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افتتاحية

اإلصالح بين رهاب صندوق االنتخاب
وإرهاب منصة االستجواب

م ــن ال ـب ــداي ــة ،وق ـب ــل أن ت ــذه ــب الـظـنــون
ً
بعيدا بهؤالء الذين ال يستطيعون التفكير
إال مــن خــال طبع أنفسهم ،نقول إن هذه
ً
االفتتاحية ال تــرمــي أب ــدا إلــى الــدفــاع عن
ً
َ
«مستجوب» ،وال تعنى إطالقا بدعم أو
أي
«مستجوب» ...فنحن نعرف – مثل
أي
لوم
ِ
كثيرين غيرنا -أن بين أعضاء الحكومة من
يستحق سحب الثقة ،ونحن  -في المقابل،
ومثل كثيرين غيرنا -نعلم أن بين أعضاء
ّ
مجلس األمة من ال يؤهله تاريخه السياسي
إال الستجواب نفسه.
َ
هذه االفتتاحية ْأملتها الغيرة الصادقة
ع ـل ــى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة رغ ـ ــم كــل
نــواقـصـهــا ،وعـلــى مؤسستها البرلمانية
رغم كل عيوبها.
َ
ه ـ ــذه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ْأم ــل ـت ـه ــا ال ـم ـخ ــاوف
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ـ َّـررة عـ ـل ــى م ــرج ـع ـي ــة
ومـصــداقـيــة مجلس األم ــة ،بعد أن أســرف
ب ـعــض أه ـل ــه عـلـيــه وع ـل ــى أن ـف ـس ـهــم ،حين
جعلوا من المقعد النيابي منطلق مشاركة
فــي الحكم ووصــايــة على الشعب ،بــدل أن
ً
ـارس مـســاء لــة الحكومة
يـكــون مــوقـعــا ي ـمـ ُ ِ
كممثل للشعب ،ويصدر التشريع ويرشده
وي ـس ــدده لـخــدمــة الـشـعــب ،وبــذلــك حـ ّـمـلــوا
مجلس األمة ما يفيض عن طاقته ،ويخرج
بــه عــن نـطــاقــه ،ويـتـجــاوز بــه ح ــدود فصل
السلطات ،لتتناقض المواقف ،وتتماهى
المسؤوليات.
ً
نحن نعرف تماما أن االستجواب حق
من حقوق نواب األمة ،وأداتهم الدستورية

تقرير
اقتصادي

األقـ ـ ــوى ،ال ـتــي ت ـســاعــدهــم ع ـلــى الـنـهــوض
ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــم الـتـشــريـعـيــة وال ــرق ــاب ـي ــة،
وبالتالي فــإن احـتــرام هــذا الحق والوعي
بــأه ـم ـي ـتــه وال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ت ـم ـك ـي ـنــه أم ــر
محسوم ال جدال فيه وال خوف عليه.
ونحن نعرف  -بالمقابل  -أن ممارسة
هـ ــذا ال ـح ــق م ـش ــروط ــة ب ــالـ ـت ــزام الـشــرع ـيــة
الدستورية وباحترام المشروعية الوطنية؛
فــا حــق فــي االسـتـجــواب إال للنائب الــذي
يـتــوخــى الحقيقة ويـسـتـنــد إلـيـهــا ويملك
أســان ـيــدهــا .وال ح ــق ف ــي االس ـت ـج ــواب إال
ً
للنائب الذي يؤدي رسالته باعتباره ممثال
ً
لألمة بأسرها ،ال ممثال لعائلة أو فريق،
وال لطائفة أو قبيلة ،والشرعية الدستورية
لــاسـتـجــواب  -عـلــى سـمـ ّـوهــا -ســرعــان ما
تضعف سلطتها وتتهافت حصانتها إذا
المستجو ب في استخدام هذا
ما تعسف
ِ
الـحــق ،وهــو مــا أوضـحــه الفقه اإلســامــي،
حين وصف هذا التعسف بأنه «االستعمال
المذموم للحق» و«استعمال الحق في غير
ُ
ما ش ِّرع له».
أمــا المشروعية الوطنية لالستجواب،
فترتبط بمراعاة المصلحة العامة ،وترتبط
بمواء مة الـظــروف ومــاء مــة التوقيت؛ فال
مراعاة للمصلحة العامة في استجوابات
ت ـت ـكــرر وت ـت ــداخ ــل م ـح ــاوره ــا ،وي ـتــواصــل
نصب منصاتها أو مقصالتها في أواخر
أي ــام ال ــدور التشريعي ،وقـبــل أسابيع من
موعد االنتخابات التالية ،ودون التدرج
في استخدام األدوات الرقابية األخرى .وال

مــواء مــة وال مــاء مــة فــي ظ ــروف وتوقيت
استجوابات تباغت الشعب كله ،وهو يتابع
بكل محبة ووالء ورجــاء الوضع الصحي
ألميره والدعاء له .وال مواءمة أو مالءمة في
التوقيت للتسابق إلى تقديم االستجوابات
ب ــوق ــت ي ـعــانــي ف ـيــه ال ـعــالــم ك ـلــه تــداع ـيــات
جــائ ـحــة صـحـيــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،تقطعت
بسببها سبل ،وانهارت قدرات ،وتدهورت
اق ـت ـص ــادات ،وال م ــواء م ــة وال م ــاء م ــة في
توقيت وظروف تعيش فيها المنطقة كلها
أح ــزان كــارثــة بـيــروت ومـخــاوف تبعاتها.
وال مـصـلـحــة ع ــام ــة وال مـ ــواء مـ ــة وطـنـيــة
الستجوابات تستأثر ،وبصورة متواصلة،
بجهود الحكومة ،ويضيع في دهاليزها
ً
وقت نواب األمة جميعا ،بدل أن تتضافر كل
الجهود في المجاهدة الصادقة والعازمة
ضــد الـفـســاد ال ــذي أصـبــح أشـبــه بجائحة
الجراد تقضم إنسانية الكويت وسمعتها
َ
واق ـت ـصــادهــا ،وبـ ــدل أن تـجــري تعبئة كل
اإلم ـك ــان ــات لـتـعــز ُّيــز أم ــن ال ـب ــاد الــداخ ـلــي
والخارجي ،وتجنب حرائق المنطقة التي
يلفح لهيبها وجوهنا ،ويتطاير شررها
فوق سمائنا.
أتراه الرهاب من استحقاق االنتخاب هو
الذي يدفع بهذا التسابق نحو استجوابات
«االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــات وتـ ـلـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة»،
واس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات «ت ـص ـف ـي ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات»،
واستجوابات «المقايضة مع استجوابات
أخرى»؟
أم تراه السعي إلى خلط األوراق وتشتيت

الحساب الختامي يكشف ورطة «الدين السيادي»

َّ
ْ
«المالية» البرلمانية تتحفظ عن «الدين العام»

ً
الهاشم :اقتراض  8مليارات دينار من أصل  20لسد العجز ليس حال
●

فهد التركي

ف ــي وق ــت تـعـقــد الـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ً
ً
الـبــرلـمــانـيــة ال ـيــوم اجـتـمــاعــا مـهـمــا بـحـضــور وزيــر
َّ
المالية براك الشيتان لمناقشة مشروع قانون الد ْين
العام الذي يعطي الحكومة اإلذن بالقروض العامة
وعمليات التمويل من األسواق المحلية والعالمية،
كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن هناك
تحفظات كثيرة عن المشروع ،موضحة أن «الحكومة
لــم تستطع ،حتى مــع االجتماعات المكثفة للفرق
الفنية ،تزويدنا بخطة واضـحــة لمناحي الصرف
ونوع المشاريع الرأسمالية وماهيتها».
وقــالــت الـهــاشــم ،ل ـ «الـجــريــدة» أمــس ،إن اقتراض
ً
 8مليارات دينار من أصل  20مليارا لتسديد عجز
حالي ليس بحل صحيح ،إذا لم يتحرك أحد لتنويع

مصادر الدخل ،ولم تسع الحكومة لتحصيل أرباح
ً
محتجزة ،مؤكدة أنها أعلنت مرارا أن وزير المالية
ت ـج ـنــب حـ ـض ــور االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ل ـل ـم ـنــاق ـشــة« ،ف ـهــل
تتوقعون منا أن نأخذ القرار نيابة عن الحكومة؟».
وأكـ ــدت أن ه ـنــاك ت ـخــوفــات كـبـيــرة ل ــدى أعـضــاء
اللجنة من َّ
«الدين العام» ،مع عدم تبرير الحكومة
تخفيض سقف االقتراض من  25مليار دينار إلى
ً
 20مليارا.
وعن النفقات الرأسمالية التي سيصرف لها 12
مليار دينار ،أوضحت أن وزارة المالية ردت بأن هذه
النفقات يتم تقديرها في الميزانية العامة للدولة
لمواجهة الصرف على البنية التحتية ،مؤكدة أن
هذه اإلجابة مناورة والتفاف وتشير إلى عدم وجود
خطة واضحة لصرف القرض المطلوب.

٠٧

خامنئي يفتح لنصرالله «صندوق الذخائر»
رسالة ظريف :العقوبات لن تعطل الدعم ...ومليار يورو لمواجهة المشروع األميركي

ً
الرئيس اللبناني ميشال عون مرحبا بظريف بالقصر الرئاسي في بعبدا أمس األول (أ ف ب)

●

طهران -فرزاد قاسمي

كـشــف مـصــدر إي ــران ــي مـطـلــع سـبــب زي ــارة
وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف للبنان،
ً
موضحا أن ظاهرها إثبات الوجود بعد كارثة
تفجير مرفأ بيروت ،وباطنها تسليم األمين
ال ـعــام ل ـ «ح ــزب ال ـلــه» حـســن نـصــرالـلــه رســالــة
م ــن ال ـمــرشــد األع ـل ــى عـلــي خــامـنـئــي مـفــادهــا
أن مـيــزانـيـتــه الـخــاصــة و»ص ـن ــدوق الــذخــائــر
االستراتيجية» مفتوحان أمــامــه بــا حــدود،
وطمأنته إلى أن العقوبات األميركية لن تعطل
الدعم المالي واالقتصادي للحزب ،وأن عليه
أال يهتم بغير التفكير في كيفية خروجه من
األزمات السياسية التي يعانيها.
المصدر ،الذي رافق الوزير في رحلته ،قال
لـ«الجريدة» ،إن ظريف أكد لنصرالله أن المرشد
ً
ط ـلــب م ـنــه ن ـقــل ه ــذه ال ــرس ــال ــة ش ـف ـه ـيــا ،وأن ــه

سيقوم بــدعــم الـحــزب مــن ميزانيته الخاصة
دون حــدود ،وأمــر بتأمين مبلغ يعادل مليار
ً
يورو قريبا ،إلى جانب تكليفه الحكومة تأمين
كل ما سيحتاجه من دعم مالي للوقوف أمام
المشروع األميركي  -الصهيوني في لبنان.
ووفق المصدر ،فإن ظريف أخبر نصرالله
أن عدم إعــان هذا الموضوع سببه الخشية
مــن امـتـعــاض داخ ـلــي فــي إيـ ــران السـيـمــا مع
الظروف االقتصادية الصعبة التي يواجهها
ً
شـعـبـهــا ،داع ـي ــا ال ـحــزب إل ــى ع ــدم الـقـلــق؛ ألن
ً
هناك صندوقا للذخائر االستراتيجية كانت
إيران قد احتفظت به يمكنه تأمين ما تحتاج
إليه من مــوارد مالية أجنبية مدة تزيد على
تبع قطرة واحــدة من
 10سنوات حتى لو لم ِ
النفط ،لكن صرف أي مبلغ من هذا الصندوق
مرهون بموافقة المرشد.
وحـســب الـمـصــدر ،م ــازح ظــريــف نصرالله

بـقــولــه« :إن ـكــم عــزيــزون عـلــى الـمــرشــد لــدرجــة
أن ــه أم ــر ح ـتــى بـفـتــح ه ــذا ال ـص ـن ــدوق لـحــزب
الـلــه فــي حين أن الحكومة تـتــرجــاه للسماح
باستخدام مــوارده ،لكنه يعطيها بالقطرة»،
ً
مبينا أن خامنئي أمــر كــذلــك بـصــرف كــل ما
يحتاجه الحزب من موارد مالية في الظروف
ال ـحــال ـيــة (ب ـع ــد تـفـجـيــر م ـي ـنــاء بـ ـي ــروت) من
ً
األمــوال التي يشرف عليها شخصيا ،وليس
حـتــى مــن صـنــدوق الــذخــائــر االستراتيجية،
ال ــذي ق ــدرت ــه ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي بـغــداد
مـنــذ سنتين بنحو مئتين و ثـمــا نـيــن مليار
دوالر ،إضافة إلــى  200مليار أخــرى تملكها
«مؤسسة المستضعفين» المصادرة من الشاه
وحاشيته.
وأك ــد الـمـصــدر أن الـمــرشــد أمــر المؤسسة
بـ ـص ــرف أي م ـب ــال ــغ ي ـح ـتــاج ـهــا الـ ـح ــزب مــن
أرصدتها في خارج إيران.

ً
ال ـج ـهــود إض ـعــافــا ألوسـ ــع وأش ـم ــل حملة
لـمـحــاربــة الـفـســاد ،هــو ال ــذي جـعــل رئيس
ً
ال ــوزراء بــالــذات متهما بــاإلخـفــاق ،وجعل
ً
نائبه وزير الداخلية بالذات متهما بالتربح
وإساءة استعمال السلطة وانتهاك القانون؟
ً
ال يهمنا كثيرا ما ستؤول إليه جلسات
االسـ ـتـ ـج ــواب ،فــال ـت ـصــويــت ف ــي نـهــايـتـهــا
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـثـ ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ألع ـ ـضـ ــاء
مجلس األمــة ليس إال ،والثقة السياسية
 بـطـبـيـعـتـهــا  -كــأس ـعــار األسـ ـه ــم ،تــرتـفــعً
ً
وتنخفض تبعا للعرض والطلب ،خصوصا
أن البورصة السياسية في الكويت  -مثل
بــور صــة األوراق ا لـمــا لـيــة  -تفتقد صناع
السوق ،فالحكومة ليست لها أكثرية ثابتة
تستند إليها ،والمعارضة ليست لها رؤية
واضحة توحد صفوفها ،والـنــواب تنتقل
مواقفهم بين هــذه و تـلــك بيسر وسهولة
ودون أي إحراج.
ً
ً
ولكن ما يهمنا فعال ،ويؤرقنا فعال ،هو
التخوف من أن يؤدي العبث السياسي هذا
إلــى إضعاف ثقة المواطن بالديمقراطية
وم ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا ،ب ـع ــد أن أت ـع ـب ــه وأرهـ ـق ــه
االنفصام الحاد بين النظرية والممارسة،
ب ـي ــن األقـ ـ ـ ــوال واألعـ ـ ـم ـ ــال .ت ـع ــب ال ـم ــواط ــن
الكويتي من انفصام العمل السياسي عن
الـعـمــل الــوط ـنــي ،م ــن ان ـف ـصــام األرض عن
الوطن ،من انفصام اإلنسان عن المواطن،
مــن انـفـصــام الـسـيــاســة عــن األخـ ــاق ،ومــن
ابتعاد اهتمامات ممثلي األمــة عن هموم
األمة.

١٠

محليات

الـشـعــب الـكــويـتــي اخ ـتــار الــديـمـقــراطـيــة
وسيلة لحفظ حريته ووحدته ،وها نحن -
سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة
رابعة  -نوظف منابرها ،لكي يرتاب الكل
في الكل ،ولكي نثير الشكوك في المقاصد
واألهداف والنوايا.
والشعب الكويتي اخـتــار الديمقراطية
ً
طــريـقــا لــاسـتـقــرار واالزدهـ ـ ــار ،وه ــا نحن
يلهينا الجدل عن العمل ،ويصرفنا العجز
ع ــن اإلن ـ ـجـ ــاز ،ن ـع ـطــل ال ـ ـقـ ــرار ف ــا ي ـص ــدر،
ّ
ّ
نجمده إن صدر ،ثم نتجاوزه
ونحرفه أو
ُ
ضع موضع
بالواسطات واالستثناءات إن و ِ
التنفيذ ،فال يخضع له إال من ليس له وزير
يستثنيه أو نائب يزكيه.
ً
وأخيرا...
إن ال ـج ــو ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـم ــاع ــي في
الكويت حار ورطب ومغبر ،ولن يستطيع
ً
ال ـش ـع ــب ف ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــو أن ي ـق ــف ط ــوي ــا
بانتظار قطار اإلصالح الذي لم َ
نر له حتى
اآلن سكة وال قــاطــرة ،مــع أننا نسمع منذ
سنوات ضوضاء صفاراته.
إن رهــاب االستحقاق االنتخابي يجب
أال يدفع الـنــواب إلــى الحسابات الخاطئة
والـ ـض ــارة بمصلحة ال ــوط ــن ،وإن إره ــاب
«منصة االستجواب» يجب أال يعرقل جهود
الحكومة في اإلصالح ومحاربة الفساد.

مليونا دينار أرباح «عقارات
الكويت» في النصف األول

٠٣
الخالد :مدينة المطالع
تحقق طموحات
المواطنين

تحقيق
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مواطنون« :كورونا» ليس
وباء ليليًا ...وال جدوى
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محليات

الخالد :مدينة المطالع تحقق طموحات المواطنين

نائب األمير يعزي خادم الحرمين
عبدالله
بن
عبدالعزيز
بوفاة
الفارس :تسليم القسائم اإلسكانية للمشروع قبل نهاية العام الحالي

سموه هنأ الكونغو وإمارة ليختنشتاين بالعيد الوطني
ب ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحـ ـم ــد ب ـبــرق ـيــة ت ـع ــزي ــة إل ــى
خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
الملك سلمان بــن عبدالعزيز
آل س ـ ـ ـعـ ـ ــود مـ ـ ـل ـ ــك ا لـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة ضمنها
ت ـعــازي صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
وتعازي سموه بوفاة المغفور
ل ــه ب ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـعــالــى األم ـيــر
ع ـبــدال ـعــزيــز ب ــن ع ـبــدال ـلــه بــن
عبدالعزيز بن تركي آل سعود،
ســائــا سـمــوه المولى تعالى
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع رحـمـتــه
ويـسـكـنــه فـسـيــح جـنــاتــه ،وأن
يـلـهــم األسـ ــرة الـمــالـكــة جميل
الصبر وحسن العزاء.
ك ـمــا ب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة
تـهـئـنــة إل ــى رئ ـي ــس الـكــونـغــو
فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس تـ ـشـ ـيـ ـسـ ـيـ ـكـ ـي ــدي،
عـبــر فـيـهــا سـمــوه عــن تهاني
صاحب السمو وتهاني سموه
بمناسبة ذكرى العيد الوطني
ل ـ ـبـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه م ــوف ــور
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـل ـب ـلــد
ال ـصــديــق ال ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
واالزدهار.
وبعث سموه ،ببرقية تهنئة

يوسف العبدالله

أشاد سمو رئيس الوزراء
بجهود فريق العمل المكلف
بمتابعة ملف مشروع ًمدينة
المطالع السكنية ،مثمنا
اإلصرار والعزيمة والسعي
لإلسراع في الخطوات
الجاد
ّ
المتعلقة بتسلم المشروع وبدء
توزيع القسائم اإلسكانية على
المواطنين.

إ لــى أمير ليختنشتاين هانز
آدم الثاني ،عبر فيها سموه
عــن تهاني سمو أ مـيــر البالد
وتـ ـه ــان ــي س ـ ـمـ ــوه ب ـم ـنــاس ـبــة
ذكــرى العيد الوطني لبالده،
متمنيا أل مـيــر ليختنشتاين

م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة
ولـلـبـلــد ال ـصــديــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو رئـ ـي ــس
مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد ببرقيات مماثلة.

استقبال طلبات
فترة
تمديد
«الشؤون»:
ً
«كويتيون بال رواتب» أسبوعا
وقوع الضرر
من  12مارس حتى
نهاية يونيو أبرز
اشتراطات التسجيل

َّ
مسجل
4900
عبر المنصة
حتى اآلن والعدد
مرشح للزيادة

●

جورج عاطف

أعـ ـل ــن وكـ ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
الـشـعـيــب تـمــديــد ف ـتــرة استقبال
طـلـبــات «كــويـتـيــون بــا رواتـ ــب»،
المتضررين من جائحة كورونا
مـ ــدة أسـ ـب ــوع ت ـن ـت ـهــي الـخـمـيــس
المقبل.
وأوضح الشعيب ،في تصريح
صحافي أمس األول ،أن التمديد
ً
جـ ـ ــاء ن ـ ـظ ـ ــرا لـ ــإق ـ ـبـ ــال الـ ـش ــدي ــد
ع ـلــى ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ال ـبــرنــامــج،
م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اتـ ـخ ــذت
قـ ـ ــرارا ي ـق ـضــي ب ــاس ـت ـم ــرار تلقي
طلبات المواطنين الراغبين في
ال ـت ـس ـج ـيــل ،إذ كـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر
ان ـت ـهــاء ف ـتــرة الـتـقــديــم الخميس
الفائت.
وقـ ـ ــال إن ال ـت ـم ــدي ــد سـيـعـطــي
اللجنة المعنية فرصة الستقبال
ال ـمــزيــد م ــن الـطـلـبــات واالن ـت ـهــاء
م ــن ح ـصــر أع ـ ــداد ت ـلــك الـطـلـبــات
وت ـص ـن ـي ـف ـهــا وتـ ــزويـ ــد ك ــل جـهــة
حكومية بالملفات ،ا لـتــي تدخل
ف ــي اخ ـت ـص ــاص ـه ــا لـمـعــالـجـتـهــا
وفقا للقوانين المعمول بها لدى
كل جهة.
وأعرب عن امله في ان يسارع

عبدالعزيز الشعيب

ال ـم ــواط ـن ــون ك ــاف ــة م ــن شــريـحــة
«كــويـتـيــون بــا رواتـ ــب» بالتقدم
ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ق ـبــل
انـتـهــاء فـتــرة الـتـمــديــد االضــافـيــة
ال ـم ـح ــددة لـلـتـسـجـيــل ،ليتسنى
بحث طلباتهم واتخاذ االجراءات
المناسبة بشأنها.

منصة إلكترونية
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـي ــب أن ت ـط ـب ـيــق
ال ـم ـن ـص ــة االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـتــوفــر
وم ـت ــاح لـلـجـمـيــع ب ـه ــدف اف ـســاح
المجال للتسجيل بسهولة ويسر

«األشغال» :تشكيل جهاز فني لإلشراف
على أعمال محطة «أم الهيمان»

ً
• تعمل بقدرة إنتاج  500ألف متر مكعب يوميا قابلة للتوسع
• طاقتها االستيعابية تصل إلى  700ألف متر مكعب في اليوم

●

سيد القصاص

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مطلعة
ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة أن الـ ـ ــوزارة
تستعد حاليا لتشكيل جهاز فني خاص
لـمـتــابـعــة واإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى أع ـم ــال الـعـقــد
الخاص بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة
أم الهيمان واالعمال المكملة لها بعد أن
تم توقيع العقد نهاية الشهر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن فريق الجهاز
الفني سيكون من أكثر المهندسين خبرة
فــي إدارة مثل هــذه ا لـمـشــار يــع التنموية
الهامة ،الفتة إلى أن المشروع يتم تنفيذه
ض ـمــن بــرنــامــج شــامــل لـتــوسـعــة وإعـ ــادة
تأهيل نظام الصرف الصحي في البالد.
وقــالــت الـمـصــادر إن الـمـشــروع يتألف
مــن «ا ن ـشــاء محطة معالجة مـيــاه صــرف
صحي جديدة» داخل حدود محطة تنقية
أم الهيمان الحالية ،وذلك لمعالجة مياه
ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي ب ـط ــاق ــة اس ـت ـي ـعــاب ـيــة
م ـب ــدئ ـي ــة قـ ــدرهـ ــا  500أل ـ ــف م ـت ــر مـكـعــب
م ـتــوســط ال ـت ــدف ــق ال ـي ــوم ــي ،إض ــاف ــة إلــى
إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه
الـمـعــالـجــة مــن مـحـطــة ضــخ الـعـقـيـلــة إلــى
المحطة الجديدة ،وخط للطوارئ ومحطة
ت ـحــويــل ك ـهــربــائ ـيــة رئ ـي ـس ـيــة ،وس ـت ـكــون
محطة مـعــا لـجــة ا ل ـصــرف ا لـصـحــي قابلة

للتوسعة في المستقبل بمقدار  200ألف
متر مكعب في اليوم حيث ستصل طاقتها
االستيعابية النهائية إلى  700ألف متر
مكعب في اليوم.

طرح المشروع
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــروع يـشـتـمــل
عـلــى قسمين سيتم طــرح أ حــد هـمــا وفقا
ل ـن ـظ ــام الـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـش ـغ ـي ــل وال ـت ـح ــوي ــل
( )BOTوا ل ـثــا نــي و ف ـقــا ل ـن ـظــام التصميم
والـبـنــاء والـتـشـغـيــل( )DBOوهـمــا نظاما
ال ـشــراكــة الـمـقـتــرحــان لتنفيذ الـمـشــروع،
وعليه سيتعين على المستثمر تشغيل
ً
ً
وصيانة المحطة لمدة  25عاما اعتبارا
من تاريخ اإلنجاز وهو ما يندرج ضمن
أعمال الشركة المساهمة العامة المؤسسة
لتنفيذ المشروع.
ً
ولـفـتــت إل ــى أن ــه سـيـتـعـيــن أي ـض ــا على
الـمـسـتـثـمــر ال ـتــأكــد مــن إن ـشــاء ن ـظــام نقل
وتوزيع يتضمن شبكة نقل مياه الصرف
الصحي إلى المحطة وشبكة نقل وتوزيع
مياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل
نـظــام النقل والـتــوزيــع لـمــدة  3أع ــوام من
تاريخ التشغيل حيث يتم بعد ذلك تسليم
المشروع إلى وزارة األشغال العامة وفق
الجزئية الخاصة بنظام الـ .DBO

من جانب المواطنين المنتمين
للشريحة المعنية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاق تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن ال ـت ـس ـج ـيــل
واالش ـتــراطــات الـمـطـلــوبــة ،أكــدت
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن م ـ ــن أب ـ ــرز
اش ـت ــراط ــات الـتـسـجـيــل أن يـكــون
ال ـ ـ ـضـ ـ ــرر وقـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
خ ــال فـتــرة الـجــائـحــة مــن تــاريــخ
 12م ـ ــارس ح ـتــى ن ـهــايــة يــونـيــو
الماضيين ،مـشــددة على أنــه لن
يتم النظر في أي طلبات أو حاالت
خارج هذه الفترة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
تسجيل المتضررين مـتــاح عبر
المنصة اإللكترونية للوزارة ،فقط
َّ
للمواطنين الــذيــن لــم يتسن لهم
إنهاء اجراءاتهم اإلدارية الخاصة
بالتعاقد ،أو بانقطاع بدل البطالة
أو عدم استكمال إجراءات التعيين
بسبب وقــف العمل فــي الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ضـ ـم ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االحترازية التي اتخذتها الدولة
لمواجهة تداعيات مرض «كوفيد-
 ،»19كــاش ـفــة أن اج ـمــالــي أع ــداد
المسجلين حـتــى اآلن بـلــغ نحو
 4900مــواطــن ومــواطـنــة ،والعدد
م ــرش ــح لـ ـل ــزي ــادة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.

ب ــارك رئـيــس مجلس ال ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد
ُّ
بــدء إج ــراء ات التسلم االبتدائي
لمشروع مدينة المطالع السكنية
في بداية نوفمبر المقبل ،على
ان تبدأ عملية التسليم الفعلي
المرحلي للقسائم اإلسكانية قبل
نهاية العام الحالي.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـق ــاء سـمــوه
بــوزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة
ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــة لشـ ـ ـ ـ ــؤون اإل سـ ـ ـكـ ـ ـ ــان
د .رن ــا ال ـف ــارس ،والـمــديــر الـعــام
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية م .بدر الوقيان.
وأع ــرب الـخــالــد عــن سعادته
وم ـبــارك ـتــه ل ـل ـخ ـطــوات ال ـتــي تم
انجازها في تحقيق طموحات
المواطنين ،من خالل االجتهاد
في تسريع وتيرة اإلنجاز التي
ت ـك ـل ـلــت ب ـج ــاه ــزي ــة ال ـمــؤس ـســة
للبدء بإجراءات تسلم المشروع،
ّ
بالرغم من الظروف االستثنائية
التي شهدتها البالد من تداعيات
ازم ـ ــة ك ــورون ــا وال ـح ـظ ــر الـكـلــي
والجزئي والعزل التام لمناطق
تواجد عمالة المشروع.
وأش ــاد بجهود فــريــق العمل
المكلف بمتابعة ملف مشروع
ً
مدينة المطالع السكنية ،مثمنا
اإلص ـ ـ ـ ــرار وال ـع ــزي ـم ــة وال ـس ـعــي
ال ـج ــاد ل ــإس ــراع ف ــي ال ـخ ـطــوات

الخالد خالل استقباله الفارس ومسؤولي «السكنية»
ّ
المتعلقة بتسلم المشروع وبدء
توزيع القسائم اإلسكانية على
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــذي ــن ي ـن ـت ـظــرون
ب ـ ـ ـفـ ـ ــارغ ال ـ ـص ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـضـ ــي فــي
بناء منازلهم فــي هــذه المدينة
الجديدة.

أكبر مشروع إسكاني
وم ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اس ـت ـعــرضــت
الــوزيــرة ال ـفــارس مــا تــم إنـجــازه
خالل الشهور القليلة الماضية
مـ ــن ق ـب ــل ف ــري ــق الـ ـعـ ـم ــل ،لـجـهــة
تكثيف األعمال المتعلقة بالبنية

التحتية لمشروع مدينة المطالع
ال ـس ـك ـن ـيــة ،والـ ـت ــي تـعـتـبــر أكـبــر
م ـ ـشـ ــروع إسـ ـك ــان ــي فـ ــي ت ــاري ــخ
الكويت والمنطقة.
ورفعت الفارس لسمو رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء خـطــة ومــراحــل
ً
تـ ـسـ ـل ــم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا
ل ـت ـس ـل ـي ـم ـه ــا لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن مــن
قبل المؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،وذ ل ــك بالتنسيق مع
الجهات المعنية.
ووص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
بــأنـهــا «ب ـشــرى» ط ــال انتظارها
لـجـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن ،ال ــذي ــن تم

تخصيص قسائم إسكانية لهم
في المشروع من قبل المؤسسة،
م ـب ـي ـن ــة أن ع ـم ـل ـي ــة تـسـلـيـمـهــم
شـ ـه ــادة ل ـم ــن ي ـه ـمــه األمـ ـ ــر قـبــل
نهاية العام الحالي هي شغلها
ً
الشاغل انسجاما مع توجيهات
سمو رئيس مجلس الوزراء.
واعتبرت الفارس أن مباركة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
ال ـم ــؤس ـس ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـش ــروع
الضخم دليل على حرص سموه
على الملف االسكاني ،واهتمامه
بتحقيق نهضة عمرانية جديدة
لوطننا الغالي.

العنزي :طالبنا بتجهيز أذونات بناء «المطالع»

أهالي المدينة َّثمنوا جهود إنجاز المشروع
●

يوسف العبدالله

طـ ـ ــالـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـج ـن ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
الـ ـبـ ـل ــدي ح ـ ـمـ ــود ال ـع ـن ــزي
الـ ـبـ ـل ــدي ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
المؤسسة العامة للرعاية
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز
أذو ن ــات البناء لتسليمها
للمواطنين بــأ ســرع و قــت،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان بـ ــدء
إج ـ ــراء ات تـسـلـيــم مـشــروع
مدينة المطالع السكنية،
ً
مؤكدا أن المجلس البلدي
سـيــراقــب ذلــك ،وسيتدخل
في حالة حدوث أي تعطيل
أو تأخير.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،فــي
تصريح صحافي ،بإعالن
وزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـش ــؤون
االس ـك ــان وزي ـ ــرة االش ـغــال
رنـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء
فـ ـ ــي اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ـس ـل ـي ــم
االبتدائي لمشروع مدينة
المطالع في بداية نوفمبر،
ً
تـمـهـيــدا لـلـبــدء بالتسليم
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــي ق ـبــل
ً
ن ـه ــا ي ــة  ،2020ال فـ ـت ــا إ ل ــى

أن ه ـ ـ ــذا اإل ن ـ ـ ـجـ ـ ــاز س ـي ـك ــون
ل ــه أث ـ ــر إي ـج ــاب ــي ك ـب ـيــر ل ــدى
المواطنين.
ودع ـ ـ ــا الـ ـعـ ـن ــزي أصـ ـح ــاب
ال ـق ـس ــائ ــم ف ــي الـ ـمـ ـط ــاع ال ــى
الـمـســاهـمــة ل ـت ـكــون الـمــديـنــة
نـ ـ ـم ـ ــوذ جـ ـ ـي ـ ــة ودرة ش ـ ـمـ ــال
ا ل ـكــو يــت عـبــر تـبـنــي معايير
التصميم الخضراء والموفرة
للطاقة ،واالهتمام بالحدائق،
وتخصيص مـســا حــات فــراغ
داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــم ت ـس ـت ـغ ــل
كــأحــواش أو حــدائــق داخلية
مــع اال هـتـمــام بالحفاظ على
البيئة.

أذونات البناء
من جانب آخرّ ،
ثمن رئيس
لجان أهالي مدينة المطالع
الـتـطــوعـيــة مشعل الـهــاجــري
دور رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الخالد
في إعطاء القضية اإلسكانية
األول ــوي ــة ال ــازم ــة ،وإصـ ــدار
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ــه بـ ـ ــاإلسـ ـ ــراع فــي
تسليم أهالي مدينة المطالع
السكنية أذونات البناء.

حمود العنزي

ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــري ،ف ــي
ت ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،ال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية إلى
ت ـك ـث ـي ــف ج ـ ـهـ ــودهـ ــا إلنـ ـج ــاز
المشاريع الرئيسية األخرى
الـ ـمـ ـكـ ـمـ ـل ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ،م ـث ــل
م ـح ـط ــات الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي
والكهرباء وعقود الخدمات
ً
ال ـعــامــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،مـتـمـنـيــا
أله ــال ــي ال ـم ــدي ـن ــة ال ـح ـصــول
ً
ع ـل ــى س ـك ـن ـهــم س ــريـ ـع ــا بـعــد
مـ ـع ــان ــاة االن ـ ـت ـ ـظـ ــار س ـن ــوات
طويلة.

مـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ،ش ـ ـ ـ ــدد
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـلـجـنــة
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي عـ ـل ــى
ض ــرورة التأكد مــن جــودة
األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ومـ ـط ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا
للبنود المنصوص عليها
فــي ال ـع ـقــود الـمـبــرمــة بين
«ال ـس ـك ـن ـيــة» والـمـتـعـهــديــن
إلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـبـ ـن ــى
الـت ـحـت ـيــة ع ـم ــوم ــا ،السـمــا
أن ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ع ـ ــا ن ـ ــى
ً
ً
ً
تأخيرا طويال جدا بسبب
بـعــض الـمـتـعـهــديــن .وأك ــد
العتيبي أن األ مــر يتطلب
ً
التدقيق بشكل كبير جدا
عـلــى األع ـمــال الـتــي سيتم
ً
تـ ـسـ ـلـ ـمـ ـه ــا مـ ـ ـب ـ ــدئـ ـ ـي ـ ــا ف ــي
نــوفـمـبــر الـمـقـبــل؛ حـتــى ال
يتعرض األهالي عند بناء
قـســائـمـهــم لـمـشــاكــل ق ــد ال
ً
تحمد عقبا ها مستقبال ،
وقـ ــد ت ـس ـبــب ل ـهــم خـســائــر
فـ ـ ـ ــادحـ ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف
المستويات.

«القوى العاملة» :جوالت تفتيش على الفنادق
باالشتراطات الصحية
التزامها
من
للتأكد
ً

ً
«رصد بعض المالحظات وتالفيها فورا حفاظا على سالمة المرتادين»
●

جورج عاطف

قامت لجنة متابعة االشتراطات
الصحية في الهيئة العامة للقوى
العاملة بعمل ج ــوالت تفتيشية
ع ـل ــى ب ـع ــض الـ ـفـ ـن ــادق وال ـش ـق ــق
الفندقية فــي محافظة الفروانية
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ال ـت ــزام ـه ــا
بالضوابط واالشتراطات الصحية
ال ـخ ــاص ــة بـمـنــع تـفـشــي ف ـيــروس
«كورونا» المستجد.
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر «ال ـ ـق ـ ــوى
العاملة» ،فإن اللجنة رصدت بعض
المالحظات الخاصة بعدم االلتزام
ب ــاالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة داخ ــل
بعض الفنادق والشقق ،وشددت
ً
ً
على ضرورة تالفيها فورا حفاظا
على صحة وسالمة مرتاديها.
وح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،ش ـ ــددت
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـت ـ ــزام
الموظفين وعـمــال نظافة الغرف
بـ ــارتـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات والـ ـقـ ـف ــازات،
وتــوفـيــر الـمـعـقـمــات والـمـطـهــرات
ً
ووضعها في أماكن ظاهرة ،فضال
عن اعادة ترتيب مناطق االنتظار
بما يحقق التباعد االجتماعي،
مع االلتزام بالتباعد داخل صاالت
االلعاب الرياضية (الجيم) ،ووضع
ملصقات أرضـيــة للتباعد داخــل

إحدى جوالت «القوى العاملة»
المصاعد وااللتزام بالسعة وعدد
األف ــراد المسموح لهم بالصعود
في آن واحد.

اشتراطات صحية
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــت أن « م ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
ً
االشـتــراطــات أيـضــا عــدم السماح
بالتجهيزات الغذائية العامة التي
تعتمد على الخدمة الذاتية مثل

البوفيهات والمشروبات ،وتعقيم
األمـتـعــة قبل ايصالها إلــى غرف
النزالء ،وإغالق حمامات السباحة
ً
إن وجدت ،فضال عن منع استخدام
الـ ـق ــاع ــات وت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـنــاس ـبــات
واالحتفاالت».
وبـ ـيـ ـن ــت أن ال ـل ـج ـن ــة ش ـه ــدت
ً
ً
ت ـ ـعـ ــاونـ ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا م ـ ــن ج ــان ــب
مسؤولي الفنادق والشقق الذين
قــامــوا بـتــافــي الـمــاحـظــات على

(أرشيف)
الـفــور ،مــؤكــدة استمرار الجوالت
على الفنادق والشقق في جميع
المحافظات للتأكد مــن التزامها
باالشتراطات الصحية.

 295مخالفة
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أظـ ـه ــرت احـصــائـيــة
الهيئة العامة للقوى العاملة ،أن
إجمالي الـشــركــات المخالفة أول

مــرة لـقــرار حظر تشغيل العمالة
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـك ـشــوفــة بلغت
 295شركة.
وأوض ـ ـحـ ــت االحـ ـص ــائـ ـي ــة أن ــه
خــال الفترة من يونيو الماضي
حتى  13ال ـجــاري أج ــرى مفتشو
السالمة المهنية  180زيــارة على
م ــواق ــع الـعـمــل الـمـكـشــوفــة ،تبين
ً
خاللها مخالفة  440عامال لقرار
الـحـظــر ،كما تبين نتيجة إعــادة
التفتيش على هذه المواقع مخالفة
 6مواقع فقط.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن اجـ ـم ــال ــي
البالغات الخاصة بعدم تطبيق
ال ـق ــرار ،الـتــي تلقتها الهيئة عبر
ال ـخ ــط ال ـســاخــن ع ـلــى ال ــرق ــم بلغ
 63بالغا.

 295شركة خالفت
قرار حظر تشغيل
العمالة بالمناطق
المكشوفة

محليات

٤
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الحويلة تفقد مدرسة الكويت النموذجية

لالطمئنان على سير العملية التعليمية للصف الـ  ١٢عبر الـ «أونالين»

تواصل مع الطالب
من خالل المنصة
التعليمية الخاصة
بالمدرسة واستمع
إلى آرائهم عن تجربة
التعليم عن ُبعد

تـ ـفـ ـق ــد الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لـلـتـعـلـيــم الـ ـخ ــاص وال ـن ــوع ــي
بوزارة التربية د .عبدالمحسن
الـ ـح ــويـ ـل ــة م ـ ــدرس ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ـ ــي اح ـ ـ ــدى
ال ـم ــدارس الـتــابـعــة لمجموعة
الـ ـج ــري ال ـق ــاب ـض ــة ،وك ـ ــان في
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه مـ ــديـ ــر الـ ـم ــدرس ــة
علي بخش وذ ل ــك لالطمئنان
على سير العملية التعليمية
للصف الثاني عشر (الفصول
االفتراضية التعليم عن بعد).
كما قام الحويلة بالتواصل
مع الطالب من خالل المنصة
التعليمية الخاصة بالمدرسة
واستمع الى ارائهم عن تجربة
التعليم عن بعد.
ووجـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـهـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
النصائح واالرش ــادات وكذلك
ت ــاب ــع اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـخـ ــذهـ ــا ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ج ــائـ ـح ــة ك ــورون ــا
م ـث ـن ـي ــا عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود ال ـت ــي
تبذلها المدرسة.

«التربية» :إعالن شواغر %60
من الوظائف اإلشرافية
القطاع اإلداري طلب حصر المتبقي من الشواغر
●

الحويلة خالل تفقده مدرسة الكويت النموذجية

«العالقات العامة» :التكاتف لرسم
خريطة طريق لتمكين الشباب
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة الـكــويـتـيــة
جمال النصرالله أن الشباب
هم عماد المستقبل و هــم من
سـيـحـمـلــون شـعـلــة الـتـطــويــر،
مشيرا إلى حرص الدولة على
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة وال ـتــي
تـعـتـمــد عـلــى تـنـمـيــة األج ـيــال
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة مـ ـ ــا ي ـ ــدف ـ ــع قـ ـط ــار
التنمية إلى األمام.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـنـ ـص ــرالـ ـل ــه فــي
تـصــريــح ل ــه بـمـنــاسـبــة الـيــوم
العالمي للشباب ،أن الشباب
يـمـثـلــون مــا يــزيــد عـلــى %70
من نسبة المواطنين ما يعني
أن المجتمع الكويتي مجتمع
فـتــي و ش ــاب ،وأن المستقبل
فــي يــد الـشـبــاب الــذيــن نعول

عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـتـ ـط ــوي ــر
المنشود وصوال إلى تحقيق
رؤية كويت جديدة .2035
وأكــد أن سمو أمـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد يوصي
دائ ـم ــا بــال ـش ـبــاب وتـمـكـيـنـهــم
ك ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــاح ل ـ ـحـ ــاضـ ــر مـ ـش ــرق
تنموي ،ومستقبل واعــد ،من
خـ ــال تــأه ـي ـل ـهــم وت ــزوي ــده ــم
بالعلوم والمعرفة والخبرات
وم ـ ـ ـهـ ـ ــارات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،م ـش ـيــرا
إ لــى أن كلمات سموه نبراس
نـ ـقـ ـت ــدي بـ ــه ومـ ـنـ ـه ــج واضـ ــح
لألولويات المستحقة للعناية
ب ــالـ ـشـ ـب ــاب كـ ــذخ ـ ـيـ ــرة م ـه ـمــة
للوطن.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ال ــى

اكـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
انتهاء قطاع الشؤون االدارية
من االعــان عن  60في المئة
من شواغر الوزارة للوظائف
االشرافية.
وفــي هــذا السياق ،كشفت
ال ـم ـص ــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» انــه
بتعليمات من وزيــر التربية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي
د .سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ع ـمــل
القطاع االداري خالل الفترة
الماضية على اصدار اعالنات
الوظائف االشرافية الشاغرة
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
حيث تم االعــان عما يقارب
الـ  60في المئة من الوظائف
الشاغرة ،الفتة الى ان القطاع
خاطب مؤخرا قطاع التعليم
العام لحصر جميع الشواغر
االش ـ ــراف ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـم ـب ــاش ــرة فــي
اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا
وت ـس ـك ـي ـن ـهــا وف ـ ــق الـ ـش ــروط

«اتحاد بريطانيا» :إقرار التأمين
الصحي بعد تعطله  3أشهر
●

التكاتف من أجل رسم خريطة
ط ــري ــق ل ـل ـش ـبــاب وتـمـكـيـنـهــم
ع ـل ـم ـيــا ووظ ـي ـف ـي ــا مـ ــا يــدفــع
بــال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة إل ــى
األمـ ـ ـ ـ ــام ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ج ـم ـع ـيــة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة الـكــويـتـيــة
حريصة على التنمية البشرية
وتخريج كوادر وطنية قادرة
عـلــى ادارة ال ـعــاقــات الـعــامــة
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـم ــؤسـ ـس ــي فــي
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والخاصة.
جمال النصرالله

فهد الرمضان

واللوائح التي وضعها ديوان
الخدمة المدنية ،وانه خاطب
ال ـق ـطــاعــات االخـ ـ ــرى لحصر
شـ ــواغـ ــرهـ ــم م ـ ــن ال ــوظ ــائ ــف
االشــراف ـيــة الت ـخــاذ اج ــراءات
االعالن عنها.
الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك اعـ ـلـ ـن ــت وزارة
التربية حاجتها لشغل عدد
م ــن ال ــوظ ــائ ــف بـيـنـهــا مــديــر
إدارة ا ل ـت ـن ـس ـيــق و م ـتــا ب ـعــة
التعليم الـعــام ومــراقــب دعم
النظم بإدارة نظم المعلومات
ومـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ال ـت ـق ـن ــي
ومــراقــب دع ــم المستفيدين،
ومراقب الحاسوب المدرسي
بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة نـ ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وح ــددت الـشــروط المطلوبة
لهذه الوظائف.

حمد العبدلي

أعلن رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع المملكة
المتحدة ناصر الغانم إقرار تجديد وثيقة التأمين الصحي
لطلبة الكويت في المملكة المتحدة ،بعد تعطيل دام أكثر
من  3أشهر ،مبينا أن هذه الخطوة تأتي من وزارة الصحة
والجهات المعنية ،التي سعت إلى إقرار هذا التأمين الذي
طال انتظاره من الطلبة.
وبين الغانم ،في تصريح أمس ،أن إقرار التأمين الصحي
جــاء بعد مطالبات اال تـحــاد ،مــع النائب عبدالله الكندري،
الجهات المعنية ،وعلى رأسها وزارة الصحة ،بسرعة اعتماد
التأمين وإق ــراره مع قــرب بــدء العام الــدراســي ،حفاظا على
صحة وسالمة الطلبة في الخارج.
وثـمــن الـجـهــود الـمـبــذولــة الـتــي دعـمــت االتـحــاد فــي إقــرار
هذا التأمين ،السيما من النائبين عبدالله الكندري وأسامة
الـشــاهـيــن ،وسـعـيـهــم لـخــدمــة طـلـبــة الـكــويــت الــدارس ـيــن في
المملكة المتحدة.

ةديرجلا
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تدخل البالد بعد غد الثالثاء المرحلة الرابعة من خطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية استنادا الى قرار مجلس الوزراء
الخميس الماضي ،والذي ابقى على حظر التجول الجزئي
المفروض على جميع مناطق الكويت بالرغم من اتخاذ قرار
بالسماح لبعض األنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل
خالل المرحلة الرابعة.
وفي حين أعلن مجلس الوزراء انه سينظر الخميس المقبل
في موضوع «حظر التجول الجزئي» التخاذ قرار االبقاء عليه
او رفعه ،اجمعت آراء المواطنين على أنه ال مبرر بعد لالبقاء
على «الحظر» تزامنا مع فتح الكثير من االنشطة واالعمال
ووسائل النقل الجماعي ،ال سيما مع تزايد الوعي لدى السكان
واتخاذ االجراءات االحترازية الحتواء تداعيات فيروس كورونا
المستجد.
وعلى اعتاب موعد المراجعة الحكومية لقرار «الحظر» استفتت
«الجريدة» آراء المواطنين حيال الحظر حيث اعتبر اكثرهم انه ال
معنى الستمرار الحظر ،وان المطلوب استعادة الحياة الطبيعية
مع ابقاء الضوابط الصحية المعتمدة.

ً
مواطنون« :كورونا» ليس وباء ليليا ...وال جدوى لـ «الحظر»

خالل وقت الحظر في الكويت

ّ
حذروا من «فجوات» اجتماعية ومعيشية وطالبوا بتشديد إجراءات الوقاية بدل منع التجول
عادل سامي وفهد الرمضان وسيد القصاص ومحمد الجاسم وأحمد الشمري

البد
من التعايش
مع الفيروس
وال فائدة
من الحظر

الشومر

عـلــى قــاعــدة ان ف ـيــروس كــورونــا المستجد ال
يختلف بين ساعات النهار وفترات الحظر الجزئي
الليلي ،وان اإلصابات بالفيروس لن تقتصر على
ساعات منع التجول ،يعتبر المواطنون ان فترة
الحظر الجزئي باتت غير ذات جدوى وان المطلوب
رفعها التاحة عودة الحياة الطبيعية مع ضوابط
الوقاية الصحية المطلوبة من الفيروس.
وفي هذا السياق رأت الرئيسة السابقة لمكتب
اإليدز واإلحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة
د .هند الشومر عدم جدوى الحظر ألن معظم الدول
توقفت عنه.
وقالت الشومر لـ «الجريدة» إن دول العالم بدأت
في االنفتاح اآلن ،حيث انه البد من التعايش مع
«كورونا المستجد» مع التزام التباعد االجتماعي
وارتـ ــداء الـكـمــامــات الــواقـيــة وات ـبــاع االشـتــراطــات
واإلج ـ ــراء ات الصحية واالح ـتــرازيــة لـلــوقــايــة من
اإلصابة.
وأضــافــت أن ــه بينما تستعد ال ـبــاد لالنتقال
إلى الحياة الطبيعية وتتجاوز المراحل الثالث
وتدخل في المرحلة الرابعة فإنه من غير المفهوم
عـلـمـيــا واق ـت ـصــاديــا وسـيــاسـيــا اإلب ـق ــاء عـلــى ما
يسمى بالحظر دون أي مبرر علمي ودون تناسق
مــع جملة اإلجـ ــراء ات ،لذلك تعلو األص ــوات التي
أصابتها الدهشة مــن إبـقــاء الحظر وال تجد أي
مبرر منطقي له سوى أنه أمر واجب الطاعة وال
يـجــرؤ أي مـســؤول أن يـقــول انــه وفـقــا لتوصيات
وسياسات منظمة الصحة العالمية.
وقــالــت الـشــومــر»إن كــان مــن يقرر الحظر لديه
دراس ــات علمية فلماذا ال يتم اإلعــان عنها بكل
شفافية؟».

مع االحتفاظ باالشتراطات الصحية» .وأضافت
ال ـم ــذك ــوري أن اس ـت ـمــرار الـحـظــر ال ـجــزئــي ي ــؤذي
المواطنين في المستقبل وفقا للمشاكل النفسية
التي خلفت وراء هذا المرض.

اإللغاء أفضل
وقــالــت مــواطـنــة اخ ــرى عــرفــت عــن نفسها بــام
عبدالله ان فكرة الحظر تتركز في االســاس على
منع التجمعات لوقف انتشار المرض ،ولكن مع
سـمــاح الحكومة بــالــدوام وفـتــح بعض االنشطة
يصبح الحظر اقل كفاء ة بل قد يكون بال جدوى
وبالتالي يصبح الغاؤه افضل من بقائه.
واضافت ان تطبيق الحظر الجزئي من التاسعة
وحتى الثالثة فجرا ليس له معنى فهو لن يمنع
تجمعات الديوانيات مثال النها تبدأ من الثامنة
والنصف وال يخرج من ذهــب للديوانية اال بعد
الـثــالـثــة ف ـجــرا ،فـمــواعـيــد الـحـظــر كــأنـهــا مفصله
تفصيال الصحاب الديوانيات.

المذكوري

مواعيد
الحظر
«مفصلة»
للديوانيات
وال تمنع
التجمعات
أم عبدالله

المشعان :استمرار الحظر زرع الهلع
ق ــال رئ ـيــس ق ـســم ع ـلــم ال ـن ـفــس ف ــي كـلـيــة ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة
بجامعة الكويت د .عويد المشعان إن استمرار الحظر الجزئي
خالل أزمة كورونا زرع الخوف والهلع بين المواطنين ،الفتا إلى
أن ما يكتب في وسائل التواصل االجتماعي من المواطنين الذين
أصبح معظمهم خبراء وأطباء خالل فترة األزمة ساهم في ترويج
معلومات خاطئة.
وأض ــاف المشعان ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن الحكومة اتـخــذت جميع
اإلجـ ـ ــراءات واالح ـ ـتـ ــرازات لـمــواجـهــة ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،مشيرا
إلى ان «معالجة المواطنين من ازمــة كورونا نفسيا تحتاج الى
االبتعاد عن القلق» ،داعيا الى مراعاة جوانب الوقاية في التعامل
مع الفيروس.
وأشار إلى أن العوامل العالجية النفسية تقوي المناعة ،وأنه
رغم خطورة هذا المرض لحاالت معينة ،فإنه وفقا لإلحصائيات
مثل أي مرض ينتهي بااللتزام باالرشادات الصحية.

خديجة بوشهري
سميرة المذكوري

بدورها قالت منى الرشيد ،اعتقد ان استمرار
الحظر الجزئي لفترة اخرى قد يساعد في تقليل
انـتـشــار ال ـمــرض مــع اهـمـيــة الـتــوعـيــة المستمرة
بااللتزام بقواعد الصحة ،لكن ليس لفترة طويلة
«وأعتقد ان وعي الناس في االماكن العامة اصبح
ملحوظا بالتزامهم بالتباعد والتزام لبس األقنعة
واتخاذ اساليب الحماية».
واضافت :أقترح ان يتم اخذ عينات عشوائية في
اماكن مختارة مثل مواقع عمل واسواق او حتى
امــاكــن عــامــة مــع ض ــرورة ال ــزام المواطنين بأخذ
مواعيد للمراجعات الحكوميه وااللـتــزام بأعداد
المراجعين المناسب لكل ادارة.

من جهتها قالت المواطنة ،خديجة بوشهري:
إذا كــانــت السلطات الصحية ق ــررت ان استمرار
الحظر الـجــزئــي هــو لمواجهة تــداعـيــات جائحة
كورونا فاعتقد انه ال داعي لهذا الحظر حيث ان
اإلصابات لن تكون في فترة المساء فقط.
واضافت ان التجمعات مازالت قائمة والدواوين
مستمرة باستضافة روادها والمناسبات قائمة
ً
مــن  9مساء حتى  3فـجــرا ،وعلى العكس بسبب
تحديد و قــت السماح بالتجول أصبحت جميع
المرافق مزدحمة وهذا يشكل خطرا أكبر لتزايد
عدد اإلصابات ،وإنما يبدو أن للسلطات الصحية
أو ال ـح ـكــومــة بـشـكــل ع ــام أس ـبــابــا أخـ ــرى ال يتم
التصريح بها للعلن.

معالجة التداعيات
م ــن جــان ـبــه ق ــال مـحـمــد األس ـت ــاذ ان اس ـت ـمــرار
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ل ــم ي ـع ــد م ـق ـب ــوال وغـ ـي ــر مـقـنــع
لنسبة غير قليلة من المواطنين ،مضيفا :لست
مــن دع ــاة التقليل مــن خ ـطــورة الــوضــع الصحي
ول ـكــن الـمــواطـنـيــن غـيــر مطلعين عـلــى تفاصيل
األرقام الحقيقية والحكومة تفتقد للشفافية في
مصارحة الشعب الكويتي ولذلك نجد أن نسبة من
المواطنين غير ملتزمين بالحظر وبالمقابل يوجد
نسبة ارتفع لديها الوعي حول كيفية التعايش مع
الوضع الصحي بشكل أكثر جدية.

هند الشومر

واشـ ــار ال ــى ان الـحـكــومــة اصـبـحــت أم ــام واقــع
مرير ويجب أن تتعامل معه وهو إيضاح الوضع
الصحي بشكل كامل باألرقام وبنفس الوقت عليها
التخفيف مــن حالة القلق النفسي حــول الوضع
الصحي ،مؤكدا ان عودة الحياة الطبيعية اصبحت
مطلبا رئيسيا لمعالجة آثار األزمة الصحية على
القطاعات التجارية مع ضرورة الحزم في فرض
اإلجراءات الصحية الوقائية.
وقــال رائــد الفيلكاوي ان الحظر لم يعد مفيدا
ً
خصوصا أن التعايش مع المرض أصبح واقعا
ً
يعيشه العالم بأسره ليس فقط في الكويت ،مبينا
أن  6ساعات في الليل ال تسمن وال تغني من جوع
بل وضعت لمنع الزيارات الليلية بين المواطنين.
واضــاف ان اعــداد المصابين كما هو مالحظ
بنفس المعدل واصبح التقيد باإلجراءات الصحية
ً
عادة للناس أثناء التجول بأي مكان عام ،مؤكدا أن
االلتزام باالشتراطات المحددة يكفي وهي الرادع
النتشار المرض أكثر من استمرار الحظر الذي
انهك أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية.

الوعي المطلوب

المجتمع
مقبل على
اضطرابات
نفسية
اضطرابات نفسية
صدمية...
ب ــدوره ــا أكـ ــدت رئ ـي ـســة ق ـســم ع ـلــم ال ـن ـفــس في
والتمديد غير كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب السابق د .سميرة المذكوري ،إصابات غير ليلية
مبرر
أن المجتمع الكويتي يعاني من اضطرابات نفسية
بسبب فرض الحظر خالل فترة جائحة كورونا
واسـتـمــراره إلــى اآلن ،فما الـمـبــررات وراء تمديد
الحظر الجزئي وفقا لساعات غريبة ليس لديها
أي قيمة في عملية حصر المرض؟!.
وتابعت المذكوري لـ «الجريدة» ،أن «المجتمع
الكويتي مقبل على اضطرابات نفسية صدمية»،
الفـتــة إلــى «انـنــا الحظنا الكثير مــن فئة األطـفــال
اصبحوا متخوفين من الخروج من المنزل واللعب
فــي األمــاكــن المفتوحة مـمــا اثــر عـلــى نفسيتهم،
وتـخــوفـهــم» ،مشيرة إلــى «االب ــاء أيـضــا فــي نفس
الوقت زرعــوا الخوف في قلوب أبنائهم من هذا
المرض غير المرئي بدل حمايتهم».
وق ــال ــت ال ـم ــذك ــوري ان ال ـش ـبــاب ع ــان ــوا الكثير
من األمــور الصدمية والــوســواس واالضطرابات
النفسية بسبب حجزهم في المنازل بسبب الحظر.
وأش ــارت إلــى أن فئة المسنين عــانــوا معاناة
ش ــدي ــدة وه ـ ــم ي ـت ــرق ـب ــون الـ ـم ــوت ف ــي أي لـحـظــة
وتخوفهم من العدوى من أقرب الناس إليهم وهم
أبـنــاؤهــم ،مضيفة «أن هناك الكثير يتخوف من
لمس أبنائه خوفا عليه من المرض مما سبب لنا
هاجسا في التباعد االجتماعي وخلق فجوة في
التواصل بين االهل واألصدقاء واالقارب».
واضافت «انصح بعدم استمرار الحظر الجزئي
بهذه الطريقة ،ويجب االستفادة من تجارب الدول
األخرى في طريقة معالجة وتهيئة األمور النفسية
في التعامل مع مرض كورونا دون هلع أو خوف

اإلصابات
لن تكون في
المساء فقط
والدواوين
مستمرة

وعي الناس
أصبح
ً
ملحوظا
والحظر يجب
أال يستمر
فترة طويلة
تمديد الحظر
منى الرشيد

عودة الحياة
الطبيعية
ضرورة
لمعالجة
التداعيات
على
القطاعات
التجارية

األستاذ

من جانبها قالت أميرة العليان ان التجمعات
واالزدحامات أصبحت في جميع األماكن العامة،
الفتة إلــى أن اآلث ــار النفسية التي خلفها الوباء
جعلت الـنــاس تضجر مــن وج ــود الحظر بشتى
أن ــواع ــه س ــواء الـكـلــي او ال ـجــزئــي بــاالضــافــة إلــى
مشاهدتهم للدول المجاورة التي أنهت الحظر
وعادت لممارسة حياتها الطبيعية.
وأضــافــت ان الـتــأنــي فــي إلـغــاء الحظر يعكس
عــدم انخفاض أعــداد المصابين وهــذا بحد ذاته
يأتي للحفاظ على صحة العامة للناس ،مبينة
أنها تؤيد استمرار الحظر لمدة شهر على االقل
لـحـيــن اك ـت ـشــاف ال ـ ــدواء الـمـنــاســب ل ـعــاج مــرض
كورونا المستجد.
ووص ـ ـ ــف ع ـب ــدال ـل ــه حـ ـم ــود الـ ـشـ ـه ــور االربـ ـع ــة
ً
الماضية بـالكابوس ،قائال ان طول فترة الحظر
أ ثــر على الشباب بشكل كبير مما جعل العديد
منهم يقيم تجمعات في فترة الليل غير مكترث
بــالــوبــاء ،وأض ــاف أن إلـغــاء الحظر حسب وجهة
ً
نظره أفضل من وجوده ،متمنيا تجاوز هذه االزمة
وتوفير العالج خالل االشهر المقبلة حتى تعود
الحياة لطبيعتها.

خديجة بو شهري

ً
ً
االماكن العامة فضال عن تجنب التجمعات ،قائال
انه لم يعد هناك فرق بين وجــود الحظر وعدمه
ً
خصوصا بعد فتح جميع االنشطة.
وذك ــر الـســرحــان أن الفئة الكبيرة مــن الشعب
تكمن فــي الـشـبــاب ال ــذي ال يتقن الصبر واعـتــاد
الخروج والزيارات مما جعل العديد منهم ينقل
المرض الى اهله الذين كانوا ملتزمين طول الفترة
الماضية ،مشيرة إلى أن إعــادة فتح الصالونات
واألن ــدي ــة الـصـحـيــة سـتــزيــد الـمـطــالـبــة فــي إلـغــاء
الحظر والبد من االستجابة لها خاصة أن الكويت
ليست بمنأى عن العالم الذي عاد لممارسة حياته.

ردع الدواوين
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمـحــامــي عـبــدالـلــه مـهــدي ان
وجود الحظر بالصورة الحالية ما هو إال صورة
ً
لردع التجمعات في الدواوين فقط ،الفتا إلى أن
العديد من األعمال واالنشطة االقتصادية تضررت
ً
كثيرا من تأخر فتحها دون دراسة حقيقية لماهية
ً
استمرار الحظر ،مضيفا أن ثقافة الناس هي التي
تحدد ارتفاع او انخفاض عدد االصابات وليس
الحظر بشكله الحالي.
من جهته ،أيــد عبدالناصر التوكلي استمرار
الحظر لمرحلة أخرى لحين التأكد من انخفاض
ً
ال ـح ــاالت الـمـصــابــة ،قــائــا ان الـجـهــات الصحية
والــرسـمـيــة هــي المختصة بـتـحــديــد فــائــدتــه من
عــدم ـهــا ع ـبــر اح ـصــائ ـيــات ـهــا ال ـيــوم ـيــة م ــع إع ــادة
تقييمها دون تدخل االطراف االخرى التي ال تملك
الخبرة في مواجهة االزمات الصحية.
ب ـ ــدوره خــالــف ع ـبــدالــرح ـمــن الـطـلـيـحــان فـكــرة
ً
اس ـت ـمــرار الـحـظــر قــائــا ان الـكـمــامــات والتعقيم
المستمر أدوات كافية لمواجهة المرض حسب ما
ً
تمت مالحظته خالل األشهر الماضية ،مبينا أن
المناعة الحقيقية لإلنسان سالح لمواجهة المرض
ً
الذي بات يضعف بعيدا عن استخدام آلية حظر
التجول لردعه وبالتالي ينعكس بآثاره النفسية
على الناس وهذا عامل مهم.
وقال عمر السعدون ان الدواوين هي المقصودة
من استمرار الحظر الجزئي التي ال يتجاوز الست
ً
س ــاع ــات ،مـبـيـنــا أن سـلـبـيــات الـحـظــر بــالـصــورة
الـحــالـيــة اك ـثــر مــن ايـجــابـيــاتــه ،وم ــن ال ــواض ــح أن
ً
االرقـ ــام لــم تتغير كـثـيــرا س ــواء فــي فـتــرة الحظر
الكلي او الجزئي.

االكتفاء بالوقاية
بدوره أيد احمد السرحان إلغاء الحظر الجزئي
م ــع االك ـت ـف ــاء بـ ــاالجـ ــراءات الـصـحـيــة ع ـنــد زي ــارة

وضع قيود على الدواوين لمنع التجمعات
دع ــا ال ـمــواطــن ح ـيــدر بـهـبـهــانــي إل ــى أن يـبــدأ
الحظر من الساعة العاشرة مساء بدال من الساعة
التاسعة لكي يكون لــدى الناس مجال للخروج
وق ـضــاء احـتـيــاجــاتـهــم ،الفـتــا إل ــى أن الـسـبــب في
اسـتـمــرار الـحـظــر مــن الـســاعــة الـتــاسـعــة لـيــا هو
أنهم ال يريدون أن تفتح الــدواويــن أبوابها أمام
روادها ،ولكن من الممكن أن يتم وضع قيود على
تلك الدواوين.
وق ــال بـهـبـهــانــي :إذا ب ــدأ الـحـظــر مــن الـســاعــة
العاشرة مساء يكون هناك مجال للناس للمشي
ليال بعد صالة العشاء لكن من الساعة التاسعة
به بعض التضيق على الناس.

