـتــي
تتجاوز الـ  100دينار.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـم ـشــروع
ي ـ ـقـ ــع ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
األساسية ،التي تعمل عليها
ال ـج ـم ـع ـيــة ل ـم ـس ــاع ــدة ودع ــم
المرضى والمحتاجين داخل
الـكــويــت ورف ــع الـعــبء عنهم،
إضافة إلى المساندة الكاملة
في أزمة كورونا الحالية على
كافة المستويات.

ةديرجلا

•
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«تدريس الجامعة» :راتب األساتذة منبثق
من القانون ومكافأة «الصيفي» مسألة حقوقية
الحمود :ال مشروعية إلنقاص المكافآت وأي مخالفة مصيرها اإللغاء القضائي
حمد العبدلي

اعتبرت هيئة تدريس الجامعة
أن ما يتداول بشأن إنقاص
مقابل التدريس الصيفي غير
جائز؛ لمخالفة ذلك للقانون
وللمرسوم األميري بجدول
الرواتب وللحقوق المكتسبة
المنشأة ولنص القانون ذاته
الذي جعل الرواتب والمزايا
المالية قابلة للزيادة فقط.

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
د .إبراهيم الحمود أن الراتب
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه ع ـضــو
ال ـه ـي ـئــة ال ـتــدري ـس ـيــة مـنـبـثــق
مــن الـقــانــون ذات ــه ال ــذي نص
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـ ــروات ـ ــب
ألع ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة ،وق ــد صــدر
جـ ـ ـ ــدول الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ب ـم ــرس ــوم
وفقا لقانون الجامعة ذا تــه،
وال يـمـكــن إ ن ـقــا صــه أو ا لـحــد
من عالواته وز يــادا تــه بقرار،
سواء من وزير المالية أو من
غيره من الوزراء ،وإنما يكون
ا لــرا تــب وملحقاته بالقانون
ذا ت ـ ـ ــه أو بـ ـم ــر س ــوم م ـم ـه ــور
ب ـتــوق ـيــع س ـمــو األمـ ـي ــر وف ـقــا
للدستور والقانون.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،ف ــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،أن
م ـ ـكـ ــافـ ــأة الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي
ال ـص ـي ـف ــي وتـ ـق ــدي ــر قـيـمـتـهــا
لـ ـيـ ـس ــت م ـ ـسـ ــألـ ــة ارتـ ـج ــالـ ـي ــة
أو تـ ـحـ ـكـ ـمـ ـي ــة أو جـ ــزا ف ـ ـيـ ــة،
وإن ـم ــا ه ــي م ـســألــة حـقــوقـيــة
مـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة يـ ـت ــم
حسابها على أساس الراتب
وم ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــاتـ ــه الـ ـت ــأمـ ـيـ ـنـ ـي ــة
و ب ــدال ت ــه واألداء ا لـمـسـتـحــق
للعمل في وقت اإلجازة ،ومن
ث ــم ف ـهــو ح ـســاب مــالــي يـقــوم

ع ـلــى حـقـيـقــة م ـف ـهــوم الــراتــب
ال ـم ـس ـت ـح ــق ل ـع ـض ــو ال ـه ـي ـئــة
ال ـتــدري ـس ـيــة ،ب ـمــا يـشـتــق من
ن ـ ـصـ ــوص جـ ـ ـ ــدول ال ـ ــروات ـ ــب
ال ـم ـل ـح ــق ب ــالـ ـق ــان ــون وال ـ ــذي
ي ـع ـت ـبــر جـ ـ ــزء ا م ـن ــه ال يـمـكــن
ا لـمـســاس بــه بغير المرسوم
ال ــذي أص ــدره وفـقــا لـلـقــانــون
الصادر بالمرتبات والحقوق
المالية وال يكون التغيير إال
بزيادة الراتب والمكافآت.
وأ ضــاف أن ما يتداول من
وث ـي ـقــة اق ـت ـص ــادي ــة إلن ـقــاص
م ـق ــاب ــل الـ ـت ــدري ــس ال ـص ـي ـفــي
ال يـمـكــن ا ع ـمــا ل ـهــا ب ـحــال من
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد ق ـ ـ ـ ــرارات
وزارية لمخالفة ذلك للقانون
وللمرسوم األ مـيــري بجدول
الرواتب وللحقوق المكتسبة
المنشأة ولنص القانون ذاته
الذي جعل الرواتب والمزايا
المالية قابلة للزيادة فقط.
وبين ان قانون الجامعات
ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة ر قـ ـ ــم  76ل ـس ـنــة
 2019فـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــادة  26م ـنــه
نــص عـلــى مــراجـعــة الــرواتــب
والـ ـم ــزاي ــا ال ـم ــال ـي ــة بـ ـق ــرارات
م ــن م ـج ـلــس ال ـجــام ـعــة ك ــل 5
سـ ـن ــوات ،وت ـك ــون ال ـمــراج ـعــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ال
بالنقصان ،بما يعني بالحتم

والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزوم ع ـ ـ ــدم مـ ـش ــروعـ ـي ــة
إ نـقــاص ا لــروا تــب والمكافآت
بـ ـ ـ ـ ــأي حـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال،
و س ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــآل أي ق ـ ـ ــرار
بإنقاص المكافآت أو إزالتها
اإللغاء القضائي الفوري.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ــدت
جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس رفـ ـضـ ـه ــا ال ـط ـل ــب
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــي لـ ـلـ ـق ــائ ــم
بأعمال نائب مدير الجامعة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـس ــان ــدة بـ ـش ــأن ال ـتــوق ـيــع
عـلــى إق ــرار ال ـعــودة والـســؤال
الـمــريــب عــن وج ــود الــدكـتــور
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن ع ـ ــدم ـ ــه،
فـ ـ ـه ـ ــذا اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى الـ ـح ــق
فـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة ،ونـ ـ ــوع
مـ ــن ال ـت ـج ـس ــس ،ف ــاألس ــات ــذة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودون م ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــم ،وت ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـهـ ــم
م ـ ـ ــع ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة وحـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــم
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات وأدائـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
االلتزامات المفروضة عليهم.
وأ ش ــارت الجمعية ا لــى أن
مدير الجامعة بين لنا أن ما
تــم هــو مـجــرد اسـتـبـيــان غير
مـلــزم لــإجــابــة عـلـيــه ،وهــدفــه
ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـفـ ـع ــة ألع ـ ـضـ ــاء
الهيئة التدريسية.

حملة «مستعدين»
لذوي اإلعاقة
بـ «التطبيقي»
●
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محليات

الحرس الوطني يبحث توطيد
بروتوكول التعاون مع األردن

أحمد الشمري

أعلن عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر بالهيئة
ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب د .تركي المطيري
تنظيم حملة مجتمعية تحت
عنوان «مستعدين» بالتعاون
م ـ ــع وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ــام م ـم ـث ـلــة
بتلفزيون دولة الكويت وإدارة
ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة وج ــام ـع ــة
الكويت ،تحت رعاية المدير
العام للهيئة د .علي المضف.
واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي ام ــس الــى
ان الحملة تهدف إلى تشجيع
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة م ـ ــن ذوي اإلعـ ــاقـ ــة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ع ـ ــن بـ ـع ــد مــن
خــال توظيف التكنولوجيا
ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال،
مـضـيـفــا أن ال ـح ـم ـلــة ي ـشــارك
فيها نخبة مــن األكاديميين
والمتخصصين المتميزين
م ــن أع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
والتدريب بالهيئة والمهتمين
ب ـ ــأم ـ ــور الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـ ــن ب ـعــد
وبـ ــذوي اإلع ــاق ــة حـيــث أب ــدوا
اس ـت ـع ــداده ــم ورغ ـب ـت ـه ــم فــي
المساهمة بانطالق وتفعيل
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات
المجتمعية والتي تحتاجها
البالد في ظل جائحة كورونا
كوفيد.19 -

ً
مستقبال الدعجة
اللواء الركن شجاع

●

محمد الشرهان

استقبل مـعــاون العمليات والـتــدريــب بالحرس
الوطني اللواء الركن فالح شجاع ،الملحق العسكري
ال ـجــديــد فــي س ـفــارة األردن ل ــدى ال ـكــويــت ،العميد
الركن عبدالله الدعجة ،حيث هنأه بمناسبة توليه
مهام منصبه الجديد .ورحب اللواء الركن شجاع
بالضيف ،ونقل إليه تحيات رئيس الحرس الوطني
سمو الشيخ سالم العلي ،ونــائــب الرئيس الشيخ
مشعل األحمد ،والوكيل الفريق الركن هاشم الرفاعي،
ً
متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه.
وتــم خــال الـلـقــاء بـحــث الـقـضــايــا ذات االهـتـمــام

المشترك ،السيما المتعلقة منها بالجانب العسكري،
حيث تــم التطرق إلــى توطيد الـعــاقــات العسكرية
المتميزة بين الجانبين من خالل بروتوكول التعاون
الـمــوقــع بـيــن ال ـحــرس الــوطـنــي وال ـق ــوات المسلحة
األردنية -الجيش العربي.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون ،السيما في
مـجــال ال ــدورات التدريبية والمتخصصة لما لها
من إسهامات فاعلة في إثــراء المعلومات الثقافية
والـعـسـكــريــة ،وتكثيف ال ــزي ــارات المتبادلة بهدف
صقل الـخـبــرات وتنميتها والـنـهــوض بالمستوى
ورفع الكفاءة لالرتقاء باألداء ليواكب منظومة األمن
والتعاون العسكري في كل المجاالت بين البلدين.

زوايا ورؤى
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خارج السرب :متالزمة
عين عذاري
فالح بن حجري
من يدرس شخصية المواطن الكويتي ال يشك لحظة
في أنه رضع شخصيا من "عين عذاري" ،تلك العين التي
تسقي البعيد وتترك القريب ،ربما لو فحصنا الجينات
ا لـكــو يـتـيــة لــوجــد نــا فــي تــافـيــف ا لـ ــ"دي إن إ ي ــه" الطويلة
شيفرة معينة توضح صفات التشابه بيننا وبين هذه
العين الشهيرة!
ك ــل م ــن ي ـشــاهــد أداء ال ـم ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي ف ــي مــواقــع
ا لـتــوا صــل سيجده ألمعيا فــي القضايا ا لـخــار جـيــة ،وال
يشق لــه غبار فكرا وتحليال بـصــورة مميزة يفوق بها
أ قــرا نــه فــي المحيط العربي ،مــوا طــن ِنحرير يعرف بئر
الـقـضــايــا الـخــارجـيــة وغ ـطــاهــا ،ويـكـتـشــف ال ــداء بثانية
ويصف الدواء بفمتوثانية ،وفي قول آخر مرجوح بلمح
البصر ،يعجبك أداؤه ،وتتعجب كيف ينصف أهل كندا
األصليين ،ويطالب بحقهم مــن البيض المستعمرين،
وك ـيــف يـ ــداوي ج ــروح ص ـيــادي ال ـقــرن اإلفــري ـقــي ،ويـلــح
إل صــدار قانون بيئي يحمي مواطن صيدهم وسمكهم
العزيز من تلوث البواخر النفطية والقراصنة.
ترى كل ما سبق فتجد نفسك مضطرا للتصفيق له
ً
معجبا بمعالجته لكل بعيد عنه بمراحل ضوئية ،ولكن
بعد التصفيق سيصفق اإلعجاب الباب في وجهك مع
أول قضية داخلية ،و سـتــرى ا لـضــوء يختبئ خلف أفق
ً
ً
الغروب ،وستفقد السراج عندما ينكسر مكرها ال بطال
ً
"خرمسا " وأنت ترى المواطن ذاته
لكي يصبح الوضع ِ
بخيال بالدواء على أقرب الناس له كالبدون الذين ترقد
قضيتهم على رصيف إنصافه منذ  ٥٠عاما ،وكإخوانه
في المواطنة الذين يجمعهم معه دستور ويختلفون عنه
فقط في المذهب والعرق وموطن الهجرة!
مواطن كهذا هو من أرضعته عين عذاري من حليبها،
فورث صفاتها وأصبحت عنصريته متعالية مزمجرة
عند سـمــاع صــوت حــق جــاره فــي ا لـمــوا طـنــة عبدالله أو
غ ــام أو مـطـلــق ا لـمـخـتـلـفـيــن عـنــه ث ـقــا فــة ،وأ م ـســت عينه
مغمضة تقية ال تقوى لكي ال يرى تأوهات أحمد البدون
الذي يختلف عنه بورقة فقط ،ويجمعهما أرق إنساني
واحد كان سببه ليل الجحود الطويل.
إ ن ــه مــوا طــن يـصــم آذا ن ــه و يـغـلــق عينيه فــي ا لـحــاالت
السابقة ويثور تغريده الصداح مع قضايا الخارج من
ً
ماوري نيوزالندا حتى أنكا البيرو مرورا بقطط باريس!
هذه الحقيقة وال غرابة بهذا ،فمادامت متالزمة عين
ع ــذاري هــي الـمــرضـعــة وس ـيــدة الـمــوقــف اإلنـســانــي هنا
فـسـتـكــون النتيجة عـيــن ع ــوراء تـمـثــل تـنــا قـضــا ستحار
معه كل مناهج علم النفس واالجتماع ،ولن تجد تفسيرا
له قط!

ةديرجلا
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إنقاذ لبنان من خاطفه
اإليراني

جيمس زغبي*

لبنان ..حزن وغضب
حين رأيــت الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون يــزور المناطق التي لحقها الدمار
ف ــي ب ـي ــروت اج ـتــاح ـنــي ع ــدد م ــن الـمـشــاعــر
المتناقضة ،فقد أسعدني أنه ذهب مباشرة
إلــى مــواقــع االن ـف ـجــارات ك ـبــادرة قــويــة على
احترام معاناة الناس والمدينة ،وأغضبني
أال يـصـحـبــه أح ــد م ــن م ـســؤولــي الـحـكــومــة
اللبنانية ،وأذهلتني جماعات اللبنانيين
الــذيــن ظ ـهــروا لـيـعــربــوا عــن شـكــرهــم إلق ــرار
مــاكــرون بآالمهم وغضبهم ،وليعبروا عن
احتقارهم لزعمائهم الفاشلين ،وتضاربت
حين أعلن ماكرون أن
مشاعري مرة أخــرى ً
فــر نـســا ستعقد مــؤ ت ـمــرا للمانحين لتقدم
ال ـم ـســاعــدة لـلـبـنــانـيـيــن ع ـلــى ش ــرط تنفيذ
إصالحات حقيقية.
ً
ً
ـرون قــائــا «ســأقـتــرح اتفاقا
ـرح مــاكـ ً
وص ـ ً
سـيــاسـيــا ج ــدي ــدا ف ــي لـبـنــان وس ــأع ــود في
األول مـ ــن س ـب ـت ـم ـبــر ،إذا لـ ــم يـسـتـطـيـعــوا
السياسية»،
تنفيذه ،سأسحب مسؤوليتي
ً
وهذا جعلني أشعر بالحزن والغضب معا،
ألنــه فــي مواجهة الفساد ال ــذي أض ــاع على
البالد مليارات الــدوالرات والخلل الوظيفي
ش ـلــل،
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب ل ـب ـن ــان بــال ـ ً
من
ـا
ت ـط ـلــب األم ـ ــر م ــأس ــاة هــائ ـلــة وض ـغ ـط ـ ً
الرئيس الفرنسي كــي تمضي الـبــاد قدما
في تنفيذ إصــاحــات ،فلم يكف مئات آالف
متواصلة ولم
من المحتجين في مظاهرات
ً
تكف أزمة "كوفيد ،"19-ولم يكف أيضا أزمة
اقتصادية تركت كثيرين من اللبنانيين في
حالة فقر ويأس.
ظلت
المضنية،
التحديات
فرغم كل هذه
ً
الحكومة مترددة والنخب ال تحرك ساكنا
ـزب
والـجـمــاعــات المسلحة ،ومــن بينها «حـ ً
الله» ،ظلت ترفض اإلصالح و«تحرس ذاتيا»
جماعاتها المنفردة بالتهديد باستخدام
القوة ضد المحتجين ،وواصل لبنان مسيرته
البطيئة نحو الموت ،ولذا ،من المثير للقلق
أن غطرسة الفرنسيين الذين أقاموا لبنان
وسيطروا عليه بنظامهم الطائفي العدائي
هــم مــن يـطــالـبــون بــإصــاح ال ـبــاد .لـكــن في
ببعض الشعور بالراحة
أعترف
ً
الوقت نفسه ً
بــأن هناك أخـيــرا شخصا ما يتقدم ويقول

«يتعين عليكم اإلصــاح وإال» ،لكنه شعور
مرتبك باالرتياح مصحوب بضيق ألن اإلنذار
ج ــاء مــن الـفــرنـسـيـيــن ،خــاصــة ألن ه ــذا كــان
مطلب حركة االحتجاجات الحاشدة الطويلة
األمد منذ خريف عام .2019
والعام الماضي ،في غمرة االحتجاجات
امتدت عبر البالد ضد الفساد ،تلقيت
التي ً
ت ـكــري ـمــا م ــن مـنـظـمــة م ـس ــاع ــدات إنـســانـيــة
لـبـنــانـيــة ،وب ـ ــدأت كـلـمـتــي بـتــرجـمــة كـلـمــات
الـشــاعــر الكبير ج ـبــران خليل ج ـبــران التي
يقول فيها «لكم لبنانكم ولي لبناني» ،فأنا
أحب ،مثل جبران ،الشعب اللبناني وشعره
وفنه وأغانيه وحبه للحياة ،وأحب روحهم
المضيافة السخية ،وأحــب مــا قدمه لبنان
للعالم ،خصوصا شعبه الموهوب ،وأحب
الـجـمــال األخ ــاذ للبالد وجبالها الشامخة
المتوجة بالثلوج وشواطئها الجميلة ،وأنا،
مثل جبران ،ال أحب السياسيين المتناحرين
المتصاغرين الذين يتصدرون القيادة بحكم
الميالد والوراثة وكفى ،وال يمكنني أن أؤيد
نظام االمتيازات الطائفية في البالد والفساد
المتوطن في النظام السياسي االقتصادي
الـ ــذي اع ـت ـصــر ل ـب ـنــان لـمـصـلـحــة أش ـخــاص
بعينهم ،وأر ف ــض الميليشيات المسلحة-
سواء كانت مسيحية أو مسلمة أو علمانية-
ال ـتــي عــذبــت فــي الـمــاضــي كــل مــن يـعــارض
هيمنتها ،وما زالت تفعل هذا في الحاضر،
وأخبرت الجمهور أن لبنان الذي أحبه يتمثل
في الشوارع التي تخرج منها أصوات تطالب
بإصالحات جذرية ،والقضاء على الطائفية
والنخب الفاسدة المتناحرة والحكم بالقوة
المسلحة .وعشية االحـتـجــاجــات ،سقطت
الحكومة لكن حل محلها أخرى تشبهها إلى
حد كبير ،واالقتصاد في حالة مزرية يتهاوى
بال سند ،وما زالت القيادة ال تستطيع القيام
بــاإلصــاحــات المطلوبة ،وقــد يسأل المرء:
«كيف يمكنهم اإلصالح وهم المشكلة؟».
وأتــذكــر هـنــا أنـنــي أجــريــت استطالعات
رأي فــي لـبـنــان ،عـلــى م ــدار الـعـقــود القليلة
الماضية ،وكانت النتائج ذات دالئل واضحة،
فاللبنانيون مــن كــل الـطــوائــف يــريــدون أن
ي ـك ــون ل ـكــل ش ـخــص صـ ــوت ان ـت ـخــابــي بال

د .عبد المحسن حمادة
تمييز ،ويرفضون الحكم الطائفي وطغيان
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ،وه ـ ــم ق ـل ـق ــون م ــن ال ـتــدخــل
األميركي واإليراني في شؤونهم الداخلية،
وبعبارة أخــرى يــريــدون إصــاحــات ،وبناء
عـلــى ك ــل م ــا سـمـعـتــه مـنــذ االن ـف ـج ــارات في
ميناء ب ـيــروت ،فقد تـحــول اللبنانيون من
خيبة األم ــل فــي حكومتهم إلــى الـيــأس في
إمكانية التغيير.
أصـ ـب ــح ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون غــاض ـب ـيــن لـكـنـهــم
يــائ ـســون ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه بـسـبــب انـهـيــار
االق ـت ـص ــاد واالف ـت ـق ــار إل ــى ال ـس ـي ـطــرة على
سياساتهم الداخلية والـخــارجـيــة والخلل
الوظيفي الحكومي الذي ال يبالي بحاجاتهم
وتـطـلـعــاتـهــم ،ك ــل ه ــذا إل ــى جــانــب جــائـحــة
مــرض ـيــة وأزم ـ ــة الج ـئ ـيــن مـسـتـمــرة أره ـقــت
الموارد المحدودة .أعتقد أن هذا هو سبب
الغضب الشديد الذي ردوا به على حضور
ماكرون في موقع يمثل أحدث ما يواجهونه
مــن ًمــواجــع .صحيح أن فرنسا قــد ال تكون
ً
راعيا محتمال للتغيير ،لكن زيارة ًماكرون
مثلت استجابة للجماهير وتعاطفا معهم،
لكن يجب أال يكون الفرنسيون وحدهم هم
الــذيــن يقفون إلــى جــانــب الشعب اللبناني
فــي المطالبة بــاإلصــاح السياسي وإعــادة
هيكلة نظام الحكم .ويجب أن يقدم مؤتمر
ال ـمــان ـح ـيــن ال ـم ـق ـتــرح م ـســاعــدة آن ـي ــة لــدعــم
المحتاجين ،وي ـطــرح صفقة طــويـلــة األمــد
إلعــادة البناء ،تشترط تحقيق اإلصالحات
المطلوبة ،وهــذا سيقوي الحركة الشعبية
في لبنان ويحيي أملها من خالل الشعور أن
لديهم حلفاء يقفون بجانبهم على الطريق
الطويل إلنقاذ وإحياء وإعــادة بناء البالد،
ل ـكــن ال تـحـسـبــن ال ـط ــري ــق إلـ ــى الـمـسـتـقـبـ ًـل
ً
سهال ،فالنخب الطائفية لن تتنحى جانبا
وكفى ،ولن يوافق «حزب الله» ببساطة على
إنهاء تهديده باستخدام السالح ضد الذين
يطالبون بالتغيير ،لكننا بلغنا مفترق طرق،
فإذا أردنا إنقاذ لبنان الذي نحب ،يجب أن
نلحق الهزيمة بلبنان الذي ال نحب ،فإما هذا
أو قد يموت لبنان.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

دانيال هوفمان*

موسكو ّ
تقوي عالقاتها مع طهران
بينما تحاول إيران وروسيا الحد من النفوذ األميركي في
الشرق األوســط ،تفتقر الواليات المتحدة إلى القوة الكافية
ّ
المتوسع في المنطقة.
للتصدي للنفوذ الصيني والروسي
زار وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف موسكو
الشهر الماضي للمرة الثالثة في ستة أشهر إلجراء لقاءات مع
َ
كبار المسؤولين الروس .لطالما كانت إيران وروسيا غريمتين
منذ نشوء العالقات الدبلوماسية بينهما في القرن السادس
عشر ،لكنهما تحاوالن اليوم تطوير عالقة ثنائية وثيقة.
في يوليو  2019بدأت إيران تتجاوز الحد األقصى المسموح
به لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب الــذي تملكه
ُ
وتـ ـح ـ ّـدده "خ ـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة ال ـم ـش ـتــركــة" ،كــذلــك ذك ــرت
ّ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران وسعت مخزونها من
ً
اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب بثالثة أضعاف تقريبا منذ نوفمبر
 ،2019وف ــي الــوقــت الــراهــن أصـبــح الـمـخــزون اإلي ــران ــي شبه
متساو مع الكمية الالزمة إلنتاج سالح نووي.
ٍ
وبعدما فشلت استراتيجية حافة الهاوية العدائية على
الـمـسـتـ َ
ـويـيــن ال ـن ــووي وال ـع ـس ـكــري ف ــي إطـ ــاق م ـســار النمو

االق ـت ـص ــادي ،ل ـجــأت إيـ ــران إل ــى روس ـي ــا وإلـ ــى الـصـيــن الـتــي
تتفاوض معها طهران على اتفاقيات تجارية وعسكرية شاملة.
ً
في آسيا الوسطى الغنية بالموارد والمعروفة تاريخيا
بعمقها االستراتيجي بالنسبة إلى روسيا في مواجهتها مع
إيران وقوى إقليمية أخرى ،عقدت روسيا وإيران شراكة وثيقة،
وبفضل القواعد العسكرية في طاجيكستان وقيرغيزستان،
تعاونت روسيا مع إيران ضد ّ
مهربي المخدرات والمقاتلين
َ
القادمين من أفغانستان .يتمتع كل واحد من هذين البلدين
ّ
فتقد م إ يــران
بقوة ثقافية ولغوية وتاريخية فــي المنطقة،
ً
ً
ـادر الطاقة مــن دول آسيا
طريقا فــريــدا مــن نــوعــه لنقل مـصـ َ َ
الوسطى إلى الخليج العربي وقد بنت بالتعاون مع الصين
سكة حديد تربط بين تركمانستان وكازاخستان في عام .2014
اعتبر الكرملين الوضع القائم فرصة الستغالل مكانة إيران
كدولة منبوذة منذ منتصف التسعينيات ،حين وافقت روسيا
على بناء محطة للمفاعالت النووية في محافظة "بوشهر"،
فباعت روسـيــا نـظــام الــدفــاع الـصــاروخــي "إس "300-إليــران
ّ
ووقعت على اتفاق عسكري بقيمة  10مليارات دوالر في 2016
وقد شمل مروحيات وطائرات وأنظمة مدفعية.
ُ
على صعيد آخر ،تعتبر روسيا من أشرس المدافعين عن
ً
إيــران في األمــم المتحدة وقــد دافعت عنها مجددا في مايو
ّ
الماضي ،حين أكد سفير روسيا لدى األمم المتحدة على أن
الكرملين سيعارض أي توسيع لقرار حظر األسلحة ضد إيران.
تواجه روسيا بدورها عقوبات خاصة بها بسبب إقدامها
على ضم شبه جزيرة القرم بطريقة غير شرعية ومهاجمتها
ألوكرانيا ومحاولتها اغتيال ضابط االستخبارات العسكرية
ّ
تشجعت على عقد
الروسية السابق سيرغي سكريبتال ،لذا
شراكة مع إيران التي تتكل على موسكو باعتبارها شريكة
ً
تجارية أساسية نظرا إلى وفرة احتياطياتها النفطية ،وحليفة
عسكرية في الشرق األوسط حيث تتوافق مصالح الكرملين
مع مصالح طهران حتى اآلن.
تتقاسم إيــران وروسـيــا مصلحة مشتركة واستراتيجية
ّ
تحملت الــواليــات
واح ــدة لمجابهة األميركيين ،وفــي حين
المتحدة أعباء تدمير "الــدولــة اإلسالمية" ومحاربة تنظيم
ُ ّ
"الـ ـق ــاع ــدة" ،ت ــرك ــز ط ـه ــران ومــوس ـكــو عـلــى ال ـحــد م ــن الـنـفــوذ
األم ـيــركــي الـسـيــاســي والـعـسـكــري واالق ـت ـص ــادي فــي الـشــرق
األوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
ً
لطالما كان التنافس المحتدم بين القوى العظمى واقعا
ً
مـلـمــوســا مـنــذ أكـثــر مــن ق ــرن فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،رغ ــم أخــذ
اس ـتــراحــة قـصـيــرة غ ــداة انـهـيــار االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،ومــن
الواضح أن إيران تتوقع االستفادة من تطور عالقاتها الثنائية
ُ
وت ّ
رحب بنفوذهما المتزايد في الشرق
مع روسيا والصين
األوسط ،حتى أنها قد تذهب إلى حد تأجيج المواجهة بين
وبكين بما يخدم مصالحها.
موسكو ُ
بعدما أ نـ ِـهـكــت ا لــوال يــات المتحدة مــن السياسة المكلفة
ّ
التي تبنتها إدارة بوش وتمحورت حول تحقيق المصالح
األميركية عبر تغيير األنظمة ،ها هي تفتقر اليوم إلى القوة
الكافية لمجابهة النفوذ الصيني وا لــرو ســي المتنامي في
ً
الشرق األوسط ،علما أن قدرة إيران على التصدي للعقوبات
األمـيــركـيــة واالسـتــراتـيـجـيــات الــرام ـيــة إل ــى مـنــع ط ـهــران من
بشكل متزايد على ذلك النفوذ
اكتساب أسلحة نووية تتوقف
ٍ
ً
تحديدا.
* «المونيتور»

ميليشيا حــزب الله ميليشيا إيرانية بامتياز ،فهذا ما يــردده
حسن نصرالله رئيس هذه الميليشيا ويتفاخر به ،وفي كثير من
خطاباته كان يردد دائما أنه جندي في جيش ولي الفقيه اإليراني،
يأتمر بأوامره ويخضع إلرادته فهو ملحق بحرس الثورة اإليراني،
ولعل ما أصاب لبنان وما سيصيبه من كوارث مرده لتمكن هذه
الميليشيا مــن حكم هــذه الــدولــة العربية والتحكم فــي مصيرها
ومفاصلها ،وأصبح هذا المجرم بالسالح اإليراني الذي في حوزته
هــو مــن يـحــدد مــن يـكــون رئـيـســا للجمهورية اللبنانية ورئيسا
للوزراء ويضع قانون االنتخابات الذي يمكنه أن يشكل األكثرية
في مجلس النواب.
وفــي  2005 /2 /14تمكن حــزب الله من تفجير موكب الرئيس
رفيق الحريري ،وكــان من المفروض أن تصدر محكمة الحريري
حكمها يوم الجمعة  7أغسطس الجاري ،والمتوقع من الحكم الذي
سيصدر إدانة أربعة من عناصر حزب الله بارتكاب تلك الجريمة،
وتــم تأجيله بسبب انفجار مرفأ بـيــروت ،فقد قــال نصرالله بعد
االنفجار ،وهو الكذاب األشر أن ال عالقة للحزب بما حدث في مرفأ
بيروت ،ومن المعروف أن هذا الحزب بفضل السالح اإليراني هو
الذي أصبح يسيطر على المرفأ والمطار والمعابر مع سورية حتى
الجيش اللبناني ال يملك القرار بشأنها.
ولـعــل أهــم مــا شــد انتباهي فــي تلك األح ــداث المؤلمة الــزيــارة
التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى لبنان الدولة المنكوبة ،حيث
وصلها يــوم الخميس  8 /6بعد أقــل مــن  48ساعة مــن االنفجار،
وجال باألماكن المنكوبة وهو يسير على قدميه ،تلك األماكن التي
لم يجرؤ أحد من أفراد الحكومة اللبنانية أن يطأها .وتحدث مع
الجماهير الغاضبة ودمـعــت عين الرئيس وهــو يقول بالعربية
"بحبك يا لبنان" ،ويستمع إلى الجماهير وهي تهتف "الشعب يريد
إسقاط النظام" ،وعندما طالبته الجماهير بعدم تسليم المساعدات
للحكومة الفاسدة أكد لهم أن المساعدات ستكون شفافة وستذهب
إلى األرض وسنضمن أال تذهب أليــدي الفاسدين ،وقــال إنه جاء
إلطالق مبادرة سياسية جديدة ،وسيعود في أول سبتمبر القادم
ليتحقق من اإلصالحات التي يطالب الشعب اللبناني بتحقيقها.
ومن المخجل لشعب لبنان ولألمة العربية جميعها ما شاهدناه
ً
أن يتسلم الرئيس مــاكــرون عريضة وقعها أكثر مــن  40ألـفــا من
الشعب اللبناني تطالبه بإعادة لبنان تحت االحتالل الفرنسي من
جديد ،وإلغاء سنوات االستقالل الزائف الذي مكن الحزب اإليراني
من التحكم في الشعب اللبناني.
ال شك أن من وقــع تلك الوثيقة ليسوا خونة كما يحلو لحزب
الله أن يسميهم ،بل هم يائسون من األوضاع البالغة السوء التي
وصلت إليها دولتهم نتيجة لتحكم هذا الحزب اإليراني في الدولة،
فالخائن ال يوقع وثيقة علنية وأمام المأل يطالب بعودة المحتل
السابق بل المقهور والخائف من تحكم هذا الحزب الذي يهددهم
بسالحه اإليراني.
هناك تخوف من أن يكون تعاطف الرئيس الفرنسي مع لبنان
ً
ومصائبه تغاضيا عن جرائم حزب الله إلنقاذ لبنان من مصائبه،
خصوصا أن له تصريحات سابقة قــال فيها إن فرنسا لن تضع
أي حــزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم اإلره ــاب ،كما أن
الصحافة المحسوبة على حــزب الـلــه رأت أن طــرح مــاكــرون كان
واقعيا.
وفــي أثناء كتابتي المقال سمعت أن رئيس ال ــوزراء اللبناني
حسان دياب قدم استقالته ،فهل قدم استقالته أم ـسقط بقوة غضب
ً
الشارع اللبناني؟ أم أن هناك تفاهما بين الرئيس ماكرون وحزب
الله خصوصا أن صحيفة األخبار اللبنانية المعبرة عن حزب الله
أشارت إلى أن الرئيس ماكرون اختلى في قصر الصنوبر بالنائب
محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية ،وطال الحديث بينهما؟
هذا ما قد تكشف عنه األيام المقبلةْ ،وكما قال طرفة:
ً
ُ
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وإن غدا لناظره قريب.

التركيبة السكانية...
التعليم وسوق العمل
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

دينيس تشوبرا*

ً
لماذا يفشل دائما لقاح فيروس نقص المناعة البشرية؟
اللقاح ضروري إلنهاء وباء فيروس
نقص المناعة البشرية في منطقة
جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا
وخارجها ،لكنه حل طويل األمد،
ونحن ال نملك بعد المعرفة الالزمة
لتبرير التجارب السريرية الباهظة
التكلفة الواسعة النطاق.
ً
فـشــل م ــؤخ ــرا ل ـقــاح آخ ــر ل ـف ـيــروس نقص
المناعة البشرية كان يبدو واعدا في التجارب
السريرية ،وقد صرح أنتوني فوسي ،رئيس
المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية
التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الواليات
المتحدة ،الذي كان يدير التجربة ،بأن اللقاح
"ضروري إلنهاء الجائحة العالمية" ،ولكن في
حين كــان الفشل األخـيــر مخيبا لــآمــال ،فال
ينبغي أن يكون مفاجئا.
لـكــي نفهم الـسـبــب ،مــن الـمـفـيــد أن نعود
إلى البداية ،قبل ما يزيد قليال على  12سنة،
جرى إيقاف دراستين تناولتا لقاحا مرشحا
يعرف باسم  .MRK-Ad5كان الفشل شامال:
فقد وجدت الدراستان -الدراسة األولى STEP
(الـتــي شملت رج ــاال ونـســاء فــي األميركتين
ومـنـطـقــة ال ـكــاري ـبــي وأس ـتــرال ـيــا) وال ــدراس ــة
الثانية ( Phambiliالتي شملت رجاال ونساء
في جنوب إفريقيا) -أن اللقاح  MRK-Ad5فشل
فــي حماية الخاضعين لـلــدراســة مــن عــدوى
فيروس نقص المناعة البشرية .األسوأ من هذا،
ظهر دليل يشير إلى أنه ربما تسبب في زيادة
احتماالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية ،الفيروس المسبب لمرض اإليدز.
ولكن في العام التالي ،ارتفعت اآلمال مرة
أخ ــرى ،حيث بــدا أن تجربة سريرية أخــرى-
عرفت باسم  -RV 144تظهر نتائج إيجابية
متواضعة في تايلند ،ومع ذلك فإن االستنتاج
ب ــأن الـلـقــاح نــاجــح ك ــان مبنيا عـلــى تحليل
إحصائي ملتبس إلى حد ما.
في الواقع ،من بين  125مشاركا في التجربة
(سلبيين الخـتـبــار ف ـيــروس نـقــص المناعة
البشرية في البداية) الذين أصبحوا حاملين
لعدوى الفيروس (من إجمالي  ،)16402تلقى
 74الدواء الوهمي وتلقى  51اللقاح .هذا يمثل
معدل فعالية يبلغ  ،%31.2وهي نقطة انطالق

جـيــدة ،لكنها ال تقترب حتى مــن المستوى
الالزم للتصدي لتحدي الصحة العامة بحجم
وباء فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة
جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
تشير نظرة فاحصة إلى النتائج إلى أنها
أضعف حتى مما قد تبدو عليه ،فكما الحظ
رونــالــد ديـســروسـيــرز ،األس ـتــاذ الـســابــق في
كلية الطب بجامعة هــارفــرد ،في عــام ،2017
فإن منحنى اكتساب فيروس نقص المناعة
البشرية بين المنتمين إلى مجموعة الــدواء
الــوهـمــي غير خـطــي ،مــع زي ــادة مفاجئة في
االكتساب بين متلقي ال ــدواء الوهمي خالل
الـسـنــة األولـ ــى مــن الـتـجــربــة .ال ــواق ــع أن هــذه
الزيادة "الشاذة" تمثل "معظم أو كل االختالف
في معدل االكتساب" مقارنة بمتلقي اللقاح،
بعبارة أخرى ،حقيقة أن عددا أكبر من متلقي
الدواء الوهمي أصيبوا بعدوى فيروس نقص
المناعة البشرية ال عالقة له بكونهم أقل حماية
من أولئك الذي تلقوا اللقاح.
ع ــاوة على ذل ــك ،كما زعــم ديسروسيرز،
إذا ك ــان لـلـقــاح تــأثـيــر وق ــائ ــي ،ف ــإن األح ـمــال
الـفـيــروسـيــة بـيــن األف ـ ــراد المطعمين الــذيــن
أصـيـبــوا بــالـعــدوى كــانــت ستصبح أق ــل من
نظرائهم غير المطعمين ،لكن هــذه لــم تكن
الحال .مع ذلك ،اعتبر بعض الباحثين النتائج
واعدة بالقدر الكافي للمضي قدما في تجربة
جـنــوب إفريقيا األخ ـيــرة ،HVTN 702 ،التي
اختبرت لقاحا مرشحا استنادا إلــى اللقاح
الـمــرشــح  ،RV 144لكنها تكيفت مــع ساللة
فيروس نقص المناعة البشرية األكثر بروزا
في جنوب إفريقيا ،وبعد ثمانية عشر شهرا،
أصيب  129شخصا من أصل  5400مشارك
تلقوا اللقاح بعدوى الفيروس ،مقارنة بــ123
من أولئك الذين تلقوا الــدواء الوهمي .كانت
هذه النتيجة ضربة قوية تلقاها الماليين من
األفارقة الذين تعلقوا بأهداب األمل في أن يكون
الباحثون اقتربوا أخيرا من الوصول إلى الحل
لوباء اإلي ــدز ،لكن نتائج
الــذي طــال انتظاره َ
تجربة تايلند لم تكن قـط قوية بالقدر الكافي
لتبرير مثل هذه التجربة السريرية الضخمة،
والمكلفة .هذا ال يعني أن نتائج التجارب البد
أن تـكــون إيجابية بشكل ســاحــق لتستحق
المزيد من الدراسة ،لكن كما يؤكد ديسروسيرز
أيضا ،فإن إنفاق مئات الماليين من الدوالرات
لتصنيع واختبار منتجات في ظل قدر ضئيل
من األمــل في كفاءتها هو إهــدار للموارد في
أفضل تقدير ،والمزيد من األبحاث األساسية

وما قبل السريرية الشاملة من شأنه أن يساعد
في تمكين العلماء من تحديد األساليب التي
تنطوي على فرصة أفضل لتحقيق النجاح.
فــي حالة  ،RV 144كانت تجربة وسيطة
أصغر حجما لتمكن الباحثين من تحديد ما
إذا كان األمــر يستحق االستثمار في تجربة
أخــرى أوســع نطاقا ،بتكلفة أقل كثيرا ،وكان
مــن الممكن توجيه األمـ ــوال المتبقية نحو
استراتيجيات أخــرى للتخفيف من تأثيرات
فيروس نقص المناعة البشرية-اإليدز ،بما في
ذلك البحوث األساسية.
ال ــواق ــع أن ف ــوس ــي كـ ــان م ـح ـقــا :فــالـلـقــاح
ضــروري إلنهاء وباء فيروس نقص المناعة
البشرية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى
في إفريقيا وخارجها ،لكنه حل طويل األمد،
ونحن ال نملك بعد المعرفة الــازمــة لتبرير
التكلفة الواسعة
التجارب السريرية الباهظة ُ
الـنـطــاق ،وف ــي هــذه المرحلة ت َـعـد التجارب
الـبـشــريــة عـلــى ن ـطــاق صـغـيــر ،وال ـت ــي يمكن
توسيع نطاقها بمجرد إثبات نجاحها بشكل
مقنع ،أكثر مالءمة ببساطة.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـت ــاج األش ـ ـخـ ــاص
ال ـم ـعــرضــون لـخـطــر اإلص ــاب ــة ب ــال ـع ــدوى أو
المصابون بالفعل إلى أنواع أخرى من الدعم،
من التثقيف إلــى العالج ،وبقدر ما قد تبدو
مـثـيــرة ،فــإن األف ـكــار غير الــواقـعـيــة -أو حتى
الـتـخـمـيـنــات "ال ــذك ـي ــة" -لـيـســت سـبـبــا كافيا
للتضحية بصحة الناس ورفاهيتهم اليوم.
* خبير األمراض الفيروسية الطبي
والمدير التنفيذي لبرنامج شبكة جنوب
الصحراء الكبرى في إفريقيا للتميز البحثي
في مجال مرض السل وفيروس نقص
المناعة البشرية في معهد إفريقيا
للبحوث الصحية.
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ً
بعد  18شهرا أصيب
ً
 129شخصا بعدوى
الفيروس من أصل
 5400مشارك تلقوا
اللقاح

ت ــزخ ــر مـكــاتـبـنــا بــال ـت ـقــاريــر والـ ــدراسـ ــات االس ـت ـشــاريــة
المكلفة ،ومنها مشاريع واقتراحات عديدة أخذت حظها
الوفير مــن النقاش والقليل مــن التطبيق والتنفيذ ،فما
السبب؟ ولماذا نستمر في استضافة المستشارين إلعداد
دراسات باهظة الثمن دون وضع استراتيجية تنفيذية؟
ً
ال شــك أن فــر قــا استشارية عــد يــدة زارت ا لـكــو يــت خالل
ا ل ـس ـنــوات ا لـعـشــر ا لـمــا ضـيــة ،و تــوا ص ـلــت مـعـنــا كباحثين
ومهتمين حول قضايا رئيسة أبرزها التعليم والتركيبة
السكانية وسوق العمل.
تـلــك ال ـفــرق االس ـت ـشــاريــة ب ــدأت رحـلـتـهــا بــال ـغــوص في
الـمـسـتـنــدات والـقــوانـيــن وال ـق ــرارات ،ثــم إج ــراء الـمـقــابــات
الشخصية أل هــل ا لــرأي والمشورة لتخرج بتقارير ،ومن
أب ــرز الـفــرق االسـتـشــاريــة وأكـثــرهــا ت ــداوال فــي الخطابات
التنموية فريق رئيس ا لــوزراء البريطاني األسبق توني
ً
بلير ،ونظرا لتكرار مصطلحات التركيبة السكانية وبيئة
ً
العمل مؤخرا فقد اخترت بعض النقاط التي جــاء ت في
التقرير ،والتي لم يتم عالجها قبل عشر سنوات ،وتكررت
اليوم ضمن القضايا التي تستحق أولوية االهتمام ومنها:
• عدم تجانس التركيبة السكانية :حيث وصف التقرير
وبكل صراحة تراجع عدد الكويتيين ،أما غير الكويتيين
ف ـفــي ت ــزاي ــد م ـس ـت ـمــر ،والـ ـي ــوم ي ــأخ ــذ م ــوض ــوع الـتــركـيـبــة
ً
ً
السكانية حـيــزا كبيرا مــن اال هـتـمــام ،فهل سيشمل الحل
تجنيس أ ب ـنــاء ا لـكــو يـتـيــة؟ و م ــاذا عــن ا سـتـحــداث معايير
االب ـت ـكــار والـتـخـصـصــات ال ـن ــادرة آلل ـيــة جــديــدة فــي منح
الجنسية؟
• جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية،
وسط مغريات العمل والمزايا الضخمة وغياب اشتراط
اإل نـتــا جـيــة ،أ ضــف إ لـيـهــا تـســر يــح ا لـعـمــا لــة المحلية خــال
أزم ــة ك ــورون ــا ،وال ـتــي تـتـطـلــع حــالـيــا إل ــى ف ــرص عـمــل في
ا لـمــؤ سـســات ا لـحـكــو مـيــة األ م ــر ا ل ــذي سيتسبب فــي ز يــادة
اإلنفاق وتضخم بند الرواتب.
• التعليم ،حــذرت التقارير من تزايد مستوى اإلنفاق
على عملية التعليم ،وتضخم بند ا لــروا تــب واأل جــور في
ظ ــل غ ـي ــاب "رخ ـص ــة ال ـم ـع ـلــم" و ق ـي ــاس إن ـتــاج ـيــة الـمـعـلــم
وتـمـيــزه ،وأوص ــت ال ــدراس ــات قـبــل عـشــر س ـنــوات بــإنـشــاء
الـمـخـتـبــرات الـعـلـمـيــة وال ـمــراكــز الـبـحـثـيــة وج ـلــب ال ـلــوازم
التعليمية التقنية الحديثة ،وقد كشفت أزمة كورونا غياب
اال سـتـثـمــار بالبنى التحتية التقنية و غـيــاب اال سـتـعــداد
للتعلم اإللكتروني.
• جــاء في التقرير " ضــرورة إحياء روح ا لـمـبــادرة" ،أي
اإل قـبــال على مــا هــو غير مــأ لــوف فــي المجاالت كافة دون
االتكال على الدولة ،ولكن المالحظ عكس ذلك تماما وسط
إصرار الدولة بالهيمنة على القطاعات كافة ،فمن يبادر
بنفسه في اكتساب العلم والمعرفة خارج إطار البعثات
الحكومية يتعرض للتهميش ،بل للتشكيك أيضا ،ومن
يبادر بالعمل التجاري مستفيدا من صناديق الدولة أوفر
ً
حظا بخسارته أثناء جائحة كورونا ممن بادر بنفسه.
ً
• ما سبق لم يكن إال نقاطا جاء ت في تقارير استشارية
أبرزها تقرير توني بلير الذي نشرته الصحف قبل عشر
سنوات ،وأترك التعليق لكم.
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٠٨

٥.٠٩٩

٤.٠٩٤

2.٤٩٣ 2.٧٧٢ 3.٢٧٠

الصناديق تراهن على تقليص خسائر «كورونا» غياب إفصاح عمليات صانع السوق
 %95من مكوناتها أسهم ممتازة ...وترقب لسيولة الترقية
يقلل معدالت الثقة
محمد اإلتربي

أسعار النفط تشهد
ً
عمليا ارتفاعات
طفيفة لكنها مستقرة
وتحافظ على مكاسب
جيدة فوق مستوى
ً
ً
 45دوالرا تقريبا

ال ت ــزال بــورصــة الـكــويــت تــرزح
تحت تــأثـيــرات وتــداعـيــات األزمــة
الصحية وعكس أداء الصناديق
ال ـم ـح ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـك ــز أغ ـل ـب ـيــة
مطلقة من مكوناتها على األسهم
الممتازة والقيادية.
وخيمت الخسائر على أداء كل
الصناديق االستثمارية باستناء
صندوق واحد حقق أداؤه الشهري
نسبة ربح طفيفة إيجابية بلغت
نسبتها  1.88في المئة كانت من
نصيب ضندوق ثروة االستثماري.
وت ــراه ــن ال ـص ـن ــادي ــق ب ـق ــوة على
تـحـســن األداء خـ ــال ال ــرب ــع األخ ـيــر
مــن ال ـعــام السـيـمــا أن مـعـظــم نتائج
ال ـب ـن ــوك وت ــراجـ ـع ــات األرب ـ ـ ــاح فيها
جاءت مقبولة رغم الظروف الصعبة
والتوقف غير المسبوق ،مما يعني
أنه مع االنفتاح الكلي حتى آخر العام
ستكون األوضاع أفضل.
ً
وع ـم ـل ـي ــا ت ـش ـه ــد أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
ارتـ ـف ــاع ــات طـفـيـفــة لـكـنـهــا مـسـتـقــرة
وتـحــافــظ عـلــى مـكــاســب ج ـيــدة فــوق
ً
ً
مستوى  45دوالرا تقريبا ،لكن في
المقابل يترقب جموع المستثمرين
مصير العديد من المشاريع الكبري
وح ـجــم ال ـص ــرف الـحـكــومــي ودرج ــة
االهتمام الحكومي بتحفيز وتنشيط
االقتصاد واالهتمام به.
وتقول مصادر استثمارية ،إن

ً
ً
هناك محكا رئيسيا ونقطة مهمة
مصيرية في مستقبل أداء السوق
وه ــو مـلــف الـتــرقـيــة الـمـنـتـظــر في
نوفمبر المقبل ووزن ا لـبــور صــة
وحجم السيولة الـمـحــددة والتي
ً
س ـت ـت ــد ف ــق ف ـع ـل ـي ــا  ،إذ إن تــد فــق
المبالغ الـتــي يتم الـحــديــث عنها
ب ـق ـي ـم ــة ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دوالر
س ـت ـك ــون ك ـف ـي ـلــة ب ـت ـح ـق ـيــق ق ـفــزة
ونقلة كبيرة في الثقة تجاه السوق
ً
عموما.
ومع إعالنات الشركات القيادية
م ـم ـث ـلــة فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك والـ ـش ــرك ــات
الخدمية الكبرى األخرى ستتضح
ال ـصــورة أكـثــر وسـيـكــون التحرك
ً
ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس أكـ ـ ـث ـ ــر وضـ ـ ــوحـ ـ ــا،
ً
خصوصا أن تلك النتائج جاء ت
عــن ف ـتــرة قــاسـيــة وغ ـيــر مسبوقة
ً
ً
شهدت فــي معظمها إغــاقــا كليا
ً
وتعطيال لألعمال.
وك ــان مــؤشــر ال ـســوق األول قد
ت ــراج ــع بـنـهــايــة يــول ـيــو الـمــاضــي
نـحــو  3.42فــي الـمـئــة واستسقر
ال ـمــؤشــر عـنــد مـسـتــوى 5415.27
ً
نقطة فاقدا في يوليو  191.8نقطة.
كما هبط الـمــؤشــران الرئيسي
و«ر ئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي  »50بـ ـنـ ـسـ ـب ــة 2.48
ف ــي الـمـئــة و 3.27ف ــي الـمـئــة على
الـتــوالــي ،وبالمحصلة العامة قد
انخفض المؤشر العام للبورصة

خالل الشهر بواقع  3.17في المئة
واس ـت ـقــر عـنــد مـسـتــوى 4968.23
ً
نقطة خاسرا  162.5نقطة.
وتــرى مـصــادر مالية ،أن هناك
مــؤشــرات إيجابية خارجية على
الصعيد اإلقليمي يعكسها مؤشر
ُ ّ
المركب لدول
«ستاندرد آند بورز»
مجلس التعاون الخليجي ،الذي
حـ ـق ــق مـ ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـبــة  1.7فــي
المئة ،فــي حـيــن أعلنت األس ــواق
الخليجية باستثناء الكويت ودبي
تحقيق أرباح.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ب ــورص ــة قـطــر
بنسبة  4.1فــي المئة فــي يوليو،
ك ـ ـمـ ــا ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا بـ ــورصـ ــة
الـسـعــوديــة وع ـمــان بنسبتي 3.3
و 1.5في المئة على التوالي.
ً
أمــا عالميا فقد ارت ـفــاع مؤشر
 MSCIا ل ـعــا ل ـمــي بـنـسـبــة  4.7في
الـمـئــة ف ــي شـهــر يــولـيــو الـمــاضــي
ً
أيضا وارتفعت األسهم األميركية
«إس آ ن ـ ــد ب ــي  »500ب ـن ـس ـبــة 5.5
فــي المئة فــي شهر يــولـيــو ،وهي
مؤشرات تعكس بوادر الخروج من
دوامة الجائحة ووضوح إجراءات
التعامل مع الواقع الجديد.

