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الخالد يواجه االستجوابين

عبدالكريم الكندري والعدساني يعلنان مساءلته
عن السياسة المالية وأزمة «كورونا»

• الغانم :توجيهات نائب األمير تثلج الصدر • مجلس األمة يجدد الثقة بالشيتان
فهد التركي
ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

بعد تجديد مجلس األمة بجلسته الخاصة أمس
الثقة بوزير المالية براك الشيتان للمرة الثانية،
ً
بأغلبية  32نــا ئ ـبــا  ،تستعد ا لـحـكــو مــة لمواجهة
مــوجــة اسـتـجــوابــات جــديــدة ،اثـنــان منها لرئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،الذي
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه مستعد
لمواجهتهما وصعود المنصة.
وأعلن النائب د .عبدالكريم الكندري أنه سيقدم
ً
اس ـت ـجــوابــا إل ــى الـخــالــد مــن م ـحــوريــن :السياسة
المالية للدولة ،وآلية إدارة الحكومة لملف أزمة
«كورونا».
وطالب الكندري رئيس الوزراء بصعود المنصة
«كي نعرف وجهة نظره المالية ،وهل هناك مساس
ً
بـجـيــوب الـمــواطـنـيــن أم ال؟» ،مــؤكــدا أن ــه ال يمكن
انتهاء الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة
عن ملف كورونا.
وبـيـنـمــا كـشــف الـنــائــب شـعـيــب ال ـمــويــزري عن
تأييده استجواب الكندري للخالد ،أعلن النائب
ريـ ــاض ال ـعــدســانــي اس ـت ـجــوابــه رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء،
ً
مثلما وعــد ،خصوصا بعدما رمــى وزيــر المالية

بيت الزكاة :شبهة
غسل األموال تعود إلى «التأمينات»...
 2018وإحالة الموظف أرباح قوية والعبرة
المتهم بها للتحقيق باالستمرارية
في مطلع 2019
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٠٦

اتهامه على مجلس الوزراء فيما يتعلق بالوثيقة
ً
االقتصادية ،معتبرا أن قبول سمو الرئيس بذلك
يحمله المسؤولية.
ب ـ ــدوره ،أع ـلــن ال ـنــائــب م ـب ــارك ال ـح ـجــرف دعـمــه
لالستجوابين المعلن تقديمهما لرئيس الوزراء.
وبالعودة إلى نتيجة التصويت على طلب طرح
الثقة بالشيتان ،المقدم من  10نواب عقب جلسة
اسـتـجــوابــه مــن الـعــدســانــي األس ـب ــوع الـمــاضــي،
ً
فـقــد رف ــض  32نــائـبــا الـطـلــب ،فــي مـقــابــل موافقة
ً
 ،12وامـتـنــاع  3مــن أصــل  47نــائـبــا ،هــم إجمالي
الحضور.
وبـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ،ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الوزير الشيتان عبر
فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة
خالل ردوده على محاور االستجواب وبالممارسة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ــراق ـي ــة م ــن ج ــان ــب الـ ـن ــواب أث ـنــاء
المناقشة في جلسة األسبوع الماضي ،كما هنأه
ً
سموه على نيله ثقة النواب في جلسة أمس ،سائال
سـمــوه الـمــولــى تـعــالــى أن يــوفــق الجميع ويـســدد
الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته02 .

تقرير اقتصادي

«شمال الزور» :توصية
أرباح نقدية
بتوزيع ً
بـ  25فلسا للسهم 13
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الجبري :دور بطولي للشباب تجاه «كورونا»

نائب األمير استقبل الغانم والدعيج

«اليونيسف» :المتطوعون كانوا في مقدمة الصفوف

سموه تلقى برقية من رئيس زامبيا وهنأ رئيس بيالروسيا بإعادة انتخابه
اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ف ــي ق ـص ــر ب ـي ــان أم ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لــوكــالــة "ك ــون ــا" ال ـش ـيــخ م ـبــارك
الدعيج.
ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،ب ـعــث سمو
نائب األمير ولي العهد ببرقية
تهنئة إ ل ــى ر ئـيــس بيالروسيا
أل ـك ـس ـن ــدر ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو ،عـبــر
فيها سموه عن خالص تهاني
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،وتهنئة
سموه بمناسبة إعادة انتخابه
رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــا ل ـف ـت ــرة
رئاسية جديدة ،متمنيا سموه
له كل التوفيق والسداد ،وموفور
الـصـحــة والـعــافـيــة ،وللعالقات

الطيبة بين البلدين الصديقين
المزيد من التطور والنماء.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.
من جهة أخرى ،تلقى سموه،
ب ــرق ـي ــة م ــن رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
زام ـب ـي ــا ادغـ ـ ــار شــاغــوالــون ـغــو،
اطـ ـ ـم ـ ــأن خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ص ـحــة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،متمنيا
لسموه مــوفــور الصحة وتمام
العافية.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر
ببرقية شكر جوابية لــه أعــرب
فيها عن شكره على ما أبداه من
مشاعر طيبة وتمنيات صادقة،
راج ـيــا سـمــوه لــه دوام الصحة
والعافية.

●

ً
مستقبال الغانم أمس
نائب األمير

ربيع كالس

أكد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ّ
الجبري أن "جائحة كورونا التي هزت العالم وانعكست
ً
سلبا على اقـتـصــاديــات ال ــدول التنمية المستدامة
والتجارة الدولية أثبت من خاللها الشباب الكويتيون
بشكل أذهل العالم مدى مسؤوليتهم الكبيرة وجدارتهم
في مساعدة أجهزة الدولة على مواجهة هذه الجائحة.
ووصف الجبري ،في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي
للشباب الذي جاء تحت شعار "إشراك الشباب من أجل
تحفيز العمل العالمي" أمس ،دور الشباب بـ "البطولي"،
حيث ساهموا فــي العمل التطوعي بالمستشفيات
والجمعيات التعاونية وبعض المؤسسات الحكومية
كجهاز البلدية والمطافي وجمعية الـهــال األحمر
الكويتي وتوزيع األغذية بالمناطق المحجورة وتسليم
األدوية ومساعدة كبار السن والفئات الخاصة.
وت ــاب ــع" :وال ننسى دور الـشـبــاب الكويتيين في
ال ـت ـصــدي لـلـمـعـلــومــات الـمـغـلــوطــة والـمـضـلـلــة التي
انـتـشــرت عـلــى و ّســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي حيث
اجتهدوا على حض الناس باستسقاء المعلومات من
مصادرها الموثوقة" ،مؤكدا "أن هذا األمر جزء ال يتجزأ
من الحفاظ على األمــن العام والطمأنينة في نفوس

المجتمع ويساهم في منع الهلع والقلق الذي كانت
تسببه تلك المعلومات والبيانات المغرضة".
وشدد الجبري على أن "حكومة الكويت تولي رعاية
المجاالت وتعمل
خاصة للشباب ودعمهم في شتى ّ
على تحقيق طموحاتهم من خالل تبنيها لعدد من
المشاريع ذات الصلة في تنميتهم علميا وفكريا".
من ناحيته ،أوضح ممثل منظمة "اليونيسف" لدى
دول مجلس التعاون الخليجي سيد الطيب آدم ،أن
"الشباب في الكويت يشكلون نسبة  72في المئة من
مجموع التعداد السكاني ،حيث تعكس هذه النسبة
مدى أهمية دور الشباب في تطوير وتقدم مستقبل
ال ـكــويــت ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه خ ــال أزم ــة "ك ــورون ــا" كــان
المتطوعون الشباب في مقدمة الصفوف األولية دعما
للجهود الحكومية في التخفيف من انتشار الفيروس
واالستجابة للطوارئ.
وأضاف آدم :كما بلغ عدد المتطوعين المسجلين
في الهيئة العامة للشباب في األيام األولى عقب إعالن
الفيروس جائحة عالمية  3آالف متطوع ومتطوعة،
واستمر هــذا العدد في االزدي ــاد إبــان إعــان الشباب
العديد من المجموعات والمبادرات التطوعية على
المستويات الفردية.

الجارالله :اجتماع مهم للجنة «الكويتية  -العراقية «الصحة» تشكل لجنة لضبط الدوام

المشتركة» أواخر الشهر الجاري

●
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شكلت وزارة الصحة لجنة لضبط الحضور
واالنصراف والتفتيش على مواعيد الــدوام بكل
قطاعات الوزارة.
وت ـتــولــى الـلـجـنــة اإلشـ ـ ــراف وال ـت ـف ـت ـيــش على
مواعيد العمل ومتابعة تطبيق نظام البصمة
ومدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية
والعمل اإلضافي والخفارات وأيام العطل الرسمية
وال ــراح ــات وال ـتــأكــد م ــن ع ــودة الـمــوظـفـيــن عقب
خروجهم بتصاريح أثناء ال ــدوام الرسمي ،كما
تتولى متابعة حضور الموظفين العائدين من

إجـ ــازات دوري ــة أو مــرضـيــة أو خــاصــة وغـيــرهــا،
وك ــذل ــك ال ـت ــأك ــد م ــن ق ـي ــام ال ـمــوظ ـف ـيــن بـمـهــامـهــم
الوظيفية المكلفين بها.
وتختص اللجنة أيضا بمتابعة تطبيق نظام
البصمة في كل قطاعات الوزارة.
ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة كـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـص ـح ـي ــة
والمستشفيات ومراكز الرعاية األولية واإلدارات
المركزية والمراقبات واألقسام بديوان عام الوزارة
وخ ــارج ـه ــا ال ــى تــذل ـيــل أي ع ـق ـبــات ق ــد تـعـتــرض
اللجنة أثناء عملها ،وأن يبرز كل موظف هوية
عمله وإ ث ـبــات شخصيته أل ع ـضــاء اللجنة عند
عملية التفتيش.

أجنحة طبية جديدة بالمستشفى الميداني
ً
ً
ً
تنسيقيا
اجتماعا
مترئسا
الجارالله
ت ـ ـ ــرأس ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خــالــد
الجارالله أمس اجتماعا تنسيقيا للجهات
الكويتية المشاركة في أعمال اجتماع لجنة
المتابعة التحضيرية ا لـخــا صــة باللجنة
الوزارية العليا المشتركة الكويتية العراقية،

المقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري.
وأل ـ ـقـ ــى الـ ـج ــارالـ ـل ــه ك ـل ـم ــة فـ ــي مـسـتـهــل
االجتماع ،أكد فيها أهمية االجتماع القادم،
وضـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـش ــاور وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن كــل
الجهات الكويتية المعنية في هذا اإلطار،

تحضيرا لالجتماع ،مؤكدا ضرورة تعزيز
ال ـشــراكــة الـقــائـمــة بـمــا ي ـعــود بــالـنـفــع على
البلدين وشعبيهما الشقيقين.

أعلنت وزارة الصحة تدشين
أج ـ ـن ـ ـحـ ــة طـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــة 8
بمستشفى الكويت الميداني،
فــي أرض ال ـم ـعــارض بـمـشــرف،
لزيادة السعة السريرية ،وإنشاء
سكن خاص للطاقم الطبي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
الهندسية والـمـشــاريــع ،التابع
للوزارة ،في فيديو توعوي ،إن

قــاعــة  8تـضــم  4أجـنـحــة طبية
تحتوي على  341سريرا طبيا
و 32سرير إنـعــاش ،إلــى جانب
س ـك ــن خ ـ ــاص ل ـل ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي
مجاور للقاعة  ،8يتكون من 60
كابينة تتسع لـ 120شخصا.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع أن إن ـ ـشـ ــاء
األجنحة الطبية جــاء بتكليف
من مجلس الوزراء ،وبالتعاون

 717إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء  692حالة

ً
تسجيل  3وفيات ...و 117مريضا في «العناية المركزة»
●
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أعلنت وزارة الـصـحــة ،أم ــس ،إصابة
 717حــالــة جــديــدة بـمــرض "كــوفـيــد"19-
في الكويت خالل الــ 24ساعة الماضية،
لـيــرتـفــع إج ـمــالــي اإلص ــاب ــات المسجلة
ً
في البالد إلــى  73ألفا و 785حالة ،إلى
جانب تسجيل  3حاالت وفاة ناتجة عن
مضاعفات ا لـفـيــروس ليصبح مجموع
حــاالت الوفاة المسجلة بالمرض حتى
اآلن  489حالة.
وقالت الوزارة ،في البيان اإلحصائي
اليومي ،إن من بين الحاالت السابقة التي

ثبتت إصابتها حاالت مخالطة لحاالت
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن
مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأك ــدت أن ح ــاالت اإلصــابــة الجديدة
تـضـمـنــت  470ح ــال ــة ب ـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن
الكويتيين وبنسبة  65.5في المئة من
إجمالي اإلصابات الجديدة و 247حالة
لغير الكويتيين وبنسبة  34.5في المئة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن اإلصـ ــابـ ــات
توزعت حسب المناطق الصحية بواقع
 187حالة في منطقة األحمدي الصحية
و 154حـ ــالـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة
الصحية و 154حالة في منطقة حولي

الصحية و 122حالة في منطقة الجهراء
الصحية و 100حالة في منطقة العاصمة
الصحية.

حاالت الشفاء
وأشـ ــارت إل ــى شـفــاء  692إصــابــة من
م ــرض "ك ــوفـ ـي ــد ،"19-خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة
ال ـم ــاض ـي ــة ل ـي ـب ـلــغ ب ــذل ــك إج ـم ــال ــي ع ــدد
المتعافين مــن الـمــرض فــي الكويت 65
ً
ألفا و 451حالة وبنسبة  88.7في المئة
من إجمالي عدد اإلصابات المسجلة في
الـبــاد ،مــؤكــدة تماثل تلك الـحــاالت إلى
الشفاء بعد إج ــراء الفحوصات الطبية

الالزمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وذكـ ــرت أن أعـ ــداد الـمـصــابـيــن الــذيــن
يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية
الـمــركــزة بلغ  117حــالــة ،ليصبح بذلك
المجموع الكلي لجميع ا لـحــاالت التي
ث ـب ـتــت إصــاب ـت ـهــا ب ـم ــرض "ك ــوفـ ـي ــد"19-
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 7845حالة.
وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم
إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ
 4397مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات
ً
ً
ً
 543ألفا و 858فحصا مخبريا منذ بداية
الجائحة ،حتى اآلن.

تسجيل  3إصابات بالفيروس خالل يومين في منطقة تعليمية ومدرسة وديوان الوزارة
●

فهد الرمضان

ك ـش ـفــت اح ـص ــائ ـي ــة صـ ـ ــادرة عــن
وزارة التربية والتعليم العالي ،أن
عدد الطلبة الذين التحقوا بنظام
ا ل ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـعــد ي ـب ـلــغ 119833
طالبا وطالبة موزعين على 31500
ط ــال ــب ف ــي الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي ع ـشــر،
و 33602طالب في جامعة الكويت،
و  54731طالبا فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،سـجـلــت وزارة
التربية ،امس األول ،حالة اشتباه
بـ ـ ــاالصـ ـ ــابـ ـ ــة بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
ل ـ ـمـ ــوظـ ــف فـ ـ ــي احـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـن ــاط ــق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،كـ ـم ــا اكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر

تربوية لـ "الجريدة" تسجيل حالة
ا خــرى لموظفة في االدارة المالية
بديوان عام الوزارة أمس ،موضحة
ان الموظفة تعمل في قسم رواتب
منطقة العاصمة التعليمية بالدور
الثامن.
و قـ ــا لـ ــت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان ا لـ ـ ـ ــوزارة
اغ ـل ـقــت ال ـصــالــة ال ـخــاصــة بــرواتــب
العاصمة وذلك الجراء تعقيم كامل
ل ـه ــا م ــع م ـن ــع م ــوظ ـف ــي ال ـق ـس ــم مــن
ال ــدوام حـتــى االح ــد الـمـقـبــل ،الفتة
ال ــى ان الـ ــوزارة سـتـتـخــذ اج ــراء ات
التعقيم الالزمة.
وأضافت أنه تم تسجيل إصابة
أخ ـ ــرى ل ـم ــدي ــرة م ـس ــاع ــدة ب ــإح ــدى
ال ـمــدارس الـثــانــويــة ،الفـتــة إلــى أنه

دورات تدريب
و ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،اك ــدت اإلدارة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة
الـتـعـلـيـمـيــة حــرص ـهــا ع ـلــى تـعـقـيــم
الـ ـم ــدارس وم ـتــاب ـعــة ال ـص ـيــانــة في
ال ـ ـمـ ــدارس والـ ـت ــأك ــد م ــن صــاح ـيــة
أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـتـ ـكـ ـيـ ـي ــف فـ ـ ــي األقـ ـ ـس ـ ــام
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـق ــاع ــات الـمـسـتـخــدمــة
فــي الـتـعـلــم عــن بـعــد ،مــوضـحــة انــه
تــم عـقــد دورات تــدر يــب للمعلمين
والـطـلـبــة لـتــدريـبـهــم عـلــى م ـهــارات
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج Microsoft

األعذار الطبية لـ «الثاني عشر»
من  16حتى  19الجاري
أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام
أسامة السلطان نشرة عامة إلى مديري
عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة
التعليم الــديـنــي بـشــأن األعـ ــذار الطبية
للطالب والطالبات.
وذك ـ ــر ال ـس ـل ـط ــان أن ت ـق ــدي ــم األع ـ ــذار
ال ـط ـب ـي ــة ل ـط ـل ـبــة الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي عـشــر
ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ل ـل ـف ـت ــرة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة األولـ ـ ــى

سـيـكــون خ ــال الـفـتــرة مــن  16حـتــى 19
اغسطس الجاري.
وبين أن تقديم طلبات األعذار سيكون
في الكنترول المختص للقسم العلمي
في مدرسة ابــن رشــد بمنطقة الفيحاء،
وك ـن ـتــرول الـقـســم األدب ـ ــي والــدي ـنــي في
مدرسة صقر الشبيب بمنطقة القادسية.

 Teamsفي التعليم عن بعد.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة أن ا ل ـ ـعـ ــدد
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الثانوية للصف الثاني عشر بلغ
 29مدرسة ،وبلغ العدد اإلجمالي
لطلبة ا لـصــف ا لـثــا نــي عـشــر 4607
ط ـ ـ ــاب؛  2178ط ــا لـ ـب ــا مـ ــن ا ل ـق ـســم
األدب ـ ــي و 2429ط ــالـ ـب ــا م ــن الـقـســم
العلمي.
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ق ــواع ــد
التباعد االجتماعي ًبين العاملين
ف ــي الـ ـم ــدارس ت ـن ـف ـيــذا لـتـعـلـيـمــات
م ـج ـلــس ا ل ـ ـ ــوزراء ووزارة ا لـتــر بـيــة
بشأن ا لــدوام في المرحلة الحالية
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــراح ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودة لـ ـلـ ـحـ ـي ــاة
ا لـطـبـيـعـيــة ،م ــؤ ك ــدة حــر ص ـهــا على

تطبيق كافة االشتراطات الصحية
قبل دخول الموظفين إلى المدرسة
ووج ـ ـ ــود الـ ـكـ ـم ــام ــات وال ـم ـع ـق ـمــات
وال ـق ـفــازات وإعـ ــداد بــرنــامــج حجز
ـواع ـ ـيـ ــد لـ ـم ــراجـ ـع ــة الـ ـ ـم ـ ــدارس
ال ـ ـمـ ـ ً
ضـمــانــا لـعــدم تــزاحــم الـمــراجـعـيــن،
مشيرة في الوقت نفسه إلى تجهيز
الفصول االفتراضية وفق ميزانية
ال ـف ـصــول  12فــي كــل مــدرســة لـبــدء
التعليم عــن بعد وحصر األجهزة
المستخدمة فيه.

بدء تقييم الموظفين للعام الحالي
أصـ ــدر وك ـيــل وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة فيصل
المقصيد نـشــرة عــامــة بـشــأن تقييم أداء موظفي
ا ل ــوزارة غير العاملين بالهيئة التعليمية للعام
الميالدي  2019والعاملين بالهيئة التعليمية للعام
الدراسي .2020 / 2019
وذك ــر المقصيد أن ــه فــي ض ــوء تطبيق ق ــرارات
مجلس الخدمة المدنية يرجى مراعاة التأكد من
تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل
من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي
يليه ومــوافــاة قـطــاع الـشــؤون اإلداري ــة والتطوير

اإلداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين
ل ــدي ــوان عـ ــام الـ ـ ـ ــوزارة ومـ ــوافـ ــاة أقـ ـس ــام ال ـش ــؤون
الوظيفية بالمناطق التعليمية بـنـمــاذج تقويم
الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية.
وش ــدد على ض ــرورة مــراعــاة عــدم إرس ــال نماذج
تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد حيث ستتم إعادتها
لمركز العمل للتعديل ،وإعداد كشوف تفريغ أو سحب
الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد
مع النماذج الخاصة بها لكل قسم على حدة وذلك
لتسهيل وسرعة عملية الفرز.

أعلن مدير مديرية التوجيه
الـمـعـنــوي ال ـنــاطــق الــرسـمــي
ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي
العقيد د .جدعان جدعان عن
تــدويــر بين ضـبــاط الحرس
برتبهم المختلفة ،بناء على
توجيهات من القيادة العليا
للحرس.
وأكد جدعان ،في تصريح
صحافي ،أن تدوير الضباط
ب ـيــن ال ــوح ــدات ت ــم حسبما
ه ـ ـ ــو م ـ ـخ ـ ـطـ ــط ل ـ ـهـ ــم ض ـم ــن
م ـســارهــم الــوظـيـفــي ،ووفــق
مـعــايـيــر ال ـك ـف ــاءة ومــاء مــة
ال ـت ـخ ـص ـصــات ،لــاسـتـفــادة
م ــن ك ــل ال ـخ ـب ــرات وتـطــويــر
األداء على مستوى وحدات
الحرس ،بما يضمن االرتقاء
بمنظومة العمل العسكرية
واإلداري ــة والفنية ،ويواكب
الـظــروف االستثنائية التي
يمر بها الوطن.

«األوقاف» :موسوعة «صناعة ً
الحالل» تختصر فتاوى  13قرنا
●

«التربية» 120 :ألف طالب يواصلون التعليم عن بعد
سـيـتــم ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة
لتعقيم المدرسة صباح اليوم.

بـيــن وزارة الـصـحــة ومــؤسـســة
ا لـبـتــرول الكويتية ،مضيفا أن
اجتماعات تنسيقية بين الوزارة
والـشــركــات التابعة للمؤسسة
إلنجاز هذا المشروع.
وتـقــدمــت "ال ـص ـحــة" بالشكر
الى شركة نفط الكويت والشركة
الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة.

الحرس الوطني:
تدوير ضباط
بمختلف المناصب

محمد راشد

أع ـلــن مــديــر إدارة اإلف ـتــاء
في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية تركي المطيري أن
ال ــوزارة أصــدرت الموسوعة
األولى من نوعها في العالم
اإلس ــام ــي ،وه ــي مــوســوعــة
صناعة الحالل ،موضحا ان
الـعـمــل فـيـهــا اس ـت ـغــرق أكـثــر
مــن  3أع ــوام ،وشملت مئات
الفتاوى الـصــادرة خــال 13
ً
قرنا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،ان
"ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي
ع ـلــى أبـ ـ ــواب فـقـهـيــة كـثـيــرة،
مـ ـث ــل األط ـ ـع ـ ـمـ ــة واألشـ ـ ــربـ ـ ــة
وال ـط ــب وال ـ ـتـ ــداوي والــزي ـنــة
ومـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات ال ـت ـج ـم ـيــل
والمواد المضافة وغيرها"،
مشيرا إلى ان وحدة البحث
الـعـلـمــي فــي اإلدارة حــاولــت
جــاهــدة حـصــر كــل الـفـتــاوى
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـب ــرة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عــن
ع ـل ـم ــاء اإلسـ ـ ـ ــام مـ ــن ال ـق ــرن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ــري إل ـ ـ ــى مــا

صـ ـ ــدر عـ ــن أع ـ ـ ــام ال ـم ـف ـت ـيــن
فــي الـخـلـيــج وف ــي العالمين
العربي واإلســامــي ،إضافة
إل ـ ــى م ــا اس ـت ـط ــاع ــوا جـمـعــه
م ـمــا ص ــدر ع ــن دور اإلف ـت ــاء
وال ـ ـم ـ ـجـ ــامـ ــع الـ ـفـ ـقـ ـهـ ـي ــة فــي
العالم اإلسالمي ،من فتاوى
وقـ ـ ـ ــرارات خ ــاص ــة بـصـنــاعــة
الحالل ،السيما فيما يخص
األقليات المسلمة ،إذ تعاني
الكثير منها في معرفة أحكام
األطعمة الحالل.
وتـ ــابـ ــع" :تـ ــم وضـ ــع خـطــة
علمية جـيــدة لـتــافــي تـكــرار
ال ـف ـت ــاوى واإلطـ ــالـ ــة ،لـتـكــون
مرجعا شرعيا جيدا لطلبة
الـ ـعـ ـل ــم ،ول ـل ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ـهــذا
ا لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص ،إذ تـ ـتـ ـك ــون
الـ ـم ــوس ــوع ــة مـ ــن  6أج ـ ـ ــزاء،
صدر منها  ،3وهناك  3أخرى
سترى النور قريبا".

الخالد يواجه االستجوابين
م ــن جــان ـبــه ،ص ــرح رئ ـيــس الـمـجـلــس مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،أم ــس،
بأنه تشرف بلقاء سمو نائب األمير واستمع إلــى توجيهاته
ً
ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ،مضيفا أنه سينقل
إ لــى الشعب الكويتي مــا يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج
الصدر وتعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية.
وكشف الغانم أنه التقى كذلك الرئيس الخالد ،وكــان اللقاء
ً
ً
ً
وبناء ،موضحا أنه سينقل للصحافة اليوم أبرز ما جاء
مثمرا
في ذلك اللقاء.
أما الوزير الشيتان ،فاعتبر أن ثقة المجلس دفعة مهمة له
لتطوير النظام المالي ومعالجة االختالالت وإيقاف الهدر في
ً
الميزانية العامة للدولة ،مجددا ،في مداخلة خالل الجلسة أمس،
تأكيده عدم المساس برواتب المواطنين وحقوقهم «ما دمت
ً
ً
وزيرا للمالية» ،معربا عن شكره جراء منحه الثقة «التي ال أراها
ً
ً
تحصينا بالنسبة إلي ،فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا».
وخـ ــال ال ـج ـل ـســة ،ت ـحــدث ال ـنــائ ـبــان ال ـح ـجــرف وال ـعــدســانــي
مؤيدين لطرح الثقة ،والنائبان د .عادل الدمخي ومحمد هايف
معارضين.
وف ــي س ـيــاق مــوجــة االس ـت ـجــوابــات ،ق ــدم الـنــائـبــان د .عــودة
ً
الرويعي ود .خليل عبدالله ،أمــس ،استجوابا لــوزيــر التربية
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي من  5محاور ،مؤكدين،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أن ق ــرار دم ــج مساء لتهما مــع صحيفة
النائب الحميدي السبيعي يعود إلى المجلس ،وما يترتب على
التنسيق بينهم.

٠٥-٠٤
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محليات
الساير :مستمرون بدعم متضرري انفجار مرفأ بيروت
استقبل وفد السفارة اللبنانية بالكويت وأكد التنسيق الستمرار إيصال المساعدات

المساعدات
الكويتية
محل تقدير
ودليل على
متانة عالقات
البلدين

عويدات

أ كــد ر ئـيــس مجلس ادارة جمعية
الـهــال االحـمــر د .هــال الساير دعم
الجمعية المستمر للشعب اللبناني
الس ـي ـمــا ال ــذي ــن ت ــأث ــروا م ــن انـفـجــار
مــرفــأ بـيــروت مــن الـنــواحــي اإلغاثية
والصحية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاي ـ ـ ــر ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ً
لــ" كــو نــا" أ م ــس ،عقب لقائه و ف ــدا من
ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة بــرئــاســة الـقــائــم
باالعمال بالوكالة باسل عويدات إن
الجمعية مستمرة في د عــم االشقاء
بـلـبـنــان ،مـشـيــرا الــى الــدعــم الصحي
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة ع ـلــى ال ـم ـت ـضــرريــن ج ــراء
االنفجار.
وأض ــاف انــه منذ وقــوع االنفجار
ب ـ ــدأت ال ـج ـم ـع ـيــة م ـتــاب ـعــة ت ـط ــورات
وم ـس ـت ـج ــدات األحـ ـ ـ ــداث واألوض ـ ـ ــاع
ال ـم ـيــدان ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان وتــداع ـيــات ـهــا
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن
وبتوجيهات من سمو نائب االمير
سـ ـم ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
اال ح ـمــد ،مبينا ان الجمعية سيرت
أسوة بمؤسسات الدولة جسرا جويا

م ــن ال ـم ـع ــون ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة والـطـبـيــة
لمصلحة الشعب اللبناني الشقيق.
وذ كــر أن هـنــاك تنسيقا وتعاونا
من خالل سفارة الكويت في بيروت
والصليب األ حـمــر اللبناني وفريق
الهالل األحمر الكويتي للوصول إلى
المتضررين من المواطنين اللبنانين
ودعم المستشفيات المتضررة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـب ــر عـ ـ ــويـ ـ ــدات فــي
ت ـص ــري ــح م ـم ــاث ــل عـ ــن ب ــال ــغ ال ـش ـكــر
والعرفان للكويت وشعبها وللهالل
االحمر الكويتي للوقوف الى جانب
لبنان في ظل الظروف الراهنة.
وأ شــاد بدور الجمعية وتقديمها
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة
ال ـع ــاج ـل ــة ل ـل ـم ـت ـضــرريــن ،م ــوك ــدا ان
هــذا دليل على متانة العالقات بين
الشعبين الشقيقين.
وق ـ ــال إن ال ـم ـس ــاع ــدات الـكــويـتـيــة
للشعب اللبناني محل تقدير وثناء
من الشعب اللبناني ا لــذي ال ينسى
مواقف الكويت ودعمها للبنان في
كل الظروف.

الساير لدى استقباله وفد السفارة اللبنانية أمس

الجسر الكويتي يتواصل لمساعدة لبنان

جانب من تحميل شحنة المساعدات أمس

وصـلــت امــس طــائــرتــان تابعتان للقوة الجوية الكويتية
ً
محملتان بــالـمـســاعــدات االغــاثـيــة إل ــى لـبـنــان ،وذل ــك تنفيذا
للتوجيهات السامية لسمو نائب األمير ولــي العهد الشيخ
ً
نــواف األحـمــد ،وتجسيدا لــروح االخ ــوة والـتـعــاون المشترك
بين البلدين.
واعلنت وزارة الدفاع ،في بيان ،أن الطائرتين تحمالن 105
أطنان من المساعدات واالحتياجات الطارئة والمواد الغذائية
لبنان ،مشيرة إلى أن الرحالت تأتي ضمن الجسر الجوي
إلى ُ
الذي خصص لنقل االحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة
والـمــواد الغذائية ،وذلــك لتأمينها للمتضررين جــراء حادث
االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأضافت أن هــذه الرحالت تأتي بالتعاون والتنسيق مع
وزارتي الخارجية والتجارة وجمعية الهالل االحمر الكويتي.
مــن جهته ،قــال المستشار فــي سـفــارة الكويت لــدى لبنان
عبدالله الشاهين ،لـ «كونا» ،خالل استقبال الطائرتين في مطار
بيروت أمــس ،إن هناك تعاونا تاما مع السلطات اللبنانية
ممثلة بقيادة الجيش اللبناني من خالل تأمين التسهيالت
كافة والتسليم والتسلم ،إضافة الــى الشحنات التي سلمت
إلى الصليب األحمر والمقدمة من الهالل األحمر الكويتي.
وأشار الشاهين إلى استمرار الجسر الجوي بوصول مزيد
من الطائرات المحملة بالمساعدات في األيــام المقبلة لدعم
لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.
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برلمانيات 4
عبدالله والرويعي يتقدمان باستجواب للحربي من  5محاور
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أكدا أن المماطلة والتأجيل أصبحا ديدن الوزير من أجل تفادي المساءلة السياسية
تخبط الوزارة
في التعامل
مع المدارس
الخاصة
أحدث ربكة
وحالة من
الفوضى

الوزير يريد
أن يجر
الكويت إلى
مخالفة حقوق
اإلنسان
األصيلة
في شهادات
«البدون»

إدارة معهد
األبحاث دأبت
على محاربة
العناصر
الكويتية
وعرقلتها
عن أداء مهام
عملها

تقدم النائبان د .خليل عبدالله
ود .ع ــودة الــروي ـعــي بــاسـتـجــواب
إل ــى وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم
العالي د .سعود الحربي بصفته
ً
استنادا إلى حكم المادتين
وذلك
( 100و )101من الدستور وأحكام
المواد  133و 134و 135من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة ،من خمسة
محاور.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوب ـ ــان ف ــي
صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـتـ ـهـ ـم ــا :فـ ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــارهـ ــا
الصحيح مــن التنمية والتطوير
واإلص ـ ــاح ،ك ــان ال بــد مــن تقديم
هــذا االستجواب والــذي نؤكد من
خــالــه الـحــق فــي مـســاء لــة معالي
وزير التربية وزير التعليم العالي.
ونـ ـظ ـ ًـرا إلخ ـف ــاق م ـعــالــي وزي ــر
التربية وزير التعليم العالي وعدم
تـحــركــه فــي ات ـخــاذ مــا ي ـلــزم نحو
م ـعــال ـجــة االخ ـ ـتـ ــاالت الـجـسـيـمــة
ف ــي ت ــوج ـي ــه ال ـم ـس ــار الـتـعـلـيـمــي
ال ـس ـل ـي ــم ب ـح ــق ط ـل ـب ــة ال ـ ـمـ ــدارس
والجامعات خالل انتشار جائحة
وباء الكورونا المستجد وتباطئه
في اتخاذ القرارات والخطط التي
تـحـفــظ ح ـق ــوق الـطـلـبــة وتـحــافــظ
على األصول التربوية في التعليم
الجتياز هــذه المرحلة العصيبة
الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد وال ـع ــال ــم
ككل ،مما أدى إلــى ضياع حقوق
طلبة المدارس الحكومية وطلبة
الجامعات ومعاهد وكليات التعليم
ال ـع ــال ــي م ــن االنـ ـتـ ـف ــاع واج ـت ـي ــاز
مراحل التعليم عن بعد وإضاعة
الـفــرصــة على المتوقع تخرجهم
من الثانوية العامة من التسجيل
في البعثات الدراسية الخارجية
ن ـظـ ًـرا ل ـفــوات الــوقــت فــي التقديم
للجامعات الخارجية في مواعيد
التسجيل فيها ،ودون أن يسعى
إلى وقف هذه التجاوزات والعبث
واالنتهاكات الجسيمة التي أدت
إل ــى تـفــاقــم األزم ـ ــات عـلــى الطلبة
وأولياء أمورهم وأسرهم سواء في
الـمــدارس الحكومية أو الـمــدارس
العربية الخاصة أو طلبة جامعة
ال ـكــويــت أو طـلـبــة الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب،

وال يخفى عـلــى أح ــد أن مشاريع
التعليم اإللـكـتــرونــي الـتــي أنفقت
عـلـيـهــا ال ــدول ــة مــايـيــن الــدنــانـيــر
خالل السنوات األخيرة الماضية
رغ ــم أهميتها فــي ح ــال وجــودهــا
بــالــوقــت الــراهــن إال أن أغلبها لم
يكتب له النجاح ألسباب عدة في
مقدمتها التقاعس ،وعــدم تعاون
قطاعات وزارة التربية واإلدارات
المعنية مع بعضها البعض ،رغم
أن المدارس الخاصة تقوم بدورها
في الوقت الحالي بالتعليم عن بعد
ونجح البعض منها في تطبيقه ،أو
على األقــل سعت لتطبيقه ويقوم
طلبة مرحلة الصف  12بالدراسة
عن بعد لتقديم امتحانات الثانوية
الـعــامــة رغ ــم ع ــدم تـحــديــد معالي
الوزير موعد هذه االمتحانات أو
كيفية أدائها في موعد قبل انتهاء
ال ـم ــواع ـي ــد ال ـت ــي ُي ـس ـمــح للطلبة
خــريـجــي الـثــانــويــة مــن التسجيل
ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـخــارج ـيــة الـتــي
يرغبون في الدراسة فيها ،ناهيك
عن أن منظومة التعليم اإللكتروني
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى ت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
التعليمية لم تعمل من خالل حزمة
واحدة ،بل متفرقة وكل على حدة،
وه ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ق ـلــل م ــن فــرص
نجاحها.

تراخ في التعليم
ٍ
تـنــاول المحور األول التراخي
في تطبيق التعليم عن بعد وسوء
اإلدارة واالرت ـبــاك بين القطاعات
واإلدارات المعنية بوزارة التربية
إلن ـج ــاح م ـش ــروع مـنـصــة «ب ــواب ــة
الكويت التعليمية ،ومنذ اإلعالن
عن الجائحة في الصين وانتشارها
حول العالم قامت الحكومة متمثلة
ب ــوزارة الصحة مـشـكــورة بإعالن
إج ــراءات ـه ــا الـصـحـيــة والــوقــائـيــة
لمواجهة الجائحة في دولة الكويت
ً
واضحا
فــي فبراير  2020إذ كــان
وجـلـ ًّـيــا أم ــام كــارثــة غير مسبوقة
على مستوى العالم فــي التاريخ
الـمـعــاصــر ،وقــامــت لـجـنــة شــؤون
الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة واإلرش ـ ــاد في

ِّ
عبدالله يسلم استجواب الحربي للغانم في جلسة أمس وبدا الرويعي (تصوير عبدالله الخلف)
مجلس األمة بطلب اجتماع فوري
م ــع م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي لمناقشة اإلجراءات
والـخـطــط الـبــديـلــة ل ــدى الحكومة
بشأن التعليم ،ومنذ ذلــك الوقت
دأب وزي ــر التربية وزي ــر التعليم
العالي على تطمين أعضاء اللجنة
وممثلي الشعب بأن الوزارة قادرة
على تخطي المشكالت والعقبات
وأن الـبــدائــل ســوف تكون جاهزة
ومتوفرة خــال أسابيع معدودة،
إال أن المماطلة والتأجيل أصبحا
ديــدن الوزير بهذا الشأن من أجل
تـفــادي الـمـســاء لــة السياسية عن
ً
ضاربا
طريق التسويف والمماطلة
ع ــرض الـحــائــط مستقبل األب ـنــاء
واألجـ ـي ــال ودون اع ـت ـبــار ألهمية
التعليم واستمراره.
وأع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي بأنه بصدد إعالن
خطط الوزارة في منتصب يوليو
 2020وبـعــد انـقـضــاء ستة أشهر
قــام الــوزيــر بــإعــان خطة مبتورة
معتمدة على إنهاء العام الدراسي
لجميع المراحل عــدا مرحلة ()12
ومــا زالــت خطة الوزير المزعومة
ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى افـ ـ ـت ـ ــراض ان ـت ـه ــاء
الجائحة وهو أمر غير واضــح أو
معروف.

اإلضرار بالتعليم الخالص
تطرق المحور الثاني إلى اإلضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ
قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة :ويتجلى جوهر التعليم العام
في الوقت الحالي بالمنافسة والتسابق لتطوير التعليم ً
نظرا ألن
طبيعة التنافس الذي يجري اآلن في العالم هو تنافس تعليمي ،إذ
إن تطوير التعليم هو الوسيلة التي ستجعل الكويت تحتل مكانة
الئقة بها في القرن الواحد والعشرين وذلك بما يوافق مقتضيات
العصر وتنمية الشخصية اإلنسانية مــن جميع جوانبها بشكل
أفضل والتي ال يتحقق إال بتضافر الجهود من أجل النهوض بكل
الجوانب العلمية والتعليمية ،مع األخذ بمعايير الجودة المطلوبة
للتعليم المدرسي من مرحلة رياض األطفال إلى التعليم الثانوي،
عن طريق توفير التمويل والرؤى الالزمة لتطوير األبعاد والمحاور
العلمية والتعليمية العملية كافة والتي تمثل اإلدارة فيها المحور

الرئيسي والمحرك األساس لكل ما هو مطلوب من المدرسة نحو
العملية التربوية والتعليمية.
وقد أدى تخبط وزارة التربية بشأن التعامل مع المدارس الخاصة
إلى إحداث ربكة وحالة من الفوضى حيث سمحت الوزارة للمدارس
الخاصة بإتمام العام الدراسي باستخدام التعليم عن بعد دون أي
ضوابط ودون رقابة ودون تمييز بين المدارس المتميزة والقادرة
على إتمام العام الدراسي مع المدارس األخرى التي انتهزت الفرصة
للدخول في منظومة التعليم عن بعد بشكل عبثي وعشوائي ً
بعيدا
ضررا ً
عن رقابة الوزارة والذي أحدث ً
كبيرا على مجموعة من أبنائنا
الطلبة فقط من أجل التكسب المادي على حساب جودة التعليم ،عالوة
على االبتزاز الذي مورس من بعض المدارس الخاصة على أولياء
األمور غير مكترثين بإجراءات وزارة التربية ورقابتها لضعفها.

لذلك صدر قــرار معالي الوزير
ب ـخ ـص ــوص إنـ ـه ــاء ال ـ ــدراس ـ ــة فــي
المراحلة التعليمية من االبتدائي
وال ـم ـت ــوس ــط وحـ ـت ــى الـ ـص ــف 11
لعدم اإلمكانية في تطبيق بوابة
الكويت التعليمية كمنصة للتعليم
ع ــن ب ـعــد ع ـلــى ه ــذه ال ـج ـمــوع من
الطلبة واالك ـت ـفــاء بتطبيقه على
صف المرحلة ( )12حتى يتمكنوا
م ــن االل ـت ـح ــاق بــالـتـعـلـيــم الـعــالــي
حين تخرجهم رغــم ف ــوات األوان
للكثير ممن ســوف يتخرج منهم
من الثانوية العامة ممن يرغب في
الدراسة خارج الكويت وفي أغلب
الجامعات الخارجية التي تكون
قد اكتفت أو أغلقت باب التسجيل
فـ ـيـ ـه ــا ،وك ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا ب ـس ـب ــب ف ـشــل
المنظومة التي يترأسها معالي
الوزير د .سعود الحربي في تنفيذ
خـطــة الـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد ونتيجة
للفساد اإلداري المستشري فيها.
نجد أن منظومة التعليم بشكل
عام لم َ
تسع من خالل أزمة جائحة
الكورونا إلــى مالحقة ما يشهده
العالم من تطور إداري في التعليم
وتـ ـط ــوي ــره م ــن خ ـ ــال اس ـت ـخ ــدام
أســالـيــب إداريـ ــة حــديـثــة متطورة
ل ـت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف وال ـ ـغـ ــايـ ــات
التربوية والتعليمية المنبثقة من

أهـ ــداف الـمـجـتـمــع ،فـحـيــن ج ــاءت
الجائحة لم يتم التركيز على نقاط
ضعف ك ــان يجب معالجتها من
خالل الموجهين والتواجيه الذين
يعلمون بمثالب نظام التعليم وما
يحتاجه للنهوض بالتعليم العام
على المستوى التقني والتعليمي،
ولم َ
يسع وزير التربية ألخذ رأيهم
واسـتـشــارتـهــم وال ـت ـعــاون معهم،
مـمــا أدى إل ــى س ـقــوط المنظومة
التعليمية ف ــي الـتـعـلـيــم وأصـبــح
في مهب الريح دون رؤيا واضحة
لمستقبل التعليم.
أم ـ ــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــالـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي
ف ــي م ـقــار الـعـمــل والـ ـم ــدارس فقد
تجاهلت وزارة التربية العاملين
فـ ـيـ ـه ــا ودعـ ـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـت ــوج ــه ل ـم ـق ــار
ال ـع ـمــل دون تــوف ـيــر أدنـ ــى أدوات
وم ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـحــة والــوقــايــة
م ـع ــرض ـي ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــدري ـس ـيــة
والفنية واإلدارية والعاملين لخطر
ال ـت ـع ــرض ل ـل ــوب ــاء دون ال ـش ـعــور
بالمسؤولية تجاههم.

البعثات الدراسية
تـ ـط ــرق الـ ـمـ ـح ــور الـ ـث ــال ــث إل ــى
اإلضرار بمستقبل الطلبة والتأخر

ب ــإع ــان ال ـب ـع ـثــات ال ــدراسـ ـي ــة :إن
ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي اإلعـ ـ ــان ع ــن خـطــة
االبتعاث في كل من وزارة التعليم
العالي للبعثات الخارجية والمنح
الدراسية ،واألمانة العامة لمجلس
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة لـلـبـعـثــات
الداخلية هو نتيجة طبيعية بناء
عـلــى مــا أشــرنــا إلـيــه فــي المحور
الثاني من استجوابنا ،إذ كان من
المؤكد أن تجري األمــور بطريقة
تسمح بمنح فــرصــة كــافـيــة فيما
ل ــو بـ ـ ــادر م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
وزيــر التعليم العالي إلــى تطبيق
التعليم المدرسي عن بعد ومنح
ـاف إلن ـ ـهـ ــاء ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
وق ـ ــت ك ـ ـ ـ ٍ
إلنهاء المتطلبات العلمية لمرحلة
الثانوية العامة قبل شهر أغسطس
حـتــى يفسح الـمـجــال بـعــد ظهور
الـنـتــائــج ،ليتقدم أبـنــاؤنــا الطلبة
بالتسجيل في البعثات الدراسية
وال ـم ـن ــح ،ومـ ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى لم
يـفـســح الـمـجــال إلع ــان عــن خطة
البعثات الــدراسـيــة الخارجية أو
الداخلية ،مما أضــاع فرصة على
أبنائنا الطلبة ،وحتى على فرض
وجـ ــود فــرصــة متبقية لتسجيل
ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـب ـع ـث ــات الــداخ ـل ـيــة
ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة داخ ــل
ال ـكــويــت ال ـتــي ق ــد ت ــراع ــي أسـبــاب
تأخر الطلبة في تقديم امتحانات
الثانوية العامة ،إال أن الجامعات
في الـخــارج ال تنظر لما آلــت إليه
األمــور عندنا ولــن تفسح المجال
للتسجيل فيها ،وإن وجدت بعض
ال ــدول والجامعات التي قــد تقبل
المبتعثين فإن الفرصة في فسح
المجال ألبنائنا الطلبة في شغور
المقاعد الدراسية في الجامعات
ب ــالـ ـخ ــارج ق ــد ال تـ ـك ــون م ـتــوفــرة
وخاصة في التخصصات الطبية
والهندسية.
ول ـ ــم ي ـت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن خـطــة
البعثات المقررة للعالم الدراسي
ال ـجــام ـعــي ال ـم ـق ـبــل ،2020/2021
ومـ ــا زال ـ ــت ال ــرؤي ــة غ ـيــر واض ـحــة
لدى وزارة التربية ووزارة التعليم
العالي وحتى لو حسم أمر الدراسة
عن بعد للثانوية العامة وحتى لو

تم إجراء هذه االختبارات في شهر
أغسطس  ،2020فال شيء في األفق
يحدد مصير أبنائنا الطلبة في
مستقبلهم األكاديمي بعد إنهاء
العام الدراسي لمرحلة (.)12

الشهادات العلمية
تـنــاول المحور الــرابــع مخالفة
قـ ــانـ ــون الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وقــانــون حظر الشهادات العلمية
غير المعادلة وعدم إصدار الالئحة
الداخلية لكل منهما وعدم القيام
بدوره في اإلشراف على مؤسسات
التعليم العالي:
بعد مضي عام كامل على إحالة
ق ــان ــون ــي ال ـج ــام ـع ــات الـحـكــومـيــة
وح ـظــر ال ـش ـه ــادات الـعـلـمـيــة غير
المعادلة إلى الحكومة ،لم تصدر
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـكــل منهما
رغــم وعــود الوزير في اجتماعات
الـلـجـنــة ،بــاالسـتـعـجــال واالنـتـهــاء
م ــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـكــل من
القانونين إال أن ذل ــك لــم يحصل
ورغ ــم الـحــاجــة الملحة لــذلــك وما
نراه من واقع ملموس في الجامعة
من عدم القدرة على اتخاذ قرارات
م ـع ـي ـنــة م ـه ـمــة ومـ ـص ــري ــة تــرق ـبــا
إلصــدار الالئحة التنفذية لقانون
ح ـظ ــر الـ ـشـ ـه ــادات ال ـع ـل ـم ـيــة غـيــر
ال ـم ـع ــادل ــة دل ـي ــل ت ــراخ ــي ال ــوزي ــر
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادات غ ـيــر
ال ـم ـع ــادل ــة م ــن ش ـ ـهـ ــادات وهـمـيــة
ومـ ــزورة وس ــواه ــا مــن الـشـهــادات
غـيــر ال ـم ـعــادلــة وال ش ــك ب ــأن مثل
هـ ــذه ال ـت ــراخ ــي وع ـ ــدم ال ـج ــدي ــة ال
يخدم الجهود الصادقة المبذولة
ل ـل ـن ـهــوض بــال ـت ـع ـل ـيــم وم ـح ــارب ــة
الشهادات الـمــزورة التي انتشرت
مؤخرا ،وعلى عدم تطبيق القانون
الستمرار بسط نفوذه على جامعة
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
المعيبة فيها.

منع «البدون» من شهادات التخرج
ت ـنــاول الـمـحــور الـخــامــس :مـنــع عديمي
الـجـنـسـيــة م ــن ال ـح ـصــول عـلــى شـهــاداتـهــم
الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم
جميع المتطلبات الجامعية للتخرج :إن
ال ـش ـهــادة الـجــامـعـيــة ال ـتــي يـحـصــل عليها
ال ـط ــال ــب ال ـج ــام ـع ــي ب ـع ــد ت ـخ ــرج ــه تـعـتـبــر
وث ـي ـقــة رس ـم ـيــة تـثـبــت ح ـص ــول صــاحـبـهــا
على الـمــؤهــل العلمي الجـتـيــازه الـمـقــررات
الدراسية واشتراطات التخرج من الجامعة
بنجاح ،وال دخل لجنسية الطالب أو هويته
ف ــي اس ـت ـخــراج ش ـهــادتــه الـجــامـعـيــة ،فـهــذا
حــق لـصـيــق بشخصية اإلن ـس ــان كــإنـســان
وغير ذ لــك يعتبر جريمة بحق اإلنسانية
واألخ ــاق ـي ــة لـكــل مـعـتــرض أو مـمـتـنــع عن
منح حق يتعلق بهذه الخصوصية ،فهوية
الطالب الجامعي هي عبارة عن االسم ورقم
الطالب ومكان الميالد كونها المتطلبات
األس ــاس ـي ــة إلث ـب ــات ص ـفــة وم ــرك ــز الـطــالــب
الجامعي ،وهي حق من حقوقه ،وما يقوم
به وزير التعليم العالي يعتبر جريمة بحق
اإلن ـســان وحـقــوقــه الشخصية والمعنوية
ومخالفة ألبسط حقوق اإلنسان ،وقد سبق
أن قامت جامعة الكويت بمنع منح شهادات

الدالل يسأل
الشيتان عن ميزانية
2021/2020
ّ
وجه النائب محمد الدالل
سؤاال الى وزير المالية براك
الشيتان عن قانون الميزانية
الجديدة.
وقال الــدالل :في  14يناير
 2020ت ــم اع ـت ـم ــاد م ـش ــروع
قانون الميزانية العامة للسنة
المالية  2021/2020من قبل
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وإرسـ ــالـ ــه
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــدرت
الـمـصــروفــات بـ ـ ـ  22.5مليار
دي ـن ــار مـقـسـمــة ع ـلــى النحو
التالي  %71مرتبات ودعوم،
 %16مصروفات رأسمالية،
 %13باقي المصروفات ،وفي
 2020/06/04وافـ ــق مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى تكليف وزارة
الـمــالـيــة بتخفيض ميزانية
الجهات بحد أدنى .%20
وط ـل ــب افـ ــادتـ ــه بــال ـتــالــي:
كـ ـي ــف ت ـ ــم احـ ـتـ ـس ــاب نـسـبــة
 %71من الميزانية مرتبات
ودعــوم؟ مع األخذ باالعتبار
أن الباب األول من الميزانية
(تعويضات العاملين) يقدر
بـسـبـعــة م ـل ـي ــارات أي %30
مـ ــن الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة فـ ـقـ ــط ،وم ــا
هـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـم ـص ـن ـفــة
كـ ـمـ ـص ــروف ــات رأسـ ـم ــالـ ـي ــة؟
ومــا مقدار العوائد المتوقع
أن ت ـ ـح ـ ـق ـ ـق ـ ـهـ ــا؟ و م ـ ـ ـ ـ ــا ه ــي
المصروفات التي سيشملها
التخفيض %20؟

خــريـجــي الـجــامـعــة م ــن عــديـمــي الجنسية
وتراجعت عن قراراها باستثناء من وزير
التعليم الـعــالــي ،واألدهـ ــى مــن ذل ــك ُيطلب
مــن الطالب الـبــدون المتخرج لكي يتمكن
من الحصول على شهادته األكاديمية أن
يقدم ما يثبت جنسيته وانتماءه ألي دولة
ً
تعهدا يثبت بأنه يحمل جنسية بلد
ويقدم
ما ،إن معالي الوزير يريد أن يجر الكويت
إلى مخالفة حقوق اإلنسان األصيلة التي
أكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي
صادقت عليها دولة الكويت واعتبرت ضمن
منظومتها القانونية والتزاماتها العالمية،
ول ـقــد م ــارس ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة والــواق ـعــة
تـحــت أم ــرة ،إش ــراف الــوزيــر أبـشــع الـصــور
غير الحضارية واإلنسانية حينما وضعت
الطلبة البدون تحت طائلة التخيير الباطل
والمجحف بين عدم الحصول على الشهادة
التي استغرقت منهم الجهد والمال والتعب،
أو الـ ـن ــزول ع ـنــد اإلقـ ـ ــرار بــأن ـهــم م ــن أت ـبــاع
جنسية دولة وهو األمر الذي سيترتب عليه
أوضاع قانونية ومادية ونفسية جسيمة.
إن ه ــذا الـمـسـلــك غـيــر ال ـح ـضــاري ال ــذي
أقحم به الوزير التعليم بالسياسة ليمثل

عـمـلـيــة اب ـت ــزاز ال داعـ ــي ل ـهــا ف ــي ظ ــل دول ــة
قانون وفــي وجــود مؤسسات متخصصة
تستطيع أن تفصل في أوضــاع هــذه الفئة
دون أن تلحق بهم اآلثار السلبية جراء ذلك
التخيير الباطل ،وإلى ارتكاب جريمة بحق
اإلنسانية وحــق اإلنـســان كإنسان ويضع
اس ــم وس ـم ـعــة ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ـم ـحــك أم ــام
المجتمع الدولي ،من مبدأ ال أساس قانوني
لــه وال أس ــاس دس ـتــوري لــه ويتناقض مع
ح ــق اإلنـ ـس ــان بــال ـح ـصــول ع ـلــى ش ـهــادتــه
الدراسية التي استحقها كونه درس وتعلم
واج ـتــاز جميع الـمــراحــل الــدراسـيــة ونجح
وتخرج بعد أن قامت الجامعة بتسجيله
ومـنـحــه صـفــة طــالــب وأعـطـتــه هــويــة ورقــم
ط ــال ــب ،ف ـيــأتــي ب ـعــدهــا ق ـ ــرار م ــن م ـســؤول
بــدرجــة وزي ــر للتعليم الـعــالــي ليمنعه من
حقه في شهادته الجامعية ،وكنتيجة لهذه
ال ـق ــرارات المجحفة تحصل دول ــة الكويت
بلد اإلنسانية على نقطة سوداء في تاريخ
اإلنسانية لم يسبقها إليها أحد في العالم
ويسيء بشكل مباشر إلى سجلها الدولي
بهذا الشأن ويجعلها عرضة لحمالت تسيء
إلى مكانتها العالمية.

عبدالكريم الكندري يعلن استجواب
رئيس الوزراء من محورين
األول عن السياسة المالية والثاني عن إدارة أزمة كورونا
أعـ ـل ــن ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم
الكندري استجواب رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
مــن محورين األول عــن السياسة
المالية للدولة والـثــانــي عــن آلية
إدارة الحكومة لملف ازمة كورونا.
وقـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري ف ــي تـصــريــح
ص ـح ـفــي بــالـمـجـلــس امـ ــس عقب
تجديد الثقة بوزير المالية براك
ال ـش ـي ـتــان ،إن اس ـت ـجــوابــه لـســوء
ادارة م ـل ــف ك ـ ــورون ـ ــا وس ـي ــاس ــة
الـحـكــومــة الـمــالـيــة وق ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء رق ــم  ٧٢٨ال ــذي بموجبه
طلب من جميع الوزارات ان تعطيه
دراسات ومقترحات حول االصالح
االقتصادي ،مطالبا رئيس الوزراء
بصعود المنصة لكي نعرف وجهة
نظره المالية ،وهــل فيها مساس
بجيوب المواطنين ام ال؟
وأضــاف أن الفصل التشريعي
الـ ـح ــال ــي ش ـ ـ ــارف ع ـل ــى االن ـت ـه ــاء
وال ـش ـع ــب ت ـكــاتــف م ــع الـحـكــومــة
منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة
ك ــورون ــا ،مـسـتــدركــا بــالـقــول :لكن
ال ـيــوم بـعــد ع ــودة الـحـيــاة أصبح
ً
واج ـ ـبـ ــا أنـ ــه ال ي ـم ـكــن ان ينتهي
المجلس او الفصل التشريعي من
دون مساء لة الحكومة عــن ملف
ازمة كورونا.
وق ــال ال ـك ـنــدري إن اسـتـجــواب
وزير المالية براك الشيتان انتهى

عبدالكريم الكندري

ولـ ـك ــن لـ ــم ت ـن ـت ــه األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
صاحبت هذا االستجواب.
وأك ـ ــد ضـ ـ ـ ــرورة ح ـس ــم ال ـج ــدل
ال ــذي اثـيــر فــي وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي حـ ــول م ــا إذا كــانــت
هناك وثيقة اصــاحــا اقتصاديا
أم ال ،وه ــل هــي قـ ــرارات أم مجرد
ً
م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات؟ مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ه ـن ــاك
تسريبات توضح أن وزارة المالية
أسمتها وثيقة ولكنها تبقى كتبا
داخلية خاصة بالوزارة.
وت ـســاءل :هــل بـقــاء الــوزيــر من
ً
عدمه سيغير من القرار؟ موضحا
أنه «بما أن القرار صادر من مجلس
الوزراء فإذن هي السياسة العامة
وال ـش ـك ــل الـ ـع ــام ل ـح ـكــومــة سـمــو

ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد» .وق ــال
الـكـنــدري إن وزي ــر المالية تعهد
وأرســل الميزانية العامة للدولة،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ــوزي ــر سـتـتــم إقــالـتــه
من الحكومة وسيأتي وزيــر آخر
سيتم من خالله المساس بجيب
المواطن.
وأض ـ ــاف :م ــن ي ــرد المحاسبة
الحقيقية فعليه ان يذهب إلى من
أصدر القرار وجعله سياسة عامة
للدولة ،ومن أصدر هذه السياسة
الـعــامــة هــو سـمــو رئـيــس مجلس
الوزراء.
واستطرد الكندري :من يقل إن
ً
الوثيقة أصبحت نافذة فعال فعليه
االتجاه الى سمو رئيس الــوزراء،
وم ــن يـقــل إن ـهــا ل ــم تـطـبــق فعليه
ايضا الــذهــاب الــى من سيطبقها
ً
وهو سمو رئيس الــوزراء ،مؤكدا
انــه سيذهب مباشره لمن أصــدر
القرار رقم .728
وبـ ـ ـي ـ ــن أن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
لــديــه اج ـت ـمــاع وإذا ك ــان صــادقــا
مــع الـشـعــب فعليه ان يلغي هــذا
القرار ،مشيرا الى انه مع عدد من
المواطنين يــرون ان الحكومة لم
تنجح فــي ادارت ـهــا أزمــة كــورونــا،
ولـ ــذلـ ــك ع ـل ــى س ـم ــو ال ــرئـ ـي ــس ان
ي ـص ـع ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ويـ ـ ــدافـ ـ ــع عــن
سياسته المالية وطريقته في إدارة
ملف أزمة كورونا.

