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ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ :ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻧﺒﺬﺗﻨﻲ
ﺑﻌﺪ إﺧﻔﺎق »ﺑﺎﺗﻤﺎن آﻧﺪ روﺑﻦ«
ص ١٣

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟـ »اﻟﻐﺮﻓﺔ« :ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٠٥

اﻟﻐﺎﻧﻢ» :اﻓﺘﺘﺎح وﻓﺾ«
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﻴﻮم

ﺳﻤﻮه أﺷﺎد ﻟﺪى اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋﻴﺴﻬﺎ وأﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
» rاﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ...واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺼﻘﺮ ﻟﺴﻤﻮه :اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ
أﺻﺒﺢ ﺷﺮط ﺑﻘﺎء ﻻ ًﺷﺮط رﺧﺎء

»اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »داﺋﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ زاﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ...وﻟﻬﻤﻮﻣﻪ وﻗﺴﻮة ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﺪﺗﻬﺎ«
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺎء ﻗﺮﻳﺐ«
أﺷــﺎد ﺳﻤﻮ وﻟـ ّـﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻤﻮه
ﺿــﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،وﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،واﻹﺳﻬﺎم
ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ووﺟ ــﻪ ﺳ ـﻤــﻮه ،ﻟ ــﺪى اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ ﺑـﻘـﺼــﺮ اﻟﺴﻴﻒ
أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻘﺮ وأﻋﻀﺎء
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة ﺑ ــﺬل اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ

اﻟﻨﺎﺻﺮ :ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ-
أردﻧﻲ ﺣﻴﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺼﻘﺮ وأﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أﻣﺲ

اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ،واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـ ـ ــﺪؤوب ﻟ ـﻤــﻮاﻛ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.
وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﺛـﻨــﺎء اﻟـﻠـﻘــﺎء ،ﻗــﺎل اﻟﺼﻘﺮ إن ﺳﻤﻮ
ً
وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻛــﺎن ﻃــﻮال ﻋﻘﻮد زاﻫــﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ً
واﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰا
ﻟﻮﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﺳﻤﻮه اﺳﺘﺠﺎب ﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺪاء

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ  ٥دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت  ٢٦اﻟﺠﺎري ﻣﺪة  ١٠أﻳﺎم
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ا ﻟـﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﻳﻮم
اﻟﺴﺒﺖ  5دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺪر
ً
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25ا ﻟـﺠــﺎري ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤــﻮاﻋ ـﻴــﺪ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ.
وأﻛﺪت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وزارﻳــﺔ أن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب

ً
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻴﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻻﺛﻨﻴﻦ  26اﻟﺠﺎري وﻳﺴﺘﻤﺮ  10أﻳﺎم.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻴــﻮم دور
اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠــﻲ ،ﻟـﻠـﻔـﺼــﻞ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
ﻋﺸﺮ ،ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻦ ﺟــﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻄﻖ
اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،وﻛﻠﻤﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وأ ﺧــﺮى ﻟﺴﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء.
ُ َ
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﺗـﻌــﻘــﺪ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻟﺘﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻠﺠﺎن ورﻓﻌﺘﻬﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) (145ﺑﻔﺾ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد.
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ﻋﻬﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺴﻢ
ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺘﺴﻠﻢ اﻟﻴﻮم  ١٢أﻟﻒ
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ »اﻟﻤﻄﻼع«

ً
وﻓﻖ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪه ﻋﺎﻣﺎ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﺬارات
إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎول اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ،ﺗ ـﺒــﺪأ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮم ،اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ــﻢ
اﻻﺑـ ـﺘ ــﺪاﺋ ــﻲ ﻟ ـﻘ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻼع،
وا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ  12177ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ  400م 2ﻟ ـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬــﺎ،
ً
ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟ ـﺒــﺪء ﺗﺴﻠﻴﻢ 02
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ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪ
اﻟﻨﺒﻮي  ٢٩اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳ ـ ــﻮم اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ  29اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎره ﻋـ ـﻄـ ـﻠ ــﺔ رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي
ً
اﻟـﺸــﺮﻳــﻒ ﻟـﻌــﺎم  1442ﻫﺠﺮﻳﺎ،
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺄﻧ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوام
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺧﺒﺮ  .Hﻳﻔﺠﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ روﺣﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ
ﻃﻬﺮان ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﺒﺎق ﺗﺴﻠﺢ
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

أﻛــﺪ ﻣـﺼــﺪر ﻣـﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺣﺴﻦ
روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻟ ــﻢ ﻳـﺸــﺄ ذﻛ ــﺮ اﺳ ـﻤ ــﻪ ،أن ﻓــﺮﻳــﻖ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺧﺒﺮ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﺑـﺸــﺄن ﻟـﻘــﺎء ﺧ ــﺎص ﺑـﻴــﻦ ﻣـﻨــﺪوﺑــﻲ اﻻﺗـﺠــﺎه
اﻷﺻ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻲ وأﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ــﻦ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن.
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺼﺪر ،ﻟـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن روﺣﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺷـ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻐ ـﻀ ــﺐ واﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـ ــﺄﻛ ـ ــﺪه أن
اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء أي اﺗﺼﺎل
أو ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ،ﻟـﻴــﺲ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻊ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑــﻞ ﻣﻊ
ﻋ ــﻮاﺻ ــﻢ أوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻳ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﻮﻧــﻪ وﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﻫــﻢ
ً
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وﻳﺮﻳﺪون ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺣﺼﺪ
ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وذﻛــﺮ أن ﺗﻄﺮق روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
»اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺤﺴﻦ ﻣــﻊ ﻣـﻌــﺎوﻳــﺔ« ﻛــﺎن ﻫــﺪﻓــﻪ إﻋﻄﺎء
رﺳــﺎﻟــﺔ ﺿـﻤـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻐــﺮب ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ 02

ً
اﻟﺴﺎﻣﻲ وﻧ ــﺪاء اﻟﺸﻌﺐ واﻟــﻮاﺟــﺐ ،وﺗﻔﻬﻤﺎ ﻟﻌﻤﻖ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻫﻤﻮﻣﻬﺎ.
ً
وأﺿــﺎف اﻟﺼﻘﺮ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻌﺮف ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ
ﺳ ـﻤــﻮه اﻟ ــﺪاﻋ ــﻢ ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑــﻮﺻـﻔــﻪ ﻗــﺎﻃــﺮة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ »إذا ﻣــﺎ ﻧــﺎل دوره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﻴ ـﻌــﻲ ﻓ ــﻲ دول اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ،وإذا أﻋﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﺘﺼﺪى ﻟﻬﺬا
اﻟﺪور ﺑﻜﻔﺎءة وﻣﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻌﺪل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﻤﻮﻣﻪ ،ﻣﻊ ﻗﺴﻮة

ً
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋـﻤــﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣــﻦ ﺿﻐﻮط
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،ﻣﻌﻘﺒﺎ ﺑﺄن
ً
ً
»ﻟﻬﺬا ﻣﻘﺎﻣﺎ آﺧﺮ وﻟﻘﺎء ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ«.
وأﻛ ــﺪ أن »اﻹﺻـ ــﻼح اﻟـﺸــﺎﻣــﻞ ﻟـﻜــﻞ اﻟـﻨــﻮاﺣــﻲ ﺑﻼ
اﺳﺘﺜﻨﺎء أﺻﺒﺢ ﺷﺮط ﺑﻘﺎء ،ﻻ ﺷﺮط رﺧﺎء ،وأﺻﺒﺢ
ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ أﻣﺲ
ً
ً
ﻗﺒﻞ اﻟ ـﻴــﻮم ،وإذا ﻟــﻢ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑــﻪ ﻋـﻨــﻮاﻧــﺎ وﻣﻨﻬﺠﺎ
وﻧﻤﺾ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻋﺘﺒﺎرات
ِ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺲ إﻻ«.
٠٩

٠٧
ﻛﻤﺎل ﻟـ » :.Hﻓﻴﻠﻜﺎ«
ﺟﺎﻫﺰة ﺳﻴﺎﺣﻴﴼ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ
ﻓﻲ »اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮاﺑﻊ«
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ً
األمير استقبل ممثل ملك بوتان معزيا في األمير الراحل

ُ
ُّ
سموه التقى المبارك والهاشل وتلقى رسائل تهنئة بتولي الحكم وأكد تميز الشراكة مع «األمم المتحدة»
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـق ـص ــر الـ ـسـ ـي ــف ،أم ـ ـ ــس ،سـمــو
الشيخ جابر المبارك.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،ممثل
مـ ـل ــك ب ـ ــوت ـ ــان ج ـي ـغ ـم ــي كـ ـي ــزار
نــام ـج ـيــل وان ـغ ـت ـش ــوك ،األم ـي ــر
جيغل أوغين وانغتشوك ،حيث
سـلــم س ـمــوه رســالــة خـطـيــة من
مـلــك ب ــوت ــان ،تـضـمـنــت خــالــص
الـ ـتـ ـع ــازي وص ـ ـ ــادق ال ـم ــواس ــاة
لـ ـسـ ـم ــوه ،ول ـل ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي
ب ــوف ــاة األمـ ـي ــر ال ــراح ــل الـشـيــخ
صباح األحمد ،طيب الله ثراه.
ك ـم ــا ت ـض ـم ـنــت ت ـه ــان ــي مـلــك
بوتان لسموه بمناسبة توليه
مقاليد الحكم ،متمنيا لسموه
كل التوفيق والـســداد ،وموفور
الصحة وتمام العافية.
وأشـ ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه ب ــال ـع ــاق ــات
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع بـيــن
الكويت وبوتان ،مؤكدا حرص
البلدين لالرتقاء بأطر التعاون،
بما يخدم المصالح المشتركة
لـلـبـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن ،متمنيا

ل ـم ـلــك ب ــوت ــان م ــوف ــور الـصـحــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـل ـب ـل ــد ال ـص ــدي ــق
المزيد من الرقي والتقدم.
حضر المقابلة وزير شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ علي
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــراح ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــديـ ـ ــوان
األم ـيــري الشيخ مـبــارك فيصل
ال ـس ـعــود ،ونــائــب وزي ــر شــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ووك ـ ـيـ ــل الـ ــديـ ــوان
األم ـيــري ،مــديــر مكتب صاحب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد أحـ ـم ــد
فـهــد ال ـف ـهــد ،ورئ ـي ــس الـمــراســم
والـتـشــريـفــات األمـيــريــة الشيخ
خالد العبدالله.
واس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
محافظ بنك الكويت المركزي
الدكتور محمد الهاشل.

تهنئة غوتيرش
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـل ـقــى
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،رســالــة
تهنئة مــن األم ـيــن ال ـعــام لألمم

الـمـتـحــدة انـطــونـيــو غــوتـيــرش،
أعرب فيها عن خالص التهنئة
لسموه بمناسبة توليه مقاليد
ال ـح ـكــم ،م ــؤك ــدا فـيـهــا ال ـحــرص
على اسـتـمــرار تطوير وتعزيز
العالقات بين الكويت ومنظمة
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،ك ـمــا ضمنها
خــالــص تـمـنـيــاتــه لـسـمــوه وكــل
التوفيق والسداد لقيادة مسيرة
الخير والنماء في الكويت.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه بـ ــرسـ ــالـ ــة
جـ ـ ــواب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أع ـ ـ ـ ـ ــرب ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ع ــن
خ ــال ــص ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره على
ما عبر عنه من طيب المشاعر
وص ـ ـ ـ ــادق الـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــات ،م ـش ـيــدا
سموه بالشراكة المتميزة بين
الكويت ومنظمة األمم المتحدة،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية.
كـ ـم ــا ت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،بــرق ـيــة
تهنئة من رئيس لجنة شؤون
ال ــدول ــة ف ــي ج ـم ـهــوريــة كــوريــا
الديمقراطية الشعبية الصديقة
ك ـيــم ج ــون ــغ وون ،أع ـ ــرب فيها
باسمه وباسم حكومة وشعب

ً
األمير مستقبال جابر المبارك أمس
جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية الصديقة عن خالص
التهاني لسموه بمناسبة توليه
مقاليد الحكم ،متمنيا لسموه
دوام التوفيق والسداد.
وقـ ـ ــد بـ ـع ــث سـ ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة
جوابية أعرب فيها عن خالص
شكره وتقديره على ما ّ
عبر عنه

مــن تـمـنـيــات صــادقــة ومـشــاعــر
طيبة ،متمنيا سموه له موفور
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ول ـل ـب ـلــد
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـطــور
والنماء.
في مجال آخر ،تلقى صاحب
السمو رسالة تهنئة من رئيس
ج ـم ـهــوريــة سـيـشــل دانـ ــي ف ــور،

أعــرب فيها عن خالص تهانيه
وت ـ ـ ـهـ ـ ــانـ ـ ــي حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وش ـ ـعـ ــب
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
تــولـيــه مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،مشيدا
بالعالقات الوطيدة بين الكويت
وجمهورية سيشل.
وبعث صاحب السمو برسالة
جــواب ـيــة ،أع ــرب فـيـهــا عــن بالغ

ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره ع ـلــى م ــا عـ ّـبــر
عنه من فيض المشاعر الطيبة،
مؤكدا سموه التطلع والحرص
المشترك على تعزيز العالقات
بين البلدين.

استقباالت ولي العهد

رئيس الوزراء يتلقى تعزية وانغتشوك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر السيف أمس ،سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه ممثل ملك بوتان األمير جيغل
أوغ ـي ــن وان ـغ ـت ـشــوك ،وال ــوف ــد ال ـمــرافــق ل ــه ،وذل ــك
بمناسبة زيارته للبالد ،حيث قدم لسموه واجب
العزاء في وفاة فقيد الوطن ،المغفور له بإذن الله
تعالى ،األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب
الله ثراه.
كما أعرب وانغتشوك عن خالص تهانيه لسمو
ولي العهد بمناسبة توليه والية العهد ،متمنيا
لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد
مــن الـتـقــدم واالزدهـ ــار ،فــي ظــل الـقـيــادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.
كـمــا اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد مـحــافــظ بنك
الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد ،في قصر السيف أمس،
م ـم ـثــل م ـل ــك ب ــوت ــان جـيـغـمــي
كـ ـي ــزار نــام ـج ـيــل وان ـغ ـت ـشــوك
األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــل أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وانغتشوك ،الذي نقل تعازي
ملك بــوتــان لسموه والشعب
الـكــويـتــي بــوفــاة الـمـغـفــور له
بإذن الله تعالى األمير الراحل
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد طيب
الله ثراه.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء الـمـسـتـشــار
بـ ــالـ ــديـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري مـحـمــد
أب ــوال ـح ـس ــن وم ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية لشؤون آسيا علي
السعيد.

ً
ولي العهد مستقبال الهاشل أمس

ً
الخالد مستقبال ممثل ملك بوتان أمس

الناصر :توافق كويتي  -أردني حيال القضايا العربية واإلسالمية
عقب تسليمه رسالة األمير إلى ملك األردن ...وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء
اس ـت ـق ـبــل ال ـع ــاه ــل األردن ـ ــي
ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـث ــان ــي بــن
الـ ـحـ ـسـ ـي ــن مـ ـبـ ـع ــوث ص ــاح ــب
ال ـس ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
نواف األحمد ،وزير الخارجية
الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
في إطار الزيارة الرسمية التي
يقوم بها والوفد المرافق إلى
العاصمة األردن ـيــة عـمــان ،إذ
سلم رسالة خطية من صاحب
الـ ـسـ ـم ــو ت ـت ـص ــل ب ــال ـع ــاق ــات
األخوية الوطيدة التي تربط
البلدين الشقيقين ،والقضايا
ذات االهتمام المشترك.
وال ـت ـق ــى م ـب ـع ــوث صــاحــب
السمو رئيس الوزراء األردني
ال ــدكـ ـت ــور ب ـش ــر ال ـخ ـص ــاون ــة،
حـيــث نـقــل إل ـيــه تـهـنـئــة سمو
أمير البالد ،وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ب ـم ـنــاس ـبــة
الثقة الملكية التي حظي بها
بتعيينه رئيسا لوزراء األردن،
وتمنياتهم له بدوام التوفيق
والسداد.
ك ـمــا تـ ـن ــاول ال ـل ـق ــاء مجمل
عـ ــاقـ ــات األخ ـ ـ ـ ــوة والـ ـت ــاح ــم
بين البلدين ،وسبل تنميتها
وتـ ـ ـق ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ال ـم ـجــاالت ،إضــافــة إل ــى بحث
المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية ،والقضايا
محل االهتمام المشترك.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ك ــل مـســاعــد
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون

ال ــوط ــن ال ـعــربــي الـسـفـيــر فهد
الـ ـع ــوض ــي ،وس ـف ـي ــر ال ـكــويــت
لــدى األردن عزيز الديحاني،
ونائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب وزير الخارجية
المستشار أحمد الشريم.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث ص ــاح ــب
ال ـس ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وزي ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـش ـيــخ د .أحـمــد
الناصر «خصوصية» العالقة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ـ األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وأن
القضايا اإلقليمية والدولية
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات «م ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة
وم ـت ـس ــارع ــة» م ـمــا يـسـتــدعــي
ً
ً
ً
تنسيقا متواصال ومستمرا ،
«و نـحــن مستمرون على نهج
قـيــادتـيـنــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال»،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى ت ـطــابــق الـ ــرؤى
والمواقف بين الكويت واألردن
حيال قضايا االمتين العربية
واإلسالمية.
و قـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .أ حـ ـم ــد
الناصر ،في مؤتمر صحافي
مـشـتــرك مــع وزي ــر الـخــارجـيــة
األردنــي أيمن الصفدي ،عقب
اجتماعين ثنائي وموسع في
ال ـعــاص ـمــة ع ـم ــان ،إن زي ــارت ــه
الرسمية إلى األردن تأتي لنقل
رســالــة مــن سـمــو أمـيــر الـبــاد
إلــى العاهل األردنــي تتضمن
«أبـ ـ ـل ـ ــغ الـ ـتـ ـق ــدي ــر واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان
لـ ـمـ ـش ــاط ــرة الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـعـ ــزاء
بوفاة سمو أمير البالد الراحل
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد طيب
الله ثراه».

وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ي ـن ـقــل كــذلــك
رســالــة تقدير أخ ــرى تتعلق
ب ــال ـم ــوق ــف األردنـ ـ ـ ــي ال ــداع ــم
ل ـل ـكــويــت ف ــي ب ــداي ــة جــائـحــة
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،حـيـنـمــا أرس ـلــت
المملكة طــا ئــرات مساعدات
لـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــود م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة
ً
ال ـف ـي ــروس ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن
«ه ــذا الـمــوقــف لـيــس بغريب
على األشقاء في األردن».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
اللجنة المشتركة الكويتية ـ
األردنية في دورتها الخامسة
الـ ـ ــذي س ـي ـع ـقــد ف ــي ال ـكــويــت
ً
ال ـع ــام الـمـقـبــل ،م ـش ــددا على
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ف ـ ــي وض ــع
إطـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــي لـ ـقـ ـي ــاس
م ــدى ال ـت ـطــور ف ــي الـعــاقــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
القطاعات.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،جـ ـ ــدد وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األردنـ ـ ـ ـ ــي أي ـم ــن
ال ـص ـف ــدي م ـشــاعــر ال ـت ـعــازي
ب ــوف ــاة أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ــراح ــل
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد،
ً
مـسـتـشـهــدا بـتـعــزيــة الـعــاهــل
األردني حين قال« ،كان سمو
ً
ً
األمير الراحل زعيما حكيما
ً
ً
ً
وق ـ ــائ ـ ــدا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا مـحـبــا
ً
لـ ــأردن وأمـ ـي ــرا لــإنـســانـيــة،
كــرس حياته من أجــل خدمة
الـكــويــت والـقـضــايــا العربية
ورأب الصدع».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــدي ع ــن
تـمـنـيــاتــه لـلـكــويــت بــالـمــزيــد
مـ ــن األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي

العسعوسي يشارك في اجتماع النواب
العموم بدول «التعاون»
شارك النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ،أمس األول ،في
االجتماع الثاني عشر لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس
التعاون ،وذلك عن ُبعد وعبر تقنية «فيديو كونفرانس».
وقــد ش ــارك بهذا االجـتـمــاع الـنــواب العموم والـمــدعــون العامون
بدول المجلس ،بحضور األمين العام لدول مجلس التعاون د .نايف
الحجرف.
وت ـنــاول االجـتـمــاع مناقشة الـمــوضــوعــات الـمــدرجــة على جــدول
األعمال والموضوعات ذات االهتمام المشترك بشأن التعاون القانوني
والقضائي بين دول مجلس التعاون في المسائل الجزائية.
وقد تم تكريم ناصر البدر ،بمناسبة منحه جائزة «حامد العثمان»
تقديرا لجهود وانجازاته خالل فترة عمله مديرا لنيابة العاصمة.
كما تمت أعمال هذا االجتماع بمشاركة وعضوية وفد دولة الكويت
المستشار سلطان بــوجــروه ،المحامي الـعــام األول ،ومــديــر نيابة
التنفيذ الجنائي مشعل الغنام ،ومدير نيابة التعاون الدولي طالل
الفهد ،ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد العازمي ،ورئيسة قسم
شؤون أعضاء النيابة العامة بإدارة مكتب النائب العام هديل الحمدان.

ضرار العسعوسي

الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة خــالــد الـجــارالـلــه
أمس ،سفير هولندا لورانس
ويستهوف ،بمناسبة تسلم
م ـه ــام ع ـم ـلــه س ـف ـي ــرا ل ـب ــاده
لدى الكويت ,وتم خالل اللقاء
بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
ع ـلــى الـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون مـكـتــب
نــائــب ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أيـهــم
العمر.

العاهل األردني يتسلم رسالة صاحب السمو
ظل قيادة سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
أح ـمــد ال ـنــاصــر ل ـ ــأردن ال ــذي
يــزورهــا للمرة األول ــى كوزير
للخارجية ،قــال إن الجانبين
أجريا خالل الزيارة مباحثات
تعكس ا لـتـعــاون الثنائي في
ً
مختلف المجاالت ،خصوصا
أن ال ـب ـلــديــن ي ـح ـت ـفــان ال ـعــام
المقبل بالعام الـ  60على إقامة
العالقات الدبلوماسية.
وأك ــد أن الـكــويــت هــي أكبر
مستثمر عــر بــي و ثــا نــي أكبر
مستثمر دو ل ــي فــي المملكة،
ً
الفتا إلى المشاريع التنموية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق

الكويتي للتنمية االقتصادية
فـ ــي األردن ب ـق ـي ـمــة ت ـت ـج ــاوز
ن ـص ــف م ـل ـي ــار دوالر عـ ــاوة
على الدعم الكويتي المستمر
لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
والقطاعات األخرى.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن االم ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــان
الح ـت ـضــان ال ـكــويــت ن ـحــو 60
ألف أردني «يعيشون وكأنهم
في بلدهم» كما عبر عن اعتزاز
األردن ب ــوج ــود ن ـحــو أرب ـعــة
آالف طــالــب كويتي يــدرســون
في جامعات وكليات المملكة.
وأك ــد مــوقــف الـبـلــديــن على
مركزية القضية الفلسطينية
وضرورة إنهاء الصراع بشكل
عـ ــادل يـضـمــن ح ــل الــدولـتـيــن

«السكنية» تتسلم اليوم...
الوحدات للمواطنين لبناء قسائمهم.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها ،أن وزيرة األشغال
العامة وزي ــرة اإلسـكــان د .رنــا الـفــارس ستترأس وفد
«السكنية» ،لتسلم هــذه القسائم ،وذلــك بحضور عدد
من ممثلي الجهات الحكومية.
وذكــرت المصادر أن المؤسسة ،وفق العقد المبرم،
ستمهل المقاول المنفذ مدة ال تتجاوز أسبوعين ،إلنهاء
أي مالحظات في حال ورودها على البنى التحتية لهذه
تسلم المشروع منه.
القسائم خالل فترة ّ
وكان العقد الذي ُوقع مع المقاول في مارس ،2017
نص على انتهاء أعمال المرحلة األولى بإنجاز 12177
ً
قسيمة فــي مــدة  24شـهــرا مــن تــاريــخ مـبــاشــرة تنفيذ
األعمال ،وانتهاء أعمال «الثانية» بإنجاز  6342قسيمة
ً
في  30شهرا من تاريخ مباشرة تنفيذ أعمال العقد.
وط ـلــب ال ـم ـقــاول تـمــديــد ف ـتــرة تـسـلـيــم «األولـ ـ ــى» في
نوفمبر  ،2019إلــى نهاية أكـتــوبــر مــن الـعــام الحالي؛
ً
نظرا لتأخره نتيجة العوائق الصخرية في المناطق
التي تسلمها.

الجارالله والسفير الهولندي
بحثا تطورات األوضاع اإلقليمية

وقـ ـي ــام ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية على خـطــوط الــرابــع
من يونيو .1967

الكويت أكبر
مستثمر
عربي وثاني
أكبر مستثمر
دولي في
المملكة
الصفدي

خالد الجارالله

َ
«الجنايات» تحبس ضابطين
على ذمة «التسريبات»
قــررت محكمة الجنايات،
أمـ ــس ،برئ ــاس ــة المستش ـ ــار
د .حمد المال ،في أول جلسة
لها ،حبس ضابطين بوزارة
الــداخ ـل ـيــة ،عـلــى ذم ــة قضية
تـ ـس ــري ــب مـ ـق ــاط ــع مـ ــن جـهــة
عملهما في جهاز أمن الدولة،
وتحديد جلسة  16نوفمبر
الط ـ ـ ــاع ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـل ــى مـلــف
القضية.
ووج ـ ـهـ ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إل ــى
الضابطين المخلى سبيلهما

خبر ةديرجلا .يفجر معركة...
لـلـمـفــاوضــات وقـطــع الـطــريــق عـلــى الـمـتـشــدديــن الــذيــن
غضبوا من تحركه.
وقال إن جميع الفرقاء السياسيين بإيران وصلوا
ً
حــالـيــا إل ــى قـنــاعــة ب ــأن ال ـت ـفــاوض ضـ ــروري لـلـخــروج
ً
من األزمة ،لكن الخالف يكمن حاليا حول من سيقوم
بــالـتـفــاوض ،وأي ضـمــانــات يـجــب أن تحصل عليها
طهران حتى ال تتكرر كارثة خروج واشنطن من االتفاق
النووي.
وشرح المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى
االتفاق النووي في عمان خالل عهد أحمدي نجاد ،لكن
التفاوض على الضمانات ثم إعالن االتفاق تم في عهد
ً
روحاني الذي أشرك مجموعة  1+5كضمانة ،مضيفا أن
ً
هذه الخطوة حمت طهران نسبيا رغم خروج واشنطن
من االتفاق.
وأض ــاف أن دخ ــول األصوليين الــذيــن ليس لديهم
أي تجربة في المفاوضات المعقدة من شأنه إدخــال
إيــران في ظــروف سياسية ال تحمد عقباها ،دون أي
غطاء دولي.

م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ب ـك ـفــالــة مــالـيــة
قـ ــدرهـ ــا  5آالف دي ـ ـنـ ــار لـكــل
ً
منهما ،تهما تتعلق بتسريب
شـ ــريـ ــط ألح ـ ـ ــد الـ ـحـ ـس ــاب ــات
الــوهـمـيــة عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،إال
أنهما أنكراها.