األسواق المجاورة تشهد إفصاحات شهرية ...وفي الكويت إعفاءات
●

عيسى عبدالسالم

فــي حـيــن تجبر الـجـهــات الــرقــابـيــة
الشركات المدرجة ببعض البورصات
الـخـلـيـجـيــة ال ــذي يـعـمــل فـيـهــا صــانــع
ال ـس ــوق ع ـلــى اإلفـ ـص ــاح ع ــن عـمـلـيــات
س ـ ـيـ ــولـ ــة ص ـ ــان ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ل ــأس ـه ــم
الـ ـم ــدرج ــة ،ل ــم ي ـت ـض ـمــن ف ــي ال ـكــويــت
ال ـقــانــون رق ــم  7لـعــام  2010والئـحـتــه
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وت ـع ــدي ــات ـه ـم ــا م ــا ي ـلــزم
الشركات باإلفصاح عن عمليات صانع
السوق التي تمت على أسهمها.
ك ـ ـمـ ــا أعـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـمـ ــذكـ ــور
ً
آن ـ ـفـ ــا ص ــان ــع ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن اإلفـ ـص ــاح
ً
ع ــن ال ـم ـصــالــح وف ـق ــا ألح ـك ــام الـفـصــل
الــرابــع مــن الكتاب العاشر (اإلفـصــاح
والشفافية) عن األسهم التي يحتفظ
بها بهذه الصفة ،ويلتزم باإلفصاح
إذا تجاوزت المصلحة التي تعود إليه
نسبة  10في المئة من رأسمال الشركة
المدرجة ،على أن يقوم باإلفصاح عن
كل تغيير فوق هذه النسبة يتجاوز 1
في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»،
أن إجبار صانع السوق على اإلفصاح
عن عمليات السيولة لألسهم المدرجة

يزيد من مستوى اإلفصاح والشفافية
ف ــي ال ـت ـع ــام ــات الـ ـج ــاري ــة ب ـبــورصــة
الكويت لألوراق المالية على األسهم،
السـيـمــا أن زيـ ــادة م ـعــدالت اإلف ـصــاح
ي ــزي ــد ج ــرع ــة ال ـث ـقــة لـلـمـتـعــامـلـيــن في
السوق ،إضافة إلى تبيان مدى جدوى
العمليات التي يقوم بها صانع السوق
على السهم ،ويحدد مدى تأثيره على
األس ـهــم الـتــي تملك «م ــزود السيولة»
على أسهمها.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ،أن إفـصــاحــات
الـشــركــات الـتــي لــديـهــا صــانــع الـســوق
في األسواق األخرى من الشركات الذي
تعاقدت مع أخرى تحمل رخصة لعمل
صانع الـســوق تتضمن مجموع عدد
األوراق الـمــالـيــة الـمـشـتــراة ،واألوراق
المالية المبيعة ،والمبالغ المدفوعة
واألخرى المتسلمة ،إضافة إلى رصيد
األوراق المالية ،والرصيد النقدي.
وبينت المصادر أن إلزام الشركات
المدرجة في بورصة الكويت باإلفصاح
ع ـ ــن ع ـم ـل ـي ــات صـ ــانـ ــع الـ ـ ـس ـ ــوق عـلــى
أسهمها قــد يتطلب إ ج ــراء تعديالت
على قانون رقم  7لعام  2010والئحتة
التنفيذية وتعديالتهما ،مشيرة إلى
أن هناك نحو خمس شركات كويتية

حصلت على رخص من هيئة أسواق
المال لتقديم خدمة صانع السوق على
بعض األسهم التي تختارها.
وأشـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن الفترة
ال ـمــاض ـيــة ش ـهــدت ل ـجــوء ال ـعــديــد من
ال ـ ـشـ ــركـ ــات إل ـ ـ ــى ت ـف ـع ـي ــل ح ـ ــق ش ـ ــراء
ُ
أسهم الخزينة لديها ،وب ــدأت تجري
م ـف ــاوض ــات م ــع ش ــرك ــات اسـتـثـمــاريــة
ت ـم ـت ـلــك رخـ ـص ــة ص ــان ــع س ـ ــوق بـغـيــة
التعاقد معها لعمل صناعة سوق على
أسهمها الـمــدرجــة ،مــن خــال إقــراض
أسهمها لها وإي ـجــاد ت ــوازن مستمر
بين العرض والطلب وانحسار الفجوة
بين سعري البيع والشراء.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ش ـه ــدت ح ـص ــول عـ ــدد من
الـشــركــات على رخــص لتقديم خدمة
صــانــع ال ـس ــوق ف ــي ب ــورص ــة الـكــويــت
ل ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،ض ـمــن ال ـخ ـطــوات
المنشودة لزيادة جاذبيته وتنافسيته،
ً
ً
إذ تمثل هــذه الخطوة إنـجــازا جديدا
ضمن مسيرة السوق الرائدة ،وتؤكد
ال ـتــزامــه الـمـتــواصــل بـتــوسـيــع قــاعــدة
المستثمرين وتعزيز السيولة.

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة ...والسيولة إلى  38مليون دينار
عمليات شراء على «القيادية» بقيادة «الوطني» ثم «بيتك» ...واستمرار المضاربات
●

علي العنزي

ا سـ ـتـ ـم ــر األداء اإل يـ ـج ــا ب ــي
ل ـم ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ا ل ـ ــر ئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ــل زاد ق ـ ــوة
واستطاعت السيولة أن تبلغ
أعلى مستوياتها لهذا الشهر
إذ تجاوزت  38مليون دينار،
بـعــد أن سـجــل مــؤشــر الـســوق
ً
ال ـع ــام ارت ـف ــاع ــا قـ ــارب النقطة
ً
المئوية وكان تحديدا بنسبة
 0.91في المئة أي  46.21نقطة
ليقفل على مستوى 5099.57
ً
نقطة متجاوزا مستوى 5050
ن ـق ـط ــة بـ ـسـ ـه ــول ــة ،وب ـس ـي ــول ــة
مرتفعة بلغت كما أسلفنا 38
ً
مليونا تداولت  193.1مليون
سـهــم عـبــر  7019صـفـقــة ،وتــم
ً
ت ــداول  117سهما ربــح منها
 48و خـ ـس ــر  45وا سـ ـتـ ـق ــر 24
دون تغير.
وزادت مـ ـك ــا س ــب ا لـ ـس ــوق
األول على نقطة مئوية وكانت
 1.1في المئة أي  61.05نقطة
ليتجاوز مؤشر السوق األول
مـسـتــوى  5600نـقـطــة ويقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  5608نـقـطــة
ً
تحديدا وبسيولة كبيرة هي
 33.6م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت
 78.4مليون سهم عبر 4090
ص ـف ـقــة ،وربـ ــح  14سـهـمــا في
األول مقابل تراجع واستقرار
سهمين.
وواك ـ ـ ـ ــب مـ ــؤشـ ــر «رئ ـي ـس ــي
 »50أداء السوق العام وسجل

ً
ً
نـ ـم ــوا جـ ـي ــدا بـنـسـبــة  0.7في
المئة أي  28.26نقطة ليقفل
على مستوى  4095.44نقطة
ب ـس ـي ــول ــة ج ـ ـيـ ــدة ب ـل ـغ ــت 3.1
مــايـيــن دي ـن ــار ت ــداول ــت 84.8
مليون سهم عبر  1879صفقة،
ً
وربــح  14سهما فــي «رئيسي

«أمريكانا» :شطب اختياري
ألسهم الشركة من البورصة
المصرية
وافـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس إدارة شـ ــركـ ــة ال ـم ـص ــري ــة
للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا»
ع ـل ــى ش ـط ــب أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــة مـ ــن ال ـب ــورص ــة
المصرية شطبا اختياريا.
وصـ ـ ـ ـ ــدق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـ ــراء أسـ ـه ــم
المساهمين المعترضين بنفس سعر عرض
الـشــراء المقدم مــن شــركــة أمريكانا القابضة
للمطاعم المصرية ليمتد ،والذي تم تنفيذه في
 28يوليو الماضي والبالغ قدره  6.32جنيهات.
ووافــق على تفويض العضو المنتدب في
الـتــوقـيــع نـيــابــة ع ــن ال ـشــركــة لـلـحـصــول على
الموافقات ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ
الشطب االخـتـيــاري مــن الـبــورصــة المصرية،
وشــراء أسهم المساهمين المعترضين على
الشطب االختياري.
ووافق المجلس على اعتماد بيان اإلفصاح
ً
وف ـق ــا ل ـل ـمــادة  74م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتـنـفـيــذيــة
لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات الشطب
االختياري.
وأوضـحــت الشركة أن ذلــك يأتي في ضوء
عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة على
عدد  38.61مليون سهم من أسهم الشركة ،تمثل
 9.65في المئة ،ونتج عنه استحواذ أمريكانا
القابضة على نسبة  9.129في المئة.

 »50بينما تراجع  23وثبت 10
دون تغير.

تفاؤل عالمي
ب ــدأ ال ـعــالــم أمـ ــس ،ع ـلــى حــالــة
م ــن ال ـت ـفــاؤل الـكـبـيــر بـعــد إع ــان

روس ـ ـيـ ــا وعـ ـل ــى لـ ـس ــان ال ــرئ ـيــس
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن االن ـت ـه ــاء من
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـخ ــاص ــة بــالـلـقــاح
المضاد لفيروس كــورونــا ،الذي
ً
سـيـبــدأ بــإنـتــاجــه ت ـجــاريــا خــال
الشهر المقبل.
وك ــان مــن ش ــأن ذل ــك دع ــم أداء

ً
األس ــواق اآلسيوية مبكرا ليبلغ
نيكي الياباني أعلى مستوياته
خ ـ ــال  6أس ــابـ ـي ــع ك ـم ــا ص ـعــدت
األسـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وأسـ ـع ــار
ً
النفط التي اقتربت من  46دوالرا
للبرميل ،فيما تراجع الذهب إلى
ما دون ألفي دوالر لألونصة على

الرغم من تقديرات زيادة التيسير
ال ـك ـم ــي ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبا ولكن األنظار تتجه إلى
المستجدات فيما يخص فيروس
كورونا الذي دمر كثير من حاالت
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي وق ـطــاعــاتــه
ً
خالل تسعة أشهر تقريبا.

أخبار الشركات
تحديث في قائمة الشركات الموقوفة
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت وقــف
التداول على أسهم بعض الشركات
ً
وفق ما يلي :أوال :شركات لم تقدم
بـيــانــات 2019-9-30 ،2019-6-30
و  :2019 -12 -31شـ ــر كـ ــة تـمـكـيــن
القابضة.
ً
ثانيا :شركات لم تقدم بيانات
 :2019-12-31ا ل ـشــر كــة ا لـعــا لـمـيــة
للمدن العقارية ،والشركة الكويتية
للكيبل التلفزيوني.
ً
ثالثا :شــركــات لــم تقدم بيانات
 :2020-3-31شــر كــة ب ــر ق ــان لحفر
اآلبار والتجارة والصيانة.

ً
رابعا :شركات لم تقدم بيانات
 2019-10-31 ،2019-7-31و -31
 :2020-01شركة إيفكت العقارية.
ً
خـ ــام ـ ـسـ ــا :شـ ــركـ ــات ت ـ ـجـ ــاوزت
خسائرها  75في المئة من رأس
ال ـم ــال :شــركــة اإلث ـم ــار الـقــابـضــة،
وشركة مجموعة الراي اإلعالمية،
وشركة دانة الصفاة الغذائية.
ً
سادسا :شركات موقوفة بسبب
التصفية :شركة إيفكت العقارية،
وشركة دانة الصفاة الغذائية.
ً
سابعا :شركات لم تقم بسداد
رس ـ ــم االشـ ـ ـت ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي ل ـعــام

«نابيسكو» تربح
 3.04ماليين دينار
ح ـق ـق ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـخ ــدم ــات
ً
البترولية (نابيسكو) أربــاحــا قــدرهــا 3.04
ً
ماليين دينار بواقع  31.41فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  5.75ماليين دينار
ً
بما يعادل  59.36فلسا للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ت ـعــامــات ـهــا مـثـلـمــا ان ـت ـهــت إلـيــه
خ ــال الـجـلـســة الـمــاضـيــة وعـلــى
ح ـ ـ ـ ــراك إي ـ ـجـ ــابـ ــي م ـ ـح ـ ــدود ل ـكــن
س ــرع ــان م ــا ت ـحــرك ال ــي عمليات
ش ــراء عـلــى سـهــم الـبـنــك الوطني
ً
ً
والـ ــذي حـقــق ن ـم ــوا ك ـب ـيــرا خــال

ً
فترة وجيزة جدا من بدأ الجلسة
ً
وب ـلــغ مـسـتــوى  813فـلـســا وهــو
األعـ ـل ــى ل ــه م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن شـهــر
لحقت بــه أسـهــم بــوبـيــان ،وزيــن،
وبيتك ،وهذا األخير سيطر على
سيولة الجلسة وحاز نحو  28في
المئة منها إذ تجاوزت سيولته
فقط  10ماليين دينار وبعمليات
شراء لم تنته إال بإغفال السوق.
كـ ـم ــا ش ـ ـهـ ــدت بـ ـق ـي ــة األسـ ـه ــم
ً
ً
ن ـش ــاط ــا جـ ـي ــدا وع ـم ـل ـيــات ش ــراء
أق ــل ول ــم يـخـســر س ــوى سهمين
فــي األول ،وتـحــركــت أسـهــم كتلة
المدينة بقوة في السوق الرئيسي
وحقق معظمها ارتفاعات جيدة
بـقـيــادة بـتــروغـلــف وال ـســام كما
نـ ـشـ ـط ــت أسـ ـ ـه ـ ــم آن والـ ـم ــديـ ـن ــة
واكتتاب إضافة إلى أسهم متفرقة
ف ــي ال ـس ــوق ك ـم ــواش ــي وك ــاب ــات
وأالفكو غير أن األخيرين سجال
ً
تــراجـعــا ودع ــم الـســوق الرئيسي
ارتفاع سهم البنك التجاري األكبر
ً
وزنـ ــا ه ـنــاك لـيـقـفــل ال ـســوق على
إيجابية كبيرة مدعومة بسيولة
عالية في ثالث جلسات األسبوع.
ً
خليجيا غطى اللون األخضر
مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ــدول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
بقيادة سوقي الكويت وقطر ثم
جاء سوقا اإلمــارات والسعودية
وه ــذا ارت ـفــع بنسبة  1فــي المئة
قـبــل االغ ـفــال ول ــم يـتــراجــع ســوى
م ــؤش ــر س ـ ــوق م ـس ـقــط وبـنـسـبــة
ً
محدودة جدا.

 860.24ألف دينار أرباح «التمدين أ»
 2019وعــام  :2020شركة تمكين
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،وشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــارقـ ــة
لألسمنت والتنمية الصناعية،
وشركة أم القيوين لالستثمارات
الـ ـع ــام ــة ،وش ــرك ــة رأس الـخـيـمــة
لـ ـصـ ـن ــاع ــة األس ـ ـم ـ ـنـ ــت وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
اإلن ـشــائ ـيــة ،وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للكيبل التلفزيوني.
ً
ثــامـنــا :شــركــات لــم تقم بسداد
رس ـ ــم االشـ ـ ـت ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي ل ـعــام
:2020
شركة إيفكت العقارية ،والشركة
العالمية للمدن العقارية ،وشركة

المعدات القابضة ،وشركة اإلثمار
القابضة.
ً
تاسعا :شركات موقوفة بقرار
من لجنة النظر في المخالفات:
شــركــة يــاكــو الـطـبـيــة ،وشــركــة
اإلثمار القابضة.
ً
عاشرا :شركات موقوفة بقرار
م ــن هـيـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال :شــركــة
مجموعة عربي القابضة.

«السينما» تخسر  2.18مليون دينار
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
الكويتية الوطنية ،إنها سجلت
خ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة  2.18مـلـيــون
ً
دينار بواقع  23.58فلسا للسهم
خــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
يونيو  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أربـ ــاحـ ــا ق ــدره ــا  4.09مــايـيــن
ً
ديـنــار بما يـعــادل  44.14فلسا

للسهم في نفس الفترة من العام
المنصرم.
وحول تأثير فيروس «كورونا»
المستجد على البيانات المالية،
قالت الشركة ،إنه سيطرأ انخفاض
فــي القيمة الـعــادلــة لالستثمارات
بالقيمة الـعــادلــة مــن خــال الدخل
ال ـ ـشـ ــامـ ــل اآلخ ـ ـ ـ ــر غـ ـي ــر الـ ـم ــدرج ــة

بحوالي  816ألف دينار ،وانخفاض
ف ــي إيـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـش ــاط واألن ـش ـطــة
األخرى بحوالي  6.7ماليين دينار
وان ـخ ـفــاض ف ــي حـصــة م ــن نتائج
أعـمــال الشركة الزميلة بــواقــع 3.6
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وانـ ـخـ ـف ــاض فــي
تكاليف النشاط واألنشطة األخرى
بحوالي  3.5ماليين دينار.

ربحت شركة التمدين االستثمارية  860.24ألف دينار بمقدار 2.52فلس
ً
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
ً
بقيمة  10.17ماليين دينار بما يعادل  29.68فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام  .2019وحول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على البيانات
المالية تم أخذ مخصصات انخفاض على االستثمارات في شركات زميلة
بقيمة  2.9مليون ديـنــار ،وانخفضت إي ــرادات االستثمارات بقيمة 6.5
ماليين دينار في  30يونيو  2020بنفس الفترة المنتهية في عام .2019

«أعيان» :حكم ضد
شركة تابعة
ذكرت شركة أعيان للتجارة
ً
واالس ـت ـث ـمــار ،أن حـكـمــا صــدر
لـمـصـلـحــة أح ــد ع ـم ــاء إح ــدى
الـشــركــات التابعة والمملوكة
بـنـسـبــة 100ف ــي الـمـئــة بـشــأن
مطالبة مالية بمبلغ  500ألف
دينار لمصلحة الشركة.

«مراكز» تكسب
 145.5ألف دينار
ك ـس ـبــت ش ــرك ــة م ــراك ــز ال ـت ـج ــارة
العقارية  145.5ألف دينار بربحية
ق ــدره ــا  1.12ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم خ ــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  30يــونـيــو
ً
 ،2020مقابل تحقيقها أرباحا قدرها
 74.14ألــف ديـنــار بما يـعــادل 0.57
فلس للسهم.
وبشأن تداعيات «كورونا» بينت
ال ـش ــرك ــة أن ـ ــه ت ــم ت ــوق ـي ــف األعـ ـم ــال
ال ـخ ــاص ــة ب ـع ـق ــارات ال ـش ــرك ــة ،مـمــا
أثــر على ال ـجــدول الــزمـنــي لألعمال
وانخفاض في القيمة العادلة خالل
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،وتــأث ـيــر سـلـبــي في
زيادة مصروفات الشركة .

١٠
اقتصاد
«المباني» :حرصنا على دعم مستثمرينا خالل جائحة كورونا
ةديرجلا
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أكدت في مؤتمر المحللين أن «األڤنيوز – الكويت» مصدر الدخل الرئيسي للشركة حتى اآلن
قال طارق العدساني إن
إغالق «األڤنيوز – الكويت»
في الفترة السابقة استجابة
لقرارات مجلس الوزراء كانت
له عدة آثار على نتائج الشركة
المالية ً،وال يزال هذا التأثير
مستمرا وال يمكن تحديده
بشكل كامل ،خاصة مع
استمرار إغالق دور السينما
ووحدات الترفيه في األڤنيوز.

أعـلـنــت شــركــة «ال ـم ـبــانــي» نـتــائـجـهــا المالية
لفترتي الربع األول المنتهي في  31مارس 2020
واألش ـه ــر الـسـتــة األولـ ــى م ــن ال ـع ــام والمنتهية
فــي  30يــونـيــو  ،2020خ ــال مــؤتـمــر المحللين
والمستثمرين للنصف األول من عام  2020الذي
عقدته شركة «المباني» بحضور كــل مــن نائب
الرئيس التنفيذي طــارق العدساني والرئيس
ال ـم ــال ــي ال ـت ـن ـف ـيــذي زاه ـ ــد كــاس ـمــانــي وال ـمــديــر
التنفيذي لالتصاالت شعاع القاطي.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي بـهــذه
المناسبة ،إنه مع تفشي جائحة «كورونا» التي
ظهرت في نهاية شهر فبراير الماضي حتى نهاية
ً
يونيو ،وتماشيا مع اإلج ــراء ات التي اتخذتها
الحكومة ،تم إغالق المراكز التجارية والسماح
ً
بتشغيل عمليات محدودة ،خصوصا عندما مرت
البالد بمرحلة إغالق كامل ،وكان لهذه الظروف
تأثير واضح  ،فهي سنة استئنائية على العالم
والكل سيتأثر.
وأكدت حرصها على دعم مستثمريها لتجاوز
هــذه األزمــة« ،فهم شركاؤنا في العمل» ،آملة أن
تكون سنة  2021سنة أفضل من السنة الحالية.

األڤنيوز – الكويت
ً
وتعقيبا على النتائج المالية لشركة «المباني»
عن فترة الستة أشهر األولى من عام  ،2020قال
نــائــب الــرئـيــس التنفيذي فــي «الـمـبــانــي» طــارق
العدساني ،إن «األڤنيوز – الكويت» هو مصدر
الــدخــل الرئيسي لشركة «الـمـبــانــي» حتى اآلن،
وكان إلغالقه في الفترة السابقة استجابة لقرارات
مجلس ال ـ ــوزراء ع ــدة آث ــار عـلــى نـتــائــج الشركة
ً
المالية ،وال يزال هذا التأثير مستمرا وال يمكن
تحديده بشكل كامل خاصة مع استمرار إغالق
دور السينما ووحدات الترفيه في األڤنيوز.
وأض ــاف الـعــدســانــي« :قــدمــت شــركــة المباني
ً
تخفيضا على اإليجار خالل فترة ماقبل اإلغالق
ً
وأثناء اإلغالق إيمانا منا بضرورة التعاون من
أجل تجاوز هذه األزمــة والخروج بأقل قدر من
الـخـســائــر ،إذ حصل جميع المستأجرين على
ً
تخفيضات خصوصا من منتصف مارس حتى
نهايته ،بــواقــع خصم  100فــي المئة للوحدات
المتخصصة في المأكوالت والمشروبات ،وخصم
 25فــي المئة للوحدات المتخصصة فــي البيع
بالتجزئة.
وأوضح أنه في الفترة التالية تم إعفاء هؤالء
من جميع اإليجارات حتى إعادة االفتتاح الجزئي
لألفنيوز في أوائــل يوليو الماضي ،إذ وصلت
فترة اإلعفاء من اإليجارات إلى ثالثة
أشهر ،وفي شهري يوليو
وأغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس،

أننا قمنا بإعادة تقييم مشروع الشارقة».
ً
وردا على سؤال حول أداء محالت األڤنيوز-
الكويت بعد إعــادة اإلفتتاح ،أجــاب العدساني:
«ن ـحــن لـيــس لــديـنــا مــدخــل ل ــإي ــرادات الـخــاصــة
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن ،ل ـك ـن ـن ــا ن ـ ـقـ ــوم ب ـم ــراج ـع ــات
واستطالعات ومقابالت فردية معهم للتعرف
على أدائهم ؛ وتشير مالحظاتهم إلى أن معظم
ً
قطاع التجزئة  -إن لم يكن جميعهم  -يعمل جيدا،
ً
وعلى الرغم من أن اإلقبال أقل من المعتاد نظرا
إلى ساعات العمل المحدودة ،فإن معدل الشراء
مــرتـفــع ،ومعظم المستأجرين حققوا مبيعات
أكثر من المتوقع «.

البيانات المالية
مشروع تطوير  J3ونموذج تصميم المركز التجاري ضمن مشروع تطوير مدينة جابر األحمد
التزمنا بإعفاء جميع المحالت من  50في المئة
من اإليجارات ،ولإلشارة فإن تلك التخفيضات
تصل قيمتها إلى حوالي  40مليون دينار ،ونأمل
تعويض جزء منها في الفترة المتبقية من خالل
بعض الدخل المتغير الذي نمتلكه في عملياتنا.
التفاصيل عن األڤنيوز
كما عرض المزيد من
َّ
– الكويت إذ انخفضت نسبة الشغل األخيرة التي
كانت تبلغ  95في المئة بنسبة  2في المئة ،ويعد
ً
هذا المعدل طبيعيا بالنظر لما مرت به البالد
من أزمــة ،وقــرر العديد من المستأجرين إغالق
ال ـفــروع ضعيفة األداء والـتــركـيــز عـلــى األخ ــرى
القوية ،وسيتم االستمرار في رؤية تحول وتغير
ً
المستأجرين ،خصوصا أنه ال يزال هناك طلب
جيد على تأجير الوحدات ،إذ تمت إعادة تأجير
بعض الــوحــدات على الفور خــال فترة اإلغــاق
م ـمــا ي ـتــرجــم ات ـب ــاع ش ــرك ــة «ال ـم ـب ــان ــي» لمنهج
االستمرارية.

فندق هيلتون غاردن إن
وفيما يتعلق بفندق هيلتون غاردن إن ،أضاف
العدساني« :تأثر الفندق بشكل ملحوظـ ،فعلى
الرغم من بدايته الرائعة في شهري يناير وفبراير
الماضيين ،وهي الفترة التي عمل فيها الفندق
بمعدل إشغال مرتفع ،فإنه انخفض إلــى  0في
المئة بسبب اإلغالق التي شهدته دولة الكويت».
وتــابــع« :وقــد استأنف فندق هيلتون غــاردن
إن عملياته في  28يوليو الماضي ،حيث بدأنا
نشهد بعض الطلب ،وبالتالي فإن اإلقبال ال يزال
مقتصرا على روادنا في الكويت».

األڤنيوز – البحرين
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــأفـ ـنـ ـي ــوز –

البحرين ،ذكر أن البحرين مرت بظروف مماثلة
ولكن بتأثيرات مختلفة ،إذ وصــل الوباء خالل
نفس الوقت في نهاية فبراير الماضي ،كما بدأ
ً
التأثير على اإلقبال أيضا من ذلك الوقت ،ولكن
اإلج ــراء ات التي اتخذتها الحكومة البحرينية
اختلفت ،حيث أغلقت المراكز التجارية مرتين
لفترات زمنية أقل ،فكان اإلغالق األول في الفترة
من  26مارس وحتى  9أبريل ،ثم تم اإلغالق مرة
أخرى من  24أبريل حتى  9مايو .وخالل الفترات
األخ ــرى كــان األڤـنـيــوز – البحرين يعمل بشكل
طبيعي على الرغم من أن اإلقبال كان في أدنى
مستوياته بسبب تفشي الــوبــاء .وب ــدأ اإلقـبــال
ي ـتــزايــد ب ـعــد مـ ــرور ش ـهــر يــون ـيــو ،ح ـيــث وصــل
مستوى اإلقبال إلى حوالي  30إلى  50في المئة
من المستوى الطبيعي ،أمــا في الوقت الحالي
اإلقبال بدأ يتعافى بمعدل أسرع ،ومن المتوقع
أن تزيد نسبته عند إعــادة افتتاح جسر الملك
ً
ً
فهد والذي يعتبر مؤثرا كبيرا لمستوى اإلقبال.
وفيما يتعلق بــاإلي ـجــارات ،قــال العدساني،
إنه «تم إعفاء المستأجرين بنسبة  50في المئة
م ــن اإليـ ـج ــار لـشـهــر م ـ ــارس ،وبـنـسـبــة  100في
المئة لشهري أبريل ومايو .أما مايخص أماكن
ووحدات الترفيه في األڤنيوز – البحرين ،ال يوجد
حتى اآلن موعدد محدد إلعادة افتتاحها ولكن مع
تخفيف اإلجراءات التي تتخذها الحكومة نأمل
ً
أن نشهد تأثرا إيجابيا في أوائــل الربع الرابع
ويعود األڤنيوز – البحرين للعمل بكامل طاقته».

مشروع مدينة جابر األحمد J3
بالحديث عن مشاريع شركة «المباني» التي
ال ت ــزال قـيــد الـتـطــويــر ،أف ــاد «بــأنـنــا نـعـمــل على
مـشــروع جــابــر األحـمــد منذ أكـثــر مــن عــام حتى
اآلن ،إذ سيتم تنفيذ الـمـشــروع بــالـتـعــاون مع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،وتم توقيع
ً
وثيقة االلتزام على المشروع حاليا بعد إعادة
دراسـتــه وق ــرار االسـتـمــرار فيه بناء على تأكيد
مــوافـقــة مجلس اإلدارة ،ومــن المتوقع أن تبدأ
عملية البناء خالل تسعة أشهر إلى عام من اليوم
إلــى أن يتم اإلنـتـهــاء مــن التصاميم الهندسية
واألعمال القانونية».
وأضاف العدساني :يعد المركز التجاري أكبر
مكونات المشروع ،إذ تبلغ المساحة التأجيرية
حوالي  104000متر مربع ،كما سيشمل على 276
وحدة سكنية بما في ذلك منازل واستوديوهات
ومباني سكنية .ومن الالفت أن الطرق المحيطة
بالمشروع تم تطويرها بحيث أصبحت الوصول
إليها يستغرق وقتا أقل من السابق.

اآلن ،ومن المتوقع أن يكتمل البناء بحلول الربع
األول من عام  ،2021حيث يعود سبب التأخير
إلى تفشي الوباء واإلغالق .وتواصل إدارة شركة
«المباني» تعيين فريق إدارة الفندق حيث تم
تعيين المدير العام حتى اآلن.

فندق هيلتون غاردن إن – البحرين
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص فـ ـن ــدق ه ـي ـل ـت ــون غـ ـ ـ ــاردن إن
البحرين ،أفاد بأن نسبة بنائه بلغت  60في المئة
حتى اآلن ،ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية
هذا العام أو أوائل الربع األول من العام المقبل.

مشروع السالمية
وفيما يتعلق بمشروع أرض السالمية – التي
ً
ً
تبلغ مساحتها  9761مترا مربعا وتقع في منطقة
ً
مزدحمة جدا ضمن محيط تجاري وسكني قال
الـعــدســانــي« ،ال ن ــزال نـجــري الــدراســات حول
الـمـفـهــوم األف ـضــل لـتـطــويــرهــا والـ ــذي يـمـكــن أن
يحقق أفـضــل عــائــد آملين أن نلقي الـمــزيــد من
الضوء على تفاصيل المشروع في غضون األشهر
الستة المقبلة».

مشاريع السعودية والشارقة
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـع ــدس ــان ــي مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ــرض
الـتـقــديـمــي إل ــى م ـشــاريــع الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
ً
ال ـس ـعــوديــة والـ ـش ــارق ــة« ،إذ ل ــم نـحـقــق ق ــدرا
ً
ملحوظا من التقدم بسبب العوامل الخارجية
الناتجة عن جائحة كــورونــا ،لكن األڤنيوز-
الخبر حقق المزيد مــن التقدم فيما يتعلق
بالتصاميم التي يمكن أن نعلنها في الربع
الثالث والربع الرابع المقبلين .كما

وفيما يتعلق ب ــاألداء الـمــالــي ،أف ــاد الرئيس
المالي التنفيذي زاه ــد كاسماني بــأن جائحة
كورونا أثرت على عمليات األڤنيوز ،على غرار
جميع المشغلين اآلخرين في األعمال المماثلة،
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي خسائر اإليرادات
المتوقعة من الوباء حوالي  40مليون دينار لعام
 2020بناء على الوضع الحالي .وقد تتغير نسبة
ً
الخسارة اعتمادا على المدة التي تستمر فيها
القيود المرتبطة بالوباء والعودة التدريجية إلى
الحياة الطبيعية.
وقال كاسماني ،إن «المباني» اختارت حجز
ً
خسارة اإليرادات من اإلعفاءات اإليجارية مقدما
فــي عــام  ،2020ونتيجة لــذلــك ،انخفض الدخل
التشغيلي للمجمع لمدة  6أشهر بنسبة 50.5
في المئة إلى  23.2مليون دينار مقارنة بنفس
الفترة من عام .2019
وفي الربع األول من عام  ،2020انخفض الدخل
التشغيلي للمجمع بـمـقــدار  1.7مليون دينار
ً
كويتي إلــى  21.3مليونا مقارنة بالربع األول
ً
من عام  ،2019ويرجع ذلك أساسا إلى اإلعفاءات
اإليجارية المقدمة في شهر مــارس  ،2020كما
انخفضت ا لـمـصــرو فــات التشغيلية المباشرة
بـنـسـبــة  2.4ف ــي الـمـئــة لـتـصــل إل ــى  10ماليين
في األشهر الستة األولــى من عام  2020مقارنة
بالفترة نفسها من عام  2019وانخفض إجمالي
هامش التشغيل من  78.1في المئة إلى  51.1في
المئة فــي األشـهــر الستة األول ــى مــن عــام ،2020
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2019
وانخفض صافي ربح النصف األول بمقدار
 26.2مليون ديـنــار إلــى  1.6مـلـيــون ،وهــي تعد
نتيجة مباشرة للوباء الحالي .وانخفض صافي
ربــح الــربــع األول مــن  2020بمقدار  4.4ماليين
دينار إلى  9.3ماليين.

فندق والدورف أستوريا
أعمال البناء مستمرة في فندق والدورف أستوريا

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وعــن فـنــدق والـ ــدورف أسـتــوريــا فــي الكويت،
أوضح أن نسبة البناء بلغت  70في المئة حتى

فندق هيلتون غاردن إن الكويت

ً
«القطرية» تزيد رحالتها إلى  49أسبوعيا
ألربع وجهات في باكستان
أع ـل ـنــت ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـقـطــريــة
زيادة عدد رحالتها إلى مدن إسالم أباد
وكراتشي والهور وبيشاور في باكستان،
واعـ ـتـ ـب ــارا م ــن الـ ـي ــوم سـتـسـيــر الـنــاقـلــة
الوطنية لقطر  49ر حـلــة أسبوعيا إلى
وجهاتها األربع في باكستان ،على متن
طائرات من طراز بوينغ  787وإيرباص
.A350
وزادت الناقلة القطرية عدد رحالتها
إل ــى إسـ ــام أبـ ــاد م ــن  11إل ــى  14رحـلــة
ً
أسبوعيا ،وإلى كراتشي من  10إلى 14
ً
رحلة أسبوعيا ،وإلى الهور من  11إلى
ً
 14رحـلــة أسـبــوعـيــا ،وإل ــى بـيـشــاور من
ً
 5إلــى  7رح ــات أسـبــوعـيــا؛ حـيــث تبلغ
نسبة هذه الزيادة في عدد الرحالت إلى
باكستان  32فــي المئة ،ليتماشى عدد
الــرحــات مــع مــا كــان عليه قبل انتشار
أزم ـ ـ ــة ك ــوفـ ـي ــد  ،19وس ـي ـت ـم ـك ــن جـمـيــع
ال ـم ـس ــاف ــري ــن م ــن ح ـج ــز رح ــات ـه ــم عـبــر
 qatarairways.comأو وكالء السفر.
وق ــال الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر:
«يسعدنا اإلعالن عن زيادة عدد رحالتنا
إلـ ـ ــى إس ـ ـ ــام أب ـ ـ ــاد وكـ ــرات ـ ـشـ ــي والهـ ـ ــور
وب ـي ـش ــاور ،لـنـقــدم ال ـمــزيــد م ــن خ ـيــارات
الـسـفــر إل ــى جميع مسافرينا مــن وإلــى
باكستان مع شبكة وجهاتنا في أوروبا
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال أف ـ ـضـ ــل م ـ ـطـ ــار ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط».
وأضــاف الباكر« :نلتزم في الخطوط
الجوية القطرية بتقديم أفضل الخدمات
لعمالئنا في باكستان ،حيث عملنا بجد
واجتهاد خالل هذه األزمة لتشغيل أكبر
ع ــدد ممكن مــن الــرحــات بـمــا يتماشى
مــع تــوجـيـهــات الـحـكــومــة الباكستانية.
وبتشغيل رحالت مجدولة وأخرى غير

مجدولة لخدمة المسافرين ،يسرنا اآلن
اإلعالن عن جدول رحالت قوي من وإلى
باكستان».
ولضمان تجربة سفر عنوانها األمان
واالطمئنان ،على مسافرينا من باكستان
الخضوع لفحص كوفيد  RT-PCR 19قبل
سفرهم معنا ،ويتعين على المسافرين
إبراز نتيجة فحص سلبية تم إصدارها
خ ــال  72قـبــل مــوعــد م ـغــادرة رحلتهم،
وذلــك خالل عملية تسجيل الدخول في
المطار ،ويستثنى من هذا الشرط األطفال
دون  12عاما عند مرافقتهم ألحد أفراد
عائلتهم.
وت ـس ـيــر ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـقـطــريــة
حاليا أكثر من  500رحلة أسبوعيا تتجه
إلى ما يزيد على  80وجهة في مختلف
أنحاء العالم ،عبر مقر عملياتها مطار
حمد الدولي الحائز جائزة أفضل مطار
في الشرق األوســط وثالث أفضل مطار
العالم من سكاي تراكس.
في
ّ
وتشغل الناقلة رحالتها إلى العديد

من الوجهات في كندا وأوروبا وجنوب
شرق آسيا والواليات المتحدة وغيرها.
وفــي  12أغـسـطــس ،ستستأنف الناقلة
القطرية رحالتها إلى وجهتين جديدتين،
ه ـم ــا ه ـي ــوس ـت ــن وفـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا ،ال ـل ـت ـيــن
س ـت ـن ـض ـمــان إلـ ــى ب ــوس ـط ــن وش ـي ـكــاغــو
وداالس ولـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس ونـ ـي ــوي ــورك
على شبكة وجهات الناقلة في الواليات
المتحدة.
وعلى مــدار األشهر الماضية ،تبوأت
«الخطوط القطرية» طليعة قطاع الطيران
العالمي ،من خالل المحافظة على شبكة
وجهات لم تنخفض أبدا إلى ما دون 30
وجهة ،مما مكنها من اكتساب الخبرة
الــازمــة لنقل الـمـســافــريــن إل ــى بلدانهم
بأمان واطمئنان ،وعزز مكانتها إلعادة
بناء شبكة وجهاتها العالمية.
كما قــا مــت الناقلة القطرية بتطبيق
إجراءات السالمة والنظافة األكثر تطورا
ع ـلــى م ـتــن طــائــرات ـهــا وف ــي م ـط ــار حمد
ال ــدول ــي ،حـيــث قــدمــت ال ـب ــدالت الــواقـيــة

ومـ ـع ــدات ال ـح ـمــايــة الـشـخـصـيــة لـطــاقــم
ال ـطــائــرة ،وأصـبـحــت أول شــركــة طـيــران
تطلب مــن الــركــاب ارتـ ــداء واق ــي الــوجــه،
باإلضافة إلى أغطية الوجه.
واتخذت الناقلة القطرية العديد من
اإلجــراء ات لتعزيز تدابير السالمة على
متن رحالتها ،مع تقديم معدات الحماية
الـشـخـصـيــة لـطــاقــم ال ـض ـيــافــة ،وحقيبة
مستلزمات الحماية الشخصية وواق
للوجه للمسافرين على كل الدرجات.
ويـ ـحـ ـظ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــرون ف ـ ــي م ـقــاعــد
كـيــو ســويــت عـلــى درج ــة رج ــال األعـمــال
بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى
صورها ،مع إمكانية تحويل المقعد إلى
جـنــاح خ ــاص ،واالسـتـمـتــاع بــواحــة من
الهدوء والراحة ،كما يمكن للمسافرين
الضغط على زر «عدم اإلزعاج» الموجود
فــي المقعد لتقليل الـتــواصــل مــع طاقم
الضيافة ،وتتيح الناقلة القطرية هذه
المقاعد إلى أكثر من  30وجهة ،بما في
ذلك لندن وباريس وفرانكفورت.

