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نجوم ًيقاطعون «إنستغرام»
اعتراضا على األخبار المضللة
ص 13

«الخدمة المدنية» بال خطط والبطالة تتزايد

«المحاسبة» :الديوان لم يستخدم اختصاصاته في ًرسم سياسة القوى العاملة
المسجلين ًبنظام التوظيف يشكل تحديا لتوفير فرص العمل لهم»
أعداد
«تنامي
•
ً
• « 72894رافضا ومرفوضا للترشيح للعمل ضمنهم مواطنة رفضت الوظيفة  54مرة»
محيي عامر

تقرير
اقتصادي

في تقريره الخاص بتقييم كفاء ة وفاعلية
نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية خالل
الفترة من  2017حتى  ،2018مقارنة بـ ،2016
حذر ديوان المحاسبة من زيادة مخاطر ارتفاع
أعداد العاطلين عن العمل ،نتيجة تنامي عدد
المسجلين بـنـظــام الـتــوظـيــف الـمــركــزي وغير
المرشحين ،وسط غياب الدور الفعال لـ "الخدمة
المدنية".
وقال "المحاسبة" ،إن "إجمالي عدد الرافضين
للجهات الحكومية والمرفوضين منها منذ بدء
العمل بنظام التوظيف المركزي حتى عام 2018
ً
بلغ  ،72894عدد اإلناث منهم  ،"49341مشيرا
إلى غياب القواعد المنظمة لعدد مرات الرفض
المسموح بها للمرشح ،مما أدى إ لــى ز يــادة
حاالت الرفض من المرشحين ،حتى بلغ رفض
مرشحة للوظيفة  52مرة".
ً
وانتقد عمل "الخدمة المدنية" ،مؤكدا أن دوره
اقتصر على التنسيق بين الجهات الحكومية

والباحثين عــن العمل ،دون فاعلية ملموسة
في تخطيط القوى العاملة بما له من سلطات
واختصاصات.
وتضمنت أبرز توصيات لجنة متابعة أعمال
التوظيف المركزي ،أن يسمح للمسجلين في
النظام برفض ترشيحهم  4مــرات فقط ،ألربع
جهات حكومية مختلفة ،شرط أن يكون الرفض
من المرشح ال من الجهة المرشح لها ،وهو ما
لم يتم تطبيقه.
وأشــار "المحاسبة إلــى زيــادة إجمالي عدد
المسجلين المؤهلين ،الذين لم يتم ترشيحهم
للعمل خالل فترة التحليل في عام  2017بنسبة
 ،%338إال أن عدد غير المرشحين للعمل قفز
في  2018بنسبة  %3215مقارنة ب ــ ،2016مما
نتج عنه عدم ترشيح نحو  %29من المسجلين
المؤهلين لهذا العام.
وأض ــاف" :يتضح مما سبق زي ــادة مخاطر
ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل ،رغم 02

إدراج البورصة ...العبرة بالتطوير
وتأسيس بورصات أخرى

ً
 1217احتياجا
للتخصصات النادرة
على رأسها الخدمة االجتماعية ثم
الطباعة واألرشيف
كشف «الـمـحــاسـبــة» ،فــي تـقــريــره ،أن إجمالي
احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات
النادرة ،التي ال يوجد مسجلون عليها في نظام
ً
التوظيف المركزي يبلغ  1217احتياجا ،تتضمن
 6تـخـصـصــات ،عـلــى رأس ـهــا تـخـصــص الـخــدمــة
االجتماعية بـ  564وظيفة ،بما يمثل  %46.3من
العدد الالزم ،تاله «الطباعة واألرشيف» بـ .324

 3500معلم عالق في الخارج ...مشروع أزمة
تنسيق مع «الصحة» و«الداخلية» لوضع آلية لدخولهم

●

فهد الرمضان

عـلــى أع ـت ــاب ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،ال ــذي
ينطلق  4أكتوبر المقبل ،تواجه وزارة التربية أزمة
تعليمية تتمثل بوجود  3500معلم ومعلمة عالقين
في بلدانهم ،نتيجة إجــراء ات اإلغــاق التي فرضتها
السلطات الصحية ،ومنعت بموجبها رحالت الطيران
المباشرة من  ٣٤دولة إلى مطار الكويت الدولي.

ً
الكويت تتسلم  21رفاتا
من حكومة العراق

نجت الخرطوم ،أمس ،من مواجهة انفجار هائل
ومروع ،على غرار ما شهده مرفأ بيروت في لبنان
ً
أخيرا ،مع تمكن السلطات السودانية االنتقالية من
ضبط ما وصفته بأنه «أخطر خلية إرهابية وأكبر
كمية متفجرات في العاصمة».
وأوضح النائب العام تاج السر الحبر ،في مؤتمر
صحافي عقده بالعاصمة ،أن الخلية مكونة من 41
ً
ً
شخصا ،مبينا أنه «تم العثور بحوزتها على مواد
متفجرة خطيرة بإمكانها أن تنسف العاصمة كلها،
وهي نفس المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت».
وأشار الحبر إلى أن قوات «الدعم السريع» نصبت
ً
 12كمينا ،وتمكنت من القبض على أفراد الخلية،
ً
مؤكدا أن «هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق
سلطات الخرطوم».
م ــن جــان ـبــه ،أف ــاد ال ـنــاطــق بــاســم ق ــوات «الــدعــم
الـســريــع» ،جمال جمعة ،فــي المؤتمر ،بــأن المواد
ً
الـمـتـفـجــرة تـشـمــل « 850ل ــوح ــا ل ـم ــادة ت ــي إن تي
الشديدة االنفجار وما يزيد على  3آالف كبسولة
و 4أجولة من نترات األمونيوم و 13ألف لفة سلك
وأربـعــة جــواالت بــودرة نـتــرات» .وكشف جمعة أن
ً
جــزء ا من المتفجرات المضبوطة استخدمت في
م ـحــاولــة تفجير مــوكــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء عبدالله
حمدوك في مارس الماضي.

ً
«الدستورية» ترفض طعونا
على القيود االنتخابية
و«المحاماة» والئحة الجامعة
●

حسين العبدالله

رفضت لجنة فحص الطعون
في المحكمة الدستورية طعنين
من د .محمد المقاطع والناشط
ص ـ ــاح الـ ـغ ــزال ــي ع ـل ــى ال ـق ـيــود
االنتخابية في الدائرة الثالثة.
وأك ــدت الـلـجـنــة ،فــي حكمها
أم ـ ـ ـ ــس ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ي ــوس ــف ال ـم ـط ــاوع ــة وع ـضــويــة

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن خ ـ ــال ـ ــد س ــال ــم
ومحمد بن ناجي ،انتفاء شبهة
ع ــدم دس ـتــوريــة ال ـم ــادة  14من
قــانــون االن ـت ـخــاب ال ـتــي تقصر
التقاضي أمــام قاضي الجدول
ـاض واحـ ـ ـ ــدة،
عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ـ ٍ
موضحة أن النص محل الطعن
يتعلق بنهائية أحكام المحكمة
الكلية المختصة بنظر طعون
ق ـ ـ ــرارات ل ـج ــان الـقـيــد02 ،

بقلم :توماس فريدمان

ً
ً
أي شيء يجعل الشرق األوسط أكثر شبها باالتحاد األوروبي وأقل شبها بسورية أمر جيد
استقرار الدول العربية ُّ
السنية المعتدلة بات يعتمد على تزويد الشباب باألدوات التعليمية والتعددية الدينية
ً
ً
اتفاق إبراهيم قد يخلق بديال لـ «المقاومة اإليرانية» التي أنتجت دوال فاشلة بلبنان وسورية والعراق
ً
االتفاق محاولة لتشكيل تحالف يمأل فراغا أحدثه تقليص الوجود العسكري األميركي بالشرق األوسط

ً
تسلمت الكويت ،أمس ،من الحكومة العراقية  21رفاتا عثر عليها
ً
في بادية السماوة جنوبي العراق ،ويعتقد وفقا للمؤشرات األولية
أنها ألسرى ومفقودين كويتيين ،إبان الغزو العراقي للكويت في
عام .1990
وجرت مراسم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور
ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب األحمر الدولية
ومكتب األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
02

ً
ضبط خلية إرهابية من  41شخصا
خططت لنسف العاصمة

التنسيق مــع السلطات الصحية ووزارة الداخلية؛
ل ــوض ــع آل ـي ــة لــدخــول ـهــم ع ــن ط ــري ــق رح ـ ــات ط ـيــران
ً
م ـبــاشــرة ،وحـجــرهــم صـحـيــا فــي أح ــد ال ـف ـنــادق على
نفقتهم الخاصة ،للتأكد من خلوهم من «كورونا» قبل
مباشرتهم للعمل ،الفتة إلى أن «الداخلية» ستصدر
لمن انتهت إقاماتهم منهم تــأشـيــرات دخــول «سمة
زيارة» ليتمكنوا من دخول البالد.
03

09

هكذا ّ
تحول كوشنر من محامي طالق إلى وسيط زيجات!

يعتقد أنها لمفقودين كويتيين في «السماوة»

الخرطوم تنجو من
مصير مرفأ بيروت

ً
أكد الديوان أن هناك قصورا في تحديد
مـعــدالت زي ــادة الــرواتــب وفــق المؤهالت
والفئات العمرية ،نتيجة تجاوز المؤهل
دون الجامعي «الفني» جميع المؤهالت
في زيادة متوسط الراتب بالساعة ،بمعدل
يصل إلى .%51
ولـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن ،ان ـت ـه ــى إل ـ ــى 12
ت ــوص ـي ــة أبـ ــرزهـ ــا وض ـ ــع خ ـط ــة تــوظـيــف
مركزي شاملة تراعي االحتياجات الفعلية
لسوق العمل ،وتالفي عجز التخصصات
والفائض منها.

النفط يرتفع مع توقف اإلنتاج
األميركي بسبب إعصار

08

وكشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» ،أن المناطق
التعليمية الست حصرت أعــداد المعلمين العالقين
وتخصصاتهم ،وتبين أن أكثر من  900معلم عالق
يتبع منطقة األحـمــدي التعليمية ،بينهم نحو 300
مـعـلــم خـلـيـجــي ،ف ــي حـيــن بـلـغــت أع ــداده ــم بمنطقة
الـجـهــراء حــوالــي  ،500وفــي «حــولــي» نحو  ،700وبـ
«الفروانية» .450
وأوضـحــت الـمـصــادر أن «الـتــربـيــة» تقترح أن يتم

زيادة رواتب الفنيين
تتجاوز كل المؤهالت

الكاظمي يستخدم تفويض السيستاني ويبدأ
حملته االنتخابية بحزمة مفاجآت
• َّ
حرك قطاعات «كوماندوز» لحماية مطار بغداد ألول مرة
• شعبيته تقسم حلفاء إيران بين التريث والتصعيد
●

بغداد  -محمد البصري

ب ـض ــرب ــةٍ واح ـ ـ ــد ٍة عـ ــزل رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة مـصـطـفــى
الـ ـك ــاظـ ـم ــي ت ـس ـع ــة مـ ــن شــاغ ـلــي
ال ـم ـن ــاص ــب ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـع ـل ـيــا،
واستبدلهم بتكنوقراط حسني
الـسـمـعــة ،معظمهم مــن الـشـبــاب،
وبدأ حملة اعتقاالت لمسؤولين
سابقين موالين لرئيس الحكومة
األسـبــق ن ــوري الـمــالـكــي ،أبــرزهــم
رئيس هيئة التقاعد العامة.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ض ـ ـمـ ــن س ـل ـس ـلــة
تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة ت ـع ـص ــف
بالمشهد السياسي فــي الـعــراق،
خــال مـحــاولــة الـكــاظـمــي اإليـفــاء
ب ــوع ــوده لـشـبــاب حــركــة تشرين
االحتجاجية ،الذين يتعرضون،
ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ل ـت ـهــديــد وت ــروي ــع،
ويسقط منهم ضحايا 02
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نائب األمير استقبل الغانم والخالد

الجارالله يستقبل سفيري البحرين ومصر

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر بيان أمس رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه ايضا سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ــر ب ـع ــث
سمو نائب األمير ولي العهد
بـبــرقـيـتــي تـهـنـئــة إل ــى ك ــل من
رئـيــس ال ــوالي ــات المكسيكية
ال ـم ـت ـح ــدة أنـ ــدريـ ــس مــانــويــل
ل ــوبـ ـي ــز ورئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
كوستاريكا كارلوس الفرادو
كــوي ـســادا عـبــر فيهما سموه
عن تهاني صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األحمد
وتهاني سموه بمناسبة ذكرى
العيد الوطني للبلدين ،متمنيا

اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية خالد الجارالله
امس مع السفير البحريني
ص ــاح الـمــالـكــي بمناسبة
ت ـس ـلــم م ـه ــام ع ـم ـلــه سـفـيــرا
ل ـب ــاده ل ــدى ال ـك ــوي ــت .وتــم
خــال اللقاء بحث عــدد من
أوج ـ ــه ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
الـ ـ ـس ـ ــاحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والدولية.
وحـ ـض ــر ال ـل ـق ــاء مـســاعــد
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـش ــؤون
مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر.
واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه،
أمــس ،مع سفير مصر لدى
الكويت طارق القوني ،وتم

ً
نائب األمير مستقبال رئيس الوزراء أمس
لرئيسيهما م ــو ف ــور الصحة
وا لـعــا فـيــة ولبلديهما المزيد
من التقدم واالزدهار.

ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو رئـ ـي ــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـبــرق ـي ـتــي
تهنئة مماثلتين.

الكويت تتابع بقلق استمرار تجاوز إيران حدود
خطة العمل الشاملة مع «الوكالة الذرية»
أع ــرب ــت ال ـكــويــت ،أم ــس األول ،عن
تقديرها لدور الوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـخ ـطــة الـعـمــل
الشاملة والمشتركة.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـتــي أل ـقــاهــا سـفـيــرهــا ل ــدى النمسا
وم ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم لـ ــدى الـمـنـظـمــات
ال ــدول ـي ــة ف ــي فـيـيـنــا صـ ــادق مـعــرفــي،
بمناسبة مناقشة البند ا لـثــا مــن في
اج ـت ـمــاع مـجـلــس مـحــافـظــي الــوكــالــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة وال ـخ ــاص
بــالـتـحـقــق وال ــرص ــد ف ــي إيـ ـ ــران ،على
ضوء قرار مجلس األمن .2231
ونوهت الكويت بــدور الوكالة في
م ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ــن
 ،2231وال ـخــاص بالتحقق والــرصــد
في إيران.
وقال السفير معرفي إن «وفد بالدي
اطلع بقلق على مــا جــاء فــي التقرير
الـ ــذي يــؤكــد اس ـت ـمــرار ت ـج ــاوز إي ــران
ً
للحدود المبينة باالتفاق» ،معربا عن
تقديره للدور المحوري والمهم الذي
تقوم به الوكالة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـتــابــع

بــاه ـت ـمــام ب ــال ــغ الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي هــذا
السياق ،والسيما التقارير األخيرة
التي تؤكد استمرار حياد إيــران عن
تـنـفـيــذ ب ـن ــود خ ـطــة ال ـع ـمــل الـشــامـلــة
والمشتركة.
وقـ ــال «إن ـن ــا الحـظـنــا بـبــالــغ القلق
ما أشــار إليه التقرير من أن الوكالة
تـحـقـقــت ف ــي  25أغ ـس ـطــس الـمــاضــي
مــن أن م ـخــزون إيـ ــران اإلج ـمــالــي من
الـيــورانـيــوم الـمـثــرى بلغ  2105.4كغ
منها  533.8كغ منذ التقرير األخير،
وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف ال ـك ـم ـيــة
المتفق عليها».
وأك ــد الـسـفـيــر مـعــرفــي حــق جميع
الــدول في انتاج وتطوير واستخدام
الطاقة النووية لــاغــراض السلمية،
في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية.
ودع ـ ـ ـ ــا إي ـ ـ ـ ـ ــران إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ــى
االلتزام الكامل بخطة العمل الشاملة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وم ـ ـصـ ــادق ـ ـت ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
الـ ـب ــروت ــوك ــول اإلضـ ــافـ ــي وت ـن ـف ـي ــذه،
ليتسنى للوكالة ان تكون في وضع
ي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن ت ـق ــدي ــم ت ــأكـ ـي ــدات ذات

خــال اللقاء بحث عــدد من
أوج ـ ــه ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،إض ــاف ــة إلــى

شارك في اجتماع المراجعة السنوية ألعمال «الحلف اإلقليمي»

جـهــاز تنفيذي فــي «الــدولـيــة الــذريــة»
بـعــد الـمــؤتـمــر ال ـع ــام ،وه ــو الـصــانــع
لسياسة الوكالة.

أكــد رئيس بعثة الكويت لدى
حـلــف الـشـمــال األطـلـســي (نــاتــو)،
الـسـفـيــر جــاســم ال ـبــديــوي ،سعي
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى ت ــوث ـي ــق وت ـطــويــر
تعاونها المشترك مع الحلف في
جميع المجاالت.
جاء ذلك في اجتماع المراجعة
السنوية الثالثة ألعمال وأنشطة
م ــرك ــز ال ـح ـل ــف اإلق ـل ـي ـم ــي لـ ــدول
مبادرة اسطنبول للتعاون أمس
األول عبر تقنية االتصال المرئي
والمسموع.
وأعــرب البديوي عن ارتياحه
لما وصلت إليه الشراكة القوية
بـ ـي ــن «ن ـ ــات ـ ــو» ودول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
والتي تطورت من خــال مبادرة
اسطنبول للتعاون ،وتم تعزيزها
من خالل إنشاء المركز اإلقليمي
للحلف في الكويت.
وأل ـق ــى ال ـب ــدي ــوي كـلـمــة أث ـنــاء
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع اس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض ف ـي ـه ــا
األنـشـطــة الـمـهـمــة الـتــي نظمتها
الكويت مع حلف «ناتو» في العام

 6شاحنات مساعدات كويتية وصلت إلى بيروت
العنزي :توزيعها على المستشفيات واألسر المتضررة جراء انفجار المرفأ
وصلت الى بيروت أمس ست شاحنات
محملة بعشرات االطنان من المستلزمات
ال ـط ـب ـيــة وال ـع ـي ـن ـيــة اه ـ ـ ــداء م ــن الـشـعــب
الكويتي لشقيقه اللبناني.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ب ـع ـثــة الـ ـه ــال االح ـم ــر
ال ـكــوي ـتــي ال ــى ل ـب ـنــان ال ــدك ـت ــور مـســاعــد
ال ـع ـن ــزي ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «ك ــون ــا» خــال
اسـتـقـبــالــه الـشــاحـنــات ان الـبـعـثــة نقلت
االدويــة والـمــواد العينية باالضافة الى
سـيــار تــي نقل ستقدم للصليب االحمر
ال ـل ـب ـن ــان ــي دعـ ـم ــا لــوج ـس ـت ـيــا ل ـج ـهــوده
االغاثية.
واشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان الـ ـش ــاحـ ـن ــات ال ـتــي
استغرقت رحلتها من الكويت اسبوعا
ت ـح ـمــل م ـس ـت ـل ــزم ــات ج ـم ـعــت بـفـضــل
تبرعات المواطنين والمقيمين الى
جانب القطاع الخاص في الكويت.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان الـ ـف ــري ــق ال ـم ـي ــدان ــي
ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال االح ـ ـمـ ــر ال ـكــوي ـتــي
سيقوم بالتعاون مع الصليب االحمر
ال ـل ـب ـن ــان ــي وبــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع س ـف ــارة
ال ـكــويــت ف ــي ل ـب ـنــان ب ـتــوزيــع االدويـ ــة

محافظ العاصمة :معالجة ملف
العقارات القديمة والمتهالكة
أشـ ــاد مـحــافــظ ال ـعــاص ـمــة ،الـشـيــخ ط ــال ال ـخــالــد «بـســرعــة
ّ
استجابة ملك العقارات في المحافظة بإزالة مبانيهم القديمة
ً
والمتهالكة ،أو تجميلها وفقا لما يتطلبه المظهر الجمالي
ً
وال ــذوق الـعــام للمحافظة» ،الفتا إلــى أن «كثيرا مــن أصحاب
العقارات والمستثمرين يبادرون بإزالة مخالفات البناء غير
المرخصة في العقارات االستثمارية والسكنية والتجارية،
مشهد
ويستجيبون إلنذارات وزارة الدولة لشؤون البلدية في
ٍ
حضاري ّ
ينم عن وعي ملحوظ من األطراف كافة».
ٍ
ـح لـلـمـحــافــظ ال ـخ ـ ّـال ــد ،خ ــال جــولـتــه
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـصــريـ ٍ
الميدانية على منطقة بنيد القار ،أمس ،لتفقد أوضاع العقارات
القديمة على أرض الواقع ،وذلك بحضور رئيس فريق الطوارئ
عدد
في فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ،إضافة إلى ٍ
من مسؤولي الديوان العام للمحافظة.
ّ
ودعا الخالد «بقية ملك العقارات القديمة والمتهالكة إلى
االستجابة لنداءات الجهات المعنية المتكررة بسرعةص إزالة
ً
مخالفات البناء وترميم عقاراتهم» ،موضحا أن «وجود هذه
المخالفات ال يتواكب مع رؤية الكويت الجديدة لعام .»2035
ولفت إلى أن «المحافظة أخذت على عاتقها معالجة ملف
العقارات القديمة والمتهالكة ،وستواصل جهودها الحثيثة
ً
لمتابعة ه ــذا الـمـلــف داخ ــل نـطــاق الـمـحــافـظــة» ،الف ـتــا إل ــى أن
«الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـمـحــافـظــة وال ـج ـهــات
المعنية يجري لوضع الحلول لهذه العقارات والقضاء على
كافة المظاهر المخالفة التي تشوه المشهد العام ،وتتسبب
بالمحافظة».
في التلوث البصري
ّ
وذك ــر الـخــالــد أنــه «تـفــقــد والـجـهــات المعنية خــال جولته
ّ
الميدانية  12عقارا استثماريا بادر ملكها بإزالة مخالفاتها،
كما تابع إزالة مخالفات البناء لـ  8منازل في السكن الخاص
بمناطق الدعية والدسمة والقادسية والروضة ،وذلك ضمن
ج ـه ــود الـم ـحــاف ـظــة وف ــري ــق الـ ـط ــوارئ ل ـف ــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة
العاصمة ،المتواصلة حتى االنتهاء من إزالة بقية المخالفات».

إحدى الشاحنات في مرفأ بيروت
والمواد العينية خالل االيــام المقبلة
على المستشفيات واالسر المتضررة
جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من
الشهر الماضي.
وأك ــد ال ـع ـنــزي ح ــرص ال ـكــويــت على
ت ــوف ـي ــر ك ــل م ــا ام ـك ــن م ــن مـسـتـلــزمــات
وم ـع ــدات واح ـت ـيــاجــات م ــن شــأنـهــا ان
ت ـســاعــد الـلـبـنــانـيـيــن ال ـم ـت ـضــرريــن في

م ــواج ـه ــة الـ ـظ ــرف ال ـع ـص ـيــب وت ـج ــاوز
الكارثة بافضل السبل.
وكانت جمعية الهالل االحمر اعلنت
منذ يومين توقيع اتفاقية مع الصليب
االحمر اللبناني لتقديم مساعدات لـ 150
عائلة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
لتمكينهم من ترميم منازلهم.
وأرسلت الجمعية فور وقوع االنفجار

«الخدمة المدنية» بال...
ترشيح معظم المسجلين ،ويرجع ذلــك لتنامي عــدد المسجلين
بنظام التوظيف المركزي وعدد غير المرشحين ،مما يشكل تحديا
ً
لديوان الخدمة المدنية في توفير فرص عمل للخريجين مستقبال".
وبـمــوجــب الـتـقــريــر ،بـلــغ إجـمــالــي احـتـيــاجــات الـجـهــات الحكومية
للتخصصات النادرة ،التي ال يوجد مسجلون لها في نظام التوظيف
ً
المركزي 1217 ،احتياجا ،شملت ستة تخصصات ،حصل تخصص
ً
الخدمة االجتماعية على المرتبة األولى منها بـ  564احتياجا ،تمثل
 %46.3م ــن اإلج ـم ــال ــي ،ت ــاه تـخـصــص الـطـبــاعــة واألرشـ ـي ــف بـ ـ 324
ً
احتياجا.
ً
والحظ "المحاسبة" عدم احتياج الجهات الحكومية لـ  11تخصصا
خــال الفترة من  2017حتى  ،2018وأن إجمالي المسجلين من تلك
التخصصات  2466معظمهم من التخصصات الهندسية والهندسية
المساندة ،إضافة إلى تضخم عدد المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم
ً
بتخصص الهندسة الميكانيكية إلى أن بلغ  626مسجال.
ولفت إلى وجود تضارب بين "الخدمة المدنية" والخطة اإلنمائية
للدولة في نظام فرص العمل السنوية ،إذ قدرتها الخطة بمعدل 9805
ً
سنويا ،بينما وفر الديوان  18081فرصة في  2016و 20135فرصة في
 ،2017و 17790في .2018
وانتهى "المحاسبة" في تقريره إلى  29نتيجة أبرزها التباين الواسع
بين إجمالي المسجلين غير المرشحين بنظام التوظيف واالحتياجات
الوظيفية ،ففي حين يتوفر  30310احتياجات للجهات الحكومية
بالنظام ،يبلغ إجمالي الباحثين عن العمل ولم يتم ترشيحهم .8322

«الدستورية» ترفض طعونًا...
وهو أمر ال عالقة له بالفصل في الطعن الموضوعي ،مما يكون
ً
معه الدفع بعدم الدستورية مفتقدا لجديته.
إلــى ذلــك ،رفـضــت «الــدسـتــوريــة» طعن أحــد المحامين على قانون
مهنة المحاماة بشأن تقرير مساء لة المحامين عبر مجلس تأديب
خاص بهم ،موضحة أن المدعي أسس دعواه على طلب الحكم بعدم
دستورية المادة  37من القانون رقم  42لسنة  1964المعدل بالقانون
رقم  62لسنة  1996لوجود عناصر غير قضائية في تشكيل مجلس

ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
الـ ـ ـس ـ ــاحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والدولية.

البديوي :نسعى إلى تطوير التعاون
مع «ناتو» في كل المجاالت

السفير صادق معرفي خالل إلقاء كلمة الكويت
م ـصــداق ـيــة ب ـش ــأن عـ ــدم وج ـ ــود م ــواد
وأنشطة نووية غير معلنة في إيران،
ويضمن استمرار وضعها كدولة غير
حائزة على السالح النووي.
ويعتبر مجلس المحافظين اعلى

الجارالله مستقبال سفير البحرين أمس

فــريـقــا مـيــدانـيــا اطـلــع عـلــى الــواقــع الــذي
خ ـل ـفــه االن ـف ـج ــار وأشـ ـ ــرف ع ـلــى تــوزيــع
اال حـتـيــا جــات المطلوبة للمستشفيات
م ـ ـ ــن م ـ ـ ـع ـ ـ ــدات طـ ـبـ ـي ــة وم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ص ـح ـي ــة
واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـط ـلــوبــة ل ــاس ــر مــن
مــواد صحية وغذائية وعينية وادوات
كهربائية.

التأديب من أعضاء جمعية المحامين الكويتية ابتغاء إبطال النص
ً
المطعون عليه توصال إلى إهدار حكم صدر ضده بناء عليه ،وبالتالي
ً
يكون اتصال المحكمة بهذا األمر مخالفا للقانون.
وعلى صعيد متصل ،رفضت المحكمة طعن طالبة بجامعة الكويت
على الئحة القبول في الجامعة لمخالفتها أحكام المواد  7و 8و 13و29
ً
و 40من الدستور ،مؤكدا أن قواعد القبول والتحويل للعام الدراسي
ً
 2019ـ ـ  2020المعتمدة من الجامعة والتي جاء نتاجا لها قرار عدم
قبول المدعية بها ال تعدو كونها من قبيل القرارات اإلدارية التنظيمية
ا لـتــي تخضع لرقابة القضاء اإلداري متى طعن عليها مباشرة في
الميعاد ،كما يكون للقضاء اإلداري ،ولو بعد فوات الميعاد ،إخضاعها
ً
ً
لرقابته بمناسبة تطبيقها تطبيقا فرديا.
كما رفضت «الدستورية» طعن مواطن على قانون حماية المستهلك؛
لـعــدم وج ــود أي مخالفات ،مــؤكــدة أن مــا يثيره راف ــع الطعن هــو من
اختصاصات إدارة حقوق المستهلك.

الكويت تتسلم  21رفاتًا...
وقال القائم باألعمال باإلنابة في سفارة الكويت لدى العراق محمد
الوقيان ،إنه «سيتم إجــراء عمليات الفحص الجيني واالستعراف
لهذا الرفات في الكويت ،عبر اإلدارة العامة لألدلة الجنائية ،لمطابقة
النتائج مع قاعدة بيانات األسرى والمفقودين ورعايا الدول األخرى».
ومــن جهته ،أعلن رئيس لجنة شــؤون األســرى والمفقودين في
وزارة الخارجية ،ربيع العدساني ،أن عملية االستعراف على الرفات
معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت ،الستخالص الحمض النووي ،ومن ثم
العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات األسرى والمفقودين ،للتحقق
من النتائج وتحديد هوية الرفات قبل أن يتم اإلعالن عنها04 .

الكاظمي يستخدم تفويض...
على يد الميليشيات الموالية إليران ،إضافة إلى تبني المرجع الديني
األعلى بالنجف علي السيستاني لمطالب االحتجاجات ،وتحذيره
الحكومة واألحزاب من حلول ساعة الندم.
ّ
وي ـح ــاول الـكــاظـمــي االس ـت ـف ــادة م ــن زخ ــم ول ــدت ــه حــركــة االحـتـجــاج
ً
والـتـقــارب بينها وبين المرجع السيستاني ،ليظهر مناصرا للشعب

الماضي ،والتي تضمنت مراجعة
برنامج الشراكة والتعاون الفردي
الــذي عقد فــي الخريف الماضي
ف ــي ب ــروك ـس ــل ،وك ــذل ــك مــراج ـعــة
ن ـشــاط ال ـمــركــز اإلقـلـيـمــي لحلف
شمال األطلسي في الكويت.
وأوضــح أن األنشطة تضمنت
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ب ــال ــذك ــرى
الخامسة عشرة إلطــاق مبادرة
إسطنبول للتعاون بين « نــا تــو»
من جهة ،ودولة الكويت واإلمارات
وقطر والبحرين من جهة أخرى.
واستشهد البديوي في الكلمة
الـتــي ألـقــاهــا رئـيــس جـهــاز األمــن
الــوط ـنــي الـشـيــخ ثــامــر الـصـبــاح،
خالل االحتفال بالذكرى الخامسة
عشرة إلطالق مبادرة إسطنبول
لـلـتـعــاون بتطوير الـتـعــاون بين
الـجــانـبـيــن ،وذل ــك مــن خ ــال عقد
اجـتـمــاع سـنــوي عـلــى المستوى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ب ـ ـيـ ــن دول م ـ ـب ـ ــادرة
إس ـط ـن ـب ــول ل ـل ـت ـع ــاون لـمـنــاقـشــة
ك ــل الـ ـتـ ـط ــورات األم ـن ـي ــة ،وسـبــل

جاسم البديوي

التعاون المشترك .واختتم حديثه
بتقديم ا لـعــد يــد مــن المقترحات
الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق وت ـ ـعـ ــزز تـحـقـيــق
الركائز الخمس الجديدة التي قام
بتكييفها حلف «ناتو» ،للمساعدة
فــي تـطــويــر عــاقـتــه مــع شــركــائــه
وتعزيزها في المنطقة.

ُ
«الفتوى» تجيز لـ«السكنية»
إقرار العاجل من األمور
●

يوسف العبدالله

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن إدارة الـفـتــوى
والتشريع أعطت المجلس الحالي للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية الضوء األخضر إلقرار العاجل من األمور فقط ،لحين
حسم التجديد من عدمه ألعضائه ،إذ انتهت واليته منذ مارس
الماضي ( 5أشهر) ،ولم يحسم مصيره حتى اليوم.
وأشارت المصادر إلى أنه استنادا إلى قرار «الفتوى» ،فإن
مجلس السكنية قد يجتمع خالل الفترة المقبلة ،للنظر في
بعض الملفات العالقة.
إلى ذلك ،كشفت مصادر إسكانية أن المؤسسة استقبلت
الكثير مــن معامالت التخصيص مــن المواطنين الراغبين
في الحصول على مشاريعها القائمة في شقق مدينة جابر
األحمد ،باإلضافة الى قسائم مشروع جنوب مدينة صباح
األحمد ،منذ انطالق المرحلة الثانية مطلع يوليو الماضي،
موضحة في الوقت ذاته أن قرعات التوزيع لم يتم العمل بها
خالل المرحلة الحكومية الرابعة القائمة ،كما أن العمل بها
او استمرار تعليقها خالل المرحلة الخامسة لم يحسم بعد.
وأضــافــت المصادر أن هناك خطة ستعرض على وزيــرة
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس
تتضمن آل ـيــة إمـكــانـيــة اسـتـئـنــاف قــرعــات تــوزيــع الــوحــدات
ً
السكنية على المواطنين ،وفق االشتراطات الصحية ،تمهيدا
للمرحلة الخامسة التي لم يتم البدء بها بعد.

ضد األحزاب القديمة المتهمة بالفشل في إدارة البالد ،وخطته أن يصل
ً
قويا إلى االنتخابات المقررة بعد تسعة أشهر ،ليتحالف مع مرشحي
حركة تشرين ،ويحاول تغيير موازين القوى في البرلمان المقبل ،مما
ّ
جعل بعض المعلقين يصفون هذه التطورات بـ "بداية مبكرة" للدعاية
االنتخابية للكاظمي.
ّ
لكن المقربين من األخير يقولون إن الــرأي العام يضغط بقوة على
الحكومة ،وينتظر تحقيق وعودها بضبط سالح الميليشيات ،ومحاكمة
كبار الفاسدين ،وسط عجز مالي حاد بسبب تراجع أسعار النفط.
وإذا كــانــت نــوايــا الكاظمي قــد أصبحت واض ـحــة ،فــإن ردود أفعال
خصومه ليست كــذلــك ،وتــؤكــد الـمـصــادر أن األح ــزاب الـمــوالـيــة إليــران
تنقسم بشدة اليوم بين طــرف يطلب من طهران التصعيد ضد بغداد
والقوات األميركية في العراق ،وآخر متعقل يقول لإليرانيين إن الكاظمي
ً
بدأ يحظى بشعبية كبيرة نسبيا ،وليس من مصلحة الميليشيات أن
تخوض مواجهة معه.
وضمن اإلجــراءات الجديدةّ ،
حرك الكاظمي قطعات "كوماندوز" إلى
محيط مطار بغداد ،الذي تستخدمه الميليشيات لضرب المطار ،حيث
سقط ص ــاروخ كاتيوشا األسـبــوع الماضي فــي باحة قــرب "ترمينال"
المسافرين للرحالت الداخلية ،وأثار الفزع بينهم ،وهو ما يحصل للمرة
األولى ِّمنذ سنوات طويلة.
وتحذر الفصائل المسلحة من دخول مواجهة مع قوات النخبة ،التي
تضاعفت أعدادها وتدريباتها خالل معارك طويلة مع تنظيم "داعش"
بعد عــام  ،٢٠١٤ويحاول جهاز مكافحة اإلرهــاب استعادة هيبته بعد
فشله يوليو الماضي في االحتفاظ بمسلحين اعتقلهم بتهمة إطالق
الصواريخ على منشآت حيوية ،إذ ضغطت ميليشيات موالية لطهران
إلطالق سراحهم.
ويسود حــذر واضــح بين األح ــزاب المنافسة للكاظمي بعد اعتقال
مدير التقاعد العام السابق ،خاصة بعد أن أشاعت الحكومة وجود ستة
معتقلين آخرين يمثلون شبكات فساد حزبية ،ويقال إن رئيس الحكومة
ً
األسبق نوري المالكي ممتعض جدا؛ ألن الكاظمي قام بهذه اإلصالحات
خالل وجوده بالخارج.
وذهب المالكي إلى إيران ألغراض قيل إنها عالجية ،لكن ذلك قد يعني
ً
أيضا إجراء مباحثات مع اإليرانيين لرسم سيناريوهات التعامل مع الكاظمي
ً ً
الذي أصبح مقربا جدا من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وينهمك
اليوم في انفتاح متسارع من منطقة شمال الخليج حتى مصر.
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محليات

ُّ
ُ
تعذر عودة  3500معلم عالق ينذر بأزمة للعام الدراسي

التدريس عن بعد ينطلق  4أكتوبر ...وجميع الحلول تخضع لرأي السلطات الصحية
فهد الرمضان

مع اقتراب بدء الدراسة عن
بعد بالمدارس يوم  4أكتوبر
المقبل ،تواجه وزارة التربية
أزمة على صعيد المعلمين،
بغياب  3500معلم ،علقوا
ببلدانهم نتيجة إجراءات وقف
الطيران مع  32دولة ،لمنع
تفشي فيروس كورونا.

بينما يقترب موعد بدء الدراسة
للعام الدراسي الجديد ،والذي من
المقرر أن يكون في  4أكتوبر المقبل
بنظام التعليم عن بعد ،ومع إصرار
الوزارة على عدم مشاركة المعلمين
العالقين فــي الـخــارج بالتدريس،
من خالل منصة التعليم عن بعد،
تواجه وزارة التربية أزمة محتملة
م ــع وجـ ــود أك ـثــر م ــن  3500معلم
ومعلمة ،عالقين في بلدانهم نتيجة
عدم قدرتهم على العودة إلى البالد
بـعــد تعليق الـسـلـطــات الصحية
للطيران بين الكويت وتلك البلدان.
وف ــي الـسـيــاق ،كشفت مـصــادر
تربوية رفيعة لـ"الجريدة" أن الوزارة

ثان لمتغيب الفصل
السماح بدور ٍ
األول بعذر والمنتظم «أونالين»
أكد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان أن
طالب الصف الـ  12الذي تغيب عن الفصل األول لعذر مقبول
وانتظم بالدراسة خالل فترة التعليم عن بعد "أونالين" يحق
ً
له دخــول اختبارات الــدور الثاني ،موضحا أنه سيتم حجب
شهادته الدراسية لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.
وق ــال الـسـلـطــان ،فــي ق ــرار لــه أم ــس ،إن ــه فــي ح ــال لــم يرغب
بالدخول إلى الدور الثاني ،فإنه تعطى له شهادته الدراسية
بحسب درجاته في التعليم عن بعد شريطة توقيع إقرار بعدم
رغبته بالدخول إلى الدور الثاني.

عملت ،خالل الفترة الماضية ،على
التنسيق مع المناطق التعليمية
الـســت ،لمعرفة األع ــداد الحقيقية
للمعلمين الوافدين والخليجيين
الـعــالـقـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،موضحة
أن المناطق قــامــت بحصر أعــداد
وتخصصات المعلمين العالقين،
والتي وصلت إلى أكثر من  3آالف
و 500معلم ومعلمة فــي مختلف
المناطق التعليمية الست.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن األع ـ ــداد
اخ ـت ـل ـفــت ب ـي ــن مـنـطـقــة تعليمية
وأخ ـ ــرى ،حـيــث كــانــت ف ــي منطقة
األحـمــدي التعليمية في حــدود الـ
 900معلم ومعلمة ،بينهم نحو 300
معلم ومعلمة خليجيين ،في حين
كانت األع ــداد في منطقة الجهراء
التعليمية فــي ح ــدود  500معلم
ومعلمة ،وفي حولي المست اعداد
العالقين  700معلم ومعلمة ،الفتة
إلى أن منطقة الفروانية التعليمية
لم تنته حتى اآلن من حصر االعداد،
إال أن ما تم حصره حتى يوم أمس
بلغ  450معلما ومعلمة.
وف ـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـ ـبـ ــارك الـكـبـيــر
الـتـعـلـيـمـيــة ،بـلــغ ع ــدد المعلمين
العالقين  ،439تــوزعــوا بين 140
معلما للمرحلة الـثــانــويــة ،و127
للمتوسط ،و 140لالبتدائية ،و22
للرياض.

السلطات الصحية
وأوضـحــت أن ال ــوزارة تعمل

على إعداد مقترح حل لمشكلة
المعلمين العالقين ،بحيث يتم
التنسيق مع السلطات الصحية
ووزارة الــداخ ـل ـيــة لــوضــع آلـيــة
لدخولهم إلى البالد عن طريق
رحالت طيران خاصة بهم ،ومن
ث ــم ح ـج ــره ــم ص ـح ـيــا ف ــي اح ــد
الفنادق على نفقتهم الخاصة،
للتأكد مــن سالمتهم الصحية
وخ ـل ــوه ــم م ــن مـ ــرض ك ــورون ــا،
ل ـي ـب ــاش ــروا أع ـم ــال ـه ــم ب ـعــدهــا،
مضيفة أن الوزارة ستعمد كذلك
للتنسيق مع الداخلية إلصدار
تــأشـيــرات دخ ــول "سـمــة زي ــارة"
للمعلمين العالقين الذين انتهت
إقاماتهم في الخارج ،ليتمكنوا
من الدخول واستكمال اجراءات
االقـ ــامـ ــة ب ـع ــد اتـ ـم ــام اج ـ ـ ــراءات
الحجر الصحي.
وذكرت المصادر أن قياديي
التربية في تواصل مستمر مع
م ـســؤولــي الـسـلـطــات الصحية
في الـبــاد ،للعمل على اعتماد
آلية لعودة المعلمين العالقين،
والتي من المرجح أن تكون وفق
خطة التربية بتحديد أسمائهم
والـسـمــاح بـطـيــران مباشر لهم
من بلدانهم ،وإلزامهم بالحجز
الصحي على نفقتهم في فنادق
ت ـح ــدده ــا ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،مـشــددة
عـ ـل ــى أن الـ ـ ـ ـ ــرأي االخـ ـ ـي ـ ــر ب ـيــد
السلطات الصحية في تحديد

«التربية» تحصر
أسماءهم وتنسق
مع الداخلية إلصدار
تأشيرات لمن انتهت
إقاماتهم

المعلمون العالقون
المنطقة التعليمية

العدد

األحمدي

900

الجهراء

500

حولي

700

الفروانية (غير نهائي)

450

مبارك الكبير

439

اإلجمالي باستثناء العاصمة

2989

م ـص ـي ــر ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـعــال ـق ـيــن
وتوقيت دخولهم.

غير الكويتيين

اقتراح بالسماح
بطيران مباشر
وحجرهم في
فنادق على نفقتهم
لمباشرة أعمالهم
بعد ثبوت سالمتهم

وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أصـ ــدر
وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة بــاإلنــابــة
فيصل المقصيد تعميما بشأن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــواج ـ ــب ات ـب ــاع ـه ــا
للموظفين غير الكويتيين الذين
غ ـ ـ ـ ــادروا الـ ـب ــاد وتـ ـع ــذر عـلـيـهــم
الـ ـع ــودة ل ـم ـبــاشــرة ال ـع ـمــل ،عقب
ان ـت ـه ــاء إج ــازت ـه ــم ب ـس ـبــب حـظــر
الطيران ،موضحا أنه فيما يتعلق
بــال ـمــوظ ـف ـيــن غ ـي ــر ال ـخــاض ـع ـيــن
لنظام الـعـطــات الـمــدرسـيــة ،فإن
ال ـمــوظــف ال ــذي غ ــادر ال ـبــاد في
إجازة دورية قبل  12مارس 2020
وت ـع ــذر عـلـيــه الـ ـع ــودة لـمـبــاشــرة

جائزة بن زايد ألفضل معلم تبدأ مرحلة تقييم المشاركات
•

فهد الرمضان

ع ـقــدت «ج ــائ ــزة» مـحـمــد ب ــن زايـ ــد ألف ـضــل مـعـلــم خـلـيـجــي"،
ً
ً
ً
اجتماعا تحضيريا افتراضيا  ،ضم المنسقين والممثلين عن
الدول المشاركة في الجائزة ،لمناقشة آخر المستجدات ،وجدول
أعمال الجائزة في دورتها الثالثة ،وتم تحديد بداية األسبوع
ً
المقبل موعدا لبدء مرحلة التقييم للمشاركات واعتماد عملية
ً
ُ
تقييم المشاركات افتراضيا عن بعد ،بعد دراسة األوضاع الراهنة.
وف ــي بــدايــة االج ـت ـمــاع ،رح ــب األم ـيــن ال ـعــام لـلـجــائــزة د .حمد
ً
الدرمكي بالمجتمعين ،مشيدا بالجهود المبذولة من أعضاء
اللجان ،وهو ما مهد الطريق النسيابية أعمال ومراحل الجائزة
دون أي إشكاليات أو معوقات ،كما استعرض آخر المستجدات
الحالية واستعدادات الجائزة لمرحلة التقييم النهائية ،وآليات
العمل.
وأك ـ ــد أن ال ـج ــائ ــزة ت ــدخ ــل األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل مــرح ـلــة تقييم
المشاركات المتميزة ،لتحديد الفائز من جانب اللجنة التحكيمية.
واستعرض المجتمعون ،في اللقاء آخر مستجدات آلية النظام
الدراسي للعام الجديد في جميع الدول المشاركة حيث تم تقييم
الوضع الراهن للدول ،وتحديد آلية التقييم مع مراعاة جميع
التغييرات التي طرأت على العملية التعليمية.

اجتماع عن بعد للجنة جائزة محمد بن زايد

العمل بسبب حظر الطيران فإنه
يعتبر في فترة العطلة الرسمية
وأيام الراحة التي قررها مجلس
الـ ــوزراء ،ويستحق مرتبه خالل
فـتــرة تعطيل الـعـمــل ،وي ـجــوز له
عـقــب ان ـت ـهــاء تـعـطـيــل الـعـمــل في
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة واس ـت ـمــرار
تعذر عــودة الموظف الــذي غادر
البالد لمباشرة العمل أن يطلب
مـنـحــه إجـ ــازة دوريـ ــة ف ــي ح ــدود
رص ـيــده ،ويـجــوز لــه طلب منحه
إحدى اإلجــازات المقررة قانونا،
ومـنـهــا اإلج ـ ــازة ال ـخــاصــة ب ــدون
مـ ــرتـ ــب بـ ـم ــا ال ي ـ ـج ـ ــاوز ح ــده ــا
األقـ ـص ــى  15ي ــوم ــا ،وي ـم ـك ــن أن
ي ـكــون طـلــب اإلج ـ ــازة هــاتـفـيــا أو
ب ــأي وس ـي ـلــة أخ ـ ــرى ،وف ــي حــالــة
عــدم تــوافــر ش ــروط منح أي نوع
من أنواع اإلجــازات فإن الموظف
ً
يعتبر منقطعا عــن العمل بعذر
قهري ،وال يستحق مرتباته عمال
بقاعدة األجر مقابل العمل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه فـيـمــا يتعلق
بالموظفين الخاضعين لنظام
العطالت المدرسية ،فإن الموظف
الـ ــذي غـ ــادر ال ـب ــاد ق ـبــل تعطيل
ال ـع ـم ــل وت ـ ـعـ ــذرت ع ـل ـيــه ال ـع ــودة
ل ـم ـب ــاش ــرة ال ـع ـم ــل ب ـس ـبــب حـظــر
الطيران فيطبق بشأنه مــا تقرر
ل ـل ـخــاض ـع ـيــن ل ـن ـظ ــام ال ـع ـط ــات
ال ـمــدرس ـيــة ب ـش ــأن تـعـطـيــل عمل
الـمـعـلـمـيــن ،م ــع م ــا يـتــرتــب عليه
مــن آثـ ــار ،وع ـقــب انـتـهــاء تعطيل
ال ـع ـمــل واسـ ـتـ ـم ــرار ت ـع ــذر ع ــودة
الموظف فإنه اعتبارا من تاريخ
بــدايــة عمل العاملين بالمدارس
حسب المرحلة الدراسية يجوز
لــه طـلــب مـنـحــه إح ــدى اإلج ــازات
الـمـقــررة قــانــونــا ،ومنها اإلجــازة
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ــدون م ــرت ــب بـحــدهــا
األقصى  15يوما ،ويمكن أن يكون
طلب اإلجــازة هاتفيا .وفي حالة
عــدم تــوافــر ش ــروط منح أي نوع
مــن أن ــواع اإلجـ ــازات فــإنــه يعتبر
ً
منقطعا عــن العمل بـعــذر قهري
وال يستحق مرتباته.

سلة أخبار
«المدنية» تمدد فترة تسلم
البطاقات حتى  8مساء
أعلنت الهيئة العامة
للمعلومات املدنية الكويتية
تمديد ساعات العمل لتسلم
البطاقات املدنية في املبنى
الرئيسي بجنوب السرة،
ليصبح من السادسة صباحا
حتى الثامنة مساء بشكل
متواصل مدة  14ساعة.
وأوضحت الهيئة ،في بيان
صحافي ،أمس ،أن ذلك
يأتي لتسهيل تسلم البطاقة
للمواطنني واملقيمني،
وتخفيف التكدس في
األجهزة ،ليتسنى للهيئة
تخزين بطاقات جديدة.
ودعت الهيئة في بيانها
املواطنني واملقيمني إلى التأكد
من جاهزية البطاقة قبل
التوجه لتسلمها عن طريق
املوقع اإللكتروني للهيئة ،أو
االتصال الهاتفي على الرقم
.1889988

«إحياء التراث» تنظم الدورة
اإللكترونية الـ  13في األندلس

تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في منطقة األندلس
"الدورة اإللكترونية الثالثة
عشرة" في شرح كتاب "األذكار
واآلداب" ،يلقيها عضو هيئة
كبار العلماء في السعودية
الشيخ د .صالح العصيمي،
والتي تستمر فعالياتها من
 19إلى  24الجاري.
وأوضحت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،أن مقررات
الدورة ستكون في الباقيات
الصالحات من األذكار
بعد الصلوات ،والخالصة
الحسناء في أذكار الصباح
واملساء ،واآلداب العشرة.
ودعت الجمعية الجمهور
للمشاركة في فعاليات
األنشطة التي تقيمها ،األمر
الذي يعود عليه بالنفع
والفائدة في دينه ودنياه.

«الرحمة» توزع مساعدات
إغاثية في جيبوتي

 3وفيات و 698إصابة بـ«كوفيد  ...»19وشفاء « 968اإلعاقة» :خطة لدعم الصحة النفسية للمعاقين
«الطبية»« :التشاوريات» أحد أسباب زيادة اإلصابات بـ «كورونا»
•

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل  698إصابة جديدة
بمرض "كوفيد  "19في الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة في البالد إلى
ً
 96ألفا و 999حالة ،في حين تم تسجيل  3وفيات
نتيجة مضاعفات المرض ليصبح مجموع حاالت
الوفاة المسجلة حتى اليوم  571حالة.
وقــالــت وزارة الـصـحــة فــي الـبـيــان اإلحـصــائــي
اليومي للوقوف على آخــر مستجدات الفيروس،
إن عدد حاالت الشفاء من المرض خالل الـ 24ساعة
الماضية بلغ  968حــالــة ،ليرتفع إجمالي حــاالت
ً
الشفاء من المرض إلى  87ألفا و 187حالة وبنسبة
 89.8في المئة ،من إجمالي اإلصابات اإلجمالية في
البالد ،عقب التأكد من تماثل تلك الحاالت للشفاء
بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة والخطوات
المتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في
أقسام العناية المركزة بلغ  93حالة ليصبح بذلك
المجموع الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت إصابتها
بمرض "كوفيد "19-وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  9241حالة.
وذك ـ ــرت الـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد ال ـم ـس ـحــات ال ـتــي تم
إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ  5384مسحة
ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بــدايــة الجائحة

ً
ً
ً
وحتى اآلن  689ألفا و 588فحصا مخبريا ،وبذلك
تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة من المسحات 12.9
في المئة.
َّ
في مجال اخر ،حذرت الجمعية الطبية من مغبة
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية ،بحجة انتهاء
الحظر وعودة الحياة الطبيعية.
ودقــت الجمعية ناقوس الخطر من تأثير ذلك
على الصحة العامة ،في ظل انتشار فيروس كورونا،
وعودة تزايد وتيرة اإلصابات مجددا.
وق ــال رئـيــس الجمعية ،د .أحـمــد ال ـع ـنــزي ،في
تصريح صحافي ،إن "ما نشاهده اليوم من مظاهر
عــدم االلـتــزام باالشتراطات الصحية وزي ــادة عدد
ُ
اإلصابات ينبئ بخطر كبير ال تحمد عقباه ،ويهدد
الصحة العامة والمنظومة الصحية ،وأهلك الطواقم
الطبية التي تعبت وهي تحارب فيروس كورونا منذ
بداية األزمة وحتى يومنا هذا".
وأضــاف أن إقامة البعض لـ"التشاوريات" ُيعد
سببا من أسباب زيادة عدد اإلصابات في البالد،
ً
وخاصة أنها ال تطبق أيا من التعليمات الصحية
الموصى بها عالميا ومن قبل وزارة الصحة.
وطالب العنزي الجهات المعنية بالدولة بـ"الحزم"
وتطبيق العقوبات ضد كل َمن يستهتر في تطبيق
االشـتــراطــات الصحية ،كما يجب وضــع عقوبات
رادع ــة لغير الملتزمين ب ــارت ــداء الـكـمــام ،لحماية
المجتمع والصحة العامة.

• تطلق حملة «حياتهم غالية» نهاية الشهر الجاري
• العوضي :آثار اجتماعية ونفسية جسيمة إلغالق المدارس والمراكز
•

أحمد العنزي

جورج عاطف

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
د .شفيقة الـعــوضــي ،جــاهــزيــة ف ــرق الـعـمــل إلطــاق
حملة "حياتهم غالية" نهاية الشهر الجاري ،والتي
ستتضمن تشغيل خطة فرق دعم الصحة النفسية
لــذوي اإلعــاقــة ،الفتة إلــى أن تدشين الخدمة يأتي
حماية ووقاية للمعاقين من تبعات حظر التجول
الذي فرضته الدولة خالل الفترة الماضية ،وإغالق
المدارس والمؤسسات والمراكز ،وما ترتب على ذلك
من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية جسيمة.
وأوضـحــت العوضي ،فــي تصريح ،على هامش
ً
افتتاح مقر الحملة ،أن "حياتهم ُغالية" تأتي امتدادا
ً
لحملة "واحنا بعد وياكم" ،التي أطلقت أخيرا كفزعة
وطنية لمواجهة جائحة "كورونا" بمشاركة فاعلة من
المعاقين ،استجابة لنداء سمو أمير البالد ،مشيرة
إلى أن الجميع يقطف اليوم ثمرة من ثمار الشراكة
بإعالن الجاهزية إلطالق هذه الخدمة.
وأضافت أن "تقديم هذا الدعم لألشخاص ذوي
اإلعاقة خالل حملة (حياتهم غالية) بمثابة الوقوف
معهم لوقايتهم من آثار ما بعد الصدمات والتخفيف
من معاناتهم" ،مؤكدة استمرار الشراكة المؤسسية
الـبـنــاء ة مــع الهيئة الخيرية اإلســامـيــة العالمية،

ومـنـظــومــة الـبـنــاء الـبـشــري للتنمية االجـتـمــاعـيــة،
ومؤسسات المجتمع المدني ،والجهات الحكومية
والخاصة كافة ذات العالقة.

تطوير الشراكات
مــن جــانـبــه ،شـكــر مــديــر الهيئة الـخـيــريــة م .بــدر
الصميط جميع العاملين في هيئة اإلعاقة على مد
هــذه الـجـســور بين هيئات ومــؤسـســات المجتمع،
ً
مـعـبــرا عــن اع ـتــزاز الهيئة الـخـيــريــة بـهــذه الـشــراكــة
لتنمية مسيرة العطاء التي عرف بها أهل الكويت.
ً
وأكد الصميط أن الهيئة الخيرية لن تدخر جهدا
فــي دعــم هــذه الجهود اإلنسانية النبيلة ،وتعزيز
الشراكة مع مؤسسات المجتمع آلفاق أرحب.

األمان االجتماعي
من جانبها ،قالت مؤسسة منظومة البناء البشري
ومستشار التخطيط االستراتيجي م .عواطف السلمان:
"إننا نسعى من خالل (حياتهم غالية) إلى دعم ذوي
اإلعــاقــة وتحقيق متطلباتها ،ومتابعة تحسين أداء
الخدمات المقدمة لـهــا" ،مضيفة "أنـنــا لــن نألو جهدا
في تسخير اإلمكانات كافة لتوفير الحماية الصحية
الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتأهيلهم وأسرهم
لتخطي هذه المحنة".

ّ
ً
«الصحة»« :اإلفتاء» أحلت دواء من بنكرياس الخنزير
•

عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أن أحد أدوية
مرض التليف الحويصلي وسرطان
ال ـ ـب ـ ـن ـ ـكـ ــريـ ــاس والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـص ـ ــرف فــي
صـيــدلـيــات الـمـسـتـشـفـيــات والـمــراكــز
الصحية التابعة لـلــوزارة ويحتوي
على منتجات مــن نسيج بنكرياس
الخنزير حالل شرعا ،وفقا لفتاوى

م ـ ـ ــن وزارة األو ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
اإلسالمية.
وقالت ا لــوزارة في بيان لها أمس
إن ه ــذا ال ـ ــدواء مـسـجــل ف ــي الـكــويــت
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2015م ــو ض ـح ــة أن أ م ــر
هذا ا لــدواء عرض على لجنة األمور
ا ل ـع ــا م ــة ف ــي إدارة اإل ف ـ ـتـ ــاء ا ل ـتــا ب ـعــة
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وا لـتــي أ كــدت أن "الجيالتين" يعتبر

م ـ ـ ــادة م ـس ـت ـح ـل ــة فـ ـه ــو غـ ـي ــر ال ـج ـل ــد
والعظم الذي استخرج منهما وعلى
هــذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه
وشراؤه.
وأ ض ــا ف ــت إدارة اإل فـ ـت ــاء ا لـتــا بـعــة
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
أن هناك بعض المنتجات الدوائية
والغذائية والتي يدخل في تركيبها
الجيالتين المستخلص من شحوم

الخنزير ،الفتة إ لــى أن صناعة هذه
المنتجات تغير من خصائص المادة
األصـلـيــة نـتـيـجــة تـفــاعـلـهــا ال ـحــراري
والكيميائي والتي تجيز استخدامها
ً
شرعا .

وزعت جمعية "الرحمة
العاملية" ،عن طريق ممثلها
في جيبوتي ،مواد غذائية
على األسر املتعففة ،والتي
تعاني انعداما شديدا في
األمن الغذائي ،في إطار
برنامجها اإلغاثي والتنموي
لدعم املحتاجني من أبناء
الشعب الجيبوتي.
وقال األمني املساعد لشؤون
القطاعات في الجمعية
فهد الشامري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "هذه
املساعدات اإلغاثية تأتي
لتقديم املواد اإلغاثية لألسر
املتعففة ،حيث تم توزيعها
بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية والتضامن في
حكومة جيبوتي ،بحضور
املستشار الفني للوزارة،
ونائب محافظ عرتا".
وأوضح الشامري أن
املساعدات تضمنت  250سلة
غذائية ملصلحة  250أسرة
متعففة ،في ريف منطقة
"عرتا" بجيبوتي.
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يعتقد أنها تعود لمفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة
إجراء عمليات
الفحص
الجيني
عبر «األدلة
الجنائية»

الوقيان

عملية
االستعراف
على الرفات
معقدة وتحتاج
إلى دقة ووقت
العدساني

تـسـلـمــت ال ـس ـفــارة الكويتية
فــي بـغــداد ،أمــس ،مــن الحكومة
ً
العراقية  21رفــاتــا يعتقد انها
الس ـ ــرى كــويـتـيـيــن وم ـف ـقــوديــن
ابان الغزو العراقي للكويت في
عام .1990
وجرت مراسم تسليم الرفات
قـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـط ـ ــار ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ال ـ ــدول ـ ــي
ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـل ـيــن ع ــن وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة وم ـن ـظ ـم ــة
الصليب االحمر الدولية ومكتب
االمم المتحدة لمساعدة العراق
(يونامي).
وقال القائم باالعمال باالنابة
في سفارة الكويت لدى العراق
م ـح ـمــد ال ــوقـ ـي ــان ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ان
تـسـلـيــم ال ــرف ــات ج ــاء ف ــي اط ــار
م ــواصـ ـل ــة الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة
ب ـم ـلــف االس ـ ـ ــرى وال ـم ـف ـق ــودي ــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ورعـ ـ ــايـ ـ ــا ال ـ ـ ــدول
االخرى.
وأوض ـ ـ ــح ان ال ـع ـم ـل ـيــة تـمــت
عبر اللجنتين الثالثية والفنية
ال ـف ــرع ـي ــة ال ــدول ـي ـت ـي ــن ال ـل ـت ـيــن
ت ـت ــرأس ـه ـم ــا ال ـل ـج ـن ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـل ـص ـل ـيــب االح ـ ـمـ ــر وع ـض ــوي ــة
الـكــويــت وال ـع ــراق والـسـعــوديــة
وام ـيــركــا وبــريـطــانـيــا وفــرنـســا
ف ـض ــا عـ ــن «يـ ــونـ ــامـ ــي» بـصـفــة
مراقب.
واضـ ـ ـ ــاف انـ ـ ــه ي ـع ـت ـقــد وف ـقــا

رئيس لجنة شؤون األسرى والمفقودين أثناء عملية تسلم الرفات
لـلـمــؤشــرات االول ـي ــة ان الــرفــات
ي ـ ـ ـعـ ـ ــود الس ـ ـ ـ ـ ــرى وم ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن
كويتيين عثر عليهم في بادية
السماوة جنوبي العراق.
وتابع «سيتم اجراء عمليات
الفحص الجيني واالستعراف
ل ـهــذا ال ــرف ــات ف ــي ال ـكــويــت عبر
االدارة العامة لالدلة الجنائية
ل ـم ـطــاب ـقــة ال ـن ـتــائــج م ــع قــاعــدة
ب ـيــانــات االسـ ــرى والـمـفـقــوديــن
ورعايا الدول االخرى».
وتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ــوق ـ ـيـ ــان بــال ـش ـك ــر
ل ـل ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـفــريــق
الـفـنــي ال ـعــراقــي مـمـثــا ب ــوزارة
الــدفــاع الـعــراقـيــة عـلــى الجهود
الـ ـمـ ـب ــذول ــة فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة

محافظ األحمدي يبحث مع مزارعي الوفرة
إقامة سوق أسبوعي لعرض منتجاتهم

أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي،
ال ـش ـي ــخ فـ ـ ــواز الـ ـخ ــال ــد ،أهـمـيــة
الــدور الذي يضطلع به القطاع
الــزراعــي والمزارعون بالكويت
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـظ ـ ــروف خ ــال
ً
جائحة «كوفيد  ،»19معربا عن
التقدير لنجاح القطاع في أداء
رســالـتــه الـحـيــويــة عـلــى امـتــداد
مراحل األزمة ،والتي تجلت من
خ ــال الـعــديــد مــن الـمـمــارســات
اإليجابية والمبادرات الحيوية
واإلنسانية للمزارعين ،وشهد
الجميع بالمساهمة الفعالة في
المحافظة على األمــن الغذائي،
فـ ــي ظـ ــل ت ــوق ــف ال ـ ـ ـ ـ ــواردات مــن
المنتجات الزراعية المستوردة،
بسبب إغــاق الحدود مع دولة
الكويت.
واسـتـقـبــل ال ـم ـحــافــظ ،أم ــس،
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزارعـ ـ ـي ـ ــن

مؤشرات أولية
ومن جهته ،أعلن رئيس لجنة
ش ـ ــؤون األسـ ـ ــرى وال ـم ـف ـقــوديــن
ف ـ ــي وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ر ب ـي ــع
العدساني تسلم الكويت ،أمس،
عـ ــددا م ــن ال ــرف ــات يـعـتـقــد أنـهــا
تعود ألسرى كويتيين بناء على
المعلومات والمؤشرات األولية.
وقـ ــال ال ـعــدســانــي ل ـ ـ «ك ــون ــا»

على هامش عملية التسلم إنه
«سيتم التحقق من هوية الرفات
م ــن خـ ــال عـمـلـيــة االس ـت ـع ــراف
على أيدي المختصين باإلدارة
العامة لألدلة الجنائية الكويتية
الــذيــن يقومون بعمل فــي غاية
األهمية بهذا الملف اإلنساني
ولهم منا كل التقدير واالمتنان».
وأض ـ ــاف أن عـمـلـيــة الـتـسـلــم
تـمــت بفضل مــن الـلــه وتوفيقه
وجهود ومتابعة أعضاء اللجنة
الثالثية والفنية وجهود اإلخوة
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي وال ـف ــرق
الفنية واللجنة الدولية للصليب
األح ـمــر وبـعـثــة األم ــم المتحدة
لمساعدة العراق (يونامي).