ةديرجلا
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برلمانيات

ً
بأغلبية  32نائبا
بالشيتان
الثقة
يجدد
األمة
مجلس
َ
majles@aljarida●com

الحجرف والعدساني تحدثا مؤيدين لطرحها والدمخي وهايف رافضين
مجلس األمة الثقة بوزير المالية
في جلسة خاصة أمس ،جدد
ً
براك الشيتان ،بعد رفض  32عضوا طلب طرح الثقة المقدم
ضد الوزير ،على خلفية استجوابه من النائب رياض العساني،
وموافقة  12وامتناع  .3وأكد النائبان العدساني ومبارك
الحجرف ،اللذان تحدثا َ
مؤيدين طلب الطرح ،أن الوثيقة
االقتصادية تمس بجيوب المواطنين .في المقابل ،شدد النائبان
َ
عادل الدمخي ومحمد هايف ،اللذان تحدثا رافضين الطلب ،على
أن الوثيقة «مجرد أفكار واقتراحات لمعالجة الخلل في الميزانية،
وال يمكن محاسبة وزير على أمور لم يتقدم بها إلى المجلس».
الثقة به ،أنه لن يمس
بدوره ،أكد الشيتان ،بعد تجديد المجلس ً
بجيوب المواطنين ،ولن يخذلهم مادام وزيرا.
محيي عامر
وعلي الصنيدح

الصراعات
السياسية
أعمت أعين
النواب عن
الوثيقة
االقتصادية

الحجرف

الوثيقة
مجرد أفكار
لتعزيز
الميزانية
الدمخي

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ج ـل ـســة مـجـلــس
األم ــة الـخــاصــة ام ــس للتصويت
ع ـل ــى ط ـل ــب ط ـ ــرح ال ـث ـق ــة ال ـم ـقــدم
بــاسـتـجــواب وزي ــر الـمــالـيــة بــراك
الشيتان المقدم من النائب رياض
الـ ـع ــدس ــان ــي ،ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة
والـنـصــف بـعــد ان رفـعـهــا نصف
ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وق ــال ال ـغــانــم :جلستنا الـيــوم
مخصصة للتصويت على طلب
ط ـ ــرح ال ـث ـق ــة ب ــال ــوزي ــر ال ـش ـي ـتــان
والـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم بـ ــه  10ن ـ ـ ــواب فــي
جلسة  4أغسطس أثناء مناقشة
االس ـت ـجــواب ال ـم ـقــدم مــن الـنــائــب
ري ــاض الـعــدســانــي وت ــم التحقق
من حضورهم وتأجل التصويت
لـجـلـســة ال ـي ــوم وق ـبــل الـتـصــويــت
سأعطي الكلمة الثنين مؤيدين
ومثلهما معارضين ،داعيا جميع
االعضاء الى االلتزام بالتعليمات
الصحية خالل الجلسة.
وتحدث مبارك الحجرف مؤيدا
لطلب طرح الثقة بوزير المالية،
وقــال :اتخذ موقفي بناء على ما
يمليه على ضميري ،وال يحركني
اي ن ــوع م ــن أنـ ــواع الـمـصــالــح أو
الحسابات المشبوهة ،و لــم يكن
لي أي موقف مسبق من الشيتان
بل بناء على قسمنا بالمحافظة
على مصالح المواطنين دون اي
اع ـت ـبــار ألي ــة ص ــراع ــات سياسية
داخ ــل قــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم وال
احـتــاج ألي مـبــرر ،اال انــه لالسف
الصراعات السياسية أعمت أعين
النواب عن هذه الوثيقة التي تشق
جيب المواطن.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـحـ ـج ــرف :ق ـ ـ ــراراي

مبارك الحجرف
أن ــا صــاحـبــه وأص ــوت الن ق ــراري
مـ ــن رأس ـ ـ ــي وال ي ـح ــرك ـن ــي أحـ ــد،
واالس ـت ـج ــواب االول للعدساني
لم يكن منه الوثيقة االقتصادية
والذي منحت فيه الثقة للشيتان،
وتـ ـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـن ــا فـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
االسـ ـتـ ـب ــدال إلـ ــى فـئـتـيــن لــاســف
واحـ ـ ــدة م ــع الـ ـح ــال وأخـ ـ ــرى مع
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرام وهـ ـ ـ ـ ــذا غ ـ ـيـ ــر ص ـح ـي ــح،
والـقــانــون وســع على المواطنين
الكويتيين وأصبح هناك تنافس
بين المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية والبنوك التي كانت
ت ــرف ــض قـبـلــه م ـنــح الـمـتـقــاعــديــن
قروضا.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع :األدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
ج ـل ـس ــة ت ـخ ـف ـيــض الـ ـف ــوائ ــد ق ــدم
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ت ـ ـعـ ــديـ ــا ع ـلــى
جـعــل االس ـت ـب ــدال وف ــق الـشــريـعــة
االسالمية ،وصوت وزير المالية
ض ــده ،واالس ـت ـجــوابــات فــي قاعة
عـبــدالـلــه ال ـســالــم بـيـنــت أن هـنــاك
نوعا من االزدواجية في المواقف
حسب اسم الوزير.
و ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ا لـ ــو ث ـ ـي ـ ـقـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ه ــي م ـج ـمــوعــة من
التوصيات ل ـلــوزارات بتخفيض
ميزانياتها والتي ال تمس جيوب
المواطنين بل تشقها ،والشيتان
ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ج ـم ـل ــة
وتـفـصـيــا ،والــوثـيـقــة مــن شغله،
م ــوض ـح ــا ان م ــن حـ ــرك الــوث ـي ـقــة
ه ــو ال ـش ـي ـت ــان والـ ـت ــي ل ــم ي ـجــرؤ
عليها أحــد ،ونتمنى أن يخبرنا
هل الوثيقة من عنده أم من عند
مجلس الوزراء؟
وقال الحجرف :هل كتب وزارة
المالية الموجهة للوزارات أفكار؟

محمد هايف

رياض العدساني
وال ـت ــاري ــخ ال يـفـهــم األف ـك ــار الـتــي
يتمترس حولها الوزير الشيتان
وهـ ــو ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي جـ ــرؤ عـلــى
رفــع هــذه الــوثـيـقــة ،فــا يستطيع
الوزير أو غيره أن يوقف ترقيات
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وال ــوث ـي ـق ــة وض ـعــت
حدا أعلى للتعيينات ولم تترك ال
أخضر وال يابسا ،وأخطر ما بها
الغاء الدعم عن البنزين والديزل
والكيروسين.
واض ـ ــاف :إن ل ــم تــوق ـفــوا هــذه
الــوثـي ـقــة ف ـقـطــارهــا رك ــب الـسـكــة،
واألمر خطير خاصة تأمين عافية
للمتقاعدين الذي وضعوا له حدا
أق ـص ــى  4االف ،وح ـت ــى وســائــل
النقل التي يتمتع بها المواطنون
ممن ليس لديهم سيارات وينقلون
أب ـن ــاء ه ــم ع ـبــرهــا إلـ ــى الـ ـم ــدارس
ألغتها الوثيقة االقتصادية ،وهذه
الوثيقة بكاملها تصدر بموجب
ق ــرارات حكومية وال تحتاج إلى
تشريع باستثناء الضريبة.

تخويف الناس
بـ ـ ــدوره ،ت ـحــدث ال ـنــائــب ع ــادل
الــدم ـخــي م ـعــارضــا ل ـطــرح الـثـقــة،
قائال« :لم أعرف الشيتان إال بعد
ت ــول ـي ــه ال ـم ـن ـص ــب ،وأقـ ـ ــف ال ـي ــوم
لـلــدفــاع عــن الـحــق ،وهــو معروف
بنظافة يده وتدينه ومتفوق في
سيرته المهنية ،لذا أقف مدافعا
عـ ـن ــه فـ ــي ال ـ ـحـ ــق ،ولـ ــرفـ ــع ال ـظ ـلــم
الواقع عليه ،ونؤكد اننا أحرص
الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى جـ ـي ــب الـ ـم ــواط ــن،
وتقدمنا بــاقـتــراح بـقــانــون يمنع
الحكومة من اي زيادة اال من خالل
المجلس».

وأضـ ـ ـ ــاف ان «أن ـ ــس ال ـصــالــح
ق ـ ــال ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق عـ ـن ــدم ــا ك ــان
وزيـ ــرا لـلـمــالـيــة إن ه ــذه الوثيقة
االقتصادية ال تراجع عنها ،بينما
الشيتان تعهد أكثر من مرة بعدم
المساس بجيب المواطن ،فلماذا
نصطنع ه ــذه الــوثـيـقــة ونـخــوف
الناس انها طبقت بالفعل؟ فهذه
الـمـيــزانـيــة أمــامـكــم ال يــوجــد بها
أي ش ــيء ،وإذا حــدث أي مساس
ب ـح ـقــوق ال ـم ــواط ــن يـ ـس ــاءل عنه
رئيس الوزراء».
وأوضح انه «بالنسبة ألسلمة
التأمينات فأنا واحــد من الناس
ام ـت ـن ـع ــت عـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـلــى
االستبدال ،ولألمانة كان الشيتان
يقف معنا ،وهــو مــن قــدم انشاء
ك ـ ـيـ ــان اع ـ ـت ـ ـبـ ــاري ،وت ـ ـحـ ــدث عــن
أهميته بـحـضــورنــا أم ــام رئيس
الوزراء».
وأش ـ ـ ــار ال ــدم ـخ ــي إلـ ــى أن مــن
ي ـق ــوم ب ـت ـحــويــل الـفــاشـيـنـسـتــات
والمشاهير وغيرهم إلى النيابة
هو وحدة التحريات التي عملت
بعهد الشيتان ،وقدمت العديد من
الـبــاغــات ،والـصـنــدوق السيادي
ال ـمــال ـيــزي ل ــم ي ـت ـحــدث أح ــد عنه
ح ـت ــى جـ ــاء ال ـش ـي ـت ــان الـ ـ ــذي أم ــر
ب ــإح ــال ـت ــه إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،وهـ ــذه
الـمـحــاربــة لــه ت ـعــارض المطالبة
بالوزراء االصالحيين».
وت ـ ـس ـ ــاءل« :اشـ ـ ـل ـ ــون يـشـتـغــل
ال ـ ــوزي ـ ــر فـ ــي ظـ ــل هـ ـ ــذه االجـ ـ ــواء
مــع األمـ ــوال الـتــي تــدفــع لـضــربــه،
وم ـس ـج ــات م ــدف ــوع ــة ت ـص ــل إل ــى
كــل أهــل الـكــويــت بـهــدف ضــربــه»،
مـضـيـفــا ان ه ـنــاك «دولـ ــة عميقة
تحكمت في البلد وتسترت على

الغانم :من يحاسب النائب ناخبوه
«ال شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء الوزير فرصة للحديث»
قــال رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ان المجلس
ً
جدد الثقة بوزير المالية براك الشيتان ،مؤكدا أن الجلسة
شهدت أجواء ديمقراطية راقية وأديرت بحيادية.
وأض ـ ــاف ال ـغــانــم ف ــي تـصــريــح صـحـفــي عـقــب جلسة
التصويت على طــرح الثقة أنــه تــم اتـبــاع كــل اإلج ــراءات
الــائـحـيــة فــي الجلسة ووف ـقــا لــائـحــة أعـطــى المجلس
الحديث الثنين من المؤيدين للطلب بالترتيب واألولوية
لمن وقع على الطلب ،باإلضافة إلى اثنين من المعارضين
للطلب في جو ديمقراطي راق عقبه التصويت على الطلب.
وتابع :تم تجديد الثقة بوزير المالية وبعدها طلب
الوزير الكلمة وهذا ليس في الالئحة وأعطيته الكلمة.
وردا على سؤال صحفي بشأن ما ذكره أحد الخبراء
الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد قال الغانم:

كل ما أرجــوه هو أن يقرأ الالئحة ويفهمها ويعرف أن
الالئحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح
الثقة بآلية معينة ،واثنين من معارضي الطلب.
وأوضح أنه ال يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم
الرئيس بإعطاء فرصة الحديث للوزير ،الفتا الى انه مع
ذلك عندما طلب الوزير الفرصة أعطيت له.
واسـتـطــرد الـغــانــم :هــذا جــو ديمقراطي واآلراء كلها
تـحـتــرم س ــواء كــانــت مــؤيــدة أو مـعــارضــة أي ــا ك ــان فمن
يحاسب النائب هم ناخبوه.
وأكد أن االستجواب أدير بحيادية بشهادة كل األطراف
ً
ً
وأن جلسة طرح الثقة أديــرت أيضا بحيادية ،مبينا أن
جلسة الثالثاء القادم عادية يستكمل فيها جدول األعمال.
ومن جهة اخرى ،أعلن الغانم تسلمه رسميا استجوابا

من النائبين د .عودة الرويعي ود .خليل عبدالله أبل لوزير
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي.
وأضــاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس األمة
أنه وفقا للمادة  135من الالئحة الداخلية تم إبالغ سمو
رئـيــس مجلس ال ــوزراء الشيخ صـبــاح الخالد والــوزيــر
بهذا االستجواب ،وسيدرج في أول جلسة قادمة وهي
الثالثاء المقبل.
وحول إمكانية دمج هذا االستجواب مع االستجواب
الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي قال الغانم :وفقا
لالئحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار
من المجلس بدمج االستجوابين ولكن هذا سابق ألوانه.
وذكر الغانم :سأتحدث مع مقدمي االستجوابين ومن
ثم أطلعكم على أي تطور.

التصويت على طلب طرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان
غير
موافق

م

االسم

موافق

1

أحمد نبيل الفضل

*

2

اسامة عيسى الشاهين

*

3

الحميدي بدر السبيعي

*

27

4

بدر حامد المال

*

28

عبدالله يوسف الرومي

5

ثامر سعد السويط

*

29

عبدالوهاب محمد البابطين

*

6

حمد سيف الهرشاني

*

30

عدنان سيد عبدالصمد

*

7

حمدان سالم العازمي

*

31

عسكر عويد العنزي

*

8

حمود عبدالله الخضير

*

32

علي سالم الدقباسي

*

9

خالد حسين الشطي

*

ممتنع

م

االسم

25

عبدالكريم عبدالله الكندري

*

26

عبدالله أحمد الكندري

*

عبدالله فهاد العنزي

*
*
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موافق

غير
موافق

10

خالد مؤنس العتيبي

*

11

خلف دميثير العنزي

*

35

عيسى أحمد الكندري

*

12

خليل إبراهيم الصالح

36

فراج زبن العربيد

*

13

خليل عبدالله أبل

37

فيصل محمد الكندري

14

راكان يوسف النصف

*

38

ماجد مساعد المطيري

15

رياض أحمد العدساني

*

39
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النتيجة النهائية

وثيقة دمار
وتـ ـح ــدث ال ـع ــدس ــان ــي م ــؤي ــدا
لـ ـطـ ـل ــب ط ـ ـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة ب ــال ــوزي ــر
الـ ـشـ ـيـ ـت ــان ،قـ ــائـ ــا :ان الــوث ـي ـقــة
االق ـت ـص ــادي ــة ه ــي وث ـي ـقــة دم ــار
ومـخــالـفــة لـنــص ال ـم ــادة  20من
الــدس ـتــور ،ووج ـهــت اسـتـجــوابــا
ول ـ ــم ت ـت ـغ ـيــر ال ـم ـع ــاي ـي ــر بـتـغـيــر
االشـ ـ ـخ ـ ــاص واب ـ ـح ـ ـثـ ــوا لـ ــي عــن
تناقض واحد لن تجدوا ،فعندنا
صرح انس الصالح في  2013لم
اكن موجودا.
واض ــاف الـعــدســانــي ان جــزءا
م ــن الــوث ـي ـقــة ت ــم اقـ ـ ــراره حــال ـيــا،
فمكتب االنماء تم نقله إلى وزارة
ال ـش ــؤون ،وم ــن يــرســم الـسـيــاســة
المالية هو وزير المالية وهو من
أعــد الخطة ورفعها إلــى مجلس
الـ ــوزراء ،وتصنيف الـكــويــت نزل
مــرت ـيــن ف ــي ع ـهــد ال ـش ـي ـتــان ،ولــو
بــأي دولــة خليجية لتمت اقالته
بموجب ذلك.
وب ـي ــن ان ه ــذه الــوث ـي ـقــة الـتــي
قدمها الشيتان واضحة وضوح
الـ ـشـ ـم ــس أم ــامـ ـك ــم وال يـتـنـصــل
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التعسفية ،إذا تم تحصين الوزير
الـيــوم فإنها مـبــاركــة مــن مجلس
األمــة للوثيقة االقتصادية ،واذا
كانت أفـكــارا كما يقول الشيتان
فـ ـه ــي أفـ ـ ـك ـ ــار مـ ـسـ ـم ــوم ــة ،ف ـه ــذه

نقطة نظام
بدوره ،قال مبارك الحجرف في
نقطة نظام :كل االحترام والتقدير
ل ـ ـ ــأخ مـ ـحـ ـم ــد هـ ــايـ ــف واص ـ ـ ـ ــدار
الوثيقة كان عن طريق قرارات من
الوزير اال الضريبة ،ونحن حصنا
رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق مــن أجل
مــوضــوع الجنسية ،والـكــل يعلم
ذل ــك ،وان ــا شـفــاف وظــاهــري مثل
ب ــاط ـن ــي ،وال ـع ـب ــرة لـيـســت بـعــدد
الـ ـ ــدورات وان ـم ــا بــالـكـيــف ولـيــس
بــال ـعــدد ،واذا ع ـنــدك اح ــد قبض
ماال فقل اسمه.
ورد هــايــف :كــان االتـفــاق على
هدنة الستجواب رئيس الــوزراء
ولكن ليس محصنا ،ونحن نؤكد
أن م ـبــادئ ـنــا ال ت ـت ـغ ـيــر ،وذكـ ــرت
مواقف االخوة التي لم تتبدل وأن
يدهم نظيفة ،واؤكد ان بعض من
قبض وقع على ورقة طرح الثقة.
وانـتـقــل الـمـجـلــس للتصويت
عـلــى طـلــب ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــر
الشيتان ،وجاءت النتيجة موافقة
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وامتناع ثالثة اعضاء.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـ ــراك
الشيتان عقب انتهاء التصويت:
اش ـك ــر رئ ـي ــس واعـ ـض ــاء مجلس
ـدا
األم ــة والـشـعــب الـكــويـتــي ،مــؤكـ ً
أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ــوف ي ـ ــدف ـ ــع ب ـ ــال ـ ـك ـ ــوادر
الكويتية إلدارة المالية العامة
ل ـل ــدول ــة ،وسـ ــوف ي ـضــع خـبــراتــه
ل ـت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ان ث ـقــة
المجلس دفعة بالنسبة لي للعمل
على معالجة جميع االخـتــاالت
الـمــوجــودة بوقف الـهــدر المالي،
ول ــن اخ ــذل الـشـعــب الـكــويـتــي من
خــال الحكومة ورئـيــس ال ــوزراء
ورواتبهم وحقوقهم لن تمس ما
دمت وزيرا للمالية.
ورفع رئيس المجلس الجلسة
الى الثالثاء المقبل.

حدث في الجلسة

*
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مجرمين ،وتعمل على وزيــر ليل
ن ـه ــار ألن ــه وق ــف ض ــده ــا ،وكـلـنــا
أقـسـمـنــا عـلــى اح ـتــرام الــدسـتــور،
ف ـ ـهـ ــل يـ ـ ـج ـ ــوز مـ ـح ــاسـ ـب ــة وزيـ ـ ــر
ع ـلــى ش ــيء ل ــم ي ـن ـفــذه أو يـقــدمــه
لـلـمـجـلــس؟ فــال ـح ـجــرف عــرضـهــا
ع ـلــى الـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة ،ل ـكــن أيــن
وثيقة الشيتان؟».
وأشار إلى ان «مجلس الوزراء
بــالـكــامــل م ـس ــاءل أمــام ـنــا إذا تم
المساس بجيب المواطن ،ونحن
مـ ــع ال ـش ـع ــب وم ـ ــع ال ـ ــوزي ـ ــر ضــد
ال ــدول ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ،ول ـن ـكــن رج ــال
دولـ ـ ــة ،ون ــواج ــه الـ ـي ــوم جــائ ـحــة،
فالبد أن تقدم اصــاحــات وكلنا
ب ــا اسـتـثـنــاء م ــع ع ــدم الـمـســاس
ب ـج ـيــب ال ـم ــواط ــن ووق ـ ــف ال ـهــدر
ومحاربة الفساد ،وهذا ما يقوم
ب ــه ال ــوزي ــر ال ـش ـي ـتــان ،وال ـكــويــت
ت ـش ـه ــد ف ـض ـي ـحــة ال ـ ـيـ ــوم بـسـبــب
ل ـعــب الـ ـع ــاج ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،فهل
هناك أحــد ال يعلم بالعبث الذي
يـ ـح ــدث ب ـب ـط ــاق ــة ع ــافـ ـي ــة؟ يـجــب
أن نـكــون عـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة،
ونقف مع الشعب ومع هذا الوزير
اإلصــاحــي ونــدعــم اصــاحــات ال
تمس جيب المواطن».

أخ ـط ــر وث ـي ـق ــة اق ـت ـص ــادي ــة م ــرت
وم ـ ــو ق ـ ــادري ـ ــن ع ـل ــى ال ـل ـص ــوص
مثل الرجعان ويريدون أن يدفع
المواطن البسيط ويعوض.
وقــال الـعــدســانــي :مــن يـقــول ال
يوجد وثيقة يريد التغطية على
الوزير الشيتان وسيصير عندنا
عــاط ـلــون ع ــن الـعـمــل بـمــوجـبـهــا،
حتى ذوو االحتياجات الخاصة
لــم يسلموا مــن وثيقته الجائرة
ال ـتــي قــامــت بتخفيض مـيــزانـيــة
الـهـيـئــة ،واذا كــانــت أف ـك ــارا فهي
مسمومة اقتصاديا ،مضيفا :ال
ت ـن ـقــدوا الـمـجـلــس ال ـســابــق فقط
ف ـه ــذه الــوث ـي ـقــة أخ ـط ــر إذا واف ــق
عليها المجلس الحالي ،واألسعار
سترتفع ،ولم يلتزم الوزير بالعهد
ول ـ ــم ي ــف ب ــال ــوع ــد وال خ ـي ــر فــي
كراسي ال تحمي الشعب.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان االس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب
هـ ـ ــو صـ ـ ـ ـ ــورة ط ـ ـبـ ــق األصـ ـ ـ ـ ــل مــن
االستجواب األول ،وقمت بدمجه
حـتــى ال يـتــم شـطـبــه ،واذا كانت
ه ــذه أف ـك ــاره اش ـلــون إذا طبقها!
وعطني قرارا واحدا ضد التجار،
بــل ذه ــب مـبــاشــرة إل ــى الـمــواطــن
المديون.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي ان وزيـ ــر
ال ـمــال ـيــة رم ــى االتـ ـه ــام الـمـبــاشــر
ب ـ ـشـ ــأن ال ــوثـ ـيـ ـق ــة عـ ـل ــى م ـج ـلــس
ال ــوزراء ،ويــريــد المساس بجيب
الـ ـم ــواط ــن ،وهـ ــو ي ـت ـم ـتــع ب ــرات ــب
استثنائي ،ونحن حاسبنا وزراء
على أفكار ،واستجوبت الحجرف
عندما تحدث عن الضرائب ،وهذه
وثيقة دمار.
ب ــدوره ،تـحــدث النائب محمد
هايف معارضا لطلب طرح الثقة،
قــائــا :ان وزيــر المالية دافــع عن
نفسه وبين الشبهات التي طرحت
باالستجواب ،ولفت انتباهي ما
قــالــه الحجرف فــي خلط االوراق
والـ ــدخـ ــول ب ـم ــوض ــوع الـشــريـعــة
واقول «ما هكذا تورد االبل».
واض ــاف هــايــف :ي ــوم القيامة
ينفع الصادقين صدقهم ،ونحن
نرى ان الوثيقة مقترحات وليست
قــرارات ،والبعض يشير الى انها
ق ـ ــرارات س ـت ـصــدر ،وال ـعــدســانــي
ق ــال ان ـهــا قـ ــرارات وه ــو مــا يؤكد
انها مقترحات النها لــم تصدر،
ون ـحــن نــأخــذ بـتـعـهــدات الـ ــوزراء
ونحاسبهم في حال عدم تنفيذهم
لتعهداتهم ،وقد نرتقي لمساءلة
رئيس ال ــوزراء النها صــادرة عن
مجلس الوزراء.
وتابع ان الحكومة ليست بهذا
الغباء لتقديم مثل هذا النوع من
االقتراحات في وقت تؤجل اقساط
القروض بسبب الظروف ،ونتعهد

بمحاسبة الحكومة ورئيسها اذا
صدرت الوثيقة بهذه االقتراحات
قــرارات ،وأحد النواب الذي يدفع
ب ـط ــرح ال ـث ـق ــة وقـ ــف وق ـ ــال يــومــا
س ـ ــوف ت ـم ــس جـ ـي ــوب ال ـم ــواط ــن
وحتما ستمس.
وقـ ــال ه ــاي ــف :ن ـحــن لـسـنــا من
تتبدل مواقفهم بتبدل األشخاص،
وال يأتي من هم في أولى الدورات
التشرعية لمجلس االمة ويقوموا
بتقييم مــن دخ ـلــوا دورات عــدة،
ون ـع ـل ــم األم ـ ــور ال ـت ــي ت ـح ــاك مــن
وراء هــذا االسـتـجــواب وال يمكن
ال ـت ـش ـك ـي ــك فـ ــي مـ ــن ي ـش ـه ــد لـهــم
القاصي والداني ،والمقارنة بين
نظيف اليد والقبيض.
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الشيتان يتلقى تحية كورونا من السبيعي وبدا المطير

تمديد

3

طلب النائبان مبارك الحجرف ورياض
العدساني ،اللذان تحدثا مؤيدين لطلب
طــرح الثقة ،تمديد حديثهما ربــع ساعة
إض ــافـ ـي ــة ،ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء كـلـمـتـهـمــا ال ـتــي
خـصــص لـهــا رب ــع ســاعــة ،فــي وق ــت طلب
الـ ـن ــائ ــب ع ـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي ،ال ـ ـ ــذي ت ـحــدث
معارضا 10 ،دقائق ،بينما طلب النائب
محمد هايف  5دقائق.

تعابير الوجه
لوحظ أثناء حديث الدمخي دعم
ال ـن ــائ ــب مـحـمــد ال ـم ـط ـيــر ل ـكــل كلمة
ق ــال ـه ــا ،ح ـي ــث كـ ــان ي ـج ـلــس وراء ه،
وذلك من خالل حركة رأسه وتعابير
وجـ ـه ــه ،الـ ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ــى ت ــأي ـي ــده،
خاصة عندما ذكر الدولة العميقة.

حديث الشيتان
سمح رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم لوزير المالية براك الشيتان
بــال ـحــديــث ب ـعــد ت ـجــديــد ال ـث ـقــة بــه،
حيث شكر بدوره المجلس ،وتعهد
بـعــدم المساس بحقوق الموظفين
والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة تــول ـيــه
الوزارة.

وزير الصحة طلب من الجالل
عدم الحضور
علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادرهــا أن وزيــر
ال ـص ـحــة ات ـص ــل أمـ ــس األول بــال ـنــائــب طــال
الجالل ،وطلب منه عدم حضور جلسة أمس،
التزاما بفترة الحجر المنزلي ،بسبب عودته
مــن ال ـخ ــارج ،حـيــث لــم تـمــر فـتــرة الـ ـ  14يوما
مــن تــاريــخ وصــولــه لـلـبــاد ،وعـلــى ضــوء ذلك
لــم يحضر ال ـجــال الجلسة الـتــي ج ــدد فيها
المجلس الثقة بوزير المالية براك الشيتان.
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بيت الزكاة :شبهة غسل األموال تعود إلى  2018وإحالة
الموظف المتهم بها للتحقيق في مطلع 2019
أخطرنا ديوان
المحاسبة
بجميع
القرارات
ونسخة من
محاضر
التحقيق

ً
أصدر بيت الزكاة بيانا حول ما أثير من
إحــالــة الـنــائــب الـعــام ألحــد الـمـســؤولـيــن في
البيت ،جــراء االعتداء على المال العام ،أكد
فيه أن «األمر يتعلق بالقضية رقم ( )2018 /9
نيابة غسل أموال».
وأوضح البيان أنه «ورد إلى بيت الزكاة
ك ـت ــاب م ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ب ــوج ــود شبهة
غسل أم ــوال ضــد إح ــدى الـمــؤسـســات ،التي
لها تعاقد مــع ا لـبـيــت ،وتطلب فيه النيابة
بعض البيانات التي تتعلق بتعاملها مع
بيت الزكاة».
وأضــاف« :وفــي وقــت الحــق ،طلبت وزارة
الــداخـلـيــة بعض الـبـيــانــات اإلضــافـيــة ،ومن
بينها بيانات تتعلق بالموظف المتهم ،الذي
يعمل في بيت الزكاة بدرجة مراقب ،مثل قرار

تعيينه وتدرجه الوظيفي والمنصب الذي
كــان يشغله وقــت إبــرام هــذه العقود ،وعلى
أثــر ذلــك أرســل المدير العام للبيت بتاريخ
 2019 / 1 / 20مذكرة بإحالة الموظف المتهم
للتحقيق لدى مكتب الشؤون القانونية في
بيت الزكاة ،ووقفه عن العمل لحين االنتهاء
من التحقيق ،والذي انتهى الى طلب إحالة
الـمـتـهــم إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة للتحقيق في
الشبهات الجزائية ،التي تخرج عــن نطاق
اختصاصات بيت الــزكــاة ،وقــد تمت إحالة
الـمــوضــوع ال ــى س ـعــادة المستشار النائب
العام في .»2019 / 6 / 19
وتابع« :كما تم إخطار ديوان المحاسبة
ب ـج ـم ـيــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ون ـس ـخ ــة م ــن م ـحــاضــر
التحقيق ،وكذلك تم نقل الموظف من مركز

ع ـم ـلــه وإبـ ـ ـع ـ ــاده ع ــن أي ت ـع ــام ــات مــال ـيــة،
لحين الفصل في الموضوع من قبل الجهة
القضائية» ،مبينا أن «بيت الزكاة إذ يؤكد
حرصه الشديد على أمــوال المحسنين من
الزكاة والصدقات ،وكذلك حرصه على المال
ال ـع ــام ،يــؤكــد أن ــه لــن يـتــوانــى عــن محاسبة
أي موظف يثبت عليه العبث بالمال العام
مهما بلغت درجته الوظيفية ،وإيقاع أقصى
العقوبات التي تحفظ حقوق البيت وحقوق
السادة المتبرعين على حد سواء».
وأردف الـبـيــان« :كـمــا يتقدم بيت الــزكــاة
بالشكر الجزيل لكل من تواصل مع البيت من
محسنين وعموم المواطنين الذين جددوا
ثقتهم بالبيت وإجــراء اتــه القانونية ،التي
تكفل حفظ المال العام ورعايته».

«الشؤون» :إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل في القطاعات
عقب صدور قرار بإنهاء أعمالها في  30يوليو الماضي
●

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،مـ ــن م ـص ــادر
مطلعة ،أن وزارة الشؤون االجتماعية
استأنفت عملية إعادة تشكيل اللجان
وفـ ــرق ال ـع ـمــل ف ــي جـمـيــع قـطــاعــاتـهــا
عـ ـق ــب ص ـ ـ ــدور ا لـ ـ ـق ـ ــرار اإلداري ر ق ــم
( /1066أ) لسنة  ،2020بـشــأن إ نـهــاء

أع ـمــال الـلـجــان وف ــرق الـعـمــل ،فــي 30
يــولـيــو الـمـنـصــرم ،بـنــاء عـلــى ق ــرارات
مجلس الخدمة المدنية والتعاميم
الصادرة بشأن تنظيم اللجان وفرق
ا لـعـمــل ،و عـلــى مــا تقتضيه مصلحة
العمل.
ً
ووفقا للقرار ،السالف ذ كــره ،فإنه
ل ــن ي ـت ــم ال ـم ـس ــاس بــأن ـظ ـمــة تـشـكـيــل

فــرق ا لـلـجــان ا لـمـنـصــوص عليها في
ا لـقــوا نـيــن ذات ا لـصـلــة بعمل ا ل ــوزارة
ً
الصادرة من وزير الشؤون ،فضال عن
اللجان و فــرق العمل غير المشمولة
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن م ـج ـلــس
الخدمة المدنية.
ً
كما استنثى ا لـقــرار أيضا اللجنة
الفنية المتخصصة لدراسة المزايا

المالية كافة ومنحها إلى مستحقيها
ً
من موظفي الوزارة ،فضال عن الفرق
التي تعمل في مجالي خطة التنمية
و بــر نــا مــج عـمــل ا لـحـكــو مــة ،ومعالجة
اآلث ـ ــار اإلداريـ ـ ــة وال ـمــال ـيــة الـمـتــرتـبــة
عـلــى نـقــل مكتب اإل ن ـمــاء االجتماعي
مــن مجلس ا ل ــوزراء وإلحاقه بــوزارة
الشؤون.

local@aljarida●com

«األشغال» :بدء تنفيذ الحزمة
»2
«المطار
لمشروع
الثانية
ً

تشمل مباني خدماتية ومواقف للسيارات وطرقا

●

سيد القصاص

أعلنت وزارة األشغال العامة بدء أعمال
ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ــزم ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـم ـش ــروع مـبـنــى
الــركــاب الـجــديــد فــي مـطــار الـكــويــت الــدولــي
( ،)T2بمساحة مسطحة تبلغ  120ألف متر
مــر بــع ،وا لـتــي يتم تنفيذها مــن قبل شركة
ليماك التركية بقيمة  169مليون دينار.
وبـيـنــت ال ـ ــوزارة ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
أن ال ـح ــزم ــة ال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـم ـش ــروع تـشـمــل
العديد من المباني الخدماتية ،التي تخدم
ال ـم ـب ـنــى ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـم ـط ــار ،وت ـت ـك ــون مــن
مـبـنــى «م ــواق ــف ل ـل ـس ـيــارات مـتـعــدد األدوار
ب ـطــا قــة ا س ـت ـي ـعــا ب ـيــة ت ـب ـلــغ  5آالف مــو قــف،

ونظام شبكات الطرق ،وجسور للمغادرين
والـقــادمـيــن بـعــدد  4ح ــارات كــل عـلــى حــدة،
ومبان خدمية أخرى تشمل محطة معالجة
ل ـم ـيــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ،وخ ــزان ــات مـيــاه
األمطار».
وأ ش ــارت إ لــى أن ا لـمـشــروع يحتوي على
ساحات مسطحة خضراء تجميلية لمشروع
مبنى الركاب الجديد ،مؤكدة أنها ال تألو
جهدا في الحرص على االنتهاء من أعمال
الحزمة الثانية ألعمال المشروع ،بالتاريخ
المتزامن مع إنجاز الحزمة األولى لمشروع
مبنى الركاب ( )T2الجديد في مطار الكويت
ال ــدول ــي ،وال ـت ــي تـشـمــل ال ـم ـب ـنــى الــرئـيـســي
للمشروع.
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محليات

استبعدت شبهة الجريمة وحفظت بالغ «الصحة» انتصارا لحرية الرأي
حسين العبدالله

مبدأ السيادة
الشعبية جوهر
الديمقراطية
وعمادها وألفراد
الشعب رقابة فعالة
يمارسونها بالرأي
الحر

قرر النائب العام المستشار
ضرار العسعوسي حفظ البالغ
المقدم مــن وزارة الصحة ضد
ال ـنــائــب ف ــي الـمـجـلــس المبطل
األول عبيد الوسمي ،واستبعاد
شبهة الجريمة فــي االتهامات
الـمـنـســوبــة إلـيــه بــوقــائــع اذاع ــة
األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ال ـ ـ ـكـ ـ ــاذبـ ـ ــة والـ ـ ـق ـ ــذف
واإلسـ ـ ـ ــاء ة ،وف ــق ق ــان ــون هيئة
االت ـ ـصـ ــاالت ،وم ـخــال ـفــة قــانــون
جرائم تقنية المعلومات ،على
خلفية البالغ المقام من وزارة
الـصـحــة ضــد الــوسـمــي ،بسبب
التغريدات التي قــام بكتابتها
في حسابه على "تويتر".
وقــالــت الـنـيــابــة ،فــي أسـبــاب
ح ـف ـظ ـه ــا لـ ـب ــاغ الـ ـصـ ـح ــة ضــد
ال ــوس ـم ــي ،إن م ــا ذكـ ــره األخ ـيــر
ف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدات ــه ال ي ـ ـخـ ــرج عــن
ك ــون ــه صـ ــورة م ــن ص ــور حــريــة
الـ ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر ال ـت ــي كفلها
بالمادة 36
الدستور الكويتي
ً
مـنــه ،كما تعد مـمــارســة عملية
ل ـل ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـقــائــم
ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــن خـ ــال الــرقــابــة
الشعبية ،وقــد قــررت المحكمة
الــدس ـتــوريــة أن م ـبــدأ الـسـيــادة
الشعبية جــو هــر الديمقراطية
وعمادها ،وهذا الزمه أن يكون
ألفـ ـ ـ ــراد ال ـش ـع ــب أيـ ـض ــا رق ــاب ــة
شعبية فعالة يمارسها بالرأي
الحر ،مما يغدو معه الحق في

الرقابة الشعبية فرعا من حرية
التعبير ،ونتاجا لها.
وأضافت النيابة :فال يجوز،
واألمــر كذلك ،وضــع قيود على
هذا الحق على غير مقتضى من
طبيعته ومتطلبات ممارسته،
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــريـ ــة او
فصلها عــن ادوات ـه ــا ووســائــل
مباشرتها ،وإال ُعــد ذلــك هدما
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي م ـح ـتــواهــا
ال ـم ـق ــرر ف ــي ال ــدس ـت ــور وك ـفــالــة
حــق االفـ ــراد بـمـمــارســة الــرقــابــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ي ـع ـنــي ت ـط ـلــب او
افـ ـت ــراض ان ك ــل م ــا ي ـط ــرح من
قبلهم بمناسبتها صحيح او
حقيقي ،ولكن مع ذلك ال يمكن
ح ــرم ــان ـه ــم م ــن طـ ــرح اف ـك ــاره ــم
وآرائـهــم ،طالما التزموا حدود
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ف ـت ـك ــون ت ـل ــك اآلراء
عرضة للمناقشة واألخذ والرد
ال سطوة لرأي على آخر ،فيرتقي
ب ــذل ــك الـ ــوعـ ــي ل ـ ــدى الـمـجـتـمــع
وت ــرتـ ـق ــي م ـع ـه ــا ثـ ـق ــاف ــة ق ـب ــول
االخـ ـت ــاف وي ـك ــون ق ـ ــادرا على
التمييز بين الغث والسمين ،ال
يسيره حــاقــد او حــاســد ،ومما
سبق نخلص الى انتفاء اركان
الجناية المثارة.
وعـ ــن واقـ ـع ــة الـ ـق ــذف ال ـم ـثــار
بـ ـتـ ـغ ــري ــدات الـ ــوس ـ ـمـ ــي ،ق ــال ــت
النيابة إنه لم يتهم احدا بعينه
بـ ــارت ـ ـكـ ــاب واقـ ـ ـع ـ ــة ت ـس ـتــوجــب

ع ـق ــاب ــه ،وإنـ ـم ــا ت ـض ـمــن كــامــه
االشارة الى وقائع دون التعرض
لشخوصها ،االمر الذي يجعلها
تـنــدرج تحت نــص ال ـمــادة 214
من قانون الـجــزاء ،والتي ابقت
الفعل في نطاق االباحة.
ولفتت إلــى ان الواقعة التي
كـشــف عـنـهــا الـمـشـكــو فــي حقه
ت ـت ـع ـلــق بــال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة؛
لتعلقها باألموال العامة ،ولذلك
ف ــان اثــارت ـهــا م ــن قـبـلــه دون ان
يتعدى ذلــك الــى الـتـطــاول على
ش ـخ ــوص ـه ــا ي ـج ـع ـلــه مـتـمـتـعــا
باإلباحة المنصوص عليها في
المادة السابقة.
وأض ــاف ــت :أم ــا بـشــأن جنحة
ال ـســب ال ـم ـثــارة فـيـمــا تضمنته
ال ـت ـغ ــري ــدة ال ـخــام ـســة م ــن لفظ
ك ـ ـ ـ ـ ــذاب ووقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ـل ـ ـمـ ــا ك ــان ــت
التغريدة قد خلت من إسناد تلك
األوصــاف إلى شخص طبيعي
بـ ـعـ ـيـ ـن ــه او إلـ ـ ـ ــى ش ـ ـخـ ــص مــن
الممكن تحديده ،إذ يتعين لقيام
جنحة السب ،فضال عن شكوى
المجني عليه ،أن تكون األلفاظ
قد وجهت إلــى شخص بعينه،
وهو ما خلت منه األوراق ،بما
نرى معه والحال كذلك استبعاد
شبهة تلك الجنحة.
وب ـش ــأن م ــا أث ــارت ــه الــواق ـعــة
مـ ـ ــن مـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  6مــن
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  63لـسـنــة 2015

ضرار العسعوسي

في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات والمادتين ،8 - 21/3
قالت النيابة :وفقا للثابت في
الـتـغــريــدتـيــن الـثــالـثــة والــرابـعــة
أنهما تتضمنان الـتـســاؤل عن
ع ــدد الـمـصــابـيــن مــن العاملين
بـ ــاألج ـ ـهـ ــزة ال ـط ـب ـي ــة وانـ ـتـ ـق ــاد
مسلك وزيري الصحة والبلدية
ب ــالـ ـسـ ـم ــاح لـ ـعـ ـم ــال ال ـم ـط ــاع ــم
ب ــال ـع ـم ــل دون ف ـح ـص ـه ــم ،وم ــا
ت ـض ـم ـنــه م ـق ـط ــع ال ـف ـي ــدي ــو مــن
انتقاد لسياسات وزارة الصحة
فجميعها أفـعــال تـنــدرج تحت
حرية الرأي والتعبير وما يتفرع
عنها من حق النقد الذي ّ
تعرفه
محكمة النقض المصرية بأنه
إبــداء الــرأي في أمــر معين دون

المساس بشخص صاحب األمر،
او العمل بغية التشهير بــه أو
الحط من كرامته.
ً
وقــالــت النيابة :ليس جائزا
اف ـ ـتـ ــراض أن أي واق ـ ـعـ ــة ج ــرى
إس ـن ــاده ــا الـ ــى احـ ــد الـقــائـمـيــن
بالعمل العام أنها واقعة زائفة
او ان سوء القصد قد خالطها،
كذلك فإن اآلراء التي تم نشرها
ف ــي ح ــق احـ ــد م ـمــن ي ـبــاشــرون
جــانـبــا م ــن اخ ـت ـصــاص الــدولــة
ال يـ ـج ــوز ت ـق ـي ـي ـم ـهــا مـنـفـصـلــة
عما توجبه المصلحة العامة
فــي أع ـلــى درجــات ـهــا مــن عــرض

ا ن ـ ـ ـحـ ـ ــرا فـ ـ ــا ت ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وأن ي ـ ـكـ ــون
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون عـ ـل ــى بـ ـيـ ـن ــة مــن
دخائلها ،ويتعين دوما ان تتاح
لـكــل مــواطــن فــرصــة مناقشتها
واستظهار وجه الحق فيها.
وأكدت النيابة أنها ال تساير
مـمـثــل ال ـشــاكــي ب ــأن ال ـع ـبــارات
س ـ ــالـ ـ ـف ـ ــة االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـت ـض ـم ــن
ت ـحــري ـضــا ل ـم ـخــال ـفــة ال ـق ــان ــون
او تجريحا واس ــاء ة مــن شأنه
تثبيط حماس وجهود العاملين
ف ـ ــي وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ف ـ ــي ظــل
جائحة كــورونــا ،إذ ان الواقعة
قــد خلت مــن أي ع ـبــارات تشير

تصريحا او تلميحا على توافر
نية التحريض ،كما أنه ال يمكن
اع ـت ـبــار ن ـقــد االف ـع ــال تجريحا
او اسـ ـ ــاء ة وإن ق ـســت ال ـفــاظــه،
ه ـ ــذا ف ـض ــا عـ ــن ان ال ـعــام ـل ـيــن
بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة م ـ ــن اطـ ـب ــاء
ومـمــرضـيــن وفنيين واداري ـيــن
يتمتعون بــو عــي وادراك عــال،
وق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ال ـت ـم ـي ـيــز بـيــن
النقد والنقض ،يؤدون اعمالهم
مدفوعين بقسم عظيم وضمير
م ـخ ـلــص ق ــوي ــم ال يــزحــزحـهـمــا
قول لئيم.

محليات
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ً
«لوياك لبنان» تتولى إصالح وتأهيل  82منزل

local@aljarida●com

إلعادة الحياة إلى العاصمة
مستمرة
بيروت»
يا
«انهضي
حملة
•
ً
• رعاية فورية لألسر المتضررة خصوصا كبار السن
إدارة لوياك لبنان في اجتماع مع المهندسين
بخصوص ميزانية التكاليف المقدرة الٕصالح
البيوت التي تمت معاينتها

متطوعو "لوياك لبنان" خالل تنظيف مبنى جريدة النهار

فريق ٕادارة العمليات "لوياك لبنان"
مــع انـفـجــار ب ـيــروت ال ـمــروع انـفـجــرت البيوت
مبنى في
وال ـش ــوارع والـنـفــوس واه ـتــزت أرك ــان السياسة
«النهار» اللبنانية
وصفحات "السوشيال ميديا" ،لكن تلك اللحظة
الصعبة بالنسبة إلى شباب "لوياك لبنان" لم تكن
ومستشفى «رزق»
لحظة حزن وإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك
ضمن الخدمات
بل ساعة عمل كي تنهض "بيروت" مرة أخرى من
بين األنقاض والركام ،لتعود "ست الدنيا" كما كانت.
التطوعية العامة
وتأثر مقر "لوياك" مثل مئات المباني ،وتهاوت
نوافذه الزجاجية ،وأصيب الشباب في المقر بصدمة الذعر
والهلع مثل مئات اآلالف في بيروت لكن الصدمة لم تمنعهم
من التفكير واتخاذ قرار ووضع خطة عمل في الليلة نفسها.
فالظروف قاسية ...آالف الجرحى ...مئات البيوت تصدعت...
أعــداد مجهولة تحت األنقاض .وكل فعل مهما كان بسيطا
هو إنقاذ حياة.
وألن "لوياك" اعتادت بمختلف أفرعها في لبنان واليمن
واألردن والكويت أن تكون في قلب العمل الميداني ،وتملك
الحرفية والكوادر للتعامل مع مختلف األزمات ،تحرك الشباب
وف ــق خـطــة محكمة تعمل عـلــى مـحــوريــن :االول تـقــديــم خدمة
تطوعية عامة لتنظيف الـشــوارع وصيانة المباني والمرافق
العامة ،والمحور اآلخر خدمة تطوعية خاصة تتعلق بمساعدة
األسر األكثر تضررا.
وتــم تقسيم المتطوعين إلــى ثالثة فــرق :األول فريق إداري
"كنترول" يتولى التنسيق والمتابعة وجمع البيانات واللقاء
مع المتطوعين من المهندسين واألطباء ،واستقبال الحاالت
اإلنسانية وتلقي مكالماتها ،إليجاد حلول سريعة ومالئمة.
ويتولى الفريق الثاني مهمة تنظيف المنازل والشوارع
والمناطق وإزالة كل آثار الدمار مع توفير كل المعدات الالزمة
وزيارة مختلف المواقع الميدانية.
وشـ ــارك فــي حـمـلــة التنظيف أك ـثــر مــن ثــاثـيــن متطوعا
ً
صباحا إلى السادسة مساء ،وزاروا
يبدأون من العاشرة
 حـتــى اآلن  -الـعــديــد مــن ال ـمــواقــع مـنـهــا الـجـعـيـتــاوي،ومستشفى "رزق" للجامعة اللبنانية األميركية المالصق
لمقر لــويــاك وكــذلــك مقر
جريدة النهار اللبنانية،
والكرنتينا ومار مخايل
وراس النبع والجميزة،
حيث لكل يــوم مهام عمل
جديدة.
امـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث
فيتولى مهمة إحصاء وتأهيل
وإص ـ ـ ــاح ال ـب ـي ــوت وال ـم ـبــانــي
التاريخية المتضررة بالتعاون
مع فريق هندسي ،والعمل على
تنظيف موقع جريدة النهار
توطين العائالت التي تضررت
بـيــوتـهــا ب ـشــدة ،خـصــوصــا في
مـنـطـقــة األش ــرف ـي ــة ال ـت ــي تضم
ٔ
تـ ـنـ ـظـ ـي ــف احـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازل
المدمرة من جراء االنفجار

العديد من المباني المسجلة في اليونسكو ،وتم حصر حوالي
 82بيتا ومبنى بحاجة إلى ترميم وصيانة ،بدءا بمنازل كبار
ال ـســن ،إضــافــة إل ــى أن بـعــض الـمـتـضــرريــن يـعــانــون أيـضــا من
اإلصابة بفيروس كورونا ،ومن بينهم أسرة بالكامل مصابة
به ،ما تطلب تقديم رعاية خاصة ،واالستعانة بأطباء لوضعهم
في عزل داخل المستشفى ،أو عزل منزلي ،وثمة شرائح تضررت
ً
حاليا من البطالة مما تطلب تقديم مساعدة
أعمالها ،وتعاني
عاجلة.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص شـ ـ ـب ـ ــاب لـ ـ ــويـ ـ ــاك عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم وض ـ ـ ــع الـ ـبـ ـي ــوت
واحـتـيــاجــاتـهــا ،إضــافــة إل ــى الــوضــع اإلنـســانــي لسكانها ومــا
ودع ــم خـصــوصــا مــن كـبــار السن
يـحـتــاجــون إلـيــه مــن رعــايــة ً
واألطـفــال ،ومن يعانون أمراضا صعبة وذوي االحتياجات
الـخــاصــة ،حـيــث أعـطــت "ل ــوي ــاك" األول ــوي ــة الـقـصــوى لتوفير
المأوى للمتضررين على وجه السرعة.
وفي هذا الصدد تواصل رجل األعمال محمد فؤاد الغانم
مــع لــويــاك وع ــرض المساهمة فــي عمليات الصيانة
والترميم خصوصا توفير ألواح الزجاج الذي شح
في األسواق مع ازدياد الطلب عليه عقب االنفجار،
كما تواصل مجلس األعمال اللبناني في الكويت
وعـ ــرض تـقــديــم ال ـم ـســاعــدة إليـمــانـهــم بحرفية
شباب لوياك وسرعة االستجابة واألداء المنظم.
كـمــا حــرصــت ف ــرق المتطوعين فــي "لــويــاك"
على التعاون مع مختلف المبادرات الشبابية
ومــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي الـتــي تعمل
على األرض ،حيث يتم توزيع الجهود على
المناطق المختلفة ،وتنسيق مختلف المهام
بـيــن الـجـمـيــع ،إضــافــة إل ــى مـشــاركــة ع ــدد من
الشباب في عمليات التصوير والتوثيق.
ورغ ـ ــم ال ـص ـع ــوب ــات ال ـم ـيــدان ـيــة الـمـتـعـلـقــة
ب ــاألنـ ـق ــاض ،وانـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي،
وض ـع ــف اإلنـ ـت ــرن ــت ،فـ ــإن ال ـش ـب ــاب م ــازال ــوا
يواصلون
ج ـه ــوده ــم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان،
وبـ ـ ـعـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــم
يـضـطــر للمبيت
فــي مـقــر "ل ــوي ــاك" ن ـظــرا للعمل
حتى وقــت مـتــأخــر ،ومجيئهم
من أماكن بعيدة خارج بيروت.

مسنة تشرح الحــدى عضوات «لــويــاك» ما حــدث في
ٔ
منزلها اثناء االنفجار

جانب من أعمال الترميم

جانب من أعمال التنظيف

متطوعو فريق "لوياك لبنان"

حملة لتنظيف
المرافق العامة
والمباني
التاريخية

ٔ
متطوعو «لوياك» أمام المركز الطبي للجامعة اللبنانية  -االميركية (مستشفى رزق)

جانب من أعمال التنظيف في أحياء بيروت المتضررة

تنظيف الشوارع والمرافق العامة
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«جمعية العلوم» لـ ةديرجلا  :إجبار الطلبة على فتح
ُ
الكاميرا مخالف للوائح التعليم عن بعد
•

استنكرت تسجيل الرافضين لفتحها في كشوف الغائبين
فيصل متعب

نرفض اختراق
خصوصية
الطلبة
وسياسة
البعض
بتسجيل
الغياب

أ ك ــد ر ئ ـيــس جـمـعـيــة طلبة
كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
الـكــويــت ج ــراح ال ـعــدوانــي أن
ه ـ ـنـ ــاك أس ـ ــات ـ ــذة فـ ــي ال ـك ـل ـيــة
يخالفون الئحة التعليم عن
بعد بإجبار الطلبة على فتح
الـكــامـيــرا أث ـنــاء الـمـحــاضــرة،
عن طريق المنصة التعليمية
م ــاي ـك ــروس ــوف ــت ت ـي ـمــز ،وفــي
ح ــال رف ــض ال ـطــالــب فـتـحـهــا
ي ـتــم اح ـت ـســابــه ض ـمــن كـشــف
الغياب عن المحاضرة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح صحافي لـ"الجريدة":
"يجوز للطالب فتح الكاميرا
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء فـ ـ ـت ـ ــرة االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الـفـصـلـيــة وال ـن ـهــائ ـيــة ،نـظــرا
لـ ـم ــا نـ ـص ــت ع ـل ـي ــه ال ــائـ ـح ــة،
ولكن ال يجوز ان يتم اختراق
خصوصية الطلبة من خالل
اال سـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــذة ،ك ـ ـمـ ــا ان هـ ـن ــاك

طــال ـبــات ال يـسـتـطـيـعــن فـتــح
الكاميرا ألسباب شخصية.
ومن هذا المنطلق ترفض
الجمعية السياسة المتبعة
مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـس ـج ـيــل
الحضور والغياب".

غياب اإلدارة
وأضاف أن بعض األساتذة
ا س ـت ـغ ـل ــوا غ ـي ــاب دور إدارة
الكلية ،و لــم يقوموا بتفعيل
بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـم ــايـ ـك ــروس ــوف ــت
ت ـي ـمــز ،ب ـح ـيــث بـ ــات الـبـعــض
منهم يرفض إ ضــا فــة الطلبة
عـ ـ ـل ـ ــى "ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــروب" الـ ـ ـخ ـ ــاص
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة ع ـ ـ ــن ط ــري ــق
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ان
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ان ـط ـل ـقــت
ومازال بعض االساتذة يؤخر

مـصـيــر الـطـلـبــة ف ــي ال ــدراس ــة
دون أسباب تذكر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوانـ ـ ـ ـ ــي
أن ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـت ـ ـع ـ ـقـ ــد
ا جـتـمــا عـهــا مــع عـمـيــد الكلية

د .عـ ـ ـب ـ ــدا لـ ـ ـه ـ ــادي ب ــو عـ ـلـ ـي ــان
لمناقشة اعتماد االختبارات
"أو نـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــن" ،دون حـ ـض ــور
ال ـط ـل ـبــة إل ــى ال ـك ـل ـيــة ،تـجـنـبــا
لـلـعــدوى ،ال فـتــا ا لــى ان هناك

«ثقافي األردن» :بحثنا مع إدارة األزمة بالمملكة
وعودة طلبة الطب للسنوات السريرية
أعلن الملحق الثقافي الكويتي
في األردن د .بدر المطيري مناقشة
م ـ ـسـ ــؤول إدارة األزم ـ ـ ـ ــة األردن ـ ـ ــي
إمكانية عــودة الطلبة الكويتيين
ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـطـ ــب ب ــال ـج ــام ـع ــات
األردنية للسنوات السريرية للفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ،2020-2019
وذلك بتنسيق مستمر ومتواصل
مع السفير عزیز الديحاني.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
أمس ،إن طبيعة دراسة الطلبة في
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة تـتـطـلــب وج ــوده ــم
في المستشفيات التعليمية حتى
يتلقوا أفضل الممارسات الطبية
ال ـت ــدري ـب ـي ــة لـ ـلـ ـح ــاالت ال ـمــرض ـيــة

وك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،وهـ ــذا
م ــا حــرصــت عـلـيــه س ـيــاســة وزارة
التعليم العالي ،ممثلة في الوزير
وال ــوكـ ـي ــل ،وي ـن ـس ـجــم م ــع رؤيـتـهــا
فــي أن يحصل الطلبة عـلــى أعلى
درجات التعليم وجودتها ،ليكونوا
مـسـتـقـبــا ق ــادري ــن ع ـلــى الـتـعــامــل
مع كل الحاالت المرضية التي قد
تعرض عليهم.
وت ــاب ــع" :ان ال ـم ـل ـحــق الـثـقــافــي
ب ـحــث آل ـي ــة تــرت ـیــب عــودت ـهــم إلــى
األردن مــن كــل الجوانب الصحية
وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
سـيـقــومــون ب ـهــا" ،مبينا أن إدارة
األزمة في االردن اكدت أن المملكة

ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة وص ـح ــة
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن ،وأن يتلقوا
تعليمهم بـجــدارة عالية ،وستتم
دراسة وتقييم كل األمور المطلوبة
لــذلــك ،وتنسيق الـجـهــود الــازمــة
خالل اليومين القادمين.
وبـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ف ــي
السنوات والتخصصات والبرامج
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اف ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري بـ ــأن
التدريس سيستمر عبر التعليم
اإللكتروني عن بعد ،وعقد جميع
االمتحانات النهائية لهم للفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي 2020-2019
أونــايــن ،وسيتم ترتيب عودتهم
تبعا لذلك.

بدر المطيري

تفعيل التعاون بين «المياه» و«البيئة»

عدد قياسي لمخالفي
الحظر الجزئي

المزيني :طرح المشروع التوعوي «جمع وفرز زيوت الطعام»

أعلنت وزارة الداخلية
ضبط  22شخصا
خالفوا قرار الحظ
الجزئي أمس االول.
وأوضحت الوزارة،
في إحصائيتها
اليومية ،أن 20
كويتيا وشخصين
من جنسيات مختلفة،
خالفوا قرارات مجلس
الوزراء بشأن الحظر
الجزئي في البالد من
 9مساء حتى  3فجرا،
وكان العدد األكبر في
محافظة األحمدي بـ7
أشخاص ،ومحافظة
العاصمة بـ ،5مضيفة
أن الوزارة باشرت
اتخاذ االجراء ات
القانونية ،وإحالتهم
لجهات التحقيق
المختصة.
ويعد هذا الرقم األعلى
لمخالفي الحظر
الجزئي منذ  24يونيو
الماضي ،حيث سجلت
الوزارة قضايا تجاه
 24شخصا ،بواقع
 17كويتيا ،و 7من
جنسيات أخرى.

أعلن رئيس جمعية المياه د .صالح المزيني،
البدء في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين
الجمعية والهيئة العامة للبيئة والمشمولة
بالجهود الرامية لمكافحة تلوث وهدر المياه
والعمل على استدامتها والتوعية من مخاطر
نقص المياه.
وأوضح المزيني ،في تصريح صحافي أمس،
أن أولى مراحل تفعيل المذكرة انطلقت خالل
اجتماع تنسيقي عقد بين الهيئة والجمعية في
إطار تنفيذ بنود المذكرة الموقعة في مارس
الماضي ،مؤكدا ان حماية جميع مصادر المياه
من التلوث شملتها االتفاقية ،مشيدا بتأكيد
المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

«اإلغاثة»« :األوقاف»
دعمت «العشيات»
بـ  150ألف دينار
دعمت األمــانــة العامة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف
العشيات التابع للجمعية
الكويتية لإلغاثة بمبلغ
 150ألــف ديـنــار ،لتوفير
الـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ـ ــ584
أســرة داخــل الكويت مدة
 6أشهر.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــد ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس :إن ـن ــا
نسعى من خالل مصرف
العشيات لتوفير المواد
ال ـغــذائ ـيــة ل ـم ـئــات األس ــر
المتعففة داخل الكويت،
عبر بطاقات ذكية نودع
م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـب ــال ــغ
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـك ــل أسـ ــرة
أول ك ــل ش ـه ــر ،مـضـيـفــا:
تـتـفــاوت القيمة المالية
لـلـبـطــاقــات بـيــن  30و60
ً
دينارا ،وذلك حسب عداد
أف ـ ـ ــراد األس ـ ـ ــرة ودخ ـل ـهــا
االقتصادي.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـع ـب ـي ــد أن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف
شريحة األيتام واألرامل
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــل
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــات وك ـ ـ ـبـ ـ ــار
الـســن وال ـمــرضــى وذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
وال ـع ــاط ـل ـي ــن ع ــن الـعـمــل
والـ ـ ـغ ـ ــارمـ ـ ـي ـ ــن وغـ ـي ــره ــم
مــن ال ـحــاالت المستحقة
للدعم.

للبيئة الشيخ عبدالله األحمد خالل االجتماع أن
الهيئة تدعم وتساهم في انجاح البرامج الفعالة
في حماية جميع مكونات البيئة.
واضــاف ان "االجتماع شهد طرح المشروع
التوعوي بعنوان (جمع وفــرز زيــوت الطعام)
والذي يهدف إلى تقييم الوضع الراهن لقدرات
المواطنين في المساهمة في جمع هذه الزيوت
وعدم رميها في المجاري الصحية المائية لما
له من أضرار على البيئة" ،مؤكدا أن المشروع
يخدم أهداف الدولة في المحافظة على مصادر
المياه من الزيوت المستعملة وتخفيف الضرر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـل ــى ش ـب ـكــة ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
المائية.

«اإلعالم العربي» :العتماد التربية
اإلعالمية في مناهج التعليم

الداخلية :ال صحة إلسقاط
الغرامات المرورية
مشاركون في الملتقى اإلعالمي
أكــد المشاركون في الجلسة الثانية لملتقى قــادة اإلعــام العربي
السابع تحت عنوان "أزمات اإلعالم العربي وسبل تجاوزها" ضرورة
اعتماد التربية اإلعالمية في قضايا التعليم بالوطن العربي من أجل
تخريج إعالميين محترفين ال هواة.
قــال رئـيــس تحرير جــريــدة الـبــاد البحرينية مــؤنــس ال ـمــردي ،إن
الصحافة في العالم العربي تعاني اليوم توجه القراء إلى الصحافة
اإللكترونية مما ّ
سبب انحسار الصحافة ا لــور قـيــة بسبب تعاملها
بأسلوب القرن الماضي.
وأك ــد الـمــردي وج ــوب مواصلة تغيير أسـلــوب الصحافة الورقية
من خالل استخدام التقنيات الجديدة وتحديث المضمون مع وجود
الوسيلة المناسبة لشريحة القراء المستهدفين.
مــن جهته ،قــال رئيس تحرير صحيفة الـجــزيــرة السعودية خالد
الـمــالــك ،إنــه البــد مــن تـجــاوز هــذه المرحلة بالبحث عــن حـلــول ليس
ً
ً
على مستوى األفــراد والمؤسسات فحسب بل للدول أيضا ،معتبرا
أن المؤسسات اإلعالمية التقليدية شكلت مرحلة مضيئة من تاريخ
المنطقة والدفاع عنها لذا البد من دعمها.
بــدوره ،قــال رئيس تحرير جريدة الرؤية العمانية حاتم الطائي،
إن التحدي المالي من واقع تجربته في اإلعالم يعتبر من التحديات
الرئيسية التي تهدد استقرار المؤسسات اإلعالمية في العالم العربي
خـصــوصــا وس ــط ال ـظ ــروف الـحــالـيــة م ــع تــأث ـيــرات جــائـحــة ك ــورورن ــا
االقتصادية على الدول.
وذكر أن تسرب الكوادر اإلعالمية المميزة وعدم استقرارها أدى إلى
تراجع جودة المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه المؤسسات اإلعالمية
إضافة الى تحديات أخرى مثل الصراع بين اإلعالم التقليدي والجديد
أدى إلى تراجع في قراءة الصحف الورقية.

