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هوايات المشاهير اقتناء
المألوف والغريب والمميز

ص 15

نائب األمير :اجتثاث جذور الفساد

«ال حصانة لفاسد ...والمقصرون سينالون العقاب»

• «تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية أولوية وطنية لإلصالح الشامل»
• «كل الدعم لهيئة نزاهة لضمان قيامها بمسؤولياتها ونجاح مهامها»
ّ
اإلمارات والبحرين وإسرائيل توقع اتفاق السالم
عقب تأكيده قبل يومين أنه «ال كبير أو صغير أمام القانون» ،وأن
الجميع سواسية أمام ميزان العدالة ،شدد سمو نائب األمير ،ولي العهد
ً
الشيخ نواف األحمد ،مجددا على أنه «ال حصانة لفاسدَ ،وال تهاون في
مكافحة الفساد واجتثاث جذوره» ،وأن المقصرين سيعاقبون.
وأكــد سموه ،خــال استقباله أمــس رئيس الهيئة العامة لمكافحة
ً
الفساد (نزاهة) عبدالعزيز اإلبراهيم الذي سلم إلى سموه تقريرا عن
إنجازات «نزاهة» خالل الفترة الماضية ،أهمية تطبيق القانون على
ً
الجميع بحزم وشفافية ،الفـتــا إلــى أن «ذلــك أولــويــة وطنية لتحقيق
اإلصالح الشامل».
وأعـ ــرب عــن ش ـكــره رئ ـيــس الـهـيـئــة وأع ـضــاء هــا عـلــى جـهــودهــم في
المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال
ً
الـفـســاد بكل ص ــوره وأشـكــالــه ،وتــرسـيــخ مـبــادئ الـعــدالــة ،مـشـيــرا إلى
تقديم الدولة وتسخيرها كل أشكال الدعم الالزم لضمان قيام الهيئة
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها ،للنجاح في مهامها.
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دوليات
بن زايد والزياني ونتنياهو يستمعون لكلمة ترامب على هامش توقيع االتفاق في البيت األبيض أمس (أ ف ب)
ً
وقعت اإلمــارات والبحرين أمس اتفاقا
ً
تــاري ـخ ـيــا ل ـل ـســام م ــع إس ــرائ ـي ــل بــرعــايــة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وحضور
أكـثــر مــن  700ضـيــف مــن مختلف أنـحــاء
العالم بينهم دبلوماسيون من دول عدة.

وف ــي أول اخ ـت ــراق مــن ه ــذا ال ـنــوع منذ
م ـع ــاه ــدت ــي ال ـ ـسـ ــام مـ ــع م ـص ــر واألردن
عامي  1979و ،1994شهدت حديقة البيت
األب ـيــض مــراســم تــوقـيــع وزي ــر الخارجية
اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره

البحريني عبداللطيف الــزيــانــي ورئيس
الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
االتفاق ،الذي يمهد لتغيير موازين القوى
فــي الـشــرق األوس ــط وي ـعـ ّـول تــرامــب عليه
لتقديم نفسه «صانع سالم» قبل 02

١٩
العراق :تعديالت الكاظمي
تغضب الكتل ...والصدر
ّ
يلوح بالشارع
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الناصر تسلم أوراق اعتماد  ٣سفراء جدد

نائب األمير استقبل المحمد
سموه هنأ غواتيماال وهندوراس بالعيد الوطني

استقبل سفير الفاتيكان بمناسبة انتهاء فترة عمله في الكويت

نائب األمير مستقبال ناصر المحمد
استقبل سمو نائب االمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد امس
في قصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.
وفي مجال آخر ،بعث سموه ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس
غواتيماال أليخاندرو غياماتي ،ورئيس هندوراس خوان أورالندو
هرنانديز عبر فيهما سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني
للبلدين ،متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية وللبلدين
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ صـبــاح الخالد
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

أشاد بجهود
المخترعة الشهاب
ومساهماتها
المقدرة لرفع راية
الكويت في المحافل
الدولية

ت ـ ـس ـ ـلـ ــم وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وزيـ ــر ال ــدف ــاع بــاإلنــابــة الشيخ
د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،نـسـخــة من
أوراق اعتماد سفراء جمهورية
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــودان ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
عبدالمنعم األمين ،وجمهورية
النمسا مــاريــان ورب ــا ،ومملكة
هولندا يوهانس لورينتيوس،
وذل ـ ـ ــك خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي تــم
صـ ـب ــاح أم ـ ــس فـ ــي ديـ ـ ـ ــوان ع ــام
وزارة الخارجية.
وت ـم ـن ــى الـ ـن ــاص ــر ل ـل ـس ـفــراء
الجدد التوفيق في مهام عملهم
ول ـل ـعــاقــات الـثـنــائـيــة المتينة
التي تجمع بالدهم مع الكويت
المزيد من التقدم واالزدهار.
حضر الـلـقــاء ات نــائــب وزيــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر خ ــال ــد
الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ضـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــران،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون مكتب وزيــر الخارجية
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر صـ ــالـ ــح الـ ـل ــوغ ــان ــي،
وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

ً
الدعيج رئيسا لـ «العليا للعفو األميري»
أص ـ ـ ــدر ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء
ق ــرارا بتجديد تعيين الـمـحــامــي الـعــام
المستشار محمد الدعيج رئيسا للجنة
العليا للعفو األميري ،كما قرر المجلس
ضــم أعـضــاء جــدد فــي عضوية اللجنة،
وهم مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل
الـغـنــام ،ومــديــر نيابة الـتـعــاون الــدولــي
ط ــال ال ـف ـهــد ،وم ــدي ــر ن ـيــابــة ال ـفــروان ـيــة
فيصل الحسن.
مــن جــانــب آخ ــر ،أص ــدر نــائــب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة أنــس
الصالح قرارا بتعديل اسم لجنة العفو

بجعلها «اللجنة العليا للعفو االميري»،
مــع إضــافــة أع ـضــاء آخــريــن فـيـهــا وهــم:
نــاصــر ال ــدرع ــان م ــن ال ــدي ــوان األم ـي ــري،
والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات
اإلصالحية اللواء طالل معرفي ،والمدير
ال ـع ــام لـتـنـفـيــذ االحـ ـك ــام الـعـمـيــد نــاصــر
اليحيى ،والعقيد خــا لــد الديحاني من
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام ،والمقدم
عمر العلي مــن اإلدارة العامة للشؤون
القانونية.
وقــالــت م ـصــادر قـضــائـيــة إن اللجنة
العليا ستبحث قــواعــد العفو األمـيــري

الكويت تدعو لتحرك دولي يوقف
التهديد الحوثي للسعودية
أعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ع ــن
إدان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا واس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــارهـ ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن الس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
تـ ـه ــدي ــد جـ ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ــي
ألمــن واسـتـقــرار السعودية،
وتـ ـ ــرويـ ـ ــع اآلم ـ ـن ـ ـيـ ــن ف ـي ـه ــا،
ع ـ ـبـ ــر اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ـ ـهـ ــا بـ ـع ــدد
م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ال ـم ـس ـي ــرة
والصواريخ البالستية.
وقــال مصدر مسؤول في
وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة إن ه ــذه
األعمال العدائية تعد تحديا
للقانون الدولي واإلنساني،
وإمـ ـع ــان ــا فـ ــي ت ـه ــدي ــد أم ــن
المملكة واستقرار المنطقة،
وتستوجب تحركا سريعا
لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي لــوضــع
ح ـ ــد ل ـ ـهـ ــا ،وح ـ ـمـ ــل ج ـم ــاع ــة

مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل
ال ـ ـنـ ــاصـ ــر سـ ـفـ ـي ــر الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان
ال ـم ـطــران فــرانـسـسـكــو بــاديـلـيــا
وذل ـ ــك بـمـنــاسـبــة ان ـت ـه ــاء فـتــرة
عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير الخارجية خالل
اللقاء بجهود السفير باديليا
وإسهاماته التي قدمها في إطار
تعزيز أواصر العالقات الوثيقة

التي تربط البلدين الصديقين.
واس ـت ـق ـبــل وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أمس م .جنان الشهاب ،إذ هنأها
وأشاد بجهودها ومساهماتها
المقدرة نحو رفع راية الكويت
فـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدولـ ـي ــة وب ـيــن
صـفــوف األم ــم ،وذل ــك مــن خالل
ف ــوزه ــا بــال ـم ـيــدال ـيــة الــذه ـب ـيــة،
وحـ ـص ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى ج ــائ ــزت ـي ــن

دوليتين كأفضل امرأة مخترعة
على مستوى العالم في معرض
تــورونـتــو الــدولــي لالختراعات
ف ــي ك ـنــدا ل ـعــام  ،2020متمنيا
لـهــا كــل الـتــوفـيــق وال ـس ــداد في
المستقبل ،والمزيد من التقدم
والعطاء رفعة للكويت وعزتها.

ثامر العلي والسفيرة األميركية
يبحثان التعاون المشترك

اللجنة تبحث تعديالت جوهرية على قواعد اإلفراج
ع ــن الـمـســاجـيــن ل ـعــام  ،2021حـيــث من
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـض ــع ال ـل ـج ـنــة ت ـعــديــات
جديدة وجوهرية على قواعد اإلفراج عن
الموقوفين ،للمساعدة في إطالق سراح
ع ــدد أك ـبــر م ــن الـمـســاجـيــن خ ــال الـعــام
الـمـقـبــل فــي األع ـي ــاد الــوطـنـيــة؛ مضيفة
أن الـلـجـنــة سـتـنـظــر كــذلــك ف ــي األح ـكــام
الـمـحــرومــة مــن الـعـفــو األم ـي ــري ،ومنها
قضايا غسل األموال وأمن الدولة وازدراء
فئات المجتمع وإثــارة الفتنة الطائفية
أو القبلية.

ً
الناصر مستقبال سفير الفاتيكان أمس

محمد الدعيج

ب ـحــث رئ ـيــس ج ـهــاز األم ــن
الوطني الشيخ ثــا مــر العلي،
أم ـ ــس ،م ــع س ـف ـيــرة ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ــدى
ال ـكــويــت ال ـي ـنــا رومــانــوس ـكــي
التعاون المشترك.
وأوضــح الجهاز ،في بيان
صحافي ،أن اللقاء تطرق إلى
مناقشة أوجه التعاون وبحث
العالقات الثنائية التي تجمع
الـ ـبـ ـل ــدي ــن وس ـ ـبـ ــل ت ـع ــزي ــزه ــا
وتـ ـط ــوي ــره ــا ،كـ ـم ــا تـ ــم بـحــث
أهم القضايا المشتركة التي
تهم البلدين على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

ً
العلي مستقبال السفيرة األميركية أمس

«السكنية» تفتتح فرع خدمة المواطن في «األفنيوز»
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية افتتاح فــرع لمركز
خــدمــة الـمــواطــن فــي مجمع «األف ـن ـيــوز» بالمرحلة الـثــانـيــة ،وبــدء
استقبال المواطنين إلنجاز معامالتهم.
واشارت المؤسسة ،في بيان صحافي امس ،الى ان وزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس وجهت بضرورة
إنجاز معامالت المواطنين اإلسكانية ،والعمل على تقليص الدورة
المستندية.
وشددت على ضرورة الحجز المسبق للمواعيد من خالل منصة
«متى» اإللكترونية ،بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات ،لتنظيم عملية استقبال المواطنين وســط الظروف
الراهنة ،مؤكدة حرصها البالغ على توفير الوقت والجهد على
المواطنين في إنجاز معامالتهم ،وحفاظا على سالمتهم في تطبيق
االشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية.
وأعلنت المؤسسة استمرار استقبال المواطنين في إدارة خدمة
المواطن بالمبنى الرئيسي خالل الفترة الصباحية ،وكذلك فرع
الجهراء خالل الفترة الصباحية ،وفترتين صباحية ومسائية في
فرعي الحكومة مول ببرج التحرير ومقسم القرين ،كما أعلنت توفير
الخدمات اإللكترونية للمواطنين إلنجاز جميع معامالتهم ،وهي
متاحة على موقع المؤسسة االلكتروني ،ويتم التعامل معها وفق
اإلجراءات واللوائح الرسمية.

الحوثي على التجاوب مع
الجهود الدولية باستئناف
مـفــاوضــات ال ـســام وصــوال
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي
المنشود وفــق المرجعيات
الثالث.
واخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر
ت ـصــري ـحــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
وق ــوف ال ـكــويــت إل ــى جــانــب
ال ـس ـعــوديــة ،وتــأي ـيــدهــا في
كــل مــا تتخذه مــن إج ــراء ات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أم ـ ـن ـ ـهـ ــا
واستقرارها.

جانب من الفرع الجديد إلدارة خدمة المواطن بمجمع األفنيوز

ً
ّ
ندوة لألمم المتحدة وجهات حكومية محلية «الكهرباء» تفتح تحقيقا في حريق «الشقايا »A
ناقشت التنمية ومدن المستقبل بعد «كورونا»  52500كيلوواط تمديدات لـ  364قسيمة خالل أغسطس
●
●

سيد القصاص

محمد الجاسم

عقدت منظمة األمم المتحدة
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة ووزارة
األشغال العامة ،وبلدية الكويت،
وم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
العلمية والهيئة العامة للبيئة،
وبــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج مــوئــل
األمــم المتحدة ،وبــرنــامــج األمــم
المتحدة اإلنمائي نــدوة مرئية
حول «التنمية الحضرية ومدن
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ...ن ـحــو إع ـ ــادة بـنــاء
مــرحـلــة أف ـضــل مــا بـعــد «كــوفـيــد
.»19
بـ ــدأت الـ ـن ــدوة بـكـلـمــة لممثل
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة،
المنسق المقيم بالكويت د .طارق
الشيخ ،ثم تحدثت نائبة األمين
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة ،الـمــديــرة
التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ،ميمونة
شريفّ ،
فعبرت عن مــدى أهمية
إقامة هذه الندوة في هذه األوقات
الحرجة التي ّ
يمر بها العالم إثر
اجتياح جائحة فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ومـ ـ ــا يـ ـف ــرض ــه عـلــى
الجميع مــن واقــع جديد نعيشه
وأثره البالغ وعواقبه االجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ــوخ ـي ـم ــة عـلــى
ال ـم ــدي ـي ــن ال ـم ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـيــد
م ــن ت ـحــديــات عـلــى الـمـسـتــويــات
والـ ـصـ ـع ــد ك ــاف ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
المدينة.

مشاركون في الندوة
وشددت شريف على الحاجة
ال ـم ــاس ــة إلـ ــى ت ـعــزيــز الـتـمــاســك
االجتماعي وبناء الثقة من خالل
الحوارات الجماعية والشراكات
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
والـ ـخ ــاص خ ــال عـمـلـيــة إع ـمــار
المدن ،حيث إن الغالبية العظمى
م ــن دول ال ـع ــال ــم ت ــأث ــرت ب ـهــذه
الجائحة وتتحمل مــدن العالم
العبء األكبر في هذه األزمة التي
أظ ـهــرت أن ال ـمــدن هــي الـمـحــور
األســاســي لالبتكار والتضامن
والصمود.
أعـقــب ذل ــك ان ـطــاق فعاليات
الـنــدوة االفـتــراضـيــة الـتــي كانت
عـصـفــا ذه ـن ـيــا ل ـت ـبــادل األف ـك ــار
حــول مستقبل الـكــويــت مــا بعد

جــائ ـحــة «ك ــورون ــا» ومـتـطـلـبــات
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وبـ ــرامـ ــج
اإلص ـ ـ ـ ــاح والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـت ــي
يمكن اتباعها من أجل تخطيط
ً
أكثر تكامال للمدينة ،ومن أجل
رفاهية الناس في سياق حقبة
م ــا بـعــد ال ـجــائ ـحــة ،إض ــاف ــة الــى
االب ـت ـك ــارات ال ـتــي ت ــم تقديمها،
والـ ـت ــي س ـي ـتــم ت ـقــدي ـم ـهــا ل ـمــدن
الـمـسـتـقـبــل بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ت ـجــارب
«كوفيد  ،»19فضال عــن الفرص
التي يمكن أن ّ
تعمق الشراكات
بين القطاعين الـعــام والـخــاص
لتحسين تقديم الخدمات (إدارة
النفايات ،إعادة التدوير ،البنية
التحتية الحضرية ،وغيرها).
وتـحــدث فــي هــذا الـمـجــال كل

من األمين العام للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة د .خــالــد
م ـه ــدي ،وعـ ـم ــران ح ـي ــات ممثال
لـغــرفــة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،ثم
عـضــو المجلس الـبـلــدي حمود
العنزي ،فالمديرة العامة لمعهد
ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث الـعـلـمـيــة د.
سـ ـمـ ـي ــرة الـ ـسـ ـي ــد عـ ـم ــر ون ــائ ــب
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
للبيئة د .عبدالله الــزيــدان ،وقد
أدارت الـنــدوة الممثلة المقيمة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في الكويت هيديكو هادزياليتك،
ورئـ ـيـ ـس ــة م ـك ـت ــب مـ ــوئـ ــل األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج فــي
الكويت د .أميرة الحسن.

قال المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد لـشـبـكــات الـنـقــل
الـكـهــربــائـيــة م .جــاســم الـ ـن ــوري ،إن حريقا
مـحــدودا انــدلــع فــي محول محطة التحويل
الرئيسية «الشقايا  ،»Aأمــس األول ،مشيرا
إلى أنه تم عزل المحطة احترازيا ،مما أدى
إلى فقد أحمال بمقدار  10ميغاواط ،مؤكدا
أن الـحــادث لــم يسفر عــن اي انقطاع للتيار
الكهربائي في المناطق السكنية.
وأشار النوري ،في تصريح صحافي ،إلى
أنه فور انــدالع الحريق على الفور توجهت
فرق الطوارئ إلى موقع المحطة ،وفرق اإلدارة
العامة لإلطفاء وتــم اخـمــاد الحريق ،وعــزل
المحول المتضرر ،وإعادة التيار إلى المحطة
خالل أقل من ساعتين من اندالع الحريق.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـح ــادث ل ــم يـسـفــر ع ــن أي
أضــرار بشرية ،وجــار التحقيق في الحادث
للوقوف على األسباب التي أدت إلى وقوع
الحريق.

في سياق منفصل ،أشارت آخر احصاءات
الوزارة إلى أن إجمالي التمديدات الكهربائية
خــال شهر أغسطس الـمــاضــي بلغ 52500
كيلوواط لـ  364قسيمة في مختلف القطاعات،
الفتة إلى أن القطاع الخاص جاء في المرتبة
األولى بأحمال بلغت  34340كيلوواط لعدد
 304قسائم بنسبة  65.4في المئة.
ولفتت إل ــى أن فــي المرتبة الثانية جاء
القطاع االستثماري بإجمالي تمديدات بلغ

ّ
اإلمارات والبحرين وإسرائيل توقع...
 7أسابيع من االنتخابات الرئاسية األميركية.
وألقى ترامب ونتنياهو ّ ووزي ــرا خارجية اإلم ــارات والبحرين
كلمات في بداية الحفل ،ليوقع بعدها بن زايد «معاهدة السالم» مع
نتنياهو ،وتصبح بذلك اإلمــارات أول دولة ّخليجية وثالث دولة
عربية تقيم عالقات مع إسرائيل ،في حين وقع الزياني «اتفاقية
إعالن تأييد» ّ
تمهد إلقامة عالقات شاملة مع تل أبيب.
وم ــع تــوقـعــه انـضـمــام  5أو  6دول عــربـيــة لـقـطــار التطبيع مع

 10934كـيـلــوواط ل ـ  31موقعا بنسبة 20.8
في المئة ،وفي المرتبة الثالثة جاء القطاع
الـصـنــاعــي بــإجـمــالــي ت ـم ــدي ــدات بـلــغ 5630
كيلوواط لـ  9قسائم صناعية بنسبة 10.7
في المئة.
وب ـي ـنــت أن ال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي جـ ــاء في
المرتبة الرابعة بإجمالي تمديدات بلغ خالل
أغسطس  642كيلوواط ل ـ  5قسائم بنسبة
 1.2في المئة.

إسرائيلّ ،
وجه ترامب رسالة شديدة إلى الفلسطينيين ،وأكد أنهم
ً
أيضا لعقد السالم في الوقت المناسب،
سيأتون
المطاف
«في نهاية
ّ
وكــل مــن يدعمهم بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مــع إسرائيل»،
ً
متسائال «لماذا نعطيهم المال وهم ال يعاملوننا باحترام».
وبينما أشار ترامب إلى صفقة عظيمة مع إيران بعد االنتخابات،
اعتبر صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر أن االتفاق الثالثي
بــدايــة النهاية لـلـصــراع اإلســرائـيـلــي ـ ـ الـعــربــي ،وسيجعل الشرق
ً
األوسط أكثر استقرارا على المدى الطويل.

ةديرجلا

•
العدد  / 4528األربعاء  16سبتمبر 2020م  28 /المحرم 1442هـ

4

local@aljarida●com

محليات

 5وفيات و 829إصابة بـ «كورونا» وشفاء 718

 %18.2نسبة اإلصابات الجديدة من المسحات
عادل سامي

أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
تسجيل  829إ صــا بــة جديدة
ب ـم ــرض «ك ــوف ـي ــد »19 -خــال
الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع
بــذلــك إجـمــالــي ع ــدد الـحــاالت
المسجلة فــي ا ل ـبــاد إ ل ــى 96
ً
ألـ ـف ــا و 301ح ــال ــة ،ف ــي حـيــن
تــم تسجيل  5و فـيــات نتيجة
مضاعفات ا لـمــرض ،ليصبح
مـجـمــوع ا لــو ف ـيــات المسجلة
حتى أمس .568
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي
ال ـب ـي ــان اإلح ـص ــائ ــي ال ـيــومــي

للوقوف على آخر مستجدات
ال ـف ـيــروس ،أم ــس ،ش ـفــاء 718
ح ـ ــا ل ـ ــة خ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـ  24س ــا ع ــة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ـيــرت ـفــع إج ـمــالــي
حـ ــاالت ال ـش ـف ــاء إل ــى  86ألـفــا
و 219حالة ،بنسبة  89.5في
المئة ،من إجمالي اإلصابات
اإلج ـمــال ـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،وذل ــك
ع ـقــب ال ـتــأكــد م ــن ت ـمــاثــل تلك
ال ـح ــاالت لـلـشـفــاء بـعــد إج ــراء
الـفـحــوصــات الـطـبـيــة الــازمــة
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـم ـت ـب ـعــة ب ـهــذا
الشأن.

وقف تكليف الموظفين بالعمل اإلضافي

ً
اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل
أص ـ ـ ـ ــدر وك ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل وزارة الصحـ ــة بــاإلنـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
د .عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري ق ــرارا إداريـ ــا قضى
بوقف العمل بالقرارات اإلدارية الصادرة بشأن
تكليف موظفي الوزارة ،والمرافق التابعة لها،
بالعمل اإلضافي لمدة  8ساعات يومية ،اعتبارا
من مطلع أكتوبر المقبل.
وج ــاء فــي ال ـمــادة الـثــانـيــة مــن ال ـق ــرار ،الــذي
حمل الرقم  ،3690انه «يتم تقديم طلبات العمل
اإلضافي المنوه عنها بالمادة األولــى ،والتي
سـيـتــم وقـفـهــا ،لمكتب وك ـيــل الـ ـ ــوزارة ،مبينا
مبررات طلب التكليف ،وتحديد األعمال التي
سيتم التكليف بـهــا ،و ع ــدد الموظفين الذين

س ـي ـتــم تـكـلـيـفـهــم ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع األع ـم ــال
المكلفين بها».
من جانب آخر ،تحتفل وزارة الصحة باليوم
العالمي لسالمة المرضي غدا.
وأعلنت ال ــوزارة ،في تصريح صحافي ،أن
إدارة ال ـجــودة واالعـتـمــاد سـتـقــوم باالحتفال
باليوم العالمي لسالمة المرضى ،الذي يأتي
هـ ــذا الـ ـع ــام ت ـح ــت ش ـع ــار «س ــام ــة الـعــامـلـيــن
الصحيين ضمانة لسالمة المرضى» ،بحضور
الوكـ ـيـ ــل المساعد لشؤون التخطيط والجودة
د .محم ـ ــد الخشـ ـتـ ــي ،نيـ ــاب ـ ــة عن وزيـ ـ ــر الصحة
د .باسل الصباح.

وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد مــن
يـتـلـقــون الــرعــايــة الـطـبـيــة في
أق ـســام الـعـنــايــة ال ـمــركــزة بلغ
 ،84ليصبح بــذ لــك المجموع
ا لـكـلــي لجميع ا ل ـحــاالت التي
ثـبـتــت إصــاب ـت ـهــا ب ـ ـ «كــوف ـيــد-
 »19وما زالت تتلقى الرعاية
الطبية الالزمة .9514
و لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــدد
المسحات الـتــي تــم إجــراؤهــا
خ ــال الـ ـ  24ســاعــة الماضية
ب ـل ــغ  ،4534ل ـي ـب ـلــغ م ـج ـمــوع
الـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات مـ ـ ـن ـ ــذ ب ـ ــداي ـ ــة
الجائحة وحتى اآلن  684ألفا
و 204فحوصات مخبرية.
يــذكــر أن نـسـبــة اإلصــابــات
الجديدة من المسحات بلغت
 18.2في المئة.
من ناحية أخــرى ،أصــدرت
وزارة ال ـص ـحــة قـ ـ ــرارا اداري ـ ــا
ي ـ ـق ـ ـضـ ــي ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــوب اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
طـلـبــات االصـ ــاح والـصـيــانــة
لــأج ـهــزة وال ـم ـعــدات الطبية
ب ـم ــراف ــق الـ ـ ـ ــوزارة م ــن رئـيــس
ا ل ـ ـق ـ ـسـ ــم ا ل ـ ـط ـ ـبـ ــي أو ا لـ ـفـ ـن ــي
المختص بالجهة المستفيدة
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ورش ـ ـ ـ ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الطبية بالمستشفى ومدير
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى أو ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز
التخصصي والصحي ومراكز
العمل المختلفة.
وح ـ ـ ــدد الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـض ــواب ــط
المطلوبة بشأن التعاطي مع
طلبات الصيانة في حال كان

ال ـج ـهــاز غـيــر مـشـمــول بفترة
ضمان او في حال ثبوت خلل
بــال ـج ـهــاز ف ــي ف ـتــرة الـضـمــان
وت ـعــذر اصــاحــه او فــي حــال
ت ـع ـطــل االج ـ ـهـ ــزة والـ ـمـ ـع ــدات
ال ـط ـب ـي ــة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ف ـت ــرة
الضمان أو لتعذر االصالح.
ك ـمــا ح ــدد الـ ـق ــرار ضــوابــط
اج ـ ـ ــراء ات ت ـحــديــث األج ـه ــزة،
وأوكـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ورش ـ ــة

الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـط ـب ـي ــة ب ـم ــراك ــز
الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـتــاب ـعــة
طـلـبــات االصـ ــاح والـصـيــانــة
الدورية والتأكد من التشغيل
وجاهزية االجهزة والمعدات
الطبية بالتنسيق مع الجهة
المستفيدة.

«الصحة» تحدد
آلية اعتماد طلبات
صيانة المعدات
الطبية

ً
«الشؤون» 350 :مراسال فقط «الصحة» تحتفل باليوم العالمي لسالمة المرضى
في «الرعاية» و«التنمية»
الشطي :سالمة العاملين في الرعاية الصحية أولوية
إدارات الوزارة بمجمع الوزارات غير مشمولة
●

جورج عاطف

ت ــأكـ ـي ــدا ل ـم ــا ن ـش ــرت ــه «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
ً
بعنوان «الشؤون بال مراسلين اعتبارا
مـ ــن الـ ـ ـي ـ ــوم» ،ب ـ ــدت ردهـ ـ ـ ــات ومـ ـم ــرات
الـ ـ ــوزارة ف ــي مـجـمــع الـ ـ ـ ــوزارات ،أم ــس،
خــالـيــة مــن الـمــراسـلـيــن (ال ـبــورتــاريــة)،
الذين كانوا منتشرين بصورة واسعة
داخـلـهــا ،وذل ــك النـتـهــاء العقد المبرم
بـيــن «الـ ـش ــؤون» وال ـشــركــة الـمـســؤولــة
عــن هــذه العمالة ،وعــدم رغـبــة األولــى
في التجديد ،لعدم انتظام األخيرة في
دفــع الــرواتــب الشهرية لعمالتها منذ
قرابة  6أشهر.
وع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،م ــن م ـصــادر
م ـط ـل ـعــة ،أن ال ـش ــرك ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
تعاقدت الوزارة معها بصورة مؤقتة
ولمدة شهرين ،إلى حين االنتهاء من
طــرح المناقصة الجديدة وترسيتها
على الشركة الفائزة ،وفرت نحو 350
م ــراس ــا ف ـقــط م ــن أص ــل  1600كــانــوا
موزعين على جميع قطاعات الوزارة.

وأضــافــت الـمـصــادر ان معظم هذه
العمالة وزعــت ما بين قطاع الرعاية
االجتماعية لخدمة إدارات مجمع دور
الرعاية من مسنين وأحداث وحضانة
عائلية ،إضــافــة إلــى وح ــدات التنمية
االجتماعية والرعاية األسرية التابعة
لقطاع التنمية.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن إدارات الـ ـ ــوزارة
الموجودة داخل مجمع الوزارات غير
مشمولة بهذه العمالة ،مضيفة أن ثمة
توجها لـعــدم توفير مراسلين دا خــل
هذه اإلدارات حتى بعد طرح المناقصة
الـجــديــدة وإب ــرام التعاقد مــع الشركة
الفائزة بها.
وبـيـنــت أن الـ ــوزارة تسعى جــاهــدة
إلــى تقليص المصروفات ،والحد من
االنفاق غير الـضــروري ،السيما عقب
تخفيض ميزانيتها للسنة المالية
( )2021-2020بواقع ماليين الدنانير،
ت ـن ـف ـيــذا ل ـتــوج ـي ـهــات وزارة ال ـمــال ـيــة
وقـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـص ــادرة
بهذا الصدد.

أضرار قاتلة
وضارة قد
تودي بحياة
المرضى
بسبب أنماط
الرعاية غير
المعيارية

بينما تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي
لسالمة المرضى الذي يصادف غدا ،تستذكر وزارة الصحة
أبطالها في الصفوف األمامية في كل المواقع وكذلك بعض
وفيات أعضاء الفريق الطبي في الصفوف األولى للتصدي
لجائحة كورونا.
وقال مدير منطقة األحمدي الصحية د .أحمد الشطي لـ
«كونا» أمس ،إن وزارة الصحة درجت على تنظيم احتفالية
سـنــويــة تـمـنــح بـمــوجـبـهــا «نـجـمــة ال ـســامــة» ت ـهــدف إلــى
تحسين جودة وسالمة الخدمات الصحية واختارت شعار
هذا العام «مقدم خدمة صحية آمنة يعني مريضا آمنا»
داعية جميع المستشفيات الى المشاركة في االحتفالية
مــع مــراعــاة االشـتــراطــات الصحية أثـنــاء هــذه الفعاليات
واألن ـش ـط ــة ال ـتــي تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى ســامــة الـمــرضــى
وسالمة العاملين على حد سواء.
وأضـ ـ ــاف ال ـش ـطــي أن س ــام ــة ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الــرعــايــة
الصحية من سالمة المرضى وبــذات األهمية واألولوية
ألن ذلك جزء أصيل من جودة الخدمة التي يسعى إليها
الجميع.

مخاطر مهنية
وذكــر أن المخاطر المهنية للعاملين بالفريق الطبي
متنوعة وأكثر تعقيدا مما قد يتصور البعض من رداء
أبـيــض وسـمــاعــة طبية فهناك أيـضــا المخاطر المهنية
الـفـيــزيــائـيــة كــالـتـعــرض لــاشـعــاع أو مـخــاطــر كيميائية
كغزات التخدير أو مخاطر حركية كآالم الظهر واالنزالق

سلة أخبار
ً
«النجاة» تبني مجمعا
لالجئين في تركيا

قامت جمعية النجاة
الخيرية ،أمس ،بوضع
حجر األساس لبناء
مجمع د .عبدالعزيز
الحسن التعليمي لالجئين
السوريين بمدينة «شانلي
أورفا» جنوب تركيا
بحضور والي المدينة.
وقال مدير إدارة التعليم
الخارجي بالجمعية
إبراهيم البدر في تصريح
لـ «كونا» ،إن المجمع سيتم
تشييده بطريقة عصرية
حديثة ،وستبلغ طاقته
االستيعابية ثالثة آالف
طالب بجميع المراحل
االبتدائية والمتوسطة
والثانوية.
وأوضح البدر أن بناء هذا
الصرح التعليمي الخيري،
الذي يعد األول من نوعه
لالجئين بتركيا ،يحمل
رسالة شكر وعرفان ألحد
أبناء الكويت البررة د.
عبدالعزيز الحسن لما قدمه
من أعمال إنسانية وخيرية
للبشرية.
وفي إطار جهود الجمعية
في متابعة أنشطتها
بتركيا ،أشار البدر إلى أن
الفريق الكويتي وزع أيضا
مساعدات غذائية على 300
أسرة سورية الجئة بتركيا،
كما زار عوائل أخرى.

 ...وتطرح حملة إغاثة
عاجلة للسودان

أو مخاطر نفسية كاالكتئاب والتوتر المهني واالحتراق
الوظيفي إضافة إلى المخاطر البيولوجية ولعل آخرها
جــائ ـحــة (كــوف ـيــد  )19 -وقـبـلـهــا االي ـ ــدز وال ـت ـه ــاب الـكـبــد
والسحايا والدرن.
وأك ــد أن مجمل ذل ــك ينعكس عـلــى الـخــدمــة الصحية
والـمـمــارســة الصحية ،قــائــا :نحن أح ــوج مــا نـكــون إلى
تجنب االح ـت ــراق الــوظـيـفــي بينهم مــع مــزيــد مــن العمل
والقليل من اإلجازات وسط ظروف غير طبيعية.

وثيقة أممية
ولـفــت إل ــى اخـتـيــار منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة للعقد
المقبل ( )2030-2021مع التركيز على سالمة المرضى
من خــال توزيع مسودة وثيقة أممية سيتم اعتمادها
في منظمة الصحة العالمية القادمة تعكس أهمية هذا
الموضوع.
وتابع بهذا الشأن أنه «ليس سرا أن هناك أضرارا قاتلة
وضارة بحق المرضى قد تودي بحياتهم بسبب أنماط
الرعاية الصحية والممارسة اإلكلينيكية غير المعيارية
أو غير القائمة على الدليل ومن المهم التوضيح أن ذلك
يشمل جميع الدول دون استثناء».
وبـيــن أن منظمة الـصـحــة العالمية وضـعــت مـســودة
وثيقة أممية بعنوان «نحو حماية المرضى في المنشآت
الصحية» لتكون خريطة طريق تغطي عقدا من الزمن
للفترة من ( )2030-2021للوصول إلى عدم ضرر المرضى
أثناء الرعاية الطبية وال حتى في منشآتهاالصحية.

«الصفا» تطلق مستشفى للسرطان بقيرغيزيا
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية محمد الشايع إطالق أكبر وأحدث مستشفى
لـعــاج مــرضــى الـســرطــان فــي جمهورية قيرغيزيا،
مشيرا إلى أن هذا المشروع الخيري يستهدف تقديم
الخدمات العالجية لمرضى السرطان مــن األطفال
بقيمة مليون و ٣٧٩ألف دينار.
وقال الشايع ،في تصريح أمس ،إن «الصفا الخيرية
نجحت فــي تحقيق وتنفيذ ع ــدد مــن الـمـشــروعــات

التنموية خــال مسيرتها اإلنسانية في قيرغيزيا،
أبــرزهــا  3ق ــرى لــأرامــل واألي ـت ــام ،و 5دور لــأيـتــام،
ومـسـتـشـفــى وم ــدرسـ ـت ــان ،وم ـش ــاري ــع ك ـب ــرى تحت
التنفيذ».
ً
وأوضح أن «المستشفى سيقام بمساحة  4212مترا
ً
مربعا ،مقسمة على خمسة طوابق ،وسيكون األول
من نوعه في قيرغيزيا من حيث البناء والتجهيز
واألجهزة الحديثة المستخدمة فيه».

طرحت جمعية النجاة
الخيرية حملة عاجلة
إلغاثة الناجين من
فيضانات السودان.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارة الموارد والحمالت
بـ"النجاة" عمر الشقراء :إن
"الحملة تستهدف تقديم
الغذاء والدواء والكساء
آلالف األسر التي تشردت
بسبب الفيضانات" ،داعيا
الجميع للمشاركة في هذه
الحملة الحتواء الكارثة،
والمسارعة في تقديم المواد
اإلغاثية لتخفيف معاناة
المتضررين.
وحول آلية إيصال
المساعدات إلى السودان،
في ظل الظروف الحالية
قال الشقراء" :نعمل مع
شركاء الميدان من الجهات
الرسمية السودانية
المعتمدة من قبل وزارتي
الشؤون والخارجية ،وتقوم
هذه الجمعيات بتوزيع
المساعدات وتوثيقها"،
الفتا إلى أن هذه األزمة
ّ
ً
تحتم علينا جميعا
المبادرة وإغاثة الناجين
من الفيضانات.
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محليات

مهدي %40 :متوافقة مع الجدول الزمني وتأثير «كورونا» سيتضح في خطة 2021/2020
محمد الجاسم

ذكر تقرير المتابعة نصف
السنوي للخطة اإلنمائية
 2020/2019المعد من
األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،أن هناك
 %58من المشاريع متأخرة
عن جدولها ًالزمني من إجمالي
 135مشروعا ،و %40منها
متوافق مع موعدها.

كشف األمين العام للمجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
د .خالد مهدي أن  40في المئة
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع مـ ـت ــوافـ ـق ــة مــع
ال ـج ــدول الــزمـنــي و 2فــي المئة
مــن الـمـشــاريــع مـتـقــدمــة ،بينما
هناك  58في المئة من المشاريع
م ـ ـتـ ــأخـ ــرة ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ال ـخ ـط ــة
السنوية .2020/2019
وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـه ـ ــدي ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،لـ ــإعـ ــان عــن
تقرير المتابعة نصف سنوي
للخطة اإلنمائية ،2020/2019
ال ـ ـم ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
للمجلس ،إن إجمالي المشاريع
المدرجة فــي الخطة يبلغ 135
ً
ً
م ـشــروعــا ،بينها  51مـشــروعــا
في المرحلة التحضيرية بنسبة
ً
 38في المئة ،و 75مشروعا في
المرحلة التنفيذية بنسبة 56
في المئة ،و 5مشاريع لم تبدأ
ً
بعد بنسبة  4في المئة ،فضال
عــن  3مـشــاريــع أن ـجــزت بنسبة
 2ف ــي ال ـم ـئ ــة وم ـ ـشـ ــروع واح ــد

فـ ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـس ـل ـيــم بـنـسـبــة
 1في المئة.
وق ـ ـ ــال م ـ ـهـ ــدي ،إن إج ـم ــال ــي
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ب ــال ـن ـص ــف األول مــن
 2020/2019ب ـلــغ  620مـلـيــون
ديـنــار ،فــي حين بلغ بالنصف
ً
األول من عام  2018/2019مليارا
و 88مـلـيــون دي ـن ــار ،فـيـمــا بلغ
إج ـم ــال ــي اإلنـ ـف ــاق ف ــي الـنـصــف
األول من عام  2017/2018حوالي
 515مليون دينار.

االعتمادات المالية
وذكر أن إجمالي االعتمادات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
ل ـس ـن ــة  2020/2019بـ ـل ــغ 3.3
مليارات دينار ،بينما إجمالي
االع ـت ـم ــادات الـمــالـيــة ف ــي خطة
 2019/2018فبلغ  3.8مليارات
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وب ـ ـل ـ ـغـ ــت  2.9م ـل ـي ــار
دينار في خطة السنة السابقة
.2018/2017
وحـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـت ــي

جانب من مؤتمر «التخطيط» أمس
تـ ــواجـ ــه ت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع ــات،
أوض ــح مـهــدي أنـهــا بلغت 581
ً
ً
تحديا  ،بتفاصيل  212تحديا
ً
إداري ـ ــا ،و 104تـحــديــات مالية،
ً
ً
ً
و 161تحديا فنيا ،و 85تحديا

 19مشروع قانون تخدم «التنمية»
من أصل 55
قـ ــال مـ ـه ــدي ،إن ه ـن ــاك  55مـ ـش ــروع قــانــون
موزعة على ركائز الخطة السبعة صدر منها
 19م ـشــروع ق ــان ــون ،وه ـنــاك  17م ــازال ــت ،و12
ً
م ـشــروعــا م ــوج ــودة فــي مـجـلــس األمـ ــة ،بينما
هناك  4في مجلس الوزراء و 3في إدارة الفتوى

والتشريع ،وجميعها مشاريع قوانين حكومية
تخدم الخطة اإلنمائية ،وأبــرز القوانين التي
ل ـهــا أول ــوي ــة ق ـص ــوى م ــوج ــودة ع ـل ــى طــاولــة
مجلس األمة.

ً
لدى جهات رقابية و 19تحديا
ً
ألسـبــاب تشريعية ،مــؤكــدا أنه
ً
تــم حــل  465تحديا بنسبة 80
في المئة من إجمالي التحديات
التي واجهت تنفيذ المشروعات.

المشاريع االستراتيجية
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــع
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ذكـ ـ ــر م ـه ــدي
أن نـسـبــة اإلن ـج ــاز فــي مـشــروع
الــوقــود البيئي بلغت  98.8في
المئة ،ومـشــروع مصفاة الــزور
 95.4في المئة ،ومشروع مجمع
الشقايا للطاقة المتجددة 95.2
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ومـ ـ ـش ـ ــروع مــدي ـنــة
المطالع  58في المئة ،ومشروع
مـيـنــاء م ـبــارك  52.7فــي الـمـئــة،
ومشروع توسعة مطار الكويت

( مـ ـبـ ـن ــى ا ل ـ ــر ك ـ ــاب  35.1 )2فــي
المئة ،بينما بلغت في مشروع
مدينة صباح السالم الجامعية
 54.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وف ــي مـشــروع
مستشفى الصباح الجديد 73
في المئة.
وب ـشــأن تــأثـيــر كــورونــا على
المشاريع ،ذكر مهدي أن التأثير
سيظهر بــو ضــوح فــي التقرير
المقبل وسيتم اإلعالن عنه في
تقرير المتابعة للخطة السنوية
ً
 ،2021/2020مـبـيـنــا أن جهود
ً
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ــري ــق
متابعة التقارير في األمانة لم
تـقــف خ ــال األزم ــة عــن متابعة
ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة ع ـب ــر األن ـظ ـم ــة
اآللية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت األمـيـنــة
ال ـعــامــة ال ـم ـســاعــدة للتخطيط

والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ن ــادي ــة
الـ ـهـ ـم ــان ،إن ت ـق ــاري ــر مـتــابـعــة
خطط التنمية السنوية تأتي
في إطار االلتزام بالمادة  10من
القانون رقم  7بشأن التخطيط
ً
ال ـت ـن ـم ــوي ت ـع ـت ـبــر دلـ ـي ــا عـلــى
الشفافية والـتـعــاون اإليجابي
بين كل األطــراف المشاركة في
مسيرة التنمية.
وأضافت الهمالن ،أن األمانة
العامة تسعى إلى بناء منظومة
إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة
ل ـكــل ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة مع
إعـطــاء أهمية خــاصــة لمتابعة
المشاريع االستراتيجية وإعداد
التقارير الــدوريــة الـتــي تعكس
أداء تـلــك ال ـم ـشــاريــع م ــن خــال
النظام اآللي المعتمد لمتابعة
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة إضـ ــافـ ــة

إل ـ ــى الـ ـم ــوق ــف ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـكــل
مشروعات القوانين وتعديالتها
وفق البرنامج التشريعي لخطة
ال ـت ـن ـم ـيــة وات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
التصحيحية ا لــاز مــة لضمان
ً
حسن تنفيذ ا لـمـشــار يــع فضال
عـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي تـ ــدريـ ــب
الكوادر الوطنية المتعاملة مع
نظام المتابعة اآللــي ســواء في
األمانة العامة للمجلس األعلى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة أو فــي
الجهات المشاركة في الخطة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ن ـت ــائ ــج
ا لـتـقــر يــر تستند إ ل ــى البيانات
التي تقوم الجهات المشاركة في
الخطة بإدراجها بالنظام اآللي
للمتابعة ،إضافة إلى الزيارات
الميدانية للمشاريع.

اتفاقية تفاهم بين «التخطيط» و«األبحاث» لتبادل المعلومات والخبرات
• خالد مهدي :تشكيل لجنة مشتركة للتعاون • سميرة عمر :للتنسيق آثار ممتازة في التنمية
•

فهد الرمضان

وق ـع ــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـلــى
للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،اتفاقية تفاهم تهدف إلى التعاون
ً
ً
المشترك ،وتكون أساسا مستقبليا لتبادل
ال ـم ـع ـلــومــات وال ـخ ـب ــرات وإعـ ـ ــداد ال ــدراس ــات
وتقديم اال سـتـشــارات وإ ج ــراء األ بـحــاث التي
من شأنها المساهمة في دعم اتخاذ القرارات.
وأكـ ــد االم ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس الـتـخـطـيــط د.
خالد مهدي ،في تصريح صحافي ،أمــس ،أنه
فــي سـيــاق تنفيذ بـنــود ه ــذه االتـفــاقـيــة ســوف
يتم تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنسيق
التعاون وتبادل وجهات النظر وتيسير العمل
وتحديد آليات تفعيل التعاون بين الطرفين
وت ـحــديــد ن ـقــاط ال ـت ــواص ــل وقـ ـن ــوات االت ـصــال
ووسائله بما يخدم ويحقق أهــداف المذكرة،
ً
مــؤكــدا ثقة األمــانــة العامة بـقــدرات وإمكانات
معهد األبحاث الذي يعد منارة وطنية للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي.

مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أشـ ـ ـ ــادت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـع ــام ــة
لمعهد األبحاث د .سميرة السيد عمر بثقة
"ا لـتـخـطـيــط" بـنـتــا ئــج أ ع ـمــال ا لـمـعـهــد ،مثنية
على دور األمانة العامة في الدفع بمشاريع
التنمية الوطنية.
و قــا لــت إن ا لـتـعــاون بين الجانبين كــان له
آث ــار م ـم ـتــازة ف ــي م ـســار الـتـنـمـيــة ف ــي ال ـبــاد
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـبــادرات الـتـنـمــويــة الـحـيــويــة الـتــي تشرف
عليها األمانة العامة ،ومنها مبادرات عززت
ق ـ ــدرات ال ـم ـع ـهــد وب ـن ـي ـتــه ال ـت ـح ـت ـيــة وأط ـل ـقــت
العديد من المشاريع الرائدة في مجاالت عدة
منها الطاقة والمياه وغيرها.
وأض ــاف ــت أنـ ــه ف ــي ضـ ــوء م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم
ال ـم ــوق ـع ــة س ـي ـق ــوم ال ـم ـع ـهــد ب ـت ـل ـب ـيــة ط ـل ـبــات
األمانة العامة من الدراسات البحثية وتقديم
االستشارات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية
سيتم االتفاق عليها من خالل ملحق للمذكرة.

اإلنفاق البحثي  %0.08من الناتج المحلي
نشر معهد الكويت لألبحاث العلمية مؤخرا
دراسة حول تعزيز البحث والتطوير ،من أجل أداء
اقتصادي مستدام ،وذلك بدعم من وزيرة الشؤون
االجتماعية وز يــرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،وتم نشر البحث في مجلة عالمية
م ــرم ــوق ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـب ـحــث
العلمي يعزز أ هــداف التنمية المستدامة ،حيث
اختص الهدف التاسع في قائمة اهداف التنمية
بتعزيز اإل نـفــاق على البحث العلمي والتطوير
إليجاد حلول دائمة للتحديات االقتصادية التي
تواجهها الدول األعضاء.
فــي ه ــذا ال ـصــدد ،ق ــال الـبــاحــث الـعـلـمــي بمركز
أب ـح ــاث الـبـيـئــة وال ـع ـلــوم الـحـيــاتـيــة ف ــي الـمـعـهــد

والـ ـمـ ـش ــرف ع ـل ــى الـ ــدراسـ ــة د .ع ـل ــي ال ـح ـم ــود إن
هــذا البحث العلمي يهدف إ لــى درا ســة مؤشرات
البحث والتطوير بين الدول ذات الدخل المرتفع
والمتوسط ،بما في ذلك النماذج من دول آسيا
وأوروبا والكويت ،حيث تم تقديم نموذج لإلنفاق
ع ـلــى األبـ ـح ــاث ال ـب ـي ـئ ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وأظ ـه ــرت
ال ـن ـتــائــج ال ـعــاقــة ال ـم ـبــاشــرة ب ـيــن اإلنـ ـف ــاق عـلــى
البحث والتطوير وعدد الباحثين ونصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي.
وأ ض ــاف د .ا لـحـمــود أن اإل ن ـفــاق ا لـحــا لــي على
ا لـبـحــث وا لـتـطــو يــر فــي ا لـكــو يــت ق ـ ّـد ر بنحو 0.08
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو أقل
بكثير مقارنة بالدول العالية والمتوسطة الدخل،

وك ــذل ــك دول ال ـم ـن ـط ـقــة ك ـ ــاإلم ـ ــارات ،ع ـ ــاوة عـلــى
ذ لــك قلة عــدد الباحثين فــي ا لـكــو يــت وا ل ــذي أدى
إ لــى انخفاض االستثمار في البحث والتطوير،
مما ساهم بــدوره في انخفاض الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد بشكل تدريجي.
وشدد على أن ز يــادة عدد الباحثين واإلنفاق
على البحث والتطوير ،و عــدم الركون إلى مورد
اقتصادي رئيسي (البترول) ،تساهم في تحقيق
النمو االقتصادي المستدام ،مؤكدا أهمية هذه
ّ
اال ج ــراء ات ،حيث تــولــد حصة كبيرة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي.

لجنة األحمدي بـ «البلدي» توافق على تطوير محافظ العاصمة بحث التعاون المشترك
حديقة جنوب الصباحية وشاطئ العقيلة مع السفير الياباني
نصار :تأجيل استحداث طريق «صباح األحمد السكنية» لمدينة الكويت

جانب من اجتماع لجنة األحمدي

•

محمد الجاسم

وافـ ـق ــت ل ـج ـنــة م ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي فــي
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي عـ ـل ــى طـ ـلـ ـب ــي ش ــرك ــة
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـس ـيــاح ـيــة ت ـطــويــر حــديـقــة
ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ـثـ ـبـ ـي ــت ن ـس ــب
االس ـت ـع ـمــاالت الـتـجــاريــة ضـمــن الـمـشــروع
لتكون  5بالمئة ،ونسبة البناء  20بالمئة من
كامل مساحة الحديقة الكلية البالغة 71984
مترا مربعا ،وتطوير شاطئ العقيلة بالج
" "7بتثبيت نسب االستعماالت التجارية
ضمن الـمـشــروع لتكون  5بالمئة ،ونسبة
البناء  20بالمئة من كامل مساحة شاطئ
العقيلة البالغة  57315مترا مربعا.
وأكد رئيس اللجنة ،حمدي نصار ،بعد
اجتماعها أمــس ،أنــه تم تأجيل استحداث
طريق مختصر لربط مدينة صباح األحمد
السكنية ومدينة الـكــويــت ،كما تــم تأجيل
كتاب الهيئة العامة للرياضة بشأن إعادة

تخصيص موقع نــادي الشباب الرياضي
"الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم" ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ،ل ـي ـتــم
تخصيصه لنادي برقان الرياضي.

مركز صحي بالصباحية
ولفت نصار إلى أن اللجنة وافقت على
طلب وزارة الصحة تخصيص موقع بغرض
إنشاء مركز صحي في منطقة الصباحية،
كما وافقت على طلب وزارة المالية تحويل
ترخيص قطعة األرض رقم  25الموصوفة
بالمخطط المساحي في منطقة الضباعية
م ــن اسـ ـت ــراح ــة إل ـ ــى م ـن ـت ـجــع اس ـت ـث ـم ــاري،
ووافقت على طلب وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية تخصيص موقع مسجد بمنطقة
المنقف قطعة رقم .53
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة وافـ ـق ــت أي ـضــا
عـلــى طـلــب ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للصناعات
الـبـتــرولـيــة الـمـتـكــامـلــة بـتــرخـيــص خــاطــة

مــركــزيــة بمنطقة الـ ــزور إلح ــدى الـشــركــات
ّ
المقدم من الهيئة
اإلنشائية ،وعلى الطلب
العامة للطرق والنقل البري بشأن تعديل
الـمـســار المخصص لـمـجــرور صــرف مياه
األمـطــار بالمناطق الجنوبية المتعارض
مع محطة رفع مياه صرف صحي بمنطقة
صباح األحمد والمخصصة ضمن مشروع
توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي.
وأوضح أن اللجنة أحالت االقتراح المقدم
بشأن شق طريق لتسهيل حركة المركبات
ي ـخ ــدم مـنـطـقــة األحـ ـم ــدي ال ـص ـنــاع ـيــة إلــى
الجهاز التنفيذي ،في حين تمت الموافقة
على االع ـتــراض الـمـقـ ّـدم مــن أهــالــي منطقة
الصباحية قطعة  4بشأن إزاحة الشارع من
أمام قسائمهم الموزعة عليهم حديثا بنفس
ّ
المقدم من مجموعة
القطعة ،وإحالة الطلب
أهالي مدينة صباح األحمد البحرية بشأن
ترقيم الشوارع والقطع والمنازل بالمدينة
إلى الجهاز التنفيذي.

اس ـت ـق ـب ــل مـ ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة
الـشـيــخ ط ــال ال ـخــالــد ،أمـ ــس ،في
مـكـتـبــه ب ــدي ــوان ع ــام الـمـحــافـظــة،
ال ـس ـف ـيــر ال ـيــابــانــي لـ ــدى الـكــويــت
مــاســاتــو تــاكــا أوك ــا ،حيث تبادل
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فــي
مختلف القضايا المطروحة ُعلى
ال ـس ــاح ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ط ــرح أط ــر
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن البلدين
الصديقين.
وثمن المحافظ الخالد جهود
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي ف ـ ــي ت ـق ــوي ــة
العالقات المشتركة بين الجانبين.
من جانبه ،قال السفير الياباني
إن "العالقات اليابانية – الكويتية
متميزة ،وتتمتع بأواصر الصداقة
م ـن ــذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم" ،آمـ ـ ــا "ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
ا لـتـعــاون الثنائي بين الجانبين
خالل المرحلة المقبلة".

ً
مستقبال السفير الياباني
طالل الخالد

ُ
«البيئة» تلزم المتسبب في انسداد
مناهيل األمطار بتنظيفها
•

عادل سامي

أ كــدت الهيئة العامة للبيئة أنها تواصل
ح ـم ــات ـه ــا عـ ـل ــى مـ ــن ي ـت ـس ـب ــب فـ ــي انـ ـس ــداد
مناهيل األمطار ،وذلك بالتعاون مع وزارة
األشغال.
وقالت الهيئة العامة للبيئة في بيان لها
إنــه بـنـ ً
ـاء عـلــى الـشـكــوى ال ــواردة بخصوص
قيام أحد محالت الدواجن في منطقة حولي
بــالـتـخـلــص مــن ال ـن ـفــايــات وب ـقــايــا الــدواجــن

في منهول األمطار ،توجه فريق من الهيئة
ا ل ـع ــا م ــة لـلـبـيـئــة ب ـم ـشــار كــة وزارة األ ش ـغ ــال
وتبين من خــال الكشف و جــود انسداد في
منهول األمطار نتيجة النفايات المتكدسة
بــه والناتجة عــن محل ا لــدوا جــن ،وعليه تم
ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراء ال ـقــانــونــي ب ـحــق الـمـخــالــف
حسب قانون حماية البيئة وإلزامه بتنظيف
المنهول تحت إشراف فريق الطوارئ التابع
لوزارة األشغال.

برلمانيات 6
ّ
«كورونا» تعطل  ّ 4جلسات وتمدد دور ً االنعقاد
ةديرجلا

•
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ُ
مارس ومايو ويوليو وسبتمبر أشهر توقف الجلسات ...وأغسطس األكثر إنجازا للقوانين
فهد التركي

ألقت أزمة «كورونا» بظاللها
أعمال مجلس األمة
على ً
وخصوصا باتجاه عقد
ّ
الجلسات ،إذ أدت إلى تعطل
انعقاد  4جلسات في مارس
ومايو ويوليو ،وآخرها في
سبتمبر الجاري.

جلسة  ١٠مارس
أولى الجلسات
ً
تأجيال ...وآخرها
جلسة استجواب
رئيس الوزراء
 15الجاري

ـت أزمـ ـ ـ ــة فـ ـي ــروس
اسـ ـتـ ـط ــاع ـ ّ
كورونا أن تؤثر بشكل مباشر
ع ـل ــى م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وتــأخ ـيــر
إنجازاته وإقراره للقوانين بعد
تعطيل الـجـلـســات ،األم ــر الــذي
انعكس على مـ ّـد دور االنعقاد
الرابع الذي كان من المفترض أن
ينقضي في يوليو الماضي ،من
أجل اللحاق بما فات المجلس
من جلسات بسبب تفاقم األزمة
الصحية في البالد.
وألقت األزمة بظاللها باتجاه
ّ
عقد الجلسات اذ ادت الى تعطل
ان ـع ـق ــاد  4ج ـل ـس ــات ف ــي أش ـهــر
مارس ومايو ويوليو ،وآخرها
فــي شهر سبتمبر ،بينما كان
ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس أك ـث ــر األش ـه ــر
عقدا لجلسات المجلس ،سواء
ك ــان ــت الـ ـع ــادي ــة أو ال ـخ ــاص ــة،
كـمــا أن ــه شـهــد مناقشة خمسة
اسـ ـتـ ـج ــواب ــات قـ ـ ّـدمـ ــت ل ـ ـ ــوزراء
الداخلية والمالية والتربية ،وتم
تقديم طلبات طرح ثقة بالوزراء
أنس الصالح وسعود الحربي
وبــراك الشيتان ،انتهت برفض
المجلس لطرح الثقة بهم.
البداية كانت في السابع من
مـ ــارس ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا أعـلــن
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
ا لـغــا نــم أ ن ــه "تغليبا للمصلحة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف
والمستجدات الطارئة ،والتزاما
بـ ـت ــوصـ ـي ــات م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـحــة
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ووزارة ا ل ـص ـح ــة
بالكويت ،قــرر مكتب المجلس
تأجيل جلسة المجلس العادية
الـمـقــرر عـقــدهــا يــومــي الـثــاثــاء
واألربعاء القادمين الموافق 10
و 11مارس  2020مدة أسبوعين،
لتكون يومي  24و 25منه".