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراف
عـ ـل ــى ال ـ ــرف ـ ــات ي ـع ـت ـب ــر عـمـلـيــة
معقدة تحتاج إلــى دقــة ووقــت
السـتـخــاص الحمض الـنــووي
من الرفات ومــن ثم العمل على
م ـطــاب ـق ـتــه م ــع ق ــاع ــدة ب ـيــانــات
األسرى والمفقودين للتحقق من
النتائج وتحديد هوية الرفات
قبل أن يتم اإلعالن عنها.

عمليات البحث
وأك ـ ـ ـ ــد أن جـ ـ ـه ـ ــود م ـت ــاب ـع ــة
عمليات الـبـحــث والـتـحـقــق من
المعلومات ســوف تستمر من
خالل أعمال اللجنتين الثالثية

وال ـف ـن ـيــة ال ـفــرع ـيــة إل ــى أن يتم
إغالق آخر ملف في هذه القضية
اإلنسانية.
وأعرب العدساني عن التقدير
العميق للجنة الدولية للصليب
األح ـ ـمـ ــر الل ـت ــزام ـه ــا الـمـسـتـمــر
بـ ــاإلشـ ــراف ع ـلــى ع ـمــل الـلـجـنــة
ال ـث ــاث ـي ــة ول ـج ـن ـت ـهــا ال ـفــرع ـيــة
«ونـ ـع ــرب ع ــن ام ـت ـنــان ـنــا أيـضــا
لحكومة العراق اللتزامها بحل
هذه القضية اإلنسانية والفريق
ال ـف ـنــي ال ـت ــاب ــع ل ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
العراقية لجهودهم المستمرة».
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن «خـ ــالـ ــص
تقديرنا لحكومات السعودية
والــواليــات المتحدة األميركية

وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة وفــرن ـســا
وبـعـثــة األم ــم الـمـتـحــدة لتقديم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق
لمشاركتهم الفعالة والتزامهم
الصادق وجهودهم للعمل معا
وم ــواج ـه ــة ال ـع ـق ـبــات لـلــوصــول
إل ـ ــى ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـم ــرج ــوة نـحــو
تحديد مصير جميع األ ســرى
والمفقودين».
وجرى التوقيع على اتفاقية
ن ـقــل وم ـح ـضــر تـسـلـيــم ال ــرف ــات
ومـ ـث ــل الـ ـك ــوي ــت رئـ ـي ــس لـجـنــة
شؤون األسرى والمفقودين في
وزارة الخارجية الكويتية ربيع
العدساني والعراق رئيس الوفد
العراقي اللواء حازم قاسم.

الجالوي ورومانوسكي يبحثان تطوير التعاون الجمركي
بحث المدير العام لالدارة العامة للجمارك المستشار
جمال الجالوي مع السفيرة األميركية لدى البالد الينا
رومانوسكي ،تطوير العالقات الوطيدة بين الجمارك
الكويتية ونظيرتها األميركية ،والتي تعود الــى عام
.1993
وأعلنت «الجمارك» في بيان امس األول ،أن االجتماع،
وه ــو االول م ــن نــوعــه بـيــن الـجــانـبـيــن ،ن ــوه باتفاقية

التعاون بين البلدين التي حققت إنجازا وقفزة نوعية
بتطوير العمل الجمركي.
وأشارت إلى أن الجمارك الكويتية وقعت  5اتفاقيات
خ ــال الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي م ــا ب ـيــن دولـ ــة الـكــويــت
والواليات المتحدة.
وذكرت أن ما نراه حاليا هو حصاد التفاقية التعاون
ا ل ـتــي ت ـعــود بالمنفعة عـلــى منتسبي اإلدارة ا لـعــا مــة

للجمارك ،مؤكدة استمرار التعاون في نقل الخبرات
الجمركية والمهارات من دورات ومعدات تفتيش.
وأف ــادت بــأن الـمــديــر الـعــام لــ«الـجـمــارك» ثـ ّـمــن خالل
االجتماع دور مكتب االستشاري األميركي ،قائال إن
«العالقة بين الطرفين ساهمت في تسهيل وتبسيط
العمل الجمركي وتوقيع االتفاقيات».

فرش  421ألف م 2من األسفلت في  15منطقة

ً
ٔ
محافظ االحمدي مجتمعا بمزارعي الوفرة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزي ــن ذوي الـ ـم ــواق ــف
ال ـم ـشــرفــة خـ ــال ال ـجــائ ـحــة في
منطقة الوفرة الزراعية ،وأعلن
ت ـ ـقـ ــديـ ــره لـ ـه ــم لـ ـك ــونـ ـه ــم ذوي
م ـ ـبـ ــادرات اي ـج ــاب ـي ــة ،إذ قــامــوا
خ ــال ف ـتــرات األزمـ ــة بممارسة
دور ح ـي ــوي وم ـه ــم ف ــي تــأمـيــن
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات
ال ــزراع ـي ــة ل ـل ـعــديــد م ــن شــرائــح
ً
الـمـجـتـمــع م ـج ــان ــا ،م ــع التكفل
بإيصالها إلى منازل المواطنين
على امتداد مناطق محافظات
ال ـك ــوي ــت خـ ــال فـ ـت ــرات الـحـظــر
المتتالية.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أش ـ ــار الـ ـم ــزارع
فيصل الدماك إلى أن المحافظ
اط ـل ــع ،خ ــال ال ـل ـق ــاء ،ع ـلــى أهــم
أول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــل وتـ ـطـ ـلـ ـع ــات
الـمــزارعـيــن فــي الــوقــت الحالي،
وأهمها تخصيص مقر مؤقت

اإلنـســانـيــة ،مـعــربــا عــن تقديره
لبعثة االمم المتحدة لمساندة
الـعــراق (يونامي) لما قامت به
من امــور لوجستية وتنسيقية
لنقل الرفات.

جانب من عملية نقل الرفات

إلقامة سوق أسبوعي لهم ،على
نحو ما هو معمول به في الدول
األوروبـ ـي ــة ،عـلــى أن يـكــون ذلــك
يومي الجمعة والسبت ،حيث
ً
اقترح الدماك وزمــاؤه مبدئيا
أن ي ـكــون الـمـقــر مـقــابــل حديقة
مــرح النــد بمحافظة األحـمــدي،
ُ
بحيث تعرض خالله المنتجات
الزراعية المختلفة ،ومنتجات
األلـ ـب ــان ال ـط ــازج ــة لـلـمــواطـنـيــن
ً
والـمـقـيـمـيــن ،ن ـقــا مــن ال ـمــزارع
مباشرة بنفس الـيــوم إلــى مقر
السوق.
ونــوه إلــى أن المحافظ وعد
بتلبية الطلب بمجرد أن تكون
ال ـظــروف مــواتـيــة ،وبـعــد إكمال
زوال آث ـ ــار ال ـج ــائ ـح ــة ،ع ـلــى أن
ت ـكــون إقــامــة س ــوق الـمــزارعـيــن
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن نــوفـمـبــر إلــى
ً
أبريل سنويا.

«األشغال» :خالل الفترة من  22أغسطس إلى  4الجاري
●

سيد القصاص

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة األ شـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ا لـ ـع ــا م ــة
إنـجــاز كمية فــرش أسفلت على الطرق
الــداخـلـيــة بــالـمـنــاطــق المختلفة داخــل
المحافظات بلغت  421.203أ لــف متر
م ــرب ــع ،خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  22أغسطس
وحتى  4سبتمبر الجاري ،وذلك في 15
منطقة ،هي «العبدلي ،وسعد العبدالله،
واألندلس ،وصباح الناصر ،والرقعي،
وال ـ ـشـ ــويـ ــخ ،والـ ـ ــروضـ ـ ــة ،وال ــرم ـي ـث ـي ــة،
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدي ـ ـ ــق ،والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء ،وص ـ ـبـ ــاح
ال ـســالــم ،وال ـق ـصــور ،وال ـقــريــن قطعة ،5
والصباحية ،وجنوب الصباحية».
وأكدت مصادر في «األشغال» الحرص
على توافر كل االشـتــراطــات الفنية في
نوعية األسفلت المستخدم على الطرق
من خالل متابعة الفرق الفنية التابعة
لقطاع هندسة الصيانة ،و هــي الجهة
المسؤولة عن أعمال الصيانة وإصالح
وفرش االسفلت في المناطق السكنية،
مــوض ـحــة ان ال ـم ـتــاب ـعــة ت ـتــم ب ـ ــدء ا من
تجهيز وصناعة الخلطة االسفلتية في
المصانع وحـتــى فرشها على الـطــرق،

والتأكد من مطابقتها لشروط الخلطة
الـمـحـسـنــة ال ـتــي حــددت ـهــا ال ـ ـ ــوزارة في
العقود المبرمة بينها وبين والشركات
الـتــي تنفذ عـقــود الـصـيــانــة فــي جميع
المناطق.

 1260شكوى
في سياق متصل ،كشفت «األشغال»
ع ــن اسـتـقـبــالـهــا  1260ش ـكــوى خــاصــة
بـ ــإصـ ــاح ال ـ ـطـ ــرق وشـ ـبـ ـك ــات األمـ ـط ــار
والصرف الصحي ،خالل الفترة من 22
أغـسـطــس الـمــاضــي وحـتــى  4ال ـجــاري،
الفـتــة إل ــى أن ــه تــم إن ـجــاز  1054شكوى
منها ،وجار العمل على إنجاز .206
وأوضحت مصادر بالوزارة أن خدمة
الخط الساخن في األشغال ( )150تتلقى
الشكاوى والبالغات الطارئة التي تتعلق
بعمل واخـتـصــاصــات ال ـ ــوزارة ،اضــافــة
إل ــى أن ال ـفــرق الـعــامـلــة فــي قـســم خدمة
المواطن مستمرة في العمل على مدار
 24ساعة طوال أيام األسبوع في تلقي
ال ـبــاغــات الـهــاتـفـيــة مـبــاشــرة عـبــر رقــم
واتساب طوارئ األشغال (،)93333150

العتيبي إلحالة مشروعي الميزانية
والحساب الختامي إلى «البلدي»
●

محمد الجاسم

ط ـ ــال ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي أسـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـع ـت ـي ـب ــي
وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية
ولـيــد الـجــاســم بـســرعــة إحــالــة
مشروعي الميزانية والحساب
الـخـتــامــي ،والـتـقــريــر السنوي
عــن أعـمــال الجهاز التنفيذي،
تمهيدا لعرضها على المجلس
البلدي التزاما بأحكام القانون.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي كتابه
ال ـم ــوج ــه ل ــوزي ــر ال ـب ـل ــدي ــة ،إن
الـمــادة  8 /21من القانون رقم
 2016/33بشأن بلدية الكويت
خ ـ ـصـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي
ب ـم ـنــاق ـشــة مـ ـش ــروع م ـيــزان ـيــة
البلدية للسنة المالية الجديدة،
وم ـشــروع الـحـســاب الختامي
للسنة المالية المنتهية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـف ـق ــرت ـي ــن 5
و 9مـ ــن ا لـ ـ ـم ـ ــادة  32مـ ــن ذات
الـقــانــون ألــزمـتــا الـمــديــر العام
ل ـل ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ب ـعــرض
مشروعي الميزانية والحساب
الـخـتــامــي والـتـقــريــر الـسـنــوي
عــن أع ـمــال الـجـهــاز التنفيذي
على المجلس ،على أن يكون
م ــوع ــد ت ـق ــدي ــم األخ ـ ـيـ ــر خ ــال
األشهر الثالثة األولــى من كل
سنة مالية.

جانب من أعمال فرش األسفلت

وأفاد بأن المجلس لم يتلق
مشروعي الميزانية والحساب
الـخـتــامــي ،والـتـقــريــر السنوي
عــن أع ـمــال الـجـهــاز التنفيذي
ح ـ ـتـ ــى ت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــه ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن
ذل ــك يـعــد افـتـئــاتــا واس ـت ـبــدادا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
واخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــاتـ ــه ،وإقـ ـ ـص ـ ــاء
إلرادة ال ـم ـش ــرع ال ـت ــي ارتـ ــأت
هذا الغرض وأوجبته لحكمة
مـفــادهــا أن الـمـجـلــس بصفته
ج ـ ـهـ ــازا رق ــابـ ـي ــا وت ـشــري ـع ـيــا
منحصرة رقابته وتشريعاته
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـش ــؤون
البلدية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن م ـنــاق ـشــة
مـشــروع الميزانية والحساب
ال ـخ ـتــامــي س ـي ـكــون ل ـهــا أبـلــغ
األثـ ـ ـ ــر ف ـ ــي تـ ـص ــوي ــب أه ـ ـ ــداف
خطة العمل البلدي ،وتوجيه
نـفـقــاتـهــا وم ـص ــروف ــات ـه ــا لما
ي ـح ـقــق أه ـ ـ ــداف هـ ــذه ال ـخ ـطــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــب ف ـ ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه
المصلحة العامة.

الفتة إلــى أن تلك الـفــرق تقوم مباشرة
بـعــد تلقيها ال ـبــاغ أو الـشـكــوى بفتح
ملفات في النظام االلكتروني لمتابعة
تلك الشكاوى وتحويلها بشكل فوري

إلى فرق الطوارئ والقطاعات المعنية
بطبيعة البالغ في مختلف محافظات
ومناطق الكويت.

ةديرجلا

•
العدد  / 4529الخميس  17سبتمبر 2020م  29 /المحرم 1442هـ

majles@aljarida●com

ً
«المركزي» 199 :طلبا وافقت البنوك
على تمويلها من «الحزمة االقتصادية»

5

برلمانيات
سلة برلمانية
الرويعي :سأخوض
االنتخابات في الدائرة الثانية

البنك أكد في رده على الدالل إتمام صرف  39.9مليون دينار لـ  107طلبات
علي الصنيدح

ذكر البنك المركزي أن إجمالي
عدد طلبات التمويل الواردة
للبنوك  ،1576في حين أن
الطلبات المستوفية لشروط
مجلس
المنح المعتمدة من ً
الوزراء بلغت  997طلبا.

ك ـشــف ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
أن عــدد طلبات التمويل الميسرة
مــن قبل اف ــراد ومؤسسات القطاع
الخاص المرتبطة بقرارات مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ل ـم ـعــال ـجــة آثـ ـ ــار ك ــورون ــا
«الحزمة االقتصادية» والتي وافقت
ال ـب ـن ــوك ع ـلــى تـمــويـلـهــا ب ـلــغ 199
بقيمة تبلغ  110.6ماليين دينار،
وان عــدد الطلبات التي تــم صرف
جزء من مبالغها  107طلبات ،وبلغ
إجمالي المبالغ المصروفة لها نحو
 39.9مليون دينار.
جاء ذلك في مذكرة رد من مدير
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي د .محمد
ال ـهــاشــل ،بـعــث بـهــا وزي ــر المالية
براك الشيتان ردا على سؤال النائب
محمد الدالل بشأن الخطوات التي
اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة ازاء تــداعـيــات
وبــاء فيروس كورونا (كوفيد )19
وت ـض ــرر االق ـت ـصــاد م ــن أج ــل دعــم
أفــراد ومؤسسات القطاع الخاص

طلبات القروض الميسرة للقطاع الخاص
البيان
طلبات القطاع الـخــاص للتمويل
الميسر لمعالجة آثار كورونا
الطلبات المستوفية لشروط المنح
وفق ضوابط مجلس الوزراء
الطلبات التي وافقت على تمويلها
البنوك
الطلبات الـتــي تــم صــرف جــزء من
تمويلها

عدد
الطلبات

القيمة
(مليون دينار)

1576

-

997

-

199

110.6

107

39.9

وفق بيانات البنك المركزي حتى 2020/08/25

من خــال تكليف البنوك المحلية
بتقديم تسهيالت مالية وقــروض
ميسرة لدعم المصاريف التشغيلية
لــأفــراد والـمــؤسـســات فــي القطاع
الخاص ،وحصلت «الجريدة» على
نسخة منها.
وكشفت المذكرة بناء على آخر
ب ـي ــان ــات م ـتــاحــة لـ ــدى ال ـب ـنــك كما
فــي  ،2020/8/25أن إجـمــالــي عــدد
طلبات التمويل الواردة للبنوك بلغ
 1576طلبا ،ولكن لم تكن جميعها
م ـس ـتــوف ـيــة لـ ـش ــروط ال ـم ـن ــح وف ــق
ال ـضــوابــط الـمـعـتـمــدة م ــن مجلس
الـ ــوزراء ،حيث إن مــا هــو مستوف
منها بلغ  997طلبا ،وتمثلت بعض
أس ـب ــاب ع ــدم االس ـت ـي ـفــاء ف ــي عــدم
استكمال المستندات الـتــي تمكن
البنك من دراســة طلب العميل ،أو
بسبب تعثر العميل تجاه تسديد
الـتــزام سابق ،أو عــدم وجــود عجز
نـقــدي لــدى العميل يـبــرر حصوله
على التمويل الميسر.

الطلبات المستوفية
وأوضح البنك المركزي أن عدد
الطلبات المستوفية التي وافقت
ال ـب ـن ــوك ع ـلــى تـمــويـلـهــا ب ـلــغ 199
طلبا بمبلغ  110.6ماليين دينار،
مضيفا ان الـضــوابــط تقضي بأن
يـقــدم البنك التمويل على دفعات
تـتــزامــن مــع االحـتـيــاجــات الــدوريــة
المطلوبة لسد العجز في التدفقات
النقدية الفعلية المتحققة للعميل
ال ـم ـت ـضــرر ،وبــال ـتــالــي وص ــل عــدد
الطلبات الـتــي تــم صــرف جــزء من
مبالغها  107طلبات ،وبلغ إجمالي

المبالغ المصروفة لها نحو 39.9
مليون دينار.
ولفت البنك المركزي إلى أن عددا
كبيرا من العمالء فضل الحصول
على التمويل عبر خطوط االئتمان
الممنوحة لهم في السابق والتي
تتيح لهم السحب الفوري لألموال،
ك ــذل ــك ومـ ــن ج ــان ــب الـ ـبـ ـن ــوك ،فـقــد
تراجع إقبالها على منح التمويل
مع استمرار األزمة وانعدام اليقين،
وتـصــاعــد أزم ــة الـسـيــولــة للعمالء
وتنامي أثرها على المالءة المالية
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن عـ ـ ــزوف
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عن التشارك مع البنوك في تقديم
التمويل وفق الضوابط .ونوضح
أيـ ـض ــا ك ـم ــا س ـب ــق اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـيــه
أن الـبـنــك ال ـمــركــزي ال يـتــدخــل في
الـقــرارات االئتمانية للبنوك حيث
إنها مسؤولة عن إدارة مخاطرها
بما في ذلــك المخاطر االئتمانية،
حيث تتحمل الدولة فقط جزءا من
تكلفة الـتـمــويــل فــي حـيــن تتحمل
ال ـب ـن ــوك ك ــام ــل م ـخــاطــر الـتـمــويــل
والجزء المتبقي من الكلفة .ومن هنا
فقد ارت ــأت اللجنة وضــع مشروع
قانون الدعم وضمان التمويل على
النحو المذكور آنفا.
وأضافت المذكرة بأنه في إطار
المنظومة الرقابية لبنك الكويت
المركزي على القطاع المصرفي فإن
هناك حزمة متكاملة من التعليمات
والضوابط الرقابية الصادرة إلى
ال ـب ـن ــوك لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ســامــة
أوضــاع ـهــا الـمــالـيــة وت ـعــزيــز كــافــة
مــؤشــرات السالمة المالية لديها،

وال يتدخل بنك الكويت المركزي في
القرارات االئتمانية للبنوك ،حيث
تتحمل مـســؤولـيــة ق ــرار التمويل
ال ــذي تـقــدمــه لعمالئها ،وذل ــك في
إطار السياسة االئتمانية لكل بنك،
وال ـت ــي يـجــب أن ت ــراع ــي الـقــوانـيــن
وال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة م ــن بنك
الكويت المركزي ،وكذلك القواعد
واألعراف االئتمانية السليمة.
واشـ ــار الـبـنــك ال ـمــركــزي إل ــى أن
مجلس الـ ــوزراء أص ــدر ال ـقــرار رقم
( )455بـتــاريــخ  ،2020/3/31الــذي
ق ـ ــدم ح ــزم ــة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات تـحـفـيــزيــة
راع ـ ــت ج ـم ـلــة م ــن الـ ـمـ ـب ــادئ ،على
رأسـهــا الـحــرص على الـمــال العام
وت ــرشـ ـي ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ،وض ـم ــان
الحماية االجتماعية للمواطنين،
والمحافظة على أوضاع الموظفين
الكويتيين العاملين في القطاعين
الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،وت ـع ــزي ــز األم ــن
االج ـت ـم ــاع ــي ،واس ـت ـن ــادا إل ــى هــذا
القرار شكلت لجنة برئاسة محافظ
بنك الكويت المركزي وعضوية كل
من وكيل وزارة المالية ،والعضو
المنتدب للهيئة العامة لالستثمار،
التزمت مجموعة المبادئ األساسية
اآلنـ ـف ــة الـ ــذكـ ــر ،ووضـ ـع ــت مــوضــع
الـتـنـفـيــذ ع ـ ــددا م ــن ال ـت ــداب ـي ــر ،من
بينها:
 اس ـت ـم ــرار ال ــدول ــة ف ــي صــرفدعم العمالة للمبادرين طيلة فترة
اإلغــاق ،إضافة إلى مضاعفة هذا
الدعم ،حيث بلغت الكلفة اإلجمالية
للدعم اإلضــافــي نحو  240مليون
د.ك .وذلك على مدى ستة شهور.
 تأجيل األق ـســاط الممولة منق ـبــل ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة

وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،ومـحـفـظــة التمويل
ال ـص ـن ــاع ــي وال ـ ــزراع ـ ــي ف ــي الـبـنــك
الصناعي.
 وقــف تحصيل اإلي ـجــارات منال ـم ـبــانــي ال ـح ـكــوم ـيــة خـ ــال فـتــرة
اإلغ ـ ــاق ،وبطبيعة ال ـحــال ينتقل
أث ــر ذل ــك الـكـثـيــر م ــن الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة المستأجرة
لدى تلك الجهات.
وقال البنك المركزي انه حرصا
على حماية القوى الوطنية العاملة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،وح ـي ــث إن
ال ـج ـهــاز ال ـم ـصــرفــي ه ــو الـمــوظــف
األكـ ـب ــر ل ـت ـلــك الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،إذ
تبلغ نسبة الـعـمــالــة الــوطـنـيــة في
المتوسط في هذا القطاع  70%من
إجمالي موظفيه ،وجه بنك الكويت
المركزي البنوك الكويتية على نحو
مباشر وقطعي بعدم تسريح أي من
موظفيها الكويتيين وعدم المساس
برواتبهم ،وتقديم المكافأة المالية
المناسبة لمن يكلف بالعمل في مقر
البنك أو فروعه خالل فترة اإلغالق
م ــع اشـ ـت ــراط ال ـم ــواف ـق ــة الـطــوعـيــة
للموظفين عـلــى الـحـضــور ،وأخــذ

االحـتـيــاطــات الصحية المطلوبة
الضمان سالمتهم.

إخالء المستأجرين
وإضــافــة إلــى مــا سـبــق ،أوصــت
اللجنة بمنع إخــاء المستأجرين
في العقارات التجارية المتأخرين
عن ســداد اإليـجــار ،مع عــدم فرض
أي جـ ـ ـ ــزاءات ع ـلــى تــأج ـيــل س ــداد
اإليجار ،وقد أقر مجلس األمة في
تاريخ  2020/8/5القانون الخاص
بـتـعــديــل بـعــض أح ـك ــام الـمــرســوم
بقانون رقم ( )35السنة  1978بشأن
إيجار العقارات ،ونشير أيضا إلى
أن اللجنة قدمت بتاريخ 2020/6/2
م ـشــروعــا ب ـقــانــون لــدعــم وضـمــان
التمويل المقدم من البنوك المحلية
للعمالء المتضررين من تداعيات
أزمة فيروس كورونا وذلك لتحفيز
البنوك على تقديم التمويل الالزم
للعمالء المتضررين ،ووافق مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ج ـل ـس ـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة
بتاريخ  2020/8/31على مشروع
الـ ـق ــان ــون ت ـم ـه ـي ــدا ل ـع ــرض ــه عـلــى
مجلس األمة.

أكد النائب عودة الرويعي انه
سيخوض االنتخابات في
الدائرة الثانية في حال صدور
مرسوم الدعوة بشكل مباشر
نحو االنتخابات الرئيسية.
ودعا الجميع الى عدم ربط
اسمه بأي انتخابات غير
االنتخابات العامة.

الكندري لزيادة أماكن
االقتراع باالنتخابات

دعا النائب فيصل الكندري
وزارتي الداخلية والعدل
الى االخذ بعين االعتبار
االشتراطات الصحية أثناء
فترة االقتراع في االنتخابات
المقبلة وزيادة مدارس
االقتراع.

الصالح :نظام التوظيف
بالنفط حيادي

َ
استجوابي الشيتان ارتفاع النواب المصابين بـ «كورونا» إلى 10
العدساني :قضايا
لن تسقط بالتقادم

أكد النائب رياض العدساني أن القضايا التي وردت
فــي االستجوابين اللذين قدمهما لــوزيــر المالية بــراك
ً
الشيتان لن تسقط بالتقادم ،مطالبا الحكومة بمتابعتها
ومعالجتها قبل فض دور االنعقاد الحالي.
وقـ ــال ال ـعــدســانــي ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي بمجلس
األمة ،إنه سيواصل متابعة هذه الملفات وسيسأل عنها
الوزير الحالي أو أي وزير قادم ،مشيرا إلى أن من بين
هذه القضايا الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ،
وملف المدير األسبق لمؤسسة التأمينات االجتماعية،
باإلضافة إلــى ورود اســم الكويت في الحكم القضائي
الصادر بحق شركة إيرباص.
وأضــاف أن هناك ملفات أخــرى منها بيت التمويل
الكويتي ومعالجة موضوع االستبدال الربوي ،باإلضافة
إلى االستثمارات الداخلية والخارجية ،واالبتعاد كليا
عن الدين العام.
وأك ــد أن هـنــاك الكثير مــن الــوعــود لــم يــف بها وزيــر

العتيبي والشويعر يعلنان إصابتها والتزامهما الحجر المنزلي

الـمــالـيــة؛ ومنها زي ــادة التمثيل الحكومة فــي مجلس
إدارة بيت التمويل ،وإخضاع قروض االستبدال ألحكام
ً
الشريعة اإلسالمية ،وأيضا البالغ المقدم ضد إحدى
ً
الشركات ،حيث كان البالغ صوريا وشكليا ال قيمة له،
ً
فضال عــن وع ــده بإحالة  7مـلـيــارات ديـنــار مــن القطاع
النفطي إلى خزينة الدولة.
ورأى أن وعــود وزيــر المالية تتبخر ولــم يتم تنفيذ
أي منها ،مشيرا إلــى أن وزي ــر المالية طلب  45يوما
لتأسيس كيان يتولى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
على قروض االستبدال بمؤسسة التأمينات االجتماعية،
انتهت منذ فترة طويلة ولم يتم تعديل
لكن هذه المهلة ّ
القانون .وأكــد أنه وثــق كل هذه األمــور في االستجواب
ً
وسيتبعها بملفات «دسمة» ،مشددا في الوقت ذاته على
مطالبة الحكومة بإحالة كل الملفات المتعلقة بالصندوق
الماليزي إلى وحدة التحريات المالية ،ومن ثم للنيابة
العامة ،بحيث يتم تضمين كل البيانات والتفاصيل.

قـبــل يــومـيــن مــن مــوعــد فـحــص ال ـن ــواب فــي مجلس
االمة للكشف عن اصابتهم من عدمه بفيروس كورونا
والمحدد بعد غد السبت أعلن النائبان خالد العتيبي
وس ـع ــود ال ـشــوي ـعــر اصــابـتـه ـمــا بــال ـف ـيــروس لتصبح
حصيلة المصابين مــن ال ـنــواب حـتــى ام ــس االرب ـعــاء
 10نواب.
وكان اعلن سابقا اصابة كل من النواب عبدالوهاب
الـبــابـطـيــن وس ـعــدون حـمــاد وع ــادل الــدمـخــي ومحمد
ال ـ ــدالل وف ـي ـصــل ال ـك ـن ــدري وص ـف ــاء ال ـهــاشــم ويــوســف
الفضالة ومـبــارك الحجرف ،فــي حين لــم يعلن اي من
الوزراء اصابتهم.
وعلق النائب خالد العتيبي عن اصابته بقوله :بعد
إجراء المسحة الطبية تأكدت إصابتي بفيروس كورونا،
وسألتزم االجراءات الصحية ،والحمد لله على كل حال.
فيما اعلن النائب سعود الشويعر اصابته بالفيروس
وقــال :بعد عملية الفحص تأكدت اصابتي بكورونا،
وم ـل ـتــزم بــالـتـعـلـيـمــات الـ ـص ــادرة م ــن وزارة الـصـحــة
واالشتراطات الصحية والحجر المنزلي.

الدالل والشاهين يقترحان إنشاء مركز
الكويت لألرشيف الوطني
ّ
تقدم النائبان محمد الــدالل
وأس ـ ــام ـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن ب ــاق ـت ــراح
بـقــانــون بــإنـشــاء مــركــز الكويت
لــأرشـيــف الــوط ـنــي ،مـكــون من
 18مادة.
وأكــدت المذكرة اإليضاحية
القـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــركـ ــز أن
االهتمام باألرشيف في أي دولة
يأتي مــن اهتمامها بتاريخها
وحاضرها في الوقت ذاته ،وهو
جزء مهم من وجودها ،إذ إن هذا
االهتمام ال يقتصر على حفظ
التراث والذاكرة الوطنية فقط،
ّ
بل يشكل كذلك أهمية للحاضر
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،حـ ـي ــث ي ــوص ــف
األرشـ ـ ـي ـ ــف ب ــأن ــه ك ـن ــز حـقـيـقــي
وخ ـ ـ ـ ـ ــزان لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ي ـ ــؤرخ
بدقة ألحــداث الماضي ،ويتيح
دراسـتـهــا واسـتـنـبــاط ال ــدروس
وال ـع ـب ــر م ـن ـهــا ،واأله ـم ـي ــة تلك
تـتـعــاظــم ف ــي مـخـتـلــف مـجــاالت
ال ـح ـيــاة ال ـتــاري ـخ ـيــة والـعـلـمـيــة
واالقتصادية والثقافية.
وأضافت المذكرة« :من جهة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــإن حـ ـف ــظ األرش ـ ـيـ ــف
ف ــي م ـكــان واحـ ــد وبمنهجيات
علمية لها قيمة عملية كبرى،
إذ ي ـ ـح ـ ـفـ ــظ حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة
ومواطنيها ،وتصبح بعد زمن
ذات ق ـي ـمــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،ويـمـكــن
االعتماد عليها إلنجاز العديد
مــن ال ــدراس ــات والـبـحــوث التي
ت ـس ـت ـقــي م ــادتـ ـه ــا األول ـ ـيـ ــة مــن
األرش ـ ـيـ ــف ،وب ــاالع ـت ـم ــاد عليه
تـ ـ ــدرس األحـ ـ ـ ــوال االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية وغيرها.
وتابعت :كما يتم من خالله
التعرف إلى العادات والتقاليد
والعقليات ومختلف المظاهر
اليومية ،فاألرشيف بذلك يذيب
الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـ ـخـ ــام الـ ـت ــي يـسـتـمــد
مـنـهــا ال ـم ــؤرخ ــون والـبــاحـثــون
مصادرهم األولية لتكوين فكرة
ع ــن ال ــواق ــع ال ـم ــاض ــي ،ويـمـكــن

محمد الدالل

أسامة الشاهين

االسـ ـتـ ـف ــادة م ـنــه ف ــي ك ـث ـيــر من
الـ ــدراسـ ــات ،ع ــدا ع ــن دوره في
ت ـعــزيــز ال ـه ـ ّ
ـوي ــة الــوط ـن ـيــة ّ
ألي
مجتمع.

ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة فــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وألنـ ـ ـ ــه كـ ــذلـ ــك ج ــزء
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ـتـ ــرس ـ ـيـ ــخ الـ ـه ــوي ــة
الــوطـنـيــة الـجــامـعــة والـمــواطـنــة
الـ ـحـ ـق ــة وال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة ال ـج ـمــاع ـيــة
والثقافة الوطنية ،وقد آن األوان
لتنظيم حفظ أرشيفنا الوطني.
وتابعت :لذا جاء هذ االقتراح
ب ـ ـقـ ــانـ ــون ،الـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي 18
م ــادة ،إذ ح ــددت الـمــادة األولــى
تعريفات مهمة لبعض المفاهيم
المتكررة في القانون.

تنمية االقتصاد
وبينت المذكرة اإليضاحية
أن ه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ــا د ع ـ ـ ـ ـ ــا ا ل ـ ـب ـ ـعـ ــض
إلـ ـ ـ ــى وصـ ـ ـ ــف اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ـ ــدول
بــاألرشـيــف بــالـقــول« :فتنظيمه
وفاء للماضي ،وتدبير معقلنا
لـلـحــاضــر ،وتـطـلــع للمستقبل،
وه ـ ــو م ـ ــاض وتـ ــاريـ ــخ وه ــوي ــة
وت ـ ـ ـ ــراث وع ـ ــرب ـ ــون ال ـش ـف ــاف ـي ــة،
ويـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االقتصادية للبالد ،فهو ضمان
الستمرارية الدولة».
وقالت :من هنا ،اهتم العالم
بــاألرش ـيــف الــوط ـنــي ،وأفــرغــت
ل ـت ـلــك ال ـم ـه ـمــة ال ـك ـب ـيــرة مــراكــز
ومؤسسات وقوانين ،وما زلنا
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ن ـف ـت ـقــر إل ـ ــى ه ــذا
الـتـنـظـيــم ألرش ـي ـف ـنــا الــوط ـنــي،
ونحن هنا في مسيس الحاجة
إل ــى ح ـفــظ أرش ـي ـف ـنــا الــوط ـنــي،
لـ ـم ــا ل ـ ــه م ـ ــن دور ف ـ ــي ض ـم ــان
دول ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ودع ـ ـ ــم صـنــع
ال ـقــرار والـشـفــافـيــة والـمـمــارســة

مفهوم األرشيف
وجاءت المادة الثانية لتحدد
م ـف ـه ــوم األرش ـ ـيـ ــف ال ـم ـق ـصــود
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،اذ اع ـت ـبــر
أرشيفا لغايات حفظ الوثائق
التاريخية التي تتعلق بالكويت
وال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ووث ــائ ــق
وس ـ ـجـ ــات وق ـ ـيـ ــود ومـ ــدونـ ــات
مرئيات الجهات الحكومية في
الكويت ،وأي وثائق خاصة تهم
الصالح العام ألسباب تاريخية،
ومجموع الوثائق التي أنشأها
ّ
تحصل عليها أثناء ممارسة
أو
نشاطه كــل شخص طبيعي أو
معنوي ،مهما كــان تاريخ هذه

الوثائق وشكلها ووعاؤها ،وما
يخص تاريخ أنساب العائالت
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـ ـب ـ ــارزة ال ـتــي
ت ـق ـ ّـدم ع ـنــد حـفـظـهــا ف ــائ ــدة في
توفير المصادر األولية واألدلة
وال ـشــواهــد عـلــى تــاريــخ الـبــاد
وأهلها ،وأي وثائق أو مرئيات
او تسجيالت أو ما شابه يقرر
ال ـم ـج ـل ــس اع ـت ـب ــاره ــا أرش ـي ـفــا
وطنيا.
وقــد رؤي أن يـكــون المعيار
مرنا في التحديد بإيراد بعض
ال ـحــاالت تـحــديــدا ،وت ــرك الباب
مفتوحا إلضافة حاالت أخرى،
وفق قرار مجلس إدارة الجهاز،
وذلك أن المركز حديث ويحتاج
إلى نصوص مرنة لتدفعه نحو
العمل دون قيود قانونية.
ونـصــت ال ـمــادة الثالثة على
إنشاء مركز باسم «مركز الكويت
لألرشيف الوطني» يكون مقره
ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت ،ويـتـمـتــع
بالشخصية المعنوية ،وتكون
له ميزانية ملحقة ،ويشرف عليه
الوزير المختص.
وأعطت المادة الرابعة المركز
ص ـف ــة الـ ــواليـ ــة ال ـع ــام ــة ف ــي كــل
مــا يتعلق با أل ـرشيف الوطني
ال ـكــوي ـتــي ،م ـع ــددة ال ـعــديــد من
االختصاصات التي تـكـ ّـرس له
هذه الوالية وتحقق الهدف من
هذا القانون.
ونـ ـص ــت الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـخــام ـســة
على ان السلطة العليا في إدارة
المركز تتمثل بمجلس اإلدارة
برئاسة الوزير المعني ،في حين
عـ ــددت صــاحـيــاتــه ف ــي ال ـمــادة
السادسة.

خالد العتيبي

سعود الشويعر

أكد النائب خليل الصالح أن
النظام الجديد الذي اتبعه
القطاع النفطي في عمليات
التوظيف وتوحيد سياسات
التوظيف والقبول خطوة
في الطريق الصحيح بما
يضمن حيادية الفرص بين
المتقدمين .وقال إن تعميم
تجربة القطاع النفطي في
عمليات التوظيف على
الجهات والهيئات الحكومية
أكبر دليل على فاعليتها.
وأشاد الصالح بكل خطوة
من شأنها تصحيح
اإلجراءات التي طالما كانت
محل شكوى المواطنين،
وصوال إلى تحقيق الشفافية
المطلوبة لضمان العدالة في
التوظيف.
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محليات
المطيري :خفض ميزانية الجامعة ينعكس على القبول والتخرج
ةديرجلا
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الجارالله :النسب الدنيا للقبول لم تتغير وتقديم الطلبات ينطلق مطلع الشهر المقبل
حمد العبدلي

أكد القائم بأعمال عميد القبول
والتسجيل بجامعة ا لـكــو يــت د.
علي المطيري أن خفض ميزانية
الجامعة بشكل كبير سيؤثر على
قدرتها في قبول الطلبة بحسب
خـطــة الـجــامـعــة ،م ـشــددا عـلــى أن
أحد عناصر تمكين قبول الطلبة
هي الميزانية ،خاصة أن كل طالب
جــامـعــي وف ـقــا لـلـقــانــون يحصل
على مكافأة شهرية قــدرهــا 200
دينار ،مما يعني أن قبول كل ألف
طالب يكلف الجامعة  2.4مليون

دينار سنويا ،وبالتالي أي خفض
في ميزانية المكافأة سيؤثر على
قدرة الجامعة في القبول.
واوضـ ـ ـ ـ ــح د .الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فــي
بــث مباشر على حـســاب جامعة
ال ـك ــوي ــت ع ـبــر «إن ـس ـت ـغ ــرام»« ،أن
خفض ميزانية الفصل الصيفي
ايضا يعتبر تحديا آخر ،خاصة
أن ــه م ــن الـمـتــوقــع ت ـخــرج  3آالف
طالب في الفصل الصيفي المقبل،
وفي ظل خفض الميزانية وعدم
توفير شعب كافية فإن عددا كبيرا

«كورونا والبيئة» في ندوة بـ«األساسية»
نظم قسم العلوم في كلية التربية األساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ندوة بعنوان «كورونا والبيئة الحيوية» ،عبر
منصة مايكروسوفت تيمز.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم د .رنـ ــا
العوضي ،على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات
والمحاضرات والملتقيات ،في ظل ما يمر به
العالم نتيجة جائحة كــورونــا ،آملة أن تخرج
ه ـ ــذه ال ـ ـنـ ــدوة ب ـن ـتــائــج تـ ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة عـلــى
ً
المجتمع ،خصوصا في ظل انتشار الوباء.
مــن جــانـبــه ،ع ــرف األس ـت ــاذ الـمـســاعــد بقسم
العلوم والمستشار والباحث البيئي والممثل

ال ــرس ـم ــي لـشـبـكــة ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاخــي الـعــالـمـيــة
(وحدة العالم العربي) د .محمد الصايغ ،التلوث
ً
واالحـتـبــاس ال ـح ــراري ،وكيفية ربطهما معا،
وتأثيرهما المشترك على المناخ ،كما تناول في
حديثه تأثير «كورونا» على التلوث واالحتباس
الحراري.
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـطــرقــت األسـ ـت ــاذة الـمـســاعــدة
فــي قسم الـعـلــوم د .جـنــان الـحــربــي ،والخبيرة
والباحثة في علم الحشرات واآلفــات ،إلى عدد
من المحاور األساسية ،منها أثر «كورونا» على
الكائنات الحية ،وعلى اإلنسان كذلك ،والبحث
عن الحيوانات الناقلة للكورونا القادمة.

منهم لن يتخرج ،مما يؤثر على
القدرة في استيعاب طلبة جدد».
وأضــاف أن األســاس في قبول
الطلبة هو توفير جداول دراسية
وشعب كافية لهم حتى يتمكنوا
من التخرج وفقا للمدة الزمنية
في اللوائح الجامعية ،وبالتالي
في حال عدم توفر ميزانية متاحة
ل ـل ـس ــاع ــات االض ــافـ ـي ــة ف ـ ــإن ذل ــك
سيكون تحديا يواجه الجامعة،
الف ـت ــا الـ ــى أن ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن بعد
يـتـطـلــب ج ـهــدا أك ـبــر م ــن أعـضــاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ،ح ـيــث يتطلب
عمال متواصال.

نسب القبول
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذكـ ــرت الـعـمـيــدة
ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي عـ ـم ــادة ال ـق ـبــول
والتسجيل د .ريــم الـجــارالـلــه أن
النسب الدنيا للقبول بالجامعة
ل ــم ت ـت ـغ ـيــر ،وهـ ــي  70ف ــي الـمـئــة
لـلـقـســم الـعـلـمــي ،و 78ف ــي الـمـئــة
للقسم األدبــي ،مضيفة أن تقديم
الطلبات للجامعة للعام الجامعي
 2020-2021يـ ـب ــدأ م ــن  3حـتــى
 22ا ك ـتــو بــر ا لـمـقـبــل للكويتيين
وأبناء الكويتيات والخليجيين،
والمقيمين بصورة غير قانونية،
من خريجي نظام موحد والمعهد

ال ــدي ـن ــي والـ ـث ــان ــوي ــة األم ـيــرك ـيــة
والثانوية االنجليزية ،الكترونيا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـجـ ـ ــارال ـ ـ ـلـ ـ ــه الـ ــى
أن ال ـط ـل ـبــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وأب ـن ــاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
ث ــان ــوي ــة م ــن خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت أو
الطلبة غير الكويتيين من الفئات
المسموح لها بالتقديم ،عليهم
مراجعة صالة القبول والتسجيل
وفق مواعيد مسبقة ومحددة.
وبينت أن الطالب يختار جميع
الرغبات في الموقع االلكتروني،
وه ــي  77رغـبــة لخريجي القسم
ال ـع ـل ـمــي ،و 36لـخــريـجــي الـقـســم
األدبــي .وأكــدت أن معيار القبول
في الكليات هو المعدل المكافئ،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـس ــب وف ـ ـقـ ــا ل ـم ـع ــدل
الثانوية العامة ودرجة اختبارات
ال ـ ـقـ ــدرات ،مــوض ـحــة أن ال ـم ـعــدل
ال ـم ـط ـلــوب ل ـق ـبــول ال ـط ـل ـبــة ذوي
االحتياجات الخاصة هو  65في
الـمـئــة لـلـقـســم الـعـلـمــي ،و 72في
المئة للقسم األدبي.
من جهتها ،قالت مديرة إدارة
الـقـبــول والتسجيل فــي الـعـمــادة
هند السالم إن فترة تسجيل طلبة
الثانوية الــدور الثاني سيسمح
لهم بتقديم طلبات االلتحاق حتى
 5نوفمبر ،من خالل صالة القبول
والتسجيل.

 200مسحة لموظفي «العلوم الطبية»
●

التسجيل بمقررات «الصيفي
االستثنائي» ينطلق اليوم
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت
د .ع ـلــي ا لـمـطـيــري ب ــدء عملية التسجيل المبكر
ً
للفصل الدراسي الصيفي  2020/2019اعتبارا من
ً
اليوم وحتى  20سبتمبر الجاري وفقا لمواعيد
محددة لكل طالب باستخدام شبكة اإلنترنت فقط.
وقال المطيري في تصريح صحافي أمس ،إن
ا لـحــد األ قـصــى المسموح بالتسجيل فيه خالل
هذه الفترة هو  10وحدات دراسية ،ويمكن للطلبة
تعديل جداولهم خــال فترات التسجيل المبكر

جانب من عمليات الفحص

جددت الجامعة األميركية في الكويت
شــراك ـت ـهــا الـتـكـنــولــوجـيــة م ــع Ellucian
للخدمات الرقمية مدة  5سنوات إضافية،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن  Ellucianت ـ ّ
ـوج ــه أكـثــر
من  2700عميل بـ «التعليم العالي» في
أكثر من  50دولة إلى تحسين العمليات
وت ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة ال ـم ـس ـت ـخــدم لـهـيـئــات
التدريس واإلداريين وأكثر من  20مليون
طالب ،وموضحة أن االتفاقية تهدف إلى
ترقية نظام تخطيط موارد المؤسسات
( )ERPبالجامعة ،الــذي يخدم العمليات
الــرق ـم ـيــة ل ـل ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة والـتـمــويــل
وخدمات الطالب.
وقالت رئيسة الجامعة ،د .روضة عواد:
«إن ا ل ـت ــزام ا لـجــا مـعــة بمهمتها يتطلب

االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـش ـكــل ح ـث ـيــث ف ــي تـطــويــر
وتحسين البيئة التعليمية في كل خدمات
الجامعة والرفع من مستوى أدائها لتلبية
وبـلــوغ أعـلــى المعايير الــدولـيــة ،وتأتي
اتفاقية الجامعة مــع  Ellucianكخطوة
جادة لتحقيق التزاماتنا ومسؤولياتنا
ت ـجــاه أص ـح ــاب ال ـم ـصــالــح لــدي ـنــا ،كما
ً
تشكل أيضا خطوة استراتيجية مهمة في
اتجاه التحول الرقمي لعمليات الجامعة».
من جانبها ،ذكرت رئيسة ELLUCIAN
المديرة التنفيذية لورا أبسن« :لقد كانت
 AUKشريكا مهما لـ  Ellucianألكثر من
 16عــامــا ،وأثـبـتــت بــاسـتـمــرار الـتــزامـهــا
ب ـت ــزوي ــد الـ ـط ــاب وال ـمــوظ ـف ـيــن بــأحــدث
التقنيات الرقمية الممكنة».

ّ
«أمانة األوقاف» تفعل خطة الطوارئ لصيانة عقاراتها

المانع :بهدف المحافظة عليها وضمان سالمة مرتاديها
●

محمد راشد

استكماال لدور األمانة العامة
لــأوقــاف المميز خــال الـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة لـجــائـحــة كــورونــا،
ً
وحرصا على سالمة المستأجرين

من خــال توفير أعمال الصيانة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ل ـ ـع ـ ـقـ ــارات األمـ ــانـ ــة
للمحافظة عليها و عـلــى سالمة
مرتاديها ،أكد مدير إدارة صيانة
وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ب ــاألم ــان ــة
م .فـ ــوزي ال ـم ــان ــع« ،ق ـي ــام اإلدارة

بتفعيل خطة الطوارئ مع الشركة
الـمــديــرة ،بـهــدف المحافظة على
عـقــارات األمــانــة مــن خــال تنفيذ
أعمال الصيانة الدورية والجذرية
واستكمال أعمال التطوير حسب
الئحة األعمال الطارئة الخاصة

«األوقاف» :بروشور تعريفي لـ «تيمز»
قــدمــت وزارة األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة،
ممثلة بإدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن
ً
لمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير ،بروشورا
ً
ً
إلكترونيا تعريفيا لشرح برنامج «مايكروسوفت
ت ـي ـمــز» ،و ه ــي خــد مــة مـمـيــزة للهيئة التعليمية
بالقطاع.
بدوره قال مدير إدارة االعالم في وزارة األوقاف
والـشــؤون اإلســامـيــة صــاح أبــا الخيل إن إدارة
اإلعالم مستمرة في بث ونشر برنامج خواطر على

القنوات الفضائية الكويتية ،بهدف نشر الفائدة
وتعميم رسالة األوقاف التوعوية واإلرشادية.
وأضاف أبا الخيل ،في تصريح ،أن عدد حلقات
برنامج خواطر بلغت  31حلقة قدمها  14أستاذا
ودك ـتــورا مــن مختلف فـئــات المجتمع الكويتي
وال ـت ــي رك ـ ــزوا خــال ـهــا ع ـلــى مــواض ـيــع "اإلي ـم ــان
بــالـقـضــاء وال ـقــدر وال ــزك ــاة والـصـحـبــة الصالحة
وحسن الظن بالله" ،وغيرها الكثير من المواضيع
المهمة.

بأوامر العمل ،واستكمال جميع
عـ ـق ــود الـ ـش ــرك ــات وال ـم ـق ــاول ـي ــن
ألع ـ ـمـ ــال ال ـت ـك ـي ـيــف وال ـم ـص ــاع ــد
والحريق التي تتم عادة طوال 24
ً
ساعة يوميا و 7أيام في األسبوع
وخالل اإلجازات والعطل».
وأوضـ ــح الـمــانــع فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـل ــزم ــة
بمتابعة أعمال الصيانة وتوفير
كافة القطع الضرورية حتى بعد
انـتـهــاء أوقـ ــات الـعـمــل الــرسـمـيــة،
ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى ان اإلدارة ق ــا م ــت
بــالـتــواصــل مــع الـشــركــة الـمــديــرة
والـتـنـسـيــق لــاسـتـجــابــة لتنفيذ
أع ـم ــال الـصـيــانــة ال ـطــارئــة خــال
ف ـتــرة ال ـح ـظــر ال ـك ـلــي بالتنسيق
م ـ ــع ج ـ ـهـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ــرس ـم ـي ــة
ل ـح ــل م ـش ــاك ــل س ـك ــان ال ـع ـق ــارات
ومـتــابـعـتـهــا م ــن ق ـبــل مـهـنــدســي
اإلدارة فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
االستثنائية.

ً
والـسـحــب واإلضــافــة ب ــدءا مــن مــوعــد تسجليهم
من الساعة  9:30مساء وحتى الساعة  4:00عصر
اليوم التالي ،وحتى نهاية فترة التسجيل في 20
سبتمبر الجاري بدون مواعيد مسبقة  .
وتابع المطيري ،يمكن للمتوقع تخرجهم في
الفصل الصيفي االستثنائي التسجيل عن طريق
تعبئة نماذج إلكترونية (عن بعد) في الفترة من
 22إلى  24الجاري خالل ساعات الدوام الرسمي
للتأكد من تسجيلهم لكل متطلبات التخرج.

تجديد اتفاقية الشراكة التكنولوجية
بين «األميركية» و«»Ellucian

حمد العبدلي

أكد نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية د .عادل الحنيان
حرص إدارة مركز العلوم الطبية على مواجهة انتشار فيروس
كورونا المستجد عبر اتخاذ اإلجــراء ات االحترازية والوقائية
للحفاظ على صحة منتسبي الجامعة عموما وكليات المركز
ً
خصوصا ،مشيرا إلى إجراء  200مسحة لعموم موظفي المركز،
ً
وكان اإلقبال جيدا.
وتم إجراء المسحات ،أمس ،في بهو مسرح المركز بالجابرية،
بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة ،برعاية وحضور الحنيان.
من جانبها ،قالت رئيسة وحدة مكافحة الدرن بوزارة الصحة
ً
ً
ً
د .عواطف الشمري إن «لدينا فريقا متنقال تابعا إلدارة الصحة
العامة بالوزارة التي أنشئت بهدف الزيارة الميدانية للمواقع
وعـمــل الـمـسـحــات لجميع الـفـئــات الـتــي تطلبها حـســب طبيعة
عملها» ،مشيرة إلى انه تمت زيــارة عدة مواقع بالجامعة بناء
على طلب األمانة العامة ،حيث تمت زيارة مواقع الجامعة بكيفان
والشدادية والخالدية والجابرية».

ً
المطيري متحدثا خالل البث المباشر

جمعية «التربية» تطالب
باختبارات «أونالين»
●

وب ـيــن ان «م ـه ـنــدســي اإلدارة،
وبــالـتــزامــن مــع ع ــودة الـعـمــل في
ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،اسـتــأنـفــوا
ً
نـ ـش ــاطـ ـه ــم ك ـ ــام ـ ــا وب ــإن ـت ــاج ـي ــة
مـضــاعـفــة حـيــث ق ــام ــوا ب ــزي ــارات
ميدانية لجميع عـقــارات األمانة
العامة لألوقاف لمتابعة أي أعمال
م ـتــأخــرة أو مـتــوقـفــة بالتنسيق
ً
مــع الشركة الـمــديــرة ،مشيرا إلى
مـ ـب ــادرة األم ــان ــة ب ـص ــرف جميع
مطالبات الـشــركــات والمقاولين
مــن قـبــل مهندسي اإلدارة خــال
فترة التوقف حتى ال يكون هناك
أي تأثير على سير العمل.
وأك ـ ــد حـ ــرص األم ــان ــة ال ــدائ ــم
على العناية بالعقارات الوقفية
وصيانتها وتحسين أوضاعها
والـمـحــافـظــة عـلـيـهــا وتـطــويــرهــا
ً
تحقيقا أله ــداف إنـشــاء األمــانــة،
في القيام بكل ما يتعلق بشؤون
الــوقــف بما فــي ذلــك إدارة أمواله

فوزي المانع

واستثمارها وصــرف ريعها في
حدود شروط الواقفين بما يحقق
المقاصد الشرعية للوقف وتنمية
ال ـم ـج ـت ـم ــع حـ ـض ــاري ــا وث ـق ــاف ـي ــا
واجتماعيا لتخفيف الـعــبء عن
المحتاجين في المجتمع.

روضة عواد

فيصل متعب

مع اقتراب موعد االختبارات النهائية في جامعة الكويت،
طالبت جمعية طلبة كلية التربية عمادة الكلية بتحويل باقي
االخـتـبــارات عبر «األون ــاي ــن» ،حتى ال يـكــون هـنــاك ضــرر على
الطلبة من حاالت العدوى وسهولة انتقال الفيروس من طالب
إلى آخر.
وشدد رئيس جمعية طلبة «التربية» ،فيصل العازمي ،على
عمادة الكلية بضرورة إعادة النظر في موضوع حضور الطلبة
إلى الكلية إلجراء االختبارات ،مشيرا إلى أن «الجمعية حريصة
على سالمة الطلبة ،والمطالبة بتحويل االختبارات (أونالين)
للحفاظ على صحتهم» ،مؤكدا أن الجمعية تحمل على عاتقها
مسؤولية سالمتهم.
َّ
وحذر العازمي في كتاب رسمي َّ
موجه إلى عمادة «التربية»،
الطلبة من المخالطة واألضرار التي ستلحق بذويهم ،بمن فيهم
كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة في حالة العدوى ،مؤكدا أن
إدارة الكلية حريصة على صحة وسالمة الطلبة ،وتذليل المصاعب
والعقبات التي تواجههم.
وطــالــب بـضــرورة «مــراعــاة الـظــرف االستثنائي ال ــذي نـمـ ُّـر به
جميعا ،وأن تـكــون صحة الطلبة وأهــالـيـهــم فــي الـمـقــام األول»،
موضحا أن المخاطبة جــاء ت استنادا وتبعا لقوانين مجلس
الجامعة ،بالسماح بعقد جميع االختبارات عن طريق األونالين.

ةديرجلا
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ال من «كورونا» وال من
البلدية والكهرباء
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
جائحة كــورونــا أصابت مصالح الناس بشكل مباشر ،تعطلت
األعمال وتوقفت المشاريع في كل موقع ،وكان من الطبيعي أن تتعامل
ً
األجهزة الحكومية مع هذه األوضاع الفريدة بصورة مختلفة تماما
عما كان قبل الجائحة ،لكن يبدو أن بعض القطاعات في بلدية الكويت
ووزارة الكهرباء لم تبادر بهذا الشأن حتى اليوم.
كثير مــن المواطنين كــانــوا يـبــاشــرون بـنــاء قسائمهم السكنية
ومنازلهم قبل كورونا ،وبعد توقف األعمال خالل الشهور الماضية
عادوا اآلن الستكمال أعمالهم ،وعند مراجعتهم للمكاتب الهندسية
السـتــام المخططات يكتشفون أن المخططات لــم تعتمد بعد من
البلدية ،وعند مراجعة البلدية في المحافظات لمعرفة سبب عدم
اعتماد المخططات يكتشفون أن وزارة الكهرباء لم تعتمدها للبلدية،
وعند مراجعة وزارة الكهرباء لمعرفة سبب ذلك يتبين لهم أن النظام
اآللي المشغل في البلدية غير مرتبط بالكهرباء.
وهكذا يدور المواطن في حلقة من التخلف الحكومي وكسل بعض
المسؤولين عن القيام بواجباتهم وإهمال بعض القياديين لمواجهة
هذه المشاكل التافهة والصغيرة التي لألسف تعطل مصالح الناس
وتحملهم خسائر مادية جسيمة ،وال أحد يعرف من المتسبب في ذلك.
أسر تسكن في اإليجار لحين انتهاء بناء مساكنها ،ومواطنون
يرزحون تحت وطأة القروض ،وأسعار مزاد البناء والعمالة تتقلب
ً
عناد وغياب بنك االئتمان،
يوما بعد يوم ،هذا بخالف معاناتهم مع ّ
فهذه بلوى أخرى ،طيب وما الحل؟ ومن "يسنع" المواطنين ويسهل
ً
عليهم شؤونهم ويفرج عنهم كربة البلدية والكهرباء ويضع حدا لهذا
اإلرهاق والمشقة في حياة الناس؟
نناشد اإلخــوة الكرام ومنهم وزير البلدية وكذلك وزير الكهرباء
التعاون فيما بينهم لحل هذه المعضلة والتيسير على المواطنين
ً
بعيدا عن بهرجة بعض المسؤولين في وسائل التواصل اإلعالمي،
ومباهاتهم الزائفة في البرامج اإلعالمية ،فالذي يستاهل التعب والجهد
هو المواطن الكويتي ال "الكرسي" و"المنصب" الزائل.
والله الموفق.

ديفيد كينير*

عن األوبئة واللقاحات
أتكلم

علي محمد البداح

نواب قادرون على حماية الوطن
لم يعد الوضع يقبل
نائب الخدمات أو النائب
الصامت ،وال النائب
المتفوه دون تشريع يفيد
البلد والبشر ،فمن يتقدم
لالنتخابات وفي باله
قصص فساد بعض النواب
اآلخرين وكيف أفادوا
واستفادوا فليراجع نفسه،
ألن فترة الرخاء واالرتخاء
والمال السياسي الفائض
انتهت.