ً
يأتي ذلك في وقت عقد النواب األصوليون اجتماعا،
ً
أمــس األول ،في مدينة قم مدعوما بحضور عــدد من
كبار علماء الدين في هذه المدينة إلقناع باقي نواب
ً
ً
المجلس كي يوقعوا طلبا جديدا الستجواب روحاني
بـعــدمــا أف ـشــل ال ـمــرشــد األع ـلــى عـلــي خــامـنـئــي الطلب
السابق.
ً
وك ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي شـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـ ــدد مــن
اإلصالحيين على روحاني ،إذ طالب حسين مرعشي،
صـهــر الــراحــل هــاشـمــي رفسنجاني الـمـتـحــدث باسم
حزب كاركزاران (اإلصالحي المعتدل) ،الرئيس روحاني
باالستقالة؛ ألنه «ال يمكن إدارة أمور البالد بعدد من
الصعاليك».
ً
وبينما أظهرت الصين مؤشرا إلى أنها ستبدأ بيع
السالح إليران مع انتهاء الحظر األممي رغم تهديدات
واشنطن بفرض عقوبات على من يتعامل مع طهران،
أو إعالنها أنها ستضمن بنفسها سريان الحظر ،دعا
وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي ،أمس األول،
دول الخليج إلــى الـمـســارعــة فــي عقد اتـفــاقــات أمنية
وعسكرية مع طهران؛ لضمان استقرار المنطقة ،وتجنب
ّ
ما يصفه المراقبون بأنه سباق تسلح.
١٨

ةديرجلا
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محليات
الساير :تنسيق العمل اإلغاثي لمصلحة اإلنسانية جمعاء

شارك في ورشة لجنة اإلعداد الجتماعات «الصليب» و«الهالل األحمر»

تعزيز القانون
الدولي
اإلنساني
لمواجهة
الكوارث
وإيجاد بيئة
مناسبة
للتطوع

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية ال ـهــال األح ـمــر د .هــال
الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـم ــواضـ ـي ــع
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي؛
كــإغــاثــة الـمـحـتــاجـيــن والـتـعـلـيــم
وتمكين المرأة ومكافحة فيروس
"كــوف ـيــد  ،"19ل ـمــواج ـهــة آثــارهــا
ورصـ ــد تــداع ـيــات ـهــا ف ــي الـحــركــة
الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر.
جاء ذلك في تصريح للساير،
ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" ،ع ـل ــى ه ــام ــش ورشـ ــة
ع ـمــل ال ـل ـج ـنــة ال ــدائ ـم ــة ل ــإع ــداد
لالجتماعات الدستورية للحركة
الدولية للصليب والهالل األحمر
عبر تقنية االتصال المرئي.
وقـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر ،الـ ـ ــذي يـشـغــل
أيـ ـض ــا م ـن ـص ــب عـ ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
ال ــدائـ ـم ــة ل ـل ـح ــرك ــة ال ــدولـ ـي ــة فــي
ال ـص ـل ـيــب وال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ،إن

الورشة بحثت القضايا اإلنسانية
ً
الحالية األشد إلحاحا من خالل
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات لـ ـمـ ـك ــون ــات ح ــرك ــة
األحمر والهالل األحمر،
الصليب ً
وذلك تحقيقا لغرض اإلنسانية
المشترك.

مصلحة اإلنسانية
وأكد أن المسؤولية المشتركة
وال ـج ـمــاع ـيــة ت ـقــع ع ـلــى عــاتـقـهــم
للوصول إلى جميع المحتاجين،
ً
مبينا أن هذه االجتماعات تتيح
فــرصــة الت ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات لـصــالــح
االنسانية جمعاء.
وأضاف أن الهدف من الورشة
هو مناقشة إعــداد أجندة العمل
اإلنساني لــإعــداد لالجتماعات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ل ـل ـح ــرك ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وك ـي ـف ـي ــة ت ـح ـس ـيــن

حياة المتضررين من النزاعات
المسلحة والكوارث وغيرها من
حاالت الطوارئ.
وأف ـ ـ ــاد ال ـس ــاي ــر بـ ــأن ال ــورش ــة
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة
وبناء ة بين المشاركين ،مشيرا
ال ــى ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجـهـهــا
المجتمعات المحلية والعاملون
فــي الحقل اإلنـســانــي فــي الوقت
الحاضر.
وذكـ ـ ــر أن ال ـص ـل ـيــب والـ ـه ــال
األح ـ ـمـ ــر هـ ـم ــا فـ ــي وضـ ـ ــع ف ــري ــد
ي ـم ـك ـن ـه ـم ــا م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ــذه
الـتـحــديــات ،بفضل مــا لهما من
تأثير ال نظير له في المجتمعات
المحلية وقــدرة مجتمعية بدعم
مــن ال ـمــوارد ومـشــاعــر التضامن
الدولية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــن
نــاقـشــوا تعزيز الـقــانــون الــدولــي

اإلنساني وتنفيذه وتعزيز األطر
ال ـقــانــون ـيــة ل ـمــواج ـهــة الـ ـك ــوارث
وكفالة وجود بيئة مواتية للعمل
التطوعي.
وتابع أنه تمت مناقشة الدور
المهم في تعزيز الدور المساعد
الذي تقوم به الجمعيات الوطنية
للصليب األحمر والهالل األحمر
لدى السلطات العامة في المجال
اإلنساني في بلدانها.
وأش ـ ــار ال ـســايــر إل ــى مناقشة
قضايا التعليم والدعم النفسي
واالجـتـمــاعــي والـثـقــة فــي العمل
االنـســانــي والـنــزاهــة والمساء لة
والتنسيق والتعاون فيما بينهم.

هالل الساير

«التراث» تهنئ السعودية
بنجاح فتح الحرمين

بـ  ٩حاالت ...و 686إصابة وشفاء  746حالة
•

تفشي
«كورونا»
يجعل
لقاح
اإلنفلونزا
أكثر أهمية

عادل سامي

ف ــي ق ـفــزة ج ــدي ــدة ألع ـ ــداد الــوف ـيــات
الناجمة عــن مضاعفات "كوفيد ،"19
سجلت وزارة الصحة أمــس  9وفيات
جديدة ،ترفع إجمالي الوفيات إلى ،710
منذ ظهور الوباء حتى أمس.
وأعلنت وزارة الصحة ،فــي البيان
اإلحصائي اليومي للوقوف على آخر
مـسـتـجــدات ال ـف ـي ــروس ،تـسـجـيــل 686
إصــابــة جــديــدة بــالـمــرض خ ــال ال ــ24
ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد الحاالت المسجلة في البالد إلى
 116ألفا و 832حالة.
وأكــدت الــوزارة شفاء  746حالة،
ليرتفع إجمالي حــاالت الشفاء من
المرض إلى  108آالف و 606حاالت،
وبنسبة  92.9في المئة من إجمالي
اإلص ــاب ــات اإلج ـم ــال ـي ــة ف ــي ال ـب ــاد،
عقب التأكد من تماثل تلك الحاالت
ل ـل ـش ـفــاء ،ب ـعــد إج ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات

شأنه المساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
في مجال اخر ،أكدت وزارة الصحة
أنه من الواضح أن "كوفيد  "19سيظل
ً
م ـن ـت ـش ــرا خ ـ ــال م ــوس ــم اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا،
مـ ـم ــا يـ ـجـ ـع ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ل ـق ــاح

اإلن ـف ـلــونــزا أك ـثــر أه ـم ـيــة م ــن أي وقــت
مضى.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي حـســابـهــا على
"تويتر" ،إن الفئات الواجب تطعيمها
ُ
ب ــط ـع ــم اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا ال ـم ــوس ـم ـي ــة هــي
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال مـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــر  6أشـ ـ ـه ـ ــر ح ـتــى

ً
مستشفى جابر :عالج «كورونا» وفقا للبروتوكوالت العالمية
«الصحة»

أكد عدد من األطباء العاملين في مستشفى جابر أن عالج
ً
مرضى "كوفيد  "19يتم وفقا للبروتوكوالت العالمية ،مقدمين
ً
شرحا آللية عالجهم في المستشفى.
وقال رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في المستشفى
د .عبدالرحمن الرفاعي ،في فيديو نشرته وزارة الصحة على
حسابها بـ "تويتر" ،إن المستشفى لديه طاقم طبي وتمريضي
للقيام بـهــذا الـعـمــل" ،حـيــث نـقــدم االس ـت ـشــارات للمرضى في
األجنحة والمحتاجين لدخول العناية المركزة ،مع إعطائهم

العالج الموضوع وفقا للبروتوكوالت العالمية".
ب ــدوره ،أكــد رئـيــس قسم الباطنية فــي المستشفى د .علي
المهيني إن المستشفى مخصص الستقبال مرضى "كوفيد
 "19والذين يتم تحويلهم من المستشفيات األخرى عن طريق
ً
بروتوكوالت الــوزارة ،مشيرا إلى أنه عند دخول المريض إلى
المستشفى يتم عالجه حسب البروتوكوالت العالمية لعالج
"كــورونــا" ،وإذا كانت حالته حرجة يتم تحويله إلــى العناية
المركزة.

أم ــا اس ـت ـشــاري الـعـنــايــة ال ـمــركــزة فــي المستشفى د .عــادل
الصراف فقال إن األرقام والنسب تشير إلى أن الكويت من األقل
ً
عالميا من حيث اإلصابات بالفيروس.
مــن جــانـبــه ،دع ــا اس ـت ـشــاري األمـ ــراض ال ـصــدريــة والـعـنــايــة
المركزة في المستشفى د .عبدالله المطيري الجميع التباع
االش ـتــراطــات الصحية ،وات ـخــاذ كــل االحـتـيــاطــات االحـتــرازيــة
للوقاية من الفيروس.

ً
«األشغال» تتلقى  1260شكوى خالل  14يوما
وجار االنتهاء من البقية
أنجزت منها ٍ 1036

«مستمرون في وضع استراتيجية لتوحيد طرق التشخيص والعالج»

جانب من أعمال الصيانة على أحد الطرق السريعة

•

سيد القصاص

أع ـل ـنــت وزارة األشـ ـغ ــال تـلـقـيـهــا 1260
شكوى خالل الفترة من  19سبتمبر الماضي
حتى  2أكتوبر ال ـجــاري ،الفـتــة إلــى أنــه تم
إنـجــاز  1036شـكــوى منها وج ــار االنتهاء
من  224شكوى.
وذكـ ــرت م ـصــادر األش ـغ ــال لـ ـ "ال ـجــريــدة"
أن وك ـيــل ال ـ ــوزارة م.اس ـمــاع ـيــل الـفـيـلـكــاوي
حـ ــريـ ــص عـ ـل ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة تـ ـل ــك الـ ـشـ ـك ــاوى
وإنجازها في أسرع وقت ممكن ،مبينة أن
أغلب تلك الشكاوى تتعلق بصيانة العديد

من الطرق الداخلية في المناطق المختلفة
بالمحافظات.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،دعـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدد مــن
المواطنين الوزارة عبر مواقعها المختلفة
إلــى ســرعــة التفاعل مــع شـكــاوى الصيانة
المختلفة خاصة المتعلقة بمداخل المناطق
مثل هدية ،إضافة إلى العمل على صيانة
المنطقة العاشرة والرابعة والجهراء التي
تعاني شوارعها عدم الصيانة منذ سنوات.
وأشــاروا إلى أنه من تلك المناطق التي
ت ـع ــان ــي سـ ــوء ال ـص ـي ــان ــة م ـن ـط ـقــة ع ـبــدال ـلــه
المبارك ،وشارع الغوص بين منطقة جابر

 5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ال ـ ـحـ ــوامـ ــل،
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون سـمـنــة
مفرطة ،والعامالت بالحضانات الالتي
يتعاملن مع األطفال أقل من  5سنوات،
ومخالطي الحاالت المرضية المؤكدة،
والمرضى المصابين بأمراض القلب
الـ ـم ــزمـ ـن ــة ،ومـ ــرضـ ــى الـ ــرئـ ــة والـ ــربـ ــو
والجهاز التنفسي المزمن ،والمرضى
بأمراض الــدم المزمنة .وأضافت "من
الفئات الواجب تطعيمها أيضا مرضى
ن ـقــص ال ـم ـن ــاع ــة ،وال ــذي ــن يـخـضـعــون
للعالجات المثبطة للمناعة ،ومرضى
اختالل وظائف الكلى والكبد المزمنة،
وم ــرض ــى األورام ،أو م ــن يـتـعــالـجــون
ب ــال ـع ــاج اإلشـ ـع ــاع ــي أو ال ـك ـي ـم ــاوي،
وم ــرض ــى ال ـس ـك ــري ،وم ــرض ــى زراعـ ــة
األع ـ ـضـ ــاء والـ ـم ــرض ــى ت ـح ــت ال ـع ــاج
الـمـسـتـمــر وال ـم ـس ـن ـيــن م ـمــن ه ــم فــوق
الـ 65عاما والمرضى باعتالل الجهاز
ال ـع ـص ـب ــي ،ال ـ ــذي ي ـن ـتــج ع ـن ــه اخ ـت ــال
بكفاء ة الرئة ،فضال عن العاملين في
القطاع الصحي".

النساء بهشاشة
إصابة
نسبة
العلي:
ً
العظام بين األعلى عالميا
•

العلي والعقيلة ،والــرقــة قطعة  ،7وهــديــة،
إضــافــة إل ــى طــريــق  605وه ــو أح ــد الـطــرق
الحيوية المهملة منذ سنوات على امتداد
منطقة أمغرة والتي تحتاج إلى صيانة قبل
موسم األمطار.
كما دعوا إلى العمل على صيانة الطرق
في منطقة خيطان التي تــزداد بها الحفر
واإله ـمــال وال ـتــي أدت إلــى ات ــاف سـيــارات
قاطنيها ،والشارع المقابل لممشى مشرف،
وا لـشــر يــط الساحلي بالفحيحيل بجانب
فندق الكوت باالتجاهين.

زوايا فكرية بـ «المهندسين»
يناقش «حي بن يقظان»

دعا نادي زوايا فكرية
في جمعية املهندسني
إلى املشاركة في مناقشة
رواية "حي بن يقظان" البن
طفيل ،والتي ستقام أون
الين في السابعة من مساء
اليوم عبر تطبيق زووم،
بالتعاون مع نادي الكتاب
التابع ملركز الشيخ عبدالله
السالم الثقافي.
وذكرت رئيسة النادي،
م .فاطمة حيات ،أنه يمكن
للجميع املشاركة من خالل
التواصل مع األرقام املعلنة
بحساب النادي على
"إنستغرام" ،مضيفة أن
ناديا آل بن علي وم .فاطمة
العنزي ستديران الحلقة.

قفزة جديدة في وفيات «كوفيد »19
الطبية الالزمة والخطوات المتبعة
بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية في أقسام العناية المركزة ،133
ليصبح المجموع الكلي للحاالت التي
ثبتت إصــابـتـهــا بــالـمــرض ،وم ــا زالــت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة،7516 ،
مـضـيـفــة أن ع ــدد ال ـم ـس ـحــات ال ـتــي تم
إجــراؤهــا خــال ال ــ 24ســاعــة الماضية
 ،6002ليبلغ مجموع الفحوصات منذ
ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة ح ـتــى اآلن  834ألـفــا
و ،167وبــذلــك تبلغ نسبة اإلصــابــات
الجديدة من المسحات  11.4في المئة.
وجددت الوزارة دعوة المواطنين
والمقيمين لمداومة األخذ بكل سبل
ا لــو قــا يــة ،وتجنب مخالطة اآل خــر يــن،
والحرص على تطبيق استراتيجية
ال ـت ـب ــاع ــد الـ ـب ــدن ــي ،م ــوص ـي ــة ب ــزي ــارة
حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــا ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـجـ ـه ــات
الــرسـمـيــة ف ــي ال ــدول ــة ،ل ــاط ــاع على
االر شــادات والتوصيات ،وكل ما من

سلة أخبار

عادل سامي

أك ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة وح ـ ـ ــدة ال ـ ـغـ ــدد ال ـص ـم ــاء
بــال ـم ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـيـ ــري رئ ـي ـس ــة ال ــراب ـط ــة
الكويتية لهشاشة العظام ،د .نادية العلي،
أن نسبة اإل صــا بــة بمرض هشاشة العظام
بين النساء في الكويت من النسب العالية
عالميا.
وقالت العلي ،في تصريح بمناسبة اليوم
الـعــالـمــي لـهـشــاشــة الـعـظــام ،ال ــذي يـصــادف
 20أ كـتــو بــر مــن كــل ع ــام ،إن  35بــا لـمـئــة من
النساء فوق سن الخمسين يعانين المرض
وال ـك ـس ــور ،بـيـنـمــا تـبـلــغ نـسـبــة ال ــرج ــال 20
بــال ـم ـئــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن م ـخــاطــر اإلصــابــة
بــال ـمــرض تـكـمــن ف ــي ال ـك ـســور ال ـتــي تــرتـفــع
نـسـبــة اإلصــابــة بـهــا فــي الـكــويــت عـنـهــا في
ال ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة ،خ ــاص ــة كـ ـس ــور ال ـ ــورك
والفخذ.
وأضافت أن الكسور الناجمة عن هشاشة
العظام يمكن أن تشكل خطرا على الحياة،
وأن تتسبب باإلعاقة على المدى الطويل،
و" نـحــن مستمرون فــي و ضــع استراتيجية
ل ـتــوح ـيــد ط ــرق ال ـت ـش ـخ ـيــص والـ ـع ــاج بـيــن
األطباء"،
وأ ش ــارت ا لــى أن ا لــو قــا يــة مــن مضاعفات
ه ـش ــاش ــة الـ ـعـ ـظ ــام ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى رك ـيــزت ـيــن
أساسيتين ،أوال هـمــا اال ل ـتــزام بنمط حياة
صحي في جميع المراحل العمرية ،والثانية

الكشف المبكر عن هشاشة العظام وخاصة
لألشخاص الذين يملكون عوامل خطورة
لإلصابة بالمرض.
وذكرت أن مرض هشاشة العظام يعد من
أكثر المشكالت الصحية شيوعا في العالم،
فتبعا للمؤسسة الدولية لهشاشة العظام،
يوجد حــوا لــي  200مليون شخص مصاب
بهذا المرض ،وهو السبب الرئيسي لكسور
العظام لدى  8.9ماليين شخص سنويا.
وق ــال ــت إن اإلح ـ ـصـ ــاء ات ال ــدول ـي ــة تـشـيــر
إ ل ــى أن  80بــا ل ـم ـئــة م ــن األ شـ ـخ ــاص ا لــذ يــن
ّ
يتعرضون لكسور بسبب هشاشة العظام لم
يتم تشخيصهم ولم يتلقوا العالج من قبل،
لــذا فــإن هــذا المرض يعرف باسم "المرض
الصامت".
وتابعت أنه نظرا للظروف االستثنائية
ال ـتــي يـتـعــرض لـهــا ال ـعــالــم بـسـبــب جــائـحــة
" كــو ف ـيــد  ،"19 -سـتـقــوم ا لــرا ب ـطــة ا لـكــو يـتـيــة
لهشاشة العظام هــذا ا لـعــام بحملة توعية
عن طريق بث فيديوهات قصيرة ورسائل
تـ ــوع ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـمـ ــرض
و طــرق ا لــو قــا يــة منه ،كما ستقام محاضرة
اف ـتــراض ـيــة تـثـقـيـفـيــة لـلـجـمـهــور م ـســاء يــوم
الثالثاء  10نوفمبر.

بارك رئيس مجلس اإلدارة
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي طارق العيسى،
للقيادة السعودية نجاح
املرحلة األولى ،واالنتقال
الى املرحلة الثانية من خطة
فتح الحرمني الشريفني،
والعودة التدريجية ألداء
العمرة والزيارة ،حيث
تشهد املرحلة الثانية أعدادًا
تصل إلى  15ألف معتمر،
و 40ألف مصل في اليوم
الواحد كحد أقصى ،بنسبة
 75في املئة من الطاقة
االستيعابية .وقال العيسى،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن "قيادة اململكة استطاعت
ضبط األمور ،واتخاذ
جميع التدابير الصحية،
صيانة للحرمني ،وحفاظًا
على أرواح الحجاج
واملعتمرين" .وتابع:
"كشفت آخر اإلحصاءات
الرسمية أن عدد املعتمرين
في املرحلة األولى وصل إلى
 54ألفا ،مؤكدة عدم رصد
أي حالة إصابة بفيروس
كورونا ،فيما بلغ عدد
التصاريح التي أصدرتها
الوزارة ألداء مناسك العمرة
أكثر من  600ألف".

«الهداية» :إشهار إسالم
 53مهتديًا
قالت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي إن عدد املهتدين
الجدد منذ بداية هذا العام
بلغ  53مهتديا ومهتدية
ً
بواقع  15رجال ،و 38امرأة
من مختلف الجنسيات في
محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير فقط ،وذلك من خالل
مشروع "بلغني اإلسالم"
الذي ينظمه مركز الهداية
للتعريف باإلسالم.
وأوضحت الجمعية ،في
تقرير لها ،أن عدد املهتدين
خالل العام املاضي 2019
وفي نفس املركز بلغ
 90مهتديا من الرجال
والنساء ،الفتة إلى أن مركز
الهداية يطرح مشاريع
عديدة للدعوة إلى اإلسالم
بالحكمة واملوعظة الحسنة
بهدف التعريف باإلسالم
وتعليم املسلمني التوحيد،
ومتابعة املهتدين الجدد،
وإقامة الدروس الشرعية،
وتوزيع املصاحف والكتب،
باإلضافة إلى تنظيم
رحالت العمرة للجاليات.
وأضاف أن هذه األنشطة
تهدف الى استغالل وجود
الكثير من الجاليات
األجنبية ،وحاجة هؤالء
إلى من يرشدهم لدين
اإلسالم بالحكمة واملوعظة
الحسنة بتوفير دعاة
على دراية بلغة كل جالية
ليسهل التواصل وتبليغ
دين الله.
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«كلية العلوم والتكنولوجيا» تمثل الكويت بمسابقة هواوي
بمشاركة  3من طلبتها المتميزين وإشراف أحد أساتذة الكلية
اختارت شركة «هواوي
الكويت» كلية «الكويت للعلوم
والتكنولوجيا» لتمثيل البالد
في مسابقة هواوي اإلقليمية
في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والتي تعقد
بمشاركة  10دول خليجية
وشرق أوسطية.

أعـلـنــت كلية الـكــويــت للعلوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا م ـش ــارك ـت ـه ــا
ل ـت ـم ـث ـيــل الـ ـك ــوي ــت ف ــي مـســابـقــة
هواوي اإلقليمية في تكنولوجيا
المعلومات واالتـصــاالت ،والتي
س ـت ـع ـقــد اف ـت ــراض ـي ــا هـ ــذا ال ـع ــام
بسبب وباء كوفيد  ،19بمشاركة
 10دول خليجية وشرق أوسطية،
وتأتي هذه المشاركة بعد اختيار
ش ــرك ــة ه ـ ــواوي ال ـكــويــت للكلية
لتمثيل الكويت في المسابقة.
وقالت الكلية ،في بيان أمس،
إنها ستشارك بفريق مكون من
 3طــاب متميزين بــإشــراف أحد
األسـ ــاتـ ــذة ،مـضـيـفــا أن اخ ـت ـيــار
الـكـلـيــة يــأتــي اس ـت ـنــادا للنتائج
ال ـت ــي حـقـقـهــا ط ـل ـبــة ال ـك ـل ـيــة في
مسابقة هواوي (Seeds for the
 )Futureخالل أغسطس الماضي،
وال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى م ـش ــارك ــة  22طــالـبــا
وطالبة من الكلية ،ونجحوا في
تحقيق الـمــراكــز الـعـشــرة األولــى

جانب من الطلبة المشاركين في المسابقة
باستثناء المركز التاسع ،وأعلن
ال ـم ـن ـســق الـ ـمـ ـس ــؤول م ــن شــركــة
هـ ـ ــواوي أن هـ ــذا االخ ـت ـي ــار جــاء
كنتيجة طبيعية للنجاح والتميز
ال ــذي حـقـقــه طـلـبــة الـجــامـعــة في
العام الماضي.
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
ال ـب ــروف ـي ـس ــور خ ــال ــد الـبـقــاعـيــن
عــن سـعــادتــه الـكـبـيــرة واع ـت ــزازه

بهذا التشريف الذي يعكس ثقة
الجهات المختصة باإلمكانيات
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ل ـط ـل ـب ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة،
وكذلك السمعة األكاديمية التي
وصلت لها الجامعة رغم عمرها
المحدود ،معتبرا أن هذا تتويج
للعديد من اإلنجازات التي حققها
طلبة الجامعة في العام الماضي،
والـ ـ ـت ـ ــي ج ـع ـل ــت م ـن ـه ــا ج ــام ـع ــة

التكنولوجيا الرائدة في الكويت.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـجــام ـعــة،
ال ـت ــي ي ـف ــوق عـ ــدد طـلـبـتـهــا ه ــذا
العام  ،1300تقدم برامج اكاديمية
م ـت ـخ ـص ـص ــة ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
وم ـن ـه ــا بـ ـك ــال ــوري ــوس ه ـنــدســة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت،
وهو البرنامج الوحيد من نوعه
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال ـب ـك ــال ــوري ــوس

فــي هـنــدســة وع ـلــوم الكمبيوتر،
فـضــا عــن تـخــريــج ال ـفــوج األول
من طلبتها هــذا العام بواقع 70
طالبا وطالبة ،لمد سوق العمل
ال ـكــوي ـتــي بـمـهـنــدسـيــن ب ـق ــدرات
مـعــرفـيــة وتـقـنـيــة عــالـيــة مدعمة
بقدرات قيادية.

«الذكاء الصناعي لمراقبة
االختبارات» في جامعة الكويت
أكـ ــد م ـك ـتــب م ـســاعــد ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة لـلـخــدمــات
األكاديمية المساندة لنظم المعلومات في جامعة الكويت
أن نظام الــذكــاء الصناعي لمراقبة االختبارات للمستوى
ً
ً
الثاني يقدم تقريرا مفصال في حال ثبوت أي حالة شروع
في الغش مدعوما بالصور واألدلة االلكترونية.
ج ــاء ذل ــك خ ــال الـ ــدورة الـتــدريـبـيــة الـتــي نظمها مكتب
ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة ل ـل ـخــدمــات االك ــادي ـم ـي ــة الـمـســانــدة
لنظم المعلومات في جامعة الكويت تحت عنوان «أفضل
الممارسات للمراقبة اآللية عن بعد باستخدام المستوى
الـثــانــي مــن ال ــذك ــاء الـصـنــاعــي  »Level 2 AIوال ـتــي قدمها
الــدك ـتــور عـبــدالـلــه الـمـطــوع بـحـضــور أكـثــر مــن  800عضو
هيئة أكاديمية وهيئة أكاديمية مساندة ومدرسي اللغات
عبر االونالين.
وذكر المكتب في بيان صحافي أمس أن الدورة التدريبية
تناولت أفضل الممارسات لالختبارات االلكترونية عن بعد
باستخدام المراقبة اآللية عن بعد من خالل منصة مودل،
مع تفعيل المستوى الثاني من الذكاء الصناعي باستخدام
ال ـمــراق ـبــة اآللـ ـي ــة ،م ــع ام ـكــان ـيــة الـتـحـكــم وتـغـيـيــر مـسـتــوى
حساسية أدوات المراقبة حتى بعد انتهاء االختبار والتي
منها مراقبة التغير في شدة الضوضاء ،ومعدل الطباعة،
ومعدل الضغط على أزرار لوحة المفاتيح والفارة ،ونسبة
االلتفات أو حركة العين ،وغيرها من الخصائص.
ولفت المكتب إلى أن هذا النظام يقيس مستوى التغيير
في هذه المعدالت حسب المعدل الحسابي لغالبية الطلبة،
ومقارنتها بمعدالت تصرفات الطالب في االختبار واكتشاف
أي أنماط غريبة قد تكون فيها ريبة.