كما قــرر مكتب المجلس أن
يـعــرض على المجلس "تمديد
مدة دور االنعقاد الحالي ،حيث
ال يقل عدد الجلسات عن العدد
ال ـم ـقــرر ال ـســابــق وف ــق ال ـجــدول
الـمــوزع" ،ووافــق المجلس على
ذلك.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاشـ ــر م ـ ــن م ـ ــارس
عقد مكتب ّالمجلس اجتماعا
نيابيا مصغرا برئاسة الغانم،
وبحضور رئيس مجلس الوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد،
وعـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــوزراء الـمـعـنـيـيــن،
حـ ـي ــث تـ ــم بـ ـح ــث اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
ّ
المعنية في
الحكومة ووزاراتها
التعاطي مــع تـطــورات فيروس
كورونا.
وفي  24مارس عقد المجلس
جلسته العادية ،بعد ان خضع
نــواب المجلس للفحص .وأقــر
مشروع قانون بتعدیل المادة
 17م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم  8لسنة
 1969بــاالحـتـیــاجــات الصحیة
والوقائیة من األمراض الساریة
والمرافعات التجارية.
وفي العاشر من أبريلّ ،
تقدم
 10ن ـ ــواب بـطـلــب لـعـقــد جلسة
خاصة لمناقشة الحكومة بشأن
إجــراء ات ـهــا ل ـعــودة المواطنين
ال ـع ــال ـق ـي ــن فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج .وف ــي
الـســابــع والـعـشــريــن مــن الشهر
ن ـف ـســه ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـمـجـلــس
تفويض مكتبه لتحديد موعد
ل ـع ـقــد ج ـل ـســة مــرت ـب ـطــة ب ــأزم ــة
كورونا .وفي الثاني من مايو،
أعلن الغانم أنــه سیرفع جلسة
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـخ ــاص ــة األرب ـ ـعـ ــاء
ال ـثــالــث م ــن م ــاي ــو ،بـسـبــب عــدم
حـضــور الـحـكــومــة ،مـشـیــرا إلــى
م ــذك ــرة م ـق ـ ّـدم ــة م ــن ال ـس ـل ـطــات

جانب من جلسة األسبوع الماضي
الصحیة في البالد ،تم إرسالها
إل ــى الـمـجـلــس ب ـشــأن الـجـلـســة.
وقال الغانم حينها" :سأحضر
وم ـ ــن ی ــرغ ــب مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب إل ــى
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،رغ ـ ــم ع ـ ــدم ح ـض ــور
ال ـح ـك ــوم ــة ،وسـ ــأرفـ ــع الـجـلـســة
بسبب عدم حضورها".
ّ
وأعلن الغانم تسلمه رسالة
من رئیس مجلس الوزراء سمو
الشیخ صباح الخالد ،أكد فيها
احترامه وتقدیره لمجلس األمة
وج ـه ــوده ،وطـلــب فیها تأجیل
ج ــدول أع ـمــال الـجـلـســة إل ــى ما
بعد عید الفطر ،وذلك بناء على
ّ
م ــذك ــرة م ـق ـ ّـدم ــة م ــن الـسـلـطــات
الصحیة في البالد.
ف ــي األول م ــن يــون ـيــو ،أعـلــن
ال ـ ـغـ ــانـ ــم اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ج ـل ـس ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادیـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي

ارتفاع حصيلة مصابي «كوفيد  »١٩ -إلى  8نواب
الهاشم :غضبي على من يعلم بحمله للفيروس وحضر الجلسة
ارت ـف ـع ــت ح ـص ـي ـلــة الـ ـن ــواب
المصابين بـفـيــروس كــورونــا
حـ ـ ـت ـ ــى امـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــى  8نـ ـ ـ ــواب
ه ــم عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـبــاب ـط ـيــن،
وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدون حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد ،وع ـ ـ ـ ــادل
ال ـ ــدمـ ـ ـخ ـ ــي ،ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـ ــدالل،
وف ـي ـص ــل ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،وص ـف ــاء
ال ـه ــاش ــم ،وي ــوس ــف الـف ـضــالــة،
ومبارك الحجرف.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاش ـ ـ ــم ع ـل ــى
إص ــابـ ـتـ ـه ــا بـ ـق ــولـ ـه ــا :ظ ـه ــرت
نتيجة فحص كورونا ايحابية،
والحمدالله على كل حال.
وأردفـ ــت :احـتــرمــت ومــازلــت محمد الدالل
كــل االشـتــراطــات واالح ـتــرازات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وأط ـ ـي ـ ــع األوام ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــم ح ـ ــامـ ـ ـل ـ ــون لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ول ـ ـ ــم أتـ ـ ــواجـ ـ ــد فــى وحضروا جلسة مجلس االمة
تـ ـجـ ـمـ ـع ــات ،وحـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـلــى معرضين حياتنا وحياة أسرنا
لـلـخـطــر ،وح ـس ـبــي ال ـلــه ونـعــم
الكمام واالبتعاد مسافات.
وتــابـعــت:غضبي ينبع من الوكيل.
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال ال ـح ـجــرف
قلة االهتمام لدى اآلخرين من
النواب ممن خالطوا ويعلمون معلنا اصابته :الحمدلله على

صفاء الهاشم

مبارك الحجرف

كل حال،أظهرت نتائج الفحص
إصابتي بفيروس كــورونــا،ال
تنسونا من دعائكم الصالح.
وقال محمد الدالل:الحمدلله
ً
أوال وأخ ـ ـيـ ــرا ،أظ ـه ــرت نـتــائــج
ال ـف ـحــص إص ــاب ـت ــي ب ـف ـيــروس
كورونا المستجد.

وخاطب من خالطهم بقوله:
أرجو من جميع من خالطتهم
فــي الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن أخــذ
االحـتـيــاطــات الطبية الــازمــة،
وأســأل الله الصحة والسالمة
للجميع.

الـ ـ ـس ـ ــادس مـ ــن الـ ـشـ ـه ــر ن ـف ـســه،
وإدراج اس ـت ـعــدادات الحكومة
واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة ،والـتــي
سـ ـیـ ـت ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذه ـ ــا م ـ ــن ق ـب ـل ـهــا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ج ــائـ ـح ــة فـ ـی ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،واس ـ ـت ـ ـجـ ــواب وزیـ ــر
الـتــربـیــة وزی ــر التعلیم العالي
د .سـعــود الـحــربــي على جــدول
أعمالها.
وفـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن ي ــون ـي ــو،
اسـتــأنـفــت ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـیــة
اجـتـمــاعــاتـهــا لمناقشة وإق ــرار
ّ
الملحة ،تمهیدا إلدراج
القوانين
ال ـت ـق ــاری ــر ع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـم ــال
الـجـلـســة الـمـقـبـلــة ،إض ــاف ــة إلــى
تطبیق كل اإلجراءات االحترازیة
ال ـص ـح ـی ــة ال ـم ـم ـك ـن ــة لـلـجـلـســة
المقبلة.
ّوأك ــد الـغــانــم أن ال ـمــدة التي
ت ــوق ـف ــت ب ـهــا ج ـل ـســات مجلس
األمة ستضاف ،ویتم تمدید دور
االنـعـقــاد الـحــالــي لتعویضها،
بـ ــل إن عـ ـ ــدد الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ال ـت ــي
سیتم عقدها سیزید على عدد
الجلسات المقررة وفق الجدول
الموزع.

تأجيل جديد
فــي الـثــالــث عشر مــن يوليو،
أجل المجلس جلسة كان مقررا
ع ـق ــده ــا فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر مــن
الشهر نفسه ،وذلك بعد اكتشاف
النواب والعاملين.
إصابات بين
ّ
وقال الغانم إنه تلقى كتابا من
وزيــر الصحة ،الشيخ د .باسل
الصباح ،يفيد بإصابة عدد من
النواب والموظفين في األمانة
العامة ،وعلى ضوء ذلك ّ
أجلت
الجلسة.
وفـ ــي ال ــراب ــع م ــن أغ ـس ـطــس،
عقد المجلس جلسته وناقش
اسـتـجــواب وزي ــر الـمــالـيــة بــراك
الشيتان ،الذي انتهي بطلب 10
ن ــواب ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــر ،ثم
أكمل المجلس جلسته في اليوم
التالي ،ووافق على إحالة تقرير
لجنة التحقيق البرلمانية في
ت ـجــاوزات التعيين والترقيات
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ،وع ـل ــى
ط ـل ــب ن ـي ــاب ــي ب ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة

تحقيق بشأن قضية الصندوق
ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــزي ودور ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
الرقابية بهذا الجانب ،على أن
ّ
تعد تقريرها بهذا الخصوص
خـ ـ ــال شـ ـه ــري ــن ،وأق ـ ـ ــر ق ــان ــون
حق االطــاع وأحاله للحكومة،
ووافـ ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى تـ ـع ــدي ــل ق ــان ــون
اإليجارات العقارية بأثر رجعي
في مداولته الثانية ،وأحاله إلى
ال ـح ـكــومــة ،وت ــم تـعــديــل قــانــون
الجزاء بشأن "الوالية الصحية"
ب ــإض ــاف ــة "األم" فـ ــي م ــداول ـت ــه
الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وفـ ـ ــي ج ـل ـس ــة الـ ـث ــان ــي عـشــر
م ــن أغ ـس ـط ــس ،ج ــدد الـمـجـلــس
الـثـقــة بــالــوزيــر ال ـش ـي ـتــان ،بعد
اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ريـ ـ ــاض
العدساني له ،واستمر في عقد
ج ـل ـس ــات ــه فـ ــي ّأغـ ـسـ ـط ــس دون
ت ــأج ـي ــل أو تـ ــوقـ ــف ،وعـ ـق ــد فــي
الـثــامــن عـشــر مــن الـشـهــر نفسه
جلسة نــاقــش فيها اسـتـجــواب
وزي ــر الــداخـلـيــة أن ــس الـصــالــح،
ال ـ ـم ـ ـقـ ـ ّـدم م ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب ش ـع ـيــب
المويزريّ ،
وأجــل وزير التربية
وزيــر التعليم العالي د .سعود
ّ
المقدمين
الحربي استجوابيه
من النواب الحميدي السبيعي
وخليل عبدالله وعودة الرويعي
الى األول من سبتمبر ،وشهدت
الجلسة تقديم  10ن ــواب طلب
طرح الثقة بالوزير الصالح.
وفي جلسة التاسع عشر من
الشهر الماضي ،عقد المجلس
ج ـل ـس ـتــه ل ـي ــواف ــق ع ـل ــى ق ــان ــون
الـ ـعـ ـن ــف األسـ ـ ـ ـ ــري ب ــالـ ـم ــداول ــة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـع ــدي ــات
قانون العمل األهلي بالمداولة
الثانية .كما وافق على مشروع
قانون األجيال القادمة وقانون
المطبوعات والنشر وتعديالت
قانون الزراعة بالمداولة األولى،
وأع ــاد قــانــون الـ َّـديــن ال ـعــام الــى
اللجنة المالية إلعادة دراسته.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـل ـ ـس ـ ــة ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس
والعشرين مــن أغسطس ،جـ ّـدد
المجلس الثقة بالوزير الصالح،
و ع ـ ـقـ ــد ف ـ ــي األول م ـ ــن ا ل ـش ـه ــر
الجاري جلسة تم خاللها تأجيل
م ـن ــاق ـش ــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــي رئ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح

ّ
المقدمين من الحميدي
الخالد،
السبيعي وعبدالكريم الكندري،
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ َ
ـواب ـ ــي وزيـ ـ ــر
الداخلية أنــس الصالح ووزيــر
التربية سعود الحربي ،وانتهى
االستجوابان بطلب طرح الثقة
بالوزيرين.
في الثامن والتاسع من الشهر
الجاري عقد المجلس جلستين
خــاص ـي ـتــن ل ـل ـم ـيــزان ـيــات ،وأقـ ـ ّـر
الميزانيات الملحقة والمستقلة
ل ـ ـ  36ج ـه ــة ،وف ــي ال ـتــاســع منه
اطلع على الحالة المالية للدولة،
ووافق على ميزانيات الوزارات
والجهات الحكومة ،2021 /2020
ّ
وأقر مشروع الحساب الختامي
ل ـ ــإدارة الـمــالـيــة ل ـلــدولــة 2018
 2020/وأحالهما للحكومة.
وف ــي ال ـعــاشــر م ــن سبتمبر،
ع ـق ــد ال ـم ـج ـلــس ج ـل ـســة خــاصــة
جـ ـ ـ ــدد فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ب ـ ــوزي ـ ــري
الداخلية والتربية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــي ع ـ ـ ـشـ ـ ــر م ــن
سبتمبر ،أعلن الرئيس الغانم
تــأج ـيــل جـلـســة ال ـخــامــس عشر
مــن سبتمبر ،إلصــابــة ع ــدد من
ال ـنــواب ب ـ "ك ــورون ــا" ،وخصص
الـ ـسـ ـب ــت ال ـم ـق ـب ــل  19ال ـ ـجـ ــاري
ُ
لفحص نواب األمة ،على أن تعقد
َ
الجلسة المخصصة الستجوابي
رئيس الوزراء من قبل النائبين
السبيعي والكندري في الثاني
والعشرين منه.

أبرز القوانين
المنجزة
االحتياطات
الصحية
واألجيال القادمة
والمطبوعات
والعنف األسري
والعمل األهلي
وتحقيق الصندوق
الماليزي

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
هايف لفتح تحقيق في
«اإلعاقة» و«التأمينات»

قال النائب محمد هايف
إنه يجب فتح تحقيق
عاجل في فشل إدارة
هيئة اإلعاقة وسوء إدارة
التأمينات التي ورطت
كبار السن ممن بلغوا 65
عاما باسترجاع ما صرف
بحجة صرفها من اإلعاقة
وهم يستحقونها من
الشؤون بفارق  30دينارا.
وطالب "بتصحيح الخطأ
وازالة اإلدارات الفاسدة
التي تضحي بالطرف
األضعف لتغطية الفشل
وسوء اإلدارة".

العدساني :استجواباتي
لتحقيق اإلصالح

تعهد النائب رياض
العدساني بمحاسبة
رئيس الحكومة والوزراء
الذين يثبت تقصيرهم
في أداء مهامهم ،مؤكدا
أن االستجوابات التي
يقدمها تهدف إلى تحقيق
اإلصالح.
وأضاف العدساني،
في تصريح" :قدمت
استجوابات عديدة ولم
تتغير اإلجراءات لألسف،
وكل شيء على طمام
املرحوم".
وأشار إلى أن "أحد
مناديب الحكومة من
النواب قال إن استجواب
وزير املالية براك الشيتان
كان هدفه إسقاط
الوزير ،إال أن هدفي كان
محاسبته ،وسوف أستمر
في محاسبة الحكومة
برئيسها ووزرائها عن أي
تقصير".
وطالب وحدة التحريات
املالية بتحويل كل امللفات
إلى النيابة العامة بما في
ذلك ما يخص شبهات
 12نائبا ،منهم  5تم
تحويلهم للنيابة ،واثنان
إلى املحاكم ،و 4من هيئة
مكافحة الفساد (نزاهة)
إلى أمن الدولة ،و 1إلى
"نزاهة" ،مشددا على أن
أخطر ما يكون تضخم
حسابات املشرع ،إذ ال
يمكن للمشرع مراقبة
الحكومة وهو مستفيد
منها.

ُّ
الفضل لرئيس الوزراء :تدخلك ضروري
إلنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة
انتقد الئحة مشتريات «المالية» وطلبات «القوى العاملة» بشأن تحويل الرواتب
•

محيي عامر

شن النائب أحمد الفضل هجوما الذعا
على وزيري المالية براك الشيتان والشؤون
االجتماعية والعمل مريم العقيل ،بسبب
الئ ـح ــة ال ـم ـش ـت ــري ــات ال ـخ ــاص ــة بــأص ـحــاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،التي
ً
ص ــدرت م ــؤخ ــرا عــن األول ،ول ـعــدم تفعيل
الـ ـم ــادة  57م ــن ق ــان ــون ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاع
ً
األه ـلــي مــن قـبــل ال ــوزي ــرة الـعـقـيــل ،مطالبا
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـض ــروره
التدخل وإنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة من االنهيار االقتصادي نتيجة
األزمة الصحية.
وقال الفضل ،في تصريح صحافي أمس:
"متابعة ألعمال لجنة تحسين بيئة األعمال
واجتماعاتها التي تمت مع جهات عديدة
في الدولة بغرض تنشيط بيئة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،بعد الـضــرر الــذي
تـعــرضــت لــه نتيجة االنـهـيــار االقـتـصــادي
ب ـس ـبــب األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،ع ـق ــدت الـلـجـنــة
اجتماعا في شهر يوليو الماضي مع عدة
جهات حكومية".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه "ت ــم االت ـف ــاق خ ــال هــذا
االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـل ــى أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك الئ ـحــة
ل ـل ـم ـش ـتــريــات تـ ـص ــدره ــا وزارة ال ـم ــال ـي ــة،
تكون فيها الممارسة ال المناقصة ،وهي
لـلـمـشــاريــع مــا دون  ٧٥أل ــف دي ـن ــار ،توجه
ً
أوال إلـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة دعما لهم ،وتعويضا لما لحق
بهم جــراء جائحة كــورونــا ومــا تبعها من
أزمــة اقتصادية ،وهــذا ما تم االتفاق عليه
وتم رفعه لوزير المالية في وقتها".

وأب ــدى أسـفــه للتعميم ،ال ــذي ص ــدر عن
وزارة المالية برقم  ٥لسنه " ،٢٠٢٠بعد مرور
شهرين من اجتماعنا بشأن نظام الشراء
للجهات ا لـعــا مــة ،حيث كنا نتأمل أن يتم
فيه إنصاف أصحاب المشاريع الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،الس ـي ـم ــا ب ـع ــد أن وضـعـنــا
آراءنا وأيدتها الحكومة ،خاصة الصندوق
الوطني للمشروعات الصغيرة ،الــذي كان
ً
مــؤيــدا بـشــدة لطرحنا فــي ض ــرورة إعطاء
المشاريع ذات القيمة ،التي تقل عن  ٧٥الف
دي ـنــار إل ــى أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة ،وانتقالها إلــى السوق العام
في حالة عدم وجود من يستطيع التنفيذ
منهم".
وقال الفضل" :لألسف جاء نظام مشابه
لنظام لجنة المناقصات ،بعد انتظار وصل
إلى شهرين ،مما يعني (نبله ونشرب مايه)،
ً
فــا فــائــدة م ـنــه" ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تـعــب من
هذا األمر ،وعلى وزير المالية أن يترك عنه
أمور "الشو" ،التي "ما توكل خبز" ،وذلك ألن
الناس في خطر.
ّ
وبين أن وزير المالية أرسل إليه "مسج"
يعبر من خالله عن استيائه من تصريحاته،
ً
مؤكدا أن تصريحاته وطرح الثقة به جاءت
"ألنه تارك لهذه األمور ليعبثوا فيها من هم
تحته" ،مستدركا" :أخطر شيء هو أن يكون
التغيير بعلم الوزير في إرجاع الممارسات
لـمــا هــو مـنـصــوص عليه فــي المناقصات
وتمييزها فقط بأفضلية السعر".
وأكـ ــد أن ه ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات ل ــم ت ـكــن مما
وافـقـنــا عـلـيــه ،ول ــم تــوافــق عليها الـجـهــات
الـحـكــومـيــة وال ـص ـنــدوق الــوطـنــي وبعدها
"تكسر" فينا ،وال تعطي أصحاب المشاريع

ً
ال ـحــق فــي أخ ــذ ال ـم ـشــاريــع ،مـتـســائــا :هــذا
التخريب لمصلحة من؟
وف ــي رســالــة وجـهـهــا الـفـضــل إل ــى سمو
رئيس مجلس الوزراء ،قال "إن تصرف وزارة
المالية مــع أصـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة أن يكون هــذا الـشــيء تصرفا
ً
م ـن ـقــذا ل ـهــم ،ال يـعــوضـهــم خ ـســائــر الـفـتــرة
الماضية ،من خالل تعميم مشوه ال نريده".
وأض ــاف أن هـنــاك مــذكــرتـيــن مــن الـقــوى
ال ـعــام ـلــة م ـت ـنــاق ـض ـتــان ،ق ـم ـنــا بـعــرضـهـمــا
عليكم في وقت سابق ،بشأن االقتراح الذي
ً
تـقــدمــت ب ــه ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـهـيـئــة ترسل
موظفيها إلى أصحاب المشاريع تطالبهم
بضرورة دفع كافة الرواتب من شهر مارس
حتى اليوم ،على الرغم من تفاهم أصحاب
الـمـشــاريــع مــع عمالتهم ،وقــدمـنــا للوزيرة
الطريقة الصحيحة لقبول تخفيض أصحاب
العمل الكويتيين للعمالة الــوافــدة لديهم،
الـتــي هــي م ــوج ــودة فــي أص ــل ال ـقــانــون في
المادة  ،٥٧ولكن ال حياة لمن تنادي.
وأوضــح أن الشكاوى ما زالت مستمرة،
وه ـ ـ ــذه مـ ـسـ ـتـ ـن ــدات أعـ ـم ــالـ ـه ــم وم ــوافـ ـق ــات
عمالتهم ،مطالبا سمو الرئيس "ال ــذي له
كــل تقدير ومحبة ،فــي أنـنــا ال نحتاج إلى
استجواب ،حتى نثبت لك أن الوزير سيئ".
وت ـ ـسـ ــاءل ال ـف ـض ــل" :ل ـ ـمـ ــاذا تـ ــريـ ــدون أن
نمر بـتــأز يــم ،حتى تقتنع سموكم بوضع
وزي ــري المالية وال ـش ــؤون؟ وهــل هــذه هي
الكفاءات التي تدير المشهد االقتصادي؟"،
خاتما بالقول" :نحن علي المحك ،وال نملك
تــرف الــوقــت ،والـنــاس تتضرر والموضوع
برقابكم".

أحمد الفضل

المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
تعرضت
للضرر نتيجة
االنهيار
االقتصادي
بسبب األزمة
الصحية

ةديرجلا

•
العدد  / 4528األربعاء  16سبتمبر 2020م  28 /المحرم 1442هـ

local@aljarida●com

٧

دراسة

تاريخ الدوائر االنتخابية من  10إلى  25إلى 5
حمزة عليان

 4مجالس بعشر
دوائر وعن كل
دائرة خمسة
أعضاء
 7مجالس
بـ  25دائرة
وعضوان
عن كل منها

مجلسان بالدوائر
الخمس وعن كل
دائرة  10أعضاء
وبـ  4أصوات
للناخب

مجلسان مبطالن
في  2012األول
بـ  4أصوات للناخب
والثاني بالصوت
الواحد

ج ــرب ــت ال ـك ــوي ــت ث ــاث ــة اشـ ـك ــال م ــن عــدد
ال ــدوائ ــر ،بـ ــدأت بــالـعـشــر م ــن مـجـلــس 1963
إلــى مجلس  ،1975وعـلــى أس ــاس  5اعضاء
لكل دائرة ،ثم انتقلت الى الـ  25دائرة ،بواقع
عضوين لكل دائــرة ،بــدءا من مجلس ،1981
عـلــى ان يمثل كــل دائ ــرة ع ـضــوان ،ووصـلــت
الــى الــدوائــر الخمس مع مجلس  ،2008و10
اعضاء عن كل دائــرة وأربـعــة مرشحين لكل
نــاخــب ،وف ــي المجلس المبطل الـثــانــي عــام
 2012بدأ العمل بالصوت الواحد ،وبالدوائر
الخمس و 10اعضاء لكل منها ،واستمر ذلك
في مجلسي  2013و.2016
أرب ــع مــراحــل رئيسية مــن تعديل الــدوائــر
كانت الدوافع فيها مختلفة ،فالتغيير يحصل
عـ ــادة تـبـعــا ل ــزي ــادة ع ــدد ال ـس ـكــان او انـشــاء
مناطق ومدن جديدة يستلزم النظر فيها ،لكن
الظواهر السلبية التي رافقتها مثل العصبيات
القبلية والطائفية والعائلية بقيت مثار نقاش
وجدل ،بشأن مدى عالقتها بعدد الدوائر أو
بمنظومة سياسية لعبت أدوارا مؤثرة وفاعلة.
وللخروج من هــذا المأزق يطرح البعض
مقترحا لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة
فلربما ك ــان ذل ــك ايــذانــا بــالـقـضــاء عـلــى تلك
«األمراض» لكن الدائرة الواحدة كما هو الحال
في البرتغال وإسرائيل ،على سبيل المثال،
تستلزم وجود أحزاب وبرامج وقوائم موحدة،
وذلــك غير متوفر بعد هنا ،فما زالــت عملية
تشريع االحزاب تصطدم بمعارضة قوية.
وفي استعراض عام لتاريخ الدوائر تبدو
الصورة كما يلي:
تم إجراء االنتخابات االولى لمجلس االمة
في الدوائر االنتخابية العشر التي أجري على
اساسها انتخاب المجلس التأسيسي ،على ان
تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء..
بعد ذلك صار تحديد الدوائر االنتخابية
والعدد الذي تنتخبه كل منها يصدر بقانون
خاص.
وعليه فقد صدر قانون ( 42لسنة )2006
القاضي بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية،
ونص على ما يلي:
 - 1ت ـق ـس ــم الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــى خ ـم ــس دوائ ـ ــر
انتخابية (مرفق جدول بالدوائر والمناطق
التابعة).
 - 2تنتخب كــل دائ ــرة عـشــرة اعضاء

لـلـمـجـلــس ،ع ـلــى ان ي ـك ــون ل ـكــل ن ــاخ ــب حق
االدالء بصوته ألربعة مرشحين في الدائرة
المقيد فيها.
وفي عام  ،2012صدر مرسوم بقانون رقم
 ،20بتعديل الدوائر ،نص على أن «تنتخب كل
دائرة عشرة اعضاء للمجلس ،على ان يكون
للناخب حق االدالء بصوته لمرشح واحد في
الدائرة المقيد فيها».
أسـفــر العمل بالصوت الــواحــد عــن ثالثة
مجالس ،تم ابطال مجلس  2012الثاني ،وبقي
مجلسان هما مجلسا  2013و ،2016وفي عام
 ،2012وبعد اجراء انتخابات المجلس المبطل
الثاني والمقاطعة الشعبية العريضة لهذا
المجلس لم تتعد المشاركة نسبة  ،%37وبعد
تقديم الطعون للمحكمة الدستورية حكمت
ببطالن المجلسين األول والثاني.

• المرحلة األولى ( 12سنة)
من  1963إلى  1975وتضمنت  4مجالس
على أساس  10دوائر لكل دائرة 5 ،أعضاء.
• المرحلة الثانية ( 25سنة)
من  2006 - 1981وتضمنت  7مجالس على
اساس  25دائرة ،عن كل دائرة عضوان.
• المرحلة الثالثة ( 4سنوات)
من  2008إلــى  2012وتضمنت مجلسين
على أساس  5دوائر ،عن كل دائرة  10أعضاء.
 ي ـح ــق ل ـك ــل ن ــاخ ــب ال ـت ـص ــوي ــت الرب ـع ــةمرشحين.
 صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاءالمجلسين االول والثاني .2012
 المجلس المبطل االول جرى على اساساربعة اصوات للناخب.
 المجلس المبطل الثاني جرى على أساسصوت واحد لكل ناخب.
• المرحلة الرابعة ( 8سنوات)
من  2012إلى  2020وكان بها مجلسان على
أساس  5دوائــر ،عن كل دائرة عشرة أعضاء،
يحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد.
ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب
ال ـم ـج ـل ــس ال ـم ـب ـطــل
الثاني.
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في مراجعة أجرتها «الجريدة»
لقانون االنتخابات الصادر عام
 1962وا لـ ـ ــذي ي ـح ـمــل ا ل ــر ق ــم ،35
أظهرت تعرضه للتعديل  56مرة
مـنــذ ص ـ ــدوره ،وه ــو رق ــم قياسي
مقارنة بباقي القوانين ،نظرا لما
اعتراه من ثغرات وما استجد على
العملية االنتخابية من تطورات.
فالناظر للممارسة الديمقراطية
يرى ان هناك جملة من المعوقات
حالت دون عملية التطوير الالزمة
من بينها:
 - 1ضيق ا لـقــا عــدة االنتخابية
ونـسـبــة مــن تـحــق لـهــم الـمـشــاركــة
السياسية والتي لم تتجاوز اكثر
من  %15بالرغم من اعطاء المرأة
حق االنتخاب والترشح (مجلس
.)2006
 - 2عـ ـ ـ ــدم ت ـ ـشـ ــر يـ ــع األ حـ ـ ـ ـ ــزاب
السياسية.
 - 3غ ـيــاب ال ـع ــدال ــة ف ــي تــوزيــع
الدوائر االنتخابية وتبديلها.
 - 4دخول االنتخابات الفرعية
ع ـل ــى الـ ـخ ــط وم ـ ــا ي ـس ـت ـت ـبــع ذل ــك
م ــن نـتــائــج عـلــى عــاقــة الـمــواطــن
بالنائب وبالدولة وبروز ظاهرة
المال السياسي المتضخم وهو
ما اوجد حالة استقطاب لعدد من
النواب لمصالح متنفذين.
فــي هــذه ال ـقــراء ة تبين ان اكثر
م ـ ــادة ف ــي ال ـق ــان ــون جـ ــرى عـلـيـهــا
تعديالت هــي الـمــادة ( ،)27حيث
عدلت  6مــرات ،وتختص باجراء
وادارة االنتخابات واضافة بنود
جــد يــدة تتعلق بتشكيل ا لـلـجــان
عـلــى ان تـضــم ال ـن ـســاء والـتـحـقــق
م ــن شـخـصـيــة ال ـنــاخــب م ــن واق ــع

مجلس األمة األول
1967 – 1963
مجلس األمة الثاني
1970 – 1967
مجلس األمة الثالث
1975 – 1971
مجلس األمة الرابع
1976 – 1975
مجلس األمة الخامس
1985 – 1981
مجلس األمة السادس
1986 – 1985
مجلس األمة السابع
1996 – 1992
مجلس األمة الثامن
1999 – 1996
مجلس األمة التاسع
2003 – 1999
مجلس األمة العاشر
2006 – 2003
مجلس األمة الحادي عشر
2008 - 2006/7/12
مجلس األمة الثاني عشر
2009-2008/3/18
مجلس األمة الثالث عشر
2011/2009
الـمـجـلـســان الـمـبـطــان بحكم
المحكمة الدستورية
ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـمـ ـبـ ـط ــل األول
2012/6/7 – 2012/2/15
المجلس المبطل الثاني
2013/6/13 – 2012/12/16
مجلس األمة الرابع عشر
2016/2013
مجلس األمة الخامس عشر
2020 / 2016

مراحل الدوائر وعدد المجالس

قراءة في تعديالت قانون
انتخاب أعضاء مجلس األمة
ش ـه ــادة الـجـنـسـيــة قـبــل ان يـبــدي
رأيه ،وتقديم اسم مندوب المرشح
قبل سبعة ايام على االقل من بدء
العملية ،وفي حالة غياب رئيس
ال ـل ـج ـن ــة تـ ـن ــاط ب ــأح ــد الـ ــرؤسـ ــاء
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـص ــدر
تعيينهم بقرار من وزير العدل.
يـلـيـهــا م ــن ح ـيــث عـ ــدد ال ـم ــرات
ال ـمــادة  36و 36مـكــرر فـقــد عدلت
خـ ـم ــس م ـ ـ ــرات وه ـ ــي ذات عــا قــة
بفرز الصناديق وختمها بالشمع
االحمر باللجان الفرعية وتحرير
محضر بــذ لــك وكيفية نقلها الى
اللجان االصلية وفرزها بالنداء
العلني ومن ثم ايداعها باالمانة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس االمـ ــة ال ــى حين
ال ـبــت بـجـمـيــع ال ـط ـعــون وبـعــدهــا
ترسل الى وزارة الداخلية.
ام ــا الـ ـم ــادة االول ـ ــى م ــن قــانــون
االن ـت ـخ ــاب وال ـت ــي تـخـتــص بحق
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب والـ ـت ــرشـ ـي ــح وبـ ـع ــدد
سـ ـن ــوات ال ـم ـت ـج ـنــس ال ـ ــذي يـحــق
ل ــه م ـم ــارس ــة هـ ــذا الـ ـح ــق ،فبلغت
تـعــديــاتـهــا ارب ــع م ــرات ،وتنقلت
ع ـ ــدد س ـ ـنـ ــوات ال ـم ـت ـج ـن ــس الـ ــذي
يحق له االنتخاب من  10سنوات
ثــم ار تـفـعــت ا ل ــى  ،30لتستقر في
النهاية على  20سنوات.
وهناك مواد اخرى ال تقل اهمية
عنها جرى توضيحها بالجدول
المرفق مع هذه الدراسة.

تواريخ المجالس

رقم
المادة
1

8
16
18
20
23
27

المادة  27عدلت ست
مرات وتشمل التحقق
من الناخب من واقع
الجنسية وأسماء
مندوبي المرشحين
قبل أسبوع وضم
نساء إلى اللجان

31
31
مكرر
32
36
و36
مكرر
39
41
43

المادة األولى عدلت
أربع مرات وتنقلت
بعدد سنوات
المتجنس الالزمة
لالنتخاب من 10
إلى  30ثم 20

10

5

10

5

10

5

10

5

25

2

25

2

تم حل المجلس عام 1986

25

2

 بعد التحرير -سقوط المجلس الوطني

25

2

تم حل المجلس 1999

25

2

-

25

2

تم حل المجلس 2006

2

تم حل المجلس 2008

25
5
5
5
5
5
5

 10ويحق لكل ناخب التصويت
ألربعة مرشحين
 10ويحق لكل ناخب التصويت
ألربعة مرشحين
 10ويحق لكل ناخب التصويت
ألربعة مرشحين
 10ويحق لكل ناخب التصويت
لمرشح واحد
 10أعضاء عن كل دائرة ويحق لكل
ناخب التصويت لمرشح واحد
 10أعضاء عن كل دائرة يحق لكل
ناخب التصويت لمرشح واحد

 تزوير النتائج استقالة  7من النواب تم حل المجلس عام 1976 -لجنة لتنقيح الدستور

دخول المرأة باالنتخاب والترشيح
تم حل المجلس بتاريخ 2009/3/18
تم حل المجلس بتاريخ 2011/2/3
صــدر حكم المحكمة الــدسـتــوريــة بإلغاء المجلسين األول
والثاني
بدء العمل بالصوت الواحد
الصوت الواحد
تم حل المجلس بتاريخ 2016/10/16
الصوت الواحد

أبرز التعديالت على قانون االنتخاب وعدد مرات التعديل

7
مكرر

المادة  36عدلت
خمس مرات وتتعلق
بفرز الصناديق
وختمها وإيداعها
بالمجلس إلى حين
بت الطعون

عدد الدوائر

عدد األعضاء
عن كل دائرة

مالحظات

44

45

مضمون التعديل الجديد
المرأة والمتجنس
 – 1حق االنتخاب والترشيح للمرأة ()2005
 – 2حق االنتخاب فقط للمتجنس بعد  10سنوات تنقلت من  10سنوات وارتفعت الى  30ثم استقرت على 20
الكويتيات
كشوف بأسماء جميع الكويتيات ممن توفرت فيهن الصفات المطلوبة لممارسة حقوقهن االنتخابية (اللقب – المهنة – الميالد – رقم
المدنية والجنسية)
إضافة األسماء وحذفها
اضافة اسماء من بلغ العشرين.
حذف من نقل موطنه من الدائرة وإضافة من نقل اليها.
بطاقة انتخاب
ألغيت بالقانون رقم  17/2009وكانت تنص على اعطاء الناخب بطاقة انتخاب فيها صورته واسمه وميالده ورقم قيده وبيان الدائرة.
حاالت المجلس ألغى ما نص عليه في حالة حل المجلس أو اكمال المدة وحالة االنتخابات التكميلية
الترشيح
طلبات الترشيح تنشر في الجريدة الرسمية خالل اسبوعين من تاريخ اغالق باب الترشيح.
الجمع بين الوظيفة والعضوية
ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة وتمت تسمية الوزراء وأعضاء القضاء والنيابة بعدم ترشيح انفسهم اال بعد
االستقالة وكذلك منع رؤساء لجان القيد واالعضاء واالقرباء ما لم يتنحوا عن االشتراك في اعمال اللجان.
إدارة االنتخاب
يعين وزير الداخلية عضوة من النساء ومندوبة عن كل مرشح والتحقق من شخصية الناخب وتقديم اسم مندوب المرشح قبل  7ايام
واذا غاب رئيس اللجنة يحل مكانه احد الرؤساء االحتياطيين بقرار من وزير العدل.
ساعات االنتخاب
ً
تدوم عملية االنتخاب من  8صباحا الى  8مساء وفي شهر رمضان من  12ظهرا الى  12ليال
مقرات للنساء
السماح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور واآلخر لإلناث يسمح فيهما بإجراء الندوات مع تبيان العقوبات.
شهادة الجنسية
يحق للجنة االطالع على شهادة جنسية الناخب وختمها بختم خاص.
فرز الصناديق
تختم الصناديق االنتخابية باللجان الفرعية بالشمع االحمر ويحرر محضر بذلك وتنقل الى مقر اللجنة االصلية برفقة الرئيس
والمندوبين والداخلية ويتم الفرز بالنداء العلني ويقوم رئيس كل لجنة بتسليم صندوقها الى مجلس االمة الى حين البت بجمع
الطعون وبعدها ترسل الى وزارة الداخلية.
األصوات الصحيحة
ترسل صــورة من المحضر الــذي اعلن فيه اسم الفائز مع اوراق االنتخاب بالصناديق المختومة بالشمع األحمر لتظل تحت طلب
المحكمة الدستورية والبت في جميع الطعون.
الطعن في العضوية
ال يجوز للناخب او المرشح الطعن بإبطال االنتخاب اذا كان مبنيا على نزاع حول الموطن االنتخابي.
جرائم االنتخاب
اضيفت للمادة بند جديد بمعاقبة كل من اهان لجنة االنتخاب او احد اعضائها.
اضيف بند جديد ينص على معاقبة كل من دخل القاعة المخصصة لالنتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء
صوته لمرشح معين ،ونص على معاقبة كل من تحايل عالنية وبأي وسيلة من وسائل االعالم او النشر او خفية برسائل او اتصاالت
هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين إغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله
على التصويت على وجه معين او االمتناع عن التصويت.
االنتخابات الفرعية
الغي البند الرابع «من اهــان لجنة االنتخاب» وأضيف يعاقب بالحبس والغرامة كل من نظم او اشترك في انتخابات فرعية او دعا
اليها وكل من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين او استخدام اموال الجمعيات والنقابات او
مقارها لمصلحة مرشح معين.

عدد مرات
التعديل
4
مرة واحدة
2
2
3
مرة واحدة
3
6
2
مرة واحدة
2
5

3
مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة

2

8
محليات
السالم :المشاركة في يوم تنظيف البيئة تعزيز لمكانتنا الدولية
ةديرجلا

•
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رئيسة مبادرة النوير أعلنت انطالق «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها» السبت المقبل بالجهراء واألحمدي
 3000مشارك في
الحملة لتعزيز
ثقافة االهتمام
بالبيئة وتنظيفها
لدى المجتمع

أعـ ـلـ ـن ــت رئـ ـيـ ـس ــة م ـ ـبـ ــادرة
ال ـ ـنـ ــويـ ــر الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار
السالم تنظيم حملة «الكويت
ن ـظ ـي ـفــة بـ ـس ــواع ــد أب ـن ــائ ـه ــا»
تــزام ـنــا م ــع «ال ـي ــوم الـعــالـمــي
ل ـت ـن ـظ ـي ــف الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة» ال ـس ـب ــت
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل فـ ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــي
الجهراء واألحمدي.
وقالت السالم في تصريح
لـهــا إن مـشــاركــة الـكــويــت في
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـت ـن ـظ ـيــف
البيئة تعد األولى من نوعها،
مـ ــؤ كـ ــدة أن ه ـ ــذه ا ل ـم ـش ــار ك ــة
سـتـعــزز مـكــانــة الـكــويــت على
الخريطة ا لــدو لـيــة فــي مجال
االهتمام بالبيئة.
ولفتت إلى أن هذه الحملة
الـعــالـمـيــة ش ــارك فـيـهــا الـعــام
الماضي  20.1مليون شخص
م ــن  180دو ل ـ ــة ع ـبــر ا ل ـعــا لــم،
مشيرة إ لــى أنها أكبر حملة
ل ـت ـن ـظ ـيــف ال ـب ـي ـئ ــة ي ـش ـهــدهــا
العالم.

 3000مشارك
وأ شــادت السالم بتجاوب
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة م ــع ه ــذه
الحملة التي سيشارك فيها

ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــوزراء ووك ــاء
الوزارات وقيادات من جهات
مختلفة وعدد من المنظمات
الــدول ـيــة ومـمـثـلــي الـسـفــارات
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد،
موضحة أن عدد المشاركين
فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى مــا
يزيد على  2000مشارك ومن
الـمـتــوقــع وصــولــه إلــى 3000
مشارك يوم السبت المقبل.
وأض ــاف ــت :م ــن خ ــال هــذه
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة نـ ـطـ ـم ــح ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت نـ ـظـ ـيـ ـف ــة
وجميلة ،فالكويت تستحق
مـ ـن ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،م ــوضـ ـح ــة أن
الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ت ـب ـن ـي ـه ــا ل ـه ــذه
ال ـح ـم ـل ــة هـ ــو تـ ـع ــزي ــز ث ـقــافــة
االهتمام بالبيئة وتنظيفها
ل ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـك ــويـ ـت ــي
بمشاركة العديد من أطياف
المجتمع بمختلف أعمارهم
واهتماماتهم ،الفتة ا لــى انه
يـسـمــح ب ـم ـشــاركــة م ــن تـفــوق
أ ع ـم ــار ه ــم  15س ـنــة ف ــي هــذه
الحملة.
وع ـ ـ ـبـ ـ ــرت عـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
بـ ـتـ ـض ــاف ــر جـ ـ ـه ـ ــود ال ـج ـم ـي ــع
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـي ــوم
العالمي ،مثمنة جهود جميع

ال ـم ـش ــارك ـي ــن وال ـم ـت ـطــوع ـيــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا ب ـت ـس ـج ـي ــل
أس ـ ـمـ ــائ ـ ـهـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا
االلـكـتــرونــي ،وشـكــرت جميع
ال ـ ـ ـ ــوزارات وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا ال ـتــي
أعلنت مشاركتها في الحملة،
كـمــا شـكــرت ا لـبـنــوك وجميع
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـعــامــة ال ـتــي اب ــدت اهـتـمــامــا
بالغا بهذه الحملة.

لقاء توعوي
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
وفـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ت ـ ــوع ـ ــوي ال ـت ـق ــت
الـ ـس ــال ــم ب ـم ـم ـث ـلــي ال ـه ـي ـئ ــات
والـمــؤسـســات الـمـشــاركــة في
الحملة ،حيث قــد مــت عرضا
عن الحملة باللغتين العربية
واالنكليزية استعرضت فيه
ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـت ــي سـتـشـمـلـهــا
حملة التنظيف وهي مقسمة
إ ل ــى سـتــة مــوا قــع فــي منطقة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ب ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك كـ ـ ــل مــن
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران والـ ــوفـ ــرة
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة االح ـ ـمـ ــدي حـيــث

نصائح لسالمة المشاركين بالحملة
 6محطات بمواقع
التنظيف إلنجاح
الفعالية وحماية
المشاركين فيها

دع ــت الـشـيـخــة انـتـصــار الـمـشــاركـيــن إلــى
ضرورة اتباع تعليمات السالمة الموجودة
على اللوحات االرشادية ومنها عدم محاولة
إزال ـ ــة ال ـح ـيــوانــات ال ـجــري ـحــة أو الـمـيـتــة أو
ال ـخ ـشــب أو ال ـع ـظ ــام ،وعـ ــدم ل ـمــس األش ـيــاء
غير المعروفة و عــدم رفع أي صخور ألنها

قـ ــد تـ ـك ــون م ـ ـ ــأوى ل ـل ـح ـي ــوان ــات الـ ـب ــري ــة أو
الزواحف ،وعدم وضع األيــدي في الجحور
أو الذهاب بعيدا عن المجموعة ،باإلضافة
إلــى ض ــرورة عــدم االق ـتــراب مــن أي نــوع من
الحيوانات ،وااللتزام بلبس األقنعة الواقية
وعدم إزالتها.

«الصفري» ...موسم النتشار بعض األمراض
السعدون :تبدأ في الثلث األخير من الشهر الجاري
قال الفلكي عادل السعدون إنه في الثلث األخير
مــن شـهــر سبتمبر ال ـجــاري وم ــع اق ـتــراب االع ـتــدال
ال ـخ ــري ـف ــي وت ـ ـسـ ــاوي ال ـل ـي ــل والـ ـنـ ـه ــار تـ ـب ــدأ ف ـتــرة
«الصفري» وهي أيام معروفة لدى الكويتيين وتمتد
خــال الـفـتــرة الـتــي تلي دخ ــول سهيل إلــى أن يبدأ
الشتاء .وأضاف السعدون في تصريح لـ «كونا» امس
أنه في فترة «الصفري» تنتشر بعض األمراض التي
تستمر مع بعض الناس طيلة الفترة حتى موسم
سقوط األمطار ومع البعض اآلخر تستمر معه عدة
أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة أخرى.
وذكــر من بين هذه األمــراض حساسية الخريف
الـتــي ت ــؤدي إلــى احـتـقــان األن ــف وسـيــانــه والــرشــح
وال ـح ـك ــاك ف ــي الـعـيـنـيــن وذرف ال ــدم ــوع والـعـطــس
وال ـس ـعــال وي ـعــزى بـعــض أس ـبــاب الـحـســاسـيــة إلــى
انتشار حبوب لقاح النباتات البرية المعمرة والتي
تزهر آخر الصيف.

وأوض ــح أن األط ـب ــاء يـقــولــون مــن نــاحـيــة أخــرى
أن ه ــذه الـفـتــرة تنتشر فيها أم ــراض مـثــل الحمى
الــرومــاتــزمـيــة والـحـمــى الـقــرمــزيــة والــدف ـتــريــا ومــن
أع ــراض هــذه األم ــراض الـتـهــاب الـحـلــق والـلــوزتـيــن
وصعوبة البلع وارتفاع درجــات الحرارة والتهاب
م ـفــاصــل ال ـج ـســم ال ـك ـب ـيــرة وت ــورم ـه ــا م ـثــل الــركـبــة
والكعبين والكوع والكتف وأجزاء اخرى من الجسم.
وقال السعدون إنه تمت تسمية الفترة بالصفري
نسبة إلى صفرة السماء الناتجة من الغبار المتعلق
بالجو نتيجة ركود الهواء تقريبا في هذه الفترة كما
قيل بسبب صفرة الشمس وقت العصر أو الصفرار
األجسام نتيجة اصابتها بأمراض الخريف نتيجة
تغير الطقس وميله للبرودة.
وأشار إلى أن هناك رأيا آخر أكثر قبوال ومفاده
بأنه في هذه الفترة يخلو النخل من الرطب فتصبح
النخلة صفراء أو الصفرار أوراق األشجار.

أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الواجب اتباعها وما ستوفره
شــركــة الـنــويــر غـيــر الــربـحـيــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـش ــارك ــة م ــن وس ــائ ــل نـقــل
جماعية تتواجد عبر جميع
الـمـحــافـظــات ،بــاإلضــافــة إلــى
ت ــوف ـي ــر ال ــوس ــائ ــل ال ــوق ــائ ـي ــة
المفروضة من وزارة الصحة
للحماية من فيروس كورونا،
داعية المشاركين الى التقيد
ب ـت ـع ـل ـي ـمــات وزارة ا ل ـص ـحــة
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بالتباعد اال جـتـمــا عــي و عــدم
التجمع.
وعـ ـ ـ ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ال ـ ـخـ ــوي ـ ـسـ ــات ف ـ ــي الـ ـجـ ـه ــراء
ق ــال ــت الـ ـس ــال ــم انـ ـه ــا مـنـطـقــة
مسطحة كـبـيــرة و خــا لـيــة من
المخاطر ،وتم اختيارها بعد
زيـ ـ ــارة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــواقــع
األ خـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـ ـمـ ــا ان ا خـ ـتـ ـي ــار
مـنـطـقــة ال ـخ ـي ــران بـمـحــافـظــة
االح ـمــدي بــاعـتـبــارهــا وجهة
هامة للمواطنين خصوصا
في هذه االيام التي نعيشها
بسبب تفشي فيروس كورنا
وعـ ــدم قـ ــدرة ال ـك ـث ـيــريــن عـلــى
السفر خارج البالد.
ا مــا بـخـصــوص المحطات
األ ســا سـيــة بـمــو قــع التنظيف
فـقــا لــت الشيخة ا نـتـصــار :تم
تجهيزه بعدد ست محطات
هـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل
وي ـح ـص ــل الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـيــه
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـتـ ـ ــرات و  QRکـ ـ ــود،
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــة بـ ـه ــا
الف ـ ـتـ ــات إرشـ ـ ــاديـ ـ ــة ل ـح ـمــايــة
الـمـشــاركـيــن مــن أي مـخــاطــر،
ومحطة المعدات بها جميع
األدوات وا لـ ـعـ ـت ــاد لـتـجـهـيــز
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،ومـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة

انتصار السالم خالل اللقاء التوعوي
اإلسعاف التي توفرها وزارة
ال ـص ـح ــة ب ـه ــا االسـ ـتـ ـع ــدادات
الالزمة واإلجراء ات الصحية
االح ـت ــرازي ــة ض ــد أي ح ــادث،
ومحطة المياه وبها حاويات

مياه بالستيكية قابلة إلعادة
التدوير للحفاظ على ترطيب
المشاركين ،ومحطة القمامة
التي تستقبل اكياس القمامة
الـ ـمـ ـمـ ـل ــوء ة وذلـ ـ ــك ل ـق ـيــاس ـهــا

فـيـمــا بـعــد وجـمــع الـبـيــانــات،
كما يتواجد فريق التنسيق
لتسهيل ا ل ـحــدث مــن بــدا يـتــه
ال ــى ن ـهــاي ـتــه ل ـض ـمــان نـجــاح
الفعالية.

«تدريس التطبيقي» تطالب وزير التربية
باستعجال تعزيز «ميزانية الصيفي»
طالب رئيس لجنة متابعة المستحقات
المالية في رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية د .ف ــارس المطيري
ب ــاس ـت ـع ـج ــال ت ـع ــزي ــز م ـي ــزان ـي ــة ال ـف ـصــل
الصيفي ،حفاظا على التوازن في أعداد
الطلبة الخريجين والمستمرين ،مناشدا
وزير التربية وزير التعليم العالي ورئيس
مجلس إدارة الهيئة د .سـعــود الحربي
سرعة البت في الموضوع.
وقال المطيري ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن «الفصل الصيفي للطلبة بمنزلة
القشة التي يتعلقون بها لمساعدتهم في
التخرج ،وعدم تعطل مسيرتهم الدراسية،
إضافة إلى أهمية الفصل الصيفي ،كونه

يـمـثــل مـنـقــذا لـهــم م ــن ال ـت ـعــرض للفصل
بسبب استنفاد مدة البقاء».
وبـ َّـيــن المطيري أن «الـفـصــل الصيفي
م ـه ــدد بــال ـش ـلــل ال ـج ــزئ ــي ،ف ــي حـ ــال عــدم
ت ــوف ـي ــر ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ،وس ـي ـكــون
ال ـم ـت ـضــرر األول واألخ ـ ـيـ ــر ه ــو ال ـطــالــب
ومستقبله الدراسي» ،الفتا إلى أن الهيئة
الصيفي
حددت الخطة الدراسية للفصل
ُ
بناء على ميزانية متكاملة لفتح شعب
دراس ـيــة أم ــام الـطـلـبــة ،إال أن التخفيض
الــذي طرأ على الميزانية بشكل عام نال
الصيفي االستثنائي،
بإجحاف من الفصل
ُّ
مــا يــؤثــر سـلـبــا عـلــى الــشـعــب الــدراس ـيــة،
وي ـض ــع الـهـيـئــة ف ــي م ــوق ــف ال تستطيع

معه االستمرار بطرح المقررات للطلبة
بالفصل الصيفي».
وأضاف أن الرابطة لم تجد صدى ُيذكر
من مجلس األمة ،ممثال بلجنة الميزانيات،
التي اعتمدت على التخفيض العشوائي،
وبنسبة كبيرة من الميزانية المقررة للفصل
الصيفي الحالي ،معربا عن أمله تدارك وزير
التربية وزير التعليم العالي إلنقاذ الموقف،
فــي ظــل الـمــدة المتبقية والـكــافـيــة لتعزيز
ميزانية الصيفي قبل بداية الفصل الحالي،
وإيجاد حل عاجل يتيح للهيئة االستمرار
في طرح المقررات الالزمة بالفصل الصيفي،
وال ـح ـفــاظ عـلــى سـيــر الـعـمـلـيــة التعليمية
ومستقبل الطلبة.

فارس المطيري

إلغاء لجان اختبارات «التجويد» بـ «التربية األساسية»
«اتحاد التطبيقي» لـ ةديرجلا  :األعمال الفصلية واالمتحانات النهائية «أونالين»
•

●

أحمد الشمري

أعلن رئيس االتحاد العام
ل ـط ـل ـب ــة ومـ ـ ـت ـ ــدرب ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـت ــدري ــب ض ـ ــاري ال ـع ـل ـيــان
إلغاء لجان اختبار التجويد
فــي م ـقــررات ا لـتـجــو يــد بقسم
الدراسات االسالمية في كلية
التربية األساسية ،واالكتفاء
بـ ـ ــاالونـ ـ ــايـ ـ ــن فـ ـ ــي االع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـ ـف ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــة واالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
النهائية من استاذ المقرر.
وقال العليان لـ «الجريدة»
إن القسم العلمي وا فــق على

«اتحاد بريطانيا» :مساعدة الطلبة
الستكمال مشوارهم الدراسي
●

حمد العبدلي

أعلن نائب رئيس مجموعة مستجد التابعة لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت  -فرع المملكة المتحدة عبدالرحمن المسري استعداد
الـمـجـمــوعــة لـخــدمــة الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات الــراغـبـيــن فــي استكمال
مشوارهم الدراسي واالكاديمي بالمملكة المتحدة سواء من الطلبة
المستجدين او الطلبة المستمرين .واشــار المسرى في تصريح
صحافي امس ،إلى أن مقر االتحاد الكائن في برج التجارية الطابق
 35تم تعقيمه وتجهيزه وفقا لالشتراطات الصحية حفاظا على
صحة وسالمة العاملين والطلبة الموجودين بالمقر .وأكد المسري
أن مجموعة مستجد التابعة لالتحاد على أتم االستعداد لخدمة
الطلبة والطالبات المقبلين على الــدراســة في المملكة المتحدة
او الطلبة المستمرين .وذكر المسري أن مجموعة مستجد أتمت
االستعداد لإلجابة عن جميع االستفسارات فيما يخص الدراسة
بالمملكة المتحدة والمساعدة في استخراج القبوالت الجامعية
للطلبة الراغبين في الــدراســة بها والتسجيل في خطة البعثات
واستكمال بيانات الطالب الــراغــب فــي التسجيل بــاإلضــافــة إلى
المساعدة في التقديم على الفيزا الدراسية.

احـ ـتـ ـس ــاب درج ـ ـ ــات مـ ـق ــررات
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــد وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــا ه ــو
م ـ ــرص ـ ــود ف ـ ــي الئ ـ ـحـ ــة ن ـظ ــام
ال ــدراس ــة ع ــن ب ـعــد ،وه ــي 70
في المئة درجة اعمال السنة،
و 30ف ــي ا لـمـئــة لــاخـتـبــارات
النهائية ،الفتا إلى أن جميع
اال قـســام العلمية اتبعت هذا
الـنـظــام بـنــاء عـلــى تــوصـيــات
ادارة الهيئة.
وأفـ ــاد الـعـلـيــان ب ــأن نـظــام
اختبارات اللجان في مقررات
ال ـت ـج ــوي ــد عـ ـب ــارة ع ــن ثــاثــة
م ــن أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
الختبار مجموعة من الطلبة

وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم درج ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،ول ـك ــن
ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـص ـح ـيــة
واالشتراطات توجهت عمادة
ال ـك ـل ـيــة إلـ ــى إلـ ـغ ــاء ال ـل ـج ــان،
واالك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـ ــاالخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
الفصلية والنهائية.
وتقدم العليان بالشكر إلى
عميد كلية التربية األساسية
د .فريح العنزي على جهوده
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى س ــام ــة
ال ـط ـل ـب ــة مـ ــن وبـ ـ ــاء كـ ــورونـ ــا،
مـتـمـنـيــا ال ـتــوف ـيــق والـ ـس ــداد
لـجـمـيــع ا لـطـلـبــة فــي حياتهم
الدراسية.
ضاري العليان

ةديرجلا
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«التربية» :إلغاء عقود التغذية والحافالت بالمدارس
إعالن نتائج طلبة شهادة الثانوية العامة األحد المقبل
فهد الرمضان

ً
عملية التعليم
العتماد
نظرا
ً
عن ُبعد ،والتزاما بتوصيات
السلطات الصحية ،كشف
وكيل وزارة «التربية» عن إلغاء
عقود التغذية و«الحافالت»
بالمدارس.

