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ناعومي هاريس وكيرا نايتلي تشاركان
في فيلم عن التغير المناخي ص ١١

اتفاق سالم إماراتي  -إسرائيلي

إعالن إقامة عالقات اعتيادية بعد اتصال بين ترامب وبن زايد ونتنياهو

الثانية

• أبوظبي :أوقفنا الضم وحافظنا على حل الدولتين • واشنطن :مفاوضات مماثلة مع دول أخرى
ً
فــي خ ـطــوة هــي األولـ ــى مــن نــوعـهــا خليجيا،
تــوص ـلــت اإلم ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل إل ــى ات ـف ــاق لـبــدء
عالقات ثنائية كاملة بينهما ،والتعاون في كل
المجاالت.
ُ
وأعلن االتفاق بعد اتصال ثالثي جــرى أمس
بـيــن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وول ــي
عهد أبــوظـبــي محمد بــن زاي ــد ،ورئـيــس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وج ــاء فــي بـيــان ثــاثــي مشترك نشرته وكالة
«وام» الــرسـمـيــة اإلم ــارات ـي ــة أن األط ـ ــراف الـثــاثــة
اتفقت على «مباشرة العالقات الثنائية الكاملة
ً
بين إســرائـيــل واإلم ـ ــارات» ،معتبرا أن «مــن شأن
ه ــذا اإلن ـج ــاز الــدبـلــومــاســي الـتــاريـخــي أن يعزز

السالم في منطقة الشرق األوســط ،وهو شهادة
على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى
بها القادة الثالثة ،وعلى شجاعة البلدين لرسم
مسار جديد يفتح المجال أمــام إمكانات كبيرة
في المنطقة».
وإذ لفت إلــى أن «ال ــدول الثالث تواجه العديد
ً
من التحديات المشتركة راهنا ،وستستفيد بشكل
متبادل من اإلنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم
ً
(أم ــس)» ،أشــار البيان إلــى أن وفــودا من اإلمــارات
وإس ــرائ ـي ــل سـتـجـتـمــع خ ــال األس ــاب ـي ــع المقبلة
بهدف «توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات
االستثمار والسياحة والرحالت الجوية المباشرة
واألمـ ـ ــن واالت ـ ـصـ ــاالت وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـطــاقــة

وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـب ـي ـئــة وإن ـشــاء
سفارات متبادلة وغيرها من المجاالت ذات الفائدة
المشتركة».
ورأى ال ـب ـيــان أن «بـ ــدء ع ــاق ــات م ـبــاشــرة بين
اثنتين مــن أكـبــر الـقــوى االقـتـصــاديــة فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ال ـن ـه ــوض
بالمنطقة مــن خــال تحفيز النمو االقـتـصــادي،
وتعزيز االبتكار التكنولوجي ،وتوثيق العالقات
ً
بين الشعوب» ،مضيفا أنه «نتيجة لهذا االنفراج
الــدبـلــومــاســي وب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب الــرئـيــس تــرامــب
وبدعم من اإلمارات ،ستتوقف إسرائيل عن خطة
ً
أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسالم،
ضم
ٍ
وتــركــز جـهــودهــا اآلن على توطيد الـعــاقــات مع

الغانم :نائب األمير أكد أن حل المجلس بيد صاحب السمو

«سموه أكد أن نهج صباح األحمد المؤمن بالدستور لن يتغير»

• الخالد :سنواجه االستجوابات بال جزع ...وباب التعاون مفتوح على مصراعيه

●

محيي عامر

فــي نـقــل وصـفــه ب ـ «الـحــرفــي»
عــن سمو نــائــب األم ـيــر ،الشيخ
نواف األحمد ،قال رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم إن سموه ال
ً
يرى أن هناك حاليا ما يستدعي
حل المجلس ،مع تشديده على
عدم السماح بأي شيء من شأنه
أن يمس استقرار البالد.
وذك ـ ــر ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
ل ــه ،أن س ـمــوه كـلـفــه خ ــال لقاء
بروتوكولي أبــوي ،أمس األول،
عقب ا نـتـهــاء جلسة التصويت
على طرح الثقة بوزير المالية،
«وبتوجيهات مباشرة وواضحة
وقاطعة» ،بتوصيل 02 3

الــدول األخــرى في العالمين العربي واإلسالمي.
وإذ تؤمن الواليات المتحدة واإلمارات وإسرائيل
بإمكانية تحقيق إنـجــازات دبلوماسية إضافية
ً
مــع ال ــدول األخ ــرى ،فإنها ستعمل مـعــا لتحقيق
هذا الهدف».
ول ـف ــت إل ــى أن «بـ ــدء ال ـع ــاق ــات الــدبـلــومــاسـيــة
السلمية سيجمع بـيــن اثـنـيــن مــن أق ــوى شــركــاء
أميركا في المنطقة ،وستنضم اإلمارات وإسرائيل
إلى الواليات المتحدة إلطالق أجندة استراتيجية
للشرق األوس ــط لتوسيع التعاون الدبلوماسي
والتجاري واألمني».
وأكد أنه «إلى جانب الواليات المتحدة ،تتشاطر
اإلم ــارات وإسرائيل وجهة نظر مماثلة 02

طلبات للنيابة بتحديد
مصروف شهري للمشاهير
إحالة  3جدد ترفع عدد البالغات إلى 17
ف ــي وق ـ ــت واصـ ـل ــت ال ـن ـيــابــة
ال ـع ــام ــة تـحـقـيـقــاتـهــا بـقـضــايــا
غسل األموال المتهم على ذمتها
 13م ــن م ـشــاه ـيــر ال ـســوش ـيــال
ميديا وإحدى الشركات ،علمت
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،مـ ــن مـ ـص ــادره ــا،
أن ال ـن ـيــابــة ت ـل ـقــت ط ـل ـبــات مــن
مشاهير بصرف مبالغ شهرية
لـهــم مــن حـســابــاتـهــم ،موضحة
أن النيابة قد تتعامل مع هذه
ال ـط ـل ـب ــات إذا ث ـب ـتــت جــديـتـهــا
ومـنـطـقـيــة الـمـبــالــغ الـمـطـلــوبــة؛
مراعاة للجوانب اإلنسانية ،ال
سـيـمــا أن ه ـنــاك زوج ـيــن صــدر
ق ــرار بالتحفظ عـلــى أموالهما
وأصولهما كاملة.
وذكــرت المصادر أن النيابة
تلقت أمس األول ثالثة 02

«الداخلية» :االنتخابات الفرعية تمزيق
للوحدة الوطنية ...ونؤيد اقتراح النصف
«الداخلية البرلمانية» رفضته واكتفت بالموجود في القانون الحالي
●

محيي عامر

بينما ّأيــدت الحكومة ممثلة بــوزارة
الداخلية االقـتــراح بقانون ،الــذي قدمه

ال ـنــائــب راك ـ ــان ال ـن ـصــف ،وال ـ ــذي ينص
على شطب المشاركين في االنتخابات
ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن س ـ ـ ـجـ ـ ــات الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
والـمــرشـحـيــن ،صـ ّـوتــت لجنة الداخلية

اقتصاديات

«مشاريع الكويت»
تربح  11مليون دينار
في النصف األول
٠٩

والــدفــاع البرلمانية بإجماع أعضائها
ال ـح ــاض ــري ــن ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراح بــالــرفــض،
ُم ـح ـ ِّـص ـن ــة ب ــذل ــك نـ ـ ــواب ال ـف ــرع ـي ــات مــن
الشطب.
02

«وربة» :سياستنا
التحوطية جنبت مخصصات
بـ  28مليون دينار
٠٧

المرحلة الرابعة من «العودة» الثالثاء المقبل
• مجلس الوزراء أرجأ رفع الحظر الجزئي ...مع مراجعته  ٢٠الجاري
• عودة األندية الرياضية والصحية وصالونات الحالقة والخياطين
أقـ ــر مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء تنفيذ
المرحلة الرابعة من خطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية،
ً
اعتبارا من الثالثاء المقبل ،مع
إب ـقــائــه حـظــر ال ـت ـجــول الـجــزئــي
الـمـفــروض على جميع مناطق
الكويت ،على أن يراجع أمر هذا
الحظر الخميس  ٢٠الجاري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،خـ ـ ــال
اج ـت ـم ــاع ــه االس ـت ـث ـن ــائ ــي أم ــس
ب ــرئ ــاس ــة س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخ ــال ــد ،ال ـس ـمــاح ب ـع ــودة عمل
الـمـقــاهــي والـمـطــاعــم وحــافــات

النقل العام مع اعتماد التباعد،
ً
مكلفا الوزراء ،كل فيما يخصه،
بتنفيذ تدابير المرحلة الجديدة.
وفي تقديم الستئناف بعض
األنـشـطــة الـمـقــررة فــي المرحلة
الخامسة ،سمح المجلس بعودة
األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة والـصـحـيــة
ومحالت العناية الشخصية ،من
صالونات الحالقة ،والمنتجات
ً
ال ـص ـح ـي ــة،فـ ـض ــا ع ــن م ـحــات
الخياطة والمشاغل ،مع االلتزام
باالشتراطات الصحية.

ً
«ممتاز» القدم يعود غدا باشتراطات صحية
●

حازم ماهر

بعد توقف فرضه فيروس كورونا 6
أشهر ،يستأنف دوري  stcالممتاز لكرة
القدم منافساته في الثامنة والربع من
غد على استاد الكويت بمواجهة
مساء ٍ
الكويت والنصر المؤجلة مــن الجولة
الحادية عشرة للبطولة.

وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم
الحكومة طارق المرزم ،أمس ،أن مجلس
ً
ال ـ ــوزراء ق ــرر ال ـمــواف ـقــة ،اع ـت ـبــارا مــن 15
الجاري ،على استئناف نشاط كرة القدم،
في إطار االستعدادات للبطوالت القارية
والــدول ـيــة ،دون حـضــور جـمــاهـيــري مع
تطبيق االشتراطات الصحية.
02

مجموعة األهلي المتحد
تربح  293.4مليون دوالر
في  6أشهر
08

سحب  3آالف
رخصة سوق من ذوي
إعاقات شديدة
●

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر بالهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة أن قرابة  3آالف
ً
رخصة قيادة ُسحبت ،مؤخرا ،من أصحاب
إعــاقــات بصرية وذهـنـيــة شــديــدة يمتلكون
ً
رخصا وال تنطبق عليهم اشتراطات اإلصدار.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى اعـتـمــاد خـطــوات
تنسيقية مــع وزارة الداخلية بشأن رخص
السوق الصادرة لبعض ذوي اإلعاقة ،وتمت
مـخــاطـبــة «الــداخ ـل ـيــة» بــأسـمــاء هـ ــؤالء ،ليتم
تـحـلـيــل بـيــانــاتـهــم واالتـ ـص ــال بـهــم وسـحــب
ا لــر خــص منهم ،السيما أن بعض أصحاب
اإلعــاقــات الــذيــن حصلوا على رخــص قيادة
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات قـ ــد تـ ـك ــون سـ ـ ـ ــاءت حــال ـت ـهــم
ً
وارتفعت درجة إعاقتهم ،وصار لزاما سحب
الرخص منهم.
٠٣

ّ
ّ
لبنان« :كلن يعني كلن» ...يتبخر أمام الواقع

توتر في «هرمز» قبيل
التصويت على تمديد
«حظر تسلح» إيران

●

ق ـ ـب ـ ـيـ ــل تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ح ــاس ــم
فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
ب ـشــأن م ـشــروع ق ــرار أمـيــركــي
يـهــدف لتمديد حظر السالح
ال ـم ـف ــروض ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،عــاد
التوتر إلــى مضيق هرمز في
ال ـخ ـل ـيــج ،ب ـعــد إقـ ـ ــدام ال ـق ــوات
اإليرانية على اعتراض ناقلة
ن ـفــط تــرفــع ع ـلــم لـيـبـيــريــا في
المياه الدولية.
وفــي وقــت يستعد مجلس
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـت ـصــويــت
على مشروع القرار األميركي
لتمديد حـظــر األسـلـحــة على
طهران ،الذي يفترض 02

إذا س ــأل ــت أح ـ ــد ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ل ـل ـشــأن
الـلـبـنــانــي ع ــن حـ ــراك الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
«وثـ ـ ـ ــوار  17ت ـش ــري ــن» ف ـس ـي ـج ـي ـبــك عـلــى
ال ـفــور :عــن أي مجموعة تــريــد أن تبحث
أو تتحدث؟
الــواقــع أن تـلــك الـمـجـمــوعــات ال تعمل
ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة م ـ ــوح ـ ــدة ،ف ـك ــل م ـج ـمــوعــة
مستقلة عــن غـيــرهــا ،س ــواء بالتحرك أو
بـسـقــف الـمـطــالــب ال ـتــي تـتـبـنــاهــا ،وبنت
شهرتها األول ــى على شعار «كلن يعني
كلن» ،وهو المرادف لشعار ثورات الربيع
العربي «الشعب يريد إسقاط النظام».
ً
ً
هذا الشعار كان عفويا وشعبيا ،ولذلك
كــان مــن الصعب أن تحاسب أو تناقش
أي ق ـي ــادي مـنـهــم بكيفية تطبيقه على

متظاهرات لبنانيات يوقفن سيارة نائب متجه إلى جلسة برلمانية في قصر األونيسكو أمس (أ ف ب)

حمزة عليان

األرض ،ألن ــه فــي األس ــاس خ ــرج بلحظة
غضب وثوران.
ال ـش ـعــار ف ــي ال ـب ــداي ــة أغـ ــرى الـجـمـيــع،
ودغ ــدغ مشاعر الـشـبــاب والمنتفضين،
وقــد يكون انتهى مفعوله ،ولــم يعد هو
األساس ،وربما كانت الدالالت األساسية
له أنه جمع كل الرموز الحاكمة في سلة
ً
واح ــدة ،ب ــدء ا مــن السيد حسن نصرالله
ً
وانتهاء بالرئيس ميشال عــون ،ومــرورا
بــاألس ـتــاذ نـبـيــه ب ــري وآخ ــري ــن بــالـطـبــع،
ً
تستثن أح ــدا مــن الطبقة
تلك الـثــورة لــم
ِ
الـسـيــاسـيــة ،والـمـسـتـهــدف الــرئـيـســي هو
«حزب الله».
ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـيــاســي أن ال ـع ـمــود
الفقري لهذه الثورة أغلبيته من الطائفة
ال ـم ـس ـي ـح ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،ت ـس ــان ــده ــم
مجموعات من الطبقة الوسطى 02
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نائب األمير يهنئ رئيس باكستان الناصر :ندعم العراق ونرفض تدخل تركيا بأراضيه

بذكرى استقالل بالده

«األغذية العالمي» يشيد بمساهمة الكويت في بناء صوامع بيروت
أج ــرى وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ د .أحمد
ال ـنــاصــر ،أم ــس ،ات ـصــاال هاتفيا
مع وزير خارجية العراق د .فؤاد
ً
حسين ،مجددا التأكيد على دعم
الكويت لسيادة العراق وسالمة
أراضيه.
وأكد الناصر ،خالل االتصال،
وقوف الكويت إلى جانب العراق
ف ــي ك ــل م ــا يـتـخــذه م ــن إجـ ــراءات
لـلـحـفــاظ عـلــى أمـنــه واس ـت ـقــراره،
مـ ـ ــع إدان ـ ـت ـ ـه ـ ــا ألي اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ات
خ ــارج ـي ــة ورف ـض ـه ــا ل ـل ـتــدخــات
التركية العسكرية فــي األراضــي
ال ـعــراق ـيــة ،ان ـطــاقــا م ــن مــوقـفـهــا
الـمـبــدئــي وال ـثــابــت ال ــراف ــض ألي
ت ــدخ ــات ت ـم ــس سـ ـي ــادة أي مــن

بعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
بـبــرقـيــة إل ــى رئ ـيــس جمهورية
بــاكـسـتــان اإلســام ـيــة د .عــارف
عـ ـل ــوي ،ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
ت ـه ــان ــي ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
وتهاني سموه بمناسبة ذكرى
استقالل بالده ،متمنيا سموه له
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق كل الرقي والنماء.
كما بعث سمو رئيس مجلس
الـ ــوزراء الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ببرقية تهنئة مماثلة.

«الهالل األحمر» تتبرع بمولدات
كهرباء للصليب األحمر اللبناني
اعلنت جمعية الهالل االحمر امس تبرعها بعشرة مولدات
كهرباء لدعم مراكز االسعاف وبنوك الدم الميدانية لصالح
الصليب االحمر اللبناني .واكد رئيس بعثة الهالل االحمر الى
لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» اهمية
تعزيز ا لـجـهــود الميدانية للصليب اال حـمــر اللبناني بعد
انفجار مرفأ بيروت لمساعدته في عمليات انقاذ واسعاف
المصابين.
من جهته اعــرب االمين العام للصليب االحمر اللبناني
جــورج كتانة فــي تصريح مماثل ل ـ «كــونــا» عــن بالغ الشكر
للهالل االحمر على هذا التبرع الذي يدعم قدرات وامكانيات
المراكز الصحية ومراكز بنوك الدم التي تحتاج الى تأمين
الـكـهــربــاء فــي الــوقــت الــراهــن خـصــوصــا مــع تـضــرر شبكات
الكهرباء بسب االنفجار في عدد من مناطق بيروت.

اتفاق سالم إماراتي...

ً
فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة ،فضال عن االلتزام
المشترك بتعزيز االستقرار من خالل المشاركة الدبلوماسية ،وزيادة
التكامل االقتصادي ،والتنسيق األمني .وسوف يؤدي هذا االتفاق
إلى حياة أفضل لشعوب اإلمارات وإسرائيل والمنطقة».
ً
وذكــر أن «اإلم ــارات وإسرائيل ستقومان فــورا بتعزيز التعاون
وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا.
ً
ومن خالل العمل معا ستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع
بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة».
وإذ رحب بمشاركة اإلمارات في الحفل الذي أعلن خالله ترامب
خـطـتــه لـلـســام الـمـعــروفــة بصفقة ال ـقــرن فــي واشـنـطــن  28يناير
الماضي ،تعهد البيان بأن «الطرفين سيواصالن جهودهما للتوصل
إل ــى حــل ع ــادل وشــامــل ودائ ــم لـلـصــراع الفلسطيني اإلســرائـيـلــي.
وبحسب خطة الـســام ،يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة
المسجد األقصى والصالة فيه ،وينبغي أن تظل األماكن المقدسة
األخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع األديان».
وبحسب البيان ،فقد أعــرب بن زايــد ونتيناهو عن «تقديرهما
العميق للرئيس ترامب على تفانيه إلحــال السالم في المنطقة،
وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه».
تعليق على «تويتر» ،قال ولي عهد أبوظبي ،إن بالده اتفقت
وفي
ٍ
مــع إســرائ ـيــل عـلــى «وض ــع خــريـطــة طــريــق نـحــو تــدشـيــن الـتـعــاون
ً
ً
الـمـشـتــرك وص ــوال إل ــى عــاقــات ثـنــائـيــة» ،مـضـيـفــا أن ــه اتـفــق خــال
االتصال الثالثي على «وقف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية».
ولفت وزيــر الـشــؤون الخارجية فــي اإلم ــارات أنــور قــرقــاش إلى
أن االتفاق ّ
«جمد قرار الضم ،وذلك مكسب كبير ،وإنجاز لمصلحة
مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم ،وفرصة جديدة إلحياء السالم».
ّ
وشدد قرقاش على أن «اإلمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها
المباشرة في العالقات االعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على فرص
حل الدولتين ،وتدعو الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،وتلتزم بالعمل مع األصدقاء إلحالل األمن ولضمان
استقرار المنطقة».
من ناحيته ،اعتبر سفير اإلمارات في واشنطن يوسف العتيبة،
ً
ً
ً
أن االتفاق يشكل «انتصارا للدبلوماسية وللمنطقة ،وتقدما مهما
ً
في العالقات العربية اإلسرائيلية» ،مؤكدا أنه «يقضي على الفور
بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف .ويحافظ على قابلية
حل الدولتين ،كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي».
وت ـحــدث الــرئـيــس تــرامــب عــن «ات ـفــاق تــاريـخــي واخ ـت ــراق ضخم
وخطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء».
وقـ ــال ت ــرام ــب ،ف ــي الـبـيــت األب ـي ــض ،أمـ ــس ،إن الـمـنــاقـشــات بين
ً
ً
الزعيمين اتسمت أحيانا بالتوتر ،مشيرا إلى أن اتفاقات مماثلة
قيد النقاش مع دول أخرى بالمنطقة« ،آمل أن تتحقق».
ً
وأضاف «قال الجميع إن هذا األمر سيكون مستحيال ...بعد 49
ً
عاما ستقوم إسرائيل واإلمارات بتطبيع عالقاتهما الدبلوماسية
بالكامل .ستتبادالن السفراء والبعثات الدبلوماسية ،وستبدآن
ً
تعاونا في شتى المجاالت».
وقال مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنير ،الذي
يعتبر مصمم «صفقة الـقــرن» ،إن «االتـفــاق سيمنح األمــل لشعوب
المنطقة» ،في حين اعتبره وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
«خطوة كبيرة لألمام على الطريق الصحيح».
ب ــدوره ــا ،أش ــادت إســرائ ـيــل بــاالت ـفــاق ،ووصـفـتــه بـ ـ «ي ــوم عظيم
للسالم» .وفي مؤتمر صحافي الحق ،قال نتنياهو إنه «يوم تاريخي
لدولة إسرائيل».
أما السفير اإلسرائيلي في واشنطن رون ديرمر فقال على «تويتر»:
«يوم عظيم للسالم! تثني إسرائيل على شجاعة (محمد بن زايد آل
نهيان) في اتخاذ قرار تاريخي النضمام اإلمارات إلى مصر ()1979
واألردن ( )1994في صنع السالم مع إسرائيل .إسرائيل ممتنة بعمق
لكل ما فعله ترامب ليجعل تلك االنفراجة ممكنة».
وبينما ّ
رحــب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باالتفاق،
رفضته «حماس» ،وقالت إنه ال يساعد القضية الفلسطينية.

الغانم :نائب األمير أكد أن حل...

ً
ً
رسائل ،أوالها أن «سموه مؤمن إيمانا تاما بالمؤسسات الدستورية
ً
ودور المجلس ،تأكيدا لنهج سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
الذي لن يتغير أو يتبدل».
وأضاف أن سموه شدد ،في الرسالة الثانية ،على أن «استقرار
ً
ً
البالد ومراعاة الظروف اإلقليمية والدولية ،سياسيا واقتصاديا
ً
وصـحـيــا ،هما واج ــب واسـتـحـقــاق ،وأن مسؤولية سـمــوه األولــى
ّ
تحقيق هذا األمر ،ولذا لن يسمح لهذا االستقرار بأن يمس».
أمــا األخ ـيــرة ،فــأشــار خاللها سموه إلــى أن «حــل المجلس بيد
ً
وال يوجد ما يستدعي ذلك في هذه المرحلة» ،مؤكدا
األمير وحدهّ ،
أن «التعاون البناء مع الحكومة يجب أن يكون ديــدن النواب في
هذه األوقــات ،كما أن استخدامهم للرخص الرقابية والدستورية
ً
ً
يتطلب حصافة وحسا بالمسؤولية وتقديرا للظروف العصيبة
التي نمر بها».
وأوضـ ـ ــح ال ـغ ــان ــم أنـ ــه أكـ ــد ل ـنــائــب األمـ ـي ــر أن «أب ـ ـنـ ــاءه ال ـن ــواب
سيتحملون مسؤولياتهم وسيقدرون الظروف التي تمر بها الكويت
والعالم من أوضاع استثنائية.
ً
وردا على ســؤال عما يتردد بأن رئيس الحكومة سمو الشيخ

ال ــدول العربية الشقيقة .وأعــرب
عن خالص مشاعر العزاء للشهداء
الـعـسـكــريـيــن ال ـعــراق ـي ـيــن ،الــذيــن
واف ـت ـهــم الـمـنـيــة جـ ــراء االع ـت ــداء،
متمنيا الشفاء العاجل للجرحى
والمصابين في هذا الهجوم.
من جانبه ،أعرب وزير خارجية
العراق عن بالغ الشكر والتقدير
للموقف المبدئي لدولة الكويت،
الـ ــذي يـعـكــس طـبـيـعــة ال ـعــاقــات
األخــويــة الــراسـخــة بـيــن البلدين
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ،وح ــرصـ ـهـ ـم ــا عـلــى
موجبات الجيرة ،ورفضهما ألي
عدوان خارجي.
فــي مجال آخــر ،تلقى الناصر
ات ـ ـص ـ ــاال عـ ـب ــر ت ـق ـن ـي ــة الـ ـم ــرئ ــي
والمسموع من المدير التنفيذي

لبرنامج األغذية العالمي التابع
لألمم المتحدة ديفيد بيزلي.
وأعرب بيزلي ،خالل االتصال،
عن بالغ تقديره وامتنانه للدور
اإلنساني الــذي تقوم به الكويت
ن ـح ــو مـ ـس ــان ــدة ل ـب ـن ــان وش ـع ـبــه
فــي مــواجـهــة تــداعـيــات االنـفـجــار
ال ـض ـخــم ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه مــرفــأ
بيروت في  4الجاري.
وأشـ ــاد بمساهمة الـصـنــدوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
ال ـعــرب ـيــة ب ــإع ــادة ب ـن ــاء صــومـعــة
الحبوب في لبنان ،تعزيزا لدعائم
األمــن الغذائي في لبنان ،ودعما
لشعبها الشقيق في هذه الظروف
العصيبة.

أحمد الناصر

الخضر لضباط جدد :المحافظة على القسم

●

●

الخضر والصالح والصباح مع الضباط الجدد
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
المنصور وهنأهم بحصولهم
على ثقة صــا حــب السمو أمير

صباح الخالد بصدد رفع كتاب «عدم تعاون» مع المجلس ،أجاب:
«اجتمعت مع الرئيس الخالد وناقشنا المشهد السياسي وعدة
أمور ،حيث أكد لي أنه ال يجزع من االستجوابات ،وأنه سيواجهها
ُ
إذا قدمت ،وأن باب التعاون مع المجلس مفتوح على مصراعيه،
وهو مستمر في هذا األمر».
ولفت الغانم إلى أن «األدوات الدستورية حق أصيل للنائب ،غير
ً
أنه يجب أن يستخدمها االستخدام السليم» ،معقبا بأن «من يراقب
النائب ويحاسبه هو الناخب والشعب».
ً
واعتبر أن ما يحدث في المشهد السياسي الحالي ليس مفاجئا،
بل متوقع «فقد مررنا بمشاهد مماثلة وشائعات منذ بداية هذا
المجلس قبل أربع سنوات ،بزعم أنه لن يكمل مدته وسيتم حله،
وها هو لم يتبق على إنهاء الفصل التشريعي الحالي سوى مدة
زمنية بسيطة أتمنى خاللها التركيز إلنهاء مما لم ننته منه من
قوانين وتشريعات وأدوار رقابية».
وختم الغانم بالدعاء لله أن يشافي صاحب السمو ،ويرجعه
ً
ً
ً
عاجال إلــى الكويت ،سالما معافى ،سائال الله تعالى االستقرار
للبالد والعباد ،وأن يحفظ سمو األمير وسمو ولي عهده.

«الداخلية» :االنتخابات الفرعية...
وف ــي ال ـك ـتــاب ،ال ــذي أرس ـل ـتــه "الــداخ ـل ـيــة" إل ــى الـلـجـنــة قبيل
تصويتها أم ــس ،وال ــذي حصلت "ال ـجــريــدة" على نسخة منه،
قالت الوزارة" :نؤيد ما جاء في اقتراح النصف لتغليظ العقوبة
على مرتكب جريمة تنظيم انتخابات فرعية ،بحسبانه ُيمزق
الــوحــدة الــوطـنـيــة وي ـكــرس الـطــائـفـيــة ،لـكــن مــع تـعــديــل صياغة
المادة المقترحة".
واقترحت الوزارة أن تكون صياغة هذه المادة كالتالي" :كل من
ّ
نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها ،وهي
التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لالنتخابات،
الختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة،
كما ُيحرم من االنتخاب كل َمــن أديــن بحكم نهائي في جريمة
االنتخابات الفرعية إلى أن يرد إليه اعتباره".
وصرح عضو اللجنة النائب سعدون حماد ،عقب اجتماعها
أمس" :اجتمعتنا لمناقشة االقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون
رقــم  1962/35بـشــأن مــا يسمى (قــانــون الـفــرعـيــات) النتخابات
أعضاء مجلس األمة".
وأوضح حماد أن "اللجنة ناقشت النص الموجود بالقانون
الحالي والمقترح الجديد ،الذي قدمه أحد النواب ،إذ إن النص
الحالي ُ
المفعل في المادة رقم  45في الفقرة الخامسة "يعاقب
بالحبس مــدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن
ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل َمن نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية
أو دعا إليها ،وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد
المحدد لالنتخابات الختيار واحــد أو أكثر من بين المنتمين
لفئة أو طائفة معينة".
وذكر أن النص المقترح يتضمن" :كل من نظم أو اشترك في
تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك فيها وهي التي
تـتــم ب ـصــورة غـيــر رسـمـيــة قـبــل الـمـيـعــاد الـمـحــدد لالنتخابات
الختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة
يستوجب الشطب من سجالت الناخبين وشطب المرشح من
ً
سجل المرشحين ،وإسقاط العضوية في حالة اإلدان ــة" ،الفتا
إلى أن "هذا المقترح نوقش باللجنة وتم التصويت عليه ورفضه
باإلجماع ،ولذلك يبقى النص الحالي كما هو".

طلبات للنيابة بتحديد مصروف...
بالغات جديدة ضد المشاهير (ع.ع) و(ع.ج) و(س .ق) ،ليرتفع عدد
الحاالت إلى  ،17الفتة إلى أن األموال المشتبه فيها تبلغ نحو 200
مليون دينار.
وأك ــدت أن النيابة تــواصــل تتبع أم ــوال المشاهير الداخلة في
حساباتهم وال ـخــارجــة مـنـهــا ،وم ـصــادر الـتـحــويــات ،إل ــى جانب
التأكد من أنشطة الكيانات واألفراد التي تصدر منها وإليها تلك
التحويالت ،الفتة إلى أن النيابة قررت التحفظ على أموال وعقارات
وس ـيــارات ويـخــوت المشاهير ،ومنعتهم مــن التصرف فيها ،إال
لتجديد دفاترها فقط.
و عــن موعد استدعاء المشاهير للتحقيق ،قالت المصادر إن
النيابة قطعت مــا يـقــارب  %70مــن التحقيقات ،وقــد تستدعيهم
نهاية األسبوع المقبل أو مطلع األسبوع الذي يليه ،الفتة إلى أن
التحقيقات تجرى بــإشــراف مباشر مــن النائب الـعــام المستشار
ضرار العسعوسي.
عـلــى صعيد آخ ــر ،ق ــررت الـنـيــابــة أم ــس تجميد حـســابــات (س.
ت) ،وهــو مــن فئة «ال ـب ــدون» ،لــدى جميع الـبـنــوك ،وسـيــاراتــه ،إلى
جانب األصول العقارية المسجلة باسم أحد أقربائه ،على خلفية
تحقيقاتها في وقائع تضخم حساباته ،ومصادرها.

«ممتاز» القدم يعود غدًا باشتراطات...
ومــن جانبه ،أرســل اتحاد الكرة البروتوكول الــذي ستتبعه
ً
األندية لتفادي اإلصابات بالفيروس ،متضمنا عدم المصافحة
خــال المباريات أو بعدها ،مع مغادرة المالعب مباشرة بعد

ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
المسلحة وأوصاهم بالمحافظة
ع ـلــى ال ـق ـســم ووض ـ ــع مصلحة

ال ـ ــوط ـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــذود عـ ـن ــه ن ـصــب
أعينهم.

انتهائها ،إلى جانب التباعد االجتماعي بين أعضاء األجهزة
الفنية والطبية واإلداري ــة والالعبين على مقاعد الـبــدالء ،وفي
المقصورة الرئيسية كذلك بين الحضور الذين لن يتخطوا 30
ً
فردا سيتم اختيارهم بمعرفة الناديين طرفي المباريات٢١ .

توتر في «هرمز» قبيل التصويت على...

أن يبدأ رفعه في أكتوبر المقبل بحسب االتفاق النوويّ ،
عبر
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو ،عــن ثقته بالدعم
األوروبي لمشروع القرار.
ً
وح ــذر بومبيو م ـجــددا مــن أن واشـنـطــن ستستخدم «آلـيــة
ال ــزن ــاد» فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ال ـتــي تـسـمــح ب ــإع ــادة ف ــرض كل
العقوبات التي كانت مفروضة على طهران تحت «البند السابع»،
إذا تم استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار ،من
جانب الصين وروسيا.
في غضون ذلك ،شددت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة
كيلي كرافت ،على أن مشروع القرار ،الذي قدمته واشنطن ،يعد
ً
ً
ً
مطلبا واضحا وصريحا من دول الشرق األوسط ،التي «عانت
أكثر من غيرها ،نتيجة دعم النظام اإليراني لإلرهاب والفوضى».
في المقابل ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
أن السماح لواشنطن بتقويض االتفاق النووي من خالل «آلية
الزناد» سيكون بمنزلة العودة إلى «حكم الغاب».

ّ
ّ
لبنان« :كلن يعني كلن»...

م ــن ال ـس ـنــة وال ـش ـي ـعــة والـ ـ ـ ــدروز ،وه ــي ال ـف ـئــة ال ـم ـت ـحــررة م ــن أي
التزامات حزبية أو طائفية ،في حين انكفأ فقراء الشيعة والسنة
ً
والـمـسـيـحـيـيــن م ـعــا ع ــن ه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــات وظ ـل ــوا «مـجـنــديــن»
لقياداتهم الحزبية والطائفية يستعينون بهم عندما يشعرون
بالضعف والـتــراجــع للنزول إلــى الـشــارع ،وفــي مواجهة الـثــوار؛
إما للتخريب والتشويش ،وإما للتعطيل والدفع نحو مواجهات
مسلحة وطائفية.
تـغـيــرت ال ـش ـع ــارات ،مــع م ــرور األيـ ــام والـتـقـلـبــات الـسـيــاسـيــة،
فالتصويب الـيــوم وصــل إلــى ســدة الــرئــاســة ،أي الـكــرســي األول
ً
للموارنة ،والمطالبة برحيله تماما ،مثلما وضـعــوا حــزب الله
ً
ً
بخانة «الحزب اإلرهابي» ،وهو ما لم يكن مسموحا به أو مقدورا
عليه.
يؤخذ على ثــوار  17تشرين تشرذمهم وعملهم كمجموعات
منفردة ،فليس لديهم مرجعية واحدة ،وهذا ما أوجد لخصومهم
الفرصة لتشتيتهم ،وبالتالي عدم الخوف منهم وبقدرتهم على
التغيير ،فالمتضررون منهم ،أي المنظومة السياسية الحاكمة
والمتسلطة وال ـفــاســدة ،رأت أن تستنفر «جـمــاهـيــرهــا» ،فكانت
لهم بالمرصاد عبر تشويه وتعطيل مسيراتهم واعتصاماتهم
السلمية ...يعني ،وبالعربي الفصيح ،جيشوا الـخــزان البشري
لطوائفهم ،وهــم فــي الـغــالــب مــن الطبقات الـفـقـيــرة ،الـتــي يسهل
استنفارها وتعبئتها بشعارات طائفية ،سواء من الجنوب أم من
الشمال أم من عكار أم من بيروت.
من حيث العدد ،ربما تزيد المجموعات المنضوية في الحراك
المدني ،والخارجة من رحم ثورة  17تشرين على العشرين هيئة
أو مجموعة ،وتحت مسميات مختلفة ،وإزاء هذا التنوع وغياب
القيادة الموحدة تداعت هيئة «شرعة اإلنقاذ الوطني» ،بعد إصدار
بيانها األول بتوقيع نحو  5500ناشط داخــل لبنان وخــارجــه،
إلى إطالق مشروع توحيد الجهود وورش عمل تتناول قضايا
االقتصاد والقضاء واإلصــاح السياسي ،وفي مقدمتها قانون
ً
االنتخاب ،وصــوال إلــى عقد مؤتمر وطني عــام لإلنقاذ وإسناد
المهمة إلى لجنة متابعة تمثل مجموعات وقطاعات متنوعة.
الحقيقة أن الشعارات التي يرفعها البعض أقرب للحلم منها
ً
للواقع ،فرفض النظام القائم هكذا دون وضوح البديل ،هو عمليا
كالرمي في المجهول.
ً
ال ــذي ــن درس ـ ــوا ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،ك ــان واضـ ـح ــا لــدي ـهــم أن هــذه
التجمعات أتت من خلفيات طبقية واجتماعية وطوائف دينية
مختلفة ،ما يجمعهم هو الجوع وسعر الليرة المتهالك والعوز
االجتماعي واألزمــة االقتصادية ،التي ّ
وحدتهم وجعلتهم على
مسافة واحدة.
أدبيات تلك التجمعات يمكن الوقوف عندها من خالل مواقعها
ً
اإللكترونية ،والتعريف بها وبأهدافها ،فمثال «مجموعة شباب
المصرف» ،نسبة إلى البنك المركزي ،تعمل على «بلورة سلطة
بديلة» لدولة مدنية تدير شؤون المجتمع كافة؛ أي أنها ما زالت
في طور اإلعداد والتفكير وبلورة البديل القادم.
ربما كــان «تجمع استعادة الــدولــة» مــن الهيئات المؤثرة في
ً
الرأي العام اللبناني ،نظرا لوجود شخص يقوده ،يتمتع بخبرات
اقتصادية واسعة ،وذي مصداقية في الطرح هو الدكتور حسن
خليل ،الخبير بالشأن المالي واالقتصادي ،وقد سعى بالتعاون
مــع نشطاء آخــريــن أمـثــال غـســان النابلسي إلــى إيـجــاد شريحة
واسعة تنضم إليه بهدف تكوين ثقل اجتماعي وشعبي.
حملة «دفى» انطلقت عام  ،2013وهي واحدة من أكبر حمالت
التبرع في لبنان ،تقف وراءها النائبة بوال يعقوبيان ،التي أقدمت
األس ـبــوع الـمــاضــي على تقديم استقالتها فــي مجلس الـنــواب؛
ً
احتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة وفشلها في إدارة الدولة
وتسببها في كارثة المرفأ.

غادرت ،صباح أمس ،طائرتان
تابعتان للقوة الجوية
متوجهتان إلى لبنان ،تنفيذا
للتوجيهات السامية لسمو
نائب األمير ولي العهد الشيخ
ً
نواف األحمد ،وتجسيدا لروح
االخوة والتعاون بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع ،في
بيان ،إن الطائرتين تحمالن
 35طنا من المساعدات
واالحتياجات الطارئة
والمواد الغذائية إلى لبنان،
مضيفة أن الرحالت تأتي
ُضمن الجسر الجوي الذي
خصص لنقل االحتياجات
والمساعدات الطبية الطارئة
والمواد الغذائية ،لتأمينها
للمتضررين جراء حادث
االنفجار الذي وقع في مرفأ
بيروت.

السفيرة األميركية :بالدنا تشهد
ً
حراكا لمناهضة التمييز العرقي

محمد الشرهان

ق ـلــد رئ ـي ــس األركـ ـ ــان الـعــامــة
للجيش الـفــريــق الــركــن محمد
الخضر بحضور نائب رئيس
األركــان العامة للجيش الفريق
الــركــن خــالــد الـصـبــاح ،ورئيس
هيئة الخدمات الطبية الشيخ
الدكتور عبدالله المشعل ،صباح
امس ،كوكبة جديدة من الضباط
رت ـ ـب ـ ـهـ ــم ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد صـ ـ ــدور
ال ـمــرســوم األم ـي ــري بتوليتهم
ً
ضباطا بالجيش.
ونقل رئيس األرك ــان العامة
للجيش للضباط الجدد مباركة
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء

ً
«الدفاع» 35 :طنا
من المساعدات إلى لبنان

حمد العبدلي

أكدت السفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي أن الواليات
المتحدة تشهد حراكا اجتماعيا لمناهضة التمييز العرقي ،والذي يمكن
أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع العنصرية الممنهجة،
والـتـعــامــل الـقــاســي لـلـشــرطــة ،الف ـتــة إل ــى ال ـحــزن الـعـمـيــق ال ــذي انـتــاب
األميركيين بسبب الحادث الذي أدى إلى مقتل المواطن جورج فلويد.
جاء ذلك خالل تنظيم السفارة االميركية ،بالتعاون مع جامعة الكويت،
جلسة حــواريــة بعنوان «الحرية والـعــدالــة للجميع» ،وأعلنت خاللها
رومانوسكي أن االحتجاجات التي عمت الواليات المتحدة بسبب هذا
الحادث هي األكبر في تاريخها ،حيث شارك بها حوالي  26مليون نسمة.
ولفتت إلــى أن «الــواليــات المتحدة تبذل قـصــارى جهدها لتحقيق
العدالة في هذه القضية المأسوية ،وتبحث كافة سبل الحماية لمواطنيها
من مختلف أشكال العنصرية البغيضة».

وإضافة إلى دعمها لألسر المحتاجة ،ومن كل الطوائف ،كانت
لها مشاركات بانتفاضة  17تشرين والنزول إلى الشارع للمطالبة
بالتغيير.
سمير صليبا ،أحــد الناشطين في مجموعة «أنــا خط أحمر»
الذين كانوا من المشاركين األقوياء للمطالبة بالتغيير ،ووجهتهم
القطاع الخاص وكيفية النهوض به .وقد اعتبرت هذه المجموعة
أن الثورة هي األمل الوحيد بالتغيير نحو لبنان الجديد.
يبقى أن «مواطنين ومواطنات في دولــة» مدنية وديمقراطية
وعادلة وقادرة هي الرؤية التي صاغتها ،وبرز فيها اسم الوزير
السابق شربل نحاس ،فهؤالء يطرحون شعار إقامة دولة مدنية
تتعامل مع المواطن دون وساطة الطوائف ...هي باختصار من
أجل مظلة لبناء دولة مدنية.
بـعــد عـشــرة أشـهــر وأك ـثــر مــن عـمــر ث ــورة  17تـشــريــن وخ ــروج
التجمعات إل ــى الـعـلــن ،وبـيــن صـعــود وه ـبــوط ،ووس ــط تقلبات
األحوال السياسية االقتصادية ،التي شهدتها الساحة اللبنانية،
إضــافــة إلــى تــأثـيــرات الــوبــاء العالمي «كــورونــا» المستجد على
تحركات الشارع تعود تلك المجموعات إلى الواجهة من جديد،
بعد أن طفح الكيل بفاجعة المرفأ ،وعاد الحراك المدني بقوته إلى
الشارع ،ويعاد السؤال عن حجم تلك المجموعات ،وماذا تشكل من
مجموع المواطنين ،وهل بإمكانهم فعل التغيير؟
تتفق معظم الــدراســات على جملة بديهيات فــي هــذا الشأن،
ومنها :أن هذه القوى ال تملك من أدوات التغيير سوى الصوت
والنزول إلى الشارع ،فالسالح الذي تلجأ إليه هو «سالح أبيض»،
بالمعنى المجازي ،أي أنهم مجردون من عناصر القوة ،وبالتالي
فإنهم غير قادرين على استبدال الطبقة الحاكمة أو خلعها أو
تغييرها.
أم ــر آخ ــر يستوقف الـمــراقـبـيــن ،وه ــو أن الـشـعــار ال ــذي رفعته
المجموعات «كلن يعني كلن» لم يعد من مصلحة التغيير التمسك
به في المطلق هكذا ،فذلك من شأنه تجميع كل الخصوم بالسلطة
وبسلة واحدة ،وسيكون من الصعب إزاحتهم دفعة واحدة!
والـعـمــل الـسـيــاســي هــو فــي الـنـهــايــة فــن إدارة الـمـعــركــة التي
ً
تخوضها ،وبالتالي تحتاج إلى قيادة متمرسة وناضجة سياسيا،
ً
ّ
تقدر متى تتراجع قليال ومتى تتقدم ،على قاعدة خذ وطالب.
فــاقـتـنــاص الـفــرصــة هــو مــا يعطي تـلــك الـمـجـمــوعــات شرعية
القيادة ،ويمنحها الثبات بالتأهيل على لعب دور وازن بالتغيير
المنتظر.

وبــرزت مجموعة من الناشطين والناشطات المدنيين
نذكر منهم ،سارة إلياس ،ودان قزي ،ومعين جابر ،وجينو
رعيدي ،وحليمة قعقور ،ورائــد بوحمدان ،وجــاد شعبان،
وعلي مراد ،ومارك ضو ،ومحمد بزي ،ونعمة بدرالدين.

ةديرجلا

•
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محليات
ُ
«التربية» :بدء تجهيزات دروس التعليم عن بعد للعام المقبل

َّ
• الحربي تفقد المنصة التعليمية وأشاد بجهود القائمين عليها
• وقف العمل بسجل الطالب القديم واعتماد بديل «أونالين»
فهد الرمضان

تعميم للوزارة
يمنع عودة المعلم
إلى مدرسته بعد
خروجه منها
إال بعد استبدال
مالبسه

تفقد وزيــر التربية وزيــر التعليم
العالي د .سعود الحربي استديوهات
الـمـنـصــة التعليمية ام ــس لــاطــاع
على استعداداتها لتصوير الحلقات
ال ـع ـل ـم ـيــة ل ـل ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي الـمـقـبــل
.2021/2020واالطمئنان على سير
عملية تسجيل ا ل ـمــواد التعليمية،
ً
م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود جـمـيــع الـقـطــاعــات
الـمـشــاركــة بالمنصة والتوجيهات
الفنية والمعلمين.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذل ــك اكـ ــدت الـمــوجـهــة
العامة لالجتماعيات ايمان السويحل
ان ــه تــم ال ـبــدء فــي تـصــويــر الحلقات
العلمية صباح أمــس االول وانــه تم
العمل في  6استديوهات للتصوير،
م ـض ـي ـفــة أنـ ـ ــه تـ ــم ت ـص ــوي ــر ح ـل ـقــات
تعليمية لجميع المراحل التعليمية
من المرحلة االبتدائية الى الثانوية
حيث بدأ التصوير لمواد علم النفس
والفلسفة وتاريخ الكويت.
وش ـك ــرت ال ـســوي ـحــل الـمــوجـهـيــن
والمعلمين ورؤساء االقسام وجميع
اإلدارات فــي التربية على جهودهم
الـ ـمـ ـب ــذول ــة فـ ــي ت ـص ــوي ــر ال ـح ـل ـقــات
العلمية.
ف ــي م ـج ــال آخـ ـ ــر ،اوقـ ـف ــت ال ـج ـهــات
المختصة فــي وزارة الـتــربـيــة العمل

«المعلمين» لعدم إلزام
األساتذة بالدوام في المدرسة
أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أنه بعد اكتشاف
حــاالت إصــابــة بفيروس كــورونــا فــي عــدد مــن الـمــدارس الثانوية،
أصبح من الواجب على وزارة التربية ،وبشكل عاجل إصدار قرار
بـعــدم إل ــزام الهيئة التعليمية واإلداري ـ ــة واإلشــراف ـيــة بالحضور
ً
للمدرسة ،وهو ما طالبنا به سابقا.

الحربي خالل جولته التفقدية أمس
بنظام سجل الطالب القديم والمعمول
ب ــه م ـنــذ عـ ــام  ،2005ع ـلــى ان تعتمد
ال ـم ــدارس الـعـمــل بـنـظــام سـجــل طالب
جــديــد يعمل وف ــق نـظــام الـ ـ "اونــايــن"
للمرحلة الحالية خالل استكمال طلبة
الصف الثاني عشر للفصل الثاني.
وق ــال مــديــر ادارة نظم المعلومات
بــاالنــابــة ض ـيــدان الـعـجـمــي فــي كتاب
وجهه الى وكيل التعليم العام اسامة
الـسـلـطــان ،وحـصـلــت "ال ـج ــري ــدة" على
نسخة منه ،انه يطلب االيعاز لمديري
وم ــدي ــرات الـ ـم ــدارس الـثــانــويــة بوقف
ال ـع ـمــل ب ـن ـظــام س ـجــل ال ـط ــال ــب 2005
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى نـ ـظ ــام س ـج ــل ال ـطــالــب
 Onlineمن خالل متصفح .Crome
واشار الى اهمية االلتزام باستخدام
النظام الجديد في ادخال درجات طلبة
الصف الـ  12للفترة الدراسية المعدلة
وطـبــاعــة اي تـقــاريــر خــاصــة بالطلبة،
الفـ ـت ــا ال ـ ــى اع ـت ـم ــاد ن ـت ــائ ــج الـصـفـيــن
العاشر والحادي عشر الحقا من قبل
مدير المدرسة بعد انتهاء ادارة نظم
ال ـم ـع ـل ــوم ــات م ــن ادخ ـ ـ ــال ال ـت ـعــديــات
المطلوبة.

وذكر انه تم توحيد درجات الطلبة
لـجـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ال ــدراس ـي ــة بــواقــع
 100درجـ ــة عـلــى ان ت ـقــوم ادارة نظم
المعلومات بمعالجة الــدرجــة حسب
النهاية الكبرى لكل مجال دراســي في
الكنترول الرئيسي ،مشددا على انه في
حال غياب الطالب عن الفترة التكميلية
كاملة تتم مخاطبة الكنترول المختص.

الخطة اإلرشادية
فـ ــي مـ ـج ــال آخ ـ ـ ــر ،ع ـم ـم ــت وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة امـ ــس ال ـخ ـط ــة اإلرشـ ــاديـ ــة
لـلـعــودة إلــى ال ــدوام الـمــدرســي على
مناطقها التعليمية ا لـســت وا لـتــي
بدورها عممتها على جميع اإلدارات
المدرسية.
وتضمنت الـخـطــة الـتــي حصلت
"الجريدة" على نسخة منها ،اهمية
االلتزام بإتمام اعمال الصيانة بعد
ساعات الــدوام الرسمي إضافة إلى
تجهيز غرفة عزل في حالة اكتشاف
مصاب بفيروس كورونا إضافة إلى
رصد أسماء وأرقام هواتف وتاريخ
الــزيــارة لجميع ال ـكــوادر والــزائــريــن

«الطب» :حضور الطلبة في الفصول
االفتراضية تجاوز %99
«تنسيق دائم مع وزارة الصحة بشأن التدريب الميداني واإلكلينيكي»
أكدت القائمة بأعمال عميد
كلية الطب في جامعة الكويت
د .نـ ـ ــورة الـ ـس ــوي ــح أن نـسـبــة
حـ ـض ــور ال ـط ـل ـبــة فـ ــي ف ـصــول
التعليم عن بعد تجاوزت 99
فــي المئة ،ويــأتــي ذلــك بتفهم
الطلبة وتعاونهم وانضباطهم
الجراء ات الوقاية من فيروس
كورونا ،مشيرة إلى أن الكلية
حــري ـصــة أش ــد ال ـح ــرص على
التحصيل العلمي مــن خــال
مسارين أولهما الحفاظ على
ال ـم ـك ــون ــات ال ـكــام ـلــة ل ـل ـمــواد،
والثاني الحرص على ضمان
سالمة الطلبة الذين يعتبرون
زمالء المستقبل.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـسـ ــويـ ــح فــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي ام ـ ــس ،أن
طـبـيـعــة ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة
تـخـتـلــف ف ــي ك ـل ـيــة ال ـط ــب عن
باقي الكليات التي تعتمد على
تدريس األستاذ ،حيث يتولى
عـ ـش ــرون أس ـ ـتـ ــاذا م ــن جـمـيــع
األقسام تدريس المقرر الواحد
ويتصدى لمسؤوليته منسق
المقرر ،مشيرة الى أن الدراسة

نورة السويح

ف ــي ال ـك ـل ـيــة ت ـن ـق ـســم لـمــرحـلــة
تأسيسية تضم كليات الطب
وط ـ ــب األس ـ ـنـ ــان وال ـص ـي ــدل ــة،
ث ـ ــم الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ق ـبــل
االكلينيكية لطلبة الطب وطب
األسنان مدتها ثالث سنوات
تـ ـنـ ـتـ ـه ــي بـ ــال ـ ـب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس،
لتقتصر المرحلة الثالثة على
طلبة كلية الطب فقط.
وفيما يخص التعليم عن
بـعــد ،بينت الـســويــح ،أن ــه "لــم

ً
يكن دار ج ــا قبل الجائحة إال
في بعض المواد ذات الطبيعة
الخاصة ،إال أن الكلية شكلت
ف ـ ــرق ع ـم ــل ولـ ـج ــان ــا مـ ــن قـبــل
أعضاء هيئة التدريس والدعم
الفني والمعيدين واستعانت
بالمتخصصين بـمــن تــرا هــم
م ـ ـنـ ــاس ـ ـب ـ ـيـ ــن لـ ــاس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاس
برأيهم ،لدراسة وضع البنية
التحتية ودراسة االحتياجات
والـمـتـطـلـبــات وتــوف ـيــر الــدعــم
ال ـم ـتــواصــل ،وم ــن ث ــم تــدريــب
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـم ـث ـلــون
األقـ ـ ـس ـ ــام ال ـع ـل ـم ـيــة ل ـي ـقــومــوا
بدورهم في تدريب األساتذة
والطلبة ،باإلضافة إلى تفعيل
ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي للطلبة
وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـتـ ـج ــرب ــة وت ـق ـي ـيــم
الــدروس االفتراضية ،ومن ثم
تقديم تـقــاريــر يومية ب ــاألداء
والمشاكل إن وجدت.
وكـشـفــت أن الـكـلـيــة تغلبت
على العقبة الممثلة بالفصول
العملية ومادة المشرحة التي
بـطـبـيـعـتـهــا تـشـهــد تجمعات
للطلبة ال تتوافق مع إجراءات

«تدريس الجامعة» لألساتذة :ضرورة
مراعاة قواعد الئحة التعليم اإللكتروني
•

حمد العبدلي

دع ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
ا لـتــدر يــس فــي جامعة الكويت د .إبراهيم
ال ـح ـمــود أع ـضــاء الـهـيـئــة الـتــدريـسـيــة الــى
االنـتـبــاه ألح ـكــام الئـحــة الـتـعـلـيــم عــن بعد
و مــرا عــاة قواعدها حتى ال تسجل عليهم
مخالفات وظيفية.
وا ضــاف الحمود في تصريح صحافي
ام ــس أن االخ ـت ـب ــارات الـفـصـلـيــة ووســائــل
ال ـت ـق ـي ـيــم ألع ـ ـمـ ــال ال ـف ـص ــل ع ـل ــى اخ ـت ــاف
أن ــواعـ ـه ــا وأشـ ـك ــالـ ـه ــا ت ـع ـق ــد ب ــاس ـت ـخ ــدام
ال ـم ـن ـصــة الـتـعـلـيـمـيــة "ت ـي ـم ــز" ،وال ي ـجــوز
إ ج ـ ــراء ا م ـت ـحــان أو أي تـقـيـيــم آ خ ــر دا خ ــل
ً
المباني الجامعية و فـقــا للمادة (  )24من
ا لــا ئـحــة مهما كــان عــدد الطلبة قليال بل
حتى لو كان في المقرر طالب واحد ويكون
االمتحان في المباني الجامعية استثناء
و ب ـشــرط ص ــدور ق ــرار مــن مـجـلــس الكلية،
مــع تحمل ا لـكـلـيــة وا لـجــا مـعــة المسؤولية

المدنية ،واإلدار ي ــة فــي تعويض اال ضــرار
الناشئة.
وبين الحمود أن االختبارات النهائية
ت ـت ــم ف ــي ا ل ـم ـب ــا ن ــي ا ل ـج ــا م ـع ـي ــة وال يـمـكــن
اع ـمــال ـهــا م ــن خـ ــال ال ـم ـن ـصــة الـتـعـلـيـمـيــة
اال ب ــا سـ ـت ـث ـن ــاء و قـ ـ ـ ــرار وا ض ـ ـ ــح و ص ــر ي ــح
ً
مـ ــن م ـج ـل ــس ا ل ـك ـل ـي ــة و ف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــادة ()23
مــن الــائ ـحــة ،كـمــا أن الـتـعـلـيــم عــن بـعــد ال
ً
يـكــون منتجا آل ث ــاره إال أن يـتــم مــن خــال
المنصات التعليمية المعتمدة وإال كان
ً
باطال وتبطل كل مفاعليه ،ويرتب البطالن
هنا التعويض للمتضرر.
واضــاف الحمود "إن كانت المحاضرات
أو االمتحانات فــي المباني الجامعية في
جميع االحــوال يتعين مراعاة االشتراطات
الصحية والرسمية مع تحمل الكلية المعنية
وال ـجــام ـعــة ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـط ـب ـيــة الـنــاشـئــة
وك ــذل ــك تـحـمــل تـبـعــة االضـ ـ ــرار والـ ـح ــوادث
الـتــي يتعرض لها الـطــالــب وعـضــو الهيئة
التدريسية والموظف والعامل".

الـ ــوقـ ــايـ ــة ،مـ ــن خ ـ ــال تـجـهـيــز
المشرحة الجديدة بكاميرات
تـفــاعـلـيــة ع ــن آل ـي ــة ال ـتــدريــس
ف ــي الـ ـمـ ــواد ال ـع ـم ـل ـيــة خــاصــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــرحـ ــة ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
فـيــد يــو هــات تعليمية ثالثية
األبعاد.
وع ـ ــن الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـيــدانــي
واالكلينيكي ،بينت السويح
أن الـكـلـيــة عـلــى تنسيق دائــم
مع وزارة الصحة بهذا الشأن،
ولـ ـجـ ـن ــة الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
مسؤولة عن تطبيق اإلجراءات
الوقائية ،وتــم تقسيم الطلبة
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـمـ ـي ــدان ــي
ل ـب ـع ــض الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات إل ــى
م ـج ـمــوع ـت ـيــن ل ـت ـق ـل ـيــل نـسـبــة
ال ـط ـل ـبــة ل ـك ــل مـ ـ ــدرب لـضـمــان
أقصى درجات الحماية ووقاية
الطلبة.

«الطرق» تفتتح
تحويلة مرورية
على «السادس»
أع ـل ـنــت الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـلـ ـط ــرق وال ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـب ــري
ام ـ ـ ـ ـ ــس انـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا سـ ـتـ ـفـ ـتـ ـت ــح
تـحــو يـلــة مــرور يــة بطريق
جاسم الخرافي (الدائري
ال ـس ــادس) وال ـمــؤديــة الــي
منطقة الشهداء ومنطقة
الوزارات.
وذكرت الهيئة في بيان
صحافي ان ا لـهــدف منها
هو انشاء الطرق الدائمة
والـ ـخ ــدم ــات ،م ـض ـي ـفــة ان
اف ـت ـتــاح ـهــا س ـي ـكــون فـجــر
ا لـيــوم الجمعة بالتعاون
مع االدارة العامة للمرور
بـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،داعـيــة
م ـ ـ ــرت ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الخـ ــذ
الحيطة والحذر.

والطلبة عبر تجهيز سجل يتضمن
كافة هذه البيانات وتحديثه يوما
بعد يوم.
وأشـ ــارت الـ ــوزارة فــي خطتها إلــى
ضرورة االلتزام بخطة لتتبع الحاالت
المخالطة ومـنــع خ ــروج أي معلم او
اداري خـ ــال الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وف ــي
حــال خــروجــه ألي سبب ال يسمح له
بــالــدخــول مـجــددا فــي نـفــس الـيــوم اال
بعد استبدال مالبسه واخضاعه مرة
اخرى للفحص الطبي المتعارف عليه
من حيث قياس درجة الحرارة وإلزامه
باستخدام الكمام والقفازات الطبية.
وشـ ـ ــددت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تجهيز
استمارات تتضمن بيانات االفصاح
عن الوضع الصحي والسفر لجميع
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن والـ ـ ـك ـ ــوادر إض ــاف ــة إل ــى
وضع توجيهات واضحة لموظفي
الحراسة والمسؤولين عن النظافة
لضمان التزامهم بالتدابير ووضع
الملصقات التوعوية فضال عن فتح
النوافذ للتهوية الطبيعية ووضع
ج ـ ـ ــدول بـ ـف ــواص ــل زمـ ـنـ ـي ــة ل ــدخ ــول
وخروج دفعات المعلمين.

«اإلعاقة» :سحب  3آالف رخصة سوق
من أصحاب إعاقات بصرية وذهنية شديدة

ً
«بلوك» على من بلغ  18عاما منهم لمنعه من إصدار رخص جديدة
•

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" مـ ــن مـ ـص ــادر
مطلعة ،أن ثـمــة تنسيقا قــا ئـمــا بين
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
مـمـثـلــة ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات الطبية
وال ـن ـف ـس ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،ممثلة فــي اإلدارة العامة
للمرور ،بشأن رخص السوق الصادرة
لبعض فئات ذوي اإلعاقة ،وأسفر ذلك
عــن سحب قــرابــة  3اآلف رخـصــة من
اصحاب اإلعاقات البصرية والذهنية
الشديدة ممن لديهم رخص قيادة وال
تنطبق عليهم اشتراطات االصدار.
ووفقا لمصادر "اإلعاقة" فإن الهيئة
ً
قــامــت أخ ـي ــرا بـمـخــاطـبــة "الــداخـلـيــة"
بأسماء هــؤالء ،حيث قامت بتحليل
ب ـيــانــات ـهــم واالت ـ ـصـ ــال ب ـهــم وسـحــب
الــرخــص مـنـهــم ،مــوضـحــة أن بعض
أصحاب اإلعاقة الذين حصلوا على
رخــص قـيــادة منذ سـنــوات قــد تكون
ساءت حالتهم وارتفعت درجة وشدة
اعاقاتهم لذا صار لزاما سحب هذه
الــرخــص ،من منطلق الخوف عليهم
ومعالجة أي خلل سابق.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ـ ــى أنـ ــه
ً
بالتنسيق مــع "الــداخـلـيــة" تــم أيضا
وضع "بلوك" على أصحاب اإلعاقات
الـبـصــريــة والــذهـنـيــة ال ـشــديــدة ،ممن
ً
ب ـل ـغ ــت أعـ ـم ــاره ــم  18عـ ــامـ ــا (ال ـس ــن
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ــرخـ ــص)
وذل ــك لمنعهم مــن الـحـصــول عليها
ً
حرصا من الهيئة والوزارة على عدم
تعرضهم ألي مـكــروه ،وحفاظا على
سالمة اآلخرين.

الحجز المسبق
إلى ذلك ،شددت المصادر على أنه
لــم يـتــم الـسـمــاح بــزيــارة مـقــر الهيئة

إال الص ـح ــاب ال ـح ـجــز الـمـسـبــق عبر
المنصة ،بعد التحقق من "الباركود"
الخاص بالموعد ،والتأكد من التزام
المراجع باالشتراطات الوقائية من
ارتــداء الكمام والقفاز وقياس درجة
الحرارة.

نقاط فحص
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،أن ال ـه ـي ـئــة
وضعت نقاط فحص ثابتة لراغبي
الدخول إلى صاالت االستقبال النجاز
م ـعــامــات ـهــم ،م ــؤك ــدة أن ال ـه ــدف من
هذه اإلجراءات الحفاظ على التباعد
االجـتـمــاعــي بـيــن الـمــراجـعـيــن ومنع
الـ ـت ــزاح ــم والـ ـتـ ـك ــدس داخـ ـ ــل ص ــاالت
االسـتـقـبــال بـمــا يـضـمــن ع ــدم تفشي
العدوى بفيروس "كورونا" المستجد
بين ا لـمــرا جـعـيــن ،السيما المعاقين
م ـن ـهــم ،مــوض ـحــة أن ال ـه ـي ـئــة عملت
على زي ــادة مــواعـيــد الحجز لتغطي
أكبر عدد ممكن من المراجعين الذين
بامكانهم انجاز اكثر من معاملة في
الزيارة الواحدة.