١١
الصقر :مجاالت عديدة للتعاون مع اليابان كالتعليم والبيئة
ةديرجلا
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اقتصاد

أكد خالل لقائه مدير الجمارك ضرورة النظر في إعادة فتح منفذ العبدلي للشاحنات
استقبل الصقر المستشار
جمال الجالوي المدير العام
لإلدارة العامة للجمارك،
بحضور رباح الرباح المدير
العام للغرفة.

استقبل محمد جاسم الصقر
رئ ـي ــس غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة
الـ ـك ــوي ــت ،أمـ ـ ــس ،م ــاس ــات ــو تــاكــا
أوكا سفير اليابان لدى الكويت،
وحضر اللقاءرباح الرباح المدير
العام للغرفة.
وفي بداية اللقاء أوضح الصقر
أن م ـتــانــة ال ـع ــاق ــات الـتــاريـخـيــة
الكويتية  -اليابانية فــي جميع
الصعد السياسية واالقتصادية
والعلمية جعلت اليابان شريكا
اسـتــراتـيـجـيــا لـلـكــويــت ،حـيــث إن
الـيــابــان تعتبر مــن أوائ ــل ال ــدول
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة ل ـل ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي،
وكــذلــك ساهمت بشكل كبير في
إن ـشــاء مـحـطــات ال ـطــاقــة ،ناهيك
عــن القطاعات الحيوية األخــرى
كوسائل النقل والمقاوالت والبنى
التحتية وغيرها من القطاعات،
وت ــوج ــد م ـج ــاالت ع ــدي ــدة يمكن
ال ـت ـعــاون م ــن خــال ـهــا كالتعليم
والبيئة.
وت ـط ــرق ال ـص ـقــر إل ــى الــوضــع
االق ـت ـص ــادي ال ــراه ــن وتــداع ـيــات
أزم ـ ــة ال ــوب ــاء ال ـع ــال ـم ــي ك ــورون ــا

وأثـ ــرهـ ــا ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى ج ـهــود
حكومة الكويت من خالل تشريع
وإصدار القوانين التي من شأنها
أن تدعم االقـتـصــاد الكويتي في
ظــل هــذه األزم ــة .وأك ــد أن الغرفة
م ـس ـت ـعــدة لـتـسـخـيــر ام ـكــانــات ـهــا
المتاحة للسفارة اليابانية في
سبيل تحقيق األهداف المنشودة.
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه شـ ـك ــر ال ـس ـف ـيــر
الـ ـي ــاب ــان ــي الـ ـغ ــرف ــة ع ـل ــى ُح ـســن
االستقبال ،وأوض ــح أن السفارة
تسعى إلى بذل مزيد من الجهود
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة
المشتركة بين البلدين في كافة
المجاالت ،شارحا اإلجراءات التي
اتخذتها حكومة بالده للتصدي
ل ـل ـتــداع ـيــات االق ـت ـص ــادي ــة ألزم ــة
كوفيد – .19
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـتـ ــم تـ ـق ــدي ــم
الدعومات المالية لبعض شرائح
ق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ك ــال ـم ـت ــوس ـط ــة
والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،ك ـم ــا ت ــم تـخـفـيــض
أس ـعــار فــوائــد ال ـق ــروض المالية
بنسبة  ،%6الفتا الى القطاعات

الصقر خالل استقباله السفير الياباني بالغرفة أمس
التي تــأثــرت بشكل كبير كقطاع
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـ ـجـ ـ ــويـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــل
والسياحة والفنادق.
وعلى صعيد آخر أكد السفير
الـ ـي ــاب ــان ــي أن حـ ـك ــوم ــة بـ ــاده

ً
ً
تــولــي الـكــويــت اهـتـمــامــا بالغا
باعتبارها بلدا صديقا وشريكا
استراتيجيا هاما ،وتمثل ذلك
بعدة مواقف إنسانية من خالل
مساندة الكويت لليابان خالل

« »ITSتعلن شراكتها االستراتيجية مع Software AG
لتسريع التحول الرقمي للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أنـ ـظـ ـم ــة
الـكـمـبـيــوتــر الـمـتـكــامـلــة العالمية
( )ITSبدء شراكة استراتيجية مع
مجموعة  ،Software AGمن أجل
ت ـســريــع عـمـلـيــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي
ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات الـصـيــرفـيــة
التقليدية واإلسالمية.
ووقع الشراكة الرئيس التنفيذي
لمجموعة  ITSعـصــام الخشنام،
ون ـ ــائ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الخليج والـمـشــرق الـعــربــي رامــي
كـشـلــي ،عــن مجموعة Software
 ،AGحيث ستعزز ه ــذه الشراكة
مكانة مجموعة  ITSكـمــزود رائــد
للخدمات المالية الرقمية ،من خالل
االستفادة من تقنيات "Application
 ،"Program Interface-APIالتي
بــدورهــا تقدم منتجات وخدمات
جديدة باستخدام واجهات برمجة
التطبيقات ،والـخــدمــات الدقيقة،
واالتصال القوي وحزم برمجيات
" ،"WebMethodsوحلول التراسل
المتكامل مــع جميع التطبيقات،
إضافة إلى تقنية OEM) Original

،)Equipment Manufacturer
وال ـت ــي ب ــدوره ــا تـعـمــل عـلــى ربــط
الـ ـم ــوردي ــن الــرئـيـسـيـيــن بـشــركــاء
خـ ــارج ـ ـي ـ ـيـ ــن ،م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوف ـي ــر
تطبيقات متخصصة يتم تشغيلها
تحت المنتجات الخاصة بالشركاء
لتقديم خدمات وحلول المصرفية
متميزة.
وح ـ ـصـ ــدت " "ITSالـ ـع ــدي ــد مــن
الجوائز ،في ظل حلولها المصرفية
الرائدة ( )ETHIX NGللجيل القادم،
وهي الحلول المصرفية األساسية
للقطاع المصرفي اإلســامــي منه
والتقليدي.
وقـ ــال الـخـشـنــام" :إن ـن ــا سـعــداء
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ،Software AG
م ــن أج ــل ت ـقــديــم تـقـنـيــات جــديــدة
إل ــى الـمـنـطـقــة ،وت ــزوي ــد عمالئنا
بميزة تنافسية إضافية من خالل
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي أه ـم ـيــة قـصــوى
فــي ه ــذا الـعـصــر ،وتـحــرص دائما
شــركــة  ITSعـلــى تـقــديــم التقنيات
العالمية المصممة لتعزيز الكفاءة
التشغيلية وتوفير تجربة أفضل

للعمالء ،حيث تقدم حلول ETHIX
 NGال ــرق ـم ـي ــة ال ـع ـص ــري ــة للجيل
ال ـق ــادم مـفـهــومــا ج ــدي ــدا لتشغيل
الخدمات المالية ،حيث إنــه يعزز
الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآللي
وق ــاع ــدة الـبـيــانــات الـضـخـمــة ،من
أج ــل التحديث ال ـفــوري لعمليات
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،وي ـس ـم ــح ب ــال ـت ـع ــاون
السلس بين المؤسسات المالية
وحلول  FinTechالتقنية ،لتقديم
حل متكامل للخدمات المصرفية
لألفراد والشركات".
وأشـ ـ ــار الـ ــى ان "ال ـش ــراك ــة بين
 ITSوم ـج ـمــوعــة Software AG
ستساهم في توفير حلول تقنية
استثنائية لعمالئنا ،حيث تمكننا
مــن تــزويــدهــم بأفضل المنتجات
وال ـخــدمــات ،وكــذلــك تقديم حلول
مبتكرة إلى السوق وبوقت قياسي".
وت ــاب ــع" :إن الـنـظــام المصرفي
األسـ ــاسـ ــي ( )ETHIX NGيـعـمــل
على تحويل العمليات المصرفية
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـ ــى خ ــدم ــات رقـمـيــة
ورفــع مستوى سرعة االستجابة

للعمالء ،حيث إن الحلول المصرفية
الــرقـمـيــة تـســاهــم وبـشـكــل مباشر
فـ ــي ت ـح ـس ـيــن وأتـ ـمـ ـت ــة ع ـم ـل ـيــات
المصرفية وتحويلها الى رقمية،
لــرفــع ســرعــة وك ـف ــاءة االسـتـجــابــة
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـع ـمــاء
الـمـصــرف أو الـمــؤسـســة المالية،
م ـم ــا ي ـج ـعــل ع ـم ــاء ن ــا ي ـم ـت ــازون
ب ـخــدمــات تـنــافـسـيــة تمكنهم من
الــريــادة فــي هــذا القطاع ومواكبة
التغيرات السريعة والمستمرة في
هذا المجال".
مــن جــانـبــه ،ذك ــر رام ــي كشلي:
"يتعرض القطاع المصرفي للكثير
م ــن ال ـض ـغــوط نـتـيـجــة الـتـغـيــرات
المستمرة ،التي تتزايد مع التغيرات
الحالية التي تشهدها المؤسسات
حول العالم ،لذلك أصبح من المهم
جـ ــدا لـ ـم ــزودي الـتـكـنــولــوجـيــا أن
يعملوا على إيجاد حلول جديدة
معتمدة على الحقائق الواقعية
للسوق".
وأضاف كشلي" :ان التكامل هو
كلمة الـســر فــي نـجــاح المؤسسة

عصام الخشنام

في رحلتها نحو التحول الرقمي،
إن ن ـظ ــام  WebMethodsيعمل
كـمـنـصــة س ــري ـع ــة ل ـتــوف ـيــر نـظــام
رقمي  100في المئة لدعم التكامل
ال ـم ـب ــاش ــر وال ـ ـفـ ــوري الـ ـ ــذي يــوفــر
ل ـل ـع ـمــاء خ ــدم ــات أك ـث ــر ســاســة.
إننا نرحب ترحيبا حارا بالشراكة
االستراتيجية مع مجموعة ."ITS

ك ــارث ــة م ــوج ــات ال ـم ــد ال ـعــال ـيــة
(تسونامي) التي ضربت اليابان
فــي عــام  2011مــن خــال تقديم
مـنـحــة  5مــاي ـيــن بــرم ـيــل نفط
باالضافة الى منح ما يعادل 40

مليار ين ياباني لبناء المركز
العلمي (أكوامارين).
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ب ـم ــزي ــد مــن
الـ ـتـ ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـل ـع ــاق ــات
المشتركة بين البلدين على كافة
الصعد والمستويات.
من جانب آخر ،استقبل الصقر
المستشار جمال الجالوي المدير
العام لإلدارة العامة للجمارك ،كما
حضر اللقاء رباح الرباح المدير
العام للغرفة.
ورحب الصقر في بداية اللقاء
بــالـمـسـتـشــار ال ـج ــاوي ،وتـطــرق
إلى أهمية التنسيق المشترك بين
الغرفة والجمارك بهدف تسهيل
الـحــركــة التجارية فــي الـبــاد من
خــال تطوير العمل فــي المنافذ
الجمركية ،واالرتـقــاء بالخدمات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـتــاج ــر،
باإلضافة إلــى االطــاع على آخر
التطورات والمواضيع ذات الصلة
بالعمل الجمركي.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـنـظــر
ف ــي إعـ ـ ــادة ف ـتــح م ـن ـفــذ الـعـبــدلــي
ً
لـ ـلـ ـش ــاحـ ـن ــات نـ ـ ـظ ـ ــرا أله ـم ـي ـت ــه

االقتصادية بين الكويت والعراق
الـشـقـيــق ،م ــؤك ــدا ح ــرص الـغــرفــة
على تفعيل اللجنة الثنائية مع
الـجـمــارك بـهــدف بــذل المزيد من
ال ـج ـه ــود ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة وت ـطــويــر
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ال ـتــي
تـضـمــن تـسـهـيــل حــركــة انـسـيــاب
السلع في المنافذ الجمركية.
ومــن جانبه أعــرب المستشار
الـ ـجـ ــاوي ع ــن س ـع ــادت ــه ل ــزي ــارة
ً
الغرفة مثمنا جهودها الكبيرة
في سبيل دعم االقتصاد الكويتي،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا حـ ــرصـ ــه ال ـع ـم ـي ــق عـلــى
تعزيز العالقة بين اإلدارة العامة
ل ـل ـج ـم ــارك والـ ـغ ــرف ــة ،وضـ ـ ــرورة
اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل
اللجنة الثنائية.
ً
وأكد أن الجمارك تحرص دائما
على تطوير أنظمتها الجمركية
ل ـت ــواك ــب ال ـت ـط ــور الـلــوجـيـسـتــي
ال ـعــال ـمــي وم ـن ـهــا تـطـبـيــق نـظــام
المشغل االقتصادي والتخليص
المسبق واإلفراج اإللكتروني مع
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ذات الـشــأن
الجمركي.

«األهلي» يطرح مبادرة جديدة لدعم
األطباء بتقديم قروض بدون فوائد
أع ـلــن الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي مـ ـب ــادرة جــديــدة
لمصلحة األطباء العاملين في وزارة الصحة ،من
خالل طرح قرض بــدون فوائد بحد أقصى 10000
دينار ،اعترافا وتقديرا لجهودهم في مكافحة جائحة
فيروس كورونا.
ويأتي منح هذا القرض تعبيرا عن امتنان البنك
األهلي الكويتي وتقديره لتفاني العاملين في خطوط
الدفاع األولــى ،في ظل هذه األوضــاع االستثنائية،
وهو متاح لكل األطباء العاملين في المجال الطبي،
ضمن إطار التزام البنك األهلي الكويتي المتواصل
بدعم العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية
خالل هذه األزمة.
والسـتـيـفــاء متطلبات ال ـتــأهــل لـلـحـصــول على
القرض ،ينبغي أال يقل راتب الطبيب عن  2000دينار،
ً
وأال يتجاوز معدل عبء الدين شهريا نسبة  20في
المئة .وإضــافــة لــذلــك ،يتعين على الطبيب تأكيد
تحويل راتبه إلــى البنك األهلي الكويتي ،وتقديم
شهادة راتب تتضمن رقم حسابه لدى البنك.
ويواصل األطباء أعمالهم في خطوط الدفاع
األولى في مكافحة الجائحة ،وبذل جهود غير
مسبوقة الحتواء الوباء والتخفيف من وطأته،
ً
مع العلم أنهم يتعرضون يوميا ألعلى مستوى
من مخاطر اإلصابة ،حيث أثر كوفيد  19بشكل
كبير على ا لـقـطــاع الطبي والعاملين فيه من

الناحية النفسية واالجتماعية وحتى المالية.
وأشارت دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي آند
كومباني" حول توظيف األطباء وتأثيرات هذا الوباء
على مشهد الممارسات الطبية إلى أن "صدمة الطلب
الناشئة عن تفشي الجائحة كانت غير مسبوقة،
ويرى العديد من األطباء الذين شملهم االستطالع
أن خسارة اإليــرادات التي تم تكبدها من جراء هذا
الوباء ستعرض ممارساتهم الطبية لمخاطر مالية
ال تحمد عقباها .وفي أول ستة أسابيع من تفشي
الجائحة ،أفاد  53في المئة من األطباء المستقلين
الذين تم استطالع آرائهم بأنهم قلقون بشأن قدرة
ممارساتهم الطبية على اجتياز التحدي".
ً
ولذلك يأتي طرح مثل هذا العرض لألطباء تأكيدا
على حــرص البنك والـتــزامــه الــراســخ للقيام بــدور
فاعل من أجل مؤازرة ودعم األطباء والتخفيف من
معاناتهم اليومية.

«الخليج» يعلن فائزي سحب الدانة األسبوعي
أج ــرى بنك الخليج األح ــد الماضي سحب
الــدانــة األسبوعي عن األسـبــوع من  26الــى 30
يوليو  ،2020وعن األسبوع من  2الى  6أغسطس
 ،2020وأعـلــن أسـمــاء الفائزين العشرة الذين
حصل كل منهم على  1000دينار ،وفيما يلي
أسماء الفائزين الخمسة عن األسبوع 30 - 26
يوليو :2020
● عبدالوهاب عبدالرحمن عبداللطيف الملحم
● نهال أحمد عبداللطيف الصبيح

● محمد فيصل علي فرج
● جنا رضوان عبدالله جمال
● تركي مايا علي صالح
والفائزون الخمسة عن األسبوع  6 - 2أغسطس
:2020
● سارة جاسم عبدالله شكرالله
● فؤاد جاسم محمد دشتي
● علي عبدالكريم جوهر الشطي
● صبيحة فارس عبد علي

● عباس عبدالله علي القطان
هذا وقد أعلن بنك الخليج أن الدانة كبرت ،وان
الجائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون
 1500000دينار ،وسيعقد السحب في  14يناير
 ،2021وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه عبر
اإليداع بحساب الدانة في  30سبتمبر .2020
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة
فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب ،باستخدام خدمة الدفع

اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات
المتميزة لعمالئه ،ومنها خدمة "بطاقة الدانة
لــإيــداع الـحـصــري" ،الـتــي تمنح عـمــاء الــدانــة
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم ،إضافة
إلى خدمة "الحاسبة" المتاحة عبر موقع البنك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي
ِّ
تمكن عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز

«وربة» ١٠ :فائزين في سحب
«السنبلة» األسبوعي

أعلن بنك وربة استئناف سحوبات السنبلة األسبوعية بعد
تأجيلها بسبب سحب السنبلة الكبير األول ،وسيستمر البنك
ً
في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة ،وموظفي "وربة".
ُ
وت ِّوج خالل سحب السنبلة األسبوعي السابع والعشرين10 ،
رابحين من عمالء البنك ،حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم:
خميس خليفة دغيم العازمي ،وبدر ضيف الله ابريك العتيبي ،وأمل
عبدالمحسن البابطين ،وفاطمة تراحيب إبراهيم العتيبي ،وعادل
سعد فهد هنيان العازمي ،وعائشة منذر عبدالله المطوع ،وفالح
مزيد مطلق وشيتان الرشيدي ،وفيصل خلف جلعود العتيبي،
وفهد علي محمد الحمادي ،وأفراح سليمان صالح الرشيدي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير
األموال ،وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
ً
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية
ً
بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الكبرى لعمالئه ،ونظرا
لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي حظي به الحساب ،يعيد
ّ
"وربة" إطالق حساب "السنبلة" بحلة جديدة ومتطورة في  2020تطوي
في ثناياها جوائز نقدية أكبر ،إذ قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية التي يحصل عليها العمالء.
ومن التطورات التي أضافها "وربة" على حملة السنبلة  2020هي
مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات األسبوعية ،حيث أصبح اآلن
ً
عدد الفائزين  10بمبلغ  1000دينار لكل منهم أسبوعيا.
وح ــول الـسـحــوبــات الـكـبــرى ،فقد تــم السحب الكبير األول في
أغسطس الجاري ،إذ تم السحب على  7فائزين ،فاز األول بمبلغ
 100.000دينار ،بينما فاز الثاني بمبلغ  50.000دينار ،إضافة إلى
 5فائزين بمبلغ  10.000دينار .أما السحب الكبير الثاني ،فسيقام
في نهاية السنة ،إذ تتضاعف الجائزة الكبرى لتصل إلى 200.000
ديـنــار للفائز األول ،و 50.000ديـنــار للفائز الـثــانــي ،فضال عــن 5
فائزين بمبلغ  10.000دينار.

في سحوبات الدانة األسبوعية،
ربع السنوية والسنوية.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،حـســاب
الــدانــة هــو الـحـســاب الوحيد
الذي يكافئ العمالء على والئهم
لبنك الـخـلـيــج ،حـيــث يمنحهم ف ــرص ال ــوالء،
وهي عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها
العميل في السنة السابقة ،والتي تضاف إلى
العام المقبل كمكافأة له على والئــه ،وكذلك تم

إضافة جميع الفرص التي
استحقها العميل في آخــر عــام  2019إلــى عام
 ،2020ويتكرر ذلــك فــي عــام  2021مــع األع ــوام
التالية.
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 9ماليين دينار أرباح «ميزان القابضة»
في النصف األول بنمو %24
يعود سبب ارتفاع صافي
أرباح «ميزان» في الربع الثاني
والنصف األول من 2020
إلى زيادة حجم األعمال ،وأثر
اقتصادات الحجم مما زاد
هوامش الربح التشغيلية،
عالوة على تأثير الرافعة
المالية التشغيلية.

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة مـ ـ ـي ـ ــزان ال ـق ــاب ـض ــة
نتائجها الـمــالـيــة لـفـتــرة الـسـتــة أشهر
المنتهية في  30يونيو  ،2020والثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس .2020
وبلغت اإليرادات  134.3مليون دينار
بــارتـفــاع  16فــي المئة فــي حين بلغت
األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلهالك 15.8 :مليون دينار
بارتفاع  23في المئة.
وسـجـلــت األربـ ـ ــاح الـصــافـيــة تسعة
ماليين دينار بارتفاع  24في المئة ،في
حين سجلت األرباح الصافية الخاصة
بمساهمي الشركة األم 8.1 :ماليين دينار
بارتفاع  11في المئة.
وسـ ـجـ ـل ــت «مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان» ف ـ ــي ال ـن ـص ــف
ً
األول من عام  2020نموا في اإليــرادات
مدفوعة بــزيــادة حجم األعـمــال فــي كل
من أعمالها في القطاع الغذائي وقطاع
ال ـمــواد االسـتـهــاكـيــة ســريـعــة ال ــدوران
والــرعــايــة الصحية مدفوعة باألعمال
ً
الـتــي تــم االس ـت ـحــواذ عليها أخ ـي ــرا أو
األعمال القائمة.
ه ـ ـ ــذا وص ـ ــاح ـ ــب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع إيـ ـ ـ ـ ــرادات
ً
المجموعة تحسنا في هوامش الربحية
مثل هامش الــربــح اإلجـمــالــي وهامش
األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلهــاك وهامش صافي
األرباح .ويعود سبب االرتفاع في صافي
الثاني والنصف األول
األرباح في الربع ً
من عام  2020مقارنة مع الفترة ذاتها من
عام  2019بشكل رئيسي بسبب زيادة
حجم األعمال ،وأثر اقتصاديات الحجم
( )economies of scaleالتي أدت إلى
ً
ارتفاع هوامش الربح التشغيلية ،فضال
عــن تأثير الــرافـعــة المالية التشغيلية
(.)Operating leverage
وكانت جائحة كورونا أسفرت على
عدد من الفرص ،كذلك عدد من التحديات
ألعـ ـم ــال ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ففي
حين شهدت أعمال الشركة في الكويت
ً
ً
نموا مدفوعا بمبادرات غير عضوية
(االسـتـحــواذات التي تم االنتهاء منها
في النصف الثاني من العام الماضي)
ً
ً
وأخـ ــرى ن ـمــوا عـضــويــا ل ــزي ــادة الطلب

عـلــى بـعــض مـنـتـجــات الـشــركــة إضــافــة
إل ــى اقـتـنــاص بـعــض ال ـفــرص المتاحة
فقد انخفضت إي ــرادات المجموعة في
كــل مــن األع ـم ــال فــي اإلم ـ ــارات العربية
المتحدة جــراء انخفاض حجم أعمال
قطاع منشأت الخدمات الغذائية وفي
دولــة قطر جــراء انقطاع مؤقت لبعض
األعمال هناك.
وتكبدت «ميزان» مصاريف متعلقة
بجائحة كورونا المستجد بقيمة حوالي
 600ألف دينار خالل النصف األول.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
التنفيذي للشركة محمد جاسم الوزان:
ً
«مثلت جائحة كورونا فرصا وتحديات
ّ
جمة على الجميع وكشركة عاملة في
ق ـطــاع الــدفــاعــي – نـجـحــت م ـي ــزان من
تحقيق ت ــوازن ج ــراء الـتـحــديــات التي
واجهناها خالل الفترة الماضية».
وأعرب الــوزان عن الشكر «لموظفي
المجموعة والجهات الرقابية المختلفة
الذين عملوا جاهدين على مدار الساعة
لتأمين الغذاء والدواء في ظل الظروف
الراهنة».
مــن جانبه ،قــال الرئيس التنفيذي
لـ«ميزان» غاريت وولــش« :يسعدنا أن
نــرى مبادرتنا للنمو العضوي وغير
العضوي ،تحقق نتائج إيجابية من
حيث اإليــرادات واألربــاح .ويعد النمو
فــي أعـمــال قطاعات األغــذيــة والرعاية
ال ـص ـح ـي ــة ب ـف ـض ــل أن ـ ـهـ ــا ال ـق ـط ــاع ــات
الدفاعية إضــافــة إلــى م ـبــادرات النمو
ً
المختلفة التي اتخذناها أخيرا ،وأود
هنا أن أك ــرر الشكر لموظفي وعمال
المجموعة إضافة إلى الجهات الرقابية
ً
الـمـخـتـلـفــة ال ــذي ــن ل ــم ي ــدخ ــروا ج ـهــدا
لـتــأمـيــن المستهلكين بــالـضــروريــات
طوال هذا الوقت».

األداء المالي للشركة خالل النصف األول
مجال األغذية
حقق إيرادات بقيمة  89.9مليون
ديـ ـن ــار ب ــارتـ ـف ــاع ب ـن ـس ـبــة  9.5في

الـمـئــة ،ه ــذا وشـكــل مـجــال األغــذيــة
 66.9في المئة من إيراد المجموعة،
تصنيع
وتتضمن إيرادات من قطاع ّ
وت ــوزي ــع األغ ــذي ــة ،ال ــذي يـمــثــل 46
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي إي ـ ـ ــرادات
المجموعة ،والتجهيزات الغذائية
 14.3في المئة والخدمات الغذائية
 6.7في المئة.
● قطاع إنـتــاج وتــوزيــع األغــذيــة:
ارتفع إيــراد هــذا القطاع بنسبة 10
في المئة خالل النصف األول .2020
● ق ـطــاع الـتـجـهـيــزات الـغــذائـيــة:
ارتفع إيــراد هذا القطاع بنسبة 7.5
في المئة في النصف األول .2020
● قطاع الخدمات الغذائية :ارتفع
إيراد هذا القطاع بنسبة  10في المئة
في النصف األول .2020

مجال غير األغذية
األغذية
بلغت إيرادات مجال غير
ً
 44.4مليون دينار كويتي مسجلة
ً
ارتـ ـف ــاع ــا ب ـن ـس ـبــة  34.8ف ــي الـمـئــة
مقارنة مــع الـعــام الـمــاضــي .وتمثل
إيــرادات هذا المجال  33.1في المئة
م ــن إج ـم ــال ــي إيـ ـ ـ ــرادات الـمـجـمــوعــة
ال ـت ــي تـتـضـمــن إيـ ـ ـ ــرادات م ــن قـطــاع
الدوران
السلع االستهالكية سريعة
ّ
والـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـ ـ ــذي ي ـمــثــل
 31.5في المئة من إجمالي إيــرادات
ال ـم ـج ـم ـ ّـوع ــة ،وق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـنــاعــات
الذي يمثل القطاع  1.5في المئة من
إجمالي إيرادات المجموعة.
● قـ ـط ــاع ال ـس ـل ــع االس ـت ـهــاك ـيــة
سريعة الدوران واألدوية :ارتفع إيراد
هــذا القطاع بنسبة  39.6فــي المئة
ً
النصف األول مدفوعا بالعمليات
الحديثة والفرص المتاحة لمحفظة
األعمال القائمة.
● قطاع الصناعات :انخفض إيراد

«التجارية العقارية» تربح 592.7
ألف دينار في النصف األول

هذا القطاع بنسبة  21في المئة في
النصف األول .2020

أداء العمليات في األسواق اإلقليمية
● ال ـك ــوي ــت :ارت ـف ـعــت اإليـ ـ ــرادات
بنسبة  23.6في المئة في النصف
األول  ،2020نـ ـتـ ـیـ ـج ــة ا لـ ـقـ ـط ــاع
ال ـت ـص ـن ـي ــع والـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـغ ــذائ ــي
وقطاع السلع االستهالكية سريعة
الدوران والرعاية الصحية وقطاع
التجهيزات الغذائية.
● دولـ ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة
ال ـم ـت ـح ــدة :ان ـخ ـف ـض ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات
بنسبة  2.4فــي المئة فــي النصف
األول  2020بسبب انخفاض أعمال
مـنـشــآت ال ـخــدمــات ال ـغــذائ ـيــة مثل
المطاعم والفنادق.
● دولة قطر :انخفضت اإليرادات
المئة فــي النصف
بنسبة  5.7فــي
ً
األول  ،2020مدفوعة تعطل مؤقت
في بعض األعمال نتيجة جائحة
كورونا المستجد.
● المملكة العربية السعودية:
ارتفعت اإليـ ــرادات بنسبة  0.5في
المئة في النصف األول .2020
● أفغانستان :ارتفعت اإليرادات
بنسبة  0.1فــي المئة فــي النصف
األول .2020
● المملكة األردن ـيــة الهاشمية:
ارتفعت اإليـ ــرادات بنسبة  6.5في
المئة.
● ال ـ ـعـ ــراق :ارت ـف ـع ــت اإليـ ـ ـ ــرادات
ً
بـنـسـبــة  71.2ف ــي ال ـم ـئــة مــدفــوعــا
بقطاع الخدمات الغذائية.

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة
التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي،
عن أرباح الشركة بالربع األول المنتهي
في  31مارس  2020والنصف األول من
العام والمنتهي في  30يونيو ،2020
ً
مــوضـحــا أن ـهــا حـقـقــت أرب ــاح ــا قــدرهــا
 2.050.893دينارا (مليونان وخمسون
ألفا وثمانمئة وثالثة وتسعون دينارا)
ل ـف ـت ــرة الـ ــربـ ــع األول ،ب ـي ـن ـمــا سـجـلــت
ً
أرباحا صافية قدرها  592.714دينارا
(خ ـم ـس ـم ـئ ــة واث ـ ـن ـ ــان وتـ ـسـ ـع ــون أل ـف ــا
وسـبـعـمـئــة وأرب ـع ــة عـشــر ديـ ـن ــارا) في
النصف األول.
ً
وتعقيبا على النتائج المالية عن عبدالفتاح معرفي
ف ـت ــرة األش ـه ــر ال ـس ـتــة األول ـ ــى م ــن عــام
 ،2020ق ــال مـعــرفــي ،إن الـشــركــة بذلت خطط العودة التدريجية اآلمنة بجميع
قـصــارى جهدها للحفاظ على وتيرة عـقــاراتـهــا ،مــؤكــدا أن الشركة مستمرة
ً
إنجازاتها ،خصوصا في ظل جائحة في جهود تحقيق االمتياز التشغيلي
ك ـ ــورون ـ ــا ،الـ ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ــن خ ـســائــر وتطبيق تغييرات فعالة للتقليل من
جسيمة فــي العالم أجـمــع ،مشيرا الى التكاليف بشكل عام لجميع الوحدات
أن ت ــداعـ ـي ــات هـ ــذه األزم ـ ـ ــة وتــأث ـيــرهــا التابعة إلدارة الشركة.
واإلج ــراء ات االحترازية التي فرضتها
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـي ـ ــد ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــة
الـحـكــومــات حــول الـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك االج ـت ـمــاع ـيــة ،أفـ ــاد مـعــرفــي بــأنــه على
قــواعــد الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي والـحـظــر الــرغــم مــن كــل الـتـحــديــات ،وبــاإلضــافــة
الـجــزئــي وال ـشــامــل ،أدت جميعها إلــى إلى إعفاء المستثمرين من اإليجارات،
َ
تراجع كبير في االقتصاد العالمي.
لم تتوان الشركة عن القيام بدورها في
ّ
وأك ــد أن «الـتـجــاريــة» ملتزمة بدعم ه ــذا الـمـجــال خ ــال الـنـصــف األول من
ً
ومساندة مستثمريها ،إذ أعلنت سابقا  ،2020إذ قامت بحملة توزيع صناديق
مـنــح بـعــض اإلعـ ـف ــاء ات للمستأجرين الوقاية والتعقيم من فيروس كورونا
ً
تـمــاشـيــا مــع قـ ــرارات ال ــدول ــة بــاالغــاق عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع مـ ـسـ ـت ــأج ــري ع ـق ــارات ـه ــا
للمساعدة فــي تخفيف األ ث ــر السلبي السكنية والتجارية والمكاتب ،فضال
ل ــأزم ــة وت ــداع ـي ــات ـه ــا ف ــي ظ ــل الـحـظــر عن تعاونها مع مبرة معرفي الخيرية
الجزئي والشامل لمدة تجاوزت أربعة لـ ـت ــوزي ــع وجـ ـب ــات ع ـل ــى ال ـم ـح ـتــاج ـيــن
أشـ ـه ــر ،وت ــوق ــف األن ـش ـط ــة ال ـت ـجــاريــة ،والمتعففين في شتى أنحاء الكويت.
ً
م ـم ــا ان ـع ـك ــس س ـل ـب ـي ــا ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــرادات
ولـ ـف ــت ال ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة
الشركة ،الفتا إلــى أن الكويت والعالم لـلـتـطــويــر ال ـع ـقــاري بمملكة الـبـحــريــن
ً
أجمع يواجهون تحديات كبيرة وغير حققت تقدما في أعمال البناء لمشروع
مسبوقة سيكون لها تأثير سلبي على برج سيفموني ،الذي يتكون من
ً
االقتصاد العالمي على المدى الطويل،
 46طــاب ـقــا و 351ش ـق ــة ،بــاإلضــافــة
ً
خصوصا أن جائحة «كورونا» ال تزال إلــى باقة متنوعة من المرافق الفخمة
مستمرة إلى اليوم.
تبعث بطابع من الرفاهية على البرج،
ً
وطمأن معرفي الشركاء والمساهمين مشيرا إلــى أن العمل جــار حاليا على
على وضع الشركة ووصفه بـ «المستقر» التشطبيات الداخلية النهائية للبرج،
بفضل متانة مركزها المالي ،كما تم وق ــد بـلـغــت نـسـبــة مـبـيـعــات ال ــوح ــدات
وضع الخطط لضمان استمرار العمل ،الـسـكـنـيــة  55ف ــي الـمـئــة م ــن ال ــوح ــدات
وتـقــديــم ال ـخــدمــات لـلـعـمــاء ،وتطبيق المعروضة للبيع.

«كيبيك» :تغييرات تنظيمية واستحداث النفط يرتفع مع آمال تحفيز أميركي وانتعاش الطلب

مهام في مجموعات مصفاة الزور
●

أشرف عجمي

أصدر نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية
للخدمات البترولية المتكاملة (كيبيك) خالد العوضي
ً
تـعـمـيـمــا يـقـضــي بـتـغـيـيــرات إداري ـ ــة وتنظيمية داخــل
الشركة ،على أن يتم العمل بتلك التغييرات التنظمية
ً
في مجموعة عمليات مصفاة الزور ،اعتبارا من أمس.
وأجرى التعميم تغييرات على فريق عمليات المنطقة
األولى ،فتم تغيير مهام فريق عمليات المنطقة األولى-
مصفاة الزور ،ليغطي وحدات تقطير النفط الخام ووحدة
مـعــالـجــة غ ــاز االش ـت ـعــال وخ ـطــوط الـتـغــذيــة الـخــارجـيــة
المتعلقة بوحدات التصنيع ،على أن يستمر سعد محمد
البنوا كرئيس فريق عمليات المنطقة األولــى ،ويكون
ً
مسؤوال أمام مدير مجموعة العمليات مصفاة الزور.
وشمل التعميم نقل جالل خلف الطرفي كرئيس قسم
عمليات المنطقة األول ــى -قسم وح ــدات تقطير النفط

الخام (الــوحــدة  )CDU-01والــوحــدة ( ،)CDU-11ويتبع
مباشرة رئيس فريق عمليات المنطقة األولــى ،وينقل
فيصل جابر العتيبي كرئيس قسم عمليات المنطقة
األولى -قسم وحدة تقطير النفط الخام ووحدة معالجة
غــاز االشـتـعــال وخـطــوط التغذية الخارجية المتعلقة
بوحدات التصنيع.
وتضمن التعميم تغييرات في فريق عمل العمليات
المتكاملة ،مصفاة ال ــزور ،على أن يعاد تسمية فريق
عمل العمليات المتكاملة -مصفاة الزور ،ليصبح فريق
عمليات المنطقة ا لـســاد ســة ،ويصبح مشعل ابراهيم
الشمري رئيس فريق عمليات المنطقة السادسة ،وينقل
حمد محمد الشطي كرئيس لقسم عمليات المنطقة
ا لـســاد ســة -قسم المعالجة الهيدروجينية لمنتجات
النافثا والكيروسين ،وينقل عبدالرحمن سالم المري
كرئيس قسم عمليات المنطقة السادسة -قسم المعالجة
الهيدروجينية لمنتجات الديزل.

ارت ـف ـع ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخ ــام،
أم ــس ،بــدعــم مــن تــوقـعــات بتحفيز
أمـ ـي ــرك ــي س ـي ـس ــاع ــد ف ـ ــي انـ ـط ــاق
أ ك ـبــر مستهلك للنفط فــي ا لـعــا لــم،
وانتعاش الطلب اآلسيوي في حين
ي ـعــاد فـتــح االق ـت ـص ــادات ،وتسجل
سوق األسهم أداء أقوى.
ً
وأضــاف خام برنت  29سنتا أو
ما يعادل  0.6في المئة إلى 45.28
ً
دوالرا للبرميل ،وارتفع خــام غرب
ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي 38
ً
سنتا أو ما يعادل  0.9في المئة إلى
ً
 42.32دوالرا للبرميل.
وكتب الرئيس األميركي دونالد
ً
ت ــرام ــب ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر» ،ق ــائ ــا ،إن
كـبــار األع ـضــاء الــديـمـقــراطـيـيــن في
الكونغرس يرغبون في االجتماع
مـعــه بـشــأن ات ـفــاق لتخفيف اآلث ــار
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا.

وانـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات ب ـي ــن
ا ل ــد يـ ـمـ ـق ــرا طـ ـيـ ـي ــن وإدارة ت ــرا م ــب
األسبوع الماضي.
ك ـمــا ت ـل ـقــت األسـ ـع ــار ال ــدع ــم من
مؤشرات على انتعاش الطلب على
النفط في آسيا.
ويـ ـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،قـ ــال
أم ـيــن ال ـنــاصــر الــرئ ـيــس التنفيذي
لـ«أرامكو» ،إنه يرى الطلب ينتعش
ف ـ ـ ــي آس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ــع فـ ـ ـت ـ ــح تـ ــدري ـ ـجـ ــي
لالقتصادات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين
ً
ف ــي ال ـص ـيــن ف ــي ي ــول ـي ــو ،مــدفــوعــا
بصعود أسعار النفط العالمية في
حين ارتفعت األنشطة الصناعية
ً
م ـج ــددا ص ــوب مـسـتــويــات مــا قبل
فـيــروس كــورونــا ،مما يـضــاف إلى
م ــؤش ــرات عـلــى الـتـعــافــي فــي ثاني
أكبر اقتصاد في العالم.

كـ ـ ـم ـ ــا دعـ ـ ـ ـ ــم ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ل ــأسـ ـه ــم
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي ص ـعــدت للجلسة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي الـ ـي ــوم مــع
م ـكــاســب حـقـقـتـهــا أس ـه ــم صـنــاعــة
السيارات بفضل بيانات مبيعات
في الصين.

إنتاج أذربيجان
وأع ـل ــن وزيـ ــر مــال ـيــة أذرب ـي ـجــان
ســام ـيــر شــري ـفــوف أن ــه س ــوف يتم
خفض اإلنتاج النفطي ألذربيجان
بــواقــع  2.7مـلـيــون طــن ه ــذا الـعــام،
وذلــك من أجــل اإليـفــاء بالتزاماتها
في اتفاق منظمة الــدول المصدرة
للنفط (أوبك) للمساعدة في إحداث
توازن في السوق.
وذك ــرت وكــالــة بلومبرغ لألنباء
أن شركة الطاقة الحكومية سوكار

« »S&P500قرب مستوى قياسي و«ناسداك» ينخفض
ارتفاع المؤشرات اليابانية ...و«الصينية» تتراجع وسط التوترات مع الواليات المتحدة
غلب االرتفاع على مؤشرات األسهم
األميركية بنهاية تــداوالت أمس األول،
لـكــن ه ـبــوط أس ـهــم الـتـكـنــولــوجـيــا دفــع
ً
«ناسداك» للتراجع وحيدا.
وفـضــل المستثمرون الـتــركـيــز على
ال ـت ـف ــاؤل ح ـي ــال ال ـت ـعــافــي االق ـت ـصــادي
ومفاوضات التحفيز اإلضــافــي ،وسط
خ ـســائــر أس ـهــم الـتـكـنــولــوجـيــا بـقـيــادة
«مايكروسوفت» و«فيسبوك».
وصعد «داو جــونــز» بنسبة  1.3في
المئة أو ما يعادل  357نقطة إلى 27.791
ألف نقطة ،وارتفع « »S&P 500بنحو 0.3
في المئة أو  9نقاط إلى  3360نقطة.
في حين انخفض «نــاســداك» بنسبة
 0.4فــي المئة أو  42نقطة ليغلق عند
 10.968ألف نقطة.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـهـ ــم «ب ـ ــويـ ـ ـن ـ ــغ» ق ــائ ـم ــة
الرابحين في مؤشر «داو جونز» بنهاية
ً
الجلسة ،مستفيدا مــن ا لـتـفــاؤل حيال
السفر الجوي.
واس ـت ـفــادت أسـهــم شــركــات تصنيع
الطائرات والخطوط الجوية من بيانات
حكومية أميركية أظهرت ارتـفــاع عدد
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـث ــان ــي عـلــى
التوالي مع تسجيل الطلب على السفر
ال ـ ـجـ ــوي يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي أع ـل ــى
مستوى منذ شهر مارس الماضي.
وقــادت أسهم «بوينغ» و»كاتربيلر»
ص ـع ــود ال ـم ــؤش ــر ال ـص ـنــاعــي لــأسـهــم
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،رغـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر قـ ـط ــاع
التكنولوجيا.
وارت ـف ــع سـهــم «بــوي ـنــغ» بـنـسـبــة 5.5
في المئة ليغلق عند مستوى 179.41
دوالر ،كما صعد «كاتربيلر» بنحو 5.3
ً
ً
في المئة مسجال  142دوالرا.
وع ـن ــد اإلغ ـ ــاق ارت ـف ــع «داو جــونــز»
بنسبة  1.3فــي المئة إلــى  27.791ألف
نقطة ،وصعد « »S&P 500بنحو  0.3في
المئة إلى  3360نقطة ،بينما انخفض
«ن ــاس ــداك»  0.4فــي الـمـئــة إل ــى 10.968
ألف نقطة.

وت ـ ـبـ ــاطـ ــأ نـ ـم ــو الـ ـت ــوظـ ـي ــف فــي
الواليات المتحدة بشكل كبير في
يوليو الماضي ،مما يعكس تباطؤا
محتمال في التعافي االقتصادي.
وقالت وزارة العمل ،يوم الجمعة
الماضي ،إن الوظائف غير الزراعية
زادت ب ـم ـقــدار  1.8مـلـيــون وظيفة
الشهر الماضي ،مقارنة مع زيادة
قياسية بواقع  4.8ماليين وظيفة
في يونيو الماضي.
وقال المستهلكون ،إن متوسط
االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ال ـم ـت ــوق ـع ــة ل ـف ـق ــدان
وظ ــائـ ـفـ ـه ــم خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ـق ـبــل
ارتفع إلى  16في المئة في يوليو
الـ ـم ــاض ــي مـ ــن  15فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فــي
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،وه ــو أع ـلــى من
متوسط عام 2019البالغ  14.3في

ً
المئة ،و فـقــا لمسح بنك نيويورك
االحتياطي االتحادي.
وح ـس ــب ال ـت ــوق ـع ــات ،يــرت ـفــع مـعــدل
البطالة في الواليات المتحدة مرة أخرى
في يوليو بعد انخفاضه لثالثة أشهر
متتالية من أعلى مستوى له البالغ 50.9
في المئة ،في مارس الماضي.
وقدر المستهلكون االحتماالت عند
 39.3ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي يــول ـيــو ال ـمــاضــي،
ارتـفــاعــا مــن  35.1فــي المئة فــي يونيو
الماضي.
وارتـفـعــت تــوقـعــات التضخم بشكل
طفيف في يوليو ،مع ارتـفــاع متوسط
التوقعات للعام المقبل إلى  2.9في المئة
مــن  2.7فــي المئة فــي يونيو الماضي.
وزاد مـ ـت ــو س ــط تـ ــو ق ـ ـعـ ــات ا ل ـت ـض ـخ ــم
للسنوات الـثــاث المقبلة إلــى  2.7في

المئة فــي يوليو مــن  2.5فــي المئة في
يونيو.
وس ـج ــل ال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــون ال ــذي ــن تـقــل
ً
أعـمــارهــم عــن  40عــامــا أكـبــر زي ــادة في
توقعات التضخم.
وفي أوروبا ،ارتفع مؤشر «ستوكس
يورب  »600بنسبة  0.3في المئة (1.10 +
نقطة) إلى  364.6نقطة ،وارتفع «فوتسي
 18.4 +( »100نقطة) ليسجل مستوى
 6050نقطة.
كما صعد «داكس» األلماني (12.6 +
ً
نقطة) محققا  12.687ألف نقطة ،وبلغ
ارتفاع «كــاك» الفرنسي ( 19.9 +نقطة)
ليسجل مستوى  4909نقاط.
وفي آسيا ،ارتفعت مؤشرات األسهم
اليابانية في نهاية تعامالت ،أمس ،مع
تراجع الين ،ووسط آمال باتفاق البيت

األب ـيــض والــديـمـقــراطـيـيــن عـلــى حزمة
إنقاذ جديدة لدعم االقتصاد خالل أزمته
بسبب فيروس «كورونا».
وت ـل ـقــت أس ـهــم ال ـش ــرك ــات ال ـم ـصــدرة
ً
دع ـم ــا م ــن ت ــراج ــع ال ـي ــن ،فـصـعــد سهم
«نيسان مــوتــور» بنحو  6.4فــي المئة،
كما ارتفع سهم «هوندا موتور» بالنسبة
ن ـف ـس ـهــا ،ف ـي ـمــا ص ـع ــد س ـه ــم «ت ــوي ــوت ــا
موتور» بنحو  4في المئة.
وعند اإلغــاق ،ارتفع مؤشر «نيكي»
بـ ـنـ ـح ــو  1.9ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ ل ـ ـ ــى 22750
نقطة و هــو أعلى مستوى منذ الثاني
والعشرين من يوليو ،كما صعد المؤشر
ً
األوسع نطاقا «توبكس» بنسبة  2.5في
المئة عند  1586نقطة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ــراجـ ـع ــت م ــؤش ــرات
األسهم الصينية في نهاية التعامالت
رغم إعالن بيانات اقتصادية إيجابية
وفي ظل التوترات مع الواليات المتحدة.
وف ــرض ــت ب ـك ـيــن ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى 11
ً
ً
أميركيا ،أمس األول ،ردا على قرار مماثل
للواليات المتحدة في األسبوع الماضي،
بسبب الخالفات حول هونغ كونغ.
وكشفت بـيــانــات اقـتـصــاديــة ارتـفــاع
مبيعات السيارات في الصين  16.4في
المئة في يوليو على أساس سنوي عند
 2.11مليون.
وفي سياق منفصل ،أعلنت الصين
سياسات جديدة لدعم صناعة أشباه
ال ـم ــوص ــات ت ــرك ــز ب ـص ــورة أك ـب ــر على
ت ـق ــدي ــم اإلع ـ ـف ـ ــاءات ال ـض ــري ـب ـي ــة وذل ــك
لــدعــم خـطــة «صـنــع فــي الـصـيــن »2025
التي تستهدف إنتاج  70في المئة من
استهالكها ألشباه الموصالت بحلول
.2025
وفــي نهاية الجلسة ،تــراجــع مؤشر
«شنغهاي المركب»  1.2فــي المئة إلى
 3340نـقـطــة وه ــو أدن ــى مـسـتــوى منذ
الـ ـح ــادي وال ـثــاث ـيــن م ــن يــول ـيــو ،فيما
انخفض «شنتشن المركب» بنسبة 1.5
في المئة عند  2244نقطة.