اعتماد جداول
االختبارات
«الورقية» لطلبة
المنازل والحاالت
الخاصة

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
ب ــاإلن ــاب ــة ،ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
للتنمية التربوية واألنشطة
فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــد ،إل ـ ـغـ ــاء
عقود التغذية والحافالت في
ً
الـمــدارس ،التزاما بتوصيات
ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ،ول ـعــدم
وجود تعليم تقليدي.
وأوض ـ ــح الـمـقـصـيــد ،خــال
ت ـ ـ ـ ــرؤس ـ ـ ـ ــه اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع لـ ـجـ ـن ــة
الـتـخـطـيــط والـمـتــابـعــة للعام
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،أمـ ـ ــس،
بحضور الوكالء المساعدين
لقطاعات ا لـ ــوزارة المختلفة،
أن إلـ ـغ ــاء ه ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــود ج ــاء
ب ـعــد ص ـ ــدور الـ ـق ــرار الـ ـ ــوزاري
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـ ــن ُبـ ـع ــد
للفصل الــدراســي األول للعام
 ،2021/2020وتوصيات وزارة
الصحة وارشاداتها الخاصة
ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـن ـق ــل ال ـ ـفـ ــردي ال
الجماعي.

وفــي سياق متصل ،أعلنت
"الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة" ،أم ـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـ ــداول
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات طـ ـلـ ـب ــة الـ ـمـ ـن ــازل
وال ـ ـحـ ــاالت ال ـخ ــاص ــة وال ـ ــدور
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي
 ،2020/2019للصفوف العاشر،
والحادي عشر ،والثاني عشر
في القسمين العلمي واألدبي،
والتعليم الديني ،ومن المقرر
ان ـطــاق ـهــا يـ ــوم  27الـ ـج ــاري،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن االخ ـت ـب ــارات
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ورقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وحـ ـ ـ ــددت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـج ــان االخـ ـتـ ـب ــارات
والمدارس التي ستجرى فيها.
وأك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
مطلعة لـ"الجريدة" أن الوزارة
ستعلن نـتــا ئــج طـلـبــة الصف
الثاني عشر للدور األول يوم
األح ــد الـمـقـبــل ،وذل ــك بحسب
ال ـت ـعــديــات ع ـلــى طـ ــرأت على
قــرار رقــم ( )1بسبب تداعيات
انتشار جائحة كورونا.

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت "ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة" إل ــى
أن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـ ــدارس ـ ـ ـيـ ـ ــن فــي
ال ـصــف الـثــانــي عـشــر (عـلـمــي)
س ـ ـ ـي ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرون فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــادة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ي ـ ـ ــوم الـ ـس ــاب ــع
والعشرين من الشهر الجاري،
فاألحياء ،ثم اللغة العربية ،ثم
الكيمياء ،ثم اللغة اإلنكليزية،
في حين يكون يوما الجمعة
والسبت راحة ،ويختبر الطلبة
ي ــوم  4أكـتــوبــر المقبل بـمــادة
الفيزياء ،فالتربية اإلسالمية،
ث ـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم ،وح ـت ــى
االخـ ـتـ ـب ــار األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي مـ ــادة
الدستور وحقوق اإلنسان.

القسم األدبي
وأوض ـ ـحـ ــت أن اخـ ـتـ ـب ــارات
ال ـص ــف ال ـثــانــي ع ـشــر (ادبـ ــي)
س ـ ـت ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ال ـ ـل ـ ـغـ ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ـق ـضــايــا الـبـيـئــة

مواعيد اختبارات طلبة العاشر
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر إن ط ـل ـبــة الـ ـص ــف ال ـعــاشــر
سـ ـيـ ـخـ ـتـ ـب ــرون بـ ـ ـم ـ ــادة ال ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــاء ،ف ــال ـت ــرب ـي ــة
اإلســامـيــة ،ثــم األح ـيــاء ،ثــم الـلـغــة اإلنكليزية،
ثم اللغة العربية ،بعدها راحة مدة يومين ،ثم

الرياضيات ،ثم الكيمياء ،ثم تاريخ الكويت ،ثم
القرآن الكريم ،مبينة أن وقت االختبار يتراوح
بين الساعة و 15دقيقة ،وثــاث ســاعــات و15
دقيقة.

والتنمية المعاصرة ،ثم اللغة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ثـ ــم تـ ــاريـ ــخ ال ـعــالــم
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــر ،ثــم
اللغة اإلنكليزية ،بينما يوما
ال ـج ـم ـعــة وال ـس ـب ــت راحـ ـ ــة ،ثم
يختبرون بمادة الفلسفة ،ثم
التربية االسالمية ،ثم القرآن
الـكــريــم ،ثــم الــدسـتــور وحقوق
اإلنسان ،وأخيرا اإلحصاء.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن اخ ـت ـبــارات
ط ـل ـب ــة الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي عـشــر
(تعليم د يـنــي) ستنطلق يوم
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القرآن الكريم ،فالنقد والبالغة،
ثم المجاالت القرآنية والتعبير
والقراء ة ،ثم النحو والصرف،
ث ــم ال ـم ـن ـطــق ال ـق ــدي ــم ،مـشـيــرة
إلـ ـ ــى أنـ ـه ــم س ـي ـت ـخ ـب ــرون فــي
م ـجــالــي الـلـغـتـيــن اإلنـكـلـيــزيــة
وال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مــن
اكتوبر المقبل ،ويليهما في
اليوم التالي اختبار التفسير،
فــاالجـتـمــاعـيــات ،ثــم الـحــديــث
الشريف ،ثم المجاالت األدبية
والـعــروض وتــاريــخ األدب ،ثم
الفقه التحريري.

القسم العلمي
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا خ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
طـلـبــة ال ـح ــادي عـشــر (عـلـمــي)
س ـت ـن ـط ـلــق ب ـ ـمـ ــادة ال ـف ـي ــزي ــاء،

ف ــالـ ـت ــربـ ـي ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ثــم
األحـيــاء ،ثم اللغة اإلنكليزية،
ث ــم ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ث ــم راح ــة
يــومــي الـجـمـعــة وال ـس ـبــت ،ثم
يـ ـ ـع ـ ــاودون اخـ ـتـ ـب ــاراتـ ـه ــم فــي
ال ــراب ــع م ــن اك ـتــوبــر بــاخـتـبــار
مادة الرياضيات ،فالكيمياء،
ث ــم ال ـج ـيــولــوج ـيــا ،ث ــم ال ـق ــرآن
الكريم.
وذكـ ـ ــرت أن طـلـبــة ال ـح ــادي
عشر (ادبي) سيختبرون االحد
المقبل فــي م ــادة م ـبــادئ علم
الـجـغــرافـيــا وع ـلــم االق ـت ـصــاد،
ف ـ ـمـ ــادة ال ـت ــرب ـي ــة االس ــامـ ـي ــة،
ث ـ ـ ــم الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،ث ــم
ال ـل ـغــة اإلن ـج ـل ـيــزيــة ،ث ــم الـلـغــة
العربية ،على ان يـكــون يوما
الـجـمـعــة وال ـس ـبــت راح ـ ــة ،في
ح ـ ـيـ ــن سـ ـيـ ـخـ ـتـ ـب ــرون يـ ـ ـ ــوم 4
أكتوبر المقبل بمادة التاريخ
االسـ ـ ــامـ ـ ــي ،فـ ــاإلح ـ ـصـ ــاء ،ثــم
مـ ـ ـب ـ ــادئ عـ ـل ــم الـ ـنـ ـف ــس وع ـل ــم
االجتماع ،ثم القرآن الكريم.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــدت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة أن عـ ــدد
ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ب ـن ـظــام
المنازل ،الذين يحق لهم دخول
االخ ـت ـب ــارات فــي  27ال ـجــاري،
بلغ  2000طالب وطالبة.

فيصل المقصيد

 2000طالب منازل
يحق لهم دخول
االختبارات

 560مركبة غادرت الكويت في اليوم األول لفتح المنافذ البرية
األدعس لـ ةديرجلا• :السفر إلى السعودية عبر منفذين والعودة من «النويصيب»
في غضون الساعات •

القليلة القادمة من
المتوقع أن تشهد
المنافذ الحدودية
حركة عودة من
الجانب السعودي

ال يسمح بالخروج
إال بفحص PCR
لم تمض عليه 48
ساعة

تعليمات صحية
مــن جانب آخــر ،أبلغ مصدر
أم ـ ـنـ ــي م ـط ـل ــع أن ال ـت ـع ـل ـي ـمــات

مشعان األدعس

الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ن ـ ـصـ ــت ع ـ ـلـ ــى عـ ــدم
مـ ـ ـغ ـ ــادرة أي م ـس ــاف ــر ب ــات ـج ــاه
األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة إال بـعــد
ح ـصــولــه ع ـلــى شـ ـه ــادة ""PCR
تـثـبــت ع ــدم إصــاب ـتــه بـفـيــروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـمـ ــض ع ـل ــى
استخراجها أكثر من  48ساعة.
وأ ك ـ ـ ــد ا لـ ـمـ ـص ــدر أن اإلدارة
الـعــامــة للمنافذ اتـخــذت أيضا
اإلجراء ات االحترازية الصحية
الخاصة بالعاملين في المنافذ
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ع ـس ـك ــري ـي ــن
ومــدن ـي ـيــن ،وطـلـبــت م ــن جميع
مــوظ ـف ـي ـهــا ات ـ ـبـ ــاع االرش ـ ـ ـ ــادات
الصحية الــازمــة ،مع التشديد
على المغادرين والقادمين بعدم
الـتــرجــل مــن مــركـبــاتـهــم ،وختم
ال ـجــوازات وشـهــادة " "PCRعبر
الكبائن الحدودية المعدة لذلك.
وت ــوق ــع أن ت ـش ـهــد ال ـم ـنــافــذ
الـ ـح ــدودي ــة ح ــرك ــة م ـقــاب ـلــة من
الجانب السعودي فــي غضون
الساعات القليلة القادمة ،الفتا
إلـ ــى أن ف ـت ــرة ال ـص ـب ــاح وحـتــى
الخامسة مساء لم تشهد دخول
أي م ــرك ـب ــات أو مــواط ـن ـيــن من
الجانب السعودي.

سلة أخبار
«الزراعة» تحظر استيراد
الطيور الحية من روسيا

أصدرت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ،قرارًا بفرض
حظر مؤقت على استيراد
جميع أنواع الطيور
الحية وبيض التفريخ
والصيصان عمر يوم
واحد للدجاج البياض
والالحم من روسيا بسبب
ظهور مرض إنفلونزا
الطيور شديد الضراوة.
وأكدت الهيئة ،في
بيان صحافي ،أمس،
ضرورة أن تخضع جميع
اإلرساليات حسب نوعها
للشروط والضوابط التي
تصدرها إدارة الصحة
الحيوانية بالهيئة وفق
إجراءات املنظمة العاملية
للصحة الحيوانية
واإلجراءات املنصوص
عليها من الئحة الحجر
البيطري بالكويت
ودول مجلس التعاون
الخليجي.
ولفتت إلى أنه سيتم
رفض اإلرساليات
املصابة بأي من األمراض
الوبائية واملعدية بعد
فحص العينات بمختبر
الهيئة على أن يكلف
املستورد بإعادة الطيور
والحيوانات املصابة
إلى الجهة التي وصلت
منها على نفقته الخاصة
دون تحمل الهيئة أي
مسؤولية.

«التراث» تنظم دورات
شرعية للناطقين بـ «التلغو»

محمد الشرهان

ب ـع ــد إغـ ـ ــاق اس ـت ـم ــر ن ـح ــو 6
أشهر ،بسبب جائحة "كورونا"،
شهد الـيــوم األول لفتح المنافذ
البرية بين الكويت والسعودية
مـ ـ ـغ ـ ــادرة  560م ــرك ـب ــة بــات ـجــاه
أراضي المملكة ،بواقع  265عبر
منفذ السالمي ،و 295مــن منفذ
النويصيب.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـج ـمــارك
البرية بــاإلدارة العامة للجمارك
مشعان االدعــس ،لـ"الجريدة" ،إن
المغادرين عبر منفذي السالمي
والنويصيب الحدوديين سيسمح
لهم بالدخول خالل العودة عبر
منفذ النويصيب فقط ،مضيفا
أن ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ن ـصــت ع ـلــى ان
المغادرة عبر منفذين والعودة
عبر منفذ واحد.
وأشـ ـ ـ ــار األدعـ ـ ـ ــس ال ـ ــى أن ـ ــه ال
ي ـس ـمــح بـ ـخ ــروج أي مــرك ـبــة إال
بقيادة مالكها االصلي ،أو بتوكيل
رسمي صادر من وزارة العدل ،أو
بتوكيل صادر من اإلدارة العامة
للجمارك.
وبـيــن أن الـمـنــافــذ الـحــدوديــة
تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة،
وبالتنسيق مع السلطات األمنية
والـجـمــركـيــة الـسـعــوديــة ،ووفـقــا
لالشتراطات الصحية المتبعة
في الجانبين ،مضيفا أن االدارة
العامة للجمارك ،ممثلة في إدارة
الجمارك البرية ،اتخذت التدابير
االحترازية كافة ،من أجل توفير
الحماية الالزمة لرجال الجمارك
العاملين في المنفذ.

محليات

جانب من المركبات المغادرة

تنظم جمعية إحياء
التراث اإلسالمي سلسلة
من الدورات الشرعية
للمقيمني الناطقني
بلغة "التلغو" يقوم على
تنفيذها مركز الهداية
للتعريف باإلسالم
التابع لها في محافظة
الفروانية ،والتي تضم
اليوم دورة حول أحكام
الصيام ،وغدًا دورة في
"أحكام الحج" .أما دورة
يوم الجمعة ،فستكون
بعنوان "حقيقة األمانة"،
وهي موجهة للخدم ،علمًا
أنه سبق للجنة أن أقامت
عدة دورات في مبادئ
التوحيد وأحكام الصالة
وأحكام الزكاة منذ بداية
األسبوع الجاري.
وقد سبق للمركز أن
قام بتنظيم العديد من
الدورات الشرعية في
مختلف اللغات ،بهدف
استغالل وجود الكثير
من الجاليات األجنبية،
وحاجة هؤالء إلى َمن
يرشدهم لدين اإلسالم
بالحكمة واملوعظة
الحسنة ،بتوفير دعاة
على دراية بلغة كل جالية،
ليسهل التواصل معهم.
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ً
«بيت األمم المتحدة» يحاكي  57عاما من العالقة مع الكويت
ما زلنا ندور حول األمم المتحدة ونعلق
آمــالـنــا عـلـيـهــا ،بــالــرغــم مــن وقــوعـهــا تحت
هيمنة الدول العظمى منذ الحرب العالمية
ال ـثــان ـيــة ،ف ـهــي ن ـت ــاج م ــوازي ــن ال ـق ــوة الـتــي
تتصارع على مراكز النفوذ في العالم.
ونحن نستقبل االحتفال بالذكرى الـ75
ً
ً
لألمم المتحدة يعيش العالم اضطرابا كبيرا
وأزمة دولية غير مسبوقة سببها "الفيروس
اللعين" (كوفيد– .)19
في هــذه األج ــواء تدير "األس ــرة الدولية"
أكبر حوار إعالمي من نوعه وتطرح السؤال
على شعوب تحلم بتحسين حياتها ،كيف
تريد أن ترى مستقبل العالم؟ وما تطلعاتك
بتشكيل هــذا المستقبل الــذي تصبو إليه
وتفكر فيه؟
نــدرك أن األمــم المتحدة ليست "حكومة
عالمية" وال هــي تضع القوانين ،بــل توفر
س ـبــل ال ـم ـســاعــدة ل ـحــل ال ـن ــزاع ــات الــدول ـيــة
وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل
التي تمس البشر الـ 191دولة من األعضاء!
ال شك أن ظروف والدة األمم المتحدة يوم
 24أكتوبر  1945عندما تم إقرار الميثاق بعد
مصادقة الــدول العظمى الخمس ،اختلفت
ً
ً
تـمــامــا عما كــانــت عليه قبل  75عــامــا ،فقد
ظهرت "دول عظمى في الظل" تقاتل من أجل
الـفــوز بالغنائم وبمكانة دولـيــة تتساوى
فيها مــع الخمسة الـكـبــار الــذيــن اسـتــأثــروا
بالكعكة وبتقسيم مناطق السيطرة على
مدى عقود!
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن كـ ـ ــان م ـج ـل ــس األمـ ــن
ن ـق ـط ــة مـ ـح ــوري ــة دارت ح ــول ــه م ـطــال ـبــات
اإلصــاح ،خصوصا ما يتعلق بالعضوية
والصالحيات ،لكن كل تلك الدعوات لم تثمر
شـيـئــا ،وك ــان آخ ــر الـمـطــالـبــات مــا ت ـقــدم به
األمين العام أنطونيو غوتيرش منذ توليه
المنصب عام .2017
الدعوة تتركز على مسألة جوهرية ،وهي
ً
ك ـيــف يـصـبــح مـجـلــس األمـ ــن أك ـثــر تـمـثـيــا
ل ــدول الـعــالــم وأك ـثــر واقـعـيــة بالتعبير عن
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة ،ف ـمــا زال ينظر

إ لـيــه باعتباره أداة تكريس هيمنة القوى
العظمى في العالم ،وتوسيع عضويته لم
تلق أي تجاوب ،وهناك ثالث قارات عالمية
ً
مهمشة بالتمثيل وغائبة تماما عن مسرح
الالعبين الكبار.
مشكلة اإلص ــاح هــذه تكمن بالمواء مة
بينهما وبين مصالح الدول العظمى والتي
تحظى بامتيازات واسعة في النظام الحالي
ً
للمنظمة الدولية .قد ال يكون بعيدا القول
إن مجلس األمن هو "نادي الكبار" يرسمون
ف ـي ــه خـ ـط ــوط م ـص ــال ـح ـه ــم وص ــراع ــاتـ ـه ــم،
ويملكون القدرة على "تعطيل" أو "تمرير"
أي ق ــرار دول ــي م ـلــزم ،ولــذلــك يبقى الــرهــان
على منظومة األمــم المتحدة ومساهمتها
ً
فعليا هــو األمــل فــي إنـقــاذ "الـعــالــم الباقي"
من ويالت الحروب والتلوث وأسلحة الدمار
الشامل والحروب السيبرانية المشتعلة على
عدة جبهات.
تـعــزيــز فـعــالـيــة األم ــم الـمـتـحــدة بتثبيت
السالم والنهوض بحياة الشعوب والتمتع
بحقوقها الـتــي منحتها إيــاهــا الـمــواثـيــق
واألع ـ ـ ـ ــراف ال ــدولـ ـي ــة ه ــو ال ـم ـس ـعــى ال ـج ــاد
المطلوب .نعم ما زال بإمكانها أن تمارس
ً
أدوارا فــاعـلــة وع ـلــى ع ــدة ص ـعــد ،كحماية
الالجئين ووق ــف سـبــاق التسلح ،وحماية
البيئة وتقديم فرص أفضل للعيش بحياة
كريمة لسكان المعمورة.
وســط هــذا الحديث ،تبقى الكويت على
خــريـطــة األم ــم الـمـتـحــدة بـكــل م ــا فـيـهــا من
تجليات ومـســاهـمــات ،جعلتها مــن الــدول
ال ــرائ ــدة وال ـمــان ـحــة ،رب ـمــا ك ــان "ب ـيــت األمــم
المتحدة" الكائن في منطقة مشرف والذي
يـضــم كــل الـمـنـظـمــات الــدولـيــة تـحــت سقف
واحـ ـ ــد ،إح ـ ــدى ع ــام ــات ال ـت ـم ـيــز وال ـعــاقــة
المثمرة.
لـقــد عــرفــت ال ـكــويــت طــريـقـهــا إل ــى األم ــم
ً
المتحدة مبكرا ،وقبل غيرها من دول الخليج
العربي ،فقبل إعالن انضمامها يوم  14مايو
 1963كعضو يحمل الرقم ( )111في األسرة
الــدولـيــة ،كانت على موعد مــع افتتاح أول

مكتب رسمي للمعونة الفنية بتاريخ  9مارس
 ،1963بعد أن وصل إليها أول مدير للمكتب
التابع لألمم المتحدة ،ويدعى السيد "كــار"
خبير التنظيم اإلداري ،حيث قام بزيارة أمير
البالد الشيخ عبدالله السالم الصباح وافتتح
المكتب الشيخ جابر العلي يــوم  11مــارس
وب ـح ـضــور حـمــد يــوســف الـعـيـســى ورئـيــس
مجلس إدارة مكتب المعونة الفنية في األمم
المتحدة السيد "ديفيد أوين".
ك ــان مكتب الـمـعــونــة الفنية يتبع دي ــوان
الموظفين الذي بدوره يقوم بحلقة االتصال
بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة،
والـتــي تحتاج إلــى المعونة الفنية ،واتخذ
ً
من منطقة الشويخ مقرا له ليباشر نشاطاته
في أوائل الستينيات ،وكان عبارة عن مكتب
قدمته حكومة الكويت ،حيث يقع اآلن مقر
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية.
وق ــد رس ـمــت مـجـمــوعــة م ــن الـشـخـصـيــات
الكويتية وغيرها ،صورة واقعية وعبر فترات
زم ـن ـيــة ،لـلـعــاقــة ال ـتــي قــامــت بـيــن الـطــرفـيــن
ومنهم جمال شهاب (الوكيل المساعد للدعم
الفني والتنموي بــوزارة التخطيط) وممثل
الكويت في العالقة مع برنامج األمم لمتحدة
اإلنمائي  ،UNDPثــم نعيمة الشايجي التي
عملت كرديف محلي لخبير األمــم المتحدة
في مجال تلوث المياه ومحللة كيميائية في
مجال تحلية المياه ومــديــرة إدارة التعاون
ال ـف ـنــي ب ـ ـ ــوزارة ال ـت ـخ ـط ـيــط ،وك ــذل ــك فــاطـمــة
العوضي التي عملت كمحلل كيميائي أول
فــي المرحلة األول ــى مــن إنـشــاء مــركــز تنمية
م ـص ــادر ال ـم ـيــاه الـ ــذي أق ـيــم بــال ـت ـعــاون بين
 UNDPووزارة الكهرباء ،ومريم عبدالكريم
العوضي ،مديرة إدارة التعاون الفني بوزارة
التخطيط ،ومبارك العدواني الممثل المقيم
الـمـســاعــد للبرنامج والـمـنـســق ال ـعــام لألمم
المتحدة ،وخالد مهران مدير إدارة التعاون
الفني بالتخطيط ،وغيرهم الكثيرون ممن لم
تتح لنا معرفتهم من أبناء الكويت والعرب
واألج ـ ــان ـ ــب الـ ــذيـ ــن ك ــان ــت ل ـه ــم إس ـه ــام ــات
واضحة.
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انتخابات «نهاية العالم»!
في أسابيع عدم اليقين التالية النتخابات الرئاسة لعام  2000ومع
تفاقم التوترات بين أنصار جــورج بوش االبــن وأنصار آل غــور ،أجرى
شقيقي جون زغبي استطالع رأي ليتعرف على الطريقة التي ينظر بها
«الديمقراطيون» و«الجمهوريون» إلى التصويت المتنازع عليه.
ُ
الناخبون
وجذب انتباهي اإلجابات عن سؤال واحد بعينه،
فقد سئل ً ُ
ً
«الجمهوريون» إذا ما كانوا سيعتبرون «آل غور» رئيسا شرعيا إذا أعلن
ُ
فــوزه ،وطــرح السؤال المقابل على «الديمقراطيين» ،وجــاءت اإلجابات
ً
مزعجة ،فقد أعلن  %21من «الديمقراطيين» أنهم لن يعتبروا بوش حاكما
ً
شرعيا ،واألكثر إثارة لإلزعاج أن  %67من «الجمهوريين» أعلنوا أنهم لن
ً
ً
يعتبروا «آل غور» رئيسا شرعيا.
ً
وفي ذاك العام نحت شقيقي المصطلح الذي يشيع استخدامه حاليا،
وهو «انتخابات أرمجدون» -معركة النهاية -ليصف مشاعر ّالجانبين
تجاه عــواقــب السباق الــرئــاســي .صحيح أن كــل السباقات م ــذاك كانت
مهمة ومثيرة للشقاق العميق ،لكن ال شك أن انتخابات  2020بين دونالد
ترامب وجو بايدن توحي بأنها ستكون معركة نهاية العالم ،فمع مرور
كل يوم يتضح أننا نقطع رحلة وعرة وطويلة .واألكثر إثارة لإلزعاج من
الصعوبات التي سنواجهها على طول الطريق ،ربما يكون ما سنواجهه
بعد يــوم االنتخابات ،فهناك خــوف مستحق مــن احتمال أن تتعرض
ديمقراطيتنا نفسها للخطر .فلم نعد ننتمي إلى حزبين متعارضين وكفى
بل إلى بلدين ،لكل منهما جمهور ناخبين مختلف ،وكل جانب يرى العالم
ُ
بعيون مختلفة بشكل جذري ،وتظهر استطالعات الرأي أن هذا االنقسام ال
يتعلق بأمور مثل العرق والمساواة بين الجنسين والهجرة ودور الحكومة
فحسب ،بل الخالفات أعمق مع وجود وجهات نظر متباعدة بشدة عن
ً
أميركا نفسها وتاريخها ومستقبلها .وأحيانا تبدو األمور كما لو أن
المعسكرين ال يريان وقائع مختلفة فحسب ،بل يتحدثان لغات مختلفة،
ً
واالنقسام ليس حزبيا فحسب بل هو انقسام سكاني ،فأحد الجانبين
ً
غالبية ناخبيه من البيض الذكور األكبر سنا وسكان الريف ،والجانب
ً
اآلخر مؤلف إلى حد كبير من ناخبين أكثر تعليما ومن سكان الحضر
ً
واألصغر سنا والسود ومن المنحدرين من أميركا الالتينية واآلسيويين.
وأحد الجانبين يرى األمل في استعادة مجد الماضي ويشعر بالتهديد
من «غــرابــة» الوافدين الجدد ويسعى إلــى منع دخــول الذين يعتبرونه
«مختلفا» ،والجانب اآلخر يحتفي بتنوع أميركا ويرحب بفكرة االندماج
وال يخشى التغيير ،وهاتان النظرتان المتمايزتان عن العالم ظهرتا الشهر
الماضي في المؤتمرين «الديمقراطي» و«الجمهوري» ،فقد استخدم كل
حزب إعالناته التلفزيونية لتقديم تصوره عن أميركا ومستقبلها ،وأوضح
الجانبان العواقب الخطيرة المحتملة لفوز الجانب اآلخر.
وجسدت كلمات دونالد ترامب االبن التصور «الجمهوري» حين وصف
هــذه االنتخابات بأنها خيار بين «الكنيسة والعمل والمدرسة» وبين
«الشغب والنهب والتخريب» ،وفي هذه الرؤية «الجمهورية» يجري تصوير
«الديمقراطيين» على أنهم واقعون في أسر القوى االشتراكية المتطرفة

ديان فرانسيس*

التي تسعى إلى الترويج لالضطرابات االجتماعية وإضعاف قوات الشرطة
وتدمير «نمط حياة» الطبقة الوسطى ببناء مساكن في ضواحي البيض
لألشخاص الملونين األفقر ،ويرى «الجمهوريون» أن الفوز في االنتخابات
ضرورة إلنقاذ أميركا البيضاء وثقافتها وقيمها وطريقتها في الحياة،
وشعار «لنجعل أميركا عظيمة من جديد» ال يمثل رؤية للمستقبل ،بل هو
الخيال.
مسعى مستميت إلنقاذ المجد المفقود لماض من صنع ً
و«الديمقراطيون» ينظرون في األساس باعتبار الفوز حماية ألميركا من
عدم التمدن والكراهية العرقية واالنحراف الخطير نحو الحكم السلطوي،
ولذا فالرهانات بالنسبة إلى الجانبين ليست مرتفعة فحسب ،بل على
جانبي النقيض ،كما لو أن كل جانب يقول «إذا فاز الطرف اآلخر فالكل
خاسرون» ،وستكون نهاية العالم أو «معركة أرمجدون» نهائية.
والرئيس ترامب استخدم "تويتر" للترويج لنظريات المؤامرة ،وزعم
ً
مرارا أنه لن يخسر إال إذا تم تزوير االنتخابات ضده ،ويشير استطالع
رأي في اآلونة األخيرة أن ثلث «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» عبروا عن
مخاوفهم بشأن سالمة عملية التصويت ،وأشار ترامب إلى أنه في حالة
تزوير االنتخابات ،فقد يتعين على أنصاره الدفاع عن أنفسهم ورئاسته
ضد النهابين ومثيري الشغب ومحدثي الفوضى الذين يسعون إلى تفكيك
عرى البالد .وفي منتصف الصيف ،انتشرت احتجاجات سلمية إلى حد
كبير على مستوى البالد ضد إطالق الشرطة المتكرر النار على أميركيين
سود ،لكن في بعض المدن تطورت االحتجاجات إلى أعمال نهب وتخريب
عنيفة ،ووقعت بعض الـحــوادث دون قصد لكن بعضها اآلخــر حرض
عليها ،فيما يبدو ،متطرفون من الجناحين اليميني أو اليساري رغبة
في إثارة المزيد من االضطرابات ،واستغل ترامب هذا ودافع عن الشرطة،
ووبخ مسؤولي الواليات والمدن من «الديمقراطيين» ،ووصفهم بالضعف،
وشهدنا مرة أخرى ظهور محتجين مسلحين من البيض وسمعنا عن
دعم الرئيس لهم ووصفهم بأنهم «وطنيون رائعون».
ً
ً
ورد بايدن على أحداث العنف بإعالنه إنكارا متوازنا قال فيه «أريد
أميركا في مأمن من كوفيد والجريمة والنهب والعنف ذي الحوافز العرقية
وأفراد الشرطة الفاسدين وأربع سنوات أخرى من (رئاسة) دونالد ترامب».
وردت حملة ترامب من جانبها بالقول «ال أحد سيكون في مأمن في أميركا
(بقيادة) جو بايدن( .إنه) سيسلم أميركا ومواطنيها للغوغاء العنيفين من
الجناح اليساري ،ويمحو الطريقة األميركية في الحياة» .وكل هذا يمثل
ً
دليال على استقطاب أعمق وأخطر في المجتمع األميركي .في يناير عام
 ،2017وبعد تنصيب ترامب ،احتج ماليين معبرين عن عدم موافقتهم،
ونتوقع حدوث األمر نفسه بصرف النظر عن نتيجة االنتخابات ،فكال
الجانبين يصور هذه االنتخابات في مصطلحات تعبر عن «نهاية العالم»،
والرئيس يشكك في مشروعية التصويت حتى قبل حدوثه ويحذر أنصاره
من أنه قد يتعين عليهم حمل السالح للدفاع عنه ،ولذا لدينا مكونات تنذر
بكارثة قد تحدث بعد أيام من إجراء االنتخابات.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

ديفيد ديفيس*

ّ
هل ّ
سمم بوتين مشروعه المفضل؟
يبدو أن تسميم زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني
ً
تقليب معظم األوروبيين ضد فالديمير بوتين
نجح أخيرا في ّ
وم ـشــروعــه الـمـفــضــل ،أي خــط أنــابـيــب «ن ــورد سـتــريــم  »2بين
روسيا وألمانيا.
في ظل تصاعد مشاعر السخط على خلفية تسميم نافالني
والمخاوف من تفاقم الوضع في بيالروسيا ،أصبح أحد أهم
مشاريع الطاقة من الناحية االستراتيجية في العالم على المحك
ً
ً
ّ
اليوم ،حيث يشكل خط أنابيب «نورد ستريم  »2طريقا مائيا
يربط بين «فيبورغ» في روسيا و»لوبمين» في شمال ألمانيا،
ومن المنتظر أن يتجاوز شبكات خطوط األنابيب في أوكرانيا
ً
وبيالروسيا ،فضال عن بولندا ودول البلطيق وبلدان أخرى من
أوروبا الوسطى ،وفي حال استكمال المشروع ،ستتحول ألمانيا
إلى مركز أساسي وتصبح أهم جهة توزع الغاز الروسي الذي
تنتجه شركة الغاز الروسية العمالقة «غازبروم» في االتحاد
األوروبي ،حيث أبدى البرلمان األوروبي والحكومة األميركية
معارضة قوية لهذا المشروع طوال سنوات ألسباب أمنية.
سبق أن دافعت الحكومة األلمانية عن خط األنابيب باعتباره
ً
ً
مشروعا تجاريا بحتا ،وتجاهلت برلين اعـتــراض البرلمان
ً
األوروب ــي تزامنا مــع االحتجاج بقوة على مــا يعتبره بعض
ً
ً
األلمان تدخال أميركيا غير مقبول في الشؤون األوروبية ،لكن
ال يصدق جميع الخبراء األمنيين المحاوالت األلمانية الرامية
إلــى تصوير خط األنابيب وكأنه مشروع تـجــاري ،فهو ليس
ً
ً
ً
مشروعا اقتصاديا برأيهم بل جيوسياسيا.
لكن بعد سـنــوات مــن الجمود الدبلوماسي بشأن مشروع
«نورد ستريم  ،»2يبدو أن المعطيات المرتبطة بتسميم نافالني
ً
ً
سببت تحوال كبيرا في المواقف األلمانية من فكرة التعاون
مع الكرملين ،وفي األيام األخيرة ،طالبت شخصيات بارزة من
األحزاب السياسية األلمانية ،بما في ذلك حزب أنجيال ميركل،
ً
بإلغاء مشروع خط األنابيب نهائيا.
ّ
صرح وزير الخارجية األلماني هايكو ماس في  6سبتمبر:
«أتمنى أال يجبرنا الروس على تغيير موقفنا من مشروع نورد
ً
احتمال أن تبدأ برلين التفكير
ستريم  ،»2وحذر ماس أيضا من
ً
َ ً
بفرض عقوبات مستهدفة إذا لم تتلق ردا مرضيا من موسكو
خالل بضعة أيام.
أعلنت المستشارة األلمانية من جهتها أنها تخطط للتشاور
مــع االتـحــاد األوروب ــي والـشــركــاء فــي حلف الناتو لصياغة رد
مـنــاســب خ ــال أي ــام ،وف ــي األس ـبــوع الـمــاضــي ص ـ ّـرح أمـيــن عــام
الناتو ،ينس ستولتنبرغ ،أمام الصحافيين بأن «أدلة مؤكدة»
ً
تثبت تسمم نافالنيُ ،يعتبر استخدام األسلحة الكيماوية خرقا
للمعايير والقواعد الدولية ،لذا طالب ستولتنبرغ روسيا بتقديم
األجوبة وإبداء استعدادها للتعاون في تحقيق دولي محايد.
ً
متوقعاّ ،
رد المتحدث باسم الكرملين ،ديمتري
لكن كما كان
ً
بيسكوف ،على المطالب المتزايدة بتبرير ما حصل قائال إن
اتهام الدولة الروسية في هذه القضية «ال أساس له» ،وأضاف
ً
أن موسكو ال تزال تنتظر تفسيرا من برلين حول استنتاجها
ً
المرتبط بتسمم نافالني ،كذلك لم يجد بيسكوف مبررا لفرض أي
عقوبات جديدة واعتبر الدعوات إلى وقف مشروع «نورد ستريم
ّ »2
مجرد «تصريحات عاطفية ال ترتكز على وقائع ملموسة».
في ظل تصاعد الدعوات إلى التحرك في قضية تسمم نافالني،
تجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا وروسيا وحدهما لطالما دعمتا
ً
ً
خط األنابيب ،وهذا ما يجعله هدفا واضحا للعقوبات ،سبق
أن ّ
صوت البرلمان األوروبي بأغلبيته الساحقة على قرار وقف
المشروع لكن تجاهلت شركة «غازبروم» ذلك التصويت وتابعت
عملية البناء.
وف ــي األي ــام األخ ـيــرة مــن  ،2019فــرضــت ال ــوالي ــات المتحدة
عقوبات صارمة كانت كفيلة بوقف العمل على خط األنابيب ،لكن
اضطر المسؤولون األميركيون منذ ذلك الحين لإلعالن عن جولة
جديدة من العقوبات غداة محاوالت روسيا إيجاد حل يسمح
لها بإنهاء البناء رغم المساعي األميركية لعرقلة المشروع.
ً
كان مصير خط األنابيب يتوقف ظاهريا على نجاح روسيا
في االلتفاف على العقوبات األميركية ،لكن أدى تسميم نافالني
ً
صحيفة
حديثا إلى تغيير هذه المعادلة بطريقة جذرية ،حتى ً
«بيلد» األلمانية المؤثرة دعت المستشارة ميركل صراحة إلى
«وقف خط أنابيب بوتين».
بغض النظر عما سيحصل فــي المرحلة المقبلة ،سيبقى
األميركيون ملتزمين بمنع تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم
 ،»2فقد أعلن السيناتور تيد كروز ،أحد أبرز داعمي العقوبات،
َ
الحزبين الجمهوري
في يوليو « :2020ثمة إجماع واسع بين
َ
َ
التشريعيين ومختلف الفروع
المجلسين
والديمقراطي وبين
التنفيذية في الحكومة األميركية على ضرورة منع تشغيل خط
أنابيب بوتين» ،وسيبقى الوضع كذلك حتى لو فشلت موجة
السخط األوروبية الراهنة في وقف المشروع.
* «المجلس األطلسي»

التحالف األميركي مع الناتو يحتاج إلى التغيير

ريتشارد هاس*

األمم المتحدة وعيد ميالدها البائس
ُ
في هذا الخريف تكمل األمم المتحدة عامها
الخامس والسبعين ،ولو كان هذا العام عاديا،
الجتمع الـعــديــد مــن ق ــادة الـعــالــم فــي مدينة
نيويورك لكي يحتفلوا بهذا الحدث المهم،
ويفتتحوا االجتماع السنوي للجمعية العامة.
لكن هــذا العام ليس عــاديــا ،فلن ُيعقد أي
اجتماع بسبب جائحة مرض فيروس كورونا
( 2019كــوفـيــد ،)19-وحتى لو حــدث ذلــك فال
يوجد ما يدعو لالحتفال ،فقد أخفقت األمم
المتحدة بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها
المتمثلة فــي "ال ـح ـفــاظ عـلــى الـسـلــم واألم ــن
الدوليين" ،و"تنمية العالقات الودية بين األمم"،
و"تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل
ُ
الدولية" .تساهم الجائحة في توضيح سبب
هذا اإلخفاق ،حيث نأى مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة ،وهــو العنصر األكثر أهمية
فــي منظومة األم ــم الـمـتـحــدة ،بنفسه بعيدا
عن المشكلة إلى حد كبير ،وعرقلت الصين
أي دور مهم للهيئة التنفيذية التابعة لألمم
المتحدة خشية تعرضها لالنتقاد بسبب
سوء تعاملها مع تفشي المرض في مراحله
المبكرة وتحميلها مسؤولية العواقب ،وفي
الوقت ذاته تساهلت منظمة الصحة العالمية
مع الصين في وقت مبكر ،ثم ازدادت ضعفا
بسبب ق ــرار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االنـسـحــاب
منها ،وفي النهاية أفضى كل ذلك إلى خالصة
مفادها أن القوى العظمى تحصل على األمم
الـمـتـحــدة ال ـتــي تــريــدهــا ،ولـيـســت تـلــك التي
يحتاجها العالم.
كل هذا ليس جديدا ،فخالل عقود الحرب
الباردة األربعة ،أصبحت األمم المتحدة محفال
للتنافس بين الــواليــات المتحدة واالتـحــاد
السوفياتي ،وفي الواقع ال يرجع السبب في
عدم تحول الحرب الباردة إلى حرب ساخنة
(ك ـمــا ح ــدث ف ــي مـنــافـســات ال ـق ــوى العظمى
مرتين من قبل في القرن العشرين) إلى جهود
األم ــم المتحدة بـقــدر مــا يــرجــع إلــى أساليب
ال ــردع الـنــووي وت ــوازن الـقــوى ،التي فرضت
درجة عالية من الحذر في السلوك األميركي
والسوفياتي ،وحتى في المناسبة الرئيسة
الـتــي تدخلت األم ــم المتحدة فيها للحفاظ
على الـســام الــدولــي -تخصيص قــوة دولية
لصد الـعــدوان الـكــوري الشمالي ضد كوريا
الجنوبية -لم تتمكن من القيام بذلك إال ألن
االتحاد السوفياتي كان يقاطعها.
ُعلقت آمــال كبيرة على األمــم المتحدة في
االضطالع بدور أكبر في أعقاب الحرب الباردة،
وبــدا أن المتفائلين كانوا على حق في عام
 ،1990عندما اجتمعت دول العالم من خالل
األمــم المتحدة لمقاومة غــزو َصـ ـ ّـدام حسين
للكويت وصده في نهاية المطاف.

م ــع األسـ ـ ــف ،أث ـب ـتــت حـ ــرب الـخـلـيــج أنـهــا
استثناء ال ـقــاعــدة ،إذ كــانــت ال ـحــرب ال ـبــاردة
انتهت للتو ،وكانت العالقات بين الواليات
المتحدة وكل من الصين واالتحاد السوفياتي
جيدة نسبيا ،ولم يكن المجتمع الدولي يضمر
الكثير من الحب للديكتاتور العراقي ،الذي
انتهك عدوانه القاعدة الدولية األساسية التي
تقضي بعدم تغيير الحدود بالقوة ،وكان هدف
التحالف الذي باركته األمم المتحدة بقيادة
الــواليــات المتحدة مـحــدودا ومحافظا :طرد
القوات العراقية ،وإع ــادة الوضع الراهن في
الكويت ،ال تغيير النظام في العراق.
ال ي ـم ـكــن أن ت ـت ـكــرر م ـثــل هـ ــذه ال ـظ ــروف
بسهولة ،فقد تدهورت العالقات بين القوى
الكبرى بشكل ملحوظ ،وخرجت األمم المتحدة
تدريجيا مــن المشهد ،حيث منعت روسيا
(الـتــي ورث ــت مقعد االت ـحــاد السوفياتي في
مجلس األمـ ــن) الـعـمــل الـمــوحــد لــوقــف إراق ــة
الدماء في البلقان ،ودفع نقص الدعم الدولي
إدارة الرئيس األسبق جورج دبليو بوش إلى
تخطي األمم المتحدة عندما خاضت الحرب
مــع الـعــراق فــي عــام  .2003وحــالــت معارضة
روسيا دون أي تحرك لألمم المتحدة عندما
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير
قانوني في عام .2014
أض ــف إل ــى ذل ــك فـشــل األم ــم الـمـتـحــدة في
تجنب وقوع اإلبادة الجماعية في رواندا عام
 ،1994وبعد عقد من الزمان ،تعهدت الجمعية
العامة بعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى،
وأعلنت أن العالم يتحمل "مسؤولية الحماية"،
أو التدخل ،عندما تكون الحكومات غير قادرة،
أو غير راغبة ،في حماية مواطنيها من أعمال
العنف الــواسـعــة الـنـطــاق .قــوبــل ه ــذا المبدأ
بالتجاهل في معظم األحيان ،حيث ظل العالم
مكتوف األيدي وسط صراعات مروعة أودت
بحياة مئات اآلالف من المدنيين في ُسورية
واليمن ،وفــي المرة الوحيدة التي استشهد
فيها بـهــذا المبدأ فــي ليبيا عــام  ،2011فقد
مصداقيته ألن التحالف الذي يقوده الناتو،
والذي يعمل تحت راية هذا المبدأ ،ذهب إلى
أبعد مما دعا إليه بإزاحة الحكومة القائمة ثم
فشل في استكمال ما بــدأه ،األمــر الــذي خلف
فراغا في السلطة تعانيه البالد حتى اليوم.
هــذا ال يعني أن األمــم المتحدة بال قيمة،
فهي توفر منصة مثمرة إلجــراء المناقشات
بين الحكومات ،سواء كان ذلك لتجنب أزمة
أو تهدئتها ،كما عززت وكاالت األمم المتحدة
سـبــل الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة،
وسـهـلــت إج ـ ـ ــراءات ت ـت ــراوح م ــن االت ـص ــاالت
السلكية والــاسـلـكـيــة إل ــى مــراقـبــة الـمــرافــق
النووية .وســاعــدت بعثات حفظ السالم في

الحفاظ على النظام واألم ــن فــي العديد من
ال ـب ـلــدان .لـكــن فــي عـمــوم األمـ ــر ،خيبت األمــم
المتحدة الكثير من اآلم ــال ،ويرجع ذلــك إلى
التنافس بين القوى العظمى وإحجام الدول
األعضاء عن التنازل عن حرية التصرف ،كما
زادت أوجه قصور المنظمة من سوء الوضع:
نظام محسوبية يضع الكثير من األشخاص
ف ــي م ـنــاصــب مـهـمــة ألسـ ـب ــاب ال ع ــاق ــة لها
بالكفاءة ،ويسوده النفاق وغياب والمساءلة
(مثلما يحدث عندما تجلس دول تتجاهل
حقوق اإلنسان على مقاعد هيئة تابعة لألمم
المتحدة تهدف باألساس إلى الدفاع عنها).
الحق أن إصــاح األمــم المتحدة جوهريا
ليس خيارا واقعيا ،ألن التغييرات المحتملة،
مثل إعادة تشكيل مجلس األمن ليعكس توزيع
الـقــوى فــي عــالــم ال ـيــوم ،مــن شأنها أن تعمل
لمصلحة بعض البلدان وتضر بدول أخرى.
لذلك ليس من المستغرب أن أولئك المعرضين
للخسارة من الممكن أن يعترضوا طريق أي
تغيير من هذا القبيل ،وهذا يحدث بالفعل.
من ناحية أخــرى ،تفتقر الجمعية العامة،
وهي أكثر منظمات األمم المتحدة "ديمقراطية"
وتمثيال ،إلــى التأثير وتصبح دون جــدوى
طالما تحظى كل دولة بصوت واحد ،بغض
النظر عن حجمها ،أو عدد سكانها ،أو ثروتها
أو قوتها العسكرية .ما يجعل من هذا الوضع
أزمــة هــو أننا فــي حاجة ملحة إلــى التعاون
الدولي ،فنحن اآلن ال نواجه عودة التنافسية
بين القوى العظمى فحسب ،لكننا نواجه أيضا
تحديات عالمية متعددة ،من الجوائح وتغير
المناخ إلى انتشار األسلحة النووية واإلرهاب،
وهي تحديات ال يمكن أن نتصدى لها بحلول
أحادية الجانب.
الـخـبــر ال ـســار هــو أن ال ـب ـلــدان قـ ــادرة على
خلق بدائل -مثل مجموعة السبع ومجموعة
العشرين -عندما تكون األمم المتحدة قاصرة
عن تحقيق أهدافها ،حيث يمكن لتحالفات بين
األطراف المعنية ،والراغبة ،والقادرة أن تجتمع
مـعــا لـمــواجـهــة تـحــديــات إقليمية وعالمية
مـحــددة ،ونحن نــرى بالفعل أمثلة لذلك في
السياسة التجارية واتفاقيات الحد من التسلح،
وقد نراها أيضا في إطار العمل المناخي وفي
وضع معايير للسلوك في الفضاء اإللكتروني،
فـ ــا شـ ــك أن ال ـح ـج ــة ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـت ـعــدديــة
والحوكمة العالمية باتت أقــوى من أي وقت
مضى ،لكن في جميع األحــوال يجب تحقيق
ذلك إلى حد بعيد خارج نطاق األمم المتحدة.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية
ومؤلف كتاب "العالم :مقدمة موجزة".
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

بعد ثالثين سنة على انتهاء الحرب الباردة ،يواجه حلف الناتو
ً
ً
تهديدا وجوديا بطبيعته ،ال يتعلق مصدر الخطر بغزو روسي
محتمل ألوروبا الغربية ،بل باندالع حرب بين اليونان وتركيا
َ
المنتسبتين إليه ،فقبل وقــوع ما ال يتصوره عقل ،يتعين على
الواليات المتحدة أن تعيد تقييم مستقبل الناتو ودورها فيه.
لطالما كــانــت الـعــاقــات بين تركيا والـيــونــان عــدائـيــة ،ومنذ
انتسابهما إلــى حلف الـنــاتــو عــام  ،1952أوشـكـتــا على خوض
َ
مرتين ،في المرة األولى ّ
هدد مجلس عسكري يوناني في
الحرب
 1974بضم كامل قبرص إلى بر اليونان الرئيسي ،فغزت القوات
العسكرية التركية الجزء الشمالي من الجزيرة واندلعت مواجهة
محتدمة وانقسمت الجزيرة منذ ذلك الحين.
وفي المرة الثانية ،تواجه البلدان في بحر إيجه في  ،1996فكاد
الخالف البسيط الذي بدأ على شكل عملية إنقاذ قامت بها سفينة
يونانية جنحت قبالة الساحل التركي يتحول إلى حرب شاملة
بين البلدين بسبب مطالبة كل طرف بفرض سيادته على المنطقة.
لم يتصاعد ذلك الصراع لكن لم تبرد المشاعر واالضطرابات
بالكامل ،ومع اكتشاف رواسب ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق
البحر األبيض المتوسط ،زادت أهمية تحديد الجهة التي تملك
ً
الحق بفرض سيطرتها على تلك الصخور .تتخذ تركيا موقفا
أكثر صرامة بكثير وتضع مصالحها الوطنية فــوق المصالح
المشتركة لحلف الناتو.
تساءل نائب الرئيس التركي في إحدى المقابالت" :إذا كانت
ً
محاولة اليونان توسيع مياهها اإلقليمية ليست مبررا للحرب،
فهل من سبب أهم لخوض الحروب"؟ لكن ال تكتفي أنقرة بمحاربة
اليونان.
ً
ً
تشهد العالقات بين تركيا وفرنسا تصدعا مستمرا بسبب
استياء باريس من تورط أنقرة المتزايد ضد المصالح الفرنسية
فــي ليبيا ،فقد حــذر وزيــر الخارجية األلماني هايكو مــاس من
اق ـتــراب الـيــونــان وتــركـيــا مــن الـهــاويــة مــع م ــرور كــل يــوم وتوقع
ّ
أن ت ــؤدي أبـســط ش ــرارة إل ــى كــارثــة كـبــرى مــا لــم يـحــل الـطــرفــان
خالفاتهما.
في غضون ذلــك ،أرسلت فرنسا واإلم ــارات العربية المتحدة
ط ــائ ــرات وس ـفــن حــربـيــة لــدعــم ال ـي ـ ّـون ــان ،وم ــن مـصـلـحــة قـبــرص
وإسرائيل ومصر في المقابل أن تنقب عن الهيدروكربونات في
شرق البحر األبيض المتوسط .من الواضح أن هذه التحركات ال
تعكس أي تقارب بين الحلفاء ،بل إنها تطرح أدلة متزايدة على
ّ
التكيف مع تطورات الزمن المعاصر.
فشل الحلف في
في زمن الحرب الباردة عام  ،1952حين انتسبت تركيا واليونان
ً
إلى حلف الناتو ،كان العالم مبنيا على استعداد مجموعة من
ً
ً
البلدان ّ
الحرة نسبيا لوضع خالفاتها جانبا لتحقيق مصلحتها
المشتركة والتصدي لقوة االتحاد السوفياتي ،لكن ذلك العالم
انتهى مــع تفكك االت ـحــاد ،وب ــدل االع ـتــراف بــالـظــروف العالمية
المتبدلة وتعديل حلف الناتو ً
بناء عليهاّ ،
تمسك الغرب بالماضي
وحاول تحويل وضع المراوحة إلى مستقبل جامد ،وما لم تتحرك
ّ
الجهات المعنية في أســرع وقــت ،فقد يكلفها رفضها االعتراف
بالواقع خسائر تفوق بنية التحالف المشترك.
اشتكى جميع الرؤساء األميركيين ،من ترومان إلى ترامب ،من
امتناع الدول األعضاء األوروبية في حلف الناتو عن دفع أموال
كافية لضمان أمنها ،مما أدى إلى زيادة األعباء التي تتحملها
الواليات المتحدة ،لكن المشكلة لم تعد تقتصر على دفع أموال
أوروبية إضافية ،بل تثبت الحرب المحتملة بين تركيا واليونان
الحاجة إلى إقرار اإلصالحات وإحداث التعديالت.
ّ
بتحول الواليات
لتحقيق هذا الهدف ،تقضي الخطوة األولى
المتحدة من جبهة دفاعية لبلدان الناتو إلى جهة داعمة ،فكانت
األن ـظ ـمــة الــديـمـقــراطـيــة األوروبـ ـي ــة خ ــال الـخـمـسـيـنـيــات فقيرة
ومحرومة ،لكن لم يعد الوضع كذلك اليوم ،حيث تملك ألمانيا
ً
مثال رابع أكبر اقتصاد في العالم وتسمح لها قدراتها المادية
ُ
ُ
بالحفاظ على أمنها بنفسها ،وفي المقابل يفترض أن يعاد نشر
ُ ّ
القوات األميركية في القواعد المحلية حيث تركز على الدفاع عن
الحدود األميركية والمصالح العالمية.
يجب أن يشمل أي نظام تحالف عسكري تنتسب إليه الواليات
ويفترض أن ُي ّ
المتحدة مصالح متبادلة بين الدول ُ
مهد لتقوية
الدفاعات األميركية ،أي يجب أال يكون التحالف باتجاه واحد
فتقدم الــواليــات المتحدة معظم المنافع لــدول أخــرى وتتحمل
معظم المخاطر التي ترافق أي حرب جديدة ،ال سيما الحروب
التي ما كانت لتطرح أي خطر عليها لوال تدخلها المباشر فيها.
كان صانعو السياسة األميركيون طوال عقود غير مستعدين
للتفكير بتعديل بنية حلف الناتو ،لكن إذا فشل البلد في اتخاذ
هذه الخطوة المنطقية اليوم ،فقد يتكبد خسائر تتمثل بالتدمير
الــذاتــي للحلف حين تـبــدأ ال ــدول األعـضــاء بـتـبــادل إط ــاق النار
وتضطر الجهات األخرى لالنحياز إلى طرف دون اآلخر .سيكون
استهداف المشكلة في ذلك التوقيت األسوأ على اإلطالق وال مفر
من أن تتأثر المصالح األميركية ،ويجب أن يتحرك األميركيون
ً
فورا ألن الوقت يسمح حتى اآلن بتجنب الكارثة.
* «ناشيونال إنترست»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٨٨٢

٥.٣٦١

4.332

2.٥٣٩ 2.٧٥٦ 3.٢٧٢

صناديق « »msciتسأل شركات االستثمار عن أسهم الترقية
• شركات استثمارية ومؤسسات حكومية زادت تركزها االستثماري في األسهم المرتقب ترقيتها
• اختبار نهائي للحسابات المجمعة وتقنيات الـ  27 NETTINGالجاري يستمر  5أيام
عيسى عبدالسالم

ّبينت مصادر أن شركات
ً
استثمارية تدير أمواال
حكومية ،ومؤسسات
حكومية أخرى تقوم بإدارة
استثماراتها بنفسها بدأت
االستعداد مبكرا لبناء مراكزها
االستثمارية وزيادة تركزها
االستثماري في األسهم
المرتقب ترقيتها.

 1400حساب
لألجانب تم فتحها
منذ 400 ...2018
منها هذا العام

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن الـ ـصـ ـن ــادي ــق
األجنبية التابعة لمؤشر مورغان
ستانلي بدأت اتصاالت مع بعض
شركات االستثمار المتخصصة
والـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،بـ ـش ــأن االس ـت ـف ـس ــار
ع ــن ال ـك ـم ـيــات ال ـم ـتــوافــرة لــديـهــا
مـ ــن ق ــائ ـم ــة األس ـ ـهـ ــم ال ـمــرش ـحــة
لــانـضـمــام إل ــى مــؤشــر «،»msci
ط ـب ـقــا ل ـ ـ ـ ــأوزان ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
ت ــم االعـ ـ ــان ع ـن ـهــا ف ــي ال ـســابــق،
استعداد ليوم الترقية المرتقبة
في نهاية نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أنه حسب
م ـت ـط ـل ـبــات م ــدي ــري ال ـم ــؤش ــرات
الـعــالـمـيــة سـيـتــم تـحــديــد دخ ــول
السيولة البالغة  2.8مليار دوالر
حـ ـس ــب ت ــوقـ ـع ــات ال ـم ــؤس ـس ــات
الدولية ،كأن تدخل دفعة واحدة،
أم س ـت ـج ــرى ع ـل ــى عـ ــدة م ــراح ــل
ً
مـتـقــاربــة زم ـن ـيــا ،كـمــا ح ــدث في
ع ـ ــدد مـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة
األخ ـ ــرى ،مـشـيــرة إل ــى أن عملية
دخول األموال ستجرى بناء على
المتوافر من الكميات المعروضة
من األسهم ،التي سيتم إدراجها
عـ ـل ــى مـ ــؤ شـ ــر « ،»msciوا لـ ـت ــي
سـتـكــون ب ـنــاء عـلــى قـنــاعــة مالك
األسـهــم باألسعار التي ستكون
ع ـل ـي ـهــا ف ــي يـ ــوم ال ـت ــرق ـي ــة ،عـلــى
اعـتـبــار أنــه صــاحــب ق ــرار عملية
البيع.
ّ
وبينت أن شركات استثمارية
ً
تدير أمواال حكومية ،ومؤسسات
ح ـك ــوم ـي ــة أخ ـ ــرى تـ ـق ــوم ب ـ ــإدارة
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ب ـن ـف ـس ـهــا بـ ــدأت
االستعداد مبكرا لبناء مراكزها
االس ـت ـث ـم ــاري ــة وزي ـ ـ ــادة تــركــزهــا
االستثماري في األسهم المرتقب
تــرق ـي ـت ـهــا ،الفـ ـت ــة ال ـ ــى أن ه ـنــاك
ً
ارت ـ ـيـ ــاحـ ــا مـ ــن ق ـب ــل ال ـص ـن ــادي ــق

األجنبية على ضوء االستفسارات
واإلجراءات ،التي جرت مؤخرا من
قبلها بشأن التنسيق حول ضخ
أموال أجنبية في يوم الترقية.
وأضــافــت أنــه فــي حــال وصلت
األس ـع ــار ال ــى مـسـتــويــات جـيــدة،
م ـث ـل ـمــا ك ــان ــت فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـع ــام
ال ـحــالــي أو أع ـلــى مـنـهــا ف ــي يــوم
الترقية ،فإن هذا األمر يعد مؤشرا
ايجابيا يدفع الى دخول السيولة
الـمـتــوقـعــة دف ـعــة واح ـ ــدة ،وقيمة
األسهم المعروضة أمام المستثمر
األجـ ـنـ ـب ــي ،الف ـت ــة الـ ــى أن اآلمـ ــال
ّ
ستكون معلقة بقيم ومستويات
أس ـ ـعـ ــار األس ـ ـهـ ــم خ ـ ــال األش ـه ــر
المقبلة ،التي على أساسها سيتم
تـحــديــد ال ــوزن الـنـهــائــي لألسهم
الـكــويـتـيــة عـلــى مــؤشــر «مــورغــان
ستانلي».
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ـ ـ ــه مــن
ال ـمــرت ـقــب االع ـ ــان ال ـن ـهــائــي عــن
قائمة األسهم المرشحة لالنضمام
الـ ــى م ــؤش ــر مـ ــورغـ ــان س ـتــان ـلــي،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع شـ ـه ــر ن ــوف ـم ـب ــر
الـمـقـبــل ،مـشـيــرة ال ــى أن األسـهــم
الكبيرة التي تمثل كبرى الشركات
وال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة سـتـكــون هي
األوفر حظا من هذه الترقية ،حيث
وضعت «هيرمس» في وقت سابق
قائمة لألسهم المرشحة للدخول
ف ـ ــي مـ ــؤ شـ ــر  ،msciو ه ـ ـ ــي :ب ـنــك
الكويت الوطني ،وبيت التمويل
الكويتي ،وأهلي متحد  -البحرين،
وش ــرك ــة زي ـ ــن ،وأج ـي ـل ـت ــي ،وبـنــك
بوبيان ،،وبنك الخليج ،وبوبيان
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،وال ـم ـب ــان ــي،
وبرقان.