ال دخول لصاالت
االستقبال إال بحجز
مسبق
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الصايغ لـ ةديرجلا  :ال تهاون مع مستهتري «شارع الحب»
•

حمالت أمنية مشددة على الدائري الثاني أسفرت عن  2633مخالفة مرورية
محمد الشرهان

حرمة وراحة
العوائل
والمواطنين
والمقيمين خط
أحمر وفرض
هيبة القانون

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـم ـ ــرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ،
أن فرض هيبة القانون ال تقبل
القسمة على اثنين ،وأن حرمة
وراح ـ ــة ال ـع ــوائ ــل والـمــواطـنـيــن
ً
والمقيمين خــط أحـمــر ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه أوع ـ ـ ـ ــز إل ـ ـ ــى ق ـط ــاع ــي
العمليات والـمــرور وبالتعاون
والتنسيق مع قطاع األمن العام
بشن حمالت أمنية مرورية على
طــريــق ال ــدائ ــري الـثــانــي "ش ــارع
الحب".
وقال الصايغ لـ"الجريدة" ،إنه
بناء على العديد من البالغات
وش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى أه ـ ــال ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
المطلة على الدائري الثاني ،وما
يشهده مــن اختناقات مرورية
ن ـت ـي ـجــة عـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـب ـعــض
بقوانين المرور وال التقيد بها،
والتعمد في عرقلة حركة السير
وال ـ ـخـ ــروج ع ــن اآلداب ال ـعــامــة
ً
والعادات والتقاليد ،فضال عن
االستهتار بالقيادة والرعونة
وال ـت ـع ـمــد ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـفــوضــى
فــي الـشــارع ،تــم تنفيذ عــدد من
الـ ـحـ ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــروري ــة
وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــات اآلل ـ ـيـ ــة

جمال الصايغ

وال ــراج ـل ــة ع ـلــى ط ــول ال ــدائ ــري
ال ـثــانــي ،وعـلــى م ــدار  24ساعة
مع تكثيف الوجود األمني مساء
بالمناطق القريبة من الدائري
وإعـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـ ــدوريـ ـ ــات ال ــراج ـل ــة
ح ــري ــة الـ ـح ــرك ــة ب ـي ــن مــرك ـبــات
المستهترين ا لــذ يــن يتعمدون
عرقلة حركة السير ،ومضايقة
العوائل.
وأضاف أن تلك الحمالت التي
ً
ً
استمرت شهرا كامال أسفرت عن
تحرير  2633مخالفة مــرور يــة
ً
مـتـنــوعــة ،ف ـضــا عــن إحــالــة 78

ضبط المستهترين على الدائري الثاني
ً
شخصا إلى جهات االختصاص
وال ـت ـح ـق ـيــق وتـس ـجـيــل قـضــايــا
أ مـنـيــة بحقهم ب ـخــاف تحرير
ً
الـمـخــالـفــات ال ـم ــروري ــة ،مـشـيــرا
إل ــى أن الـمـحــالـيــن إل ــى جـهــات
االخـ ـتـ ـص ــاص إم ـ ــا أن ي ـكــونــوا
مـ ـطـ ـل ــوبـ ـي ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة

للتنفيذ الجنائي أو من الذين
ضبط بحوزتهم م ــواد مخدرة
أو مسكرة أو من عثر بحوزتهم
عـ ـل ــى أدوات ح ـ ـ ــادة وأ س ـل ـح ــة
بيضاء.
وت ــاب ــع الـ ـص ــاي ــغ ،أن رج ــال
ال ــدوري ــات المتمثلة فــي إدارة

تايوان تقدم لـ «شؤون اإلقامة» ال وفيات بـ «كوفيد ...»١٩-و 701إصابة

واق للوجه ضد «كورونا»
ٍ 200
●

سيد القصاص

ق ـ ـ ـ ــدم م ـ ـك ـ ـتـ ــب م ـم ـث ـل ـي ــة
تـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ــي
الكويت إلى اإلدارة العامة
ل ـشــؤون اإلق ــام ــة  200درع
وا قـيــة للوجه مــن فيروس
كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا وصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت إلـ ـ ــى
الكويت حديثا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل مـ ـكـ ـت ــب
ممثلية تايوان في الكويت
هــوا وي مــو :قمنا بــزيــارة
ل ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة ل ـش ــؤون
اإلقـ ــامـ ــة ،وخ ـ ــال ل ـق ــاء مــع
المدير العام حمد رشيد،
قدمنا إلى اإلدارة ما يقارب
من  200درع واقية للوجه
ع ــالـ ـي ـ ًـة ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة وص ـل ــت
حـ ــديـ ــثـ ــا ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه يـتــم

إنتاج دروع الوجه الواقية
من قبل شركة "غولدن الند
ت ـك ـنــولــوجــي" ف ــي ت ــاي ــوان
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي م ـكــاف ـحــة
وباء كوفيد .19-
وأضـ ـ ـ ــاف ان هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
الجماعي بين مكتبه ونظرائه
الكويتيين للحد من انتشار
جــائـحــة كــوف ـيــد 19-سيكون
بشكل مستمر في مجاالت
الصحة العامة والتعاون
الطبي.
مــن جانبه أ عــرب رشيد
ً
مشيرا
عن شكره لتايوان،
إل ــى أن ــه سـيـتــم اس ـت ـخــدام
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـلــى
ضباط الصفوف األمامية
والعاملين فــي االدارة من
وباء كوفيد .19-

اإلصابات تضمنت  500حالة لمواطنين بنسبة %71.3
●

عادل سامي

أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ت ـس ـج ـي ــل 701
إصابة جديدة بمرض «كوفيد ،»19 -خالل
الـ 24ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي
عــدد ا لـحــاالت المسجلة في البالد إ لــى 74
أل ـفــا و 486حــالــة ،فــي حـيــن لــم تـسـجــل أي
حالة وفاة ليستقر مجموع حاالت الوفاة
المسجلة عند  489حالة.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان ـهــا أمـ ــس ،إن
اإل صـ ــا بـ ــة ا لـ ـج ــد ي ــدة ت ـض ـم ـنــت  500حــا لــة
لـمــوا طـنـيــن بنسبة بلغت  71.3فــي المئة،
و 201حــا لــة لـغـيــر كــو يـتـيـيــن بـنـسـبــة 28.7
في المئة.
وأك ـ ــدت ش ـف ــاء  648إص ــاب ــة خ ــال الـ ــ24
س ــاع ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ـب ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع ع ــدد
ً
ح ــاالت ال ـش ـفــاء م ــن ال ـم ــرض  66أل ـف ــا و99
حالة ،وبنسبة  88.7في المئة من إجمالي
اإلصابات المسجلة في البالد.

وأشارت إلى أن اإلصابات توزعت حسب
المناطق الصحية بــوا قــع  209حــاالت في
منطقة األحمدي الصحية و 172حالة في
«الجهراء» و 127حالة في «الفروانية» و99
حالة في «حولي» و 94حالة في «العاصمة».
وأوض ـح ــت أن ع ــدد مــن يـتـلـقــى الــرعــايــة
الـطـبـيــة ف ــي أق ـس ــام ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة بلغ
 118حالة ،ليصبح بذلك المجموع الكلي
ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـحـ ــاالت ال ـت ــي ث ـب ـتــت إصــاب ـت ـهــا
بـ ـم ــرض «ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد »19-وم ـ ــا زالـ ـ ــت تـتـلـقــى
الرعاية الطبية الالزمة  7898حالة.
وذكـ ـ ــرت «ال ـص ـح ــة» أن عـ ــدد ال ـم ـس ـحــات
التي تم القيام إجراؤها خالل ا لـ 24ساعة
الماضية بلغ  4147مسحة ليبلغ مجموع
ً
الفحوصات  548ألفا و 5مسحات مخبرية
منذ بداية الجائحة.

نجدة محافظة العاصمة حرروا
خـ ــال ال ـح ـم ــات األم ـن ـي ــة 823
مخالفة تظليل زجــاج المركبة
ً
خــافــا لـلـقــانــون ،وتـحــريــر 661
مخالفة عدم حمل رخصة قيادة،
وك ــذل ــك ت ـح ــري ــر  220مـخــالـفــة
مرورية متنوعة و 148مخالفة

خروج أصوات مزعجة من عادم
الـمــركـبــة ،إضــافــة إل ــى تسجيل
 113م ـخــال ـفــة ل ـعــرق ـلــة ال ـس ـيــر
بـشـكــل مـتـعـمــد و 118مـخــالـفــة
إلن ـ ـت ـ ـهـ ــاء ت ــأمـ ـي ــن الـ ـم ــركـ ـب ــات،
و 11م ـخــال ـفــة ل ـ ـ ــآداب ال ـعــامــة
"معاكسات".

ملتقى «الحقوقيين» يوصي
باحتواء تداعيات الفيروس
اعلنت جمعية الحقوقيين ،أمس ،توصيات الملتقى اإللكتروني األول،
الذي أقيم تحت شعار "تأثيرات كورونا على حقوق اإلنسان واالقتصاد"،
بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية ،يومي  8و 9أغسطس الجاري،
عبر االتـصــال المرئي مــن خــال منصة ( ،)ZOOMبمشاركة نخبة من
المختصين في هذا المجال.
وقــالــت أمينة ســر الجمعية حنين ال ـفــودري ،فــي تصريح صحافي،
بمناسبة اختتام الملتقى ،إن تداعيات فيروس "كورونا" تضع الحكومات
أمــام مسؤولية عظيمة تتطلب المتابعة الــدؤوبــة منها لكافة القوانين
المتعلقة بحقوق اإلنـســان ،للتأكيد على ض ــرورة االلـتــزام بها ،وبحث
مــدى الحاجة إلــى تعديلها لمواكبة التغيرات التي قد تحدث ،والعمل
على التحفيز االقتصادي بمختلف السبل بما يضمن العودة السريعة
لالقتصادات بعد تضررها الكبير خالل أزمة كورونا.
بدورها ذكــرت رئيسة اللجنة اإلعالمية والعالقات الخارجية أبــرار
الجالهمة ،أن المشاركين في الملتقى خرجوا بعدة توصيات أبرزها:
ضرورة زيادة ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم وتطوير أنظمة متكاملة
للتعليم عن بعد ،واألخــذ بنظام "المشاع اإلبداعي االختياري" ،وإنشاء
قضاء إداري مستقل على هيئة مجلس دولة ،وإنشاء مركز إقليمي خليجي
لمكافحة األوبئة لوضع تصورات استباقية للتعامل مع األوبئة واألمراض.
ً
وبينت الجالهمة أن من بين التوصيات أيضا ،تعديل القوانين التي
تساهم في تحقيق اإلصالح االقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوحية،
واجراء مسح وطني لتقييم أضرار الجائحة.

الخميس :إعادة النظر في شروط فتح
المراكز األهلية للعالج الطبيعي
«مناقشة تفعيل لجنة التفتيش المشتركة على القطاع»
●

عادل سامي

اجتمع مجلس إدارة جمعية
العالج الطبيعي أمس مع وكيل
وزارة الصحة المساعد لشؤون
الـتـخـطـيــط والـ ـج ــودة والــوك ـيــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة
ال ـم ـســانــدة د .مـحـمــد الخشتي

ل ـم ـنــاق ـشــة أهـ ــم ال ـق ـضــايــا ال ـتــي
تـخــص مهنة ال ـعــاج الطبيعي
ب ـح ـضــور م ــدي ــر ادارة خــدمــات
الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي د .ع ـبــدال ـلــه
زمان.
وقالت رئيسة الجمعية هناء
ال ـخ ـم ـي ــس انـ ـ ــه تـ ـم ــت م ـنــاق ـشــة
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي تهم

منتسبي مهنة العالج الطبيعي
فــي الـكــويــت منها مــا تــم طرحه
أث ـنــاء الـلـقــاء الـمــاضــي مــع وزيــر
الصحة د .باسل الصباح ،والذي
نثمن جهوده في متابعة مطالب
اختصاصيي العالج الطبيعي.
وأك ـ ــدت أن الـخـشـتــي اسـتـمــع
للجمعية و ش ـجــع عـلــى تحفيز
الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة لــان ـت ـســاب
للمهنة بمتابعة مطالب منتسبي
المهنة في ديوان الخدمة المدنية

ً
الخشتي مستقبال وفد جمعية العالج الطبيعي
بما يتناسب مع طبيعة عملهم،
مشيرة الــى أن الوكيل الخشتي
وعـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
الوظيفي المعتمد من قبل ديوان
الخدمة المدنية للعالج الطبيعي
لتطبيقه في وزارة الصحة.

ضبط شبكة لتهريب المخدرات
أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية أنه
ضمن الجهود المستمرة للتصدي آلفة المخدرات وضبط المهربين
والمروجين ،قام قطاع األمن الجنائي ،ممثال في اإلدارة العامة لمكافحة
الـمـخــدرات ،بضبط شبكة تقوم بــإدخــال وتــوزيــع الـمــواد المخدرة
والمؤثرات العقلية إلى البالد.
وأوضحت اإلدارة أنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبكة تعمل
على إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البالد عن طريق
أحد المنافذ البرية الحدودية والقيام بتوزيعها وترويجها ،تم عمل
التحريات الالزمة والتوصل إلى أفراد الشبكة وعددهم  6مواطنين،
وبعد أخذ االذن القانوني تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على  200ألف
حبة من مادة الكبتاغون ،و 30غراما من مادة الحشيش ،وسالح ناري
نوع كالشنكوف وذخيرة ومخزنين كالشنكوف ،وسالح ناري نوع
شوزن وذخيرة شوزن ،وسالح ناري نوع مسدس ومبلغ  7630دينارا.
وعليه تــم تحويلهم مــع المضبوطات إلــى جهات االختصاص،
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

طقس حار ورياح مثيرة للغبار
توقعت إدارة األرصاد الجوية،
أن يكون طقس البالد خالل عطلة
ً
ً
نهاية األسبوع حارا نهارا وتكون
الرياح شمالية غربية خفيفة إلى
ً
معتدلة السرعة تنشط أحيانا
مــع فــرصــة لـلـغـبــار الـمـثــار على
ً
المناطق المكشوفة غدا.
وقال مراقب التنبؤات الجوية
ب ـ ـ ـ ــاإلدارة ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ـق ــراوي
لــ"كــونــا" أن يكون الطقس اليوم
شديد الحرارة والرياح شمالية
غ ــربـ ـي ــة خ ـف ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى م ـع ـتــدلــة

ودرجـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة ال ـع ـظ ـمــى
الـمـتــوقـعــة بـيــن  46و 48درج ــة
مئوية والـصـغــرى بين  31و33
درجة مئوية.
ً
وقـ ــال إن الـطـقــس غـ ــدا يكون
شديد الحرارة والرياح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة مثيرة
ً
للغبار خصوصا على المناطق
ال ـم ـك ـشــوفــة ودرج ـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
العظمى المتوقعة بين  46و48
درجة مئوية والصغرى بين 30
و 32درجة مئوية.

وأشارت الى انه تمت مناقشة
تفعيل لجنة التفتيش الثالثية
المشتركة على القطاع األهلي،
وإع ـ ــادة الـنـظــر فــي ش ــروط فتح
المراكز األهلية للعالج الطبيعي،
بــاالضــافــة ال ــى مـنــاقـشــة تعديل

رصـ ـ ـي ـ ــد االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات الـ ـسـ ـن ــوي ــة
الختصاصيي العالج الطبيعي،
ووعـ ـ ــد ال ـخ ـش ـتــي بـ ــدراسـ ــة تـلــك
المواضيع جيدا ،مشيدة بتفهم
الــوك ـيــل لـقـضــايــا مـهـنــة ال ـعــاج
الطبيعي.

سلة أخبار
«إحياء التراث» :توزيع
دفعة مساعدات بلبنان

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،توزيع الدفعة
األولى من المساعدات التي
قدمها أهل الكويت إلى
أهالي لبنان المتضررين
من انفجار مرفأ بيروت.
وقال أمين سر الجمعية
وليد الربيعة ،في
تصريح صحافي أمس،
إن الجمعية تعمل على
الساحة اللبنانية منذ
أكثر منذ عدة سنوات
مضت ،مضيفا أن األحداث
ً
ً
األخيرة جاءت دافعا قويا
لزيادة المساعدات المقدمة
ألشقائنا في لبنان.
أما فيما يتعلق بحملة
اإلغاثة الحالية ،فأوضح
الربيعة أن الحملة الحالية
هي (فزعة كويتية)
أطلقها نائب األمير ولي
العهد سمو الشيخ نواف
األحمد ،وتنادت لها
جميع الجمعيات الخيرية
الكويتية ،والشعب الكويتي
كافة ،داعين المتبرعين
وأهل الخير في الكويت
إلى االستمرار في دعم
ومساعدة إخوانهم في
لبنان.

«النجاة» :نفذنا مشاريع
خيرية بـ  2.6مليون دينار

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،تنفيذها
لبرامج ومشاريع خيرية
وانسانية في  22دولة
خالل النصف األول من
عام  2020بقيمة 2.6
مليون دينار .وقال عضو
مجلس االدارة بالجمعية
د .ابراهيم العدساني،
في تصريح صحافي
أمس ،إن الجمعية تنفذ
المشاريع وفق رغبات
المتبرعين ومنها بناء
وترميم المساجد ،وحفر
اآلبار ،وبناء بيوت
الفقراء ،والمدارس،
والمستشفيات ،والمراكز
اإلسالمية ،وكفالة
األيتام ،والسالل الغذائية،
ومساعدة وعالج المرضى
وغيرها .وأشار العدساني
إلى أن "النجاة" نفذت
المشاريع في  3قارات هي
افريقيا ،وآسيا ،وأوروبا
وركزت على البالد
العربية واإلسالمية التي
تواجه أزمات أو ظروفا
صعبة ،موجها الشكر إلى
المتبرعين والمحسنين
الذين وضعوا ثقتهم
في الجمعية ،ووزارتي
الشؤون والخارجية
لدعمهما الكبير للعمل
الخيري.
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برلمانيات

«بعض الدول طلبت فقط مهلة من الوقت لتوفير المحاجر الصحية»
محيي عامر

أكد وزير الخارجية أن كل
دولة ملزمة بحماية ورعاية
مصالح مواطنيها عبر بعثاتها
في الخارج وهو أمر نصت
عليه اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية.

ً
ُ 36قرضا
قدمت لمصر
ً
خالل  30عاما
قيمتها 890
مليون دينار

كشف وزيــر الخارجية الشيخ
أحمد الناصر أنــه ال توجد دولــة
رف ـ ـضـ ــت اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال م ــواط ـن ـي ـه ــا
المخالفين لقانون اإلقامة ،وإنما
ط ـل ـب ــت ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول م ـه ـل ــة مــن
الوقت لحين االنتهاء من اإلجراءات
الــداخ ـل ـيــة لــدي ـهــا ،وم ـن ـهــا توفير
المحاجر والمتطلبات الصحية.
وقد أسفرت الجهود عن ترحيل كل
المخالفين لقانون اإلقامة.
وق ـ ــال ال ـن ــاص ــر ،ف ــي رده على
س ـ ــؤال بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب محمد
ال ــدالل ،وحصلت "الـجــريــدة" على
نسخة مـنــه ،إن وزارة الخارجية
ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي عـ ـض ــوي ــة ال ـف ــري ــق
ال ـم ـن ـب ـث ــق مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الموقر ،لحث وتشجيع المقيمين
ل ـل ـعــودة إل ــى أوط ــان ـه ــم ،بــرئــاســة
وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة
الشؤون االقتصادية ،وضم الفريق
ف ــي عـضــويـتــه ال ــى ج ــان ــب وزارة
ً
الخارجية كال من وزارة الداخلية،
ووزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة،
ووزارة التربية ،والهيئة العامة
للقوى العاملة ،والطيران المدني،
وجـهــاز األم ــن الــوطـنــي ،وقــد نتج
عــن هــذا العمل المشترك تسهيل
وتيسير عملية إجالء المخالفين
لـقــانــون االق ــام ــة ،وال تــوجــد دولــة
مــن تـلــك الـ ــدول رف ـضــت استقبال
مواطنيها.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذا االمـ ـ ـ ــر غـيــر
م ـ ـت ـ ـعـ ــارف ع ـل ـي ــه ف ـ ــي ال ـق ــوان ـي ــن
واالعراف الدولية ،فكل دولة ملزمة
بحماية ورعاية مصالح مواطنيها
عـبــر بعثاتها فــي ال ـخ ــارج ،وهــو
األمـ ــر الـ ــذي نـصــت عـلـيــه اتفاقية
فـيـيـنــا ل ـل ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
الصادرة بتاريخ  18ابريل ،1961
وال ـم ــواف ــق عليها بــال ـقــانــون رقــم
 23لسنة  1969ال ـصــادر بتاريخ
 31مــايــو  ،1969واتـفــاقـيــة فيينا
ل ـل ـعــاقــات الـقـنـصـلـيــة الـ ـص ــادرة
بتاريخ  24ابريل  1963والموافق

عليها بالقانون رقم  24لسنة 1975
الصادر بتاريخ  29يونيو .1975
وأكد أن بعض هذه الدول طلبت
مهلة من الوقت لحين االنتهاء من
االجراءات الداخلية لديها ،ومنها
تــوف ـيــر ال ـم ـحــاجــر والـمـتـطـلـبــات
الصحية ،وكــذلــك مسألة االغــاق
الكلي للمطارات ،حيث تــم اغــاق
م ـط ــارات جـمـهــوريــة الـهـنــد خــال
الفترة مــن  24مــارس الــى  4مايو
 ،2020ومطارات جمهورية مصر
الـ ـع ــربـ ـي ــة خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 16
م ـ ــارس الـ ــى  1يــول ـيــو  ،2020مع
اس ـت ـث ـنــاء ط ــائ ــرات اإلجـ ـ ــاء وفــق
تــرت ـي ـبــات واشـ ـت ــراط ــات م ـح ــددة،
وجـمـهــوريــة بـنـغــادش الشعبية
خالل الفترة من  30مارس الى 16
يونيو  2020مع استثناء طائرات
االجالء وفق ترتيبات واشتراطات
م ـحــددة ،وقــد جــرى الـتــواصــل مع
قيادات ومسؤولي تلك الدول عبر
االتصاالت رفيعة المستوى.
وتابع :وكذلك قام المسؤولون
في وزارة الخارجية بالعديد من
االتصاالت واللقاءات ،التي جاءت
على النحو التالي:
• بتاريخ  3ابريل  2020اجرى
وزي ــر الـخــارجـيــة ات ـصــاال هاتفيا
بوزير خارجية جمهورية الهند.
• بتاريخ  9ابريل  2020اجرى
وزي ــر الـخــارجـيــة ات ـصــاال هاتفيا
بــوزيــر خارجية جمهورية مصر
العربية.
• بتاريخ  10ابريل  2020اجرى
وزي ــر الـخــارجـيــة ات ـصــاال هاتفيا
بــوزيــر خارجية جمهورية مصر
العربية.
• بتاريخ  23ابريل  2020اجرى
وزي ــر الـخــارجـيــة ات ـصــاال هاتفيا
بــوزيــر خارجية جمهورية مصر
العربية.
• ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  5أبـ ـ ــريـ ـ ــل 2020
التقى وزيــر الخارجية مــع سفير
جمهورية مصر العربية.

وتابع :تعد قــروض الصندوق
الكويتي لمصر قروضا سيادية
ال ي ـقــوم ال ـص ـنــدوق بــإلـغــائـهــا او
ال ـت ـن ــازل عـنـهــا وهـ ــو االم ـ ــر ال ــذي
التزم به الصندوق خالل تاريخه
االقراضي منذ تأسيسه حتى االن
كـمــا ال تعتبر م ـتــأخــرات قــروض
الصندوق ديونا معدومة باي وقت
مــن االوقـ ــات وال يـقــوم الصندوق
بإلغاء او شطب اصل هذه الديون
وينسحب االم ــر كــذلــك على كافة
القروض المتعاقد عليها مع الدول
االخ ـ ــرى الـمـسـتـفـيــدة م ــن نـشــاط
الصندوق االنمائي.

ً
ثالثا :جمهورية بنغالدش
الشعبية

مخالفو اإلقامة أثناء مغادرتهم الكويت (أرشيف)
 بـ ـت ــاري ــخ  21مـ ـ ـ ــارس 2020ال ـت ـقــى م ـســاعــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
لشؤون المراسم بسفير جمهورية
بنغالدش الشعبية لدى البالد.
• بتاريخ  30مارس  2020التقى
مساعد وزيــر الخارجية للشؤون
القنصلية بسفير جمهورية مصر
العربية لدى البالد.
 بتاريخ  30مارس  2020التقىمساعد وزيــر الخارجية للشؤون
القنصلية بسفير جمهورية الهند
لدى البالد.
• بتاريخ  29ابريل  2020التقى
مساعد وزي ــر الخارجية لشؤون
ال ـمــراس ـيــم م ــع سـفـيــر جـمـهــوريــة
مصر العربية.
• بتاريخ  5مايو  2020التقى
مساعد وزي ــر الخارجية لشؤون
المراسم مع سفير جمهورية مصر
العربية.
• بتاريخ  18مارس  2020التقى
ن ــائ ــب م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـل ـش ــؤون الـقـنـصـلـيــة م ــع ال ـقــائــم
بــاألع ـمــال ف ــي س ـف ــارة جمهورية

الهند لدى البالد.
• بتاريخ  18مارس التقى نائب
مساعد وزيــر الخارجية للشؤون
الـقـنـصـلـيــة م ــع ال ـقــائــم بــاألع ـمــال
في سفارة جمهورية بنغالديش
الشعبية لدى البالد.
وقــال وزيــر الخارجية :أسفرت
هـ ــذه ال ـج ـه ــود تـيـسـيــر وتـسـهـيــل
ع ـم ـل ـيــة ت ــرح ـي ــل ك ــل الـمـخــالـفـيــن
لقانون االقامة من تلك الجنسيات
الموجودين في مراكز االيواء ،حيث
بلغت اعدادهم على النحو التالي:
• ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة:
ت ــرح ـي ــل  6057م ـخ ــال ــف ل ـقــانــون
اإلقامة
• جمهورية الهند :ترحيل 7199
مخالفا ،اضافة الى  31آخرين جار
العمل على ترحيلهم.
• جمهورية بنغالدش الشعبية:
ترحيل  4348مخالفا.
• جـمـهــوريــة الفلبين :ترحيل
 2167مخالفا.
وأرفـ ـ ـ ــق الـ ـن ــاص ــر مـ ــع إجــاب ـتــه
قائمة الصندوق الكويتي للتنمية

الدالل إلنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات
االستراتيجية والمستقبلية
«إلعداد أبحاث متخصصة في متطلبات الحكومة واالستعداد للتحديات والمخاطر بكل المجاالت»
ت ـق ــدم ال ـنــائــب مـحـمــد ال ــدالل
بـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح بـ ـ ــرغ ـ ـ ـبـ ـ ــة إلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
م ــؤس ـس ــة خ ــاص ــة ب ــال ــدراس ــات
االستراتيجية والمستقبلية.
ون ـ ــص االقـ ـ ـت ـ ــراح ع ـل ــى ق ـيــام
مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة
خ ــاص ــة بـ ــدراسـ ــات الـمـسـتـقـبــل
والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
يــوفــر لـهــا ص ــور الــدعــم الـمــادي
وي ـع ـه ــد إل ـ ــى إدارتـ ـ ـه ـ ــا مـجـلــس
أمناء من أطراف متخصصة يتم
اختيارهم بصورة علمية مهنية
ويلحق بهم عدد من الباحثين
وأصحاب الخبرة واألكاديميين
إلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وأب ـ ـ ـحـ ـ ــاث
متخصصة فى مجال متطلبات
الــدولــة والحكومة المستقبلية
واالس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــداد ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
والمخاطر في المجاالت كافة.
واض ـ ـ ــاف :ي ـك ــون لـلـمــؤسـســة
الخاصة بالدراسات المستقبلية
َ
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ـيـ ــات عـمــل
مشترك وتنسيق مع المؤسسات
ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــى الـ ـمـ ـج ــال ذاتـ ـ ــه،
ول ـه ــا أن تـسـتـعـيــن بــال ـخ ـبــرات
الـعــالـمـيــة وف ــق ض ــواب ــط ونـظــم
محكمة ،كما أن أداء المؤسسة
الخاصة بالدراسات المستقبلية
واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة يـ ـتـ ـمـ ـت ــع
ب ــال ـش ـف ــاف ـي ــة مـ ــن حـ ـي ــث إعـ ــان

خطتها و نـشــر تقرير مختصر
عن أدوارها وإنجازاتها وتسليم
ت ـق ــري ــر ل ـل ـح ـك ــوم ــة وال ـم ـج ـلــس
بـشــأن تفاصيل أدائ ـهــا ،كما أن
ل ـل ـمــؤس ـســة أن ت ـت ـل ـقــى طـلـبــات
مــن السلطتين إلع ــداد دراســات
خــاصــة تــدخــل ضمن أغراضها
وتخصصها.
وعـ ــزا االقـ ـت ــراح ال ــى ان وب ــاء
ً
ك ـ ــورون ـ ــا م ـ ـ ـ ــازال ي ـم ـث ــل خـ ـط ــرا
ً
ً
ص ـح ـي ــا ع ــال ـم ـي ــا وت ـس ـب ــب فــى
َ
اثـ ـ ــار سـلـبـيــة ك ـب ـيــرة سـيــاسـيــة
واقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ،ومن
المرجح أن يستمر هــذا الوباء
بــالـتــأثـيــر عـلــى مـسـيــرة الـحـيــاة
ف ــي ال ـعــالــم ف ـتــرة أط ـ ــول ،وعـلــى
ً
الــرغــم مــن تـطــور الـعــالــم علميا
ً
وتكنولوجيا فــإن الـعــالــم وجد
ً
نـفـســه ع ــاج ــزا أم ــام ه ــذا الــوبــاء
وقد تفاوتت استعدادات الدول
فى التعاطي معه فمنهم من كان
ً
أكثر استعدادا ومنهم من فشل
وتضررت الدولة والبشر.
واضـ ـ ـ ــاف ان وب ـ ـ ــاء ك ــورون ــا
لـيــس الـخـطــر الــوحـيــد فــى عالم
متغير يحمل فى طياته تحديات
اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة وبيئية
وصحية وأخرى ،بل إن األمر ال
يقتصر على األخطار ،وإنما في
مدى تقدم أي دولة أو شعب فى

مصاف الدول المتقدمة بقدرتها
على دراســة الواقع والمستقبل
وال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـس ـل ـي ــم وال ـع ـمــل
لمستقبل أفضل ،وللتدليل على
ما سبق نشير إلى دولة الكويت
تـحــديــدا ،ون ـت ـســاءل :مــا الــرؤيــة
ت ـج ــاه ال ـن ـف ــط كـ ـم ــورد طـبـيـعــي
ومصدر دخل رئيس يكاد يكون
األوحد لميزانية الدولة ورفاهية
المواطنين؟ م ــاذا عــن مستقبل
النفط كحاجة دولية؟ وإلــى أي
مرحلة زمنية سيستمر كذلك؟
ً
وماذا أعددنا مستقبال في حال
توافر مصادر أخرى للطاقة أو
تراجع كمية إنتاجه أو تراجعت

ً
قيمته السوقية عالميا؟ ماذا عن
الـمــاء فــي مرحلة ب ــدأت تستعر
الحروب والصراعات السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ح ـ ــول ام ـتــاكــه
والتحكم به وأثر ذلك على دولة
الكويت؟ وما استعداداتنا كدولة
لــذلــك؟ م ــاذا عــن الـبـيـئــة بـعــد أن
عبث فيها اإلنسان ومخاطر ذلك
َ
العبث الــذي ينذر باثار سلبية
ع ـلــى ال ـب ـشــريــة؟ واألم ـث ـل ــة على
أهمية قراءة ودراسة المستقبل
واإلعــداد له كثيرة وأكثر من أن
تحصى.
واوضـ ـ ـ ـ ــح ان ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
وعـلــى الــرغــم مــن وج ــود بعض
الجهود الرسمية واألكاديمية
والـخــاصــة نـحــو الـتــوجــه لبناء
صروح للدراسات االستراتيجية
والمستقبلية إال أ نـهــا صــروح
و ج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ت ـ ــر ق ـ ــى أن تـ ـك ــون
م ــؤسـ ـس ــات م ـت ـك ــام ـل ــة األسـ ــس
فـ ــى ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
واالستراتيجية وليس لها صفة
الديمومة والتفرغ واإلنتاجية
االح ـتــراف ـيــة والـعـمــل الـمـتــوازي
مــع متطلبات الــدولــة بمختلف
قطاعاتها ،وما المجلس األعلى
للتخطيط إال مثال على مؤسسة
غير مستقرة وغير منتجة على
نحو مأمول وغلب عليها الطابع

تقدم النائب أسامة الشاهين
باقتراح برغبة إلصدار مجلس
ً
الوزراء قرارا باستمرار العمل
بنظام العمل عــن بعد ،بشكل
دائ ـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ،على أال يزيد عدد
العاملين في الجهة الحكومية
ف ــي الـ ـي ــوم الـ ــواحـ ــد ع ــن %50
من إجمالي عدد العاملين في
الجهة ،مع خفض هذه النسبة
كـ ـلـ ـم ــا زادت قـ ـ ـ ــدرة ا لـ ـجـ ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي أداء أعـمــالـهــا
عن بعد.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن ،ف ــي
اق ـ ـتـ ــراحـ ــه ،ب ـم ــا يـ ـل ــي :تـكـلـيــف
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة
بإصدار قــرارات جديدة بشأن
قواعد الدوام الرسمي وقواعد
تقييم أداء العاملين للتوافق
م ـ ــع ن ـ ـظـ ــام الـ ـعـ ـم ــل ع ـ ــن ب ـع ــد.
وت ـك ـل ـي ــف الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
بتقديم الدعم الفني والتقني
للجهات للحكومية بما يمكنها

من اإلسراع في تطوير نظمها
اإلدارية ألداء أعمالها عن بعد.
على أن يتم استثناء بعض
ا لــو ظــا ئــف ذات طبيعة العمل
الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن ت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
العمل عن بعد ،مثل (الوظائف
الصحية واألمنية)".
وقـ ـ ـ ــال ان ـ ـ ــه لـ ـ ّـمـ ــا ك ـ ـ ــان ق ـ ــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ــم ()692
ال ـم ـت ـخ ــذ فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه رق ــم
( )2020/33الـمـنـعـقــد بـتــاريــخ
 2020/5/25بشأن اعتماد دليل
سـيــاســات وإج ـ ــراءات وقــواعــد
الـعــودة التدريجية للعمل في
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـقــدم
م ــن ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
تضمن أنه يجب على الجهات
الحكومية في المرحلة األولى
من العودة للعمل أال يزيد عدد
العاملين في الجهة الحكومية،
فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد ،عـلــى %50
م ــن إج ـم ــال ــي ع ـ ــدد ال ـعــام ـل ـيــن
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــة ،عـ ـل ــى أن ي ـع ـمــل
ً
بـقـيــة الـمــوظـفـيــن وف ـقــا لنظام

العمل عن بعد ،وذلك في األيام
التي تقرر جهات عملهم عدم
حضورهم لمقر العمل.
وأكد أن تطبيق نظام العمل
عــن بـعــد بشكل مــوســع ودائ ــم
في الجهات الحكومية يحقق
العديد من اإليجابيات ،منها:
ً
أوال :اآلث ـ ــار اإلي ـجــاب ـيــة في
تطبيق نظام "العمل عن بعد"
على ميزانية الدولة :انخفاض
ت ـكــال ـيــف اس ـت ـه ــاك ال ـك ـهــربــاء
والماء في المباني الحكومية،
ً
نظرا النخفاض عدد الموظفين
الـمــوجــوديــن فــي مـقــار العمل،
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ت ـك ــال ـي ــف ع ـق ــود
المباني الحكومية المؤجرة
وإمكانية االستغناء عنها أو
تقليل الـمـســاحــات ال ـمــؤجــرة،
بعد انخفاض عدد الموظفين
ف ــي م ـق ــار ال ـع ـمــل ،وان ـخ ـفــاض
تكاليف عقود إنشاء وصيانة
و تــو سـعــة المباني الحكومية
ً
نظرا النخفاض عدد الموظفين
ف ــي م ـق ــار ال ـع ـمــل ،وان ـخ ـفــاض

محمد الدالل

الـ ـسـ ـي ــاس ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ال ـط ــاب ــع
ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـه ـنــي ،ك ـمــا أن ــه من
َ
جانب اخــر تتعدد الجهات في
الدولة من دون تعاون أو تنسيق
بينها فــى مـجــال ال ــدراس ــات ما
ً
ي ـم ـثــل هـ ـ ــدرا ل ـل ـطــاقــات وال ـم ــال
وتحقيق األهداف المطلوبة.
واش ـ ــار ال ــى ان ــه لــاسـتـعــداد
للمستقبل وا ل ـخ ــوض فــي علم
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــات ع ـم ــد ع ـ ــدد مــن
ال ـ ـ ــدول ف ــى ال ـع ــال ــم إلـ ــى إن ـش ــاء
م ــؤس ـس ــات خ ــاص ــة ل ـل ــدراس ــات
المستقبلية و ف ــرت لـهــا ا لــد عــم
المالي وأسـنــدت إلــى أشخاص
م ـت ـخ ـص ـص ـيــن قـ ـي ــادتـ ـه ــا ،كـمــا
ألـحـقــت بـهــا ع ــددا مــن أصـحــاب
الـ ـخـ ـب ــرة وال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـب ـشــريــة
ال ـم ــواط ـن ــة وأص ـ ـحـ ــاب ال ـخ ـبــرة
ً
عالميا من أجل توفير دراسات
وأب ـ ـحـ ــاث م ـت ـخ ـص ـصــة وم ـع ــدة
بشكل علمى ومهني لمتطلبات
ا لـعـمــل للمستقبل و تـحــد يــا تــه،
ً
وس ــاه ــم ذل ــك ك ـث ـيــرا ف ــي نـجــاح
تـ ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول وت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا ،وف ــي
المقابل هو األمــر الــذى يتطلب
أن يتوافر فى دولــة الكويت من
خالل إنشاء مؤسسة متخصصة
لدراسات المستقبل والدراسات
االستراتيجية.

االقـتـصــاديــة العربية المتضمنة
للقروض ،التي تم منحها لبعض
الدول ،كما طلب الدالل.
وجاء في نص رد الصندوق:

ً
أوال :جمهورية الهند

ل ــم يـقــم ال ـص ـنــدوق ب ــاب ــرام اي
اتـفــاقـيــات لتمويل مـشــاريــع على
هيئة منح او قروض مع الهند ،او
ادارة منح مقدمة من حكومة دولة
الكويت خــال الفترة من  1يناير
 1990وحتى تاريخه.

ً
ثانيا :جمهورية مصر العربية

ق ــدم ال ـص ـنــدوق ال ــى مـصــر 36
قــرضــا خ ــال الـفـتــرة مــن  1يناير
 ،1990وحـ ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،بـلـغــت
قيمتها االج ـمــال ـيــة ح ــوال ــي 890
مليون ديـنــار ،سحب منها حتى
تاريخه حوالي  636مليون دينار،
وس ــدد منها حــوالــي  258مليون
ديـ ـن ــار ،مـنـهــا  3قـ ــروض سحبت

وس ــددت بالكامل بلغت قيمتها
حوالي  87مليون دينار ،كما قدم
ال ـص ـنــدوق خ ــال ه ــذه الـفـتــرة 17
مـنـحــة وم ـعــونــة بـقـيـمــة اجـمــالـيــة
بلغت قيمتها حــوالــي  5ماليين
دينار سحب منها حتى تاريخه
حوالي  2.5مليون دينار ،باالضافة
الــى ذلــك قــام الـصـنــدوق الكويتي
ب ـ ـ ــإدارة مـنـحـتـيــن م ـقــدم ـت ـيــن من
حكومة دولة الكويت الى مصر.
واض ـ ــاف ال ـص ـن ــدوق :وتعتبر
ال ـم ـش ــاري ــع سـ ـ ــواء ت ـل ــك الـمـمــولــة
ب ـق ــروض او مـنــح م ــن الـصـنــدوق
م ـش ــاري ــع ت ـن ـمــويــة ت ــدخ ــل ضمن
اغ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
االنمائية ووفق نظامه االساسي
وقانون انشائه ،الى جانب ذلك قام
الصندوق بتوقيع مذكرة تفاهم مع
جمهورية مصر العربية بتاريخ
 21اكـتــوبــر  2019تضمنت عــددا
م ــن الـمـشــاريــع ال ـمــزمــع تمويلها
اسـتـكـمــاال لـبــرنــامــج تنمية شبه
جزيرة سيناء لم يوقع منها سوى
القرضين رقمي  1021و.1023

قــدم الـصـنــدوق الــى بنغالدش
 17قرضا خالل الفترة من  1يناير
 1990حتى تاريخه بلغت قيمتها
االجمالية حوالي  142مليون دينار
كويتي ،سحب منها حتى تاريخه
حوالي  108ماليين دينار وسدد
مـنـهــا ح ــوال ــي  62م ـل ـيــونــا منها
قــرضــان سحبا وسـ ــددا بالكامل
بلغت قيمتهما حوالي  17مليونا،
ك ـمــا ق ــدم ال ـص ـن ــدوق لـبـنـغــادش
منحة واح ــدة بلغت قيمتها 183
ال ــف دي ـن ــار ومـعــونـتـيــن فنيتين
دمجتا بقروض بقيمة  239الفا تم
سحبها بالكامل باالضافة الى ذلك
قام الصندوق بادارة منحة واحدة
مقدمة مــن حكومة دول ــة الكويت
في اطار صندوق الحياة الكريمة.

ً
رابعا :جمهورية الفلبين

قــدم الـصـنــدوق الــى جمهورية
ال ـف ـل ـب ـيــن ق ــرض ـي ــن خـ ــال ال ـف ـتــرة
م ــن  1ي ـنــايــر  1990ح ـتــى تــاريــخ
بلغت قيمتهما االجمالية حوالي
 5.7ماليين دينار سحبا وســددا
بالكامل.

العدساني :رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية
السياسية في مخاطبات «الوثيقة االقتصادية»
طالب النائب رياض العدساني
بإقالة وزير المالية براك الشيتان
م ــن مـنـصـبــه ،بـسـبــب م ــا اعـتـبــره
إهماال وتراخيا في تعامل الوزير
مع جملة من القضايا.
وقــال العدساني ،في تصريح
بالمجلس أمس ،إن وزير المالية
أرسـ ـ ــل إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس ف ــي مــايــو
 ،2020م ــا ي ـف ـيــد ب ــأن ــه ل ــن يمس
الــرواتــب ،ولكنه بعد شهر واحد
أرســل كتابا إلــى مجلس الــوزراء
بإجراءات فيها مساس بالرواتب
والخصخصة.
وت ـ ـسـ ــاءل "مـ ــا الـ ـه ــدف م ــن أن
يرسل الوزير لمجلس األمة كتابا
ثم يبعث بكتاب مغاير لمجلس
الـ ـ ــوزراء؟" ،مـسـتـطــردا "ه ــذا األمــر
نرفضه ،وسنتصدى له".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف م ــن
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــدم بــه
ل ــوزي ــر ال ـمــال ـيــة ،وال ـف ــائ ــدة الـتــي
تحققت منه ،هو تعطيل الوثيقة
االقتصادية ،وكشفها بعد أن كان
الشيتان قد أنكرها في البداية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء
رق ـ ــم  728يـ ـن ــص عـ ـل ــى تـكـلـيــف
وزارة ال ـم ــال ـي ــة بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
كــل الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،التـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ــازم ـ ــة واألدوات
القانونية المناسبة لإلصالحات
االقتصادية.
وبين أن وزيــر المالية هو من
وضــع االقتراحات التي تتضمن
الـ ـمـ ـس ــاس ب ــال ــروات ــب وال ــدع ــوم
ومكتسبات الشعب ورفع األسعار

رياض العدساني

والخصخصة ،مشددا في الوقت
ذاته على أن سمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـت ـح ـم ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
السياسية بعد أن قبل بتوجيه
الشيتان هذه المخاطبات.
وقال "أنا الذي كشفت الوثيقة
االقتصادية والكتب التي نشرت،
وأن ـ ـ ــا مـ ــن ي ـت ـح ـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة
القانونية عنها ال المواطنون".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــه م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة
االخـتــاالت والفساد وتـجــاوزات
الحكومة من جيوب المواطنين،
مطالبا رئيس ال ــوزراء وال ــوزراء
الـمـعـنـيـيــن بــاالب ـت ـعــاد ك ـلـ ّـيــا عن
جيوب المواطنين.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أوضـ ـ ـ ــح
ال ـعــدســانــي أن ــه ّ
وجـ ــه رســالـتـيــن
واضحتين لرئيس الوزراء؛ األولى
ب ــوج ــود ت ـض ـخــم ف ــي ح ـســابــات
بـ ـع ــض ال ـ ـن ـ ــواب وشـ ـبـ ـه ــة غـســل

أمــوال لم تتم إحالتها من وحدة
الـتـحــريــات الـمــالـيــة إل ــى الـنـيــابــة
العامة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـث ــان ـي ــة ب ـشــأن
تعيينات تـمــت عــن طــريــق وزيــر
المالية لمصلحة بعض النواب
ب ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،وم ـن ـه ــا
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات ،وه ـي ـئــة
اال س ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار واإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للجمارك.
ورأى ال ـعــدســانــي أن تــراخــي
ال ـ ــوزي ـ ــر وإه ـ ـمـ ــالـ ــه وإج ـ ــراءات ـ ــه
التعسفية و(كيله بمكيالين) ،كل
ذلك يستوجب إقالته من منصبه،
م ـب ـي ـن ــا أن ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ي ـت ـح ـمــل
مسؤوليته رئيس الوزراء.
وش ــدد عـلــى أن ه ــذه القضية
لــن تـعـبــر ،مـشـيــرا إل ــى أن الكثير
مــن القضايا المالية تــم فتحها،
وأنه أوضحها بالدليل والبرهان
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــد ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ق ـض ـي ــة
ال ـص ـنــدوق الـمــالـيــزي وص ـنــدوق
الموانئ وقضية المدير األسبق
لمؤسسة التأمينات االجتماعية
ال ــذي اسـتـبــاح أم ــوال المؤسسة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة لـ ـش ــرك ــة اإليـ ــربـ ــاص
والحكم الذي صدر بحقها وورد
فيه اسم دولة الكويت.
واختتم العدساني تصريحه
بـ ـق ــول ــه" :ك ـ ــل ذل ـ ــك تـ ــم ال ـت ـعــاطــي
والتعامل معه مــن وزيــر المالية
ـراخ وإه ـ ـمـ ــال ،وال
ب ـت ــواض ــع وتـ ـ ـ ـ ٍ
يمكن أن يستمر هــذا الــوزيــر في
ظل وجود هذه القضايا الجسيمة
والضخمة".

ُ
الشاهين يقترح استمرار نظام العمل عن بعد بشكل دائم
ت ـك ــال ـي ــف عـ ـق ــود (ال ـت ـن ـظ ـي ــف،
الحراسة ،المراسلين ،الضيافة)
ً
نظرا النخفاض عدد الموظفين
في مقار العمل وعدم الحاجة
إلى المراسلين بعد استخدام
أنـظـمــة ال ـتــراســل اإللـكـتــرونــي،
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ت ـك ــال ـي ــف ع ـق ــود
شراء وصيانة وتوريد األثاث
ً
والمكاتب والقرطاسية؛ نظرا
النخفاض عدد الموظفين في
مقار العمل ،وانخفاض تكاليف
عقود شــراء وتركيب وصيانة
أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـبـ ـصـ ـم ــة ومـ ـك ــائ ــن
التصوير واألحـبــار واألوراق،
ً
ن ـظــرا النـخـفــاض الـحــاجــة لها
ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ال ـمــوظ ـف ـيــن إل ــى
ال ـع ـم ــل ع ــن ب ـع ــد ،وان ـخ ـف ــاض
االزدح ـ ــام ال ـم ــروري وتكاليف
عقود صيانة وتوسعة الطرق،
ً
نظرا النخفاض عدد المركبات
بعد تطبيق نظام "العمل عن
بعد"؛ وبالتالي تقليل استهالك
ال ـطــرق وان ـخ ـفــاض الميزانية
الالزمة لصيانتها وتوسعتها.

ً ٓ
ث ــانـ ـي ــا :االث ـ ـ ـ ــار اإلي ـج ــاب ـي ــة
ل ـن ـظــام "ال ـع ـم ــل ع ــن ب ـع ــد" في
تـ ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي:
زي ـ ـ ــادة إن ـت ــاج ـي ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـتــرك ـيــز نـ ـظ ــام "ال ـع ـمــل
عـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــد" فـ ـ ــي تـ ـقـ ـيـ ـي ــم أداء
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن عـ ـل ــى إن ـت ــاج ـي ــة
ً
ال ـم ــوظ ــف ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر جـ ــدا،
ً
بدال من تركيزه على محاسبة
الموظف على حضوره اليومي
لـمـقــر ال ـع ـمــل .وس ــرع ــة إن ـجــاز
األع ـ ـمـ ــال ال ـح ـكــوم ـيــة وتـقـلـيــل
الــوقــت الـمـسـتـغــرق فــي إنـجــاز
ً
الـ ـمـ ـع ــام ــات نـ ـ ـظ ـ ــرا الع ـت ـم ــاد
نـظــام "الـعـمــل عــن بـعــد" بشكل
ً
كـبـيــر جـ ــدا ع ـلــى تـكـنــولــوجـيــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراس ـ ـ ــل
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،واالن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر إلج ـ ـمـ ــالـ ــي إج ـ ـ ـ ــازات
الموظفين (وخاصة اإلجازات
ً
الـمــرضـيــة) ن ـظــرا لـعــدم حاجة
الموظف لطلب إجازة للتغيب
عن مقر العمل.
وارتـ ـف ــاع ال ـ ــروح الـمـعـنــويــة

أسامة الشاهين
والنفسية لبعض الموظفين
غـيــر ال ـقــادريــن عـلــى الحضور
اليومي إلى مقر العمل ،وذلك
بـسـبــب ظــروف ـهــم الـصـحـيــة أو
االجتماعية أو األسرية.
وأض ــاف الشاهين أن نظام
"العمل عن بعد" يوفر الحماية

ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ،وذل ــك
بتحقيق التباعد االجتماعي
عند انتشار األوبئة واألمراض،
ً
كما نشهده حاليا من انتشار
جـ ــائ ـ ـحـ ــة فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
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شوشرة :المواجهة
واإلصالح
مبارك العبدالهادي
استمرار مسلسل المفاجآت حول الحرامية والغسالين وغيرهم
من المتاجرين بالبشر وبــروز أسماء متورطة والكشف عن أحداث
جديدة وتفاصيل دقيقة كل ذلك يؤكد حتى اآلن جدية تبني ملف
مــواجـهــة الـفـســاد واصـطـيــاد الـحــرامـيــة واح ــدا تـلــو اآلخ ــر ،فــاآلمــال
واألعين تتجه نحو أسماء كبيرة شفطت أمــوال الشعب على مدى
أعوام بأساليب مختلفة وملتوية ،عبر بيع العقار وبعض المزادات
وعمليات بيع الساعات واألراضــي بأرقام خيالية وغيرها لتصبح
غطاء لممارسات السلب.
ولـكــن األه ــم مــن ذلــك كله معرفة مــن يقف وراء ه ــؤالء الغسالين
والـحــرامـيــة؟ وأي ــن دور الـجـهــات الــرقــابـيــة منذ ب ــدء دخ ــول األم ــوال
غير المشروعة في حسابات بعض المشتبه فيهم؟ وأين الوحدات
المختصة في التحريات عن هؤالء؟ وهل سيتم استدعاء هذه األجهزة
إلخضاعها للتحقيق فــي عــدم الكشف المبكر عــن المشتبه فيهم
وتضخم أرصدتهم بصورة تفوق الخيال رغم إعالن بعضهم المستمر
عن آلية البذخ والصرف بمبالغ كبيرة مقابل شراء بعض األشياء التي
تفوق أرقامها العقل ،والتي أصبحت مكشوفة وواضحة ،وتخطت
أرقامها مؤشر أحمالنا الكهربائية وحرارتنا الحارقة "والالهوب"
الذي أذاب جلودنا؟
إن اإلصالح الحقيقي هو تطهير البلد من الفساد حتى تدور عجلة
التنمية التي ال تزال بطيئة جدا ،وأال نعلق الشماعة على كورونا كما
يبرر البعض ألن هذا األمر منذ سنوات.
فاإلصالح الحقيقي يكمن في معالجة بعض المناصب والكراسي
والمسميات التي ضقنا بها ذرعا ،وعدم تفعيل دورها وعدم تحريكها
ساكنا تجاه الفساد الماثل أمامهم ،وفي الدور الرقابي على مداخل
ومـخــارج األم ــوال التي بــدأت تتحول إلــى جـمــرات تتقاذفها بعض
األيادي القذرة والتي همها األول واألخير االختالس بقدر اإلمكان.
واإلصــاح يتمثل أيضا بتحديد المسار في القضاء على بقايا
الطفيليات من الحرامية وإصدار تشريعات أشد حزما في مواجهة
ملف الفساد ،وفي معالجة تركيبة النواب وعقول بعض الناخبين
الذين يزحفون خلف التصويت لمن ال يستحقون الكرسي األخضر.
الجميع يتابعون بكل اهتمام وشغف مدى جدية اإلصالح والضرب
بيد من حديد على من تسول له نفسه استخدام أساليبه الملتوية
للتكسب غير المشروع ،ومن ذلك فضيحة الصندوق الماليزي الذي
أصبح ككرة الثلج كلما تدحرجت كبرت لتكشف عن أحداث ومفاجآت،
خصوصا أن هــذه الملفات أصبحت مترابطة مع عمليات النصب
المختلفة.
يجب محاسبة كل من يثبت تورطه بتقديمه إلــى العدالة حتى
يصبح عبرة لغيره ،وذلك يتطلب أيضا من بعض النواب متابعة هذه
الملفات مع الحكومة والكشف عن أي متورطين جدد دون أي مجامالت
أو ترضيات ،مع استمرار الكشف عن تجار إقامات آخرين من خالل
زيارة بعض المجمعات التجارية التي حجزت فيها المكاتب الوهمية
دون وجود حقيقي ألصحاب الشركات أو المؤسسات سوى رخص
تجارية لموضعها ،وكذلك على جميع الجهات الحكومية مسؤولية
ً
متابعة هذا الملف بدءا من وزارات الداخلية والتجارة والبلدية وهيئة
القوى العاملة والمعلومات المدنية.

 :High Lightاستجوابات
لزوم اللقطة
د .حمود حطاب العنزي
مجلس األمة غاب عن المشهد السياسي منذ بداية جائحة كورونا،
وعاد أعضاؤه هذه األيام بسباق محموم باستجوابات لزوم اللقطة
لتلميع أنفسهم أمــام ناخبيهم خصوصا أنه ينتظرهم استحقاق
سياسي في نوفمبر القادم.
فكل المراقبين أجمعوا على سوء أداء مجلس  ،2016وال سيما في
فترة أزمة كورونا ،التي تتطلب بشكل أساسي أن يكون هذا المجلس
ً
في حالة انعقاد دائم ،فتعطلت أعماله بشكل أشبه ما يكون متعمدا،
وأصبح نوابه مجرد مغردين غير مؤثرين ،فتركوا الساحة فاضية
لتمألها القوى الشعبوية من مغرديها في "تويتر" والتي تمثل كل
أطياف المجتمع الكويتي فأثروا في كثير من القرارات الحكومية
المصيرية .وتصدت هذه القوى لحمالت حكومة الظل بما تملك من
ً
غطاء للحكومة ،خصوصا فيما يتعلق
أدوات وأذرع طويلة ،فشكلت
باالستجوابات االستعراضية التي يتم بعضها تحت بند الطفولة
ً
سواء
السياسية! دون أدنى تقدير لألوضاع التي تعيشها الكويت
كانت داخلية أو خارجية .وما يثير االستغراب أن الجلسات ما كانت
َّ
تعقد إال لهذه االستجوابات بهدف فرد العضالت واستعراض القوة،
أما بخصوص قضايا المال العام والقضايا التي تهم الوطن والمواطن
فيخصص لها وقت قصير على هامش هذه الجلسات المارثونية!
ما من شأنه زيادة السخط الشعبي على نواب مجلس األمة والذي
سينعكس على نتائج انتخابات مجلس األمة في نوفمبر .2020
ً
ختاما:
الشعب الكويتي ال بد أن يبرهن عن نفسه على أنــه رقــم صعب
بالمعادلة السياسية عندما يمثل فــي االنتخابات القادمة إرادة
حقيقية لألمة ،فيمنح أصواته على أساس المصالح العامة لتختفي
المصالح الشخصية الضيقة ،فتنعم الكويت بمجلس إصالحي قادر
على المساهمة بفاعلية في مكافحة الفساد.
اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ،شرفاء ،أمناء.

سعاد الصباح شمس ال تغيب
د .خالد المهدي
هــي بنت الكويت المبدعة ،الـشــاعــرة ذات الخيال الخالق
والعاطفة الجياشة واألسـلــوب الساحر والمعنى المقصود،
التي خاطبت بأشعارها الروح والوجدان واستلهمت الوحي
والخيال ونفذت إلى أعمق ما في اإلنسان ،حتى سكنت قلوب
الجماهير العربية بنبض أشعارها ،تتفيأ القصيدة تحت ظالل
قلبها ،فتراها صورة شعرية بين عينيها ،تكتب بإحساسها
ً
قبل قلمها ،لتمأل سماء الشعر فنا ،موهوبة قد توضأت من
نهر اإلبداع والنقاء وأدت فريضة التميز في محراب الشعراء
فكانت صالة محبة وترنيمة دعاء.
هي مثال ناصع للمرأة العربية الحرة المناضلة التي أحبت
وطنها بصدق وإخالص ،فلكم وقفت عند غير قضية سياسية
ً
تناضل وتدافع وتتحدى ،وكثيرا ما شاركت في الحديث عن
حال األمة ،وساهمت في وضع الحلول لغير قضية ،ففلسطين
همها والكويت عشقها الذي ال ينتهي ونورها الذي ال يخبو،
وقضايا أمتها هدفها الـســامــي .وفــي القضايا اآلنـيــة تراها
مــوجــودة بقوة ،ففي قضية "صفقة الـقــرن" كانت لها صرخة
مــدو يــة أعلنتها رفضا لتلك الصفقة التي وصفتها بصفقة
ً
ً
الخزي والعار ،أما ما يتعلق بـ"كورونا" فرأت فيه "فيروسا عابرا
للقارات يقول لإلنسان كم أنت صغير وضعيف".
قديما قبلت ا لـتـحــدي عندما أراد البعض أن يمنع عنها
ً
ً
مداد قلمها ،معتبرين كتابة المرأة إثما عظيما ،لكنها أصرت
على خوض غمار التحدي ،فكتبت وأبدعت وقالت فأسمعت،
ووصفت فأحسنت وتوقعت فأصابت ،في خير رد على من
يعيش في الحاضر بعقلية الماضي.
هي الخنساء الثانية ،التي كلما جرحت ازدادت عزيمة ،وكلما
ً
دخلت تحديا انتصرت فيه ،بما تملكه من إحساس ينبض
شعرا ،إذ لم تستطع حوادث الحياة أن تجفف ماء شاعريتها
أو بريق توهجها ...فتحية لك أيتها الشاعرة الكبيرة المسكونة
بحب الوطن ،تحية لك أيتها الشمس التي ال تغيب ،من محبي
الشعر والوطن واإلنسانية.

ةديرجلا
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استجواب

سارة المكيمي

ّ
والهم القديم!
أمينة وريم
يحدث أن أتــابــع عــن قــرب قصتين لمواطنتين كويتيتين شــاء ت
ظ ــروف ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد أن تـ ــدورا فــي ّ
دوام ـ ــة عــاصـفــة الفضائح
و"الخمال" التي مألت النفوس بما ال ُيحمد عقباه :األولى طبيبة درست
وعملت في أوروبا وجاءت للكويت مع أطفالها وزوجها الذي ينتمي
ّ
المهمة الفاضلة في
إلى أحد البلدان األوروبية ،لتسد الدين وتتمم
خدمة البلد الذي رباها وعلمها وجعلها دكتورة قد الدنيا!
قبل غلق الحدود وتعليق المطارات بأسبوع سافر زوجها لبالده
إلتمام مهمة قصيرة لكنه لم يعد لبيته وزوجته وأبنائه إال بعد خمسة
شهور قاسية عاشتها الزوجة المواطنة الكويتية المكلومة بأحلك
الظروق وأصعب األوقات.
ً
كان الطلب بسيطا جدا :أعيدوا لي زوجي في رحالت اإلجالء مع
المواطنين ،فهو في النهاية زوج مواطنة كويتية يشاركها المسؤولية،
يربي ويحمي أطفالها ويكون لها العون واألمان في ظرف استثنائي
ّ
قاهر! جاء الرد بال رد! صادما متبلدا كالعادة برفض الطلب ملفوفا
بغالف التسويف.
الحكومة في الكويت ال تــرد ،وزارة الخارجية ال تجيب ،وسفارة
الكويت في بلده تنتظر من الدولة إرشادات واضحة بهذا الخصوص،
فعاشت الدكتورة حالة نفسية متدهورة ،امرأة آيلة لالنهيار بأي لحظة،
مقسومة ما بين الواجب الوطني في وزارة الصحة وبين أطفالها في
المنزل ،حيث ال يرعاهم أحد سوى المربيات! ماذا إن أصيبت بكورونا
واضطرت للبعد عن أطفالها لزمن؟ ماذا إن أصيب زوجها المريض
بالقلب هناك وتــدهــورت حالته الصحية وهــي بعيدة عنه؟ لماذا ال
ينظر لها وطنها بعين الشمولية والمساواة وجعل استقرارها النفسي
وأمانها العائلي أولوية مثلما كان للمواطن الرجل عندما أعادوا له
عائلته أبناء وزوجة أو أما في الشهور األولى من بداية األزمة؟
أمينة كانت رحلتها مــع الـهـ ّـم أقصر مــن ريــم ،أربـعــة شهور كانت
رحلة فراقها البنها الطالب في النيذرالندز ،فهو اآلخر لم ُيكن ُلينظر
له على أنه ابن مواطنة كويتية! ُيدبغ أبناء المواطنة "بغير كويتي"
منذ الوالدة فيتم تجاهل األم بصورة سافرة ،فال يشفع انتماؤها إلى

خالد اسنافي الفالح
هذا الوطن ألبنائها بمعاملة استثائية تلقائية حتى في مصيبة وباء!
كافحت أمينة شهورا ،ما بين الخارجية والداخلية والسفارة الكويتية
في هولندا ،صرخت أعيدوا لي ابني ُ
المصاب بمرض مزمن يهدد جهاز
مناعته ،اجعلوه أولوية مع المرضى العائدين للوطن ،أرسلت نداءات
استغاثة واستجداء لكل من له أذن يسمع ،وعاد االبن في شهر مايو،
بعد أن تقطعت حبالها الصوتية وغرقت في نوبة من العزلة واالكتئاب!
هــذا باإلضافة طبعا للمواطنة الكويتية التي ظهرت باكية على
وسائل التواصل االجتماعي في بدايات األزمة ،تهدد أنها لن تغادر
مقر وزارة الخارجية إن لم يسمحوا البنها بالدخول للبالد ،قالت
إنهم رفضوا استقبال طلبها ولم يسمحوا لها بمقابلة المسؤولين!
ُ
هكذا تصاب المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في مقتل!
في أبنائها وزوجها أو أمها! في أسرتها التي قال عنها الدستور إنها
المواطنة ال ُيعتد بأسرة وال نواة إن لم
نواة المجتمع! ولكن في حال
ِ
ترتبط بذكر كويتي!
ـأت من جراء
مطالبة المواطنة ًالكويتية بالجنسية ألبنائها لم تـ ِ
طمع أو جشع أو ّ
حبا في الرفاهية! هذه المطالبة جاءت بعد تاريخ
طويل من التنكيل واالستهزاء والتهميش والتجاهل .لو كانت قوانين
الدولة عادلة ومراعية لمواطناتها لوضعت على األقل منظومة من
القوانين االستثنائية الواضحة غير القابلة للتالعب واألهواء ،حيث
تضمن حياة كريمة ألبنائها وزوجها ،إقامة دائمة ألبنائها وزوجها
دون الحاجة للتجديد السنوي ،عدم سقوط اإلقامة في حالة الوجود
خارج الكويت ألكثر من  6شهور! التملك العقاري ،التوظيف والتعليم
العالي والعالج بالخارج.
ُ
هــذه القوانين يجب أن تـفــرق بين الــوافــد وأبـنــاء الكويتيات ،ألن
أبناءهن وأزواجهن ليسوا وافدين طالما أن هناك رابطة وطنية مدنية
كاملة تربطهم بـهــذا البلد! هــذا الظلم ال ــذي م ــازال واقـعــا على رأس
المواطنة حتى في أصعب الظروف ،هذا التعسف والتهميش البد له
من زوال ،فإن لم تهنأ أسرة المواطنة معها في بالدها ،فكيف ستهنأ
بنت البلد ،وتستكين وترتاح؟

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :بصر وبصيرة في عالم أعمى
حـيــن تـكــون أم ــام ج ــدار فــإنــك ال تعلم ما
خلفه ،لكنك ستضطر إلى استخدام أدواتــك
الممكنة لمعرفة ذلــك ،فــإن عجزت فستكون
أمام خيارين إما االستسالم أمام هذا العجز
أو افـ ـت ــراض ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـكــام ـنــة خ ـل ـفــه عبر
االعتماد على مخزون التجارب الشخصية،
ثم استخدام قدرتك في السيطرة على اآلخرين
وفرض ما ليس موجودا من خالل استغالل
حاالت الخوف والثقة والرجاء التي تسيطر
على تفكير اآلخرين.
وأمــا في الجانبين العلمي والفكري فإن
عـمـلـيــة صـنــاعــة األف ـك ــار تـعـتـمــد عـلــى ثقافة
الـصــانــع وقــدرتــه عـلــى تــولـيــد أف ـكــار جــديــدة
من خالل استخدام المخزون العقلي الثقافي
والتجريبي ،و هــي عملية مركبة ومتشعبة
لكنها تشبه عملية النظر الى الجدار لمعرفة
ما خلفه ،وفي الجدران الفكرية يمكن استغالل
حواس الشخص الفكرية في نشر افتراضات
ً
غالبا ما تكون غير صحيحة أو غير ممكنة،
لكن يتم فرضها على اآلخــريــن عبر حــاالت
الـخــوف والثقة والــرجــاء ووســائــل السيطرة
األخرى.
ولـعــل العلم والـفـكــر يتشابهان مــن حيث
االك ـت ـس ــاب وال ـع ـمــل وط ـبــائــع األس ــات ــذة في
الحقلين ،ومثلما تــزداد أهمية أستاذ العلم

حـيــن يـتـعـمــق ف ــي الـعـلــم ال ـم ـت ـعــارف عليه،
فــإن أهميته ت ــزداد حين يتعمق فــي الفكر
المتعارف عليه ،ومثلما مساحة العلم ال
تـتــوقــف عـنــد ح ــد ،فمساحة الـفـكــر كــذلــك ال
تتوقف عند حــد ،وهنا يكمن تفوق بعض
األس ــات ــذة ف ــي ك ــل حـقــل م ــن الـحـقـلـيــن على
منافسيهم ،وتكمن كذلك خطورة انحراف
األساتذة ،إما من خالل إخفائهم للحقائق
ال ـتــي تــوص ـلــوا ل ـهــا ،أو م ــن خ ــال نـشــرهــم
افـتــراضــات على أنـهــا حقائق رغــم أنـهــا لم
تصل الى درجة حقائق ،وخطورة ذلك تكمن
فــي جهل الـنــاس بما وراء العلم ومــا وراء
الفكر واستسالمهم لما يطرحه أساتذتهم
الذين وثقوا بهم وارتضوا أن يكونوا تالميذ
في رحابهم.
وربما يكون التعامل مع الحقائق العلمية
أس ـهــل مــن الـتـعــامــل مــع الـحـقــائــق الفكرية
ألنها خاضعة لمعادالت رياضية أو تجارب
مخبرية أو معادالت تطبيقية ،وبالتالي فإن
الخالفات بين األســاتــذة فــي مجال العلوم
نادرة وتخضع إلى فوارق العلم بينهم.
وإن التعامل مــع الحقائق الفكرية على
أنها حقائق مطلقة يعتمد على الوالء للمفكر
أو تــدخــل السلطة لـفــرض أف ـكــاره وتجريم
تلقي األفـكــار المخالفة ،ومــن خــال الــوالء

للمفكر أو د عــم السلطة تتحول الفرضية
إلى حقيقة مطلقة ،فيقوم الكثير من البناء
ً
الفكري الالحق على افتراضات سابقة غالبا
ما تكون غير صحيحة ،ليكون ما بني على
باطل باطال.
ولذلك فــإن الكثير من الحقائق الفكرية
ال ـم ـط ـل ـق ــة يـ ـت ــم إخ ـ ـفـ ــاؤهـ ــا أو ت ـشــوي ـه ـهــا
بسبب الـمـصــالــح المتشعبة ،والـكـثـيــر من
االف ـت ــراض ــات تـتـحــول إل ــى حـقــائــق مطلقة
ب ـس ـب ــب الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـم ـت ـش ـع ـب ــة ،فـ ـك ــم مــن
حقيقة ثابتة اختفت عبر الزمن وويل لمن
يحاول أن يحييها ،وكــم من كذبة تحولت
إلــى حقيقة مطلقة عبر الــزمــن ،ووي ــل لمن
يحاول دحضها ،وكم من أستاذ ال يستحق
ً
أن يكون أسـتــاذا في رحــاب الفكر ،وكــم من
أستاذ تم إخفاء اسمه من كشوف األساتذة
عبر التاريخ ،والغريب أن السلطة تنتصر
لـلـسـلـطــة ع ـبــر الـ ـت ــاري ــخ ،وال ـم ـف ـكــر يحمي
المفكر مهما تباعدت بينهما السنون ما
دام نـمــط الـسـلـطــة الــاح ـقــة شـبـيـهــا لنمط
السلطة الـســابـقــة ،ومــا دام النسق الفكري
المتبع للمفكر ا لــا حــق يعتمد على الفكر
السابق كأساس بنائي فكري ،فالفساد بين
المفكرين شائع ،كالفساد بين السلطات أو
بين مفكر ومفكر.