م ــن نــاح ـي ـتــه ق ــال نـ ــواف ال ـح ــرب ــي :ات ـم ـنــى أن
يبدأ الحظر الجزئي مــن الساعة الثانية عشرة
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل إل ــى ال ـخــام ـســة ص ـب ــاح ــا ،فـهــذا
التوقيت مناسب للحظر ،إضافة إلى اعطاء مجال
إلــى الناس للخروج وقضاء احتياجاتهم خالل
الفترة المسائية.
وتابع :بعد الساعة الثانية عشرة ال أعتقد أنه
يوجد شيء ضروري يجبر الناس على الخروج
فــي ذل ــك الـتــوقـيــت ،إضــافــة إل ــى أن تــأخـيــر وقــت
الحظر سيخفف الــزحــام الــذي يحدث في بعض
الشوارع قبيل بدء الحظر ليال.
وأشار إلى أنه بخصوص الدواوين البد أن يتم

اتخاذ قرار صارم لمنع تلك الزيارات للمحافظة
على عدم انتشار الوباء بسبب الدواوين.
من جانبه ،أيد ناصر المطوع استمرار الحظر
الجزئي لمنع التجمعات التي تحدث بين الشباب
وبين العوائل والتي تتسبب في انتشار الوباء،
وتؤثر سلبيا على المجتمع.
وأضاف :نحن مع الحظر الجزئي واستمراره
ألن الـنــاس ال تتعظ بــالــرغــم مــن انـتـشــار الــوبــاء،
مبينا أنه يفترض أن تتم زيادة فترة الحظر لفترة
أطول من الفترة الحالية.
من ناحيته قال بو ناصر إن استمرار الحظر
يـكــون وفـقــا لــرؤيــة وزارة الـصـحــة ،حيث انــه من

خالل اإلحصاءات التي يتم اإلعالن عنها يوميا
فــإن األرق ــام ثابتة إلــى حد مــا ،فهي ما بين 500
و ،700لذلك أعتقد أن األمر ينبغي أن يكون بيد
الصحة ووفقا لما تراه من فائدة للشعب الكويتي.
وأضــاف :انني مع أن يبدأ الحظر من الساعة
التاسعة مساء كما هو ولست مع تأخيره ،فهذا
التوقيت من وجهة نظري مناسب للجميع.
بدوره ،قال أبوعبدالمحسن إن استمرار الحظر
الجزئي مع فتح النوادي والمطاعم عليه عالمات
استفهام كثيرة ،لذلك البــد أن توضح الحكومة
أسـبــاب استمرار الحظر ،فــا يوجد للحظر داع
في ظل أن العالم كله فتح أبوابه وأوقف الحظر.
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تسجيل  512إصابة جديدة و 4وفيات وتعافي  779حالة
عادل سامي

تشكيل فريق عمل
لوضع بروتوكول
موحد لعالج
«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ،تسجيل
 512إص ـ ــاب ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـم ــرض
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد "ك ــوف ـي ــد"19
خالل الـ 24ساعة الماضية ليرتفع
بـ ــذلـ ــك إجـ ـم ــال ــي عـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت
المسجلة فــي الـبــاد إلــى 75697
في حين تم تسجيل  4حاالت وفاة
إثــر اصابتها بــالـمــرض ليصبح
مجموع حــاالت الوفاة المسجلة
حتى اليوم  498حالة.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ال ـب ـيــان
اإلحـ ـص ــائ ــي الـ ـي ــوم ــي أم ـ ــس ،أن
مــن بـيــن ال ـح ــاالت الـســابـقــة التي
ثبتت إصابتها حــاالت مخالطة
لحاالت تأكدت إصابتها وأخرى
قـيــد الـبـحــث عــن مـصــدر الـعــدوى
وفحص المخالطين لها.
وأشارت إلى أن عدد من يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية
الـمــركــزة بلغ  115حــالــة ليصبح
ب ــذل ــك ال ـم ـج ـمــوع ال ـك ـلــي لجميع
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا
ب ـم ــرض "كـ ــوف ـ ـي ـ ـدـ "19ومـ ــا زال ــت

تـتـلـقــى الــرعــايــة الـطـبـيــة الــازمــة
 7680حــالــة .وأوض ـحــت أن عــدد
ال ـم ـس ـحــات ال ـتــي ت ــم ال ـق ـيــام بها
خــال ال ـ  24ساعة الماضية بلغ
 3356م ـس ـح ــة ل ـي ـب ـلــغ م ـج ـمــوع
ً
الفحوصات  555937فحصا.
وأك ـ ـ ـ ــدت ش ـ ـفـ ــاء  779إص ــاب ــة
خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ  24س ــاع ــة ال ـم ــاض ـي ــة
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء
 67519حالة.
وجددت وزارة الصحة دعوتها
للمواطنين والمقيمين لمداومة
األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب
م ـخ ــال ـط ــة اآلخ ـ ــري ـ ــن وال ـ ـحـ ــرص
ع ـ ـلـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـي ــق اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
التباعد البدني ،موصية بزيارة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ــوزارة
الـصـحــة والـجـهــات الــرسـمـيــة في
الــدولــة لــاطــاع على اإلرش ــادات
وال ـتــوص ـيــات وك ــل مــا مــن شــأنــه
الـمـســاهـمــة ف ــي اح ـت ــواء انـتـشــار
الفيروس.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أص ـ ـ ــدر

وك ـي ــل وزارة ال ـص ـح ــة ب ــاإلن ــاب ــة
د .عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري ق ــرارا
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق ع ـمــل
لوضع البروتوكوالت العالجية
المتكاملة لعالج مــرض «كوفيد
 »19للكبار وفق آخر المستجدات
ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ــرئ ــاس ــة اس ـت ـشــاريــة
األمـ ـ ـ ــراض ال ـبــاط ـن ـيــة وال ـم ـنــاعــة
اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـيــة د .م ـن ــى األحـ ـم ــد،
واستشارية أمراض الباطنية ودم
إكلينيكي د .منى آل رشيد مقررة،
وعضوية عدد من المختصين.

بروتوكوالت عالجية
ويختص فريق العمل بوضع
ب ــروت ــوك ــوالت عــاجـيــة متكاملة
لعالج مرض «كوفيد  »19للكبار
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى آخ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات
الـعــاجـيــة ،وإعـ ــداد اإلح ـص ــاءات
المتعلقة بالمرضى المصابين
ب ـمــرض «كــوفـيــد  »19وتــدويـنـهــا
بسجل خاص لهم.

الحامل في األشهر الـ  3األخيرة معفاة من العمل
أكد رئيس لجنة التقارير الطبية للعاملين
في وزارة الصحة من طالبي اإلعفاء من العمل
واالستثناء د .أحمد الشطي أن الحامل في
األشهر الثالثة األخيرة من الحمل معفاة من
جهة العمل حتى بدون لجنة ،مشيرا إلى أن
تكييف اإلعفاء من العمل بعد نهاية المرحلة
الثالثة يحتاج إلى توضيح سيتم اإلعالن عنه.
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـشـ ـط ــي ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة لـ ــه عـلــى

حسابه على «تــويـتــر» ،ردا على الـعــديــد من
االسـتـفـســارات مــن المستفيدين مــن ق ــرارات
اإلعفاء من العمل ،على نفاذ قــرارات اإلعفاء
مــن العمل حتى نهاية المرحلة الثالثة من
خطة العودة للحياة الطبيعية ،حتى الثالثاء
المقبل.
وأضــاف أنه ما لم يصدر قرار بالتجديد،
فإن المجلس الطبي العام هو الجهة المخولة

بدراسة الطلبات.
وأوض ــح الشطي أن اللجنة الفنية تنفذ
قرارا إداريا من وكيل الوزارة للبت في طلبات
اإلعفاء لموظفي وزارة الصحة فقط ،ونفاذ
قراراتها حتى نهاية المرحلة الثالثة ،مشددا
على أن الحقوق محفوظة لجميع الموظفين
حسب النظام القديم بتقديم الطلبات للمجلس
الطبي العام.

وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة
م ــن ال ـق ــرار أن م ــدة عـمــل الـفــريــق
 3أشـ ـه ــر اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن ت ــاري ـخ ــه
ول ـل ـفــريــق االس ـت ـعــانــة ب ـمــن ت ــراه
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي م ـج ــال ــه
لالستئناس برأيه دون أن يكون
له حق التصويت ،على أن يرفع
ال ـفــريــق ت ـقــريــره بـنـتــائــج أعـمــالــه
وتـ ــوص ـ ـيـ ــاتـ ــه ل ــوكـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
المساعد للشؤون الفنية.
ك ـ ـمـ ــا أ صـ ـ ـ ـ ـ ــدر و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة
ال ـص ـحــة ب ــاإلن ــاب ــة ق ـ ــرارا إداري ـ ــا
مـمــاثــا بتشكيل فــريــق عـمــل من
ت ـخ ـص ـص ــات الـ ــرعـ ــايـ ــة األول ـ ـيـ ــة
وال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة وال ـ ـطـ ــوارئ
وال ـج ـل ــدي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة وم ـع ـهــد
دسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ل ـ ـل ـ ـس ـ ـكـ ــري ،لـ ـ ــدراسـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوالت ال ـ ـعـ ــاج ـ ـيـ ــة
المتكاملة لعالج مــرض «كوفيد
 »19للكبار وفق آخر المستجدات
العالمية.
ووفقا للقرار الذي حمل الرقم
 ،2929ت ـت ــو ل ــى مـ ــد يـ ــرة اإلدارة
الفنية في الوزارة د .ليلى العنزي
رئاسة الفريق ،واستشارية طب
الـعــائـلــة د .ه ــدى الـغــريــب مـقــررة
وعضوية عدد من المتخصصين.
ويـخـتــص فــريــق الـعـمــل بــدراســة
الـبــروتــوكــوالت العالجية لعالج
مــرض «كوفيد  »19للكبار ،بناء
على آ خــر المستجدات العالمية
ف ــي أقـ ـس ــام ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـع ـنــايــة
الـ ـم ــرك ــزة وال ـج ـل ــدي ــة وال ــرع ــاي ــة
األول ـي ــة ،ومــراج ـعــة اإلح ـص ــاءات
المتعلقة بالمرضى المصابين
بمرض «كوفيد  »19وتدوينها في
سجل خاص بالمرضى الكبار.
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«الصحة» تمنع تعيين موظفين
جدد على بند «أجر مقابل عمل»
أعلنت وزارة الصحة عدم
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح ألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص جـ ــدد
ب ــالـ ـعـ ـم ــل وفـ ـ ــق ن ـ ـظـ ــام «أج ـ ــر
مقابل عمل» في الوزارة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة
هـ ـش ــام ال ــدل ـي ـم ــي ،ف ــي ك ـتــاب
رسـ ـ ـم ـ ــي وجـ ـ ـه ـ ــه إلـ ـ ـ ــى م ــدي ــر
م ـن ـط ـقــة ال ـج ـه ــراء ال ـص ـح ـيــة،
إنه «يمنع منعا باتا السماح
ألشخاص جدد بالعمل وفق
ن ـظ ــام أجـ ــر م ـق ــاب ــل ع ـم ــل فــي
الوزارة».
وطالب الدليمي بضرورة
مـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة ال ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــد ب ـح ـص ــر
وت ــدوي ــن ب ـيــانــات الـعــامـلـيــن
بنظام األجر مقابل عمل ،مع
بيان جنسياتهم وشهاداتهم
العلمية وخبراتهم العلمية،
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــراكـ ـ ــز ع ـم ـل ـه ــم،
والوظائف التي يقومون بها،
ومدى الحاجة الى خدماتهم،
وموافاة الجهاز المالي بتلك
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات خـ ـ ــال شـ ـه ــر مــن
تــار يـخــه ،كــي يتسنى ا تـخــاذ
ا ل ــازم مــع ا لـجـهــات المعنية
لتوفيق أوضاعهم الوظيفية.

مكافآت
وأ كـ ـ ــد أ نـ ــه «ال يـ ـص ــرف أي
م ـك ــاف ــآت أو أع ـم ــال إضــاف ـيــة
أو يـتــم ال ـس ـمــاح ل ـهــذه الـفـئــة
بــالـمـشــاركــة فــي أي لـجــان أو
فــرق عمل بــا لــوزارة» ،كما «ال

هشام الدليمي

ي ـس ـم ــح ل ـل ـعــام ـل ـيــن م ــن ه ــذه
الـ ـفـ ـئ ــة ب ــالـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـح ـص ـيــل
أي م ـبــا لــغ ن ـقــد يــة أو ا لـعـمــل
فـ ــي أي مـ ــرا كـ ــز أو ق ـط ــا ع ــات
يـتــم تحصيل ا لــر ســوم فيها،
وك ــذل ــك م ـن ــع ال ـس ـم ــاح ل ـهــذه
الفئة بتمثيل الوزارة في أي
جهة خارجية».
وت ــاب ــع« :ي ـم ـنــح الـعــامـلــون
ب ـن ـظــام األجـ ــر م ـقــابــل الـعـمــل
م ـ ـ ـمـ ـ ــن لـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــم ج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــات
معلومة فترة  3أشهر لتعديل
أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،أو
إنهاء خدماتهم من الوزارة»،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا« :ال يـ ـ ـت ـ ــم ص ـ ــرف
المستحقات المالية الشهرية
لـهــذه ا لـفـئــة إال بـعــد مراجعة
كشوف الحضور واالنصراف
المعمول بها في المنطقة».

«إحياء التراث»:
«األضاحي» حقق
ً ً
نجاحا كبيرا بالخارج
ق ــال ــت ج ـم ـع ـيــة إح ـيــاء
الـ ـ ـت ـ ــراث اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،إن
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع (األض ـ ـ ــاح ـ ـ ــي)
خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ح ـق ــق
ً
ً
ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،وش ـهــد
ً
ً
ً
إ قـبــاال كـبـيــرا  ،خصوصا
مع األوضاع الحالية من
ان ـت ـشــار لــوبــاء كــورونــا،
ورك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي،
واتـ ـ ـس ـ ــاع ل ــرقـ ـع ــة ال ـف ـق ــر
والـ ـح ــاج ــة ف ــي مـخـتـلــف
الدول والمجتمعات.
وأوضـ ـح ــت الـجـمـعـيــة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
ً
المشروع لقي ثناء كبيرا
مـ ــن م ــؤسـ ـس ــات خ ـيــريــة
ورسمية ،وكان له صدى
ف ــي ال ـعــديــد م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـت ــي
أشادت بالعمل الخيري
الكويتي.
وأضافت الجمعية أن
مشروع األضاحي ساهم
ف ــي إدخـ ـ ــال ال ـف ــرح ــة فــي
بيوت الفقراء وأطفالهم
ون ـ ـسـ ــائ ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي األيـ ـ ـ ــام
ال ـم ـب ــارك ــة وس ــط ال ـغــاء
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـش ـ ـهـ ــده أس ـ ـعـ ــار
اللحوم.

ةديرجلا
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استجوابات الرمق األخير ...محاسبة فعلية أم تكسب انتخابي؟

• العدساني :الدستور كفل حق المساءلة • الهاشم :يجددون الثقة بوزراء ويستجوبونهم
فهد التركي

مع قرب انتهاء عمر مجلس
األمة الحالي يتجه عدد
من النواب إلى تكثيف
استجواباتهم المقدمة لرئيس
الوزراء أو وزراء في الحكومة،
على خلفية قضايا وتجاوزات
ومخالفات وفساد ،على حد
قول بعضهم ،األمر الذي
رفضه آخرون وأكدوا أن
األخيرة تحمل
االستجوابات
ً
ً
َ ً
نفسا وتكسبا انتخابيا.

كشف النائب رياض العدساني
أن ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،حـ ـس ــب ال ـ ـمـ ــادة
 ،100يـعـطــي ال ـنــائــب ال ـحــق في
مساءلة رئيس ال ــوزراء والــوزراء
فــي الـسـيــاســة الـعــامــة أو األم ــور
األخرى التي تتمثل بالمالحظات
والمخالفات والتجاوزات ،سواء
الـجــديــدة ،أو المستمرة التي لم
تتم معالجتها.
وقــال العدساني لـ "الجريدة":
"ق ـ ــدم ـ ــت اس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات ع ــدي ــدة
بـعــدة م ـحــاور ح ــول المخالفات
والـتـجــاوزات الصارخة ،السيما
القضايا المالية منها ،وذك ــرت
الصندوق الماليزي ،وإحالة البالغ
ال ـخ ــاص ب ــه نــاق ـصــا ،وص ـنــدوق
الموانئ والتجاوزات الصارخة،
واس ـت ـب ــاح ــة الـ ـم ــال الـ ـع ــام فيما
يتعلق بالمدير األسبق لمؤسسة
التأمينات االجتماعية الـهــارب
في لندن ،وهــذه قضايا ضخمة
ج ــدا ،تستوجب مساءلة الوزير
المختص ،ألنه لم يتخذ اإلجراءات
الصحيحة لمعالجتها".
وتابع "إضــافــة الــى ذلــك هناك
قضية الدين العام ،وعــدم تنفيذ
ال ـم ـيــزان ـيــة بــالـشـكــل الـصـحـيــح،
وأكبر دليل على ذلك العجز المالي
ال ــذي يتنامى ويكبر وال يوجد
اي معالجات حقيقية مــن وزيــر
المالية «براك الشيتان» له ،بل ذهب
للوثيقة االقـتـصــاديــة ،ونـحــن ال
نقبل المساس بجيوب المواطنين
ومعالجة اختالالت الميزانية عن

طــريـقـهــم ،ف ـهــذا م ــرف ــوض جملة
وتفصيال".
وأض ــاف أن "مــن أبــرز المحاور
التي كانت موجودة في استجوابي
ه ــي الــوثـيـقــة االق ـت ـص ــادي ــة ،الـتــي
جــاءت بها زي ــادة اسـعــار البنزين
ورفـ ــع ال ــرس ــوم وتـقـلـيــص الـعــاج
ب ــال ـخ ــارج وال ـب ـع ـثــات ال ــدراس ـي ــة،
والـمـســاس الـمـبــاشــر بمكتسبات
الموظفين والمواطنين ،وحقوقهم
وج ـيــوب ـهــم م ـمــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى رفــع
االس ـ ـعـ ــار ،ف ــي م ـخــال ـفــة صــريـحــة
للمادة  20من الدستور التي تتكلم
عن تحقيق الرفاه ورفع المستوى
المعيشي".
وأكـ ــد أن "م ــن األم ـ ــور المهمة
ج ـ ــدا م ــرس ــوم ال ـت ـح ــاس ــب ،ال ــذي
يوفر لميزانية الدولة مليار دينار
اضافيا ،لتغذية احتياطي االجيال
ال ـق ــادم ــة الـ ــى االح ـت ـي ــاط ــي ال ـعــام
إذا كــانــت ال ـم ـصــروفــات اك ـثــر من
االيـ ــرادات السنوية اي التغطية"،
مضيفا "اذا كانت االيرادات النفطية
ال تـغـطــي ال ـم ـصــاريــف الـسـنــويــة
فـ ــا ي ـت ــم ت ـح ــوي ــل  10فـ ــي ال ـم ـئــة
ال ــى االج ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،ب ــل تذهب
لتغطية االحتياطي العام إلنعاشه
وتعزيزه".

تكسبات انتخابية
من جهتها ،كشفت النائب صفاء
ال ـهــاشــم ع ــن وجـ ــود اسـتـجــوابــات
تـ ـه ــدف إل ـ ــى م ـص ــال ــح وت ـك ـس ـبــات

انتخابية ،مضيفة "ل ــم يـكــذب من
قال كذلك".
وق ــال ــت ال ـهــاشــم ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
"تــم اسـتـجــواب وزي ــر المالية على
التخبط في الـقــرارات االقتصادية
التي تتمثل بقانون الدين العام ،أو
مــا يسمى بالقرض واالحتياطي
وتقرير اللجنة العليا التوجيهية
للتحفيز االقتصادي الذي لم ُيطبق
حرف منه ،ورغم كل هذا يتم تثبيته
وتجديد الثقة به وعدم طرحها عنه،
رغم ضعفه الكبير".
وأضافت "كان ذلك واضحا جليا،
وبعدما تجاوز الشيتان جلسة طرح
الـثـقــة يـتــم االعـ ــان عــن اسـتـجــواب
رئيس الوزراء على القضايا نفسها"،
متسائلة" :ماذا نسمى ذلك؟"
وتابعت "في الجانب اآلخر قدم
النائب فيصل الكندري استجواب
وزير التربية وزير التعليم العالي
سـ ـع ــود الـ ـح ــرب ــي ،وه ـ ــو ضـعـيــف
أيضا ،وكلنا نتفق على ذلــك ،فهو
من ّ
ضيعنا بحيرته وتردده وعدم
ق ــدرت ــه عـلــى ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،ف ــدول
مجلس التعاون كلها بدأت بالتعليم
عــن ُبـعــد إال نـحــن ،وأضعفنا أمــام
دول الخليج ،واستجواب الكندري
سواء نتفق او نختلف معه ،لكن من
حيث المبدأ كان االستجواب سليما
ومحاوره كانت وجيهة ،فلماذا تمت
حماية الوزير في االستجواب االول
وتجديد الثقة به؟".
وق ــال ــت "ب ـعــد ان ـت ـهــاء الـكـنــدري
م ــن اس ـت ـجــواب ال ـحــربــي ُيـ ـق ـ َّـدم له

صفاء الهاشم

رياض العدساني

استجوابان بنفس المحاور ،األول
للحميدي السبيعي ،والثاني من
ع ــودة الــروي ـعــي وخـلـيــل عبدالله،
وهـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوان فـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة" ،م ــوض ـح ــة "وخ ـ ــال
استجواب الوزير الحربي سألتهما
لماذا ال تطرحان الثقة به فهو ّ
ضيع
عـيــالـنــا؟ وم ــا ذن ــب طلبة الكويت
يسهرون ليال وينامون نهارا بال
دراسة؟ بينما في التعليم الخاص
التعليم عن ُبعد يعمل ،واالختبارات
انتهت وتسلم الطلبة شهاداتهم ،أما
أبناء الحكومة فال عمل لهم سوى
الجلوس في البيت".
وزادت أن "الــرويـعــي وعبدالله
لـ ــم يـ ــؤيـ ــدا اسـ ـتـ ـج ــواب ال ـك ـن ــدري
ل ـل ـح ــرب ــي ،واآلن أت ـي ــا م ــن جــديــد
لـيـقــدمــا اس ـت ـجــوابــا آخـ ــر لـلــوزيــر
نفسه" ،متسائلة "فما الذي استجد

منذ استجواب الكندري للحربي
إلى اليوم؟".
وأشارت الهاشم إلى أن "المشكلة
بصراحة تكمن في أن األشخاص
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــدمـ ــون االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
بـقـيــة ال ـن ــواب عـلــى خ ــاف معهم،
وأن ــا أري ــد أن أط ــرح نفسي مـثــاال،
ف ـع ـنــدمــا أس ـت ـج ــوب ال أحـ ــد يقف
معي ،كاستجوابي لرئيس الوزراء
فلم يقف معي أح ــد ،وكــذلــك وزيــر
الداخلية ووزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية أيضا ،والسبب يعود
ألني امرأة ال أمثل تيارا إخوانيا أو
سلفيا أو ليبراليا او تحالفا ،وال
املك قبيلة وال طائفة تسندني ،وال
أقطاب سياسية تدعمني ،فبالتالي
ال أحد يقف معي مهما كانت درجة
وقوة االستجواب ،فالقضية تتعلق
باألشخاص".
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برلمانيات

«المالية» البرلمانية تتحفظ
عن َّ
«الد ْين العام»
تعقد اللجنة المالية اليوم اجتماعا مهما بحضور وزير المالية براك
الشيتان لمناقشة مـشــروع قــانــون ب ــاالذن للحكومة بعقد قــروض عامة
وعمليات التمويل من االســواق المحلية والعالمية (قانون الدين العام)
وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم لـ "الجريدة" :لدينا تحفظات
كثيرة عن مشروع القانون الخاص بالدين العام ،مشيرة الى انه حتى مع
االجتماعات المكثفة للفرق الفنية لم تستطع الحكومة ان تزودنا بخطة
واضحة لمناحي الصرف ونوع المشاريع الرأسمالية وماهيتها.
وأضافت 8 :مليارات دينار من اصل  20مليارا لتسديد عجز حالي ليس
بحل صحيح لعدم تحرك احد لتنويع مصادر الدخل ،ولم تتحرك الحكومة
لتحصيل أرباح محتجزة.
وتابعت :كررتها اكثر من مرة وزير المالية تجنب الحضور للمناقشة
فكيف تتوقعون منا؟ هل نأخذ القرار نيابة عن الحكومة مثال؟ الفتة الى
توجيه الدعوة من جديد للوزير براك الشيتان وبانتظار االستماع لرؤيته.
وقالت ان هناك تخوفات كبيرة العضاء اللجنة من الدين العام ،فلم تجب
الحكومة عن لماذا تم تخفيض سقف االقتراض من  25الى  20مليارا؟ مشيرة
الى انها وجهت اسئلة عديدة ولم تردها االجابة من قبل وزارة المالية حول
تعريف المشاريع الرأسمالية حيث ان الفرق بينها وبين البنية التحتية كبير.
وأوضحت ان اجابة وزارة المالية لم تقنع اللجنة ،وسؤالنا كان يتعلق
بماهية النفقات الرسمالية التي سيتم الصرف عليها مبلغ  12مليارا ،وردت
وزارة المالية انه يتم تقدير النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة
لمواجهة الصرف على البنية التحتية ،وهذا الجواب مناورة والتفاف ويؤكد
عدم وجود خطة واضحة لصرف القرض المطلوب.
واضافت :وجهنا ســؤاال ثانيا في ظل العجز المستمر كيف ستسدد
الحكومة اصل الدين؟ وجاءت االجابة بان الهدف من تطبيق االصالحات
المالية واالقتصادية هو معالجة العجز المالي وتخفيضه وبالتالي بناء
احتياطات تكفي لسد خدمة الدين وعند استحقاق الدين يتخذ القرار
المناسب ما بين االقتراض لسداد الدين القادم او سداد الدين من االحتياطي
بناء على اوضاع السوق ،وعلقت بقولها ان هذه االجابات لم تأت من الوزير
الشيتان انما من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي.
وأوضحت :سألت عن حجم الدين الحالي الداخلي والخارجي وجاءت
االجابة كما هو نهاية يوليو الماضي  3.91مليارات دينار تنقسم الى دين
داخلي  1.470مليارات وخارجي بقيمة  2.440مليار دينار ،موضحة ان هذه
االجابات ال تعطينا االمان.
وزادت بقولها :سألنا وزارة المالية عن خطة الحكومة لزيادة االيرادات
غير النفطية ،ليس لديهم اي شيء مكتوب بهذا الخصوص.
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الشمري لـ ةديرجلا  %90 :من السكان يعانون نقص فيتامين «د»
•

 %12يواجهون مشاكل في الغدة الدرقية ...و %75من المرضى نساء
الدرقية ،و 75في المئة من المصابين بها من النساء،
كشف رئيس وحدة الغدد في مستشفى الجهراء
استشاري األمراض الباطنية والغدد الصماء د .سمير الفتا إلى أن نحو  50في المئة من سكان الكويت
يعانون ارتفاعا في نسبة الكولسترول ،الذي يعتبر
الشمري أن  90في المئة من سكان الكويت يعانون
أحد أسبابه الغدة الدرقية.
نقص فيتامين «د» ،وهي مشكلة شائعة عالميا
وأفاد بأن أمراض السكري واضطرابات المناعة
وليست في الكويت فقط.
تزيدان فرص اإلصابة بالغدة الدرقية ،الفتا إلى أن
وقال الشمري ،في حوار مع «الجريدة» ،إن  12في
هناك نسبة من األطفال في الكويت يعانون قصر
المئة من سكان الكويت يعانون مشاكل في الغدة
عادل سامي

إجراء فحص
هرمون النمو
لتشخيص
قصر القامة
لدى األطفال

* بـ ــدايـ ــة ،مـ ــا ع ـ ــدد ال ـم ــرض ــى
وال ـمــراج ـع ـيــن ف ــي وحـ ــدة ال ـغــدد
الصماء بمستشفى الجهراء خالل
العام الحالي؟
 عــدد المرضى والمراجعينلـلــوحــدة خ ــال الـفـتــرة مــن يناير
حتى يوليو  2020بلغ نحو 2700
مريض ومراجع ،وخالل عام 2019
ب ـلــغ إج ـمــالــي مــراج ـعــي الــوحــدة
ن ـح ــو  7آالف شـ ـخ ــص ،وخـ ــال
ج ــائ ـح ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" ق ـل ــت أع ـ ــداد
المراجعين بشكل كبير ،بسبب
تراجع تشغيل العيادات بنسبة
تصل إلى  20في المئة من القوة
التشغيلية االعتيادية.

الغدد الصماء

أمراض السكري
واضطرابات
المناعة تزيدان
فرص اإلصابة
بالغدة الدرقية

* ما حجم انتشار مرض الغدد
الصماء فــي الكويت ومــن بينها
أمراض الغدة الدرقية؟
  12في المئة من سكان الكويتي ـع ــان ــون م ــن م ـشــاكــل ف ــي ال ـغــدة
ال ــدرق ـي ــة 50 ،ف ــي ال ـم ـئــة مـنـهــم ال
يعلمون أنهم مصابون ،وتصيب
أمراض الغدة الدرقية النساء أكثر
من الرجال ،حيث إن  75في المئة
من المصابين بها من النساء.

كما أن نحو  50فــي المئة من
سكان الكويت يعانون ارتفاعا في
نسبة الكولسترول ا لــذي يعتبر
أحــد أسبابه الغدة الدرقية ،كما
أن أمراض السكري واضطرابات
ال ـم ـن ــاع ــة ت ــزي ــد فـ ــرص اإلص ــاب ــة
بالغدة الدرقية.
* م ــن ال ـم ـعــروف أن الـغــالـبـيــة
ال ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ــى م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون ن ـقــص
فيتامين "د" ،فما األس ـبــاب وكم
النسبة في الكويت؟
 نـقــص فـيـتــامـيــن "د" مشكلةشائعة عالميا وليس في الكويت
فقط ،وتشير أحــدث اإلحصاء ات
إل ــى أن  90ف ــي الـمـئــة م ــن سـكــان
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ي ـ ـعـ ــانـ ــون نـ ـق ــص ه ــذا
الفيتامين ،وذلــك يرجع إلى عدة
أس ـ ـبـ ــاب أه ـم ـه ــا ع ـ ــدم ال ـت ـعــرض
لضوء الشمس ،وقد يكون أيضا
بسبب قلة أشعة الشمس الواصلة
إل ـ ــى الـ ـجـ ـل ــد ،ب ـس ـبــب ال ـت ـغ ـي ــرات
البيئية وتغير طبقة األوزون.
ولفيتامين "د" فــوائــد كثيرة،
ويساهم في الوقاية من األمراض،
مـثــل ال ـســرطــان وأمـ ــراض الـقـلــب،
ون ـق ـصــه ف ــي ال ـج ـســم يـ ــؤدي إلــى
اإلصــابــة بالعديد مــن األم ــراض،

«الهالل األحمر» تقدم أجهزة
كهربائية لمتضرري بيروت
العنزي :نقف إلى جانبهم إلعادة األمل إلى نفوسهم والعناية بحياتهم

أش ـهــرهــا ال ـك ـســاح ول ـيــن الـعـظــام
عند األطفال.
ويخفض تـنــاول فيتامين "د"
احتمال اإلصابة بسرطان الثدي
بنسبة تـصــل إلــى  50فــي المئة،
وسرطان القولون بنفس النسبة
تقريبا ،كما يحمي من اإلصابة
ب ـ ـسـ ــرطـ ــان ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـه ـض ـم ــي،
وم ــن اإلصــابــة بـســرطــان الجهاز
التناسلي ،ويقلل خطر اإلصابة
بسرطان الغدد اللمفاوية بنسبة
 40ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا أن ت ـنــاولــه
يطيل عمر المصابين بسرطان
البروستاتا والمبايض وسرطان
الرئة.
وي ـق ــي فـيـتــامـيــن "د" ويـعــالــج
الكساح عند الصغار ولين العظام
لــدى الكبار ،ويقي من الهشاشة
ويزيد كثافة العظام ،ويقلل من
الكسور ،كما أنــه يقلل من تطور
خشونة المفاصل ،ويزيد كفاء ة
الـ ـعـ ـض ــات ويـ ـحـ ـس ــن ال ـت ـن ـف ــس،
ويقوي عضالت الحوض والمثانة
ويقلل من سلس البول.
كـمــا أن ــه يـقـلــل أمـ ــراض القلب
والـشــرايـيــن ،ومـخــاطــر الجلطات
فــي الـقـلــب وال ـشــراي ـيــن ،ويحسن
من انقباض عضلة القلب ،ومفيد

زار ال ـفــريــق ال ـم ـيــدانــي لجمعية ال ـهــال االحـمــر
الـكــويـتــي فــي لـبـنــان أم ــس االس ــر الـمـتـضــررة جــراء
انفجار مرفأ بيروت مستطلعا احوالهم وسلمهم
اجهزة كهربائية تساعدهم على مواجهة ظروفهم
الطارئة.
وق ــال رئـيــس وفــد الجمعية الــى لبنان الدكتور
مساعد العنزي في تصريح لـ "كونا" إن "الجمعية
تسعى بخطوتها هــذه للتخفيف على االســر التي
ت ـ ـضـ ــررت ،وان هـ ــذه االج ـ ـهـ ــزة ه ــدي ــة م ــن الـشـعــب
الكويتي".
واشار إلى أن االجهزة شملت ثالجات ومكيفات
وت ـل ـف ــزي ــون ــات وق ـ ــد وزعـ ـ ــت م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى األس ــر
المتضررة المسجلة فــي كـشــوف الصليب االحمر
اللبناني بحسب أولوية االحتياج.
وقام فريق الهالل االحمر الكويتي بزيارة الجرحى
اللبنانيين للوقوف على أوضاعهم والتخفيف من
معاناتهم النفسية.

واك ــد الـعـنــزي وق ــوف "الـكــويــت وال ـهــال األحـمــر
الكويتي الــى جانبهم إلع ــادة االم ــل والبسمة الى
نفوسهم والعناية بحياتهم".
وتابع فريق الهالل االحمر الميداني جهوده في
دعم المستشفيات المتضررة جراء االنفجار حيث
قــدم الــى مستشفى الكرنتينا المستلزمات الطبية
والكراسي المتحركة.
وفي هذا الصدد ،أشاد العنزي بالقطاع الخاص
والشركات والمؤسسات العاملة في الكويت لدعمها
العمل االنساني كما اشاد بالمواطنين والمقيمين
الــذيــن ب ــادروا بالتبرع لــأســر عبر الـهــال االحمر
الكويتي لدعم االشقاء في لبنان.
من جهتهم ،ثمن افــراد االســر المتضررة خطوة
الهالل االحمر الكويتي التي تسهم في مساعدتهم
على مواجهة ظروفهم الصعبة وتساعد في التخفيف
من حجم معاناتهم .كما شكر اهالي الجرحى الكويت
ومساندتها اللبنانيين ومسارعتها لمساعدتهم.

في حاالت هبوط القلب ،ويقلل من
الــدهــون الثالثية والكولسترول
الـ ـ ـض ـ ــار وي ـ ــرف ـ ــع الـ ـك ــولـ ـسـ ـت ــرول
المفيد ،ويقلل من اإلصابة بمرض
روماتويد المفاصل بنسبة  40في
المئة ،ويقلل مــن خطر اإلصــابــة
بمرض التصلب العصبي ،ويقي
مــن الـعــديــد مــن أم ــراض المناعة
الــذاتـيــة ،مثل التهابات القولون
وال ــذئـ ـب ــة الـ ـحـ ـم ــراء ،ك ـم ــا ي ــؤدي
إل ـ ــى ت ـك ــوي ــن م ـ ـضـ ــادات ح ـيــويــة
طبيعية بالجسم تـعــزز مقاومة
الـجـســم لــالـتـهــابــات الفيروسية
والبكتيرية مثل االنفلونزا.
ك ـم ــا أن ن ـق ــص ف ـي ـتــام ـيــن "د"
ي ـت ـس ـب ــب فـ ــي اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ـم ــرض
لين العظام لــدى البالغين ،ومن
أع ـ ــراض ن ـقــص ال ـف ـي ـتــام ـيــن آالم
بــال ـج ـســم وال ـع ـظ ــام وال ـع ـضــات
وتـقـلـصــات وضـعــف بالعضالت
وعـ ـ ـ ـ ــدم االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـس ـي ــر
واضطرابات بالنوم.

قصر القامة
* ما حجم مشاكل غدد األطفال
وق ـصــر ال ـقــامــة بـيــن األط ـف ــال في
الكويت؟

البرجس :أكثر من  800أسرة استفادت من المشروع
المدير العام للهيئة العامة
أكد
ُ
ل ـش ــؤون ال ــق ـ ّـص ــر ب ــاإلن ــاب ــة حمد
البرجس ،أن الهيئة تحرص على
المشاريع
تقديم ا لــد عــم لجميع
ُ
الـتــي تـعــود بالنفع على القصر
المشمولين برعايتها.
وق ــال ال ـبــرجــس ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن م ـ ـشـ ــروع "ال ــدع ــم
التعليمي لألسر من ذوي الدخول
الـضـعـيـفــة الـمـشـمــولـيــن بــرعــايــة
الهيئة" عبارة عن توفير أجهزة
حاسب آلي للقصر ،إذ بلغت قيمة
ً
المشروع  323ألفا و 600دينار،
م ـش ـيــرا إل ــى ان "ه ـ ــذا ال ـم ـشــروع
استفادت منه أكثر من  800أسرة
م ـش ـمــولــة ب ــرع ــاي ــة ال ـه ـي ـئــة ممن
تنطبق عليهم ضوابط وشروط
المساعدات الدورية.
وأوض ــح أن الـمـشــروع واكــب
اإلجراءات والتعاليم الصادرة عن
وزارة التربية بشأن تطبيق نظام
التعليم عــن ٌب ـعــد ،لـكــل الـمــراحــل
الــدراسـيــة ،ومــا يترتب عليه من
ضــرورة توفير أجهزة الحاسب
اآللــي تماشيا مع نظام التعليم
االلكتروني الذي انتهجته وزارة

حمد البرجس

التربية خالل هذه األزمة.
ولفت البرجس إلى أن "العمل
جـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـل ـ ــى إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة خ ـ ــدم ـ ــات
إلكترونية جديدة للمستفيدين
ت ـس ـهــم ف ــي إنـ ـج ــاز م ـعــامــات ـهــم
دون الحضور لمقر الهيئة ،وذلك
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع اجـ ـ ـ ــراء ات مجلس
ً
الـ ـ ـ ــوزراء ،وت ـط ـب ـي ـقــا ل ــإج ــراءات
ال ــوق ــائـ ـي ــة واالح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ال ـت ــي
تقرها وزارة الصحة خــال هذه
الجائحة".

 هناك نسبة مــن األطـفــال فيالكويت تعاني قصر القامة ،ويتم
اك ـت ـش ــاف ذلـ ــك م ــن خـ ــال إجـ ــراء
فحوصات هرمون النمو و،1IGF
وع ـنــدمــا ال ت ـكــون ه ـنــاك أسـبــاب
واض ـحــة أو أس ـبــاب وراث ـي ــة تتم
معالجة الـمــرض وإعـطــاء الطفل
ه ــرم ــون ال ـن ـمــو ،أم ــا إذا الـتــأمــت
ال ـع ـظــام ل ــدى األط ـف ــال ،وبـمـجــرد
وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ،
فـتـنـعــدم ف ــوائ ــد اس ـت ـخــدام عــاج
هرمون النمو.

مرض السكري
* م ــا نـسـبــة اإلص ــاب ــة بـمــرض
السكري في الكويت بين األطفال
والبالغين؟
 ن ـس ـبــة اإلصـ ــابـ ــة بــال ـس ـكــريمــن ال ـنــوع الـثــانــي ،ال ــذي يصيب
البالغين في الكويت ،تصل إلى
 23في المئة ،أما نسبة اإلصابة
بالسكري من النوع األول ،الذي
يصيب األط ـفــال ،فتصل إلــى 11
في المئة.
والب ـ ـ ــد مـ ــن ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
"الـ ـسـ ـك ــري" مـ ــرض م ــزم ــن يــرافــق
الـمــريــض ط ــوال حـيــاتــه ،وهــو ما

ي ـت ـط ـلــب ت ـح ـس ـيــن ن ـم ــط ال ـح ـيــاة
وااللـتــزام بالتعليمات والحرص
على تناول األدوية في مواعيدها
وبانتظام ،كما ننصح بممارسة
الــريــاضــة لـمــدة  30دقيقة يوميا
للمرضى ،ولـيــس بــالـضــرورة أن
تكون مدة الرياضة متواصلة ،بل
من الممكن تقسيمها  10دقائق
على ثالث مرات.
فـمـمــارســة الـنـشــاط الــريــاضــي
بـشـكــل مـسـتـمــر ل ـمــدة  30دقـيـقــة
ي ــوم ـي ــا ع ـل ــى األق ـ ــل ت ـع ـمــل عـلــى
الحفاظ على ال ــوزن ومستويات
الـ ـسـ ـك ــر بـ ـ ــالـ ـ ــدم ،وال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة مــن
المشكالت المرتبطة بالسكري،
ويمكن اعتبار رياضة المشي من
الرياضات المفيدة جدا لمرضى
ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،حـ ـي ــث إن ـ ـهـ ــا ط ــري ـق ــة
جيدة لحرق السعرات الحرارية
وال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـك ـي ـلــوغــرامــات
الـ ــزائـ ــدة بــال ـج ـســم وم ـن ــع ت ـكــون
ال ـج ـل ــوك ــوز الـ ــزائـ ــد ف ــي الـ ـ ــدم أو
ارتـ ـ ـف ـ ــاع مـ ـع ــدالت ــه ،ك ـم ــا تـعـتـبــر
التغذية الصحية جزءا ال يتجزأ
وأساسيا في التحكم في مرض
الـ ـسـ ـك ــري ،وال ت ـق ــل أه ـم ـي ــة عــن
األدوية.

«الطيران المدني» :االسترداد الملزم للتذاكر الملغاة لكل من لم تقلع طائرته
يوسف العبدالله

بينما لــوحــت االدارة الـعــامــة للطيران
المدني بــاصــدار تعميم جديد لتعويض
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ع ــن الـ ـت ــذاك ــر ال ـم ـل ـغ ــاة بـعــد
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ــرح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة اسـ ــوة
ب ــاالخ ــرى ال ـم ـل ـغــاة ب ـس ـبــب اغ ـ ــاق م ـطــار
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف م ــارس
وحتى نهاية يوليو الماضي ،اال ان شكل
ً
ال ـت ـعــويــض اخ ـت ـلــف ت ـمــامــا ب ـعــد اعــانـهــا
استئناف الرحالت التجارية والغاء التذاكر
خالل الساعات االخيرة االمر الذي دعاها
لـلــذهــاب الــى سـجــال قــانــونــي مــع شــركــات
الطيران ومكاتب حجوزات تذاكر الطيران
لتعويض المتضررين.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر م ـســؤولــة ف ــي اإلدارة
العامة للطيران المدني ضرورة استرجاع
جميع مكاتب حجز السفريات وشركات
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـت ــذاك ــر ال ـم ـل ـغ ــاة لـلـمــواطـنـيــن
والمقيمين ضمن الـ  31دولة التي حظرت
من دخــول البالد بعد استئناف الرحالت
التجارية في مطار الكويت الدولي مطلع
الشهر ال ـجــاري ،مشيرة الــى ان "الـطـيــران
ال ـم ــدن ــي" ل ــم ت ـص ــدر تـعـمـيـمــا ب ـعــد حــول
ً
الـتــذاكــر الملغاة مــؤخــرا ،مرجحة عملية
التفاوض بالدرجة االولى واستغالل المواد
القانونية القائمة للذهاب بها الى المحاكم
القضائية وتطبيقها في حال الرفض.

وذكرت المصادر لـ "الجريدة" أمس ،ان
"الـطـيــران المدني" ستطبق القانون على
مكاتب حجز السفريات وشركات الطيران
السـتــرجــاع الـتــذاكــر الـمـلـغــاة بــاالسـتــرداد
الملزم على كل مسافر الغيت تذكرته ولم
تقلع الطائرة به بسبب القرارات التنظيمية
تجاه جائحة كورونا وما يصاحبها من
قــرارات بما فيها قــرار توسيع دائــرة دول
ً
الحظر األخيرة الى  31دولة وفقا لتقدير
السلطات الصحية في البالد.
وأوضـحــت الـمـصــادر ان الـمــادة  12من
الالئحة التنفيذية لقانون الطيران المدني
تجبر شركات الطيران ومكاتب حجوزات
التذاكر في استرجاع المبالغ الصحابها،
مشيرة الى ان "الطيران المدني" حريصة
كل الحرص على تقدير الظرف االستثنائي
ال ـ ــذي ي ـمــر ع ـلــى ال ـع ــال ــم ب ـس ـبــب ف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ،الف ـت ــة الـ ــى ان ب ـعــض الـمـكــاتــب
والشركات تتفاوض مع الملغاة تذاكرهم
بتعويضهم بحجز ر ح ــات ا لــى وجهات
مـخـتـلـفــة او االح ـت ـف ــاظ ب ـم ـبــالــغ ال ـتــذكــرة
ً
لـلـحـجــز مـسـتـقـبــا خ ــال م ــدة تـمـتــد الــى
نحو العام او العامين في بعض الشركات
ً
األخرى الستغاللها الحقا ،اال ان البعض
يــرغــب ف ــي اسـ ـت ــرداد قـيـمــة ال ـت ــذاك ــر وهــو
األمــر الــذي يجب تنفيذه للمتضررين في
حال رغبتهم.
وع ــن ع ــدم ت ـجــاوب ال ـب ـعــض ،أوضـحــت

«القصر» 323 :ألف دينار لدعم جمعية البيئة تدعو إلى التحقق
تعليم المشمولين برعايتنا
من وجود مواد خطيرة في البالد
د عــت رئيسة مجلس إدارة
الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة
البيئة والمستشارة اإلقليمية
العربية فــي الشبكة العالمية
لـمـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
للحد مــن ال ـك ــوارث د .وج ــدان
العقاب إلى ضرورة التحقق من
وجود مواد خطيرة ومخلفات
كـيـمـيــائـيــة وصـنــاعـيــة وم ــواد
سريعة االشتعال في الكويت،
مــؤ يــدة للمطالبة البرلمانية
ب ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة ذات ال ـص ـلــة،
وذلـ ـ ـ ــك كـ ـخـ ـط ــوات احـ ـت ــرازي ــة

سمير الشمري

تذاكر السفر الملغاة ...عقبات التعويض
تدفع الملف إلى القضاء
●

متطوعو «الهالل األحمر» خالل توزيع المساعدات على متضرري بيروت

القامة ،ويتم اكتشاف ذلك من خالل إجراء فحص
هرمون النمو.
وأشار إلى أن نسبة اإلصابة بالسكري من النوع
الثاني ،الذي يصيب البالغين ،تصل إلى  23في المئة،
أما نسبة اإلصابة بالسكري من النوع األول ،الذي
يصيب األطفال ،فتصل إلى  11في المئة ،وفيما يلي
التفاصيل:

استباقية استنادا إلى التأكيد
عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل نـ ـظ ــم ال ــرق ــاب ــة
وال ـت ـف ـت ـي ــش وف ـ ـقـ ــا ل ـم ـعــاي ـيــر
الجودة واألمن والسالمة.
وق ــال ــت ال ـع ـق ــاب إن م ــن أهــم
خطوات حماية المجتمعات من
ال ـكــوارث هــو أخــذ االحتياطات
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـب ـ ـقـ ــة ألي كـ ـ ـ ــار ثـ ـ ـ ــة م ــن
خ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ـ ــن االلـ ـ ـت ـ ــزام
باشتراطات األمن والسالمة في
الـمـنـشــآت الـحـيــويــة والـمـخــازن
والـمـسـتــودعــات ،مضيفة "وقــد
يكون ما حدث في لبنان ما هو

تحليل عينات مجرور الصرف
تفقد فريق من الهيئة العامة للبيئة أحد مجارير الصرف
الصحي ،وأخذ عينات منه لتحليلها.
وأوضحت الهيئة ،في بيان لها ،أن ذلك جاء ً
بناء على البالغ
الــوارد بخصوص وجــود صرف صحي على أحد المجارير
الواقعة على الساحل في محافظة حولي ،إذ قــام فريق من
الهيئة بتفقد الموقع وأخــذ العينات لتحليلها ،مؤكدة أنه
سيتم تتبع خط الشبكة لمعرفة الجهة المسؤولة عن المخالفة
التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها.

إال إشــارة توعية وجــرس إنذار
إلى جميع دول العالم لخطورة
مثل وج ــود تلك ال ـمــواد دونما
اتباع اشتراطات األمن والسالمة
ومعايير الرقابة ودونما االلتزام
ب ـ ـقـ ــواعـ ــد ضـ ـب ــط ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة فــي
متابعة تسلسل التعامل مع مثل
هذه المواد".
وأعــربــت عــن "خ ـطــورة هــذه
الـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـت ــي ال تـ ـك ــون فـقــط
بـسـبــب إه ـمــال تــواجــدهــا لكن
إلطـ ــالـ ــة مـ ـ ــدة الـ ـتـ ـخ ــزي ــن غـيــر
الـ ـم ــؤق ــت وأن مـ ـ ــدة اإله ـ ـمـ ــال
فـ ــي ح ـم ــاي ـت ـه ــا ت ـس ــاع ــد عـلــى
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا كـ ــوس ـ ـي ـ ـلـ ــة
ض ـ ــد ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات وت ـس ـه ــل
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
اس ـت ـغــال ـهــا دون ج ـهــد لــذلــك
ف ــإن اإله ـمــال فــي الـتـعــامــل مع
المواد الخطرة يجب ان يكون
ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة ال ـم ـش ــارك ــة فــي
األع ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة حـيــث انــه
يساهم في دمــار المجتمعات
والخسائر الجسيمة باألرواح
والممتلكات والبنية التحتية
والـبـيـئــات والـمــوائــل والحياة
الفطرية".

"الـطـيــران الـمــدنــي" وبتوجيهات مباشرة
من رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان
ال ـح ـمــود سـتـتـخــذ االجـ ـ ـ ــراء ات لمحاسبة
المتقاعسين تـجــاه ه ــذا األم ــر ،مبينة ان
اإلدارة لها الحق في التوسع في إجراءاتها
عبر لجنة الشكاوى والتحكيم برئاستها
وم ـش ــارك ــة ع ــدد م ــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـجـ ــاه الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات والـ ـمـ ـك ــات ــب
المتقاعسة والتي تصل الى اغالق نشاطها
ً
ومخالفتها قضائيا لتعويض المتضررين.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس مجلس إدارة
ات ـحــاد مـكــاتــب الـسـفــر والـسـيــاحــة محمد
المطيري ،ان هناك تعاونا كبيرا من مكاتب
حجوزات التذاكر وشركات الطيران بارجاع
المبالغ الـمــدفــوعــة بسبب الـغــاء الـتــذاكــر،
ً
م ـف ـيــدا ب ــان ه ـنــاك مـهـلــة عـمـمـتـهــا اإلدارة
العامة للطيران المدني حتى  30سبتمبر
المقبل للتذاكر الملغاة قبل الــدخــول في
مرحلة استئناف الرحالت التجارية.
وقال المطيري في تصريح لـ "الجريدة"،
ان المكاتب والشركات قامت بارجاع نحو
 60في المئة من التذاكر الملغاة منذ بداية
جائحة كورونا حتى  31يوليو الماضي،
ً
موضحا ان هناك مساعي كبيرة لتعويض
ً
ال ـتــذاكــر الـمـلـغــاة م ــؤخ ــرا بـعــد اسـتـئـنــاف
ال ــرح ــات ال ـت ـجــاريــة خ ــال مـطـلــع الـشـهــر
الجاري أغسطس.

«المهندسين» :نأمل إنجاز
الربط اإللكتروني مع البلدية
أعربت جمعية المهندسين
ع ـ ـ ــن أمـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ال ـ ــرب ـ ــط
اإللكتروني المقترح منها مع
ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت ،وخ ــاص ــة في
مـ ـج ــال اع ـت ـم ــاد الـمـهـنــدسـيــن
الكويتيين و غـيــر الكويتيين
بمجالي اإل شـ ــراف والتنفيذ،
والذين تتطلب لوائح مزاولة
الـ ـمـ ـهـ ـن ــة الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة اط ـ ــاع
البلدية على اعتمادهم.
وأوضـ ـ ــح رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة
م .فيصل العتل ،فــي تصريح
أم ـ ــس ،أن الـجـمـعـيــة خــاطـبــت
وزي ــر الـبـلــديــة وال ـمــديــر الـعــام
ل ـل ـب ـل ــدي ــة بـ ـش ــأن هـ ـ ــذا ال ــرب ــط
أ ســوة بالهيئة العامة للقوى
ال ـعــام ـلــة ،مــوضـحــا أن أنظمة
ولوائح مزاولة المهنة تتطلب
اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادات لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن
الكويتيين و غـيــر الكويتيين
العاملين في المكاتب والدور
االستشارية الكويتية.
وأش ـ ــار الـعـتــل إل ــى أن هــذه
الـخـطــوة تــأتــي م ـبــادرة ثانية
م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة السـ ـتـ ـكـ ـم ــال
ال ـت ـعــاون مــع ات ـحــاد المكاتب
الهندسية والدور االستشارية
الكويتية ،الفتا الى أن الجمعية

فيصل العتل

خصصت خــط خــدمــة سريعا
لـلـمـكــاتــب الـهـنــدسـيــة والـ ــدور
االسـتـشــاريــة ،وأن ـهــا تستقبل
على الدوام الزميل المخصص
من االتحاد لمتابعة معامالت
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن لــدى
أعـ ـض ــاء االت ـ ـحـ ــاد ،واطــاع ـهــم
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات مـ ـلـ ـف ــات
المهندسين غـيــر الكويتيين
ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي االعـتـمــاد
بالجمعية سواء للقوى العاملة
أو للبلدية.

سلة أخبار
«النجاة» :تقديم مساعدات
بـ  80ألف دينار لليمنيين

صرح رئيس قطاع البرامج
واملشاريع في جمعية
النجاة الخيرية املستشار
عبدالله الشهاب ،بأن
الجمعية وضعت خطة
لتقديم مساعدات إغاثية
تقدر بقيمة  80ألف دينار
للمتضررين من األشقاء
اليمنيني جراء الفيضانات،
وذلك بالتعاون مع
جمعية ينابيع الخير
اليمنية املعتمدة من وزارة
الخارجية ،وبالتنسيق مع
وزارة الشؤون.
وبني الشهاب ان املساعدات
التي اقرتها النجاة في
هذه الحملة تشمل تقديم
مواد غذائية ووسائل
ايواء تقدر ب ـ  30ألف دينار
كمساعدة عاجلة ،وكذلك
اعتماد بناء منازل بقيمة
 30ألف دينار ،ومساعدة
وعالج املرضى بقيمة
 20ألف دينار ،الفتا الى
أن أهل اليمن يعيشون
في الوقت الحالي وسط
ظروف "كارثية "حيث
يفتقرون إلى الغذاء
والدواء والكساء وكافة
املستلزمات الحياتية.

«التعريف باإلسالم»:
استقبلنا  10آالف اتصال
حول «كورونا»

قالت لجنة التعريف
باإلسالم إن مركز
االتصال التابع لها
استقبل خالل  143يومًا
أكثر من  10آالف اتصال
في مجال التوعية
بفيروس كورونا
املستجد من الجاليات
الوافدة بالكويت ،مشيرة
إلى تخصيص 10
هواتف لتلقي اتصاالت
واستفسارات الجاليات
الوافدة حول الفيروس
بشتى اللغات وذلك من
الساعة  9صباحا حتى
ً
مساء.
9
وأوضح مدير عام اللجنة
باإلنابة عثمان الثويني،
في تصريح صحافي،
أنه انطالقًا من ريادتنا
في التعامل مع ملف
الجاليات الوافدة حرصنا
على أن نساهم في رفع
نسبة الوعي الصحي
لديهم ودعوتهم التباع
إرشادات وتعليمات
وزارة الصحة الكويتية.
ودعا الثويني ضيوف
الكويت إلى تفعيل
التباعد االجتماعي
وتجنب االزدحام واتباع
التعليمات واإلجراء ات
االحترازية التي تطلقها
وزارة الصحة لحماية
الجميع.

حراس مدارس الفروانية
يطالبون برواتبهم
تجمع عدد من حراس
املدارس أمام مبنى
منطقة الفروانية
التعليمية أمس،
للمطالبة بصرف
رواتبهم املتوقفة منذ
 5أشهر.
وقالوا إن الشركة التي
يعملون فيها تعطيهم
الوعود بصرف الرواتب
لكن دون أن تفي بها،
موضحني أنهم وصلوا
إلى مرحلة "الشحاته"
من الناس لشراء الطعام.
وأضافوا أن إقاماتهم
ستنتهي في أواخر
أغسطس الجاري دون
أي تحرك من الشركة،
مطالبني مسؤولي
وزارة التربية باتخاذ
االجراء ات الالزمة
لصرف رواتبهم املتأخرة
منذ خمسة أشهر،
ومعالجة وضعهم
القانوني بالنسبة
لإلقامة.

ةديرجلا
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شباب فلسطين إلى أين؟

المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :الميزانية نفاذها ببداية السنة المالية كأرقى رقابة برلمانية
هذا هو المبدأ الذي أقرته كأصل
ع ـ ـ ــام ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة فــي
تفسيرها ألحكام الـمــادة ( )145من
الــدسـتــور فــي طلب التفسير رقــم 9
ل ـس ـنــة ( )2001ف ــي م ـن ـطــوق ال ـق ــرار
وأسبابه على النحو التالي:

منطوق القرار:
إن قانون الميزانية يعمل به من
َ
بـ ــدء ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،م ــا ل ــم ي ـت ــراخ
صـ ــدوره إل ــى م ــا بـعــد ه ــذا الـتــاريــخ
فيعمل به من تاريخ صــدوره بغير
أثر رجعي.

أسباب القرار:
إن الدستور قد حدد مدة الميزانية
بـسـنــة تـعـيــن ب ـقــانــون ( ،)139وهــذا
القانون هو الذي يحدد بداية ونهاية
السنة المالية ،وقد نص هذا القانون
على أن تبدأ السنة المالية في أول
أبــريــل مــن كــل ع ــام ،وع ـلــى ذل ــك فــإن
قانون الميزانية إنما ينفذ من تاريخ
بـ ــدء ال ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ،م ــا ل ــم ي ـتــراخ
صــدوره إلــى ما بعد بدئها ،فيعمل
به من تاريخ صدوره.

االستعجال في إقرار الميزانية:
ول ـه ــذا ن ـصــت الـ ـم ــادة ( )162من

الالئحة الداخلية لمجلس األمة على
أنه يكون نظر الميزانية في المجلس
ول ـج ــان ــه ب ـطــريــق االس ـت ـع ـج ــال ،أي
أن نظر الميزانية في مجلس األمة
ولجانه ،بموجب هذا النص ،يعتبر
من المسائل المستعجلة التي تنظر
قبل غيرها ،وهي في الفقه القانوني
ال ـم ـســائــل ال ـتــي يـخـشــى عـلـيـهــا من
فوات الوقت.
وقد استلهمت الالئحة الداخلية
ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـك ــم م ـ ــن روح ال ــدسـ ـت ــور
ون ـصــوصــه وع ـلــى األخـ ــص الـفـقــرة
الثانية من المادة ( )145فيما تنص
ع ـل ـيــه م ــن أنـ ـ ــه" :وإذا ك ـ ــان مـجـلــس
األمة قد أقر بعض أبواب الميزانية
الـ ـج ــدي ــدة ،ي ـع ـمــل ب ـت ـلــك األبـ ـ ـ ــواب"،
فــالـنــص الــدس ـتــوري يــرســخ اليقين
ً
أيضا ،في اعتبار اعتماد الميزانية
من المسائل المستعجلة.
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة
الدستورية ،يعمل بهذه األبواب قبل
تصديق األمير عليها ودون نشرها
ف ــي ال ـجــريــدة الــرس ـم ـيــة( .المحكمة
الــدسـتــوريــة ق ــرار التفسير الـصــادر
بجلسة  2002 /1 /30طلب التفسير
رقم  9لسنة .)2001
وال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة للمجلس–
وفقا لقضاء المحكمة الدستورية–
أصـبـحــت مكملة ألح ـكــام الــدسـتــور
ف ـ ــي خ ـ ـصـ ــوص وظـ ـيـ ـف ــة ال ـم ـج ـلــس
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وسـ ــائـ ــر صــاح ـيــاتــه

ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وتـ ـغ ــدو وث ـي ـق ــة ذات
ط ـب ـي ـعــة دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،وقـ ـ ــد صـ ــدرت
ب ـت ـف ــوي ــض مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــادة ( )117مــن
ال ــدس ـت ــور (ط ـل ــب الـتـفـسـيــر رق ــم 26
لسنة .)1996

التأخير في إقرارها:
وق ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ق ـ ـ ــرار
المحكمة الدستورية سالف الذكر
أن "المشرع الدستوري في مواجهة
حــالــة تــأخــر الـمـجـلــس ف ــي اعـتـمــاد
قــانــون الـمـيــزانـيــة إل ــى مــا بـعــد بــدء
السنة المالية ،نص في المادة ()145
ع ـلــى ال ـع ـمــل بــال ـم ـيــزان ـيــة الـقــديـمــة
لحين صدوره".
وقـ ـ ـ ــد رج ـ ـع ـ ـنـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ـن ــاقـ ـش ــات
الـمـجـلــس الـتــأسـيــس حــولــه تحريا
لمقاصد هــذا الـنــص ووقــوفــا على
الغاية التي استهدفت مــن تقريره
وال ـ ـغـ ــرض ال ـم ـق ـص ــود م ـن ــه والـ ــذي
يفترض أن يكون هذا النص معبرا
عـنــه و مـحـمــوال عـلـيــه ،فتكشف لنا
أن تطبيق الميزانية القديمة ،بعد
بــدايــة الـسـنــة الـمــالـيــة ،مـصــدر قلق
وم ـح ــل ت ـح ـفــظ م ــن ب ـعــض أع ـضــاء
المجلس التأسيسي ،ورغبتهم في
أن يضعوا حــدا للتراخي في إقــرار
الميزانية ،فاستوضحوا األ مــر من
الخبير الدستوري ،وأجابهم بأنه
ال يمكن فــي مثل هــذه المسائل أن

د .مصطفى البرغوثي*
المالية لفحص الميزانية وإقرارها،
وهــي الـفـتــرة الـتــي حــددتـهــا الـمــادة
( )140من الدستور حتى ال ينتقص
ذل ــك مــن قــاعــدتـيــن أســاسـيـتـيــن من
قواعد الميزانية.

نلزم مجلس األمة بإقرار الميزانية
في وقت معين ،وإنما كل ما هنالك
أننا نضع جزاء على التأخير ،وهذا
الـ ـج ــزاء ه ــو أن يـعـمــل بــالـمـيــزانـيــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة( .م ـض ـب ـط ــة ال ـج ـل ـس ــة 22
ص.)21
وقد ارتضى المجلس التأسيسي
إيضاح الخبير الدستوري سالف
الــذكــر ،فــالـجــزاء ال يترتب على أمر
أباحه الدستور ،وأطلق يد السلطة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ف ـ ـيـ ــه ،ب ـ ــل عـ ـل ــى أم ــر
منهي عنه دستوريا إال لـضــرورة،
وال ـ ـضـ ــرورات تـبـيــح ال ـم ـح ـظــورات،
أو هــو أبغض الـحــال فــي ممارسة
هذه الرقابة البرلمانية الرائعة على
الميزانية.
وقد رتبت المحكمة الدستورية
ع ـلــى الـ ـج ــزاء األصـ ـل ــي ال ـ ــذي رت ـبــه
ً
الــدس ـتــور جـ ــزاء تـبـعـيــا ه ــو الـعـمــل
ب ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة م ـ ــن ت ــاري ــخ
صـ ـ ـ ــدوره ،دون أث ـ ــر رج ـ ـعـ ــي ،وه ــو
ح ــق ال نـخــالـفـهــا ف ـيــه ب ــل أوردن ـ ــاه
بما يــؤكــد ويــرســخ أهمية اإلســراع
في إقرار الميزانية ال إرجائها إلى
آخر دور االنعقاد ،واعتبار اعتماد
الـمـجـلــس ل ـهــا ال ــواق ـع ــة الـقــانــونـيــة
لفض دور االنعقاد العادي السنوي،
بما يــو جــب على المجلس اعتماد
ال ـم ـيــزان ـيــة ،خ ــال ف ـت ــرة الـشـهــريــن
الـتــالـيــة لـتـقــديــم الـحـكــومــة مـشــروع
الميزانية ،والسابقة على بدء السنة

أوالهما :قاعدة سنوية الميزانية:
ذ ل ــك أن تــرا خــي إ ق ــرار الميزانية
يقصرها على بعض شهور السنة،
بالرغم مما توجبه المادة ( )140من
الدستور من شمول الميزانية لكل
إيرادات ومصروفات السنة المالية
بالكامل ،و هـلــم جــرا ،فــي السنوات
المالية التالية.

ثانيتهما :قاعدة وحدة الميزانية:
وذلك بما يؤدي إليه التراخي في
إقرار الميزانية من تطبيق الميزانية
الـقــديـمــة والـمـيــزانـيــة ال ـجــديــدة في
سنة مالية واحدة ،وهو ما ينعكس
سلبا على السنوات المالية التالية،
ولـنــا ع ــودة فــي الـمـقــال ال ـقــادم إلــى
ال ـ ـمـ ــادة ( )85م ــن ال ــدسـ ـت ــور فـيـمــا
اشـتــرطـتــه لـفــض دور االنـعـقــاد من
اعتماد الميزانية كشرط ضروري،
وك ـ ـمـ ــا ي ـ ـقـ ــول اإلم ـ ـ ـ ــام األعـ ـ ـظ ـ ــم أب ــو
حنيفة" :علمنا هذا رأي فمن جاء نا
بخير منه قبلناه".