ُ
مشكلة شعب تواجه طلبة «التجارية» مبتكران كويتيان يتنافسان على لقب مخترع العرب
ً
●و«التكنولوجية» المتوقع تخرجهم اخترعا فرشاة أسنان لذوي االحتياجات وماسحا لرضوض األطراف
حمد العبدلي

يــواجــه طــاب وطــالـبــات الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب المتوقع تخرجهم في الفصل
الدراسي الصيفي االستثنائي مشكلة تتمثل في قلة
الشعب الدراسية المطروحة في مقررات الميداني
لـطـلـبــة كـلـيـتــي الـ ــدراسـ ــات ال ـت ـجــاريــة والـ ــدراسـ ــات
التكنولوجية.
وشـهــدت ص ــاالت التسجيل فــي مــوقــع العديلية
وكـلـيــات التطبيقي ازدحــامــا شــديــدا منذ الصباح
الباكر ،حيث تواجد عدد كبير من الطلبة المتوقع

تخرجهم وفقا للمواعيد المحددة لهم اال انهم لم
يستطيعوا التسجيل في مقرر الميداني الذي يرغبون
فيه ويمكنهم من التخرج ،االمر الذي دعا المسؤولين
الى الطلب من الطلبة الحضور اليوم ،وهو اخر يوم
لعملية التسجيل لمحاولة فتح شعب جديدة أو زيادة
الطاقة االستيعابية لبعض الشعب المتوفرة حاليا.
ويخشى الطلبة مــن عــدم تمكنهم مــن استكمال
تسجيلهم وتأخر تخرجهم الى الفصل الدراسي االول
مما يضيع عليهم فرصة التوظيف ،وكذلك تكون
هناك مشاكل لدى الهيئة في استيعاب الكم الكبير
من الطلبة في المقررات.

ي ـت ـنــافــس م ـب ـت ـكــران كــوي ـت ـيــان على
الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب أفـ ـض ــل م ـخ ـت ــرع ع ــرب ــي،
فــي النسخة ال ــ 12مــن برنامج «نجوم
العلوم» السنوي ،الذي تنظمه مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،
وتــأهــل لـمـنــافـســاتــه الـنـهــائـيــة ثمانية
مبتكرين عرب.
وقال المبتكران الكويتيان د .محمد
المقهوي والمهندسة سارة أبو رجيب،
لـ«كونا» ،أمس ،على هامش مشاركتهما
في منافسات البرنامج ،إن االختراعين
ال ـلــذيــن ت ـقــدمــا بـهـمــا لـلـمـنــافـســة على
اللقب يهدفان إلــى مساعدة المجتمع
على تعزيز الرعاية الصحية وإحداث
تـغـيـيــر إي ـج ــاب ــي لـ ــدى ب ـعــض شــرائــح
المجتمع.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـقـ ـه ــوي أن اخـ ـت ــراع ــه
يتمثل في فرشاة أسنان أوتوماتيكية
مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
دون ال ـحــاجــة ال ــى اس ـت ـخــدام الـيــديــن،
إضــافــة إل ــى أن ـهــا آم ـنــة ج ــدا مــن حيث
االستخدام ،مضيفا أن تسوس األسنان
ومرض التهاب اللثة ينتشران بين فئة
ذوي االحتياحات الخاصة بشكل أكبر
مــن غـيــرهــم ،لـعــدم قــدرتـهــم البدنية أو
الذهنية على االعتناء بنظافة أسنانهم.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أن وجـ ـ ـ ــود مـ ـث ــل ه ــذا
االختراع سيساعد ذوي االحتياجات
الخاصة على الوقاية واالعتناء بصحة
الفم واألسـنــان ،ويعود بالنفع الكبير
على صحتهم العامة ،إضافة إلى تأثيره
اإليجابي الكبير على الصحة النفسية،
ألنهم لن يحتاجوا إلــى مساعدة أحد

المبتكران الكويتيان المقهوي وأبورجيب
مما سيزيد ثقتهم بأنفسهم.
وأفاد بأن فكرة االختراع جاء ت من
صميم عمله كطبيب أ س ـنــان ،بعد أن
ل ـمــس حــاجــة ت ـلــك ال ـشــري ـحــة وغـيــرهــا
مــن االط ـفــال وكـبــار الـســن إلــى العناية
بــأس ـنــان ـهــم ،ب ـمــا ي ـنــاســب أوضــاع ـهــم
الصحية ،خاصة مع عدم قدرتهم على
التنظيف الدقيق بسبب عــدم وصــول
ال ـفــرشــاة ال ـيــدويــة إل ــى بـعــض أسـطــح
األسـ ـن ــان أو بـسـبــب إع ــاق ــة ذه ـن ـيــة أو
جسدية.
وأشــاد بالدور الــذي تلعبه الجهات
العلمية الكويتية في تشجيع المبدعين
وال ـم ـب ـت ـك ــري ــن ،وم ـن ـه ــا م ــرك ــز ص ـبــاح

«الداخلية» تحدد شروط عمل
المواطنين و«البدون» سائقين
●

محمد الشرهان

أص ــدر وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـم ـ ــرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ
ال ـشــروط الـخــاصــة بتنظيم عمل
الـمــواطـنـيــن الـمـتـقــاعــديــن ،وغـيــر
مـ ـ ـح ـ ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة (ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون)
كسائقين لسيارات األجرة الجوالة
واألجرة تحت الطلب.
وتـضـمـنــت ال ـش ــروط بالنسبة
لـلـمــواطـنـيــن أن يـحـضــر المتقدم
شهادة من التأمينات االجتماعية
بـ ــأنـ ــه مـ ـتـ ـق ــاع ــد وغ ـ ـيـ ــر م ــوظ ــف،
وص ـح ـي ـفــة ج ـنــائ ـيــة صـ ـ ــادرة من
االدارة الـعــامــة لــأدلــة الجنائية
«حـســن سـيــر وس ـل ــوك» ،وشـهــادة
لياقة صحية ،وأن يجتاز اختبار

الجغرافيا الخاص بمناطق البالد.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـشـ ــروط
الخاصة بـ «الـبــدون» ،نص القرار
على أن يكون لدى المتقدم بطاقة
أمنية صالحة لمدة ال تتجاوز 6
أشهر ،وإحضار صحيفة جنائية
مــن «األدلـ ــة الـجـنــائـيــة» ،وشـهــادة
لـيــاقــة صـحـيــة ،واج ـت ـيــاز اختبار
الجغرافيا لمناطق الكويت.
وحـ ـ ـ ــدد ال ـ ـق ـ ــرار مـ ـك ــان ت ـقــديــم
ال ـط ـل ـب ــات ف ــي «ال ـ ـم ـ ــرور» بـ ـ ــإدارة
التنسيق والمتابعة.
يذكر ان مهنة سائقي األجــرة
الـ ـج ــوال ــة وتـ ـح ــت ال ـط ـل ــب كــانــت
تقتصر على الــوافــديــن مــن حملة
اإلقامة مادة ( ،)18في حين اقتصر
ال ـع ـم ــل فـ ــي أج ـ ـ ــرة الـ ـمـ ـط ــار عـلــى
المواطنين المتقاعدين.

األحـ ـم ــد ل ـل ـمــوه ـبــة واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،ال ـتــابــع
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،والذي
يـسـخــر إم ـكــانــاتــه ومــراف ـقــه لـمـســاعــدة
ال ـم ـبــدع ـيــن وال ـم ـب ـت ـكــريــن ع ـلــى تنفيذ
اختراعاتهم وتوصيلها الى االسواق.

ماسح الرضوض
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــة
اب ــو رج ـيــب إن اخ ـتــراع ـهــا يـتـمـثــل في
ج ـه ــاز ال ـم ــاس ــح ل ــرض ــوض األطـ ـ ــراف،
ال ــذي يـمـكــن حـمـلــه بــال ـيــد ،ويستخدم
األشعة تحت الحمراء القريبة للكشف
عــن كـســور الـعـظــام أو الـتـشــوهــات في

جسم اإلنسان.
واضافت أن فكرة االختراع مستوحاة
من تجربة شخصية ،حيث أصيبت قبل
س ـنــوات ،وم ــن ش ــدة األل ــم اعـتـقــدت أنــه
كسر وأجرت اشعة سينية ،واتضح أن
الحالة ليست كسرا ،مبينة أنها قدمت
مشروع تخرج يتمثل في جهاز الماسح
الضوئي لخدمة من يصابون بإصابات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وكـ ــذلـ ــك خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
واالنـســانـيــة ،وهــو ناتج عمل جماعي
مع فريق عمل في الكويت.
وع ــن أهـمـيــة الـجـهــاز فــي تشخيص
األم ــراض وعــاجـهــا ،أف ــادت بــأنــه مهم
جـ ــدا ف ــي ح ــال ــة إص ــاب ــة األط ـ ـفـ ــال ،ألن
نسبة إصــابـتـهــم كـبـيــرة ج ــدا« ،وبـهــذا
ال ـمــاســح يـتــم تـقـلـيــل ع ــدد تـصــويــرهــم
باالشعة السينية ،ألنها تعتبر ضارة،
كما يعتبر مهما جدا في حالة وجود
ح ــوادث كبيرة ك ـحــوادث الرياضيين،
ليتم تقييم حالة المرضى ،فضال عن
تقليل التكلفة».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ــالـ ــدعـ ــم ال ـ ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه
الكويت للمخترعين ومساعدتهم على
استخراج براء ة االختراع من الجهات
الــدول ـيــة الـمـعـنـيــة دون مـقــابــل م ــادي،
مـشـيــرة إل ــى وج ــود بـعــض الـتـحــديــات
الـتــي تــواجــه المخترعين ،مثل إيجاد
ف ــري ــق ع ـمــل م ـســانــد ل ـتــأس ـيــس شــركــة
ص ـغ ـي ــرة ت ـت ـب ـنــى االخـ ـ ـت ـ ــراع وإيـ ـج ــاد
مستثمرين مناسبين له لضمان تنفيذه
وطرحه في األسواق.
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برلمانيات

جلسة خاصة إلقرار قوانين الضمان المالي والتركيبة السكانية والمعاقين والالئحة الداخلية
فهد التركي
وعلي الصنيدح

قال الغانم إن المجلس
سيعقد اليوم ثالث جلسات
متتالية؛ األولى الفتتاح دور
االنعقاد التكميلي ،والثانية
إلقرار القوانين ،والثالثة لفض
دور االنعقاد.

أعضاء
«الداخلية
والدفاع»
أبطلوا
مناقشة
قوانين
«البدون»
متعمدين

الفضل

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـغ ــان ــم ،أن الـمـجـلــس سيتشرف
الـيــوم باستقبال صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نــواف األحمد،
وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األحـمــد ،في افتتاح دور االنعقاد
التكميليً ،
بناء على الدعوة الواردة
ف ــي ال ـم ــرس ــوم  136لـسـنــة 2020
بدعوة مجلس األمة لالنعقاد للدور
العادي الخامس التكميلي للفصل
التشريعي الخامس عشر.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي بــال ـم ـج ـلــس أم ـ ـ ــس ،إن
جــدول األعمال سيتضمن النطق
السامي لصاحب السمو ،وكلمة
رئ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ،وك ـل ـم ــة سمو
رئيس مجلس الوزراء ،ثم انتخاب
أم ـي ــن ال ـس ــر وال ـم ــراق ــب وأع ـض ــاء
ً
الـلـجــان الــدائ ـمــة ،مبينا "ســأدعــو
المجلس لتزكية اللجان الحالية
ً
نظرا لقصر المدة ،ولن يكون هناك
نقاش ألي قوانين في هذه الجلسة
البروتوكولية".
وأض ـ ــاف أن ــه ب ـنــاء عـلــى دع ــوة
من الرئاسة ستكون هناك جلسة
خاصة لمناقشة بعض القوانين
في مداولتها الثانية ،وهي الضمان
ال ـم ــال ــي ،وال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة،
والـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت مـنـهــا
الـلـجــان ورفـعـتـهــا إل ــى المجلس،
وهــي قانون المعاقين ،والالئحة
الداخلية للمجلس ،باالضافة الى
تقارير اللجان عن طلبات التحقيق
واللجان األخ ــرى ،وجميع الكتب
الـصــادرة من الحكومة للمجلس،
واألخـ ــرى ال ـص ــادرة مــن المجلس
لـلـحـكــومــة ،وذل ـ ــك إلحــال ـت ـهــا إلــى
الجهات المختصة.

وذك ـ ــر أنـ ــه "مـ ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
يكون قانون البدون ضمن قوانين
الـجـلـســة ال ـخــاصــة ،ول ـكــن بتعمد
وبتفاصيل سأوضحها مــع ذكر
األسماء والمتسببين ،بعد الدور
التكميلي ،إن ش ــاء ال ـلــه ،تــم عــدم
اك ـت ـم ــال نـ ـص ــاب اج ـت ـم ــاع لـجـنــة
الداخلية والدفاع حتى ال تبت هذا
التقرير".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه "يـفـتــرض بكل
نائب يملك ق ــراره أن يحضر إلى
ال ـل ـج ـنــة ،وي ـع ـبــر ع ــن رأي ـ ــه س ــواء
بالرفض أو الموافقة ،ثم ُيرفع ذلك
إلــى المجلس ويناقش هــذا األمر
في قاعة عبدالله السالم ،ويتحدث
صاحب الرأي بالحجج واألسانيد
التي يملكها ،وفــي النهاية يكون
التصويت للمجلس".
ولفت إلى أن "محاولة قبر هذا
ال ـمــوضــوع ومـنـعــه م ــن الــوصــول
إلى قاعة عبدالله السالم سيكون
لي حديث عنه بعد دور االنعقاد
التكميلي ،إن شاء الله ،وسأوضح
مــن المتسبب ول ـمــاذا؟ بمن فيهم
ً
بعض النواب الذين كانوا أساسا
موقعين على هذا القانون ،إال أنه،
لألسف ،خضعوا لبعض التأثيرات
ال ـخــارج ـيــة ،مـمــا تـسـبــب ف ــي عــدم
اكتمال نصاب اللجنة".
وبين الغانم أنــه "بعد الجلسة
الخاصة بمناقشة القوانين ستكون
هناك جلسة بروتوكولية ختامية
بناء على المرسوم رقم ( )145بفض
دور االنعقاد".

فقدان النصاب
بدوره ،استغرب النائب أحمد

مرزوق الغانم

أحمد الفضل

عبدالله الكندري

الفضل عدم انعقاد لجنة الداخلية
والـ ـ ــدفـ ـ ــاع لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة عـلــى
ال ـتــوالــي بـسـبــب ف ـقــدان الـنـصــاب
رغــم إدراج  6اقتراحات بقوانين
ً
مهمة موقعة من  19نائبا بشأن
ح ــل ق ـض ـيــة الـمـقـيـمـيــن ب ـصــورة
غير قانونية ،على جــدول أعمال
اللجنة.
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـج ـنــة
الداخلية والــدفــاع اليوم «أمــس»:
حضره نائبان فقط هما سعود
الـشــويـعــر وس ـع ــدون ح ـمــاد رغــم
وج ــود عــدد مــن الـنــواب اآلخــريــن
أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة فـ ــي ال ـم ـج ـلــس
إلج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـم ـ ـس ـ ـحـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ً
بفيروس كورونا تمهيدا لحضور
جلسة اليوم ،لكنهم تعمدوا عدم
حضور اجتماع اللجنة.
وأضاف :لألسف كنت في لجنة
الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع وه ــذه الـمــرة
الـثــالـثــة الـتــي التـعـقــد اجتماعها
بسبب ف ـقــدان الـنـصــاب وبتعمد

م ــن أع ـضــائ ـهــا رغـ ــم أن ه ـن ــاك 6
م ــوض ــوع ــات م ـه ـمــة ال ـن ـظ ــر بـهــا
ك ـل ـهــا خ ــاص ــة ب ـقــوان ـيــن ال ـب ــدون
ً
ومــوقــع عليها  19نائبا ولثالث
دعوات لالجتماع وأعضاء اللجنة
يتعمدون عدم الحضور.
واسـ ـتـ ـط ــرد :ك ـن ــت أن ـت ـظ ــر مــن
قبل الساعة  12وأعضاء اللجنة
م ــوج ــدون ف ــي الـمـجـلــس إلج ــراء
المسحات ولديهم علم بوجودنا
واتـ ـصـ ـلـ ـن ــا ب ـ ـهـ ــم ،وهـ ـ ـ ــم ع ـس ـكــر
الـعـنــزي الي ــرد عـلــى االت ـص ــاالت،
وعبدالله الكندري يقول أعذروني
ال أستطيع الـحـضــور وهــو على
بعد خطوات من اللجنة لألسف،
والمشكلة أنه أحد الموقعين على
أحد القوانين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ـض ـ ــل إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـل ـج ـن ــة لـ ــم تـ ـك ــن س ـت ـن ـظ ــر فــي
اق ـت ــراح ب ـقــانــون واح ــد فـقــط بل
ً
 6اقـ ـت ــراح ــات م ـط ــال ـب ــا الـ ـن ــواب
األع ـ ـضـ ــاء ب ـ ـضـ ــرورة ال ـح ـضــور
والموافقة أو رفض االقتراحات

ً
بدال من تعطيل عمل اللجنة.
وزاد أن أ ع ـ ـضـ ــاء ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
والدفاع أبطلوا الحضور الجتماع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،وأق ـ ـ ـ ــول لـ ـه ــم كـ ـ ــان مــن
المفترض أن يحضروا ويناقشوا
الـ ـق ــوانـ ـي ــن وم ـ ــن حـ ــق كـ ــل نــائــب
الــرفــض أو الـقـبــول فـهــذه اللجنة
اسـتــذبــح الـبـعــض عليها وليس
من حقهم عدم الحضور وإبطال
النصاب ثالث مرات ،ونحن نهدف
ً
إلى حل قضية البدون جذريا من
خالل االقتراحات الستة.
وق ــال ال ـف ـضــل ،إن الـسـبــب في
ت ـع ـمــد إفـ ـش ــال اج ـت ـم ــاع الـلـجـنــة
ه ــو أن ـهــم يـسـتــربـحــون م ــن بـقــاء
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدون ل ـ ــأس ـ ــف فــي
ظ ــل ال ــدي ـن ــاص ــورات ال ـت ــي تعقد
اجتماعات رغم أنهم طول عمرهم
كــانــوا مــوجــوديــن فــي المجلس،
والـ ـ ـش ـ ــأن ال ـس ـي ــاس ــي وال ـس ــاح ــة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،وع ـم ــره ــم ل ــم ي ـح ـلــوا
مشكلة إنما هدفهم هو إبقاؤها
والتباكي عليها فقط ،ومؤسف

أن يكون أعضاء مجلس أمة بهذا
المستوى ،فهذا أمــر أمني ويهم
ً
شريحة مهمة وخصوصا حملة
إحصاء  1965وأبناء الكويتيات
ً
البالغ عــددهــم  12ألـفــا والتغيب
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـب ــن وأتـ ـ ــرك
الموضوع للشارع.
وق ــال الـفـضــل ،إن الـنــائــب حر
فيما يبديه من مواقف داخل قبة
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،ل ـكــن ل ـيــس من
حقه تعطيل أعمال اللجنة ثالث
م ـ ــرات ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وع ـ ــدم حل
مـشـكـلــة عــالـقــة مـنــذ الستينيات
واألمل الوحيد فيها هو مناقشة
ً
هذه القوانين وإقرارها أيا كانت
القوانين.

قضية قديمة
مــن جــانـبــه ،استهجن النائب
عبدالله الكندري إصرار البعض
على معالجة ووضع حل نهائي
لقضية المقيمين ب ـصــورة غير
قــانــون ـيــة خـ ــال  10دق ــائ ــق ،في
اجتماع للجنة الداخلية والدفاع،
م ــؤك ــدا أن هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة مـهـمــة
وق ــدي ـم ــة جـ ــدا وم ــره ـق ــة ،ويـجــب
حلها وفق األطر القانونية.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي :من غير المعقول عدم
دعوة النواب مقدمي االقتراحات
وم ـم ـث ـل ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـضــائ ـيــة،
والجهات الحكومية وجمعيات
النفع العام لالستماع الى آرائهم
فيما يخص االقتراحات المقدمة
بشأن تلك القضية.
وبين أن قضية البدون مهمة
ً
ج ـ ــدا ،وي ـجــب مـنــاقـشـتـهــا بشكل

جدي في المجلس القادم ،معربا
عن تخوفه من اقرار القانون ،ومن
ث ــم ال ـط ـعــن عـلـيــه وال ـح ـكــم بـعــدم
دستوريته وإبطاله.
ولفت إلى أن عمر هذه القضية
ً
يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـس ـت ـي ــن عـ ــامـ ــا ،وم ــن
المستغرب نقاشها فــي آخــر 24
ســاعــة مــن عمر المجلس ،مبينا
أن نصاب لجنة الداخلية والدفاع
حال دون تناول تلك القضية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه م ـ ــن ض ـمــن
ال ـ ـن ـ ــواب ال ـم ــوق ـع ـي ــن عـ ـل ــى اح ــد
االقتراحات بقوانين التي تهدف
إل ي ـج ــاد ح ــل لمشكلة المقيمين
ً
بصورة غير قانونية ،مشددا على
ضرورة ايجاد حل لهذه القضية
وفقا لألطر القانونية.
وأكـ ـ ــد الـ ـكـ ـن ــدري ت ـح ـف ـظــه عــن
بـ ـع ــض االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ب ـق ــوان ـي ــن
المقدمة مــن قبل بعض الـنــواب،
ً
م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة االسـتـمــاع
إل ــى الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة ألن لها
اختصاصا ا صـيــا فيما يخص
هذه االقتراحات بقوانين.

َّ
تخوفنا من
إقرار قانون
البدون
ُ
فيطعن بعدم
دستوريته
ُ
ويبطل

عبدالله الكندري

الدمخي :تغيير «الصوت الواحد» يقلل الفساد الدالل يسأل العقيل عن «التوظيفات االنتخابية»

ً
سحب اقتراحات إعادة تحديد الدوائر االنتخابية من اللجنة ومناقشتها اليوم تفاعال مع ما نشرته ةديرجلا بعنوان «وزراء يزورون ألسباب انتخابية»
•

أعلن النائب د .عــادل الدمخي
ً
تقديمه وعدد من النواب طلبا إلى
رئيس مجلس االمة عمال بالمادة
 ٧٦من الالئحة الداخلية بسحب
االقتراحات بقوانين بشأن تعديل
ال ـم ــادة الـثــانـيــة مــن ال ـقــانــون رقــم
 2006/ 42الخاص بإعادة تحديد
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة م ــن اللجنة
المختصة ومناقشتها في جلسة
المجلس اليوم ،بعد بند انتخاب
مراقب المجلس مباشرة.
وأضاف الدمخي ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أن ال ـط ـل ــب تـضـمــن
سـحــب االق ـت ــراح ال ــذي ت ـقــدم به
مع النواب محمد هايف ومحمد
المطير ونايف المرداس بتاريخ
 ،2017 /1/ 15وك ــذل ــك االق ـت ــراح
المقدم من النائب صالح عاشور
في  ،2017 /2/ 2واالقتراح المقدم

عادل الدمخي

م ــن الـ ـن ــواب ع ـبــدال ـلــه ال ـك ـنــدري
ومحمد هايف وأسامة الشاهين
وال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور ب ـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــا وع ـم ــر
الطبطبائي في .2019 / 10 /24

وبين أنــه تــم طلب سحب هذه
االقتراحات من اللجنة المختصة،
ألنها لم تناقشها أو تدعو الجتماع
لبحثها ،على أن يناقشها المجلس
ويقرها بالمداولتين وفقا لنص
المادة  ١٠٤من الالئحة الداخلية
للمجلس في جلسة اليوم بعد بند
انتخاب مراقب المجلس مباشرة،
وأن يقدم الطلب على ما سواه ،كما
يتم التصويت نداء باالسم.
وأوضــح أن تقديم الطلب بهذا
الــوقــت خـطــوة لتصحيح المسار
وتغيير المشهد وإتاحة حرية أكبر
للناخب في االختيار.
وقـ ـ ــال ال ــدم ـخ ــي إن الـ ـ ــرد على
التساؤل حول سبب إثارة موضوع
تـعــديــل ق ــان ــون االن ـت ـخــاب بـعــد ٤
سنوات هو أن األمر نفسه ينطبق
ع ـلــى إثـ ـ ــارة ق ــان ــون الـ ـب ــدون بعد

 ٤س ـن ــوات ،كـمــا سـبــق للحكومة
والـمـجـلــس أيـضــا تـقــديــم قوانين
بطريقة مباغتة في هذا المجلس
وفي مجالس سابقة.
وأوضــح أن هــذا األمــر جــزء من
تكتيك العمل السياسي ،واستغالل
الفرصة إللغاء نظام الصوت الذي
حــاربــه الجميع ،وأثـبــت أنــه ينتج
م ـج ــال ــس ال ت ـس ـت ـط ـيــع م ـح ــارب ــة
الفساد ،الفتا إلى أن تغيير قانون
الصوت سيكون له أكبر األثــر في
تقليل الفساد وإتاحة فرصة أكبر
لإلصالح.
وأض ــاف" :نحن اليوم في عهد
جديد ،وسمو األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد ،رحمه الله وغفر له،
كان يقول إن من يريد تعديل قانون
الصوت الواحد يستطيع يفعل ذلك
من خالل مجلس األمة".