مصادر ذات صلة بأن وتيرة فتح
الـحـســابــات مــن قـبــل الـصـنــاديــق
والمؤسسات األجنبية ارتفعت
خالل األيام الماضية وبلغت نحو
 400حساب حتى اآلن ،متوقعة
زي ــادتـ ـه ــا ال ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ال ـع ــدد
الحالي خالل الشهرين المقبلين،
بينما بلغ عدد الحسابات التي
ت ــم فـتـحـهــا لـمـصـلـحــة األج ــان ــب
خــال العامين الماضيين أكثر
من  1000حساب ،مشيرة الى أن
أغلب الحسابات الجديدة التي
تم فتحها لدى الشركة الكويتية
للمقاصة هي لصالح مستثمري
«مورغان ستانلي».
واستدركت أن عمليات الفتح
كانت قد انطلقت منذ نهاية عام

 ،2019إال أنــه نتيجة لإلجراء ات
الــدولـيــة لمكافحة وبــاء فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،حــالــت دون
استكمال عملية فتح الحسابات
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي دف ــع
مــؤسـســة م ــورغ ــان سـتــانـلــي الــى
تأجيل تنفيذ ضخ السيولة الى
نوفمبر المقبل.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
الحسابات التي كانت مفتوحة
لمصلحة األجانب عندما كانت
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت م ـن ـض ـمــة ال ــى
ن ـ ــادي األس ـ ـ ــواق دون ال ـنــاش ـئــة،
ل ـي ـســت ب ـح ــاج ــة ال ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر أو
فتح حسابات جديدة لألجانب،
ب ـعــد عـمـلـيــة ال ـتــرق ـيــة الـنـهــائـيــة
واالنضمام الى األسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية
ش ـ ـهـ ــدت ج ـ ـه ـ ــودا م ـض ـن ـي ــة مــن
ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال وب ــورص ــة
الكويت لألوراق المالية والشركة
الكويتية للمقاصة بشأن جذب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر األجـ ـنـ ـب ــي ،ب ـخــاف
خ ـط ــط ت ـط ــوي ــر أدوات ال ـس ــوق
الـمــالــي ،عبر تسهيل اإلج ــراء ات
الخاصة بفتح الحسابات للتداول
في بورصة الكويت ،وتذليل كل
الـعـقـبــات الـتــي تـقــف حــائــا أمــام
دخــولــه ال ـس ــوقّ ،والـمـتـمـثـلــة في
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ــق ــدة ال ـم ـطــولــة
لفتح حـســابــات ال ـتــداول ،وكثرة
الـمـسـتـنــدات الـمـطـلــوبــة وت ـكــرار
كـثـيــر م ـن ـهــا ،وال ـت ــي تــدف ـعــه إلــى
اختيار أسواق أخرى لالستثمار

استقر أداء مــؤشــري بــورصــة الكويت العام
واألول ،في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنهاية تعامالت جلسة أمس ،وهو الوسطي لهذا
األسـبــوع ،وبنشاط هو األكبر منذ عــام تقريبا
تجاوز نصف مليار سهم.
وك ــان ــت ال ـح ـص ـي ـلــة خـ ـس ــارة مـ ـح ــدودة جــدا
لمؤشر الـســوق الـعــام بنسبة طفيفة هــي 0.02
في المئة فقط ،تعادل أقل من نقطة بقليل ،ليقفل
على مستواه السابق  5361.14نقطة ،بسيولة
هي األعلى خــال ستة أشهر تقريبا بلغت 58
مليون دينار ،تداولت اكثر من نصف مليار سهم،
وتحديدا  501.9مليون سهم ،عبر  14975صفقة،
وتداولت  126سهما ربح منها  47سهما ،بينما
خسر  ،68واستقر  11دون تغير.
وربــح مؤشر الـســوق األول نسبة محدودة
أيضا قريبة من ُعشر نقطة مئوية فقط  0.09في
المئة ،تساوي  5.02نقاط ليقفل على مستوى

 5882.28نقطة ،بسيولة اقتربت من  38مليون
ديـنــار ،تــداولــت  123.3مليون سهم عبر 6702
صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول  20سهما فــي األول ،وهــي
جميع مكوناته ربح منها  14سهما ،بينما خسر
 6أسهم ،ومعظمها من األكبر وزنــا في السوق
بقيادة سهم الوطني وزين وأجيليتي.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي نسبة ثلث
نـقـطــة مـئــويــة ت ـع ــادل  13.5نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  4332.35نقطة ،بسيولة تجاوزت 20
مليون دينار ،تداولت  378.5مليون سهم ،عبر
 8273صفقة ،وربــح  32سهما بين  105أسهم
م ـتــداولــة فــي «الــرئ ـي ـســي» ،وخ ـســرت أس ـهــم 62
شركة ،واستقر  11سهما.

نشاط كبير باللون األحمر
ت ـم ـيــزت جـلـســة أم ــس ف ــي ب ــورص ــة الـكــويــت
بحجم التداول الكبير جدا على اسهم صغيرة،
أعــاد الى األذهــان تعامالت مضت منذ سنوات

بيع «ليلى غاليري» بـ  45مليون دينار

●

سند الشمري

أفادت مصادر عقارية بأنه تم
االتفاق على إنجاز صفقة عقارية
في منطقة السالمية تتمثل في
بيع مجمع ليلى غاليري ،بقيمة
تبلغ نحو  45مليون دينار.
وقالت المصادر إنه تم االتفاق
وتقديم عربون بقيمة  3ماليين

ً
ديـنــار تقريبا ،ويــوجــد جــزء من
قيمة الصفقة بحساب المشتري،
فـ ــي حـ ـي ــن يـ ـت ــم ت ــرتـ ـي ــب وط ـل ــب
تمويل من أحد البنوك بجزء من
المبلغ ليتم إنجازه في غضون
أيام قليلة.
وأوضحت أن المجمع مملوك
لعائلة بوخمسين وأن المشتري
هو أحد أفراد عائلة الزلزلة.

وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أف ـ ــادت
م ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ش ـه ــدت أم ــس اخ ـت ـبــارا
آخر يتعلق بالحسابات المجمعة
وتقنيات ال ـ « ،»NETTINGوالتي
س ـي ـت ــم ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا عـ ـل ــى ع ـم ــوم
األسهم ُ
المدرجة ،بمشاركة كافة
األط ـ ــراف الـمـعـنـيــة وه ــي شــركــة
ال ـب ــورص ــة وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للمقاصة وشركات الوساطة.
ولفتت المصادر الى أن شركة

ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،أف ــادت

تداول كبير على أسهم منتقاة في «الرئيسي» أبرزها «مستثمرون» و«أعيان»
●

اختبار نهائي

 400حساب

َ
استقرار مؤشري البورصة والنشاط يتجاوز نصف مليار سهم
علي العنزي

ّ
وض ــخ أمــوالــه فـيـهــا ،األم ــر الــذي
ي ـس ـهــم ف ــي انـ ـخـ ـف ــاض مـ ـع ـ ّـدالت
السيولة بالسوق المحلي.

بــورصــة الكويت أبلغت شركات
الوساطة ،بداية األسبوع الجاري،
بشأن إجراء اختبار نهائي حول
ا لـحـســا بــات المجمعة وتقنيات
الـ ـ ـ  NETTINGف ــي  27الـ ـج ــاري،
وس ـي ـكــون ل ـم ــدة  5أيـ ــام لـتــافــي
أي مــاحـظــات ســابـقــة ،وللتأكد
م ــن جــاهــزيــة ال ـج ـهــات المعنية
لــان ـت ـقــال الـ ــى مــرح ـلــة الـتـنـفـيــذ
الفعلي لتلك العمليات ،متوقعة
االع ـ ــان ع ــن الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة
نهاية الشهر الجاري.

ت ـت ـج ــاوز ب ـهــا ك ـم ـيــة األسـ ـه ــم ال ـم ـت ــداول ــة 100
مليون سـهــم ،وهــو مــا حصل أمــس على سهم
«مستثمرون» الذي ارتفع بشكل جنوني خالل
الجلسات السابقة ،ثــم اعــان جمعية عمومية
قــريـبــة الخـتـيــار مجلس إدارة جــديــد ،وتــراجــع
بنهاية الجلسة بنسبة  31في المئة ،كما نشط
بشكل اكبر سهم «أعـيــان» بسيولة تـجــاوزت 7
ماليين ديـنــار ،هــي األعـلــى فــي الـســوق وللمرة
الثانية ،ولشركة بمعيتها حكم تمييز لمصلحته
لدخول قانون االستقرار المالي ،والذي ناضل
من اجــل الحصول عليه سنوات عــديــدة ،وبعد
مـكــاســب كـبـيــرة سـجــل تــراجـعــا جــديــدا وجني
أرباح أكبر بعد أن حقق اكثر من  100في المئة
ارتفاعا ،كما نمت تعامالت سهم بتروغلف من
«الرئيسي».
وتصدرت أسهم الدولي وبنك الخليج واهلي
متحد تعامالت السوق األول ،وسجل  14سهما
ارتفاعا ،ولكن كانت الخسائر من نصيب ذات
وزن أكبر في السوق لتتقلص المكاسب بالحدود

الدنيا ،وتراجعت اسهم الوطني وزين وأجيليتي
وسهم البورصة في ثاني يــوم إدراج ــه بنسبة
 2.3في المئة ،وهو السهم الديناري الثاني في
الـســوق بعد هيومن ســوفــت .وانتهت الجلسة
على تباين واضح ،حيث مكاسب للسوق األول،
وخسارة واضحة للسوق الرئيسي ،بعد تراجع
أسهم كتلة المدينة واسهم مالكة لسهم البورصة
صبغت مــؤشــر «الــرئـيـســي» وقـطــاع االستثمار
بــالـلــون األح ـمــر .ومــالــت مــؤشــرات أس ــواق دول
مجلس التعاون المالية الى اللون األخضر ،ولم
يخسر منها سوى مؤشري أبوظبي ومسقط،
بـنـســب مـ ـح ــدودة ،واس ـت ـمــرت ال ـق ـيــادة لمؤشر
«تــاســي» وهــو الرئيسي في السوق السعودي،
الـ ــذي واصـ ــل ال ـن ـمــو ،واخ ـت ــرق مـسـتــوى 8300
نـقـطــة لـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ  7اش ـهــر ،ودع ــم أداء
بقية األسواق الخليجية الرابحة في قطر ودبي
والكويت والبحرين بالرغم من حيادية تحرك
أسعار النفط العالمية ،واستمرار مزيج برنت
ً
دون مستوى  40دوالرا للبرميل.

أخبار الشركات

«األرجان» 50 :مليون دينار
لتطوير الفرصة االستثمارية
في «جابر األحمد»

ق ــال ــت ش ــرك ــة األرجـ ـ ـ ــان الـعــالـمـيــة
العقارية إن التكلفة التقديرية لتطوير
الفرصة االستثمارية ( ،)J2الواقعة
فــي مــديـنــة جــابــر األح ـمــد السكنية،
تقدر بنحو  50مليون دينار ،مضيفة
أن نـســب مـشــاركــة أع ـضــاء التحالف
ف ــي ال ـفــرصــة االس ـت ـث ـمــاريــة الـمـشــار
إلـيـهــا تبلغ  75فــي الـمـئــة لمصلحة
«األرجـ ــان» ،و 25فــي المئة لمصلحة
شركة المشتركة العالمية العقارية.
وت ــوق ـع ــت ال ـش ــرك ــة أن ت ـن ـتــج عــن
الـ ـمـ ـش ــروع مـ ــوجـ ــودات وم ـط ـلــوبــات
خاصة بتطوير الفرصة االستثمارية
سيتم إدراج ـه ــا ضـمــن بـيــان المركز
المالي المجمع للشركة خــال فترة
تطوير المشروع ،إضافة إلــى إدراج
ن ـتــائــج تـشـغـيـلـيــة ض ـمــن ال ـب ـيــانــات
المالية المجمعة للشركة خالل مدة
حق االنتفاع والمقدرة بـ 25عاما.

ً
النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  36سنتا ليبلغ  39.59دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36
ً
ً
سنتا ليبلغ  39.59دوالرا في تداوالت أمس
ً
األول ،مقابل  39.95دوالرا في تداوالت يوم
ً
الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،انخفضت أسعار
تعاف
النفط أمــس ،نتيجة مخاوف بشأن
ٍ
بـطــيء للطلب العالمي على الــوقــود الــذي
تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا وسط
تحذير من توقعات متشائمة من منتجي
النفط الكبار.
ونزل خام القياس العالمي برنت أربعة
سنتات ما يوازي  0.1في المئة إلى 39.57
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي حـيــن فـقــد خ ــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي سنتين ما يعادل
ً
 0.1فــي المئة إلــى  37.24دوالرا للبرميل.
وأغـلــق الـخــامــان على هـبــوط طفيف أمس
األول.
لكن الخسائر كانت محدودة بفعل تغطية
مراكز مكشوفة قبل اجتماع مهم لمنظمة
«أوبك» وحلفائها ،فيما يعرف بـ»أوبك ،»+هذا
األسـبــوع لبحث االمتثال لبرنامج طموح
لتخفيضات اإلنتاج لدعم األسعار.
وقـ ــال تـشـيــوكــي ت ـشــن كـبـيــر المحللين
فــي س ـن ــوارد تــريــديـنــغ« ،تـظــل المعنويات
متشائمة في سوق النفط بسبب توقعات
قاتمة لمنتجي الخام في حين أجج تزايد

حاالت اإلصابة بـ»كوفيد »-19من جديد في
العديد من الدول المخاوف بشأن نمو أبطأ
ً
للطلب على الوقود عالميا».
ويتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة
ً
ً
فــي ال ـق ـطــاع مـسـتـقـبــا قــات ـمــا للطلب على
ً
الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد
االقتصاد العالمي وقلصت «أوبك» توقعاتها
للطلب على الـنـفــط ،فــي حين قــالــت شركة
النفط الكبرى «بي.بي» ،إن الطلب ربما بلغ
ذروته في .2019
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوبك» في تقرير شهري ،إن الطلب العالمي
على النفط سيهوي  9.46ماليين برميل
ً
ً
يوميا هذا العام ،ارتفاعا من توقعها قبل
شهر النخفاض قــدره  9.06ماليين برميل
ً
يوميا.
كما أضعف الشهية للمخاطرة مخاوف
من زيادة اإلمــدادات العالمية بعدما تعهد
القائد العسكري الليبي خليفة حفتر بإنهاء
الحصار الطويل لمنشآت النفط.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة ال ـط ــاق ــة
ال ــدول ـي ــة أن م ـخ ــزون ــات ال ـن ـفــط ال ـخ ــام في
ً
الدول المتقدمة بلغت مستوى قياسيا غير
مسبوق في يوليو في مؤشر على تداعي
الطلب جراء الضرر االقتصادي الناجم عن
فيروس «كورونا».
وقــالــت الــوكــالــة ،فــي تـقــريــرهــا الـشـهــري،

«المخزونات نزلت في يونيو لتنهي ثالثة
أشـهــر مــن الــزيــادات الكبيرة ،وكــان ُيعتقد
أن ــه بــدايــة لـفـتــرة مــن االنـخـفــاض الـمـتــدرج
للمخزونات.
«لـكــن ع ــادت الــزيــادات فــي يوليو لتصل
بمخزونات القطاع في دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية لمستويات قياسية
عند  3.22مليارات برميل».
وع ــدل ــت ال ــوك ــال ــة بــالـخـفــض تــوقـعــاتـهــا
للسحب من المخزون للنصف الثاني من
ً
عام  2020بنحو مليون برميل يوميا إلى
ً
 3.4ماليين برميل يوميا مشيرة إلى زيادة
اإلنتاج العالمي وطلب دون المتوقع.
وتشير البيانات األولية لشهر أغسطس
الن ـخ ـفــاض م ـخ ــزون ــات ال ـخ ــام ف ــي أس ــواق
رئـيـسـيــة مـعـيـنــة م ـثــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وأوروب ـ ــا وال ـيــابــان وأن م ـخــزونــات الـخــام
ً
ً
العائمة هبطت هبوطا ح ــادا بــواقــع 59.9
مليون برميل إلى  168.4مليون برميل.
لكنها ح ــذرت مــن أن «الـتـقــاريــر األولـيــة
تشير الحتمال زيادة األحجام في سبتمبر».

«بوبيان ب» تتسلم الدفعة
األخيرة من توزيعات «إيكويت»
و«الكويتية لألوليفينات»
تـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات  6.97مــايـيــن
دينار ،ما يمثل الدفعة األخيرة من
حصة الشركة في توزيعات األرباح
السنوية المعلنة لكل من شركتي
ايكويت والكويتية لألوليفينات،
والبالغ اجماليها  17.42مليونا،
والتي تم أخــذ مخصص مقابلها
بقيمة  8.71ماليين نهاية السنة
ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30أبــريــل
الماضي.
وقالت الشركة إنه سيتم رد كل
المخصص المتبقي ،المعترف به
مسبقا ،بقيمة  6.96ماليين دينار،
واالعـتــراف به كربح في البيانات
المالية للربع الثاني المنتهي في
 31أك ـتــوبــر  ،2020ك ـمــا ب ـلــغ ربــح
صافي المعاملة نتيجة تسلم هذه
األرباح  9.87آالف.

التضخم بالسعودية يقفز
إلى  %6.2في أغسطس
بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة
أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،أن مؤشر أسعار المستهلكين في
السعودية قفز إلى  6.2في المئة في أغسطس ،مقارنة بنفس الشهر
من العام الماضي ،وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة
القيمة المضافة لثالثة أمثالها.
وبلغ معدل التضخم في يوليو  6.1في المئة ،ليقفز من  0.5في
المئة فحسب في يونيو قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة
إلى  15في المئة من  5في المئة في يوليو.
وأعلنت السعودية ،أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ،في مايو
أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثالثة أمثالها ،لتعزيز ماليتها
التي تضررت من جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة «كورونا».
وكانت المواد الغذائية والمواصالت أكبر المساهمين في الزيادة
وارتفعا  13.5في المئة و 8.2في المئة على التوالي .وقفزت أسعار
التبغ  13في المئة ،والمطاعم والفنادق  7.7في المئة مقارنة بهما
قبل عام ،حسب الهيئة العامة لإلحصاء.
وق ــال جيمس ري ــف كبير االقـتـصــاديـيــن فــي مجموعة سامبا
المالية «من الواضح أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثالثة
أمثالها قــاد لخلل فــي معدل التضخم .مــازالــت (الضريبة) تؤثر
على االقـتـصــاد ،ورغــم أن مـعــدل التضخم الشهري فــي أغسطس
كان منخفضا ( 0.2في المئة) فقد نشهد مكاسب شهرية أخرى في
سبتمبر وأكتوبر».
وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بين ثالثة وأربعة
في المئة في المتوسط هذا العام ،مضيفا أنه ناتج بصفة أساسية
عن مستوى األساس الضعيف في  2019قبل رفع الضريبة.
(رويترز)
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«فيتش» تثبت التصنيف االئتماني طويل األجل لـ « »KIBعند ()+A
ةديرجلا
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مع نظرة مستقبلية «مستقرة» تعكس النظرة المتوقعة للتصنيف االئتماني السيادي للكويت

إدارة «»KIB
مؤهلة وتتمتع
بخبرة مصرفية
محلية
«فيتش»

ثـ ـبـ ـت ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
ال ـعــال ـم ـيــة «ف ـي ـت ــش» ف ــي ل ـنــدن،
التي تعتبر مــن إحــدى وكــاالت
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ال ــرائ ــدة
في العالم ،التصنيف االئتماني
طويل األجل ()Long-term IDR
لبنك الكويت الدولي ( )KIBعند
« »+Aوثبتت كذلك القدرة الذاتية
( )VRللبنك عند « »-bbمع نظرة
ً
مستقبلية «مستقرة» ،وذلك وفقا
لتقريرها ال ـصــادر بـتــاريــخ 14
سبتمبر  ،2020علما بأن النظرة
المستقبلية المستقرة لـ «»KIB
ت ـع ـكــس ال ـن ـظ ــرة الـمـسـتـقـبـلـيــة
للتصنيف االئتماني السيادي
لدولة الكويت.
فيما يلي بعض النقاط التي
ذك ــرت بــالـتـقــريــر ،وف ـقــا لــوكــالــة
«فيتش» للتصنيف االئتماني،
يواجه « »KIBتباطؤا في النمو
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـح ـلــي نـسـبـيــا،
وذل ــك بـسـبــب جــائـحــة فـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أسـ ـع ــار
النفط.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،فــإن
وكالة «فيتش» تعتقد أن دولة
الـ ـك ــوي ــت ت ـع ـت ـبــر أكـ ـث ــر م ـتــانــة
م ــن نـظــرائـهــا ف ــي دول مجلس

التعاون الخليجي ،ويعود ذلك
بشكل رئيسي إلى المركز المالي
ال ـخ ــارج ــي الـ ـق ــوي ومـجـمــوعــة
األصــول الهائلة التي تمتلكها
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار.
وهــذا يدعم اإلنفاق الرأسمالي
للحكومة ،وإن كان بوتيرة أبطأ،
إض ــاف ــة ال ــى األوضـ ـ ــاع الـمــالـيــة
للبنوك.
ّ
تـ ـسـ ـتـ ـن ــد ت ـ ــوق ـ ـع ـ ــات وكـ ــالـ ــة
«فيتش» لدعم من السلطات إلى
قدرة دولة الكويت القوية على
تقديم الدعم للبنوك المحلية،
وه ــو األم ــر ال ــذي انـعـكــس على
ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي ل ــدول ــة
الـ ـك ــوي ــت ع ـن ــد ( AAم ــع ن ـظــرة
مستقبلية مستقرة) ،وأن هناك
رغـ ـ ّب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ـق ـي ــام بــذلــك
بغض النظر عن حجم البنوك
وامـتـيــازاتـهــا وهـيـكــل التمويل
ً
ونـســب ملكية الـحـكــومــة .علما
بــأن هــذا ال ــرأي يعزز مــن سجل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ف ـ ــي دع ـ ـ ــم الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــرف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ع ـن ــد
الضرورة.
كـ ـم ــا أض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة أن
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي يـطـ ّـبــق
ً
ً
ن ـ ـظـ ــامـ ــا حـ ـصـ ـيـ ـف ــا ع ـ ــن ط ــري ــق

المراقبة المباشرة ،مما يضمن
استمرارية عمل البنوك بنجاح،
ً
ح ـيــث دأب س ــا بـ ـق ــا  ،ودون أي
إبطاء ،على تقديم الدعم للبنوك
عند الحاجة.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن ع ـنــاصــر
تصنيف الـقــدرة الذاتية للبنك
ت ـع ـكــس ال ـض ـغ ــوط ف ــي الـبـيـئــة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ،وذلـ ــك
بسبب جائحة فيروس كورونا
وانـخـفــاض أسـعــار الـنـفــط .كما
يعتبر تصنيف القدرة الذاتية
أن رسـمـلــة الـبـنــك كــافـيــة ،ولكن
آخذة في االنخفاض واستقرار
التمويل والسيولة بشكل عام،
مضيفة أن مخاطر السيولة لدى
« »KIBما زالت تحت السيطرة.
وأشارت الوكالة إلى أن إدارة
« »KIBمــؤ هـلــة وتتمتع بخبرة
مصرفية محلية ،وأن األهــداف
االستراتيجية للبنك قد أثبتت
ّ
أ نـهــا متسقة ومتماشية نحو
الـنـمــو الـمـحـ ًلــي .وم ــع ذل ــك ،فــإن
تتوقع تنفيذ ا أضعف فــي عام
 2020وعــام  2021بسبب بيئة
التشغيل األكثر صرامة.
كما أضافت «فيتش» أنــه تم
إنشاء برنامج الصكوك الخاص

بـ  KIBبقيمة ملياري دوالر في
عـ ــام  2020ل ــدع ــم ن ـســب الـنـمــو
والـتـمــويــل والـسـيــولــة الـخــاص
بالبنك.
ً
وتعليقا على هذا التصنيف،
قال رئيس مجلس إدارة البنك،
الشيخ محمد الجراح« :يعكس
هذا التصنيف االئتماني الذي
ً
ص ــدر أخ ـي ــرا الـمـكــانــة المميزة
ل ـ ـ « ،»KIBك ـم ــا ي ـس ـلــط ال ـض ــوء
ع ـل ــى م ــرك ــزن ــا ال ـم ــال ــي ال ـق ــوي،
إضافة إلى استراتيجية النمو
ً
السليمة التي نتبعها ،مشيرا
ً
إلــى أننا حاليا في صــدد طرح
استراتيجية موسعة وطموحة،
ت ــرك ــز ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ــرق ـم ــي
السريع والهادف ،والذي يسعى
إلى تلبية احتياجات مجموعة
كـبـيــرة م ــن األفـ ـ ــراد ال ـتــي تنمو
ّ
الناحية
وتتطور متطلباتها من ّ
التكنولوجية ،حيث يتوقعون
الـمــزيــد فــي كــل ي ــوم ،مــؤكــدا أن
ّ
« »KIBيــركــز عـلــى االب ـت ـكــار في
المقام األول وقبل كل شيء ،كما
أنــه يتطلع إلــى تــزويــد عمالئه
بـ ـحـ ـل ــول وخ ـ ــدم ـ ــات م ـصــرف ـيــة
رقمية متطورة ويسهل الوصول
إليها».

ناصر الدويسان
على اســم الـفــريــق الــرابــح فــي مـبــاريــات UEFA
 Champions Leagueمن خالل موقع .nbk.com
ك ـمــا مـنـحــت ع ـمــاء «ال ــوط ـن ــي» م ــن حــامـلــي
ب ـط ــاق ــات  Mastercardال ــوط ـن ــي االئـتـمــانـيــة
إمكانية الحصول على فرصة ربح واحدة من
 4جوائز شملت قسائم للسفر.
ً
وتعقيبا على هذه الحملة ،قال ممثل إدارة
البطاقات المصرفية في بنك الكويت الوطني

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ن ــاص ــر الـ ــدوي ـ ـسـ ــان« :أردنـ ـ ـ ــا ت ـخ ـص ـيــص ه ــذه
الفرصة المميزة لعمالئنا لنشكرهم على ثقتهم
المتجددة بنا ،كما عمدنا إلى إجراء السحوبات
ال ـخــاصــة ب ـهــذه الـحـمـلــة ،وال ـتــي تــم تمديدها
بسبب الظروف االستثنائية الحالية ،في إطار
سعينا إلــى مكافأة عمالئنا على مــدار العام،
وهذا ما نعتبره ركيزة أساسية في هدفنا نحو
إثراء التجربة المصرفية لعمالئنا».
وأضـ ــاف الــدوي ـســان «ي ـبــدي الـبـنــك الـتــزامــه
تجاه العمالء ،ليس فقط من خالل توفير أفضل
الخدمات والتكنولوجيا المصرفية المبتكرة،
بل عبر إطالق الحمالت المميزة واالستثنائية،
التي تتماشى مع احتياجات العمالء وأسلوب
حياتهم .نحن نعدهم بمواصلة طــرح أفضل
الخدمات والمكافآت».
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ب ـطــاقــات Mastercard
الوطني االئتمانية تــو فــر العديد مــن المزايا
والعروض الحصرية للعمالء ،والتي تتضمن
ً
برنامج مكافآت الوطني مع أكثر من  850محال
ً
ً
مشاركا ،الدخول مجانا إلــى قاعات االنتظار
الفخمة في المطارات حول العالم ،تأمين السفر
ً
مجانا ،خدمة الوطني للتسوق اآلمــن ،خدمة
ً
إي ـق ــاف ال ـس ـي ــارات م ـجــانــا ،خــدمــة الـمـســاعــدة
ً
الشخصية المحلية «الكونسيرج» ،فضال عن
العروض الحصرية المميزة.

أعلن البنك التجاري إطالق برنامج
«ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرون» ال ـ ـخـ ــاص ب ــأص ـح ــاب
المشاريع الصغيرة ،وبرنامج «الرواد»
ال ـ ـ ــذي يـ ـه ــدف السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـش ـب ــاب
الكويتيين والخريجين الجدد منهم
لتوظيفهم وتطويرهم ،وجــاء ت هذه
الخطوة انطالقا من حرص «التجاري»
على تعزيز الجهود التي تخدم تنمية
الـ ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة ،وت ـطــويــرهــا بما
يساهم في تطوير الصناعة المصرفية
واالقتصاد بشكل عام.
وفي هذا السياق ،قال المدير العام
ل ـق ـط ــاع الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة -صـ ــادق
عـبــدالـلــه ،فــي تـصــريــح ل ــه« :نــؤمــن في
البنك التجاري بأهمية االستثمار في
الطاقات البشرية الشابة ،وأنـهــم هم
المفتاح للتنمية الحقيقية في البالد،
األم ــر ال ــذي يـفــرض علينا المزيد من
ال ـت ـحــديــات لـمـنـحـهــم اف ـضــل ال ـفــرص
الــوظـيـفـيــة ،الـتــي تلبي احتياجاتهم
مــع االهـتـمــام كـجــزء مــن مسؤوليتنا
االجتماعية».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح صـ ـ ـ ـ ـ ــادق أن بـ ــرنـ ــامـ ــج
«ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرون» ت ــم تـخـصـيـصــه لــدعــم
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
الكويتيين الــذيــن ت ـضــرروا مــن أزمــة
«كــورونــا» ،لتخطي الصعوبات التي
واجهتهم في هذه الفترة ،مشيرا إلى

«بوبيان» ً
المطوع :مخيم ً
الصيفي حقق نجاحا كبيرا
نظم بنك «بوبيان» ،على مدار
نحو شهرين ،مخيم «بوبيان»
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي ألبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
والموظفين باستخدام وسائل
الـ ـت ــواص ــل عـ ــن ب ـع ــد «ت ـط ـب ـيــق
زووم» ،حيث شارك في المخيم
أكثر من  150طفال أعمارهم بين
 4إلى  10سنوات.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة ف ــي
إدارة االت ـ ـصـ ــاالت وال ـع ــاق ــات
المؤسسيةّ ،
في مجبل المطوع،
«ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـت ــي
شهدتها الكويت نتيجة انتشار
ً
فـيــروس كــورونــا عالميا ،وفي
الكويت ،نظم «بوبيان» العديد
م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
وسائل التواصل عن بعد».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــت أن م ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي حققت
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا مخيم «بوبيان
الـصـيـفــي» ،وال ــذي تــم تنظيمه
عـلــى مــرحـلـتـيــن ضـمــت األول ــى
أبناء الموظفين بالتعاون مع
ح ـضــانــة  BE A BEEال ــرائ ــدة
وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي م ـثــل هــذه
الفعاليات المميزة لالطفال.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـمـ ـط ــوع
أن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ضـمــت
مجموعة كبيرة من أبناء عمالء
البنك ،الذين تم اختيارهم بعد
فـتــح ب ــاب الـتـسـجـيــل بــالـقــرعــة،
مشيرة إلى التفاعل القوي من
قبل الجميع ،واع ـجــاب أولـيــاء
األم ــور بالمخيم ،واالسـتـفــادة
التي حققها أبناؤهم.

فعاليات مختلفة
وش ـم ـلــت ف ـعــال ـيــات المخيم
الصيفي العديد مــن األنشطة،
ومـ ــن بـيـنـهــا قـ ـ ــراءة ال ـق ـصــص،
وتـعـلــم الـتـنــس وم ـب ــادئ اللغة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،والـ ـج ــرافـ ـيـ ـك ــس
والرسم ،واإلتيكيت والترتيب،

محمد الجراح

رائد بوخمسين

ال ـح ـصــول عـلــى ج ــائ ــزة «الـبـنــك
ً
اإلس ـ ــام ـ ــي األسـ ـ ـ ــرع ن ـ ـمـ ــوا فــي
الشرق األوسط وشمال إفريقيا»
لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
وجائزة «أفضل بنك متوافق مع
أحـكــام الشريعة اإلسالمية في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا»
للعام الخامس.
ً
كـمــا حـصــدنــا أي ـض ــا جــائــزة
«أف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل ب ـ ـن ـ ــك فـ ـ ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
الخليج» و»أفضل بنك إسالمي
ف ــي ال ـك ــوي ــت» ل ـل ـعــام ال ـس ــادس

ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وك ــاهـ ـم ــا مــن
م ـج ـل ــة وورلـ ـ ـ ــد ف ــاي ـن ـن ــس .ه ــذا
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى نـ ـيـ ـلـ ـن ــا جـ ــائـ ــزة
«أفضل مبادرة عربية مصرفية
ح ــول الـمـســؤولـيــة االجتماعية
للشركات عن برنامج مكافحة
األمـ ـي ــة ال ـم ــال ـي ــة» م ــن االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي لـلـمـصــرفـيـيــن ال ـع ــرب،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه الـ ـج ــوائ ــز
م ــا ه ــي إال تــأك ـيــد ع ـلــى نـجــاح
استراتيجيتنا بشكل عام».

َ
«التجاري» يطلق برنامجي «المبادرون»
و«الرواد» لتنمية الكوادر الوطنية

«الوطني» يعلن األسماء الفائزة بحملة
«»UEFA Champions League
أعلن بنك الكويت الوطني األسماء الفائزة
في حملة  ،UEFA Champions Leagueوالتي
تم تغيير جوائزها بسبب تداعيات «كورونا»،
ً
لتصبح قسائم سفر بقيمة  25ألف دوالر بدال
من حضور المباراة.
وحـصــل  4عـمــاء وه ــم :عـلــي محمد هاشم
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاف ،ب ـ ـ ـ ــرادان ب ـ ــرادي ـ ــب ك ـ ــوم ـ ــار ،صـبـيــح
عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم ،وسنجاي
فــوالر ،على قسائم سفر بقيمة  25.000دوالر
مقدمة من البنك بالتعاون مع كيوجو «.»Qgo
ومـنـحــت الـحـمـلــة ،الـتــي ب ــدأت فــي األول من
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،وت ــم تـمــديــدهــا حـتــى  31من
أغ ـس ـطــس  ،2020ع ـم ــاء «ال ــوط ـن ــي» الـفــرصــة
ً
لدخول السحب تلقائيا عند استخدام بطاقات
 Mastercardالوطني االئتمانية ،حيث إن كل
ً
دينار إنفاقه محليا يؤهل العمالء للحصول
على فرصة واحدة لدخول السحب ،بينما يتم
الحصول على فرصتين عند استخدام البطاقة
لدى المطاعم ،وخدمة توصيل الطلبات وعلى
ثـ ــاث فـ ــرص ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام ال ـب ـطــاقــة خ ــارج
الكويت ،بما في ذلك الشراء عبر اإلنترنت.
وإضــافــة إلــى ذل ــك ،أتــاحــت الحملة للعمالء
فرصة أكبر للربح ،وذلــك مــن خــال الحصول
ع ـل ــى  100ف ــرص ــة إض ــافـ ـي ــة ع ـن ــد ال ـم ـش ــارك ــة
فــي مسابقة الـبـنــك ،واإلج ــاب ــة بشكل صحيح

م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـ ـ « »KIBرائ ــد جــواد
بــوخـمـسـيــن ب ــأن «ال ــواق ــع الــذي
نعيشه يشهد على أن الصناعة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ي ـجــب
أن ت ـت ـط ــور ب ـط ــري ـق ــة ت ـت ــواف ــق
مـ ـ ــع مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل.
وم ــن جــانـبـنــا ،نـحــن فــي «»KIB
ملتزمون بالبقاء فــي المقدمة
مــن خــال مواكبة هــذا التغيير
ال ـســريــع ال ــذي يـشـهــده الـقـطــاع
المصرفي ،ولهذا السبب قمنا
ً
فعليا باستثمارات كبيرة في
سبيل تطوير بنيتنا التحتية
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
تـبـسـيــط األن ـظ ـم ــة والـعـمـلـيــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،وإع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
نموذج أعمالنا لتزويد العمالء
بتجربة رقمية متطورة».
وأضاف بوخمسين« :لطالما
كنا فخورين بنجاحات «»KIB
ّ
وسـ ـج ــل ــه الـ ـح ــاف ــل ف ـ ــي م ـج ــال
الصناعة المصرفية ،مما أدى
إ لــى حصولنا على العديد من
ا لـجــوا ئــز اإلقليمية والعالمية
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة ،وم ـن ـه ــا ع ـل ــى سـبـيــل
الـ ـمـ ـث ــال خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2019تــم

ّ
في المطوع

وال ـع ـل ــوم ال ـم ــرح ــة ،والــريــاضــة
واألل ـع ــاب الـجـمــاعـيــة ،وغيرها
من االنشطة التي تنمي أذهان
األطـفــال وتـطــورهــا ،إلــى جانب
الحفاظ على صحتهم.
ونوهت إلى أن الفترة المقبلة
ستشهد المزيد من الفعاليات
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف االط ـ ـفـ ــال ،من
بينها بعض ال ــدورات الدينية
والعلمية والثقافية التي سيتم
تنظيمها أل ب ـنــاء عـمــاء البنك
باستخدام وسائل التواصل عن
ُبـعــد ،فضال عــن دعــم الجوانب
الــدراس ـيــة .وأض ــاف ــت أن البنك
حريص من منطلق مسؤوليته
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم
الفعاليات واألنشطة التي من
شأنها أن تحفز األطفال وتزيد
إيجابيتهم ،في ظل التطورات
األخيرة ،سواء تلك التي تتعلق
ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا أو ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس .وأكـ ـ ــدت ال ـم ـط ــوع،
فــي نـهــايــة الـتـصــريــح ،أن رؤيــة
البنك االستراتيجية في مجال
المسؤولية االجتماعية تراعي
مختلف شــرائــح المجتمع ،مع
التركيز على شريحة األ طـفــال
والشباب باعتبارهم مستقبل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وب ـ ـن ـ ــاة ال ـ ــوط ـ ــن فــي
السنوات المقبلة.

صادق عبدالله
أن البنك أطلق هــذا البرنامج لدعوة
أصحاب األعمال إلى االلتحاق بالعمل
مــع اســرة البنك ،لتبادل معلوماتهم
وخبراتهم العملية واستثمارها من
خالل تعيينهم مستشارين في مختلف
االقسام واإلدرات فترة ستة أشهر».
وأضاف أن البنك في إطار االهتمام
بفئة الـشـبــاب ،أعــد بــرنــامــج «ال ــرواد»
ال ـ ــذي سـيـسـتـمــر س ـن ــة ،ويـ ـه ــدف الــى
تــدريــب وتأهيل حديثي التخرج من
الـ ـك ــوادر الـكــويـتـيــة بـشـكــل اح ـتــرافــي،
وت ــوفـ ـي ــر ف ـ ــرص عـ ـم ــل م ـت ـم ـي ــزة فــي
مختلف إدارات وف ــروع الـبـنــك ،الفتا

إلى أن البنك قد وضع افضل وسائل
التدريب والتطوير لتنمية المهارات
الــذاتـيــة الـتــي تـســاعــد فــي بـنــاء األداء
الـمـتـمـيــز واالب ـت ـكــار م ــن خ ــال بــوابــة
التعليم االلكتروني «ثابر» و»أكاديمية
الـتـجــاري» ،الـتــي ستوفر أج ــواء عمل
حـقـيـقـيــة ل ـل ـم ـتــدرب ـيــن ،وت ـس ــاه ــم في
صـقــل مـهــاراتـهــم ،وتـطــويــر مواهبهم
وقــدراتـهــم ،وتنمية حــس اإلب ــداع في
العمل ،وكــذلــك االستعانة بالخبرات
الـمـمـيــزة داخ ــل الـبـنــك لـلـمـشــاركــة في
التدريب ،وتقديم المعرفة المناسبة.
وذكر ان برنامج التدريب سيشمل
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ج ـ ــوان ـ ــب ال ـع ـم ــل
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم الـ ـمـ ـب ــادئ
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئـ ـتـ ـم ــان،
والقروض ،وأنواع الحسابات ،مضيفا
أن ــه سـيـشـمــل آل ـيــة الـعـمــل ف ــي األف ــرع
وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة العمل،
ثــم الـخـضــوع للتدريب الـمـيــدانــي في
االدارات واألفرع التي ينتسبون إليها.
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن «ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري»
ي ـحــرص دائ ـم ــا عـلــى تـفـعـيــل وتــأكـيــد
دوره االجتماعي كمؤسسة مصرفية
رائ ـ ـ ـ ــدة ،وي ـت ـج ـل ــى ه ـ ــذا واض ـ ـحـ ــا مــن
خالل إطالق العديد من البرامج التي
تستهدف الطلبة وا لـخــر يـجـيــن على
مدار العام.

«الخليج» يجري سحب الدانة األسبوعي
عن الفترة من  10 – 6سبتمبر
أ جــرى بنك الخليج يوم
 13ال ـج ــاري سـحــب الــدانــة
األسـبــوعــي عــن الـفـتــرة من
 10 – 6س ـب ـت ـم ـبــر ،2020
وأعـ ـل ــن أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن
الخمسة ا لــذ يــن حـصــل كل
منهم على  1.000دينار.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــي أسـ ـ ـم ـ ــاء
الفائزين:
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه سـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ــرج
ال ـ ـسـ ــويـ ــد ،أحـ ـم ــد ن ــوي ــران
خـ ـل ــف ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،خ ــدي ـج ــة
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن شـ ــريـ ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــزي ،فـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــات ـ ــا
سـ ــوريـ ــانـ ــاريـ ــانـ ــا م ــورت ــي
بـ ـ ــانـ ـ ــدارو ،ض ـ ـ ــاري نـ ــوري
أحمد البحر.
هذا ،وأعلن «الخليج» أن
الدانة كبرت ،وان الجائزة
ا لـكـبــرى للسحب السنوي
ستكون  1.500.000دينار،
وسيعقد السحب يــوم 14
يناير  ،2021وستكون آخر
فرصة للمشاركة فيه عبر
اإلي ــداع فــي حـســاب الــدانــة
 30الجاري.
وي ـش ـج ــع ال ـب ـن ــك ع ـمــاء
«الــدانــة» على زيــادة فرص
ف ــوزه ــم ع ــن ط ــري ــق زيـ ــادة
المبالغ التي يتم إيداعها
ف ــي ال ـح ـســاب ،بــاسـتـخــدام
خــدمــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـمـ ـت ــاح ــة ع ـبــر
مــوقــع الـبـنــك اإللـكـتــرونــي،
وتطبيق الهواتف الذكية.
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ــوفـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـت ـم ـيــزة ل ـع ـمــائــه مـنـهــا
خـ ـ ــدمـ ـ ــة «بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ــدانـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ــإيـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري»،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـن ـ ـح ـ ـهـ ــم حـ ــريـ ــة
إ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــود ف ـ ـ ــي أي
وق ـ ــت ي ـن ــاس ـب ـه ــم ،إض ــاف ــة

إلـ ـ ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــة «ال ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة»
الـمـتــاحــة عـبــر مــوقــع الـبـنــك
اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ــي ،وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،والـ ـت ــي
ِّ
ت ـم ــك ــن ع ـم ــاء «الـ ــدانـ ــة» مــن
احتساب فرصهم للفوز في
سحوبات الدانة األسبوعية،
وربع السنوية ،والسنوية.
وحـ ـ ـس ـ ــاب «ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة» هــو
ال ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـكـ ــافـ ــئ
ا لـعـمــاء عـلــى وال ئ ـهــم لبنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،حـ ـي ــث ي ـم ـن ـح ـهــم
ف ــرص ال ـ ــوالء ،وه ــي ع ـبــارة
ع ــن إج ـم ــال ــي ال ـف ــرص الـتــي
اكتسبها العميل في السنة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ــاف
إ لــى ا لـعــام المقبل كمكافأة
لــه على وال ئ ــه .و كــذ لــك تمت
إضافة جميع الفرص التي
اسـتـحـقـهــا الـعـمـيــل فــي آخــر
ع ــام  2019إ ل ــى ع ــام ،2020
و ي ـت ـكــرر ذ ل ــك فــي  2021مع
األعوام التالية.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب «الـ ـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـ ــة» مـ ـت ــاح
للكويتيين وغير الكويتيين
الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ـح ــد األدن ـ ــى
ل ـلــر ص ـيــد ا ل ـب ــا ل ــغ  200د.ك
لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب شـ ـ ــرط
االح ـت ـف ــاظ بــال ـم ـب ـلــغ نـفـســه

ً
للتأهل تلقائيا للدخول في
س ـحــوبــات ال ــدان ــة الـمـقـبـلــة،
وفي حال انخفض الرصيد
إلى ما دون مبلغ  200د.ك.
ف ـ ــي أي و قـ ـ ـ ــت ،يـ ـت ــم خ ـصــم
م ـب ـلــغ  2د.ك م ــن ا ل ـح ـســاب
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ش ـ ـهـ ــري إل ــى
حين استيفاء الحد األدنى
ل ـ ـلـ ــرص ـ ـيـ ــد .أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـل ـع ـم ــاء الـ ــذيـ ــن ي ـف ـت ـحــون
ح ـســاب ال ــدان ــة أو يــودعــون
م ـبــالــغ أك ـث ــر ف ــي ال ـح ـســاب،
ً
فيتأهلون للدخول تلقائيا
للسحوبات األسبوعية في
غضون يومين.
وللمشاركة في سحوبات
«ال ـ ـ ـ ــدان ـ ـ ـ ــة» ربـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة
وال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ه ــذا
ا لـعــام ،يتعين على العمالء
االحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاظ ب ـ ــال ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــد
المطلوب.

١٣
ً
ً
المرزوق :أداء مميز لـ«بيتك» في القطاع المصرفي محليا وإقليميا
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
القطاع الخاص والحكومة يزكيان المرزوق رئيسا لمجلس إدارة البنك
محمد اإلتربي

حقق مؤشر حقوق ً
المساهمين ارتفاعا بواقع
خالل الفترة المشار
ً ٪18
إليها بالغا  2.06مليار في
 2019مقارنة بحوالي 1.74
مليار في .2014

عقد بيت التمويل الكويتي
«ب ـي ـت ــك» ،اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
الـ ـع ــام ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة الن ـت ـخ ــاب
أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
المستقلين وغير المستقلين
ل ـل ـس ـن ــوات ال ـ ـثـ ــاث الـمـقـبـلــة
(الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــرة
.)2022-2020
وق ـ ـ ــال «بـ ـيـ ـت ــك» ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي أمــس ،إن الجمعية
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن فـ ــوز
الـ ـ ـم ـ ــرشـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـتـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن:
أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
(غـ ـ ـي ـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــن) ح ـمــد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق
«م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب» ،وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
يعقوب النفيسي «منتخب»،
وخ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـصـ ــف
«مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب» ،وم ـ ـعـ ــاذ س ـعــود
العصيمي «منتخب» ،وفهد
ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم «م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب»،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان
«مـنـتـخــب» ،واألم ــان ــة الـعــامــة
لــأوقــاف حنان يوسف علي
«م ـن ـت ـخــب» ،والـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار ويمثلها صالح
عبدالعزيز المريخي «تعيين»،
وم ـ ـط ـ ـلـ ــق م ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـص ــان ــع
«ت ـع ـي ـي ــن» وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة

لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـق ـ ّـص ــر وي ـم ـث ـل ـهــا
حـمــد عـبــدالـلـطـيــف الـبــرجــس
«تعيين».
أما أعضاء مجلس اإلدارة
(ال ـم ـس ـت ـق ـلــون) ف ـه ـمــا :أحـمــد
م ـش ــاري الـ ـف ــارس «مـنـتـخــب»
ونور الرحمن عابد «منتخب».
وبالنسبة أعضاء االحتياط
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ( غ ـي ــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــن) ف ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ـ ــدر
حمد الربيعة «احـتـيــاط» ()1
وعصام عبد العزيز الشايع
«احتياط» ( ،)2بينما العضو
االحتياط في مجلس اإلدارة
(ال ـم ـس ـت ـق ـل ــون) ف ـه ــو مـحـمــد
هـ ـش ــام ح ـت ــاح ــت «احـ ـتـ ـي ــاط»
وزكى كل من القطاع الخاص
وال ـح ـك ــوم ــة ح ـم ــد الـ ـم ــرزوق
ً
رئيسا لمجلس إدارة "بيتك".
واس ـت ـهــل ال ـ ـمـ ــرزوق ،ال ــذي
تـ ـ ــولـ ـ ــى رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية لـ «بيتك» ،الجلسة
بشكر المساهمين على الثقة
التي أولوها لمجلس اإلدارة
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى ال ـ ـسـ ــت سـ ـن ــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وأدت إلـ ـ ــى ف ــوز
ً
الـمـجـلــس بــالـتــزكـيــة محققا
ً
بذلك إجماعا من كل مساهمي
القطاع الخاص.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرزوق ،أن
االنـتـخــابــات الـتــي تمت أثناء
الـجـمـعـيــة ج ـ ــاءت السـتـكـمــال
اإلجـ ــراء ات الشكلية الخاصة
بانتخاب األعضاء االحتياط.
ّ
وبين أن األجواء اإليجابية
على مستوى مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية على مدى
الـ ـ ـس ـ ــت س ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة
ً
ان ـع ـك ـس ــت إي ـ ـجـ ــابـ ــا فـ ــي دع ــم
م ـس ـيــرة ال ـب ـنــك ط ـي ـلــة فـتــرتــي
مجلس اإلدارة خالل الفترتين
السابقتين ،وكللت بأداء مميز
لبيت التمويل الكويتي على
م ـس ـتــوى ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
ً
ً
م ـح ـل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا إذ حـقــق
ً
البنك مؤشرات إيجابية جدا
على كل الصعد.
وأك ـ ــد أن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـتــي
حققها مجلس اإلدارة خــال
 6سـ ـن ــوات م ـم ـتــدة م ــن 2014
وح ـت ــى ن ـهــايــة  2019ل ــم تكن
لـ ـتـ ـتـ ـحـ ـق ــق لـ ـ ـ ــوال دعـ ـ ـ ــم وثـ ـق ــة
مساهمي البنك من القطاعين
العام والخاص.

إنجازات مجلس اإلدارة
واستعرض المرزوق خالل

ً
المرزوق مترئسا عمومية «بيتك»
عمومية البنك التي انعقدت
في المقر الرئيسي لـ «بيتك»،
بنصاب قانوني بلغت نسبته
 77.331فــي الـمـئــة ،إنـجــازات

مجلس اإلدارة خــال فترة 6
س ـنــوات الـمــاضـيــة ،إذ تمكن
البنك من زيــادة الربحية من
 126.5مليون دينار في 2014

مالمح األداء المالي لبيت التمويل الكويتي – مجمعة 2019 – 2014

ارتفع صافي
إيرادات التمويل
 %32بواقع 530
مليون دينار في
عام  2019مقارنة
بنحو  400مليون
في 2014

مليون دينار كويتي

2014

2015

2016

2017

2018

2019

صافي الربح الخاص بالمساهمين – مليون دينار كويتي
صافي إيرادات التمويل  -مليون دينار كويتي
مدينو التمويل  -مليون دينار كويتي
إجمالي الموجودات  -مليون دينار كويتي
حسابات المودعين  -مليون دينار كويتي
حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين  -مليون دينار كويتي
معدل العائد على متوسط الموجودات
معدل العائد على حقوق الملكية
المصروفات التشغيلية  -مليون دينار كويتي
معدل التكلفة إلى اإليراد
معدل كفاية رأس المال
ربحية السهم – فلس
ً
معدل التمويل غير المنتظم – طبقا للبنك المركزي الكويتي
معدل التغطية بإجمالي المخصصات

126.5
400.3
8.089.9
17.153.0
10.915.0
1.746.0
%0.95
%7.27
361.3
%51.26
%16.25
20.26
%3.94
%132

145.8
432.0
8.095.5
16.495.0
10.755.8
1.779.0
%1.10
%8.40
330.0
%47.01
%16.67
21.23
%3.03
%167

165.2
435.0
8.175.8
16.499.0
10.717.0
1.810.0
%1.00
%9.30
295.0
%44.71
%17.88
24.04
%2.58
%221

184.2
445.0
9.159.5
17.358.0
11.597.0
1.872.0
%1.30
%10.20
305.0
%42.76
%17.76
26.78
%2.65
%178

227.4
527.3
9.190.2
17.770.0
11.780.0
1.894.0
%1.51
%12.45
292.5
%39.20
%17.47
33.06
%1.99
%191

251.0
530.3
9.336.6
19.390.9
13.552.6
2.060.4
%1.40
%13.00
304.3
%37.36
%17.67
36.45
%1.88
%232

«البورصات األميركية» تدرس مزاعم احتيال «نيكوال»
ذ كــر تقرير أن هيئة األوراق المالية
والبورصات األميركية تــدرس المزاعم،
التي ترددت بشأن خداع شركة «نيكوال»
المستثمرين بشأن اآلفــاق المستقبلية
ألعمالها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر
مطلعة على األمر قولها ،إن الهيئة بدأت
رصد مدى جدية االتهامات التي أطلقتها

شركة «هيندنبرغ» لألبحاث والخاصة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــام ش ـ ــرك ـ ــة تـ ـصـ ـنـ ـي ــع الـ ـش ــاحـ ـن ــات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ب ــإع ــان ــات غ ـي ــر حـقـيـقـيــة
تستهدف الكذب على المستثمرين.
وكــانــت شــركــة األب ـحــاث ،الـتــي تمتلك
مراكز استثمارية قصيرة اآلجل «شورت
سـيـلـيـنــغ» فــي سـهــم «ن ـي ـكــوال» اتهمتها
األسبوع الماضي بالخداع والكذب فيما

يتعلق بالمبالغة في قدرات شاحناتها.
ف ــي ح ـيــن ردت «ن ـي ـك ــوال» بـنـفــي هــذه
االدعاءات ،واتهمت «هيندنبرغ» بإطالق
بيانات مضللة تستهدف التالعب في
سعر السهم.
وانخفض سهم «نيكوال» بنسبة 10.4
في المئة في تعامالت ما بعد الجلسة،
ً
بعد أن أنـهــى ت ــداوالت االثنين مرتفعا

 11.4في المئة عند مستوى  35.79دوالرا.
وك ـ ـ ـ ــان سـ ـه ــم ص ــانـ ـع ــة الـ ـش ــاحـ ـن ــات
الكهربائية قــد تـعــرض لخسائر حــادة
تجاوزت  35في المئة في ثالث جلسات
ً
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،م ـ ـتـ ــأثـ ــرا
باتهامات الخداع.