نفت وزارة الداخلية
ما تناقلته بعض
وسائل التواصل
االجتماعي أمس األول
عن قيامها بإسقاط
الغرامات المرورية عن
المواطنين والمقيمين
المخالفين لقانون
المرور.
وأعلنت "الداخلية" ،في
بيان لإلدارة العامة
للعالقات واالعالم
االمني ،أن هناك
تحديثا على الموقع
الرسمي للوزارة ،يتم
إجراؤه حاليا ،مما أدى
الى عدم ظهور تلك
المخالفات ،داعية الى
تحري الدقة في نقل
االخبار واخذها من
مصادرها الرسمية،
ولفتت الى أن أبواب
االدارة مفتوحة على
مدار الساعة للرد على
أي استفسار يتعلق
بالشأن األمني.

ال ـعــديــد مــن الـطـلـبــة يـعــانــون
األم ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة كــالــربــو
والضغط والسكر وغيرها.
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محليات

رابطة «اإلدارية» بحثت مع وزير
الصحة إلغاء حضور الطلبة
●

فيصل متعب

ب ـ ـح ـ ـثـ ــت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ط ـل ـب ــة
كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
بـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت م ــع
وز ي ـ ـ ــر ا لـ ـصـ ـح ــة د .ب ــا س ــل
ال ـص ـب ــاح م ــؤخ ــرا ال ـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـص ـح ـي ــة
التي تخص الطلبة ،خالل
ان ـطــاق الـفـصــل الــدراســي
االستثنائي في الجامعة،
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء حـ ـض ــور
الـطـلـبــة إل ــى الـكـلـيــة خــال
فترة االختبارات الفصلية
(ال ـم ـي ــدت ـي ــرم) وال ـن ـهــائ ـيــة،
حـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ص ـ ـحـ ــة
وسالمة الطلبة خالل هذه
الجائحة.
وق ــال ــت ال ــرابـ ـط ــة ،عـقــب
اللقاء ،ان د .الصباح أبدى
اهتمامه الكبير ،وحرصه
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة
ال ـط ـل ـب ــة ،ووع ـ ــد بـمـتــابـعــة
ال ـم ــوض ــوع ش ـخ ـص ـيـ ًـا مــع
ادارة ا لـكـلـيــة ،مـشـيــرة ا لــى
ان ـهــا قــدمــت مـجـمــوعــة من
الـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ــى ل ـج ـن ــة

التعليم عــن بعد بالكلية،
ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـن ــذ
فـتــرة ،حــول عــدم اقامتها،
فـ ـض ــا عـ ــن اط ـ ـ ــاق ح ـم ـلــة
لجمع تواقيع طلبة الكلية
مؤخرا حولها عبر الموقع
االلكتروني.
واضــافــت أن هـنــاك عــدة
أسباب وراء هذه المطالبة،
أ بــرز هــا ا نــه لــن يتم تعقيم
قاعات االختبارات بعد كل
اختبار ،وصعوبة التركيز
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـبـ ــار اثـ ـ ـن ـ ــاء ل ـبــس
الكمامة ،واذا ثبت اصابة
احد الطلبة خالل االختبار
فسيتم اغالق الكلية لحجر
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ن ـقــل
العدوى ألهاليهم ،وخالل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـجـ ـمـ ـي ــع اوراق
اال خـتـبــارات وتصحيحها
ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور م ـ ـعـ ــرض
لــإصــابــة ألن ـهــا ق ــد تـكــون
ح ــام ـل ــة ل ـل ـف ـي ــروس ،الف ـتــة
ال ــى ان ه ـن ــاك ال ـعــديــد مــن
ال ــوس ــائ ــل لـتـقـيـيــم الـطـلـبــة
ب ــدال مــن اداء اال خ ـت ـبــارات
بالكلية.

«الشباب الديمقراطي» لمعالجة البطالة
وتشجيع المبدعين

ّ
«حل مشاكل الشباب يتطلب إطالق إمكاناتهم»
أكد اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي أن معالجة مشاكل
الشباب واالهتمام بقضاياهم تتطلب تهيئة األجواء المناسبة
من أجل إطالق إمكاناتهم وإبداعاتهم ،وذلك بإطالق حرية
الشباب في إنشاء منظماتهم الشبابية االجتماعية ومراكز
الشباب وتحسين نوعيتها وتمكين الشباب مــن إدارتـهــا
ديمقراطيا عن طريق انتخاب مجالس إداراتها.
ً
ودع ــا االت ـح ــاد ،فــي ب ـيــان ،ام ــس ،بمناسبة ي ــوم الشباب
العالمي الذي يوافق  12أغسطس من كل عام ،إلى االهتمام
بالرياضة نحو هدف العناية بالشباب وبصحتهم الجسمانية
وق ـضــاء أوق ــات فــراغـهــم بشكل مـجــد مــع رف ــض خصخصة
األندية الرياضية ،مطالبا بزيادة عدد أماكن الترفيه والحياة
االجتماعية والنوادي العلمية والثقافية المخصصة للشباب،
وتشجيع المبدعين ،واتخاذ تدابير حازمة وجادة لمكافحة
انتشار المخدرات.
وأك ــد إفـســاح الـمـجــال أم ــام مـشــاركــة الـشـبــاب فــي الحياة

العامة ،بما فيها العملية االنتخابية وذلــك بتخفيض سن
الناخب إلى  18سنة ،ومعالجة مشكلة البطالة في صفوف
الشباب الجدد القادمين إلى سوق العمل.
وقال إن االتحاد سيواصل دوره في التعبير عن قضايا
الشباب في الكويت وإبــراز مطالبهم ،باإلضافة إلى تعزيز
مساهمتهم في بناء كويت جديدة ،كويت ديمقراطية ،كويت
المواطنة الدستورية المتساوية والعدالة االجتماعية ووطن
الحرية والتسامح والسالم.
يمثل الشباب الكويتي نسبة غالبة من
وأوضح أنه بينما ّ
المواطنين ،إال أنــه يعاني من مشاكل الضياع والتأثيرات
السلبية لقيم المجتمع االسـتـهــاكــي؛ وتفشي الـمـخــدرات؛
واالتجاه نحو العنف ،مستطردا :كما ال يجد الشاب التوجيه
المناسب والمجاالت النافعة المتنوعة الستيعاب طاقتهم،
تضررا من تنامي مشكلة البطالة.
وهم القسم األكثر
ً

زوايا ورؤى
روتشي كومار *
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ديفيد كينير*

في أفغانستان« ...طالبان» تعطي بيد
وتنتزع باألخرى!
وقف إلطالق النار
عندما أوصى الرئيس األفغاني أشرف غني بأول ٍ
على اإلطالق مع "طالبان" في  ،2018عجز معظم األفغان والمقاتلين
في الحركة عن توقع ما سيحصل في المرحلة الالحقة ،وبدا وكأن
ً
الناس نسوا معنى الحياة في بلد ّ
يعمه السالم وال يشهد حربا يومية.
ٍ
طــوال ثالثة أيــام تشارك جميع األفـغــان الطعام وج ــددوا آمالهم
وقت قصير على انتهاء تلك
بمستقبل مبني على السالم ،لكن بعد ٍ
ٍ
الهدنة التاريخية ،أطلقت "طالبان" اعـتــداءات ضد حواجز تفتيش
حكومية في أنحاء المحافظات في شمال البلد وغربه.
استمر قرار آخر بوقف إطالق النار في شهر مايو الماضي لبضعة
ً
أيام قبل أن ينهار مجددا ،وهكذا بقي السالم الدائم بعيد المنال في
أفغانستان .وفــي الفترة األخ ـيــرة ،دعــت "طــالـبــان" إلــى وقــف إطــاق
النار للمرة الثالثة بمناسبة عيد األضحى ،لكن كانت بدايته شائكة،
فانفجرت سيارة مفخخة في محافظة "لوغار" بالقرب من العاصمة
ً
قبل ساعات من بدء تنفيذ القرار وأسفر االنفجار عن مقتل  40مدنيا.
انتهت الهدنة يوم األحد بعد تسجيل  38حادثة عنف في أنحاء
ً
ً
المحافظات ومقتل حوالي  60مدنيا ،فضال عن هجوم دام  18ساعة
ً
من الفرع األفغاني لتنظيم "داع ــش" وأودى بحياة  20شخصا في
مقاطعة "ننجرهار".
كانت الواليات المتحدة قد توصلت إلى اتفاقها مع "طالبان" في
 29فبراير بهدف تقليص أعمال العنف في أفغانستان ،لكنها تجاهلت
هذه األحداث المستجدة كلها ،ومع ذلك يصعب أن ينكر أحد ضعف
ذلك االتفاق ،إذ تكثر المؤشرات التي تثبت أن المتمردين ال يأخذون
جهود السالم على محمل الجد.
كشفت وزارة الدفاع األميركية أن األسبوع األكثر دموية في صفوف
القوات األفغانية في آخر  19سنة من الحرب امتد بين  14و 21يونيو
ً
من هذه السنة ،حين أطلقت "طالبان"  422هجوما في  32محافظة،
ً
مما أسفر عن مقتل  291عنصرا من قوى األمن األفغانية وإصابة 550
آخرين .لكن رغم هذه األرقام المقلقة ،تابعت الواليات المتحدة سحب
قواتها العسكرية ،وفي الوقت نفسه دعت الحكومة األفغانية إلى إطالق
سراح مجرمين من حركة "طالبان" في السجون األفغانية لتنفيذ بند
ً
ً
آخر من اتفاق  29فبراير ،علما أن كابول لم تكن جزءا منه.
ً ً
ليس مفاجئا إذا أن تتعامل الحكومة األفغانية مع المفاوضات
بأقصى درجات الحذر ،إذ رضخ غني للطلب األميركي بإطالق سراح
نحو  4600سجين من "طالبان" ،لكن ال يزال  400من أخطر المجرمين
ُ
المدانين وراء القضبان ،وطــرح أعضاء الهيئة االستشارية القبلية
"لويا جيرغا" التي استلمت هذه القضية بعض الشروط لتحريرهم،
منها وقف إطالق النار على المدى الطويل والحصول على ضمانات
ً
وطنية ودولية تمنعهم من المشاركة في المعارك مجددا بعد إطالق
سراحهم ،كذلك اشترطوا أن توقف "طالبان" اعتداءاتها تحت راية
تنظيم "الدولة اإلسالمية في والية خراسان" ،مما يثبت انعدام الثقة
بقدرة "طالبان" على وقف العنف.
ً
نظرا إلى الشروط الصارمة التي فرضتها الحركة لبدء المحادثات
ً
مــع الحكومة األفغانية ،فضال عــن عجزها على تنفيذ االلتزامات
التي اتفقت عليها مع الــواليــات المتحدة ،ال أحــد يستطيع الوثوق
باستعدادها للمشاركة في الجهود الرامية إلى إرساء سالم دائم.
مع ذلك ،استغل األفغان المتعطشون للسالم االستراحة من القتال
طوال ثالثة أيام لالحتفال بعيد األضحى وبوقف إطالق النار ،وهم
يتطلعون إلى سالم طويل األمــد رغم تشكيكهم العميق باستعداد
"طالبان" لوقف العنف.
* «ناشيونال»
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ملف الهبل العربي
كلما شعرت باإلحباط مــن حالة البؤس
التي نعيشها ،لجأت إلى كتاب أحرص عليه
وأضعه في أقــرب رف في مكتبتي الخاصة،
وإلى جانب الكرسي الذي أجلس عليه ،الكتاب
عنوانه "ملف الهبل العربي" صــادر عن دار
نشر لبنانية ،ومؤلفه حسين علي لوباني ،قد
ً
ال يكون معروفا بالشكل الكامل لدى القارئ
العربي ،أبحرت معه أكثر من مــرة ،وفــي كل
رحلة كان الخجل يالحقني من كوني "عربيا".
يفسر بالمقدمة معنى "الهبل" ويتبعها
ً
بـتـفـسـيــر ك ـل ـمــة "الـ ـع ــرب ــي" وفـ ـق ــا لـلـقــامــوس
األمـ ـي ــرك ــي "وبـ ـسـ ـت ــر" ب ــأن ــه ذاك ال ـم ـت ـشــرد،
المنحرف ،المتسكع ،الغبي ،الفوضوي ...كان
من قبل وما زال! وألن ظاهرة الهبل منتشرة
في ديــار العربان بكثرة ارتــأى أن يختارها
ً
عنوانا لكتابه.
مــا علينا ،قــد يـكــون الـهـبــل ال دي ــن لــه وال
ً
جنسية وليس حكرا على قــوم دون آخرين،
لكننا نمتلك خصائص ال تتوافر عند غيرنا
م ــن ال ـب ـشــر! وم ــن عـيــوبـنــا أن ـنــا نـعـتـقــد أنـنــا
ً
دائما على صــواب وغيرنا على خطأ ،هكذا
وبالعموم ومنها أيضا أننا نفهم الدين على
هوانا ،فنحن "أهل الله" وغيرنا "كفار"!
فـنــانــات وراق ـص ــات دخـلــن الـحـلـبــة ،فيوم
يخلعن الحجاب ويوم يرتدينه ،فمن تضعه
على رأسـهــا يعني أنـهــا مؤمنة ومــن تتركه
يعني أنها كافرة ،هكذا صارت هوية اإلنسان
العربي! أكثر من  76مليون عربي من أصل
 362مليون نسمة (إحصاءات  ،)2018يعانون
ً
األمية ،فهذه البقعة الجغرافية صارت مرتعا
لألجانب ومأوى للمرتزقة واالتجار بالبشر
والفساد.

د .سلطان ماجد السالم

مـ ــن خ ـص ــائ ـص ـن ــا أنـ ـن ــا م ــازلـ ـن ــا ن ـت ـقــاتــل
ون ـت ـخــاصــم بــال ـف ـتــن ال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي ك ــل عــام
قمري لتحديد اليوم األول من شهر رمضان
بــالــرغــم مــن الـتـقــدم الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي
الــذي باستطاعته حسم المسائل الخالفية
برؤية الهالل.
الـهـبــل الـعــربــي ت ــراه فــي ان ـعــدام االح ـتــرام
لحقوق اآلخر ،وليس في ثقافتنا شيء اسمه
ً
االل ـت ــزام بــال ـطــابــور ،س ــواء كـنــت واق ـف ــا على
رجليك بالصف أو بالسيارة! تاريخ العربان،
طاهر ،ناصع ،بــراق ،ولــم ترتكب أمــة العرب
ً
خطأ واحدا خالل األلف وخمسمئة سنة ،ألن
األخطاء إن حدثت فهي صنيعة اإلمبريالية
والـصـهـيــونـيــة وال ـم ــؤام ــرات الـخـبـيـثــة الـتــي
تستهدفنا!
يورد مؤلف الكتاب حادثة تقول" :ذات مرة
وفي أحد االجتماعات الرسمية كنت أجلس
إل ــى جــانــب أح ــد ال ـح ـكــام ال ـع ــرب ،فـ ــأردت أن
أتبادل معه أطراف الحديث ،فسألته يا فخامة
الــرئـيــس ،هــل تـقــرأ؟ أج ــاب :نعم أق ــرأ ،وحتى
يستمر الحديث كررت السؤال بصيغة أخرى
فقلت :هل تحب قــراء ة األدب أم التاريخ أم...
فرد علي باستنكار :كيف نقرأ ونحن الذين
نصنع التاريخ؟".
ادعـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب أنـ ـ ـه ـ ــم دخ ـ ـ ـلـ ـ ــوا الـ ـحـ ـي ــاة
الــديـمـقــراطـيــة ،وبــالـمـمــارســة اكـتـشـفــوا أنهم
مــا زال ــوا يعيشون زمــن الـقـبــائــل والـتـنــاحــر،
وع ـلــى طــريـقــة أن ــا أو ال أح ــد! تـخـيـلــوا مــدى
الجهل الذي أصاب أحد شيوخ الدين الكبار
عندما أجاب فيه عن سر تقدم الغرب وتخلف
الـمـسـلـمـيــن ،ق ــال "إن ع ــزاء ن ــا ،ه ــو ف ــي كــون
غير المسلمين ،يكدون ويتعبون ويشقون

كاألنعام للوصول إلى كشوفهم العلمية ،في
حين نحن بأموالنا وبترولنا ،الــذي منحه
الـلــه لنا نــأخــذ إنـتــاج هــذا العلم ونستهلكه
على الجاهز ،فالدول المتقدمة مستعدة دوما
ً
لتوصيل الطلبات إ لــى منازلنا ،فحمدا لله
الذي سخر لنا بني الروم لخدمتنا"!
ليس هناك مــن أمــة أفــرادهــا يرتضون أن
يكونوا دائما في القاع ،ترى بعضهم يحتقر
نفسه إذا قدمت له خدمة نظيفة ،تحتاج إلى
بــذل جهد غير عــادي لتقنع الغالبية منهم
ً
أنهم ليسوا عبيدا بل أحرار!
أك ـثــر أم ــة تـمـتـهــن ال ـك ــذب ،فــال ـجــار يـكــذب
عـلــى ج ــاره ،وال ـم ـســؤول يـكــذب عـلــى شعبه،
والموظف يكذب على الناس ،نعيش في بيئة
كاذبة أو في كذبة كبيرة ،تتعلق بــاألوهــام،
الكبير يدوس على الصغير ،واألقوى يتجبر
على الضعيف.
نـتـمـيــز بــأنـنــا ش ـعــوب ت ـقــدس الـغـيـبـيــات،
وتـعـشــق ع ـبــادة األوثـ ــان الـسـيــاسـيــة ،لديهم
نزعة االنقياد والقطيع ،بعد تعرضهم لعملية
"تدجين" تقوم على تغييب العقل وحق الفرد
في حياة كريمة.
بـعــض مـجـمــوعــات مــن الـقـطـعــان ،تصفق
دون وع ــي ،تتعلق بالتوافه مــن األم ــور ،هم
سـطـحـيــون إل ــى درج ــة الـتـسـطـيــح والتقليد
األع ـم ــى! مـعـقــول أن يـتـحــول ع ــدد مــن ال ــدول
العربية إلــى كيانات إجــرامـيــة ،تـمــارس قتل
شعبها ،وكأنها مافيا أو عصابة ال دولة!
سيبقى الهبل العربي ينعم بالراحة ،طالما
بقيت هذه البيئة آمنة فهو من النوع الذي ال
يعمر إال بالوسط الذي ينخر باألمية والجهل
والخرافات والدجل والكذب!

الـمــوضــوع ال ــذي يشغل األوسـ ــاط األمـيــركـيــة فــي الــوقــت الــراهــن
هو التعامل مع وباء "كوفيد "19-المستجد وتداعياته على القيادة
األميركية ،لكن ماذا عن الرد األميركي الشائب على االنتهاكات الصينية
وانعكاساته على النظام العالمي الذي تقوده واشنطن؟
يـحـتــاج الـعــالــم إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كــي ت ـقــوده فــي مختلف
ً
المجاالت ،لكنها ال تستطيع أن تــؤدي هــذا الــدور وحــدهــا .واقعيا،
ستضطر واشنطن للتعاون مــع حلفائها وشركائها ومــع القطاع
ً
الـخــاص أيـضــا إذا أرادت أن تتعامل بفاعلية مــع الصين ،كذلك قد
تضطر لتحديث مقاربتها إلنشاء بيئة تنافسية معاصرة .هذا الزمن
ال يشبه الحرب الباردة ولن تتمكن الواليات المتحدة من حماية النظام
العالمي عبر استثمارات عسكرية .تخوض بكين المنافسة بطريقة
جديدة تطاول مختلف المجاالت التجارية والعسكرية ،ويعمد الحزب
الشيوعي الصيني إلى إعطاء طابع عسكري الندماجه في األنظمة
العالمية ،فتتالعب الصين بهيئات متعددة الجوانب كي تتمكن من
تحديد المعايير الدولية ،منها مجموعة الخمس ،وقطاع التكنولوجيا
المالية ،واللوجستيات العالمية ،وقواعد التسوية التجارية.
ُت ّ
بدعم من اإلعانات الحكومية ،كي تندمج
وجه الصين شركاتها،
ٍ
في النظام التجاري الدولي لسرقة التكنولوجيا الخارجية وتعزيز
اتكال الخارج عليها وتفريغ الصناعات األجنبية ،إذ أمضت الصين
آخر َ
عقدين وهي ّ
توسع سيطرتها على اإلمدادات العالمية من المواد
الخام األساسية الكتساب النفوذ باإلكراه.
كذلك أمضت الصين آخر عقدين وهي تفرض هيمنتها على سالسل
إمدادات محورية لتحقيق الغاية نفسها ،يستعمل الحزب الشيوعي
الصيني النفوذ التخريبي الذي يكسبه نتيجة هذه االستراتيجيات
لكبح الردود الضرورية التي ُيفترض أن يطلقها انتهاك بكين الفاضح
للمعايير العالمية .يجب أن تجابه الــواليــات المتحدة وحلفاؤها
ً
وشركاؤها المقاربة التنافسية الصينية الجديدة ،وردا على انتهاكات
الصين الفاضحةُ ،يفترض أن يعملوا على تحديد معايير التفاعالت
التجارية والمالية والتكنولوجية العالمية وإع ــادة ضبطها ،فهذا
ّ
ومطورة من "نظام بريتون وودز"
الوضع يستدعي طرح نسخة جديدة
للعالقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى.
كــذلــك ،يجب أن يضاعف ه ــذا المعسكر اسـتـثـمــاراتــه فــي أسس
االقتصاد المعاصر ،أي المواد الخام والـقــدرات الصناعية والبنى
التحتية ،مما يعني طرح نسخة أخرى من "الصفقة الجديدة" على أن
تحذو حذو "خطة مارشال".
على المدى القصير ،يجب أن تفكر الواليات المتحدة بالرد على
انتهاكات الحقوق المدنية التي ترتكبها الصين فــي هونغ كونغ
بشكل استباقي ،فما
عبر تصعيد أفقي للوضع وتعزيز مواقعها
ًٍ
الذي سيحصل إذا اعترفت واشنطن بتايوان قريبا؟ هذه المناورة
الدبلوماسية قد ُت ّ
مهد لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون األمني الالزم
إلنشاء نظام ردع واسع وجدير بالثقة.
قد يبدو هذا الــرد األميركي والعالمي الطموح على الصين غير
مألوف ،لكنه ضروري ،وقد استهدفت بكين هونغ كونغ منذ شهرين
وقد تليها تايوان ثم أستراليا ،ومن الواضح أن األهــداف الصينية
االستبدادية لها طابع عالمي .نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد
ّ
اتضح ذلك في خطاب وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو في
 23يوليو في مكتبة نيكسون الرئاسية حين قــال" :المعيار القديم
المبني على التواصل األعمى مع الصين لن يفي بالغرض ،ويجب أال
نتابع تطبيقه وأال نعود إليه ...يجب أن ينتصر العالم ّ
الحر على هذا
االستبداد الجديد" .أطلق وباء "كوفيد "19-أزمة كبرى ،لكنه يترافق في
الوقت نفسه مع فرصة ّقيمة وقد توصلت بكين إلى هذا االستنتاج
ً
ً
سريعا ،ففي مختلف المجاالت ،بدءا من االستثمارات المرتبطة بإطالق
ً
عجلة التعافي وصوال إلى المكاتب االفتراضية والتعبئة المدنية ،بدأت
الواليات المتحدة تعيد رسم معالمها ،فقد ينشئ هذا النهج مؤسسات
ومسارات جديدة ومستحدثة تناسب العالم المعاصر والتهديدات
ً
ً
ً
المستجدة ،وهو يحمل طابعا تنافسيا محتمال ،حتى أنه قد يسمح
باسترجاع القيم األميركية لتقوية مكانة الواليات المتحدة في العالم.
* «واشنطن تايمز»

الكمال صفة ﺇلهية ربانية ال توجد في أي مخلوق ،وبما
ً
أن الكمال من سابع المستحيالت ،ﺇذا البد ألي شخص أو
مجموعة أو حتى مؤسسة ومصلحة حكومية من سد أي
قصور في الكفاءات أو الكوادر عن طريق االستعانة باآلخر،
هذا ليس بعيب أو حرام البتة ،فالمصيبة تكمن ﺇذا ما توافر
لديك من يسد العجز داخل المؤسسة نفسها ،بل قد يكون هذا
الموظف أقدر من ذاك األجنبي ،عالوة على كونه من الخبرات
النادرة والمكرمة على مستوى العالم ،ومع ذلك تلجأ إلى
الرأي الخارجي عن طريق االستشارات مع أطراف خارجية،
وهذا برأيي هو تعريف الحقد والحسد المهني في ظل إدارة
تخشى أن ينكشف فشلها إن استعانت بكوادر وطنية ،أو
بمعنى أصح كما يحلو لي تسميته "عقدة الخواجة".
ً
بطبيعة أي مستشار فهو من المفترض أن يكون خبيرا
بمجاله ،وذا باع طويل في المهنة المرجوة منه ،والمصيبة
تـكـمــن فــي الــوقــت ال ــذي سـيـحـتــاجــه لـيـنـخــرط فــي منظومة
ً
العمل ومن بعدها يبدأ بالعطاء المرجو منه ،واألكثر ﺇيالما
واألق ـ ــرب لـلــواقــع هــو طـلــب مـسـتـشــار فــي جـهــة مــا واالٕدارة
المعنية لم تجهز له المتطلبات والنواقص لديها ليقوم هو
بملء الفراغات المرجوة على حسب عقد العمل ،حينها يقوم
"سـعــادة البيه الخواجة صاحب العيون الــزرقــاء الجريئة"
باتخاذ حزمة قــرارات نافذة على صغار الموظفين لتعود
بهم الحال ﺇلى ما قبل العصر الحجري بقليل!!
ُ
ً
نصف الغريب و"تحفر"
طبعا هذا كله متوقع في ظل ﺇدارة ت ِ
ً
للقريب نكاية بشخص نظيف! فليس من المستبعد ﺇذا قدوم
ً
مستشار لمثل هذا المكان ليعيث في األرض فسادا ،ومن ثم
ً
ٓ
يصبح االلة الكاتبة للمدير ،ومن البدهي أيضا ،وبعد حين،
ً
ً
أن يتم تثبيت المستشار ليصبح موظفا دائما لدى المدير
وعلى بند "خوش واحد" و"مسكين ،فقير يكد على عياله".
األم ــم تنهض بـقـيــادات عصامية ،نظيفة ،ح ــرة ،قــويــة ،ال
تخاف من اتخاذ القرار وال تؤجل ﺇحقاق الحق حتى في زمن
"كــورونــا" أو اتخاذ تعطيل األعمال ذريعة وســاح مماطلة
و"ت ـبــريــد" مــا ك ــان فــي ي ــوم يـطــرح عـلــى أن ــه ٌ
رأي ســاخــن في
ٍ
ﺇدارة ما .لعل األيام الحالية عادت بالقياديين إلى كراسيهم
بعد فترة طويلة مــن انقطاع غير متوقع بسبب "كــورونــا"
لتهيئة أجــواء العمل لجميع الموظفين ،بالطبع بالتعاون
من الموظفين المقربين إلى قلوبهم! في محاولة ألن تعود
الحياة إلــى طبيعتها ،فــإن فشل أحدهم في القيادة! عادت
حليمة لعاداتها القديمة! وﺇحنا ما نبي حليمة.
ُعلى َالهامش:
قبح ق ٌ
لب ال َيدمع لمأساة أخيه االٕنسان
فما َ
بالك ب ُ
ـ"لبنان"
َ
ُالعيال ِكبرت وتضحك على أخيها االٕنسان
صبيان
قبحوا من ِ

دانيال ديفيس*

ديفيد كينير*

المنافسة المسؤولة مع الصين تفيد
الواليات المتحدة

ناثان بيكارسيك وإيميلي برويير*

على األميركيين وحلفائهم مواجهة
مساعي الصين للهيمنة على العالم

«ما نبي حليمة»

جوزيف س .ناي االبن*

التحول اآلخر للقوة العالمية
في الماضي ساعد انفتاح أميركا في تعزيز قدرتها على بناء
الشبكات ،وصيانة المؤسسات ،ودعم التحالفات ،والسؤال اآلن
هو :هل االتجاه إلى االنفتاح واالستعداد للمشاركة مع العالم
سيثبت استدامته في السياسة الداخلية األميركية ،أم ال؟
منذ عام  ،2017كانت استراتيجية األمن القومي في أميركا تركز على
منافسة الـقــوى العظمى ،والـيــوم تحرص معظم دوائ ــر واشنطن على
تصوير عالقتنا مع الصين على أنها حرب باردة جديدة ،ومن الواضح أن
منافسة القوى العظمى تظل تمثل جانبا بالغ األهمية من جوانب السياسة
الخارجية ،ولكن ال ينبغي لنا أن نسمح لهذا الجانب بحجب التهديدات
األمنية المتنامية العابرة للحدود التي تضعها التكنولوجيا على األجندة.
إن تحوالت القوة بين الدول من األمور المألوفة في السياسة العالمية،
لكن تحول القوة المدفوع بالتكنولوجيا بعيدا عن الــدول وإلى أطراف
فاعلة وقوى عالمية عابرة للحدود يجلب تعقيدات جديدة وغير مألوفة،
ويفرض التغير التكنولوجي عددا من القضايا -بما في ذلك االستقرار
المالي ،وتغير المناخ ،واإلره ــاب ،والجرائم اإللكترونية (السيبرانية)،
واألوبئة -على األجندة العالمية في حين يميل في الوقت ذاته إلى إضعاف
قدرة الحكومات على االستجابة.
َ
يشمل عالـم العالقات العابرة للحدود الوطنية خارج سيطرة الحكومات،
بين أمور أخرى من مصرفيين ،ومجرمين يحولون األمــوال إلكترونيا،
وإرهابيين ينقلون األسلحة والخطط ،ومخترقين ألنظمة الكمبيوتر
يستخدمون وسائط التواصل االجتماعي لتعطيل العمليات الديمقراطية،
وتهديدات لألنظمة البيئية مثل األوبئة وتغير المناخ .على سبيل المثال،
قتل فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-بالفعل عددا من األميركيين أكبر
من أولئك الذين ماتوا في حروب كوريا وفيتنام والعراق ،لكننا رغم ذلك
ننفق القليل لالستعداد لهذه الجائحة ،ولن تكون "كوفيد "19-آخر أو أسوأ
الجائحات .الواقع أن أفــرادا ومنظمات خاصة -تتراوح من ويكيليكس
وفيسبوك ،ومؤسسات ،إلى اإلرهابيين والحركات االجتماعية العفوية-
يجري تمكينهم جميعا لالضطالع بأدوار مباشرة في السياسة العالمية.
ويعني انتشار المعلومات أن القوة أصبحت موزعة على نطاق أوسع،
وأن شبكات غير رسمية باتت قادرة على تقويض احتكار البيروقراطية
التقليدية ،كما تعني سرعة انتقال المعلومات عبر اإلنترنت أن الحكومات
أصبحت أقل قدرة على السيطرة على األجندات ،وأن المواطنين يواجهون
نقاط ضعف جديدة.
والعزلة ليست بالخيار الوارد ،فلم يعد المحيطان اللذان يطالن على
أميركا ضمانة ف ّـعـالة لألمن كما كانا في الماضي ،وعندما قصفت الواليات
المتحدة صربيا والعراق في تسعينيات القرن العشرين ،لم يكن بوسع
سلوبودان ميلوسيفيتش أو ص ّـدام حسين الرد ضد األراضي األميركية،
لكن هــذا سرعان ما تغير ،ففي عــام  ،1998أطلق الرئيس ِبـل كلينتون
صواريخ كروز ضد أهداف لتنظيم القاعدة في السودان وأفغانستان؛ وبعد
ثالث سنوات ،قتل تنظيم القاعدة  3000شخص في الواليات المتحدة
(أكثر من الذين قتلوا في الهجوم على بيرل هاربر) بتحويل طائرات مدنية
أميركية إلى صواريخ كروز عمالقة.
لكن التهديد ليس ماديا فقط بالضرورة ،فشبكات الكهرباء ،وأنظمة
التحكم في الحركة الجوية ،والبنوك معرضة لخطر هجمات إلكترونية
يمكن أن تنشأ في أي مكان داخــل أو خــارج حــدود الــواليــات المتحدة.
والمحيطات لن تفيد ،فالهجوم السيبراني قد يشن من ُبـعد عشرة أميال
أو عشرة آالف ميل.
والحريات الديمقراطية أيضا ،باإلضافة إلى البنية األساسية ،معرضة
للهجمات السيبرانية ،ففي عام  ،2014عندما اعترضت كوريا الشمالية
على فيلم كوميدي أنتجته هوليود والذي سخر من زعيمها ،شنت هجوما
سيبرانيا ناجحا هدد حرية التعبير.
يفترض العديد من المراقبين أن شركات التكنولوجيا الضخمة مثل

فيسبوك ،وغوغل ،وتويتر ،تشكل أدوات للقوة األميركية ،ألنها نشأت في
الواليات المتحدة ،ولكن في انتخابات الرئاسة األميركية في عام ،2016
تمكنت روسيا من استخدام هذه الشركات كأسلحة للتأثير على النتيجة،
وقد تقتدي جهات أخرى بها.
تعمل ثورة المعلومات والعولمة على تغيير السياسة العالمية على
نحو يعني أنه حتى لو انتصرت الواليات المتحدة في منافسة القوى
العظمى ،فإنها ال تستطيع تحقيق العديد من أهدافها بالعمل بمفردها،
وبصرف النظر عن انتكاسات العولمة االقتصادية المحتملة ،على سبيل
المثال ،فإن تأثيرات تغير المناخ -بما في ذلك أحداث الطقس المتطرفة،
وفشل المحاصيل ،وارتفاع مستويات سطح البحر -ستؤثر على جودة
حياة كل البشر ،وال تستطيع الواليات المتحدة أن تتصدى لهذه المشكلة
َ
بمفردها ،ففي عالـم أصبحت الحدود أكثر نفاذية في تمرير كل شيء
من العقاقير والمخدرات غير القانونية واألمراض المعدية إلى اإلرهاب،
يتعين على الدول أن تستخدم قوتها الناعمة الجاذبة لتطوير الشبكات
وبناء األنظمة والمؤسسات لمواجهة هذه التهديدات األمنية الجديدة.
تظل الحجة لصالح مبادرة القوى العالمية الرائدة إلى تقديم الزعامة
في تنظيم إنتاج السلع العامة العالمية أقوى من أي وقت مضى في هذا
العالم "اإلقطاعي الجديد" ،لكن استراتيجية األمن القومي األميركية لعام
 2017ال تتناول هذه التهديدات إال قليال ،ومن المؤكد أن تصرفات مثل
االنسحاب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية خطوات
في االتجاه الخاطئ.
كما يلخص خبير التكنولوجيا ريـتـشــارد دانــزنــغ المشكلة ،فإن
"تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين عالمية ،ليس في توزيعها فقط،
بل أيضا في عواقبها ،ومن الواضح أن مسببات األمراض ،وأنظمة الذكاء
االصطناعي ،وفيروسات الكمبيوتر ،واإلشعاع الذي قد يطلقه آخرون
عن طريق الخطأ ،كل هذا من الممكن أن يصبح مشكلتنا بقدر ما هو
مشكلتهم ،والبــد من مالحقة أنظمة اإلبــاغ المتفق عليها ،والضوابط
المشتركة ،وخطط الطوارئ المشتركة ،والمعايير ،والمعاهدات كوسيلة
إلدارة المخاطر المشتركة العديدة" ،ومن غير الممكن أن تحل التعريفات
والرسوم والجدران هذه المشاكل.
في بعض مجاالت المنافع العامة العسكرية واالقتصادية ،من الممكن أن
تقدم القيادة األميركية األحادية جزءا كبيرا من الحل ،فعلى سبيل المثال،
يشكل سالح البحرية األميركي أهمية بالغة في الدفاع عن حرية المالحة
في بحر الصين الجنوبي ،وفي ظل الركود العالمي الحالي يضطلع بنك
االحتياطي الفدرالي األميركي بالدور الحاسم الداعم لالستقرار كمالذ
أخير لــإقــراض .ولكن في قضايا أخــرى ،يستلزم النجاح التعاون من
ِق َـبل آخرين ،كما أزعم في كتابي بعنوان "هل تشكل األخالق أي أهمية؟"،
فإن بعض جوانب القوة في هذا العالم الجديد تشكل مباراة محصلتها
إيجابية ،فال يكفي أن نفكر من منظور قدرة الواليات المتحدة على فرض
قوتها على اآلخرين ،بل يتعين علينا أن نفكر أيضا من منظور القدرة على
إنجاز أهداف مشتركة ،وهو ما ينطوي على ممارسة القوة مع اآلخرين.
يغيب هذا النمط في التفكير عن الحوار االستراتيجي الحالي ،ففي
العديد من القضايا العابرة للحدود ،من الممكن أن يساعد تمكين اآلخرين
الواليات المتحدة في إنجاز أهدافها ،فعلى سبيل المثال ،تستفيد الواليات
المتحدة إذا عملت الصين على تحسين كفاءة استخدامها للطاقة وإطالق
كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون.
في هذا العالم الجديد ،تصبح الشبكات والترابط من المصادر المهمة
للطاقة واألمن ،وفي عالم يتسم بالتعقيدات المتنامية ،تكون الدول األكثر
ارتباطا هي األقوى ،ففي الماضي ساعد انفتاح أميركا في تعزيز قدرتها
على بناء الشبكات ،وصيانة المؤسسات ،ودعــم التحالفات ،والسؤال
اآلن هو ما إذا كان االتجاه إلى االنفتاح واالستعداد للمشاركة مع العالم
سيثبت استدامته في السياسة الداخلية األميركية.
* أستاذ في جامعة هارفارد ،وأحد مؤلفاته كتاب "هل تمثل األخالق
أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية
من فرانكلين ديالنو روزفيلت إلى ترامب".
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

في خطاب بارز الشهر الماضي ،كاد وزير الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو أن يـعـلــن الـصـيــن ع ــدوة األمـيــركـيـيــن ،ف ـقــال إن
الــواليــات المتحدة تحتاج إلــى استراتيجية جديدة للتعامل
مــع الصين وحماية أسـلــوب حياتها وإن «العالم الـحـ ّـر يجب
أن ينتصر على هذا االستبداد الجديد» ،لكن يؤكد أي تحليل
ً
ً
عقالني على أن الواليات المتحدة ال تواجه تهديدا مماثال بل
إنها ال تزال الجهة ُ
هيمنة طالما تبتكر سياسات منطقية
الم ِ
ومسؤولة.
قد تتطلب العالقات الصينية األميركية تكثيف المنافسة
بين الطرفين مقابل تجنب الصراعات ،وذلك ال يعني أن الصين
عــاجــزة أو غـيــر م ــؤذي ــة ،فـقــد طـ ّـبـقــت خـطــة م ــدروس ــة لتحديث
اقتصادها وجيشها على مر عقود عدة وأصبحت بذلك ثاني
أكبر قوة اقتصادية في العالم وقــوة عسكرية إقليمية بــارزة،
ويجب أال يتفاجأ أحــد إذا قــررت استعمال نفوذها المتزايد
لتحقيق مصالحها في آسيا وأماكن أخرى.
اتخذت الصين خطوات مثيرة للجدل واستفزازية في بعض
الحاالت ،مما أدى إلى تأجيج المخاوف السائدة ،ففي السنوات
ً
ً
القليلة ا لـمــا ضـيــة ،أ عـطــى الصينيون طــا بـعــا عكسريا للجزر
ً
ً
االصطناعية في بحر الصين الجنوبي وفرضوا قانونا أمنيا
ً
جديدا في هونغ كونغ وتابعوا إطالق التهديدات لضم تايوان
إليهم .يظن بعض المحللين أن هذه التطورات تعكس تهديدات
عسكرية عالمية وال بد من كبح الصين عبر التهديد باستعمال
القوة العسكرية األميركية.
ً
ً
ً
لكن الصين تتقاسم حدودا برية مع  14بلدا وبحارا ساحلية
مع بلدان كثيرة أخــرى ،منها قوى نووية مثل روسيا والهند
وكوريا الشمالية وباكستان ،وقوى إقليمية مؤثرة على غرار
اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام .تبدو بكين منشغلة
ً
إذا باألمن اإلقليمي أكثر من إطــاق حملة لغزو األراضــي في
أماكن أخرى.
من المعروف أن حمالت الغزو واالحتالل تكون صعبة التنفيذ
ً
ومكلفة ،حتى في الدول الضعيفة نسبيا ،وهذا ما استنتجته
الواليات المتحدة من تجاربها الصعبة في العراق وأفغانستان،
ومن الواضح أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني تنشغل في
ّ
ويصب تركيزها
محاولة الحفاظ على األمن المحلي واإلقليمي
على تطوير اقتصادها بدل التفكير بإطالق التهديدات لمهاجمة
بلدان أخرى حول العالم ،ال سيما الواليات المتحدة.
لهذا السببُ ،يفترض أن ُيحدد صانعو السياسة األميركيون
جميع أهدافهم االقتصادية والعسكرية لــزيــادة نقاط قوتهم
واالستفادة من ضعف الخصوم وتحقيق االزدهار في الواليات
المتحدة وحفظ أمنها بكلفة مدروسة ،فذلك يعني االعتراف بأن
ً
ً
المصالح األميركية والصينية تتوافق حينا وتختلف أحيانا أو
ال تتقاطع في حاالت كثيرة .يجب أن تعكس السياسة األميركية
ً
هذا الواقعُ ،
ويفترض أن تبتكر الواليات المتحدة طرقا فاعلة
ً
الحاجة ،تزامنا مع متابعة التعاون في
لخوض المنافسة ّعند َ
ً
تهم الطرفين معا.
المجاالت التي
لكن يصعب تحقيق األهــداف األميركية إذا قــررت الواليات
الـمـتـحــدة تطبيق مـقــاربــة صــدامـيــة وغ ـيــر م ـبــررة كـتـلــك التي
طرحها بومبيو الشهر الماضي ،وفــي ظل توسيع الدوريات
البحرية األميركية في المياه المتنازع عليها بالقرب من الصين
وفرض العقوبات على القادة الصينيين وإصدار مطالب علنية
ً
ً
لتوجيه تصرفات قوة نووية ،يسهل أن نتوقع سلوكا متعنتا
ً
وانتقاميا من الصين.
ً
يجب أن تضغط الواليات المتحدة على الصين دبلوماسيا
ً
واقتصاديا لمعالجة مشاكل حقوق الملكية الفكرية وتتكل على
ُ
ّ
نظامها العسكري الرادع القوي وتشجع شركاءها اإلقليميين
على تقوية دفاعاتهم الخاصة عبر استراتيجيات «منع الوصول
ً
أو تحريم الدخول» ( )A2/ADالتي ُت ّ
طبقها الصين أصال.
يتوقف اسـتـمــرار الـتـفــوق األمـيــركــي فــي ال ـشــؤون العالمية
على إيـجــاد سياسة حكيمة والـحـفــاظ على النفوذ األميركي
بدل تبديده في منافسة مفرطة ومسيئة مع الصين ،فمن خالل
مواجهة الصين بال مبرر في أماكن أخرى ،ال مفر من أن تستنزف
الواليات المتحدة قواها ،فتصرف مبالغ ضخمة وهي تحاول
احتواء بكين في منطقتها وتزيد مخاطر اندالع صراع مباشر
ّ
ً
مع دولة مسلحة نوويا.
* «ريل كلير»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.152

4.102

5.682

2.505 2.771 3.268

تقرير اقتصادي

«التأمينات» ...أرباح قوية والعبرة باالستمرارية

• النتائج الفصلية هل تضمنت تصفية أصول واستردادات؟ وما درجة التحوط والمخاطرة فيها؟
• مخزون النفط واستثمارات «البترول» وحجم الصناديق والحالة المالية وأوزان الدينار لماذا تحاط بالسرية؟!

«التأمينات» لم
تعرض المخاطر
المترتبة على
الخفض القياسي
بنسبة السيولة
في المحفظة
االستثمارية
بالتوازي مع عدم
اليقين الذي يسود
األسواق مع تداعيات
«كورونا»

من الممكن تقييم أداء
«االحتياطي العام»
الذي تؤول سيولته
إلى الصفر ألنه غير
محكوم بالسرية مثل
«صندوق األجيال»

سلطت األرباح الفصلية للمؤسسة
ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،في
الــربــع األول مــن الـعــام الـحــالــي ،والتي
تضاعفت بواقع  4.3أضعاف عن الربع
األول مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي لـتـصــل إلــى
 7.3مليارات دوالر بنسبة أداء مقابل
األصــول تبلغ  6.08في المئة -سلطت
ال ـضــوء عـلــى ق ــوة األداء فــي قـطــاعــات
المؤسسة االستثمارية ،التي تعرضت
سمعتها خالل السنوات الماضية لهزة
عنيفة بسبب القضايا الجنائية ،التي
طالت مديرها السابق فهد الرجعان.
َ
َ
وصاحب قوة األداء االستثماري في
ٌ
الـمــؤسـســة ،ألول م ــرة ،ارت ـف ــاع بــدرجــة
الفتة لمستوى الشفافية في اإلفصاح
لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام والـ ـعـ ـم ــاء ع ــن ال ـعــديــد
مــن مـكــو نــات المحفظة االستثمارية،
ً
خصوصا من ناحية التوزيع النوعي،
وال ـت ــي تـنــوعــت م ــا بـيــن  60ف ــي المئة
ع ـلــى ش ـكــل أس ـه ــم وسـ ـن ــدات و 40في
المئة لقطاعات العقار والبنية التحتية
واالس ـت ـث ـم ــارات غـيــر الـســائـلــة طويلة
األمد ،مع التوجه الصريح نحو زيادة
نسبة هذا النوعية من االستثمارات في
المستقبل على حساب حصة األسهم
والسندات ،فضال عن إعالن المؤسسة
تــوج ـهــات ـهــا لـخـفــض نـسـبــة الـسـيــولــة
الـنـقــديــة بالمحفظة مــن  41فــي المئة
عــام  2016إلــى  4فــي المئة فــي مــارس
ً
المقبل ،وهــي البالغة حاليا  11.5في
المئة حسب بيانات  30يونيو ،2020
مع األخذ بعين االعتبار أن المؤسسة
لم تعرض حتى اآلن المخاطر المترتبة
على الخفض القياسي بنسبة السيولة

الـنـقــديــة فــي المحفظة االسـتـثـمــاريــة،
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ح ـ ـ ــاالت ع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن
الـتــي تـســود األس ــواق واالقـتـصــاديــات
الـعــالـمـيــة ،ال سـيـمــا فــي ظــل تــداعـيــات
أزمة كورونا.

نقص في اإلفصاح
ورغم نقص إفصاح "التأمينات" عن
نتائج أعمالها االستثمارية للتعمق
في التحليل المالي فيما يتعلق بكيفية
تـحـقـيــق ال ـف ـص ـل ـيــة ال ـق ـيــاس ـيــة وم ــدى
إمكانية تكرارها في البيانات المقبلة
لـبـقـيــة الـ ـع ــام ،أو ح ـتــى م ـعــرفــة درج ــة
جودتها إن كانت ناتجة عــن تصفية
أص ــول واس ـت ــردادات معلقة لحصص
أو ص ـن ــادي ــق مـعـلـقــة م ـنــذ أعـ ـ ـ ــوام ،أو
إن كــانــت نتيجة تــدفـقــات استثمارية
منتظمة ،أو حتى معرفة درجة التحوط
فيها إن كانت نتيجة استثمارات ذات
مخاطر عالية أم ال ...رغم ذلك كله فإن
م ــا أع ـل ـن ـتــه ال ـم ــؤس ـس ــة م ــن تـفــاصـيــل
ً
استثمارية ،بالتزامن أيضا مع إنشاء
إدارة ال ـح ــوك ـم ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام فـ ــي ع ــام
 ،2017والعمل على ضمان استقاللية
وح ـيــاديــة إدارت ـ ــي الـتــدقـيــق الــداخـلــي
وال ـم ـخ ــاط ــر ،إض ــاف ــة نــوع ـيــة لمهنية
"الـتــأمـيـنــات" ،الـتــي طــالـهــا الكثير من
األذى مع قضايا مديرها السابق فهد
الرجعان.

التكرار ورفع المستوى
وع ـل ـي ــه ف ـ ــإن م ـع ـي ــار ت ـق ـي ـيــم أرب ـ ــاح

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية ،على قوتها،
يـجــب أن يــرتـبــط بـجــودتـهــا مــن زاوي ــة
مـ ـ ــدى ق ـ ـ ــدرة الـ ـم ــؤسـ ـس ــة عـ ـل ــى تـ ـك ــرار
مثل هــذه األرب ــاح فــي األرب ــاع الثالثة
ً
المتبقية من العام ،فضال عن السنوات
القادمة ،أما تقييم سياسات الحوكمة
والشفافية الجديدة فهي مالزمة لمدى
ات ـســاق ـهــا م ــع ال ـق ــدر ال ـم ـق ـبــول م ــن من
هذه المعايير ،بالمقارنة مع صناديق
التقاعد العالمية ،إذ إن المقارنة في
الكفاء ة ال ترتبط فقط بــاألداء المالي،
ً
ب ــل أيـ ـض ــا بــال ـع ـمــل ال ـم ــؤس ـس ــي ،بكل
م ــا يــرت ـبــط ب ــه م ــن شـفــافـيــة وحــوكـمــة
ً
وس ـيــاســات ت ـحــوط وم ـخــاطــر ،فـضــا
ع ــن الـتـفــاصـيــل الــدق ـي ـقــة ،ول ـيــس فقط
العامة ،للتوزيع الجغرافي والنوعي
لالستثمارات لتعرض على الجمهور،
وه ــم عـمــاء الـمــؤسـســة ،مــع تــأكـيــد أن
مؤسسة التأمينات إن كانت حكومية
فــإن ـهــا ت ــدي ــر أمـ ـ ــوال ال ـم ـش ـتــرك ـيــن من
م ــوظ ـف ــي الـ ــدولـ ــة وال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن مــن
أصـ ـح ــاب ال ـم ـع ــاش ــات ،وه ـ ــذا ي ـفــرض
عليها تحدي ر فــع مستوى الشفافية
لمستويات أعلى.

تعميم التجربة
إذا ك ــان هـنــاك ثـمــة درس أو فــائــدة
ف ـي ـم ــا ق ــام ــت بـ ــه "الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات" عـلــى
ص ـع ـيــد ال ـش ـف ــاف ـي ــة ،ف ـه ــو أن ـ ــه يـعـطــي
ً
م ـث ــاال ف ــي تـعـمـيــم ه ــذه ال ـخ ـطــوة على
مؤسسات الــدولــة األخ ــرى؛ كمؤسسة
البترول الكويتية فيما يتعلق بعمر

الـنـفــط والـ ـث ــروة الـطـبـيـعـيــة بــالـكــويــت
واستثمارات المؤسسة حــول العالم،
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـيـمــا
ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـجــم صـ ـن ــدوق اح ـت ـيــاطــي
االجيال القادمة وأدائه ،بالمقارنة مع
صـنــاديــق ال ـث ــروة الـسـيــاديــة االخ ــرى،
وبـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بالكشف عن
أوزان سلة العمالت التي تشكل الدينار
الكويتي ،ومجلس األمة فيما يعرف بـ
"الحالة المالية للدولة" التي تناقش
في جلسة سرية ،وهي أقرب إلى عرض
بيان حسابي لألصول واالحتياطيات،
وليست مناقشة مستفيضة للمالية
ال ـعــامــة وكـ ـف ــاءة سـيــاســاتـهــا وج ــودة
خ ـط ـط ـه ــا ...وه ـ ــذه ال ـم ـع ـلــومــات الـتــي
تصنفها الــدولــة كــ"ســريــة" ،أمــام الــراي
العام ،ال تتناسب أبدا مع توجه العالم
نـحــو سـيــاســات الشفافية واإلف ـصــاح
والحوكمة ،وهــي من جانب آخــر أكثر
أهمية ألم ــوال وث ــروة المواطنين في
حاضرهم ومستقبلهم ،وأقل حقوقهم
مـ ـع ــرف ــة ح ـج ـم ـه ــا وك ـي ـف ـي ــة إدارتـ ـ ـه ـ ــا
والتحديات والمخاطر التي تحيط بها.

فوائد الشفافية والحوكمة
يشير التاريخ غير البعيد إلى أننا
فــي الـكــويــت أح ــوج مــا نـكــون لتطبيق
س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة والـ ـح ــوكـ ـم ــة،
فلدينا فــي ثمانينيات وتسعينيات
الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ذكـ ــريـ ــات أل ـي ـم ــة مــن
تـ ـج ــاوزات وس ــرق ــات وخ ـســائــر طــالــت
ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــادي ،وذكـ ـ ــريـ ـ ــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى أقـ ـ ـ ـ ــرب الخ ـ ـت ـ ــاس ـ ــات أمـ ـ ـ ــوال

التأمينات االجتماعية ،والتربح غير
ً
الـ ـمـ ـش ــروع ف ـي ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن أن رف ــع
مستوى الشفافية يـقــدم لـلــرأي العام
والمختصين فرصة تقييم السياسات
وإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة إصـ ــاح ـ ـهـ ــا وتـ ـط ــوي ــره ــا
وتــرش ـيــد أدائـ ـه ــا ،فـمــن ال ـم ـتــاح الـيــوم
تقييم أداء صندوق االحتياطي العام،
الذي تؤول سيولته اليوم الى الصفر،
ألنــه غير محكوم بالسرية التي تقيد
ت ـق ـي ـيــم أوض ـ ـ ــاع صـ ـن ــدوق اح ـت ـيــاطــي
ً
االجيال ،فضال عن أن ضعف الشفافية
في الصناديق السيادية يفتح الباب
لحمالت دولية تؤدي لفرض عقوبات
وضـ ــرائـ ــب وق ـ ـيـ ــود أك ـ ـثـ ــر ،فـ ــي سـبـيــل
رف ــع م ـس ـتــوى ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي األمـ ــوال
المستثمرة لــدى شركاتها ،مــع األخــذ
بعين اال عـتـبــار ان معرفة عمر النفط
وسهولة وكفاء ة إنتاجه الشك أن لها
أث ــرا مهما مــن حــق المجتمع االطــاع
ع ـل ـيــه وت ـق ـي ـي ـم ــه ،بـ ــل إن إعـ ـ ــان سـلــة
مكونات الدينار يعطي فرصة لتقييم
أوضـ ــاع تتعلق بـقــوة الـعـمـلــة واآلث ــار
التضخمية التي تطالها في السوق.
مطلوب من االدارة الحكومية ،اليوم،
أن تــأخــذ نـمــوذج سـيــاســات الحوكمة
وال ـش ـفــاف ـيــة ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا مــؤسـســة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـت ـطــورهــا
وت ـع ـم ـم ـهــا ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف مــؤس ـســات
الـ ــدولـ ــة ،ال ـت ــي ت ــدي ــر أم ـ ـ ــواال ع ــام ــة او
خاصة ،نيابة عن الغير ...فالمعلومات
واالس ـت ـث ـمــارات الـسـيــاديــة والضخمة
ال يـجــب أن تـظــل حبيسة الـســريــة بال
إطالع للمختصين والرأي العام عليها،
فيحدث غالبا ما يلوثها أو يفسدها.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

على اإلدارة
الحكومية أن تأخذ
نموذج الحوكمة
والشفافية الذي
أطلقته «التأمينات»
لتطوره وتعممه
على مختلف
مؤسسات الدولة

أخبار الشركات
«الوطني  -مصر» يحقق 14.8
ً
مليون دينار أرباحا صافية
حقق بنك الكويت الوطني – مصر (عضو مجموعة بنك
ً
الكويت الوطني) أر بــا حــا صافية بلغت  753مليون جنيه
مصري أي ما يعادل نحو  14.8مليون دينار كويتي حتى
نهاية النصف األول من عام  ،2020مقابل  1.055مليار جنيه
مصري ما يعادل نحو  18.7مليون دينار في الفترة نفسها
من عام  2019بمعدل تراجع بلغ  28.6في المئة.
وق ـ ــال "ال ــوطـ ـن ــي" ف ــي إفـ ـص ــاح ل ـل ـبــورصــة أم ـ ــس ،إن أثــر
المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة أنه يعزز
ربحية مجموعة بنك الكويت الوطني ويدعم تنويع مصادر
دخله.

«الكويتية لالستثمار» تخسر
 17.2مليون دينار
تكبدت الشركة الكويتية لالستثمار خسائر قدرها  17.2مليون
دينار خالل النصف األول المنتهي في  2020-6-30مقارنة بأرباح
قدرها  11مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وبـيـنــت الـشــركــة فــي إفـصــاحـهــا لـبــورصــة الـكــويــت ،أن سبب
الخسائر يرجع إلى تأثير جائحة كورونا بشكل أساسي على
أداء أسواق المال العالمية والمحلية.

«بترولية» تربح  5.07ماليين
بلغت أر ب ــاح شركة المجموعة البترولية المستقلة 5.07
ً
ماليين دينار بواقع  28.09فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
فــي  30يــونـيــو  ،2020مـقــابــل تحقيقها أرب ــاح ــا قــدرهــا 4.84
ً
ماليين دينار بما يعادل  26.8فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام .2019

«صناعات م ب» تخسر  1.92مليون دينار
سـجـلــت شــركــة الـصـنــاعــات الــوطـنـيــة ل ـمــواد ال ـب ـنــاء خسائر
قدرها  1.92مليون دينار بواقع  5.5فلوس للسهم خالل الفترة
ً
المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة
 2.61مليون دينار بما يعادل  7.5فلوس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.
وتسببت تداعيات "كورورنا" المستجد في نقص اإليــرادات
التشغيلية بما يقارب  9ماليين دينار.

 92.26ألف دينار أرباح «الثريا»
بلغت أرباح شركة دار الثريا العقارية في النصف األول من
العام الجاري نحو  92.26ألف دينار مقابل أرباح الفترة نفسها
من عام  2019بقيمة  613.19ألف دينار.
وقالت الشركة ،في بيان للبورصة أمــس ،إن تراجع األربــاح
خــال فـتــرات المقارنة يعود إلــى انخفاض إي ــرادات التشغيل،
وت ــراج ــع صــافــي إيـ ـ ــرادات ال ـتــأج ـيــر ،وال ــرب ــح م ــن بـيــع ع ـقــارات
استثمارية.
وأوضحت الشركة ،أن النصف األول من العام  2020شهد زيادة
في خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة،
وز ي ــادة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  -إ يـجــارات
مستحقة.

أسهم « »MSCIتقود ارتفاعات البورصة
المؤشرات تستمر بالصعود ...والسيولة  44.1مليون دينار

●

علي العنزي

زادت مـ ـ ـ ــؤ شـ ـ ـ ــرات بـ ــور صـ ــة
الـكــويــت فــي جرعتها التفاؤلية
أم ـ ــس ،واس ـت ـم ــر ال ـن ـمــو وارت ـف ــع
على مستوى مــؤشــرات السوق
الــرئـيـسـيــة وسـيــولـتــه ونـشــاطــه،
وأقفل مؤشر السوق األول على
مكاسب كبيرة بنسبة  1.03في
المئة تعادل  52.69نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5152.26نقطة
ب ـس ـي ــول ــة م ـس ـت ـم ــرة ب ــاالرتـ ـف ــاع
ال ـتــدري ـجــي لـتـبـلــغ أم ـ ــس ،أعـلــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا خ ـ ـ ــال  3أش ـه ــر
م ـت ـج ــاوزة  44.1م ـل ـيــون دي ـنــار
متداولة  206.2ماليين سهم عبر
 8084ص ـف ـقــة ،وت ــم ت ـ ــداول 118
ً
سهما ربــح منها  57وتراجعت
أس ـعــار  45بينما ثـبــت  16دون
تغير.
وكالعادة قادت األسهم القيادية
الكبيرة الجلسة ومؤشر السوق
األول هو الدليل إذ حقق مكاسب
بنسبة  1.33في المئة تعادل 74.77
نقطة ليقفل على مستوى 5682.77
نقطة بسيولة كبيرة اقتربت من
 40مليون ديـنــار تــداولــت 103.8
ماليين سهم عبر  4748صفقة،
ً
وربح  15سهما في السوق األول
م ـق ــاب ــل انـ ـخـ ـف ــاض س ـه ــم واحـ ــد
واستقرار سهمين دون تغير.
ولـ ــم يـسـتـطــع م ــؤش ــر ال ـســوق
الرئيسي ومكوناته مــن مواكبة
الـنـمــو الـكـبـيــر ال ــذي يـحـصــل في
ال ـس ــوق األول إذ اك ـت ـفــى مــؤشــر
رئيسي  50بــإضــافــة نسبة 0.44
ف ــي ال ـم ـئــة تـ ـع ــادل  17.84نقطة
ليقفل على مستوى  4113.28نقطة
بسيولة أفـضــل مــن أم ــس األول،

«المعادن» تخسر  820.8ألف دينار
أظهرت البيانات المالية لشركة المعادن والصناعات التحويلية
تسجيلها خسائر فــي النصف األول مــن الـعــام ال ـجــاري ،إذ بلغت
 820.88ألف دينار مقابل خسائر الفترة نفسها من عام  2019بقيمة
 719.61ألف دينار.
وقالت الشركة ،إن زيادة الخسائر خالل فترات المقارنة يعود إلى
اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية تجاه جائحة فيروس
كورونا ،إذ تم إغــاق مواقع اإلنتاج والبيع للمجموعة في مناطق
أمغرة ،الشويخ ،حولي والنعايم لمتوسط مدة  3أشهر.
وتم خالل فترة النصف األول من عام  ،2020قيام الشركة بتحميل
مخصص خسائر ائتمان متوقعة للمدينين التجاريين بقيمة 102.642
ألــف دي ـنــار ،وتــم تحميل مخصص مـخــزون تــالــف وبـطــيء الحركة
للمخزون بقيمة  54.458ألف دينار.