ســوف تخفض اإلنـتــاج بــواقــع 420
كيلوطن.
أظـ ـه ــرت ل ـج ـنــة اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات أن
أذربيجان أنتجت  37.5مليون طن
من النفط عام .2019

أوكسيدنتال بتروليوم
وأعلنت شركة النفط األميركية
أوك ـ ـس ـ ـيـ ــدن ـ ـتـ ــال ب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــوم راب ـ ــع
خ ـس ــارة فـصـلـيــة عـلــى ال ـتــوال ـي مع
قيامها بتجنيب  6.6مليارات دوالر
ل ـم ـخ ـص ـصــات انـ ـخـ ـف ــاض ال ـق ـي ـمــة،
معظمها لشطب قيمة أصول للنفط
والغاز في أعقاب انهيار في أسعار
الخام.
(رويترز)

ً
ً
الذهب يسجل تراجعا سريعا
مع احتفاظ الدوالر بمكاسبه
تراجع الذهب ،أمــس ،إذ دفع صعود نسبي في قيمة الــدوالر
مقابل بقية العمالت بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن
النفيس الــذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دوالر أميركي
لألوقية.
وانخفض الــذهــب فــي المعامالت الـفــوريــة  0.5فــي المئة إلى
ً
ً
 2017.53دوالرا لألوقية (األونصة) متراجعا عن مستوى قياسي
ً
مرتفع بلغ  2072.50دوالرا لألوقية سجله في األسبوع الماضي.
ونــزلــت الـعـقــود األمـيــركـيــة اآلج ـلــة لـلــذهــب  0.6فــي الـمـئــة إلــى
 2026.90دوالر لألوقية.
واحتفظ الدوالر األميركي بمكاسبه بعدما صعد ألعلى مستوى
خالل أسبوع ّ مقابل اليورو ،إذ عزز التوتر بين الواليات المتحدة
والصين وتعثر االتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس األميركي
أصول المالذ اآلمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد
ترامب أمس األول ،إنهم مستعدون الستئناف المفاوضات بشأن
اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا .لكن لم يتضح إن
كان بمقدورهم تجاوز الخالفات بينهم.
ً
فــي الــوقــت نفسه فــرضــت الـصـيــن عـقــوبــات عـلــى  11مــواطـنــا
ً
ً
أميركيا منهم أعضاء جمهوريون في مجلس الـنــواب ردا على
فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
ً
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني األميركي محدودا
لكن محللين قالوا ،إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في
المدى األطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدوالر عند  1.1736دوالر بعدما
تراجع إلــى  1.1722دوالر في وقــت سابق من الجلسة وهــو أقل
مستوى منذ الرابع من أغسطس.
وقبل ذلــك تــراجــع ال ــدوالر لسابع أسـبــوع على التوالي وقــال
متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
ً
وتلقى اليورو دعما في اآلونة األخيرة من آراء ذكرت أن القارة
تحقق أداء أفضل من الواليات المتحدة وأنها تتعامل على نحو
أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى ،ظلت الليرة التركية قرب المستوى المتدني
القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض
احتياطي النقد األجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ
ً
البنك المركزي قرارات أكثر حزما للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند  7.2785مقابل الدوالر وهو ما يزيد
بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة
عند  7.3650ليرات.
وعلى العكس من ذلك ،صعدت الكرونة النرويجية بدعم من
ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة األفضل أداء هذا األسبوع
ً
ً
جنبا إلى جنب مع الدوالر الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين
في مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.
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يرى د .محمد الديهاجي أن مسألة
التعدد المنهجي في النقد األدبي
ً
ً
أفرزت قصورا واضحا ضمن مجال
الرؤى النقدية الغربية الحديثة.
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ً
ً
نشرت الفنانة أحالم مقطعا صوتيا لها،
تغني «بحبك يا لبنان» للسيدة
وهي
ّ
فيروز ،وعلقت على الفيديو« :بحبك يا
لبنان».

١٧

يرى المنتج باسم عبداألمير أن َمن
يرفض تقليص أجره من الفنانين
سيجلس في منزله.

نجوم هوليوود عملوا في الصحافة
والتدريس والهندسة قبل الشهرة
أبرزهم آشتون كوتشر وإيما واتسون وبراد بيت وجورج كلوني
كشفت تقارير إعالمية أن عددا كبيرا من نجوم ونجمات
هوليوود ومشاهير السينما العالمية لم يدرسوا التمثيل،
بل كانوا أصحاب اختصاصات مختلفة من العلوم
والهندسة والتدريس والصحافة ،منهم براد بيت
وآشتون كوتشر وايما واتسون وغيرهم.
وبينت التقارير أنــه ليس كــل مــن لمع اسمه
فــي التمثيل والـغـنــاء ج ــاء مــن المعهد العالي
للتمثيل أو الغناء ،فمنهم من درس اختصاصا
مختلفا ،ولمع في مجال التمثيل وأصبح نجما،
وهــول ـيــوود شــاهــدة عـلــى ذل ــك ،فــالـعــديــد من
نجومها لم يحترفوا التمثيل إال بعد مزاولته.
ت من أشهر نجوم هوليوود
ويعتبربراد بي 
ً
وأكثرهم جـمــاال على اإلط ــاق ،وإضــافــة الى
براعته في التمثيل تمكن من تصدر عناوين
الـصـحــف بـفـضــل الـنـجـمــات ال ـلــواتــي دخلن
حياته قبل أنجلينا جولي وبعدها أيضا،
ول ـك ـنــه تـخـصــص ف ــي ال ـص ـحــافــة بجامعة
ميسوري ،وأوقــف دراسـتــه قبل أسبوعين
من التخرج.
وج ــورج كـلــونــي واح ــد مــن أكـثــر نجوم
هوليوود وسامة ،وأوجع قلوب النساء بعد
دخوله القفص الذهبي ،وبرع في التمثيل،
لكنه درس الصحافة في جامعة كنتاكي.

آشتون كوتشر

جان يامان

وكذلك األمر بالنسبة للممثل الهوليودي آشتون كوتشر،
حيث تخصص في هندسة الكيمياء الحيوية في جامعة
آيوا ،قبل أن ينتقل الى مجال عرض األزيــاء ،وبعدها الى
التمثيل.
وكان كوتشر شوهد للمرة األولى مع زوجتهديمي مور
بعد خيانة كوتشر لديمي يوم عيد زواجها ،حيث ظهرا مع
بعضهما خارج منزلهما في بيفرلي هيلز ،لكن بدت ديمي
حزينة وشديدة االضطراب ،أما كوتشر فكان يضع في فمه
سيجارة ويستعدان لدخول السيارة.
يشار إلى أن كوتشر أقام صداقة مع فتاة تدعى سارة،
بـعــد أن احـتـفــا ف ــي ف ـنــدق هـ ــارد روك ف ــي س ــان ديـغــو
بكاليفورنيا ،وذلك خالل يوم عيد زواجه بديمي مور،
حيث قال أصدقاء مقربون لكوتشر ومور إن زواجهما
يمر بكارثة ،وأكد أغلبهم "أنهما انفصال بالفعل" ،كما
قــالــت بعض التقارير انــه "فــي حــالــة الـطــاق ستكون
هناك معركة فيما بينهما على ثروتهما التي تبلغ
 290مليون دوالر".
ولـ ــدى ال ـن ـســاء كــانــت إي ـمــا واتـ ـس ــو ن م ـم ـيــزة بين
نجاحها في المجال التمثيلي والسينمائي ونجاحها
في المدرسة والجامعة ،السيما أنها قبل أن تصبح
م ـم ـث ـلــة م ـع ــروف ــة ومـ ـشـ ـه ــورة ت ـخ ـص ـصــت ف ــي الـلـغــة
االنكليزية بجامعة بــراون ،وتخرجت في عــام ،2014
وانطلقت بعدها الى عالم الشهرة.

كاثرين شوارزنيغر

إيما واتسون

ليدي غاغا

جان يامان يمتلك مكتب محاماة

كاثرين شوارزنيغر تنجب طفلها األول

قصة شعر ليدي غاغا تشبهها بالجرو

ت ـص ـ ّـدرت ص ــور الـنـجــم ال ـتــركــيج ــان يــامــان صـفـحــات مــواقــع ال ـتــواصــل ،والـتــي
يستعرض خاللها وسامته وعضالته المفتولة.
وكــان يــامــان درس فــي مــدرســة إيطالية ،وتـخــرج فيها األول على زمــائــه ،حيث
ً
يمتلك مكتبا للمحاماة ،يشاركه فيه ا ثـنــان مــن أ صــد قــا ئــه ،إال أ نــه ال يذهب كثيرا
النشغاله بالتمثيل.
وبدأ مشواره الفني في مسلسل "مسائل الغرام" بدور "بدر" ،والذي أدى فيه دورا
أساسيا ،حيث يحب إ حــدى البطالت ،و تـحــدث الكثير مــن المشاكل التي تتسبب
ً
في ابتعادهما ،إال أنهما يعودان لبعضهما في النهاية ،ولعب أيضا دور البطولة
ً
المطلقة في مسلسل "العشق عنادا" ،كما ادى دور البطولة في مسلسل "السيد الخطأ".

أنجبت الكاتبة األميركية كاثرين شوارزنيغر 30 ،عاما ،االبنة الكبرى للممثل األميركي
الشهير أرنولد شوارزنيغر ،طفلها األول من زوجها الممثل كريس برات 41 ،عاما.
وكشف شقيقها باتريك نبأ الوالدة لبرنامج "إي تي" ،المعني بأخبار المشاهير ،وقال:
"هما بخير لقد استقبال هدية صغيرة".
من جهتها ،أفادت مصادر في البرنامج بأن كريس شوهد في منطقة مستشفى سانت
مونيكا الجمعة الماضية .وقالت والدة كاثرين ،الكاتبة ماريا شريفي ،أكدت نبأ حمل
ابنتها في أول مايو الماضي.
وهذا يعد أول طفل لكاثرين ،لكن كريس لديه ابن  7أعوام من زوجته السابقة الممثلة
أنا فاريس  43عاما .وظهرت األنباء حول حمل كاثرين بعد  10أشهر من زواجها من
(د ب أ)
كريس في يونيو .2019

أثار الجرو "شيه تزو بونتينمار" ،البالغ  5أعوام ،الجدل على مواقع التواصل االجتماعي،
بسبب شبهه الكبير بنجمة البوب العالميةليدي غاغا ،وتحديدا بقصة شعرها القصير
َّ
والغرة الطويلة التي اعتمدتها في العديد من أعمالها المصورة وفيديو كليباتها ،السيما
أنها تتلون كثيرا في إطالالتها الغريبة والتبدالت المفاجئة في شكلها وتسريحتها في
كل عمل فني تقوم به.
ونشر صاحب الكلب تومويو ماتسورا يوميات كلبه عبر حساب أنشأه خصيصا له
على أحد مواقع التواصل يحمل اسم " ،"bonten maruووصل عدد متابعيه إلى أكثر من
 23ألفا بسبب شكله وحركاته ،إضافة إلى أن محبي الكالب أصبحوا بأعداد كثيرة على
السوشيال ميديا.

سيلين ديون تنشر فيديو لكواليس جلستها التصويرية
بدت خالله مختلفة ومميزة في زي باللون الذهبي
نشرت النجمة العالميةسيلين ديو ن
مـقـطــع ف ـيــديــو يـظـهــر كــوال ـيــس جلسة
التصوير التي خضعت لها مؤخرا ،في
صفحتها على أحد مواقع التواصل.
و ّظـ ـه ــرت ديـ ـ ــون ف ــي ال ـف ـي ــدي ــو وه ــي
تتحضر لجلسة التصوير ا لـتــي نالت
إعـجــاب عــدد كبير مــن المتابعين على
صفحتها ،إذ بدت فيها مختلفة ومميزة،
وارتدت زيا باللون الذهبي.
الجدير ذكــره أن سيلين ديــون كانت
ق ــد ع ـ ّـب ــرت م ــؤخ ــرا ع ــن حــزن ـهــا وألـمـهــا
العميقين ،إثر الحادث األليم الذي أصاب
بيروت ،الثالثاء الماضي ،والذي طالت
آثاره الكارثية لبنان كله.
وكانت النجمة الكنديةالتي قطعت
ج ــول ـت ـه ــا ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ـس ـب ــب فـ ـي ــروس

كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،إلـ ـ ــى ف ــرنـ ـس ــا سـ ـتـ ـش ــارك فــي
مهرجان "فيياي ش ــارو" فــي  15يوليو
 ،2021بعدما كانت مشاركتها مقررة في
دورة السنة الحالية.
ك ـم ــا ت ـس ـت ــأن ــف ديـ ـ ــون ج ــول ـت ـه ــا فــي
ً
أوروب ـ ــا ،وتـقـيــم اع ـت ـبــارا مــن  19مــارس
 6 ،2021حفالت في "الديفانس أرينا" في
باريس ،ثم ستجول في  32مدينة حتى
يوليو العام المقبل.
وقالت سيلين ،في بيان" ،كنت أتمنى
ً
فعال أن أعــود إلى المسرح هذه السنة،
لكن ما من شيء أهم من صحة الجميع
وسالمتهم .العالم بأسره ّ
يمر بلحظات
ً
صعبة جدا خالل الجائحة ،وأنا أتعاطف
مع كل الذين يعانون من هذا الفيروس".
يشار إلى أن البطاقات المبيعة عام

 ،2020لحضور حفالت سيلين ستبقى
صــالـحــة للحفالت الـجــديــدة فــي ،2021
السيما أنه سبق لسيلين ديو ن احتفلت
بمرور  10سنوات على جولتها العالمية
ا ل ـم ـسـ ّـمــاة "Taking Chances World
 ،"Tourواختارت لهذه المناسبة نشر 3
مقاطع فيديو من حفلتها الموسيقية في
بوسطن ،خالل الجولة التي قامت بها،
ً
والتي حظيت بمشاهدات فاقت  14ألفا
في أقل من ساعة.
وبـ ــدت سـيـلـيــن ع ـلــى ال ـم ـســرح وهــي
تغني بكل حيويتها و تــر قــص أغنيات
" The power Of Love، Taking
 ،Chancesو."I Drove All Night

سيلين ديون

ثقافات 14
ُ ّ
«عالم الفكر» تسلط الضوء على مناهج النقد األدبي
توابل ةديرجلا
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ّ
المجلة شددت على ضرورة اتباع آليات دقيقة لكشف حقيقة النص
الفي الشمري

يرى د .محمد الديهاجي أن
مسألة التعدد المنهجي ًفي
النقد ًاألدبي أفرزت قصورا
واضحا ضمن مجال الرؤى
النقدية الغربية الحديثة.

المنهج وسيلة
أو طريقة لفهم
الوجود وبلوغ
الحقيقة الغائبة
من خالل آليات
دقيقة
الديهاجي

يـسـلــط ال ـعــدد  182مــن مجلة
"عالم الفكر" ،وهي دورية محكمة
تـ ـص ــدر ع ــن ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،الضوء
عـ ـل ــى مـ ـن ــاه ــج الـ ـنـ ـق ــد األدب ـ ـ ـ ــي،
ً
مـسـتـعــرضــا مــوضــوعــات فكرية
وأدبية أخرى.
يستهل د .محمد الديهاجي
بـحـثــه الـمـعـنــون "م ـنــاهــج الـنـقــد
األدبـ ـ ـ ـ ـ ــي ...م ــاحـ ـظ ــات وم ــآخ ــذ"
بالقول إن المناهج األدبـيــة هي
من القضايا الشائكة التي كانت
وال ت ــزال تحظى باهتمام كبير
من أهل الدراية في مجال البحث،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـ ــذا االه ـت ـم ــام
يعبر عن مــدى القيمة الحقيقية
الـمـتــزايــدة الـتــي أصبحت تعنى
بـ ـه ــا هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي م ـج ــال
البحث العلمي بمختلف جوانبه
ومستوياته.
وأضاف الديهاجي" :ولعل هذا
مــا يفسر بــا شــك الـعــدد الهائل
من الدراسات واالطروحات ،التي
أعـ ــدت ف ــي سـبـيــل ال ــوق ــوف عند
جوهر القضية ،بيد ان المتمعن
في هذا الكم الهائل من الدراسات
ال يجد ما يثلج الصدر ويشفي
الـغـلـيــل؛ اذ غ ــاب ع ــن أصـحــابـهــا
الوعي المنهجي ،فكانوا بعيدين
عن عمق االشكالية المطروحة في
تشعباتها وأبعادها المختلفة".

وهــو يــرى ان الـغــرب تعاملوا
مع النقد األدبي المعاصر بطريقة
إمـبــريـقـيــة مـبــالــغ فـيـهــا احـيــانــا،
فـ ــي اخـ ـتـ ـب ــار ف ـ ــروض دراسـ ــاتـ ــه
فـ ــي افـ ـ ــق م ــوض ــوعـ ـي ــة م ـث ــال ـي ــة،
قـ ــد يـ ـك ــون ذل ـ ــك ب ـس ـب ــب طـبـيـعــة
الـ ـن ــص االدب ـ ـ ـ ــي وخ ـصــوص ـي ـتــه
عند الـغــرب ،لكن بالنسبة الينا
نحن العرب فإن الظاهرة االدبية
عـنــدنــا ق ــد وس ـمــت مـنــذ الـبــدايــة
بخصوصيات واضـحــة ،ذلــك ان
تـمـيــزهــا ع ــن نـظـيــرتـهــا الـغــربـيــة
راجع في االساس الى البيئة التي
احتضنتها".
وف ــي حــديــث عــن ن ـشــأة النقد
المعاصر ،قال ان النقد المعاصر
ن ـش ــأ ع ـن ــد الـ ـغ ــرب ف ــي اح ـض ــان
المنهج العلمي /التجريبي ،ذلك
أن أص ـحــاب ه ــذا الـمـنـهــج يــرون
أن ك ــل ال ـظ ــواه ــر األدبـ ـي ــة يمكن
ان تـخـضــع لـلـقــوانـيــن الـعـلـمـيــة،
وبذلك فإن الفروض التي توجه
كــل دارس ل ــأدب ينبغي لها ان
توضع تحت محك االختبار ،واذا
تحقق الفرض وأكدته المشاهدات
يدخل بذلك مرحلة القانون.

نظريات فلسفية
ويـ ـسـ ـتـ ـط ــرد ال ــديـ ـه ــاج ــي فــي
ال ـحــديــث ع ــن ت ــأث ـي ــرات الـنـصــف

أحادية النظر والقصور المنهجي
يقول الديهاجي إن مسألة القصور المنهجي
عــائــدة إل ــى أح ــادي ــة الـنـظــر ال ـتــي استحكمت في
معالجة الـظــاهــرة األدب ـيــة بـصــرامــة مـبــالــغ فيها
احيانا ،ربما اقتضتها ظروف المرحلة ،علما ان
الظاهرة االدبـيــة هي ظاهرة معقدة ومتشابكة؛
اذ ال ينبغي النظر اليها فــي بعدها التجزيئي
الذي من شأنه أن يؤدي إلى قراءة نقدية ناقصة،
ً
مبينا أن النص األدبي يتشكل من نسقين كبيرين
وأساسيين؛ نسق نصي جمالي يعكس اختبارات
صاحبه الجمالية والفنية بما يـحــدد لنا وعي
الكاتب وموقفه من فعل الكتابة بوصفها كينونة
ثانية له ،ونسق ثان مضمر بالخبرة تتآلف فيه
مجموعة من األنساق الثقافية وجواراتها التي
تحدد موقف الكاتب من العالم واالشـيــاء بوعي
انطولوجي مكين ،فإن النظر السليم الى النص ال
يستقيم اال باستحضار هذين النسقين.

ويستطرد الديهاجي بأن النص األدبي انطالقا
من هــذا المنظور وجهان لعملة واحــدة ال يمكن
البتة الفصل بينهما ،وان البحث في مدونة النقد
األدبي يثبت إن كانت هناك بعض المناهج التي
حــاولــت النظر إلــى الـنــص األدب ــي فــي ازدواج ـيــة،
فتنظر لألسف إلى النص االدبي باعتباره بنيتين
منفصلتين ،والحال انهما متوالجتان مثلما يلج
الليل في النهار والنهار في الليل.
ويخلص الديهاجي إلى القول انه يمكن القول
ان جل المناهج النقدية التي أثبتت جدارتها في
مرحلة من المراحل كالنقد البنيوي واالجتماعي
والنفسي ونظرية التلقي ،والتي انتهى معظمها
إلى الباب المسدود كما يرى البعض ،قد وجدت
نفسها سجينة القراءة التجزيئية االحادية للنص
االدبي ،التي كانت سببا في علتها هذه.

الـثــانــي مــن الـقــريــن ال ـ ــ ،20وق ــال:
"ل ـق ــد ط ــرح ــت م ـس ــأل ــة ال ـم ـنــاهــج
ال ـن ـق ــدي ــة ف ــي ال ـن ـق ــد األدب ـ ـ ــي فــي
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرن
العشرين مجموعة مــن االسئلة
على النص األدب ــي ،في محاولة
منها لجعله يتكلم وينطق بما
يخفيه ويكنزه ،مطاردة بذلك جل
مكوناته البنائية وكذا مدوناته
الـخـفـيــة ،ولـمــا كــانــت مرجعيات
هذه األطر هي في أصولها تعود
إ ل ــى ن ـظــر يــات فلسفية متباينة
ومتناقضة أحـيــانــا فــإن حركية
االشـتـغــال فــي الـنـقــد الـغــربــي قد
تـمـيــزت بـنــوع مــن ال ـصــراع فيما
بينها.
ويلفت إلــى أن مــن مـهــام هذه
المساحة البحثية الوقوف عند
أه ــم الـمـفــاصــل الـنـقــديــة الغربية
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث أطـ ــرهـ ــا
المنهاجية بما يثبت ان مسالة
ال ـت ـع ــدد ال ـم ـن ـهــاجــي هـ ــذه ال ـتــي
أفرزت قصورا واضحا قد جعلت
النقاد الـجــدد يفترضون حــوارا
ممكنا فيما بين هــذه المناهج،
في اطار ما أطلق عليه المناهج
وت ـكــامــل ال ـم ـع ــارف ،ت ـفــاديــا لكل
المشكالت الـتــي واجـهــت النقاد
والـ ــدارس ـ ـيـ ــن وال ـب ــاح ـث ـي ــن عـنــد
تـطـبـيـقـهــم هـ ــذه ال ـم ـن ــاه ــج عـلــى
ال ـن ـص ــوص األدب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي عـلــى
كل حــال لها طبيعتها الخاصة،
والتي تختلف من أثــر أدبــي الى
آخر.
ويــوضــح ضمن هــذا السياق،
أن الفكرة ليست وليدة اللحظة،
بل تعود اساسا الــى فرانسيس
بيكون وكلود بــرنــارد في القرن
ال ـســابــع ع ـشــر ،والـمـنـهــج ي ــؤدي
ال ــى كـشــف الـحـقـيـقــة فــي الـعـلــوم
ب ــواسـ ـط ــة ط ــائ ـف ــة مـ ــن ال ـق ــواع ــد
الـعــامــة ،الـتــي تهمين عـلــى سير
ال ـع ـق ــل وتـ ـح ــدد ع ـم ـل ـيــاتــه حـتــى
يصل إلى غاية معينة.
إنـ ــه وس ـي ـلــة او طــري ـقــة لفهم
الوجود وبلوغ الحقيقة الغائبة
م ــن خ ــال آل ـي ــات دقـيـقــة ف ــي أقــل
وق ـ ــت م ـم ـك ــن وبـ ــأقـ ــل ال ـخ ـســائــر
الـ ـمـ ـمـ ـكـ ـن ــة .إن الـ ـمـ ـنـ ـه ــج وفـ ــق
الــدكـتــورة شــريـفــة ك ــاع" :عملية
ف ـك ــري ــة م ـن ـظ ـمــة أو أس ـ ـلـ ــوب أو
طـ ــريـ ــق مـ ـنـ ـظ ــم دق ـ ـيـ ــق وه ـ ـ ــادف
يسلكه الباحث المتميز بالموهبة
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غالف اإلصدار
والمعرفة والـقــدرة على االبــداع،
مستهدفا ايجاد حلول لمشكالت
او ظاهرة بحثية معينة ويلتزم
الـبــاحــث بمجموعة مــن القواعد
والـضــوابــط مستعينا ب ــاالدوات
البحثية اال ك ـثــر مــاء مــة لبحثه
وإيـ ـ ـض ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات والـ ـعـ ـل ــل
الـ ـسـ ـبـ ـبـ ـي ــة ف ـ ـ ــي اط ـ ـ ـ ـ ــار ت ـح ـل ـي ــل
المشاهدات والمالحظات واجراء
المقارنات المنطقية للوصول الى
نتائج ثم اختبار مدى صحتها.
وعقب ذلك بلورة هذه النتائج في
اطار التسلسل والتأطير النظري
المتسق في صورة قواعد مبرهن
ع ـلــى صـحـتـهــا ت ـق ــود إل ــى الـحــل
المنتظر.

حقيقة النص
وعــن طريقة تعامل الباحث
ال ـ ـغـ ــربـ ــي م ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــص ،ق ـ ـ ــال إن
المنهج العلمي هو فن تنضيد
اال فـكــار وتنسيقها وتنظيمها
بـ ــآل ـ ـيـ ــات دقـ ـيـ ـق ــة وم ـض ـب ــوط ــة
مـ ــن أج ـ ــل ال ـك ـش ــف عـ ــن حـقـيـقــة
الكينونة /النص ونحن نجهلها،
او ال ـبــره ـنــة عـلـيـهــا وتـبـيــانـهــا
لالخرين ونحن نعرفها ،وأغلب
الظن فــي مجال االدب ان تغير
ن ـظ ــرة ال ــدارسـ ـي ــن وال ـبــاح ـث ـيــن
ال ـ ــى م ـف ـه ــوم االدب فـ ــي ذات ـ ــه،
وال ــى ال ـنــص االدبـ ــي بــاعـتـبــاره
كينونة تضاعف مــن وجودها
بفعل آثامها الملغومة (اآلثــام
ب ـمــا ه ــي خ ــرق وانـ ــزيـ ــاح) ،هي
ا لـتــي جعلتهم يـعـيــدون النظر
في طرائق تعاملهم مع النص
االدبي ،منذ أواخر القرن التاسع
عشر .لقد كنت الرغبة في تلك
ال ـف ـت ــرة م ـل ـحــة وضـ ــروريـ ــة مــن
اجل تخليص النقد االدبــي من
نزعته الميتافيزيقية وأحكامه
ال ـ ـتـ ــذوق ـ ـيـ ــة ،االمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي دف ــع
الــدارس ـيــن خـصــوصــا فــي بحر
القرن العشرين الى االستعانة
بالعلوم االنسانية.

وأضـ ـ ـ ــاف" :وعـ ـل ــى أثـ ــر ذل ــك،
انقسمت نـظــرة الــدارس ـيــن إلــى
األثـ ــر األدب ـ ــي وت ـع ــددت بتعدد
ال ـم ـشــارب الـفـكــريــة والفلسفية
واأليديولوجية ،فهناك من نظر
الى النص االدبي بوصفه نتاجا
مرجعيا اجتماعيا ،وهناك من
اعتبره نتاجا وإف ــرازا لعوامل
نـفـسـيــة م ـع ـقــدة .وف ــي الـمـقــابــل
نجد تـصــورا آخــر اخـتــزل االثــر
االدبـ ـ ـ ــي ك ـل ــه فـ ــي ب ـن ـي ــة مـغـلـقــة
تنتظم في سلسلة من العالقات
والقوانين المضبوطة ،مؤشرا
بــذلــك إل ــى فـكــرة م ــوت الـمــؤلــف،
فضال على ان هناك مــن اعتبر
النص مجرد سلعة تعرض على
قارئ متسهلك وتحتكم لشروط
السوق ما يفرض علينا النظر
اليه في تداوله واستهالكه.
وأشـ ـ ــار الــدي ـهــاجــي إلـ ــى أنــه
سيلجأ إل ــى ثــاثــة مـنــاهــج في
بـحـثــه األول الـمـنـهــج البنيوي
( سـ ـ ــو س ـ ـ ـيـ ـ ــو لـ ـ ــو ج ـ ـ ـيـ ـ ــا األدب)
والمنهج االجتماعي (البنيوية
ال ـت ـك ــوي ـن ـي ــة) وم ـن ـه ــج ن ـظــريــة
ً
ال ـت ـل ـق ــي ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـب ـن ـيــويــة
بوصفها اتجاها ظهر وتطور
وانتشر بشكل الفت في النصف
االول م ــن ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن قد
امـ ـت ــدت الـ ــى مـخـتـلــف ال ـح ـقــول
والـمـجــاالت البحثية المعرفية
والـعـلــوم االنـســانـيــة كالتحليل
ال ـن ـف ـس ــي وال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا
والـ ـنـ ـق ــد االدبـ ـ ـ ــي وغـ ـي ــره ــا مــن
المعارف .وسوسيولوجيا االدب
تعتبر ان النص االدبي نشاط
تخييلي بالدرجة االولى محله
النفس البشرية بكل ما تنطوي
عـلـيــه م ــن احــاس ـيــس ومـشــاعــر
وت ـف ــاع ــات ،وه ــو ن ــص زئـبـقــي
ي ـص ـعــب ع ـل ــى الـ ـم ــرء االم ـس ــاك
بـ ــه ب ـص ـف ــة ن ـه ــائ ـي ــة وم ـط ـل ـق ــة.
ف ــا ع ـجــب ان ت ـت ـض ــارب االراء
حــولــه وتـتـعــدد طــرق مقارباته
وتتباين النظريات والمناهج
بخصوصه.

خالل األسبوع الماضي ،كتبت تغريدة على حسابي في
"تويتر" ،جاء فيها:
ً
 الكاتب العربي يؤلف كتابا في حوالي السنة. عقد الناشر العربي ،يعطي الكاتب نسبة ال تزيد على( )%12من سعر بيع الكتاب.
 عدد النسخ في الطبعة الواحدة ال يتجاوز الـ .1000 سعر بيع النسخة الواحدة بمتوسط خمسة دوالرات. بافتراض جد متفائل ،وغير واقعي ،ببيع الناشر جميعالنسخ ،فإنه سيحصل على مبلغ إجمالي مقداره  5000دوالر.
 وبافتراض جد متفائل ،وغير واقعي ،بأن الناشر سيعطيالكاتب العربي كل حقوقه ،بمبلغ إجمالي قدره  600دوالر.
 وعليه يكون الراتب الشهري للكاتب العربي مبلغا قدره 50دوالرا ،ويكون دخله اليومي بحدود  1.67دوالر.
بعد هذه التغريدة تواصل معي مباشرة الكاتب اإلماراتي
ً
الصديق سلطان العميمي ،مبديا بعض تحفظه حيال ما جاء
فيها ،وأنــه ليس هناك استبيان موثق لمثل هذه التغريدة.
وقبل أن أرد عليه ،كتبت الصديقة الروائية اللبنانية نجوى
ّ
ً
بــركــات ان النسبة ال تـصــل أب ــدا إل ــى  ،%12وعــلــق الصديق
الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد بقوله" :دى المبلغ أقل
من كده بكتير" ،وعلق الصديق الكاتب عزت القمحاوي" :والله
صحيح ،بس عمري ما حسبتها" ،وما لبث أن كتب أصدقاء
كثر آخ ــرون ،بأنني جــد متفائل فيما كتبت ،وأنـنــي أغفلت
ّ
شريحة كبيرة مــن الـكــتــاب الـشـبــاب ال ـعــرب ،الــذيــن يدفعون
ً
مـقــابــل قـيــام الـنــاشــر بطباعة ونـشــر كتبهم ،وأن ــا شخصيا
ً ّ
شهدت حاالت كثيرة وكثيرة جدا لكتاب شباب ،وعلى امتداد
الوطن العربي ،يشكون مر الشكوى من عــدم مقدرتهم على
ً
طباعة كتبهم .كما أنني أعلم أن ناشرا في الكويت أخذ مبلغ
ً
 750دي ـنــارا ،مــا يـعــادل  2500دوالر ،مــن كاتب/كاتبة مقابل
نشر كتابه.
نعم ،هذه حالة الكاتب في الوطن العربي ،هو يلزم نفسه،
بـمــا ال ُي ـلــزم ،ب ــأن ي ــدرس وأن يبحث وأن يــراكــم ،بــاإلضــافــة
لموهبته ،المادة األدبية الثقافية ،وأن يتجدد عبر مغامرة
الكتابة ،وأن يعمل بجد وا جـتـهــاد لقرابة السنة كــي يطبع
ً
وينشر كتابا ،ومن ثم عليه أن يستعين بكل عالقاته ومعارفه
ً
كــي يساعدوه فــي اإلع ــان عــن نــزول الكتاب للسوق ،وتاليا
ُ
يستجدي بألم كلمة عابرة ،لوجه الله ،تقال في كتابه ،من أي
ناقد أو قارئ .وقد ُيستثنى من هذا الوضع/المأزق مجاميع
شبابية منتشرة على شبكات التواصل االجتماعي ،وتعمل
ّ
وشيلك" ،أو بقاعدة "باب تشميت العاطس
بقاعدة "شيلني
إذا حمد الله" ،أو باب "المصلحة الخاصة" وبكل أنواعها.
ً
ً ُ
عضال يفرض نفسه في هذا المقام :إذا كان هذا
إن سؤاال م ِ
ّ
ّ
هو وضــع الكاتب العربي ،فما الــذي يجر اآلالف من الكتاب
ّ ً
الشباب العرب ،للركض وراء النشر؟ وما الــذي يجبر كتابا
ً
عربا كثيرين خبروا هذا البؤس على مواصلة السير في درب
الكتابة والنشر؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،ومن واقع خبرة
ً
شخصية امتدت لما يزيد على األربعين عاما ،وشملت كتابة
في القصة القصيرة والرواية والدراسة والمقال الصحافي،
وعلى طول وعــرض الوطن العربي ،من بيروت إلى القاهرة
إلى دمشق إلى الكويت ،إلى اإلمــارات ،إلى ترجمات أجنبية
شملت :الفرنسية/باريس ،اإلنكليزية/لندن ،اإلسبانية/مدريد،
التركية/إسطنبول ،والصينية ،واأللمانية ،والهندية ...أقول :إن
ّ
هناك كتابا عربا جاءوا إلى الكتابة من باب االلتزام العقائدي
الحزبي ،وإن الكاتب منذور لتوعية الجماهير ،وإن هذا الدور
مـقــدس وال يعدله ٌ
دور فــي الـحـيــاة .وأرى أن ه ــؤالء الكتاب
مــازالــوا يكتبون ال ـيــوم ،بــالــرغــم مــن فشل وسـقــوط األح ــزاب
العربية القومية واليسارية والشيوعية والبعثية ،يكتبون
ً
بقوة الدفع الذاتي .أو من باب أنهم أمضوا عمرا في ممارسة
القراءة والكتابة كشأن حياتي يومي ،وبالتالي هم ال يعرفون
ممارسة أي عمل آخر ،واإلنسان ٌ
عبد لما اعتاد عليه!
ٍ
يتبع

النجار يرثي بيروت بريشته ويجسد
مأساة انفجارها في لوحات
ً
تعبيرا عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد كارثة المرفأ

لــم يـجــد األ س ـتــاذ بمعهد
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ف ــي
ال ـب ـص ــرة ،ال ـف ـن ــان ال ـعــراقــي
حـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار وسـ ـيـ ـل ــة
أ ك ـثــر صــد قــا و ت ـع ـب ـيــرا غير
ال ــريـ ـش ــة واأللـ ـ ـ ـ ــوان ،لـيـعـبــر
ب ـ ـه ـ ـمـ ــا ع ـ ـ ــن ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــه م ــع
الشعب اللبناني بعد كارثة
انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت الـتــي
أسفرت حتى اآلن عن مقتل
مــا ال يقل عــن  158شخصا
وإصابة أكثر من .6000
وقـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــود ع ـ ـيـ ــان إن
ال ـن ـي ــران ال ـت ــي ت ـف ـجــرت مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء أح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت ب ـق ـع ــة
م ــن ال ـل ـه ــب ال ـب ــرت ـق ــال ــي فــي
ا لـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاء ،ق ـ ـبـ ــل أن ي ـط ـل ــق
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار سـ ـح ــاب ــة ت ـش ـبــه
الفطر وكتلة نــار في سماء
العاصمة اللبنانية.
وف ـ ـ ـ ــي ثـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ل ـ ــوح ـ ــات
تـجــريــديــة وتـعـبـيــريــة ،رســم
الـ ـنـ ـج ــار بـ ـع ــض ال ـم ـش ــاه ــد
م ـثــل عـ ــروس ك ــان ــت تـلـتـقــط
صورها في يوم العمر لكن
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار سـ ـ ــرق فــرح ـت ـهــا
و حـيــا تـهــا ،و مـمــر ضــة كانت
ت ـن ـقــذ األطـ ـف ــال عـ ــاوة عـلــى
ال ــدم ــار واسـ ــع ال ـن ـط ــاق فــي
بيوت اللبنانيين.
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ص ـحــاف ـيــة
في مرسمه بمدينة البصرة
ا ل ـ ـج ـ ـنـ ــو ب ـ ـيـ ــة ،ق ـ ـ ــال إن هـ ــذا
االنـفـجــار هــزه مــن األعـمــاق
"وأ ثــار مشاعري اإلنسانية
بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــه ف ـ ـ ــي م ـق ـت ــل
أشـ ـخ ــاص وأطـ ـف ــال ال ذنــب
ً
ل ـهــم ف ــي أي ش ـ ــيء" ،مـبـيـنــا
أن اال ن ـ ـف ـ ـجـ ــار د مـ ـ ــر مــد ي ـنــة

حسين النجار يرسم لوحة لكارثة بيروت
بشكل كامل "وهو ما دفعني
للرسم".