ً
اسـتـمــرارا لسلسلة التفاعل
م ـ ـ ــع أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث "ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة" الـ ـت ــي أث ــارتـ ـه ــا
"الـجــريــدة" في عددها الصادر
 11اكتوبر تحت عنوان "وزراء
ي ـ ــزورون ألس ـب ــاب انـتـخــابـيــة"،
وجه النائب محمد الدالل سؤاال
الى وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل بشأن
قرار مجلس الوزراء الصادر في
 05أكتوبر  ،2020بإيقاف النقل
والندب بين الجهات الحكومية
ً
تماشيا مع اإلجراء المتبع قرب
االنتخابات العامة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدالل ف ـ ــي سـ ــؤالـ ــه:
ل ــوح ــظ أن ع ـ ــددا م ــن ال ـج ـهــات
خ ــال ــف قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء

ضبطية قضائية لموظفي «الصحة»
وغيرهم إلثبات عدم ارتداء الكمام

ً
الحكومة أحالت مشروعا إلى المجلس يسمح بالتصالح نظير  100دينار غرامة
●

محيي عامر

مع إعطائه صفة االستعجال ،أحالت
الـحـكــومــة إل ــى مجلس األم ــة مشروعا
بقانون بتعديل بعض احكام القانون
رقم ( )8لسنة  1969بشأن االحتياطات
الصحية للوقاية من األمراض السارية،
وال ــذي ينص على فــرض غــرامــة مالية
قدرها  100دينار على مخالف ارتــداء
الكمام ،فــي الـحــاالت التي يجوز فيها
التصالح.
وقالت الحكومة في مشروعها ،الذي
حصلت "الجريدة" على نسخة منه :إن
المادة ( 17مكرر) تنص على "باستثناء
الجريمة المنصوص عليها في البند
 3من المادة  17من هذا القانون ،يجوز
قبول الصلح في الجرائم المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ه ــذا ال ـق ــان ــون ،م ـقــابــل دفــع
مبلغ مالي قــدره ( )100ديـنــار كويتي
عن كل مخالفة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بعد
التنسيق مع وزيــر الصحة يحدد فيه
إج ـ ـ ــراءات ون ـم ــاذج الـت ـصــالــح واألج ــل
الــذي يــؤدي فيه قيمته ،والجهة التي

يسدد لها ،والحاالت التي ال يجوز فيها
التصالح ،وفي جميع االحــوال يترتب
على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية
وكل آثارها.
وأضافت أن المادة ( 17مكرر أ) تنص
على أنــه "مــع عــدم االخــال بالضبطية
القضائية المقررة ألعضاء قوة الشرطة،
يكون للموظفين الــذيــن يندبهم وزيــر
ال ـص ـح ــة مـ ــن م ــوظ ـف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة صـفــة
الضبطية القضائية في إثبات الجرائم
الـمـنـصــوص عليها فــي ه ــذا الـقــانــون،
ف ــي جـمـيــع األم ــاك ــن ال ـعــامــة وال ـمــواقــع
والمباني التابعة لوزارة الصحة".
وت ــاب ـع ــت "ك ـم ــا ي ـك ــون ل ـغ ـيــرهــم من
ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
االخـ ــرى الــذيــن يكلفهم وزي ــر الصحة
ب ــال ـع ـم ــل فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ــوب ـ ــاء صـفــة
الضبطية القضائية في إثبات الجرائم
الـمـنـصــوص عليها فــي ه ــذا الـقــانــون،
وذلك كل فيما يخصه".
وفـ ــي ال ـم ــذك ــرة اإلي ـض ــاح ـي ــة ،قــالــت
الـحـكــومــة :إن الــدس ـتــور الـكــويـتــي أكــد
على واجب الدولة في العناية بالصحة
الـ ـع ــام ــة ،وح ـم ــاي ــة الـ ـم ــواط ــن م ـم ــا قــد

يستجد أو يظهر من أمراض أو أوبئة
وتــوف ـيــر الــرعــايــة الـصـحـيــة ل ــه ،وعـلــى
هدي من ذلك ،صدر القانون رقم  8لسنة
 1969باالحتياطات الصحية للوقاية
من األمراض السارية ،متضمنا تدابير
استثنائية لمواجهة كل خطر قد يطرأ
على الصحة العامة في المجتمع ،وقد
ورد بالقانون أحـكــام جزائية لكل من
ي ـخــالــف أح ـكــامــه ع ـلــى ال ـن ـحــو الـ ــوارد
بالمادة  17منه.
وأضــافــت "وبالنظر الــى ان القانون
رق ــم  8لـسـنــة  1969ال ـم ـشــار ال ـي ــه ،قد
خ ــا م ــن ث ـم ــة ت ـن ـظ ـيــم ل ـن ـظ ــام الـصـلــح
مــع المتهم المخالف ألحـكــامــه ،اســوة
ببعض القوانين الخاصة األخرى ،رغم
مــا لــه مــن فــائــدة م ــزدوج ــة مــن االدارة
والمخالف ،فبالنسبة لإلدارة يودي الى
تجنبها اعباء طول االجراءات القضائية
بــدرجـتـهــا الـمـخـتـلـفــة ،مـمــا ي ــؤدي الــى
اره ــاق الـقـضــاء على حـســاب القضايا
االكـثــر اهمية ،امــا بالنسبة للمخالف
ف ــإن ن ـظــام الـصـلــح يـ ــؤدي ال ــى تجنبه
المثول أمام القضاء ،ويحميه من قسوة
ً
العقوبات المقررة قانونا".

وزادت "ك ـمــا خ ــا ال ـقــانــون الـمـشــار
ال ـيــه م ــن ال ـنــص ع ـلــى م ـنــح الضبطية
القضائية لبعض الموظفين لسرعة
مواجهة الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون ،للحد من ظاهرة انتشار
العدوى في المجتمع والحفاظ عليه،
لذا فقد اعد مشروع القانون المرافق،
لتعديل بـعــض اح ـكــام الـقــانــون رق ــم 8
لسنة  1969المشار اليه بإضافة مادتين
جديدتين برقمي ( 17مكرر 177 ،مكرا أ)
على النحول التالي:
 تنص المادة ( 17مكرر) على جوازقبول الصلح في الجرائم المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،بــاسـتـثـنــاء
الجريمة المنصوص عليها في البند
 3م ــن ال ـ ـمـ ــادة  ،17م ـق ــاب ــل دفـ ــع مـبـلــغ
مــالــي عــن كــل مخالفة ،على أن يصدر
قرار يحدد اجراءات ونماذج التصالح
واألجل الذي تؤدي فيه قيمته والجهة
التي يسدد لها ،والحاالت التي ال يجوز
فيها التصالح.
 وتنص المادة ( 17مكرر أ) على منحصفة الضبطية القضائية للموظفين
الذين يتم ندبهم أو تكليفهم بذلك.

العدساني :قانون الضمان المالي يجب أال يمر
أكد النائب رياض العدساني ضرورة
إسقاط قانون وزير المالية براك الشيتان
المسمى بالضمان المالي ،والذي يمول
البنوك المحلية لدعم شركات وتجار.
وق ــال الـعــدســانــي ،فــي تـصــريــح أمــس،
إن قانون الضمان المالي يجب أال يمر
إذ يــؤثــر تــأث ـيــرا م ـبــاشــرا عـلــى الـخــزانــة

العامة للدولة" ،وأكــدت في استجوابين
لوزير المالية مدى خطورة هذا القانون
المعيب".
وأض ـ ــاف أن ه ــذا ال ـم ـش ــروع ال يـخــدم
ً
ً
المصلحة العامة وسيئ جدا اقتصاديا
ويفتقد األ م ــور المهنية والفنية ،إذ تم
رصد  ٣مليارات دينار كضمان للبنوك،

وحــالــه مــن ح ــال الـمــديــونـيــات الصعبة،
ً
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى وج ـ ـ ــوب إس ـ ـقـ ــاط ق ــان ــون
الضمان المالي الخطير مثلما أسقطت
الوثيقة االقتصادية التي كانت ستمس
جـ ـي ــوب ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ــذيـ ــن "ل ـ ــن نـقـبــل
ال ـم ـس ــاس بـجـيــوبـهــم وال ح ـقــوق ـهــم وال
مكتسباتهم".

القاضي بإيقاف النقل والندب
وأصــدر قــرارات في هذا الشأن
مخالفة لـقــرار مجلس ال ــوزراء
وهو ما يعد مخالفة وتجاوزا
للقانون.
وطلب تزويده بقرارات النقل
والندب أو أية قرارات متعلقة أو
مرتبطة بقرار مجلس الــوزراء
األخ ـي ــر وص ـ ــدرت ب ـعــد تــاريــخ
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء الـصــادر
في  05أكتوبر  2020مع إرفاق
جدول باسم الجهة الحكومية
أو الوزارة ونوع القرار وتاريخ
صدوره.
وت ــاب ــع :ه ــل ي ــوج ــد ق ـ ــرارات
أصـ ـ ـ ـ ــدرت بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء فــي  05أكـتــوبــر 2020
ب ـتــواريــخ ســابـقــة مــن أي جهة

حـكــومـيــة؟ م ــع رج ــاء تــزويــدي
بتلك القرارات وتاريخ إصدارها
والموقف القانوني منها ،وما
موقف ديــوان الخدمة المدنية
مــن ال ـقــرارات الـتــي ص ــدرت من
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـعــد 05

أكتوبر 2020؟ وهل تم إيقاف أو
إلغاء تلك القرارات؟ وهل توجد
جهات امتنعت عن تنفيذ قرار
اإللغاء؟ يرجى تزويدي بأسماء
تـلــك الـجـهــات والـ ـق ــرارات التي
امتنعت عن الغائها.

قصر العدل
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عهد قضائي جديد يستوجب حسم عراقيل المحاكم
• ضرورة تعيين عضوين في «الدستورية» لقرب االنتخابات ورئيس لنيابة التمييز
• على المجلس األعلى للقضاء العمل بروح الفريق الواحد بعد التقاط أنفاسه من ترتيب بيته الداخلي
حسين العبدالله

تأخر الفصل
في «الجنح» التي
ً
بلغت  350ألفا
وتراكم طعون
ً
التمييز بـ  35ألفا!

ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ح ـ ـسـ ــم ال ـم ـج ـل ــس
األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء األسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـمــاضــي ق ــرارات ــه نـحــو ترشيح
رئيسه المقبل ونائبه ،وتعيين
ر ئـيــس جــد يــد للمحكمة الكلية،
على أثــر بـلــوغ الــرئـيــس السابق
ال ـم ـس ـت ـشــار ي ــوس ــف ال ـم ـطــاوعــة
ونــائـبــه الـمـسـتـشــار خــالــد سالم
الـســن الـقــانــونـيــة ،تـجــول العديد
من التساؤالت بأذهان المتابعين
للشأن القضائي والقانوني في
الـبــاد ،عما تمثله تلك الـقــرارات
وأهميتها على الوسط القضائي،
ومــا تبعثه مــن اسـتـقــرار داخلي
وت ـ ـفـ ــاؤل ل ـت ـط ــور ع ـم ــل ال ـج ـهــاز
القضائي.
ويأتي تشكيل المجلس األعلى
للقضاء الجديد وسط جملة من
ال ـت ـح ــدي ــات يــواج ـه ـهــا ال ـج ـهــاز،
خ ـصــوصــا ع ـقــب الـ ـق ــرارات الـتــي
اتخذها قبل نحو شهر ونصف
من إيقاف سبعة قضاة عن العمل
ورف ـ ــع ال ـح ـصــانــة ع ـن ـهــم ،فـضــا
عــن تــراجــع عمل بعض المحاكم
أثـنــاء فـتــرة «ك ــورون ــا» واإلدارات
المساندة لها ،ومواجهة العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ،وفـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ملف تراكم الطعون أمام محكمة
التمييز ،والتي بلغت  35ألفا.

طعون انتخابية

ضرورة وقف تدخل
مسؤولي وزارة
العدل في إدارات
الكتاب والندب من
أقسام اإلعالن

وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـس ـ ــم ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـن ــاص ــب
القضائية بتعيين ابن المدرسة
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار أح ـم ــد
العجيل رئيسا لمحكمة التمييز
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لـلـمـحـكـمــة
ال ـك ـل ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار د .ع ـ ــادل
بورسلي نائبا لرئيس محكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
ل ـن ـي ــاب ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـم ـس ـت ـشــار
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـث ـن ـي ــان رئـيـســا
للمحكمة الـكـلـيــة ،وال ــذي عــرف
عنه االنضباط بالعمل اإلداري
وال ـف ـن ــي ،فـ ــإن م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
م ـط ــال ــب اآلن ب ـح ـســم مـنــاصــب
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
الــدس ـتــوريــة بـتـعـيـيــن عضوين
ف ـي ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا ون ـح ــن عـلــى
أع ـ ـتـ ــاب انـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــرل ـمــان ـيــة

ستثار على نتائجها العديد من
الطعون االنتخابية.
كما أن مجلس القضاء األعلى
م ـطــالــب بـتـعـيـيــن رئ ـي ــس جــديــد
لنيابة التمييز ،خلفا للمستشار
عبداللطيف الثنيان ،الذي تولى
رئاسة المحكمة الكلية ،السيما
أن لـ ـه ــذه الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
المهام الجسيمة والشاقة ،التي
يغلب على عملها الجانب الفني،
ويـعـتـمــد عـلـيـهــا ق ـضــاء محكمة
الـتـمـيـيــز ف ــي تـلـخـيــص الـطـعــون
المقامة ،وبيان المخالفات التي
تصيب األحكام قبل عرضها أمام
الدوائر في محكمة التمييز.

عراقيل ادارية
و ب ـ ـع ـ ــد أن يـ ـلـ ـتـ ـق ــط م ـج ـل ــس
ال ـق ـض ــاء أن ـف ــاس ــه ،وي ـن ـت ـهــي مــن
تــرتـيــب بـيـتــه الــداخ ـلــي ،عـلـيــه أن
ي ـع ـم ــل ب ـ ــروح الـ ـف ــري ــق الـ ــواحـ ــد،
ويلتفت إلى الواقع الــذي تمر به
المحاكم ،وتـحــديــدا العمل الــذي
تـقــوم بــه الــدوائــر القضائية ،من
خـ ــال تـقـيـيــم ع ـطــائ ـهــا اإلداري،
وبما يرتبط باألجهزة المعاونة
للقضاء وعطائها الفني ،وبجودة
األحكام للوصول إلى حالة الرضا
من عدمها ،وبغية تقديم أفضل
الحلول تجاهها بعد التأكد من
األس ـبــاب اإلداريـ ــة والـفـنـيــة التي
تعرقل مسيرة العمل القضائي.
وم ــن الـمـشــاكــل الـتــي تعانيها
ال ـم ـحــاكــم واإلدارات ال ـم ـســانــدة
ل ـه ــا ،والـ ـت ــي تـتـطـلــب حـسـمــا من
ق ـبــل ال ـع ـهــد ال ـق ـضــائــي ال ـجــديــد،
ع ــدم الـتــدخــل فــي إدارات الكتاب
من مسؤولي وزارة العدل ،والذي
تـسـبــب ف ــي تـعـيـيــن ب ـعــض م ــن ال
يتمتعون بالخبرات اإلدارية التي
تـمـكـنـهــم م ــن مــواج ـهــة الـعــراقـيــل
اإلدارية ،ولعدم حملهم أي رؤية من
شأنها أن تعمل على تطوير العمل،
مما ساهم في تراجع أداء اإلدارات
وأداء موظفيها ،وبــات من يعمل
ومن ال يعمل في خانة واحدة!
ومــن المشاكل الـتــي تعانيها
ال ـم ـح ــاك ــم أيـ ـض ــا م ـن ــذ  30عــامــا
حتى اآلن قضية إعالن الدعاوى
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فــي
انـهـيــار منظومة الـتـقــاضــي أمــام

دوائ ـ ــر الـمـحـكـمــة ال ـك ـل ـيــة ،وأدت
إلــى تعطيل الفصل في القضايا
ألك ـثــر مــن مــوسـمـيــن قضائيين،
بسبب ع ــدم دع ــم أق ـســام اإلع ــان
بموظفين مــن أص ـحــاب الـكـفــاء ة
وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ،ولـ ـقـ ـب ــول م ـس ــؤول ــي
المحاكم ولألسف بحاالت الندب
التي يقوم بها عدد من مسؤولي
الوزارة ،والتي تسببت في تفريغ
أق ـس ــام اإلع ـ ــان م ــن الـمــوظـفـيــن،
األمر الذي ساهم في تأخير إتمام
إعالن صحف الدعاوى ،وتأخير
الفصل فيها دون اكتراث بنتائج
ذلك التأخير!

التحول الرقمي
قضية إعالن صحف الدعاوى
لـ ـيـ ـس ــت وحـ ـ ــدهـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ت ــره ــق
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاضـ ـي ــن؛ بـ ـ ــل مـ ـ ــا ي ـس ـبــق
القضايا من قيد وترسيم وتدقيق
يفترض على الوزارة ومسؤوليها
أن ـ ـهـ ــم ق ـ ــد اسـ ـتـ ـغـ ـل ــوا األوض ـ ـ ــاع
ال ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا الـ ـب ــاد وال ـع ــال ــم
أج ـم ــع ب ـس ـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا
بالتحول الرقمي وتوفير منصات
ل ـل ـم ـت ـق ــاض ـي ــن عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ل ــرف ــع
الــدعــاوى وقيدها ودفــع الرسوم
دون حــاجــة الــى الحضور لمقار
المحاكم ،والتنسيق مــع إدارات
تـنـفـيــذ األح ـك ــام الـتــابـعــة ل ــوزارة
الــداخـلـيــة لتحقيق ذل ــك التحول
الرقمي الــذي ينعكس باإليجاب
على منظومة التقاضي.

عجز إلكتروني
إال أن الــواقــع الـعـمـلــي يعكس
ولـ ـ ــأسـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـجـ ــز عـ ـ ــن ت ـق ــدي ــم
الـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة الـتــي من
شــأ نـهــا أن تـطـمـئــن المتقاضين
بـقــدرة إنـجــاز أعمالهم عــن بعد،
بــل إن حــال بعض اإلدارات التي
تعج بالملفات المكدسة واألوراق
تكشف عدم القدرة على تحولها
رق ـم ـيــا ،ل ـعــدم وج ــود الموظفين
ف ـي ـهــا ،وغ ـي ــاب ال ـض ـبــط اإلداري
فـ ـيـ ـه ــا ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـك ــس ض ـعــف
الــرقــابــة اإلداريـ ـ ــة ال ـتــي تعانيها
بعض اإلدارات التي تحمل العديد
م ــن ال ـم ـل ـفــات ،وبـعـضـهــا مـلـفــات
قـضــائـيــة ،وك ــأن بـعــض اإلدارات

أحمد العجيل

عادل بورسلي

المجلس يواجه تحديات بعد إيقاف  ٧قضاة وتعطيل المحاكم أثناء «كورونا»
إعالن الدعاوى وراء تعطيل القضايا ...وإدارات التنفيذ خارج سرب التطور!
ً ً
طريق التقاضي أصبح عبئا ثقيال على القاضي والمتقاضي والمحامي
دائرة توحيد المبادئ القضائية ال تعمل إال مرة كل سنتين
لم تتعلم من درس سرقة ملفات
القضايا!
لـيــس اإلع ــان وقـيــد الــدعــاوى
وح ــده ــا م ــا ي ــره ــق الـمـتـقــاضـيــن
والمحامين؛ بــل يمتد األمــر إلى
ال ـح ــال ــة الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا إدارات
التنفيذ الـمـتـعــددة ،والـتــي تغرد
خارج سرب التطور التكنولوجي،
رغم أنها من أسهل اإلدارات التي
يمكنها تحقيق ذلك ،إال أن عجلة
التطور التكنولوجي لــم تقترب
م ـن ـه ــا س ـ ــوى ل ـخ ــاص ـي ــة ال ــدف ــع
اإللكتروني عن بعد ،بينما يعيش
المتقاضون األمرين فيها من أجل
إتمام انذار رسمي لمبنى يبتعد
 10دقائق مشيا على األقــدام من
مبنى اإلدارة الرئيسي أو حتى
م ــن أج ــل إت ـم ــام إعـ ــان لــأحـكــام
القضائية!

رحلة عذاب
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـش ــاه ــد ال ت ـخ ـفــى

على السادة أعضاء المجلس
األعلى للقضاء ،إال أن الجديد
فـ ــي األمـ ـ ــر هـ ــي ال ـص ــاح ـي ــات
ال ـتــي يـتـمـتـعــون ب ـهــا ،وبــاتــوا
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـق ـض ــائ ــي
الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـتـ ـسـ ـيـ ـي ــر ع ـم ــل
المحاكم واإلدارات المرتبطة
بـ ـه ــا ،ف ـ ــزي ـ ــارة واحـ ـ ـ ــدة مـنـهــم
لـمـحـكـمــة الــرق ـعــي ع ـلــى األق ــل
ت ـك ـشــف ح ـجــم رح ـل ــة ال ـع ــذاب
الـ ـت ــي ي ـع ــان ـي ـه ــا ال ـم ـت ـقــاضــي
والمحامي ،فستظهر أمامهم
ف ــوض ــى الـ ــرسـ ــوم ال ـق ـضــائ ـيــة
وان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن
الطويل أمام مصاعد المبنى
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـحــام ـيــن أحــد
الـ ـمـ ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم
ل ـل ـخ ــدم ــات وأحـ ـي ــان ــا إلن ـ ــزال
«الـقـمــامــة» ،ثــم مشاهدة حالة
الفوضى التي تعج بالطابق
األول ب ـ ـق ـ ـس ـ ـمـ ــي ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدول
واإلعالنات ومشاهدة انتظار
المتقاضين في الطابق الثامن

نقل مستشارين
إلى محكمة التمييز
أصبح ضرورة في
ظل تراكم الطعون

«التمييز» :ال يجوز للنيابة الخوض
في تقديرات الرأفة أمام المحكمة
رف ـ ـضـ ــت م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـج ــزائـ ـي ــة،
برئاسة المستشار أحمد العجيل ،الطعن
ال ـم ـقــام م ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ض ــد مـتـهـ َـمـيــن
اثنين من الجنسية اآلسيوية بتهم تزوير
في أوراق بنكية وعرفية والسرقة والنصب
واالحـ ـتـ ـي ــال .وك ــان ــت مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
قضت بتقرير االمتناع عن النطق بالعقاب.
وا سـتـنــدت النيابة فــي طعنها المرفوع
ل ـم ـح ـك ـمــة ا ل ـت ـم ـي ـيــز إ لـ ــى أن ح ـك ــم مـحـكـمــة
االستئناف شابه القصور و ســاق أسبابا
غامضة ومبهمة وكيفية االستدالل إليها،
إال أن محكمة التمييز رفضت طعن النيابة،
م ــؤك ــدة ح ــق م ـح ـك ـمــة ال ـم ــوض ــوع ال ـق ـضــاء
بتقرير االمتناع عن النطق بالعقاب.
وقالت «التمييز» ،في حيثيات حكمها،
إن النص في الفقرة األو لــى من ا لـمــادة 81
من قانون الجزاء على أن (إذا اتهم شخص
بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ،جاز
للمحكمة إذا رأت من أخالقه أو ماضيه أو
سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته
أو ت ـف ــاه ــة هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة م ــا ي ـب ـعــث عـلــى
االعتقاد أنه لن يعود إلى اإلجرام ،أن تقرر
االمتناع عن النطق بالعقاب).
وأ ض ـ ــا ف ـ ــت ا ل ـم ـح ـك ـم ــة أن مـ ـف ــاد ذ ل ـ ــك أن
تـقــديــر ق ـيــام م ـب ــررات االم ـت ـنــاع عــن النطق
ب ــا ل ـع ـق ــاب أو ع ـ ــدم ق ـي ــا م ـه ــا مـ ــن إ ط ــا ق ــات
محكمة ا ل ـمــو ضــوع ،وال تـقـبــل مـصــادر تـهــا
فيه ،وينأى عن رقابة محكمة التمييز متى
التزمت االعتبارات المشار إليها في النص

ال ـمــذكــور ،وأق ــام ــت ق ـضــاء هــا عـلــى أسـبــاب
ً
ً
سائغة تــؤدي عـقــا ومنطقا إ لــى االعتقاد
بأن المتهم لن يعود إلى اإلجرام.
وت ــاب ـع ــت« :ل ـم ــا ك ــان ذلـ ــك ،وكـ ــان الـحـكــم
المطعون فيه قد قــرر االمتناع عن النطق
بعقاب المطعون ضدهما ،لظروف الدعوى
و مــا بـســا تـهــا و ظ ــروف ا لـمـطـعــون ضدهما
وع ــدم وج ــود ســوابــق لـهـمــا ،بـمــا م ــؤداه أن
م ـح ـك ـمــة ال ـم ـط ـع ــون أخ ـ ــذت ف ــي اع ـت ـبــارهــا
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي قـ ــارف ال ـم ـط ـعــون ضــدهـمــا
الجريمة فيها ،و قــدرت أن ذلك يحمل على
االع ـت ـقــاد ،بــأنـهـمــا لــن ي ـعــودا إل ــى اإلج ــرام،
و قــررت بناء على ذلك االمتناع عن النطق
بعقابهما ،وهي اعتبارات سائغة وكافية
لحمل قضائها ،وال غموض فيما وال إبهام،
وينحل مــا تثيره النيابة ا لـعــا مــة بشأنها
محض جدل في ُسلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى وتقدير موجبات
الـ ــرأفـ ــة م ـم ــا ال يـ ـج ــوز الـ ـخ ــوض ف ـي ــه أم ــام
محكمة التمييز ،بما يضحى معه الطعن
ً
ً
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا».

عبداللطيف الثنيان

أمام الجدول المحمي بوجود
وتنظيم رجال األمن.

تأخر الملفات
ليست تلك المشاهد وحدها
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،بــل
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة وم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ،وال ي ـســع
ال ـ ـم ـ ـقـ ــام لـ ـحـ ـص ــره ــا ،ف ـب ـع ـض ـهــا
أم ــام إدارة الـخـبــراء الـتــي تشهد
ت ــأخ ـي ــرا ف ــي ن ـقــل ال ـم ـل ـفــات رغــم
الـتــراســل اإللـكـتــرونــي ،وبعضها
أمــام أقسام الحفظ في المحكمة
الكلية واالستئناف ،عــاوة على
التأخير في عقد الجلسات التي
تحتاج إلى متابعة من المكاتب
الفنية في المحاكم ،والتي تحتاج
بدورها إلى دعم وتعزيز ومنحها
ص ــاحـ ـي ــات أكـ ـب ــر وأوسـ ـ ـ ــع بـمــا
ينعكس على عمل المحاكم.
ورغم أن تلك المشاكل مرتبطة
بأداء اإلدارات المساندة للقضاء
فإن هناك قصورا مرتبطا بعمل
الـ ـمـ ـح ــاك ــم ن ـف ـس ـه ــا ،ي ـس ـتــوجــب
م ــن رؤســائ ـهــا حـسـمــا الرتـبــاطــه
بـ ــال ـ ـقـ ــرارات الـ ـت ــي ي ـص ــدرون ـه ــا،
ومنها ملفات قضايا معارضات
الـ ـجـ ـن ــح والـ ـجـ ـن ــح ال ـم ـس ـت ــأن ـف ــة،
وال ـتــي ي ـعــود بـعـضـهــا إل ــى سنة
 ،1995وبـلـغــت  350ألــف قضية،
وفــك االرتـبــاط مع اإلدارة العامة
لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات فـ ـ ــي ت ـخ ــزي ـن ـه ــا،
فضال عــن ض ــرورة حسم ملفات
ال ـت ـظ ـل ـم ــات ب ــأش ـك ــال ـه ــا ،وال ـت ــي
تفتقر إلــى المتابعة اإلداري ــة من
قبل أجهزة المحكمة نفسها ،إذ ال
يعقل أن تستغرق عملية نقل ملف
من الطابق األرضــي إلــى الطابق
الرابع في قصر العدل  4أيام ،في
حين ينتظر المتقاضون سرعة
الفصل فيها.
وال ـ ـحـ ــال ك ــذل ــك ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بتراكم الطعون أمام دوائر محكمة
التمييز المتعددة ،والـتــي كانت
عـ ــام  2014م ــا يـ ـق ــارب  22أل ـفــا،
لتبلغ عام  2020ما يقارب  35ألفا،
ويـعــود بعضها إلــى عــام ،2012

األمر الذي يثير عالمات استفهام
كـ ـبـ ـي ــرة :إل ـ ــى أي ـ ــن ي ـت ـج ــه ق ـضــاء
محكمة التمييز وهو مدين بـ35
ألف طعن متراكم؟ وما سبب هذا
التراكم؟ وماذا استفدنا من حالة
التردد في إنشاء دوائــر قضائية
ك ــاف ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـت ــراك ــم،
أو زي ـ ــادة تـعـيـيــن الـمـسـتـشــاريــن
الكويتيين بعد نقلهم من محكمة
االستئناف؟

تدهور المبادئ
ولماذا سيطرت علينا هواجس
تــدهــور الـمـبــادئ القضائية أمــام
محكمة التمييز لمجرد الخشية
مـ ــن مـ ـب ــدأ زيـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد الـ ــدوائـ ــر
الـقـضــائـيــة ،رغ ــم أن لــديـنــا دائ ــرة
لـتــوحـيــد ال ـم ـبــادئ أم ــام محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ،ولـ ــم ت ـع ـمــل ،ع ـلــى حد
عـ ـلـ ـم ــي ،إال ب ـ ــواق ـ ــع قـ ـضـ ـي ــة كــل
سـنـتـيــن ،رغ ــم ال ـحــاجــة لتوحيد
ال ـم ـبــادئ الـقـضــائـيــة فــي الـعــديــد
من األنزعة ،بعد أن كشف الواقع
ع ــن اخ ـت ــاف ع ــدد م ــن ال ـم ـبــادئ
الصادرة من دوائر المحكمة.
العهد القضائي الجديد ليس
بحاجة إلــى تشخيص المشاكل
التي تعانيها المحاكم واإلدارات
التابعة لها ،والـتــي باتت ترهق
مـنـظــومــة ال ـت ـقــاضــي ،وإن ـم ــا هو
مـطــالــب بــإشـهــار مـشــرطــه لعالج
ت ـل ــك الـ ـمـ ـش ــاك ــل ،الـ ـت ــي ت ـس ـت ـلــزم
تـضــافــر ال ـج ـهــود وال ـع ـمــل بــروح
الـفــريــق الــواحــد وتــوزيــع األدوار
ب ـي ــن أعـ ـض ــائ ــه ،واإلص ـ ـ ـ ــرار عـلــى
تـغـيـيــر ال ــواق ــع ال ــذي يـشـكــو منه
القاضي والمتقاضي والمحامي،
ب ـعــد أن بـ ــات ق ـب ــول هـ ــذا ال ــواق ــع
أمــرا مرهقا جــدا ،وأصبح السير
بـ ـط ــري ــق الـ ـقـ ـض ــاء ع ـب ـئ ــا ث ـق ـيــا
بسبب العراقيل الموضوعة فيه،
وأصبح التحدي األكبر أمام العهد
القضائي الجديد أن يحوله إلى
طريق ممهد ،يتيح لكل ذي حق
السير فيه دون حدود أو عراقيل
أو أبواب مغلقة.