«طريق الكويت إلى
االستقالل» ()2-1
محمد أحمد المجرن الرومي
هذا كان عنوان أحدث كتاب أصدره مركز البحوث والدراسات
الكويتية لألستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم .الكتاب يلقي
الضوء على فترة مهمة من تاريخ الكويتُ ،
ويبين أيضا ما قام
به الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت ،رحمه الله ،في
فترة الخمسينيات ،أي قبل االستقالل عام .١٩٦١
يحتوي الكتاب على عدد من التقارير ومحاضر اجتماعات
ضمت الشيخ عبدالله السالم وممثلي الحكومة البريطانية
مــن مقيم سياسي فــي الخليج ،و كــذ لــك المعتمد البريطاني
في الكويت ،واشتملت هذه المحاضر والوثائق على رسائل
متبادلة بين الكويت وبريطانيا.
يـشـيــر ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـلــه الـغـنـيــم إل ــى أن ه ــذه الـمـحــاضــر
والوثائق قد نشرت ضمن وثائق األرشيف البريطاني ،إضافة
إلى محاضر سكرتارية حكومة الكويت (كانت بمثابة وزارة
الـخــارجـيــة) ،وتبين الــوثــائــق حــرص الشيخ عبدالله السالم
على المحافظة على مصالح الكويت ،كما أنــه أثبت أنــه كان
محاورا ومفاوضا ذكيا ،استطاع أن يقنع الجانب البريطاني
بوجهة نظره ،وأحيانا كان يهدد كي يضمن استقالل الكويت
ومصلحة شعبه.
يـحــوي الـكـتــاب أربـعــة مــواضـيــع تهم الـكــويــت وسياستها
الـخــارجـيــة واسـتـقــالـهــا وه ــي :الـكــويــت واالت ـح ــاد الهاشمي
(العربي) ،الكويت وجامعة الدول العربية ،الكويت وعالقاتها
الخارجية ،استقاللية القضاء الكويتي.
كانت فترة الخمسينيات حبلى بــاألحــداث واالضطرابات
وظـهــور الـمــد القومي الـعــربــي ،وظـهــور التنافس بين القوى
السياسية العربية للزعامة واشتعال الـحــروب واالنقالبات
ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،وك ــان الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم يتجنب
االنحياز لطرف ضد آخــر ،وكــان رحمه الله كمن يسير وسط
حقل ألغام قابلة لالنفجار ،واتبع ذلك في مفاوضاته الصعبة
مع بريطانيا.
ك ــان ــت ح ـك ـم ــة ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـس ــال ــم ودب ـل ــوم ــاس ـي ــة
المفاوضات التي اتبعها مع المسؤولين البريطانيين مفيدة
للكويت ،ففي الوقت الذي كانت عالقة الكويت ببريطانيا جيدة
استنادا إلى معاهدة الحماية الموقعة عام  ١٨٩٩في عهد الشيخ
مبارك الصباح ،رحمه الله ،كان الشيخ عبدالله السالم أيضا
ينظر إلى مصلحة الكويت وتوقها لنيل االستقالل تدريجيا
واالحتفاظ بعالقة جيدة مع الدول العربية.
وفــي مــوضــوع االتـحــاد العربي الهاشمي الــذي كــان يضم
كال من النظام الملكي في العراق والنظام الملكي في األردن،
مورست ضغوط على الكويت لالنضمام لهذا الكيان السياسي
الذي نشب عداء بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر الذي
يمثل المد القومي العربي آنذاك ،وكانت الخالفات والصراعات
عـلــى الــزعــامــة الـعــربـيــة عـلــى أشــدهــا ،خـصــوصــا عـنــدمــا تمت
الوحدة بين مصر وسورية عام.١٩٥٩
كانت الكويت تقاوم ضغوط االنضمام لالتحاد الهاشمي
الذي كان هدفه األساسي االستفادة من ثروة الكويت الجديدة
أال وه ــي ال ـن ـفــط ،وق ــد ح ــاف ــظ ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم على
استقاللية الكويت والحفاظ على سيادتها ومصالحها ،وكان
يقوم بــدور اإلطفائي عندما ينشب حريق بسبب الخالفات
العربية خصوصا بين الكيانين المتضادين.
كان يريد التوسط لحل الخالفات بين القاهرة وبغداد ،لكن
األحداث المتسارعة والحرب اإلعالمية الساخنة بين األطراف
المتنازعة كانت عائقا لتحقيق السالم ،ونجد في المحاضر
والوثائق التي ذكرها الدكتور عبدالله الغنيم كيف كان الشيخ
عبدالله السالم يقاوم الضغوط البريطانية عليه لالنضمام
لالتحاد الهاشمي ،فكان موقفه حازما برفضه االنضمام ألنه
ال يحقق مصلحة للكويت.
وتبين محاضر االجتماعات أن موقف الشيخ عبدالله الصلب
عندما علم أن نــوري السعيد رئيس وزراء الـعــراق فــي العهد
الملكي المعروف بمكره ودهائه المشهور كان يخطط لالستيالء
على الكويت عندما تنضم لالتحاد الهاشمي (العربي) ،وبعد
االنقالب الذي قام به عبدالكريم قاسم والذي أنهى به النظام
الملكي في العراق عام  ١٩٥٨اتضح في هذه األحداث ُبعد نظر
الشيخ عبدالله السالم في معارضته االنضمام إلــى االتحاد
الـعــربــي الـهــاشـمــي ألن ــه لــو واف ــق عـلــى االنـضـمــام ف ــإن النظام
الجمهوري الجديد سيمنع استقالل الكويت أو المحافظة على
استقاللها وسيادتها ،وسيعتبرها جزءا من العراق ،وهذا ما
ادعاه كذبا بتبعية الكويت للعراق بعد استقاللها.
ً
حقا كان الشيخ عبدالله السالم ،رحمه الله ،قائدا حكيما
لــديــه ُب ـعــد ن ـظــر ،اسـتـطــاع الـمـحــافـظــة عـلــى اسـتـقــال الـكــويــت
وسيادة أراضيها.
يتبع،،،
***
يدور حديث حول التطبيع مع الكيان الصهيوني ،فتذكرت
مقولة المغفور لــه الشيخ جــابــر األحـمــد الـصـبــاح ،طيب الله
ثــراه ،عندما اجتمع بعد التحرير قــادة العالم ليشكرهم على
موقفهم الــداعــم للكويت فــي قضية االح ـتــال ،وفــي لقائه مع
الرئيس األميركي جورج بوش األب ،قال بوش لألمير الراحل:
اآلن تحررت الكويت فلماذا ال تقيمون عالقات مع إسرائيل؟
فأجابه رحمه الله :إن الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع
العالقات معها ،فهذا موقف الكويت الثابت منذ حكم المغفور
له الشيخ عبدالله السالم" :ال للتطبيع".

9

زوايا ورؤى

حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

الهالل األحمر الكويتي ...ونقطتان على السطر
صورة الهالل األحمر في
لبنان تشبه صورة الكويت
اإلنسانية ،تلك اللوحة
الجميلة التي رسمت
منذ عقود ولم تفرق بين
طائفة وأخرى أو حزب
وآخر ،بل كانت تحتضن
الجميع وتمد يدها إليهم.

وقفة الهالل
األحمر
األخيرة في
بيروت لم
تكن جديدة
وليست
األولى من
نوعها

انتفض الشعب الكويتي عن بكرة أبيه ومعه
ال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة م ــرة واح ـ ــدة وبــالـتـضــامــن
ال ـع ـفــوي ،ضــد إع ـطــاء أي فـلــس أو مـبـلــغ مــالــي
"ك ـ ـ ــاش" إلـ ــى شـ ــيء اس ـم ــه س ـل ـطــة أو مــؤسـســة
حكومية ،فالكالم الدائر هنا ليس فيه التباس،
إذ لم تعد هناك ثقة بالحكومة والمؤسسات،
ومــن اللحظة األولــى التي حطت فيها الطائرة
العسكرية الكويتية أرض مطار بيروت ،كانت
أخبار السوشيال ميديا تالحقها قبل أن تفتح
أبوابها لتفريغ المعونات.
وط ـ ــوال األي ـ ــام ال ـتــي تـلــت كــانــت االت ـص ــاالت
واألسئلة التي توجه إلى القائمين على جمعية
الهالل األحمر الكويتي :لن نقبل منكم إرســال
معونات إلى الجهات الرسمية بل إلى الشعب
اللبناني! انـظــروا كيف تباع أقنعة الــوجــه في
إحدى الصيدليات اللبنانية!
وع ـنــد الـتـحـقــق مــن الـخـبــر وال ـص ــورة تظهر
أنها مفبركة وموجهة ،إذ كيف يستقيم االدعاء
بأن األقنعة تباع ،ولم تصل الصناديق بعد إلى
أماكنها والطائرة ما زالت محركاتها لم تنطفئ،
إضافة إلى أن نوع "الماسك" متوافر وموجود
في السوق اللبناني والكويتي باعتباره سلعة
تجارية تباع وتشترى في األســواق وذلــك قبل
شحنه إلى مطار بيروت!
تــوالــت رســائــل وصــور أخ ــرى ،وكــانــت تصب
في الخانة نفسها والصوت المالزم لها ،فكيف
تسمحون أن تذهب مساعداتكم إ لــى المنطقة
الفالنية؟ لتكتشف بعدها أن الشاحنة ال عالقة
لها بمساعدات الهالل األحمر الكويتي وليس
ً
لديهم علم بذلك ،وال يعرفون أصال ما إذا كانت
الشاحنة متوجهة إلى الجنوب أم إلى الشمال؟
غاية الكالم ،أن هاجس الخوف عند الجميع،
هو أن يتم "السطو" على بضعة صناديق من
الـمـســاعــدات الـكــويـتـيــة ،ألن الـتـجــارب السابقة
أظهرت أن من يتلقى المساعدات "ذمته مضروبة"
وبالتالي لم يعد لديه مصداقية.
ق ــد ال ت ـتــوقــف "أخـ ـب ــار وص ـ ــور" الـســوشـيــال
ميديا عن تتبع مسار المساعدات وما إذا كانت
"انـحــرفــت" عــن الـخــط الـمــرســوم لها أم التزمت
بالتعليمات!
إن انعدام الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية
بــات محل إجـمــاع العالم إلــى حــد كبير ،أولهم
الرئيس الفرنسي ماكرون ،الذي جاهر بهذا األمر
ً
علنا عندما صرح بأن المساعدات لن تذهب لمن
فقد ثقة الشعب به ،ثم كرت السبحة فيما يشبه
الصرخة المدوية.
ب ـلــدكــم ي ـئــن م ــن ال ـف ـس ــاد ف ـ ــإذا ل ــم تـصـلـحــوا
حالكم فلن تجدوا أي دولــة أو جهة في العالم
لــديـهــا اسـتـعــداد إلنـقــاذكــم أو إعـطــائـكــم "شيكا
على بياض" نظفوا مؤسساتكم من الفاسدين،
وأظهروا جدية في اإلصالح ،سيهب العالم ويقف
إلى جانبكم وبدون شروط أو محاسبة.
ول ـطــال ـمــا ك ــان ال ـحــديــث ع ــن ال ـه ــال األح ـمــر
الكويتي فاألمانة تقتضي بالقول ،أن أول طائرة
تنزل في مطار بيروت الدولي وفي اليوم الثاني
من وقوع الكارثة  4أغسطس  2020بالمرفأ كانت
قادمة من الكويت ليتبعها جسر جوي متواصل،
ل ــم ي ـتــوقــف ب ـعــد أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع م ــن ال ـحــدث

وبشكل يومي لتوصيل معونات غذائية وأجهزة
طبية ومولدات كهربائية وغيرها.
وم ــن الـلـحـظــة األولـ ــى كــانــت جمعية الـهــال
األحـمــر الكويتي فــي حــالــة استنفار وتــواصــل
م ــع الـصـلـيــب األح ـم ــر الـلـبـنــانــي ل ـلــوقــوف على
االحتياجات الضرورية والملحة في المرحلة
األول ــى على األق ــل ،ويــا لها مــن فزعة إنسانية،
بطلها الرائع والمتواضع الدكتور هالل الساير
الذي لم يتوان لحظة عن تلبية النداء إلى جانب
فــري ـقــه ال ــدائ ــم ،وف ــي طـلـيـعـتـهــم ال ـفــاض ـلــة مها
البرجس وأنور الحساوي إلى عبدالرحمن العون
ومساعد العنزي وخالد الزيد وكــل القياديين
والعاملين بالجمعية.
لم تكن المهمة جديدة عليهم بل هي سرعة
االستجابة ومرافقة أول دفعة من المساعدات
من أجل ضمان وتأمين إيصالها لمستحقيها
وبشفافية كاملة ،وما بقاء فريق ميداني يعمل
على م ــدار الـســاعــة فــي بـيــروت بـقـيــادة مساعد
العنزي وخالد الزيد إال إليصال رسالة للعالم
أن الهالل األحمر الكويتي يتمتع بمصداقية،
ويحرص على أن يراقب ويتابع عمليات التوزيع
بنفسه ،وهو ما منحه الثقة التي اكتسبها وعلى
مدار سنوات من عطاءاته اإلنسانية.
وقـفــة الـهــال األحـمــر األخ ـيــرة فــي بـيــروت لم
تكن جديدة ،وليست األولى من نوعها ،فتاريخ
العالقة والمساهمات واألدوار مع لبنان وبكل
ً
ً
فئاته ونكباته ،كان دائما حاضرا وبقوة ،مثلما
ً
كان حاضرا مع النازحين السوريين والالجئين
الفلسطينيين هناك.
صورة الهالل األحمر في لبنان تشبه صورة
الكويت اإلنسانية ،تلك اللوحة الجميلة التي
رسمت منذ عقود ولم تفرق بين طائفة وأخرى
أو حزب وآخر ،بل كانت تحتضن الجميع وتمد
ّ
المكمل للصندوق
يدها إليهم ،فهي ذاك الوجه
الكويتي للتنمية بكل تجلياته والشفافية التي
أن ـجــز ب ـهــا م ـشــاري ـعــه وع ـمــت ك ــل الـمـحــافـظــات
اللبنانية.
باختصار تاريخ العالقة بين الكويت ولبنان
يشهد على تلك اللحمة التي نسجت خيوطها
ق ـيــادة ه ــذا الـبـلــد وع ـلــى مختلف الـمـسـتــويــات
لتؤسس لصداقة امتدت عقودا وبقيت متجذرة
في قلوب وعقول الشعبين.

أول طائرة تنزل في مطار
بيروت الدولي بعد كارثة
المرفأ كانت قادمة
من الكويت

بمناسبة يوم الشباب العالمي نشر مركز اإلحصاء الفلسطيني
إحـصــاءات مهمة حــول وضــع الشباب ،بعضها يبعث على األمــل،
وبعضها يثير الغضب والقلق الشديد ،إذ تشير اإلحصاءات إلى أن
ً
ُنسبة الشباب ضمن الفئة العمرية من  18إلى  29عاما ،تصل إلى
خمس المجتمع أي  %22من إجمالي السكان ،ولكم أن تتخيلوا كم
تبلغ نسبة الشباب في المواقع القيادية في المجتمع والمؤسسات
السياسية ،وال أعتقد أنها تصل إلى .%1
تشير اإلح ـصــاءات إلــى نسبة مرتفعة مــن التعليم فــي أوســاط
الشباب وخصوصا الشابات ،ونسبة الحاصلين على البكالوريوس،
أو شهادات أعلى ،بينهم تصل إلى  ،%18بالمقارنة مع  12%عام
 ،2007ولكن النسبة بين الفتيات تصل إلى  %23بالمقارنة مع %13
فقط للشباب ،ولكن نسبة البطالة بين الفتيات الشابات هي %63
بالمقارنة مع  %31بين الشباب الذكور ،وهذا يدل على ظلم فادح
ً
للشابات من ناحية توافر فرص العمل ،ونسبة البطالة عموما بين
الشباب في قطاع غزة  %63وهي نسبة مؤلمة وتكشف مدى سوء
الوضع االقتصادي في قطاع غزة.
من األرقام المشجعة انخفاض نسبة الزواج المبكر بين الفتيات،
ً
أي اللواتي تزوجن قبل بلوغ عمر  18عاما ،من  %37عام  2010إلى
 %14في عام  ،2019وهذا إنجاز ُينسب لتأثير عاملين :ارتفاع نسبة
الفتيات المتعلمات ،وحمالت التوعية التي يقوم بها المجتمع المدني
لمكافحة زواج القاصرات والزواج المبكر.
تشير اإلحصاءات أيضا إلى االنخفاض الحاد في نسبة األمية
بين الشباب حيث ال تزيد على  ،%0.7أي أقل من  %1في فلسطين
ً
وهذا إنجاز رائع ،وللمفارقة فإن النسبة في قطاع غزة أفضل قليال
من الضفة الغربية.
لكن هذا اإلنجاز يصطدم بواقع أليم ،ال بد من التصدي الحازم له،
وهو االرتفاع المذهل في نسبة الشابات اللواتي يتعرضن للعنف من
قبل أزواجهن ،حيث تصل نسبة النساء المعنفات إلى  ،%37منها
 %31في الضفة الغربية و %46في قطاع غزة ،وهذا أمر يستدعي
جهود توعية كبيرة وإقرارا سريعا لقانون عادل لحماية األسرة.
الرقم المؤذي والمريع اآلخر هو أن نسبة ُ
المستخدمين بأجر في
ً
القطاع الخاص من الشباب الذين يتلقون أجرا أقل من الحد األدنى
ً
ً
(القليل أصال) وهي  1450شيكال شهريا ،تصل إلى ما يزيد على 54
ألف شاب وشابة ،منهم  43.500شاب يعملون في قطاع غزة بأجر
شهري ال يتجاوز  611شيكال.
نسبه الذين يستخدمون اإلنترنت من الشباب تصل إلى %86
وهذا رقم ممتاز آخر ،بواقع  %90في الضفة و %79في قطاع غزة،
ونسبة من يستخدمون وسائل االتصال االجتماعي تصل إلى %94
ممن يستعملون اإلنترنت.
دول واقتصادات العالم تحسد كل من لديه هذه النسبة العالية
من الشباب في سن العمل المنتج ،فغالبية مجتمعات أوروبا والدول
الصناعية تعاني الشيخوخة ،لكن قوتنا العاملة الشابة محاصرة
بالبطالة الخانقة واالحتالل ونظام التمييز العنصري ،وفي حين
ن ــرى رؤسـ ــاء حـكــومــات ووزراء فــي دول الـعــالــم فــي العشرينيات
والثالثينيات من عمرهم ،فإن شباب فلسطين يعانون انغالق األفق
القيادي والسياسي أمامهم لغياب االنتخابات العامة بكل أشكالها،
والنسداد أفق التنمية والتطور السياسي في نظام أصبح يعاني
الــركــود السياسي الـتــام ،مما أفقد نسبة كبيرة مــن الشباب الثقة
بالقوى واألح ــزاب السياسية ويــؤدي إلــى انكفائهم عن المشاركة
السياسية والكفاحية ،وهــذا أمر خطير في ظل تعاظم التحديات
التي تواجه شعبنا من احتالل ،واضطهاد ،ونظام تمييز وفصل
عنصري ،وصفقة قرن خطيرة.
ولن تكون للشباب فرص حقيقية للتطور ما لم يتم القضاء على
كل أشكال المحسوبية والواسطة ،والزبائنية السياسية ،وما لم يسد
مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
مستقبل فلسطين كله يعتمد على مستقبل الشباب والشابات ،وال
فرصة ألي برنامج أو خطة ،سياسية أو اقتصادية ،ال تضع الشباب
في مقدمة أولوياتها.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

قوانين «تفصال»
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

االطالع على المعلومات يحمل بين مواده عددا من
قانون حق
ً ُ
المحاذير التي غالبا ما تخرجه بشكل يعكس حجم التوازنات
والمخاوف السياسية من استخدام الحقوق التي يتضمنها.
أول العمود :المنطقة العربية في نظر ترامب ساحة لتحقيق
انتصارات ُمستعجلة له وإلسرائيل.
***
بإقرار قانون حق "االطالع على المعلومات" نكون أمام استكمال
منظومة قانونية ذات صلة بحق أساسي ضامن لحقوق اإلنسان،
لكن قبل الحديث عن القانون ،أود استدراك بضع معلومات مهمة،
وهي أن "حق االطالع" يستند إلى مجموعة من قوانين ومعاهدات
دولية ذات ثقل وأهمية ،أولها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وإعــان
األم ــم الـمـتـحــدة ح ــول الـتـقــدم واإلن ـم ــاء فــي الـمـيــدان االجـتـمــاعــي،
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وعدد آخر من المعايير
اإلقليمية المنشورة بما تضمن سريان هذا الحق في كل بلد ينتهج
ً
الديمقراطية أساسا للحياة السياسية.
القانون الذي أقره مجلس األمة بهذا الشأن يحمل بين مواده–
ً ُ
كما الكثير من القوانين– عددا من المحاذير التي غالبا ما تخرجه
بشكل يعكس حجم التأثيرات والمخاوف السياسية من استخدام
هــذا الحق ،ويذكرنا هنا بــإصــدار قانون ديــوان حقوق اإلنسان،
كجهة كان يفترض أن يزيل قانونها أي شك في عدم استقالليتها
ً
وفقا لـ"مبادئ باريس" ،إال أن ما حدث أن القانون ذكر موضوع
إشراف مجلس الوزراء عليه ،وبذلك أبطل مفعول استقالليته التي
هي جوهره األساس.
ال ـمــادة ( )١٢مــن قــانــون حــق االط ــاع يتضمن  ١٠مـحـظــورات
بعضها منطقي وبعضها يقبل التفسير والـمــزاج في التطبيق،
ومن بين ذلك:
 مفهوم المس باألمن الوطني أو األمن العام أو القدرات الدفاعية. تقرير السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلسالوزراء ،بناء على عرض الوزير المعني.
 التأثير على سير العدالة وما يترتب عليه من ضرر بالغير. المعلومة المتضمنة سرا تجاريا ،وكان من شأن نشرها إضعافمصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
 إن كانت المعلومة قد وصلت إلــى الدولة عبر دولــة أخــرى أومنظمة دولية وكــان من شــأن نشرها اإلض ــرار بالعالقات مع تلك
الدولة أو المنظمة.
 التأثير في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملةأو على الصحة العامة أو البيئة.
هنا سنكون تحت رحمة تفسير الالئحة الداخلية التي ستعقب
صدور القانون لتوضح قائمة المحظورات تلك ،فإما أن تكون الئحة
تستلهم المبادئ األساسية من القوانين والمعاهدات الدولية التي
أسميناها بداية الحديث ،أو أن تخضع لنمط التفكير االحترازي
ُ
ألي (ضرر) يمكن أن تصاب به أجهزه الدولة من جراء إقرار القانون.
هذه مشكلة معظم القوانين الوطنية المتعلقة بالحريات العامة،
ً
وقائمة المحظورات ،التي دائما ما يتولد عنها قوانين عرجاء كما
هو في قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع واإلعالم اإللكتروني
وغيرها.

ةديرجلا

•
العدد  / 4501األحد  16أغسطس 2020م  26 /ذو الحجة 1441هـ

10

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.126

4.083

5.652

2.495 2.757 3.264

تقرير اقتصادي

الحساب الختامي يكشف ورطة «الدين السيادي»
● البيانات تناقض كل تعهدات الدولة وخططها الرسمية في اإلصالح االقتصادي
● الكويت بحاجة إلى «نفضة» إصالح تشمل اإلدارة الحكومية والمؤسسة البرلمانية

اإلنفاق على
الرواتب والدعوم
تجاوز عائدات
اإليرادات النفطية
بـ 623مليون دينار

كـشـفــت ب ـي ــان ــات ال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
للدولة للسنة المالية المنتهية فــي 31
مارس  2020عن فشل صريح في سياسات
اإلدارة الـحـكــومـيــة لــاق ـت ـصــاد رغ ــم كل
تعهدات الــدولــة وخططها الرسمية في
اإلصـ ــاح االق ـت ـصــادي وتـعــديــل أوض ــاع
الميزانية العامة.
ف ــال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـم ـن ـت ـهــي فــي
 31مــارس الماضي ،والــذي لم يــدرك من
تداعيات فيروس كورونا سوى أسابيع
قـلـيـلــة ،أظ ـهــر ت ــراج ـع ــات الف ـتــة ف ــي عــدد
م ــن ال ـم ـح ــددات ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
بـمــا يـشـيــر ،لـيــس فـقــط إل ــى ع ــدم وج ــود
أي جــديــة حكومية فــي تجنيب الكويت
ً
تـ ـح ــدي ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،بـ ــل أي ـ ـضـ ــا إل ــى
الــدفــع نـحــو تــوريــط ال ـبــاد فــي مصيدة
الــديــن ال ـعــام الـسـيــادي م ــادام االقـتـصــاد
ً
عاجزا عن تمويل الميزانية بموارد غير
ناضبة ،بالتوازي مع النمو المتواتر في
المصروفات الجارية ،وحتى عدم فاعلية
المصروفات الرأسمالية في خلق فرص
اقتصادية وم ــوارد مالية على المديين
المتوسط والطويل.

أموال االقتراض
المليارية لن
ُت َّ
وجه لصناعة
فرص استثمارية
أو للمساعدة في
عمليات من شأنها
تمويل الميزانية من
نشاط اقتصادي بل
لتغطية العجوزات
المتراكمة في
الميزانية العامة

انعدام الفاعلية
وال ـب ـي ــان ــات ت ـك ـشــف أن ال ـك ــوي ــت فــي
ً
السنة المالية  -2020 2019أنفقت فعليا
على بـنـ َـدي الــرواتــب والــدعــوم  16مليار
ديـنــار بنسبة  76فــي المئة مــن إجمالي
ً
المصروفات الفعلية البالغة  21.14مليارا،
بـتــراجــع مـصــروفــات هــذيــن البندين عن
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي  31مــارس
 2019بنحو  1.8في المئة فقط ،مدعومة
بـتــراجــع قيمة الــدعــوم بسبب انخفاض
أسـعــار النفط فــي الـعــالــم ،بــالـتــوازي مع
ان ـخ ـفــاض اإلي ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة ع ــن السنة
المالية السابقة بــواقــع  16.2فــي المئة،
ً
بسبب تراجع إيــرادات النفط ،فضال عن
انخفاض اإليرادات غير النفطية ،وهو ما
ً
يبين جانبا من عدم فاعلية السياسات

الحكومية فــي خلق فــرص عمل لشباب
ً
الكويت فــي القطاع الـخــاص ،فـضــا عن
عــدم اتـخــاذ إجـ ــراءات مــن شأنها هيكلة
ال ـ ــدع ـ ــوم ل ـت ـص ــل إل ـ ــى م ـس ـت ـح ـق ـي ـهــا مــن
المواطنين ،السيما الطبقة المتوسطة،
وقد تبين من خالل الحساب الختامي أن
بند اإليرادات النفطية فشل في تغطية كل
كلفة بندي الرواتب والدعوم ،فحقق عجزا
بواقع  623مليون دينار.

شح اإليرادات غير النفطية
ولعل مسألة اإليرادات غير النفطية هي
بيت القصيد األهم في الميزانية ،إذ إنها
ً
ً
ً
من ناحية تشكل تعهدا حكوميا سنويا
بزيادتها والعمل على تنميتها كما أنها
ً
ً
تـمـثــل ،مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،مـعـيــارا مهما
لكفاءة االقتصاد غير النفطي ،ومع ذلك
ً
فهي فضال عن أنها شحيحة بالمقارنة
مع إجمالي اإليرادات ،حيث تشكل بيانات

الـحـســاب الـخـتــامــي مــا نسبته  10.7في
المئة فقط من إجمالي اإليرادات الفعلية،
ً
فــإنـهــا سجلت تــراج ـعــا بــواقــع  13.1في
المئة عن السنة المنتهية  31مارس ،2019
أمــا أكـبــر مـصــادر تمويل اإليـ ــرادات غير
النفطية البالغ إجماليها  1.85مليار دينار
فكانت على التوالي من الرسوم الجمركية
ب ــ 363مليون دينار ،ثم الكهرباء والماء
ً
بــ 311مليونا ،ثم إيــرادات وزارة المالية
ً
ً
ً
ب ــ 246مليونا ،مما يكشف جانبا مهما
من شح اإليرادات الضريبية على األعمال
ً
والشركات في الميزانية العامة ،فضال عن
مدى عدم عدالة أسعار إيرادات استغالل
أمــاك الــدولــة ...وهــذان البندان األخيران
لهما ق ــدرة ،لــو أعيد النظر فيهما ،على
تمويل الميزانية العامة بمئات الماليين
ً
من الدنانير سنويا ،مع لعب الدولة في
ً
ال ـم ـقــابــل دورا أك ـبــر ف ــي ص ـنــاعــة فــرص
االستثمار أيضا.
إلـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك فـ ــإن ب ـنــد ال ـضــرائــب

بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في  31مارس 2020
السنة المالية المنتهية السنة المالية المنتهية
في  31مارس 2019
في  31مارس 2020

الفرق %

اإليرادات
اإليرادات النفطية
اإليرادات غير النفطية
إجمالي اإليرادات

15.369
1.851
17.220

18.428
2.130
20.559

()%16.6
()%13.1
()%16.2

المرتبات وما في حكمها
الدعومات
المصروفات الرأسمالية
باقي المصروفات
إجمالي المصروفات
التحويل إلى األجيال القادمة
العجز المالي بعد التحويل

()11.965
()4.027
()2.634
()2.514
()21.140
()1.722
()5.643

()11.452
()4.882
()3.032
()2.482
()21.849
()2.056
()3.346

()%4.5
()%17.5
()%13.1
%1.3
()%3.2
()%16.2
%68.6

المصروفات

المصدر :وزارة المالية

وال ــرس ــوم ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ،وال ـ ــذي كلما
ارت ـف ـعــت نـسـبـتــه ف ــي مـيــزانـيــة أي دول ــة،
ً
ك ــان مــؤشــرا عـلــى ك ـفــاءة أعـمــالـهــا ،يبلغ
فــي الـكــويــت ،حسب الـحـســاب الختامي،
 530مليون دينار ،أي بنسبة  3في المئة
فقط من إجمالي اإليرادات العامة للدولة،
ً
متراجعا عن العام السابق  7.7في المئة.

رأسمالية وعجز
وحتى المصروفات الرأسمالية «على
المناقصات والمشاريع» التي تعتبرها
أدب ـ ـيـ ــات اإلدارة ال ـع ــام ــة م ــن م ـح ـفــزات
ً
االنـتـعــاش االق ـت ـصــادي شـهــدت تــراجـعــا
بواقع  13.1في المئة ،لتبلغ مع  31مارس
 2020ما قيمته  2.63مليار دينار ،وهو
ف ــي الـحـقـيـقــة بـنــد يـحـتــاج إل ــى معالجة
اقتصادية أكثر منها محاسبية ،لتوجه
هـ ــذا اإلنـ ـف ــاق ن ـحــو م ـنــافــع اق ـت ـصــاديــة،
كتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية إلى
جانب خلق إيرادات ضريبية واستثمارية
للمالية العامة.
ً
ً
ه ــذه الـبـيــانــات أنـتـجــت ع ـجــزا فعليا
بقيمة  5.64مليارات دينار بارتفاع 68.6
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـســابـقــة
المقارنة بعد استقطاع  10في المئة من
إجـمــالــي اإليـ ــرادات لـصـنــدوق احتياطي
األج ـي ــال ال ـقــادمــة (ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي
للدولة).

معنى األرقام
هذه األرقام ليست جامدة في محتواها
بل يجب تحليلها على مختلف الوجوه،
أولـ ـه ــا أن ـه ــا ع ـب ــرت ع ــن أداء االق ـت ـصــاد
ال ـكــوي ـتــي ح ـتــى ق ـبــل ال ـتــأثــر بـتــداعـيــات
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـثــانــي أنـهــا تكشف
عدم فاعلية الخطط الحكومية تجاه كل
ما يسمى بمشاريع اإلصالح االقتصادي،
ً
والـثــالــث أن مــالـيــة الـكــويــت وخـصــوصــا
ف ــي جــانــب تـضـخــم ال ـم ـصــروفــات بــاتــت

أك ـث ــر حـســاسـيــة ت ـج ــاه االن ـك ـش ــاف على
ً
أزمــات ال قــدرة لدينا غالبا على التحكم
فــي معطياتها أو نتائجها ،السيما إن
أصابت مصدر الدخل النفطي ،والرابع،
وهو األهم ،أنها تبين مخاطر االستمرار
فــي نـفــس سـيــاســات اإلن ـف ــاق والـتـمــويــل
بــال ـتــوازي مــع نـفــاد سـيــولــة االحتياطي
الـ ـع ــام وإج ـ ـ ـ ــراءات م ـب ــادل ــة األصـ ـ ــول من
احتياطي األجيال أو حتى وقف تمويله
ب ــال ـ ـ  10ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،مــع
الـتــوجــه إلق ــرار قــانــون الــديــن ال ـعــام ،مما
يـفـتــح ال ـم ـجــال الن ـت ـكــاســات خـطـيــرة في
االقتصاد ألن أموال االقتراض المليارية
ستتوجه ،ال لصناعة فرص استثمارية أو
للمساعدة في عمليات من شأنها تمويل
الميزانية من نشاط اقتصادي ،بل لتغطية
الـ ـعـ ـج ــوزات ال ـم ـت ــراك ـم ــة ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،كـ ـم ــا ح ـ ــدث خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
القليلة الماضية ،والتي استنزفت نقدية
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام ،ب ـي ـن ـمــا ي ـت ــوق ــع أن
يستنزف عجز العام الجاري نحو  75في
المئة من قيمة مبلغ االقتراض العام إذا
تم إقراره كقانون ،وهذا يشير إلى ضعف
فاعلية اإلجراءات المطروحة لتجاوز أزمة
تمويل الميزانية العامة.

ودون التعمق في مسألة سياسية فإن
الكويت اليوم بحاجة إلى «نفضة» إصالح
تشمل اإلدارة الحكومية وحتى المؤسسة
البرلمانية ،فــا قيمة لتعهدات بخطط
تــرش ـيــد ووقـ ــف ال ـه ــدر وإعـ ـ ــادة صـيــاغــة
وتنظيم الميزانية ،فكلها ال توازي إصدار
قانون حساس كالدين العام السيادي...
واإلدارة ال ـت ــي ت ـص ــدر هـ ــذه ال ـت ـع ـهــدات
ت ـس ـت ـمــرئ م ـخــال ـفــات ـهــا بـيـنـمــا تـنـحــرف
أدوات الجهة التي يفترض أن تراقب هذه
اإلدارة ،وهي مجلس األمة عن دورها في
التشريع والــرقــابــة بما يجعلها عديمة
القيمة والفاعلية.

العد التنازلي لألسبوعين بعد المهلة القانونية يبدأ اليوم إلى نهاية أغسطس
●

محمد اإلتربي

أوضحت مصادر أن فترة العد التنازلي
أل سـبــو عــي المهلة الختامية ،بعد انتهاء
الفترة القانونية إلعــان البيانات المالية
الـفـصـلـيــة ل ـل ـشــركــات ال ـم ــدرج ــة ال ـم ـحــددة
ب ــ 45يــومــا ،تبدأ الـيــوم ،ليتم بعدها وقف
اسهم الشركات المدرجة عن التداول لحين
اإلفصاح عن البيانات.
وع ـم ـل ـيــا ُم ـن ـح ــت الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
شهرين مهلة وفسحة زمنية لإلعالن عن
نتائج أعمالها والبيانات المالية الفصلية،
ً
حـيــث تعتبر الـمـهـلــة األســاس ـيــة  45يــومــا
بـعــدهــا بــأسـبــوعـيــن يـتــم تــوقـيــف األسـهــم
عن التداول.
وفــي ضــوء ذلــك ،سيتم البدء في إيقاف
األس ـهــم الـمـتـقــاعـســة عــن إع ــان بياناتها
المالية ،اعتبارا من الثالثاء  1سبتمبر ،مما
يمنح الشركات أقصى مهلة ممكنة ويجنب
المستثمرين خصوصا الـضــرر مــن وقف
األسهم عن التداول وتجميدها.

وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،دعـ ـ ـ ــت م ـ ـصـ ــادر
استثمارية الشركات المدرجة المتأخرة عن
اعالن بياناتها المالية الى سرعة اإلفصاح
عن نتائجها ،تجنبا لإليقاف الــذي يضر
اجماال بسمعة السوق ،ويضر بالمساهمين
وينعكس سلبا على الشركة ذاتها.
وأض ــاف ــت :كـيــف يـمـكــن لـشــركــات كبرى
قيادية في السوق منتشرة حول العالم في
اكثر من دولة ولديها العديد من الشركات
التابعة والــزمـيـلــة ،أن تعلن عــن نتائجها
في األسابيع األولى من المهلة القانونية،
في حين شركة أخرى ميزانيتها بعشرات
الـمــايـيــن وم ـح ــدودة ال ـن ـشــاط واالن ـت ـشــار
وتتأخر حتى اللحظات األخيرة من مهلة
اإلفصاح؟!
يــذكــر انــه بالرغم مــن طــول المهلة ،فإن
مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـمــاريــة ت ــؤك ــد ع ـلــى اهـمـيــة
وض ـ ــرورة اس ـت ـبــدال عـقــوبــة وق ــف األسـهــم
عــن ال ـتــداول بعقوبات اخــرى تـكــون مالية
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ويـتـحـمـلـهــا مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والـمـســؤولــون

وشــددت المصادر في هــذا الملف على
ان قــرار وقــف ال ــورق المالية والتحكم في
خــاصـيــة مــن ه ــذا ال ـنــوع يـجــب ان تخضع

albaghli74@gmail.com

نفضة

وقف الشركات المتأخرة عن إفصاح البيانات المالية  1سبتمبر
عــن الـبـيــانــات الـمــالـيــة ،عـلــى أال تـســدد من
اموال الشركة.
وتــابـعــت أن سلبيات وقــف األسـهــم عن
التداول كثيرة ومتشعبة وأضرارها عديدة،
وهو ما يستوجب البحث في معالجة هذا
الملف من جانب الجهات الرقابية ،ال سيما
أن السوق يخطو بشكل كبير على طريق
الترقية ودعوة مستثمرين اجانب للتملك
واالستثمار طويل األجل ،وبالتالي فإن أمر
تجميد األمــوال القسري باإليقاف يحتاج
إلى حلول بديلة.
وأفــادت المصادر بــأن من اكبر مخاطر
وقــف األسـهــم عــن ال ـتــداول أنـهــا ورق ــة بيد
مجلس اإلدارة ،حيث يمكنه ان يلحق الضرر
بــالـمـســاهـمـيــن م ـتــى ش ــاء ع ـبــر الـتـقــاعــس
الـعـمــدي عــن تـقــديــم الـبـيــانــات الـمــالـيــة ،او
ارتـكــاب اي مخالفة او طلب وقــف األسهم
لحين اإلفصاح عن معلومات واالستمرار
في التأخير ،او تجاهل الرد عن اي استفسار
رق ــاب ــي ،وغ ـيــرهــا م ــن األسـ ـب ــاب ال ـتــي يتم
اللجوء اليها.

محمد البغلي

ل ـل ـج ـهــات ال ــرق ــاب ـي ــة ،وال ت ـك ــون وف ـق ــا ألي
اعتبارات او اهواء اخرى تستخدم كسالح
ولمـآرب أخرى.

بند المصروفات
الرأسمالية يحتاج
إلى معالجة
اقتصادية أكثر
منها محاسبية

هيئة األسواق تعدل نظام
شراء األسهم للموظفين
أصـدرت هـيئة أسواق المـال القرار رقم ( )68لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالتهما ،والذي يشمل تعديل الكتاب
الـحــادي عشر (التعامل فــي األوراق المالية) مــن الالئحة
المشار إليها.
وق ــد أض ــاف ال ـق ــرار ال ـمــذكــور أع ــاه الـمـلـحــق رق ــم ()19
«شـ ـ ــروط وإج ـ ـ ـ ــراءات إصـ ـ ــدار ن ـظ ــام خ ـي ــار ش ـ ــراء األس ـهــم
ً
للموظفين» للكتاب الـحــادي عشر ،وذلــك سعيا لتحقيق
األهداف االستراتيجية والجهود المستمرة للهيئة المتمثلة
بتطوير كفاء ة البنية التشريعية ألســواق المال وتعزيز
كفاءة السوق المالي ،حيث يهدف هذا التعديل إلى ما يلي:
 .1المحافظة على الموظفين المتميزين واستمراريتهم
في الشركة.
 .2تحفيز الموظفين وربط األداء باإلنتاجية واالرتقاء
بأداء الشركة.
 .3استقطاب الكوادر ذوي الكفاءة من سوق العمل.
وف ــي إط ــار الـنـهــج ال ــذي تـتـبـنــاه الـهـيـئــة ف ــي الـتــواصــل
والـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،وح ــرص الـهـيـئــة على
استيعاب وجـهــات النظر واالق ـتــراحــات المقدمة مــن قبل
المتعاملين والجهات ذات العالقة في المنظومة االقتصادية
للسوق الكويتي ،فقد تم عرض مسودة القرار الستطالع
رأي الـجـهــات الـخــارجـيــة ( )Exposure Draftالستيعاب
المالحظات واالقتراحات ،وذلك قبل إصداره بشكله النهائي.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب كبيرة لمعظم المؤشرات وتراجع محدود في مسقط
●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات أســواق المال بدول
ً
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي أس ـب ــوع ــا
ً
إي ـج ــاب ـي ــا آخـ ـ ــر ،وأقـ ـف ــل م ـع ـظ ـم ـهــا عـلــى
مكاسب كبيرة ،ولم يتراجع منها سوى
مؤشر سوق واحد فقط هو مؤشر سوق
ً
المال العماني وبنسبة محدودة جدا لم
تزد على ُعشر نقطة مئوية فقط.
بينما تصدر الرابحين أكبر األسواق
في الشرق األوسط ،أي «تاسي» المؤشر
الرئيسي في السوق السعود يـ إذ حقق
ً
نموا بنسبة  2.7في المئة تعادل 204.28
نـقــاط ليقفل عـلــى مـسـتــوى  7700نقطة
و ي ـق ـف ــل ع ـن ــد ا ل ـن ـق ـط ــة  7704.25نـقـطــة
ً
تحديدا ،وبدعم من تماسك أسعار النفط
وأخبار اكتشاف وإنتاج لقاح لفيروس

كـ ــورونـ ــا س ـب ــب الـ ـت ــده ــور االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام  2020وك ــذل ــك
إعــانــات نـتــائــج الــربــع الـثــانــي الخاصة
بــال ـشــركــات ال ـس ـعــوديــة ال ـم ــدرج ــة ،الـتــي
تتوالى بمستوى دعم إيجابي وأعلى من
التقديرات لتدعم أسعار أسهمها وتبقي
المؤشر السعودي على الـلــون األخضر
لخمس جلسات متتالية طيلة األسبوع
وتقلص خـســائــره لـهــذا الـعــام إلــى أدنــى
مستوى منذ اندالع أزمة كورونا ليبقى
فقط نسبة أقــل مــن  9فــي المئة وليصل
إلى نقطة األساس لهذا العام وهي نهاية
جلسة  31ديسمبر .2019
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا سـ ـ ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت
وأبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ب ــال ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي ل ـنــاح ـيــة
المكاسب وبنسبة متساوية بلغت 2.3
فــي المئة ،إذ ربــح مؤشر ســوق الكويت

العام  116.3في المئة تعادل  116.3نقطة
ليقفل على مستوى  5126.09نقطة بعد
ربح  4جوالت من مجموع  5بعد خسارة
جلسته األخيرة فقط.
وكان الدعم من أسهم السوق القيادية
مكونات السوق األول التي بلغت به إلى
ً
تحقيق أفضل المكاسب خليجيا وبنسبة
 3.1في المئة تعادل  168.78نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5652.91نقطة ليعوض
غياب أسهم السوق األخــرى في السوق
الرئيسي والذي لم يحقق أكثر من  0.8في
المئة ويقفل على مستوى  4087.82نقطة.
وارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى
مستوياتها في أكثر من  3أشهر ،كذلك
زادت المضاربات على األسهم الصغيرة
ً
خـصــوصــا كتلة المدينة الـتــي سيطرت
على كميات األسهم المتداولة في السوق

ً
الــرئ ـي ـســي لـيـنـتـهــي األسـ ـب ــوع إي ـجــاب ـيــا
ولألسبوع الثاني على التوالي.
ً
ً
ً
وحقق مؤشر دبي نموا مماثال نسبيا
ل ـســوق ال ـكــويــت غ ـيــر أن ــه ي ـع ــادل 47.76
نقطة ليقفل على مستوى  2155.4نقطة
بدعم من نمو مؤشرات األسواق العالمية
وأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وت ــراج ــع كـبـيــر لـلــذهــب
وجلسته األخيرة التي قفز خاللها بقوة
وح ـقــق ثـلـثــي مـكــاســب األس ـب ــوع والـتــي
بـلـغــت  1.9ف ــي ال ـم ـئــة ب ــدع ــم م ــن نـتــائــج
بعض الشركات واالخبار السياسية في
المنطقة.
ً
وجـ ــاء مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـق ـطــري ثــالـثــا
ً
وم ـن ـض ـمــا لـلـمـكــاســب ال ـك ـب ـيــرة إذ أقـفــل
على ارتفاع أسبوعي بنسبة  2في المئة
تعادل  190.66نقطة ليقفل على مستوى
ً
 9602.49نقطة مواصال الزحف لتعويض

خسائر تداعيات فيروس كورونا الكبيرة
إذ لم يتبق منها سوى  8في المئة،
وكانت معظم جلساته خضراء كحال
م ـع ـظ ــم م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة
والخليجية على حــد س ــواء بعد إعــان
الرئيس الروسي فالديمير بوتين إنتاج
ً
ً
ب ــاده لـقــاحــا م ـضــادا لـفـيــروس كــورونــا
وتجربته على ابنته.
وجاءت مكاسب مؤشر سوق البحرين
المالي أقل ولكن تميل مع الكبار وبنسبة
 1.7ف ــي ا ل ـم ـئــة أي  22.47ن ـق ـطــة ليبلغ
مـسـتــوى  1311.3نقطة وبــدعــم مــن أداء
سهم أهلي متحد البحريني الذي سجل
ً
ً
ً
ً
ن ـمــوا ون ـشــاطــا كـبـيــرا مــدعــومــا بنتائج
مالية تعتبر مــن األفـضــل على مستوى
ال ـم ـصــارف الخليجية مــن حـيــث الـتــأثــر
بفيروس كورونا ليصعد السهم بسوق

الـكــويــت حــوالــي  6فــي المئة وكــذلــك في
سوق البحرين ليدعم نمو مؤشرها حيث
ً
يعتبر من أكبر األسهم وزنا في السوق.
واكـتـفــى مــؤشــر ســوق أبــوظـبــي بنمو
ً
م ـح ــدود نـسـبـيــا م ـقــارنــة م ــع أداء بقية
المؤشرات المالية ألســواق دول مجلس
التعاون الخليجي وكانت مكاسبه بنسبة
 0.6في المئة تساوي  27.08نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4386.67ن ـق ـطــة ،مـقــابــل
تراجع وحيد كان في المؤشرات المالية
ألسواق الخليجي كما سالفنا في سوق
مسقط ،إذ خسر ُعشر نقطة مئوية تعادل
 2.89نقطة ليبقي على مستوى 3565.21
نقطة.

١١
العصيمي :إدراج «شمال الزور» يعكس الثقة الكبيرة بالبورصة
ةديرجلا

•
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اقتصاد

«نأمل في المزيد من اإلدراجات النوعية مثل الشركات ذات العالقة بالقطاع النفطي»
ملتزمون
بمواصلة توفير
منصة إدراج
عالية الكفاءة
بمعايير دولية

أعلنت بورصة الكويت إدراج شركة شمال
الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك( .عامة) في
السوق «األول» .وسيبدأ تداول أسهم الشركة
ً
فــي ال ـســوق اع ـت ـبــارا مــن بــدايــة جلسة ت ــداول
اليوم ،تحت رمز التداول «شمال الزور» الذي
يمثل أسهم شركة شمال الزور األولى للطاقة
والمياه على أنظمة عرض األسعار في السوق
وال ـ ـتـ ــداول ف ـي ــه .وب ـح ـســب أغ ـ ــراض وأنـشـطــة
الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم
تصنيف «شمال الــزور» في «قطاع المنافع».
وبإدراج الشركة يرتفع عدد الشركات المدرجة

فــي الـســوق بشكل عــام إلــى  173شــركــة ،فيما
بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق «األول»
 19شركة.
وبمناسبة اإلدراج ،قال محمد العصيمي
– الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت:
يسعدنا أن نرحب بإدراج شركة شمال الزور
للطاقة والمياه في بورصة الكويت ،باكورة
التعاون المثمر مع هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـع ـص ـي ـمــي عـ ــن أمـ ـل ــه أن تـشـهــد
ً
البورصة مزيدا من االدراجات النوعية بما في

ذلك الكيانات التشغيلية المملوكة للدولة بعد
الطرح العام للمواطنين خالل السنوات المقبلة
وخاصة الشركات ذات العالقة بالقطاع النفط،
كـمــا أك ــد ال ـت ــزام ال ـبــورصــة بـمــواصـلــة توفير
منصة إدراج عالية الكفاء ة بمعايير دولية
في سياق سعيها لتطوير خدماتها للجهات
المصدرة والمستثمرين على حد سواء.
وأضــاف أن «هــذه الخطوة تعبر عن الثقة
الكبيرة ببورصة الكويت ،التي تتيح بدورها
ً
ً
فرصا أكبر وآفاقا أوسع للشركات التي تتمتع
بمركز مالي متين».

«المقاصة» :تسهيل التداول للمساهمين المكتتبين
أعـلـنــت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للمقاصة،
فــي بـيــان ،استعداداتها الخاصة إلدراج
شركة شمال الــزور في بورصة الكويت،
الـيــوم ،في إطــار سعي الشركة للتسهيل
على المساهمين المكتتبين في الشركة،
فــي ظــل ال ـظــروف الحالية الـتــي تمر بها
ال ــدول ــة بـسـبــب جــائـحــة ك ــورون ــا ،مبينة
اإلجــراء ات والخدمات التي تم توفيرها،
والتي من شأنها تسهيل عمليات التداول
للمساهمين المكتتبين.
وخـصـصــت «ال ـم ـقــاصــة» أرقـ ــام ت ــداول
للمساهمين المكتتبين ممن ليس لديهم

أرقام تداول في السابق ،لتسهيل عملية
ف ـت ــح ال ـح ـس ــاب ل ـل ـع ـمــاء ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
الـ ـت ــداول ،وب ـم ـجــرد اسـتـكـمــال الـبـيــانــات
المطلوبة لحساب الـتــداول المخصص،
وذلك عن طريق شركات الوساطة المالية،
كما قامت بإعادة نشاط أرقــام حسابات
التداول غير النشطة للعمالء المكتتبين
في شركة شمال الزور ،توفيرا للراغبين
في تداول أسهمها.
وحــول االستفسار عن رصيد األسهم
المخصصة للمكتتبين في شركة شمال
الـ ــزور ،وف ــرت «الـمـقــاصــة» عـلــى موقعها

اإللكتروني ( )www.maqasa.comخدمة
خــاصــة تمكن مــن خــالـهــا كــل مساهمي
«شمال الــزور» من معرفة رصيد األسهم
الـ ـت ــي تـ ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـهــا ب ـع ــد االك ـت ـت ــاب
مباشرة.
وتم ايضا توفير خدمة مماثلة لشركات
الوساطة المالية ،تمكنهم من االستفسار
لعمالئهم عن رصيد األسهم المخصصة
للمكتتبين في شركة شمال الزور ،وكذلك
االستفسار عن أرقام حسابات التداول من
خالل النظام المزود لشركات الوساطة.
وأشادت «المقاصة» ،في ختام بيانها،

ً
البرميل الكويتي ينخفض  72سنتا
انـ ـخـ ـف ــض سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـف ــط
ً
ً
الكويتي  72سنتا ليبلغ  44.62دوالرا
في تداوالت أمس األول ،مقابل 45.34
ً
دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت ي ــوم الـخـمـيــس
ً
ال ـمــاضــي وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت
أسعار النفط أمس األول ،على خلفية
مخاوف من أن تعافي الطلب سيكون
أبـطــأ مــن المتوقع بسبب إج ــراء ات
اإلغالق المرتبطة بجائحة «كوفيد-
 ،»19في حين ألقى تنامي المعروض
ً
ب ـظ ــال ــه أيـ ـض ــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ح ـيــال
انخفاض مخزونات الخام والوقود.
وق ـل ـص ــت وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة ال ــدول ـي ــة

ومنظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة للبترول،
وه ـم ــا م ــن أك ـب ــر ال ـج ـه ــات ال ـم ـص ــدرة
للتوقعات ،هــذااألسـبــوع توقعاتهما
لطلب النفط في  .2020وترفع «أوبك»
وحلفاؤها اإلنتاج هذا الشهر.
وقـ ــال آن ـ ــدرو لـيـبــو م ــن لـيـبــو أوي ــل
أسوسيتس في هيوستون« ،التساؤل
الواسع النطاق هو ما إذا كان انتشار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا س ـيــواصــل الـتــأثـيــر
تعافي الطلب على البنزين والديزل».
وجرت تسوية خام برنت بانخفاض
ً
ً
 16سنتا إلــى  44.80دوالرا للبرميل.
وف ـق ــد خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس الــوس ـيــط
ً
ً
األميركي  23سنتا إلــى  42.01دوالرا
للبرميل.

وعـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس أس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،صـعــد
برنت  0.9في المئة وزاد غرب تكساس
الوسيط  1.9في المئة.
تدعمت األسعار هذا األسبوع بفعل
ب ـي ــان ــات ح ـكــوم ـيــة أم ـيــرك ـيــة أظ ـهــرت
أن مـخــزونــات النفط الـخــام والبنزين
ونــواتــج التقطير انخفضت األسبوع
الماضي فيما كثفت شركات التكرير
اإلنتاج وتحسن الطلب على المنتجات
النفطية.

بــال ـت ـعــاون ال ــذي لـمـسـتــه م ــن قـبــل شــركــة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت وشـ ــركـ ــات ال ــوس ــاط ــة
المالية خالل فترة االستعداد لهذا االدراج،
آملة أن تتوج هذه الجهود بالنجاح.
يــذكــر أن اكـتـتــاب شــركــة ش ـمــال ال ــزور
تم من خالل خدمة المقاصة لالكتتابات
االلكترونية « ،»IPO KUWAITالتي تعد
أحد أهم خدمات الشركة الرقمي ،والقت
الخدمة نجاحا كبيرا عند تقديمها العام
الماضي.

ً
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة تـ ـعـ ـم ــل وف ـ ـقـ ــا
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــرن ــة ت ـخ ــدم ال ـص ــال ــح ال ـعــام
كفيلة بجذب الكيانات التشغيلية التي تمثل
قيمة مضافة للمنظومة خالل الفترة المقبلة.
ً
وتابع أن فريق العمل لن يألو جهدا في سبيل
تطوير السوق من خالل توفير أدوات تواكب
الـتـطـلـعــات االسـتـثـمــاريــة ل ــأوس ــاط الـمــالـيــة
واالقتصادية المحلية والخارجية على حد
سواء.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـع ـص ـي ـم ــي أن ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ت ـع ـمــل
بمعايير الشفافية و بـضــوا بــط تلبي طموح
ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ،سـ ـ ــواء ك ــان ــوا م ــن االفـ ـ ـ ــراد او
المؤسسين ،فيما أشــار إلــى أن بــاب النقاش
ً
مــع الـجـهــات االسـتـثـمــاريــة المختلفة دائ ـمــا
ً
مفتوح ،حرصا على تحقيق أقصى درجــات
الجاهزية الستيعاب التطلعات التي تصب
في الصالح ُالعام.
وأضاف :نولي قضية التطوير المستمر
ً
ً
لـلـبــورصــة اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا بــال ـت ـعــاون مع
األطراف ذات العالقة وذلك ألهمية الكيان،
ولدينا خطة شاملة نعمل على تطبيقها
ً
لنظل دائما عند ثقة األوساط االستثمارية.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة شمال الزور
األولــى للطاقة والمياه ش.م.ك( .عــامــة) هي
الشركة المالكة لمحطة الطاقة والماء التي
ت ـع ــرف ب ـم ـح ـطــة ال ـ ـ ــزور ال ـش ـم ــال ـي ــةُ .
وحـ ــدد
رأسـمــال شركة شمال الــزور األولــى للطاقة
والمياه ش.م.ك( .عامة) بمبلغ  110ماليين
ً
دينار كويتي موزعا على  1.1مليار سهم،
حيث تم طرح ما نسبته  %50من مجموع

محمد العصيمي
األسهم اإلجمالية بقيمة مقدارها  55مليون
ديـنــار (لـعــدد  550مليون سـهــم) لالكتتاب
ال ـع ــام لـجـمـيــع الـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن في
الربع األخير من عام  2019حيث تمت تغطية
االكتتاب بنسبة .%127
و ي ـ ــأ ت ـ ــي إدراج ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة بـ ـع ــد أن ق ــا م ــت
ومـسـتـشــار اإلدراج بــإكـمــال كــافــة اإلجـ ــراء ات
الرسمية لإلدراج بالتنسيق مع شركة بورصة
الكويت لألوراق المالية وهيئة أسواق المال،
ويـمـثــل ه ــذا ال ـحــدث اإلدراج األول مــن نوعه
لشركة تم إنشاؤها تحت مظلة قوانين هيئة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إصدار بطاقة الوسيط العقاري في أكتوبر

«التجارة» تدرس تعديل قرار مزاولة المهنة واعتماد نموذج لعقود حق االنتفاع
●

سند الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة
أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت
البطاقة الخاصة بالوسيط العقاري،
إذ اجتمع االتـحــاد الكويتي لوسطاء
العقار مــع الوكيل المساعد للشؤون
الفنية بالوزارة محمد العنزي األسبوع
الماضي وتم اعتماد النموذج الخاص
بهوية الوسطاء العقار.
وتــوقـعــت الـمـصــادر أن يـتــم إص ــدار
ال ـب ـط ــاق ــة ف ــي ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل،

موضحة أن اعتماد هوية للوساطة،
ي ـس ـه ــل ع ـم ــل اإلدارات ا ل ـم ـع ـن ـيــة فــي
تعامل الموظفين مع المكاتب العقارية
الرسمية المعتمدة من وزارة التجارة.
وذكـ ـ ــرت أن ال ـب ـطــاقــة ال ـخ ــاص ــة من
ش ــأن ـه ــا ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إنـ ـه ــاء حــالــة
الـ ـف ــوض ــى الـ ـت ــي ت ـع ــان ـي ـه ــا ال ـج ـه ــات
الحكومية نتيجة وج ــود الـعــديــد من
الــدخــاء فــي ه ــذه الـمـهـنــة ،واالزدحـ ــام
الذي كانوا يتسببون فيه.
وأشارت إلى أن إصدار هوية خاصة
للمعتمدين سيحد إلــى قــدر كبير من

المشاكل والمعضالت ا لـتــي يتعرض
ل ـه ــا ال ـم ــواط ـن ــون م ــع ال ــوسـ ـط ــاء غـيــر
الشرعيين ،إذ يمكنهم الـتــأكــد مــن أن
المكتب معتمد من وزارة التجارة عن
طريق تلك البطاقة.
وتم خالل االجتماع مناقشة العديد
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا ذات ال ـص ـل ــة بــال ـق ـطــاع
ال ـع ـق ــاري وال ــوس ـط ــاء ال ـع ـقــاري ـيــن ،إذ
تمت مناقشة تعديل قرار مزاولة مهنة
الوساطة العقارية ،والتشديد العقوبات
على المخالفين ،وعقد التنازل عن حق
االنتفاع «أمالك الدولة».

وسـلــم اتـحــاد الــوسـطــاء نـمــاذج من
ً
عقد االنـتـفــاع «أم ــاك الــدولــة» تمهيدا
الع ـت ـمــاد أح ــد ال ـن ـم ــاذج ،ع ـلــى أن يتم
تـعـمـيـمــه ع ـلــى ك ــل ال ــوس ـط ــاء ،وي ـكــون
ـان لـلــوسـيــط لـتــدويــن
بـمـنــزلــة دف ـتــر ثـ ـ ٍ
العقود الخاصة بأمالك الدولة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ب ـ ــأن ال ـ ـ ـ ــوزارة
تعتزم دراســة تعديل الـقــرار رقــم /477
 2011الخاص بمزاولة مهنة الوساطة
الـعـقــاريــة ،بـمــا يتناسب مــع المرحلة
الحالية والمقبلة.

١٢
اقتصاد
 20.3مليون دينار أرباح «الصالحية العقارية» في النصف األول
ةديرجلا

•
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النفيسي :النتائج تعكس متانة الشركة وسالمة استراتيجيتها وقوة أدائها المالي
أعلنت شركة الصالحية العقارية تحقيق
صافي ربح بمبلغ  20.32مليون دينار بربحية
ً
سـهــم  41.1فـلـســا عــن الـنـصــف األول مــن عــام
 ،2020مـقــابــل صــافــي رب ــح ق ــدره  8.2ماليين
ً
دينار ،وربحية سهم  16.7فلسا للفترة المقارنة
مــن ال ـعــام الـمــاضــي بــارت ـفــاع نسبته  147في
الـمـئــة ،بــدعــم مــن الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة لصفقة
ً
الـتـخــارج الـتــي أنـجــزتـهــا الـشــركــة أخ ـيــرا على
استثماراتها في ألمانيا.
وك ـش ـف ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة أن
اإليرادات التشغيلية (عمليات عقارية وفندقية)
للشركة بنهاية النصف األول للعام الحالي
انخفضت بمبلغ  7.89ماليين دينار بما يعادل
 52في المئة من إجمالي اإليرادات التشغيلية،
كما أن المصروفات التشغيلية انخفضت بمبلغ
 818ألف دينار بنسبة  22في المئة ،في حين

ارتـفـعــت قيمة م ــوج ــودات الـشــركــة بنسبة 10
في المئة إلى  380مليون دينار مقارنة بـ 347
ً
مليونا  ،وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى
ً
 166مليونا بنسبة قدرها  12في المئة ،مقابل
الفترة المقارنة من العام السابق.
وقــال غــازي النفيسي ،رئيس مجلس إدارة
«الصالحية» في تصريح صحافي ،إن الشركة
خالل تلك الفترة لم تتوان في تنفيذ كل التدابير
واإلجـ ــراء ات الـضــروريــة للحد مــن تأثير أزمــة
فـيــروس كــورونــا المستجد على نشاطها في
ً
الداخل والخارج ،موضحا أن الشركة التزمت
بـجـمـيــع الـ ـق ــرارات واإلجـ ـ ـ ــراءات الـ ـص ــادرة عن
الجهات الرسمية داخل الكويت بهدف توفير
الحماية والسالمة لجميع مرتادي وموظفي
مرافق الشركة.
وأض ــاف النفيسي أن إدارة الـشــركــة عملت

ع ـلــى ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ال ــازم ــة ال ـت ــي تضمن
استقرار إيراداتها ،واستمرار األعمال اإلنشائية
ل ـل ـم ـشــاريــع ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء س ـ ــواء ف ــي ال ـكــويــت
(مشروع العاصمة) أو داخل المملكة المتحدة.
وأشـ ــار إل ــى ن ـجــاح «الـصــالـحـيــة الـعـقــاريــة»
خالل الربع الثاني من العام الحالي في إتمام
صفقة بيع ما نسبته  90في المئة من حصتها
في شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا
(شركة مملوكة بنسبة  90.89في المئة حيث
ً
تـمـتـلــك عـ ــددا م ــن أرقـ ــى ال ـع ـق ــارات ال ـتــي تـقــدم
خدمة الرعاية الصحية والسكنية لكبار السن
والمتقاعدين) ،موضحا أن القيمة اإلجمالية
لـلـصـفـقــة بـلـغــت م ــا ي ـع ــادل  28م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
تقريبا ،وأربــاح الشركة بلغت ما قيمته 21.8
مليونا.
وذكـ ــر أن ال ـشــركــة بـ ــدأت تـســديــد تـمــويــات

مصرفية تخصها وشركتها التابعة (شركة
العاصمة العقارية) بقيمة  28مليون دينار،
لــدعــم تخفيض تـكــالـيــف الـتـمــويــل الـمــدفــوعــة
ومن ثم تخفيض إجمالي المطلوبات في قائمة
المركز المالي للشركة بنفس القيمة.
وأكد النفيسي أن ما حققته شركة الصالحية
العقارية من نتائج مالية وما اتخذته اإلدارة
م ــن إج ـ ـ ــراءات وت ــداب ـي ــر اح ـت ــرازي ــة خ ــال تلك
الـفـتــرة ،يعكس مـتــانــة وســامــة استراتيجية
الشركة ويكشف عن قوة األداء المالي وحجم
ال ـمــاء ة الـمــالـيــة الـتــي تتمتع بـهــا ،فــي مقابل
التداعيات المستمرة ألزمــة فيروس كورونا،
وما يصاحبها من تأثيرات سلبية امتد أثرها
إلى معظم القطاعات االقتصادية في مختلف
دول العالم ،السيما القطاع العقاري الذي يشهد
تراجعات كبيرة في اإليرادات.