عروس بيروت
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـن ـ ـجـ ــار" :ف ــي
ا لــوا قــع ،هــذه صــور واقعية
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــويـ ــل
بعضها إلى الفن التعبيري
وب ـ ـ ـع ـ ـ ـض ـ ـ ـهـ ـ ــا اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
ً
ا لـتـجــر يــدي" ،مشيرا إ لــى أن
موضوع
"من بين لوحاتي
ُ
ع ــروس ب ـيــروت ا لـتــي قتلت
ف ــي االن ـف ـجــار بـيـنـمــا كــانــت
تلتقط الصور لقد أثار هذا
ال ـم ــوض ــوع م ـش ــاع ــري حـقــا
لذا قمت برسم هذه اللوحة
عنها".
م ــن ج ــان ـب ــه ،وص ــف عـبــد
ال ـعــزيــز ك ــام ــل ،وه ــو طــالــب
ي ـ ــدرس الـ ـفـ ـن ــون ،ال ـل ــوح ــات
بـ ــأن ـ ـهـ ــا رسـ ـ ــالـ ـ ــة تـ ـض ــام ــن،
ً
م ـض ـي ـفــا" :رأيـ ـن ــا م ــن خــال
الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــات ح ـ ـجـ ــم ال ـ ــدم ـ ــار

والـمــأســاة الـتــي حــدثــت في
بيروت وكيف تفاعل الفنان،
وه ــذه ال ـلــوحــات مــا هــي إال
ر ســا لــة تضامن مــع الشعب
اللبناني الشقيق".
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ع ـ ـ ــرض
أع ـم ــال ــه ،الس ـي ـمــا ف ــي وقــت
يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــود
ب ـس ـب ــب ج ــائـ ـح ــة كـ ــورونـ ــا،
قال إن "بعض هذه األعمال
عرضتها على صفحتي ثم
ق ـمــت بـنـقـلـهــا إل ــى مـعــرض
ال ـغــديــر ل ـت ـكــون قــري ـبــة مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـيـ ــروس
كورونا".
ووعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن لـ ـك ــن ب ـعــض
ّ
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـش ـ ــك ـ ــون
فـ ــي ح ـ ـ ــدوث ت ـغ ـي ـي ــر ب ـب ـلــد
ي ـه ـي ـمــن ف ـيــه ال ـس ـيــاس ـيــون
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــون مـ ـن ــذ الـ ـح ــرب
األهلية التي دارت من عام
 1975إلى عام .1990

رسم النجار
لوحة لعروس
كانت عند
حدوث
االنفجار تلتقط
صورها في
يوم العمر
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sudoku

من  7أحرف وهي اسم شالالت غزيرة في مقاطعة أونتاريو الكندية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
نياغارا

9

كلمة السر

 1ـ ش ـ ــا ع ـ ــر مـ ـص ــري
مغربي األصل له «نيل
األدب ف ــــي م ـث ـل ـث ــات 9
العرب»
 2ـ م ـ ـ ــد خ ـ ـ ــل  -مـ ــر فـ ــأ
حياتها لخدمة الفقراء  9ـ مـ ــؤرخ وفـيـلـســوف
فـ ــرن ـ ـسـ ــي ع ـ ـلـ ــى ب ـح ــر  4ـ جـ ـب ــل مـ ــن ج ـن ــوب (معكوسة)
الشمال
اجتماعي عربي
والمحرومين
أالسكا
 6ـ يحل العقدة
 3ـ يمنع  -متشابهان  5ـ ف ـ ـ ـ ــراش  -م ـق ـبــض  7ـ راهبة هندية كرست  8ـ متشابهان  -بارع
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عموديا:
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sudoku

 1ـ مــؤرخ ســوري جمع
م ـ ـخ ـ ـطـ ــوطـ ــات نـ ـ ـ ــادرة
م ـ ــن آث ـ ـ ـ ــاره «الـ ـخ ــزان ــة
الشرقية»
 2ـ ش ـ ــا ط ـ ــئ  -أ فـ ـس ــد
(معكوسة)
 3ـ وال يـ ـ ـ ـ ــة أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
عاصمتها لنكولن
 4ـ خـ ـ ـ ـ ـ ــداع  -س ـط ــح
السفينة
 5ـ حب  -منازل
 6ـ يراوغ  -تراب
 7ـ عاصمة السنغال -
ضد انحياز
 8ـ متشابهان  -مثيل
 إشراق 9ـ ه ـج ــم  -ي ـصــا حــب
الشيء ويقترن به
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تنوع
تفرغ
جزيرة
نهضة

تمثال
فندق
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سرعة
طيران
زمن
نشاط

مطاعم
تعليق
نظرة
قول
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com
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تسالي

توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :على قــدر مــا ت ــزداد معرفتك
ّ
بمهنتك تظل بحاجة إلى المزيد.
ً
عــاط ـف ـيــا :عــاق ـتــك ال ـعــاط ـف ـيــة تتسم
بــال ـبــرودة فــابـحــث عـ ّـمــا يثير ال ــدفء
فيها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :م ــدي ــح ال ـ ـنـ ــاس ي ـق ـ ّـوي
معنوياتك لكن االتكال هو على نفسك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :اقـتـلــع مــن قـلـبــك كــل اهـتـمــام
ً
باطل وانشغل بعملك جديا.
ً
عاطفيا :أنت مغرم بالحبيب لدرجة
أنك تبرر أخطاءه معك.
ً
اجتماعيا :أســرع الــى اتمام شؤونك
ال ـخــاصــة بـنـفـســك وال تـكـشــف س ـ ّـرك
ألحد.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـس ــل ــح ب ــال ـخ ـب ــرة وال ـم ـع ــرف ــة
ّ
ونمو.
لمجابهة ما يعوق عملك من تقدم
ً
عاطفيا :قد تسلم الجرة ّ
مرة ولكن ليس
كل مرة فانتبه إلى عالقتك العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ـســأم مــن الـمـطــالـعــة أو
اإلصغاء إلى الغير ففيها كل ما تبغيه.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :لن تصل الى النجاح إال بمجهودك
الخاص وليس بمجهود الزمالء.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة تـجــر عليك
ً
ً
أحيانا بعض القلق بدال من االطمئنان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عــن مـعــاشــرة الـنــاس
الذين ال يهمهم سوى النميمة على الغير.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إن ما تجهله عن مهنتك هو أكثر
ّ
َ
فاسع إلى التعلم.
ما تعلمه
ً
عــاط ـف ـيــا :تـجـلــب أن ـظ ــار ال ـط ــرف اآلخ ــر
ّ
التصرف.
لوسامتك ولباقتك في
ً
اجتماعيا :كـثــرة الـكــام ال تشبع أفــراد
العائلة فانتبه الى أعمالك فقط.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :احترس من أن تكون كسوال في
القيام بأعمالك فتخسر.
ً
عاطفيا :أحبب شريك عمرك فــي النور
وافتخر به أمام الجميع تسعده.
ً
اجتماعيا :ابحث عن أوقات تخلو فيها
إلى نفسك وتتأمل ما وهبك الله.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :على قــدر عزيمتك فــي العمل
تكون نتائجه مثمرة.
ً
ً
عاطفيا :بدال من االرتباك أمام الحبيب
ً
كن صريحا واخبره ما يجري.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أن تـ ـع ــرف ن ـف ـس ــك حــق
المعرفة تكون الخطوة األول ــى نحو
الحكمة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :من يعمل بجد وحكمة ال بد
أن يقطف ثمار عمله.
ً
عاطفيا :وضعكما العاطفي يتطلب
ً
هدوءا ومصارحة حول جميع األمور.
ً
اجتماعيا :إن دعـتــك خــدمــة القريب
الى تفويت فرصة راحتك فال تنزعج.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً ّ
مهنيا :سيجازيك المسؤولون أتعابك مهنيا :تفكر في مشاكل كثيرة في العمل
ولكنك ال تجد الحلول المناسبة.
وستتحسن أوضاعك في العمل.
ً
ً
ً
عاطفيا :إذا أحببت فكن حاضرا لتحمل عاطفيا :أنانيتك تمنعك من الشعور بما
ً
ً
ّ
يعانيه الحبيب فكر به قليال.
المسؤولية وإال فانسحب سريعا.
ً
ً
اجتماعيا :ال تستسلم إلى البطالة بل اجتماعيا :تتلقى دعوات لقضاء بعض
الوقت مع األصدقاء ولكن الوقت ليس
واظب على الرياضة والمطالعة.
ً
مناسبا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.20 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :اح ـت ـم ــل ب ـص ـبــر م ــا س ـب ــق أن
التزمته وحاول إنجازه في موعده.
ً
عــاطـفـيــا :االنـشـغــال مــع شــريــك حياتك
ّ
في األمور العائلية يقوي المعنويات.
ً
اجتماعيا :دع أعمالك الصالحة تشهد
عليك وال تتباه أمام اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ّ
ّ
م ـه ـن ـي ــا :ف ــت ــش ع ـ ّـم ــن ي ـع ــك ــر عــاقـتــك
بالمدير فهو السبب في التوتر السائد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــأخ ــذ مـ ـب ــادرة لـمـصــالـحــة
ً
الحبيب بعدما قسوت عليه سابقا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تحب أن تـكــرم أصــدقــاء ك
ً
ّ
المادية أحيانا ال تسمح
ولكن أحوالك
بذلك.
رقم الحظ.10 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

عبداألمير :رافضو تقليص األجور سيجلسون في منازلهم
كشف عن استعداده إلنتاج نصين دراميين أحدهما لرمضان المقبل
توجه عدد من صناع الدراما إلى االنتهاء من أعمالهم المعلقة وقوع جائحة «كوفيد،»19-
إضافة إلى تخطيطهم ألعمال أخرى ،مترقبين اتضاح الرؤية لدخول المعترك بقوة من جديد،
ولكن وسط توقعات تكاد تتحول إلى حقائق حول واقع مغاير لما كانت عليه الدراما قبل
الجائحة ،خاصة على مستوى التكلفة اإلنتاجية لألعمال.
الفنان والمنتج باسم عبداألمير كشف ًفي لقائه مع «الجريدة» عن رؤيته لمستقبل األعمال
الفنية ،وما يخطط له في القريب ،الفتا إلى أن الجائحة كان لها أبعاد اقتصادية خطيرة،
مما دفع المحطات إلى تقليص ميزانتيها ،مما يترتب عليه تقليص التكلفة اإلنتاجية ،وأجور
الفنانين ،ومن ال يقبل منهم تقليص أجره فسيجلس في منزله .وفيما يلي التفاصيل:
عزة إبراهيم

• كيف استأنفتم تصوير
مسلسل "عداني العيب" وسط
مخاوف كورونا؟
 انـ ـتـ ـهـ ـيـ ـن ــا مـ ـ ــن ت ـص ــوي ــرالمسلسل المتوقف قبل شهر
رمـ ـض ــان الـ ـم ــاض ــي ،الـ ـ ــذي لــم
ي ـكــن ي ـب ـقــى م ــن ت ـص ــوي ــره إال
م ـ ــدة ي ــومـ ـي ــن ،وه ـ ـ ــذا يـعـكــس
ال ـتــزام ـنــا ال ـشــديــد ب ــإج ــراءات
الـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة م ــن
ال ـج ـهــات ال ـص ـح ـيــة ،وإال لما
أوقفنا العمل وأغلقنا موقع
الـتـصــويــر رغ ــم تبقي يومين
فقط ،وبالتأكيد حرصنا على
ســامــة الـفـنــانـيــن والعاملين
بالموقع خالل التصوير ،الذي
شارك فيه أغلب نجوم العمل.
والمسلسل بطولة نخبة من
الفنانين هــم :إلـهــام الفضالة
وأح ـ ـمـ ــد ال ـس ـل ـم ــان وي ـع ـقــوب
عـ ـب ــدالـ ـل ــه وش ـ ـهـ ــد ال ـي ــاس ـي ــن
وصـ ـم ــود وأسـ ــامـ ــة ال ـمــزي ـعــل
ورهف ،باإلضافة إلى النجمة
ال ـ ـقـ ــديـ ــرة انـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح،
وهو من تأليف علي دوحان،
وإخراج محمود دوايمة.

حضور مميز

ال أطلب من
الكاتب تفصيل
العمل على
مقاس فنان
معين

ً
• ول ـك ـنــك ك ـنــت مـحـظــوظــا
ب ـع ــرض عـمـلـيــن ف ــي رم ـضــان
أحدهما "سواها البخت" بعد
ً
ً
تأجيله عاما كامال؟
 بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،كـ ـ ـ ــان ت ــأج ـي ــلم ـس ـل ـس ــل "سـ ـ ــواهـ ـ ــا ال ـب ـخ ــت"
خـ ـ ـي ـ ــرا ،لـ ـع ــرض ــه ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ن ـت ـي ـج ــة ج ــاه ــزيـ ـت ــه ف ـ ــي ظــل
تـ ـ ــوقـ ـ ــف تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر أعـ ـم ــالـ ـن ــا
ال ـج ــاري ــة ،وح ـظــي المسلسل

ب ـن ـس ـب ــة مـ ـش ــاه ــدة م ــرت ـف ـع ــة،
وحـ ـق ــق ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،إل ــى
ج ــان ــب م ـس ـل ـســل "ال ـ ـكـ ــون فــي
ك ـف ــة" ،ال ــذي انـتـهــى تـصــويــره
قبل انــدالع الجائحة ،وأعتقد
أن ال ـ ـحـ ــظ ح ــال ـف ـن ــي ل ـع ــرض
عـمـلـيــن مـخـتـلـفـيــن بـمـشــاركــة
باقة من أهم النجوم ،وحققت
مــن خاللهما ح ـضــورا مميزا
بــالـشــاشــة ،ونـجــاحــا ُمرضيا
جدا لطموحاتي.

«مع حصة قلم»
• ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــورك و ن ـ ـجـ ــا حـ ــك
كمنتج هــل "اب ـت ـلــع" طموحك
في الظهور عبر الشاشة بعد
عامين من الغياب؟
 بالعكس أشتاق للظهورأم ــام الـكــامـيــرا رغ ــم أن ــي أحــب
األدوار الـصـغـيــرة ،كالظهور
ال ـم ـم ـي ــز وض ـ ـيـ ــوف الـ ـش ــرف،
فأنا في البداية فنان وممثل
ق ـ ـبـ ــل أك ـ ـ ـ ــون مـ ـنـ ـتـ ـج ــا ،وآخـ ـ ــر
مشاركاتي كانت في  2018من
خالل مسلسل "مع حصة قلم"
للفنانة القديرة حياة الفهد،
ولكني ال أ ف ــرض نفسي على
أع ـمــالــي أو أع ـمــال غ ـيــري من
المنتجين ،وربما يرى البعض
أن ـ ــي قـ ـ ــادر ع ـل ــى خ ـل ــق أدوار
مناسبة لي باعتباري ممول
العمل ،وأستطيع الطلب من
المؤلف أن ينسج لي شخصية
الئ ـ ـقـ ــة ب ـ ــأدائ ـ ــي وحـ ـ ـض ـ ــوري،
ول ـك ـنــي أرف ـ ــض هـ ــذا ال ـتــوجــه
مطلقا ،فأنا أرى أن العمل هو
َمن يختار الممثلين ال العكس،
وربما هذا االتجاه كان سببا

في نجاح أعمالي التي تتسم
بــال ـح ـيــاديــة وع ـ ــدم االن ـح ـيــاز
لفنان أو حتى لنفسي.

تكرار التعاون
• ول ـ ـكـ ــن تـ ـ ـك ـ ــرار ت ـع ــاون ــك
مــع فـنــانـيــن كــإلـهــام الفضالة
وال ـ ـمـ ــؤلـ ــف عـ ـل ــي دوحـ ـ ـ ــان أال
يتناقض مع اختيارك للعمل
قبل الفنان؟
 أن ــا ال أط ـل ــب م ــن الـكــاتــبتـفـصـيــل ال ـع ـمــل ع ـلــى مـقــاس
فنان معين ،ولكن إذا تم تكرار
ال ـت ـع ــاون م ــع أحـ ــد الـفـنــانـيــن
فهذا يرجع لقدرة الفنان نفسه
على التلون والتمدد داخل كل
شخصية أراه فيها ،وهكذا هي
الـفـنــانــة إل ـهــام الـفـضــالــة فهي
بطلة مسلسلي األخير "الكون
في كفة" ،ونجاحها كان حديث
المشاهدين في رمضان ،كما
أن ـه ــا بـطـلــة "ع ــدان ــي ال ـع ـيــب"،
وأتوقع أن يحظى العمل بذات
ال ـن ـج ــاح ،ك ـمــا س ـت ـكــون بطلة
مسلسلي القادم "أمينة حاف"،
وهــو مــن تأليف علي دوحــان
الـ ــذي ت ـعــاونــت م ـعــه ف ــي عــدة
ن ـص ــوص ســاب ـقــة ،وأرى فيه
قدرة ممتازة على نسج خيوط
العمل الــدرامــي بشكل محكم،
فهو من الشباب الصاعدين.

اختيار المخرج
• م ـتــى يـنـطـلــق مسلسلك
الجديد "أمينة حاف"؟
 أن ــا جــاهــز لـلـعـمــل ،ولـكــنال ـق ـص ــة ح ــال ـي ــا فـ ــي ال ــرق ــاب ــة

تقليص الميزانية
• هل ستتجه إلى تقليص
مـ ـي ــزانـ ـيـ ـت ــك اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة فــي
أعمالك الجديدة؟
 بالتأكيد ،جائحة كوروناك ـ ــان ل ـه ــا أبـ ـع ــاد اق ـت ـصــاديــة
خـطـيــرة ،وك ــان لــذلــك تــأثـيــره
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات
بـ ــال ـ ـق ـ ـنـ ــوات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة،
ولـ ــذلـ ــك ف ـب ـح ـســب ت ــواص ـل ــي
م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــات ف ـ ـ ـقـ ـ ــد ت ــم
تقليص ميزانتيها في شراء
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
األسعار المعروضة ،وهو ما
يدفعنا بالتبعية إلى تقليص
التكلفة اإلنتاجية بنسبة ال
ت ـقــل ع ــن  25ف ــي ال ـم ـئــة ،مما
سـيــؤثــر مـبــاشــرة عـلــى أجــور
الـفـنــانـيــن ،ولـكـنــي أت ــوق ــع أن
يتفهموا ذلك ،فأغلب النجوم
ي ـق ــدرون الـقـيـمــة الـفـنـيــة ولــن
ي ـعــوق ـهــم األجـ ـ ــر ،أمـ ــا الـفـنــان

باسم عبداألمير
الــذي لــن يقبل تقليص أجــره
ف ـس ـي ـج ـلــس فـ ــي مـ ـن ــزل ــه؛ ألن
الـظــروف خارجة عن إرادتنا
جميعا.

«أم هارون»
• هـ ــل ث ـم ــة خـ ـ ــاف ي ـحــول
دون عودة التعاون مع الفنانة
حياة الفهد؟
ً
 مطلقا ،فقد كــان التعاونب ـ ـي ـ ـن ـ ـنـ ــا ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ،سـ ـ ـ ـ ــواء ع ـنــد
وقوفي أمامها على الشاشة،
وك ــان آخــرهــا "مــع حصة قلم"
و"رم ــان ــة" فــي  ،2017وقبلها
الكثير مثل "ليلة عيد" ،و"أبلة
نورة" ،أو على مستوى اإلنتاج
المشترك ،وكان آخره مسلسل
"حـ ـ ـ ــدود ال ـ ـشـ ــر" فـ ــي رم ـض ــان
 ،2018وا لـعــا قــة بيننا طيبة
ج ــدا ،ول ـكــن لــم تـشــأ ال ـظــروف
م ــدة عــامـيــن متتالين لـعــودة
تعاوننا ،وربما تشهد األعمال
القادمة تجدد اللقاء ،ولكنني
أتابعها بــاسـتـمــرار ،وخاصة
م ــن خ ــال عـمـلـهــا األخ ـي ــر "أم
هارون".

تقييم األعمال
• م ــا تـعـلـيـقــك ع ـلــى درامـ ــا
رمضان الماضي ...وتقييمك
لعملك األخير "الكون في كفة"؟

عبداألمير وحياة الفهد

 أنــا متابع جيد لألعمال،ولكني ال أريــد أن أقيم أعمال
زمــائــي حتى ال أصـيــب أحــدا
بــاإل ح ـبــاط ،فالجميع اجتهد
ويـكــافــأ بـقــدر اج ـت ـهــاده .بناء
على تقدير الجمهور لـ "الكون
ف ــي ك ـفــة" أرى أن ــه م ــن أفـضــل
إنتاجات الموسم.

األهل واألوالد
• م ـ ــا طـ ـق ــوس ــك ف ـ ــي ف ـت ــرة
حـظــر ال ـت ـجــوال خ ــال الـفـتــرة
الماضية؟
 تـكـيـفــت م ــع ال ـم ـك ــوث فيالمنزل فترة طويلة مع األهل
واألوالد ،ك ـم ــا ك ـن ــت أمـ ــارس
رياضة المشي يوميا للحفاظ
على صحتي ،وبالفعل فقدت
عــدة كـيـلــوغــرامــات مــن وزنــي،
ورغ ـ ــم ح ـبــي لـلـطـبــخ ف ــإن ــي ال
أجيده ،ولم أستطع طوال تلك
الفترة ممارسته بنفسي.

عالقتي بحياة
ً
الفهد طيبة جدا
ولكن الظروف
لم تسمح
بتكرار التعاون

ّ
«البؤساء» يفتتح مهرجان عمان السينمائي

أحالم :فخورة ببنات لبنان وشبابها

أحالم

تنتظر إجازة النص ،وبمجرد
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا سـنـبــدأ في
الـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وجـ ــار
حاليا اختيار المخرج وباقي
األبطال ،ومنهم ليالي دهراب،
وهـ ـ ــو ع ـم ــل م ـع ــاص ــر ك ـبــاقــي
أعمالي األخيرة ،ومن المقرر
عرضه في رمضان  ،2021كما
أن لــدي نصا جــديــدا مــع أحد
الكتاب ،ولكنه ال يزال في طور
الـكـتــابــة ،وم ــن الـمـقــرر عرضه
ق ـب ــل رم ـ ـضـ ــان ،وال نـ ـ ــزال فــي
"المجموعة الفنية" نعمل على
التجهيز له النطالقه قريبا.

ّ
محبتها
أعــربــت الـمـطــربــة اإلمــارات ـيــة أح ــام عــن
لـلـبـنــان ،وتـضــامـنـهــا مــع شعبه بـعــد انـفـجــار مرفأ
بيروت ،الذي أسفر عن وفاة أكثر من  150شخصا،
وإصابة آالف الجرحى ،وعدد كبير من المفقودين
إلى اآلن.
ً
ً
ونـشــرت أحــام مقطعا صوتيا لها ،وهــي تغني
ّ
"بحبك يا لبنان" للسيدةفيروز ،وعلقت على الفيديو
بقولها" :بحبك يا لبنان".
وكانت أحالم قد أبدت سعادتها وفخرها بالشباب
اللبنانيين الذين ّ
هبوا لمساعدة األهالي في المناطق
التي تضررت بشكل كبير بسبب االنفجار ،فنشرت
ّ
صورا لهم وهم ينظفون الشوارع ،وعلقت" :كبرتوا
قلوبنا يا بنات وشباب لبنان أعطيتم دروســا في
الوطنية وحب الوطن ،وأن حب الوطن مش بالكالم
بل بالفعل ،لبنان في قلوبنا ،كل العالم فخور بكم".

أع ـل ـن ــت إدارة "مـ ـه ــرج ــان ع ـ ّـم ــان
ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ــدولـ ــي  -أول ف ـي ـلــم"
برنامج أفــام دورت ــه االول ــى ،والــذي
من المقرر أن يعقد في عمان بين 23
و 31أغسطس الجاري.
ويشمل برنامج عروض المهرجان
 30فيلما روائ ـيــا طــويــا ووثــائـقـيــا،
عــربـيــا ودول ـي ــا ،إضــافــة إل ــى  9أفــام
ع ــربـ ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة ،عـ ـل ــى أن تـفـتـتــح
الفعاليات بالفيلم الفرنسي "البؤساء"
للمخرج الدج لي ،الحائز العديد من
الجوائز.
وس ـي ـت ــم ع ـ ــرض ف ـي ـل ــم "األق ـ ـصـ ــر"
للمخرجة األردنية  -البريطانية زينة
ّ
الدرة في حفل توزيع الجوائز في 31
أغسطس ،والفيلم انتاج مشترك بين
مصر والمملكة المتحدة واإلمــارات،

وه ـ ـ ــو م ـ ــن إنـ ـ ـت ـ ــاج م ـح ـم ــد ح ـف ـظ ــي،
وم ـ ـمـ ــدوح س ــاب ــا ،وبـ ـط ــول ــة أن ــدري ــا
ريسبورو ،مايكل النديز ،كريم صالح،
شيرين رضا.
وت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع قـ ــواعـ ــد ال ـت ـبــاعــد
االج ـت ـم ــاع ــي ،وح ــرص ــا ع ـلــى تـقــديــم
تجربة فعلية واحتفائية قدر اإلمكان،
حــرص المهرجان على إيـجــاد طرق
بديلة خالقة من خالل استحداث ثالث
شــاشــات سينما لـلـسـيــارات (دراي ــف
إن) ف ــي مـنـطـقــة الـعـبــدلــي ال ـجــديــدة،
إضافة الــى استخدام مسرح الهيئة
الملكية األردنـيــة لــأفــام فــي الهواء
الطلق ،فيما تنظم أيام عمان لصناع
األفــام بمزيج مــن الحضور الفعلي
واالفتراضي.

ملصق المهرجان

المجلس الثقافي البريطاني يطلق مكتبة رقمية مجانية

خبريات
جنات تشوق جمهورها
أللبوم «أنا في انتظارك»

ّ
شوقت المطربة جنات
متابعيها وجمهورها بمقطع
فيديو قصير عبر حسابها
الشخصي بموقع الصور
«إنستغرام» ،لإلعالن عن
اقتراب طرح ألبومها الجديد
«أنا في انتظارك» ،خالل الفترة
المقبلة .وكتبت جنات عبر
الفيديو الذي ضم بوستر
األلبوم« :أنا في انتظارك...
ً
قريبا» ،وسرعان ما حصدت
ً
عددا كبير من التهنئات
والمباركات على األلبوم
الجديد .كما تتعاون جنات
مع الملحن عزيز الشافعي في
أغنيتين من كلماته وألحانه،
األولى بعنوان «إوعى» من
توزيع الموسيقي هاني
يعقوب ،والثانية «أقولك» من
توزيع وسام عبدالمنعم.
وكان آخر أعمال جنات ،تتر
مسلسل «بخط اإليد» من
بطولة أحمد رزق وسوسن
بدر ويسرا اللوزي وآخرين،
وإخراج شيرين عادل،
واألغنية من كلمات الشاعر
تامر حسين ،ومن ألحان وليد
سعد.

أشرف زكي يعتذر
لـهاني شاكر

تقدم نقيب المهن التمثيلية
د .أشرف زكي باعتذار رسمي
لنقيب الموسيقيين الفنان
الكبير هاني شاكر ،بعد
االنتقاد الحاد الذي وجهه
له أحمد فلوكس ،إثر وفاة
اليوتيوبر مصطفى حفناوي.
ورفض شاكر اعتذار فلوكس
على المأل ،بعد أن بث األخير
فيديو مباشر على صفحته
على "فيسبوك" ،يعتذر فيه عن
مهاجمته نقيب الموسيقيين،
ما دعا الى تدخل نقيب
الممثلين .وكان فلوكس
تعرض النتقادات الذعة
وهجوم حاد على السوشيال
ميديا ،بعدما بث مقطع
فيديو له وهو منفعل هاجم
فيه شاكر ،لعدم اهتمامه
بحفناوي الذي رحل أمس
األول ،بعد صراع قصير مع
المرض ،رغم علمه أنه يعاني
على مدى أسبوع ،ولم يجد
مستشفى يستقبله ولم يزره
إال الفنان تامر حسني.
وانهالت التعليقات الهجومية
على فلوكس ،واتهمه
الجمهور بأنه يتاجر أيضا
بوفاة حفناوي.

وفاة الفنان السوداني
يعقوب تاج السر

القتراب بداية سنة دراسية جديدة بالتعاون مع «الكويت الوطنية»
أطلق المجلس الثقافي البريطاني
أ مــس مكتبة رقمية مجانية بالشراكة
مع مكتبة الكويت الوطنية .وسيتيح
هــذا الـمــورد الجديد إمكانية الوصول
غـيــر ال ـم ـحــدود إل ــى آالف الـمـحـتــويــات
الترفيهية وال ـم ــوارد األكــاديـمـيــة ،بما
في ذلــك مــوارد الــدراســة عبر اإلنترنت،
والكتب اإللكترونية والكتب الصوتية
واألفالم الوثائقية الحائزة على جوائز،
ّ
كما سيتمكن أعضاء المكتبة الرقمية
من الــوصــول إلــى المجالت والصحف،
والكتب المصورة والروايات من جميع
أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،ومـ ـ ـ ــوارد ال ـت ـع ـلــم عـبــر
اإلنترنت.

تحسين المهارات
ومـ ــع اقـ ـت ــراب ب ــداي ــة س ـنــة دراس ـي ــة
جديدة فــإن هــذه المكتبة الرقمية عبر
اإلنـتــرنــت تـهــدف إلــى دعــم طــاب تعلم
ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة بــاس ـت ـخ ــدام مـ ــوارد
مجانية تساعد في تحسين مهاراتهم
ال ـل ـغــويــة ،ك ـمــا ت ــوف ــر الـمـكـتـبــة دورات
تدريبية مستندة إلى الفيديو ،كجزء من
العديد من موارد التعلم عبر اإلنترنت
المتوفرة في المكتبة .والهدف من ذلك
هو تزويد األعضاء بالمهارات الالزمة
إلعداد طالب المدارس وتحفيزهم.
وقـ ـ ـ ــال م ــايـ ـك ــل ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوردون ،ال ـم ــدي ــر
ال ـع ــام لـلـمـجـلــس ال ـث ـقــافــي الـبــريـطــانــي
ّ
فــي الـكــويــت :نـحــن س ـعــداء بتمكنا من
ال ـم ـشــاركــة م ــع مـكـتـبــة الــوطـنـيــة الـيــوم
بـ ــإطـ ــاق م ـك ـت ـب ــة رقـ ـمـ ـي ــة ،ونـ ــأمـ ــل مــن

خ ــال مـكـتـبـتـنــا الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة أن
تستمر في نشر متعة القراء ة والتعلم
والثقافة ،وهو مورد رائع ،يشتمل على
شــيء لكل الـنــاس مــن ه ــاري بــوتــر إلى
مـجـلــة اإليـكــونــومـيـســت ،إل ــى الـحـفــات
الـمــوسـيـقـيــة الـحـيــة وأدوات الـتـطــويــر
المهني.
وأضاف :في هذه األوقات العصيبة،
ن ــري ــد أن ن ــرب ــط ب ـي ــن ش ـع ــب ال ـك ــوي ــت
وأفضل المعارف والموارد البريطانية،
ونعتقد أن مستقبل المملكة المتحدة
يعتمد على شعوب من جميع الثقافات
ال ـتــي تـعـيــش وتـعـمــل مـعــا عـلــى أســس
الـتـعـلـيــم وال ـت ـفــاهــم واالحـ ـت ــرام والـثـقــة
الـمـتـبــادلـيــن ،واآلن ،أكـثــر مــن أي وقــت
م ـض ــى ،ن ـح ـتــاج إل ــى تـسـهـيــل ال ـت ـبــادل
الثقافي والـتـعــاون ،ونأمل أن يستفيد
الشباب والكبار من هذا المحور العظيم
لـ ــإبـ ــداع والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الموارد الغنية التي تجمعنا.
وق ـ ــال م ــاي ـك ــل داف ـ ـن ـ ـبـ ــورت ال ـس ـف ـيــر
البريطاني في الكويت :أرحــب بحرارة
بالمكتبة الرقمية الجديدة التي أعلن
عـنـهــا الـمـجـلــس الـثـقــافــي الـبــريـطــانــي،
ّ
فـ ـه ــذه ال ـم ـك ـت ـبــة سـ ــوف ت ـم ــك ــن مـحـبــي
اللغة اإلنكليزية واالدب اإلنكليزي من
الوصول بسهولة وبشكل غير مسبوق
للعديد من الكتب واألفالم والتحليالت
بــاإلضــافــة الــى األف ــام الوثائقية ،ومن
دواعــي ســروري ان يتزامن اإلعــان عن
ه ــذه الـمـكـتـبــة الــرق ـم ـيــة م ــع االج ـت ـمــاع
االفتراضي لمجموعة التعليم والثقافة
ضـمــن اجـتـمــاعــات مـجـمــوعــة التوجيه

صورة للموقع
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ـ ـشـ ــرة حـ ـي ــث ت ـ ـعـ ــزز ه ــذه
المكتبة التعاون الثقافي بين البلدين
الصديقين.

تعاون ثقافي
وصــرحــت ال ـمــديــرة ال ـعــامــة لمكتبة
الكويت الوطنية رشا نايف الصباح بأن
التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
بتبني مبادرة إطالق المكتبة الرقمية
ً
ً
ً
الـمـجــانـيــة يـعــد تـعــاونــا ثـقــافـيــا مميزا
يـتـيــح لـلـقــراء والـبــاحـثـيــن والمهتمين
الوصول إلى أنــواع المعرفة المختلفة
بشكل ميسر ومجاني ،خاصة أن العالم
ال يزال يعيش في ظل جائحة فيروس
ك ــوفـ ـي ــد ،-19ومـ ــن األه ـم ـي ــة ب ـم ـكــان أال
يـتــوقــف ال ـم ــرء ع ــن اك ـت ـســاب ك ــل مــاهــو
مفيد ممتع.
وأض ــاف ــت :ب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة تـتـقــدم
مكتبة الكويت الوطنية بالشكر الجزيل
للمجلس الثقافي البريطاني والقائمين
عـ ـلـ ـي ــه عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـث ـم ــر

والختيارهم دولة الكويت لتكون دولة
اطالق المكتبة الرقمية.
وتابعت :فــي دولــة الكويت ،سيتاح
ألعضاء المكتبة الرقمية الوصول إلى
نحو  2400صحيفة كاملة ا لـنــص من
أكثر من  100بلد ،أما بالنسبة للمجالت
 4000نسخة رقمية كاملة األلــوان مثل
 Newsweekلـ ـلـ ـق ــراء ة الـ ـف ــوري ــة عـلــى
سطح المكتب وعلى الهاتف المحمول،
ويمكن ألعضاء المكتبة تحديد كل من
النسخ الجديدة والسابقة ،وإضافتها
إلى مكتبات القراءة الشخصية التي ال
تحتوي على قوائم احتجاز ،وال توجد
فـتــرات سـحــب ،وال تــوجــد ح ــدود لعدد
المجالت التي تم سحبها.
وقالت :بالنسبة للكتب اإللكترونية
والكتب الصوتية فاقرأ أو استمع أثناء
التنقل إلــى أكـثــر مــن  3000عـنــوان من
جميع الناشرين والمؤلفين الرئيسيين،
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـص ــص ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة
وال ــرس ــوم ـ ّـي ــة فــأك ـثــر م ــن  1500ع ـنــوان
كوميدي متوفرة ألعضاء المكتبة من
ّ
كل األعمار ،والموسيقى أكثر من 1500

من اللحظات المباشرة في الموسيقى
والحفالت الموسيقية الكاملة واألفالم
الوثائقية الموسيقية ا لـتــي يتم بثها
حسب الطلب إلى أي جهاز رقمي.
وأضافت :ستكون هناك أفالم متاحة
للمتصفحين ،ضمن خدمة بث األفالم
التي توفر إمكانية الــوصــول إلــى أكثر
مــن  7000مــن أفـضــل الـمــواقــع الثقافية
المفضلة لــدى الجميع ،باإلضافة إلى
عروض شباك التذاكر واألفالم الوثائقية
والـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ال ـ ـحـ ــائـ ــزة عـ ـل ــى جـ ــوائـ ــز،
وي ـس ـت ـط ـيــع أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـك ـت ـبــة ع ــرض
آالف ال ـع ـنــاويــن م ــن ك ــل أن ـح ــاء الـعــالــم
على الـفــور ،بما فــي ذلــك أفضل األفــام
م ــن ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـكــاس ـي ـكــي وال ــرع ــب
والكوميديا وأفالم المهرجانات.
وتابعت :بالنسبة للمسرح فأفضل
مــا فــي المسرح البريطاني للمعلمين
وال ـ ـطـ ــاب وي ـم ـك ــن ألعـ ـض ــاء الـمـكـتـبــة
ً
االستمتاع بأكثر من  600إنتاج ،فضال
عن المحادثات والمناقشات من كبار
الممارسين للمسرح ،وبالنسبة للكتب
األكاديمية فيوجد  100000كتاب في
جميع مجاالت المواضيع األكاديمية
باإلضافة إلى أدوات بحث قوية ،وتشمل
مجاالت المواضيع :األنثروبولوجيا،
واألع ـ ـمـ ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد ،والـكـمـبـيــوتــر
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ،والتعليم،
وال ـه ـنــدســة والـتـكـنــولــوجـيــا ،والـفـنــون
الـجـمـيـلــة ،وال ـت ــاري ــخ ،وال ـل ـغــة واألدب،
والـ ـق ــان ــون ،وعـ ـل ــوم الـ ـحـ ـي ــاة ،وال ـط ــب،
وال ـع ـل ــوم ال ـف ـيــزيــائ ـيــة ،وع ـل ــم ال ـن ـفــس،
والدين والعلوم االجتماعية.

رشا نايف الصباح

وذكـ ـ ـ ــرت ان ـ ــه ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـبــرنــامــج
التدريبي فتدريب على كيفية استخدام
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـل ــى م ـئ ــات م ــن تـطـبـيـقــات
البرامج واألجهزة الشائعة ،بما في ذلك
 Microsoft OfficeوAdobe Creative
 SuiteوGoogle Docsو.iPad

المكتبة الرقمية ستعمل
على تحسين المهارات
اللغوية لدى الطلبة

توفي الفنان السوداني
يعقوب تاج السر إثر وعكة
صحية مفاجئة لم تمهله
طويال ،وذلك مساء أمس
األول بالعاصمة الخرطوم.
ونعى العديد من فناني
الطمبور والمثقفين بالوسط
الفني السوداني الفنان
الراحل ،معبرين عن أسفهم
الشديد لفقدان العمالق
والصوت الشجي الذي
أثرى الحياة الفنية بأعماله
وموسيقاه ،سائلين له
الرحمة والمغفرة.
يذكر أن تاج السر أتى
بمدرسة جديدة أضفت على
أغنية الدليب لونا خاص،
وانطلق بأغنيات كانت مثار
إعجاب الشباب ،حيث تغنى
بأغنيات الوداع والشجن
والمحبة واللقاء الجميل.
كما تطرق في أعماله إلى
المشاعر اإلنسانية ،وقبل
وفاته لم ينس أن يطلق
وصيته األخيرة وهو على
فراش الموت بأحد أهم أعماله
التي قال فيها" :لو مت اكتبوا
فوق قبر المحب كلمات ،هذا
شهيد الحب عاشق العيون
المات الله عليم بالمخفي
في الخلجات زي نوعو في
الفردوس المولى يديني".

ةديرجلا

•
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ّ
لبنان :رحيل حكومة دياب عطل االنتخابات المبكرة ...والشارع
• الحريري لن يترأس حكومة يشارك فيها «حزب الله» وباسيل • «الحر» ال يعارض نواف سالم ...و«الثنائي الشيعي»
بيروت  -ةديرجلا

•

انطلقت المشاورات في
الكواليس السياسية لتأمين
بديل لحكومة حسان دياب
وسط تساؤالت كثيرة حول
قدرة األقطاب الموالين
والمعارضين على االتفاق
بشأن اسم وتركيبة مرضية
لهم من جهة ،وللشارع
والمجتمع الدولي من جهة
ثانية ،في مهلة قصيرة،
تحتمل
السيما أن البالد ًال ً
مماطلة وتسويفا ،علما أن أي
دعوة الستشارات نيابية لن
توجهها الرئاسة في بعبدا،
كما يبدو ،قبل االتفاق على
هاتين المسألتين.

وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن "بــاسـيــل
ً
ل ــم ي ـبــد اعـ ـت ــراض ــا ع ـلــى حـكــومــة
حـيــاديــة" ،مشيرة إلــى أن "موقفه
يـعــود إلــى الضغوط الــدولـيــة في
اتخاذ إجراءات بحق كل من يعرقل
أي مسعى سياسي".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وأم ــل
توافقا على رفض تشكيل حكومة
حيادية ،وتشكيل حكومة وحدة
وطنية ،برئاسة الحريري أو من
يسميه ،إال أن زعيم المستقبل أكد
لبري في اتصال إنه ال يــزال على
شــروطــه :عــدم مشاركة حــزب الله
وباسيل في أي حكومة يرأسها".

ماتت حكومة الرئيس الــوزراء
اللبناني المستقيل حسان دياب،
أمس األول ،بعد أن اقترف رئيسها
ذنب تجاوز َمن أتى به إلى السراي
(حـ ــزب ال ـل ــه) ب ـطــرحــه انـتـخــابــات
نـيــابـيــة م ـب ـكــرة ،وق ــد رأى ه ــؤالء
في التضحية به فرصة مزدوجة
لحرف النظر عن مطلب استقالة
رئـيــس الجمهورية ميشال عون
إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية
مبكرة.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة
متابعة ،أمــس ،إلــى أن "اتـصــاالت
ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة س ـح ـبــت من
ال ـ ـتـ ــداول مـلـفـيــن مـتـفـجــريــن كــان
مــن شأنهما أن يطيحا مــا تبقى
مــن مقومات الــدولــة باعتبارهما
ً
ً
انقالبا سياسيا واضــح المعالم،
وهما استقالة رئيس الجمهورية
واالنتخابات النيابية المبكرة".
وت ــابـ ـع ــت" :تـ ـب ـ ّـي ــن أن ال ـق ــوى
الرئيسية في المواالة والمعارضة
اجتمعت على ذلــك ،مما أدى الى
محاصرة الــرأي القائل باستقالة
الــرئـيــس واالن ـت ـخــابــات المبكرة،
ً
وتــال ـيــا إب ـط ــال مـفـعــول م ــا كــانــت
يتحضر حــزب الـقــوات اللبنانية
إلع ــان ــه ،وس ـم ــاه رئ ـي ـســه سمير
جعجع بالموقف الكبير".
وقالت المصادر ،إن "التطورات
ً
الـحـكــومـيــة ،بـ ــدءا م ــن خ ـطــاب ما
استقالة دي ــاب مـســاء األحــد
قبل
َ َ
الـ ـم ــاض ــي ،أم ـ ــل ـ ــت ع ـل ــى ال ـف ــري ــق
ال ـحــاضــن لـلـحـكــومــة المستقيلة
ً
خ ـ ـي ـ ــارا م ـ ــن اثـ ـنـ ـي ــن :إم ـ ــا إنـ ـق ــاذ
الـحـكــومــة وإم ــا إن ـقــاذ المجلس،
فـ ـتـ ـق ــرر ال ـت ـض ـح ـي ــة بــال ـح ـكــومــة
للحفاظ على المجلس .وأدت هذه
المعادلة إلى سحب ورقة استقالة
نواب المستقبل واالشتراكي وأي
مفاعيل كان يجري التحضير لها".

إل ــى ذلـ ــك ،تـتـجــه األنـ ـظ ــار إلــى
قصر بعبدا حيث كشفت مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــف رئـ ـي ــس
الجمهورية العماد ميشال عون أنه
"يفضل قيام مـشــاورات سياسية
قبل االستشارات النيابية الملزمة
ّ
ليكون رؤســاء الكتل خياراتهم".
وأش ــارت المصادر إلــى أن "الجو
العام في بعبدا يتجه نحو تشكيل
حكومة وحدة وطنية لكن التوجه
ح ــول نــوعـيــة الـحـكــومــة ودوره ــا
ومهمتها ال يمكن أن يحسم إال
بعد جس نبض الكتل النيابية".
وأضــافــت الـمـصــادر أن "الــرئـيــس
ع ـ ــون ي ـس ـعــى ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
فاعلة ومنتجة وقــويــة ،واإلف ــادة
من تجربة الحكومة المستقيلة،
ً
وتـ ـح ــدي ــدا ن ـق ــاط ال ـض ـعــف الـتــي
ً
اعترتها ،بــدءا وليس انتهاء بما
سـمــي تـجــربــة الـتـكـنــوقــراط التي
لم تكن على قدر التطلعات .وهي
تـجــربــة غـيــر مــرشـحــة ألن تتكرر
في المدى المنظور بعدما ثبتت
هشاشتها بـفـعــل نـقــص الـخـبــرة
السياسية".

اجتماع عين التينة

نواف سالم

وتــداعــت قــوى السلطة ،مساء
أمس األول ،لدرس خياراتها وعقد
لهذه الغاية لقاء في عين التينة،
جمع رئيس مجلس النواب نبيه
بري ورئيس "التيار الوطني الحر"
النائب جبران باسيل والمعاون
السياسي لألمين ال ـعــام لــ"حــزب
الله" حسين الخليل ،خرج باتفاق،
ليس الحزب "التقدمي االشتراكي"
ً
ً
ب ـ ـع ـ ـي ـ ــدا م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،ت ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـتـ ـي ــار
"المستقبل" ،يقضي بالذهاب نحو
حـكــومــة تـحـظــى بـمــوافـقــة الـقــوى
ّ
السياسية ،في مقابل التخلي عن
طرح االنتخابات النيابية المبكرة،
ً
وت ــال ـي ــا االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
المبكرة".

وفـ ــي وقـ ــت عـ ــاد اسـ ــم الـسـفـيــر
الـ ـس ــاب ــق لـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
نــواف ســام إلــى الـتــداول لترؤس
الحكومة المقبلة ،قالت مصادر
س ـيــاس ـيــة ل ـق ـنــاة  LBCأم ـ ــس ،إن
"ال ـن ـق ــاش الـمـحـلــي وال ــدول ــي في
هــويــة رئـيــس الـحـكــومــة العتيدة
محصور بين الـحــريــري وســام،
واألخـ ـي ــر يـحـظــى ع ـلــى م ــا يـبــدو
بــدعــم أمـيــركــي  -فرنسي  -عربي
مشترك".
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن ــه
"تم استمزاج رأي التيار الوطني
ً
يبد أي معارضة ،علما
الحر فلم ِ
أن بــاسـيــل ك ــان واف ــق عـلــى ســام
ع ـن ــدم ــا عـ ــرض اس ـم ــه ال ـح ــري ــري

مشاورات قبل االستشارات

عناصر أمن لبنانيون يتفقدون الدمار في شوارع بيروت (أ ف ب)
ليترأس أول حكومة بعد استقالة
الحريري أكتوبر الماضي" .وكان
غ ــرد بــاسـيــل عـبــر"تــويـتــر" ،أمــس،
ً
قائالّ :
"اما وقد استقالت الحكومة،
األولوية اآلن لالسراع في تأليف
حـكــومــة منتجة وفــاعـلــة وإع ــادة
ب ـن ــاء ال ـث ـقــة ب ــال ــدول ــة ...ن ـحــن في
الـتـيــار ّأول مــن يـسـ ّـهــل ّ
وأول من
يتعاون".

زيارات دبلوماسية

شكري إلى لبنان أمس ،وأعلن بعد
لقائه الرئيس عون في بعبدا" ،أننا
مـسـتـعــدون ل ـلــوقــوف ال ــى جــانــب
الشعب اللبناني الشقيق ولدينا
ثـقــة ب ـقــدرتــه عـلــى ت ـجــاوز األزم ــة
ومواجهة التحديات التي فرضها
ت ـف ـج ـيــر الـ ـم ــرف ــأ" .وقـ ـ ــال ش ـك ــري:
"هناك تراكمات سببت الكثير من
المعاناة والتحدي ،ومن الضروري
الـعـمــل عـلــى األول ــوي ــات الخاصة
للشعب اللبناني وإعادة اإلعمار".
وتـ ــابـ ــع" :ن ـك ـث ــف ال ـج ـه ــود في
ال ـم ـجــاالت ك ــاف ــة ،ون ــوف ــر الجسر

الـ ـج ــوي ل ـل ـم ـس ــاع ــدات اإلغ ــاث ـي ــة
واإلنسانية كما الجسر البحري
إلع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ،وم ـس ـت ـع ــدون
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـش ـع ــب
اللبناني".
ك ـمــا وص ــل إل ــى ب ـي ــروت أمــس
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األردنـ ـ ــي أيـمــن
الصفدي الذي قال من قصر بعبدا،
إن "المستشفى الميداني األردني
سيبقى طالما هناك حاجة إليه
وس ـت ـكــون ه ـنــاك ط ــائ ــرات تحمل
مساعدات لبيروت وأولها يصل
ً
ً
غـ ـ ــدا ،ول ـب ـن ــان ل ــن ي ـك ــون وح ـي ــدا

في مواجهة تداعيات االنفجار".
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،قـ ـ ــام مــديــر
الوكالة األميركية للتنمية الدولية
جون بارسا ،أمس ،بجولة تفقدية
ع ـل ــى م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت وال ـم ـن ــاط ــق
المتضررة في منطقة مار مخايل
كما زار الخيمة التابعة للوكالة
قبالة مرفأ بيروت ،وشارك بارسا
فــي أعـمــال إزال ــة الــركــام والــزجــاج
ً
شخصيا على األرض في بيروت،
والتقى أصحاب المنازل والمحال
ال ـم ـت ـض ــررة ،ب ـح ـضــور الـسـفـيــرة
األميركية في لبنان دوروثي شيا.

ّ
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــارسـ ـ ــا أن "الـ ـشـ ـع ــب
األميركي يقف إلى جانب الشعب
ً
ال ـل ـب ـنــانــي ،الف ـت ــا إل ــى أن اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ت ـع ـهــدت ب ـم ـســاعــدات
فــوريــة بقيمة  17مليون دوالر"،
ً
موضحا أنه لن يلتقي "أي مسؤول
لبناني وأنها المرة األولــى التي
يزور فيها لبنان".
ول ـف ــت إلـ ــى "أنـ ـن ــا ه ـن ــا لـنـقـيــم
االحتياجات اآلنية وطويلة األمد
وهناك مساعدات على الطريق"،
ً
مؤكدا أن "مساعداتنا ال تمر عبر
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــل ت ــذه ــب إل ــى

َّ
«أمن الدولة» حذر عون ودياب عشية الكارثة من انفجار يدمر بيروت
ت ـظ ـه ــر وث ـ ــائ ـ ــق اطـ ـلـ ـع ــت عـلـيـهــا
"روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز" أن ّم ـس ــؤول ـي ــن أمـنـيـيــن
لـبـنــانـيـيــن ح ـ ـ ــذروا رئ ـي ــس حـكــومــة
تـ ـص ــري ــف األع ـ ـم ـ ــال ح ـ ـسـ ــان دي ـ ــاب
ورئـيــس الجمهورية ميشال عــون،
الشهر الماضي ،من أن وجود 2750
طنا من نترات األمونيوم في مخزن
ً
بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما
يدمر العاصمة.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ـ ـ ــا يـ ـ ــزيـ ـ ــد ق ـ ـل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى
أسبوعين من التحذير وقع االنفجار
ال ـه ــائ ــل ،ال ـ ــذي م ـحــا مـعـظــم الـمــرفــأ
وقطاعات مــن العاصمة اللبنانية،
وأس ـ ـفـ ــر عـ ــن م ـق ـت ــل  163ش ـخ ـصــا،
وإص ــاب ــة سـتــة آالف آخ ــري ــن ،ودم ــر
حوالي  8آالف بناية.