د .سلطان ماجد السالم

المرحلة القادمة من حياة الكويت هي األخطر
واألشد واألصعب على كل الصعد والمستويات،
ف ـه ـن ــاك ضـ ـغ ــوط ه ــائ ـل ــة لـلـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـيــان
الصهيوني تحتاج إلــى مواجهة قــويــة ،وهناك
ً
مـصــاعــب مــالـيــة واق ـت ـصــاديــة تــريــد ح ـلــوال غير
شعبية ،وتتطلب موقفا حاسما في تطهير البالد
من الفساد ،وهناك تركة سيئة من خدمات سيئة
تحتاج إلى تصحيح.
و هـنــاك حــا جــة لخطة تنمية حقيقية فاعلة
ت ـح ـتــاج إل ــى ق ــوة ع ـمــل م ــاه ــرة ورؤي ـ ــة متقدمة
لمستقبل الكويت ،وهناك تركيبة سكانية تالعب
بها المفسدون وعديمو الضمير حتى امتألت
الكويت بكثير من العاطلين والعمالة الهامشية
غير الفاعلة تحتاج الى خطة لتأهيل الكويتيين
وتــزويــدهــم بالعلم وال ـم ـهــارات الفنية لــإحــال
واس ـت ـبــدال الـعـمــالــة الـهــامـشـيــة بالتكنولوجيا
واألدوات الحديثة سواء في البيوت أو األعمال.
وفــوق هذا وذاك هناك حاجة إلحقاق الحق،
وتعديل ميزان العدالة والـمـســاواة ،يحتاج إلى
اخـتـيــار األفـضــل واألك ـفــأ وتـطــويــر نظم التعليم
واإلدارة العامة والخاصة بما يكفل نمو عمالة
قادرة ومؤهلة وأمينة على البالد والعباد.
لذلك ال بــد أن يــدرك المرشحون أنهم ليسوا
أمام مجلس لالستفادة واإلفادة لهم أو لناخبيهم،
وأن أمــامـهــم قـضــايــا مصيرية ال بــد أن يكونوا
مستعدين لها قبل إعالن ترشحهم ،ويجب على

المرشح أن يقرأ المشهد السياسي واالقتصادي
والـمــالــي وت ـجــارب األم ــم فــي مــواجـهــة مثل هذه
ً
الظروف ،وأن يكون مستعدا للمواجهة ،ومحصنا
بالعلم والخبرة لحفظ الكويت واالرتقاء بها.
لم يعد الوضع يقبل نائب الخدمات أو النائب
الصامت ،وال النائب المتفوه دون تشريع يفيد
البلد والبشر ،فمن يتقدم لالنتخابات وفي باله
قصص فساد بعض النواب اآلخرين وكيف أفادوا
واس ـت ـف ــادوا فـلـيــراجــع نـفـســه ،ألن ف ـتــرة الــرخــاء
واالرتخاء والمال السياسي الفائض انتهت.
الناس وصــل بها الغضب والقهر إلــى القمة،
ولــن تستحمل نائبا فــاســدا مــرة أخــرى ،كما لن
تستحمل نــائـبــا سلبيا س ــواء ك ــان صــارخــا أو
نائما ما لم يقدم شيئا لألمة واإلصالح ،ومن جاء
بقصد الوجاهة وتقديم الخدمات لناخبيه فإنه
سيخذل نفسه ويخذل ناخبيه ،ويكون قد أضاع
على البلد مرشحا أفضل منه.
انتهى وقت اللعب خصوصا بعد أن انكشفت
بعض رؤوس الفساد وستنكشف بقيتها ،ولم
يعد لالعب الفاسد األهمية ذاتها وال الداعم له.
المطلوب مجلس جــاد ،وعلى شباب الكويت
الـمــؤهـلـيــن ال ـجــاديــن أن يـتـقــدمــوا وأمــام ـهــم كل
القضايا المذكورة وغيرها ،وأن يتقدموا ومعهم
خطة إصالح ناقشوها مع ناخبيهم ،ومع الرأي
ال ـعــام الـكــويـتــي تـكــون رفـعــة الـكــويــت وحريتها
وسمعتها وتطورها هي األساس.

جاك باروك*

وسائل اإلعالم الصينية ّ
توسع
طموحاتها في أوروبا
لجأت بكين إلى أداة جديدة لكسب األصدقاء والتأثير على الناس
في عاصمة االتحاد األوروبي ،فقررت فتح مقر إعالمي جديد لواحدة
من أكبر القوى اإلعالمية الصينية المملوكة للدولة.
تفكر "مجموعة الصين لــإعــام" بفتح مكتب أوروب ــي لها في
بروكسل وفق مصادر ّ
مقربة من الشركة.
ً
ّ
ُت َ
عرف هذه المجموعة أيضا باسم "صوت الصين" وتشكل منظمة
جامعة لـ"شبكة تلفزيون الصين الدولية" المملوكة للدولة و"إذاعة
الصين الدولية" التابعة لها.
نشأت المجموعة في مــارس  2018بعد دمج "تلفزيون الصين
المركزي" و"شبكة تلفزيون الصين الدولية" و"إذاعة الصين الدولية"
و"إذاعــة الصين الوطنية" .لن تكون هذه الخطوة األولى من نوعها
في أوروب ــا ،لكن تأمل المجموعة الصينية أن تكون العملية أكثر
سالسة هذه المرة.
ً
ً
فتحت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" مركزا أوروبيا لها في لندن
منذ سنتين قبل أن تصبح في مرمى نيران هيئة البث البريطانية
ً
"أوفكوم" التي اعتبرت عمل الشبكة مخالفا لقواعد البث في مناسبات
متعددة .تواجه الشركة العقوبات على خلفية بثها العتراف قسري
من الصحافي البريطاني بيتر همفريز وتقارير منحازة متكررة عن
االحتجاجات المنادية بالديمقراطية في هونغ كونغ.
تحاول "مجموعة الصين لإلعالم" زيادة نفوذها في بروكسل خالل
فترة حساسة في عاصمة االتحاد األوروبي التي تعثرت في جهودها
الرامية إلى التصدي للضغوط الدبلوماسية الصينية المتصاعدة
في األشهر األخيرة.
في شهر أبريل تعرضت "الدائرة األوروبية للعمل الخارجي" (جناح
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي) لهجوم قوي بعد انتشار
تقارير مفادها أنها خففت نبرتها في تقرير عن حملة التضليل
الصينية بعد تدخل السفارة الصينية في بروكسل.
ُ
استدعي الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي،
جوزيب بوريل ،أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي
حيث أنكر رضوخ "الدائرة األوروبية للعمل الخارجي" إلرادة بكين،
طبيعية
كما أنــه أصـ ّـر على اعتبار التشاور مــع الـسـفــارات طريقة
َ
َ
"منشورين مختلفين
الدبلوماسية وتكلم عن وجود
إلطالق َالجهود َ
ً
ين مختلفين" .لكن لم يكن ّرده كافيا لتهدئة األجواء ،ال سيما
لجمهور ّ
ً
بعدما تبنت الصين خطابا أكثر عدائية تجاه أوروبــا في محاولة
منها للتصدي لحمالت لومها على انتشار فيروس كورونا في العالم.
ً
في غضون ذلك ،ينشغل االتحاد األوروبي أيضا بمشاورات عامة
متواصلة حول طريقة تنظيم الشركات غير المنتمية إلى االتحاد
ً
األوروبي إذا كانت تتلقى تمويال من الدولة وتنشط داخل االتحاد.
اقترحت المفوضية األوروبـيــة في أحد تقاريرها أن تمنح نفسها
الصالحيات الالزمة للتحقيق بالشركات األجنبية وفق القوانين
المستعملة للتدقيق بشركات االتحاد األوروبي.
إلــى حين تطبيق تلك التنظيمات ستحصل "مجموعة الصين
ً
لإلعالم" على هامش أوسع للتحرك في العاصمة نظرا إلى تراجع
متطلبات الشفافية حول حجم التمويل الــذي تتلقاه من الحكومة
الصينية .من خالل االنتقال إلى بروكسل ،قد يتمكن اإلعالم الصيني
من ترسيخ مكانته في عاصمة االتحاد األوروبي وقد تؤثر الشركة
اإلعالمية على النقاشات الحاصلة.
إنه جزء من مساعي "مجموعة الصين لإلعالم" لتلميع صورتها
ألن سمعة "شبكة تلفزيون الصين الدولية" التابعة لها تضررت في
أنحاء العالم .في بريطانيا ،قد تخسر القناة رخصة البث بسبب
ً
أحكام "أوفكوم" ،فقد أعلن متحدث باسم هيئة البث البريطانية أيضا
إطــاق تحقيق حــول ثــاث شـكــاوى إضافية ضــد بــرامــج تعرضها
"شبكة تلفزيون الصين الدولية" بسبب مخالفتها لمبادئ العدل
والخصوصيةّ .ردت الشبكة على أحكام الهيئة البريطانية عبر التعبير
عن "خيبة أملها" وأكدت مسؤوليتها عن تقديم اآلراء ووجهات النظر
الصينية في تقاريرها اإلخبارية ،وهو ما يتوقعه مشاهدو القناة.
ُ
باإلضافة إلى انتهاك التنظيمات في بريطانيا ،اعتقل المذيع تشنغ
لي الذي يحمل الجنسية األسترالية ويعمل في "شبكة تلفزيون الصين
ً
ً
الدولية" حين كان في الصين حديثا ،تزامنا مع تصاعد االضطرابات
بين كانبيرا وبكين بعد إقدام أستراليا على اعتبار الصين السبب في
انتشار فيروس "كوفيد."19-
وفق أحد العاملين في "شبكة تلفزيون الصين الدولية" ،من غير
المتوقع أن تلحق الشبكة "مجموعة الصين لإلعالم" إلى بروكسل
ً
ً
راه ـنــا ،علما أنها تملك استديوهات كبيرة فــي بكين وواشنطن
ونيروبي .وإذا قــرر البث التلفزيوني في نهاية المطاف أن يلحق
"مجموعة الصين لــإعــام" ببروكسل ويفتح استوديو لــه هناك،
ستنشأ بذلك أول قناة إخبارية تلفزيونية غير بلجيكية في عاصمة
االتحاد األوروب ــي .يقع مقر قناة "يورونيوز" في "ليون" الفرنسية
و"دويتشه فيله" في "بون" األلمانية ،وتقوم قنوات أميركية مثل "سي
إن إن" و"إن بي سي" بنشاطاتها األوروبية خارج لندن.
ً
ستكون أي خطوات إضافية باتجاه بروكسل جزءا من مساعي
الحكومة الصينية لجعل وسائل اإلعالم التابعة للمجموعة تخدم
مصالح الحزب الحاكم عبر عملها ،لكن ال يظن الجميع أن وصول
شركة إعالمية صينية عمالقة إلى بروكسل يدعو إلى القلق.
يقول برنارد ديويت ،رئيس غرفة التجارة البلجيكية الصينية:
ً
ً
شخصيا مقتنع بأن معظم الصحافيين الصينيين ّ
جديون جدا،
"أنا
وهم يحاولون القيام بواجباتهم بأصدق طريقة ممكنة .كلما ّ
توسع
وجود اإلعالم الصيني في بروكسل ،سيتعرف الرأي العام الصيني
على أوروبا بطريقة أفضل".
* «بوليتيكو»

داني رودريك*

الصدع التكنولوجي العالمي القادم
المبادئ التي ينبغي لها أن توجه تفكيرنا في التكنولوجيات
الجديدة ال تختلف عن تلك التي توجه المجاالت التقليدية،
فربما تبتكر البلدان معاييرها التنظيمية الخاصة بها وتحدد
متطلبات األمن الوطني ،وربما تتخذ التدابير الضرورية للدفاع
عن هذه المعايير وأمنها الوطني ،لكن ليس لها الحق في
تدويل معاييرها ومحاولة فرض ضوابطها التنظيمية على
بلدان أخرى.
من الواضح أن نظام التجارة الدولية المعمول به اآلن ،والذي تعبر
عنه قواعد منظمة التجارة العالمية وغيرها من االتفاقيات ،ليس من
َ
َ
هذا العالـم ،فقد كان هذا النظام مصمما لعالـم السيارات ،والصلب،
والـمـنـســوجــات ،ولـكــن ليس لعالم الـبـيــانــات ،والـبــرمـجـيــات ،والــذكــاء
االصطناعي .الــواقــع أن هــذا النظام ،الــذي يــرزح بالفعل تحت وطأة
الضغوط الشديدة التي يفرضها صعود الصين وردة الفعل العنيفة
ضد العولمة المفرطة ،غير مالئم على اإلطالق في مواجهة التحديات
الرئيسة الثالثة التي تفرضها هذه التكنولوجيات الجديدة.
أوال ،هناك شواغل جيوسياسية وأخــرى تتعلق باألمن الوطني،
بحيث تسمح التكنولوجيات الرقمية لقوى أجنبية باختراق الشبكات
الصناعية ،وإدارة عمليات التجسس اإللكتروني ،والتالعب بوسائط
ُ
التواصل االجتماعي ،وقد ات ِـه َـمـت روسيا بالتدخل في االنتخابات في
الواليات المتحدة ودول غربية أخرى من خالل مواقع إخبارية زائفة
والتالعب بوسائط التواصل االجتماعي ،واتخذت حكومة الواليات
المتحدة إجراءات صارمة ضد شركة هواوي الصينية العمالقة بسبب
مخاوف من ارتباطات بين الشركة والحكومة الصينية تجعل معدات
االتصاالت التي تنتجها الشركة تشكل تهديدا أمنيا.
ثانيا ،هناك مخاوف بشأن الخصوصية الفردية ،إذ إن منصات
اإلنترنت قادرة على جمع كميات هائلة من البيانات حول ما يفعله
الناس عبر اإلنترنت وخارجها ،وتفرض بعض البلدان قواعد أكثر
صرامة من غيرها لتنظيم ما يمكن القيام به من خاللها .على سبيل
المثال قرر االتحاد األوروبي فرض غرامات على الشركات التي تفشل
في حماية بيانات المقيمين في االتحاد األوروبي.
ثالثا ،هناك علم االقتصاد ،حيث تمنح التكنولوجيات الجديدة
ميزة تنافسية للشركات الضخمة القادرة على تكديس قوة هائلة في
السوق العالمية ،وتؤدي اقتصادات الحجم الكبير وتأثيرات الشبكة
إلــى نتائج تستند إلــى مبدأ "الفائز يستأثر بكل شــيء" ،وقــد تؤدي
السياسات التجارية وغير ذلك من الممارسات الحكومية إلى اكتساب
بعض الشركات ميزة غير عادلة .على سبيل المثال ،سمحت المراقبة
من ِق َـبل الدولة للشركات الصينية بتكديس كميات هائلة من البيانات،
األمر الذي مكنها بدوره من احتكار سوق التعرف على األوجه العالمية.
تتمثل استجابة مشتركة لهذه التحديات في الدعوة إلى المزيد
من التنسيق الدولي والقواعد العالمية ،ومن الممكن أن ينتج التعاون
التنظيمي عبر الوطني وسياسات مكافحة االحتكار معايير وآليات
إنفاذ جديدة ،حتى عندما ال يكون التوصل إلى نهج عالمي حقيقي
في حكم الممكن ،بسبب الخالفات العميقة بين الــدول االستبدادية
والــدي ـم ـقــراط ـيــة ح ــول ال ـخ ـصــوص ـيــة ،ي ـظــل م ــن الـمـمـكــن أن تـتـعــاون
الديمقراطيات فيما بينها وتعمل على تطوير قواعد مشتركة.
الواقع أن الفوائد المترتبة على القواعد المشتركة واضحة ،وفي
ُ
غيابها تـفضي ممارسات مثل توطين البيانات ،ومتطلبات السحابة
المحلية ،والتمييز لمصلحة الشركات الوطنية ،إلــى أوجــه قصور
اقتصادية بقدر ما تتسبب في تقسيم األسواق الوطنية ،وهي تقلل
المكاسب من التجارة وتمنع الشركات من جني فوائد الحجم الكبير،
وتواجه الحكومات التهديد المستمر المتمثل في تقويض ضوابطها
التنظيمية مــن ِق َـبـل شــركــات تعمل مــن مناطق حيث الـقــوا عــد أكثر
تساهال.
َ
ولكن في عالـم تتفاوت تفضيالت البلدان ،تصبح القواعد العالمية-
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حتى عندما تـكــون مالئمة -غير ّ
فعـالة فــي مجمل األم ــر ،ويـجــب أن
يعمل أي نظام عالمي على إيجاد التوازن بين المكاسب من التجارة
(التي تتعاظم عندما تكون الضوابط التنظيمية متناغمة) والمكاسب
المترتبة على التنوع التنظيمي (التي تتعاظم عندما تكون كل حكومة
وطنية حــرة تماما فــي فعل مــا تــريــد) ،وإذا كانت العولمة المفرطة
قــد أثبتت بالفعل هشاشتها ،فــإن هــذا يــرجــع جزئيا إلــى أن صناع
السياسات أعطوا األولوية للمكاسب من التجارة على فوائد التنوع
التنظيمي ،وال ينبغي أن يتكرر هذا الخطأ مع التكنولوجيات الجديدة.
الـ ــواقـ ــع أن الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ل ـه ــا أن ت ــوج ــه ت ـف ـك ـيــرنــا فــي
التكنولوجيات الـجــديــدة ال تختلف عــن تلك الـتــي تــوجــه المجاالت
التقليدية ،فربما تبتكر البلدان معاييرها التنظيمية الخاصة بها
وتـحــدد متطلبات األمــن الوطني ،وربـمــا تتخذ التدابير الضرورية
للدفاع عن هذه المعايير وأمنها الوطني ،بما في ذلك من خالل فرض
الـقـيــود على الـتـجــارة واالسـتـثـمــار ،لكن ليس لها الـحــق فــي تدويل
معاييرها ومحاولة فرض ضوابطها التنظيمية على بلدان أخرى.
لنتأمل هنا كيف تنطبق هــذه الـمـبــادئ على شركة ه ــواوي ،لقد
منعت حكومة الواليات المتحدة هواوي من االستحواذ على شركات
أميركية ،وقيدت عملياتها في الــواليــات المتحدة ،وبــدأت إجــراء ات
قانونية ضــد إدارت ـهــا العليا ،ومــارســت الـضـغــوط على الحكومات
األجنبية لحملها على عدم التعامل معها ،ومؤخرا منعت الشركات
األميركية من بيع رقائقها اإللكترونية لسلسلة توريد شركة هواوي
في أي مكان في العالم.
ال يــوجــد م ــن األدلـ ــة ال ـقــويــة م ــا يــؤكــد أن شــركــة هـ ــواوي تـمــارس
التجسس نيابة عــن الحكومة الصينية ،لكن هــذا ال يعني أنـهــا لن
تفعل ذلك في المستقبل ،إذ لم يتمكن الخبراء الفنيون الغربيون الذين
فحصوا برمجيات هــواوي من استبعاد هذا االحتمال ،وقد ُيـفضي
الغموض الــذي يحيط بممارسات الشركات فــي الصين إلــى حجب
الروابط بين هواوي والحكومة الصينية.
فــي ظــل هــذه الـظــروف ،تنشأ حجة أمنية وطنية معقولة لصالح
الواليات المتحدة ،أو أي دولة أخرى ،لتقييد عمليات هواوي داخل
حدودها ،والدول األخرى ،بما في ذلك الصين ،ليست في وضع يسمح
لها بالتشكيك في صحة هذا القرار.
غير أن قــرار حظر التصدير المفروض على الشركات األميركية
يصعب تبريره على أساس أسباب تتعلق باألمن الوطني مقارنة بحظر
عمليات هواوي في الواليات المتحدة ،فإذا كانت عمليات هواوي في
بلدان ثالثة تفرض تهديدا أمنيا على هذه البلدان ،فإن حكوماتها هي
األقدر على تقييم المخاطر واتخاذ القرار ما إذا كان وقف التشغيل
مناسبا أو غير مناسب .عالوة على ذلك ،يفرض الحظر األميركي على
دول أخرى تداعيات اقتصادية جسيمة ،فهو يخلق تأثيرات سلبية
كبيرة لشركات االتصاالت الوطنية مثل  ،BTو ،Deutsche Telekomو
 ،Swisscomوغير ذلك من الشركات في ما ال يقل عن  170دولة تعتمد
على أطقم وأجهزة هــواوي ،ولعل البلدان الفقيرة في إفريقيا والتي
تعتمد بشكل كبير على مـعــدات الشركة األرخــص تكلفة هــي األشــد
تـضــررا .باختصار ،الــواليــات المتحدة لها مطلق الحرية في إغالق
سوقها أمام هواوي ،لكن الجهود التي تبذلها لتدويل حملتها المحلية
ضدها تفتقر إلى الشرعية.
ُ
َ
الواقع أن حالة هــواوي ت َـعـد نذيرا بقدوم عالـم يتفاعل فيه األمن
الوطني ،والخصوصية ،واالقتصاد ،بطرق معقدة ،وسوف تفشل جهود
الحوكمة العالمية والتعددية غالبا ،ألسباب وجيهة وأخرى واهية.
وأفضل ما يمكن أن نتوقعه يتمثل في مزيج تنظيمي قائم على قواعد
أساسية واضحة تساعد في تمكين البلدان من مالحقة مصالحها
الوطنية األساسية دون تصدير مشاكلها إلى اآلخرين ،وإما أن نصمم
هذا المزيج بأنفسنا ،أو تنتهي بنا الحال ،طوعا أو كرها ،إلى نسخة
فوضوية وأقل كفاءة وأشد خطورة.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف .كينيدي
لإلدارة الحكومية في جامعة هارفارد ،ومؤلف كتاب "حديث صريح
حول التجارة :أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل".
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

اآلن ومع العودة التدريجية ﺇلى مواقع العمل المختلفة ،وفي وقت
بدأت فيه الحياة بالعودة ولو بمالمح ضبابية من سابق عهدها في
مفاصل الدولة المختلفة ،تجد آثار كورونا ما زالت مرسومة ليس على
مالمح الناس فحسب بل على أرواحها من الداخل كذلك ،فالنفسيات
والشخصيات أصبحت أشباه تلك التي على عهدها .ما زال شيء من
الخوف يرتاب الجميع وباألخص من فئة المستمعين للفتاوى النصية
التي يتم ﺇرسالها وبشكل يومي عن طريق الرسائل النصية التي ال
ً
تحمل مصدرا سوى كلمة (منقول) ،فالوباء قد فعل فعلته وترك بصمته
على األنفس البشرية قبل أجساد الناس وأجهزتها المناعية ،وما زال
ً
وباء كورونا الذي اجتاح المعمورة تاركا بصمته على حديثنا وعلى
"سوالفنا" ولو بشكل مخفف اآلن بالمقارنة بمطلع العام الجاري ،لكنها
ً
ليست المرة األولى التي تتصدى البشرية وتقدم أرواحــا كشهداء في
حرب فيروسية ضد وباء أو ابتالء غير مرئي أو مجهول.
بالفعل ،لم تكن هذه المرة األولــى التي كانت البشرية في مواجهة
مباشرة مع وباء أو جائحة ،فما بين سنة  165ﺇلى  1351ميالدية ،مر
على هذا الكوكب األزرق الصغير "كوكتيل" من األمراض والفيروسات
كــالـجــدري ،والحصبة وبكتيريا الـطــاعــون األس ــود Yersinia Pestis
 Bacteriaالمعدية والمنقولة من الجرذان ليصل تعداد الوفيات اإلجمالي
منها كلها ما يفوق  250مليون نسمة من شتى بقاع األرض ،أمــا ما
يخص وباء الكوليرا ،فقد أتى على شكل ست موجات من سنة  1817ﺇلى
 1923ليخلف وراءه أكثر من مليون نسمة من الضحايا.
ً
وبنظرة سريعة على شريط زمن األوبئة والجوائح ،نجد أن كال من
االٕنفلونزا الروسية واإلسبانية واآلسيوية قد خلفت وراءها أكثر من
 50مليون قتيل ﺇلى سنة  1958ميالدية ،وبحسب ﺇحصائيات جامعة
جونز هوبكنز  Johns Hopkins Universityفإن تعداد ضحايا كورونا
من أواخــر  2019ﺇلى تاريخ  17أغسطس  2020قد بلغ  776ألف قتيل،
ً
ويزدادون عن ذلك قليال مع التحفظ على تسمية مصدر الفيروس نفسه
أو اسم الحيوان الناقل للمرض الذي يعتبر حلقة الوصل مع االٕنسان.
ً
ومع ذلك يبقى االٕنسان ويلملم شتاته ويتغلب على هذا كله متسلحا
ً
ً
ً
بالعلم والمعرفة دائما وأبدا ،فاألوبئة واللقاحات دائما ما تكون سالح
البشرية في التغلب على تلك األمراض.
فقد برع قدامى االٕمبراطورية الصينية في إعطاء جرعات بسيطة
من الجدري المائي كنوع من اللقاح ضد ذلك الوباء الملعون ،ليأتي
العالم "ﺇيدوارد جينير" في عام  1796ويستخدم جرعات من جدري البقر
ً
أيضا كلقاح ،ومع تسارع الثورة العالجية في عالم دراســة البكتيريا
والفيروسات ،أصبح لدينا كبشرية أسلحة نواجه بها األوبئة واألمراض،
وهي على شاكلة معايير وبروتوكوالت للفحص والتجارب ودراسة
اآلثار الجانبية لها مع مرور الزمن.
كل هذا الكم الضخم من المعلومات وذخيرة العلم والمعرفة بما
فيها الجيل الجديد من اللقاحات المطعمة بالحبيبات ذات المقاييس
النانومترية  9-10من المعادن واألكاسيد ،لن يتم نسفه برسالة مصورة
من مصدر مجهول تم تناقلها عبر تطبيق الواتساب!! فالناس تعلم أن
ً
ً
ً
ً
تطوير اللقاحات مسألة مطولة وتأخذ جهدا بحثيا وعمليا طويال جدا،
ولن ينسف هذا كله مجموعة شائعات عن هذا اللقاح أو ذاك ،ناهيك
ً
عن نظريات المؤامرة التي ترسم االبتسامة على وجهي أنا شخصيا
في كل مرة.
سيأتي يوم ويكون كورونا مسألة من الماضي والذكريات ونقطة
نقاش فــي تــاريــخ البشرية ،فــا تساهم فــي نقل الرسائل التي يراها
العلماء والباحثون أنها مضحكة ومضيعة للوقت ،فاعلم أن هناك
ً
حربا إعالمية ضد اللقاحات من مصادر وشركات عدة ،فكل ما عليك أن
تعرفه هو أن اللقاح قد تمت تجربته وإعطاؤه الضوء األخضر ليدخل
مراحله التسويقية .غير ذلك فقد أصبحت أنت يا من تؤمن بنظريات
ً
المؤامرة ومن ينقل رسائل ال أصل لها في العلم ،جزءا من منظومة ال
تخدم أي مجتمع البتة.
على الهامش:
أقول لكل شامت فرح بالشكاوى على المغردين ،اعلم أن القانون الذي
ُ
ط ّوع لسجن أبناء الكويت ويترك غيرهم من دول أخرى أحرارا طلقاء
َ
ويحبس الغصة في نفس كل مواطن حر ال يستطيع أن يرد على صفاقات
أصحاب أنصاف العقول من ببغاوات التواصل االجتماعي ،إنما هو
قانون أعوج وملوي العنق وسيستخدم ضدك في يوم ما .وقتها ستندم
لكنك لن تجد من يقف معك ألن أحرار القول محكومون بسبب "تغريدة"
أو رأي كتبوه باستخدام جهاز محمول مكسور الشاشة ومتهالك.

ياو تشونغ يوان*

«الناتو اآلسيوي» ...فرصة استراتيجية واعدة!
خالل قمة القادة الثالثة لمنتدى الشراكة االستراتيجية بين الواليات
المتحدة والهند في  31أغسطس ،أعلن نائب وزير الخارجية األميركي
ستيفن بيجون أن الواليات المتحدة ترغب في عقد شراكة مع األعضاء
اآلخرين في "الحوار األمني الرباعي" (أي أستراليا والهند واليابان)
إلنشاء منظمة تشبه الناتو والتصدي ألي تحديات محتملة تطرحها
الصين .تريد الواليات المتحدة بحسب قوله أن تتعاون مع هذه البلدان
وسواها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلنشاء كتلة داعمة
للقيم والمصالح المشتركة بين تلك الجهات أو حتى إقناع بلدان أخرى
بتأسيس حلف مشابه للناتو.
قامت الصين على مر العقد الماضي باستثمارات هائلة في دفاعها
الوطني ،باإلضافة إلى خلق الفرص المناسبة كي يتعلم جيش التحرير
الشعبي الصيني المفاهيم العسكرية المعاصرة ،بما في ذلك العمليات
ً
المشتركة والـحــروب اإللكترونية ،قـ ّـدمــت لــه أيـضــا أسلحة ومعدات
معاصرة إضافية لدرجة أن تصبح مجموعة من االبتكارات المتقدمة،
ً
على غــرار الطائرة المقاتلة "تشنغدو جــي ،"20-جــزءا من أدواتــه وأن
ً
يبدأ بتشغيلها .لم تكف الصين أيضا عن تطوير أسلحتها النووية
وتكنولوجيا الفضاء وحامالت الطائرات وأدوات حرب المعلومات،
وهي توشك على التحول إلى قوة عسكرية من الطراز العالمي وتطرح
ً
ً
في الوقت نفسه تهديدا جديا على المصالح األميركية في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ .نشرت وزارة الدفاع األميركية في  1سبتمبر "تقرير
القوة العسكرية لعام  ،"2020وهو يذكر أن الصين استعملت نحو 200
رأس حربي نــووي يمكن إطالقها من البر والبحر والجو ،كما أنها
ُ
ُ
تخطط لتوسيع أسلحتها النووية وتحديثها بدرجة إضافية ،فتضاعف
على األقل عدد رؤوسها الحربية النووية خالل السنوات العشر المقبلة.
سبق أن نجحت الـقــوة العسكرية الصينية فــي مواكبة الـقــدرات
األميركية ،حتى أنها تفوقت عليها في عدد من المجاالت األساسية.
ّ
صرح تشاد سبراجيا ،نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين ،بأن
ً
التدريبات العسكرية التي قام بها جيش التحرير الشعبي حديثا في
بحر الصين الجنوبي تكشف أنه يستعد على األرجح لمضايقة البلدان
المجاورة .كذلك ،أعلن سبراجيا أن وزارة الدفاع األميركية ستثبت التزام
الــواليــات المتحدة بالحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين
الهندي والهادئ عبر االستمرار بمراقبة التدريبات العسكرية الصينية
عن قرب .يظن بيجون ،بصفته نائب وزير الخارجية األميركي ،أن التكلم
عن مفهوم استراتيجي مثل "الناتو اآلسيوي" في منتدى دولي عام يثبت
أن الواليات المتحدة باتت تدرك أن التطورات العسكرية المتواصلة التي
ً ّ ً
جديا
شهدتها الصين خالل السنوات القليلة الماضية تطرح تهديدا
على تايوان وعلى استقرار وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كلها.
لكن أضاف بيجون أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تفتقر
ً
أيضا إلى هياكل أمنية قوية ومتعددة األطراف .بعبارة أخرى ،ال تتمتع
اآلليات القائمة في المنطقة بمتانة حلف الناتو أو االتحاد األوروبي
وليست شاملة بما يكفي.
ّ
تشكل رغبة الواليات المتحدة في إنشاء "ناتو آسيوي" مع شركائها
في المنطقة فرصة استراتيجية واعدة ويجب أن تقتنصها تايوان بال
تردد .باإلضافة إلى متابعة تطوير القدرات الحربية غير المتكافئة ،يجب
أن تبتكر تايوان أذكى وأنسب طريقة للمشاركة في هذه اآللية األمنية
اآلسيوية اإلقليمية التي تقودها الواليات المتحدة ،ستكون هذه المهمة
ً
ً
اختبارا صعبا لذكاء فريق األمن الوطني التايواني.
* «تايبيه تايم»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٩٤

٤.٣٢٨

٥.٩٣٣

2.٥٢١ 2.٧٥٩ 3.٢٧٣

تقرير اقتصادي

إدراج البورصة ...العبرة بالتطوير وتأسيس بورصات أخرى

● في قطاعات كالتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعقار وأنظمة االستثمار الجماعي
● لتعظيم قيمة وسيولة ومهنية سوق الكويت وتحفيز المنافسة وتنويع خيارات المستثمرين

لعل احتفاء هيئة أسواق
المال هذا األسبوع بمرور
 10سنوات على تأسيسها
يزيد عبء التطوير عليها،
في التوجه الجدي نحو
تنويع البورصات في الكويت،
ً
فضال عن تخفيف قيود
ومدة اإلدراج للشركات
المساهمة العامة ،مع األخذ
بعين االعتبار معالجة
العديد من االختالالت،
التي شابت عمل الهيئة
خالل السنوات الماضية؛
كالفوضى المستمرة في
توصيات األسهم.

مع إتمام عملية إدراج أسهم شركة
بورصة الكويت في السوق األول تتعاظم
االستحقاقات المطلوبة تجاه تطوير
س ــوق ال ـمــال ،بـمــا يــائــم حقيقة تحول
البورصة من الملكية العامة إلى ملكية
القطاع الخاص.
ومـ ــع أن ع ـم ـل ـيــة ت ـط ــوي ــر ال ـب ــورص ــة
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـش ـغ ـل ــة ،وه ــي
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،كـ ــون ـ ـهـ ــا ال ـج ـه ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة مـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق األربـ ـ ـ ـ ــاح
ل ـم ـســاه ـم ـي ـهــا ،واألهـ ـ ـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك أن ـهــا
ن ـم ــوذج لـخـصـخـصــة مــرفــق ع ــام يجب
عـلـيــه ال ـن ـجــاح ل ـي ـكــون ق ــاع ــدة لتعميم
ال ـت ـج ــرب ــة ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات أخ ـ ـ ــرى ،مـمــا
يتطلب منها ق ــدرا أكـبــر مــن الـمـبــادرة؛
عبر تنويع الخيارات أمام المستثمرين
وطــرح األدوات االستثمارية والتوسع
فـ ــي ت ـع ـظ ـيــم ق ـي ـم ــة الـ ـب ــورص ــة ك ــوع ــاء
للتمويل واال س ـت ـث ـمــار ،إال أن العملية
بـصــورتـهــا األوس ــع تـشــاركـيــة ،ال ــى حد
كبير ،بالتعاون مع هيئة أسواق المال
والشركة الكويتية للمقاصة.

بورصات جديدة
ول ـع ــل تـعـظـيــم ق ـي ـمــة الـ ـب ــورص ــة ،أو
باألصح سوق المال في الكويت يتطلب

تطبيقا عمليا لمسمى الهيئة الرقابية،
وه ــي هـيـئــة اسـ ــواق ال ـم ــال ال ـتــي تعني
تأسيس بــورصــات أخــرى فــي قطاعات
م ـت ـع ــددة كــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـش ــرك ــات
ص ـغ ـيــرة وم ـتــوس ـطــة ال ـح ـجــم وال ـع ـقــار
وأنظمة االستثمار الجماعي ،فضال عن
أســواق التمويل كالسندات والصكوك،
واإلصـ ـ ـ ــدارات االولـ ـي ــة وال ـث ــان ــوي ــة ،الــى
جــانــب وج ــود بــورصــة اخ ــرى منافسة
للبورصة الحالية تنعكس منافستهما
إيـجــابــا على خــدمــات رس ــوم التسجيل
واإلدراج وعـ ـم ــوالت ال ــوس ــاط ــة ،وه ــذه
الـ ـب ــورص ــات ك ـل ـهــا ت ـك ــون ت ـحــت رقــابــة
وإشــراف هيئة اســواق المال ،بما يعزز
ق ـي ـمــة االس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
وي ـج ـع ــل ت ـنــوع ـهــا وت ـنــاف ـس ـهــا ج ــاذب ــا
لـسـيــولــة مـحـلـيــة وخ ــارج ـي ــة ،كـمــا انـهــا
تعزز القيمة المهنية للسوق الكويتي
من خالل االستعانة بالشركات االجنبية
ذات الـ ـخـ ـب ــرة فـ ــي ت ـش ـغ ـيــل ب ــورص ــات
متخصصة محليا.
ول ـع ــل اح ـت ـف ــاء هـيـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ه ــذا األس ـبــوع ب ـمــرور  10س ـنــوات على
تأسيسها يزيد عبء التطوير عليها ،في
التوجه الجدي نحو تنويع البورصات
فــي ال ـكــويــت ،فـضــا عــن تخفيف قيود
ومـ ـ ــدة اإلدراج ل ـل ـش ــرك ــات الـمـســاهـمــة

العامة ،مع االخذ بعين االعتبار معالجة
ال ـع ــدي ــد م ــن االخ ـ ـتـ ــاالت ال ـت ــي شــابــت
عمل الهيئة ،خالل السنوات الماضية؛
كــال ـفــوضــى ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي تــوص ـيــات
األسهم ،خصوصا في وسائل التواصل
االجتماعي ،بعضها من خارج الكويت،
وذل ــك عـبــر مـنــح الـتــرخـيــص لمجموعة
م ـع ـل ـن ــة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ذات ال ـخ ـب ــرة
وال ـش ـفــاف ـيــة وال ـم ـه ـن ـيــة ال ـم ــوث ــوق ــة في
إص ــدار الـتــوصـيــات والـتـحـلـيــات ،على
ً
أن ي ـكــون الـمـسـتـثـمــر ب ـعــدهــا م ـســؤوال
إن اعـتـمــد عـلــى تــوص ـيــات ج ـهــات غير
مرخصة.

تحديات السيولة
أمــا على الــواقــع العملي ،فالبورصة
ال ـيــوم أم ــام تـحــديــات مـتـنــوعــة؛ أبــرزهــا
مـعــالـجــة مـلــف الـسـيــولــة عـلــى أك ـثــر من
صـ ـعـ ـي ــد ،مـ ــن جـ ـه ــة الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى رف ــع
قـيـمــة الـ ـت ــداول ال ـيــوم ـيــة ،م ــع ال ـمــوازنــة
بـيــن جــودت ـهــا بــالـتــوجــه نـحــو االسـهــم
الـتـشـغـيـلـيــة ،الس ـي ـمــا ب ــال ـس ــوق األول،
بالتوازي مع إنعاش نفس الشريحة من
األسهم التشغيلية في السوق الرئيسي،
ال ـ ـ ــذي ط ــال ـم ــا لـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز ت ـعــامــاتــه
 15ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي ال ـس ـيــولــة

أخبار الشركات
ً
ً
«كميفك» تبيع أصال مملوكا بـ  9ماليين دينار
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة الـ ـك ــوي ــت والـ ـش ــرق
األوســط لالستثمار المالي (كميفك)،
تنفيذ عملية بيع أصل مملوك للشركة
بقيمة  9ماليين دينار إلــى طــرف ذي
صلة.
وقــالــت «كـمـيـفــك» إن مـجـلــس إدارة

الشركة قرر في  24أغسطس الماضي
قـبــول أفـضــل الـعــروض ُ
المقدمة لبيع
ُ
األصــل ُ
المشار إليه (أرض) ،والمضي
ُ ً
قدما في تنفيذ عملية البيع .وأوضحت
أن تنفيذ عملية البيع ال يوجد لها أثر
على المركز المالي للشركة.

«عمار» :إلغاء ُحكم
أفـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ع ـ ـمـ ــار ل ـل ـت ـمــويــل
واإلجــارة ،بأنه إلحاقا إلى اإلفصاح
السابق بتاريخ  29أغسطس ،2019
بخصوص مخالفة البلدية لعقار أحد
عمالء الشركة ،فإنه تم ُ
الحكم بقبول

معارضة المدعى عليه (شركة عمار
للتمويل واإلجـ ـ ــارة) ،وإل ـغــاء الحكم
المعارض فيه ،وبراءة المدعى عليه
في الدعويين رقم  /201/10232جنح
بلدية  -و 2019/2351جنح بلدية .4

«أهلي متحد» :عرض شراء اختياري
لزيادة مساهمتنا في «متحد -مصر»
قال البنك األهلي المتحد البحريني ،إنه تقدم بطلب
إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للحصول
على موافقتها لطرح عــرض شــراء اخـتـيــاري لزيادة
نسبة مساهمته في البنك األهلي المتحد -مصر من
 85.5إلى  99.85في المئة بسعر  29.78جنيها مصريا
للسهم الــواحــد ،علما أن الحد األقصى لقيمة عرض
الشراء االختياري المقترح سيكون  81.2مليون دوالر.
وأض ـ ـ ــاف ال ـب ـن ــك أن ـ ــه س ـي ـتــم الـ ـط ــرح ع ـل ــى جـمـيــع
الـمـســاهـمـيــن ال ـحــائــزيــن حـصــص األق ـل ـيــة م ــن أسـهــم
رأسمال البنك األهلي المتحد (مصر) ،بعد الحصول
على الموافقات الرقابية النهائية الالزمة في مصر.

«رماية» :توصيات إلعادة
هيكلة أصول الشركة
أوصى مجلس إدارة الشركة
الوطنية للرماية بدراسة البدائل
المتاحة بـشــأن أص ــول الشركة
العقارية في اإلمارات ،وإمكانية
بيع أجزاء منها أو مبادلتها بما
يحقق أهداف الشركة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
اإلدارة التنفيذية بــا لـتـفــاوض
للتوصل إلى تسويات مقبولة
لمديونيات الشركة مع الجهات
الدائنة.

«المستثمرون» :إجراءات قانونية
ضد رئيس «تابعة» في مصر
قالت شركة مجموعة المستثمرون القابضة ،إنــه تم
االنتهاء من إجراءات الجمعية العمومية العادية لشركتها
التابعة في مصر -شركة المشروعات الكبرى العقارية
(غراند) ،وتشكيل مجلس إدارة جديد لألخيرة.
وأوضحت «المستثمرون» أنه تم تكليف محامي الشركة
في مصر دراسة تصرفات الرئيس السابق لمجلس إدارة
الشركة التابعة (غــرانــد) ،واتـخــاذ اإلج ــراء ات القانونية
ً
ضده فيما قد يثبت ارتكابه مخالفات ،حفاظا على حقوق
الشركة ومساهميها.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه ف ــي ح ــال ورود أي تـ ـط ــورات سيتم
اإلفصاح عن ذلك في حينه ،موضحة أنه ال يمكن تحديد
أثــر اإلجــراء السابق على المركز المالي للمجموعة في
الوقت الحالي.

اليومية لبورصة الكويت ،عبر تطبيق
قــواعــد أوســع مــن الشفافية والتسويق
والمنتجات والترقية للسوق األول لهذه
الشريحة من األسهم المدرجة في السوق
الرئيسي.
ويـمـتــد مـلــف مـعــالـجــة الـسـيــولــة إلــى
ال ـع ـمــل م ــع ال ـم ـك ــون ــات األخـ ـ ــرى كهيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وش ــرك ــة ال ـم ـق ــاص ــة ال ــى
السعي لرفع قيمة سوق الكويت وترقيته
في المؤشرات الدولية ،خصوصا بعد
الحصول على ترقيات السوق الناشئ
ع ـلــى ل ــوائ ــح م ــؤش ــرات فــوت ـســي راس ــل
وستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي،
وه ـ ــذه م ـســألــة تـتـطـلــب ب ــالـ ـت ــوازي ،مع
ت ـح ـف ـيــز األم ـ ـ ـ ــوال االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ت ـســوي ـقــا
ل ـل ـبــورصــة م ـح ـل ـيــا؛ ع ـبــر جـ ــذب ودائـ ــع
الـقـطــاع ال ـخــاص فــي الـبـنــوك الكويتية
الـ ـمـ ـمـ ـل ــوك ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــات او م ــؤسـ ـس ــات
حـكــومـيــة مـسـتـقـلــة وال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا،
حسب بيانات بنك الكويت المركزي في
يوليو الماضي ،نحو  37.4مليار دينار،
فاألموال األجنبية رغم فائدتها المباشرة
ف ــي ال ـب ــورص ــة ال تـخـلــو م ــن حـســاسـيــة
ومخاطر تتعلق بسخونتها وإمكانية
تنقلها بين األســواق ،األمر الذي يجعل
ال ـت ـســويــق ال ـم ـح ـلــي ل ـب ــورص ــة الـكــويــت
بغرض االستثمار في الفرص المجدية

ً
ً
ال دعم االسعار ،أمرا مطلوبا ومن المهام
االساسية لشركة بورصة الكويت.

تطوير األدوات
ال شــك فــي أن مـلــف األدوات المالية
يعد واحــدا من التحديات الشائكة في
بورصة الكويت ،ربما تطلب األمر اعادة
قراءة مشهد التداول في األدوات المالية،
ال سيما البيع على المكشوف وإقراض
واقـ ـت ــراض األس ـه ــم ون ـظ ــام الــري ـبــو من
خ ــال إعـ ــادة تـشـغـيــل األدوات الـمــالـيــة
ال ــدارج ــة تقليديا فــي بــورصــة الكويت
مثل األجل -الموقوف منذ  3سنوات -قبل
التوسع في أدوات تبدو معقدة بالنسبة
لطبيعة تعامالت بورصة الكويت ،التي
يغلب عليها الـطــابــع ال ـفــردي اكـثــر من
المؤسسي.
إن انتقال ملكية البورصة من القطاع
ال ـعــام ال ــى ال ـخــاص لـيــس نـجــاحــا بحد
ذات ــه ،فالنجاح هنا يتعلق بـمــدى رفع
جودة الخدمة وتوطين السيولة ،وجعل
أسواق المال وعاء لالستثمار والتمويل،
ورفع مهنية السوق وجذب االستثمارات
االجـنـبـيــة وغـيــرهــا مــن الـخــدمــات التي
تحقق لالقتصاد والمستثمرين قيمة
مضافة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

َ
َّ
هيئة األسواق تحيل الممثلين القانونيين
لـ «الشعيبة الصناعية» و«تمكين» للنيابة
امتنعا عن تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس التأديب
●

عيسى عبدالسالم

ب ـع ــد ع ـ ــدة م ـط ــال ـب ــات بـ ـض ــرورة
مـحــاسـبــة م ـســؤولــي ال ـش ــرك ــات عن
ارتـ ـك ــاب ال ـم ـخــال ـفــات ل ـل ـقــانــون رقــم
 7ل ـعــام  2010وال ئ ـح ـتــه التنفيذية
وتـعـيــاتـهـمــا ،قــدمــت هـيـئــة أس ــواق
المال بالغين الى نيابة أسواق المال
ضد الممثل القانوني لكل من شركة
الشعيبة الصناعية ،وشركة تمكين
ال ـقــاب ـضــة ،المـتـنــاعـهـمــا ع ــن تنفيذ
ق ـ ــرارات مـجـلــس ال ـتــأديــب ال ـصــادرة
ف ــي ح ــق ال ـشــرك ـت ـيــن ،ب ـعــدمــا كــانــت
جملة العقوبات المتخذة في السابق
تتخذ ضد الشركة نفسها ،وبالتالي
يتحمل مساهموها أي غــرامــات أو
ُ
عقوبات تتخذ ضد شركتهم.
وقدمت الهيئة بالغا إلــى نيابة
سوق المال بتاريخ  2020/9/14عن
شبهة و ق ــوع الجريمة المنصوص
عليها فــي البند رقــم ( )2مــن المادة
( )127من القانون رقم  7لسنة 2010
ب ـش ــأن إنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
وت ـن ـظ ـيــم نـ ـش ــاط األوراق ال ـمــال ـيــة
َّ
وتعديالته ،وذلك لعدم التزام المبلغ
ض ـ ــده ال ـم ـم ـث ــل الـ ـق ــان ــون ــي ل ـشــركــة
الـشـعـيـبــة الـصـنــاعـيــة بـتـنـفـيــذ ق ــرار
مجلس التأديب القاضي «بتغريمها
مبلغ خمسة آالف دينار عما أسند
إليها ،وذلك لعدم تقديمها تقييمين

لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية
في  ،»2018/12/31وذلك بإجراء تقييم
ألصــول ـهــا ال ـع ـقــاريــة م ــن ق ـبــل جهة
واحدة فقط ،دون إجراء التقييم من
أحد البنوك الكويتية المتخصصة
في مهنة التقييم العقاري لألصول
الـعـقــاريــة الـمـحـلـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تجاوز تاريخ كل تقييمات الشركة
المهلة المحددة.
ك ـم ــا ق ــدم ــت ال ـه ـي ـئ ــة ب ــاغ ــا آخ ــر
ل ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2020/9/14عن شبهة وقوع الجريمة
المنصوص عليها في البند رقم ()2
مــن ال ـم ــادة ( )127مــن ال ـقــانــون رقــم
 7لـسـنــة  2010ب ـشــأن إن ـش ــاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
ال ـم ــال ـي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه ،وذلـ ـ ــك ل ـعــدم
َّ
التزام المبلغ ضده الممثل القانوني
لشركة تمكين القابضة ،حتى تاريخ
ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ ب ـت ـن ـف ـيــذ قـ ــرار
نهائي ص ــادر مــن مجلس التأديب
في المخالفة رقم ( 20/2020مجلس
تــأديــب 5/2019 -هيئة) رغــم إعالنه
ً
ً
ب ــال ـق ــرار إع ــان ــا صـحـيـحــا بـتــاريــخ
 ،2020/7/15المتناعها عن تنفيذ قرار
مجلس التأديب القاضي بتغريمها
مبلغ خمسة آالف دينار لمخالفتها
معايير المحاسبة الدولية في إعداد
ً
ب ـيــانــات ـهــا ال ـمــال ـيــة ،وف ـق ــا ل ـمــا جــاء
بتقرير مراقب الحسابات الخارجي

لعدم تطبيقها للمعيار الدولي رقم
(( )9األدوات المالية) للرصيد المدرج
تحت بند «مستحق من أطراف ذات
صلة» بقيمة  3.356.400دينار (ثالثة
ماليين وثالثمئة وستة وخمسون
أل ـف ــا وأرب ـع ـم ـئ ــة ديـ ـن ــار) وال ـخ ــاص
بــاإليـضــاحـيــن رق ـمــي  7و 15ضمن
ا لـبـيــا نــات المالية للشركة ،السيما
أن ــه ع ـنــد تـطـبـيــق ال ـم ـع ـيــار ال ــدول ــي
ســالــف الــذكــر فــإنــه قــد يـتــرتــب على
الـشــركــة خـســائــر (مـخـصـصــات) في
بيان األرباح والخسائر.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
شهدت ارتكاب العديد من الشركات
الـمــدرجــة وغير الـمــدرجــة مخالفات
وتـجــاوزات بالجملةّ ،
تحمل آثارها
مـســاهـمــو ه ــذه ال ـش ــرك ــات وأس ـع ــار
أسهمها فــي الـبــورصــة ،إذ انجرفت
الى مستويات متدنية جدا ،واتخذت
ّ
ضــدهــا الـعــديــد مــن الـعـقــوبــات ،لكن
ه ــذه ال ـع ـقــوبــات ل ــم ت ـمــس مـجــالــس
اإلدارات ،على الرغم من المسؤولية
اإللزامية التي نصت عليها القوانين،
سـ ــواء ك ــان ق ــان ــون وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة أو هيئة أسواق المال.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن جملة
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم تــوق ـي ـع ـهــا
عـلــى ال ـشــركــات تـحـمــل ف ــي طياتها
م ـســؤول ـيــة أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة

عـنـهــا ،فـهـنــاك شــركــات امتنعت عن
إرســال تقارير ومستندات مطلوبة
طلبتها هيئة أس ــواق ال ـمــال بشأن
الـتــأكــد مــن بـعــض الـمـخــالـفــات التي
ت ـ ــم ارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا ،وشـ ـ ــركـ ـ ــات أخ ـ ــرى
تـتــأخــر فــي اإلف ـص ــاح عــن الـبـيــانــات
ال ـمــال ـيــة ،وع ـم ـل ـيــات ت ـفــريــغ أص ــول
تمت لمصلحة مساهمين محددين،
بعدما تمت السيطرة على مجلس
اإلدارة ،إض ــاف ــة ال ــى ع ــدم مـمــارســة
نشاط الشركة فترة تزيد على عام،
ت ـكـ ّـبــد ش ــرك ــات خ ـســائــر بــالـمــايـيــن
تجاوزت  75في المئة من رأسمالها،
وأعلنت عن أرقــام وبيانات تخالف
الحقيقة ،بغرض طمس األخطاء التي
تــم ارتـكــابـهــا ،فضال عــن العديد من
المخالفات األخــرى أضــرت بحقوق
الشركة ومساهميها.
وأكدت ضرورة تغليظ العقوبات
على أعضاء مجالس إدارات الشركات
ف ــي ح ــال حـ ــدوث أي ت ـ ـجـ ــاوزات ،إذ
ي ـح ـفــظ ذل ـ ــك حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن،
الفتة الى أن الجمعية العمومية لها
السلطة العليا في اتخاذ أي قرارات
مـصـيــريــة تــؤثــر عـلــى أداء الـشــركــة،
ويمكن للمستثمرين خاللها إثبات
آرائهم في محاضر الجمعية ،كما أن
بإمكانهم االطالع على دفاتر الشركة.

مكاسب كبيرة لمؤشر السوق األول ...والسيولة  56.3مليون دينار

تداوالت قوية على سهمي «مستثمرون» و«أعيان» واستمرار تراجعهما
●

علي العنزي

سجلت مؤشرا بورصة الكويت
ً
الرئيسيان «الـعــام» و«األول» نموا
ً
جيدا أمس ،مقابل تراجع هامشي
في مؤشري السوق «رئيسي »50
و«رئ ـي ـســي» ،ورب ــح الـمــؤشــر العام
نسبة  0.63في المئة تعادل 33.69
نقطة ليقفل على مستوى 5394.83
نـقـطــة بـسـيــولــة ج ـي ــدة قــري ـبــة من
سـيــولــة جـلـســة أم ــس األول بلغت
 56.3مليون دينار تداولت 450.5
مليون سهم نفذت من خالل 14326
ً
صفقة ،وربــح  56سهما بين 128
ً
ً
سهما متداوال أمس ،بينما خسر
 63واستقرت  9دون تغير.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن األسـ ـ ـه ـ ــم
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة الـ ـقـ ـي ــادي ــة م ـك ــون ــات
ال ـ ـسـ ــوق األول الـ ـ ــذي رب ـ ــح نـسـبــة
 0.88في المئة تعادل  51.69نقطة
ليقفل على مستوى  5933.97نقطة

ً
مقتربا من مستوى  6آالف نقطة،
وبسيولة بلغت  40مليون دينار
تــداولــت  119.4مـلـيــون سـهــم عبر
ً
 6550صفقة ،وربح  14سهما بينما
تراجعت  ،6منها سهمان حديثا
اإلدراج «البورصة» و»شمال الزور».
وخسر مؤشر السوق الرئيسي
نسبة محدودة هي  0.08في المئة
ت ـ ـعـ ــادل  3.53نـ ـق ــاط ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مستوى  4328.82نقطة بسيولة
بـلـغــت  16.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار وهــي
األقــل خــال هــذا األسـبــوع تداولت
 331مليون سهم عبر  7776صفقة،
ً
وربــح  42سهما مقابل تراجع 56
وثبات  9دون تغير.

عودة السوق األول
ً
عـ ـ ـ ــادت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة س ــريـ ـع ــا إل ــى
مكونات السوق األول ،كذلك تصدر
السيولة وبعد عدة جلسات تفوقت

خــال ـهــا أس ـهــم ال ـس ــوق الــرئـيـســي
وكانت القيادة أمس ،ألسهم قطاع
ال ـب ـن ــوك ال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك وأه ـلــي
م ـت ـح ــد وال ـخ ـل ـي ــج وبـ ــرقـ ــان ال ـتــي
سـجـلــت جميعها مـكــاســب جـيــدة
وك ـ ـ ــان الـ ـت ــراج ــع ف ـق ــط فـ ــي أس ـهــم
الدولي وأسهم الــزور والبورصة،
بينما على الـطــرف اآلخ ــر استمر
ً
تراجع األسهم األكثر نشاطا وهي
مستثمرون وأ ع ـيــان وبتروغلف،
كذلك أسهم كتلة المدينة مثل آن
والسالم والمدينة لتنتهي الجلسة
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األس ـه ــم
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـك ـب ـي ــرة وخ ـس ــائ ــر
األسهم المضاربية الصغيرة على
وقع جني أرباح عنيف ومستمر.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا  ،تـ ـب ــا ي ــن األداء فــي
م ـ ــؤش ـ ــرات أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال بـ ــدول
مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ
مــؤشــر تــاســي ال ـس ـعــودي مــراحــل
ج ـن ــي األربـ ـ ـ ــاح وهـ ــو ع ـل ــى مــوعــد

ب ــال ـم ــراج ـع ــة ل ـم ـك ــون ــات فــوت ـســي
راس ـ ـ ــل ب ـن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع م ـس ــاء
الـ ـ ـي ـ ــوم رافـ ـ ـق ـ ــه م ـ ــؤش ـ ــرا أب ــوظ ـب ــي
ومـسـقــط ولـلـجـلـســة الـثــانـيــة على
اللون األحمر بينما سجل مؤشر
ً
ً
ســوق البحرين نموا كبيرا بأكثر
مــن نقطة مـئــويــة بــدعــم مــن حــراك
سـهــم أه ـلــي مـتـحــد بـحــريـنــي بعد
انتخاب مجلس إدارة بيتك ،أمس
األول ،وهو ما يعطى تقديرات دمج
محتمل بين البنكين كما خطط له
ً
سابقا قبل أزمة كورونا ،وارتفعت
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط فـ ــوق م ـس ـتــوى 41
ً
دوالرا للبرميل لمزيج برنت بعد
إع ـصــار ســالــي ال ــذي عـطــل بعض
اإلم ـ ـ ــدادات ف ــي س ــواح ــل ال ــوالي ــات
المتحدة وتراجع مخزونات النفط
ً
إح ـص ــائ ـي ــا الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن مـعـهــد
البترول األميركي.

9
اإلنتاج األميركي بسبب إعصار
توقف
مع
يرتفع
النفط
ً
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

البرميل الكويتي يصعد  31سنتا ليبلغ  39.90دوالرا
ارتفعت أسعار النفط لليوم
الثاني أمس ،إذ تسبب إعصار في
توقف إنتاج نفط وغاز بحري في
الواليات المتحدة وأظهر تقرير
للقطاع انخفاض مخزونات
الخام األميركية.

ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
ً
الكويتي  31سنتا ليبلغ 39.90
ً
دوالرا فــي ت ــداوالت أمــس األول،
ً
مقابل  39.59دوالرا في تداوالت
ً
يوم االثنين الماضي ،وفقا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت
أسعار النفط لليوم الثاني أمس،
إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج
نـفــط وغ ــاز ب ـحــري فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة وأظ ـهــر تـقــريــر للقطاع
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض مـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات الـ ـخ ــام
األمـيــركـيــة .وارتـفــع خــام القياس
ً
الـعــالـمــي بــرنــت  60سـنـتــا أو ما
يـعــادل  1.5فــي المئة إلــى 41.13
ً
دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ،بـيـنـمــا صعد
ً
الـخــام األمـيــركــي  68سنتا أو ما
يـعــادل  1.8فــي المئة إلــى 38.96
ً
دوالرا للبرميل ،وصعد الخامان
القياسيان بأكثر من  2في المئة
أمس األول .وتوقف أكثر من ربع
إنـ ـت ــاج ال ـن ـ ُف ــط وال ـ ـغـ ــاز ال ـب ـحــري
األميركي وأغلقت موانئ تصدير
أ م ـ ـ ــس األول ،ف ـ ــي حـ ـي ــن و ص ــل
اإلعصار «سالي» إلى قبالة ساحل
خ ـل ـيــج ال ـم ـك ـس ـيــك ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
وقــالــت «ريـسـتــاد إنــرجــي» في
مذكرة« :تقديرنا الحالي إلجمالي

التعطل الـمــرتـبــط بــاإلعـصــار ما
بين  3و 6ماليين برميل من النفط
ً
ً
على مدى  11يوما تقريبا».
ّ
وم ــن الـمــرجــح أن يـقــلــص ذلــك
ال ـم ـخــزونــات ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ً
مصافي التكرير مغلقة أيضا مما
يخفض الطلب على النفط.
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات م ــن معهد
ال ـب ـتــرول األم ـيــركــي أم ــس األول،
أن مخزونات الخام في الواليات
المتحدة انخفضت  9.5ماليين
بــرمـيــل األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،لكن
مخزونات البنزين زادت.
وكان محللون توقعوا ارتفاع
مـ ـخ ــزون ــات ال ـن ـف ــط  1.3م ـل ـيــون
بـ ــرم ـ ـيـ ــل .وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ص ـ ــدور
البيانات الرسمية للمخزونات
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي وقــت
الحق اليوم األربعاء والتي عادة
ما تتعارض مع تقديرات القطاع.
وقالت «آي.إن.ج ــي» لألبحاث:
ً
ً
«إذا رأ ي ـ ـ ـنـ ـ ــا ر ق ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ـم ـ ــا ث ـ ــا...
لــان ـخ ـفــاض الـ ــذي أع ـل ـنــه معهد
البترول األميركي أثناء الليل ،فمن
المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم
الفوري للسوق».

التزام أغسطس
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ــال

مصدران في مجموعة «أوبــك»+
لـ«رويترز» أمس ،إن من المتوقع
أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة
بـتـخـفـيـضــات إن ـت ــاج ال ـن ـفــط في
أغسطس نحو  101في المئة.
وتعتزم لجنة فنية للمجموعة
التي تضم منظمة «أوبك» وحلفاء
م ــن خــارج ـهــا ع ـقــد اج ـت ـمــاع في
وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ــق الـ ـ ـي ـ ــوم ل ـم ـنــاق ـشــة
ال ـعــوامــل الــرئـيـسـيــة فــي الـســوق
واالمتثال.
وقال أحد المصدرين ،إن نسبة
ُ
االمتثال قد تعدل خالل اجتماع
اللجنة.