«المتحد» يطلق خدمة «اعرف
عميلك» اإللكترونية

فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـلــى
ص ـع ـي ــد رحـ ـلـ ـت ــه ال ـم ـت ـس ــارع ــة
لـلـتـحــول الــرق ـمــي ،أع ـلــن البنك
األه ـل ــي الـمـتـحــد إطـ ــاق خــدمــة
«اعـ ـ ـ ــرف ع ـم ـي ـل ــك» إل ـك ـت ــرون ـي ــا،
وهـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـيــح
ل ـل ـع ـم ـيــل ت ـح ــدي ــث م ـع ـلــومــاتــه
وب ـي ــان ــات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــن أي
مـكــان يــوجــد فـيــه ،س ــواء داخــل
أو خارج الكويت وفي أي وقت
ي ـن ــاس ـب ــه ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة،
وه ــو م ــا يـعـكــس ح ــرص البنك
على مواكبة التغييرات التقنية
ال ـم ـت ــاح ـق ــة ،ل ـت ــوف ـي ــر ال ـم ــزي ــد
مــن الــراحــة وال ـمــرونــة لعمالئه
ل ـي ـن ـع ـم ــوا ب ـت ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
متميزة.
وتـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــة حــا
إل ـك ـت ــرون ـي ــا ي ـت ـم ـيــز بـمـسـتــوى
عال من األمان والحماية ،حيث
تـمــت إتــاحــة ال ــدخ ــول للخدمة،
من خالل رابط متاح على موقع
ال ـب ـن ــك اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،لـيـتـمـكــن
الـعـمــاء مــن تحديث بياناتهم
الشخصية بــراحــة تــامــة ودون
الحاجة إلى زيارة أي فرع ،مما
يمكنهم من مواصلة تجربتهم
المصرفية دون انقطاع.
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،أكـ ـ ــدت
المديرة العامة للتحول الرقمي
واالبـ ـتـ ـك ــار ف ــي ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
المتحد ه ــدى ال ـمــدنــي« :تعمل
ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة الـ ـج ــدي ــدة عـلــى

تـشـجـيــع ع ـمــاء ال ـب ـنــك األه ـلــي
ال ـم ـت ـحــد ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
آليات التحول الرقمي ،وتقديم
إضافة متميزة للباقة المتكاملة
من الخدمات المصرفية الرقمية
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـن ــك
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ك ــل هـ ــذا يـعـطــي
معنى جديدا في تحقيق راحة
العميل ،من خالل اعتماد حلول
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ال ـف ــري ــدة من
نوعها».
وأف ـ ـ ــادت أمـ ـي ــرة ال ـب ـع ـي ـجــان،
مديرة أولى – الرقابة الداخلية
والعمليات لدعم الفروع بالبنك
األه ـ ـل ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد« ،م ـ ـ ــع ه ــذه
الخدمة الجديدة يمكن لعمالئنا
تحديث بياناتهم ومعلوماتهم
الـشـخـصـيــة إلـكـتــرونـيــا بــراحــة
تامة وفي دقائق معدودة ،وفي
الوقت الذي يناسبهم وبسرعة
وشفافية وأمان ،فمن خالل هذه
الخدمة المتميزة نخطو نحو
تعزيز خدماتنا التي تتماشى
م ــع الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـت ـطــورة،
والس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب أن ـ ـ ـمـ ـ ــاط حـ ـي ــاة
عمالئنا السريعة والمتغيرة،
كما يسرنا أن تكتسب خدماتنا
ال ـم ـصــرف ـيــة الــرق ـم ـيــة اهـتـمــامــا
متزايدا ،بفضل استراتيجيتنا
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـض ــع راح ـ ـ ـ ــة ع ـم ــائ ـن ــا
وتلبية احتياجاتهم في صدارة
أولوياتنا».
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ً
إلى  251مليونا بنهاية 2019
بارتفاع قدره  98في المئة.
كما حقق صــافــي إي ــرادات
ً
ال ـت ـمــويــل ارتـ ـف ــاع ــا ق ـ ــدره 32
في المئة ،بواقع  530مليون
د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي  2019مـ ـق ــار ن ــة
بحوالي  400مليون في .2014
ك ـم ــا ح ـق ــق م ــؤش ــر ح ـقــوق
ً
المساهمين ارتفاعا بواقع 18
في المئة خالل الفترة المشار
ً
إلـيـهــا بــالـغــا  2.06مـلـيــار في
 2019مـقــارنــة بـحــوالــي 1.74
مليار في .2014
وان ـخ ـف ـضــت ال ـت ـك ـل ـفــة إلــى
اإليراد من  51.26في المئة في
 2014إلى  37.36في .2019
وبـيــن ال ـم ــرزوق ،أن جــودة
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس خ ـ ـ ــال
ال ـف ـتــرة ال ـم ــذك ــورة وانـعـكــس
ذل ـ ــك ع ـل ــى انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
ال ـت ـمــويــات غ ـيــر الـمـنـتـظـمــة
ً
طبقا لتعليمات بنك الكويت
الـمــركــزي مــن  3.94فــي المئة
في  2014إلى  1.88في المئة
في  ،2019وارتفعت التغطية
بــإجـمــالــي الـمـخـصـصــات من
 132ف ــي الـمـئــة إل ــى  232في

المئة خالل  6سنوات المشار
إليها.
وأضــاف الـمــرزوق« :ال شك
أن ــه مــا ك ــان للبنك أن يحقق
هــذه النتائج اإليجابية لوال
الــدعــم ال ــذي حصل عليه من
ك ـل ــل ال ـم ـســاه ـم ـيــن وكـ ـ ــان لــه
األثر الكبير في تحقيق بيئة
االس ـت ـقــرار ال ـضــروريــة لهذه
المؤسسة لتحقيق النتائج
المرجوة وتحقيق طموحات
المساهمين».
و ع ـ ـ ـقـ ـ ــد م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
ً
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــا ب ـع ــد
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة إذ تــم
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق
ً
رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس بــالـتــزكـيــة
ً
وعبدالعزيز النفيسي نائبا
للرئيس بالتزكية.
ك ـم ــا تـ ــم ت ـش ـك ـيــل ال ـل ـج ــان
ً
الخاصة بأعمال البنك وفقا
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ل ـل ـب ـنــك
وقواعد الحوكمة المطبقة من
بنك الكويت المركزي.
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«تجارة ونقل الغرفة» تناقش قرارات «الموانئ»
بحثت لجنة التجارة والنقل
القرارات الصادرة من مؤسسة
الموانئ الكويتية بشأن نتائج
تأهيل الشركات والمؤسسات
الراغبة في القيام بأعمال
المناولة في ميناءي الشويخ
والشعيبة.

 ...و«اإلسكان» تبحث دعم
استراتيجية تنفيذ المشاريع التنموية

جانب من اجتماع لجنة التجارة والنقل
عقدت لجنة التجارة والنقل
الـمـنـبـثـقـ ـ ــة ع ـ ــن مـجـلـ ــس إدارة
غرفــة تجـارة وصناعـة الكويــت،
اجتماعها السادس لعام ،2020
برئاسة خالد مشاري الخالد،
وبحضور األعضاء ،أمس األول،
في مبنى الغرفة ،لبحث عدد من
المواضيع المدرجة على جدول
أعمالها ،وأهمها مناقشة أبعاد
القرارات الصادرة من مؤسسة
الموانئ الكويتية ،والمنشورة
ف ــي  16ف ـبــرايــر  2020بـجــريــدة

"الكويت اليوم" في عددها رقم
 1484لسنة  ،2020بشأن نتائج
تأهيل الشركات والمؤسسات
الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فـ ــي الـ ـقـ ـي ــام ب ــأع ـم ــال
المناولة فــي ميناء ي الشويخ
والشعيبة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة أن ت ـل ــك
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات سـ ـيـ ـك ــون لـ ـهـ ــا أث ــر
سلبي على عدد من القطاعات
المهمة ،مـثــل :النقل والمالحة
وال ـت ـخ ـل ـي ــص ال ـج ـم ــرك ــي ،كـمــا
أنها تتطلب المزيد من الدراسة

وال ـب ـحــث ،لـتــافــي أي معوقات
يمكن أن تنشأ جراء تطبيقها.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ــاق ـش ــت
ال ـل ـج ـنــة م ـق ـت ــرح إنـ ـش ــاء مــركــز
خدمة مختص بإصدار سمات
الــدخــول التجارية يتبع وزارة
الداخلية في جميع مرافق غرفة
ً
التجارة والصناعة ،خصوصا
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف ال ـص ـح ـي ــة
الـحــالـيــة الـتــي تشهدها الـبــاد
بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا ،واآلث ــار
التي ترتبت عليها.

وأكـ ــدت الـلـجـنــة أهـمـيــة بناء
تعاون مشترك مع "الداخلية"،
لتسهيل حركة دخــول وخــروج
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـل ـك ــوي ــت
بشكل يعكس بيئة عمل موائمة
لـلـمـسـتـثـمــريــن األجـ ــانـ ــب ،على
أن يتم بحث ذ لــك المقترح مع
"الداخلية" ،والعمل على إمكانية
تنفيذه خالل الفترة المقبلة.

 ...واجتماع لجنة المشاريع العامة واإلسكان
ع ـقــدت لـجـنــة الـمـشــاريــع الـعــامــة واإلس ـك ــان،
المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،اجتماعها الرابع لعام  2020أمس في
مبنى الـغــرفــة ،برئاسة طــال جاسم الخرافي،
وحضور األعضاء.
وتـمــت مناقشة عــدة مــواضـيــع على أجندة
أعـمــالـهــا ،وك ــان أب ــرز مــا نــوقــش فــي االجـتـمــاع،
دعم استراتيجية ونهج عام لتنفيذ المشاريع
التنموية التي تعود بالنفع على الدولة والقطاع
الخاص واالقتصاد الوطني بالطريقة األمثل،
وذل ــك بتسهيل اإلج ـ ـ ــراء ات ،وتـقـلـيــص ال ــدورة

الـمـسـتـنــديــة الـمـتـبـعــة فــي الـجـهــات الحكومية
المختلفة.
وأكدت اللجنة ضرورة إنجاز مشاريع الدولة
التنموية ،مع األخذ في االعتبار المدة الزمنية
المقبولة ،واإلج ـ ــراء ات األمـثــل إلنـجــازهــا ،وأن
ً
الغرفة تسعى دائما الى دعم النهج الصحيح
لطرح وتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.
وختمت اللجنة اجتماعها بتأكيد دور الغرفة
في االطالع على مشاريع القوانين المقدمة في
الدولة ،وذلك كممثل للقطاع الخاص.

ً
ً
«التجارية العقارية» :إعادة افتتاح «سيمفوني ستايل» الصين تجدد إعفاء  16منتجا أميركيا من الرسوم
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ـق ــاري ــة ع ـبــدال ـف ـتــاح
م ـ ـعـ ــرفـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح فـ ـن ــدق
سيمفوني ستايل ،بعد عمل بعض
التعديالت والتجديدات في معظم
مرافقه ،إلبــراز العناصر الجمالية
والمعمارية التي يتمتع بها الفندق.
ويتميز فندق سيمفوني ستايل
بـمــوقـعــه الـمـمـيــز ف ــي ق ـلــب منطقة
السالمية ،على بعد خطوات من أهم
المجمعات ا لـتـجــار يــة ،كما يتميز
بتصميماته العصرية والمبتكرة،
ويضم  175غرفة وجناحا ،جميعها
تتمتع بإطاللة ساحرة على شارع
الخليج الـعــربــي ،ومـســاحــة رحبة،
ويتميز كذلك بتشطيباته االنيقة
والفاخرة التي تتيح لــزواره أعلى
مستويات الراحة والرفاهية.
وتـ ـ ـ ــم ت ـ ـجـ ــديـ ــد ردهـ ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــدق
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـط ــوي ــر
وتجديد منطقة المسبح الخارجي
مـ ــع ال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـخ ــاص ــة بـ ـ ــه ،كـمــا
تـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح "س ـي ـم ـف ــون ــي روف"،
المخصص الستقبال مناسباتكم
الـ ـخ ــاص ــة ك ـ ــاألع ـ ــراس ال ـص ـغ ـي ــرة،

وح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ،وحـ ـ ـف ـ ــات
االسـتـقـبــال ،ويـضــم الـفـنــدق أيضا
مطعم كوتشينا المتميز بأطباقه
الفاخرة ،وشوكو كافيه ذا الطابع
العصري.
وتعد قاعة ابريز ،الموجودة في
ف ـنــدق سـيـمـفــونــي سـتــايــل ،واح ــدة

م ــن أف ـض ــل وجـ ـه ــات األع ـ ـ ــراس في
ا لـكــو يــت ،حيث تتميز بمساحتها
الرحبة واألسقف العالية والتصميم
العصري ،لتضفي على ليلة العمر
طابعا خاصا من الفخامة الحديثة.
و ي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ـ ــك  18قـ ـ ــا عـ ـ ــة
لالجتماعات ،تــم توزيعها على 6

ادوار ،وتمتاز جميعها بمساحات
ر ح ـبــة و م ــدا خ ــل منفصلة لضمان
اقصى درج ــات الخصوصية ،كما
تـتـمـتــع ب ـم ـع ــدات تـقـنـيــة م ـت ـطــورة
وتـجـهـيــزات مــرئـيــة فــريــدة لتجمع
بـيــن االن ــاق ــة وال ـطــابــع الـعـمـلــي في
آن واحد.

قالت وزارة المالية الصينية ،أمس ،إنها
ستمدد إعفاء قائما من الرسوم لستة عشر
م ـن ـت ـجــا أ م ـي ــر ك ـي ــا م ــن ا لـ ــوال يـ ــات ا ل ـم ـت ـح ــدة،
م ــن بـيـنـهــا ز ي ــوت ا لـتـشـحـيــم و م ـصــل ا لـلـبــن
ومسحوق السمك لمدة عام.
و حـ ـصـ ـل ــت ا ل ـم ـن ـت ـج ــات عـ ـل ــى إ ع ـ ـفـ ــاء مــن
ر س ـ ـ ــوم عـ ـق ــا بـ ـي ــة ف ــر ضـ ـتـ ـه ــا ا لـ ـصـ ـي ــن ع ـلــى
مـنـتـجــات أ مـيــر كـيــة ضـمــن تــدا بـيــر مـضــادة
للبند  301من القانون األميركي .وأضافت
ا لـ ــوزارة أن ا ل ـت ـمــد يــد سـيـسـتـمــر ح ـتــى 16
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و ب ـعــد أ ش ـهــر م ــن ا ن ـق ـطــاع ا ل ـم ـحــاد ثــات
و س ــط تــد هــور ا ل ـعــا قــات ا لـثـنــا ئـيــة ،ا تـفــق
ا ل ـ ـم ـ ـفـ ــاو ضـ ــون ا لـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون واأل مـ ـي ــر كـ ـي ــون
نـهــا يــة ا لـشـهــر ا لـمــا ضــي عـلــى تنفيذ اال تـفــاق ا لـتـجــاري
الثنائي ،نقطة التفاهم األخيرة المتبقية بين القوتين
االقتصاديتين الكبيرتين.
و بـيــن مـســأ لــة فـيــروس كــورو نــا وا لـتـجـســس و هــو نــغ
كــو نــغ و ح ـقــوق اإل ن ـســان وإ غ ــاق قـنـصـلـيــات ،تــزا َّيــدت
القضايا الخالفية بين بكين وواشنطن منذ أن وقعتا
ً
فــي  15يناير ا تـفــاق " مــر حـلــة أو لــى" و ضــع حــدا لحرب
تجارية كانت مستمرة منذ سنتين.
فبعد أ قــل من  10أ يــام انكشفت مسألة تفشي وباء
"كوفيد  ،"-19وتبعتها أخطر أزمة اقتصادية عالمية
منذ الحرب العالمية الثانية ،ما هدد التزامات الصين

بشراء المزيد من المنتجات األميركية.
غـيــر أن ا لـبـيــا نـيــن ا ل ـصــادر يــن ا لـشـهــر ا ل ـمــا ضــي عــن
حكومتي البلدين بددا كل هذه المخاوف.
وأ ع ـلــن مـكـتــب مـمـثــل ا لـتـجــارة األ م ـيــر كــي ،فــي خـتــام
محادثات هاتفية ،أجراها روبرت اليتهايزر مع نائب
رئيس الوزراء الصيني ليو هي ،أن "الطرفين يلمسان
ً
تقدما ومصممان على أخذ اإلجراء ات الالزمة لضمان
نجاح االتفاق".

«داو جونز» يرتفع  327نقطة ...ومكاسب «ناسداك» تقارب %2
هبوط «نيكي» عقب انتخابات الحزب الحاكم وارتفاع «شنغهاي المركب» بعد بيانات اقتصادية إيجابية
ارتـفـعــت مــؤشــرات األس ـهــم األمـيــركـيــة في
خـتــام أول ــى جـلـســات األس ـبــوع ،ليرتفع "داو
جــونــز" بنحو  327نقطة مــع تـعــافــي مؤشر
ً
التكنولوجيا بنحو  2في المئة تقريبا.
وتــأتــي الـمـكــاســب فــي "وول سـتــريــت" مع
تعافي قطاع التكنولوجيا من أكبر خسارة
أسبوعية فــي غـضــون  5أشـهــر ،حيث ارتفع
سهم "تـســا" بنحو  12.6فــي المئة ،كما زاد
سهم "آبل" بنحو  3في المئة.
ً
وتلقت البورصة األميركية الدعم أيضا من
تقدم في لقاح "كوفيد"-19
إشارات حول إحراز ٍ
من قبل شركة "أسترازينيكا" ،حيث استأنفت
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن ال ـت ـجــارب فــي المملكة
المتحدة بعد توقفها على خلفية مخاوف ذات
الصلة بالسالمة.
وي ـن ـت ـظ ــر ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون اجـ ـتـ ـم ــاع بـنــك
االحتياطي الفدرالي على مدى يومين ،والذي
بدأ أمس ،على أن يعلن قراره بشأن السياسة
النقدية اليوم.
وعـنــد اإلغ ــاق ،ارتـفــع مــؤشــر "داو جونز"
الصناعي بنحو  1.2في المئة ،ما يعادل 327
نقطة لينهي التداوالت عند مستوى 27.993
ألف نقطة.
كما صعد مؤشر " "S&P 500بنحو  1.3في
المئة ،أو نحو  42.6نقطة ليغلق عند مستوى
 3383.5نقطة ،في حين أن المؤشر الذي يغلب
عليه الـطــابــع الـتـكـنــولــوجــي "ن ــاس ــداك" شهد

زيادة بنحو  1.9في المئة ،أو  203نقاط ليصل
إلى  11.056ألف نقطة.
وبــالـنـسـبــة ألسـ ــواق أوروبـ ـ ــا ،ارت ـفــع مؤشر
"ستوكس يوروب  "600بأكثر من  0.1في المئة،
أو ما يعادل  0.55نقطة ليغلق عند  368.51نقطة.
بينما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي
 "100بنحو  0.1فــي المئة ( -5.84نقطة) إلى
 6026.2نقطة ،كما انخفض "داك ــس" األلماني
ً
هامشيا  0.07في المئة ( -9.18نقطة) إلى 13.193
ألف نقطة ،فيما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3
في المئة ( +17.7نقطة) إلى  5051.9نقطة.
وف ــي ب ـيــانــات اق ـت ـصــاديــة ،ارت ـف ــع اإلن ـتــاج
الصناعي في منطقة اليورو للمرة الثالثة على
التوالي خالل يوليو الماضي ،حيث زاد بنحو
 4.1في المئة على أساس شهري مقابل زيادة
ً
 9.5في المئة في يونيو السابق له ،ومتجاوزا
التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه بنحو
 4في المئة.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات األس ـهــم
اليابانية في نهاية تعامالت امس بعد انتخاب
ً
"يوشيهيدي سوجا" رئيسا للحزب الليبرالي
الديمقراطي الحاكم فــي الـيــابــان ،فــي خطوة
تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء.
وتشير الـتــوقـعــات إلــى أن خـطــوة اختيار
ســوجــا لمنصب رئـيــس الـ ــوزراء فــي الـيــابــان
ستتم اليوم في انتخابات مجلس البرلمان.
وتراجع سهم "نيسان" بنحو  3في المئة في

ً
نهاية الجلسة ،تزامنا مع بدء محاكمة المدير
التنفيذي السابق للشركة سيقف كيلي ،إذ
يواجه اتهامات بمعاونة الرئيس التنفيذي
السابق للشركة كارلوس غصن" ،الذي فر من
مقر إقامته الجبرية في اليابان العام الماضي،
في االتهامات المالية التي يواجهها.
وعند اإلغالق ،تراجع مؤشر "نيكي" بنحو
 0.4في المئة أو  104نقاط إلى  23455نقطة،
ً
كما هبط المؤشر األوس ــع نطاقا "توبكس"
بنسبة  0.6في المئة إلى  1641نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات األس ـهــم
الصينية في نهاية التعامالت بدعم من إعالن
بيانات اقتصادية إيجابية تشير إلى استمرار
التعافي من أزمة وباء "كورونا".
وك ـش ـف ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـب ـي ـعــات
التجزئة فــي الصين ألول مــرة منذ تفشي
ال ـف ـيــروس" خ ــال أغـسـطــس بنحو  0.5في
المئة على أساس سنوي ،فيما نما اإلنتاج
الصناعي  5.6في المئة خالل نفس الفترة.
ووافقت الشركة المالكة لـ"تيك توك" "بايت
دانس" على بيع أعمال التطبيق في الواليات
المتحدة ل ــ"أوراكــل" ،وتنتظر الصفقة اآلن
موافقة اإلدارة األميركية.
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر
"شنغهاي المركب"  0.5في المئة عند 3296
نقطة ،كما صعد "شنتشن المركب" بنسبة
 0.7في المئة إلى  2205نقاط.

 8مخاطر تهدد استمرار تعافي سوق األسهم األميركي
نجح سوق األسهم األميركي في التعافي
من القاع المسجل في شهر مارس الماضي،
حيث صعد " "S&P 500بنحو  60في المئة
من ذلك المستوى حتى الثاني من الشهر
ً
الجاري ،قبل أن يتراجع نسبيا.
لكن رغم التعافي القوي ،يحذر بنك "جي
بي مورغان" من مخاطر محتملة قد تهدد
استمرار انتعاش "وول ستريت" في األشهر
المقبلة ،أما عن المخاطر التي تهدد تعافي
سوق األسهم األميركي فهي:

نتيجة متنازع عليها لالنتخابات األميركية
• أس ــوأ الـسـيـنــاريــوهــات المحتملة يتمثل
في حدوث تنازع على نتيجة االنتخابات
الرئاسية األميركية مع تقارب األصوات بين
المتنافسين ،ما يستدعي تأجيل النتائج
إلعادة الفرز أو وقوع أزمات قانونية.

• ق ــد يـ ـ ــؤدي ذل ـ ــك إل ـ ــى ح ــال ــة م ــن الـشـلــل
التشريعي بعض الوقت ،في نفس الفترة
التي يحتاج فيها االقتصاد إلقرار حزمة
تحفيز لدعم االقتصاد.
ً
• ت ــاري ـخ ـي ــا ال يـفـضــل مـسـتـثـمــرو ســوق
األس ـهــم االنـتـخــابــات الـمـتـنــازع عليها،
فـ ـف ــي عـ ـ ــام  2000أدى ا ل ـ ـخـ ــاف ح ــول
نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية
ب ـيــن جـ ــورج ب ــوش وآل ج ــور لتقلبات
حادة في األسواق وهبوط مؤشر "S&P
 "500بنسبة  12فــي الـمـئــة مـنــذ موعد
االنتخابات حتى فترة وجيزة من تنازل
آل جور في ديسمبر من نفس العام.

زيادة عدم اليقين التجاري
• تشير استطالعات الرأي األميركية إلى أن
الرؤى السلبية بالنسبة للصين أصبحت

مـ ـت ــزاي ــدة ب ـي ــن ال ـح ــزب ـي ــن ال ـج ـم ـه ــوري
والديمقراطي.
• ق ــد ي ـب ــذل دون ــال ــد ت ــرام ــب وجـ ــو بــايــدن
قصارى جهدهما إلظهار مواقف قوية
ض ــد ال ـص ـي ــن ف ــي ال ـم ـن ــاظ ــرات الـمـقـبـلــة
بينهما.

انتكاسة لجهود اكتشاف لقاح "كورونا"
• اكتشاف لقاح ضد وبــاء "كوفيد "19 -
ً
ً
يظل أمرا ضروريا إلعادة فتح االقتصاد
بشكل كــامــل وآم ــن واس ـت ـعــادة الحياة
الطبيعية.
• لكن ا ل ـجــداول الزمنية المعلنة بشأن
تطوير محتمل للقاح بحلول أكتوبر
أو نــو ف ـم ـبــر م ــن ا ل ـم ـح ـت ـمــل أن تسبب
خيبة أمــل للمستثمرين في حــال عدم
تحقيقها ،خصوصا مع تعهد شركات

األدوية بجعل الفاعلية واألمان أولوية
قصوى.

فنيات السوق
• ت ـه ــدد ب ـعــض ال ـف ـن ـيــات ف ــي سـ ــوق األس ـهــم
اسـتـمــرار التعافي األخـيــر ،خصوصا فيما
يتعلق بالتركيز المرتفع في السوق ،والشعور
بالرضا من جانب المستثمرين ،الذي يظهر
فــي ال ـفــارق الـمـحــدود بـيــن خ ـيــارات الـشــراء
والبيع ،وتدافع مستثمري التجزئة بقوة على
ً
السوق مؤخرا.

ضعف محتمل لألساسيات

ً
• الي ــزال السيناريو األكـثــر ترجيحا يتمثل
فــي ح ــدوث مــزيــد مــن التحسن فــي الوضع
االق ـت ـصــادي بالنظر إل ــى تــدابـيــر التحفيز
القوية.

• لكن هـنــاك بعض اإلش ـ ــارات المقلقة حيال
تجدد الضعف االقتصادي ،مثل االنخفاض
األخـيــر فــي مــؤشــر مــديــري المشتريات في
منطقة اليورو ،وارتفاع طلبات إعانة البطالة
واحتماالت تراجع ثقة المستهلكين.

مخاطر االئتمان مع تسارع التعثر
عن سداد الديون

• تمثل حــاالت تأخر ســداد ديــون الشركات،
والرهن العقاري ،وارتفاع طلبات اإلفالس
في الواليات المتحدة مصادر قلق واضحة،
رغم الدعم النقدي والمالي غير المسبوق
مــن جــانــب الـكــونـغــرس ،وبـنــك االحتياطي
الفدرالي.

ارتفاع الدوالر بقوة

ً
• شهد ال ــدوالر األميركي تراجعا في األشهر

القليلة الماضية ،وهــو ما يتزامن عــادة مع
آفاق جيدة للنمو والتضخم.
• لـكــن فــي ح ــال ارت ـ ــداد العملة ال ـخ ـضــراء من
الـقــاع األخـيــر والـتـحــرك ألعـلــى ،فــإن ذلــك قد
يؤثر على أسعار السلع األساسية ،ويضع
ً
ضـغــوطــا هبوطية عـلــى الـتـضـخــم ،وتبقى
عوائد السندات منخفضة ،ما قد يمثل مشكلة
بالنسبة للسوق بشكل عام.

المخاطر الجيوسياسية
• يمكن أن يتسبب تصاعد بعض التوترات
م ـثــل إجـ ـ ــراء ال ـبــري ـك ـســت م ــن دون ات ـف ــاق،
والخالفات التجارية بين الواليات المتحدة
وال ـص ـي ــن ،واألزمـ ـ ــة األخـ ـي ــرة ب ـيــن روس ـيــا
وألمانيا في وضع ضغوط هبوطية على
السوق.
(أرقام)
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يرى األديب والمترجم الكردي عبدالله
البرزنجي أن الهموم اإلنسانية إحدى
ً
غايات األدب ،في موازاة انشغاله دائما
بالعالقة بين اإلنسان والطبيعة.

18

أكد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح
العربي المخرج أحمد الشطي أن
المسارح األهلية تعيش أزمة مالية
كبيرة.

18

قال الفنان خالد العبيد إنه قضى
أغلب وقته خالل أزمة كورونا مع
ً
أبنائه ،مستغال هذه الفترة في
القراءة.

هوايات المشاهير اقتناء
المألوف والغريب والمميز

أبرزهم ديمي مور وأنجلينا جولي وجوني ديب وبراد بيت

أنجلينا جولي

ذكرت تقارير إعالمية أن عددا من النجوم والمشاهير
العالميين لديهم هوايات غير مألوفة وغريبة وربما
تصل إلــى الـجـنــون أحـيــانــا ،ومــن ه ــؤالء جــونــي ديب
وأنجلينا جــولــي وج ــون تــرافــولـتــا وكـلــوديــا شيفر
ودي ـم ــي م ــور وبــريـتـنــي سـبـيــرز وغ ـيــرهــم ،حيث
يـتـمـتـعــون ب ـه ــواي ــات ج ـمــع واق ـت ـن ــاء الـغــريــب
والمميز.
فالنجمة العالميةأنجلينا جولي تهوى
السابق

الوشوم والخناجر ،بينما زوجها
براد بيت يهوى القطع المعدنية ،فجولي
لديها شغف كبير بجمع الخناجر النادرة
والقديمة ،كما تهتم إلى حد كبير بالوشوم،
ولـطــالـمــا اهـتـمــت ب ـهــذه الـنــاحـيــة وقــامــت
برسم وشوم عديدة على جسدها ،وكذلك
تملك جــولــي هــوايــة جمع الكتب الـنــادرة
والقديمة واقتنائها.
والموهبة نفسها ،لكن بشكل مختلف،
مــوجــودة عند النجمة العالميةنيكول
كـيــدمــان ،وهــي جمع العمالت النقدية
الـقــديـمــة ،وتملك فــي جعبتها عمالت
نـ ـ ــادرة ج ـ ــدا ،م ـن ـهــا م ــا ي ـع ــود لـعـهــود
قــديـمــة ،ولـطــالـمــا فــاخــرت ب ـهــذا األمــر
أمام متابعيها.
أما الممثل العالمي براد بيت فيهوى
جمع القطع المعدنية وال ــدروع ،وحتى
األثــاث ويقوم بتطويره ويشتهر بهذا األمر،
حيث يحول كل ما هو قديم إلى عصري بقالب
يحافظ على قيمته الزمنية ،بينمايهوى توم
س جمع اآلالت الكاتبة القديمة ،ويصل
هانك 
عدد اآلالت التي يملكها إلى  ،50قام بشرائها
واالحتفاظ بها.
أمـ ــا ال ـم ـم ـثــل ال ـع ــال ـم ــي ج ــون ــي دي ــب،
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ب ـح ـب ــه القـ ـتـ ـن ــاء ال ـم ــاب ــس
الـقــديـمــة ،فموهبته غريبة ج ــدا ،حيث
إنه يحب جمع الهياكل العظمية ودمى
الباربي الغريبة ،ويملك العديد منها،
تماما مثل ليوناردو دي كابريو الذي
يهوى جمع ألعاب األطفال النادرة،

سكارليت جوهانسون

وبريتني سبيرز التي تحب جمع الدمى القديمة،
وتشتري الكثير منها أثناء جوالتها العالمية.
الجدير ذكره أن دي كابريو باع عام 2001
ـزاد علني،
ج ــزء ا مــن ه ـ
ـذه المجموعة فــي م ـ ٍ
ً
ً
محققا أربــاحــا تــزيــد على  100ألــف دوالر،
تبرع بها إلى مؤسسة خيرية.
كذلك يعرف عن النجمة العالميةديمي
مـ ـ ــو ر ه ــوسـ ـه ــا ب ــال ــدم ــى ال ـم ـص ـن ــوع ــة مــن
 ،PORCELAINأما العارضة العالمية كلوديا
شيفر فتعشق جـمــع ا ل ـح ـشــرات ،والنجمة
العالميةسيلين ديون تحب األحذية ،وتميل
إلى شراء عدد كبير منها ،وصل إلى ما يزيد
على  3000حذاء.
مــن جـهـتــه ،يـعــرف الـنـجــم الـعــالـمــي جــون
تــرافــول ـتــا بـحـبــه ل ـل ـط ـيــران ،حـتــى ان قـصــره
ف ــي واليـ ــة ف ـلــوريــدا ي ـحــوي مـهـبـطــا صغيرا
لـلـطــائــرات ،ومــوقـفــا لـطــائــرتــي "بــويـنــغ "707
وطائرة غلف ستريم ،كما يملك رخصة طيران
تخوله قيادة الطائرات ،ويمارس هذه الهواية
بكثرة ،حيث إن في سجله ساعات من الطيران.
إلى ذلكُ ،يعرف عن النجم العالميأنتوني
هوبكنز حبه للموسيقى ،حيث يقوم بالعزف
على العديد من اآلالت الموسيقية ويتابع كل
االصدارات المميزة ،أما النجم العالميتوم
كــروز فيعشق الـمـبــارزة ورك ــوب الــدراجــات
النارية ،حتى انه قام بتجهيز أحد منازله
بصالة خاصة لممارسة المبارزة بالسيف
وتعلم فنونها.
بـ ــدورهـ ــا ،ي ـع ــرف ع ــن ال ـن ـج ـمــة الـعــالـمـيــة
لـيــدي غــاغــا حبها لـشــراء الـمــابــس الغريبة
التي ترتديها مرة واحدة فقط ،حيث تسافر
لتشتري مالبسها واكـسـســواراتـهــا ،وتقوم
بــاسـتـعــراضـهــا فــي أعـمــالـهــا الـفـنـيــة وعلى
المسرح.

ديمي مور

ريان رينولدز

رامي مالك

طرح « »Black Widowفي نوفمبر رامي مالك الخصم المرعب لجيمس بوند ريان رينولدز خضع لفحص «كوفيد »١٩
طرحت الشركة المنتجة ،بوستر جديدا لفيلم األكشن والخيال العلمي المنتظر Black
 ،Widowبطولة النجمة العالميةسكارليت جوهانسون ،ومن المقرر طرحه في  6نوفمبر
ً
المقبل بالواليات المتحدة األميركية .ووفقا لتقارير إعالمية ،فإن الشركة منحت الضوء
ً
األخضر لعرض الفيلم الجديد في بريطانيا قبل السوق العالمي بأسبوع ،تزامنا مع إقامة
بعض المهرجانات السينمائية العالمية في لندن.
جــد يــر بــا لــذ كــر ،أن  Black Widowبطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون،
ويشاركها في البطولة :فلورنس بوغ ،روبرت جونيور ،راشيل وايز ،ديفيد هاربور ،وليام
هيرت ،راي وينستون ،يا تي فاغنبل ،ميشيل لي ،أوليفر ريتشرز ،أحمد بكير ،يوالندا لينز،
اليشم ما ،نانا بلونديل ،وشينا ويست.

طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفالمجيمس بوند إعالنا تشويقيا جديدا لفيلم «No
 ،»Time to Dieالمقرر عرضه في نوفمبر المقبل.
ً
َّ
وغرد الحساب الرسمي ألفالم جيمس بوند بأحد مواقع التواصل االجتماعي تعليقا
ً
على الفيديو ،قائال« :هل الغامض سافينرامي مالك هو الخصم األكثر رعبا حتى اآلن؟».
وأض ــاف« :فيلم  ،No Time to Dieبــدور السينما فــي  12نوفمبر المقبل» بالمملكة
المتحدة ،و 20نوفمبر في الواليات المتحدة األميركية.
وحرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفالم األكشن الشهيرة لجيمس بوند منذ فترة
على استعادة ذكرياتها مع تصوير فيلم  ،SKYFALLالذي ُعرض عام  ،2012وظهر النجم
العالمي دانيال كريغ في الكواليس إلى جانب جودي دينش وروري كينير.

خضع النجمريان رينولدز إلى فحصفيروس كورونا ،قبل استئناف تصوير فيلم «Red
ً
 .»Noticeونشر ريان عبر صفحته الخاصة بأحد مواقع التواصل االجتماعي صورا له خالل
َّ
خضوعه للفحص .وعلق رينولدز على الصور« :العودة إلى العمل في فيلم  ،Red Noticeواختبار
كوفيد سريع وسهل ويضع الطبيب المسحة في أنفك ،بحيث تكون عميقة بما يكفي لدغدغة
ً
ذكريات طفولتك ،ثم تنتهي بغض النظر َّ
عما تقوله له ،لن يشتري لك العشاء أوال».
وكان تصوير الفيلم توقف في مارس الماضي ،بسبب تفشي فيروس كورونا ،وهو بطولة:
ريان رينولدز ،غال غادوت ،دواين جونسون ،ريتو أريا ،وكريس ديامانتوبولوس.
ومن المتوقع أن يحقق الفيلم حال انتهاء تصويره وعرضه أرقاما عالية في اإليرادات ،على
أمل انتهاء جائحة كورونا ،ليعرض العام المقبل.

ِّ
«بوسان السينمائي» يعدل برنامجه بسبب «كورونا»

وونغ كوان :إلغاء المهرجان غير مستبعد إذا تسبب «عيد الحصاد» بنشر العدوى
اض ـ ـطـ ــر م ـ ـهـ ــرجـ ــان ب ـ ــوس ـ ــان الـ ــدولـ ــي
للسينما في كوريا الجنوبية إلى تعديل
برنامجه ،بسبب وباء «كوفيد  ،»19 -وفق
ما أعلن ّ
القيمون على هذا الحدث.
ويـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب ع ـ ـ ـ ــادة أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـه ــرج ــان
للسينما في آسيا عددا كبيرا من النجوم
وشخصيات القطاع السينمائي يأتون من
آسيا ومناطق أخرى في العالم لتمضية
 10أيام في هذه المدينة الساحلية.
وف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــادئ األمـ ـ ـ ـ ــر ،ن ـج ـح ــت ك ــوري ــا
الجنوبية فــي احـتــواء وبــاء «كــوفـيــد»-19

إلى حد بعيد ،بفضل وسائل َّ
فعالة للتتبع
والـتـشـخـيــص عـلــى نـطــاق واس ــع ،لكنها
في أغسطس الماضي شهدت ازديادا في
البؤر الوبائية ،ما أثار مخاوف من موجة
ثانية ،وخففت القيود بشكل مؤقت في
سيول ومحيطها.
غـ ـي ــر أن ال ـق ـ ّـي ـم ـي ــن عـ ـل ــى ال ـم ـه ــرج ــان
السينمائي كشفوا أال خـيــار لهم سوى
حصر نطاق هذه الفعاليات التي أرجئت
أسبوعين.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ل ــي وون ــغ

كــوان« :تساء لنا َّ
عما إذا كــان ينبغي لنا
ً
تنظيم الحدث» ،ملمحا إلى عدم استبعاد
إم ـكــان ـيــة إل ـغ ــائ ــه إذا تـسـبـبــت فـعــالـيــات
«ع ـي ــد ال ـح ـص ــاد» ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ال ـم ـعــروف
ب ـ ـ «ت ـش ــوس ــوك» ،م ــن  30سـبـتـمـبــر إل ــى 2
أكتوبر ،في انتشار العدوى.
ُ
ويـ ـعـ ـق ــد مـ ـه ــرج ــان ب ـ ــوس ـ ــان الـ ــدولـ ــي
للسينما عــادة في مطلع أكتوبر ،ويقام
هــذه السنة مــن  21إلــى  30أكتوبر ،وفق
بيان منظميه ،الذين أشاروا إلى إلغاء كل
الفعاليات في الهواء الطلق وكل الحفالت،

ومنها حفال االفتتاح واالخـتـتــام ،وعدم
دعوة أي نجوم.
ُيذكر أن الفيلم االفتتاحي للمهرجان
هـ ــو «الـ ـسـ ـب ــاعـ ـي ــة :قـ ـص ــة ه ــون ــغ ك ــون ــغ»
،Septet: The Story of Hong Kong
الذي يروي تاريخ هونغ كونغ من خالل
رؤيـ ــة الـمـخــرجـيــن الـسـبـعــة ال ـف ــري ــدة من
منتصف ال ـقــرن الـعـشــريــن .وك ــان الفيلم
أحد االختيارات الرسمية لمهرجان كان
السينمائي لهذا العام.
كما سيكون الفيلم الختامي هو فيلم

الرسوم المتحركة الياباني «جوزيه ،النمر
والسمكة» Josee, the Tiger and the Fish
للمخرج تامارو كوتارو ،وهو إعادة إنتاج
للفيلم الصادر عام  ،2003والــذي يحمل
نـفــس ال ـع ـنــوان ،ال ــذي يحكي قـصــة فتاة
مريضة تفتح عقلها على العالم الخارجي
وهي تتعلم ما هو الحب.

و سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض دورة عـ ـ ـ ــام  2020مــن
الـ ـمـ ـه ــرج ــان  192ف ـي ـل ـمــا مـ ــن  68بـ ـل ــدا،
وسـ ـيـ ـن ــاق ــش أعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
خياراتهم عبر اإلنترنت.
(أ ف ب)
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البرزنجي :ال أضع كتاباتي في خانة النص المفتوح
«أزمة العالقات بين اإلنسان والطبيعة تشغل بالي في األدب»

ليلى العثمان!

ً
اإلنسان
بين
بالعالقة
دائما
يرى األديب والمترجم الكردي عبدالله البرزنجي أن الهموم اإلنسانية إحدى غايات األدب ،وينشغل
ً
ً
والطبيعة ،وقال في حوار مع "الجريدة" من القاهرة إنه ال يميل إلى وضع كتبه في خانة النص المفتوح ،كما أنه ال يجد أثرا مباشرا
للصوفية في شعره ،على الرغم من نشأته في بيئة دينية صوفية.
كما ًتحدث البرزنجي ،الذي يتنوع إبداعه بين الشعر والقصة ،إلى جانب الترجمة والنقد ،عن نقاط االلتقاء بين األدبين العربي والكردي،
الفتا إلى وجود قلة في نقل األدب الكردي إلى اللغات الحية ومنها العربية ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ً
ال أجد أثرا
ً
ً
مباشرا ومقصودا
للصوفية في
شعري

ديوان « صيد األمواج»

● إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــركـ ـي ــزك عـلــى
الـهـمــوم اإلنـســانـيــة ،مــا القضايا
ال ـعــامــة ال ـتــي تـسـتـهــدف تسليط
الضوء عليها في أعمالك؟
 الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـه ـ ـمـ ــوماإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة غـ ــايـ ــة م ـ ــن غ ــاي ــات
األدب ،وال يخلو أي أدب ،أينما
كـ ــان ،م ــن ه ــذا ال ـه ــم ،إذا ل ــم يكن
ال ـه ــم اإلن ـس ــان ــي ض ـمــن مـقــاصــد
األدب فـلــم ُيـكـتــب إذن؟ اإلن ـســان
وعالقته باألرض ،والموضوعات
االيكولوجية وأزمة العالقات بين
اإل ن ـســان والطبيعة تشغل بالي
ف ــي األدب ب ـغ ـيــة ط ــرح ـه ــا بـلـغــة
مــوح ـيــة ،وي ـل ـمــس الـ ـق ــارئ نــزعــة
شكلية وميتافيزيقية في شعري،
ويـ ــاحـ ــظ اهـ ـتـ ـم ــام ــي ب ــال ـع ــاق ــة
الـقــائـمــة بـيــن ال ـس ــواد والـبـيــاض
وكـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــص ال ـت ـج ـس ـي ــدي
البصري أيضا.
● دراس ـ ـت ـ ــك ل ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ونشأتك في بيئة دينية صوفية
كيف انعكست على لغة الكتابة
لديك؟
 ك ـت ــاب ــات ــي بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــةسبقت دراستي لها على مستوى
أكاديمي ،لكن الدراسة األكاديمية
وتعمقي فيها زادت من اطالعي
ال ـم ـت ـن ــوع ع ـل ــى األدب ال ـع ــرب ــي،
وأكـ ـمـ ـل ــت الـ ـم ــراح ــل االب ـت ــدائ ـي ــة
والـمـتــوسـطــة والـثــانــويــة باللغة
ً
العربية أ يـضــا  ،وبالتأكيد يفرز
ً
ً
واقــع كهذا تأثيرا عميقا في لغة
الكتابة ،غير أن هــذا لم يقلل من
أدائي التام للغتي األم (الكردية).
أمـ ــا ب ـص ــدد ت ــأث ـي ــرات الـبـيـئــة
الصوفية فأقول إنها لم تنعكس
ع ـل ــى أدب ـ ــي ،رغـ ــم وج ـ ــود بـعــض
الـتـقــارب بـيــن األج ــواء الصوفية
والـتـخـيـيــل الـشـعــري ال ــذي يؤثر
ً
إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــا فـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ـن ـش ـيــط
الوظيفة الشعرية ،وربما يظهر
أثر الصوفية بدون قصد أو وعي،
ً
ً
قــد تجد كاتبا ماركسيا يوظف
عوالم التصوف وتراثه ومفرداته
ف ــي أدب ــه ويـلـبـسـهــا ثــوبــا ثــوريــا

معاصرا وحديثا ،وبالنسبة ّ
إلي
ً
ً
ال أج ــد أث ــرا م ـبــاشــرا ومـقـصــودا
ل ـل ـصــوف ـيــة ف ــي شـ ـع ــري ،ورب ـم ــا
ً
يعرض قارئ رأيا معاكسا لرأيي.
أما في بعض كتاباتي النقدية
فـ ـتـ ـج ــد اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــي ب ــانـ ـعـ ـك ــاس
الصوفية واألسطورة لدى بعض
الـشـعــراء واألدبـ ــاء فــي قصصهم
ُ
كتبت دراســة نقدية
وأشعارهم،
ت ــأويـ ـلـ ـي ــة حـ ـ ــول شـ ـع ــر ال ـش ــاع ــر
الـ ـ ـك ـ ــردي رفـ ـي ــق صـ ــابـ ــر ،ومـ ــدى
قدرته على استقدام معالم ورموز
صــوف ـيــة إل ــى ن ـص ــه ،ولـمــواجـهــة
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ف ـ ــي ب ـعــض
األزمـ ـن ــة ،يـلـجــأ ال ـشــاعــر أحـيــانــا
إلــى توظيف الــرمــوز واإلش ــارات
الـصــوفـيــة واألس ـطــوريــة ،خاصة
حـ ـي ــن ال يـ ـج ــد ح ـ ـلـ ــوال واق ـع ـي ــة
ل ـهــا ،ف ـي ـلــوذ ب ــأج ــواء األس ـط ــورة
والتصوف.
● تجاوز نتاج أعمالك األدبية
األربـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ـتـ ــابـ ــا ،لـ ـك ــن ي ـب ــدو
مشروعك الخاص بترجمة الشعر
العربي إلى الكردية هو األبرز ،ما
صحة ذلك؟
 ل ـ ــم يـ ـت ــرك ــز م ـ ـشـ ــروعـ ــي فــيال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــل وت ــرجـ ـم ــة
ال ـش ـع ــر ف ـق ــط ،ب ــل ت ـن ــوع ك ـث ـيــرا،
فـشـمــل تــرج ـمــة األدب ال ـفــارســي
ً
أيـ ـض ــا إلـ ــى ال ـعــرب ـيــة وال ـك ــردي ــة،
إض ــاف ــة إل ــى تــرج ـمــة ن ـم ــاذج من
ً
األدب األفغاني المكتوب أساسا
بالفارسية ،إضافة إلــى جهودي
النقديةُ ،عر ُ
فت في الوسط الكردي
ِ
والعربي فــي الـعــراق بأنني أحد
الـمـتــرجـمـيــن ال ـك ــرد ال ــذي ــن ألـقــوا
على عاتقهم نقل الشعر الكردي
إلى اللغة العربية.
إن معظم األدباء الكرد ،بخاصة
من األجيال السابقة يتقنون اللغة
الـعــربـيــة ،لـيــس لــديـنــا نـقــص في
ه ــذا ال ـم ـجــال ،الـنـقــص يـكـمــن في
قـلــة مــن يضطلع بترجمة األدب
الـ ـك ــردي إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن هنا
جاء اهتمامي األكثر بالمشاركة
فــي ســد هــذا النقص ،هــذا مطلب
ف ــي وسـطـنــا الـثـقــافــي يـلــح عليه

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
الغنيم...
عـنــونــت زاوي ـتــي فــي ً األس ـبــوع الـمــاضــي ب ـ "الــدكـتــور ّ
الدكتور الشطي" ،متطرقا فيها لنهج ودأب وعطاء وإخالص كل من
واألستاذ
والشاعر دً .يعقوب ًالغنيم،
ً
وزير التربية السابق المؤرخ ً
الدكتور سليمان الشطي ،قاصا وروائيا وناقدا وأستاذا معلما
في جامعة الكويت.
ّ
ً
وصلني أكـثــر مــن عتب بــأنــي كـنـ ُـت مـنـحــازا لـلــرجــال دون
وقــد ّ
ُ
منذ
فأنا
لمحدثي،
ابتسمت
وحينها
سيدة،
أي
أذكر
لم
ي
وأن
النساء،
ً ّ
َ
بدأت كتاباتي في منتصف السبعينياتُ ،
كنت منحازا بكلي لعالم

ال ـقــراء واألدب ـ ــاء .حــركــة الترجمة
مــن العربية إلــى الـكــرديــة تنشط
وال غبار عليها ،بيد أننا نعاني
ن ـقــل أدب ـن ــا ال ـك ــردي إل ــى الـلـغــات
ال ـح ـيــة ،ومـنـهــا ال ـعــرب ـيــة ،فهناك
إبداع كثير ،نصوص ثرية رائعة،
وفي مقابل ذلك نجد قلة من ُيعنى
بهذا الموضوع.
ً
● على أي أساس تختار نصا
ً
شعريا لترجمته؟
 ج ـ ـمـ ــال ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع وع ـم ــقالرؤية واألجــواء الغريبة واللغة
الشعرية البعيدة عن المباشرة،
ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـفـ ــرض ع ـ ـلـ ـ َّـي ن ـصــا
ش ـع ــري ــا ل ـت ــرج ـم ـت ــه ،ربـ ـم ــا تـجــد
ً
ً
شاعرا متمرسا ذا تجربة طويلة
ولكن ال تتوافر هذه الشروط كلها
فــي كــل نـصــوصــه ،هنا ألـجــأ إلى
الـمـفــاضـلــة ،وأخ ـت ــار األج ـمــل من
بين نصوصه.
في أدب كل الشعوب نصوص
جميلة يمتاز بعضها ببساطة
آس ــرة ،لـكــن ال تــروضـهــا مـهــارات
ال ـم ـت ــرج ـم ـي ــن فـ ــي كـ ــل األوقـ ـ ـ ــات،
ألن ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـس ــاط ــة ال ـش ـع ــري ــة
ً
ت ــزول أح ـيــانــا عـبــر ال ـتــرج ـمــة ،ال
يبقى بهاء معظم هــذا النوع من
النصوص أثناء عملية النقل.
● إلى أي مدى تسعى إلى كسر
الـحــواجــز بين األجـنــاس األدبـيــة
ك ــون ــك ت ـب ــدع ف ــي مـ ـج ــاالت ِعـ ـ ّـدة
كالشعر والقصة والترجمة؟
 س ــؤال ــك ه ـ ــذا ي ـق ــودن ــي إل ــىن ـ ـظـ ــريـ ــة األج ـ ـنـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـنـ ــص
الـمـفـتــوح الـتــي أكــدهــا نخبة من
ن ـق ــاد ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،أي ت ـضــاؤل
الـ ـف ــوارق بـيــن األج ـن ــاس األدب ـيــة
والـ ـتـ ـع ــوي ــل ع ـل ــى إب ـ ـ ـ ــداع ك ـتــابــة
بعيدة عن تفرد جنس أدبي واحد
وهيمنته على النص.
إذا كـنـ َـت تقصد كتابة النص
المفتوح المنفتح على األجناس
األدب ـي ــة والـفـنـيــة األخ ـ ــرى ،ال ــذي
َ
يحمل استعدادات كثيرة ِلت َح ُمل
ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة وت ـ ــأوي ـ ــات

عبدالله البرزنجي
مـفـتــوحــة ،إذا كـنــت تـقـصــد بـهــذا
ال ـ ـسـ ــؤال ،ال ـ ـنـ ـ َ
ـوع الـ ـ ــذي ورد فــي
ك ـت ــاب ــات أم ـب ــرت ــو إي ـك ــو وروالن
ب ـ ــارت ال ـن ـق ــدي ــة ،ف ــأن ــا ل ــم أك ـتــب
ً
ً
ُ
كتبت
نـصــا مفتوحا ،رغــم أنـنــي
ً
نـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ــن ال ـن ـث ــر
والـ ـح ــوار وال ـف ـنــون واسـتــوعـبــت
ق ــراء ات متنوعة ،لكنني ال أميل
إلـ ــى وض ـع ـه ــا ف ــي خ ــان ــة ال ـنــص
ال ـم ـف ـتــوح .بــاع ـت ـقــادي أن كـتــابــة
ال ـ ـنـ ــص الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ن ـ ـ ـ ـ ــادرة ول ــم
يمارسها الـشـعــراء بكثرة ،وهي
تـجــربــة صـعـبــة .ال ـن ــوع الـشـعــري
الغالب اليوم هو الشعر الحر غير
الموزون وقصيدة النثر ،لكنني
كـنــاقــد ت ـنــاولـ ُـت الـنــص المفتوح
ُ
ودرست أمثلة منه.
● هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــوع فـ ــي ال ـف ـن ــون
اإلب ــداعـ ـي ــة ب ــال ـت ــأك ـي ــد ل ــه م ــزاي ــا
وعيوب ...حدثنا عن ذلك؟
 بالتأكيد له مزاياه وعيوبه،ربما يبحث كل موضوع عندما
يتبلور لــديــك ،عــن جنس مــا ،في
لحظات يــريــد ِحـســك البحث عن
ج ـن ــس م ــا ف ـي ـخ ـتــار ف ــن ال ـش ـعــر،
وي ـن ـمــو م ــوض ــوع آخـ ــر فـيـفــرض
ً
ً
عليك جنسا أدبيا آخــر ،في هذه
الـحــاالت يسعفك التنوع األدبــي
وينتقي لك الجنس األمثل لتلك
الـلـحـظــة ،ال ـمــزايــا كـثـيــرة ويكمن
ب ـع ــض عـ ـي ــوب هـ ــذا ال ـت ـن ــوع فــي
تشتيت وبعثرة طاقاتك وخلخلة
تركيزك وخلق القلق فيك.
● من واقع تجربتك الثرية مع

الترجمة ،ما السمات المشتركة
بين األدبين العربي والكردي؟
 ثمة سـمــات مشتركة كثيرةب ـي ــن آداب الـ ـشـ ـع ــوب ال ـشــرق ـيــة
اإلس ــامـ ـي ــة ،ف ــي ه ـ ــذه ال ـع ـجــالــة
ي ـم ـك ـن ـنــا اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى هـيـمـنــة
األغ ــراض الفنية :الـمــدح والـغــزل
والوصف والفخر والغزل بالمذكر
(فــي الشعرين العربي والـكــردي)
ف ــي مــراحـلـهـمــا ال ـقــدي ـمــة ،سلطة
العروض وتأثير الدين وتجلياته
في نصوص كردية وعربية.
وف ــي الـمــرحـلــة الـحــديـثــة نجد
تزامنا في تحرر هذين الشعرين
م ـ ــن ت ـ ـلـ ــك األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـق ــديـ ـم ــة
واالبـتـعــاد عــن سلطة الـعــروض،
واإلفادة من النثر لكتابة الشعر،
م ـ ـثـ ــا ،ن ـ ـشـ ــأت وظـ ـ ـه ـ ــرت ب ـ ـ ــوادر
ال ـح ــداث ــة ال ـش ـعــريــة ف ــي األدب ـي ــن
الكردي والعربي في العقد األول
أو ال ـثــانــي أو ال ـثــالــث م ــن الـقــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن ،م ـ ـح ـ ــاوالت ب ــدائ ـي ــة
ً
تـ ـط ــورت الح ـ ـقـ ــا ،وظ ـه ــر الـشـعــر
المنثور وقصيدة النثر في فترة
زمنية متقاربة.
أظـ ــن أن ال ـح ــداث ــة ف ــي الـشـعــر
ال ـ ـكـ ــردي والـ ـع ــرب ــي والـ ـف ــارس ــي،
حسب علمي واطالعي على آداب
ه ــذه ال ـش ـع ــوب ،ظ ـهــرت ف ــي زمــن
متقارب ،ولها سمات وإشكاليات
ُ
درست هذا الموضوع
متشابهة.
بالتفصيل فــي كـتــابــي "قـصـيــدة
ال ـ ـن ـ ـثـ ــر ،ال ـ ـن ـ ـشـ ــأة واإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة
والتحول ،الشعر الكردي والعربي
ً
والفارسي أنموذجا".

اكتشاف توابيت فرعونية مغلقة منذ  2500سنة
عثرت عليها بعثة مصرية داخل بئر عميقة في منطقة سقارة
منذ أعلنت الحكومة المصرية إعادة فتح المزارات األثرية أمام حركة
السياحة قبل نحو شهرين ،تكثف وزارة اآلثار نشاطها لجذب السائحين
إلى «هبة النيل» ،وفي موازاة ما تنفذه من أنشطة ترويجية في سبيل
تنشيط
ً
هذا الغرض تعلن الوزارة اكتشافات أثرية مهمة تعزز فرص ً
السياحة ،وكان آخرها اكتشاف بئر عتيقة في داخلها  13تابوتا فرعونيا
موصدة منذ  2500سنة.
القاهرة  -محمد الصادق

التوابيت األثرية
الـ  13مصنوعة من
َّ
الملون
الخشب
ومتراصة فوق
ً
بعضها بعضا

شهدت مصر خالل الفترة األخيرة
الـعــديــد مــن االكـتـشــافــات األثــريــة التي
سلطت هالة ضوء على تاريخ وحضارة
م ـص ــر ال ـق ــدي ـم ــة ،الـ ـت ــي بـ ــدورهـ ــا تـعــد
المفتاح الرئيس لبوابة عبور عاشقي
اآلثار إلى تاريخ الحضارة الفرعونية
المدهشة.
وقـبــل أي ــام ،أعلنت وزارة السياحة
واآلث ــار اكتشاف بئر عميقة من خالل
حفائر البعثة األثرية المصرية العاملة
فـ ــي م ـن ـط ـقــة آث ـ ـ ــار س ـ ـقـ ــارة بـمـحــافـظــة
ال ـج ـيــزة ،وف ــي داخ ــل ه ــذه الـبـئــر جــرى
ً
ً
ً
الـعـثــور على  13تــابــوتــا آدم ـيــا مغلقا
مـنــذ أك ـثــر مــن  2500س ـنــة ،وجميعها
مصنوع من الخشب وملونة ومتراصة
ً
فوق بعضها بعضا.
وت ـح ـظ ــى م ـن ـط ـقــة س ـ ـقـ ــارة بـمـكــانــة
مميزة لــدى عـشــاق اآلث ــار والـحـضــارة
الـمـصــريــة الـقــديـمــة ،ألنـهــا غنية بهذه
اآلثار بخالف أنها تقع على مقربة من
أهــرامــات الجيزة ،آخــر عجائب الدنيا
الـسـبــع الـتــي ال ت ــزال بــاقـيــة عـلــى وجــه
األرض.