العملة الوطنية الرقمية وغياب التشريع
فــي ع ــام  2009أطـلــق شـخــص يدعى
ساتوشينا كاموتو – ال يــزال مجهوال
– أول عـمـلــة رقـمـيــة مـشـفــرة ال تخضع
للمعايير التقليدية في إصدار العمالت،
والـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـب ــل ذلـ ــك ح ـق ــا خــالـصــا
لـلـبـنــك ال ـم ــرك ــزي وح ـ ــده .جـ ــاءت عملة
البيتكوين مدعومة بتقنية عالية هي
 blockchainالتقنية التي سيكون لها
دور محوري وأساسي بالقطاعات كافة
في المستقبل.
وم ـن ــذ إط ـ ــاق هـ ــذه ال ـع ـم ـلــة ،أصـبــح
ال ـح ــدي ــث ع ــن إع ـ ـ ــادة ت ـع ــري ــف مـفـهــوم
ال ـع ـمــات ومـسـتـقـبـلـهــا مـهـمــا لـتــواكــب
هذه التطورات حاجات الناس وتساهم
في النمو االقتصادي للعالم ،والكويت
يجب أن تكون مستعدة لهذا التحول
ال ـقــادم ب ــدون شــك ،وذل ــك لـعــدة أسباب
منها:
بهذا المبدأ رسمت العديد من الدول
سياساتها الخاصة بالتعامالت المالية،
وا تـجـهــت إ لــى تطبيقها ،ففي المملكة
العربية السعودية تضمنت رؤية 2030
«ال ــدف ــع بــات ـجــاه مـجـتـمــع غ ـيــر ن ـقــدي»،
أما في السويد فإنه من المقرر إصدار
شـهــادة وفــاة ل ــأوراق النقدية فــي عام
.2023
القطاع الخاص أيضا يساهم في هذا
الـتـحــول ويــدعـمــه ،مـثــال على ذلــك قول

جــاك مــا (مــؤســس مــوقــع علي بــابــا) إن
الموقع يريد الوصول الى عالم خال من
األوراق النقدية.
عرف قانون البنك المركزي المصري
ا لـ ـج ــد ي ــد  194ل ـس ـنــة  2020ا ل ـع ـمــات
المشفرة بأنها عمالت مخزنة الكترونيا
غير مقومة بأي من العمالت الصادرة
عن سلطات إصدار النقد الرسمية ،ويتم
تداولها عبر اإلنترنت.
تباينت الدول في طبيعة التعامل مع
العمالت الرقمية المشفرة ،فقد اعتبرتها
ه ـي ـئــة األوراق ال ـمــال ـيــة وال ـب ــورص ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ( )SECب ـم ــوج ــب ت ـقــريــرهــا
المؤرخ  2017 / 7 / 25تخضع لقانون
األوراق المالية ،ومنهم من حظر التعامل
معها ،كما جاء أخيرا في قرار السلطة
المالية البريطانية ( )FCAال ـمــؤرخ /6
.2020 /10
أمــا االتـحــاد األوروب ــي فقد أعلن عن
خ ـطــة ع ـمــل مـ ـش ــروع ق ــان ــون لـلـعـمــات
المشفرة ،وفي مصر نصت المادة 206
من قانون البنك المركزي الجديد على
وجوب الحصول على ترخيص مسبق
قبل إص ــدار العمالت المشفرة أو بأي
نشاط يتعلق بها ،مما سبق يتضح أنه
إذا لم توجد عملة رقمية رسمية مبنية
عـلــى أس ــاس قــانــونــي سـلـيــم تضمنها
الدولة المصدرة ،فإن العمالت المشفرة

سيكون لها المستقبل فــي التعامالت
المالية الرقمية.
تقول بعض التقارير إن هناك  40دولة
تفكر في إصدار عمالتها بشكل رقمي.
أم ــا ف ــي ال ـســويــد فـقــد أط ـل ـقــوا عملتهم
الوطنية على شكل ر قـمــي لتجربتها،
وكذلك الصين وغيرهما.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،أع ـل ـنــت
اإلمارات والسعودية عن مشروع إطالق
عملة عابر الرقمية للتسويات المالية
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ــا مـ ـن ــاص ،إذن ،مــن
التخطيط واالستعداد من اآلن إلطالق
عـمـلـتـنــا الــوطـنـيــة رق ـم ـيــا ،وف ــي سبيل
ذل ــك عـلـيـنــا إدخ ـ ــال ب ـعــض الـتـعــديــات
التشريعية وإصدار القوانين التي تخدم
هذا التحول الرقمي ،كما فعل المشرع
المصري بإدخاله مصطلحات جديدة
ف ــي ق ــان ــون ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـجــد ّيــد،
كالبنوك الرقمية وا لـعـمــات المشفرة
والنقد اإللكتروني ،وتعتبر تطورا في
مضمار المصطلحات الرقمية القانونية.
وف ــي ال ـكــويــت وح ـتــى ال ــوص ــول الــى
إنشاء البنك المركزي للعملة الرقمية،
فإننا نقترح حاليا تعديل الباب األول
من قانون البنك المركزي ،لكي ال يقتصر
مفهوم النقد على األوراق فقط ،بل بأي
شكل مــن األشـكــال قــد تصدرها الدولة
وتضمنها.

خالد أيوب القناعي
محام أمام محكمتي التمييز
والدستورية

ةديرجلا
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محليات

«عاصمة البلدي» وافقت على ترقيم قطع الشويخ كمال ل ًـ ةديرجلا « ً :فيلكا» جاهزة
ً
اقتراحا لتطوير دروازة العبدالرزاق وأبقت تنظيم الصوابر على الجدول سياحيا واستثماريا في «المخطط الرابع»
حفظت
•

●

محمد الجاسم

ح ـف ـظ ــت ل ـج ـن ــة ال ـعــاص ـمــة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي،
االقتراح المقدم من د .محمد
النغيمش بشأن تطوير نفق
دروازة ا لـعـبــدا لــرزاق لوجود
اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح آخ ـ ـ ــر يـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـيــه
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مـ ــع ع ــدة
جهات حكومية.
ووافـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ،ف ــي
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا أمـ ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـع ـج ــل ،عـلــى
اعتماد ترقيم القطع «»6،7،8
في منطقة الشويخ.
وقال المعجل ،في تصريح
ص ـح ــا ف ــي ،إن ا ل ـل ـج ـنــة أ ب ـقــت
إعادة تنظيم منطقة الصوابر
عـلــى الـ ـج ــدول ،وك ــذل ــك أبـقــت
ع ـل ــى ط ـل ــب ن ـس ـخــة م ــن ق ــرار
التخصيص الخاص بموقع
مواقف برج التحرير ونسخة
من تراخيص البناء.
وأوضح أن اللجنة وافقت
على تخصيص موقع محطة
ت ـحــويــل ثــانــويــة ف ــي مـنـطـقــة
السرة قطعة  4كبديل لموقع

المحطة القائمة والمالصقة
إل حــدى القسائم بعد صدور
حكم قضائي.
وأ شـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـل ـج ـن ــة
أج ـل ــت ط ـلــب ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ـ ـشـ ــأن زي ـ ـ ــادة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ل ـ ـمـ ــوقـ ــع
شــر كــة اال ت ـص ــاالت المتنقلة
«زيـ ـ ــن» ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـشــويــخ
إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـيـ ــن دعـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ـعــامــة لــات ـصــاالت وتـقـنـيــة
المعلومات.
وذ ك ـ ـ ــر أن ا ل ـل ـج ـن ــة أ ج ـل ــت
كـ ـت ــاب ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـ ـلـ ـت ــراث بـ ـش ــأن ال ـع ـم ــل عـلــى
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة مــن
المجلس البلدي والجمعية
بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدء ب ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ
م ـشــروعــات تـحــديــد الـمـعــالــم
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـمــدي ـنــة ال ـكــويــت
القديمة.
وأضاف أن اللجنة أحالت
ط ـل ــب أحـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن إل ــى
الجهاز التنفيذي في البلدية
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن تـ ـخـ ـصـ ـي ــص إح ـ ـ ــدى
القسائم مــن فئة استثماري
إ لــى فئة تجاري ،كما أحالت

إدارة المخطط الهيكلي قدمت التصور المقترح لتطوير الجزيرة
محمد الجاسم

جانب من اجتماع لجنة العاصمة أمس
كـ ـ ـت ـ ــاب ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـص ــالـ ـحـ ـي ــة
العقارية بشأن اعتماد تعدد
األنشطة التجارية بمشروع
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـ ـ ــاألدوار الـعـلـيــا
التي تلي الميزانين للقسيمة
 7ا ل ـ ــوا ق ـ ــع ع ـل ـي ـه ــا ا ل ـم ـج ـمــع
ا ل ـت ـج ــاري و م ـس ــا ح ــة  8آالف
متر مربع «استثمارية».

وكيال «الحرس» و«الدفاع» تفقدا
توسعة معسكر سالم العلي

الحمضان لتعديل الئحة العربات
قدم عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان اقتراحا بشأن
تعديل الئحة العربات المتنقلة.
وطــالــب الحمضان ،فــي اقـتــراحــه ،الموجه لرئيس المجلس
الـبـلــدي ،بــإضــافــة بند فــي الئـحــة الـعــربــات ،ينص على تحديد
المسافة الفاصلة بين العربة وأقرب منزل ،على أال تقل عن 50
مترا ،مضيفا أن هذا االقتراح يأتي لما يشهده أصحاب السكن
الخاص من إزعاج وضوضاء بسبب قرب العربات من منازلهم،
ولما تواجهه الالئحة من بعض المشاكل في آلية تحديد األماكن.

استقبل وكيل الحرس الوطني
الـفــريــق الــركــن هــاشــم الــرفــاعــي،
وكـ ـي ــل وزارة الـ ــدفـ ــاع بــال ـنــدب
الشيخ فهد جابر العلي بمعسكر
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم الـ ـعـ ـل ــي،
واستمعا إلى إيجاز عن توسعة
المعسكر والبنية التحتية.
ورحب وكيل الحرس الوطني
بــوكـيــل وزارة الــدفــاع بــاإلنــابــة،
ونقل له تحيات القيادة العليا
للحرس الوطني ،مؤكدا الحرص
ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
لـمـعـسـكــرات وم ـن ـشــآت الـحــرس
الوطني ،لتالئم خطط التطوير
ال ـحــال ـيــة الـمـسـتـقـبـلـيــة ،مـشـيــدا

بــالـجـهــود الـمـبــذولــة فــي تنفيذ
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،ونـ ـسـ ـب ــة اإلن ـ ـجـ ــاز
المحققة وفق الخطة الموضوعة.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــاد وكـ ـي ــل
الدفاع باإلنابة بجهود ضباط
«ال ـح ــرس» الـمـبــذولــة فــي تنفيذ
ال ـم ـشــروع ،مـعــربــا عــن سعادته
بـمــا رآه م ــن إن ـج ــاز ،وثـقـتــه في
قـ ــدرت ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــازه وف ــق
أحدث المتطلبات والمواصفات
العالمية.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــاون
ل ــإس ـن ــاد اإلداري ف ــي ال ـحــرس
الــوط ـنــي الـعـمـيــد ع ـصــام نــايــف
وعدد من الضباط.

•

يوسف العبدالله

كشف مدير ادارة التفتيش
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة
مـشـعــل اال ب ــرا ه ـي ــم أن الهيئة
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار تـ ـق ــري ــر ال ـت ـح ـق ـيــق
م ــن االدارة ا ل ـع ــا م ــة لــا ط ـفــاء
بشأن حادث حريق االطارات
التالفة على طريق السالمي
ف ـ ــي م ــوق ـع ـه ــا الـ ـج ــدي ــد ب ـعــد
ن ـق ـل ـه ــا م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ارحـ ـي ــة
الواقعة بمشروع مدينة سعد
العبدالله االسكاني.
وقال االبراهيم في تصريح
لـ «الجريدة» إن الحريق التهم
اك ـثــر م ــن م ـل ـيــون اطـ ــار تــالــف
بـمـســاحــة ن ـحــو  25أل ــف متر
ً
مربع ،مبينا أن الهيئة انتهت
من تسجيل مخالفات بيئية
عـ ـل ــى ج ـه ـت ـي ــن م ـس ــؤول ـت ـي ــن
ً
بسبب الحريق ،الفتا الى انه
بــانـتـظــار افـ ــادة ادارة ال ـهــواء
في الهيئة لرصد حجم ضرر
تلوث حريق االطارات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان « ح ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ـيـ ــس ب ــالـ ـسـ ـه ــل،
ً
وتلوثها عال جدا ،وهو االمر
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـب ــب ف ـ ــي م ـ ــد ف ـت ــرة
اخـمــاد قــوة االط ـفــاء للحريق
ً
الى نحو يومين» ،مشيرا الى
ان الهواء في يوم الحريق ازاح

مشعل اإلبراهيم

الدخان بفضل العناية اإللهية
خارج البالد.
وعـبــر االبــراهـيــم عــن أسفه
لـ ــوقـ ــوع م ـث ــل هـ ـ ــذا ال ـح ــري ــق،
ً
م ــوض ـح ــا ان هـ ــذه االطـ ـ ــارات
يـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـلـ ـي ــة
تـ ـخ ــز يـ ـنـ ـه ــا اال ت ـ ــو ض ـ ــع ف ــي
مواقعها المخصصة اال عبر
اش ـت ــراط ــات خــاصــة مـنـهــا ان
ت ــوض ــع ف ــي اح ـ ـ ــواض رم ـل ـيــة
وبكميات محددة ،باالضافة
الى ترك مسافات بين كل من
تـلــك ا لـكـمـيــات لتجنب و قــوع
م ـثــل ت ـلــك ال ـح ــرائ ــق بــأحـجــام
كبيرة.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ح ـ ــر ي ـ ــق ط ــر ي ــق
ال ـ ـسـ ــال ـ ـمـ ــي ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا ع ـنــد

●التعامل مع  1136بالغا و 18قضية مخدرات و 418مخالفة مرورية
ً
ً
●توقيف  77شخصا ال يحملون إثباتا وضبط  15مركبة مطلوبة
محمد الشرهان

واصل قطاع األمن العام بوزارة
الداخلية ،تنفيذ الحمالت األمنية
والمرورية ،لضبط الوضع العام،
وف ــق خ ـطــط م ـيــدان ـيــة بـمـشــاركــة
قيادات القطاع ،ومديري األمن في
المحافظات الست ،باإلضافة إلى
قطاع العمليات.
وأسـ ـ ـف ـ ــرت الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات ،ال ـت ــي
نفذها قـطــاع األم ــن ال ـعــام ،خالل
ال ــ 48ساعة الماضية ،عن ضبط
ً
ً
 60مـطـلــوبــا مـيــدانـيــا وجـنــائـيــا،
و 18قضية م ـخــدرات ،والتعامل
ً
ً
مع  226حادثا مروريا ،وتحرير
 418مخالفة ،والتعامل مع 1136
ً
بــاغــا مــن خــال غــرفــة العمليات
ال ـم ــرك ــزي ــة .وقـ ـ ــال م ـص ــدر أم ـنــي
ل ـ ــ»ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن قـ ـط ــاع األمـ ــن
ال ـعــام ،ممثل فــي مــديــرات األمــن،
أقــام خالل الــ 48ساعة الماضية،
 41نـقـطــة ق ــدم م ــن خــال ـهــا 298
مـ ـس ــاع ــدة إن ـس ــان ـي ــة ألش ـخ ــاص
تــواصـلــوا لطلب الـمـســاعــدة عبر
هاتف األمان ،مشيرا إلى التعامل
م ــع  213بـ ــاغ ث ـب ــوت أمـ ـن ــي ،تم
مــن خــالــه ضـبــط  77شـخـصــا ال
يحملون إثبات شخصية ،وضبط
 15مركبة مطلوبة لجهات أمنية
وأخرى تنفيذية.
ول ـفــت ال ـم ـصــدر إل ــى الـتـعــامــل
مع  47بــاغ مشاجرة ،وإحــالــة 8
مركبات إلى كراج الحجز باإلدارة
العامة للمرور ،الرتكاب قائديها
مخالفات جسيمة ،مبينا أن رجال
األم ــن تـمـكـنــوا مــن إل ـقــاء القبض
ً
على  22شخصا ألسباب مختلفة.

«حولي» األولى
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة قـ ـ ـط ـ ــاع

إحدى حمالت األمن العام على الشاطئ
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـمــديــريــات األم ــن
بـ ــال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــت ،قـ ــال
المصدر إن مديرية أمن محافظة
حولي احتلت المرتبة األولى في
التعامل مــع الـبــاغــات األمنية
وإقامة نقاط التفتيش ،موضحا
أن ال ـن ـشــاط األم ـن ــي لـلـمــديــريــة
ً
وص ـ ــل إل ـ ــى  782ب ــاغ ــا أم ـن ـيــا
ً
متنوعا أسفر عن إقامة  15نقطة
ت ـف ـت ـيــش ،وض ـب ــط  3أش ـخــاص
ً
م ـط ـل ــوب ـي ــن جـ ـن ــائـ ـي ــا ،واث ـن ـي ــن
ً
ً
مطلوبين مدنيا ،و 49شخصا
ال يـحـمـلــون إث ـبــاتــا ،والـتـعــامــل
م ــع  35بـ ــاغ م ـش ــاج ــرة ،و480
بالغا متنوعا ،فضال عن إحالة
 8مركبات إلــى الـكــراج بــاإلدارة

العامة للمرور ،والتعامل مع 76
ً
ً
حــادثــا مــروريــا ،وإلـقــاء القبض
على  5أشخاص ألسباب أمنية
متنوعة ،وتحرير  67مخالفة.
وذكر أن مديرية أمن محافظة
العاصمة احتلت المرتبة الثانية
في التعامل مع البالغات األمنية
ال ـتــي وص ـلــت ،خ ــال  48ساعة
ً
الماضية ،إلى  496بالغا أسفرت
عـ ــن اقـ ــامـ ــة  5ن ـق ـط ــة ت ـف ـت ـيــش،
وض ـب ــط شـخـصـيــن مـطـلــوبـيــن
ً
جـنــائـيــا ص ــدر بحقهما أحـكــام
بــالـحـبــس ،م ــردف ــا« :ك ـمــا ضبط
ً
 6أش ـخــاص مطلوبين مــدنـيــا،
و  14ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا ال يـ ـحـ ـمـ ـل ــون
ً
إثباتا ،والتعامل مع  120بالغا

للمساحات واألراضي الحكومية
غ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـغ ـل ــة ،إلـ ـ ــى جــانــب
إلغاء استمالك بعض العقارات
الموجودة في الجزيرة ،مضيفا
أن العرض المرئي بين الدراسة
المتكاملة للجزيرة مــع الجزر
المحيطة بـهــا ،واالسـتـعـمــاالت
األولية بشكل عام ،دون الدخول
فــي التفاصيل الدقيقة ،إلــى أن
يتم االنـتـهــاء بشكل تــام ضمن
المخطط العام للدولة.

اإلبراهيم لـ ةديرجلا  :ننتظر تقرير «اإلطفاء» وإفادة إدارة الهواء

ً
«األمن العام»ً :ضبط  60مطلوبا خالل يومين

●

حسن كمال

«البيئة» :مخالفات على جهتين بسبب حريق السالمي
●

وكيال «الحرس» و«الدفاع» خالل الجولة

ال معوقات
بعد إلغاء
االستمالكات
غير المستغلة

أ كــد عضو المجلس البلدي
د .حسن كمال أن جزيرة فيلكا
س ـت ـك ــون ذات ط ــاب ــع م ـت ـن ــوع،
وسـ ـتـ ـق ــدم ف ــرص ــا اس ـت ـث ـمــاريــة
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة والـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـطــابــع
الترفيهي والسياحي والتراثي،
وفــق ما وضعه تصور الجهاز
التنفيذي في بلدية الكويت ،مع
ربـطــه بـمـشــروع تـطــويــر الـجــزر
ومدينة الحرير المستقبلية.
وقــال كـمــال ،لــ«الـجــريــدة» ،إن
إدارة المخطط الهيكلي قدمت
عرضا مرئيا وشرحا تاريخيا
عــن ال ــدراس ــات الـتــي قــامــت بها
بلدية الكويت لتطوير «فيلكا»
مــن ع ــام  1971ال ــى ع ــام ،2020
ووفـ ـ ــق مـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي الـمـخـطــط
الهيكلي الرابع بلجنة العاصمة،
بناء على طلب تم تقديمه بشأن
الرؤية الخاصة بالجزيرة.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
ج ـ ــاه ـ ــزة ألي جـ ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة
ب ــدون مـعــوقــات فعلية ،خاصة
بعد أن تــم إلـغــاء االستمالكات

ً
م ـت ـنــوعــا ،وإل ـق ــاء الـقـبــض على
 5أشـ ـ ـخ ـ ــاص ألسـ ـ ـب ـ ــاب أم ـن ـي ــة
م ـت ـن ــوع ــة ،وال ـت ـع ــام ــل م ــع 151
ً
بالغا ألشخاص يحتاجون إلى
مساعدة ،وكذلك تمت ضبط 6
أشخاص في قضايا مخدرات.

ً
 458بالغا

وتابع :أما في المرتبة الثالثة
ف ـجــاء ت مــديــريــة ام ــن محافظة
الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـي ــث بـ ـل ــغ ع ــدد
الـبــاغــات األمـنـيــة الـتــي تعامل
معها رجال األمن  ،458من خالل
اقامة نقطتي تفتيش اسفرت عن
ً
ضبط  5مطلوبين جنائيا صدر

بحقهم أحكام بالحبس ،وكذلك
ً
ضـ ـب ــط  24شـ ـخ ــص م ـط ـل ــوب ــا
ً
مدنيا.
ونـ ـ ــوه ال ـم ـص ــدر إلـ ــى ضـبــط
 12مخالفا لقانون اإلقامة ،و4
أش ـخ ــاص ال يـحـمـلــون إث ـبــاتــا،
والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع  107ب ــاغ ــات،
وإلقاء القبض على  7أشخاص
ألس ـب ــاب م ـت ـنــوعــة ،مـسـتـطــردا:
ً
«كما تــم التعامل مــع  50بالغا
ألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ي ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــون إلـ ــى
ً
ً
مـســاعــدة ،و 59حــادثــا مــروريــا،
وتحرير  147مخالفة ،وضبط
 5قضايا مخدرات».

النيران تلتهم إطارات السالمي الخميس الفائت (أرشيف)
ا ل ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــو  67ا ن ـ ـ ــد ل ـ ـ ــع ع ـص ــر
الـ ـخـ ـمـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وتـ ــم
تحريك  4مراكز تابعة لإلطفاء
من مواقع الشقايا والجهراء

الـحــرفــي وكــاظـمــة واإلس ـنــاد،
بــاإلضــافــة إل ــى آل ـي ــات بـلــديــة
ال ـكــويــت ،حـيــث عـمـلــت الـفــرق
ع ـلــى عـ ــزل ك ـم ـيــات اإلطـ ـ ــارات

ع ــن ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض لـمـنــع
تمدد النيران إليها ،باإلضافة
الى استخدام الجرافات لدفن
االطارات المشتعلة.