مصادرة ناقلة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أص ـ ــدرت
ً
ً
م ـح ـك ـم ــة هـ ـن ــدي ــة أمـ ـ ـ ـ ــرا ث ــانـ ـي ــا
بمصادرة ناقلة إلعــادة التزويد
بالوقود البحري مملوكة لـ»جي.
بــي غـلــوبــال» اإلمــاراتـيــة لتجارة
النفط التي تعاني مشاكل ،بعدما
أخ ـف ـق ــت فـ ــي س ـ ـ ــداد م ــدف ــوع ــات
لمشغل السفينة ،حسبما أظهرت
وثائق المحكمة.
ووافـ ـ ـق ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
ب ــوالي ــة ج ــوج ــرات ب ـغــرب الهند
ف ــي ال ـعــاشــر م ــن سـبـتـمـبــر على
طلب مشغل السفينة ،وهي شركة

«سيليستيال شيب ماندجمنت»
ومقرها سـنـغــافــورة ،بمصادرة
ن ــاق ـل ــة الـ ــوقـ ــود «جـ ــي.بـ ــي ب ــي»3
بسبب مستحقات غير مدفوعة،
ً
وفـ ـق ــا ل ــوث ــائ ــق ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـتــي
اطلعت عليها «رويترز».
وك ــان ــت ن ـف ــس ال ـم ـح ـك ـمــة قــد
واف ـقــت فــي ال ـيــوم ال ـســابــق على
طلب مــن بنك الفجيرة الوطني
اإلماراتي مصادرة نفس الناقلة
الـتــابـعــة ل ـجــي.بــي غ ـلــوبــال بعد

تخلف شــركــة تـجــارة النفط عن
سداد قرض.
وت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ــأن
«سيليستيال» ،التي قدمت إدارة
فـنـيــة وط ــواق ــم وخ ــدم ــات أخ ــرى
لسفن «جي.بي .غلوبال ،لها مبالغ
ً
مـسـتـحـقــة ت ــزي ــد ق ـل ـيــا ع ــن 600
أل ــف دوالر ع ـبــارة عــن مطالبات
مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة وف ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــد ورسـ ـ ـ ـ ــوم
المحكمة .وقالت «جي.بي» ،وهي
مـ ــزود عــال ـمــي ل ـلــوقــود الـبـحــري

ضعف توقعات الطلب يعرقل ارتفاع أسعار النفط

ً
«كامكو إنفست» :تداوله دون  40دوالرا يعكس بوادر انتعاش إنتاج الصخري األميركي
قال تقرير صــادر عن شركة «كامكو إنفست» ،إنه
بعد المكاسب الجيدة التي سجلتها أسعار النفط
على مدى األشهر الثالثة الماضية ،تحولت اتجاهات
ً
األسعار مجددا نحو التراجع إثر تأخر تعافي الطلب
الناتج عن تداعيات جائحة «كوفيد .»19
ووفــق التقرير ،تم تــداول النفط دون مستوى 40
ً
دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ األسبوع األخير من
ً
يونيو  2020مما يعكس أيضا بوادر انتعاش إنتاج
النفط الصخري األميركي.
ً
ول ــم تكن أي ـضــا الـبـيــانــات االقـتـصــاديــة ال ـصــادرة
عن بعض أكبر مستهلكي النفط واعدة على صعيد
نمو الطلب ،بما في ذلك الهند التي شهدت حتى اآلن
مستويات تعافي أضعف من المتوقع فيما يتعلق
بالطلب على النفط واستهالكه.
وتـمـثـلــت ب ــارق ــة األم ـ ــل ال ــوح ـي ــدة ف ــي االن ـت ـعــاش
ً
ً
االق ـت ـصــادي مــن الـصـيــن ال ـتــي أظ ـهــرت ن ـمــوا واع ــدا
لمبيعات التجزئة ،إضافة إلى متطلباتها النفطية.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من الصين تعافيها
بالكامل من ركود الطلب على النفط ،إذ أظهرت بيانات
شهر أغسطس نمو الطلب بنسبة  9.9في المئة ،ليصل
ً
إلــى  13.51مليون برميل يوميا بينما ارتفع معدل
الطلب منذ بــدايــة ع ــام  2020حتى تــاريـخــه بنسبة
 3.3في المئة ليصل في المتوسط إلى  12.54مليون
ً
برميل يوميا.
لكن تباطؤ وع ــدم تكافؤ وتـيــرة انـتـعــاش معظم
االقتصادات في كل أنحاء العالم يلقي بظالله على
إمكان تعافي الصين ،إذ تبدو األوضاع ضبابية على
المدى القريب.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة شراء

الطلب

ً
ً
الصين للنفط شهدت تباطؤا حــادا كما يتضح من
عمليات التسليم لشهري سبتمبر وأكتوبر .2020
وفي أحدث تقرير شهري صادر عن «أوبك» ،خفضت
ً
المنظمة مجددا توقعاتها للطلب على النفط لعام
ً
 2020بمقدار  0.4مليون برميل يوميا ،مشيرة إلى
استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس «كوفيد »19
ً
مما يؤثر سلبا على تعافي الطلب على النفط.
وأيدت وكالة الطاقة الدولية ذلك الرأي ،إذ خفضت
توقعاتها للطلب على النفط بمقدار  0.3مليون برميل
ً
يوميا .وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنها تتوقع
تباطؤ تعافي الطلب على النفط خالل النصف الثاني
مــن عــام  2020نتيجة تأخر االنتعاش االقتصادي،
وضعف أداء قطاع الطيران ،ومخاطر حدوث الموجة
الثانية من جائحة «كوفيد  »19كما شهدنا في أوروبا
وإمكانية فرض القيود على التنقل من خالل تدابير
اإلغالق المحلي والعمل عن بعد.
ً
وأب ــرزت وكالة الطاقة الدولية أيضا ال ــدور الذي
ً
يلعبه ضعف هــوامــش المصافي حاليا والمتوقع
في المستقبل وأثر ذلك في العدول عن شراء النفط،
ونتيجة لذلك يسعى تجار النفط الستئجار السفن
لتخزينه.
كما سلطت الوكالة الضوء على تأثير العمل عن
بعد ،وخفضت توقعاتها للطلب على البنزين بمقدار
ً
 450ألــف برميل يوميا والطلب على الديزل بمقدار
ً
 260ألف برميل يوميا في الربع الرابع من عام .2020
وعلى صعيد العرض ،رفعت «أوبك» معدالت اإلنتاج
للشهر الثاني على التوالي بمقدار  550ألف برميل
ً
يوميا نتيجة لقيام أغلبية األعضاء بزيادة إنتاجهم.
لكن معدل االمتثال العام التفاقية «أوبــك» بلغ 97

عكس أحدث التقارير الصادرة عن منظمة «أوبك» لتقدير
ـددا اسـتـمــرار حــالــة عدم
الطلب العالمي على النفط م ـجـ ً
اليقين الناتجة عن تزايد حاالت اإلصابة بفيروس «كوفيد
 »19وتأثير ذلك على انتعاش الطلب على النفط .وخفضت
«أوبــك» مرة أخــرى توقعات الطلب لعام  2020إلى 90.23
يوميا
يوميا مقابل  90.63مليون برميل
مليون برميل
ً
ً
وفقا لتوقعاتها السابقة ،ومن المتوقع اآلن أن ينكمش
ً
الطلب العالمي على النفط بـمـقــدار  9.5ماليين برميل
يوميا في
يوميا مقابل تراجعه بواقع  9.1ماليين برميل
ً
ً
التوقعات السابقة .وعكست المراجعة في المقام األول
توقعات انخفاض الطلب لـلــدول غير األعـضــاء بمنظمة

ً
وفقا لوكالة الطاقة الدولية ،إذ ّ
عوض بعض
في المئة
المنتجين عدم التزامهم في فترات سابقة عن طريق
خفض اإلنتاج.
من جهة أخرى ،عادت مستويات إنتاج النفط في
الواليات المتحدة مرة أخرى فوق مستوى  10ماليين
ً
برميل يوميا في األسـبــوع المنتهي في  4سبتمبر
 ،2020لتسجل بذلك مكاسب أسبوعية قدرها 300
ً
ألف برميل يوميا.
لكن من المتوقع أن يتعثر اإلنتاج مرة أخرى نتيجة
اقتراب إعصار «سالي» هذا األسبوع ،والذي سيؤثر
على حوالي  21في المئة من إنتاج خليج المكسيك.
وانعكس ارتـفــاع اإلنـتــاج في بيانات مخزون النفط
للواليات المتحدة ،إذ أعلنت وكالة معلومات الطاقة
األميركية تسجيل أول زيادة أسبوعية لمخزون الخام
األميركي منذ  7أسابيع ،بــزيــادة تخطت المليوني
برميل.

االتجاهات الشهرية لألسعار
بعد أن وصلت أسعار النفط ألعلى المستويات
المسجلة فــي سـتــة أشـهــر بنهاية أغـسـطــس ،2020
تراجعت أسعار العقود الفورية على مدار أسبوعين
متتاليين في سبتمبر  2020نتيجة المخاوف المتعلقة
بتعافي الطلب على النفط خالل الفترة المتبقية من
العام الحالي وفي عام .2021
وكان إلعصار «سالي» ،الذي يهدد الواليات المتحدة
تــأثـيــر ضئيل عـلــى أس ـعــار الـنـفــط ،إذ أدى ارتـفــاع
ً
حــاالت اإلصــابــة بفيروس «كوفيد  ،»19خصوصا
ً
في أوروبا ،إلى التأثير سلبا على معنويات السوق.

ً
واخترقت أسعار خام «أوبك» مستوى  46دوالرا
للبرميل في اليوم األخير من شهر أغسطس لكنها
خسرت منذ ذلــك الحين  14فــي المئة مــن قيمتها
ً
وتراجعت إلى ما دون حاجز  40دوالرا للبرميل.
ً
كما تراجعت أسعار مزيج خام برنت أيضا دون
ً
مستوى  40دوالرا للبرميل في األسبوع الثاني من
سبتمبر  .2020لكن إدارة معلومات الطاقة األميركية
ً
رفعت توقعاتها هامشيا لألسعار الفورية لعام
ً
 2020لمزيج خــام برنت إلــى  41.9دوالرا للبرميل
ً
ولـخــام غــرب تكساس الــوسـيــط إلــى  38.99دوالرا
للبرميل .أما بالنسبة للعام المقبل ،فقد انخفض
ً
متوسط السعر المتوقع إلى  49.07دوالرا للبرميل
لـمــزيــج خ ــام بــرنــت ،فــي حـيــن تــم خـفــض تــوقـعــات
ً
سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى  45.07دوالرا
للبرميل .وفي ذات الوقت ،ظهرت بوادر االنتعاش
على إنتاج النفط الصخري األميركي ،مما عزز من
تراجع أسعار النفط.
ً
ووفـقــا للبيانات األسبوعية ،بلغ إنـتــاج الخام
ً
األميركي  10ماليين برميل يوميا خالل األسبوع
المنتهي في  4سبتمبر .2020
وأظ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات األس ـبــوع ـيــة الـ ـص ــادرة عن
بيكر هيوز زيادة عدد منصات التنقيب عن النفط
بواقع منصة واحدة في الواليات المتحدة ليصل
العدد إلى  181منصة في األسبوع المنتهي في 4
سبتمبر .2020
ً
ووفـقــا للبيانات ال ـصــادرة عــن شركة استشارات
الطاقة ريستاد إنــرجــي ،تعزى زيــادة اإلنـتــاج بصفة
رئيسية لإلنتاج من اآلبار التي تم حفرها ،لكن لم يتم
االنتهاء منها كاملة بعد.

العرض
التعاون االقتصادي والتنمية ،وخاصة الهند ،وهو األمر
الذي يتوقع له ان يمتد حتى النصف األول من العام .2021
من جهة أخــرى ،تم رفع تقديرات الطلب لمنطقة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية بمقدار  0.1مليون برميل
انخفاضا أقل
مليونا مما يعكس
يوميا ليصل إلى 42.9
ً
ً
ً
من المتوقع في الطلب في جميع المناطق الفرعية التابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل الربع الثاني
من عام .2020
لـكــن عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ذك ــر الـتـقــريــر أن الـطـلــب من
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سوف يتأثر
بالتعافي البطيء لمتطلبات وقود النقل.

ارت ـ ـفـ ــع اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـع ــال ـم ــي مــن
ا لـســوا ئــل النفطية للشهر الثاني
على التوالي خالل شهر أغسطس
 2020بمقدار  1.32مليون برميل
ً
يــو مـيــا ليصل فــي المتوسط إلى
ً
 89.88مليون برميل يوميا.
وجـ ـ ــاء ت ت ـلــك الـ ــزيـ ــادة نتيجة
ارت ـ ـفـ ــاع إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
وغير األعضاء بمنظمة «أوبك» من
السوائل النفطية وســوائــل الغاز
الطبيعي.

وارتـفـعــت مـعــدالت اإلن ـتــاج من
خارج «أوبك» بمقدار  0.56مليون
ً
برميل يوميا على أساس شهري
ً
ً
وص ــوال إلــى  65.83مليونا فيما
يـ ـع ــزى ب ـص ـف ــة رئ ـي ـس ـي ــة ل ــزي ــادة
اإلنتاج في روسيا وكندا.
ً
لكن تزايد إنتاج «أوبك» نسبيا
في أغسطس  2020أدى إلى زيادة
حصة المجموعة بمقدار  50نقطة
أساس ،ليصل إلى  26.8في المئة
خالل الشهر.

ولـهــا مـكــاتــب فــي أوروبـ ــا وآسـيــا
وأميركا الشمالية ،لـ»رويترز» في
رسالة بالبريد اإللكتروني إنها
ال يـمـكـنـهــا الـتـعـلـيــق «ألن األم ــر
معروض أمام القضاء».
ول ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» مــن
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ب ـي ــان ــات االت ـص ــال
بسيليستيال.
كانت «جــي.بــي غلوبال» قالت
فــي يوليو ،إنـهــا أج ــرت ممارسة
هيكلة مالية بعد أن أخفقت في

«الحصول على الدعم الكامل من
بضع مؤسسات مالية في اآلونة
األخ ـ ـيـ ــرة» .ووص ـف ــت الـشــائـعــات
الـتــي تشكك فــي وضعها المالي
بأنها «أكاذيب سافرة» .وفي وقت
الحق من نفس الشهر ،قالت شركة
التجارة التي مقرها اإلمارات ،إن
ً
ً
تحقيقا داخليا أسفر عن كشف
احتيال داخل الشركة وإنها قدمت
ش ـ ـكـ ــاوى ج ـن ــائ ـي ــة ب ـح ــق بـعــض
موظفيها.

«ساكسو بنك» :اقتصادات
الخليج تواجه صعوبات
بسبب انخفاض أسعار الخام على المدى الطويل
صــرح أولــي هانسن رئيس استراتيجية السلع لــدى «ساكسو
بـنــك» ،أن دول الخليج تــواجــه صعوبات فــي مــوازنــة اقتصاداتها
خالل الفترة الحالية بسبب الضغوط التي تشهدها أسعار النفط
ً
وتوقعات بعدم انتعاش سعر البرميل فوق  50دوالرا قبل نهاية
العام الحالي على أقرب تقدير.
وفــي حديثه خــال إحاطة صحافية عبر اإلنترنت استضافها
«ساكسو بنك» أمس أوضح هانسن أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى
ً
بقاء سعر النفط دون عتبة  50دوالرا للبرميل حتى  ،2021ويعود
ذلك إلى تعثر الطلب العالمي على النفط بسبب القيود على حركة
السفر الـتــي فرضتها جائحة «كــوف ـيــد ،»19-والـتــزايــد المتسارع
بمخزون النفط في مرافق التخزين ،وتخفيض السعودية لسعر
صــادراتـهــا النفطية .وقــال هانسن« :شـهــدت أسـعــار النفط الخام
ً
ً
ً
ً
استقرارا نسبيا عند  40دوالرا تقريبا منذ شهر يونيو ،لكن هناك
مؤشرات في بيانات السوق الفعلي على وجود مخاطر ناشئة ،إذ
بشكل أساسي
إن هوامش أرباح تكرير النفط الضعيفة ،الناتجة
ٍ
عن زيادة الديزل ووقود الطائرات غير المرغوب ،ستؤدي إلى امتالء
مرافق التخزين بسرعة كبيرة».
وفي الوقت نفسه ،خفضت السعودية أسعار المبيع الرسمية
لصادراتها إلــى آسـيــا ،مما عــزز االعتقاد بتعثر انتعاش الطلب
العالمي في تزايد جديد ألعداد المصابين بمرض «كوفيد »-19في
مختلف أنحاء العالم.
وقد يكون تخفيض السعودية ألسعار المبيع محاولة لتشجيع
الصين على استيراد النفط ،إذ تــزداد المنافسة على هذا العميل
المهم مع تباطؤ مستويات الطلب العالمي.
ويأتي ذلك عقب انخفاض في واردات الصين من النفط الخام
ً
المنقولة بـحــرا فــي أغسطس بنسبة  5.4فــي المئة على مقارنة
بالشهر السابق ،لتصل إلى  11.3مليون برميل في اليوم ،وال تزال
أكثر من العام الماضي بنسبة  13في المئة.
وذكر هانسن أن من غير المتوقع حصول عمليات بيع جديدة
للنفط الخام ،لكن علينا قبول حقيقة أن جائحة «كوفيد »-19والقلق
ً
من عدم توفر لقاح قد يؤخر انتعاش السعر إلى  50دوالرا وأكثر
حتى العام القادم.
وتابع« :سيفرض تباطؤ انتعاش أسعار النفط تحديات على
الدول األعضاء في منظمة «أوبك  ،»+التي رفعت سقف إنتاجها قبل
انتعاش الطلب بما يكفي الستيعاب هذا اإلنتاج اإلضافي .ويفرض
التأثير طويل الـمــدى النخفاض أسـعــار النفط والتأثير السلبي
لجائحة «كوفيد »-19على السياحة العالمية تحديات على اقتصاد
اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج.
ويتطلع أعضاء منظمة «أوبك» إلى انتعاش األسعار وذلك ألن
ً
ً
سعر  40دوالرا للبرميل يعتبر تقريبا نصف السعر الذي يحتاجه
العديد من أعضاء المنظمة ،بما فيهم السعودية ،للمحافظة على
توازن ميزانياتهم.
ويتوقع هانسن أن تبقى مشكلة الطلب العالمي للطاقة على
أجندة حكومات المنطقة فترة من الوقت ،بسبب عدم وجود توقعات
ً
واضحة لقطاع الطاقة حتى مع إيجاد لقاح يضع حدا للجائحة.

اقتصاد
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أكبر  3شركات ربحية بالعالم تكسب  832مليار دوالر
بالرغم من الخسائر الضخمة
التي خلفها فيروس كورونا حتى
اآلن ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات بجميع
بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،فـ ــإن ب ـعــض أكـبــر
ال ـشــركــات ربـحـيــة زادت قيمتها
خالل تلك الجائحة.
وزادت ا ل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة ا لـ ـس ــو قـ ـي ــة
اإلجمالية لكل من شركة أرامكو
السعودية وبيركشاير هيثواي
وأبل ،وهي أكبر الشركات ربحية
ح ــول ال ـعــالــم ،بـنـحــو  832مليار
دوالر منذ بداية العام ،لتصل إلى
 4.5تريليونات دوالر في سبتمبر
الجاري.
وتـصـنــف شــركــة أرام ـك ــو على
أن ـهــا أك ـثــر ال ـشــركــات ربـحـيــة في
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ب ـ ـعـ ــد وص ـ ـ ـ ــول ص ــاف ــي
أرباحها بنهاية  2019إلــى 88.2
مـ ـلـ ـي ــار دوالر فـ ــي  ،2019و ف ــي

األس ـ ـبـ ــوع ال ـث ــان ــي م ــن ديـسـمـبــر
الماضي ،أكملت الشركة طرحها
العام الذي طال انتظاره ،ووصلت
قـيـمـهــا ال ـســوق ـيــة ف ــي ثــانــي أي ــام
الـ ـت ــداول إل ــى تــريـلـيــونــي دوالر،
وهي أعلى بنحو تريليون دوالر
عن أكبر شركتين مدرجتين في
العالم ،وهما مايكروسوفت وأبل،
وفقا لبيانات «ستوك آبس».
أما ثاني أكبر الشركات ربحية
في العالم ،وهي شركة بيركشاير
هيثواي ،التي يعد سهمها األعلى
سعرا حــول الـعــالــم ،فبلغ صافي
أرباحها نحو  81.42مليار دوالر
العام الماضي .ومع ذلك ،قيمتها
السوقية تراجعت على نحو كبير
خالل األشهر التسعة األولــى من
.2020
وفـ ــي ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر ،2019

«التجاري» يشارك في حملة «الكويت
نظيفة بسواعد أبنائها»

بـلـغــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة للشركة
 551.9مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،بـ ـع ــد أن
وصل سعر السهم إلى  345ألفا،
وبـنـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن الـعــام
الجاري ،تراجع سعر السهم إلى
 240ألفا ،ووصلت القيمة السوقية
إلى  442.7مليارا.
ل ـ ـكـ ــن خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـس ـت ــة
الـســابـقــة ،تعافت أسـهــم الشركة،
ووص ـل ــت قيمتها الـســوقـيــة إلــى
 520.6مـلـيــار دوالر ،ورغـ ــم ذلــك
فــإن هــذه القيمة تقل بنحو 31.3
مليارا مقارنة بقيمة الشركة في
ديسمبر .2019
وت ـع ــد ش ــرك ــة أبـ ــل ث ــال ــث أكـبــر
شــركــة م ــدرة لــأربــاح فــي العالم،
م ـح ـق ـقــة ص ــاف ــي رب ـ ــح ب ـل ــغ 55.2
مـلـيــار دوالر فــي  ،2019وتظهر
ال ـب ـي ــان ــات أن ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة

للشركة بلغت  1.3تريليون ،وبعد
تــراج ـع ـهــا ب ـن ـحــو  1.1تــريـلـيــون
ف ــي م ـ ـ ــارس ،ارت ـف ـع ــت ب ـن ـحــو 40
فــي الـمـئــة إل ــى  1.5تــريـلـيــون في
يونيو ،وواصـلــت أسـهــم الشركة
مسيرة مكاسبها ،لتصل قيمتها
في سبتمبر إلى  1.9تريليون ،ما
يمثل قـفــزة بنسبة  50فــي المئة
منذ بــدايــة ال ـعــام ،وفـقــا لبيانات
ياهو فاينانس.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـب ـي ــان ــات ال ـس ــاب ـق ــة،
ربـحــت أسـهــم أرامـكــو  214مليار
دوالر ،بـيـنـمــا رب ـحــت أس ـهــم أبــل
 650م ـ ـل ـ ـيـ ــارا ،وبـ ـلـ ـغ ــت خ ـســائــر
أ سـهــم بيركشاير  32.36مليارا،
لترتفع القيمة السوقية المجمعة
للشركات الثالث بـ 832مليارا.
(العربية.نت)

السنوات المقبلة ربما
ستون»ً :
«بالك ً
تصبح «عقدا ضائعا» لعوائد األسهم
حــذر توني جيمس نائب رئيس مجلس
اإلدارة الـتـنـفـيــذي ل ـ ـ «بـ ــاك س ـت ــون» م ــن أن
السنوات المقبلة ربما تكون بمنزلة «عقد
ضائع» بالنسبة لعوائد األسهم ،مع مكافحة
الشركات لزيادة أرباحها.
وقال جيمس لـ «سي إن بي سي» ،إن أسعار
األسـهــم ربـمــا ال تشهد الـمــزيــد مــن االرتـفــاع
بعدما أصبحت مقومة بقيمتها الكاملة على
مدى من خمس إلى عشر سنوات.
ً
وأع ــرب عــن اعـتـقــاده بــأنــه قــد يـكــون عقدا
ً
ً
ضائعا من حيث ارتفاع قيم األسهم ،مشيرا
إلى مصطلح شائع االستخدام لوصف فترة
ً
في التسعينيات عندما شهدت اليابان ركودا
ً
اقتصاديا.
وأوضـ ــح أن أس ـعــار ال ـفــائــدة المنخفضة

ً
حاليا قد ال تشهد المزيد من التراجع وربما
تــرت ـفــع إلـ ــى م ـس ـتــويــات طـبـيـعـيــة أك ـث ــر في
السنوات المقبلة ،وفي كثير من الحاالت تؤثر
ً
أسـعــار الـفــائــدة المرتفعة سلبا على أربــاح
الشركات وأسعار األسهم.
وإض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــاد ج ـي ـم ــس ب ــأن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات سـ ـت ــواج ــه ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــري ــاح
المعاكسة الـتــي تضغط عـلــى األربـ ــاح ،بما
يـشـمــل زيـ ــادة تـكــالـيــف الـتـشـغـيــل وســاســل
إمداد أقل كفاءة ،لذلك يعتقد أن نمو األرباح
ً
قد يكون مخيبا لآلمال على المدى الطويل،
ويمكن أن نشهد عوائد ضعيفة لألسهم على
مدى السنوات من الخمس إلى العشر المقبلة.
(أرقام)

« »stcتطلق خدمة الطلب المسبق على
جهاز Galaxy Z Fold2 5G

السعدون :نواصل تعزيز الشراكة المتميزة مع «سامسونغ» عبر توفير الخدمة لعمالئها

أماني الورع

أعلن البنك التجاري مشاركته
فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة «الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ن ـظ ـي ـفــة
بـســواعــد أبـنــائـهــا» الـهــادفــة إلــى
ال ـت ــوع ـي ــة ب ــأه ـم ـي ــة ال ـم ـحــاف ـظــة
ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة .وت ــأت ــي م ـشــاركــة
البنك في هذا الحدث لتؤكد من
جديد الشراكة المجتمعية التي
ً
يـنـشــدهــا «ال ـت ـج ــاري» ،وت ـعــزيــزا
لـ ـتـ ـع ــاون ــه م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ف ـئ ــات
المجتمع ودعم المبادرات التي
من شأنها الحفاظ على البيئة،
ح ـي ــث يـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ه ــذه
الحملة شركة النوير الكويتية،
ً
تـ ــزام ـ ـنـ ــا مـ ــع «ال ـ ـي ـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
لـلـتـنـظـيــف» ال ـ ــذي يـ ـص ــادف 19
الجاري.
ً
وت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـش ــارك ــة
«الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري» فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـح ــدث،
ص ــرح ــت ن ــائ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
– قـطــاع الـتــواصــل المؤسسي –
أمــانــي الـ ــورع قــائ ـلــة ،إن «الـبـنــك
ال ـت ـج ــاري م ـل ـتــزم بـمـســؤولـيـتــه
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع م ـ ـ ــن خـ ــال
مساهماته الفعالة في الحمالت
البيئية التي تهدف إ لــى تعزيز
ال ــوع ــي ل ـ ــدى ال ـم ـج ـت ـم ــع ،حـيــث
ً
يشارك في هذه الحملة انطالقا
م ـ ــن إي ـ ـمـ ــانـ ــه بـ ــأهـ ــداف ـ ـهـ ــا ال ـت ــي

تتماشى مع استراتيجيته نحو
تسليط الضوء على أهمية زيادة
الوعي بالمخاطر الصحية التي
ت ـس ـب ـب ـهــا انـ ـتـ ـش ــار ال ـم ـخ ـل ـفــات،
ً
وتجسيدا لــدوره الريادي كبنك
يـســانــد ال ـم ـبــادرات الــرام ـيــة إلــى
الـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،ودع ــم
ومـســانــدة الجهود الـهــادفــة إلى
االهتمام بالصحة والنظافة ،إلى
جــانــب تـعــزيــز روح المسؤولية
ال ـف ــردي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـ ــدور
ال ـم ـن ــاط ب ـهــم ت ـج ــاه الـمـحــافـظــة
عليها».
وت ــابـ ـع ــت ال ـ ـ ـ ــورع م ـب ـي ـن ــة أن
مبادرة «الكويت نظيفة بسواعد
أبنائها» هي حملة وطنية كبيرة
تهدف إلى تعزيز مفاهيم وقيم
المحافظة على البيئة بمختلف
أشـكــالـهــا ،باعتبار أن االهتمام
بــالـبـيـئــة وحـمــايـتـهــا مـســؤولـيــة
الجميع في هــذا الوطن ،منوهة
فــي ه ــذا ال ـصــدد أن الـبـنــك أعلن
ع ـ ـبـ ــر صـ ـفـ ـح ــات ــه ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع

التواصل عن هذه الحملة ،وحث
ال ـج ـم ـيــع ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة فيها
لـكــونـهــا ت ـهــدف إل ــى الـمـحــافـظــة
عـلــى الـبـيـئــة الـكــويـتـيــة ،السيما
أن «التجاري» كثيرا ما كانت له
مـشــاركــات ملموسة فــي حماية
البيئة وتنظيف الشواطئ ،بهدف
حماية الحياة البحرية والبرية.
واختتمت ا ل ــورع تصريحها
بــدعــوة الـجـمـيــع إل ــى الـمـشــاركــة
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة مـ ـ ــن خـ ــال
الــرابــط www.alnowair.com/
 ،/letsdoitkuwaitمـشــددة على
دور الـبـنــك ف ــي تــرسـيــخ مـبــادئ
المسؤولية المجتمعية ،والعمل
ً
يدا بيد مع القطاعات المختلفة
في الدولة للنهوض بمسؤولياته
ت ـج ــاه الـمـجـتـمــع وال ـت ـفــاعــل مع
قضاياه المهمة ،خصوصا في
مجال البيئة وحمايتها ،في ظل
االهتمام المتزايد التي تستحوذ
عليه هذه القضية على الصعيد
الوطني.

أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الـكــويـتـيــة ( ،)stcإط ــاق خــدمــة
الطلب المسبق للحصول على
ه ــات ــف س ــام ـس ــون ــغ ال ـمــرت ـقــب
 G a l a x y Z F o l d 2 5 Gفــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت حـ ـت ــى  21الـ ـ ـج ـ ــاري.
وسيحصل العمالء الحاليون
أو ال ـج ــدد ،ال ــذي ــن سـيـتـقــدمــون
بـطـلــب مـسـبــق لـلـحـصــول على
ه ــا ت ــف 5G Galaxy Z Fold2
عـلــى س ـمــاعــات Galaxy Buds
 Liveالالسلكية الجديدة التي
ً
تــم إطالقها مــؤخــرا ،باإلضافة
إلــى اشـتــراك في خدمة الرعاية
المتكاملة  +Samsung Careمدة
عام واحد ،بهدف تعزيز تجربة
استخدامهم ألجـهــزة ،Galaxy
وت ــوف ـي ــر ال ـم ــزي ــد م ــن خ ــدم ــات
الـ ـحـ ـم ــاي ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ت ـع ــرض
الجهاز ألضرار عرضية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورا،
رئ ـيــس قـســم ال ـهــواتــف الـنـقــالــة
فـ ـ ـ ــي «سـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــونـ ـ ــغ الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ــإلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات»« :ن ـ ـ ـ ــدرك فــي
الشركة ونـقــدر أهمية التعاون
مع المشغلين في األسواق التي
نقدم فيها خدماتنا ،السيما أن
دعمهم المستمر خــال مراحل
مــا قـبــل إط ــاق وتــوف ـيــر أحــدث
أجهزتنا الرائدة ،يساهم بدور
كـبـيــر ف ــي ن ـجــاح أعـمــالـنــا على
م ــر ال ـس ـن ـيــن .وس ـع ــدن ــا تــوفـيــر
الفرصة للمستهلكين للحصول
على أحــدث ابتكاراتنا فــي فئة
الهواتف القابلة للطي Galaxy
 ،Z Fold2 5Gمــن خ ــال خدمة
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـمـ ـسـ ـب ــق .نـ ـح ــن عـلــى
ث ـق ــة أن الـ ـمـ ـي ــزات وال ـت ـق ـن ـيــات

المتطورة التي يأتي معها هذا
الهاتف ستنال إعـجــاب ورضــا
الـمـسـتـهـلـكـيــن ال ــذي ــن يبحثون
عــن جـهــاز أنـيــق يجمع مــا بين
ال ـمــزايــا الـمـتـقــدمــة والتصميم
االسـتـثـنــائــي ،بـمــا يـضـمــن لهم
تـ ـج ــارب اس ـت ـخ ــدام ف ــري ــدة من
نوعها»ً .
وتعليقا على هــذا الـعــرض،
قــال نــاصــر الـسـعــدون ،الرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـقـ ـط ــاع م ـب ـي ـعــات
ً
األف ـ ـ ــراد ف ــي « :stcان ـط ــاق ــا من
دورنـ ـ ـ ــا ال ـم ـت ــأص ــل فـ ــي ت ـعــزيــز
ت ـج ــرب ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،تـ ـك ــرس stc
م ـ ــوارده ـ ــا وب ـن ـي ـت ـهــا الـتـحـتـيــة
فــي سبيل توفير كــل العروض
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وتـقــديــم ات ـصــال عــالــي السرعة
لتلبية االحتياجات المتنوعة
لقاعدة عمالئنا المتزايدة في
الكويت .يسعدنا أن نتشارك مع
كبار الموردين مثل ،Samsung
الــذيــن يـقــدمــون أح ــدث تقنيات
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ــذكـ ـي ــة واألج ـ ـهـ ــزة
ال ـ ـثـ ــوريـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى مــع
نهجنا االستراتيجي لتمكين
التحول الرقمي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدون:
«ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ــرقـ ـم ــي
سريع التطور ،سنواصل بذل
ق ـص ــارى ج ـهــودنــا ف ــي سبيل
ت ـ ــزوي ـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ــإم ـك ــان ـي ــة
الــوصــول إلــى أحــدث الهواتف
الــذك ـيــة واألجـ ـه ــزة الـمـتــوافــرة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ،خ ـص ــوص ــا تـلــك
الـ ـمـ ـت ــوافـ ـق ــة م ـ ــع ت ـق ـن ـي ــة ،5G
تماشيا مــع التزامنا ودورن ــا
كشركة رائدة في مجال التحول

ترامب :سيتعين عمل شيء
تجاه «التجارة العالمية»

ناصر السعدون

الرقمي ،لذا تفخر  stcبتقديم
هــذا الجهاز الفريد لعمالئها
في الكويت».
وتـ ــؤكـ ــد «س ــامـ ـس ــون ــغ» مــن
خالل إطــاق هاتف Galaxy Z
 ،Fold2 5Gمرة أخرى ،مكانتها
الـ ــريـ ــاديـ ــة فـ ــي فـ ـئ ــة األجـ ـه ــزة
الذكية القابلة للطي ،إذ يمثل
الهاتف الجديد الجيل األحدث
م ــن ه ــذه األجـ ـه ــزة الـمـبـتـكــرة.
ت ـف ـخ ــر الـ ـش ــرك ــة ب ــاالس ـت ـم ــاع
عــن كثب إلــى متطلبات وآراء
المستهلكين للتأكد من إدخال
ميزات وتحسينات ذات مغزى
تضمن توفير تجارب جديدة
وف ــري ــدة مــن نــوع ـهــا .وأض ــاف
«ه ــذا بــالـتـحــديــد مــا قــامــت به
ســامـســونــغ مــع إط ــاق هاتف
 ،Galaxy Z Fold2 5Gحيث
يـجـمــع ال ـهــاتــف ال ـجــديــد بين
ميزات الهواتف الذكية ومزايا
ش ــاش ــة الـ ـع ــرض ال ـك ـب ـيــرة في
األجهزة اللوحية ،بما يضمن

للمستخدمين تحقيق أقصى
مستوى من اإلنتاجية».

تجربة مشاهدة غامرة ال مثيل لها
يـ ـجـ ـم ــع هـ ــا تـ ــف Galaxy Z
 Fold2 5Gب ـ ـيـ ــن ا ل ـت ـص ـم ـي ــم
الجريء والهندسة المتطورة،
لـمـنــح الـمـسـتـخــدمـيــن الـشـعــور
بــال ـث ـقــة ع ـنــد اس ـت ـخــدامــه على
ن ـحــو ي ــوم ــي ،وي ــأت ــي تصميم
شـ ــاشـ ــة ال ـ ـغ ـ ــاف م ـ ـقـ ــاس 6.2
بــو صــات ا ل ـتــي تتميز بشاشة
 ،Infinity-Oوالشاشة الرئيسية
الـضـخـمــة مـقــاس  7.6بــوصــات
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـم ـ ـيـ ــز ،إلض ـ ـفـ ــاء
مـ ـسـ ـت ــوى أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن ال ـ ـجـ ــودة
والتميز على تجارب المشاهدة،
وتم تصنيع الشاشتين بحجم
أكبر من الشاشات المستخدمة

ف ــي ال ـهــاتــف ال ـس ــاب ــق ،لـتــوفـيــر
ّ
محسن
تجارب غامرة على نحو
في كل وقت ومكان.
ك ـم ــا ي ــوف ــر ه ــات ــف Galaxy
 Z Fold2 5Gب ـف ـض ــل شــا شــة
الـ ـ ـ  Infinity Flexوالـمـســاحــة
ا لــوا سـعــة المحيطة بالكاميرا
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،تـ ـج ــرب ــة م ـش ــاه ــدة
ّ
سينمائية متكاملة ،مــا يمكن
الـمـسـتـهـلـكـيــن م ــن االسـتـمـتــاع
ب ــال ـم ـح ـت ــوى ال ـم ـف ـض ــل لــدي ـهــم
بأقل قــدر ممكن مــن التأثيرات
الخارجية .كما تتميز الشاشة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة بـ ـمـ ـع ــدل ت ـح ــدي ــث
افـتــراضــي  120هــرتــز ،لتمكين
ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن م ــن اس ـت ـخــدام
ال ـش ــاش ــة ومـ ـم ــارس ــة أل ـعــاب ـهــم
المفضلة بكل سالسة.

أسعار صرف العمالت العالمية

بعد حكم أصدرته المنظمة لمصلحة الصين
قـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
دونالد ترامب ،أمس األول ،إنه
ليس على علم بحكم أصدرته
منظمة الـتـجــارة العالمية في
نزاع تجاري مع الصين ،لكنه
سينظر فيه.
وأعـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب ت ــأك ـي ــد أن ــه
ليس مــن المعجبين بمنظمة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،ال ـ ـتـ ــي قـ ــالـ ــت ي ــوم
الثالثاء إن الواليات المتحدة
ان ـت ـه ـك ــت الـ ـق ــواع ــد ال ـعــال ـم ـيــة
ب ـفــرض ـهــا رس ــوم ــا ب ـم ـل ـيــارات
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات فـ ــي خـ ـض ــم ح ــرب
التجارة التي خاضها ترامب
ضد الصين.
وبـ ـس ــؤال ــه ع ــن ال ـ ـقـ ــرار ل ــدى

مـغــادرتــه البيت األب ـيــض ،قال
ترامب إنه لم يطلع عليه.
وتابع« :سيتعين علينا إذن
ع ـمــل شـ ــيء م ــا ح ـي ــال منظمة
التجارة ،ألنهم سمحوا للصين
أن تفلت بجريمتها» سننظر
ف ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك .ل ـك ـن ـن ــي لـ ـس ــت مــن
المعجبين بمنظمة التجارة،
بوسعي أن أقــول هذا من اآلن.
لـعـلـهــم أس ـ ــدوا إل ـي ـنــا مـعــروفــا
كبيرا».

أسعار صرف العمالت العربية

شركات تكنولوجيا صينية
تتوسع في سنغافورة
مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين
قررت شركات تكنولوجيا صينية مثل «تينسنت» و«علي بابا»
ً
و«تيك توك» التوسع في سنغافورة تزامنا مع زيادة التوترات بين
واشنطن وبكين والروابط الجيدة التي تجمع بين الدولة صاحبة
ثاني أكبر اقتصاد في العالم ونظيرتها اآلسيوية.
وأعلنت «تينسنت» األسبوع الجاري أنها قررت توسيع وجودها
ال ـت ـجــاري فــي سـنـغــافــورة لــدعــم نـمــوهــا فــي ج ـنــوب ش ــرق آسـيــا،
مؤكدة أن مكتبها اإلقليمي الجديد هو بمنزلة إضافة استراتيجية
لمكاتبها الحالية في جنوب شرق آسيا.
ً
ويواجه تطبيق «وي تشات» المملوك لـ«تينسنت» قرارا بالحظر
فــي الــواليــات المتحدة فــي الشهر الـجــاري إلــى جانب «تيك تــوك»
المملوك لـ«بايت دانس» الصينية.
وقال األستاذ بجامعة «أكسفورد إيكونوميكس» تومي وو ،في
تصريحات لهيئة اإلذاع ــة البريطانية «بــي بي ســي» ،إنــه بالنظر
إلــى التوترات بين واشنطن وبكين في مجال التكنولوجيا فمن
المنطقي لشركات التكنولوجيا الصينية تقسيم عملياتها بين
النطاقين المحلي والخارجي.
ً
ً
وشدد على أن سنغافورة ستكون موقعا مثاليا لقربها الجغرافي
من الصين وموقعها كمركز ابتكار في جنوب شرق آسيا.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١١
الصقر :إمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري واالستثماري مع بغداد
ةديرجلا
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اقتصاد

خالل استقباله سفير العراق في غرفة التجارة
أكد الصقر أن العراق يعد من
الشركاء التجاريين المهمين
للكويت ،إذ يحتل المركز
الثالث للدول المستوردة،
مشددا على أن الغرفة على اتم
االستعداد لتقديم خدماتها
للتوصل الى نتائج إيجابية بين
البلدين الشقيقين.

استقبل محمد الصقر ،رئيس
غرفة تجارة وصناعة الكويت،
صباح أمس ،في مبنى الغرفة،
المنهل الصافي ،سفير العراق
لدى الكويت.
ورح ـ ــب الـ ـصـ ـق ــر ،فـ ــي ب ــداي ــة
الـلـقــاء ،بالسفير ،حيث قــدم له
التهنئة بمناسبة تقديم أوراق
اع ـت ـم ــاده س ـف ـيــرا ل ـل ـع ــراق لــدى
الكويت ،متمنيا له كل التوفيق
والنجاح في تأدية مهام عمله،
ثــم تـطــرق الــى تــاريــخ العالقات
االقتصادية وسبل تنمية أوجه
التعاون بين الكويت والعراق.
وأكـ ــد أن الـبـلــديــن يتمتعان
ب ــإمـ ـك ــانـ ـي ــات ج ـ ـيـ ــدة ل ـت ـن ـم ـيــة
التعاون التجاري واالستثماري،
حـ ـي ــث إن ال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط األخـ ــويـ ــة
التي تجمع البلدين الشقيقين
تـحـتــم ب ــذل مــزيــد م ــن الـجـهــود
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـيــق االه ـ ـ ــداف

االقتصادية المرجوة ،من خالل
تبادل زيارات الوفود التجارية،
وتـ ــزويـ ــد ال ـغ ــرف ــة بــال ـم ـشــاريــع
االستثمارية المتاحة لنشرها
على المهتمين من قطاع االعمال
الكويتي.
وأشار إلى أن العراق يعد من
الـشــركــاء الـتـجــاريـيــن المهمين
للكويت ،إذ يحتل المركز الثالث
للدول المستوردة ،مشددا على
أن الـغــرفــة على اتــم االسـتـعــداد
لتقديم خدماتها للتوصل الى
نـتــائــج إيـجــابـيــة بـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الـسـفـيــر
ال ـع ــراق ــي ع ــن س ـع ــادت ــه ل ــزي ــارة
الغرفة ،مثمنا جهودها الكبيرة
ف ــي س ـب ـيــل ت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــات
بـيــن الـبـلــديــن الشقيقين ،وأكــد
حــر صــه على تعميق العالقات
االقتصادية والتجارية ،بهدف

تـ ــرس ـ ـيـ ــخ وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز وت ـن ـم ـي ــة
التعاون االقتصادي والتجاري
بـيــن الـبـلــديــن لـمــا فـيــه تحقيق
ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـت ـب ــادل ــة ل ـق ـطــاع
األعـ ـ ـم ـ ــال ،مـ ــن خ ـ ــال ش ــراك ــات
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ل ـ ـف ـ ـتـ ــح آف ـ ـ ــاق
اقتصادية جديدة.
وأك ـ ــد ال ـس ـف ـيــر ح ــرص ــه على
االستماع والتعرف على مرئيات
القطاع الخاص الكويتي حول
كيفية زيادة حجم االستثمارات
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واالقتصادية في العراق.
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ت ـق ــدم
السفير بالشكر واالمتنان لغرفة
ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت على
حـفــاوة االستقبال ،ومــا تقدمه
م ــن خ ــدم ــات ل ـق ـط ــاع األعـ ـم ــال،
والــدور الذي تلعبه في تحقيق
األهداف المشتركة بين الكويت
والعراق.

ً
مستقبال السفير العراقي
الصقر

«الوطني» ينظم ورشة عمل لموظفيه
حول الوعي الفكري في بيئة العمل
نظم بنك الكويت الوطني لموظفيه ورشة
عمل تفاعلية عن ُبعد (أونالين) تحت عنوان
"الـتـنــوع والــوعــي الـفـكــري فــي بيئة العمل"،
للتعرف على مفهوم القيادة ،وكيفية ضمان
الـشـمــول وال ـت ـنــوع بـيــن الــرجــل وال ـم ــرأة في
جميع نواحي العمل ،والتي استمرت على
ً
مــدى  4أيــام ،وشــارك فيها نحو  20متدربا
ومتدربة.
ونــاق ـشــت ال ــورش ــة كـيـفـيــة إدارة الـمـهــام،
وطـ ــرق الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـت ــواص ــل ،وال ـعــاقــات
والفروقات بين الجنسين من خالل الكشف
عن االختالفات التي تجعل كل شخص فريدا
من نوعه ،وكذلك تحقيق التوازن بين األهداف
الشخصية وأهــداف الفريق ،والموازنة بين
الحياة الشخصية والعمل.
وتم تسليط الضوء على العديد من النقاط
عبر نقاش مفتوح مع المتدربين منها :ماذا
تعني القيادة للرجال والسيدات ،االختالف
بين القائد والــرئـيــس ،الـفــرق بين "السلطة"
و"ال ـقــوة" و"الـمـســؤولـيــة" ،والـتـحــديــات التي
تواجه القيادة اليوم ،وكيفية بناء الثقة مع
الموظفين وغيرها.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام للموارد

البشرية لمجموعة البنك عـمــاد العبالني:
"ال ـه ــدف األس ــاس ــي مــن إقــامــة ورش ــة العمل
زي ــادة الــوعــي بــاالخـتــافــات بين الجنسين،
وكيفية تسخير هــذه االختالفات لتحسين
اإلنـتــاجـيــة وزي ــادة االبـتـكــار ،بــاإلضــافــة إلى
ضمان مساهمتها على نحو فعال في صنع
القرار الذي يصب في مصلحة مواصلة مسار
النمو للمؤسسات".
وأض ــاف الـعـبــانــي أن ه ــذه الــورشــة تعد
الثانية في أقل من عام ،بعد النجاح الكبير
الذي حققته الورشة السابقة ،والتي عقدت
في الربع األخير من .2019
ً
وأشار إلى أن "الكويت الوطني" يتبع نهجا
ً
فــريــدا فيما يخص ضـمــان الـتـنــوع وتكافؤ
ً
الفرص ،حيث يكفل فرصا متساوية لجميع
مــوظـفـيــه ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ،ل ـض ـمــان الـتــزامـهــم
وتحفيزهم على االبتكار.
ً
وأوضـ ـ ــح ق ــائ ــا" :ي ـض ـفــي ت ـن ــوع ال ـقــوى
ال ـعــام ـلــة قـيـمــة م ـم ـيــزة ألع ـم ــال ال ـب ـنــك ال ــذي
تنتشر فــروعــه فــي  4ق ــارات و 15دولــة حول
ا لـعــا لــم ،حيث نفخر باستحواذ الموظفات
على  45فــي المئة مــن الـقــوى العاملة ،فيما
ً
ً
يعد إنـجــازا مشهودا على مستوى القطاع

ال ـم ـصــرفــي وس ـ ــوق ال ـع ـمــل اإلق ـل ـي ـم ــي ،كما
يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من
خالل التوجيه ،وتوفير فرص أمام تطورهن
الوظيفي".
وذكر العبالني "يعد تطوير الموظفين من
أهم األولويات الراسخة لدى البنك ،وتعتبر
إحــدى ركــائــز االسـتــدامــة ال ــ 6التي يتبناها،
حيث يسعى إلى تسليط الضوء عليها عبر
مجاالت مختلفة ،بما في ذلك إدارة المواهب
والتنوع والشمول ،وتعزيز الكوادر الوطنية،
وإشـ ـ ـ ــراك ال ـمــوظ ـف ـيــن وت ــزوي ــده ــم ب ـبــرامــج
التدريب والتنمية".
كما يحرص البنك على دعم موظفيه بشكل
مـسـتـمــر ،وتـمـكـيـنـهــم وتــأهـيـلـهــم عـبــر طــرح
البرامج التدريبية المتخصصة ،والمصممة
و فــق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين
التدريب والتطوير إلعــداد الكوادر المهنية
المتخصصة ،ويوفر في الوقت ذاته ألجل ذلك
نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين
ً
يقدمون خبراتهم لـهــؤالء ال ـكــوادر ،انطالقا
ً
من مسؤوليته تجاه موظفيه ،وحفاظا على
ريــادتــه للقطاع المصرفي في تقديم أفضل
الخدمات المصرفية لعمالئه.

« »KIBالراعي الرئيسي لحفل التخرج
ُ
االفتراضي لطلبة الكويت عن بعد
ً
ان ـطــاقــا م ــن اهـتـمــامــه الــدائــم
بـتـمـكـيــن ال ـش ـب ــاب ودع ـم ـه ــم في
مـخـتـلــف ال ـم ـنــاس ـبــات ،قـ ـ ّـدم بنك
ال ـكــويــت ال ــدول ــي ( )KIBرعــايـتــه
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـح ـفــل تـ ـخ ــرج طـلـبــة
ال ـكــويــت ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي 2019
–  ،2020وال ــذي سيقام عــن ُبعد
ً
ع ـب ــر ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ،ح ــرص ــا
منه على رســم البسمة وإسـعــاد
هؤالء الطالب الذين أكملوا السنة
الدراسية بنجاح ،رغم الكثير من
التحديات.
وسيشمل الحفل تخريج أكثر
مــن  40ألــف طالب مــن الـمــدارس،
والمعاهد ،والجامعات الخاصة
والـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء،
وسيحضره عبر شبكة اإلنترنت
الطالب وعائالتهم ،وممثلو وزارة
التربية ،والهيئات التعليمية.
من جانبه ،هنأ مدير أول وحدة
االت ـص ــال الـمــؤسـســي فــي الـبـنــك،
نواف ناجيا ،الطالب الخريجين
وذويهم بهذه المناسبة السعيدة،
ً
وصــرح قــائــا" :نفتخر فــي ""KIB
بأن نكون الراعي الرئيسي لهذا
االحتفال الفريد من نوعه ،والذي
يتحدى كل الظروف ،وسيقام عبر
ً
اإلنترنت تكريما لهذه الكوكبة من
الخريجين الذين ينتقلون اليوم
إلــى مرحلة جــديــدة مــن حياتهم
ً
العلمية والمهنية" ،منوها إلى
ً
أن " "KIBيـ ـح ــرص دا ئ ـ ـمـ ــا عـلــى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي رع ــاي ــة م ـثــل هــذه

ً
األنـشـطــة الـطــابـيــة ،إي ـمــانــا منه
بأهمية دعم الشباب وتشجيعهم
على النجاح وتحقيق اإلنجازات،
مما يحفزهم على المساهمة في
غد أفضل للكويت.
بناء ٍ
وأشــار ناجيا إلى أن ما ّ
يميز
الحفل عن غيره أنه جاء ليحقق
أحالم الكثيرين من الطالب الذين
انتظروا لحظة التخرج ،خصوصا
أمام ذويهم وزمالئهم ومدرسيهم،
وكـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن سـ ــانـ ــدهـ ــم ودعـ ـمـ ـه ــم
خـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ـه ــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
ً
مــوض ـحــا أن ه ــذا ال ـح ــدث يمثل
ً
أي ـض ــا مــرح ـلــة ج ـ ّـدي ــدة لـلـكــويــت
التي تستقبل صناع المستقبل،
وتفتح أمامهم المزيد من أبواب
التفوق والنجاح ،سواء من خالل
الـتـحــاقـهــم بــال ـجــام ـعــات إلك ـمــال
دراستهم ،أو توفير فرص العمل
الـمـنــاسـبــة ل ـهــم ،لـلـمـســاهـمــة في
تطوير وتنمية البالد.
ودعــا جميع الخريجين لبذل
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـج ـه ــد فـ ــي سـبـيــل
ً
خدمة وطنهم ،مــؤكــدا أنــه يؤمن
بقدراتهم العالية وإصرارهم على
النجاح ،مما مكنهم من تجاوز كل
الـضـغــوطــات والـصـعــوبــات التي
واجهوها أثناء فترة التعلم عن
بعد ،والتي تعتبر تجربة جديدة
ً
ً
ك ـل ـيــا بــالـنـسـبــة ل ـهــم ،م ـعــربــا في
الوقت نفسه عن اعتزازه بالجهود
ال ـت ــي بــذلــوهــا ف ــي سـبـيــل إن ـهــاء
هــذا العام الــدراســي بنجاح ،مما

نواف ناجيا

يؤهلهم ا ل ـيــوم ألداء دور عظيم
في المجتمع من خالل المساهمة
بـتـطــويــر مختلف ال ـم ـجــاالت في
المستقبل القريب.
يــذكــر أن بــرنــامــج المسؤولية
االجتماعية ا لــرا ئــد للبنك يمنح
الـ ـمـ ـب ــادرات الـتـعـلـيـمـيــة أول ــوي ــة
خ ــاص ــة ض ـم ــن الئـ ـح ــة أنـشـطـتــه
ً
المختلفة ،حيث يركز دائما على
تمكين ا لـشـبــاب وتثقيفهم ،إ لــى
ج ــان ــب ال ـتــأث ـيــر اإلي ـج ــاب ــي على
ال ـ ـطـ ــاب وت ــوع ـي ـت ـه ــم وت ـط ــوي ــر
ال ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ال ـط ـم ــوح ــة،
ً
ً
م ـع ـت ـبــرا ذلـ ــك ج ـ ــزءا م ــن واج ـبــه
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ،وس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم
لالستثمار بالطاقات الشبابية
التي يمكن االعتماد عليها لبناء
مستقبل أفضل للبالد.

«بوبيان» يطلق خدمة الدفع
عن طريق Samsung Pay
أطلق بنك بوبيان خدمة الدفع
الجديدة ( )Samsung Payلعمالئه
من حاملي بطاقات السحب اآللي،
البطاقات االئتمانية والمسبقة
الدفع من فيزا باستخدام ساعات
وهــواتــف  Samsungالــذكـيــة ،في
إطــار استمراره في تقديم أحدث
خدمات الدفع الرقمية لعمالئه.
وق ــال الـمــديــر التنفيذي إلدارة
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـمـ ــاجـ ــد:
"ك ـنــا ق ــد أطـلـقـنــا ف ــي وق ــت ســابــق
قــريــب خــدمــة الــدفــع دون تالمس،
ع ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام س ــاع ــات Fitbit
و Garminالذكية ،والتي تعد جزءا
من خدمة  ،UTapحيث اعتاد عمالء
البنك على استخدامها في عمليات
الدفع عن بعد ،والتي طرحها بنك
بوبيان في وقــت سابق ألول مرة
بالكويت".
وأض ــاف الماجد" :اآلن ووفقا
ل ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ـت ـب ـع ــة فــي
بوبيان حول تطوير واستحداث
خدمات الدفع عن طريق األجهزة
التي تدعم تقنية التواصل قريب
الـمــدى  NFCتــم إطــاق الــدفــع من

عماد العبالني

يوسف الماجد

أنكوش ديفاداسون

خالل ساعات وهواتف Samsung
الذكية داخل الكويت وخارجها".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن "ال ـ ـجـ ــانـ ــب
اإلبــداعــي لخدماتنا ومنتجاتنا
مـبـنــي ع ـلــى أس ـ ــاس ف ـهــم واق ـعــي
الحتياجات العمالء ،واهتمام كبير
بطموحاتهم ،مع مواكبة متطلبات
الـعـصــر وال ـت ـطــورات المتسارعة
التي يشهدها عالمنا".
مــن جــانـبــه ،ذك ــر الـمــديــر العام

لشركة  Visaفــي الكويت أنكوش
ديفاداسون" :مع انتشار األجهزة
المتصلة باإلنترنت في مختلف
جــوانــب حياتنا ،وارت ـفــاع وتيرة
استخدامها مع تطورات األوضاع
الحالية في الكويت والعالم ،نرى
تــوجــه الـكـثـيــر م ــن المستهلكين
نحو سداد المدفوعات عبر أجهزة
الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ف ــي ال ـم ـتــاجــر
التقليدية وعبر اإلنترنت".

«الخليج» يشارك في يوم التنظيف العالمي
ضمن الـجـهــود الـعــديــدة الـتــي يتخذها
بـنــك الخليج للمحافظة عـلــى اال سـتــدا مــة
البيئية ،يشارك البنك صباح بعد غد في
أك ـب ــر حـمـلــة بــال ـكــويــت لـتـنـظـيــف األم ــاك ــن
العامة ،بالتزامن مع يوم التنظيف العالمي.
وت ــأت ــي ه ــذه الـحـمـلــة الـكـبـيــرة بتنظيم
مــن مـبــادرة الـنــويــر ،حيث وقعت الشيخة
انـ ـتـ ـص ــار الـ ـصـ ـب ــاح ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ومؤسس مبادرة النوير ،اتفاقية عالمية
لتسجيل الكويت رسميا وإضافتها إلى
الخريطة العالمية للدول المشاركة في يوم
التنظيف العالمي ،ومن خالل االنضمام إلى
هذه الحملة تملك الكويت فرصة لتنظيم

أكبر عملية جمع للنفايات فــي تاريخها
ف ــي يـ ــوم واح ـ ــد م ــن الـ ـب ــرام ــج وال ـح ـم ــات
المجتمعية.
ويــدعــم هــذه الحملة العديد مــن جهات
القطاعين الحكومي والخاص ،إضافة إلى
مجموعات تطوعية مختلفة للمساهمة
في التنظيف.
وفي تعليقها على هذه المبادرة ،قالت
المديرة العامة للموارد البشرية في بنك
الخليج سلمى ا لـحـجــاج" :يسعدنا كثيرا
أن ن ـك ــون ض ـمــن ال ـج ـه ــات ال ــداع ـم ــة لـهــذه
الـحـمـلــة الـنـبـيـلــة .نـلـتــزم فــي بـنــك الخليج
بدعم االستدامة على المستوى المجتمعي

واالقتصادي والبيئي ،وذلك في مبادرات
يتم اخـتـيــارهــا وتـحــديــدهــا استراتيجيا،
بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص
كنتيجة نهائية حتمية ،وعلى البالد بشكل
عام ،وهو المسعى األكبر والهدف األسمى،
ومن هذا المنطلق سيتطوع موظفو البنك
في هذه الحملة ،وندعو الجميع للمشاركة
معنا في تعزيز االستدامة البيئية بالكويت
بعد غد".

سلمى الحجاج

 ...ويعلن الفائز في سحب حساب الراتب الكويتي
أعلن بنك الخليج اسم الفائز في سحب حساب
ال ــرات ــب الـكــويـتــي ال ـش ـهــري عــن شـهــر أغسطس
لهذا العام ،وقد حالف الحظ رشيد سالم رشيد
سالم ،حيث فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى
 12ضعف الراتب ،وتم إجراء السحب في الفرع
الرئيسي لبنك الخليج ،بحضور وإشراف ممثل
من وزارة التجارة والصناعة.
ويوفر عرض حساب الراتب لعام  2020لجميع
العمالء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل
رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة الدخول تلقائيا
فــي الـسـحــوبــات الـشـهــريــة وال ـف ــوز بـ ــ 12ضعف
الراتب ،وفي السحب السنوي على أكبر جائزة
لحساب الــراتــب فــي الـكــويــت ،وهــي  100ضعف
الراتب.
ويـمـنــح حـســاب الــراتــب الـعـمــاء الـجــدد ممن

يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك
الخليج فرصة الحصول على جائزة
نقدية فورية قدرها  100دينار ،أو
ق ــرض ب ــدون فــوائــد حـتــى 15000
دينار ،شــرط أال يقل الراتب الذي
يتم تحويله إلى بنك الخليج عن
 500دينار.
وب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـجـ ــدد
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى بـ ـط ــاق ــات ف ـيــزا
ومــاسـتــركــارد االئتمانية بــدون
رس ــوم سنوية فــي الـعــام األول،
مع إمكانية الحصول على قرض
تصل قيمته إلى  70000دينار،
وتـســديــده خــال  15سنة ،أو قــرض استهالكي
تصل قيمته إلى  25000دينار.

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ«الحصاد»
مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية من
الجهات الصحية ،أجرى البنك األهلي المتحد،
أمــس ،السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز اإلسالمي
األول في الكويت والحاصل على "جائزة أفضل
برنامج إدخار فى الكويت لعام  "2019من مجلة
ً
"بانكر ميدل إيست" المرموقة ،نظرا إلى العديد
من المميزات التي ينفرد بها ،إذ يقدم لعمالئه أكبر
عدد من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما
ً
يزيد على  800جائزة سنويا ،واستطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إن السحب
ً
أسـفــر عــن حـصــول  20فــائــزا على  1000ديـنــار لكل
منهم ،وه ــم :فجر علي الحسيني ،وس ــارة محمود

بحر ،وإبراهيم علي الحبيتر ،ومها عبدالرزاق رزوقي،
وفــايــزة أحمد بوصلحة ،وسيف فالح عبدالهادي،
وحسين علي النجار ،ونعيمة يعقوب العلي ،وغانم
حــربــي ال ـش ـمــري ،وهــانــي فــرحــان ال ـفــرحــان ،وسعد
عـلــي الــرم ـي ـحــي ،وف ـهــد ف ــارس الــدي ـحــانــي ،وحـســام
عبدالرحيم هـنــديــة ،ونــوريــة علي دشـتــي ،وغنيمة
علي العبدورة ،وأحمد عبدالوهاب العبيد ،وجميلة
مـبــارك الديحاني ،وأميمة افتخار بــونــدري ،ونــدى
حسن الصادق ،وشفيقة كوزاد محمد.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز
ومن بينها جائزة قيمتها  100ألف دينار في كل من
العيدين ،وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة
 250ألف دينار أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق
أحالمهم وتطلعاتهم .كل ذلك مع وجود سحب شهري

على جــائــزة بقيمة  100ألــف ديـنــار ،إضــافــة إلــى 20
جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.
وإضــافــة إل ــى ه ــذه الـبــاقــة مــن الـجــوائــز الـجــذابــة،
يحظى العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس
عقد الوكالة ضمن هذا الحساب ،مما يجعل حساب
ً
الـحـصــاد اإلســامــي مـفـيــدا لــأســرة ولـلــراغـبـيــن في
ً
التوفير عموما من خالل تحقيق العديد من المميزات
على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل
باستحسان وتقدير مختلف العمالء ســواء الجدد
أو الحاليون.
إضافة إلى ذلك ،للمرة األولى في الكويت ،تم تقديم
"سحب األفضلية" ربع السنوي بقيمة  25ألف دينار
ً
حـصــريــا للعمالء الــذيــن لــم يـفــوزوا بــأي مــن جوائز
الحصاد اإلسالمي خالل السنوات الخمس األخيرة

بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50
ً
ديـنــارا في حساب العمالء ضمن هــذه الفئة فرصة
واحدة للمشاركة في السحب.
ونـ ــال ح ـســاب ال ـح ـصــاد "ج ــائ ــزة أف ـضــل بــرنــامــج
ادخار في الكويت لعام  "2019من مجلة بانكر ميدل
ً
إيست المرموقة ،نظرا إلى العديد من المميزات التي
ينفرد بها ،ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار
والذي يقدم إلى أكبر عدد من الفائزين أكبر قيمة من
الجوائز ،كذلك لتميزه بسحوبات متميزة في عيدي
ً
الفطر واألضحى ،فضال عن مضاعفات نقاط برامج
الوالء ،مع ميزة فريدة لفتح الحساب عبر اإلنترنت،
واتسام السحوبات على الجوائز بالنزاهة والشفافية
إذ يتم بثها من خــال البرامج اإلذاعـيــة وحسابات
البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

اأ�سعار ا�ستثنائية وهدايا نقدية حتى  1.500د.ك

«هوندا الغانم» تقدم العر�ض الأ�ضخم
على مجموعة من �ضياراتها المتاألقة

ً
ً
إيمانا منها ّ
بقوة األحالم ،تسعى دائما شركة
هوندا الغانم لدعم عمالئها ،وتمكينهم من
اقتناء السيارة التي لطالما رغبوا فيها .وفي
هذا اإلطار ،أعلن الوكيل الحصري لسيارات
ودراجات ومعدات هوندا البحرية في الكويت،
عن إطالقه عروض � � ��ا حصرية على مجموعة
من س � � ��ياراته المتألقة التي تمتاز بالمتانة
ً
والجودة والثق � � ��ة ،فضال ع � � ��ن التكنولوجيا
المتقدمة وأعلى مس � � ��تويات األم � � ��ان ،وذلك
بأسعار استثنائية وهدايا نقدية تصل إلى
 1.500د.ك.
ً
وتق � � ��دم "هون � � ��دا الغان � � ��م" الي � � ��وم عروض � � ��ا
مميزة على س � � ��ياراتها الت � � ��ي تزخر بأحدث
المواصفات العصري � � ��ة والجاهزة لتأخذكم
في مغامرة إلى أبعد الح � � ��دود ،بما في ذلك
ً
ابتداء من
الس � � ��يارة األولى في فئتها CR-V
 6.888د.ك .مع هدية نقدي � � ��ة حتى  500د.ك.
وكانت سيارة هوندا  CR-Vقد حصدت لقب
أفضل سيارة في فئتها لعام  2020بحسب
ً
موقع "أوتو تريدر" ،الذي يقيم سنويا أفضل
 12سيارة من مختلف الفئات بحسب القيمة
ً
فضال ّ
عم � � ��ا تقدمه من تقنيات
مقابل المال،
حديثة وتجربة قيادة اس � � ��تثنائية .وتعتبر
س � � ��يارة هوندا  CR-Vإحدى أكثر السيارات
ً
مبيع � � ��ا ف � � ��ي فئ � � ��ة  ،SUVإذ أعي � � ��د تقديمها
ً
بهندس � � ��ة وتصميم جديدين لتوفر ثراء في
المزايا القياسية مع تقديم أعلى مستويات
الراحة لكل من الس � � ��ائق وال � � ��ركاب .ويتميز
الطراز الحديث لعام  2020بمظهر خارجي
جديد وعج � � ��الت معدنية ممي � � ��زة مقاس 18
بوصة ،كما تمت إضافة المزيد من خيارات
اللون الخارجي للسيارة.
هذا ،وتق � � ��دم هون � � ��دا  CR-Vقي � � ��ادة متوازنة
مقرونة بق � � ��وة خارق � � ��ة تجعل م � � ��ن قيادتها
اليومي � � ��ة تجرب � � ��ة ممتع � � ��ة .كما تض � � ��م هذه
الس � � ��يارة الرياضية متعددة االس � � ��تخدامات
مقصورة أنيقة بمساحة رحبة توفر للعائلة
جميع وس � � ��ائل الراحة والترفيه ،أضف إلى

ذلك وحدة التحكم المركزية الجديدة وسهلة
االس � � ��تخدام .وباإلضافة إلى متع � � ��ة القيادة،
بكفاءة عالية من
تتمتع سيارة هوندا ّ CR-V
حيث استهالك الوقود ،وتتوفر بناقل حركة
ّ
محرك
ذي تغيير متواصل وبدفع أمامي أو
ّ
مطور .أما بنية الهيكل،
 AWDرباعي الدفع
فقد تم تعزيزها بتقنية الهندسة المتوافقة
ّ
المتطورة (™ )ACEلتوفير المزيد من الحماية
للركاب والوقاية من حوادث السير بحيث يتم
توزيع ّ
متساو أكثر عبر
قوة الصدمة بشكل
ٍ
ِّ
مقدمة السيارة عند وقوع اصطدام أمامي.