ً
 26.2مليونا خسائر «أسيكو»

لكنها بقيت في حدود  4ماليين
دينار تداولت  86.7مليون سهم
عبر  2541صفقة ،وتم تــداول 45
سهما في رئيسي  50ربــح منها
 19وخ ـس ــر  20بـيـنـمــا ث ـب ـتــت 6
دون تغير.

«نمو كبير للكبار»
عادت سيطرت األسهم القيادية
ع ـل ــى م ـج ــري ــات ت ـ ـ ــداول ب ــورص ــة
الـكــويــت وف ــي مقدمتها األسـهــم
المرشحة لالنضمام لمؤشرات
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم فـ ـ ــي م ـ ــؤش ـ ــر ""MSCI
ل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة خـ ــال شهر
نوفمبر المقبل.
وتـقــدم سهم بيتك التعامالت
أم ــس ،وب ـف ــارق زم ـنــي عــن البنك
ً
ال ــوط ـن ــي ال ـ ــذي دائـ ـم ــا م ــا تـكــون
األسهم المعروضة للبيع أقل من

أس ـهــم الـقـطــاع األخـ ــرى ويسجل
ً
ً
ً
نـ ـم ــوا س ـع ــري ــا س ــري ـع ــا لتحلق
بهما معظم أسهم الـســوق األول
مثل اهلي متحد بحريني الــذي
زاد بالمكاسب وتجاوز مستوى
 200فلس للمرة األولى منذ خبر
تأجيل عملية االسـتـحــواذ عليه
من "بيتك".
ك ـمــا سـجـلــت ه ـيــومــن ســوفــت
ً
وصـ ـن ــاع ــات وبـ ـن ــك ورب ـ ـ ــة ن ـم ــوا
ً
جـيــدا بينما كــانــت مكاسب زين
وأجيليتي أقل ،في المقابل تراجع
مستوى المضاربات على أسهم
كتلة المدينة وتــراجــع سهماها
ً
األفـ ـ ـض ـ ــل نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــا بـ ـت ــروغـ ـل ــف
وال ـســام بنسبة  5و 2فــي المئة
على التوالي ،وكان األداء إيجابيا
لألسهم ذات السيولة في السوق
الــرئـيـســي مـثــل االف ـك ــو وكــابــات
والبنك المتحد مقابل تراجع أسهم

مشتركة ومبرد وكويتية لتخفض
م ـكــاســب ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي إلــى
مستوى اقفاله وتنتهى الجلسة
إيجابية على مستوى مؤشراتها
ً
ومتغيراتها جميعا.
ً
خـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــا ،م ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـع ـظ ــم
مـ ــؤشـ ــرات أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ــدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي إلــى
االرتفاع وحققت أســواق الكويت
وق ـط ــر وال ـس ـع ــودي ــة وال ـب ـحــريــن
ً
ً
ن ـمــوا مـتـفــاوتــا ك ــان األف ـضــل في
ال ـكــوي ـتــي بـيـنـمــا ت ــراج ــع ســوقــا
أبوظبي وعمان وبنسب محدودة
وكانت أسعار النفط قد تجاوزت
ً
مستوى  45دوالرا للبرميل مرة
أخرى وتداولت مؤشرات األسواق
المستقبلية ل ـمــؤشــرات الـســوق
األميركي خضراء قبيل افتتاحها
ب ـعــد ن ـهــايــة ت ـع ــام ــات األس ـ ــواق
الخليجية.

ً
«األهلية للتأمين» تكسب  6.56ماليين دينار «منازل» تكسب  155.59ألفا
ً
كسبت الشركة األهلية للتأمين  6.56ماليين دينار بواقع  31.83فلسا
للسهم خــال الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها
ً
ً
أربــاحــا بقيمة  5.9ماليين دينار بما يعادل  28.83فلسا للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

«التمدين ع» تتكبد  6.09ماليين
تكبدت شركة التمدين العقارية خسائر قدرها  6.09ماليين دينار
ً
بواقع  15.1فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2020
مقابل تسجيلها خسائر قدرها  6.61ماليين دينار بربحية قدرها 16.4
ً
فلسا للسهم في الفترة نفسها من عام .2019

ً
أفادت شركة منازل القابضة بتحقيقها أرباحا قدرها  155.59ألف
دينار بواقع  0.36فلس للسهم خــال الفترة المنتهية في  30يونيو
 ،2020مقابل تسجيلها خسائر قدرها  662.1ألف دينار بمقدار 1.54
فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت خسائر شركة أسيكو للصناعات نحو  26.21مليون دينار
خالل فترة األشهر الستة الحالية من عام  ،2020مقابل أرباح الفترة
نفسها من عام  2019بقيمة  575.76ألف دينار.
وقالت الشركة ،في إفصاحها للبورصة أمس ،إن التحول السلبي في
النتائج خالل فترات المقارنة يعود إلى خسائر التغيرات في القيمة
العادلة لعقارات استثمارية بمبلغ  17.94مليون دينار ،وانخفاض في
قيمة عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة بمبلغ  1.49مليون دينار.
وأوضـحــت الـشــركــة ،أن العامل اآلخــر للتحول السلبي بنتائج
ال ـن ـصــف األول يـتـمـثــل ف ــي تـسـجـيــل مـخـصــص خ ـســائــر االئ ـت ـمــان
المتوقعة بمبلغ  696.6ألف دينار ،وانخفاض إيرادات قطاع الفنادق
بمبلغ  1.37مليون دينار ،وانخفاض مبيعات قطاع الصناعة داخل
الكويت وخارجها.

 882.41ألف دينار خسائر «بيت الطاقة»
أظهرت البيانات المالية لشركة بيت الطاقة القابضة تسجيلها
خـســائــر بلغت  882.41أل ــف دي ـنــار فــي الـنـصــف األول مــن الـعــام
الحالي ،مقابل خسائر الفترة نفسها من عام  2019بقيمة 3.87
ماليين دينار.
وقالت الشركة في بيان لسوق الكويت أمس ،إن تراجع الخسائر
خالل فترات المقارنة يعود إلى االعتراف بخسائر غير محققة من
الموجودات بالقيمة العادلة بمبلغ  1.086مليون دينار مقارنة بـمبلغ
 2.902مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما عزت الشركة تقلص الخسائر إلى االرتفاع في الربح المالي
من زيادة معدل التضخم بمبلغ  401.51ألف دينار ،واالرتفاع في
فــروق تحويل عمالت أجنبية بمبلغ  1.54مليون ديـنــار ،وزيــادة
إيرادات التمويل بمبلغ  137.62ألف دينار.

 43ألف دينار أرباح «دلقان»
ربحت شركة دلقان العقارية نحو  43ألــف دينار خــال الفترة
المنتهية في  30يونيو  2020بما يعادل  0.78فلس مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بلغت  118.1ألف دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي
بما يعادل  2.14فلس.

ً
«الصلبوخ» تخسر  512.58ألفا

 556.07ألف دينار أرباح «ورقية»

اعتمد مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية البيانات المالية للفترة
المنتهية في  30يونيو  ،2020إذ سجلت خسائر قدرها  512.58ألف
دينار بواقع  5.05فلوس للسهم ،مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 743.38
ألف دينار بمقدار  7.32فلوس للسهم في الفترة نفسها من عام .2019

ربحت شركة الشعيبة الصناعية «الورقية»  556.07ألف دينار
بواقع  5.6فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2020
ً
ً
مقابل تحقيقها أرباحا قدرها  352.97ألفا بمقدار  3.56فلوس للسهم
في نفس الفترة من العام المنصرم.
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البنك نعى رئيس مجلس إدارته أحد أبرز الشخصيات االقتصادية
انضم الفليج إلى مجلس إدارة
بنك بوبيان في فترة التحول
الرئيسية ،وإعادة البناء التي
بدأها البنك عام ،2010
ليترأس مجلس اإلدارة بعدها
بعامين تقريبا وحتى وفاته.

ودعـ ــت ال ـكــويــت واحـ ــدا م ــن أب ــرز
ش ـخ ـص ـيــات ـهــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وهــو
محمود يوسف الفليج ،الذي شغل
لعدة سنوات منصب رئيس مجلس
إدارة بـنــك بــوب ـيــان ،تـمـكــن خاللها
البنك من تحقيق نتائج مميزة على
كل المستويات.
وكــان الفليج انضم إلــى مجلس
إدارة بنك بوبيان في فترة التحول
الرئيسية ،وإعادة البناء التي بدأها
البنك عــام  ،2010لـيـتــرأس مجلس
اإلدارة بعدها بعامين تقريبا حتى
وفـ ــاتـ ــه ،ح ـي ــث ت ـم ـكــن ال ـب ـن ــك خ ــال
هــذه الفترة من تحقيق العديد من
االنجازات والنجاحات التي مكنته
من اعتالء مرتبة مميزة بين البنوك
الكويتية.
وخـ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة رك ــزت
استراتيجية "بــوبـيــان" على النمو
الـطـبـيـعــي ،مــن خ ــال الـتــركـيــز على
تطوير محفظة المنتجات ،وعلى
ش ــريـ ـح ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة،
مـ ــع ت ـح ـس ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــروض ال ــرق ـم ـي ــة
واالستثمار في الموارد البشرية.
وخــال  ،2019باشر البنك أولى
خ ـط ـطــه ال ـتــوس ـع ـيــة ال ــدولـ ـي ــة عـبــر
إعالنه عن تقديم عرض لالستحواذ

ً
مترئسا آخر جمعية عمومية للبنك
الفليج

الراحل محمود الفليج
ع ـل ــى ب ـن ــك لـ ـن ــدن وال ـ ـشـ ــرق ال ـش ــرق
األوسط خالل ديسمبر .2019
ومن أبرز االنجازات التي حققها
البنك خالل فترة رئاسة الفليج:
• الـنـمــو ال ـقــوي المستمر فــي أداء
البنك خالل الفترة من  2010الى
.2019

• التفوق في مجال التكنولوجيا
المبتكرة للخدمات والمنتجات
المصرفية في السوق الكويتي،
وتـ ـع ــزي ــز ع ـ ـ ــروض ال ـم ـن ـت ـجــات
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
الخدمات المصرفية للشركات
واألفراد.

• ام ـت ــاك أع ـلــى م ـع ــدالت الـعـمــالــة
الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة فــي الـقـطــاع
ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ب ـ ـل ـ ـغـ ــت 77
ف ــي ال ـم ـئــة وإط ـ ــاق ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـمـ ـب ــادرات االج ـت ـمــاع ـيــة كـجــزء
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
للشركات.

• قـ ــامـ ــت وك ـ ـ ــال ــة مـ ــوديـ ــز ب ـتــأك ـيــد
التصنيف االئتماني العام للبنك
وه ــو " "A3مــع ن ـظــرة مستقبلية
م ـس ـت ـق ــرة ،ب ـي ـن ـمــا ق ــام ــت وك ــال ــة
س ـ ـتـ ــانـ ــدرد آن ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــورز غـ ـل ــوب ــال
راتينجس بتصنيف بوبيان عند
" ،"A-مع نظرة مستقبلية مستقرة،

فـ ــى حـ ـي ــن ق ــام ــت وكـ ــالـ ــة فـيـتــش
لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي بتثبيت
تصنيف البنك عند " "A+مع نظرة
ً
مستقبلية مستقرة ايضا.

ً
ً
«الوطني» يقدم لعمالئه سوارا وملصقا للدفع اآلمن
يــوا صــل بـنــك ا لـكــو يــت ا لــو طـنــي مكافأة
عمالئه بأحدث حلول الدفع اإللكتروني
ال ـم ـب ـت ـكــرة خـ ــال أزم ـ ــة ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
ً
كورونا ،تفاديا الستخدام النقود الورقية
ً
وحفاظا على التباعد االجتماعي.
من هذا المنطلق ،أعلن البنك ،في بيان
صـحــا فــي أ م ــس ،تـقــد يــم س ــوار وملصقات
ً
الــدفــع مـجــانــا لـعـمــائــه ،فــي إط ــار حرصه
ال ــدائ ــم عـلــى تـطــويــر ح ـلــول الــدفــع اآلمـنــة
التي تعتمد على تقنية ا لـتــوا صــل قريب
المدى وجعلها أكثر سرعة وسهولة.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال سـ ـ ــوار
ومـلـصــق الــدفــع إت ـمــام قـيـمــة الـمـشـتــريــات
اليومية بلمسة وا حــدة لــدى نقاط البيع
المنتشرة في الكويت ،التي تدعم تقنية

 NFCبطريقة سريعة وآمنة ضمن مساعي
البنك نحو الحفاظ على ســا مــة عمالئه
وتشجيعهم على استخدام حلول الدفع
من دون تالمس.
وعمد البنك إلى زيادة المبلغ المسموح
ب ــه م ــن دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى إدخـ ـ ــال الــرقــم
ً
السري ليصل إلى  25دينارا فيما يتم دفع
ً
قيمة المشتريات التي تتجاوز  25دينارا
بالطريقة العادية.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ذل ــك ،ق ــال ب ــدر الـجـنــاح
مــن ا لـخــد مــات المصرفية الشخصية في
"الــوط ـنــي"" :إن مـنــح ع ـمــاء الـبـنــك س ـ َ
ـوار
ً
ً
ومـ ـلـ ـص ــق الـ ــدفـ ــع مـ ـج ــان ــا ي ــأت ــي ح ــرص ــا
على إ ثــراء التجربة المصرفية لعمالئنا
ً
وح ـفــاظــا عـلــى راح ـت ـهــم عـبــر مـنـحـهــم كل

الخدمات المصرفية التي تتميز بسرعة
وسـ ـه ــول ــة مـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
سالمتهم".
وأضاف الجناح" :أن الوطني يوفر أكثر
ً
حـلــول ا لــد فــع ت ـطــورا ا لـتــي تـعـمــل بتقنية
ً
التواصل قريب المدى تفاديا الستخدام
ّ
ال ـن ـق ــود ال ــورقـ ـي ــة ،وب ـم ــا ي ـمــكــن عـمــائـنــا
م ــن ال ــدف ــع ب ـس ــرع ــة وس ـه ــول ــة وب ـطــري ـقــة
سليمة وآ م ـنــة ،و ســط تعليمات التباعد
االجتماعي ،إذ أظهرت أساليب الدفع هذه
ً
فـعــالـيـتـهــا بـشـكــل كـبـيــر خ ـصــوصــا خــال
انتشار جائحة كورونا".
وأو ض ـ ـ ــح أن ا ل ـب ـن ــك يـ ـح ــرص ع ـل ــى أن
ً
ي ـك ــون دائـ ـم ــا ق ــرب ع ـمــائــه "ع ـب ــر تــوفـيــر
خــدمــاتــه ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة وم ــن خــال

قـ ـن ــوات ــه اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ال ـتــي
يواصل تطويرها وتحديثها عبر إضافة
العديد من الخدمات الجديدة التي تواكب
تطلعات عمالئه".
وأ كــد أن جميع ما يقدمه بنك الكويت
الــوطـنــي مــن حـلــول دفــع جــديــدة وتطوير
القائم منها يأتي في إطار سعيه لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـعـ ـم ــاء ،وت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات
تناسب أنماط حياتهم المتنوعة ووفق
ما يضمن سالمتهم.
ً
يذكر أن "ا لــو طـنــي" أطلق أ خـيــرا خدمة
" "Garmin Payإلتمام المدفوعات بلمسة
واحدة من خالل ساعة " "Garminالذكية
ا ل ـخ ــا ص ــة ب ـه ــم ك ـم ــا ي ـع ــد ا ل ـب ـن ــك أول مــن
ً
يطلق محليا " "Fitbit Payللدفع من خالل

الساعة الذكية ّ "فيتبيت ."Fitbit
كـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ـ ـم ـ ــث ـ ــل خـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة الـ ـمـ ـت ــوف ــرة ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج
خ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل طــري ـقــة
سهلة وسريعة للحصول على مجموعة
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـطــورة الـتــي
ً
ّ
تمكن ا لـعـمــاء مــن ا لــد فــع إ لـكـتــرو نـيــا بكل
راح ــة فــي أي وق ــت ،إذ بــاإلم ـكــان تـســديــد
ال ـفــوات ـيــر ال ـتــال ـيــة :االتـ ـص ــاالتiTunes، ،
Google Play، Amazon، Apple Music،
 Skypeو.Spotify
بدر الجناح

ِّ
«الخليج» يتوج الفائز بسحب حساب الراتب الكويتي
أع ـل ــن ب ـنــك الـخـلـيــج اس ــم ال ـف ــائ ــزة في
سحب حساب الراتب الكويتي الشهري
عن شهر يوليو لهذا العام ،وقــد حالف
الحظ سارة مسلم بريك العازمي ،حيث
فازت بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى
 12ضعف الراتب ،وتم إجراء السحب في
الفرع الرئيسي لبنك الخليج ،بحضور
وإش ـ ـ ــراف م ـم ـثــل م ــن وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة.
ويــوفــر عــرض حـســاب الــراتــب لعام
 2020لجميع العمالء الكويتيين ا لـجــدد،
مـ ـم ــن يـ ـق ــوم ــون ب ـت ـح ــوي ــل روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إل ــى
بنك الخليج ،فــرصــة الــدخــول تلقائيا في
الـسـحــوبــات الشهرية وال ـفــوز ب ــ 12ضعف
ال ــرات ــب ،وف ــي الـسـحــب الـسـنــوي عـلــى أكبر

سندات مصر تثير
شهية المستثمرين
الدوليين
ك ـ ـشـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر ح ـ ــدي ـ ــث عــن
نجاح مصر في تعزيز مكانتها
كوجهة مفضلة للمستثمرين
فـ ـ ـ ـ ــي أدوات ا لـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى
مستوى العالم بدعم التدابير
االقتصادية التي أقرتها دوائر
صـ ـن ــع الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـمـ ـص ــري مـنــذ
انتشار جائحة فيروس كورونا،
ف ــي ح ـي ــن س ـق ـطــت اق ـت ـص ــادات
عالمية أخــرى فريسة لألضرار
الناجمة عن تفشي الفيروس.
وأوضحت وكالة "بلومبرغ"
فـ ــي ت ـق ــري ــر حـ ــديـ ــث ،أن ه ـنــاك
ع ـ ـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل س ـ ــاع ـ ــدت م ـصــر
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى جــاذبـيـتـهــا
للمستثمرين ،من بينها العائد
ال ـقــوي ال ــذي تمنحه الـسـنــدات
المصرية بالتزامن مــع تراجع
مـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم إلـ ـ ـ ــى أدنـ ـ ــى
مستوياته مـنــذ شـهــر نوفمبر
بفضل حرص الدولة على توافر
السلع الغذائية باألسواق.
وأشارت إلى أن سعر الفائدة
الحقيقي المعدل وفقا للتضخم
في مصر يزيد قليال على ،%5
وهو األعلى من بين أكثر من 50
ً
ً
اقتصادا رئيسيا يتبعها مؤشر
"بلومبرغ".
وأش ــار محللون اقتصاديون
إلى أن تركيز دوائــر صنع القرار
ً
ال ـم ـص ــري يـنـصــب ح ــال ـي ــا على
مخاطبة التحديات الناجمة عن
حالة الضبابية التي تعم المشهد
االق ـت ـصــادي العالمي والحفاظ
على جاذبية السندات المصرية
للمستثمرين األجانب بالتزامن
مـ ــع ت ــدف ــق ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن رؤوس
األموال منذ شهر يونيو الماضي.
(العربية نت)

جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100
ضعف الراتب.
ويـمـنــح حـســاب ال ــرات ــب الـعـمــاء الـجــدد
ممن يـقــومــون بتحويل رواتـبـهــم إلــى بنك

الـخـلـيــج فــرصــة الـحـصــول
على جائزة نقدية فورية
قدرها  100دينار ،أو قرض
بــدون فوائد لغاية 15000
دينار ،شرط أال يقل الراتب
الــذي يتم تحويله إلى بنك
الخليج عن  500دينار.
وبــإمـكــان العمالء الجدد
الحصول على بطاقات فيزا
ومـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــارد االئ ـت ـم ــان ـي ــة
بدون رسوم سنوية في العام
األول ،مــع إمكانية الحصول
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــرض تـ ـص ــل ق ـي ـم ـت ــه إل ـ ـ ــى 70000
ديـنــار ،وتسديده خــال  15سنة ،أو قرض
استهالكي تصل قيمته إلى  25000دينار.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٣
ً
«شمال الزور» :توصية بتوزيع أرباح نقدية بـ  25فلسا للسهم
ةديرجلا

•
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اقتصاد

ّ
متعلقة بالمكاسب المرحلة من سنة  2017إلى 2019
أوصـ ــى مـجـلــس إدارة شــركــة
شـ ـم ــال ال ـ ـ ـ ــزور األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـطــاقــة
وا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاه "ش.م.ك.ع" خـ ــال
اجتماعه الذي انعقد في السادس
م ــن أغ ـس ـطــس ال ـج ــاري بـتــوزيــع

ً
أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة ب ــواق ــع  25فـلـســا
للسهم الواحد عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2019
على أن تـنــدرج التوصية ضمن
بـ ـن ــود ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال اج ـت ـم ــاع

«الوسيط» :تسهيالت كبيرة لمساهمي «الزور»
●

محمد االتربي

قالت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" ان شركة
ا لــو سـيــط تستنفر بـكــل طاقتها للتسهيل على
مستثمري شــر كــة ا ل ــزور وتمكينهم مــن توقيع
ال ـع ـقــود ال ـجــديــدة او فـتــح الـحـســابــات او اي ــداع
وترصيد األسهم بمرونة عالية.
وافادت المصادر بان "الوسيط" ستعمل بعدد
ساعات يومية يبلغ نحو  11ساعة من الثامنة

صباحا حتى السابعة مساء ،فضال عن ان الشركة
خصصت فرع البورصة وفرع منطقة الفحيحيل
الستقبال المستثمرين.
وبينت ان موقع الشركة االلكتروني يحوي
ك ــاف ــة اإلرشـ ـ ـ ــادات وال ـت ـس ـه ـيــات الـتـكـنــولــوجـيــة
حيث يمكن طباعة العقد بمرونة والحصول على
المعلومات األخرى التي ترشد المستثمر بسهولة
ووضوح اضافة الى ان فريق الشركة جاهز للرد
على كافة االستفسارات ومساعدة المتداولين.

الجمعية العامة العادية السنوي
لـ ـيـ ـت ــم الـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـه ــا مــن
مساهمي الشركة بعد الحصول
على موافقة الجهات الدائنة.
وتعد هــذه أول عملية توزيع
أرب ــاح تـقــوم بـهــا الـشــركــة ،وهــي
متعلقة ب ــاألرب ــاح الـمــرحـلــة من
سنة  2017إلى سنة .2019
وت ـه ــدف ال ـش ــرك ــة ،ال ـم ـقــرر أن
يتم إدراج أسهمها فــي بورصة
ً
الكويت (الـســوق األول) اعتبارا
مــن األحــد المقبل لعقد اجتماع
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ال ـعــاديــة بعد
اإلدراج.
وبعد الحصول على موافقة
ال ـج ـه ــات ال ــدائـ ـن ــة ،سـ ــوف يتم
تـ ـضـ ـمـ ـي ــن ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة م ـج ـل ــس
اإلدارة بـتــوزيــع األرب ــاح ضمن
بـنــود ج ــدول أع ـمــال االجـتـمــاع
ليتم التصويت عليها من قبل

مساهمي الشركة.
وشــركــة ش ـمــال الـ ــزور األول ــى
للطاقة والـمـيــاه هــي أول شركة
لتوليد ا لـطــا قــة وتحلية المياه
وأول مـ ـ ـش ـ ــروع ش ـ ــرا ك ـ ــة ب ـيــن
الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخــاص يتم
ً
إدراجه في بورصة الكويت ،علما
أن شركة الوطني لالستثمار هي
مستشار اإلدراج.

ً
ويأتي اإلدراج مكمال لنجاح
عملية تــوزيــع  50فــي المئة من
أسـ ـه ــم رأسـ ـ ـم ـ ــال الـ ـش ــرك ــة عـلــى
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن عـبــر
اكـ ـتـ ـت ــاب ع ـ ــام ج ـ ــرى فـ ــي ال ــرب ــع
األخير من عام  2019الذي شهد
ً
ً
إقـ ـب ــاال ك ـب ـيــرا إذ ت ـمــت تغطيته
بمعدل  127في المئة وشارك فيه
أكثر من  127000مستثمر.

أبرز النتائج المالية لمدة ثالث سنوات
(بالمليون دينار)

2017

2018

2019

اإليرادات

46.2

51.2

51.1

تكاليف التشغيل

14.1

14.2

14.8

صافي الربح

17.8

12.1

12.3

ُ
ُ
ّ
«زين» تكرم الطلبة الفائزين في برنامج «كن» لريادة األعمال االجتماعية
ضمن رعايتها الذهبية للبرنامج وشراكتها االستراتيجية مع «لوياك»
ش ــارك ــت ش ــرك ــة "زي ـ ــن" ب ـت ـكــريــم ال ـط ــاب
ُ
والطالبات الفائزين في برنامج "كن" لريادة
األعمال االجتماعية خالل الحفل االفتراضي،
ال ــذي ُأق ـيــم عـبــر اإلن ـتــرنــت اح ـت ـفـ ً
ـاء بانتهاء
الفترة األولــى من البرنامج ،ضمن رعايتها
الذهبية للبرنامج وشراكتها االستراتيجية
الممتدة مع مؤسسة "لــويــاك" غير الربحية
لتنمية وتطوير مواهب الشباب.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن
ُ
رعــاي ـت ـهــا الــذه ـب ـيــة ل ـبــرنــامــج "كـ ـ ــن" للسنة
الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي أت ــت ضـمــن شراكتها
االستراتيجية مــع "لــويــاك" الـتــي تمتد هذا
العام ألكثر من  16سنة متواصلة ،تحت مظلة
استراتيجية "زين" للمسؤولية االجتماعية
واالسـتــدامــة ،التي ترتكز بشكل كبير حول
تـنـمـيــة وت ـطــويــر ق ـط ــاع ال ـش ـبــاب والـتـعـلـيــم
ً
خصوصا ما يتعلق بتنمية مجاالت ريادة
األعمال لدى الفئات العمرية الشابة.
وفي تعليقه على ختام المرحلة األولى من

البرنامج ،قــال الرئيس التنفيذي للعالقات
واالتصاالت في "زين" الكويت وليد الخشتي:
ُ
"مع اختتام المرحلة األولى من برنامج "كن"
لريادة األعمال االجتماعية ،لمسنا الشغف
الكبير لدى الطالب والطالبات ُ
المنتسبين
ّ
في البرنامج لتعلم مـهــارات ريــادة األعمال
ً
ً
ُ
المختلفة ،فقد بذلوا جهدا رائعا في تطوير
مهاراتهم واالستفادة من وقتهم في المنزل
لالستثمار في أنفسهم".
وأض ـ ــاف ال ـخ ـش ـتــي" :ل ـق ــد ح ـقــق بــرنــامــج
ُ
"كن" لريادة األعمال االجتماعية في األعوام
ً
ً
السابقة إقباال كبيرا بين أبنائنا من الشباب،
ً
ً
الــذيــن رأي ـنــا فـيـهــم طـمــوحــا كـبـيــرا لتطوير
مهاراتهم ودخ ــول بيئة األعـمــال عــن طريق
ً
المشاريع الصغيرة ،خصوصا أن البرنامج
أتى بالتعاون مع ّ
كلية بابسون األميركية في
ُ
بوسطن التي تعتبر إحدى أرقى المؤسسات
التعليمية الـمـخـتـصــة ب ــري ــادة األع ـم ــال في
الواليات المتحدة وحول العالم".

وتــابــع :لــم نــدع الـظــروف غير االعتيادية
التي فرضتها جائحة "كــوڤـيــد "19-أن تقف
في وجه دعمنا لهذا البرنامج ُ
المبتكر الذي
انطلق هــذا الـعــام بنسخة إلكترونية بحتة
"أونــايــن" ،مما عكس الــدور المحوري الذي
تــؤد يــه التكنولوجيا فــي تمكين ا لـتــوا صــل
ّ
الفعال بين الناس وتحقيق اإلنتاجية حتى
في مثل هذه األوقات االستثنائية".
وأع ـ ــرب ع ــن ال ـف ـخــر بــاس ـت ـمــرار ال ـشــراكــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـيــن "زي ـ ــن" ول ــوي ــاك لـلـعــام
ُ
السادس عشر على التوالي ،فهي تعتبر اليوم
أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى
بتطوير مهارات الشباب الكويتي بمختلف
فئاتهم العمرية وفق أعلى المعايير العالمية،
كما تـ ّـو فــر لهم البيئة الصحية ا لـتــي ّ
تطور
مــن مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة
ضمن إطــار ترفيهي وتعليمي واجتماعي،
ً
مــا يتماشى تـمــا مــا مــع استراتيجيتنا في
"زين" لتحقيق االستدامة في قطاع الشباب".

وعبر الخشتي عن الشكر ُ
للمرشدين من
شباب "لوياك" الذين قاموا بتمكين الطالب
والطالبات ُ
المشاركين من اكتشاف طاقاتهم
وحــرصــوا على قيادتهم نحو النجاح على
الرغم من الظروف الحالية ،ونحن في انتظار
ُ
مــا ُيخبئه بــرنــامــج "ك ــن" مــن قصص نجاح
جديدة في مراحله ُ
المقبلة".
ُ
إلى ذلك أشارت "زين" إلى أن برنامج "كن"
لريادة األعمال االجتماعية هذا العام شهد
ً
ُمشاركة  32طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم
ً
ّ
مــا بين  12و 16عــامــا ،الــذيــن شكلوا سبعة
مـشــاريــع ُمختلفة تـمـحــورت جميعها حول
ً
مشروع ربحي ُمستدام اجتماعيا.
كـمــا قــامــت الـشــركــة بتنظيم ورش ــة عمل
افـتــراضـيــة لـ ـ ّ
ـرواد الـبــرنــامــج عـبــر اإلنـتــرنــت،
ُ
والتي حاضر فيها المبادر خالد العميري
م ــؤس ــس ت ـط ـب ـيــق "ل ـ ـعـ ــب" وأح ـ ـ ــد خــري ـجــي
برنامج  Zain Great Ideaلتسريع المشاريع
التكنولوجية الناشئة ،إذ شــارك العميري

ال ـ ـ ـ ـ ــرواد ال ـش ـب ــاب
ك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــم
أفكارهم بسالسة
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق
 Zoomوتسجيل
عرض مشاريعهم
ّ
ليتمكنوا من عرضها على لجنة التحكيم.
وتـ ـفـ ـخ ــر "زيـ ـ ـ ـ ــن" ب ــأنـ ـه ــا أح ـ ـ ــد الـ ـش ــرك ــاء
االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن ل ـمــؤس ـســة "لـ ــويـ ــاك" منذ
ُ
ً
تــأس ـي ـس ـهــا ،خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ـع ـت ـبــر أح ــد
أهــم وأب ــرز الـمـشــاريــع الوطنية الـتــي تعنى
بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية ّ
وتوفر
لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن ّ
تطور
من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة
ضمن إطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.
ُ
وتـعـتـبــر "ل ــوي ــاك" مــؤسـســة غـيــر ربـحـيــة
أس ـســت ف ــي ع ــام  2002تـعـمــل عـلــى تطوير
الشباب من مختلف األعمار ،وتتولى تقديم
العديد من البرامج التي ّ
تطور من مهاراتهم

وقدراتهم في العديد من المجاالت بما يخدم
مـخـتـلــف ات ـجــاهــات ـهــم ومــواه ـب ـهــم لـتـطــويــر
مهاراتهم المهنية وتعزيز نمو الشخصية
لديهم ومساعدتهم في تطوير ذواتهم.
وأكدت "زين" حرصها من خالل شراكتها
مع "لوياك" على تفعيل برنامجها للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة واالس ـت ــدام ــة عـلــى أك ـمــل وجــه
لقناعتها الـشــديــدة بأهمية ه ــذا ال ــدور في
ت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــة ب ـيــن ال ـش ــرك ــة والـمـجـتـمــع،
وت ـعــزيــز االتـ ـص ــال م ــع ال ـج ـهــات والـهـيـئــات
الـعــامــة الـنــافـعــة الـتــي ت ــؤدي رســالــة مكملة
تحمل نفس المحتوى.

اقتصاد
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 2.35مليون دينار أرباح «القرين» في الربع  3.9ماليين دينار خسائر «كامكو إنفست»
األول بواقع  2.3فلس للسهم
في النصف األول
● العبدالله :تنوع هيكل االستثمارات سيقلل تأثير األزمة على نتائجنا المستقبلية صرخوه :نتوقع عكس بعض الخسائر غير المحققة مع عودة الحياة الطبيعية
● علي :نتطلع للحفاظ على مستويات األداء الصحية بمحفظة متزنة
سجل ًمجمل األرباح المجمعة
ارتفاعا بنسبة  23في المئة
لتصل الى  19.95مليون دينار
مقارنة بـ  16.20مليون دينار
لذات الفترة من العام الماضي.

مبارك العبدالله
أعلنت شركة القرين لصناعة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة ،أمــس،
تحقيق صافي ربح بقيمة 2.35
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ( 7.62مــاي ـيــن
دوالر) خالل الربع األول المنتهي
فــي  30يونيو  2020مــن السنة
المالية  2021/ 2020مقابل 4.76
مــاي ـيــن دي ـن ــار ( 15.44مـلـيــون
دوالر) خ ــال ال ـف ـتــرة ذات ـهــا من
العام الماضي.
وبلغت ربحية السهم الواحد
خالل الفترة المعلنة مبلغ 2.30
ف ـل ــس ( 7.46س ـن ـت ــات) م ـقــارنــة
ً
ب ـ ـ  4.61ف ـلــوس ( 14.95سـنـتــا)
خـ ـ ــال ذات الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن الـ ـع ــام
الماضي.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـج ـ ـمـ ــل األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ً
المجمعة ارتفاعا بنسبة  23في
المئة لتصل الــى  19.95مليون
د يـ ـن ــار ( 64.71م ـل ـي ــون دوالر)
مـقــارنــة بـ ـ  16.20مـلـيــون ديـنــار
( 52.53مليون دوالر) لذات الفترة
من العام الماضي نتيجة تجميع
بيانات شركة جاسم للنقليات
والمناولة (جاسم للنقليات) عن
الفترة المقارنة ،وتحسن نتائج
ال ـشــركــة ال ـس ـعــوديــة لـمـنـتـجــات
االلبان واألغذية (سدافكو).
وسجل إجمالي األصول في
ً
ً
الـشــركــة ارت ـفــاعــا طفيفا ليصل
إلى  783.01مليون دينار (2.54

مليار دوالر) كما في  30يونيو
 2020بالمقارنة مع  779.4مليون
دينار ( 2.52مليار دوالر) كما في
 31مارس .2020
وف ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـع ـل ـي ـقــه عـلــى
هذه النتائج ،قال رئيس مجلس
إدارة ش ــرك ــة ال ـق ــري ــن لـصـنــاعــة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة الشيخ
مـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـصـ ـب ــاح:
"ي ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
ال ـ ــراه ـ ــن ،وتـ ـح ــدي ــدا فـ ــي ق ـطــاع
ال ـ ـب ـ ـتـ ــروك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات ،مـ ـ ــن أثـ ــر
ضـ ـغ ــوط ــات انـ ـخـ ـف ــاض أس ـع ــار
البترول والمواد البتروكيماوية،
وكذلك األزمة الناتجة عن انتشار
وبــاء كــورونــا ،وهــو مــا اثــر على
ربـحـيــة شــركــة ال ـقــريــن المعلنة
خالل هذا الربع المالي وبشكل
ً
أساسي نظرا لتركيز محفظتنا
االستثمارية بنسبة  43في المئة
ف ــي قـ ـط ــاع ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات.
ولكننا على ثقة بأن تنوع هيكل
اسـتـثـمــارات الـقــريــن سيقلل من
تــأث ـيــر هـ ــذه االزمـ ـ ــة ال ـم ــزدوج ــة
ع ـل ــى ن ـتــائ ـج ـنــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
وسيساعد الشركة في التصدي
الض ـطــرابــات وأزم ـ ــات األس ــواق
العالمية المشهودة .كما نعمل
على ال ــدوام على دراس ــة جميع
ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة الـتــي من
شــأن ـهــا ت ـعــزيــز ت ـن ــوع وع ــوائ ــد

سعدون علي
مـحـفـظــة ال ـقــريــن االسـتـثـمــاريــة،
وتعظيم مصلحة المساهمين".
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
ل ـل ـش ــرك ــة س ـ ـعـ ــدون عـ ـل ــي" :رغـ ــم
انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ـع ـل ـنــة
الناتجة عــن االنـخـفــاض الحاد
في أسعار المواد البتروكيماوية،
وب ـش ـك ــل أس ــاس ــي ف ــي ال ـشــركــة
الـكــويـتـيــة لـلـعـطــريــات ،ف ــإن ذلــك
االنـ ـخـ ـف ــاض ق ــاب ـل ــه ارت ـ ـفـ ــاع فــي
نتائج جميع استثماراتنا غير
ً
البترولية بالمجمل ،وتحديدا
في شركة سدافكو التي ارتفعت
أرباحها بنسبة  22في المئة عن
الفترة المقابلة العام الماضي،
إض ــاف ــة الـ ــى ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة
السـتـحــواذنــا األخـيــر فــي شركة
جاسم للنقليات".
وأضاف علي" :تتطلع القرين
إ لــى المحافظة على مستويات
األداء الصحية خالل عام 2020
المسنودة بمحفظة استثمارات
ال ـقــريــن ال ـم ـتــزنــة ،اال ان ــه يـجــدر
ب ــال ــذك ــر أن ذلـ ــك يــرت ـبــط بشكل
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي بـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـه ـم ـي ــن،
هـمــا اس ـت ـقــرار وتـحـســن أس ــواق
البتروكيماويات ،وانفراج غمة
أزم ـ ـ ــة وب ـ ـ ــاء ك ـ ــورون ـ ــا ،وس ــرع ــة
ت ـعــافــي ال ـق ـط ــاع ــات الـصـنــاعـيــة
اإلقليمية والعالمية من أثره".

مليار دوالر) ،بانخفاض نسبته  7في المئة
مقارنة مع  31ديسمبر .2019
وواصـ ـل ــت ص ـن ــادي ــق األسـ ـه ــم وال ـم ـحــافــظ
المدارة تحقيق ً
أداء فاق أداء مؤشرات القياس
ال ـخــاصــة ب ـهــا وت ــم ح ـصــول ثــاثــة صـنــاديــق
تديرها الشركة على جوائز من ريفينيتيف ليبر
ً
لعام  2020تقديرا ألدائها المميز والمستمر.
وتمكنت الشركة من استقطاب استثمارات
جديدة من عدد من العمالء بحوالي  60مليون
دوالر وتوزيع حوالي  31مليون دوالر للعمالء
ج ــراء تـخــارجــات وأربـ ــاح .كما تــم االستحوذ
على عقار مــدر للدخل في الــواليــات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة لـيــرتـفــع حـجــم األص ـ ــول الـعـقــاريــة
المدارة إلى أكثر من  1.2مليار دوالر ،كما تم
التخارج بنجاح من أحد االستثمارات العقارية
في الواليات المتحدة األميركية بعائد بلغ 22.8
في المئة لمصلحة العمالء.
واستمر فريق إدارة أصول الحاالت الخاصة
ف ــي إجـ ــراء م ـفــاوضــات م ــع ع ــدد م ــن األطـ ــراف
لتنفيذ تخارجات نيابة عن العمالء.
كما نجح فــريــق االسـتـثـمــارات المصرفية
ف ــي ل ـع ــب دور ال ـم ــدي ــر ال ــرئ ـي ـس ــي ال ـم ـش ـتــرك
لثالث صفقات في أسواق الدين ،هما عرضان
إقـلـيـمـيــان ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي وع ــرض لبنك
محلي بالدينار الكويتي ،بمبلغ إجمالي يعادل
 1.3مليار دوالر.
وطرح الفريق مبادرة استراتيجية لمساعدة
الشركات على االستجابة لألزمة وتم مشاركة
هذه المبادرة مع عدد من العمالء والتي أثمرت
توقيع عقود استشارية جديدة.
واس ـت ـمــر ذراع ال ــوس ــاط ــة ال ـمــال ـيــة ،شــركــة
األولــى للوساطة المالية ،في تقديم خدماته
للعمالء دون انقطاع مــع ارتـفــاع فــي الحصة
السوقية واستقطاب عمالء جدد في خدمات
التداول اإللكتروني .عــاوة على ذلــك ،تمكنت
كــامـكــو إنـفـســت مــن تــرشـيــد قــاعــدة تكاليفها
إذ انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية
بنسبة  32.4فــي المئة فــي النصف األول من
العام مقارنة بالستة أشهر األولى من عام 2019
لتصل إلى  6.7ماليين دينار.
وخــال الربع األول ،انخفضت المصاريف
الـعـمــومـيــة واإلداريـ ـ ــة بنسبة  18.7فــي المئة
مقارنة بالربع األول من عام  2019لتصل إلى
 4.3ماليين دينار .وخالل الربع الثاني ،اتخذت
ً
الـشــركــة ع ــددا مــن اإلجـ ـ ــراءات لــزيــادة ترشيد
نفقاتها التشغيلية لمواكبة ظ ــروف السوق
واستكمال استراتيجية الشركة بعد االندماج،
مما أدى إلى انخفاض كبير بنسبة  48.4في

أعـلـنــت شــركــة كــامـكــو إن ـف ـســت ،بـيــانــاتـهــا
المالية المرحلية المراجعة للربعين األول
وال ـث ــان ــي م ــن ع ــام  2020وأظـ ـه ــرت تسجيل
الشركة خسائر خاصة بمساهمي الشركة األم
بقيمة  3.9ماليين دينار لفترة األشهر الستة
األولـ ــى مــن ع ــام  2020مـقــابــل أربـ ــاح خــاصــة
بمساهمي الشركة األم بقيمة  1.1مليون دينار
في الفترة نفسها من عام .2019
وك ــان ــت ال ـشــركــة سـجـلــت خ ـســائــر خــاصــة
بمساهمي الشركة األم بقيمة  4.6ماليين دينار
في الربع األول متأثرة بالتراجعات الحادة
التي شهدتها األسواق المالية وأرباح خاصة
بمساهمي الشركة األم بقيمة  0.7مليون دينار
في الربع الثاني.
وتأثرت النتائج المالية بجائحة فيروس
ك ــورون ــا ال ـتــي أس ـف ــرت ع ــن تـعـطـيــل الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـق ـط ــاع ــات ال ـخــاصــة وال ـ ــدورة
االقتصادية منذ مارس  2020إذ انخفض خام
بــرنــت ومــؤشــر أم أس ســي آي ل ــدول مجلس
التعاون الخليجي بنسبة  65.5في المئة و24.6
في المئة على التوالي خالل الربع األول.
وخ ـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،ش ـه ــدت األس ـ ــواق
ً
ً
المالية في جميع أنحاء العالم انتعاشا جزئيا
لكنها ظلت في المنطقة الحمراء وقلص خام
بــرنــت ومــؤشــر أم أس ســي آي ل ــدول مجلس
التعاون الخليجي انخفاضهما لينهيا األشهر
الستة األولى من العام بتراجع  37.7في المئة
و  16.4في المئة على التوالي.
أمــا مــن ناحية قـطــاعــات األع ـمــال ،شهدت
كامكو إنفست بــدا يــة إيجابية للغاية لهذا
العام بعد االنتهاء الناجح لعملية االندماج
مع بيت االستثمار العالمي (غلوبل) وسجلت
ً
ارت ـف ــاع ــا ف ــي إي ـ ـ ــرادات ال ــرس ــوم وال ـع ـمــوالت
بنسبة  16.2في المئة في الربع األول من عام
 2020مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.5
ماليين دينار.
ً
وم ــع تـبــاطــؤ األع ـم ــال اع ـت ـبــارا مــن مــارس
 ،2020تــأثــرت إيـ ــرادات الــرســوم والـعـمــوالت
لتصل إلى  8.3ماليين دينار في األشهر الستة
األول ــى مــن ال ـعــام ،بانخفاض  4.7فــي المئة
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة
خالل فترة الستة أشهر ،فقد استمرت الشركة
فــي تـقــديــم ال ـخــدمــات لـلـعـمــاء دون انـقـطــاع
وقامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن
عام  2019بقيمة  1.7مليون دينار.
ف ـفــي ن ـهــايــة يــون ـيــو  ،2020ب ـلــغ إجـمــالــي
األص ــول ال ـم ــدارة  3.8مـلـيــارات دي ـنــار (12.4

فيصل صرخوه
المئة مقارنة بالربع الثاني من عام  2019لتصل
إلى  2.4مليون دينار.
وفي معرض حديثه عن النتائج المالية في
هذه الظروف االستثنائية قال فيصل صرخوه
الرئيس التنفيذي« :تتمتع الشركة بمركز مالي
قــوي وبحقوق مساهمين خاصة بمساهمي
الشركة األم بلغت  48.5مليون ديـنــار فــي 30
يونيو  2020وبتصنيف ائتماني طويل األجل
عند مستوى « »BBBوتصنيف قصير األجل
عند « »A3مــع نـظــرة مستقبلية مستقرة من
قـبــل كــابـيـتــال إنـتـلـيـجـنــس ف ــي آخ ــر مــراجـعــة
ل ـهــا ف ــي يــون ـيــو  .»2020وأضـ ـ ــاف ص ــرخ ــوه:
«أن الحفاظ على مستوى دخلنا القائم على
الرسوم والعموالت خالل الظروف االقتصادية
ً
والتشغيلية الصعبة ج ــدا هــو ش ـهــادة على
نموذج أعمالنا القوي واستراتيجيتنا التي
ت ــم تبنيها بـعــد إت ـم ــام عـمـلـيــة االن ــدم ــاج في
ديسمبر  .»2019وأوضــح أنه «على الرغم من
كل الصعوبات والتحديات التي واجهناها،
تمكنا مــن توقيع عـقــود جــديــدة وإن ـهــاء عدد
من الصفقات بنجاح واستقطاب عمالء جدد
واستثمارات في منتجات جديدة وقائمة ،وقمنا
ً
بتسريع عملية الرقمنة والتي كانت مفتاحا
الستراتيجية ما بعد االندماج مع ضمان تعامل
أنظمتنا وعملياتنا الحالية مع حالة العمل عن
ُبعد وخدمة عمالئنا».
وذكـ ــر أنـ ــه« :م ــع عـ ــودة ال ـح ـيــاة الطبيعية
وتأثيرها اإليـجــابــي على األعـمــال واألس ــواق
الـمــالـيــة ،نـتــوقــع عـكــس بـعــض الـخـســائــر غير
المحققة .وسنستمر فــي مراقبة االتجاهات
الجديدة والتغيرات السلوكية التي ستؤدي
ً
ح ـت ـمــا إلـ ــى وج ـ ــود م ـعــاي ـيــر ج ــدي ــدة وف ــرص
استثمارية بعد اإلنتهاء من أزمة كورونا».

العميري« :االستثمارات» قدمت الدعم لعمالئها خالل أزمة كورونا
«حريصون على تطوير الخدمات والتركيز على الفرص المدروسة للمحافظة على وضعنا التنافسي»
أكد رئيس مجلس اإلدارة في شركة «االستثمارات الوطنية»
حمد العميري أن الشركة تقف على أرض صلبة وسط تنفيذ
ً
استراتيجية مدروسة تهدف من خاللها دائما إلى الحفاظ
ً
على مصالح عمالئها على جميع الصعد و خـصــو صــا في
وقت األزمات .وقال العميري ،في بيان صحافي ،إن الشركة
اتبعت سياسة تحفظية تضمن لها االستقرار وسط تداعيات
جائحة كــورونــا ،إذ حافظت على أرب ــاح واحتياطات قابلة
للتوزيع بمبلغ  22.241مليون دينار تشكل بنسبة  27.8في
المئة من رأس المال وذلك ما تم ترجمته على أرض الواقع
خالل النصف األول من العام الحالي ،إذ كان لمتانة أصولها
ومركزها المالي بالغ األثر في تجاوز تلك التداعيات.

يتضمن أفـضــل الـكـفــاء ات الـتــي تــزخــر بها الـشــركــة ،إذ قام
الفريق بمتابعة جميع االستثمارات الخاصة بها وبعمالئها
الكرام».
وتــابــع أن الـشــركــة تتعامل مــع ت ـطــورات الـســوق بتريث
ً
شديد دون الخوض في مخاطر غير مدروسة ،منوها إلى
أن محافظ الشركة س ـ ً
ـواء المالية أو العقارية إضــافــة إلى
الصناديق االستثمارية عمدت إلــى اتـبــاع االستراتيجية
التحفظية خالل األشهر الماضية في التعامل مع الفرص
دون الخوض في مخاطر غير محسوبة.
المتاحة ُ
وبين أن قدرة الشركة على الصمود في وجه التحديات
سيتحول بال شك إلى انطالقة تحفظ لالستثمارات الوطنية
ريــادتــه كــواحــدة مــن أهــم الكيانات المتخصصة فــي إدارة
ً
ً
األصول محليا وإقليميا.

وأفـ ـ ــاد بـ ــأن نــوع ـيــة األصـ ـ ــول ال ـم ـم ـلــوكــة أو الـ ـ ُـمـ ــدارة من
ً ً
«االستثمارات الوطنية» وفرت لها مناخا آمنا وسط استقرار
مردودها وعوائدها ،ما ساهم في التعامل بحرفية عالية مع
االوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن الخطط المتبعة تضمن تحقيق أعلى العوائد
ً
للمساهمين بأقل مخاطر ممكنة ،الفتا إلى أن دعم وثقة عمالء
االستثمارات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تقدمها
ً
الشركة دائما ما يكون لهما انعكاساتهما اإليجابية في تقديم
ما يواكب التطلعات.
وصرح العميري بأن «االستثمارات الوطنية» سعت بشكل
جاد منذ بداية األزمة نحو تشكيل فريق إدارة األزمات ،الذي

تحديات وتدابير

متانة األصول

وأوضح أن فترة ما قبل نهاية الربع األول من العام الحالي
حتى إقفاالت النصف األول واجــه العالم خاللها تحديات
جسام على كل المستويات جراء تداعيات تفشي كوفيد،-19
مما دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم التخاذ سلسلة
من التدابير الصارمة للسيطرة على آثار الجائحة وتفشي
هــذا الـمــرض ،لكن أثــرهــا على النشاط االقـتـصــادي فــي كل
ً
أنحاء العالم بات واضحا للعيان.
وأفاد العميري بأن التحديات الحالية ألقت بظاللها على
مختلف األسواق المحلية والعالمية ،في حين أشار إلى أن

االستثمارات الوطنية واصلت مساعيها لتطوير خدماتها
وتركيزها على فرص نوعية مدروسة المخاطر والعوائد
ترتكز على اقتناء استثمارات ّ
مدرة واعدة للمحافظة على
وضعها التنافسي في السوق المحلي.

إجراءات استباقية
وأكد أن «االستثمارات الوطنية» كانت سباقة في اتخاذ
جميع اإلج ــراء ات االحترازية للتأكد من حماية موظفيها
وعمالئها وضمان سالمة زائــري مجمع الخليجية الكائن
فــي مقرها الرئيسي بهدف استمرارية العمل فــي الشركة
والمساعدة على تقوية االقتصاد بما يواكب الخطط التي
أقرتها السلطات الصحية والمعنية في البالد.
ولفت إلى أن الشركة استمرت في تقديم الدعم والمشورة
لجميع العمالء خــال الحظر الشامل عن طريق خدماتها
اآللـيــة واإللـكـتــرونـيــة وفريقها المتخصص ،للتأكيد على
مـسـتــوى ج ــودة مــا تـقــدمــه وم ــن ثــم الـحـفــاظ عـلــى توقعات
العمالء والمحافظة على استثماراتهم.

تنوع استثماري
وب ـيــن أن االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة تـعـتـمــد عـلــى خريطة
استثمارية تقوم على التنوع االستثماري ،مما يساعدها
على المضي بثبات واستقرار مالي ،ويمكنها من مواصلة
ً
تحقيق المزيد من النتائج الجيدة مستقبال.

وأوضح العميري أن «تلك النتائج اإليجابية والمؤشرات
المالية التي تتسم بها شركة االستثمارات الوطنية جاءت
لتؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على التأقلم
ً
ً
مع التقلبات واالزمات االقتصادية الصعبة محليا وعالميا،
وهذا ودليل واضح على نجاح سياستها الحالية نحو إدارة
حكيمة للمخاطر تعتمد في األساس على التوازن المدروس
ً
والعمل بمبدأ الشفافية المطلقة التي تنتهجها الشركة دائما.

تأثيرات عام 2020
ورأى أن «من السابق ألوانه التحدث عن التأثيرات السلبية
ً
الشاملة حاليا لعام  ،2020إذ أنهينا قبل فترة قليلة النصف
األول مــن الـعــام ،لكن الجميع يعلمون أن الجائحة نكبت
بالعديد من القطاعات االقتصادية وما زالت تؤثر وبقوة
على المنطقة ودول العالم أجمع».
وأض ــاف أن ع ــودة االسـتـقــرار الـكــامــل لــأســواق سيمنح
الـشــركــات فــرصــة كــافـيــة لتعويض مــا أل ــم بـهــا مــن خسائر
وربـمــا تــراجــع فــي األداء ،مــا يــدعــو للتفاؤل بـحــذر ،فالعام
 2020لم ينته بعد.
وفي السياق ذاته ،أفاد بأن شركة االستثمارات الوطنية
مستمرة في سعيها الجاد نحو تحسين األداء في المستقبل
ً
والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورهــا الريادي محليا
ً
ً
وإقليميا رغم الظروف االقتصادية الصعبة وذلك تأكيدا على
تقديم أفضل الخدمات التي تساعدها في المحافظة على
مصالح عمالء ومساهمي الشركة على حد سواء.

شبح إفالس الشركات يضرب حلم ترامب بالتعافي
من المتوقع أن تسجل حاالت اإلفالس في الواليات المتحدة
األميركية أعلى مستوياتها في  10سنوات خالل العام الحالي،
مع معاناة الشركات من تداعيات فيروس كورونا
وتسببت التداعيات والمخاطر التي خلفها فيروس كورونا
المستجد في أن يعود الرئيس األميركي إلى المربع «صفر»
بشأن اإلنجازات االقتصادية التي كان دائم التفاخر بها ،إذ
تسبب الفيروس في العديد من األزمات التي تواجه االقتصاد
ً
األميركي حاليا.
وبحسب تقرير صــادر عــن مؤسسة «سـتــانــدرد آنــد بــورز
غلوبال» ،فإن  424شركة أميركية تقدمت بطلب للحماية من
اإلفالس منذ بداية العام الحالي حتى  9أغسطس الجاري.
ويتجاوز هذا العدد حاالت اإلفالس لشركات القطاع العام
والخاص خالل أي فترة مماثلة منذ عام  2010حيث يتقلص
االقتصاد األميركي ويؤثر فيروس كورونا على العديد من
ً
الصناعات ،خصوصا التي تعتمد على اإلنفاق االستهالكي.
وأوضـ ــح الـتـقــريــر أن ال ـشــركــات ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى إنـفــاق
المستهلكين شهدت أكثر من  100حالة إفــاس بما في ذلك
شركة «تيلريد براندز».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك م ــا ي ـق ــرب م ــن  100ح ــال ــة إف ــاس
فــي قـطــاعــي ال ـطــاقــة والـصـنــاعــة مـنـهــم مـنـتــج الـنـفــط وال ـغــاز
«شيسبيكي» ،وشركة «هيرتز» لتأجير السيارات.
وبشكل ع ــام ،أبلغت  35شــركــة تقدمت بطلبات للحماية
مــن اإلف ــاس منذ بــدايــة الـعــام عــن الـتــزامــات تــزيــد عــن مليار
دوالر ،وفق التقرير .فيما خلصت دراسة حديثة شملت 900
شــركــة ك ـبــرى ،إل ــى أن الـشــركــات فــي أن ـحــاء الـعــالــم ستتحمل
أعباء ديــون جديدة تصل إلــى تريليون دوالر في  ،2020في

الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة
فيروس كورونا .ووفق الدراسة التي أعدتها شركة «جوناس
هندرسون» ،فإن الزيادة غير المسبوقة تعني قفزة  12في المئة
ً
إلجمالي ديــن الشركات عالميا ليبلغ نحو  9.3تريليونات
دوالر ،وهو ما يأتي عقب تراكم ألعوام وضع ديون الشركات
التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على قدم المساواة مع
ديون عديد من الدول متوسطة الحجم.
ً
وكــان الـعــام الماضي شهد أيـضــا زي ــادة حــادة بلغت  8في
المئة حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات
لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح .لكن قفزة العام الحالي
ً
ستكون لسبب مختلف تماما -صيانة السيولة في ظل استنزاف
الفيروس لألرباح.
وأضافت« :غير كوفيد كل شيء ،أصبح األمر يتعلق بالحفاظ
على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة» ،حيث طرقت
الشركات أسواق السندات لتدبير  384مليار دوالر في الفترة من
يناير إلى مايو الماضيين ،وتشير التقديرات إلى أن األسابيع
ً
ً
ً
األخيرة سجلت رقما قياسيا جديدا في عمليات إصدار الدين
من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة .وفي مارس،
أوصــدت أســواق اإلقــراض أبوابها في وجه الجميع باستثناء
الشركات األكثر موثوقية ،لكنها فتحتها على مصراعيها من
جديد من خالل برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك
مركزية مثل مجلس االحتياطي االتـحــادي األميركي والبنك
المركزي األوروبي وبنك اليابان .وتدين بالفعل الشركات التي
يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر مما كانت تدين به في
 2014بنحو  40في المئة ،ويتجاوز نمو الدين نموا في األرباح
(العربية نت)
بفارق كبير.

حمد العميري

« »S&P 500يهبط للمرة
األولى في  8أيام
تراجعت مــؤشــرات األسهم األميركية
في نهاية جلسة أمس األول ،ليفشل «S&P
 »500في االحتفاظ بمكاسبه ويغلق على
هبوط ألول مرة في  8أيام.
وواصـلــت أسـهــم التكنولوجيا وضـ َـع
ـوط هـبــوطـيــة عـلــى م ــؤش ــرات «وول
ض ـغـ ٍ
ستريت» ،مع انخفاض شركات فيسبوك
وأمازون ومايكروسوفت وآبل.
وال ي ـ ـ ــزال ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ي ـت ــرق ـب ــون
تطورات المحادثات بين البيت األبيض
والديمقراطيين حول إقرار صفقة تحفيز
ج ــدي ــدة ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي في
مواجهة تداعيات وباء «كورونا».
وتـ ـج ــاه ــل الـ ـس ــوق األمـ ـي ــرك ــي إع ــان
روس ـي ــا عـلــى ل ـســان رئـيـسـهــا فــاديـمـيــر
بــوت ـيــن ت ـطــويــر أول ل ـق ــاح عــال ـمــي ضد
فيروس «كوفيد .»19-وهبط مؤشر «داو
جــونــز» بنسبة  0.4فــي الـمـئــة مــا يـعــادل
 104نقاط ليسجل  27.686ألف نقطة عند
اإلغــاق .كما انخفض « »S&P 500بنحو
 0.8في المئة أو  26نقطة إلى  3333نقطة،
بينما عمق «ناسداك» تراجعه إلى  1.7في
المئة أو  185نقطة إلى  10782نقطة .وفي
أوروب ـ ــا ،صـعــد مــؤشــر «سـتــوكــس يــورب

 »600بنسبة  1.7فــي المئة مــا يـعــادل 6
ن ـقــاط لـيـغـلــق عـنــد مـسـتــوى  370نقطة.
ك ـمــا ارت ـف ــع «فــوت ـســي  »100الـبــريـطــانــي
( +103نقاط) ليسجل  6154نقطة ،وصعد
«داكـ ـ ـ ــس» األلـ ـم ــان ــي ( +259ن ـق ـط ــة) إل ــى
 12.946ألف نقطة ،وزاد «كــاك» الفرنسي
ً
( +118نقطة) مسجال  5027نقطة.
وفــي آسيا ،ارتفعت مؤشرات األسهم
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ف ــي ن ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات أم ــس،
ً
تزامنا مع تراجع الين ألدنى مستوى في
نحو  3أسابيع مما دعم أسهم الشركات
المصدرة ،ومتابعة المباحثات األميركية
ح ــول حــزمــة إن ـقــاذ ج ــدي ــدة .وف ــي نهاية
التعامالت ،ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو
 0.4ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  22844نـقـطــة وهــو
أعلى مستوى منذ  21يوليو ،كما صعد
ً
المؤشر األوسع نطاقا «توبكس» بنسبة
 1.2في المئة عند  1606نقاط .في المقابل،
تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» للجلسة
الثانية على التوالي في نهاية التعامالت،
مع متابعة مستجدات فيروس «كورونا»
ومدى فاعلية وأمان اللقاح الذي طورته
روسـيــا وال ــذي تخطط لـبــدء إنـتــاجــه في
الشهر المقبل.
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• بودي 2020 :عام استثنائي على جميع قطاعات االقتصاد •  9.9ماليين دينار خسائر النصف األول
خالل فترة تعليق الرحالت
التجاريةّ ،
حولت شركة طيران
الجزيرة أصولها وإمكاناتها
لتشغيل رحالت شحن كاملة
وتسيير رحالت "تشارتر"
للراغبين في مغادرة الكويت،
إضافة إلى تقديم الدعم
الكامل للحكومة الكويتية في
جهودها لمكافحة جائحة
كوفيد ،19-السيما إلجالء
المواطنين.