عبد اللطيف مال الله اليوسف

نعم ستدخل الملجأ
«من عقبك يا دباس نمشي مع الساس ...ناخذ جليل الحق ونخلي كثيره».
(بو دباس)
تساءل المواطن الكويتي الغيور نادر بلهجة حادة ممزوجة باأللم :هل
تريدون إدخالنا إلى الملجأ؟ ونحن نقول له نعم ستدخل أنت والشرفاء من
أمثالك الملجأ مادام الشعب الكويتي مستمرا في انتخاب المجلس النيابي
الحكومة ْ ُفي تنفيذ هذه التشريعات.
ومراقبة
يفترض به َ
َ
التشريع َّ َ
الذي َّ َ َ
َّ
ِ"إن الل َه ل ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِهم" ،فإذا ما أردت التغيير
فعليك أنت أن تغير ،أما إذا بقيت أنت تراوح في مكانك تتخبط بقراراتك
فإن الله سيبقيك على هذا التخبط واالرتجالية ،فمصير األمم والشعوب
ال تقرره األمنيات واآلمال .لقد أدرك الكويتيون مغبة ما ارتكبوا من أخطاء
مهلكة وقاتلة ،وعليهم اآلن أن يعترفوا بأخطائهم بالتعقل والروية والقرارات
المدروسة التي تصدرها لجان وطنية كويتية خالصة ال تشوب وطنيتها
شائبة ،لجان تكون لقراراتها قوة نافذة ال تخشى في قراراتها لومة الئم.
هذا ما يجب علينا اتخاذه إذا أردنــا أن نحافظ على ما تبقى من ثروات
لدينا من طبيعتها أنها ثروات ناضبة ،في محاولة منا الدخارها ألجيالنا
القادمة ،وال نبذرها بجنون على من يقيم بين ظهرانينا ويلعننا ويشتمنا
وهو يقتات ويعمر بالده الزاخرة باإلمكانات والثروات الدائمة ،فإذا كان
موقفه منا ما نشاهده ونسمعه اآلن فكيف سيكون موقفه منا عندما تنضب
ثرواتنا وتعود الكويت كويتا كما بدأت منذ ثالثمئة عام لم تتغير ،ولم
تكبر لتصبح كوتا؟ ماذا سيكون موقف هؤالء الساخرين منا؟ هل سيهبون

لنجدتنا وملء بطون الجياع من أجيالنا؟
لم يتبق إال أن يأمر مجلس الخدمة المدنية في الكويت مجلس الوزراء بأن
يسرح األطباء الكويتيين من وظائفهم وإحالل أطباء من غير الجنسية
الكويتية أماكنهم.
هذه هي القرارات الالحقة التي سيقرها مجلس الوزراء في مقبل األيام ما
دمنا قد باركنا مساواة الموظف غير الكويتي بالموظف الكويتي ،وما
دمنا قد رضينا بامتيازات يتمتع بها غير الكويتي أكبر من االمتيازات
التي يتمتع بها الكويتي ،ألن القضية يمكن استيعابها وهضمها بالتدريج.
اليوم نسمع صرخة أحد األبناء المخلصين لوطنهم إزاء كفة الميزان التي
بدأت تميل لصالح الوافدين على حساب أبناء الوطن الذين ال يقلون كفاءة
عن اآلخرين ،بل يبزونهم ويتفوقون عليهم علما ومعرفة ،اليوم نشاهد
باستغراب كيف تصرف عالوة بدل اإلصابة للدكتور الوافد وحرمان الدكتور
الكويتي منها ،كما لو أن اإلصابة تنتقي األشخاص فتتجه للدكتور الوافد
وتتقي صولة الدكتور الكويتي فتتفاداه في سابقة فريدة من نوعها في
سلوك األمــراض واإلصابة بها مشابهة لسابقة تفضيل الدكتور الوافد
وتميزه على الدكتور الكويتي ،سابقة تثير االشمئزاز والحنق من هذا
التمييز األحمق.
ً
إذا ما المبررات التي ساقها من اقترح هذا االقتراح؟ وأي سذاجة يتميز بها
من أقر هذه المفارقة المضحكة ووضعها موضع التنفيذ؟ أهكذا تتم معاملة
الدكتور الكويتي الذي يمتاز بوطنيته وحرصه على مصلحة الكويت؟

ناجي المال

الدرع الوقائية ضد وباء غسل األموال
َّ
الكثير من الناس لفتهم الحيرة وتملكهم اليأس
مــن اإلص ــاح ،فـجــذور الفساد عميقة وأغصانه
متشابكة ومنفرشة في كل النواحي ،ال تكاد تنعتق
منه جهة من الجهات ،مما اعتبره البعض تحديا
َ
ُمحطما ال َح ـ ْـول معه وال ط ـ ْـول ،وأق ــوى ما يعبر
عنه هذه األيام القصائد الرثائية الحزينة للوطن
ِّ
باللهجة الكويتية األصيلة التى تهشم بكلماتها
ونبرة وأسلوب إلقائها األضالع.
تذكرك بقصائد عبدالله الفرج وموضي العبيدي
وعـبــدالـلــه سـنــان وفـهــد بــورسـلــي فتتفتح معها
الجروح ويسيل منها الحزن والحسرة في حنايا
الشعور وجنبات الوجدان ،ولم يبلسم هذه الجروح
إال جهود الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح
الذي يتلظى في صدره قبس حماسة الستئصال
الفساد ال تطفئه ثلوج القوقاز ،وجهد المخلصين
في الحكومة الــذي يتجسد في االنقضاض على
المجرمين من سراق المال العام ومجرمي غسل
ُ
األمــوال .إال أن هذا الجهد لن يؤتي أكله وتتجذر
عــروقــه ويستغلظ ويـسـتــوي على ســوقــه إال إذا
تــم اجـتـثــاث ونـســف البيئة الحاضنة والـمــولــدة
للفساد ،فكيف نلوم البعوض والحشرات السامة
حين تتوطن وتتناسل في البالد اذا وفرنا لها
المستنقعات الراكدة اآلسنة؟

ً
واألشد خطرا أن استمرار هذه البيئة سيوفر
لحكومات الغرب الماكرة كل الذرائع للتدخل في
شــؤونـنــا وف ــرض العقوبات وتجميد أرصدتنا
المالية في بنوكه وأصولنا على أرضه ،وتحميلنا
كمجتمعات ودول وزر ما يقوم به أفراد قالئل من
المجرمين ،ولــدى الغرب وأجهزة رصــده بقيادة
ُدهاته رغبة عارمة في توريطنا وإلباسنا التهم
وفــرض األحكام والعقوبات من خالل محاكمهم
وقوانينهم البتالع ثرواتنا باسم القانون وباسم
مكافحة الجريمة واإلرهاب.
ألـ ــم ي ـحـ ِّـم ـلــوا الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
الـمـســؤولـيــة عـمــا ج ــرى فــي  11سبتمبر ،وذلــك
بعد عامين مــن تعديل القوانين األميركية ،في
ُ
عهد أوبــامــا ،والسماح بمقاضاة أي دولــة تتهم
بــالـمـســاعــدة ف ــي تنفيذ هـجـمــات إرهــاب ـيــة ضد
مواطنين أميركيين فيما يعرف بقانون العدالة
ضد رعــاة اإلره ــاب (جاستا) فحملت السعودية
ما قامت به مخابراتهم من دعم البن الدن ودعم
المجاهدين األف ـغــان لمقاومة الجيش الــروســي
المحتل ألفغانستان ،وتلبيس السعودية التهم
مــن خ ــال محاكمها ومــؤسـســاتـهــا التشريعية
ومطالبة حكومتها بدفع تعويضات تصل إلى
 3.3ترليونات دوالر؟

ً
فاألمر جلل خصوصا إذا أضفنا أن هناك دوال
استغلت وضعنا القابل لالختراق وتوطين عمليات
غسل األم ــوال فيه بــأن سمحت بزحف مجرمين
وفــاســديــن تابعين لـهــا للكويت لغسل األم ــوال
حتى تتجنب هــذه الــدول النتائج الوخيمة على
اقتصاداتها ،وتخفيض تصنيفها في المؤشرات
الدولية ،فجعلت من الكويت حديقة خلفية لغسل
أموالها .راجع جريدة "القبس" .2020/8/6
وما يجب على الحكومة ومجلس األمة اتخاذه
وبأسرع ما في مقدورهما إصدار قانون الضريبة
الـشــامــل عـلــى الـنـحــو ال ــذي أش ــرت لــه فــي مقالي
السابق حول الضريبة التصاعدية.
األخذ بمالحظات ومقترحات بعض القانونيين
والمختصين بشأن مكافحة الفساد وعمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ضروري ،ومنها مكافأة
ُ ِّ
المبلغ على نحو مكافأة العاملين بالجمارك في
حال القبض على تجار المخدرات حسب جداول
محددة ،بما يضاعف الهمة للعثور على عمليات
غسل األمــوال ،كذلك عدم منح أي مسؤول سلطة
تقديرية فــي إحــالــة أي عملية مشبوهة تكاملت
أدلتها إلى النيابة ،وفي حال ثبوت الشبهة اتخاذ
إجراء فوري بتجميد أرصدة المشتبه فيه ومنعه
من السفر وتجميد تصرفه بممتلكاته.

ن ــص دس ـت ــور دولـ ــة ال ـكــويــت عـلــى أن "ن ـظ ــام الـحـكــم ف ــي الـكــويــت
ديمقراطي" (م" ،)6يقوم ...على أساس فصل السلطات" (م ،)50وهي كما
ّقررها سلطات ثالث :تشريعية ،وتنفيذية ،وقضائية.
حديثنا فــي هــذا المقال عــن األول ــى منها ،فـ"السلطة التشريعية
ّ
يتولها األمير ومجلس األمــة" (م ،)51و"لألمير حق إصــدار القوانين
وحق التصديق عليها" (م ،)65و"ال يصدر قانون إال إذا أقره مجلس األمة"
(م ،)79و"يضع األمير ،بمراسيم ،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين" (م.)72
ً
فالسلطة التشريعية وفقا لتلك النصوص الدستورية معنية بمهمة
واحدة ،هي صناعة النص التشريعي والتنظيمي ،وعليه فإن األدوات
التي منحها الدستور لعضو مجلس األمة المنتخب (صانع التشريع):
كالسؤال االستيضاحي (م ،)99واالستجواب (م ،)100وجلسات المناقشة
(م ،)112وإبداء الرغبات (م ،)113ولجان التحقيق (م ،)114ما منحها إياه
إال لتساعده في إتمام ّ
مهمته بإتقان.
ً
ً
وتأكيدا لهذه المهمة فإن الدستور– دونا عن كل اللجان الدائمة في
المجلس -لم ينص باالسم إال على لجنة العرائض والشكاوى (م،)115
فالعريضة والشكوى هما بعض حاالت فشل تطبيق النص التشريعي
ّ
ويحسنه ،لذا جاءت
والتنظيمي الذي يجب أن يراجعه مجلس األمة
األدوات التشريعية– ومنها االستجواب -لتقوم بهذا الدور المساعد.
ّ
تنظم الـمــواد  133إلــى  145من قانون الالئحة الداخلية لمجلس
األمة أداة االستجواب ،وتنص على أن مدته تمتد من  4ساعات وربع
ً
المستجوب وحيدا ،و 8ساعات وربع الساعة إذا شاركه
الساعة إذا كان
ِ
مستجوبون آخرون ،دون احتساب مدة المتحدثين الجانبيين المؤيدين
ِ
والمعارضين لمحتوى االستجواب ،هذه المدة الطويلة يجب أن يكون
لها انعكاسها على النصوص التشريعية والتنظيمية التي أدت إلى
مالحظات جسيمة استدعت عضو مجلس األمة المنتخب الستخدامه
لهذه األداة .وحسب تاريخ االستجوابات في مجلس األمة ،فقد تقدم
النواب ب ــ 110استجوابات منذ  4يونيو  1964إلــى  27يوليو ،2020
ً
وناقشوا منها ّنيفا وستين ،وال أحسبني خالل فترة وعيي السياسي
ً
القصيرة وجدت واحدا منها لها أثر إيجابي في اقتراح وإقرار قانون
ّ
يتصدر من الباحثين الكويتيين الجادين من
أو تعديل آخر ،وأرجو أن
يدرس أثر االستجواب في النصوص التشريعية والتنظيمية.
إن المهمة المنوطة بعضو مجلس األمة المنتخب جسيمة ،ويصب
أثرها في كل مناحي حياة المواطن الكويتي ،فبالتشريعات الذكية
والرقابة الحصيفة على تطبيقاتها ،ننهض بالدولة التي يسعى الفساد
إلفشالها إلى أخرى تقاومه وتسعى بدورها إلفشاله ،أما أنت عزيزي
القارئ ،وها هي نواقيس االنتخابات البرلمانية قد بدأت باالهتزاز،
مسؤوليتك أن ترقى باختيارك عن مناديب تخليص المعامالت،
فإن
ّ
النتخاب صناع تشريع.

الخلل المصنعي
للديمقراطية في الكويت!
د .فهد مرزوق العنزي
هل يعلم نواب الشعب عندنا مدى العزلة التي تباعد اليوم بينهم
وبين الناس؟ وهل يدركون أن هذه الهموم الصغيرة التي تحركهم
باتجاه المعارضة أو المواالة أصبحت ال تعني المواطن العادي في
قليل أو كثير؟ إن صفة هؤالء التمثيلية للشعب تسقط أكثر فأكثر كل
يوم بل كل ساعة ،لتحل مكانها صفة أخرى طبقية بكل ما في الكلمة من
معنى ،وإن الشعب أصبح يتحدث عن النواب ليس على أنهم ممثلون
للشعب ،بل على أنهم طبقة أهل السياسة التي لها أهدافها ومصالحها
ومشاعرها وأهــواؤهــا المستقلة تماما عن أهــداف جماهير الناس
ومصالحهم ومشاعرهم وأهوائهم! هذه اإلشارة إلى أهل السياسة
عندنا كطبقة ،هل يفهم رجال الحكم ورجال السياسة حقيقة معناها؟
ً
كل الدالئل تشير إلى أن أحدا -مع األسف الشديد -ال يفهم مغزى هذه
النظرة إلى السياسيين .فالنواب عندنا يقومون ويقعدون ،يخطبون
ً
ويطيلون ،وكأنهم يحسبون أنفسهم فعال ممثلين للشعب ،تماما كما
ً
لو كانوا أعضاء مجلس العموم البريطاني مثال مع فارق المسؤولية
ً
والمستوى! والحكومة هي األخرى ،بدال من أن تعمل على مخاطبة
الناس مباشرة ،مهملة ضجيج الكالم المنمق وغير المنمق ،المسؤول
وغير المسؤول في مجلس األم ــة ،نراها تشغل نفسها باألصوات
النيابية وتعدادها أكثر من اهتمامها بمطالب الناس وهمومهم!
إن كل شيء يدل في الكويت على أن الديمقراطية التي نحياها،
والتي زيفها أعداؤها ممن انتحلوا صفة تمثيلها ،هذه الديمقراطية
ً
ً
أصبحت بحاجة ماسة إلى عملية تصحيحها شكال وموضوعا ،نظاما
ً
وأشخاصا .فليس من الطبيعي أن يستمر تشويه الديمقراطية على
النحو الذي نشاهده ،ثم ندعي الحرص عليها والذود عن حياضها!
فهناك ضجر من التجربة الديمقراطية البرلمانية ،وهو ضجر له كل
المبررات ،وبال شك مرده إلى عيوب تنظيمية في العمل الديمقراطي.
إن الشعب يريد تعهد كل شيء جديد وصالح بالسقيا والصيانة
والمزيد من الرعاية ،وال يريد أن يدع الساسة التقليديين يحاولون
اقتالع الجديد ووأد االتجاهات التي تحمل الخير واإلصــاح! ولكن
ً
هل تعي الدولة حقا هذه اإلرادة الشعبية؟! وهل تعمل معها وبوحيها
من أجل كويت جديدة ،ودولة جديدة برجال جدد؟!

وثيقة اإلصالح االقتصادي
ذياب الديحاني
قدم وزير المالية وثيقة لإلصالح االقتصادي اقتصرت على وقف
التعيينات فــي الحكومة ،ووقــف بعض الـبــدالت عــن موظفي القطاع
الحكومي ،ووقف الدعوم ورفع قيمة تعرفة الكهرباء والماء ،مع جميع
ً
ً
ما سبق ال يعتبر إصالحا وال يعطي عائدا لالقتصاد.
إن اإلصالح االقتصادي يكون بتطبيق بعض القرارات الحقيقية،
كإعادة النظر في القيمة اإليجارية للقسائم الحرفية ،أو إعــادة النظر
بالقيمة اإليجارية للقسائم الصناعية ورفعها .اإلصالح االقتصادي
الحقيقي يكون بالبدء في فرض ضريبة رفاهية على الشاليهات المؤجرة
من أمالك الدولة ،والبدء بتطبيق القانون بسحب المزارع والجواخير التي
حولت إلى منتجعات خاصة تتنافى مع الغرض األساسي الذي وزعت
من أجله .اإلصالح االقتصادي يكون بسحب األراضي الصناعية غير
المستغلة للنشاط الذي خصصت له وفتح مشاريع صناعية حقيقية
تأتي بعائد مالي للدولة ،اإلص ــاح االقتصادي يكون بمنع األوامــر
التغييرية في مناقصات الوزارات ،وسحب جميع المناقصات المشبوهة
ومحاسبة الفاسدين ،اإلصالح االقتصادي يكون بوقف جميع المنح
والعطايا الدولية ،اإلصــاح االقتصادي يكون بتفعيل دور صندوق
المشاريع الصغيرة ،اإلصالح ال يكون إال بوقف الفسفسة المالية في
الحكومة .وثيقة الوزير ليست إصالحية وال تمت لالقتصاد بصله ،وإن
ً
طرح الثقه بالوزير كان واجبا على النواب ألن الوزير فشل بوضع خطة
مالية حقيقية تضع الدولة في الطريق الصحيح ،فكيف لوزير مالية
معني بالحاله المالية للدولة ومسؤول عنها وعضو رئيس في اللجنة
ً
االقتصادية أن يقدم حلوال ترقيعية لالقتصاد؟ وكيف يكون لوزير مالية
ً
مسؤول عن واردات ومصروفات الدولة أن يقدم حلوال ترقيعية ال تغني
ً
ً
وال تسمن من جوع؟ هل أصبح المواطن عبئا ماليا؟ وهل فكر الوزير أن
يطبق قانون الضريبة على الشركات؟ وهل فكر الوزير أن يطبق الضريبة
على األراضي السكنية غير المأهولة بالسكان؟ وهل فكر الوزير أن ُي ّ
فعل
قانون نسبة تعيين المواطنين في القطاع الخاص؟ وهل فكر في الحلول
ُالحقيقية أم لجأ للحل السهل ليجد من يتخاذل عن دوره بسبب موجة
خلقت عنوانها الدولة العميقة حتى تكون بوابة للعودة للبرلمان مرة
أخرى لنعيش المسرحية نفسها مع األبطال نفسهم بسيناريو جديد؟
ال إصالح اقتصاديا دون وجود دراســة تبين العواقب والمميزات
وتبين الحلول والعراقيل وتوضح العائد المالي واالجتماعي للمواطن،
وال خير في إصالح يبدأ بالفقير ويتناسى الغني ،وال خير في إصالح
يرهق كاهل المواطن البسيط دون غيره.

ةديرجلا

•
العدد  / 4500الجمعة  14أغسطس 2020م  24 /ذو الحجة 1441هـ

economy@aljarida●com

7

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.126

5.652

٤.083

ّ
«وربة» :سياستنا التحوطية جنبت مخصصات بقيمة  28مليون دينار
2.493 2.758 3.270

البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة بإجمالي أصول  3.4مليارات دينار
اعتبر عبدالوهاب الحوطي
أن النتائج المالية ،التي
حققها «وربة» خالل
النصف األول ،استثنائية،
وجاءت نتيجة الستراتيجية
عززت اإلجراءات ،والتدابير
االحترازية.

 13مليون دينار
ً
أرباحا تشغيلية
للبنك في النصف
األول

أعـلــن بنك ورب ــة عــن نتائجه
ال ـمــال ـيــة ،لـفـتــرة الـنـصــف األول
المنتهية في  30يونيو ،2020
وأظهرت النتائج تحقيق البنك
ً
أرب ــاح ــا تشغيلية بـلـغــت 13.3
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،رغـ ــم ال ـظ ــروف
االستثنائية ،التي مر بها العالم
والكويت ،بسبب التداعيات غير
ال ـم ـس ـبــوقــة ل ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا،
وال ـت ــي أدت إل ــى تـعـطـيــل شبة
ك ــام ــل لـجـمـيــع م ــراف ــق ال ـح ـيــاة.
والـ ـت ــي ت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا تـحـقـيــق
ال ـب ـنــك ل ـصــافــي خ ـســائــر بلغت
 14.9مليون دينار.
وأشــار «ورب ــة» إلــى أنــه ،وفي
إ ط ــار استراتجيته التحفظية،
اس ـت ـم ــر ال ـب ـن ــك خـ ــال الـنـصــف
األول في اتباع سياسة تحوطية
ش ـم ـل ــت ت ـج ـن ـيــب م ـخ ـص ـصــات
ً
بقيمة  28مليون دينار ،مضيفا
أن البنك حرص على استقطاع
مخصصات كاملة في النصف
األول كــدف ـعــة واح ـ ــدة ب ــدال من
استقطاعها على مراحل خالل
العام الحالي.
وبـ ـي ــن أن إجـ ـم ــال ــي أصـ ــول
الـبـنــك بـلــغ  3.4مـلـيــارات ديـنــار
ب ـن ـهــايــة ش ـهــر يــون ـيــو م ــن عــام
 ،2020فيما بلغ إجمالي ودائع
العمالء  2.8مليار دينار ،وبلغ
إجـمــالــي محفظة الـتـمــويــل 2.4
م ـل ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي ح ـي ــن بـلــغ

إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات التشغيلية
 62.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ب ـن ـهــايــة
النصف االول من العام الحالي
.2020
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس اإلدارة ف ـ ــي «ور بـ ـ ـ ــة»
عبدالوهاب الحوطي ،في بيان
ص ـح ــاف ــي« ،اس ـت ـط ــاع ورب ـ ــة أن
يحافظ على قــا عــدة رأسمالية
ً
متينة ،وحقق أرباحا تشغيلية
جـ ـي ــدة ،إال أن األزم ـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة
فرضت علينا كما فرضت على
الجميع تحديات غير مسبوقة
تتعلق بطبيعة العمل والفرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مــع
ال ـت ـغ ـي ــر ال ـ ــواض ـ ــح فـ ــي ن ـم ــاذج
األعمال».
وأضاف الحوطي« :استطعنا
من خالل اعتمادنا على خبرات
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة الـتـعــامــل
باحترافية مع األزمة في تحقيق
األربــاح التشغيلية والصافية،
دون ال ـم ـســاس ت ـمــامــا بــودائــع
العمالء أو حسابات العمالء».
واعتبر أن النتائج المالية،
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـه ــا «وربـ ـ ـ ـ ــة» خ ــال
ال ـن ـص ــف األول ،اس ـت ـث ـنــائ ـيــة،
وجــاء ت نتيجة الستراتيجية
ع ــززت اإلج ـ ـ ــراءات ،والـتــدابـيــر
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
ال ـب ـنــك وض ـم ــن اس ـتــراتـج ـي ـتــه
ال ـم ـت ـح ـف ـظــة بـ ـ ــادر إل ـ ــى زي ـ ــادة

استراتيجية «وربة» في
ً
االستثمار والتوسع رقميا
أثبتت نجاحها وأهميتها
في األزمة

تعاملنا مع األزمة
باحترافية وحققنا
ً
أرباحا دون مساس
بودائع العمالء

عبدالوهاب الحوطي

اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــاتـ ــه لـ ـلـ ـتـ ـح ــوط مــن
حـ ــدوث م ــوج ــة تـعـثــر محتمل
في سداد التمويالت ،وتكوين
مخصصات احترازية إضافية
لـمـقــابـلــة ال ـت ــزام ــات ال ـشــركــات،
ً
ا لـتــي قــد تتأثر أعمالها سلبا
بانتشار الوباء.

شاهين الغانم

م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي شــاه ـيــن ال ـغــانــم إن
«وربـ ـ ـ ـ ــة» ي ـت ـب ــع س ـي ــاس ــة مــرنــة
م ـت ـط ــورة ت ـه ــدف إلـ ــى تـحـقـيــق
ً
اسـتــدامــة األربـ ــاح ،مــوضـحــا أن
الفترة المقبلة ستشهد انطالقة
مـ ـهـ ـم ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،تـ ـشـ ـم ــل طـ ــرح

 10ماليين دينار خسائر «المركز»
في النصف األول

وزير المالية يقبل استقالة
الجاسم من «الكويتية»

أعلنت شركة المركز المالي
ال ـك ــوي ـت ــي (الـ ـم ــرك ــز) نـتــائـجـهــا
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ل ـل ـن ـص ــف األول مــن
ع ــام  ،2020حـيــث بـلــغ إجمالي
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة 1.71
مليون دي ـنــار ،مـقــارنــة بـ ــ12.47
مليونا للفترة ذاتها من ،2019
وب ـلــغ صــافــي الـخـســائــر 10.05
مــايـيــن فــي الـنـصــف األول من
 ،2020بواقع خسارة  21فلسا
للسهم.
ويعود التراجع في اإليرادات
واألربــاح بشكل رئيسي إلى ما
ش ـهــده الـنـصــف األول م ــن هــذا
ال ـع ــام م ــن ه ــزة غ ـيــر مـسـبــوقــة،
بسبب ا نـتـشــار جائحة كوفيد
 19ف ــي دول ال ـع ــال ــم .وتــاشــى
زخ ـ ـ ـ ــم ن ـ ـمـ ــو أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
الخليجية ال ـعــام الـمــاضــي في
فبراير  ،2020مع ارتفاع حاالت
اإلصابة بالفيروس ،األمر الذي
زاد الضغط على أسعار النفط
وأسواق األسهم.
وبلغت أتعاب إدارة األصول
ل ـ ــدى "ال ـ ـمـ ــركـ ــز"  3.25مــاي ـيــن
ديـ ـن ــار ،ب ـت ــراج ــع نـسـبـتــه 11.6

واف ـ ـ ــق وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان ع ـل ــى
اسـتـقــالــة رئـيــس مجلس
إدارة ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
الكويتية يوسف الجاسم،
بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــرور  3أش ـ ـهـ ــر
عـلــى تقديمها فــي مايو
الماضي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم ف ــي
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى
العاملين فــي «الخطوط
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة»« :ت ـ ــم ال ـي ــوم
(أم ــس) قـبــول استقالتي
م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ـمــال ـيــة ،وال ـت ــي تـقــدمــت
ب ـهــا ف ــي ت ــاري ــخ  6مــايــو
الماضي ،ولم يتم قبولها،
ثـ ــم تـ ـق ــدم ــت بـ ـه ــا ثــان ـيــة
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ  6أغ ـس ـطــس
الجاري».
وق ــدم ال ـجــاســم الشكر

فــي المئة على أس ــاس سنوي،
ك ـم ــا ب ـل ـغــت أتـ ـع ــاب ال ـخ ــدم ــات
المصرفية االسـتـثـمــاريــة 0.26
م ـل ـيــون ،ب ـتــراجــع نـسـبـتــه 20.6
ف ــي ال ـم ـئ ــة .ون ـت ـي ـجــة لـتـبـعــات
الـ ـج ــائـ ـح ــة ،ب ـل ـغ ــت ال ـخ ـس ــائ ــر
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـيــم
األصــول المالية  10.20ماليين
في النصف األول من عام .2020
وت ــراج ـع ــت ق ـي ـمــة ال ـع ـق ــارات
االستثمارية بنحو  3.12ماليين
دينار نتيجة تأثير كوفيد ،19
وبـلـغــت األصـ ــول الـ ـم ــدارة لــدى
"الـ ـم ــرك ــز" م ــع ن ـه ــاي ــة الـنـصــف
األول من هذا العام  1.03مليار،
بـتــرا جــع نسبته  7.7فــي المئة
مقارنة بالفترة ذاتها من .2019
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق ،كـ ــانـ ــت

اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات م ــدع ــوم ــة بـ ــزيـ ــادة
صافي إيرادات التأجير بنسبة
 295فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أسـ ــاس
س ـ ـنـ ــوي ،حـ ـي ــث س ــاه ــم بـنـحــو
 1.44مليون ديـنــار ،وج ــاء ذلك
من خالل إضافة عقارات جديدة
تــم إطالقها الـعــام الماضي في
اإلم ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة .وخــال
هذه الفترة ،تخارج "المركز" من
عقار في بولندا بأرباح محققة
قدرها  1.07مليون دينار ،كما
تخارج من عقار في لبنان ،وقام
بـتــوزيــع  6مــايـيــن دوالر على
المستثمرين في المشروع.

مـجـمــوعــة خ ــدم ــات ومـنـتـجــات
جـ ــديـ ــدة .وأوضـ ـ ـ ــح أن «ورب ـ ـ ــة»
اس ـ ـت ـ ـحـ ــدث جـ ـمـ ـل ــة تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات
ع ـل ــى آلـ ـي ــة ع ـم ـلــه ف ــي مـخـتـلــف
ال ـق ـطــاعــات ،بـمــا يـضـمــن زي ــادة
جــاذب ـيــة خــدمــاتــه ومـنـتـجــاتــه،
السيما الرقمية.

●

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـكــويــت الــرئـيـسـيــة ،أم ــس ،وبعد
أرب ــع جـلـســات خ ـضــراء ،وانتهت
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة خـ ـ ــال ه ــذا
األسبوع بخسارة مؤشر السوق
الـعــام نسبة نصف نقطة مئوية
ت ـعــادل  26.17نقطة ليقفل على
مستوى  5126.09نقطة بسيولة
مـتــراجـعــة هــي األق ــل بلغت 23.8
مليون دينار تداولت  134.8مليون
سهم عبر  6472صفقة.
ً
وت ــم ت ـ ــداول  121س ـه ـمــا ربــح
منها  33وخسر  71بينما استقر
 17دون ت ـغ ـيــر ،وك ــان ــت خ ـســارة
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول م ـســاويــة
ً
للعام بنصف نقطة مئوية تقريبا
أي  29.86نقطة تـعــادل 5652.91
نقطة وبسيولة بلغت  19.4مليون
دينار تداولت  52.3مليون سهم
عبر  3145صفقة وربحت  5أسهم
وتراجعت  13في «األول».
وخ ـس ــر م ــؤش ــر «رئ ـي ـســي »50
ً
نـسـبــة أك ـبــر قـلـيــا ه ــي  0.62في
المئة أي  25.46نقطة ليقفل على
م ـس ـتــوى  4087.82نـقـطــة وســط
استقرار سيولته على  3.5ماليين
دينار تداولت  58.2مليون سهم

يوسف الجاسم

ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ال ـش ــرك ــة
داخل الكويت وخارجها
على تعاونهم معه خالل
فتره رئاسته التي بدأت
في  1أبريل  ،2018متمنيا
ل ـهــم ول ـل ـشــركــة الـتــوفـيــق
والنجاح إلبقائها دائما
في مواقع الريادة.

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيقها صافي
ربح بقيمة  9.8ماليين دينار « 32مليون دوالر» عن
ً
النصف األول من عام  ،2020بربحية  52.86فلسا
للسهم الــواحــد مقارنة مــع صافي ربــح بقيمة 8.1
ماليين دينار « 26.4مليون دوالر» وبربحية 45.32
ً
فـلـســا للسهم ال ــواح ــد عــن نـفــس الـفـتــرة مــن الـعــام
الماضي بزيادة نسبتها  21.4في المئة ويعود سبب
االرتفاع في صافي الربح إلى تحسن النتائج الفنية
وأرباح االستثمارات لشركات المجموعة.
كما ارتفعت حقوق مساهمي المجموعة لتبلغ
 110.6ماليين دينار « 359.7مليون دوالر» كما في
 2020/06/30مقارنة مع  108.8ماليين دينار «353.7
مليون دوالر» كما في  2019/12/31بزيادة نسبتها 2
في المئة ،وبلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية
ً
النصف األول من العام الحالي  594فلسا مقارنة
ً
مع  584فلسا في نهاية عام  2019بزيادة نسبتها
 2في المئة.
وبلغت قيمة األقـســاط المكتتبة  230.7مليون
دينار « 749.9مليون دوالر» مقارنة مع  173.1مليون
دينار « 562.8مليون دوالر» بزيادة نسبتها  33في
المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبـلــغ رب ــح االسـتـثـمــار واإليـ ـ ــرادات األخ ــرى 7.9
ماليين دينار « 25.6مليون دوالر» مقارنة مع 6.9

جني أرباح
بـ ـع ــد ق ـ ـفـ ــزات سـ ـع ــري ــة ج ـي ــدة
وعلى ثالث مراحل كان أولها قبل
عطلة العيد بجلستين ،ثــم فترة
األسبوع الماضي القصير ،أكمل
السوق هذا األسبوع حالة النمو
والـشــراء اإليجابي والمركز على
األسهم القيادية وأسهم مرشحة
ل ـس ـيــولــة ع ــال ـي ــة خ ـ ــال نــوفـمـبــر
المقبل من مؤشرات «إم إس سي
أي» لألسواق الناشئة مالت جلسة
األم ــس وه ــي األخ ـي ــرة لــأسـبــوع
والـتــي أتــت بعد أخـبــار إيجابية
خاصة بكورونا واكتشاف لقاح
من روسيا.
فقد ب ــدأت الجلسة على جني
األرباح على أسهم بيتك والوطني
ثــم أجيليتي وانـتـهــت كـمــا بــدأت
ب ـع ـم ـل ـي ــات بـ ـي ــع واض ـ ـح ـ ــة غ ـيــر
أن ـهــا ل ــم تـكـبــدهــم خـســائــر كبيرة
واستمرت األسعار حمراء وقريبة
م ــن أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي شهر
وكان بينها سهم باللون األخضر
ً
ً
خصوصا أنه لم يستفد كثيرا من

أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ش ـ ــرك ـ ــة بـ ــورصـ ــة
الكويت لألوراق المالية بأنها
ت ـع ـت ــزم ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب إدراج
أسهمها في السوق الرسمي
على ضــوء ما أصدرته هيئة
ً
أسواق المال من قرارات أخيرا
بـشــأن إدراج ـهــا يــوم االثنين
 24أغسطس الـجــاري .وبناء
على ق ــرارات الهيئة فــإن آخر
يوم لتداول أسهم الشركة في
نـظــام ت ــداول األوراق المالية
غـيــر ال ـمــدرجــة هــو األح ــد 23
الجاري.
جلسة ،أمس األول ،كحال األسهم
األفضل سيولة في السوق األول،
فيما تراجعت جميع األسهم ذات
ال ـس ـيــولــة وال ـن ـش ــاط ف ــي ال ـســوق
الــرئ ـي ـســي وكـ ــان ل ـتــدفــق بـيــانــات
كثيرة ومختلطة معظمها بخسائر
واضحة أثر كبير على أداء األسهم
ال ـت ــي س ـج ـلــت خ ـســائــر مـتـفــاوتــة
بنهاية الجلسة الحمراء أمس.

«شمال الزور» ضمن األسهم المتوافقة مع الشريعة
●

محمد اإلتربي

ادرجـ ــت شــركــة بـيـتــك ل ـل ـتــداول،
احـ ــدى ش ــرك ــات بـيـتــك كــابـيـتــال
ل ــاس ـت ـث ـمــار ال ـم ـم ـلــوك ــة لـبـيــت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي «بـ ـيـ ـت ــك»،
شركة شمال الــزور ضمن قائمة
األسهم الشرعية المتوافقة مع
الشريعة االسالمية.
وت ـس ـمــح ش ــرك ــة الــوســاطــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـي ـتــك
«بيتك للتداول» للمستثمرين
الراغبين في التعامل على اسهم شركة شمال
الزور بيعا وشراء كونها ضمن قائمة الشركات
كما تراجعت األسـهــم التي لم
ً
ت ـع ـلــن ع ــن ن ـتــائ ـج ـهــا خ ـصــوصــا
المضاربة منها ومعظمها أسهم
كتلة المدينة كبتروغلف والسالم
وآن واكتتاب إضافة إلى المشتركة
وال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي وآالف ـ ـكـ ــو ال ــذي
يـنـتـظــر نـتــائــج ال ــرب ــع األول بعد
نهاية الجلسة حيث موعد اجتماع
مجلس اإلدارة.

•  %17زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي ودائـ ـ ــع
العمالء إلى  2.8مليار دينار
•  %25زيادة في األصول إلى
 3.4مليارات دينار
•  %24زي ــادة فــي المحفظة
التمويلية إلى  2.4مليار دينار

أعمال «وربة» للنصف األول
• طرح صكوك غير مضمونة
بـ ـ ـ  150م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ضـمــن
برنامج ال يتجاوز ملياري دوالر
• ش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
«زيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون» الـ ـم ــالـ ـك ــة ل ـت ـط ـب ـيــق
«ب ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــي» ل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ــدف ـ ــع
اإللكتروني
• إطــاق تطبيق ساينكوم
لـلـغــة اإلشـ ـ ــارات لـعـمــائــه من
فئة الصم والبكم في الفروع
والــذي يعتبر األول من نوعه
بالكويت

بنمو  %21.4وارتفاع األقساط المكتتبة %33

خسائر محدودة على األسهم القيادية والنتائج تحرك أسهم السوق الرئيسي
عبر  2421صفقة ،وربــح  6أسهم
فقط في «رئيسي  »50مقابل تراجع
ً
 32سهما واستقرار  6أخرى.

دالالت ومؤشرات مالية

«الخليج للتأمين» تربح  9.8ماليين
دينار في  6أشهر

جني األرباح يهبط بمؤشرات البورصة ...والسيولة
 23.8مليون دينار
«البورصة» تقدم طلب
اإلدراج  24الجاري

واس ـ ـت ـ ـط ـ ــرد الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم قـ ــائـ ــا:
«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي انتهجها
البنك في السنوات االخيرة ،لجهة
االستثمار والتوسع في الخدمات
الرقمية ،أكدت نجاحها وأهميتها،
ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
تمر بها الكويت ،والعالم حاليا
م ــن خ ــال ت ــزاي ــد االع ـت ـم ــاد على
الخدمات المصرفية التي تقدمها
قنوات البنك الرقمية».
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن م ـخ ـت ـل ــف إدارت
«ورب ـ ـ ـ ــة» ت ـع ـم ــل ح ــال ـي ــا بـنـفــس
الـقــدرة التشغيلية ،التي كانت
تعمل بها قبل اإلغ ــاق المقرر
في مارس الماضي ،مع االلتزام
بالتعليمات الصحية والرقابية،
الفتا إلى مبادرة البنك لمساندة
ودعــم الصفوف األمامية خالل
األزمة.
وذكر أن «وربة» بدأ منذ أبريل
الـمــاضــي فــي اسـتـقـبــال طلبات
التمويل بشروط ميسرة ،التي
أعلن عنها بنك الكويت المركزي
ضمن الحزمة االقتصادية لدعم
الشركات والعمالء المتضررين
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ال ـم ـت ـض ــررة مــن
ً
جـ ــراء األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة ،مـشـيــرا
إلى أن جميع خطوات التمويل
إلكترونيا تتم بسهولة ويسر
مـ ـ ــع ضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـسـ ــريـ ــة وح ـف ــظ
المعلومات والبيانات.

وت ـق ــدم ال ـغــانــم إل ــى موظفي
البنك بالشكر والتقدير ،والذين
أك ـ ـ ــدوا خـ ــال األزم ـ ـ ــة تـفــانـيـهــم
والـتــزامـهــم الـمـتــواصــل بتأدية
واج ـب ــات ـه ــم ع ـلــى أف ً ـض ــل وج ــه،
ولــم يـتــوانــوا لحظة عــن تقديم
الخدمات المصرفية وفق أفضل
المعايير ،رغم اإليقاف المؤقت.

المتوافقة مع الشريعة االسالمية .يذكر
ان شركة شمال الزور ستدرج رسميا
فــي بــورصــة الـكــويــت اع ـت ـبــارا من
األحــد المقبل ،بعد ان تــم طرح
 %50مــن اسهمها فــي اكتتاب
عام ناجح تمت تغطيته بنسبة
.%127
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة اعـ ـلـ ـن ــت
م ــؤخ ــرا ت ــوزي ــع ارب ـ ــاح نقدية
لـلـمـســاهـمـيــن بـنـسـبــة ،%25
فضال عــن تحقيقها مكاسب
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـسـعــر
الـســوقــي ،حيث تعتبر فرصة
استثمارية جيدة.

وان ـ ـت ـ ـهـ ــت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ب ـس ـي ــول ــة
متراجعة وهي مؤشر إيجابي حيث
ومع ارتفاع أسعار السوق األول إال
أن الرغبة بالبيع أقل منها في حالة
الشراء والتي رفعت السيولة إلى 44
مليون دينار أمس األول.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،اس ـت ـمــر ال ـم ـي ــل إل ــى
األداء اإلي ـجــابــي ورب ـح ــت خمسة
مؤشرات وبدعم من النتائج الجيدة

للمؤشرات العالمية وكــان مؤشر
سـ ــوق دبـ ــي األفـ ـض ــل ب ـن ـمــو كـبـيــر
تجاوز  1.5في المئة ،كما ارتفعت
مؤشرات أســواق السعودية وقطر
وع ـم ــان وأب ــوظ ـب ــي وال ـت ــراج ــع من
نصيب الكويتي والبحريني فقط،
فيما اسـتـقــرت أسـعــار النفط فوق
ً
 45دوالرا للبرميل على مستوى
مزيج برنت.

ماليين دينار « 22.3مليون دوالر»عــن نفس الفترة
من العام الماضي بزيادة نسبتها  15في المئة.
ً
وتدعيما ألعمال المجموعة التشغيلية وحقوق
حملة وثائقها ،تمت زي ــادة صافي االحتياطيات
الفنية للشركة من  161مليون دينار « 524مليون
دوالر» كما في  2019/12/31إلى  181مليون دينار
« 589مليون دوالر» كما فــي  2020/06/30بــزيــادة
نسبتها  13فــي المئة مــا يعزز قــدرة الشركة على
تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.
وارتفع مجموع األصول في النصف األول من عام
 2020ليصل إلى  881مليون دينار « 2.9مليار دوالر»
مقارنة مع  118مليون دينار « 384مليون دوالر»
كما في  2019/12/31بزيادة نسبتها  15في المئة.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن« ،تعكس
نتائج النصف األول لهذا العام النمو المتواصل
للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق
مساهميها ،كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر
لتقديم أفـضــل الـخــدمــات التأمينية لعمالئنا في
ج ـم ـيــع األسـ ـ ــواق ال ـت ــي ن ـت ــواج ــد ف ـي ـهــا ،بــاعـتـمــاد
استراتيجيات التحول الرقمي فــي مـجــال قنوات
توزيع المنتجات الرقمية ،المطالبات والخدمات
األخرى».

«صكوك» :عدم تمديد عقد
إيجار عقاري لـتابعة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة صـ ـك ــوك
الـ ـق ــابـ ـض ــة أن شـ ــركـ ــة ب ـيــت
اإل ع ـمــار الخليجي ،التابعة
والمملوكة للمجموعة بنسبة
ً
 88في المئة ،تسلمت اعتذارا
م ــن ال ـج ـه ــة ال ـت ـمــوي ـل ـيــة عــن
عدم تمديد مدة عقد اإليجار
مـ ــع الـ ــوعـ ــد ب ــال ـت ـم ـل ــك ألح ــد
العقارات.
وقالت «صكوك» إن الجهة
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ال ـ ُـمـ ـش ــار إل ـي ـهــا
ألــزمــت الـشــركــة ب ـســداد ثمن
قيمة العقار الموعود بشرائه
أو تسليم العقار في حال عدم
السداد.

وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـ ـق ـ ــرار س ـي ـكــون
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات
سلبية عـلــى المجموعة في
حـ ــال ال ـق ـب ــول بـ ــه ،إال أنـ ــه ال
يـمـكــن ت ـحــديــد أثـ ــره الـمــالــي
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،حـيــث
تـعـتـمــد ال ـن ـت ـي ـجــة الـنـهــائـيــة
ع ـلــى ال ـم ـفــاوضــات ال ـجــاريــة
بين الشركة التابعة والجهة
التمويلية.

«يوباك» :مباحثات مع «الطيران
المدني» لتجديد عقد تابعة
كشفت شــر كــة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
«ي ــوب ــاك» عــن اسـتـعــداد اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران المدني
لـتـمــديــد عـقــد م ـشــروع م ـطــار سـعــد الـعـبــدلـلــه ال ـم ــدار من
شركة رويــال أفيشن الكويت التابعة ب ــ %66.47للشركة
المعلنة ،حتى  27ديسمبر  .2020وأوضحت «يوباك» أن
الطرفين يجريان حاليا مباحثات فيما يتعلق بنطاق
األعمال والــرســوم ،وشــروط التمديد سالف الذكر ،الفتة
إلى أنه بمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيتم اإلفصاح
عن تأثيره.
ولفتت الى أنه تم إطفاء قيمة المشروع بالكامل كما
في  30يونيو ،وبلغت قيمة اإلطفاء المسجلة بالبيانات
المالية المرحلية للشركة نحو  2.3مليون دينار.
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اقتصاد
«األهلي المتحد» تربح  293.4مليون دوالر في النصف األول
ةديرجلا
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العثمان :استجابتنا لمواجهة «كورونا» جاءت سريعة ومنهجية ومنسقة
انخفض دخل «األهلي
المتحد» من صافي الفوائد
بنسبة  %17.0إلى 406.7
األول
ماليين دوالر في النصف ً
من العام مقابل  490.2مليونا
لنفس الفترة من العام السابق،
مما أدى إلى تراجع الدخل
اإلجمالي للبنك إلى
التشغيلي ً
 575.6مليونا خالل األشهر
الستة األولى ًمن العام مقابل
 630.1مليونا للفترة نفسها
من العام السابق.

أعـلـنــت مـجـمــوعــة الـبـنــك األه ـل ــي المتحد
ش.م.ب نتائجها المالية لفترة النصف األول
من عام  2020وأظهرت تحقيق أرباح صافية
– بعد استثناء حصص األقلية -بلغت 293.4
مليون دوالر ،بانخفاض قدره  22.3في المئة
عن فترة األشهر الستة نفسها من عام 2019
والتي سجلت  377.5مليون دوالر ،لينخفض
ً
تبعا لذلك العائد األساسي للسهم إلى 2.9
سنت عن النصف األول من العام مقابل 3.7
سنتات للفترة نفسها من العام السابق.
وق ــال الـبـنــك فــي بـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
ربحية الفترة تعكس األوضاع االستثنائية
التي سادت األسواق خالل النصف األول من
العام وسط تفشي جائحة الفيروس التاجي
المستجد وتداعياتها التي دفعت االقتصاد
الـعــالـمــي إل ــى هـ ـ ّـوة ان ـك ـمــاش اق ـت ـصــادي قد
يكون األشد ّ
حدة منذ عقود فيما جاء تهاوي
أسعار النفط إلى مستويات تاريخية خالل
الربع الثاني من العام ليشكل صدمة مزدوجة
ً
ً
إلقتصاديات دول المنطقة وتحديا مضاعفا
لمالياتها العامة وأســواقـهــا ،فــي حين كان
لـتــدابـيــر اإلغـ ــاق وال ـح ـجــر ال ـع ــام والـجــزئــي
تــأث ـيــرات ـهــا ال ـبــال ـغــة ع ـلــى أغ ـل ــب ال ـق ـطــاعــات
واألنشطة التجارية لألفراد والشركات.
ووسط هذه األوضاع ،انخفض دخل البنك
من صافي الفوائد بنسبة  17.0في المئة إلى
 406.7ماليين دوالر فــي النصف األول من

ً
العام مقابل  490.2مليونا لنفس الفترة من
الـعــام الـســابــق ،مما أدى إلــى تــراجــع الدخل
ً
التشغيلي اإلجمالي للبنك إلى  575.6مليونا
خالل األشهر الستة األولــى من العام مقابل
ً
 630.1مليونا للفترة نفسها من العام السابق،
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى بـلـغــت نـسـبــة التكاليف
إل ــى إجـمــالــي الــدخــل  27.4فــي الـمـئــة مقابل
 26.5في المئة للنصف األول من عــام 2019
بفضل إستمرار تطبيق الترشيد الممنهج
والمدروس للمصروفات.
ً
كما أنه وتحوطا للمخاطر المتنامية في
المشهد االقتصادي العام وفي قطاعات عمل
الـمـجـمــوعــة وأســواق ـهــا ،تـمــت زيـ ــادة صافي
الـمـخـصـصــات بنسبة  140.0فــي الـمـئــة من
ً
ً
 34.3مليونا إ لــى  82.4مليونا  ،وعليه فقد
انخفض صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17.2
في المئة إلى  493.2مليون دوالر في النصف
ً
األول من العام مقابل  595.8مليونا للنصف
األول من العام السابق ،بينما تراجع الدخل
الشامل العائد لمساهمي المجموعة بنسبة
ً
 60.5فــي ا لـمـئــة ليبلغ  157.3مليونا مقابل
ً
 398.0مـلـيــونــا ل ــذات ال ـف ـتــرة مــن ع ــام 2019
بسبب استقطاعات ذات طبيعة مؤقتة وغير
محققة مرتبطة بتقلبات األسواق.
وعـلــى صعيد الـمـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة ،فقد
انخفض إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة
أسهم المجموعة بنسبة  9.5فــي المئة إلى

 3.9مليارات دوالر كما في  30يونيو 2020
مقابل  4.3مليارات دوالر في نهاية عام ،2019
فــي حـيــن تــراج ـعــت ال ـم ــوج ــودات اإلجـمــالـيــة
للمجموعة بنسبة  0.5في المئة لتبلغ 40.1
ً
مليارا كما في  30يونيو  2020مقابل 40.3
ً
مـلـيــارا فــي  31ديسمبر  2019ليبلغ معدل
العائد على متوسط األصــول  1.6في المئة
للنصف األول من العام مقابل  2.2في المئة
للفترة المقارنة نفسها من عام  2019ويحقق
العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل
 13.6في المئة لفترة النصف األول من العام
مقابل  18.4في المئة لنفس الفترة من العام
السابق.
وعلى الرغم من األوضاع االستثنائية في
ً
البيئة التشغيلية ،فقد استمر البنك محافظا
على الجودة العالية ألصوله االئتمانية ،إذ لم
تتجاوز الـقــروض غير المنتظمة نسبة 2.1
فــي المئة مــن إجمالي المحفظة االئتمانية
( 1.9في المئة كما في  31ديسمبر  )2019مع
مواصلة توفير نسبة مرتفعة من التغطية
ال ـم ـت ـح ــوط ــة مـ ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـح ــددة
المرصودة تجاه هذه األصول إذ بلغت 81.8
في المئة مقابل  85.9في المئة في  31ديسمبر
 ،2019وه ــي نـسـبــة تـغـطـيــة مـحـتـسـبــة على
أساس قيمة المخصصات النقدية الصافية
ال ـتــي ت ــم تجنيبها ل ـهــذه األصـ ــول وبـمـعــزل
عــن الـضـمــانــات العينية الكبيرة مــن أصــول

الكويت تخفض أسعار بيع النفط آلسيا في سبتمبر

ً
ً
البرميل الكويتي يتراجع  33سنتا ليبلغ  44.87دوالرا
كـ ـشـ ـف ــت وث ـ ـي ـ ـقـ ــة أس ـ ـ ـعـ ـ ــار أمـ ـ ــس،
أن ال ـكــويــت خـفـضــت أس ـع ــار الـبـيــع
الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها
لشركات تكرير آسيوية في سبتمبر.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت س ـ ـعـ ــر خـ ــام
التصدير الكويتي لشهر سبتمبر
ً
ب ـ ـعـ ــاوة  70س ـن ـت ــا ل ـل ـبــرم ـيــل ف ــوق
م ـت ــوس ــط خ ـ ــام عـ ـم ــان فـ ــي ب ــورص ــة
دبي للطاقة وخــام دبي على منصة
ً
ب ــات ــس ب ــان ـخ ـف ــاض  35س ـن ـت ــا عــن
الشهر السابق.
كما ح ــددت سعر البيع الرسمي
في سبتمبر للخام الكويتي الخفيف
ً
الممتاز بـعــاوة  70سنتا للبرميل
فـ ــوق م ـت ــوس ــط س ـع ــر خ ــام ــي ع ـمــان
ً
ودبي ،بانخفاض  50سنتا عن الشهر
السابق.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام
الـخـفـجــي ف ــي سـبـتـمـبــر ب ـع ــاوة 60
ً
سنتا للبرميل عــن متوسط خامي
ً
عـمــان ودبــي وبانخفاض  30سنتا
عن الشهر السابق.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،انخفض سعر
ً
برميل النفط الكويتي  33سنتا ليبلغ
ً
 44.87دوالرا فــي تـ ــداوالت أمــس
ً
األول ،مـ ـق ــا ب ــل  45.20دوالرا فــي
ً
تداوالت يوم الثالثاء الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.

ً
عالميا  ،انخفضت أسعار النفط
ال ـخــام أم ــس ،بـعــد أن قــالــت "أوبـ ــك"،
إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها
بأكثر مــن المتوقع ،على الــرغــم من
أن بيانات حكومية أميركية أظهرت
هبوط المخزونات ،مما يشير إلى أن
الطلب يعود على الرغم من جائحة
فيروس كورونا.
ون ــزل خ ــام بــرنــت  8سـنـتــات إلــى
ً
 45.35دوالرا للبرميل ،بعد أن ربح
نحو  2في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط
ً
األميركي  4سنتات إلى  42.62دوالرا
للبرميل بعد أن كسب  2.6في المئة
أمس األول.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـمـ ـص ــدرة
ل ـل ـب ـتــرول "أوبـ ـ ــك" في
ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،إن
الـطـلــب الـعــالـمــي على
ا لـنـفــط سيهبط 9.06
ً
ماليين برميل يوميا
في العام الحالي ،مما
يـ ــزيـ ــد ع ـ ــن ان ـخ ـف ــاض
ق ـ ـ ـ ـ ــدره  8.95م ــا يـ ـي ــن
ً
برميل يــو مـيــا توقعته
المنظمة قبل شهر.
وق ــال أف ـتــار ســانــدو
مدير السلع األولية لدى

فـيـلـيــب ف ـيــوت ـشــرز "أوبـ ـ ــك" أص ــدرت
ً
ً
ً
توقعا شهريا سلبيا أشــار إلــى أن
الطلب العالمي على النفط سيهبط
على نحو أكثر حدة في  2020مقارنة
ً
مع ما كان متوقعا في السابق بسبب
فيروس كورونا وهناك شكوك إزاء
التعافي في العام القادم".
ً
ً
ل ـكــن ت ـق ــري ــرا ح ـكــوم ـيــا أظ ـه ــر أن
م ـخــزونــات الـنـفــط ال ـخــام والـبـنــزيــن
ون ـ ــوات ـ ــج ال ـت ـق ـط ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة انخفضت األسبوع الماضي
إذ ع ــززت شــركــات الـتـكــريــر اإلنـتــاج
وتحسن الطلب.
وارت ـ ـفـ ــع ال ـط ـل ــب األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
ال ــوق ــود إل ــى  19.37م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
ي ــوم ـي ــا األس ـب ــوع

الـمــاضــي ،وهــو األعـلــى منذ مــارس،
بـحـســب م ــا أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،بينما
نــزل إنـتــاج الـخــام إلــى  10.7ماليين
ً
برميل يوميا من  11مليون برميل
ً
يوميا.
وتراجعت مخزونات الخام بمقدار
ً
 4.5ماليين برميل يوميا مقارنة مع
تــوق ـعــات الـمـحـلـلـيــن ف ــي اسـتـطــاع
أجرته رويترز النخفاض  2.9مليون
برميل.
وس ــاهـ ـم ــت م ــراجـ ـع ــة بــال ـخ ـفــض
مــن جــانــب إدارة مـعـلــومــات الـطــاقــة
األميركية إلنتاج الواليات المتحدة
من النفط في العام الحالي في دعم
األسعار.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع ان ـخ ـفــاض إن ـتــاج
ال ـخ ــام األم ـي ــرك ــي  990أل ــف بــرمـيــل
ً
يوميا هــذا العام إلــى  11.26مليون
ً
ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا ،م ــا يــزيــد
ع ــن ت ــراج ــع قـ ــدره 600
ً
ألـ ـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا
توقعته اإلدارة الشهر
ال ـمــاضــي ،مـمــا يشير
إلى أن الطلب العالمي
عـلــى الـنـفــط يـظــل محل
شك.
(رويترز)

عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل
إضافي قبالها.
ً
وتعليقا على هذه النتائج ،صرح مشعل
العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك
األهلي المتحد بأن نتائج النصف األول من
العام جاء ت حصيلة شوطين مختلفين في
الظروف ومستوى التحديات ،إذ استهل البنك
العام بأداء ممتاز في شهري يناير وفبراير
قبل أن تلوح أزمة انتشار الجائحة الفيروسية
وتأثيراتها الهائلة ثم تداعيات تراجع أسعار
النفط وما تبعها من إضطراب غير مسبوق
في األسواق المالية وشبه شلل اقتصادي عام
يكتنف دول العالم واحدة تلو أخرى".
وأضــاف العثمان ":لقد كانت استجابتنا
لـهــذه األوض ــاع سريعة ومنهجية ومنسقة
عـلــى مـسـتــوى ب ـنــوك الـمـجـمــوعــة ،س ــواء في
الـتـعــامــل مــع الـجــائـحــة وتـطــويــق آث ــاره ــا أو
ف ــي الـتـكـيــف م ــع واقـ ــع مـسـتـجــد م ـقــدر ل ــه أن
يصبح مـعـتــادا لفترة يصعب تقديرها في
الــوقــت الــراهــن وم ــا ب ــات يـفــرضــه مــن أنـمــاط
واس ـتــرات ـي ـج ـيــات وت ـح ــدي ــات ج ــدي ــدة ألداء
األعمال وتقديم الخدمات المصرفية وخاصة
فــي مثل أوض ــاع الحجر واإلغ ــاق الـعــام أو
ال ـج ــزئ ــي ،وه ــي أوض ـ ــاع تـمـثـلــت أولــويــات ـنــا
خ ــالـ ـه ــا ف ـ ــي ت ــوجـ ـي ــه ق ـ ـص ـ ــارى جـ ـه ــودن ــا
ومـ ـ ــواردنـ ـ ــا ل ـض ـم ــان ب ـي ـئــة ع ـم ــل آمـ ـن ــة لـكــل
موظفينا وعمالئنا ومتعاملينا في المقام

مشعل العثمان

األول ،وفــي تقوية قــدراتـنــا التقنية لتوفير
وسائط وقنوات رقمية سلسة وآمنة إلنجاز
ال ـم ـعــامــات ع ــن ب ـعــد ف ــي ظ ــل إلـ ـت ــزام راس ــخ
بالوفاء بمتطلبات عمالئنافي كافة الظروف
واألوضـ ــاع وتــركـيــز حثيث للمحافظة على
قدراتنا في االستمرار في تحقيق مستويات
متينة ومستقرة ألعمالنا وإيراداتنا بما يفي
بتطلعات مساهمينا الكرام".