وتتوفر س � � ��يارة  HR-Vالجريئ � � ��ة والجديدة
ً
ابتداء من  4.888د.ك .مع هدية نقدية حتى
 150د.ك .وتحاكي هذه السيارة جيل الشباب
بفض � � ��ل تصميمها ال � � ��ذي يتمت � � ��ع بصالبة
الس � � ��يارات الرياضي � � ��ة متع � � ��ددة األغراض.
وتتميز هذه الس � � ��يارة بالحجم المناس � � ��ب
مع توفي � � ��ر المتعة ف � � ��ي نفس الوق � � ��ت .وقد
حققت  HR-Vحجم مبيع � � ��ات ّ
مميز ّ
نصبها
ً
كواحدة م � � ��ن الس � � ��يارات األكث � � ��ر رواجا في
العالم .كما تم تزويدها بمحرك يجمع بين
األداء العال � � ��ي وانخفاض تكاليف الصيانة.
فهي ّ
مزودة بمحرك ( )i-VTEC 1.8بقوة 140
ً
حصان � � ��ا يعم � � ��ل بالبنزين ،كما أنه س � � ��ريع
االستجابة ويتميز بخاصية بسيطة وذكية
تتمثل في إطفاء المحرك عند التوقف (Idle
ً
 ،)Stopفضال عن القدرة على تحسين معدل
اس � � ��تهالك الوقود ( ،)ECONمم � � ��ا يضاعف
فاعلي � � ��ة وكف � � ��اءة توفي � � ��ر الوق � � ��ود ،ليص � � ��ل
استهالك الوقود إلى  16.9كم/لتر أو أكثر من
 800كم لخزان الوقود .أما التصميم الداخلي
لس � � ��يارة  ،HR-Vفيتمتع بالمساحة الكافية
ً
بالسعادة والراحة ،فضال
لمنحكم الشعور
ّ
عن أناقة ال متناهية تتجلى من خالل الفرش
الداخلي الجل � � ��دي الجدي � � ��د والمتوافق مع
اللمسات الرياضية التي تظهر في مقابض
األبواب المصنوعة من الكروم وعجلة القيادة
المكسوة بالجلد ومقبض نقل الحركة ،مما
يضفي المزيد م � � ��ن اللمس � � ��ات المميزة إلى
هذه السيارة.
ً
وبع � � ��د  40عاما من الخب � � ��رة ،تأتيكم هوندا
اليوم بس � � ��يارة س � � ��يفيك المذهلة بمزاياها
والت � � ��ي يمكنك � � ��م اقتناؤه � � ��ا اليوم بقس � � ��ط
ً
ابتداء من  89د.ك .وب � � � �  %0أرباح.
ش � � ��هري
وتتمتع س � � ��يفيك الجدي � � ��دة بالكامل بأناقة
وأداء فائقين ضمن فئتها .وألن س � � ��المتكم

هي من أولوي � � ��ات هوندا ،فق � � ��د ّ
زود الطراز
الجديد من س � � ��يفيك بأحدث تقنيات األمان
ّ
مصمم
واالستجابة السريعة مع هيكل جسم
بحسب هندسة التوافق المتقدمة المقاومة
للصدمات للمساعدة على حماية الجالسين
وقوام الكابينة ،من خالل توزيع قوة الصدمة
متساو في أنحاء هيكل
األمامية على نحو
ٍ
المركبة .هذا وتتوفر سيارة سيفيك بمحرك
س � � ��عة  1.5لتر و 1.6لتر و 2لتر ،وجميعها
ً
ّ
مزودة ب�تقنية  i-VTECالتي توفر اقتصادا
ً
استثنائيا في استهالك الوقود.

هذا وتزخر المقصورة الرحب � � ��ة من الداخل
بمواصفات راقي � � ��ة تضمن أقص � � ��ى درجات
الراحة والرفاهية.
أما الس � � ��يارتان العائليتان بامتياز أوديسي
وأوديسي جي فتتوفران لدى "هوندا الغانم"
بأسعار استثنائية مع هدية نقدية حتى 1500
د.ك .وتعتبر هاتان السيارتان الخيار األنسب
ً
لما ّ
تقدمانه من مزايا أمان وس � � ��المة ،فضال
عن أحدث التكنولوجي � � ��ا والرحابة المتوفرة
لجميع أفراد األسرة خالل رحالتهم الطويلة.
ويساعد مركز الثقل المنخفض في أوديسي
جي على توفير رحالت ف � � ��ي غاية الراحة مع
أداء عالي السالس � � ��ة للقيادة .ويقدم المحرك
ً
ً
 DOHC i-VTECس � � ��عة  2.4لتر عزم � � ��ا مذهال
عبر مجموع � � ��ة س � � ��رعات دوران المحرك مع
هدوء مذهل .وسواء كنتم في مقعد السائق
أو بالقرب منه خالل التجوال ،تقدم أوديسي
جي متعة القيادة والتنقل الكالس � � ��يكية من
هوندا .أما أوديسي ،فقد تم تزويدها بمحرك
سعة  5.3لترات مع ناقل حركة ب ّ� 10سرعات
ً
ينتج قوة تبلغ  280حصانا ،موفرة بالتالي
ً
راحة غير مسبوقة ،وأداء ملهما ،وتكنولوجيا
ّ
متقدمة صديقة لجميع الركاب.
هذا ،ويمكن للعمالء االس � � ��تفادة من عروض
ّ
والتعرف عن كثب إلى سيارة
"هوندا الغانم"
أحالمهم بمجرد زيارة إحدى صاالت عرضها
في الشويخ أو الري أو األحمدي.
للمزي � � ��د م � � ��ن المعلوم � � ��ات ،وآلخ � � ��ر األخبار
والفعاليات ،يرج � � ��ى متابعة صفحات هوندا
الغانم على مواقع التواصل االجتماعي على
.@AlghanimHondaKW
تلتزم شركة الغانم موتورز ،الموزع الحصري
لجميع منتجات هوندا من سيارات ،دراجات
نارية ،محركات بحري � � ��ة ومعدات ومنتجات
الطاق � � ��ة ،بتقديم أعل � � ��ى مس � � ��تويات الخدمة
ً
والتس � � ��هيالت التي تش � � ��مل حلوال ائتمانية
ّ
ميسرة للدفع وغيرها من الخدمات التي توفر
على العمالء الكثير.
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كشف نقيب الفنانين واإلعالميين
د .نبيل الفيلكاوي ،عن أسباب
تجميد اتحاد المسارح األهلية ،ورفع
قضايا عليه من المجلس الوطني.

ضمن استراتيجية «لوياك اليمن»
المستمرة منذ خمس سنوات تم إطالق
«مشغل» للفتيات والنساء في الجنوب.

١٧

استثمرت الفنانة حصة النبهان ما
حصدته من نجاح مدو بحضورها
البارز في مسلسل «محمد علي
رود» الذي حقق في حينه «تريند».

نجوم يقاطعون «إنستغرام»
ً
اعتراضا على األخبار المضللة

بينهم كيم كارداشيان وجنيفر لورانس وليوناردو دي كابريو

كيم كارداشيان

قرر عدد من النجوم والمشاهير ،بينهم
كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو،
تجميد حساباتهم على "إنستغرام" ليوم
واحد ،لتذكير شركة "فيسبوك" ،التي تملك
"إنـسـتـغــرام" ،بـضــرورة مكافحة مــا ينشر
على منصاتها من أخبار مضللة ،ومحتوى
ينطوي على كراهية.
وج ــاء ق ــرار ه ــؤالء الـنـجــوم ،ومــن بينهم
أيضا الممثلتان جنيفر لورانس وساشا
بارون كوهن ،استجابة لدعوة مجموعة
من المنظمات كانت سابقا وراء حركة
أولى لمقاطعة "فيسبوك".
وأطلقت هــذه المجموعة فــي يونيو
الـ ـم ــاض ــي وسـ ـ ــم "سـ ـ ـت ـ ــوب هـ ـي ــت ف ــور
بروفيت" (أوقفوا الكراهية الهادفة إلى
الــربــح) .وأحـجــم عــدد مــن أهــم الجهات
ً
ُ
المعلنة على "فيسبوك" مؤقتا عن شراء
مساحات إعالنية على منصاتها.
وتـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة
"ف ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك" ب ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ــي
"ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ونـ ـش ــر
الـعـنـصــريــة وال ـكــراه ـيــة" ،إضــافــة إلــى
"التضليل اإلعالمي المرتبط بالعملية
االنـتـخــابـيــة" فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
ح ـس ـب ـم ــا أوض ـ ـح ـ ــت راب ـ ـط ـ ــة م ـك ــاف ـح ــة
التشهير ،وهــي إحــدى المنظمات التسع
المشاركة.
وكـتـبــت ك ــارداشـ ـي ــان ،عـبــر حـســابـهــا على
"ت ــويـ ـت ــر" ،أن ـه ــا ال يـمـكــن أن تـبـقــى "ســاك ـتــة،
بينما تواصل هذه المنصات نشر الكراهية

ريهانا

والـبــروبــاغـنــدا والـتـضـلـيــل" .وس ـتـبــادر كــارداش ـيــان،
وهي من الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من
المتابعين على "إنستغرام" في العالم ،إلى تعليق
حسابها على "فيسبوك" أيضا.
و كــا نــت كيم استغلت شهرتها فــي مواقع
التواصل لمساعدة ميليسا ألكانتارا التي
كانت تعمل نادلة في مطعم ،وعمدت إلى
توظيفها لديها ،فكانت اللحظة التي
غيرت مجرى حياة ميليسا حين تلقت
رسالة على "إنستغرام" من كيم تطلب
فيها أن تكون مدربتها الشخصية.
وتـقــول ميليسا إنـهــا كــانــت مفاجأة
كبيرة ،لكنها جاءت في الوقت المناسب،
"كنت أقيم في نيويورك ،واشتريت تذكرة
ذهاب فقط إلى لوس أنجلس ،وكنت نادلة
فــي بــروكـلـيــن ،وســألــت نفسي :كيف عثرت
علي مــن بين كــل المتخصصين فــي اللياقة
البدنية؟".
وما إن وصلت ميليسا إلى كاليفورنيا حتى
حصلت على وظيفتها ،وبــدأت التخطيط لحياة
جديدة هناك ،حيث كانت غارقة في الديون.
(أ ف ب)

جنيفر لورانس

مادونا

كاردي بي

ريهانا إلنجاز أعمال موسيقية جديدة

كاردي بي تطلب الطالق من أوفسيت

مادونا إلخراج فيلم عن سيرتها الذاتية

قالت النجمة الشهيرة ريهانا ( 32عاما) ،خالل حوارها في مقابلة مع :Contact Music
"أنا أعمل دائما على إنجاز أعمال موسيقية جديدة ،وفي الحقيقة ال يعني عدم إصدار
ألبومي الغنائي خالل السنوات القليلة الماضية أنني لم أعمل عليه".
حديثها ،أن جميع مساعيها في الفن ترتكز على التميز ،وقالت:
وأضافتريهانا خالل ُ
ً
"هذا هو السبب في أنني لم أطلق ألبوما غنائيا أبدا من أجل فكرة إطالقه فقط ،أو أصنع
ً
فيلما من أجل تقديم فيلم َّ
معين".
ُيذكر أن ريهانا َّ
صرحت في بداية أغسطس الماضي خالل حديثها مع Entertainment
 ،Tonightبأنها تسعى دائما لتقديم أعمال موسيقية جديدة ،لكنها لن تتسرع في إطالقها،
وتنتظر التوقيت المناسب .وعن إطالق ألبومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الماليين،
قالت" :األمر يستحق االنتظار حقا ،ولن تشعروا بخيبة أمل" .وأشارت إلى أنها تعمل على
وبتأن شديد.
األلبوم منذ فترة طويلة
ٍ

تقدمت المغنية األميركية كاردي بي ( 27عاما) ،بطلب الطالق من زوجها مغني الراب
أوفسيت ،بعد زواج دام ثالثة أعوام.
وأفاد موقع "تي إم زد" ،المعني بأخبار المشاهير ،بأن كاردي بي تقدمت بطلب للطالق
في المحكمة ،أمس األول.
وكانت كاردي بي وأوفسيت َّ
تزوجا عام  ،2017ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين
أطلقا عليها اسم كالتشر.
وقالت كاردي بي في أوراق طلب الطالق إنها تطالب "بالحضانة البدنية والقانونية لطفلتهما".
وجــاء في أوراق المحكمة ،أنــه ال يوجد "أي احتمالية للتصالح بين الزوجين" ،وأن
"عالقتهما انتهت".
وذكرت تقارير أن سبب الطالق ،هو خيانة أوفسيت لكاردي ،وعالقاته النسائية المتعددة.
(د ب أ)

أعلنت المغنية األميركية مادونا ،أنها تعتزم إخراج فيلم عن سيرتها الذاتية ،واصفة
إياها بأنها "ال ُت ّ
صدق" ،وأنها على شكل لعبة "الجبل الروسي" أو األفعوانية.
ُ
وأوضــح بيان نشر على موقع مادونا اإللكتروني ،أن المغنية التي بــدأت مسيرتها
ً
ً
ّ
ّ
الفنية قبل نحو  40عاما ،حطمت فيها عددا من المحرمات ،ستتولى إخراج هذا الفيلم
عن سيرتها الذاتية لشركة يونيفرسال لإلنتاج.
كذلك ،ستشارك مادونا في كتابة سيناريو الفيلم إلى جانب ديابلو كودي ،الذي فاز
بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم "جونو" عام .2007
ً
عاما) قولها" :أريد أن أشارك الجمهور رحلتي التي ال ُت َّ
صدق
ونقل بيان عن مادونا (62
في الحياة ،كفنانة ،وموسيقية ،وراقصة".
(أ ف ب)

أميتاب باتشان أول نجم في «بوليوود» يضع صوته على «أليكسا»
سيكون الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان أول نجم
في بوليوود يضع صوته على خدمة "أليكسا" للمساعدة
الصوتية التابعة لمجموعة أمــازون األميركية ،الساعية
لتوسيع حصتها في سوق هذا البلد العمالق ،الذي يعد
 1.3مليار نسمة.
والممثل البالغ  77عاما ،الملقب "بيغ ب" ،هو أحد أعالم
السينما الهندية منذ أكثر من نصف قرن.
وأوضحت "أمازون إنديا" عبر مدونتها اإللكترونية ،أنها
عقدت شراكة مع باتشان ،من أجل "إيجاد تجرية فريدة مع
صــوت شخص مشهور" ،وستكون الخدمة متوافرة عبر
"أليكسا" اعتبارا من العام المقبل.
وأش ــارت المجموعة إلــى أن الـخــدمــة الـمـقـ َّـدمــة بصوت
بــات ـشــان سـتـشـمــل "أم ـث ــاال شـعـبـيــة ون ـكــاتــا وب ـيــانــات عن
ً
األحوال الجوية وقصائد وجمال ملهمة ونصائح وأمورا
أخرى".
وبــدأت "أليكسا" في سبتمبر  2019استخدام أصــوات
شخصيات شـهـيــرة ،بينها الممثل صــا مــو يــل جاكسون،

لـتـحــذو تــالـيــا ح ــذو "غ ــوغ ــل" ،ال ـتــي أت ــاح ــت لمستخدمي
مساعدها الصوتي قبل أشهر إمكان االستماع إلى الخدمة
بصوت المغني جون ليجند.
وأعرب أميتاب باتشان ،الناشط على وسائل التواصل
االجتماعي ،عن سعادته الكبيرة بالمشروع .وكتب عبر
مدونة أمازون" :مع التكنولوجيا الصوتية ،نبني أمرا ما
ّ
ومعجبي".
لعقد حوار أكثر فاعلية مع جمهوري
وقد خاض الممثل غمار التدوين الصوتي سنة 2010
مع "باتشان بول" ،الذي أتاح لمحبيه االستماع إلى رسائل
مسجلة بصوته.
وتـنــافــس "أمـ ـ ــازون" خــدمــات مـســاعــدة صــوتـيــة أخ ــرى،
أب ــرزه ــا" :غ ــوغ ــل أسـيـسـتـنــت" و"سـ ـي ــري" م ــن "آب ـ ــل" ،وهــي
تتواجه في سوق التجارة اإللكترونية بالهند مع شركة
فليبكارت التابعة لمجموعة "وولـمــارت" األميركية ،ومع
خدمة "جيومارت" التابعة لمجموعة "ريليانس" الهندية.
وتسعى المجموعة األميركية العمالقة ،التي يترأسها
جيف بـيــزوس ،أثــرى أثــريــاء العالم ،أيضا إلــى المنافسة

ب ـســوق خ ــدم ــات ال ـبــث الـتــدفـقــي ف ــي مــواج ـهــة الـخــدمـتـيــن
األميركيتين "نتفليكس" و"ديزني هوتستار".
وقد ُبث آخر أفــام باتشان ،وهو عمل كوميدي درامي
بعنوان "غــوالبــو سيتابو" ،مباشرة فــي يونيو الماضي
على "أمازون برايم فيديو" ،إثر إغالق قاعات السينما في
مارس الماضي ،بسبب وباء "كوفيد."19-
وكان باتشان نفسه وأفراد من عائلته أصيبوا بفيروس
كورونا .وأدخل الممثل إلى المستشفى في يوليو الماضي،
شأنه في ذلك شأن ابنه الممثل أبيشيك باتشان ،وزوجة
األخـيــر النجمة أيـشــاواريــا راي ،وابنتهما أرادي ــا ،وغــادر
األربعة المستشفى في وقت الحق.
واستأنف نجم بوليوود في أغسطس الماضي تصوير
النسخة الهندية من البرنامج العالمي المعروف بالنسخة
الـعــربـيــة بــاســم َ"م ــن سـيــربــح الـمـلـيــون؟" ،إث ــر رف ــع القيود
المتصلة بتصوير البرامج بسبب الوباء.
(أ ف ب)

اميتاب باتشان
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َ
الفيلكاوي :النقابة ليست «طوفة هبيطة» ومن يحاربها يرد الفوضى
«تحويل النجوم إلى النيابة دفعنا لتعديل قانون الدراما»

ّ
منذ أن أنشئت نقابة الفنانين واإلعالميين في عام  2007والبعض يؤيد قيامها ّ
ويثمن ًدورها ،بينما البعض اآلخر يتحفظ ،وقد يتجاهل
أحد بهذا الدور إعالميا.
وجودها ،وبين الفريقين تمارس النقابة نشاطها دون أن يشعر ّ
"الجريدة" حاورت نقيب الفنانين واإلعالميين د .نبيل الفيلكاوي ،وقلبت في أوراق النقابة ،ودخلت إلى مناطق ساخنة وحقول ألغام،
استقبلها الفيلكاوي بهدوء ورحابة صدر ،كاشفا أسباب تجميد اتحاد المسارح األهلية ،ورفع قضايا عليه من المجلس الوطني ،ومتطرقا
إلى بعض المنتجين "النصابين" الذين يأكلون حقوق الفنانين ،وكيف تم تحويل كبار النجوم في الكويت الى النيابة ،ودور النقابة في
الفصل بين المتنازعين قبل تحويل القضايا الى القضاء الكويتيّ ،
وخطة النقابة في القضاء على دخالء الفن الذين أساءوا للفنان الكويتي،
مشيرا إلى وجود قانون ّ
سيقدم الى الفصل التشريعي المقبل في مجلس األمة ،سيفرض على الجميع عضوية النقابة ،وموقف النقابة من
المخرجين العرب وآراء أخرى ...تابعوا التفاصيل في الحوار التالي:
عماد جمعة

دخلنا قضايا
ً
كثيرة دفاعا
عن الفنانين من
شراك النصابين

الدخالء أضروا
بالحركة
الفنية وهبطوا
بمستوى
الدراما

● ل ـ ـمـ ــاذا وضـ ـع ــت كـ ــل ه ــذه
التخصصات في النقابة ،خاصة
المسرح الــذي كــان يمثله اتحاد
المسارح األهلية؟
 بعد تجميد المجلس الوطنيَ
اتحاد المسارح
للثقافة والفنون
األهـ ـلـ ـي ــة ،بـ ـ ــرزت ف ـك ــرة تــأسـيــس
النقابة لتحمي جميع الفنانين،
وتشمل كــل التخصصات ،وهي
ـوى
ت ــاب ـع ــة ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقـ ّ
الـعــامـلــة حــالـيــا ،ولــذلــك استعنا
بـكــل لــوائــح الـنـقــابــات الفنية في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي بـحـكــم عــاقــاتـنــا
مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع وع ـض ــوي ـت ـن ــا فــي
ات ـح ــاد الـفـنــانـيــن ال ـع ــرب كـنــائــب
ل ـل ــرئ ـي ــس واألم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،كـمــا
س ــاه ـم ــت ال ـن ـق ــاب ــة ك ـع ـض ــوة فــي
تأسيس الهيئة العربية للمسرح،
وأنشطتها كثيرة ومـتـعــددة في
كـ ــل ال ـم ـح ــاف ــل ،س ـ ــواء الـمـحـلـيــة
أو ال ـع ــرب ـي ــة ،وأقـ ـمـ ـن ــا م ـع ــارض
لألزياء وورشــا للديكور وورشا
ل ـل ـم ـس ــرح ـي ـي ــن وال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن
والتصميم بالكمبيوتر.
ّ● هـ ـ ـ ــل ت ـ ـت ـ ــد خ ـ ــل ا ل ـ ـن ـ ـقـ ــا بـ ــة
لـفــض ال ـنــزاعــات بـيــن المنتجين
والفنانين؟
 نعم دخلنا كثيرا من القضايادف ــاع ــا ع ــن الـفـنــانـيــن حـتــى اآلن،
ونتدخل فــي أي نــزاع ينشأ بين
الـفـنــانـيــن والـمـنـتـجـيــن ف ــي حــال
كــانــت الـتـعــاقــدات مــن خ ــال عقد
النقابة الذي يرعى مصالح هؤالء
الـفـنــانـيــن ،ألن عـقــود المنتجين

ال ـخ ــاص ــة ب ـهــم غــال ـبــا لمصلحة
جـهــة االن ـت ــاج ،أم ــا إذا تـمــت هــذه
ال ـت ـع ــاق ــدات خ ـ ــارج ال ـن ـق ــاب ــة فــا
نتدخل ،وعلى الفنان أن يطالب
جهة اإلنتاج بإتمام التعاقد من
خالل عقود النقابة ،حتى تصبح
طـ ّـرفــا أصـيــا مــن حقها التدخل
لفض النزاعات.
● لـكــن ال ـف ـنــان سـيـضـطــر إمــا
ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ط ـل ــب ش ــرك ــات
اإلنـ ـت ــاج أو ال ـج ـلــوس ف ــي بـيـتــه،
وب ــذل ــك ي ـتــم إل ـغ ــاء دور الـنـقــابــة
وتهميشها؟
 ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع ل ـ ــن ي ـس ـت ـمــرطـ ــويـ ــا ،فـ ـهـ ـن ــاك قـ ــانـ ــون سـيـتــم
تقديمه لمجلس األمة في الدورة
الـمـقـبـلــة لـتـنـظـيــم وت ـق ـن ـيــن هــذه
األوضاع ،وعندما يصدر يصبح
ملزما لكل األطراف ،فال تعاقدات
فنية خارج إطار النقابة ،وال ّبد أن
يكون المنتج والفنان أعضاء في
النقابة التي تفصل بينهما ،لكن
إذا لم تنجح النقابة في السيطرة
على أي خالف خالل شهر واحد
ي ـتــم ال ـل ـج ــوء ل ـل ـق ـضــاء الـكــويـتــي
ليفصل بين المتنازعين.

النجوم في النيابة
● ماذا فعلت النقابة عندما تم
تحويل كبار النجوم إلى النيابة
قبل عدة أعوام؟
 النقابة كان لها دور كبير فيتعديل قانون الدراما التلفزيونية،
بعدما أثـيــرت مشكلة مــع الفنان
الـ ـق ــدي ــر ال ـ ــراح ـ ــل ع ـبــدال ـح ـس ـيــن
ع ـبــدالــرضــا وح ـي ــاة ال ـف ـهــد ،وهــم
ن ـج ــوم كـ ـب ــار ،ومـ ــن أعـ ـم ــدة الـفــن
الـكــويـتــي عـنــدمــا أنـتـجــوا أعـمــاال
درامية ،وقام وكيل وزارة االعالم
بتحويلهم الى النيابة.
● ما التهم التي وجهت إليهم
حتى يتم تحويلهم إلى النيابة؟

شعار النقابة

 هناك بعض المخالفات التيوقعت فيها شركاتهم اإلنتاجية،
فاستغلها الوكيل وقام بتحويلهم
إل ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،فــال ـت ـق ـي ـنــا وزيـ ــر
اإلع ـ ــام ،وأوض ـح ـن ــا ل ــه أن هــذه
المخالفات ليست لها عقوبة في

القانون ،فتم تشكيل لجنة لتعديل
قـ ــانـ ــون الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
شاركت فيها ممثال عن النقابة،
وكذلك المخرج خلف العنزي ،كما
شارك فيها كل من رئيس جمعية
الفنانين الكويتيين الفنان شادي
الخليج ،واألم ـيــن الـعــام السابق
لرابطة األدب ــاء الكويتيين طالل
الرميضي مــع مستشاري وزارة
اإلع ــام ،وعـ ّـدلـنــا ال ـقــانــون ،حيث
يحمي شــركــات اإلنـتــاج والفنان
مـ ـع ــا ،وكـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـس ــاب ــق
ي ـت ـض ـم ــن ف ـ ـقـ ــرات ضـ ــد الـ ــدرامـ ــا
وت ــوق ـي ــت ت ـصــويــرهــا وعــرضـهــا
حذفناها جميعا.
● سـ ـمـ ـح ــت وزارة اإل ع ـ ـ ــام
ب ـع ــودة قـ ــراءة ن ـصــوص ال ــدرام ــا
التلفزيونية ومنحها التصاريح،
في حين لم تسمح بعودة قــراء ة
سيناريوهات األف ــام ،وبالتالي
تعطل النشاط السينمائي ...ما
موقف النقابة من هذا القرار؟
 قدمنا كتابا إلى وزير اإلعالميـتـضـمــن ش ـك ــوى م ــن أعـضــائـنــا
بخصوص السينما ،فنحن نعلم
أن جائحة كورونا كانت السبب
في تعطيل كثير من األنشطة ،لكن
طالما سمحت بتحريك الــدرامــا
وق ـ ـ ـ ــراءة ن ـص ــوص ـه ــا ،ف ـل ـم ــاذا ال
تعامل السينما بالمثل؟
فنحن نأمل بتعديل هذا القرار،
خاصة أن السينما الكويتية بدأت
تشهد نـهـضــة ،وه ـنــاك كثير من
المواهب الكويتية الشبابية التي
تريد تنفيذ إنتاجها.

الرقابة على الدراما
● غياب لجنة المنتج المنفذ
أدى إل ــى وجـ ــود أع ـم ــال درام ـي ــة
دون المستوى ،مما أضر بالدراما
الكويتية ...كيف ستواجهون هذه
المشكلة؟
 ه ـ ــذه ال ـل ـج ـنــة ت ـح ــول ــت إل ــىخطأ،
لجنة شــراء مباشر ،وهــذا ّ
ألن الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـمــثــل
الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ومـ ـ ــرآة لما
يحدث فيه ،فال ُب ّد أن تتم مراقبة
هذه األعمال وقراءتها وتنقيحها
وت ـص ـف ـي ـت ـه ــا ،والـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
اإلن ـت ــاج واخ ـت ـيــار األع ـم ــال وفــق

خـ ـط ــة وآل ـ ـيـ ــة تـ ـخ ــدم ال ـم ـج ـت ـمــع
الـكــويـتــي ،وتـســاهــم فــي تطويره
واالرتقاء به ،لكن أن يترك الحبل
على الغارب أو "سداح مداح" كل
منتج "يسوي اللي يبيه" ،وينتج
ويبيع ويعرض دون حسيب أو
رقـيــب ،فهذا مــرفــوض ،والقضية
تحتاج الى ضوابط ،فعودة لجنة
المنتج المنفذ ستكون لها نتائج
ايجابية لتطوير الحركة الفنية
واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ــال ــدرام ــا لـمـصـلـحــة
المجتمع الكويتي وسبب التدني
ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ه ـ ــو ع ــدم
وج ــود قــانــون يـحــد مــن الــدخــاء
والنصابين.

تهميش وتجاهل
● كـ ــان ل ـل ـن ـقــابــة ول ـل ـم ـســارح
األه ـل ـي ــة ع ـض ــوي ــات ف ــي الـلـجـنــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ب ــال ـم ـج ـل ــس
ال ــوطـ ـن ــي ،لـ ـم ــاذا ت ــم تـهـمـيـشـكــم
وتجاهلكم في هذه اللجنة؟
 لــأمــانــة ،ك ــان وزي ــر اإلع ــاماأل سـبــق الشيخ سلمان الحمود
ي ـش ــرك ـن ــا فـ ــي كـ ــل لـ ـج ــان وزارة
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وفـ ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
ل ـل ـم ـس ــرح ،وط ــال ـب ـن ــا ال ـم ـج ـلــس
الــوطـنــي بالفعل أن يـكــون هناك
كرسي للنقابة في اللجنة العليا
للمسرح وكذلك المسارح األهلية،
ألننا أصحاب الشأن والمعنيون
والـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ،أم ــا
المجلس الوطني فهم موظفون
ي ـق ــوم ــون ع ـلــى خ ــدم ــة الـفـنــانـيــن
وتسهيل أمورهم ودعمهم ماديا
وإدرايـ ــا ،أمــا بقية األم ــور الفنية
فـ ــا ب ـ ـ ّـد أن يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ـهــا أه ــل
االختصاص من الفنانين.
● ك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـنــان ـيــن رب ـمــا
يــرفـضــون االش ـت ــراك فــي النقابة
حتى ال يلتزمون بقوانينها التي
يرون أنها قد تحد من حريتهم
.
 ا لـنـقــا بــة ال تستطيع حالياأن تفرض على الفنان االشتراك
فـيـهــا ،لـكــن بـعــد ص ــدور الـقــانــون
ستتمكن من فرض هذا االشتراك،
ألن ـنــا راع ـي ـنــا ك ــل االح ـت ـجــاجــات
ووجهات نظر الفنانين ،فليست
هناك حجة لعدم االشـتــراك بعد
صدور القانون.
* أال ت ـ ــرى أن ع ـم ـل ـيــة ف ــرض

االشـتــراك على الفنانين ستكون
مزعجة وفيها استفزاز لهم؟
 ب ــالـ ـعـ ـك ــس ،هـ ـ ــذا الـ ـق ــان ــونلمصلحة الجميع ،ونحن حالنا
ح ـ ــال ك ــل ال ـن ـق ــاب ــات ال ـف ـن ـي ــة فــي
العالم العربي ،هل يستطيع أحد
أن يمارس المحاماة أو الهندسة
ّ
أو الطب إل بعد أن يكون عضوا
في النقابة أو الجمعية الخاصة
بتخصصه ،فنحن نحافظ على
هــوي ـت ـنــا كـفـنــانـيــن م ــن ال ــدخ ــاء
الذين يعملون في المجال الفني
بدون شهادات أو خبرات ،فمثال
الـفــاشـيـنـسـتــا يــدخ ـلــون الـمـجــال
دون حـسـيــب أو رق ـي ــب ،وه ـكــذا،
وقد أوقف نقيب المهن التمثيلية
د .أشرف زكي في مصر كثير من
المهازل ،فهل نتركها نحن.

تخريب سمعة الفن
● ه ــذا يعني أن ــه بـعــد صــدور
ال ـقــانــون لــن تستطيع أي شركة
إن ـت ــاج االس ـت ـعــانــة بفاشينستا
واعتبارها فنانة؟
 ل ــن ن ـس ـمــح ألي أحـ ــد خ ــارجإط ــار الـنـقــابــة أن يــدخــل الـمـجــال
ويـخــرب سمعتنا ويـســيء إلينا
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـف ـ ــن ،حـ ـت ــى ال ـف ـن ــان ـي ــن
األجــانــب الــذيــن يتقنون اللهجة
الكويتية ،ويتصور الناس أنهم
كويتيون ويتحدثون للصحافة
وك ــأنـ ـه ــم ك ــويـ ـتـ ـي ــون ،وت ـخ ـت ـلــط
األوراق وت ـض ـيــع ال ـح ـق ـي ـقــة ،فال
بـ ّـد مــن ضبط هــذه األم ــور ،حتى
نحمي الفنان الكويتي والمجتمع
بـشـكــل عـ ــام ،وم ــن ح ــق ك ــل فـنــان
عربي أن ينتمي لنقابته ،وكونك
ت ــدف ــع رس ــوم ــا ب ـس ـي ـطــة ،فـســوف
ت ـع ــود ع ـل ـيــك بــال ـن ـفــع ،فــالـنـقــابــة
وجدت لتحمي الفنانين.
● ومــاذا عن كبار النجوم هل
سيكون االشتراك النقابي فرض
عليهم؟
 م ــع ك ــل ال ـت ـقــديــر واالحـ ـت ــراملـنـجــومـنــا وتــاري ـخ ـهــم ،لـكــن هــذا
ق ــان ــون مـ ـل ــزم ل ـل ـج ـم ـيــع ،وال ب ـ ّـد
م ــن اح ـت ــرام ــه أال ي ــدف ــع ال ـن ـجــوم
مخالفات سياراتهم ،لماذا ال تدفع
أيضا رسوم اشتراكك في النقابة
ال ـتــي سـتـتــولــى ال ــدف ــاع عـنــك في
حــال ظـهــرت مشاكل مستقبلية،

أعضاء مجلس إدارة النقابة
نـقـيــب الـفـنــانـيــن رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة د .نـبـيــل الـفـيـلـكــاوي،
ويتكون مجلس اإلدارة من الفنان طــارق العلي ،والمخرج خلف
العنزي ،وجمال الردهان ،وخالد بوحيمد ،ود .خالد القحص ،ود.
عنبر ولـيــد ،كما تضم النقابة أعـضــاء مــن خيرة الــدكــاتــرة وكبار
المتخصصين في المجاالت الفنية كافة ،مثل المسرح والدراما
واإلعالم والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والتطبيقية
بجميع فروعها وتخصصاتها.

فتح األماكن العامة انفراجة لعرض األعمال السينمائية
«زنزانة  »7و«خان تيوال» وتامر حسني في دور العرض
القاهرة  -محمد قدري

ّ
يستعد عدد من صناع
السينما لإلفراج عن أعمالهم
السينمائية خالل األسابيع
القادمة ،بعد االنفراجة
التي حدثت في مصر من
فتح أماكن التجمعات بنسبة
النصف ،واالستعداد لفتح
بطاقة أكبر من
السينمات ً
الموجودة حاليا.

بوستر «مش أنا»

ب ـعــد ف ـتــح ّاألم ــاك ــن ال ـع ــام ــة ،وم ـن ـهــا دور ال ـعــرض
والسينمات تنفس صناع السينما الصعداء لعرض ما
عندهم قريبا ،مما يتيح تجميع أكبر قدر من اإليرادات
خالل الفترة القادمة ،وعدم الوقوع تحت تأثير الخسائر
الفادحة خالل الفترة الماضية.
ال ـبــدايــة كــانــت م ــع الـنـجـمـيــن أح ـمــد زاهـ ــر ونـضــال
الشافعي ،حيث يعودان إلى السينما مجددا من خالل
فيلم أكشن جديد باسم "زنزانة  ،"7وبعد تأجيله منذ
موسم عيد األضـحــى الماضي ،قــررت شركة الجذور
الـمـنـتـجــة للفيلم ال ـجــديــد طــرحــه بــالـسـيـنـمــات ودور
العرض  16أغسطس الماضي ،بعد إلغاء فكرة العرض
الخاص للفيلم ،بسبب اإلجراءات االحترازية لمواجهة
"كورونا".
ويـجـســد الـشــافـعــي ف ــي الـفـيـلــم شـخـصـيــة منصور
الــذي يدخلالسجن بسبب إحــدى القضايا ،في حين
ي ـق ـ ّـدم زاهـ ــر شـخـصـيــةح ــرب ــي ،الـ ــذي ي ـت ـعـ ّـرض ألزم ــة
يدخل على إثرها السجن ،حيث يبدأ الصراع بينهما،
وبعد مشاجرات كبيرة يخرج الطرفان ،وتبدأ عالقة
صداقة بينهما ،ورحلة من المغامرات في األعمال غير
المشروعة ،والفيلم الجديد حقق "البرومو" الترويجي
الخاص به  10ماليين مشاهدة ،بعد طرحه بأيام قليلة
للغاية ،ويشارك في بطولته عبير صبري وإيهاب فهمي
ومــايــا نـصــري ومــدحــت تيخة ومـنــة فـضــالــي وأحـمــد
التهامي ،والعمل من تأليف حسام موسى ،وإنتاج أيمن
يوسف ،وإخراج إبرامنشأت ،واستمر تصويره ما يقرب
من  3سنوات بين التعطيل والتصوير.
وقررت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الجديد "خان
تيوال" طرح فيلمها الجديد خالل األسبوع األول من
شهر أكتوبر المقبل بعد عدة تأجيالت بسبب فيروس
كــورونــا خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وق ــارب طــاقــم العمل
على االنتهاء تماما من كل أعمال المونتاج والمكساج
والغرافيكس الخاصة بالفيلم ،الذي ينتمي إلى نوعية
أع ـمــال الــرعــب ،وي ـخــوض فــي عــالــم الـشــر ّوالـسـيـطــرة،
وأطـلــق صناع العمل هــذا االســم عليه ،ألنـهــا تركيبة
شيطانية قرروا تقديمها في وجبة سينمائية .وقامت
الشركة المنتجة للفيلم ببناء ديكور فندق ليناسب
أحداث الفيلم خالل الحرب العالمية الثانية في بدايتها،
حـيــث يــوجــد بـطــل الـعـمــل ن ـضــال الـشــافـعــي بــداخـلــه،
وتحدث مفاجأة خالل الفيلم تقلب األحداث رأسا على
عقب ،ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كل من مايا

نبيل الفيلكاوي
فمن يغضب أو يزعل "كيفه" ،لكن
اح ـت ــرام ال ـقــانــون ف ــرض وواج ــب
لمصلحة الحركة الفنية والكويت.

بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـخــرج ـيــن ال ـع ــرب
الذين يتصدون لألعمال الدرامية
الكويتية بعد صدور القانون؟

غياب الـ "شو" اإلعالمي

 مــن حــق الفنان أو المخرجالعربي االنتساب للنقابة ،بشرط
أن يكون قد مضى على وجوده
في الكويت خمس سنوات ،وإذا
كــان عـضــوا فــي نقابة الفنانين
ب ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــه ي ـ ـتـ ــم الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
النقابات العربية ،فنحن ال نمنع
أح ــدا مــن الـعـمــل ،لـكــن فــي إطــار
القوانين المنظمة لهذا العمل،
حـيــث يحصل عـلــى تـصــريــح أو
مــواف ـقــة م ــن ال ـن ـقــابــة الـكــويـتـيــة
لتصوير أو إخــراج العمل الذي
أتى من أجله.

● لـ ـم ــاذا ال ي ـش ـعــر ال ـف ـنــانــون
واإلعــامـيــون بــوجــود نقابة لهم
فهناك غياب إعالمي ألنشطته؟
 ل ـيــس م ــن أه ــداف ـن ــا ال ـ ـ "ش ــو"اإلعالمي أو استعراض العضالت،
لـكــن هـنــاك بــروتــوكــوالت تـعــاون
بـيــن نقابتنا وا لـنـقــا بــات الفنية
الـعــربـيــة ،فـمــن يـنـتــج مـثــا عمال
درام ـيــا ويـسـعــى لـعــرضــه فــي أي
دولــة عربية ،تعمل النقابة على
ت ـس ـه ـيــل أم ـ ـ ـ ــوره ،ك ــذل ــك ت ـتــدخــل
النقابة لحل كثير مــن المشاكل
فــي صمت ،فالخدمات موجودة
دون ضجيج إعالمي.
● بعد عامين تقريبا ،تمر مئة
عام على عرض أول عمل مسرحي
كويتي في عام  ،1922فماذا أنتم
فاعلون؟
 بالطبع ا لـحــر كــة المسرحيةالكويتية عريقة ،وستكون هناك
احـتـفــالـيــة خــاصــة ب ـهــذا ال ـحــدث
المهم ،سيعلن عن تفاصيلهافي
ح ـي ـنــه ،وهـ ــذا يــدفـعـنــا لـلـتـســاؤل
أيضا :هل معقول مئة عام بدون
نقابة أو قانون يحمي الفنانين؟
وال يتصور البعض أ نـهــا نقابة
ل ـل ـم ـم ـث ـل ـي ــن أو ا ل ـم ـس ــر ح ـي ـي ــن
ف ـ ـقـ ــط ،بـ ــل لـ ـ ــدي  84ت ـخ ـص ـصــا،
ك ــل عـنــاصــر ال ـع ــرض الـمـســرحــي
والفنون التشكيلية والتطبيقية
والنحاتين والطباعة والتصميم
بالكمبيوتر والجرافيك واألزيــاء
وال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن ،وغ ـي ــره ــم ،لكن
الممثلين فقط ّ
"هما اللي زعالنين
وم ـت ـخ ــوف ـي ــن" ،وأقـ ـ ــول ل ـهــم هــذه
ال ـن ـق ــاب ــة ل ـي ـســت ل ـك ــم ب ـم ـفــردكــم،
فنحن نتعاون في كل المجاالت
ال التمثيل فقط ،فمن يزعل معناه
أنه رافض للقانون.
● م ـ ــا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف الـ ـق ــان ــون ــي

● وإذا ل ـ ـ ــم ي ـ ـح ـ ـصـ ــل ع ـل ــى
تصريح وبدأ التصوير متجاهال
النقابة؟
 لــدي ـنــا خــاص ـيــة الـضـبـطـيــةالقضائية ،بمعنى ال يستطيع
أحد تصوير أي عمل على أرض
الـكــويــت إال بـعــد مــوافـقــة وزارة
اإلعالم الكويتية ،والحصول على
تصريح منها ،فالنقابة تستطيع
إي ـق ــاف تـصــويــر األع ـم ــال م ــا لم
تحصل عـلــى تـصــريــح ،وتلتزم
ب ــال ـق ــوان ـي ــن ،ف ــال ـن ـق ــاب ــة لـيـســت
"طوفة هبيطة" ،ومن يرفض ففي
بطنه شيء ،ومن يحارب النقابة
يريد الساحة "سداح مداح".
● فــي نـهــايــة الـلـقــاء ،هــل تــود
توجيه رسالة ألحد المسؤولين؟
 رسـ ــال ـ ـتـ ــي ل ــأمـ ـي ــن الـ ـع ــامل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون واآلداب ،كـ ــا مـ ــل
الـعـبــدالـجـلـيــل ،وم ـف ــاده ــا :نحن
وج ـ ـهـ ــان ل ـع ـم ـلــة واح ـ ـ ـ ــدة ،أن ـتــم
المؤسسة ّالرسمية الحكومية،
ونـحــن نـمــثــل الـفـنــانـيــن ،فــأرجــو
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون وإش ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ــي
التخصصات الموجودة لديكم
إلثـ ـ ـ ــراء الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـي ــة ،ألن ـنــا
كأعضاء نقابة متخصصون في
كل المجاالت.

أخبار النجوم

ً
ريهام عبدالحكيم تحيي حفال في
«األوبرا» المصرية  25الجاري

أحمد زاهر في «زنزانة »7
نصري ،والفنانة وفاء عامر ،وراندا البحيري ،والفنان
محمود البزاوي وعدد من الوجوه الجديدة ،وهو من
تأليف حسام موسى ،وإخراج إبرام نشأت.

حال شيحة
وفي مفأجاة كبرى ،بدأت شركة النجم تامر حسني
في تجهيز أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" للعرض
خالل الفترة القادمة ،وعدم االنتظار لألعياد أو المواسم
الكبيرة ،حيث يطرحه بدور العرض قريبا ،مع اإلعالن
رسـمـيــا عــن ال ـقــرار الـمــرتـقــب بفتح السينمات بطاقة
اسـتـيـعــابـيــة أك ـب ــر ،وت ـج ــرى حــالـيــا أع ـم ــال الـمــونـتــاج
وال ـم ـك ـســاج لـلـفـيـلــم ،وم ــن الـمـتــوقــع أن ي ـطــرح الفيلم
منتصف أكتوبر القادم ،ليفتح لنفسه سوقا سينمائيا
جــديــدا خ ــال الـشـهــر ال ـق ــادم ،والـفـيـلــم الـجــديــد لتامر
ّ
يجسد فيه دور شــاب لديه مشكالت نفسية،
حسني
ولــه أسلوب حياة كالسيكي ومرتبط بــوالــده بعالقة
قــويــة لـلـغــايــة ،ول ـكــن بـهــا مـشـكــات ،والـفـيـلــم الـجــديــد
يعيد النجمة حال شيحة للسينما بعد غياب لسنوات
طويلة ،ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر وماجد
الكدواني وحجاج عبدالعظيم ،والعمل من تأليف تامر

حسني بنفسه ،ومــن إخــراج ســارة وفيق ،وكــان ثاني
أعماله هــذا الـعــام ،بعد تقديمه فيلم "الفلوس" بداية
العام الحالي مع النجم خالد الصاوي.
وينتظر فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبي
الـقــرار النهائي لشركة الـتــوزيــع مــن أجــل طــرح أحــدث
أفالمها المؤجل منذ فترة بسبب "كورونا" ،خاصة بعد
انتهاء كل أعمال المونتاج والمكساج وفي حالة إيجاد
فرصة على خريطة التوزيع ،سيتم طرح الفيلم خالل
األسابيع القادمة ،ويشارك في بطولته مصطفى خاطر
وأحمد الفيشاوي وعباس أبوالحسن ،والفيلم قصة
كريم ف ــاروق وسيناريو وح ــوار أمين جمال ومحمد
أبــو السعد وشــريــف يـســري ،وإخ ــراج محمد حماقي،
والـحــال نفسها مع فيلم "جــدو مشاكل" للفنان خالد
سليم الــذي عــرض منذ فترة في السعودية ،وينتظر
فــرصــة الـعــرض فــي مـصــر ،حين تـقــرر شــركــة التوزيع
مــوقـعــه مــن الـخــريـطــة ال ـجــديــدة ،والـعـمــل الـجــديــد من
األعمال الكوميدية التي يقدمها بطل العمل من خالل
شــاب لديه مشكالت نفسية ويــدخــل فــي مشكالت مع
جده ،مما يسبب مواقف كوميدية ،والعمل من بطولة
مي القاضي والفنان القدير لطفي لبيب.

ريهام عبدالحكيم
ً
ً
ينظم المسرح الكبير بــدار األوب ــرا المصرية حفال فنيا
بـقـيــادة المايسترو سليم سـحــاب 25 ،ال ـجــاري ،مــن المقرر
أن تحييه المطربة ريهام عبدالحكيم ،ومجموعة من نجوم
األوبرا .وستقدم عبدالحكيم خالل الحفل مختارات من روائع
كوكب الشرق أم كلثوم والطرب األصيل إلى جانب مجموعة
من أجمل أعمالها الفنية أبرزها "شكله طيب ،بالورقة والقلم،
فيها حاجة حلوة ،األسطورة ،حاسة معاك".
وشمل برنامج عودة أنشطة األوبرا بالقاهرة واإلسكندرية،
حفالت لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر
والــوطــن الـعــربــي وأورك ـس ـتــرا الـقــاهــرة السيمفوني ،ورائ ــد
موسيقىالجاز يحيى خليل والنفيخة ،وفرقة مسار إجباري،
وفرقة أوبــرا القاهرة ،وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز،
والمنشدين وائل الفشني والشيخإيهاب يونس ،وبغدادي
بـيــج بــانــد ،وفــرســان ال ـشــرق لـلـتــراث (ع ــرض ري ــا وسكينة)،
وسعيد االرتيست ،ونسمة محجوب ،وأوركسترا صوت مصر
بقيادة المايسترو أحمد عاطف ،وفرقة الرقص المسرحى
الحديث (عــرض دمــوع حــديــد) ،وفرقة باليه أوبــرا القاهرة،
ونوران أبوطالب ،ووسطالبلد.
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• فارعة السقاف« :خير إيفريوير» مبادرة تحتفي بكفاح المرأة العربية الفقيرة
• نادين دعدع :مجموعة األزياء الجديدة تضم أكثر من  300قطعة بتصميمات تبعث األمل

فارعة السقاف

ضمن استراتيجية "لوياك
اليمن" المستمرة منذ  5سنوات
تم إطالق "مشغل" للفتيات
والنساء في الجنوب.

 50بطلة يتحدين
انقطاع الكهرباء
والمسافات وقسوة
الظروف

نادين دعدع
يـ ـق ــول ال ـم ـث ــل «ال تـعـطـنــي
س ـ ـم ـ ـكـ ــة ب ـ ـ ــل ع ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ــي ك ـي ــف
أصـ ـ ـط ـ ــاد» ،ول ــذل ــك ق ــد ت ـكــون
المساعدات المالية العاجلة
م ـه ـم ــة إلن ـ ـقـ ــاذ مـ ــوقـ ــف ،لـكــن
األفضل دائما تعليم اإلنسان
«م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارة» تـ ـكـ ـف ــل لـ ـ ــه حـ ـي ــاة
كريمة حتى آخر العمر ،ومن
ه ـنــا ان ـط ـلــق م ـش ــروع مشغل
للفتيات والنساء في اليمن،
بــالـتـعــاون مــع م ـب ــادرة «خير
إي ـف ــري ــوي ــر» ،وع ــن ذل ــك قــالــت
رئـيـســة مجلس إدارة لــويــاك
فــارعــة ال ـس ـقــاف« :تلقينا في
الـبــدايــة دعـمــا مــن الـصـنــدوق
الـعــربــي يـمـنــح ل ـمــرة واح ــدة،
ثــم قــررنــا استمرار المشروع
بجهودنا المتاحة ،وكان من
ال ـ ـضـ ــروري تــوف ـيــر الـسـيــولــة
لـ ـش ــراء ال ـ ـمـ ــواد ال ـ ـخـ ــام ،وك ــل
م ــا يـســاعــد ال ـم ـتــدربــات على
اك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة وال ـم ـهــارة،
وص ــوال إل ــى مــرحـلــة اإلن ـتــاج
وتسويق المنتجات».
وأشـ ـ ــارت ال ـس ـقــاف إل ــى أن
خطة التنمية المستدامة التي
تنفذها «لــويــاك» تمنح ثالث
ف ـ ــرص :األولـ ـ ــى م ـحــو األم ـيــة
والتعليم البسيط ،والثانية
ت ـ ــدري ـ ــب الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــات ع ـلــى
م ـهــن عـمـلـيــة ،م ـثــل الـخـيــاطــة
والتجميل وصناعة العطور،
والـ ـث ــالـ ـث ــة م ـن ــح ال ـم ـت ـم ـيــزات
قـ ـ ــرضـ ـ ــا صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرا الف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
م ـشــروع خ ــاص وتـحــويــل كل

امرأة إلى طاقة إنتاجية مفيدة
لذاتها وآلخرين في محيطها.

تمكين
وأك ــدت الـسـقــاف أن «مـبــادرة
خير ايفريوير أطلقت في الربع
األول م ــن ع ــام  ،2019وت ـهــدف
ال ــى تـمـكـيــن ال ـن ـســاء الـعــربـيــات
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي
تعاني ويــات الـحــروب ،ونهتم
ب ــال ـس ـي ــدات وال ـف ـت ـي ــات األك ـث ــر
بــؤســا واألش ــد فـقــرا ،والمرحلة
الثالثة من التمكين هي مرحلة
اإلنـتــاج وتسويق المنتج ،وما
يتطلبه ذلك من تدريب وتأهيل
لـلـكــوادر العربية المتخصصة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاب ـ ـ ــس
واإلكسسوارات».
واردفـ ــت« :اخـتــرنــا مــن اليمن
المصممة الشابة نادين دعدع،
التي لمسنا فيها مهارة وبراعة
فـ ــي ال ـت ـص ـم ـي ــم وذوقـ ـ ـ ــا رف ـي ـعــا
فابتعثناها الى لبنان في صيف
 2018و 2019لتصقل مهاراتها
فــي ال ـتــدريــب ل ــدى مــراكــز هامة
وم ـعــروفــة ف ــي تـصـمـيــم األزيـ ــاء
واإلك ـ ـس ـ ـسـ ــوار ،م ـثــل creative
 spaceو ،Sara bagوكانت هذه
هي مرحلة التأسيس للمشروع».
وأضــافــت« :ك ــان أول معرض
وإن ـ ـتـ ــاج ل ـخ ـيــر ايـ ـف ــري ــوي ــر فــي
رمـضــان  2019بالكويت ،حيث
القـ ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ت ـج ــاوب ــا طـيـبــا،
وكـ ـن ــا قـ ــد خ ـط ـط ـن ــا ل ـل ـم ـعــرض

«سنزهر» إرادة
نساء يحاولن
استعادة كل ما
سلبته الحرب

اهتمام خاص
بالعباءات والتطريز
اليدوي واحتفاء
األشجار والورد

استلهام التراث

منتجات خير ايفريوير
الثاني ليكون في يونيو ،2020
لـكــن ظ ــروف كــورونــا لــم تسمح
لنا بذلك».
وحـ ـ ـ ـ ــول أهـ ـ ـ ــم أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف هـ ــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ،ق ـ ــال ـ ــت« :ت ـح ـس ـي ــن
الظروف المعيشية لشريكاتنا
ف ــي ال ـم ـش ــروع م ــن ال ـخ ـيــاطــات
والمطرزات الماهرات ،وتوفير

أناقة العباءة اليمنية

تدريب المشتركات
على مهن الخياطة
والتجميل وصناعة
العطور

فــرص عمل جــديــدة للمزيد من
ال ـن ـســاء ،وال ــوص ــول بمنتجات
الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـ ــى أع ـلــى
م ـس ـت ــوي ــات ال ـ ـجـ ــودة ب ــأس ـع ــار
تنافسية ،بحيث يمكن تسويقها
ف ــي أي دولـ ــة غــرب ـيــة أو عــربـيــة
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن م ــن مـتــوسـطــي
الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
العربي من مصممي األزياء في
المشروع ،وتمكينهم بإطالقهم
ع ـبــر مـنـصــة ل ــوي ــاك اإلنـســانـيــة
التنموية».
وختمت بــأن «منتجات خير
ايڤريوير تحمل حكايات وكفاح
النساء العربيات الالتي عانين
مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــروب ،ف ـه ــي م ـن ـت ـجــات
الـ ــاج ـ ـئـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــرأة
الـيـمـنـيــة الـجـنــوبـيــة ال ـصــامــدة،
وتستحق منا كل دعم وتشجيع،
وب ـ ــث األم ـ ــل فـ ــي قـ ـل ــوب أط ـف ــال
ونساء اليمن السعيد».

تحسين الظروف
المعيشية
 ٩نساء
للمشاركات في
المشروع من
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت مــديــرة
المشغل مصممة األزيــاء نادين
الخياطات والمطرزات دع ــدع« :بــدأنــا الـعـمــل مــن خــال

من منتجات خير ايفريوير فرع اليمن

منح المتميزات
ً
ً
قرضا صغيرا
الفتتاح مشاريعهن
الخاصة

لــويــاك بـمــركــز تــدريــب وتــأهـيــل
المرأة الريفية في منطقة لحج،
وه ــي مـنـطـقــة م ـح ــروم ــة ،وك ــان
ال ـم ـش ــروع نــاج ـحــا ،ث ــم أنـشــأنــا
المشغل لتعليم النساء أصول
ال ـخ ـيــاطــة واس ـت ـق ـط ــاب ك ــل من
لديها شغف في هذا المجال».
وتابعت دعدع« :خالل سنتين
تـقــريـبــا مــن الـعـمــل نـجـحـنــا في
تدريب وتأهيل نحو  50سيدة
وفـتــاة ،ثم اخترنا من بينهن 9
نساء ليصبحن نــواة المشغل،
ومـ ـعـ ـه ــن ح ــالـ ـي ــا  6مـ ـت ــدرب ــات
مــن الـفـتـيــات ،وبالفعل نجحنا
ف ــي إنـ ـت ــاج أول م ـج ـمــوعــة لـنــا
مـ ــن األزي ـ ـ ـ ــاء واالكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات،
وعـ ـ ــرض ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا ل ـ ـث ـ ــاث ـ ــة أيـ ـ ـ ــام
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،
وحققنا نجاحا كبيرا وتم بيع
منتجاتنا».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـمـ ـشـ ـغ ــل
يستقطب الفتيات والنساء بدءا
م ــن س ــن ال ـم ــراه ـق ــة ،خـصــوصــا
أن م ـســاعــدة الـ ـم ــرأة أسـ ــرع من

م ـســاعــدة ال ــرج ــل ف ــي م ـثــل هــذه
الظروف الصعبة .وحول كيفية
تــوفـيــر ال ـم ــواد ال ـخ ــام لـسـيــدات
المشغل ،قالت« :وفرت لنا لوياك
ال ـكــويــت ال ـعــديــد م ــن الـحـقــائــب
ال ـت ــي ت ـضــم ال ـخ ـي ــوط وأق ـم ـشــة
ول ــوازمـ ـه ــا وتـ ــم إرس ــالـ ـه ــا إل ــى
اليمن».
وه ـ ـنـ ــا دخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــوار
فارعة السقاف ،وشكرت إحدى
السيدات فاعلة خير ،لتبرعها
بأقمشة تم توزيعها بين اليمن
ولبنان.

الصعوبات
وح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ال ـت ــي
يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـش ـ ـغـ ــل ،ق ــال ــت
دع ـ ــدع« :ال ـم ـه ـمــة لـيـســت سهلة
على اإلط ــاق .ربما تبدو فكرة
المشغل بسيطة فــي حــد ذاتها
ل ـك ـن ـه ــا ل ـي ـس ــت ك ــذل ــك فـ ــي بـلــد
يعاني وي ــات ال ـحــرب ،ونفتقر
إل ــى ال ـم ــواد األســاس ـيــة إضــافــة
إلــى انـقـطــاع الـكـهــربــاء .وبعض
الـمـتــدربــات يقطعن سـيــرا على
األق ـ ـ ـ ــدام م ـس ــاف ــة ت ــزي ــد ع ـل ــى 3
كيلومترات ،من أجل المشاركة
فــي الـتــدريــب معنا ،وهـنــاك من
فـ ـق ــدت زوجـ ـه ــا ف ــي الـ ـح ــرب أو
أصبح عاجزا عن العمل ،لتجد
نفسها عائل األســرة ،والمشغل
يمثل بالنسبة لها طوق النجاة».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ن ـع ـي ــش
ف ــي ال ــري ــف وفـ ــي م ـنــاطــق شبه
صـ ـح ــراوي ــة ،والـ ـخ ــدم ــات شـبــه
منعدمة والكهرباء تنقطع كثيرا،
إضــافــة إل ــى صـعــوبــة الحصول
على المشتقات النفطية والمواد
الـ ـخ ــام الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـم ـشــروع،
لـكـنـنــا لــم نـتــوقــف مـنــذ انـطــاق
المشروع ،ولم تبخل إدارة لوياك
علينا بأي شيء».