(التمييزي غـســان) عــويــدات تقريرا
نهائيا تم إرساله إلى السلطات".
وقــال الـمـســؤول ،الــذي شــارك في
صـيــاغــة الــرســالــة وط ـلــب ع ــدم نشر
اسمه" :حذرتهم من أن هذا قد يدمر
بيروت إذا انفجر".
وقــال ممثل عــن دي ــاب ،إن رئيس
ّ
الوزراء تسلم الرسالة في  20يوليو،
ُ
وأرسلت إلى مجلس الدفاع األعلى؛
إلبداء المشورة خالل  48ساعة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ان "مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الحالي تلقى التقرير قبل االنفجار
ً
بـ ـ ـ  14يـ ــومـ ــا ،وت ـ ـحـ ــرك ب ـش ــأن ــه فــي
غضون أيــام .اإلدارات السابقة كان
أمــامـهــا أك ـثــر مــن ســت س ـنــوات ولــم
تفعل شيئا".

رسالة

إجراء الالزم

وت ـض ـم ــن ت ـق ــري ــر مـ ــن ال ـم ــدي ــري ــة
العامة ألمن الدولة عن األحداث ،التي
ُأدت إلى االنفجار ،إشارة إلى رسالة
أرس ـلــت بالبريد الـخــاص إلــى عون
ودياب في  20يوليو.
ورغ ـ ــم أن م ـض ـمــون ال ــرس ــال ــة لم
يـكــن ضـمــن ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي اطلعت
عـلـيــه "روي ـ ـتـ ــرز" ،ف ـقــد ق ــال م ـســؤول
أمني كبير ،إنها تلخص ما توصل
إليه تحقيق قضائي بــدأ في يناير
وخلص إلــى ضــرورة تأمين المواد
الكيماوية على الفور.
ولــم يسبق نشر شــيء عن تقرير
"أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة" ال ـ ــذي أكـ ــد مـخــاطـبــة
الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال المسؤول األمني لـ "رويترز":
ُ
"ك ــان هـنــاك خطر أن تستخدم هذه
ُ
المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت".
وف ــي إش ـ ــارة إل ــى ال ــرس ــال ــة الـتــي
رفعت إلى عون ودياب من المديرية
الـعــامــة ألمــن الــدولــة ،والـتــي تشرف
على أمن المرفأ ،قال المسؤول" :في
نـهــايــة التحقيق أع ــد الـنــائــب الـعــام

وفـ ـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أك ــد
ال ــرئـ ـي ــس عـ ـ ــون أنـ ـ ــه سـ ـب ــق إب ــاغ ــه
ع ــن الـ ـم ــواد ال ـك ـي ـم ــاوي ــة .وق ـ ــال إنــه
وجــه األمـيــن الـعــام لمجلس الــدفــاع
األعلى ،الذي يضم األجهزة األمنية
والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس
الدولة بضرورة "إجراء الالزم".
وق ــال ع ــون" :ال ـم ــواد صــرلـهــا من
 ،2013وعم يقولو خطرة ،وأنا لست
مـســؤوال وال أع ــرف ويــن محطوطة
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد ،وال أع ـ ـ ـ ــرف درجـ ـ ــة
الـ ـخـ ـط ــورة ،وم ـ ــا ال ـ ــي (لـ ـي ــس ل ــدي)
صالحية اتعاطى مباشرة مع المرفأ.
فيه تراتبية الزم تـعــرف واجباتها
وكلهم كانوا على اطالع".
وال تزال أسئلة كثيرة بال أجوبة
حــول سبب ر ســو السفينة بشحنة
األم ــون ـي ــوم ف ــي ب ـي ــروت ف ــي أواخ ــر
 .2013والـمـحـيــر أك ـثــر مــن ذل ــك هو
سبب السماح بتخزين كمية كبيرة
مــن الـمــادة الخطيرة فــي المرفأ كل
هذا الوقت.
ُ
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى

وسط كل هذه التطورات ،وصل
وزيــر الخارجية المصري سامح

الرئيس ورئيس الــوزراء في أعقاب
سلسلة من المذكرات والرسائل التي
بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك
واألمـ ـ ـ ــن إل ـ ــى ال ـم ـح ــاك ــم ع ـل ــى مـ ــدار
السنوات الست السابقة ،وحثوا فيها
مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل
نترات األمونيوم من مكانها القريب
جدا من وسط المدينة.
وقـ ـ ــال ت ـق ــري ــر ال ـم ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ألمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،ال ـ ــذي اط ـل ـع ــت عـلـيــه
"روي ـتــرز" إنــه تــم تقديم الـعــديــد من
الطلبات ،وذلك دون ذكر عددها على
وج ــه الـتـحــديــد ،الفـتــا إل ــى أن إدارة
الـمــانـيـفـســت بــالـمــرفــأ أرس ـل ــت عــدة
طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك
حتى عام  2016تطلب فيها مطالبة
قاض بإصدار األمر بإعادة تصدير
الكمية على الفور.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر" :ل ـ ـكـ ــن وح ـت ــى
تاريخه ،لم يصدر قرار بهذا الشأن.
بعد مــراجـعــة أحــد المختصين في
الكيمياء أكد أن هذه المواد في حال
اشتعالها ستسبب انفجارا ضخما،
وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ
بيروت".

مادة خطيرة
بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي قـ ـب ــل س ـبــع
سـ ـن ــوات ع ـن ــدم ــا رس ـ ــت الـسـفـيـنــة
روس ـ ـ ــوس ،ال ـم ـس ـتــأجــرة لـحـســاب
روسي وترفع علم مولدوفا وتحمل
شحنة مــن ن ـتــرات األمــون ـيــوم من
جورجيا إلى موزمبيق ،في مرفأ
ب ـ ـيـ ــروت ل ـم ـح ــاول ــة ن ـق ــل ب ـضــائــع
إض ــاف ـي ــة ل ـتــدب ـيــر رس ـ ــوم ال ـم ــرور
عبر قناة السويس وفقا لما قاله
ربانها.
وأوضــح تقرير "أمــن الدولة" أن
سلطات المرفأ احتجزت السفينة
روسوس في ديسمبر  2013باألمر

القضائي  ،1031/2013بسبب ديون
عـلـيـهــا ل ـح ـســاب شــركـتـيــن قــدمـتــا
طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.
و ف ـ ـ ــي م ـ ــا ي ـ ــو  ،2014ا عـ ـتـ ـب ــرت
ا لـسـلـطــات السفينة غـيــر صالحة
ل ــإبـ ـح ــار ،وتـ ــم ت ـف ــري ــغ شـحـنـتـهــا
في أكتوبر  2014وتخزينها فيما
عرف بالعنبر  .12وأظهر التقرير
األمني أن السفينة غرقت بالقرب
من كاسر األمــواج بالمرفأ في 18
فبراير .2018
وفي فبراير  ،2015عين قاضي
األم ـ ــور الـمـسـتـعـجـلــة ن ــدي ــم زوي ــن
خبيرا لتفقد الشحنة ،وفقا لما ورد
في التقرير األمني.
وذكر التقرير أن الخبير خلص
إل ــى أن ال ـمــواد الـمـخــزنــة خطيرة،
وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها
إلـ ــى ال ـج ـي ــش ،مـضـيـفــا أن ق ـيــادة
الجيش اللبناني رفضت الطلب،
وأوص ــت بنقل ال ـمــواد الكيماوية
أو ب ـي ـع ـه ــا لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
للمتفجرات وهي شركة خاصة.
ولــم يــذكــر التقرير سبب رفض
الـ ـجـ ـي ــش ق ـ ـبـ ــول الـ ـشـ ـحـ ـن ــة .وق ـ ــال
مـســؤول أمني ل ـ "روي ـتــرز" إن ذلك
ي ــرج ــع إل ـ ــى ع ـ ــدم اح ـت ـي ــاج ــه ل ـهــا.
وامتنع الجيش عن التعليق.
وقــالــت إدارة الشركة اللبنانية
للمتفجرات لـ "رويترز" إنها لم تكن
مهتمة بـشــراء الـمــواد الـمـصــادرة،
وإن الـ ـش ــرك ــة ل ــدي ـه ــا إم ــداداتـ ـه ــا
ال ـخــاصــة وت ــراخ ـي ــص االس ـت ـيــراد
الحكومية الخاصة بها.
وتـبـيــن الـطـلـبــات ،الـتــي اطلعت
ع ـل ـي ـهــا "روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز" أن م ـس ــؤول ــي
ال ـج ـم ــارك واألمـ ـ ــن اس ـت ـم ــروا بعد
ذلــك فــي مراسلة القضاة كــل ستة
أش ـهــر تـقــريـبــا لـطـلــب نـقــل ال ـمــواد
الكيماوية.
وامـ ـتـ ـن ــع الـ ـقـ ـض ــاة ومـ ـس ــؤول ــو
الـ ـجـ ـم ــارك عـ ــن ال ـت ـع ـق ـيــب ع ـنــدمــا

صورة تظهر الخراب في مرفأ بيروت (أ ف ب)
اتصلت بهم "رويترز" .وتم احتجاز
عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ
في إطار التحقيق في االنفجار.

سوء تخزين وسوء تقدير
في يناير  ،2020أمر قاض بإجراء
ت ـح ـق ـيــق رس ـم ــي ب ـع ــد اك ـت ـش ــاف أن
العنبر  12ال يخضع للحراسة ،وبه
فجوة في حائطه الجنوبي ،كما أن
أحد أبوابه كان مخلوعا ،األمر الذي
كان يعني أن المواد الخطيرة عرضة
للسرقة.
وقـ ــال م ـس ــؤول أم ـنــي رف ـيــع ث ــان،
ط ـلــب ع ــدم ن ـشــر اس ـم ــه ،إن الـنــائــب
العام التمييزي عويدات أصــدر في
التقرير النهائي في أعقاب التحقيق
أوامــر فورية لتأمين أبــواب العنبر،
ومعالجة الفتحة ،وتوفير األمن.

وفـ ــي ال ــراب ــع م ــن ي ــون ـي ــو ،وب ـنــاء
على تلك األوامــر ،أصدر أمن الدولة
تعليمات لسلطات ا لـمــر فــأ لتوفير
حراسة للعنبر  ،12وتعيين مدير له
وتأمين جميع األبواب وسد الفتحة
في الحائط الجنوبي ،وذلك وفقا لما
ورد في تقرير أمن الدولة ،وما قاله
المسؤولون األمنيون.
وقال المسؤول األمني" :الصيانة
بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا
من العمال السوريين (لكن) لم يكن
هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا
إلصالح الفجوات".
ً
وأضاف المسؤول أن شررا تطاير
مــن أع ـمــال الـلـحــام خ ــال اإلص ــاح،
وأشـعــل حريقا ،وب ــدأت النيران في
االنتشار.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول األم ـن ــي الــرفـيــع
الثاني" :نظرا لتخزين مفرقعات في

العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق
كبير بفعل المفرقعات ،وامتد ذلك
إل ــى الـ ـم ــادة ال ـت ــي ان ـف ـجــرت عـنــدمــا
تجاوزت درجة الحرارة  210درجات".
ّ
وحمل المسؤول سلطات الميناء
مسؤولية عدم اإلشــراف على فريق
اإلصالح وتخزين المفرقعات بجانب
ك ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـ ـمـ ــواد ش ــدي ــدة
االنفجار.
وأشــار إلــى أن "أثــر االنفجار كان
م ـخ ـف ـفــا فـ ـق ــط ،ألن ال ـع ـن ـبــر ي ــواج ــه
ال ـب ـحــر .ولـ ــوال ذل ــك ل ــدم ــرت بـيــروت
كـلـهــا .الـمـســألــة كـلـهــا إه ـم ــال وع ــدم
إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين
وسوء تقدير".
(بيروت ـ ـ ـ رويترز)
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دوليات
يرفض المساومة

سلة أخبار
تامر يوصل المساعدات
البرازيلية

يسعى لحكومة وحدة وطنية

كلف الرئيس البرازيلي
اليميني المتطرف جايير
بولسونارو ،الرئيس السابق
ميشال تامر برئاسة بعثة
مساعدات البالد إلى لبنان.
يشار إلى أن تامر (79
عاما) ،الذي تولى الرئاسة
من  2016حتى  ،2018هو
ابن لمهاجرين لبنانيين،
ويحمل الجنسيتين اللبنانية
والبرازيلية .ومع ذلك ،فقد
تورط تامر في فضيحة فساد،
ويحتاج إلى إذن من القضاء
لمغادرة البالد ،وقال إن ذلك
التكليف يعد شرفا له ،وسيتم
اتخاذ اإلجراءات للسماح له
باالضطالع بمهمته.

التلفزيون الفرنسي يعد
لحفلة تضامنية مع بيروت

الشعب مباشرة عبر شركاء".
إل ــى ذلـ ــك ،ع ـقــد وزيـ ــر الـصـحــة
الـ ـع ــام ــة ف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة ت ـصــريــف
ً
األع ـ ـمـ ــال ح ـم ــد ح ـس ــن اج ـت ـمــاعــا
مع مسؤول الـطــوارئ في منظمة
الصحة العالمية ريك برينن ،ولفت
حـســن إل ــى ارت ـف ــاع ع ــدد ضحايا
إنفجار المرفأ" ،إلــى  171ضحية
ف ـي ـمــا يـ ـت ــراوح عـ ــدد الـمـفـقــوديــن
ً
بين  30و 40مفقودا" ،كما يتطلب
"نحو  1500جريح عالجات دقيقة
ً
ً
خــاصــة ،علما أن  120جــريـحــا ال
يزالون في العناية الفائقة".

تنوي شبكة "فرانس تلفزيون"
تنظيم حفلة خيرية يعود
ريعها لمتضرري االنفجار
الدامي الذي أتى على أنحاء
واسعة من بيروت ،حسبما
أعلنت المجموعة التلفزيونية
الفرنسية الرسمية.
وقالت مديرة المجموعة
دلفين إيرنوت" :لبنان يمر
بمحنة رهيبة .تقف قنوات
فرانس تلفزيون إلى جانب
الفنانين لتنظيم حفلة
ضخمة خالل الخريف للدعم
والتضامن لمصلحة لبنان
وشعبه المنكوب".

وب ـعــد ظ ـهــر ،أمـ ــس ،تـجــددت
التظاهرات في بيروت للمطالبة
ب ـم ـح ــاس ـب ــة الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عــن
ً
التفجير ورفضا ألي مساومة.
وع ـبــر الـمـحـتـجــون الــذيــن قطع
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـ ـط ـ ــري ـ ــق الـ ـبـ ـح ــري
ّ
المؤدي إلى المرفأ ،عن رفضهم
تشكيل حكومة وحدة وطنية أو
إجراء انتخابات نيابية مبكرة،
وت ـم ـ ّـس ـك ــوا بـمـطـلـبـهــم بــرحـيــل
كل الطبقة السياسية الحاكمة
الحالية.

خبراء يحذرون من 20
حاوية كيماوية

لبنان أمام تحدي تجديد نظامه السياسي
هامش المناورة يضيق أمام القوى السياسية
تفتح اسـتـقــالــة الـحـكــومــة اللبنانية
بــرئــاســة ح ـســان ديـ ــاب ب ـعــد أيـ ــام على
انفجار مرفأ بيروت المروع الباب أمام
أسئلة جديدة حول المرحلة المقبلة ،في
حين فقد اللبنانيون المنهكون المثقلون
باألحزان الثقة في كل شيء.
وم ـن ــذ أشـ ـه ــر ،ي ـطــالــب الـمـحـتـجــون
الـلـبـنــانـيــون بـتـغـيـيــر ن ـظــام قــائــم على
ال ـم ـحــاص ـصــة ال ـطــائ ـف ـيــة والـسـيــاسـيــة
وبــرح ـيــل ك ــل الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة التي
يتهمونها بــالـفـســاد واإله ـم ــال وحتى
االستهتار بحياتهم .وأتى انفجار مرفأ
بـيــروت فــي الــرابــع مــن أغسطس ليزيد
إصرارهم على المواجهة.
م ـ ــاذا يـنـتـظــر ل ـب ـنــان ب ـعــد االن ـف ـجــار
واسـتـقــالــة الـحـكــومــة؟ هــل سيشهد أي
تغيير حقيقي؟ وما موقف القوى الدولية
والشارع؟

وال يبدو أستاذ العلوم السياسية في
الجامعة األميركية اللبنانية جيفري كرم
ً
متفائال باحتمال حصول تغيير جدي.
وي ـق ــول كـ ــرم" :م ــن شـبــه المستحيل
االعـتـقــاد بــأن االنـفـجــار سيزيل الطبقة
الـسـيــاسـيــة بــالـكــامــل ( )...إن المصالح
الضيقة ومصالح النخبة ستوقف أي
تقدم ذات مغزى".

ميثاق جديد

انتخابات مبكرة

بـعــد وقـ ــوع االن ـف ـجــار ،دع ــا الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل زيارة
إلى بيروت ،إلى "تأسيس ميثاق جديد"
و"بناء نظام سياسي جديد".
وأقر رئيس الجمهورية ميشال عون
بعدها بضرورة تغيير النظام .وقال "نحن
نظامنا القائم
أمام تغييرات وإعادة رؤيةّ ّ
تبين أنه مشلول
على التراضي بعد أن
وال يمكن اتخاذ قــرارات يمكن تنفيذها
بسرعة".

وإثر االنفجار توالت الدعوات إلجراء
ً
انتخابات نيابية مبكرة ،طالب بها أيضا
رئيس الحكومة المستقيل .وقد استقال
تسعة نواب على األقل من البرلمان.
ل ـكــن كـ ــرم يـعـتـقــد أن أي ان ـت ـخــابــات
نيابية ستعيد الوضع إلى ما كان عليه،
ً
معتبرا أنها قد تؤدي إلى "تغيير بسيط
ً
في التكتالت والمقاعد بدال من تحقيق
تغيير كامل في النظام المذهبي والطبقة
السياسية الفاسدة".

قواعد اللعبة

حكومة وحدة وطنية

وي ــرى أسـتــاذ العلوم السياسية في
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت هــال
خ ـشــان ،أن االن ـف ـجــار قــد ُ"يـغـيــر قــواعــد
ً
ال ـل ـع ـبــة" ،م ــرج ـح ــا "صـ ـع ــود تشكيالت
سـيــاسـيــة جـ ــديـ ــدة" ،وإن ك ــان ــت ال ـبــاد
ستدخل ،وفق قوله ،في فراغ ألن الحكومة

الجديدة لن تتشكل قبل أشهر .ويقول
"لبنان يقف على مفترق طريق مؤلم".
ُ
ويظهر التاريخ أن تشكيل الحكومات
في لبنان ليس باألمر البسيط في ظل
تعقيدات التركيبة االجتماعية الطائفية
والمذهبية ،وتجاذبات بين قوى خارجية
داعمة للقوى السياسية ،على رأسها إيران
وسورية والسعودية والغرب.

مصالح النخبة

ً
يرى كرم أن "السيناريو األكثر رعبا
ه ــو ال ــدع ــوات لتشكيل حـكــومــة وح ــدة
وطنية ،حتى وإن تألفت من مستقلين
واختصاصيين مزعومين تحت عنوان
إغاثة ومساعدة لبنان".
ويضيف "هــذا يعيدنا إلــى نقطة

الـ ـصـ ـف ــر" .وكـ ـ ــان مـ ــاكـ ــرون دع ـ ــا إل ــى
تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ول ـ ــم ت ـك ــن آخ ـ ــر ت ـج ــرب ــة "ح ـكــومــة
وحدة وطنية" برئاسة سعد الحريري
نــاجـحــة ،إذ سقطت بعد نحو ثالث
سـ ـن ــوات ع ـل ــى تـشـكـيـلـهــا ع ـل ــى وق ــع
احتجاجات ضخمة في الـشــارع في
أكتوبر الماضي.
وكــانــت تـضــم ممثلين عــن معظم
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة وول ـ ـ ــدت بـعــد
ـدة رئــاســة
سـنـتـيــن م ــن ف ـ ــراغ ف ــي سـ ـ ّ
الجمهورية إثــر تسوية هــشــة شلت
المؤسسات وعطلت القرارات.
بعد سقوطها المدوي في الشارع،
ُ
كلف األستاذ في الجامعة األميركية
ح ـ ـسـ ــان دي ـ ـ ـ ــاب ب ـت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
قــدمــت عـلــى أن ـهــا مــن "الـتـكـنــوقــراط"
و"المستقلين" مع مهمة "إنقاذ" لبنان.
لكن الواقع أنها ُولدت بدعم من طرف
واح ــد ه ــو ح ــزب ال ـلــه وحـلـيـفــه تـيــار
رئيس الجمهورية.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـبـ ـع ــة أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،ك ــان ــت
الحكومة خاضعة للطرف السياسي
الذي أتى بها.

استقالة الرئيس
خـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،ت ـعــرض
الرئيس ميشال عون لحملة شعبية
ه ــي األعـ ـن ــف ت ـطــال ـبــه بــاالس ـت ـقــالــة،
بينما ارتفعت أصوات تهاجم حزب
الله وتنتقد تحكمع بمفاصل الحياة
السياسية.
بعد استقالة دياب ،طرحت أسماء
محتملة لتولي مهمة تشكيل حكومة،
بينهم الحريري الذي ال يزال يتمتع
بـ ـق ــاع ــدة ش ـع ـب ـيــة ال ب ـ ــأس ب ـه ــا فــي
أوساط الطائفة السنية ،لكن عودته
مستبعدة مع استمرار النقمة عليه

رجال أمن يطلقان قنبلة غاز مسيل للدموع خالل مواجهات بيروت أمس األول (ا ف ب)
بين المحتجين الذين هتفوا "سعد،
سعد ،ال تحلم فيها بعد".

قوى الشارع
ال يجد المتظاهرون في استقالة
ً
حـ ـك ــوم ــة ديـ ـ ـ ــاب حـ ـ ـ ــا ،ويـ ـط ــالـ ـب ــون
بمحاسبة المسؤولين عن االنفجار
وب ــرح ـي ــل ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
تتحكم بــالـبــاد مـنــذ ع ـقــودُ .
وي ـكــرر
هؤالء شعار "كلن يعني كلن".
وال يبدو المحللون متفائلين في
قـ ــدرة ال ـش ــارع وحـ ــده عـلــى التغيير
أمام قوى سياسية اعتادت المناورة
والكذب لتحقيق غاياتها.
ويـ ـق ــول كـ ــرم "س ـت ـم ـتــص الـطـبـقــة
الحاكمة الصدمة والغضب واإلحباط
وس ـت ـس ـت ـغ ــل الـ ـ ــدمـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع
وآالف الجرحى والمفقودين لتطرح
ً
ً
وعـ ــودا قـصـيــرة األم ــد لتخلق نــوعــا

م ــن ال ـش ـع ــور ب ــال ـع ــودة إل ــى الـحـيــاة
الطبيعية".
وي ــوض ــح "لـ ــدى طبقتنا السياسية
ً
مـنــاعــة ت ـجــاه ال ـمــأســاة وخ ـصــوصــا أن
نحو أغلبيتها مؤلفة مــن زعـمــاء حرب
( )...وبــالـتــالــي ف ــإن آالف الـضـحــايــا ،لن
ً
يحركوا فيهم شـعــورا بالذنب بالنظر
إلى تاريخهم".
لكن ناشطين يؤكدون أن "الثوار" هذه
المرة سيالزمون الشارع ،ألنهم "لم يعد
لديهم ما يخسرونه".

شروط المجتمع الدولي
ش ـك ــل االنـ ـفـ ـج ــار م ـن ــاس ـب ــة ج ــدي ــدة
للمجتمع الــدولــي لـيـجــدد شــرطــه على
لبنان بوجوب تنفيذ إصالحات أساسية
مقابل الحصول على دعــم يخرجه من
دوامة االنهيار االقتصادي.
وتعثرت المفاوضات بين الحكومة

اللبنانية وصـنــدوق النقد الــدولــي منذ
أسابيع بسبب عدم تقديم الوفد اللبناني
المفاوض رؤيــة موحدة حــول تقديرات
ُ
الخسائر المالية .كما لم تحقق الحكومة
أي إصالحات.
وتعهد المشاركون في مؤتمر دولي
نظمته فرنسا بعد االنفجار بمساعدات
عاجلة بقيمة حوالي  300مليون دوالر.

إصالحات ضرورية
ويقول أستاذ العلوم السياسية في
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة األم ـيــرك ـيــة بــاســل
صلوخ" ،لم يعد لدى النخبة السياسية
هــامــش مـ ـن ــاورة .سـيـكــون م ــن الصعب
عليها تفادي إجراء إصالحات ضرورية".
لكنه يضيف "هــل سنشهد على اقتالع
النظام السياسي؟ ال ،لكنهم ُ
سيجبرون
ً
على تقديم تنازالت قاوموها طويال".
(بيروت ـ أ ف ب)

يعمل خبراء كيماويون
ورجال إطفاء على تأمين ما
ال يقل عن  20حاوية كيماوية
محتملة الخطورة في ميناء
بيروت ،بعد العثور على
واحدة كانت تسرب بعض
المواد ،وفقا ألحد أعضاء
فريق التنظيف الفرنسي.
وفي مقابلة مع وكالة
"أسوشيتد برس" ،قال
اللفتنانت أنتوني ،الخبير
الكيماوي الفرنسي في
َّ
يصرح
الموقع ،والذي لم
بالكامل،
له بكشف اسمه
ُ
إن "بعض الحاويات ثقبت
عندما ضرب االنفجار
العنيف الميناء" .وتابع" :إن
خبراء كيماويين فرنسيين
وإيطاليين يعملون وسط
أنقاض الميناء حددوا حتى
اآلن أكثر من  20حاوية
تحتوي على مواد كيماوية
خطيرة" ،مضيفا" :الحظنا
وجود حاويات عليها رمز
الخطر الكيماوي ،ثم الحظنا
أن إحدى الحاويات كان
بها تسريب" .وأشار الى أن
الخبراء يعملون مع رجال
إطفاء لبنانيين لتأمين
جميع الحاويات وتحليل
محتوياتها ،مضيفا" :نحن
بحاجة إلى تنظيف كل شيء
ووضع كل شيء في أمان".
ولم يحدد المواد الكيماوية
المستخدمة ،لكنه قال واصفا
حاويات ضخمة ألقيت حول
الميناء بفعل القوة القوية
لالنفجار" ،هناك أيضا سوائل
أخرى قابلة لالشتعال في
حاويات أخرى ،وهناك أيضا
بطاريات ،أو أي نوع آخر من
المنتجات التي يمكن أن تزيد
مخاطر أي انفجار محتمل".
وخبراء الكيماويات هم من
بين عشرات من عمال الطوارئ
الفرنسيين ،الذين وصلوا
للمساعدة في البحث عن
الجثث ومساعدة المرضى
والتطهير بعد االنفجار.

دوليات
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احتكاك بحري تركي ـ يوناني ...وأنقرة توسع تنقيبها بالمتوسط
االتحاد األوروبي يتضامن مع قبرص واليونان ...وأثينا تطلب قمة أوروبية عاجلة
وسعت تركيا خططها
الستكشاف المحروقات
في شرق البحر المتوسط
وانتقـدت االتفاق
اليوناني  -المصري
لترسيم الحدود بينهما،
في حين أعرب االتحاد
األوروبي عن تضامنه مع
أثينا بعد طلبها عقد
قمة أوروبية عاجلة لبحث
األنشطة التركية.

السلوك
التركي في
«المتوسط»
يتعلق
بالهيمنة
ال بالغاز
محللون

غ ــداة إط ــاق تــركـيــا عملية
مـ ـس ــح زلـ ـ ــزالـ ـ ــي الس ـت ـك ـش ــاف
الـ ـنـ ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي م ـنــاطــق
بحرية مـتـنــازع عليها وسط
تأهب عسكري يوناني ،كشف
وزير الخارجية التركي مولود
جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،أن بـ ــاده
سـتــو ســع ن ـطــاق استكشافها
للمحروقات فــي شــرق البحر
المتوسط.
وقال أوغلو ،في تصريحات
م ـ ــن أنـ ـ ـق ـ ــرة أمـ ـ ـ ــس ،إن ب ـ ــاده
ستصدر تــرا خـيــص للتنقيب
وال ـح ـف ــر ف ــي م ـنــاطــق جــديــدة
ب ـشــرق الـبـحــر بـحـلــول نهاية
أغسطس الجاري.
وأضــاف أن تركيا ستدافع
ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ع ــن «حـقــوقـهــا
وحقوق القبارصة األتراك» في
شرق المتوسط ولن تتهاون
في ذلك.
ورأى رئيس الدبلوماسية
التركية ،أن االتفاق المصري -
اليوناني الذي أبرم الخميس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ــرسـ ـي ــم
ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة لـلـبـلــديــن
في البحر المتوسط «بمنزلة
رســالــة بـعــدم الــرغـبــة فــي حل
سلمي».
وشدد أوغلو بالمقابل على
أن أ نـقــرة أثبتت حسن نيتها
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ــري ــة بـعــد
تــوقـفـهــا عــن عـمـلـيــات المسح
بطلب من ألمانيا.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،أك ــد وزيــر

الدفاع التركي خلوصي آكار
أن ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة ت ــراف ــق
وت ـح ـم ــي س ـف ـي ـنــة «أوروت ـ ـ ــش
رئيس» لألبحاث بشرق البحر
المتوسط.
وش ــدد عـلــى أن ــه «ال فرصة
لـتـحـقـيــق أي م ـش ــروع شــرقــي
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط بـ ـ ـ ـ ـ ــدون ت ــركـ ـي ــا
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة شـ ـم ــال ق ـب ــرص
ً
الـتــركـيــة» ،مـضـيـفــا أن «أنـقــرة
لن تسمح بفرض أمر واقع في
المنطقة».
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،اتـ ـه ــم
الناطق بــا ســم حــزب «العدالة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ــة» ال ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــم ف ــي
تــرك ـيــا ،عـمــر جـلـيــك ،الـيــونــان
بــان ـت ـهــاج س ـي ــاس ــات عــدائ ـيــة
وغـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة ضـ ــد بـ ــاده
بـعــد دعــوت ـهــا أم ــس ،االت ـحــاد
األوروبي إلى عقد قمة عاجلة
وفـ ـ ــوريـ ـ ــة ل ـبـ ـح ــث ال ـت ـص ـع ـيــد
التركي .ورأى أن أثينا «تحول
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة إلـ ـ ــى م ـس ــرح
إغريقي بتبني موقف منافق
وذي و جـ ـهـ ـي ــن عـ ـب ــر ع ـقــد هــا
ات ـفــاق ـيــة م ـقــرص ـنــة م ــع مصر
ع ـ ـقـ ــب ق ـ ـ ـ ــرار الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رجـ ــب
طيب إردوغان ،وقف خطوات
التنقيب فــي شــرق المتوسط
األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ق ـ ـب ـ ــل ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
إلتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة أم ـ ـ ــام فـتــح
قـ ـن ــوات ال ـ ـحـ ــوار» ب ـعــد تــدخــل
المستشارة األلمانية آنجيال
ميركل.
ومـ ــع ت ـصــاعــد ال ـت ــوت ــر بين

البلدين العضوين فــي شمال
األطـلـســي «الـنــاتــو» أعـلــن خفر
الـ ـس ــواح ــل الـ ـت ــرك ــي أن ـ ــه أن ـقــذ
ث ــاث ــة أشـ ـخ ــاص ك ــان ــوا عـلــى
متن قارب خاص قبالة جزيرة
رودس اليونانية ،أ مــس ،بعد
م ـ ــزاع ـ ــم ع ـ ــن ت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـقـ ــارب
لـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب ق ـ ـ ــوات
يــونــانـيــة تسبب بـغــرقــه .وقــال
خ ـفــر ال ـســواحــل إن مــواطـنـ ْـيــن
ً
ً
ْ
تركيين وشخصا سوريا كانوا
ً
على متن ا ل ـقــارب ،مضيفا أن
أح ـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـتــرك ـي ـيــن
أصيب «بجروح خطيرة».
وتأتي تلك التطورات رغم
خـطــاب أع ــرب خــالــه الرئيس
إردوغان ،أمس األول ،استعداد
بالده لحل النزاعات من خالل
الحوار القائم على االنصاف
في البحر المتوسط.

قمة عاجلة
فــي الـمـقــابــل ،طـلــب رئيس
الوزراء اليوناني ،كيرياكوس
مـ ـيـ ـتـ ـس ــوت ــاكـ ـي ــس ،االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـعـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع
عاجل بشأن تركيا.
وقال مكتب ميتسوتاكيس،
إن «وزارة الخارجية ستقدم
ً
طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبـ ــي ،مــن أجــل عقد قمة
طارئة».
وتـ ـح ــدث مـيـتـســوتــاكـيــس

إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارل م ـي ـش ــال
واألمـيــن الـعــام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ.
واطـ ـ ـل ـ ــع م ـي ـت ـس ــوت ــاك ـي ــس
ق ــادة األحـ ــزاب األخـ ــرى على
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ف ـ ــي مـ ـح ــادث ــات
هاتفية أمس.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــة
ال ـيــونــان ـيــة ال ـتــي كـشـفــت في
وقت سابق أن القسم األكبر
م ـ ــن أسـ ـط ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى أه ـب ــة
االستعداد لالنتشار عندما
ً
يكون األمــر ضــروريــا ،موقع
سفينة المسح التركية التي
ترافقها فــر قــا طــة حربية في
جـنــوب ش ــرق جــزيــرة كــريــت.
وأ مـ ـ ـ ــس األول عـ ـق ــد ر ئ ـي ــس
ً
الـ ــوزراء الـيــونــانــي اجتماعا
مـ ــع م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
وسـ ـ ـ ــط تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر عـ ـ ــن وضـ ــع
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة ت ــأه ــب
قصوى وإلغاء جميع اجازات
األفراد.
وات ـه ـم ــت الـ ـي ــون ــان أن ـق ــرة
ب ـ «تـهــديــد ال ـســام» فــي شــرق
ال ـم ـتــوســط ،م ــؤك ــدة أن ق ــرار
أنقرة إرسال السفينة يشكل
ً
ً
ً
«ت ـص ـع ـي ــدا جـ ــديـ ــدا خ ـط ـيــرا
ويثبت دور تركيا المزعزع
لالستقرار».

تضامن أوروبي
و فـ ـ ــي أول رد فـ ـع ــل ع ـلــى

دعـ ــوة أث ـي ـنــا ،أع ـلــن االت ـحــاد
األوروب ـ ــي ،تـضــامـنــه الكامل
مع قبرص واليونان.
وفي حين دعا األمين العام
لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ،
إل ــى وج ــوب تـســويــة الــوضــع
ضـ ـم ــن روح تـ ـض ــا م ــن ب ـيــن
الحلفاء وفي إ طــار القوانين
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـي ــون ــان ،أن
ً
ب ـ ـ ـ ــاده ت ـ ــدع ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ــوارا ب ـيــن
اليونان وتركيا لحل قضية
ترسيم الحدود البحرية وفق
القانون ا لــدو لــي وتجنب أي
إجراء ات تفاقم انعدام الثقة.
وث ـ ــار ال ـت ــوت ــر ب ـيــن تــركـيــا
وا لـيــو نــان بعد توقيع أنقرة
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود
البحرية مع حكومة «الوفاق»
ً
الليبية المعترف بها دوليا
العام الماضي.
وتأجج الصراع مع تأكيد
اليونان أن اتفاقها مع مصر
ألقى باالتفاق التركي الليبي
في «سلة المهمالت».
وك ـ ــادت ال ـي ــون ــان وتــركـيــا
ً
ت ـ ـخـ ــوضـ ــان ح ـ ــرب ـ ــا ف ـ ــي ع ــام
 1974بـ ـش ــأن قـ ـب ــرص ا ل ـتــي
بـ ــاتـ ــت م ـن ـق ـس ـم ــة مـ ـن ــذ ذل ــك
الحين حيث تدير إدارة من
ال ـق ـبــارصــة األتـ ـ ــراك ،تعترف
ب ـ ـهـ ــا أن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ـقـ ــط الـ ـثـ ـل ــث
الشمالي بينما تدير حكومة
م ــن ال ـق ـبــارصــة الـيــونــانـيـيــن
تـحـظــى ب ــاالع ـت ــراف الــدولــي

غاز وهيمنة
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـتـ ــداخـ ــل
التوترات الجيوسياسية
ب ـش ــرق ال ـب ـحــر الـمـتــوســط
مـ ـ ــع الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــر ف ــي
لـيـبـيــا ح ـيــث ت ــدع ــم أن ـقــرة
حـ ـك ــوم ــة «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» ضــد
قوات شرق البالد بزعامة
المشير خليفة حفتر ،يرى
م ـح ـل ـل ــون ي ــون ــانـ ـي ــون أن
إصرار تركيا على المضي
ً
قــد مــا بخطة التنقيب عن
الغاز في البحر المتوسط،
ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة
بالهيمنة اإلقليمية.
وال ـت ـن ـق ـي ــب عـ ــن م ـ ــوارد
ال ـط ــاق ــة ف ــي شـ ــرق الـبـحــر
المتوسط الغني بالغاز،
ً
كثيرا ما يثير توترا بين
تركيا و عــدد من جيرانها
بـيـنـهــم ال ـيــونــان وق ـبــرص
وإسرائيل ومصر.
ووقـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــان
وق ـ ـبـ ــرص وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فــي
ً
يـ ـن ــاي ــر الـ ـم ــاض ــي اتـ ـف ــاق ــا
بشأن مشروع خط أنابيب
ضخم لنقل الغاز من شرق
المتوسط إلى أوروبا رغم
معارضة تركيا لالتفاق.

منافسة رئيس بيالروسيا تلجأ إلى ليتوانيا ودعوات إلضراب
لجأت المرشحة المعارضة لالنتخابات الرئاسية في
بـيــاروسـيــا سفتالنا تيخانوفسكايا الــرافـضــة إلعــادة
انتخاب الرئيس المنتهية واليته ألكسندر لوكاشينكو،
إلى ليتوانيا ،أمس ،بعد احتجاجات شهدتها بيالروسيا
لليلة الثانية على التوالي أسفرت عن مقتل شخص.
وأفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس
أن تيخانوفسكايا «وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان».
وق ــال ــت تـيـخــانــوفـسـكــايــا ف ــي تـسـجـيــل م ـصــور أم ــس:
ّ
«اتخذت القرار الصعب بمغادرة البالد بمفردي ،وأعرف
أن كثيرين سيدينونني ،وكثيرين سيفهمونني ،وكثيرين
سيكرهونني».
وأضــافــت بـعــدمــا أرس ـلــت ولــديـهــا إل ــى ال ـخــارج خــال
الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة خشية أن ت ـمــارس عليها السلطة
ضغوطا «أن األوالد هم أهم شيء في الحياة».
وذكــر حرس الحدود البيالروسي أنها غــادرت البالد
عن طريق البر خالل الليل.
ً
ولفت فريقها إلى أن رحيلها كان قسريا بضغط من
السلطات .وأكدت أولغا كوفالكوفا ،حليفة تيخانوفسكايا:

ُ
«لم يكن لديها خيار آخر» .ومساء أمس األول ،احتجزت
المعارضة ساعات عدة في مفوضية االنتخابات ،حيث
أتت لتقديم شكوى.
وبــرزت تيخانوفسكايا ،وهي حديثة العهد في عالم
ال ـس ـيــاســة ،كـمـنــافـســة غـيــر مـتــوقـعــة لـلــرئـيــس ألـكـسـنــدر
ً
لوكاشنكو ( 65عاما) ،الذي يحكم بيالروسيا منذ  26عاما.
ّ
وحلت محل زوجها وهو ّ
مدون فيديوهات ،في السباق
إلى الرئاسة بعد توقيفه في مايو.
وبعد االق ـتــراع األح ــد ،دعــت النظام إلــى «التخلي عن
الـس ـل ـطــة» ،راف ـضــة الـنـتــائــج الــرسـمـيــة ال ـتــي أعـلـنــت فــوز
الــرئ ـيــس الـمـنـتـهـيــة والي ـت ــه بـحـصــولــه عـلــى  %80.8من
األصوات ومنحتها  %10فقط.
ورف ـضــت الـمـنــافـســة الـمـشــاركــة فــي الـتـظــاهــرات التي
قمعتها قوات حفظ النظام بعنف األحد ومساء االثنين
مستخدمة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي ولجات
إلى اعتقال العديدين لكبح االحتجاجات في مينسك.
وان ـت ـشــرت ،أم ــس ،دعـ ــوات لتنظيم إضـ ــراب ع ــام على
مواقع التواصل االجتماعي .ومساء االثنين تظاهر اآلالف

واعرب عن قلق بالده العميق من مجريات االنتخابات،
معتبرا ان «القيود الصارمة على دخول المرشحين الى
صناديق االقتراع وحظر المراقبين المحليين المستقلين
في مراكز االقتراع واساليب التخويف المستخدمة ضد
مــرشـحــي الـمـعــارضــة واعـتـقــال المتظاهرين السلميين
والصحافيين شوهت العملية».
مــن ناحيته ،أعـلــن جــو بــايــدن ،الـمــرشــح الديمقراطي
األك ـث ــر اح ـت ـمــاال فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة،
مساندته للمشاركين في احتجاجات بيالروسيا.
ونـقــل مــوقــع «م ـيــديــوم» عــن بــايــدن قــولــه« :أن ــا أســانــد
أولـئــك الــذيــن يــدعــون إلــى فــرز شفاف ودقـيــق لــأصــوات،
واإلفراج عن جميع السجناء السياسيين .كما أدعو أيضا
الرئيس لوكاشينكو إلى احترام حقوق المشاركين في
االحتجاجات السلمية واالمتناع عن المزيد من العنف».
وأكــد بايدن ،أن إدارتــه في حــال فــوزه في االنتخابات
«لــن تـتــردد أبــدا فــي دعــم المبادئ الديمقراطية وحقوق
اإلنسان».
(عواصم  -وكاالت)

المصريون ينتخبون مجلس الشيوخ
وسط إجراءات صحية احترازية
بــدأ المصريون أمــس االدالء
بـ ــأصـ ــوات ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـج ــدي ــد في
ظل إج ــراء ات صحية احترازية
شــديــدة منعا لتفشي فـيــروس
كورونا المستجد.
وي ـت ــواص ــل ال ـت ـصــويــت على
مــدى يومين الختيار االعضاء
الذين سيشغلون  200من أصل
 300مقعد في مجلس الشيوخ
الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد م ـن ــاف ـس ــة ك ـب ـيــرة
مــن قبل المرشحين الداعمين
للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ّ
وبـ ـ ــث ال ـت ـل ـف ــزي ــون الــرس ـمــي
ادالء ا ل ـس ـي ـس ــي بـ ـص ــو ت ــه فــي
االنتخابات في لجنة انتخابية
في شرق القاهرة.
ك ـم ــا ن ـق ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ق ـيــام
رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـص ـط ـقــى
مدبولي ومجموع الوزراء وبابا
األق ـ ـبـ ــاط ت ـ ــواض ـ ــروس ال ـثــانــى
بـ ــاالدالء بــأصــواتـهــم فــي لجان
مختلفة القاهرة.
ّ
وسيعين الــرئـيــس األعـضــاء
ال ـم ـئ ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــن ف ــي مـجـلــس
الشيوخ.
وخ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة،

ظـهــرت لــوحــات إعــانـيــة كبيرة
فــي ال ـشــوارع ت ـ ّ
ـروج لمرشحين
غ ـ ـيـ ــر م ـ ـعـ ــروف ـ ـيـ ــن يـ ـخ ــوض ــون
االنتخابات سواء في العاصمة
أو ال ـم ـحــاف ـظــات األخ ـ ـ ــرى ،كما
ان ـت ـش ــرت م ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو عـبــر
اإلنـ ـت ــرن ــت ح ـ ــول دور مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ م ــع ح ــث ال ـن ــاس على
اإلدالء بأصواتهم.
وت ــأت ــي االن ـت ـخــابــات بـعــدمــا
أ عـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــر دور م ـ ُج ـلــس
ال ـش ـي ــوخ ف ــي اس ـت ـف ـتــاء أجـ ــري
ال ـعــام الـمــاضــي عـلــى تعديالت
دسـ ـت ــوري ــة وافـ ـ ــق ال ـم ـصــريــون
عليها وتسمح بتمديد الوالية
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة لـلـسـيـســي
إلى ست سنوات بدال من أربع،
والـ ـت ــرش ــح ل ــوالي ــة ج ــدي ــدة مــا
يسمح لــه بــالـبـقــاء فــي السلطة
حتى عام .2030
وي ــذك ــر أن مـجـلــس الـشـيــوخ
والــذي كــان يعرف بـ «الشورى»
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،تـ ـ ـق ـ ــرر الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاؤه ب ـعــد
اإلط ـ ــاح ـ ــة ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
محمد مرسي.
وف ــي عـهــد الــرئ ـيــس األسـبــق
الــراحــل حسني م ـبــارك ،وال ــذي

أط ـيــح ب ــه ف ــي ان ـت ـفــاضــة يـنــايــر
 ،2011كـ ــان م ـج ـلــس ال ـش ــورى
ً
مخصصا إلى حد كبير للنخبة
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ــوطـ ـن ــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـم ـن ـحــل حــالـيــا
والحاكم آنذاك.
ويجري التصويت في مصر
وسط تفشي وباء كوفيد ،19 -
ل ـك ـن ــه يـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ان ـخ ـف ــاض
معدالت اإلصابة في األسابيع
األخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـح ـســب إحـ ـص ــاءات
وزارة الصحة.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـع ـلــن
النتائج في  19أغسطس وسيتم
تخصيص  %10على األقل من
المقاعد للنساء.
وال يتمتع مجلس الشيوخ،
الذي تمتد واليته خمس سنوات،
سوى بصالحيات رسمية قليلة،
اذ يـخـتــص ،وف ـقــا لـمــا نـشــر في
ال ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة« ،ب ــدراس ــة
ً
واقتراح ما يراه كفيال بتوسيد
دعـ ــائـ ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ودعـ ــم
السالم االجتماعي والمقومات
األساسية للمجتمع».
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ف ــي ال ـبــرل ـمــان
ال ـم ـصــري مـحـمــد أبــوحــامــد «لــم

ي ـ ـحـ ــدث ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـت ـش ــري ــع
ال ـم ـصــري إال ف ــي ح ــاالت ن ــادرة
جدا أن لم يؤخذ برأيه (مجلس
ال ـش ـي ــوخ)» .لـكـنــه أوضـ ــح «وم ــع
ذلك ،من الناحية القانونية( ،فإن)
آراءه غير ملزمة».
ومــن ضمن األم ــور الـتــي يتم
أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها،
ب ـح ـس ــب ال ـ ـجـ ــريـ ــدة ال ــرس ـم ـي ــة،
«االق ـتــراحــات الـخــاصــة بتعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور»
و«مـعــاهــدات الصلح والتحالف
وجميع المعاهدات التي تتعلق
بحقوق السيادة».
فــي الـمـقــابــل ،يتمتع مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـس ـل ـط ــات أك ـ ـبـ ــر ،لـكــن
ال ـب ـعــض ل ـطــال ـمــا ان ـت ـق ــدوا دور
ال ـبــرل ـمــان الـ ــذي ال ي ـضــم ســوى
ت ـك ـتــل مـ ـع ــارض ص ـغ ـيــر يـعــرف
باسم .30/25
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ف ـت ـحــت
السلطات المصرية أمس معبر
رف ــح م ــع ق ـطــاع غ ــزة لـلـسـفــر في
االتجاهين ،وذلــك للمرة األولــى
م ـنــذ  5أش ـه ــر ،ب ـعــد إغ ــاق ــه في
إط ــار تــداب ـيــر مـكــافـحــة فـيــروس
كورونا المستجد.