متواضعة
مكاسب
إنفست»:
«كامكو
ً
لـ «برنت» تدفعه نحو  45دوالرا
«معنويات التفاؤل ساهمت في تخفيف أثر مخاوف زيادة اإلنتاج»
ذكر تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست" إنه وسط
حـفــاظ أسـعــار النفط على اسـتـقــرارهــا منذ أوائ ــل يونيو
 2020فقد تمكنت من مواصلة تسجيل مكاسب متواضعة
ً
مما دفع األسعار لالقتراب من حاجز  45دوالرا للبرميل
بحلول األسبوع الثاني من أغسطس الجاري ،بعدما كانت
ً
تراجعت إلى ما دون مستوى  20دوالرا وسط أزمة تفشي
جائحة كوفيد.19-
ووفق التقرير ،تعزى تلك المكاسب بصفة رئيسية إلى
تحسن توقعات الطلب على خلفية االنتعاش االقتصادي
مع عودة فتح األسواق بعد فرض عمليات الحظر الحتواء
تفشي الجائحة.
في التفاصيل ،ساهمت معنويات التفاؤل في تخفيف
أثر مخاوف زيادة األوبك إلنتاجها بعد أن قرر المنتجون
زيادة اإلنتاج خالل اجتماعهم الشهر الماضي.
كما ساهم ضعف الــدوالر األميركي في تعزيز أسعار
ً
النفط مما جعلها أرخص ثمنا للمستوردين ،لكن عمليات
ً
ً
اإلغــاق عادت للظهور مجددا في العديد من الــدول نظرا
إلــى مــا شهدته تلك المناطق مــن ارتـفــاع حــاد فــي حــاالت
اإلصابة بالفيروس.
وأشارت البيانات التي صدرت هذا الشهر إلى تسجيل
اتجاهات إيجابية على المستوى العالمي من شأنها تعزيز
الطلب على النفط وأسـعــاره .وعــاود النشاط االقتصادي
ً
األوروبي نموه مجددا الشهر الماضي في ظل تزايد اإلنتاج
للمرة األولى منذ اإلغالق في مارس .2020
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للمنطقة إلى
 54.9نقطة فيما يعتبر أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر
من عامين .وشهد مؤشر مدير المشتريات التصنيعي في

الواليات المتحدة أسرع وتيرة نمو منذ عام  ،2019ووصل
إلى  54.2في شهر يوليو .2020
من جهة أخرى ،تراجعت معدالت البطالة في الواليات
المتحدة إلى  10.2في المئة الشهر الماضي مقابل 11.1
في المئة في يونيو  2020بعد إضافة  1.8مليون وظيفة.
إضافة إلى ذلك ،فإنه مع اإلعالن عن حزم التحفيز المالي،
فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة االنتعاش االقتصادي ،مما
يعزز النظرة المتفائلة لسوق النفط.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـج ــاوزت ح ــاالت اإلص ــاب ــة بفيروس
ً
كورونا المستجد حاجز  20مليون أخيرا مع تسجيل عدد
ً
من الدول ارتفاعا في الحاالت.
وأدت تـلــك ال ـم ـخــاوف إل ــى ارت ـف ــاع أس ـعــار الــذهــب إلــى
مستوى قياسي بلغ أكثر من  2000دوالر أميركي لألونصة
ول ــم ي ـهــدأ إال بـعــد ارت ـف ــاع ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات األمـيــركـيــة،
كما ســاعــد نـجــاح روسـيــا فــي الـتــوصــل إلــى لـقــاح مضاد
لـ ــ"ك ــوفـ ـي ــد "-19ع ـلــى ت ـهــدئــة ب ـعــض ال ـم ـخ ــاوف المتعلقة
بالجائحة.
وعلى صعيد الطلب على النفط ،أفادت شركة "أرامكو"
السعودية أن الطلب على النفط من عمالئها اآلسيويين
ً
وصــل تقريبا إلــى مستويات مــا قبل الجائحة .كما أدى
إعادة التشغيل الجزئي للرحالت التجارية إلى زيادة الطلب
على وقود الطائرات إذ بلغت عمليات الطيران  50في المئة
من مستويات العام الماضي على الرغم من موسم العطلة
الصيفية في نصف الكرة الشمالي.
كما تعافى الطلب على البنزين إلى مستويات أقل بنسبة
 11في المئة و 12في المئة عن مستويات العام الماضي في
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،على التوالي.

«القطرية» تستأنف رحالتها إلى أدياليد بأستراليا
أعلنت الخطوط الجوية القطرية
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف خ ــدم ــاتـ ـه ــا إلـ ـ ــى مــدي ـنــة
أدياليد في أستراليا ،اعتبارا من 16
الـجــاري ،وستصبح عاصمة جنوب
أستراليا الوجهة الخامسة للخطوط
القطرية في أستراليا ،مع استئناف
رح ـ ــات ال ـنــاق ـلــة إل ـي ـه ــا ،األم ـ ــر ال ــذي
يجعل من "القطرية" الناقلة الدولية
الوحيدة التي ّ
تسير رحالتها حاليا
إلى  5مدن كبرى في أستراليا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة
الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر:
"يسرنا استئناف خدماتنا إلى مدينة
أدياليد ،األمــر الــذي يعكس التزامنا
المستمر تجاه السوق األسترالي في
هذه األوقات العصيبة .وبفضل شبكة
وجهاتنا العالمية التي تعد األكبر
فــي المنطقة ،ولمقر عمليات حائز
ع ـلــى ل ـقــب أف ـض ــل م ـط ــار ف ــي ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،وي ـت ـي ــح رح ـ ـ ــات مــري ـحــة
إ لــى شبكة وجهاتنا العالمية ،فقد
اسـتـطـعـنــا أن ن ـكــون ال ـخ ـيــار األمـثــل
أمام العديد من السفارات األسترالية
حول العالم للعودة بمواطنيهم إلى
بالدهم ،كما أظهرت بيانات الحكومة
األسترالية ،خالل ذروة عمليات إعادة
المواطنين إلــى الـبــاد ،أن الخطوط
القطرية ساعدت في نقل المسافرين
م ـ ــن وإلـ ـ ـ ــى أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أك ـ ـثـ ــر بـعـشــر
م ــرات تـقــريـبــا م ــن ش ــرك ــات الـطـيــران
المنافسة".
وتابع الباكر" :نحن فخورون بأننا
إحدى شركات الطيران القليلة التي
لــم تــوقــف خــدمــاتـهــا إلــى
أستراليا مطلقا ،بل
قمنا بالتوسع

في عملياتنا بأستراليا خالل جائحة
ك ــوف ـي ــد  ،19ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي إع ـ ــادة
أك ـث ــر م ــن  170أل ـف ــا م ــن الـمــواطـنـيــن
األستراليين والمسافرين العالميين
إل ــى بــادهــم لـيـكــونــوا مــع عائالتهم
وأحبائهم".
واردف" :ك ـم ــا ق ـم ـنــا ب ـن ـقــل مـئــات
األطـنــان مــن البضائع للحفاظ على
اس ـت ـمــرار ســاســل اإلم ـ ــداد الـحـيــوي
ّ
للمصدرين الزراعيين األستراليين.
إن اسـتـئـنــاف رحــاتـنــا الـجــويــة إلــى
أدي ــاي ــد ،وإطـ ــاق ال ــرح ــات الـجــويــة
ً
الجديدة مؤخرا إلى بريزبن يؤكدان
التزامنا طويل األمد تجاه أستراليا،
ودع ـم ـنــا لـلـمـســافــريــن وال ـم ـصـ ّـدريــن
األسـتــرالـيـيــن الــذيــن لــديـهــم عــاقــات
وشــراكــات عالمية ،وذل ــك فــي أوقــات
الشدة والرخاء على ّ
ّ
حد سواء".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة والـسـيــاحــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي ع ـضــو
مجلس الشيوخ عن جنوب أستراليا
سايمون بيرمنغهام" :إن استئناف
الرحالت إلى أدياليد يعد بادرة ثقة
عظيمة في جنوب أستراليا ،وخطوة
إيجابية أولى واعدة في الطريق نحو
استئناف الخدمات ،بالتزامن مع فتح
حدودنا الدولية".
وأضاف بيرمنغهام" :لطالما كانت
ال ـخ ـطــوط الـقـطــريــة تـسـ ّـيــر رحــاتـهــا
ّ
بشكل مطرد إلى أدياليد منذ سنوات،
وع ـم ـلــت ع ـلــى خ ــدم ــة أهـ ــم األس ـ ــواق
م ــن داخـ ــل وخ ـ ــارج أوروبـ ـ ــا وال ـشــرق
األوسط ،لذا يسعدنا أن نرى الرحالت
الـجــويــة تحلق م ـجــددا فــي سمائنا،
وأن ن ـس ـمــع ب ـعــض األنـ ـب ــاء ال ـج ـيــدة
التي تدعو إلى التفاؤل حول هذا
القطاع".

وذك ــر مــديــر م ـطــار أدي ــاي ــد مــارك
يـ ــونـ ــغ" :يـ ـس ــرن ــا ال ـت ــرح ـي ــب م ـج ــددا
بــال ـخ ـطــوط ال ـق ـطــريــة ،ك ـمــا يسعدنا
اإلشادة بااللتزام الذي أبدته الناقلة
الـقـطــريــة تـجــاه ال ـســوق فــي أديــايــد،
وسـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه أول خ ــدم ــة دول ـي ــة
منتظمة للركاب إلى الشرق األوسط
منذ شهر م ــارس ،والـتــي مــن شأنها
أن ت ـف ـتــح وس ــائ ــل ربـ ــط م ـه ـمــة عـبــر
أوروبــا وغيرها لكل من المسافرين
والمصدرين عبر الشحن الجوي في
جنوب أستراليا".
وكــانــت الـقـطــريــة للشحن الـجــوي
ق ـ ــام ـ ــت بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ال ــرح ــات غـيــر ال ـم ـجــدولــة وتشغيل
طائرات الركاب لنقل البضائع فقط؛
لدعم المصدرين األستراليين ونقل
اإلمـ ـ ــدادات الـطـبـيــة األســاس ـيــة خــال
جائحة كوفيد  ،19كما ّ
سيرت الناقلة
القطرية طائرة شحن من طراز بوينغ
 777مــرتـيــن أسـبــوعـيــا إل ــى ملبورن
وب ـيــرث فــي أبــريــل  ،2020استجابة
للطلب عـلــى المنتجات األ سـتــرا لـيــة
الطازجة واألدوية.
ومع استئناف رحالت الركاب إلى
أدي ــاي ــد ،س ـت ـقــوم ال ـنــاق ـلــة بتشغيل
 25رحـلــة جــويــة مــن وإل ــى أستراليا
ً
أسبوعيا ،منها  23رحلة شحن جوي
ضمن المساحة المخصصة للشحن
ع ـلــى ط ــائ ــرات الـ ــركـ ــاب ،وطــائــرت ـيــن
لشحن البضائع ،لتوفر بذلك أكثر من
 700طن من سعة الشحن أسبوعيا
في كل اتجاه.

كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـق ـط ــري ــة
إحـ ــدى أوائـ ــل ش ــرك ــات ال ـط ـيــران الـتــي
انضمت إلى اآللية الدولية لمساعدة
الشحن التابعة للحكومة األسترالية،
للمساهمة في عودة سلسلة التوريد
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـح ـي ــوي ــة ،وت ــوف ـي ــر م ــورد
رئ ـي ـســي ل ـل ـت ـصــديــر وش ـب ـكــة عــالـمـيــة
لـلـمــزارعـيــن وغـيــرهــم مــن الـمـصــدريــن
ف ــي مـخـتـلــف أنـ ـح ــاء أس ـت ــرال ـي ــا .ومــن
خالل اآللية الدولية لمساعدة الشحن
التابعة للحكومة األسترالية؛ ساهمت
الخطوط القطرية في استعادة سالسل
ال ـت ــوري ــد ال ـح ـيــويــة ب ـيــن ال ـم ـصــدريــن
األسـتــرالـيـيــن وعمالئهم فــي مختلف
أنحاء الشرق األوسط وأوروبا وآسيا.
وأطلقت الخطوط القطرية رحالتها
من وإلى أدياليد عام  2016على متن
طائرة من طــراز إيرباص  A350التي
ح ـطــت ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى.
وسـتـسـ ّـيــر الـنــاقـلــة الـقـطــريــة رحلتين
ً
أسبوعيا إلى أدياليد على متن طائرة
مــن ط ــراز إيــربــاص  ،900-A350التي
ت ـض ــم  36م ـق ـع ــدا ع ـل ــى درجـ ـ ــة رج ــال
األعـ ـم ــال ،و 247مـقـعــدا عـلــى الــدرجــة
السياحية.
وات ـخ ــذت "ال ـق ـطــريــة" م ــؤخ ــرا ق ــرارا
ي ـق ـضــي ب ــإي ـق ــاف تـشـغـيــل أسـطــولـهــا
من طائرات ايرباص  ،A380وتشغيل
أسطولها الكامل من طائرات إيرباص
 A350وبوينغ  787بدال من ذلك؛ حيث
تعتبر هذه الطائرات أكثر استدامة من
الناحية البيئية والـتـجــاريــةّ ،
وبينت
الخطوط
أرقام المؤشرات أن أسطول
ّ
القطرية من طائرات  A350وفر
ً
ما يصل إلى  20طنا من غاز
ثاني أكسيد الكربون في كل
ســاعــة طـيــران إلــى أستراليا،
مقارنة بطائرات إيرباص .A380
ومع استئناف الرحالت الجوية
إلـ ــى أديـ ــايـ ــد ،س ـت ـسـ ّـيــر ال ـخ ـطــوط
ً
القطرية  23رحلة ركــاب أسبوعيا
ً
إلى أستراليا :رحلتان أسبوعيا إلى
أدياليد ،ثالث رحالت أسبوعيا إلى
ً
بريزبن ،أربع رحالت أسبوعيا إلى
بيرث ،رحالت يومية إلى ملبورن،
رحالت يومية إلى سيدني.
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اقتصاد

العيار :نتوقع انتعاش أنشطة شركاتنا الرئيسية مع اعتياد الناس على الظروف الجديدة
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة م ـشــاريــع ال ـكــويــت تحقيق
صــافــي رب ــح بـقـيـمــة  11مـلـيــون دي ـنــار (35.7
مـلـيــون دوالر) ف ــي الـنـصــف األول م ــن الـعــام
الحالي ،بانخفاض نسبته  19في المئة ،مقارنة
بالربح المعلن سابقا بقيمة  13.58مليونا (44
مليونا) خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الشركة قامت بإعادة إدراج بياناتها
المالية لعام  ،2019بسبب التغيير الذي طرأ
على تصنيف  ،OSNبعد زيــادة حصة ملكية
شركة المشاريع فيها.
وكــانــت تــأثـيــرات انـتـشــار فـيــروس كــورونــا
واض ـحــة عـلــى أنـشـطــة الـمـجـمــوعــة الرئيسية
خــال الــربــع الثاني مــن الـعــام ،بسبب قــرارات
اإلغ ـ ـ ــاق وحـ ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــول ،وس ـج ـل ــت شــركــة

المشاريع خسائر بقيمة  17.8مليون دينار
( 57.8مليون دوالر) في الربع الثاني (األشهر
الثالثة المنتهية في  30يونيو  ،)2020نتيجة
األوضاع التي تواجهها الشركات على الصعيد
المحلي واإلقليمي والدولي.
وب ـل ــغ م ـج ـمــوع األص ـ ــول ال ـم ـجـ ّـم ـعــة خــال
النصف األول من العالم الحالي  10.3مليارات
دينار ( 33.5مليار دوالر) ،أي ما يعادل القيمة
المعلنة في نهاية عام .2019
لقد عانت أسواق األسهم العالمية في جميع
أنحاء العالم من اآلثار السلبية التي فرضها
انتشار فيروس كورونا ،إلى جانب االنخفاض
الحاد الذي شهدته أسعار النفط بسبب تراجع
ح ـجــم ال ـط ـلــب وارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـتــوى ح ــال ــة عــدم

اليقين .إن إجراءات اإلغالق والطلب من الناس
الـبـقــاء فــي الـمـنــازل تسببت فــي تــراجــع كبير
بمستويات االستهالك ،األمر الذي أثر بطبيعة
الحال وبشكل ملحوظ على سلسلة التوريد.
وت ــأث ــرت ب ـعــض ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـصــاديــة
بــدرجــة أك ـبــر نتيجة انـتـشــار ال ــوب ــاء مـقــارنــة
بغيرها ،وفــي حين كانت قطاعات الضيافة
والعقارات والخدمات المصرفية األكثر تضررا
فــإن شــركــات المجموعة األخ ــرى العاملة في
قطاعات التأمين واألغــذيــة واإلع ــام أظهرت
مرونة أكبر تجاه الوباء.
وف ــي مـعــرض تعليقه عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج،
قــال نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)
فــي شركة المشاريع فيصل الـعـيــار" :لــم يكن

بــوســع أح ــد تــوقــع ال ـظ ــروف ال ـتــي شهدناها
خ ــال األش ـهــر الـسـتــة الـمــاضـيــة .مــن جانبنا
فــإنـنــا نــواصــل تقييم تــأثـيــر انـتـشــار كــورونــا
على أنشطتنا المختلفة وكيف سينعكس ذلك
على عملياتنا خالل الفترة المتبقية من العام
والمرحلة التي تليها".
وأض ــاف الـعـيــار" :نـتــوقــع انـتـعــاش أنشطة
شركاتنا الرئيسية بمجرد أن يعتاد الناس
على الظروف الجديدة ،ومع ذلك فإننا نتطلع
بحذر بسبب مستوى التقلبات المرتفع الذي
تعانيه األسواق ،وعدم الوضوح فيما يتعلق
بالتوجيهات التنظيمية ،والقيود المفروضة
على السفر والتنقل وتذبذب أسعار النفط".

فيصل العيار

«الوطني» :انخفاض الناتج المحلي لالقتصادات الكبرى

ً
«أسوأ مراحل التراجع مرت فعال لكن المخاوف بشأن وتيرة التعافي واستمراريته مازالت قائمة»
ت ـنــاول الـمــوجــز االقـتـصــادي
الصادر عن بنك الكويت الوطني
بيانات الناتج المحلي اإلجمالي
الضعيفة للربع الثاني من العام
الحالي التي كشفت التداعيات
السلبية التي اجتاحت الواليات
المتحدة وأوروبا نتيجة إغالق
أنـ ـشـ ـط ــة األعـ ـ ـم ـ ــال عـ ـل ــى ن ـط ــاق
واسـ ـ ـ ــع وفـ ـ ـ ــرض ق ـ ـيـ ــود ال ـس ـف ــر
ب ـهــدف اح ـت ــواء تـفـشــي جائحة
"كوفيد."19-
وفي التفاصيل ،وعلى الرغم
م ـ ــن أن أسـ ـ ـ ــوأ حـ ـ ـ ــاالت ت ــراج ــع
ً
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ف ـ ـ ـعـ ـ ــا ،فـ ــإن
المخاوف ما تــزال قائمة بشأن
وتيرة التعافي واستمراريته -
ً
خصوصا في الواليات المتحدة،
إذ تسبب استمرار تزايد حاالت
اإلصابة بالفيروس في تعطيل
إج ــراء ات إع ــادة فتح االقتصاد
ف ــي ب ـعــض الـ ــواليـ ــات ،ه ــذا إلــى
جـ ـ ــانـ ـ ــب م ـ ـ ـسـ ـ ــاومـ ـ ــات أع ـ ـضـ ــاء
الكونغرس بشأن حزمة التحفيز
المالية الجديدة بما ساهم في
زيادة حالة عدم اليقين.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ــواص ــل
الـسـيــاســة الـنـقــديــة التيسيرية
عــزل أســواق األسهم بمنأى عن
تلك المخاوف ،إذ ارتفع مؤشر
ستاندرد أند بورز  500بنسبة
 5.5في المئة في يوليو ،ويقترب
اآلن مــن بلوغ أعلى مستوياته
عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ال ـم ـس ـج ـل ــة فــي
فبراير.
ك ـ ـمـ ــا أن أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة (بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي الـضـعـيــف)
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــو ي ـ ــض أداء
عائدات السندات طويلة األجل،
إذ انـخـفـضــت ع ــائ ــدات سـنــدات

الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ألجـ ــل 10
سنوات إلــى  0.5في المئة فقط
ف ــي أوائ ـ ــل أغ ـس ـطــس ،ب ـمــا أدى
ً
أيضا إلى اضعاف قيمة الدوالر.

الواليات المتحدة تعاني
ً
كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،ع ــان ــى
االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي فــي الــربــع
ً
ً
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن انـ ـكـ ـم ــاش ــا ح ـ ـ ــادا
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات غ ـ ـيـ ــر م ـس ـب ــوق ــة
عـلــى خلفية الـتــدابـيــر المطبقة
الحـ ـت ــواء ت ـف ـشــي ال ـج ــائ ـح ــة ،إذ
وصل معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي  32.9-في المئة على
أس ــاس سـنــوي ( 9.5-فــي المئة
عـلــى أس ــاس رب ــع س ـنــوي) بعد
انخفاضه بنسبة  5في المئة في
الربع األول.
وج ـ ــاء ف ــي ال ـ ـصـ ــدارة تــراجــع
مستويات االسـتـهــاك الخاص
بنسبة  35في المئة (بما في ذلك
انخفاض اإلنفاق على الخدمات
بـنـسـبــة  44ف ــي ال ـم ـئ ــة) ،بينما
ان ـخ ـفــض االس ـت ـث ـم ــار ال ـخــاص
(بما في ذلك المخزون التجاري)
بنسبة  49في المئة.
وك ــان اإلنـفــاق الحكومي هو
الـعـنـصــر الــوح ـيــد الـ ــذي تمكن
ً
من تسجيل ارتفاعا بنسبة 2.6
في المئة.
وحـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـج ـ ــزء األكـ ـ ـب ـ ــر مــن
تــراجــع اإلن ـت ــاج فــي وق ــت مبكر
مــن الــربــع ،مــع تحسن النشاط
التجاري في مايو ويونيو ،إذ تم
تخفيف قيود "البقاء في المنزل"
وب ـ ــدأ ت ـن ـف ـيــذ ب ــرام ــج الـتـحـفـيــز
الحكومية.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر ذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــدوث
ان ـت ـع ــاش م ـل ـحــوظ ف ــي ال ـنــاتــج

ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي الــربــع
ال ـثــالــث ،كـمــا تـشـيــر الـتـقــديــرات
اآلنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن ب ـن ــك
االحتياطي الفدرالي في أتالنتا
ً
إلى بلوغ معدل النمو حاليا إلى
حوالي  20في المئة.
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
حاالت اإلصابة بالفيروس منذ
منتصف يونيو وما أعقب ذلك
م ــن تـعـلـيــق خ ـطــط إعـ ـ ــادة فتح
االق ـت ـص ــاد أو ال ـت ــراج ــع عـنـهــا،
هــذا إلــى جانب انتهاء برنامج
إعـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـبـ ـط ــال ــة اإلض ــافـ ـي ــة
ف ــي يــول ـيــو (ف ـش ــل ال ـكــون ـغــرس
حـ ـت ــى اآلن فـ ــي الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـ ـفـ ــاق إلق ـ ـ ـ ــرار حـ ــزمـ ــة تـحـفـيــز
مــالــي جــديــدة – وكــانــت األوام ــر

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

التنفيذية التي أصدرها الرئيس
ً
تــرامــب أخ ـيــرا بمنزلة محاولة
لتجاوز الكونغرس وبدء حزمة
ً
تـحـفـيــز أص ـغ ــر ح ـج ـمــا خــاصــة
ب ــه) ،ســاهـمــت كــل تـلــك الـعــوامــل
مجتمعة ف ــي تــأجـيــج مـخــاوف
تعطيل االنتعاش.
وعلى الرغم من تعافي أنشطة
م ــؤش ــرات م ــدي ــري ال ـم ـش ـتــريــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن م ــؤس ـس ــة ()ISM
وارتفاعها في الوقت الحالي فوق
مستوى  50بما يشير إلى "عدم
حدوث تغيير" ،فإن ثقة المستهلك
ً
انخفضت مجددا في يوليو وسط
تراجع معنويات التفاؤل بشأن
األشهر الستة المقبلة.
وي ـع ـت ـب ــر اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــده ــور

س ـ ــوق ال ـع ـم ــل مـ ــن ض ـم ــن أبـ ــرز
ً
ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤثـ ــر س ـل ـب ــا
عـلــى آف ــاق ال ـن ـمــو .فـعـلــى الــرغــم
مــن ارت ـف ــاع م ـعــدالت التوظيف
ب ـم ـس ـتــويــات ف ــاق ــت ال ـتــوق ـعــات
بإضافة  1.8مليون وظيفة في
يوليو ،فإن الوتيرة كانت أبطأ
مقارنة بمعدالت شهر يونيو،
كـمــا أن مـعــدل الـبـطــالــة مــا يــزال
ً
ً
مرتفعا جدا عند مستوى 10.2
في المئة.
وق ــد يـ ــؤدي ارت ـف ــاع مـعــدالت
ال ـب ـطــالــة ،إض ــاف ــة إل ــى إمـكــانـيــة
خـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــارة ج ـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــل
نتيجة لـخـفــض اإلع ــان ــات ،إلــى
إح ـ ــداث ص ــدم ــة حـ ــادة لــإنـفــاق
االسـتـهــاكــي ال ــذي انـتـعــش في

في اجتماعه المنعقد في يوليو،
ً
محتفظا بـمـعــدل ال ـفــائــدة على
األموال الفدرالية في حدود -0.0
ً
 0.25في المئة ،كما أبقى أيضا
عـلــى بــرنــامــج الـتـيـسـيــر الكمي
وتعهد بالحفاظ على سياساته
التيسيرية حتى تمر األزمة ،وقد
يصل األمر إلى استخدام المزيد
م ــن أدوات ا ل ــد ع ــم إذا تـعـثــرت
وتيرة التعافي االقتصادي.
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ج ـيــروم
بـ ـ ـ ــاول الـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن م ـخ ــاط ــر
االي ـ ـ ـقـ ـ ــاف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر إلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــز ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي وح ـ ـ ــث
الكونغرس على الموافقة على
حزمة دعم جديدة.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،ك ــان ال ـتــزام
االحتياطي الفدرالي بسياساته
الـ ـتـ ـيـ ـسـ ـي ــري ــة – بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
تـجــدد مـخــاوف تفشي الجائحة
وت ــراج ــع الـتــدفـقــات نـحــو أصــول
"الـ ـم ــاذ اآلم ـ ــن" ال ـت ــي شـهــدنــاهــا
ً
سـ ــاب ـ ـقـ ــا – م ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـت ــي
س ــاه ـم ــت فـ ــي الـ ـت ــراج ــع األخ ـي ــر
الذي شهده الدوالر األميركي ،إذ
سجل الــوزن الترجيحي لمؤشر
ً
ً
ال ــدوالر تــراجـعــا اضــافـيــا بنسبة
 4فــي الـمـئــة فــي يــولـيــو ،ويعتبر
ً
حاليا أقل بنسبة  9في المئة عن
مستويات ال ــذروة المسجلة في
مارس .ووسط ضعف مستويات
النمو والـتــراجــع الشديد لمعدل
ت ـض ـخ ــم اإلنـ ـ ـف ـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي
األسـ ــاسـ ــي 0.9 ،ف ــي ال ـم ـئــة فـقــط
عـلــى أس ــاس سـنــوي فــي يونيو،
فــإن ضعف ال ــدوالر ال يعتبر من
المسائل الجوهرية التي تحرك
س ـي ــاس ــات م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي.

ً
الذهب يرتفع مع زيادة اإلقبال «بيتك» يخصص جناحا لتطبيق
عليه وانخفاض الدوالر
«هويتي» في فروعه ومعارضه
صعد الذهب أمس بفضل زيــادة االقبال عليه وانخفاض
الدوالر ،ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900
دوالر المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من األسبوع
عن أعلى مستوياته على اإلطالق.
وزاد الــذهــب فــي الـمـعــامــات ال ـفــوريــة  0.6فــي الـمـئــة إلــى
ً
 1929.13دوالرا لألوقية (األونصة) بعدما نزل عن مستوى
 1900دوالر لألوقية في معامالت متقلبة .وسجلت األسعار
ارتفاعا قياسيا بلغ  2072.50دوالرا لألوقية الجمعة.
ونزلت العقود األميركية اآلجلة للذهب  0.5في المئة إلى
ً
 1938.90دوالرا لألوقية.
وانخفض مؤشر الدوالر  0.2في المئة مقابل بقية العمالت،
مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العمالت األخرى.
وبالنسبة إلى بقية المعادن النفيسة ،صعدت الفضة 0.8
ً
في المئة إلى  25.76دوالرا لألوقية.
ً
وارتفع البالتين  0.4في المئة إلى  934.95دوالرا لألوقية.
ً
وزاد البالديوم  0.5في المئة إلى  2140.89دوالرا لألوقية.

الليرة التركية تقترب
من مستوى قياسي ٍّ
متدن

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يونيو إلــى  -4.8فــي المئة على
أسـ ــاس س ـنــوي م ـقــارنــة بــأدنــى
مستوياته المسجلة بنسبة -16
في المئة في أبريل ،إذ يزال أقل
بنسبة  7في المئة عن مستويات
ما قبل الجائحة.
وعلى الجانب اإليجابي ،فقد
تكون مدخرات األسر قد تراكمت
خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
ّ
خفض الـمـصــروفــات ،مما مكن
ً
من استخدامها مؤقتا لتمويل
اإلنفاق لحين إقــرار الكونغرس
حزمة تحفيز جديدة خالل شهر
أغسطس على األرجح.
ً
وكـ ـم ــا ك ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،أب ـقــى
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي ع ـلــى
سـيــاسـتــه الـنـقــديــة دون تغيير

ل ـكــن ف ــي ح ــال ش ـهــد الـ ــدوالر
المزيد من التراجع الحاد ،فقد
يتسبب ذلك في تعزيز المخاوف
المتعلقة بوضع الدوالر كعملة
احتياطية وما قد يخلفه ضعف
ال ـ ــدوالر م ــن تــأث ـيــرات معاكسة
على النمو العالمي.
تـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج ال ـم ـح ـل ــي
اإلج ـمــالــي لمنطقة ال ـي ــورو في
الربع الثاني ،إال أن آفــاق النمو
تتحسن.
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات الـ ـن ــات ــج
المحلي اإلجمالي للربع الثاني
لـمـنـطـقــة ال ـ ـي ــورو ص ـ ــورة أك ـثــر
ً
تشاؤما من الواليات المتحدة.
إذ ان ـخ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج الـمـحـلــي
لمنطقة اليورو بنسبة  12.1في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس ربــع سنوي
بعد انخفاضه بنسبة  3.6في
المئة في الربع األول.
وشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ــدول
ً
األورب ـيــة انـخـفــاضــا أكـثــر حــدة،
ً
خـ ـص ــوص ــا إسـ ـب ــانـ ـي ــا (18.5-
فــي الـمـئــة) وفــرنـســا ( 13.8-في
المئة) ،في حين كان االنكماش
في ألمانيا أقل حدة ( 10.1-في
المئة) بفضل النجاح النسبي
لـلـسـلـطــات ف ــي احـ ـت ــواء تفشي
الجائحة.
وأظ ـهــرت البيانات الخاصة
بالمملكة ا لـمـتـحــدة ،انخفاض
اإلن ـتــاج بنسبة  20.4فــي المئة
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي عـلــى أس ــاس
ربـ ـع ــي– أي ب ـم ـع ــدل أسـ ـ ــوأ مــن
ال ــدول األخ ــرى وهــو األمــر الــذي
ً
يـمـكــن تـفـسـيــره جــزئ ـيــا نتيجة
ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
لـمـعــدل انـكـمــاش أق ــل فــي الــربــع
األول.

اتـجـهــت ال ـل ـيــرة التركية
صـ ـ ــوب مـ ـسـ ـت ــوى ق ـيــاســي
مـ ـت ــدن أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــدم ــا قـلــل
وزير المالية براءت ألبيرق
من أهمية تقلبات العملة،
وأكد قدرتها التنافسية.
وتـ ــدافـ ــع األت ـ ـ ــراك صــوب
ش ـ ــراء ال ـع ـم ــات األجـنـبـيــة
فـ ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـمــاض ـيــة،
ودعـ ــا مـحـلـلــون إلج ـ ــراءات
أكـ ـث ــر ح ــزم ــا م ـث ــل ت ـشــديــد
ر سـمــي للسياسة النقدية
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ــي
السوق ومواجهة المشكالت
االقتصادية األعمق.
وت ــراج ـع ــت ال ـل ـي ــرة على
ن ـحــو طـفـيــف إلـ ــى 7.3400
م ـقــابــل الـ ـ ـ ــدوالر .وسـجـلــت
ً
ً
مستوى قياسيا منخفضا

ع ـ ـنـ ــد  7.3650ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة،
ل ـت ـت ــراج ــع ب ـن ـس ـبــة  19فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
األميركي منذ بداية العام
ل ـت ـكــون أح ــد أسـ ــوأ عـمــات
األسواق الناشئة أداء.
وقال ألبيرق ،لقناة "سي.
إن .إن ترك" ،أمس األول ،إن
الليرة "ستهبط وتصعد"،
وال ـت ـنــاف ـس ـيــة أك ـث ــر أهـمـيــة
من مستوى سعر الصرف،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن االق ـت ـصــاد
قــد ينكمش بما يصل إلى
اثنين في المئة هذا العام.

عادل الرشود
أعلن بيت التمويل الكويتي
(بيتك) تقديم خدمات التسجيل
ف ــي ال ـه ــوي ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
المدنية ،عبر توفير جناح للهيئة
ف ــي ع ـ ــدد م ــن فـ ـ ــروع ومـ ـع ــارض
"بيتك" ،وبذلك يكون أول بنك في
الكويت يطبق هذه المبادرة التي
تتماشى مع توجه استراتيجية
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي والـ ــريـ ــادة في
الخدمات المصرفية االلكترونية،
ك ـم ــا ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الصحية الــوقــائـيــة الـتــي تشمل
مراعاة التباعد الجسدي وتجنب
االزدحام.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـلـمـنـتـجــات الـتـمــويـلـيــة لــأفــراد
ف ــي "ب ـي ـت ــك" عـ ـ ــادل الـ ــرشـ ــود ان
م ـ ـبـ ــادرة ال ـب ـن ــك ب ـتــوف ـيــر ج ـنــاح
ل ـت ـط ـب ـيــق "ه ــويـ ـت ــي" فـ ــي فـ ــروع
"بيتك" جاء ضمن إطار الشراكة
االستراتيجية مع الهيئة العامة
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـم ــدن ـي ــة ،ب ـهــدف
خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــي ت ـس ـه ـيــل
تـسـجـيــل ال ـهــويــة الــرق ـم ـيــة دون
الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأضاف الرشود ،في تصريح
صحافي ،أن األجنحة أو المكائن
اآلل ـيــة ال ـتــي وفــرهــا "ب ـي ـتــك" هي
قــائـمــة بــذاتـهــا تــوفــر حــا كامال

االستفادة من خدمات هويتي
للتسجيل الذاتي لبطاقة الهوية
المدنية الرقمية في الكويت عبر
أج ـهــزة الـمــوبــايــل الــذكـيــة ،الفتا
الى إمكانية التسجيل في خدمة
ال ـتــوق ـيــع ال ــرق ـم ــي أيـ ـض ــا ،الـتــي
تمكن العميل من تنفيذ التوقيع
عن بعد "رقميا" على المستندات
م ــن أي ط ــرف ي ــرس ــل ل ــه وثــائــق
الكترونية.
وأكـ ـ ـ ــد ح ـ ــرص "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـلــى
م ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام شـ ـ ــراكـ ـ ــات
استراتيجية مع جهات مختلفة،
ب ـ ـهـ ــدف تـ ـق ــدي ــم ق ـي ـم ــة م ـضــافــة
لعمالء "بيتك" ،مثمنا دور الهيئة
العامة للمعلومات المدنية الذي
يصب في رافد دعم جهود "بيتك"
في خدمة العمالء.
ي ـ ــذك ـ ــر أن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد "بـ ـيـ ـت ــك"
الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة الــرقـمـيــة عبر
تطبيق "هويتي" كإثبات رسمي
ل ـل ـع ـم ــاء ،جـ ـ ــاء امـ ـتـ ـث ــاال ل ـق ــرار
مجلس الـ ــوزراء بـشــأن االعـتــداد
ب ــال ـب ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ال ــرق ـم ـي ــة
ل ـل ـت ـعــريــف ب ـه ــوي ــة األشـ ـخ ــاص
وإنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـمـ ـع ــام ــات ،وض ـمــن
جهود البنك المتميزة في تعزيز
ري ـ ــادت ـ ــه فـ ــي الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي

للصناعة المصرفية ،مــن خالل
ت ـب ـن ــي وم ــواكـ ـب ــة آخ ـ ــر وأح ـ ــدث
خــدمــات الـتـكـنــولــوجـيــا المالية
والتطبيقات الرقمية.
ويعد تطبيق "هويتي" ،المتاح
عـبــر ال ـمــوبــايــل ،واحـ ــدا م ــن أهــم
التطبيقات الحكومية التي تشهد
إقـبــاال كـبـيــرا مــن المستخدمين
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
بـ ـط ــاق ــة م ــدنـ ـي ــة رقـ ـمـ ـي ــة ،حـيــث
يستقبل "بيتك" العمالء إلنجاز
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـبــر
هــذه البطاقة بما يضمن اسهل
االجراءات.
وتـ ـمـ ـك ــن الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة
الرقمية عبر تطبيق " هــو يـتــي"،
ال ـع ـم ـيــل م ــن انـ ـج ــاز م ـعــامــاتــه
المصرفية بأي من فروع "بيتك"
بكل سهولة ،من خالل رمز الكود
الشخصي الخاص بالعميل.
ويمكن للعميل تجديد بطاقته
المدنية المنتهية بشكل مباشر،
من خالل تطبيق الهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة ،وم ــن ثم
تكون صالحة كهوية الكترونية
لــاسـتـخــدام عـبــر ف ــروع وشبكة
قنوات "بيتك" كإثبات رسمي.
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أخبار الشركات
 937.1ألف دينار خسائر «التعمير»
وانـخـفـضــت القيمة الـعــادلــة لــاسـتـثـمــارات من
خــال الــدخــل الشامل بمبلغ  149.6ألــف دينار،
وتسجيل خسائر غير محققة بمبلغ 318.69
ألف دينار ،كما انخفضت اإليــرادات التشغيلية
بنسبة  62في المئة بسبب توقف إحدى الشركات
التابعة للمجموعة "نادي الكورنيش البحري" عن
أنشطتها التشغيلية في الـنــادي الصحي بناء
على القرار التوجيهي عن الحكومة.

منيت شــر كــة التعمير لالستثمار العقارية
بخسائر قــدرهــا  937.1ألــف ديـنــار بــواقــع 4.07
فلوس للسهم خالل النصف األول من عام ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  633.65ألف دينار
بما يعادل  2.75فلس للسهم في نفس الفترة من
العام المنصرم.
وبـسـبــب جــائـحــة "ك ــورون ــا" انـخـفـضــت قيمة
الـعـقــارات االستثمارية بمبلغ  211ألــف دينار
والممتلكات والمعدات بمبلغ  475ألــف دينار،

 210.4آالف دينار خسائر «املدار»
غ ـيــر مـحـقـقــة بــال ـم ـب ـلــغ الـ ـم ــذك ــور ،وانـخـفـضــت
األرصدة المدينة بمبلغ  72.7ألف دينار لتكوين
مخصصات ديون مشكوك بتحصيلها.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن إي ـ ـ ـ ــرادات ت ــأج ـي ــر ال ـع ـق ــارات
االستثمارية انخفضت بقيمة  39.59ألف دينار،
وتم تسجيل خسائر غير محققة بمبلغ 239.8
ألف دينار ،كما تمت زيــادة المصروفات بقيمة
ً
 72.81ألفا لتكوين مخصصات ديــون مشكوك
بتحصيلها باألرصدة المدينة.

اعتمد مجلس إدارة شــركــة الـمــدار للتطوير
العقاري البيانات المالية للنصف األول من عام
 ،2020وسجلت الشركة خسائر بقيمة 210.49
االف دينار بما يعادل  1.02فلس للسهم ،مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  123.7ألف دينار بواقع
 0.6فلس للسهم في الفترة نفسها من عام .2019
وحـ ــول ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة "كـ ــورونـ ــا" أف ــادت
ال ـش ــرك ــة بـ ــأن االس ـت ـث ـم ــارات بــالـقـيـمــة ال ـعــادلــة
انـخـفـضــت بمبلغ  239.81أل ــف دي ـن ــار ،نتيجة
تقييم تلك االستثمارات مما نتج عنه خسائر

«أعيان» تتكبد  4.0٧ماليين دينار
في النصف األول من العام الجاري ،إذ انخفض
إجمالي اإليرادات إلى  1.708مليون دينار مقارنة
بـنحو  12.474مليون ديـنــار للفترة ذاتـهــا من
عام .2019
ً
وان ـخ ـف ـضــت أيـ ـض ــا اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن األت ـع ــاب
والعموالت خالل فترات المقارنة من  4ماليين
دي ـنــار إل ــى  3.505مــايـيــن دي ـن ــار ،وي ـعــود ذلــك
ً
أساسا إلى انخفاض قيم األصول تحت اإلدارة.
ُ
وقالت الشركة في إفصاح مستقل ،إن منصور
حمد الـمـبــارك عضو مجلس اإلدارة والرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ق ــدم أم ــس اسـتـقــالـتــه إلــى
ً
مجلس اإلدارة بسبب التقاعد من منصبه رئيسا
تنفيذيا على أن يستمر في عضويته بمجلس
إدارة الشركة.

أظهرت البيانات المالية لشركة أعيان لإلجارة
واالستثمار ارتفاع خسائر الشركة في النصف
األول من العام الجاري بنسبة  51في المئة على
أســاس سـنــوي ،إذ سجلت خسائر بقيمة 4.07
ماليين ديـنــار بـمـقــدار  5.07فـلــوس للسهم في
النصف األول من عام  ،2020مقابل خسائر الفترة
نفسها من عام  2019بقيمة  2.69مليون دينار
بما يعادل  3.36فلوس للسهم.
وقــالــت الـشــركــة ،إن جائحة فـيــروس كــورونــا
أثـ ــرت ع ـلــى األص ـ ــول ال ـع ـقــاريــة ،إذ ت ــم تسجيل
انخفاض في قيمة االستثمارات العقارية بنحو
 3.121مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،وتـسـجـيــل خ ـس ــارة في
االسـتـثـمــارات بالقيمة الـعــادلــة بنحو 10.204
ماليين دينار.
كـمــا تــأثــرت إي ـ ــرادات الـشــركــة بــأزمــة كــورونــا

«املزايا» تخسر  4.9ماليين دينار

«املنار» تخسر  1.48مليون دينار

بلغت خسائر شركة المزايا القابضة  4.94ماليين دينار بواقع
 7.8فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  1.1مليون دينار بما يعادل  1.7فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2019

خسرت شركة المنار للتمويل واإلجارة 1.48
مليون ديـنــار بــواقــع  6.52فلوس للسهم خالل
النصف األول مــن عــام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  598.06ألف دينار بما يعادل 1.94
فلس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى إثر جائحة "كورونا" انخفضت األصول
ال ـع ـقــاريــة بـمـبـلــغ  149.4أل ــف ديـ ـن ــار ،وت ــأث ــرت
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 237.9ألف دينار خسائر «رمال»
سجلت شركة رمال الكويت العقارية خسائر قدرها  237.97ألف
دينار بما يعادل  0.78فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
يونيو  ،2020مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  498.8ألــف دينار
بمقدار  1.32فلس للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

«أسمنت الخليج» تتكبد  4.01ماليين دينار
تكبدت شركة أسمنت الخليج  4.01ماليين دينار بواقع 0.0049
فلس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي  30يونيو  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  78.8ألف دينار بمقدار  0.00008فلس للسهم
في نفس الفترة من العام المنصرم.

«أجيال» تكسب  1.2مليون دينار
بلغت مكاسب شركة أجيال العقارية الترفيهية  1.2مليون دينار
بواقع  6.76فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.88مليون دينار بما يعادل 10.23
فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2019

 464.7ألف دينار أرباح «حيات لالتصاالت»
ربحت شركة حيات لالتصاالت  464.7ألف دينار بما يعادل 5.32
فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2020مقابل
تسجيلها خسائر بقيمة  87.1ألف دينار بمقدار فلس واحد للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

 112.5ألف دينار خسائر «دبي األولى»
أفادت شركة دبي األولى للتطوير العقاري بأنها سجلت خسائر
قــدرهــا  112.5ألــف ديـنــار بــواقــع  0.11فلس للسهم خــال الفترة
ً
المنتهية فــي  30يــو نـيــو  ،2020مـقــا بــل تحقيقها أر ب ــا ح ــا بقيمة
 367.6ألف دينار بمقدار  0.37فلس للسهم في الفترة نفسها من
العام الماضي.

«تجارة» تربح  163.4ألف دينار

«ياكو» 149.3 :ألف دينار خسائر

«السورية» تفقد  1.9مليون دينار

بلغت أرباح شركة التجارة واالستثمار العقاري  163.43ألف
دينار بواقع  0.44فلس للسهم خالل النصف األول من عام ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  539.6ألف دينار بما يعادل 1.46
فلس للسهم في نفس الفترة من عام . 2019
وبشان تأثيرات "كورونا" قالت الشركة ،إن حصة الشركة من
أرباح الشركات الزميلة انخفضت بمبلغ  3.16آالف دينار ،وتم
استحداث مخصص لذمم مدينة أنشئت خالل الجائحة بمبلغ
 787.83ألف دينار لمقابلة التباطؤ في عملية التحصيل.

ذكرت شركة ياكو الطبية أنها خسرت 149.39
أل ــف دي ـن ــار ب ــواق ــع  8.73ف ـل ــوس لـلـسـهــم خــال
النصف األول مــن عــام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أربــاحــا بقيمة  203.09آالف ديـنــار بما يعادل
 1.12فلس للسهم في الفترة ذاتها من عام .2019
ول ـف ـتــت ال ـش ــرك ــة إلـ ــى أنـ ــه ع ـلــى إثـ ــر جــائـحــة
"كــورونــا" انخفضت المبيعات بما يـقــارب 2.5
مليون دينار بذات الفترة من عام .2019

فقدت الشركة الكويتية  -السورية القابضة
ً
 1.94مليون ديـنــار بــواقــع خـســارة  11.06فلسا
للسهم خالل النصف األول من عام  ،2020مقابل
تسجيلها خسائر بقيمة  292.5ألف دينار بما
ي ـعــادل  1.66فـلــس للسهم فــي نـفــس الـفـتــرة من
العام المنصرم.
وعلى أثــر "كــورونــا انخفضت قيمة إي ــرادات
تأجير العقارات بمبلغ  70ألف دينار".

أو الخسائر بخسارة قدرها  231.76ألف دينار،
والتأثير على االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل بمبلغ  524.98ألف دينار.
وأشارت إلى خسارتها  437.32ألف دينار في
بند األرصدة المدينة ،وانخفاض اإليرادات بقيمة
 704.8آالف ديـنــار ،وزي ــادة المصروفات بقيمة
 1.4مليون دينار.

«مينا» تسجل خسائر  74.95ألف دينار
بلغت خـســائــر شــركــة مينا الـعـقــاريــة 74.95
ألف دينار بواقع  0.55فلس للسهم خالل الفترة
المنتهية فــي  30يونيو  ،2020مقابل خسائر
بقيمة  27.6ألف دينار بمقدار  0.2فلس للسهم
سجلتها في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وب ـخ ـصــوص تــأث ـيــرات "ك ــورون ــا" فـقــد جــرى

خ ـف ــض ت ـق ـي ـيــم ب ـع ــض األص ـ ـ ــول ال ـع ـق ــاري ــة فــي
المملكة العربية السعودية بنسبة  25في المئة،
وت ــم إث ـب ــات ذل ــك ف ــي ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة للفترة
المنتهية في  31مارس  ،2020وانخفضت إيرادات
اإليجارات بقيمة  81.3ألف دينار ،كما تم خفض
المصروفات بنسبة  45في المئة.

«أولى وقود» تكسب  473.9ألف دينار
ذكرت شركة األولى للتسويق المحلي للوقود
ً
أنها حققت أرباحا بقيمة  473.97ألف دينار بما
يعادل  1.17فلس للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
فــي  30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أر بــا حــا
بقيمة  2.94مليون دينار بما يعادل  7.38فلوس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضـحــت أن جائحة فـيــروس كــورونــا نتج
عنها تسجيل صافي خسائر من االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بمبلغ  5.7ماليين دينار ،وتعكس تلك الخسائر
أثر انتشار الجائحة ،إضافة إلى عوامل أخرى
ال يمكن قياسها وتحديدها بشكل مفصل.
وبينت الشركة ،أن حقوق الملكية تراجعت  10في
المئة خالل النصف األول من العام الحالي مقارنة
بـالفترة نفسها من عام  ،2019وذلك بسبب تدهور
أسعار أسهم الملكية المدرجة وغير المدرجة الناتج
عن االنخفاض في األنشطة االقتصادية وضعف
الطلب على األسهم بسبب جائحة كورونا.

«املشتركة» تخسر  6.9ماليين دينار
تكبدت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
ً
خسائر قدرها  6.9ماليين دينار بواقع  42.3فلسا
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  3.1ماليين دينار
بما يعادل  19.13فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام .2019
وقالت الشركة ،إن التحول السلبي في النتائج
خالل فترات المقارنة يعود إلى انخفاض مجمل

ً
ربح الشركة من المشاريع؛ نظرا النخفاض وتيرة
العمل خالل الفترة السابقة بسبب جائحة فيروس
كورونا؛ مما أثر على نسب إنجاز المشاريع.
وأوضـحــت أن المجموعة لــم تحصل على أية
مناقصات خــال الفترة السابق بسبب اإليقاف
الذي تم تطبيقه على الشركة من جهاز المناقصات
ً
الذي تم رفعه أخيرا خالل شهر أبريل  ،2020مما
كان له أثر على النتائج نصف السنوية.

«األنظمة» 440.6 :ألف
دينار خسائر

«أبيار» تخسر  39.9ألف دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير
العقاري البيانات المالية للفترة المنتهية في
 30يونيو  ،2020إذ سجلت ا لـشــر كــة خسائر
بـقـيـمــة  39.92أ ل ــف د ي ـن ــار ب ــوا ق ــع  0.04فلس
لـلـسـهــم ،م ـقــا بــل خ ـســا ئــر بـقـيـمــة  1.39مـلـيــون
دينار بما يعادل  1.26فلس للسهم في نفس
الفترة من عام .2019

سجلت شركة األنظمة اآللية خسائر
قــدرهــا  440.6أل ــف دي ـنــار بــواقــع 4.41
فلوس للسهم خــال النصف األول من
ً
عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 22.9ألــف دينار بما يعادل  0.23فلس
للسهم في نفس الفترة من عام .2019
ولـفـتــت الـشــركــة إل ــى أنـهــا اعترفت
بانخفاض قــدره  75.5ألــف دينار في
القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بسبب جائحة "كورونا".

«استهالكية» تحقق  85.4ألف دينار
بـلـغــت أرب ـ ــاح ال ـشــركــة الــوطـنـيــة االسـتـهــاكـيــة
القابضة  85.48ألف دينار بواقع  0.95فلس للسهم
في النصف األول من عام  ،2020مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  21.9ألف دينار بما يعادل  0.24فلس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«الخصوصية» تحقق
 320.5ألف دينار

 4.7ماليين دينار خسائر «أولى تكافل»

قالت شركة مجموعة الخصوصية
ً
القابضة ،إنها حققت أربــاحــا بقيمة
 320.59ألــف دينار بواقع  2.25فلس
للسهم خالل النصف األول من ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا قدرها 745.39
أل ــف دي ـن ــار بـمــا ي ـع ــادل  5.22فـلــوس
للسهم في نفس الفترة من عام .2019

تكبدت شركة األولى للتأمين التكافلي خسائر
ً
قــدرهــا  4.75مــايـيــن دي ـنــار بــواقــع  44.57فلسا
للسهم خالل النصف األول من عام  ،2020مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  815.81ألف دينار بربحية
قــدرهــا  7.65فـلــوس للسهم فــي نـفــس الـفـتــرة من
العام المنصرم.

«الصالحية» تكسب  20.3مليون دينار
قالت شركة الصالحية العقارية ،إنها حققت
ً
أربــاحــا بقيمة  20.32مليون دينار بواقع 41.1
ً
فلسا للسهم خالل النصف األول من عام ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  8.24ماليين دينار
ً
بــربـحـيــة قــدرهــا  16.7فـلـســا للسهم فــي الفترة
نفسها من العام الماضي.
وح ــول تــأثـيــر جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا على
الـنـتــائــج ،ذك ــرت ال ـشــركــة ،أن األزمـ ــة نـتــج عنها
ً
تأثير على األصول العقارية أيا كان تصنيفها،

«التقدم» تربح  2.3مليون دينار
إذ انخفضت قيمة عقارات استثمارية مملوكة
لـ"الصالحية" خالل النصف األول من  2020بقيمة
 1.1مليون دينار.
ً
وبينت أن تأثير الجائحة طال أيضا اإليرادات،
حيث انخفضت اإليــرادات التشغيلية (عمليات
عقارية وفندقية) خالل النصف األول من العام
الجاري بمبلغ  7.89ماليين دينار بما ُيعادل 52
في المئة من إجمالي اإليرادات التشغيلية ،وذلك
على أساس سنوي.

«مدينة األعمال» تربح  249.6ألف دينار
قالت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية،
ً
إنها حققت أرباحا قدرها  249.6ألف دينار بواقع
 0.4فلس للسهم خــال الفترة المنتهية في 30
ً
يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 1.1
مليون دينار بما يعادل  1.85فلس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــاع ـ ــت ب ـعــض

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر في بداية أزمة فيروس كورونا ،مما ترتب
عليه خسائر محققة من عملية البيع بمبلغ 82.8
ألف دينار ،كما تأثرت الشركة من تأجيل بعض
اإليرادات التأجيرية من المستأجرين ،مما أدى إلى
زيادة مخصصات مشكوك فيها بمبلغ  138.3ألف
دينار لمواجهة اآلثار المترتبة على ذلك.

 4.7ماليين دينار خسائر «الساحل»
أظ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة لـشــركــة الـســاحــل
للتنمية واالستثمار ارتفاع خسائر الشركة في
النصف األول مــن الـعــام الحالي بنسبة كبيرة
بلغت  847.9فــي المئة على أس ــاس سـنــوي ،إذ
سجلت خسائر بقيمة  4.77ماليين دينار بواقع
 8.15فلوس للسهم ،مقابل خسائر الفترة نفسها

من عام  2019بقيمة  502.84ألف دينار بما يعادل
 0.86فلس للسهم.
وقـ ــالـ ــت ،إن زي ـ ـ ــادة ال ـخ ـس ــائ ــر خـ ــال ف ـت ــرات
المقارنة يعود إلى انخفاض في نتائج الشركات
الزميلة ،وخسارة من االستثمارات في موجودات
مالية مدرجة بالقيمة العادلة.

ً
كشفت شركة التقدم التكنولوجي عن تحقيقها أرباحا بقيمة 2.3
ً
مليون دينار بواقع  15.96فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في
ً
 30يونيو  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.72مليون دينار
ً
بما يعادل  11.52فلسا للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

«آسيا» تخسر  1.7مليون دينار

«االمتيازات» تخسر  924.01ألف دينار
بلغت خسائر شــركــة االمـتـيــازات الخليجية
ً
القابضة  924.01ألف دينار بواقع  23.11فلسا
للسهم في النصف األول من عــام  ،2020مقابل
ً
تـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  148.14أل ــف دي ـنــار
بمايعادل  3.71فلوس للسهم في نفس الفترة من
عام  ،2019وتم تسجيل انخفاض بالقيمة لبند

الشهرة والموجودات غير الملموسة بإجمالي
مبلغ  140.1ألف دينار.
وأش ــارت الشركة إلــى أنــه بسبب االنخفاض
الحاد لإليرادات التشغيلية للمجموعة بسبب
جائحة "كورونا" أصبحت الخسائر المتراكمة
إلى رأس المال نسبة  59.3في المئة.

«العقارية» 487.1 :ألف دينار خسائر

خسرت شركة آسيا كابيتال االستثمارية  1.71مليون دينار بما
يعادل  2.2فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يوينو ،2020
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  39.8ألف دينار بربحية قدرها 0.05
فلس للسهم في الفترة نفسها من عام .2019
ولفتت إلى أن اإليرادات ستتأثر جراء فيروس كورونا بخسارة
قدرها  1.52مليون دينار نتيجة اعــادة تقييم األصــول المدرجة
بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

خسرت الشركة الكويتية العقارية القابضة 487.1
ألف دينار بواقع  2.59فلس للسهم خالل النصف
ً
األول من العام  ، 2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 28.93ألف دينار بما يعادل  0.15فلس للسهم في
نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

 1.9مليون دينار خسائر «مشاعر»

«عيادة امليدان» تحقق  912.5ألف دينار

أفادت شركة مشاعر القابضة بأنها سجلت خسائر بقيمة 1.92
مليون دينار بواقع  10.85فلوس للسهم في النصف األول من عام
ً
 ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.54مليون دينار بمقدار 8.6
فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2019

«بورتالند» 1.4 :مليون دينار خسائر
منيت شركة أسمنت بورتالند كويت بخسائر قدرها  1.45مليون
ً
دينار بواقع  14.47فلسا للسهم خالل النصف األول من عام ،2020
ً
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  5.5ماليين دينار بمقدار  55.58فلسا
للسهم في نفس الفترة من عام .2019

ذكرت شركة عيادة الميدان لخدمات طب ألفم
ً
واألسنان أنها حققت أرباحا بقيمة  912.57ألف
دينار بواقع  3.65فلوس للسهم خالل النصف
ً
األول مــن ع ــام  ،2020مـقــابــل تحقيقها أربــاحــا
بقيمة  2.12مليون دينار بما يعادل  8.51فلوس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ول ـف ـت ــت إلـ ــى أنـ ــه ن ـت ـي ـجــة ل ـجــائ ـحــة "كـ ــورونـ ــا"
انخفضت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
بحوالي  247.52ألف دينار ،وانخفض إيراد النشاط
بمبلغ  466.38ألف دينار ،كما انخفضت المصاريف
العمومية واإلدارية بحدود  180ألف دينار.

وقالت الشركة ،في بيان للبورصة ،إن ارتفاع
األرباح خالل فترات المقارنة يعود إلى الزيادة
فــي مبيعات المستهلكات ذات ا لــر بــح المرتفع
وإلى انخفاض أعباء التمويل نتيجة انخفاض
معدل خصم بنك الكويت المركزي.

 339.01ألف دينار خسائر «الراي»
بلغت خسائر شركة مجموعة الراي اإلعالمية
 339.01ألف دينار بواقع  1.46فلس للسهم في
النصف األول من العام  ،2020مقابل تحقيقها

ً
أرباحا قدرها  89.1ألف دينار بما يعادل 0.38
فلس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
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تباينت ردود أفعال الفنانين
اللبنانيين إثر االنفجار الهائل ،الذي
هز العاصمة بيروت ومرفأها وأصابها
بدمار شامل.

ّ
شدد الفنان أحمد السلمان على أهمية
ً
عودة الحياة للمسرح ،مبينا أن
المسرحيين يعيشون في مأزق كبير.

١٥

ضمن فعاليات معرض الكتاب
االفتراضي شارك في أمسية «القصة
والحكاية» د .جميلة سيد علي،
والكاتب حميدي حمود ،وأدارتها
الكاتبة جميلة جمعة.

ناعومي هاريس وكيرا نايتلي تشاركان
في فيلم عن التغير المناخي
تدعمان حملة العصيان المدني «تمرد على االنقراض»

ناعومي هاريس

تعاونت الممثلتان البريطانيتان ناعومي هاريس وكيرا نايتلي
مع الموسيقي بريان إينو إلنتاج فيلم قصير يدعم النداء ات
مــن أجــل تـحــرك عــاجــل إلبـطــاء التغير المناخي ،تأييدا
لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم إكستينكشن
ريبليون أو تمرد على االنقراض.
وتـقــدم هــاريــس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم
المتحركة ،الذي يسبر أيضا أغوار الخطر الناجم عن
الفقدان المتسارع لألنواع.
وهــاريــس تلعب دور إيــف مانيبيني فــي فيلمي
«سـكــايـفــول وسبكتر» و«ن ــو تــايــم تــو داي» (ال وقت
للموت) ،الذي ُ
سيطرح ضمن سلسلة أفالم جيمس
بوند.
وقالت في بيان قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة
أمس« :أنا فخورة بأني استطعت أن أقدم صوتي لهذا
المشروع الذي أتطلع إلى أن يدفع المشاهدين لدعم
طموحات إكستينكشن ريبليون بقوة».
ويحمل الفيلم عنوان «وي ماست آكت ناو» (يجب
أن نتحرك اآلن) ،وهو األول من فيلمي رسوم متحركة
بدعم من نجوم هوليوود لتأييد حملة إكستينكشن
ريبليون التي نشأت في بريطانيا ،وحشدت اآلالف
في احتجاجات على التغير المناخي العام الماضي.
وس ـت ـش ــارك الـمـمـثـلــة ك ـي ــرا نــايـتـلــي بــالـتـعـلـيــق
ال ـصــوتــي ف ــي الـفـيـلــم ال ـثــانــي وع ـن ــوان ــه «كــايـمــت
كــرايـســز آنــد واي وي شــود بــانـيــك» (أزم ــة المناخ
ولماذا يجب أن نصاب بذعر) ،الذي يدعو إلى تحرك
عاجل في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
واجـ ـت ــذب ــت ال ـح ـم ـل ــة ع ـ ــددا مـ ــن ال ــداعـ ـمـ ـي ــن مــن

كريس هيمسوورث

المشاهير ،بينهم إينو الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.
وكانت الممثلة السمراء الجميلة ناعومي هاريس قدمت إطاللة
ع ـصــريــة أن ـي ـقــة ل ـح ـضــور ح ـفــل اف ـت ـت ــاح فـيـلـمـهــا األخـ ـي ــر ،وتــأل ـقــت
بـجمبسوت جميل يحمل توقيع دار فايونيت.
وناسب اللون البرتقالي المميز لهذا الجمبسوت إطاللة ناعومي
هــاريــس األنـيـقــة ،التي اكتملت بـحــذاء فضي أنيق وحقيبة سهرة
باللونين األبيض واألسود.
من جهتها ،تعاملت نايتلي مع األدوار التاريخية والمعاصرة،
حـيــث ظـهــرت فــي ال ــدرام ــا والـكــومـيــديــا والـقـصــص الــرومــانـسـيــة،
وشاركت في قصة الخيال العلمي  ،Never Let Me Goمع أندرو
غارفيلد ،وكــاري موليغان ،وبعدها تقمصت شخصية المحللة
النفسية في فيلم .A Dangerous Method
وتابعت الممثلة البريطانية مسيرتها الناجحة ،وتألقت في
مجموعة متنوعة من األدوار ،حيث ظهرت أمام ستيف كاريل في
قصة رائعة ضمن فيلم Seeking a Friend for the End of the
ً
 ،Worldكما أدت أداء متميزا في  ،Anna Kareninaإلى جانب
جود لو.
كما بدأت نايتلي العمل أيضا في فيلم الدراما والكوميديا
الموسيقية  Begin Againمع مارك روفالو ،وفي فيلم الكوميديا
الرومانسية .Laggies
وشــاركــت أيـضــا فــي الـفـيـلــم ال ــدرام ــي عــن ال ـحــرب العالمية
الثانية  ،The Imitation Gameوحصلت على ترشيح لكل من
جائزتي غولدن غلوب واألوسكار عن فئة أفضل ممثلة ثانوية،
كما حصلت على دور في مسرحية برودواي ،التي تتحدث عن
امرأة متزوجة تسلك طريقا غير مشروع خالل حياتها الزوجية.
(رويترز)

بيل كوسبي

كيرا نايتلي

فيوال ديفيس

هيمسوورث :أمنيتي أكل كعكة كاملة

بيل كوسبي يستأنف حكم إدانته من السجن

ديفيس متعلقة بمنزل جدها وجدتها

وجــه النجم العالميكريس هيمسوورث الشكر لمهنئيه بعيد مـيــاده ،إذ نشر
صورة له وهو يتناول قطعة من قالب الحلوى ،على صفحته الخاصة ،وعلق عليها:
«شكرا على كل أمنيات عيد الميالد ،كانت أمنيتي الوحيدة هي أن آكل كعكة كاملة
بمفردي ،لقد نجحت في تلبية رغبتي ،لم يكن أطفالي سعداء بتناولها بمفردي لكن
فعلتها ،الوقت يطير عندما تكون مستمتعا ،وقد كانت رحلة ومشوارا ممتعين حتى
اآلن ،أحبكم جميعا».
يذكر أن كريس هيمسوورث تحدث مؤخرا عن تفاصيل عالقته بشقيقه ليام ،قائال
ً
إنه ليست هناك منافسة بين االخوة ،خصوصا عندما يتعلق األمر بحياتهم المهنية،
ً
«أشعر أن عالقتنا هي نفسها كما كانت دائما ،اال أن الناس يحاولون دوما مقارنة
أدائنا ببعضنا ،ويصورون عالقتنا على أنها قائمة على المنافسة الشرسة».