تراث
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت دعـ ـ ـ ـ ـ ــدع إل ـ ـ ـ ــى أن
المنتجات التي يقدمها المشغل
تنقسم إلــى ما هو تراثي يعبر
عما تتميز بــه اليمن مــن أزيــاء
واكـ ـسـ ـس ــوارات ،والـ ـج ــزء اآلخ ــر

تـ ـ ـج ـ ــاري ل ـت ـل ـب ـي ــة اح ـت ـي ــاج ــات
السوق ،مبينة أن المشغل انتهى
فــي الفترة الماضية مــن تنفيذ
أكـثــر مــن  300قطعة بين أزيــاء
وحقائب واكسسوارات.
وحـ ــول م ـم ـيــزات الـمـجـمــوعــة
ال ـجــديــدة ال ـجــاهــزة للتسويق،
ق ــال ــت« :رك ــزن ــا ع ـلــى ال ـع ـب ــاءات
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة وال ـل ـبــس
الواسع المريح ،واهتممنا أكثر
بالتطريز الـيــدوي تحت شعار
(سـ ـن ــزه ــر) ،ح ـي ــث ال ـت ـط ــري ــزات
مستوحاة من الورود واألشجار
كــرســالــة أم ــل ،أم ــا األلـ ــوان فهي
متنوعة ،أل نـنــا لــم نتقيد بلون
محدد لتلبية مختلف األذواق،
واألمر نفسه بالنسبة إلى تنويع
القصات ،وكنا حريصين على
أن ما تسلبه منا الحرب نحاول
اسـ ـتـ ـع ــادت ــه ع ـب ــر ه ـ ــذه األزي ـ ــاء
والتصميمات التي تؤكد على
األمل والغد األفضل».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـع ـم ـل ـي ــة
الـ ـتـ ـس ــوي ــق ،ذك ـ ـ ـ ــرت« :كـ ـ ـ ــان مــن
المفروض عرضها في الكويت
م ـث ـل ـمــا ح ـ ــدث مـ ــع ال ـم ـج ـمــوعــة
األول ـ ــى ،لـكــن بـسـبــب صـعــوبــات
الحرب وجائحة كورونا لم يتم
ذلــك ،أصبحنا نواجه تحديات
كـ ـبـ ـي ــرة ،ل ــذل ــك ل ـج ــأن ــا ل ـل ـســوق
الــداخـلــي خـصــوصــا فــي مدينة
مثل صنعاء التي يتمتع سكانها
نسبيا بالقدرة الشرائية ،إضافة
إلــى االس ـت ـفــادة مــن السوشيال
ميديا فــي عملية التسويق ،أو
إنتاج اكسسوارات وأزياء تلبي
احتياجات األعــراس في اليمن،
ونجحنا فــي مـبــادرة التجميل
وت ـص ـف ـي ــف الـ ـشـ ـع ــر ،ونـ ـح ــاول
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـس ــوي ــق ،ورغـ ــم
الصعوبات يجري العمل على
مـسـتــويـيــن :تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،وم ـس ـت ــوى
يصلح للتصدير ويلبي مختلف
األذواق م ـ ــن مـ ـحـ ـب ــي ا ل ـ ـتـ ــراث
اليمني».

مجموعة من السيدات في مشغل خير «إيفريوير»

إحدى السيدات في المشغل

تصاميم مبتكرة
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sudoku

مــن  7أح ــرف وهــي اســم مدينة مصرية على ســاحــل البحر األحمر
وعاصمة محافظة البحر األحمر.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

الغردقة

كلمة السر
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وصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
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ب ـي ــن ال ـن ـق ــد ال ـج ـمــالــي
والتوجيه األخالقي
 - 2عهد  -حرف عطف
 أحصى - 3أر خ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ف ــي
أوقـ ـي ــانـ ـي ــا حـ ـ ــول خــط
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء  -اع ـت ـن ــى
بالشيء
 - 4دولة آسيوية
 - 5مـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــا بـ ـ ـه ـ ــان -
خ ـشــونــة ف ــي ال ـصــوت
 مثيل - 6عاصمة آسيوية
 - 7شريف  -ممرن
 - 8بيارق  -سحب
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :تـطـمــح ل ـلــوصــول إل ــى مــركــز
ً
أعلى ،وهذا يتطلب مجهودا أكبر.
ً
تحمل شريك ُ
عاطفيا :ال ِّ
العمر جميع
ً
ُ
األخطاء التي ترتكبها ،وكن عادال في
معاملتك.
ً
ً
اجتماعيا :قد تكون مضطرا للعناية
بـ ـف ــرد مـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة أصـ ـي ــب بــوع ـكــة
صحية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـت ـه ــاون ف ــي ال ــدف ــاع عن
إنجازاتك ،ألن البعض ال يريد نجاحك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تـضــع ال ـلــوم دائ ـم ــا على
ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــب ،وان ـ ـ ـظـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــواحـ ــي
اإليجابية لديه.
ً
ً
اجتماعيا :إن لم تكن متأكدا من األمر،
تتسرع في ُ
َّ
الحكم على الغير.
فال
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ق ــد تـتــوقــف بـعــض الـمـشــاريــع
وال ـخ ـط ــط ب ـس ـبــب الـ ـظ ــروف ال ـط ــارئ ــة،
فتمالك.
ً
عاطفيا :ال مـجــال لــأفـكــار الـســوداويــة
عن الحبيب ،فهو صادق ومخلص لك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـحــث ال ـيــوم عــن مــوضــوع
َّ
ثقافي ال تعرفه ،وتبحر فيه حتى تزداد
ً
علما.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :يــدف ـعــك ب ـعــض الـ ــزمـ ــاء إلــى
اتخاذ قرارات يعتقدون أنك عاجز عن
تنفيذها.
ً
عاطفيا :اندفاع الشريك بسبب محبته
لك قد يوقعه في بعض األخطاء.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يبدو أنك تواجه عددا كبيرا
من التعقيدات داخل بيتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إن لم تحصل على هدفك ،فال
تحزن ،بل ِّ
كرر المحاولة.
ً
عاطفيا :توقف عن النزاع مع شريك
حـيــاتــك ،واسـتـعــد حـيــاتــك الجميلة
معه.
ً
ً
اجتماعيا  :تنشط كثيرا هــذا اليوم
على صعيد التواصل مع الكثير من
معارفك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :اليوم مناسب جدا لشتى أنواع
المفاوضات والعمليات التجارية.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـم ـيــل عــاط ـف ـيــا إلـ ــى شخص
مــن الـطــرف اآلخ ــر ،وتبحث عــن أسلوب
يقربه منك.
ً
اجتماعيا :قد تجد نفسك في مواجهة
ً
مع شخص ليس هو المقصود أصال.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :الـ ـفـ ـش ــل ف ـ ــي أمـ ـ ــر م ـ ــا قــد
يكون فرصة أمامك للتغيير نحو
األفضل.
ً
عاطفيا :يكسبك هذا اليوم جاذبية
كبيرة تمارسها على الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا  :شعورك اليوم بالقلق
ً
لــن يستمر ط ــوي ــا ،فــاهــدأ وتــابــع
حياتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـ ـت ـ ـسـ ـ َّـرع ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
ق ــرارات ــك ،وفـ ِّـكــر ب ـ َّ
ـروي ــة ،ألن الـنــدم
ال ينفع.
ً
عاطفيا :حاول أن تتخطى الخالف
مع الحبيب برحابة صدر وبساطة.
ً
اجتماعيا :تتثقف من خالل البحث
ف ـ ــي اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ع ـ ــن م ــوض ــوع ــات
تجهلها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :لــديــك فــرصــة لــاش ـتــراك في
ً
عمل قد يكون ناجحا ،فأقدم عليه.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـثـيــر ه ــذا ال ـي ــوم مـشــاعــر
عاطفية في داخلك ،وتشتري هدية
للحبيب.
ً
اجتماعيا :التعاطف مع أفراد العائلة
سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :إن واجهت مشكلة اليوم ،فالبد
من استشارة االختصاصيين لحلها.
ً
عاطفيا :يساعدك شريك حياتك على
تخطي بعض العقبات التي تعترضك.
ً
اجتماعيا :تعرف بعض األحيان أنك
م ـخ ـط ــئ ،وت ـت ــاب ــع ف ــي م ــوق ـف ــك ب ــدون
اعتذار.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :تحصل على بعض المعلومات
المفيدة لمهنتك من مصدر ال تتوقعه.
ً
عاطفيا :التفكير الــواضــح والتفاهم
ً
م ـ ـعـ ــا يـ ـس ــاع ــدانـ ـكـ ـم ــا عـ ـل ــى اج ـت ـي ــاز
العقبات.
َّ
ً
اجتماعيا :تــوقــع هــذا الـيــوم مفاجأة
ً
ً
عائلية قد تكون هدية أو خبرا سعيدا.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
ً
مهنيا :ربما تتعلم شيئا جديدا يفيدك
في استثمار بعض المال.
ً
ً
عاطفيا :غاية الحبيب أن تبقى سعيدا
ً
وم ــرت ــاح ــا ،وال ذن ــب ل ــه ف ــي ال ـظــروف
الصعبة.
ً
اجتماعيا :يحدثك أحدهم عن شؤونك
ً
الشخصية ،وتكون ممتعضا منه.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

حصة النبهان :أبحث عن أدوار تتسم بالتحدي

خبريات
هيفاء وهبي :سأعود
لبيتي ولن أبيعه

كشفت لـ ةديرجلا عن أسباب خوضها تجربة «مطر صيف»
•

استثمرت الفنانة حصة النبهان نجاحها الكبير
وحضورها البارز في مسلسل «محمد علي رود» ،الذي
حقق في حينه «تريند» مواقع التواصل االجتماعي
بالكويت والخليج ليومين متتاليين ،فقررت أن تعاود
عزة إبراهيم

لدي شغف
بالسينما
والمسرح
ال يقل عن
عشقي
للتلفزيون

• استمرار التعاون مع فريق
«م ـح ـمــد ع ـلــي رود» ف ــي عـمـلـيــن
مـ ـتـ ـت ــالـ ـيـ ـي ــن ،ه ـ ــل ه ـ ــو ت ـ ـحـ ـ ٍّـد أم
استسهال؟
 ليس استسهاال ،بل مجازفةكبيرة أن أكــرر التجربة مــع ذات
الفريق الــذي شاهدني الجمهور
إل ـ ــى جـ ـ ــواره ف ــي ع ـم ـلــي األخ ـي ــر
(محمد علي رود) ،لذلك لزاما َّ
علي
أن أقــدم شيئا جــديــدا ومختلفا،
وإال سقطت في بئر التكرار ،في
الوقت الذي أبحث عن أدوار تتسم
بالتحدي والـمـغــامــرة والـخــروج
عـ ــن ال ـ ـمـ ــألـ ــوف ،وخـ ــاصـ ــة فـيـمــا
ُيتعلق بـ ــاألدوار النسائية التي
قتلت بحثا ونمطية .والتعاون
ُ
نجحت معه في عملي
مع فريق
األخـ ـي ــر ي ـش ـعــرنــي بــال ـك ـث ـيــر مــن

َّ
الكرة مع ذات الفريق ،بقيادة المخرج مناف عبدال،
وبطولة الفنان سعد الفرج ،والعديد من نجوم
مسلسلها الرمضاني األخير ،وذلك في تجربة جديدة
بعنوان «مطر صيف» ينطلق تصويره خالل أيام ،وقد
األريحية والتفاهم ،وهو عنصر
مهم لإلبداع الفني.

المجتمع البسيط
• وما المختلف الذي تقدمينه
في «مطر صيف»؟
 ال ــدور مختلف تـمــامــا َّعما
قــدمـتــه ف ــي «مـحـمــد عـلــي رود»،
ُ
تلك الفتاة التي تــدعــى «مــريــم»،
وتعاني تلبس القرين بها ،كما
يعتقد ا ل ـنــاس فــي تـلــك الحقبة
الزمنية ،وفقا لألفكار السائدة
ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـبـ ـسـ ـي ــط ،والـ ـت ــي
تخضع لعمليات استخراج هذا
القرين في سياق درامــي تراثي
شديد الـثــراء المتضمن للكثير
من األحداث.

النبهان في مشهد من مسلسل «محمد علي رود»

احتلت فيه أحد أدوار البطولة النسائية التي كشفت
عنها في لقائها مع «الجريدة» ،إلى جانب موضوعات
أخرى ...وهذه التفاصيل:

أما «أبــرار» التي ِّ
أجسدها في
«مطر صيف» ،فهي فتاة مسؤولة
ت ـع ـت ـن ــي بـ ــوالـ ــدهـ ــا ،ويـ ـج ـ ِّـس ــده
الـفـنــان سـعــد ال ـفــرج ،وأخــويـهــا،
ويـجـ ِّـســدهـمــا الـفـنــانــان مـشــاري
المجيبل وحسن المهدي ،حيث
أعتبر ركيزة أساسية في المنزل
كأم ،وليس ِّ
مجرد ابنة أو أخت.
وفــي سياق األحــداث الكثير من
القضايا االجتماعية والنفسية
ِّ
التي أفضل عدم حرقها ،لضمان
استمتاع المشاهد بالعمل.

أدوار البطولة
• هــل يعطيك « مـطــر صيف»
مساحة أكبر للظهور؟
 دوري ف ـ ــي « مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــيرود» كـ ــان ك ـب ـيــرا أيـ ـض ــا ،وكـنــا
جميعا أب ـطــاال ،وك ــل شخصية
لها بصمتها ،وإن انخفض عدد
مشاهد ال ــدور ،كما أن وجودنا
إلـ ـ ــى ج ــان ــب نـ ـج ــوم كـ ـب ــار ك ــان
داع ـمــا لـنــا وللعمل بشكل عــام،
كوالدي الفنان جاسم النبهان،
ال ــذي أع ـتــز بـمـشــاركـتــي األول ــى
لــه عـلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة في
عـمــل بـهــذه الـضـخــامــة ،والـكـبــار
سعد ا لـفــرج ومحمد المنصور
وهـ ـيـ ـف ــاء عـ ـ ـ ــادل وزم ـ ــائ ـ ــي مــن
الـ ـنـ ـج ــوم ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب .أمـ ـ ــا «م ـط ــر
ص ـيــف» ،فـمـســاحـتــي بــه كـبـيــرة،
وهــو أحــد أدوار البطولة ،حيث
أظهر على مدى الثالثين حلقة،
وح ـضــوري م ـحــوري بــاألحــداث
التي يقوم جزء كبير منها على
شخصية «أبرار» ،وأرجو أن ينال
إع ـج ــاب ال ـج ـم ـهــور ،وأن يـكــون
ذلك استثمارا لنجاحي مع ذات
الـفــريــق فــي «مـحـمــد عـلــي رود»،
إلى جانب نجوم آخرين ،كالفنان
عبدالرحمن العقل وميس كمر

الفضالة زوجة رابعة
في «أمينة حاف» برمضان
كشفت الفنانة إلهام الفضالة في
لـقــائـهــا مــع اإلعــامــي إيـلــي نخلة في
ب ــر ن ــا م ــج  The insiderبــا ل ـعــر بــي،
ت ـفــاص ـيــل مـسـلـسـلـهــا الــرم ـضــانــي
ال ـقــادم «أمـيـنــة ح ــاف» ،ال ــذي تقدم
فيه شخصية مستفزة جديدة ،من
خالل قصة  4زوجات.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا سـتـلـعــب
دور ال ــزوج ــة ال ــرابـ ـع ــة ،وسـتـمــر
بحدث كبير في حياتها سينقلها
مـ ــن ح ــال ــة إلـ ـ ــى حـ ــالـ ــة ،ويــدخ ـل ـهــا
ف ــي م ـشــاكــل م ــع الـ ــزوجـ ــات ال ـثــاث
األخريات.
وق ــال ــت ال ـف ـض ــال ــة إنـ ــه ل ــم يـتــم
التعاقد حتى اآلن مع الممثالت
الثالث اللواتي سوف تشاركهن
المسلسل ،لكنها كشفت عــن أن
شهاب جوهر سيلعب دور الزوج،

إلهام الفضالة

وت ــم اخ ـت ـيــاره بـعــد الـنـجــاح ال ــذي حققه
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ف ــي رم ـض ــان م ــع سـعــاد
العبدالله.
وك ـش ـفــت أن تـغـيـيــرهــا ل ـلــون شـعــرهــا
منذ أيام عائد للتحضيرات لتقديم دور
«أمينة حاف».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـم ـس ـل ـس ــل «عـ ــدانـ ــي
ً
العيب» ،الذي ُيعرض حاليا ،قالت إلهام
إن شخصية «فطيم» أسعدتها وأتعبتها
فــي الــوقــت نفسه ،وخــاصــة أنها تطلبت
منها جـهــدا كـبـيــرا فــي الـمــاكـيــاج ،حيث
تــم ا سـتـخــدام ا لـ ـ  Latexلتغيير شكلها.
ولفتت إ لــى أ نـهــا تخلت عــن ابتسامتها
َّ
ال ـه ــول ـي ــوودي ــة ،وركـ ـب ــت أس ـنــانــا أخ ــرى
تتناسب مع الشخصية التي تلعبها.

حصة النبهان
وانـتـصــار ال ـشــراح وغـيــرهــم من
الفنانين.

«فتح األندلس»
• ه ـ ــل تـ ـخ ــوضـ ـي ــن ب ـ ـ «مـ ـط ــر
صيف» الموسم الرمضاني ،أم
لديك مشاريع أخرى؟
 «مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف» ،ال ـ ـ ـ ــذيي ـن ـط ـلــق تـ ـص ــوي ــره خ ـ ــال أيـ ــام
ل ـيــس ل ـل ـعــرض الــرم ـضــانــي ،بل
مـ ـق ــرر ع ــرض ــه ب ـم ـج ـ َّـرد ان ـت ـهــاء
تصويره ،ولـ َّ
ـدي مشاريع أخرى
لرمضان المقبل ،منها المسلسل
ال ـ ـت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــي ال ـ ـح ـ ــرب ـ ــي «فـ ـت ــح
األندلس» ،ومن المقرر تصويره
َّ
بمجرد تــوقــف «مطر
فــي تركيا
صـيــف» وع ــودة حــركــة الـطـيــران
لطبيعتها ،كما أقرأ نصا جديدا
للمؤلف عبدالله الــرومــي ،الذي
ش ــارك ــت بـعـمـلــه األخ ـي ــر (عــافــك
الخاطر) ،وحققنا نجاحا كبيرا،
ُ
وآخر ألحد الكتاب الذي لم أتخذ
ق ــرارا بشأنه حتى اآلن ،لذلك ال
أسـتـطـيــع اإلف ـص ــاح ع ـنــه ،لكني
رغ ــم تـلــك ال ـعــروض الي ــزال لـ َّ
ـدي
ش ـغــف لـلـعـمــل ف ــي ن ــص جــديــد
ل ـل ـكــاتــب ال ـم ـب ــدع م ـح ـمــد أنـ ــور،
الذي نسج لي خيوط «مريم» في
«محمد علي رود» ،وأدعــوه إلى
أن يـقــدم نـصــا جــديــدا ،فأعماله
تستحق المتابعة.

شغف السينما
• ن ـج ــاح ــك ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ال
يأخذك من السينما ،رغم ضعف
مواردها ...لماذا؟
 لـ ـ ـ ـ ـ َّـدي ش ـ ـغـ ــف ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا
والـ ـمـ ـس ــرح ال ي ـق ــل عـ ــن شـغـفــي
بالتلفزيون ،فالسينما تصنع
وتبرز نجومها بقوة ،لذلك َّ
لدي

بــاسـتـمــرار مـشــاريــع سينمائية
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـضـ ـ ــوري
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي أو ال ـم ـس ــرح ــي،
فالخميس الـمــاضــي ُع ــرض لي
ف ـي ـلــم «مـ ـس ــج» ألول مـ ــرة ب ــدور
العرض السعودية ،وأتلقى منذ
أولى حفالته ردود فعل مفرحة
ت ـش ـعــر نــي بــا ل ـف ـخــر ،فللسينما
أج ــواء خــاصــة ونكهة مميزة ال
يـضــاهـيـهــا مـ ــزاق آخـ ــر ،وقــدمــت
خالل الفيلم شخصية «شيخة»،
ُ
التي تعد نقطة تحول في حياة
بطل العمل عبدالعزيز النصار
حين قابلها مصادفة ،فأصبحت
نقطة ضوء في صورة سوداء ال
تحمل أي أمــل ،وش ــارك بالعمل
عبدالله الخضر وحمد أشكناني،
وم ــن إخـ ــراج رم ـض ــان خ ـســروه،
َّ
ولدي عرض للمشاركة في فيلم
َّ
ج ــدي ــد س ــأف ـص ــح ع ـن ــه ب ـم ـجــرد
التعاقد قريبا.

نيللي كريم
• ه ـ ــل ت ـح ـل ـم ـي ــن ب ــال ـت ـح ــول
لنجمة شباك؟
 ن ـت ـف ــق عـ ـل ــى أن ا ل ـس ـي ـن ـمــاال ـكــوي ـت ـيــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ليست
بـ ــذاك الـمـسـتــوى الـ ــذي يقلدني
م ـن ـص ــب الـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة ف ـ ــي ق ـلــب
الـجـمـهــور ،لـكــن تــأثــري ببعض
النجمات الالتي نلن عن جدارة
ل ـق ــب ن ـج ـمــة الـ ـشـ ـب ــاك يــدفـعـنــي
دائما لتقديم المزيد ،ويملؤني
ب ــال ـح ـم ــاس والـ ـط ــاق ــة ،وم ـن ـهــن
نيللي كريم ،وهند صبري ،التي
يشبهني بها البعض في أدائها
وشكلها أحيانا .وعلى المستوى
الشخصي ،أ نــا عاشقة لهاتين
ال ـف ـنــان ـت ـيــن ال ـل ـت ـيــن أتــاب ـع ـه ـمــا
بــأي دور وشخصية يقدمانها
بـمــاكـيــاج أو بــدونــه ،فقدرتهما

عـ ـل ــى اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع والـ ـتـ ـجـ ـسـ ـي ــد ال
توصف.

الفن الحقيقي
• هل تطمحين ألن تكوني مثل
نيللي كريم وهند صبري؟
 ع ـش ـق ــي ل ـه ـم ــا ال ي ـق ـل ــل مــنإي ـ ـمـ ــانـ ــي ب ـن ـف ـس ــي وم ــوهـ ـبـ ـت ــي،
رغــم قصرها مـقــارنــة بهما ،لكن
أري ــد أن أك ــون حصة النبهان ،ال
ش ـخــص آخـ ــر ،وح ـل ـمــي أن أك ــون
ف ـن ــان ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي مـنـطـقــة
خاصة بي ،فلقب فنان استثنائي
ف ــي ن ـظــري أه ــم م ــن نـجــم شـبــاك.
اآلن أي شخص يمكن أن يصبح
نجما أو مشهورا في يوم واحد،
ومهما َّ
قدم من أعمال غير الئقة،
فالنجومية لم تعد شيئا مهما في
زمــن السوشيال ميديا .أمــا الفن
الحقيقي ،فهو الباقي واألصيل،
لــذلــك أع ــزز مــوهـبـتــي بــالـتـجــارب
المختلفة والدراسة بالماجستير،
بعدها الدكتوراه ،وتقديم األدوار
الغريبة وغير النمطية والظهور
بأشكال مختلفة أو حتى بشعة أو
ُ
فلست من الفنانات الالتي
معوقة،
يهتممن بأدوار فاتنة أو «كشخة».
ـت
• ومــا شـعــورك حين شــاركـ ِ
في فيلم «عزيزة» ،الذي ُعرض في
ذكرى الغزو؟
ُ
قدمت دور زوجة بطل العمل
عـبــدالـلــه الـ ـط ــراروة ،وه ــي الـمــرة
األولـ ـ ــى الـ ـت ــي أقـ ـ ـ ِّـدم ف ـي ـهــا عـمــا
وطنيا ،وهو شعور ال ُيوصف ،أن
يكون الفنان جزءا من تاريخ بلده.
حاولت من خالل الفيلم أن ِّ
أجسد
دور المرأة في أزمة الغزو ،تجاه
زوجها وبيتها ووطنها ،وحقق
الـفـيـلــم إش ـ ــادة ك ـب ـيــرة أشـعــرتـنــا
جميعا بالفخر.

األنصاري يتحدث عبر «الجزيرة»
عن الوضع الثقافي خالل «كورونا»
●

فضة المعيلي

أجرى األمين العام المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى األنصاري
مقابلة مع قناة الجزيرة وستعرض قريبا ،تحدث فيها عن الوضع
الثقافي بالكويت خالل أزمة كورونا.
ومن مقتطفات ما قال« :أصبحنا نذهب إلى الجمهور ،والجمهور
ال يأتينا ،لم يعد هناك خشبة مسرح ،أو (الستيج) .هناك منصات
ثقافية ،يدخل المواطن والمقيم على هــذه األرض الطيبة ،فيرى
مسرحياتنا ،ومعارضنا التشكيلية ،ويرى فيها الغناء واللوحات
المتجددة ،ويتابع أحدث اإلصدارات الفكرية واألدبية التي يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب».
َّ
وبين األنصاري أن موقع المجلس جاهز على أكمل وجه ،وتم
استغالل المكون الثقافي مــن فــن ،وأدب ،ومـســارح ،وغـنــاء ،تمكن
الجمهور من داخل الكويت وخارجها من أن يدخل إلى هذا الموقع
ويرى المكون الثقافي.
وأشــار إلــى أن «الوطني للثقافة» لديه حملة مع الهالل األحمر
الكويتي ،وتم توزيع كل اإلصدارات التابعة للمجلس ،وأيضا «لدينا
معارض فنون تشكيلية ،إضافة إلى إصدارات منها مجلة العربي،
وعالم الفكر ،وعالم المعرفة».

عيسى األنصاري

ً
ً
السنعوسي :البحث العلمي منح كتاباتي األدبية بعدا نفسيا

أكدت معلومات أن الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي،
تنوي الرجوع إلى منزلها
المدمر الواقع في الوسط
التجاري للعاصمة بيروت،
ً
وتحديدا قرب المرفأ ،حيث
حصل االنفجار الضخم
الشهر الماضي ،بعكس
بعض األخبار المتداولة.
وذكرت المعلومات أن
المنزل يحتاج إلى إعادة
ترميم كاملة ،بعد أن
تحطمت واجهات الزجاج
وبعض األثاث ،نتيجة قوة
االنفجار ،وأن األعمال فيه
ستمتد عدة أشهر لتأثيثه
ً
من جديد ،خصوصا أن قوة
التفجير حطمت محتوياته
بالكامل.
وبعكس األقاويل التي ّ
تم
تداولها ،هيفاء ستعود إلى
منزلها ولن تتخلى عنه،
ً
خصوصا بعد أن تردد أن
لديها نية لبيعه نتيجة
الدمار الذي لحق به.

هنيدي ينهي تصوير «النمس
واإلنس» مع منة شلبي

انتهى الممثالن محمد
هنيدي ومنة شلبي من
تصوير فيلمهما الجديد
«النمس واإلنس» ،إذ نشر
الممثل سليمان عيد،
الذي يشارك في بطولة
ً
العمل ،أيضا عبر صفحته
الخاصة على أحد مواقع
ً
التواصل ،صورا من
ّ
كواليس التصوير ،وعلق
بالقول« :الحمد لله النهارده
كان آخر يوم في تصوير
فيلم «النمس واإلنس»،
وهو إخراج شريف عرفة،
وبطولة النجم محمد
هنيدي ،وعمرو عبدالجليل،
ومنة شلبي ،وصابرين،
والنجوم بيومي فؤاد،
ومحمود حافظ ،وصالح
عبدالله ،وشريف الدسوقي،
ودينا ماهر ،وعارفة
عبدالرسول ،ومجموعة من
الوجوه الجديدة».
الجدير بالذكر أن هنيدي
يحاول استعادة نجوميته
بعد فترة توقف ،إذ لم
يحقق فيلمه «عنتر ابن
ابن ابن شداد» اإليرادات
المتوقعة.

الفخراني يجسد نجيب زاهي
زركش في رمضان 2021

«ال يوجد اهتمام عربي بمجال العالقة بين األدب والطب»
دعت د .هيفاء السنعوسي
ّ
الكتاب لعدم التسرع في
الكتابة ،مع ضرورة التريث
قبل النشر ،واالستشارة ،وأال
يتجهوا إلى الربح المادي،
مشيرة إلى أن البحث العلمي
أثر على كتاباتها األدبية.

مجنون ليلى
هو من كشف
العالقة بين
األدب والطب
النفسي
والتداوي

●

فضة المعيلي

أقــامــت راب ـطــة األدبـ ــاء الكويتيين،
ع ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»،
محاضرة أونالين بعنوان «إبداعات
مـ ـتـ ـج ــددة» ،ح ــاض ــرت ف ـي ـهــا األدي ـب ــة
والـ ـب ــاحـ ـث ــة واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذة ال ـجــام ـع ـيــة
د .ه ـي ـفــاء ال ـس ـن ـعــوســي ،وحــاورت ـهــا
عضوة مجلس إدارة الرابطة جميلة
سيد علي.
ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ــالـ ــت د .ال ـس ـن ـع ــوس ــي:
«الكتابة األدبية قبل ما تكون كتابة،
كانت قضية ارتباط بالقصة ،ولعلها
مناسبة أن أقول إن القصة نشأت في
حياتي منذ الطفولة ،حيث إن أمي
يرحمها الله حكواتية ماهرة ،وكانت
تحفظ ال ـقــرآن وم ـتــأثــرة بالقصص
الـقــرآنـيــة ،فـكــانــت لــديـهــا ق ــدرة على
سرد الحكايات الجميلة ،وأنا كنت
متعلقة بــأ مــي كـثـيــرا ،فكنت أسمع
ال ـح ـك ــاي ــات م ـن ـهــا ،وه ـ ــذا الـمـنـطـلــق
األول لتعلقي بالقصة على مستوى
الحكاواتي».
وأضــافــت« :بعد ذلــك بــدأت الكتابة
ل ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ج ـ ــدا
باالبتدائية ،وكانت كتابات بسيطة،
والجو القصصي والحكاواتي يعيش
بداخلي وأحبه كثيرا ،ولــم أهتم فيه
على مستوى النشر ،وكبرت ودخلت

الجامعة ،واهتممت بالبحث العلمي
أك ـ ـثـ ــر ،الـ ـ ــذي ش ـغ ـل ـنــي عـ ــن م ــوض ــوع
ال ـن ـشــر ،لـكــن الـكـتــابــة ظـلــت مستمرة
وبالذات القصة ،وكــان مساري األول
الـقـصــة ال ـق ـص ـيــرة ،وفـيـمــا بـعــد قمت
بالنشر» ،مبينة أنها في البدايات كان
لها هدف ،وهو التحضير للماجستير
والدكتوراه وبالفعل حققته.

الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن األدب وعـ ـل ــم ال ـن ـفــس
والطب النفسي ،وبدأت أبحاثي فيما
يسمى األدب العالجي ،وبدأتها في
الكتابة العالجية ســواء كانت كتابة
تعبيرية أو إ بــدا ع ـيــة أو انعكاسية،
ووجـ ـ ــودي ف ــي ال ـجــام ـعــة ك ــان عــامــا
مـســاعــدا ،وشجعني على أن أواصــل
ب ـح ــوث ــي ح ـت ــى م ــا ب ـع ــد ال ــدكـ ـت ــوراه،
وحتى اآلن مستمرة ومهتمة بحضور
المؤتمرات».

وعن ارتباط األدب لديها بالتحليل
ال ـن ـف ـس ــي ،وظ ـ ـهـ ــور م ـث ــل مـ ــا يـسـمــى
الـ ـمـ ـيـ ـل ــودرام ــا ال ـن ـف ـس ـي ــة ،وأن تـلــك
المجاالت تناغمت مع بعضها ،ذكرت
د .الـسـنـعــوســي« :أن ــا لــم آت ألتـحــدث
ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن األدب والـ ـط ــب أو
أعلنها ،فهي مــوجــودة قديما ،الطب
على المستوى النفسي ،وفكرة الربط
والعالقة التناغمية بين األدب والطب
كانت تشغلني منذ مرحلة الدكتوراه،
ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـنـ ــت أحـ ـ ـ ــب دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا أن أكـ ـت ــب
يومياتي واألشياء الحلوة والسيئة،
وبعدما كبرت وجدت أن تلك الكتابة
صنعتني ،فكانت إحدى األدوات التي
صنعت عقليتي ،وطــورتـهــا ،وأيضا
طورت اإلدراك المعرفي لدي».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :بـ ـ ـع ـ ــد االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء مــن
الــدكـتــوراه بــدأت التعمق على عوالم

عالقة متناغمة

األدب والطب

وتــرى د .السنعوسي أنه ال يوجد
اهتمام أو مؤتمرات في هذا المجال:
األدب والطب وعالقتهما التناغمية
في العالم العربي ،وأغلب المؤتمرات
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـض ــرتـ ـه ــا ك ـ ــان ـ ــت فـ ـ ــي دول
أوروب ـي ــة أو أم ـيــركــا ،الف ـتــة ال ــى أنها
نظمت سابقا مؤتمرا عــام  2016عن
العالقة التناغمية بين األدب والطب
بحضور جميل ،ومــن ثم حولته إلى
ندوة سنوية.
وبينت أن الذي كشف العالقة بين
األدب والطب النفسي والـتــداوي هو
مجنون ليلى الشاعر قيس بن الملوح،
الذي عشق ليلى العامرية ،ومن خالل
دراستها بالتاريخ هــو أول مــن نظر
لنظرية التداوي باألدب وبشكل خاص

السنعوسي تتوسط فريق عمل مسرحيتها «الرميكية وملك إشبيلية»
َ ُ
َ
َ
شعار
نش ُد األ
بالشعر ،حيث قال« :وال أ ِ
ّ َ
ـداوي ــا» ،مشيرة إلــى أن النظرية
ِإل ت ـ ِ
وجدت في العصر األموي.

األدب الكويتي
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت د .الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي عــن
مسرحياتها فــي الـمـيـلــودرامــا ،وعن
كونها كاتبة وباحثة بنفس الوقت،
وتـ ـمـ ـل ــك ش ـغ ـف ــا ل ـل ـك ـت ــاب ــة ،وال ـب ـح ــث
ال ـع ـل ـمــي ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن هـ ــذا األم ــر
ســاعــدهــا فــي مــوضــوع الميلودراما،
وأضافت« :أحسست أن البحث العلمي
أثر على كتاباتي األدبية ،حيث أصبح
لدى شخصياتي عمق كبير من ناحية
تفاصيلهم النفسية ،و كــأ نـهــم تحت
المجهر».

وأشــارت الــى أنها اهتمت بمسرح
الميلودراما ،لكن على مستوى نفسي،
وأصـ ـ ــدرت كـتــابــا ب ـع ـنــوان «وج ـ ــوه ال
تـ ـع ــرف الـ ـ ـض ـ ــوء» ،وبـ ـع ــد ذل ـ ــك أي ـضــا
أصـ ـ ــدرت ب ـح ـثــا ب ـع ـن ــوان «اس ـت ـخ ــدام
الميلودراما في الطب النفسي» ،وأنها
مازالت تكمل أبحاثها بهذا الشأن.
ّ
ودعـ ــت ال ـك ــت ــاب ال ــى ع ــدم الـتـســرع
ف ــي ال ـك ـتــابــة ،وال ـت ــري ــث ق ـبــل الـنـشــر،
واالستشارة ،وأال يتجهون إلى الربح
المادي ،مؤكدة أن األدب الكويتي رفيع
الـمـسـتــوى ،ويستحق أدب ــاء الكويت
أن يسلط عليهم الضوء ،ويهتم بهم،
ألن ـهــم واج ـه ــة مـهـمــة ،وتــاب ـعــت« :أن ــا
ف ـخ ــورة ب ـكــل إن ـس ــان كــوي ـتــي مـنـجــز،
سواء كان أديبا أو حتى في أي زاوية
أخرى».

يعود النجم المصري
يحيى الفخراني إلى الدراما
التلفزيونية بعد غياب
دام  3سنوات ،منذ أن قدم
مسلسل «بالحجم العائلي»
في رمضان  ،2018حيث
يعود في رمضان 2021
ً
بمسلسل اختار له اسما
ً
مؤقتا هو «نجيب زاهي
زركش» ،وهو من تأليف
عبدالرحيم كمال ،وإخراج
شادي الفخراني ،وتدور
قصته حول قضية جحود
األبناء ،وأب يدخل في
صراعات مع أبنائه ،ليقرر
بعدها إقامة دار لأليتام
يرعى فيه أطفال الشوارع.
يذكر أن العمل حمل في
البداية اسم «احترام األب»
قبل أن يتم تغييره إلى
«نجيب زاهي زركش» ،ومن
المتوقع أن يشاركه البطولة
عدد من النجوم مثل هالة
فاخر ،أنوشكا ،رامز أمير،
محمد محمود ،إسالم
إبراهيم ،كريم عفيفي ،وعدد
آخر من النجوم.

ةديرجلا
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شراكة بحرية إماراتية  -إسرائيلية وخط شحن مباشر

• نتنياهو :الصواريخ لن تنجح في إعادة السالم للوراء • روحاني ّ
يحمل أبوظبي والمنامة «عواقب» التطبيع

جنود إسرائيليون يخرجون من مبنى قديم شيده أردنيون خالل تدريب قرب قرية يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة أمس (أ ف ب)

غداة توقيع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
اتفاقين لتطبيع العالقات
مع البحرين واإلمارات في
واشنطن ،توصلت شركة
«موانئ دبي العالمية» لسلسلة
اتفاقات مع مجموعة إسرائيلية
تشمل التقدم بعرض في
خصخصة ميناء حيفا الرئيسي
وتدرس فتح خط شحن مباشر
بين أبوظبي وتل أبيب.

إيران لن
تحصل
على السالح
النووي طالما
بقي ترامب في
السلطة

كوشنر

بعد يــوم من توقيع اإلمــارات
وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ات ـ ـفـ ــاقـ ــا ت ــاري ـخ ـي ــا
ً
لتطبيع العالقات ويمثل تطورا
ً
ك ـب ـي ــرا ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون ال ـت ـج ــاري
واالقـ ـتـ ـص ــادي بـيـنـهـمــا ،أعـلـنــت
"موانئ دبي العالمية" المملوكة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة دبـ ـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا
ستدخل في شراكة مع مجموعة
إسرائيلية لتقديم عرض من أجل
أ حــد الميناء ين الرئيسيين في
إسرائيل وربما فتح خط شحن
مباشر بين اإلمارات وإسرائيل.
ووق ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــت "مـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـ ــئ دب ـ ـ ــي
العالمية" ،التي تشغل موانئ من
هونغ كونغ إلى بوينس آيرس،
سلسلة اتفاقات مع "دوفرتاور"
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـش ـم ــل الـ ـتـ ـق ـ ّـدم
بـعــرض مـشـتــرك فــي خصخصة
ميناء حيفا المطل على البحر
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ،وهـ ـ ـ ــو واحـ ـ ـ ـ ــد مــن
ميناءين رئيسيين في إسرائيل.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــرك ـ ـتـ ــان ،إن ـه ـمــا
ً
ستدرسان أيضا فتح خط شحن
مباشر بين ميناء إيالت الصغير
المطل على البحر األحمر وجبل
علي في دبي.
و"دوف ــرت ــاور" مملوكة لرجل
األعـ ـمـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي شـلــومــي
فــوغـيــل ،وه ــو مــن مــالـكــي شركة
"إسرائيل شيبياردز" وشريك في
ميناء إيالت.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
"مــوانــئ دبــي العالمية" سلطان
أح ـم ــد ب ــن س ـل ـي ـمــان ،إن الـعـمــل
ع ـلــى تــأس ـيــس م ـس ــارات ت ـجــارة

بين اإلم ــارات وإســرائـيــل وأبعد
مـنـهــا سـيـســاعــد ع ـمــاء الـشــركــة
في ممارسة أعمالهم في المنطقة
بسهولة وكفاءة أكبر.
وقال فوغيل إن "دبي العالمية
وإسرائيل شيبياردز ستتعاونان
لـ ـت ــأسـ ـي ــس مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـشـ ـت ــرك
سيشارك في مناقصة خصخصة
ميناء حيفا".
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس "إس ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل
شيبياردز" و"األح ــواض الجافة
العالمية-دبي" شراكة في إنتاج
وتسويق منتجات في دبي.

البرلمان اإلماراتي
من ناحيته ،وصف المجلس
الوطني االتـحــادي في اإلمــارات
(ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان) مـ ـع ــاه ــدة الـ ـس ــام
اإلمــاراتـيــة ـ ـ اإلسرائيلية بأنها
"خطوة تاريخية إلحياء عملية
السالم في الشرق األوســط ،بما
يكفل تحقيق األمــن واالستقرار
في أرجائه".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان "ه ـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاهـ ـ ــدة ت ـ ـع ـ ـكـ ــس ث ـ ــواب ـ ــت
ال ـس ـيــاســة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،وإرث ـه ــا
التاريخي العظيم فــي االنفتاح
ع ـل ــى ك ــل دول ال ـع ــال ــم وف ـ ــق مــا
يحقق مصالحها االستراتيجية
العليا ،والـتـعــايــش مــع مختلف
الحضارات والثقافات واألديــان
تبعا لقيم ومبادئ التسامح دون
الـتـخـلــي عــن ركــائــزهــا ونهجها
األ ص ـيــل فــي التمسك بالحقوق

الوطنية ،والعربية ،واإلسالمية
وفــق مـقــررات الشرعية الدولية،
وقواعد القانون الدولي".

العاهل البحريني
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـلـ ـق ــى الـ ـع ــاه ــل
البحريني الملك حمد بن عيسى
ً
ً
آل خـلـيـفــة اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا من
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت "وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
البحرينية" الــرسـمـيــة (ب ـنــا) ،أن
ترامب أعرب عن "شكره وتقديره
لجاللته على جهود المملكة في
التوصل إلى هذا االتفاق" .وأكد
ت ــرام ــب أن "ال ـب ـحــريــن انـتـهـجــت
نـ ـه ــج ال ـ ـسـ ــام الـ ـ ـ ــذي سـيـشـجــع
الجميع على الدخول في عملية
السالم بما يضمن تحقيق األمن
واالستقرار والرخاء لجميع دول
المنطقة وشعوبها".
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،شـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـل ــك
البحريني على أن "السالم خيار
استراتيجي لمملكة البحرين"،
وأن "رؤي ـ ـ ــة ال ـم ـم ـل ـكــة ونـهـجـهــا
يـقــومــان على التفاهم والـحــوار
والـ ـتـ ـع ــاون وت ـع ــزي ــز ال ـت ـعــايــش
والتقارب بين الشعوب ومختلف
ً
الثقافات بعيدا عن التوترات".

حل الدولتين
ب ـ ــدوره ،ق ــال جــاريــد كــوشـنــر،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار وص ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األميركي ،إنه سيكون لإلمارات

والبحرين دور كبير لتحقيق حل
ً
الدولتين ،مضيفا أن هناك خطة
اق ـت ـصــاديــة لـتـطــويــر االق ـت ـصــاد
الفلسطيني.
وأك ـ ـ ــد فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ق ـنــاة
"العربية" ،أن "إي ــران لــن تحصل
على السالح النووي طالما بقي
الرئيس ترامب في السلطة".
وشدد على أن ترامب "سيعمل
عـ ـل ــى مـ ـن ــع إيـ ـ ـ ـ ــران م ـ ــن ت ـم ــوي ــل
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة فــي
المنطقة" .وفي مقابلة أخرى مع
شبكة  CNNاإلخبارية األميركية،
قــال كوشنر" :أعتقد أننا نشهد
ّ
تشكل شرق أوسط جديد".

روحاني وغزة
وف ــي ط ـهــران ،حـ ّـمــل الرئيس
اإليــرانــي حسن روحــانــي أمس،
اإلمـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن "ع ــواق ــب"
ت ــوقـ ـي ــع ات ـ ـفـ ــاقـ ــي ت ـط ـب ـي ــع مــع
ً
إس ــرائـ ـي ــل ،م ـ ـحـ ــذرا م ــن تــأث ـيــر
ذل ــك ع ـلــى األمـ ــن ف ــي الـمـنـطـقــة.
وقال أمام االجتماع األسبوعي
لحكومته ،إن إسرائيل "ترتكب
المزيد من الجرائم في فلسطين
كل يوم".
ّ
ً
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،شـ ــنـ ــت طـ ــائـ ــرات
حربية إسرائيلية أمس ،سلسلة
ً
غارات على قطاع غزة ،ردا على
إطــاق قــذائــف صــاروخـيــة على
جنوب إسرائيل.
ّ
وفـجــر أم ــسّ ،
دوت صــفــارات
اإلن ـ ـ ـ ــذار ف ــي الـ ـم ــدن والـ ـبـ ـل ــدات

اإلسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وقـ ــال الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
ّ
فــي ب ـيــان أم ــس ،إن " 15قذيفة
صــاروخـيــة أطلقت مــن القطاع
ن ـح ــو إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،اعـ ـت ــرض ــت 9
منها منظومة ّ
القبة الحديدة"
ّ
للصواريخ.
المضادة
ّ
ًّ
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه ردا ع ـلــى هــذا
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف "أغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت طـ ـ ــائـ ـ ــرات
وم ــروحـ ـي ــات ح ــرب ـي ــة ع ـل ــى 10
أه ـ ـ ـ ــداف ت ــابـ ـع ــة لـ ـحـ ـم ــاس ،مــن
بـيـنـهــا مـصـنــع إلن ـت ــاج أسلحة
ومـ ـتـ ـفـ ـج ــرات إضـ ــافـ ــة ل ـم ـجـ ّـمــع
عسكري يستخدم في التدريب
وتجارب اإلطالق الصاروخي".
وعقب الغارات أطلق مسلحون
ً
من غزة عدة قذائف مجددا على
جنوب إسرائيل.
وحـ ـ ـ ـ ــذرت حـ ــركـ ــة "ح ـ ـمـ ــاس"
الـتــي تــديــر الـقـطــاع المحاصر،
إسرائيل من التصعيد.
وقالت في بيان" :سنزيد من
ردنا بقدر ما يتمادى االحتالل
في عدوانه" ،مضيفة أن "قيادة
المقاومة قالت كلمتها ،سيدفع
االح ـتــال ثـمــن أي ع ــدوان على
شعبنا أو على مواقع المقاومة،
ً
سيظل الــرد مباشرا ،فالقصف
بالقصف".
كـمــا أعـلـنــت "ســرايــا الـقــدس"
الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ــ"ح ــرك ــة
الجهاد اإلســامــي"" :فــي رد من
المقاومة على قصف مواقعها
وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار مـ ـع ــادل ــة ال ـق ـصــف
ب ــال ـق ـص ــف ،أط ـل ـق ــت ال ـم ـقــاومــة

رشقات صاروخية تجاه مواقع
ومستوطنات غالف غزة".

سلة أخبار
ترامب :ليس لدي الوقت
للتصرف دائمًا كرئيس

قال الرئيس األميركي
ً
دونالد ترامب ،إنه غالبا
ال يتصرف كما يجب على
رئيس الدولة ،ألنه يريد أن
يتمكن من تنفيذ وتحقيق
أكبر عدد من المهام
واألهداف التي حددها.
وسئل ترامب عما إذا كان
سيتوقف عن التصرف في
بعض األحيان ،بالشكل الذي
ال يليق برئيس دولة ،إذا
أعيد انتخابه لوالية رئاسية
ثانية ،فأجاب" :أخوض
معركة ،في ميدان توجد فيه
قوى كثيرة ضدي".
واتهم ترامب ،وسائل اإلعالم
الرائدة مرة أخرى ،بالكذب
والتزوير.
وتابع" :في بعض األحيان
ال يوجد وقت للتصرف،
حسب تعبيركم ،كما يجب
على الرئيس .يجب تحقيق
المهمة المحددة" .وأشار
ترامب ،إلى أنه "خالل ثالث
سنوات ونصف السنة ،فعل
أكثر من أي رئيس أميركي
آخر في الفترة نفسها".

السفير األميركي إلسرائيل:
استثمارات أبوظبي أفضل

نتنياهو وغانتس
فــي خـتــام زيــارتــه لــواشـنـطــن،
صباح أمــس ،قال رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو":ال
أس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرب مـ ـ ـ ــن اإلره ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ال ــذي ــن أط ـل ـقــوا
صواريخ على أراضينا من غزة
خــال هــذه الـمــراســم التاريخية.
إنهم يــريــدون إع ــادة الـســام إلى
الـ ــوراء ولكنهم لــن ينجحوا في
ذلك".
وأضــاف نتنياهو" :أعــود اآلن
إل ــى ال ـب ــاد وع ـلــى عــاتـقــي ثــاث
مهام :األولى هي مكافحة فيروس
ك ــورون ــا ،والـثــانـيــة هــي مكافحة
اإلرهاب ،والثالثة هي االستمرار
في توسيع دائرة السالم" .وقال:
"سنضرب كل هؤالء الذين يمدون
يــدهــم لــاع ـتــداء عـلـيـنــا ،وسنمد
يدنا إلى كل هؤالء الذين يمدون
يدهم لصنع السالم معنا".
أم ــا رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء بــاإلنــابــة
ووزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ب ـي ـنــي غــان ـتــس
فـكـتــب ،فــي تـغــريــدة" ،فــي أمسية
ً
سالم تاريخية ،تلقينا تذكيرا من
أعدائنا بأن يجب علينا أن نكون
أ قــو يــاء ويقظين لحماية شعب
إسرائيل في جميع األماكن وفي
كــل األوق ـ ــات" .وأض ــاف "سنفعل
ذلك".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قال السفير األميركي
لدى إسرائيل ديفيد
فريدمان ،إن من األفضل
للحكومة اإلسرائيلية جذب
استثمارات البنية التحتية
ً
من اإلمارات بدال من جذب
االستثمارات من الصين.
وقال فريدمان في مقابلة
مع تلفزيون "بلومبرغ"،
إن رأسمال المال اإلماراتي
ً
"أفضل وأكثر أمنا ،وأعتقد
أنها فرصة عظيمة بالنسبة
إلسرائيل لكي تضمن
مصادر لرؤوس األموال
التي تحتاج إليها من دون
أن تضع نفسها وأمنها
ً
وبصراحة أمننا أيضا في
خطر".
ويتوقع المسؤولون
اإلسرائيليون واإلماراتيون
أن يؤدي االتفاق بين
الدولتين إلى حركة كبيرة
في مجال االستثمار
والتجارة بينهما.

ّ
هكذا تحول كوشنر من محامي طالق إلى وسيط زيجات!

ً
ً
أي شيء يجعل الشرق األوسط أكثر شبها باالتحاد األوروبي وأقل شبها بسورية هو أمر جيد

استقرار
الدول العربية
السنية
المعتدلة بات
يعتمد على
تزويد الشباب
باألدوات
التعليمية
والعالقات
التجارية

كتب الصحافي األميركي المخضرم توماس فريدمان
فــي مقاله بصحيفة "الـنـيــويــورك تــايـمــز" أن مستشار
رئيس الواليات المتحدة وصهره جاريد كوشنر ّ
تحول
من محامي طالق إلى وسيط للزيجات.
وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـر فـ ـ ــريـ ـ ــدمـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ـ ــذي غ ـ ـطـ ــى ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ً
العربية ـ ـ اإلسرائيلية أكثر من  40عاما ،بأن اتفاقات
التطبيع الموقعة أمس األول بين إسرائيل واإلمــارات
وإسرائيل والبحرين جاءت بطريقة غير عادية ،لكنها
ً
تكشف أمورا كثيرة.
وشــرح كالمه من خــال تشبيه ما حصل بمسلسل
ً
تلفزيوني ،قــائــا" :يبدو األمــر كما لو أن كوشنر كان
ً
محاميا شرع في ترتيب الطالق بين الزوجين ،السيدة
إسرائيل والسيد فلسطين" .وخالل اإلجراءات اكتشف أن
"السيدة" إسرائيل و"السيد" فلسطين كانا غير متوافقين
ً
لدرجة أنهما لم يتمكنا من الجلوس في غرفة معا ،وال
وافقا على خطته لالنفصال.
وخـ ــال اإلجـ ـ ـ ــراءات ،اك ـت ـشــف كــوش ـنــر أن إســرائ ـيــل
على عالقة مع اإلمارات المستاء ة من عالقة سيئة مع
"السيدة" إيران .لذلك ،توقف كوشنر عن محاولة ترتيب
ال ـطــاق بـيــن "ال ـس ـيــد" فلسطين و"ال ـس ـي ــدة" إســرائـيــل
ً
واستغل بدال من ذلك المصلحة المشتركة بين إسرائيل
ً
واإلمارات للزواج  -فضال عن المصلحة الذاتية للرئيس
ترامب.
ومع ذلك ،يلفت فريدمان إلى أن واقع أن التطبيع بين
اإلمارات وإسرائيل والبحرين واسرائيل بدأ بسبب فشل
الدبلوماسية الفلسطينية -اإلسرائيلية إلدارة ترامب،
ال يقلل أهميته.
والقاعدة في رأيه تقوم على أنه في الشرق األوسط

تحصل تغيرات كبيرة عندما يقوم الالعبون بأمور
صـحـيـحــة ألسـ ـب ــاب خ ــاط ـئ ــة .ومـ ــا ح ـصــل ه ــو ال ـشــيء
الصحيح ّ برأيه.
فـقــد وق ــع كــل مــن مـصــر واألردن اتـفــاقـيــة س ــام مع
إســرائـيــل إلن ـهــاء حــالــة ال ـحــرب بينهما ،لـكــن الـتـجــارة
والسياحة واالسـتـثـمــارات المتبادلة كانت مـحــدودة.
وتقوم إسرائيل واإلمارات وإسرائيل والبحرين بتطبيع
ً
العالقات بينهما ألنها تريد تجارة وسياحة واستثمارا،
وكذلك تبادل المعلومات االستخباراتية ضد إيران .ومن
الواضح أن السعودية باركت كل ذلك من خالل السماح
لشركة طيران "العال" اإلسرائيلية بالتحليق عبر المجال
ً
ً
الجوي السعودي ذهابا وإيابا إلى البحرين واإلمارات.
ويلفت فريدمان إلى أنه ال يمكن رؤية مثل هذه األمور
كل يوم في الشرق األوسط .وفي رأيه أن أي شيء يجعل
ً
الـشــرق األوس ــط أكثر شبها باالتحاد األوروب ــي وأقــل
ً
شبها بالحرب األهلية السورية هو أمر جيد.

آالف الخطايا
ومــع ذل ــك ،يستدرك بــأن تــرامــب وكوشنر ارتكبا
آالف الخطايا "ولكن هذا االتفاق ليس واحدا منها".
ومـ ــع أنـ ــه ي ـم ـت ـنــع ع ــن ال ـت ـن ـبــؤ بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
ستتطور بها األمور ،يقول" :عندما تقرر اإلمارات،
ً
الدولة العربية األكثر تقدما وعولمة من الناحية
التكنولوجية ،التعاون مع أكثر الدول غير العربية
ً
تـقــدمــا مــن الـنــاحـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة والـعــولـمــة في
ال ـم ـن ـط ـقــة وه ــي إس ــرائـ ـي ــل ،أت ــوق ــع ظ ـه ــور طــاقــات
جديدة وشراكات جديدة جيدة للعالقات اإلنسانية

توماس فريدمان

بين العرب واإلسرائيليين واليهود والمسلمين".
وإذا نجحت هذه العملية ،فإنها ستخلق ،في رأي
ً
ً
فريدمان ،نموذجا بديال لمحاكاة نموذج المقاومة
اإليرانية الذي ساعد فقط على ظهور دول فاشلة في
لبنان وسورية وغزة والعراق وإيران.

التوقيت
ً
أما عن توقيت هذه االتفاقات ،فيقول فريدمان ،أوال،
ّ
ألن أميركا تقلص بشكل حاد وجودها العسكري في
الشرق األوســط ،ونتيجة لذلك ،يتم تشكيل تحالفات
جــديــدة ل ـمــلء ال ـف ــراغ .وه ـنــاك الـمـحــور الـشـيـعــي بين
إيـ ــران و"حـ ــزب ال ـلــه" فــي لـبـنــان وس ــوري ــة وأجـ ــزاء من
العراق واليمن .وهناك تحالف تركي ـ ـ قطري .ومواجهة
كالهما هو بهذا المحور الضمني الجديد بين إسرائيل
ً
واإلمــارات والبحرين والسعودية ،جنبا إلى جنب مع
المحور السني المعتدل العراقي والمصري واألردني.
ً
وثانيا ،منذ "الربيع العربي" وانهيار أسعار النفط
واالرتفاع المفاجئ في أعــداد الشباب العربي ،أدركت
الدول العربية السنية المعتدلة أنها لم تعد قادرة على
االحتفاظ بشرعيتها من خالل المزايدة على بعضها
البعض بشأن القضية الفلسطينية وتقديم وظائف
حكومية وإعانات.
ويـعـتـمــد االس ـت ـقــرار المستقبلي لـهــذه الـ ــدول على
تزويد الشباب باألدوات التعليمية والعالقات التجارية
والترابط العالمي  -والتعددية الدينية والتعليمية -
التي يحتاجون إليها لتحقيق االزدهار.

االتفاق اإلسرائيلي ـ ـ اإلماراتي ـ ـ ـ
البحريني محاولة لتشكيل تحالف
ً
يمأل فراغا أحدثه تقليص الوجود
العسكري األميركي في المنطقة

اتفاق إبراهيم قد يساعد على خلق
نموذج بديل لـ «المقاومة اإليرانية»
ً
التي أنتجت دوال فاشلة في لبنان
وسورية وغزة والعراق وإيران

ةديرجلا
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ً
الحريري يعتبر وزارة المال ليست حكرا ألي طائفة و«الثنائي» يرفض «الداخلية» أو «الخارجية» كتعويض عنها
بيروت  -ةديرجلا

•

مع دخول عملية تشكيل
الحكومة اللبنانية في موت
سريري ،نتيجة تعنت «الثنائي
الشيعي» ،وتمسكه بوزارة
المالية ،أعلنت الرئاسة
الفرنسية ،أمس ،أسفها
«لعدم تمكن الزعماء
السياسيين من التزام
تعهداتهم للرئيس إيمانويل
ماكرون» ،مشيرة إلى أنه «لم
يفت األوان لتأليف حكومة في
لبنان».

قد يكون
من الصعب
أن يحصل
المودعون
اللبنانيون
على كامل
أموالهم

مسؤول فرنسي

فــي ح ــال لــم تـحـمــل الـســاعــات
القليلة المقبلة تـطــورا مــا يعيد
قـ ـل ــب ال ـ ـم ـ ـع ـ ــادالت ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان،
ف ــإن ال ـم ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة يمكن
اعتبارها دخلت رسميا مرحلة
موت سريري من غير المعروف
بعد ما إذا كانت ستنجو منه أم
سيقضي عليها نهائيا.
وبلغ شد الحبال أوجه ،خالل
اليومين الماضيين ،بين الرئيس
المكلف مصطفى أديب و«الثنائي
الشيعي» ،أي حركة «أمل» و«حزب
الله» ،إلى حد قد يدفع األول إلى
االع ـ ـتـ ــذار ع ــن ال ـم ـه ـمــة الـصـعـبــة
الكامنة في تشكيل حكومة مهمة
يلعب من أجلها الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون «رصـ ـي ــده
السياسي بالكامل».
وفــي وقــت يبدو التشكيل في
مواجهة مصير مجهول ،في ظل
تعنت «الثنائي» لجهة التمسك
بحقيبة الـمــال ،ورفــض التسليم
بنهج الرئيس المكلف القائم على
االفادة من زخم التأييد الفرنسي
لالبتعاد عن الدوائر السياسية
ال ـ ـض ـ ـي ـ ـقـ ــة ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن «ف ــرنـ ـس ــا تــأســف
لعدم تمكن الزعماء السياسيين
اللبنانيين من التزام تعهداتهم
للرئيس ماكرون» ،وأضافت ،في
بيان ،أنه «لم يفت األوان لتأليف
حكومة فــي لـبـنــان» ،مشيرة إلى
أن «العمل جار لمصلحة بيروت».

أديب في بعبدا
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
م ـت ــاب ـع ــة ،امـ ـ ــس ،أن «أديـ ـ ـ ــب زار
رئيس الجمهورية ميشال عون
 3م ــرات ،ولــم يـقــدم ال أسـمــاء وال
صـيـغــة ح ـكــوم ـيــة ،واالتـ ـص ــاالت
التي أجراها خالل األيام الماضية
كانت للمساعدة على حل العقد
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـم ـث ـيــل الـشـيـعــي

وبالحقائب والصيغة الحكومية»،
مــؤكــدة أن «االت ـصــاالت مستمرة
ويشارك في جانب منها المدير
الـعــام لألمن الـعــام الـلــواء عباس
إب ــراهـ ـي ــم ،ب ـط ـلــب م ــن ع ـ ــون ،فــي
محاولة للوصول إلى حل عقدة
المالية».
وقالت المصادر إن «المبادرة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ــم ت ـن ـتــه ،واإللـ ـح ــاح
الفرنسي على اإلس ــراع بتأليف
الحكومة ناتج عن وعد ماكرون
بعقد مؤتمر الــدعــم االقتصادي
ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل»،
مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية
يــؤيــد ال ـم ــداورة الـشــامـلــة بشرط
موافقة كل األطراف».
وأفادت بأن «االتصاالت أعطت
فرصة  24ساعة جديدة لرئيس

الحريري وجنبالط
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن «رئـيــس
الحكومة السابق سعد الحريري
لـ ــن يـ ـتـ ـن ــازل هـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ،وه ــو
ل ـيــس ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـلـتــراجــع
عــن موقفه بخصوص الـمــداورة

في كل الحقائب» ،وهو ما أعرب
ع ـن ــه الـ ـح ــري ــري ف ــي «تـ ـغ ــري ــدة»،
امس ،قائال« :وزارة المال وسائر
الـحـقــائــب ال ــوزاري ــة لـيـســت حقا
حـ ـص ــري ــا ألي ط ــائـ ـف ــة ،ورفـ ــض
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــداورة إح ـ ـ ـبـ ـ ــاط وان ـ ـت ـ ـهـ ــاك
موصوف بحق الفرصة األخيرة
إلنقاذ لبنان واللبنانيين».
إل ــى ذل ــك ،شــن رئـيــس الـحــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ـن ــائ ــب
الـســابــق ولـيــد جـنـبــاط هجوما
عـنـيـفــا ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس الـمـكـلــف،
واصـفــا إي ــاه ب ـ «ال ـه ــاوي» ،وقــال:
«يـ ـب ــدو أن ال ـب ـعــض ل ــم ي ـف ـهــم أو
ال يــريــد أن يـفـهــم ب ــأن ال ـم ـبــادرة
الفرنسية هي آخر فرصة إلنقاذ
ل ـب ـن ــان ومـ ـن ــع زوال ـ ـ ـ ــه ،ك ـم ــا ق ــال
وزيـ ــر خــارجـيـتـهــا ب ـكــل وض ــوح

وع ـ ــاد ك ـب ــار الـ ـف ــرق ــاء إلـ ــى لـعـبــة
الـمـحــاصـصــة مــع إدخ ــال أع ــراف
جـ ــديـ ــدة دون االت ـ ـص ـ ــال ب ــأح ــد
يقودها هواة جدد على الساحة»،
وأضـ ـ ـ ــاف« :شـ ـك ــرا لـل ـسـيــد وزي ــر
خــارجـيــة أمـيــركــا مــايــك بومبيو
على لزوم ما ال يلزم».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،قــال مسؤول
فرنسي رفيع المستوى ،لوكالة
«روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،إن ـ ــه «ق ـ ــد يـ ـك ــون مــن
الصعب على الـبـنــوك فــي لبنان
التمسك بمبدأ ضرورة أال يخسر
الـ ـم ــودع ــون أيـ ــا م ــن ودائ ـع ـه ــم»،
حسبما جاء في محضر اجتماع
خالل محادثات أجريت بباريس
فــي  10سبتمبر بين مسؤولين
فرنسيين رفيعي المستوى ووفد
من جمعية مصارف لبنان.