ُ َ
المكتشفة
جانب من التوابيت

المرأة ،ولم يكن هذا لشيء إال لقناعتي بحجم المعاناة ًوالمسؤولية
التي تقع على كاهل كل امرأة منذ نعومة خطواتها ،مرورا بطفولتها
ً
وانتهاء بزواجها ومسؤوليتها تجاه زوجها
وصباها ومراهقتها،
ّ
ُ
وبيتها ونفسها وأطفالها! وأشرت لمحدثي إلى أن أعمالي الروائية
جميعها جاءت ببطوالت نسائية ،باستثناء عمل واحد هو رواية
"النجدي" ،التي جاءت ببطولة رجالية ،ألنها سيرة ذاتية للنوخذة
ناصر النجدي.
علي
ّ
ً
ً ّ
ُ
أشرت مرارا ،في مقابالتي الصحافية
وأخيرا ذكرت محدثي بأني
وحدها
والتلفزيونية إلىً أن والدتي
موضي الفهد ،يرحمها اللهً ،
ّ
كانت األكثر تأثيرا في حياتي ،وأن موقفي منها انسحب تاليا على
عالقاتي بالمرأة؛ األخــت والــزوجــة واالبـنــة والحبيبة والصديقة
ـان ال بـ ّـد لــي مــن الـتـطـ ّـرق إلــى
والــزمـيـ َّلــة ،وأي ام ـ ّ
ـرأة كــانــتً .وإذا كـ ً
العطاء اإلبداعي
وجوه
من
مشرقا
وجها
لن
يمث
نساء كن وما زلن
ّ
والثقافي واالجتماعي ،فما أكثرهن في الكويت ،لكني بالضرورة
سأتوقف عند الصديقة العزيزة األستاذة ليلى العثمان ،التي كانت
والقاص
صديق درب لما يزيد على أربعين سنة،
ً
وإننا ،الروائي ً
ّ
إسماعيل فهد إسماعيلّ ،وهي وأنا ،شكلنا حضورا كويتيا
ً
الراحل ً
خليجيا عربيا طــوال عـقــود ،وكــنــا نـتـشــاركّ ،ربـمــا بشكل يومي،
الــوصــل اإلنـســانــي مــع األص ــدق ــاء ،إضــافــة إل ــى ال ـق ــراءة ومــراجـعــة
الـكـتــابــات والــوقــوف أم ــام الـلــوحــة التشكيلية والـمــوسـيـقــى .ولــذا
فالحديث عن ليلى العثمان ،اإلنسانة والكاتبة هو حديث ّ
يمسني
ً
بقدر ما يقول شيئا عنها.
لكتابات العثمان ملمحان أســاسـيــان ،هما استحضار كويت
الماضي ،كويت ما قبل النفط ،كويت ما قبل الحداثة ،بكل ُّ
تشعباتها
ً
ً
وأل ــوان طيفها بـشــرا وح ـجــرا ،وكــذلــك ج ــراءة طــرحـهــا ألفـكــارهــا،
ُ
وشجاعتها في قول ما يصعب قوله على المستوى الشخصي،
ّ
المستوى االجـتـمــاعــي ،وفــي نقد الظواهر
فــي مــذكــراتـهــا ،وعـلــى
ً
ُ
للمرأة.
االجتماعية القاسية ،وتحديدا ما يسيء َ
م ــا ي ـج ـعــل ل ـي ـلــى ال ـع ـث ـمــان تـنـتـمــي ل ـع ــال ــم ك ــل م ــن د .الـغـنـيــم
ود .الشطي ،هو كونها كانت ولم تزل تعيش عالقة وطيدة ودائمة
ومتجددة مع ًالقراءة والكتابة ومستجدات الساحتين اإلبداعية
والـثـقــافـيــة ،أي ــا كــانــت صعوبة ال ـظــروف الـخــاصــة الـتــي تعيشها.
فكتابات العثمان ّ
تقدم صورة ّ
جلية وموحية لوضع المرأة الكويتية
ً
وتاليا العربية ،وهي أعمال بقدر ما ّ
مادة إبداعية
م
تقد
والخليجية
ّ
ً
ً
خاصة بليلى ،فإنها تقدم توصيفا عاما يشير ويشخص وضع
وهموم المرأة وآالمها!
ّ
والجدة ،قدمت وال
العثمان ،الكاتبة ً والزوجة واألم
نعم ،ليلى
ً
تــزال ّ
ً
أدبيا مستمرا ،وهــي بقدر ما تعيش منعطفات
عطاء
تقدم
ّ
حيثما
عالمها الـخـ ّ
ً
ـاص ،فإنها تحمل الكتاب والـقــراء ة والكتابة ً
صار ُيشار إليها بوصفها وجها ثقافيا
حتى
ت،
حل
ً
ً
كانت ًوحيثما ً
وعالميا ،وخاصة مع ّ
تنوع نتاجها اإلبداعي
كويتيا خليجيا عربيا
بين القصة القصيرة والرواية وكتابات السيرة الذاتية ،إضافة إلى
ُّ
التعرض والكتابة عن ليلى العثمان ،في
كتاباتها الصحافية .إن
هذه العجالة ،يستوجبان بالضرورة اإلشارة والتأكيد على أنها
والعامة وجهان ُلعملة ً واحــدة.
في كتاباتها وحياتها الخاصة
ُ
لبعض
وخالفا
وأنها
ب.
تكت
بما
فليلى تكتب ما تؤمن به وتؤمن
ّ
الكاتبات العربيات الالتي يعانين سطوة المجتمع وقسوته ،فإنها
الخاص بجراءتها على قول
صوتها ً
امتلكت منذ بدايات كتاباتها ً
كل ما ُيقال ،حتى لو كان صادما أو خارجا عن السائد االجتماعي،
ومؤكد أن ّفي هذا ميزة أساسية للكتابات اإلبداعية ،في قدرتها
على أن تهز القناعة االجتماعية الساكنة والسائدة ،وأن تقول كلمة
صادقة ّ
يصد المجتمع عن مواجهتها ويهرب إلى الصمت حيالها.
ً
ليلى العثمان ،الكاتبة اإلنسانة ليست استثناء في المجتمع
الـكــويـتــي ،بــل هــي نـمــوذج لنساء كـثـيــرات ومخلصات لعطائهن
ّ
اإلنساني واالجتماعي والثقافي ،نساء كن ولم يزلن نماذج مشرقة
في بلدي الحبيب الكويت!

حصاد

سوكوروف ِّ
يقدم منشأة فنية
لرامبرانت في متحف إرميتاج
أثناء تفقد أحد التوابيت
وعلى وجه الخصوص ،فإن ّ
جبانة
سقارة تعتبر من أهم المناطق األثرية
وتوجد فيها مقابر تغطي
في مصر،
ٌ
ج ــدرانـ ـه ــا ن ـ ـقـ ــوش فـ ــي غ ــاي ــة ال ــروع ــة
وال ـج ـمــال ،كـمــا تــوجــد فـيـهــا أهــرامــات
ومعابد ومدافن السيرابيوم ،وقد اشتق
ّ
الجبانة "سوكر".
اسم "سقارة" من إله
وف ــور إع ــان البعثة عــن االكـتـشــاف
األثـ ـ ــري ال ـج ــدي ــد قـ ــام وزي ـ ــر الـسـيــاحــة
واآلثـ ـ ــار خــالــد الـعـنــانــي وزي ـ ــر ،بتفقد
الموقع الذي تجري فيه حفائر البعثة
األثــريــة المصرية برفقة األمـيــن العام
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـ ــآثـ ــار ال ـم ـصــريــة
مصطفى وزيري.
وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ ع ـ ـمـ ــق ال ـ ـب ـ ـئـ ــر الـ ـ ـت ـ ــي جـ ــرى
ً
اكتشافها نحو  11مترا ،وحرص الوزير
المصري على النزول إلى قاعها لتفقد
ً
الكشف تمهيدا لإلعالن عن تفاصيله
ً
قريبا من خالل مؤتمر صحافي ُ
سيعقد
في منطقة آثار سقارة.
وتشير الــدراســات المبدئية إلــى أن
ُ
ً
هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح
منذ تم دفنها داخل البئر وأنها ليست
الوحيدة ،فمن المرجح أن يتم العثور
ع ـل ــى ال ـم ــزي ــد م ـن ـهــا داخـ ـ ــل ال ـن ـي ـشــات
الموجودة بجوانب البئر والتي جرى
فتح إحداها ُ
وع ِثر في داخلها على عدد
من اللقى األثرية والتوابيت الخشبية،
وح ـ ـتـ ــى اآلن ل ـ ــم يـ ـت ــم تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة
ومـنــاصــب أصـحــاب هــذه التوابيت أو
عددها اإلجمالي ،لكن ستتم اإلجابة عن

هذه األسئلة خالل األيام القليلة المقبلة
من خالل استمرار أعمال الحفائر.
وت ـ ـقـ ــوم وزارة الـ ـسـ ـي ــاح ــة واآلث ـ ـ ــار
بـ ـحـ ـمـ ـل ــة ت ـ ــرويـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي خـ ــال ال ـف ـتــرة
القادمة للترويج لهذا الكشف األثري،
ومــن المقرر أن يتم نشر أولــى األفــام
الترويجية الخاصة به بعد قليل.
ُيشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت
عـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف أث ـ ـ ــري خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ف ــي مـنـطـقــة آث ــار
س ـق ــارة ،لـكــن ه ــذا الـكـشــف يـضــم أكـبــر
عدد من التوابيت الفرعونية الموجودة
في دفنةٍ واحــدة منذ اكتشاف "خبيئة
العساسيف".

جبانة سقارة
وت ـعــد جـبــانــة س ـقــارة الــوح ـيــدة في
م ـصــر ال ـت ــي ت ـضــم م ـقــابــر م ـنــذ بــدايــة
الـتــاريــخ الـمـصــري حـتــى نـهــايـتــه ،كما
ً
تضم أيضا العديد من اآلثار التي ترجع
إلى العصرين اليوناني والروماني ،وتم
تصنيف سقارة كموقع تراث عالمي من
منظمة اليونسكو في عام .1979
وجرى تقسيم اآلثــار الموجودة في
المنطقة إلى ستة قطاعات على النحو
التالي:القطاع الشمالي :يضم مجموعة
من المقابر أهمها مقبرة "كاعبر" (شيخ
البلد) ومقبرة "حسي رع" ،والسراديب
المنقورة في باطن األرض التي كانت

مخصصة لدفن طائر أبــو منجل بعد
ً
تحنيطه ،وأيضا مصاطب بعض ملوك
األسرتين األولى والثانية.
الـقـطــاع األوس ــط :يعتبر أهــم قطاع
فــي الجبانة ،حيث تــو جــد المجموعة
الجنائزية للملك "زوســر" التي توجد
يتوسطه
داخـ ــل ال ـس ــور الـكـبـيــر الـ ــذي ُ
الهرم الـمــدرج وهــو أول هــرم شيد من
الحجر قام ببنائه المهندس المعماري
"إيمحتب" وكذلك هرم الملك "أوسركاف"
أول ملوك السرة الخامسة.
ق ـطــاع ه ــرم ت ـتــي :يـضــم ه ــرم "تـتــي"
أول م ـلــوك األسـ ــرة ال ـســادســة وهــرمــي
زوجـتـيــه ،ومجموعة مــن المقابر مثل
مقبرة "مري روكا".
الـقـطــاع الـغــربــي :يضم السيربيوم،
وهــو مخصص لدفن العجل المقدس
في عهد األســرة السادسة والعشرين،
واسـ ـتـ ـم ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ح ـت ــى ال ـع ـصــر
البطلمي.
قطاع هرم ونيس :يضم هرم "ونيس"
ومجموعته الهرمية ،وترجع أهميته
إلى وجود كتابات باللغة الهيروغليفية
على جــدرانــه تتضمن تـعــاويــذ دينية
للمتوفى ُعرفت باسم "متون األهرام".
ال ـق ـطــاع ال ـج ـنــوبــي :يـضــم أه ــرام ــات
ملوك األسرتين الخامسة والسادسة،
وأهرامات لبعض الملكات ،باإلضافة
إ لــى مقبرة "شبسسكاف" التي تعرف
بـ"مصطبة فرعون".

ألكسندر سوكوروف
َّقدم المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف ،الحائز جائزة األسد
الذهبي في مهرجان البندقية سنة  ،2011بمتحف إرميتاج في سان
بطرسبرغ ،منشأة فنية متعددة الوسائط مخصصة للوحة الرسام
رامبرانت "عودة االبن الضال".
وأشار مدير المتحف ميخائيل بيوتروفسكي ِّإلى أن هذا العمل
ِّ
يشكل "انغماسا تعبيريا في التحفة الفنية يولد انطباعا قويا
ورهبة" .وتحمل المنشأة الفنية اسم "إل كاي  11-32 ,15رامبرانت
إهداء" ،وهي قدمت للمرة األولى في مارس الماضي خالل بينالي
البندقية .ولتجسيد مثل االبن الضال الوارد في اإلنجيل ،استلهم
ســوكــوروف مــن إح ــدى أشـهــر لــوحــات الـعــالــم ،وهــو عمل للرسام
رامبرانت يحمل االسم عينه محفوظ في متحف إرميتاج.
وقال سوكوروف خالل مؤتمر صحافي في المتحف" :بنظري،
رامبرانت يبقى عنوانا عابرا لألزمنة وموضوعا معاصرا .السؤال
الذي أطرحه هوَ :من الذي يعود؟ وماذا يحمل معه؟ ألن الشخص
الذي يحمل على كتفيه تبدالت وفظائع قد يكون خطرا".
وتمثل المنشأة الفنية التي أنجزها المخرج الــروســي لوحة
"مقطعة إربا" والتماثيل المتحركة للشخصيات في اللوحة محاطة
بصور وفيديوهات قوية تظهر خصوصا لقطات حربية.
(أ ف ب)
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كلمات متقاطعة
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كلمة السر

 1ـ فـيــزيــائــي فــرنـســي قــاس
سرعة الضوء
 2ـ مـ ـن ــزل  -م ــرف ــأ ه ـ ــام فــي
جنوب لبنان
 3ـ منفرد بنفسه  -سقي
 4ـ والية أميركية عاصمتها
ماديسون
 5ـ ض ـ ـ ّـي ـ ــع ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء  -مــن
الحبوب  -شرف ورفعة
 6ـ ق ـه ــوة  -ا ك ـت ـمــل  -شحذ
القلم
 7ـ يـنـظــف ال ـشــيء بــالـمــاء -
حاجز
 8ـ كهف  -عاصمة آسيوية
 9ـ مــدي ـنــة بــريـطــانـيــة على
التايمز  -متشابهان
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 1ـ طيار فرنسي أول من قفز
بالمظلة من الطائرة
 2ـ ذهب  -عاصمة بورما
 3ـ ب ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـص ــر
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـب ـح ـي ــرة  -ق ــرأ
بسرعة
 4ـ أخفى  -رابية
 5ـ كالم  -منصوص  -سخاء
 ضمير منفصل 6ـ مغنية لبنانية قــد يــرة -
مشى
 7ـ يـتـحـكــم ع ـلــى ش ـخــص -
جسد
ّ
 8ـ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ت ا لـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ــاص
(معكوسة)  -ثمن  -للندبة
 9ـ دولة أفريقية
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كل مربع كبير وفي كل
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١٧

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تصيب بعض النجاح والتقدم
ً
ً
في عملك ،خصوصا إذا كان إداريا.
ً
عاطفيا :رضا شريك ُ
العمر عليك هو
ً
دع ــوة لـبـقــاء درب الـنـجــاح مفتوحا
أمامك.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
للمحتاجين يجب أن تضعه في صلب
تحركاتك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا  :الثقة بالنفس وا لـنــزا هــة في
الـعـمــل هـمــا ال ـع ـنــوانــان األســاس ـيــان
ألسلوبك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــواج ــه ال ـح ـب ـيــب مـشـكـلــة
م ـع ـن ــوي ــة ،ب ـس ـبــب ال ـض ـغ ــوط عـلـيــه،
فساعده على اجتيازها.
ً
اجتماعيا :أنـظــار معارفك مشدودة
إليك ،وينتظرون الظرف للقاء بك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الحظ يدعم أفكارك وتطلعاتك،
ً
وسيظهر قريبا في أعمالك.
ً
عاطفيا :تواجهك بعض االنتقادات من
األهل ،بسبب تصرفك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ثمة مشكلة قائمة في العائلة
ً
تشغل بالك ،ألنك ال تجد حال لها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :أن ـ ــت م ـف ـعــم الـ ـي ــوم بــالـصـحــة
وال ـع ــاف ـي ــة ،فــاغ ـت ـنــم ال ـف ــرص ــة إلن ـج ــاز
المتأخر.
ً
عاطفيا :ربما تقربك األوضاع السائدة
ً
أكثر من الشريك ،فكن إيجابيا.
ً
اجتماعيا :الجميع يظهرون اهتمامهم
بـ ـ ـ ــك ،ألنـ ـ ـ ــك تـ ـصـ ـغ ــي إل ـ ـي ـ ـهـ ــم وت ـت ـف ـه ــم
أوضاعهم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :االستسالم للخمول يبعد عنك
طريق النجاح والوصول إلى ما تبغيه.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـصــرفــاتــك االس ـت ـف ــزازي ــة مع
شريك حياتك ستؤدي إلى خالف كبير.
ً
اجتماعيا :القوة الداخلية التي تملكها
تجلب لك السكينة رغم كل شيء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :انطلق من النظريات التي تطلقها
إلى العمل الفعلي على األرض.
ً
عاطفيا :ربما لن تصل مع الحبيب إلى
الـنـتــائــج ال ـتــي تـتـمـنــاهــا ،وال ب ــأس من
المحاولة.
ً
اجتماعيا :يـفــرح أف ــراد العائلة عندما
تشاركهم بأمورهم وتبدي آراءك بها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يطلب منك الحذر اليوم ،فثمة
تبدالت حاسمة على صعيد عملك.
ً
عاطفيا :غيابك الطويل عن الحبيب
ً
م ــؤس ــف ج ـ ـ ــدا ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ــؤث ــر فــي
عالقتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ح ـ ــان ال ــوق ــت لـتـغـيـيــر
مـســار تـصــرفــاتــك مــع اآلخــريــن قبل
خسارتهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :يحمل إلـيــك ه ــذا ال ـيــوم بعض
االرت ـب ــاك عـلــى الـصـعـيــد الـمـهـنــي ،فكن
ً
فطنا.
ً
ِّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ــس ــن أداء ك ال ـعــاط ـفــي مع
َّ
يتصرف كما يحلو له.
الحبيب ،أو دعه
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـبــدأ بـمــواجـهــة مشكالتك
المنزلية ،وتعمل على إ يـجــاد الحلول
لها.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :جميع أشـكــال الـتـعــاون جيدة ،م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـخ ـل ــو أجـ ـ ـ ــواء ال ـع ـم ــل مــن
ً
مناوشات مع الزمالء ،فكن صبورا.
فتعاون مع فريق إلنجاز أعمالك.
ً
ً
عاطفيا :مساعدة شريك ُ
العمر في وقت عاطفيا :تتمتع بجاذبية قوية ولياقة
َّ
بدنية تعجبان الجنس اآلخر.
الشدة واجبة عليك ،ال منة منك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـلـقــى م ــن أح ــد األق ــرب ــاء اجـتـمــاعـيــا :شـعــورك بــالــراحــة ينعكس
ً
معلومات عن العائلة لم تكن تعرفها .إيجابيا على أفراد العائلة ويؤثر بهم.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
َّ
الجدية إلى
مهنيا :حان الوقت للعودة
العمل وابتكار وسائل متطورة.
ً
ً
عاطفيا  :عندما تــا حــظ تغييرا عند
ً
ال ـح ـب ـي ــب كـ ــن ص ــريـ ـح ــا واسـ ــألـ ــه عــن
األسباب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ينبغي أن ت ـكــون جــاهــزا
ً
لمساعدة األه ــل ،وال تتأخر أب ــدا في
الحضور.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :فقدان السيطرة على أعصابك
في عملك يبعد عنك الحلول.
ً
عاطفيا :الشريك يقف إلى جانبك في
مختلف الظروف ،ألنه يعرف معدنك.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ــرك أثـ ـ ــرا ج ـم ـيــا لــدى
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ألن ـ ـ ــك ت ـت ـم ـت ــع ب ــال ـن ـض ــج
والهدوء.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٨

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4528األربعاء  16سبتمبر 2020م  28 /المحرم 1442هـ

tawabil@aljarida●com

أحمد الشطي :المسارح األهلية في أزمة وتحتاج لإلنقاذ السريع
ناشد وزارة اإلعالم دعم الكوادر الوطنية في الدراما التلفزيونية

سلة أخبار
محمد رمضان يواجه
 500دعوى قضائية

أكد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح العربي المخرج أحمد الشطي أن المسارح اإلخراج الدرامي ال يتم دعمها وتعرقلها القوانين لصالح المخرج العربي.
األهلية تعيش أزمة مالية كبيرة ،وميزانياتها تقترب من حافة الصفر ،مناشدا وزير وأشار الشطي ،في حوار مع «الجريدة» ،إلى أن الدورة الثانية من ملتقى فؤاد
اإلعالم محمد الجبري ،واألمين العام للمجلس الوطني للثقافة كامل العبدالجليل ،الشطي جاهزة للتنفيذ ،رافضا فكرة تكريم الرواد «أونالين» ،وفيما يلي
سرعة التدخل إلنقاذ هذه الفرق العريقة ،الفتا إلى أن الكوادر الوطنية في
تفاصيل الحوار:
عماد جمعة

اإلدارة
المسرحية
ً
أثرت سلبا
على إنتاجي
الفني

تكريم الرواد
«أونالين» نوع
من العبث

• في ظل أزمة كورونا وتوقف
النشاط المسرحي ماذا تفعل فرقة
المسرح العربي؟
 الـمـســرح الـعــربــي حــالــه حــالباقي المسارح في الكويت ،حيث
توقف النشاط تماما وألجــل غير
مسمى ،لألسف ،ألنه يعتمد على
الـعــاقــة الـمـبــاشــرة مــع الجمهور،
وف ـ ــي ظ ــل ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف أص ـبــح
مــن الـصـعــب ج ــدا تـقــديــم عــروض
مسرحية أو إقامة مهرجانات.
• أال تــوجــد عـلــى األق ــل خطط
مـسـتـقـبـلـيــة الس ـت ـئ ـنــاف الـنـشــاط
المسرحي؟
 الـ ـف ــرق ال ـم ـســرح ـيــة األه ـل ـيــةاألربع :المسرح الكويتي والمسرح
الشعبي ومسرح الخليج والمسرح
العربي ،تمر حاليا بظروف قاسية
وأزمة مالية كبيرة ،ألنه لم تصرف
حتى اآلن ميزانية هذا العام ،بسبب
ع ــدم انـعـقــاد الجمعية العمومية
للمسارح األهلية كسائر جمعيات
الـ ـنـ ـف ــع ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ألن
السلطات الصحية ال تسمح بهذه
االجتماعات والتجمعات ،ومع ذلك
جهزنا أعماال مسرحية للمشاركة

بها لمهرجان المسرح الكوميدي،
وم ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت ال ـم ـســرحــي،
لكن جاء القرار بإيقاف كل أنشطة
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ح ـتــى نـهــايــة
العام ،تماشيا مع إجراءات الدولة،
وبالتالي توقفت المهرجانات لكن
هذه األعمال جاهزة.
• فــي ظــل ه ــذه األزمـ ــة المالية
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة للمسارح
كيف ترى الحل والخروج من هذا
المأزق؟
 ليس أمامنا ســوى االنتظارل ـل ـس ـمــاح ل ـن ــا ب ـع ـقــد جـمـعـيــاتـنــا
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـص ــرف م ـيــزان ـيــاتـنــا
السنوية ،وال توجد بــوادر حلول
في األفق القريب.
• هــل تـمــت مـخــاطـبــة الجهات
ذات ال ـص ـلــة ،م ـثــل وزارة اإلع ــام
والمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب للبحث عن حلول والخروج
من األزمة؟
 بــال ـط ـبــع خــاط ـب ـنــا األم ـي ــنال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
للثقافة والفنون واآلداب كامل

الشطي مع فريق عمل مسلسل «لك يوم»

العبدالجليل ،وطالبنا بصرف
ميزانية المسارح األهلية بشكل
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ألنـ ـن ــا ن ـع ـيــش في
ظروف استثنائية ،فكيف نصرف
رواتـ ــب الـعــامـلـيــن بــالـمـســرح أو
نقوم بأعمال الصيانة في المقر،
أو نواجه التزاماتنا.
وجاءنا الرد بأنه ال يمكن صرف
الميزانية إال بعد انعقاد الجمعيات
العمومية بحسب القوانين التي ال
يمكن تجاوزها ،وأن المستشارين
القانونيين بالمجلس سيبحثون
كيفية إيجاد حلول ال تتعارض مع
القانون والــى اآلن الموقف محلك
سر وال جديد ومن خالل جريدتكم
الموقرة أناشد وزير اإلعالم محمد
الجبري واألمـيــن الـعــام للمجلس
ســرعــة إنـهــاء هــذه األزم ــة وصــرف
ميزانياتنا على أن تتم محاسبتنا
بالشكل المعتاد ألنه إذا طالت أكثر
م ــن ذل ــك فـسـنــدخــل ف ــي مــرحـلــة ال
نعرف كيفية الخروج منها.
• نظمت الفرقة ال ــدورة األولــى
لملتقى الراحل فؤاد الشطي بنجاح
كبير قبل سـنــوات ،فلماذا توقف
الملتقى؟ وهل هناك نية أو خطة
إلعادة تنظيمه؟
 ال ــدورة األول ــى كــانــت برعايةس ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وشهدت حضورا مسرحيا عالميا،
ولم تكن دورة إقليمية أو عربية،
بل كان هناك ضيوف مسرحيون
م ــن ك ــل أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،وأق ـي ـمــت
ندوات وقدمت عروض وشهادات،
وكانت هناك نشرة إعالمية يومية
مصاحبة لهذه الفعاليات ،فكل هذا
يـحـتــاج إل ــى تخطيط وات ـصــاالت
وم ـت ــاب ـع ــات وت ـن ـس ـيــق أي ـض ــا مع
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـف ـن ـيــة
الكويتية ،حتى ال تتعارض معها،
فليس بالضرورة أن يقام سنويا،
لكن المهم أال تقل الــدورة المقبلة
عن مستوى الدورة األولى ،وننتظر
الظرف المالئم لمخاطبة الجهات،

لنبدأ تنظيمها ،فخططنا وضعت
وتنتظر التنفيذ.
• انشغالك بإدارة فرقة المسرح
الـعــربــي أث ــر سلبا عـلــى مسيرتك
كـمـخــرج فــي اإلذاعـ ــة والتلفزيون
هل تتفق معي؟ ومتى تعود للعمل
كمخرج؟
 اتفق معك إلى حد ما ،فاألعمالاإلدارية تؤثر على مسيرة أي فنان،
لـكــن ف ــي نـفــس ال ــوق ــت أب ـحــث عن
النص المالئم والمشجع لكي أعود
به لإلخراج ،وال يقل عن مستوى
م ــا ق ــدم ـت ــه م ــن ق ـب ــل م ــن س ـه ــرات
تـلـفــزيــونـيــة ،مـثــل "ال ـع ـقــد "و"كـ ــان
وهما" ومسلسل "لك يوم" وغيرها.
وفي اإلذاعة أيضا قدمت أعماال
أعتز بها ،مثل "فــارس مع النفاذ"
و"مباركين عرس االثنين" ،وجميع
أعمالي كانت مع نجوم كبار ،مثل
سعد الفرج وحياة الفهد وسعاد
عـبــدالـلــه وم ــري ــم ال ـصــالــح وه ــدى
حسين وسليمان الياسين ،وبعض
هــذه األعـمــال حـصــدت جــوائــز في
م ـهــرجــانــات عــرب ـيــة م ـثــل تــونــس
والقاهرة ،ولذلك لست في عجلة من
أمري فالكيف عندي أهم من الكم.
• ف ــي ال ـمــوس ـم ـيــن الـســابـقـيــن
كرمت فرقة المسرح العربي نخبة
م ــن ال ـ ــرواد وال ـن ـج ــوم ،مـثــل مــريــم
الصالح وجاسم النبهان ومحمد
المنيع ،هــل فكرتم فــي استكمال
ه ــذه الـتـكــريـمــات "أون ــاي ــن" حتى
ال تتوقف؟
 ن ـعــم ف ـكــرنــا ك ـفــرقــة ف ــي هــذاال ـ ـطـ ــرح ،ل ـك ــن ف ـك ــرة ت ـك ــري ــم رواد
المسرح تقوم أساسا على اللقاء
المباشر بالضيف والـحـفــاوة به
وســط جمهور مــن محبيه وســرد
ذكرياته ومواقفه وطــرح األسئلة
عـلـيــه ،س ــواء مــن رف ــاق ال ــدرب من
الفنانين أو اإلعالميين ،وتنفيذها
"أون ــاي ــن" يـحــولـهــا إل ــى ن ــوع من
العبث ،بسبب غياب حرارة اللقاء
وفــرح ـتــه وتـسـلـيــم درع الـتـكــريــم

وال ـش ـهــادة ،ولــذلــك قــررنــا تأجيل
التكريمات إل ــى مــا بعد كــورونــا،
حـ ـت ــى ي ـل ـي ــق بـ ــأس ـ ـمـ ــاء رمـ ــوزنـ ــا
وروادن ــا ،وال يكون مجرد فعالية
وتحصيل حاصل.
• ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ــأت ــي
ف ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـ ـيـ ــان بـتــوقـيــع
المخرجين العرب ،مقابل قلة من
المخرجين الكويتيين ،فهل ترى أن
المخرج الكويتي لم يصل لدرجة
الـنـضــج الـكــافــي أم أن هـنــاك عــدم
اهتمام وثقة بقدراته؟
 الـكــوادر الوطنية في الكويتأث ـب ـت ــت ق ــدراتـ ـه ــا ع ـب ــر ك ـث ـيــر مــن
األعمال الدرامية التي حصلت على
جوائز في المهرجانات المختلفة،
فليس صحيحا أنها غير مكتملة
ال ـن ـضــج ،ب ــل ق ــل ل ــم تــأخــذ حقها،
وه ــذه مهمة الـجـهــات الحكومية
التي يفترض فيها تشجيع الكادر
ال ــوطـ ـن ــي ،س ـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
التأليف أو اإلخراج.
وه ـن ــاك مـعـضـلــة ت ـعــرقــل عمل
ال ـم ـخ ــرج ال ـكــوي ـتــي ع ـبــر قــوانـيــن
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا الب ــد م ــن حـصــولــه
ع ـلــى م ــواف ـق ــات ب ـعــض ال ـج ـهــات،
بينما المخرج العربي غير مطالب
بمثل هذه الموافقات ،ونحن لسنا
ض ــد أي م ـخ ــرج ع ــرب ــي ،ب ــل على
الــرحــب والـسـعــة ،لـكــن أيـضــا البــد
م ــن ت ـكــافــؤ ال ـف ــرص ل ـكــي ي ـشــارك
الـكــادر الوطني فــي صنع الــدرامــا
الكويتية من منظوره وبأسلوبه،
وعلى المسؤولين في وزارة اإلعالم

دعـمـهــم كـمـخــرجـيــن ومـســاعــديــن
لخوض التجارب ،وأيضا نطالب
الـ ــوزارة بـعــودة اإلن ـتــاج المباشر
والذي أسفر عن أعمال خالدة.
• في وقــت من األوق ــات منحت
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــارح األه ـ ـل ـ ـي ـ ــة خ ــاصـ ـي ــة
الـمـنـتــج الـمـنـفــذ ك ـنــوع مــن الــدعــم
غير المباشر لها بسبب ضعف
مـيــزانـيــاتـهــا م ـقــارنــة بـمـيــزانـيــات
األندية الرياضية التي تضاعفت
خالل عقود ،فيما ظلت ميزانياتكم
م ـنــذ الـسـتـيـنـيــات ك ـمــا م ــا ،ل ـمــاذا
تـ ــوقـ ــف إعـ ـ ـط ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـسـ ــارح ه ــذه
الخاصية؟
 فــي فـبــرايــر الـمــاضــي ،قابلناال ــوزي ــر مـحـمــد ال ـج ـبــري مــرتـيــن،
وطالبناه بإعادة خاصية المنتج
الـمـنـفــذ لـلـمـســارح لـتـقــديــم أعـمــال
ذات مضامين س ــواء فــي الــدرامــا
التلفزيونية أو اإلذاعية إلى جانب
األع ـم ــال الـمـســرحـيــة ،لـكــن جــاءت
كــورونــا فأوقفت كــل شــيء ،وهــذه
ال ـم ـط ــال ــب ت ـت ـج ــدد م ــع ك ــل وزي ــر
إعـ ــام ،ونــأمــل تحقيقها عـلــى يد
وزير اإلعالم الحالي ،ألن المسارح
األه ـل ـيــة ك ــان ــت ال ــراف ــد األس ــاس ــي
ل ـل ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
وأخرجت كبار النجوم في البالد،
فهي تستحق الــدعــم لتتمكن من
استثمار هــذه العوائد فــي تقديم
مـ ـس ــرح ي ـل ـيــق ب ــال ـت ــاري ــخ ال ـف ـنــي
الكويتي إذا كنا نريد للفن الكويتي
نهضة حقيقية.

العبيد :اشتقت لعبدالحسين والنفيسي والسريع الشرطة األردنية تحقق مع زوج
ديانا كرزون بعد حفل زفافهما
يتواصل مع جمهوره عبر حسابه في «تويتر» و«إنستغرام»
●

فضة المعيلي

ق ــال ال ـف ـنــان ال ـقــديــر خــالــد الـعـبـيــد إنــه
قضى أغلب وقته خالل أزمة كورونا في
ً
الـبـيــت مــع أب ـنــائــه ،مــوضـحــا أن ــه استغل
هذه الفترة في القراء ة ،إذ ال يمر يوم أو
اثنان إال وقد انتهى من قراء ة ربع كتاب
أو نصفه" ،فالقراءة عشق".
وب ـ ـيـ ــن الـ ـعـ ـبـ ـي ــد ،خ ـ ـ ــال اس ـت ـض ــاف ـت ــه
بـبــرنــامــج "ف ــي  "24م ــع أم ـي ــرة نـجــم عبر
ت ـل ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت ،أن ـ ــه ي ـش ـج ــع نـ ــادي
القادسية" ،فهو بالدرجة األولى الرياضة
في الكويت كلها" ،الفتا إلــى أنــه يمارس
رياضة المشي بجانب منزله والسباحة
كذلك ،ويميل إلى الرياضة.
وعــن إمكانية ظهوره مــرة أخــرى على
شاشة التلفزيون ،ذكر أن ذلك سيأتي "مع
الوقت بإذن الله" ،في حين أشاد بجهود
العاملين في الصفوف األمامية لمواجهة
"كورونا".
وحول ذكرياته مع الفنان الراحل غانم
ال ـصــالــح ،ق ــال الـعـبـيــد إن ال ـصــالــح فـنــان

ً
قوال وفعال ،معربا عن اشتياقه لألعمال
التراثية ولكن الزمن والوقت تغير.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ذك ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه ي ـم ـلــك
ً
حسابا فــي موقعي إنستغرام ،وتويتر،
ويتواصل مع محبيه وجمهوره ويجيب
ً
عن أسئلتهم ،موضحا أن حسابه يشرف
عليه مدير أعماله نواف الخليل.

متابعة التلفزيون
وعــن الفنانين الــذيــن يـتــواصــل معهم
دائـمــا وخ ــال فـتــرة "ك ــورون ــا" ،أوض ــح أن
"الفنان سعد الفرج يسأل عني وأسال عنه،
ً
وكذلك الفنان محمد المنصور" ،الفتا إلى
أنــه يتابع بعض األعـمــال فــي التلفزيون
حسب الوقت والفراغ.
ً
وع ـ ــن س ـب ــب نـ ـج ــاح األعـ ـ ـم ـ ــال س ــاب ـق ــا
وب ـق ــائ ـه ــا ح ـت ــى اآلن ،ق ـ ــال إن "األعـ ـم ــال
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ك ــان ــت م ـخ ـت ـل ـف ــة ،والـ ـب ــروف ــة
ً
تستغرق شهرا أو شهرين ،وكــان التزام
ً
ً
الفنانين وتفانيهم في العمل كبيرا" ،داعيا
ّ
الكتاب الجدد إلى االجتهاد أكثر.

خالد العبيد

وعــن الفنانين الــذيــن اشـتــاق للوقوف
م ـع ـهــم مـ ــرة أخ ـ ــرى أم ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا ،ق ــال:
"اشتقت لعبدالحسين عبدالرضا ،وخالد
ال ـن ـف ـي ـســي ،وم ـح ـمــد ال ـس ــري ــع ،وغ ـيــرهــم،
رحمهم الله وغمد أرواحهم الجنة".

استدعت قوات األمن األردنية اإلعالمي معاذ
العمري ،زوج الفنانة ديانا كرزون ،عقب ساعات
من انتهاء حفل زفافهما في واقعة مفاجئة ،ألنه
خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات األردنية
والمتضمنة إجـ ــراء ات م ـشـ ّـددة ضـ ّـد التجمعات
بـسـبــب االرت ـف ــاع فــي ح ــاالت اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
كورونا المستجد في األردن.
ً
وروى العمري تفاصيل الــواقـعــة ،قــائــا" :إلــى
بعض الدكاكين اإلعالمية الصفراء ،أنا هيني هون
واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية
اإلعداد ،وتم الكشف من رجال األمن العام واألمور
ً
ت ـمــام ...شـكــرا لنشامى األمــن الـعــام مــا قـصــروا...
ً
ترى استدعاء مش اعتقال وشكرا على المباركة".
ً
وكان العمري وكرزون أقاما حفل زفاف صغيرا،
في إحدى المزارع بمدينة السلط األردنية ،بعدد
محدود من العائلة واألصدقاء ،ورغم عدم مشاركة
أحــد من أفــراد العائلة والحاضرين أي صــور أو
فيديوهات تمكنت األجهزة األمنية من الوصول
إلى المكان.
ً
ووف ـقــا لــوســائــل إع ــام أردن ـيــة ،أك ــدت مصادر
ال ـتــزام ـه ـمــا ب ـقــانــون ال ــدف ــاع ب ـمــا يـخـتــص بـعــدد
ً
الحضور بــأال يتعدى  20شخصا ،لكن القانون
ذاته بات يمنع إقامة األفراح أو العزاء ،جراء تزايد
أعداد اإلصابات بفيروس كورونا.

ديانا كرزون وزوجها معاذ العمري
ومن المقرر أن ينتهي االستدعاء المقدم بحق
ً
زوج كرزون ،بحجز لمدة  14يوما مع دفع غرامة
مالية.
وكــانــت المطربة األردنـيــة أعلنت زواجـهــا من
العمري ونـشــرت ص ــورة لها معه عبر حسابها
الرسمي على "إنستغرام".

قلل الفنان محمد رمضان
من أهمية الدعوى املرفوعة
ضده من الطيار املفصول
أشرف أبواليسر ،مؤكدا أنها
َّ
مجرد قضية ضمن أكثر
من  500دعوى وبالغ مقدم
ضده للنائب العام املصري،
مشيرا إلى أنه ممنوع من
نزول الشارع إال في حاالت
الضرورة القصوى ،مثل
تصوير أعماله الفنية،
لوجود دعوى تتهمه
بتعطيل املرور في مصر.
وقال رمضان في لقاء
لبرنامج "انسايدر بالعربي"
إنه ال يعرف آخر تطورات
قضية الطيار املفصول
أشرف أبواليسر ،ألنه متفرغ
لعمله الفني فقط ،ويترك
تفاصيل الدعاوى القانونية
ملحاميه الخاص.
وأضاف رمضان" :قضية
الطيار لم تكن األولى التي
ترفع َّ
علي ،فهناك ما يقرب
من  500قضية ،وأذكر منها
قضية بسبب تسببي في
أزمة مرورية ،منظورة أمام
النائب العام ،وهو ما يعني
أنني غير مسموح لي النزول
إلى الشارع.

وفاة مخرج َ«م ْن سيربح
المليون» إياد قاسم

توفي أمس األول املخرج
األردني إياد قاسم ،بعد
صراع مع مرض السرطان.
وأخرج قاسم أبرز البرامج
التلفزيونية في األردن
والعالم العربي ،إذ عمل
مع أهم املحطات وشركات
اإلنتاج العربية ،وبدأ
مسيرته مع  BBCفي لندن،
قبل أن ينتقل إلى قناة
 ،MBCوكان أول عربي أخرج
ْ
برنامج َ"من سيربح املليون"
بنسخته العربية ،إضافة إلى
برنامج "بيبسي ميوزيكا"،
وغيرهما من البرامج،
وانتقل أخيرا إلى العاصمة
البريطانية (لندن) ،واستقر
هناك ،حيث اتجه إلى عالم
الطبخ ،بعد إنشاء قناته
الخاصة على "يوتيوب"
ليعرض فيها وصفاته.
وودعه بعض أصدقائه في
املجال ،مثل رزان مغربي،
التي نشرت على "فيسبوك"
تقول" :إياد قاسم ارقد بسالم،
سأفتقدك يا عزيزي .سوف
أتذكر دوما لحظات الضحك
التي جمعتنا .لقد كنت
صديقي ،أخي ،توأم روحي،
مخرجي ،وكاتم أسراري".

إصابة مراد منير
بجلطة في المخ

َ
صالون بوشهري يحتفي بالراحلين أمين الباشا ومحمد األيوبي

ً
مشاركاتهما عرضت رؤى تصويرية وخزفية وأعماال عن ماضي الكويت
●
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رغم ما ّ
تمر به البالد من ظروف غير مسبوقة،
ّ
تتمثل في جائحة كورونا ،التي أوقفت األنشطة
الثقافية والفنية في مختلف بلدان العالم ،مما
اضطر البعض إلى تفعيل هذه األنشطة عن طريق
تقنية اإلنـتــرنــت (الـتـفــاعــل عــن بـعــد  -أونــايــن)،
فإن قاعة بوشهري للفنون ،حرصت على إقامة
صالونها الفني السنوي الحادي عشر ،الذي ّ
تميز
بأعمال اتسمت بالجمال والتناسق فيما بينها من
حيث الفكرة والتكنيك.

بسمعة طيبة في المعارض والمحافل الفنية.
وأضـ ـ ــاف ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن ق ــاع ــة بــوش ـهــري:
ّ
"يـتـمـيــز صــالــون ه ــذا ال ـعــام بـبــث رســائــل تحية
وتقدير للفنانين احتفاء بذاكرهم العطرة .األول
الفنان أمين الباشا ،ابن بيروت العاشق المتيم
بحبها ،ولقد كــان الباشا فنانا رائ ــدا استوعب
جيدا أســرار العمل الفني ،واعتبر الرسم أساس
الـعـمــل ال ـت ـصــويــري ،وال ـثــانــي ال ـف ـنــان الـكــويـتــي
محمد األيوبي الذي خسرته الحركة التشكيلية
المعاصرة ،باعتباره واح ــدا مــن أنــدر المواهب
التشكيلية الكويتية".

تجارب جمالية

الترميز والتجريد

وج ــري ــا ع ـلــى ع ــادت ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة ،أقــامــت
ق ــاع ــة ب ــوشـ ـه ــري ل ـل ـف ـن ــون ع ــرض ــا مـتـمـيــزا
لصالونها الـحــادي عشر  2020لكوكبة من
كبار الفنانين الذين ساهموا بشكل فعال في
رفــد الحركة التشكيلية المحلية والدولية،
ممن حملت أعمالهم تجارب جمالية معمقة
ّ
تتميز
لقيم إنسانية ومضامين اجتماعية
وصياغاتهم
بالثراء في معالجاتهم التقنية ّ
ألساليبهم الخاصة ،وفاها النقاد
لمفرداتهم ّ
والعارفون حقها ،ومــن ثم حظيت أعمالهم

والـمـتــأمــل فــي أع ـمــال الـصــالــون سيجد أنها
تتماهى مع العديد من األفـكــار التي جــاءت في
بعضها منحازة للرمز والتجريد وفي بعضها
اآلخر متواصلة مع الواقع في أنساق فنية شفافة،
من خالل أعمال تصويرية وأخرى خزفية.
ّ
ومــن ثــم فــإن الفنان نــزار صــابــور مــن سورية
استعان ّ
بتنوع األل ــوان مــن أجــل الحصول على
مواضيع ذات رؤى فنية رمزية في تحاور ملحوظ
م ــع ال ـخ ـي ــال ،ث ــم ب ــدت أع ـم ــال ال ـف ـنــان ه ــري ــر من
لبنان وكأنها بانوراما لونية تحكي الكثير من

ال ـصــور الـجـمــالـيــة ،تلك
الـتــي تتباعد وتتقارب
فيها الخياالت ،كما أن
مـجــامـيــع الـفـنــان أحمد
الـمـعــا ب ــدت متناسقة
مـ ـ ــع أف ـ ـ ـكـ ـ ــار إنـ ـس ــانـ ـي ــة
ً
ج ـ ـ ـ ــذاب ـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا
م ــع اس ـت ـخ ــدام ــه ألـ ــوان
اإلكريلك.
وقـ ــد ت ـنــوعــت أف ـكــار
الفنان فيصل اللعيبي،
ّ
تلك التي ركز فيها على
ال ــواقـ ـعـ ـي ــة فـ ــي مـظـهــر
تأثيري واضــح ،بينما
رصـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان مـحـمــد
الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة فــي
مـ ــاضـ ــي الـ ـك ــوي ــت مــن
خالل عناصرها القديمة ،باستخدام الزيت على
الخشب ،في حين تناغمت خزفيات الفنان علي
الـعــوض مــع الطبيعة وال ـتــراث مـعــا ،كــي تتآلف
الرؤى في تنسيق جمالي بديع ،وتنوعت المشاهد
الرمزية في أعمال الفنان حسن الحداد ،تلك التي
تتمتع بالسرد القصصي في عناصرها المختلفة.
وعرضت الصالة لوحة للفنان محمد قمبر من

من األعمال المعروضة
مقتنياتها ،وتفاعل الفنان إياد إبراهيم في أعماله
مع الرمز ومن ثم فقد استعان باأللوان المتداخلة
من أجــل تأكيد هــذا الرمز .وازده ــرت األل ــوان في
بهجتها عبر أعمال الفنان علي نعمان ،إلى جانب
ما أضافته الحروف العربية لتلك األلوان من ّ
تميز
ملحوظ ساهم في ظهور الفكرة في أكثر من شكل.
ومن األردن جاءت أعمال الفنان محمد العامري

لوحة للفنان محمد الشيخ الفارسي
ّ
ومعبرة خير تعبير عن الرمز
متدرجة في ألوانها
في أبهى تجلياته ،وتناغمت أعمال الفنانة عال
األيوبي مع ألوانها التي ظهرت منسجمة فيما
بينها ،خصوصا األبيض منها .وجسد الفنان
محمد ع ـبــدالــوهــاب (م ــن الـ ـس ــودان) فــي أعماله
الحياة فــي بلده مــن خــال الـشــوارع ومــا تتميز
بها من جماليات.

أصيب املخرج املسرحي
الكبير مراد منير بجلطة
في املخ نقل على إثرها
إلى املستشفى بعد تدخل
د .أشرف زكي نقيب املهن
التمثيلية ،وتم نقله سريعا.
ُيذكر أن منير مخرج
مسرحي مصري ،درس في
كلية الحقوق ،وأخرج على
مدار مسيرته الفنية العديد
من املسرحيات املهمة ،منها:
ملك الشحاتني ومنني أجيب
ناس وسي علي وتابعه
قفة وامللك هو امللك التي
تعد أنجح مسرحياته ،وقام
ببطولتها النجم محمد منير
وصالح السعدني والفنانة
الراحلة التي تزوجها فايزة
كمال ،وحققت تلك املسرحية
نجاحا كبيرا ،وأعيد عرضها
أكثر من موسم.
ُ
ويعد منير واحدا من أعمدة
املسرح املصري ،وكان قد بدأ
أخيرا بروفات االستعداد
لتقديم مسرحية بعنوان
"السلطانية" ،بطولة حسن
فؤاد ولقاء سويدان.

ةديرجلا
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دوليات

ُ
ّ
والصدر يلوح بالشارع
الكتل...
غضب
ت
الكاظمي
تعديالت
ُ

استهداف موكب دبلوماسي بريطاني ببغداد ...والدفاعات األميركية تسقط «كاتيوشا» على السفارة
دافع رئيس الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي عن إجراء
تعديالت واسعة بمناصب
مهمة أثارت "عاصفة
انتقادات" واتهام أكبر
الفصائل الحزبية له بانتهاج
المحاصصة ،في وقت شهدت
األوضاع الميدانية عدة
هجمات استهدفت الوجود
الغربي وأرتال التحالف الدولي
المنسحب وامتدت لسيارات
دبلوماسية بريطانية في
بغداد.

المانع
من وجود
شخصيات
ذات كفاءة
تنتمي ألحزاب

أحمد طالل

غــداة إجــرائــه تغييرات إداريــة
واس ـع ــة شـمـلــت ق ـي ــادات عــراقـيــة
ع ـل ـي ــا ،س ـع ــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،أمـ ــس ،إلــى
تبرير خطوته التي قوبلت برفض
وات ـ ـهـ ــامـ ــات مـ ــن ك ـت ــل س ـيــاس ـيــة
باعتمادها على مبدأ المحاصصة
السياسية في توزيع المناصب.
وأوضح الكاظمي ،في بيان ،أنه
وجه إلى إجراء سلسلة تغييرات
ضرورية ببعض المواقع اإلدارية
ال ـم ـه ـمــة لـتـنـشـيــط ع ـم ــل أج ـه ــزة
ً
الدولة ،مبينا أن «الخطوة واجهت
ردود فعل مختلفة ،بعضها من
قـ ــوى س ـيــاس ـيــة أع ـل ـنــت رفـضـهــا
المحاصصة بكل أشكالها ،والتي
ً
تمثل بــا شــك انـعـكــاســا لموقف
شعبي ثابت من بناء الدولة».
ودافـ ــع الـكــاظـمــي ع ــن ق ــرارات ــه
بالتأكيد أن «التغييرات الضرورية
جاءت منسجمة مع سياق إداري
وقــانــونــي فــرضـتــه نـهــايــة الـمــدد
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـب ـعــض
المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد
ً
عن سقوفها فترات طويلة» ،الفتا
ـأت إلحــداث
إلــى أن «اإلج ــراء لــم ي ـ ِ
تغييرات نوعية في المؤسسات».
وقـ ــال «ع ـلــى ه ــذا األس ـ ــاس تم
اختيار معظم األسماء المطروحة
م ــن داخـ ــل ال ـمــؤس ـســات نـفـسـهــا،
أو مــن المختصين فــي مـجــاالت
مـعـ ّـيـنــة ،مــع األخ ــذ فــي الحسبان
عامل النزاهة والخبرة ،وضمان
ً
التوازن الوطني» ،مطالبا متهميه
ب ــالـ ـمـ ـح ــاصـ ـص ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم أدل ـ ــة
وم ـع ـلــومــات تـثـبــت ذل ــك ،وتعهد
بالنظر فيها والتحقق منها.
ً
وتساء ل مستنكرا« :إذا كانت
القوى السياسية أعلنت براءتها
ً
م ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات وه ـ ــي فـ ـع ــا لــم
تـتــدخــل فـيـهــا ول ــم تــؤثــر عليها،
ف ـك ـي ــف ت ـت ـه ــم بـ ـ ــأن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـح ــاص ـص ــة
ً
الحزبية؟» ،داعيا إلى التعاطي مع
الحقائق وسياقات الدولة.
في مــوازاة ذلك ،قال المتحدث
بــاســم الـحـكــومــة أح ـمــد ط ــال إن
«ال ـم ـب ــدأ ال ـ ــذي ات ـب ـعــه الـكــاظـمــي
فـ ــي ت ـك ـل ـي ــف ال ـش ـخ ـص ـي ــات هــو
الـنــزاهــة وال ـك ـفــاءة ،ولـيــس هناك
مــا يمنع مــن وج ــود شخصيات

كفؤة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب
ً
س ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا أن «ال ـجــدل
بشأن التعيينات أمر طبيعي في
النظم الديمقراطية».

انتقادات وتهديد
وج ــاء دف ــاع الـكــاظـمــي بعدما
رفـ ـض ــت كـ ـت ــل س ـي ــاس ـي ــة ن ــاف ــذة
سلسلة التغييرات التي شملت 15
ً
ً
ً
ً
مسؤوال أمنيا واقتصاديا وإداريا
ً
وماليا بدعوى أنها اعتمدت على
«مبدأ المحاصصة».
وقال تحالف «سائرون» ،الذي
يـ ـق ــوده زعـ ـي ــم ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري
مقتدى الصدر ،إن قائمة تعيينات
ال ـك ــاظ ـم ــي غ ـل ــب ع ـل ـي ـهــا اإلط ـ ــار
ً
الحزبي والسياسي ،معتبرا أن
ذل ــك يـعـنــي ال ـع ــودة إل ــى ال ــدائ ــرة
السابقة ونكوصا فــي المشروع
اإلصالحي.
ورفض التحالف ،الذي يشغل
ً
 54مقعدا في البرلمان من أصل
 ،329م ــا وص ـف ــه بـ ــاإلجـ ــراء غير
النافع وانعكاسه السلبي الكبير

تستطع مغادرة المحاصصة؛ مما
دفعنا إلى التحفظ عن التشكيلة
الحكومية».

خيبة وتهديد
ون ـشــر ح ـســاب صــالــح محمد
العراقي ،المقرب من زعيم التيار
الصدري ،تغريدة قال فيها« :خاب
أملنا وعدنا للمحاصصة ،وعدنا
لتحكم الفاسدين ،وعدنا إلضعاف
ال ـب ـل ــد والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـخــدم ـيــة
واألمنية والحكومية».
وأضاف« :أكرر ،خاب أملنا ،وإن
لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء
تلك المحاصصات فنحن لها ،ولن
يرهبنا أي شيء ولن نركع إال لله
وعلى اإلخوة في سائرون التبري
ً
فورا ،وإال تبرأنا من الجميع .شلع
قلع» ،في تهديد مبطن بالعودة
إلى تحريك الشارع واللجوء إلى
تـظــاهــرات الـحــراك الشعبي التي
رفـ ـع ــت شـ ـع ــار «شـ ـل ــع قـ ـل ــع» ضــد
الطبقة السياسية والفساد.
وشـمـلــت الـتـغـيـيــرات المثيرة

مصر تتمسك باتفاق عادل للسد وتستعد للسيول
• السودان ال يتحمل فشل المفاوضات • نتائج «الشيوخ» اليوم ...والسجن للشريف
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القاهرة  -حسن حافظ

بـعــد غ ــرق معظم أرج ــاء ال ـس ــودان ،بــدا
أن مصر تتحسب بشدة من امتداد موجة
األمطار غير المسبوقة التي ضربت دول
حـ ــوض ال ـن ـيــل م ــن ال ـم ـنــابــع ح ـتــى بــوابــة
المصب الجنوبية ،خــال األشهر األربعة
الماضية ،وإذ تصدى السد العالي لصدمة
ال ـف ـي ـض ــان األول ـ ـ ــى فـ ــإن الـ ـق ــاه ــرة تـخـشــى
مــن مــوجــة سـيــول ب ــدأت فــي ض ــرب بعض
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة م ـن ــذ األسـ ـب ــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـ ــذا ل ــم ي ـك ــن غ ــري ـب ــا أن تـعـلــن
الحكومة أمــس حالة االستنفار القصوى
لمواجهة األمطار.
وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى
مــدبــولــي ،ال ــذي تلقى إش ــادة شعبية بعد
نجاحه في إدارة أزمة السيول التي ضربت
مصر مارس الماضي ،أمس ،اجتماعا مع

وزراء الكهرباء والمياه واإلسكان والنقل،
لمتابعة جاهزية إجراءات مواجهة السيول
وارت ـفــاع مناسيب الـمـيــاه فــي أعــالــي نهر
النيل جراء غزارة األمطار.
وشدد مدبولي على ضرورة االستعداد
في ضوء زيادة األمطار والسيول ،بالتوازي
مــع زي ــادة الـمـيــاه الـقــادمــة مــن دول أعالي
النيل ،ما يتطلب تصريف كميات إضافية
من المياه لغسل مجرى النيل ،والتخلص
مــن الـمـلــوثــات فــي فــرعــي رشـيــد ودمـيــاط،
مع غمر المياه لبعض أراضي طرح النهر.
وكلف الجهات المعنية بتأمين جميع
المنشآت الخدمية ،مع وضع خطة طوارئ
ل ـتــأم ـي ـن ـهــا حـ ــال زي ـ ـ ــادة م ـن ـس ــوب ال ـم ـيــاه
بـصــورة أكـبــر ،وال ــذي قــد يتطلب عمليات
إخالء فوري من المنشآت والبيوت ،وطالب
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ب ــاالس ـت ـع ــداد والـ ـت ــأك ــد مــن
الجاهزية للتعامل مع السيول وأي طارئ،

بينما اسـتـعــرض وزي ــر ال ـم ــوارد المائية
والري محمد عبدالعاطي توقعات السيول
التي من المقرر أن تتعرض لها مصر في
الفترة المقبلة.
وم ــع زيـ ــادة ال ـتــوق ـعــات بـفـشــل الـمـســار
التفاوضي حــول ســد النهضة اإلثيوبي،
ق ــال عـبــدالـعــاطــي إن ــه ال سبيل لـحــل أزمــة
سد النهضة اإلثيوبي سوى الوصول إلى
اتفاق عــادل ومستدام يــؤدي إلــى التكامل
اإل قـلـيـمــي ،و يـحـقــق المصلحة المشتركة
للدول الثالث ،مصر والسودان وإثيوبيا،
الفتا إلى أنه من المرجو الوصول لصيغة
توافقية تحقق مصالح الــدول الثالث في
ملء وتشغيل السد.
وأضاف عبدالعاطي ،خالل لقاء جمعه
بــأع ـضــاء تـنـسـيـقـيــة ش ـب ــاب األح ـ ــزاب في
مـقــر الـ ـ ــوزارة م ـســاء أم ــس األول ،أن ملف
سد النهضة يدار من خالل أجهزة الدولة

سلة أخبار
السراج يرفض لقاء حفتر
ويعتزم االستقالة

نقلت وكالة "بلومبرغ" لألنباء،
عن مصادر مطلعة أن رئيس
حكومة "الوفاق" الوطني
الليبية ،فايز السراج ،يعتزم
إعالن استقالته .وأضافت
املصادر أن السراج سيبقى على
رأس حكومة تصريف أعمال
حتى مفاوضات مقررة في
جنيف بأكتوبر املقبل.
جاء ذلك غداة إعالن املجلس
الرئاسي أن رئيسه السراج لن
يلتقي قائد "الجيش الوطني"
خليفة حفتر "ال في املستقبل
القريب وال البعيد ،مهما كان
حجم الوساطات الدولية".
وتأتي تلك التطورات بعد
ساعات من استقالة عبدالله
الثني رئيس الحكومة املوازية
بشرق البالد الخاضع لقوات
حفتر.