تقدم الممثل األميركي بيل كوسبي ،الذي يمضي عقوبة بالحبس  3.5سنوات ،باستئناف
ً
جديد لحكم اإلدانة الصادر بحقه في قضية االعتداء على امرأة قبل  16عاما.
ودفع وكالء الدفاع عن الممثل ،في الئحة االستئناف التي قدموها إلى محكمة بنسلفانيا
العليا ،ببطالن شهادات  5نساء خالل المحاكمة ،معتبرين أن المحكمة لم يكن يجب أن تسمح
لهن باالدالء بشهاداتهن.
إلى عقود خلت» ،والتي لم تكن
تعود
«التي
النساء
ـؤالء
ـ
ه
شهادات
والحــظ المحامون أن
ّ
ّ
مدرجة ضمن االتهامات الموجهة إلى كوسبي في هذه القضية ،أثرت على قرار هيئة المحلفين.
ّوكان مؤلف وبطل مسلسل «ذا كوسبي شو» يعتبر حتى صدور الحكم أحد أهم الوجوه التي
تمثل القيم األخالقية لألميركيين السود ،ولطالما ّ
جسد صورة األب المثالي في أدواره( .أ ف ب)

يبدو أن الممثلة العالميةفيوال ديفيس متعلقة بمنزل جدها وجدتها الذي
ولدت فيه ،حيث نشرت صورة له على صفحتها على أحد مواقع التواصل ،لتعلن
تزامنا مع مناسبة عيد ميالدها الـ 55أنها تملكه.
وعلقت فـيــوال على ص ــورة الـمـنــزل الـمــوجــود بــإحــدى ال ـمــزارع فــي كارولينا
الجنوبية بالواليات المتحدة« :هذا هو المنزل الذي ولدت به في  11أغسطس
 ،1965إنه مكان والدة قصتي ،واليوم احتفاال بالخامسة والخمسين من عمري
أنا أملكه ،أملكه كله».
وتلقت فيوال عددا كبيرا من التعليقات من قبل المتابعين.

سارة كوبر تقدم منوعات ترفيهية على «نتفليكس»
عبر برنامج يناقش قضايا السياسة واألعراق وموضوعات خفيفة
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ل ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـب ــث
الـتــرفـيـهــي عــن بــرنــامــج م ـنــوعــات جــديــد تـقــدمــه
الفنانة الكوميدية األميركية ســارة كوبر ،التي
أصبحت نجمة على تطبيق تيك توك ،بتقمصها
شـخـصـيــة الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي مـقــاطــع
قصيرة بصوته.
وسيتناول برنامج " ســارة كوبر :إيفريثينغ
إيــز فــايــن" (ســارة كــوبــر :كــل شــيء على مــا يــرام)
قضايا السياسة واألعراق والجنسين" ،وغيرها
م ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـخ ـف ـي ـف ــة" ،ح ـس ـب ـمــا ذك ــرت
"نتفليكس" في بيان لها.
و مــن المقرر عــرض البرنامج خــال الخريف،
وس ـي ـظ ـه ــر مـ ــن خـ ـ ــال ض ـ ـيـ ــوف ي ـ ـشـ ــاركـ ــون فــي
مقابالت وفقرات.
وذاع صـ ـي ــت كـ ــو بـ ــر ( 42عـ ــا مـ ــا) فـ ــي أ ب ــر ي ــل
الماضي ،عندما بــدأت نشر مقاطع فيديو على

" ت ـيــك تـ ــوك" ،تـظـهــر فـيـهــا و ه ــي ت ـحــرك شفتيها
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـص ــري ـح ــات ي ــدل ــي ب ـه ــا ت ــرام ــب
بصوته.
وفـ ـ ــي أحـ ـ ــد هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـق ــاط ــع ،تـ ـن ــاول ــت ك ــوب ــر
تصريحات قوبلت بــا نـتـقــادات وا سـعــة النطاق،
و قــال فيها تــرا مــب إن األ شـعــة فــوق البنفسجية
والـ ـمـ ـطـ ـه ــرات قـ ــد ت ـس ـت ـط ـيــع م ـك ــاف ـح ــة ف ـي ــروس
كورونا ،حيث تجاوز عدد مشاهدات هذا المقطع
على "تيك توك"  22مليونا.
وبدأت كوبر مسيرتها بأداء فقرات كوميدية
أث ـن ــاء عـمـلـهــا ف ــي ش ــرك ــات م ـثــل غــوغــل ويــاهــو،
ولها كتابان ،كما استضافها البرنامج الحواري
الشهير "جيمي كيميل ال يــف" ا لــذي يعرض كل
ثالثاء.
ي ــذك ــر أن ك ــوب ــر مــؤل ـفــة وك ــوم ـي ــدي ــة أمـيــركـيــة
مقرها في مدينة نيويورك ،وصدر كتابها األول

" 100خدعة للظهور بذكاء في االجتماعات" ،في
أكتوبر .2016
ُ 4
ون ـ ـشـ ــر ك ـت ــاب ـه ــا الـ ـث ــان ــي "كـ ـي ــف ت ـن ـج ــح دون
اإلضرار بمشاعر الرجال" في  30أكتوبر ،2018
ك ـم ــا ش ــارك ــت ف ــي ك ـت ــاب ــة ح ـل ـق ــات م ــن مـسـلـســل
الرسوم المتحركة .Science
ي ـش ــار إلـ ــى أن "ن ـت ـف ـل ـي ـكــس" ش ــرك ــة تــرفـيـهـيــة
أميركية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف
ف ــي  29أ غ ـس ـط ــس  ،1997ف ــي س ـك ــو ت ــس ف ــا ل ــي،
كاليفورنيا ،وتتخصص في تزويد خدمة البث
الحي والفيديو حسب الطلب ،وتوصيل األقراص
المدمجة عبر البريد.
وفي عام  ،2013توسعت شركة نتفليكس في
إنـتــاج األف ــام والـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة ،وتــوزيــع
الـفـيــديــو عـبــر اإلن ـتــرنــت ،وات ـخــذت مــديـنــة لــوس
(رويترز)
غاتوس ،في كاليفورنيا ،مقرا لها.
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فنانون لبنانيون يعزفون على وتر مرفأ بيروت
ردود أفعال بين التغني بحب الوطن وإبداء الغضب من االنفجار المدمر

مايا دياب

يارا

تباينت ردود أفعال الفنانين
اللبنانيين إثر االنفجار الهائل،
الذي هز العاصمة بيروت
ومرفأها وأصابها بدمار
شامل ،وجاءت التصريحات
المستمرة من األسبوع
الماضي ،وحتى اآلن متنوعة،
فمنهم من قرر أن يداوي
جراحه بأغنية في عشق لبنان،
ومنهم من وجه انتقادات
حادة للوضع الذي وصلت إليه
بيروت.

م ــازال ــت ح ـم ــات الـتـضــامــن
ب ـيــن ال ــوس ــط ال ـف ـنــي الـلـبـنــانــي
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل بـ ـع ــد ك ـ ــارث ـ ــة م ــرف ــأ
ب ـي ــروت ،حـيــث أطـلـقــت الفنانة
ي ـ ـ ــارا أغ ـن ـي ــة جـ ــديـ ــدة ب ـع ـن ــوان
«م ـ ــا ي ـه ـمــك يـ ــا بـ ـ ـي ـ ــروت» ،عـبــر
«يوتيوب» ،جسدت من خاللها
وجع اللبنانيين اليوم ،بسبب
انفجار المرفأ ،الــذي وقــع يوم
الثالثاء قبل الماضي ،وأكــدت
م ــن خــال ـهــا أن ه ــذه الـمــرحـلــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة س ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ،وس ـت ـع ــود
بيروت متألقة كما كانت.
وك ــان ــت يـ ــارا أودع ـ ــت لـبـنــان
ش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ب ـيــد ال ـلــه،
وال ـ ً
قائلة« :نضع بين يديك لبنان
ون ـقــدمــه إل ــى رحـمـتــك اإللـهـيــة،
بكل إيمان وثقة ورجاء ،ونسألك
ي ــا رب ،أن ت ـ ــرأف ب ــه وتـنـجــده
وت ـخ ـل ـصــه م ــن ه ـ ــذه الـ ـك ــوارث
وتباركه وتبارك شعبه وأنعم
ع ـل ـي ـنــا ب ـ ــاألم ـ ــان واالسـ ـتـ ـق ــرار

جاد شويري
ّ
والسالم خلصنا وخلص لبنان.
ّ
يارب».
آمـ ـ ـ ــين

اليوم المشؤوم
ونفس االتجاه سلكه الفنان
ج ـ ــورج ودي ـ ــع ال ـص ــاف ــي ،ال ــذي
شارك المتابعين عبر صفحته
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ع ـ ـلـ ــى أحـ ـ ـ ــد مـ ــواقـ ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،مقطع
فيديو ظهر فيه من داخل منزله،
وهــو يــدنــدن على الـعــود أغنية
ً
كتبها خصوصا من وحي اليوم
المشؤوم ،الذي وقع فيه انفجار
مرفأ بيروت.
ّ
وعلق الصافي على الفيديو
َ
عدنا
بالقولِ :
«يغتالوا فينا وب َ
ِنـبكي على حالنا ونرجع نوقف،
ألـ ــف رح ـم ــة ون ـ ــور ع ـلــى أرواح
شهدائنا».
ك ـم ــا ق ـ ـ ّـدم ال ـف ـن ــان الـلـبـنــانــي
جورج مارتينوس أغنية بعنوان

ماغي بو غصن

«بيروت يا بيروت» ،من كلماته
ً
وألحانه وأدائه ،تعبيرا منه عن
الحزن الشديد الذي انتابه بعد
الفاجعة ،التي حصلت في مرفأ
بيروت نتيجة االنفجار ودمار
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـبــانــي وإصــابــة
اآلالف وسقوط عدد من الشهداء.
ّ
وعلق مارتينوس على األزمة
ً
قـ ــائـ ــا« :ألـ ـم ــت ب ـش ـعــب وط ـنــي
الحبيب ا لـغــا لــي لبنان فاجعة
ما بعدها فاجعة ،كارثة عصفت
ب ــال ـب ـش ــر والـ ـحـ ـج ــر ف ـح ـصــدت
األرواح البريئة ودمرت بيروتنا
الغالية ،من شدة وجعي وألمي
ك ـت ـب ــت ولـ ـحـ ـن ــت وأديـ ـ ـ ـ ــت ب ـكــل
جـ ــوارحـ ــي أغ ـن ـي ــة «ب ـ ـيـ ــروت يــا
بيروت».

تأثير الصدمة
وال ت ــزال الفنانة مــايــا ديــاب
ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر الـ ـص ــدم ــة ،حـيــث

شاركت مشاعرها وأحاسيسها
ب ـع ــد دمـ ـ ــار م ـنــزل ـهــا بــال ـكــامــل،
ونشرت عبر حسابها الخاص
على «تويتر» تغريدة ّ
عبرت من
خــال ـهــا ع ــن خــوف ـهــا ووجـعـهــا
من نتائج هذا االنفجار ،مشيرة
الى أنها ال تزال تعاني الصدمة
ً
وال ـخــوف قــائـلــة« :عـ ــادة منفقد
عزيز نبحث عــن شــي يرضينا
أو يـ ـخـ ـف ــف ع ـ ـنـ ــا وم ـ ـ ـ ــا ن ـق ـعــد
بكنف ا لــو طــن ا لـلــي بيحتضنا
وبيواسينا ما نحس باألمان»،
وتابعت مايا ديــاب« :األسبوع
ال ـلــي ف ــات فـقــدنــا ال ــوط ــن ،ومــن
يــواسـيـنــا ...كــأنــه أمــس ،بعدني
هناك ...أكلني الخوف».

الحالة النفسية
من ناحيتها ،أعربت الممثلة
ماغي بوغصن عن غضبها من
الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ال ـفــاســدة،

جورج
مارتينوس
ّقدم أغنية
بعنوان
«بيروت يا
بيروت»

ال ـتــي ّأدى إهـمــالـهــا ال ــى وقــوع
ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت ،وكتبت
عبر حسابها الخاص على أحد
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
واص ـفــة الـحــالــة النفسية التي
يعيشها سكان منطقة بيروت
وضواحيها من جراء االنفجار
والدمار الــذي ألحق بمنازلهم،
قائلة« :كيف نقدر نكفي حياتنا،
مرعوبين وخايفين كــل لحظة
مــن أي ش ــي ،ضـحــايــا وجــرحــى
ومفقودين ،الـنــاس مـشـ ّـردة من
بيوتها وما في سند إال بعضنا،
شعب بكامله مــرعــوب ،اغتيال
شـعــب بـكــامـلــه ،صحيح مــا في
مهرب من عدالة الله .بس بدنا
العدالة عاالرض».

الضحايا السوريون
وم ــن نــاح ـي ـتــه ،ن ـعــى الـفـنــان
المخرج اللبناني جاد شويري
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ض ـح ــاي ــا ان ـف ـج ــار
المرفأ في بيروت ،والذي أودى
ب ـح ـيــاة ال ـك ـث ـيــر م ــن الـضـحــايــا
وأدى إلى إصابة حوالى 6000
شخص وعدد من المفقودين.
ف ـك ـت ــب ج ـ ــاد ع ـل ــى صـفـحـتــه
ب ــأح ــد م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل43« :
سوري ماتوا باالنفجار ،يعني
ربـ ــع ال ـم ـج ـم ــوع ،دفـ ـن ــوا وتــألــم
أهاليهم بصمت لـمــاذا؟ هــؤالء
ب ـح ـبــوا ل ـب ـنــان وأش ـ ــرف وأك ـثــر
انسانية من كل اللي بالسلطة!
الــرحـمــة ،الـحــب والـتـضــامــن مع
أه ــالـ ـيـ ـه ــم» ،م ـض ـي ـفــا« :آمـ ـ ــل أال
يتهمني أحد بالمجاملة في هذا
الموضوع».

مشهد مروع النفجار مرفأ بيروت

حملة إلعادة تأهيل المسارح اللبنانية
تضامن ثقافي يضع المسرح الوطني في صور تحت تصرف الجميع
حملة لبنانية هادفة ،تسعى
إلى إعادة تأهيل المسارح
والمراكز الثقافية المتضررة
بسبب انفجار مرفأ بيروت.

أخبار النجوم

حسن الرداد يترقب عرض
«توأم روحي»  19الجاري
ي ـ ـتـ ــرقـ ــب الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ح ـســن
ال ـ ــرداد ط ــرح فيلمه الجديد
«تــوأم روحــي» بــدور العرض
السينمائي  19الجاري ،بعد
أن طرح البرومو الخاص به
والذي حاز إعجاب الكثيرين
لما يحمله من فكرة مختلفة
على السينما المصرية.
يـ ـ ـ ــدور ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي إطـ ــار
روم ـ ــان ـ ـس ـ ــي ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فــي
بـطــولـتــه إل ــى جــانــب الـ ــرداد،
كل من أمينة خليل وعائشة
حسن الرداد
ب ــن أحـ ـم ــد ،وهـ ــو م ــن كـتــابــة
أم ــان ــي ال ـت ــون ـس ــي وإخـ ـ ــراج
ع ـث ـم ــان أب ــولـ ـب ــن ،ف ــي ثــانــي
تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم «قصة حب» لهنا الزاهد
وأحمد حاتم.
وكان آخر أفالم الرداد «عقدة الخواجة» الذي تم عرضه في
موسم شم النسيم  2018وشارك ببطولته هنا الزاهد وماجد
المصري وبيومي فــؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي ،من
تأليف هشام ماجد وشيكو ،وتــدور أحداثه حول شاب فقير
وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال.

مكادي نحاس وعمادمحمد
يطلقان ديو«ما أشقاه»
فــاجــأت الـفـنــانــة األردن ـيــة
مـ ـك ــادي ن ـح ــاس جـمـهــورهــا
ال ـعــربــي بــإطــاقـهــا أولديــو
غ ـنــائــي ف ــي م ـش ــواره ــا عبر
أغ ـن ـي ــة «مـ ـ ــا أش ـ ـ ـقـ ـ ــاه» ،ال ـتــي
جمعتها معالفنان السعودي
عماد محمد.
الـ ــديـ ــو قـ ـصـ ـي ــدة بــال ـل ـغــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـف ـص ـحــى ،كتبها
م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ي ـع ـق ــوب،
ولحنها محمد عبد الباقي
ووزعها عارف جمن.
مكادي نحاس
وي ـ ـعـ ــد الـ ـعـ ـم ــل أول دي ــو
غنائي رسمي لنحاس رغم
مـ ـش ــواره ــاال ـف ـن ــي ال ـط ــوي ــل
الممتد أكثر من  20سنة ،كما تعيد األغنيةمحمد إلى الساحة
الغنائية بشكل جديد بعد غياب قرابة السنة منذآخر أغنياته
«منتي برخيصة».
ع ـمــاد مـحـمــد م ـطــرب ون ـجــم س ـعــودي صــاعــد ب ــدأ رحلته
الغنائية منذ 16سنة ،وكانت أولى أغنياته «بعض األيام» ،التي
تعاون فيها معالملحن صالح الهمالن ،الذي لحن لنجوم كبار
كـراشدالماجد وعبد المجيد عبدالله.

إصابة المغربية
فاتي جمالي بـ«كورونا»
أصيبت الممثلة وعارضة
األزياء المغربية فاتي جمالي
بعدوى فيروس كورونا ،وفق
ما أثبتت التحاليل المخبرية.
وكـ ــانـ ــت ج ـم ــال ــي ت ـعــانــي
أعــراض الــوبــاء ،حتى كشفت
ال ـت ـح ــال ـي ــل إص ــاب ـت ـه ــا ،رغ ــم
تــأكـيــدهــا أن ـهــا كــانــت تلتزم
بارتداء الكمامة والتعقيم وال
تـعــانــق أح ـبــاء هــا ووالــدي ـهــا
ً
وابنها وال تسلم عليهم خوفا
من العدوى.
فاتي جمالي
ون ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــدت جـ ـمـ ـه ــوره ــا
الدعاء لها بالشفاء في هذه
الفترة ،وتفاعل عدد كبير من
الفنانين والمشاهير المغاربة مع الخبر على مواقع التواصل
االجتماعي ،وحرصوا على التعبير عن تمنياتهم لها بالشفاء
العاجل من بينهم الممثلة فرح الفاسي ،التي أعلنت« :إصابة
العارضة والمغنية والممثلة فاطمة الزهراء جمالي ،المعروفة
بـ «فاتي جمالي» بفيروس كورونا المستجد».
ووضـ ـع ــت فـ ــرح ال ـف ــاس ــي ص ـ ــورة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،تجمعها بـ «فاتي جمالي» أرفقتها بالتعليق« :الله
يشفيك حبيبتي ويخليك لولدك».

زكي :عدم إقامة عزاء لشافع
من أجل سالمة الجميع
مشاهد
التضامن
تجلت في
مشاركة الشباب
اللبنانيين
والفلسطينيين
والسوريين

عدد من المسرحيين الشباب أمام مسرح «مونو» في بيروت
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت «ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة تـ ـي ــرو
لـلـفـنــون» و«ال ـم ـســرح الوطني
ال ـل ـب ـنــانــي» ف ــي مــدي ـنــة صــور
حملة تضامن من أجل التطوع
والمساهمة في إعــادة تأهيل
ال ـم ـســارح وال ـمــراكــز الثقافية
المتضررة من انفجار المرفأ
في بيروت ،وذلك عبر «شبكة
ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ال ـعــرب ـيــة»،
وه ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة

«حافلة السالم والفنون» للعروض الجوالة

مفتوحة تأسست خــال أزمــة
جائحة كــورونــا بـمـبــادرة من
ن ــاشـ ـطـ ـي ــن ث ـق ــاف ـي ـي ــن ب ـه ــدف
تشبيك األف ــراد والمؤسسات
الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة ،وم ــن أجــل
فـ ـت ــح صـ ـل ــة وص ـ ـ ــل وق ـ ـنـ ــوات
لتبادل األحداث والمهرجانات،
والخبرات والتجارب في الفن
والـ ـثـ ـق ــاف ــة فـ ــي لـ ـب ـن ــان وف ـتــح
ج ـ ـسـ ــور لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــن أج ــل

فريق المسرح الوطني في مدينة صور
ال ـت ـض ــام ــن ال ـث ـق ــاف ــي فـ ــي ظــل
األزمات الحالية.

تضامن ثقافي
ووضـ ـ ــع ال ـم ـس ــرح الــوط ـنــي
اللبناني المجاني فــي مدينة
ص ـ ـ ـ ــور ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ف ـ ـ ــي تـ ـص ــرف
ال ـج ـم ـي ــع ،ك ـم ــا جـ ــاء ف ــي ب ـيــان
ً
الحملة « :نـحــن نعمل مـعــا من
أجل التضامن الثقافي ،وبسبب
األزمات التي أثرت بشكل كبير
عـلــى الـمـشـهــد فــي لـبـنــان ،مما
جـعـلـنــا نـعـيــد قـ ـ ــراءة الـمـشـهــد
والـ ـتـ ـح ــوالت م ــن أج ـ ــل إي ـج ــاد
ح ـل ــول ل ــأزم ــات ال ـحــال ـيــة من
أجل التشبيك والتضامن فيما
بيننا ،عـبــر تنظيم الجلسات
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات ،ون ـ ـشـ ــر األع ـ ـمـ ــال
والفعاليات الفنية والثقافية،
وإع ـ ـ ــداد ال ـب ــرام ــج ال ـف ـن ـيــة عبر
موقع رادي ــو أون اليــن؛ منصة
إلكترونية مفتوحة للجميع،
وإقـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــورش ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وإصـ ـ ـ ــدار ج ــري ــدة
إل ـك ـتــرون ـيــة ش ـهــريــة لتسليط
الضوء على المشهد الثقافي.
وأك ـ ـ ـ ــد م ـ ــؤس ـ ــس «ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
ال ــوطـ ـن ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي» ال ـم ـم ـثــل

والمخرج قاسم إسطنبولي أن
«علينا جميعا التضامن في ظل
هذه األزمات الكبيرة ،ووجودنا
م ــرتـ ـب ــط ب ـب ـع ـض ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض،
ومـشــاهــد الـتـضــامــن نــراهــا في
م ـشــار كــة ا ل ـش ـبــاب اللبنانيين
والـفـلـسـطـيـنـيـيــن وال ـســوري ـيــن
والعمال والعامالت في لبنان
ال ـعــام ـل ـيــن ب ــأع ـم ــال الـتـنـظـيــف
والترميم».

إقامة الورش
كـ ـم ــا ت ـع ـم ــل ج ـم ـع ـي ــة ت ـي ــرو
لـلـفـنــون وم ـس ــرح إسـطـنـبــولــي
على فتح مـنـ ّـصــات ثقافية في
ل ـب ـن ــان ،م ــن «س ـي ـن ـمــا ال ـح ـمــرا»
فـ ــي م ــدي ـن ــة صـ ـ ــور ،و»س ـي ـن ـمــا
سـ ـت ــارز» ف ــي مــدي ـنــة الـنـبـطـيــة،
و»س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ري ـ ـ ـفـ ـ ــولـ ـ ــي» الـ ـت ــي
تـحـ ّـولــت إلــى الـمـســرح الوطني
اللبنانيّ ،أول مسرح وسينما
م ـج ــان ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،م ـنـ ّـصــة
ثقافية ّ
حرة ومستقلة ومجانية
ش ـ ـهـ ــدت عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة الـ ـ ــورش
وال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـم ـس ــرح ـي ــة
والـس ـيـن ـمــائ ـيــة والـمــوسـيـقـيــة،
وت ـقــوم عـلــى بــرمـجــة الـعــروض
السينمائية الفنية والتعليمية

لألطفال والـشـبــاب ،وتقديم
ال ـس ـي ـن ـم ــا ألي أح ـ ـ ــد ي ــري ــد
تقديم عمله الفني ،وتهدف
ال ــى نـســج شـبـكــات تـبــادلـيــة
مــع مهرجانات فــي الـخــارج،
وفـ ـت ــح ف ــرص ــة لـلـمـخــرجـيــن
ال ـش ـب ــاب لـ ـع ــرض أف ــام ـه ــم،
وتـعــريــف الجمهور بتاريخ
السينما المحلية والعالمية،
وإلى الالمركزية في العروض
ع ـب ــر «بـ ـ ــاص الـ ـف ــن الـ ـس ــام»
للعروض الجوالة في القرى
والبلدات اللبنانية ،من خالل
مـهــرجــان ص ــور الموسيقي
الـ ــدولـ ــي ومـ ـه ــرج ــان ل ـبـنــان
المسرحي الدولي للحكواتي
والـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــر،
ومهرجان صور السينمائي
ال ــدول ــي ل ــأف ــام الـقـصـيــرة،
ومـ ـه ــرج ــان أيـ ـ ــام فـلـسـطـيــن
الـثـقــافـيــة ،وم ـهــرجــان تـيــرو
ال ـف ـنــي الـ ــدولـ ــي ،وم ـهــرجــان
صـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وم ـ ـهـ ــرجـ ــان
ش ـ ـ ــوف لـ ـبـ ـن ــان بــال ـس ـي ـن ـمــا
ال ـ ـجـ ــوالـ ــة ،ومـ ـه ــرج ــان أيـ ــام
ص ــور الـثـقــافـيــة ،ومـهــرجــان
لبنان المسرحي لمونودراما
المرأة.

سناء شافع
نعى نقيب المهن التمثيلية د .أشرف زكي الفنان القدير د .سناء
شافع ،كما شارك أمس ،على رأس وفد من النقابة لتشييع جثمانه
إلى مثواه األخير ،ودفنه بمدافن العائلة بطريق الفيوم.
وأعلن نقيب الممثلين أنــه قــرر عــدم إقامة عــزاء للراحل بسبب
فيروس كورونا ،وحرصا على حياة الجميع ،بسبب جماهيريته
الكبيرة بين الفنانين وتالمذته ممن يرغبون في تقديم واجب العزاء.
وكان شافع تعرض لوعكة صحية منذ فترة ،دخل على إثرها
المستشفى ،وتدهورت حالته الصحية خالل اليومين الماضيين؛
ليرحل عن عالمنا أمس األول األربعاء ،عن عمر ناهز  77عاما.
من جانبه ،نعى البيت الفني للمسرح ،برئاسة الفنان اسماعيل
ً
ً
رصيدا حافال بالفن واالبداع ،سواء
مختار ،رحيل شافع الذي ترك
من خالل أعماله كممثل ومخرج في المسرح والدراما والسينما،
أو من خالل دوره كأستاذ في أكاديمية الفنون ،درس ودرب أجياال
من الفنانين.
كما نعاه المعهد العالي للفنون المسرحية وعميده الدكتور
مدحت الكاشف وقال المعهد في بيان له :ببالغ الحزن واألسى ينعى
المعهد العالى للفنون المسرحية أ .د المعلم المبدع سناء شافع،
اللهم ارحمه واغفر له ،اللهم تجاوز عن سيئاته ،وثبته عند السؤال.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / ٤٥٠٠الجمعة  ١٤أغسطس 2020م  ٢٤ /ذو الحجة 1441هـ

tawabil@aljarida●com
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 3ـ مدينة في فلسطين
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 1ـ ك ــا تـ ـب ــة إ ن ـك ـل ـيــز يــة
اشـ ـتـ ـه ــرت ب ــرواي ـت ـه ــا
«فرانكنشتاين»
 2ـ أ هـ ـل ــك  -م ــر ف ــأ فــي
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فيلم
فرح
مصروف
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صفحة
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شهر
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سينما
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :إن ش ـع ــرت بـبـعــض ال ـت ــردد
ً
تجاهك من المسؤولين فابحث فورا
عن البديل.
ً
عــاطـفـيــا :يـقــف الـحـبـيــب إل ــى جانبك
ً
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون م ـس ـت ـع ــدا ل ـمــواج ـهــة
المصاعب.
ً
ً
مكان
في
سالما
تجد
لن
اجتماعيا:
ٍ
آخر غير أحضان عائلتك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :سوف تقبل عليك أيام أفضل
وعليك التزام الصبر.
ً
عاطفيا :يتفهم شريك حياتك الوضع
الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــر بـ ــه وي ــدعـ ـم ــك الـ ـ ــى آخ ــر
الحدود.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تتكل عـلــى أصــدقــائــك
وأقاربك وافعل ما أنت مؤمن به.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :تفرح حينا بعد آخر بسماع آخر
المستجدات عن مهنتك.
ً
يقول برجك إن ساعة الحب قد
عاطفياّ :
حانت فتحضر الستقباله.
ً
اجتماعيا :ال تطلق العنان للسانك بل
ّ
هذبه واختصر في حديثك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أنــت بحاجة إلــى توجيه عملك
ً
نحو طرق تمنحك ربحا أفضل.
ً
ً
عــاطـفـيــا :إن لــم تـكــن مـسـتـعــدا التـخــاذ
القرار فلماذا وعدت الحبيب؟
ً
اجتماعيا :تتوق للعودة إلى عالقاتك
االجتماعية السابقة مع معارفك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إن شئت أن تحرز بعض التقدم
ً
فكن جديا أكثر في عملك.
ً
عــا طـفـيــا  :يعاتبك الحبيب عـلــى أبسط
األمور وهذا يعني أنه يحبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اعـمــل كــي يبقى ذك ــرك بين
ً
الناس طيبا واألعمال بخواتيمها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ثمار عملك ليست بالقدر الذي
تتصوره فابحث عن األسباب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن األم ـ ــل في
إصالح عالقتكما والعودة الى الوفاق.
ً
اجتماعيا :من ّ
جراء تماديك في اإلهمال
ً
والتراخي تسمع كالما من أهل بيتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـق ـحــم ن ـف ـســك ف ــي أم ـ ــور ال
تستفيد مهنتك منها.
ً
عاطفيا :الحب ليس تضحية بل واجب
ً
لتكون سعيدا مع من تحب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ع ـلــى قـ ــدر م ــا تـبـتـعــد عن
ّ
الحساد تجد الراحة في حياتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يأتيك القدر بشريك عمل قد
ً
تستفيد كثيرا من التعاون معه.
ً
عاطفيا :الهم والحب ال يتعايشان
واختيار الحب هو األفضل لكما.
ً
اجتماعيا  :عليك أن تحتمل مــا قد
يصيب أحد أفراد العائلة من مشاكل
صحية.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـت ـه ــاون ف ــي ال ـع ـمــل وإرج ـ ــاء مهنيا :تفكر في األمور الراهنة فقط وال
ً
تحسب حسابا للمستقبل.
إنجازه قد يتسبب لك في الخسارة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :يـثــق ال ـشــريــك ب ــك م ــلء الثقة عاطفيا  :فــي الساعة التي ال تتوقعها
ستلتقي بوجه الحبيب.
نشاطك السابق.
فارجع إلى
ّ
ً
ً
ً
اجتماعيا :إن اتفق أن رأيت أحدا يريد اجتماعيا :يتوارى أحــد األصــدقــاء عن
العيون وتحاول معرفة ما جرى معه.
معونة فال تبخل عليه بها.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
تواجهك بعض الصعوبات غير
مهنيا:
ّ
المنتظرة فتسلح بصبرك وفطنتك.
ً
عاطفيا :وحده الحبيب يعرف ما تقول
ً
عندما ال تقول شيئا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لـيــس مــن ف ــرح حقيقي إال
وسط العائلة وفي مخافة الله.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :كن دائم االستعداد للتغييرات
التي ستستجد في وقت قريب.
ً
ً
عاطفيا :ال تــدع الحب يهرب أبــدا من
بين يديك فأنت تستحقه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـتــاج إل ــى ال ــراح ــة بعد
مجهودك في مختلف االتجاهات.
رقم الحظ.22 :

مسك...

١٤
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أحمد السلمان« :كورونا» ال يستحق توقف الحياة بالبالد

أكد أن «بومحبوب» مسلسل دسم ومغاير للمعالجات السطحية
يستعد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان لبدء تصوير مسلسله الجديد «بومحبوب» من إنتاجه وبطولته،
بعد أن انتهى قبل أيام من تصوير آخر مشاهده في مسلسل «عداني العيب» الذي توقف تصويره قبل رمضان الماضي بسبب اإلجراءات
االحترازية التي فرضتها أزمة كورونا .حول تفاصيل عمله الجديد وغيرها من الموضوعات كان لـ«الجريدة» معه هذا اللقاء:
عزة إبراهيم

• متى يخرج مسلسل "عداني
العيب" إلى النور؟
 من المقرر عرضه خالل شهرأكتوبر المقبل على شاشة قنوات
ً
" ،"MBCولم يكن مخططا عرضه
منذ البداية في رمضان الماضي،
ً
نـظــرا إلــى عــرض مسلسل "الكون
في كفة" لبطلة العمل الفنانة إلهام

السلمان وفيصل العميري في مشهد من مسرحية «القلعة»

ال ـف ـضــالــة ع ـلــى الـمـحـطــة نفسها
ً
التلفزيونية ،وليس مقبوال عرض
عملين لذات الفنان على الشاشة
ذاتها بموسم واحــد ،لذلك سيتم
عرضه خارج السباق الرمضاني.

تجهيزات كبيرة
ً
• وهل تلقيت عروضا ألعمال
درامية جديدة؟
ً
 حـتــى اآلن ل ــم أت ـلــق عــروضــاجديدة ،لكنني منشغل بالتجهيز
لمسلسلي الـجــديــد "بومحبوب"
وه ـ ـ ــو م ـ ــن إن ـ ـتـ ــاجـ ــي وب ـط ــول ـت ــي
إلــى جــانــب عــدد كبير مــن فناني
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا وي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ال ـع ـم ــل
ت ـج ـه ـي ــزات ك ـب ـي ــرة ألخ ـ ـ ــوض بــه
السباق الدرامي في رمضان ،2021
ً
خ ـصــوصــا أن ــه عـمــل دس ــم وثــري
ب ــاألح ــداث وال ـت ـحــوالت الــدرامـيــة
والمفاجآت ،ومغاير لمعالجتنا
السطحية المسيطرة على الدراما
االجتماعية بالسنوات األخيرة.
• وم ــا الـقـصــة ال ـتــي ي ــدور في
فلكها "بومحبوب"؟

ً
ً
 أ جـ ـ ـس ـ ــد دورا مـ ــر ك ـ ـبـ ــا مــنخ ـ ـ ــال ش ـخ ـص ـي ـت ـي ــن إح ــداهـ ـم ــا
"ب ــوم ـح ـب ــوب" وهـ ــو رجـ ــل فـقـيــر،
واألخ ــرى لشخص متقاعد لكنه
ً
يعمل بالتجارة ويحقق أربــاحــا
طيبة ويدعى "ضرمان" ،ويعكس
العمل مفارقات عــدة بين حياتي
في داخل كل شخصية ،والتحول
مــن حـيــاة الـغـنــاء إل ــى الـفـقــر ،ومــا
بـهــا م ــن إس ـقــاطــات عـلــى الـعــديــد
من قضايانا المهمة ،ويشاركني
الـعـمــل الـفـنــانــة ان ـت ـصــار ال ـشــراح
وخــالــد الـمـظـفــر وغــديــر السبتي
وع ـبــدال ـلــه ع ـب ــدال ــرض ــا ،وسـلـمــى
سالم كما يشارك ببطولة العمل
ال ـف ـنــانــون م ــي الـبـلــوشــي وعــزيــز
النصار وأحمد العونان وغيرهم
الكثير ،وهــو من إخــراج ابــن أخي
الفنان عبدالرحمن السلمان.
ً
• هل ترى الوقت مناسبا لبدء
عملك الجديد؟
 بالنسبة لي أنا مستعد وفريقالعمل النطالق تصوير المسلسل،
لكن الظروف التي تمر بها البالد
لـ ــن ت ـس ــاع ــد فـ ــي ذل ـ ـ ــك ،فـ ــا تـ ــزال

الناس متخوفة لذلك من الصعب
اسـتـئـجــار م ـنــزل لـلـتـصــويــر فيه،
أو دخــول مستشفى ألخــذ بعض
اللقطات ،ونفس الحال بالنسبة
للشركات والمطاعم وغيرها من
ال ـمــواقــع الـتــي يحتاجها العمل،
لذلك لجأ أغلب المنتجين النجاز
األع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ت ــوقـ ـف ــت بـسـبــب
كــورونــا ،ولـكــن الــدخــول فــي عمل
ً
ج ــدي ــد ل ــن ي ـك ــون م ـت ــاح ــا إال مع
دخـ ـ ــول ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة مــن
تخفيف القيود.
• ه ـ ــل االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـمـ ـ ــادي مــع
الفنانين المشاركين بالعمل تغير
بعد "كورونا"؟
 نـ ـع ــم ،فـ ـق ــد تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق مــعالفنانين قبل  8أشهر من اآلن على
تصوير المسلسل بعد رمضان،
وبالتأكيد األزم ــة العالمية التي
فرضتها جائحة "كــورونــا" أثرت
ع ـلــى أسـ ـع ــار األع ـ ـمـ ــال ال ــدرام ـي ــة
وعددها ،لذلك تم تقليص المقابل
المادي للفنانين بنسبة تتراوح
ب ـيــن  25و 30ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لكنهم
م ـق ــدرون لـلـظــرف ال ـعــام بــالـعــالــم،
ويعانون الــركــود والتوقف التام
منذ أشهر ويــرغـبــون فــي العودة
القريبة حتى مع تقليص األجور.
• هل انتابك الغضب لتوقف
ع ـ ــرض م ـســرح ـيــة "عـ ـ ـ ــودة ري ــا
وسكينة" فجأة؟
ً
 -الحقيقة انزعجت كثيرا ،إذ

أحمد السلمان

شاركت في عروض المسرحية
كبديل ألخي الفنان داود حسين
ً
نـ ـظ ــرا إل ـ ــى ظ ــروف ــه ال ـص ـح ـيــة،
وعالقة الصداقة التي تربطني
ب ـ ـفـ ــريـ ــق ع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة،
ف ــال ـف ـن ــان ـت ــان إل ـ ـهـ ــام ال ـف ـضــالــة
وهيا الشعيبي ساندتاني من
قبل في مسلسلي الذي أنتجته
"موزة ولــوزة" ،لذلك لم أستطع
رف ـ ـ ــض ط ـل ـب ـه ـم ــا ،لـ ـك ــن ف ـج ــأة
ت ــوق ــف الـ ـع ــرض ق ـب ــل س ــاع ــات
ً
ً
من انطالقه ،وكان أمرا مؤسفا
للجميع.
• أال تــرى أن تلك اإلجــراءات
االحترازية كان لها الفضل في
تقويض الفيروس؟
 -ف ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــري ال ـ ـخ ـ ــاص أن

الفيروس ال يستحق كل هذا القدر
من االحتياطات والتوقف والشلل
العام بالبالد ،والنتائج اليومية
تـكـشــف أن حـجــم اإلص ــاب ــات "مــا
يـ ـخ ــرع" ،وال ــوف ـي ــات ف ــي معدلها
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ح ـ ـتـ ــى ق ـ ـبـ ــل وجـ ـ ــود
ً
الفيروس ،يوميا يتوفى ما بين 4
ً
و 5أشخاص أليس هذا طبيعيا؟
ً
وخصوصا من أصحاب األمراض
المزمنة وكـبــار الـســن ،فلكل أجل
كتاب ،أرى أنهم "خروعنا وكبروا
السالفة" ،وأدعو ألن تعود الحياة
ً
الطبيعية فــورا وبشكل كامل مع
أخذ االحتياطات الصحية.
• كـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ــرق ـ ــة الـ ـمـ ـس ــرح
الكويتي كيف ترى تأثير الجائحة
على المسرحيين؟
 المسرحيون في مــأزق كبير،ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن يـ ـعـ ـم ــل ل ــدي ـه ــم
موظفون ومقيدون بدفع رواتــب
والتزامات مادية تجاه المسارح
والنوادي كالفنانين طارق العلي
وح ـســن ال ـبــام ومـحـمــد الحملي
وغيرهم ،لذلك فــإن عــودة الحياة
للمسرح ضــرورة ّ
ملحة وعاجلة،
فاألزمة ساعدت البعض في تكوين
ث ـ ـ ـ ــروات وقـ ـض ــت ع ـل ــى ال ـب ـع ــض،
والـتـخـطـيــط الـسـلـيــم م ــن أج ـهــزة
الدولة سينقذ ما يمكن إنقاذه.

سلة أخبار
فوز الشطي :سأقاضي من
أضروا بسمعتي

كشفت الفنانة فوز الشطي
عن مصدر ثروتها ،ردا
على تورطها في قضية
غسل األموال ،مؤكدة أنها
لن تصمت تجاه التشهير
بسمعتها.
وقالت الشطي ،في مقطع
فيديو بثته عبر "سناب
شات" ،إنها تعمل بالوسط
الفني منذ أكثر من  13عاما،
وأي أموال موجودة في
حسابها هي من مجهودها،
مضيفة" :أنا أمكث  12ساعة
في موقع التصوير يوميا".
وأكدت أن أي أموال زائدة
لديها هي من خير زوجها،
ألنها متزوجة من رجل
أعمال ،موضحة" :أنا يهمني
صالح بلدي ،وليس من حق
أحد التشهير بي واإلضرار
بسمعتي مهما كان منصبه،
ولذلك فإن املحامي يتخذ
كل اإلجراءات القانونية
الالزمة للرد على من
اتهموني".
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جميلة علي :أتمنى اختفاء الرقيب وتعسفه ضد األدباء

«التكنولوجيا دخلت حياتنا بغزارة وأصبحنا نوظفها في أشياء كثيرة»
فضة المعيلي

أعربت الروائية جميلة علي
عن أملها اختفاء سلطة
الرقيب ،مشيرة إلى أن الفضاء
اإللكتروني الواسع يدعو إلى
التخلي عن التعسف.

المفاهيم
والمفردات
تغيرت بعد
أزمة «كورونا»

حميدي حمود

أقـيـمــت أمـسـيــة أدب ـيــة بـعـنــوان
"القصة والحكاية" ضمن الفعاليات
ال ـم ـص ــاح ـب ــة لـ ـمـ ـع ــرض ال ـك ـت ــاب
االفتراضي " ،"E- Rafوشارك فيها
الروائية د .جميلة علي ،والكاتب
حميدي حمود ،وأدارتـهــا الكاتبة
جميلة جمعة.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ط ــرح ــت جـمـعــة
تساؤال حول شعور الكاتب خالل
فترة الحجر المنزلي الذي فرضته
أزمــة "كــورونــا" ،لتجيب د .جميلة
قــائـلــة إن ـهــا كــانــت قـبــل الجائحة
تسابق الــزمــن الستكمال عملها
األدبـ ــي ،ولـمــا حــدثــت األزمـ ــة ،وتم
الحظر "قمت بتوظيف ذلك الحظر
والعزلة عبر تخصيص ما يتراوح
بين  8و 9ساعات يوميا في الكتابة
وال ـتــدق ـيــق وال ـمــراج ـعــة والـبـحــث
ألس ـت ـف ـيــد قـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان ،وثــان ـيــا
ق ـمــت بـعـمــل عــال ـمــي االف ـت ــراض ــي
ح ـتــى ال أح ــس أن ــي م ـعــزولــة عن
الـعــالــم ،وعــايـشــت أب ـطــال روايـتــي
وأحداثهم ،ومر علي الوقت سريعا،
وأنجزتها".
أم ـ ــا الـ ـك ــات ــب ح ـم ـي ــدي ف ـق ــال:
"بــال ـن ـس ـبــة ل ـت ـلــك ال ـ ـظـ ــروف الـتــي
مــررنــا ب ـهــا ،كلنا تــأثــرنــا ،وليس
الكاتب فقط ،وإن كــان الكاتب من
بيئته فبالتالي هــو أكـثــر عرضة
وإحساسا بمثل هذه األمور" ،مبينا
أن المفاهيم ،والنظرة إلى األمور،
والمفردات في هذه األزمة تغيرت،

أن أك ــون قــد م ــررت بهذاُ الموقف،
فمن الممكن أن يكون قد نقل إلي أو
رأيته ،والحدث يجعلني أفكر كيف
أنقل الموقف أو أص ــوره للقارئ،
ومن هنا يختلف التكنيك من كاتب
إلى آخر".

فكلمات مـثــل الـجــائـحــة والحجر
وغيرهما لم تكن متداولة.
وأضاف حميدي أن تلك األزمة
س ـتــؤثــر ،وس ـي ـكــون ل ـهــا دور في
الكتابات المستقبلية ،حتى وإن
كان بطريقة غير مباشرة ،مشيرا
إلى أنه ضد فكرة أن اإلبــداع وليد
اإلجبار.

الرقيب

تفاعل إنساني
م ــن جــانـبـهــا ،أكـ ــدت د .جميلة
علي أن الكاتب وليد بيئته" ،فهو
عـ ـب ــارة ع ــن ت ـف ــاع ــل إن ـس ــان ــي مع
المحيط الذي حوله ،يتعلم وينقل
مـنـهــم وإل ـي ـهــم ،واألفـ ـك ــار ت ـتــوارد
بشكل تلقائي بينه وبين المجتمع
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش فـ ـي ــه ،وم ـ ــن ضـمــن
األش ـيــاء الحديثة الـتــي نتعايش
معها أصبحت هناك التكنولوجيا،
واألم ـ ــراض ،واألوب ـئ ــة ،وأي شيء
يمس اإلنسان على الكرة األرضية
يؤثر فينا ،ونتفاعل معه".
وتــابـعــت "وعـنــدمــا أكـتــب ،فأنا
أكـتــب ألي إنـســان يمكن أن يطلع
عـلــى أفـ ـك ــاري ،وي ـت ـجــاوب معها،
ويستفيد منها ،وهذا الهدف يجب
أن يكون واضحا بالنسبة لي وأنا
أكتب" ،مضيفة "وفي اآلونة األخيرة
رأينا أن التكنولوجيا دخلت في
حياتنا بغزارة ،وأصبحنا نوظفها
في أشياء كثيرة".

جميلة علي

حميدي حمود

وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن م ـج ـم ــو ع ـت ـه ــا
الـقـصـصـيــة األول ـ ــى "ي ــرج ــى عمل
ُ
الالزم" يمكن أن تقرأ بعين إنسان
ي ـج ــده ــا واق ـ ـعـ ــا ،م ــوض ـح ــة أن ـهــا
استمرت على األسلوب نفسه في
مجموعتها الثانية "األصفار تشكل
رق ـمــا" لتحصل بـهــا عـلــى جــائــزة
الدولة التشجيعية.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ح ـم ـي ــدي عـنــد
ســؤالــه عــن أيـهـمــا يفضل القصة
الحقيقية أو الحكاية الخيالية" :أنا
ال أستطيع أن أفصل بين الواقع
والخيال أثناء الكتابة ،ألن القصة
بـحــد ذات ـهــا قــد تـكــون واق ـعــا لكن
الكاتب من خالل خياله دخل هذا
الــواقــع ،والبتالي هــي مــزيــج بين
الحقيقة والخيال ،فالقصة حتى

إن كانت حقيقية واقعية وكتبها
الكاتب فعندئذ أصبحت خياال،
ألن الكاتب يكتبها بطريقة مختلفة
عن اآلخرين".
وأض ــاف "إذا أردن ــا أن نتحدث
عن الحكاية والقصة فهناك فرق،
فــالـحـكــايــة مـسـتـقــاة م ــن الـحـكــي،
والـ ـ ـ ــراوي ش ـخــص واحـ ـ ــد ،بينما
القصة هي تكنيك ،ففيها قد يكون
بطل الرواية هو من يتحدث أو أحد
الشخوص ،إضافة إلى أن الحكاية
فيها تمثيل ،بينما الـقـصــة أنــت
تترك الخيال للقارئ".
وعما يدفعه إلى الكتابة ،أوضح
أن "ال ـ ـ ــذي ي ـحــرك ـنــي ه ــو ال ـحــدث
والموقف نفسه ،بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة ،وليس بالضرورة

وعـ ــن ال ــرق ـي ــب وس ـل ـط ـتــه على
األع ـمــال األدب ـيــة ،قــالــت د .جميلة
عـلــي" :أتـمـنــى أن يختفي .الحمد
لله إصداراتي لم تتعرض لرقيب،
ولكنني ضــد مــا حصل لمؤلفات
بعض الزمالء ،ألنني اطلعت عليها،
وه ـ ــي ت ـن ـشــر ف ــي دول خـلـيـجـيــة
وعربية .إذ نقتني الكتاب ونقرأه
مــن الـغــاف إلــى الـغــاف وال نجد
فيه مــا يستدعي أب ــدا مــا تعرض
له من تعسف" ،مستدركة "لكنني
الحظت في اآلونة األخيرة أن األمر
أصبح أكثر مــرونــة ،وهناك تفهم
بهذا الشأن بسبب كثرة مطالبات
األدباء ومجالس الرابطة السابقة
بوقف هذا التعسف .وأحس أن هذه
الـقـيــود ب ــدأت تختفي ،وإن كانت
بدرجة ال تحقق الطموح ،والعالم
أصبحت فضاءاته مفتوحة ،ولذا
أرى أن الرقابة الذاتية من المؤلف
على مؤلفاته كافية جدا ،ولإلنسان
حرية االختيار أن يقرأ أو ال يقرأ".

١٥

...وعنبر

 19مخرجة في مهرجان
أفالم السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفالم السعودية استقبال
 384مشاركة سعودية سينمائية ،كان نصيب األفــام ،105
لـ 86مخرجا و 19مخرجة سعودية ،واستقبل المهرجان 279
مشاركة للسيناريو ،رشح منها لدخول المسابقة  193لـ149
كاتبا و 44كاتبة.
وخصصت الــدورة السادسة من المهرجان ،الــذي تنظمه
جمعية الثقافة والفنون بالدمام ،بالشراكة مع مركز الملك
عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثـ ــراء" ،وبــدعــم من
هيئة األفالم التابعة لوزارة الثقافة ،للعرض بشكل افتراضي
بالكامل ،من  1إلى  6سبتمبر المقبل.
ولضمان تحقيق المهرجان أهدافه الرئيسية ،المتمثلة في
دعــم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال ،وتشجيع
صناعة األفــام السعودية ،وتعزيز الثقافة السينمائية في
المملكة ،سيقدم برامجه للجمهور ،عبر البث المباشر على
اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـت ــي تـتـضـمــن ع ــروض األف ـ ــام ،وال ـل ـق ــاءات مع
صناعها ،وندوات وورش متخصصة ،ضمن أجواء تفاعلية
تجمع صناع األفــام والمهتمين بالمجال ،وفي إطار رقمي
يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من
جوائز المهرجان المقدرة بـ 285ألف ريال.
وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراكها ألهمية
ع ـ ــرض األف ـ ـ ــام ف ــي صـ ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـمــا ب ـي ــن م ـح ـبــي األف ـ ــام
والجمهور ،موضحة أن قرار بث المهرجان رقميا عبر اإلنترنت
جاء بعد دراســة الظروف الراهنة ،وما يرتبط بها من قيود
احترازية قد ال تتيح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان
واالستفادة من برامجه.
ومن المقرر أن يتم اإلعالن في الفترة القريبة المقبلة عن
قائمة األفالم والسيناريوهات المقبولة في دورته االستثنائية،
إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.

ةديرجلا

•
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رؤى عالمية
 5طرق إلصالح العالقة بين أميركا وأوروبا
مايكل كاربنتر –
بوليتيكو

يهدد استمرار العداء
األميركي ألوروبا بتقويض
جيوسياسي
أفضل إنجاز
ً
تحقق خالل الـ  75عاما
الماضية وهو قيام دول
مترابطة وملتزمة بالدفاع عن
السالم والحرية واالزدهار،
وإذا أدرنا ظهرنا لهذا اإلنجاز
فإننا نعزز دور دول االستبداد
للمضي أكثر في تقويض
القوانين الديمقراطية.

بعد ثالثة أعوام
ونصف العام من
سلوك واشنطن
العدائي تقف الواليات
المتحدة وأوروبا
ً
راهنا عند حافة
انفصال استراتيجي
وشيك

ترامب أدار ظهره
ألهم شريك ألميركا
عندما وصف االتحاد
األوروبي بـ "العدو"
ً
وشن حربا تجارية
ضد دوله

ي ـب ــدو أن ــه ل ــم ي ـفــت األوان من
أجـ ــل اص ـ ــاح ال ـع ــاق ــة ال ـم ـتــأزمــة
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ــدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــي ن ـج ـم ــت عــن
ال ـه ـج ـمــات ال ـم ـت ـكــررة م ــن جــانــب
الرئيس األميركي دونالد ترامب
على العالقة العابرة لألطلسي.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه بـعــد ثالثة
أع ــوام ونصف الـعــام مــن السلوك
الـعــدائــي مــن قبل واشـنـطــن تقف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وأوروب ـ ــا في
الوقت الراهن عند حافة انفصال
استراتيجي وشيك.
وفي حال فوز الرئيس ترامب
باالنتخابات الــرئــاسـيــة المقبلة
في شهر نوفمبر فسوف تستمر
حمالت ادارت ــه الـحــادة على كافة
المؤسسات التي أبقت المجتمع
ً
العابر لألطلسي مــزدهــرا وينعم
ً
بالسالم طوال الـ  75عاما الماضية
وســوف يفضي ذلــك السلوك الى
ع ــواق ــب وذيـ ــول م ــدم ــرة وطــويـلــة
األجل على جانبي األطلسي.
ك ـ ــان ال ـ ـضـ ــرر ال ـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
الــواليــة األول ــى للرئيس ترامب
ً
ً
حادا ومؤثرا وقد أحدث هزة في
صميم المبادئ الديمقراطية في
المجتمع العابر لألطلسي من
خ ــال الـهـجــوم عـلــى الصحافة
ال ـح ــرة واس ـت ـخ ــدام ق ــوى حفظ
النظام والوكاالت الدبلوماسية
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ألغ ـ ـ ـ ـ ــراض
وغ ـ ــاي ـ ــات ح ــزب ـي ــة اضـ ــافـ ــة ال ــى
اساءة استخدام البيت األبيض
للمنفعة الشخصية.
وق ــد تـمـكــن الــرئ ـيــس تــرامــب
عبر هذه التصرفات من تقويض
م ـب ــادئ ال ــدف ــاع الـجـمــاعــي عبر
اثارة الشكوك في التزام الواليات
المتحدة بالدفاع عن حلفائها
وال ـن ـظ ــر ف ــي م ـســألــة ان ـس ـحــاب
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن مـ ـ ــن ح ـ ـلـ ــف شـ ـم ــال
األطلسي .واضافة الى ذلك فقد
أدار تــرامــب ظـهــره أله ــم شريك
ألميركا عندما وصــف االتحاد
ً
األوروبي بـ "العدو" وشن حربا
تجارية ضد ذلك االتحاد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـل ـم ـج ـلــس األوروب ـ ـ ـ ـ ــي دون ــال ــد
تاسك في هذا الصدد "مع وجود
أصــدقــاء مــن ه ــذا ال ـنــوع مــن قد
يكون في حاجة الى أعداء"؟
جــديــر بــالــذكــر أن الـهــوة عبر
األطـلـســي لــم تـكــن فــي أي فترة
ســاب ـقــة أك ـثــر ات ـســاعــا م ـمــا هي
عليه اآلن حول قضايا رئيسية
مثل التجارة والمناخ والحد من
الـتـسـلــح والــديـمـقــراطـيــة وحكم
القانون ،ولم تكن الخالفات التي
برزت حول تلك القضايا نزاعات
تكتيكية بسيطة وغير مهمة بل
كانت استراتيجية عميقة وقد
عكست في الوقت نفسه التباين

ضرورة تحديث قوات حلف شمال األطلسي لمواجهة تهديدات المعسكر الشرقي
الواضح في القيم واألهداف بين
الجانبين.

تهديد األمن القومي األميركي
ولعل ما هو أكثر اثارة للقلق أن
تلك الخالفات المتزايدة االتساع
ً
ً
ت ـش ـكــل ت ـه ــدي ــدا م ـب ــاش ــرا لــأمــن
القومي األميركي – وبكل بساطة
نـقــول إن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة من
دون دع ــم حـلـفــائـهــا وشــركــائـهــا
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ل ـي ـســت ق ـ ـ ــادرة عـلــى
التقدم بصورة فعالة في تحقيق
مصالحها الجيوسياسية ،وتفهم
الــدول الديكتاتورية مثل روسيا
والصين هذا الوضع بصورة تامة
ولذلك فهي تسعى بشكل نشيط
من أجل تعميق االنقسامات التي
يسببها الرئيس ترامب.
ولـكــن الـجــانــب المهم على أي
ح ــال هــو أن الــوقــت لــم يـفــت بعد
من أجل اصالح العالقات ،وبغية
القيام بمثل تلك الخطوة يتعين
على الرئاسة األميركية المقبلة
العودة بصورة عاجلة وملحة الى
الــرؤيــة االستراتيجية المشتركة
مــع شركائها فــي أوروب ــا والـبــدء
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي خ ـم ــس م ـنــاطــق
رئ ـي ـس ـي ــة ت ـح ـتــل األول ـ ــوي ـ ــة بـيــن
الجانبين.

العالقات االقتصادية
ي ـت ـع ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــام األول
اص ـ ــاح ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ــدول
األوروب ـي ــة ،واضــافــة الــى السعي
الن ـ ـهـ ــاء حـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـي ــام بـتـلــك
الخطوة مــن خــال ازال ــة أو الغاء

الـ ـتـ ـع ــرف ــات الـ ـع ــاب ــرة لــأط ـل ـســي
واالستثمار المشترك مع الشركاء
األوروب ـي ـيــن فــي الـبـنــى التحتية
الـ ـم ــرن ــة وال ـم ـس ـت ــدام ــة وض ـم ــان
سالسل القيمة المشتركة.
جدير بالذكر أن الغاء التعرفات
فقط يمكن أن يفضي الــى فوائد
ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـب ـض ــائ ــع
والـخــدمــات الـتــي تعبر األطلسي
فــي كــل يــوم والـتــي تـقــدر قيمتها
بأكثر من  3.8مليارات دوالر – كما
أن التعاون في ميدان االستثمار
ف ــي ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة ع ــن طــريــق
توسيع وتعزيز مـبــادرة البحور
ال ـثــاثــة – ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال –
ضمن مقاييس محاربة الفساد
سوف يطلق النمو ويشكل البديل
المطلوب لخطة الحزام والطريق
ال ـص ـي ـن ـيــة وبـ ــذلـ ــك ي ـس ــاع ــد ه ــذا
الجهد الــدول األوروبـيــة األصغر
ً
حـجـمــا عـلــى ت ـف ــادي ف ــخ الــديــون
الصينية واسـتـحــواذ بكين على
األصول االستراتيجية األوروبية.

التنمية المستدامة
ً
وس ـ ــوف ي ـس ــاع ــد ال ـع ـم ــل م ـعــا
ً
أيـضــا على اع ــادة تحديد مواقع
م ـن ــاط ــق االن ـ ـتـ ــاج الـ ـت ــي يـحـتـمــل
حــدوث تراجع فيها على صعيد
األخ ـ ـط ـ ــار ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة فــي
الواليات المتحدة وأوروبا وتقوية
جوانب المرونة في سالسل القيم
الـعــالـمـيــة م ــع ارسـ ــاء ال ـمــزيــد من
قواعد التنمية المستدامة.

محاربة تغير المناخ
وثانيا ،يتعين على الواليات
المتحدة اعادة التزامها بمحاربة

دونالد تاسك

ت ـغ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ك ـم ــا أن االع ـ ــان
عــن ه ــدف مـشـتــرك للتخلص من
الكربون بحلول عام  2050سوف
يفتح الباب أمام شراكة متجددة
مــع أوروب ــا يمكن أن تفضي الى
تمويل التنمية واالستثمارات في
تقنية فعالية الطاقة والمصادر
المتجددة.
ومن شأن مثل هذه الخطوات
اعطاء واشنطن المزيد من التأثير
ف ــي سـعـيـهــا الـ ــى تــوج ـيــه درج ــة
أك ـبــر م ــن االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي أمــن
الطاقة في الدول األوروبية – بما
في ذلــك البنى التحتية الحيوية
مـ ـث ــل خ ـ ـطـ ــوط وص ـ ــل األن ــابـ ـي ــب
واستيراد محطات الغاز الطبيعي
المسال – بغية ربط "جزر الطاقة
األوروب ـيــة" مــع بقية شبكة طاقة
القارة وبالتالي خفض تعرضها
للضغط الروسي واعتمادها على
مصادر الطاقة القذرة.

الدفاع الجماعي
ً
وث ــال ـث ــا ،س ــوف يـتـعـيــن على

ً
ترامب ليس جادا في احتواء روسيا
●

الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وب ـص ــورة
عاجلة اع ــادة تأكيد صدقيتها
ف ــي الـ ـم ــادة  5م ــن ح ـلــف شـمــال
األطلسي التي تضمن التزامها
بالدفاع الجماعي ،واضافة الى
ذلك يتعين على واشنطن القيام
ب ـ ــدور ن ـش ـيــط وفـ ـع ــال م ــن أجــل
مساعدة حلف شمال األطلسي
على تحديث قــدراتــه ومواجهة
التهديدات المتمثلة في الصين
وروسيا.
ً
ويتعين عليها أيضا تركيز
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـن ــاط ــق
المهملة مثل المنطقة القطبية
وال ـب ـحــر األس ـ ــود ح ـيــث تنشط
روس ـ ـيـ ــا ب ـش ـك ــل م ـ ـتـ ــزايـ ــد ،كـمــا
ينبغي على الواليات المتحدة
ت ـ ـصـ ــدر ش ـ ــراك ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـيــن
حلف شمال األطلسي واالتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن أجـ ـ ــل م ــواج ـه ــة
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي ال تــرقــى الــى
م ـس ـتــوى الـ ـن ــزاع الـمـسـلــح مثل
سوء نشر المعلومات والتمويل
ال ـس ــري وعـمـلـيــات "االج ـ ـ ــراءات
النشيطة" التي تعتبر بصورة
مـ ـت ــزاي ــدة ال ـط ــري ـق ــة الـمـفـضـلــة
لدى الدول المستبدة لتقويض
الديمقراطيات من الداخل.
ً
ورابعا ،يتعين على الواليات
الـمـتـحــدة وأوروبـ ــا اع ــادة طــرح
نـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــن ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة عـ ـ ـ ـ ــدوان الـ ـق ــوى
االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة وك ـ ـ ــان الــرئ ـيــس
ت ــرام ــب دم ــر ك ــل فــرصــة ممكنة
لحدوث مثل تلك الخطوة خالل
فترة رئاسته عن طريق التودد
ال ــى روس ـي ــا ف ــي اطـ ــار ال ـم ـيــزان
التجاري الثنائي فيما تجاهل
مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات بـ ـكـ ـي ــن الـ ـقـ ـس ــري ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ك ـمــا ض ـغــط على

ً
ايــران من دون أن يضمن دعما
ً
دوليا لخطوته.
وبالنسبة الى روسيا يتعين
ات ـ ـبـ ــاع أس ـ ـلـ ــوب أط ـل ـس ــي أك ـثــر
ً
تماسكا من أجل تحقيق توازن
أف ـ ـضـ ــل عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـس ــاح
والدفاع وتكلفة أعلى يتكبدها
ال ـكــرم ـل ـيــن ن ـت ـي ـجــة ان ـت ـهــاكــاتــه
ل ـل ـس ـيــادة م ــع ح ـ ــوار أك ـث ــر قــوة
حول الحد من التسلح وخفض
األخطار وادارة األزمات .أما في
م ــا يـتـعـلــق بـبـكـيــن فـيـتـعـيــن أن
تركز االستراتيجية المشتركة
عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة سـ ـب ــل االكـ ـ ـ ــراه
التقنية واالقتصادية الصينية
غير الـعــادلــة .وفــي هــذا الصدد
سوف يكون في وسع الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـط ــوي ــر
ً
كونسورتيوم ديمقراطي وفقا
لـمــا اق ـتــرحــه الـبـعــض م ــن ق ــادة
أوروبــا مع االرتـبــاط بقوة أكبر
بآلية استعراض االستثمارات
وات ـ ـخـ ــاذ م ــوق ــف م ـش ـت ــرك ازاء
م ـم ــارس ــات ال ـص ـيــن ال ـت ـجــاريــة
الـ ـمـ ـجـ ـحـ ـف ــة .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة في تعاملها مع ايران
االنـضـمــام مــن جــديــد الــى خطة
العمل الشاملة بعد ضمان عودة
طهران الــى االلـتــزام بتعهداتها
بموجب االتفاقية النووية.
ً
وأخ ـي ــرا ،يتعين على طرفي
األط ـل ـس ــي االلـ ـ ـت ـ ــزام م ــن جــديــد
بالدفاع عن القيم الديمقراطية
ورفض ممارسات وسائل االعالم
المستقلة المغرضة والهادفة الى
ً
تفكيك التوازنات القائمة حاليا
وتسييس ق ــوى ان ـفــاذ القانون
وال ــوك ــاالت القضائية وأجـهــزة
االستخبارات .واضافة الى ذلك
توجد حاجة الى تحقيق مزيد

من التعاون في مكافحة الفساد
عــن طــريــق جـهــود منسقة ضد
غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال وخـ ــاصـ ــة بـعــد
صدور أنظمة غسل األمــوال في
االتحاد األوروبي والتزام جانبي
األط ـ ـل ـ ـسـ ــي بـ ـحـ ـظ ــر الـ ـش ــرك ــات
المجهولة التي تعمل على شكل
واجهة لتلك العمليات.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ي ـت ـع ـي ــن
الضغط على الدول التي تنتهك
ب ـ ـص ـ ــورة م ـ ـت ـ ـكـ ــررة الـ ـق ــوانـ ـي ــن
الديمقراطية كي تغير موقفها
أو أن تواجه امكانية تجميدها
خ ـ ـ ـ ــارج أنـ ـشـ ـط ــة حـ ـل ــف ش ـم ــال
األطلسي أو صناديق االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وفـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه،
ً
يتعين ترك الباب مفتوحا أمام
ال ــدول الطامحة الــى االنضمام
ال ـ ـ ــى حـ ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي
واالتـحــاد األوروب ــي التي تلبي
معايير العضوية المطلوبة.