زوايا ورؤى

8

أوقفوا العبث باالنتخابات
قيس األسطى
أنا ال أنكر على الحكومة ومن معها حقها في العمل
السياسي ،لكن األساليب يجب أن تتغير لدعم من تريد دعمه،
ً
فلماذا ال تجرب مثال إنشاء شبكة طرق أفضل ،أو تعليما عاما
أو جامعيا أفضل ،أو أن تكون محايدة في إعطاء المناقصات،
أو أن توقف تدخلها بقبول الكليات العسكرية؟
ً
يدرك كثير من المتابعين ،خصوصا في العقد األخير ،أنه عندما
يتحدث أي معلق سياسي عن الحكومة فهو ال يعني جميع الوزراء،
ألن بعضهم يعمل على أســاس أنه معني بوزارته فقط ،ويحاول
قدر اإلمكان أن يتجنب الحديث حول الوزارات األخرى ،بسبب فهم
خطأ لطبيعة العمل الوزاري ،فهو عضو في مجلس وزراء ومعني
بجميع القضايا المطروحة للنقاش داخل المجلس ،لكن لألسف
هــذا مــا هــو مفقود لــدرجــة أن بعض ال ــوزراء يتابع القضايا ذات
الطابع السيادي من "تويتر" أو من بعض اإلعالميين المطلعين.
لكن هــذا ليس مــا أردت نقاشه فــي هــذا الـمـقــال ،المقصود أن
الـحــديــث عــن الـحـكــومــة فــي الـغــالــب مـقـصــود بــه األط ــراف الفاعلة
فيها ،وهم ال يتعدون ثالثة أو أربعة على أكثر تقدير ،وفي بعض
الـحــاالت هناك مــن يدعمهم مــن خــارج الحكومة كــأطــراف نيابية
فاعلة أو متنفذين كبار ،وهذه األطراف ما زالت تعمل على الطراز
القديم ،فها هي تصمت عن الفرعيات مع أنها كانت تعلم التواريخ
واألماكن التي ستقام فيها ،وفي بعض الحاالت كانت تعلم أيضا
من سيفوز فيها وهــذا مربط الفرس ،غير مكترثة باالشتراطات
الصحية والنتائج الكارثية التي ستنتج عن هذه التجمعات من
ازدياد أعداد مرضى كورونا.
وكلنا تابع أيضا ما كشفت عنه جريدة "الجريدة" من قيام بعض
المسؤولين بتغيير تواريخ نقل وندب وترقيات ،بعد أن قام ديوان
الخدمة المدنية بإيقاف هــذه العمليات إلــى ما بعد االنتخابات
المقبلة ،وهذا التغيير في التواريخ لم يتم لعيون مواطن مسكين،
بل تم لدعم مرشحين مطلوب إيصالهم للمجلس القادم من خالل
تسهيل وساطتهم.
أن ــا هـنــا ال أن ـكــر عـلــى الـحـكــومــة وم ــن مـعـهــا حـقـهــا فــي العمل
السياسي ،لكن األســالـيــب يجب أن تتغير لدعم مــن تريد دعمه،
ً
فلماذا ال تجرب مثال إنشاء شبكة طرق أفضل ،أو تعليما عاما أو
جامعيا أفضل ،أو أن تكون محايدة في إعطاء المناقصات ،أو أن
توقف تدخلها بقبول الكليات العسكرية ،فالمتقدمون هم أبناء
البلد ،ويجب أال تميز بينهم لدعم فــان أو عــان ،مــاذا عن قبول
دفعة متقدمين للعمل كمحققين في وزارة الداخلية؟ ولماذا تعلق
الموضوع مع أنه منتهٍ منذ فبراير الماضي؟!
كــل هــذه األم ــور وغيرها كثير يجعلنا ننصح الحكومة ،بأن
تترك االنتخابات للناخب الكويتي ليقرر هو من سيشغل الكراسي
الـخـضــراء فــي الـسـنــوات األرب ــع الـمـقـبـلــة ،ولـيـقــومــوا هــم بــدورهــم
باختيار من سيمسك المطرقة لهم طيلة جلوسهم على المقاعد
الخضراء.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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أبهيجنان ريج *

الهند ...بين األحالم باقتناء طائرات بال طيار والواقع
كانت االشتباكات األخيرة في "ناغورنو
كاراباخ" كفيلة بتجديد السؤال حول فاعلية
مركبات القتال الجوية بال طيار في الحروب،
ً
واس ـت ـنــادا إل ــى ال ـصــور الـمـبـهــرة الـتــي تظهر
فيها مشاهد تدمير الدبابات األرمنية ومواقع
المدفعيات عبر طائرات أذربيجانية بال طيار،
ً
يظن الكثيرون أن هذا المشهد يعكس تغييرا
ف ــي طـبـيـعــة الـ ـح ــرب وي ــزي ــد ال ـض ـغ ــوط على
القوات اآللية ،ال سيما في ظل غياب التفوق
الجوي ،تابعت الهند بدورها مسار الصراع
بين أرمينيا وأذرب ـي ـجــان عــن قــرب وتـحــاول
قواتها العسكرية استخالص الدروس من هذه
األحــداث في حين تسعى إلى اقتناء مركبات
القتال الجوية بال طيار.
ً
تعليقا على استعمال الطائرات بال طيار
ً
خالل اشتباكات "ناغورنو كاراباخ" وردا على
س ــؤال مــن مجلة "إيكونوميك تــايـمــز" ،يقول
قائد الـقــوات الجوية الهندية راكيش كومار
سينغ بهادوريا" :الطائرات بال طيار جزء مهم
مــن عمليات االسـتـطــاع وجـمــع المعلومات
االستخبارية ،ويكون دورهــا خــال المرحلة
ً
التحضيرية ألي صراع بالغ األهمية أيضا ،لكن
حين يبدأ الصراع ،قد تتعرض لهجوم األعداء".
ُ
تعتبر تعليقات بـهــادوريــا أساسية فيما
تناقش الهند خيار شراء طائرات مسلحة وغير
مسلحة بال طيار من الواليات المتحدة ،ففي
شهر يوليو من هذه السنةّ ،
عدلت إدارة ترامب
نظام رفض الرقابة على الـصــادرات للسماح
ببيع طائرات بال طيار تتحرك بسرعة أقل من
 800كلم في الساعة ،مما ُي ّ
مهد لبيعها إلى
الهند ،وقد وافقت الواليات المتحدة على بيع
 30طائرة بال طيار من نــوع "ســي غــارديــان"،
لكن يذكر تقرير صحافي هندي أن األميركيين
يشعرون بالقلق حتى اآلن مــن بيع طائرات
"بــريــداتــور بــي" إلــى الهند ألنهم يخشون أن
تـتـســرب ه ــذه التكنولوجيا إل ــى روس ـيــا عن
طريق "نظام األنظمة".

كــذلــك تــذكــر الـتـقــاريــر اإلخـبــاريــة الهندية
الحديثة أن الهند ،غداة المواجهة المستمرة
ُ
ً
مـ ــع ا لـ ـصـ ـي ــن فـ ــي "الداخ" ،تـ ـخـ ـط ــط أ يـ ـض ــا
القتناء أعــداد إضافية من طائرات "هيرون"
ً
االستطالعية بال طيار من إسرائيل ،تزامنا
مـ ــع ت ـس ـل ـيــح ن ـح ــو  90طـ ــائـ ــرة أخ ـ ـ ــرى قـيــد
التشغيل ،وال تزال إسرائيل الموردة الرئيسة
لطائرات االستطالع بال طيار في الهند ،كما
ً
حاولت نيودلهي أيضا أن تطلق تجارب على
طائرات استطالع بال طيار من نــوع "رستم
 "2غداة اندالع أزمة "الداخ" ،وهو تطور بارز
بعد إطالق طائرات "رستم  "1للمرة األولى في
 .2010ستتوقف معظم النقاشات حول اقتناء
الهند لطائرات بال طيار وحول خصائصها
وأعدادها اليوم على ضوابط الميزانية غداة
انتشار فيروس "كوفيد ،"19وحتى الدروس
المستخلصة من اشتباكات "ناغونو كاراباخ"،
لـكــن األسـئـلــة المتعلقة بـفــاعـلـيــة الـطــائــرات
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ــا طـ ـي ــار ف ــي ال ـه ـن ــد أص ـب ـحــت
ً
مطروحة منذ اآلن نظرا إلى قدرات الخصوم،
ومن المعروف أن مركبات القتال الجوية بال
طيار تناسب العمليات الحاصلة في بيئات
ً
غير متنازع عليها نسبيا وتتماشى مع حد
أدنى من الدفاعات الجوية (الوضع مختلف
ً
حتما في المواجهات مع باكستان أو الصين)،
لـكــن يـبــرز فــي الــوقــت نفسه س ــؤال سياسي
حول إمكانية التحكم في مستوى التصعيد
العسكري.
رغم كثرة الكالم في وسائل اإلعالم الهندية
عن دور طائرات "ريبر" في اغتيال قائد "فيلق
القدس" اإليراني قاسم سليماني في بغداد
بضربة جــو يــة أميركية فــي يناير الماضي
(مما يعني أن تتمكن الهند ،في حال اقتناء
هــذه الطائرات ،من إطــاق عمليات مشابهة
ض ــد ال ـع ـنــاصــر ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي بــاك ـس ـتــان)،
ً
ال تهتم باكستان فعليا بــإ قــدام الهند على
استخدام طائرة بال طيار أو طائرة مقاتلة

أ .د .فيصل الشريفي
الستهداف أفــراد أو جماعات على أراضيها
ـرد بالطريقة نفسها عـلــى نـ َ
ألنـهــا س ـتـ ّ
ـوعــي
الهجوم.
رب ـمــا تـلـغــي مــركـبــات الـقـتــال الـجــويــة بال
طيار معادلة أساسية من حسابات المخاطر
الكامنة وراء أي سيناريو مرتبط بالضربات
الجوية ،أي احتمال مقتل الطيار أو القبض
عليه كما حصل مــع طيار هندي كــان يقود
طــائــرة مـقــاتـلــة فــي شـهــر ف ـبــرايــر مــن السنة
ّ
الماضية ،لكن استخدام هــذه المركبات قد
ً
ُيـشـجــع أي ـض ــا اسـتـعـمــال الـ ـق ــدرات الـهـنــديــة
ف ــي م ـج ــال الـ ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـل ـحــة ب ــا طـيــار
ضد باكستان ،ما يــؤدي إلــى زيــادة مخاطر
تصعيد الــوضــع .فــي الــوقــت نـفـســه ،تابعت
الـصـيــن اكـتـســاب ق ــدرات م ـضــادة للطائرات
بال طيار ،منها أدوات الحروب اإللكترونية
باإلضافة إلى إمكانات أخرى ،ومن المستبعد
ُ
ً
حدث مركبات القتال الجوية الهندية فرقا
أن ت ً ِ
كبيرا في أي صــراع مع الصين .قد تستفيد
الهند في المقابل من اقتناء طائرات مسلحة
ً
بال طيار شرط أن تكون أصغر حجما ،على
غ ــرار طــائــرة "فــالـكـيــري إك ــس ك ـي ــو "-58التي
يـبـلــغ طــول ـهــا تـسـعــة أمـ ـت ــار ،إذ ت ـك ــون هــذه
الـمــركـبــات عـلــى شـكــل أس ــراب مــن "األجـنـحــة
الــوفـيــة" للطائرات التي يقودها البشر .في
َ
صف المحلل بول تشار منافع
هذا السياق ،ي ِ
ً
حشد الطائرات بال طيار جماعيا على اعتبار
أن هذه الخطوة "تسمح بجمع أعــداد كبيرة
من عناصر قليلة الكلفة ويسهل االستغناء
عنها ويمكن استعمالها للتفوق على األعداء.
هــذا الخيار ّ
يغير النزعة القائمة منذ وقت
طويل حيث ترتفع تكاليف الطائرات المقاتلة
مقابل تخفيض أعدادها" ،لكن لألسف ،تكثر
الـتـقـنـيــات الـتـجــريـبـيــة ال ـتــي ال ت ــزال بعيدة
عــن مـتـنــاول الـقــاعــدة العسكرية الصناعية
المحدودة في الهند.
* «دبلومات»

مايكل أريزانتي *

على أوروبا أن تنتبه إلى الطموحات العثمانية
الجديدة إلردوغان

صر على خلق نسخة ّ
يبدو أن الرئيس التركي القوي ُم ّ
مشوهة
من السلطنة العثمانية في القرن الحادي والعشرين ،ففي هذا السياق،
كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هوالند قد أعلن أن رجب طيب
أردوغ ــان "يـحــاول عسكرة شــرق البحر األبيض المتوسط ،فانتهك
الـتــزامــات حلف الناتو عبر ش ــراء صــواريــخ روسـيــة ،واعتقل مئات
الصحافيين والخصوم السياسيين ،وهو مهووس بالنزعة اإلسالمية".
لكن لم تدرك أوروبــا بعد حقيقة التهديد اإلسالمي العسكري الذي
يقف على أعتابها.
بعدما أعاد أردوغــان طرح "حزب العدالة والتنمية" كطرف يؤيد
اقتصاد السوق والغرب ،لم ّ
يمر وقت طويل قبل أن يتضح تفكيره
اإلســامــي الــراســخ أم ــام الجميع ،فهو يجمع الـيــوم بين السياسة
الخارجية الخاصة بمصطفى كمال أتاتورك ،كما فعل الرئيس األسبق
ّ
متوسع ،تتحمل
تورغوت أوزال ،ورؤيــة عالمية لها طابع إسالمي
أوروبــا نتائج هذه المقاربة ،إذ ُت ّ
صدر أنقرة مقاتلين جهاديين إلى
ليبيا ،وقد تطلق أزمة مهاجرين محتملة أخرى ،أو تؤجج االضطرابات
في شرق البحر األبيض المتوسط.
ً
قد يبدو هــذا الوضع مقلقا لكن ُيفترض أال يفاجئ المراقبين،
تتمحور النزعة العثمانية الجديدة التي يتبناها الرئيس أردوغان
حــول توسيع النفوذ التركي بما يتجاوز حــدود بلده عبر تطبيق
المسلمين" في نقاط ساخنة
أجندة مستوحاة من حركة "اإلخ ــوان ّ
مثل سورية وليبيا والمياه اليونانية .تبنت تركيا استراتيجية إيران
التي تقضي بإطالق نشاطات مشبوهة عن طريق العمالء للتستر على
طبيعة خططها الحقيقية.
ال ُيعتبر التجاهل الغربي لهذا الطموح اإلسالمي المتشدد الجديد
ظاهرة غريبة ،فخالل أحداث الربيع العربي ،في بداية عام ّ ،2010
تقبل
ً
أوباما ضمنا حركة "اإلخــوان المسلمين" ولم يفهم توجهاتها غير
الديمقراطية والمثيرة لالضطرابات ،ولم تفشل القوى األوروبية في
التصدي للحملة التوسعية التركية فحسب ،بل يبدو أنها لم تفهم
ً
جيدا األيديولوجيا التي تحركها.
ت ـع ــود ع ــاق ــات إردوغـ ـ ـ ــان م ــع "اإلخـ ـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن" إلـ ــى فـتــرة
السبعينيات ،حين ك ــان تلميذ نجم الــديــن أرب ـك ــان ،ع ـ ّـراب النزعة
اإلسالمية التركية .ساعدت فــروع "اإلخــوان المسلمين" في الخليج
أربكان واإلسالميين في تركيا خالل حقبة الهيمنة العلمانية ،وحين
َ
مستعدين
وصل "حزب العدالة والتنمية" وأردوغان إلى السلطة ،كانا
لــرد الجميل ،فأصبح هــذا الهدف أكثر سهولة عندما أعطت إدارة
أوباما تركيا حرية التصرف ألنها أرادت على ما يبدو أن تدعم القيم
الديمقراطية التي ُيفترض أن ّ
يجسدها "اإلخوان المسلمون".
ً
نتيجة لذلك ،ها نحن نشهد نجاح تركيا ،بالتعاون مع قطر وإيران،
في توسيع نفوذها المثير لالضطرابات في أنحاء المنطقة كلها .كان
ً
دور هذه األطــراف أساسيا في تطوير فروع تابعة لحركة "اإلخــوان
ّ
المسلمين" ،فراحت هذه الجماعات تروج لعقيدة متشددة تهدف إلى
إضعاف المقاربة المعتدلة والمنفتحة التي يتبناها عدد كبير من بلدان
الشرق األوسط .تتعدد األمثلة على تلك الجماعات ،منها "جبهة العمل
اإلسالمي" في األردن ،و"الحزب اإلسالمي العراقي" ،و"جبهة العمل
اإلسالمي" في لبنان ،و"حزب العدالة والبناء" في ليبيا.
كذلك ،أرسلت تركيا وقطر األموال والموارد إلى المساجد في أنحاء
أوروب ــا ،حيث تكررت الرسائل اإلسالمية وتكثفت محاوالت فصل
ّ
المصلين عن نسيج المجتمعات العلمانية التي يعيشون فيها ،وبدأت
تحركات تركيا تخرج عن السيطرة ألنها تملك حرية التصرف نتيجة
فشل أوروبا في إطالق ّرد ّ
موحد عليها.
ّ
ُيعتبر غياب الرد الموحد على موقف أردوغان حين هدد باستعمال
القوة ضد اليونان خير مثال على ذلك ،وإذا كان االتحاد األوروبــي
ُ َّ ً
صمما ليكون منظمة تحمي المصالح المشتركة للدول األعضاء
م
ُ
فيه ،فذلك يعني أنه خذل اليونان بكل وضوح ،فقد ع ِقدت قمة للمجلس
األوروبــي في الفترة األخيرة لكن رفضت اليونان وقبرص البيانات
الصادرة عنها ألنها ال ّ
تلوح بفرض عقوبات على تركيا ،حيث يواجه
ً
ً
هذان البلدان تهديدا مباشرا من تركيا ،ومع ذلك تجاهلت األطراف
األخرى مخاوفهما .إذا أرادت أوروبا أن تتصدى للمشاكل التي يسببها
أردوغان ،فيجب أن تبدأ باإلصغاء إلى تلك المخاوف ،ولتحديد أفضل
طريقة لمواجهة عدائية تركيا ،يتعين على القادة الغربيين أن يفهموا
حقيقة جذورها اإلسالمية ،لكن لألسف ،ال توحي الظروف الراهنة
بأنهم سيدركون هذا الجانب في أي وقت قريب.
* «كابكس»

faisal.alsharifi@hotmail.com

وجود أكثر من شخصية قادرة على تولي رئاسة مجلس
الوزراء هو نجاح للكويت الوطن الغالي ،ويدعو إلى
التفاؤل وأن هناك دائما من يستطيع أن يكمل مسيرة
نهضة الكويت ،لكن العتب كل العتب على من يبحث عن
التفرقة وشق الوحدة الوطنية والعتب أكثر على من ينساق
وراء اإلشاعات ويروج لها.
ً
بحسب مــا نــص عليه الدستور الكويتي و فـقــا للمادة
 58فإن حق اختيار رئيس الوزراء من اختصاصات سمو
األمير" :يعين األمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات
التقليدية ويعفيه من منصبه ،كما يعين الوزراء ويعفيهم
من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس ا لــوزراء،
وي ـك ــون تـعـيـيــن الـ ـ ــوزراء م ــن أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ــة ومــن
ً
غيرهم وال يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء
مجلس األمة".
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت بـ ـع ــض ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي األسـ ـم ــاء ال ـمــرش ـحــة ل ـتــولــي م ـن ـصــب رئـيــس
ا ل ــوزراء و مــن بينهم سمو رئيس ا ل ــوزراء الحالي الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،والـشـيــخ نــاصــر صـبــاح األحـمــد ،والشيخ
محمد صباح السالم ،وهو أمر تعود عليه الشارع الكويتي
عـنــد تـشـكـيــل أي وزارة ،لـكــن ه ــذه ا ل ـمــرة ظ ـهــرت أ ص ــوات
نشاز تقلل من قيمة هذا المرشح ،وترفع من ذاك ،ورغم
أن األسماء المتداولة تحظى باالحترام والتقدير فإن ما
تعرض له األخ الشيخ محمد صباح السالم من هجوم غير
مبرر الحتوائه على اتهامات بعيدة كل البعد عن الواقع.
من جملة هذه االتهامات أن الشيخ محمد صباح السالم
قد ترك سفينة الحكومة أثناء الربيع العربي وهو اتهام
خـطـيــر ،فـعـنــد الــرجــوع إل ــى األس ـبــاب الـتــي دعـتــه لتقديم
كتاب االستقالة يتضح أنها كانت بسبب حبه وإخالصه
للكويت كما جاء في تصريحه في عام 2011م" :لقد وضعت
نصب عيني ا حـتــرام ا لــد سـتــور و حـمــا يــة مصالح الشعب
وأمواله ،وهذا ما أقسمت عليه أمام صاحب السمو أمير
ال ـبــاد وأم ــام الـشـعــب الـكــويـتــي ،وهــو مــا دفـعـنــي التـخــاذ
ق ــرارات صعبة" ،مضيفا بــأن "استقالتي كانت أ حــد هذه
القرارات ،وهي ليست قفزا من «المحمل» ،فهذا «المحمل»
يجمعنا قيادة وحكومة وشعبا ،وال يمكن أن أتخلى في
يــوم مــن األ ي ــام عــن « مـحـمــل» ا لـكــو يــت لكنني عندما رأ يــت
«ال ـم ـح ـمــل» يـحـيــد ع ــن طــري ـقــه ،وي ـت ـجــه نــاح ـيــة الـصـخــور
الناتئة بسبب معلومات خاطئة حاول البعض أن يروجها
للقيادة وللشعب الكويتي ،وجدت أن ال خيار آخر أمامي
للدفاع عــن مصلحة البلد أ مــام انتشار هــذه المعلومات
ال ـخــاط ـئــة ،س ــوى أن أب ـع ــث بــرســالــة واض ـح ــة ع ــن طــريــق
تقديم استقالتي ،وذلك حماية لـ «المحمل» من االصطدام
بالصخور ومن ثم التعرض للغرق".
ما ورد على لسان الشيخ محمد صباح السالم ليس فيه
أي دليل على الهروب من سفينة الكويت بسبب تداعيات
الربيع العربي وليس فيه ما يثبت انحيازه للمعارضة،
إنما جاء ت بما يملي عليه ضميره من ضرورة دق ناقوس
الخطر لممارسات رأى خطورتها على الكويت.
وجـ ــود أك ـث ــر م ــن شـخـصـيــة ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ــول ــي رئــاســة
مجلس الوزراء هو نجاح للكويت الوطن الغالي ،ويدعو
إلى التفاؤل وأن هناك دائما من يستطيع أن يكمل مسيرة
نهضة الكويت ،لكن العتب كل العتب على من يبحث عن
الـتـفــرقــة وش ــق ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة وال ـع ـتــب أك ـثــر عـلــى من
ينساق وراء اإلشاعات ويروج لها.
ودمتم سالمين.

داني رودريك*

الشأن العام
يصعب على الحكومات
أن تضع قواعد أساسية
مرغوبة اجتماعيا دون
مدخالت ضخمة ،وهذا
يستدعي نمطا مختلفا
من الحوكمة التنظيمية،
والذي بموجبه يجري
تحديد األهداف
االقتصادية واالجتماعية
والبيئية العريضة من قبل
السلطات العامة.

رغم الدعم الهائل
من القطاع الخاص
للمسؤولية
االجتماعية فإن
فعالية االعتماد
على المصلحة
الذاتية المستنيرة
للشركات تظل غير
واضحة

َ َ
قبل خمسين عــا مــا ،نـش َـر ميلتون
فريدمان مقاال في صحيفة نيويورك
ـح ف ـي ـهــا بــالـتـفـصـيــل ما
تــاي ـمــز أوض ـ ـ َ
أص ـب ــح ُي ـ ـ ـع ـ ـ ـ َـرف بـ ـ ـمــذهــب ف ــري ــدم ــان:
"تـتـلـخــص ال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
ال ـتــي تتحملها ال ـشــركــات فــي زي ــادة
أرب ــاحـ ـه ــا" .ك ــان ــت ف ـك ــرة ط ــوره ــا في
ك ـتــابــه الـ ـص ــادر عـ ــام  1962ب ـع ـنــوان
"الرأسمالية والحرية" ،حيث زعــم أن
المسؤولية "الوحيدة" التي تدين بها
أي شركة للمجتمع تتمثل بمالحقة
هدف تعظيم األرباح في إطار القواعد
القانونية التي تحكم اللعبة.
ي ـفــرض مــذهــب ف ــري ــدم ــان بصمته
عـلــى ع ـصــرنــا ،فـقــد أض ـفــى الـشــرعـيــة
على الرأسمالية الحرة التي أنتجت
انـ ـ ـع ـ ــدام األمـ ـ ـ ــان االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،الـ ــذي
عمل على توسيع فـجــوات الـتـفــاوت،
وت ـع ـم ـي ــق االنـ ـقـ ـس ــام ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
وزيــادة حــدة تغير المناخ وغير ذلك
مــن المشاكل البيئية ،و فــي النهاية،
أدى أيـضــا إلــى ردة فعل عنيفة على
الصعيدين االجتماعي والسياسي،
واستجابت شركات عديدة كبرى من
خالل االنهماك في مفهوم المسؤولية
االجتماعية للشركات.
يـنـعـكــس ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم ف ــي ذك ــرى
سـ ـن ــوي ــة أخـ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ح ـيــث
ي ـس ـت ـهــدف ال ـم ـي ـ ُثــاق ال ـعــال ـمــي لــأمــم
المتحدة ،ال ــذي أطـ ـ ِـلــق قبل  20عاما،
م ـ ــذه ـ ــب ف ـ ــري ـ ــدم ـ ــان بـ ـشـ ـك ــل م ـب ــاش ــر
م ــن خ ــال م ـحــاولــة إق ـن ــاع ال ـشــركــات
بــاالض ـطــاع ب ــدور ال ــوك ــاء للصالح
االجتماعي األوســع ،وقد وقعت أكثر
م ــن  11ألـ ــف ش ــرك ــة تـ ـ ــزاول أعـمــالـهــا
فــي  156دول ــة على الـمـيـثــاق ،وبذلت
التعهدات في مجاالت حقوق اإلنسان،
ومعايير العمل والمعايير البيئية،
ومكافحة الفساد.
ال ــواق ــع أن جـ ــون روجـ ـ ــي ،الـبــاحــث
ال ـ ــذي أدى دورا رئ ـي ـســا ف ــي تـطــويــر
وإدارة ال ـم ـي ـث ــاق الـ ـع ــالـ ـم ــي ،يـصـفــه
وم ـبــادرات مماثلة بأنها جهود عبر
وطنية تساعد الـشــركــات فــي تطوير
هويات اجتماعية ،ومن خالل الترويج
لـمـعــايـيــر س ـلــوك ـيــة ،تـعـمــل م ـثــل هــذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ع ـل ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـش ــرك ــات
مــن التنظيم ال ــذات ــي ،وعـلــى ه ــذا فــإن
ال ـشــركــات ،كـمــا يــزعــم روجـ ــي ،تشغل
ال ـف ــراغ ال ـنــاجــم ع ــن ان ـح ــدار األش ـكــال
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة مـ ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم مـ ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل
الحكومات الوطنية والمنظمات العامة

الدولية ،مما يجعلها أداة مهمة إلعادة
التوازن الذي نحتاج إليه بين السوق
والمجتمع.
عكف أســاتــذة األع ـمــال الـ ــرواد ،من
أمثال ريبيكا هندرسون من جامعة
هـ ـ ــارفـ ـ ــارد ،وزي ـ ـنـ ــب تـ ـ ــون مـ ــن مـعـهــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،على
الـ ــدفـ ــع ب ـح ـجــج مـ ـف ــاده ــا أن اه ـت ـمــام
الشركات بالبيئة أو العاملين لديها
تصب فــي المصلحة الطويلة األ جــل
ل ـ ـقـ ــادة ال ـ ـشـ ــركـ ــات .ق ـب ــل عـ ـ ــام واحـ ـ ــد،
انضمت المائدة المستديرة لألعمال
في الواليات المتحدة إلى الركب ببيان
منقح لغرض الشركات ،معلنة التزامها
بتسليم ا لـقـيـمــة لـيــس فـقــط لحاملي
األسهم ،بل أيضا إلى جميع "أصحاب
المصلحة" بمن فــي ذلــك الموظفون،
والعمالء ،والموردون ،والمجتمعات،
َّ
َوق َـع على البيان ما يقرب من  200من
الــرؤســاء التنفيذيين لشركات كبرى
برأسمال سوقي إجمالي تـجــاوز 13
تريليون دوالر.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ــدعـ ــم ال ـه ــائ ــل
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية التي يجب أن تتحملها
الـشــركــات ،فــإن فعالية االعتماد على
المصلحة الذاتية المستنيرة للشركات
تظل غير واضحة ،ويقدم لنا تحليل
ح ــدي ــث أج ـ ـ ــراه ل ــوسـ ـي ــان بـيـبـتـشــوك
وروبرتو تاالريتا من كلية الحقوق في
جامعة هارفارد وجهة نظر إضافية
واقعية.
خ ـلــص بـيـبـتـشــوك وت ــاالري ـت ــا إلــى
أن الـ ـمـ ـب ــادرات كـتـلــك ال ـتــي اتـخــذتـهــا
المائدة المستديرة لألعمال تميل إلى
أن تكون "تحركات خطابية للعالقات
العامة إلى حد كبير" :فهي ال تنعكس
ف ـ ــي م ـ ـمـ ــارسـ ــات ح ــوكـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات
الفعلية وال تتعامل مــع المقايضات
ال ـص ـع ـب ــة الـ ـت ــي سـ ـتـ ـك ــون الزم ـ ـ ــة إذا
ُ
ض َـعـت مصالح أصحاب المصلحة
و ِ
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار .عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،قــد
تــأتــي م ـثــل ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات بنتائج
عكسية من خالل "رفع مستوى اآلمال
الوهمية حــول الـتــأثـيــرات اإليجابية
لصالح أصحاب المصلحة" .لذا ،تظل
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي تنظم
كيفية تعامل الشركات مع العاملين،
والمجتمعات المحلية ،والبيئة ،تشكل
أهمية أساسية.
الواقع أن أنصار رأسمالية أصحاب
المصلحة ال يستخفون بــا لـضــرورة