مراسم تغيير قيادة «عملية العزم الصلب» في بغداد األربعاء الماضي
ً
على العملية السياسية ،معلنا
براءته من الخطوة ألنها ال تمثل
ت ــوجـ ـه ــه ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة تـصـحـيــح
المسارات الخاطئة.
ورفض تحالف «الفتح» ،الذي
ً
يشغل  48مقعدا بالبرلمان ويضم
أغ ـلــب فـصــائــل الـحـشــد الشعبي
وثيقة الصلة بــإ يــران ،تعيينات
الكاظمي.
وأك ـ ـ ــد زعـ ـي ــم «الـ ـفـ ـت ــح» هـ ــادي
ال ـع ــام ــري أن ــه ل ــم ي ـكــن ع ـلــى علم
بالتغييرات الـتــي «كـثــر الحديث
ح ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى أنـ ـه ــا عـ ـ ـ ــودة إل ــى
المحاصصة».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ائـ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ــة
الـقــانــون بــزعــامــة رئـيــس ال ــوزراء
األسـ ـ ـب ـ ــق ن ـ ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـمـ ــال ـ ـكـ ــي إن
الـتـغـيـيــرات ل ــم تـسـّتـطــع م ـغــادرة
ً
المحاصصة؛ بل جذرته بعيدا عن
المهنية والتحري عــن الكفاء ات
والخبرات الوطنية.
وأضاف االئتالف ،الذي يمتلك
ً
 26مـقـعــدا بــالـبــرلـمــان ،أن ــه حــذر
مــن تـغـيـيــرات ك ـهــذه «م ـنــذ بــدايــة
تشكيلة الحكومة الحالية ،التي لم
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المعنية ،كل فيما يخصه ،إذ تتولى وزارة
الري الشق الفني ،وتطرق إلى جهود إدارة
وترشيد الموارد المائية ،ما أدى إلى كفاءة
استخدام المياه.
ومع زيادة حدة الخالفات بين األطراف
الثالثة ،قال الجانب السوداني إنه مستعد
الستئناف التفاوض حــال دعــوة االتحاد
اإلفريقي ،باعتباره الجهة المخولة بذلك،
مشددا على رفضه المحاوالت المصرية
واإلث ـيــوب ـيــة لـتـحـمـيـلــه رف ــض ال ـت ـفــاوض،
باعتبار أن الطرفين ال رغبة لهما فيه.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـعـ ـل ــن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالنتخابات النتائج النهائية النتخابات
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ الـ ـي ــوم ،ق ـضــت محكمة
النقض برفض طعن وزير اإلعالم األشهر
واألسبق صفوت الشريف ،على حكم سجنه
 3سنوات في قضية الكسب غير المشروع،
ً
وبذلك أصبح نهائيا.

ل ـل ـجــدل تـعـيـيــن مـصـطـفــى غــالــب
ً
محافظا للبنك المركزي وسهى
داود إلياس النجار رئيسة للهيئة
الوطنية لالستثمار ،وسالم جواد
ً
الجلبي مديرا للمصرف العراقي
للتجارة ،وفيصل وسام الهيمص
ً
رئيسا لهيئة األوراق المالية.
كذلك شملت التغييرات تعيين
المهندس منهل رؤوف الحبوبي
ً
أمينا لبغداد ،وسامي المسعودي
ً
رئ ـي ـس ــا لـهـيـئــة ال ـح ــج وال ـع ـم ــرة،
وعالء جواد حميد رئيسا لهيئة
النزاهة المعنية بمالحقة الفساد،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األس ـ ـبـ ــق خــالــد
العبيدي وكيل شؤون العمليات
لجهاز المخابرات الوطني ،وفالح
يونس حسن وكيال لجهاز األمن
الوطني.

قصف واستهداف
وبالتزامن مع تسخين األجواء
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ش ـه ــدت ال ـه ـج ـمــات
ً
ضد المصالح الغربية تصاعدا
وامـ ـ ـت ـ ــدت إل ـ ــى م ــوك ــب سـ ـي ــارات

دب ـل ــوم ــاس ـي ــة بــري ـطــان ـيــة غــربــي
بغداد أمس.
وب ـعــد ســاعــات مــن اسـتـهــداف
ص ـ ــواري ـ ــخ ك ــات ـي ــوش ــا ل ـل ـس ـفــارة
األمـيــركـيــة بالمنطقة الـخـضــراء
وس ـ ــط ب ـ ـغـ ــداد ،ذك ـ ــرت ال ـس ـف ــارة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن عـ ـب ــوة ب ــدائ ـي ــة
الـ ـصـ ـن ــع ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت ل ـ ـ ــدى م ـ ــرور
موكب دبلوماسي قرب جامع «أم
الطبول» بين منطقتي اليرموك
والـ ـبـ ـي ــاع ،ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـس ـفــر عــن
إصابات.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن
«منظومة الدفاع الجوي األميركية
أسقطت صاروخين اثنين بمحيط
السفارة».
وقبل مهاجمة السفارة ،ذكرت
خلية اإلعالم األمني أن أرتال نقل
مـعــدات لـقــوات التحالف الــدولــي
المنسحبة ِمــن الـعــراق ،تعرضت
ال نـفـجــار عبوتين ناسفتين في
مكانين منفصلين بمحافظتي
الديوانية وبابل.
(بغداد ـ وكاالت)

بروكسل ألنقرة :عالقتنا
تمر بلحظة فارقة
استبق مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل االجتماع الحاسم لزعماء القارة العجوز في  24و 25سبتمبر في
بروكسل ،لبحث التصعيد في شرق البحر المتوسط ،وتنازع السيادة
على المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي ،وحذر من أن عالقة التكتل بتركيا
تمر بلحظة فارقة ،داعيا قيادتها إلى التراجع عن «تحركاتها األحادية»
واحترام حقوق اإلنسان.
وقــال بــوريــل ،أمــام البرلمان األوروب ــي ،إن العالقات «تمر بلحظة
فارقة في التاريخ ،وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على
ما سيحدث في األيام المقبلة».
ودعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس تركيا واليونان
إلــى التخلي عن كل تصعيد عسكري ،والتركيز على البحث عن حل
دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.
وأضــاف بومبيو ،إلذاعــة «فــرانــس انـتــر»« ،يجب حل هــذه المشكلة
دون استخدام القوة العسكرية ،بل عبر اآلليات الطبيعية ،والقرارات
الدولية ،خصوصا بشأن الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة ،متابعا:
«يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان ،واللجوء إلى الوسائل
الدبلوماسية ،غير العسكرية».
بــدوره ،أبــدى رئيس الــوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
استعداده للدخول في محادثات استكشافية مع أنقرة «على الفور»،
بشأن المناطق البحرية ،إذا أنهت االستفزازات في المنطقة.

«الثنائي» يخالف اإلجماع اللبناني على المداورة« :المال» لنا

«التحالف» ينفي سقوط
مروحية بالحسكة

نفى التحالف الدولي ضد
"داعش" سقوط مروحية
أميركية في شمال سورية
أمس .وكانت وكالة األنباء
السورية (سانا) ،أعلنت في
وقت سابق ،سقوط مروحية
أميركية في قرية تل حداد
بريف اليعربية بالحسكة،
مؤكدة أن مدرعات أميركية
تطوق املكان.
قتل جهادي تونسي
إلى ذلكّ ،
ّ
مسيرة
في غارة شنتها طائرة
ُي ّ
رجح أنها أميركية على
محافظة إدلب في شمال غرب
سورية مساء أمس األول.

تونس تشكل لجنة
«األموال المنهوبة»

قرر الرئيس التونسي قيس
سعيد تشكيل لجنة تابعة
ُ
للرئاسة ،تعنى بمتابعة
ملفات "األموال املنهوبة"،
والتجاوزات املتعلقة بأمالك
املجموعة الوطنية داخل
تونس وخارجها.
ودعا سعيد ،خالل لقائه
وزيرة أمالك الدولة والشؤون
العقارية ليلى جفال ،إلى
"تطبيق القانون على الجميع
وعلى قدم املساواة".
ووصف الرئيس استرجاع
األموال املنهوبة بـ"الواجب
املقدس" ،مؤكدًا أن "من يفكر
في وضع عراقيل أمام الوزارة
فسيتحمل مسؤوليته كاملة،
وسيتم فضح ممارسته".

مباحثات يمنية إلطالق
األسرى بسويسرا

إشكال بين القوات والتيار وحريق جديد ...ورفض أميركي لتهاون باريس مع «حزب الله»
●

إخماد الحريق في المبنى الذي صممته المهندسة المعمارية
العراقية الراحلة زها حديد في وسط بيروت أمس (ا ف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

أن ـهــى الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي مـيـشــال عــون
مشاوراته في القصر الجمهوري ،أمس ،مع
رؤساء الكتل النيابية لالستماع لوجهات
نظرهم بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة
التي تبدو مقفلة حتى الساعة.
وأشــارت مصادر سياسية متابعة إلى
ّ
متمسك بتسمية من
أن «الثنائي الشيعي
يمثل الطائفة الشيعية في وزارة المال ومن
يمثله من وزراء في الحكومة» ،الفتة إلى أن
«التشاور بين التيار الوطني الحر والثنائي
الشيعي تواصل في الساعات األخيرة على
أعـلــى الـمـسـتــويــات فيما خــص م ـشــاورات
تأليف الحكومة وهناك تناغم استراتيجي».
وك ـش ـف ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن «رئـ ـي ــس كـتـلــة
الــوفــاء للمقاومة النائب رعــد أبلغ رئيس
الجمهورية تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة
المال للطائفة الشيعية وبتسمية وزرائهم
في الحكومة».
ّ
مصمم على
وأكــدت المصادر أن «عــون

اإلســراع بتشكيل الحكومة هذا األسبوع،
وأن ــه سـيـقـ ّـوم األجـ ــواء الـتــي حصل عليها
ويتشاور بها مع رئيس الحكومة المكلف
ومعظم الكتل النيابية».
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن «جـمـيــع األط ــراف
أكــدوا لعون أنهم مع الـمــداورة بالحقائب
باستثناء الثنائي الشيعي».
ّ
وت ــوق ـع ــت أن «ي ـ ــزور أدي ـ ــب ب ـع ـبــدا في
ال ـســاعــات الـمـقـبـلــة ل ــإط ــاع عـلــى نتيجة
المشاورات التي أجراها عون».
وتابعت« :الرئيس المكلف أمام خيارين:
ّ
التشدد في الشروط واإلصرار على المبادرة
الفرنسية كما هــي ،مــا يعني أن تشكيلة
أديب قد تولد ميتة .أو إبداء بعض المرونة
والليونة ،بحيث يتم التوصل إلى صيغة
وسطية ترفع الفيتو الشيعي ،على األرجح
ً
من خالل تقديم رئيس مجلس النواب عددا
من األسماء للرئيس المكلف فيختار منها
وزير المال ووزراء الفريق الشيعي».
إلى ذلك ،نشر وزير الخارجية األميركي
ً
مايك بومبيو ،مقاال في صحيفة «لوفيغارو»

الـفــرنـسـيــة ،أم ــس ،وق ــال« :فــرنـســا مــا زالــت
ت ــرف ــض ت ـص ـن ـيــف م ـي ـل ـي ـش ـيــا ح ـ ــزب ال ـلــه
منظمة إرهابية ،كما فعلت دول أوروبية
ً
أخرى ،وبدال من ذلك ،توهم فرنسا نفسها
ً
ً
بــأن هـنــاك جناحين ،سياسيا وعسكريا
لحزب الله».
ولفت بومبيو إلى أن «الواليات المتحدة
ستمنع إيران من تزويد حليفها حزب الله
بالسالح والحصول على أسلحة روسية
وصينية مما قــد يــؤدي إلــى نسف جهود
الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون في
لبنان».
فــي سـيــاق منفصل ،وق ــع إش ـكــال كبير
بين مناصرين لحزب «الـقــوات اللبنانية»
وآخــريــن مــن «الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» أمــام
ّ
ّ
المقر المركزي ل ـ «الـتـيــار» فــي منطقة سن
ّ
الفيل شرق بيروت .وعمد حرس المقر إلى
إطالق نار كثيف في الهواء إلبعاد أنصار
«الـقــوات» ،قبل أن تتدخل قـ ّـوة من الجيش
وتفصل بين الطرفين.
وفي تفاصيل ما حصل ،كان القواتيون

ً
ً
ّ
ينظمون موكبا سـيــارا فــي ذكــرى اغتيال
ّ
رئيس الجمهورية األسبق بشير الجميل.
ّ
ولدى مرور الموكب في سن الفيل ،حصلت
ّ
اس ـت ـفــزازات متبادلة بين الطرفين تطور
إلى إشكال.
في موازاة ذلك ،اندلع صباح أمس ،حريق
في مبنى قيد اإلنشاء من تصميم المهندسة
المعمارية البريطانية العراقية الراحلة زها
حديد في وسط العاصمة اللبنانية ،بالقرب
من ميناء المدينة حيث أدى انفجار الشهر
الماضي إلى مقتل نحو  200وإصابة اآلالف
وإصابة سكان المدينة بيروت بصدمة .ولم
يتضح سبب اندالع الحريق في المبنى.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،دعـ ــا ن ـق ـيــب الـمـحــامـيــن
فــي ب ـيــروت ملحم خـلــف المحقق العدلي
ف ــي قـضـيــة ان ـف ـجــار ال ـمــرفــأ إل ــى التحقيق
في حريق ضخم نشب داخــل هــذا المرفق
ً
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،م ـع ـت ـبــرا أن الـقـضــاء
اللبناني أمام «امتحان» مفصلي.

ذكر املتحدث باسم جماعة
"أنصار الله" الحوثية ،محمد
عبدالسالم ،ومصدر باألمم
املتحدة أن وفدين يمثالن
طرفي الحرب في اليمن
سيجتمعان غدًا في سويسرا
لبحث اتفاق تدعمه األمم
املتحدة بشأن اإلفراج عن
األسرى.
وقال املصدر ،إن الوفدين،
اللذين كانا يلتقيان في
األردن ،سيتوجهان اليوم إلى
سويسرا إلجراء محادثات على
مدى أسبوع لوضع اللمسات
األخيرة على االتفاق.
وأكد عبدالسالم ،وهو أيضًا
كبير مفاوضي الحركة
املتمردة ،أن اللجنة املنبثقة عن
"أنصار الله" ستغادر صنعاء
على منت طائرة تابعة لألمم
املتحدة.
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«اتفاق إبراهيم الثالثي» يرى النور ...والعين على  3دول أخرى

• البحرين :قضيتنا مصيرية • اإلمارات :الشعوب سئمت الصراعات والسالم سيقضي على قوى الهزيمة

سلة أخبار
الوثيقة اإلماراتية أطول
من االتفاق البحريني

قال مسؤول رفيع في
البيت األبيض إن الوثيقة
اإلسرائيلية -اإلماراتية
ستكون أطول بكثير من
االتفاق البحريني ،ألنه لم
يعلن إال يوم الجمعة ،بينما
تم اإلعالن عن الصفقة مع
أبوظبي في  13أغسطس.
وأضاف المسؤول أن الوثائق
التي سيتم التوقيع عليها في
حفل البيت األبيض «كاملة أو
مكتملة تقريبا» ،لكنه رفض
كشف تفاصيلها.

ترامب يستمع إلى بن زايد قبل توقيع االتفاقيات بالبيت األبيض أمس

أصبحت اإلمارات والبحرين،
أحدث دولتين عربيتين
تكسران أحد المحظورات
الراسخة منذ زمن بعيد
بتوقيعهما اتفاقات لتطبيع
العالقات مع إسرائيل ،في
تحول استراتيجي في الشرق
األوسط يهدف في جانب
لوحدة الصف في مواجهة
إيران.

اإلمارات كسرت
الحاجز النفسي
بقرارها توقيع
اتفاق التطبيع
مع إسرائيل

قرقاش

ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـي ـ ــض،
ً
ً
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ـ ــدث ـ ـ ــا تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا
بـتــوقـيــع «م ـع ــاه ــدة ال ـســام»
ب ـي ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات وإس ــرائـ ـي ــل،
و«اتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة إع ـ ـ ـ ــان ت ــأي ـي ــد
الـ ـس ــام م ــع إس ــرائـ ـي ــل» بين
المنامة وتل أبيب ،في وقت
تنظر واشنطن إلى اتفاقات
تطبيع مماثلة بين إسرائيل
و 3دول عربية» جديدة.
وب ـ ـهـ ــذه االت ـ ـفـ ــاقـ ــات ال ـتــي
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف بـ ـ ــاسـ ـ ــم «اتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات
إبراهيم» ،يصبح عدد الدول
ّ
العربية التي اتخذت خطوة
التطبيع مع إسرائيل  4دول
ّ
م ـنــذ وق ـع ــت م ـصــر مـعــاهــدة
س ــام ع ــام  1979ث ــم األردن
عام .1994
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  700ضـ ـي ــف مــن
مختلف أنحاء العالم ،بينهم
دبلوماسيون من دول عدة،
فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة
للبيت األبيض ،حيث شهدوا
الحفل.
ّ
ووقـ ـ ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـش ـيــخ عـبــدالـلــه
بـ ــن زايـ ـ ــد ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي بـ ـنـ ـي ــامـ ـي ــن
نتنياهو« ،معاهدة السالم».
ّ
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
البحريني وز ي ــر الخارجية
عبداللطيف الزياني.
وض ـ ّـم الــوفــد اإلســرائـيـلــي

لقطات
• قـبــل حـفــل الـتــوقـيــع ،ال ــذي ب ــدأ الـســاعــة  12ظـهــرا بتوقيت
واشنطن ،عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
والــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب اجتماعا ثنائيا في
البيت األبيض ،تاله اجتماع رباعي مع وزيري الخارجية
اإلماراتي عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني
بعد ذلك بوقت قصير.
َّ
على االتفاقيتين الثنائيتين بصفته
• وقــع الرئيس ترامب َّ
«شاهدا» أو مراقبا ،ثم وقع الممثلون الثالثة على بيان سالم
منفصل ومشترك ُيشار إليه باسم وثيقة «اتفاقيات أبراهام».
• مــراســم الـتــوقـيــع أقـيـمــت فــي الـحــديـقــة الـجـنــوبـيــة بالبيت
األب ـي ــض ،ووص ــف م ـســؤول أمـيــركــي الـمـكــان بــ»الـمـســاحــة
الشاسعة».
• مئات الضيوف الذين َّ
تمت دعوتهم لحضور حفل التوقيع،
تم تشجيعهم على ارتــداء األقنعة والحفاظ على التباعد
ُ
االجتماعي ،لكن تغطية الوجه لم تكن إلزامية ،وترك أمر
المصافحة للمشاركين.

(رويترز)

بـ ـي ــن أف ـ ـ ـ ــراده رئـ ـي ــس ج ـهــاز
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ي ـ ــوس ـ ــي
ك ــوه ـي ــن ،وم ـس ـت ـش ــار األم ــن
الـ ـق ــوم ــي م ـئ ـي ــر بـ ــن ش ـب ــاط.
وتـ ـ ـ ّـمـ ـ ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـت ــوقـ ـي ــع
ب ـح ـضــور ت ــرام ــب وعـ ــدد من
المسؤولين األميركيين في
مقدمتهم كبير مستشاريه
ج ــاري ــد كــوش ـنــر ،الـ ــذي ق ــال:
«هـ ـ ـ ـ ــذه االت ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات إن ـ ـجـ ــاز
ضخم للدول المعنية وأدت
إل ــى إح ـس ــاس كـبـيــر بــاألمــل
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة».
ً
وأضـ ــاف« :ب ــدال مــن التركيز
ع ـل ــى الـ ـن ــزاع ــات ال ـمــاض ـيــة،
سـتــر كــز ا ل ـش ـعــوب اآلن على
خ ـ ـ ـلـ ـ ــق م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ن ـ ــاب ـ ــض
بالحياة مليء باإلمكانيات
الالنهائية».

مشهد تاريخي
وحظيت مــرا ســم التوقيع
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور إع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ك ـب ـي ــر
وت ـغ ـط ـيــة واسـ ـع ــة بــاع ـت ـبــار
أنه يعد األول من نوعه منذ
ً
نـحــو  25عــامــا ،ولـمــا لــه من
انعكاسات بارزة على السالم
في الشرق األوسط.
شـ ـه ــد ا ل ـب ـيــت
و س ـ ـبـ ــق أن ُ
األبيض ،الذي ش ّيد في زمن
الــرئ ـيــس ال ـتــاري ـخــي ج ــورج
ً
وا شـ ـنـ ـط ــن ق ـب ــل  230ع ــا م ــا ،
ت ــوقـ ـي ــع ات ـ ـفـ ــاقـ ــات ل ـل ـس ــام،
ل ـك ـن ـهــا الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
ي ـس ـت ـض ـي ــف فـ ـيـ ـه ــا ت ــوق ـي ــع
معاهدتين في الوقت ذاته.
وت ـم ـثــل االتـ ـف ــاق ــات ،الـتــي
أثـ ـ ـ ـ ــارت إدانـ ـ ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ً
ً
شديدة ،انتصارا دبلوماسيا
ً
مـهـمــا لـتــرامــب ال ــذي يسعى
تــرامــب لـفـتــرة رئــاســة ثانية
في االنتخابات المقررة في
 3نوفمبر ،وقد تساعده هذه
االتفاقات في حشد التأييد
بين المسيحيين اإلنجيليين
الـمــؤيــديــن إلســرائ ـيــل الــذيــن
ً
ي ـم ـث ـلــون ق ـط ــاع ــا م ـه ـم ــا مــن
قاعدته االنتخابية.
كما يعد توقيع االتفاقات
ً
ً
ـومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــا
م ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــا دب ـ ـ ـلـ ـ ـ ّ
لنتنياهو ،لكنه وقعها وهو
يواجه انتقادات في الداخل
أل س ـلــوب تعامله مــع تفشي
جــائ ـحــة ف ـي ــروس «ك ــورون ــا»
ك ــذل ــك م ـحــاك ـمــة ف ــي قـضـيــة
ف ـســاد وات ـه ــام ــات بــالــرشــوة

ً
 ...ومستقبال الزياني في البيت األبيض أمس

واالحـتـيــال وخـيــانــة األمــانــة
أث ــارت احـتـجــاجــات متكررة
في الشوارع.

تطبيع جديد
و ن ـ ـق ـ ـلـ ــت شـ ـبـ ـك ــة « »CNN
اإلخبارية أمس ،عن مصادر
باإلدارة األميركية أن «إدارة
ترامب تنظر التفاقات تطبيع
جديدة بين إسرائيل و 3دول
عربية» ،بعد االتفاق الثالثي.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
«الدول الجديدة هي سلطنة
ُعمان والسودان والمغرب».
إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر
الداخلية البحريني الفريق
أول الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة ،إن «إقامة عالقات
مع إسرائيل حماية لمصالح
البالد العليا وحماية كيان
الدولة».
و ن ـق ـل ــت وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة ع ـلــى حـســابـهــا
في «تويتر» قول الوزير ،إنه
«إذا كانت فلسطين قضيتنا
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـبـ ـح ــري ــن
قضيتنا المصيرية».
و ش ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن «إعـ ـ ــان
تــأيـيــد ال ـســام مــع إســرائـيــل
ً
ل ـي ــس ت ـخ ـل ـي ــا عـ ــن ال ـق ـض ـيــة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق
الفلسطينيين» .وقال الوزير
البحريني إن «إيران اختارت
فرض الهيمنة بأشكال عدة
ً
وشكلت خطرا على أمننا»،
ً
م ــوض ـح ــا «نـ ـح ــن ف ــي وض ــع
أمني واقتصادي ال يحتمل
التأخير».

أولويات السالم
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزيـ ــر
خــارج ـيــة اإلم ـ ــارات عـبــدالـلــه
بن زايد ،إن «تطبيع عالقاتنا
مع إسرائيل خطوة تاريخية
للتقدم في المنطقة».
وفي مقال له في صحيفة
«وول سـ ـت ــر ي ــت ج ـ ــور ن ـ ــال»
األم ـيــرك ـيــة ،ت ـحــدث بــن زايــد
عــن أول ــوي ــات ال ـس ــام ،وقــال
إن «األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى هــي
تقليل التوترات في المنطقة،
وال ـث ــان ـي ــة تــوس ـيــع مـجـتـمــع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــي ،أمـ ــا
الثالثة فهي تعزيز التبادل
االق ـت ـص ــادي وال ـث ـقــافــي بما

ّ
يولد الفرص والتفاهم بين
جميع أنحاء المنطقة».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع مــع
إسرائيل يظهر أن الشعوب
سـئـمــت ال ـصــراعــات وتــرغــب
ً
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار» ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن «ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــام ف ـ ــي ا ل ـم ـن ـط ـقــة
سيفضي إ ل ــى ا لـقـضــاء على
قوى الهزيمة والصراع».
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن « قـ ـ ـ ــوى
غ ـيــر عــرب ـيــة مـتـطــرفــة تحلم
ب ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراط ـ ـ ــوري ـ ـ ــات زائـ ـ ـل ـ ــة
ً
ت ـخ ـلــق ال ـ ـصـ ــراع» ،مــوض ـحــا
أن «األول ــوي ــة ال ـق ـصــوى هي
لتخفيف التوتر في المنطقة
وبدء حوار السالم واألمن».
وذكــر أن «التقدم في قيام
ا لــدو لــة الفلسطينية حيوي
ً
ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة» ،مـشـيــرا
إلى أن «االتفاق اإلسرائيلي
اإلمـ ــاراتـ ــي أوقـ ــف ال ـضــم في
الضفة الغربية».
وأكد رئيس الدبلوماسية
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،أن «ال ـت ـط ـب ـيــع
لــن ينفصل عــن ا لـتـقــدم إزاء
منح الفلسطينيين حقوقهم
وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام دولـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم» ،ودع ـ ـ ــا
«ال ـق ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة إلــى
إعادة النظر في توجهاتها،
واغتنام الفرصة لالنخراط
في محادثات مثمرة».

قرقاش
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزيـ ــر
الــدولــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
اإلم ــارات ــي أن ــور قــرقــاش ،إن
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات كـ ـس ــرت ال ـح ــاج ــز
ال ـن ـف ـس ــي ب ـ ـقـ ــرارهـ ــا تــوق ـيــع
اتفاق التطبيع مع إسرائيل،
ً
معتبرا أن اال تـفــاق ال يعني
أن المهمة انتهت لكنه بداية
لمزيد من االستقرار والرخاء
االق ـت ـص ــادي ،وه ــو الـسـبـيــل
ً
للمضي قــد مــا فــي المنطقة
وأنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـس ــاع ــد اإلم ـ ـ ـ ــارات
والـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة وسـ ـي ــزي ــدهـ ـم ــا
نفوذا.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ ل ـ ـ ــى أن اال تـ ـ ـف ـ ــاق
«اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة م ــع
إ ســرا ئ ـيــل سيحقق النتائج
التي نريد أن نراها».
أ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إن « سـ ـ ـي ـ ــا س ـ ــة
ا لـ ـ ـك ـ ــرا س ـ ــي ا لـ ـ ـش ـ ــا غ ـ ــرة ّأد ت
لـ ــوقـ ــائـ ــع كـ ــارث ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية» ،ال فـتــا إ لــى أن
الوساطة األميركية ضمانة

ترامب ناقش تصفية األسد وتوعد إيران بألف رد
بومبيو :سنمنع طهران من امتالك السالح الروسي والصيني
كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب،
في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أمس،
أنه ناقش «تصفيةالرئيس السوريبشار
األسـ ـد مــع وزي ــر الــدفــاع الـســابــق جيمس
ماتيس لكنه لــم يــرد فعل ذل ــك» ،فــي وقت
هــدد بتوجيه رد أقــوى بــأف مــرة على أي
هجوم إيراني يستهدف الواليات المتحدة.
وأوضــح ترامب أنه «كانت لديه فرصة
الغتيال الرئيس السوري بشار األسد ،لكن
وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك».
ولفتت الشبكة األميركية إ لــى أن ترامب
ك ــان يـشـيــر ،عـلــى األرجـ ــح ،إل ــى مناقشات
ً
تــم الحديث عنها سابقا حــول الــرد على
الهجوم الكيماوي المفترض في عام .2017
ً
وك ـت ــب ت ــرام ــب ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر»« :وف ـق ــا
ل ـت ـقــاريــر ص ـحــاف ـيــة ت ـخ ـطــط إيـ ـ ــران ربـمــا
لعملية اغـتـيــال أو هـجــوم ضــد الــواليــات
ً
المتحدة انتقاما لمقتل القائد اإلرهابي
ق ــاس ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي تـ ــم ت ـن ـف ـيــذه
لتخطيطه لهجوم مستقبلي ،وقتل القوات
األميركية ،وزيادة الموت والمعاناة التي
تسبب بهما على مدى سنوات عديدة».
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،رد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي رب ـي ـع ــي عـلــى
تهديد ترامب بالقول« :نأمل في أال يرتكب
ً
المسؤولون األميركيون خطأ استراتيجيا
ً
جديدا .وبالتأكيد في حال ارتكبوا أي خطأ
استراتيجي ،فسيشهدون الــرد اإليــرانــي
الحاسم».

بشار األسد

(أرشيف)

وأضاف ربيعي« :قرأت ما قاله ترامب،
وأنا آسف ألن رئيس بلد يدعي أنه يدير
العالم ،يدلي بتعليقات متسرعة ،تغذيها
ً
أجـ ـن ــدة خ ــاص ــة ،وم ــري ـب ــة اسـ ـتـ ـن ــادا إلــى
أس ــاس هــش إل ــى ه ــذا ال ـح ــد» .فــي إش ــارة
لتقرير صحيفة «بوليتيكو» األميركية
ال ـتــي نـقـلــت عــن م ـســؤول حـكــومــي مطلع
عـلــى الـقـضـيــة وم ـس ــؤول آخ ــر اط ـلــع على
المعلومات ،قولهما إن «النظام اإليراني
خطط لمحاولة اغتيال السفيرة األميركية
ف ــي ج ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا النـ ــا م ــارك ــس مـنــذ
مــارس الماضي كــإجــراء للرد على مقتل
سليماني».

قطر لن ّ
تطبع قبل حل
الصراع مع فلسطين

وربـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ب ـي ــن
تصريحات ترامب ،واالنتخابات الرئاسية
األميركية المقررة في الثالث من نوفمبر
المقبل ،حيث يسعى للفوز بوالية ثانية
في مواجهة منافسه المرشح الديموقراطي
جو بايدن.
ونصح ترامب باالمتناع عن المغامرة
بغرض الحصول على مقعد رئاسي .وجاء
ذلـ ــك ،غـ ــداة ن ـفــي ال ـم ـت ـحــدث بــاســم وزارة
الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة سعيد خطيب زادة
مزاعم مشاركة بالده بمخطط االغتيال.
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،أمس ،أن واشنطن ستمنع

الجمهورية اإلسالمية من حيازة أسلحة
روسية وصينية ،في حين تنتهي صالحية
حظر دولــي لألسلحة ،على إيــران فــي 18
أكتوبر المقبل وفق بنود االتفاق النووي
المبرم عام .2015
وقال بومبيو ،في تصريحات أمس ،إنه
«لم يتم القيام بأي شيء حتى اآلن ،للتمكن
من تمديد هذا الحظر؛ وبالتاليّ ،
تحملت
الواليات المتحدة مسؤولياتها» ،في إشارة
إلى الخالفات بين األميركيين واألوروبيين
بهذا الشأن.
ّ
«سنتصرف على هذا النحو،
وأضــاف:
سنمنع إيــران من حيازة دبابات صينية
ومنظومات دفاعية جوية روسية ،وبعد
ذلك بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،في
لبنان».
وفـ ــي  21أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي ،طـلـبــت
واشـنـطــن فــي األم ــم المتحدة تفعيل آلية
«سـنــابــاك» المثيرة للجدل ،إلع ــادة فرض
عقوبات دولية على إيران ،من بينها تمديد
ً
حظر األسلحة ،واعتبارا من  20سبتمبر
الـجــاري مــوعــد انـتـهــاء مهلة الشهر التي
تـفــرضـهــا اآلل ـي ــةُ ،ي ـف ـتــرض أن يـتــم تأكيد
إعادة فرض العقوبات.
لـكــن األمـيــركـيـيــن يـصـطــدمــون بــرفــض
قــاطــع مــن جــانــب حـلـفــائـهــم األوروب ـي ـيــن:
فرنسا ،وألمانيا ،وبريطانيا ،وقوى عظمى
أخرى ،أي الصين ،وروسيا.

(أ ف ب)
على أن تعليق ضم األراضي
سيصمد.
وأش ـ ـ ــار قـ ــرقـ ــاش إل ـ ــى أن ــه
لـ ـي ــس عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ــة ب ـمــوعــد
انتهاء تعليق ضم األراضي،
ً
ال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إ ل ـ ـ ـ ــى أن اإل م ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ـ ــع
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ودع ـ ـ ــم
الفلسطينيين في السنوات
ال ـق ــادم ــة ل ـكــن عـلـيـهــم ق ـيــادة
المسيرة.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اع ـت ـبــر
ق ــرق ــاش أن ال ــوق ــت ال ـحــالــي
لـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب
ل ـم ــراج ـع ــة مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـس ــام
ً
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ــى أن
«م ـب ــادرة ال ـســام الـعــربـيــة ال
تــزال هــي حجر الــزاويــة لكن
أسـ ـل ــوب عـ ــدم ال ـت ــواص ــل مع
ً
إسرائيل لم يجد نفعا».

مسيرات غضب
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
فعاليات «يوم غضب شعبي»
ً
ً
اس ـت ـن ـكــارا ورف ـض ــا التـفــاقــي
التطبيع .وانطلقت في كافة
المدن والبلدات الفلسطينية
عــدة دول مسيرات حاشدة،
ووقفات منددة.
وقـبــل ســاعــات مــن توقيع
اال تـفــا قـيـتـيــن التاريخيتين،
أك ـ ـ ـ ـ ــد زعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ي ــائ ـي ــر الب ـيــد

أن «ال نـ ـ ـي ـ ــة» لـ ـ ـ ــدى ر ئـ ـي ــس
ا ل ـ ــوزراء بـنـيــا مـيــن نتنياهو
إلج ــراء مـحــادثــات س ــام مع
الفلسطينيين.
وقـ ـ ــال ال ــزع ـي ــم ال ــوس ـط ــي:
«ت ـ ـقـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ال ـحــال ـيــة
إنـ ـن ــا أب ــرمـ ـن ــا ات ـ ـفـ ــاقـ ــات مــع
دول مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــد ل ـ ــة مـ ـ ـ ــن دون
دفـ ـ ــع ثـ ـم ــن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـف ــاوض
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن» .وأض ـ ــاف
ً
أن «هـ ـ ــذا ل ـي ــس ث ـم ـن ــا ،إن ـهــا
مصلحة إسرائيلية».
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد الب ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ــوقـ ــف
ً
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن م ـع ـت ـبــرا أنــه
لم يعد بإمكانهم «البقاء في
أماكنهم وا نـتـظــار أن يعمل
ال ـعــالــم ال ـعــربــي والـمـجـتـمــع
الــدولــي نيابة عنهم» .وقــال:
« ي ـجــب أن ي ـكــو نــوا سباقين
وي ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــوا ع ـ ــن لـ ـع ــب دور
الضحية».
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن
الفلسطينيين لــن يحصلوا
ع ـلــى ك ــل مـطــالـبـهــم ألن ذلــك
«غير واقعي».
ويضيف الزعيم الوسطي،
ل ـ ـحـ ــزب «ه ـ ـنـ ــاك م ـس ـت ـق ـبــل»،
«أقــولـهــا بـصــراحــة ،يجب أن
ً
نمضي قــد مــا ونتباحث مع
الفلسطينيين عـلــى أ ســاس
حــل الدولتين ( )...لكن هذه
ال ـح ـكــومــة ل ـيــس لــدي ـهــا نية
للتفاوض».
(واشنطن  -وكاالت)

عريقات :أميركا تريد خلق
ناتو عربي ـــ إسرائيلي
أك ـ ــد أمـ ـی ــن سـ ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـی ــذی ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــریــر
الفلسطینیة صائب عريقات أن «ما تم من اإلمارات والبحرين
من ناحية وإسرائيل والواليات المتحدة من ناحية أخرى ،ال
نستطيع أن نسميه معاهدة سالم أو سالم مقابل سالم .ما
حدث هو سالم مقابل الحماية».
وقــال عريقات ،في تصريحات لشبكة «سي إن إن عربية»
أم ــس ،إن جــاريــد كوشنر كبير مستشاري الــرئـيــس دونــالــد
ً
ترامب« ،أراد خلق ناتو عربي-إسرائيلي في المنطقة» ،معتبرا
أن «هذا أمر بالغ الخطورة ألن منظومة األمن العربي ستعتمد
ً
على إسرائيل كنقطة ارتكاز لحمايتها ،وتاريخيا ،إسرائيل
كــانــت تنحاز إلــى جــانــب أي دول ــة غير عربية تـحــارب دولــة
عربية ،وآخرها كانت الحرب اإليرانية – العراقية .إسرائيل
وقفت ضد العراق بكل ما للكلمة من معنى».

أكدت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية القطرية ،لؤلؤة
الخاطر ،أن «قطر لن تقيم
عالقات دبلوماسية مع
إسرائيل ،حتى حل الصراع
مع الفلسطينيين» ،مشيرة
إلى أن «الدوحة ال تعتقد
أن التطبيع كان جوهر هذا
الصراع ،وبالتالي ال يمكن أن
يكون الحل» .وقالت الخاطر،
في تصريحات لوكالة
«بلومبيرغ» األميركية ،إن
«جوهر هذا الصراع يدور حول
الظروف القاسية التي يعيشها
الفلسطينيون ،باعتبارهم
أناسا بال دولة يعيشون تحت
االحتالل».

نتنياهو يكتشف عدم
تخويله بالتوقيع

ونقلت «القناة اإلسرائيلية
 ،»12أمس ،عن مصادر
قانونية أن نتنياهو اكتشف
أنه غير مخول بالتوقيع على
اتفاقيات السالم في واشنطن،
ّ
والموكل الوحيد على التوقيع
هو وزير خارجيته غابي
أشكنازي .واكتشف نتنياهو
هذا األمر وهو موجود فعال
في الواليات المتحدة ،ومن
ّ
أجل أن يتمكن من التوقيع،
عليه دعوة الحكومة إلى
اجتماع والحصول منهم على
تصريح ّ
يخوله بالتوقيع أو
الحصول على إذن خاص
من وزير الخارجية .واتصل
نتنياهو بالمستشار القضائي
للحكومة ،أفيخاي مندلبليت،
الذي أوضح لنتنياهو أنه ليس
لديه خيار سوى طلب توكيل
رسمي من أشكنازي ،ليصبح
وزير الخارجية الوحيد الذي
لم يحضر مراسم التوقيع في
البيت األبيض.

مساعي ظريف لوقف «آلية الزناد»
تصطدم بإعدام أفكاري
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد م ـصــدر دب ـلــومــاســي أوروبـ ـ ــي ب ـط ـهــران،
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،أن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي
ً
محمد جواد ظريف كان مقررا أن يقوم بزيارة
مكوكية أللمانيا وفرنسا وبريطانيا ثم إيطاليا
وإسـبــانـيــا لبحث مــواجـهــة تـحــركــات الــواليــات
المتحدة الرامية لتفعيل «آلية الزناد» في االتفاق
الـنــووي والـتـهــديــدات بوضع عقوبات على أي
دولة ال تلتزم بالقرار األميركي الهادف إلى إعادة
جميع العقوبات ،لكن بعد إعدام المصارع نويد
أفكاري تم إبالغه أن الدول األوروبية تريد إدراج
موضوع حقوق اإلنسان بجدول المباحثات.
وأض ــاف الـمـصــدر أن بــرلـيــن ،الـتــي تسلمت
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي ،أقنعت كل
الــدول التي كــان ظريف يريد زيارتها باتخاذ
موقف موحد واإلص ــرار على أن تكون حقوق
اإلنسان على جدول المباحثات ومطالبة الوزير
بتوضيح حول تسريع طهران إعدام المصارع
الذي اتهم بقتل حارس أمن خالل احتجاجات
على تردي األوضاع المعيشية في .2018
وذك ــر أن األوروب ـي ـيــن طــالـبــوا طـهــران بأدلة
إدانة المصارع لكنها رفضت وتعللت بأن األمر
يتعلق بشأن داخـلــي ال يحق لـلــدول األجنبية
ً
ال ـتــدخــل ف ـيــه ،الف ـتــا إل ــى أن الـ ــدول األوروب ـي ــة،
وبضغط من منظمات حقوق اإلنسان الدولية
التي أكدت أن اإلعدام سياسي يهدف إلى إسكات
المعارضة ،أبلغت اإليرانيين أنها لن تجلس

على طاولة واحدة مع حكومة تقوم بإجراء ات
تـعـسـفـيــة تـشـمــل إع ـ ــدام مـحـتــج ع ـلــى ال ـظــروف
المعيشية.
ولفت إلى أن األوروبيين حذروا من أن سلوك
الحكومة اإليرانية بمجال حقوق االنـســان قد
ي ــؤدي إل ــى تغيير مــواقــف أوروبـ ــا مــن النظام
اإليــرانــي وحتى بالمشاريع التي تهدف للجم
الضغط االقتصادي األميركي للمساعدة على
إبقاء االتفاق النووي.
ً
وذكر أن ظريف كان يعلم أنه سيواجه هجوما
ً
ش ــرس ــا م ــن ال ـع ــواص ــم األوروب ـ ـيـ ــة ومـنـظـمــات
حقوق اإلنسان ،ولهذا فضل التحجج بجائحة
«كورونا» إلعالن تأجيل الزيارة أمس.
وأمس استدعت السلطات اإليرانية السفير
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ه ــان ــس أودو مـ ــوتـ ـ ِـسـ ــل ،ل ـل ـت ـنــديــد
بتغريدات السفارة األلمانية فــي طـهــران التي
هاجمت «اإلعدام الذي يهدف لتكميم األفواه».
وأث ــار استعجال اإلع ــدام ،ال ــذي نفذ السبت
الماضي فــي شهر المحرم بالمخالفة للعرف
ال ـس ــائ ــد ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،غضب
الـمـعــارضــة والمنظمات الــدولـيــة والـعــديــد من
العواصم األوروبية والواليات المتحدة.
واتهمت المعارضة السلطات بتسريع اإلعدام
والدفن لقطع الطريق أمام محاولة أسرة أفكار
دف ــع دي ــة ألسـ ــرة ال ـق ـت ـيــل ،م ــن أج ــل الـتـصــالــح،
وإلخ ـف ــاء آث ــار تـعــذيــب عـلــى ج ـســده ،قــالــت إنــه
تعرض لــه بهدف انـتــزاع اعـتــراف ،تــم بثه على
التلفزيون الرسمي ،بارتكاب الجريمة.

ةديرجلا
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رياضة
تأجيل نهائي كأس سمو األمير إلى االثنين المقبل

ّ
الكويت يفتقد الفاضل ...والعربي يحتج على «صفراء» يعقوبو

العبو العربي في لقائهم األخير

حازم ماهر وأحمد حامد

بينما كان من المقرر إقامة
نهائي كأس سمو األمير مساء
غد ،تقرر تأجيل المواجهة
لتقام مساء االثنين المقبل.

 ...والعبو االبيض
ت ـقــرر تــأجـيــل نـهــائــي ك ــأس سمو
األم ـيــر لـيـقــام مـســاء االثـنـيــن المقبل
عـلــى اس ـتــاد جــابــر األح ـمــد الــدولــي،
ويجمع بين فريقي الكويت والعربي.
وك ـ ــان اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة أعـ ـل ــن ،أمــس
األول ،أنـ ــه ت ـل ـقــى ك ـت ــاب ــا ع ــن إق ــام ــة
المباراة النهائية في الساعة السابعة
والنصف مــن مساء غــد على استاد
جابر األحمد.
وك ــان م ــن ال ـم ـقــرر كــذلــك أن يعقد
ف ــي م ـق ــر اتـ ـح ــاد ك ـ ــرة الـ ـق ــدم بـقــاعــة
االجتماعات ،في الواحدة بعد ظهر
الـ ـي ــوم ،ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي لـلـقــاء،
بحضور مدرب والعب من كل فريق،
إل ــى جــانــب المنسقين اإلعــامـيـيــن،
وكــذلــك االجتماع الفني فــي الساعة
ً
 12ظ ـهــرا  ،ليتم تأجيلهما إ لــى يوم
األحد المقبل.
ويواصل مدربا الكويت والعربي،
الهولندي رود كرول واللبناني باسم

مرمر ،تجهيز فريقيهما واالستقرار
على التشكيل ا ل ــذي سيلعب بــه كل
مـنـهـمــا ف ــي ال ـل ـق ــاء ،وك ــذل ــك الـخـطــة
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،ع ـل ـمــا أن كال
م ـن ـه ـم ــا ف ـ ـ ــرض سـ ــريـ ــة تـ ــامـ ــة ع ـلــى
التدريبات ،رغم أنهما بمنزلة الكتاب
المفتوح لبعضهما.

غياب الفاضل
فــي الـكــويــت ،كشفت األشـعــة التي
أج ــراه ــا ال ــاع ــب ط ــال ال ـفــاضــل عن
إصابته بتمزق في العضلة الضامة،
سـتـمـنـعــه م ــن ال ــوج ــود م ــع األبـيــض
ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـي ـن ـضــم إل ـ ــى قــائ ـمــة
المصابين ا لـتــي تضم فهد العنزي
وخالد القحطاني.
و حـســب التوليفة ا لـتــي اعتمدها
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ل ــأب ـي ــض رود
كــرول ،فإن المحترف العراقي أمجد

عطوان سيكون البديل األمثل لطالل
الـ ـف ــاض ــل ،ع ـل ــى أن ي ــوج ــد يــوســف
الخبيزي على مقاعد البدالء ،كأحد
الخيارات المتاحة لشغل هذا المركز.
وشهدت تدريبات األبيض خالل
ال ـح ـص ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة الـ ـت ــي أج ــراه ــا
الـفــريــق أم ــس ،تـحــت ق ـيــادة ال ـمــدرب
الهولندي رود ك ــرول ،تركيزا كبيرا
ع ـلــى كـيـفـيــة تـعـطـيــل م ـفــات ـيــح لعب
ال ـعــربــي ،السـيـمــا مــن عـلــى األط ــراف
التي يشغلها محمد فريح ،ومحمد
صفر ،وبـنــدر السالمة ،والسنوسي
ال ـهــادي ،إلــى جــانــب مــراقـبــة لصيقة
على مهاجم األخضر سيدريك هنري.
وعكف مدرب األبيض كرول ،ومنذ
انتهاء مواجهة فريقه مع كاظمة ،على
دراسـ ــة ال ـعــربــي ،مــن خ ــال الـمـبــاراة
الـتــي جمعت الـفــريـقـيــن فــي ال ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ،وال ـت ــي ان ـت ـهــت بــالـتـعــادل
اإليجابي بهدفين ،إلى جانب مواجهة

األخـضــر مــع الـيــرمــوك ،الـتــي امتدت
لركالت الترجيح.
وطـ ــالـ ــب ك ـ ـ ــرول العـ ـب ــي األبـ ـي ــض
بـ ــاالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ع ـ ــن الـ ـلـ ـع ــب ال ـس ـل ـب ــي،
وال ـكــرات الطويلة ،مــع التركيز على
اللعب الـســريــع ،إلــى جانب تضييق
المساحات أمام الفريق األخضر للحد
م ــن ان ـط ــاق ــات ال ـس ـنــوســي ال ـه ــادي،
وبندر السالمة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـج ـهــاز
اإلداري في الكويت عن عدم تلقيه اي
مخاطبات ،حتى أمس ،بشأن خوض
حصة تدريب على استاد جابر الذي
ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
ـول هــذا األمــر
أن الـجـهــاز الفني لــم ي ـ ِ
أهمية كبيرة.

مرمر يجتمع مع الالعبين
وفي العربي ،تقدم مجلس إدارة

توريس يودع «العرباوية» برسالة على «إنستغرام»

ّأجل رحلته األولى بناء على طلب مجلس اإلدارة
●

عبدالرحمن فوزان

ورفض الالعب االستمرار مع األخضر بسبب
ال ـعــرض ال ـمــادي الـهــزيــل ،ال ــذي قــدمــه مجلس
إدارة النادي ،األمر الذي يعني قيد المحترف
الغيني سيكو كيتا ،الذي وقع مع العربي مطلع
الشهر الجاري بعد تجربته في مباراة ودية
أمام القادسية.
ً
وكتب تــوريــس" :حــان الــوقــت ألقــول وداع ــا،
وقد أصبحت الكويت موطني ،وجعلوني أحب
الـلــون االخـضــر بــاحـتــرام وش ـغــف .إلــى افضل
المعجبين فــي ال ـكــويــت ،الــذيــن دعـمــونــي بال
كلل ،شكرا لكم ،لن انساكم ابدا ،شكرا لزمالئي
الالعبين الذين سيبقون اصدقائي".

ً
تأكيدا لما نشرته "الجريدة" بشأن انتهاء
مشوار المحترف اإلسباني تشافي توريس مع
الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربيّ ،
ودع
الالعب جماهير ومحبي القلعة الخضراء ،في
رسالة على صفحته الخاصة بموقع التواصل
االجتماعي "إنستغرام".
وكــان من المقرر أن يغادر توريس العربي
قبل مواجهة اليرموك في الدور نصف النهائي
لبطولة كأس سمو األمير ،لكن مجلس اإلدارة
والمدرب اللبناني باسم مرمر طالبوا الالعب
ً
بــالـبـقــاء لالستعانة بــه فــي الـمـبــاريــات ،وفـقــا
لمجريات األمور ،وهو ما حدث بالفعل.

قائمة ّأولية ًلألزرق
تضم  35العبا
اخ ـت ــار ال ـج ـهــاز الـفـنــي لمنتخب
ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة ال ـق ــدم قــائ ـمــة أول ـيــة
لمعسكر اإلم ــارات الــذي سيقام في
أكتوبر المقبل ،وتتخلله مباراتان
مع المنتخبين اإلماراتي والسوري
 ،8و 12من الشهر ذاته ،قائمة ّأولية
تضم  35العبا.
وشهدت القائمة وجــود عدد من
الــاعـبـيــن ال ـج ــدد ال ــذي ــن ب ـ ــرزوا في
الفترة األخيرة؛ منهم بندر بورسلي
ووليد التورة (كاظمة) ،وعبدالعزيز
بن ناجي (الكويت) ،ومحمد صفر،
وب ـن ــدر ال ـســامــة (ال ـع ــرب ــي) ،وحـمــد
الـ ـق ــاف (ال ـس ــال ـم ـي ــة) ،ك ـم ــا اسـتـقــر
ال ـج ـهــاز الـفـنــي ب ـق ـيــادة ثــامــر عـنــاد
على إ ع ــادة بعض الالعبين ،منهم
حسين كنكوني ( كــا ظ ـمــة) ،وسيف
الحشان (القادسية) ،نظير استبعاد
بعض األسماء من أصحاب الخبرات،
أبـ ــرزهـ ــم ف ـه ــد األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،وطـ ــال
الفاضل.
ومن المقرر أن تعلن قائمة األزرق
بصورة رسمية عقب المباراة لكأس
سمو أمـيــر الـبــاد الـمـقــررة االثنين
ّ
تحسبا ألي ظــروف طارئة
المقبل،
تستدعي إجراء بعض التغييرات.

النادي باحتجاج إلى اتحاد الكرة،
على البطاقة الصفراء ،التي حصل
عـلـيـهــا ال ـم ـح ـتــرف ال ـغ ــان ــي عيسى
يعقوبو فــي لـقــاء ال ـيــرمــوك ،والـتــي
سـتـغـيـبــه ع ــن الـ ـمـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة،
واعتبر النادي أن البطاقة الصفراء،
التي تعد الثانية التي يحصل عليها
الالعب ،غير صحيحة.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـقـ ــد ب ـ ــاس ـ ــم م ــرم ــر
اجتماعا مع الالعبين قبل انطالق
تدريب أمــس ،طالبهم فيه بالهدوء
واالبتعاد عن العصبية ،ســواء في
الـتــدريـبــات أو ال ـم ـبــاراة ،والتركيز
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أغـ ـل ــى
ال ـب ـط ــوالت ،ومــواص ـلــة ال ـتــدري ـبــات
بـنـفــس ال ـجــديــة ب ـع ـيــدا ع ــن تــأجـيــل
المباراة.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــم م ـ ـ ــرم ـ ـ ــر الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــة
األساسية التي سيخوض بها اللقاء
فــي األي ــام القليلة المقبلة مــن أجل

حسمها في موعد أقصاه الجمعة،
وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـلـ ـع ــب بـ ـبـ ـن ــدر ال ـس ــام ــة
والليبي السنوسي الهادي ،ومن ثم
اللعب بتوريس في حال عدم رحيله
إل ــى ب ــاده خ ــال الـســاعــات القليلة
المقبلة ،وعلي الشمالي كمحوري
ارتكاز ،ومحمد فريح ومحمد صفر
كمدافعين أيمن وأيسر ،مع منحهما
م ـه ــام ه ـجــوم ـيــة ،وأح ـم ــد إبــراه ـيــم
وأح ـم ــد ال ـصــالــح وع ـلــي عـتـيــق في
ال ــدف ــاع ،وق ــد يـغـيــر طــري ـقــة الـلـعــب
بكثافة فــي وســط الملعب ،على أن
ُي ـب ـقــي ب ـنــدر ال ـســامــة ع ـلــى مـقــاعــد
ال ـبــدالء كــورقــة راب ـحــة يستخدمها
وفقا لمجريات اللقاء.

كاظمة واليرموك في لقاء تحديد
المركزين الثالث والرابع

رسالة توري

س لجماهير األخضر

السالمية يلتقي «األولمبي» اليوم

●

أحمد حامد

يستضيف فريق السالمية لكرة القدم،
عند السابعة من مساء اليوم ،على استاد
ثامر المنتخب األولمبي في مباراة ودية،
ض ـمــن اس ـت ـعــدادات ـه ـمــا لــاسـتـحـقــاقــات
المقبلة ،حيث تنتظر المضيف مواجهات
الموسم الجديد ال ــذي تـقــرر أن ينطلق
 25الـ ـج ــاري ،ف ــي ح ـيــن يـسـتـعــد األزرق
األولـمـبــي لمنافسات كــأس آسـيــا تحت
 23سنة المقرر العام المقبل.

و يـ ـتـ ـطـ ـل ــع أ صـ ـ ـح ـ ــاب األرض ف ــر ي ــق
ال ـســال ـم ـيــة إلـ ــى اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى جــاهــزيــة
الالعبين ،بعد اختتام الفريق منافسات
الـمــوســم المنقضي فــي الـمــركــز الثالث
بالدوري الممتاز ،في حين يأمل الجهاز
ال ـف ـن ــي ل ــأول ـم ـب ــي بـ ـقـ ـي ــادة اإلس ـب ــان ــي
كراسكو إلى الوصول للتوليفة المثالية،
إلى جانب االحتكاك مع الكبار.
و مــن المقرر أن تتواصل المباريات
ال ــودي ــة لـفــريــق الـســالـمـيــة خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،حيث اتفقت إدارة الفريق مع

الظفيري يتوسط أمين السر عثمان الدوسري ومدير الفريق بدر الخالدي

الـفـحـيـحـيــل ع ـلــى إق ــام ــة مـ ـب ــاراة ودي ــة
االثـنـيــن الـمـقـبــل ،وه ــو مــا ينطبق على
المنتخب األولمبي الذي سبق أن واجه
الفحيحيل وتعادل إيجابيا بهدف لكل
فريق.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـخ ـت ـلــف بــال ـســال ـم ـيــة،
تعاقدت إدارة الـنــادي مع العــب كاظمة
السابق عبدالله الظفيري ،ليكون ضمن
صفوف السماوي في الموسم الجديد،
في صفقة انتقال حر ،حيث منحت إدارة
البرتقالي ا لــا عــب الحرية بعد مشوار
طويل من العطاء.
وقــال مصدر في النادي لـ "الجريدة"
إن الـتـعــاقــد مــع الـظـفـيــري ج ــاء لتدعيم
خط الهجوم ،السيما ان استمرار حسين
الـمــوســوي لــم يحسم وســط مفاوضات
لتجديد إعارة الالعب من العربي ،مشيرا
إلى أن قائمة السماوي ستشهد  3العبين
م ــن ف ــري ــق ال ـش ـبــاب ب ــال ـن ــادي ه ــم حمد
ال ـقــاف ،ومحمد الـهــويــدي ،إلــى جانب
عبدالله المجدي.
ومن المقرر أن تشهد قائمة السالمية
ابتعاد نواف المنصور الذي انتقل إلى
ال ـســاحــل ،ومـحـمــد ال ـهــدهــود ،ومساعد
طــراد ،حيث لم يتم االتفاق معهما ،إلى
جــانــب األذربـيـجــانــي كـمــال مـيــزاريـيــف،
والسوري تامر حاج محمد ،بعد اتنتهاء
عقد الالعبين.

حسين ياسين وبيانكي

●

حازم ماهر

يلتقي كاظمة مع اليرموك في الساعة 6:20
من مساء اليوم على استاد ناصر العصيمي
بـنــادي خيطان ،فــي مـبــاراة تحديد المركزين
ال ـثــالــث وال ــراب ــع لـبـطــولــة ك ــأس س ـمــو األم ـيــر
لكرة القدم.
وتبخرت أحالم الفريقين في التأهل للدور
النهائي ،بعدما خسر كاظمة أمام الكويت في
الدور نصف النهائي للبطولة بركالت الترجيح
 7-6بعد انتهاء الوقتين األصـلــي واإلضــافــي
بالتعادل  ،1-1في حين تلقى اليرموك الهزيمة
من العربي بركالت الترجيح أيضا  ،5-4بعدما
انتهى الوقتان األصلي واإلضــافــي بالتعادل
السلبي.
ورغم أن مباراة اليوم تعد شرفية لكليهما،
وتتمثل في الفوز بالمركز الثالث ،فإن الفريقين
يطمحان لتحقيق الفوز ،من أجل ترك بصمة
ً
لهما في البطولة ،ال سيما أن كليهما كان قريبا
من تحقيق الحلم بالتأهل للمواجهة النهائية.
وباشر العبو كاظمة تدريباتهم أمس على

استاد الصداقة والسالم تحت إشراف المدرب
اإلسباني روبــرتــو بيانكي ،وال ــذي عمل على
ت ـق ـل ـيــص ال ـح ـم ــل الـ ـت ــدريـ ـب ــي ب ـس ـب ــب ش ـعــور
الالعبين باإلجهاد واإلرهاق.
وم ــن ال ـم ـقــرر ،أن ي ـجــري بـيــانـكــي أك ـثــر من
تـغـيـيــر عـلــى تشكيلة ال ـفــريــق ،إلراحـ ــة بعض
الــاعـبـيــن ،فــي وق ــت مـنــح ع ــددا مــن الالعبين
الفرصة للظهور فــي هــذه الـمـبــاراة والــوقــوف
على مستواهم.
على الجانب اآلخر ،فإن اليرموك الذي قدم
م ـس ـتــوى رائ ـع ــا ه ــو األف ـض ــل ل ــه ف ــي الـمــوســم
الـمــاضــي ونـجــح فــي تهديد الـعــربــي والتأهل
ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،ي ـس ـعــى م ــدرب ــه حسين
ياسين الذي يعد لقاء اليوم هو األخير له ،بعد
تولى المهمة مؤقتا إلى حين وصول المدرب
الـصــربــي دراغـ ــان ،إلــى منح الـفــرصــة للوجوه
الجديدة من فرق المراحل السنية بالنادي.
وبغيب عن اليرموك اليوم منصور البلوشي
وعذبي شهاب ويوسف سعود بسبب اإلصابة.
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اليرموك يتوج بلقب دوري
التنس للسن العام

دور الثمانية لكأس «السلة»
ُ
يستأنف اليوم بمباراتين
جابر الشريفي

ُ
تستأنف اليوم مباريات كأس
االتحاد لكرة السلة ،بإقامة
مباراتين ،حيث يلتقي الكويت
مع الصليبيخات ،والشباب مع
كاظمة.