أعلنت شركة طيران الجزيرة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ن ـ ـتـ ــائ ـ ـج ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـف ـت ــرة ال ـن ـصــف
األول من عام  ،2020التي شهدت
ً
ً
تــأ ثــرا كبيرا بتداعيات جائحة
كوفيد .19 -
ومـ ــن أب ـ ــرز هـ ــذه ال ـتــداع ـيــات
كــان تعليق الــرحــات التجارية
من وإلــى مطار الكويت الدولي
لما يقرب من خمسة أشهر من
يوم  13مارس حتى  31يوليو
الماضيين ،وتم استئناف هذه
الرحالت في األول من أغسطس
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات س ـ ــام ـ ــة م ـ ـشـ ــددة
تشمل الحجر المنزلي اإللزامي
ً
لـمــدة  14يــومــا لجميع الــركــاب
العائدين إلى الكويت.
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ط ـيــران الـجــزيــرة م ــروان ب ــودي:
«ليس هناك شك بــأن  2020هو
عـ ــام اس ـت ـث ـنــائــي بـسـبــب تــأثـيــر
جائحة كوفيد 19 -على جميع
قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ،وإلـ ـ ــى
حـ ــد ك ـب ـي ــر ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـس ـفــر
وال ـس ـي ــاح ــة ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
الـ ـع ــال ــم .واتـ ـخ ــذن ــا ف ــي ط ـي ــران
الجزيرة إج ــراء ات محورية في
ً
مرحلة مبكرة جدا من الجائحة
ب ـه ــدف ال ـح ــد م ــن ال ـض ـغــوطــات
عـلــى وضـعـنــا ال ـمــالــي وضـمــان
استمرارية األعمال».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ـ ــودي أن هـ ــذه
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات شـ ـمـ ـل ــت تـ ـع ــدي ــل
ت ــو ص ـي ــة م ـج ـل ــس اإلدارة إ ل ــى
ع ـ ــدم ت ــوزي ــع األربـ ـ ـ ـ ــاح ،وك ــذل ــك
اس ـت ـخــدام تـسـهـيــات بنكية لم
ً
يـتــم اسـتـغــالـهــا ســابـقــا بهدف
دعم سيولة الشركة في األشهر
المقبلة إضافة إلعادة التفاوض
بشأن الدفعات للعقود المبرمة
مع مزودي الخدمات».
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت شـ ــركـ ــة طـ ـي ــران
ال ـج ــزي ــرة ف ـت ــرة ال ـن ـصــف األول
بـ ــرص ـ ـيـ ــد نـ ـ ـق ـ ــدي قـ ـ ـ ـ ــدره 27.9
مليون دينار ،وبلغت اإليرادات
الـتـشـغـيـلـيــة ف ــي الـنـصــف األول
قـيـمــة  26.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،في
حين بلغت الخسائر الصافية
 9.9ماليين دينار.
ون ـق ـلــت ال ـشــركــة  540.3ألــف

مـســافــر ،بـمــا فيهم الـمـســافــرون
على الرحالت التجارية التي تم
تسييرها بين  1يناير إلــى 12
مارس الماضيين والمواطنون
الكويتيون الذين تم إجالؤهم،
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي،
سجلت الشركة خسائر تشغيلية
ّ
ومعدل
بلغت  4.9ماليين دينار
إشـ ـغ ــال م ـق ــاع ــد ب ـل ــغ  68.3فــي
المئة.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية
في النصف األول من 2020
• اإلي ــرادات التشغيلية26.7 :
مليون د.ك.
• الـخـســائــر الـتـشـغـيـلـيــة4.9 :
ماليين د.ك.
• ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـص ــافـ ـي ــة9.9 :
ماليين د.ك.
ً
• عدد المسافرين 540.3 :ألفا.
• م ـ ـعـ ـ ّـدل إش ـ ـغـ ــال ال ـم ـق ــاع ــد:
%68.3

أبرز النتائج المالية والتشغيلية
في الربع األول من 2020
• اإلي ــرادات التشغيلية19.0 :
مليون د.ك.
• الـخـســائــر الـتـشـغـيـلـيــة2.0 :
مليون د.ك.
• ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـص ــافـ ـي ــة6.0 :
ماليين د.ك.
ً
• عدد المسافرين 496.5 :ألفا.
• م ـ ـعـ ـ ّـدل إش ـ ـغـ ــال ال ـم ـق ــاع ــد:
%71.7

أبرز النتائج المالية والتشغيلية
في الربع الثاني من 2020
• اإلي ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة7.7 :
ماليين د.ك.
• الـخـســائــر الـتـشـغـيـلـيــة2.8 :
مليون د.ك.
• ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـص ــافـ ـي ــة3.9 :
ماليين د.ك.
ً
• عدد المسافرين 43.8 :ألفا
• م ـ ـعـ ـ ّـدل إش ـ ـغـ ــال ال ـم ـق ــاع ــد:
%44.3
وخالل فترة تعليق الرحالت
الـتـجــاريــة ،قــامــت شــركــة طيران

ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ب ـت ـح ــوي ــل أص ــول ـه ــا
وإمكانياتها لتشغيل ر حــات
شـحــن كــامـلــة وتـسـيـيــر رحــات
«تشارتر» للراغبين في مغادرة
الكويت ،إضافة إلى تقديم الدعم
الكامل للحكومة الكويتية في
جـ ـه ــوده ــا ل ـم ـك ــاف ـح ــة جــائ ـحــة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،-19ال س ـي ـم ــا إلجـ ــاء
المواطنين.
وأشـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة طيران الجزيرة ،روهيت
رامــاشــانــدران بــإنـجــازات فريق
«الـجــزيــرة» فــي تشغيل رحــات
الـ ـشـ ـح ــن ،وقـ ـ ـ ــال« :نـ ـج ــح فــريــق
ط ـيــران ال ـجــزيــرة فــي الحصول
ع ـل ــى ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـ ــازم ـ ــة مــن
اإلدارة العامة للطيران المدني
ف ــي ال ـكــويــت وش ــرك ــة أيــربــاص
لتشغيل هذا النوع من الرحالت
في غضون أسبوعين .وبنهاية
شـ ـه ــر ي ــونـ ـي ــو ،كـ ــانـ ــت طـ ـي ــران
الـ ـج ــزي ــرة قـ ــد ن ـق ـل ــت أكـ ـث ــر مــن
 1600طن من المنتجات والسلع
األساسية».
وأضاف راماشاندران« :وكان
ل ـنــا ال ـش ــرف أن ن ـضــع أس ـطــول
وك ــوادر طـيــران الـجــزيــرة تحت
ت ـ ـصـ ـ ّـرف دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت لــدعــم
الجهود الجبارة التي قامت بها
إلج ــاء الـمــواطـنـيــن وإعــادتـهــم
سالمين إلى أرض الوطن».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ق ــام ــت
بتحويل مرافق  Park & Flyالتي
ً
كانت مخصصة سابقا لمواقف
السيارات طويلة األمد وتسجيل
الـ ـ ــوصـ ـ ــول ع ـ ــن ُبـ ـ ـع ـ ــد ،إلنـ ـش ــاء

أول م ــرك ــز ل ـل ـف ـحــص ال ـس ــري ــع
ع ــن «ك ــوف ـي ــد  »19 -ف ــي ال ـبــاد
بالتعاون مع وزارة الصحة».
وبين أنه خالل مسيرتها التي
ً
استمرت  15عاما ،نجحت شركة
طـ ـي ــران الـ ـج ــزي ــرة ف ــي ال ـص ـمــود
أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات
االقتصادية اإلقليمية واألزمــات
ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة وال ـت ـحــديــات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ــدد مــن
البلدان التي تخدمها إضافة الى
تقلبات أسعار النفط والتنافسية
الـ ـق ــوي ــة مـ ــن شـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
الحكومية فى المنطقة.
ً
ق ـ ــال بـ ـ ــودي« :دائـ ـ ـم ـ ــا ات ـخ ــذت
طيران الجزيرة إجراءات حصيفة
ومحورية في مثل هذه الظروف
الـصـعـبــة ،وحــرصـنــا فــي كــل مــرة
عـلــى و ضــع موظفينا وعمالئنا
عـ ـل ــى قـ ـم ــة أولـ ــويـ ــات ـ ـنـ ــا ،ون ـح ــن
على ثقة مــن أن طـيــران الجزيرة
س ـت ـع ــود أق ـ ــوى م ـ ــرة أخ ـ ــرى مــن
بعد هــذه األزم ــة ،وفيما نواصل
العمل على تخطي هذه المرحلة،
نبقى ملتزمين بــدور نــا كشركة
كويتية لنواصل العمل على دعم
االق ـت ـص ــاد واالم ـت ـث ــال بــواجـبـنــا
الوطني».

الجوي لمساندة وخدمة الشركات
والـمــؤسـســات المحلية ودعمها
ف ــي تــأم ـيــن الـ ـغ ــذاء والـمـنـتـجــات
واألدوات األخـ ــرى دون انـقـطــاع
في دولــة الكويت بحمولة تصل
ً
حتى  15طنا للطائرة الــواحــدة،
وشحنت الشركة أكثر من 1600
طن خالل فترة النصف األول.

عمليات الشحن الجوي

المساندة في عمليات اإلجالء

مـنــذ تـعـلـيــق جـمـيــع الــرحــات
التجارية من وإلى مطار الكويت
الـ ــدولـ ــي ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن  13م ــارس
 ،2020حــرصــت طـيــران الـجــزيــرة
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع خ ــدم ــات الـشـحــن

ً
دعـ ـم ــا ل ـل ـج ـهــود الـ ـت ــي ت ـقــوم
بها دولة الكويت إلعــادة جميع
المواطنين الكويتيين العالقين
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،عـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــى أرض
ال ــوط ــن أك ـثــر م ــن  6800مــواطــن

مروان بودي

التطلعات نحو العام المقبل
ذكر رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان
بودي أن مطار الكويت الدولي استأنف الرحالت
التجارية بطاقة محدودة في األول من أغسطس
 ،2020حيث بدأت طيران الجزيرة بتسيير رحالت
إلى المدن ذات الطلب العالي مثل دبي والرياض
واسطنبول وبــودروم والوجهة التركية الجديدة
طرابزون.
وأضــاف بــودي أن «هدفنا خــال هــذا العام هو
االستعداد بالشكل الصحيح لسنة  .2021تركيزنا

اليوم على إدارة التكاليف التي بدأنا العمل عليها
كــإعــادة هيكلة عـقــود تأجير الـطــائــرات وتقليص
ً
التكاليف العامة حرصا على استمرارية الشركة
على الـمــدى البعيد .وأشــار إلــى أن الشركة اليوم
متدن،
تتمتع بمركز مالي متين بمستوى ديــون
ٍ
وهــو أمــر استثنائي لشركة طـيــران ،وأن الشركة
قـ ـ ــادرة ع ـلــى ال ـص ـم ــود أك ـث ــر م ــن عــام ـيــن ف ــي ظل
أزمــة فيروس كوفيد 19 -الحالية باالعتماد على
االحتياطيات المالية الموجودة لديها».

روهيت راماشاندران
عـ ـل ــى مـ ـت ــن ح ـ ــوال ـ ــي  60رح ـل ــة
إج ــاء قــامــت بتشغيلها طيران
ال ـجــزيــرة خ ــال ال ـف ـتــرة م ــا بين
 25م ــارس و 10مــايــو .وسـ ّـيــرت
الشركة رحــات اإلجــاء وإعــادة
المواطنين من مدن شملت لندن،
ووارسـ ــو ،ومــوسـكــو ،ويــريـفــان،
وال ـ ــري ـ ــاض ،وال ـم ـن ــام ــة ،ودبـ ــي،
والــدوحــة ،وعـ ّـمــان ،وإسطنبول،
واإلسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة،
وال ـن ـجــف ،وطـ ـه ــران ،وتبليسي
وسراييفو.
وقـ ـ ــامـ ـ ــت ط ـ ـ ـيـ ـ ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
بـ ـتـ ـشـ ـيـ ـي ــد «م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
المسافرين – الكويت» بالتعاون
مـ ــع اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـط ـيــران
المدني ووزارة الصحة ،لتقوم
ّ
األطقم الطبية المكلفة بفحص
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن ل ــدى
وصولهم.
ووضـ ـع ــت طـ ـي ــران ال ـج ــزي ــرة
كــذلــك إمـكــانــاتـهــا األخ ــرى تحت
خــدمــة وزارة الـصـحــة وحـ ّـولــت
مــواقــف  Park & Flyالـتــابــع لها
إل ــى م ــرك ــز لـلـفـحــص ال ـســريــع لـ
«كوفيد  »19 -حيث تتولى وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ب ــالـ ـفـ ـح ــوص ــات ع ـلــى
األفراد وهم في سيارتهم.
وك ــان ال ـفــريــق الـهـنــدســي في
ط ـي ــران ال ـجــزيــرة ق ــد جـ ّـهــز هــذه
الـ ـم ــراف ــق ب ـح ـســب الـمـتـطـلـبــات

وال ـم ــواص ـف ــات ال ـص ــارم ــة الـتــي
ّ
نصت عليها الفرق المعنية في
وزارة الصحة .كما قــام الفريق
الـهـنــدســي فــي ط ـيــران الـجــزيــرة
ـان لـلـفـحــص
ب ـت ـش ـي ـيــد م ــرك ــز ثـ ـ ـ ٍ
ال ـس ــري ــع ال ـ ــذي بـ ــدأ ال ـع ـمــل منه
فــي اس ـتــاد جــابــر األح ـمــد وذلــك
بحسب المواصفات والمعايير
ذاتـهــا الـتــي تنص عليها وزارة
الصحة.
بـحـلــول نـهــايــة شـهــر يونيو،
أعلنت طيران الجزيرة تقديم 50
ً
ألف تذكرة سفر مجانية ذهابا
ً
وع ـ ــودة مـجــانـيــة للعاملين في
الصفوف األمامية في مواجهة
انـتـشــار وب ــاء ف ـيــروس «كــوفـيــد-
 »19في الكويت.

رحالت خاصة للمقيمين العائدين
إلى بلدانهم والذين تم إبعادهم
قامت طيران الجزيرة بتسيير
عدد من الرحالت لمقيمين غادروا
الـبــاد وتمت جدولتها بموجب
ت ــو جـ ـيـ ـه ــات وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الـكــويـتـيــة وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب من
السفارات المحلية.

Extra
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عقب  5سنوات من موجة توافد
الالجئين بدأ السوريون يغيرون
معالم المجتمع األلماني.
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في الصين ،أقيم عرض لألزياء الرجالية
لموسم ربيع وصيف  ،2021بأسلوب
مذهل ،على ضفاف نهر "هوانغبو".
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أعرب األمين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب السابق
علي اليوحة عن سعادته بحصوله
على الوسام الذهبي من النمسا.

أورسوال كوربيرو نالت شهرتها العالمية
بعد مشاركتها في «»LCDP
جسدت في المسلسل شخصية «طوكيو» المحبوبة
كشفت تقارير إعالمية أن الممثلة اإلسبانية الشابة اورسوال
كــوربـيــرو نــالــت شـهــرة كبيرة بعد مشاركتها فــي مسلسل،
« »LCDPال ــذي نــال شعبية كبيرة حــول الـعــالــم ،حيث لقيت
ترحيبا ومحبة ومتابعة من المشاهدين لهذا المسلسل ،من
خالل تجسيدها شخصية "طوكيو" التي أدتها في العمل بكل
اتقان ومهارة.
كـمــا اشـتـهــرت ب ــأدواره ــا ،مـثــل روث غــومـيــز فــي Física o
 ،químicaوشخصية مارغريتا فــي المسلسل التلفزيوني
.Española Isabel
ومــن أخبارها في عالم الموضة ،اختارت كوربيرو عددا
من اإلطالالت من دور أزياء مختلفة ،التي قدمت لها تصاميم
مبتكرة والفتة تتناسب مع شخصيتها المتمردة ،مثل دار
ســانــت لـ ــوران ،وفـيــرســاتـشــي ،بــالـمــان ،أوس ـكــار دي الرينتا
والقائمة تطول.
يــذكــر أنأورسـ ــوال كــوربـيــرو ممثلة إسبانية مــن مواليد
 11أغسطس  ،1989ولدت فيبرشلونة ،ونشأت مع والديها
بيدرو كوربيرو وهو نجار ،ووالدتها أستير ،صاحبة متجر،
وشقيقتها مونيكا.
وفي سن السادسة ،عرفت أنها تريد أن تكون ممثلة ،وبدأت
التمثيل في اإلعالنات التجارية ،وحصلت على أول دور لها في
ً
عمر  13عاما ،وتلقت دروسا في التمثيل ،إضافة إلى دروس
رقص الفالمنكو والجاز ،وبعد دراستها انتقلت إلىمدريد
لتصوير المسلسل التلفزيوني .Física o Química

زاك إيفرون

وظهرت ألول مرة على الشاشة ،بدور ماريا في المسلسل
الـتـلـفــزيــونــي  ،Mirall Trencatف ــي ع ــام  ،2002ث ــم جسدت
شخصية  Manuela Portilloفي سلسلة  ،El Internadoوبدأت
العمل على المسلسل التلفزيوني  Física o químicaحتى عام
 ،2010الذي ّ
صورته في مدريد.
وحازت إعجاب النقاد بسبب تجسيدها دور شابة تعاني
الشره المرضي ،ثم غادرت العمل وحصلت على دور البطولة
في مسلسل درامي تلفزيوني ،ولعبت دور البطولة في فيلم
الرعب  ،XP3Dالى جانب النجم وصديقها ماكسي إيغليسياس،
لكن على الرغم من حملة الترويج المهمة فإن الفيلم فشل في
إقناع النقاد.
ثم ّ
صورت اورسوال الفيلم التلفزيوني ،Los días de gloria
الــذي تم تأجيله أيضا بسبب النزاعات السياسية ،وبعدها
انضمت إلى الموسم الثالث من سلسلة ،La 1 Gran Reserva
وشاركت في الفيلم التلفزيوني الكتالوني  ،Volareثم في فيلم
الرعب  ،Afterpartyالذي فشل أيضا ،مما دفعها للسفر إلى
كولومبيا لتصوير أحد األفالم مع كارميلو غوميز.
كما تألقت في الكوميديا إلى جانب الممثلينكالرا الغو
وكويم غوتيريز ،وحققت نجاحا ،حيث أثنى النقاد عليها،
وكان لها دور في عالم األفالم وصناعة الشخصيات الكرتونية،
حيث سجلت صوتها على شخصية سام ،في Cloudy with
.a Chance of Meatballs 2

أورسوال كوربيرو

إيد شيران

كيلي كالركسون

زاك إيفرون بطل «ثالثة رجال وطفلة»

إيد شيران ينتظر طفله األول

كيلي تنضم إلى «»America,s Got Talent

يستعد الممثل العالمي زاك إيفرون لتقديم دور البطولة في نسخة جديدة من
الفيلم الكوميدي الشهير " "Three Men and a Babyأو "ثالثة رجال وطفلة" ،الذي
تم تقديمه عام  ،1987ومن المقرر عرض النسخة الجديدة على .Disney Plus
والنسخة األصلية من الفيلم ،التي تم تقديمها منذ نحو  33عاما ،قام ببطولتها
توم سيليك وستيف غوتنبرغ وتيد دانسون ،ودارت أحداثه حول عزاب يعيشون
حياة خالية من الهموم ،ويتشاركون شقة في مدينة نيويورك ،ثم يضطر الثالثي
للتكيف مع األبوة عندما يجدون طفلة رضيعة أمام عتبة دارهم.
وتمثل مشاركة زاك إيفرون في "ثالثة رجال وطفلة" عودة له إلى "ديزني" التي
أصبح نجما بفضل أفالم لها ،مثل "هاي سكول ميوزيكال" High School Musical
قبل أكثر من عقد.

ذكرت تقارير إعالمية أمس أن المغني البريطاني إيد شيران وزوجته شيري سيبورن
ينتظران قدوم طفلهما األول خالل أسابيع وهما سعيدان جدا.
وأفادت بأن إيد ( 29عاما) وشيري ( 27عاما) ،اللذين التقيا في أيام المدرسة ،ينتظران
قريبا قدوم طفلهما األول ،عقب أن أخفيا نبأ الحمل خالل فترة إجراء ات اإلغالق التي
فرضت الحتواء تفشي فيروس كورونا.
وأضافت" :إجراء ات اإلغالق كانت العذر األمثل لكي ال يخرجا كثيرا ،لكن اقترب موعد
الوالدة وتزايدت سعادتهما ،وبدآ إخبار أصدقائهما وأفراد أسرتيهما".
يذكر أن العالقة بدأت بين االثنين منذ  5أعوام ،وأكد إيد الصيف الماضي أنه تزوج
شيري في مراسم خاصة يناير .2019
(د ب أ)

انسحب النجمسايمون كاول من لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير America's
 ،Got Talentبسبب تعرضه لحادث أليم أدى إلى كسر في ظهره.
وستنضم نجمة البوب كيلي كالركسون إلى أعضاء اللجنة ،التي تتألف من صوفيا
فيرغارا وهايدي كلوم وهاوي ماندل.
وهذه ليست المرة االولى التي تشارك فيها كيلي كعضو في لجنة التحكيم ،إذ سبق
أن كانت ضمن مدربي برنامج .The Voice
وكان سايمون تعرض لحادث خطير أسفر عن كسر في عموده الفقري ،وذكر مصدر
أنه كان من الممكن أن ُيصاب بالشلل ،أو أن يقضي بقية حياته على كرسي متحرك ،إال أن
العناية االلهية رأفت به ومازال يتلقى العالج بعيدا عن البرنامج الذي تألق فيه من خالل
آرائه القيمة في اختيارات المواهب األميركية.

«فوكس نيوز» تطلق خدمة البث التدفقي
ً
في  20بلدا قبل نهاية العام
أعلنت شركة نيوز كورب ،التي يملكها قطب اإلعالم
روبيرت موردوك ،أنها ستطلق خدمة البث التدفقي
لقنواتها اإلخ ـبــاريــة ،ومـنـهــا شبكة "فــوكــس نـيــوز"
ً
الشهيرة ،التي ستكون مشاهدتها متاحة في  20بلدا
قبل نهاية السنة الجارية ،وتوفر خدمة االشتراكات
الجديدة محتوى شبكتي "فوكس بيزنس" و"فوكس
نيوز" على الطلب.
وتعتبر فــو كــس نـيــوز الشبكة األ ك ـثــر استقطابا
للمشاهدين عبر الكابل في السنوات األخيرة ،وإحدى
المحطات المفضلة لــدى الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،وأطلقت على هــذا البث التدفقي الخارجي
تسمية "فــوكــس نـيــوز إنـتــرنــاشــونــال" ،ويـبـلــغ رســم
ً
االشتراك فيه  6.99دوالرات شهريا.
وستكون المكسيك باكورة الــدول التي سيتوافر

فيها ،تليها إسبانيا فألمانيا ثم بريطانيا في 17
سبتمبر المقبل .وأشارت المجموعة إلى أن الخدمة
ً
ستكون متوافرة في  20بلدا بحلول نهاية .2020
و"فــوكــس" هــي األخ ـيــرة مــن مجموعة مؤسسات
إعالمية اعتمدت البث التدفقي الستقطاب عدد أكبر
من المشاهدين وعلى المستوى العالمي ،وسبق لها
أن وف ــرت خــدمــة مماثلة للجمهور األمـيــركــي تحت
ّ
مسمى "فوكس نيشن".
ً
وكــانــت المجموعة بــاعــت الـعــام المنصرم قسما
ً
كبيرا من أنشطتها في مجالي السينما والترفيه إلى
شركة ديزني ،بينها استديوهات "توينتي فيرست
سنتشوري فوكس".
ونجحت بالفترة االخيرة في احتالل مراكز متقدمة
بين صانعي الخبر واالفــام ،ودخلت منازل كثيرة،

واصبح لها متابعون بالماليين ،مما اعتبره الكثيرون
انها مهمة في صناعة الترفيه ،السيما انها تتفوق
كثيرا على منافسيها ،وخططها الخارجية تتوسع
في كل عام ،السيما ان جائحة كورونا افادتها كثيرا،
وجعلت دورها مهما في مجاالت كثيرة ،حيث طورت
تقنياتها كثيرا لمواكبة المنافسة بين عمالقة البث
الرقمي العالمي.
وتأمل الشبكة أن تصبح الرقم الصعب في اميركا
وخارجها ،لكي تحصد المزيد من المكاسب المادية،
بفضل ما تقدمه من جديد في ابتكاراتها الرقمية،
وما تعرضه على منصاتها من مسلسالت وبرامج
وغيرها.
(أ ف ب)
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عرض أزياء صيني على ضفاف نهر «هوانغبو»
في الصين ،أقيم عرض لألزياء
الرجالية لموسم ربيع وصيف
 ،2021بأسلوب مذهل ،على
ضفاف نهر «هوانغبو».

عندما كشفت عالمتا «ديور»
و«هـيــرمـيــس» وعمالقة األزي ــاء
األخ ــرى فــي فرنسا النقاب عن
م ـج ـمــوعــات ـهــا ل ــرب ـيــع وص ـيــف
 ،2021ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،فــي
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــة ال ــرقـ ـم ــي
المخصص للرجال في باريس،
كان ّ
تغيب عالمة «لوي فيتون»
ً
واضحا.
ً
وبـ ــدال م ــن االك ـت ـفــاء بـعــرض
أزي ــاء افـتــراضــي ،نشرت عالمة
األزيــاء الفرنسية مقطع فيديو
ً
ً
قصيرا تشويقيا  ،حيث قامت
م ـج ـمــوعــة م ــن ت ـمــائــم ال ــرس ــوم
المتحركة بتحميل الصناديق
ع ـلــى م ـتــن سـفـيـنــة تـبـحــر على
ط ــول ن ـهــر ال ـس ـيــن .وق ــد صلت
ً
ً
تلك الشحنة ،حرفيا ومجازيا،
إلى شنغهاي.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت «لـ ـ ـ ـ ــوي ف ـ ـي ـ ـتـ ــون»،
الستار عن مجموعتها الجديدة
م ــن األزيـ ـ ــاء الــرجــال ـيــة لـمــوســم
ربـيــع وصـيــف  ،2021وأطلقت
عـلـيـهــا ا سـ ــم «Message in a
 ،»Bottleبأسلوب مذهل ،على
ضفاف نهر «هوانغبو».
وم ـ ـ ــن عـ ـل ــى ح ـ ــاوي ـ ــة ش ـحــن
تحمل ر مــز العالمة التجارية،
ب ــث أداء ال ـم ـغ ـن ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ً
ل ــوري ــن ه ـيــل اف ـت ــراض ـي ــا ،وبــث
ً
مباشرة عبر الحساب الرسمي
لـ ـع ــام ــة «ل ـ ـ ــوي فـ ـيـ ـت ــون» عـلــى
«انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» وعـ ـل ــى ال ـمــوقــع
اإللكتروني.
ولكن ،بخالف ذلك ،كان هذا
ً
عرض أزياء حقيقيا ،وكان على
ً
نطاق نادرا ما ُيرى في أي مكان
فــي الـعــالــم مـنــذ بــدايــة جائحة
فيروس كورونا وتعطيل تقويم

شياكة وأناقة

أزياء مبتكرة

ال ـمــوضــة الـعــالـمــي ف ــي فـبــرايــر
الماضي.
وظهر عدد قليل من األقنعة
خـ ــال الـ ـع ــرض ،وي ـم ـكــن رؤي ــة
ً
الجمهور جالسا على كراسي
بمحاذاة بعضها البعض.

الحياة الطبيعية
وأوضحت يي زي ،المعروفة
ً
أيضا باسم ليف جرينر ،وهي
م ـس ـت ـشــارة إب ــداع ـي ــة وم ـح ــررة
س ــابـ ـق ــة ل ـل ـن ـس ـخ ــة ال ـص ـي ـن ـيــة

من أجواء العرض

من أزياء الربيع

لـمـجـلــة األزيـ ـ ــاء « ،»Elleوالـتــي
ً
كــانــت حــاضــرة بين الجمهور،
أنـ ــه بـيـنـمــا ت ــم اتـ ـخ ــاذ تــداب ـيــر
ال ـســامــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك فحص
درج ــة الـ ـح ــرارة وال ـت ــذاك ــر عبر
االن ـت ــرن ــت ،ف ــإن ال ـع ــرض يمثل
عودة إلى الحياة الطبيعية.
وقالت يي زي في مقابلة عبر
الهاتف« :بدا األمر كما لو أننا
عدنا إلى نمط حياتنا الطبيعي
الجديد».
وربما كان قرار تجنب إقامة
العرض في باريس واستبدالها

ً
ً
بـ ـشـ ـنـ ـغـ ـه ــاي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا عـ ـمـ ـلـ ـي ــا.
وعـ ـ ـ ــروض األزيـ ـ ـ ـ ــاء ال ـج ـســديــة
ً
ليست واردة تماما في أوروبا،
وع ـل ــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،كشفت
عــامــة جــاكـيـمــوس الـنـقــاب عن
مجموعتها الجديدة في إحدى
ح ـق ــول ال ـق ـمــح خـ ــارج ب ــاري ــس،
ول ـ ـك ـ ــن مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االج ـت ـمــاعــي جـعـلــت ال ـعــروض
ً
التقليدية مستحيلة تقريبا.
ولكن في الصين ،تم تخفيف
العديد من القيود ،وتقام بعض
ال ـف ـعــال ـيــات ال ـح ـي ــة .وفـ ــي يــوم

فقرة غنائية

عرض أزياء لوي فيتون ،أبلغت
شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي ع ـ ــن سـ ـب ــع ح ـ ــاالت
إصابة جديدة بـ «كوفيد »19 -
ف ـق ــط ،ولـ ــم ي ـتــم ن ـقــل أي منها
ً
ً
محليا ،وفـقــا لــوســائــل اإلعــام
الحكومية الصينية.

سوق الرفاهية
وم ــن خ ــال تـنـظـيــم الـعــرض
في الصين ،ترسل عالمة األزياء
ً
أيـ ـض ــا رس ــال ــة واضـ ـح ــة ح ــول
أهمية استعادة سوق الرفاهية

ف ــي ال ـب ــاد ل ـن ـمــوذج أعـمــالـهــا.
وأبلغت الشركة األم «،»LVMH
ً
الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك أي ـ ـضـ ــا ع ــام ــات
تجارية مثل «ديور» و«فيندي»
ً
مؤخرا عن انخفاض بنسبة 46
في المئة على أساس سنوي في
أربــاح األزيــاء والسلع الجلدية
في النصف األول من عام .2020
ولـ ـك ــن ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان ال ـب ـي ــان
ً
الصحافي المصاحب متفائل
وأشـ ــار إل ــى «تـحـســن تــدريـجــي
منذ مايو في أوروبا والواليات
المتحدة» ،فإن تقييمها للسوق

ً
ال ـص ـي ـن ــي كـ ـ ــان أكـ ـث ــر ت ـ ـفـ ــاؤال.
وقالت المجموعة إنها شهدت
ً
ً
«ان ـت ـع ــاش ــا ق ــوي ــا» ف ــي الـصـيــن
خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن ه ــذا
العام.
وتوقعت جرينر ،التي تقدم
استشارات للعديد من العالمات
التجارية الغربية ،أنه «سيكون
األحـ ـ ـ ــداث
ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ً
الجسدية هنا» ،مضيفة أن ذلك
اتجاه ذكي ،ألن الفرصة تتوفر
للقيام بذلك هنا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ــريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــر أن
قـ ـط ــع لـ ـ ــوي فـ ـيـ ـت ــون الـ ـج ــدي ــدة
ً
ك ــان ــت م ــوج ـه ــة ج ــزئـ ـي ــا نـحــو
ً
المستهلكين الصينيين ،مشيرة
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـ ـك ــرت ــونـ ـي ــة ك ـ ـشـ ــيء «ت ـح ـب ــه»
ال ـث ـقــافــات اآلس ـي ــوي ــة( .ظ ـهــرت
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو
التشويقي للعالمة التجارية
على المدرج كقوائم قابلة للنفخ
كـبـيــرة الـحـجــم ،مـطـبــوعــة على
أك ـيــاس وتـتــدلــى مــن الـمــابــس
المختلفة).
وم ــع ذلـ ــك ،ت ـحــدث المصمم
ً
أبـ ـ ـل ـ ــوه أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن م ــواض ـي ــع
أوس ــع ،وفــي مالحظات عرضه
وصف المجموعة بأنها «منصة
مــن ال ـفــروقــات الــدقـيـقــة» سعى
م ــن خــال ـهــا إلـ ــى «ال ـش ـمــول ـيــة،
والوحدة واإلنسانية».
وفـ ــي ن ـهــايــة اآلداء ،أعـلـنــت
المغنية هيل أن «أبلوه» وعالمة
«ل ـ ـ ـ ــوي ف ـ ـي ـ ـتـ ــون» س ـت ـت ـب ــرع ــان
ل ـمــؤس ـســة « »MLHل ـم ـســاعــدة
الـشــركــات المملوكة ألصـحــاب
ال ـ ـب ـ ـشـ ــرة ال ـ ــداكـ ـ ـن ـ ــة الـ ـمـ ـت ــأث ــرة
بـ«كوفيد .»19 -

أجواء ترفيهية

ً
أصحاب صالونات :نعاني التجاهل ...وصناعتنا مهددة باالنهيار كليا

استضافتهم ةديرجلا• وتحدثوا عن معاناتهم المريرة ومستقبلهم المجهول
●

في استغاثة أطلقها
ً
أرباب المشاريع الصغيرة
اسـتـضــافــت «ال ـجــريــدة» عـ ــددا من
والمتوسطة من أصحاب
أصـ ـح ــاب الـ ـص ــال ــون ــات واس ـت ـم ـعــت
لـمـعــانــاتـهــم وك ـش ـفــوا ع ــن أحقيتهم
الصالونات والمعاهد
للتعويض عما تكبدون من خسائر
الصحية ،عبر هؤالء
وأعـبــاء خــال األشـهــر الماضية ،مع
ً
دع ـم ـهــم م ـس ـت ـق ـبــا ح ـتــى اس ـت ـعــادة
عن أزمتهم المالية
ً
ن ـشــاط ـهــم كـ ــامـ ــا ،م ـن ـت ـقــديــن ب ـشــدة
واالقتصادية والفنية التي
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاذل
يعانيها القطاع وسط
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ال ـ ـ ــذي دفـ ـ ــع ص ـنــاع ـت ـهــم
ال ــوط ـن ـي ــة إلـ ــى ال ـم ـص ـيــر ال ـم ـج ـهــول
تغافل الحكومة عن مصير
وحافة الهاوية.
تلك الصناعة الضخمة التي
جنان الفارس
تقدر بـ  10آالف رخصة
خطة حكومية
الـخـطــورة ،وال يتبقى أمــامـنــا سوى
تضم آالف العمالة الوطنية
بداية ،قالت جنان الفارس صاحبة الـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء ألن مــا يعانيه
والوافدة وتعتبر عصب
صالونات «شيا»« :منذ اندالع جائحة ال ـق ـطــاع م ــن قـ ـ ــرارات مـجـحـفــة وغـيــر
الحياة وأهم القطاعات
ك ــورون ــا ،وف ــي بــدايــة األزم ــة كـنــا مع م ــدروس ــة أم ــر غـيــر دس ـت ــوري وغـيــر
ً
ً
الدولة قلبا وقالبا ،حتى التعويض منصف.
الخدمية الناجحة والرائجة
مــا طالبنا ب ــه ،بــل بــادرنــا بــااللـتــزام
بالبالد.
بـ ــإجـ ــراءات ال ــدول ــة مــن ال ـيــوم األول التمسك بالعمالة

ال توجد
دولة أغلقت
ً
ً
قطاعا كامال
 6أشهر
جنان الفارس

ّ
لم أتخل
عن عمالتي
أو دعمهم

جزاع الشريف

عزة إبراهيم

وتـحـمـلـنــا ك ــل الـتـكــالـيــف واألعـ ـب ــاء،
لـكــن بـعــد مـ ــرور سـتــة أش ـهــر أصـبــح
ً
األمـ ــر غ ـيــر مـحـتـمــل ،خ ـصــوصــا مع
عدم وجود خطة حكومية للدعم أو
تعويض خسائرنا أو تحمل جزء من
تكاليف األجور واإليجارات».
وأضافت الفارس ،أن أكثر ما يثير
ضجر أرباب الصالونات هو تغافل
الحكومة للقطاع ،فمنذ إعالن الحزمة
التحفيزية وال ـم ـقــدرة ب ـ  5مـلـيــارات
دي ـنــار ال ـتــي أطـلـقـهــا مـحــافــظ البنك
المركزي د .محمد الهاشل في مارس
الماضي إلقراض الجهات المتضررة
وأصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة ومنها الصالونات ،لكن
على أرض الواقع وبعد  5أشهر على
القرار ال يوجد شيء ملموس عن هذه
الحزمة لنكتشف أنها مجرد وعود
غير حقيقية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن عـ ــدم تـعــويــض
الصالونات هو بمنزلة إعدام وتدمير
مخطط لـلـصـنــاعــة ،فــا تــوجــد دولــة
ً
ً
أغلقت قطاعا كامال مدة ستة أشهر
م ـتــوا ص ـلــة دون ت ـعــو يــض أو خطة
عمل أو مخطط عودة ،ووسط تراكم
ال ـم ــدي ــون ـي ــات ال يـسـتـطـيــع صــاحــب
ال ـع ـمــل ال ـح ـصــول ع ـلــى ق ــرض مــالــي
ب ـض ـم ــان م ـن ـش ــأت ــه ل ـت ـس ــدي ــد ال ــدي ــن
بــالــديــن ،مـمــا يـجـعــل األم ــر فــي شــدة

مــن جانبها ،قــالــت ليلى الـعــرادي
صــاح ـبــة م ــراك ــز «ل ـي ـلــى ه ــارم ــون ــي»
ً
للتجميل« ،أتحمل حتى اآلن  85عامال
بما فيهم العمالة الوطنية ،وأتمسك
بعمالتي ألن ـهــا مــدربــة واسـتـغــرقــت
س ـنــوات لتصل إل ــى ذل ــك المستوى،
والتخلي عنها خسارة أخرى تضاف
إلى مجموع خسائرنا التي تكبدناها
مـنــذ انـ ــدالع الـجــائـحــة ،لـكــن ال ـســؤال
إل ــى مـتــى يستمر هــذا الــوضــع الــذي
يدفعنا للهاوية ويقتل الصناعة التي
استغرقنا سنوات وعمر في بنائها».
وأضافت العرادي« :أكثر ما يؤرق
ه ــي ت ـلــك ال ـن ـظــرة ال ـتــي تــرمـقـنــا بها

أغلب الواليات المتحدة ودول أوروبا
أنشطتها بالكامل ،ما يكشف ضعف
الحكومة في مواجهة القطاع الخاص.

وعود وردية

ليلى العرادي
ال ـح ـك ــوم ــة أو ح ـت ــى ب ـع ــض ال ـن ــاس
ال ــذي ــن ال يـ ـق ــدرون ح ـجــم ضــائـقـتـنــا،
ويستكثرون علينا المطالبة بالدعم،
فقط أطلب منهم أن يضعوا أنفسهم
مكاننا فــي ظــل سـتــة أشـهــر نتحمل
ً
أجورا وإيجارات تقدر بآالف الدنانير
ف ــي م ـقــابــل أربـ ـ ــاح تـ ـس ــاوي ال ـص ـفــر،
وبالمقارنة بكبار التجار والصناعات
التي استحوذت على اهتمام ودعــم
الدولة ،ليكشف لنا المشهد أن القطاع
ال ـخــاص يـسـيــر الـحـكــومــة ويدفعها
فــي ات ـجــاه قـ ــرارات معينة لمصلحة
ال ـب ـع ــض وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـم ــن هــو
المتضرر الحقيقي ومستحق الدعم».
واستنكرت العرادي عودة الحياة
لكل قطاعات الدولة دون الصالونات،
ً
الـتــي يمكن أن تـمــارس عملها وفقا
لالحترازات الوقائية واالشتراطات
الصحية دون اعتبارها ب ــؤرة وبــاء
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـعـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة ل ـع ـي ــادات
ً
التجميل مثال ،متسائلة أين القانون
الـ ــدولـ ــي أو الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ــذي يـصـنــف

جزاع الشريف
الصالونات بهذا التصنيف المجحف
رغم أنها صناعة حيوية ومهمة لكل
شخص داخل المجتمع.

الخدمة المنزلية
ـواز
وع ــن م ـخــاطــر ن ـشــوء س ــوق م ـ ٍ
لـ ـلـ ـخ ــدم ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة وس ـ ـ ــط إغ ـ ــاق
الـ ـمـ ـع ــاه ــد الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
اتحاد أصحاب الصالونات ومراكز
ال ـت ـج ـم ـيــل ق ـي ــد ال ـت ــأس ـي ــس صــاحــب
معاهد «نكست» الرجالية طارق أسد:
«إن ا لـبـعــض لـجــأ للخدمة المنزلية
للحصول عـلــى ق ــوت يــومــه ،رغ ــم ما
نعانيه من فراغ تشريعي لتقنين تلك
الخدمة ،لذلك ال يمكن االعتماد عليها
في تعويض الخسائر الفادحة التي
تعرضنا لها في ظل الجائحة».
وأضاف أسد أن قرار وزير الصحة
د .باسل الصباح بحظر العمل داخل
ال ـصــالــونــات ألس ـبــاب صـحـيــة ،إنما
ف ـت ــح الـ ـمـ ـج ــال ل ـل ـب ـعــض لـلـمـخــالـفــة

طارق أسد
وال ـع ـم ــل داخ ـ ــل ال ـم ـن ــازل وهـ ــو أكـثــر
ً
ً
ضـ ـ ــررا وأش ـ ــد خـ ـط ــورة وب ـع ـي ــدا عن
أعين الرقابة ،لذلك فإن القرارات غير
المدروسة التي نعانيها إنما تفتح
المجال لمزيد من العدوى واألسواق
ال ـبــدي ـلــة وغ ـي ــر ال ـقــانــون ـيــة ،مـقــارنــة
بالعمل داخل الصالون الذي يخضع
لمراقبة مستمرة من التجارة والبيئة
والصحة وكل الجهات المعنية.
وذكر أن الحكومة أخطأت الطريق
ول ـ ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ص ــاح ــب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح الــذي أوصــى بدعم الشباب
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وت ـح ـف ـيــز ال ـم ـج ــاالت االس ـت ـث ـمــاريــة،
ل ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـغ ــرد فـ ــي االتـ ـج ــاه
المعاكس ،وتطبق كل القرارات التي
من شأنها تهديد مشاريعنا ودفعها
لالنهيار ،باتباع توصيات منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة وتـطـبـيـقـهــا دون
النظر لواقع البيئة التي نعيش بها
داخل مجتمعاتنا ،في وقت استأنفت

فزعة وطنية وشعبية

اجتماع شكلي

طــالــب ج ــزاع الـشــريــف بـفــزعــة وطـنـيــة وشعبية لــدعــم صـنــاعــة التجميل
والصالونات والمعاهد الصحية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
لحماية جهود وطاقات الشباب من اإلحباط والفشل الذي يهدد تلك الصناعة.
وقال الشريف« :نعتبر نحن أصحاب الصالونات من رواد األعمال الصغيرة
والدفعة األولــى بالبالد التي استجابت لتوجيهات سمو األمير لدعم خطة
التنمية ،ورق ـمــي هــو  82على مستوى الــدولــة فيما يتعلق بالمشروعات
ً
ً
الصغيرة ،وفي حال فشلي أو تعثري فسأكون درسا مخيفا لغيري من الشباب
واألهل لعدم خوض تجربة مماثلة وهو منحنى خطير يواجه مستقبل البالد.

أكــدت جنان الـفــارس أن أصحاب الصالونات طرقوا جميع األبــواب
الـمـشــروعــة ،لـعــرض أزمـتـهــم عـلــى الـمـســؤولـيــن ،ومـنـهــا مجلس األم ــة،
مضيفة« :حضرت ضمن الوفد الممثل للقطاع في اجتماع للجنة المالية
بالمجلس ،وكن انسحبنا من اللقاء حيث فوجئنا بأنه اجتماع شكلي».
وتابعت« :أعضاء اللجنة المالية لم يستمعوا لمشكالتنا ولم يعطوا
أي اهتمام باألزمة ،فكان انسحابنا ضرورة للتعبير عن رفضنا لعدم
وجود حل لألزمة من قبل المجلس المختص بأمور األمة ،مخالفين بذلك
نص الدستور الذي يؤكد بأن الدولة متضامنة مع المواطن في األزمات».

وعـ ــن م ـع ــان ــاة أصـ ـح ــاب األع ـم ــال
المسجلين على الباب الخامس ،قال
جـ ــزاع ال ـشــريــف صــاحــب صــالــونــات
«فيال ستايل»« :تركت وظيفتي العامة
نتيجة الـتـسـهـيــات وال ــوع ــود التي
أعـلـنـتـهــا ال ـح ـكــومــة ل ــدع ــم م ـشــاريــع
ً
ال ـش ـبــاب ت ـن ـف ـيــذا لـتــوجـيـهــات سمو
ً
ً
األمير ،لكن الواقع جاء مغايرا تماما
وال يمت لتلك الوعود الوردية بصلة».
وأضــاف الشريف أنه مسؤول عن
ً
 65موظفا اضطر نصفهم للسفر لعدم
قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة
ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود دوام ،ف ـي ـمــا
يتحمل مـعــا شــات النصف المتبقي
ً
داخــل البالد ،مشيرا إلى أن المشهد
الضبابي الذي يعانيه القطاع وعدم
وج ــود خطة مـحــددة للعودة يجعل
ً
األعباء تتضاعف يوميا.
وق ــال إن «الـتـخـبــط ال ـعــام يضعنا
ً
جميعا في أزمة على كل المستويات،
فــأنــا متمسك بـعـمــالـتــي ،وف ــي حالة
ع ــودة العمل فــي أي لحظة ،فسأقف
أمـ ــام عــائــق آخ ــر وه ــو كـيـفـيــة ع ــودة
عـمــالـتــي م ــن ال ـخ ــارج ف ــي ظ ــل قـيــود
الـسـفــر وااللـ ـت ــزام بــالـحـجــر الصحي
ً
للقادمين» ،مطالبا بضرورة وجود
حلول عملية من عقول مطلعة على
واق ــع ومتطلبات الـســوق ولـيــس من
مــوظـفـيــن داخـ ــل مـكــاتـبـهــم أب ـعــد كل
ال ـب ـعــد ع ــن واقـ ــع ال ـص ـنــاعــة ولكنهم
ي ـض ـع ــون ق ـ ـ ـ ــرارات ت ـح ـط ــم ال تـبـنــي
وتعيق ال تدفع لألمام».
ولفت الشريف إلى أنه لم يتخل عن
عمالته أو دعمهم ،فقد حــرص على
منحهم حقوقهم قبل السفر وتحمل
تكاليف التذاكر ،واإلبقاء على إقامتهم
س ــاري ــة لـمـنـحـهــم ح ــق الـ ـع ــودة متى
سمحت الظروف ،كما التزم بتسديد
مـسـتـحـقــات الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
ال ـتــي ي ـت ـعــاون مـعـهــا ،وف ــي الـمـقــابــل
لـ ــم ت ـل ـت ــزم ال ـ ــدول ـ ــة ب ـم ـن ــح أص ـح ــاب
الصالونات حقهم فــي تعويض عن
كــامــل مــا تـحـمـلــوه مــن أضـ ــرار خــال
األشهر الماضية ودعمهم لالستمرار
مستقبال في عطائهم».

توابل ةديرجلا
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ِّ
السوريون يغيرون معالم المجتمع األلماني!

E xtra

بعد  5سنوات من موجة توافد الالجئين
كاترين إيلغر  -دير شبيغل

ثمة مشكلة في الخبز األلماني! هو يتفتت عند استعماله لمسح الباذنجان المقلي
أو سلطة البرغل من الطبق .كذلك ،يصعب أن نمأله باللحم وطحينة الحمص
والصلصات .تتعدد استعماالت المخبوزات األلمانية التقليدية لكنها
تستطيع القيام بكل شيء.
ال
ً
ً
ال عجب إذا في أن يقول محمد حناوي ( 20عاما) إن ًالخبز العربي هو المنتج
األكثر شعبية في متجر البقالة لديه .هو مناسب تقريبا لجميع األطباق التي
يتناولها السوريون.

عائلة محمد حناوي
كانت من أوائل من
انتقل إلى يوترسن...
اليوم يقيم فيها
نحو  300سوري

منذ  2010ارتفعت
أعداد السوريين في
ً
ألمانيا من  30ألفا
ً
إلى  800ألف تقريبا

بين عامي 2015
و 2018أنجبت
النساء السوريات
في ألمانيا أكثر من
 65ألف طفل

فــي أح ــد أي ــام االث ـن ـيــن مــن شـهــر ف ـبــرايــر ،كــان
حناوي يجلس وراء صندوق الدفع ويرتدي سترة
رياضية زرقاء وبيضاء .في تلك المرحلة ،كانت
أزمــة فيروس "كوفيد "19 -تبدو مشكلة بعيدة.
وقف والده بالقرب منه وراح َي ِزن الزيتون ألحد
الـعـمــاء فيما يـ ـ ّ
ـدون ح ـنــاوي الـطـلـبـيــات باللغة
العربية .لقد فتح هذا العمل العائلي في يناير،
وي ـقــول إن الــوضــع مـمـتــاز وتـحـظــى الفاصوليا
والـنـقــانــق ومـخـلــل ورق الـعـنــب بشعبية كبيرة
ً
أيضا" :المنتجات السورية ...هذا ما كان الناس
يفتقده هنا"!
هــو يـقـيــم فــي "يــوتــرســن" فــي حــي "بـيـنـبـيــرغ"
بالقرب من "هامبورغ" ،في شمال غرب ألمانيا.
تشمل هذه المدينة حوالي  19ألف نسمة ،وحتى
عــام  2015لم يكن ٌّ
أي من سكانها يحمل خلفية
شرق أوسطية .يقول حناوي إن عائلته كانت من
أوائل العائالت التي انتقلت إلى المدينة .اليوم،
يقيم حوالي  300سوري في "يوترسن".
ً
ّ
يـشــكــل ال ـســوريــون راه ـن ــا أكـبــر أقـلـيــة مسلمة
في ألمانيا بعد األتــراك .منذ عام  ،2010ارتفعت
ً
ً
أعدادهم في البلد من  30ألفا إلى  800ألف تقريبا.
وصــل معظمهم كالجئين بعد انــدالع الحرب
األهـلـيــة فــي ســوريــة وقــد ب ــدؤوا يـغـ ّـيــرون معالم
البلد ،كما فعل المهاجرون األتراك طوال عقود.
ب ـي ــن ع ــام ــي  2015و ،2018أن ـج ـب ــت ال ـن ـســاء
السوريات في ألمانيا أكثر من  65ألف طفل.
لكن من المتوقع أن تتابع الجماعات السورية
ً
نموها في البلد ألسباب أخرى أيضا .في السنة
ّ
 40ألف سوري طلب لجوء،
الماضية ،قدم حوالى ً
وهو عدد صغير مقارنة بأرقام عام  ،2015حين
وصلت أكبر موجة من الالجئين إلى ألمانيا.
يريد عــدد كبير مــن الالجئين الـيــوم المجيء
إل ــى ه ــذا الـبـلــد ألن ـهــم يــواج ـهــون الـمـصــاعــب في
الدول المجاورة لسورية أو على الجزر اليونانية
ولديهم أقــارب أو أصدقاء في ألمانيا .يستحيل
أن نعرف عدد من يواجهون هذه الظروف بدقة.
ً
بعد تسع سنوات تقريبا على بدء الحرب األهلية،
ً
ال ي ــزال الــوضــع كــارثـيــا فــي ســوريــة ،السيما في
المناطق الـمـجــاورة إلدلــب وحلب حيث يستمر
القتال حتى اليوم.
يحذر المراقبون الدوليون من حصول مجاعة
كــارثـيــة وتــواجــه ســوريــة فــي الــوقــت نفسه أزمــة
ً
اقتصادية هائلة وتفاقمت راهنا بسبب تداعيات
وب ـ ــاء "ك ــوفـ ـي ــد ."19 -تـعـتـبــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
األلمانية جميع مناطق البلد غير آمنة ،لذا ّ
مدد
الـمــؤتـمــر األل ـمــانــي لـ ــوزراء الــداخـلـيــة ق ــرار وقــف
ترحيل الالجئين إلى هناك.
يعيش عدد كبير من السوريين في ألمانيا منذ
أن ينتقلوا
ٍ
وقت طويل ،لذا يستطيعون هذه السنة ّ
من وضع الحماية لفترة محدودة إلى تلقي إقامة
دائمة طالما ُي َ
عتبرون مندمجين في مجتمعهم.
في تلك المرحلة ،لن يعودوا بمصاف الالجئين.
يظن الخبراء أن الدفعة الكبرى األولى من الطلبات
سـتـحـصــل ف ــي ع ــام  .2020لـكــن بـسـبــب فـيــروس
كورونا ،أصبحت قدرة عمل السلطات محدودة
وتأجلت المواعيد مع "المكتب االتحادي للهجرة
والالجئين" والسلطات المسؤولة عن معامالت
الـ ـهـ ـج ــرة .ل ـك ــن بـ ــدأ ال ــوض ــع ي ـع ــود إلـ ــى م ـس ــاره
الطبيعي اليوم.
على جميع حاملي صفة اللجوء والراغبين
فــي ال ـتـحــول إل ــى مقيمين دائ ـم ـيــن فــي الـبـلــد أن
ّ
يلبوا متطلبات عدة :يجب أن يقيموا في ألمانيا
بطريقة قانونية طوال خمس سنوات ويجيدوا
ً
اللغة األلمانية بمستوى جيد نسبيا ،ويجب أن
يكسبوا معظم معيشتهم مــن دون إعــانــات وأن
ً
ً
يـكــون سجلهم الجنائي نظيفا و يـقــد مــوا شكال
من إثبات السكن.
ويجب أن يبقى سبب اللجوء (في هذه الحالة
الحرب في سورية) ساري المفعول .من حق الفرد
ً
الذي يكسب أمواال كافية ويتكلم األلمانية بطالقة

أن يقدم طلبه بعد ثالث سنوات.
يقول مسؤولون في وزارة الداخلية األلمانية،
ً
إن  12ألف الجئ سوري تلقوا إقامة دائمة بدء ا
ً
منتصف عــام  .2019هــذا الــرقــم ليس كبيرا
مــن ً
الم ّ
مقارنة بأعداد الطلبات ُ
قدمة حتى اآلن هذه
السنة .يتكل ثــاثــة أرب ــاع السوريين المؤهلين
ً
للعمل في ألمانيا على الرعاية االجتماعية جزئيا
أو بالكامل .لكن تتراجع فرصة أن يحصل هؤالء
األشخاص على إقامة دائمة.
وف ــق مـعـطـيــات وك ــال ــة الـتــوظـيــف االت ـحــاديــة،
ح ـصــل  42ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الــاج ـئ ـيــن ال ـقــادم ـيــن
مــن بـلــدان المنشأ الثمانية األســاسـيــة منذ عام
 2015عـلــى وظـيـفــة فــي نـهــايــة الـسـنــة الماضية،
ً
ل ـك ــن ت ـش ـمــل هـ ــذه اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات أيـ ـض ــا وظ ــائ ــف
هامشية ومنخفضة األجر وبدوام جزئي .ساءت
األوضاع على األرجح منذ انتشار فيروس كورونا
المستجد.
ً
لكن حتى المجموعات التي لم تتعلم شيئا من
ً
اللغة األلمانية ولن تنجح قريبا في اختراق سوق
العمل ستبقى في ألمانيا على األرجح ،حتى لو
استقر الوضع في سورية.

شوق كبير إلى العائلة
ً
بــال ـكــاد تـعــرفــت أم ــل ال ـبــرص " 41ع ــام ــا" على
ابنها موسى في مطار "دوسلدورف" عند وصوله
ألخذها .كانا يتبادالن الرسائل النصية والكالم
ً
عبر "واتـســاب" أسبوعيا ،لكنها تقول" :الوضع
ُ
مـخـتـلــف ه ــذه ال ـم ــرة .ي ــوم وص ـل ــت إل ــى الـمـطــار،
ً
ُ
الحظت فجأة أنه أطال لحيته".
سمحت له أمل بالمغادرة حين كان في الثانية
ً
عشرة مــن عـمــره ،وقــد أصبح اآلن مــراهـقــا عمره
ً
 16عاما .هي تحتاج إلى التعرف على ابنها من
جديد :إنه الفتى الذي أعاد بناء حياته في ألمانيا
فــي الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة .لــديــه أصــدقــاء ال
تعرفهم والدته وهو يتكلم لغة ال تفهمها ويشعر
بالراحة في المدينة التيّ تخيفها .حتى انها ال
تعرف المأكوالت التي يفضلها .يقول موسى إنه
ال يحب الطعام ال ـســوري" :يحتوي هــذا الطعام
عـلــى كـمـيــات مـفــرطــة مــن ال ـل ـحــوم .حـتــى أنـنــي ال
ّ
أتحمل رائحته".
ح ـيــن ح ـ ــاول أفـ ـ ــراد عــائ ـلــة الـ ـب ــرص ال ــوص ــول
إلى ألمانيا عبر تركيا ،انقسموا بين سيارتين
اتجهتا نـحــو الـســاحــل ،مـكــان م ـغــادرة مركبهم.
َ
كانت أمل مع زوجها في إحدى السيارتين واثنين
مــن أوالده ـمــا ،فيما ركــب مــوســى وأنـسـبــاؤه في
السيارة األخرى .أوقفت الشرطة التركية السيارة
الفتيان في متابعة
التي تشمل األبوين ،لكن نجح
ُ
سيرهم ووصلوا إلى ألمانيا بينما أعيق مسار
بقية أفراد العائلة.
خالل فترة معينة ،عاش موسى مع عمه بالقرب
من مدينة "لير" في والية ساكسونيا السفلى في
ً
شمال ألمانيا ،لكنه انتقل الحقا إلى منزل جماعي
بعد خــاف بينهما .فــي يوليو الـمــاضــي ،تمكن

عدد كبير من
الالجئين يريدون
المجيء إلى ألمانيا
ألنهم يواجهون
المصاعب في بعض
الدول األخرى

المهاجرون األتراك
رسموا معالم اإلسالم
في ألمانيا طوال
عقود ...وبفضل
الالجئين الجدد
باتت صورته أكثر
ً
تنوعا

من جلب والدته واستأجرا منذ ذلك الحين شقة
صغيرة في "لير" ،حيث يقصد موسى المدرسة
الثانوية .كان يرغب في التخرج خالل الصيف،
ُ
ل ـكــن أق ـف ـل ــت ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي األس ــاب ـي ــع واألش ـه ــر
األخيرة بسبب فيروس كوورنا .سيكرر موسى
الصف التاسع بعد األعـيــاد ،ثم يريد أن يصبح
ميكانيكي سيارات.
تـنـمــو أش ـجــار م ـع ــدودة بـيــن مـبــانــي القرميد
األح ـم ــر ف ــي الـمـجـمــع الـسـكـنــي وتـحـمــل أج ــراس
ً
األبــواب بعض األسماء العربية .نــادرا ما تغادر
أمــل المنزل ،لكن هكذا كــان الــوضــع قبل انتشار
الوباء .يقول موسى" :كنت أطلب منها أن تخرج
ً
دوما لكنها ال تتحلى بالشجاعة الكافية".
ّ
تـعــرف أمــل بضع كلمات ألـمــانـيــة ،لـكــن ابنها
يجيدها بطالقة شبه تامة .هي تريد تعلم اللغة
لكنها ال تتمتع بالقوة الكافية للتعلم طالما يبقى
أوالدها اآلخرون في تركيا.
َ
ق ـ ّـدم مــوســى طـلـبــات ِل ــل ـ ّـم شـمــل أفـ ــراد العائلة
كلهم .صادقت السلطات األلمانية على التأشيرات
لوالديه ،لكن لم يحصل عليها أشـقــاؤه الثالثة.
تبلغ شقيقتهم الصغرى أصيل أربع سنوات فقط.
قرر األبوان أن تسافر األم إلى ألمانيا كي ال يبقى
موسى وحده بعد تلك السنوات كلها .بقي األب
اآلخرين.
في تركيا مع األوالد ّ
ً
في بداية يونيو ،تلقت أمل خبرا من "المكتب
االتـ ـح ــادي ل ـل ـه ـجــرة وال ــاج ـئ ـي ــن" م ـف ــاده بــأنـهــا
ستحظى بـ"حماية فرعية" فــي ألمانيا مــن اآلن
ً
ّ
"معرضة لمخاطر كبرى في بلدها
فصاعدا ألنها
ً
األم" .يعني ذلك أنها تستطيع اآلن أن تقدم طلبا
َ
ِلل ّم شمل عائلتها .لكن ال أحد يعرف كم ستدوم
ً
هذه اإلجراءات أو إذا كان نجاحها مضمونا.
ً
تـبـكــي أم ــل ك ـث ـيــرا وت ـق ــول" :ك ـل ـمــا نـتـكـلــم عبر
"واتساب" ،تسألني ابنتي الصغيرة متى سأجلبها
ً
إلـ ّـي أخ ـيــرا" .هــي قلقة على طفلتها .منذ بضعة
أيام ،كانت أصيل تلعب في الشارع وكادت سيارة
تدهسها" :أنا أصاب بنوبات هلع منذ ذلك الحين
ألنني أخشى أن تتعرض لمكروه قبل وصولها
إلى ألمانيا".
تـعـتـبــر أم ــل هــاتـفـهــا ال ــذك ــي أه ــم ص ـلــة وصــل
ً
تــربـطـهــا بــالـعــا ّلــم ال ـخ ــارج ــي .ه ــي تـمـضــي وقـتــا
ً
طويال في تصفح فيسبوك وتواكب الوضع في
سورية وتركيا.
يقول موسى" :حبذا لو لم تكن أمي تقرأ األخبار
باستمرار عبر فيسبوك .ال يكف السوريون عن
نشر صور مريعة من الحرب .إنه وضع محزن .ال
أريد أن أرى تلك المشاهد".
ً
تأتي هذه العائلة من إدلب التي تشهد ظروفا
مريعة في الوقت الراهن .يعيش والدا أمل هناك
حتى اآلن.
ّ
ً
تقول أمل" :أنا أصلي كثيرا .هذا كل ما يمكنني
فـعـلــه .يحصل كــل ش ــيء بـ ــإرادة ال ـلــه .هــو وحــده
يعطيني القوة" .راحت تذرف الدموع أثناء كالمها
ً
وأضافت" :من دون إيمان قوي ،سنهلك حتما".
يـبـحــث ع ــدد كـبـيــر م ــن الــاجـئـيــن ع ــن الــراحــة
والـمــواســاة فــي مساجد ألمانيا ،حيث يقابلون
ً
أشـخــاصــا آخــريــن لهم خلفيات مشابهة وحيث
يـ ـق ــدم األئـ ـم ــة خ ــدم ــات ـه ــم االسـ ـتـ ـش ــاري ــة .ل ـك ــن ال
تقصدها أمل ألنها تؤمن بأن مساجد المسلمين
ً
يجب أن تكون حكرا على الرجال .هي نشأت في
َ
ً
بيئة ذكورية وأنجب والدها  17ولدا من زوجتين.