ب ــأه ـم ـي ــة ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي ت ـض ـط ـل ــع بــه
الـحـكــومــات ،فبعض المراقبين ،مثل
هندرسون ،قد يزعمون أن الشركات
المسؤولة اجتماعيا تجعل من السهل
على الحكومات القيام بوظيفتها على
النحو الــائــق .بعبارة أخ ــرى ،يشكل
كــل مــن التنظيم ا لـحـكــو مــي وتغليب
مـ ـص ــال ــح أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـص ـل ـح ــة فــي
الشركات عامال مكمال لآلخر ال بديال
له ،كما يعتقد بيبتشوك وتاالريتا.
لكن مــاذا لــو كانت الشركات قوية
إلــى الـحــد ال ــذي يسمح لها بتصميم
الضوابط التنظيمية بذاتها؟ مؤخرا،
كـ ـت ــب م ـ ــارت ـ ــن وول ـ ـ ـ ــف ،ف ـ ــي صـحـيـفــة
فــايـنــانـشــال تــايـمــز" :كـنــت أت ـصــور أن
م ـي ـل ـتــون ف ــري ــدم ــان ع ـلــى حـ ــق ،لكني
غيرت رأيي" ،وأوضح وولف أن الخلل
ال ــذي يعيب مــذهــب فــريــدمــان هــو أن
قواعد اللعبة التي بموجبها تسعى
الشركات إلى تحقيق األرباح ال يجري
تشكيلها بطريقة ديمقراطية ،بل بفعل
"ال ـتــأث ـيــر ال ـم ـه ـي ـمــن" ل ـل ـم ــال ،وتـفـســد
ال ـقــواعــد بـفـعــل إقـ ــدام ال ـشــركــات على
تخريب العملية السياسية من خالل
المساهمات المالية.
ل ـكــن إخـ ـ ــراج ال ـم ــال م ــن ال ـسـيــاســة،
كما يوصي وولــف ،لن يحل المشكلة
بالكامل ،والسبب أن ما يسمى "األسر
ال ـم ـعــرفــي" ال ي ـقــل أه ـم ـيــة ع ــن األس ــر
ال ـ ـمـ ــالـ ــي .ي ـت ـط ـلــب ال ـت ـن ـظ ـي ــم وص ـنــع
السياسات معرفة تفصيلية بالظروف
ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـش ــرك ــات ،واإلم ـكــانــات
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ،وكـ ـي ــف قـ ــد تـ ـتـ ـط ــور ه ــذه
اإلمـ ـك ــان ــات ،وفـ ــي الـتـنـظـيــم الـبـيـئــي،
أو الـ ـم ــال ــي ،أو س ــام ــة الـمـسـتـهـلــك،
أو مـكــافـحــة االح ـت ـك ــار ،أو الـسـيــاســة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ت ـ ـ ـنـ ـ ــازل ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون
ال ـح ـكــوم ـيــون ع ــن ال ـس ـي ـطــرة لـصــالــح
الشركات ألن الشركات هي التي تحدد
كيفية إنتاج المعرفة ونشرها ،وهذا
يـمـنـحـهــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى وض ــع تـصــور
لكيفية تحديد المشكالت ،وأي الحلول
تـسـتـحــق الـ ــدراسـ ــة ،وك ـي ــف ق ــد تـبــدو
حدود التكنولوجيا.
في مثل هذه الظروف ،يصعب على
الحكومات أن تضع قــواعــد أساسية
م ــرغ ــوب ــة اج ـت ـمــاع ـيــا دون م ــدخ ــات
ضـخـمــة ،وبــالـتــالــي ال ـن ـفــوذ مــن ِق َـبـل
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وه ـ ـ ــذا ي ـس ـت ــدع ــي نـمـطــا
مـخـتـلـفــا م ــن ال ـحــوك ـمــة الـتـنـظـيـمـيــة،
والذي بموجبه يجري تحديد األهداف
اال قـتـصــاد يــة واالجتماعية والبيئية

العريضة من ِق َـبـل السلطات العامة،
ولكن يتم صقلها (وتنقيحها من حين
إلى آخر) في إطار عملية مستمرة من
التعاون المتكرر مع الشركات ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة إيـ ـج ــاد الـ ـت ــوازن
الـصـحـيــح بـيــن ال ـخــاص وال ـع ــام ،فــإن
األمر ال يخلو من أمثلة ناجحة لمثل
هذا التعاون في تعزيز التكنولوجيا،
وسـ ــامـ ــة األغ ـ ــذي ـ ــة ،وت ـن ـظ ـي ــم جـ ــودة
المياه.
ولكن في نهاية المطاف يتلخص
ال ـ ـ ـحـ ـ ــل الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد لـ ـه ــذه
الـمـعـضـلــة ف ــي ج ـعــل األعـ ـم ــال ذات ـهــا
أكثر ديمقراطية ،وهــذا يعني إعطاء
الـمــوظـفـيــن وال ـم ـج ـت ـم ـعــات المحلية
ص ــوت ــا م ـب ــاش ــرا ف ــي ال ـط ــري ـق ــة ال ـتــي
تــدار بها الشركات ،ومــن الــواضــح أن
الشركات مــن غير الممكن أن تصبح
شريكا جديرا بالثقة لتحقيق الصالح
االجتماعي إال عندما تتحدث بأصوات
أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـشـكـيــل
حياتهم.
* 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»

مع صعوبة إيجاد
التوازن الصحيح بين
الخاص والعام فإن األمر
ال يخلو من أمثلة ناجحة
لمثل هذا التعاون في
تعزيز التكنولوجيا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.609

6.218

4.398

2.515 2.775 3.269

ولي العهد :دور فاعل لغرفة التجارة والصناعة
في تحقيق األهداف التنموية المنشودة

الجهود في ظل ما يشهده االقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات بسبب جائحة كوفيد»19-
بذل
«ضرورة
•
ً
• الصقر :نعرف تماما موقف سموكم الداعم للقطاع الخاص بمشاريعه الكبيرة وبكل مؤسساته وشركاته

ً
سمو ولي العهد مستقبال الصقر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أمس

اإلصالح
الشامل لكل
النواحي بال
استثناء أصبح
شرط بقاء ال
شرط رخاء
وأصبح على
شفا خطوة من
االستحالة إذا
لم نبدأ به أمس
قبل اليوم
الصقر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر السيف صباح أمس ،رئيس مجلس إدارة
غــرفــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت مـحـمــد جــاســم
الصقر ،وأعضاء مجلس اإلدارة.
وأش ــاد سـمــوه بــالــدور الـفــاعــل والـبـنــاء لغرفة
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة مــن أج ــل تحقيق األه ــداف
ً
التنموية المنشودة ،مؤكدا ضرورة تعزيز التكامل
والتعاون بين القطاعين العام والخاص ،وتضافر
جهود الجميع لصياغة حاضر الدولة االقتصادي
ومستقبلها ،واإلس ـهــام فــي دفــع عجلة التنمية
المستدامة.
ك ـمــا ش ــدد س ـمــوه ع ـلــى ض ـ ــرورة ب ــذل الـمــزيــد
مــن الـجـهــود الحثيثة والـعـمــل ال ــدؤوب لمواكبة
التطورات االقتصادية المتالحقة في العالم ،في
ظل ما يشهده االقتصاد العالمي من صعوبات
ً
وتحديات ،بسبب جائحة "كوفيد  ،"19متمنيا لهم
سموه التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي ،في
ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد.

من جانبه ،ألقى رئيس الغرفة محمد الصقر
كلمة قــال فيها" :سمو ولــي العهد ،حفظكم الله
ورعاكم ،أود بداية أن أشكر لسموكم كريم حرصكم
على أن نحظى بهذا اللقاء ،وأرجــو بعد ذلــك أن
أن ـقــل لـسـمــوكــم لـهـفــة زمــائـنــا فــي مـجـلــس ادارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يشاركونا
في تقديم هذا الواجب ،وعلى أن يشتركوا معنا
في شرف هذه الفرصة ،لوال مقتضيات الظروف
الصحية العامة.
نعرف تماما يا سمو الشيخ أنكم كنتم وطوال
ع ـقــود ع ــدي ــدة زاه ــدي ــن بــالـمـنــاصــب الـسـيــاسـيــة
ملتزمين بالمسؤولية األمنية الصعبة والرفيعة،
حماية ألمن الكويت الخارجي وتعزيزا لوحدتها
ً
الوطنية ،ولكننا نعلم أيضا أنكم ،على مدى عقود
عديدة ،كنتم بعلو مكانتكم وانفتاح فكركم وسداد
رأيكم ضمن رعيل الريادة من قيادة البالد ،والسند
القوي لحكمها ،والشقيق الرفيق ألميرها الراحل،
طيب الله ثــراه ،واألخ الصديق لحضرة صاحب
السمو أمير البالد ،حفظه الله ورعــاه ،الذي كان

ال بــد أن يزكيكم ولـيــا لعهده وعـضـيــدا لحكمه،
وتـجــاوبــا مــع اجـمــاع شعبه ،وك ــان ال بــد لكم أن
تستجيبوا ملبين نداء األمير والشعب والواجب،
متفهمين بعمق لتحديات المرحلة وهمومها،
مـسـكــونـيــن ب ـحــب ال ـكــويــت وأه ـل ـه ــا ،متمسكين
بديمقراطيتها ودستورها.
س ـمــو ال ـش ـيــخ ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،إن غ ــرف ــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت التي تحظى اليوم بهذا اللقاء،
ت ـع ــرف ت ـمــامــا م ــوق ــف س ـمــوكــم ال ــداع ــم لـلـقـطــاع
الخاص بكل مشاريعه الكبيرة وبكافة مؤسساته
وشــركــاتــه الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،فـهــو قــاطــرة
التنمية المستدامة إذا مــا نــال دوره الطبيعي
وال ـط ـل ـي ـعــي ف ــي دول الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـسـيــاسـيــة
واالقتصاد الحر ،وإذا ما أعطى الفرصة الكافية
والالزمة ليتصدى لهذا الدور بكل كفاء ة مهنية
وبكل التزام بسالمة النهج االقتصادي والمنطلق
الوطني والعدل المجتمعي.
وهنا لن أطيل عليكم وأدخل في هموم القطاع
ال ـخ ــاص وق ـس ــوة ال ـس ـيــاســة ع ـل ـيــه ،ول ــن أع ــرض

تـطـلـعــاتــه وآم ــال ــه وض ـغــوط الـجــائـحــة الصحية
وانعكاسات األزمة االقتصادية والمالية على كل
مشاريعه وشركاته ومؤسساته ،فلهذا مقام آخر
ولقاء قريب بإذن الله.
ولـكــن أستميح سموكم ع ــذرا فــي أن أق ــول إن
االصالح الشامل لكل النواحي بال استثناء أصبح
شرط بقاء ال شرط رخاء ،وأصبح على شفا خطوة
مــن االسـتـحــالــه إذا لــم نـبــدأ بــه أمــس قبل الـيــوم،
ً
ً
وإذا لم نتمسك به عنوانا ومنهجا ،ونمضي فيه
ضمن إطار العدل والقانون واعتبارات المصلحة
العامة ليس إال.
وأخـيــرا ،أختم بمثل مــا بــدأت بــه ،متقدما من
مقامكم بفائق االمتنان والعرفان وصادق التقدير
واالحترام ،وداعيا الله عزوجل أن يوفقكم ويرعاكم
وي ـســدد خ ـطــاكــم ،وأن يـكـتــب لـلـكــويــت وشعبها
مزيد االستقرار واالزدهار بقيادة حضرة صاحب
السمو أمير البالد ،حفظه الله ورعاه ،وبمواكبة
سموكم لمساعيه وجهوده وخطاه.

مؤشرات البورصة تواصل تراجعها والسيولة
 66.7مليون دينار
عمليات بيع وضغط كبيرة على األسهم القيادية وهبوط معظم أسهم السوق األول
●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت
تراجعا كبيرا أمس ،في اكبر تراجعات
هــذا الشهر ،بعد سلسلة متتالية من
الخسائر المحدودة خــال بداية هذا
األسبوع وجلسات األسبوع الماضي.
وفقد مؤشر البورصة العام نسبة
 1.35فــي الـمـئــة ت ـعــادل  76.54نقطة،
ليقفل على مستوى  5609.28نقاط،
بسيولة كبيرة ،قياسا على جلسة أمس
األول التي بلغت  50مليون دينار ،إذ
وصلت أمــس الــى  66.7مليون دينار،
تداولت  314.7مليون سهم عبر 15530
صـفـقــة ،وت ــم تـ ــداول  130سـهـمــا ،ربــح
منها  31سهما فقط ،بينما تراجع ،87
واستقر  12دون تغير.
واس ـت ـم ــر ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى األس ـه ــم
القيادية التي خسر مؤشرها السوق
األول نـسـبــة ك ـب ـيــرة  1.52ف ــي الـمـئــة
تـ ـس ــاوي  96.01ن ـق ـط ــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  6218.92نقطة ،بسيولة كبيرة
بلغت  57.2مليون دينار ،نصفها تقريبا
قيمة تداوالت بنكي بيتك والوطني ،وتم
ت ــداول  135.3مليون سهم عبر 9413
صـفـقــة ،وتــراج ـعــت أس ـعــار  16سهما
فــي "األول" ،بينما ربــح  3أسهم فقط،
واستقر سهم واح ــد .واستقر مؤشر

رئيسي  50على خسارة أقل بنسبة 0.93
فــي المئة تـعــادل  41.75نقطة ،ليقفل
على مستوى  4454.71نقطة ،بسيولة
تراجعت دون مستوى  10ماليين دينار،
وللمرة األولى هذا الشهر ،وكانت أمس
 8.1ماليين دينار ،تداولت عدد أسهم
محدود نسبيا هو  155.7مليون سهم،
عبر  4937صفقة ،وت ــداول  45سهما

فــي "رئـيـســي  ،"50ربــح منها  8اسهم
فقط ،وخسر  ،34بينما استقر  3أسهم
دون تغير.
قفزت أسـعــار األسـهــم والمؤشرات
خــال األس ـبــوع األول مــن هــذا الشهر
بـنـســب ك ـب ـيــرة بـلـغــت  5.8ف ــي الـمـئــة،
وكانت بحاجة الى تصحيح حقيقي،
إذ ان تراجعات األسبوع الماضي كانت

محدودة ،وبدال من خسارة المؤشرات
جــاءت محلته إيجابية بنمو حوالي
ُعشري نقطة مئوية ،واستمرت الحركة
التصحيحية لألسعار ،ولكنها لم تكن
كافية ،فجاءت األعذار للضغط وجني
األربـ ـ ـ ــاح األكـ ـب ــر أمـ ــس ت ـ ــارة ان ـت ـظــارا
لمشروع ضمان قــروض بـ  3مليارات
دينار ،سينظر به مجلس االمة ،وتارة
أخرى بأخبار مناقشة مجلس الوزراء
تأجيل جديد للقروض االستهالكية
للمواطنين ،وهــو مــا سيكبد البنوك
كلفة جيدة وقاسية مرة أخرى إذا ما تم.
وبدأت الجلسة على استقرار أعقبه
عمليات بيع مكثفة وتخارج من مراكز
ق ــد ي ـك ــون بـعـضـهــا ب ـه ــدف الـضـغــط،
بينما ال شــك بعضها عمليات جني
أربـ ـ ــاح ك ـب ـيــرة تـحـقـقــت خـ ــال الـفـتــرة
الـمــاضـيــة ،خـصــوصــا ألسـهــم الـســوق
األول ،وتراجعت األسهم القيادية في
القطاع ،والتي استحوذت على نسبة
كبيرة من السيولة تبلغ  30في المئة
بنسبة  1.5في المئة ،وعم اللون األحمر
الجميع تقريبا عدا  3أسهم فقط هي
البورصة المرتد من تراجعات قاسية
خالل جلسات ماضية ،وهيومن سوفت
ومـ ـي ــزان ،بينما اسـتـقــر بـنــك بوبيان
وخسر البقية بنسب واضحة اكبرها
في األهلي المتحد بنسبة  3في المئة.

أخبار الشركات

«المركز» يحصل على رخصة
صانع السوق
أعلنت هيئة أس ــواق الـمــال أنــه تــم إصــدار
الترخيص لشركة المركز المالي الكويتي
لمزاولة نشاط صانع السوق ،لمدة  3سنوات
ً
استنادا إلــى الـقــرار رقــم 56
قابلة للتجديد،
لسنة  2020بشأن طلب الترخيص المقدم من
شركة المركز المالي الكويتي لمزاولة أنشطة
أوراق مالية.
ً
كما يأتي وفقا للقانون رقم ( )7لسنة 2010
ب ـشــأن إن ـشــاء هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وتنظيم
نـشــاط األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتعديالتهما ،والـصــادر بتاريخ  22يوليو
.2020
وأشارت إلى أنه جاء إنفاذا للمادة الثانية
مــن الـقــرار المذكور التي تقضي بترخيص
الشركة بعد استكمالها لمتطلبات الهيئة،
ل ـمــدة  3س ـنــوات مــن تــاريــخ إصـ ــدار شـهــادة
ترخيص الهيئة وبعد أداء الــرســم الواجب
عند الترخيص.

إنكم على
مدى عقود
عديدة كنتم
بعلو مكانتكم
وانفتاح فكركم
وسداد رأيكم
ضمن رعيل
الريادة من
قيادة البالد
والسند القوي
لحكمها
الصقر

 %54.8انخفاض فائض
الكويت التجاري مع اليابان
أظهرت بيانات حكومية ،أمس ،أن فائض الكويت التجاري مع
اليابان تراجع للمرة السادسة على التوالي في سبتمبر الماضي
بنسبة  54.8في المئة عن العام السابق ،ليصل إلى  32.0مليار ين
ياباني ( 218مليون دوالر) بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية ،في تقرير أولي ،إنه رغم هذا
ً
التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا
ً
 12عاما وثمانية أشهر إذ ال تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية لليابان انخفض للمرة
السادسة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة  45.4في المئة
على أساس سنوي ليصل الى  35.5مليار ين ياباني ( 337مليون
دوالر) في حين تراجعت الواردات من اليابان للمرة الخامسة على
التوالي بنسبة  10.9في المئة لتصل الى  12.5مليار ين ياباني
( 119مليون دوالر).
ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق األوسط التجاري مع اليابان
انخفض في الشهر الماضي بنسبة  43.0في المئة ليصل إلى 267.4
مليار ين ياباني ( 2.5مليار دوالر) مع تقلص الصادرات المتجهة
إلى اليابان من المنطقة بنسبة  41.5في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي
المسال والـمــوارد الطبيعية األخــرى والتي تمثل نسبة  94.0في
المئة من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة
 42.5في المئة ،في حين انكمش إجمالي واردات المنطقة من اليابان
بنسبة  38.3في المئة ،مما يعكس تباطؤ مبيعات السيارات واآلالت
والصلب والمعدات الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر
الماضي فائضا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة  675.0مليار
ين ياباني ( 6.4مليارات دوالر) إال أن إجمالي الصادرات اليابانية
انخفض بنسبة  4.9في المئة عن العام السابق ،حيث ظل الطلب
ً
العالمي وخصوصا على الصلب والوقود المعدني والسفن ضعيفا
وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.
ً
ً
ووفقا للتقرير ،انخفضت واردات اليابان أيضا بنسبة 17.2
في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة ،السيما النفط الخام من
اإلمــارات العربية المتحدة والغاز الطبيعي المسال من أستراليا.
وأش ــار إلــى أن الصين ظلت أكـبــر شــريــك تـجــاري لليابان تليها
الواليات المتحدة.

١٠
اقتصاد
«الوطني» :موجة صعود األسهم العالمية تمتد خالل الربع الثالث
ةديرجلا
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بفضل آمال برامج التحفيز المالي وإنتاج اللقاح والتعافي االقتصادي
تواجه أسواق األسهم أكثر
من ريح معاكسة ،بما في ذلك
ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بالفيروس في أوروبا والواليات
المتحدة ،بالتالي مخاطر فرض
تدابير احترازية من جديد .كما
يشير بطء وتيرة تحسن بيانات
االقتصاد الكلي على مستوى
العالم إلى أن االنتعاش
االقتصادي فقد زخمه.

أداء األسواق
ّ
الخليجية تفوق
على خلفية ارتفاع
أسعار النفط
وتحسن أنشطة
األعمال

قال الموجز االقتصادي الصادر
عن بنك الكويت الوطني ،إن أسواق
األس ـه ــم الـعــالـمـيــة حــاف ـظــت على
ات ـجــاه ـهــا ال ـص ـع ــودي ف ــي الــربــع
الثالث من عام  2020بعد ما حققته
من مكاسب خالل الربع الثاني.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــز ،اسـ ـتـ ـم ــرت
المعنويات اإليجابية والزخم القوي
بـفـضــل م ــزي ــج م ــن ال ـت ـف ــاؤل فيما
يتعلق باإلنتاج الوشيك للقاح ضد
فيروس كورونا ،وآمال إقرار حزمة
تحفيز مــالــي إضــاف ـيــة ،وتحسن
البيانات االقتصادية األميركية،
وتـبـنــي سـيــاســة نـقــديــة تيسيرية
"اعتماد االحتياطي الفدرالي هدف
ً
تضخم مرن مما يعني ضمنا بقاء
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ع ـنــد مـسـتــويــات
منخفضة لـفـتــرة أط ــول مـمــا كــان
ً
متوقعا في السابق".
فــي ذات الــوقــت ،اقتفت أســواق
دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
خطى نظيراتها العالمية وتحسن
أداؤها بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،تــواجــه
أس ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم أكـ ـث ــر مـ ــن ري ــح
معاكسة بما في ذلــك ارتـفــاع عدد
حـ ــاالت اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس في
أوروبا والواليات المتحدة ،بالتالي
مـخــاطــر ف ــرض تــدابـيــر احـتــرازيــة
من جديد.
كما يشير بــطء وتـيــرة تحسن
ب ـي ــان ــات االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ـل ــي على
مستوى العالم إلــى أن االنتعاش
االقتصادي فقد زخمه.
وم ـ ـ ــا ق ـ ــد ي ـن ـج ــم م ـ ــن م ـخــاطــر
إضافية نتيجة لحالة عدم اليقين
بشأن التحفيز المالي ،إذ تواجه
الواليات المتحدة بعض التحديات
في إقرار إجراءات تحفيز إضافية،
هذا إلى جانب المشاحنات الحزبية
المستمرة مما يــزيــد مــن احتمال
دخ ـ ــول االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي في
أزمة مالية.

وب ــدأن ــا نـشـهــد بــالـفـعــل بعض
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ــدالـ ـ ــة عـ ـل ــى ضـعــف
ال ـب ـي ــان ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ ب ــدأ
انـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات الـ ـنـ ـش ــاط
االستهالكي والتجاري يتقلص.
ً
وأخيرا ،تعتبر حالة عدم اليقين
بشأن ما ستسفر عنه االنتخابات
األميركية في نوفمبر المقبل من
أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه
ً
أس ــواق األسـهــم ،خصوصا إذا تم
الطعن في نتائج تلك االنتخابات.

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،وخ ـ ـ ـ ــال نـفــس
الفترة ،كان أداء األسواق األوروبية
ً
ضعيفا ،إذ انخفض مؤشر يورو
ستوكس  50بنسبة  1.3في المئة
على أساس فصلي مقارنة بالربع
ً
السابق نتيجة لتأثره سلبا بارتفاع
م ـ ـعـ ــدالت اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ــال ـف ـي ــروس
وتحديات اقرار إجراءات تحفيزية
جــديــدة ،هــذا إلــى جانب استمرار
ت ـع ـثــر ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي في
منطقة اليورو.

أداء إيجابي

األسواق اإلقليمية تتفوق

سجلت أسواق األسهم العالمية،
باستثناء األوروبية ،مكاسب قوية
فــي الــربــع الـثــالــث مــن ع ــام .2020
إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي
العالمي بنسبة  6.5في المئة على
أســاس فصلي مقارنة بــأداء الربع
السابق بفضل األداء الجيد ألسواق
دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـح ـس ــن ال ـن ـش ــاط
التجاري والتفاؤل بشأن االنتعاش
االق ـت ـص ــادي ،وتـبـعـتـهــا األسـ ــواق
األميركية ،وســط ارتفاع مؤشري
ستاندرد آند بورز  500وداو جونز
الصناعي بنسبة  8.5في المئة و7.6
في المئة على التوالي ،على الرغم
مــن كبح جماح المكاسب نتيجة
للعمليات البيعية المكثفة ألسهم
ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا خ ــال شهر
سبتمبر على خلفية مخاوف بشأن
المغاالة في تقييمها.
كـمــا حققت األس ـ ــواق الناشئة
ً
ً
أداء جيدا ،إذ ارتفع مؤشر مورغان
ستانلي لألسواق الناشئة بنحو
ً
 8في المئة تقريبا على أساس ربع
سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية
إلــى مكاسب األسـ ــواق الخليجية
وال ـص ـي ــن ال ـت ــي ت ـش ـهــد ان ـت ـعــاش
نشاطها االقتصادي بعد السيطرة
الناجحة على انتشار الفيروس.

ش ـه ــد ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن ع ــام
 2020مكاسب قوية فــي األس ــواق
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ال ـت ــي تـتـبـعــت خطى
نـظـيــراتـهــا الـعــالـمـيــة عـلــى خلفية
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وتـحـســن
النشاط الـتـجــاري بعد رفــع قيود
االغالق الحتواء الجائحة والتفاؤل
بشأن االنتعاش االقتصادي.
وجــاء مؤشر مورغان ستانلي
ً
الخليجي في الصدارة متفوقا على
أداء نظرائه العالميين ،إذ ارتفع
بنسبة  9في المئة على أساس ربع
سنوي في الربع الثالث على خلفية
الـمـكــاســب الـقــويــة الـتــي سجلتها
كــل مــن دبــي والـبـحــريــن والكويت
والسعودية.
من جهة أخرى ،كان أداء األسواق
األخــرى "قطر وأبوظبي وسلطنة
ً
ع ـ ـمـ ــان" أضـ ـع ــف ن ـس ـب ـي ــا ،لـكـنـهــا
نجحت في تحقيق مكاسب جيدة
ً
بفضل تحسن المعنويات عموما.
ك ـم ــا س ــاه ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع ب ــورص ــة
الـكــويــت على خلفيه المعنويات
الجيدة قبيل ترقيتها ضمن فئة
األسواق الناشئة بمؤشر مورغان
ستانلي في نوفمبر الـقــادم ،التي
يتوقع أن تساهم في جذب تدفقات
مــالـيــة م ــن ص ـنــاديــق اسـتـثـمــاريــة
تابعة للمؤشر تصل إلى ملياري

دوالر ،هــذا إضــافــة إلــى التدفقات
النشيطة بقيمة تفوق ذلك.
وبالفعل ،ارتفع صافي التدفقات
األج ـن ـب ـي ــة الـ ـش ــرائـ ـي ــة مـ ــن أدنـ ــى
مستويات المسجلة أثناء الجائحة،
ووصــل إلى متوسط شهري قدره
 27مليون دينار كويتي في الربع
الثالث مقارنة بالمتوسط الشهري
لصافي التدفقات األجنبية البيعية
ً
بقيمة  19مليونا في الربع الثاني
من العام الحالي.
ً
ويـ ـع ــزى هـ ــذا االرت ـ ـفـ ــاع أي ـضــا
لألدراج الناجح لسهمين رئيسيين
في السوق األول ،هما سهم شركة
شمال الزور األولى للطاقة والمياه
وشركة بورصة الكويت ،إذ تمكنت

أسهم الشركتين من تسجيل نمو
م ـل ـح ــوظ ،ب ـم ــا ان ـع ـك ــس ب ـص ــورة
إيجابية على أداء مؤشر السوق
األول الذي ساهم في تعزيز ارتفاع
السوق.