غياب النجوم يؤرق
األندية لعدم قدرتها
على سد الشواغر
في الوقت الحالي

ت ـن ـط ـلــق فـ ــي ال ـخ ــام ـس ــة مــن
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات دور
الثمانية لبطولة كأس االتحاد
ل ـكــرة الـسـلــة ،حـيــث يستضيف
الـكــويــت نـظـيــره الصليبيخات
في الخامسة مساء ،ثم تتبعها
مباراة الشباب مع كاظمة على
الصالة نفسها.
و كــا نــت البطولة توقفت في
 24فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،فــي إطــار
اإلجــراء ات الحكومية لمكافحة
تفشي فـيــروس كــورونــا ،حيث
أق ـي ــم قـبـلـهــا ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي
ل ـل ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــام ب ـن ـظــام
خ ـ ــروج ال ـم ـغ ـلــوب ،ال ـ ــذي شهد
تــأهــل كــاظ ـمــة لـ ــدور الـثـمــانـيــة،
بعد تغلبه على الجهراء ،وتأهل
الصليبيخات للدور ذاتــه ،بعد
إقصائه فريق العربي،
ُ
ً
وتستكمل المنافسات غــدا ،
ح ـيــث سـيـلـتـقــي ال ـقــادس ـيــة مع
برقان ،واليرموك مع القرين.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب  7شـ ـ ـه ـ ــور،
ت ـس ـت ــأن ــف الـ ـبـ ـط ــول ــة بـ ـظ ــروف
ً
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،بـ ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،الـتــي
ً
وانتهاء
تمنع حضور الجمهور،
ب ـف ـقــدان ب ـعــض األن ــدي ــة بعض
نـ ـج ــوم ف ــرق ـه ــا ال ــذي ــن ان ـت ـق ـلــوا
ً
إلــى أندية أخــرى ،وفقا لالئحة
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ال ـت ــي
تنص على انتقال أي العب دون
موافقة ناديه ،شريطة أن يتعدى
ً
عمره الثالثين عاما.
ورغم أن القانون ينص على
اسـتـكـمــال مـنــافـســات الـبـطــولــة
بنفس قوائم الموسم الماضي
( ،)2020-2019فإن بعض األندية
ستعاني غـيــاب الـنـجــوم الذين
ً
انتقلوا إلــى أنــديــة أخــرى وفقا
لــائ ـحــة االن ـت ـق ــاالت ال ـجــديــدة،
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة عـ ـ ـ ــدم ت ـ ـفـ ــاهـ ــم هـ ـ ــؤالء
الالعبين مع أنديتهم السابقة
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال مـ ـن ــافـ ـس ــات

ا س ـت ــأ ن ــف ا تـ ـح ــاد ا ل ـت ـنــس
نـ ـ ـش ـ ــا ط ـ ــه لـ ـبـ ـقـ ـي ــة ا ل ـ ـمـ ــو سـ ــم
 ،2020 -2019ب ـعــد ا ل ـتــو قــف
بـ ـسـ ـب ــب جـ ــا ئ ـ ـحـ ــة ك ـ ــورو ن ـ ــا،
ح ـيــث ا خ ـت ـت ـمــت أ م ــس األول
مسابقة ا لــدوري العام على
م ـ ــا ع ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي ا لـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــوك،
ب ـح ـضــور أ م ـيــن ا ل ـســر ا ل ـعــام
ل ــا تـ ـح ــاد فـ ــا لـ ــح ا ل ـع ـت ـي ـب ــي،
وا ل ـ ـ ـمـ ـ ــد يـ ـ ــر ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ع ـ ـبـ ــاس
ا ل ـب ـص ـيــري ،و ع ـضــو مـجـلــس
إدارة ن ــادي ا ل ـيــر مــوك مــد يــر
ا ل ـ ـت ـ ـنـ ــس ب ـ ــا لـ ـ ـن ـ ــادي ح ـس ـي ــن
الغريب.
و جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع ا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء نـ ـ ـ ــادي
ا لـ ـي ــر م ــوك و نـ ـ ــادي ا ل ـك ــو ي ــت،
حيث حسم االول لقب السن
ا ل ـعــام بـعــد ف ــوزه بــا لـتــر تـيــب
ا لـنـهــا ئــي بــر صـيــد  18نقطة،
و جـ ـ ــاء فـ ــي ا لـ ـم ــر ك ــز ا ل ـث ــا ن ــي
ن ـ ـ ــادي خـ ـيـ ـط ــان  16ن ـق ـط ــة،
و ف ــي ا ل ـم ــر ك ــز ا ل ـث ــا ل ــث ن ــادي
ا لـ ـك ــو ي ــت ب ـن ـف ــس ا ل ــر صـ ـي ــد،
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أن خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان ت ـ ـقـ ــدم
ع ـلــى ا ل ـك ــو ي ــت ف ــي ا ل ـتــر ت ـيــب

العتيبي يتوج قائد الفريق الفائز
النهائي لألندية المشاركة،
ر غـ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاوي فـ ـ ــي عـ ــدد
ا ل ـن ـق ــاط ،ألن خ ـي ـطــان سـبــق
ل ــه ا ل ـف ــوز ع ـلــى ا ل ـك ــو ي ــت فــي
اللقاء الذي جمعهما.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أ ع ـ ـ ــرب أ م ـي ــن
ســر اال تـحــاد فــا لــح العتيبي
عــن س ـعــاد تــه ب ـعــودة نـشــاط
التنس بعد توقف دام أكثر

من  5أشهر ،بسبب جائحة
كورونا التي تمنى السالمة
مـنـهــا لـلـجـمـيــع ،و هـنــأ نــادي
اليرموك على فوزه بالمركز
األول لـ ـلـ ـبـ ـط ــو ل ــة ،و تـ ـمـ ـن ــى
لبقية األندية التوفيق فيما
تبقى من مسابقات الموسم.

القادسية استعاد نغمة الفوز أمام
برقان في دوري اليد
•

استعاد فــريــق القادسية لـكــرة الـيــد نغمة
الفوز مجددا وعمق جراح نظيره برقان بعدما
ألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي بنتيجة
" 26 -33الـشــوط األول  ،"10 -17في المباراة
التي جمعتهما أمس األول على صالة الشيخ
سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم ضمن
منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري
العام لكرة اليد ،ليرفع األصفر رصيده إلى
 20نقطة ارتـقــى بها للمركز الــرابــع متأخرا
بفارق األهــداف خلف العربي الثالث بنفس
الرصيد ،في حين ظل برقان بـ  17نقطة في
المركز السادس.

منافسات بطولة الدوري بين الكويت والجهراء
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد
غـيــابـهــم ع ــن خ ــوض م ـبــاريــات
البطولة.
و فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء األول تـ ـب ــدو
حـظــوظ الـكــويــت ،حــامــل اللقب
وبطل الدوري ،أكبر في تجاوز
ً
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،نـ ـظ ــرا لـل ـفــارق
ال ـف ـنــي الـكـبـيــر ب ـيــن الـفــريـقـيــن،
إلــى جانب استقرار "األبـيــض"،
بعد تجديد التعاقد مع مدربه

األلـمــانــي بيتر شــومــرز ،وعــدم
انتقال أي من الالعبين بعد قرار
الثالثين عاما.
ويلتقي الشباب مــع كاظمة
في ظروف استثنائية لألخير،
الذي تأثر كثيرا بغياب العبيه
محمد أ شـكـنــا نــي المنتقل إ لــى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه تــوف ـيــق
ال ـم ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى الـ ـق ــادسـ ـي ــة مــن
جانب ،وصالبة فريق الشباب

ديوكوفيتش :تعلمت الدرس
بعد م ــرور أسـبــوع على "سـلــوكــه الـمـتـهــور" ال ـمــرادف إلقصائه
الـمــدوي من الــدور ثمن النهائي لبطولة الــواليــات المتحدة لكرة
المضرب ،إحــدى البطوالت األربــع الكبرى ،على مالعب فالشينغ
ميدوز ،اعترف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوال عالميا
بأنه تعلم "الــدرس" ،مشددا على أنه "بالتأكيد لست مثاليا" دون
أن يعد بأن مزاجه العنيف لن يتسبب في هفوة أخرى بالمستقبل.
وقال ديوكوفيتش ،في المؤتمر الصحافي لدورة روما الدولية
للماسترز (ألف نقطة) حيث أعفي من خوض الدور األول وسيبدأ
مشواره اليوم" ،ستكون (الحادثة) هنا دائما ،ولن أنساها أبــدا"،
تقبل ما حصل والمضي قدما ،وحتى ُّ
مضيفا" :سيتعين علي ُّ
تقبل
ذلك كدرس جيد".
و هـنــأ بالقليل مــن السخرية الصحافيين على تــذ كـيــره ،بعدة
أسئلة ،بالحادث المأساوي الذي حدث قبل ثمانية أيام ،مشيرا الى
أن هذه "الذكرى لن تؤثر على لعبي خالل االسبوع الحالي وعلى
طريقة تسديدي الكرات".

محمد عبدالعزيز

بـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة م ـ ـ ـ ــدرب ـ ـ ـ ــه ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
عبدالعزيز القالف.
وسـيـقــود كاظمة فــي مـبــاراة
اليوم مساعد المدرب الوطني
س ــال ــم الـ ـ ـ ــداود ،ب ـس ـبــب وص ــول
مــدربــه الصربي ايـفــان جيرمج
قبل يومين وخضوعه للحجر
ً
الصحي  14يوما.

وأس ـ ـفـ ــرت ن ـت ــائ ــج ب ــاق ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات فــي
الجولة ذاتها عن فوز اليرموك بصعوبة على
الفحيحيل بنتيجة  ،26-27وا لـشـبــاب على
الصليبيخات بنتيجة  ،19-22والجهراء على
الساحل بنتيجة .26-31
وبهذه النتائج ،رفع اليرموك رصيده إلى 9
نقاط في المركز التاسع متأخرا بفارق نقطة
واحدة فقط عن الفحيحيل الثامن بـ  10نقاط،
يليهما الجهراء بـ  8نقاط في المركز العاشر
والقرين في المركز الحادي عشر بـ  7نقاط،
والشباب بـ  7نقاط في المركز الثاني عشر
والصليبيخات بــ 4نقاط في المركز الثالث
عشر والساحل قبل األخير بنقطتين.

موراي يشارك في «روالن غاروس» ببطاقة دعوة
استفاد البريطاني أندي موراي ،المصنف األول
عالميا سابقا ،مــن بطاقة دعــوة على غــرار بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة ،للمشاركة في بطولة
فرنسا المفتوحة على مالعب روالن غاروس المقررة
في الفترة بين  27الجاري و 11أكتوبر المقبل.
وخ ــرج م ــوراي ( 33عــامــا) عــن المئة األوائ ــل في
التصنيف الـعــالـمــي لــاعـبـيــن الـمـحـتــرفـيــن بسبب
العمليات الجراحية التي خضع لها في الورك والتي
أرغـمـتــه على إع ــان اعـتــزالــه مطلع الـعــام الماضي
قبل ان يـعــدل عــن ق ــراره وي ـحــاول ال ـعــودة الــى قمة
مستوياته.
وتخطى مــوراي الــدور األول قبل أن يخسر أمام
الـكـنــدي فيليكس أوجـيــه-ألـيــاسـيــم فــي الـثــانــي في

بطولة فالشينغ مـيــدوز التي كانت مشاركته
االولى في احدى البطوالت االربع الكبرى منذ
بطولة استراليا المفتوحة عام .2019
وباستثناء موراي المصنف  110عالميا ،منح
منظمو روالن غاروس بطاقات الدعوة األخرى
لالعبين فرنسيين فقط.
ول ــدى ال ـس ـيــدات ،تـقــدمــت الـكـنــديــة أوجيني
بـ ــوشـ ــار ،ال ـم ـص ـن ـفــة خ ــام ـس ــة س ــاب ـق ــا والـ ـ ـ ــ167
حاليا ،قائمة الالعبات الـمــدعــوات للمشاركة
فــي البطولة ا لــى جــا نــب البلغارية تسفيتانا
بيرونكوفا التي بلغت ربع نهائي فالشينغ
ميدوز األسبوع الماضي.

والد أالبا يتهم بايرن بنشر «أكاذيب» الحكم اإلنكليزي تايلور يدير وكيال الوتارو :الالعب مستمر مع اإلنتر
وصف والــد العب بايرن ميونيخ ديفيد أالبا
اتهامات الرئيس الشرفي للنادي ،أولي هونيس،
بخصوص ملف تجديد عقد المدافع النمساوي
والمطالب المبالغ فيها من وكيل أعماله ،بأنها
"أكاذيب قذرة".
وقال جورج أالبا في تصريحات لشبكة "سكاي
س ـبــورت" ،ونقلتها وســائــل اإلع ــام النمساوية
أمس" :لم أنتظر أن ينشر بايرن بشكل علني مثل
هذه األكاذيب القذرة حول المطالب بخصوص
العمولة والراتب".
وأكد أن مشكلة تجديد العقد تعود في المقام
األول إلى أنهم لم يقبلوا باألرقام التي عرضها
الـنــادي بطل ألمانيا وأوروب ــا الستمرار الالعب
صاحب الـ 28عاما.

وكان هونيس اتهم وكيل أعمال الالعب ،بيني
زاه ــاف ــي ،بــأنــه مـثــل "سـمـكــة الـبـيــرانــا" لمطالبته
الحصول على بين  10و 20مليون يورو كعمولة
لتجديد العقد.
ودعا الرئيس الشرفي لبايرن الالعب إلى فك
ارتباطه بوكيل أعماله وقــال حتى إنــه يؤثر في
قراراته.
مــن جانبه ،نفى زاهــافــي مطالبته بأية أرقــام
إلتـمــام الصفقة ،مشيرا إلــى أن عمولته ال تزيد
كثيرا على باقي الصفقات ،وفقا لما نقلته شبكة
"او ار اف" النمساوية.
ويلعب أالبا في صفوف بايرن منذ  12موسما
وال يزال يتبقى عام في عقده.
(إفي)

«السوبر األوروبية»

ُع ـ ـ ِّـي ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
أنتوني تايلور إلدارة مواجهة
كــأس السوبر األوروب ـيــة 2020
بـ ـي ــن ب ـ ــاي ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ،ب ـطــل
التشامبيونزليغ ،وإشبيلية،
ب ـط ــل الـ ـي ــوروب ــا ل ـي ــغ ،يـ ــوم 24
الجاري بملعب بوشكاش آرينا
في بودابست.
وسبق لتايلور ( 41عاما) أن
عمل حكما مساعدا إضافيا في
كــأس السوبر األوروب ــي ،2014
والـ ـت ــي س ـق ــط ف ـي ـهــا إشـبـيـلـيــة

بثنائية نظيفة أمام ريال مدريد،
وهو حكم دولي منذ عام .2009
وكانت آخــر مواجهة للحكم
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ف ـ ــي رب ـ ـ ــع ن ـه ــائ ــي
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ب ـي ــن ب ــاري ــس
سان جرمان وأتاالنتا ( )2-1في
النسخة األخـيــرة مــن البطولة،
إضافة إلى عدة مباريات أخرى
بنفس البطولة بين بي إس جي
وريــال مدريد ،وإنتر وبروسيا
دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد ،ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
وأتلتيكو مدريد.

كشف بيتو ياكي وسرخيو
ث ـ ــارات ـ ــي وك ـ ـيـ ــا األرج ـن ـت ـي ـن ــي
الوتارو مارتينيز مساء االثنين
ل ـ ــدى خ ــروج ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـن ــادي
أن ـ ــه "ال ي ــوج ــد ش ـ ـ ــيء" يــرب ـطــه
بريال مدريد أو برشلونة ،وأن
مارتينيز "مستمر" مع الفريق
اإليطالي.
وقال بيتو ياكي للصحفيين:
ال ،ال شيء ،أتينا إللقاء التحية
على بييرو (أوسيليو ،المدير
الرياضي للفريق) الــذي لم نره
منذ فترة ،إنها زيارة ودية( .هل
االنتقال لريال مدريد محتمل؟)

ال ،ال شيء من هذا القبيل على
اإلطـ ــاق( .بــرش ـلــونــة؟) ال شــيء
إنها فقط زيارة ودية".
كما أشار وكيل الوتــارو إلى
أن "ال ــاع ــب مـسـتـمــر ه ـن ــا ،في
اإلنتر".
(إفي)

الوتارو

نيمار يعترف بأنه تصرف كاألحمق ...لكن كفى عنصرية
أقــر النجم الـبــرازيـلــي نيمار بــأنــه "تصرف
كاألحمق" بنيله بطاقة حمراء في الثواني
األخيرة من "كالسيكو" الدوري الفرنسي،
الــذي خسره فريقه بــاريــس ســان جرمان
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى

نيمار خالل المشادة مع الفارو

أرضه األحــد ،أمام غريمه مرسيليا (صفر ،)1-لكنه شدد
على ضرورة وضع حد للعنصرية في مالعب كرة القدم.
ودعا البرازيلي مسؤولي كرة القدم الى بذل جهد أكبر
فــي مكافحة العنصرية ،بعد اتهامه المدافع اإلسباني
ألفارو غونزاليس بنعته بالقرد ،وهو ما نفاه األخير.
وشهد الكالسيكو توترا كبيرا بين العبي الفريقين،
أرغ ــم الحكم على إشـهــار البطاقة الـصـفــراء  5م ــرات في
الشوط االول ،و 9في الثاني ،وزادت حدة التوتر في الدقيقة
الـســادســة االخـيــرة مــن الــوقــت بــدل الضائع باشتباكات
ثنائية بين األرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان)
وداريــو بينيديتو من جهة ،وجــوردان أمافي (مرسيليا)
واليفين كورزاوا فطردهم الحكم ،األوالن بالبطاقة الصفراء
الـثــانـيــة ،قـبــل أن ي ـطــرد نـيـمــار لـضــربــه أل ـفــارو
غونزاليس بدون كرة لحظة االشتباك.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـشـ ــاهـ ــد بـ ـثـ ـتـ ـه ــا ش ـب ـك ــة
"تـيـلـيـفــوت" ،اشـتـكــى نـيـمــار بـعــد نصف
ساعة على بداية المباراة إلــى الجهاز
التحكيمي ،مكررا في عــدة مناسبات
"العنصرية ،ال!" ،في إشارة إلى مدافع
مرسيليا المكلف مراقبته.
ثم قال نيمار للحكم الرابع ،وهو
ي ـتــرك مستطيل مـلـعــب ب ــارك دي
برانس" ،انظروا إلى العنصري!
ل ـهــذا ضــرب ـتــه!" ،قـبــل أن يغرد

الحقا على "تويتر"" :أسفي الوحيد عدم ضرب هذا األحمق
فــي وج ـهــه" ،مضيفا فــي تـغــريــدة أخ ــرى" :م ــن الـسـهــل أن
يظهر فــار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) عدائيتي.
اآلن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني
بكاريتيليا (مراوغة
بالقرد .أرغب في رؤية ذلك! إذا قمت
ُ
مذلة للمدافعين) تعاقبونني .لصفعة ،أنــا أط ــرد .وهم؟
ماذا في ذلك؟".

سان جرمان يدعمه
وساند سان جرمان أغلى العب في العالم ،معربا عن
"دعمه بقوة" ،لكن نيمار أقر مساء أمس األول بأنه سيقبل
العقوبة التي من المتوقع أن تكشفها لجنة االنضباط
فــي رابـطــة ال ــدوري ال ـيــوم ،وق ــال فــي منشور مـطــول على
"إنستغرام" مساء أمس األول" :باألمس تمردت .عوقبت
بالبطاقة الحمراء ألني أردت ضرب شخص أساء إلي".
واردف" :اعتقدت أنه ليس بإمكاني المغادرة دون القيام
بشيء ،ألنــي أدركــت أن المسؤولين لن يفعلوا أي شيء،
لم يالحظوا (االهانة العنصرية) أو تجاهلوا الحقيقة"،
متابعا" :في رياضتنا ،االهانات ،الشتائم جزء من اللعبة،
مــن ال ـنــزاع .ال يمكنك أن تـكــون رقيقا .أتفهم هــذا الرجل
(ألفارو غونزاليس) جزئيا ،كل شيء جزء من اللعبة ،لكن
العنصرية والتعصب غير مقبولين".
وتساءل" :هل كان يجب علي أن أتجاهل ذلك (اإلهانة)؟
ال أع ــرف ب ـع ــد ...ال ـي ــوم ،وبـ ـه ــدوء ،أق ــول ن ـعــم ،لـكــن خــال

المجريات (ما حصل في اللقاء) ،طالبت ورفاقي من الحكام
المساعدة وتم تجاهلنا .أقبل عقابي ألنه كان يجب علي
أن أتبع طريق كرة القدم النظيفة .آمل من ناحية أخرى أن
يعاقب الجاني أيضا".
ورأى أن "العنصرية موجودة .إنها موجودة ،لكن علينا
أن نوقفها .ال مزيد (من العنصرية) .كفى!" ،مضيفا" :كان
الرجل أحمق (ألفارو غونزاليس) .لقد تصرفت أيضا مثل
األحمق ألني سمحت له بأن يورطني في ذلك".

مرسيليا يدافع عن ألفارو
م ــن ن ــاح ـي ــة اخ ـ ـ ــرى ،خ ــرج ــت إدارة نـ ـ ــادي أولـيـمـبـيــك
مارسيليا ،أمس األول ،لتدافع عن مدافع الفريق اإلسباني
ألفارو غونزاليس.
وأشــار نادي الجنوب الفرنسي ،في بيان رسمي ،إلى
أن "الفارو غونزاليس ليس عنصريا .لقد أظهر أنه ليس
كذلك من خالل سلوكه اليومي داخل الفريق ،وهو ما أكده
زمالؤه أيضا".
وقال البيان" :ليس هناك مكان للعنصرية في المجتمع،
أو ك ــرة ال ـقــدم ،أو فــي حـيــاتـنــا" ،مطالبا فــي الــوقــت ذاتــه
"الجميع برفض أي شكل من أشكال العنصرية".
من جانبه ،نفى غونزاليس القيام بأي سلوك عنصري
تجاه نيمار.

23
تشلسي يستهل موسمه بثالثية في مرمى برايتون
ةديرجلا

•
العدد  / 4528األربعاء  16سبتمبر 2020م  28 /المحرم 1442هـ

sports@aljarida●com

افتتح فريق تشلسي مشواره
في الموسم الجديد من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
بفوز مثير على ملعب مضيفه
برايتون  ،1-3أمس األول،
في المرحلة األولى التي
شهدت فوز وولفرهامبتون
على مضيفه شيفيلد يونايتد
-2صفر.

اسـ ـتـ ـه ــل ت ـش ـل ـس ــي ال ـم ـت ـج ــدد
م ـ ـشـ ــواره ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى مـضـيـفــه
برايتون بنتيجة  ،1-3بينما عاد
ولفرهامبتون بــدوره بفوز ثمين
م ــن ع ـقــر دار شـيـفـيـلــد يــونــايـتــد
 - 2صـفــر أم ــس األول ،ف ــي خـتــام
مـ ـب ــاري ــات ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى ،سـجــل
ثالثية تشلسي كــل مــن اإليطالي
جورجينيو ( 23مــن ركلة جــزاء)،
ريـ ـك ــي ج ـي ـمــس ( )56والـ ـم ــداف ــع
الفرنسي كــورت زومــا ( ،)66فيما
ك ــان ه ــدف بــراي ـتــون الــوح ـيــد من
نصيب البلجيكي لياندرو تروسار
(.)55
وقـ ـ ـ ــدم ت ـش ـل ـس ــي عـ ـل ــى مـلـعــب
«فالمر ستاديوم» أداء خجوال في
يرتق إلى مستوى
الشوط االول لم
ِ
آمال عشاق الـ«بلوز» ،إال أن رجال
ال ـم ــدرب فــرانــك الم ـب ــارد عــوضــوا
في الشوط الثاني فخلقوا الفرص
وسـجـلــوا أه ــداف الـنـقــاط الـثــاث،
ال ـتــي وض ـعــت ال ـفــريــق فــي مــراكــز
ال ـم ـق ــدم ــة ،غ ـي ــر أن ف ــرح ــة ال ـف ــوز
اع ـت ـبــرت نــاق ـصــة بـسـبــب اصــابــة
جورجينيو وخروجه من الملعب
في الدقيقة  ،85قبل القمة المرتقبة
في المرحلة الثانية ،حيث يستقبل
تشلسي غريمه ليفربول المتوج
بطال ل ـلــدوري للمرة األول ــى منذ
 30عاما.
وغ ـ ــاب ع ــن صـ ـف ــوف تـشـلـســي
ثالثة من القادمين الجدد المغربي
ح ـك ـيــم زيـ ـ ــاش ب ـس ـبــب اإلص ــاب ــة،
ال ـبــرازي ـلــي تـيــاغــو سـيـلـفــا ،وبــن
تشيلويل لعدم جاهزيتهما
البدنية ،فيما اشرك المدرب
المبارد الوافدين الجديدين

رياضة

األلمانيين المهاجم تيمو فيرنر،
والعب الوسط كاي هافيرتس.

 200مليون جنيه
وأن ـفــق ال ـن ــادي الـلـنــدنــي قــرابــة
 200مليون جنيه استرليني منذ
انتهاء الموسم المنصرم ،أكثر من
أي فريق آخر في الدوري الممتاز،
ً
بحثا عــن محاولة تقليص الهوة
الـتــي تفصله عــن لـيـفــربــول ،حيث
أنهى فريق المدرب البالغ  42عاما
موسم  2020-2019في المركز الرابع
بفارق  33نقطة عن الـ«ريدز».
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ت ــاب ــع ب ــراي ـت ــون
سلسلة نتائجه المخيبة لآلمال
على ملعبه ،إذ لم يحقق في الموسم
المنصرم سوى  5انتصارات مقابل
 7تعادالت و 7هزائم.
وافتتح الـ«بلوز» التسجيل في
ال ـشــوط االول اث ــر خـطــأ مــن دفــاع
بــراي ـتــون وص ـلــت مـنــه ال ـك ــرة إلــى
فيرنر ،الذي راوغ الحارس المندفع
نحوه عند حافة المنطقة ،فعرقله
األخير ،ليحتسب الحكم ركلة جزاء
ســددهــا بـنـجــاح جــورجـيـنـيــو في
مرمى الحارس ماثيو راين (.)23
و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ا صـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاب األرض
م ــرم ــى الـ ـضـ ـي ــوف ب ـع ــد م ـج ـهــود
فـ ـ ـ ـ ـ ــردي ل ـ ـل ـ ـكـ ــولـ ــوم ـ ـبـ ــي س ـت ـي ـف ــن
أل ــزات ــي وت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة صــدهــا
بصعوبة الحارس اإلسباني كيبا
أريساباالغا (.)35
واضطر مدرب برايتون غراهام
بوتر إلجــراء أول تبديل له بسبب
االصـ ــابـ ــة ،ف ــأخ ــرج العـ ــب الــوســط
آدم الالنــا الـقــادم هــذا الموسم من
ليفربول وفي جعبته لقب الدوري
ودفـ ــع بــالـمـهــاجــم آرون كــونــولــي

زوما نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى برايتون
بدال منه ( .)45وكاد فيرنر يضيف
الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت
المحتسب ب ــدل الـضــائــع ،غـيــر أن
الحارس راين صد الكرة إلى ركنية
لم تثمر الحقا (.)2+45
وتــابــع بــرايـتــون تـقــديــم صــورة
جيدة في الشوط الثاني ،وضغط
على ضيفه إلادراك هدف التعادل،
ف ـكــان لــه مــا أراد بفضل تسديدة
مــن الجهة اليمنى مــن مسافة 20
م ـت ــرا لـلـمـهــاجــم ت ــروس ــار بـقــدمــه
اليسرى خدعت الجميع والحارس
أريزاباالغا الذي ارتمى على الجهة
الصحيحة من دون ان يتمكن من
صــدهــا ( .)55ول ــم يـنـتـظــر مــدافــع

تشلسي الشاب جيمس ( 20عاما)
أك ـثــر م ــن دقـيـقــة ل ـلــرد عـلــى هــدف
تروسار وبطريقة مشابهة ،اذ سدد
كرة صاروخية من  25مترا استقرت
في شباك برايتون (.)56
وأضاف الـ»بلوز» الهدف الثالث
بعد ركنية داخل المنطقة سددها
ال ـم ــداف ــع زومـ ــا وت ـحــولــت خــادعــة
م ــن ق ــدم آدم ويـبـسـتــر إل ــى شـبــاك
حارسه (.)66

ولفرهامبتون يهزم شيفيلد
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،حسم
ولفرهامبتون النقاط الثالث على

ملعب «برامال الين» في غضون 6
دقائق من صافرة البداية بفضل
المكسيكي راوول خيمينيس (،)3
والـمـغــربــي رومـ ــان غــانــم سايس
( .)6وتابع ولفرهامبتون بقيادة
مدربه البرتغالي نونو إشبيزيتو
سانتو تحقيق نتائجه الجيدة
ب ـع ــد احـ ـت ــال ــه ل ـل ـم ــرك ــز ال ـســابــع
فــي الــ«بــريـمـيــرلـيــغ» فــي الموسم
الـ ـم ــاض ــي ،وبـ ـع ــد  34ي ــوم ــا مــن
خسارته فــي ال ــدور ربــع النهائي
مــن مـســابـقــة «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» أمــام
إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ص ـ ـفـ ــر1 -
ف ــي ط ــري ــق األخـ ـي ــر إلحـ ـ ــراز لقبه
ال ـس ــادس ف ــي الـمـســابـقــة .وأنـهــى

ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون ت ـف ــوق شيفيلد
يونايتد عليه على أرضه ،إذ تميل
عــادة الكفة إلــى مصلحة صاحب
المركز التاسع في الدوري المحلي
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـمـ ـنـ ـص ــرم ،حـيــث
كــان فــاز قبل هــذه المباراة بسبع
مباريات وتعادل في أربع وخسر
مباراتين في  13مواجهة بينهما.
ولم تكد تمضي  3دقائق حتى
افـتـتــح ولـفــرهــامـبـتــون التسجيل
بفضل صناعة برتغالية ونهاية
م ـك ـس ـي ـك ـيــة ،ح ـي ــث مـ ـ ــرر دانـ ـي ــال
بــوديـنـســي ك ــرة عــرضـيــة تابعها
ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم خ ـي ـم ـي ـن ـي ــس «عـ ـل ــى
الطاير» بقدمه اليمنى في الزاوية

ِّ
متيقن من لحاق فيرنر أستون فيال يمدد عقد غريليش
المبارد
بمواجهة ليفربول
قال فرانك المبارد مدرب تشلسي
إنه يأمل أن يتعافى مهاجمه الجديد
تيمو فيرنر من كدمة بالساق في الوقت
المناسب قبل مواجهة ليفربول حامل
لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
األحد القادم.
وأصـيــب فيرنر العــب منتخب ألمانيا،
الذي انضم من رازن بال شبورت اليبزيج
قـبــل بــدايــة الـمــوســم ،بـعــد عــرقـلــة مــن مــات
راي ــان ح ــارس بــرايـتــون آنــد هــوف ألبيون
فــي ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ف ــاز بـهــا تشلسي 1-3
أمس االول.
وقال المبارد في مؤتمر صحفي :أصيب

المبارد

بكدمة عندما حصل على ركلة الجزاء ،ونأمل
أن تكون مشكلة بسيطة ،مضيفا :كنت سعيدا
بـمــا قــدمــه تـيـمــو .أع ــرف مــا سيقدمه للفريق
ورأي ـن ــا ذل ــك فــي ســرعـتــه خ ــال رك ـلــة ال ـجــزاء.
سيمثل خـطــرا حقيقيا .وقــال فيرنر إنــه كان
يشعر بألم في بقية المباراة لكن ال يساوره أي
شك في قدرته على مواجهة ليفربول.
وأب ـل ــغ ف ـيــرنــر «س ـك ــاي س ـب ــورت ــس» :كــانــت
ساقي تؤلمني كثيرا في بقية الـمـبــاراة ،ولم
أتمكن من القيام ببعض الحركات ألن العضلة
كانت مصابة لكن في النهاية أنا سعيد بالفوز.
في مباريات مثل هذه (أمــام ليفربول) ،يكون
المرء جاهزا دائما.

أعلن نــادي أستون فيال اإلنكليزي
لـكــرة ال ـقــدم تـمــديــد عـقــد قــائــد الفريق
ج ـ ــاك غــري ـل ـي ــش م ـ ــدة خ ـم ـســة أعـ ـ ــوام،
ً
مضيفا عبر موقعه الرسمي ،أمس ،أن
ً
غريليش ( 25عاما) سيبقى في الفريق
حتى عام .2025
ولـفــت الـنــادي إلــى أن غريليش بدأ
في النادي منذ أن كان في الثامنة من
عمره ،كما أنه شارك مع الفريق األول
للمرة األول ــى فــي أواخ ــر موسم 2013
  ،2014ك ـمــا أن ــه اس ـت ـمــر م ــع الـفــريــقرغ ــم ه ـبــوطــه ف ــي ع ــام  2016وســاهــم
في عودته مرة أخرى للدوري الممتاز
العام الماضي.
وتــابــع أن ج ــاك لـعــب دورا رئيسيا
فــي بـقــاء الـفــريــق بــالــدوري اإلنكليزي
الموسم الماضي ،كما حظي بفرصة
ال ـل ـعــب لـلـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي لـلـمــرة
األول ـ ــى ف ــي مـسـيــرتــه ف ــي وق ــت ســابــق

دورتموند يطيح دويسبورغ من كأس ألمانيا
بلغ بوروسيا دورتموند الــدور الثاني لمسابقة كأس
ألمانيا لكرة القدم ،بفوزه الكبير على مضيفه دويسبورغ
بخماسية نظيفة ،أمس األول ،في ختام الدور األول .ومنح
الدولي اإلنكليزي جايدون سانشو التقدم لدورتموند (،)14
وأضاف مواطنه اليافع جود بلينغهام ،القادم من برمنغهام
سيتي ( 15عاما) ،الهدف الثاني بعد  16دقيقة ،قبل أن يعزز
الدولي البلجيكي ثورغان هازار بالثالث قبل نهاية الشوط
األول بأربع دقائق.
وأضاف األميركي الواعد جيوفاني رينا ( 17عاما) الهدف
الثالث ( ،)50قبل أن يختم القائد ماركو رويس المهرجان

يستعد مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم ممفيس ديباي
لمغادرة ليون الفرنسي من أجل االلتحاق ببرشلونة اإلسباني
مقابل  25مليون يــورو ،حسب ما أفــادت أمــس ،صحيفة
«دي تلغراف» الهولندية.
وفي حال كانت المعلومات صحيحة ،فسينضم
ً
اب ــن الـ ــ 26عــامــا إل ــى مواطنيه فرنكي دي يونغ
والمدرب الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان
الذي كان أول من استدعى ديباي إلى المنتخب
الهولندي حين كان يشرف على األخير قبل أن
يتركه هذا الصيف لخالفة كيكي سيتيين.
وأشارت «دي تلغراف» إلى أن «برشلونة
ً
يــأمــل تــأكـيــد االن ـت ـقــال رسـمـيــا وأن يقدم
ديـبــاي فــي كامب نــو فــي وقــت الحــق من
األسـ ـب ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري» ،كــاش ـفــة أن قيمة
الصفقة ستبلغ  25مليون يورو ،إضافة
إلى مليونين آخرين مكافآت .ورأت
الصحيفة أن «الشراكة بين ممفيس

آينتراخت يفتقد جهود نديكا عدة أسابيع
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت األلماني لكرة القدم ،أنه
سيفتقد جهود مدافعه إيفان نديكا «ألسابيع» ،إثر إصابة
الالعب خالل مواجهة ميونيخ  1860في كأس ألمانيا.
وأوضح النادي أن الالعب الفرنسي ( 21عاما) َّ
تعرض
إلصابة في الكاحل خالل المباراة التي فاز فيها آينتراخت

ديباي

ميسي يدخل نادي الـ «مليار دوالر»
دخل األرجنتيني ليونيل ميسي،
نجم برشلونة اإلسباني ،النادي
ال ـم ـغ ـل ــق ل ـلــريــاض ـي ـيــن ال ــذي ــن
ج ـم ـع ــوا عـ ــائـ ــدات ب ــأك ـث ــر مــن
م ـل ـيــار دوالر ف ــي مسيرتهم
االحـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ،وفـ ـ ـ ــق م ـج ـلــة
«فوربس» األميركية.
وسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي
األرجنتيني ،العب كرة القدم،
األع ـ ـلـ ــى دخـ ـ ــا فـ ــي ال ـع ــال ــم
لـ ـع ــام  2020ب ـم ـب ـلــغ ق ــدره
 126مليون دوالر ،بما في
ذلك  92مليونا في رواتب
لموسم  ،2021-2020و34
مـ ـلـ ـي ــون ــا م ـ ــن ص ـف ـق ــات
الرعاية وعقود أخرى.
وأصـ ـب ــح م ـي ـســي (33
عــامــا) ،ال ــذي ك ــان يرغب
ف ــي الــرح ـيــل ع ــن ال ـن ــادي
ال ـكــاتــالــونــي ف ــي أغـسـطــس
الفائت قبل العودة عن قــراره،

ميسي

رابع رياضي يصل إلى هذا الرقم الخيالي في
العائدات بعد اسطورة الغولف األميركي تايغر
وودز ومواطن األخير المالكم فلويد مايويذر
جــون ـيــور ،ون ـجــم ك ــرة ال ـقــدم وغــري ـمــه األزل ــي
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ك ـم ــا يـ ـت ــواج ــد فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــادي الـمـغـلــق
ألصـ ـح ــاب ال ـم ـل ـي ــارات اسـ ـط ــورة كـ ــرة الـسـلــة
األمـيــركـيــة وشـيـكــاغــو بــولــز مــايـكــل ج ــوردان،
إال انه تمكن من جمع هذا المبلغ بعد اعتزاله
اللعبة بفضل عقده الخيالي مع شركة نايكي
للمالبس الــريــاضـيــة ،واسـتـثـمــاره فــي نــادي
تـشــارلــوت هــورنـتــس ،علما بــأنــه حقق خالل
مسيرة دام ــت  15عــامــا فــي المالعب عــائــدات
بقيمة  550مليون دوالر.
وفي ترتيب عام  ،2020أطاح ميسي رونالدو
من المركز األول ( 117مليون دوالر ،بما فيها
 70مليونا كــرواتــب) ،في حين حل البرازيلي
نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي
ثالثا ( 96مليون دوالر ،بما فيها  78مليونا
رواتب).
وي ـح ـتــل ال ـن ـج ــم اآلخ ـ ــر لـ ـن ــادي الـعــاصـمــة

الفرنسية كيليان مبابي المركز الرابع مع 42
مليون دوالر ،منها  28مليونا روات ــب ،فيما
يحتل المصري محمد صــاح نجم ليفربول
المركز الخامس ،وهو الالعب األعلى دخال في
الدوري اإلنكليزي الممتاز ( 37مليون دوالر).
ويـكـمــل الئـحــة الـعـشــرة األوائـ ــل تــوالـيــا كل
م ــن ال ـفــرن ـســي بـ ــول بــوغ ـبــا ن ـجــم مــانـشـسـتــر
يونايتد االنكليزي ،مواطنه انطوان غريزمان
م ـهــاجــم ب ــرش ـل ــون ــة ،ال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
العب ريال مريد االسباني ،البولندي روبرت
ليفاندوفسكي قناص بايرن ميونيخ االلماني
بطل اوروب ــا ،والـحــارس االسباني ليونايتد
دافيد دي خيا.
ً
ووف ـقــا للمجلة المتخصصة فــي إحصاء
الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات
المالية حول العالم ،فإن قائمة العشرة األوائل
فــي العالم قــد جمعت عــائــدات عالمية بلغت
 570مليون دوالر ،بزيادة قدرها  11في المئة
مقارنة بالموسم الماضي ،وذلك على الرغم من
تأثير جائحة فيروس كــورونــا على مختلف
البطوالت األوروبية واالقتصاد العالمي.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

غريليش

ديباي من ليون إلى برشلونة

بــالـهــدف الـخــامــس بـعــد ثـمــانــي دقــائــق .وخ ــرج هــامـبــورغ
العريق مــن ال ــدور األول ،بخسارته أم ــام مضيفه دينامو
دريسدي بهدف للبلجيكي امادو أوتاتا ( ،)89مقابل أربعة
أهداف ليانيك شتارك ( )3وروبن تيم بيكر ( )16وكريستوف
دافيرنير ( )53وسيباستيان ماي ( 90من ركلة جزاء).
وح ـج ــز ه ــان ــوف ــر ب ـطــاق ـتــه ب ـف ــوز ص ـعــب ع ـلــى مضيفه
فورتسبورغر كيكرز بثالثة أهداف لهندريك فيداندت ()23
ودومينيك كايزر ( )59وتيمو هوبرز ( ،)78مقابل هدفين الرن
فايك ( )90وروبرتو هيرمان ( 1+90من ركلة جزاء).

على ميونيخ  1860بنتيجة  1-2السبت الماضي في الدور
األول من كأس ألمانيا .وأضاف النادي أن نديكا سيغيب
عن صفوف الفريق في مباراته األولــى بالموسم الجديد
من الدوري األلماني (بوندسليغا) ،والتي يخوضها أمام
(د ب أ)
أرمينيا بيليفيلد مطلع األسبوع المقبل.

من الشهر الجاري .وقال غريليش في
تصريحات لموقع نــاديــه« :أنــا سعيد
ألنني سأقدم هذا االلتزام ألستون فيال،
ً
إنه فريقي وبيتي وأنا سعيد جدا هنا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـق ــد أوض ـ ـ ــح لـ ــي م ــاك
الـنــادي مــدى طموحهم لبناء النادي،
سيكون هناك الكثير من األمور الرائعة
في المستقبل ويسعدني أن أكون جزءا
منها».
وك ــان ــت ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ألس ـتــون
فيال فــي الموسم الجديد مــن الــدوري
اإلنكليزي أمام مانشستر سيتي ،والتي
كان مقررا إقامتها يوم السبت الماضي،
تم تأجيلها بسبب الراحة التي حصل
عـلـيـهــا ال ـس ـي ـتــي ع ـقــب م ـشــارك ـتــه في
منافسات البطولة المصغرة لــدوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي ال ـب ــرت ـغ ــال خ ــال
أغسطس الماضي.
(د ب أ)

المعاكسة للحارس آرون رامسدال،
ل ـي ـع ــود األخـ ـي ــر وي ـت ــأل ــق ب ـصــده
تسديدة صاروخية لخيمينيس
نفسه (.)6
وقبل أن يلتقط أصحاب األرض
أنـفــاسـهــم سـجــل قــائــد المنتخب
الـمـغــربــي ســايــس ال ـهــدف الثاني
بــرأسـيــة مــن داخ ــل المنطقة بعد
رك ـن ـيــة ن ـفــذهــا ال ـم ـهــاجــم ال ـشــاب
البرتغالي بدرو نيتو(.)6
في الشوط الثاني ،هدد شيفيلد
مرمى ضيفه بتسديدة من جون
ف ـل ـيــك ت ـص ــدى ل ـهــا ال ـق ــائ ــم (،)51
ليتبادل الفريقان الحقا الهجمات
من دون أن تتبدل النتيجة.

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

اإلعالنات:

ً
ً
ديباي و(النجم األرجنتيني) ليونيل ميسي ستشكل تحديا مثيرا
بالنسبة لكومان بما أن الالعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين
ً ً
يتوليان دورا حرا (في الهجوم)».
ويبحث كــومــان عــن مهاجم بعدما أعـلــم األوروغــويــانــي لويس
سواريز أنه ال يدخل ضمن خططه مع الفريق الكاتالوني للموسم
الحالي الذي انطلق في عطلة نهاية األسبوع المنصرم (غاب برشلونة
عن المرحلة االفتتاحية نتيجة تأخر نهاية موسمه الماضي).
وأعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون لعام إضافي ،ولم
ً
يخف يوما طموحه باللعب «مع فريق أكبر» من ليون الذي يدافع عن
ألوانه منذ  2017بعد انتقاله إليه من مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
ً
وسمح قرار إنهاء الدوري الفرنسي مبكرا بسبب تفشي فيروس
كورونا المستجد ،للمهاجم الهولندي من أجل التعافي من تمزق في
الرباط الصليبي تعرض له في  15ديسمبر الماضي.
ً
ً
ولعب الهولندي دورا أساسيا في قيادة ليون إلى الــدور نصف
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث انتهى مشواره على يد
ً
بايرن ميونيخ األلماني (صفر )3 -الذي توج الحقا باللقب على حساب
الفريق الفرنسي اآلخر باريس سان جرمان.

غريميو يستبعد التعاقد مع كافاني
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ــادي غ ــري ـم ـي ــو
البرازيلي أن تكون المفاجأة التي
أعلن عنها لجماهيره بمناسبة
االحتفال بـمــرور  117عاما على
تأسيس النادي هي التعاقد مع
المهاجم األورغواياني المخضرم
إدي ـن ـســون كــافــانــي ،مــوضـحــا أن
المفاجأة الوحيدة تتعلق بسفره
إلى تشيلي الستئناف مشواره في
بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام
أونيفرسيداد كاتوليكا.
وأع ـلــن نــائــب رئ ـيــس ال ـنــادي،
ب ــاول ــو ل ـ ــوز ،األم ـ ــر م ـس ــاء األح ــد كافاني
بـعــد ت ـعــادل الـفــريــق بـهــدف أمــام
ال ــوح ـي ــد ال ـج ــدي ــد يـ ــوم ال ـثــاثــاء
فورتاليزا بالدوري البرازيلي.
وأك ـ ــد لـ ــوز ردا ع ـلــى األخ ـب ــار هــو السفر إلــى تشيلي لمحاولة
التي كانت تربط النادي بمهاجم اسـتـئـنــاف كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الفرنسي بطريقة قوية».
من جانبه ،أكد مدرب الفريق،
سـ ــاب ـ ـقـ ــا «ب ـ ـش ـ ـكـ ــل واضـ ـ ـ ـ ــح جـ ــدا
وش ـفــاف ،أعـلــن أنــه ليست لدينا ري ـن ــات ــو ج ــاوتـ ـش ــو ،أن كــافــانــي
م ـفــاجــآت ي ــوم ال ـث ــاث ــاء .ال ـشــيء يعتبر «الهدية المثالية» ألي فريق

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

يحتفل بيوم تأسيسه ،ولكن على
غــري ـم ـيــو أن ي ـضــع قــدم ـيــه على
أرض الواقع.
وأوضـ ـ ــح «أي ف ــري ــق يـتـمـنــى
الحصول على العب مثله ،ولكن
ق ـي ـم ـتــه تـ ـف ــوق قـ ـ ـ ــدرات غــريـمـيــو
بكثير .كافاني هو الحلم المثالي
ألي مـ ــدرب .بــالـطـبــع هــو الـهــديــة
ال ـم ـث ــال ـي ــة لـ ـن ــاد ي ـح ـت ـف ــل ب ـي ــوم
تأسيسه ،ولكن ال يمكننا أن نحلم.
كانت هناك مفاوضات ،واألرقــام
ك ـب ـيــرة ل ـل ـغــايــة .رب ـم ــا يستطيع
فالمنجو إبرام صفقة مثل هذه».
وك ـ ــان ب ــاري ــس سـ ــان جــرمــان
ال ـفــرن ـســي أع ـل ــن رح ـي ــل كــافــانــي
بنهاية عقده في يونيو الماضي
بـ ـع ــد  7م ـ ــواس ـ ــم ارت ـ ـ ـ ـ ــدى ف ـي ـهــا
القميص الباريسي ،ووضع نفسه
على رأس قائمة هــدافــي الفريق
بــرص ـيــد  200هـ ــدف خـ ــال 300
(إفي)
		
مباراة.

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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آخر كالم
١٩٩٠/١٩٧٦
و ٢٠٢٠/١٩٩١أزمة سلطة

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«غزال» ...أيها المدعي العام!
ب ـع ــدم ــا أفـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول فــي
واليـ ـ ـ ـ ــة داك ـ ـ ــوت ـ ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـصـ ـ ــدم غـ ـ ـ ــزال
ً
بسيارته ،تبين الحقا أنه صدم
وق ـت ــل أح ــد الـ ـم ــارة ع ـثــر على
جثته في اليوم التالي.
وقــال جيسون رافنسبورغ
ً
( 44عاما) وهو المدعي العام
للوالية ،في بيان ،إنه يتعاون
م ــع ال ـت ـح ـق ـيــق وق ـ ــدم ت ـعــازيــه
ألسرة المتوفى.
والضحية هو جوزف بوفر
ً
( 55عاما) ،وصدمته السيارة
الـسـبــت لـكــن عـثــر عـلــى جثته
األحد.
وك ــان رافـنـسـبــورغ بمفرده
فــي ال ـس ـيــارة ل ــدى عــودتــه من
ح ـم ـل ــة لـ ـلـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري
لـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ـ ــات ،وأب ـ ـلـ ــغ

د .محمد المقاطع

مــا أشـبــه الـيــوم بــالـبــارحــة ،فمنذ عــام  ،١٩٧٦وبـعــد مــا يـقــارب خمسة
ً
عاما ،والبلد يعيش ّ
دوامة من األزمات والفشل المريع في إدارة
وأربعين
َ
ً
ّ
شؤونه ،ولم يتمكن البلد طوال الخمسة وأربعين عاما المذكورة من إيقاف
ّ
حالة التدهور والتراجع والترهل والفساد ،التي تمكنت من مفاصل الدولة
ٌ ُ
ـار ال تبقي وال تــذر فــي حرقها للدولة بمؤسساتها
كــافــة ،فكانت تلك نـ
ّ
وأجهزتها ،وبثرواتها ومدخراتها ،وبمشاريعها ومرافقها ،وبسلطاتها
ونزاهتها ،وبمكوناتها االجتماعية والبشرية.
َ
ولم يكن ذلك يسير بتأرجح بين ارتفاع وهبوط ،وبين فشل ونجاح،
ُّ
ُ
وبين تقدم وتراجع ،وإنما المنحى كان يسير بانحدار مخيف وشديد،
َ
ّ
فشل
لمجرد
بسرعة مقلقة ،وبتفاقم مرعب ،وبتدمير مذهل .ولم يكن ذلك
ٍ
في إدارة الدولة ،وال إخفاق في ملفات حكومية ،وال لتداعيات برلمانية،
ّ
وال تجريب وقلة خبرة.
وإنـمــا تــم ذلــك وح ــدث بسبب خلل جــوهــري فــي إدارة ش ــؤون الــدولــة،
ّ
ّ
والتفرد
تولد عن خروج السلطة عن دورهــا ،وإصرارها على االستئثار
بإدارة شؤون الدولة ،على أساس فردي ،بالتغول على جميع المؤسسات،
والتدخل المباشر فيها ،مما أفسدها ّ
وهمش وجودها ،ونقل "الكويت"
الدولة العصرية والدستورية إلى وضع اإلمارة العشائرية البدائية ،إلصرار
ً
ّ
السلطة على أن تدير كل شؤون الدولة بصورة تحكمية انفرادية ،بعيدا
عن المشاركة الحقيقية والمنظومة الدستورية ،والقواعد المؤسسية
والمشروعة.
فاألسرة الحاكمة التي أناط بها الدستور منصبي األمير وولي العهد،
َ
تكتف بما تم التعاقد عليه في الدستور ،ولــم تقف عند ح ــدوده ،بل
لم
ِ
ّ
ً
تولت رئاسة الحكومة خروجا على قواعد النظام البرلماني ،الذي قصد
ً
النأي بها عن هذا الموقع وما يخالطه من تجريح ومحاسبة ،وتجاوزا
ً
ً
لمقاصد الدستور حينما اختط توازنا دقيقا بين دور السلطة المرجعي
المؤطر والمرسوم بالمواد  ٤و ٥٤و ٥٥من الدستور ،ودور النظام البرلماني
الشعبي الذي تدور في كنفه السلطة التنفيذية بالمواد  ٦و ٥١و ١٢٣من
الدستور.
ً
ُ ّ
فكان نصيب كل الحكومات التي شكلت بعيدا عن تلك األسس والثوابت
َ
الدستورية الفشل أو الضعف ،أو خلق تجاذب سياسي غير محمود ،ولم
ّ
ً
ّ
المضر أو التداخل المخل ،بل يحتاج
يعد البلد يحتمل مزيدا من التجريب
إلى تقويم مستحق وعودة فورية للثوابت الدستورية.
وك ــان مــن شــأن الـتــذبــذب فــي الـمـشــاركــة الشعبية وم ـحــاوالت التأثير
المباشر للسلطة على تكوين مجلس األ مــة ومجريات عمله ،بتعطيله
ً
ً
أحيانا أخرى ،واستقطاب أعضائه وشراء
أحيانا والتدخل في انتخاباته َ َ
ّ
والءاتهم في أحيان ثالثة ،أن حرف البرلمان عن دوره ورسالته ،وحوله
ً
ً
ِّ
ومعوقة في معظم تجاربه ،فصار شريكا في الفساد ،بدال
إلى سلطة معاقة
من أن ّ
يقوم المؤسسات واألجهزة ُ
بحسن الرقابة والمحاسبة المسؤولة.
ّ
ينبغي على األسرة أن تراجع ما مرت به البالد من أزمات ومعضالت
وتراجعات منذ  ١٩٧٦إلى  ،١٩٩٠حينما باغتنا الغزو العراقي الغاشم،
ومنذ  ١٩٩١وحتى اليوم ،كي تـ َ
ـدرك أنه يجب أن تعود أدراجها لمكانها
الدستوري الطبيعي ،وتصون موقعها المرجعي ،وتحسم ُبعدها عن ّأية
ُ
َ
مواضع تخدشها أو ّ
البلد من منحنى
تعرضها للتجريح ،حتى تخرج
االنحدار ودوامة األزمات ،وهو الخير للعباد والبالد.

ال ـ ـشـ ــرطـ ــة عـ ـ ــن "صـ ـ ـ ـ ــدم غـ ـ ــزال
بالسيارة".
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام ت ـيــم ب ــورم ــان
الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة إن
راف ـن ـس ـبــورغ ات ـصــل بــأجـهــزة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ "ق ـ ــراب ـ ــة الـ ـس ــاع ــة
 10.24مساء ،وأبلغ السلطات
ً
ً
ب ــأن ــه صـ ــدم ش ـي ـئ ــا" ،مـضـيـفــا
أن را ف ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــورغ ال ي ـش ــرب
الكحول عادة خالل الفعاليات
السياسية.
وع ـ ـبـ ــرت ع ــائ ـل ــة ال ـض ـح ـيــة
عـ ـ ــن م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف مـ ـ ــن ال ـت ـس ـت ــر
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـضـ ـي ــة .كـ ـم ــا ع ـب ــرت
ع ــن ال ـغ ـضــب ل ـع ــدم االت ـص ــال
بأفراد األسرة حتى ليل األحد
للتعرف على جثة ابنها.
(ا ف ب)

وفيات

عطل الجزائريان المرور فألغت باريس زفافهما
ب ـعــد تـسـجـيــل م ـخــال ـفــات ع ــدة ارتـكـبـهــا
َّ
َ
جزائريين يوم  12الجاري،
عروسين
موكب
ألـغــت بـلــديــة شـيــل فــي ضــواحــي العاصمة
الـفــرنـسـيــة بــاريــس حـفــل ال ــزف ــاف .وح ـ ّـررت
الشرطة ،بعد االستعانة بكاميرات المراقبة،
 87مـخــالـفــة مــال ـيــة ،قـيـمـتـهــا ن ـحــو  8آالف
ً
يورو ،ومن المرجح أيضا سحب  54نقطة
من رخص قيادة السائقين المشاركين في
الموكب.
وهذه هي المرة األولى ،التي ينفذ فيها
مجلس المدينة مرسومه البلدي ،الصادر
في أبريل  ،2017والخاص باإلدارة السلسة
للزيجات المدنية ،وذلك بقرار إلغاء مراسم
ً
عقد ق ــران الـعــروسـيــن ،عـقــابــا على تعطيل
موكب الزفاف لحركة المرور.
وق ــد س ــار مــوكــب الـعــروسـيــن فــي جولة
بــأحـيــاء الـمــديـنــة ،حـيــث تــم تشغيل أب ــواق
ال ـس ـيــارات بشكل مـتـكــرر ،مــع رفــع أصــوات
الموسيقى وإطالق الزغاريد ،كما قام بعض
ضيوف الحفل بإخراج رؤوسهم من نوافذ

الـسـيــارات خــال سـيــرهــا .وشبهت جريدة
"ك ــاب ـي ـت ــال" ،ال ـتــي نـقـلــت ال ـخ ـبــر ،تـصــرفــات
ً
الضيوف بـ"مسابقة" ،ونشرت أيضا أن 12
سيارة شرطة تابعة للوالية تدخلت لتفريق
الـضـيــوف ،فــي حين أبلغت عـمــدة المدينة
العروسين بأن الزفاف ألغي.

وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـل ـج ــري ــدة ،ن ـق ـلــه مــوقــع
سكاي نيوز أمس ،تقول العروس ذات الـ24
ً
عاما" :حاولت التفاوض مع البلدية ،عقب
إلغاء الحفل ،حتى يتسنى عقد القران في
مــوعــده دون حـضــور الـضـيــوف ،واالكـتـفــاء
فقط بالشهود.

جاسم عبدالرحمن راشد المسيليم

ً
 56عاما ،شيع ،ت51672562 ،99067469 :

رسمية حسين علي العطار

أرملة محمد ناصر عيسى البغلي
ً
 74عاما ،شيعت ،ت67774123 :

حسين عبدالرسول عبدالله الباذر

ً
 69ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،90998933 ،97822758 ،66665148 :
99977335

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:13

العظمى 42

الشروق

05:33

الصغرى 25

الظهر

11:43

العصر

03:13

المغرب

05:53

العشاء

07:10

ً
أعلى مد  10:14صب ــاحـ ـ ــا
ً
أدنى جزر  04:40صب ــاحـ ـ ــا
 05:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