استمرار العداء األميركي
ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء
األم ـي ــرك ــي ألوروبـ ـ ـ ــا بـتـقــويــض
أف ـ ـضـ ــل انـ ـ ـج ـ ــاز ج ـي ــوس ـي ــاس ــي
ت ـح ـق ــق خ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـ ـ ـ 75
الماضية وهو قيام دول مترابطة
ومـلـتــزمــة بــالــدفــاع ع ــن الـســام
والحرية واالزده ــار ،واذا أدرنــا
ظهرنا لهذا االنجاز فإننا نعزز
دور دول اال س ـت ـب ــداد للمضي
أكـ ـث ــر فـ ــي ت ـق ــوي ــض ال ـق ــوان ـي ــن
الديمقراطية كما أن العالقات
الـعــابــرة لألطلسي أكـثــر أهمية
من التظاهر الزائف الذي ينادي
ً
"بأميركا أوال".

نوح روثمان – كومنتري

مرت فترة كان في وسع الرئيس األميركي
دونالد ترامب طرح قضية مقنعة وقوية حول
أسـلــوب ادارت ــه نحو اح ـتــواء النظام العدائي
والمتهور في موسكو ،ولكن الحكم من خالل أداء
الرئيس خالل مقابلة صحافية أجراها جوناثان
ً
سوان معه أخيرا يظهر أن ذلك الوقت قد انتهى
الى غير رجعة .وعندما طرح الصحافي السؤال
ع ــن صـحــة ت ـقــاريــر االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة
التي تحدثت عن قيام روسيا بدفع الماليين
من ال ــدوالرات الــى الثوار األفغان – بمن فيهم
عناصر من حركة طالبان  -من أجل مهاجمة
القوات األميركية في أفغانستان تحول ترامب
الى خندق الدفاع بشكل واضح ،ولم يكن ذلك
ً
دفاعا عن ادارتــه بل عن نفسه ،كما أنه اعترف
بأنه لــم يطرح األمــر فــي محادثة مــع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
وإضافة الى ذلك فقد زعم الرئيس األميركي
أن تقارير االسـتـخـبــارات المشار اليها كانت
مجرد "أخبار زائفة وملفقة" وأنها لم تصل الى
مكتبه واال لكان تصرف بالشكل المطلوب في
مثل تلك األوضاع (ولكن الواقع أنها وصلت الى
ً
البيت األبيض ولم يحرك ساكنا ).

مصادر القلق
ً
واألكثر اثــارة للقلق كــان موقف ترامب ردا
ع ـلــى الـ ـح ــاح ال ـص ـحــافــي س ـ ــوان حـ ــول كشف
االستثمارات الروسية فــي أفغانستان حيث
طرح صيغة بغيضة اشتملت على فرضية أن
أجهزة االستخبارات كذبت بشأن دفع األموال
الــى الـثــوار األفـغــان وعندها أش ــار الصحافي
سوان الى اعتراف وزارة الدفاع األميركية بأن
روسيا كانت تقدم الدعم المادي – بما في ذلك
السالح – الى حركة طالبان أجــاب ترامب "أنا
ً
أق ــول إننا قمنا بذلك العمل أي ـضــا" .وبعدها
أصــر تــرامــب على أنــه سمع عــن احتمال قيام
موسكو بتقديم ع ــون مــالــي لعمليات حركة
طالبان – وربما كان ذلك عندما أدلى الجنرال
جون نيكولسون بشهادته حول هذا األمر أمام
الكونغرس ،ولكن الرئيس كرر تأكيده أن تلك

دونالد ترامب
األنباء لم تصل الى مكتبه ،وأضاف" :روسيا ال
تريد أي شيء في أفغانستان" ،ووجــه حديثه
ً
الــى الصحافي مباشرة قــائــا "لعلك سمعت
عن األنباء التي تحدثت حول ما يدعى الحرب
السوفياتية في أفغانستان".
وكـمــا هــي ال ـعــادة ،ح ــاول تــرامــب الحصول
على موقع للدفاع عن نفسه ،ولكنه قــدم عدة
اعترافات لم تكن في صالحه ،وعرف عنه عدم
االهتمام باالنباء التي تتحدث عن تقديم روسيا
مساعدات مالية للثوار األفـغــان وتبين أنــه ال
ً
يعلم شيئا عن استثمارات روسيا االستراتيجية
والـطــويـلــة األجـ ــل ف ــي ذل ــك الـبـلــد بـعــد خ ــروج
الواليات المتحدة وهو يعتقد أن الصحيح هو
اجراء مقارنة بين ديناميكية العالقة األميركية –
الرروسية اليوم وبين حروب الوكالة التي جرت
في فترة الحرب الباردة.

استطالعات الرأي
م ـ ــن جـ ـه ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،اذا ت ـش ــاب ـه ــت ن ـتــائــج
اسـتـطــاعــات ال ــرأي مــع حصيلة االنتخابات
الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل فلن يكون
لدى ترامب ما يثير القلق من منافسة روسيا
ولكن جو بايدن سوف يشعر بقلق بكل تأكيد
ألن الــرئـيــس الـجــديــد س ــوف ي ــرث عــاقــة غير
مستقرة مع روسيا كما أنه اذا أراد أن يعالج
تلك المسألة على غرار ما قام به باراك اوباما
ً
فإنه سوف يزيد األمور سوءا.
وكـ ــان ت ــرام ــب عـلــى ح ــق ف ــي نـقـطــة واح ــدة

جو بايدن
وهــي أن الــواليــات المتحدة متورطة في نزاع
عالمي آخر تشارك روسيا فيه وهو الحرب في
سورية وذلك منذ عام  2015على األقل ،كما أنه
منذ تلك الفترة التي دخلت فيها موسكو في
النزاع حدثت احتكاكات بين القوات الروسية
واألميركية ،كما أن روسيا تستمر في تمويل
وتجهيز العناصر غير الحكومية فــي شرق
أوكرانيا وقد شنت حملة نشطة سرية تهدف
ال ــى زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار الـ ـ ــدول الـمـتـحــالـفــة مع
حلف شـمــال األطـلـســي ضمن ح ــدود االتـحــاد
السوفياتي السابق.

مبادرات الكرملين الدبلوماسية
وتجدر االش ــارة الــى أن مـبــادرات الكرملين
الدبلوماسية التي راوح ــت بين التوسط في
النزاع في الشرق األوسط وصفقات السالح على
اختالفها قد صممت بحيث تحل محل نفوذ
واشنطن كما أن موسكو حافظت بشكل جلي
على حضور دائم في أفغانستان منذ عام 2014
وكانت تعول في هذا الجهد على المجموعات
الثورية المعادية للغرب في ذلــك البلد وهي
ترمي الــى التحضير لملء الفراغ الــذي سوف
يحدثه انسحاب قــوات الــواليــات المتحدة في
نهاية المطاف.
من جهة اخرى ،كانت وزارة الدفاع األميركية
تتصرف منذ زمن طويل كما لو أن روسيا قد
حققت درجة من المساواة مع الواليات المتحدة
في الميدان السبراني وقــد عمدت الــى تعزيز

الحرب األهل ية السورية أعادت أجواء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو
ما يمكن وصفه بـ "الغارة الرقمية" في أوساط
البنية التحتية المهمة في روسيا (وربما من
دون علم الرئيس األميركي) اضافة الى أن الدعم
الذي تقدمه روسيا الى األنظمة المارقة حول
العالم – من كوبا الى فنزويال وكوريا الشمالية
ً
ً
 وتزويدها بالسالح إنما يمثل تهديدا مباشراالى األمن القومي األميركي.
وقد بذلت ادارة ترامب قصارى جهدها من
أجــل مواجهة بعض تلك التحديات – وكانت
ناجحة في أغلب األحيان – فيما تمت معالجة
البعض اآلخ ــر مــن ال ـحــاالت بـصــورة متهورة
ومـتـســرعــة ،وب ـغــض الـنـظــر عـمــا اذا ك ــان جو
بايدن سوف يفوز في انتخابات الرئاسة في
شهر نوفمبر المقبل فإن ثمة حقيقة ال جدال
فيها وهي أن ادارته سوف ترث كل المصاعب
والمتاعب التي تواجه االدارة الحالية كما أن
ً
البيت األبيض اليوم يتحدث كثيرا عن الحاجة
الى اتخاذ سياسة احتواء أكثر حدة ضد روسيا
فيما اذا حاولت ادارة بايدن استعادة سياسة
ب ــاراك اوبــامــا ازاء روسـيــا فــإن موسكو سوف
تتمتع بحرية تصرف غير مسبوقة.

التفوق العسكري األميركي
المعروف أن بايدن يدعم عالنية الحفاظ
على التفوق العسكري األميركي في مواجهة

الصين وروسيا والعودة الى "منافسة القوى
الـعـظـمــى" كـمــا أن ــه دع ــم تــوســع حـلــف شمال
األطلسي وأيد نشر قوات حليفة على الحدود
مع روسـيــا .وذلــك كله ترتيب جيد ولكن تلك
األه ــداف تتعارض مع أهــدافــه العقائدية الى
حد كبير.
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ف ـقــد ت ـع ـهــد بــايــدن
بالتراجع عن جهود ادارة ترامب الهادفة الى
اعادة فرض عزلة دبلوماسية على كوبا اضافة
الى أن سياسة بايدن المتعلقة بالطاقة تتسم
ف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان بــالـتـنــاقــض وتـ ــرك الـبــاب
ً
مفتوحا أمام الحد من االنتاج المحلي األميركي
ويفاقم هذه األوضاع وجود فالديمير بوتين
اضافة الى أن بايدن اشتهر بمعارضة التدخل
األم ـيــركــي فــي األزمـ ــة ال ـســوريــة ودع ــوت ــه الــى
سحب القوات األميركية من األراضي السورية
ضمن خطوات اخــرى من شأنها ضمان عدة
أهداف روسية ومن بينها الحفاظ على نظام
بشار األسد.
وربما كان الجانب األكثر اثارة للقلق يتمثل
في استمرار بايدن في االلتزام بالحفاظ على
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع اي ـ ــران – وه ــو احـتـمــال
مشجع في أعقاب ما يقارب ثالثة أع ــوام من
المعركة المفتوحة بين ال ــوالي ــات المتحدة
وايران – وكانت متابعة ذلك االتفاق مع طهران،
واالسهام الذي قدمته روسيا من أجل الحفاظ

عليه ،قد أجبرا ادارة الرئيس األميركي السابق
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا عـلــى االش ــاح ــة بــوجـهـهــا بعد
زيــادة موسكو للتوترات في سورية .وكانت
تلك التطورات قد ساعدت روسيا على تفادي
وضعية الدولة المنبوذة في أعقاب غزو شبه
جــزيــرة الـقــرم وضمها كما كــانــت مفاوضات
االتفاق النووي مع ايران قد سمحت لروسيا
بتفادي عقوبات قاسية من جانب الواليات
المتحدة الى أن تدخلت موسكو في االنتخابات
الرئاسية األميركية .وتجدر االشارة الى أن ادارة
بايدن لن تتمكن من فرض تبعات مرهقة على
روسيا في المستقبل.

حملة بايدن
فــي غـضــون ذل ــك ،تفتقر حملة جــو بايدن
االنـتـخــابـيــة ال ــى ال ـحــوافــز ال ــازم ــة لـحــل هــذه
التناقضات قبل موعد االنتخابات في شهر
نوفمبر المقبل اضــافــة الــى أن رئــاســة بايدن
ل ــن تـفـضــي ال ــى االلـ ـت ــزام بتخفيف الـتـهــديــد
الــذي تمثله روسيا على أكثر من صعيد في
المستقبل.

opinion@aljarida●com

موسكو وأنقرة ستواصالن التعاون غير المستقر
آنا بورشفسكاي-
معهد الشرق األوسط

على الرغم من الخالفات بين
روسيا وتركيا حول سورية
وليبيا ً ومنطقة البحر األسود
عموما ،فإنهما ال تزاالن
مصممتين على التعاون،
لكن هذه العالقة تبقى غير
متكافئة.

رغبة االستقالل في
مجال الطاقة دفعت
إردوغان إلى التحالف
مع «الوفاق» الليبية
لتعزيز موقف تركيا
التفاوضي بشأن
شرق البحر المتوسط

بوتين يستخدم
باستمرار البطاقة
الكردية ضد
إردوغان في سورية
لمكانتها الجوهرية
لدى الرئيس التركي
السيما عندما يتعلق
األمر بمواجهته
مع «حزب العمال
الكردستاني»

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ت ـع ـي ــد فـيــه
ً
روسيا جزئيا فتح مجالها الجوي
للطيران الــدولــي ،وســط استمرار
الوباء العالمي ،أصبحت تركيا من
بين البلدان الثالثة األولى المعنية
ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ــرح ـ ــات ال ـج ــوي ــة
ً
الروسية ،وت ـ ّ
ـروج موسكو أيضا
"التعاون الفضائي المحتمل" مع
تركيا ،وسط توترات مع الواليات
المتحدة بشأن هذه القضية ،وعلى
الرغم من الخالفات بين موسكو
وأنـ ـ ـق ـ ــرة حـ ـ ــول سـ ــوريـ ــة ول ـي ـب ـيــا
ً
ومنطقة الـبـحــر األس ــود عـمــومــا،
ف ـ ــإن روس ـ ـيـ ــا وت ــركـ ـي ــا ال ت ـ ــزاالن
مصممتين ع ـلــى ال ـت ـع ــاون ،لكن
هــذه العالقة تبقى غير متكافئة،
ً
ف ـب ــدءا م ــن ال ـطــاقــة وال ــدف ــاع ،إلــى
مجال المعلومات واستخدام تركيا
إلحـ ــداث انـقـســامــات داخ ــل حلف
"الناتو" ،يتمتع الرئيس فالديمير
بنفوذ على الرئيس رجب
بوتين
ٍ
طيب إردوغــان أكبر من ذلك الذي
يتمتع به هذا األخير عليه.

تعميق العالقات
ويسعى كال البلدين إلى تعميق
عالقاتهما االقتصادية؛ فعلى مر
ً
ً
السنين أعلنا م ــرارا وت ـكــرارا عن
هــدفـهـمــا الـمـنـشــود الـمـتـمـثــل في
الوصول إلى تجارة ثنائية قدرها
 100م ـل ـي ــار دوالر -وه ـ ــو ه ــدف
طموح ألن حجم التجارة الحقيقي
كان أقل من ثلث هذا الهدف .ومع
ذل ــك ،فـفــي عـهــد بــوتـيــن ،ت ـطـ ّـورت
الـعــاقــات الـتـجــاريــة لــروسـيـ ّـا مع
تركيا بشكل كبير ،ورجحت كفتها
لـمـصـلـحــة م ــوس ـك ــو ،أمـ ــا تــركـيــا،
فـكـمـثــال ل ـهــذا ال ـت ـطــور ،أصبحت
ّ
السياح
تعتمد أكـثــر فأكثر على
ال ـ ــروس ،وبــالـتــالــي مــن الـمـهــم أن
يمنح هؤالء السياح األولوية اليوم
للعودة إلى تركيا.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا إلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات "وج ـه ــة
ال ـت ـجــارة الـ ـص ــادرة ع ــن صـنــدوق
النقد الدولي" ،تراوحت الصادرات
التركية إلى روسيا ،خالل السنوات
األخ ـيــرة فــي نـطــاق  4-3مـلـيــارات
دوالر ،بينما بلغت الــواردات بين
 20و 23م ـل ـيــار دوالر ،وب ـعــد أن
ً
أسقطت أنقرة طائرة روسية في
أواخـ ــر ع ــام  2015عـنــدمــا دخلت
األج ـ ـ ًـواء الـتــركـيــة لـفـتــرة وج ـيــزة،
قادمة من سورية ،ساهم الضغط
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ــروس ــي ف ــي حمل
إردوغان على االعتذار عن الحادثة
ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،وف ـ ــي ه ــذا
السياق ،ربما كان بوتين قد انتزع
ً
وعدا من إردوغان بشراء منظومة
"إس "400-من روسيا ،وبعد ذلك
ب ـف ـتــرة ق ـص ـي ــرة ،خـ ــال االن ـق ــاب
الفاشل ضــد إردوغ ــان فــي صيف
 ،2016س ــارع بوتين إلــى توجيه
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صفقة شراء منظومة "إس "400 -الروسية سبب التوتر الحاصل بين تركيا والغرب
رسالة دعم له ،األمر الذي ّأدى إلى
اق ـتــراب الــرئـيــس الـتــركــي بصورة
أكثر من الكرملين ،وال تزال صفقة
ً
ش ــراء منظومة "إس "400-سببا
ً
مهما للتوتر الحاصل بين تركيا
والغرب ،وهو أمر ال يسع بوتين
إال الترحيب به.
وت ـع ـم ــل م ــوس ـك ــو ع ـل ــى ب ـنــاء
أول مـحـطــة لـلـطــاقــة ال ـنــوويــة في
تــركـيــا ،وهــو م ـشـ ٌ
ـروع تمتلك فيه
ش ــرك ــة "روس ـ ــات ـ ــوم" ال ـح ـكــوم ـيــة
الــروسـيــة حـصــة  99.2فــي المئة،
ً
بينما ال تزال تركيا تعتمد أيضا
على ال ـغــاز ال ــروس ــي ،وف ــي يناير
الماضي ،أطلق بوتين وإردوغان
خط األنابيب الجديد "ترك ستريم"
( ،)TurkStreamوهو خط أنابيب
غ ــاز طبيعي جــديــد يعبر البحر
األس ـ ــود إل ــى إسـطـنـبــول ويــرســل
الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب
ً
شــرق أوروب ــا متجاوزا أوكرانيا.
واحـتـلــت روس ـيــا ال ـعــام الماضي
المرتبة األول ــى فــي تــوريــد الغاز
إلى تركيا.

اعتماد أنقرة على الغاز الروسي
وم ــن ال ـمــؤكــد أن أن ـقــرة عملت
عـلــى ال ـحــد م ــن درجـ ــة اعـتـمــادهــا
على الغاز الروسي ،حيث تراجعت
روسـ ـي ــا هـ ــذا الـ ـع ــام إلـ ــى ال ـمــركــز
ال ــراب ــع .وف ــي ال ــواق ــع ،ف ــإن الرغبة
فــي االسـتـقــال فــي مـجــال الطاقة
دف ـع ــت إردوغ ـ ـ ـ ــان إلـ ــى الـتـحــالــف
مع "حكومة الــوفــاق الوطني" في
ليبيا ،من أجل تعزيز موقف تركيا
ال ـت ـفــاوضــي ب ـش ــأن شـ ــرق الـبـحــر
المتوسط ،والسيما فيما يتعلق
بـحـقــوق الـمـيــاه الـقـبــرصـيــة .ومــع
ذلك ،ال تزال تركيا بعيدة كل البعد

عن تحقيق االستقاللية في قطاع
الـطــاقــة ،فــي حين يـعــرض بوتين
ً
حاليا الوساطة الروسية "لتخفيف
التوترات" بشأن التنقيب التركي
النفط والغاز في هذه المنطقة،
عن ّ
ً
وتنفذ موسكو أيضا عمليات
الـمـعـلــومــات ف ــي تــرك ـيــا ،وبشكل
رئ ـي ـســي م ــن خـ ــال وك ــال ــة أن ـبــاء
"سبوتنيك" ،وهو أمر ال يستطيع
إردوغــان تكراره في روسيا ،ومن
الـمـفــارقــات أن الـبــرامــج الروسية
ظـ ـه ــرت كـ ــواحـ ــدة مـ ــن ال ـم ـص ــادر
يعتبرها الكثيرون في
القليلة التي ً
تركيا مستقلة -كبديل عن وسائل
اإلعالم التركية التي تسيطر عليها
ال ــدول ــة -وال ـت ــي يـمـكــن أن ٌتنتقد
أردوغـ ـ ـ ــان ،وق ــد ذه ــب ب ـعــض من
أفضل الصحافيين األتراك للعمل
لمصلحة "سـبــوتـنـيــك" ألن ـهــم لم
يتمكنوا من الحصول على وظيفة
ً
في أي مكان آخر في بالدهم ،نظرا
لقمع الدولة لحرية اإلعــام ،األمر
الذي رفع من جودة البرامج بشكل
ع ــام وس ــاع ــد مــوسـكــو عـلــى نشر
وجهات نظرها في تركيا.
ولـ ـ ـعـ ـ ــل األهـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ه ــو
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ــوتـ ـي ــن ب ــاس ـت ـم ــرار
الـبـطــاقــة ال ـكــرديــة ض ــد إردوغـ ــان
ف ــي س ــوري ــة ،فــالـقــومـيــة ال ـكــرديــة
ل ـه ــا م ـك ــان ــة ج ــوه ــري ــة بــالـنـسـبــة
للرئيس الـتــركــي ،السيما عندما
يتعلق األمر بمواجهته مع "حزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي" ال ــذي نشأ
في حقبة الحرب الـبــاردة برعاية
الكرملين ،ويـصـ ّـر إردوغـ ــان على
أن األك ــراد السوريين إرهــابـيــون،
بينما تعتمد موسكو على روابط
عميقة وطويلة األمــد مع األكــراد.
وف ــي س ــوري ــة ،أتـ ــاح ال ـت ـقــارب مع
ب ــوتـ ـي ــن ت ـم ـك ـي ــن إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مــن

ّ
التصدي لمنطقة "حــزب االتحاد
الــدي ـم ـقــراطــي" "...وح ــدات حماية
الشعب" في سورية ،وبقدر ما كان
إردوغــان يرغب في رحيل األسد،
كــانــت أول ــوي ـت ــه ف ــي ص ـ ّـد األكـ ــراد
السوريين أكبر من ذلك ،وهنا كان
بحاجة إلى موسكو.
ً
ووف ـق ــا لـلـكــاتــب هـ ــ .آي .ساتن
مــن "المعهد البحري األمـيــركــي"،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـم ـكــانــة روسـ ـي ــا ال ـم ـعــززة
فــي ســوريــة وشـبــه جــزيــرة الـقــرم،
فقد أصبحت موسكو تملك اآلن
"ق ــوة غــواصــات دائـمــة فــي البحر
الـمـتــوســط تعمل عـلــى اسـت ّـخــدام
الديزل والكهرباء ،اللذين يوفرهما
"أسـ ـط ــول ال ـب ـحــر األس ـ ـ ـ ــود" ،وقــد
ّ
كتب أن موسكو تستغل الثغرات
الموجودة في "اتفاقية مونترو"
لعام " 1936من أجل إقامة وجود
دائم لها في البحر المتوسط" ،مما
ً
يؤثر مباشرة على تركيا وحلف
ّ
"ال ـن ــات ــو" ،حـيــث تـنــظــم االتـفــاقـيــة
ال ـم ــرور ال ـب ـحــري عـبــر المضائق
التركية،
ً
ويقينا ،فإن الموقف العسكري
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة أض ـع ــف
مـمــا ك ــان عـلـيــه فــي زم ــن االت ـحــاد
السوفياتي السابق ،ففي سورية،
عسكرية،
تتمتع تركيا بعدة مزايا
ً
ل ـك ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ال ي ـ ـ ــزال ع ــرض ــة
لموجات من الالجئين اإلضافيين
الـ ــوافـ ــديـ ــن مـ ــن إدلـ ـ ـ ــب ،وه ـ ــو أم ــر
ً
يفهمه بوتين جيدا .ومع تصاعد
التوترات في العام الماضي بين
روسيا وتركيا بشأن ليبيا ،أشارت
موسكو إلى قدرتها على ممارسة
الضغط على إردوغ ــان مــن خالل
إدلب ،وبالتالي أصبحت سياسة
روسيا في سورية مرتبطة بشكل
متزايد بسياستها في ليبيا،

ول ـكــن رب ـمــا األهـ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال
يتطلع كــل مــن بوتين وإردوغ ــان
إل ـ ــى ح ــل خــافــات ـه ـمــا م ــن خ ــال
مواجهة عسكرية مباشرة ،فبعد
ً
أن قتلت القوات الروسية  36جنديا
ً
تــرك ـيــا ف ــي ش ـمــال س ــوري ــة خــال
فبراير من هذا العام ،كان إردوغان
يــأمــل ف ــي تـخـفـيــف ح ــدة الـتــوتــر،
ً
وبــدال من مواجهة بوتين ،سافر
إل ــى مــوسـكــو ،لـكــن بــوتـيــن جعله
ينتظر [قبل استقباله]ُ ،
وعــرض
هذا المشهد المهين على شاشات
التلفزيون الروسية .وفي النهاية،
ع ـ ــاد إردوغـ ـ ـ ـ ــان إل ـ ــى ب ـ ــاده دون
تحقيقه الكثير من النجاح في تلك
الزيارة .وفي غضون ذلك ،تواصل
القوات الروسية والتركية القيام
بــدوريــات مشتركة على الطريق
السريع االستراتيجي "إم  "4في
سورية في سياق التوترات األوسع
بين روسيا وتركيا واألسد،

توترات شرق أوسطية
وغ ـ ــال ـ ـب ـ ـ ًـا مـ ـ ــا يـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
ـردد صـ ــدى
ال ـتــوتــرات ال ـشــرق األوس ـط ـيــة في
القوقاز ،ولذلك تصاعدت التوترات
بـيــن أرمـيـنـيــا وأذرب ـي ـجــان لفترة
وج ـي ــزة ف ــي يــولـيــو ال ـمــاضــي في
أك ـث ــر م ـن ــاوش ــة دم ــوي ــة م ـنــذ عــام
 ،2016بسبب ما ّ
يسمى بـ "الصراع
ّ
المجمد" في "ناغورنو  -قرة باغ"
 ذلك الصراع الذي تديمه موسكوإلب ـق ــاء جـمـيــع األط ـ ــراف المعنية
ً
معتمدة على الكرملين ،وقد أقسم
أردوغــان على "الوقوف بوجه أي
هجوم" على أذربيجان ،بينما رفع
كبار المسؤولين األتراك اآلخرين
صوتهم ضــد أرمينيا لمصلحة
أذرب ـي ـج ــان .وف ــي ال ـم ـقــابــل ،دعــت

مــوسـكــو إل ــى وق ــف إط ــاق الـنــار،
ّ
للتوسط
وأعربت عن استعدادها
بين أرمينيا وأذربيجان ،وأجرت
ت ــدريـ ـب ــات ع ـس ـكــريــة م ـك ـث ـفــة فــي
ال ـل ـح ـظــة األخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـح ــدود
الجنوبية الغربية لروسيا ،بينما
كانت البحرية األميركية تجري
مناوراتها في البحر األسود.
وم ــرة أخ ــرى ّأدى الــوضــع َإلى
وقوف تركيا وروسيا على طرفي
ً
نـقـيــض ،ول ـكــن هـنــا أي ـض ــا كــانــت
األف ـض ـل ـيــة لـمــوسـكــو بــالـمـقــارنــة
م ــع تــرك ـيــا .ورب ـم ــا ل ـهــذا الـسـبــب،
ل ــم ت ـت ـجــاوز أن ـق ــرة حـ ــدود الــدعــم
ال ـخ ـطــابــي ألذربـ ـيـ ـج ــان إلـ ــى حـ ٍّـد
كبير ،على الرغم من أنها قامت،
م ــن جـمـلــة أمـ ــور أخ ـ ــرى ،بــإرســال
مروحيات للتدريبات العسكرية،
ويـ ـج ــدر ب ــال ــذك ــر أن الـ ـمـ ـن ــاورات
العسكرية المشتركة بين تركيا
ً
وأذرب ـي ـجــان ليست جــديــدة بحد
ذاتها ،ولكن من المستحيل فصل
السياق الراهن عن تدريبات هذا
ٌ
عالقات
العام ،ومع ذلك ،فلموسكو
ٍّ
مــع كــل مــن أرمينيا وأذربـيـجــان،
في حين ليس لتركيا عالقات مع
تصعيد
أرمينيا ،ومن شأن اندالع
ً
عسكري أن يمنح موسكو فرصة
لزيادة ترسيخ وجودها العسكري
تحت غطاء حفظ السالم ،وهذا ٌ
أمر
ال يمكن ألحد في جنوب القوقاز أو
تركيا إيقافه،

تقسيم الناتو
ً
ولـيــس س ــرا أن بــوتـيــن يهدف
إلى تقسيم حلف "الناتو" ،فبينما
ازدادت التوترات في عالقة الغرب
مع تركيا على مر السنين ،تساءل
المحللون فــي كثير مــن األحـيــان

ّ
عما إذا كانت تركيا ستنسحب من
"الحلف" ،لكن السؤال األكثر أهمية
هــو :لماذا قد يرغب إردوغ ــان ،أو
حتى بوتين ،في حدوث ذلك؟ لقد
ً
نصب بوتين فخا إلردوغــان منذ
فـتــرة طــويـلــة ،وأدرك ه ــذا األخير
حقيقة األول بعد فوات األوان ،ولم
َّ
يـتـبــق أمــامــه اآلن س ــوى خـيـ ّـارات
م ـ ـحـ ــدودة .ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،يـفــضــل
بــوت ـيــن وج ـ ــود تــرك ـيــا ف ــي حلف
"الناتو" إلحداث انقسامات أعمق
داخــل "الـحـلــف" ،ومــن المرجح أن
تواصل موسكو وأنقرة العمل في
ظل الوضع الراهن غير المستقر،
ح ـي ـ ّـث ت ـع ـق ــدان ص ـف ـق ــات ظــرفـيــة
ً
ً
وتشنان حروبا بالوكالة بدال من
انخراطهما في مواجهة عسكرية
م ـبــاشــرة ،ف ــي حـيــن يـبـقــى مـيــزان
القوى اإلجمالي لمصلحة موسكو
فــي المستقبل الـمـنـظــور ،غير أن
ه ــذا ال ــوض ــع ف ــي ح ــد ذاتـ ــه ليس
ً
ً
خبرا ســارا لصانعي السياسات
في الغرب ،وأحــد أسباب ذلك هو
أنه يترك روسيا وتركيا كمقررين
ً
فــي مناطق حيوية استراتيجيا
فــي الـعــالــم ،مثل ليبيا وســوريــة،
حـ ـي ــث ال يـ ـتـ ـص ـ ّـر ف ٌّ
أي مـنـهـمــا
ً
بدافع تحقيق سالم فعلي ،وبدال
مــن ذل ــك ،يـجــب أن يــركــز صانعو
ال ـس ـي ــاس ــات ع ـل ــى بـ ـن ــاء ال ـن ـفــوذ
وتأكيد موقفهم القيادي الخاص
بهم ،فيما يتخطى فــرض المزيد
مــن العقوبات ومـشــاهــدة روسيا
ـات لــن
وت ــركـ ـي ــا تـ ـب ــرم ــان صـ ـفـ ـق ـ ٍ
تؤدي في النهاية إال إلى ترسيخ
مواقفهما ،لكنها لــن تجلب حال
حقيقيا للصراع في تلك البلدان،
ول ـ ــن ي ـت ـس ـبــب ذل ـ ــك إال بــال ـضــرر
للمصالح األميركية ،والمصالح
الغربية على نطاق أوسع.

إيران تعتمد القوة في مناورات «الحرس الثوري» البحرية
●

فرزين نديمي -واشنطن إنستيتيوت

ف ــي ال ـص ـب ــاح ال ـب ــاك ــر م ــن يـ ــوم  27يــولـيــو
ال ـم ــاض ــي ،بـ ــدأت ال ـق ــوة ال ـب ـحــريــة ل ــ"ال ـحــرس
الثوري" اإليراني و"القوة الجوية الفضائية"
مـنــاورات "الــرســول األعـظــم" البحرية الرابعة
عشرة "الرسول األعظم  "14بإطالق صواريخ
ّ
بــال ـس ـت ـيــة وم ـ ـضـ ــادة ل ـل ـس ـفــن وش ـ ــن ه ـجــوم
اح ـت ـش ــادي ض ــد م ـجـ ّـســم "نـ ـم ــوذج بــالـحـجــم
الطبيعي" لحاملة طائرات أميركية.
وتــم إط ــاق بعض الـصــواريــخ البالستية
على مياه الخليج العربي في االتـجــاه العام
لقاعدتين جويتين إقليميتين يتمتع فيهما
التحالف الدولي بوجود عسكري كبير ،وهما:
قاعدة ُ
"العديد" في قطر وقاعدة "الظفرة" في
اإلمارات العربية المتحدة.
وأدى اكتشاف الــواليــات المتحدة المبكر
لعمليات إط ــاق الـصــواريــخ المتعمدة على
مــا يـبــدو إل ــى إرسـ ــال عـنــاصــر الـتـحــالــف إلــى
ّ
ال ـمــاجــئ ،مـمــا يـســلــط ال ـضــوء عـلــى العقلية
ّ
االستراتيجية المتحدية والمحفوفة بالمخاطر
ّ
التي اتصفت بها هذه التمارين باإلجمال.

حسابات الموقع والتوقيت
ً
وف ـق ــا لـبـيــان صـ ــادر ع ــن "ب ـحــريــة الـحــرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي" وأدلـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ،اقـتـصــرت
ال ـم ـن ــاورات عـلــى الـخـلـيــج الـعــربـ ّـي والـجــانــب
الغربي من مضيق هرمز ،متجنبة المنطقة
ال ـخــاض ـعــة ل ـ ـ "الـ ـق ــوة ال ـب ـحــريــة لـلـجـمـهــوريــة
اإلسالمية اإليرانية".
ً
ورب ـمــا تــم ذل ــك جــزئـيــا لتقليل احـتـمــاالت
وق ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـ ــوادث ب ــالـ ـنـ ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة بـعــد
المناورات القاتلة التي أجرتها "القوة البحرية
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية" في  10مايو
عندما ضربت فرقاطة سفينة الدعم "كونارك"
بصاروخ عن طريق الخطأ في خليج عمان.
ٍ
لكن بخالف التقارير األولية ،ال يوجد ما
يشير إلى أن "القوة البحرية
لـ"الحرس الثوري" اإليراني أعطت ّ
البحارة
ً
ً
إش ـ ـعـ ــارا س ــاب ـق ــا ب ــإق ــام ــة ت ــدري ـب ــات وشـيـكــة
ب ــال ــذخـ ـي ــرة ال ـح ـي ــة داخ ـ ـ ــل م ـ ـمـ ــرات ال ـش ـحــن

المزدحمة للغاية في مضيق هرمز والخليج
العربي.
وفي الواقع ،إن إعطاء القليل من التحذير
أو عدم توجيهه هو الممارسة المعتادة إليران
في مثل هذه المناورات ،وذلك على ما يبدو من
أجل تعزيز تأثيرها المثير وتقويض سالمة
ّ
متعمدة.
المالحة في المنطقة بصورة
في الفترة التي سبقت مناورات "الرسول
إشعار على الموقع
األعظم  ،"14لم ُينشر أي
ٍ
اإلل ـك ـتــرونــي لـ ـ "مـنـظـمــة ال ـمــوانــئ والـمــاحــة
البحرية اإليرانية" ،أو قاعدة بيانات "وكالة
المخابرات الجغرافية الوطنية األميركية" ،أو
"قطاع المالحة البحرية التاسع" "NAVAREA
 ،"IXأو شركة "خدمات المساعدات المالحية
في الشرق األوسط" ،أو قائمة ّ"اإلدارة البحرية
ً
عادة ما تحذر ّ
البحارة من
األميركية" ،والتي
زيادة النشاط البحري اإليراني في المنطقة.
وتـشـيــر ت ـقــاريــر مختلفة إل ــى أن ــه ل ــم يتم
تـعـجـيــل مـ ـن ــاورات "ال ــرس ــول األع ـظ ــم  "14أو
تــأخـيــرهــا ،ولـكــن بكافة األح ــوال تــم إطالقها
ً
بدون دعاية مسبقة تقريبا .وال يقتصر توقيت
هــذه الـمـنــاورات السنوية على أي مــوســم أو
ج ــدول زم ـنــي مـعـيــن  -بــل يعتمد أك ـثــر على
العوامل السياسية واالستراتيجية.
وفي هذه الحالة ،كان قرار تنفيذ مناورات
"ال ـ ــرس ـ ــول األع ـ ـظـ ــم  "14وإعـ ـ ـ ـ ــادة اس ـت ـخ ــدام
ّ
مجسم قديم لحاملة طائرات أميركية والذي
ً
تــم إصــاحــه مــرتـبـطــا عـلــى األرج ــح بــوصــول
المجموعة الـضــاربــة مــن حــامــات الطائرات
األمـيــركـيــة "نيميتز" إلــى شـمــال بحر العرب
في  24يوليو.
"وف ــي هــذا الـسـيــاق تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن
"نيميتز" أبحرت لتعفي حاملة الطائرات "يو
إس إس دوايت د .آيزنهاور" من مهمتها التي
دامت سبعة أشهر؛ وقد عادت اآلن هذه الحاملة
والسفن المرافقة لها إلى الواليات المتحدة".
وف ــي  26يــولـيــو ،الح ـظــت وســائــل اإلع ــام
الـعــالـمـيــة أن الـ ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة ت ـق ــوم بنقل
مـجـ ّـســم حــامـلــة ال ـطــائــرات  -وه ــو ع ـبــارة عن
في المئة من سفينة
نموذج مصغر بقياس َ 60
"نيمتز" نفسها  -من مرساه قبالة بندر عباس
إلى المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة هرمز.

مناورات "الرسول األعظم" البحرية الـ 14
ُّ
ّ
وتكهنت التقارير بأن هذه الخطوة قد نفذت
ً
تحسبا لـتـمــاريــن جــديــدة بــالــذخـيــرة الحية.
ُ
ّ
المجسم في األصل
وكان قد "طلب صنع" هذا
في عام  2015من أجل استهدافه بالصواريخ
والطوربيدات خالل مناورات "الرسول األعظم
 "9فــي فـبــرايــر مــن ذاك ال ـع ــام ،ولـكـنــه أب ــى أن
يـغــرق فـتـ ّـم إصــاحــه بعد أربـعــة أعـ ــوام ،وفي
ً
الــوقــت الـمـنــاســب تـمــامــا الح ـت ــدام الـتــوتــرات
طوال عام .2020

اختبار أو استعراض
ّ
المجسم لمسافة خمسين
بمجرد سحب
ً
ً
كيلومترا وص ــوال إلــى موقعه شمال ممرات
ّ
ال ـش ـحــن ف ــي م ـض ـيــق ه ــرم ــزُ ،تـ ــم اس ـت ـهــدافــه
بصاروخ "نصر" مضاد للسفن أطلق من طائرة
هليكوبتر ّ
معدلة من طراز "بيل جيت رينجر".
صــر"
وتـشـيــر صـعــوبــات تحميل صـ ــاروخ "نـ ّ
وعدم مالءمة طوافة "جيت رينجر"  -المصنفة
ضـمــن فـئــة ال ـط ــواف ــات الـمــدنـيــة  -للعمليات
المتطلبة المضادة للسفن ،إلى أن هذا الجزء
من المناورات كان إما برنامج اختبار أو مجرد
استعراض.
ّ
مصور
وعلى أي حال ،أظهر مقطع فيديو
مــن طــائــرة ب ــدون طـيــار أن ال ـصــاروخ ّ
تسبب

بأضرار محدودة عندما اصطدم ببدن السفينة
فوق خط الماء بالقرب من البنية الفوقية.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أس ـق ـط ــت ط ــائ ـ ٌ
ـرات
بــدون طيار ثــاث قنابل صغيرة القطر على
سطح حاملة الـطــائــرات مما أدى إلــى تدمير
ثــاثــة مـجـ ّـسـمــات لـطــائــرات مقاتلة مــن طــراز
"أف-إي ،"18-بينما أطلقت زوارق صاروخية
ومدفعيات ساحلية بضعة صواريخ إضافية
مضادة للسفن قصيرة المدى على السفينة
"حاملة الطائرات".
ّ
المجسم وكأنه يستسلم
وفي النهاية ،بدا
ً
ً
م ـتــأثــرا بــإصــابــاتــه؛ وج ــرى تـصــويــره الحـقــا
وهو يميل إلى جانبه األيسر ويغرق في مكان
ً
لـيــس بـعـيــدا عــن مــدخــل مـيـنــاء بـنــدر عـبــاس،
ربـمــا بـعــد مـحــاولــة ليلية فــاشـلــة ل ـجـ ّـره إلــى
البالغ
الشاطئ .وبالنظر
إلى عمق قاع البحر ُ ْ
ً
وع ْرض
خمسة وعشرين مترا في ذلك المكان،
ً
ّ
مجسم السفينة أربعين مـتــرا ،بقي
عــارضــة
ً
جـ ٌ
ـزء مــن الـحـطــام نــاتـئــا مــن الـمــاء وسيشكل
ً
ً
ً
خطرا مالحيا خطيرا ما لم يتم اتخاذ مزيد
من اإلجراءات إلنقاذه.
تم تصميم مناورات "الرسول األعظم "14
بالدرجة الكبرى إلبهار أعداء إيران في المنطقة
والخارج ،وفي الوقت نفسه لتعزيز قوة الردع
اإليــرانـيــة الـتــي َيعتبر الـنـظــام على مــا يبدو

أنها ال تزال متضررة بعد مقتل قائد "الحرس
الثوري اإلسالمي" اإليراني قاسم سليماني
في يناير والموجة األخـيــرة من االنفجارات
الغامضة فــي مصنع تجميع أجـهــزة الطرد
الـمــركــزي فــي نطنز ومــواقــع إيــرانـيــة أخ ــرى.
وعلى الرغم من هدفها الرمزي/االستراتيجي،
ً
فإن المناورات حملت أيضا بعض التأثيرات
التكتيكية الجديرة بالمالحظة.
ً
أوالّ ،ادع ــت إي ــران أنــه تم استخدام نسخة
مضادة لإلشعاعات من الصاروخ أرض-أرض
"فــاتــح" ،وتــدعــى "هــرمــز" ،مــن أجــل استهداف
نسخة مطابقة مــن الـ ــرادار "ت ــي بــي واي "2-
األميركي المتطور البعيد المدى والمرتبط
بمنظومة "الدفاع في المناطق ذات االرتفاعات
ً
العالية الطرفية" "ثــاد" والمنتشرة حاليا في
عدة ّمواقع في منطقة الخليج.
وبثت وسائل اإلعالم التابعة للدولة مقطع
فيديو إلثبات ذلك ،على الرغم من أن اللقطات
ُ
ال تظهر بشكل قاطع مــا إذا كــان الـهــدف هو
ج ـه ــاز م ـح ــاك ــاة ص ــال ــح لـمـنـظــومــة "ثـ ـ ــاد" تم
تدميره بواسطة صاروخ حقيقي ّ
موجه مضاد
لإلشعاعات.
ً
ثــانـيــا ،أظ ـهــرت مـقـ ُـاطــع الـفـيــديــو والـصــور
ـاورات
الـفــوتــوغــرافـيــة الـتــي ن ـشــرت خ ــال م ـنـ
ٌ
"ال ــرس ــول األع ـظ ــم  "14م ــا ب ــدا وك ــأن ــه إط ــاق

مائل لنوع جديد من صواريخ أرض-أرض تم
إطالقه من عبوات أسطوانية محكمة الغلق
وموضوعة داخل خنادق ضحلة "قليلة العمق"
ومـغـطــاة بطبقة خفيفة مــن ال ـتــراب أو مــواد
التمويه .وال يوجد مؤشر مرئي على وجود
شبكة دعم بالقرب من مواقع اإلطالق.
ً
ثالثاّ ،ادعــى "الحرس الثوري" اإليراني أن
المنطقة التي أجريت فيها مناورات "الرسول
األعظم" تمت "مراقبتها" للمرة األولى بواسطة
الصناعي الجديد الخاص بالتصوير
قمره
ُ
ً
"نــور" ،والــذي أطلق في  22أبريل .وتم سابقا
ً
تزوير قدرات "نور"  -إذ تبين الحقا أن الصور
التي ُيفترض أنــه التقطها ل ـ "قــاعــدة العديد
ال ـج ــوي ــة" ق ــد ت ــم نـسـخـهــا م ــن "غ ــوغ ــل إي ــرث"
 ."Googleوم ــع ذلـ ــك ،تـشـيــر بعض
"Earth
ُ
الصور التي نشرت خالل مناورات "الرسول
األعظم  "14إلى أن "نور" يتمتع بقدرات متعددة
األط ـيــاف مــع اسـتـخــدام مـحــدود للمعلومات
االستخباراتية.
ً
ٌ
طائرات من نوع "سوخوي سو-
رابعا ،قامت
 "22تابعة لـ "القوة الجوية الفضائية لـ "الحرس
الثوري" اإليراني" "التي تتمركز عادة في شيراز
على بعد  500كيلومتر شمال غــرب مضيق
هرمز" بإلقاء قنبلة انزالقية من طراز "ياسين"
ً
تزن  660كيلوغراما على أهداف بحرية خالل
الـمـنــاوراتُ .
ويــزعــم أن نطاق قنبلة "ياسين"
ّ
الموجهة بـ "نظام تحديد المواقع العالمي"
يـتــراوح بين  50و 100كيلومتر ،وهــي بذلك
ً
تستطيع أن تمنح الطائرات اإليرانية نطاقا
ً
ً
معينا بعيدا عن خط المواجهة عند محاولة
مهاجمة السفن التابعة لقوات التحالف خارج
نطاق دائــرة الطائرة القتالية والبالغة 1100
كيلومتر.
وع ـلــى ال ـن ـحــو ن ـف ـســه ،اس ـت ـخــدم "ال ـحــرس
الثوري" اإليراني في مايو طائرات "ســو"22-
ُ
الختبار نسخة تطلق من الجو من صــاروخ
ّ
"فجر "4-الباليستي الموجه.
وإذا تــم تــوجـيــه ه ــذا ال ـســاح بـنـجــاح إلــى
ً
هــدفــه ،فقد يشكل تـهــديــدا ألص ــول التحالف
العالية القيمة في بحر العرب.

ةديرجلا

•
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 FBIيشارك في تحقيق «مرفأ بيروت» ...وطهران توفد ظريف
واشنطن تدعم حكومة تعكس إرادة الشعب وملتزمة بأجندة اإلصالح وتتصرف بناء عليها
بيروت  -ةديرجلا

•

في تطور كبير ،أعلنت الواليات
المتحدة أنها ستشارك
بالتحقيق في انفجار مرفأ
بيروت ،كما عبرت عن دعمها
لحكومة تلتزم باإلصالحات،
وذلك عشية زيارة لوزير
الخارجية اإليراني لبيروت مع
انزالق األزمة التي تعيشها
البالد إلى التدويل.

كانت هناك
مؤامرة
إلسقاط
مجلس النواب
نبيه بري

تـبــدو ال ـقــوى السياسية ّ في
ل ـب ـن ــان فـ ــي م ــوق ــع «ال ـم ـت ـل ــق ــي»
وت ـن ـت ـظ ــر تـ ـل ـ ّـم ــس ال ـم ـع ـط ـيــات
ال ـخــارج ـيــة ،قـبــل ان تـخـطــو اي
خـ ـط ــوة ب ـع ــد اس ـت ـق ــال ــة رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ح ـس ــان دي ـ ـ ــاب .لـكــن
األكـ ـي ــد ان ال ـت ــرق ــب ه ــو الـسـمــة
االب ـ ـ ـ ـ ــرز ،ال بـ ــل ي ـش ـك ــل عـ ـن ــوان
الـمــرحـلــة فــي ال ــداخ ــل .فــالـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة جـمـيـعـهــا ،مــوالـيــة
كــانــت ام م ـعــارضــة ،تـنـتـظــر ما
س ـت ـن ـت ـجــه ح ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ــدول ـي ــة لـتـبـنــي ع ـلــى ضــوئـهــا
المقتضى حكوميا.
فـ ــاألزمـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ذه ـبــت
بــات ـجــاه «الـ ـت ــدوي ــل» م ــع حــركــة
كثيفة لموفدين دوليين ابرزها
وصــول وكيل وزارة الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي دي ـف ـي ــد ه ـي ــل ام ــس
الى بيروت عشية زيــارة لوزير
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظــريــف لـلـقــاء نـظـيــره اللبناني
ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال
شربل وهبي.
وقالت الخارجية األميركية
في بيان إن «هيل سيؤكد رغبة
الــواليــات المتحدة فــي دعــم أي
حـكــو مــة تـعـكــس إرادة الشعب
ً
وملتزمة حقا بأجندة اإلصالح
وتتصرف بناء عليها».
وخ ــال جــولــة فــي الجميزة،
قال هيل إن «مكتب التحقيقات
ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ()FBI
س ـي ـن ـضــم إل ـ ــى ال ـم ـح ـق ـق ـيــن فــي
ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت» بطلب
مــن السلطات اللبنانية .و كــان
الرئيس دونــالــد تــرامــب تحدث
عـ ــن احـ ـتـ ـم ــال تـ ـع ــرض ال ـم ــرف ــأ
ل ـه ـجــوم «بـقـنـبـلــة م ــن ن ــوع مــا»
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـع ـ ــود وي ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ــى
امكانية وق ــوع ح ــادث عرضي.
وال تزال وزارة الدفاع األميركية
(ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) ت ـق ــول إن ـه ــا غير
متأكدة من الذي حصل.
وكشفت مصادر دبلوماسية
لـ «الجريدة» ،امس ،إن زيارة هيل
ه ــي تـمـهـيــديــة ل ــزي ــارة مـســاعــد
وزير الخارجية االميركي ديفيد
شينكر الذي سيزور لبنان خالل
األس ـ ـبـ ــوع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـش ـهــر
الـجــاري أي قبيل زي ــارة رئيس
ج ـم ـه ــوري ــة ف ــرن ـس ــا اي ـمــانــويــل
ماكرون للبنان.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ان «زي ــارة
ه ـي ــل تـ ـه ــدف إل ـ ــى ج ــس نـبــض
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وم ـ ـ ــدى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا لـ ـح ــل ال ـم ـل ـف ـي ــن
ال ـح ـكــومــي وال ـن ـف ـطــي (تــرسـيــم

لبنانيون يمرون أمام مبنى تضرر بانفجار المرفأ في حي مار مخايل الذي تسكنه غالبية مسيحية ببيروت أمس
الحدود)» ،مشيرة الى أن «ملف
ً
الترسيم سيكون بندا أول على
جدول أعمال هيل ،وهو سيعمل
بـشـكــل ج ــدي ع ـلــى إع ـ ــادة فتح
مسار التفاوض مع لبنان على
ً
هــذا المستوى ،خصوصا بعد
ال ـفــرم ـلــة ال ـت ــي اص ـط ــدم ــت بها
المفاوضات على هذا الصعيد
في وقت سابق» .وتابعت« :هيل
س ـي ـت ـحــدث ف ــي ث ــواب ــت اإلدارة
األميركية تجاه األزمة في لبنان
خالل اجتماعاته مع المسؤولين
ا لــذ يــن سيلتقيهم» ،معتبرة أن
«استقالة الحكومة ال تغير شيئا
في هــذا األمــر ،بل لعلها تشكل
عــامــا إضــاف ـيــا لـتــأكـيــد موقف
واش ـن ـط ــن ال ـث ــاب ــت وشــروط ـهــا
المعلنة لمساعدة لبنان لحل
أزم ـتــه الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة».
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار ت ـلـ ّـمــس الـمــوقــف
االيراني قالت مصادر سياسية
ان ــه «يـبـقــى االمـ ــل ف ــي ان تنتج
ال ـحــركــة ال ــدول ـي ــة ح ــا يـنــاســب
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ويـ ـ ـت ـ ــاق ـ ــى ومـ ـط ــال ــب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـف ــض ،وان ال
ُ
وت ـ ـفـ ـ َ
ـرمـ ــل،
ت ـف ـش ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــي
فـتـتـكــرر تـجــربــة حـكــومــة ديــاب
ويزداد الوضع اللبناني حرجا

اق ـت ـص ــادي ــا وم ــال ـي ــا وس ـيــاديــا
وت ـ ـت ـ ـفـ ــاقـ ــم الـ ـ ـع ـ ــزل ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
والعربية للبنان».

بري
فــي م ــوازاة ذلــك ،نجح رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري في
مــواج ـهــة ك ــل ال ـم ـســاعــي لـضــرب
«م ـج ـل ـســه» وت ـع ـط ـيــل جـلـســاتــه.
وتـ ـح ــدث بـ ـ ــري ،خ ـ ــال الـجـلـســة
الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي ع ـقــدت ام ــس،
عن «مؤامرة الستقالة نــواب من
الـمـجـلــس» ومحاسبته مــن قبل
ً
الحكومة ب ــدال مــن العكس .وتم
خالل الجلسة إقرار إعالن «حالة
ال ـطــوارئ» فــي بـيــروت ،لـمــدة 15
ً
ي ــوم ــا .وب ـ ــرز اعـ ـت ــراض ال ـنــائــب
ً
أس ــام ــة س ـع ــد ،م ـع ـت ـب ــرا أنـ ــه «ال
حاجة لحالة الـطــوارئ بل حالة
التعبئة العامة كافية ،وال داعي
للمزيد من عسكرة السلطة» ،لكن
بري ّرد عليه بالقول« :طوال حالة
الطوارئ لم يقم الجيش بخطوات
تـتـخــوف منها ال ـنــاس ،وال قمع
ً
ت ـل ـف ــزي ــون ــا رغ ـ ــم الـ ـف ــوض ــى فــي
اإلعالم .لم يتدخل وترك المجال
للتظاهرات».

قـ ـ ــررت ل ـي ـتــوان ـيــا ح ـظ ــر دخ ــول
أن ـصــار «ح ــزب ال ـلــه» الـلـبـنــانــي إلــى
أراضيها ،لتكون بذلك أول دولة في
منطقة البلطيق تتخذ هذا اإلجراء.
وقال وزير الخارجية الليتواني
ليناس لينكفيسيوس فــي تبريره
ل ـل ـق ــرار ،إن «حـ ــزب ال ـل ــه» يستخدم
ً
«طرقا إرهابية» تهدد أمن ليتوانيا
العضو في االتحاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي (ناتو) ودول أخرى.

جعجع
الى ذلكّ ،
توجه رئيس حزب

«القضاء األعلى»

بعدما جوبه برفض فوري من
م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى ،مــع
العلم أن التشكيالت القضائية
ك ــان ــت ق ــد ف ـج ــرت خ ــاف ــا بـيــن
الـجــانـبـيــن ،انـتـهــى إل ــى إغ ــراق
ه ــذه الـمـنــاقــات والـتـشـكـيــات
فــي دوامـ ــة االن ـت ـظــار .وينتظر
ً
مجلس القضاء األعلى جوابا
مـ ــن ن ـج ــم ب ـع ــدم ــا أب ـل ـغ ـه ــا فــي
ّ
جوابه على اقتراحها الثاني أن
القاضي طــارق البيطار اعتذر
ًّ
ً
عدليا بسبب
عن تعيينه محققا
انـصــرافــه إل ــى ضـغــط الملفات
الكثيرة في محكمة الجنايات
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت الـ ـت ــي ي ـت ــرأس ـه ــا،
ّ
فـيـمــا تـتـطــلــب مـهـمــة الـمـحـقــق
ّ ً
العدلي تفرغا .وأبقى المجلس
ً
اجتماعه مفتوحا فــي انتظار
ج ــواب نـجــم ال ــذي يـفـتــرض أن
يكون االقتراح الرسمي الثالث
السم المحقق العدلي.

م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـقــط
اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل فــي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـس ـت ـق ـي ـلــة م ــاري
كلود نجم طــرح اســم القاضي
ً
س ــام ــر ي ــون ــس مـحـقـقــا عــدل ـيــا
في جريمة كارثة مرفأ بيروت

ثان لحزب الله في طهران
اغتيال مسؤول ٍ

ليتوانيا تحظر دخول أنصار «حزب الله»
وأضاف في بيان لـ «الخارجية»،
أن ال ـ ـقـ ــرار ت ــم ات ـ ـخـ ــاذه بـ ـن ــاء عـلــى
م ـع ـلــومــات ل ـمــؤس ـســات لـيـتــوانـيــة
ً
وشـ ــركـ ــاء ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـحـظــر
سيسري  10أعوام.
من جهته ،رحب وزير الخارجية
اإلسرائيلي غابي اشكيناز بالقرار
ووصفه بأنه «شجاع ومهم من أجل
الحفاظ على االستقرار اإلقليمي»،
ودع ــا كــل ال ــدول األوروب ـي ــة ال ــى أن

وتـعـنــي حــالــة ال ـط ــوارئ في
الوضع الحالي ،تسليم اإلمرة
العسكرية واألمنية في مدينة
ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي.
كما أعـلــن بــري قـبــول استقالة
 8ن ـ ـ ــواب ،ب ـي ـن ـهــم ع ـض ــو كـتـلــة
«ال ـل ـقــاء الــدي ـم ـقــراطــي» الـنــائــب
م ـ ـ ــروان حـ ـم ــادة الـ ـ ــذي ت ــراج ــع
عــن استقالته .وال ـنــواب الذين
استقالوا من البرلمان هم نواب
كتلة «الكتائب اللبنانية» سامي
الجميل ،ونديم الجميل والياس
حـ ـنـ ـك ــش ،وال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة ب ــول ـي ــت
ي ـع ـقــوب ـيــان ،وال ـن ــائ ــب مـيـشــال
معوض ،والنائب نعمة افــرام،
وعـضــو «ال ـل ـقــاء الــديـمـقــراطــي»
هنري الحلو .وكان أعلن عضو
«ال ـل ـقــاء الــدي ـم ـقــراطــي» الـنــائــب
بـ ــال ع ـبــدال ـلــه خـ ــال الـجـلـســة
ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـن ــائ ــب حـ ـ ـم ـ ــادة عــن
االس ـت ـق ــال ــة ،وأن ـ ــه م ــري ــض وال
يـمـكـنــه الـ ـحـ ـض ــور،إال أن بــري
اعتبر استقالة حمادة سارية
المفعول بسبب عدم حضوره.

«ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» سـمـيــر
جعجع إ لــى بــري تعليقا على
ً
كالمه في جلسة المجلس ،قائال
تكن مؤامرة» .وأشار
له« :تلك لم ّ
جعجع إلى أنها «كانت ممارسة
حق ديمقراطي طبيعي للكتل
الـنـيــابـيــة بــاالسـتـقــالــة ،بعدما
ب ـل ـغــت األوضـ ـ ـ ــاع م ــا ب ـل ـغ ـتــه».
وأضـ ـ ــاف« :ب ـكــافــة األحـ ـ ــوال لن
ينقذنا من الوضع الــذي نحن
فـيــه س ــوى ان ـت ـخــابــات نيابية
م ـ ـب ـ ـكـ ــرة» .وت ـ ــاب ـ ــع« :أي دعـ ــوة
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة الـ ـع ــددي ــة ول ــو
ّ
كــا نــت مغلفة تنسف الصيغة
اللبنانية والميثاق الوطني»،
ً
مـضـيـفــا« :لــديـنــا مــا يـكـفــي من
مشاكل وأزمات لنضيف عليهم
مشكلة غير موجودة في الوقت
الحاضر».

(أ ف ب)

ً
تحذو حــذوه ليتواينا ،معتبرا أن
«ح ــزب ال ـلــه منظمة خـطـيــرة وغير
أخالقية تحاول شن هجمات على
مـسـتــوى ا لـعــا لــم بتكليف وتمويل
من إيران».
يذكر أن ثالث دول أوروبية هي
بريطانيا وألمانيا وهولندا صنفت
«حزب الله» بأنه منظمة إرهابية.

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مصدر في «فيلق الـقــدس» ،المكلف بالعمليات
الـخــارجـيــة لـ ـ «ال ـحــرس ال ـث ــوري» ،أن أح ــد المسؤولين
األمـنـيـيــن لـحــزب الـلــه الـلـبـنــانــي ،لــم يـشــر ال ــى اسـمــه أو
كنيته ،قتل الثالثاء الماضي ،في أحــد شــوارع جنوب
غرب مدينة طهران ،في ثاني عملیة اغتيال لمندوبي
األجهزة األمنية لحزب الله في بيروت.
وك ــان قــاضــي التحقيق الجنائي عـبــاس بخشوده،
المسؤول عن التحقيقات في عملية اغتيال اللبناني

الملقب حبيب داوودي ،وابنته مريم ،األسبوع الماضي،
قد تعرض أيضا لمحاولة اغتيال االربعاء ،في منطقة
فدائيي إسالم جنوب طهران ،عندما قام راكبو دراجتين
نــار يـتـيــن بمهاجمته مستخدمين سـكــا كـيــن و عـصــي،
وتعرض لعدة ضربات في رأسه وجسمه.
وحسبما أفاد به القاضي شهرياري ،رئيس محكمة
التحقيق الجنائي لمدينة طهران ،فإن قاضي التحقيق
استطاع الهروب من المهاجمين ،لكن الضربات التي
تلقاها كــا نــت خطيرة ج ــدا ،حيث ا نــه نجا بأعجوبة،
وهو اآلن في العناية الفائقة بأحد مستشفيات طهران.