غازي النفيسي

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
قطاع المؤسسات والشركات بالمركز الثاني بين المساهمين بالسيولة
قــال تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي ،إن الشركة الكويتية
للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم
ً
التداول في السوق الرسمي طبقا
لجنسية المتداولين» ،عن الفترة
م ــن  2020/1/1إ ل ــى 2020/7/31
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــور ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع
اإلل ـك ـتــرونــي ل ـبــورصــة الـكــويــت،
وأظهر أن األفــراد ال يزالون أكبر
المتعاملين ،إذ استحوذوا على
 42.1في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المشتراة ( 41.5في المئة
في الشهور السبع األولى )2019
و 41.5في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 46.3في المئة
في الشهور السبع األولى .)2019
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرى
ً
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون األفـ ـ ـ ــراد أس ـه ـمــا
بقيمة  2.002مليار دي ـنــار ،كما
ً
باعوا أسهما بقيمة  1.97مليار،
ليصبح صافي تداوالتهم شراءً
وبنحو  29.65مليون دينار.
وث ـ ــان ـ ــي أك ـ ـبـ ــر ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
ف ــي س ـي ــول ــة الـ ـس ــوق ه ــو ق ـطــاع
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ،إذ
استحوذ على  27.4في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 30.1فــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 )2019و  26.7ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجـمــالــي قيمة األس ـهــم المبيعة
( 21.2فــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 ،)2019واشـ ـت ــرى هـ ــذا ال ـق ـطــاع
ً
أسهما بقيمة  1.306مليار دينار،
ً
في حين باع أسهما بقيمة 1.26
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،لـيـصـبــح صــافــي
ت ــداوالت ــه األك ـث ــر ش ـ ـ ً
ـراء وبـنـحــو
ً
 36.22مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع
حسابات العمالء (المحافظ) ،إذ
استحوذ على  25.6في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 21.9فــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 )2019و 25في المئة من إجمالي
ق ـي ـمــة األسـ ـه ــم ال ـم ـب ـي ـعــة (25.6
في المئة للفترة نفسها ،)2019
ً
واشـ ـت ــرى هـ ــذا ال ـق ـط ــاع أس ـه ـمــا
بقيمة  1.21مليار دينار ،في حين
ً
ب ــاع أ سـهـمــا بقيمة  1.18مليار

ديـنــار ،ليصبح صافي تداوالته
ً
شراء وبنحو  26.59مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة
هو قطاع صناديق االستثمار ،إذ
استحوذ على  6.9في المئة من
إجـمــالــي قيمة األس ـهــم المبيعة
( 6.9ف ــي ا ل ـم ـئــة ل ـل ـف ـتــرة نفسها
 )2019و 4.9في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 6.6في
ال ـم ـئ ــة ل ـل ـف ـتــرة ن ـف ـس ـهــا ،)2019
ً
وبــاع هــذا القطاع أسهما بقيمة
 326.03مليون ديـنــار ،فــي حين
ً
اش ـت ــرى أس ـه ـمــا بـقـيـمــة 233.56
ً
مليونا ،ليصبح صافي تداوالته
ً
(الــوحـيــدون بيعا) بنحو 92.46
ً
مليونا.
ومـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــائـ ــص بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت اس ـت ـمــرار أنـهــا بــورصــة
م ـح ـل ـيــة ،إذ كـ ــان الـمـسـتـثـمــرون
الكويتيون أكبر المتعاملين فيها،
ً
واش ـ ـتـ ــروا أس ـه ـم ــا بـقـيـمــة 3.78
مليارات دينار ،مستحوذين بذلك
على  79.6في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 76.2في
المئة للفترة نفسها  ،)2019في
ً
حين بــاعــوا أسهما بقيمة 3.77

مليارات مستحوذين بذلك على
 79.3في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 84.8في المئة
ل ـل ـف ـتــرة ن ـف ـس ـهــا  ،)2019لـيـبـلــغ
صــافــي تــداوالت ـهــم شـ ـ ً
ـراء بنحو
 14.24مليون دينار.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ح ـ ـصـ ــة
المستثمرين اآلخرين من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة نحو 16.6
في المئة ( 10.2في المئة للفترة
نفسها  )2019وباعوا ما قيمته
 790.65مليون ديـنــار ،فــي حين
بلغت قيمة أسهمهم المشتراة
ً
نحو  715.43مليونا أي ما نسبته
 15فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة
األسـهــم المشتراة ( 19فــي المئة
ل ـل ـف ـتــرة ن ـف ـس ـهــا  ،)2019لـيـبـلــغ
صــافــي ت ــداوالت ـه ــم (ال ــوح ـي ــدون
ً
ً
بيعا ) بنحو  75.22مليونا  ،أي
إن ثقة المستثمر األجـنـبــي إلى
انخفاض في بورصة الكويت.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ح ـ ـصـ ــة
الـمـسـتـثـمــريــن م ــن دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي مــن إجمالي
قيمة األسهم المشتراة نحو 5.4
فــي المئة ( 4.8فــي المئة للفترة

«إيكوسيستم» تنظم المؤتمر الخليجي
لدعم البيئة االبتكارية وريادة األعمال
أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـ ِّ
ـؤس ـ ـسـ ــة شـ ــركـ ــة «إيـ ـك ــوسـ ـيـ ـسـ ـت ــم»
لالستشارات اإلدارية د .هنادي المباركي انطالق
فعاليات المؤتمر األول االفتراضي لدعم البيئة
االبتكارية وريادة األعمال في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ف ــي  28أغـسـطــس ال ـج ــاري بـمـشــاركــة
واسعة من مختلف الدول الخليجية عبر منصة
«زووم».
وقالت المباركي في تصريح صحافي أمس،
إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مناخ ريادة األعمال
في دول مجلس التعاون الخليجي ،وتفعيل دور
المجتمع بأنشطة االبـتـكــار ،ودع ــم الممارسين
وأصحاب القرار بشكل شامل للوصول إلى النمو
الذكي ،وتمكين البيئة االبتكارية وريادة األعمال،
وتسريع التأثير االجتماعي واالقتصادي لدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي مــن خ ــال الـلـقــاء ات
والموتمرات.
وأضافت أن المؤتمر يعتبر فرصة لألكاديميين
والممارسين واالستشاريين من المشاركين في
إدارة وتطوير االبتكار وريادة األعمال بالقطاعين
الـحـكــومــي وال ـخــاص لـتـبــادل األف ـكــار والـمـعــرفــة،
ً
موضحة أنه يتناول عــددا من المحاور المهمة،
ومنها بيئة ريادة األعمال في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي :أف ـضــل الـتـطـبـيـقــات الـعـمـلـيــة ،وبيئة
االبتكار في دول مجلس التعاون الخليجي :أفضل
التطبيقات العملية ،والخدمات االفتراضية لبرامج
االبتكار وريادة األعمال بعد جائحة كورونا.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى أف ـض ــل

ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـنــاج ـحــة ل ـ ــدول مجلس
التعاون الخليجي لدعم المبادرات التي تتبناها
ال ـح ـكــومــات الـخـلـيـجـيــة ع ـبــر ب ــرام ــج حــاضـنــات
األعمال ،ومسرعات األعمال ،وبرامج نقل وتسويق
التكنولوجيا والحدائق التكنولوجية ،وبرامج
االبتكار وري ــادة األعـمــال ،وكيفية توفير البيئة
المناسبة للتغلب على التحديات المستقبلية
فــي مــواجـهــة تفشي فـيــروس كــورونــا المستجد
«كــوفـيــد »-19وتسليط الضوء على أهمية الــدور
الـ ـمـ ـح ــوري ل ـم ــراك ــز االبـ ـتـ ـك ــار وريـ ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال
والشركات الناشئة التكنولوجية في دعم التنويع
االقتصادي في الدول الخليجية.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـب ــارك ــي أن ال ـم ــؤت ـم ــر يـسـلــط
الضوء على مجموعة من الموضوعات المرتبطة
بـمـنـظــومــة ريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال واالبـ ـتـ ـك ــار ف ــي دول
ال ـم ـج ـل ــس ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة
والمبادرات التحفيزية ،واالعتماد بشكل متزايد
على مفهوم العمل عن بعد ،والتطورات المتسارعة
فــي ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـكــار واالقـتـصــاد
الرقمي والنمو الذكي.
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن ــه س ـت ـكــون ه ـن ــاك مـخــرجــات
وت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة عـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر م ــن
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة لـ ـل ــوص ــول إل ــى
أفضل التطبيقات الناجحة لدعم وتطوير البيئة
االبتكارية وريادة األعمال في الدول الخليجية.

ن ـف ـس ـه ــا  )2019أي مـ ــا قـيـمـتــه
 255.994مليون ديـنــار كويتي،
فــي حـيــن بلغت نسبة أسهمهم
المبيعة نـحــو  4.1فــي الـمـئــة (5
في المئة للفترة نفسها  )2019أي
ما قيمته  195.01مليون دينار،
ليبلغ صــافــي تــداوالتـهــم األكـثــر
ً
ً
شراء وبنحو  60.97مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين
الجنسيات عن سابقه إذ أصبح
نحو  79.4في المئة للكويتيين،
و 15.8في المئة للمتداولين من
ال ـج ـن ـس ـيــات األخ ـ ـ ــرى ،و 4.7في
المئة للمتداولين من دول مجلس
التعاون الخليجي ،مقارنة بنحو
 80.5فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ل ـل ـكــو ي ـت ـي ـيــن،
و 14.6في المئة للمتداولين من
ال ـج ـن ـس ـيــات األخ ـ ـ ــرى و 4.9فــي
المئة للمتداولين من دول مجلس
التعاون الخليجي للفترة نفسها
من عام .2019
أي إن بــورصــة الـكــويــت ظلت
بورصة محلية إذ كان النصيب
األك ـ ـ ـبـ ـ ــر ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــر ال ـم ـح ـل ــي
ونصيبه إلــى انـخـفــاض ،بإقبال
أكـبــر مــن جــانــب مستثمرين من

خ ـ ـ ــارج دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي يفوق إقبال نظرائهم
من داخل دول المجلس ،ومازالت
غلبة التداول فيها لألفراد.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض ع ـ ـ ــدد حـ ـس ــاب ــات
التداول النشيطة بنسبة 35.9 -
في المئة ما بين نهاية ديسمبر
 2019و نـ ـه ــا ي ــة ي ــو ل ـي ــو ،2020
مقارنة بــارتـفــاع بنسبة  6.7في
ال ـم ـئــة م ــا ب ـيــن ن ـهــايــة ديـسـمـبــر
 2018ونهاية يوليو .2019
وبـلــغ عــدد حـســابــات الـتــداول
النشيطة في نهاية يوليو 2020
نـحــو  11.02أل ــف حـســاب أي ما
نسبته  2.8في المئة من إجمالي
الحسابات ،مقارنة بنحو 12.59
أل ــف ح ـس ــاب ف ــي ن ـهــايــة يــونـيــو
 2020أي ما نسبته  3.2في المئة
مــن إجـمــالــي الـحـســابــات للشهر
نفسه ،أي بانخفاض بنحو 12.5 -
في المئة خالل يوليو .2020

 %15.7نمو موجودات «بوبيان»
في  ٦أشهر
بند تمويالت إسالمية للعمالء ارتفع  289.9مليون دينار
تناول تقرير «الشال» إعالن بنك بوبيان نتائج
أعماله للنصف األول من العامالحالي ،وأظهرت
ً
تحقيقه أرباحا «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو
ً
 17.6مليون دينار بانخفاض قدره  11.3مليونا
ً
ونسبته  39في المئة،مقارنة بنحو  28.9مليونا
للفترة ذاتـهــا مــن عــام  ،2019ويــرجــع السبب في
انخفاض األرب ــاح الصافية إلــى انخفاض الربح
التشغيلي للبنك بنحو  1.4مليون دينار ،إضافة
إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو  9.6ماليين.
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ارت ـ ـفـ ــع إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للبنك بنحو  5.6مــا يـيــن د ي ـنــار أي
نحو  7.6فــي المئة ،حين بلغ نحو  79.5مليون
ً
دينار مقارنة مع نحو  73.9مليونا للفترة نفسها
من عام .2019
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات
التمويل بنحو  7.5ماليين دينار أو بنسبة 12.9
فــي الـمـئــة ،ليصل إل ــى نـحــو  65.9مـلـيــون ديـنــار،
ً
مقارنة بنحو  58.4مليونا ،بينما انخفض بند
صافي إيرادات األتعاب والعموالت بنحو  3ماليين
أو بنسبة  31.9في المئة.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ارتـفــع إجـمــالــي الـمـصــروفــات
الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أع ـل ــى م ــن ارتـ ـف ــاع إج ـمــالــي
اإليرادات التشغيلية وبنحو سبعة ماليين دينار
ً
أو بنسبة  24.5في المئة ،وصــوال إلى نحو 35.7
ً
ً
مليونا مقارنة مع نحو  28.7مليونا في الفترة
ذاتها من عام  ،2019وشمل االرتفاع جميع بنود
المصروفات التشغيلية.
وارتفعت جملة المخصصات بنحو  9.6ماليين
ً
دينار أو بنحو  64.6في المئة كما أسلفنا ،وصوال
ً
إلــى نحو  24.6مليونا مقارنة بنحو  15مليون
دينار ،وبذلك ،انخفض هامش صافي الربح إلى
نحو  22.2في المئة من جملة إي ــرادات التشغيل
مقارنة بنحو  39.1في المئة خالل الفترة المماثلة
من عام .2019
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي
ً
الموجودات سجل ارتفاعا بلغ قدره  830.7مليون
دينار ،ونسبته  15.7في المئة ،ليصل إلــى نحو
 6.131مـلـيــارات مقابل نحو  5.301مـلـيــارات في
نهاية عام  ،2019وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات
نحو  1.33ملياردينار وبنسبة  27.9في المئة،
عند المقارنة بالفترة نفسها من عام  2019حين
بلغ  4.793مليارات.
وارت ـفــع بـنــد تـمــويــات إســامـيــة للعمالء بما
ً
قيمته  289.9مليونا أي بما نسبته  21.2في المئة،
ً
وصــوال إلــى نحو  4.51مليارات دينار ( 73.7في
المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.72
مليارات ( 70.3في المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية عام  ،2019وارتفع بنحو  27.6في المئة

أي نـحــو  977.3مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة بالفترة
نفسها من عام  2019حين بلغ نحو  3.54مليارات
( 73.9في المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة تمويالت إسالمية للعمالء إلى
إجمالي حسابات المودعين نحو  95.7في المئة
مقارنة بنحو  89في المئة.
ً
وارت ـف ــع أي ـض ــا ،بـنــد ودائـ ــع ل ــدى بـنــك الـكــويــت
المركزي بما قيمته  40.2مليون دينار أو بنسبة
 13.1فــي الـمـئــة ليصل إلــى  346.4مـلـيــون ديـنــار
( 5.6فــي المئة مــن إجمالي الـمــوجــودات) مقارنة
بنحو  306.2ماليين ( 5.8في المئة من إجمالي
الموجودات) في نهاية عام  ،2019وارتفع بنحو
 27.1مليون دينار أي نحو  8.5في المئة مقارنة
ً
بنحو  319.3مليونا ( 6.7في المئة من إجمالي
الموجودات) لنفس الفترة من العام السابق.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير
ً
احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت
قيمته  881.7مليون دينار ونسبته  19في المئة،
لتصل إلى نحو  5.52مليارات دينار بعد أن كانت
 4.64مليارات في نهاية عام .2019
وع ـنــد الـمـقــارنــة مــع إجـمــالــي الـمـطـلــوبــات في
ً
الفترة نفسها من العام السابق ،سنجد ارتفاعا
بنحو  1.36مليار دينار أو بنسبة  32.7في المئة
حين بلغت آنذاك نحو  4.16مليارات دينار ،وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  90.2في المئة مقارنة بنحو  86.9في المئة.
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
الـمـحـســوبــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،إل ــى أن جميع
ً
مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضا مقارنة
مع الفترة نفسها من عام  .2019إذ انخفض مؤشر
العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو
 11.9في المئة مقارنة بنحو  21.9في المئة ،وحقق
الـعــائــد عـلــى مـعــدل حـقــوق المساهمين الـخــاص
ً
بمساهمي البنك (ROE) انخفاضا ،حين بلغ نحو
 6.4في المئة بعد أن كان عند  11.2في المئة.
وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك
ً
ً
(ROA) انخفاضا أيـضــا ،حين بلغ نحو  0.6في
ً
المئة قياسا بنحو  1.3في المئة .وانخفضت كذلك
ربحية السهم (EPS) إلىنحو  4.80فلوس مقابل
نحو  9.07فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /الربحية ()P/E
ً
ً
نحو  55.4ضعفا مقارنة مع  31.9ضعفا ،نتيجة
انخفاض سعر السهم بنحو  8فــي المئة مقابل
انخفاض أكبر لربحية السهم بنحو  47.1في المئة
مقارنة مع  30يونيو  ،2019وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  2.68مرة مقارنة
بنحو  2.66مرة.

«بيتك» :االقتصاد الكويتي عانى أزمة مزدوجة
نتيجة اإلغالق وانخفاض أسعار النفط
قال تقرير صــادر عن بيت التمويل
ال ـك ــوي ـت ــي "بـ ـيـ ـت ــك" ،إنـ ــه وسـ ــط خـطــط
وإجراءات حكومية صحية واقتصادية
ف ـ ــي م ـع ـظ ــم دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـم ــواج ـه ــة
تداعيات جائحة "كوفيد ـ ،"19تراجع
ً
الناتج المحلي اإلجمالي للكويت وفقا
للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب
اإلحصاء المركزي بنسبة  1في المئة
على أساس سنوي في الربع األول من
ً
ً
عام  ،2020وهو ما كان متوقعا نظرا
لـلـتــداعـيــات االق ـت ـصــاديــة األول ـي ــة من
فـيــروس كــورونــا ،إذ عــانــى االقتصاد
الـكــويـتــي آث ــار أزم ــة م ــزدوج ــة نتيجة
اإلغالق واالنخفاض الحاد في أسعار
النفط الذي بدأ مع نهاية الربع األول.
وحـ ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ي ـص ــل إج ـمــالــي
اإلصابات في العالم إلى حوالي 17.3
مليون حالة منها  7.4ماليين إصابة
خالل يوليو وحده مقابل  4.2ماليين
إصــابــة فــي يونيو ،ومــا لـهــذا مــن آثــار
غير مسبوقة أودت بحياة حوالي 673
ألف فرد حتى يوليو ( 168ألف وفاة في
يوليو مقابل  136ألف حالة في يونيو).
وي ـش ـي ــر ذل ـ ــك إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار خـطــر
الـفـيــروس بــرغــم مــزيــد مــن اإلجـ ــراءات
االحـتــرازيــة والـحـظــر الـكـلــي ،وتستمر
ذروة اإلصابات في بعض دول العالم

منها أمــريـكــا وبــريـطــانـيــا وال ـبــرازيــل،
فيما بلغ إجمالي اإلصــابــات في دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي حــوالــي
ً
ً
 632أ لـفــا حتى يوليو منها  191ألفا
ً
في يوليو مقابل  220ألفا في يونيو.
وج ـ ـ ــاءت ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـمــرت ـبــة
األول ـ ــى ف ــي إج ـمــالــي ع ــدد اإلص ــاب ــات
ً
تلتها قطر ثم عمان والكويت وأخيرا
اإلم ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن ،ف ــي ح ـيــن نجد
الكويت أعلى دولــة بين دول الخليج
لعدد الوفيات في المليون بنحو 109
حاالت وفاة تالها البحرين فالسعودية
وعمان  89و 86و 82وفاة على التوالي
ثــم تــأتــي قطر  61وف ــاة واإلم ـ ــارات 35
وفاة في المليون.
ووصـ ــل إج ـمــالــي الـ ـح ــاالت إل ــى 67
ألــف إصابة في الكويت منها  21ألف
في يوليو مقابل  19.2ألف في الشهر
الـ ـس ــاب ــق ل ـ ــه ،وأخ ـ ـ ــذت الـ ـك ــوي ــت زم ــام
المبادرة وأسلوب التعامل المبكر مع
األزم ــة وأص ــدر مجلس ال ــوزراء القرار
رقم " "455بتاريخ  ،2020/3/31وقدمت
حزمة إج ــراء ات تحفيزية راعــت جملة
من المبادئ ،على رأسها الحرص على
المال العام وترشيد استخدامه.
وضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـحـ ـم ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن م ــن خ ــال

تخفيف القيود والمتطلبات الرقابية
وتعزيز سيولة البنوك المحلية وضخ
تمويالت جــد يــدة لتنشيط االقتصاد
وال ـت ـخ ـف ـي ــف عـ ــن ك ــاه ــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين بعد تأجيل سداد قروضهم
ل ـمــدة س ـتــة ش ـهــور ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن نـهــايــة
أبريل.
وشهد يوليو مجموعة من القرارات
الحكومية فيما يخص القطاع الصحي
ً
واالقتصاد عموما ،وكان أبرزها بداية
عــودة العمل بشكل مـتــدرج والــدخــول
فــي المرحلتين الـثــانـيــة والـثــالـثــة من
خـطــة ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية ضمن
خطة مكونة من خمس مراحل انطلقت
فــي بــدايــة يونيو وتـتــدرج فــي تطبيق
الحظر واإلجراءات االحترازية ،وإطالق
ضـ ــوابـ ــط ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـق ــدم ل ــأف ــراد
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
والكيانات االقتصادية المتضررة من
ٔ
تداعيات ازمة "كوفيد."19 -
وخ ـ ـ ــال ي ــول ـي ــو واص ـ ـلـ ــت ال ـك ــوي ــت
إجــراء ات ـهــا ل ـعــودة الـحـيــاة الطبيعية
بعد مرحلة الحظر التي فرضتها ،من
خالل فتح المناطق المعزولة ،وهو ما
يساهم في تنشيط الحركة االقتصادية
واالستهالكية مع عودة الشركات في
بعض القطاعات االقتصادية بنسبة

 30في المئة في بداية الشهر وأقل من
 50في المئة بانطالق المرحلة الثالثة
من الخطة.

البورصات العالمية
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادت ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــات
ً
العالمية في يوليو جزءا من خسائرها
مــع ارت ـف ــاع مــؤشــر داوج ــون ــز  2.4في
المئة عن يونيو وسجل ناسداك زيادة
 6.8في المئة وارتفع  S&Pبنسبة 5.5
فــي المئة ومــؤشــر شانغهاي بحدود
 10.9فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي ح ـي ــن ان ـخ ـفــض
فوتسي  100بنسبة  4.4في المئة على
أســاس شـهــري ،فيما سجلت بورصة
السعودية زيادة بحدود  3.3في المئة
والمؤشر الرئيسي لبورصة الكويت
 2.5في المئة ،في حين انخفض مؤشر
دب ــي  -0.7فــي الـمـئــة ومــؤشــر إي جي
إك ــس  30ال ـم ـصــري بـنـسـبــة  1.6 -في
المئة على أساس شهري ،في حين على
أساس سنوي تعد مؤشرات البورصات
ال ـس ــاب ـق ــة أدنـ ـ ــى ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ب ــورص ــة
ناسداك وشانغهاي وإس أند بي.

ةديرجلا
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اقتصاد

الصقر :فرص ممتازة لالستثمار العقاري والسياحي في اليونان
خالل استقباله بغرفة التجارة سفير أثينا
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ـ ـح ـ ـمـ ــد ج ــاس ــم
ال ـص ـق ــر ،رئ ـي ــس غ ــرف ــة ت ـجــارة
وصـنــاعــة ال ـكــويــت ،فــي مكتبه
صـ ـب ــاح ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي،
سفير جمهورية اليونان لدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ــون ـس ـت ــان ـت ـي ـن ــوس
بيبيريجوس.
في بداية اللقاء ،رحب الصقر
بــالـسـفـيــر ،وأش ـ ــاد بــالـعــاقــات
السياسية الممتازة التي تربط
ال ـكــويــت وال ـي ــون ــان ،م ــؤك ــدا أن
ال ـغ ــرف ــة حــري ـصــة ع ـلــى تـقــويــة
وتعزيز العالقات االقتصادية
المشتركة ،من خالل بذل مزيد
مــن الـجـهــود بعد االنـتـهــاء من
أزمـ ــة ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي كــوفـيــد
 ،19في سبيل تحقيق األهداف
الـ ـمـ ـنـ ـش ــودة ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــب فــي

مصلحة البلدين الصديقين.
وذكـ ـ ــر أن ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
الـكــويـتــي لــه خ ـبــرات وتـجــارب
استثمارية ناجحة ونموذجية
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن دول ال ـع ــال ــم،
ويمتلك سـيــولــة مــالـيــة وفـيــرة
ي ـم ـك ــن اس ـت ـغ ــال ـه ــا فـ ــي عـمــل
شـ ـ ــراكـ ـ ــات ك ــوي ـت ـي ــة ي ــون ــان ـي ــة
استراتيجية ،مشيرا إلى توافر
فــرص مـمـتــازة لالستثمار في
ال ـي ــون ــان ،خ ــاص ــة ف ــي قـطــاعــي
العقار والسياحة ،وأعــرب عن
اسـتـعــداد الـغــرفــة لتسخير كل
إمـكــانــاتـهــا الـمـتــاحــة للسفارة
الـيــونــانـيــة فــي سـبـيــل تحقيق
األهداف المشتركة.
بدوره ،شكر السفير الصقر
على حسن االستقبال ،مؤكدا

ح ـ ــرص ـ ــه ع ـ ـلـ ــى االل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاء م ــع
قطاع األعـمــال الكويتي ،كونه
ال ـم ـحــرك الــرئ ـي ـســي ف ــي عجلة
تنمية ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة
الـمـشـتــركــة ،مــن خ ــال الــدخــول
فـ ــي م ـ ـشـ ــروعـ ــات اس ـت ـث ـم ــاري ــة
وت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
تنفيذ ا لـمـشــرو عــات التنموية
الـ ـكـ ـب ــرى ،وت ـح ـق ـي ــق ش ــراك ــات
استراتيجية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية في اليونان بدأت
ال ـت ـعــافــي ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ من
الـتــداعـيــات االقـتـصــاديــة ألزمــة
ك ــوفـ ـي ــد  ،19ب ـف ـض ــل ال ـخ ـطــط
اإلص ــاحـ ـي ــة الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
حكومة بالده ،مشيرا الى أنها
تسير في االتجاه الصحيح.

ً
الصقر مستقبال السفير اليوناني

«الوطني» %87 :مستوى ثقة الموظفين بتدابير عودة العمل
العبالني :ارتفاع كبير في نسبة وعي العاملين بوصوله إلى %96
أع ـل ــن ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
أن ن ـتــائــج ال ـم ـســح ال ـ ــذي أجـ ــراه
ً
مــؤخــرا وش ــارك فيه الموظفون،
أظ ـ ـهـ ــرت م ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـي ــة مــن
وع ــي وث ـقــة مــوظـفـيــه ب ــإج ــراءات
الصحة والسالمة التي اتخذها
الـبـنــك خ ــال خـطــة ع ــودة العمل
إلى طبيعته.
ُ
وأظـ ـه ــر ال ـم ـســح ال ـ ــذي أجـ ــري
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن ن ـهــايــة يــولـيــو
و ح ـ ـ ـتـ ـ ــى األ س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األول م ــن
ً
ً
أغ ـس ـط ــس ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا فــي
مـسـتــوى وع ــي الـمــوظـفـيــن حــول
إجــراءات الصحة والسالمة التي
اتـخــذهــا الـبـنــك إلــى نـحــو  96في
المئة ،وهي أعلى من المستويات
المسجلة في مايو الماضي ،كما
ارت ـف ــع م ـس ـتــوى ث ـقــة الـمــوظـفـيــن
ب ــاإلج ــراءات والـتــدابـيــر الـتــي تم
ات ـخ ــاذه ــا م ــع عـ ــودة ال ـع ـمــل إلــى
طبيعته لتبلغ نحو  87في المئة.
وفي إطار تعليقه على نتائج

الـ ـمـ ـس ــح ،ص ـ ـ ـ ّـرح الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للموارد البشرية لمجموعة بنك
الكويت الوطني عماد العبالني،
أن ال ـب ـن ــك ي ـج ــري ب ـش ـكــل دوري
الـعــديــد مــن الـمـســوحــات لقياس
م ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام وثـ ـق ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن
بــاإلجــراء ات والتدابير التي يتم
تنفذها لمكافحة انتشار جائحة
كورونا ،وذلك لضمان سالمتهم،
والحرص على انسيابية العمل.
وأضاف العبالني أن مجموعة
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة لـلـبـنــك قــامــت
بحركة دؤوبة ونشاط كبير منذ
بــدايــة جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا،
لضمان اتخاذ اإلجراءات الوقائية
واالحترازية في كل مرافق البنك،
ً
وفقا إلرشادات الجهات الصحية
وب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي ،وذلك للحفاظ على بيئة
عمل آمنة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن خ ـط ــة عـ ــودة
الموظفين للعمل التي تم وضعها

عماد العبالني

خالل األشهر الماضية تضمنت
بروتوكوالت مفصلة لإلجراء ات
والـتــدابـيــر الـتــي يتخذها البنك،
كما اعتمدت نظاما دقيقا للتعقيم
لمختلف المرافق وفرض الرقابة
الصحية في كل فروع البنك.
وأوضح أن التباعد االجتماعي

جانب من اإلجراءات الوقائية
وارت ـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام الـ ــواقـ ــي ط ــوال
فترة الدوام الرسمي من القواعد
الـصــارمــة الـتــي ينتهجها البنك
منذ بداية الجائحة ،إضافة إلى
ال ـق ـيــام بـتــركـيــب أج ـه ــزة لتعقيم

«المتحد» يختتم حملة «شخصيات الحصاد»
اخـتـتــم الـبـنــك األه ـل ــي المتحد
بنجاح حملة «شخصيات الحصاد»
المتميزة في الكويت ،التي شهدت
إق ـ ـبـ ــاال غـ ـي ــر مـ ـت ــوق ــع ،حـ ـي ــث ق ــام
األربعاء الماضي بإجراء السحب
الرابع األخير من الحملة ،وكانت
الجائزة وقــدرهــا  1600ديـنــار من
نصيب الرابح زاهد محمد يولدي،
والـ ــذي اسـتـطــاع حــل لـغــز حساب
«دالل» ،الشخصية الرابعة األخيرة
من شخصيات الحملة األربع.
وح ـق ـقــت ال ـح ـم ـلــة إقـ ـب ــاال الفـتــا
بعد إطالقها في مختلف وسائل
التواصل االجتماعي وموقع البنك
األهلي المتحد ،وإتاحة المشاركة
لـجـمـيــع األف ـ ـ ــراد ف ــي ال ـك ــوي ــت عن
ط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ع ـ ـلـ ــى م ـن ـصــة
مصغرة من خالل رابط متاح على
الموقع اإللكتروني (https://www.
 ،)/ahliunited.com.kwولم تقتصر
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ع ـل ــى عـ ـم ــاء ح ـســاب
الحصاد أو عمالء البنك فقط.
بهذه المناسبة ،تقدمت رئيسة

إدارة التسويق وتطوير المنتجات
فــي الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد فاتن
الـتـمـيـمــي بــالـتـهـنـئــة ل ـلــرابــح في
السحب الرابع واألخير ،وجميع
الــرابـحـيــن ،مــؤكــدة اع ـتــزاز البنك
ب ـن ـج ــاح ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي تــم
تصميمها لكل شــرائــح العمالء،
فـ ـك ــل مـ ـ ـش ـ ــارك وج ـ ـ ــد ن ـف ـس ــه فــي
شخصية مــن ه ــذه الشخصيات
األربع «خالتي غنيمة» ،و«حمد»،
و«رامـ ـ ـ ـ ــي» ،و«دالل» ،ومـ ــن خــال
حــل اللغز المشوق الـخــاص بكل
شخصية اسـتـطــاع الـمـشــاركــون
في المسابقة أن يتعرفوا أكثر على
مزايا حساب الحصاد اإلسالمي،
الذي يواصل تحقيق النجاح حتى
أصبح حساب الجوائز اإلسالمي
األول والمعروف كأفضل حساب
لسحوبات الجوائز في الكويت.
وأضافت التميمي أن «النجاح
الذي حققته هذه الحملة سيكون
بمنزلة حافز لنا إلطــاق المزيد
مــن الـحـمــات والـمـســابـقــات التي

فاتن التميمي

تـبـقـيـنــا ع ـل ــى ت ــواص ــل دائـ ـ ــم مــع
عمالئنا وجميع شرائح المجتمع،
وتقديم كل جديد ومتميز لهم كما
عودناهم دائما».
الجدير بالذكر أن فكرة حملة
«ش ـخ ـص ـي ــات الـ ـحـ ـص ــاد» قــامــت
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم  4ألـ ـ ـغ ـ ــاز ،كـ ــل لـغــز
يخص شخصية مختلفة لديها

ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي،
على أن يكون حل اللغز بمعرفة
المبلغ الـمــوجــود فــي حـســاب كل
شخصية مــن الشخصيات التي
يتم إطالقها تباعا ،واستمر عرض
كل شخصية لمدة أسبوع.
كما تم نشر فيديو توضيحي
عن قصة كل شخصية وتطلعاتها
وطموحاتها ،وتضمن كل فيديو
ف ــي ط ـيــاتــه ال ــدالئ ــل ال ـت ــي مكنت
المشاركين من حل اللغز ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـل ـم ـي ـحــات،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،ال ـ ـت ـ ــي سـ ــاعـ ــدت
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ح ــل ال ـل ـغ ــز ،ثم
تـ ــم ح ـص ــر وت ـج ـم ـي ــع اإلجـ ــابـ ــات
الصحيحة وإجراء السحب بينها
الختيار الرابح الذي يفوز بنفس
المبلغ الــذي تمتلكه الشخصية،
وكـ ـ ـ ــان لـ ـك ــل مـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ـحـ ــق فــي
المشاركة بإجابة واحدة فقط لكل
شخصية.

إطالق النسخة الجديدة من :iMarkaz
بوابة لالستثمار الرقمي السلس
أعلن تطبيق  ،iMarkazالذي
أطلقه المركز المالي الكويتي
(ال ـمــركــز) فــي م ــارس الـمــاضــي،
ليكون أول تطبيق استثماري
ش ـخ ـص ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مــدعــم
بخبرة كــوادر «المركز» ،إضافة
مـ ــزايـ ــا رق ـم ـي ــة م ـب ـت ـك ــرة تـمـكــن
ال ـم ـس ـت ـخــدم م ــن الـ ــدخـ ــول إل ــى
عــالــم االس ـت ـث ـمــار بـسـهــولــة من
أي م ـ ـكـ ــان ،ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مــع
االعتماد المتزايد على منصات
العالم االفتراضي ،وخاصة بعد
جائحة كوفيد .19
وتتيح هذه المزايا الجديدة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر ف ـ ـ ـتـ ـ ــح ح ـ ـسـ ــاب
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـب ــر ال ـت ـط ـب ـي ــق،
وتحميل كل المستندات الالزمة
دون ال ـح ــاج ــة الـ ــى زيـ ـ ــارة مقر
الـ ـش ــرك ــة ،وت ـح ــدي ــد ال ـمــواع ـيــد
ل ـع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــرئ ـي ــة مــع
خبراء «المركز» لمناقشة أهدافه
االستثمارية.
ومن خالل واجهة استخدام
تـمـتــاز بــالـبـســاطــة وال ـســاســة،
ي ـ ـت ـ ـيـ ــح ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق iMarkaz
لـلـم ـس ـت ـثـمــر إم ـك ــان ـي ــة ت ـحــديــد
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـف ـض ـل ـه ــا
لتحقيق أهــدافــه االستثمارية،
في غضون دقائق ال أكثر ،وبعد
ت ـل ـقــي ال ـم ـع ـلــومــات الـمـطـلــوبــة

وت ـح ـل ـي ـل ـه ــا ،يـ ـق ــدم iMarkaz
المشورة االستثمارية األولية،
والـ ـت ــي ت ـغ ـطــي ف ـئ ــات األصـ ــول
االستثمارية المتنوعة ،وكذلك
العديد من األسواق.
وعبر إثراء تطبيق iMarkaz
ب ـمــزايــا إضــاف ـيــة ت ـعــزز تجربة
المستثمر وتمكنه من الدخول
ً
ف ــي ع ــال ــم االس ـت ـث ـم ــار رق ـم ـي ــا،
ً
أصبح ممكنا فتح الحساب عبر
التطبيق بسهولة بما يساهم
في توفير الوقت ،من خالل حل
ً
عملي بديل بعيدا عن اإلجراءات
الورقية التقليدية التي تتطلب
عقد لقاءات شخصية.
وعــن هــذه الـمــزايــا اإلضافية
الجديدة للتطبيق ،قال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــ«الـ ـم ــرك ــز» م ـنــاف
ال ـه ــاج ــري« :ي ــأت ــي إطـ ــاق هــذه
الـ ـم ــزاي ــا ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي تـطـبـيــق
 iMarkazل ـ ـي ـ ـكـ ــون إ سـ ـه ــا م ــا
وتـ ـتـ ـم ــة لـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـمـ ــركـ ــز فــي
رقـمـنــة الـعـمـلـيــة االسـتـثـمــاريــة.
وفي ظل الظروف الراهنة التي
فرضت على العالم تبني تفعيل
الوسائل التكنولوجية في كل
األنشطة التشغيلية ،فإننا في
ال ـم ــرك ــز ن ـت ـف ـهــم ت ـم ــام ــا أهـمـيــة
توفير الحلول التقنية الفاعلة
للمستثمرين».

وأضـ ــاف ال ـهــاجــري:
«كـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا ثـ ـ ـق ـ ــة بـ ـ ـق ـ ــدرة
تطبيق  iMarkazعلى
ت ـم ـه ـيــد ال ـس ـب ــل أمـ ــام
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،عـبــر
حـ ـقـ ـب ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
مجال إدارة الثروات،
وف ـ ــي مـ ـق ــدرت ــه عـلــى
تـ ـلـ ـبـ ـي ــة م ـت ـط ـل ـب ــات
عـ ـم ــائـ ـن ــا ف ـ ــي ه ــذا
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،الس ـي ـم ــا
بعد تعزيز تجربة
المستثمر الرقمية،
م ــن خـ ــال تـمـكـيـنــه م ــن بــدء
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد وب ـك ــل
سهولة».
وتابع« :اليوم ،صار بإمكان
مستخدمي التطبيق االستفادة
م ــن كـ ـف ــاءة خـ ـب ــراء ال ـم ــرك ــز في
القطاع المالي ،من خالل قيمة
مـ ـض ــاف ــة ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي س ـهــولــة
ت ــواصـ ـلـ ـه ــم ع ـ ــن بـ ـع ــد ف ـ ــي أي
وقـ ــت ومـ ــن أي مـ ـك ــان ،وت ـب ــادل
اآلراء وال ـم ـش ــورة وصـ ــوال إلــى
تحقيق أهــدافـهــم االستثمارية
المنشودة».
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــده ت ـط ـب ـي ــق
 iMarkazم ــن إض ــاف ــة نــوعـيــة
لـبــاقــة ال ـخــدمــات ال ـتــي يقدمها
«ال ـ ـمـ ــركـ ــز» ،ق ـ ــال« :م ـ ــع تـطـبـيــق

 ،iMarkazأ صـ ـ ـب ـ ــح ب ــإ مـ ـك ــان
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـيــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة ع ـب ــر
ال ـت ـط ـب ـيــق ،ب ــداي ــة م ــن تـحــديــد
خياراته االستثمارية وانتهاء
بفتح حساب استثماري فعلي،
ونفتخر بالدور الريادي للمركز
ف ــي ت ـقــديــم م ـثــل هـ ــذه ال ـح ـلــول
االستثمارية التقنية المبتكرة،
ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى تـحـقـيــق ال ـمــزيــد
م ــن ال ـت ـط ــوي ــر وات ـ ـسـ ــاع ن ـطــاق
االسـتـخــدام لتطبيق iMarkaz
على مدى األعوام القادمة».

ال ـ ـيـ ــديـ ــن وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع الـ ـكـ ـم ــام ــات
والـ ـمـ ـعـ ـقـ ـم ــات ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـمــر،
وقياس حرارة الموظفين ،وكذلك
تـعـقـيــم ج ـم ـيــع ال ـط ــواب ــق بشكل
يومي وأسبوعي ،ووضع عالمات

أرضـ ـي ــة إرش ـ ــادي ـ ــة ،واس ـت ـخ ــدام
النماذج اإللكترونية والخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـم ـن ــع أي احـ ـتـ ـم ــاالت
النتشار العدوى.
ولفت إلى أن مجموعة الموارد

البشرية تكثف ،على نحو كبير،
م ــن الـ ـحـ ـم ــات ال ـت ــوع ــوي ــة ال ـتــي
تبقي الموظفين على اطالع دائم
بـجـمـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات ،وذلـ ــك عبر
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـب ـن ــك الـ ـت ــي تـشـهــد
تفاعال كبيرا من الموظفين ،مما
أدى إل ــى االرتـ ـف ــاع ف ــي مـسـتــوى
وعيهم إلى نحو  96في المئة.
من جهة أخــرى ،أكد العبالني
أن ال ـب ـن ــك ،ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،يـشـجــع
م ــوظ ـف ـي ــه ع ـل ــى مـ ـم ــارس ــة ح ـيــاة
ً
صحية ،إذ أطلق مؤخرا برنامجا
خاصا للرعاية الصحية لموظفيه
مدة  3أشهر ،وذلك ضمن مساعيه
ال ـم ـس ـت ـمــرة ن ـحــو ال ـح ـف ــاظ عـلــى
الصحة النفسية والجسدية خالل
هذه الفترة االستثنائية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي إن ه ـ ــذه
ال ـجــائ ـحــة أث ـب ـتــت ام ـت ــاك الـبـنــك
لـ ـك ــوادر ب ـشــريــة تـتـمـتــع بـكـفــاءة
مـ ـهـ ـنـ ـي ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة ولـ ــدي ـ ـهـ ــا روح

المسؤولية ،حيث استطاعت رغم
هذه الظروف الصعبة تقديم كل
أشكال الدعم والمساعدة لعمالء
ً
البنك لتجاوز هذه األزمة ،مشيرا
ً
إل ـ ــى أن ال ـب ـن ــك ال ي ــدخ ــر ج ـه ــدا
ف ــي تــوف ـيــر أك ـب ــر ق ــدر م ــن الــدعــم
واالسـتـثـمــار فــي مــوظـفـيــه ،وهــو
ما يضعه في صــدارة مؤسسات
القطاع الخاص الجاذبة للمواهب
من ذوي الخبرة والكفاءة.
وي ــدرك بـنــك الـكــويــت الوطني
أهـمـيــة تـحـسـيــن صـحــة وســامــة
أص ـحــاب الـمـصــالــح الرئيسيين
بمن فيهم الموظفون ،والعمالء،
باعتباره جزءا ال يتجزأ من نهج
التنمية المستدامة ،حيث يعمل
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ت ـح ــدي ــث سـيــاسـتــه
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
التي تم وضعها بناء على أفضل
الممارسات اإلقليمية والدولية
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـص ـح ــة
والسالمة.
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سلطان :اتخذنا خطوات لجعل نفقات التشغيل والتكاليف األخرى متماشية مع البيئة الجديدة لألعمال
أوضح سلطان أن التداعيات
االقتصادية للوباء كان لها
تأثير متفاوت على أعمال
«أجيليتي» فقال« :لقد نجحت
خدمات التخزين للطرف
الثالث ومجمعاتنا اللوجستية
في تجاوز هذه المرحلة ،حيث
مساحات
كان الطلب ًعلى
ً
التخزين ثابتا أو متزايدا.

أع ـل ـنــت شــركــة أجـيـلـيـتــي نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة
للنصف األول مــن ع ــام  ،2020وبـلـغــت ربحية
السهم  8.47فلوس وصافي األرباح  16.2مليون
ديـنــار ،بتراجع نسبته  61.3فــي المئة مقارنة
بـنـفــس الـفـتــرة مــن ال ـعــام ال ـســابــق .كـمــا شهدت
األرب ـ ـ ــاح ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب الـ ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
ً
واالستهالك واإلطفاء تراجعا بنسبة  20.1في
المئة لتصل إلى  75.8مليون دينار واإليــرادات
ً
تراجعا بنسبة  1.3في المئة لتصل إلى 765.1
مليون دينار.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال ط ــارق سـلـطــان ،نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة أجيليتي« :لـقــد كــانــت بــدايــة عــام 2020
جيدة ،وهذا أحد األسباب التي جعلتنا قادرين
على االستجابة بسرعة للتداعيات القوية التي
ً
سببتها جائحة كوفيد  .19لقد قمنا فورا بالعمل
على حماية موظفينا وعمالئنا والمجتمعات
كـكــل ،بـمــا فــي ذل ــك الـتـبــرع بــالــدعــم اللوجستي
للحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية
في جميع أنحاء العالم .كما اتخذنا خطوات من
شأنها جعل نفقات التشغيل والتكاليف األخرى
متماشية مع البيئة الجديدة لألعمال .فإن كانت
هــذه األزم ــة قــد برهنت على شــيء ،فإنه أهمية
مقدمي الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد
في مثل هذه األوقات شديدة االضطراب».
وأوض ــح سلطان أن التداعيات االقتصادية
ل ـل ــوب ــاء كـ ــان ل ـهــا تــأث ـيــر م ـت ـف ــاوت ع ـلــى أع ـمــال
«أج ـي ـل ـي ـتــي»« :ل ـق ــد نـجـحــت خ ــدم ــات الـتـخــزيــن
لـلـطــرف ال ـثــالــث ومـجـمـعــاتـنــا الـلــوجـسـتـيــة في
ت ـجــاوز ه ــذه الـمــرحـلــة ،حـيــث ك ــان الـطـلــب على
ً
ً
مساحات التخزين ثابتا أو متزايدا ،خاصة أن
العمالء كانوا يتطلعون إلى مساحات إضافية؛
إمــا لحفظ مـخــزون احتياطي أو توفير الدعم
مع زيــادة مبيعات التجارة اإللكترونية بسبب
ً
الوباء .وقد شهدنا في كثير من الحاالت اعتمادا
ً
مـتـســارعــا على التقنيات اإلحــالـيــة والناشئة
المتعلقة بجائحة كوفيد  ،19أو فــي النماذج
األ ســا سـيــة لمشاريع المسؤولية االجتماعية.

إال أن أعـمــال أجيليتي األخ ــرى ،مثل عملياتنا
المرتبطة بخدمات المطارات والطيران ،قد تأثرت
بشكل مباشر بانخفاض حركة السفر والرحالت
الجوية ،وهي اآلن تركز على استكشاف التقنيات
الريادية الجديدة التي ستكون ضرورية إلعادة
ً
تمكين السفر عالميا».

الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة
حققت أجيليتي للخدمات اللوجستية في
ً
النصف األول من العام أربــاحــا قبل احتساب
ال ـف ــوائ ــد والـ ـض ــرائ ــب واالسـ ـتـ ـه ــاك واإلطـ ـف ــاء
بقيمة  28.8مليون دينار ،بزيادة  1.3في المئة
مقارنة بنفس الفترة من عام  .2019ويعود هذا
النمو إلى النتائج القوية التي حققتها خدمات
الـتـخــزيــن وال ـخــدمــات اللوجستية للمشاريع
ً
وخــدمــات الشحن الـجــوي ،فـضــا عــن التركيز
القوي على احتواء التكاليف.
وبلغ صافي اإليــرادات  135.8مليون دينار،
ً
ت ـم ــاش ـي ــا م ــع م ـس ـت ــوي ــات ال ـن ـص ــف األول مــن
العام الماضي .وقــد شهدت خدمات التخزين
وال ـخــدمــات اللوجستية للمشاريع وخــدمــات
الـشـحــن ال ـجــوي زيـ ــادة فــي صــافــي اإلي ـ ــرادات،
بـيـنـمــا ت ــراج ـع ــت ف ــي ق ـط ــاع ال ـش ـحــن الـبـحــري
والخدمات اللوجستية للمعارض والفعاليات.
كـمــا حـقـقــت أجيليتي لـلـخــد مــات اللوجستية
إجمالي إي ــرادات بقيمة  570.6مليون ديـنــار،
بزيادة نسبتها  2.5في المئة عن نفس الفترة
من عام .2019
وق ـ ــد ان ـخ ـف ـض ــت أح ـ ـجـ ــام ال ـش ـح ــن ال ـج ــوي
والـبـحــري فــي الـنـصــف األول مــن ال ـعــام بــواقــع
 23.6في المئة للشحن الجوي و 14.8في المئة
للشحن البحري بسبب كوفيد  19وتداعياته
على الطلب ،بسبب اإلغــاقــات ووقــف اإلنتاج
واالن ـ ـك ـ ـمـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـب ــر ال ـص ـن ــاع ــات
المختلفة والمناطق الجغرافية المتعددة .ومع
ذلك ،شهدت خدمات الشحن الجوي في النصف
األول زيــادة في العائدات بسبب نقص سعات

البيانات المالية للنصف األول من عام 2020
● سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة
 16.2مليون دينار ،في النصف األول من
عام  ،2020بتراجع  61.3في المئة .وبلغت
ربحية السهم  8.47فلوس للسهم الواحد
ً
مـقــابــل  21.89فـلـســا للسهم ال ــواح ــد في
النصف األول من العام الماضي.
● بلغت األربــاح قبل احتساب الفوائد
وال ـضــرائــب واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء 75.8
مليون دينار ،بتراجع  20.1في المئة.

● بلغت إيرادات «أجيليتي»  765مليون
دي ـنــار ،بـتــراجــع  1.3فــي الـمـئــة ،فــي حين
تــراجــع صــافــي اإليـ ــرادات بنسبة  3.7في
المئة بالنصف األول من العام.
● بلغت إيرادات الخدمات اللوجستية
العالمية المتكاملة  570.6مليون دينار،
بــزيــادة  2.5فــي المئة عــن النصف األول
من .2019
● بلغت إيــرادات مجموعة شركات

الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة  202.8م ـل ـيــون دي ـن ــار،
بتراجع  10.2في المئة.
● تتمتع أجيليتي بميزانية جيدة
حيث تبلغ قيمة األصول  2.2مليار دينار،
وصافي دين بقيمة  143.1مليون دينار،
ف ــي ت ــاري ــخ  30يــونـيــو  ،2020وتــدفـقــات
نقدية من العمليات تساوي  93.6مليون
ديـنــار ،فــي النصف األول مــن عــام ،2020
بزيادة تقدر بـ 128.2في المئة.

الشحن وارتفاع الطلب على الشحنات العاجلة
الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية والمعدات
الطبية األخرى .لذا ،فقد ارتفع صافي إيرادات
الشحن ا لـجــوي للنصف األول بنسبة  17في
المئة ،مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
بينما انخفض صافي إيرادات الشحن البحري
بنسبة  16في المئة مقارنة بذات الفترة من عام
 .2019كما حققت خــد مــات التخزين للطرف
ً
ً
الـثــالــث ن ـمــوا صـحـيــا ب ــزي ــادة  7فــي الـمـئــة في
صافي اإليــرادات ،وال سيما في منطقة الشرق
األوس ــط وإفريقيا (الـكــويــت ،المملكة العربية
السعودية) نتيجة إلضافة مرافق جديدة وزيادة
ال ـك ـف ــاءة الـتـشـغـيـلـيــة .ك ـمــا أظ ـه ــرت ال ـخــدمــات
ً
اللوجستية لـلـمـشــار يــع ً
أداء قــو يــا فــي جميع
المناطق ،وحققت زيــادة في صافي اإليــرادات
بنسبة  25في المئة ،مدفوعة بمشاريع جديدة
وزيادة في حجم األعمال مع العمالء الحاليين،
إال أن صافي اإليرادات للخدمات اللوجيستية
لـلـمـعــارض وال ـف ـعــال ـيــات ق ــد انـخـفــض بنسبة
 46في المئة بسبب إلغاء وتأجيل الفعاليات
الــرئـيـسـيــة ح ــول ال ـعــالــم .وق ــد قــامــت أجيليتي
ً
ابتداء
للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة
التدابير
من الربع األول ،بتطبيق مجموعة من
ً
المؤقتة والدائمة لخفض التكاليف ،استجابة
لـتــداعـيــات الــوبــاء وبـهــدف ضـمــان استمرارية
ق ــوة الــربـحـيــة خ ــال ف ـتــرات الـتــراجــع وتــذبــذب
ً
النشاط التجاري عالميا .وتواصل الخدمات
اللوجستية التركيز على اإلنتاجية التشغيلية
وتوفير حلول مرنة للعمالء لالستجابة لبيئة
السوق المتغيرة.

مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية
تراجعت أربــاح مجموعة شركات أجيليتي
للبنية التحتية قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة  18فــي الـمـئــة،
لتصل إلى  56مليون دينار في النصف األول
م ــن ع ــام  .2020وي ـع ــزى ه ــذا ال ـت ــراج ــع بشكل
أساسي إلى تراجع أداء شركات يوباك وناس
وغلوبال كليرنغهاوس سستمز ،والتي شهدت
ً
ً
انخفاضا كبيرا في عملياتها نتيجة للوباء .في
المقابل ،أثبتت أجيليتي للمجمعات اللوجستية
وترايستار قدرتهما على الصمود في مواجهة
تداعيات الوباء خالل النصف األول من العام.
وقــد تــراجــع صــافــي إيـ ــرادات مجموعة البنية
التحتية بنسبة  8.4في المئة واإليرادات بنسبة
 10.2في المئة.
ون ـ ـمـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات أج ـي ـل ـي ـت ــي ل ـل ـم ـج ـم ـعــات
اللوجستية بنسبة  4.5في المئة بالنصف األول
مــن الـعــام ،وســط زي ــادة الطلب على مساحات
التخزين ،خاصة من مــوردي المعدات الطبية
ً
وال ـم ــواد الـغــذائـيــة ،فـضــا عــن ق ــوة الـطـلــب من
ش ــرك ــات ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ح ـيــث كــانــت

المجمعات اللوجستية في وضع استراتيجي
يخولها لدعم هذه الشركات على تلبية طلبات
عمالئها.
وقد قامت أجيليتي للمجمعات اللوجستية
بالتعجيل من تسليم بعض مشاريعها لتلبية
زيــادة الطلب من العمالء .كما تستمر األعمال
التطويرية في الكويت والسعودية وإفريقيا،
ك ـمــا ه ــو مـخـطــط ل ـهــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن بعض
التأخيرات بسبب اإلغالقات.
●شهدت ترايستار ،وهي شركة متخصصة
فــي تـقــديــم ال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة المتكاملة
ً
لقطاع المنتجات النفطية ،تراجعا في اإليرادات
بنسبة  10في المئة في األشهر الستة األولى من
العام ،إال أن نموذج أعمال الشركة قد ساعدها
على الصمود خالل هذه األزمــة ،حيث شهدت
ً
األرب ــاح نموا ثنائي الرقم خــال نفس الفترة.
يعود السبب الرئيسي في تراجع اإليرادات إلى
االنخفاض الحاد في أسعار الــوقــود وتباطؤ
حجم العمل بسبب جائحة كوفيد  ،19والتي
أثرت بدورها على قطاعات الوقود والنقل البري
والتخزين ،إال أن الخدمات البحرية قد أظهرت
ً
ً
نموا صحيا بسبب دخول السفن الجديدة إلى
الخدمة والطلب القوي في السوق .وقد اتخذت
تــرايـسـتــار مــع بــدايــة تـفـشــي ف ـيــروس كــورونــا
جميع التدابير لضمان عدم انقطاع األعمال أو
تعطيل تقديم الخدمات لعمالئها.
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين
ف ــي ال ـس ــوق ،نـعـتـقــد أن ال ـمــرونــة ال ـقــويــة الـتــي
أظهرتها الشركة فــي النصف األول مــن العام
ستمكنها من تحقيق النجاح في النصف الثاني
مــن عــام  .2020وتستمر ترايستار فــي تنفيذ
خططتها والبحث عــن الـفــرص لتحقيق قيمة
مضافة لمساهميها.
●سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران
ً
(ن ــاس) تــراجـعــا فــي اإلي ـ ــرادات بنسبة  29في
المئة ،على الرغم من األداء الجيد ،الذي حققته
فــي شـهــري يناير وفـبــرايــر مــن هــذا ال ـعــام .إال
أن إي ـ ـ ــرادات «ن ـ ــاس» وق ـعــت ت ـحــت ضـغــوطــات
كـبـيــرة اب ـت ـ ً
ـداء مــن شـهــر م ــارس ،حـيــن قلصت
شركات الطيران والمطارات التي تعمل فيها
الشركة الرحالت الجوية ،مع تقليل الخدمات
ذات ال ـص ـل ــة ،وف ـ ــي ب ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــاالت ،وقـفـهــا
بالكامل .على الرغم من العمليات المحدودة
في العديد من المطارات ،استمرت «ناس» في
تقديم الخدمات ذات الصلة برحالت اإلجــاء
وال ـط ــائ ــرات ال ـخــاصــة وش ـحــن ال ـب ـضــائــع .مع
استئناف نشاط المطار والطيران في بعض
ً
المواقع ،تشهد «ناس» حاليا زيادة في الطلب
عـلــى خــدمــاتـهــا .وسـيـكــون تــركـيــز ن ــاس خــال
الفترة المتبقية من عام  2020على إدارة التدفق
الـنـقــدي ،وخفض التكاليف بما يتماشى مع
تــوقـعــات قـطــاع ال ـط ـيــران للعامين الـقــادمـيــن،
وال ـس ـعــي وراء ف ــرص ن ـمــو ج ــدي ــدة ،وتـعــديــل

طارق سلطان
السياسات واإلجراءات للعمل في عالم ما بعد
كوفيد .19

استمرارية األعمال
وفي هذا الصدد علق سلطان« :لقد قامت جميع
شركاتنا في جميع المجاالت بتفعيل خططتها
السـتـمــراريــة األع ـمــال وإدارة الـتـكــالـيــف .وحتى
خالل هذه األوقات الصعبة ،ساهمت جميعها في
أنشطة المسؤولية االجتماعية ذات الصلة ،التي
منها توصيل الطعام للعائالت في الكويت ودعم
مبادرات جمعية الهالل األحمر الكويتي وتقديم
خدمات التخزين والنقل المحلي المجانية كجزء
مــن دعــم جهود التصدي لكوفيد  .19كما قمنا
في موزمبيق ،بنقل معدات الوقاية الشخصية
تخزينها في مجمعنا
لـ  7مستشفيات ،ورتبنا
ً
اللوجستي الذي تم بناؤه حديثا».
وأضاف سلطان« :إن التأثير الكامل لتداعيات
ً
كوفيد  19ليس واضحا بعد ،فهناك العديد من
السيناريوهات المحتملة والعديد من األشياء
ال ـم ـج ـهــولــة ،لـكـنـنــا نـتـخــذ ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي من
شأنها التغلب على هذه الظروف والخروج منها
بـصــورة أق ــوى .نحن نتكيف مــع الــواقــع بحسب
معطيات كــل شــركــة مــن شــركــاتـنــا ،ونعمل على
ً
جعل هيكل التكاليف متماشيا مع المستويات
ً
ً
الجديدة لألعمال .كما أن لدينا تركيزا قويا على
إدارة النقد ،بهدف توفير السيولة المطلوبة في
المستقبل القريب».
واختتم سلطان« :نحن نشعر أن رؤيتنا طويلة
المدى الخاصة بتنمية شركات البنية التحتية
في األسواق الناشئة ،والتمكين الرقمي للخدمات
اللوجستية ،والتوسع في قطاعات جديدة مثل
التجارة اإللكترونية ،أصبحت أكثر أهمية من
أي وقــت مضى .ونحن نــود أن نشكر موظفينا
وعمالء نا ومساهمينا على دعمهم خــال هذه
ً
الـفـتــرة الصعبة واثـقـيــن أنـنــا مـعــا سنتمكن من
التعافي بصورة أقوى وأفضل».
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اقتصاد

مليونا دينار أرباح «عقارات الكويت» في النصف األول  500ألف دينار خسائر «الوطنية
العقارية» خالل  ٦أشهر
• الذربان :تأثير الجائحة قد يستمر حتى نهاية 2020
ً
• البحر :مشاريع الشركة لم تتوقف لكن مراحل اإلنجاز تأخرت قليال

قال البحر إن مشاريع «عقارات
الكويت» لم تتوقف ،سواء
داخل الكويت أو خارجها ،لكن
تأخرت مراحل اإلنجاز فيها
لفترة بسيطة نتيجة للجائحة،
كما تأثرت العمليات التشغيلية
للفنادق التي تملكها الشركة
خارج الكويت« ،لكننا نبذل
قصارى جهدنا للحفاظ على
إنجازاتنا التي حققناها خالل
السنوات السابقة».

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شركة
ع ـقــارات الـكــويــت ،ابــراهـيــم الــذربــان
ان ا لـشــر كــة حققت أر بــا حــا بلغت 2
مليون دينار خالل النصف األول من
عام  ،2020أي بربحية سهم قدرها
 2.33فلس للسهم الواحد .وأضاف
الذربان أن األرباح سجلت انخفاضا
بنسبة  %63مقارنة بالفترة ذاتها
من عام  ،2019والتي حققت الشركة
خاللها أرباحا قدرها  5.42ماليين
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار .ويـ ـ ـع ـ ــزى االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فــي
االر ب ــاح للظروف الحالية الناتجة
ع ــن جــائ ـحــة ك ــورون ــا والـ ـت ــي أث ــرت
سلبا على القطاع العقاري .وتوقع
ا لــذر بــان أن يستمر تأثير الجائحة
ح ـتــى ن ـهــايــة  ،2020آم ــا آن تـعــود
األ م ــور ا لــى طبيعتها وأن يتعافى
القطاع خالل .2021
من جانبه ،قال طالل البحر نائب
ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة وا لــر ئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي فــي ال ـشــركــة :تــأثــر ســوق
ال ـع ـق ــار ،خ ــاص ــة ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري
واالس ـت ـث ـم ــاري والـ ـفـ ـن ــادق ،وكــذلــك
الـقـطــاع الـسـكـنــي ،وإن ك ــان بــدرجــة
أقل ،نتيجة تفشي جائحة فيروس
كورونا والتدابير االحترازية التي
تم فرضها الحتواء الجائحة ،خاصة
عـمـلـيــات الـحـظــر وال ـق ـيــود ال ـتــي تم
فــرض ـهــا ع ـلــى االن ـش ـطــة ال ـت ـجــاريــة.
تـ ـح ــدي ــات لـ ــم ن ـش ـهــد م ـث ـي ـل ـهــا مـنــذ
أزمـ ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاخ ،واض ـ ـطـ ــرت ال ــدول ــة
إلقرار االغالق التام ولمدة تجاوزت
أربعة أشهر تجنبا لتفشي الوباء.

إبراهيم الذربان

العيسى :إدارة الشركة اتخذت اإلجراءات الالزمة لتخفيف حدة األوضاع

طالل البحر

وال ـ ـتـ ــزامـ ــا مـ ـن ــا ب ــدع ــم م ـس ـتــأجــري
ال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري وم ـس ــاه ـم ــة مــن
ا لـشــر كــة فــي تخفيف اال ث ــر السلبي
لـلـجــائـحــة قــدمــت ال ـشــركــة اع ـفــاء ات
ل ـل ـم ـس ـت ــأج ــري ــن ،االم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى
الـ ــى ان ـخ ـف ــاض اج ـم ــال ــي االيـ ـ ــرادات
التشغيلية مـقــار نــة بــا لـفـتــرة ذا تـهــا
من عام .2019
وعن مشاريع الشركة التي سبق
أن أعلنت الشركة عنها ،قال البحر:
لــم تـتــوقــف مـشــاريــع الـشــركــة ســواء
داخ ـ ــل دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت أو خــارج ـهــا
ولكن تأخرت مراحل االنجاز فيها
ل ـف ـتــرة بـسـيـطــة نـتـيـجــة لـلـجــائـحــة.
كـمــا تــأ ثــرت ا لـعـمـلـيــات التشغيلية
للفنادق التي تملكها الشركة خارج
الـ ـك ــوي ــت ،ول ـك ـن ـن ــا نـ ـب ــذل ق ـص ــارى

جهدنا للحفاظ على انجازاتنا التي
حققناها خالل السنوات السابقة.
واختتم البحر التصريح بالقول:
لشركة عقارات الكويت مالء ة مالية
ج ـي ــدة تـمـكـنـهــا م ــن ال ـص ـم ــود أم ــام
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تـشـكـلـهــا جــائـحــة
كورونا .وتعمل الشركة حاليا على
مراجعة أصولها داخل دولة الكويت
وخارجها بهدف تقليل االثر المالي
لهذه الجائحة على أصول الشركة.
ل ـق ــد ك ـ ــان ع ـ ــام  2020ع ــام ــا مـلـيـئــا
بالتحديات ،ونتوقع ان نرى تعافيا
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري خ ــال عــامــي
 2021و 2022ان شاء الله.