ً
خامنئي يسمع سيال من الشتائم واالنتقادات
في حوار عاصف بين خاتمي وروحاني
●

طهران ـــ فرزاد قاسمي

بعد تداول أخبار متضاربة حول اتصال
عاصف تخللته إهانات الذعة بين الرئيس
األسبق محمد خاتمي ،والرئيس الحالي
حسن روحاني ،وإقرار المنسق المستقيل
لــإصــاح ـي ـيــن م ــوس ــوي الري ،بـصـحــة
ال ـحــدث مــع ال ـحــرص عـلــى نـفــي أن يكون
ال ـح ــوار قــد تخلله شـتــائــم وإه ــان ــات من
قبل األول للثاني ،أكد مقرب من الرئيس
األسبق ،لـ«الجريدة» أن خاتمي ،المعروف
بلباقته ،أجرى المكالمة بحضور عدد من
كبار الشخصيات في التيار اإلصالحي،
وخــرج عن األطــر التقليدية خالل حديثه
مــع روحــانــي «بسبب قيامه بتخريب كل
جهود اإلصالحيين للعودة إلى القوة».

وقال المصدر إن خاتمي فقد أعصابه،
ووجـ ــه س ـيــا م ــن ال ـش ـتــائــم الــرك ـي ـكــة إلــى
روحاني وحكومته ،بعد أن تبرأ األخير
مــن اإلصالحيين ،واعتبر أنــه وصــل إلى
ال ـس ـل ـطــة ب ـج ـه ــوده ال ـخ ــاص ــة وب ـج ـهــود
ً
مناصريه ،وليس مديونا لهم لكي يحق
لهم استجوابه.
وبحسب المصدر ،فــإن روحــانــي ألقى
باللوم على المرشد األعلى علي خامنئي،
ً
مؤكدا أن كل ما يحدث نتيجة قراراته ،وإذا
ما كانت البالد تواجه االنهيار والنظام
يمكن أن يسقط ف ــإن األم ــر يـعــود برمته
لــأول ،ألنــه ال يمكنه الــوقــوف بوجهه أو
بوجه «الحرس الثوري».
ودافع روحاني عن نفسه بالتأكيد أنه
فعل كل ما يمكن فعله إلنقاذ البالد ،الفتا

إلى أنه تقدم في والية الرئاسية الثانية بـ3
استقاالت إلى المرشد ،لكنه رفض وفرض
عليه االستمرار رغم أنه أبلغه أنه ال يمكنه
إدارة الحكومة بتلك الظروف.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن روحـ ــانـ ــي أك ــد
ل ـخــات ـمــي ان ــه ت ـح ــدى مـجـلــس «ال ـش ــورى
اإلسالمي» ،الــذي سماه «مجلس الحرس
الثوري» ،في إشارة إلى خضوعه لسطوة
المؤسسة العسكرية بعد هيمنة التيار
الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد عـ ـلـ ـي ــه .وقـ ـ ـ ــال روح ـ ــان ـ ــي إن ــه
ت ـع ـلــل ب ـجــائ ـحــة «كـ ــورونـ ــا» ل ــإف ــات من
طـلــب الـمـجـلــس اس ـت ـجــوابــه ،ودعـ ــاه إلــى
إقــال ـتــه «ل ـي ــرت ــاح م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة» ،لكن
مكتب المرشد أمــر النواب بعدم متابعة
االستجواب .وأضاف أن روحاني وخاتمي
اتفقا على أن الحل الوحيد لكل األزمــات

والمشاكل يكمن في إنهاء الخالفات مع
الــواليــات المتحدة ،لكن العائق الوحيد
يتمثل بشخص خامنئي وحاشيته من
المستفيدين من العقوبات األميركية.
وقــال إن حــالــة مــن االنــدهــاش ســادت
بين الحضور بسبب خــروج الحديث
عن اللباقة ،وبعد انتهاء المكالمة،
ً
م ـ ــازح خــات ـمــي ض ـيــوفــه ضــاحـكــا
ب ــال ـق ــول« :اس ـم ـع ـنــا خــامـنـئــي ما
نريد بشكل غير مباشر ،فإذا كنا
ال نستطيع القيام بذلك مباشرة
فإننا (خاتمي وروحاني) على
ثقة من أن جواسيس مكتبه
قاموا بتسجيل الحوار
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون
الشريط إليه».

وأكد مبعوث الرئيس الفرنسي
لتنسيق ا لــد عــم ا ل ــدو ل ــي للبنان
بيار دوكين ،خالل االجتماع ،أنه
«بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة
لجمعية مصارف لبنان أنه يجب
أال يتكبد المودعون أي خسائر،
فإنه قد يكون من الصعب الدفاع
ع ــن هـ ــذا ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة .لكنها
مسألة تفاوض».
ولـ ـفـ ـت ــت «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» إل ـ ـ ــى أن
«م ـح ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ي ـظ ـه ــر أن
ممثلي جمعية مـصــارف لبنان،
ومـنـهــم رئ ـيــس الـجـمـعـيــة سليم
صـفـيــر ،أش ـ ــاروا إل ــى أن الـبـنــوك
مستعدة لالنضمام إ لــى جهود
جـمــاعـيــة لـحــل األزم ـ ــة ،وحـ ــددوا
اق ـتــراحــات شملت تــأيـيــد إنـشــاء
صندوق لحشد أصول الدولة».

في واحدة من أبشع االعتداءات
الـ ـت ــي ط ــال ــت ع ـن ــاص ــر «ال ـ ـحـ ــراك
ال ـش ـع ـب ــي» ال ـم ـن ــاه ــض لـلـطـبـقــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،قـتـلــت
ا ل ـن ــا ش ـط ــة شـ ـي ــان دارا رؤوف
ووالداها نحرا على يد مجهولين
في منزلها بشارع المنصور في
بغداد ليل الثالثاء  -األربعاء.
وقــد دان نائب رئيس مجلس
ال ـن ــواب ال ـعــراقــي بـشـيــر ال ـحــداد،
الجريمة الصادمة ،وقال في بيان:
«تــم التنكيل بأفراد العائلة األب
رؤوف دارا وال ــزوج ــة الـمــوظـفــة
عـ ــال ـ ـيـ ــة رش ـ ـي ـ ــد ن ـ ـجـ ــم واالب ـ ـن ـ ــة
الصيدالنية شيالن ،وقتلهم بفعل
غادر وجبان وتصفيتهم جسديا
بوحشية يندى له الجبين».
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد الـ ـجـ ـه ــات
الـمـخـتـصــة ب ــاإلس ــراع فــي إج ــراء
تحقيق عــا جــل ومالحقة الجناة
وتقديمهم إلى العدالة في أسرع
وقت.
وأفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر أم ـن ـيــة بــأن
ال ـم ـهــاج ـم ـيــن س ــرق ــوا مـقـتـنـيــات
ثمينة من المنزل قبل أن يلوذوا
بالفرار ،مشيرة إلى أن السلطات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ف ـت ـح ــت ت ـح ـق ـي ـق ــا فــي
الـ ـح ــادث الـ ــذي أف ـ ــادت مـعـطـيــات
أولية بأنه «بدافع السرقة».
إال أن الناشط في احتجاجات
ب ـغــداد ،ط ــارق الحسيني ،قــال إن
الغرض من الهجوم كان «تصفية
شيالن إلسكات صوتها ،كما حدث
مع عشرات الناشطين اآلخرين».

ووفــق الحسيني ،فــإن شيالن
كـ ـ ــانـ ـ ــت م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــوه الـ ـش ــاب ــة
ال ـم ـعــروفــة ف ــي ســاحــة الـتـحــريــر،
معقل االحتجاجات الشعبية التي
انطلقت في أكتوبر الماضي.
وطالب حكومة رئيس الوزراء
م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ب ــاإلي ـف ــاء
بـتـعـهــدا تـهــا ا ل ـتــي قطعتها على
نفسها بشأن مالحقة المتورطين
ف ــي قـتــل مـتـظــاهــريــن ونــاشـطـيــن
وتقديمهم للعدالة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وص ـ ــف ال ـكــاظ ـمــي
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ب ــأنـ ـه ــا «آفـ ـ ــة ت ـه ــدد
األج ـ ـي ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
حكومته لن تقف «مكتوفة األيدي»
أمام الجهات التي تتاجر بها.
وشــدد الكاظمي خالل زيارته
إل ــى مـحــافـظــة م ـي ـســان لمتابعة
حملة لضبط ا ل ـســاح المنفلت،
على أن حكومته ستالحق أفراد
ع ـصــابــات ال ـم ـخ ــدرات وتـقــدمـهــم
للقضاء.
فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن آخـ ـ ـ ـ ــر ،دعـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ــر
الخارجية العراقي فــؤاد حسين
أل ـم ــان ـي ــا إلـ ــى ُم ـ َ
ـواصـ ـل ــة دعـمـهــا
ل ـ ـل ـ ـع ـ ــراق ،ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
االسـتـخـبـ ّ
ـاري والـتـقـنـ ّـي وتــدريــب
ُ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة بــم ـخ ـت ـلــف
تشكيالتها.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
العراقية ،في بيان أمــس ،أن ذلك
جـ ـ ــاء خـ ـ ــال مـ ـب ــاحـ ـث ــات ع ـقــدهــا
الـ ــوزيـ ــر ح ـس ـيــن ف ــي ب ــرل ـي ــن مــع
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

شيالن دارا رؤوف (تويتر)
بالبرلمان األلماني (بوندستاغ)
نوربرت روتجن.
من جهة أخرى ،وصف رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي،
أمـ ــس ،االعـ ـت ــداء الـ ــذي اسـتـهــدف
مـ ــوكـ ــب ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
غــرب بـغــداد أمــس األول بالخرق
المؤسف والمحرج.
وق ـ ـ ــال ال ـح ـل ـب ــوس ــي إن «أمـ ــن
البعثات الدبلوماسية مسؤولية
قانونية وأخالقية على الحكومة»،
مضيفا« :نــدعــم الجهود األمنية
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي ب ـس ــط س ـي ـطــرة

وحماية
الــدولــة وحـفــظ هيبتها
ّ
أم ــن ضـيــوفـهــا م ــن خ ــال تـعــقــب
خاليا اإلرهاب والجريمة المنظمة
وضبط السالح المنفلت».
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر أن
صـ ـ ـف ـ ــارات اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ب ــالـ ـسـ ـف ــارة
األمـيــركـيــة فــي ب ـغــداد دوت بعد
استهدافها بصاروخ "كاتيوشا"،
في هجوم يعد الثاني من نوعه
خالل  48ساعة ويعتقد أن فصائل
عراقية موالية إليران شنته.

ولي عهد البحرين ّ
يتطوع
في تجارب لقاح كورونا

تلقى وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفــروف مكالمة هاتفية
من نظيره السعودي األمير فيصل
بن فرحان ،أمس ،ركزا خاللها على
مستجدات الوضع في اليمن.
وأكـ ــدت ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة،
في بيان لها ،أن الفــروف واألمير
ف ـي ـص ــل ب ـح ـث ــا خـ ـ ــال ال ـم ـكــال ـمــة
األوضــاع العسكرية والسياسية
واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
اليمن ،مــع التركيز على ضــرورة
دعم الجهود األممية الرامية إلى
تــوصــل أطـ ــراف ال ـن ــزاع التـفــاقــات
بشأن وقــف إطــاق الـنــار واتخاذ
إجراءات إنسانية عاجلة وإطالق
ت ـس ــوي ــة ش ــام ـل ــة ل ـف ـت ــرة م ــا بـعــد
النزاع.
وشدد وزير الخارجية الروسي
ً
عـلــى أن ــه ال يـمـكــن الـمـضــي قــدمــا

ّ
السجاد علي زين
خامنئي في مراسم عزاء اإلمام
العابدين بحسينية الخميني قبل يومين (إيرنا)

ف ــي إح ـ ــال الـ ـس ــام واالس ـت ـق ــرار
المنشودين منذ زمــان طويل في
اليمن إال من خالل مراعاة مصالح
وم ـ ـبـ ــاعـ ــث قـ ـل ــق جـ ـمـ ـي ــع الـ ـق ــوى
السياسية والطائفية الرئيسية
واألقـ ــال ـ ـيـ ــم فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،إض ــاف ــة
إل ــى تــوحـيــد مـســاعــي «الــاعـبـيــن
الـخــارجـيـيــن» .وف ــي ه ــذا الـصــدد،
أع ـ ـ ــار الف ـ ـ ـ ــروف اهـ ـتـ ـم ــام ن ـظ ـيــره
السعودي إلى المبادرة الروسية
ال ـخ ــاص ــة ب ــوض ــع م ـف ـهــوم األم ــن
الجماعي في منطقة الخليج.
وأكــدت الخارجية الروسية أن
الــوزيــريــن تــوصــا فــي المكالمة
إلــى اتـفــاق على مــواصـلــة «ضبط
الـســاعــة» على نحو دوري بشأن
الملف اليمني وغيره من المسائل
المطروحة على األجندة اإلقليمية،
الس ـي ـم ــا ف ــي سـ ـي ــاق ال ـف ـعــال ـيــات

مـ ـتـ ـع ــددة األط ـ ـ ـ ــراف ذات ال ـص ـلــة
المقرر تنظيمها ضمن إطار أعمال
ال ــدورة القادمة للجمعية العامة
لألمم المتحدة.
وج ــاء ذل ــك عـشـيــة ل ـقــاء طرفي
الصراع اليمني حكومة الرئيس
عبدربه منصور هــادي وجماعة
«أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة فــي
سويسرا الـيــوم بهدف استكمال
م ـ ـشـ ــاورات إلب ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق ب ـشــأن
إطالق سراح األسرى.

ُ ّ ُ
دمشق :ترامب وإدارته قطاع طرق

رأت وزارة الخارجية السورية أن تصريحات
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الـتــي أطلقها
أمس األول ،وكشف فيها أنه ناقش مع وزير الدفاع
السابق جيمس ماتيس اغتيال الرئيس السوري
بـشــار األس ــد عــام ّ ،2017
تبين بــوضــوح إلــى أي
مدى انحدر مستوى التفكير والسلوك السياسي
ّ
لإلدارة األميركية واستخدامها «نظام قطاع طرق
يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم».
وأك ـ ــد م ـص ــدر رس ـم ــي ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
والمغتربين السورية أن «اعـتــراف تــرامــب بمثل
ه ــذه ال ـخ ـطــوة يــؤكــد أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة هي
دولة مارقة وخارجة عن القانون ،وتنتهج نفس

البوسنة تعتقل صربًا
شاركوا بقتل مسلمين

اعتقلت الشرطة البوسنية،
أمس ،تسعة رجال صرب
يشتبه بمشاركتهم في
ً
ً
قتل  44مدنيا مسلما في
قرية في بداية الحرب في
تسعينيات القرن الماضي.
وقال مكتب المدعي العام
ّ
في بيان ،إن التسعة،
ومعظمهم جنود سابقون
وقياديون في الشرطة،
يشتبه في قيامهم
بـ»التخطيط والتنظيم
والمشاركة» في قتل
واضطهاد المدنيين
المسلمين في منطقة
سوكوالك بشرق البوسنة
في سبتمبر .1992

فرنسا توقف  4مسؤولين
في «جمعية الزهراء»

بغداد :ذبح ناشطة بـ «الحراك الشعبي» ووالديها الفروف وبن فرحان يبحثان أمن الخليج

الكاظمي يتوعد تجار المخدرات ...والحلبوسي يدين استهداف الدبلوماسيين

سلة أخبار

ّ
تطوع ولي العهد البحريني
والنائب األول لرئيس مجلس
الوزراء األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ،في التجارب
السريرية الثالثة للقاح
«كورونا».
وأفادت وزارة الصحة
البحرينية بأن هذه الدراسة
تجري بالتعاون مع اإلمارات
ممثلة بشركة  G42وتتمحور
حول الفعالية والمناعة
المكتسبة من اللقاح المطور
من قبل شركة سينوفارم
«سي .إن .بي .جي» .ولفتت
إلى أن مدة المشاركة في
التجربة ستستمر نحو
شهرين ،وقد تمتد فترة
ً
المتابعة إلى  12شهرا.

ً
مجتمعا بمفوض األونروا الجديد فليب الزاريني (داالتي ونهرا)
عون
الحكومة ،وتم االتفاق على تأجيل
ال ـمــوعــد الـ ــذي ك ــان م ـق ــررا أمــس
إلــى ال ـيــوم ،لــزيــارة أدي ــب بعبدا،
بـهــدف درس الـفــرصــة األخ ـيــرة»،
ك ــاش ـف ــة أن «ال ـث ـن ــائ ــي الـشـيـعــي
رفض عرضا تلقاه بإسناد وزارة
الخارجية لممثل عنه بدل حقيبة
المالية ،كما رفض أيضا عرضا
بالحصول على وزارة الداخلية
بدل المالية».

دوليات

أساليب التنظيمات اإلرهابية بالقتل والتصفيات،
دون األخــذ بعين االعتبار أي ضوابط أو قواعد
قانونية أو إنسانية أو أخالقية في سبيل تحقيق
مصالحها بالمنطقة».
جاء ذلك غداة تأكيد الرئيس األميركي أنه أراد
اغتيال الرئيس السوري ،لكن وزير دفاعه آنذاك
عارض العملية .وقال ّترامب في برنامج «فوكس
آند فريندز»« :كنت أفضل قتله .لقد جهزت لألمر
ً
تماما» .وأضــاف« :لم يرغب ماتيس في أن يفعل
ذلك .ماتيس كان جنراال بولغ في تقديره ،وتركته
يرحل».

ذكر مصدر قضائي فرنسي،
أمس ،أن أربعة مسؤولين
سابقين في «مركز الزهراء»
قيد التحقيق لدى الشرطة
لالشتباه في استمرارهم
في ممارسة نشاط بالمركز
رغم حل الجمعية التابعة
للمسلمين الشيعة .وفتح
مكتب المدعي العام في
ً
دانكرك تحقيقا في سبتمبر
 2019في «مشاركة بجمعية
تم حلها أو المحافظة
عليها».
وقالت النيابة ،إن
المسؤولين األربعة السابقين
الذين اعتقلوا ،أمس األول،
واصلوا «نشاطات مثل خطب
ولقاءات دعوية» في الموقع
أو على شبكات التواصل
االجتماعي.

قضاء الجزائر يسجن
وزيرين سابقين

قضت محكمة جزائرية
بحبس وزيرين سابقين
ورجل أعمال بتهم فساد
أمس .وذكرت تقارير أن
محكمة «سيدي امحمد»،
أدانت الوزير السابق جمال
ولد عباس بـ  8سنوات
ً
ً
حبسا نافذا ،وغرامة مالية،
بينما أدانت سعيد بركات
وزير التضامن السابق بـ 4
ً
ً
سنوات حبسا نافذا وغرامة
مالية .وتابعت« :تمت إدانة
ولد عباس الوافي ،في
حالة فرار ،نجل جمال ولد
ً
عباس ،بـ  10سنوات حبسا
مع أمر بالقبض الدولي»،
مشيرة إلى أن «التهم
الموجهة لرجل األعمال ولد
عباس تتعلق بتبديد أموال
عمومية وإبرام صفقات
مخالفة للقانون وإساءة
استغالل الوظيفة وتزوير
محررات عمومية».
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السيسي يواجه حمالت تشكيك تستهدف إسقاط مصر

• «إيني» تكتشف حقل غاز بـ«نورس الكبرى» • باريس تستكشف إمكانية التوسط في ملف «النهضة»
القاهرة ـــ حسن حافظ

حذر الرئيس عبدالفتاح
السيسي المصريين من
محاوالت مشككين وجهات
لهدم الدولة
لم يسمها ً
المصرية ،مؤكدا أنه قدم نفسه
والجيش فداء لمصر إلنقاذها
من الضياع في عام .2013

ضبط سائق
أتوبيس دهس
ضابط شرطة
بالقليوبية

ق ـب ــل أرب ـ ـعـ ــة أي ـ ـ ــام مـ ــن مــوعــد
تظاهرات دعــا لها رجــل األعمال
الهارب محمد علي ،شدد الرئيس
الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح السيسي،
أم ـ ــس ،ع ـل ــى أن ال ـم ـش ـك ـك ـيــن فــي
قرارات الدولة يستهدفون إسقاط
ً
الوطن ،داعيا المصريين لالنتباه
ً
من محاوالت التشكيك ،وموجها
ا ن ـت ـقــادات مبطنة لكيفية إدارة
الدولة المصرية قبل ثورة يناير
ً
 ،2011معتبرا أن ما تحقق منذ
توليه السلطة يفوق ما تم إنجازه
ً
في  40عاما.
السيسي ق ــال خ ــال افتتاحه
ال ـجــام ـعــة ال ـم ـصــريــة ال ـيــابــان ـيــة
وعدد من المشروعات التعليمية
باإلسكندرية ،إنه عند كل إجراء
تتخذه الدولة ستوجد مجموعة
من المشككين ،وتابع« :قلت لكم
ً
مرة قبل كده هتجدوا ديما في أي
إجراء الدول بتعمله المشككين،
وده ات ـ ـج ـ ــاه ه ـي ـع ـي ــش م ـع ــان ــا
وهـنـعـيــش م ـعــاه ،ديـمــا هيشكك
في كل عمل ويقولك ده يستهدف
ضررك وتضييع مكاسبك».
وأش ــار إلــى أن الـهــدف مــن كل
م ـ ـشـ ــروع هـ ــو م ـص ـل ـحــة ال ــدول ــة
ً
المصرية وشعبها ،مشددا على
أن أهداف المشروعات الحكومية
«مـصـلـحــة وطـنـيــة صــافـيــة .مش
ً
أبـ ـ ـ ــدا ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس أو
تعذيبهم».
واستخدم السيسي مصطلح
«أهــل الشر» األثير لديه ،لوصف
المشككين الذين يرغبون «ليس
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ...والـ ـل ــه
العظيم الـهــدف مــن كــده إسـقــاط
الوطن».
وأشاد بزيادة وعي المصريين
ت ـجــاه فـهــم م ـح ــاوالت التشكيك
واإلسـ ـ ــاءة لـمــا يـنـجــز ،وأض ــاف:
«حجم الجامعات والمدارس اللي
بنيت في خمس ست سنين يمكن
ي ـكــون أض ـعــاف ال ـلــي اتـعـمــل في
 30و 40سنة ،وبعد كــده يقولك
إحنا بنضيعكم» .وشدد على أن
ال ـق ــرارات الـمـتـخــذة فــي تحسين
م ـس ـتــوى الـتـعـلـيــم ت ـعــود ل ـجــرأة
اتخاذ القرار وجديته بناء على
دراسات ضخمة.
وألقى الرئيس المصري باللوم
ع ـلــى «الـ ــزيـ ــادة ال ـس ـكــان ـيــة الـتــي

السيسي يتفقد أحد أقسام الجامعة المصرية  -اليابانية بمدينة برج العرب أمس
تبتلع االنجازات وتشعر المواطن
ً
بأن الدولة لم تقدم له شيئا» ،في
ً
أكبر دولة عربية سكانا ،أكثر من
 100مليون نسمة.
ولفت إلى أن عدد سكان مصر
سيبلغ  193مليون نسمة في عام
 ،2050لكنه أكد أن معدالت العمل
الـجــاريــة مـتــوافـقــة مــع المطلوب
إن ـ ـجـ ــازه ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــدي ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،وت ـ ــاب ـ ــع« :بـ ـق ــول
كــام أتحاسب عليه قــدام ربنا...
وم ـس ـت ـعــد أت ـس ـئــل ع ــن ك ــل كلمة
بقولها من منظور علمي».

ّ
تحد وضياع

ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ك ـ ــام ـ ــه
ً
ل ـل ـم ـص ــري ـي ــن ق ـ ــائ ـ ــا« :ق ــاب ـل ـت ــوا
ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــدي فـ ـ ــي  2013ل ـض ـي ــاع
ال ــدول ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ...س ـ ــؤال هــل
أنــا ضيعتكم؟ وال قــدمــت نفسي
ً
بالجيش فــداء لمصر؟» ،مضيفا
أن ــه راهـ ــن ع ـلــى ال ـش ـعــب لتحمل

تـكــالـيــف اإلصـ ــاح االق ـت ـصــادي.
ً
وش ـ ــن ال ـس ـي ـس ــي هـ ـج ــوم ــا عـلــى
ً
جهات لم يسمها ،قائال« :في دول
شقيقة بتقف جنبنا وتدعمنا،
لكن بقول للتانيين ،كفوا ألسنة
ال ـك ــذب والـتـشـكـيــك ع ـنــا ،وخـلــوا
األم ـ ــوال ال ـلــي رب ـنــا رزق ـكــم بيها
لـلـبـنــاء مــش لـلـهــدم .بـفـضــل الله
هانعمل كل شيء لبلدنا .الدنيا
هتحتار في اللي إحنا ها نعمله».
وجـ ــاء ح ــدي ــث الـسـيـســي بعد
أيــام من زيــادة حجم التوتر بين
المواطنين والحكومة على خلفية
تـفـجــر أزمـ ــة الـمـبــانــي الـمـخــالـفــة
وقــانــون الـتـصــالــح ال ــذي يفرض
دف ــع غ ــرام ــات أو م ــواج ـه ــة هــدم
ال ـم ـن ـشــآت ،األمـ ــر الـ ــذي استغله
رجل األعمال الهارب محمد علي،
للدعوة لتظاهرات ضد الحكومة
المصرية يوم األحد المقبل ،ورغم
توقع مراقبون بفشل التظاهرات
مثل سابقتها التي دعا لها علي
في نفس التوقيت العام الماضي،

بيالروسيا :سالمة الرئيس مقابل استقالته
وزير دفاع روسيا في مينسك ...واالتحاد األوروبي ال يعترف بشرعية لوكاشينكو
تعهدت زعيمة المعارضة البيالروسية،
سفيتالنا تيخانوفسكايا ،بضمان سالمة
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو «إذا استقال
بشكل سلمي».
وتشهد بيالروسيا احتجاجات يوميا منذ
االنتخابات الرئاسية المتنازع عليها قبل أكثر
من شهر .وفي العطلة األسبوعية الماضية،
تجمع مــا ال يـقــل عــن  100أل ــف شـخــص في
مسيرة احتجاجية حاشدة في مينسك.
وردا على س ــؤال عما إذا كــانــت السالمة
الشخصية للوكاشينكو ستكون مضمونة
إذا ّ
تنحى بسالم ،قالت تيخانوفسكايا« :نعم،
وأكثر من ذلك» ،وفقا لمقابلة مع موقع «إل بى
دوت يو إيه» اإلخباري األوكراني.
وتقول تيخانوفسكايا إنها الفائز الشرعي
في انتخابات  9أغسطس .وفي غضون أيام
من التصويت ،فرت إلى ليتوانيا المجاورة؛
عضو االتحاد األوروبي ،وسط حملة إجراءات

صارمة عنيفة للشرطة ضد المتظاهرين.
وأكــدت تيخانوفسكايا أن االحتجاجات
ي ـجــب أن ت ـظــل س ـل ـم ـيــة .وم ـن ـحــت الـنـتــائــج
الــرسـمـيــة الـمـتـنــازع عليها فــي االنـتـخــابــات
لوكاشينكو أكثر من  80بالمئة من األصوات.
وتـ ـق ــول ت ـي ـخــانــوف ـس ـكــايــا وأنـ ـص ــاره ــا إن ــه
ت ــم ت ــزوي ــره ــا .وق ــد ن ــدد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
باالنتخابات ،ووصفها بأنها «غير حرة وال
نزيهة» ،ودان حملة اإلجراءات الصارمة ضد
االحتجاجات ،قائال إن «سلطات الدولة نشرت
عنفا غير متناسب وغير مقبول».
وألقت روسيا ،أقرب حليف لبيالروسيا،
بثقلها وراء لوكاشينكو ،حيث وعد الرئيس
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ف ــي وق ــت ســابــق بتقديم
خط ائتمان بقيمة  1.5مليار دوالر لحكومة
لوكاشينكو.
وذك ـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام رسـمـيــة أن وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ــروس ــي س ـيــرغــي شــوي ـغــو وصــل

إلــى مينسك أمــس ،على رأس وفــد عسكري،
«لمناقشة مسائل التعاون العسكري الثنائي».
وفي بروكسل ،قال وزير خارجية االتحاد
األوروب ـ ـ ــي جـ ــوزب ب ــوري ــل خ ــال ن ـقــاش في
البرلمان األوروب ــي الــذي عقد جلسة عامة:
«نعتبر أن انتخابات التاسع مــن أغسطس
شابها الـتــزويــر ،وال نعترف بلوكاشينكو
رئيسا شرعيا لبيالروسيا».
وأضاف« :نحن بصدد إقرار عقوبات على
عدد كبير من المسؤولين عن العنف والقمع
وتزوير نتائج االنتخابات».
وأشــار إلــى أن «هــذه العقوبات ينبغي أن
تقر قبل القمة األوروبية المقررة في  24و25
سبتمبر في بروكسل إذا أردنا المحافظة على
الصدقية األوروبية» .ويفترض أن يتخذ القرار
خالل اجتماع لــوزراء خارجية دول االتحاد
األوروبي االثنين في بروكسل.
(موسكو ،مينسك ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

لـكــن الـسـلـطــات األمـنـيــة تعاملت
م ــع دعـ ــوة ال ـت ـظــاهــر ب ـكــل جــديــة
ع ـبــر االن ـت ـش ــار األم ـن ــي المكثف
ف ــي وسـ ــط ال ـق ــاه ــرة م ـنــذ م ـســاء
أمس األول.

غاز ومياه
إلى ذلك ،أعلنت شركتا «إيني»
اإليطالية و«بريتش بتروليوم»
البريطانية ،أمــس ،عــن اكتشاف
حقل غاز جديد يقع في ما يسمى
«منطقة نورس الكبرى» في المياه
المصرية بالبحر المتوسط.
وذك ــرت الشركة ،فــي بـيــان ،أن
الـكـشــف الـجــديــد يـقــع عـلــى عمق
ً
 16مترا من المياه ،وعلى مسافة
خمسة كيلومترات من الساحل،
وأربـعــة كيلومترات شمال حقل
نـ ـ ــورس الـ ـ ــذي ت ــم اك ـت ـش ــاف ــه فــي
يوليو من عام .2015
وأشارت إلى أن التقييم األولي
لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن

(صفحة الرئاسة)
تقدير غاز منطقة نورس الكبرى
بما يزيد عــن أربـعــة تريليونات
قدم مكعبة.
فــي غـضــون ذل ــك ،بـحــث وزيــر
الموارد المائية والري المصري
محمد عبدالعاطي ،مع سكرتير
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ب ــالـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،ج ــان
فرانسوا موبي ،في القاهرة ،أمس،
ملف سد النهضة اإلثيوبي ،مع
اسـ ـتـ ـم ــرار ج ـم ــود ال ـم ـف ــاوض ــات
بـشــأن الـســد الـضـخــم بـيــن مصر
والسودان وإثيوبيا.
وشـ ــدد وزيـ ــر الـ ــري الـمـصــري
على أن القاهرة لم تعترض على
بناء دول منابع النيل للسدود بل
ً
شاركت في بناء بعضها ،سعيا
لدعم التنمية بدول حوض النيل
دون اإلضرار بالمصالح المائية
المصرية ،مع اإلشارة إلى اعتماد
مصر على مياه النيل بنسبة 97
في المئة من احتياجاتها المائية.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب

ال ـفــرن ـســي إنـ ــه يـسـتـمــع لــوجـهــة
ن ـ ـظـ ــر ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ـســد ال ـن ـه ـضــة ،وال ـت ـع ــرف على
إمـكــانـيــة قـيــام بــاريــس ب ــدور في
الـمـفــاوضــات الـمـتـعـثــرة ،وأش ــاد
ً
بمصر التي بذلت جهودا كبيرة
لـلـتــوصــل ل ـحــل ل ـهــذه الـمـشـكـلــة،
ً
معبرا عن عدم رضاء فرنسا عن
جمود الموقف الحالي ،وضرورة
التكاتف لحلحلة الوضع الراهن.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،تـمـكـنــت
مباحث مــديــريــة أمــن القليوبية
م ــن الـقـبــض عـلــى ســائــق حــافـلــة
«أت ـ ــوب ـ ـي ـ ــس» تـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــى وف ـ ــاة
ضابط شرطة تابع لإلدارة العامة
للمرور ،حيث قام السائق بدهس
الضابط أثناء سؤاله عن رخصته
ً
ورخصة األتوبيس ،وفر هاربا،
وهــو ما أدى إلــى مقتل الضابط
وإصابة أمين شرطة.

المفوضية األوروبية لبريطانيا :مستحيل
تعديل «بريكست» من جانب واحد
ّ
حـ ـ ـ ــذرت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة،
أورس ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــون دي ـ ــر اليـ ـ ــن ،ف ــي خـ ـط ــاب أم ــام
البرلمان األوروبــي أمس ،من أن االتفاق الذي
بريطانيا من االتحاد األوروبي
يكرس خروج ّ
(بريكست) الموقع في يناير الماضي ،ال يمكن
تعديله من جانب واحد.
وقالت فون دير الين في خطابها السنوي
عــن «ح ــال االت ـحــاد األوروب ـ ــي» ،ال ــذي يتضمن
برنامج عملها السنوي إ نــه « مــن المستحيل
تعديله بشكل أحــادي أو تجاهله أو التوقف
عــن تطبيق ب ـنــوده .إنـهــا مسألة قــانــون وثقة
ُ
وحسن نية».
واس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــدت بـ ـ ـق ـ ــول ل ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر «المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ال تـنـتـهــك ال ـم ـع ــاه ــدات .ه ــذا سيئ
لبريطانيا وسيئ لعالقاتها مع بقية العالم،
وسيئ ألي معاهدة تجارية مستقبلية».
وأضافت فون دير الين «ما كان صحيحا في
تلك الفترة ال يزال كذلك اليوم .الثقة أساس كل

ّ
أوروبا تحذر تركيا من «ترهيب» جيرانها

شراكة متينة» .وأتى كالمها بعد مشروع قانون
بريطاني يعود عن جزء من اتفاق «بريكست»،
وال سيما مــا يتعلق فيه بـبــروتــوكــول يجنب
عــودة الـحــدود الـمــاديــة بين أيــرلـنــدا وأيرلندا
الشمالية.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـس ــؤول ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ــى أن
«االتـحــاد األوروب ــي والمملكة المتحدة اتفقا
على أن ذلــك يشكل السبيل األفضل والوحيد
لضمان السالم في جزيرة إيرلندا .ولن نتراجع
أبــدا عن ذلــك .وقــد صــادق البرلمان األوروبــي
على هذا االتفاق ،وكذلك فعل مجلس العموم».
وح ــذرت كذلك مــن خطر عــدم التوصل إلى
اتفاق بشأن العالقات المستقبلية بعد خروج
بــريـطــانـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وت ـحــاول
بروكسل ولندن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية
السنة الحالية عندما ستتوقف بريطانيا عن
تطبيق المعايير األوروبية ،بعدما خرجت من
االتحاد األوروبي في  31يناير الماضي.
(بروكسل ،مينسك  -أ ف ب)

قبرص مستعدة للحوار ...وداوود ينتقد عزلة إردوغان
حـ ـ ــذرت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة
األوروب ـ ـيـ ــة أورس ـ ـ ــوال فـ ــون ديــر
اليـ ـي ــن؛ أنـ ـق ــرة م ــن أي م ـحــاولــة
لــ«تــرهـيــب جـيــرانـهــا» ،فــي إطــار
ال ـن ــزاع عـلــى مـ ــوارد ال ـغــاز الــذي
تتواجه فيه تركيا مــع اليونان
وقبرص في شرق المتوسط.
وق ــال ــت ف ــون دي ــر الي ـي ــن ،في
ك ـل ـم ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة ح ـ ــول ح ــال
االتحاد األوروبي أمام البرلمان
األوروب ـ ــي أمـ ــس« :تــرك ـيــا ج ــارة
م ـه ـم ــة ،وس ـت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك .لـكــن
رغــم الـقــرب الـجـغــرافــي يـبــدو أن
المسافة الفاصلة بيننا تستمر
بالتوسع».
وأضافت« :نعم ،تقع تركيا في
منطقة تشهد اضطرابات .نعم،
ه ــي تـتـلـقــى مــاي ـيــن الــاجـئـيــن
ندفع لها الستقبالهم مساعدة
مالية كبيرة .لكن ال شيء من ذلك
يبرر محاوالت ترهيب جيرانها».
وتابع اليين« :يمكن لقبرص
والـيــونــان الــدولـتــان العضوتان
في االتـحــاد األوروب ــي االعتماد
ع ـل ــى ت ـض ــام ــن أوروبـ ـ ـ ــا ال ـكــامــل
ل ـح ـمــايــة ح ـقــوق ـه ـمــا ال ـس ـيــاديــة
الـمـشــروعــة» .وأك ــدت أن «خفض
حـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد فـ ـ ـ ــي ش ـ ــرق
ال ـم ـتــوســط مـصـلـحــة م ـت ـبــادلــة.
والطريق الذين ينبغي سلوكه

واحـ ــد ،ويـقـضــي بــاإلح ـجــام عن
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف بـ ـط ــريـ ـق ــة أح ـ ــادي ـ ــة،
وم ـ ـ ـعـ ـ ــاودة الـ ـمـ ـح ــادث ــات بـنـيــة
ّ
ح ـس ـن ــة ،ألن ه ـ ــذا ه ــو الـسـبـيــل
المؤدي إلى االستقرار والحلول
الدائمة».
ورحبت المسؤولة األوروبية
بسحب أنقرة سفينة تنقيب من
شرق المتوسط األحد الماضي،
م ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـهـ ــا خ ـ ـطـ ــوة ت ـم ـ ّـه ــد
الطريق أمام تهدئة محتملة.
وس ـت ـك ــون األزم ـ ـ ــة ف ــي ش ــرق
الـمـتــوســط مــدرجــة عـلــى جــدول
أع ـمــال الـقـمــة األوروب ـي ــة فــي 24
و 25ال ـجــاري فــي بــروكـســل ،مع
تهديد باحتمال فرض عقوبات
على تركيا.
فـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ــرب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـقـ ـب ــرص ــي ن ـي ـكــوس
أنــاس ـتــاس ـيــادس ،عــن اسـتـعــداد
ب ـ ــاده ل ـل ـح ــوار م ــع أنـ ـق ــرة لحل
ال ـ ـخـ ــافـ ــات «ل ـ ـكـ ــن لـ ـي ــس ت ـحــت
تهديدات».
وأضـ ـ ــاف ب ـعــد اج ـت ـمــاعــه مع
رئيس المجلس األوروبي شارل
م ـي ـش ـي ــل ف ـ ــي نـ ـيـ ـق ــوسـ ـي ــا« :م ــع
األس ــف ،تــم أم ــس إرس ــال برقية
إخـطــار مالحي تركية نافتكس
ل ـت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة ال ـت ـن ـق ـي ــب غـيــر
القانوني بالسفينة ياووز ،على

الــرغــم مــن أنــه تــوجــد فــي الوقت
نفسه سلسلة م ـبــادرات تسعى
إلنهاء التحركات غير القانونية
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب أن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرة وخـ ـف ــض
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» .وات ـ ـهـ ــم ال ــرئ ـي ــس
الـ ـقـ ـب ــرص ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـم ــواص ـل ــة
اس ـت ـفــزازات ـهــا ف ــي ش ــرق الـبـحــر
المتوسط.
ومـ ــددت تــرك ـيــا ،أم ــس األول،
عمليات سفينة التنقيب ياووز
في مياه متنازع عليها بالبحر
المتوسط قبالة سواحل جزيرة
ً
ق ـب ــرص ،الـمـقـسـمــة عــرق ـيــا بين
الـ ـقـ ـب ــارص ــة األت ـ ـ ـ ــراك بــال ـش ـمــال
والقبارصة الروم حتى الـ  12من
أكتوبر المقبل.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،أكـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ،ســامــح
شكري ،أمس ،أن التوتر السائد
في شرق البحر المتوسط ناتج
عــن عـمـلـيــات التنقيب الـجــاريــة
مــن قـبــل تــركـيــا ،مضيفا« :نــريــد
تطبيق القانون الدولي في شرق
المتوسط .وقد رحبنا بأي دور
أميركي» في هذا الملف.
ورأى ش ـ ـكـ ــري أن « ت ــو قـ ـي ــع
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود بين
ً
مـ ـص ــر وال ـ ـيـ ــونـ ــان أخـ ـ ـي ـ ــرا غـيــر
مــرت ـبــط بـ ــأي ظ ـ ــروف سـيــاسـيــة
محيطة» ،في إشــارة إلى التوتر

ً
انتخاب سوغا رئيسا
لحكومة اليابان

انتخب البرلمان الياباني،
أمس ،رئيس «الحزب الليبرالي
الديمقراطي الجديد»
ً
يوشيهيدي سوغا ( 71عاما)
ً
ً
رئيسا للوزراء خلفا لشينزو
آبي الذي استقال ألسباب
صحية.
وبعد  48ساعة على انتخابه
ً
رئيسا للحزب ،حصل سوغا
ً
على  314صوتا من أصل 462
أعلنت صالحيتها في مجلس
النواب حيث يتمتع «الليبرالي
الديمقراطي» بأغلبية مريحة
مع حليفه االئتالفي «حزب
كوميتو» .وكان انتخابه يتطلب
أغلبية بسيطة.
وثبت مجلس المستشارين،
المجلس األعلى في البرلمان،
بعيد ذلك النتيجة التي سجلت
في مجلس النواب صاحب
الكلمة األخيرة في كل األحوال.
وانحنى سوغا وسط تصفيق
أعضاء البرلمان بعد انتخابه
لكنه لم يلق أي خطاب .وعقد
أول مؤتمر صحافي له بصفته
ً
رئيسا للحكومة مساء أمس.
وبعيد تصويت البرلمان أعلن
كاتسونوبو كاتو وزير الصحة
في الحكومة السابقة الذي
ً
ً
أصبح أمينا عاما للحكومة
ً
ً
وناطقا باسمها خلفا لسوغا،
تشكيلة حكومة رئيس الوزراء
الجديد التي ال تتضمن
مفاجآت.

بومبيو يبدأ اليوم
جولة التينية

الخارجية األميركي
أعلن وزير
ّ
مايك بومبيو أنه سيبدأ اليوم،
جولة في أميركا الالتينية
ّ
تتخللها محطة عند الحدود
البرازيلية مع فنزويال ،الدولة
التي فشلت الواليات المتحدة
ّ
حتى اآلن في اإلطاحة برئيسها
نيكوالس مادورو.
االشتراكي
ّ
وقال بومبيو ،إنه سيزور
ً
كال من سورينام وغوايانا
والبرازيل وكولومبيا
«لالحتفال بالديمقراطية
والنضال في سبيلها».

أيرلندا :الحكومة
تعزل نفسها

فرض مجلس الوزراء األيرلندي
ً
بأكمله قيودا على حركة
وزراء الحكومة بعد مرض
وزير الصحة ستيفن دونيلي
وخضوعه لفحص لفيروس
«كورونا».
وقال رئيس الوزراء مايكل
مارتن ،إن دونيلي «شعر
بتوعك ،ظهرت عليه أعراض،
لذلك ذهب ليخضع للفحص».
وذكر مارتن« :تم إرسال رسالة
إلى جميع الوزراء من كبير
المسؤولين الطبيين لتقييد
حركتنا في انتظار نتيجة هذا
الفحص».

تمثال برونزي لميالنيا
ترامب في سلوفينيا

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستضيف نظيره المقدوني الشمالي جوران زاييف على مأدبة غداء
(إي بي إيه)
						
		
في فندق بأثينا أمس
مع تركيا.
وجاء ذلك خالل ندوة عقدها
فــي أثينا مــع نظيره اليوناني،
نيكوس دندياس ،الــذي قال من
جهته إن «هـنــاك أطــرافــا تنتهج
طريق القوة لتغيير الوضع في
شرق المتوسط».
وأض ـ ـ ــاف دنـ ــديـ ــاس إن «ح ــل
ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــر سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــوار

سلة أخبار

ال ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــوة» ،مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن
«العمليات التي تجريها تركيا
تخالف القانون الدولي».
وأكـ ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ت ـل ـتــزم
ب ـس ـيــاســة ض ـبــط ال ـن ـفــس تـجــاه
ال ـت ـح ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة ف ــي شــرق
المتوسط».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،اعـ ـتـ ـب ــر
رئـيــس ال ــوزراء الـتــركــي السابق

رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل»
المعارض أحمد داوود أوغلو،
أن ان ـفــراد تركيا فــي أزم ــة شرق
المتوسط ،دليل على فشل حزب
«الـعــدالــة والتنمية» الحاكم في
الدبلوماسية.
ورحـ ــب أوغـ ـل ــو ،أم ــس األول،
ب ــدع ــوة رئ ـي ــس ح ــزب الـشـعــوب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـك ــردي الـســابــق،

ص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن دم ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــاش،
للتحالف في وجه الرئيس رجب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ق ــائ ــا إنـ ــه من
الصواب لمستقبل البالد لقاء أي
شخص يؤمن بالديمقراطية في
تركيا ،وينجح في إبعاد نفسه
عن اإلرهاب كمبدأ.
(بروكسل  -رويترز،
أ ف ب ،د ب أ)

أزيح الستار عن تمثال من
البرونز النقي بالحجم
الطبيعي للسيدة األميركية
األولى ميالنيا ترامب قرب
بلدتها سيفنيكا في سلوفينيا
ليحل محل تمثال من الخشب
تم إشعال النار فيه في يوليو.
وتم حرق تمثال ميالنيا
المصنوع من الخشب ليلة
الرابع من يوليو بينما كان
األميركيون يحتفلون بذكرى
االستقالل .وتم وضع التمثال
المصنوع من البرونز على
قاعدة من الخشب ارتفاعها
 2.8متر وبدت مالمح التمثال
خشنة وال يعبر الوجه فيه عن
السيدة األولى .وبجوار التمثال
لوحة تذكارية كتب عليها «هذا
التمثال مهدى للذكرى الخالدة
ً
لتمثال لميالنيا كان موجودا
في هذا المكان».

ةديرجلا
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رياضة

«المسابقات» ترفض احتجاج كاظمة على مشاركة ناصر
لجنة االستئناف تؤيد عقوبة معرفي ...و«االنضباط» تؤكد صحة إيقاف يعقوبو
حازم ماهر

بناء على كتاب الفيفا،
الذي تسلمه اتحاد الكرة
 7أغسطس ،تم رفض
احتجاج كاظمة على
مشاركة يوسف ناصر ،بعد
تغيير صفته من العب
هاو.
محترف إلى ٍ

رفضت لجنة المسابقات باتحاد كرة
القدم الشكوى المقدمة من نادي كاظمة
على مشاركة الــاعــب يــوســف نــاصــر مع
نــادي الكويت ،في مواجهة الــدور نصف
النهائي لبطولة كأس سمو األمير ،التي
أقيمت مساء األحد الماضي ،بعد تغيير
هاو.
صفته من العب محترف إلى العب
ٍ
ي ــذك ــر أن ي ــوس ــف ن ــاص ــر خ ــاض تـجــربــة
احترافية فــي نــادي النهضة العماني قبل
عامين ،دون موافقة مسؤولي كاظمة ،ثم
عاد إلى نادي القادسية ليتم قيده كمحترف،
بناء على قرار سابق من اتحاد الكرة ،الذي
اعـتـبــرهــا عـقــوبــة لالعبين الــذيــن ينتقلون
ألندية خارجية دون موافقة أنديتهم.
واستندت لجنة المسابقات على كتاب
تلقاه اتحاد الكرة من االتحاد الدولي لكرة
القدم ( )FIFAفي  7أغسطس الماضي ،ردا
على الكتاب الذي أرسله االتحاد يوم  3منه،
يستفسر فيه عن مدى قانونية قيد يوسف
هاو.
ناصر كالعب
ٍ
وأكد االتحاد الدولي ،في رده ،صحة قيد
ـاو ،وفقا
الــاعــب يــوســف نــاصــر كــاعــب هـ ـ ٍ
للمادة الثالثة من الئحة أوضــاع الالعبين
و قـيــد الالعبين ،السيما أن تغيير الصفة
ـاو جــاء صحيحا،
من العــب محترف إلــى هـ ٍ
السيما أن الفاصل الزمني بين آخر مباراة
لعبها كالعب محترف ،وأول مباراة كالعب
هاو شهر.
ٍ

وبهذا القرار المدعوم بكتاب االتحاد
الدولي لكرة القدم ،سيتم غلق هذا الملف
ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،ف ــي ظ ــل االس ـت ـف ـس ــارات
المتكررة من نــادي كاظمة على قانونية
تغيير صفة الالعب ،وآخرها إرسال كتاب
إل ــى الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،منح
خالله اتحاد الكرة مهلة حتى أمس األول
لـلــرد على االسـتـفـســار أو تقديم شكوى
ضـ ــده ف ــي االتـ ـح ــادي ــن الـ ـق ــاري وال ــدول ــي
لكرة القدم.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى
اس ـت ـف ـس ــاري ــن ل ـ ـنـ ــادي ك ــاظ ـم ــة مـ ــن ق ـبــل،
معتبرا أنه ال يحمل صفة قانونية تخوله
االستفسار عن الــاعــب ،الــذي بــات العبا
فــي ال ـكــويــت ،وت ــم تسجيله فــي سجالت
اتحاد الكرة.

استمرار عقوبة معرفي
ورفضت لجنة االستئناف باتحاد كرة
القدم االستئناف المقدم من عضو مجلس
إدارة نادي القادسية ،المتحدث الرسمي
محمد معرفي ،على قرار لجنة االنضباط
الخاص بإيقافه  6أشهر وتغريمه 3000
دينار ،بعد اإلدالء بتصريحات لوسائل
اإلعالم أساء فيها لمسؤولي االتحاد.
ورأت لجنة االسـتـئـنــاف ،الـتــي عقدت
اجتماعها مساء أمس األول ،أن قرار لجنة

االنضباط جاء صحيحا ،وبالتالي رفضت
االستئناف.

رفض احتجاج العربي
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،رفـ ـ ـض ـ ــت ل ـج ـنــة
االنـ ـضـ ـب ــاط اح ـت ـج ــاج ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي،
الخاص بإيقاف محترف الفريق الغاني
عيسى يعقوبو عن المباراة النهائية
ل ـ ـكـ ــأس سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ،بـعــد
حـ ـ ـص ـ ــول الـ ـ ــاعـ ـ ــب ع ـلــى
بطاقة صـفــراء فــي لقاء
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ب ـ ــال ـ ــدور
نصف النهائي من
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،والـ ـت ــي
تـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت ف ـ ــي
إيقافه.
واستطلعت
ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة آراء
حكام المباراة
بشأن البطاقة،
والـ ــذيـ ــن أك ـ ــدوا
صـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا،
م ــدعـ ـمـ ـي ــن رأي ـ ـهـ ــم
بتصوير للواقعة.

كتاب الفيفا
يوسف ناصر

ارتياح في الكويت والعربي لتأجيل نهائي كأس األمير
الغانم يطالب األبيض بالتركيز ...ووعود بمكافآت في األخضر
●

احمد حامد

س ـ ـ ــادت ح ــال ــة مـ ــن االرت ـ ـيـ ــاح
بـيــن طــرفــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لكأس األمير لكرة القدم الكويت
وال ـعــربــي ،بـعــد أن ام ـتــدت فترة
استعداداتهما للمباراة المرتقبة
حتى االثنين المقبل.
وكـ ـ ـ ــان اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ات ـخ ــذ
قرارا بتأجيل المباراة النهائية
إلـ ــى االث ـن ـي ــن ال ـم ـق ـبــل بـ ــدال مــن
الـ ـي ــوم ،ب ـعــد أن اسـتـطـلــع األم ــر
في الكويت والعربي والحصول
على موافقتهما على التأجيل،
وبعد أن طلبت الشركة الراعية
مــزيــدا مــن الــوقــت لترتيب أمــور
استاد جابر.
وتـ ـ ــرى األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة فــي
الكويت والعربي مبادرة التأجيل
فرصة اللتقاط األنفاس وترتيب
الصفوف للدخول فــي المباراة
النهائية أكـثــر ق ــوة ،السيما أن
ك ـل ـي ـه ـمــا اش ـت ـك ــى مـ ــن اإلرهـ ـ ــاق
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،نـظــرا
للمشاركات المتتالية في الدوري

جانب من لقاء سابق بين العربي والكويت

الممتاز ،وفي بطولة كأس األمير.
ك ـمــا ان ـع ـكــس ق ـ ــرار الـتــأجـيــل
على الحصص التدريبية التي
خاضها األبيض واألخضر أمس،
ف ـف ــي الـ ـك ــوي ــت ح ـ ــرص ال ـج ـهــاز
الفني بقيادة الهولندي رد كرول
النزول بالحمل التدريبي ،أمال
ف ــي مـنــح الــاعـبـيــن وق ـتــا أط ــول
الستعادة النشاط المطلوب.
وعلى صعيد العمل اإلداري
ف ــي ال ـكــويــت ،فـقــد ن ــال األبـيــض
دف ـ ـ ـعـ ـ ــة م ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة م ـ ـ ــن رئـ ـي ــس
النادي خالد الغانم الذي حضر
ال ـت ــدري ـب ــات ،مـطــالـبــا الــاعـبـيــن
والجهاز الفني باالبتعاد كل ما
من شأنه أن يؤثر على التركيز
ال ـم ـط ـلــوب ل ـل ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة،
ومعربا عن ثقته بالفريق وقدرته
على حصد لقب أغلى البطوالت،
ليكون مسك الختام هذا الموسم.

تشافي حزين
وفـ ـ ــي الـ ـع ــرب ــي ،رفـ ـ ــع مـ ــدرب
األخـضــر اللبناني باسم مرمر

«يد» الكويت حافظ على الصدارة ...ومطاردة
كاظمة والسالمية مستمرة
●

محمد عبدالعزيز

حافظ الفريق األول لكرة اليد
ب ـن ــادي ال ـكــويــت عـلــى صــدارتــه
لدوري الدمج العام برصيد 24
نقطة ،إثر فــوزه على السالمية
 ،19-29فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ا ل ـت ــي
جمعتهما أمس األول على صالة
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة
ص ـب ــاح الـ ـس ــال ــم ،ف ـي ـمــا ت ــراج ــع
"السماوي" للمركز الثالث بـ21
نقطة ،خلف كاظمة الثاني ،الذي
ت ـس ــاوى م ـعــه بـنـفــس الــرصـيــد
وبفارق األهداف ،بفوزه الصعب
عـلــى ال ـعــربــي بـنـتـيـجــة ،23-28
وبذلك احتل "األخضر" المركز
الرابع بـ  20نقطة.
جاءت البداية قوية من جانب
الكويت ،وتقدم  2-6في أول 10
دقائق ،بسبب الهجوم الخاطف
وال ــدف ــاع ال ـج ـيــد ،ل ـكــن ســرعــان
مــا نجح "الـسـمــاوي" فــي إدراك
ال ـت ـعــادل فــي منتصف الـشــوط
( ،)6-6مـسـتـغــا ت ـس ـ ُّـرع العـبــي
ال ـك ــوي ــت ف ــي إنـ ـه ــاء الـهـجـمــات
وال ـف ــردي ــة ال ـتــي س ـي ـطــرت على
األداء ،إضافة إلى تألق حارس
"ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي" ح ـس ــن ص ـف ــر فــي
الذود عن مرماه وتنفيذ الهجوم
الخاطف ،لكن "األبيض" صحح
أخطاء ه سريعا ،بفضل دفاعه
الـجـيــد عــن المنطقة والـهـجــوم
المنظم ،لينهي الشوط .11-15

وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي زادت
قـبـضــة الـكــويــت عـلــى مـجــريــات
الـلـعــب ،مستغال ت ـسـ ُّـرع العبي
الـســالـمـيــة ف ــي إدراك ال ـت ـعــادل،
ً
وخ ـبــرة العـبـيــه ،خـصــوصــا في
الـ ـهـ ـج ــوم ال ـم ـن ـظ ــم ال ـ ـ ــذي قـ ــاده
عبدالله الخميس بتمريرة ذكية
ومتقنة لالعبي الخط الخلفي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـغ ــرب ـل ـل ــي وشـقـيـقــه
محمد ،لينهي "األبيض" اللقاء
لمصلحته.
وأسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرت نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج بـ ــاقـ ــي
المباريات عن فوز النصر على
خ ـي ـطــان بـنـتـيـجــة  ،29-31كما
تغلب القرين على التضامن -36
 .24وبذلك ،رفع النصر رصيده
إلى  14نقطة في المركز السابع،
والـقــريــن ب ـ  9نـقــاط فــي المركز
ال ـتــاســع ،فيما ظــل خـيـطــان بــ4
نـقــاط فــي الـمــركــز الــرابــع عشر،
والتضامن األخير بنقطتين.

مباريات اليوم
وتـ ـ ـق ـ ــام الـ ـ ـي ـ ــوم  4مـ ـب ــاري ــات
ف ــي اف ـت ـتــاح ال ـجــولــة ال ـ ـ  13من
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ح ـ ـيـ ــث يـ ـلـ ـتـ ـق ــي فــي
ً
الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف ع ـ ـصـ ــرا
ال ـق ــادس ـي ــة الـ ــرابـ ــع ب ـ ـ ــ 20نـقـطــة
م ــع ال ـن ـصــر ال ـســابــع  14نـقـطــة.
وف ـ ــي الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ــاء يـلـعــب
السالمية الثالث بـ 21نقطة مع
التضامن األخير بنقطتين .وفي

من وتيرة االستعدادات للنهائي
األول ف ــي مـ ـش ــواره بــال ـكــويــت،
م ـط ــال ـب ــا ال ــاع ـب ـي ــن بــال ـتــرك ـيــز
خــال الفترة المقبلة ،وبالثقة
بقدراتهم للعودة من جديد إلى
منصات التتويج.
وش ـه ــدت ت ــدري ـب ــات الـعــربــي
دع ـم ــا إداري ـ ـ ــا أي ـض ــا م ــن إدارة
األخضر ،وسط وعود بمكافآت
حــال تحقيق اللقب ،إلــى جانب
توفير كل الدعم خالل الموسم
الجديد.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ــاعـ ـبـ ـي ــن،
ب ــدا الــاعــب اإلس ـبــانــي تشافي
تــور يــس حزينا بسبب تأجيل
ال ـم ـ ّب ــاراة الـنـهــائـيــة ،حـيــث كــان
ي ـمــنــي ال ـن ـفــس بــال ـح ـضــور في
المشهد األخ ـيــر ،وق ــال الــاعــب
ّ
لمقربين إنــه دخــل في أزمــة مع
ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي ال ــراغ ــب في
الحصول على خدماته بسبب
التأخير في العودة إلى إسبانيا
وتوقيع العقد.

عقد االجتماعين التنسيقي
والفني للنهائي
ُعقد االجتماع التنسيقي للمباراة النهائية لكأس سمو
األمير التي ستجمع ناديي الكويت والعربي ،عند الساعة
الـ  12ظهر أمس.
حضر االجتماع مدير إدارة لجنة المسابقات باالتحاد
الكويتي لكرة القدم د .حامد الشيباني ومدير إدارة الحكام
في االتحاد عباس دشتي ،ورئيس اللجنة اإلعالمية سطام
الـسـهـلــي ،إضــافــة إل ــى ممثلين عــن وزارات وهـيـئــات الــدولــة
المعنية بالتنظيم.
وت ـطــرق الـحـضــور خ ــال االجـتـمــاع إل ــى ض ــرورة االل ـتــزام
ً
بالتعليمات الـخــاصــة بــال ـم ـبــاراة ،خـصــوصــا فـيـمــا يتعلق
ب ـ ــاإلرش ـ ــادات ال ـص ـح ـيــة واالح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،وآلـ ـي ــة دخ ـ ــول كـبــار
الشخصيات والحضور المسموح به لكل ناد.
وس ـبــق ه ــذا االج ـت ـمــاع االج ـت ـمــاع الـفـنــي لـلـقــاء ،بحضور
م ــراق ـب ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ح ــام ــد كميل
وف ـه ــد الـ ـب ــراك وأحـ ـم ــد ال ــزي ــد،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى بـ ــاسـ ــل
ً
ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري م ـم ـث ــا
ع ــن نـ ـ ــادي ال ـكــويــت
وعـبــدالـلــه الـحــائــري
ً
مـ ـمـ ـث ــا عـ ــن الـ ـن ــادي
العربي.
وشـ ـ ـه ـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
مناقشة االلتزام بالتباعد
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وتـ ـح ــدي ــد
مواعيد وصول الفريقين إلى
استاد جابر األحمد الدولي.