ماكينزي :وجود أميركي طويل األمد في العراق
قبل أسبوع من زيــارة مرتقبة
ي ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة م ـص ـط ـف ــى ال ـك ــاظ ـم ــي
إل ــى ال ـب ـيــت األب ـي ــض السـتـئـنــاف
الحوار االستراتيجي مع الواليات
المتحدة ،أعلن القائد العام للقيادة
الــوس ـطــى األم ـيــرك ـيــة (سـنـتـكــوم)
الجنرال كينيث ماكينزي ،أن بالده
تعتزم خفض قواتها فــي العراق
وسـ ــوريـ ــة ف ــي األشـ ـه ــر الـمـقـبـلــة،
بمقابل الحفاظ على وجود طويل
األمد.
وتوقع ماكينزي ،خالل مؤتمر
«كـ ــون ـ ـفـ ــرانـ ــس» ج ـم ـع ــه مـ ــع ع ــدة
م ـس ــؤول ـي ــن ،أن ت ـحــافــظ ال ـق ــوات
األم ـيــرك ـيــة وقـ ـ ــوات ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـســي «ال ـن ــات ــو» ع ـلــى وج ــود
طويل األمد في بغداد ،للمساعدة
فـ ــي مـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ول ــوق ــف
الـنـفــوذ اإلي ــران ــي فــي ال ـبــاد ،لكن
مسؤولين أميركيين آخرين قالوا
إن الـمـنــاقـشــات م ــع الـمـســؤولـيــن
العراقيين التي تستأنف مع زيارة
الكاظمي قد تؤدي إلى خفض عدد
القوات إلى حوالي .3500
وب ـ ّـي ــن مــاك ـي ـنــزي أن الـتـهــديــد

ال ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض لـ ــه ق ــواتـ ـه ــم مــن
«الجماعات الشيعية المسلحة»،
ال ـ ـمـ ــوال ـ ـيـ ــة لـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــران ،أدى إل ــى
تـخـصـيــص الـ ـم ــوارد ال ـتــي كــانــوا
سـيـسـتـخــدمــونـهــا ض ــد «داعـ ــش»
لـتــوفـيــر ال ــدف ــاع ــات ،مـمــا قـلــل من
ال ـقــدرة على العمل بفعالية ضد
التنظيم المتشدد.
وأش ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـس ــؤول األم ـي ــرك ــي
بــال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ال ـج ــدي ــدة،
لـ ـجـ ـه ــوده ــا األول ـ ـي ـ ــة ب ـم ــواج ـه ــة
«الميليشيات اإليرانية التي تطلق
ً
ال ـص ــواري ــخ دوريـ ـ ــا ع ـلــى ال ـقــوات
ً
واألف ـ ـ ـ ــراد األم ـي ــرك ـي ـي ــن» ،م ـش ـيــرا
إلــى أنــه يتعين على المسؤولين
األميركيين التحلي بالصبر مع
ً
الحكومة الجديدة ،مؤكدا أن بالده
تسعى لـعــدم «تــأجـيــج األوض ــاع»
في العراق.
وأك ـ ــد مــاك ـي ـنــزي وم ـس ــؤول ــون
أم ـي ــرك ـي ــون آخـ ـ ـ ــرون ،أن بــإم ـكــان
واشنطن سحب قواتها من العراق
وس ــوري ــة ،ألن الـ ـق ــوات المحلية
أص ـب ـحــت ق ـ ــادرة ب ـش ـكــل م ـتــزايــد
على مواجهة «داع ــش» بمفردها،
مـ ــع ب ـع ــض ال ـم ـس ــاع ــدة الـتـقـنـيــة

أكراد عراقيون يتظاهرون في السليمانية مطالبين باستقالة حكومة اإلقليم بسبب الوضع االقتصادي
ً
جنودا أميركيين والهجمات على
إم ـ ــدادات ال ـقــوات األمـيــركـيــة التي
تتهم واشنطن ،الفصائل المسلحة
الـعــراقـيــة ،الـتــي تمولها وتدربها
إيران ،بالوقوف وراءها.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،ورغ ــم
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـعــراق ـيــة وال ـعــرب ـيــة
غ ـيــر ال ـم ـس ـبــوقــة ،ت ـع ـهــدت تــركـيــا
بمواصلة عملياتها العسكرية ضد
مسلحي حزب العمال الكردستاني

شمال العراق «إذا استمرت بغداد
ف ــي الـتـغــاضــي ع ــن وج ــوده ــم في
المنطقة».
وج ــاء ذل ــك بـعــد م ــرور يومين
عـلــى ضــربــة جــويــة تــركـيــة شمال
العراق قتلت عنصرين من حرس
الحدود العراقي وسائقهما ،وهو
مــا وصـفــه الجيش الـعــراقــي بأنه
«اعتداء سافر».
ً
وردا عـ ـل ــى ا ل ـع ـم ـل ـي ــة أ ل ـغ ــت

ال ـس ـل ـطــات ال ـع ــراق ـي ــة زي ـ ــارة كــان
ً
م ـق ــررا أن ي ـقــوم بـهــا زي ــر الــدفــاع
التركي خلوصي آكار إلى بغداد،
واس ـتــدعــت سفير أن ـقــرة إلبــاغــه
ُ ّ
المؤكد لما تقوم
بـ«رفض العراق
به بالده من اعتداءات وانتهاكات».
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
وزارة الخارجية العراقية أحمد
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــاف ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــأن وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ـ ــؤاد ح ـس ـيــن أج ــرى

مصر :وفاة القيادي
اإلخواني عصام العريان

توفي القيادي بجماعة
«اإلخوان المسلمين» ،عصام
العريان ،في محبسه صباح
أمس ،عن عمر يناهز 66
عاما ،ليكون بذلك ثالث
قيادي إخواني يتوفى خالل
وجوده بالسجون المصرية
منذ إلقاء القبض عليهم
بعد سقوط حكم الجماعة
في يوليو  ،2013إذ سبق أن
توفي كل من المرشد العام
للجماعة السابق مهدي عاكف
في سبتمبر  ،2017والرئيس
السابق محمد مرسي في
يونيو .2019
وأبلغت السلطات المصرية
أسرة العريان ومحاميه بخبر
وفاته ،وأن الوفاة طبيعية،
ولم يتلق العريان أي زيارات
من أسرته منذ ستة أشهر،
بسبب تعليق السلطات
المصرية لزيارات السجون
كإجراء احترازي لمواجهة
تفشي فيروس كورونا
(كوفيد ،)19 -وقال مصدر
أمني لـ «الجريدة» ،إن سبب
الوفاة أزمة قلبية.
ويعد العريان أحد أكثر
الوجوه اإلخوانية شهرة في
الشارع المصري في العقود
األخيرة ،إذ كان دائم الظهور
على وسائل اإلعالمُ ،
وعرف
بعالقاته الواسعة مع مختلف
التيارات السياسية ،إذ شغل
منصب مسؤول المكتب
السياسي لجماعة اإلخوان
لسنوات ،ثم شغل منصب
نائب رئيس حزب «الحرية
والعدالة» ،الذراع السياسية
لجماعة «اإلخوان» ،والذي
تأسس بعد ثورة  25يناير
.2011

جدل بعد ترقية زوجة
الرئيس التونسي

أثارت ترقية إشراف شبيل،
زوجة الرئيس التونسي قيس
سعيد ،ونقلها للعمل قاضية
في محافظة صفاقس ،التي
تبعد عن العاصمة تونس 270
ً
ً
ً
كيلومترا ،جدال واسعا في
تونس .وتداول نشطاء ،خبر
نقل وترقية إشراف شبيل،
واختلفت اآلراء بين من اعتبر
ذلك مؤشرا على الديمقراطية
في تونس ،وآخرون وصفوا
هذا اإلجراء بـ«الشعبوي».
واستنكر البعض نقل زوجة
الرئيس بوصفه «محاولة
شكلية إلثبات استقاللية
القضاء».

غارات إسرائيلية
على غزة لليوم الثاني

ً
ً ً
بغداد تطلب موقفا عربيا موحدا بمواجهة أنقرة

واالس ـت ـخ ـبــارات ـيــة والـلــوجـسـتـيــة
األميركية.
ويـ ـ ــرغـ ـ ــب «الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون» فــي
تخفيض قواته في العراق بسبب
الهجمات التي تتعرض لها قوات
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوده ضــد
«داعــش» ،التي أسفرت ،في مارس
الماضي ،عن مقتل  3جنود منهم
أم ـيــرك ـيــان ،وإص ــاب ــة  14آخــريــن.
ويــأتــي تـصــريــح مــاكـيـنــزي وســط
ترقب في العراق لخطوات الكاظمي
الذي يتعرض لضغوط من األحزاب
وال ـف ـص ــائ ــل الـمـسـلـحــة ال ـمــوال ـيــة
إليران للضغط باتجاه تطبيق قرار
البرلمان المطالب بإخراج القوات
األجنبية بعد قيام واشنطن بقتل
ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي ون ــائ ــب رئـيــس
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي
المهندس قرب مطار بغداد يناير
الماضي.
في غضون ذلك ،زعمت مصادر
ً
ً
أن ع ـب ــوة نــاس ـفــة رت ـ ــا عـسـكــريــا
ً
أم ـيــرك ـيــا ،ف ــي مـحــافـظــة ذي ق ــار،
جنوب بغداد .وتصاعدت الهجمات
الصاروخية على السفارة وقواعد
عـ ـسـ ـك ــري ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـض ـيــف

سلة أخبار

(أ ف ب)

اتصاالت عدة مع نظرائه العرب،
إلحــاطـتـهــم بـتـفــاصـيــل «االع ـت ــداء
التركي الـســافــر ،وأهمية تضافر
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة إزاء هـ ــذه
الـتـطــورات الخطيرة فــي الموقف
األمني مع الجارة تركيا ،والخروج
بموقف موحد يلزم األتــراك بعدم
تـكــرار ه ــذه االنـتـهــاكــات ،وسحب
قــوات ـهــم الـمـتــوغـلــة ف ــي األراضـ ــي
العراقية».

شنت الطائرات الحربية
اإلسرائيلية لليوم الثاني على
التوالي ،أمس ،غارات ضد
أهداف في أنحاء متفرقة من
قطاع غزة .وقصفت المقاتالت
اإلسرائيلية مواقع يتبع
بعضها لكتائب «عز الدين
القسام» ،الجناح المسلح
لحركة «حماس» .وأفادت
تقارير فلسطينية بأن أكثر
ً
من  20منزال تضررت في
القصف اإلسرائيلي غرب
مدينة غزة .وقال المتحدث
باسم الجيش اإلسرائيلي
ً
أفيخاي أدرعي« :ردا على
إطالق البالونات الحارقة من
غزة خالل األسبوع المنصرم،
شنت طائرات ومروحيات
حربية إلى جانب دبابات
ضربات على عدة أهداف
تابعة لحماس».

ةديرجلا
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ّ
ّ
فرنسا تعزز وجودها العسكري بالمتوسط وسط توتر مع تركيا
● إردوغان ينتقد زيارة «المستعمر» ماكرون إلى بيروت :ال يهمنا التهافت اللتقاط الصور
● باريس تطالب أنقرة بتوضيحات عن قصف شمال العراق

ّ
المتوسط أمس (رويترز)
سفن حربية فرنسية ـ ـ يونانية خالل تدريبات مشتركة في مياه

أخذ التوتر المتصاعد بين تركيا
واليونان ،في شرق المتوسط،
مساحات جديدة مع دخول
فرنسا على خط األزمة ،منحازة
إلى جانب أثينا ،حيث أعلنت
باريس أنها ستنشر طائرتين
مقاتلتين من طراز «رافال»
والفرقاطة «الفايت» بشرق
المتوسط ،في إطار خطة
لدعم وجودها العسكري
في المنطقة ،وذلك وسط
مؤشرات على توتر مع تركيا.

مع ارتفاع نسبة التوتر بين
اليونان وتركيا بشأن التنقيب
في مياه متنازع عليها في شرق
البحر المتوسط ،أعلنت وزارة
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
ً
أمس ،أن باريس أرسلت «مؤقتا»
طــائــرت ـيــن مـقــاتـلـتـيــن م ــن ط ــراز
«راف ـ ـ ــال» ،وسـفـيـنـتـيــن تابعتين
للبحرية الفرنسية هي الفرقاطة
«ال فاييت» وحاملة المروحيات
«تــونـيــر» ،إلــى شــرق المتوسط،
مـشـيــرة إل ــى أنـهــا ستعمل على
تـعــزيــز وجــودهــا الـعـسـكــري في
المنطقة.
وشـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى أن
«هــذا الــوجــود العسكري يهدف
إل ــى ت ـعــزيــز الـتـقـيـيــم الـمـسـتـقــل
لـلــوضــع ،وتــأكـيــد ال ـتــزام فرنسا
بحرية الحركة وسالمة المالحة
الـبـحــريــة فــي الـبـحــر المتوسط
واحترام القانون الدولي».
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرتـ ــان زارت ـ ـ ــا
قبرص من االثنين إلى األربعاء
إلجراء تدريبات.
وانـ ـضـ ـم ــت «ال ف ــايـ ـي ــت» لـيــل
األربعاء -الخميس في المتوسط
إل ـ ــى «ت ــونـ ـي ــر» الـ ـت ــي ك ــان ــت فــي
ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى بـ ـي ــروت لـتـقــديــم
المساعدة بعد االنـفـجــار ،الــذي
دم ــر ج ــزءا مــن الـعــاصـمــة فــي 4
أغسطس.
وف ـ ــي أث ـي ـن ــا ،أكـ ـ ــدت م ـص ــادر
دف ــاع ـي ــة أن ال ـج ـيــش الـفــرنـســي
أج ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات م ـ ــع ق ـ ــوات
يــونــان ـيــة ق ـبــالــة ج ــزي ــرة كــريــت
الجنوبية ام ــس ،شــاركــت فيها
«الفاييت» و«تونير» والطائرتان
الحربيتان.
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة -ال ـف ــرن ـس ـي ــة ق ـبــالــة
ســواحــل جــزيــرة هــي أول عالمة
عـلــى ال ـت ــزام الــرئ ـيــس الـفــرنـســي

إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود
بالده بالمتوسط.

ماكرون
وأعلن الرئيس الفرنسي ،أمس
األول ،تعزيز الــوجــود العسكري
ل ـب ــاده مــؤق ـتــا ف ــي ش ــرق الـبـحــر
المتوسط ،خــال األيــام المقبلة،
ل ـم ــراق ـب ــة ال ــوض ــع ف ــي الـمـنـطـقــة
وإظهار تصميمها على االلتزام
بالقانون الدولي.
وأوضـ ــح مـكـتــب م ــاك ــرون ،في
بـيــان ،أن الرئيس الفرنسي ّ
عبر
ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي م ــع رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـيــونــانــي ك ـيــريــاكــوس
م ـي ـت ـســوتــاك ـيــس ،ع ــن ال ـق ـلــق من
ق ـيــام تــركـيــا بــأعـمــال استكشاف
«أح ــادي ــة» .وأضـ ــاف أن عمليات
الـتـنـقـيــب «ي ـجــب أن ت ـتــوقــف من
أجل السماح بحوار سلمي» بين
البلدين الـجــاريــن العضوين في
حلف شمال األطلسي «الناتو».
وفي  23يوليو ،انتقد ماكرون
بشدة «انتهاك» السيادة اليونانية
والقبرصية من قبل تركيا ،فيما
يتعلق بالتنقيب عن موارد الغاز
في البحر.
وارت ـف ـع ــت ال ـت ــوت ــرات االثـنـيــن
مــع إرس ــال أنـقــرة سفينة «عــروج
ريــس» للمسح الزلزالي ،ترافقها
سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة
كاستيلوريزو اليونانية في شرق
المتوسط.
كما نشرت اليونان أيضا سفنا
حــربـيــة لـمــراقـبــة الـسـفـيـنــة ،التي
تبحر حاليا غرب جزيرة قبرص.

ميتسوتاكيس
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـ ـت ـ ــب
مـيـتـســوتــاكـيــس ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»،

باللغة الفرنسية ،بعد االتصال
مع الرئيس الفرنسي« :إيمانويل
ماكرون صديق حقيقي لليونان،
ومـ ـ ــدافـ ـ ــع م ـت ـح ـم ــس ع ـ ــن ال ـق ـي ــم
األوروبية والقانون الدولي».
وقال رئيس الوزراء اليوناني:
«نأمل أن يسود التعقل في نهاية
المطاف لدى جارتنا ،حتى نتمكن
مـ ــن الـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـحـ ــوار ص ـ ـ ــادق».
وأضــاف« :نسعى إلى مد جسور
السالم وحسن النية والتعاون مع
الجميع» ،معتبرا ان اليونان تعد
مصدرا لالستقرار في المنطقة،
والذي يتوافق مع القانون الدولي
وقواعد حسن الجوار.
وأش ــار ال ــى ان رد فـعــل تركيا
عـلــى تــوقـيــع االتـفــاقـيــة البحرية
بين اليونان ومصر أظهر أنها «ال
تستطيع أن تتوافق مع المبادئ
االوروبـ ـي ــة لـلـقــرن ال ـ ــ ،21وتـبـقــى
عالقة في منطق استخدام القوة
والتهديد».
وأ مـ ـ ـ ــس األول ،أ كـ ـ ـ ــدت م ـصــر
وال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان أن تـ ــوق ـ ـيـ ــع ات ـ ـفـ ــاق
ترسيم الحدود البحرية بينهما
«تـ ـ ـط ـ ــور ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي لـ ـلـ ـع ــاق ــات
ال ـث ـنــائ ـيــة ،وي ـس ـهــم ف ــي تحقيق
األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ش ــرق الـبـحــر
المتوسط».
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي
تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـس ــي مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اليوناني.

داندياس
وف ــي س ـيــاق م ـحــاولــة اح ـتــواء
التوتر بين أنقرة وأثينا ،أعلنت
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ا ل ـي ــو ن ــا ن ـي ــة
أن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـيــونــانــي
نيكوس داندياس ،سيجتمع مع
نظيره األميركي في فيينا اليوم،

لبحث التوترات في شرق البحر
المتوسط.
وزار داندياس إسرائيل ،أمس،
والتقى نظيره اإلسرائيلي غابي
اشكنازي.
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اإلسرائيلية استبقت زيارة وزير
الخارجية اليوناني ،ببيان الفت،
ّأيد اليونان في خالفها مع تركيا.
وقالت« :تتابع إسرائيل عن كثب
التوتر الناشئ فــي شــرق البحر
األبـيــض الـمـتــوســط ،وتـعــرب عن
دع ـم ـهــا ال ـكــامــل وتـضــامـنـهــا مع
الـيــونــان فــي مناطقها البحرية،
وح ـق ـه ــا ف ــي ت ـح ــدي ــد مـنـطـقـتـهــا
االقتصادية الخالصة».
كـ ـم ــا ي ـع ـق ــد وزراء خ ــار ج ـي ــة
االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي اج ـت ـم ــاع ــا
استثنائيا اليوم عبر اإلنترنت،
بناء على طلب أثينا التي تسعى
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى دعـ ــم شــركــائـهــا
األوروبيين.

إردوغان
وفي أنقرة ،قال الرئيس التركي
رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،ام ــس ،إن
ال ـح ــل الــوح ـيــد ل ـن ــزاع بـ ــاده مع
ال ـي ــون ــان ه ــو م ــن خـ ــال ال ـح ــوار
ً
والـمـفــاوضــات ،معتبرا أن أنقرة
ال ت ـل ـهــث وراء «م ـ ـغـ ــامـ ــرات» فــي
المنطقة.
وفي حديثه إلى أعضاء حزبه
الحاكم «الـعــدالــة والتنمية» ،قال
إردوغـ ــان« :لسنا مــن يفاقم حال
التوتر فــي المتوسط ،بــل عقلية
اليونان وقبرص الرومية اللتين
تحاوالن تجاهل تركيا وقبرص
التركية».
ي ـشــار إل ــى أن ج ــزي ــرة قـبــرص
م ـق ـس ـم ــة مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  1974إ ل ــى
ش ـط ــري ــن :ج ـن ــوب ــي م ـس ـت ـقــل ذي

بايدن وهاريس يرفعان شعار «إعادة بناء أميركا»
ترامب يحشد «ربات الضواحي» ويزور  4واليات حاسمة
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة شـ ـب ــه فـ ـ ــارغـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــدم الـ ـم ــرش ــح
الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األميركية
ً
ج ــو ب ــاي ــدن رس ـم ـي ــا ،أمـ ــس األول ،شــريـكـتــه
فــي الـسـبــاق إلــى البيت األب ـيــض السناتورة
ً
كاماال هاريس متعهدا «إعادة بناء» الواليات
المتحدة إذا هزما الرئيس دونالد ترامب في
نوفمبر.
وف ـ ـ ـ ــي أول ظ ـ ـ ـهـ ـ ــور مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ل ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ــي
ويلمينغتون بمسقط رأسه في والية ديالور،
ق ــال ب ــاي ــدن« ،لـيــس ل ــدي أدن ــى شــك فــي أنني
اخـتــرت الشخص المناسب ،وإنـنــي متلهف
ً
للعمل إلعادة بناء الواليات المتحدة» ،مؤكدا
أن ــه سـ ُـيـصـلــح م ــع ه ــاري ــس «ال ـف ــوض ــى الـتــي
أحدثها ترامب ونائبه مايك بنس في الداخل
والخارج».
واتهم بايدن خصمه الجمهوري المعتاد
ع ـلــى «الـ ـت ــذم ــر» بــال ـف ـشــل ف ــي ال ـق ـي ــادة خــال
األزمتين الصحية واالقتصادية ،كما انتقد
ً
هجومه على هاريس قائال« :هل ثمة من ُدهش
لـكــون دونــالــد تــرامــب لــديــه مشكلة مــع امــرأة
قوية ،أو النساء القويات بشكل عام؟»
واعتبر بايدن أن ترامب «ال يسعى سوى
إلـ ــى ت ــأج ـي ــج ال ــوض ــع وإثـ ـ ـ ــارة االن ـق ـس ــام ــات
بسياساته المستمدة من خطاب عنصري»،
ً
مشيرا إلى أن دور هاريس التاريخي كثالث
امرأة يتم اختيارها مرشحة لنيابة الرئاسة
هو أمر ملهم «للفتيات الصغيرات» في جميع
أنحاء أميركا.
وأوضح بايدن أنه سيعمل مع هاريس على
وضع خطة شاملة لمكافحة جائحة كورونا
ً
ً
وتجاوز األزمة إذا تم انتخابه رئيسا ،مشيرا
إلى تعزيز ارتداء الكمامات وزيادة المسحات
وتوفير الموارد الالزمة للواليات والحكومات
المحلية لفتح المدارس واألنشطة التجارية
بشكل آمن.
وبـنـبــرة رزي ـن ــة ،أل ـقــت ه ــاري ــس ،ال ـتــي تعد
ً
أول امــرأة وأيـضــا أول شخص أســود يتولى
مرتين المدعية العامة في سان فرانسيسكو
ث ــم مــرت ـيــن لـمـنـصــب ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام لــواليــة
كــالـيـفــورنـيــا ،كلمة أك ــدت خــالـهــا أن «2020
س ـت ـك ــون ل ـح ـظــة ن ـت ــائ ــج ح ـق ـي ـق ـيــة ،وأم ـي ــرك ــا
تصرخ من أجل قيادة ،ومع هذا لدينا رئيس
يهتم بنفسه أكثر ممن انتخبوه ،ويجعل من

بايدن وهاريس بأول ظهور مشترك
في ويلمنغتون أمس األول (رويترز)
كــل تـحــد نــواجـهــه أك ـثــر صـعــوبــة فــي ال ـحــل»،
مــؤكــدة أنـهــا وبــايــدن سـيـعـيــدان بـنــاء الـبــاد
بشكل أفضل.
وق ــال ــت أول س ـن ــات ــورة بـمـجـلــس ال ـش ـيــوخ
ت ـت ـحــدر م ــن ج ـن ــوب آس ـي ــا وث ــان ــي سـيـنــاتــور
أســود في التاريخ األميركي« :إننا في وسط
مراجعة ضمير في مواجهة العنصرية والظلم
المنهجي ،ولسنا مضطرين لقبول حكومة
دونالد ترامب ومايك بنس الفاشلة» ،مضيفة
أن «القضية ضدهما واضحة وسهلة اإلثبات
و نـحــن نشهد محاسبة أ خــا قـيــة للعنصرية
والظلم المنهجي وهو ما أعاد إلى شوارعنا
ً
ً
ً
تحالفا ضميريا جديدا يطالب بالتغيير».
ً
ويعتزم ترامب ،الــذي نشر فيديو كرتونيا
على «تويتر» يظهر حملته كقطار سريع مقابل
عربة حديدة تعمل بضغط الهواء لبايدن ،زيارة
أربع واليات تنافسية األسبوع المقبل إلعادة
ً
الزخم وجذب االنتباه بعيدا عن الديمقراطيين.

ووفق مصدر مطلع فإن ترامب يعتزم زيارة
واليــات مينيسوتا وويسكونسن وأريــزونــا
وبنسلفانيا وهي واليات ثبت أنها ضرورية
في حسم السباق وضمان الفوز بالرئاسة.
وف ــي ت ـغــريــدة وصـفـهــا م ـعــارضــوه بأنها
عنصرية وجنسية ،أكد ترامب ،أمس األول،
أن «رب ــات م ـنــازل ال ـضــواحــي» سيصوتن له
ً
في االنتخابات ،مؤكدا «إنهن يريدن األمان
وسعداء أنني أنهيت البرنامج الطويل األمد
ال ـ ــذي كـ ــان سـيـسـمــح إلسـ ـك ــان ذوي الــدخــل
المنخفض بغزو أحيائهم» ،فــي إش ــارة إلى
قانون إسكان يرجع إلى عهد الرئيس السابق
باراك أوباما وكان يهدف إلى تعزيز التنوع
فــي المجتمعات األمـيــركـيــة .وح ــذر الرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري م ــن أن م ـنــاف ـســه الــدي ـم ـقــراطــي
«سيعيد تطبيق القانون ،بشكل أكبر وسيعين
ً
السناتور األس ــود كــوري بوكر مـســؤوال عن
هذا األمر».
وبحسب النقاد ،فإن مصطلح «ربات منازل
الضواحي» هو تعبير عنصري ملطف يقصد
ب ــه ال ـن ـســاء الـبـيــض ال ــائ ــي يـشـعــرن بالقلق
م ــن ان ـت ـق ــال األق ـل ـي ــات إلـ ــى أح ـي ــائ ـه ــن .وفــي
وقــت يواجه عشرات الماليين من العائالت
صعوبات في دفــع إيجار منازلهم ،ما يثير
مخاوف من موجة عمليات طرد من المساكن،
اتهم الديمقراطيين بعدم الرغبة في التفاوض
على برنامج مساعدات ومعونات للمتضررين
من جائحة كورونا ورفض االنصياع لمطالب
إنفاق «سخيفة» ال عالقة لها باألزمة.
على صعيد آخر ،كشف مصدر مطلع ،أمس
ً
األول ،أن ترامب ناقش ســرا مع مستشاريه
إمكانية عــزل وزي ــر الــدفــاع م ــارك إسـبــر بعد
ً
االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ـب ـي ـنــا أن عــاق ـتــه ب ــه ليست
ع ـلــى م ــا ي ـ ــرام لـكـنــه ال ي ـن ــوي إزاحـ ـت ــه حتى
يصدر الناخبون حكمهم بشأن ما إذا كانوا
سيختارونه لوالية ثانية.
وش ـع ــر ت ــرام ــب ب ــاالن ــزع ــاج م ــن مـعــارضــة
إسبر لنشر قــوات فــي الخدمة الفعلية لــوأد
االض ـطــرابــات الـعــرقـيــة الـتــي انــدلـعــت نهاية
مايو الماضي ،كما عارضه الشهر الماضي
ً
ً
عندما أصدر حظرا فعليا لعلم الكونفدرالية
في المنشآت العسكرية.
(واشنطن -وكاالت)

غالبية يونانية وعضو باالتحاد
األوروبي منذ عام  ،2004وشمالي
ت ــرك ــي ال ت ـع ـت ــرف ب ـس ـي ــادت ــه إال
أنقرة.
وأضـ ـ ـ ــاف إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان« :م ــوق ــف
ال ـي ــون ــان ف ــي ب ـح ــري الـمـتــوســط
وإي ـج ــه مـبـنــي عـلــى س ــوء الـنـيــة،
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــا ب ــالـ ـج ــرف الـ ـق ــاري
اس ـت ـن ــادا ع ـلــى ج ــزي ــرة م ـيــس ال
يمكن تفسيره بالعقل والمنطق».
وقال إنه «يجري الدفع باليونان
نحو اتخاذ خطوات غير صحيحة
في المنطقة من قبل دولة ال تملك
ح ـت ــى س ــاح ــا ف ــي شـ ــرق الـبـحــر
المتوسط».
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «الـ ـ ـح ـ ــل فــي
شـ ـ ـ ــرق ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ي ـ ــأت ـ ــي ع ـبــر
ال ـح ــوار وال ـت ـف ــاوض وال ـت ـصــرف
الـسـلـيــم إلي ـج ــاد صـيـغــة تــرضــي
كــل األط ــراف» .وق ــال« :ال يجب أن
ينظر ط ــرف إل ــى نفسه فــي مــرآة
م ـك ـ ّـب ــرة ،وال ي ـجــب ال ـس ـعــي وراء
أع ـ ـمـ ــال اسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة» .وأع ـل ــن
الــرئـيــس الـتــركــي ان ــه سيتحاور
مع المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ورئيس المجلس األوروبي
شارل ميشال لتهدئة التوتر في
شرق المتوسط.

عودة االستعمار
من ناحية أخرى ،قال إردوغان:
«م ــا يــريــده م ــاك ــرون وفــريـقــه هو
عـ ــودة ال ـن ـظــام االس ـت ـع ـمــاري في
ل ـب ـن ــان» .وت ــاب ــع« :أم ـ ــا ن ـحــن فــا
ي ـه ـم ـن ــا الـ ـتـ ـه ــاف ــت ل ـت ـل ـت ـقــط لـنــا
صور أو لنقوم باستعراض أمام
الكاميرات».
وك ـ ــان إردوغـ ـ ـ ــان ي ـت ـحــدث عن
زيـ ـ ــارة م ــاك ــرون ل ـب ـي ــروت وســط
تغطية اعالمية ضخمة األسبوع
الماضي ،بعد انفجار  4اغسطس.

ول ـ ـ ــم ي ـ ـ ــزر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ــرك ــي
ش ـخ ـص ـيــا بـ ـ ـي ـ ــروت ،ل ـك ـن ــه بـعــث
نائبه ووزير خارجيته األسبوع
الماضي إلى العاصمة اللبنانية.
وقال الرئيس التركي إن بالده
م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـمــوجــب
األخـ ـ ـ ـ ـ ــوة األب ـ ـ ــدي ـ ـ ــة مـ ـ ــع ال ـش ـع ــب
اللبناني ،وليس اللتقاط الصور
كما يفعل البعض.

سلة أخبار
علييف :ناقشت مع بوتين
اإلمدادات العسكرية ألرمينيا

طلب رئيس أذربيجان
إلهام علييف من نظيره
الروسي فالديمير بوتني في
مكاملة هاتفية "توضيحا"
بشأن شحنات األسلحة إلى
أرمينيا منذ اندالع اشتباكات
الشهر املاضي على الحدود
األذربيجانية ـ ـ األرمنية.
وأفاد مكتب علييف ،بان الرئيس
قال إن روسيا كثفت شحنات
األسلحة حيث أرسلت أكثر
من  400ألف طن من األسلحة
إلى أرمينيا منذ  17يوليو،
مستخدمة املجال الجوي
الكازاخستاني والتركمانستاني
واإليراني.
يذكر أن  13أذربيجانيا و5
أرمنيني قتلوا الشهر املاضي في
أكثر تصاعد حدة بني الدولتني
منذ أبريل  2016عندما قتل
املئات على الجانبني.

الجيش الصيني :التدريبات
قرب تايوان "ضرورية"

الخارجية الفرنسية
على صعيد آخــر ،دانــت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،امـ ــس،
الـقـصــف ال ـتــركــي الـ ــذي أدى إلــى
مقتل عناصر من حرس الحدود
العراقي في أربيل ووصفته بأنه
«تطور خطير».
في غضون ذلك ،طلبت باريس،
أمس« ،توضيح» مالبسات هجوم
شنته طائرة مسيرة تركية وأدى
إلى مقتل ضابطين عراقيين في
حرس الحدود في شمال العراق.
وأعلن متحدث باسم الخارجية
الفرنسية أن «فرنسا تندد بهذا
الـ ـتـ ـط ــور ال ـخ ـط ـي ــر الـ ـ ـ ــذي يـجــب
توضيحه بشكل كامل».
ّ
وتـ ـش ــن ت ــرك ـي ــا م ـن ــذ أســاب ـيــع
هجمات جوية ضد حزب العمال
الكردستاني في كردستان العراق.
وقتل الهجوم التركي ضابطين
عــراقـيـيــن ال ـثــاثــاء ،فـيـمــا وصفه
ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ب ــأن ــه «اع ـت ــداء
تركي سافر» .وقالت «الخارجية»
ّ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة إن ـ ــه ك ـم ــا ذكـ ـ ــر وزي ــر
الخارجية جان -إيف لودريان في
بغداد في  16يوليو ،فإن «فرنسا
حــري ـصــة بـ ـش ـ ّـدة ع ـلــى االحـ ـت ــرام
الكامل للسيادة العراقية» و«تدين
أي خرق لهذه السيادة» ،مطالبة
أنقرة بتوضيحات.
(عواصم -وكاالت)

بيالروسيا :تظاهرات بالورود
ثان وآالف الموقوفين
وقتيل ٍ

وساطة أوروبية تدعو لوكاشينكو إلى تشكيل «مجلس وطني»

لليوم الثاني على الـتــوالــي خــرج مئات
األش ـخــاص ،معظمهم مــن الـنـســاء يرتدين
مــابــس بـيـضــاء وش ـك ـلــوا ســاســل بشرية
سـلـمـيــة م ــع أزهـ ـ ــار ف ــي أي ــدي ـه ــم ف ــي وســط
العاصمة البيالروسية ومدن أخرى ،لإلعراب
ع ــن رف ـض ـهــم ع ـنــف ال ـش ــرط ــة ال ـ ــذي يــواجــه
التظاهرات المتواصلة في بيالروسيا منذ
األحد الماضي بعد انتخابات أعلن الرئيس
ً
ألكسندر لوكاشينكو ( 65عاما) الذي يتولى
ً
السلطة بيد من حديد منذ  26عاما فوزه
فيها بــواليــة ســادســة ،بحصوله على أكثر
من  80في المئة من األصوات ،وهي نتيجة
«خيالية» حسب معارضيه ،األمر الذي ردت
عليه المعارضة بتظاهرات غير مسبوقة
جرى قمعها.
كما أن مشاهير محليين ضــاعـفــوا في
األيام األخيرة انتقاداتهم للسلطات.
وتـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــت ال ـب ـط ـل ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة داريـ ـ ــا
دومراتشيفا عبر حسابها على «إنستغرام»
إل ــى «ق ــادة شــرطــة مكافحة الـشـغــب» قائلة
«أوقفوا العنف! ال تسمحوا بأن يستمر الرعب
في الشوارع».
ك ـم ــا أعـ ـل ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـص ـحــاف ـي ـيــن
والعاملين في وسائل إعالم حكومية تقديم
استقاالتهم في األيــام األخيرة ومــن بينهم
تاتيانا بورودكينا مــن قناة «إس تــي في»
ً
ً
التي كانت تقدم من خاللها برنامجا ترفيهيا
مع بناتها.
من ناحيتها ،اتهمت الكاتبة البيالروسية
سفيتالنا أليكسيفتش الحائزة جائزة نوبل
لآلداب عام  ،2015الرئيس لوكاشينكو بجر
البالد إلى «الحرب األهلية».
وفي مقابلة أجرتها معها «إذاعة أوروبا
الحرة» ،خاطبت الكاتبة البالغة من العمر 72
ً
عاما ،لوكاشينكو الذي يترأس البالد منذ 26
ً
عاما قائلة «ارحل قبل أن يفوت األوان ،قبل
أن تكون دفعت بالناس إلى هاوية فظيعة،
إلى هاوية حرب أهلية ،ارحل».
وم ـنــذ م ـســاء األحـ ــد ،تـسـتـخــدم الـشــرطــة
الـقـنــابــل الـصــوتـيــة وال ــرص ــاص المطاطي

دوليات

لتفريق التظاهرات.وأعلنت وزارة الداخلية
البيالروسية توقيف  700شـخــص ،مساء
أمس األول ،ليرتفع عدد الموقوفين إلى 6700
شخص على األقل.
كما أعلنت وفاة شاب يبلغ من العمر 25
ُ
ً
عاما كان اعتقل خالل تجمع معارض حاشد،
ُ
ّ
وهي ثاني حالة وفاة تسجل منذ بدء الحركة
االحتجاجية.
وكانت التفيا وليتوانيا وبولندا ،جارات
بيالروسيا واألعضاء في االتحاد األوروبي،
اقترحت ،أمس األول ،خطة وساطة في هذا
ال ـب ـلــد ،وأع ـلــن رئ ـيــس لـيـتــوانـيــا غيتاناس
نوسيدا« :أرغب في تقديم خطة من  3نقاط
ّ
قد تشكل مقدمة لوساطة من جانب رؤساء
ّ
دول المنطقة لحل األزمة األزمة السياسية
في بيالروس».
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة ،يـ ـج ــب عـلــى
ً
ً
ّ
لــوكــاشـيـنـكــو أن يـشــكــل «مـجـلـســا وطـنـيــا»
ي ـضــم مـمـثـلـيــن ع ــن ال ـح ـكــومــة والـمـجـتـمــع
المدني ،تحت طائلة التعرض لعقوبات من
االتحاد األوروبي ،وأن يفرج عن المتظاهرين
ً
المعتقلين و«يضع حدا الستخدام القوة ضد
المواطنين» ،وفق نوسيدا.
وأض ــاف نــوسـيــدا أن «الــرئـيــس الالتفي
والرئيس البولندي يؤيدان هــذه المبادرة
وي ـق ـبــان ف ــي أن يلعبا دور الــوس ـيــط إلــى
جانبي بهدف نزع فتيل هذه األزمة».
ومــن الـمـقــرر أن يناقش وزراء خارجية
االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ــوضـ ــع فــي
بيالروسيا خالل قمة عبر الفيديو.
ودان ـ ـ ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــزوي ـ ــر االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات وق ـم ــع
االحتجاجات.
مــن جــانـبـهــا ،دع ــت أوكــران ـيــا الـمـجــاورة
مواطنيها إلى تجنب السفر إلى بيالروسيا
وطالبت بــاإلفــراج «ال ـفــوري» عــن اثنين من
المدافعين األوكرانيين عن حقوق اإلنسان،
فــي وقــت ليتوانيا تخفيف قـيــود دخولها
لمواطني بيالروسيا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعلن الجيش الصيني امس،
ان التدريبات التي أجراها في
اآلونة األخيرة كانت موجهة إلى
تايوان وذلك بعد زيارة وزير
الصحة األميركي أليكس عازار
إلى الجزيرة.
وقال الكولونيل تشانغ
تشونهوي الناطق باسم قيادة
املنطقة الشرقية بالجيش
الصيني في بيان ،إن التدريبات
كانت "عمال ضروريا لحماية
السيادة".
وذكر البيان أن التدريبات
أجريت عند الطرفني الجنوبي
والشمالي ملضيق تايوان.
وتعتبر الصني تايوان جزءا من
أراضيها ولم تستبعد استخدام
القوة إلخضاعها لسيطرتها.

أفغانستان :مجهولون يحرقون
أقدم مدرسة في طالقان

قال مسؤولون في أفغانستان
امس ،إن مجهولني أضرموا النار
ليال في إحدى املدارس بإقليم
تخار شمال البالد.
وأفاد املسؤولون بأن مدرسة
"أبوعثمان الطالقاني" هي أقدم
مدرسة للمرحلة الثانوية وتقع
في وسط مدينة طالقان عاصمة
اإلقليم ،ويدرس فيها أكثر من
ألفي طالب.
وأعلن متحدث باسم وزارة
التعليم أن  6فصول دراسية
و 3مكاتب إدارية باإلضافة إلى
وثائق وكتب وأجهزة كمبيوتر
احترقت بالكامل قبيل الفجر،
لكن رجال اإلطفاء سيطروا على
الحريق بعد ذلك.
وقال املسؤول" :نعتبر مرتكبي
هذا الحادث أعداء للمعرفة
والحكمة وأعداء ملستقبل أطفال
أفغانستان".

المجر تعقد أكبر صفقة
لشراء صواريخ أميركية

أعلنت الواليات املتحدة توقيع
خطاب نوايا بني واشنطن
وبودابست حول ما وصفته
بأنه "أكبر صفقة على االطالق"
مع املجر لشراء صواريخ
أميركية بقيمة  850الف يورو.
وقال السفير األميركي ديفيد
كورنستني في بيان إن
الحصول على صواريخ جو-
جو متوسطة املدى من شركة
ِّ
"سيحدث
رايثون تكنولوجيز
قدرات الدفاع الجوي املجرية
ّ
ويمكنها من االبتعاد عن
نظامها السوفياتي الحالي".
ووقع خطاب النوايا كل من
السفير كورنستني ووزير
الدفاع املجري تيبور بينكو
باألحرف األولى.

ةديرجلا
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رياضة
بالعربي لـ «العربي» :التعمد هو اعتمادكم
إسقاط العضوية في محضر االجتماع
عبدالكريم الشمالي

نحن من نحث
غيرنا على اللجوء
إلى اتباع الطرق
القانونية وال
نجزع من التهديد

«الجريدة» تمتلك
التفاصيل الكاملة
الجتماع مجلس
إدارة العربي

بداية نؤكد لكل َمن يقرأ أننا لن ننزلق إلى
الدرك األسفل من النقاش ،أو ندخل في جدال
ال فائدة منه ،لكن مجلس إدارة العربي الحالي
بالعربي "ما فيه حيله" ،حاولنا بشتى الطرق
التعامل معه بمهنية وإ ب ــداء حسن النية في
طرحنا اإلعالمي الصحافي لكن ال فائدة ،فسوء
ً
ا لـظــن بـ َـمــن حولهم بــات منهجا ينعكس على
غيرهم ،لذلك يرون كل ما ُيكتب أو ُيقال على
صفحات جريدة "الجريدة" هو حملة ممنهجة
ً
ضدهم ،حتى وإن كان ذلك الطرح موضوعيا
ً ُ
وخبريا وك ِتب بشفافية دون توجيه أو إضافة.
نقلنا إلى القارئ بمصداقية القرارات التي
ات ـخ ــذه ــا م ـج ـلــس إدارة الـ ـن ــادي ال ـع ــرب ــي فــي
اجتماعه ،الذي ُعقد في  5الجاري ،وكان أبرز
ما فيه هو البند التاسع الذي جاء ،كما ورد في
ً
المحضر" ،استنادا لنص المادة ( )8فقرة "ج"
من النظام األساسي للنادي العربي الرياضي،
قــرر مجلس اإلدارة اعتماد إسقاط العضوية
عن األعضاء التالية بياناتهم وعددهم ()3762
ً
عـ ـض ــوا؛ ل ـع ــدم س ـ ــداد االشـ ـت ــراك ــات ال ـس ـنــويــة
ً
ال ـم ـقــررة عليهم طـبـقــا لـنــص ال ـم ــادة ( )48من
ذات النظام".
ورغم أن جريدة "الجريدة" تمتلك التفاصيل
الكاملة الجتماع مجلس إدارة العربي ،الذي
ُعقد بتاريخ  25يوليو  2020وا لـنـقــاش ا لــذي
دار ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،فــإن ـنــا ،م ــن ب ــاب ال ـتــريــث،
آثــرنــا ع ــدم الـنـشــر أو ال ـخــوض فــي التفاصيل
إال بعد اعتماد مجلس اإلدارة للمحضر في 5
أغسطس الجاري.

ويبدو أن اليقين الذي يميز أخبار "الجريدة"
ي ــزع ــج ال ـك ـث ـيــريــن ،ل ــذل ــك م ــا ن ـشــرتــه الـصـفـحــة
الــريــاضـيــة أق ـلــق م ـنــام الـمـعـنـيـيــن فــي مجلس
ً
إدارة القلعة الخضراء ،وجعلهم يبحثون يمينا
ً
ً
ً
الخميس
ويسارا ليصدروا بيانا مسعورا فجر
ُ
ً
ِّ
نفيا لخبر قرارات اعتمدوها بأنفسهم وذيلت
بتواقيعهم.
ُ
ال ـغــريــب أن بـيــانـهــم ال ـم ـس ـعــور ،الـ ــذي نـشــر
في حسابهم على موقع التواصل االجتماعي
ً
"تويتر" قبل أن يصل إلينا رسميا ،تفوح منه
رائحة زبد البحر ،ال لون وال طعم وال رائحة،
ومـضـمــونــه رك ـيــك ،واف ـت ـقــد لـكــل قــواعــد األدب
ً
ً
واالخ ـت ــاف ،وح ـمــل ت ـهــديــدا ووع ـي ــدا أج ــوف،
ً
واحـ ـت ــوى ج ـم ــا م ــن االت ـه ــام ــات لـمــؤسـسـتـنــا
اإل عــا مـيــة ،وذ ل ــك فقط لتبرئة مجلس اإلدارة
الحالي من تهمة التعمد في إسقاط عضوية
ً
( )3762عـ ـض ــوا ،وال ـب ـح ــث ع ــن مـ ـخ ــارج ل ـهــذا
الموقف ،بل إنه من حيث ال يعلم أكد ما ذهب
إليه الخبر المنشور ،مع العلم أن "الجريدة" لم
ً
تذكر أن هناك "تعمدا" رغم وجوده في محضر
االجتماع ،لكن كما قيل في األمثال "اللي بطنه
ريح ما يستريح".
ً
البيان المسعور ،عمال بمبدأ يكاد المريب
أن يقول خذوني ،يذكر أنه لم يتعسف في حق
األعضاء المشطوبين ،بل كان يطبق الشرعية
من خالل تطبيق مواد النظام األساسي ،فإذا
ك ــان ال ـحــال كــذلــك ول ــم يـكــن هـنــاك تـعـمــد "رغــم
ـأت إلــى ذكــره" فلماذا ذكــر أنــه يبحث
أننا لم نـ ِ
عــن تعويض ا لـفـتــرة ا لـتــي تـعــذر فيها تسديد

االشتراكات بسبب جائحة كورونا؟ وهي للعلم
ً
تمتد  18يوما ،وإذا كان ينوي تعويض المدة
فلماذا اعتمد ا لـقــرار وطبق نص ا لـمــادة التي
ُ
تسقط العضوية من األساس؟
ً
أخيرا نقول إن النفي ا لــوارد في بيان فجر
الخميس مهلهل كما هو حال المجلس الحالي
بعد أن انقسم على نفسه ،وشهد استقالة 4
م ــن أع ـضــائــه ،ول ـصــاحــب ال ـب ـيــان والـ ـق ــرار في
ال ـعــربــي ن ـحــن م ــن ن ـحــث غ ـيــرنــا ع ـلــى الـلـجــوء
إل ــى ات ـب ــاع ال ـط ــرق ال ـقــانــون ـيــة وال ن ـج ــزع من
التهديد ،وساحة القضاء لنا ملجأ في الوقت
ً
الذي يهرب منها غيرنا خوفا من فتح ملفات
"ت ـســود الــوجــه" ،ولــن تـكــون أنــت أو غـيــرك من
يرسم سياسة "الجريدة" ،وتوجيهها الستقاء
ً
مـعـلــومــاتـهــا ،خـصــوصــا أنـهــا تـعــرف طريقها
ً
وما يجب أن تقوم به سعيا لكسب ثقة ورضا
الـ ـق ــارئ وال ـم ـتــابــع ال ر َّض ــاك ــم وث ـق ـت ـكــم ،و"إذا
أنـتــو تــاكـلــون الـتـمــر حــنــا نـعــد ال ـط ـعــام" ...وإن
عــدتــم عــدنــا ،وكـمــا ذكــرنــاهــا لغيركم نحن إذا
قلنا نوجع.
في الختام لـ "العربي" فقط تعريف ومعنى
تعمد في معجم المعاني الجامع:
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وتعمد الشيء ،وله :أي قصده أو قصد فعله

صورة لرد النادي العربي المتداول على «تويتر»

«كورونا» يوقف تدريبات أزرق الصاالت
●

حازم ماهر

قــررت لجنة الـصــاالت والشاطئية
بـ ــات ـ ـحـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة إيـ ـ ـق ـ ــاف ت ــدريـ ـب ــات
منتخبنا الوطني األول للصاالت ،بعد
إصابة العب األزرق والقادسية يوسف
الخليفة بفيروس كورونا المستجد.
وخـ ـض ــع ال ـخ ـل ـي ـف ــة ل ـل ـف ـحــوصــات
الطبية ،الـتــي جــاء ت ايجابية ،حيث
ً
ً
خ ــال ــط ال ــاع ــب ص ــدي ـق ــا ل ــه م ـصــابــا
بــالـفـيــروس ،ليتم إي ـقــاف الـتــدريـبــات

يوسف الخليفة

األزرق ،ح ـت ــى ي ـت ــم إخـ ـض ــاع جـمـيــع
الع ـب ـي ــه وأع ـ ـضـ ــاء األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة
والطبية واإلدارية للمسحات بالمركز
الطبي الرياضي بالخالدية االثنين
المقبل.
من جهة أخرى ،غادر الجهاز الفني
لمنتخبنا الوطني للصاالت بقيادة
الـمــدرب البرازيلي كاكاو أمــس األول
متوجها إلى تركيا ،حيث سيقيم بها
إلــى حين حـصــول اتـحــاد الـكــرة على
استثناء للدخول إلى الكويت.

معارون يعودون إلى أنديتهم

وك ــان الـجـهــاز الـفـنــي أق ــام بفندق
مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية
ً
الدوحة لمدة  12يوما ،حيث وصل إلى
الدوحة "ترانزيت" على أن يغادر منها
إلى الكويت ،لكن قــرار اإلدارة العامة
للطيران المدني بحظر مواطني 31
من الدخول للكويت جعلهم يقيمون
ه ـن ــاك ب ـعــد ت ــدخ ــل م ـســؤولــي ات ـحــاد
الكرة القطري.

ع ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المعارين إلــى أنديتهم أخـيــرا،
ومنهم علي جراغ وعيسى وليد
اللذان عادا إلى النادي العربي،
بـعــد إعــارت ـهــم م ــدة مــوســم إلــى
كاظمة.
وأكـ ــد ات ـح ــاد ال ـك ــرة ف ــي رده
عـ ـل ــى األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ،أن ال ــاع ـب ـي ــن
ً
ال ــذي ــن وقـ ـع ــوا عـ ـق ــودا مــؤرخــة
لناديهم الحق في استعادتهم،
أو الـمــوافـقــة على اسـتـمــرارهــم،
أم ـ ــا ال ــاعـ ـب ــون الـ ــذيـ ــن وق ـع ــوا

الكويت والنصر يستأنفان نشاط الكرة بعد توقف  6أشهر
الفوز شعار األبيض ...والمباراة للعنابي «تحصيل حاصل»

ً
ع ـق ــودا "ح ـتــى نـهــايــة الـمــوســم"
فمستمرون مــع أنديتهم التي
أعيروا لها.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ـ ــدت
الفحوصات اصابة نجم الفريق
االول لكرة القدم بالنادي العربي
ع ـلــي خ ـلــف ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
وعليه سيخضع الالعب للحجر
المنزلي طوال فترة العالج.
وأكــد النادي العربي سالمة
بقية العبي الفريق ،مشيرا الى
ان خلف لم يخالط بقية زمالئه

اثناء التدريبات ،إذ كان يعاني
إص ــاب ــة وي ـعـمــل ع ـلــى الـتـعــافــي
منها بشكل منفرد.
وأصيب العب فريق األخضر
ت ـحــت  20س ـنــة ع ـي ـســى زكــريــا
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس اي ـ ـض ـ ــا ،وأث ـب ـت ــت
الفحوصات كذلك إصابة شقيقه
العب العربي السابق والشباب
الحالي زيد زكريا.

«الكرة» يكرم «الصفوف األمامية»
يكرم مسؤولو اتحاد الكرة الصفوف األمامية لمواجهة
فيروس كورونا المستجد قبل انطالق لقاء الغد ،الذي يجمع
بين الكويت والنصر ،بعد الجهود المضنية التي بذلوها
منذ ظهور الفيروس.
ووجه االتحاد الدعوة إلى وزارتي الصحة والداخلية إلى
جانب الحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء ،الرسال من
ينوب عنها إلى استاد نادي الكويت للتكريم.

بروتوكول وإجراءات احترازية
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــأنـ ـ ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم
ال ــري ــاض ــي ف ــي ظ ــل ات ـخــاذ
إجراء ات احترازية صحية
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،وذلـ ـ ـ ــك مــن
أ ج ــل ا ل ـح ـفــاظ عـلــى صحة
عناصر اللعبة.
وكـ ــان ات ـح ــاد ال ـك ــرة قــد
أرسـ ــل ك ـتــابــا إل ــى األنــديــة
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول
واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة
والوقائية الواجب اتباعها
الس ـت ـئ ـن ــاف م ــا ت ـب ـقــى مــن
منافسات الموسم.
وت ـض ـمــن ال ـب ــروت ــوك ــول

جانب من تدريبات ناديي الكويت والنصر

تعود ًعجلة الدوري للدوران
مجددا بعد توقف  6أشهر،
بلقاء الكويت مع النصر في
الساعة  8:15من مساء ٍغد
على استاد الكويت ،في المباراة
المؤجلة من الجولة
الـ  11للدوري الممتاز.

●

حازم ماهر

يـسـتــأنــف ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز لكرة
القدم منافساته ،بالمباراة المؤجلة
م ــن ال ـج ــول ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة الـتــي
تجمع الكويت مع النصر في الساعة
الثامنة والــربــع مــن مـســاء غـ ٍـد على
استاد الكويت.
وتـ ــوقـ ــف نـ ـش ــاط ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم 24
فـ ـب ــراي ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أي مـ ـن ــذ سـتــة
أشـ ـه ــر ،وهـ ــو ال ـت ــوق ــف األط ـ ـ ــول فــي
تاريخ الكرة ،بسبب جائحة فيروس
كورونا المستجد ،حيث اتخذ اتحاد
الكرة القرار وفقا لتوجيه السلطات
الصحية باإليقاف من أجل الحفاظ
على صحة جميع عناصر اللعبة.

فض االشتباك
والمباراة مهمة بالنسبة للكويت
المتربع على قمة البطولة برصيد
 30نقطة ،إذ يعني الفوز بنتيجتها
فــض االشـتـبــاك مــع القادسية الــذي

يتقاسم معه القمة بنفس الرصيد
ً
م ــن الـ ـنـ ـق ــاط ،ع ـل ـم ــا بـ ــأن الـفــريـقـيــن
سيتساويان بمباراة الغد في عدد
المباريات.
ويدخل الكويت اللقاء ،تحت قيادة
ال ـمــدرب الـهــولـنــدي المخضرم رود
ً
كــرول ،الــذي تم التعاقد معه أخيرا،
خـلـفــا ل ـل ـمــدرب ول ـيــد ن ـص ــار ،حيث
تولى األخير دفة األمــور بعد انهاء
التعاقد مع المدرب السوري حسام
السيد بالتراضي.
وي ـعــد الـمـحـتــرف جـمـعــة سعيد،
المحترف الوحيد الذي سوف يشارك

8:15
الكويت  xالنصر

م

ً
غدا السبت

على استاد الكويت

مع األبيض في اللقاء ،إذ لم يغادر
إلى بالده خالل فترة التوقف.
ً
ووجــه كــرول تحذيرا إلــى العبيه
بأن المنافس ليس لديه ما يخشاه،
وسيدخل اللقاء دون ضغوط تذكر،
عـلــى عـكــس األب ـيــض الـطــامــح للقب
هذا الموسم.
واسـ ـتـ ـع ــد الـ ـك ــوي ــت الس ـت ـئ ـن ــاف
الموسم ،بمباراتين وديتين تعادل
ف ــي األول ـ ــى م ــع الـســالـمـيــة م ــن دون
أهداف ،وفاز في الثانية على اليرموك
بثالثة أهداف مقابل هدف.

تجهيز العبي النصر
على الجانب اآلخر ،تعد المباراة
بالنسبة للنصر الذي يحتل المركز
الثامن برصيد  12نقطة ،تحصيل
حاصل ،بعد أن تم إلغاء الهبوط في
الـمــوســم الـحــالــي ،إذ سيتم تطبيق
نـ ـظ ــام ال ــدم ــج اب ـ ـتـ ــداء م ــن ال ـمــوســم
المقبل  ،2021-2020لدور واحد ،حيث
تـشــارك الـفــرق صاحبة الترتيب من

األول للتاسع في الدوري
الممتاز ،في حين تشارك
الفرق أصحاب المراكز من
العاشر للخامس عشر في
دوري الدرجة الثانية.
وي ـع ـم ــل م ـ ــدرب الـنـصــر
أحـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ع ـلــى
استغالل المباريات المتبقية
من البطولة ( 5مباريات) ،في
تجهيز العبيه للموسم المقبل،
واستعادة لياقة المباريات.
ويعد المحترف اليـفــواري رويــن
هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـش ــارك مــع
الـ ـعـ ـن ــاب ــي فـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،إذ لــم
ي ـع ــد ال ـم ـح ـت ــرف ــان ال ـب ـحــري ـنــي
سـيــد ض ـي ــاء ،واألردنـ ـ ــي بـهــاء
عبدالرحمن إلى البالد ُ
بعد.
واستعد النصر الستئناف
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة خ ــاضـ ـه ــا
ضـ ــد ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،وح ـس ـم ـهــا
لمصلحته بهدف من دون رد.

ال ـس ـمــاح ب ــدخ ــول الـمـلـعــب
خـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ل ـ ـ ـ 20
العبا من كل فريق ،إضافة
إ لــى  10أ ف ــراد مــن طاقميه
اإلداري والفني.
وت ــم إل ـغ ــاء الـمـصــافـحــة
بين الالعبين والمدربين
واالداري ـ ـ ـيـ ـ ــن ق ـب ــل وأثـ ـن ــاء
وب ـع ــد ال ـم ـب ــاري ــات ،فـضــا
عــن إب ـقــاء نـصــف الـمـقــاعــد
شاغرة "على دكة البدالء".
وتقرر اقامة المنافسات
بــدون و جــود الصحافيين
ف ــي ال ـم ـقــاعــد الـمـخـصـصــة
لهم ،على ان يوجد مصور
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـق ـ ــط لـ ـ ـك ـ ــل نـ ـ ـ ــاد،
وستقوم اللجنة اإلعالمية
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــف إلرس ـ ـ ـ ــال
صـ ــور ال ـم ـب ــاري ــات إل ـي ـهــا،
بينما سيحضر ا لـمـبــاراة
القائمون على نقل اللقاء
لتلفزيون الكويت.
وتـقــرر حـضــور  30فــردا
مــن ا لـنــاد يـيــن المتباريين
فــي المقصورة الرئيسية،
ع ـ ـلـ ــى ان ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم كـ ـ ــل نـ ــاد
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـخـ ـص ــه
( 15فـ ـ ـ ــردا) ،ع ـل ــى أن يـتــم
إن ـهــاء الـلـقــاء فــي ح ــال زاد
الموجودون في المقصورة
على .30
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــرتـ ـ ــوكـ ـ ــول
ت ـع ـل ـي ـمــات ع ــام ــة بـتـعـقـيــم
ال ـ ـمـ ــاعـ ــب والـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــات،
ووجود أدوات التعقيم في
كل أرجاء الملعب.
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رياضة
عبدالله العلي« :الرياضة اإللكترونية» تنمية للعقول
ةديرجلا
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ناد كويتي خاص بها جاءت لمواكبة التطور التكنولوجي ولغة الحاضر
أكد أن فكرة إنشاء ٍ
نتيجة للتطور التكنولوجي ،برزت «الرياضة اإللكترونية» في جميع المجاالت ،بعدما تعذر سير الحياة بالشكل
من ألعاب تلفزيونية ،مقترنة بالهاتف النقال ...فما
االعتيادي .مع هذه الخطوة ،كان البد لنا من التعرف
مدى تأثيرها على النشء ،بين النفع والضرر؟ تساؤالت على النادي الجديد عن قرب ،وأهدافه وبرامجه وكيفية
عديدة تفرض نفسها حول جدوى هذه األلعاب
االنتساب إليه ،والخدمات التي سيقدمها لمنتسبيه،
التي اعترفت بها الهيئة العامة للرياضة بعدما
ومناقشة المخاوف بشأن ممارسة تلك األلعاب،
ً
وافقت مؤخرا على إشهار النادي الكويتي للرياضات
ومقارنتها بالرياضة العادية ،من خالل حوار شيق
اإللكترونية ،في خطوة تحسب للهيئة ،ضمن سعيها لـ«الجريدة» مع رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله
لمواكبة العصر واالعتراف بالتطور الطبيعي للعالم
العلي ،لإلجابة عن جميع التساؤالت المتعلقة بهذا
االفتراضي الذي أثبت جائحة كورونا مدى الحاجة إليه الموضوع ،وإلى التفاصيل:
محمد عبدالعزيز

مسؤوليتنا
تعريف النشء
بمشاكل
األلعاب
اإللكترونية
والخطير
منها

وضع ضوابط
وأسس يجنب
األطفال مأزق
إدمان األلعاب

* أوال ما معنى أن يكون هناك
ناد للرياضات االلكترونية ...ومن
ٍ
أين جاء ت الفكرة؟
 الــريــاضــات االل ـك ـتــرون ـيــة هيالعاب "الفيديو جيم" التي تمارس
ع ــن طــريــق الـكـمـبـيــوتــر وال ـهــاتــف
وال ـت ـل ـف ــزي ــون ،وقـ ــد ت ــم االعـ ـت ــراف
بها في قاموس اللغة اإلنكليزية
" ،"ESPORTSوهنا يشير حرف ""E
إلى اإللكترونية مع كلمة الرياضة،
وج ـ ـ ــاء ت ال ـف ـك ــرة ق ـب ــل  4س ـن ــوات
عندما الحظنا في إ حــدى حفالت
أعياد الميالد أن صاحبها احضر
شاحنة وبداخلها عــدد كبير من
شاشات "الفيديو جيم" ،وسرعان
م ـ ـ ــا اح ـ ـ ـتـ ـ ــل ك ـ ـ ــل ط ـ ـ ـفـ ـ ــل ،مـ ـت ــوس ــط
أعمارهم من  8إلى  12سنة ،مقعده
فـيـهــا لــاسـتـمـتــاع بـهــذه األل ـعــاب،
ع ـنــدهــا تــذكــرنــا مــاضـيـنــا عـنــدمــا
ك ـنــا ن ـج ــري ون ـل ـعــب ،وم ــا يـحــدث
اليوم "الحاضر اإللكتروني" ،من
هنا جاء ت فكرة انشاء كيان يضم
تلك األلعاب.
* ما أهداف النادي؟
الـ ـن ــادي ال ـك ــوي ـت ــي ل ـلــريــاضــات
اال ل ـك ـتــرو ن ـيــة هــو ن ــاد متخصص
تمارس فيه تلك األلعاب ،ويعامل
م ـعــام ـلــة االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ــري ــاض ـي ــة،
ويـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى إكـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـشـ ـب ــاب
شخصية مـتـكــا مـلــة مــن ا لـنــوا حــي
الرياضية واالجتماعية والثقافية
والصحية والترويحية ،في إطار
سياسة النادي التي تتماشى مع

السياسة العامة للدولة وخطتها
لالهتمام بالشباب والرياضة.
* ما الفئة العمرية المستهدفة،
وهل يوجد العبون مسجلون في
النادي؟
 الفئة المستهدفة هم بين سن 8حتى  50سنة ،ونحن نركز على
صـغــار ا لـســن ،ونسعى الستغالل
ال ــاع ـب ـي ــن الـ ـكـ ـب ــار فـ ــي ال ـت ــدري ــب
وا ل ـت ـح ـك ـي ــم أو أي نـ ـ ــواح إدار يـ ـ ــة
ً
أخ ــرى ،وحــالـيــا ال يــوجــد العـبــون
ً
مسجلون لدينا ،لكننا نتابع عددا
ً
ك ـب ـيــرا م ــن الــاع ـب ـيــن الـكــويـتـيـيــن
ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــون األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب
االل ـك ـت ــرون ـي ــة م ــن خـ ــال ك ـيــانــات
ً
وفرق خاصة ،وسنعمل مستقبال
على جمع ه ــؤالء الالعبين تحت
مظلة النادي.
* ما شروط االنتساب للنادي؟
 ه ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروط ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــاد يـ ـ ــةلــان ـض ـمــام ألي ه ـي ـئــة ريــاض ـيــة،
ب ـح ـيــث ي ـت ـم ـتــع ال ـع ـض ــو ،بـحـســن
الـ ـسـ ـي ــر والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك ودفـ ـ ـ ــع ق ـي ـمــة
ً
االشتراك ،طبقا للنظام األساسي
ل ـل ـنــادي ،وي ـتــم ذل ــك ع ـبــر الـمــوقــع
االل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ـنــادي سـ ــواء على
"الموقع اإللكتروني" أو حسابات
الـ ـ ـن ـ ــادي عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
* مـ ــا األل ـ ـعـ ــاب الـ ـت ــي يـنـظـمـهــا
النادي؟
ً
 وض ـع ـن ــا شـ ــروطـ ــا وم ـعــاي ـيــردقـ ـيـ ـق ــة الخـ ـتـ ـي ــار األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـت ــي

أنواع البطوالت

الرياضات اإللكترونية

ذك ــر الـعـلــي أن ه ـنــاك نوعين
ل ـب ـطــوالت األل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة
أولهما بطوالت "اوف الين" وهي
ال ـب ـطــوالت ال ـتــي ت ـقــام ف ــي مـكــان
واح ـ ـ ــد ب ـح ـض ــور ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن
والمتفرجين في مقر الـنــادي او
الهيئة المنظمة للبطولة ،واآلخر
بطوالت أون الين وتقام عن ُبعد
وهذه تجرى بشكل يومي تقريبا.