إسالم جديد
ّ
يرحب مسجد النور في "هامبورغ" بالنساء
ُ
َ
والرجال على حد سواء ،لكن ال يسمح اليوم ألكثر
ّ ً
من  150مصليا بدخول المبنى ،بعد تقديم إشعار
ســابــق ،بسبب انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا .كــذلــك،
ً
أصبح الوضوء في المسجد ممنوعا ويضطر كل
شخص لجلب سجادته معه ويتم تطهير القاعة
بعد كل صالة.
ُ
خ ّصصت غرفة علوية للنساء ،حتى في األوقات
ُ ّ
العادية ،وهي ت ِطل على المحراب .الغرفة واسعة
ومشرقة وفيها نوافذ بزجاج ّ
ملون.

يقول دانيال عابدين ،رئيس جمعية المساجد:
"قـبــل انتشار فـيــروس كــورونــا ،كــان هــذا المكان
ً
ي ـب ـقــى م ـك ـت ـظــا ف ــي أي ـ ــام ال ـج ـم ـعــة .ب ـعــد وص ــول
ّ
الالجئين في عام  ،2015زادت أعداد المصلين في
المسجد بنسبة تفوق الضعف .كان  2500شخص
ً
تقريبا يحضرون إلى هنا كل جمعة" .في الوقت
الراهن ،يشاهد معظم الناس الصالة عبر خدمة
البث المباشر على اإلنترنت .طوال أشهر ،اكتفى
اإلمام بتقديم النصح عبر الهاتف ،لكنه بدأ يأخذ
ً
المواعيد في مكتبه مجددا في الفترة األخيرة.
هذا المسجد له شعبية واسعة بين السوريين
ألن عابدين واإلمام يأتيان في األصل من لبنان.
ً ُ
هم يتحدثون اللكنة العربية نفسها تقريبا وتلقى
َ
ً
العظة باللغتين األلمانية والعربية معا  .يقول
ً
عابدين" :مسجدنا جميل جدا ومتعدد الثقافات
ً
أيضا".
منذ أقل من سنتين ،انتقل المسجد إلى منطقة
"هــورن" من موقف سيارات سابق تحت األرض
بــال ـقــرب م ــن مـحـطــة قـ ـط ــارات رئ ـي ـس ـيــة .يــوضــح
عابدين" :نحن مسرورون لمجيئنا إلى هذا المكان
اآلن" .يقع المسجد داخــل كنيسة بروتستانتية
ً
سابقة .من الخارج ،ال يزال المبنى مشابها ألي
ُ
بدل الصليب على البرج
كنيسة مسيحية ،لكن است ُ
بنقش عربي لكلمة "الله" .أعيد تصميم الموقع
بفضل التبرعات ،بما في ذلك أموال من الكويت.
ً
يضيف عابدين" :كان ضروريا بالنسبة إلينا أن
ً
ّ
نندمج جيدا في هــذا الحي .الجميع مرحب به.
نحن المسلمون جزء من هذا المجتمع .يتخذ هذا
ً
ً
منحى طبيعيا مع مرور األيام .لكن يجب
الوضع
أن نثبت أنفسنا لتسريع هذه العملية".
يقيم حــوالــي خمسة ماليين مسلم الـيــوم في
ألمانيا .رسم المهاجرون األتراك معالم اإلسالم في
ً
ألمانيا طوال عقود ،وأصبح أكثر تنوعا بفضل
الالجئين .يقول عابدين إن التوازن بين الثقافات
ّ
تحسن اليوم.
عالمة إسالمية من
توافقه الــرأي لميا قــدورِ ،
"دويسبورغ" هاجر والداها إلى ألمانيا من سورية
خ ــال السبعينيات .هــي م ـســرورة ألن "الثقافة
اإلسالمية األحــاديــة" التي ترسخت فــي ألمانيا
ً
فترة طويلة أصبحت اليوم جــزء ا من الماضي.
ً
على عكس تركيا ،ال يتخذ الدين في سورية طابعا
ً
ً
مؤسسيا قــويــا بــالـقــدر نفسه .يخضع االتـحــاد
اإلس ــام ــي ال ـتــركــي ل ـل ـشــؤون الــدي ـن ـيــة "دي ـت ـيــب"
(رابطة مساجد تدير حوالي  900دار عبادة في
ألـمــانـيــا) لـتــوجـيـهــات الـحـكــومــة الـتــركـيــة .كــذلــك،
تطغى األهداف السياسية على الحركة المسلمة
التركية "ميلي غوروش".
تـقــول ق ــدور" :بالنسبة إلــى معظم السوريين
ً
الـمـسـلـمـيــن ،اإليـ ـم ــان ش ــأن خـ ــاص .أعـ ــرف ع ــددا
ً
كبيرا مــن السوريين األتـقـيــاء والمحافظين في
معتقداتهم الدينية ،لكنهم منفتحون في تعاملهم
مــع أشـخــاص مــن ديــانــات أخ ــرى" .ســوريــة دولــة
مـتـعــددة االن ـت ـمــاءات الـعــرقـيــة وكــانــت جماعات
مـتـنــوعــة تـعـيــش فـيـهــا ب ـســام قـبــل ال ـح ــرب رغــم
ـالـمــة
اخ ـتــاف ـهــا ال ـعــرقــي وال ــدي ـن ــي .تـضـيــف الـعـ ِ
الدينية" :إنــه شــرط سابق ضــروري ألي اندماج
ناجح"!

طموحات لنيل الجنسية األلمانية
يــوم الجمعة من األسـبــوع الماضي ،كــان باب
ً
متجر البقالة التي يملكها محمد حناوي مفتوحا
َ
مصراعيه .جلس والده وراء صندوق الدفع
على
وراح يدردش مع أحد معارفه .لن يأتي ابنه إلى
المتجر فــي هــذه الفترة ويصعب الــوصــول إليه
ألنه منشغل بمسائل أكثر أهمية اآلن .في شهر
فبراير ،قال حناوي إنه يريد تأسيس عائلة في
أسرع وقت ممكن ألنه أصبح في عمر العشرين.
ً
هو ال يخطط للعودة إلى سورية مطلقا" :الحرب
مستمرة هناك .عائلتي كلها أصبحت هنا وسبق
ً ّ ً
معينا في حياتنا".
وأسسنا نظاما
ً
كان محمد يبلغ  15عاما حين جاء إلى ألمانيا.
لـقــد أم ـضــى رب ــع مــرحـلــة ص ـبــاه فــي "شليسفيغ
ً
ً
هولشتاين" ويتمنى أن يصبح مواطنا ألمانيا
في أقرب فرصة.
ُيفترض أن يكون حناوي قد اقترب من تحقيق
ً
هذا الهدف اآلن .إذا كان زواجه مستقرا ،قد يحصل
على الجنسية خالل سنتين .يقول األب إن ابنه
محمد لم يتزوج من امرأة سورية ،بل ألمانية!
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وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

يقطين

كلمة السر

 - 2عين ماء  -شك
 - 5محافظة في العراق حبر
 - 8يقارب  -يدرك
 - 1شبه جزيرة جبلية  - 3طحين  -ينظم األمر مـ ـشـ ـه ــورة ب ــآث ــاره ــا  - 7 -ب ـش ــر (م ـع ـكــوســة)  - 9عاصمة أفريقية
َّ
فــي غ ــرب آسـيــا تعرف  - 4ض ـ ـ ـ ـ ــد أ قـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل  -عظم
 لـلـنــدبــة  -مــرتـفــع فيبآسيا الصغرى
 - 6ع ـم ـل ــة آسـ ـي ــوي ــة  -األرض
متشابهان
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ً
عموديا:

6

الحلول

1

 - 1د و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
آسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـت ـ ــأل ـ ــف
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــرات
الهولندية السابقة في
جزر الهند الشرقية
 - 2مهذب  -يطالب
 - 3سادة المدينة  -آلة
موسيقية
 - 4مجيء  -حفر البئر
 - 5مـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــا بـ ـ ـه ـ ــان -
مدينة إيطالية غربي
البندقية
 - 6م ـك ـفــوف ال ـب ـصــر -
متشابهان
 - 7خابور  -أحصى -
للنداء
 - 8أعـلــى عــاصـمــة في
العالم  -إرهاق
 - 9عاصمة أميركية

7

3

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

3

4

خيال
مظهر
نشاط
رماد

زهور
توابل
خير
فطيرة

عادة
بذور
قصة
رواية

9

اتحاد
فاكهة

8
5

5

جهاز
ثقافة
موسم
سباق

9

1

كلمة السر:

من  5أحرف وهي اسم صنف من النبات شكله دائري ،ولونه يتراوح
بين األصفر الغامق واللون البرتقالي.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
مهنيا :بقدر ما تكون ماهرا ودقيقا
في عملك ينتشر صيتك الحسن.
ً
عـ ـ ــاط ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــا :اضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط ان ـ ـف ـ ـعـ ــاالتـ ــك
ً
وخصوصا مع الشريك ألنه يعمل
طوال الوقت من أجلك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ـســن س ـيــرتــك تجلب
ً
ً
سالما لنفسك وفرحا لآلخرين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ي ـ ـجـ ــدر ب ـ ــك أن ت ـي ــأس
حين تفشل بل العمل بالمزيد من
الحرارة.
ً
ً
عاطفيا :يرسل الفلك لك شخصا من
الطرف اآلخر قد ترتبط به.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ح ـت ــى أوقـ ـ ـ ــات ف ــراغ ــك
ينبغي أن تستفيد منها لمصلحتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تشق األفالك لك دربا لتسير مهنيا :المهارة في العمل سمعة طيبة
ً
لكن انتبه من اإلخالل بمواعيدك.
فيه مطمئنا إلى مستقبلك.
ً
ً
ّ
عاطفيا :عليكما أن تستحقا حبكما عاطفيا  :عين الحبيب تبقى ساهرة
عليك حتى في غيابك لو طال.
ألنه يمثل السعادة في ذروتها.
ً
ً
اجتماعيا :إن تركت الناس وشأنك اجتماعيا :لديك طاقة فكرية ومواهب
ً
ّ
عدة فلماذا ال تستغلها في فراغك؟
تركوك هم أيضا وشؤونك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا  :يتغلغل الكسل إليك رو يــدا
ً
روي ـ ـ ـ ــدا وتـ ـت ــأخ ــر فـ ــي ت ـس ـل ـيــم أح ــد
األعمال.
ً
عاطفيا :يلومك الحبيب ألنك تتأخر
ً
في تنفيذ وعودك كثيرا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ســاعــات الـضـيــق ســوف
تزول إن أحسنت التصرف بوقتك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا ُ :يمتحن المرء في التجارب
ً
ولديك القدرة على مواجهتها عمليا.
ً
عاطفيا :إلى جانبك شريك يقف معك
في كل لحظة من عمرك.
ً
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــا :مـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة
ً
وخ ـصــوصــا الـمـشــي يبقى جسمك
ً
نشيطا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مـهـنـيــا :الـقـنــاعــة كـنــز لـكــن تـقــدمــك في مهنيا :أنت حالة فريدة في عملك وتعرف
كيف تستغل مهارتك مع الزبائن.
عملك يعود إلى طموحك.
ً
ً
عاطفيا :أحبب شريك حياتك كما هو عاطفيا :التظاهر في الحب هو خيانة فال
ً
تستعمله الستغالل من يعجب بك.
عليه ثم حاول تغيير طباعه الحقا.
ً
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ظـ ـ ـ ــروف حـ ـي ــات ــك ب ـ ــدأت اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أك ـ ــرم وال ــدي ــك ألن الـمـنـفــى
ً
ً
ً
الحقيقي هو عندما تكون خارج قلبيهما.
بالتحسن رويدا رويدا فكن صبورا.
رقم الحظ.28 :
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :إذا ّ
ثبت في ساعات الضيق
ً
صابرا فاألمل كبير بالتقدم.
ً
عــاطـفـيــا :ص ــارح الحبيب ّ بحقيقة
أوضاعك فهذا جزء من حقه عليك.
ً
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا :تـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــام
والطمأنينة للعائلة عندما يرونك
ً
متفائال.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تضعف ّ
همتك على اإلنجاز
ً
قليال ويقوى عليك الكسل فانتبه.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية تتعرض
لالهتزاز وعليك مراجعة مواقفك.
ً
اجتماعيا  :تتعرض لوعكة صحية
خفيفة ومــع ذلــك ينبغي أن تتوقى
من عودتها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :وتيرة عملك تعود إلى طبيعتها
بشكل بطيء وتحتاج الى بعض الوقت.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :شــري ـكــك ف ــي ال ـح ـي ــاة جــوهــرة
نفسية تحتاج الى من يزيل الغبار عنها.
ً
اجتماعيا :أعز صديق لك هو من يمنحك
وقته كي تستفيد أنت منه.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـت ـع ــاون ف ــي مـحـيــط ال ـع ـمــل غــدا
ً
إجباريا لمواجهة التطورات الجديدة.
ً
عاطفيا :وجهك ال يفارق خيال الحبيب وهو
ينتظرك في كل دقيقة.
ً
اجتماعيا :قد تغير المطالعة مجرى حياتك
المهنية أو الثقافية فال تستخف بها.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

ّ
السفارة النمساوية تقلد اليوحة الوسام الذهبي الكبير

ً
التكريم أقيم في منزل سفير فيينا نظرا لظروف جائحة «كورونا»
أعرب األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب السابق علي اليوحة
عن سعادته بحصوله على
الوسام الذهبي الكبير من
جمهورية النمسا.

ً
نيابة عن رئيس جمهورية
ال ـن ـم ـســا ،ق ـلــد سـفـيــر الـنـمـســا
لدى الكويت د .زيغورد باخر،
أ مـ ـ ــس األول ،األ م ـ ـيـ ــن ا لـ ـع ــام
ال ـس ــاب ــق ل ـل ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـيـ ــوحـ ــة
"الوسام الذهبي الكبير".
وق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر ب ــاخ ــر ،فــي
ك ـل ـم ــة خـ ـ ــال حـ ـف ــل أقـ ـي ــم فــي
منزله بحضور مـحــدود جدا
اقتصر على أ ســرة المحتفى
ب ــه وب ـع ــض أرك ـ ــان ال ـس ـف ــارة،
ً
نـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــرا لـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف جـ ــائ ـ ـحـ ــة
"ك ــوف ـي ــد :"19-إن ــه مــن دواع ــي
س ــروري واعـ ـت ــزازي أن تـتــاح
لي الفرصة ألقدم لكم "الوسام
الــذهـبــي الـكـبـيــر" إلنـجــازاتـكــم
تجاه جمهورية النمسا.

شهادة وإنجازات
وقدم لليوحة كذلك شهادة

من دواعي
سروري
واعتزازي
أن أقدم له
ً
الوسام تقديرا
إلنجازاته

د .زيغورد باخر

تتضمن قرار رئيس جمهورية
ال ـن ـم ـس ــا أل ـك ـس ـن ــدر ف ـ ــان دي ــر
ب ـي ـل ـي ــن بـ ـت ــار ي ــخ  24ف ـب ــرا ي ــر
 ،2020ا لــذي يمنح بمقتضاه
الـمـهـنــدس ه ــذا ال ــوس ــام ،كما
قـ ــدم ل ــه شـ ـه ــادة م ـم ــاث ـل ــة مــن
وزير خارجية النمسا.
ومن جانبه ،قال اليوحة،
في كلمته :إنه لشرف عظيم
لي ولبلدي الكويت أن أقلد
بهذا الوسام من بلد الثقافة
وال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
والسينما ،بلد م ــوزارت .إن
ه ــذا الـتـقــديــر وه ــذا الــوســام
ً
أعتز بهما ،وأنا سعيد جدا.
وأشاد بجهود سفير النمسا
لدى الكويت د .زيغورد باخر في
تطوير العالقات الثقافية بين
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت وج ـم ـهــوريــة
الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــا ،خ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـن ـ ــوات
خــدم ـتــه ف ــي دول ـ ــة ال ـكــويــت،
ً
م ـض ـي ـف ــا :وج ـ ــدت بــالـسـفـيــر
كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدق

فني أمتع محبي الموسيقي
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة
الراقية.
ويـعـتـبــر "ال ــوس ــام الــذهـبــي
ً
ً
ال ـك ـب ـي ــر" وسـ ــامـ ــا ن ـم ـس ــاوي ــا
ي ـم ـن ـحــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
للشخصيات البارزة عالميا ،
ال ـت ــي ق ــدم ــت خ ــدم ــات جـلـيـلــة
لجمهورية النمسا.

الوسام الذهبي الكبير
والمحبة والتواضع والصبر
فـ ـ ــي تـ ـع ــامـ ـل ــه م ـ ـع ـ ـنـ ــا ،ولـ ـق ــد
أمضينا سنوات قليلة معا،
ولكنها ممتعة بالنسبة لي
ول ـل ـم ـج ـت ـمــع الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مــن
خـ ـ ــال مـ ــا قـ ــدمـ ــه مـ ــن إبـ ـ ــداع

سفير النمسا وزوجته واليوحة وابنته سارة وزوجها أيوب دكسن وندى اليوحة

نوال تجهز الجزء الثاني
من ألبومها الجديد
كـشـفــت الـفـنــانــة ن ــوال ،عـبــر موقع
"تويتر" ،عن انشغالها خالل الفترة
ال ـحــال ـيــة بــال ـت ـج ـه ـيــزات الـخــاصــة
ب ــالـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي مـ ــن أل ـب ــوم ـه ــا
الجديد.
و بـ ـم ــوازاة ذ ل ــك ،أ ط ـلــق محبو
نـ ـ ـ ــوال هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ "أم_حـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن_
جـ ـمـ ـه ــورج_مـ ـشـ ـت ــاق" ،ت ـع ـب ـيــرا
عــن ا شـتـيــا قـهــم لـهــا ،ورغبتهم
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـعـ ـه ــا أكـ ـث ــر
م ــن خ ـ ــال م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل،
مطالبين بفتح مجال للحوار
ال ــاي ــف مـعـهــا ع ـبــر حـســابـهــا
الشخصي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أب ـ ــدت ن ــوال
اشتياقها لجمهورها ،عبر

نوال

"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" ،م ـف ـس ــرة س ـب ــب غ ـيــاب ـهــا،
ب ــان ـش ـغ ــال ـه ــا ف ـ ــي ت ـس ـج ـي ــل أغ ــان ــي
ألـ ـب ــومـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،فـ ـه ــي ت ـح ــرص
على تنفيذ أعمالها بدقة متناهية
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى خ ـص ــوص ـي ـت ـه ــا،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ـ ــدم الـ ـت ــوت ــر وال ـق ـل ــق
أثناء التسجيل لتقديم أعمال تليق
بجمهورها الكبير.
وكـتـبــت مـخــاطـبــة مـحـبـيـهــا" :هــا
وغ ـ ـ ــا ب ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ال ـ ـغـ ــالـ ــي بـ ـق ــدر
اشـتـيــاقـكــم أن ــا أت ــوق لــرؤي ـت ـكــم لكن
م ــا يـمـنـعـنــي ه ــو ا ن ـش ـغــا لــي بتنفيذ
أعمال الجزء الثاني من األلبوم ...إن
ً
شاء الله سيكون اللقاء قريبا ،فأنتم
في القلب".

كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن حقيقة ما
تتقاضاه من أجور عن أعمالها األخيرة ،وذلك في
فيديو مصور عبر حسابها على "سناب شات".
واستعرضت الفضالة األجر الذي تقاضته عن
بعض األعمال الفنية ،التي شاركت فيها ،للرد
على فنانة لم تذكر اسمها ،اتهمتها بالحصول
على أم ــوال كثيرة ،حيث أظـهــرت مجموعة من
العقود التي وقعتها مع شركات إنتاج مختلفة،
وركزت كاميرا هاتفها على األجر الذي تقاضته.
وكـ ـشـ ـف ــت عـ ــن  3شـ ــركـ ــات تـ ـع ــاون ــت م ـع ـهــا،
وه ــي "عــامــر ال ـص ـبــاح" ،و"الـمـجـمــوعــة الفنية"،
و"ديتونا" ،موضحة أنها قدمت مسلسلين مع
"عــامــر ال ـص ـبــاح" فــي  ،2016وت ـقــاضــت عنهما
 120ألف دينار ،كما كشفت عن أجرها في عمل
مع "المجموعة الفنية" ،إذ تقاضت  90ألفا ،أما
"ديتونا" فكان لها عمل واحــد معها مقابل 60
ألفا.

قدم محاضرة «دور المثقف في األزمات» بمشاركة الهلبان وبن غيث
شارك  3مثقفين كويتيين في
ندوة افتراضية بعنوان «دور
المثقف في األزمات».

ُ
قدمت 16
ورشة رسم
«أونالين»
بدر بن غيث

●

فضة المعيلي

ت ــواص ـل ــت ف ـعــال ـيــات الـنـشــاط
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـم ـص ــاح ــب لـمـعــرض
ال ـك ـت ــاب االفـ ـت ــراض ــي "،"E- Raf
بــإقــامــة مـحــاضــرة بـعـنــوان "دور
المثقف في األزمــات" ،شارك فيها
الشريك والمؤسس لـ "بالتينيوم
ب ـ ـ ـ ــوك" ل ـل ـن ـش ــر أح ـ ـمـ ــد الـ ـحـ ـي ــدر،
وفنان الكاريكاتير بدر بن غيث،
وأحــد مؤسسي "مـبــادرة إكساب"
فجر الهلبان .وأدار رئيس نادي
"نـ ـ ــور ال ـف ـك ــر لـ ـلـ ـق ــراءة" سـلـيـمــان
العبدالهادي المحاضرة التي تم
بثها مباشرة على قناة يوتيوب
الـ ـخ ــاص ــة بــال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب.

قلب الحدث

استجابة
بعض المثقفين
كانت سريعة
خالل األزمة
فقدموا مبادرات
رائعة
فجر الهلبان

في البداية ،قال العبدالهادي إن
المثقف يحاول في سعيه الدؤوب
إلـ ـ ــى اإلص ـ ـ ـ ــاح وت ـغ ـي ـي ــر واق ـع ــه
إل ــى األف ـضــل بشتى ال ـطــرق ،كما
أنــه يحب أن يتفاعل وينظر إلى
األشياء بطريقة مختلفة ،ويحرص
دائـمــا على عــاقــاتــه ،ألن الثقافة
قائمة على التقارب ،ودور المثقف
قــائــم عـلــى ال ـت ـقــارب االجـتـمــاعــي،
ووجوده في قلب الحدث.
وأضاف العبدالهادي أن جائحة
كورونا التي ضربت العالم أثرت
ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء ،وال ـم ـث ـقــف ليس
ً
استثناء في هــذه الحالة ،إضافة
إلى أن لديه نظرة مختلفة عن هذه
الجائحة ،التي بينت له كثيرا من
جوانب النقص ،والضعف ،التي
يحتاج إلى معالجتها.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـهـلـبــان:
"أزمة كورونا كانت مفاجأة قوية،

سرعة االستجابة
مــن جــانـبــه ،ق ــال ال ـح ـيــدر" :مــن
نــاحـيــة ال ـت ـفــاوت فــي االستجابة
ســواء من المؤسسات األهلية أو
األفراد ،ليس هناك معيار واحد أو
طريقة قياس واحــدة حتى نحدد
مدى سرعة االستجابة".
وعن دور النشر من واقع خبرته
كشريك ومــؤســس ل ـ "بالتينيوم
ب ــوك" للنشر ،ق ــال الـحـيــدر" :دور
النشر بالطبع كــان لديها تفاوت
ف ــي االس ـت ـجــابــة ،وت ــأث ــرت كثيرا
بسبب إلغاء العديد من معارض

أحمد الحيدر

ال ـك ـتــب ال ـعــرب ـيــة ،فــال ـســوق ال ــذي
يعتمد عليه معظم الناشرين هو
مـعــارض الكتب ،والمكتبات هي
المصدر الثاني للدخل".
ولفت إلى أن معظم دور النشر
حــاولــت أن تــواكــب التكنولوجيا
بـصــورة أكبر مــن خــال مواقعها
اإللكترونية التي كانت في السابق
غير نشيطة إلــى أن أصبحت في
هذه األزمة نشيطة ومفعلة ،إضافة
إلــى أن بعض دور النشر أنشأت
م ــواق ــع وت ـط ـب ـي ـقــات إل ـك ـتــرون ـيــة
لمكتباتها.
وذك ــر أن األزم ــة كــانــت بمثابة
فرصة ذهبية لزيادة نسبة القراءة
بـسـبــب ظ ـ ــروف ال ـح ـظ ــر ،إذ لجأ
ال ـك ـث ـيــرون ل ـل ـقــراءة بـسـبــب وقــت
الفراغ.
وع ـ ــن األع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـيـ ــة ال ـتــي
تلقتها "بالتينيوم بوك" عن أزمة
"كورونا" ،قال الحيدر "في األسبوع
ال ـث ــان ــي م ــن األزمـ ـ ــة ت ـل ـقــت ال ـ ــدار
أعماال أدبـيــة" ،موضحا أن األدب
فــي النهاية يعكس حياة الناس
والمجتمع.

وي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر "ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــف
األك ــادي ـم ــي" وســامــا وطـنـيــا
ف ــرنـ ـسـ ـي ــا أنـ ـ ـش ـ ــأه ن ــاب ـل ـي ــون
األول ع ـ ــام  ،1808و ي ـم ـنــح
ل ــأك ــادي ـم ـي ـي ــن ال ـم ـت ـم ـيــزيــن
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة
عالميا في الثقافة والتعليم.

الوسام يمنح
للشخصيات البارزة
ً
عالميا التي قدمت
خدمات جليلة
للنمسا

عزة إبراهيم

ً
أحمد الحيدر :دور النشر تأثرت كثيرا بإلغاء
العديد من معارض الكتب العربية
وحدثت في وقت قصير جدا ،وكان
هناك تـفــاوت فــي مــدى استجابة
الـمـثـقـفـيــن ،فـلــم يتمكن ال ـكــل من
التأقلم سريعا مع تلك الظروف،
مع أن المفترض أن يكون المثقف
ق ــدوة ومـثــاال لسرعة االستجابة
والمرونة؛ ألن لديه من المعارف
والوعي ما يزيد على الفرد العادي
ال ــذي ال يمتلك مثل هــذه الثقافة
والخبرة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـهـ ـلـ ـب ــان إلـ ـ ـ ــى أن
استجابة بعض المثقفين كانت
سريعة ،فقدموا بعض المبادرات
خــال هــذه الجائحة فــي وسائل
التواصل مباشرة مثل األمسيات،
وال ـم ـح ــاض ــرات ،م ــؤك ــدة ض ــرورة
التكيف مع كل الظروف.
وأوضحت أن "مبادرة إكساب"
سـتـتـكـيــف ب ـطــري ـقــة ت ـســاهــم في
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ،م ـض ـي ـفــة أن
المبادرة أطلقت تحديات للقراءة
خ ــال األزمـ ـ ــة ،الق ــت استحسانا
وصـ ــدى واسـ ـع ــا ،وف ــي الـمــرحـلــة
الـمـقـبـلــة سـتـسـعــى إلـ ــى تكثيف
أنشطتها "أوالين".

علي اليوحة والسفير النمساوي

إلهام الفضالة تكشف عن أجرها
مع  3شركات إنتاج
●

بدر بن غيث

وأكــد أن النشر اإللكتروني لن
يـلـغــي ال ــورق ــي ،وم ـكــانــة الـكـتــاب
الورقي دائما موجودة وستظل".

ورش « أوالين»
أم ــا ب ــدر بــن غيث فتحدث من
وجهة نظره كفنان قائال" :وجدنا
في بداية أزمة الفيروس أن اإلنتاج
الـ ـثـ ـق ــاف ــي تـ ـغـ ـي ــر ،ف ـع ـل ــى سـبـيــل
وتحديدا
المثال ،مواقع التواصل،
ً
االنستغرام ،أصبح بمثابة ملجأ
ل ـف ـن ــان ــي الـ ـ ــرسـ ـ ــم ،وال ـت ـص ـم ـي ــم،
والمصورين وغيرهم ،فالذي كان
لديه محتوى برز في هذه الفترة،
فعاد الفنان ينتج ،وأصبح لديه
قضية عالمية ومستمرة ،باإلضافة
إلى أن الكثيرين أصبحوا يفكرون
ً
بثقافة اإللكترونية" ،مشيرا إلى
أنه قدم  16ورشة رسم "أونالين"،
وأن كثيرا من المعارض أصبحت
افتراضية.

هاني شاكر يرفض
اعتذار أحمد فلوكس

أكد نقيب الموسيقيين الفنان
هاني شاكر ،إصراره على
رفض اعتذار الفنان أحمد
فلوكس الذي وجه له إهانة
ً
عبر مواقع التواصل ،متهما
نقيب الموسيقيين بأنه لم
يهتم باليوتيوبر مصطفى
حفناوي الذي توفي قبل أيام
بجلطة دماغية.
ورد نقيب الموسيقيين ،في
تصريح إعالمي ،على االنتقاد
الحاد الذي وجهه له فلوكس،
ً
ً
قائال" :أنا لست متاحا ألي
شخص يريد الظهور وعمل
عرض إعالمي على حساب
مكانتي واسمي ،حسبي الله
ً
ونعم الوكيل" ،مضيفا" :لو
ً
كان فلوكس عضوا بنقابة
الموسيقيين لشطبته".

السعف األكاديمي
وك ــان الـيــوحــة حـصــل على
وسـ ـ ــام "الـ ـسـ ـع ــف األك ــاديـ ـم ــي
بـ ــدرجـ ــة فـ ـ ـ ــارس" مـ ــن فــرن ـســا
ف ــي عـ ــام  ،2018ح ـي ــث ق ـلــدت
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة لـ ــدى
ال ـك ــوي ــت م ـ ــاري م ــاس ــدوب ــوي
المهندس علي اليوحة وسام
"ال ـس ـع ــف األك ــادي ـم ــي بــدرجــة
فـ ــارس" ،نـيــابــة عــن الـحـكــومــة
الفرنسية.
وق ــال ــت م ــاس ــدوب ــوي "إن ـهــا
تـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــر ب ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة
فرنسا فــي هــذا التكريم ا لــذي
يستحقه اليوحة على أر ضــه،
ووسـ ـ ــط حـ ـض ــور م ــرم ــوق مــن
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
والثقافية المرموقة".
وأض ــاف ــت أن م ـنــح الـيــوحــة
الـ ــوسـ ــام جـ ــاء ت ـق ــدي ــرا لـ ــدوره
ف ــي خ ــدم ــة ال ـســاحــة الـثـقــافـيــة
الكويتية ،وا لـتـعــاون الثقافي
مع فرنسا ،مبينة أن العالقات
ا لـكــو يـتـيــة  -ا لـفــر نـسـيــة قديمة
"وهي عالقات رائعة ومتميزة
وغـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـحـ ـب ــة عـ ـل ــى كــل
الصعد".

خبريات

إلهام الفضالة

يــذكــر أن الـفـضــالــة قــدمــت رم ـضــان الـمــاضــي
مسلسل "الكون في كفة" مع المجموعة الفنية
للمنتج باسم عبداألمير.

الحر يطلق فيديو
كليب «حس بيا»

دشن مغني الراب المغربي
"الحر" انطالقة غنائية
جديدة في مشواره الفني
ً
تزامنا مع إطالق أجدد
أعماله الغنائية "حس بيا"
بطريقة الفيديو كليب.
وأدى الحر األغنية وهي
من كلماته ،بينما أخرج
الكليب سليمان أفريج،
وتم التصوير بمدينة
طنجة المغربية في شهر
يوليو الماضي ،وحقق
الحر  8ماليين مشاهدة
في غضون  4أيام فقط ،كما
تصدر تريندات اليوتيوب
في المغرب وعدة دول منذ
طرح الكليب .يذكر أن الحر
هو مغني راب مغربي عرف
ً
دوما بمواضيعه الجريئة
في أغانيه ولعبه على أوتار
العاطفة الحزينة حتى لقب
بشاعر األحزان ،وحفر اسمه
في ساحة الراب العربية
بأشهر أغنياته "خليوني"
و"مهما كان" ،ويبدأ عبر
أغنية "حس بيا" انطالقة
جديدة حيث تعيده للساحة
الموسيقية بعد غياب سنة
منذ آخر أغنية له "الغريب".

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
لبنان :توافق على عودة الحريري لكن بأي توازنات؟

• ماكرون يتابع مبادرته مع روحاني وبوتين
• واشنطن تلوح بعقوبات على «حزب الله» وحلفائه

بيروت  -ةديرجلا

•

عاد اسم سعد الحريري ليبرز
لتشكيل حكومة جديدة
بعد توافق ًالقوى األساسية
عليه خصوصا إصرار الثنائي
الشيعي على تسميته لكن لم
يتضح بأي توازنات سياسية
ستأتي الحكومة مع مؤشرات
على بروز تعقيدات دولية
وإقليمية.

مشاورات الحكومة
وعـلــى خــط تشكيل الحكومة،
أشـ ــارت م ـصــادر مـتــابـعــة إل ــى أن
الملزمة لن
"االستشارات النيابية
ّ
ُيـحـ ّـدد موعدها قبل أن تتوضح
مواقف الكتل من رئيس الحكومة
وشكلها".
ً
ونـقـلــت ق ـنــاة "ال ـج ــدي ــد" خـبــرا
م ـف ــاده ب ــأن "ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
ّ
ً
إيمانويل مــاكــرون تبلغ رسميا

مــن رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري رفض الثنائي الشيعي طرح
السفير السابق في األمم المتحدة
ً
ن ــواف س ــام رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة".
وســرعــان مــا ب ــادرت حــركــة "أمــل"
ً
إلى نفي الخبر جملة وتفصيال".
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت "ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد" إلـ ـ ـ ــى أن
"ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري س ـي ـق ــوم
ب ـج ــول ــة غ ــرب ـي ــة ل ـي ــرى إن كــانــت
الـ ـظ ــروف تـسـمــح ب ـن ـجــاح تــولـيــه
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة"،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه "ال
ضـ ـم ــان ــات حـ ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ب ــأن
المساعدات ستتدفق إلــى لبنان
أو أن ت ـكــون ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
داعمة للبنان".

ماكرون يتصل بباسيل
ً
وكان الفتا أمس ،تلقي رئيس
"ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر" الـنــائــب
ً
ً
ج ـب ــران بــاسـيــل ات ـص ــاال هــاتـفـيــا
ً
م ـ ـطـ ــوال مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس مـ ــاكـ ــرون
تـبــاحـثــا فـيــه فــي آخ ــر الـتـطــورات
وال ـ ـس ـ ـبـ ــل اآلي ـ ـل ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة
الـمـبــادرة والجهد الــذي يقوم به
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي بـخـصــوص
األزمة اللبنانية.
ويبدو أن االتجاه الفرنسي هو
الضغط على األفرقاء اللبنانية في
الداخل لتشكيل حكومة "لم شمل"
تجمع كل األطــراف دون أن تضم
ً
وجوها حزبية مستفزة.
ً
وات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون الحـ ـ ـق ـ ــا
بالرئيس اإليراني حسن روحاني.
وق ــال قـصــر اإللـيــزيــه إن الرئيس
الفرنسي أبلغ نظيره اإليراني أن
على كل األطراف المعنية الكف عن
التدخل الخارجي في لبنان ودعم
تشكيل حكومة جديدة.
كما اتصل مــاكــرون بالرئيس
الــروســي فالديمير بوتين الــذي
دع ــا إل ــى ع ــودة ال ـه ــدوء مــن دون
تدخالت خارجية.
ومـ ــع إع ـ ــان إيـ ـف ــاد م ــاك ــرون
ً
م ـ ـب ـ ـعـ ــوثـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ل ـم ـت ــاب ـع ــة
التطورات عن كثب ،يصل وكيل
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـي ـة
ل ـشــؤون ال ـشــرق األدنـ ــىديفيد
هيل إلىلبنان ،اليوم ،في زيارة

منع بيع العقارات المتضررة بعد «فورة» السماسرة
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـبــاس
مرتضى ،أمــس ،انــه "بناء على طلب رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،تقرر منع اجــراء
أي معاملة بيع او تصرف او تأمين تتعلق
بالعقارات المتضررة من كارثة تفجير المرفأ
ومنع تسجيلها في الدوائر العقارية اال بعد
االنـتـهــاء مــن جميع اشـغــال الـتــرمـيــم ،وبعد
موافقة وزارة الثقافة وفقا لألصول المتعلقة
بحماية األبنية التاريخية والتراثية".
ّ
يتجول السماسرة بين
يأتي ذلك في وقت
المناطق المنكوبة جراء االنفجار ،في مناطق
ّ
ّ
والمدور ،والكرنتينا،
الجميزة ،ومار مخائيل،
ّ
واألشرفية ،مستغلين مأساة الناس الذين
فقدوا منازلهم ،وباتوا بال مأوى لعرض شراء
البيوت والممتلكات والعقارات منهم مقابل
رسمية تمتد يومين.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــري ه ـ ـي ـ ــل لـ ـ ـق ـ ــاءات
موسعة مع المسؤولين والقوى
ّ
السياسية .وفــي المعلومات ،أن
هـيــل لــن ي ـقــدم أي ط ــرح يناقض
م ـبــادرة الــرئـيــس الـفــرنـســي التي
تتناول شكل الحكومة المقبلة،
وإن ك ــان ــت ب ـ ــاده ت ــؤك ــد أهـمـيــة
تأليف حكومة مستقلة.
ويحمل هيل في جعبته ملف
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة بين
لبنان وإسرائيل ،وكذلك موضوع
ت ـع ــدي ــل أو ت ـع ــزي ــز مـ ـه ــام ق ــوات
اليونيفيل.

جعجع
فــي م ــوازاة ذل ــك ،خفتت خالل
ال ـيــوم ـيــن الـمــاضـيـيــن األصـ ــوات
الـمـطــالـبــة بــاس ـت ـقــاالت جماعية
من مجلس النواب .وكشف رئيس
حــزب "ال ـقــوات اللبنانية" سمير
جعجع ،أمــس ،ان "الـقــوات كانت
أول من طرح موضوع االستقالة
وهـ ـ ــي حـ ـت ــى هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة فــي
جيبنا لكن ال يمكن أن نستقيل
إ ذ ا ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت
اس ـت ـق ــال ـت ـن ــا

العربي واآلن التدخل التركي ...وهــذا أمــر نرفضه
بشدة كونه يمس سيادة لبنان وهويتنا اللبنانية».
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى وجـ ــود أص ـ ــوات ف ــي «الـمـعـسـكــر
السني» ،اتهمته بالعمل لمصلحة أنقرة ،وتحديدا
مــن وزي ــر الــداخـلـيــة األس ـبــق نـهــاد الـمـشـنــوق ،قــال
ريفي« :المشنوق هو إجماال جزء من أبــواق حزب
الله والتيار الحر الوطني وعميل لهما ،لقد باع
القضية والطائفة» ،مجددا تأكيد أنــه« :ال مشروع
سياسي تركي الجتياح لبنان .وأهــل الشمال هم
جزء من لبنان ،ومتمسكون بهويتهم اللبنانية ،وال
يمكن ألي سلطة سياسية أو عسكرية تغيير ذلك».
وعــن األوض ــاع السياسية بعد انفجار المرفأ،
أض ــاف انــه يــؤيــد «إس ـقــاط كــل الطبقة السياسية،
وإعادة تشكيل السلطة من جديد ،وإجراء انتخابات
برلمانية ورئاسية مبكرة» ،مشددا على أن «الناس
لن يقبلوا بأنصاف الحلول ...الحكومة سقطت ،واآلن

ً
مبالغ مالية كبيرة نقدا وبالعملة الصعبة.
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة ان "هـ ـ ــؤالء
السماسرة وعمالءهم يجولون على المناطق
واالحـيــاء المنكوبة ،السيما التي تحتضن
منازل تراثية" ،مشيرة إلى أنه "بعد التدقيق
فــي هوياتهم تبين انـهــم ي ــدورون فــي فلك،
ومقربون بشكل أو بآخر مــن الرئيس بري
وحركة أمل".
وفــي وقــت أش ــارت تقارير صحافية إلى
"أهداف سياسية وراء حركة السماسرة ،منها
محاولة احــداث تغيير ديموغرافي في تلك
المناطق ذات األغلبية المسيحية" ،جزمت
مـصــادر متابعة ل ــ"ال ـجــريــدة" ،ام ــس ،بــ"عــدم
وجود نوايا سياسية وراء حركة السماسرة"،
مـبـيـنــة ان"الـ ـه ــدف الــرئـيـســي ت ـج ــاري بحت

ستؤدي لتقوية قوى السلطة".
وأضاف جعجع" :بعد استقالة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ــري ــث كـ ــل مـ ــن ت ـي ــار
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
االشـتــراكــي فــي تقديم االستقالة
م ــن ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي وبـقـيــت
الـقــوات وحــدهــا كــالـعــادة" .ولفت
إل ـ ــى أنـ ـن ــا "م ـ ــع ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
بـ ــوجـ ــوه جـ ــديـ ــدة وم ـ ــع ح ـكــومــة
مستقلين وضد حكومة الوحدة
الوطنية" ،فــي إش ــارة إلــى رفضه
عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـ ــى الـ ـس ــدة
الحكومية.

روسيا تدعم الحريري
بـ ــدوره ،ق ــال الـسـفـيــر الــروســي
أل ـك ـس ـن ــدر زاس ـب ـك ـي ــن ،أم ـ ــس ،إن
"مـ ــوس ـ ـكـ ــو تـ ـفـ ـض ــل أن ت ـت ـش ـكــل
حـكــومــة وحـ ــدة وطـنـيــة بــرئــاســة
ً
الحريري ووفق المعايير" ،الفتا
إلى أن "حكومة ديــاب حاولت أن
تدير األزمة لكن الجميع اعترفوا
أن الـ ــوقـ ــت قـ ــد ح ـ ــان لـتـغـيـيــرهــا
وال ضمانة بــأن تـكــون الحكومة
الجديدة ّ
فعالة".
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،ال ي ــزال
انفجار المرفأ األسبوع الماضي

ريفي ينفي التحاقه بـ «مشروع
تركي» للتغلغل في لبنان
قـلــل الـسـيــاســي الـسـنــي الـشـمــالــي ال ـلــواء أشــرف
ريفي ،وزير العدل اللبناني السابق ،والمدير السابق
لــأمــن الــداخ ـلــي ،مــن الـتـقــاريــر عــن وج ــود تغلغل
استخباراتي وسياسي تركي بلبنان ،عبر بوابة
الجمعيات اإلنسانية والخيرية في منطقة نفوذه
بشمال البالد.
وفي مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية ،نفى أن
يكون التحق بـ«المشروع التركي» ،الذي تحدث عنه
البعض ،قــائــا« :لقد حــاولــوا شيطنتي بالحديث
عن قبولي لدعم تركي لمصلحة بعض الجمعيات،
هدفهم إرباكي وخفض صوتي وهذا لن يحدث».
وأضاف« :ال توجد مشاريع للهيمنة ،وتركيا كأي
دولــة تـحــاول أن تقدم مساعدات إنسانية ألهالي
الـمـنـطـقــة ،لـكــن أبـ ــواق ح ــزب ال ـلــه ت ـحــاول شيطنة
طرابلس (شمال لبنان) ووصمها بالتطرف ،وبأنها
معقل داعش تارة ،وتارة أخرى بأنها مدخل للتدخل

ال أزمة خبز

نفى وزير االقتصاد
اللبناني في حكومة
تصريف األعمال راؤول
نعمة وجود أزمة
خبز ،مؤكدًا بعد لقائه
الرئيس ميشال عون
أمس أن «لدينا  32ألف
طن من القمح ،وهناك
بواخر بعضها وصل
إلى بيروت ،والبعض
اآلخر في طريقه إلينا
بمدى أسبوعني ،محملة
بنحو  110آالف طن مما
يعني أن لدينا نحو 140
ألف طن من اآلن حتى
نهاية الشهر ،وهي
تكفينا أربعة أشهر».
وكان املدير التنفيذي
لبرنامج األغذية العاملي
ديفيد بيزلي ،قال لـ
 CNNإن لبنان لديه
من الخبز ما يكفي
أسبوعني فقط ،في حني
أكد تقرير لألمم املتحدة
أمس األول ،أن لدى
لبنان إمدادات تكفي 6
أسابيع فقط.

ً
وزير الخارجية األلماني متفقدا مرفأ بيروت أمس (رويترز)
ت ـ ـت ـ ـقـ ــاطـ ــع كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات
الحكومية في لبنان على وجود
توافق بين جميع األفرقاء لتشكيل
ح ـكــومــة ب ـســرعــة تـلـمـلــم الــوضــع
االقتصادي واألمني الذي وصلت
اليه البالد .ويبدو أن "نجم" رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري
عاد ليسطع من جديد بعد بروز
مطالبات به أبرزها من "الثنائي
الـشـيـعــي" الـ ــذي ي ـح ــاول ال ـعــودة
إلى سياسة "ربط النزاع" معه أي
تسميته لرئاسة الحكومة مقابل
ّ
غض الحريري النظر عن الملفات
ً
ال ـخــاف ـيــة م ـعــه وتـ ـح ــدي ــدا فيما
خص موضوع سالح "حزب الله".
لـكــن الـمـشـهــد الــداخ ـلــي يـبــدو
ً
ً
م ــرتـ ـبـ ـط ــا ع ـ ـضـ ــويـ ــا بـ ـ ــاألجـ ـ ــواء
وال ـض ـغ ــوط ــات األم ـي ــرك ـي ــة عـلــى
لبنان ،فمع وص ــول وكـيــل وزارة
الخارجية األميركية ديفيد هيل
اليوم إلى بيروت كشفت صحيفة
"وول سـتــريــت ج ــورن ــال" ،أم ـ ّـس،
ّ
أن "اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة ت ـحــضــر
لـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات جـ ــديـ ــدة ض ــدّ
ّ
لبنانيين
سياسيين ورجال أعمال
ّ
بـ ــارزيـ ــن" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن "ه ــذه
الـعـقــوبــات ،الـتــي ستشمل حــزب
ال ـلــه وح ـل ـف ــاءه ،ت ـهــدف إل ــى كبح
الـفـســاد وإض ـعــاف نـفــوذ الـحــزب
فــي الــداخــل ،فــي أعـقــاب االنفجار
الهائل الــذي ضــرب مرفأ بيروت
األسبوع الماضي".
وت ـســاء لــت م ـص ــادر سياسية
متابعة عبر "الجريدة" أمس" :كيف
سـيــوفــق ال ـحــريــري بـيــن الهجمة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـج ــاه الـ ـح ــزب وبـيــن
مطلب هذا األخير بربط النزاع؟"

سلة أخبار

بحيث يتم استغالل عوز بعض األشخاص
للشراء بأسعار مخفضة ،ويعاد البيع بسعر
أغلى بعد الترميم".
وفي تغريدة له أمــس ،قال رئيس الحزب
"التقدمي االشتراكي" النائب السابق وليد
جـنـبــاط" :رغ ــم فــداحــة الـخـســائــر نـحــذر من
ارتكاب جريمة هدم التراث في الجميزة ومار
مخائيل واألشــرفـيــة مــن قبل بلدية بيروت
لمصلحة السماسرة".
من ناحيته ،أصدر وزير المالية في حكومة
ً
تصريف األعمال غازي وزني ،تعميما يتعلق
بـمـنــع بـيــع ال ـع ـقــارات ذات ال ـطــابــع الـتــراثــي
والتاريخي ،أو ترتيب أي حق عيني عليها،
إال بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة.

محط متابعة سياسية رئاسية
وق ـ ـ ـضـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة .واط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية العماد ميشال عون،
أم ــس ،م ــن قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزيف عون ومدير المخابرات
ال ـع ـم ـي ــد ط ــون ــي مـ ـنـ ـص ــور عـلــى
الـمــراحــل الـتــي قطعتها عمليات
رفع األنقاض وانتشال الضحايا
في مرفأ بيروت ،وأعمال اإلغاثة
وت ـل ـق ــي ال ـم ـس ــاع ــدات م ــن الـ ــدول
العربية واألجـنـبـيــة ،وتوزيعها،
إض ــاف ــة إلـ ــى األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة
ً
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،أمـ ـ ــس ،ردا عـلــى
م ــا ت ـنــاق ـل ـتــه وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ح ــول تبلغ الرئيس
عون تقرير المديرية العامة ألمن
ال ــدول ــة ب ـتــاريــخ  2020-7-20عن
وج ــود كـمـيــة كـبـيــرة مــن نـيـتــرات
األمونيوم في المرفأ أنها "وفور
ت ـب ـل ــغ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ع ـ ـ ــون ال ـت ـق ــري ــر
المذكور قام المستشار العسكري
واألم ـ ـنـ ــي ب ــإع ــام األمـ ـي ــن ال ـع ــام
للمجلس األعلى للدفاع في رئاسة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـه ــذا ال ـت ـقــريــر
ً
إلجراء الالزم ،علما أن األمين العام
لـلـمـجـلــس ق ــد تـبـلــغ ب ـ ــدوره نص
ً
الـتـقــريــر وف ـق ــا ل ــأص ــول عـلــى ما

أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ
 2020-8-8وأحــالــه إل ــى الـمــراجــع
المختصة".
ً
أم ــا قـضــائـيــا ،فكشفت وزي ــرة
العدل في حكومة تصريف األعمال
ماري كلود نجم أنها "أرسلت إلى
مجلس القضاء األعلى المرسوم
الذي يتضمن اسم المحقق العدلي
في جريمة انفجار مرفأ بيروت".
وقالت" :نحن بانتظار اجتماع
المجلس لنعرف النتيجة ،واالسم
الـ ــذي اخ ـتــرتــه ه ــو بــالـنـسـبــة لي
ـاض م ـت ـحــرر م ــن الـسـيــاسـيـيــن
قــ ٍ
والقضاة واألجهزة األمنية .وأفيد
بأن وزيرة العدل اقترحت القاضي
ً
ً
سـ ــامـ ــر يـ ــونـ ــس م ـح ـق ـق ــا ع ــدل ـي ــا
وأرسلت االسم إلى مجلس القضاء
ً
الذي رفضه وبقي مجتمعا حتى
مـ ـس ــاء أم ـ ــس ف ــي ان ـت ـظ ــار ورود
اسم آخر.
إلــى ذلــك ،قــال وزيــر الخارجية
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي هـ ــاي ـ ـكـ ــو مـ ـ ـ ــاس ب ـعــد
جــولــة ق ــام بـهــا فــي مــرفــأ بـيــروت
أمس ،إن "لبنان يحتاج لحكومة
يمكنها محاربة الفساد وتنفيذ
ً
اإلصالحات" ،معلنا تقديم بالده
"مـســاعــدات مالية طــارئــة للبنان
بقيمة  20مليون يورو".

ظريف يزعم وجود عقوبات
أميركية على بيروت
مطلوب تقصير مدة والية مجلس النواب ،وتقصير
والية رئيس الجمهورية ،ومن ثم االنطالق مجددا
بسلطة لبنانية وطنية غير منبطحة للمشروع
اإليراني وال لحزب الله».
واذ اعتبر أن «الشيعة ينظرون لحزب الله اليوم
كعبء ثقيل عليهم ،قبل أن يكون عبئا ثقيال ومربكا
للدولة اللبنانية ،ومخربا لعالقاتها مع محيطها
العربي وعالقاتها الدولية» ،توقع ريفي أن يتراجع
تمثيل «التيار الوطني الحر» ،مضيفا أن «انعكاس
حــالــة االم ـت ـعــاض عـلــى نـتــائــج ال ـحــزب قــد يحتاج
فترة زمـنـيــة» .وداف ــع ريفي عــن اتهامه لحزب الله
بالمسؤولية عن انفجار المرفأ ،وقال انه يستند الى
حقيقة ان «الحزب هو صاحب السلطة التي تتحكم
في كل مفاصل الدولة ،وكذلك مسارعته الى رفض
إجراء تحقيق دولي».
(القاهرة  -د ب أ)

ف ــي سـقـطــة دب ـلــومــاس ـيــة ،زع ــم وزي ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
أمـ ـ ــس ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـفــرض
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان ،وه ـ ــو أم ـ ــر غـيــر
صحيح.
وبعد اجتماع لحكومة الرئيس حسن
روحاني في ّ طهران ،قال ظريف إن "انفجار
بـ ـي ــروت م ــث ــل ص ــدم ــة ن ـف ـس ـيــة تـعــاطــف
معها كــل الـعــالــم إال أمـيــركــا ،الـتــي أبقت
على عقوباتها غير المشروعة" ،متابعا:
"الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــا زال ـ ــت تــواصــل
عقوباتها على لبنان ،رغم تفشي كورونا،
وانفجار مرفأ بيروت ،واألضرار الناجمة
عن ذلك والتي آلمت العالم كله".
م ــن نــاحـيـتــه ،ذك ــر الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
حسن روحاني أن "الوقت ليس مناسبا
الستغالل انفجار بيروت من قبل البعض"،
مــؤكــدا ان "إيـ ــران ب ــدأت ومـنــذ الـســاعــات

األول ــى إرس ــال المساعدات اإلغاثية إلى
لبنان ،كما وصلت في األيام األخيرة أدوية
وتجهيزات طبية من إيران".
ويتعرض روحاني لضغوط داخلية
التخاذ موقف أقــوى بالنسبة لما جرى
في بيروت.
وكــانــت "ال ـجــريــدة" علمت أن حكومة
روحــانــي تتخوف مــن إرس ــال مــوفــد الى
لبنان ،لعدم إث ــارة انـتـقــادات الــداخــل في
حــال تعهدت بمساعدات كبيرة فــي ظل
انهيار اقتصادها ،كما أن حزب الله انزعج
مــن انـتـقــاد مـســؤولـيــن إيــرانـيـيــن لــزيــارة
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
لبيروت ودعا طهران إلى التريث ،وأفادت
مـصــادر مــن طـهــران بــأن بــاريــس طالبت
ط ـه ــران أي ـضــا ب ـعــدم ال ــدخ ــول عـلــى خط
األزمة ،إلتاحة المجال للمبادرة الفرنسية
لتشكيل حكومة وحدة بالمضي قدما.

شقيق أحد الضحايا:
«حزب الله» ّ
هددني

ّ
املتطو ع في الدفاع
أكد
املدني ببيروت ويليام
نون ،شقيق جو نون
الذي ُعثر على جثته
تحت أنقاض مرفأ
بيروت ،أن عناصر
تابعني لـ «حزب الله»
كانوا بعد االنفجار
يدخلون ويخرجون
بحرية إلى املرفأ
وكأنهم يبحثون عن
ّ
معي هناك.
شيء
وقال ويليام إنه
تلقى «تهديدات من
أحد املسؤولني في
الحزب» بسبب كشفه
عن انتشار عناصر
الحزب وسيارات
إسعاف الهيئة الصحية
اإلسالمية التابعة له في
موقع االنفجار.

ارتفاع كبير في عدد
إصابات «كورونا»

بينما ينشغل
اللبنانيون في مللمة
آثار االنفجار الكارثي
الذي أصاب بيروت،
كان فيروس كورونا
ً
يتسلل بسرعة مسجال
مزيدًا من الحاالت،
ليرتفع عدد اإلصابات
إلى  .7121وسجلت 309
إصابات جديدة خالل
األربع والعشرين ساعة
املاضية ،في وقت ارتفع
عدد الوفيات إلى .87
وحتى قبل وقوع
االنفجار كانت هناك
زيادة في اإلصابات في
اآلونة األخيرة.
وقال طارق
غاراسيفيتش ،الناطق
باسم منظمة الصحة
العاملية في إفادة لألمم
املتحدة في جنيف،
إن نزوح الكثيرين
عن منازلهم من جراء
انفجار املرفأ يشكل
خطرا بتسريع وتيرة
تفشي الوباء.

ةديرجلا
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روحاني ينتقد «رسالة الخليجي» وواشنطن تعدل «حظر السالح»
َ
ظريف لترامب :من لم ينتهز فرصة  ٣أعوام ونصف للتوصل إلى اتفاق ال يمكنه العمل في غضون أسابيع

الرئيس اإليراني
أطلق ً
ً
تهديدا ضمنيا لمؤيدي تمديد
حظر السالح المفروض على
بالده ،والذي ينتهي ،وفق
االتفاق النووي ،أكتوبر المقبل،
في حين بسطت الواليات
المتحدة خطتها الرامية إلى
تمديد القيود على الجمهورية
اإلسالمية ،وطرحت مسودة
قرار على مجلس األمن الدولي
بهدف حشد التأييد الالزم
للخطوة.

البرلمان اإليراني
يرفض منح الثقة
لوزير الصناعة...
وانتقادات لخطة
«االنفراجة
االقتصادية»

في تهديد ضمني للواليات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـ ـ ــدول ّ األوروب ـ ـيـ ــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ح ـ ـ ــذر ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي مــن
ت ـمــديــد مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي
حـظــر ال ـســاح ال ـم ـفــروض على
ب ـ ــاده ،وال ـ ــذي يـنـتـهــي أكـتــوبــر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــلُ ،مـ ـح ـ ّـم ــا "ال ـس ــاع ـي ــن
وال ـ ـمـ ــؤيـ ــديـ ــن" ل ـل ـخ ـط ــوة ال ـتــي
ت ـق ــوده ــا واش ـن ـط ــن مـســؤولـيــة
التداعيات التي ستترتب عليها.
وقال روحاني ،في تصريحه
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ال ـح ـك ــوم ــة فــي
ط ـه ــران ،أم ــس" :ي ـحــدونــا األمــل
بفشل أم ـيــركــا ،لـكــن فــي الــوقــت
ذاتـ ــه مــوقـفـنــا واضـ ــح ل ــو تمت
المصادقة على القرار في األمم
الـمـتـحــدة ضــد ج ــزء مــن ال ـقــرار
 ،2231ف ـم ـع ـنــى ذ ل ـ ــك ح ـصــول
انتهاك صارخ لالتفاق النووي،
وحينها ستكون تداعياته ملقاة
على عاتق المتبنين والساعين
له".
واستغرب الرئيس اإليراني
تصريح نظيره األميركي دونالد
ترامب ،الذي أكد األحد الماضي
أن ــه سـيـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
غـضــون  4أســابـيــع ،إذا فــاز في
االنتخابات الرئاسية المقبلة،
ً
قــائــا" :إذا كنتم تــريــدون حقا
االتـ ـف ــاق م ــع ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي
وحل المشاكل ،فلماذا ال تفعلون
ذلـ ــك الـ ـي ــوم؟ لـ ـم ــاذا ت ـعــادون ـنــا
الـيــوم؟ لـمــاذا تؤجلون االتـفــاق
إلى اليوم التالي لالنتخابات؟
هذا يظهر أنكم لستم صادقين".
ورأى أن ط ـ ـ ــرح ا ل ـ ــوال ي ـ ــات
الـمـتـحــدة لـمـســودة ق ــرار جديد
أمس األول بهدف تمديد حظر
الـســاح على ب ــاده ،دلـيــل على
عدم صدق نواياه ترامب بشأن
ع ـق ــد اتـ ـ ـف ـ ــاق ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
واشنطن فشلت في "محاوالتها
الــرامـيــة إل ــى إث ــارة الـشـقــاق في
صفوف الشعب اإليراني وبين
السلطات الثالث" عبر الضغوط
والعقوبات االقتصادية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـع ــى
روحاني إلى طمأنة دول مجلس
التعاون الخليجي بشأن تسلح
ب ـ ـ ــاده بـ ـع ــد أن دعـ ـ ــت األم ــان ــة
العامة للمجلس العربي مجلس
األم ــن الــدولــي إل ــى ض ــرورة مد
ح ـظــر ال ـس ــاح اإليـ ــرانـ ــي .وق ــال
الــرئـيــس إن "إي ــران كــانــت دومــا
داعمة لــدول الخليج ،وإنها لو
منحت الضوء األخضر لصدام
ح ـس ـي ــن إبـ ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرب الح ـت ــل
ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات وق ـطــر
وابتلع كل دول الخليج".
وزعــم أن "إيــران دانــت هجوم
ص ــدام على الـكــويــت قبل إدانــة

دوليات
سلة أخبار
إسرائيل تحبط هجومًا
سيبرانيًا على منشآت عسكرية

أعلن الجيش اإلسرائيلي،
أمس ،إحباطه هجوما
سيبرانيا كان يستهدف
منشآت صناعية دفاعية.
جاء ذلك ،بعد أسابيع على
الهجمات الغامضة التي
ضربت ايران ،واستهدفت
بشكل خاص مجمع بارتشين
للصناعات العسكرية ومنشأة
نطنز النووية.
وكانت "الجريدة" علمت من
مصادر مطلعة ان ما جرى في
نطنز كان عبارة عن هجوم
سيبراني .وتعهدت ايران برد
مناسب.