أعلنت الشركة الوطنية العقارية،
ً
التي تعمل حاليا على تطوير مشاريع
بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دوالر
فــي الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا،
نتائجها المالية المرحلية للفترات
المنتهية فــي  31م ــارس و 30يونيو
 ،2020محققة صافي أرباح بقيمة 0.6
مليون دينار عن الربع األول من 2020
ومسجلة خسائر بمقدار  0.5مليون عن
النصف األول منه.
وبلغت اإليرادات التشغيلية للشركة
 5.9م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ل ـل ـن ـصــف األول
مــن السنة الحالية ،كما بلغ اجمالي
األصول  481مليون دينار كما في 30
يونيو .2020
وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الـشــركــة والــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ،فيصل
العيسى :إنه على الرغم من أن تفشي
ج ــائـ ـح ــة "ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،"19-والـ ـت ــدابـ ـي ــر
الناجمة عــن ذلــك الحـتــواء الفيروس،
والـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ح ـك ــوم ــات ال ـب ـلــدان
كــافــة الـتــي ت ـمــارس الـشــركــة الوطنية
ً
العقارية نشاطها فيها ،قد أثرت سلبا
عـلــى أعـمــالـنــا ف ــي الـنـصــف األول من
ع ــام  ،2020ف ــإن إدارة ال ـشــركــة تولت
تقييم اآلثار الحالية والمتوقعة لهذا
الوضع على أنشطة الشركة ،واتخذت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مــن
حدتها".
وأضاف العيسى أن الشركة تواصل
تـنـفـيــذ اسـتــراتـيـجـيـتـهــا ال ــرام ـي ــة إلــى
ت ـع ــزي ــز وض ـع ـه ــا الـ ـنـ ـق ــدي م ــن خ ــال
تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من

 100مليون دينار وتقليل المطلوبات
وال ـم ـصــاريــف إل ــى ال ـحــد األدنـ ـ ــى ،مع
الـتــركـيــز عـلــى تحسين أداء أصــولـهــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،وت ـط ــوي ــر م ـشــروع ـي ـهــا
الـ ـضـ ـخـ ـمـ ـي ــن ،م ـج ـم ــع ري ـ ــم م ـ ــول فــي
أبوظبي ومشروع غراند هايتس في
مصر.
ً
وأوض ــح أن الشركة أح ــرزت تقدما
ف ــي عـمـلـيــة ت ـطــويــر مـجـمــع ري ــم مــول
الــواقــع في جزيرة الريم في أبوظبي،
الذي يعتبر من أكبر مشاريع التجزئة
والتسلية وتناول الطعام والترفيه ،إذ
ً
يضم أكثر من  450متجرا سيستقطب
كبريات العالمات التجارية العالمية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـب ــق أن أكـ ـ ـ ّـدت
تأجيرها في المجمع.
وفــي مصر ،ذكــر أن مـشــروع غراند
هايتس السكني المتكامل والضخم
ب ـل ــغ م ــرح ـل ــة م ـت ـق ـ ّـدم ــة م ــن ال ـت ـطــويــر
وتـسـلـيــم ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ،ويمتد
هــذا الـمـشــروع على مساحة إجمالية
تبلغ أرب ـعــة مــايـيــن مـتــر مــربــع يلبي
االحـتـيــاجــات السكنية لـعــدد السكان
المتنامي في القاهرة وضواحيها.
ً
وب ـيــن أن ك ــا مــن مـجـمــع ري ــم مــول
ومشروع غراند هايتس يعتبران من
ّ
االسـتـثـمــارات ال ــواع ــدة الـتــي ستمكن
الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر
تنويع مصادر دخلها التشغيلية في
السنوات القادمة".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
ال ـع ـقــاريــة تــديــر ف ــي ال ـكــويــت مـشــروع
ال ـ ــواج ـ ـه ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة سـ ـ ـ ــوق شـ ـ ــرق،

فيصل العيسى
ومنتجع الـجــون ،وفــي األردن ،تمتلك
الشركة وتــديــر مجمع جـنــوب العقبة
االس ـت ـث ـم ــاري ال ـ ــذي ي ــوف ــر م ـســاحــات
م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـت ـخ ــزي ــن والـ ـمـ ـص ــان ــع
والشركات والخدمات اللوجستية على
مـســاحــة  1.5مـلـيــون مـتــر مــربــع ،وفــي
ليبياُ ،يـعــد مـشــروع بــالــم ريزيدانسز
ً
الـسـكـنــي مــن الـمـشــاريــع األك ـثــر أمــانــا
ً
ورقـ ـي ــا ب ـمــوق ـعــه ع ـلــى س ــاح ــل الـبـحــر
األبيض المتوسط في منطقة جنزور،
إح ــدى ضــواحــي الـعــاصـمــة طــرابـلــس،
وفــي أربـيــل  -ال ـعــراق ،تمتلك الشركة
ً
ً
عقارا تم تطويره جزئيا على مساحة
 104آالف مـ ـت ــر مـ ــر بـ ــع ،و يـ ـق ــع عـلــى
طـ ــول ط ــري ــق م ـه ــم ،وت ـس ـعــى ال ـشــركــة
إلــى الحصول على المزيد مــن فرص
التطوير في الموقع.

ً
«العقارات المتحدة» تسجل تراجعا في اإليرادات واألرباح للنصف األول
حوا :استمرار األنشطة التشغيلية للشركة ومشاريعها التطويرية رغم التحديات
أعلنت شركة العقارات المتحدة
نتائجها ا لـمــا لـيــة للنصف األول
من عــام  2020وأظهرت تحقيقها
خالل الربع األول المنتهي في 31
ً
مارس الماضي نموا في إيراداتها
التشغيلية بنسبة  39.49في المئة
وص ـل ــت إل ــى  34.4م ـل ـيــون دي ـنــار
مقارنة مع الفترة نفسها من عام
ً
 2019والتي بلغت  24.7مليونا.
وسجلت الشركة صافي أرباح
ع ــن ال ــرب ــع األول م ــن ع ـ ــام 2020
وص ـل ــت إل ــى  1.67م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
مقارنة بمبلغ  781ألفا عن الفترة
المماثلة من عام  2019أي بنسبة
زيـ ــادة قــدرهــا  113.64فــي الـمـئــة،
ً
ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة
األرب ــاح التشغيلية فــي الشركات
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة وال ـ ــزمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة م ــدع ــوم ــة
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض ت ـك ــال ـي ــف ال ـت ـم ــوي ــل

وال ـم ـصــاريــف ال ـعــامــة رغ ــم تأثير
جائحة (كوفيد –  )19على إيرادات
وأنشطة الفنادق والمنتجعات.
ومـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات
االقتصادية جراء التفشي الوبائي
لجائحة فيروس كورونا المستجد
( ك ــو فـ ـي ــد  ،)19 -س ـج ـل ــت ش ــر ك ــة
العقارات المتحدة خسائر بلغت
 5.65ماليين دينار لفترة األشهر
ال ـس ـتــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30يــونـيــو
 2020مـ ـق ــار ن ــة ب ــر ب ــح ب ـل ــغ 2.41
مليون دينار في الفترة ذاتها من
عام .2019
وان ـخ ـفــض إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات
التشغيلية بنسبة قدرها  3.13في
المئة لتبلغ  52.8مليون دينار في
الـنـصــف األول مــن ال ـعــام الـحــالــي
مقارنة مع الفترة المماثلة من عام
ً
 2019بمبلغ  54.5مليونا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ويأتي تراجع اإليرادات واألرباح
ال ـت ــي سـجـلـتـهــا ش ــرك ــة ال ـع ـقــارات
المتحدة في النصف األول من هذا
العام بسبب الظروف االستثنائية
التي تمر بها الكويت والمنطقة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم أجـ ـ ـم ـ ــع جـ ـ ـ ـ ــراء ت ـف ـشــي
فيروس كورونا المستجد ،إضافة
إل ـ ــى ات ـ ـبـ ــاع الـ ـش ــرك ــة لـ ــإجـ ــراءات
الحكومية وتعليمات السلطات
ال ـص ـح ـي ــة وسـ ـ ــط مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ــذا
الوباء العالمي والحد من انتشاره
خالل فترة الحظر الكلي والجزئي
الذي تم فرضه في كل دول العالم
ال ــذي أث ــر بـتــداعـيــاتــه عـلــى مجمل
األنشطة االقتصادية والتجارية
ً
أ يـضــا  .واستجابة لتلك التدابير
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
المحلي واإلقليمي ،قامت الشركة
ف ــي ن ـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن هــذا

ال ـع ــام بــإي ـقــاف جـمـيــع أنشطتها
فــي ال ـف ـنــادق والـمـنـتـجـعــات كذلك
الـمـجـمـعــات ال ـت ـجــاريــة المملوكة
ً
لها فــي عــدة دول فـضــا عــن منح
ً
إعـفــاء ات للمستأجرين دعما لهم
لتجاوز هذه األزمة ،إلى حين عودة
الحياة بشكل تدريجي واستئناف
أنشطتها.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
النتائج ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة وا ل ـ ــر ئـ ـ ـي ـ ــس ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـمـجـمــوعــة مـ ــازن حـ ــوا ،إن ــه "مــع
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
الـ ــربـ ــع األول ،ورغـ ـ ــم ال ـت ـح ــدي ــات
غ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة الـ ـت ــي شـهــدتـهــا
المنطقة وا لـعــا لــم نتيجة جائحة
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد
(ك ــوف ـي ــد  )19 -وت ــداع ـي ــات ــه عـلــى
األسواق ،تستمر الشركة بمواصلة

أنشطتها التشغيلية ومشاريعها
ً
ً
ال ـت ـط ــوي ــري ــة ،م ـح ـل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا،
وف ــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــات المخطط
لها ،ومن ضمنها تطوير وتنفيذ
وإنجاز مشاريعها بضاحية حصة
المبارك ،وهي أبراج حصة وبيوت
حصة والمنطقة الـتـجــاريــة ،وفق
جدولها الزمني وبأعلى المعايير.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـ ـ ــوا ،أنـ ـ ـ ــه ت ـس ـت ـمــر
ً
حــال ـيــا أع ـم ــال اإلنـ ـج ــاز لـمـشــروع
أبـ ــراج حـصــة والـمـتــوقــع انـتـهــاؤه
في الربع األخير لعام  2022رغم
ً
تـ ــأخـ ــره م ـ ــدة ب ـس ـي ـطــة ن ـ ـظـ ــرا إل ــى
التدابير االحترازية التي وضعتها
الــدولــة ،وعلى الصعيد اإلقليمي،
واصـلــت الشركة جهودها إلنهاء
مرحلة التصميم للمرحلة الثانية
ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع أسـ ــوف ـ ـيـ ــد بــال ـم ـم ـل ـكــة
المغربية ،الذي تبلغ مساحته 2.5

مليون متر مربع ،ويتضمن فندق
سانت ريجيس مراكش (The St.
 )Regis Marrakech Resortإضافة
إل ــى مجموعة مــن الـفـلــل والشقق
السكنية صممت بأعلى مستويات
الفخامة".
وأشــار إلى أنه وسط "الظروف
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـع ـي ـش ـهــا
ً
م ـعــا م ــن تــداع ـيــات وبـ ــاء كــورونــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ،ت ـت ـق ــدم أسـ ـ ــرة شــركــة
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة وشــركــات ـهــا
التابعة والزميلة بخالص تقديرها
واع ـتــزازهــا لـكــل الـمــوجــوديــن في
ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة م ــن ال ـك ــوادر
الطبية ومنتسبي وزارتي الداخلية
والدفاع وكذلك الهيئات الحكومية
كافة والقطاع الخاص ومتطوعي
مؤسسات المجتمع المدني ،على
مجهودهم المبذول فــي مواجهة

مازن حوا
ه ــذا ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي وال ـح ــد من
ّ
انتشاره ،داعين المولى جل وعال
أن يحفظ الكويت والـعــالــم أجمع
من كل مكروه".

َ
 :stcإقبال كبير على خدمة الطلب المسبق لهاتفي
 Galaxy Note 20وGalaxy Note 20 Ultra
أعلنت شــركــة االت ـصــاالت الكويتية
 ،stcأن ـ ـهـ ــا وفـ ـ ـ ــرت أحـ ـ ـ ــدث ابـ ـتـ ـك ــارات
سامسونج فــي عــالــم الـهــواتــف الذكية
 Galaxy Note20وGalaxy Note20
 Ultraلـعـمــائـهــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وذل ــك
ً
اعتبارا من  5أغسطس .2020
وأشارت  stcالى اإلقبال الكبير على
ال ـع ــروض الـحـصــريــة ال ـتــي ستقدمها
ل ـع ـمــائ ـهــا ال ــذي ــن س ـج ـلــوا ف ــي خــدمــة
الطلب المسبق للحصول على هاتفي
 Galaxy Note20وGalaxy Note20
 ،Ultraوال ـت ــي تـشـمــل ال ـح ـصــول على
سماعات  +Galaxy BudsوBuds Live
على التوالي.
وقــالــت إن هاتفي Galaxy Note20
و  Galaxy Note20 Ultraي ــأ ت ـي ــان
بتصميم أ نـيــق ومميز مــع خصائص
وميزات فائقة القوة واألداء ،كما أنهما
يـتــوفــران بـخـيــارات متنوعة مــن ألــوان
الميستيك الـفــريــدة ،فضال عــن تزويد
الهاتفين بأكبر شاشة عرض حتى اآلن
في سلسلة  ،Galaxy Noteلتوفير أداء
أفضل ،واالرتقاء بتجارب المستخدمين
إلـ ــى م ـس ـتــويــات ج ــدي ــدة م ــن ال ـج ــودة
والكفاءة.
ولفتت إلى أن الجهازين يتناسبان،
بـ ـفـ ـض ــل ت ـص ـم ـي ـم ـه ـم ــا الـ ـ ـم ـ ــري ـ ــح ،مــع
احتياجات المستخدمين أثناء مشاهدة
الفيديوهات أو عند ممارسة األلعاب
المفضلة لديهم ،إضافة إلى أن معهما
ً
قلم  S Penالمحسن واألكثر تطورا حتى
اآلن مع العديد من الميزات الجديدة،
ّ
مما يمكن المستخدمين مــن الكتابة
بــدقــة اسـتـثـنــائـيــة ،ت ـحــاكــي دق ــة الـقـلــم
ال ـح ـق ـي ـقــي ،وذل ـ ــك لـتـحـسـيــن مـسـتــوى
الكتابة الـيــدويــة عند اسـتـخــدام قلم S
 Penمع خط منظم وواضح.
وق ـ ــال ع ـث ـمــان ال ـ ـبـ ــورا ،رئ ـي ــس قسم
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ـنـ ـق ــال ــة ف ـ ــي س ــام ـس ــون ــج
ال ـخ ـل ـي ــج ل ــإلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات" :س ـن ـش ـهــد
ً
قريبا إطــاق هاتفي Galaxy Note20

و Galaxy Note20 Ultraالمبتكرين
فــي المنطقة ،والـلــذيــن شـهــدا مستوى
عاليا من الترقب والحماس من جانب
المستخدمين مدفوعين بالرغبة في
الـتـعــرف على مــا تقدمه هــذه األجـهــزة
من ميزات وخصائص جديدة ،مضيفا
ً
"م ــن ال ــرائ ــع ح ـق ــا رؤي ـ ــة م ــدى اهـتـمــام
 stcبتوفير أحــدث أجهزتنا المبتكرة
لعمالئها ،لمنحهم تجارب استثنائية
م ــع مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن اإلم ـكــانــات
والفرص ،التي ترتقي بمستوى حياتهم
وإنتاجيتهم".
ويـ ـج ــيء إطـ ـ ــاق ه ــذي ــن ال ـج ـهــازيــن
ال ـجــديــديــن ،بــالـتــزامــن مــع الـتــوجـهــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن ج ــان ــب الـم ـسـتـهـلـكـيــن
حــول العالم الــذيــن بــاتــوا يرغبون في
الحصول على أجهزة قوية تساعدهم
ع ـلــى ت ـعــزيــز م ـس ـتــوى إنـتــاجـيـتـهــم ،ال
سيما مع التوجه نحو العمل وإنجاز
المهام عن ُبعد.
ويتميز كال الهاتفين بمزايا مبتكرة
م ـص ـم ـم ــة إلح ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـحـ ــوالت ج ــذري ــة
فـ ــي حـ ـي ــاة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ،وت ـع ــزي ــز
قدرتهم على إنجاز مهامهم الوظيفية
بـشـكــل س ـلــس و م ــر ي ــح ،إذ سيستفيد
مستخدمو أجهزة  Galaxy Note20و
 Galaxy Note20 Ultraبمزايا الحفظ
التلقائي والمزامنة ،والـتــي توفر لهم
راحة بال إضافية فيما يتعلق بضمان
ع ــدم ف ـق ــدان ال ــوث ــائ ــق واألعـ ـم ــال الـتــي
ق ــام ــوا ب ــإن ـج ــازه ــا .وس ــاه ــم ال ـت ـعــاون
بـيــن ســامـســونــج ومــايـكــروســوفــت في
تسهيل استخدام حواسيبهم المزودة
ببرنامج  Windows PCبشكل سلس
على كــا الجهازين ،مما سـيــؤدي إلى
توفير العديد من المزايا التي تضمن
ل ـهــم اس ـت ـمــراريــة األعـ ـم ــال بــاسـتـخــدام
الهواتف الذكية.
ً
وأكـ ــدت  stcأن ـهــا تـسـعــى دومـ ــا الــى
خ ـلــق ت ـجــربــة ث ــري ــة وأك ـث ــر س ــرع ــة من
أي و قــت مضى لعمالئها ،عبر توفير

أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــروض
وأحـ ـ ــدث ال ـهــواتــف
الـنـقــالــة مصحوبة
بـخـيــارات متميزة
لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــزز تـ ـ ـج ـ ــارب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـي ــن
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت،
واض ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ن ـص ــب
أعـ ـيـ ـنـ ـه ــا س ــام ــة
عمالئها وتسهيل
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ع ــروض ـه ــا حـتــى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزل
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع
االل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــي
 kw.com.stcأو
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ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـي ـت ـم ـك ــن
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــون ب ـ ـف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا
واإلم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ــوفـ ــرهـ ــا ه ـ ــذان
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــازان ،مـ ــن ع ـي ــش ت ـج ــرب ــة لـعــب
غــامــرة ،واالنـتـقــال إلــى عالم جديد في
مجال األلعاب المدعومة بتقنية الجيل
الخامس .ومما ال شــك فيه أن المزايا
المتطورة في ،Galaxy Note20 Ultra
كتقنية محسن األلعاب المعزز بالذكاء
االصطناعي وتعزيز ميزة االستجابة
الصوتية عبر البلوتوث ،باإلضافة إلى
زم ــن االسـتـجــابــة بـســرعــة  240هــرتــزا،
ستساهم في االرتقاء بتجربة األلعاب
لمستخدمي هذا الهاتف.
وت ــوف ــر ال ـب ـطــاريــة الــذك ـي ــة الـكـبـيــرة
مــع مـيــزة الشحن فــائــق الـســرعــة طاقة
تــدوم يوما كامال ،عبر شحن الهاتف
م ــدة  30دقـيـقــة ف ـقــط ،مـمــا ي ـعــزز قــدرة
المستخدمين على إنجاز مهام متعددة
ع ـل ــى ن ـح ــو أكـ ـث ــر س ــاس ــة ف ــي جـمـيــع
األوقات.
كما يتميز  Galaxy Note20وGalaxy
 Note20 Ultraبنظام كاميرا احترافي،

يشمل مجموعة من العدسات بما في
ذلك العدسة الواسعة وعدسة التصوير
عــن بعد والعدسة فائقة االتـســاع ،مع
مستشعر عــالــي الــدقــة للحصول على
محتوى ابداعي بجودة فائقة.
ويحتوي جهاز  Note20 Ultraعلى
ش ــاش ــة ب ـم ـع ــدل ت ـح ــدي ــث  120ه ــرت ــزا
لتوفير ت ـجــارب مـشــاهــدة ولـعــب أكثر
سالسة ومتعة ،وسيستمتع مستخدمو
الهاتفين بمستوى عال من اإلنتاجية
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـعـ ـم ــل ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـم ـك ـن ـهــم مــن
االت ـصــال بــأجـهــزة الكمبيوتر وإج ــراء
مهام متعددة بسالسة ،ونقل الملفات
وتـعــدي ـل ـهــا ع ـبــر األجـ ـه ــزة الـمـخـتـلـفــة،
وحتى الرد على إشعارات الهاتف.
وسـيـحـصــل مـسـتـخــدمــو شـبـكــة stc
الذين تقدموا بطلب مسبق للحصول
على هاتف  Galaxy Note20 Ultraعلى
سماعات  ،Buds Liveبينما سيحصل
األشخاص الذين تقدموا بطلب مسبق
للحصول على هاتف ،Galaxy Note20
على سماعات .+Galaxy Buds
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في رواية «نساء وادي النوم» للكاتب
جلول قاسمي ،امتزجت اللغة السردية
باللغة الشعرية ليتشكل إيقاع جديد
يعكس اغتراب الذات وإحباطاتها.

21

ترفض الفنانة نور تخفيض أجرها في
األعمال الفنية ،معتبرة أن خفض األجور
مؤامرة يلجأ لها بعض المنتجين.

21

رحلت الفنانة شويكار دلوعة
السينما المصرية أمس األول عقب
تعرضها ألزمة صحية إثر انفجار
في المرارة.

كايلي جينر أثنت على مصمم فرنسي
فهاجمها إيطالي

ً
بعد أن ارتدت في عيد ميالدها فستانا لروستينغ
كشفت تقارير إعالمية أن مصمم األزي ــاء اإليطاليميشيل
كوستيلو هــاجــم الـنـجـمــةكــايـلــي جـيـنـر ،بـعــد أن ن ـشــرت عبر
صفحتها على أحد مواقع التواصل ،صــورة لها من االحتفال
بعيد ميالدها الـ ،23وظهرت فيها بفستان أحمر مرصع باألحجار
روستينغ ،وعلقت على
الملونة،
بتوقيع مصمم آخر هو أوليفر ُ
ً
الصورة" :شكرا لك أوليفر روستينغ على فستان عيد الميالد
ً
المثالي" ،علما أن روستينغ مصمم أزياء فرنسي.
ويبدو أن منشور كايلي ،وشكرها لمديرها اإلبداعي أوليفر
روستينغ ،استفز كوستيلو ،الذي اتهمها بأنها ال تهتم إال بدور
األزياء العالمية الراقية والمشهورة جدا ،وال تعطي أي تقدير أو
اهتمام لمصممي األزياء الصاعدين ،أو األقل شهرة.
وكتب فــي صفحته" :شـكــرا لــك أوليفر على فستان الميالد
المثالي ،وشكرا للمصممين بدون أسماء ،الذين يعملون بال كلل
على مدار الساعة على إطالالت مخصصة لها ،لكنها لن تقوم
بعمل تاغ لهم أو شكرهم ما لم يكن دعمهم مدفوعا".
وأضــاف" :شكرا لفريق المكياج والبريق الذي دائما ما يتم
تقديره بغض النظر عن السبب ،وهذا المنشور ليس له عالقة بي،
ألن كايلي ترتدي مني مرة واحدة فقط في السنة ،وأنا محظوظ
إذا حصلت على صورة الئقة لنشرها ،وال أقلل من شأن أي من
فريقها الذي يصمم لها ستايلها وال فريق المكياج والبريق ،على
الرغم من أننا نعلم أنه ال يمكنك االنتظار حتى تلغي متابعتي
وتجريني في التصميم معها".
وتابع كوستيلو" :إنه ألمر محزن أن يعمل المصممون بجهد

كبير على هذه الفرص لمالبس هؤالء النساء الرائعات صاحبات
الشعبية الكبيرة وال يشكرون سوى المصممين البارزين ،مثل
أوليفر ،لكنهن ينسون المصممين اآلخرين ،لكن من المؤكد أن
هذا المنشور له عالقة كبيرة بالمصممين غير المعروفين ،فلماذا
ال يتم ذكر واحد منهم على األقل؟ ليس طوال الوقت ولكن ربما
من حين آلخر".
يذكر أن نجمة تلفزيون الواقعكايلي جين ر احتلت المركز األول
في قائمة مجلة فوربس السنوية ألشهر  100شخصية األعلى
أجرا عام  ،2020إذ إنها استطاعت أن تحصد  590مليون دوالر
لتكون الشخصية األعلى أجرا هذه السنة.
وبهذا ،تكون جينر المرأة األولى التي تتصدر هذه القائمة،
التي كان يتصدرها دائما رجل .وحسب التقرير ،فإنها ربحت 590
مليون دوالر في األشهر الـ 12الماضية ،معظمها من بيع حصة
قدرها  51في المئة من خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات
التجميل إلى شركة كوتي عام .2019
وجاء في المركز الثاني صهر جينر ،مغني الرابكاني ويست
 ،زوج شقيقتهاكيم كــارداشـيــان ،ب ــ 170مليون دوالر ،وتقدر
"فوربس" اآلن صافي ثروته بــ 1.3مليار دوالر ،ويرجع الفضل
في ذلك إلى حد كبير ،إلى خط أزيائه "."Yeezy

مايلي سايروس و ليام هيمسوورث

كايلي جينر

بيال حديد

أميتاب باتشان

مايلي سايروس الستعادة هيمسوورث بيال حديد «أميرة فلسطينية» بالحجاب
أثارت النجمة العالميةمايلي سايروس جدال كبيرا ،بعد كشفها في أحد البرامج
أنها تحاول استعادة صداقتها مع النجم ليام هيمسوورث ،السيما أنه سبق لهما
أن تزوجا.
وذكــرت تقارير إعالمية ،مــؤخــرا ،أن النجمة مايلي ســايــروس تحاول استعادة
عالقتها الجيدة بزوجها السابق النجم ليام هيمسوورث ،مؤكدة أن مايلي حزينة
لما وصلت اليه األمور ،وترغب في استعادة زوجها من جديد ،فقد كانت تتصرف
بجنون في اآلونة األخيرة ،لكنها في أعماقها تحب ليام.
وتعتبر سايروس من النجمات المنافسات دائما على الجوائز العالمية ،وتسعى
إلى نيل المراكز األولى في هذا العام ،رغم وجود منافسة شرسة مع بيلي ايليش
وتايلور سويفت واريانا غراندي.

فاجأت عارضة األزياء العالميةبيال حديد محبيها ،بإطاللة مفاجئة ،مرتديةالحجاب،
فيما وصفها والدها رجل األعمالمحمد حديد بأنها "أميرة فلسطينية".
و نـشــر محمد ،عبر صفحته على أ حــد مــوا قــع ا لـتــوا صــل ،صــورا البنته بيال مرتدية
ً
الحجاب ،لتحظى بردود فعل واسعة ،وتعليقات تغزلت بها وبجمالها ،خصوصا أنها
ّ
توجت بلقب أجمل امرأة في العالم ،وفق دراسة علمية حديثة ،تعتمد على تطبيق نظرية
القاعدة الذهبية لمقياس الجمال "فاي" اليوناني في وقت سابق.
وقبل أيام قليلة كانت بيال تتنزه في أحد شوارع مدينةنيويورك ،وهي ملتزمة بقواعد
التباعد االجتماعي والسالمة العامة ،ومنها ارتداء الكمامة ،للحد من انتشار فيروس
كورونا ،حيث نالت استحسان المتابعين لها على مواقع التواصل ،واعتبروها مثاال
يحتذى به في التقيد باالجراء ات العالمية لهذا الوباء القاتل.

أميتاب باتشان يتمنى السالم للهند
تمنى النجم الهنديأميتاب باتشان السالم واالزدهار للهند ،بمناسبةعيد استقاللها،
إذ نشر ص ــورة لــه عبر حسابه على أحــد مــواقــع الـتــواصــل ،وعـلــق عليها" :الـمـحــاربــون
الحقيقيون في الكفاح ضد الوباء تحية لكم ،وفي هذا اليوم الميمون لالستقالل أتمنى
السالم واالزدهار والوئام".
وكان أميتاب باتشان زرع مؤخرا شجرة "جولموهار" ،بمناسبة ذكرى ميالد والدته
الراحلة ،ونشر صورة وثقت ذلك على حسابه.
على صعيد آخر ،أعلن الفنان أبهيشيك باتشان ،ابن أميتاب باتشان ،شفاءه من فيروس
كورونا ،حيث ظهرت نتيجة فحص الـ PCRسلبية .وسبق أن أصيب أميتاب وابنه وزوجة
ابنه ايشواريا راي وابنتها بالفيروس ،لكن ايشواريا وابنتها خرجتا من المستشفى،
وكذلك اميتاب ،ونالوا جميعا اهتماما واسعا في الوسط االعالمي والفني.

جون لجند يطلق أغنية بعنوان «»Wild

ينتظر وزوجته كريسي تايغن طفلهما الثالث
كـ ـش ــف الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــالـ ـم ــيج ـ ـ ــون ل ـج ـن ــد،
وزوجته النجمة العالميةكريسي تايغن ،عن
انتظارهما طفلهما الثالث.
جاء ذلك خالل كليب أغنية جديدة للجند،
بـعـنــوان " ،"Wildوال ـتــي طــرحـهــا بمناسبة
مرور  14عاما على لقائهما األول ،إذ شاركته
تايغن الكليب.
وفــي الفيديو ،شوهد المغني األميركي،
البالغ  41عاما ،وزوجته عارضة األزياء34 ،
عاما ،وهما على الشاطئ في المكسيك ،ومن
ثــم يـقــودان سـيــارة مكشوفة وهما فــي غاية
االنسجام.
وفي نهاية الكليب ،الذي تصل مدته إلى
 3دقائق ،ينضم للزوجان أبناؤهما ،وهما
الطفلة لونا 4 ،سنوات ،والطفل مايلز ،سنتان،
ومن ثم يعلنان الحمل ،ومن ثم تضع يديها

على بطنها ،في إشار ٍة منها إلى أنها حامل.
يذكر أن كريسي تزوجت جون عام ،2013
بعد  6سنوات من الصداقة ،وأنجبا لونا في
عام  ،2016بعدها مايلز عام  ،2018وكليهما
من خالل التلقيح االصطناعي.
وكانت عارضة األزياء تايغن نشرت صورة
ج ــدي ــدة الب ـن ـت ـهــا ل ــون ــا ف ــي صـفـحـتـهــا على
أحد مواقع التواصل ،ولونا التي سيصبح
عمرها  5سنوات في أكتوبر المقبل ،تظهر
ً
ً
شبها كبيرا بينها وبين والدتها ،وتم التقاط
الصورة خالل عطلة العائلة في المكسيك.
العالمي

من جهته ،سبق أن طــرح النجم
جــون لجند ألـبــومــه " "Bigger Loveفــي 19
يونيو الماضي ،وأطلق فيديو كليب لألغنية
ذاتها.
وق ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ــون ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو" :ت ـ ـ ــم ص ـنــع

ه ــذا ال ـف ـيــديــو لــاح ـت ـفــال بـحـبـنــا الـمـشـتــرك
وأمـلـنــا ومــرونـتـنــا ،نـحــن جميعا نستخدم
التكنولوجيا للبقاء على اتصال وإيجاد طرق
مبتكرة للتكيف ،وأردن ــا أن يـكــون الفيديو
عناقا موسيقيا كبيرا لألشخاص في جميع
أنحاء العالم الذين يجدون طرقا للبقاء على
اتصال بالعائلة ومساعدة جيرانهم وتوفير
ال ــوق ــت ل ـق ـضــاء عـطـلــة رق ــص مـطـلــوبــة رغــم
الظروف المجنونة التي نجد أنفسنا فيها".

جون لجند وكريسي تايغن «الحامل»
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«نساء وادي النوم» تعكس التحوالت واغتراب الذات
الرواية الجديدة للمغربي جلول قاسمي مزيج سردي شعري ينهل من أجواء المناجم
ً
حياة المناجم بيئة فريدة يمكن ألي كاتب أن يبدع نصا من وحي أجوائها وتفاصيل حياة َّعمالها
وطبيعة حياة الناس من حولها .هذا ما نجح فيه ببراعة الكاتب المغربي المعروف جلول قاسمي،
مطلع القرن الحالي ،ويبدو أنه عاود االشتياق إلى هذا
روايته "سيرة للعته والجنون" في ً
حين أطلق ً
العالم ،مستثمرا نجاح التجربة األولى فأطلق أخيرا روايته الجديدة "نساء وادي النوم".
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أعلن األديــب المغربي جلول
قـ ــاس ـ ـمـ ــي عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ك ـ ــروائ ـ ــي
متميز ،في بداية القرن الحادي
والـعـشــريــن حـيــن أص ــدر روايـتــه
البديعة "سيرة للعته والجنون"،
وت ـ ــواص ـ ـل ـ ــت أع ـ ـمـ ــالـ ــه فـ ــأصـ ــدر
"سـ ــوانـ ــح ال ـص ـم ــت وال ـ ـس ـ ــراب"،
و"م ــدارج الـهـبــوط" ،ثــم "الـعــابــر"،
ً
وأخيرا صدرت روايته الخامسة
تحت عنوان "نساء وادي النوم"
عن دار روافد في القاهرة.
وتـ ــرت ـ ـبـ ــط روايـ ـ ـ ـ ـ ــات ق ــاس ـم ــي
بمدينة جرادة المنجمية الواقعة
شرقي المملكة المغربية ،لذا لم
ً
ي ـكــن غــري ـبــا أن تـنـشـغــل "س ـيــرة
للعته والجنون" بقضايا ّ
عمال
مـنـجــم الـفـحــم ورص ــد الـتـغـ ُّـيــرات
ال ـح ــادث ــة ف ــي ن ـم ــط ال ـح ـي ــاة فــي
المدينة وما حولها ،ثم تجسيد
ص ــدم ــة الـ ـن ــاس ه ـن ــاك إثـ ــر ق ــرار
توقيف العمل في منجم جــرادة

الذي ّ
تحول تدريجيا من نعمة
إ لــى نقمة .و هــي القضية التي
ً
عـ ــاد لـمـعــالـجـتـهــا مـ ـج ــددا فــي
"نساء وادي النوم" ،حيث عاد
إلى جرادة ومنجمها وناسها،
ً
م ـط ــورا الـشـكــل والـلـغــة الـلــذيــن
اه ـ ـتـ ــدى إل ـي ـه ـم ــا فـ ــي "م ـ ـ ــدارج
الهبوط".
ويـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــار قـ ــاس ـ ـمـ ــي ن ـق ـط ــة
انطالق روايته من انتهاء حياة
أخرى ،إذ تبدأ بموت أم فضلة،
وه ــي األم الـكـبـيــرة أو "عـمـيــدة
ً
العائلة" ،ويمثل موتها مؤشرا
لــأحــداث ،يحيل إلــى تحوالت
المدينة التي تستشرف أفولها
ب ـع ــد إغـ ـ ــاق ال ـم ـن ــاج ــم مـ ــع مــا
أعقب ذلك من تحول اقتصادي
واجـ ـتـ ـم ــاع ــي وانـ ـهـ ـي ــار لـلـقـيــم
وال ـ ـتـ ــوازنـ ــات داخـ ـ ــل ال ـمــدي ـنــة
التي كان المنجم عصب الحياة
فيها ،وهو ما أوحى به النص

روايات قاسمي
ترتبط بمدينة
«جرادة» المنجمية
بشرق المغرب

غالف الرواية

اللغة الشعرية
وشـ ـكـ ـل ــت الـ ـلـ ـغ ــة ال ـش ـع ــري ــة
الملمح األبرز في "نساء وادي
الـ ـن ــوم" ،ح ـيــث ام ـتــزجــت الـلـغــة
ال ـ ـسـ ــرديـ ــة ب ــالـ ـلـ ـغ ــة ال ـش ـع ــري ــة
لـ ـيـ ـتـ ـشـ ـك ــل م ـ ـ ــن ام ـ ـتـ ــزاج ـ ـه ـ ـمـ ــا
إي ـق ـ ٌ
ـاع جــديــد لـلـنــص ال ــروائ ــي
يعكس ا غ ـتــراب ا ل ــذات الكاتبة
وإح ـ ـبـ ــاطـ ــات ـ ـهـ ــا ،لـ ـك ــن ف ـ ــي كــل
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ف ـ ـ ـ ــإن دم ـ ـ ـ ــج الـ ـلـ ـغ ــة
ً
ال ـش ـع ــري ــة ج ـ ــاء م ـت ـن ــاغ ـم ــا مــع
السرد ومن دون أن يفقد النص
هويته السردية.

الحاجة السردية
وتلجأ الرواية إلى التكثيف
وال ـت ــرم ـي ــز ،وت ــأت ــي بــالـتـشـبـيــه
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارة ،بـ ـم ــا ي ـن ــاس ــب
وجدانية البوح في عدة مواقف،
وفي حاالت أخرى تلجأ الرواية
إلى التضمين ،بمعنى أن يأتي
الكاتب بنص شعري استدعته
الـحــاجــة ال ـســرديــة ،وق ــد يـكــون
ً
ً
ال ـنــص عــرب ـيــا فـصـيـحــا ،يــذكــر
السارد قائله كما في قوله" :كل
األح ـبــة يــرتـحـلــون ،فـتــرحــل في
ً
ً
العين ،شيئا فشيئا  ،ألفة هذا
الوطن ،رحم الله أمل دنقل" هنا
ٌ
ذكر للنص وصاحبه في حين
قد يأتي بنص دارج يبدو وكأن
الـ ـ ـ ــراوي ي ـح ــدو ب ــه إبـ ــل قــافـلــة
العودة:
ْْ ْ
ْ َ
"تحل َحل يا كاف ك ْر َد َاد َو ْر َحل
َ َّ ْ ْ ْ َ َّ ْ َ ْ
ََّ
درك ــت عــلــيــا جــبــال الــطــوايــا

سمير اإلسكندراني

جلول قاسمي
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ُدون غزالي َما لقيت ْم َنين نطل
ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ
ْ
َ
ْ
غيمك طاح رواك خبلت سدايا"
فهذه األغنية الشعبية التي
تـتــردد فــي ثـنــايــا الـنــص ،تمنح
ال ـســارد سمت ال ــراوي الشعبي
ف ـل ــم تـ ـ ــأت األغـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ال ـنــص
لمجرد الـغـنــاء ،بــل أسهمت في
دف ــع حــركــة ال ـس ــرد إل ــى األمـ ــام،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــا ت ـظ ـهــر بـعــض
س ـم ــات ال ـب ـي ـئــة الـمـحـلـيــة الـتــي
ت ـش ـك ــل فـ ـض ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،وق ــد
أدت ه ــذه ال ـل ـغــة ال ـش ـعــريــة إلــى
ً
أن ي ـك ــون ن ـمــو الـ ـح ــدث بـطـيـئــا
وهـ ــو م ــا أب ـط ــأ الـ ـس ــرد ،وجـعــل
ً
ش ـعــورنــا ب ـمــرور الــزمــن ثـقـيــا،
وه ــو األن ـس ــب ل ـمــواقــف الـتــذكــر
وإثــارة الشجون التي استدعت
براو ال
اللغة الشعرية المرتبطة ٍ
يعمد إلى الفعل بل يجتر ألمه،
ويـعـبــر عــن قلقه وحـيــرتــه ،كما

أن حركة السرد البطىء تناسب
منطقتي "وادي النوم" و"جرادة"
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ـ ـمـ ــا م ـ ـ ــن األمـ ـ ــاكـ ـ ــن
الصحراوية الساكنة.

األغنية الشعبية
التي تتردد في
ثنايا النص تمنح
السارد سمت
الراوي الشعبي

ّ
المؤلف استشهد بمخطوط للمؤرخ الكويتي الشهير حمد السعيدان

صدر كتاب "تاريخ أسوار
الكويت" للمؤلف خالد طعمة
الشمري ،ويتكون من 6
فصول تناول عبرها توثيق
أسوار الكويت ،من ُاألول
حتى الرابع ،وأسوار قراها
الجهراء والفحيحيل.

السور األول
فرق طعمة بين السور األول والسور
ً
البدائي ،الذي سبقه وكان قائما على سد
الثغرات بين السكيك ،وقال إنه أقيم بين
ً
عامي  1756و 1777مستندا إلى حديث
كارستن نيبور ال ــذي أثـبــت عــدم وجــود
ال ـســور ،وتـقــريــر آدم شــريــف ال ــذي أثبت
وجوده في نوفمبر.1777
أما السور األول فقد بني بعد حادثة
غ ــزو ديـسـمـبــر  ،1798وان ـت ـهــى مـنــه في
ً
بداية عــام  .1799وكــان مكونا من ثالث
بوابات ،وفوقها مدافع معركة الرقة.

الثاني
أق ـيــم ال ـس ــور ال ـثــانــي ع ــام  1845بعد
حــادثــة بـنــدر الـسـعــدون ،وق ــال طعمة إن
القصيدة الشهيرة "الـســور يبنى لــه" لم
تقل يرمم أو يصلح.

الثالث
بني السور الثالث بعد معركة حمض
فــي شـهــر رم ـضــان ع ــام  ،1920وبـيــن أن

مشروع السور
الرابع تعرض
للردم بسبب
موسم األمطار

غالف الكتاب

ً
وفاة سمير اإلسكندراني عن  82عاما

بــدايــة مــن جملته األول ــى "اآلن
وقــد انتهى كل شــيء؛ عليك أن
تعيد ترتيب األوقات" ،كما أكده
ف ــي م ــواض ــع أخ ـ ــرى ،ف ــال ــراوي
يــربــط بـيــن م ــوت األم وسـقــوط
المدينة ا لــوا قـعــة تحت سطوة
العسس والمخبرين.

خالد طعمة يستعرض «تاريخ أسوار الكويت»
عرض المؤلف خالد طعمة الشمري،
في بداية كتابه "تاريخ أســوار الكويت"
ً
ً
تـقــريــرا مخطوطا لـلـمــؤرخ حمد محمد
السعيدان -رحـمــه الـلــه -بعنوان "أســوار
الكويت" ،وقدر طعمة أن كتابته كانت بين
عامي  1985و 1991سنة وفاة السعيدان،
وبرر أن التقدير يعود إلى ذكر السعيدان
حادثة اكتشاف آثار السور الثاني ،والتي
كانت في عام  ،1979كما ذكر عن األديب
أحمد البشر الرومي أنه المرحوم ،والذي
قال عنه المؤلف إن وفاته كانت في عام
 ،1982وبين طعمة أن المخطوطة كانت
ب ـعــد عـ ــام  1985ألن ال ـس ـع ـي ــدان تـطــرق
إلــى كـتــاب تــاريــخ العلم الـكــويـتــي ،الــذي
صدر عام  ،1985وقال طعمة إنها جاءت
ب ـم ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة ب ـ ّـي ــن م ــن خــالـهــا
ال ـس ـع ـيــدان أن مـعـلــومــاتــه ه ــذه تختلف
عــن تـلــك ال ـتــي ذكــرهــا ب ـشــأن ال ـســور في
الموسوعة الكويتية المختصرة .وأهدى
طعمة الـكـتــاب إل ــى ال ـمــؤرخ الـسـعـيــدان؛
ً
تقديرا لما قدمه لتاريخ الكويت.

حصاد

ت ــوف ــي ال ـف ـن ــان والـ ـمـ ـط ــرب والـ ــرسـ ــام ال ـم ـص ــري سـمـيــر
اإلسكندراني الخميس الماضي ،بعد صراع مع المرض،
عن عمر ناهز  82عاما.
ون ـعــت وزيـ ــرة ال ـث ـقــافــة د .إي ـن ــاس ع ـبــدالــدايــم وجـمـيــع
الهيئات والقطاعات الفنان الكبير سمير اإلسكندراني،
وقالت إن مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم وتبقى
إنجازاتهم عالمات مضيئة في السجالت الوطنية ،مشيرة
إلى بصمته المتفردة والمميزة في عالم الغناء ،وأعماله
التي ستبقى خالدة في تاريخ االبداع ،وفقا لبيان وزارة
الثقافة المصرية.
وولد اإلسكندراني في حي الغورية بالقاهرة عام ،1938
والتحق بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة اإليطالية،
ود عــاه المستشار اإليطالي في مصر لبعثة دراسية إلى
إيطاليا ،حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى
وغنى في فناء الجامعة ،وهناك جذب انتباه شاب يهودي
من أصل مصري ،عمل على تجنيده لجمع المعلومات من
داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريا.
وتـ ــدرب ع ـلــى الـتـج ـســس وال ـت ــراس ــل ع ــن طــريــق الـحـبــر
ّ
السري والالسلكي ،وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبالغ
الـمـخــابــرات الـمـصــريــة ،وأصــر عـلــى لـقــاء الــرئـيــس الــراحــل
جمال عبدالناصر شخصيا ،ليروي له األ حــداث ،ويتأكد
بـنـفـســه م ــن سـيــر األمـ ــور ف ــي االت ـج ــاه الـصـحـيــح ،وقــابـلــه
بالفعل ،وتم االتفاق على أن يستمر في لعب دور جاسوس
إسرائيل داخل مصر ،وتمكن خالل هذه الفترة من الكشف
عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر،
كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة.
وقدم الفنان سمير اإلسكندراني ،في مشواره ،عددا من
األغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة ،وكذلك عدة أغان
بلغات أجنبية.

إصدار

العيسى يترجم ويصدر «الحضر
والبدو في الكويت»
من تحرير وترجمة وتعليق
د .حـمــد العيسى ص ــدر كتاب
"إشكالية الحضر والـبــدو في
ال ـك ــوي ــت :وأسـ ـب ــاب اس ـت ـمــرار
االن ـق ـســام ال ـح ـضــري -ال ـبــدوي
حتى اآلن!!" .ويقع الكتاب في
 288صفحة من الحجم الكبير،
وأصدره المحرر والمترجم د.
حمد العيسى ًبشكل ًإلكتروني
( )PDFم ـجــانــا ،ن ـظ ــرا ً لـتــوقــف
الـنـشــر الــورقــي حــالـيــا (معظم
عــام  )2020فــي العالم العربي
بسبب جائحة كــورونــا ،إذ تم
إلـغــاء جميع مـعــارض الكتاب
منذ مــارس  2020حتى نهاية
هذا العام .وقد تصدر النسخة
الورقية في النصف الثاني من
عام .2021
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سور الجهراء
هنالك بوابات أضيفت لها أبواب اضافية.

سور الجهراء

بني بعد معركة الجهراء في نوفمبر
 ،1920وكانت له بوابتان وغول ومزاعيل،
كحال بقية األسوار.

سور الفحيحيل
ً
ً
بـنــي ع ــام  ،1921وك ــان سـ ــورا مـمـيــزا
لحماية أهل القرية.

الرابع
كــانــت المبالغ الـمــرصــودة للمشروع
كافية لتنفيذه .وفي العشرين من شهر
سبتمبر  ،1992أص ــدر مجلس ال ــوزراء
القرار رقم ( ،)885بتشكيل لجنة تنفيذية
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـف ــري ــق م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ـب ــدر ،ل ـت ـتــولــى دراس ـ ــة أف ـض ــل الـسـبــل
لحماية الحدود مع العراق من عمليات
التسلل والتهريب أو أي تهديدات أخرى
بــاسـتـخــدام األســال ـيــب والـنـظــم التقنية
المناسبة في هذا المجال ،فأصبح اسم
مـشــروع الـســور الــرابــع "الـحــزام األمـنــي"،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ــه م ـش ــروع يـمـثــل إج ــراء
ً
ع ـم ـل ـي ــا ل ـت ــأم ـي ــن حـ ــدودنـ ــا مـ ــع الـ ـع ــراق
وحمايتها.
وقامت اللجنة التنفيذية بتنفيذ أعمال
المرحلة األولى من المشروع عام ،1994
والتي تمثلت باآلتي:
- 1تـنـفـيــذ ال ـخ ـنــدق وال ـســاتــر الـتــرابــي
وطريق الــدوريــات الترابي بطول مئتي
كيلو متر.
-2تنفيذ أعـمــال هــدم وإزال ــة وتسوية
على النحو اآلتي:
أ-هدم قاعدة الخليج العربي وتسوية
ما حولها.
ب-ه ــدم الـبـيــوت السكنية فــي منطقة
أم ق ـص ــر ال ـكــوي ـت ـيــة وإزالـ ـ ـ ــة ك ــل ال ـط ــرق
والخدمات.
ت-تسوية المزارع الواقعة ضمن حدود

الكويت.

ث-إزالة استراحة سفوان الواقعة ضمن
حدود الكويت.
ج-دف ــن المقالع والــدشــم الكبيرة في
منطقة أم قصر.
ح-إزال ــة أنـقــاض مــركــز العبدلي الــذي
تم تدميره.
-3رص ـ ــف ط ــري ــق الـ ــدوريـ ــات ال ـتــرابــي
بطول  200كيلو متر.
-4تنظيم دراس ــات وزي ــادات ميدانية
منتظمة للخندق والساتر الترابي لدراسة
ظاهرة التهايل والسوافي ،بالتعاون مع
معهد الكويت لألبحاث العلمية وجامعة
الكويت.
-5إنـشــاء فــرق صيانة دائـمــة لصيانة
الخندق والساتر الترابي.
-6االنتهاء من الــدراســات التمهيدية
للنظام األمني التقني.
-7التنسيق مع اليونيكوم وإدارة أمن
الحدود في وزارة الداخلية والــوزارات
المختلفة ،بما يخدم "الحزام األمني"
(السور الرابع).

وأشرفت على المشروع لجنة متابعة
القرارات األمنية التابعة لمجلس الوزراء
كجهة رقــابـيــة ،واشـتــرك كــل مــن وزارتــي
الــدفــاع والــداخـلـيــة فــي إقــامــة الـمـشــروع،
ُّ
وبالتالي ال توجد عملية تسلم وتسليم
خاصة به ،أما الجهة المستفيدة منه فهي
وزارة الداخلية.
وفـ ـ ــي شـ ـه ــر دي ـس ـم ـب ــر ل ـ ـعـ ــام ،1994
تـ ـع ــرض الـ ـمـ ـش ــروع إل ـ ــى الـ ـ ـ ــردم بـسـبــب
م ــوس ــم األم ـ ـطـ ــار ،إال أن الـ ـس ــور ال ــراب ــع
تمكن من تحقيق أهدافه التي أنشئ من
أجلها ،وهــي الحد مــن عمليات التسلل
وال ـت ـهــريــب ،ال ـتــي انـخـفـضــت إل ــى نسبة
خمسة وتسعين فــي الـمـئــة .وف ــي األول
من شهر ابريل عام  ،1996اعتمد مجلس
ال ــوزراء المرحلة الثانية مــن المشروع،
والـتــي تمثلت فــي وضــع أس ــاك شائكة
مكهربة وكاميرات خاصة لرصد حاالت
التسلل مع تسجيلها ،وكذلك تم وضع
نظام استشعار متطور ،كما تــم إنجاز
الخندق الحدودي.

٤
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يتكون الكتاب من  9فصول
وملحق واحد ،وجميع الفصول
م ـه ـم ــة ،ولـ ـك ــن الـ ـل ــون األح ـم ــر
ي ـش ـي ــر إل ـ ــى الـ ـفـ ـص ــول األك ـث ــر
إثارة وأهمية من وجهة نظري،
وجـ ـ ـ ـ ــاءت عـ ـن ــاوي ــن ال ـف ـص ــول
كما يلي:
 -1تأمالت في قضية الحضر
والبدو في الكويت( .لونغفا)
 -2الـ ـك ــوي ــت وديـ ـن ــامـ ـي ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
واالقتصادي( .غبرا)
 -3سـ ـي ــاس ــات ال ـ ُـه ــوي ــة فــي
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر 2012
الكويتية( .أوكرليك) ً
 -4خـ ـمـ ـس ــون ع ـ ــام ـ ــا ع ـلــى
اس ـت ـقــال ال ـك ــوي ــت ...وال ي ــزال

ً
الـجــدل مستمرا حــول "مــن هو
الكويتي"! (كالدروود)
 -5أمير الكويت يغير نظام
االنتخابات ...والقبائل الكبرى
ت ـت ـضــرر ب ـش ـكــل "ه ــائ ــل وغـيــر
عادل"! (هيرب)
 -6القبائل الكويتية سبب
رئـيــس ل ـ "الـشـلــل الـسـيــاســي"...
وبيدها الحل! (براون)
 -7م ــؤش ــرات عـلــى تــوجــه لـ
"إلغاء الليبرالية السياسية" في
الكويت ..بعد صعود القبائل
ً
سياسيا! (برومبرغ)
 -8هـ ــل حـ ـ ــان وقـ ـ ــت إعـ ـ ــادة
التفاوض على شــروط "العقد
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي" بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت؟!
(أزوالي)
 -9ق ــراءة جــديــدة إلشكالية
ال ـح ـض ــر والـ ـ ـب ـ ــدو ب ــال ـك ــوي ــت:
المواطنة واإلسكان وتأسيس
االنقسام الثنائي( .نقيب).

توابل ةديرجلا
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سد النهضة ...والصراع على النيل
ً ً
أصبح سد النهضة اإلثيوبي الكبير أمرا واقعا اليوم .في الشهر
إثيوبيا ملء خزان ضخم وراء مشروع الطاقة
الماضي ،بدأت
ّ
َ
الكهرومائية الذي كلف  4.5مليارات دوالر وي ِعد بتحويل
ّ
الطاقة .من المنتظر أن يؤمن
البلد إلى قوة محورية في مجال ُ
َ
السد الضخم الكهرباء لماليين األسر ويغذي القطاع الصناعي
ّ
الناشئ في إثيوبيا ُويمكن الحكومة من كسب العمالت األجنبية
التي تحتاج إليها بشدة عبر تصدير الكهرباء إلى البلدان
ّ
المصب على نهر النيل،
المجاورة .قد يستفيد بلدان من ًدول
أي السودان ومصر ،من السد أيضا من خالل الحصول على
الكهرباء وتحسين طرق السيطرة على الفيضانات وتخزين
المياه بفاعلية إضافية لتخفيض كمية مياه النيل المتبخرة.
مايكل وولدمريم –
فورين أفيرز

على الالعبين
الخارجيين
أصحاب النفوذ
في حوض النيل
تأمين اتفاق حول
السد

سياسة التنافس
اإلقليمي
للمسؤولين
العسكريين في
حكومة السودان
تسمح باالحتفاظ
بسيطرة جزئية
على السلطة

المفاوضات بين
البلدان الثالثة
أحرزت بعض
التقدم لكنها
فشلت في معالجة
مسائل محورية
مثل وضع اآللية
المناسبة لحل
النزاع

مـنــذ أن ب ــدأت إثـيــوبـيــا عملية بناء
سدالنهضة عــام  ،2011أدى إلــى توتر
العالقات في حوض نهر النيل .إذ تعتبر
ً
ً
مصر هــذا الـمـشــروع تـهــديــدا وجــوديــا
عليها :يتكل البلد على النيل للحصول
ً
على جميع كميات المياه العذبة تقريبا،
وهو يفرض هيمنته على حوض النيل
منذ أكثر من  60سنة .وتقدم معاهدة
عــام  1959مــع الـســودان حصة ضخمة
من مياه النهر إلى مصر .لم تكن إثيوبيا
ً
جـ ــزءا م ــن ذل ــك االتـ ـف ــاق ،لـكــن عــارضــت
م ـصــر ب ـنــاء أي سـ ــدود ف ــي الـمـنـبــع قد
ُ
ضعف إمــداداتـهــا المائية ،حتى أنها
ت ِ
فكرت باستعمال القوة العسكرية لمنع
بناء سد النهضة اإلثيوبي الكبير في
عام .2013
ّ
ً
ع ــادت الـقــاهــرة وتـبــنــت مــوقـفــا أكثر
ً
تساهال فــي السنوات األخـيــرة وسعت
إلى التفاوض على تسوية مع إثيوبيا،
ً
لكنها تعتبر ا لـســد حتى اآلن تهديدا
ع ـلــى مـصــالـحـهــا ال ــوط ـن ـي ــة .أصـبـحــت
ال ـ ـسـ ــودان عــال ـقــة وسـ ــط هـ ــذا ال ـص ــراع
ً
ً
حــرفـيــا وم ـجــازيــا :يـقــع ه ــذا الـبـلــد بين
َ
َ
َ
قوتين إقليميتين مؤثرتين على نهر
النيل ويسمح له موقعه باالستفادة من
سد النهضة لكنه يريد تخفيف اآلثــار
االجتماعية والبيئية السلبية للمشروع.
أح ـ ــرزت ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـيــن ال ـب ـلــدان
الثالثة بعض التقدم ،لكنها فشلت في
مـعــالـجــة مـســائــل م ـحــوريــة مـثــل وضــع
اآللية المناسبة لحل النزاع أو تحديد
القواعد الــازمــة لتشغيل سد النهضة
ّ
المطول .طالبت مصر
في فترات الجفاف
والسودان بأن تتوصل األطراف المعنية
إلــى اتـفــاق قبل أن تـبــدأ إثيوبيا بملء
الخزان ،لكن أكملت أديس أبابا خططها
في مطلق األحوال واستعملت قوتها في
مجال الهندسة والبناء لكبح ما اعتبرته
ً
توزيعا غير عادل للموارد الطبيعية .من
المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن
سد النهضة اإلثيوبي الكبير ومسائل
أوسع ترتبط بتقاسم المياه في أنحاء
ً
الـحــوض ،لكن سيستمر التوتر أيضا
بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتصارع
البلدان على كسب النفوذ في المنطقة
المجاورة لهما وما وراءها.
لكن قــد ال تنشأ أكـبــر االضـطــرابــات
الـنــاجـمــة ع ــن ال ـن ــزاع عـلــى ال ـم ـيــاه بين
البلدان الواقعة في حوض نهر النيل بل
في داخلها .أدت السياسات السامة في
نهر النيل إلى تعقيد العملية االنتقالية
الديمقراطية الهشة في إثيوبيا نتيجة
ّ
توسع الهوة السياسية بين الحكومة
ومعارضيها .حتى أنها ّ
رسخت األنماط
ُ
المصرية التي تستعمل للتواصل مع
ال ـ ـسـ ــودان وت ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة للجيش
وق ــوات األم ــن الـســودانـيــة على حساب
القادة المدنيين للبالد .بعبارة أخرى،
أدت النزعة القومية السائدة على نهر
ال ـن ـيــل إل ــى إض ـع ــاف اثـنـتـيــن م ــن أب ــرز
العمليات االنتقالية الديمقراطية الواعدة
في القرن اإلفريقي.

نحو إعادة التوازن إلى المنطقة

العالقة بين
إثيوبيا والسودان
اضطربت في
السنة األخيرة من
عهد الرئيس عمر
البشير

ً
كــانــت م ـصــر تـقـلـيــديــا الع ـبــة مهمة
في منطقة القرن اإلفريقي ،لكن تالشى
نفوذها منذ أحداث الربيع العربي مقابل
ّ
توسع قوة إثيوبيا .فشلت القاهرة في
منع بناء سد النهضة اإلثيوبي الكبير،
لذا تريد أن تعيد ترسيخ مكانتها في
القرن اإلفريقي لمجابهة إثيوبيا وإعادة
ال ـتــوازن إلــى المنطقة باعتبارها قوة
إقليمية مــؤثــرة ول ـفــرض نفسها على
طــاولــة الـمـفــاوضــات فــي أي مـحــادثــات
مـسـتـقـبـلـيــة حـ ــول م ـي ــاه ال ـن ـي ــل .يتكل
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
في عهده على خطابات األمــن القومي

سد النهضة اإلثيوبي

وتجديد القوة المصرية ،وهو ّ
يتعرض
لضغوط هائلة كي يمنع ًخسارة مصر
لمطالبها في النيل .نتيجة لذلك ،سعت
حـكــومـتــه إل ــى ال ـت ـقــرب م ــن دول أخ ــرى
في القرن اإلفريقي وإحــداث شــرخ بين
إثيوبيا والبلدان المجاورة لها.
ً
تــرتـكــز ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة جــزئـيــا
على تكثيف الزخم الدبلوماسي لتعزيز
التعاون في منطقة البحر األحمر بما
ّ
يصب في مصلحة مصر .نشأ مجلس
عربي إفريقي جديد في بناير الماضي،
بدعم من المملكة العربية السعودية،
ٍ
وهــو يهدف إلــى تحسين الـتـعــاون في
ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر وخ ـل ـيــج ع ـ ــدن .حملت
ال ـقــاهــرة ف ــي ال ـبــدايــة تـحـفـظــات كـبــرى
ب ـشــأن ت ـلــك ال ـم ـب ــادرة لـكـنـهــا انـضـ ّـمــت
إليها في مطلق األحوال لتحقيق هدف
مهم :إنشاء تحالف إقليمي يشمل مصر
وال ــدول الساحلية فــي الـقــرن اإلفريقي
لكنه يستثني إثيوبيا.
على صعيد آخر ،تهدف استراتيجية
ً
ال ـقــاهــرة أي ـضــا إل ــى تحسين الـتـعــاون
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي واألم ـ ـنـ ــي ال ـث ـن ــائ ــي مع
الدول اإلقليمية .لقد نجحت القاهرة في
توثيق روابطها مع السودان ،فأنشأت
ً
ً
ول ــو ظــاهــريــا اصـطـفــافــا بـيــن الـقــاهــرة
والخرطوم حول سد النهضة اإلثيوبي
الـكـبـيــر ،وسـعــت فــي الــوقــت نفسه إلــى
ت ـحــديــث ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة مع
أرض الصومال التي تطالب باالستقالل
عــن مقديشو ،وحــاولــت إنـشــاء منطقة
تجارية حرة (لفترة قصيرة على األقل)
في جيبوتيُ ،
ويقال إنها باعت األسلحة
للصومال بما ينتهك قرار حظر األسلحة
الـ ــذي فــرض ـتــه األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة .كــذلــك،
تسري شائعات مفادها أن قوات األمن
المصرية حصلت على قاعدة عسكرية
فــي جنوب ال ـســودان .أنـكــرت العاصمة
جوبا تلك التقارير مــع أنها تتماشى
م ــع نـمــط االل ـت ــزام ــات الـمـصــريــة تـجــاه
جـنــوب ال ـســودان فــي الـسـنــوات القليلة
ً
الماضية .أخيرا ،يبرز دور إريتريا التي

ط ـ ّـورت مصر عالقاتها الدبلوماسية
معها لسنوات وهي تؤيد آراء القاهرة
حــول بعض المسائل اإلقليمية ،منها
العملية االنتقالية السياسية المستمرة
في السودان.
ّ
ردت إثيوبيا على هــذه التحركات
ب ـخ ـطــة ط ـمــوحــة ل ـب ـنــاء ق ـ ــوات بـحــريــة
على أمل أن تسمح لها بفرض نفوذها
في منطقة البحر األحمر وخليج عدن
وال ـت ـصــدي لـلـقــوة الـبـحــريــة المصرية
ه ـ ـنـ ــاك .سـ ـب ــق وع ـ ـقـ ــدت أديـ ـ ـ ــس أب ــاب ــا
شــراكــات سياسية واقتصادية عميقة
ً
في أنحاء القرن اإلفريقي وسعت أيضا
إلــى تـجــاوز نقاط ضعفها مــع البلدان
الـمـجــاورة لـهــا .بقيادة رئـيــس ال ــوزراء
آبـ ــي أح ـم ــد ال ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى الـسـلـطــة
ً
فــي الـعــام  ،2018بــدأت إثيوبيا تقاربا
ً
تاريخيا مع عدوتها الـلــدودة إريتريا
ً
ً
ً
وعقدت "تحالفا ثالثيا" جديدا مع ذلك
البلد والصومال .أراد آبي أن ُي ّ
مهد ذلك
ال ـت ـحــالــف لـحـقـبــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـســام
اإلقليمي والتكامل في القرن اإلفريقي،
عـلــى أن تـكــون إثـيــوبـيــا مــركــز ثـقــل في
المنطقة .لكن ّ
تبين أن هذه الرؤية صعبة
التنفيذ .يرتبط آبي بعالقات شخصية
ّ
ودية مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي،
لكن ال تزال الروابط الثنائية بين البلدين
ً
غير رسمية وتتوقف جزئيا على مدى
اسـ ـتـ ـع ــداد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي
لتهميش أعـ ــداء إري ـتــريــا الـمـنـظــوريــن
داخــل إثيوبيا .أكثر ما يثير القلق هو
نـجــاح التحالف الـثــاثــي فــي إضعاف
عالقات إثيوبيا مع حلفائها التاريخيين
جـيـبــوتــي وأرض ال ـص ــوم ــال وكـيـنـيــا:
تخشى جيبوتي تداعيات التقارب بين
إريـتــريــا وإثيوبيا بسبب خصومتها
مع العاصمة أسمرة .في المقابل ،يشعر
المسؤولون في أرض الصومال وكينيا
بالقلق من عالقات آبي مع مقديشو.
اضـ ـط ــرب ــت الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن إث ـيــوب ـيــا
والـســودان في السنة األخيرة من عهد
ً
ال ــرئ ـي ــس ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر أيـ ـضـ ــا .كــانــت
ال ــرواب ــط بـيــن الـبـلــديــن قــويــة ،ال سيما
بـ ـع ــدم ــا دعـ ـ ــم ال ـب ـش ـي ــر سـ ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلث ـيــوبــي الـكـبـيــر فــي ع ــام  .2012لكن

على غرار نظيره في جيبوتي ،لم ُي َس ّر
ال ــزع ـي ــم ال ـس ــودان ــي م ــن ال ـت ـق ــارب بين
إريتريا وإثيوبيا .بدا وكأن تلك العالقات
ً
تحسنت مجددا منذ سقوط البشير في
نيسان  ،2019لكن ال ي ــزال الـتــوتــر مع
ً
الحكومة االنتقالية السودانية قائما.
وقت طويل
أدى نزاع حدودي خامد منذ ٍ
إل ــى اشـتـبــاكــات عسكرية خـطـيــرة بين
البلدين في مايو ويونيو من ّهذه السنة
ودفع جنراالت السودان إلى تبني خطاب
صارم وغير مألوف.
حتى الصومال قد تشهد اضطرابات
ً
مرتقبة ،علما أن إثيوبيا قامت برهان
سياسي كبير هناك على الرئيس محمد
ً
ً
عبدالله محمدّ ،
فقدمت له دعما سياسيا
ً
وعسكريا لمواجهة خصومه المحليين.
في المقابل ،أطلق محمد مناورة طموحة
لــزيــادة نـفــوذ الـحـكــومــة االت ـحــاديــة في
ُ
ضعف هذه الخطوة
آخر سنتين ،وقد ت ِ
ف ــرص إع ـ ــادة انـتـخــابــه ف ــي ع ــام 2021
وتترك إثيوبيا من دون أي حليف في
القصر الرئاسي .بعبارة أخرى ،ال تزال
الـعــاقــات الــدولـيــة مــع ال ـقــرن اإلفريقي
ُ
غير مستقرة وتضاف مساعي إثيوبيا
ً
خليط
ومصر للتفوق دبلوماسيا إلى
ٍ
ً
من العوامل المتفجرة أصال.