أوزيل :أنا أقرر متى أرحل
ن ـفــى م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ،العــب
فــريــق أرس ـنــال اإلنكليزي لكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ش ــائ ـع ــات
رحيله المبكر عن الفريق.
وقـ ـ ـ ـ ــال لـ ـمـ ـجـ ـل ــة "أثـ ـلـ ـيـ ـتـ ـي ــك"
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ":مــوقـفــي واض ــح،
سأبقى هنا حتى آخــر يــوم في
عقدي".
ً
وال يـلـعــب أوزيـ ــل حــال ـيــا أي
دور ف ــي أرسـ ـن ــال ت ـحــت ق ـيــادة
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي مـيـكـيــل أرت ـي ـتــا.
وم ـ ـعـ ــروف م ـن ــذ مـ ــدة أن ن ــادي
أرسـ ـ ـن ـ ــال ي ــري ــد ال ـت ـخ ـل ــص مــن
ً
أوزيـ ــل .ولـكــن ه ــذا لـيــس خـيــارا
ألوزيل ،الذي أكد ":أنا أقرر متى
أرحل ،ال أشخاص آخرون".
ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـب ـعــد أوزيـ ــل
شــائـعــات أنــه غير جــاهــز للعب
ً
م ـب ــاري ــات .وقـ ــال "ك ـنــت جــاهــزا

نستبعد أي لعبة
ً
تتضمن شغبا
أو أي مناظر
غير الئقة

عبدالله العلي

استفدنا من «كورونا»
قال رئيس النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية عبدالله العلي" :استفدنا
ً
كثيرا من جائحة كورونا خالل الفترة الماضية بعدما ظهر التأثير االيجابي
لممارسة األلعاب اإللكترونية في جميع النواحي ،في ظل تفشي الفيروس في
جميع أرجاء العالم ،وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن الرياضات االلكترونية
لغة العصر والبد من االهتمام بها بالشكل الالئق والنافع للمجتمع".

فالدشميت يقترب من بنفيكا اليلز يكشف عن معاناته النفسية

أوزيل
بما يكفي لكل مباراة قبل فترة
ال ـت ــوق ــف .وب ـص ــرف ال ـن ـظــر عن
ً
إص ــاب ــة ب ـس ـي ـطــة ك ـن ــت ج ــاه ــزا
بـعــدهــا .لــن أضـعــف مــن مواقف
مثل هــذه ،إنها تجعلني أقوى.
أظـ ـه ــرت م ــن ق ـبــل أن بــإمـكــانــي
ال ـعــودة للفريق وســأظـهــر هــذا
مرة أخرى".

سيضمها النادي بحيث تتماشى
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا مـ ــع عـ ـ ـ ــادات وت ـقــال ـيــد
م ـج ـت ـم ـع ـنــا وتـ ـنـ ـم ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة
وا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات ا لـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة وال ت ـخــل
بتعاليم الدين اإلسالمي ،وتتمتع
ك ــذل ــك ب ـ ــروح ال ـم ـنــاف ـســة وت ـجــذب
الــاع ـب ـيــن م ــن م ـخ ـت ـلــف األعـ ـم ــار،
واس ـت ـب ـع ــدن ــا أل ـ ـعـ ــاب ال ـش ـغ ــب أو
ال ـ ـتـ ــي بـ ـه ــا مـ ـن ــاظ ــر غـ ـي ــر الئـ ـق ــة،
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ذلـ ــك س ـي ـتــم اع ـت ـمــاد
مـجـمــوعــة م ــن األلـ ـع ــاب تـتـفــق مع
هذه االشتراطات.
* هـ ـ ــل ي ـ ــو ج ـ ــد ا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد دو لـ ـ ــي
لأللعاب االلكترونية؟
– ي ـ ــوج ـ ــد اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ا لـ ـع ــا لـ ـم ــي
ل ـلــريــاضــات االل ـك ـتــرون ـيــة ""IESF
وا لــذي تأسس في مدينة بوسان
بـ ـك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة عـ ـ ــام 2008
ويـ ـض ــم ت ـح ــت م ـظ ـل ـتــه  71دول ـ ــة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا ات ـ ـحـ ــادات ال ـس ـعــوديــة
واإلمارات ومصر ،وكل عام ينضم
اليه  5أندية أو اتحادات جديدة،
ً
ويسعى اال تـحــاد العالمي حاليا
ل ـ ـلـ ــدخـ ــول تـ ـح ــت مـ ـظـ ـل ــة ال ـل ـج ـن ــة
االولمبية الدولية.
* ه ــل ت ــوج ــد كـ ـ ــوادر تــدري ـب ـيــة
حاليا في النادي؟
ج ــار دراسـ ــة االس ـت ـعــانــة بــذوي
الخبرة في مجال رياضات األلعاب
االلكترونية كمدربين ومشرفين
وم ـ ـطـ ــوريـ ــن ،وذلـ ـ ــك ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
ت ـنــوع أن ـش ـطــة ري ــاض ــات األل ـعــاب
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،واخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ط ــرق
ممارستها عن باقي الرياضات.
* عند التفكير في إنشاء النادي
هل أخذتم في االعتبار آراء األطباء
حول األضرار الناتجة عن األلعاب
االلكترونية وا لـتــي قــد تصل إلى
حد اإلدمان؟
 أي شـ ـ ـ ــيء بـ ـ ـ ـ ــدون ضـ ــوا بـ ــطورق ــاب ــة ق ــد يـسـبــب اإلدمـ ـ ــان ،لكن
إذا ت ــم وض ـ ــع ض ــواب ــط وأس ـ ــاس
للتعامل مع األلعاب االلكترونية
فـ ـسـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ايـ ـج ــابـ ـي ــة،
مـبـيـنــا ان األعـ ـض ــاء الـمــؤسـسـيــن
ق ــام ــوا ب ـع ـمــل ب ـح ــث م ـي ــدان ــي فــي
مرحلة التحضير إلشهار النادي
واتصلوا بأولياء االمور للتعرف
ع ـلــى آرائـ ـه ــم ،وخ ـل ـصــت ال ــدراس ــة
إل ــى ض ـ ــرورة ف ــرض رق ــاب ــة منهم
ع ـل ــى ات ـ ـصـ ــال أب ـن ــائ ـه ــم بــال ـعــالــم
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــم
م ــن ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ،وذل ـ ــك عـلــى
ثــاثــة م ـحــاور "أول ـهــا األشـخــاص
ال ـم ـتــواص ـلــون م ـع ـهــم ،ث ــم نــوعـيــة
األلعاب المشاركين فيها ،وأخيرا
الوقت ا لــذي يمضيه الالعب امام
شاشات األلعاب".
* بـ ـع ــض األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـم ـن ـت ـشــرة
تـ ـصـ ـن ــف ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة...
وتـسـبــب مـشــاكــل اجـتـمــاعـيــة مثل
لعبة "البابجي" فهل راعيتم هذا
األمر؟

 ن ـع ــم وض ـع ـن ــا ف ــي اع ـت ـبــارنــاا لـمـســؤو لـيــة اال جـتـمــا عـيــة الملقاة
عـ ـل ــى ع ــات ـق ـن ــا ل ـت ـع ــري ــف الـ ـن ــشء
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ب ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
الخطيرة وكيفية اال بـتـعــاد عنها
ً
ً
الن التوعية تعتبر دورا أساسيا
ً
لـلـنــادي نحو المجتمع ،مضيفا :
"سـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن لـ ـ ــدراسـ ـ ــة ن ــوع ـي ــة
األلعاب ،وتحديد الفئات العمرية
التي تناسب كــل لعبة ،وستكون
هـ ـن ــاك ن ـ ـشـ ــرات دوري ـ ـ ــة ل ـل ـتــوع ـيــة
باأللعاب غير المفيدة".
*هـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خ ـ ـ ـطـ ـ ــط ل ـ ـجـ ــذب
واستقطاب النشء والشباب؟
 ه ـن ــاك خ ـطــط وب ــرام ــج مـعــدةً
خصوصا لجذب النشء والشباب
للنادي ،وسنقوم بحمالت توعية
وإرشاد للجميع ،كما سيتم عمل
ف ـي ــدي ــوه ــات ل ـت ـعــريــف الـمـجـتـمــع
بمميزات النادي والخدمات التي
يقدمها.
* م ــا خ ـطــة ت ـن ـظ ـيــم ال ـب ـطــوالت
المحلية؟
 لـ ــد ي ـ ـنـ ــا خ ـ ـطـ ــة لـ ـعـ ـم ــل ب ـعــضالبطوالت المحلية أون الين قريبا،
وسـنـسـعــى أي ـضــا إل ــى الـمـشــاركــة
فــي بـعــض ال ـب ـطــوالت الـخــارجـيــة،
س ــوء ف ــي ال ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة مـثــل
ا ل ـس ـعــود يــة او اال مـ ـ ــارات ،او على
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى االسـ ـ ـي ـ ــوي والـ ـع ــرب ــي
حسب الظروف المتاحة.
* ه ــل س ـي ـع ـت ـمــد ال ـ ـنـ ــادي عـلــى
موارد خارجية وال يكتفي بالدعم
الحكومي؟
 الدعم المادي الحكومي يمثلَ
ً
م ـ ـ ــوردا ه ــام ــا ألي نـ ــاد ري ــاض ــي،
وح ـتــى اآلن لــم نـحـصــل عـلـيــه ،إال
أن ال ـح ـكــومــة م ـم ـث ـلــة ف ــي الـهـيـئــة
العامة للرياضة لم تبخل بالدعم
ال ـم ـع ـن ــوي ،وت ـي ـس ـيــر اإلج ـ ـ ــراء ات
ل ـم ـس ــاع ــدة الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي مــرح ـلــة
ال ـت ــأس ـي ــس ،وف ـ ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال،
ال يـمـكــن لـلـنــادي االعـتـمــاد فقط
عـلــى الــدعــم ال ـمــادي الـحـكــومــي،
فرياضات األلعاب االلكترونية،
ري ــاض ــات م ـت ـجــددة ومـتـنــوعــة
وتـ ـسـ ـت ــدع ــي وج ـ ـ ــود م ــواك ـب ــة
م ـس ـت ـم ــرة ألح ـ ـ ــدث األج ـ ـهـ ــزة
واأللعاب وبرمجياتها ،وهو
ً
ً
ً
م ــا يـتـطـلــب دع ـم ــا مــال ـيــا ك ـب ـيــرا،
سيسعى النادي إلى توفيره وفق
م ـ ــوارده ال ـم ـتــاحــة ح ـســب الـنـظــام
األساسي له.
* ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ف ـ ـ ـ ــرق شـ ـ ــا سـ ـ ــع ب ـي ــن
األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ــري ــاضـ ـي ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب
اإل لـكـتــرو نـيــة ...كيف يمكن إقناع
منتقدي ا لــر يــا ضــات االلكترونية
بإيجابية ممارستها؟
 ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ت ـن ـمــياالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــات
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة تـ ـنـ ـم ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــول،
و هـنــاك إ قـبــال كبير على اال لـعــاب

االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـعـ ــدمـ ــا خ ــرج ــت
م ــن ح ـي ــز انـ ـه ــا ألـ ـع ــاب لـتـمـضـيــة
ال ــوق ــت ،ب ــل ه ــي تـنـمـيــة ل ـل ـقــدرات
ال ـع ـق ـل ـيــة ،ول ـه ــا مـ ـ ــردود اي ـجــابــي
أس ـ ـ ـ ــوة ب ـت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـع ـ ـضـ ــات فــي
ال ــري ــاض ـي ــة االعـ ـتـ ـي ــادي ــة ،ودل ـي ــل
ذلـ ــك أنـ ــه ل ــو ت ــم إدخـ ـ ــال حـصــص
للرياضة االلكترونية في المدارس
ل ـك ــان ل ـهــا مـ ـ ــردود إي ـج ــاب ــي عـلــى
نـفـسـيــة ال ـط ــاب ،كـمــا ان االت ـحــاد
البريطاني لأللعاب االلكترونية
قـ ـ ـ ــام بـ ــاب ـ ـت ـ ـكـ ــار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب خ ــاص ــة
ً
للمعاقين بدنيا ونظم مسابقات
خــا صــة ،بهم و كــان لها تأثير
ايـجــابــي كـبـيــر عـكــس مــدى
االستفادة من الرياضات
االلكترونية في العديد
من المجاالت.
* هـ ــل ت ــو ج ــد ف ــرق
للرياضات اإللكترونية
في الكويت؟
 تـ ـ ــو جـ ـ ــد ف ـ ــرقكــويـتـيــة كـثـيــرة
ومـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة
تمارس

األلعاب االلكترونية ،وهناك فرق
ً
ف ــازت فـعـلـيــا فــي ب ـطــوالت دولـيــة،
وهناك العبون كويتيون كثيرون
يشاركون في بطوالت خارجية.

ً
ودافع أوزيل أيضا عن قراره
برفض التنازل عن راتبه خالل
أزمـ ــة ك ــورون ــا .وق ـ ــال« :ل ــم تكن
ل ــدي ـن ــا ت ـف ــاص ـي ــل ك ــافـ ـي ــة ،ك ــان
ينبغي علينا أن نــوا فــق فقط"
ك ـ ــان ه ـ ــذا غ ـي ــر ع ــاج ــل خــاصــة
لــاع ـب ـيــن الـ ـصـ ـغ ــار ،ل ــذل ــك ق ــام
بالرفض».

كشفت تقارير صحافية
ف ـ ــي أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،أن ل ــوك ــس
ف ــال ــدش ـم ـي ــت العـ ـ ــب نـ ــادي
ف ــرايـ ـب ــورغ األل ـم ــان ــي لـكــرة
الـقــدم أوش ــك أن ينتقل إلى
نـ ـ ـ ـ ــادي ب ـن ـف ـي ـك ــا ل ـش ـب ــون ــة
البرتغالي.
وذكر الموقع اإللكتروني
ل ـم ـج ـلــة "ك ـي ـك ــر" األل ـمــان ـيــة
ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،أن الـ ــاعـ ــب
األلماني الــدولــي سيتوجه
إلــى لشبونة إلتـمــام صفقة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ،ع ـ ـلـ ــى أن ي ـتــم
الـفـحــص الـطـبــي اإلج ـبــاري
اليوم.
كـ ــان فــالــدش ـم ـيــت انـتـقــل
إلى فرايبورغ في عام ،2018

وت ـطــور أداؤه تـحــت قـيــادة
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي كــريـسـتـيــان
شـ ـ ـت ـ ــراي ـ ــش لـ ـيـ ـنـ ـض ــم إلـ ــى
المنتخب األلماني.
وي ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط الع ـ ـ ـ ـ ــب خ ــط
الهجوم مع فرايبورغ بعقد
يـسـتـمــر ح ـتــى  ،2022مما
يتعين معه على بنفيكا دفع
مبلغ للنادي األلماني لفسخ
ال ـع ـقــد .وذكـ ــرت الـمـجـلــة أن
الناديين اتفقا على النقاط
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـخـ ـص ــوص
الصفقة.

كشف العداء األميركي نواه اليلز بطل العالم
في سباق  200متر األربعاء أنه يعاني مشاكل
نـفـسـيــة ،مـنــذ أن ك ــان فــي الـثــامـنــة مــن عـمــره،
تفاقمت مــع أزمــة فـيــروس كــورونــا المستجد
وتأجيل أولمبياد طوكيو وحركة "حياة السود
مهمة" (بالك اليفز ماتر).
اليلز ،الذي فاز بسباقي  200متر والتتابع 4
مرات  100متر في بطولة العالم أللعاب القوى
في الدوحة العام الماضي ،والذي كان مرشحا
للفوز بذهبية اولمبياد طوكيو الذي أرجئ الى
العام المقبل بسبب "كوفيد ،"-19أعلن في وقت
سابق من الشهر الحالي أنــه يتناول حبوب
مضادة لالكتئاب.
ً
وقال اليلز ( 23عاما) ،قبل لقاء موناكو في
ال ــدوري الـمــاســي الجمعة" :ربـمــا أتـعــامــل مع
االمر مذ كنت في الثامنة من العمر ،بأشكال
مختلفة في أوقات مختلفة في حياتي".
وتابع" :لكن من المحتمل أن يكون قد ساء
األم ــر فــي ابــريــل ،ربـمــا هــو (الـشـكــل) األصعب

اليلز
الذي تعاملت معه على اإلطالق .أعتقد أنه نوع
من العاصفة القوية ،التعامل مع كوفيد،-19
وتأجيل األلعاب األولمبية".

ُ
بيسرز يسقط روكتس وكليبرز يحسم وصافة «الغربية»

تورنير نجم بيسرز في محاولة للتسجيل في سلة روكتس

لم تساهم نقاط جيمس هاردن الـ 45في قيادة
فريقه هيوستن روكـتــس إلــى ال ـفــوز ،إذ سقط
أمام انديانا بيسرز بنتيجة  ،108-104في حين
حسم لــوس انجلس كليبرز وصافة "الغربية"
على حساب دنفر ناغتس بفوزه عليه 111-124
ضمن مباريات أمس األول في دوري كرة السلة
االم ـيــركــي للمحترفين فــي "ف ـقــاعــة" اورالنـ ــدو
بوالية فلوريدا.
وأن ـه ــى ب ـي ـســرز سـلـسـلــة م ــن خ ـمــس هــزائــم
امام روكتس الذي أعلن قبل المباراة أن نجمه
راسل وستبروك يعالج إصابة في عضلة فخذه
االمامية قد تبعده عن االدوار االقصائية "بالي
اوف".
وســاهــم مــايـلــز تــورنــر وجــاس ـتــن هــولـيــداي
بانتصار بيسرز ال ــ 44هــذا الموسم مقابل 28
هزيمة ،بتسجيل كل منهما  18نقطة.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز لـبـيـســرز الـ ــذي خ ــاض الـلـقــاء
بغياب العب "اول ستار" الليتواني دومانتاس
سابونيس ،هدافه تي جاي وورن وصانع ألعابه
مالكولم بروغدون ،سينهي الدور المنتظم في
المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

أما هيوستن فبقي خامسا في "الغربية" مع
 44انتصارا و 27هزيمة.
ويلتقي بيسرز في الـ"بالي اوف" مع ميامي
هيت الــذي سقط فــي األمسية ذاتـهــا 116-115
امــام اوكالهوما سيتي ثــانــدر ،إذ أراح العديد
من نجومه في المباراة.
وسجل دانكن روبنسون  19نقطة في الشوط
االول ،أضــاف اليها بــام أديبايو ســت وجيمي
ً
باتلر سبعا قبل أن يبقوا على مقاعد البدالء
طوال الشوط الثاني.
وسـجــل الناشئ تايلر هـيــرو ( 20عــامــا) 30
نقطة لميامي هي االعلى له هذا الموسم ،اال ان
مايك موسكاال سجل ثالثية الوكالهوما قبل 5.2
ثــوان من النهاية ليخطف ثاندر فــوزا معوضا
تأخرا بـ 22نقطة.

فوز صعب لتورونتو
في مباراة أخرى ،خطف حامل اللقب تورونتو
راتـ ــورز ف ــوزا صعبا عـلــى فيالديلفيا سفنتي
سـيـكـســرز بنتيجة  ،121-125حـيــث سـجــل له

ستانلي جونسون سلة الفوز قبل أقل من خمس
ثوان على النهاية.
وسجل كل من كايل لــوري والكندي كريس
بوشيه  19نقطة لرابتورز .في حين كان توبياس
هــاريــس االفـضــل مــن ناحية سفنتي سيكسرز
مع  22نقطة ،حيث تعرض النجم الكاميروني
جــويــل ايمبيد لنكسة فــي معصمة االيـمــن في
الربع االول بعدما غاب عن اللقاء السابق بسبب
اصابة في الكاحل.
لــم يـشــارك ايمبيد فــي الـشــوط الثاني اال ان
صور االشعة لم تظهر اي اصابة قوية.
فوز انديانا على روكتس حسم مركز سفنتي
سيكسرز السادس في المنطقة الشرقية حتى
قـبــل ان ـط ــاق م ـبــاراتــه وبــال ـتــالــي سيلتقي مع
بوسطن سلتيكس الثالث في الــدور االول من
الـ"بالي اوف".
وحسم لوس انجلس كليبرز وصافة المنطقة
ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى ح ـس ــاب دن ـف ــر نــاغ ـتــس ال ـثــالــث
بفوزه عليه  111-124ليضرب موعدا مع داالس
مافريكس السابع في االدوار االقصائية.

ةديرجلا

•
العدد  / ٤٥٠٠الجمعة  ١٤أغسطس 2020م  ٢٤ /ذو الحجة 1441هـ

sports@aljarida●com

23

رياضة

سان جرمان يغتال حلم أتاالنتا
بـ «ريمونتادا» دراماتيكية
اقتنص باريس سان جرمان
أولى بطاقات المربع الذهبي
بدوري األبطال بعدما قلب
تأخره أمام «المكافح» أتاالنتا
اإليطالي بهدف إلى فوز قاتل
بهدفين لهدف في اللقاء
المثير الذي احتضنه أمس
األول ملعب «النور» بالعاصمة
البرتغالية لشبونة في دور
الثمانية.

دخول مبابي ّ
حول
مجريات المباراة
ورجح كفة الفريق
الباريسي

ك ـ ـ ــان ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي على وشــك توديع ربع
نـ ـه ــائ ــي دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ــا
لكرة القدم أمام مفاجأة الموسم
ات ــاالن ـت ــا االي ـط ــال ــي ،لـكـنــه سجل
هــدفـيــن فــي الــوقــت الـقــاتــل وبلغ
نصف النهائي للمرة االولى منذ
 1995فــي يــوم عـيــده الخمسين،
أمس األول ،في لشبونة.
ً
وض ــرب س ــان جــرمــان مــوعــدا
مــع ال ـفــائــز بـيــن أتـلـتـيـكــو مــدريــد
االسـ ـب ــان ــي واليـ ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي
اللذين التقيا أمــس فــي لشبونة
ايضا.
وكاد سان جرمان يدفع غاليا
ثـمــن اإلص ــاب ــات وال ـغ ـيــابــات في
ص ـفــوفــه ،وج ـلــس ه ــداف ــه الـشــاب
كـ ـيـ ـلـ ـي ــان مـ ـب ــاب ــي عـ ـل ــى م ـق ــاع ــد
البدالء لعدم تعافيه بشكل كامل
مــن اصــابــة فــي كاحله ودخــل في
آ خــر نصف ساعة ليشكل شعلة
ن ـشــاط عـلــى ال ـ ــرواق االي ـس ــر .في
حـيــن غ ــاب نـجـمــاه الع ــب وسطه
الدفاعي االيطالي ماركو فيراتي
المصاب والعب الوسط الهجومي
االرج ـن ـت ـي ـن ــي انـ ـخ ــل دي م ــاري ــا
الموقوف.
وتجنب النجم البرازيلي نيمار
ن ـح ـســا اض ــاف ـي ــا م ــع ال ـم ـســاب ـقــة
ال ـقــاريــة بـعــد ثــاثــة مــواســم منذ
انـتـقــالــه الـقـيــاســي مــن برشلونة
االسـ ـب ــان ــي م ـق ــاب ــل  222مـلـيــون
ي ـ ــورو .ت ـع ـ ّـرض لـكـســر ف ــي مشط
قــدمــه لـيـغـيــب عــن االق ـص ــاء امــام
ريال مدريد االسباني في ،2018
ثم ّ
تكرر السيناريو المحبط في
 2019بإصابة اخــرى في المشط
واق ـص ــاء جــديــد ام ــام مانشستر
يونايتد االنكليزي.
ورغم فارق االمكانات الهائلة
ب ـيــن ال ـف ــري ــق الـ ـق ــادم م ــن مــديـنــة
برغامو المنكوبة بسبب فيروس

كورونا المستجد ،وسان جرمان،
كــان أتــاالنـتــا األنـجــع فــي الشوط
االول ،ق ـبــل أن يـ ــودع الـمـســابـقــة
ب ـش ـجــاعــة مـنـحـنـيــا أم ـ ــام هــدفــي
فــريــق ال ـمــدرب األلـمــانــي توماس
توخل.
وبـ ـ ـع ـ ــد إق ـ ـ ـصـ ـ ــاء ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
ونابولي من ثمن النهائيّ ،
شرف
أتاالنتا الكرة االيطالية ،دون ان
ينجح في اعادة اللقب الى البالد
لـلـمــرة االول ــى مـنــذ  2010عندما
ّ
توج انتر بثالثية تاريخية.
وقـ ــدم أت ــاالن ـت ــا ،صــاحــب 119
هــدفــا ه ــذا الـمــوســم فــي مختلف
المسابقات ،مستويات هجومية
ّ
الفتة وحــل ثالثا في الــدوري في
آخ ــر مــوسـمـيــن ،علما ان الـنــادي
الذي يعود تاريخه الى  112سنة
لم يحرز سوى لقب كأس إيطاليا
عام .1963
وحقق أتاالنتا عودة رائعة في
المسابقة بعد أن خسر أول ثالث
مـبــاريــات فــي دور المجموعات،
قبل ان يتأهل بشق النفس لثمن
الـنـهــائــي حـيــث ت ـجــاوز فالنسيا
االسباني.
وتجمع مئات االشخاص أمام
فندقي الفريقين لدى وصولهما
ال ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ،ل ـ ـكـ ــن الـ ـش ــرط ــة
منعتهم مــن الـتـقــدم اكـثــر بسبب
البروتوكول الصحي المفروض
بسبب فيروس كورونا المستجد.
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد ات ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا ه ـ ــداف ـ ــه
السلوفيني يوسيب إيليتشيتش
صاحب  21هدفا هذا الموسم في
مختلف المسابقات ،بينها خمسة
فـ ــي دوري االب ـ ـط ـ ــال ،وح ــارس ــه
بييرلويجي غوليني.
واخ ـ ـت ـ ــار االل ـ ـمـ ــانـ ــي ت ــوم ــاس
تــوخــل ،الـمـصــاب ايـضــا بكاحله
مما دفعه الى الجلوس على خط
الـبــدالء ،االسباني أندير هيريرا

فرحة العبي سان جرمان بهدف ماركينيوس
للحلول بدال من فيراتي المصاب،
على حساب االرجنتيني لياندرو
باريديس.

عال ألتاالنتا
ضغط ٍ

ً
وفـ ـ ـ ـ ــرض أت ـ ــاالن ـ ـت ـ ــا ض ـغ ـط ــا
ً
ّ
ع ــال ـي ــا ف ــي الـ ـش ــوط األول عــطــل
ّ
فيه الخطط الباريسية وسجل
بعد  27دقيقة عبر باشاليتش،
ف ـ ـ ـجـ ـ ــاءت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ـف ـت ــوح ــة
أمـ ـ ـ ــام م ـ ــرت ـ ــدات س ــريـ ـع ــة ل ـس ــان
جرمان الــذي لن يكون بمقدوره
التعويض ،نظرا العتماد االتحاد
ال ـق ــاري م ـب ــاراة واحـ ــدة ف ــي ربــع
ونـصــف الـنـهــائــي ضـمــن بطولة
م ـص ـغ ــرة فـ ــي ل ـش ـب ــون ــة بـسـبــب
تداعيات "كوفيد."-19
ّ
وب ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــد أت ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا
االرجنتيني بابو غوميز بتوجيه
إنـ ـ ـ ـ ــذار م ـ ــن ت ـ ـسـ ــديـ ــدة يـ ـس ــاري ــة
التقطها الحارس الكوستاريكي
كيلور نافاس ( ،)2لكن رد نيمار
جـ ــاء اخ ـط ــر بـك ـث ـيــر ب ـعــد ثـ ــوان،

عـ ـن ــدم ــا اهـ ـ ـ ــدر مـ ـنـ ـف ــردا ف ــرص ــة
سانحة مسددا خارج الخشبات
(.)3
ل ـع ــب ب ــاب ــو ع ــرض ـي ــة ب ـع ـيــدة
مقشرة للظهير الهولندي هانز
هاتيبور ،عكسها عرضية جميلة
أنقذها نافاس بإعجاز الى ركنية
(.)11
مارس أتاالنتا أسلوب ضغط
ّ
متقدم على حامل الكرة ،في وقت
واصل نيمار رعونته امام المرمى
رغــم نشاطه على ال ــرواق االيسر
أو وراء المهاجمين الصامتين
االرج ـن ـت ـي ـن ــي م ـ ـ ــاورو ايـ ـك ــاردي
واالسباني بابلو سارابيا.

باشاليتش يفتتح التسجيل
وأث ـمــر ضـغــط أتــاالنـتــا بهدف
الـسـبــق عـنــدمــا أوص ــل الـمـهــاجــم
الكولومبي الصلب دوفان زاباتا
ال ـكــرة ال ــى بــاشــالـيـتــش الـمـتــروك
ب ـم ـف ــرده ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،فــأط ـلــق
يـ ـس ــاري ــة ل ــول ـب ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة

غاسبيريني يشعر بـ «ندم كبير»
ّ
عبر جان بييرو غاسبيريني ،مدرب أتاالنتا
االيـطــالــي ،عــن خيبته العميقة إله ــدار الفوز
في الدقائق القاتلة أمام باريس سان جرمان
الفرنسي ،أمس األول ،في دوري ابطال اوروبا
لكرة القدم.
وقال غاسبيريني ،لشبكة "سكاي سبورت"،
"يجب أن أقول إن هناك ندما كبيرا ،كنا قريبين
ج ـ ــدا ،ك ــان ــت قــري ـبــة ج ـ ــدا .بـ ــدا االم ـ ــر وكــأن ـنــا
سنحقق إنـجــازا رائـعــا" ،متابعا" :يمكننا ان
نشعر بالرضا من التجربةّ ،
تطورنا في دوري
االبطال .بدا االمر كما لو اننا فعلنا ذلك".

وكان فريق مدينة برغامو ،المتضررة بشكل
كبير من فيروس كورونا ،في طريقه لمتابعة
قصته الرائعة في دوري االبطال وبلوغ نصف
الـنـهــائــي لـلـمــرة االولـ ــى فــي تــاري ـخــه ،قـبــل ان
يقلب الفريق المملوك قطريا الطاولة عليه في
اللحظات القاتلة ويضرب موعدا مع الفائز بين
اتلتيكو مدريد االسباني واليبزيغ االلماني.
وعن دخول المهاجم كيليان مبابي ،العائد
من اصابة بكاحله في آخر نصف ساعة ،قال
غاسبيريني الــذي قــاد فريقه الــى مركز ثالث
ّ
وسجل فريقه
في الــدوري لموسمين تواليا،

ماركينيوس :مباراة صعبة
اعتبر البرازيلي ماركينيوس ،مدافع باريس ســان جرمان
الفرنسي وصاحب هدف تعادل فريقه القاتل في شباك أتاالنتا
اإليطالي في مباراة الفريقين ،أمس األول ،في ربع نهائي دوري
األبطال ،أن "هذه هي كرة القدم" ،وأن "كل شيء ممكن في مباراة
كبيرة مثل هذه".
وقــال ماركينيوس ،في تصريحات لشبكة سكاي سبورت،
عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب النور في لشبونة" ،إنه احتفال
كبير .األمور لم تكن سهلة على اإلطالق ،لقد كانت مباراة صعبة،
كنا ندرك هذا .قدمنا مباراة جيدة .التغييرات أحدثت الفارق.
لدينا فريق ذو مستوى كبير ،واستحققنا هذين الهدفين".
وتابع صاحب الـ 26عاما" :سنحت لنا فرص كثيرة للتقدم في
النتيجة أوال ،لكننا حافظنا على ثقتنا حتى النهاية ،ووصلنا
لما نبتغيه في النهاية" ،مضيفا" :اداء أتاالنتا لم يكن مفاجأة
بالنسبة لنا .كنا نعلم أن المباراة تحتاج جاهزية كبيرة منذ
البداية .الهدف األول أربكنا كثيرا .هذه هي كرة القدم .كل شيء
ممكن عندما تلعب مباراة كبيرة .كنا مستعدين لهذه المعاناة".

 98هدفا في "سيري أ"" ،دخول مبابي
ووجود نيمار قلبا االمور لمصلحة
باريس سان جرمان".
وعن المهاجم الشاب بطل العالم،
اض ــاف" :مـنــح دخــولــه طــاقــة لباريس
سـ ــان ج ــرم ــان ال ـ ــذي كـ ــان ف ــي طــريـقــه
لـخـســارة الـمـبــاراة ،كــان اســاسـيــا نظرا
لما قدمه فــي الـمـبــاراة" ،متابعا" :هــدف
ال ـت ـعــادل ي ـتــرك لـنــا بـعــض الـ ـم ــرارة .لكن
بــاريــس ســان جــرمــان لديه فرصة جيدة
للوصول الى النهائي".

غاسبيريني

البعيدة الى يمين نافاس (.)27
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث
لباشاليتش في آخر  6مباريات
لفريقه في دوري االبـطــال ،حيث
نجح فــي هــز شـبــاك افـضــل دفــاع
في دوري االبطال هذا الموسم.
وب ـع ــده ــا ب ـ ـثـ ــوان ،بـ ــدأ نـيـمــار
يـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن ال ـ ـمـ ــرمـ ــى وج ـ ـ ــاءت
تسديدته من حافة المنطقة على
بعد سنتيمترات من القائم االيمن
للحارس ماركو سبورتييلو (.)28
وأن ـه ــى ن ـي ـمــار ال ـش ــوط األول
بإهدار تسديدة جديدة بمواجهة
الـ ـح ــارس بــإرســال ـهــا ب ـع ـيــدة عن
الخشبات الـثــاث ( ،)42لينتهي
الـ ـش ــوط االول ب ـت ـق ــدم أت ــاالن ـت ــا
االفـضــل بدنيا ولناحية الفرص
والتسجيل.

دخول مبابي وموتينغ
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،الق ــى
اتـ ــاالن ـ ـتـ ــا صـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي اخ ـ ــراج
ال ـ ـكـ ــرة وبـ ـق ــي م ـت ـم ــاس ـك ــا حـتــى

ّ
نيمار :لم أشك في التأهل

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ،مهاجم باريس سان جرمان
وصاحب تمريرة هدف التعادل القاتل في شباك أتالنتا اإليطالي
خالل مباراة الفريقين األربعاء في ربع نهائي دوري األبطال ،أنه
اعتقد دائما في قدرة فريقه على الوصول "إلى نهائي" البطولة.
وأك ــد الـنـجــم الـبــرازيـلــي فــي تـصــريـحــات بـعــد ال ـم ـبــاراة التي
احتضنها ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة "إنها
ليلة كبيرة ،ولكن صعبة جــدا .كنا نــدرك صعوبة الفريق الذي
نواجهه ،والذي قدم مستوى كبيرا .اآلن علينا االستمتاع والراحة
بعد هذه المباراة الكبيرة".
وأض ـ ـ ــاف "ل ـ ــم أفـ ـك ــر م ـط ـل ـقــا ف ــي ال ـ ـخـ ــروج مــن
البطولة ،منذ عودتنا للتدريبات ،كنت أعرف
أننا سنصل للنهائي".

نيمار

الخليفي :نيمار ومبابي لن يرحال

توخيل يحتفل من مكانه على الدلو
أطلق توماس توخيل مــدرب باريس
س ــان ج ــرم ــان ال ـع ـنــان ل ـصــرخــة س ـعــادة
وراحـ ـ ـ ــة بـ ـع ــدم ــا أح ـ ـ ــرز ف ــريـ ـق ــه هــدف ـيــن
متأخرين ليفوز  1-2على أتالنتا ويبلغ
بطل فرنسا الدور قبل النهائي بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية
فقط.
وار ت ـ ـب ـ ـطـ ــت ح ـ ـ ــدة رد فـ ـع ــل ا ل ـ ـمـ ــدرب
األلماني مع حقيقة إصابته في الكاحل
األسبوع الماضي مما اضطره للجلوس
على دلو ألغلب فترات المباراة مع وضع
ساقه في ما يشبه الجبيرة.
وأ بـلــغ تــو خـيــل مــؤ تـمــرا صحفيا بعد
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة "تـ ـخـ ـيـ ـل ــوا مـ ــا ك ـ ــان ي ـم ـكـن ـنــي
ف ـع ـلــه ب ـقــدم ـيــن .رب ـم ــا ك ــان ال ـي ــوم ال ــذي

الــدقـيـقــة الـسـتـيــن ،قـبــل ان ّ
يغير
دخــول مبابي وتشوبو-موتينغ
المجريات.
وسنحت اولى الفرص الخطرة
ألتاالنتا أهدرها ظهيره االلباني
ب ـي ــرات دجـيـمـشـيـتــي م ــن مسافة
قريبة (.)58
وقبل نحو نصف ساعة على
نهاية المباراة ،وفى مدرب سان
ج ــرم ــان ب ــوع ــده ودف ـ ــع بـمـبــابــي
بـحـثــا ع ــن م ـعــادلــة االرقـ ـ ــام على
االقـ ـ ـ ـ ّـل ،ب ـ ــدال مـ ــن س ــارابـ ـي ــا غـيــر
الموفق.
اس ـت ـح ــوذ رج ـ ــال ت ــوخ ــل على
الـ ـك ــرة دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى أيــة
ً
ف ــرص ــة خ ـط ـيــرة خ ــاف ــا لـلـشــوط
األول ،حـتــى الــدقـيـقــة  74عندما
انفرد مبابي من زاوية ضيقة على
الجهة اليسرى وصد سبورتييلو
تسديدته األرضية.
خ ـس ــر سـ ــان ج ــرم ــان ح ــارس ــه
نافاس المصاب بعضالت فخذه
تاركا مكانه لالسباني سيرخيو

ريـ ـك ــو ،ف ــي ح ـي ــن ع ـ ــزز ال ـث ـنــائــي
ن ـي ـمــار-م ـبــابــي ب ـح ـثــه ع ــن ثـغــرة
الدراك الـ ـتـ ـع ــادل ،وكـ ـ ــان ان ـف ــراد
خطير لبطل الـعــالــم أنـقــذه دفــاع
اتاالنتا في الرمق االخير (.)80
أج ـ ـ ــرى كـ ــل م ـ ـ ــدرب ت ـبــديــاتــه
الخمس ورمى سان جرمان بكل
ثقله مع دخــول تشوبو-موتينغ
واأللماني يوليان دراكسلر.
لـ ـك ــن الـ ـ ـهـ ـ ــدف جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــن ق ــدم
المدافع -العب الوسط البرازيلي
م ــارك ـي ـن ـي ــوس ال ـ ــذي ع ـ ــادل بـعــد
عرضية من نيمار ومجهود من
تشوبو -موتينغ وكرة ارتدت من
قدم المدافع ماتيا كالدارا (.)90
وانـقـلـبــت ال ـم ـبــاراة رأس ــا على
ع ـق ــب ،ع ـنــدمــا تـسـلــم م ـبــابــي من
ن ـي ـمــار ول ـع ــب عــرض ـيــة تــابـعـهــا
تشوبو-موتينغ داخل الشباك من
مسافة قريبة (.)90+3

ستشاهدونني أركض لمسافة  40مترا.
لكنه يوم احتفال النادي بمرور  50عاما
على تأسيسه لــذا لــن ننسى هــذا اليوم
بالتأكيد".
وقال توخيل الذي كال المديح للبديل
ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ــي ،الـ ـ ــذي اجـ ـب ــر ال ـف ــري ــق
اإلي ـطــالــي ع ـلــى ال ــدف ــاع بـفـضــل ســرعـتــه
ومهارته وصنع الهدف الثاني للبديل
اآلخر إيريك تشوبو موتنغ "كان (فوزا)
مستحقا تماما".

توخيل

أك ــد ال ـق ـطــري نــاصــر الـخـلـيـفــي ،رئ ـيــس ن ــادي ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان الـفــرنـســي ،عقب تــأهــل فريقه لـلــدور نصف النهائي
بدوري األبطال بالفوز الصعب والقاتل على أتالنتا اإليطالي،
أن نجمي الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي،
مستمران مع الفريق في الموسم المقبل.
و ق ــال الخليفي فــي تصريحات خــال مؤتمر صحفي بعد
اللقاء الذي احتضنه ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة:
سنحتفل الليلة بالتأهل ،ولكن بدءا من الغد سنفكر في نصف
النهائي .هدفنا هو الوصول ألبعد ما يمكن في التشامبيونز
لـيــغ .هــذه ا لـمـبــاراة مهمة لتغيير عقلية العبينا .لقد قدمنا
مباراة كبيرة.
وبـعــث رجــل األعـمــال الـقـطــري رســالــة واضـحــة حــول نجمي
الفريق نيمار ومبابي.
وقال في هذا الصدد :نيمار ومبابي من أفضل العبي العالم.
ُ
نيمار اختير رجل المباراة ،وقدم مباراة كبيرة ،هو ومبابي ال
يرغبان في مغادرة بي إس جي ،وهما مستمران معنا.

بايرن يصطدم ببرشلونة في نهائي مبكر اليوم

ميسي نجم برشلونة

بـ ـع ــدم ــا أط ـ ـ ـ ــاح ب ـفــريــق
تشلسي اإلنكليزي بسهولة
من دور الستة عشر للبطولة،
يواجه بايرن ميونيخ األلماني
اخـتـبــارا أصـعــب فــي خطوته
التالية ببطولة دوري أبطال
أوروبا ،حيث يلتقي برشلونة
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فـ ـ ــي دور
الثمانية للبطولة.
ويتطلع الفريقان إلى هدف كبير
من هذه المواجهة ومن المنافسة بقوة
في هذه البطولة وأيضا من الفوز باللقب.
وي ـس ـعــى بــرش ـلــونــة إل ــى اج ـت ـيــاز عـقـبــة بــايــرن
واستكمال مسيرته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل
إنـقــاذ موسمه مــن الفشل تحت قـيــادة الـمــدرب كيكي
سيتين الــذي لم يستطع قيادة الفريق للحفاظ على
لقبه في الدوري اإلسباني إضافة لفشله في الفوز بلقب
كأس ملك إسبانيا.
وفي المقابل ،يحلم بايرن بمضاعفة نجاحه في هذا
الموسم وإحراز الثالثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري
األبطال األوروبي) للمرة الثانية فقط في تاريخه حيث
سبق له الفوز بهذه الثالثية في .2013
وحصد بــايــرن بالفعل لقبي ال ــدوري والكأس
المحليين ولم يعد أمامه سوى لقب دوري األبطال.
وأطــاح بايرن بفريق تشلسي من خــال الفوز
عليه - 3صفر في عقر داره ذهابا قبل فترة التوقف

الطويلة للموسم الكروي بسبب أزمة تفشي اإلصابات
بفيروس كورونا ثم تغلب عليه  1-4إيابا قبل أيام وذلك
مع استئناف فعاليات المسابقة بعد فترة توقف نحو
خمسة أشهر.

خطوة للفوز باللقب
وتستحوذ المباراة بين بايرن وبرشلونة على معظم
االهتمام من جميع مباريات دور الثمانية نظرا لكونها
خـطــوة مهمة للفائز منهما عـلــى طــريــق ان ـت ــزاع اللقب
السادس له في البطولة.
وتبدو الفرصة سانحة أمام الفريق الذي يجتاز هذه
المواجهة ليحرز اللقب الغالي في ظل خــروج ليفربول
اإلنكليزي حامل اللقب وريــال مدريد اإلسباني صاحب
الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد  13لقبا
ويوفنتوس حامل لقب الــدوري اإليطالي من دور الستة
عشر للبطولة هذا الموسم.
وكان األداء الضعيف وغير المعتاد من مانويل نوير
حــارس مرمى بايرن ،الــذي ارتكب خطأ ليمنح تشلسي
هدف حفظ ماء الوجه ،هو فقط ما أثار الدهشة والقلق.
ومع الفوز بالثنائية المحلية ،أصبح السؤال اآلن هو:
هل ينجح بايرن في تكرار الثالثية التي أحرزها في 2013؟
واستعد بايرن لفريق برشلونة ،الذي يقوده المهاجم
األرجنتيني الخطير ليونيل ميسي من خالل معسكر في
مدينة الجوس البرتغالية التي تبعد نحو  300كيلومتر
عن العاصمة لشبونة.
ويلتقي الفريقان اليوم على استاد "دا لوز" أو "النور"

الذي يستضيف أيضا المباراة النهائية للبطولة في 23
أغسطس الحالي.

سيتين تحت الضغوط
وأنهى برشلونة الموسم المحلي في المركز الثاني
بالدوري اإلسباني خلف ريال مدريد ما وضع المدرب
كيكي سيتين تحت ضغوط كبيرة.
وعلى غرار ميسي في برشلونة ،يبدو النجم
البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي الورقة
الرابحة األبرز بالنسبة لبايرن حيث سجل
الالعب هدفين وصنع آخرين ليقود الفريق
للفوز  1-4على تشلسي قبل أيام ويؤكد أنه
ال يزال في قمة مستواه.
وتشهد الـمـبــاراة أكثر مــن مواجهة
خــاصــة حـيــث ستشهد ص ــدام ــا بين
اثنين من أبرز الهدافين هما ميسي
وليفاندوفسكي إضافة للمواجهة
بـيــن ح ــارس ــي ال ـمــرمــى األلـمــانـيـيــن
الــدولـيـيــن مــانــويــل نــويــر فــي بايرن
ومـ ـ ـ ـ ــارك أنـ ـ ـ ـ ــدري تـ ـي ــر ش ـت ـي ـغ ــن فــي
برشلونة.
وتمثل المباراة مواجهة من العيار
الثقيل يسعى كل فريق من خاللها
إلى خطوة مهمة على طريق تحقيق
هدفه.

موعد المباراة
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«ستاينواي» أنحف ناطحة سحاب
اقترب بــرج "ستاينواي"
في منطقة مانهاتن بمدينة
نـ ـي ــوي ــورك األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
اال ك ـت ـمــال ،ليصبح رسميا
"أنحف" ناطحة سحاب في
العالم.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ــوق ــع "ب ــزن ــس
إن ـس ــاي ــدر" ،سـيـكــون الـبــرج
الجديد "األنحف بالعالم"،
حيث يرتفع ألكثر من 435
مترا ،ويبلغ طوله  24ضعف
ع ــرض ــه ،وي ـت ـيــح ك ــل طــابــق
لساكن واحد فقط.
ووفقا لمتحف ناطحات
الـ ـسـ ـح ــاب ف ـ ــي نـ ـي ــوي ــورك،
فإن وصف "نحافة" البناية
يتم قياسه بحساب عرض
ال ـق ــاع ــدة ،م ـقــارنــة بــارتـفــاع
الـ ـمـ ـبـ ـن ــى ،م ـ ــا ي ـج ـع ــل ب ــرج
"س ـت ــاي ـن ــواي" األنـ ـح ــف في
العالم.
وذكـ ـ ــر م ــوق ــع ال ـم ـت ـحــف،
في بيان نقله موقع سكاي

نقطة

نيوز ،أمس األول أنه "يمكن
للبرج أن يكون طويال جدا
وليس نحيفا ،ومن الممكن
أن يـكــون نحيفا ،لكن دون
ارتفاع عال".
ويقع البرج ،الذي يرتفع
 91ط ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــا ،فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
"المليارديرات" في مانهاتن،
وهي منطقة جنوب منتزه
"سـ ـنـ ـت ــرال بـ ـ ــارك" ال ـش ـه ـيــر،
وتعرف بسكانها األثرياء.
ويتوقع أن يتم االنتهاء
من بناء البرج نهاية العام،
ع ـلــى أن يـسـتـقـبــل الـسـكــان
العام المقبل ،وتتسم الشقق
دا خـلــه بالتصميم الفاخر،
واإلطـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـخ ــاب ــة عـلــى
منتزه "سنترال بارك".

الدوق والدوقة يعيشان بكاليفورنيا
انتقل األمير هــاري وزوجته ميغن ماركل إلى منزلهما
الجديد في مدينة سانتا باربارا الغنية المطلة على البحر
قرب لوس أنجلس بوالية كاليفورنيا.
وكـ ـ ــان دوق ودوق ـ ـ ــة س ــاس ـك ــس ،ال ـ ـلـ ــذان أوقـ ـف ــا رسـمـيــا
التزاماتهما الرسمية في العائلة الملكية البريطانية أبريل
الـمــاضــي ،يعيشان أخـيــرا فــي لــوس أنجلس ،مسقط رأس
ميغن ماركل ،حيث تعرضا سريعا لمضايقات من صائدي
صور المشاهير.
وتقدم الزوجان بشكوى ،متهمين بعض هؤالء المصورين
بــأنـهــم الـتـقـطــوا دون علمهما ص ــورا البـنـهـمــا آرت ـشــي في
حديقة المنزل.
وقال متحدث باسم الثنائي ،لوكالة الصحافة الفرنسية،
إن الزوجين "انتقال إلى المنزل العائلي الجديد في يوليو
الماضي" ،و"هما يقيمان حاليا هناك في حي هادئ" ،دون
اإلفصاح عن موقع المسكن الجديد ،مضيفا أن الزوجين
"يــأمــان احـتــرام ذلــك ،من أجــل الجيران ،وأيضا من أجلهم
كعائلة".
ولفتت مجلة "بـيـبــول" ،ومــوقــع "بــايــج سـيـكــس" ،إلــى أن
المنزل الجديد يقع في سانتا باربارا ،على بعد نحو 150
كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلس ،حيث يعيش كثير
من المشاهير األميركيين من أمثال أوبرا وينفري.
(أ ف ب)

ضحية بيت العز...

َّ
ضبط أكثر من ِطني قات ومخدرات في السعودية
نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع
فيديو يظهر عملية ضبط  107كيلوغرامات
مــن م ــادة الحشيش الـمـخــدرة فــي تجويف
داخل سيارة "بيك اب" بمنطقة جازان.

وفي تعليق لوكالة األنباء السعودية
الرسمية على المقطع ،ونشرته "سي إن
إن" على موقعها اإللكتروني ،قالت إن
قوة األفواج األمنية بجازان ضبطت 107

كيلوغرامات من مادة الحشيش مخبأة
داخل تجويف بصندوق مركبة".
وك ــان ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـسـعــوديــة
نشرت ،الثالثاء الماضي ،مقطع فيديو
عن إحباط محاولة تهريب طن ونصف
مــن م ــادة الـحـشـيــش إل ــى داخ ــل أراض ــي
المملكة.
وصـ ــرح ال ـم ـت ـحــدث الــرس ـمــي لـحــرس
الحدود بالمملكة ،المقدم مسفر القريني،
ب ــأن "ال ـم ـتــاب ـعــة الـمـسـتـمــرة ل ـم ـحــاوالت
ت ـهــريــب الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة ع ـبــر ح ــدود
المملكة البرية والبحرية ،أسفرت خالل
شوال الماضي عن إحباط عدة محاوالت
ً
ل ـت ـهــريــب  1513ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا م ــن م ــادة
ً
الـحـشـيــش ال ـم ـخــدر ،و 660كـيـلــوغــرامــا
من مــادة القات المخدر ،والقبض على
ً
ال ـم ـتــورط ـيــن ف ـي ـهــا ،وه ــم  51إث ـيــوب ـيــا،
ً
ً
و 19يـمـنـيــا ،و 17س ـعــوديــا ،بـعــد رصــد
محاولتهم ت ـجــاوز ا ل ـحــدود الجنوبية
للمملكة".

حملة تطعيم باكستانية ضد شلل األطفال حيوان غامض على ساحل سخالين الروسي
أطلقت باكستان أ مــس حملة
تطعيم ضد شلل األطفال ،لحماية
ع ـش ــرات اآلالف م ــن األط ـف ــال من
المرض الــذي يصيبهم بالشلل،
بـعــد ش ـهــور مــن تعليق الحملة
بسبب تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تستمر الحملة
لتطعيم  34مليون طفل دون سن
الخامسة في  130حيا من أحياء
باكستان حتى  21الجاري.

وقال مسؤول إن أكثر من 188
أل ــف ف ــرد مــن ال ـطــواقــم الصحية
سيشاركون في الحملة ،مضيفا
أن ف ــرق التطعيم سـتـتــردد على
ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـن ــازل إلع ـ ـطـ ــاء ل ـقــاح
شلل األطـفــال الفموي ومكمالت
فـيـتــامـيــن أ ،لـبـنــاء الـمـنــاعــة بين
األطفال المعرضين لإلصابة.
ول ـ ــم ي ـت ـل ــق  40م ـل ـي ــون طـفــل
على األق ــل التطعيمات الــدوريــة

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

في الفترة من مــارس إلى يوليو
الماضيين ،بسبب اإلغالق الذي
تم فرضه لمكافحة وباء كورونا.
وك ـث ـي ــرا م ــا واجـ ـه ــت حـمــات
م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ش ـ ـلـ ــل األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ف ــي
بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان م ـ ـش ـ ـكـ ــات ب ـس ـب ــب
الهجمات على الفرق التي تدير
ال ـت ـط ـع ـي ــم وش ـ ـ ــن ح ـ ـمـ ــات ضــد
العالج.
(د ب أ)

ع ـ ـثـ ــر ال ـ ـم ـ ـص ـ ـطـ ــافـ ــون قـ ــرب
سـ ــاحـ ــل س ـخ ــال ـي ــن الـ ــروسـ ــي،
بعد انتهاء عاصفة ،على جثة
ح ـي ــوان ض ـخــم غ ـيــر م ـع ــروف،
طوله عدة أمتار.
وأفاد موقع Sakhalin-Kuriles
بــأن العثور على هــذا الحيوان
الغامض على الساحل بمنطقة
دولينسكي أثار اهتمام العلماء
ف ــي ف ــرع مـعـهــد ع ـم ــوم روس ـيــا

لبحوث الـثــروة السمكية وعلم
المحيطات.
وذكــر موقع "روسـيــا اليوم"،
أم ــس ،أن الـمـصـطــافـيــن نـشــروا
ص ــور ه ــذا ال ـح ـيــوان الـغــامــض
في شبكة "إنستغرام" الثالثاء
الماضي ،وبعد أن شاهد خبراء
ال ـم ـع ـهــد هـ ــذه الـ ـص ــور طــرحــوا
ع ــدة فــرض ـيــات ،وي ـقــولــون" :قــد
يكون حوتا منقاريا ضخما أو

ً
سكان الجهراء قبل  120عاما أقل
من  300وقالعها اثنتان

هنري داودينغ ،في تقريره االستخباراتي المطبوع
عــام  ،1903لم َ
ينس أن يــزور قرية الجهراء ليتعرف
ً
عـلـيـهــا جـ ـي ــدا م ــن ج ـم ـيــع الـ ـن ــواح ــي ،وي ـك ـتــب عنها
بالتفصيل مــن زوا ي ــا معينة تهمه و تـهــم الحكومة
البريطانية ،التي طلبت منه أن يقوم بذلك.
ورغــم أن داودينغ لم يهتم بالحديث عن التاريخ
الـ ـق ــدي ــم لـ ـلـ ـجـ ـه ــراء ،ف ــإن ــه وث ـ ــق فـ ــي تـ ـق ــري ــره بـعــض
المعلومات التي تهمنا كباحثين في التاريخ .يقول
ً
ً
داودينغ إن "الجهراء قرية تبعد حوالي  15ميال غربا
من مدينة الكويت ،وتشكل النهاية الغربية للخليج،
وهي تبعد عن مياه البحر إلى الداخل بحوالي 1200
يـ ــاردة .إنـهــا قــريــة مبنية بشكل ق ــوي مــن الـطــابــوق
األحـمــر المجفف ومحيطها يصل إلــى حــوالــي ميل
ونصف".
وي ـض ـي ــف داوديـ ـ ـن ـ ــغ أن ال ـق ــري ــة ت ـت ـم ـتــع ب ــوج ــود
مساحات زراعية خلف األس ــوار ،وفيها تــزرع أنــواع
مختلفة من المحاصيل الضرورية واألشـجــار ،مثل
القمح والنخيل والبرسيم وأشـجــار األثــل وغيرها،
ً
مــوضـحــا أن ه ــذه ال ـم ــزروع ــات مـحــاطــة ب ــأس ــوار من
الـطـيــن ،بـنــاهــا األه ــال ــي سماكتها بـيــن  2و 3أق ــدام،
وارتفاعها بين  8و 10أقدام .أما عن الماء فقد أوضح
داودينغ أن المياه متوفرة داخل هذه المزارع ،ولكنها
ً
صالحة للري فقط .كما أفــاد أيـضــا بــأن عــدد سكان
ال ـقــريــة يـحـتـمــل أن ي ـكــون بـيــن  200و 300شـخــص.
ومن األمور األخرى التي أشار إليها تقرير الضابط
الـبــريـطــانــي هــو وج ــود قـلـعــة قــديـمــة مهملة وقلعة
جديدة" ،توجد هناك قلعة قديمة (في حالة مندثرة)
في الناحية الغربية من القرية ،كما توجد قلعة جديدة

يومية سياسية مستقلة

ال ص ــوت يـعـلــو ه ــذه األي ـ ــام ع ـلــى ص ــوت قـضــايــا
ت ـض ـخ ــم الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـم ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي اس ـت ـغ ــال ـه ــا
لغسيل األم ـ ــوال ال ـق ــذرة ،وص ــار َم ــن يـطـلــق عليهن
"الفاشينستات" مــالـئــات الــدنـيــا وشــاغــات الناس
بقصص ثرائهن السريع وبذخهن الفاقع للعيان
ً
والمستفز أحيانا ،وال أعرف ما هو جمع مذكر هذه
ً
المهنة التي يمكن غالبا وبسهولة تفسير سلوك
المنتمين لها بحداثة النعمة ،مع عــدم إنكارنا في
ذات الوقت ألفضلية أن تكون محدث نعمة على أن
ً
تكون معتادا على الفقر والقناعة الزائفة.
ما يجري ال يخلو من مكارثية اجتماعية انطلقت
م ــن ع ـقــال ـهــا ب ـعــد ف ـت ــرة خ ـم ــود وت ــرق ــب وم ـحــاولــة
استيعاب لما كان يجري بشكل سريع في مجتمع
اعـ ـت ــاد الـ ـب ــطء وال ـت ـغ ـي ـي ــرات غ ـيــر ال ـم ـل ـحــوظــة عند
حدوثها ،فتواطأ الحسد العام مع أهــداف أصحاب
المصالح ،سواء من وسائل إعالم قديمة أو التجار
التقليديين ،ممن أضرت بهم موجة األعمال الحديثة،
ومــا رافقها مــن ثــراء ســريــع ،والـتــي قطعت بدورها
ال ـن ــاس ع ــن صـحـفـهــم وأس ــواق ـه ــم ،وذلـ ــك بــالـتــزامــن
م ــع عـ ــدم م ــواك ـب ــة واس ـت ـي ـع ــاب م ــن ب ـعــض مــوظـفــي
الجهات الرسمية لحجم النمو واألرباح في التجارة
ً
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،خ ـصــوصــا ف ــي مجتمعنا
المعتاد على نسب األرباح التقليدية المريحة للتجار
التقليديين وا لـفـقــراء التاريخيين ا لــذ يــن يزعجهم
خروج األعضاء من ناديهم الشعبي ،بقدر ما يزعج
الفريق اآلخر انضمامهم إلى نادي النخبة الحصري.
بالتأكيد هناك غسيل أموال والبد من ردعه وبقوة،
ول ـك ــن ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة أن ي ـك ــون ك ــل تـضـخــم في
األرصدة نتيجة لعمليات غير مشروعة ،دعه يعمل
دعه يمر وبالش التفعيل المستمر للعقد النفسية
مــع كــل جــديــد ون ــاج ــح ،ومـطـلــوب مـنــا فــي المقابل
أن نراقب كذلك سلوكنا وسلوك أبنائنا اإلنفاقي،
ً
ً
فالدولة مثال تدفع قرابة الـ ٥٠مليون دينار شهريا
لطلبة الجامعات والمعاهد فــي ا لـكــو يــت ،وال أحد
يتساء ل عــن أوجــه صرفها والـفــائــدة العامة منها،
ً
ناهيك عن سلوك الوالدين الذين ليس دائما بأفضل
من أبنائهم ،و"الفاشينستات" وأمثالهم من تجار
وشــركــات ومــروجــي الـكـمــالـيــات ال ـفــاخــرة هــم نتاج
لنهمنا االسـتـهــاكــي ،وإسـ ــراف األج ـيــال الـصــاعــدة
الـمـهـتـمــة ب ـهــم ،وكـعــادتـنــا تــركـنــا الـسـبــب و"طلعنا
حــر تـنــا" بالنتيجة ،نـحــن ا لــذ يــن صنعنا أصنامنا
"التافهة" واليوم نريد أكلها.

وفيات
تيسير عزالدين فؤاد

ً
 82عاما ،شيعت ،ت97334499 :

ناصر محمد عبدالله بن غيث

ً
 71عاما ،شيع ،ت99288171 ،97281818 :

أحمد محمد علي البداح

ً
 72عاما ،شيع ،ت99546887 :

عبدالغني جابر العيدان

ً
 65عاما ،شيع ،ت65554100 ،55507226 :

جوزه جميعان ثنيان الشمري

زوجة مناور محمد خلف الشمري
 76عاما ،شيعت ،ت50202009 :

موضي محمد عبدالرحمن الدحيم

أرملة عبدالرحمن إبراهيم المعود
 73عاما ،شيعت ،ت99455311 ،97940050 :

سليمان راشد عبدالله الرندي

ً
 67عاما ،شيع ،ت66499984 ،62229995 :

عيسى يوسف بن عيسى القناعي
خالد
ً

 85عاما ،شيع ،ت66667272 ،99622878 :

ليلى عبدالسيد حيدر علي

 67عاما ،شيعت ،ت66984774 ،99074562 :

معصومة عبدالله علي النجادة

 69عاما ،شيعت ،ت99730397 :

ناصر محمد مزيد الجفيرة

 80عاما ،شيع ،ت66066076 ،96654448 :

بناها الشيخ الحالي وتقع ناحية الجنوب الغربي
من القرية".
وق ــد ذك ــر داوديـ ـن ــغ ف ــي ال ـهــامــش الـسـفـلــي لنفس
ً
ً
الصفحة أن القلعة القديمة تعتبر موقعا تراثيا ،وأنه
ما زال يعثر حولها على بقايا من اآلثار القديمة .وهنا
ً
أتوقف قليال عند هذه المعلومة ألشير إلى ما ذكره
حاجي أحمد ،وهو الكاتب في المعتمدية البريطانية
ف ــي بــوش ـهــر ،ع ـنــدمــا م ــر ع ـلــى ال ـج ـه ــراء م ــع الـمـقـيــم
البريطاني لويس بيلي عــام 1863م ،وشــاهــدا قلعة
كبيرة في الجهراء وصفها حاجي أحمد في يومياته
فقال عنها إنها مربعة الشكل ولها أربعة أبــراج في
زوايــاهــا ،وإنها ملك التاجر الكويتي يوسف البدر.
وأعتقد أن ما وصفها داودينغ بأنها قلعة قديمة هي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حوت كوفييه ذا منقار Cuvier's
 ،beaked whaleألن ه ــذه
الـحـيــوانــات تعيش فــي المياه
الـعـمـيـقــة بــال ـقــرب م ــن ســواحــل
سـ ـخ ــالـ ـي ــن ،لـ ـك ــن رمـ ـيـ ـه ــا عـلــى
الساحل من األمور النادرة جدا،
ومــن الصعب تحديد نــوع هذا
الحيوان من الصور المنشورة،
لذلك يجب دراســة الجثة وأخذ
عينات منها".

فهد البسام

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

مواعيد الصالة
نفس التي وصفها حاجي أحمد قبل حوالي أربعين
ً
عاما ،أي في عام 1863م (وليس في رحلة لويس بيلي
الشهيرة عام  ،)1965إذ ال يوجد سواها في تلك الفترة
ً
طـبـقــا للمعلومات الـمـتــوفــرة .ورحـلــة حــاجــي أحمد
نشرت تفاصيلها في عدد من المقاالت بـ "الجريدة"
عام  ،2014ولم يكن أحد قد تناول تفاصيلها من قبل،
وهي تحكي التفاصيل التي مر بها المقيم البريطاني
ورفاقه من حين انتقالهم بالسفينة من بوشهر إلى
ً
ً
نزولهم في العشار وانتقالهم برا إلى الكويت مرورا
بالجهراء .في المقال المقبل نكمل حديثنا حول ما
قاله النقيب هنري داودينغ في تقريره عام  1903عن
قرية الجهراء الكويتية.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:50

العظمى 45

الشروق

05:15

الصغرى 29

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  06:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 09:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:30

ً
أدنى جزر  00:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:53

 02:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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