األسد يصاب بهبوط
ضغط خالل افتتاح البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ في تشيكيا يشرح رسمة على أحد أبواب المجلس لوزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في براغ أمس (رويترز)
م ـج ـلــس ال ـ ـتـ ـعـ ــاون ،وس ــاع ــدن ــا
ال ـش ـعــب ال ـك ــوي ـت ــي .ن ـحــن نقف
إلى جانب دول المنطقة وندعم
السالم اإلقليمي".

رفض ظريف
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ج ــدد وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،مـحـمــد
جوادظريف ،رفض بالده إجراء
أي تغيير فــي االت ـفــاق الـنــووي
ال ـم ـب ــرم عـ ــام  2015م ــع ال ـقــوى
الــدولـيــة ،وال ــذي انسحبت منه
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي مــايــو
.2018
وق ــال ظــريــف ،عـقــب اجتماع
ال ـح ـكــومــة" :إي ـ ــران لــن تـقـبــل أي
تـغـيـيــر ف ــي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي"،
ً
م ـس ـت ـب ـعــدا إم ـك ــان ـي ــة ال ـتــوصــل
التفاق جديد مع واشنطن.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـشـ ـخ ــص الـ ــذي
ل ــم يـنـتـهــز فــرصــة ثــاثــة أع ــوام
ون ـص ــف الـ ـع ــام ،ل ـل ـتــوصــل إلــى
اتفاق مع إيران ،ال يمكنه العمل
في غضون أسابيع قليلة" ،في
إشارة إلى تصريحات ترامب.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،استبعد

مرفأ أم قصر العراقي حيث اتخذت السلطات العراقية
إجراءات لتفادي ما حصل في بيروت (رويترز)

الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة،
عـلــي ربـيـعــي ،الـتــوصــل التـفــاق
مع ترامب "حتى لو فــاز بفترة
رئــاسـيــة ثــانـيــة ،م ــادام يــواصــل
سياسة الضغط القصوى".
وجـ ــاء ذل ــك ب ـعــد ن ـفــي وزارة
الخارجية اإليرانية لتقرير عن
وس ــاط ــة أل ـم ــان ـي ــة -بــري ـطــان ـيــة
إللـ ـغ ــاء ب ـع ــض ال ـع ـق ــوب ــات عــن
طهران مقابل اطالق مباحثات
مع ترامب بغضون أيام من أجل
التوصل التفاق.

نسخة مبسطة
وج ــاءت الـمــواقــف اإليــرانـيــة
بعد ساعات من سعي الواليات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ل ـ ـح ـ ـمـ ــل م ـج ـل ــس
األمـ ــن ال ـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة
ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ح ـظ ــر األس ـل ـحــة
المفروض على طهران بنسخة
مـ ـبـ ـسـ ـط ــة مـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــرار
وص ــف ،فــي وق ــت ســابــق ،بأنه
مشدد ،ويهدد ،في حال تمريره،
بتدمير االت ـفــاق ال ـنــووي التي
ت ــرغ ــب ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة فــي
اإلبقاء عليه.

وحـ ـس ــب وكـ ــالـ ــة "رويـ ـ ـت ـ ــرز"
ق ـ ــد ت ـم ـن ــح خ ـ ـطـ ــوة واش ـن ـط ــن
المزيد من الدعم في المجلس
المكون من  15عضوا ،لكن من
غـيــر ا ل ـمــر جــح أن تتغلب على
مـ ـع ــارض ــة روسـ ـ ـي ـ ــا وال ـص ـي ــن
اللتين تتمتعان بحق النقض
(الفيتو).
وتتكون المسودة الجديدة،
من أربع فقرات فقط ،وستمدد
حظر األسلحة على إيران "إلى
أن يقرر مجلس األمن غير ذلك"،
م ــؤك ــدة أنـ ــه "ض ـ ـ ــروري لحفظ
السلم واألمن الدوليين".
وينتهي الحظر المفروض
منذ  13عاما في أكتوبر ،وفق
االتفاق نووي الموقع بين إيران
وروسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن وأل ـمــان ـيــا
وبريطانيا وفرنسا والواليات
المتحدة ،والــذي يمنع طهران
من تطوير أسلحة نووية مقابل
تخفيف العقوبات.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون
وم ـح ـل ـلــون وص ـف ــوا ال ـم ـســودة
األم ـيــرك ـيــة ال ـســاب ـقــة لـمـشــروع
ال ـق ــرار بــأنـهــا م ـش ــددة ،وكــانــت
تشمل أكثر من عشر صفحات،

وتلزم الدول بتفتيش الشحنات
ال ـقــادمــة مــن إيـ ــران والمتجهة
ل ـ ـهـ ــا ،كـ ـم ــا ت ـض ـم ـن ــت م ـل ـح ـقــا
ب ـع ـق ــوب ــات ت ـس ـت ـه ــدف أف ـ ـ ــرادا
وكيانات.
وق ــال دبـلــومــاسـيــون إن ــه في
ح ـيــن أن ال ـم ـس ــودة األم ـيــرك ـيــة
ال ـج ــدي ــدة ق ــد ت ـم ـنــح ال ــوالي ــات
المتحدة المزيد من األصــوات،
فمن غير الواضح ما إذا كانت
واشنطن ستستطيع الحصول
عـ ـل ــى  9أصـ ـ ـ ـ ــوات ،وهـ ـ ــو ال ـح ــد
األدن ــى ال ــازم لتمرير مـشــروع
الـ ـق ــرار ،وي ـقــولــون إن ــه م ــن غير
المرجح أن تقنع موسكو وبكين
باالمتناع عن التصويت.
وك ـتــب مــديــر ف ــرع مجموعة
األزم ـ ـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة ل ـ ــدى األمـ ــم
المتحدة ريتشارد جــوان ،على
"ت ــويـ ـت ــر"" :ال ي ـخــدع ـكــم إي ـجــاز
الـمـســودة األمـيــركـيــة الـجــديــدة.
ال ـن ـق ـط ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة هـ ــي أن ـهــا
تـ ـف ــوض ب ـت ـم ــدي ــد غ ـي ــر م ـحــدد
األج ـ ـ ــل ل ـح ـظ ــر األسـ ـلـ ـح ــة عـلــى
إيـ ـ ـ ــران .وال ـص ـي ــن وروسـ ـي ــا لــن
يعجبهما ذلك".
وأضاف جوان" :هناك احتمال

ً
كبير جــدا بــأن تفشل المسودة
األميركية بحلول يوم الجمعة".

خطة وانتقاد
فـ ــي ش ـ ــأن م ـن ـف ـص ــل ،وص ــف
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي االن ـت ـق ــادات
الـ ـق ــائـ ـل ــة ان ح ـك ــوم ـت ــه ت ـع ـتــزم
تــرح ـيــل األزمـ ـ ــة إلـ ــى الـحـكــومــة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـخ ـط ــة "االن ـ ـفـ ــراجـ ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة" ب ــأن ـه ــا "ك ــاذب ــة
وال أسـ ـ ـ ـ ــاس ل ـ ـ ـهـ ـ ــا" ،فـ ـ ــي ح ـيــن
انتقدت أوساط إيرانية تبشير
روحاني بـ "انفراجة اقتصادية"
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ع ـبــر
ال ـب ـي ــع ال ـم ـس ـب ــق ل ـل ـن ـفــط الـ ــذي
يواجه شلال شبه كامل بسبب
العقوبات األميركية المفروضة
على بيعه باألسواق العالمية.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ل ــم يحصل
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـمـ ـن ــاج ــم
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ،حـسـيــن
م ـ ـ ــدرس خـ ـي ــاب ــان ــي ،عـ ـل ــى ثـقــة
ال ـ ـنـ ــواب ف ــي ال ـت ـص ــوي ــت ال ــذي
أجري أمس بالبرلمان.
(طهران ـ إرنا ،فارس ،أ ف
ب ،رويترز ،د ب أ)

ً ً
ُ
ّ
بغداد تصعد ضد أنقرة وتنال دعما عربيا
بعد مقتل  3عسكريين عراقيين بضربة
لطائرة مسيرة تركية "درون" ،مساء أمس
األول ،ألغت السلطات العراقية زيارة مرتقبة
كانت مقررة لوزير الدفاع التركي خلوصي
آكار لبغداد اليوم ،على خلفية "االعتداءات
المتكررة التي تقوم بها القوات التركية"،
ولوحت بتقليص عالقتها مع أنقرة.
وفي خطوة هي الثالثة منذ اطالق تركيا
عملية "مخلب النمر" ،لمالحقة عناصر حزب
العمال المتمرد منتصف يونيو الماضي،
استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير
التركي ،وسلمته مــذكــرة احتجاج شديدة
اللهجة.

وطـ ــالـ ــب ن ـ ـ ــواب فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ح ـكــومــة
مصطفى الكاظمي باتخاذ موقف حاسم.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أكـ ــدت جــام ـعــة ال ــدول
الـعــربـيــة دعـمـهــا ألي ت ـحــرك مــن الحكومة
العراقية على الساحة الدولية ضد تركيا،
واس ـت ـن ـكــر األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجــامـعــة أحـمــد
أبوالغيط ،في بيان ،الهجوم الــذي "انتهك
سيادة العراق ومواثيق القانون الدولي".
في هذه األثناء ،طالبت وزارة الداخلية
فــي إقليم كردستان الـعــراق ،تركيا وحــزب
ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي ،الـ ـك ــردي الـمـتـمــرد،
بإبعاد صراعهما عن اإلقليم الحدودي.
ومساء أمس األول ،أعلنت خلية اإلعالم

األمـ ـن ــي ف ــي قـ ـي ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـشـتــركــة
ب ــال ـع ــراق أم ــس س ـق ــوط ص ـ ــاروخ م ــن نــوع
كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق المؤدي
إلــى المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد
دون خسائر تذكر.
وأوض ــح بـيــان للخلية أن "الـمـعـلــومــات
تـشـيــر إل ــى أن ه ــذا الـ ـص ــاروخ ان ـط ـلــق من
معسكر الــرش ـيــد ،فــي حـيــن عـثــرت الـقــوات
األمنية على صاروخ آخر معد لإلطالق في
المكان ذاته ،وقد تم التعامل معه أصوليا".
(بغداد  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

مصر :بدء الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ
والسيسي يشيد بدور الشباب في «معركة البقاء»

أصيب الرئيس السوري بشار
األسد ،أمس ،بهبوط ضغط
طفيف أثناء حديثه أمام نواب
مجلس الشعب.
وقالت الرئاسة السورية ،في
بيان لها" :في تمام الساعة
السادسة والنصف مساء..
على اإلعالم الوطني ومنصات
رئاسة الجمهورية على
وسائل التواصل االجتماعي..
تتابعون كلمة السيد الرئيس
بشار األسد أمام أعضاء
مجلس الشعب".
وتابعت الرئاسة" :تخلل
الكلمة توقف بضع دقائق
ناتج عن حالة هبوط ضغط
طفيفة أصابت السيد الرئيس
قبل ان يعود ليستأنف الكلمة
بشكل طبيعي".

ّ
الجزائر :تبون يحذر
من ثورة مضادة

حذر الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ،أمس،
من "ثورة مضادة تستهدف
نسف مسار إعادة بناء البالد
وضرب استقرارها من خالل
تنفيذ أجندة قوى معروفة
تسعى لتهييج الشارع
والعودة للسلطة" .وقال تبون،
في كلمة له خالل إشرافه على
افتتاح أشغال لقاء الحكومة
بالوالة (المحافظين) ،إن
حملة معاقبة المسؤولين
المتقاعسين ستتواصل.
ورفض تحجج بعض
المسؤولين بعدم المغامرة
في اتخاذ القرارات خوفا من
دخول السجن ،قائال" :حذاري،
حذاري األمور ليست بهذه
البساطة ،هناك قوى الشر
التي تستهدف ضرب استقرار
البالد والدخول في أجندة
قوة معروفة ،هناك متواطئون
مازالوا يتطلعون إلى إثارة
الفوضى".

تونس :المعارضة تدعم
حكومة كفاءات مستقلة

القاهرة تجدد تمسكها بالمسار التفاوضي في أزمة «سد النهضة»
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

اق ـتــرع ال ـم ـصــريــون ،أم ــس ،لليوم
الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ
وسـ ــط اجـ ـ ـ ــراءات ص ـح ـيــة اح ـت ــرازي ــة
لمواجهة وباء كورونا.
وت ــوج ــه ال ـنــاخ ـبــون ال ــى أك ـثــر من
 14ألف لجنة فرعية .وبدأت عمليات
الفرز عقب غلق أبواب اللجان عملية
التصويت.
وأم ــس األول أعـلــن رئـيــس الهيئة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فـ ــي مـصــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار الش ـ ـيـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم أن
الـيــوم األول لالقتراع فــي انتخابات
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ "م ــر بـشـكــل ه ــادئ
دون رصد معوقات أو مخالفات من
شأنها التأثير على سالمة العملية
االنتخابية برمتها".
وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة
ال ـم ـش ـك ـلــة ب ــرئ ــاس ــة م ــدي ــر ج ـهــازهــا
التنفيذي المستشار أ ســا مــة غــازي
"اطمأنت على عمليات االقتراع" منذ
انطالقها في التاسعة صباحا وحتى
غلق باب االقتراع في التاسعة مساء.

وأك ــد وج ــود ال ـق ـضــاة المشرفين
على اللجان في مراكز االقتراع "قبل
التصويت بمدة طويلة" حيث قاموا
بتحديد الجمعية االنتخابية وفتح
اللجان في مواعيدها "بعد تأكدهم
مـ ــن سـ ــامـ ــة مـ ـحـ ـت ــوي ــات كـ ــل لـجـنــة
واإلجراءات االحترازية".
وشــدد على أنــه تم تعقيم اللجان
قبل التصويت وبعد انتهائه وإلزام
جميع أ طـ ــراف العملية االنتخابية
بــارتــداء الكمامات ،مبينا ان الهيئة
وفرت الكمامات للمواطنين الذين ال
يحملونها أمام مراكز االقتراع حتى
يتمكنوا من المشاركة والتصويت في
االنتخابات فضال عن توفير قفازات
بالستيكية الستخدامها منعا لنقل
العدوى.
وعن تصويت المصريين بالخارج،
أكــد ابــراهـيــم أن عمليات التصويت
ع ـب ــر الـ ـب ــري ــد ان ـت ـه ــت االثـ ـنـ ـي ــن ،فــي
حين تستمر اللجان بمقر البعثات
الدبلوماسية في تلقي أوراق االقتراع
مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت األحـ ــد
وتستمر حتى اليوم حيث من المقرر

ارسالها للهيئة الوطنية لالنتخابات
عـقــب ان ـت ـهــاء ف ــرز األص ـ ــوات إلع ــان
النتيجة مجمعة  16الجاري.
إلى ذلك ،وجه الرئيس عبدالفتاح
السيسي تحية تقدير وإعزاز لشباب
مصر وذلك بمناسبة اليوم العالمي
للشباب.
وأ ض ــاف السيسي ،عبر صفحته
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي "فيسبوك" ،أن "الشباب
يمثلون ا لـقــوة الحقيقية لمصر في
معركتها المقدسة للبقاء وا لـبـنــاء.
بـ ـس ــواع ــد ش ـب ــاب ـن ــا نـ ـخ ــوض غ ـمــار
ً
التحدي" ،مؤكدا أن "الدولة المصرية
عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أح ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم ن ـ ـحـ ــو األمـ ـ ــل
والمستقبل".
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،جـ ـ ـ ــددت مـصــر
تـمـسـكـهــا بــال ـم ـســار ال ـت ـفــاوضــي في
أزمة سد النهضة ،وشددت على لسان
وزير الخارجية سامح شكري ،على
أن ـهــا مـسـتـمــرة ف ــي إع ـط ــاء األول ــوي ــة
للمفاوضات حول السد.
وقال شكري ،عقب اإلدالء بصوته

جنديان أمام لجنة اقتراع في القاهرة أمس (رويترز)
في انتخابات مجلس الشيوخ أمس:
س ـن ــواص ــل م ــن خـ ــال ال ـم ـف ــاوض ــات
ال ـ ـحـ ــرص والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـصــالــح
مصر المائية ،واتخاذ كل إجراء ،وكل
مؤسسات الدولة تعمل على حماية
حقوق مصر المائية.
وأمس األول ،قال المتحدث باسم
الخارجية اإلثيوبية ،دينا مفتي ،إن
أديس أبابا ملتزمة بمعالجة مخاوف
دول ال ـم ـص ــب ح ـ ــول س ــد ال ـن ـه ـضــة،
ً
م ــؤك ــدا أن ب ــاده تــريــد ال ـت ـعــاون مع
ً
السودان ومصر لجعل النيل مصدرا

ً
للتعاون بدال من الصراع.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن إ ث ـ ـ ـيـ ـ ــو ب ـ ـ ـيـ ـ ــا تـ ـشـ ـج ــع
المفاوضات الدبلوماسية السلمية،
ً
مشددا على أنه ال نية لبالده إللحاق
األذى بدول المصب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية
اإلثيوبية أن بــاده هــي مصدر نهر
ً
الـ ـنـ ـي ــل ،م ــوضـ ـح ــا أن أكـ ـث ــر مـ ــن 86
فــي الـمـئــة مــن م ـيــاه الـنـهــر تـنـبــع من
إث ـيــوب ـيــا" ،هـ ــذه ه ــي ثـ ــروة إثـيــوبـيــا
الطبيعية".
وقال إن مشكلة إثيوبيا مع مصر

تكمن في محاولة احتكار نهر النيل،
ً
الفتا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة
م ــع م ـصــر م ــا دام ـ ــت ت ـح ـتــرم حـقــوق
اآلخرين.
وك ــان ــت م ـصــر أع ـل ـنــت تــرحـيـبـهــا
باستئناف مفاوضات سد النهضة
ولكن شرط االلتزام بمخرجات القمة
اإلفريقية المصغرة والتي تنص على
ال ـت ـفــاوض إلبـ ــرام ات ـفــاق م ـلـ ِـزم حــول
قواعد ملء وتشغيل السد.

أعلنت أحزاب وكتل برلمانية
محسوبة على المعارضة في
تونس ،أمس ،دعمها لمقترح
رئيس الحكومة المكلف
هشام المشيشي تشكيل
حكومة "كفاءات مستقلة" رغم
اعتراض الحزب األول "حركة
النهضة" اإلسالمية.
وأعلن "الحزب الدستوري
ً
الحر" المعارض ( 16مقعدا)
الذي شارك للمرة األولى
منذ دخوله البرلمان بعد
انتخابات  ،2019مشاورات
تكوين حكومة بلقاء ممثليه
بالمشيشي اليوم.
وقالت رئيسة الحزب عبير
موسى عقب لقائها المشيشي
"موقفنا أنه ال يمكن إصالح
حال تونس إال بالقطع مع
اإلسالم السياسي".
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للرئيس
نائبة
هاريس
باختيار
الئحته»
«يوازن
بايدن
ً
ً
ً

ترحيب «ليبرالي» بخوض أول سوداء سباقا رئاسيا وترامب وبنس يعتبرانها «اختراقا لليسار»
ّ
القت تسمية مرشح الحزب
الديمقراطي جو بايدن
للسناتورة السوداء كاماال
هاريس لخوض
انتخابات ً
ً
الرئاسة كنائبة له تفاعال كبيرا
في الواليات المتحدة في
مفاجأة لخصمه الجمهوري
الرئيس دونالد ترامب.

ف ـ ّـي خ ـط ــوة ت ــاري ـخ ـي ــة ،اخ ـتــار
المرشح الديمقراطي للرئاسة جو
بايدن السناتورة السوداء كاماال
هاريس لتولي منصب نائبته في
انتخابات الثالث من نوفمبر التي
سيواجه فيها الرئيس الجمهوري
دونالد ترامب.
وبـهــذه الخطوة بالغ األهمية،
ً
تصبح هاريس ( 55عاما) أول امرأة
ســوداء تخوض االنتخابات على
منصب رئــاســي كبير فــي تــاريــخ
ً
أميركا ،وتمنح بايدن شريكا في
وضع جيد يتيح له توسيع نطاق
ناخبيه ومــواصـلــة الـهـجــوم على
ترامب.
وهــاريــس ابـنــة عائلة مهاجرة
والدها من جامايكا ووالدتها من
الـهـنــد .وهــي أول س ــوداء تنتخب
نائبة عامة في كاليفورنيا ،وثاني
ّ
متحدرة من جنوب
س ــوداء وأول
ً
آسيا تنتخب عـضــوا فــي مجلس
الشيوخ.
وهاريس ناشطة ال تعرف الكلل،
وتتمتع بالقدرة على التواصل مع
الناس وبقوة جذب للكثير منهم.
وإضــافــة إلــى خبرتها فــي الفروع
القضائية والتنفيذية والتشريعية
للحكومة ،يتوقع أن تعطي هاريس
ً
ً
زخ ـمــا كـبـيــرا للسباق إل ــى البيت
األبيض الــذي طغت عليه جائحة
كورونا واألزمة االقتصادية.

كــال ـي ـفــورن ـيــا ،وأص ـب ـحــت مــدعـيــة
وش ـغ ـلــت مـنـصــب ال ـمــدعــي ال ـعــام
لسان فرانسيسكو لواليتين.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ف ـ ـش ـ ـل ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام
ب ــإص ــاح ــات ق ـض ــائ ـي ــة ج ـنــائ ـيــة
جريئة عندما كانت مدعية عامة،
أثر على حملتها الرئاسية وحرمها
تأييد العديد من الناخبين السود
في االنتخابات التمهيدية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـش ـ ـ ـي ـ ـ ــوخ،
اسـتـخــدمــت مـهــارتـهــا وأسـلــوبـهــا
ال ـ ـصـ ــارم ف ــي االسـ ـتـ ـج ــواب ال ــذي
اكتسبته من عملها كمدعية عامة،
ً
وخـصــوصــا خــال جلسة تثبيت
تعيين القاضي بريت كافانو في
المحكمة العليا.
وأطلقت هاريس حملتها للفوز
ب ـتــرش ـيــح الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
للرئاسة ،في يوم عيد ميالد مارتن
ل ــوث ــر كـيـنــغ ج ــون ـي ــور ف ــي يـنــايــر
 ،2019خالل تجمع حضره  20ألف
شخص في أوكالند.
واش ـ ـت ـ ـب ـ ـكـ ــت م ـ ــع ب ـ ــاي ـ ــدن فــي
م ـنــاظــرة الــديـمـقــراطـيـيــن األولـ ــى،
منددة بمعارضته في السبعينات
لبرامج نقل التالميذ واالخـتــاط
ف ــي ال ـح ــاف ــات لـلـحــد م ــن الفصل
العنصري في المدارس .وأتاح لها
ذلك إحراز تقدم في االستطالعات
لكن لفترة قصيرة قبل أن تنسحب
في ديسمبر  2019وتؤيد بايدن.

تدرج هاريس

موازنة الئحة الترشح

ون ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــس درج ـ ـ ـ ـ ــة
البكالوريوس مــن جامعة هــوارد
إحدى جامعات السود التاريخية
في واشنطن .وهي عضو في نادي
«ألفا كابا ألفا» للخريجات ،أقدم
نوادي الخريجات األميركيات من
أص ــل إفــري ـقــي .ودرسـ ــت الـقــانــون
ف ــي كـلـيــة هــايـسـتـيـنـغــز بـجــامـعــة

وقـ ــال ال ـبــاحــث ال ـع ــراق ــي مــديــر
معهد مبادرة المجلس األطلسي
فــي الـعــراق وزمـيــل مقيم للمعهد،
إن بايدن اراد بتسمية هاريس أن
س ــات
يحقق مــا نسميه فــي ال ــدرا ّ
األميركية «موازنة الئحة الترشح»
(.)Balancing the ticket
وأوض ــح إن «بــايــدن من الشرق

ّ
بكين تحذر واشنطن من اللعب بالنار في تايوان
ّ
حــذرت الصين الواليات المتحدة أمس من
«ال ـل ـعــب بــال ـنــار» ب ـشــأن قـضـيــة ت ــاي ــوان ،الـتــي
تعتبرها إحدى مقاطعاتها وتدين أي اتصال
رسمي لها مع المسؤولين األجانب.
وبـ ـع ــد اخـ ـتـ ـت ــام وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة األم ـي ــرك ــي
أليكس عازار زيارة غير مسبوقة للجزيرة منذ
قطع العالقات عــام  1979بــاإلشــادة بالرئيس
الـســابــق لــي ت ـنــغ-هــوي ،ال ــذي ك ــان شــوكــة في
خاصرة النظام الشيوعي ،قال الناطق باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنـيــة ت ـشــاو لـيـجـيــان:

في ما يخص المسائل المتعلقة بمصالحنا
األساسية ،يجب عدم خداع بعض الناس في
الواليات المتحدة وعدم اللعب بالنار ،مذكرا
بـمـعــارضــة أي ات ـصــال رس ـمــي بـيــن الــواليــات
المتحدة وتايوان «تحت أي ذريعة كانت».
وزار عـ ــازار أم ــس قـبــر الــرئـيــس الـتــايــوانــي
السابق ،الــذي توفي في نهاية يوليو عن 97
ً
عاما ،وأشــاد بــدوره في التحول الديمقراطي
لـلـجــزيــرة .وك ـتــب فــي رســالــة تـعــزيــة «إن إرثــه
سيحسن العالقات إلى األبد».

هاريس وبايدن في ثاني مناظرة ديمقراطية العام الماضي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وم ـ ــن واليـ ـ ـ ــة دالوي ـ ــر
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وك ـ ـ ـمـ ـ ــاال مـ ـ ــن واليـ ـ ــة
كاليفورنيا في أقصى الغرب ،أعلى
ال ــوالي ــات ف ــي ع ــدد األصـ ـ ــوات في
االنتخابات الرئاسية وهذا يحقق
ً
ً
توازنا جغرافيا».
وأضاف« :بايدن أبيض وكماال
من أصــول إفريقية وهندية وهذا
توازن ديموغرافي وعرقي».
وقال إن «بايدن من المتقدمين
في العمر وهــاريــس في منتصف
الـخـمـسـيـنـيــات إذ ت ـص ـغــره بـ ـ ٢٢
ً
عــامــا ت ــوازن جيلي وثـمــة مــوازنــة
فــي الـجـنــس بــوضــع رج ــل وام ــرأة
على الئحة الترشح ،كما أن «كماال
عضو مجلس الشيوخ وبايدن هو
نائب الرئيس السابق وسناتور
سابق توازن في الخبرة التنفيذية
والتشريعية».
وختم« :كماال ذات خبرة كبيرة
في السياسة األميركية الداخلية
وبايدن خبير متمرس في العالقات
الخارجية والدفاع توازن وتكامل
في الخبرة والمعرفة».
وقـبــل توجيهه كلمة مشتركة
مع نائبته المحتملة من معقله في
ويلمنغتون بوالية ديالوير ،كتب
بايدن ،في تغريدة« ،يشرفني أنني
اخـتــرت كــامــاال هــاريــس المدافعة
الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل
من عملوا في الخدمة العامة نائبة

ل ــي ،وأفـتـخــر بـهــا شــريـكــة لــي في
الحملة».
ُ
وي ـعــد ال ـق ــرار ال ــذي أع ـل ــن وفــق
مــا درج ــت عليه ال ـعــادة فــي 2020
عبر وسائل التواصل االجتماعي،
بالغ األهمية بالنسبة إلى بايدن
الـســاعــي لتوسيع نـطــاق ناخبيه
ب ـهــدف إخـ ــراج ت ــرام ــب م ــن البيت
األبيض.
ورغـ ــم ان ـت ـقــادات ـهــا ال ـح ــادة لــه،
ّ
أك ــد ب ــاي ــدن أن ــه ال ي ـكــن لـهــاريــس
ً
أي ضغينة ،واصـفــا ّإيــاهــا بأنها
ّ
«مـ ـ ـف ـ ـ ّـك ـ ــرة م ـ ــن ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى،
وم ــرشـ ـح ــة مـ ــن ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
ومنافسة حقيقية».
وبعيد إعــان بايدن اختيارها
نائبة لــه أطلقت هــاريــس تغريدة
جاء فيها «يشرفني» أن أنضم إلى
ّ
بــايــدن و»ســأف ـعــل كــل مــا يتطلبه
األمر لكي يصبح قائدنا األعلى».
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــاتـ ـ ــورة ع ــن
كاليفورنيا ،التي هاجمت مواقفه
من سياسات التمييز العنصري
في السبعينات وال ّ
سيما االختالط
في الحافالت المدرسية ،أن «جو
بــايــدن ق ــادر على توحيد الشعب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ألنـ ـ ــه أمـ ـض ــى ح ـيــاتــه
ف ــي ال ـن ـضــال م ــن أج ـل ـنــا .وعـنــدمــا
ً
سيصبح رئيسا سيجعل أميركا
ّ
ترتقي إلى مستوى تطلعاتنا».
واعتبر نشطاء أميركيون من

(رويترز)
أص ــل إفــري ـقــي أن اخ ـت ـيــار بــايــدن
لها أظهر التزامه تجاه الناخبين
الـســود ،لكنهم ح ــذروا مــن أن ذلك
لن يضمن له الدعم الذي يحتاجه
للفوز.
وباختيار هاريس لتكون أول
امــرأة ســوداء على بطاقة رئاسية
لـحــزب كبير فــي تــاريــخ الــواليــات
المتحدة ،ألمح بايدن لألميركيون
الـســود والـنـســاء ،الــذيــن يعتبرون
ال ـقــاعــدة االنـتـخــابـيــة األك ـثــر والء
للحزب الديمقراطي ،بأنه استفاد
من دروس عام  ،2016عندما ساعد
أول انخفاض في إقبال الناخبين
ً
السود على التصويت منذ  20عاما
ترامب على الفوز.
وذكـ ـ ـ ــر زعـ ـ ـم ـ ــاء س ـ ــود آخ ـ ــرون
أن هـ ــاريـ ــس ل ــدي ـه ــا خ ـ ـبـ ــرات فــي
بـنــاء تحالف متعدد األعـ ــراق من
الناخبين من شأنه أن يعزز فرص
بايدن في االنتخابات واإلقبال على
التصويت ليس فقط بين الناخبين
السود ولكن أيضا النساء البيض
في واليات حاسمة مثل ميشيغان
وويسكونسن ،حيث فاز ترامب في
 2016بفارق ضئيل.

ترامب
ووصف ترامب هاريس ،التي
أقـ ــامـ ــت ع ــاق ــة ع ـم ــل مـ ــع نـجـلــه

ال ــراح ــل ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام بــواليــة
دي ــاوي ــر ب ــو ت ــرام ــب قـبــل وفــاتــه
ب ــال ـس ــرط ــان عـ ــام  ،2015بــأنـهــا
الـ ـعـ ـض ــو «األك ـ ـث ـ ــر فـ ـظ ــاع ــة» فــي
مجلس الشيوخ.
وص ـ ـ ّـرح ت ــرام ــب ب ــأن هــاريــس
لــم تثر إعجابه فــي االنتخابات
التمهيدية للحزب الديمقراطي
ً
ال ـت ــي فـ ــاز فـيـهــا ب ــاي ــدن ،م ــؤك ــدا
أنــه متفاجئ لهذا االختيار «ألن
ً
أداء ه ـ ـ ــا كـ ــان ض ـع ـي ـفــا ولـ ــم تكن
ت ـح ـتــرمــه» .وأوض ـ ــح ت ــرام ــب أنــه
في  2018خــال جلسة مصادقة
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى تعيين
القاضي بريت كافانو عضوا في
المحكمة العليا ،كانت هاريس
ً
«األكثر لؤما وفظاعة وازدراء من
بين أعضاء مجلس الشيوخ».
كما سارعت اللجنة الوطنية
للحزب الجمهوري للتعليق على
اخ ـت ـي ــار ب ــاي ــدن ه ــاري ــس نــائـبــة
لــه ،بتوجيه انتقادات لمواقفها
اليسارية «المتطرفة».
بـ ـ ــدوره ،ات ـهــم نــائــب الــرئـيــس
مايك بنس هاريس بأنها جزء من
ً
«اليسار الراديكالي» ،معربا عن
تطلعه لمواجهتها في المناظرة
ا لــو ح ـيــدة للمرشحين لمنصب
نائب الرئيس في أكتوبر المقبل
في والية يوتا.
(واشنطن -وكاالت)

ِّ
عازار وفاوتشي يشككان في «لقاح بوتين»

سلة أخبار
اجتماع أميركي  -يوناني
مرتقب حول «المتوسط»

قالت وزارة الخارجية
اليونانية إن وزيري
الخارجية اليوناني
نيكوس ديندياس
واألميركي مايك بومبيو
سيجتمعان في فيينا غدا،
لبحث التوترات في شرق
البحر المتوسط ،وسط
خالف بين أثينا وأنقرة
بشأن موارد النفط والغاز.
وأعلن ديندياس ،أمس،
أنه أجرى محادثات مع
نظيره االمارتي عبدالله
بن زايد حول «الخطوات
التركية غير المشروعة
في المتوسط» ،كما أجرى
مشاورات مماثلة مع
السفير اإلسرائيلي في
بالده يوسي عمراني،
ورئيس الوزراء القبرصي
نيكوس كريستودوليدس.

 %53من األسكتلنديين
يؤيدون االستقالل

أظهر استطالع للرأي،
أجرته مؤسسة يوغوف،
أمس ،لمصلحة صحيفة
«تايمز» ،أن  53في
المئة من األسكتلنديين
سيصوتون لمصلحة
عن
استقالل أسكتلندا ُ
المملكة المتحدة لو أجري
استفتاء ،في أعلى مستوى
تأييد لالستقالل سجلته
«يوغوف».
ُوفي االستفتاء ،الذي
أجري عام  ،2014رفض
األسكتلنديون االستقالل
بنسبة  55في المئة،
وأشار إلى أن الحزب
القومي االسكتلندي في
طريقه للفوز بأغلبية غير
مسبوقة بالبرلمان في
انتخابات العام المقبل.

ً
 127قتيال باشتباكات
في جنوب السودان

موسكو تدافع عن براعتها العلمية وتبدأ استخدام «سبوتنيك» بعد أسبوعين

		
عازار يضع الزهور على ضريح رئيس تايوان أمس

(أ ف ب)

شكك وزير الصحة األميركي أليكس عازار،
أمس ،بإعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا،
ً
مشيرا إلى نقص المعطيات عن تجاربه األولى
وعدم شفافيتها.
وقال عازار ،في ختام زيارة تاريخية لتايوان
استمرت ثالثة أيام« :من المهم أن نوفر لقاحات
آمنة وفاعلة ،وأن تكون المعطيات شفافة .هذا
ً
ً
ليس سباقا على المركز األول» ،الفتا إلــى أن
«اثنين من اللقاحات األميركية الستة دخلت قبل
أسابيع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
التي بدأها للتو اللقاح الروسي».
ً
وأكـ ــد ثـقـتــه ب ــأن «ال ـل ـقــاح سـيـكــون مـتــوفــرا
لألميركيين ،وسيصبح لديهم عشرات ماليين
الجرعات من اللقاح العالي المعايير واآلمــن
وال ـف ـعــال بـنـهــايــة ه ــذا ال ـع ــام ،وم ـئــات ماليين
الجرعات مع دخول العام المقبل».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ـ ــدى مـ ــديـ ــر ال ـم ـع ـه ــد ال ــوط ـن ــي
لـلـحـســاسـيــة واألم ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـع ــدي ــة أن ـتــونــي
فاوتشي تشككه بصورة جدية في أمان وفاعلية

ً
اللقاح الــروســي ،مشيرا إلــى أن الوصول إليه
وإثبات فعاليته أمران مختلفان.
وقال فاوتشي« :إننا نواصل تطوير عدد من
اللقاحات ،وإذا ما أردنا استغالل الفرصة إليذاء
ً
الكثير من الناس أو إعطائهم شيئا ال يعمل،
فيمكننا البدء إذا ما أردنــا ،األسبوع المقبل.
لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها األمور»،
ً
مؤكدا أنه لم يسمع أي دليل يقنعه بأن اللقاح
ً
جاهز فعال».
وعلى عكس المتوقع ،حث المتحدث باسم
وزارة الصحة اإليرانية كيانوش جهانبور على
توخي الحذر من اللقاح الروسي «سبوتنيك -
ً
 ،»5مشيرا إلى أنه «قبل اكتمال جميع التجارب
ال ـســريــريــة ،ي ـكــون اس ـت ـخــدام ال ـل ـقــاحــات مثل
فتح صندوق الشرور» وعلى الــدول أن تتذكر
أن الهدف منه يجب أن يكون سالمة وصحة
السكان.
فــي الـمـقــابــل ،شــدد وزي ــر الصحة الــروســي
ميخائيل موراشكو على أن اللقاح يعتمد على
أرضية علمية ملموسة وموثوق فيها وأثبت

فعاليته فــي االخ ـت ـبــارات الـســريــريــة وسيبدأ
إنتاجه واستخدامه فــي معالجة المصابين
داخل روسيا في غضون أسبوعين.
وأشــار موراشكو إلى أن روسيا ستعرض
على شركائها تــوريــد لقاحها أو إنتاجه في
ً
بــادهــم ،متهما «الــزمــاء األجــانــب بالشعور
األرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار
الــروســي وي ـحــاولــون إب ــداء مــواقــف ال أســاس
ً
لها إطالقا».
ورغم تشكيك العديد من العلماء الغربيين
ف ــي ال ـس ــرع ــة ال ـت ــي أعـ ــد ب ـه ــا ،واف ـ ــق الــرئ ـيــس
الفلبيني رودريغو دوتيرتي على أن يكون أول
من يخضع الختبار اللقاح الروسي الجديد،
ً
م ـعــربــا ع ــن «ث ـق ـتــه ال ـك ـب ـيــرة» ب ـج ـهــود نظيره
الروسي لوضع حد للوباء.
وفــي كــوريــا الجنوبية ،اعتبر نــائــب وزيــر
الصحة كيم كانج-ليب أن المعلومات الروسية
ً
ً
عــن اللقاح مـحــدودة حــالـيــا ،الفـتــا إلــى أن من
الـمـمـكــن الـتــوجــه الس ـت ـيــراده بـعــد الـتــأكــد من
سالمة استخدامه.

بيالروسيا :إطالق نار على التظاهرات
ليتوانيا والتفيا ...ملجأ المعارضين المحاصرين في بالدهم
بعد ليلة ثالثة من التظاهرات
العنيفة التي أعقبت االنتخابات
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــاروس ـ ـيـ ــا،
ذك ــرت السلطات ،أم ــس ،أن حجم
االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي أع ـق ـب ــت
االنـتـخــابــات الرئاسية تراجعت،
بـعــد تـفــريــق ال ـت ـظــاهــرات بعنف،
أطلقت خاللها الشرطة الـنــار ما
أسفر عن سقوط جريح.
وت ـعــم اح ـت ـجــاجــات مناهضة
إلعادة انتخاب الرئيس ألكسندر
لــوكــاشـيـنـكــو الـ ــذي يـتــولــى زم ــام
ً
السلطة منذ  26عــامــا ،العاصمة
م ـي ـن ـس ــك والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــدن
األخرى في البالد منذ مساء األحد
الماضي.
وق ـ ــام ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ب ـت ـف ــري ــق
ال ـت ـظــاهــرات مـسـتـخــدمــة القنابل
الصوتية والــرصــاص المطاطي،
وأسفرت االحتجاجات عن اعتقال
آالف األشـخــاص ومقتل شخص
وإص ــاب ــة أك ـث ــر م ــن  250آخ ــري ــن،
حسب أرقام رسمية.

ّ
وجدد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو دعمه للمتظاهرين
فــي بـيــاروسـيــا وطـلــب مــن نظام
مينسك االم ـت ـنــاع ع ــن اسـتـخــدام
القوة.
وخالل مؤتمر صحافي مشترك
مـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ـش ـي ـكــي
أن ــدري ــه بــابـيــش ف ــي بـ ــراغ ،أم ــس،
قـ ــال بــوم ـب ـيــو« :ن ــري ــد أن يتمتع
ش ـع ــب بـ ـي ــاروسـ ـي ــا ب ــال ـح ــري ــات
ال ـتــي ي ـطــالــب ب ـهــا ويـعـتـقــد أنـهــا
ل ـم ـص ـل ـح ـتــه الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» .وأض ـ ـ ــاف:
ً
«نطلب فورا أن يكون المتظاهرون
غير العنيفين محميين وبأمان،
وليس مــن مصلحة أحــد التحرك
بهذه الطريقة» .واعتبر بابيش،
من جانبه ،أن مسار األحــداث في
بيالروس «صادم و فاضح».
وأضاف« :آمل أال يكتفي االتحاد
األوروبي بنشر البيانات فحسب،
ً
ب ــل أن ي ـت ـخــذ إج ـ ـ ـ ــراءات أيـ ـض ــا»،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـق ــائ ــم فــي
بيالروسيا «غير مقبول».

ونــدد االتحاد األوروب ــي ،أمس
األول ،ب ــاالقـ ـت ــراع الـ ـ ــذي ف ـ ــاز بــه
الرئيس المنتهية واليته ألكسندر
لوكاشينكو ،الذي يتولى السلطة
ً
ً
منذ  26عاما ،معتبرا أنه «لم يكن
ً
ً
ح ــرا وال نــزي ـهــا» وطــالــب بوضع
ً
حد للقمع ،ملوحا بــإعــادة فرض
العقوبات على روسـيــا البيضاء
بعد أن رفعها في عام  2016عقب
ً
ما اعتبره تقدما.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،رفـ ـض ــت وزارة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ــاروس ـ ـي ـ ــة
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـقـمـعـهــا
العنيف لالحتجاجات الشعبية،
م ـع ـت ـبــرة أن ـ ــه ل ــم ت ـك ــن هـ ـن ــاك أي
محاولة أوروبية لتقييم الموقف
بموضوعية.
ودانـ ـ ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة األل ـم ــان ـي ــة
بـشــدة تـصــرفــات ق ــوات األم ــن في
بيالروسيا.
وقــال شتيفن زايـبــرت ،الناطق
باسم الحكومة »:ما يحدث هناك
ه ــو مــوجــة قـمــع بـمـعـنــى الـكـلـمــة،

شملت اعـتـقــال آالف األش ـخــاص
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ل ــم تكن
نزيهة وال حرة».
وأضاف »:كل الذين تم اعتقالهم
فــي بـيــاروسـيــا ألن ـهــم تـظــاهــروا
بشكل سلمي مــن أج ــل حقوقهم
الديمقراطية ،يجب إطالق سراحهم
ويجب أن يتم االستماع إليهم»،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن وزراء خــارج ـيــة
االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـي ـج ــرون
ً
مشاورات غدا بشأن اتخاذ خطوات
مشتركة حيال هذه التطورات.
من ناحية أخرىّ ،
تحول جيران
بيالروسيا في االتحاد األوروبي
إلى ملجأ للمعارضين المطالبين
بالديمقراطية إث ــر مــوجــة القمع
التي يتعرضون لها في بالدهم،
وآخ ــره ــم تـيـخــانــوفـسـكــايــا الـتــي
ً
وجدت في ليتوانيا مالذا.
ت ـج ـمــع ل ـي ـتــوان ـيــا ال ـع ـضــو في
حـ ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي والـ ـت ــي
ً
كــانــت أي ـضــا تـحــت حـكــم االت ـحــاد
ً
ً
السوفياتي سابقا ،حــدودا بطول

تظاهرة نسائية احتجاجية على عنف الشرطة في مينسك أمس
 680كـلــم م ــع جــارت ـهــا الـجـنــوبـيــة
بـيــاروسـيــا ،وهــي منذ زمــن مالذ
للناشطين المعارضين من روسيا
وبـ ـي ــاروسـ ـي ــا .وتـ ـق ــع ال ـعــاص ـمــة
الـلـيـتــوانـيــة فـيـلـنـيــوس عـلــى بعد
 170ك ـل ــم ف ـق ــط مـ ــن م ـي ـن ـس ــك ،مــا
ً
ً
ً
يجعلها «موقعا جغرافيا مالئما»
للناشطين من أجل الديمقراطية في
بيالروسيا ،وفق ما أوضح المحلل
السياسي من «جامعة فيلنيوس»
لوريناس جونافيشيوس .وعرضت

ك ــل م ــن ل ـي ـتــوان ـيــا والت ـف ـي ــا ،الـتــي
ً
ً
تملك أيضا حدودا مع بيالروسيا،
استقبال الالجئين السياسيين.
وطلبت ليتوانيا وبولندا عقد
ق ـمــة ط ــارئ ــة ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ح ــول بـيــاروسـيــا ،فيما عرضت
بولندا وساطتها في أي حوار بين
المعارضة ولوكاشينكو.
ويوجد في بولندا نحو  28ألف
بيالروسي ،وتلقت البالد  37طلب
لجوء من بيالروسيين عام .2019

(رويترز)

وتـسـتـقـبــل لـيـتــوانـيــا نـحــو 20
أل ـ ــف بـ ـيـ ــاروسـ ـ ّـي وم ـن ـح ــت حــق
اللجوء لنحو  55منهم منذ ،2011
فيما تستعد السلطات اآلن لتلقي
طلبات جديدة.
وقالت وزيرة داخلية ليتوانيا
ريتا تاناسونيينيه إنه تم اإلعداد
«ل ـخ ـطــة ت ــداب ـي ــر ،ف ــي ح ــال ارت ـفــع
عدد المواطنين البيالروس الذين
يطلبون اللجوء في ليتوانيا».
(مينسك ،براغ  -وكاالت)

قتل  127شخصا في
اشتباكات خالل األيام
األخيرة ،بين جنود
ومدنيين خالل عملية لنزع
األسلحة في بلدة تونغ،
وسط جنوب السودان.
وذكر المتحدث العسكري
لول رواي كوانغ ،في
مؤتمر من جوبا ،أمس ،أن
«آخر حصيلة لالشتباكات
تظهر سقوط  45جنديا من
الجيش ،و 82من الشبان
المسلحين من المنطقة»،
التي شهدت اشتباكات
قبلية دامية.

غارات إسرائيلية
على قطاع غزة

شنت طائرات حربية
إسرائيلية ،في ساعة
مبكرة من فجر أمس،
غارات ضد  5أهداف في
أنحاء متفرقة من قطاع
غزة.
وقال الجيش اإلسرائيلي،
عبر «تويتر»« ،شنت
طائرات ومروحيات
حربية غارات على عدة
أهداف تابعة لحركة
حماس في قطاع غزة،
حيث تم استهداف مجمع
عسكري وبنية تحتية
تحت أرضية ومواقع رصد
تابعة لحماس» ،مضيفا
أن الغارات تأتي «ردا على
إطالق بالونات حارقة
من غزة» .وأفادت تقارير
إسرائيلية ،أمس األول،
بأن  60حريقا اندلع في
مستوطنات إسرائيلية،
جراء إطالق البالونات.

ةديرجلا
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رياضة

ً
ُ
العربي يسقط عضوية  3762فردا من جمعيته العمومية

خالل اجتماع مجلس اإلدارة السادس للعام الحالي المنعقد في  5الجاري
حسين راضي

رغم الظروف التي تعيشها
البالد والعالم أجمع بسبب
تفشي فيروس كورونا الذي
نتج عنه تعطل الكثير من
العمل في الدوائر الحكومية
واالهلية فإن ذلك لم يمنع
مجلس إدارة النادي العربي
من االجتماع وشطب
 3762من أعضاء الجمعية
العمومية.

قـ ــرر م ـج ـلــس إدارة الـ ـن ــادي
العربي ،خالل اجتماعه السادس
لـلـعــام ال ـحــالــي ،المنعقد فــي 5
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـح ـض ــور  6أع ـض ــاء
فـقــط ،إس ـقــاط عـضــويــة الـنــادي
عن  3762من أعضاء الجمعية
العمومية للنادي ،بحجة عدم
سداد االشتراكات السنوية.
ولم يراع مجلس إدارة النادي
أن فترة السداد تزامنت مع حالة
توقف العمل بالبالد منذ مارس
الماضي ،بسبب تفشي فيروس
كورونا في العالم أجمع.
ول ــم تـكــن عملية الـشـطــب او
اسقاط العضوية ،والتي يبدو
أ نـهــا تستهدف غير المؤيدين
لـمـجـلــس اإلدارة ال ـح ــال ــي ،عن
هــذا الـكــم الـهــائــل مــن األعـضــاء،
االول ــى مــن نــوعـهــا ،إذ سبق له

أن عمل على شطب عــدد كبير
ً
وصـ ــل إلـ ــى  3246عـ ـض ــوا عــام
 ،2019إال أن ا ل ـه ـي ـئــة ا ل ـعــا مــة
لـلــريــاضــة تحفظت آنـ ــذاك على
شـ ـطـ ـبـ ـه ــم ،ورف ـ ـ ـضـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار،
مسببة إيــاه بعدم تمكين ادارة
الـ ـن ــادي مـمـثـلـيـهــا م ــن االط ــاع
على كشوفات المقيدين الجدد
أو ال ـم ـج ــددي ــن ل ــاش ـت ــراك ــات،
والوقوف على صحة الشكاوى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــت لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،إلـ ــى
جــانــب صحة حـضــور مسددي
االشـتــراكــات السنوية ،وابلغت
م ـج ـلــس االدارة رس ـم ـي ــا ب ـهــذا
ال ـت ـح ـفــظ ف ــي أك ـث ــر م ــن ك ـت ــاب،
آخرها رقم  2019/10941في 27
يونيو .2019
يذكر أن مجلس إدارة النادي،
الذي فاز كقائمة موحدة ،شهد

عجلة البرامج في قناة سبورت تعود السبت
استديو تحليلي و«بين الشوطين» عبر تقنية «زووم»
تعود عجلة البرامج الرياضية في قناة سبورت م ـن ـيــرة ال ـه ــوي ــدي ،وال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
بتلفزيون الكويت للدوران من جديد بعد غد ،مع التلفزيون سعود الخالدي ،كما أثنى على دعم
عــودة منافسات ال ــدوري المحلي الممتاز لكرة قطاع الهندسة ممثال في الوكيل المساعد لقطاع
ال ـقــدم ،بــالـمـبــاراة المؤجلة الـتــي تجمع الكويت الشؤون الهندسية المهندس ناصر المحيسن.
وأوض ــح ان ظـهــور الـضـيــوف عـلــى االسـتــديــو
وال ـن ـصــر ،وال ـت ــي يـصــاحـبـهــا اس ـتــديــو تحليلي
يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين عبر تقنية التحليلي أو برنامج بين الشوطين سيكون عبر
االت ـصــال الـمــرئــي "زووم" ،كما سيعود برنامج االتصال المرئي ،تطبيقا لتعليمات وتوجيهات
"بين الشوطين" بحلة جديدة اعتبارا من السبت ،وزارة اإلعــام المتعلقة بــاإلجــراء ات االحترازية
في  12منتصف الليل ،بوجود نخبة من نجوم والتباعد االجتماعي للوقاية من فيروس كورونا،
م ـشــددا عـلــى ال ـت ــزام كــل الـعــامـلـيــن داخ ــل الـقـنــاة
التحليل واإلعالم.
باإلجراءات الوقائية.
وق ــال مــديــر ق ـنــاة س ـبــورت عــادل
وكشف ان االستديو التحليلي سيظهر
ع ـط ــاال ـل ــه إن الـ ـقـ ـن ــاة أص ـب ـحــت
ف ــي ث ــوب ج ــدي ــد وم ـت ـطــور يعكس
عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد لـلـعــودة
حــرص الـقـنــاة على تقديم أفضل
ت ــدري ـج ـي ــا الـ ــى ال ـم ـشــاهــديــن،
ص ـ ـ ــورة ل ـل ـم ـش ــاه ــدي ــن ،ب ـت ــواج ــد
مــن خ ــال انـطــاقــة االسـتــديــو
كوكبة من محللي قناة سبورت،
ال ـت ـح ـل ـي ـلــي ل ـ ـلـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
وخ ـ ـبـ ــراء ال ـت ـح ـك ـي ــم ،اض ــاف ــة ال ــى
وبرنامج بين الشوطين ،مؤكدا
فريق العمل الذي يضم كفاء ات
ان ال ـق ـنــاة ت ـل ـتــزم بـتـطـبـيــق أعـلــى
وط ـن ـيــة ش ــاب ــة وم ـت ـمــرســة في
م ـع ــاي ـي ــر الـ ـس ــام ــة لـ ـل ــوق ــاي ــة مــن
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ان
جائحة كورونا.
بــرنــامــج الشوطين يدشن
وأكـ ــد عـطــاالـلــه ان ال ـعــودة
موسمه الجديد بوجود
ال ـتــدري ـج ـيــة ل ـل ـبــرامــج الـتــي
نخبة من الــرواد ،الى
يـتــرقـبـهــا جـمـيــع مـشــاهــدي
جـ ــانـ ــب اس ـت ـض ــاف ــة
ال ـق ـن ــاة وعـ ـش ــاق الــريــاضــة
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أل ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــا هــي
والـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ثـ ـم ــرة ت ــوجـ ـيـ ـه ــات داعـ ـم ــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ل ـت ـنــاول
الـ ـح ــرك ــة
وزيـ ــر
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي تهم
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـب ــاب
عادل عطاالله
الشارع الرياضي.
محمد الجبري ،والوكيلة

استقالة  4أعضاء منه ،بسبب
خـ ــافـ ــات فـ ــي ط ــري ـق ــة اإلدارة،
ي ـن ـت ـظ ــر بـ ـ ــدء ه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي مـ ـه ــامـ ـه ــا ل ـل ـن ـظــر
فـ ــي خ ــاف ــه مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مــن
أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة،
الـ ــذيـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــذوا ق ـ ـ ـ ــرارا ب ـط ــرح
ال ـث ـقــة ف ــي  6م ــن اع ـض ــائ ــه ،هم
الــرئ ـيــس ع ـبــدال ـعــزيــز ع ــاش ــور،
وأم ـي ــن ال ـص ـنــدوق فـهــد الـفـهــد،
واسماعيل حبيب و عـلــي اتش
وعـ ـل ــي م ـن ــدن ــي وعـ ـل ــي حـسـيــن
جـ ـ ــواد ،وع ـي ـن ــوا ل ـج ـنــة مــؤقـتــة
ل ـق ـي ــادة ال ـ ـنـ ــادي ب ــرئ ــاس ــة ب ــدر
ال ــدري ــع ،خ ــال االج ـت ـمــاع الــذي
ع ـق ــد ل ـل ـع ـمــوم ـيــة ف ــي  9يـنــايــر
الـ ـم ــاض ــي ب ـم ـق ــر مـ ــدرسـ ــة اقـ ــرأ
بمنطقة جليب الشيوخ.
وتعاني الجمعية العمومية

مواجهات مصيرية
في الدوري القطري
تتواصل منافسات الدوري
الـقـطــري ل ـكــرة ال ـقــدم (دوري
ن ـج ــوم ،QNB) 2019/2020
إذ ي ـش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـ ـ 21
مــواج ـهــات قــويــة ومصيرية
ل ـب ـع ــض األنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـب ــاح ـث ــة
ع ــن ت ـج ـنــب ش ـب ــح ال ـه ـب ــوط،
ً
خ ـصــوصــا م ــع تـبـقــي جــولــة
واحدة على نهاية المسابقة
المحلية.
وتلعب مـبــاريــات الجولة
الـ ـح ــادي ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن عـلــى
مــدار يومين ،حيث ستعطى
إشارة انطالق الجولة اليوم
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة ثـ ــاث
مـبــاريــات ،وسيلعب العربي
مـ ــع ال ـس ـي ـل ـي ــة عـ ـل ــى اسـ ـت ــاد
الجنوب ،كما سيلعب األهلي
م ـ ــع ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــرة ،وي ـس ـت ـض ـيــف
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاد جـ ـ ــاسـ ـ ــم ب ـ ـ ــن ح ـم ــد
مواجهة قطر مع السد.
ً
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـجـ ــولـ ــة غ ـ ــدا
الجمعة بإقامة آخر دفعة من
ال ـم ـب ــاري ــات ،ح ـيــث يـلـعــب أم
صالل مع الغرافة على استاد
الجنوب ،ويواجه الشحانية
نظيره الريان ،ويلعب الدحيل
مع الخورعلى استاد جاسم
بن حمد بنادي السد.

للنادي العربي انقساما واضحا
بـيــن اع ـضــائ ـهــا ،السـيـمــا حــول
سياسات مجلس اإلدارة ،على فترة السداد تزامنت مع
صعيد أكثر من قضية ،أبرزها
ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع م ـل ــف تـسـجـيــل توقف العمل في شهر
العضوية
وتجديدها .التحكيم مارس بسبب تفشي
كما ستنظر هيئة
فيروس كورونا
صحة اعتماد
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات
"الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة"
ال ـت ــي أقــام ـهــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــس
ا إل د ا ر ة ف ــي
النادي خالل
ال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرات
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة،
وم ـ ـ ـ ــا ت ــرت ــب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ــن
صورة
ضوئية لمحضر االجتماع
قرارات.
ص
ورة
ضو
ئية ل

محضر اجتماع مجلس اإلدارة

الظفيري إلى سلة الجهراء
●

جابر الشريفي

تعاقدت ادارة نادي الجهراء مع صانع االلعاب نواف الظفيري
ً
مدة موسم واحد في صفقة انتقال حر ،استعدادا للموسم المقبل.
ولـعــب الظفيري ألنــديــة التضامن وكاظمة والـكــويــت والنصر
وبرقان ،حيث يمتاز الالعب بتصويباته من الخارج وبراعته في
قيادة الهجمات.
ويعتبر الـظـفـيــري س ــادس صفقة لسلة الـجـهــراء فــي الموسم
الجديد بعد تعاقده مع نجمي القادسية احمد درويش وعبدالعزيز
ً
الحميدي وفقا لالئحة االنتقاالت الجديدة التي تسمح لكل العب
فوق سن الـ 30باالنتقال من دون موافقة ناديه ،كما تعاقد الفريق
مع نجم كاظمة محمد اشكناني ونجم النصر يوسف عقاب ونجم
الكويت عبدالرحمن الجمعة.
وكانت ادارة النادي تعاقدت مع المدرب المصري أمير ابراهيم،
ً
استعدادا للموسم ،خلفا للمقدوني جورج كنجزيف.
ولن يخوض الجهراء منافسات استكمال الموسم الجاري بعد
ان خرج من الــدور التمهيدي لبطولة الكأس على يد كاظمة ،كما
انهى الدوري العام في المركز الرابع.

النيجيري أجيبوال صفقة جديدة للفحيحيل
ت ـع ــاق ــد نـ ـ ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل م ــع ال ــاع ــب
النيجيري أجيبوال مدة موسم واحد ،ليكون
رابــع المحترفين في صفوف الفريق األول
لكرة القدم.
وسبق للفحيحيل التعاقد مع البرازيلي
كارلوس كوبيتي ،واإليفواري جاكوب إلى

جانب تجديد عقد السوري عبدالله الشامي.
ويجيد أجيبوال فــي مركز الــوســط ،بما
يعني أن البحث مستمر عن مهاجم ،حيث
بـ ــات اإليـ ـ ـف ـ ــواري ب ـيــراه ـيــم العـ ــب ال ـش ـبــاب
ال ـســابــق ق ــاب قــوس ـيــن م ــن االن ـض ـم ــام إلــى
صفوف الفريق.

«الفيفا» و«اآلسيوي» يؤجالن التصفيات إلى 2021
برنامج جديد لألزرق ...وتعديل موعد انطالق الموسم المقبل
تنتظر اللجنة الفنية باتحاد
الكرة تحديد الموعد الجديد
للتصفيات اآلسيوية المشتركة
التي تقرر تأجيلها ،وذلك
لتحديد برنامج إعداد جديد
لألزرق.

●

التأجيل للمرة الثانية

اللجنة الفنية
ً
ستعقد اجتماعا
ً
تنسيقيا مع
لجنة المسابقات
لإلطالعها على
برنامج إعداد األزرق

وقرار تأجيل التصفيات هو
ال ـث ــان ــي خـ ــال الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذه مـ ــن قـبــل
االتحادين ،اللذين شكال لجنة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـ ــدراسـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــر فــي
وقــت سابق ،إذ كــان من المقرر
إق ــام ـت ـه ــا ف ــي مـ ـ ــارس ويــون ـيــو
الماضيين ،ليتم تأجيلها إلى
أك ـتــوبــر ونــوفـمـبــر قـبــل أن يتم
تأجيلها لـلـمــرة ا لـثــا لـثــة لتقام
العام المقبل.

وتعمل إدارة الفحيحيل على استخراج
س ـم ــات ال ــدخ ــول لــاع ـب ـيــن ع ـلــى ان يـكــون
التحاقهم بالفريق في حال فتح األجواء.
يــذكــر ان الفحيحيل يـنــافــس فــي دوري
الدرجة األولى ،ويستهل مباريات الموسم
الجديد  20الجاري بمواجهة الصليبيخات.

القادسية يوقف تدريبات
الطائرة  3أيام
أعلن نادي القادسية إيقاف تدريبات الفريق األول لكرة الطائرة
 3أي ــام ،بعد إصــابــة العــب الفريق ناصر عبدالصمد بفيروس
كورونا ،إذ سيتم اتخاذ التدابير الالزمة وتعقيم الصالة.

حازم ماهر

ق ـ ـ ـ ــرر االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادان ال ـ ــدول ـ ــي
واآلس ـي ــوي لـكــرة ال ـقــدم تأجيل
التصفيات اآلسيوية المشتركة،
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
ب ــال ـص ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان م ـق ــررا
إقــامـتـهــا فــي أكـتــوبــر ونوفمبر
المقبلين لـتـقــام ا ل ـعــام المقبل
.2021
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن يلعب
منتخبنا الوطني مع أستراليا
 8أكتوبر ،ثم مع األردن في 13
م ـن ــه ،ع ـل ــى أن ي ــواج ــه الـصـيــن
تــايـبـيــه  17نــوفـمـبــر ف ــي خـتــام
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الثانية
ضمن التصفيات ذاتها.
وجـ ـ ــاء قـ ـ ــرار ال ـت ــأج ـي ــل ب ـن ـ ً
ـاء
على كتب تم إرسالها من عدد
كبير من االتحادات األهلية من
بينها االتحاد الكويتي ،بسبب
صعوبة التنقل من دولة ألخرى،
ل ـغ ـلــق الـ ـمـ ـط ــارات ف ــي عـ ــدد من
ال ــدول اآلسـيــويــة ،وعــدم انتهاء
فيروس "كورونا".