عمليات انتقالية مضطربة
ربما أدى النزاع على النيل إلى زيادة
االضطرابات في عالقات الدول في القرن
اإلفــري ـقــي ،لـكـنــه لــم ي ـهــدئ الـسـيــاســات
ً
المحلية فــي ال ـب ـلــدان المعنية أي ـضــا.
ً
أصبح الوضع في إثيوبيا هشا .استلم
ً
آبي السلطة في عام  2018وأطلق سريعا
سلسلة مــن اإلصــاحــات الديمقراطية
الـمـنـتـظــرة ،مـنـهــا تــوسـيــع ن ـطــاق عمل
وســائــل اإلع ــام المستقلة والترحيب
بجماعات المعارضة المنفية في الوطن
ً
مجددا .لكن حتى قبل أن يتمكن البلد من
تنظيم انتخابات وطنية ،بدأت العملية
االنتقالية الديمقراطية تتصدع .أدت
فصول متكررة من العنف العرقي نتيجة
القتال الداخلي بين القوى السياسية
الـكـبــرى فــي الـبـلــد إل ــى تضييق نطاق

الـسـيــاســات الــديـمـقــراطـيــة .وفــي أواخــر
شـهــر ح ــزي ــران ،أدى اغ ـت ـيــال مـغـنــي له
شعبية واسعة إلى اندالع أعمال شغب
عـنـيـفــة ألي ـ ــام ف ــي مـنـطـقــة "أورومـ ـ ـي ـ ــا".
ّ
ردت حـكــومــة آب ــي عـلــى ه ــذه األحـ ــداث
بقمع خصومها واتهامهم باستغالل
ً
البيئة المشحونة سياسيا للتحريض
ُ
ع ـلــى ال ـع ـنــف وال ـف ــوض ــى .اع ــت ـ ِق ــل عــدد
كبير من أبــرز منتقدي الحزب الحاكم
اليوم وأصبحت نشاطاتهم اإلعالمية
محدودة.
فــي ظــل هــذه ال ـظــروف ،مــن الــواضــح
أن سد النهضة اإلثيوبي الكبير ّ
يوحد
اإلث ـي ــوب ـي ـي ــن وي ـق ـس ـم ـهــم فـ ــي آن .لـقــد
ً
ً
أصبح السد رم ــزا وطنيا للتقدم وهو
ً
يحظى بدعم جميع اإلثيوبيين تقريبا.
لـكــن حـ ّـولــت الـفـصــائــل الـسـيــاسـيــة هــذا
المشروع إلى سالح لتجريد خصومها
من شرعيتهم وإعاقة مساعي الحوار.
ّ
لطالما اتهم المنتقدون آبي بإضعاف
سد النهضة وتهديد المصالح الوطنية،
في إشار ٍة إلى تحقيق كبير بممارسات
الفساد يطاول المقاول العسكري الذي
ً
ً
أدى دورا رائدا في بناء السد .في مراحل
ّ
معينة ،بدا وكأن "حزب االزدهار" الحاكم
بـقـيــادة آب ــي يـعـمــل عـلــى إعـ ــادة تأهيل
قــواعــد أســافــه عبر تصوير منافسيه
ال ـقــوم ـي ـيــن اإلث ـن ـي ـي ــن ك ـع ـم ــاء لـمـصــر
وج ــزء مــن حملة تخريب واس ـعــة .رغم
ُ
وجــود قــوى بــارزة تقاتل ضــده ،تعتبر
هذه الحملة المتبادلة من نزع الشرعية
ً
جزءا من عوامل عدة ُت ّ
قرب إثيوبيا من
الحرب األهلية.
ُ
عـلــى صعيد آخ ــر ،تـمـعــن سياسات
الـنـيــل ف ــي تـعـقـيــد الـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـنــاش ـئــة ف ــي ال ـس ــودان
ال ـم ـج ــاور .لـطــالـمــا ك ــان ــت م ـصــر تهتم
بكسب تــأيـيــد الـخــرطــوم فــي الـنــزاعــات
على المياه ولم تعتبر حكومة البشير
ً
ً
يــومــا شريكة مــوثــوقــا بـهــا :ينجم هذا
التوجه عن دعم البشير لسد النهضة.
حـيــن اق ـت ــرب ن ـظــام الـبـشـيــر م ــن نهاية
عهده في بداية عام  ،2019وافقت قوات
ً
األم ــن الـمـصــريــة ،فـضــا عــن شركائها
الخليجيين ،على االن ـقــاب العسكري
الــذي أنهى حكمه القائم منذ  30سنة.
بـيــن ابــريــل ويــولـيــو  ،2019استعملت
مـ ـص ــر م ـك ــان ـت ـه ــا ك ــرئـ ـيـ ـس ــة االت ـ ـحـ ــاد
اإلفــريـقــي لحماية المجلس العسكري
ّ
الخفي الذي يديره
االنتقالي :إنه الطرف
الـجـنــراالت الـســودانـيــون وس ــارع لملء
ّ
ف ــراغ السلطة ال ــذي خلفه البشير بعد
سقوطه .تبقى الــروابــط بين الجيشين
المصري والسوداني عميقةّ .
تدرب عدد
كبير مــن ضباط الجيش السودانيين
فـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــات م ـص ــري ــة وح ــاف ـظ ــوا
عـلــى ع ــاق ــات شـ ًخـصـيــة م ــع نـظــرائـهــم
المصريين .نتيجة لذلك ،يبقى الجيش
أول شــريــك تلجأ إلـيــه مـصــر ،حـتــى لو
حـ ــاول الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي دع ــم ال ـق ــادة
الـمــدنـيـيــن داخ ــل الـحـكــومــة االنتقالية
الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله
حمدوك.
بـشـكــل ع ـ ــام ،لـطــالـمــا دع ـم ــت أدي ــس
أب ــاب ــا حـ ـم ــدوك وال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـقــال ـيــة
ب ـ ـق ـ ـي ـ ــادة م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن مـ ــدن ـ ـي ـ ـيـ ــن فــي
ُ
ال ـس ــودان ،لـكــن يـجــب أال تـبـ ِـعــد نفسها
عــن الجيش بالكامل خشية أن تتغير
الــريــاح السياسية فــي ال ـســودان وتجد

إثيوبيا نفسها متروكة فــي الخرطوم
ال ـت ــي تـخـضــع ل ـس ـي ـطــرة الـعـسـكــريـيــن.
لهذا السبب ،تسمح سياسة التنافس
اإلقليمي للمسؤولين العسكريين في
حكومة الـســودان باالحتفاظ بسيطرة
جزئية على السلطة .أصبح الجنراالت
اليوم أضعف مما كانوا عليه في أفضل
ّ
أيـ ـ ــام ع ـه ــد ال ـب ـش ـي ــر ،لـكـنـهــم يـشــكـلــون
ً
ً
حتى اآلن عــائـقــا كـبـيــرا أم ــام اإلص ــاح
الديمقراطي.

اضطرابات طويلة األمد
حتى لو أصبح سد النهضة اإلثيوبي
ً
ال ـك ـب ـيــر ج ــاه ــزا لـلـعـمــل بــال ـكــامــل وتــم
ّ
الـتــوصــل إل ــى تـســويــة مـعــيـنــة ،سيبقى
ً
الخالف قائما بين مصر وإثيوبيا .أمام
ُ ّ
هــذا الــوضــع ،يجب أن يــركــز الالعبون
ال ـخــارج ـيــون م ــن أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ في
ح ــوض نـهــر الـنـيــل عـلــى تــأمـيــن اتـفــاق
ً
ح ــول ال ـســد ،فـضــا عــن الـسـيـطــرة على
التداعيات اإلقليمية المحتملة للمنافسة
ّ
المطولة على النيل.
االستراتيجية
َ ّ
لكن ت ِقل القوى الخارجية القادرة على
لعب دور الوساطة في هذا النزاع .بدأت
إثيوبيا تقتنع بــأن الــواليــات المتحدة
تميل إلى تأييد مصر في المفاوضات
ح ــول س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي الـكـبـيــر.
في الوقت نفسه ،تبدو عالقات المملكة
العربية السعودية واإلم ــارات العربية
المتحدة مع القاهرة والخرطوم وأديس
أبابا قوية ،لكنهما تميالن إلى تفضيل
استقرار مصر على المسائل المرتبطة
بنهر النيل .سبق ودعم البلدان القرارات
المصرية التي تؤثر على إثيوبيا في
جامعة ال ــدول العربية .تتمتع الصين
من جهتها بالمكانة الالزمة ألداء دور
الوساطة ،لكنها لم ّ
تعبر عن استعدادها
لتطبيق دبلوماسية عالية المخاطر
لحل النزاعات المثيرة للجدل في القرن
اإلفريقيً .
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،يـ ـج ــب أن ي ـش ـتــق
االستقرار في حوض نهر النيل والقرن
اإلفريقي من داخل المنطقة نفسها ،إذا
ً
افترضنا أن ــه خـيــار وارد أص ــا .تبدو
الجهود األخـيــرة التي يبذلها االتحاد
اإلفريقي ألداء دور الوساطة في النزاع
ال ـق ــائ ــم حـ ــول س ــد ال ـن ـه ـضــة اإلث ـيــوبــي
الكبير بمثابة اعتراف بهذا الواقع .لكن
كما حصل خالل المفاوضات السابقة،
يصعب أن يحافظ المعنيون على الزخم
الدبلوماسي المطلوب .وفي ظل غياب
أي ج ـهــود ج ـ ّـدي ــة وم ـت ـعــددة الـجــوانــب
لحل قضايا المياه العالقة في المنطقة،
ً
سيبقى النيل مصدرا النعدام االستقرار
السياسي خالل السنوات المقبلة.

سد النهضة اإلثيوبي
الكبير ّ
يوحد
اإلثيوبيين ويقسمهم
في آن
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اإلسباني لكرة القدم وهو قائد منتخب بلجيكا لكرة القدم.

2

ا

ل

ي

ل

د

ح

ي

ا

ة

ن

ا

د

ي

م

ر

ج

ع

ر

ا

ب

د

ا

ي

ة

س

ه

م

ف

ق

ط

م

س

ي

ر

ة

ز

8

ا

م

ي

د

ا

ن

و

ز

ن

6

ص

ح

ف

ط

ب

ا

ع

ة

ه

ن

ق

د

ر

ة

ه

ج

و

م

د

و

ر

ي

ل

ا

ع

ب

ي

5

د

م

ح

ت

ر

ف

ق

ي

د

7

2

9
4
6

3

6

صحف
هجوم

9
8

3

2

5
4

5

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
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إدين هازارد

ا

د

كلمة السر

9

6

و
7

غ
8

 1ـ مـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــي
ف ــرن ـس ــي مـ ــن أس ــات ــذة
السيمفونية في عصره
 2ـ إمارة عربية -
الحيوانات فضاء 9
 من 3ـ ضد حضور  -ما ال
 6ـ لــؤلــؤ  -بـحــر  -كــان  8ـ دولة إفريقية
أبينينو
نهاية له
ً
 4ـ محمية طبيعية في  5ـ نقص  -شبه جزيرة جاهال
 9ـ والد  -فقدان الشيء
 7ـ نهوض  -ضد أسفل
وســط إيطاليا بجبال في ليبيا

8

د
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7

9
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ل ب ي ب ة هـ

ا ش م

ً
عموديا:

3

sudoku

 1ـ فنان فرنسي أبــدع
ف ــي إخـ ـ ــراج ال ـحــركــات
بألوان زاهية
 2ـ عاقل  -حارس
 3ـ را يـ ـ ـ ــات  -عــا ص ـفــة
بحرية (معكوسة)
 4ـ دولة أميركية
 5ـ هز  -حرف شرط
 6ـ بقايا
 7ـ مــرفــأ م ـصــري عند
مدخل قناة السويس
8ـ ّ
صوب  -مزالج
 9ـ أد ي ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـب ـن ــا ن ـي ــة
هـ ـ ــاجـ ـ ــرت إلـ ـ ـ ــى م ـصــر
وأن ـش ــأت مـجـلــة «فـتــاة
الشرق»
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أفقيا:
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محترف
العب
دوري
حياة

قيد
نادي
بداية
مسيرة

مرجع
ميدان
طباعة
قدرة

ليل
سهم
فقط
وزن
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـتــوقــف أمـ ــام أي عــائــق
ً
واألفالك إلى جانبك حاليا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ص ـ ـمـ ــودك فـ ــي األوق ـ ـ ــات
ّ
الحرجة جعل الشريك يقدرك أكثر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اصـ ـب ــر ع ـل ــى ك ـي ــد مــن
يحسدك فهذا أفضل سالح لتعذيبه.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مـهـنـيــا :غــال ـبــا مــا تستسلم ألمــور
ليست عويصة بسبب كسلك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـع ــات ـب ــك ش ــري ــك ال ـع ـمــر
ً
ً
ً
أحيانا ألنه يريدك حنونا وناجحا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إن ت ــرك ــت ال ـن ــاس ولــم
تتدخل في أمورهم تركوك وشأنك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :تـقــرر أن تـكــون مـسـتـعــدا لكل
طارئ على عملك بالتفاهم مع الزمالء.
ً
عاطفيا :بــدأ الملل يتسلل إلــى حياة
الشريك ألنك ال تهتم بشؤونه.
ً
اجتماعيا  :عليك االعتصام بالصبر
ً
واالنتظار فقد تتبدل الظروف قريبا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
َ
مهنيا :ال تتوان في عملك أبدا ألنك في
مرحلة التعويض عما سبق.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـح ــوار الـ ـه ــادئ ضـ ــروري
بينكما كي تجتازا األمور الشائكة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن ص ـبــورا إلــى أن تعبر
ال ـغ ـي ـمــة ويـ ـع ــود الـ ــوفـ ــاق ب ـي ــن أفـ ــراد
العائلة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :بــدال من أن تشكي الدهر على
وضعك ضع مجهودك في عملك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـخ ـلــف ال ـح ـب ـيــب وع ـ ــده لك
فتغضب ألنه لم يذكر السبب.
ً
اجتماعيا :حان وقت استحقاق بعض
الديون فال َ
تنس تسديدها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ما من أحد على وجه األرض
إال ويعاني مشكلة وأنت من بينهم.
ً
عاطفيا :منعتك الظروف من اللقاء
بالحبيب لكن اتصاالتكما استمرت.
ً
اجتماعيا :إذا كنت تعاتب صديقك
في كل األمور فلن تجد من تعاتبه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا  :تتعرض لمشكلة صغيرة في م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـق ـح ــم ن ـف ـس ــك فـ ــي أمـ ــور
ّ
المسؤولين فتلقى منهم التأنيب.
عملك ناتجة عن قلة انتباهك.
ً
ً
عاطفيا :ال تدع الظروف السلبية تباعد عاطفيا :عالقتكما العاطفية ال تتوقف
ع ـنــد ال ـح ــب ف ـقــط ب ــل الـمـســاهـمــة في
بينك وبين شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تعود إلــى ذاتك جميع األمور.
ً
اجتماعيا :الجأ إلى األهل واستشرهم
وتبحث عما يقلقك وتعالجه.
ّ
رقم الحظ.28 :
إذا تعقدت أمورك البيتية.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :ب ـقــدر م ــا تـسـعــى لتطوير
مهنتك يتحسن وضعك المالي.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـغـضــب ألت ـفــه األس ـبــاب
ويتحمل الشريك انفعاالتك بصبر
وهدوء.
ً
اجتماعيا  :مطالب العائلة ترهق
كتفيك فاطلب منهم عدم التبذير.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـقـ ـت ــرف خـ ـط ــأ ف ـ ــي ع ـم ـلــك
وت ـ ـح ـ ــاول إص ـ ــاح ـ ــه قـ ـب ــل أن يـعـلــم
الزمالء.
ً
عاطفيا :تضطرب عالقتك بالحبيب
ً
وتعيد النظر جديا في وضعكما.
ً
اجتماعيا :تعود العالقات بينك وبين
ً
معارفك إلى ما كانت عليه سابقا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مـهـنـيــا :دع قـضــايــا اآلخ ــري ــن جــانـبــا
وانصرف إلى إنجاز أمور عملك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :أجـ ـم ــل مـ ــا فـ ــي عــاقـتـكـمــا
العاطفية هو اإلصغاء لبعضكما.
ً
اجتماعيا :أجواء المنزل دافئة وهادئة
فال تعكرها بانفعاالتك.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :كـ ــن سـ ـم ــوح ــا مـ ــع ال ــزم ــاء
ً
ً
ومتعاطفا ألنك ستحتاج إليهم قريبا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ـ ـحـ ــب وحـ ـ ـ ــده ال يـجـلــب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة إن لـ ــم ي ــرافـ ـق ــه ال ـت ـف ــاه ــم
واإلخالص.
ً ُ
اجتماعيا :تــدعــى للقيام بجولة مع
صديق وتتذكران فيها األيام الطيبة.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

نور :تخفيض أجور الفنانين مؤامرة من بعض المنتجين
أكدت أن ما تتقاضاه غير قابل للتفاوض وسترفض المساس به
بدأ ًالعديد من صناع الدراما التجهيز ألعمال فنية جديدة ً
ترقبا النطالقها وسط اتجاه لتخفيض أجور الفنانين تأثرا
بحالة الركود التي سببتها أزمة كورونا .الفنانة نور التي
ترفض بشدة تلك الفكرة ،أكدت لـ "الجريدة" أن أجرها غير
قابل للتفاوض ،معتبرة أن خفض األجور مؤامرة يلجأ إليها
عدد من المنتجين ...وفيما يلي التفاصيل:
عزة إبراهيم

عانيت 5
سنوات بسبب
عدم زيادة
أجري بعد
اتفاق منتجين
ضدي

• كـ ـ ـي ـ ــف كـ ـ ــا نـ ـ ــت أ جـ ـ ـ ـ ــواء
تـصــويــر "بـيــت ب ـيــوت" الــذي
استؤنف منذ أيام؟
 اس ـتــأن ـف ـنــا ال ـت ـصــويــر 3أيام فقط ،بالموقع الخاص
بي في منزلي ،حيث أجسد
ش ـخ ـص ـي ــة "لـ ـطـ ـيـ ـف ــة" زوجـ ــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـ ــراحـ ـ ــل س ـل ـي ـم ــان
الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وتـ ـ ــم ال ـت ـص ــوي ــر
بــأ جــواء مريحة مــع اال لـتــزام
بـ ــاالح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والوقائية.
• ...وهل كان لوفاة الفنان
ال ـق ــدي ــر س ـل ـي ـمــان ال ـيــاس ـيــن
تأثير على العمل؟
 الراحل سليمان الياسينانتهى من تصوير مشاهده
قبل وفاته ،وخصوصا معي،
مـ ــا عـ ـ ــدا م ـش ـه ــدي ــن عــول ـجــا
دراميا ،وسيتم إهداء العمل
إلــى روح ــه ،فـهــو فـنــان قدير

تـ ــأثـ ــرنـ ــا ج ـم ـي ـع ــا ب ــرح ـي ـل ــه،
ت ــارك ــا ع ـمــا ج ـم ـيــا وقـ ّـي ـمــا
ي ـتــرق ـبــه ال ـج ـم ـيــع بــاع ـت ـبــاره
آخ ــر ظ ـهــور ل ــه ،ورب ـمــا ودع
من خالله جمهوره وأحباء ه،
ولذلك فإن "بيت بيوت" عمل
مميز وله ظروف خاصة رغم
استغراق تصويره حتى اآلن
قرابة العام.

مريم الصالح
• ا لـ ـعـ ـم ــل ض ـ ــم بـ ــا قـ ــة مــن
ال ـن ـج ــوم ،م ــن ت ـج ـم ـعــك مـعــه
مشاهد "لطيفة"؟
 في هذا العمل تجمعنيقـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع اب ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـب ــة
ال ـ ـ ـ ــدري وم ـ ـ ـ ــرام الـ ـبـ ـل ــوش ــي،
حـ ـي ــث اس ـت ـم ـت ــع ب ــأدائ ـه ـم ــا
وأعمالهما ،وأنا سعيدة أن
ال ـم ـشــاهــد جـمـعـتـنــي بـهـمــا،
كما تجسد الفنانة انتصار
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح دور ص ــد يـ ـقـ ـت ــي،
أم ــا ال ـف ـنــانــة ال ـق ــدي ــرة مــريــم
الصالح فتؤدي دور خالتي،
و سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد ت ـ ـ ـ ــي ال ت ـ ــو ص ـ ــف
ب ــال ــوق ــوف أم ــام ـه ــا وأع ـت ـبــر
ذلـ ـ ــك م ـ ـيـ ــاد ص ـ ــداق ـ ــة ق ــوي ــة
وحقيقية بيننا ،ورغم أنها
من الشخصيات المتحفظة
في عالقاتها الشخصية فإن
الود والتفاهم الذي جمعنا

خـ ـل ــف الـ ـك ــامـ ـي ــرا وط ـ ــد ت ـلــك
الصداقة.

وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
الصاعدين.

قالب مغاير

الصور والنص

• يـ ــؤ خـ ــذ عـ ـل ــى ا ل ـ ــدرا م ـ ــا
االجتماعية ا لــو قــوع فــي فخ
التكرار والملل ،فما القضية
التي يطرحها العمل؟
 " بـ ـ ـي ـ ــت ب ـ ـ ـيـ ـ ــوت" يـ ـط ــرحقضية مهمة في قالب مغاير
ال ي ـم ـكــن وص ـف ــه بــال ـت ـكــرار،
ألن ـ ـ ــه يـ ـسـ ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
التضحيات في حياتنا لمن
يستحقها وا ل ــرد عليها من
أقـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــاس ،وهـ ــل "جـ ــزاء
اإل ح ـ ـسـ ــان إال اإل ح ـ ـسـ ــان" أم
ه ــل يـقــابـلــه ن ـك ــران وجـحــود
وق ـط ـي ـعــة ،وف ــي ت ـقــديــري أن
ال ـع ـمــل سـيـكـتــب ل ــه الـنـجــاح
الكبير لعدة عــوا مــل :أهمها
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـسـ ـخ ــي ل ـل ـم ـن ـتــج
م ـح ـســن م ــا ح ـس ـي ــن ،ال ــذي
ال ي ـب ـحــث ع ــن ا ل ــر ب ــح ف ـقــط،
بـ ـ ــل ي ـ ـه ـ ـتـ ــم ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ق ـي ـم ــة
ف ـن ـيــة وأخ ــاقـ ـي ــة ،وم ــن هـنــا
كـ ـ ــان اخـ ـتـ ـي ــار ن ـ ــص م ـم ـت ــاز
لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب عـ ـ ـب ـ ــد الـ ـمـ ـحـ ـس ــن
ا ل ــرو ض ــان ،و م ـخــرج متمكن
م ـ ـ ــن أدواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ــو سـ ـلـ ـط ــان
خـســروه ،و بــا قــة مــن النجوم
م ـن ـهــم ع ـبــدال ـم ـح ـســن الـنـمــر

• هل تتوقعين أن السخاء
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــي رب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـش ـه ــد
ً
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــا ويـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـل ــى
تقليص أجور الفنانين؟
 ا لـ ـسـ ـخ ــاء اإل ن ـ ـتـ ــا جـ ــي اليكون في األجور فقط ولكن
في القيمة الفنية على جميع
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ك ـن ـج ــوم ك ـبــار
وم ــواق ــع ت ـصــويــر ومــابــس
وأكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوار وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
عـ ـن ــاص ــر ال ـ ـصـ ــور والـ ـن ــص،
أم ـ ــا االتـ ـ ـج ـ ــاه إل ـ ــى تـقـلـيــص
أج ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن بـ ــزعـ ــم
ال ـ ـتـ ــأثـ ــر بـ ـ ــأزمـ ـ ــة "كـ ـ ــورونـ ـ ــا"
ً
م ـ ـ ــادي ـ ـ ــا ف ـ ـهـ ــو م ـ ـ ــؤام ـ ـ ــرة ق ــد
يلجأ لها بعض المنتجين
ال ــذي ــن ي ـس ـع ــون ل ـم ـضــاع ـفــة
أربـ ــاح ـ ـهـ ــم ،ول ـل ـح ـق ـي ـق ــة أن ــا
ل ــم أتـ ـع ــرض لـ ـه ــذا ال ـم ــوق ــف
فأجري ثابت ولم يتجه أحد
ا لـمـنـتـجـيــن لـلـتـفــاوض معي
ح ــول تـقـلـيـصــه ،وإذا حــدث
ذ لـ ـ ــك ف ـ ـسـ ــأر فـ ــض ،ألن ا ل ـف ــن
مــن ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تــأثــرت
ب ـ ــاألزم ـ ــة ،ف ــاألعـ ـم ــال قـلـيـلــة
وا لـقـنــوات تحتاج لالعمال،
وبالتالي الطلب يزداد على
الفنانين.

العائد المادي

وقوفي أمام
مريم الصالح
سعادة ال
توصف

نور مع المخرج محمد دحام الشمري

• ا عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادك ب ـ ـن ـ ـظـ ــر يـ ــة
الـمــؤامــرة هــا هــو دلـيــل على
ً
تعرضك لها سابقا ؟
 ليس ا عـتـقــادا بــل يقين،فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق عـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــت 5
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ثـ ـب ــات أج ـ ــري،
حـ ـ ـت ـ ــى اكـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـس ـ ـبـ ــب
مصادفة حين كنت أفاوض
اح ـ ـ ـ ــدى شـ ـ ــركـ ـ ــات اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج،
و عـ ـلـ ـم ــت ح ـي ـن ـه ــا أن ع ـ ــددا
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـيـ ــن أبـ ـ ــرمـ ـ ــوا
ات ـفــاقــا يـقـضــي ب ـعــدم زي ــادة
أج ـ ــري ،وه ـن ــا ف ـه ـمــت ل ـمــاذا
ال ي ـ ــر تـ ـ ـف ـ ــع سـ ـ ـق ـ ــف ا ل ـ ـعـ ــا ئـ ــد
ا لـمــادي ألدواري ر غــم تطور
أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي وأدائ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وحـ ـج ــم
ظهوري ولكنني سامحتهم
وع ــاد حـقــي ل ــي ،وت ــم زي ــادة
أجـ ــري ب ـمــا أس ـت ـحــق ورب ـمــا

نور
آخ ــر زي ــادة كــانــت قـبــل أزمــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،أمـ ـ ــا م ـ ــن تـ ــآمـ ــروا
ّ
علي فقد تعرضوا لخسائر
مــاد يــة ع ــدة ،حـتــى ان بعض
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات أغ ـ ـل ـ ـقـ ــت وظـ ـه ــر
م ـن ـت ـجــون آخـ ـ ــرون أص ـحــاب
مبدأ ،ألنه بالنهاية ال يصح
إال الصحيح.

مفاجأة للجمهور
ً
• هـ ـ ــل تـ ـلـ ـقـ ـي ــت ع ـ ــرو ض ـ ــا
جديدة ألعمال درامية؟
 خالل أيام أدخل تصويرعـ ـ ـم ـ ــل ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،ي ـ ـشـ ــارك ـ ـنـ ــي
فـ ـي ــه ن ـ ـجـ ــوم كـ ـ ـب ـ ــار ،ول ـك ـن ــي
ال أ س ـت ـط ـيــع اإل ف ـ ـصـ ــاح عـنــه
ح ــال ـي ــا ،ب ـن ــاء ع ـل ــى االت ـف ــاق
مع شركة اإلنتاج ،وسيكون
م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ل ـل ـج ـم ـه ــور ح ـيــث
أعـ ـ ــود ل ـل ـت ـع ــاون مـ ــع ن ـجــوم
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "ت ـ ـ ــوال ـ ـ ــي الـ ـلـ ـي ــل"
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـقـ ــق ح ـ ـيـ ــن ع ــرض ــه
نجاحا واكتساحا بشهادة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة سـ ـ ـع ـ ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه

حيث أشادت بالعمل ،ولدي
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مـ ـسـ ـلـ ـس ــان آخ ـ ـ ــران
ج ـ ــار الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـشــأن ـه ـمــا
وسيتم اإلفصاح عن النجوم
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــد إب ـ ـ ـ ــرام
التعاقدات.
ـت
• خـ ـت ــا م ــا ،ك ـي ــف ق ـض ـيـ ِ
ف ـ ـتـ ــرة حـ ـظ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوال فــي
منزلك؟
 فــي ال ـعــادة ال أخ ــرج منالمنزل إال للحاجة القصوى،
ح ـ ـتـ ــى أغ ـ ـ ــراض ـ ـ ــي أطـ ـلـ ـبـ ـه ــا،
وربـ ـم ــا ي ـم ــر أسـ ـب ــوع ــان وال
أرى الشارع ،ومن المفارقات
الطريفة أن إخواني فوجئوا
حين علموا أني ال أعرف أنه
تم ر فــع حظر التجوال ،فأنا
ال أبحث عن فرصة للخروج
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ال ـ ـ ـ ــذي أفـ ـض ــل
المكوث فيه وأستمتع كثيرا
بــالـقــراء ة والـتــأمــل والـتـقــرب
إلــى الـلــه والـبـعــد عــن الناس
بقدر اإلمكان ،للحفاظ على
طاقتي اإليجابية.

رحيل شويكار دلوعة السينما المصرية إثر أزمة صحية حادة
دفنت بمقبرة العائلة بمدينة  6أكتوبر وأوصت أن يكون العزاء بالمدافن
القاهرة – هيثم عسران

رحلت الفنانة شويكار دلوعة
السينما المصرية أمس
األول عقب تعرضها ألزمة
صحية إثر انفجار في المرارة
وفشل األطباء في التعامل
معه نتيجة تقدمها في
العمر.

شيعت ظهر أمس جنازة الفنانة
ال ـ ـقـ ــديـ ــرة ش ــويـ ـك ــار الـ ـت ــي واف ـت ـه ــا
ال ـم ـن ـيــة ب ـعــد أزم ـ ــة ص ـح ـيــة طــارئــة
ً
حـيــث أصـيـبــت بــالـتـهــاب ح ــاد جــدا
فـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــرارة وف ـ ـشـ ــل األطـ ـ ـب ـ ــاء فــي
الـتـعــامــل مـعــه نـتـيـجــة تـقــدمـهــا في
العمر ،فيما ووري جثمانها الثرى
بمقابر عائلتها في مدينة  6أكتوبر
بـعــد ي ــوم عـلــى وفــات ـهــا داخ ــل أحــد
المستشفيات الخاصة.
و حــرص عــدد كبير من الفنانين
عـ ـل ــى رث ـ ـ ــاء الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة عـ ـب ــر م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي خــاصــة من
ً
االجيال التي لم تعمل معها فنيا ،
ً
عـلـمــا بــأن شــو يـكــار معتزلة العمل
ً
الفني منذ  8سنوات تقريبا مكتفية
ب ــإط ــاالت إعــام ـيــة م ــن وق ــت آلخــر
ح ـيــث ك ــان آخ ــر أف ــام ـه ــا " كـلـمـنــي
ً
ش ـكــرا" حـتــى ق ــررت االع ـتــزال ألنها
شـ ـع ــرت ب ــال ـغ ــرب ــة وس ـ ــط األجـ ـي ــال
الـ ـج ــدي ــدة ،ف ـي ـمــا أوص ـ ــت عــائـلـتـهــا
بــأن يكون ا لـعــزاء فــي المقبرة فقط
بحسب ما ذكرت ابنتها منة الله.

«قلبي دليلي»
بــدأت عــا قــة شويكار بالسينما
م ـنــذ ط ـفــول ـت ـهــا ،ع ـنــدمــا ذه ـبــت مع
وال ــدت ـه ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى لـمـشــاهــدة
ف ـي ـل ــم "قـ ـلـ ـب ــي دلـ ـيـ ـل ــي" ب ــالـ ـص ــاالت
السينمائية عام  ،1947فهي نشأت
بأسرة محبة للفن ،فوالدتها كانت
تـحــب الـمــوسـيـقــى ووالــدهــا عاشق

لألدب صاحب عقلية متفتحة وهو
من أصول تركية.

األرملة الشابة
ت ـ ــزوج ـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
رغـ ـب ــة وال ـ ــده ـ ــا مـ ــن حـ ـس ــن صـ ــادق
الـ ـج ــواه ــرج ــي ال ـ ـ ــذي اخـ ـ ـت ـ ــاره لـهــا
والدها قبل رحيله ،لكن بعد أشهر
م ــن ال ـ ــزواج ت ـعــرض الـ ــزوج لــوعـكــة
صحية دخل على اثرها المستشفى
واستمر فــي ا لـعــاج لمدة عــام قبل
أن يــرحــل وتـصـبــح أرمـلــة وهــي في
عامها ا ل ـ  18وبرفقتها ابنتها منة
الله.
حرصت شويكار على استكمال
دراس ـت ـه ــا ،واخ ـت ـي ــرت ك ــأم مـثــالـيــة
م ـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي س ـ ـبـ ــورت ـ ـنـ ــغ وه ـ ـ ــي فــي
العشرين من عمرها باعتبارها أما
صغيرة تعمل وتربي ابنتها ،كما
فـ ــازت بـلـقــب مـلـكــة ج ـم ــال شــواطــئ
اإلسكندرية ،لتنتقل بعد ذ لــك إلى
الـقــاهــرة مــن أجــل الــدراســة بالقسم
ا لـ ـف ــر نـ ـس ــي ل ـك ـل ـي ــة االداب جــا م ـعــة
القاهرة.

«حبي الوحيد»
ب ــدأت حـيــاتـهــا الـفـنـيــة مــن خــال
فــرقــة "أن ـصــار الـتـمـثـيــل" عــن طريق
المخرج حسن رضا ،ورشحها رضا
للمنتج جمال الليثي لتقديم دور
ع ــا ي ــدة مـضـيـفــة ا ل ـط ـيــران ف ــي فيلم
" ح ـبــي ا لــو ح ـيــد" ع ــام  ،1960لـتـبــدأ
رحلة صعود سينمائية سريعة مع
حصولها على دور مهم فــي العام
التالي بفيلم "غرام األسياد".
وعقب ذ لــك ،منح المخرج أحمد
ضياء الدين شويكار دور البطولة
فـ ــي ف ـي ـل ــم "الـ ـحـ ـسـ ـن ــاء والـ ـطـ ـلـ ـب ــة"،
ل ـت ـن ـط ـلــق ب ـع ــده ــا ف ــي ع ـ ــدة أع ـم ــال
متميزة وتلتقي مع فؤاد المهندس
الذي تعرفت عليه بعد انضمامها
ل ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة
ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا مـ ـع ــه فـ ــي م ـســرح ـيــة
"السكرتير الفني".

ً
الساعة  "12وصوال إلى "انها حقا
عائلة محترمة" ،من بينها تجارب
مـ ـس ــرحـ ـي ــة اكـ ـتـ ـف ــت فـ ـيـ ـه ــا بـ ـ ـ ــاألداء
الـصــوتــي مـنـهــا "ســك عـلــى بـنــاتــك"،
و عـ ـل ــى مـ ـ ــدار  26ف ـي ـل ـمــا ت ـقــا س ـمــت
شــوي ـكــار ف ـي ـهــا ال ـب ـطــولــة م ــع ف ــؤاد
ال ـم ـه ـنــدس ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ،رس ـخــت
فيها مكانتها كإحدى أهم نجمات
ال ـكــوم ـيــديــا ف ــي جـيـلـهــا بــاإلضــافــة
إ لــى تقديمها أ حــد أ شـهــر ثنائيات
ً
السينما المصرية وأكثرها انتاجا
من حيث عدد االفالم.
ح ـص ـلــت ال ـف ـن ــان ــة ال ــراح ـل ــة عـلــى
الـعــديــد مــن األل ـقــاب منها "الـسـيــدة
ال ـج ـم ـي ـل ــة" و"الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــدي" و"دلـ ــوعـ ــة
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـص ــري ــة" ب ـي ـن ـمــا ك ــان
أحــب األسـمــاء واألل ـقــاب إلــى قلبها
شويكار .كما كان فيلم "فيفا زالطا"
آخر تعاون سينمائي بين شويكار
و ف ــؤاد المهندس بعد انفصالهما
فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،وه ــو االنـفـصــال
ال ـ ــذي أك ـ ــدت ش ــوي ـك ــار أن ـه ــا كــانــت
ت ـش ـع ــر ب ــالـ ـح ــزن ن ـت ـي ـج ـت ــه ،ف ــرغ ــم
ا لـعــا قــة الطيبة ا لـتــي جمعتها مع
فؤاد المهندس حتى رحيله إال أنها
أ كــدت أ نـهــا لــم تحب غـيــره ،وقدمت
م ـعــه ع ــام  1990ف ـي ـلــم " ج ــر ي ـم ــة إال
ربع".
صحيح أن شويكار والمهندس
ان ـف ـص ــا ث ـ ــاث مـ ـ ــرات خ ـ ــال ف ـتــرة
زواجـهـمــا إال أن أسـبــاب االنـفـصــال
فــي كــل مــرة كــا نــت تــر تـبــط بالغيرة
بشكل رئيسي ،لدرجة أن شويكار

أشهر ثنائي
شويكار مع فؤاد المهندس

رحلة الدويتو المسرحي مع فؤاد
ال ـم ـه ـنــدس اس ـت ـم ــرت ل ـع ــدة أع ـمــال
ناجحة منها "أنا وهو وهي"" ،حواء

ً
شكرا»
 ...ومع نجمات فيلم «كلمني

خبريات
الشعيبي« :عودة ريا
وسكينة» على «شاهد»

يستعد نجوم مسرحية "عودة
ريا وسكينة" لعرضها عبر
منصة "شاهد" اإللكترونية
الخميس المقبل.
وكشف الفنان ثامر الشعيبي
مخرج المسرحية ،في
تصريح لـ "الجريدة" ،أنه
سيتم عرضها  20الجاري عبر
منصة "شاهد" ،في خطوة
تعتبر إضافة مهمة للعمل،
الذي سيصبح متاحا للجميع
في الوقت الذي توقفت فيه
ً
العروض المسرحية شهورا
طويلة .وأعرب الشعيبي عن
سعادته بتلك الخطوة التي
ً
تعد نجاحا للمسرحية بعد
أن حققت عروضا كاملة
العدد سواء كان محليا على
خشبة مسرح "عبدالحسين
عبدالرضا" ،أو خليجيا.
وأوضح أن النسخة التي
تعرضها منصة "شاهد" هي
للعروض األولى التي شارك
فيها أبطال العمل األساسيون
وهم :داود حسين وهيا
الشعيبي وإلهام الفضالة
وخالد البريكي والفنانة
المصرية بدرية طلبة ،وعلي
الفرحان وعبدالله الحمادي
وعبدالرحمن فهد.

الشاب خالد يتبرع بأغنية
«جميلتي بيروت»

يطرح قريبا نجم موسيقى
الراي الشاب خالد أغنية
بعنوان «جميلتي بيروت»
تضامنا مع الشعب اللبناني
الذي أصيب جراء انفجار
ضخم في مرفأ العاصمة.
وأوضح نجم الراي في
تسعينيات القرن الماضي
في بيان إعالمي لشركة
«عليا بابليشينغ»« :زالت
البسمة عن وجهي تاركة
مكانها األسى الذي اتشاركه
معكم ،لقد تأذى شعبكم
أيها األشقاء اللبنانيون وقد
انفطرت قلوبنا».
وسيعود ريع األغنية
المنفردة والفيديو كليب
المرافق لها التي ستطرح
بعد أسبوعين على المأساة،
للصليب األحمر اللبناني.
وفي إطار هذه األغنية
تعاون الفنان مع منسق
االسطوانات اللبنانني رودج،
وكتب األخير عبر فيسبوك:
«تعرضت بيروت النفجار
اجتاح قلب المدينة مخلفا
شعبا مجروحا وجائعا
مشردا».

ببالغ من «الموسيقيين»
ضد حسن شاكوش

شويكار
أك ـ ــدت ف ــي إح ـ ــدى الـ ـم ــرات أن ـه ــا لــم
ت ـ ـعـ ــرف سـ ـب ــب االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ال ـث ــال ــث
واالخير بينهما.

المسرح المصري
خـ ــال رح ـل ــة زواجـ ـهـ ـم ــا اه ـت ـمــت
ش ــويـ ـك ــار ب ــأبـ ـن ــاء الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس مــن

زوج ـ ـتـ ــه االولـ ـ ـ ــى وع ــام ـل ـت ـه ــم م ـثــل
اب ـن ــائ ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا قـ ــام ه ــو بــرعــايــة
ابنتها منة ا لـلــه ،و لــم ينجبا خالل
رحلة زواجهما التي وصفت الفنانة
هـنــد ر سـتــم نهايتها بــأ نـهــا ا فـقــدت
المهندس نصف قوته.
اس ـت ـطــاعــت شــوي ـكــار أن تــواكــب
ت ـغ ـي ـيــرات الـسـيـنـمــا ال ـم ـصــريــة مــن
خـ ـ ــال أدوار تـ ـن ــا س ــب مــر ح ـل ـت ـهــا
العمرية ،من بينها مشاركتها في
أفالم "أمريكا شيكا بيكا" ،و"كشف
ال ـم ـس ـت ــور" ،و"دعـ ـ ــاء الـم ـظـلــوم ـيــن"
وغ ـيــرهــا م ــن االعـ ـم ــال ال ـتــي قــدمــت
ف ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــات ن ــاض ـج ــة فـنـيــة
و مــؤ ثــرة حـتــى وإن لــم تـكــن بطولة
م ـط ـل ـقــة ،ف ـي ـمــا كـ ــان آخـ ــر أع ـمــال ـهــا
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة "ك ـل ـم ـنــي شـ ـك ــرا" مــع
عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق.
و قــد مــت شــو ي ـكــار فــي مسيرتها
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـ ــدة أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات أغـ ـلـ ـبـ ـه ــا
دويتوهات غنائية أبرزها "خمس
قـ ـ ـ ـ ــارات" ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا فـ ــي ف ـي ـلــم
"م ـطــاردة غــرامـيــة" ،وهــي االغنيات
ال ـتــي ج ــاء ت ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي
لألعمال التي شاركت فيها.

قال عضو مجلس نقابة
الموسيقيين حمادة
أبواليزيد ،إن النقابة
برئاسة الفنان هاني شاكر،
حررت محضرا ضد مطرب
المهرجانات حسن شاكوش،
إلقامته حفال بالساحل
الشمالي بدون ترخيص ،إذ
انه ممنوع من الغناء بأمر
من النقابة في قرار سابق
لها.
وأضاف أبواليزيد في
تصريح صحافي أن
المحضر تضمن عدم اتباع
شاكوش والمكان الذي
أقيم فيه الحفل اإلجراءات
االحترازية للوقاية من
فيروس كورونا ،وااللتزام
بنسبة  %25من سعة المكان،
ما يعد مخالفة ثانية تضاف
لألولى.
وأشار إلى أن مجلس نقابة
الموسيقيين بصدد عقد
اجتماع خالل األيام المقبلة
لبحث عدد من الملفات ،منها
قرار بشأن المطرب أحمد
سعد لمشاركته شاكوش في
ديو بعنوان " 100حساب"
رغم أن األخير موقوف من
النقابة وليس لديه تصريح
بالغناء.

ةديرجلا
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دوليات

اإلمارات تدعو الفلسطينيين لالستفادة من «اتفاق إبراهيم»

العاهل البحريني «يهنئ» بن زايد ...وواشنطن ال تستبعد صفقات مماثلة مع دول عربية أخرى

االتفاق على صدر إحدى الصحف المحلية بالقرب من برج خليفة

ال تزال ردود الفعل ّمتفاوتة
حول االتفاق الذي وقعته
إسرائيل واإلمارات ،لتصبح
األخيرة بذلك ثالث دولة عربية
تقيم عالقات مع إسرائيل
بعد مصر واألردن الموقعتين
لمعاهدتي سالم معها في
عامي  1979و.1994

روحاني يحذر
من فتح باب
الخليج
إلسرائيل

أبوظبي
ً
باتت هدفا
ً
مشروعا

«كيهان»

دع ــت اإلمـ ــارات الفلسطينيين
بينها
إلى االستفادة من االتفاق ّ
وب ـيــن إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي وق ــت تــوقــع
البيت األبيض أن تعلن دول عربية
قريبا اتفاقات مماثلة مع تل أبيب.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة CNN
األم ـي ــرك ـي ــة ،شـ ـ ـ ّـدد وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور
قرقاش على ضــرورة أن يستفيد
الـجــانــب الفلسطيني مــن «اتـفــاق
ابراهيم» الستئناف التفاوض مع
تل أبيب.
وق ــال قــرقــاش« :فــي اتصاالتنا
مــع كـثـيــر مــن ال ـعــواصــم العربية
واألوروبـ ـي ــة ،كــانــت قضية الضم
بمنزلة قنبلة موقوتة تستدعي
قلق الجميع ،لذلك قمنا بإزالتها
ع ــن ال ـط ــاول ــة واش ـت ــري ـن ــا الــوقــت
وب ـ ـ ـخـ ـ ــاف ذلـ ـ ـ ـ ــك سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ح ــل
ً
الدولتين ميتا».
ووصـ ـ ـ ــف ال ـ ــوزي ـ ــر اإلم ـ ــارات ـ ــي
االت ـف ــاق بــأنــه «اخـ ـت ــراق تــاريـخــي
يمنح إسرائيل فرصة لخلق ثقة
حقيقية مع اقتصاد عربي كبير،
مـ ــع دول ـ ـ ــة ل ـي ــس ل ـه ــا ح ـ ـ ــدود مــع
إسرائيل».
ورغـ ـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ  CNNإن
ً
«التطبيع لــن يـحــدث غ ــدا أو بعد
غ ــد» ،أش ــار الــوزيــر اإلمــاراتــي إلى
ً
أن ب ــاده تــريــد المضي قــدمــا في
تطبيق االتفاق.
وف ـ ــي ح ــدي ــث ل ـم ــوق ــع «وااله»
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاري اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي م ــع
الـصـحــافــي بـ ــاراك راف ـي ــد ،أوضــح
قرقاش أن «قضايا التعاون التي
تهم اإلم ــارات هي الــزراعــة واألمــن
الـ ـغ ــذائ ــي وال ـ ــدف ـ ــاع ال ـس ـي ـبــرانــي
والسياحة والتكنولوجيا».
وكــان الوزير قال في تغريدات
على «تويتر» إن «الـقــرار الشجاع
الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،يعبر عن

البحرين
وف ــي ال ـمــواقــف الـمـ ّ
ـرحـبــة ،هنأ
عــاهــل الـبـحــريــن الـمـلــك حـمــد بن
ع ـي ـس ــى آل خـ ـل ـيـ ـف ــة ،ول ـ ـ ــي عـهــد
أبــوظـبــي الـشـيــخ محمد بــن زايــد
ب ــ«ال ـخ ـط ــوة ال ـتــاري ـخ ـيــة لـلـســام
التي اتخذتها دولة اإلمارات تجاه
إسرائيل».
وذك ــرت وكــالــة أن ـبــاء االم ــارات
الــرس ـم ـيــة (وام) ،أم ـ ــس ،أن ملك
البحرين أكد خالل اتصال هاتفي
أجراه مع بن زايد ،أن «هذه الخطوة
ستساهم في دفع وتعزيز جهود
الـ ـس ــام وفـ ـت ــح آفـ ـ ــاق االس ـت ـق ــرار
ف ــي منطقة ال ـش ــرق األوسـ ــط بما
يخدم تطلعات شعوبها في األمن
والتقدم واالزدهار».
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ال ـع ـم ــان ـي ــة وال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـصــري
عبدالفتاح السيسي رحبا كذلك
باالتفاق.

نتنياهو
وفي القدس ،أعلن مكتب رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو تكليف ر ئـيــس مجلس
األمـ ــن ال ـقــومــي مـئـيــر ب ــن شـبــاط،
«العمل على تحضير االستعدادات
إلج ـ ــراء م ـحــادثــات م ــع اإلم ـ ــارات،

وبالتنسيق مــع جميع الجهات
المعنية».
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت
أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،أن رئـ ـي ــس ج ـه ــاز
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
«الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــاد» يـ ــوسـ ــي ك ــوهـ ـي ــن،
ً
س ـي ـت ــرأس وفـ ـ ــدا ي ـ ــزور اإلمـ ـ ــارات
األسبوع المقبل لبحث شؤون لها
عالقة باالتفاق.

كوشنير
وف ــي واشـ ـط ــن ،اع ـت ـبــر جــاريــد
كوشنير ،كبير مستشاري الرئيس
األميركي دونالد ترامب وصهره،
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع «بـ ـل ــومـ ـب ــرغ» ،أن
الفلسطينيين سيستفيدون من
االتـفــاق بين اإلم ــارات وإسرائيل،
داع ـيــا ال ـق ـيــادة الفلسطينية إلــى
رؤية أن «أمامها مكاسب لشعبها
وإلرث ــه من خــال المشاركة وحل
الـ ـص ــراع ــات ال ـق ــائ ـم ــة م ـن ــذ ف ـتــرة
ط ــويـ ـل ــة ،ب ـ ــدال مـ ــن تـ ــرديـ ــد نـفــس
الـبـيــانــات ال ـتــي لــم تـجـلــب تقدما
لشعبها».
ورغــم أنــه اشــار في مقابلة مع
قناة  CNBCاألميركية ،إلى أن «دوال
ً
ً
أخرى مهتمة جدا بالمضي قدما»،
أكد كوشنير أن «تطبيع العالقات
بين إسرائيل والسعودية يحتاج
ً
الى وقت» ،منهيا بذلك تخمينات
ب ــأن ت ـب ــادر ال ــري ــاض ال ــى توقيع
اتـ ـف ــاق م ـمــاثــل م ــع ت ــل أب ـي ــب في
وقت قريب.

دولتان خليجيتان

ً
نتنياهو يخسر نقاطا بين «اليمين»
أثار االتفاق بين إسرائيل واإلمارات الذي يعلق مشروع
أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة استياء
ضم
ٍ
المستوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي
لبنيامين نتنياهو.
وك ـتــب الـمـعـلــق الـسـيــاســي بــن كسبيت فــي م ـقــال في
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» أمـ ــس« :ق ــد ي ـكــون رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
حصل على نقاط قليلة بين ناخبي يسار الوسط الذين
ً
تستهويهم االتفاقات مع العرب ،لكنه خسر نقاطا أخرى
ضمن قاعدته اليمينية التي زال بالنسبة إليها حلم الضم».
وتأتي ردود الفعل الحادة من اليمين القومي بسبب
ً
تعليق الضم مع بقاء فكرة إقامة دولة فلسطينية جنبا
إلى جنب مع إسرائيل ،قائمة.

تعيين  10سيدات
بمناصب عليا بالحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون
المسجد الحرام في السعودية
تعيين عشر سيدات من
الكفاءات العاملة في الرئاسة
بمناصب قيادية عليا في
رئاسة المسجد الحرام.
وأوضحت الرئاسة أنه
ً
«انطالقا من حرص الرئاسة
العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي
على مواكبة الرؤية الطموحة
ً
للمملكة ( ،)2030وتمكينا
للمرأة السعودية ذات التأهيل
العالي والقدرات الكبيرة ،بما
يحقق تطلعات والة األمر في
تقديم أرقى الخدمات لضيوف
الرحمن ،فقد تم تعيين عشر
سيدات من الكفاءات العاملة
في الرئاسة بمناصب قيادية
ً
عليا ،سعيا لالرتقاء بمستوى
العمل».

(أ ف ب)

واق ـع ـيــة نـحــن ف ــي أمـ ـ ّـس الـحــاجــة
لها .القرار الناجح فيه أخذ وعطاء
وهذا ما تحقق».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ل ـش ــؤون
ال ـث ـقــافــة والــدب ـلــومــاس ـيــة الـعــامــة
عمر سيف غباش ،ردا على سؤال:
«لم نتشاور مع أي جهة ،ولم نبلغ
أحدا ،وكدولة ذات سيادة ال نشعر
بأننا ملزمون بالقيام بذلك».

سلة أخبار

من ناحيته ،قال مسؤول رفيع

وق ــال نـفـتــالــي بـيـنـيــت ،زع ـيــم ح ــزب «يـمـيـنــا» القومي
الـيـمـيـنــي ال ـم ـت ـطــرف ال ـم ـع ــارض الـ ــذي ي ـح ــاول تــوحـيــد
المستوطنين «إن ــه أم ــر مــؤســف أن نتنياهو لــم ينتهز
اللحظة ولم يملك الشجاعة لممارسة السيادة».
ورغ ــم ق ــول نـتـنـيــاهــو ،إن ال ـضــم «م ــؤج ــل» ف ـقــط ،يــرى
يوهانان بليسنر مدير المعهد الديمقراطي اإلسرائيلي،
وهــو مــركــز أبـحــاث فــي الـقــدس ،أن االتـفــاق مــع اإلم ــارات
«قد يتسبب بأزمة بين نتنياهو وعدد من المستوطنين
وأنصار اليمين».
ّ
وعبر عوديد رفيفي رئيس مجلس مدينة إفرات ،وهي
مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم ،عن خيبة أمله .وقال:
«كــل هــذه الـسـنــوات ،اعتقد الـنــاس أن الـســام مــع الــدول

المستوى فــي البيت األبـيــض إن
كــوشـنـيــر وال ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي
للشرق األوسط آفي بيركوفيتش
ع ـل ــى اتـ ـص ــال م ــع دول ع ـ ــدة فــي
لمعرفة ما اذا
المنطقة في محاولة ّ
كانت اتفاقات أكثر ستوقع.
ّ
وأض ــاف الـمـســؤول أن ــه «تــركــز
التكهن على دولتين خليجيتين
ه ـمــا مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن وسلطنة
عمان اللتان رحبتا باالتفاق بين
ً
إسرائيل واإلمــارات» ،الفتا إلى أن
«السودان أيضا مثار ُّ
تكهن».

أوبراين
ب ـ ــدوره ،ش ــدد مـسـتـشــار األم ــن
القومي األميركي روبرت أوبراين
ع ـل ــى أن مـ ـع ــاه ــدة ال ـ ـسـ ــام بـيــن
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل «سـتـتـيــح
للعرب والمسلمين زيارة المسجد
األقصى ،وستجعل المنطقة أكثر
ً
ً
أمانا» ،معتبرا أن «الطريق ُعبد اآلن
النـضـمــام دول أخ ــرى إل ــى طريق
السالم».

فريدمان
وب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدل ب ـع ــد
إع ــان نتنياهو أن الضم ال يــزال
ً
مـطــروحــا ،قــال السفير األميركي
فــي إســرائـيــل ديفيد فــريــدمــان أن
«مختلف األط ُّــراف اخ ّـتــارت بدقة
الـصـيـغــة .ت ــوق ــف م ــؤق ــت ،ولـيــس
ً
استبعاد األم ــر نـهــائـيــا» .وكشف
فريدمان أن مراسم التوقيع على
االتفاق ستجري في البيت األبيض
الشهر المقبل.
ً
وك ـ ــان ت ــرام ــب ح ــاس ـم ــا مـســاء

العربية ال يمكن تحقيقه مادام هناك وجود يهودي في
يهودا والسامرة (االسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة
الغربية) .نرى اآلن أن هذه األسطورة قد اختفت».
وتابع أن مشروع الضم لم يختف ،بل «لقد ّ
أجل ،ال أحد
يعرف حتى متىّ .
مرت  53سنة على انتظارنا هذا األمر،
ّ
وقد يؤجل أكثر من ألفي سنة ،لكنني متأكد من أنه سيعود
ليطرح بشكل أسرع مما نعتقد».
وقال بتسالئيل سموتريتش وهو عضو آخر في حزب
«يمينا»« ،ال يمكننا تجاهل األخطار الكبيرة التي تشكلها
ً
إعادة إطالق الحوار بشأن إقامة دولة فلسطينية» مضيفا
أنه «بهدف مواجهة الخطر ،كان على اليمين أن يقدم اآلن
ً
بديال» من زعامة نتنياهو.

ّ
الضم غير
الخميس عندما قال ان
مطروح .وتؤكد مصادر أميركية
أن الخطة مؤجلة على األقــل الى
ما بعد االنتخابات الرئاسية في
نــوفـمـبــر ،وأن ــه فــي ح ــال ف ــوز جو
بايدن فإنها لن تحظى بأي فرصة.

توقيع
وسـ ـتـ ـجـ ـع ــل الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ت ــرم ــب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـثــالــث بعد
جيمي كارتر وبيل كلينتون ،الذي
يجعل دولــة عربية تقيم عالقات
س ــام م ــع إس ــرائ ـي ــل ،وسـيـســاعــد
حفل التوقيع الرسمي المخطط له
بعد  3أسابيع في البيت األبيض
أن يستحضر روح اتفاق السالم
األصـ ـل ــي ب ـي ــن م ـص ــر وإس ــرائ ـي ــل
واتفاقات كامب ديفيد عام .1978

ترحيب ديمقراطي
ً
والق ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ت ــرح ـي ـب ــا مــن
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
مــرشـحـهــم الــرئــاســي جــو بــايــدن.
ورأت عدة شخصيات ديمقراطية
ب ـي ـن ـهــا ،دان ش ــابـ ـي ــرو ،الـسـفـيــر
األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق ف ــي ت ــل ابـيــب
خ ــال والي ـت ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،أن
ال ـص ـف ـقــة واح ـ ـ ــدة م ــن الـمـحـطــات
النادرة التي يتحقق فيها اجماع
بين الحزبين خــال عهد ترامب،
وأنها تشكل أداة قوية بيد بايدن
في حال فاز بالرئاسة للعمل في
الشرق األوسط.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي السابق في عهد أوباما
جون كيري بـ «المبادرة االماراتية
التاريخية» ال ــذي قــال إنـهــا نتاج
«سنوات من العمل للدفع باتجاه
السالم في المنطقة».
وك ـت ــب ت ــوم ــاس ف ــري ــدم ــان في
«نـيــويــورك تــايـمــز» أن «بــاديــن لن
يـضـطــر ال ــى الـقـلــق ب ـشــأن قضية
ال ـض ــم ال ـشــائ ـكــة وس ـي ـك ــون لــديــه
تحالف أق ــوى مــؤيــد ألمـيــركــا في
المنطقة للعمل معه».

االتحاد األوروبي
وف ـ ـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،ق ـ ـ ــال مـم ـثــل
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
الخارجية ،جوزيب بوريل ،أمس،
بــاســم ال ـ ــدول األع ـض ــاء ال ـ ـ ــ ،27إن
دولتي اإلمارات وإسرائيل مهمتان
ً
في المجتمع الــدولــي ،مضيفا أن
تطبيع العالقات الثنائية بينهما

«سيفيد البلدين» ،وسيمثل خطوة
مهمة نحو االستقرار في المنطقة
برمتها.

تسريع تنفيذ
«اتفاق الرياض»

األحمد
من جانبه ،أكد عضو اللجنتين
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
وال ـمــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،ع ــزام
األحمد ،أمس ،أن «ترحيب عدد من
ال ــدول العربية باالتفاق يضعف
ً
ال ـمــوقــف الـفـلـسـطـيـنــي» ،مـعـتـبــرا
أن الـصـفـقــة «خ ـ ــروج ع ــن م ـبــادرة
السالم العربية» .وأجمعت السلطة
الفلسطينية وحركتا فتح وحماس
وجميع الفصائل الفلسطينية على
ً
رفض االتفاق ،لكن بيانا صدر من
جانب «فتح ـ ـ تيار اإلصالح» الذي
يقوده رئيس مجلس األمن القومي
الفلسطيني السابق محمد دحالن
رحب به.

روحاني
ّ
وفـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،حـ ـ ــذر الــرئ ـيــس
اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي أم ــس،
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــام ــل مـعـهــا
بطريقة مختلفة في حال «فتحت
أب ـ ــواب الـمـنـطـقــة ل ــدخ ــول الـكـيــان
الصهيوني».
وانتقد روحاني االتفاق ،متهما
االم ــارات بأنها اقتربت من «عدو
العالم اإلســامــي وعــدو المنطقة
وقاتل الشعب الفلسطيني» .وجدد
مــا قــالــه قـبــل يــومـيــن ب ــأن طـهــران
ح ـم ــت دول ال ـخ ـل ـيــج م ــن ص ــدام
حسين.
لكن صحيفة «كيهان» اإليرانية
ال ـم ـت ـش ــددة ،ال ـم ـقــربــة م ــن مكتب
ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي
هددت بعمل عسكري ضد ابوظبي.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت« :إذا كـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـق ــرار
اإلمـ ــاراتـ ــي نـتـيـجــة واح ـ ــدة فـقــط،
فستكون جعل هذا البلد الصغير
المعتمد بشكل كبير على األمــن
ً
ً
ً
هدفا مشروعا وسهال للمقاومة».
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،إن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق «خ ـط ــأ
استراتيجي محكوم بالفشل ولن
يحقق أي إنجاز بل سيسرع زوال
إس ــرائ ـي ــل ون ـي ــل ح ـق ــوق الـشـعــب
الفلسطيني».
وأض ـ ــاف ال ـح ــرس أن «تطبيع
العالقة بين اإلم ــارات وإسرائيل
لن يؤمن المصالح اإلسرائيلية ،بل
يشكل خطرا على مستقبل أميركا
وداعميه».

بدأت لجنة التنسيق واالرتباط
السعودية ،عملية إخراج
القوات العسكرية التابعة
للمجلس االنتقالي الجنوبي،
من معسكراتها في العاصمة
اليمنية المؤقتة عدن ،جنوبي
البالد أمس األول.
والخميس الماضي ،وصلت
اللجنة إلى عدن لإلشراف على
انسحاب قوات «المجلس»
الجنوبي من المواقع العسكرية
والمؤسسات التي سيطرت
عليها ،بهدف تسريع تنفيذ
«اتفاق الرياض» المبرم بين
«المجلس» مع حكومة الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي.
في غضون ذلك ،أفادت تقارير
بتجدد المواجهات بين القوات
الحكومية وقوات «الجنوبي»
بمحافظة أبين.

سلسلة غارات إسرائيلية
على غزة

قصفت طائرات ودبابات
إسرائيلية ،ليل الجمعة ـ السبت،
ً
عددا من المواقع العسكرية
ونقاط الرصد التابعة للفصائل
الفلسطينية ،ومجموعة من
مطلقي البالونات الحارقة
في مناطق مختلفة ،وأراضي
زراعية في قطاع غزة.
وأصيبت سيدة حامل وطفل في
ً
قصف استهدف أرضا زراعية
ببلدة بيت حانون ،كما أصيبت
طفلة في قصف استهدف
مجموعة من مطلقي البالونات
الحارقة شرق مخيم البريج.
ً
ً
واستهدفت غارة موقعا بحريا
لـ «حماس» غرب خان يونس،
ونقطة رصد في بيت الهيا.

ِّ
واشنطن ستفعل «الزناد» بعد فشل تمديد حظر السالح على طهران
فشلت الواليات المتحدة في الحصول على
تأييد أعـضــاء مجلس األم ــن الــدولــي لتمرير
م ـشــروع ق ــرار اقـتــرحـتــه ب ـهــدف تـمــديــد حظر
السالح المفروض على إيــران ،والــذي ينتهي
أكتوبر المقبل ،وهو ما احتفت به السلطات
اإليرانية ووصفته بالهزيمة المدوية لواشنطن.
وأعلنت إندونيسيا ،التي تتولى الرئاسة
الشهرية للمجلس التابع لألمم المتحدة ،أن
مشروع القرار األميركي حصل على صوتين
فقط ،أي أن دولــة واحــدة فقط هي جمهورية
الــدومـيـنـيـكــان صــوتــت إل ــى جــانــب الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي ح ـيــن ص ــوت ــت ض ــده دول ـت ــان
أخريان هما الصين وروسيا ،بينما امتنعت
الــدول الــ 11المتبقية عن التصويت .ولم يكن
متوقعا أن ينجح مـشــروع الـقــرار األميركي،
ال ـه ــادف إل ــى م ــد الـحـظــر ألج ــل غـيــر مسمى،
في الحصول على األص ــوات التسعة الالزمة
إلقــراره ،لتنتفي بذلك حاجة موسكو وبكين

إلى استخدام حق النقض «الفيتو» الذي لوحتا
به لمنع إقراره.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،رحـ ـب ــت ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية بالرفض ،وقــال الرئيس اإليــرانــي
حسن روحــانــي« :لـلـمــرة األول ــى فــي الـتــاريــخ،
تــم رف ــض اق ـت ــراح أمـيــركــي فــي مجلس األمــن
الدولي» ،مضيفا« :إنها هزيمة سياسية مدوية
لواشنطن لم تشهدها منذ  75عاما في األمم
المتحدة».
واتهم روحاني الواليات المتحدة بالكذب،
ومـحــاولــة شــن ح ــرب نفسية لـ «التستر على
اإلهــانــة الـتــي لحقت بها فــي مجلس األم ــن»،
بعد أن قالت إنها احتجزت سفنا إيرانية تنقل
مشتقات نفطية إلى فنزويال.
من جهته ،نــدد وزيــر الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو ب ـعــدم تـمــديــد حـظــر ال ـســاح،
ووصف األمر بأنه «ال يغتفر» .وقال ،إن «فشل
مجلس األمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع

عن السالم واألمن الدوليين ال يمكن تبريره».
وفـ ــي ت ـص ــري ـح ــات م ـن ـف ـص ـلــة ،هـ ــدد وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي بــاس ـت ـخــدام «ع ــائ ــدات
البنزين اإليراني المصادر من ناقالت النفط
المتجهة إلى فنزويال ،كتعويضات للضحايا
األميركيين إلرهاب الدولة اإليرانية بعد موافقة
المحاكم األميركية».
وج ـ ـ ــاء ه ـ ــذا ب ـع ــدم ــا أك ـ ـ ــدت وزارة ال ـع ــدل
األمـيــركـيــة أنـهــا ص ــادرت شـحـنــات  4نــاقــات
نفط هي لونا وباندي وبيرينج وبيال ،األربعاء
الماضي ،النتهاكها العقوبات األميركية.
وأل ـم ـحــت الـسـفـيــرة األم ـيــرك ـيــة ل ــدى األم ــم
المتحدة كيلي كرافت إلى أن واشنطن تخطط
لتفعيل «آل ـيــة ال ــزن ــاد» فــي االت ـف ــاق ال ـنــووي،
والتي تنص على إعادة جميع عقوبات األمم
الـمـتـحــدة عـلــى ط ـه ــران تـحــت الـبـنــد الـســابــع
الــذي يخول استخدام القوة لتطبيقها .ومع
استعداد واشنطن للتحرك نحو استخدام هذه

صورة وزعتها وزارة العدل األميركية لواحدة من  4ناقالت قالت إنه تم مصادرتها لنقلها الوقود اإليراني إلى فنزويال
اآللـيــة ،توقع خـبــراء نشوب معركة فوضوية
بمجلس األمن.
وسيتعين على واشنطن تقديم شكوى إلى
مجلس األمن ،الذي سيكون مطالبا بالتصويت
ف ــي غ ـض ــون  30ي ــوم ــا ع ـلــى ق ـ ــرار لـمــواصـلــة
تخفيف العقوبات اإليرانية ،وإذا لم يتم تقديم
مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي فسيتم
إعادة فرض العقوبات تلقائيا.