المشيشي :سنشكل
حكومة كفاءات

ال ـث ـل ـث ـي ــن الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــن فــي
الجنوب.

سفينة «أوروتش رئيس» تبحر برفقة قطع بحرية تركية من ميناء أنطاليا باتجاه شرق البحر المتوسط أمس األول (رويترز)

ّ
متفرقة من العاصمة
من مناصري المعارضة في أنحاء
مينسك وحاولوا إقامة متاريس في شوارع معينة.
وذكرت الشرطة أن متظاهرا قتل خالل محاولته إلقاء
ّ
«متفجرة» انفجرت بيده.
وفي األيــام األخيرة ،صعدت السلطات ضغطها على
فريق تيخانوفسكايا ،واعتقلت نحو  10من معاونيها.
وفرت فيرونيكا تسيبكالو وهي زوجة أحد المعارضين
الممنوعين من الترشح إلــى االنتخابات الرئاسية ،من
بيالروسيا األحد إلى موسكو.
وفــي الـخــارج ،وبعد االدان ــة األوروبـيــة للقمع ،ودعــوة
مينسك إلــى ضبط الـنـفــس ،قــالــت الناطقة بــاســم البيت
األبـيــض كايلي ماكياني خــال مؤتمر صحافي «ندعو
ً
حـكــومــة ب ـيــاروس ـيــا إل ــى اح ـت ــرام ح ــق الـتـجـمــع سلميا
واالمـتـنــاع عــن اسـتـخــدام ال ـقــوة» .وأضــافــت «ان تخويف
مــرش ـحــي ال ـم ـع ــارض ــة واع ـت ـق ــال م ـت ـظــاهــريــن سـلـمـيـيــن
وصحافيين شوها العملية االنتخابية».
كـمــا شـكــك وزي ــر الـخــارجـيــة االمـيــركــي مــايــك بومبيو
ً
بنزاهة االنتخابات ،معتبرا ألنها «لم تكن حرة ونزيهة».

سلة أخبار

أعلن رئيس الوزراء التونسي
المكلف هشام المشيشي أن
الحكومة المقبلة ستكون
مؤلفة من شخصيات تتمتع
بالكفاءة واالستقاللية ،رافضا
دعوة حزب النهضة ،ذي
التوجه اإلسالمي ،إلى تشكيل
حكومة تأخذ في االعتبار
«الموازين في صلب البرلمان».
وقال المشيشي ،مساء
أمس األول ،إن «الضرورة
والمسؤولية والواجب الوطني
يحتم علينا اليوم تكوين
حكومة إنجاز اجتماعي
واقتصادي يكون محور
اهتمامها المواطن ،وأولوية
أولوياتها أن تقدم له الحلول
العاجلة بدون أن تكون رهينة
التجاذبات والخصومات
السياسية» ،مؤكدا أن
«اللقاءات مع األحزاب
السياسية ستتواصل ،لكن
حول المقاربة واألولويات ،ألن
تحقيقها يجب أن يكون بدعم
ومساندة األحزاب والبرلمان».

المجاعة تهدد
 10ماليين يمني

حذر ممثل صندوق األمم
المتحدة للسكان في اليمن
نيستور أوموهانجي من
أن اليمنيين يعانون أدنى
مستويات المناعة ،وأعلى
مستويات الضعف الحاد في
العالم ،وقال إن  10ماليين
شخص باتوا على بعد خطوة
واحدة من المجاعة .وأضاف
أوموهانجي ،في تصريحات
أمس« ،بعد خمس سنوات من
الصراع ،يعتمد  80في المئة
من السكان 24 ،مليون نسمة،
على مساعدات إنسانية للبقاء
أحياء» ،الفتا إلى أن «ربع
السكان يعانون سوء التغذية،
والكثير منهم يعانون سوء
تغذية حاد».

طهران تنفي وال
تستبعد إلغاء العقوبات

نفى المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية عباس
موسوي صحة معلومات
أوردتها وكالة إيرانية عن
إلغاء مؤقت للعقوبات
األميركية ،قبل الشروع في
مفاوضات أميركية إيرانية
جديدة قد تشمل الوضع
اإلقليمي .وقال موسوي إن
التصريحات التي نسبت
إلى مصدر مطلع عن مقترح
ألماني بريطاني بتعليق
جزئي للعقوبات «هي فبركة
أخبار ،ال أساس لها وليس من
الواضح الهدف من نشرها».
ورأى أنه ليس مستبعدا أن
«يكون فشل سياسة العقوبات
األميركية األحادية» موضوع
سجال بين أوروبا والواليات
المتحدة من أجل مراجعتها
والتخلي عنها.

طهران تعتقل
 5جواسيس

السيسي يقترع أمس
ومــن المقرر أن يستمر عمل
المعبر ثالثة أيام لسفر المئات
من المرضى وحملة الجوازات
المصرية واألجنبية العالقين
من سكان غزة ،إضافة إلى عودة
دفعة من العالقين في الخارج
إلى القطاع.
وستخصص إمكانية عودة
العالقين على الموجودين في

األراض ــي المصرية فقط وسط
اتخاذ إجراءات مشددة للوقاية
من تفشي فيروس كورونا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة
الداخلية التابعة لحركة حماس
في غزة إياد البزم ،للصحافيين
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــزة ،ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وتــرت ـي ـبــات م ـش ــددة لـمــواجـهــة
الفيروس خالل عمل المعبر.

وأف ــاد الـبــزم بأنه سيتم نقل
ال ـع ــائ ــدي ــن إلـ ــى م ــراك ــز الـحـجــر
الصحي لقضاء فترة الحجر 21
ً
يوما ،قابلة للزيادة ،بحسب ما
تقرره وزارة الصحة ،داعيا إلى
الحذر العام في ظل توقع وجود
إصــابــات بالمرض في صفوف
العائدين.

أعلنت السلطات اإليرانية،
أمس ،أنها ألقت القبض
على خمسة إيرانيين بتهمة
التجسس لحساب إسرائيل
وبريطانيا وألمانيا في
األشهر األخيرة .وقال
المتحدث باسم السلطة
القضائية غالم حسين
إسماعيلي إن أحد المدانين
ويدعى مسعود مصاحب
«تجسس لصالح الموساد
وألمانيا تحت غطاء» توليه
منصب األمين العام للجالية
اإليرانية  -النمساوية .وتابع
أثناء حديثه مع التلفزيون
ً
الرسمي ان متهما آخر يدعى
شهرام شيرخاني كان يعمل
مع االستخبارات البريطانية.
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رياضة

كرول يظهر مع الكويت وعباس يدخل التدريبات غدا
أحمد حامد

قاد الهولندي رود كرول أمس
تدريبات األبيض في أول
ظهور له مع الفريق ،وبعد أن
أنهى فترة الحجر المنزلي ،كما
يدخل المهاجم العراقي عالء
عباس التدريبات غدا ،ليكون
تحت تصرف الجهاز الفني في
أولى مواجهات الفريق السبت
المقبل أمام النصر.

ظ ـهــر ال ـهــول ـنــدي رود ك ــرول
في تدريبات الفريق األول لكرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت أم ــس،
بعد أن أ نـهــى الحجر المنزلي
الـ ـمـ ـف ــروض ع ـل ـيــه م ـن ــذ دخ ــول
البالد قبل أسبوعين.
وحــرص كــرول ،خــال الفترة
الماضية ،على متابعة مباريات
مسجلة لألبيض ،لتكوين فكرة
شاملة قبل متابعة األمور على
أرض ال ــواق ــع ،كـمــا تــواصــل مع
جهاز الكرة والجهاز المساعد
لتحديد أولويات الفريق خالل
الفترة المقبلة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض اسـ ـتـ ـه ــل
تدريباته  28يونيو الماضي،
تحت قـيــادة ال ـمــدرب المساعد
وليد نصار ،والتونسي خليل
الـجـبــابـلــي م ــدرب الـلـيــاقــة ،كما
استهل الفريق مواجهاته الودية
أمام السالمية في مباراة انتهت
دون أه ـ ـ ـ ــداف ،ف ــي ح ـي ــن حـقــق
الـ ـف ــوز ع ـل ــى الـ ـي ــرم ــوك ب ـثــاثــة
أهداف لهدف.
ويتطلع كــرول إلى استغالل
األ يـ ــام القليلة المقبلة لوضع
ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة ق ـبــل أول ــى
مواجهات الفريق الرسمية في
الموسم الحالي ،والمقررة أمام
ال ـن ـصــر ال ـس ـبــت الـمـقـبــل ضمن
منافسات الدوري الممتاز.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن إدارة
األب ـيــض مـنـحــت ك ــرول الـضــوء
األخ ـض ــر لـتـقـيـيــم الـمـحـتــرفـيــن
خــال الـمـبــاريــات المتبقية في
الدوري الممتاز ،وكأس األمير،
على أن تكون التحركات لتدعيم
الصفوف بصفقات جديدة بداية
من منافسات الموسم الجديد.

جانب من تدريبات العبي الكويت األخيرة
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ـك ــوي ــت وصـ ــول
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرف ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي ف ــي
صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق ع ـب ــدال ــواح ــد
سيسوكو ،إلــى جانب العراقي
أمـجــد عـطــوان ،فــي حين يدخل
التدريبات غــدا مهاجم الفريق
العراقي عالء عباس ،الذي دخل
البالد قبل فترة وبات قريبا من
انهاء فترة الحجر المنزلي.

القوة الضاربة جاهزة
ف ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـل ـقــى
األب ـيــض دفـعــة معنوية كبيرة

بـعــودة الـقــوة الضاربة للفريق
والمتمثلة في اإليفواري جمعة
س ـع ـيــد ،وي ــوس ــف ن ــاص ــر ،إلــى
ج ــان ــب ط ـ ــال الـ ـف ــاض ــل ،حـيــث
اشـتـكــى ال ـثــاثــي مـنــذ أي ــام من
إصابات عضلية طفيفة ،وباتوا
على أهبة االستعداد لمواجهة
النصر المقررة السبت المقبل.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـكــويــت
يـ ـتـ ـص ــدر مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ب ــال ـت ـس ــاوي ف ــي عــدد
الـ ـنـ ـق ــاط مـ ــع الـ ـق ــادسـ ـي ــة ول ـكــل
مـنـهـمــا  30ن ـق ـطــة ،وبــأفـضـلـيــة
مباراة مؤجلة أمام النصر.

ارتباط عطوان بالمنتخب العراقي
يؤخر التحاقه باألبيض
اع ـتــذر الــدولــي الـعــراقــي أمـجــد ع ـطــوان عن
االنضمام لألبيض بسبب ارتباطه بالمنتخب
ً
العراقي خالل الوقت الحالي استعدادا لخوض
مــواج ـه ـتــي ع ـم ــان وس ــوري ــة ف ــي الـتـصـفـيــات
اآلسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر
 ،2022وكأس آسيا .2023

وت ـل ـقــى نـ ــادي ال ـكــويــت طـلـبــا م ــن االت ـحــاد
العراقي يطلب فيه التحاق عطوان باألبيض
الـشـهــر المقبل بـعــد االنـتـهــاء مــن الـمـبــاريــات
ً
المذكورة ،حيث يقيم أسود الرافدين معسكرا
في أربيل.

َ
الفحيحيل :لم نسع لعرقلة عودة النشاط
الرياضي وهدفنا المصلحة العامة
ت ـ ـل ـ ـقـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ع ـب ــر
ً
بــريــده اإللـكـتــرونــي تعقيبا مــن نــادي
ً
الفحيحيل ننشره كما هو إيمانا منا
ً
بالرأي والرأي اآلخر وحق ّ
الرد وصونا
ألمانة الرسالة اإلعالمية التي نحملها
وجاء فيه التالي:
ً
ردا ع ـل ــى مـ ــا تـ ــم نـ ـش ــره ب ـج ــري ــدة
الجريدة تحت عنوان "األندية تواصل
التصدي لمحاوالت عرقلة استئناف
نـشــاط ال ـك ــرة" ،ف ــإن ن ــادي الفحيحيل
الرياضي قد ساء ه ما تضمنه المقال
م ــن رأي لـكــاتـ َـبـيــه ب ـش ــأن ط ـلــب ن ــادي
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ــري ــاض ــي م ــن االتـ ـح ــاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بـتــأجـيــل ع ــودة
الـ ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي الـ ـح ــال ــي لـحـيــن
اس ـت ـقــرار األوضـ ــاع الـصـحـيــة وإع ــادة
الحياة الطبيعية لسابق عهدها فيما
قبل انتشار جائحة فيروس كورونا،
ّ
والبين من استقراء المقال أن كاتبيه
قــد تـعـمــدا تبني وجـهــة نـظــر بعينها
ً
وج ــاء مقالهما توجيها لـلــرأي العام
في اتجاه معين ،وإن كان التعبير عن
ال ــرأي هــو حــق لـلـكــاتــب لـكــن يـجــب أال
يجاوز ذلك الرأي حدوده إلى التعدي
على وجهات الــرأي األخــرى والتقليل
منها مثلما حدث في المقال المنشور
ونسب إلى نادي الفحيحيل الرياضي
محاولة عرقلة عودة النشاط الرياضي،

وذلك أمر غير مقبول ،ألن غاية نادي
الفحيحيل من الكتاب الموجه التحاد
القدم كانت الحفاظ على الصحة العامة
ومنها صحة الرياضيين والمتصلين
بالنشاط الرياضي ومنهم الصحافيون
واإلعالميون وتلك غاية أسمى وأولى
مــن استئناف الـنـشــاط الــريــاضــي ألن
ال ـه ــدف م ــن األن ـش ـطــة الــريــاض ـيــة هو
تنمية الصحة العامة بشكل عام ويجب
ً
أال يـكــون ذلــك الـهــدف سببا لــإضــرار
ّ
بالمصلحة الـعــامــة ،كــذلــك فــإن البين
م ــن ال ـم ـقــال أن الـكــاتـبـيــن ق ــد تــواصــا
مــع األن ــدي ــة ال ـمــؤيــدة ل ـعــودة الـنـشــاط

وتـضـمــن الـمـقــال تـصــريـحــات ممثلي
تلك األندية ،بينما على الجانب اآلخر
تجاهل الكاتبان الـتــواصــل مــع نــادي
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل رغـ ــم أن ال ـم ـق ــال تـضـمــن
كـتــاب ال ـنــادي لــاتـحــاد ،وك ــان األولــى
بالكاتبين أن يستطلعا و جـهــة نظر
الـنــادي في التأجيل ،كذلك فــإن ّ
البين
أن كاتبي المقال لم يراعيا قواعد النقد
ً
المباح قانونا في التعقيب على وجهة
نـظــر ال ـنــادي فــي طـلــب الـتــأجـيــل التي
ارتكنت على أسس قانونية وواقعية
سليمة وكان األجدر واألحرى بهما أن
ً
يناقشا تلك الوجهة من الــرأي نقاشا

ً
موضوعيا ويقوما بالرد عليها بوقائع
ثابتة بدليل أنهما افترضا أن الهيئة
ال ـعــامــة لـلــريــاضــة قــد عــدلــت عــن قــرار
حـظــر التجمع للنيل مــن و جـهــة نظر
ال ـنــادي وه ــذا غـيــر صـحـيــح ،حـيــث لم
يصدر من الهيئة أي قــرار يفيد إلغاء
ذلــك الـقــرار ،كما أن الثابت أن مجلس
ال ــوزراء قد ّ
أجــل مراحل عــودة الحياة
ً
التدريجية المعلن عنها مسبقا مما
ي ــؤك ــد أن هـ ـن ــاك خ ـش ـيــة م ــن الـ ـع ــودة
ً
لـلـتـجـمـعــات أيـ ــا م ــا كــانــت ف ــي الــوقــت
الحالي ،ويؤكد النادي على أن كتابه
هو بالفعل مذكرة دفاع قانونية دافع

 ...ولـ ةديرجلا كلمة
•

رغ ــم الـكـثـيــر مــن الـمــاحـظــات والـتـحـفـظــات ومــا
نـمـلـكــه مــن مـعـلــومــات يـمـكــن أن تـفـنــد مــا ج ــاء في
رد نــادي الفحيحيل ،فإننا سنكتفي بما ذ كــر نــاه
في عدد "الجريدة" أمس األول ،حيث نرى أنه كان
ً
وا فـيــا ليستشف ا لـقــارئ ا لـمــوا قــف التي تصب في
المصلحة العامة ،سواء على المستوى الرياضي
أو على مستوى الدولة بشكل عام.
وبذلك نتجنب الدخول في سجاالت أو مهاترات،

الغانم يكرم العب القادسية
أحمد الظفيري

كرم رئيس نادي الكويت خالد الغانم العب نادي القادسية
أحمد الظفيري ،بعد ترشيحه لجائزه أفضل العب آسيوي في
 ،2020بحضور نائب رئيس النادي بدر العصيمي وسكرتير
اتـحــاد الـكــرة الـســابــق محمد خليل والع ــب ن ــادي القادسية
السابق سعود المجمد.
ويأتي ترشيح االتحاد اآلسيوي للظفيري من بين  6العبين
آخرين أعلن عنهم االتحاد.

جانب من لقاء كاظمة والفحيحيل

●

حازم ماهر

فاز الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة على الفحيحيل بأربعة
أهداف مقابل هدف ،في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس
األول على استاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات البرتقالي الستئناف الجوالت
األربع المتبقية من منافسات الــدوري الممتاز ،والمواجهة المرتقبة
مع القادسية في دور الثمانية لبطولة كأس سمو األمير المقرر لها 8
سبتمبر المقبل ،في حين يستعد األحمر الستئناف منافسات دوري
الدرجة األولى.
أحرز أهداف كاظمة حمد الحربي ودعيج العوفان وشبيب الخالدي
وعـبــدالــرحـمــن ال ـشــرهــان عـلــى ال ـتــوالــي .وج ــاءت ال ـم ـبــاراة متوسطة
المستوى ،وقام خاللها مدرب كاظمة جمال يعقوب ومدرب الفحيحيل
ظاهر العدواني بتجربة العديد من الالعبين للوقوف على مستواهم.
من جهة أخرى ،أثار دخول الحارس علي جراغ والالعب عيسى وليد
المعارين له من العربي ،في تدريبات األخـضــر ،العديد من عالمات
االستفهام ،إذ إن موسم الالعبين مع البرتقالي ينتهي بنهاية الموسم
الحالي ،على غرار جميع الالعبين المعارين لألندية ،وبالتالي فمن
المفترض أن يتدربا مع فريقهما الحالي استعدادا للمشاركة معه
فيما تبقى من منافسات.

ً
سلة األصفر تواصل التدريبات استعدادا لـ «الكأس»
ناد آخر
السيد :ال استبعاد ألي العب انتقل إلى ٍ
●

الغانم يكرم الظفيري

ُ
ـاد أو اثنين،
ألن األزمــات ال تــدار من قبل رغبات نـ ٍ
وأن قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل عام،
والكروي بشكل خاص ،كما جاء على لسان رئيس
االتحاد الدولي ،هو قرار الدولة ،وهي كفيلة بإدارة
األمور وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.
ّ
وال دا عــي ألن نذكر بمواقفنا الرياضية ،فنحن
ّ
إذا ذكرنا أوجعنا.

ب ـهــا ال ـن ــادي ع ــن ح ـقــوق الــريــاضـيـيــن
وكافة األط ــراف ذات الصلة بالنشاط
الرياضي وهذا ال عيب فيه وال خجل
م ـن ــه ،إذ إن ن ـ ــادي الـفـحـيـحـيــل ومـنــذ
أن تولت اإلدارة الحالية زمــام أمــوره
حمل على عاتقه الدفاع عن الرياضة
ب ــأس ــره ــا ول ـي ــس ع ــن ح ـق ــوق ال ـن ــادي
فحسب ولـنــا فــي مواقفنا مــع الــدولــة
أمثلة عدة آخرها موقفنا من اجتماع
ً
لــوزان الــذي حضرناه تأييدا لقرارات
ً
الدولة ودعما لها على نفقتنا الخاصة،
نؤثر المصلحة العامة
وبالتالي فإننا ِ
عـ ـل ــى م ـص ــال ـح ـن ــا الـ ـخ ــا ّص ــة ول ـس ـنــا
ً
كـغـيــرنــا ،وت ـلــك لـيـســت مــنــه أو فـضــا
ً
إنـمــا منهاج اتـخــذنــاه سبيال وتــأديــة
لواجبنا الوطني تجاه بلدنا ،كما أن
مواقفنا نحددها نحن ال مخالفة غيرنا
ً
ك ـمــا ج ــاء ب ـصــدر ال ـم ـق ــال .أخ ـي ــرا فــإن
الضرر الذي نخشاه ونحذر منه وندق
ناقوسه ال عالقة لــه بمن يتنافس أو
يتصدر مسابقة فتلك أهداف صغيره ال
ً
نعيرها اهتماما إذا ما قورنت بصحة
أبناء هذا الوطن الغالي والعزيز على
ً
قلوبنا جميعا و نـســأل ا لـلــه السالمة
ً
لبلدنا وأن يعيد إلينا أميرنا سالما
معافى وأن يــوفــق ولــي عـهــده األمين
لما فيه خير البالد والعباد.

كاظمة يهزم الفحيحيل برباعية

جابر الشريفي

ي ــواص ــل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـسـلــة ف ــي ن ــادي
ً
القادسية تدريباته اليومية استعدادا الستكمال
الـمــوســم الــريــاضــي فــي  16سبتمبر المقبل عبر
انطالق دور الثمانية ببطولة كأس االتحاد ،تحت
قـيــادة مــدربــه مساعد ال ـمــدرب الــوطـنــي مرتضى
السيد.
ويركز السيد خالل التدريبات على رفع معدل
اللياقة البدنية لدى الالعبين وبعض أنواع الدفاع
 ،1-1إضــافــة الــى الـتــدريــب على التصويبات من
الــداخــل والـخــارج ،ويـتــراوح معدل الحضور بين
ً
ً
الالعبين في التدريبات يوميا من  10الى  11العبا،
ً
إذ يغيب عن صفوف الفريق حاليا ثالثة العبين
هــم م ـشــاري ب ــوده ــوم وصــالــح الـيــوســف وشــايــع
مهنا لإلصابة .كما يوجد في التدريبات الالعبون
الذين وقعوا لالنتقال الى اندية أخرى عبدالعزيز
الحميدي واحمد درويش للجهراء وناصر الظفيري
لكاظمة وعبدالله سالمين لبرقان حيث سيخوض
الالعبون مع فريقهم السابق استكمال منافسات
الكأس على ان ينتقلوا بعدها إلى فرقهم الجديدة.
وسيصل المدرب الليتواني لوكاس مندوجاز
ً
الــذي تعاقدت معه إدارة النادي خلفا للمقدوني

ج ــوردان ـك ــو دي ـف ـيــدبــاكــوف ف ــي  20م ــن اغسطس
ً
الجاري لتولي مهمة تدريب الفريق رسميا.

استعداد مميز
من جانبه ،قال السيد ان استعدادات القادسية
الستكمال منافسات كأس االتحاد جيدة وتسير
ً
ً
بشكل مـمـيــز ،مـشـيــرا ال ــى ان ــه يــركــز حــالـيــا على
الجوانب البدنية والدفاعية خالل التدريبات الى
ان يصل المدرب الجديد ويتسلم المهة ويبدأ مع
الفريق الجوانب الفنية بعد اكتمال معدل اللياقة.
وحول وجود الالعبين الذين تعاقدوا مع اندية
أخرى في التدريبات ،بعد أن منعت أندية من انتقل
من صفوفها من دخول التدريبات ،قال السيد إن
هــوالء الالعبين هم أبناء النادي ووجــودهــم مع
الفريق الستكمال منافسات كأس االتحاد ضروري
ً
من أجل االستفادة من خدماتهم ،موضحا أن أمر
استبعادهم من الفريق إداري ال فني.
ولفت إلى أن القادسية لن يتأثر بالالعبين الذي
انتقلوا الــى انــديــة أخــرى خــال الموسم المقبل،
ً
مؤكدا أن الفريق يتمتع بوجود العديد من النجوم
المميزين القادرين على المنافسة على األلقاب في
الموسم المقبل.

تدريب العبي كرة السلة بنادي القادسية

الخطيب يكسب
ً
حكما على السالمية
حصل المحترف السابق في
صفوف السالمية فراس الخطيب
على حكم من لجنة المنازعات
بــاالت ـحــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
يقضي بحصوله على  130ألف
دينار ،كمستحقات متأخرة على
السالمية.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـخـ ـطـ ـي ــب قـ ـ ــد ل ـعــب
للسالمية ألكـثــر مــن مــوســم ،إال
ان الـ ـن ــادي ف ـســخ ع ـقــد الــاعــب
ق ـبــل ن ـهــايــة مـ ــدة ال ـع ـق ــد ،وضــم
ال ـ ــاع ـ ــب إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ك ـمــدرب مـســاعــد لـفـتــرة وجـيــزة
ف ــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،قـبــل أن
يعتذر الخصيب عن االستمرار
ويلجأ للفيفا.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن نــادي
الـســالـمـيــة س ـعــى خ ــال الـفـتــرة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـ ـمـ ــل ت ـ ـسـ ــويـ ــة مــع
الخطيب ،وإعادته للجهاز الفني،
إال ان الالعب تمسك بالحصول
على مستحقاته المتأخرة.
ومن المنتظر ان يعمل النادي
على حل تلك األزمة ،لالبتعاد عن
عقوبات من الفيفا تصل لحرمان
النادي من التعاقدات اعتبارا من
الموسم الحالي.
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الهالل يقترب خطوة إضافية من لقب الدوري السعودي
بفوزه على ضيفه الفتح 1-2
أمس األول على ملعب جامعة
الملك سعود بالرياض في
ختام المرحلة الـ  24من
الدوري السعودي لكرة القدم،
اقترب الهالل من إحراز
اللقب.

اقـتــرب الـهــال خـطــوة إضافية
من اللقب بفوزه على ضيفه الفتح
 1-2أمس األول على ملعب جامعة
الملك سعود بالرياض في ختام
المرحلة الــرابـعــة والـعـشــريــن من
الدوري السعودي لكرة القدم.
وي ــدي ــن ال ـه ــال ب ـف ــوزه الـثــالــث
تواليا والسابع عشر هذا الموسم،
مقابل  6تعادالت وهزيمة واحدة،
الى الفرنسي بافيتيمبي غوميس
الذي تكفل بأهداف المباراة الثالثة
َ
( 38و 87من ركلتي جــزاء وهدف
الفتح بالخطأ في مرمى فريقه .)53
ورف ــع ال ـهــال رص ـيــده إل ــى 57
نقطة في الصدارة وبفارق  9نقاط
عن مالحقه النصر ،في حين بقي
الفتح الذي أضاع ركلة جزاء قبيل
 10دقائق على النهاية عبر مروان
س ـعــدان ،فــي الـمــركــز الــرابــع عشر
برصيد  22نقطة.
واسـتـعــاد النصر تــوازنــه بعد
خـ ـس ــارة ال ــدي ــرب ــي ف ــي الـمــرحـلــة
الماضية أمــام الـهــال  ،4-1وذلــك
بفوزه على مضيفه أبها بهدفين
سـجـلـهـمــا ال ـم ـغــربــي ع ـب ــدال ــرزاق
ح ـم ــدال ـل ــه ( 62مـ ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
والنيجيري احمد موسى (.)65
ورف ــع النصر رص ـيــده إل ــى 48
نقطة في المركز الثاني ،في حين

كرة غوميس تعانق الشباك وسط ذهول حارس مرمى الفتح
ً
بقي أبها تاسعا برصيد  33نقطة.
وواصل الشباب انتصاراته
وأضـ ــاف ث ــاث ن ـقــاط جــديــدة
إلـ ـ ــى رص ـ ـيـ ــده ب ـع ــدم ــا تـغـلــب
على ضيفه الـتـعــاون -1صفر
سجله عبدالمجيد الصليهم

«الجبالية» يتمسك باستكمال الدوري
سـ ــادت حــالــة م ــن ال ــرع ــب ال ـشــديــد بـيــن أنــديــة
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ،بعد تزايد
عدد الحاالت المصابة بفيروس كورونا ،وآخرها
إصــابــة  22العـبــا فــي صـفــوف ال ـنــادي المصري
ال ـبــورس ـع ـيــدي ،وال ـت ــي ع ـلــى أث ــره ــا ق ــرر ات ـحــاد
الكرة تأجيل مـبــاراة الفريق البورسعيدي أمام
حرس الحدود ،والتي كان مقررا إقامتها االثنين
الماضي.
وخالل اليومين الماضيين
تـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـل ــى
اللجنة الخماسية المكلفة
إدارة ش ــؤون اتـحــاد الـكــرة
الـمـصــري ،بــرئــاســة عمرو
الجنايني ،مــن أجــل إلغاء
بقية مباريات بطولة الدوري
ال ـم ـم ـتــاز هـ ــذا ال ـمــوســم،
إلنـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاذ مـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن
إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذه،
خـ ــاصـ ــة
ف ــي ظل

عمرو الجنايني

ت ـح ــذي ــرات صـحـيــة ب ـمــوجــة ثــان ـيــة م ــن ف ـيــروس
كورونا ،والتي ظهرت بوادرها كرويا من خالل
الـعــدد الكبير مــن اإلصــابــات بصفوف المصري
البورسعيدي.
وخضع العبو المصري لمسحة طبية جديدة
أمس األول ،أثبتت إصابة  6العبين جدد ،وكذلك
أح ــد أع ـضــاء الـجـهــاز اإلداري للفريق بفيروس
كورونا ،ليرتفع عدد اإلصابات بالفريق حتى اآلن
إلى  ،23بينما أعلن نادي االنتاج الحربي شفاء
جميع الحاالت المصابة التي وصلت إلى  ،19من
بينهم مختار مختار مدرب الفريق ،وأعلنت إدارة
النادي جاهزيتها لخوض مباريات الدوري بعد
شفاء جميع الحاالت.
فــي السياق ذاتــه ،رفضت اللجنة الخماسية
بــالـجـبــايــة أي تـلـمـيـحــات أو ض ـغــوط م ــن اجــل
إلغاء بطولة الدوري الممتاز ،مؤكدة أن قرار
استئناف النشاط الرياضي بشكل
عـ ـ ــام ،والـ ـ ـك ـ ــروي ب ـش ـكــل خ ــاص،
ه ــو ق ـ ــرار الـ ــدولـ ــة ،م ـت ـم ـثــا فــي
لجنة األزمات برئاسة مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
وأوضـ ـح ــت أن ال ـل ـج ـنــة الـطـبـيــة
باتحاد الكرة تؤدي دورها على
أكـمــل وج ــه ،وان التقصير يعود
إلى الالعبين واألندية بشكل عام،
وعدم شعورهم بخطورة الموقف
والتعامل مع الفيروس بشيء
فيه ال مباالة غريبة.

في الدقيقة .67
وتقدم الشباب للمركز السادس
برصيد  37نقطة وبفارق  3نقاط
ع ــن ال ــوح ــدة ال ــراب ــع ون ـق ـطــة عن
الفيصلي الخامس ،بينما تراجع
الـتـعــاون للمركز العاشر بعد أن

تجمد رصيده عند  32نقطة.
ً
وحقق العدالة فوزا مهما على
مضيفه الحزم .1-2
وت ـق ــدم ال ـح ــزم عـبــر الـســويــدي
كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة
 ،24قـبــل أن ي ــرد ال ـعــدالــة بهدفي

ال ـمــدغ ـش ـقــري ك ــارول ـي ــس ان ــدري ــا
( )64وريـ ـ ــاض شــراح ـي ـلــي (،)75
ً
رافعا رصيده إلى  20نقطة لكنه
بقي في المركز األخير ،في حين
توقف رصيد ابها عند  33نقطة
في المركز التاسع.

المسيلم في ذمة الله
فـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أح ــد
رجـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن،
رئ ـيــس ات ـح ــاد ال ـج ــودو،
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـعـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،س ـعــد
المسيلم ،بعد صراع مع
المرض.
وتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـلـ ــم
مـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب عـ ـ ـ ـ ــدة خ ـ ــال
مسيرته الــريــاضـيــة ،من
ب ـي ـن ـه ــا عـ ـض ــو م ـج ـلــس
إدارة نائب رئيس نادي
التضامن.
وعـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـ ــن ال ـف ـق ـي ــد
ال ـ ـت ـ ـفـ ــانـ ــي واإلخ ـ ـ ـ ـ ــاص
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــالـ ـمـ ـج ــال
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وام ـ ـ ـتـ ـ ــدت
عـ ـ ــاقـ ـ ــاتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ــارج
الكويت ليظفر بمناصب
عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،آخ ـ ــره ـ ــا ن ــائ ــب
رئـيــس االت ـح ــاد العربي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــودو ،كـ ـ ـم ـ ــا ح ـق ــق
خالل فترة توليه العديد
م ــن االنـ ـج ــازات الــدولـيــة
ً
والـ ـق ــاري ــة ،وكـ ــان داع ـمــا
ً
أساسيا للنشء.

سعد المسيلم

وي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــم
الرياضي لعائلة المسيلم
ً
خصوصا وللرياضيين
ً
عموما  ،بخالص العزاء
وصادق المواساة بوفاة
فـ ـقـ ـي ــده ــم ،تـ ـغـ ـم ــده ال ـل ــه
بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وأل ـه ــم
أهله الصبر والسلوان...
و"إنـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـلـ ــه وإنـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـي ــه
راجعون".

االتحاد السكندري يوقف انتصارات الزمالك
أوق ـ ـ ــف ف ــري ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري
انتصارات الزمالك ،بعد أن خطف نقطة
التعادل أمامه بهدف لهدف ،في المباراة
التي جمعتهما مساء أمــس األول ،على
استاد برج العرب باإلسكندرية ،ضمن
منافسات الجولة الـ 18من عمر الدوري
المصري.
وسـيـطــر الــزمــالــك عـلــى معظم فـتــرات
الـ ـمـ ـب ــاراة ،وأض ـ ــاع الع ـب ــوه ال ـعــديــد من
الفرص السهلة ،وتقدم الفريق األبيض
ب ــالـ ـه ــدف األول ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ف ــرج ــان ــي
ساسي في الدقيقة  44من عمر الشوط
األول ،ونجح أحمد راشد العب االتحاد
السكندري في خطف التعادل لفريقه في
الدقيقة الثالثة من الوقت بــدل الضائع
من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط
المباراة ،ويرتفع رصيد الزمالك إلى 35
نقطة ،ويتراجع إلى المركز الثالث ،بينما
ارتفع رصيد االتـحــاد إلــى  28نقطة في
المركز الخامس.
وسادت حالة من الحزن على الجهاز
الفني للزمالك عقب المباراة ،حيث قاطع
ال ـفــرن ـســي بــاتــريــس ك ــارت ـي ــرون الـمــديــر
الفني للفريق المؤتمر الصحافي الخاص
باللقاء ،بينما قرر مجلس اإلدارة برئاسة
مــرتـضــى مـنـصــور تــوقـيــع غــرامــة مــاديــة

جانب من لقاء الزمالك واالتحاد السكندري
قــدرهــا  100أل ــف جـنـيــه عـلــى كــل العــب،
بسبب حالة االستهتار خالل اللقاء.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أبـ ــدى طـلـعــت يــوســف،
المدير الفني لالتحاد ،سعادته بالتعادل
ً
قائال" :بكل تأكيد أشعر بالسعادة بذلك

التعادل الذي اعتبره بطعم الفوز في ظل
الظروف التي أحاطت بالمباراة ،كما أنه
جاء في توقيت صعب أمام فريق بحجم
وام ـكــان ـيــات ن ــادي الــزمــالــك ال ــذي يضم
العديد من النجوم".

وأضاف يوسف" :دخلنا اللقاء بدون
 11العبا من العناصر األساسية ،وهو ما
وضعنا في موقف ال نحسد عليه ،ورغم
ذلك كللت مجهودات الالعبين بالتعادل".

مان يونايتد يعاني قبل التأهل لنصف نهائي «يوروبا ليغ»
تأهل مانشستر يونايتد
اإلنكليزي وإنتر ميالن
االيطالي للدور نصف النهائي
من مسابقة «يوروبا ليغ»
لكرة القدم بعدما حققا الفوز
على كوبنهاغن الدنماركي
وباير ليفركوزن األلماني على
التوالي.

اإلنتر يتخطى
باير ليفركوزن
في  ٢٠دقيقة

احتاج مانشستر يونايتد الى
الـتـمــديــد لـلـفــوز عـلــى كوبنهاغن
الدنماركي -1صفر وحجز بطاقته
الـ ــى الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي من
مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا
ليغ" بصيغتها المعدلة نتيجة
ال ـت ــوق ــف الـ ـ ــذي ف ــرض ــه ف ـي ــروس
"كوفيد ،"19-في حين حسم إنتر
ميالن اإليطالي بطاقته بعد قرابة
 20دق ـي ـقــة ع ـلــى ب ــداي ــة م ـبــاراتــه
وبــايــر لـيـفــركــوزن األلـمــانــي التي
انتهت لمصلحته .1-2
ف ــي ك ــول ــن ،أص ـب ــح يــونــايـتــد
ال ـ ــذي ض ـم ــن ت ــأه ـل ــه لـمـســابـقــة
دوري األبطال الموسم المقبل
بــاح ـتــالــه ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
ال ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،ع ـل ــى ُب ـعــد
مباراتين من الفوز باللقب للمرة
ال ـثــان ـيــة ،بـعــد ع ــام  2017حين
ً
تــوج بطال على حساب أياكس
الهولندي.
ويــديــن يونايتد بالتأهل إلى
نجمه الجديد البرتغالي برونو
ف ــرن ــان ــدي ــش الـ ـ ــذي س ـج ــل ه ــدف
المباراة الوحيد في الدقيقة 95
من ركلة جزاء.
وع ـ ـ ــاودت ال ـم ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
نـشــاطـهــا األس ـب ــوع ال ـفــائــت بعد

تــوقــف دام ق ــراب ــة خـمـســة أشـهــر
بسبب جائحة "كوفيد "19-حيث
اق ـيــم ايـ ــاب ال ـ ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
في مالعب االنــديــة الخاصة بها
باستثناء المواجهتين االيطالية-
االسبانية بين انتر وخيتافي من
جهة ،ورومــا واشبيلية من جهة
أخـ ــرى ،وذلـ ــك ألن الـبـلــديــن كــانــا
االك ـثــر ت ـضــررا مــن الـجــائـحــة في
القارة ،مما أدى الى ّإغالق الحدود
بينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق
وخوض لقاءي الذهاب.
واع ـت ـمــد يــونــايـتــد عـلــى قــوتــه
الهجومية المتمثلة بفرنانديش
والـفــرنـسـيـيــن انـتــونــي مــارسـيــال
وبـ ـ ـ ـ ــول ب ــوغـ ـب ــا وال ـم ـه ــاج ـم ـي ــن
م ــارك ــوس راشـ ـف ــورد ومــاي ـســون
غرينوود.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاوالت
ال ـخ ـجــولــة م ــن ال ـفــري ـق ـيــن ،بقيت
النتيجة على حالها حتى الوقت
ب ــدل الـضــائــع مــن ال ـشــوط األول،
حين نجح يونايتد في الوصول
الــى الشباك بتسديدة مــن زاويــة
ضيقة لـغــريـنــوود ،إال أن الحكم
أل ـغــاه بـعــد االح ـت ـكــام ال ــى تقنية
حكم الفيديو المساعد " فــي أيه
آر" بداعي التسلل.

واعـ ـتـ ـق ــد ي ــون ــاي ـت ــد أن ـ ــه وج ــد
طريقه أخيرا الى الشباك بعد 10
دقائق على بداية الشوط الثاني،
لكن الحكم ألـغــى الـهــدف مجددا
ب ــداع ــي الـتـسـلــل عـلــى راش ـف ــورد،
ثم تدخل القائم األيمن لحرمان
ف ــرن ــان ــدي ــش مـ ــن هـ ـ ــدف ال ـت ـق ــدم
( ،)62وا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ي ــو ه ـن ـس ــون
لصد محاولة أخــرى للبرتغالي
ومـتــابـعــة الـفــرنـســي ب ــول بوغبا
(.)68
وتـعـمـلــق ال ـح ــارس الـســويــدي
مـ ـج ــددا ف ــي الــدق ـي ـقــة  84بـصــده
تسديدة صاروخية لمارسيال.
واض ـ ـطـ ــر ي ــون ــايـ ـت ــد ل ـخ ــوض
شــوط ـيــن إضــاف ـي ـيــن لـكـنــه نجح
بعد دقــائــق م ـعــدودة على بداية
ال ـت ـمــديــد م ــن اف ـت ـتــاح التسجيل
عـبــر فــرنــانــديــش مــن رك ـلــة جــزاء
انتزعها مارسيال من أندرياس
بييالند (.)95
ورغ ــم ال ـف ــرص ال ـعــديــدة الـتــي
حـصــل عـلـيـهــا لـلـتـعــزيــز ،أبــرزهــا
فــي الدقيقة األخـيــرة مــن الشوط
اإلض ــاف ــي األول ع ـبــر ال ـســويــدي
فيكتور لينديلوف الذي سدد في
القائم األيسر ،بقيت النتيجة على
حالها حتى صافرة نهاية اللقاء.

برونو فيرنانديش نجم مان يونايتد يسجل هدفه في مرمى كوبنهاغن
وف ـ ـ ـ ــي دوسـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــدورف ،ح ـســم
إنـتــر مــواجـهـتــه الـقــويــة مــع باير
ليفركوزن بفضل هدفين سجلهما
بــاكــرا عـبــر نـيـكــولــو بــاريــا ()15
والبلجيكي روميلو لوكاكو (،)21
ق ـبــل أن يـ ــرد م ـنــاف ـســه األل ـمــانــي
بـ ــواس ـ ـطـ ــة ن ـج ـم ــه الـ ـ ـش ـ ــاب ك ــاي
هافرتز ( )24مــن دون أن يتمكن

مــن تحقيق الـعــودة الكاملة رغم
الوقت المتاح له.
ونـ ـج ــح الـ ـ ــ"نـ ـ ـي ـ ــرات ـ ــزوري" فــي
مــواص ـل ــة ال ـم ـش ــوار ن ـحــو الـلـقــب
الـ ــرابـ ــع ل ـي ـص ـبــح رفـ ـق ــة ات ــاالن ـت ــا
الذي يواجه باريس سان جرمان
الـفــرنـســي األرب ـع ــاء ضـمــن ال ــدور
ربـ ــع ال ـن ـهــائــي لـ ـ ــدوري األب ـط ــال،

ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن ال ــوحـ ـي ــدي ــن ل ـل ـك ــرة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ـت ـي ــن
القاريتين.
وه ــي ال ـم ـبــاراة الـتــاسـعــة على
الـتــوالــي الـتــي يهز فيها لوكاكو
الشباك في يوروبا ليغ ( 12هدفا)
ليحطم رقم اإلنكليزي الن شيرر
أسـطــورة نيوكاسل ( 8مباريات

في موسم .)2005-2004
ورغــم تحسن مستوى الفريق
األلماني في الشوط الثاني ،فإن
ان ـت ــر ظ ــل م ـحــاف ـظــا ع ـلــى تـقــدمــه
حـتــى صــافــرة الـنـهــايــة ،عـلـمــا أن
الحكم ألغى لهم ركلة جزاء ثانية
بعد العودة للفيديو في الدقيقة
األخيرة.

ً ً
سولشاير :واجهنا خصما صلبا

غودين :علينا االستمتاع

أبدى النرويجي أولي جونار سولشاير ،المدير الفني لمانشستر
ً
يونايتد اإلنكليزي" ،سعادته الكبيرة" باالنتصار الصعب جدا على
حساب كوبنهاغن الدنماركي بهدف نظيف ،مؤكدا أن الصبر كان
مفتاح النتيجة ،واألهم هو التأهل لنصف النهائي.
وحقق المان يونايتد انتصارا بشق األنفس بهدف نظيف على
الفريق الدنماركي في ربع نهائي دوري أوروبــا ،أمس األول ،على
ملعب "راين إنرجي" بمدينة كولونيا ،بعد تمديد المباراة شوطين
إضافيين.
وقال سولشاير في تصريحات للتلفزيون الدنماركي بعد المباراة:
"كنا نعلم أنه علينا التحلي بالصبر .صنعنا فرصا كثيرة ،ولكن
التفاصيل الصغيرة مثل العارضة أو التسلل بسنتيمترات قليلة
حرمتنا من التسجيل".
ولم يشعر مدرب "الشياطين الحمر" بالدهشة من صمود المنافس
الــذي أجبر الفريق اإلنكليزي للذهاب لشوطين إضافيين ،مؤكدا
ً
أنهم واجهوا "فريقا منظما جدا وصلبا" ،وأن المباراة لم تكن سهلة.
وأثنى صاحب الـ 47عاما على أداء حارس الفريق الدنماركي ،كالي
ً
يوهانسون ،حيث أكد أنه "لعب مباراة عمره" ،معربا عن سعادته
برد فعل الالعبين ،وبالتأهل لنصف النهائي.