سلطان السهو ونواف الظفيري في لقاء سابق

فليطح ينعي المسيلم فقيد
الرياضة الكويتية

جانب من لقاء الكويت وأستراليا
وتلقى اتحاد الكرة كتابا من
االت ـحــاديــن الــدولــي واآلس ـيــوي
يفيد بتأجيل التصفيات ،ولم
يـتـطــرق إل ــى إل ـغــاء FIFA DAY
خ ــال أك ـتــوبــر ونــوف ـم ـبــر ،بعد
إلغائها في سبتمبر الماضي،
مـ ـم ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون فــي
م ـق ــدور األزرق ال ـت ـج ـمــع خــال
ال ـم ــواع ـي ــد ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـهــذه
الفترة ،لكن هذا القرار يرجع إلى
اللجنة الفنية وا لـجـهــاز الفني
لمنتخبنا الوطني األول بقيادة
ثامر عناد.

يذكر أن األزرق كان مقررا أن
يتجمع في  20سبتمبر المقبل،
ً
اسـتـعــدادا لمواجهة استراليا،
على أن يغادر الوفد إلى هناك
في مطلع أكتوبر.

اجتماع تنسيقي
إلى ذلك ،تتنظر اللجنة الفنية
تـحــديــد مــوعــد إقــامــة ال ـجــوالت
ال ـ ـثـ ــاث ،خ ـص ــوص ــا ان ـ ــه لـيــس
هـ ـن ــاك  FIFA DAYفـ ــي ي ـنــا يــر
وفـ ـب ــراي ــر ،إذ س ـت ـكــون ال ـبــدايــة

في مــارس ،وبناء على الموعد
سـتـعـقــد الـلـجـنــة اج ـت ـمــاعــا مع
الجهاز الفني لتحديد برنامج
إعـ ــداد األزرق ،وال ـف ـت ــرات الـتــي
سيتجمع خاللها.
وس ـت ـع ـق ــد ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
ا جـتـمــا عــا تنسيقيا فـيـمــا بعد
مــع لجنة الـمـســابـقــات؛ إلطــاع
االخ ـيــرة على بــرنــامــج اإلع ــداد،
حتى يتسنى لها االنـتـهــاء من
وضع جداول منافسات الموسم
الرياضي المقبل.
وكـ ــانـ ــت الـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـج ــه ل ــدى

"ال ـم ـســاب ـقــات" إل ــى ات ـخــاذ قــرار
بـ ــان ـ ـطـ ــاق الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ع ـقــب
ان ـت ـهــاء ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـيــويــة
الـمـقـبـلــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـقــرار
األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق
ال ـم ـنــاف ـســات خـ ــال ال ـف ـت ــرة من
 20إل ــى  25سـبـتـمـبــر ،إذ تـقــام
الـمـبــاراة النهائية لكأس سمو
األمير أحد أيام  17أو  18أو 19
من الشهر ذاته.

ن ـع ــى ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
الـعــامــة للرياضة حـمــود فليطح
الرياضي القدير سعد المسيلم
رئيس االتحاد الكويتي للجودو
ونائب رئيس االتحاد العربي.
وقــال فليطح" :نـعــزي انفسنا
واالسـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ب ــرح ـي ــل
الفقيد العزيز الذي تميز بعطائه
وأخــاقــه الـعــالـيــة وه ــذه مشيئة
المولى جلت قدرته وال اعتراض
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ف ـل ـق ــد رح ـ ـ ــل عـ ـن ــا رم ــز
ري ــاض ــي ك ـب ـيــر و‘نـ ـس ــان خـلــوق
التف حوله الجميع خــال فترة
عمله في نادي التضامن كعضو
مجلس ادارة ثــم نــائــب الرئيس
واي ـ ـضـ ــا خـ ـ ــال ت ــولـ ـي ــه مـنـصــب
رئيس اتحاد الجودو".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـلـ ــراحـ ــل
دور كـبـيــر ف ــي تـنـظـيــم ع ــدد من
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت عـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
ً
الخليجي والعربي ،وكــان مثاال
يحتذي به في كثير من المواقف

حمود فليطح

ب ـج ــان ــب األخـ ـ ـ ــاق ال ــري ــاضـ ـي ــة"،
ً
مـتــابـعــا" :ن ـعــزي أنـفـسـنــا بصفة
خـ ــاصـ ــة واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ــري ــاضـ ـي ــة
بصفحة عامة في الحدث الجلل،
ســائـلـيــن ال ـل ــه ت ـعــالــى ان يجعل
الجنة مثواه ان شاء الله" ...و"إنا
لله وإنا إليه راجعون".

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء وصــادق المواساة
إلى مدرب حراس المرمى أحمد دشتي ،لوفاة المغفور لها بإذن
الله "شقيقته" ،تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ،وألهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

٢٦
رياضة
التعادل اإليجابي يفرض نفسه على «ودية» األخضر واألصفر
ةديرجلا

•
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بنيان :مباراة ممتعة ومفيدة ونبحث عن تجربة أخيرة
أحمد حامد

وصف مدير فريق القادسية
لكرة القدم ناصر بنيان
مواجهة فريقه والعربي
الودية التي جمعت بينهما
أمس األول على استاد صباح
السالم بالممتعة والمفيدة،
ً
مؤكدا أن األصفر يتطلع
لخوض مباراة أخيرة قبل
مواجهات الدوري الممتاز.

ظهر الرضا على الجانبين في العربي والقادسية،
ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة ال ــودي ــة ال ـت ــي ج ـم ـعــت بـيـنـهـمــا أمــس
األول على استاد صباح السالم وانتهت بالتعادل
اإليـ ـج ــاب ــي بـ ـه ــدف ل ـك ــل ف ــري ــق ،ض ـم ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات
األخضر واألصفر لمواجهات الموسم الجديد.
وسـجــل الـعــربــي ه ــدف الـسـبــق عــن طــريــق الـهــادي
الـسـنــوســي م ــن رك ـلــة ج ــزاء ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،في
حين أدرك البديل النيجيري جيمس هدف التعادل
من ضربة رأسية.
ال ـم ـب ــاراة ف ــي مـجـمـلـهــا جـ ــاء ت م ـت ـكــاف ـئــة ودان ــت
األفـضـلـيــة عـلــى مـسـتــوى ال ـفــرص فــي ال ـشــوط األول
لـمـصـلـحــة األص ـفــر بـتـســديــدة عـبــر أح ـمــد الـظـفـيــري
تصدى لها القائم ،في حين نجح حــارس األخضر
س ـل ـي ـمــان ع ـبــدال ـغ ـفــور ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـت ـســديــدة مــن
بــدر الـمـطــوع .فــي الـمـقــابــل تـصــدى ح ــارس األصـفــر
مبارك الحربي ألخطر فرص الشوط األول لمحترف
األ خـضــر ا لـجــد يــد سيكو كيتا لينتهي ا لـشــوط من
دون أهداف.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي شـكــل الـعــربــي خ ـطــورة أكبر
ع ـبــر ا ن ـط ــا ق ــات ا ل ـم ـح ـتــرف ه ـن ــري ،إال أن ا ل ـح ــارس
ال ـحــربــي واص ــل ال ــدف ــاع ع ــن م ــرم ــاه ،وح ـصــل هـنــري
على ركلة جــزاء اثر عرقلة من مدافع األصفر ناصر
سالم ،تصدى لها بنجاح الليبي الهادي السنوسي،
بعدها سعى القادسية إلدراك التعادل وهو ما نجح
فيه برأسية للمدافع النيجيري جميس ،الذي ترجم
ركلة ركنية لبدر المطوع.

تجربة مفيدة
من جانبه ،أكد مدير فريق القادسية ناصر بنيان
أن مواجهة المباراة جاء ت ممتعة ومفيدة للطرفين،
مشيرا إ لــى أن ا لـمـبــاراة لــن تكون األ خـيــرة فــي رحلة
إعداد القادسية للموسم الجديد ،إذ يتطلع الجهاز
الفني بقيادة المدرب االسباني بابلو فرانكو لخوض
مباراة أخيرة قبل بداية الموسم.
ويرتبط القادسية بمواجهة في الدوري الممتاز
أ م ـ ـ ــام ا ل ـس ــا ل ـم ـي ــة  21ا لـ ـ ـج ـ ــاري ضـ ـم ــن م ـن ــا ف ـس ــات
ا ل ـج ــو ل ــة  ،15ف ــي ح ـي ــن ت ـن ـت ـظــر ا ل ـع ــر ب ــي مــوا ج ـهــة

قوية أمام المتصدر الكويت في التاريخ نفسه.
و قــال بنيان ،لـ "الجريدة" ،إ نــه لمس رو حــا كبيرة
ور غـبــة مــن الجانبين فــي ا لـمـبــاراة مــن أ جــل تحقيق
الفوز ،وهو ما يحسب للفريقين ،مؤكدا ان األصفر
يعتبر التجربة بروفة قوية قبل مواجهة السالمية
في الدوري الممتاز.
وأض ـ ــاف أن ص ـف ــوف األص ـف ــر ال ت ـعــانــي غـيــابــات
م ــؤث ــرة ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ف ــي ح ـي ــن جـ ــاء غ ـيــاب
ال ـحــارس خــالــد الــرشـيــدي نـظــرا لــوجــود حــالــة وفــاة
ً
في أسرته ،مشيدا بما قدمه الحارس مبارك الحربي
وبقية الالعبين في المباراة.
و ك ـشــف مــد يــر فــر يــق ا ل ـقــاد س ـيــة ان ن ــاد ي ــه ينتظر
اش ــارة الـمـســؤولـيــن لـبــدء إجـ ــراء ات اس ـت ـقــدام مــدرب
الفريق فرانكو والجهاز المعاون ،معربا عن أمله أن
يـكــون األ م ــر خــال فترة
قريبة.
يذكر ان القادسية
يحتل المركز الثاني
ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
بـ ـ ــر ص ـ ـ ـيـ ـ ــد  30ن ـ ـق ـ ـطـ ــة،
وبفارق األ هــداف فقط عن
المتصدر الكويت ،علما أن
األخير له مباراة مؤجلة أمام
النصر  15الجاري.

االداري حاليا على التنسيق مع االندية المحلية
لمواجهتها في الموعد المطلوب.

سيكو كيتا
إل ــى ذل ــك ،ب ــات ال ـم ـهــاجــم الـغـيـنــي

ارتياح في العربي
على الـجــانــب اآلخ ــر ،ســادت حــالــة مــن االرتـيــاح
والرضا دا خــل الجهازين الفني واالداري للفريق
األخـ ـ ـض ـ ــر بـ ـع ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــردود الـ ـجـ ـي ــد م ـ ــن الـ ـف ــري ــق
امـ ــام ال ـغــريــم ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ح ـيــث ظ ـهــر الــاع ـبــون
ب ـم ـس ـت ــوي ــات ج ـ ـيـ ــدة عـ ـل ــى ارض ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـي ــدان،
وفرضوا سيطرتهم وأسلوبهم على اللعب في
أوقات طويلة من زمن اللقاء.
ومنح الجهاز الفني راحة سلبية لالعبين من
التدريبات أمس على ان يستأنفوها اعتبارا من
اليوم ،كما طلب الجهاز الفني لعب مباراة ودية
اخرى السبت او االحد المقبلين ،ويعمل الجهاز

توقف مفاوضات بيراميدز لشراء لوفومبو األنغولي
قدمت إدارة نــادي بيراميدز المصري عرضا رسميا
ي ـتــراوح بين  500و 800ألــف دوالر لـنــادي بريميرو دي
أوغوستو األنغولي من أجل الحصول على خدمات جناحه
زيتو لوفومبو ،مــع بــدايــة الموسم الـكــروي المقبل ،لكن
الـنــادي األنغولي رفــض العرض لرغبته في بيع الالعب
بأكثر من مليون دوالر في ظل إمكاناته الفنية والبدنية
المميزة ،مما أوقف مفاوضات الشراء.
ويعد لوفومبو صاحب الـ  18عاما من أفضل المواهب
ال ـصــاعــدة فــي إفــريـقـيــا وت ــم تـصـعـيــده لـلـفــريــق األول في

سيكو كيتا قريبا من التوقيع للعربي بعد ظهوره
بمستوى جيد في الديربي امام القادسية ،ونال رضا
الجهاز الفني وادارة الكرة .وتتجه االمور للتوقيع
م ـع ــه ل ـي ـك ــون ب ــدي ــا ل ـل ـم ـح ـتــرف االسـ ـب ــان ــي ت ـشــافــي
توريس في الموسم المقبل.
ويوجد توريس حاليا خارج البالد وينتظر
االخضر وصوله الستكمال منافسات الموسم
ال ـح ــال ــي ث ــم الـ ـع ــودة ال ــى بـ ــاده ب ـعــد رفـضــه
التجديد مع الفريق.

بريميرو خالل موسم  ،2018 2017-وشارك مع فريقه هذا
الموسم في  26مباراة في كل البطوالت سجل خاللها 5
أهداف ،كما قاد منتخب بالده للمشاركة في كأس العالم
تحت  17عاما في البرازيل العام الماضي.
من جانب آخر ،تأكد غياب الثالثي عمر جابر ومحمد
فاروق وجون أنطوى العبي بيراميدز عن مباراة طالئع
الجيش المقرر لها األحد المقبل ضمن بطولة الدوري
الـمـمـتــاز بـسـبــب اإلص ــاب ــة ال ـتــي ضــربـتـهــم ف ــي الـفـتــرة
األخيرة ،ولم يتمكنوا من المشاركة يوم االثنين الماضي

أمام طنطا ،والتي فاز بها بيراميدز بثالثية نظيفة.،
كما يغيب عن موقعة طالئع الجيش أيضا األوغندي
عبده لوماال العب وسط الفريق حيث يتواجد في بلجيكا
خالل الفترة الحالية ،بعد جراحة غضروف الركبة التي
خضع لها مؤخرا وينتظر أن يعود خالل الفترة المقبلة
لخوض برنامج تأهيلي خاص للحاق بالمباريات.
يذكر أن بيراميدز وصل بفوزه األخير على طنطا إلى 35
نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري
متساويا في النقاط مع الزمالك صاحب المركز الثالث.

كرة مشتركة خالل اللقاء (تصوير نوفل إبراهيم)

الشهري مستمر مع «األولمبي» السعودي
أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم ،أمس األول،
تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت
ً 23
عاما سعد الشهري ،أربع سنوات مقبلة.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس
مجلس إدارة االتحاد السعودي ياسر المسحل مع
الشهري ،الثالثاء الماضي بمقر االتحاد ،بحضور
المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية
د .خالد بن مقرن.
وجاء تمديد العقد ألربع سنوات ،وفقا لموقع
االتحاد السعودي على االنترنت ،بهدف البدء في

برنامج اإلعداد طويل المدى للمنتخب الوطني
للتأهل لدورة األلعاب األولمبية (باريس .)2024
كما نوقش خالل االجتماع ،البرنامج الزمني
إلعداد المنتخب الوطني لمنافسات دورة األلعاب
األولمبية (طوكيو  ،)2020المقرر انطالقها في
يوليو المقبل.
وكــان "األخـضــر" حجز مقعده فــي األولمبياد
بعدما تأهل لنهائي كــأس آسيا تحت ً 23
عاما
 2020ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا ت ــاي ــان ــد ف ــي يـنــايــر
الماضي.

إشبيلية يغتال حلم وولفرهامبتون ويبلغ نصف نهائي «يوروبا ليغ»
حجز إشبيلية اإلسباني بطاقة
التأهل لنصف نهائي دوري
أوروبا بعد أن اقتنص فوزا
قاتال من براثن وولفرهامبتون
اإلنكليزي بهدف نظيف في
اللقاء الذي جمعهما أمس
األول على ملعب (إم إس
في أرينا) بمدينة دويسبورغ
األلماني في دور الثمانية.

ب ـل ــغ اش ـب ـي ـل ـيــة االسـ ـب ــان ــي االخ ـت ـصــاصــي
في مسابقة الــدوري االوروب ــي (يــوروبــا ليغ)
وشاختار دونتسك االوكراني بفضل برازيلييه
ال ــدور نصف النهائي مــن المسابقة القارية
ب ـف ــوز االول ال ـص ـعــب ع ـلــى وولـفــرهــامـبـتــون
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي -1صـ ـ ـف ـ ــر ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـل ــى بـ ــازل
السويسري  1-4أمــس األول فــي دويسبورغ
وغيلزنكيرشن االلمانيتين.
ويلتقي اشبيلية فــي الـمــربــع الــذهـبــي مع
مانشستر يونايتد االنكليزي االحــد المقبل
ال ـ ـ ــذي اح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ــى وقـ ـ ــت اضـ ــافـ ــي لـتـخـطــي
كوبنهاغن الــدنـمــاركــي -1صـفــر االثـنـيــن ،في
حـيــن يــواجــه شــاخـتــار االثـنـيــن الـمـقـبــل انتر
ميالن االيطالي الذي فاز على باير ليفركوزن
االلماني  1-2االثنين ايضا.
في المباراة االولى ،دخل اشبيلية مباراته
مــع وولـفــرهــامـبـتــون مــرشـحــا ن ـظــرا لخبرته
االوروبية ال سيما في هذه المسابقة التي توج
بطال لها خمس مرات بينها  3مرات تواليا من
 2014الى .2016
وتـحـصــل أدامـ ــا ت ـ ــراوري عـلــى رك ـلــة ج ــزاء
عندما انطلق من خلف منتصف الملعب الى
داخل المنطقة حيث عرقله البرازيلي دييغو
كارلوس.
اال ان بونو تصدى لمحاولة خيمينيز (.)13
وهي المرة االولى التي يهدر فيها ركلة جزاء
مع الفريق بعد أن نجح في المحاوالت الثماني
جميعها السابقة.
ل ـل ـم ـف ــارق ــة أن ال ـم ـك ـس ـي ـكــي سـ ـج ــل هــدفــه
االوروبي االول في مسيرته في مرمى اشبيلية

ع ــام  2014فــي الليغا عـنــدمــا ك ــان يلعب في
صفوف اتلتيكو مدريد االسباني.
لم يهدد النادي االندلسي بشكل كبير مرمى
"وولفز" إذ مرت تسديدة االرجنتيني لوكاس
اوكامبوس من داخل المنطقة بجانب القائم
( ،)37قـبــل ان تستقر ك ــرة األرجـنـتـيـنــي ايفر
بانيغا البعيدة بين يدي الحارس البرتغالي
روي باتريسيو (.)42
وضغط اشبيلية مع انطالق الشوط الثاني
ونجح المهاجم المغربي يوسف النصيري في
مراوغة ثالثة العبين داخــل المنطقة قبل ان
تصل الكرة الى باتريسيو ( ،)62قبل أن تعلو
رأسية الفرنسي جول كوندي العارضة (.)66
ون ـج ــح اشـبـيـلـيــة ف ــي خ ـطــف ه ــدف ال ـفــوز
المستحق عندما نفذ االسباني سوسو ركلة
ركنية سريعة الى بانيغا الذي رفعها عرضية
الى اوكامبوس تابعها رأسية (.)88

شاختار يسحق بازل
وقــاد برازيليو شاختار دونتسك فريقهم
الـ ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي بـتـسـجـيـلـهــم االه ـ ــداف
االربعة في مرمى بازل في المباراة التي انتهت
بفوزهم  1-4على ملعب ارينا اوف شالكه في
مدينة غيلزنكيرشن.
وضغط شاختار الفائز بلقب هذه المسابقة
ع ــام  ،2009مـنــذ الـبــدايــة واحـتـسـبــت لــه ركلة
ركـنـيــة رفـعـهــا ال ـبــرازي ـلــي االصـ ــل االوك ــران ــي
الجنسية مارلوس وتابعها البرازيلي جونيور
م ــوراي ــش ب ــرأس ــه مـسـتـغــا خ ــروج ــا خــاطـئــا

أوكامبوس :تنتظرنا مباراة كبيرة
أمام مان يونايتد
أكد األرجنتيني لوكاس أوكامبوس ،مهاجم إشبيلية
اإلسباني وصــاحــب هــدف تأهل فريقه لنصف نهائي
دوري أوروبا على حساب وولفرهامبتون اإلنكليزي،
أن الفريق "جنى ثمار مجهود الجميع" خالل الفترة
الماضية.
وقال الالعب األرجنتيني في تصريحات عقب
اللقاء "قمنا بما هو مطلوب .شخصيا ،سعيد
للغاية لمساعدة ا لـفــر يــق .تمنيت تسجيل
هدف في هذه البطولة".
وأكـ ـ ــد ص ــاح ــب الـ ـ ـ ــ 26ع ــام ــا ف ــي خ ـتــام
ت ـص ــري ـح ــات ــه أن م ـن ــاف ـس ـه ــم فـ ــي نـصــف
النهائي ،مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
يعتبر "فــري ـقــا تــاريـخـيــا ،ولـكـنـنــا نمتلك
الــرغ ـبــة وال ـن ـهــم لتحقيق ش ــيء كبير
سويا" ،مشيرا إلى أن فريقه يمتلك
"أسلحة قوية لتقديم مباراة كبيرة
امامه".

أوكامبوس نجم إشبيلية يسجل هدف المباراة
لحارس بازل الصربي ديورديي نيكوليتش
بعد مرور دقيقة و 40ثانية فقط.
وســرعــان مــا رد ب ــازل عبر رأسـيــة سابحة
لـكــابــرال اثــر تمريرة مــن الجهة اليسرى لكن
كرته مرت الى جانب المرمى (.)4
لكن االفضلية بقيت للفريق االوكراني الذي
نـجــح فــي اضــافــة الـهــدف الـثــانــي بـعــد هجمة

لوبيتيغي :المواجهة
لم تكن سهلة
َ
ثمن جولين لوبيتيغي ،المدير الفني
إلشبيلية اإلس ـبــانــي ،انـتـصــار فريقه
الصعب على وولفرهامبتون اإلنكليزي
بهدف نظيف الثالثاء والتأهل للدور
نصف النهائي بدوري أوروبــا ،مؤكدا
ً
أن المباراة كانت "صعبة جدا" وكانت
تحتاج لـ "الصبر".
وأوضــح لوبيتيغي في تصريحات
عقب اللقاء "المباراة كانت صعبة نظرا
لتشابة طريقة لعب الفريقين ،وأفكارنا
وطــريـقــة لعبنا اختلفت عـمــا شــاهــده
الجميع في مباراة روما".
و تـ ــا بـ ــع " كـ ـن ــا ن ـ ـ ــدرك أن ا لـ ـمـ ـب ــاراة
ستكون باقتناص هــدف ،وبالتحلي
بــال ـص ـبــر ،وب ــإن ـه ــاك ال ـم ـن ــاف ــس .كــان
ي ـج ــب انـ ـتـ ـظ ــار ال ـل ـح ـظ ــة ال ـم ـنــاس ـبــة.
ا عـ ـتـ ـق ــد أن أداء ن ـ ـ ـ ــا ك ـ ــان ت ـص ــا ع ــد ي ــا،
واس ـت ـح ـق ـق ـنــا الـ ـه ــدف .ال ـف ــري ــق يــريــد
ويؤمن ويعمل حتى النهاية".

منسقة وصلت فيها الكرة الى مارلوس على
الجهة اليمنى فمررها زاحفة تركها باتريك
تمر بين ساقيه في حركة فنية خادعة باتجاه
زميله البرازيلي تايسون الذي سدد كرة من
مشارف المنطقة اصطدمت بقدم احد مدافعي
بازل وتهادت داخل شباك فريقه (.)22
وحـســم شــاخـتــار نتيجة ال ـم ـبــاراة نهائيا

عندما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء انبرى
لها البرازيلي الن باتريك اثر اعاقة تايسون
داخل المنطقة (.)75
واخ ـت ـت ــم دودو م ـه ــرج ــان اه ـ ـ ــداف فــريـقــه
بتسديدة قوية قبل نهاية المباراة بدقيقتين،
ورد بازل بهدف شرفي عبر الهولندي ريكي
فان فولفسفينكل في الوقت بدل الضائع.

نونو فخور بفريقه رغم الهزيمة
أك ـ ــد ن ــون ــو إس ـب ـي ــري ـت ــو س ــان ـت ــو مـ ــدرب
ولفرهامبتون وان ــدرارز أنه فخور بالعبي
فريقه رغم الخسارة صفر ١-أمــام أشبيلية
فــي دور الثمانية ل ـلــدوري األوروبـ ــي لكرة
الـقــدم أمــس االول ورف ــض إلـقــاء الـلــوم على
راؤول خيمنيز بعدما أهــدر ركلة جــزاء في
الشوط األول.
وقال نونو :كما قلت في مرات عديدة ،كان
المشوار طويال .كنا نريد الذهاب إلى أبعد
مدى ممكن .كنا قريبين.
وأض ــاف :يشعر الجميع بــاإلحـبــاط لكن
يجب عــدم تجاهل مجهود الــاعـبـيــن .لقد
عـمـلـنــا ب ـجــديــة ع ـلــى م ـ ــدار  14شـ ـه ــرا ،في
الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز ،وحققنا أشياء إيجابية.
وت ــاب ــع :ال يـمـكــن لــإح ـبــاط أن ينسينا
األشياء الجيدة التي فعلناها.
وأضاف نونو :راؤول العب مذهل وفعل

الكثير مــن األشـيــاء الــرائـعــة للفريق .إنه
يعمل ويسجل ويملك الموهبة وهو رائع.
وقـ ـ ــال لــوب ـت ـي ـجــي مـ ـ ــدرب أش ـب ـي ـل ـيــة:
أع ـت ـقــد أن ـنــا نـسـتـحــق ال ـفــوز.
أ ه ــم عنصر هــو التحلي
بـ ــال ـ ـهـ ــدوء واالنـ ـتـ ـظ ــار
ح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــة
المناسبة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف:
س ـ ـن ـ ـل ـ ـعـ ــب أم ـ ـ ـ ــام
مـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة
ال ـم ـق ـب ـلــة .إنــه
أك ـب ــر ن ــاد في
ا ل ـع ــا ل ــم لكننا
س ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد
لمواجهته.

نونو ايسبيريتو

ةديرجلا

•
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رياضة

أتلتيكو لمواصلة حلمه نحو لقب «األبطال» واليبزيغ لتأهل تاريخي
يتواجه أتلتيكو مدريد
اإلسباني مع اليبزيغ
األلماني ،اليوم ،ضمن
منافسات الدور ربع النهائي
من مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

موعد المباراة

 10:00م
HD1

يسعى أتلتيكو مدريد اإلسباني واليبزيغ
األل ـمــانــي لـمــواصـلــة مـشــوارهـمــا فــي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،حينما يتواجهان
في ربع النهائي اليوم في لشبونة ،في أول
اختبار قاري لهما بعد استئناف النشاط ،إثر
توقف دام أكثر من  5أشهر بسبب فيروس
كورونا.
وجراء تفشي "كوفيد  ،"19أجرى االتحاد
الـ ـق ــاري لـلـعـبــة (ويـ ـف ــا) ت ـعــديــا ع ـلــى نـظــام
البطولة فــي نسختها الحالية ،حيث تقام
أدوارهــا النهائية في البرتغال خلف أبواب
م ـ ــوص ـ ــدة ،وس ـت ـك ــون
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات رب ـ ـ ــع
ال ـن ـهــائــي ونـصــف
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــي مـ ــن
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة
ع ــوض ــا ع ــن ذه ــاب
وإياب.
وشهد األسبوع
الماضي تخوفا من
امـكــانـيــة اقــامــة

سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد

المباراة بعد الكشف عن اصابة العبين في
صفوف اتلتيكو بالفيروس ،هما الظهير
االيسر الكرواتي شيمي فرساليكو والجناح
االرجـنـتـيـنــي انـخــل كــوريــا ،لـيــؤكــد بعدها
االتحاد القاري (يويفا) أن المباراة ستلعب
في موعدها.
وأجرى الفريق المدريدي األحد الماضي
فحوصات جديدة لالعبيه وجهازه الفني
للكشف عن الفيروس ،وجاءت كلها سلبية
"خضع العبو الفريق وافراد الجهاز الفني
لفحوص جديدة مساء االحد وجاءت جميع
النتائج سلبية".
وينص بروتوكول
"ي ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــا" عـ ـل ــى
وجوب أن تخضع
جـ ـمـ ـي ــع االن ـ ــدي ـ ــة
لفحوص قبل 10
ال ــى  14يــومــا من
م ـبــارات ـهــا االول ــى
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرت ـ ـ ـغـ ـ ــال،
إض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى
جـ ــولـ ــة

 ...وكوكي نجم الفريق

أخرى من الفحوص قبل مغادرة البالد.
وي ـ ـخ ـ ـض ـ ــع ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ـ ـ ــون
وال ـم ـس ــؤول ــون ل ـف ـحــوص اي ـض ــا عـشـيــة كل
مـ ـب ــاراة ،عـلــى أن يـتـكــرر االم ــر حـتــى نهاية
البطولة.
وكــان فريق العاصمة اإلسبانية أقصى
ليفربول حامل اللقب بعد الفوز عليه -1صفر
ذهــابــا و 2-3إيــابــا قـبــل التعليق ،فــي حين
تجاوز اليبزيغ الوصيف توتنهام اإلنكليزي
أيضا بعد الفوز عليه -1صفر و-3صفر.
وما يجمع الفريقان أنهما حال بالمركز
الثالث في بطولتيهما المحليتين ،وخاض
أتلتيكو  11مباراة في الدوري المحلي ،الذي
أنهاه بفارق  17نقطة عن ريال مدريد
ال ـف ــائ ــز بــال ـل ـقــب ،دون أن يـتـعــرض
ألي خسارة ،إذ فاز في  7مباريات
وتعادل  4مرات ،بينما كان الفارق
بين اليبزيغ وبايرن ميونيخ ،بطل
البوندسليغا 16 ،نقطة.

تــاريـخــي ،مــن خــال بـلــوغــه ال ــدور نصف
الـنـهــائــي لـلـمــرة االول ــى ،فــي حـيــن يطمح
أت ـل ـت ـي ـكــو إلـ ــى م ــا ه ــو أب ـع ــد م ــن ذل ـ ــك ،إذ
يمني نفسه بالظفر باللقب ،بعد أن حل
وصيفا  3مرات ( 1974-1973و2014-2013
و.)2016-2015
وي ـت ـس ــم ف ــري ــق الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي
ديـيـغــو سـيـمـيــونــي بــالـصــابــة الــدفــاعـيــة
والنجاعة الهجومية ،السيما عن طريق
الثنائي ألفارو موراتا ودييغو كوستا.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،س ـي ـك ــون االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
الــدنـمــاركــي يــوســف بــولـســن فــي تشكيلة
يوليان ناغلسمان مدرب اليبزيغ.
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق األلـ ـم ــان ــي
هــدا فــه تـيـمــو فـيــر نــر المنتقل
إل ـ ـ ــى ت ـش ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
و صـ ـ ــا حـ ـ ــب  4أ ه ـ ـ ـ ـ ــداف فــي
دوري األ بـطــال ،و 28هدفا

في البوندسليغا الموسم المنصرم.
وأعرب بولسن ،العائد بعد شفائه من
إصابة في الكاحل ،عن استعداده الكامل
لـقـيــادة فــريـقــه إل ــى نـصــف الـنـهــائــي ،وأن
يكون خير بديل لفيرنر" ،نحن نعلم أنه ال
يمكن استبدال تيمو .لكنني أعرف أيضا
أن الـمــدرب لديه الكثير من األفـكــار حول
كيفية التعامل مــع هــذا األ مــر ،وأن نكون
على األ قــل فعالين فــي لشبونة ،كما كنا
فــي مبارياتنا السابقة فــي دوري أبطال
أوروبا".

اليبزيغ الستغالل الفرصة
وسـ ـيـ ـك ــون اليـ ـب ــزي ــغ أمـ ــام
ف ــرص ــة ت ـح ـق ـيــق ان ـج ــاز

 ...وناغيلسمان مدرب الفريق

سابيتزير نجم اليبزيغ

برشلونة يعلن إصابة أحد العبيه بـ «كورونا» باستوري يخضع لجراحة ناجحة
أعلن نادي برشلونة ،أمس ،تسجيل حالة
إصابة بفيروس كورونا بين أحد العبيه،
وهو في حالة صحية جيدة ،عقب خضوع
الفريق لفحوصات كوفيد  ،19قبل خوض ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا غدا.
وأفـ ــاد ال ـن ــادي ،فــي ب ـيــان ،ب ــأن الــاعــب
المصاب "ال يعاني من أي أعــراض ،وأنه
بحالة صحية جيدة ومـعــزول في منزله"،
الف ـتــا ال ــى أن ال ـم ـصــاب ه ــو أح ــد الــاعـبـيــن
التسعة الذين بــدأوا فترة اإلع ــداد للموسم،
وهـ ـ ــم رافـ ـيـ ـنـ ـي ــا ،م ـ ـيـ ــرانـ ــدا ،تـ ــودي ـ ـبـ ــو ،أوريـ ـ ــو

بوسكتس ،واجوي ،ماتيوس فرنانديس ،بيدري،
ألينيا وترينكاو ،وفقا لما نقلته صحيفة ماركا
الرياضية.
وأوض ــح أنــه تمت متابعة جميع األشـخــاص
الذين كانوا في محيط الالعب ،ليخضعوا لفحص
بــي ســي آر للكشف عــن فـيــروس كــورونــا ،مؤكدا
إحاطته باألمر للسلطات الصحية والرياضية
المعنية.
ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ
غدا في لشبونة ،في ربع نهائي التشامبيونز ليغ
من مباراة واحدة.

ً
فياريال يعلن رسميا ضم كوكلين

ً
أعـلــن ن ــادي ف ـيــاريــال ،أم ــس ،تـعــاقــده رسـمـيــا مع
ً
العب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلين قادما من
فالنسيا ،دون الكشف عن قيمة التعاقد ،لكنها تصل
إلى ثمانية ماليين يورو إضافة للمتغيرات.
ً
ً
ووقع الالعب صاحب الــ 29عاما عقدا مدة أربعة
مــواســم مــع "ال ـغــواصــات ال ـص ـفــراء" ،بـعــدمــا تخطى
الفحوصات الطبية وباقي االختبارات ،وينتظر أن يتم
تقديمه اليوم لوسائل اإلعالم من ملعب ال سيراميكا.
وينتظر أن يليه أيـضــا قــائــد "الخفافيش" دانــي

خضع العب وسط رومــا اإليطالي
خ ــاف ـي ـي ــر بـ ــاس ـ ـتـ ــوري ،أمـ ـ ــس األول،
لجراحة ناجحة فــي الفخذ ،حسبما
أفاد النادي في بيان رسمي.
ً
وس ـ ـي ـ ـب ـ ــدأ ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 31عـ ــامـ ــا
ً
برنامجه التأهيلي مباشرة أمــا في
اللحاق بفترة إ ع ــداد فريقه للموسم
الجديد ( )21-2020التي ستبدأ في 19
ً
سبتمبر المقبل ،أمال في تعويض ما
فاته خالل العامين الماضيين اللذين
شهدا إصابات عديدة لالعب.

أعلن نادي توتنهام اإلنكليزي
أمــس األول تـعــاقــده مــع العب
خـ ــط الـ ــوسـ ــط ال ــدن ـم ــارك ــي
ب ـيــار-ام ـيــل هــويـبـيــرغ من
س ــاوث ــام ـب ـت ــون ،بـصـفـقــة
بلغت قيمتها  15مليون
جـ ـنـ ـي ــه إسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي (19
مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ـ ـ ــورو) ،وفـ ـ ــق مــا
أفادت التقارير.
وبات هويبيرغ أول القادمين
الــى ال ـنــادي اللندني منذ نهاية
مــوســم الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،موقعا
على عقد لمدة  5سنوات.
وقــال سبيرز ،عبر حسابه على
"تويتر"" ،نحن سعداء لإلعالن عن
التعاقد مع بيار-اميل هويبيرغ من
ساوثامبتون".
ُ
وجـ ـ ــرد ابـ ــن ال ـ ـ ــ 25ع ــام ــا م ــن ش ــارة

ديفيد ينضم إلى ليل بصفقة قياسية
أعلن نــادي ليل المنافس فــي دوري الدرجة
األول ــى الفرنسي لـكــرة الـقــدم امــس التعاقد مع
جوناثان ديفيد مهاجم منتخب كندا لمدة خمس
سنوات من جنت البلجيكي.
وذكرت وسائل إعالم أن الالعب انتقل مقابل
 30مليون يورو ( 35.23مليون دوالر) في صفقة

الدنماركي هويبيرغ

 61نقطة لليالرد في «سلة» داالس

ليالرد نجم بورتالند في محاولة للتسجيل في سلة داالس

سجل نجم بورتالند ترايل باليزرز داميان ليالرد  61نقطة ليقود
فريقه إلى الفوز على داالس مافريكس  131-134واالقتراب من حجز
بطاقة التاهل لألدوار االقصائية في "البالي أوف" ضمن دوري كر
السلة االميركي للمحترفين.
وتابع ليالرد تألقه في اآلونــة االخيرة بعد تسجيله  51نقطة
ايضا في سلة مينيسوتا تمبروولفز االحد.
وبات ليالرد ثاني العب فقط في تاريخ الدوري االميركي يسجل
 60نقطة او اكـثــر  3م ــرات فــي مــوســم واح ــد لينضم الــى اسـطــورة
الستينيات ويلت تشامبرالين.
وسجل ليالرد ثالثية في الثواني االخـيــرة من المباراة ليدرك
التعادل لفريقه  130-130ثم ساهم بالتمريرة الحاسمة التي سمحت
لفريقه بالتقدم  130-132قبل اقل من دقيقة من نهاية المباراة.
وبـهــذا الـفــوز ارتـقــى بــورتــانــد الــى المركز الثامن اخــر المراكز
المؤهلة لـ "البالي اوف" ،متقدما على ممفيس غريزليز .ويلتقي
صاحبا المركزين الثامن والتاسع في مباراة فاصلة لتحديد هوية
المتأهل منهما .يذكر ان فوز بورتالند على بروكلين نتس الخميس
سيضمن له خوض المباراة الحاسمة للتأهل لـ "البالي اوف".
ورفع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته المتتالية منذ استئناف
النشاط الى  7بتغلبه على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 117-130
بفضل  35نقطة لنجمه كيفن بوكر الذي سجل  35نقطة.
ودفع فيالدلفيا كثيرا ثمن غياب نجميه الكاميروني جويل
امبييد وبن سيمونز .لكن رغم االنتصارات السبعة التي حققها
فينيكس ،فإن فوزه على ميلوككي باكس متصدر المجموعة
الـشــرقـيــة قــد ال يمنحه الـتــأهــل ألن ذل ــك يعتمد عـلــى النتائج
األخرى.
وفي المباريات األخرى ،فاز ساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز
بيليكانز  ،106 - 112وكيلووكي باكس على واشنطن ويزاردز -126
 ،113وبوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز  -بوسطن سلتيكس
 ،107-122وسان انتونيو سبيرز على هيوستن روكتس ،105 - 123
وبروكلين نتس على أورالندو ماجيك .96-108

يومية سياسية مستقلة

القيادة ،واستبعد عن غالبية مباريات
"ال ـق ــدي ـس ـي ــن" ب ـعــد اس ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـشــاط
الـكــروي فــي يونيو الـفــائــت ،بعد توقف
قسري بسبب فيروس كــورونــا ،بعد أن
أب ـلــغ ن ــادي ــه ان ــه غـيــر راغ ــب ف ــي تجديد
عقده.
وأب ــدى إيفرتون ايضا نيته التعاقد
مع الدنماركي ،لكن رغبته في التعاون
مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
ساهمت في انتقاله الى لندن.
وقال هويبيرغ" :ما كان مهما بالنسبة
لي هو أنني أردت أن ألعب في ناد أرى
نفسي فيه لسنوات عدة وتوتنهام كان
واح ــدا منها" ،متابعا" :أنــا فـخــور جــدا،
وسعيد جدا ومتحمس .أعتقد أن هناك
مستقبال رائعا للنادي ،وأردت أن أكون
ج ـ ــزء ا م ـنــه ( )...ي ـم ـلــك س ـب ـيــرز العـبـيــن
رائعين ،مدربا رائعا ونظاما رائعا".

ووصــل هويبيرغ الــى ساوثامبتون
عام  2016قادما من بايرن ميونيخ بطل
ال ـمــان ـيــا ،وأل ـم ــح مـ ــرات ع ــدة رغـبـتــه في
االنتقال الــى توتنهام ،حيث كــان يضع
عالمة إعجاب على روابط تقارير ربطته
بالنادي اللندني على مواقع التواصل
االجتماعي.
وفي صفقة أخرى ،انضم ظهير أيمن
توتنهام كايل ووكر-بيترز بصورة دائمة
الى ساوثامبتون ،موقعا على عقد مدة
خمس سنوات ،بعد أن انتقل اليه على
سبيل االعــارة مطلع  2020حتى نهاية
الموسم.
يذكر أن توتنهام انهى البريميرليغ
فــي الـمــركــز ال ـس ــادس ،حـيــث سيخوض
تصفيات الدوري االوروبي "يوروبا ليغ
"الموسم المقبل.

عودة ناجحة لسيرينا في «لكزينغتون»
حـقـقــت نـجـمــة ك ــرة ال ـم ـضــرب المخضرمة
األميركية سيرينا وليامس عودة ناجحة إلى
الـمــاعــب بعد تــوقــف نحو  4أشـهــر ،بفوزها
على مواطنتها برناردا بيرا  4-6و 6-4و،6-1
في دورة لكزينغتون األميركية أمس األول.
وأقـيـمــت النسخة األول ــى مــن ه ــذه ال ــدورة
ف ــي واليـ ــة كـنـتــاكــي م ــن دون ج ـم ـهــور ،وهــي
األولى التي تقام على األراضي االميركية منذ
استئناف نشاط الكرة الصفراء الــذي توقف
ف ــي م ــارس ال ـمــاضــي بـسـبــب تـفـشــي فـيــروس
كورونا المستجد.
لــم تـكــن بــدايــة سيرينا الـفــائــزة ب ـ  23لقبا
في بطوالت الغراند ســام جيدة ،إذ خسرت
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى ،ث ــم انـ ـق ــذت ارب ـ ــع ك ــرات
لـكـســر ارســال ـهــا عـنــدمــا كــانــت الـنـتـيـجــة 4-4
فــي المجموعة الثانية قبل ان تحسمها في
مصلحتها لتعادل األرقام قبل ان تجهز على

منافستها تماما في المجموعة االخيرة.
وكانت سيرينا تخوض اول مباراة رسمية
ل ـه ــا م ـن ــذ م ــواج ـه ـت ـه ــا ل ــات ـف ـي ــة ان ــاس ـت ــازي ــا
س ـي ـف ــاس ـت ــوف ــا فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
ل ـل ـس ـيــدات ف ــي ف ـبــرايــر ال ـم ــاض ــي ،وسـتـلـتـقــي
البالروسية فيكتوريا ازارنكا في الدور المقبل.
ورغـ ــم أن ال ـج ــوائ ــز ال ـمــال ـيــة ل ـه ــذه الـ ــدورة
ليست كبيرة (نحو  200الف دوالر) ،فإنها لم
تثن بعض الالعبات من المشاركة ال سيما أن
معظمهن يردن استعادة إيقاع المباريات قبل
انطالق بطولة الواليات المتحدة المفتوحة،
إحدى البطوالت االربع الكبرى ضمن الغراند
سالم في نهاية الشهر الجاري.
وت ـ ـش ـ ــارك اي ـ ـضـ ــا ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب س ـي ــري ـن ــا،
شـقـيـقـتـهــا ال ـك ـبــرى ف ـي ـنــوس ،واألم ـيــرك ـي ـتــان
سلون ستيفنس وكوكو غوف والبيالروسية
فيكتوريا ازارنكا.

هورنر يلمح إلى إمكانية إدانة مرسيدس
ق ــال كــريـسـتـيــان ه ــورن ــر رئ ـيــس فــريــق
ريــد بــول المنافس في سباقات سيارات
فورموال ـ ـ  1إن فريق مرسيدس قد يكون
مدانا بانتهاك القواعد ،في القضية التي
ش ـهــدت مـعــاقـبــة فــريــق ريـسـيـنــغ بوينت
بغرامة مالية وخصم نقاط من رصيده.
وكـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـس ـب ــاق ــات
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باستوري

توتنهام يتعاقد مع هويبيرغ  ٥سنوات

ً
باريخو ،الــذي يخضع حاليا للفحوصات الطبية
ويتوقع أن ينضم رسميا خــال الـســاعــات المقبلة
لفياريال ليسير على نفس خطوات كوكلين.
ويــواصــل فياريال دعــم صفوفه بعد تعاقده مع
المدرب أوناي إيمري ،مدرب أرسنال وباريس سان
جيرمان السابق ،استعدادا للموسم المقبل.
وك ــان ف ـيــاريــال ق ــدم ام ــس االول العـبــه الياباني
تاكيفوسا كوبو قادما على سبيل اإلعــارة من ريال
مدريد.

قياسية لالعب كندي.
ولـ ــم ي ـك ـشــف الـ ـن ــادي ال ـفــرن ـســي رس ـم ـيــا عن
التفاصيل المالية للتعاقد مــع ديفيد الــذي تم
اختياره أفضل العب في كندا عام  2019لكن ما
ذكرته التقارير سيجعله أغلى العب في تاريخ
كرة القدم الكندية.

وانضم باستوري لصفوف الفريق
العاصمي في  2018قادما من باريس
سان جرمان الفرنسي ،وخاض خالل
تـلــك الـفـتــرة  32م ـبــاراة فـقــط ،وسجل
 4أهداف.
ويعد الموسم الحالي للنسيان في
مسيرة الالعب الالتيني الذي لم يظهر
س ــوى فــي  15م ـبــاراة لــم ي ــزر خاللها
شباك المنافسين.

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

اإلعالنات:

ال ـس ـيــارات (ف ـيــا) أعـلــن الجمعة الماضي
ف ــرض غــرامــة  400أل ــف ي ــورو ( 472ألــف
دوالر) م ــع خ ـصــم  15نـقـطــة م ــن رصـيــد
ريسينغ بوينت في الترتيب العام لفئة
ال ـصــان ـع ـيــن ب ـب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات
سيارات فورموال ـ ـ  ،1بداعي قيام الفريق
بنسخ قـنــوات المكابح الخلفية لسيارة

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

فريق مرسيدس للموسم الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــورن ـ ـ ــر" :ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـف ــري ــق
مرسيدس ،من المؤكد أنه ستكون هناك
ت ـس ــاؤالت ب ـشــأنــه ،فـفــي ح ــال ك ــان هـنــاك
فريق مذنب بحصوله على معلومات ،من
المؤكد أن الفريق اآلخر مذنب بتقديم تلك
المعلومات له".

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
ُ
ممرضه
مختل نفسيا يقتل

ً
َّكرموه بعد وفاته بـ  78عاما
واف ـقــت الـمـلـكــة إلـيــزابـيــث
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـكـ ــريـ ــم
اسـ ـ ــم ب ـ ـحـ ــار شـ ـ ـ ــاب ،ت ـح ـمــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة ع ــن
سفينته خالل ظروف حربية
طــارئــة ،لـيـغــرق معها خــال
إطــاقــه ال ـنــار عـلــى طــائــرات
مهاجمة في الحرب العالمية
الثانية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــام
األس ـت ــرال ــي دي ـف ـيــد هـيــرلــي،
أمــس ،إن إلـيــزابـيــث ،رئيسة
الـ ــدولـ ــة ،وافـ ـق ــت ع ـلــى طـلــب
ا لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــو م ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــح إدوارد
"تيدي" شيان وسام صليب
فيكتوريا بعد و فــا تــه ،وهو
أع ـ ـلـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة م ـم ـك ـن ــة فــي
البالد ،لشجاعته في العمل
عام .1942
وك ــان ال ـش ــاب ( 18عــامــا)
ربـ ــط ن ـف ـســه ب ـمــدفــع مـضــاد
ل ـل ـطــائــرات ل ـصــد ال ـطــائــرات

الـيــابــانـيــة الـمـهــاجـمــة ،التي
كـ ــانـ ــت تـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـن ـ ــار ع ـلــى
زمــائــه فــي الـسـفـيـنــة وســط
الماء ،بينما كانت سفينتهم
ال ـحــرب ـيــة "إتـ ــش إم إي ــه إس
أرميديل" تغرق قبالة ساحل
تيمور.
وذكــر الـنــاجــون أن شيان
واص ـ ـ ــل إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـلــى
ال ـط ــائ ــرات ال ـيــابــان ـيــة حتى
عـ ـن ــدم ــا ان ــزلـ ـق ــت ال ـس ـف ـي ـنــة
تحت األمواج ،وظل إصبعه
عـ ـل ــى ال ـ ــزن ـ ــاد ي ـط ـل ــق الـ ـن ــار
مـ ــن تـ ـح ــت الـ ـسـ ـط ــح ب ـي ـن ـمــا
غـ ـ ــرقـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـف ـ ـي ـ ـنـ ــة ،وفـ ـق ــا
للمعجم األ سـتــرا لــي للسير
الذاتية بالجامعة الوطنية
األسترالية.

إنذار بالزالزل على «أندرويد»
أع ـل ـنــت "غ ــوغ ــل" إطـ ــاق ن ـظ ــام إن ـ ــذار ب ــال ـه ــزات األرض ـي ــة
مـخـصــص لـلـهــواتــف الـمـحـمــولــة ال ـم ــزودة بـنـظــام التشغيل
أندرويد في كاليفورنيا.
وستتلقى الهواتف اإلخطارات الصادرة عن نظام لرصد
الـمــؤشــرات األول ــى لـلـهــزات األرض ـيــة ،أطـلـقــت عليه تسمية
"ش ــاي ــك أل ـ ـيـ ــرت" ،واب ـت ـك ــره ال ـم ـع ـهــد األم ـي ــرك ــي ل ـل ــدراس ــات
الـجـيــولــوجـيــة وش ــرك ــاؤه عـلــى ال ـســاحــل ال ـغــربــي لـلــواليــات
المتحدة.
ويستخدم النظام المعلومات ا ل ــواردة من مئات أجهزة
قياس ال ــزالزل فــي الــواليــة ،إلرســال إخـطــارات إلــى الهواتف
ً
ً
بــأن "زل ــزاال بــدأ وقريبا سيحصل اهـتــزاز" ،بحسب الموقع
اإللكتروني لهذا النظام.
وأوضــح المهندس في "غــوغــل" مــارك ستوغايتيس ،في
تدوينة نشرها الليلة قبل الماضية" ،رأ يـنــا أن ثمة فرصة
الستخدام أندرويد لتزويد الناس بمعلومات دقيقة ومفيدة
عن الهزات األرضية عندما يبحثون عنها ،وإلرسال إنذارات
ثوان لكي يتخذوا االحتياطات مع محيطهم إذا
إليهم خالل
ٍ
اقتضى األمر".
(أ ف ب)

ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض
عبدالكريم المطيري بمجمع
إدارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا ل ـن ـف ـس ـي ــة
بالرياض ،يعرف أن نهايته
ستكون القتل على يــد أحد
الـمــرضــى النفسيين ،الــذيــن
كان يقدم لهم خدمة العالج
ال ـم ـنــزلــي .ه ــذا م ــا أكـ ــده ابــن
ـت" أمــس،
عمه ل ـ "الـعــربـيــة .نـ ُ
ب ـق ــول ــه إن األسـ ـ ـ ــرة ف ـج ـعــت
باتصال المستشفى يبلغهم
بـمـقـتــل اب ـن ـهــم خـ ــال تــأديــة
عمله في تقديم العالج ألحد
المرضى.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
الـ ـح ــادث ،أوض ــح المتحدث
أن "عبدالكريم اتصل بوالد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاج
ال ـن ـف ـس ــي ،ك ــي ي ــوص ـل ــه إل ــى
منزله ،وأبلغه بعد وجــوده،
أن ابنه فــي المنزل بمفرده،

فصلته «كلمات هتلر» عن عمله وأعاده القضاء
حصل موظف أسترالي ،يعمل في شركة BP
النفطية ،على تعويض مالي قــدره  200ألف
دوالر أسترالي ،بعد أن طرد من عمله بسبب
تقليده هتلر في مشهد من فيلم "السقوط".
واستخدم الموظف ،ويدعى سكوت تريسي،
ع ـبــارة شـهـيــرة لشخصية هـتـلــر فــي الفيلم،
ليسخر مــن ال ـم ـفــاوضــات ب ـشــأن األجـ ــور في
الشركة التي يعمل فيها ،ونشر المقطع على
"فيسبوك".
وقد فصلته الشركة من عمله ،لكنه كسب
القضية التي استمرت مداوالتها سنتين ،وعاد
إلى عمله ،ويغطي التعويض األجــر الــذي لم
يتقاضاه بسبب فصله من العمل.
وقالت "بــي بي ســي" ،على موقعها ،أمس
األول ،إن تــري ـســي اس ـت ـعــار ت ـع ـب ـيــرات وجــه
الممثل الذي أدى دور هتلر في فيلم السقوط
أثناء حديثه مع بعض جنراالته في القبو الذي
كان يختبئ به ،واستبدل الحوار في المشهد
بحوار فكاهي.

وأفادت الشركة بأن ما فعله تريسي مسيء
بشكل كبير وغير الئق ،وفصلته من عمله.
ورفــع تريسي قضية خسرها في البداية،
لـكـنــه اس ـتــأنــف قـ ــرار الـمـحـكـمــة قــائــا إن ــه لم
يقصد اإلســاءة إلى أي شخص ،وإن الغرض

من الفيديو كان الفكاهة ،ولم يقصد الشركة
أو أي جهة مـحــددة أخ ــرى .وق ــررت المحكمة
االتحادية ،في حكمها ،أنــه من غير المقبول
الـقــول إن المشهد شبه مــديــري شركة النفط
بالنازيين ،وسمحت لتريسي بالعودة للعمل.

وب ــإم ـك ــان ــه ت ـق ــدي ــم ال ـجــرعــة
ال ـعــاج ـيــة ل ــه ،وم ــا أن دخــل
المنزل حتى داهمه المريض
بطعنات أودت بحياته".
وط ــال ــب ب ـض ــرورة وج ــود
ك ـ ـ ــادر ط ـب ــي مـ ــع ال ـم ـم ــرض،
الذي يتابع مثل تلك الحاالت
أثناء زيارته للمرضى خالل
ال ـطــب الـمـنــزلــي ،لحمايتهم
من اإليــذاء" ،فالمريض أدلى
في تصريحاته للشرطة أنه
مبيت النية لقتل عبدالكريم
من شهر ،ومن أقواله يتضح
أنه يدرك ما يقول ،وما لنا إال
الصبر والسلوان".

مصرع  5بحادث مرور في إيطاليا
لـقــي خـمـســة أش ـخــاص حـتـفـهــم ،بينهم أرب ـعــة مــن الفتية
ً
تتراوح أعمارهم بين  11و 16عاما ،في حادث سير بمنطقة
بيدمونت الجبلية في إيطاليا.
وأف ـ ــادت هـيـئــة اإلط ـف ــاء ب ــأن مــركـبــة خــاصــة بــالـسـفــر بين
الضواحي وعبر البالد تحطمت فى منطقة وعرة بعد منتصف
الليل أمس األول بقليل ،وسقطت من ارتفاع نحو  200متر.
وتحقق شرطة الدرك اإليطالية (كارابينيري) في سبب الحادث
في مقاطعة كونيو.
ومن بين األشخاص التسعة الذين كانوا في السيارة ،توفي
ً
خمسة في مكان الحادث ،ومنهم السائق ( 24عاما) وأصيب
ً
أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين  17و 24عاما بجروح
خطيرة ونقلوا إلى المستشفى.
ً
ووفقا للتحقيقات األولية ،من المفترض أن تقل المركبة
ستة أشخاص فقط.
وأفـ ــادت وســائــل إع ــام محلية ووكــالــة األن ـبــاء اإليطالية
(أنـ ـس ــا) ،أمـ ــس ،ب ــأن مـجـمــوعــة ال ـش ـبــاب ك ــان ــوا ف ــي طريقهم
لمشاهدة شهاب النجوم أثناء تساقط شهب البرشاويات.
وبحسب ما ورد ،وقع الحادث على ارتفاع  1800متر من
مستوى سطح البحر.
(د ب أ)

المشتري في إنستغرام «بيتزا بيبروني»

شــاركــت "نــاســا" ص ــورة مفصلة لكوكب
المشتري ،لكن المراقبين قالوا إنها تشبه
إلى حد كبير "بيتزا بيبروني".
وذك ــر مــوقــع "روس ـي ــا الـ ـي ــوم" ،أم ــس ،أن
المركبة الفضائية "جونو" تدرس الكوكب
الـضـخــم مـنــذ ع ــام  ،2011وأرس ـلــت مــؤخــرا
صــورة ألعاصير دوامــة حمراء في منطقة
القطب الشمالي.
ونشرت وكالة الفضاء األميركية الصورة
على "إنستغرام" ،واستجاب المستخدمون
من خالل مقارنة الميزات بالطعام الشعبي،
وأطلق عليها أحدهم اسم "بيتزا بالنيت"،
بينما قــال آخــر إنها تبدو وكأنها فطيرة
محترقة.

أفعى سامة
برأسين
عـثــر ف ــي والي ــة مــاهــاراش ـتــرا،
الــواق ـعــة فــي ال ـجــزء األوسـ ــط من
الهند ،على أفعى سامة نادرة ذات
رأسين ،تعتبر األكثر سمية من
جميع األفاعي السامة في الهند.
ونقل موقع "روسـيــا الـيــوم"،
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،ع ـ ـ ــن ص ـح ـي ـف ــة
 Hindustan Timesقــو لـهــا إن
أحـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن ش ــاه ــد ه ــذه
األفعى ،التي طولها ال يتجاوز
 11سـنـتـمـتــرا ،وط ــول كــل رأس
نحو سنتمترين ،واتصل فورا
بـجـمـعـيــة ح ـمــايــة ال ـح ـيــوانــات،
التي أرسلت اثنين من أعضائها
إلــى الـمـكــان .يذكر أن مثل هذه
األفاعي الشاذة ال تعيش طويال
في البرية.
وتـسـمــى ه ــذه األف ـعــى راسـيــل
 ،Daboia russeliiو هـ ــي أ ك ـثــر
أنواع األفاعي السامة انتشارا في
مناطق جنوب آسيا.

وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن صـ ـ ــورة األش ـ ـعـ ــة تـحــت
الحمراء تسلط الضوء على عواصف "تشبه
الحمم البركانية" على أ قـطــاب المشتري،
ُ
وعندما تــرى تحت الضوء المرئي ،تظهر
الغيوم على شكل وهج أزرق.
وت ـم ـث ــل "جـ ــونـ ــو" ع ـي ــون "نـ ــاسـ ــا" أث ـن ــاء
دورانها حول كوكب المشتري ،لكن وكالة
ال ـف ـض ــاء م ـس ـت ـعــدة السـ ـتـ ـخ ــدام تـلـسـكــوب
جيمس ويب الفضائي القوي ،الذي سيراقب
الكوكب ،على أمل التوصل إلى اكتشافات
أكثر تفصيال.
وقـ ـ ـ ــال إيـ ـمـ ـك ــي دي بـ ــاتـ ــر ،مـ ــن جــام ـعــة
كاليفورنيا ،بيركلي ،وتييري فوشيه من
مرصد باريس" :ستكون تجربة صعبة حقا.

وفيات
نسيمه يوسف علي

أرملة إبراهيم خليل إبراهيم األسود
ً
 85عاما ،شيعت ،ت97840208 ،99749107 :

نوره سالم فرج العجمي

زوجة طالل مرزوق ملبس المطيري
ً
 57عاما ،شيعت ،ت99099053 :

نورية خلف أيوب السبعان

أرملة عبدالرضا عبدالله المالكي
ً
 75عاما ،شيعت ،ت97568075 :

محمد حسين محمد الخلف

ً
 88عاما ،شيع ،ت99063581 ،99241127 ،99060587 :

عايشه فهد سالم الطويل

أرملة صالح يعقوب الشرهان
ً
 79عاما ،شيعت ،ت90091251 :

نسيمه محمد عبدالله صرخوه

أرملة حسن عبدالرضا خشاوي
ً
 71عاما ،شيعت ،ت99441544 :

عبدالله الشلفان
آمنة
ً
 81عاما ،شيعت

كوكب المشتري ساطع جدا ،وأدوات ويب
حساسة جدا ،لذا فإن مراقبة الكوكب الالمع
وحلقاته وأقماره الخافتة ستكون اختبارا
ممتازا لكيفية تحقيق أقصى استفادة من
تقنية ويب المبتكرة".
وس ـي ـف ـح ــص ت ـل ـس ـك ــوب ج ـي ـم ــس وي ــب
الفضائي الغالف الجوي للمنطقة القطبية
للكوكب الـعـمــاق ،حيث اكتشفت "جونو"
مـجـمــوعــات األعــاص ـيــر ال ـتــي شــوهــدت في
الصورة .وستوفر بيانات @ NASAWebb
تـ ـف ــاصـ ـي ــل أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان مـ ـمـ ـكـ ـن ــا فــي
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وق ـ ـيـ ــاس ال ــري ــاح
وجــزيـئــات السحب وتكوين الـغــاز ودرجــة
الحرارة.

مواعيد الصالة
الفجر
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الشروق

05:15

الظهر
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العصر
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المغرب

06:31

العشاء

07:54

الطقس والبحر
العظمى 45
الصغرى 29
ً
أعلى مد  05:29صب ــاحـ ـ ــا
 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:50ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