وفي وقت تشير أوساط إلى أن واشنطن
قد تلجأ إلــى إج ــراءات أحــاديــة بمواجهة
ط ـ ـهـ ــران ،وهـ ــو م ــا ي ـع ــزز فـ ــرص تـصــاعــد
التوتر والصدام ،اقترح الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عقد قمة عبر اإلنترنت
مع الواليات المتحدة وباقي الدول أطراف
االتفاق النووي ،وهي بريطانيا وفرنسا
والـصـيــن وألـمــانـيــا وإي ـ ــران ،فــي محاولة

لتفادي حدوث «مواجهة وتصعيد» أكبر
بشأن طـهــران .وقــال بوتين ،في بيان ،إن
«القضية ملحة».
مــن جــانــب آخ ــر ،ذك ــرت م ـصــادر أن ال ــدول
األوروبية تسعى إلى تحرك منفصل لمعالجة
المخاوف بشأن السالح التقليدي اإليــرانــي،
ب ـح ـيــث ال ي ـت ــأث ــر االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي الـمـقـيــد
لبرنامجها الذري.

ةديرجلا
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لبنان :حكومة «الوحدة» تسقط وواشنطن تدعم «الحيادية»
• هيل :ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق • نصرالله يهدد باستخدام القوة
بيروت  -ريان شربل

تبخرت آمال اللبنانيين ًفي
تشكيل حكومة سريعا ،بعد
استقالة حكومة حسان دياب،
لمعالجة آثار انفجار مرفأ
بيروت ،والبدء بإصالحات
اقتصادية وسياسية مطلوبة.
وتأزم المشهد السياسي مع
إعالن طهران وحزب الله
رفضهما تشكيل حكومة
مستقلة وتمسك واشنطن
بهذا المطلب.

دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع
اللبناني بلمفاته كافة؛ المالية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
واألمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة حـ ـ ـي ـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ.
فــالــوحــدات العسكرية الغربية
يزدحم بها الشاطئ اللبناني،
ً
عـ ـطـ ـف ــا عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرق ال ـت ـح ـق ـي ــق
األج ـن ـب ـي ــة (ف ــرن ـس ـي ــة وت ــرك ـي ــة
وروسية وأميركية) مما يوحي
بأن التحقيق سيكون مدوال في
وقت ازدحمت الساحة السياسة
الــداخ ـل ـيــة ب ــزي ــارات الـمــوفــديــن
األجــانــب ،وأبــرزهــا وكيل وزارة
الخارجية االميركية للشؤون
السياسية ديـفـيــد هـيــل ووزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف.
وخ ـط ـف ــت زي ـ ـ ــارة ال ـم ـس ــؤول
األميركي األنظار من الزيارات
األوروبية واإلقليمية ،فخصوم
واش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرون م ــا
سيتمخض عن هذه الزيارة في
الساعات المقبلة ،تجاه ملفي
الـتـكـلـيــف ال ـح ـكــومــي وتــرسـيــم
الـ ـ ـح ـ ــدود ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــره هـيــل
«فـ ــرصـ ــة ل ـل ـب ـن ــان وال ـم ـن ـط ـق ــة».
وبعد شيوع تقارير صحافية
عـ ــن ن ـي ــة ف ــرن ـس ــا الـ ــدعـ ــوة إل ــى
تشكيل حكومة وحــدة وطنية،
قالت مصادر سياسية متابعة،
أمــس ،إن «واشنطن لن تتخلى
ع ــن الـ ــورقـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ألح ــد،
حتى لفرنسا فــي ظــل الحديث
ع ــن ت ـم ـســك االدارة االم ـيــرك ـيــة
بحكومة حيادية في بيروت».

هيل
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ل ـف ــت ه ـي ــل خ ــال
زيـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــه ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،لـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة ج ـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـفـ ـج ــار
مــرفــأ ب ـيــروت إل ــى أن ـهــا «جــولــة
مختصرة الــى المرفأ ،فبالرغم
مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاهـ ــدة الـ ـ ــوضـ ـ ــع ع ـلــى
الـتـلـفــاز ،ولـكــن مــن المهم رؤيــة

●

عشية جلسة مفاوضات حاسمة بين مصر
والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة اإلثيوبي،
بدأ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي
أمــس ،زيــارة رسمية للسودان عنوانها تعزيز
الـتـقــارب االقـتـصــادي والسياسي بين دولتي
مصب نهر النيل.
مــدبــولــي اصـطـحــب مـعــه وزراء المجموعة
االق ـت ـصــاديــة وال ـخــدم ـيــة ف ــي مـقــدمـتـهــم وزي ــر
ال ـك ـهــربــاء وال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة مـحـمــد شــاكــر،
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد الـ ـم ــائـ ـي ــة وال ـ ـ ـ ـ ــري م ـح ـمــد
عبدالعاطي ،إذ يحظى ملف الربط الكهربائي
بين القاهرة والخرطوم ،والذي بدأ هذا العام،
بــأه ـم ـيــة ق ـص ــوى ك ـق ــاع ــدة ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون
االق ـت ـص ــادي ،فـيـمــا يـعــد مـلــف الـمـيــاه مــن أهــم
الملفات الـتــي تــربــط الـبـلــديــن ،خــاصــة فــي ظل
تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الموقف
اإلثيوبي ،الذي قرب من وجهات النظر المصرية
السودانية في االونة األخيرة.
وعبر رئيس الحكومة السودانية عبدالله
حـمــدوك عــن ترحيبه بنظيره المصري ،وقــال
إن ال ــزي ــارة تــأتــي فــي «إطـ ــار تمتين الـعــاقــات
والمصالح المشتركة والممتدة».
وق ــال السفير المصري بــالـخــرطــوم ،حسام
ع ـي ـســى ،إن زيـ ـ ــارة م ــدب ــول ــي ،ت ـن ــاول ــت جميع
الملفات الثنائية بما فيها الربط الكهربائي
والسكك الحديدية ،وتسهيل حركة المرور عبر
المعابر ،وتنظيم التجارة ،والتنسيق المستمر
في القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك،
الفتا في تصريحات لوكالة األنباء السودانية،
إلى أن تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم
عليهما التنسيق على أ عـلــى مستوى بهدف
الوصول بالعالقة إلى مرحلة التكامل التام.

روسيا تبدأ إنتاج
لقاح لـ«كورونا»

لوكاشينكو :سأناقش الوضع
في بيالروسيا مع بوتين
هيل برفقة السفيرة األميركية خالل جولة تفقدية في مرفأ بيروت أمس (رويترز)
المكان بالعين المجردة ،فهذا
أمر مغاير».
وش ـ ـ ــدد هـ ـي ــل عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ال
يريد أخذ وقت كثير من الوقت
الثمين للفريق ا لـمــو جــود ،كي
ي ـك ـمــل ع ـمــل االنـ ـق ــاذ وتـنـظـيــف
المكان ،وكي يتمكن المحققون
من متابعة التحقيقات والتقدم
ب ـ ـهـ ــا» ،م ـت ــوق ـف ــا ع ـن ــد ال ـج ـهــود
ال ــدول ـي ــة «ال ـم ـث ـي ــرة لــاع ـجــاب،
والتي تشارك فيها بلدان عدة».
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد «وص ـ ـ ـ ــول

فــريــق مــن الـ ــ FBIهــذا األسـبــوع،
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـصـ ـ ــول
اللبنانيين على أجوبة شفافة
وم ـ ـعـ ــرفـ ــة م ـ ــا ج ـ ـ ــرى وظ ـ ـ ــروف
االنـفـجــار» ،مــؤكــدا أن التحقيق
«سـيـكــون شــامــا وشـفــافــا ،كما
يطلب الجميع خصوصا الشعب
اللبناني ،إذ ال يمكننا العودة
إلـ ــى م ــا حـ ـ ــدث ،لـ ــذا كـ ــان يـجــب
المساهمة فــي هــذا التحقيق».
وختم« :هناك ضرورة لسيطرة

الــدولــة على الـحــدود والمرافق
الرسمية ،كمرفأ بيوت لضمان
سيادة البلد».
ودعا هيل إلى إجراء تحقيق
شفاف وموثوق به في االنفجار.
وأشار إلى أن عناصر من مكتب
التحقيقات االتحادي سيصلون
في غضون أيام بدعوة من لبنان
للمساعدة في معرفة مالبسات
ما حــدث بدقة ومــا أدى لوقوع
االنفجار.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،رح ـب ــت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة،
«حزب
أمس ،بتصنيف ليتوانيا ّ
الله» منظمة إرهابية ،وحضت
بقية دول االتحاد األوروبي على
اتخاذ نفس الخطوة.

وي ــأت ــي ك ــل ذل ــك م ــع تــوجـيــه
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــ«ح ـ ــزب الـ ـل ــه»
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،مساء
أ مـ ـ ـ ــس االول ،مـ ـجـ ـم ــو ع ــة مــن
ً
ال ــرس ــائ ــل ال ـح ــاس ـم ــة ،ان ـطــاقــا
م ــن ال ـت ـط ــورات ال ـتــي تشهدها
الساحتان االقليمية والمحلية،
فــي مــؤشــر لـمــا يمكن أن تكون
عـلـيــه األوضـ ـ ــاع الـلـبـنــانـيــة في
األي ــام المقبلة .الــرســالــة األبــرز
ب ـعــد اس ـت ـقــالــة ح ـكــومــة حـســان
ديــاب ،كانت بإسقاط نصرالله
طرح الحكومة الحيادية ،التي
ي ــراه ــن ع ـل ـي ـهــا ال ـك ـث ـي ــرون فــي
لـبـنــان والـ ـخ ــارج ،حـيــث اعتبر
أن ـهــا «مـضـيـعــة لـلــوقــت وخ ــداع
هدفه تجاوز التمثيل الحقيقي
الذي أفرزته نتائج االنتخابات
النيابية» .إال أن أبرز ما ورد في
الخطاب على هذا الصعيد ،كان
الرسالة التي أراد أن يوجهها
نـصــرالـلــه إل ــى خـصــومــه بنبرة

القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

أعلنت وزارة الصحة
الروسية ،أمس،أن موسكو
أنتجت أول دفعة من لقاحها
الجديد ضد فيروس "كورونا"
املستجد ،بعد ساعات
من إعالن الوزارة عن بدء
التصنيع.
وأبدى بعض العلماء مخاوف
من أن يكون تصديق الجهات
الرقابية السريع على إنتاج
اللقاح نابعًا من رغبة روسيا
في إدراك مكانة دولية في
السباق العاملي لتطوير لقاح
وإعطائها ذلك أولوية على
مسألة السالمة.
وقالت روسيا ،إن اللقاح
سيطرح بنهاية الشهر
الجاري ،وأطلقت على اللقاح
اسم "سبوتنيك في" نسبة
إلى أول قمر صناعي في
العالم والذي أطلقه االتحاد
السوفياتي.

نصرالله

مدبولي في الخرطوم
لتعزيز التقارب عشية
مفاوضات «النهضة»

دوليات

عالية ،عبر دعوة جمهوره إلى
«ال ـح ـفــاظ عـلــى غـضـبـهــم ،ال ــذي
ً
قــد يـحـتــاج إلـيــه ال ـح ــزب ،يــومــا
ما ،إلنهاء محاوالت جر لبنان
إلى حرب أهلية» ،األمر الذي ال
يمكن أن يـمــر م ــرور ال ـكــرام في
ً
ال ـس ــاع ــات ال ـم ـق ـب ـلــة ،ن ـظ ــرا إلــى
أنه فسر على أساس أنه تهديد
باستخدام القوة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــو ك ـ ـت ـ ـلـ ــة
«ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـق ــوي ــة» الـنــائــب
ع ـ ـمـ ــاد وكـ ـ ـي ـ ــم ،أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى أن
«نصرالله أخبرنا عن منظومة
الــدفــاع عــن لـبـنــان ،سـيــد حسن
أي منظومة ال ترتبط بالقرار
اللبناني ليست سوى منظومة
خراب للبنان ،أخبرتنا وهددت».
وقـ ـ ـ ـ ــال« :اعـ ـ ـل ـ ــم ان ت ـ ـهـ ــديـ ــدك ال
ي ـ ـخ ـ ـي ـ ـف ـ ـنـ ــا ،نـ ـ ـح ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة
اللبنانية ،واعـلــم أننا لــن نقبل
بأقل من جمهورية قوية لجميع
اللبنانيين» .كما تـ َّ
ـوجــه عضو
ال ـم ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ت ـيــار
«ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» ال ـن ــائ ــب الـســابــق
م ـص ـط ـف ــى ع ـ ـلـ ــوش إلـ ـ ــى نـصــر
ً
ال ـلــه ،داع ـيــا ّإي ــاه ال ــى «الـتــوقــف
عــن إعـطــاء النصائح وتصدير
التوجيهات ،فيكفي ما تسببت
به من كوارث على الناس حتى
اآلن».
ّ
وســأل علوش نصرالله ،في
َّ
تغريدة أمس« :هل ستتمكن من
إص ــاح مــا خـ َّـربـتــه الـمـغــامــرات
العابرة للحدود؟ أم انــه الوعد
بالمزيد من الخراب؟».

إال عن طريق الهبات الدولية او
الــديــن» ،معتبرا ان «المساعدة
اإلغ ــاثـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـل ــدول
ً
مفصولة تماما عن المساعدة
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـطــلــب
اإلصالحات أوال ،إذ ان الموقف
السياسي لم يتبدل ولــن يكون
هـ ـن ــاك تـ ـس ــاه ــل دول ـ ـ ــي بــدل ـيــل
كالم هيل عن أنه ال يمكن قبول
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــوع ــود ال ـف ــارغ ــة،
وبــالـتــالــي لتكون هـنــاك فرصة
لـفـ ّـك ا لـعــز لــة السياسية للبنان
مـ ـ ــن دون تـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإل صـ ـ ـ ــاح
المطلوب» .وقال ناصر« :طالبنا
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ــة م ـ ــع انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
نيابية مبكرة لتحقيق التغيير
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب ،وإال فـ ـ ــا فـ ــائـ ــدة
م ــن االس ـت ـق ــال ــة ل ـك ــن ال ـم ـســألــة
األســاس ـيــة بالنسبة لـنــا كانت
رحيل الحكومة وقد تحقق ذلك».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن
ال ـم ـط ـلــوب ال ـي ــوم ه ــو ال ـخ ــروج
من الذهنية السابقة في تأليف
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات والـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــاب الـ ــى
تـشـكـيـلــة ح ـكــوم ـيــة ت ـك ــون لـهــا
وظيفة إنتاجية وا ل ـقــدرة على
اإل صـ ـ ــاح ا ل ـف ـع ـلــي تحتضنها
القوى السياسية ،مشيرا إلى أن
«اسم الرئيس المكلف لم يخضع
للبحث الجدي بعد ،لكنه قال إنه
سيكون هناك تنسيق وتشاور
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق
سعد الحريري في هذا المجال».

«التقدمي» ينسق
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،رأى أمـيــن
ّ
ّ
«التقدمي
السر العام في الحزب
االشتراكي» ظافر ناصر أنه «ال
سبيل أمام إعادة إعمار بيروت

ً
ً
تركيا ترفض تحذيرا أوروبيا بشأن شرق المتوسط
أكدت تركيا تمسكها «بحقوقها»
ً
في شرق المتوسط ،رافضة تحذيرا
وجـ ـه ــه ال ـي ـه ــا االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
باإلعراب عن دعمه لليونان وقبرص
فــي نزاعهما مــع أنـقــرة على مــوارد
الطاقة هناك.
وقالت وزارة الخارجية التركية
أمــس إنــه على «االت ـحــاد األوروب ــي
توجيه دعوة الحوار والتفاوض إلى
الجهات التي تتخذ خطوات أحادية
واستفزازية بشرق المتوسط ال إلى
تركيا».
وأضافت أن «تركيا تدعم الحوار
والتفاوض ،ومصممة على حماية
ح ـقــوق ـهــا ال ـشــرع ـيــة وم ـصــال ـح ـهــا،
متهمة األط ـ ــراف األخـ ــرى بــأنـهــا ال
ت ـح ـت ــرم حـ ـق ــوق ومـ ـص ــال ــح تــرك ـيــا
والقبارصة األتراك».
وكان المفوض األعلى للسياسات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ج ـ ــوز ي ـ ــب ب ـ ــور ي ـ ــل ق ـ ـ ــال إن وزراء
الـخــارجـيــة األوروب ـي ـيــن اتـفـقــوا في
اجتماعهم الطارئ أمس األول على
الوقوف إلى جانب اليونان وقبرص
في الـنــزاع حــول التنقيب في شرق
المتوسط ،بعد إرسال تركيا سفنا
إل ــى ه ـن ــاك إلج ـ ــراء عـمـلـيــات مسح
ت ـت ـع ـلــق بــال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن الـ ـغ ــاز فــي
ساحل شمال قبرص.
بيد أن الوزراء األوروبيين دعوا
ف ــي ال ـم ـقــابــل إل ــى ال ـح ــوار لـتـجــاوز
التوتر الحاصل في شرق المتوسط
ب ـي ــن ت ــرك ـي ــا مـ ــن ج ـه ــة والـ ـي ــون ــان
وق ـبــرص الـلـتـيــن تدعمهما كــل من
فرنسا ومصر وإسرائيل من جهة
أخرى.
وت ـ ــزع ـ ــم ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان واالتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي أن ع ـم ـل ـي ــات الـتـنـقـيــب

التركية في المنطقة غير قانونية.
وت ـ ـقـ ــول ت ــرك ـي ــا إن ه ـ ــذه ال ـم ــواق ــع
تـقــع ضـمــن منطقتها االقـتـصــاديــة
الحصرية.
وكان االتحاد األوروبي أدان في
الماضي تصرفات تركيا وطلب من
أنقرة التوقف عنها ،ولــوح بفرض
عقوبات.
مــن جهته ،قــال وزيــر الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو أمس
األول إن بالده وافقت بشكل مبدئي
ع ـل ــى ع ـ ــرض س ــوي ـس ــرا ل ـلــوســاطــة
فــي حــل ال ـنــزاع مــع الـيــونــان بشرق
الـمـتــوســط .وف ــي تـصــريـحــات أدلــى
بـهــا خ ــال زي ــارت ــه لـســويـســرا ،دعــا
جاويش أوغلو أثينا إلى التصرف
بعقالنية ،كما دعا االتحاد األوروبي
إلى التوقف عن «تدليل» اليونان.
وشدد على أن اليونان ستتلقى
ردا إذا تـعــرضــت لـسـفـيـنــة الـمـســح
التركية أوروتش رئيس في المنطقة.
وفـ ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،أع ـ ـلـ ــن ال ـب ـيــت
األبيض أن الرئيس األميركي دونالد
ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل
ماكرون أعربا خالل اتصال هاتفي
أمــس األول عــن قلقهما مــن التوتر
ال ـت ــرك ــي الـ ـي ــون ــان ــي ،وات ـف ـق ــا عـلــى
ضرورة التزام أنقرة وأثينا بالحوار
كسبيل وحيد لحل خالفاتهما.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال م ــاك ــرون عقب
االت ـ ـص ـ ــال بـ ـت ــرام ــب وبـ ــولـ ــي عـهــد
أب ــوظ ـب ــي ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن زاي ــد
ّ
أن وجـ ـه ــات ن ـظ ــر ال ـ ـقـ ــادة ال ـثــاثــة
«م ـت ـق ــارب ــة» ب ـش ــأن ال ــوض ـع ـي ــن فــي
شـ ـ ــرق الـ ـمـ ـت ــوس ــط ولـ ـيـ ـبـ ـي ــا .وقـ ــال
م ــاك ــرون ف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى تــويـتــر
«وجهات نظرنا متقاربة .مصلحتنا
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــام واألم ـ ـ ـ ـ ــن.

سفينة روسية استخبارية تعبر البوسفور أمس األول (رويترز)

أعلن رئيس بيالروسيا
ألكسندر لوكاشينكو ،أنه
سيتصل بالرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،ملناقشة
الوضع السائد حاليا في
بيالروسيا.
وحسب لوكاشينكو ،فإن بالده
تتعرض لعدوان خارجي يتم
تنفيذه وفق سيناريو "الثورات
امللونة".
يذكر أن املعارضة البيالروسية
أعلنت عدم اعترافها بنتائج
االنتخابات الرئاسية
األخيرة التي جرت في 9
أغسطس الجاري ،وفاز فيها
لوكاشينكو بأكثرمن  80في
املئة من أصوات الناخبني.
ودعت دول البلطيق ،أستونيا
والتفيا وليتوانيا ،لوكاشينكو
إلى إجراء انتخابات رئاسية
مبكرة في بالده.

إمبراطور اليابان نادم
على ماضي بالده

أبدى إمبراطور اليابان
ناروهيتو "الندم الشديد" على
ماضي بالده وقت الحرب
وصلى من أجل السالم في
العالم أمس ،في ذكرى مرور
 75عامًا على استسالم اليابان
في الحرب العاملية الثانية.
وقال ناروهيتو ( 60عامًا) في
احتفال إلحياء ذكرى قتلى
الحرب "أتعشم بصدق أال
تكرر أبدًا مرة أخرى ويالت
الحروب".
إلى ذلك ،بعث رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي بقربان
لضريح "ياسوكوني" ،املثير
للجدل لقتلى الحرب أمس،
ولم يذهب آبي بشكل شخصي
منذ زيارة قام بها في ديسمبر
 2013وأثارت غضب الصني
وكوريا الجنوبية لكنه يرسل
قرابني من خالل مساعد.

كابول :إصابة عضوة
بفريق التفاوض مع طالبان

سنضمن احترامهما» .وأتت تغريدة
ماكرون بعدما اتهمت تركيا بالده
ب ـ «الـبـلـطـجــة» فــي ش ــرق المتوسط
ً
ووجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى
اليونان.
وب ــات ال ـص ــراع عـلــى أش ــده بعد
ت ــوق ـي ــع م ـص ــر وال ـ ـيـ ــونـ ــان م ــؤخ ــرا
اتفاقية لترسيم الحدود البحرية،
وذلـ ـ ــك ردا ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة مـمــاثـلــة
وق ـع ـت ـهــا تــرك ـيــا وح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق
ال ــوطـ ـن ــي ال ـل ـي ـب ـي ــة أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـع ــام
الماضي.
وقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـت ــرك ــي،
خلوصي أك ــار ،إن اتفاقية ترسيم
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ب ـ ـيـ ــن م ـصــر
واليونان الموقعة بينهما مؤخرا
«ال أساس قانونيا لها» .وذكر أكار،

خــال اتـصــال مرئي مــع عسكريين
أت ــراك يـنـفــذون مـهــام شــرقــي البحر
المتوسط وبحر إيجة ،أن «الشعبين
الـيــونــانــي وال ـم ـصــري يـعــانــون من
خسائر فادحة مرتبطة بذلك» ،وذلك
حسب وكالة «األناضول» التركية.
وفي رد على تصريح وزير الدفاع
ال ـت ــرك ــي ،ق ــال ع ـضــو لـجـنــة الــدفــاع
واألمن القومي بالبرلمان المصري
اللواء يحيى كدواني ،لـ «الجريدة»،
إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
ب ـي ــن الـ ـق ــاه ــرة وأثـ ـيـ ـن ــا ق ــان ــون ـي ــة،
وتـخـضــع التـفــاقـيــة أع ــال ــي الـبـحــار
والقانون الدولي».
وتابع كدواني أن إردوغان «يتبع
س ـيــاســة ال ـت ـح ــرش وال ـع ـب ــث بــأمــن
ش ــرق الـمـتــوســط ،بـعــدمــا تيقن أنــه

لــم يعد يملك أي شرعية للتنقيب
ع ــن الـ ـغ ــاز ،ب ـعــد ت ـقــاســم الـمـنــاطــق
االق ـت ـص ــادي ــة ب ـيــن م ـصــر وق ـبــرص
واليونان ،باتفاقيات قانونية تتفق
مــع القانون الــدولــي ،لــذا فهو ملف
محسوم ،بال أي اعتبار للتصريحات
التركية».
وشدد النائب المصري على رأيه
بضرورة منع األمور من االنزالق إلى
مــرحـلــة ال ـصــدام المسلح فــي شــرق
المتوسط ،مؤكدا أن «الجميع خاسر
ً
إذا مــا انــدلـعــت ال ـحــرب» ،الفـتــا إلى
أنها ليست مشكلة مصر أن تركيا
وق ـعــت مـعــاهــدة لـ ــوزان ع ــام ،1923
والتي تنازلت بموجبها عن جزر في
بحر إيجة لدولة اليونان.

أصيبت عضوة بارزة في
فريق التفاوض األفغاني مع
حركة "طالبان" ،تدعى فوزية
كوفي بشكل طفيف في هجوم
شنه مسلحون على ضواحي
العاصمة كابول ،طبقًا ملا
ذكره رئيس الفريق ،معصوم
ستانكزي.
وأضاف ستانكزي ،أن فوزية
تعرضت لهجوم في منطقة قره
باغ على الطريق السريع الذي
يربط بني كابول وإقليم باروان
لكن إصابتها ليست خطيرة .
وكوفي واحدة من النساء
األربع في فريق التفاوض
األفغاني املكون من  21عضوًا
مع طالبان ومعظمه من
الذكور.
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أميركا :الديمقراطيون يستعدون ألول «مؤتمر وطني» إلكتروني
• الثنائيان أوباما وكلينتون بين الخطباء • اختيار هاريس يقسم أصوات السود

في ظل ظروف فريدة
خيمت عليها األزمة الصحية
العالمية واالنقسام العرقي
غير المسبوق في الواليات
المتحدة ،يبدأ الديمقراطيون
ً
غدا مؤتمرهم الوطني
بشكل افتراضي ،وستغيب
عنه ألول مرة الحماسة
الكبيرة للمرشحين والحشود
والهتافات أو إلقاء البالونات،
كما جرت العادة في التجمعات
السياسية األميركية.

«ريغان» تجري تدريبات
قتالية في بحر الصين
في أوج التوتر التجاري والسياسي الشديد مع بكين ،أرسلت
البحرية األميركية مجموعة سفن قتالية بقيادة حاملة الطائرات
رونالد ريغان إلى بحر الصين الجنوبي إلجراء عمليات دفاع جوي
بحرية.
وأكــد مسؤول العمليات الجوية على متن  USSجوشوا فاجان،
في بيان نقلته وكالة "بلومبرغ" أمس ،أن المجموعة القتالية أجرت
عمليات طيران بطائرات ذات أجنحة ثابتة وبمروحيات وعمليات
ً
وتدريبات استقرار بحري متقدمة ،مؤكدا أن "التكامل مع الشركاء مهم
لضمان استجابة القوة المشتركة وقدرتها على توجيه ضربات فتاكة
والحفاظ على منطقة المحيط الهندي حرة ومفتوحة".
ً
في هذه األثناء ،وقع الرئيس دونالد ترامب أمس األول مرسوما
يلزم مجموعة "بــايـتــدانــس" الصينية ببيع النشاطات األميركية
لتطبيق "تيك تــوك" شبكتها الدولية للتواصل االجتماعي ،خالل
ً
ً
 90يوما ،مشددا على أن "هناك أدلــة تتمتع بالصدقية تدفعه إلى
االعتقاد بأن بايتدانس يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر
باألمن القومي للواليات المتحدة" .ووسط ضجة كبيرة ،ذكرت وسائل
إعالم أميركية أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة أمس بين
الواليات ُالمتحدة والصين الستعراض وضع االتفاق الموقع في يناير
الماضي ،أرجئت ولم يحدد أي موعد جديد لها.
(واشنطن ،بكين -وكاالت)

زعيم «شباب» تايلند
يرفض االستسالم

خطاب قبوله من واليته دياالوير.
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن ينعقد
المؤتمر في ميلووكي ،في والية
ويسكنسن "المتأرجحة" ،وشكل
إل ـغ ــاؤه ضــربــة قــاسـيــة للمدينة
ال ـتــي أنـفـقــت مــايـيــن ال ـ ــدوالرات
ع ـلــى ال ـت ـح ـض ـيــرات السـتـضــافــة
المناسبة.

خطة بايدن
وفـ ــي وقـ ــت خ ـس ــر االق ـت ـص ــاد
مــايـيــن الــوظــائــف ج ـ ّـراء الــوبــاء،
س ـي ـ ّ
ـروج ب ــاي ــدن خـطـتــه الـبــالـغــة
قيمتها  700مليار دوالر تحت
شعار "إعادة البناء بشكل أفضل"،
والـ ـت ــي ت ـع ــد ب ــاس ـت ـث ـم ــارات فــي
ّ
وتتعهد
التكنولوجيا الحديثة
بخلق خمسة ماليين فرصة عمل
جــديــدة ،فــي تحد قــوي لسياسة
ترامب االقتصادية.
ّ
ووعـ ـ ــد ال ـم ـن ــظ ـم ــون بـمــؤتـمــر
حيوي تصل أصداؤه إلى "أنحاء
أم ـي ــرك ــا" ،رغ ــم األج ـ ــواء الـمــربـكــة
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة جـ ـ ـ ـ ـ ّـراء ع ـ ـقـ ــده ع ـبــر
اإلنترنت .وقالت المسؤولة عن
تنفيذ برنامجه ستيفاني كاتر:
"في غضون ثالثة أيــام ،سنطلق
الـمــؤتـمــر الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي،
ً
ً
ال ـ ــذي سـيـحـمــل ش ـك ــا وطــاب ـعــا
ً
ً
مـ ـغ ــاي ــرا ج ـ ـ ــدا عـ ــن ال ـم ــؤت ـم ــرات
الماضية".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
ّ
سيسلطون األضواء على "قيادة
دونالد ترامب الفاشلة والوعود
بـشــأن مــا يمكننا ومــا علينا أن
نكون بوجود جو بايدن كرئيس".
ودعا الحزب شخصيات المعة
ً
ف ــي ص ـف ــوف ــه ،ب ـ ــدءا م ــن أوب ــام ــا
وزوجته ميشيل اللذين سيلقي
ً
كـ ــل م ـن ـه ـمــا خ ـط ــاب ــا اف ـت ـتــاح ـيــا
يــومــي األربـ ـع ــاء واالث ـن ـي ــن على
ً
ال ـت ــوال ــي ،وص ـ ــوال إل ــى ه ـيــاري
وبيل كلينتون وحاكم نيويورك
أندرو كومو.

اتفاق دفاعي أميركي ــ بولندي
في ّ
تحد مباشر لروسيا ،أعلن الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أمـ ــس ،تــوقـيــع ات ـف ــاق "تــاري ـخــي"
مع بولندا لزيادة التعاون الدفاعي وتعزيز قوة
الردع لحلف شمال األطلسي (ناتو) وتقوية األمن
األوروبـ ــي والـمـســاعــدة فــي تحقيق الديمقراطية
والحرية والسيادة.
وحول االتفاق ،الذي ّ
ّ
وقعه وزير الخارجية مايك
بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوس بالزكزاك
فــي وارس ــو أمــس ،بولندا إلــى مقر لقيادة الفيلق

وسيلقي كلمات كذلك عدد من
أع ـضــاء مجلس الـشـيــوخ ،الــذيــن
نــافـســوا بــايــدن فــي االنـتـخــابــات
التمهيدية للحزب ،بينهم بيرني
ساندرز وإليزابيث وارنّ .
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــن ـ ــب
االن ـق ـســامــات ،ال ـتــي خـ ّـيـمــت على
الحزب في  2016عندما اصطدم
أنـ ـص ــار هـ ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون مــع
مؤيدي ساندرز ،راعى فريق حملة
ب ــاي ــدن دع ــوة ال ـج ـنــاح الـيـســاري
األك ـث ــر لـيـبــرالـيــة لـلـمـســاعــدة في
تشكيل منصة الحزب.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون لـ ـلـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
التقدمية الصاعدة فرصتها إللقاء
كلمات على المنصة االفتراضية،
بما فــي ذلــك عـضــوة الكونغرس
ً
البالغة  30عــامــا ،والـتــي تتمتع
بشعبية كبيرة في صفوف التيار
الـيـســاري ألكسندريا أوكاسيو-
كورتيز.
ً
وغـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث ح ــاك ــم
السابق جون كاسيتش،
أوهايو ّ
الــذي يمثل شخصيات الحزب
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري الـ ـت ــي ت ـخ ــل ــت عــن
ترامب.

المؤتمر الجمهوري
وبينما أ لـغــى الديمقراطيون

الخامس بالجيش األميركي بزيادة نحو ألف جندي
إضافة إلى  4500متمركزين في الدولة األوروبية.
وأع ـ ــرب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـبــول ـنــدي ياتسيك
تشابوتوفيتش عن سعادته بقرار واشنطن وضع
المقر الرئيسي لقيادة فيلقها الخامس في الجناح
ً
الـشــرقــي لحلف شـمــال األطـلـســي ،مبينا أن نشر
القوات األميركية عملية منفصلة تنفذ منذ فترة
طويلة وهدفها تعزيز أمن بولندا وال ينبغي ربطه
بقرار انسحابها من ألمانيا.

خططهم فــي ميلووكي ،سيزور
ً
ترامب والية ويسكنسن غدا ،في
مسعى لترك بصمته مجددا في
الــواليــة ،التي انتزعها قبل أربع
سنوات من كلينتون ،عندما لم
تجر حملتها االنتخابية فيها.
وقــال تــرامــب ،فــي اجتماع مع
ال ـنــاخ ـب ـيــن ع ـقــد ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،إن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن
ً
"سيتجاهلون ويسكنسن تماما
ً
كما فعلوا في  ،"2016مؤكدا أنه
سـيـلـقــي خـطــابــا ف ــي أوش ـك ــوش،
ش ـمــال م ـي ـلــووكــي ،سـيـشـيــر فيه
إلــى "إخفاقات" بايدن في مجال
الــوظــائــف واالق ـت ـص ــاد ،بحسب
فريق حملة الرئيس.
ولـ ــن ي ـح ـضــر ت ــرام ــب مــؤتـمــر
ً
الحزب الجمهوري شخصيا في
األس ـب ــوع ال ـتــالــي ،لـكـنــه سيلقي
ً
خ ـطــابــا م ــن م ـك ــان سـيـعـلــن عنه
ً
الحقا.
ّ
ومــن شــأن ذلــك أن يقلص من
الـ ـ ــدور ال ـح ـي ــوي ل ـل ـمــؤت ـمــر ،بما
ّ
ف ــي ذل ـ ــك ال ـك ـي ـف ـيــة الـ ـت ــي ي ـشــكــل
فيها المكان عادة ساحة حيوية
للصفقات ووضع االستراتيجيات
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
وال ـم ـنــدوب ـيــن ،وال ــذي ــن عـ ــادة ما
"يهتفون بحماسة" عند تسمية
ّ
المرشح ،بحسب أرترتون.

واسـ ـتـ ـب ــق بـ ــايـ ــدن وه ــاري ــس
المؤتمر بمهاجمة تــرا مــب ،بما
ف ــي ذل ــك م ـعــارض ـتــه للتصويت
عبر البريد ورفضه إقرار تمويل
طــارئ لخدمة البريد األميركية
ل ـض ـم ــان إيـ ـص ــال األصـ ـ ـ ــوات فــي
ّ
موعدها .ورك ــزا فــي الـيــوم األول
م ــن حـمـلـتـهـمــا ال ـم ـش ـتــركــة على
ً
موضوع الوباء ،سعيا لمحاربة
طريقة تعامل ترامب وإدارته مع
هذه األزمة.
وفي اليوم نفسه ،اتهم ترامب،
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي بــال ـب ـيــت
األب ـي ــض ،مـنــافـســه الــديـمـقــراطــي
ب ــ"ت ـس ـي ـيــس" ال ـجــائ ـحــة ورف ــض
دعوته إلى فرض وضع الكمامات،
ً
مؤكدا أن "جو النائم يفضل على
المقاربة العلمية فكرة احتجاز
األميركيين في المنازل ألشهر".
وفي مفاجأة ،أدى اختيار جو
بايدن للسناتورة كاماال هاريس،
أول ام ـ ــرأة س ـ ــوداء عـلــى "تــذكــرة
رئاسية" في الواليات المتحدة،
إل ــى تـقـسـيــم أصـ ــوات الـنــاخـبـيــن
السود بطريقة قد تكون ضارة.
وف ــي أح ــدث اسـتـطــاع لـلــرأي
أج ــراه مــوقــع "راسـمــوســن" ،وهو
واحـ ـ ــد م ــن أوائ ـ ـ ــل اس ـت ـطــاعــات
الـ ـ ـ ـ ــرأي ،م ـن ــذ أن اخ ـ ـتـ ــار ب ــاي ــدن
هاريس لتكون نائب الرئيس في

ح ــال فـ ــوزه ،ق ــال ثـلــث الناخبين
ً
الـ ـ ـس ـ ــود إن ـ ـهـ ــم "أق ـ ـ ـ ــل اح ـ ـت ـ ـمـ ــاال"
لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــت ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـحـ ــزب
الــديـمـقــراطــي .كما قــال ثلث آخر
ً
إنهم "أكثر احتماال" لدعم بايدن
وهاريس.
أما الثلث األخير من الناخبين
ال ـ ـسـ ــود ف ــاعـ ـتـ ـب ــروا أن اخ ـت ـي ــار
ه ــاري ــس ل ــم ي ـك ــن ل ــه أي تــأث ـيــر
على تصويتهم .ومع ذلك ،كشف
االس ـت ـط ــاع أن ل ــدى الـنــاخـبـيــن
السود وجهة نظر إيجابية تجاه
هــاريــس ،سناتورة كاليفورنيا،
حـيــث ق ــال حــوالــي  37فــي المئة
رأيا
من
المستطلعين إن لديهم ً
ً
"إي ـجــاب ـيــا ج ـ ــدا" ع ـن ـهــا ،م ـقــارنــة
مــع  28فــي الـمـئــة مــن الناخبين
البيض.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدا ان ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب يـ ـ ـح ـ ــاول
اس ـت ـخ ــدام سـ ــاح ض ــد هــاريــس
استخدمه في السابق مع اوباما.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـم ـي ــس إنـ ـ ــه سـ ـم ــع أن
المرشحة الديمقراطية لمنصب
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس "ال ت ـس ـتــوفــي
الشروط للمنصب".
وكـ ــان ت ــرام ــب يـشـيــر ع ـلــى ما
ي ـبــدو إل ــى م ـقــال نـشــر فــي مجلة
نيوزويك ألستاذ قانون محافظ،
ق ــال مخطئا إن ال ـس ـنــاتــورة عن
كاليفورنيا غير مؤهلة لمنصب
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس أو ال ــرئـ ـي ــس،
ألن ــه رغ ــم والدت ـهــا فــي الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـك ــن أب ــويـ ـه ــا وه ـم ــا
م ــن جــامــايـكــا وال ـه ـنــد رب ـمــا لما
تكن لديهما إقــامــة دائـمــة آنــذاك،
مما يعني ا نـهــا ليست اميركية
بالمولد.
لكن رد خبراء قانون على هذه
الحجة بالقول إنه "بموجب البند
األول مــن الـتـعــديــل ال ــراب ــع عشر
للدستور ،فــإن أي شخص يولد
في الواليات المتحدة هو مواطن
أميركي".
(واشنطن -وكاالت)

مودي يحذر بكين ويتعهد بتقوية
الجيش في عيد االستقالل
ّ
وجــه رئيس ال ــوزراء الهندي ناريندرا مــودي،
أم ــس ،تـحــذيــرا جــديــدا إلــى الـصـيــن ،على خلفية
مــواجـهــات حــدوديــة دام ـيــة ،مستخدما مناسبة
إلـقــاء أهــم خـطــاب سـنــوي لــه لتقديم وعــد ببناء
جيش أقوى.
وب ـي ـن ـمــا تـ ـ ــراوح ال ـم ـح ــادث ــات حـ ــول تخفيف
التعزيزات العسكرية على حدودهما في منطقة
الهيمااليا مكانها ،أعلن مودي خالل مراسم إحياء
عيد االستقالل أن سـيــادة الهند "هــي األسـمــى"،
والعالقات مع الجيران تعتمد على األمن والثقة.
وت ــم خ ـفــض ع ــدد ال ـح ـضــور لـمـنــاسـبــة إل ـقــاء
ال ـخ ـط ــاب ،ال ـت ــي أق ـي ـمــت ف ــي "ال ـق ـل ـعــة ال ـح ـم ــراء"
التاريخية في نيودلهي بأكثر من النصف ،حتى
ال يتجاوز  4000شخص ،جميعهم جلسوا على
مسافة مترين من بعضهم ،ضمن تدابير الوقاية
من فيروس "كورونا".
وأشار رئيس الــوزراء الهندوسي القومي إلى

الشرق الروسي يواصل
التظاهر لليوم السادس

تظاهر أمس ،اآلالف لليوم
السادس على التوالي في
منطقة الشرق األقصى
الروسي ،احتجاجًا على
سجن الحاكم السابق إلقليم
خاباروفسك.
وأظهرت صور فيديو
حشودًا تحمل الفتات
وأعالمًا تسير عبر شوارع
املدينة الواقعة بالقرب
من الساحل الروسي على
املحيط الهادي .وانتقد
املتظاهرون مرة أخرى نفوذ
موسكو على املنطقة.

هاريس خالل التوقيع على طلب تبني الحزب ترشيحها
أمس األول (أ ف ب)
ف ـ ــي تـ ـج ــرب ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة غ ـيــر
مـسـبــوقــة ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
يـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـح ـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي،
ً
اعتبارا من يوم غد ولمدة  4أيام،
مؤتمره الوطني بشكل كامل على
اإلنترنت ،لتسمية نائب الرئيس
الـ ـس ــاب ــق جـ ــو بـ ــايـ ــدن ك ـمــرشــح
لـمـنــافـســة الــرئ ـيــس الـجـمـهــوري
دون ــالــد تــرامــب فــي االنـتـخــابــات
المقررة في  3نوفمبر .2020
وباختياره السناتورة كاماال
هــاريــس ،أول ام ــرأة ّمــن أصحاب
البشرة الملونة تترشح لمنصب
نــائــب الــرئـيــس ،يــركــز بــايــدن في
ّ
حملته على توحيد بلد تمز قه
االضطرابات السياسية والعرقية
والمخاوف بشأن قمع الناخبين
وال ـ ـق ـ ـلـ ــق مـ ـ ــن تـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـيـ ــروس
كورونا.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
ال ـ ـفـ ــريـ ــدة ،ي ـس ـع ــى ال ـم ــرش ـح ــان
لمنصبي الرئيس ونائبه إليصال
رسالتهما الهادفة إلقناع القاعدة
الديمقراطية وجذب الجمهوريين
المحبطين .ولن يشهد المؤتمر
ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ه ـت ــاف ــات أو إل ـق ــاء
بالونات على حشود ومرشحين
ّ
متحمسين ،كما جرت العادة في
المؤتمرات السياسية األميركية.
ّ
ً
وبدال من ذلك ،يعيد المنظمون
ترتيب أدواتهم إلجراء نشاطاتهم
عبر اإلنترنت ،على غرار تحديد
مـنـبــر ال ـحــزب وتـنـسـيــق عـشــرات
المحاضرات والخطابات ،اعتبارا
من منتصف يوم غد.
ّ
ومـ ـس ــاء األرب ـ ـع ـ ــاء ،سـتـســلــط
األضواء على هاريس ،السناتورة
ً
الـ ـب ــالـ ـغ ــة  55عـ ــامـ ــا وال ـم ــدع ـي ــة
السابقة المولودة لمهاجرين من
الـهـنــد وجــامــايـكــاّ .
وروج بــايــدن
لـقـصــة حـيــاتـهــا عـلــى أن ـهــا مثال
على "الحلم األميركي".
وي ـب ـلــغ ال ـمــؤت ـمــر ذروت ـ ــه ليل
الخميس ،عندما يدلي مندوبو
الواليات بأصواتهم عبر اإلنترنت
لـتــرشـيــح ب ــاي ــدن ،الـ ــذي سيلقي

سلة أخبار

المواجهات مع باكستان والصين على الحدود
المتنازع عليها ،لكن من دون أن يذكر باالسم أيا
منهما ،وقال" :كل من نظرت عينه إلى سيادة البلد
أجابه الجيش بلغتهم الخاصة".
وأضاف أن "سيادة الهند هي األسمى بالنسبة
لنا .ما الذي يمكننا فعله ،ما يمكن لجنودنا أن
يفعلوه ،الجميع رأوا ذلك في الداخ" ،في إشارة إلى
االشتباك الحدودي مع جنود صينيين في الداخ
الواقعة في الهيمااليا  15يونيو.
وقـتــل  20جـنــديــا هـنــديــا فــي االش ـت ـبــاك الــذي
استخدم فيه الطرفان العصي والحجارة واأليدي.
وأقرت الصين بسقوط ضحايا لكن دون الكشف
ع ــن ع ــدده ــم .وتـ ـب ــادل ال ـط ــرف ــان االتـ ـه ــام بـشــأن
االشتباك ،وتم إرسال عشرات آالف الجنود الهنود
والصينيين ،الــذيــن خــاضــوا حربا حــدوديــة في
 ،1962إلى المنطقة.
وشدد مودي على أن الهند لم تخسر أي أراض

فــي الـمـعــركــة ،لـكــن خ ـبــراء عسكريين استعانوا
بصور أقمار اصطناعية للرد بأن جنودا صينيين
ينتشرون في مناطق حدودية كانت تحت سيادة
الهند لعقود.
ولجأت الهند بدورها إلى السالح االقتصادي
ضد الصين ،وحظرت  59تطبيقا على األقل ،بينها
منصة "تيك توك" الشهيرة لتشارك الفيديوهات
الـقـصـيــرة ،كما اتـخــذت إجـ ــراءات أخ ــرى إلخــراج
شركات صينية من عقود ،ومنع استيراد سلعها.
وقال مودي إن العالقات مع الجيران مرتبطة
اآلن بـ"األمن والتقدم والثقة" ،موضحا أن "الجار
لـيــس م ـجــرد شـخــص ي ـت ـشــارك جـغــرافـيـتـنــا ،بل
ُ
هم من يشاركون قلوبنا .وحيث تحترم العالقة
تصبح أكثر دفئا".
وأف ــاد بــأن الجيش البالغ عــديــده  1.4مليون
عسكري سيتم تعزيزه ،مضيفا" :الهند ملتزمة
أمنها وتقوية جيشها بقدر المساعي التي بذلتها

مودي خالل خطابه في عيد االستقالل بالقلعة الحمراء بنيودلهي أمس (رويترز)
للسالم والتوافق" ،وشدد على الجهود لجعل الهند
"تعتمد على ذاتها" في صناعة الدفاع ،معلنا أن
أولويته هي إخراج الهند من األزمة التي سببها
وباء "كوفيد ."19
ويتوقع أن تتخطى حصيلة الوباء في الهند
 50ألف وفاة في األيام القادمة ،و 3ماليين إصابة
في غضون أسبوع ،وتسجل الهند أكبر تسارع في

أعداد اإلصابات بالعالم ،وهي حاليا خلف البرازيل
والواليات المتحدة من حيث حصيلة اإلصابات.
ووسط توقعات بركود االقتصاد هذا العالم،
أعـ ــاد مـ ــودي تــأكـيــد وع ــد انـتـخــابــي بــإن ـفــاق 1.3
تــريـلـيــون دوالر عـلــى  7000مــن مـشــاريــع البنى
التحتية "إلخراجنا من وضع الوباء".
(نيودلهي  -أ ف ب)

تعهد زعيم جماعة
الشباب األحرار املنادية
بالديمقراطية في تايلند،
باريت تشيواراك ،الذي
خرج من السجن بكفالة،
بمواصلة التظاهر ضد
الحكومة التي يسيطر
عليها الجيش وطالب
بإصالح نظام امللكية.
وقال باريت خارج املحكمة
في بانكو كـ إنه قيل له أال
يكرر الجرم كشرط لخروجه
بكفالة ،رغم أن املحكمة
قالت ،إنه يمكن أن يشارك
في مظاهرة حاشدة اليوم
تنظمها حركة «الشباب»
املشكلة حديثًا.
واعتقل زعيم «الشباب»
الجمعة بناء على 10
اتهامات تتعلق بالتظاهر
السياسي في  18يوليو،
بما في ذلك التحريض على
العصيان ،والتي قد تصل
إلى السجن سبع سنوات.

فنزويال تسجن 15
في «الغزو الفاشل»

مع دعوة مجموعة ليما
ومجموعة االتصال الدولية
واالتحاد األوروبي جميع
الفنزويليني إلى تغليب
املصلحة الوطنية ودعم
الحكومة االنتقالية ،قضت
محكمة فنزويلية ،أمس
األول ،بسجن  15شخصًا
أكثر من  20عامًا بتهمة
املشاركة في مخطط لعملية
غزو فاشلة اعتبرها الرئيس
نيكوالس مادورو محاولة
إلطاحته.
وتأتي هذه األحكام بعد
أسبوع من الحكم أيضًا
بالسجن  20عامًا على
جنديني أميركيني سابقني
بشأن هذا املخطط الذي
تم كشفه بمجرد إنزال
مسلحني على أحد الشواطئ
في مايو.

أستراليا وبريطانيا تحييان
ذكرى الحرب العالمية

أحيت أستراليا أمس،
الذكرى السنوية الـ75
النتهاء الحرب العاملية
الثانية بحفل مهيب وعدد
محدود من الحضور
وبتحية لقدامى املحاربني
الذين ال يزالون على قيد
الحياة.
بدورها ،أشادت امللكة
إليزابيث بتضحيات الجنود
البريطانيني خالل الحرب،
التي انتهت بإعالن اليابان
استسالمها في  15أغسطس
 1945بعد أن أسقطت
الواليات املتحدة قنبلتني
نوويتني على مدينتي
هيروشيما وناغازاكي.
وعبر إمبراطور اليابان عن
«الندم العميق» على ماضي
بالده أثناء الحرب.

ةديرجلا
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رياضة
«الفنية» تجتمع مع عناد لوضع برنامج إعداد «األزرق»
ً
 69العبا في قائمة «األولمبي» ...والتدريبات الخميس
حازم ماهر

خالل اجتماع اللجنة الفنية
ومدرب المنتخب سيتم وضع
التصور المبدئي لبرنامج
إعداد االزرق لمواجهاته
الثالث المصيرية مع
منتخبات أستراليا واألردن
والصين تايبيه.

تـعـقــد الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــاتـحــاد
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم اج ـت ـم ــاع ــا مـنـتـصــف
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري مـ ــع ال ـج ـه ــاز
الـفـنــي للمنتخب الــوطـنــي األول،
ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب ثــامــر ع ـن ــاد ،من
أجل وضع تصور مبدئي لبرنامج
إع ــداد االزرق لمواجهاته الثالث
المصيرية مع منتخبات أستراليا
واالردن والصين تايبيه ،في ختام
المجموعة الثانية من التصفيات
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـمــؤه ـلــة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين ،والتي
تم تأجيلها من االتحادين الدولي
واآلسيوي إلى العام المقبل.
وهناك أكثر من تصور للجهاز
الفني سيطرحها خالل االجتماع،
منها التجمع خــال فترتي FIFA
 DAYف ــي اك ـت ــوب ــر ون ــوف ـم ـب ــر ،أو

األولوية لألندية
تهدف اللجنة الفنية من خالل تدريبات المنتخب األولمبي
ً
حاليا إلى تجهيز أكبر عدد من الالعبين بعد إنهاء منافسات
بطوالت المراحل السنية (الشباب ،والناشئين ،واألشبال).
وتقرر أن تكون األولوية دائما لألندية التي وقع االختيار
على العبيها لالنضمام للمنتخب األولمبي ،في اإلبقاء عليهم،
على أن يـتــدرب مــع االزرق الــاعـبــون الــذيــن لــن يـشــاركــوا مع
األندية في استئناف الموسم الحالي.

الالعبون
سيخضعون
للمسحات
والفحوصات
الطبية

خالد الشمري

التجمع لمدة يومين أسبوعيا ،إلى
جانب الـخــروج لمعسكر تدريبي
خارجي االقرب له قطر او اإلمارات.
وي ـع ـق ــب هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ،آخ ــر
تـنـسـيـقــي سـيـتــم ت ـحــديــد مــوعــده
الحقا لـ"الفنية" مع "المسابقات"،
م ــن اجـ ــل ت ـحــديــد م ــوع ــد ان ـطــاق
الموسم المقبل.

اختيار قائمة «األولمبي»
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن عـضــو
م ـج ـل ــس إدارة اال تـ ـ ـح ـ ــاد ر ئ ـي ــس
اللجنة الفنية خــالــد الـشـمــري أن
الجهاز الفني للمنتخب األولمبي
اختار  69العبا من مواليد (1999
و 2000و 2001و ،)2002للتدريبات
الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـن ـط ـل ــق  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري،

كيتا ًعرباوي الموسم المقبل
بديال عن توريس
●

عبدالرحمن فوزان

تـعــاقــد ال ـنــادي الـعــربــي مــع الع ــب خط
الوسط الغيني سيكو كيتا لالنضمام إلى
الفريق األول لكرة القدم بالنادي ابتداء من
الموسم المقبل.
وجــاء اختيار كيتا بعد نجاحه خالل
فترة التجربة التي خضع لها مع االخضر
أخ ـيــرا إذ ش ــارك مــع الـفــريــق ضــد غريمه
التقليدي القادسية فــي الـمـبــاراة الودية
التي جمعتهما االسبوع الماضي وظهر
بمستويات جيدة.
ويلعب كيتا ( 26عاما) في مركز خط
الوسط والهجوم ويملك عدة تجارب في
الدوري الصربي والفرنسي ولوكسمبورغ.
يـ ــذكـ ــر أن األخـ ـ ـض ـ ــر يـ ـض ــم ح ــالـ ـي ــا 5
محترفين ،هم الليبي السنوسي الهادي
وااليـ ـ ـف ـ ــواري س ـي ــدري ــك ه ـن ــري وال ـغــانــي
ع ـي ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو واالس ـ ـبـ ــانـ ــي ت ـشــافــي
توريس والسوري احمد الصالح.
وس ـي ـحــل ك ـي ـتــا ب ــدي ــا ع ــن االس ـبــانــي
تشافي توريس في الموسم المقبل بعد
رف ـ ــض األخ ـ ـيـ ــر ت ـج ــدي ــد ع ـ ـقـ ــده .وي ــوج ــد
ً
ت ــوري ــس حــالـيــا ف ــي بـ ــاده مـنـتـظــرا فتح
ال ــرح ــات الـجــويــة لـلـعــودة إل ــى األخـضــر
وإكمال الموسم الحالي.

بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدربـ ـي ــن ال ــوط ـن ـي ـي ــن
ط ــارق الخليفي ومـحـمــد ال ـعــزب،
ومـ ــدرب ال ـح ــراس سـمـيــر دشـتــي،
تحت إشراف مدير لجنة التطوير
والـ ـت ــدري ــب ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـم ــادة،
إل ــى حـيــن وصـ ــول ال ـطــاقــم الـفـنــي
اإلسباني.
والــاع ـبــون الــذيــن وق ــع عليهم
االختيار هم :أحمد صالح العتيبي
(برقان) ،عبدالعزيز احمد البشر،
عبدالوهاب هشام الخزام ،فيصل
م ـفــرح ال ـع ـن ــزي ،يــوســف عـبــدالـلــه
الفجي (التضامن) ،أحمد مشاري
الحسيني ،خــالــد ولـيــد الفضلي،
عثمان حسن الشمري ،فهد عايد
الشمري ،محمد سعود الحجرف،
م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــزاع بـ ــاج ـ ـيـ ــة ،ي ــوس ــف
عايض الرشيدي (الجهراء) ،جراح

●

يدشن المنتخب
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــت 18
سنة تدريباته في
 12:30ظهر اليوم،
على صالة االتحاد
الـجــديــدة فــي مجمع
ال ـش ـيــخ س ـعــد الـعـبــدالـلــه
للصاالت في صباح السالم،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الوطني للشباب والناشئين
البحريني سلمان رمضان،
اسـ ـتـ ـع ــدادا لــاس ـت ـح ـقــاقــات
المقبلة.
وكــان الـمــدرب البحريني
رم ـ ـضـ ــان اخ ـ ـتـ ــار  17الع ـبــا
لـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات هــم
عبدالرحمن عدنان ومحسن
الـ ـطـ ـبـ ـي ــخ وس ـ ـهـ ــو ال ـس ـه ــو
وراش ـ ـ ــد الـ ــراشـ ــد وس ـل ـمــان
ال ـفــرج (ال ـك ــوي ــت) ،وفيصل
ال ـق ـط ــان *ك ــاظ ـم ــة واس ــام ــة
ب ــورسـ ـل ــي نـ ـ ــواف الــدح ـيــم
(كــاظ ـمــة) ،وع ـلــي العبيدي
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج وح ـم ــد
ب ـ ــوربـ ـ ـي ـ ــع وفـ ـ ـه ـ ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي

ثامر عناد

الخالدي :مواجهة القادسية امتحان ّ
جاد في بداية الموسم

منتخب شباب السلة يدشن
تدريباته اليوم بقيادة رمضان
(الـقــريــن) ،وحسين الحسيني
(الـجـهــراء) ،ومـبــارك السعدون
(ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن) ،وأح ـ ـمـ ــد ع ـن ــاد
وعبدالهادي حمود (الساحل)،
وعبدالعزيز المال (اليرموك).
وقام الجهاز الفني بتقسيم
ال ــاع ـب ـي ــن الـ ــى مـجـمــوعـتـيــن،
تـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
تدريباتها في الـ 2ظهرا ،تنفيذا
لــاش ـتــراطــات ال ـص ـح ـيــة ،كما
ابلغ الجهاز االداري الالعبين
بــأن الحضور سيقتصر على
م ـ ــن ق ـ ــام ـ ــوا بـ ـعـ ـم ــل م ـس ـح ــات
فيروس كورونا مع انديتهم،
وجاءت نتائجها سلبية.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس لـجـنــة
المنتخبات في االتـحــاد ثامر
ال ـش ـن ـف ــا إن ال ـل ـج ـن ــة ت ـع ـمــدت
االس ـت ـع ــداد م ـب ـكــرا ،رغ ــم بعد
االستحقاقات لمواليد ،2002
الن ال ـت ـج ـه ـيــز ال ـم ـب ـكــر دائ ـم ــا
ي ـكــون م ـ ــردوده ايـجــابـيــا على
الالعبين ،ويمنح الجهاز الفني
الـ ـف ــرص ــة ال ـك ــاف ـي ــة لــاخ ـت ـيــار
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ال ـتــول ـي ـفــة
المثالية التي تكون قادرة على
تمثيل علم بالدها في المحافل
الدولية بشكل الئق.
وكـ ـ ـش ـ ــف الـ ـشـ ـنـ ـف ــا أن هـ ــذا

هناك عدة
تصورات
للجهاز الفني
سيطرحها
خالل االجتماع

ً
السالمية وكاظمة يكتسحان برقان واليرموك وديا

ضـ ــرب ف ــري ــق ال ـســال ـم ـيــة ل ـك ــرة ال ـقــدم
نـظـيــره ب ــرق ــان بـخـمـســة أهـ ــداف لـهــدف،
وبـ ـنـ ـف ــس ال ـن ـت ـي ـج ــة فـ ـ ــاز ك ــاظـ ـم ــة عـلــى
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،ض ـم ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـف ــرق
لمنافسات الموسم الجديد.
سجل أهــداف السماوي فــواز عايض
وم ـبــارك الفنيني ورونـيـنـهــو وبــاتــريــك
فابيانو (هدفان) ،وأحرز اهداف كاظمة
عـبــدالــرحـمــن ال ـشــرهــان وع ـلــي الــدوخــي
والـمـحـتــرف حــامــد م ــاري ــوس وعـبــدالـلــه
الجزاف وعبدالله غانم.
وت ـن ـت ـظ ــر ال ـس ــال ـم ـي ــة م ــواجـ ـه ــة أم ــام
القادسية في الدوري  21الجاري ،ضمن
منافسات الجولة  15للدوري الممتاز ،في
حين يلعب الخميس المقبل اليرموك مع
الساحل ،بينما يلتقي كاظمة مع النصر
في اليوم التالي.
وح ـســب مــديــر فــريــق الـســالـمـيــة بــدر
الخالدي ،فإن مواجهة برقان هي األخيرة
عـلــى مـسـتــوى الـمــواجـهــات الــوديــة قبل
مواجهة القادسية ،مشيرا إلى أن صفوف
الـفــريــق تشهد جــاهــزيــة كبيرة مــن دون
إصــابــات مــؤثــرة ،باستثناء مساعد ندا
الذي يعاني شدا في العضلة الخلفية.
وقال إن مواجهات فريقه أمام الكويت،

كيتا بعد توقيع العقد

جابر
الشريفي

س ـل ـي ـمــان ال ـب ـط ــي ،ح ـســن حسين
خليفة ،حمد طــال الطويل ،فواز
خالد المبيلش (خيطان) ،جاسم
عتيق سالم راشد ،سلمان عبدالله
البوص ،عبدالله حسين المطيري،
عبدالرحمن جمال العتيبي ،عيسى
حمد العنزي ،ناصر فالح المطيري
(الـ ـس ــاح ــل) ،ح ـمــد طـ ــال ال ـق ــاف،
مبارك خالد الفنيني ،محمد جاسم
ال ـهــويــدي ،م ـهــدي حـسـيــن دشتي
(السالمية) ،عامر ثامر الخالدي
(الشباب) ،محمد صحن الهاجري
(ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات) ،ب ـن ــدر مـســاعــد
ال ـ ـسـ ــامـ ــة ،ح ـس ـي ــن عـ ـل ــي مـحـمــد
محسن ،سلمان سعود العوضي،
مـ ـحـ ـم ــد حـ ـسـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد ح ـســن
(ال ـعــربــي) ،خــالــد احـمــد الفضلي،
خالد محمد الفضلي ،خالد حمد
الـمـنـصــور (الـفـحـيـحـيــل) ،حسين
عـلــي حــاجـيــه ،راش ــد سـعــد ناصر
الدوسري ،عبدالله حسين عرنان،
ع ـيــد ن ــاص ــر ال ــرش ـي ــدي ،مـنـصــور
ب ـنــدر الــروي ـعــي ،يــوســف عبدالله
الحقان (القادسية) ،شمخي امان
الـ ـش ــاي ــع ،طـ ــال طـ ـ ــارق ال ـق ـي ـســي،
عبدالرحمن المجدلي ،عبدالرحمن
فيصل الـشــرهــان ،عبدالله محمد
الجزاف ،عقيل ناصر الهزيم ،فهد
جلوي العجمي ،وليد خالد التورة
(كاظمة) ،إبراهيم فهد كميل ،حميد
محمد الـمـطـيــري ،سـلـطــان طــارق
الـ ـف ــرج ،س ـل ـمــان م ــان ــع الـعـجـمــي،

ص ــال ــح ب ـ ــدر الـ ـمـ ـجـ ـي ــدل ،ضـ ــاري
إبــراه ـيــم الـعـتـيـبــي ،عـبــدالــرحـمــن
ف ـه ــد ك ـم ـي ــل ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز نــاجــي
م ـهــران ،عـثـمــان عـلــي الفيلكاوي،
فـ ـ ـ ــواز م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـع ــب ،مـ ـب ــارك
ص ــال ــح الـ ـشـ ـم ــري ،م ـح ـم ــد ط ــال
ال ــرب ـي ــع (الـ ـك ــوي ــت) ،ث ــام ــر ضيف
الله محمد ،خالد عبدالله عثمان
المطيري ،عبدالرحمن الديحاني،
يوسف عبدالله الرشيدي (النصر)،
ع ـث ـمــان تـيـسـيــر ال ــدوس ــري ،علي
ح ـس ــن عـ ـب ــدال ــرس ــول ،ف ـه ــد حـمــد
العازمي ،يوسف إبراهيم العتيبي
(اليرموك).
وأكـ ـ ــد الـ ـشـ ـم ــري أن الــاع ـب ـيــن
س ـي ـخ ـض ـعــون ل ـل ـف ـحــوصــات
ال ـط ـب ـيــة وم ـس ـح ــات كــوفـيــد
 19غ ــدا ،الف ـتــا إل ــى أن قــرار
انطالق تدريبات المنتخب
األولـمـبــي يــأتــي مــن منطلق
حــرص االتـحــاد على تطوير
مستوى الالعبين الشباب.

ثامر الشنفا

العام سيكون لإلعداد المكثف
لمنتخب األزرق مواليد ،2002
في حين سيكون العام المقبل
ل ـم ــوا ل ـي ــد  ،2003م ـض ـي ـفــا أن
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي راع ـ ــى تنفيذ
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ،مــن
خـ ــال تـقـسـيــم الــاع ـب ـيــن الــى
مجموعتين ،وتوفير المعقمات
وجهاز الحرارة.