مباراتان في دور الثمانية لكأس السلة
●

جابر الشريفي

تستكمل اليوم منافسات دور الثمانية لبطولة
كــأس اتـحــاد كــرة السلة بإقامة مباراتين ،حيث
يلتقي في الخامسة مساء القادسية مع برقان ،ثم
تتبعها مواجهة اليرموك مع القرين ،وجميعهما
على الصالة نادي الكويت.
وكــانــت منافسات البطولة قــد استأنفت يوم
أمــس ،بعد غياب دام  7أشهر بسبب اإلج ــراء ات
االح ـت ــرازي ــة ،لـمــواجـهــة تـفـشــي ف ـيــروس كــورونــا
"كوفيد  ،"19حيث التقى الكويت مع الصليبيخات
وكاظمة مع الشباب في منافسات دور الثمانية
ً
أيضا.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،ي ـحــاول الـقــادسـيــة الــذي
حــل فــي المركز الثالث لبطولة ال ــدوري ،العودة
إلى سكة األلقاب من خالل تجاوز منافسه برقان
والوصول الى دور األربعة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ان ـت ـقــال أبـ ــرز الع ـبــي الـقــادسـيــة
عبدالعزيز الحميدي وأحمد درويش الى الجهراء
ً
فإن مشاركتهم في مباراة اليوم باتت مؤكدة ،نظرا

اللـتــزامـهــم خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة فــي تــدريـبــات
االص ـفــر وخ ــوض مـنــافـســات ال ـكــأس مــع فريقهم
فــي  ،2019حـيــث تـنــص الــائـحــة عـلــى استكمال
منافسات البطولة بنفس قوائم موسم  ،2019لذا
فإن القادسية مؤهل اليوم لتجاوز منافسه برقان،
الــذي اعتمد على فريق شــاب الستكمال الكأس
وخوض غمار منافسات الموسم المقبل بقيادة
المدرب الوطني الشاب طالل القالف
وس ـي ـقــود االص ـف ــر ف ــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم مساعد
ً
ال ـمــدرب مرتضى الـسـيــد ،نـظــرا لخضوع مــدرب
الفريق الليتواني لــوكــاس الــى الحجر الصحي
الذي سينتهي السبت المقبل.
وفــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،الـتــي تجمع الـيــرمــوك
بقيادة مــدربــه الجديد خالد الـقــاف مــع القرين
بقيادة مدربه التونسي نصال عبدالكريم تبدو
ً
المباراة صعبة على الطرفين ،نظرا الــى تقارب
مستوى الفريقين.

حكم مباراة الكويت والسالمية هاني ابل ينذر العبي الفريقين (تصوير جورج ريجي)
السابعة والنصف مساء يلعب
الـيــرمــوك الـعــاشــر ب ــ 9نـقــاط مع
الصليبيخات الثالث عشر بـ4
نقاط .وتجري المباريات على
صــا لــة الشيخ سعد العبدالله،
فيما يلعب في الخامسة مساء
الجهراء الحادي عشر بـ 8نقاط
مع الفحيحيل الثامن بـ 10نقاط
على صــالــة مــركــز الشهيد فهد
األحمد بالدعية.

القطان مستمر مع طائرة العربي
انتهاء إعارة غلوم للبرتقالي
وشمامي وصل
انتهت إعارة مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد خالد
غلوم ،لتدريب فريق نادي كاظمة ،عقب نهاية الجولة  12من
الدوري العام للعبة ،والتي انتهت بفوز الفريق على العربي.
يذكر أن كاظمة استعار غلوم مــن االت ـحــاد ،لحين وصــول
مدربه المصري مروان رجب ومساعده حلمي مصبح ،اللذين
وصال منذ فترة وباشرا عملهما مع الفريق.
وقال غلوم ،في تصريح لـ"الجريدة"" :التجربة كانت مفيدة
ً
جدا ،والحمدلله نجحت في تقديم اإلضافة الالزمة للفريق".
وأثنى غلوم على فترة عمله بجانب المدرب المصري مروان
ً ً
ً
رجب ،مؤكدا أن "التعامل كان راقيا جدا من الجميع.

علمت "الجريدة" أن المدير
ال ـف ـنــي ل ـل ـفــريــق األول لـلـكــرة
ال ـط ــائ ــرة ب ــال ـن ــادي ال ـعــربــي،
محمد القطان ،عدل عن قرار
اعتذاره عن العمل مع الفريق،
ً
وسيعود لممارسته استعدادا
الستكمال منافسات الموسم
الحالي ،التي ستبدأ  5أكتوبر
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــد اج ـت ـمــاعــه مع

إدارة النادي لتقريب وجهات
النظر.
وفــي سياق متصل ،وصل
م ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ج ـ ـ ــواد ش ـم ــام ــي إل ـ ــى ال ـب ــاد
ً
أمــس األول ،ويخضع حاليا
ل ـل ـح ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي م ـ ـ ــدة 14
يــو مــا ،وبعدها يباشر عمله
مع الفريق.

وس ـي ـل ـت ـق ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ف ــري ــق
الـ ـع ــرب ــي م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ف ــري ــق
الـكــويــت على صــالــة االتـحــاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله
ب ـم ـن ـط ـق ــة صـ ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـسـ ــالـ ــم،
ضمن اسـتـعــدادات الفريقين
الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـش ــاط مـطـلــع
أكتوبر المقبل.
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ناغتس يبلغ نهائي المنطقة الغربية بعد غياب طويل
حجز دنفر ناغتس مقعده في
نهائي المنطقة الغربية للمرة
األولى منذ عام  ،2009بعدما
حسم سلسلة نصف النهائي
مع لوس أنجلس كليبرز 3-4
بفوزه بالمباراة السابعة
الحاسمة .89-104

ب ـعــد أن أ ص ـب ــح أول فــر يــق
ف ــي ت ــاري ــخ دوري ك ــرة الـسـلــة
األ مـيــر كــي للمحترفين ينجح
ف ــي ت ـح ــوي ــل ت ـخ ـل ـفــه  3-1فــي
سلسلتين مــن الـ ـ «بــاي أوف»
خالل موسم واحد ،أكمل دنفر
ناغتس اإلن ـجــاز ،أمــس األول،
وبلغ نهائي المنطقة الغربية
للمرة األولى منذ  ،2009فيما
ك ــان ــت ب ــداي ــة سـلـسـلــة نـهــائــي
المنطقة الشرقية مثيرة ،بفوز
م ـي ــام ــي ه ـي ــت ع ـل ــى بــوس ـطــن
سلتيكس بعد شوط إضافي.
في أورالندو ،حيث يستكمل
الموسم خلف أبواب موصدة،
بسبب فيروس «كوفيد ،»19 -
حسم ناغتس سلسلة نصف
نـ ـه ــائ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
 ،3-4بـ ـع ــد ف ـ ـ ــوزه ب ــا لـ ـمـ ـب ــاراة
الـســابـعــة عـلــى ل ــوس أنجلس
كليبرز  ،89-104بفضل جهود
الثنائي الكندي جمال موراي
و«ال ـج ــوك ــر» ال ـصــربــي نيكوال
يوكيتش.
وع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل في
ال ـ ـ ــدور األول ض ــد ي ــوت ــا ج ــاز

ح ـيــن ت ـخ ـلــف  3-1ق ـبــل ال ـفــوز
 ،3-4لـعــب مـ ــوراي ويوكيتش
الدور األساسي في عودة فريق
المدرب مايك مالون خالل هذه
الـسـلـسـلــة ض ــد كـلـيـبــرز ،ال ــذي
فرط في تقدمه ُ 1-3
َّ
وحــرم من
ب ـلــوغ نـهــائــي الـمـنـطـقــة للمرة
األول ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــال  50عـ ــامـ ــا مــن
تاريخه في الدوري.
وت ــأل ــق م ـ ــوراي ويــوكـيـتــش
أ م ـ ـ ـ ــس األول ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
الـحــاسـمــة ،وق ـ َّـدم ــا لمدربهما
م ــال ــون أف ـضــل هــديــة ف ــي عيد
مـ ـي ــاده ال ـت ــاس ــع واألرب ـع ـي ــن،
بعد أن سجل األول  40نقطة
م ــع  5م ـت ــاب ـع ــات ،ف ـي ـمــا حـقــق
الثاني «تريبل دابل» ،بتسجيله
 16نقطة مــع  22متابعة و13
تـمــريــرة حــاسـمــة ،وأض ــاف كل
م ــن ج ـي ــرام ــي غ ــران ــت وغـ ــاري
هاريس  14نقطة.

ميامي يهزم بوسطن
وف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة،
انطلق الدور النهائي بأفضل

جانب من مواجهة ناغتس وكليبرز
ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـنــة ،ع ـق ــب ال ـف ــوز
ال ـم ـث ـيــر الـ ـ ــذي ح ـق ـقــه مـيــامــي
عـلــى بــوسـطــن  114-117بعد

الـتـمــديــد ،بفضل ث ــاث نقاط
ل ـج ـي ـمــي ب ــات ـل ــر فـ ــي آخ ـ ــر 12
ثــانـيــة مــن ال ـشــوط اإلضــافــي،

واعتراض دفاعي «بلوك» لبام
أديبايو على جايسون تاتوم
في آخر استحواذ لسلتيكس.

برنال ينسحب من طواف
فرنسا آلالم بظهره
قرر الدراج الكولومبي إيغان برنال ،الفائز باللقب عام ،2019
االنسحاب مــن طــواف فرنسا ،بحسب مــا أعلن فريقه «إنـيــوس»
ً
امس ،بعد أن تخلف كثيرا عن دراجي الطليعة وتذمره من مشاكل
في ظهره.
وتبخرت آمال ابن الـ 23عاما في االحتفاظ باللقب منذ األحد ،في
أولى المراحل الجبلية لنسخة هذا العام ،بعد تخلفه بفارق أكثر
من ثماني دقائق عن دراجي الطليعة.
وقال برنال بحسب البيان الذي نشره فريقه «من الواضح أنها
ليست الطريقة التي أردت أن أنهي بها طواف فرنسا ،لكني أوافق
على أنه القرار الصحيح بالنسبة لي في ظل هذه الظروف».
ويتصدر السلوفيني بريموز روغليتش الترتيب العام بفارق
 40ثانية عن مواطنه تادي بوغاتشار ،قبل المرحلة السابعة عشرة
المقررة (أمس) بين غرونوبل وميريبيل كول دو ال لوز على مسافة
 170كلم ،وسيجتاز فيها الدراجون أعلى قمة خالل السباق على
ارتفاع  2304امتار.
وأشـ ــار مــديــر فــريــق «إن ـي ــوس» داي ــف بــرايـلـسـفــورد ال ــى «أنـنــا
اتخذنا هذا القرار مع مراعاة مصالح إيغان .إيغان بطل حقيقي
يحب التسابق ،لكنه أيضا دراج شاب أمامه العديد من السباقات،
وفي هذه المرحلة ،بشكل عام ،نشعر أنه من الحكمة بالنسبة له
التوقف عن التسابق» ،في إشارة الى األوجاع التي يعانيها الدراج
الكولومبي في ظهره.
ويقبع برنال في المركز السادس عشر في الترتيب العام بفارق
 19دقيقة و 4ثوان عن الصدارة.

المركز الخامس
إحراز
اليبزيغ:
مدرب
ألكاراز يستعد لخوض أول «غراند سالم»
ً
أو السادس سيكون مخيبا لآلمال

الكاراز

يتوجه الــاعــب الصاعد كــارلــوس ألـكــاراز،
الــذي يصفه الكثيرون بأنه «جــوهــرة» التنس
اإلسباني في المستقبل ،أمــس ،إلــى باريس،
اس ـت ـعــدادا لـخــوض األدوار التمهيدية من
«روالن غ ــاروس» ،أول بطولة غراند سالم
يـشــارك فيها وهــو فــي عمر الـ ــ 17عاما،
ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه وال ـم ـص ـنــف األول
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،خ ـ ـ ـ ـ ــوان ك ـ ــارل ـ ــوس
فيريرو.
ويـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ــاع ـ ــب،
الـ ـم ــول ــود ف ــي مــايــو
 ،2003إلـ ــى فــرنـســا
طــام ـحــا ف ــي ت ـج ــاوز ال ـمــواج ـهــات
الـ ـث ــاث م ــن ال ـمــرح ـلــة الـتـمـهـيــديــة،
والدخول في الجدول الرسمي للبطولة،
ما سيمثل تحديا جديدا لالعب الواعد

إيبار يتعاقد مع يوشينوري موتو
أعلن نادي إيبار اإلسباني ،أمس ،عبر موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي تـ ـع ــاق ــده م ــع ال ـم ـه ــاج ــم ال ـي ــاب ــان ــي
يوشينوري موتو مـعــارا مــن صفوف نيوكاسل
يونايتد اإلنكليزي لنهاية الموسم الحالي.
وك ــان مــوتــو ( 28عــامــا) قــد انـضــم لنيوكاسل
في صيف  2018قادما من ماينز مقابل نحو 10
ماليين يورو ،بعد ثالثة مواسم قضاها بصفوف
النادي األلماني في أول رحلة احترافية له خارج
ال ـيــابــان ،وال ــذي خــاض مـعــه إجـمــالــي  72مـبــاراة
سجل خاللها  23هدفا وصنع .11
وسيرتدي المهاجم الياباني القميص رقم ،12
وعقب تدربه بشكل فردي هذا األسبوع سينضم
ل ـل ـمــران ال ـج ـمــاعــي م ــن زم ــائ ــه ال ـج ــدد األس ـبــوع
المقبل.
وكان إيبار قد استهل مشواره في الليغا السبت
الماضي بالتعادل السلبي أمام سيلتا فيغو.
(إفي)

موتو

ال ـ ــذي ح ـصــد أول ن ـق ــاط ل ــه ب ــراب ـط ــة الـتـنــس
للمحترفين وهو في عمر الـ 14عاما ،والذي فاز
في فبراير الماضي بأول مباراة له في البطوالت
االحترافية ،في ريو دي جانيرو ،على حساب
مواطنه ألبرت راموس.
وق ـ ــال ف ـي ــري ــر ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع «إف ـ ـ ــي» من
أكاديميته في أليكانتي ،التي يتدرب عليها
ألكاراز« ،منذ وقت طويل لم نشهد صعود العب
شاب بهذه الموهبة ،اعتقد أنه يمتلك المميزات
الكافية لتخطي هذا الهدف ،خاصة أنه يمتلك
رغبة كبيرة للمشاركة في روالن غاروس ،أتمنى
أن يستمتع بهذه التجربة التي ستساعده على
التطور لخوض أستراليا المفتوحة في .»2021
وخــال األشهر الماضية ،نجح ألكاراز في
الصعود بالمراكز من الـ 400إلى الـ 184عالميا.
(إفي)

كشف يوليان ناغلزمان المدير الفني لفريق
اليبزيغ األلماني لكرة القدم عن توقعات كبيرة
ل ــدي ــه ل ـل ـمــوســم ال ـج ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــدوري األل ـمــانــي
ً
(بوندسليغا) ،مؤكدا رغبته في تحقيق انطالقة
قوية منذ البداية.
وقال ناغلزمان في تصريحات نشرتها صحيفة
«مـيـتـلــدويـتـشــه تـســايـتــونــغ» أمـ ــس« :إذا أنهينا
الموسم في المركز الخامس أو السادس بجدول
ً
ً
الدوري ،فسيكون ذلك مخيبا آلمالنا جميعا».
وم ــع ذل ــك ،اع ـتــرف ال ـم ــدرب الـبــالــغ مــن العمر
ً
 33عــامــا بــأن دخ ــول الفريق الـشــاب ضمن إطــار
ً
ً
المنافسة على اللقب يشكل تحديا هائال.
وأوض ــح« :يمكن أن تــواجــه فـجــوات فــي األداء
عندما تتعامل مع فريق شاب .بعض النقاط يمكن

أستون فيال يضم الحارس
األرجنتيني مارتينيز
أكد نادي أستون فيال ،أمس ،تعاقده مع الحارس إميليانو مارتينيز ،مقابل
 21.5مليون يورو ،ليصبح الحارس األرجنتيني األغلى في التاريخ.
ووقع الحارس ،الذي ينضم ألستون فيال قادما من أرسنال ،على عقد ألربعة
أعوام حتى  .2024وكان مارتينيز انضم لصفوف أرسنال في  ،2010ولعب معه
 39مباراة ،منها  28الموسم الماضي ،بسبب إصابة بيرند لينو.
َّ
وقدم الحارس نهاية موسم رائعة مع تتويج أرسنال بلقبي كأس االتحاد
اإلنكليزي أمام تشلسي ،وبالدرع الخيرية أمام ليفربول.
وأعير مارتينيز لعدة أندية خالل فترة تعاقده مع أرسنال ،كأوكسفورد
يونايتد ،شيفلد ويــدنـســداي ،روتــرهــام يونايتد ،وولفرهامبتون وان ــدررز،
خيتافي وريدينغ .وقال الحارس لدى وداعه جماهير أرسنال« :سعادتي كبيرة
لرحيلي من الباب الكبير ،وبحصولي على دعم جماهير أرسنال .ممتن كثيرا
على قضائي  11عاما مع أرسنال ،رغم أن األمر كان صعبا جدا بالنسبة لي
في بعض األوقات التي عانيت فيها».
(إفي)

أن تهدر وسيكون من الصعب الوصول
إلى القمة».
ً
وأشـ ــار أي ـضــا إل ــى أن تـطــويــر فريق
يمتلك مثل هــذه اإلمكانيات يستغرق
ً
وق ـتــا ،بينما يمكن ألنــديــة مثل بايرن
ميونخ وبوروسيا دورتموند االعتماد
بالفعل على الالعبين ذوي الخبرة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــاغ ـ ـل ـ ــزم ـ ــان ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن روب ـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ:
«مع كل االحترام ،روبرت ليفاندوفسكي لم
ً
يعد حـقــا بحاجة إلــى الـمــزيــد مــن الـتــدريــب.
يمكنه فـعــل كــل ش ــيء .يـجــب فـقــط أن يـتــدرب
ً
ليكون منتعشا وبحال جيد قبل المباراة».
(د ب أ)

ناغلزمان

 ...وموريكي من فنربخشه إلى التسيو
أعلن نادي التسيو اإليطالي لكرة القدم ،أمس،
أنه تعاقد مع مهاجم كوسوفو ،فيدات موريكي
من فنربخشه التركي.
ولم يكشف النادي اإليطالي عن قيمة الصفقة،
لكن يعتقد أنها تبلغ نحو  20مليون يورو (23.7
مليون دوالر) ،كما لم يكشف عن تفاصيل أخرى
لعقد الــاعــب الـبــالــغ مــن الـعـمــر  26عــامــا .ويلعب
موريكي ،المهاجم الـقــوي الــذي يبلغ طــول قامته
 1.94متر ،في تركيا منذ  ،2014وقد شارك في 23
مباراة مع منتخب كوسوفو سجل خاللها  8أهداف.
ويفتتح لالتسيو مشواره في الموسم الجديد
من الدوري اإليطالي بلقاء كالياري في  26الجاري.
ولن يبدأ التسيو مشواره في الموسم الجديد
اع ـت ـبــارا مــن الـمــرحـلــة األول ـ ــى ،حـيــث ج ــرى منح
منافسه أتالنتا فرصة للراحة بعد نهائية مشواره
في دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.
(د ب أ)

موريكي

ةديرجلا

•
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مستقبل غاريث بيل في يد مان يونايتد أو توتنهام
ذكرت تقارير صحافية أن
نادي توتنهام اإلنكليزي
يفاوض ريال مدريد
اإلسباني الستعارة العبه
السابق غاريث بيل.

أك ــدت تـقــاريــر إخـبــاريــة أن نــاديــي
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد وت ــوتـ ـنـ ـه ــام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ـ ـيـ ــن هـ ـ ـم ـ ــا الـ ــوج ـ ـه ـ ـتـ ــان
الـمـحـتـمـلـتــان لـمـهــاجــم ري ــال مــدريــد
الــوي ـلــزي غ ــاري ــث ب ـيــل ،ال ــذي يــرغــب
ال ـن ــادي الـمـلـكــي فــي االس ـت ـغ ـنــاء عن
خدماته.
ورغـ ــم أن م ـع ـظــم ال ـت ـقــاريــر كــانــت
تشير إلى رغبة المانيو في استعارة
ب ـيــل ل ـمــوســم م ــن ريـ ــال م ــدري ــد قـبــل
ش ــرائ ــه ،فـ ــإن وك ـي ــل أعـ ـم ــال ال ـج ـنــاح
الــدولــي الــويـلــزي جــونــاثــان بارنيت
أك ــد رغ ـبــة تــوتـنـهــام فــي اسـتـعــادتــه،
ً
ً
مـشـيــرا إ لــى أن مــو كـلــه أ يـضــا يفضل
العودة لـ"السبيرز".
وكان بارنيت نفى في تصريحات
لصحيفة (آس) الرياضية المدريدية
بشكل قاطع إ مـكــان تعاقد يونايتد
م ــع ب ـي ــل ،ق ـبــل أن ي ـع ــود ل ـف ـتــح بــاب
ً
رح ـيــل ع ــن ال ــري ــال وت ـح ــدي ــدا صــوب
توتنهام.
ً
ويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض بـ ـ ــارن ـ ـ ـيـ ـ ــت حـ ــال ـ ـيـ ــا
ع ـلــى رح ـي ــل ب ـيــل بـ ــدون م ـقــابــل إلــى
"السبيرز" من صفوف ر يــال مدريد،
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد ي ـس ـت ـف ـيــد
ب ـخ ــدم ــات ــه خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
ويرغب في بيعه بأي شكل مع تبقي
ً
موسمين فــي عقده معه ،خصوصا
ً
ً
أنه يتقاضى راتبا ضخما يصل إلى
 15مليون يورو صافية في الموسم

وال يحظى باعتماد مدربه الفرنسي
زين الدين زيدان عليه.
ً
وك ــان بـيــل ( 31ع ــام ــا) انـتـقــل إلــى
ريال مدريد من توتنهام بالتحديد
ع ــام  2013و ن ـجــح فــي إ ح ــراز دوري
أبطال أوروبا أربع مرات في صفوف
الفريق الملكي إضافة إلى لقب بطل
الدوري اإلسباني مرتين.
ورغ ــم تـصــريـحــات بــارن ـيــت ،مساء
أمــس االول ،التي أكــد فيها أن بيل ال
يزال يحب فريقه السابق ،لكن الريال،
الـ ـ ــذي ي ـس ــاب ــق ال ــزم ــن لـلـتـخـلــص مــن
مهاجمه قبل انطالق الموسم الجديد،
ال يستبعد حتى اآلن إمكانية رحيله
لليونايتد.
ً
وتـ ـ ــرك ب ـي ــل ( 31عـ ــامـ ــا) تــوت ـن ـهــام
لالنضمام إلى ريال مدريد في .2013
وسجل للنادي الملكي أكثر من 100
هدف وفاز معه بــدوري األبطال أربع
مرات ،ولكنه خسر مكانه في الفريق،
ول ـ ــم ي ـخ ــف رغ ـب ـت ــه فـ ــي ال ــرحـ ـي ــل عــن
النادي الملكي في أكثر من مناسبة ،ما
أثار استياء جمهور النادي األبيض.
وكـ ـ ــان ت ــوت ـن ـه ــام ق ــد ض ــم ب ـي ــل مــن
ساوثهامبتون في  2007وهــو عمره
ً
 17عاما.

ً
توتنهام مهتم أيضا بريغيلون

وذكرت تقارير أخرى ،أن توتنهام

دخل في مفاوضات مع ريال مدريد
للتنازل عن ظهيره األيسر سيرخيو
ريغيلون الذي أعاره نادي العاصمة
الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي إلـ ـ ــى إش ـب ـي ـل ـيــة
و ســط رغبة مانشستر يونايتد في
ً
الحصول على خدماته أيضا .
وسـ ـب ــق ل ـ ـنـ ــادي شـ ـم ــال لـ ـن ــدن أن
ح ـصــل ع ـلــى خ ــدم ــات الع ــب الــوســط
الــدنـمــاركــي بـيــار امـيــل هــويـبــرغ من
ســاوثـمـبـتــون والـظـهـيــر األيـمــن مــات
دوهيرتي من ولفرهامبتون.
و لــم تكن بداية توتنهام مشجعة
ف ــي م ـس ـت ـهــل م ـ ـشـ ــواره ف ــي الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لموسم  2020-2021ألنه
سقط على أرضه أمام إيفرتون صفر-
 1األحد الماضي.
من جهته ،تجنب مدرب توتنهام
ه ــوتـ ـسـ ـبـ ـي ــر ،ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي جـ ــوزيـ ــه
م ــوري ـن ـي ــو ال ـت ـح ــدث ع ــن االن ـض ـم ــام
الـمـحـتـمــل لـغــاريــث بـيــل إل ــى الـفــريــق
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ل ـك ـن ــه أب ـ ـ ــدى إع ـج ــاب ــه
بالجناح الويلزي.
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس ،قــال
مورينيو ،إن "بيل العب ريال مدريد
وأ ن ــا ال أ عـلــق عـلــى ال عـبـيــن ينتمون
لفرق أخرى".
ً
وردا ع ـل ــى س ــؤا ل ــه ع ـم ــا إذا ك ــان
ت ــوت ـن ـه ــام قـ ــد تـ ــواصـ ــل مـ ــع مـمـثـلــي
ال ــاع ــب ال ــوي ـل ــزي ،ق ــال مـ ــدرب ري ــال
ً
مدريد ومانشستر يونايتد سابقا ،

وبحسب الصحف االسبانية تصل قيمة
الصفقة إلى نصف مليون يورو.
وت ــاب ــع بــان ـيــس "أغ ـت ـن ــم ال ـف ــرص ــة ألشـكــر
ارت ــورو على موسمين أمضاهما معنا .هو
ً
شاب رائع ،مع قلب والتزام كبيرين وكان مهما
ً
جدا للفريق".
وتـ ـجـ ـن ــب ب ــانـ ـي ــس الـ ـح ــدي ــث عـ ــن رح ـي ــل
المهاجم لــويــس ســواريــز ال ــذي ابلغه مــدرب
الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان بانه
ليس ضمن خططه في الموسم المقبل" ،يجب
ان نحترم كثيرا الالعبين الذين قدموا الكثير
لبرشلونة .من الواضح اننا في عملية تغيير
داخل الفريق ،مع مدرب جديد ،وأفكار جديدة
وبالطبع نحن نعمل".

الفرنسي كومان في الحجر الصحي
سيخضع جناح بايرن ميونيخ
الفرنسي كينغسلي كومان للحجر
الصحي في منزله ،بعد مخالطته
ً
ً
شـخـصــا مــن الـمـقــربـيــن لــه مـصــابــا
بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد،
ح ـس ـب ـمــا أعـ ـل ــن ال ـ ـنـ ــادي ال ـب ــاف ــاري
أمس األول.
وسـ ـ ـيـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــب ك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــان مـ ـسـ ـج ــل
الـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ــوح ـ ـيـ ــد ل ـف ــري ـق ــه
فـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـهـ ـ ــا ئـ ـ ــي دوري
اب ـ ـ ـطـ ـ ــال اوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
م ــرم ــى بـ ــاريـ ــس س ــان
ج ـ ــرم ـ ــان ،عـ ــن مـ ـب ــاراة
فريقه االفتتاحية ضد
ً
شالكه غــدا فــي ا لــدوري
األلماني.
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن
ب ـ ــا ي ـ ــرن أن
ك ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــان
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــع
ل ـ ـ ـف ـ ـ ـحـ ـ ــص
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـج ـ ـتـ ــه

س ـل ـب ـي ــة م ـ ــن دون أن يـ ـشـ ـي ــر إ ل ــى
ال ــوق ــت ال ــذي سـيـمـضـيــه الـفــرنـســي
في الحجر.
وس ـ ـي ـ ـت ـ ـب ـ ــع ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات مـ ـعـ ـه ــد روب ـ ـ ـ ـ ــرت كـ ــوخ
ال ـص ـحــي والـ ـب ــروت ــوك ــول الـصـحــي
الـ ـص ــارم الـمـعـتـمــد م ــن راب ـط ــة كــرة
ال ـقــدم فــي ألـمــانـيــا ل ــدى اسـتـئـنــاف
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري مـ ـنـ ـتـ ـص ــف م ـ ــاي ـ ــو خـ ــال
الموسم الماضي.
وأض ــاف ال ـنــادي" :خ ــال فترة
الحجر الصحي سيتابع كومان
برنامج تدريب خاصا".

كومان

غاريث بيل

نيوكاسل إلى الدور الثالث من كأس الرابطة

فيدال قريب من إنتر ميالن
أقــر السكرتير التقني في نــادي برشلونة
اإلس ـبــانــي رام ـ ــون بــانـيــس ب ــأن هـنــاك
مـفــاوضــات ت ــدور حــول رحـيــل العب
وسطه التشيلي أرتورو فيدال على
األرجح إلى إنتر اإليطالي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ،خـ ـ ــال
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط
الجديد البوسني ميراليم
بـ ـي ــانـ ـيـ ـت ــش" :نـ ـ ـح ـ ــن فــي
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاوض ،ال
يـمـكـنـنــي تــأك ـيــد أي رقــم
او اتفاق".
وب ـ ـعـ ــد م ــوسـ ـمـ ـي ــن فــي
برشلونة ،أصبح فيدال (33
عاما) قريبا من التوقيع مع
انتر ليالقي مــدربــه السابق
أنتونيو كونتي الــذي اشرف
عليه في يوفنتوس االيطالي.

" ع ـم ـل ــي ال ي ـش ـم ــل ا لـ ـت ــوا ص ــل مــع
وكـ ــاء وال أريـ ــد ال ـت ـحــدث عــن
ذ ل ــك ،أل نـهــم لـيـســوا العبين
في فريقي".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي "ح ـت ــى قـبــل
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
ح ــاول ــت اس ـت ـقــدامــه إلــى
الـ ــريـ ــال ،ل ـك ــن ل ــم ي ـحــدث
ذلك أثناء وجودي هناك،
لـكــن ال ـن ــادي ات ـبــع حــدســي
ووقع معه في الموسم الذي
ً
رحـلــت فـيــه .ه ــذا لـيــس ســرا
وحتى بيل يعلم ذلك".
(إفي)

تأهلت فــرق نيوكاسل يونايتد واستون فيال
ووسـتـهــام يونايتد لـلــدور الـثــالــث بـكــأس رابطة
المحترفين اإلنكليزية لكرة القدم في الوقت الذي
ودع كريستال بــاالس البطولة من الــدور الثاني
الثالثاء.
وفاز نيوكاسل على ضيفه بالكبيرن -1صفر،
كما فاز استون فيال على مضيفه بيرتن ألبيون
 ،1-3وتـغـلــب ويـسـتـهــام عـلــى ضـيـفــه تـشــارلـتــون
أتلتيك -3صـفــر فــي الــوقــت الــذي سقط كريستال
بـ ــاالس ع ـلــى مـلـعــب ب ــورن ـم ــوث ب ــرك ــات ال ـج ــزاء
الترجيحية بنتيجة 10-11
وحسم نيوكاسل فــوزه على بالكبيرن بهدف
سجله ريان فرازر في الدقيقة .35
وتغلب استون فيال على بيرتن البيون بثالثة
أهداف حملت توقيع أولي واتكينز وجاك جراليش
وكينان ديفيس في الدقائق  39و 88و 90بعد أن
تـقــدم أص ـحــاب األرض بـهــدف عــن طــريــق كولين
دانييل في الدقيقة الثانية.

أعــربــت الـحـكــومــة الـبــرازيـلـيــة أمــس
األول ،ع ــن دع ـم ـهــا ل ـمــواط ـن ـهــا نـيـمــار
الــذي طــرد األحــد الماضي بعد ضربه
الـمــدافــع اإلسـبــانــي ألـفــارو غونزاليس
فــي ال ـثــوانــي األخ ـيــرة مــن الـلـقــاء الــذي
خسره فريقه باريس سان جرمان أمام
ضيفه وغريمه مرسيليا (صفر )1-في
الدوري الفرنسي.
ً
ً
وشهدت المباراة توترا كبيرا بين
العبي الفريقين مما أرغم الحكم على
إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات
ً
في الشوط األول وتسعا في الثاني،
ثم زادت حــدة التوتر في الوقت بدل
ال ـض ــائ ــع ب ــاش ـت ـب ــاك ــات ث ـن ــائ ـي ــة بـيــن
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن ل ـي ــان ــدرو بــاريــديــس
(سان جرمان) ودار يــو بينيديتو من
ج ـهــة ،وجـ ـ ــوردان أم ــاف ــي (مــرسـيـلـيــا)
واليفين كورزاوا فطردهم الحكم ،قبل
أن يلقى نيمار المصير لضربه ألفارو
غونزاليس بدون كرة لحظة االشتباك.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـش ــاه ــد ب ـث ـت ـه ــا شـبـكــة
"ت ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــوت" ،اشـ ـتـ ـك ــى نـ ـيـ ـم ــار ب ـعــد
نصف ساعة على بداية المباراة إلى
ً
ال ـج ـهــاز الـتـحـكـيـمــي ،م ـك ــررا فــي عــدة
مناسبات "العنصرية ،ال!" ،في إشارة
ّ
إلى مدافع مرسيليا المكلف مراقبته
والذي نعت البرازيلي بالقرد بحسب

فرازر نجم نيوكاسل

مونبلييه يحرم ليون من الصدارة
حــرم مونبلييه ضيفه لـيــون مــن احتالل
المركز األول في بطولة فرنسا لكرة القدم،
بفوزه عليه  ،2-1الثالثاء ،في مباراة مؤجلة
من المرحلة األولى.
وسجل تيجي سافينييه هدفي مونبلييه
ف ــي الــدق ـي ـق ـت ـيــن  38م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء و،59
وال ـهــول ـنــدي ممفيس دي ـبــاي ( 82مــن ركلة
جزاء) هدف ليون.
وارتقى مونبلييه في المقابل الى المركز
ال ـس ــادس بــرصـيــد  6ن ـقــاط مـقــابــل  4لليون
صاحب المركز الحادي عشر ،وتتصدر اندية
رين وموناكو وليل برصيد  7نقاط لكل منها.
وكــانــت المفاجأة فــي صفوف ليون قــرار
مدربه رودي غارسيا ببدء المباراة من دون
هــدافــه الـهــولـنــدي ممفيس دي ـب ــاي ،فــي ظل
تقارير تشير الى رغبة برشلونة في التعاقد
م ـعــه لـيـلـعــب ب ــإش ــراف م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق في
منتخب بالده رونالد كومان.
وكـ ــان دي ـب ــاي ق ــد س ـ ّـج ــل  3أه ـ ــداف حتى
اآلن جميعها في مرمى ديجون يتصدر بها
ترتيب الهدافين قبل أن يعزز رصيده الى 4
هذا المساء.
جاء الشوط األول متكافئا بين الالعبين،
وكانت نقطة التحول عندما احتسب الحكم
ركـلــة ج ــزاء لمصلحة مونبلييه إث ــر إعــاقــة
ّ
تعرض لها تيجي سافانييه داخل المنطقة
مــن قبل ليو دوب ــوا ،ســددهــا األول بطريقة

فرحة العبي مونبلييه بعد إحراز الهدف األول
"بانينكا" ،مانحا التقدم لفريقه (.)38
وزادت مهمة لـيــون صـعــوبــة فــي الـعــودة
ب ــال ـم ـب ــاراة إثـ ــر طـ ــرد العـ ــب وس ـط ــه ح ـســام
عوار ،لتلقيه بطاقتين صفراوين تواليا في
الدقيقتين  43ثــم  ،45ليكمل فريقه الشوط
الثاني بأكلمه بعشرة العبين.
وأض ــاف سافانييه الـهــدف الثاني ايضا
لفريقه عندما استثمر كرة عرضية فأودعها
شباك البرتغالي أنطوني لوبيس (.)59

الحكومة البرازيلية تساند نيمار بوجه العنصرية
مزاعم األخير ،و هــو ما نفاه المدافع
اإلسباني.
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي
جاير بولسونارو الــذي أعــاد االثنين
نـشــر تـغــريــدة للمهاجم الــدولــي يتهم
فيها غونزاليس بوصفه بـ "القرد ابن
العاهرة" ،وقفت الوزارة المسؤولة عن
قـضــايــا ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي الـبــرازيــل
خلف أغلى العب في العالم.
وقالت الوزارة ،في بيان" ،في مواجهة
حــالــة عـنـصــريــة أخـ ــرى ف ــي الــريــاضــة،
تـعــرب وزارة ال ـمــرأة واألس ــرة وحقوق
ً
اإلنسان علنا عن تضامنها مع الالعب
نيمار جــونـيــور" ،مـشــددة "العنصرية
جريمة".
ويــواجــه النجم الـبــرازيـلــي إمكانية
إيـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــه عـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات مـ ـ ــن ل ـج ـنــة
االنضباط في رابطة الدوري الفرنسي،
كـمــا ال ـح ــال بــالـنـسـبــة لـغــونــزالـيــس إذ
وجد المسؤولون بأن ما زعمه نيمار
ً
كان صحيحا.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـحـ ـق ــق ل ـج ـنــة
االنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط فـ ـ ــي مـ ـ ــزاعـ ـ ــم ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ضــد
غونزاليس الذي ادعى مرسيليا أنه كان
ضحية بدوره بعد أن بصق عليه جناح
سان جرمان األرجنتيني أنخل دي ماريا.
وأي س ـلــوك عـنـصــري ق ــد ي ــؤدي إلــى

ولــم يجد وستهام يونايتد أي صعوبة
فــي الـفــوز على تـشــارلـتــون بثالثية
بيضاء ،حيث تقدم سيباستيان
هيلير بهدفين فــي الدقيقتين
 22و  26و تـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــل ف ـي ـل ـي ـب ــي
اندرسون بالهدف الثالث في
الدقيقة .80
أما كريستال باالس فخرج
بـشـكــل م ـفــاجــئ م ــن الـبـطــولــة
ب ـ ـخ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه ع ـ ـل ـ ــى م ـل ـع ــب
بــورن ـمــوث ب ــرك ــات ال ـجــزاء
ال ـتــرج ـي ـح ـيــة ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الوقتين األصلي واإلضافي
بالتعادل السلبي.
(د ب أ)

والح األم ــل لـ ـ "ل ـيــون" عـنــدمــا احـتـســب له
الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة حارس مونبلييه
هيلتون لريان شكري داخل المنطقة أدت الى
طرد األول ،فانبرى لها ديباي الذي شارك في
الشوط الثاني بنجاح (.)82
وضغط ليون بقوة في الدقائق األخيرة
عـلــى مــرمــى مونبلييه ،فــي مـحــاولــة إلدراك
التعادل ،لكن من دون طائل.

فاليرو يعود إلى فيورنتينا
وصــل العــب الــوســط الــدولــي اإلسباني
ب ــورخ ــا ف ــال ـي ــرو إل ــى ات ـف ــاق ل ـل ـع ــودة إلــى
فيورنتينا بعد أن أمـضــى ثــاثــة مواسم
في إنتر ميالن.
ً
ولعب بورخا ( 35عاما) في فيورنتينا
بـ ـي ــن عـ ــا مـ ــي  2012و 2017و كـ ـ ـ ــان أ ح ــد
نجوم الفريق الــذي نجح في التأهل معه
لـلـمـنــافـســة أوروب ـ ـ ــا ف ــي أرب ـ ــع مـنــاسـبــات
سابقة ،بفضل احتالله مراكز متقدمة في
الكالتشيو.
وشارك النجم اإلسباني مع فيورنتينا
فــي إجـمــالــي  212م ـبــاراة ،سجل فيها 17
ً
ً
هدفا ،وهي مشاركة أكثر حسما وأهمية
م ــن مـســاهـمــاتــه م ــع اإلنـ ـت ــر ،الـ ــذي ارت ــدى
ق ـم ـي ـصــه ف ــي  100لـ ـق ــاء خ ـ ــال ال ـم ــواس ــم
األخيرة ،وقع فيها فقط على  5أهداف.
ويسعى بورخا ،الذي سيرتدي القميص
رقم  ،6إلى مواصلة التألق في النادي الذي
ً
ً
كــان فيه دوم ــا محبوبا ومـصــدر إعجاب
بفضل أدائه.
وب ـ ــزغ ن ـجــم العـ ــب ال ــوس ــط ف ــي صـفــوف
الناشئين بنادي ريال مدريد ،ولعب بقميص
فريقه األول في البداية ،ثم انتقل إلى مايوركا
وويست بروميتش ألبيون وفياريال قبل
رحيله في عام  2012إلى فلورنسا.
(إفي)

السجن  4سنوات لالمين دياك
دانــت محكمة فرنسية أمس
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ــاتـ ـح ــاد
الدولي أللعاب القوى السنغالي
الم ـي ــن دي ـ ـ ــاك ،ب ـت ـه ـمــة الـتـسـتــر
على فضيحة التنشط الروسي
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـن ـ ـهـ ــج ،وح ـ ـك ـ ـمـ ــت ع ـل ـي ــه
ب ــال ـس ـج ــن  4سـ ـ ـن ـ ــوات ،بـيـنـهــا
سنتان مع وقف التنفيذ.
ُ
وغـ ّـرم ديــاك ( 87عاما) ،الذي
هيمن على االتحاد الدولي بين
 1999و ،2015بمبلغ  500ألف
ي ــورو (ن ـحــو  600ال ــف دوالر)،
ولديه حق استئناف القرار.

المين دياك

فليك يرغب في ضم جناح وظهير
نيمار
ع ـقــوبــة اإليـ ـق ــاف ع ـشــر م ـب ــاري ــات كحد
أق ـص ــى ،فـيـمــا يـمـكــن أن يـ ــؤدي الـبـصــق
الموجه الى العب آخر الى اإليقاف ست
مباريات.

ويواجه كورزاوا احتمال إيقافه حتى
سبع مباريات بسبب سلوكه العنيف
بعد لكمه أمافي.

أكدت تقارير إخبارية رغبة المدير الفني لبايرن
مـيــونـيــخ ،هــانــز فـلـيــك ،فــي دع ــم صـفــوف الفريق
البافاري بالتعاقد مع جناح آخر وظهير أيمن.
ويــرى فليك ضــرورة التعاقد مع بديل إليفان
بيريسيتش عقب رحيله ،رغــم وج ــود األجنحة
سيرجي جـنــابــري ول ـيــروي ســانــي وكينجسلي
كومان ،لتعويض أي غياب محتمل لإلصابة.
وأوض ـحــت صحيفة "ش ـبــورت بيلد" أن فليك
ك ــان يخطط فــي الـبــدايــة لــاعـتـمــاد عـلــى الــاعــب

الناشئ أوليفرباتيستا ماير ،لكن النادي فضل
إعارته لصفوف هييرينفين الهولندي لكي يحظى
بدقائق للعب.
كما يرغب فليك في ضم ظهير أيمن لتعويض
أي غـيــاب للفرنسي بنجامين بــا فــارد ،وتجنب
االعـتـمــاد على أحــد العبي خــط الــوســط حــال أي
غياب لجوشوا كيميتش.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الروس عن الزهرة :كوكبنا!
تعتزم روسيا إرسال بعثة
خاصة بها إلى كوكب الزهرة،
ً
ف ـض ــا ع ــن بـعـثــة "ف ـي ـن ـيــرا –
دي" ال ــروس ـي ــة  -األم ـيــرك ـيــة
المشتركة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لمؤسسة "روس كوسموس"
الفضائية الروسية ،دميتري
روغ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
مـعــرض ،HeliRussia-2020
ً
الذي يقام حاليا في موسكو:
"يتضمن برنامجنا الفضائي
م ــوض ــوع اس ـت ـئ ـنــاف دراس ــة
كوكب الزهرة .وهناك مشروع
" فـ ـيـ ـنـ ـي ــرا – دي" ا لـ ــرو سـ ــي-
األمـيــركــي الـمـشـتــرك ،وكذلك
مشروع إرسال بعثة روسية
ً
مستقلة إلى الزهرة" ،مضيفا
أن "الزهرة كوكب روسي ،ولن
نتراجع عنه".
وأوض ـ ـ ـ ــح روغـ ـ ــوزيـ ـ ــن أن
مشاريع البعثات الفضائية
إلى الزهرة تم إدراجها على
البرنامج الحكومي الموحد

«أبل» تتجاهل آيفون ١٢

لألعوام من .2030 – 2021
يــذكــر أن ال ـمــديــر العلمي
لمعهد الــدراســات الفضائية
ال ـت ــاب ــع ألك ــادي ـم ـي ــة ال ـع ـلــوم
ال ــروسـ ـي ــة ،ل ـي ــف زي ـل ـيــونــي،
صـ ـ ــرح فـ ــي م ـن ـت ـص ــف م ــاي ــو
الماضي بأن روسيا ستضع
ً
ً
ً
ب ــرن ــامـ ـج ــا ج ـ ــدي ـ ــدا خ ــاص ــا
بـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـ ـ ــزه ـ ـ ــرة ،ي ـق ـضــي
ب ــإرس ــال  3بـعـثــات فضائية
علمية على األقــل إلى كوكب
الزهرة.
وحـســب الـعــالــم الــروســي،
ف ـ ــإن ب ـع ـث ــة "ف ـي ـن ـي ــرا – دي"
سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون أول ب ـ ـع ـ ـثـ ــة ف ــي
هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال .ويـ ـت ــوق ــع أن
يتحقق المشروع في أواخــر
ال ـع ـشــري ـن ـيــات .أم ــا االت ـح ــاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي فـ ـ ــأرسـ ـ ــل فــي
ستينيات القرن الماضي أول
بعثة فــي الـعــالــم إل ــى كوكب
الزهرة.

الحب يدفعه للهروب من السجن
بعد ف ــراره للمرة السابعة مــن السجن مطلع سبتمبر
الجاري ،أعلنت الشرطة اإليطالية أنها أوقفت ،أمس األول،
ً
في جزيرة سردينيا ،جوسيبي ماستيني ( 60عاما) الملقب
َّ
"جوني الغجري" ،الذي هزت جرائمه البالد لسنوات طويلة.
وقالت الشرطةُ :
"عثر على الموقوف المتواري في منزل
ريـفــي ق ــرب س ــاس ــاري" شـمــال غ ــرب ســرديـنـيــا ،حـيــث كــان
برفقة حداد.
وذكرت "سكاي نيوز" ،أمس ،أن الرجل المحكوم بالسجن
ً
مدى الحياة ،الذي أودع سجنا يخضع لحراسة مشددة في
سردينيا منذ يوليو  ،2017كان قد ترك زنزانته بموجب إذن
خروج ولم يعد إليها في  5سبتمبر ،في وقت كان يحق له
اإلفادة من نظام ُحرية مشروطة في فبراير المقبل.
وقـ ــال جــوسـيـبــي مــاسـتـيـنــي لـلـشــرطــة ف ــي تـصــريـحــات
أوردت ـهــا صحيفة "إي ــل كــوريـيــري ديــا سـيــرا" اإليطالية:
ً
"ال ـفــرار يـكــون دائ ـمــا بــدافــع ال ـحــب" .ولــم تكن زوجـتــه معه
عند توقيفه.
ولهذا الرجل المولود في منطقة بيرغامو (شمال) سجل
طويل مع الجريمة ،ففي عام ُ 1989حكم عليه بالسجن مدى
الـحـيــاة ،بعد إدان ـتــه بـجــرائــم قتل وخـطــف وسـطــو مسلح
"روعت سكان روما" ،على مدى  15سنة ،ويطلق عليه لقب
"جوني الغجري" ،ألنه ابن عائلة كثيرة الترحال.

ّ
زعل «الثانية» ففضحته :شهادته مزورة
أل ـقــت الـسـلـطــات الـهـنــديــة الـقـبــض على
شـ ــاب يـ ـم ــارس م ـه ـنــة الـ ـط ــب م ـن ــذ ن ـح ــو 4
سنوات ،على الرغم من أنه لم يكمل دراسته
االبتدائية.
وقـ ــال مــوقــع "روس ـي ــا الـ ـي ــوم" ،أمـ ــس ،إن
فيراجاندهام تيجا ( 23عاما) عمل في 16
مستشفى خ ــاص ــا ،وال ـت ـحــق بــالـعــديــد من
الـمـعـسـكــرات الـطـبـيــة ،وت ـط ــوع م ــع شــرطــة
بـنـغــالــورو ،وعـمــل مــع الـعـمــال المهاجرين
المحليين خالل وباء كورونا ،وكل ذلك مع
قليل من التدريب ،ودون أن يحصل على أي
تعليم طبي.
ولم تكتشف السلطات حقيقة تيجا ،إال
بعد أن اشتكته زو جـتــه الثانية للشرطة،
عقب تعرضها لمضايقات نفسية وجسدية
على يده ،وبعد قليل من التحقيقات اكتشفت
ال ـشــرطــة سـلـسـلــة م ــن األك ــاذي ــب المحيطة
ب ـح ـيــاة ت ـي ـجــا ،م ــع ال ـعــديــد م ــن ال ـش ـهــادات
المزورة واألسماء المستعارة.
وكشفت التحقيقات أن تيجا هــرب من
منزل أسرته عام  ،2005بعد أن تسرب من
المدرسة ،وسافر إلى مدن كبيرة مختلفة،
مثل تـيــروبــاتــي ،ه ــوراه ،لـكـنــاو ،وعـمــل في

عمليات احتيال أبطالها حيوانات
أصـ ـ ـ ــدرت الـ ـش ــرط ــة فـ ــي واليـ ــة
ً
تــاسـمــانـيــا األس ـتــرال ـيــة ت ـحــذيــرا،
أمس ،بعد فقدان أكثر من  35ألف
دوالر أس ـت ــرال ــي ( 26أل ــف دوالر
أم ـيــركــي) حـتــى اآلن خ ــال الـعــام
الـحــالــي ،بسبب عمليات احتيال
من الخارج عبر اإلنترنت.
وأفادت الشرطة ،في بيان ،بأن
جــائـحــة "ك ــورون ــا" شـهــدت وقــوع
عدد كبير من األشخاص ضحايا
لـتـلــك الـعـمـلـيــات ،حـيــث يــرسـلــون

ً
أمــواال إلى كيانات وهمية مقابل
شراء حيوانات أليفة.
وق ـ ـ ــال م ـح ـقــق الـ ـش ــرط ــة ،ب ــول
ت ـي ــرن ــر" :هـ ـ ــذا ه ــو نـ ــوع آخـ ــر مــن
االحتيال ،حيث يستهدف الجناة
مشاعر ضحاياهم".
وي ـ ـن ـ ـشـ ــئ م ـ ـن ـ ـفـ ــذو ع ـم ـل ـي ــات
االحتيال مواقع إلكترونية وهمية،
أو إعــانــات على مــواقــع إعالنية
ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
يتظاهرون فيها بأنهم يبيعون

سالالت كالب مرغوبة ،وعــادة ما
يطلبون تحويالت مالية.
وح ـ ـ ـ ــذر تـ ـي ــرن ــر م ـ ــن أن ـ ـ ــه ف ــور
وص ـ ـ ــول م ـب ـل ــغ اإليـ ـ ـ ـ ــداع األول ـ ـ ــي،
يقوم المحتال باللجوء لمبررات
جديدة ،للمطالبة بمزيد من المال
مثل تأجيل عملية النقل ،أو تكلفة
الشحن ،وفور الدفع يغلق جميع
االتصاالت.
(د ب أ)

بيع زجــاجــات المياه والــوجـبــات الخفيفة
في القطارات ،والتقى الطبيب بوروشوتام
ريدي ،الذي أمن له المأوى والدعم المادي،
معتقدا أنه يتيم.
وخــال إقامته مع د .ريــدي ،اطلع تيجا
ع ـلــى مـهـنــة ال ـط ــب ع ــن ق ــرب وأع ـج ــب بـهــا،

واستطاع أن يحصل على شهادات مزورة
بمساعدة شركة استشارية في نيودلهي،
واستخدمها للحصول على تدريب داخلي
ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى ،ح ـيــث اك ـت ـســب ال ـم ـه ــارات
الطبية األساسية التي استخدمها الحقا
للعمل كطبيب.

ُ
ّ
باربادوس تودع التاج البريطاني

د .عادل العبدالمغني

أعلنت دولة باربادوس الصغيرة في البحر الكاريبي أنها ستتخلى
عــن تبعيتها للتاج البريطاني ،وتصبح جمهورية ،بحلول نهاية
نوفمبر .2021
ُ
وأعلنت هذا االنفصال الدستوري الحاكمة العامة للجزيرة ،ساندرا
ميسون ،في خطاب أثناء استئناف عمل البرلمان المحلي ،بعد عطلته
الصيفية .وقالت ميسون ،التي كانت تتحدث في العاصمة بريدج تاون:
ْ
حصلت على االستقالل قبل أكثر من نصف قرن ،ال يمكن لبالدنا
"بعدما
أن تشكك في قدراتها على إدارة نفسها بنفسها".
وأضافت الممثلة الرسمية لملكة إنكلترا في الجزيرة" :حان الوقت
ً
لـنــودع ماضينا االستعماري ،وأهــل بــاربــادوس يــريــدون رئيسا من
باربادوس".

يومية سياسية مستقلة

شعر ا لـعــد يــد مــن مستخدمي منصة تويتر بالسعادة
عندما تمكنوا من حذف رد على تغريدة ،وتعديل وإصالح
الخطأ في النص المحذوف عند ظهوره مرة أخرى ،وإعادة
تغريدها.
وقــالــت "العربية نــت" ،أمــس ،إن تــوم واري ــن اكتشف هذا
األمر ألول مرة ،وقام بنشر تغريدة توضح أن "تويتر" ربما
ً
تختبر طريقة جديدة من أجل تعديل التغريدات ،قائال" :إذا
حذفت تغريدة عند الرد على شخص ما ثم انتقلت للرد مرة
أخرى ،فإن النص القديم يظهر مرة أخرى ،حتى تتمكن من
تصحيح الخطأ المطبعي".
َّ
وعلق أحد مستخدمي "تويتر"" :أعتقد أنني ُ
قمت بتحرير
تغريدة .لقد كتبت تغريدة ،والحظت وجود خطأ مطبعي
بسيط من حرف واحــد ،وحذفت التغريدة ،وضغطت على
خـيــار ال ــرد مــرة أخ ــرى ،ووج ــدت الـنــص الـكــامــل لتغريدتي
ً
السابقة متاحا للتعديل ،وإرساله مرة أخرى".
َّ
بالمقابل ،وفــي وقــت الح ــق ،رد متحدث بــاســم "تويتر"
على واريــن" :لألسف ،نحن ال نختبر هذا ،إنه مجرد خطأ،
ونحن نبحث فيه".
وق ــد طــالــب مـسـتـخــدمــو "تــوي ـتــر" ب ــزر الـتـحــريــر لتجنب
اإلح ــراج عندما يــرسـلــون عــن طــريــق الخطأ تـغــريــدات بها
أخطاء إمالئية ومطبعية.

أع ـل ـنــت ال ــوك ــال ــة األوروبـ ـي ــة
لـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــوي
"كوبرنيكوس" أن الحرائق التي
تـجـتــاح ال ـغــرب األم ـيــركــي أشــد
"بعشرات إلى مئات المرات" من
المعدل الذي سجل في السنوات
ال ــ 15الماضية ،مشيرة إلــى أن
دخانا كثيفا ينبعث منها يصل
إلى أوروبا.
وقال مارك بارينغتون ،العالم
فـ ــي اإلدارة ،فـ ــي بـ ـي ــان أ مـ ــس،

إن ــه بـفـضــل مــاح ـظــات األق ـمــار
الصناعية "نراقب حجم الحرائق
وتلوث الدخان ،الذي ينتقل عبر
الواليات المتحدة وخارجها".
وت ـش ـيــر ه ــذه ال ـب ـيــانــات إلــى
أن ن ـشــاط ه ــذه ال ـحــرائــق "غـيــر
المسبوقة" هذا العام هو "أكثر
كـ ـث ــاف ــة ب ـ ـع ـ ـشـ ــرات إل ـ ـ ــى م ـئ ــات
ال ـم ــرات م ــن م ـعــدل ال ـف ـتــرة بين
 2003و 2019في جميع أنحاء
(أ ف ب)
الواليات المتحدة.

وفيات
ليلى أحمد عبدالعزيز القطان

أرملة عبدالكريم عبدالنبي القطان
ً
 74عاما ،شيعت ،ت99031533 ،99877432 :

لولوة صقر علي العدواني

أرملة شمروخ عقاب العدواني
ً
 88عاما ،شيعت ،ت99610722 ،66667541 ،97223444 :

رومي خلف العنزي
مطر
ً

 76عاما ،شيع ،ت67711868 ،55575899 :

سميعة عبدالقادر محمود السبتي

أرملة عبدالله مبارك الدليمي
ً
 80عاما ،شيعت ،ت50669999 :

مواعيد الصالة

شعبية بطريقة األداء واأللحان واألدوات
الموسيقية .واألكثر أن العالقة مع اإلخوة
ً
البحرينيين تنشأ سريعا وتكبر ،وعلى
عكس الجنسيات األخ ــرى ،مــن الصعب
اختراقها بسهولة.
وما يجعل العالقة جميلة هو طريقتنا
وطريقتهم فــي "الـغـشـمــرة والـمـعــايــات"

ً
عند اال خ ـتــاف على المسميات ،فمثال
يـسـمــون الـبـطــاطــس "عـلــي ولـ ــم" ،ولــذلــك
قصة طويلة ،فنضحك عند سماع هذه
التسمية ،ف ـيــردون علينا بأننا نسمي
ســريــر الـنــوم "البطيخة" بنفس تسمية
"ال ـشـ ّـمــام األص ـف ــر" ،ويـقــولــون لـنــا" :أحــد
ينام فوق البطيخة ،أنتم يالكويتيين مو
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خطأ في «تويتر» ُيعدل التغريدات

الدخان األميركي يصل إلى أوروبا

البطاطس في البحرين «علي ولم»
بيننا و بـيــن شـعــب مملكة البحرين
عالقة فريدة ،ضاربة أطنابها في جذور
ال ـتــاريــخ مـنــذ ب ــداي ــة االس ـت ـي ـطــان األول
آلل الـصـبــاح ألرض الـكــويــت ومـعـهــم آل
ّ
الخليفة ،إل أنـهــم رحـلــوا إلــى البحرين
في بداية األمر ،وتبقى منهم في الكويت
فرع صغير من شيوخهم ،هم آل فاضل،
ومنهم وزي ــر النفط الـحــالــي األخ خالد
الفاضل واألخ المستشار صالح الفاضل،
زميلنا في رابطة األدباء الكويتيين ،الذي
له باع طويل في توثيق جوانب متعددة
من تراث الكويت!
ل ـل ـب ـح ــري ــن وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا نـ ـكـ ـه ــة خ ــاص ــة
ممزوجة بحالوة مذاق "حلوى البحرين"
منذ أيــام الغوص والسفر وبيع اللؤلؤ
(ال ـط ــواش ــه) ،وكــذلــك ارت ـي ــاد الكويتيين
للبحرين للعمل والتجارة .وقائمة سرد
ّ
ً
األس ـمــاء طــويـلــة ج ــدا ال يــتـســع المجال
لتفصيل ذل ــك ،والـجـمـيــع ي ـعــرف أن كل
الـكــويـتـيـيــن يـحـبــون الـبـحــريــن وأهـلـهــا،
وهـ ــم ك ــذل ــك ي ـبــادلــون ـنــا ن ـفــس ال ـش ـعــور
واألحاسيس ،وال تحلو العالقة إال عند
تـبــادل المزحة و"الـغـشـمــرة" ،فهم شعب
ط ـيــب وك ــري ــم واج ـت ـم ــاع ــي م ــن ال ــدرج ــة
ً
ّ
ويحب الفنون ،ودائما
األولــى ،ومنفتح
مـ ِـرح وب ـشــوش ...وهــذا مــا وجــدتــه أثناء
الدراسة في ربوع اإلسكندرية قبل نصف
قـ ــرن ،إذ ّ ل ــم ت ـكــن تـحـلــو ح ـفــات الـسـمــر
ال ـت ــي ك ــن ــا نـقـيـمـهــا إال ب ـم ـشــاركــة طلبة
الـبـحــريــن ،إلجــادتـهــم الـفــن على أصوله
وقـ ــواعـ ــده ب ـن ـفــس م ــا ل ــدي ـن ــا م ــن ف ـنــون

خيبت "أب ــل" آم ــال الكثير
م ــن ع ـشــاق ـهــا ف ــي مــؤتـمــرهــا
السنوي ،إذ كانوا يترقبون
أن تـكـشــف ف ـيــه ع ــن هــواتــف
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـك ـت ـف ـي ــة ب ـع ــرض
أجهزة إلكترونية أخرى.
ونظمت الشركة األميركية
مؤتمرها السنوي التقليدي،
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول ،فـ ـ ـ ــي وال يـ ـ ـ ــة
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،ل ـل ـك ـشــف عــن
أحدث األجهزة التي تبتكرها،
لكن المؤتمر هــذا العام كان
ً
افتراضيا ،بخالف المؤتمرات
السابقة ،بسبب أزمة جائحة
كورونا.
وكشفت "أبل" عن نسختين
مــن ســاعــة جــديــدة وجـهــازي
ح ــاس ــوب لــوح ـي ـيــن (آيـ ـب ــاد)
فـ ـ ـق ـ ــط ،ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز ب ــأسـ ـع ــاره ــا
المعقولة والمنخفضة.
وقـ ـ ــال م ـس ــؤول ــو ال ـشــركــة
األم ـي ــرك ـي ــة إن س ــاع ــة أبـ ــل 6
ت ـح ـمــل م ــزاي ــا ج ــدي ــدة ،مثل
مـسـتـشـعــر ص ـح ــي م ـت ـطــور،

يقيس مستوى األوكسجين
في الدم خالل  15ثانية.
ووردت في أحد الفيديوهات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــروي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
ع ـبــارة "مستقبل صـحـتــك في
معصمك" .وأع ــرب الكثير من
ع ـشــاق "أبـ ــل" ع ــن امتعاضهم
مـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الـس ـنــوي ،خــاصــة أنـهــم كــانــوا
يترقبون هواتف جديدة.
واجتاح وســم "حــدث أبل"
مــوقــع "تــوي ـتــر" ،وكــانــت فيه
آالف الـ ـتـ ـغ ــري ــدات الـ ـن ــاق ــدة
ل ـغ ـي ــاب الـ ـه ــات ــف ال ـم ـن ـت ـظــر.
وك ــان ــت ت ـســري ـبــات تـحــدثــت
عن وجود هواتف آيفون 12
وآي ـفــون  12بــرو وآي ـفــون 12
ماكس.
وتوقعت مصادر أن يعلن
ع ــن آيـ ـف ــون  ١٢ف ــي أك ـتــوبــر
المقبل.
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صاحيين ،"!..فنضحك بجو من المداعبة
ال نجده عند ٍّ
أي من الشعوب األخرى!
الصورة التقطت لي عام  ،١٩٧٢وهي
من ألبوم ذكرياتي لمجموعة من طلبة
البحرين في اإلسكندرية وقت مشاركتهم
ل ـنــا ف ــي ح ـفــل ال ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي ال ـعــاشــر
الستقالل دولة الكويت.
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