أكــد دييغو غودين ،مدافع إنتر ميالن اإليطالي ،عقب تأهل
فريقه لنصف نهائي دوري أوروبا بالفوز على باير ليفركوزن
األلماني ( ،)1-2أمس األول ،في دور الثمانية على ملعب "اسبرت
أرينا" بمدينة دوسلدورف األلمانية ،أن على فريقه "االستمتاع"
بهذا التأهل الذي لم يحدث في تاريخ النادي منذ  2010عندما
توج بلقب دوري األبطال على حساب بايرن ميونيخ األلماني.
وقــال غــوديــن ،في تصريحات لشبكة "سكاي سـبــورت" عقب
اللقاء" :علينا االستمتاع بهذا التأهل؛ ألن إنتر يلعب في نصف
النهائي بعد  10سنوات .المباراة المقبلة ستكون بمنزلة نهائي
بالنسبة لنا .علينا خوضها بهذه العقلية .هي مباراة واحدة،
ً
وستكون نهائيا بالنسبة لنا".
ً
واستعاد صاحب الـ 34عاما مكانه أساسيا في تشكيلة المدرب
أنطونيو كونتي ،بعد موسم كانت بدايته صعبة بالنسبة لالعب
الالتيني.
وقال في هذا الصدد" :كل ما قدمته خالل مسيرتي ،أقدمه داخل
الملعب .أعتقد أنني بدأت أستوعب أفكار المدرب بعد وقت طويل،
تعلمت كيف أتحرك في المساحات ،وهي الطريقة المختلفة تماما
مع أتلتيكو مدريد ،وكذلك منتخب أوروغواي".

لوكاكو نجم اإلنتر يحرز الهدف الثاني في مرمى ليفركوزن
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تتجه األنظار اليوم إلى مدينة
لشبونة البرتغالية ،حيث تقام
المباراة التي تجمع بين أتاالنتا
اإليطالي وباريس سان جرمان
الفرنسي في ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.

زاباتا نجم أتاالنتا

غاسبيريني مدرب أتاالنتا

يتواجه أتاالنتا اإليطالي مع باريس سان
جرمان الفرنسي اليوم في ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم وهو يحمل آمال
كرة القدم اإليطالية.
فبعد إقـصــاء يوفنتوس عمالق إيطاليا
ونــابــولــي فــي ثـمــن الـنـهــائــي ،بـقــي أتــاالنـتــا
ً
مـمـثــا إليـطــالـيــا الـبــاحـثــة عــن لقبها األول
منذ .2010
وف ـ ــي ح ـي ــن ي ـغ ـيــب ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ه ــداف
سان جرمان الشاب كيليان مبابي المصاب
والعب وسطه االيطالي ماركو فيراتي ال يزال
ً
ا لـنــادي الباريسي مدججا بنجوم اللعبة،
ويفتقد أتاالنتا هدافه السلوفيني يوسيب
إيليتشيتش صاحب  21هدفا هذا الموسم
فــي مختلف المسابقات ،بينها خمسة في
دوري االبطال.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدربـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر جـ ـ ـ ــان بـ ـيـ ـي ــرو
ً
غاسبيريني" :سنفتقد إيليتشيتش كثيرا...
كان موسمه .حتى فبراير كان االكثر نجاعة
هجوميا لدينا".
ً
وت ــأل ــق اب ـ ــن ال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــاث ـي ــن ك ـث ـيــرا
ح ـت ــى ضـ ــرب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
إيطاليا وخـصــوصــا بــرغــامــو مـقـ ّـر الفريق،
ُ
حيث استدعي الجيش فــي بعض االحيان
لنقل الوفيات بعيدا لعدم اتساع المشارح
المحلية.
وتغلبت الصعوبات الشخصية والنفسية
عـلــى إيليتشيتش ،فابتعد عــن ا لـمـبــار يــات
ً
األخيرة لفريقه محليا.
لكن قـ ّـوة أتاالنتا تكمن في العدد الكبير
ل ــاع ـب ـي ــه الـ ـ ـق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
الشباك وسجلوا  118هدفا فــي مختلف
المسابقات.
وس ـ ّـج ــل ك ــل م ــن الـكــولــومـبـيـيــن
دوف ــان زابــاتــا ولــويــس مــوريــال
 19ه ــدف ــا ،وأض ـ ــاف ال ـكــرواتــي
ماريو باشاليتش  11ودينامو
خط الوسط االرجنتيني بابو
ً
غــوم ـيــز ث ـمــان ـيــة ،ف ـض ــا عن
ت ـس ـعــة أه ـ ـ ــداف ل ــأوك ــران ــي
رسالن مالينوفسكي.
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــم م ـ ـن ـ ـحـ ــت آم ـ ـ ــاال
إضافية ألتاالنتا بمواصلة
الحلم في مشاركته القارية
االول ـ ــى ،فــي حـيــن لــم يحقق
فــي تــاريـخــه ال ــذي يـعــود إلى
 112س ـن ــة سـ ــوى ل ـق ــب ك ــأس
إيطاليا .1963
ّ
وقال غوميز نجم الفريق المكنى
"ال ديا" (االلهة)" :ينتمي أتاالنتا إلى
المدينة وتشعر بأنك جزء منها".
وت ــاب ــع العـ ــب ال ــوس ــط ال ـم ـم ـيــز:
"ن ـ ـعـ ــرف أنـ ـن ــا ف ــري ــق مـ ــن مــدي ـنــة
ي ـب ـلــغ عـ ــدد س ـكــان ـهــا ن ـح ــو مـئــة
ألـ ــف ن ـس ـمــة ،ول ـس ـنــا فــري ـقــا من

هوميلز يتطلع للمزيد من التألق
قال ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند
إنه يتمنى أن يعمل استمرار جادون سانشو ضمن
صـفــوف الـفــريــق على تحقيق الـمــزيــد مــن التفوق
والتألق في الموسم المقبل من الدوري األلماني لكرة
القدم (بوندسليغا).
وك ــان بــوروسـيــا دورتـمــونــد حــدد مهلة لحسم
مـحــادثــات مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي بشأن
التعاقد مع سانشو ،وقد انتهت المهلة أمس األول
دون التوصل إلى اتفاق.
وبانتهاء المهلة ،أعلن بوروسيا دورتموند أن
سانشو ( 20عاما) سيستمر ضمن صفوف الفريق،
علما بأن تقارير إعالمية تشير إلى أن مانشستر
يـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــد
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل
محاوالته.

هوميلز

وقـ ـ ــال ه ــوم ـي ـل ــز خـ ـ ــال ال ـم ـس ـع ـكــر ال ـت ــدري ـب ــي
لدورتموند ،المقام في سويسرا ،استعدادا للموسم
الجديد" :هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نصبح
أفضل ،وكي نتقدم خطوة جديدة إلى األمام .وهذا
يجب أن يكون هدفنا في الموسم المقبل .لدي شعور
بأننا يمكننا تقديم ما هو أكثر بكثير".
وأضاف في حديثه عن سانشو" :يمكن أن يكون
الــاعــب ال ــذي يـحــدث ال ـف ــارق .لــديــه إم ـكــانــات غير
محدودة .وسأكون سعيدا جدا ،إذا أراد أن يستعرض
هذه القدرات معنا لعام آخر أو أكثر".
وذك ــرت تقارير أن بوروسيا دورتـمــونــد ،الــذي
احرز المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الموسم
الماضي للدوري األلماني ،يرغب في الحصول على
 120مليون يورو ( 141مليون دوالر) نظير االستغناء
عن سانشو.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ــاي ـك ــل
زورك مــديــر الـكــرة
بـنــادي دورتـمــونــد،
ف ــي ب ـي ــان ن ـشــر أمــس
األول" :جـ ـ ـ ـ ــادون يــأتــي
ضمن خططنا .سيلعب مــع فريقنا في
الموسم المقبل .القرار نهائي".
وت ـن ـط ـل ــق مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد مــن
البوندسليغا في  18سبتمبر المقبل ،وذلــك بعد
أسبوع واحد من انطالق منافسات الدور األول من
(د ب أ)
كأس ألمانيا.

العاصمة .لكننا نعلم إلى أين نذهب وبماذا
نرغب".
ً
وأضــاف" :تعلمنا كثيرا في هذه الرحلة،
من المباراة األولى في دوري األبطال عندما
تلقينا ارب ـعــة اهـ ــداف أم ــام دي ـنــامــو زغــرب
(الكرواتي) .رفعنا المستوى واآلن يطالبوننا
بدوري االبطال .تحقيق هذا الهدف ال ُي ّ
قدر
بثمن".
وت ـحـ ّـول أتــاالنـتــا مــن فــريــق مـتــوســط في
إيـطــالـيــا إل ــى مـنــافــس عـلــى الـلـقــب ،بحلوله
ثالثا في آخر موسمين ،تحت إشراف رئيس
ّ
بيركاسي الذي
النادي الملياردير أنتونو
حمل ألوان النادي كمدافع.
مــع ذل ــك ،بــدأ مـشــوار فــريــق غاسبيريني
بشكل كارثي هذا الموسم في دوري االبطال.
خسر أول ثالث مباريات في دور المجموعات
وتـلـقــى  11هــدفــا .لكنه تــأهــل بـشــق النفس
لثمن النهائي.
ورأى مـ ــدرب مـنـتـخــب إي ـطــال ـيــا روبــرتــو
مانشيني أن أتاالنتا ّ
حول الكرة اإليطالية،
وق ــال لصحيفة "ال غــازيـتــا ديـلــو سـبــورت":
"لــديـهــم روح ـيــة حــديـثــة وم ـب ــادئ ،شجاعة
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي ،أسـ ـل ــوب ه ـجــومــي وال ـب ـح ــث عن
السيطرة بصرف النظر عن النتيجة".
وأض ــاف أن "األنــديــة الـكـبــرى فــي أوروب ــا
تلعب كلها بهذه الذهنية ،لكن األمور تتغير
ف ــي إي ـطــال ـيــا اي ـض ــا ،ح ـيــث ي ـجــرؤ مــدربــون
كثيرون اليوم ،ايضا بفضل أتاالنتا".
وتابع "أظهروا ان اسلوبا معينا من كرة
ا لـقــدم يجلب النتائج فضال عــن جماليته.
لديهم كل شيء لخوض ربع النهائي بثقة".

التاريخي للنادي المهاجم االوروغوياني
ادينسون كافاني في يونيو النتهاء عقده.
ولسخرية القدر ،كان كافاي مرشحا لالنتقال
الى مدينة لشبونة لحمل الوان أبرز انديتها
بـنـفـيـكــا .ومـ ــا ي ـع ــزز ق ـلــق ت ــوخ ــل ،االص ــاب ــة
االخــرى لعمالق الوسط الدفاعي االيطالي
ماركو فيراتي بربلة ساقه.
وتشير تقارير الى ان فيراتي لن يكون
ج ــاه ــزا ح ـتــى ف ــي مــوعــد ال ـم ـبــاراة
النهائية فــي حــال بلغها سان
جرمان.
إزاء كل ذلكّ ،
يعول سان
ج ــرم ــان ب ـش ـكــل كبير
على نيمار لقيادة
الباريسيين الى
نصف النهائي
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــز بـ ـي ــن
أتلتيكو مدريد
االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
والي ـ ـ ـبـ ـ ــزيـ ـ ــغ
االلماني.

غيابات سان جرمان
وفي أسبوع يحتفل سان جرمان بالذكرى
الخمسين لتأسيسه ،يجد المدرب األلماني
توماس توخل نفسه أمام معضلة لتعويض
إصابات أبرز نجوم تشكيلته.
ُ
ويتوقع أن يجلس كيليان مبابي على
م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،إذ ي ـقــاتــل ب ـطــل ال ـعــالــم
للتعافي من إصابة بكاحله ّ
تعرض لها
خ ــال ال ـفــوز عـلــى ســانــت ات ـيــان الشهر
الـمــاضــي فــي نـهــائــي مـســابـقــة ال ـكــأس.
ويغيب عن المباراة االرجنتيني أنخل
دي مـ ــاريـ ــا ،ف ــي ح ـي ــن رح ـ ــل الـ ـه ــداف
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إصابتان بفيروس كورونا
في صفوف فالنسيا
أعلن نادي فالنسيا اإلسباني لكرة القدم ،أمس ،اكتشاف حالتي
إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه ،دون الكشف عن
هوية المعنيين.
وقال فالنسيا ،في بيان ،إن "االختبارات التي أجريت أمس األول
على الفريق األول والجهاز الفني والمحيط المباشر ،في ضوء
العمل التحضيري (للموسم المقبل) ،كشفت عن حالتين إيجابيتين
لـ «كوفيد.»19 -
ووض َع الشخصان المعنيان في العزلة المنزلية وخضع الفريق
ِ
كله لـ "بروتوكول (صحي) صارم" ،حسبما أفاد النادي.
ويأتي إعالن اإلصابتين في فالنسيا بعد يومين من اكتشاف
حالتين في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد هما مهاجمه
األرجنتيني أنخيل كوريا والمدافع الكرواتي شيمي فرساليكو
اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته الى لشبونة ،حيث يخوض
الخميس الــدور ربــع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبــا ضد
اليبزيغ األلماني.
وأعــاد أتلتيكو اختبار جميع أعضاء الفريق وجــاءت النتائج
سلبية.
ُ
وتعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت
حتى أمس األول  28576حالة وفاة من أصل  322980إصابة.
ورغم أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ مارس،
هناك مخاوف من أن أعداد اإلصابات عادت لترتفع مرة أخرى.
وح ــذرت فرنسا فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن ارت ـفــاع عــدد الـحــاالت،
وأغلقت إسبانيا بلدة يقطنها  32ألــف شخص مــدة أسبوعين،
ً
في حين فرضت بريطانيا قيودا إقليمية جديدة وأغلقت ألمانيا
مدرستين.

توخيل مدرب سان جرمان

قال مدرب اليبزيغ األلماني جليان ناغليسمان
إن كــل الــاعـبـيــن "يــؤم ـنــون بــإمـكــانـيــة ال ـن ـجــاح"،
وتخطي مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام أتلتيكو مدريد ،مشيرا إلى أن الفريق يعمل
لتحويل "هذا االعتقاد إلى واقع".
وأضاف المدرب ،في تصريحات لوسائل اعالم
النادي" ،هناك روح جيدة واألوالد يستمتعون"،
ول ــم ي ـبــد اه ـت ـمــامــا ب ـشــأن ث ـبــوت إص ــاب ــة العـبــي
منافسه ،انخل كوريا وشيمي فرساليكو بفيروس
كورونا.
وتابع" :ليس لها أي تأثير على استعدادنا بأي

تابع فينيكس صنز بقيادة نجمه المميز
ديـفــن بــوكــر ص ـعــوده الــرائــع بـعــد استئناف
دوري كـ ــرة ال ـس ـل ــة االمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن
اث ــر ت ــوق ــف ط ــوي ــل بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا
الـمـسـتـجــد ،وح ـصــد فـ ــوزه ال ـس ــادس تــوالـيــا
ب ـفــارق كبير عـلــى أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر
 ،101-128أمس األول ،في اورالندو.
وعلى غــرار مبارياته األخ ـيــرة ،قــاد بوكر
فريقه بتسجيله  35نقطة ،ليحتفظ فينيكس،
غير الـمــرشــح للمنافسة بعد ال ـعــودة ،بأمل
الـتــأهــل ل ــأدوار االقـصــائـيــة "ب ــاي أوف" من
المنطقة الغربية.
وهذه المرة الرابعة في ست مباريات التي
يسجل فيها بوكر ثالثين نقطة او اكثر في
اورالن ــدو ،حيث حقق صنز ستة انتصارات
ت ــوال ـي ــا ف ــي "ف ـق ــاع ــة" مـجـمــع دي ــزن ــي وورلـ ــد
المخصصة لختام ال ــدوري بعد الـعــودة من
وقفة كورونا.
وتضمن اداء بوكر الرائع سلة من منتصف
الملعب تقريبا في الربع الثالث ،عززت تقدم
فينيكس الى  13نقطة.
وإل ــى تــألــق الـجـنــاح بــوكــر ،سـجــل زمـيــاه
م ـي ـك ــال ب ــري ــدج ــز ( 5ث ــاثـ ـي ــات) وك ــام ـي ــرون
جــون ـســون  18نـقـطــة ( 4ث ــاث ـي ــات) وأض ــاف
المهاجم الكرواتي دارو شاريتش  .16ومن

رابتورز يهزم باكس
وفـ ــي ب ــروف ــة م ـح ـت ـم ـلــة ل ـن ـهــائــي الـمـنـطـقــة
ال ـش ــرق ـي ــة ب ـي ــن ال ـم ـت ـص ــدر م ـي ـل ــووك ــي بــاكــس
ووص ـي ـفــه ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز ح ــام ــل الـلـقــب،
اس ـت ـف ــاد االخـ ـي ــر م ــن غ ـي ــاب ن ـج ــم م ـي ـلــووكــي
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وتغلب عليه
.106-114
وم ــن م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،ن ــزل ال ـك ـنــدي كــريــس
ّ
المتو ج
باوتشر و سـجــل  25نقطة لتورونتو

حال .لن نجعل هذه األنباء تؤثر فينا .سنستمر
بشكل طبيعي وتركيزنا على مباراة الخميس.
يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب فعله .األندية
أبـلـغــت وت ــم تطبيق ال ـبــروتــوكــول .ه ـنــاك الئحة
سارية ،وإذا انحسر األمر في حالتين فلن يكون
لهما تأثير على مباراة الخميس".
وكثف الفريق األلماني تدريباته أمس األول،
م ــؤك ــدا أن ذل ــك ض ــروري ــا ل ـكــي يـثـبــت الــاع ـبــون
أنـفـسـهــم فــي األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،واردف" :سنسعى
إليـ ـج ــاد وت ـي ــرت ـن ــا" ،ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ـيــن ال ـه ـجــوم
والديناميكية وإحباط هجمات المنافس( .إفي)

الريال لن ّ
يفعل بند شراء أريوال

ّ
بوكر يلمع مع صنز ويعزز آمال األدوار اإلقصائية
العام الماضي باللقب االول في تاريخه ،وأضاف
مات توماس  22نقطة بينها أربع ثالثيات.
ول ـ ـ ــدى م ـي ـل ــووك ــي ال ـ ـ ــذي ض ـم ــن صـ ـ ــدارة
المنطقة الشرقية ،كــان البديل كــايــل كورفر
اف ـض ــل الـمـسـجـلـيــن م ــع  19ن ـق ـطــة بـيـنـهــا 5
ثالثيات من ست محاوالت.
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـت ــأخ ــرة ض ـم ــن الـمـنـطـقــة
الغربية ،زرع كايل كوزما ( 25نقطة) ثالثية
في الوقت القاتل ،ليقود لوس أنجلس ليكرز
الى الفوز على دنفر ناغتس  ،121-124منهيا
سلسلة من ثالث خسارات تواليا.
وحصد النجم ليبرون جيمس  29نقطة
و 12ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة ل ـم ـت ـصــدر الـمـنـطـقــة
الغربية ،وأضــاف زميله أنتوني ديفيس 27
نقطة .ول ــدى دنـفــر ،ثــالــث المنطقة الغربية،
سجل ثمانية العبين  10نقاط أو اكثر ،بينها
 14لنجمهم جمال موراي.
وقلب داالس مافريكس تأخره بفارق 12
نقطة الى فوز على يوتا جاز  114-122بقيادة
تيم هاردواي جونيور صاحب  27نقطة.
ولـ ـ ــدى الـ ـخ ــاس ــر الـ ـ ــذي غ ـ ــاب ع ـن ــه نـجـمــه
الـسـلــوفـيـنــي ل ــوك ــا دون ـت ـش ـي ـتــش وال ـع ـمــاق
الالتفي كريستابس بورزينغيس المصابين،
سجل سيث كاري  22نقطة والعمالق الصربي
بوبان ماريانوفيتش .20

نيمار نجم باريس سان جرمان

ناغليسمان يثق بقدرات اليبزيغ

أريوال

البدالء ،برز كاميرون باين ( 14نقطة) والعب
االرتكاز دي اندريه ايتون ( 10نقاط).
واسـتـهــل صـنــز اسـتـئـنــاف الـ ــدوري دون ان
يكون مرشحا للمنافسة على التأهل لـ "البالي
أوف" ،لـكـنــه رف ــع رص ـي ــده ال ــى  32فـ ــوزا و39
خسارة ،بفارق فوز عن كل من ممفيس غريزليز
ثامن المنطقة وبورتالند التاسع ،ومتخطيا
سان أنتونيو سبيرز العريق الذي تراجع إلى
المركز العاشر.
لكن حتى في حال فوز فينيكس في مباراتيه
المتبقيتين على فيالدلفيا ا لـثــا ثــاء وداالس
الخميس ،يحتاج إلى خسارة ممفيس ،بورتالند
وسان انتونيو مباراة على االقل لضمان خوض
المباريات الفاصلة المؤهلة لـ "البالي اوف".

رياضة

بوكر نجم صنز

قرر ريال مدريد ،بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم ،عدم تفعيل بند
تعاقده بشكل نهائي مع الحارس الفرنسي ألفونس أريوال الذي دافع
عن ألوانه الموسم المنصرم على سبيل اإلعارة من باريس سان جرمان.
ً
ووصل الحارس الدولي الفرنسي ( 27عاما) إلى النادي الملكي في
سبتمبر على سبيل اإلعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا ،وذلك ضمن
صفقة التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لمصلحة
سان جرمان.
وقال ريال في بيان" :يعلن ريال مدريد وصول فترة إعارة الالعب
ألفونس أريــوال الــى نهايتها" ،موجها "الشكر ألريــوال على تفانيه،
احترافيته وسلوكه المثالي خالل هذا الموسم ،ويتمنى له حظا سعيدا
في خطوته المقبلة".

إمكانية اإلفراج عن رونالدينيو
في  24الجاري
أب ـلــغ م ـصــدر ق ـضــائــي وكــالــة
فرانس بــرس أمــس األول أنــه قد
يتم إطالق سراح النجم السابق
لـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ــل ل ـكــرة الـقــدم
رونــالــدي ـن ـيــو ف ــي  24أغـسـطــس،
ب ـع ــد  5أشـ ـه ــر م ــن تــوق ـي ـفــه فــي
الـ ـب ــاراغ ــواي ،بـسـبــب اس ـت ـخــدام
جواز سفر مزور.
وأوقف رونالدينيو ( 40عاما)
وشـقـيـقــه روب ــرت ــو ف ــي  6م ــارس
الـمــاضــي فــي أســونـسـيــون ،بعد
اتـهــامـهـمــا ب ــدخ ــول ال ـبــاراغ ــواي
بجوازي سفر مزورين.
وأمضى الثنائي قرابة شهر
وراء القضبان ،قبل االنتقال في
 7أب ــري ــل إل ــى ف ـنــدق بــالـمــاروغــا
المعاد تأهيله أخيرا عام ،2019
والــواقــع فــي مبنى مشيد مطلع
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ف ــي الـعــاصـمــة
الباراغويانية أسونسيون ،بعد
دفع كفالة مالية تبلغ  1.6مليون
دوالر.
وحـ ـ ــدد ال ـق ــاض ــي غــوس ـتــافــو
ام ـ ــاري ـ ــا  24أغ ـس ـط ــس م ــوع ــدا

رونالدينيو

ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوى ض ــد
الشقيقين.
واقترح المدعون العامون على
الـقــاضــي أن يــدفــع رونــالــديـنـيــو
غـ ــرامـ ــة قـ ــدرهـ ــا  90أل ـ ــف دوالر
"إلصــاح األضــرار االجتماعية"،
ل ـكــن ع ـلــى أن ي ـعــود إل ــى ب ــاده،
حيث سيتعين عليه المثول أمام
قاض كل  3أشهر لمدة عام.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

فقد أعصابه فسقط من الشرفة
اإلصالح عمل وسياسات
ال أقوال وتطمينات

ً
ذكـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام مـحـلـيــة أن ت ــرك ـي ــا ،يــدعــى
 ،Turgay Eوعمره  33سنة ،حدث له ما ال يحدث إال
ن ــادرا ،حيث دخــل في شجار مع قريب له يقيم في
الطابق األرضي من العمارة التي يسكن فيها ،وألن
الشجار صعب بين الطوابق ،لذلك خرج القريب إلى
الشارع ليصرخ عليه ويمطره بشتائم على الطريقة
التركية ويتحداه.
وقالت "العربية.نت" ،أمــس ،إن الساكن بالطابق
األول سمعه ّ
فرد التحدي ،وأطل من الشرفة ،يبادله
الـشـتــائــم بمثلها ،حـتــى ض ـ ّـج بـشـجــارهـمــا الـشــارع
الذي يقيمان فيه ،وهو بضاحية تبعد  23كيلومترا
من وسط إسطنبول ،مضيفة أن الغيظ احتدم على
"ت ــورغ ــاي" المستشيط غـضـبــا ،حـتــى اخ ـتــل وفقد
توازنه وسقط من الشرفة ّ
"مكوما" على األرض كطير
رماه الصياد بطلقة حاسمة.
أحــد الجيران ،كــان شاهدا كغيره على كل شيء
من شقته في مبنى مجاور ،وأخرج هاتفه المحمول
ّ
يصور ما يحدث ،وجاءت سيارة إسعاف نقلت
وراح
الرجل إلى مستشفى قريب ،حيث أصيب بكسور عدة
في كتفه وظهره وذراعه.

د .محمد المقاطع

َ
َّ
في عام  ١٩٦٤شكل أول مجلس لألمة منتخب في الكويت أول لجنة برلمانية لتتولى
"التحقيق وإصالح الجهاز اإلداري" ،وكانت الكويت حينذاك تشهد نهضة شاملة على
كل المستويات ،منذ  ١٩٥٠وحتى تاريخ تشكيل اللجنة في عام ١٩٦٤؛ فقد توالى صدور
قوانين البنية التشريعية في الدولة ،وتم تنظيم األجهزة والمرافق والوزارات ،وصدر
الــدسـتــور ،وأنشئت المحاكم ،ونــالــت الكويت استقاللها ،وب ــدأت عجلة بناء الكويت
المعاصرة بشكل سريع وفعال ،وكان أمير الكويت هو عبدالله السالم الصباح ،رحمه
الله ،المعروف بحزمه ،وحرصه على بناء الكويت بمؤسساتها ومرافقها.
َّ
وعلى الرغم من كل ذلك شكل مجلس األمــة عام  ١٩٦٤لجنة تحقيق لبحث إصالح
َ
الجهاز اإلداري ،ولم يترتب على ذلك أي ردة فعل للتشكيك في العمل البرلماني أو تحميل
مجلس األمة تبعات عرقلة العمل الحكومي أو التعاون بين السلطتين ،بل مضت مسيرة
مجلس األمة وقدم تصوراته بشأن إصالح الجهاز اإلداري.
ً
خالفا لإلجراءات الدستوريةُ ،
وعلق العمل بالدستور،
في عام ُ ١٩٧٦حل مجلس األمة،
َّ
ومنذ ذلك التاريخ بدأت تتعالى أصوات الذين ضيق مجلس األمة ،مع الجهات الرقابية،
على ممارساتهم المتجاوزة للقانون ،أو من كانت سياساتهم مزاجية ،أو يحاولون
اإلثــراء على حساب المال العام ،فرفعوا العديد من الالفتات المحرضة على مجلس
األمة والمشاركة الشعبية الحقيقية والبناء الديمقراطي للدولة ،فظهرت الفتات "مجلس
ً
التأزيم ...تعطيل التنمية ...عرقلة الحكومة ...تراجع الكويت" ،وكــان الهدف واضحا،
وهو إيجاد مسوغات للسلطة للتخلص من مجلس األمة ووأد الدستور وعرقلة النظم
والنهج المؤسسي ،الذي بدأ يترسخ في الدولة ومؤسساتها ،والرقابة على مواردها
وصرف أموال الدولة العامة.
وقــد سجلت الكويت منذ ذلــك الـتــاريــخ ،أقصد  ،١٩٧٦ومــا زالــت حتى ُالـيــوم ،أســوأ
األزمــات االقتصادية والسياسية ،وتفشت فيها مظاهر الفساد المالي ،وأهــدرت فيها
النظم ،وتدهور العمل المؤسسي للدولة بمرافقها وأجهزتها ،وتضخم الجهاز اإلداري
وترهل ،وتزايد دور األجانب في اإلدارة الحكومية بشكل مخيف ،وظهرت المحسوبية
والواسطة ،مع غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،وتزايدت السرقات والنهب للمال
العام بمناقصات موجهة وفاسدة ،أو بعموالت مخزية أو قــذرة ،وطفت على السطح
طبقة سياسية طفيلية التوجه والممارسة على كل المستويات ،ونجحت بابتالع ثروات
البالد ونهبها ،فالوفورات المالية بددت أو سرقت ،ودخلت الدولة في عجز موازنة الدولة
لسوء اإلدارة الحكومية وتفريطها بمسؤولياتها ،وراجت فكرة نائب الخدمات والمال
السياسي الفاسد ،الذي شكل حلقة للنزيف السياسي والمالي واالجتماعي والتنموي
ً
ً
ً
ً
للدولة ،فال غرو أن تحصد الكويت نتيجة لكل ذلك تقهقرا سياسيا وديمقراطيا ،وهدرا
ً
ً
ً
ماليا ،وتآكال للبناء المؤسسي ،وتــدهــورا للبنى التحتية ،وأصبحنا في ذيل قائمة
ً
وفي المؤشرات الدولية واآلثار السلبية المباشرة وطنيا.
الدول في كل المستوياتِ ،
ومـنــذ عــام  ١٩٧٦والـكــويــت تعيش جملة مــن االخ ـتــاالت االقـتـصــاديــة والسياسية
والسكانية واإلسكانية ُوالتعليمية والصحية والثقافية والديمقراطية ،فتراجع كل
شيءُ ،
ووئدت الحريات وأفرغت السلطات من مقوماتها وتعطلت منظوماتها ،وتآكلت
ُ
ّ
مؤسسيتها حتى بلغت الكويت حــالــة أس ــوأ مــن حقبة مــا قبل االسـتـقــال ،وكــل تلك
االختالالت في تفاقم مستمر.
ومنذ عام  ١٩٧٦والحكومات المتعاقبة تطلق الوعود وترفع الشعارات ،وتتحفنا
بالخطابات وتكرر التطمينات ،لكنه كالم لالستهالك السياسي وللتخدير االجتماعي،
ُ
ولذا فقد ش ّيد وطن من السراب ،رغم امتالك مقومات البناء القويم للدولة وتحقيق تنمية
ً
ً
حقيقية ،وقد بات اليوم تبديد سحب الوعود بالتحول لإلنجاز الحقيقي خيارا ملحا،
وهو لن يتحقق إال بالقضاء على كل مظاهر الفساد السياسي والمالي واالجتماعي،
ً
ً
الذي أدى لتآكل الدولة ،وهو يستلزم عمال وسياسات ،وال مجال لبيع الناس وعودا
وتطمينات ،وكلما أتانا مسؤولون أو أعضاء مجلس لألمة كان أغلبيتهم هم مصدر
الفساد وهــدم الدولة ،وعلى الناس أن تقسو وال تتسامح مع الطبقة السياسية بعد
ً
اليوم ،فالكويت لن تحتمل مزيدا من التردي ،وإال فسيكون مآلها الضياع ،والعياذ بالله.

ُ
سنة األرض الساخنة  10أيام وسطوعها محير
يــوجــد ع ــدد ال يحصى مــن الـكــواكــب
الخارجية في مجرةدرب التبانة ،لكن
ب ـع ـض ـهــا ي ـم ـلــك نـ ـ ــواة ص ـل ـبــة أكـ ـث ــر مــن
البعض اآلخر.
وم ــن بـيــن تـلــك ال ـكــواكــب ن ــوع يعرف
بــاســم األرض الـفــائـقــة الـســاخـنــة ،وهــي
ك ــوا ك ــب ص ـخــر يــة م ـثــل األرض ،لكنها

اكتشاف تاريخ السكتلندا مصادفة
اك ـت ـشــف أحـ ــد ه ـ ــواة الـبـحــث
عن الكنوز واحدا من أهم كنوز
ال ـع ـصــر الـ ـب ــرون ــزي ،ال ـت ــي عثر
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي اس ـك ـت ـل ـن ــدا ،مـنـهــا
مجوهرات وسيف عمره 3000
عام.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ــاش ـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادن
ماريوس ستيبين ،في تصريح
نقله موقع سكاي نيوز ،أمس،
إنه "كــان يرتجف من السعادة"

عندما اكتشف هذا الكنز يونيو
الـمــاضــي فــي حـقــل بــالـقــرب من
ق ــري ــة ب ـي ـب ـلــز ،ع ـل ــى ب ـع ــد نـحــو
 36كـيـلــومـتــرا ج ـنــوب إدن ـب ــرة،
مـضـيـفــا" :اع ـت ـقــدت أن ـنــي ل ــم أر
شـيـئــا ك ـهــذا مــن ق ـبــل ،وشـعــرت
منذ الـبــدايــة بــأن هــذا قــد يكون
ش ـ ـي ـ ـئـ ــا مـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــا ،واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت
للتو ج ــزء ا كـبـيــرا مــن الـتــاريــخ
االسكتلندي".

أكـبــر بعشر م ــرات ،وتستغرق نحو 10
أيــام فقط أو أقــل لـلــدوران حــول نجمها
المضيف.
وهذه الكواكب ليست ساخنة فقط ،بل
إن قربها من النجوم المضيفة يجعلها
تحترق مثل عوالم الجحيم ،التي ُيعتقد
أنها جــردت مــن الـغــاف الـجــوي بسبب

اإلش ـ ـعـ ــاع ال ـن ـج ـمــي وال ـ ــري ـ ــاح ،وتـغـمــر
أسطحها محيطات من الحمم المنصهرة
عند درجات حرارة ال تقل عن  850كلفن.
وهـ ــذا مــذهــل بـمــا فـيــه ال ـك ـفــايــة ،لكن
بـعــض ه ــذه ال ـكــواكــب ب ــه لـغــز إضــافــي،
حيث إن قلة منها شديدة السطوع مع
الضوء المنعكس من نجومها المضيفة،
ُ
وهي خاصية تعرف باسم الوضاءة أو
البياض.
وبعضها أكـثــر سطوعا مــن األرض،
حيث يعكس ما يصل إلى  50في المئة
م ــن ال ـض ــوء الـ ــذي يـضــربـهــا م ــن النجم
الـمـضـيــف (ت ـع ـكــس األرض ح ــوال ــي 30
في المئة من ضوء الشمس) ،وال يعرف
علماء الكواكب ما الذي يمكن أن يسبب
مثل هذا السطوع.
وقالت عالمة الكواكب زهراء إساك" :ما
زلنا ال نعرف السبب إال أن النتائج التي
تــوصـلــوا إلـيـهــا تشير إلــى أن الـكــواكــب
األرضـ ـي ــة ال ـفــائ ـقــة ال ـســاخ ـنــة ق ــد تـكــون
لـهــا م ـيــزات أخ ــرى مــدهـشــة تـســاهــم في
سطوعها ،مثل الـغــاف الـجــوي الغني
بالمعادن والغيوم العاكسة جدا".

وفاة «يوتيوبر» تصدم متابعيه

واتصل ستيبين وأصدقاؤه
ب ــوح ــدة االك ـت ـش ــاف ــات الـتــابـعــة
للحكومة األسكتلندية ،وخيموا
في الحقل لمدة  22يوما ،حيث
اكتشف علماء اآلثــار مجموعة
ال ـق ـط ــع األث ـ ــري ـ ــة ،الـ ـت ــي شـمـلــت
طاقم أحزمة خيول كاملة وحلية
م ـع ــدن ـي ــة وخ ـ ــوات ـ ــم وزخـ ـ ـ ــارف
وسيفا ال يزال في غمده وأغطية
محاور من عربة خيل.

بالصدمة والحزن تلقى متابعو
"ال ـيــوت ـيــوبــر" ال ـم ـصــري الشهير
مصطفى حفناوي نبأ وفاته أمس
األول ،عن عمر يناهز  25عاما.
وذكرت وسائل إعالم مصرية،
أمس األول ،أن حفناوي توفي إثر
إصابته بجلطة في المخ.
وأش ـ ــارت وســائــل اإلع ـ ــام ،في
خبرها الــذي نقله "سكاي نيوز"،
أمـ ــس ،إل ــى أن ــه أدخـ ــل مستشفى

فــي ال ـقــاهــرة قـبــل ع ــدة أيـ ــام ،بعد
تشخيص إصــابـتــه بالتهاب في
القولون ،لكن األمور تطورت نحو
الجلطة ،وبعدها دخل في غيبوبة
وفارق الحياة.
وتـصــدر اســم الــراحــل الــوســوم
األكثر تداوال في "تويتر" ،وتحول
مــوقــع ال ـت ــدوي ــن الـشـهـيــر إل ــى ما
يشبه "دفـتــر ال ـع ــزاء" ،حيث نعاه
المغردون ،ومن بينهم مشاهير.

والدي في ُّ«حمانا» واألنصاري بالقاهرة والتحية
بينهما «أرق من نسمات لبنان»
د .عادل العبدالمغني

بين وال ــدي ـ ـ يرحمه الـلــه ـ ـ واألسـتــاذ
األديب عبدالله زكريا األنصاري مراسالت
عديدة ،وهذه واحدة منها ،مؤرخة بتاريخ
 ٢شـعـبــان  ،١٣٦٥ال ـمــوافــق ي ــوم االثـنـيــن
 ١يــول ـيــو  ،١٩٤٦وم ــرس ـل ــة م ــن ال ـقــاهــرة
إل ــى ب ـلــده "ح ـم ــان ــا" ف ــي ل ـب ـنــان الـجـمـيــل،
ً
وك ــان الــوالــد مقيما للسياحة فــي فندق
جبل لبنان ،أما األستاذ األديــب عبدالله
األنـ ـص ــاري ف ـكــان ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت يعمل
ً
مـحــاسـبــا فــي "بـيــت ال ـكــويــت" بــالـقــاهــرة،
وهـ ـ ــذا ال ـب ـي ــت مـ ـس ــؤول ع ــن ك ــل الـطـلـبــة
الـكــويـتـيـيــن ال ــدارس ـي ــن ف ــي م ـصــر بــذلــك
الوقت ،واألستاذ األنصاري ،إضافة إلى
عمله الــرسـمــي ،تــولــى خــال هــذه الفتره
رئاسة "مجلة البعثة" التي كان يصدرها
ويحررها الطلبة الكويتيون الــدارســون
في مصر.
رجع بعد ذلك إلى الكويت وعمل بوزارة
ً
الخارجية مديرا إلدارة الصحافة والثقافة
بدرجة سفير.
يـقــول األسـتــاذ األن ـصــاري ،فــي مقدمة
رســال ـتــه ،كـلـمــات أدب ـيــة جـمـيـلــة ،أقتطف
منها اآلتي" :تحية أرق من نسمات لبنان،
ً
ً
وس ــام ــا أع ـطــر مــن وردة ،وش ــوق ــا أبــرح
من شوق العاشق المعمود" ...ويضيف:
"قرأت كتابك الرقيق الذي يفيض سالسة
وم ـع ـن ــى وال ـ ـشـ ــوق إلـ ــى ل ـب ـن ــان الـجـمـيــل
بجباله وأشجاره".

ويكمل" :استلمت منك مجلة الجمهور...
وهـ ــذه مـجـلــة لـبـنــانـيــة راق ـي ــة الـمـسـتــوى
ت ـصــدر بــذلــك الــوقــت فــي لـبـنــان ،ولــربـمــا
تتأخر أو ال تصل إلى القاهرة ،وأرسلها
الوالد له بالبريد".
ً
ويضيف :أرسلت لك كتابا مع محمد
الفوزان ...ويبدو أن األستاذ محمد الفوزان
ً
كان موجودا بالقاهرة ،وحمل معه الكتاب
الذي طلبه والدي.
األس ـت ــاذ مـحـمــد حـمــد الـ ـف ــوزان أدي ــب
وله مقاالت أدبية منشورة في الصحافة
ب ــاألرب ـع ـي ـن ـي ــات ،وأس ـ ـتـ ــاذ ت ــرب ــوي مـنــذ
منتصف األربعينيات في مدارس الكويت،
وشارك في أول مسرحية مدرسية عرضت
في المدرسة المباركية عام  ،١٩٣٨كما أنه
مــن أوائ ــل ال ــرواد الفنانين التشكيليين
ً
ب ــال ـك ــوي ــت ،وت ـك ــري ـم ــا ل ــه أط ـل ـقــت وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت اس ـم ــه ع ـل ــى إح ــدى
المدارس ،وفي الحقيقة الفضل يعود إلى
أخي وصديقي د .خليفة عبدالله الوقيان
الذي جاهد وكافح ألجل ذلك.
ً
قبل أن يختم األسـتــاذ عبدالله زكريا
األن ـص ــاري رســال ـتــه ،ي ـقــول فــي مــداعـبــة،
ً
ولكونه محاسبا في "بيت الكويت" فقد
كانت قوائم الحسابات اليومية مفتوحة
أمـ ــامـ ــه ،وداعـ ـبـ ـتـ ـه ــا ن ـس ـم ــات ال ـم ــروح ــة
ً
فارتعشت ارتعاشا شتت فكره وشوشته.
أجيالنا الشبابية في الوقت الحاضر

يومية سياسية مستقلة

أمضى آالف البريطانيين ليلتي السبت واألحد
الماضيتين في السيارات وعلى الشواطئ ،بعد أن
داهمتهم موجة حر جديدة ،وهي موجة الحر التي
اضطرت الحكومة إلى إصدار تحذير للسكان ،مما
ً
أدى بهم إلى حالة من الهلع والتدافع ،بدال من التزام
ال ـم ـنــازل ،متجاهلين وب ــاء "ك ــورون ــا" ال ــذي ال يــزال
يشكل تهديدا.
وكــانــت السلطات المحلية فــي إنكلترا أصــدرت
ً
تحذيرا للسكان مفاده أن الشواطئ الجنوبية ستكون
مــزدحـمــة ومـشـغــولــة خ ــال عطلة نـهــايــة األس ـبــوع،
ودعت إلى تجنب الذهاب إليها ،إال أن موجة الحر
التي ضربت البالد يومي السبت واألحد دفعت آالف
البريطانيين إلى التدافع باتجاه الشواطئ ،مما أدى
إلى ازدحامات غير مسبوقة ،حيث اضطر الكثيرون
للمبيت على الشواطئ أو داخل سياراتهم.
وق ــال ــت "ال ـعــرب ـيــة.نــت" ،أم ــس األول ،إن الـشــرطــة
اضـ ـط ــرت إل ـ ــى إغـ ـ ــاق الـ ـط ــرق الـ ـم ــؤدي ــة ل ـشــواطــئ
"دورس ــت" جنوب إنكلترا ،مما أدى إلــى اختناقات
مــروريــة فاقمت األزمــة ودفعت الكثيرين للنوم في
سياراتهم طوال الليل.
وت ـج ــاوزت درج ــة ال ـح ــرارة فــي ل ـنــدن الـ ـ ــ ،30كما
ت ـجــاوزت ه ــذا الـمـسـتــوى فــي الـعــديــد مــن المناطق
بإنكلترا.

وفيات
سعد عبدالله إبراهيم المبايعي

ً
 68عاما ،شيع ،ت66888129 :

خالده خالد أحمد

زوجة عبدالله سليمان المعيوف
ً
 75عاما ،شيعت ،ت55911942 :

جاسم محمد المعراج

ً
 64عاما ،شيع ،ت99037968 ،99046931 :

مرضيه عبدالصمد محمد دشتي

ً
أرملة محمد عباس دشتي  67عاما ،شيعت

مضاوي عبدالعزيز سليمان العمر الدرباس

ً
 27عاما ،شيعت ،ت55055444 ،99000133 :

زهرة علي عبدالله

أرملة إبراهيم حسن أحمد حمادي
ً
 83عاما ،شيعت ،ت67700882 :

خالد عباس عبدالله محمد البصيري

ً
 54عاما ،شيع ،ت99622298 ،66296879 :

سارة محمد الرقيصي

أرملة راشد سالم العكشان
ً
 91عاما ،شيعت ،ت67670962 ،99555033 :

رسميه سالم فرحان مبارك

أرملة رجب مسعود فرحان مبارك
ً
 78عاما ،شيعت ،ت98790097 ،99533079 :

زينة ناصر حسن

أرملة أسد محمود عبدالرسول
ً
 89عاما ،شيعت ،ت99770038 ،99921012 :

مواعيد الصالة

ال تعرف تكتب مثل هذه الرسائل ،والتي
تحمل في طياتها أجمل وأرق المشاعر
والتعابير ،وصدق من أطلق على الماضي
الزمن الجميل.
تنويه :في مقالة الجامعة األميركية في
بـيــروت ،غــاب عــن ذهني اســم أول خريج

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

البريطانيون يبيتون
في سياراتهم!

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

كويتي في هذه الجامعة ،وهو المرحوم
خـلـيـفــة خ ــال ــد ال ـغ ـن ـيــم ،ب ـح ـصــولــه على
بكالوريوس تـجــارة عــام  ،١٩٤٤والشكر
البـ ــن ال ـع ــم ال ـع ــزي ــز خ ــال ــد ع ـبــدالــرح ـمــن
العبدالمغني لتذكيري.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:49

العظمى 45

الشروق

05:15

الصغرى 29

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  04:52صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 05:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:32

ً
أدنى جزر  11:38ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:56

 11:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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