جانب من مباراة كاظمة واليرموك

وال ـي ــرم ــوك ،وال ـع ــرب ــي ،وم ــن ث ــم بــرقــان،
اع ـطــت الـجـهــاز الـفـنــي ،بـقـيــادة ال ـمــدرب
س ـل ـم ــان عـ ـ ـ ــواد ،ف ــرص ــة لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
جاهزية الالعبين قبل انطالق الموسم.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـبــدن ـيــة

والـفـنـيــة وص ـلــت إل ــى مـسـتــوى مـقـبــول،
مـشـيــرا إل ــى أن مــواج ـهــة ال ـقــادس ـيــة في
ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم اخ ـت ـب ــار جـ ــاد ل ـق ــدرات
الـ ـف ــري ــق ،الس ـي ـم ــا ان ـه ــا س ـت ـح ــدد شـكــل
المنافسة على بطولة الدوري.

وي ـح ـت ــل ال ـســال ـم ـيــة ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
فــي مـسـتــوى الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،برصيد
 26نقطة ،فــي حين يأتي القادسية في
وص ــاف ــة الـمـســابـقــة بــرص ـيــد  30نـقـطــة،
وبفارق األهداف عن الكويت المتصدر.

«يد» الجهراء بدأ المرحلة الثانية من خطة إعداده
●

محمد عبدالعزيز

ب ــدأ الـفــريــق األول لـكــرة اليد
بنادي الجهراء المرحلة الثانية
م ــن بــرنــامـجــه اإلعـ ـ ــدادي أم ــس،
عـلــى صــالــة ال ـن ــادي ،اسـتـعــدادا
الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ــوس ــم ال ـحــالــي
مطلع سبتمبر المقبل.
واكــد مــدرب الفريق الوطني
بـ ـ ــدر ج ـ ـ ــزاع أن الـ ـف ــري ــق ان ـهــى
الـمــرحـلــة االول ــى مــن البرنامج
اإلعـ ــدادي ،والـتــي ارت ـكــزت على
تهيئة الالعبين بدنيا ،بحيث
تنوعت التدريبات بين الصالة
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوح وعـ ـل ــى
ال ـشــاطــئ ،ب ـهــدف رف ــع مـعــدالت
اللياقة.
وأشــار جــزاع الــى ان حضور
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ك ـ ـ ــان مـ ـمـ ـي ــزا ج ـ ــدا،
والغياب كان في أضيق الحدود،
م ـمــا يـعـكــس ح ــرص الــاعـبـيــن
ع ـل ــى ت ـع ــوي ــض ف ـت ــرة ال ـتــوقــف
الماضية واالسـتـفــادة بالشكل

بدر جزاع يوجه الالعبين في تدريب سابق
الالئق من الفترة التحضيرية.

الجانب الفني
وقال المدرب جزاع" :التركيز
سـيـكــون ف ــي الـمــرح ـلــة الـثــانـيــة

مـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى ال ـج ــان ــب
الفني ،والتدريبات باستخدام
الكرة بجانب تدريبات التحمل
وال ـت ـق ــوي ــة" ،م ـض ـي ـفــا" :أمــام ـنــا
أسـ ـب ــوع ــان ت ـق ــري ـب ــا فـ ــي ال ـشــق
الفني ،وبعدها المرحلة الثالثة

الزيارات الميدانية
انتهت الــزيــارات الميدانية التي قامت بها
هيئة التدريب والمنتخبات الوطنية باتحاد
اليد لألندية الخميس الماضي بعد الجولة
األخيرة ألندية القادسية والساحل والشباب
والفحيحيل.
وقال مدير المنتخب األول فهد الهاجري ،في

تصريح لموقع االتحاد على "توتير" ،إن تلك
الزيارات كانت جيدة واستفاد منها الجميع،
إذ تبادل مدربو االتحاد الخبرات مع مدربي
األنــديــة ،مبينا أن االتـحــاد وضــع في اعتباره
مـقـتــرحــات األن ــدي ــة لـتـطــويــر الـلـعـبــة ومــواكـبــة
األحداث الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـ ـكـ ــون ل ـل ـت ـط ـب ـيــق
الميداني".
مــن جــانــب آخ ــر ،ب ــدأت أمــس
تــدريـبــات فــريــق الـشـبــاب تحت
 19بالجهراء ،استعدادا للموسم
ا لـ ـج ــد ي ــد  ،2020-2021تـحــت
إشـ ــراف الـمــدربـيــن المصريين
محمد سليمان ويحيى حسن.
وأكـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــدرب س ـل ـي ـمــان أن
ال ـج ـهــاز الـفـنــي لـلـعـبــة ،بـقـيــادة
المدرب بدر جــزاع ،وضع خطة
متكاملة لالعداد وتأهيل العبي
فريق الشباب ،بهدف االستفادة
من العناصر المميزة فيهم لدعم
صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق االول خ ــال
مـنــافـسـتــه ع ـلــى ص ـ ــدارة دوري
الدرجة االولى ،طمعا في حجز
بطاقة التأهل للممتاز.
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كهربا يطعن على تغريمه
َ
مليوني دوالر لمصلحة الزمالك
الحكم أنصفنا
وأكد أننا
سلكنا الطرق
الشرعية

األهلي الخاسر
األكبر في
القضية ألن
الالعب موقوف

مرتضى منصور

القاهرة  -ةديرجلا

•

قرر محمود عبدالمنعم "كهربا" العب النادي
األه ـل ــي ال ـط ـعــن ع ـلــى ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ض ــده من
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام الالعب
ً
بغرامة قدرها مليونا دوالر بما يعادل  32مليونا
و 800ألف جنيه مصري ،لمصلحة نادي الزمالك،
بسبب خرق عقده مع النادي األبيض ،مع إيقافه
 6أشهر حال عدم السداد.
ورغم العقوبة الموقعة عليه ،فان كهربا يعتبر
أنه انتصر على الزمالك في القضية لعدم توقيع
عقوبة إيقاف ضده واالكتفاء بالغرامة فقط.
وات ـهــم كـهــربــا ات ـحــاد ال ـكــرة الـمـصــري بعدم
ً
الـحـيــاديــة فــي الـقـضـيــة قــائــا فــي تصريحات
على صفحته الشخصية عبر إنستغرام :رغم
تقديم االتحاد المصري للفيفا وثيقة محاباة
ٔ
مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي ،إال انني
والحمد لله لم أعاقب ،وهذا يثبت صحة موقفي،
أم ــا بالنسبة لـلـغــرامــة الـمــالـيــة فسيقع الطعن
ٔ
فيها ام ــام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان
وإلغاؤها بإذن الله".
في المقابل ،يرى مسؤولو الزمالك أنهم حصلوا
على حقهم فــي قضية كهربا بعد حكم الفيفا،
مؤكدين أن الحكم أنصفهم وأثبت صحة موقفهم.
وينتظر ا لــز مــا لــك تقديم كهربا الستئناف

محمود الخطيب

على الحكم ثم سيقوم باالستئناف على الحكم
عقب استئناف الــاعــب مباشرة ،وستواصل
إدارة ال ـ ـنـ ــادي األبـ ـي ــض ال ـع ـمــل ف ــي الـقـضـيــة
للحصول على أكبر تعويض ممكن.
ويحق لكهربا االستئناف على الحكم في
المحكمة الــريــاضـيــة الــدول ـيــة ،وذل ــك إليـقــاف
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر لـمـصـلـحــة الـ ـن ــادي األب ـيــض
مــن الفيفا والـفـصــل فيه مــن جــانــب المحكمة
الرياضية.
من جانبه ،وصف مرتضى منصور رئيس
الزمالك أن ما تعرض له كهربا بعقاب رباني
ً
قــائــا فــي تصريحات لقناة ال ـنــادي :سبق أن
حذرت محمود الخطيب رئيس النادي األهلي
من الالعب بسبب أخالقه بعد أن اعتدى على
كــري ـس ـت ـيــان ج ـ ــروس ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي األس ـبــق
للفريق.
وتابع :األهلي الخاسر من العقوبة المالية
ألن الــاعــب مــوقــوف وسيضطر الـنــادي لدفع
قيمة الغرامة بالكامل له حتى يضمن له اللعب
في الوقت المقبل.
وأضاف أنه سيتقدم باستئناف على الحكم
ال ـصــادر لمصلحة الــزمــالــك ألن ال ـنــادي خسر
بطولة الــدوري بعد خروج الالعب هاربا قبل

كهربا وفي اإلطار صورة لكتاب «الفيفا»
ً
نهاية ال ــدوري بـثــاث مـبــاريــات فقط  ،مــؤكــدا
أن الالعب تم خطفه من األهلي حيث سبق أن
أكد اتحاد الكرة أحقية النادي وشرعية العقد
المبرم بين الزمالك والالعب.
على الجانب اآلخــر ،عبر محمود الخطيب
رئيس األهلي عن تقديره لقرار االتحاد الدولي
في قضية تعاقد النادي مع كهربا في صفقة
انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نــادي أفيس
البرتغالي في يناير الماضي.
وقال الخطيب في تصريحات نشرها الموقع
الرسمي لألهلي إن رفــض فيفا كل الشكاوى
ال ـت ــي جـ ــاءت ب ـحــق الـقـلـعــة ال ـح ـم ــراء ف ــي هــذا
ً
الملف يؤكد بما ال يدع مجال للشك أن ثوابت

اإلنتاج الحربي يوقف قطار انتصارات األهلي
ويفرض عليه التعادل اإليجابي
اتحاد الكرة يعتمد فوز اإلسماعيلي على المصري لالنسحاب
فقد الـنــادي األهـلــي نقطتين جديدتين
في مـشــواره نحو االحتفاظ بلقب الــدوري
المصري الممتاز هذا الموسم بعدما تعادل
مــع مضيفه االنـتــاج الحربي بهدف لمثله
في المباراة التي أقيمت مساء أمس األول
(الجمعة) ضمن الجولة ال ــ 19على استاد
األهلي (السالم) بمسماه الجديد.
وارتفع رصيد األهلي إلى  53نقطة في
المركز األول بجدول الترتيب ،وأصبح رصيد
اإلنتاج الحربي  24نقطة في المركز التاسع.
سجل هدف االنتاج الحربي أحمد عفيفي
في الدقيقة  ،24وفي الدقيقة  77تعادل عمرو

السولية لمصلحة األهلي .وأهدر األهلي بعد
تلك المباراة نقطتين في مشواره بدوري هذا
الموسم ،لكنه ظل في صدارة جدول الترتيب
بفارق  18نقطة عن بيراميدز صاحب المركز
الثاني.

دجلة يعبر الحدود
وف ــاز وادي دجـلــة عـلــى ح ــرس الـحــدود
ب ـهــدف دون رد أح ـ ــرزه أح ـمــد سـعـيــد ،في
الـمـبــاراة التى أقيمت بينهما على استاد
بتروسبورت ،ضمن منافسات الجولة ذاتها،

ليرتفع رصـيــد الـفــريــق الــدجــاوي إلــى 18
نقطة في المركز الرابع عشر ،في حين تجمد
رصيد الفريق الساحلي عند  19نقطة في
المركز الثاني عشر.

المصري يغيب أمام اإلسماعيلي
بسبب «كورونا»
وبسبب «كــورونــا» غــاب فريق المصري
البورسعيدي عن مباراته أمام اإلسماعيلي
الـتــي ك ــان م ـقــررا لـهــا أول أمــس،الع ـتــراض
مسؤوليه على رفض تأجيل اللقاء بسبب

كـثــرة إصــابــات العبيه بالفيروس  ،ليقرر
اتحاد الكرة تطبيق الئحة االنسحاب على
الـفــريــق الـبــورسـعـيــدي واع ـت ـبــاره مهزوما
بنتيجة  2/ 0في اللقاء ،مع خصم  3نقاط
أخرى من الفريق نهاية الموسم .من جانبهم،
أعلن مسؤولو المصري أنهم بصدد رفع
ش ـكــوى إل ــى االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
"فيفا" وإعداد تقرير كامل عن االحداث التي
سبقت مباراة اإلسماعيلي ،معتمدين على
مخاطبات اتحاد الكرة التي تؤكد أن وجود
 10إصابات بأي فريق يتم تأجيل المباراة
لهذا الفريق المصاب وهو ما لم يحدث.

«إعداد القادة الشباب» الخليجية
ناقشت دور الخدمة المجتمعية
أشادت اللجنة الفنية للتدريب وإعداد القادة
الـشـبــاب فــي دول الخليج بـجـهــود العاملين
في مراكز التدريب وإع ــداد الـقــادة الخليجية
ومرافقها لدعم إمكانيات دولها في مواجهة
جــائـحــة ك ــورون ــا ،ونــاقـشــت تـعــزيــز دور هــذه
المراكز في الخدمة المجتمعية.
جــاء ذلــك خــال اجتماع اللجنة ال ـ  32عبر
تقنية االتصال المرئي برئاسة نوار المطوع،
م ــدي ــر إدارة االت ـ ـصـ ــال وال ـت ـســويــق
بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب والـ ــريـ ــاضـ ــة
بـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــن،
وبمشاركة خالد السبيعي
مــديــر مــركــز عـبــدالـلــه الـســالــم
إلع ــداد الـقــادة بــدولــة الكويت
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ،ومـمـثـلــي
األمانة العامة.
وتناولت اللجنة الجهود
التي قامت بها الدول األعضاء
م ــن تـسـخـيــر ك ــل الـتـجـهـيــزات

والمرافق وجهود العاملين بمراكز التدريب
وإعــداد القادة الخليجية تحت تصرف الدول
لمواجهة الجائحة.
ونــاقـشــت ع ــددا مــن الـمــواضـيــع كمواصلة
ت ـن ـظ ـيــم األن ـش ـط ــة والـ ـب ــرام ــج ال ـم ـش ـتــركــة مــن
خ ــال الـعـمــل عــن ُبـعــد عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي ،وتعزيز دور مراكز التدريب وإعداد
القادة بالخدمة المجتمعية ،واالستفادة من
ال ـت ـج ــارب الـخـلـيـجـيــة بـتـفـعـيــل دور
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
والـتــركـيــز عـلــى الـمـبــادرات
الخليجية ،وتنوع األنشطة
وال ـب ــرام ــج ،وت ـب ــادل الـخـبــرات
ب ـيــن ال ـمــؤس ـســات والـهـيـئــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،وال ـم ـش ــارك ــة في
ورش ال ـع ـم ــل ال ـت ــي تـنـظـمـهــا
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـس ـت ـق ـبــا،
واع ـت ـمــاد خ ـطــة ع ـمــل اللجنة
لعام .2021

رابتورز وكليبيرز ينهيان الموسم المنتظم بقوة

كلوب أفضل مدرب في «الممتاز»
اختير األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب ،مــدرب
ليفربول البطل ،أفضل مدرب في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم في موسم
 ،٢٠٢٠-٢٠١٩بعد قيادته النادي إلى الفوز
بلقب البطولة للمرة األولى منذ  30عاما.
وفاز ليفربول ،بقيادة كلوب ،في  32من
 38مباراة في الموسم ،وجمع  99نقطة،
ليضمن التتويج باللقب قبل  7جــوالت
من نهاية موسم البطولة.
وتوج كلوب ( 53عاما) بالجائزة بعد
تفوقه على فرانك المبارد مدرب تشلسي،
وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي،
وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.
و خــال الموسم المنتهي ،تــوج كلوب
بـلـقــب أف ـضــل م ــدرب فــي الـشـهــر  5م ــرات،
متفوقا على ر قــم بيب غــوارد يــوال مــدرب

األهـلــي راس ـخــة ،لــم ولــن تتغير،
وأن الـنــادي ال يسلك إال الطرق
المشروعة كعادته ،والتي تتفق
مع اللوائح والقوانين.
وأتـ ـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــيء ج ـ ـيـ ــد أال
ي ـ ـت ـ ًـعـ ــرض ك ـ ـهـ ــربـ ــا لـ ــإي ـ ـقـ ــاف،
وفــقــا لـمــا قــدمــه مــن مستندات
صحيحة ،لكن الغرامة التي تم
توقيعها على الالعب ،بالتأكيد
أنـ ــه ل ــدي ــه م ــن ال ـم ـس ـت ـنــدات ما
يحفظ حقوقه أ م ــام المحكمة
الرياضية ،التي سوف يطعن
من خاللها على قيمة الغرامة.

أنـهــى تــورونـتــو راب ـت ــورز حــامــل اللقب
ولوس أنجلس كليبيرز الموسم المنتظم
من دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
الــذي يستكمل فــي "فقاعة" مجمع وورلــد
ديزني في أورالندو بوالية فلوريدا بسبب
فيروس كورونا المستجد ،بقوة من خالل
الفوز على دنفر ناغتس وأوكالهوما سيتي
ثاندر تواليا.
وبـعــد أن حسم تــورونـتــو تأهله ل ــأدوار
اإلقصائية (بــاي أوف) قبل توقف الــدوري
ف ــي م ـ ــارس ،ووص ــاف ـت ــه لـلـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
خ ـلــف م ـل ـيــووكــي ب ــاك ــس ب ـعــد االس ـت ـئ ـنــاف،
كانت مباراته األخيرة في الموسم المنتظم
(خاض كل فريق ثماني مباريات بعد عودة
المنافسات) هامشية ،لكنه لم يتراخ ،وتحضر
بأفضل طريقة لمواجهة بروكلين نتس في
الــدور األول اعتبارا من غد ،من خالل الفوز
على ثالث المنطقة الغربية .109 -117

مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،وه ــو  4مـ ــرات ،ال ــذي
حققه في موسم  .2018-2017وفي الشهر
ال ـمــاضــي أي ـضــا اخ ـت ــارت راب ـط ــة مــدربــي
الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام.
وتوج ترينت ألكسندر-أرنولد ،مدافع
لـيـفــربــول ،الــذي هيأ
 13فــر صــة حــا سـمــة،
واح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز
الثاني في ذلك خلف
ك ـي ـف ــن دي بـ ــرو يـ ــن،
العـ ـ ـ ـ ــب م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،كـ ــأف ـ ـضـ ــل
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي
الموسم أمس األول.

وفـ ــي ظ ــل ض ـم ــان ــه ل ــوص ــاف ــة الـمـنـطـقــة
الغربية ومعرفته بهوية منافسه في الدور
األول مــن ال ـ "بــاي أوف" ،خــاض كليبيرز
مباراته مع أوكالهوما سيتي ثاندر بغياب
نجومه ،السيما لينارد وبول جورج ،إال أن
ذلك لم يمنعه من حسم اللقاء بعد شوط
إضافي  103 -107بفضل جهود "المبتدئ"
تيرانس مان الذي سجل  25نقطة ،بينها
ثالثية التقدم لفريقه قبل دقيقتين ونصف
على نهاية الشوط اإلضافي.
ويبدأ كليبيرز مشواره في "بالي أوف"
غدا في مواجهة داالس مافريكس ،في حين
يلعب ثاندر الــذي بــرز فيه حميدو ديالو
( 27نقطة مع  11متابعة) واأللماني دنيس
شرويدر ( 17نقطة) ،مع هيوستن روكتس
الـ ــرابـ ــع الـ ـ ــذي اخ ـت ـت ــم ال ـم ــوس ــم الـمـنـتـظــم
بـخـســارة قــاسـيــة ج ــدا عـلــى يــد فيالدلفيا
س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز س ـ ـ ـ ــادس ال ـم ـن ـط ـق ــة

الشرقية  134-96في مباراة شارك خاللها
األســاس ـيــون فــي الـفــريـقـيــن خ ــال الـشــوط
األول ون ـصــف الــربــع الـثــالــث قـبــل إفـســاح
المجال أمام البدالء.

بايسرز يهزم ميامي
وفي بروفة لمواجهتهما في الدور األول
مــن "ب ــاي اوف" المنطقة الـشــرقـيــة ،خرج
إنديانا بايسرز منتصرا من مباراته مع
ميامي هيت  92-109في لقاء خسر خالله
األخير جهود ديريك جونز جونيور الذي
ت ـع ــرض إلص ــاب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ـع ـنــق خــال
الدقائق األخيرة من الربع الثالث ،ما أجبر
الحكام على إ يـقــاف اللقاء لبعض الوقت
لـلـسـمــاح بـمـعــالـجـتــه ،ثــم نـقـلــه ال ــى خــارج
الملعب على حمالة.

مان يونايتد أمام معضلة إشبيلية اليوم في نصف نهائي «يوروبا ليغ»

اوكامبوس نجم إشبيلية

يخوض مانشستر يونايتد اإلنكليزي مواجهة
ً
صعبة جدا مع إشبيلية اليوم في نصف نهائي
مسابقة ا ل ــدوري األورو ب ــي لكرة ا لـقــدم ( يــورو بــا
ليغ).
ورغ ـ ـ ــم ت ــأه ــل الـ ـف ــائ ــز ب ـل ـق ــب الـ ـبـ ـط ــول ــة لـ ــدور
المجموعات ببطولة دوري األبطال في الموسم
ال ـت ــال ــي ،ال تـحـظــى مـســابـقــة ال ـ ــدوري األوروب ـ ــي
بالمكانة الالئقة أحيانا لدى مقارنتها ببطولة
دوري األ بـطــال التي تــدر عــا ئــدات مالية كبيرة
للمشاركين فيها.
ولـ ـك ــن مـ ــع ال ـ ـصـ ــدام ال ـ ـقـ ــوي فـ ــي م ـب ــارات ــي
المربع الذهبي للنسخة الحالية بالدوري
األوروبي ،سيكون تحقيق المجد وإحراز
ال ـل ـقــب ف ــي هـ ــذه ال ـن ـس ـخــة ح ــاف ــزا قــويــا
لجميع فــرق المربع الذهبي السيما
أن هـ ــذه الـ ـف ــرق ح ـج ــزت م ـقــاعــدهــا
بـ ــا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل ف ـ ـ ــي دوري األ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال
للموسم المقبل بـغــض النظر
عـ ـم ــا س ـت ـق ــدم ــه فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
األوروبي هذا الموسم.
و حـجــزت فــرق مانشستر

يونايتد وإشبيلية وا نـتــر و شــا خـتــار مقاعدها
بـ ـ ـ ــدوري األبـ ـ ـط ـ ــال ل ـل ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل مـ ــن خ ــال
نتائجها في بطوالت ا لــدوري المحلي ببالدها
هذا الموسم.
واحتاج مانشستر يونايتد ،الفائز بلقب دوري
األبطال ثالث مرات سابقة والمتوج بلقب الدوري
األورو ب ــي فــي  ،2017إ لــى و قــت إ ضــا فــي للتغلب
عـلــى كــوبـنـهــاغــن الــدن ـمــاركــي فــي دور الـثـمــانـيــة
لبلوغ المربع الذهبي.
و يــدرك مانشستر يونايتد أ نــه إذا أراد بلوغ
نهائي البطولة المقرر الجمعة المقبل فلن يكون
لــد يــه أي هــا مــش لـلـخـطــأ في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة إش ـب ـي ـل ـي ــة الـ ـي ــوم
فــي كــو لــو نـيــا ا لـتــي تحتضن
ف ـعــا ل ـيــات األدوار ا لـنـهــا ئـيــة
لـلـبـطــولــة وال ـتــي تـقــام بــدون
جماهير.
ويستعيد النرويجي أولي
غـ ــونـ ــار س ــول ـش ــاي ــر ال ـم ــدي ــر
ا لـفـنــي لمانشستر يونايتد
ب ـعــض الع ـب ـيــه األســاس ـي ـيــن

خالل هذه المباراة حيث يستطيع العب الوسط
ن ـي ـمــان ـيــا م ــات ـي ـت ــش الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
األساسية كما قد تشهد المباراة عودة فيكتور
ليندلوف إلى دفاع الفريق.
وق ــال ســولـشــايــر إن فــريـقــه يـصــر عـلــى إنـهــاء
الـمـهـمــة بــإحــراز لـقــب الـبـطــولــة بـعــدمــا سـقــط في
المربع الذهبي لكل من بطولتي كــأس االتحاد
ً
اإل نـكـلـيــزي و ك ــأس را بـطــة ا لـمـحـتــر فـيــن ،مضيفا :
"خضنا المربع الذهبي في بطولتين سابقتين
ه ــذا الـمــوســم ولـكـنـنــا نــريــد اسـتـكـمــال الـمـشــوار
هذه المرة".
وي ـس ـت ـع ـي ــد ج ــولـ ـي ــن لــوب ـي ـت ـي ـغــي
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي إلش ـب ـي ـل ـيــة ف ــي ه ــذه
ال ـم ـب ــاراة ج ـه ــود الع ــب خ ــط وسـطــه
ال ـصــربــي نـيـمــانـيــا جــودي ـلــي بـعــدمــا
ثـ ـبـ ـت ــت إص ـ ــابـ ـ ـت ـ ــه ق ـ ـبـ ــل أسـ ـب ــوعـ ـي ــن
بفيروس " كــورو نــا" المستجد حيث
غـ ـ ــاب الـ ــاعـ ــب عـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـف ــري ــق
التي فــاز فيها على وولفرهامبتون
اإلنكليزي في دور الثمانية للبطولة،
ول ـك ـن ــه أك ـ ــد فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
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االجـتـمــاعــي الـخـمـيــس أن ــه أصـبــح عـلــى مــا يــرام
وأنه في الطريق إلى ألمانيا لينضم إلى زمالئه
بالفريق.
وتشهد المباراة مواجهة خاصة بالنسبة
لـ ــاعـ ــب خـ ـيـ ـس ــوس ن ـ ــاف ـ ــاس ظ ـه ـيــر
أيمن فريق إشبيلية حيث لعب
مـ ــن ق ـب ــل أرب ـ ـعـ ــة مـ ــواسـ ــم فــي
صـفــوف مانشستر سيتي
الجار والمنافس العنيد
لمانشستر يونايتد.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ــاع ـ ــب
على موقع االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـع ـبــة
(ي ـ ــويـ ـ ـف ـ ــا) بـ ـق ــول ــه:
"ل ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
مانشستر يونايتد
ع ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ــرات .أت ــذك ــر
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء وحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاس
م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ــدي ـ ــرب ـ ــي
ال ـم ـح ـل ـي ــة ب ـي ــن قـطـبــي
مانشستر".

غرينوود نجم مان يونايتد
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بايرن ميونيخ يرقص على أنقاض برشلونة

ألحق به هزيمة تاريخية بـ  8أهداف وبلغ نصف نهائي «األبطال»

غنابري نجم بايرن
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــل الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف
ال ـث ــال ــث ف ــي مــرمــى
برشلونة

ً
ميونيخ فوزا
حقق ًبايرن ً
كاسحا وتاريخيا على
برشلونة  2-8مساء
الجمعة على ملعب النور
في لشبونة ،ليتأهل عن
استحقاق لنصف نهائي
دوري أبطال أوروبا.

لـقــن فــريــق بــايــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي نظيره
برشلونة اإلسـبــانــي درس ــا فــي فـنــون كــرة القدم
بالفوز عليه  2-8في الــدور ربــع النهائي لــدوري
أبطال أوروبــا لكرة القدم ،ليحجز لنفسه مقعدا
في المربع الذهبي.
ّ
وبهذا الفوز المدوي الذي ذكر بفوز ألمانيا على
البرازيل  1-7في عقر دار األخيرة في مونديال ،2014
فــرض بايرن ميونيخ الفائز بــالــدوري األلماني
وال ـكــأس المحلية ،نفسه مرشحا قــويــا إلح ــراز
اللقب ال ـقــاري وت ـكــرار ان ـجــازه عــام  2013عندما
أحرز الثالثية.
وإذا كان الفريق البافاري قدم مباراة مثالية،
فإن برشلونة قدم له هدايا عديدة من خالل أخطاء
صبيانية ارتكبها دفاعه.
أمــا برشلونة الــذي عانى كثيرا هــذا الموسم
محليا وخسر ال ــدوري فــي امـتــاره االخـيــرة امــام
غريمه التقليدي ريال مدريد فخرج مطأطئ الرأس
وال شك أن مدربه كيكي سيتيين الذي تسلم مهمة

تــدريـبــه فــي منتصف الـمــوســم الـحــالــي سيدفع
ثمن هذه الخسارة الفادحة وغير المسبوقة على
الصعيد األوروبي.
والخسارة هي األولــى للفريق الكتالوني في
دوري األبطال هذا الموسم.
ظـهــر ال ــ"ب ــاوغ ــران ــا" ب ـص ــورة ال تـلـيــق باسم
الفريق العريق ال ــذي يضم فــي صفوفه نجوما
كاألرجنتيني ليونيل ميسي صاحب لقب "أفضل
العب في العالم" وسواريز .وكانت تشكيلة المدرب
سيتيين بــا ح ــول وال ق ــوة أم ــام الـضـغــط الــذي
مارسه العبو هانزي فليك منذ صافرة البداية.

هدف مباغت لمولر
ولم يمنح الفريق البافاري نظيره الكتالوني
الــوقــت الـكــافــي لـلــدخــول فــي أجـ ــواء ال ـم ـبــاراة إذ
اح ـتــاج ألرب ــع دقــائــق فقط لهز شـبــاك الـحــارس
األلـمــانــي م ــارك أنــدريــه تير شتيغن عــن طريق

مولر الــذي تسلم تمريرة عرضية من الكرواتي
إيفان بيريشيتش فلعبها سريعة مع البولندي
روبرت ليفاندوفسكي اختتمها مولر بتسديدة
يسارية ال ترد.
وكان مولر يخوض مباراته الرقم  113لينفرد
بــالــرقــم الـقـيــاســي لـعــدد الـمـبــاريــات ال ـقــاريــة في
صفوف فريقه بعد ان كان يتقاسم الرقم مع قائد
بايرن ميونيخ السابق فيليب الم.
فرحة بــايــرن لــم تــدم كثيرا ،إذ اهـتــزت شباك
مــانــويــل نــويــر فــي الــدقـيـقــة الـســابـعــة بــ"الـنـيــران
الصديقة" عن طريق المدافع النمساوي أالبا الذي
حاول تشتيت تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى
داخل منطقة الجزاء.
وخطف غنابري الكرة من بين قدمي سيرجي
روبــرتــو وتخطى البرتغالي نيلسون سيميدو
ومررها إلى الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من
إنتر ميالن اإليطالي فتقدم بها وسددها خادعة
فــي الجهة العكسية حــاول تير شتيغن صدها

ً
مولر :سيطرنا تماما على المباراة

مولر

ق ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوم ـ ــاس
م ــول ــر العـ ـ ــب وسـ ـ ــط ب ــاي ــرن
م ـي ــون ـي ــخ إن ف ــريـ ـق ــه دانـ ــت
ل ــه "الـهـيـمـنــة الـمـطـلـقــة" على
مجريات األمور خالل المباراة
التي انتهت بالفوز الكبير على
ً
برشلونة ،مبينا أن إن العبي

ً
بارتوميو :قريبا سنتخذ
قرارات مهمة

البايرن نفذوا كل ما كانوا
ي ــري ــدون ــه ،وهـ ــو أمـ ــر ال
يحدث كثيرا في دوري
األبطال.
وذك ـ ــر م ــول ــر لشبكة
"س ـكــاي"" :هيمنا بشكل
ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـ ــل ش ـ ــيء
واس ـت ـحــوذنــا عـلــى ال ـك ــرة ،ل ــم نترك
مساحات تقريبا ،فعلنا كل ما كنا
نــريــد وه ــذا أمــر يـنــدر حــدوثــه أثناء
مباراة في التشامبيونز ليغ".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ن ـت ـي ـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ت ــذك ــره إط ــاق ــا بــال ـفــوز الـكــاســح
لمنتخب ألمانيا  7-1على البرازيل
ف ــي نـصــف نـهــائــي مــونــديــال 2014

كوتينيو :سعيد بالتأهل
أبدى البرازيلي فيليبي كوتينيو
سـ ـع ــادت ــه بـ ـت ــأه ــل ف ــريـ ـق ــه ب ــاي ــرن
ميونيخ لنصف النهائي ،وتسجيله
ثنائية في المواجهة التي أقيمت
بملعب النور في لشبونة.
وأكد كوتينيو ،الذي لم يحتفل
بهدفيه نظرا إلعارته من برشلونة
للبايرن ،والذي يمكن أن يعود إلى
صفوف البرشا في نهاية الموسم
عقب انتهاء اإلعارة" :كانت مباراة
مهمة ،وأنا سعيد بتأهلنا" ،معربا
عن سعادته بتعافيه من إصابته
ال ـتــي أب ـعــدتــه ع ــن ال ـمــاعــب خــال
األشـهــر األخ ـيــرة ،وذل ــك بعد فترة
قاسية من العمل.
(إفي)

نوير :أشعر باألسف
حيال شتيغن
أعرب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ
عن شعوره بـ"قليل من األسف" حارس برشلونة مارك
أندريه تير شتيغن بسبب األهداف الثمانية التي
ً
تلقتها شباكه ،مؤكدا أن ذلــك ال عالقة له
بالمنافسة بينهما على حراسة عرين
منتخب بالدهما ألمانيا.
وص ـ ـ ــرح ن ــوي ــر "أش ـ ـعـ ــر بـبـعــض
األسـ ــف ت ـجــاه مـ ــارك ،أع ـلــم أن هــذا
ليس أمــرا سهال بالنسبة لحارس
م ــرم ــى ،لـكـنـنــا ك ـنــا ن ـل ـعــب م ـب ــاراة
بـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال وال ع ــاق ــة لها
بالمنتخب".
واع ـت ـبــر ع ــدد م ــن األل ـم ــان أن
الـمـبــاراة كانت تحوي مواجهة
خاصة بين الحارسين األفضل
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،غ ـي ــر أن ال ـهــزي ـمــة
الثقيلة بثمانية أهداف لهدفين
لـلـبــرســا قـلـلــت م ــن وق ــع هــذه
المقارنة المباشرة بين نوير
(إفي)
وتير شتيغن.

واف ــق كـيـكــي سـيـتـيـيــن ،م ــدرب بــرشـلــونــة مــدافــع
ا لـفــر يــق ج ـيــرارد بيكيه فــي أن ا لـفــر يــق يـحـتــاج إ لــى
تـغـيـيــرات هـيـكـلـيــة ،بـعــد خـســارتــه الـتــاريـخـيــة من
بايرن ميونيخ.
وقال سيتيين في تصريحات تلفزيونية:
"أ نــا هنا منذ ثمانية أشهر فقط ،ولكن إذا
كان بيكيه قد قال هذا ،وهو هنا منذ فترة
ط ــوي ـل ــة ،ف ــإن ل ــدي ــه ال ـح ــق ف ــي اسـتـنـتــاجــه
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــا ي ـجــب
تغييره".
وا عـتــرف بــأن ما حــدث اليوم "هزيمة
مؤلمة جدا ،واعتقد أنها أهداف كثيرة،
لـقــد ان ـهــار ال ـفــريــق وك ــان بــايــرن فـعــاال
تماما".
ولم يرغب سيتيين في الحديث عن
مستقبله مع الفريق الكتالوني ،وقال:
"من المبكر معرفة ما إذا كنت سأستمر
أو ال ،األمر ال يتوقف علي ،ويجب التفكير
مع األخذ في االعتبار ما حدث".
(إفي)

ليفاندوفسكي يسجل السادس
ودون ليفاندوفسكي اسمه في سجل المباراة
بتسجيله الهدف السادس من ضربة رأسية بعد
تمريرة من البديل كوتينيو ( )82رافعا رصيده في
المسابقة الى  14هدفا وبات يحتاج الى  3اهداف
لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي
كريستيانو رونالدو ( 17هدفا) ،قبل أن يضيف
كوتينيو الهدفين األخيرين ( 85و.)89
وهو الهدف التاسع والثالثون لبطل الدوري
األلماني هذا الموسم في دوري األبطال ،ليسجل
بذلك أكبر عدد من األهداف في موسم واحد.

فليك :تحذير شديد
اللهجة لباقي الفرق
قال هانز ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ
عقب الفوز على برشلونة  2-8إن النتيجة
ت ـم ـثــل ت ـح ــذي ــرا ش ــدي ــد ال ـل ـه ـجــة ل ـبــاقــي
الفرق في دوري األبطال.
وأ ث ـ ـنـ ــى ف ـل ـي ــك عـ ـل ــى األداء ا ل ــرا ئ ــع
ا لــذي قدمه فريقه أ مــام
الـ ـب ــرش ــا ،م ـع ـت ـبــرا
أن قيمة النتيجة
ت ــأت ــي مـ ــن أن ـه ــا
تعني التأهل إلى
نصف النهائي.
(إفي)

سيتيين :انهيار وهزيمة مؤلمة

قــال جــوسـيــب مــاريــا بــارتــومـيــو رئـيــس نــادي
برشلونة إنه سيتم "اتخاذ قرارات" خالل األيام
ا لـمـقـبـلــة ،و تــم بــا لـفـعــل التفكير فيها قـبــل عــودة
دوري األبطال.
وصـ ــرح بــارتــوم ـيــو أم ــس بــأن ـهــا كــانــت "لـيـلــة
صعبة للغاية" ،معربا عن أسفه لجميع األعضاء
"ول ـل ـنــادي ال ــذي نـمـثـلــه ،أه ـنــئ بــايــرن مـيــونـيــخ،
لـكـنـنــا ل ــم ن ـكــن ف ــي م ـس ـتــوانــا ،وال ف ــي مـسـتــوى
المباراة".
وبشأن تصريحات جيرار بيكيه الذي طالب
بــإ جــراء "تغييرات هيكلية" ،أ قــر بارتوميو بأن
"لديه حقا ،ولذلك سيتم اتخاذ قرارات" ،لكنه لم
يوضح ماهية هذه القرارات ،وما إذا كان بينها
الدعوة النتخابات.
وأ ضــاف" :اليوم هو للتفكير والحزن ،وليس
التخاذ قرارات في أجواء ساخنة".
(إفي)

نوير

عـلــى أرض األخـ ـي ــرة ،ألن السيطرة
على مجريات اللقاء خــال مواجهة
الـبــرازيــل "لــم تكن واضـحــة إلــى هذه
ال ـ ــدرج ـ ــة" .وأوضـ ـ ـ ــح ن ـج ــم ال ـب ــاي ــرن
والمانشافت" :في  2014أمام البرازيل
لم نسيطر أبــدا بنفس الــدرجــة على
المباراة ،حدث ذلك لكننا لم نتحدث
ع ـنــه ،نـتـحــدث عـمــا حـصــل فــي هــذه
المباراة .كانت ليلة خاصة ،النتيجة
وال ـطــري ـقــة ال ـت ــي لـعـبـنــا ب ـهــا كــانــت
استثنائية".واختتم" :أفضل ما في
األمـ ــر ه ــو رؤيـ ــة كـيــف أن الــاعـبـيــن
البدالء لديهم نفس المشاعر والفرحة،
األهم هو تنفيذ ما نريد داخل الملعب
وأن يقدم الجميع أقصى ما لديهم".

لكنها ارتطمت بقدمه ثم بالعارضة وارتدت إلى
داخل المرمى (.)21
ورف ــع غنابري النتيجة إلــى  1-3بعد تمريرة
متقنة مــن لـيــون غوريتسكا تخطى على اثرها
المدافع الفرنسي كليمان النغليه وسدد بعيدا عن
متناول تير شتيغن (.)27
ولم يكتف مولر بفارق الهدفين ضد فريق لديه
ميسي وسواريز فأضاف الهدف الرابع من تسديدة
من مسافة قريبة على يمين الحارس األلماني (.)31
وهو الهدف السادس لمولر في مرمى برشلونة
في خمس مواجهات في دوري األبطال.
واعتقد سواريز أنه أعــاد األمــل لبرشلونة في
الدقيقة  57بتقليصه الفارق إلى هدفين ،بعدما راوغ

جيروم بواتينغ وسدد على يسار نوير ،لكن
مجهوده ذهب سدى بعدما رد عليه بايرن
بأربعة أهــداف استهلها جوشوا كيميش
من تسديدة من مسافة قريبة بعد مجهود
أكثر من رائع للكندي ألفونسو دافيس (.)63

فليك

بيكيه:
عار علينا

سيتيين

اعتبر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أن الهزيمة التاريخية للفريق أمام بايرن
ميونيخ " 2-8عار" ،وأن النادي "يحتاج إلى تغييرات هيكلية".
وقــال بيكيه ،في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة" :النادي يحتاج إلى
تغييرات ،وال أتحدث فقط عن المدرب والالعبين ،النادي يحتاج إلى تغييرات
من كل نوع ،ليس هناك أحد ال يمكن االستغناء عنه ،أنا أول من أعرض نفسي
للرحيل إذا كان ذلك ضروريا ،اآلن نعم وصلنا للقاع" .وأضاف" :لقد كانت مباراة
فظيعة ،ولدينا شعور رهيب ،إنها عار ،ال يمكن المنافسة هكذا ،وهذه ليست
المرة األولى وال الثانية وال الثالثة ،األمر صعب وأتمنى أن يفيد في شيء".
(إفي)

«العار» و«اإلذالل التاريخي» عناوين الصحف اإلسبانية
اجتاحت الهزيمة المذلة التي تعرض
لـهــا بــرشـلــونــة عـلــى يــد بــايــرن ميونيخ
( )8-2في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،
أغلفة الصحف اإلسبانية الصادرة أمس،
إذ سلطت الضوء على "اإلذالل التاريخي"
و"الـعــار" الــذي لحق بالفريق الكتالوني
بالمسابقة األوروبية.
ول ــم تـجــد صـحـيـفــة "م ــارك ــا" أب ـلــغ من
كلمة "عار" الفتتاحية عددها أمس ،لتؤكد
تصريحات ج ـيــرارد بيكيه ال ــذي اعتبر
هو اآلخــر أن هــذه هي الكلمة المناسبة
لوصف ما حدث ،مشيرا إلى أنها "ليست
المرة األولى وال الثانية وال الثالثة".
وتابع مدافع البرشا" :لقد وصلنا إلى
الـحـضـيــض ،ال ـنــادي بـحــاجــة لتغييرات
وال أتحدث فقط عن العبين أو مدربين.
سأكون أول من يرحل لو تطلب األمر".
وإلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ب ـي ـك ـي ــه،
تحدثت الصحيفة فــي عـنــوان فــرعــي عن
"إذالل تاريخي" ،مشيرة إلــى أن "البايرن
سحق برشلونة وحـقــق أكـبــر فــوز لــه في
التشامبيونز".

وأضافت أن مدرب البلوغرانا كيكي
"سيتيين بقدم ونصف خارج النادي"،
مبرزة أن "كــرة القدم اإلسبانية خارج
نصف النهائي ألول مرة منذ  13عاما".
وب ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة ل ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــد ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة،
األرجـنـتـيـنــي ليونيل مـيـســي ،عنونت
"آس" ص ـف ـح ـت ـه ــا ا ل ــر ئ ـي ـس ـي ــة "إذالل
تـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــي" ،م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرزة هـ ـ ـ ــي األخـ ـ ـ ـ ــرى
ت ـص ــري ـح ــات ب ـي ـك ـيــه بـ ـش ــأن ال ـت ـغ ـي ـيــر
المطلوب في النادي الكتالوني.
كما اعتبرت الصحيفة المدريدية أن
"الكارثة التي حدثت أمام البايرن تفتح
أزمة من التبعات التي ال يمكن التنبؤ
بـهــا وت ـط ــول جـمـيــع طـبـقــات ال ـن ــادي"،
م ـش ـيــرة إل ــى م ــا قــالــه رئ ـيــس ال ـبــرشــا،
جوسيب ماريا بارتوميو حين أكد أنه
"ح ــان الــوقــت التـخــاذ ق ــرارات ،بعضها
اتخذ بالفعل".
ولم تخرج الصحف الكتالونية عن
نفس الخط واستعانت بنفس الكلمات
لوصف ما حدث لبرشلونة أمس األول
ف ــي لـشـبــونــة ح ـيــث افـتـتـحــت "م ــون ــدو

ديـبــورتـيـفــو" عــددهــا ب ـصــورة لبيكيه
وعالمات التأثر على وجهه وعنونتها
"انتهاء حقبة مخجلة".
وفـ ـ ــي عـ ـن ــاوي ــن ف ــرعـ ـي ــة ،ذكـ ـ ـ ــرت أن
"بــارتــومـيــو سـيــدعــو النـتـخــابــات" وأن
"سيتيين لن يستمر" ،مبرزة أن "البايرن
سـحــق ال ـبــرشــا الـ ــذي ت ـعــرض لهزيمة
تاريخية".
و بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان "إذالل ت ـ ــار يـ ـ ـخ ـ ــي" فــي
المقدمة ،نقلت "سبورت" في صفحتها
الــرئ ـي ـس ـيــة ن ـف ــس ت ـص ــري ـح ــات بـيـكـيــه
وبارتوميو وكذلك سيتيين حين أكد
"استمراري من عدمه ال يتوقف علي...
إذا بيكيه ق ــال ذل ــك ،وه ــو فــي ال ـنــادي
ط ـ ــوال ح ـي ــات ــه ،فــرب ـمــا ه ـن ــاك ضـ ــرورة
التخاذ بعض القرارات".
كما أشارت الصحيفة إلى أن البرشا
"أنهى موسما مؤسفا لم يحصل فيه
على أي لقب ألول مرة منذ  12عاما".
(إفي)

غالف صحيفة «اس»

ةديرجلا

•
العدد  / 4501األحد  16أغسطس 2020م  26 /ذو الحجة 1441هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

مليونا كاليفورني في حر وظالم
ع ـ ـ ـ ــاش نـ ـ ـح ـ ــو مـ ـلـ ـي ــون ــي
ش ـخ ــص م ــن سـ ـك ــان والي ــة
كاليفورنيا في ظالم دامس
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى أرب ـ ـ ــع س ــاع ــات
ً
تقريبا أمس األول ،في أول
ا نـقـطــاع للتيار الكهربائي
ي ـض ــرب ال ــوالي ــة م ـنــذ أزم ــة
الطاقة عام .2001
وقالت وكالة "بلومبرغ"
لــأن ـبــاء ،أم ــس ،إن الـشــركــة
المشغلة لـمــر فــق الكهرباء
ف ـ ــي ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،والـ ـت ــي
تشرف على شبكة الكهرباء
بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــة ،أعـ ـلـ ـن ــت ح ــال ــة
طوارئ من المرحلة الثالثة
أ مـ ـ ــس األول ،ا ل ـ ـتـ ــي ب ـ ــدأت
ب ــان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ال ــذي
أضر نحو  750ألف منزل.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــت درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـحــرارة إلــى أرقــام قياسية
ح ـ ـ ـ ــول مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
ً
وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـ ـ ـ ــأرص ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،إذ

وصـلــت درج ــة ال ـحــرارة في
س ــان فرانسيسكو إل ــى 95
درجة فهرنهايت ( 35درجة
مئوية) ،وفي سان خوسيه
إلى  103درجات فهرنهايت.
وتـ ـجـ ـت ــاح مـ ــوجـ ــة ال ـح ــر
الشديدة المنطقة في وقت
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـ ــاص
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،إذ ي ـج ـبــر وب ــاء
فيروس كورونا المواطنين
على البقاء في منازلهم.
وه ــذه هــي ال ـمــرة األول ــى
الـ ـت ــي ت ـع ـلــن ف ـي ـهــا ال ــوالي ــة
حالة الطوارئ من المرحلة
الثالثة منذ أن أدى انقطاع
ال ـك ـهــربــاء إل ــى جـعــل مـئــات
اآلالف بالمنطقة يعيشون
في حالة من الظالم.
(د ب أ)

أزعجته المروحية فرماها ببندقيته
قضت محكمة أميركية
بـحـكــم م ـ ــزدوج ع ـلــى رجــل
أطلق الـنــار على مروحية
ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة والي ـ ـ ــة
جورجيا ،لسبب شخصي
غريب من نوعه ،بالسجن
ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  15عـ ــامـ ــا فــي
سجن فدرالي.
وح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـي ـ ــري
ك ـي ـل ـي ــش 56 ،عـ ــامـ ــا ،ه ــذا
األسـ ـب ــوع ،بـتـهــم تتضمن
االعتداء على شخص كان
يساعد ضابطا أميركيا،
واسـ ـتـ ـخ ــدام س ـ ــاح ن ــاري
أثناء جريمة عنف.
وقال موقع سكاي نيوز،
أ م ــس ،إن المحكمة أ مــرت
كـيـلـيــش أي ـض ــا ب ـق ـضــاء 5
سـ ـن ــوات ت ـحــت اإلشـ ـ ــراف،
بعد سجنه  183شهرا.
وأش ـ ــار مـكـتــب الـمــدعــي
ال ـعــام األمـيــركــي للمنطقة

طغت فأعيدت لـ«الصرف الصحي»

الـج ـنــوب ـيــة م ــن جــورج ـيــا،
فــي ب ـيــان ،إل ــى أن كيليش
ل ــم يـكــن لــديــه ه ــدف مقنع
لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ل ـ ـك ـ ـنـ ــه أخـ ـب ــر
ال ـم ـح ـق ـق ـي ــن ب ـ ــأن ـ ــه أط ـل ــق
النار على المروحية ألنه
ال يحب تحليق الطائرات
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن مـ ـن ــزل ــه ،ول ــم
يعجبه ظـهــور المروحية
قـ ــرب ذلـ ــك ال ـم ـن ــزل ال ــواق ــع
فــي بليث ،على بعد نحو
 24كيلومترا جنوب غرب
أوغوستا.
وقــال المدعي األميركي
بــو بــي كريستين" :عندما
صـ ـ ـ ــوب تـ ـ ـي ـ ــري ك ـي ـل ـي ــش،
وأط ـل ــق ال ـن ــار م ــن بندقية
قوية على مروحية تابعة
ل ـل ـش ــرط ــة ،عـ ــرض لـلـخـطــر
ح ـيــاة ال ـضـبــاط عـلــى متن
الطائرة ،وأي شخص على
األرض".

بعد مقطع فيديو حقق
ان ـ ـت ـ ـشـ ــارا واسـ ـ ـع ـ ــا ،وأثـ ـ ــار
جدال على مواقع التواصل،
تــدخــل وزيـ ــر اإلس ـك ــان في
مصر لتوقيع عقوبة على
موظفة في مدينة القاهرة
الجديدة ،شرقي العاصمة.
فـ ـق ــد ظ ـ ـهـ ــرت ال ـم ــوظ ـف ــة
فـ ــي ح ـم ـلــة إلخـ ـ ــاء شـ ــارع
من الباعة الجائلين ،وهي
تتعامل بحدة مع صاحب
عربة تين شوكي ،محاولة
مصادرة عربته ووضعها
على رافعة.
وع ـنــدمــا تـمـســك الـبــائــع
بعربته و بـضــا عـتــه لجأت
الـ ـم ــوظـ ـف ــة إلـ ـ ــى جـ ـ ـ ــاروف،
وألـ ـق ــت ك ـم ـيــات م ــن الـتـيــن
الشوكي على األرض ،مما
دف ـ ـ ــع بـ ـع ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــارة إل ــى
التدخل ومنعها من "رمي"
ما تبقى من البضاعة.
وم ــع ان ـت ـشــار الـفـيــديــو،

لغز «منكب الجوزاء» وصلنا بعد  600عام!
ع ـن ــدم ــا ب ـ ــدأ أح ـ ــد ألـ ـم ــع ال ـن ـج ــوم فــي
سـمــاء الـلـيــل التعتيم ع ــام  2019ســارع
علماء الفلك إلى معرفة ما إذا كانت هذه
الشمس العمالقة على وشك االنفجار.

وتمكن العلماء أخـيــرا مــن حــل اللغز
الكامن وراء هــذا الـظــام غير المتوقع،
حيث قال الفلكيون إن التعتيم المفاجئ
ألحد ألمع النجوم في السماء ليال ،منكب

الجوزاء ،قد يكون بسبب سحابة غبار
تنبعث من سطحه.
وأث ـ ـ ــار ه ـ ــذا ال ـل ـغ ــز اه ـت ـم ــام مــراق ـبــي
السماء منذ أن بدأ النجم ،وهو جزء من
كــوكـبــة الـجـبــار ،وعــاشــر ألـمــع نـجــم في
سـمــاء الـلـيــل ،يفقد لمعانه فــي أكتوبر
الـمــاضــي ،حـيــث اق ـتــرح بـعــض الـخـبــراء
أن هــذا قد ينذر بانفجاره إلــى مستعر
أع ـظ ــم ،لـكــن الـبــاحـثـيــن ال ــذي ــن يعملون
مع تلسكوب هابل أصبحت لديهم اآلن
صورة أوضح.
وقالت وكالة الفضاء األوروب ـيــة ،في
بيان نشره موقع روسيا اليوم" ،حجبت
سحابة الغبار هذه الضوء من ربع سطح
النجم تقريبا ،ما قلل سطوعه اإلجمالي
ب ــأك ـث ــر مـ ــن ال ـث ـل ـث ـيــن ل ـب ـعــض الـ ــوقـ ــت"،
مضيفة أن النجم عــاد منذ ذلــك الحين
إلى سطوعه الطبيعي.
يشار إلى أن منكب الجوزاء ،الذي يبلغ
حجمه  1000مرة حجم الشمس ،يقع على
بـعــد  725سـنــة ضــوئـيــة مــن األرض ،ما
يعني أن الحدث الذي شهده التلسكوب
وقع في بداية القرن الرابع عشر.

«كورونا» يؤخر «رجولة» شباب «خوسا» «فوبوس» حلوى تطفو في الفضاء
فــي ســن الـ ــ 17كــان سينويولو يطمح إلى
أن يرتقي إلــى مـصــاف "ال ــرج ــال" ،بخضوعه
لطقوس تقليدية تجريها اتنية خــو ســا ،إال
أن انـتـشــار كــورونــا فــي جـنــوب إفريقيا حال
دون ذلك.
وذكرت "سكاي نيوز" ،أمس ،أن سينويولو،
وهو اسم مستعار ،نظم إقامته في ديسمبر
ف ــي ال ـج ـب ــال الـ ـمـ ـج ــاورة لـ ـب ــورت إل ـي ــزاب ـي ــث،
تحضيرا لمراسم تسمى "أوكوالوكو" ،وتمثل
انتقال الصبية إلى سن البلوغ.
ففي كل سنة في يونيو وديسمبر ،يمضي
آالف مــن شبان أتنية خــوســا ،بين ســن ال ــ15
وال ـ ـ ــ ،17م ــا ال يـقــل ع ــن  3أســاب ـيــع بـعـيــدا عن
ال ـع ــال ــم ،يـخـضـعــون خــال ـهــا لـعـمـلـيــة خ ـتــان،
ويتعلمون كيف يصبحون رجاال.

لكن للمرة األول ــى ،علق كبار األتنية هذه
الطقوس التي يتشارك خاللها الشبان كوخا
ويرافقهم فقط "طبيب أدغال".
وأقــروا بداية أبريل ،بعد فرض الحظر في
جنوب إفريقيا ،تأجيل المراسم المقررة في
يــونـيــو .وألـغـيــت بـعــد ذل ــك الـمــراســم الـمـقــررة
خالل السنة ،عندما تبين أن الوباء قد يستمر
ألشهر طويلة.

أص ــدرت وكــالــة ناسا صــورة
مـتـعــددة األل ــوان لقمر المريخ،
فوبوس ،ما يجعل القمر األقرب
لـلـكــوكــب األح ـم ــر ي ـب ــدو وكــأنــه
"حلوى" تطفو في الفضاء.
وذكـ ــر مــوقــع روس ـي ــا ال ـيــوم،
أمــس األول ،أن مركبة الفضاء
 ،Mars Odysseyالتابعة لوكالة
ناسا ،تستمر في الدوران حول
المريخ منذ إطالقها عام ،2001
وإرسـ ـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ــور م ــذهـ ـل ــة إل ــى
ُ
األرض تظهر آخرها قمر المريخ
فـ ــوبـ ــوس ،الـ ـ ــذي ي ـب ـلــغ عــرضــه
ن ـحــو  15م ـيــا (ن ـح ــو  25ك ــم)،
ويـمــر ب ــدورة القمر الطبيعية،

تماما مثل قمر األرض ،بما في
ذلك الهالل المتزايد ،واألحــدب
ال ـم ـت ـن ــاق ــص،وم ــرحـ ـل ــة ال ـق ـمــر
الكامل (البدر).
و ب ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أداة نـ ـظ ــام
التصوير الحراري لالنبعاثات
( )THEMISعـلــى مـتــن المركبة
الفضائية ،تمكنت " نــا ســا" من
ق ـيــاس درجـ ــة حـ ــرارة فــوبــوس،
مع وصــول كمية أقــل من ضوء
الشمس إلــى القمر ،حيث يبدأ
االختباء خلف المريخ.
وعلى سبيل المثال ،عندما
ي ـن ـع ـك ــس ض ـ ـ ــوء الـ ـشـ ـم ــس عــن
الـ ـج ــان ــب الـ ـق ــري ــب مـ ــن ال ـق ـم ــر،

يطلق عليه اســم اكتمال القمر.
وتشمل أ ط ــوار القمر المراحل
الثماني التالية :القمر الجديد،
والـ ـه ــال ال ـم ـت ــزاي ــد ،وال ـتــرب ـيــع
ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــزا يـ ــد األول ،واأل حـ ـ ـ ـ ــدب
المتزايد ،والقمر الكامل (البدر)،
واألحدب المتناقص ،والتربيع
المتناقص ،والهالل المتناقص.

ْ
رسالة األنصاري لوالدي درس في التواضع
للشعراء المبتدئين

د .عادل العبدالمغني

أخبرتكم فــي المقالة السابقة أن بين وا لــدي
واألس ـ ـتـ ــاذ األديـ ـ ــب ع ـبــدال ـلــه زك ــري ــا األنـ ـص ــاري
مراسالت عديدة ،وهذه الرسالة الثانية أنشرها
فــي حـلـقــة ال ـي ــوم؛ وه ــي رســالــة جــوابـيــة مرسلة
لوالدي في لبنان بتاريخ  ،١٩٥٠/٩/٧ويقول أديبنا
األنصاري في مطلع الرسالة :لقد تسلمت رسالتك
األدبية الرقيقة المتضمنة تلك األبيات الفائقة
الشعرية فــي معانيها ،فشكرت لــك حسن ظنك
بأخيك ،وحمدت لك هذا التواضع الذي ال يدل إال
على روح طيبة وصفاء سريرة.
ً
ويـبــدو أن وال ــدي كتب أبـيــاتــا شـعــريــة ،وأخــذ
بـ ـمـ ـش ــورة ص ــدي ـق ــه س ـي ــد ي ــاس ـي ــن س ـي ــد هــاشــم
الغربللي (بــو عـلــي) ،وال ــذي كــان مــع وال ــدي في
لبنان ذلــك الــوقــت ،وأرســل األبـيــات إلــى األستاذ
ً
عبدالله زكريا األنصاري لنقدها أدبيا.
ولتواضع األسـتــاذ عبدالله زكريا األنصاري
ي ـ ـقـ ــول :أن ـ ــا لـ ـس ـ ُـت مـ ــن ال ـص ـنــاع ـت ـيــن فـ ــي شـ ــيء،
صـنــاعـتــي الـشـعــر وال ـن ـثــر ،ول ـكــن عـلــى ك ــل حــال
س ــأزج بنفسي فــي ه ــذا ا ُلـمـعـتــرك األدبـ ــي وهــذا
الميدان الشعري الذي ال أعد من أبطاله ،بل وال
مــن ج ـنــوده ،وســأدلــي بــدلــوي فــي اإلدالء إجابة
لرغبتكما ،فعساني أوفق إلى شيء من الصواب،
ولعلي أحظى بالقبول والرضا ،فحصدت آللئك

المنثورة ولقيتها في غاية الروعة والجمال.
وإل ــى آخ ــر الــرســالــة الـطــويـلــة المتضمنة
قواعد الشعر وبحوره وقوافيه الفنية.
هــل سمعتم أيـهــا الـشـعــراء الـشـبــاب مــاذا
قال األستاذ واألديــب الكبير عبدالله زكريا
ً
األنـصــاري عن نفسه تواضعا ،رغــم أنــه من
كبار شعراء وأدباء الكويت ،والبعض منكم
لألسف الشديد في كل مكان يختال بأبيات
ً
ً
لغويا َ
ويعد نفسه شاعرا
مكسورة ورديئة
ال ينافسه أحد من الشعراء ،فمن ال يستمع
إلى إرشــادات كبار الشعراء الناصحين له
ً
ً
فلن يكون شاعرا أبدا.
ولألمانة ،صديقنا العزيز الشاعر األديب
ً
د .خليفة الوقيان دائـمــا ينصح الشعراء
الـمـبـتــدئـيــن ،وي ـصــارح ـهــم دون مـجــامـلــة،
بـ ـخـ ـص ــوص مـ ـسـ ـت ــوى جـ ـ ـ ــودة ِش ـ ْـع ــره ــم،
وينصح بعضهم باالتجاه إلى نشاط آخر
غير الشعر ،مثل النثر أو القصة أو المقالة،
لربما يجدون أنفسهم بهذا الموقع ،أو هذا
المكان األدبــي الــذي يناسبهم ،ولألسف
األكـ ـث ــري ــة ال يـ ــأخـ ــذون بـ ـه ــذه ال ـن ـصــائــح
القيمة!...
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ال ــذي ن ـشــره مــوقــع سكاي
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،اك ـت ـس ـب ــت
الواقعة زخما كبيرا ،وسط
حــالــة تـعــاطــف مــع الـبــائــع،
الذي علق كثيرون قائلين
إنـ ــه خ ــال ــف الـ ـق ــان ــون ،لكن
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـع ــه يـ ـج ــب أن
يـكــون بــالـقــانــون أي ـضــا ،ال
بالتعسف.
وعرفت القصة طريقها
إلــى وزيــر اإلسـكــان عاصم
ال ـجــزار ،ال ــذي قــرر معاقبة
الموظفة صاحبة الواقعة
ب ــإن ـه ــاء ان ـت ــداب ـه ــا بـجـهــاز
مــديـنــة ال ـقــاهــرة الـجــديــدة،
وعـ ـ ــودت ـ ـ ـهـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ع ـم ـل ـهــا
األصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة مـ ـي ــاه
الشرب والصرف الصحي.
وق ــال ال ـج ــزار ،فــي بيان
صحافي ،إن "هـنــاك فارقا
بـ ـ ـي ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
والتعسف في تطبيقه".

يمص دمها ويصبح لسانها
ظـ ـه ــرت ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
صـ ـ ـ ــور مـ ـ ــروعـ ـ ــة ل ـط ـف ـي ـلــي
مـتـعـطــش ل ـل ــدم ــاء ،يعيش
في فم سمكة ،ويلتهم لسان
مضيفه.
وأظ ـه ــرت ص ـ ُـور األشـعــة
السينية ،التي نشرت على
مواقع التواصل االجتماعي،
من قبل عالم ،هذا األسبوع،
ونقلها موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،وجود نوع من
متماثالت األرجل (،)isopod
المعروف أيضا باسم قملة
أك ـ ـ ــل الـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــان ،م ـح ـت ـض ـنــا
ف ــي جـمـجـمــة سـمــك ال ــرأس
(كيدميات).
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــزو الـ ـ ـطـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي
"م ـ ـصـ ــاص الـ ـ ــدمـ ـ ــاء" ،الـ ــذي
يبلغ طوله  4ســم ،مضيفه
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـيـ ــاش ـ ـيـ ــم،
وي ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــق بـ ـ ــداخـ ـ ــل الـ ـف ــم
باستخدام المخالب القوية،

ث ــم ي ـبــدأ بــامـتـصــاص ال ــدم
مــن ال ـل ـســان ،وف ــي النهاية
يستنزف الكثير منه حتى
يـمــوت الـعـضــو ،ويستبدل
بالطفيلي المزدهر.
وقـ ــال د .كـ ــوري إي ـفــانــز،
عــالــم األس ـمــاك فــي جامعة
"رايس"" :عثرت على متماثل
األرج ـ ـ ـ ــل آكـ ـ ــل الـ ـلـ ـس ــان فــي
أحد عمليات المسح ،التي
أجريناها ذات صباح".
والـ ـمـ ـثـ ـي ــر لـ ـل ــدهـ ـش ــة أن
ممارسة التغذية المروعة
للطفيلي ال تقتل مضيفه،
وبدال من ذلك تبدأ السمكة
استخدام الطفيلي كلسان
زائـ ـ ـ ـ ـ ــف ،وبـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد إفـ ـ ـ ــراغ
الـلـســان الحقيقي مــن دمــه
يظل الطفيلي هناك لبقية
أي ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه ،وي ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــذى ع ـل ــى
المخاط وبقايا الــدم حول
الفم.

وفيات
الجمعة 8 / 14
سلوى جاسم محمد موالني أرملة طارق علي العسعوسي
 63عاما ،شيعت ،ت99999550 :

عيسى عبدالرحمن عيسى البالول

 52عاما ،شيع ،ت99732824 ،99620007 :
بدرية مبروك محمد أرملة عبدالمحسن هاجد المسيلم
 66عاما ،شيعت ،ت99442744 ،66215666 ،97715444 :

عبدالله جواد عبدالله سراج

 26عاما ،شيع ،ت90000879 :

سهام عواد شنان

 69عاما ،شيعت ،ت97881053 ،99519109 ،99524846 :

السبت 8 / 15
عبدالعزيز إبراهيم محمد المصيبيح

 80عاما ،شيع ،ت25384982 ،99620963 ،96690133 :

بدر ناصر عبدالله المقهوي

 76عاما ،شيع ،ت66666717 ،50686816 ،66226211 :
عشية ملحان العنزي أرملة شطي مصارع الزايدي
 80عاما ،شيعت ،ت50000809 ،66688288 :
نادية ساحب فالح الشمري زوجة عادل شاكر عبيد سباع
 48عاما ،شيعت ،ت94797474 ،98011110 :

فيصل أحمد حجي بوخضور

 62ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،65071999 ،50505095 ،66626138 :
66633126
حصة أحمد إبراهيم العجمي أرملة دغش ملوح العجمي
 72عاما ،شيعت ،ت99328725 ،96622279 ،55444451 :

عيسى عبدالله حسين البلوشي

 64عاما ،شيع ،ت99270555 ،99559309 :

إبراهيم عبدالله علي صغير

 72عاما ،شيع ،ت99887037 ،66555085 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:51

العظمى 46

الشروق

05:16

الصغرى 29

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  08:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:28

ً
أدنى جزر  02:46صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:50

 04:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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