المخاطر ال تزال مرتفعة
عوضت األس ــواق العالمية في
بعض الحاالت الخسائر الفادحة
التي منيت بها بعد تفشي الجائحة
في فبراير  /مــارس .لكن استمرار
زخــم أس ــواق األسهم يتوقف على
حــالــة ع ــدم الـيـقـيــن إل ــى ح ــد كبير
ً
ن ـظ ــرا الع ـت ـم ــاده ع ـلــى االن ـت ـعــاش
االقتصادي المستدام ،الذي يعتمد

بـ ــدوره عـلــى م ــدى ســرعــة اح ـتــواء
الجائحة وتوافر اللقاح.
وعلى الــرغــم مــن التقدم الجيد
على صعيد تطوير اللقاح ،فمن غير
المؤكد حصوله على الموافقة في
المدى القصير.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،فـ ــإن تحسن
الـبـيــانــات ،الـتــي ساهمت فــي دعم
أداء األسواق في األشهر األخيرة ،قد
ً
تنتكس مجددا "كما يحدث بالفعل
في بعض الدول" مما يضعف ثقة
السوق.
وك ـم ــا ذك ــرن ــا م ــن ق ـب ــل ،تشمل
أب ــرز المخاطر حــالــة ع ــدم اليقين
بشأن إجراءات التحفيز اإلضافية
وإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـطـ ـع ــن ف ـ ــي ن ـتــائ ــج

ً
االنتخابات األميركية خصوصا
في حالة تقارب النتائج.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ألسـ ـ ـ ـ ــواق دول
مجلس التعاون الخليجي ،ما تزال
ً
المخاطر السلبية مرتفعة نظرا
إلى العامل اإلضافي المتمثل في
أسعار النفط ،وعــدم اليقين تجاه
الـسـيـطــرة عـلــى تفشي الجائحة،
ً
إضافة إلى التأثير المرتفع نسبيا
ألسـ ـ ــواق األسـ ـه ــم ال ـعــال ـم ـيــة على
أسواق المنطقة.

ً
ً
«ساكسو بنك» :األسهم الخضراء تكتسب حضورا متناميا
قال تقرير صادر عن "ساكسو بنك" إن العالم شهد
الكثير مــن التغيرات منذ قيامنا بــإ صــدار ورقتنا
البحثية في شهر يناير الماضي ،والتي تمحورت
حول األسهم الخضراء كإحدى أبرز التوجهات في
قطاع األسهم .فقد واصلت هذه األسهم االستحواذ
عـلــى اهـتـمــام واس ــع مــن جــانــب المستثمرين حــول
العالم ُ .وعــاوة على التقييمات المتفائلة بشأنها،
فإننا نحافظ على نظرتنا اإليجابية بعيدة األمد
تجاه التوقعات الخاصة باألسهم الخضراء ،ونؤكد
ض ــرورة تــوجــه المستثمرين عـلــى ال ـمــدى الطويل
نـحــو ه ــذه األس ـهــم ضـمــن إط ــار تـنــويــع محافظهم
االس ـت ـث ـمــاريــة ،حـيــث تـمـثــل أزمـ ــة ال ـم ـنــاخ األس ــاس
المنطقي لذلك.
وبحسب التقرير فإن االنتخابات الرئاسية األميركية
ً
ً
ُ
المقرر إجراؤها في نوفمبر  2020تشكل منعطفا مهما
بالنسبة إلى القطاعات االقتصادية المستدامة التي
تشمل طاقة الشمس والـمــاء والــريــاح وخاليا الوقود
والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والبالستيك
العضوي وإعادة التدوير .وعلى الرغم من ذلك ،فإننا

ً
نعتقد أ نــه يتعين عـلــى المستثمرين التفكير جــد يــا
بتحويل محفظاتهم نحو القطاعات الخضراء .وبصرف
النظر ّ
عما إذا كانت خطة جو بايدن المتمثلة بثورة
الطاقة النظيفة سترى الـنــور أم ال ،فــا شــك أن حجم
رأس المال السياسي األميركي الموجه نحو القطاعات
الـخـضــراء سـيــزداد بـمــرور الــوقــت ،مما سيدفع النمو
ً
االقتصادي نحو مستقبل مستدام ،بعيدا عن القطاعات
ذات االنبعاثات الكربونية الكثيفة.
وبعد انسحاب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس
للمناخ  ،2016وإلغاء العديد من السياسات البيئية
والمناخية الناجحة الـتــي أقـ ّـرتـهــا إدارة أوبــامــا؛ فإن
خروج ترامب من البيت األبيض سيمثل فرصة لتنفيذ
إصالحات كبيرة وتوظيف استثمارات كبيرة في بعض
القطاعات مدة أربعة أعوام تحت إدارة بايدن.
وتتطلع إدارة بايدن إلنفاق  1.7تريليون دوالر من
األم ــوال الفدرالية على مــدى األع ــوام العشرة القادمة
لدعم قطاعات الطاقة النظيفة ،بــاإلضــافــة إلــى حشد
الــدعــم على مستوى ال ــوالي ــات ،ومــن الـقـطــاع الخاص
ضمن إطار خطة تهدف لتمكين الواليات المتحدة من

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة ،100%
وتحقيق الحيادية الكربونية الكاملة بحلول عام .2050
ُ
ً
ً
وسيوفر ذلك دعما قويا للشركات والقطاعات التي تقدم
ً
حلوال فعالة تساعد الواليات المتحدة تحت إدارة بايدن
على بناء اقتصاد الطاقة النظيفة بنسبة  .100٪كما
ستقوم اإلدارة الديمقراطية باالستثمار في مجموعة
واسعة من الحلول البيئية النظيفة مثل شركات تصنيع
السيارات الكهربائية ،وأنظمة الطاقة الشمسية ،وطاقة
الرياح ،وإدارة النفايات ،وإعادة التدوير ،وحلول كفاءة
استهالك المياه وغيرها.
ولن يقتصر ذلك على الواليات المتحدة تحت إدارة
بايدن فحسب ،وإنما سيشجع الحكومات حول العالم
على التوجه نحو مصادر طاقة أكثر استدامة .وكانت
ّ
أكثر من  160دولة قد قدمت التزامات كبيرة فيما يتعلق
بالطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتخزين
الطاقة ضمن إطار الجهود الحثيثة والرامية للتحول
نحو اعتماد سياسات الطاقة المتجددة.
وبهذا الصدد ،قال ستيف ويلر ،الرئيس التنفيذي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى "ساكسو

ب ـن ــك"" :ت ـتــولــى ح ـكــومــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
قيادة جهود التحول نحو تنويع مصادر الطاقة في
منطقة الشرق األوسط ،حيث تقوم بدمج مجموعة من
إجراءات الحد من التغيير المناخي ضمن السياسات
واالسـتــراتـيـجـيــات والـخـطــط الــوطـنـيــة .وتـشـهــد دولــة
اإلمارات حالة من التنافس والتكامل بين دبي وأبوظبي
في مجال الطاقة الشمسية ،في حين تقوم محطة براكة
للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي بتزويد
الشبكة الوطنية بالطاقة النظيفة.
ومع نمو رأس المال السياسي في منطقة الخليج
الـعــربــي  -والــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة كما نــأمــل -
ً
بمرور الوقت ،فإننا سنشهد نموا في الحلول البيئية
وحلول الطاقة النظيفة عبر الدعم المالي القوي الذي
توفره الدول المتقدمة .وعلى الرغم من التفوق األوروبي
فــي هــذا الـمـجــال ،فــإن هــذا التوجه العالمي سيشجع
المؤسسات االستثمارية على االستحواذ على أسهم
الطاقة البديلة في الوقت الــذي تعمل فيه الحكومات
على تشجيع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ،وتعزيز
كـفــاءة الـطــاقــة ،وتـســريــع وتـيــرة التخلص مــن الــوقــود

االح ـف ــوري الـتـقـلـيــدي لحفز نـمــو االق ـت ـصــاد األخـضــر
حول العالم.
وبالفعل ،بدأ السباق نحو االقتصاد األخضر ،ونجح
الـمـسـتـثـمــرون األوائـ ــل بتحقيق الـتـفــوق ف ـيــه .وأث ــرت
تداعيات جائحة كوفيد -19على الحضور المتنامي
ّ
العامة،
لألسهم الخضراء من خالل تغيير التوجهات
ّ
وخاصة مجلس االحتياطي
ما دفع البنوك المركزية
الفدرالي إلى خفض معدالت الفائدة إلى الحد األدنى،
ُ
وت ّ
عد األسهم
وبالتالي رفع قيمة األصول طويلة األمد.
الخضراء من األصول طويلة األمد ،ما يرجح إمكانية
النمو والتدفقات النقدية في العقود اآلجلة .وبالنظر
إلــى ال ــدور ال ــذي لعبته جــائـحــة كــوفـيــد -19فــي زيــادة
تقلبات أســواق رأس المال وتسريع التوجه العالمي
ً
نحو التداول واالستثمار الموجه ذاتيا عبر اإلنترنت،
ً
ً
ّ
فإن جيال جديدا من المتداولين الذين يضعون البيئة
فــي الـمـقــام األول يـطـمـحــون لــاسـتـحــواذ عـلــى ســات
األسهم الخضراء ،وهذا هو الخيار الصحيح.

ّ
ً
حروب ترامب التجارية خلفت أضرارا طويلة األمد

بعد  4سنوات في السلطة ،فشل الرئيس
األميركي دونالد ترامب في تحقيق وعده
بخفض العجز التجاري للواليات المتحدة،
بينما ّ
وجه ضربة سيطول أمدها للنظام
ّ
االقتصادي التعددي الــذي يشكل أساس
التجارة العالمية ،بحسب محللين.
لكن حتى وإن فاز منافسه الديمقراطي
جو بايدن في االنتخابات الرئاسية ،كما
تـشـيــر مـعـظــم اسـتـطــاعــات الـ ــرأي حــالـيــا،
ّ
يرجح أن تبقي السياسة التجارية للواليات
الـمـتـحــدة عـلــى ش ــيء مــن الـحـمــائـيــة ،وأن
تتواصل المواجهة مع الصين.
ّ
وكان من بين أبرز المواضيع التي ركزت
عليها حملة ترامب في  2016أن الواليات
المتحدة ،أكبر قوة اقتصادية في العالم،
َ
ُ
ت ـس ـتــغــل م ــن ق ـبــل شــركــائ ـهــا الـتـجــاريـيــن.
ّ
ّ
وتعهد الرئيس بإحداث تحول بترتيبات
التجارة العالمية وخفض العجز التجاري
لبالده.
وبالفعل ،أحدث ترامب ّ
تحوال في منظمة
التجارية العالمية ،لكن العجز التجاري
للواليات المتحدة ازداد في عهده ،بينما
يشير محللون إ لــى أ نــه لــم يحقق الكثير
في هذا الصدد.
ويـشـيــر األس ـت ــاذ فــي جــامـعــة كــورنـيــل،
إس ــوار بــراســاد ،إلــى أن "سياسات ترامب
التجارية حققت مكاسب قليلة ملموسة
ل ــاق ـت ـص ــاد األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا ق ـ ّـوض ــت
الـمـنـظــومــة ال ـت ـجــاريــة م ـت ـعــددة األطـ ــراف،
م ــا تـسـبــب ب ـ ــدوره بـخـلــل ف ــي الـتـحــالـفــات
طويلة األمد مع شركاء الواليات المتحدة
التجاريين وأحدث حالة من الضبابية".
ّ
وبينما تقلص بالفعل العجز التجاري
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ،هــدف
ترامب األساسي ،إال أن الــواردات من كندا
والمكسيك ارتفعت بشكل كبير ،وهــو ما
ّ
عمق العجز اإلجمالي.
وأف ــاد اسـتــاذ العلوم االقتصادية لدى
جامعة بــاريــس ،دوفين أوريفيتشي ،بأن
رف ــع ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ال ـت ــي فــرضـتـهــا
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ّعـ ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
المنتجات "حمى المصنعين األميركيين".

لكن هذه الرسوم رفعت في الوقت ذاته
ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج بــال ـن ـس ـبــة لـلـصـنــاعــات
األمـيــركـيــة ،وأظ ـهــرت مــدى االعـتـمــاد على
ّ
الموردين الصينيين.
وب ــات ــت الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة االق ـت ـصــاديــة
العالمية اليوم في حالة ّ
تغير عميق.
ويقول الصحافي والكاتب المتخصص
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـت ـج ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة من
مـجـلــس ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة لــأب ـحــاث،
إدوارد أل ـ ــدن ،إن "س ـي ــاس ـت ــه ك ــان ــت بـكــل
وض ـ ــوح مـ ـض ــرة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر بــالـنـسـبــة
ألوروبــا ومنظمة التجارة العالمية ،وهو
أمر سيصعب إصالحه".
ّ
وشــل رفــض ترامب تعيين قضاة جدد
نظام فــض الـنــزاعــات فــي منظمة التجارة
ّ
العالمية ،مما شكل ضربة لجهاز تحكيم
نظام التجارة العالمي متعدد األقطاب.
بـ ـ ـ ــدوره ،أف ـ ــاد م ــدي ــر م ــرك ــز الـ ــدراسـ ــات
المستقبلية والمعلومات ا لــدو لـيــة ،وهو
الـ ـم ــرك ــز الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـم ـع ـنــي
باألبحاث واالقتصاد الدولي ،سبيستيان
جـ ــان ،ب ــأن "ت ــرام ــب أظ ـه ــر أن ــه قـ ــادر على
التدمير ،لكنه غير قادر على البناء".
وأضاف "عند النظر إلى ما حصل عليه
من الصين ،يشعر المرء بالرغبة في القول:
كل هذا من أجل ذلك؟".
وتركت الهدنة التي تم التوصل إليها في

يناير إلنهاء الحرب التجارية بين الواليات
المتحدة والصين مسائل خالفية رئيسية
دون حل ،على غرار سرقة الملكية الفكرية
والنقل القسري للتكنولوجيا.
في األثناء" ،أدت تصريحات إدارة ترامب
وقراراتها السياسة العشوائية إلى نظرة
(عامة) للواليات المتحدة على أنها شريك
تجاري ال يمكن االعتماد عليه وال الوثوق
به" ،وفق براساد من جامعة كورنيل.
ودفع األمر دوال ّ
معينة لتجاوز الواليات
المتحدة وإبــرام اتفاقيات تجارية ثنائية
أو متعددة األطــراف على غرار مضي دول
مـنـطـقــة الـ ـه ــادئ ق ــدم ــا ف ــي ال ـت ــوص ــل إلــى
اتفاق ،بعدما أعلن ترامب انسحاب بالده
من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
ّ
وروج تـ ــرامـ ــب لـ ـمـ ـه ــارات ــه فـ ــي إبـ ـ ــرام
ً
االتفاقيات ،باعتباره رجل أعمال ناجحا
قبل انتخابه ،لكنه لم يبد الكثير من الفهم
للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف
الحساسة والصعبةّ .
وبــدال من ذلــك ،فضل التعبير علنا عن
امـتـعــاضــه مــن قـطــاع ال ـس ـيــارات األلـمــانــي
والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى ش ــرك ــات
التكنولوجيا العمالقة.
أدت سنوات ترامب األربــع في السلطة
إلــى "ضعف المنظومة التجارية متعددة
األط ـ ـ ـ ــراف م ـت ـج ـ ّـس ــدة ب ـم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـج ــارة

العالمية ا لـتــي لعبت ا ل ــوال ي ــات المتحدة
دورا أساسيا في تأسيسها" ،وفق براساد.
ّ
يصعب تحقيق الكثير
ومن شأن ذلك أن
ّ
فيما يتعلق بالتعاون لدعم تعاف مستدام
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي م ــن أزمـ ـ ــة ف ـي ــروس
كورونا.
ويــرجــع الصحافي ألــدن فضل النجاح
فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض ع ـ ـلـ ــى اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـمــال ـيــة ل ـل ـت ـج ــارة الـ ـح ــرة مــع
ك ـنــدا والـمـكـسـيــك إل ــى ت ــرام ــب ،ال ــذي دعــم
الـجـمـهــوريــون والــديـمـقــراطـيــون عـلــى حد
سواء جهوده في هذا الصدد.
كما أن جــان يشير إلــى فضل الرئيس
األمـيــركــي فــي تغيير قــواعــد اللعبة حيال
الصين ،وهــو أمــر ساهم في دفــع االتحاد
األوروبـ ــي لتغيير سياسته تـجــاه بكين،
بـمــا فــي ذل ــك انـضـمــام دول أوروب ـي ــة عــدة
إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي حـظــر مـعــدات
أنظمة اتصال الجيل الخامس من اإلنترنت
التابعة لـ "هواوي".
وأفاد مركز األبحاث األوروبي "بروغل"،
الذي يتخذ من بروكسل مقرا ،بأنه يعتقد
أن فوز بايدن سيعني عودة إلى األسلوب
األميركي األكثر لباقة في الدبلوماسية.
ّ
يتغير كثيرا.
لكن المضمون قد ال
وق ــال أل ــدن إن "ال ـخــافــات بـيــن تــرامــب
وب ــاي ــدن ب ـش ــأن ال ـت ـج ــارة أص ـغ ــر م ــن تلك
المرتبطة بالعديد من المسائل األخرى".
وت ـ ـ ـشـ ـ ــددت م ـ ــواق ـ ــف ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن
والجمهوريين في السنوات األخيرة حيال
الصين ،التي ال ينظر إليها على أنها خصم
ي ـجــب اح ـ ـتـ ــواؤه ،إذ إن ـهــا ل ــم ت ـت ـطــور إلــى
اقتصاد سوق ُحر كما كان يؤمل.
وقــالــت فـيـكــي ريـ ــدوود مــن "كــابـيـتــال
إيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــس" إن ـ ـ ـ ــه "ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل أي
المرشحينّ ،
يرجح أن يتسع نطاق الحرب
االقتصادية".
وأضافت أن "الحرب التجارية كانت
ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس أمـ ـ ـ ــرا ال ب ـ ــد م ـ ـنـ ــه ،ن ـظ ــرا
لصعود الصين اقتصاديا وتواصل ذلك
بمستويات عالية مــن التدخل مــن قبل
الدولة بدال من تبني قوى السوق".
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اقتصاد

شارك «عن ُبعد» في االجتماع الـ  23للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اإلنتاج
تراجعت أسعار النفط أمس
بعد أن جاء نمو االقتصاد
الصيني في الربع الثالث من
العام أضعف من المتوقع،
مما سلط الضوء على بواعث
القلق من تأثير تنامي اإلصابات
بفيروس كورونا في أنحاء
العالم على الطلب بأكبر
مستورد للخام في العالم.

ش ـ ــارك وزي ـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء بــالــوكــالــة
د .خ ــال ــد ال ـف ــاض ــل ،ومـحــافــظ
ال ـكــويــت ل ــدى مـنـظـمــة ال ــدول
المصدرة للنفط (أوبك) هيثم
الـغ ـيــص ،فــي االج ـت ـمــاع ال ــ23
ل ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة الـمـشـتــركــة
لـمــراقـبــة االن ـت ــاج ،عـبــر تقنية
االجتماعات عن بعد.
وأكــد الفاضل ،في تصريح
صحافي نقله بيان صادر عن
وزارة الـنـفــط قـبــل الـمـشــاركــة،
تــأيـيــد الـكــويــت ج ـهــود ال ــدول
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
االج ـت ـمــاع إلعـ ــادة االس ـت ـقــرار
ألس ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـف ــط ال ـع ــال ـم ـي ــة،
خصوصا بعد تأثرها بسبب
انتشار فيروس كورونا ،الذي
تـسـبــب ف ــي ان ـخ ـفــاض الـطـلــب
ع ـلــى ال ـن ـفــط بـشـكــل مـلـحــوظ،
معربا عن تفاؤله بخصوص
النتائج المتوقعة لالجتماع
واستمرار التعاون الدائم بين
تحالف دول «أوبك» و«أوبك .»+
ول ـ ـ ــإش ـ ـ ــارة ف ـ ـ ــإن الـ ـك ــوي ــت
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ف ــي
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة الـمـشـتــركــة
ل ـم ــرا ق ـب ــة اإل ن ـ ـتـ ــاج (،)JMMC
وا ل ـ ـتـ ــي أ س ـ ـسـ ــت عـ ـ ــام ،2017

وت ـ ـ ـ ــرأس ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة خـ ـ ــال
عــامـهــا الـتــأسـيـســي ،وال تــزال
ت ــؤدي دورا مهما وب ــارزا في
الـلـجـنــة ،لــدفــع سـبــل الـتـعــاون
المنشود من ا لــدول األعضاء
في المنظمة.
ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
تــراجـعــت أسـعــار النفط أمس
ب ـعــد أن ج ــاء ن ـمــو االق ـت ـصــاد
الصيني في الربع الثالث من
ال ـع ــام أض ـع ــف م ــن ال ـم ـتــوقــع،
مما سلط الضوء على بواعث
ال ـ ـق ـ ـلـ ــق م ـ ـ ــن تـ ــأث ـ ـيـ ــر تـ ـن ــام ــي
اإلص ــاب ــات بـفـيــروس كــورونــا
في أنحاء العالم على الطلب
ب ــأك ـب ــر مـ ـسـ ـت ــورد ل ـل ـخ ــام فــي
العالم.
ون ـمــا ثــانــي أك ـبــر اقـتـصــاد
في العالم  4.9في المئة على
أسـ ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي فـ ـ ــي الـ ــربـ ــع
الثالث ،بينما توقع المحللون
نـمــوه  5.2فــي الـمـئــة ،حسبما
أظهرته البيانات الحكومية،
وكبحت شــر كــات التكرير في
الـصـيــن ،ثــانــي أكـبــر مستهلك
ل ـل ـن ـفــط ف ــي الـ ـع ــال ــم ،م ـع ــدالت
معالجة الخام في سبتمبر.
وكـ ـ ــان خ ـ ــام ب ــرن ــت تـسـلـيــم
ديسمبر منخفضا  20سنتا

«الخليج» يستقبل الفائزة بـ «الدانة»
ربع السنوي الثالث لعام ٢٠٢٠

خالد الفاضل

بما يعادل  0.5في المئة إلى
 42.73دوالرا للبرميل ،وسجل
الخام األميركي غرب تكساس
الوسيط تسليم نوفمبر 40.69
دوالرا للبرميل ،متراجعا 19
سنتا ،ويحل أجل العقد اليوم.
و ك ـ ـ ــان ب ــر ن ــت زاد  0.2فــي
المئة األسـبــوع الـمــاضــي ،في
حـ ـي ــن ارت ـ ـفـ ــع غـ ـ ــرب ت ـك ـســاس
 0.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ب ـع ــد ت ــراج ــع

هيثم الغيص

م ـ ـ ـخـ ـ ــزونـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ـ ـخـ ــام
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ــه فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،أكبر مستهلك للنفط
في العالم.
وأظهرت البيانات الصينية
ت ـب ــاط ــؤ ال ـن ـم ــو ع ـل ــى صـعـيــد
الـ ـسـ ـل ــع والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،بـيـنـمــا
جاء ت بيانات معالجة الخام
"مخيبة لآلمال" ،حسبما قال
هـ ــوي لـ ــي ،االقـ ـتـ ـص ــادي ل ــدى

«وربة» يعلن فائزي سحب
«السنبلة» األسبوعي

البنك أعلن الفائزين بالسحب األسبوعي

محمد القطان مع الفائزة
اسـتـقـبــل بـنــك "الـخـلـيــج" أم ــس ،ال ـفــائــزة بسحب
"ال ــدان ــة" رب ــع الـسـنــوي الـثــالــث ل ـعــام  ،2020بــدريــة
أحمد العوض ،في المبنى الرئيسي للبنك ،وأثناء
الزيارة قام محمد القطان ،المدير العام للمجموعة
المصرفية لألفراد في البنك وممثلو اإلدارة العليا
في البنك بتسليمها جائزة بلغت  250ألف دينار.
كما أجــرى "الخليج" ،أمــس األول ،سحب الدانة
األسبوعي عن الفترة من  15 – 11الـجــاري ،وأعلن
أسماء الفائزين الخمسة الذين حصل كل منهم على
 1.000دينار وهم :ماجدة محمد صادق عبدالرسول،
وشريان توماس مانويل ،ومخلد خالد المطيري،
وعبداللطيف أحمد غلوم ،وخالد حيدر جوهر.
وأعلن البنك أن الدانة كبرت ،وان الجائزة الكبرى
للسحب السنوي ستكون  1.500.000دينار ،وسيعقد
السحب يوم  14يناير .2021
ويشجع "الخليج" عمالء "الدانة" على زيادة فرص
فوزهم عن طريق زيــادة المبالغ التي يتم إيداعها
في الحساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني
ال ـجــديــدة الـمـتــاحــة عـبــر مــوقــع الـبـنــك اإللـكـتــرونــي،
وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر "الدانة" العديد من الخدمات المتميزة
ل ـع ـم ــائ ــه ،م ـن ـهــا خ ــدم ــة "بـ ـط ــاق ــة الـ ــدانـ ــة ل ــإي ــداع
الحصري" ،التي تمنح عمالء "الــدانــة" حرية إيــداع
الـنـقــود فــي أي وقــت يناسبهم ،إضــافــة إلــى خدمة
"الحاسبة" المتاحة عبر الموقع اإللكتروني وتطبيق

ِّ
الهواتف الذكية ،والتي تمكن العمالء من احتساب
فرصهم للفوز في سحوبات الدانة األسبوعية ،وربع
السنوية والسنوية.
وحساب "الدانة" هو الوحيد الذي يكافئ العمالء
على والئهم للبنك ،حيث يمنحهم فرص الوالء ،وهي
عـبــارة عــن إجمالي الـفــرص التي اكتسبها العميل
في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل
مكافأة له .وكذلك تمت إضافة جميع الفرص التي
استحقها العميل في آخر  2019إلى  ،2020ويتكرر
ذلك في  2021مع األعوام التالية.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ح ـس ــاب ال ــدان ــة مـتــاح
للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت،
ويـتـعـيــن ع ـلــى ال ـع ـمــاء االح ـت ـف ــاظ بــال ـحــد األدن ــى
ل ـلــرص ـيــد ال ـب ــال ــغ  200د.ك ل ـف ـتــح ال ـح ـس ــاب شــرط
ً
االحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في
سحوبات الدانة المقبلة .وفي حال انخفض الرصيد
إلى ما دون  200د.ك .في أي وقت ،يتم خصم مبلغ
دي ـنــاريــن .عـلــى أس ــاس شـهــري إل ــى حـيــن استيفاء
الحد األدنــى للرصيد .أمــا بالنسبة للعمالء الذين
يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في
ً
الحساب ،فيتأهلون للدخول تلقائيا إلى السحوبات
األس ـبــوع ـيــة ف ــي غ ـضــون يــوم ـيــن .ولـلـمـشــاركــة في
سحوبات "الدانة" ربع السنوية والسنوية المقبلة
هذا العام ،يتعين على العمالء االحتفاظ بالرصيد
المطلوب.

أعلن بنك ور بــة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة
األسبوعية ،وسيستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة
ً
را بـحـيــن أ سـبــو عـيــا  ،بـحـضــور ممثل عــن وزارة ا لـتـجــارة
والصناعة وموظفي "وربة".
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب
الـسـنـبـلــة األس ـبــوعــي ال ـســابــع وال ـثــاث ـيــن ،فـقــد ت ـ ِّـوج 10
رابحين من عمالء "وربة" ،وحصل كل منهم على 1000
دي ـن ــار ،وه ــم :عـبـيــد مـحـمــد ال ــرش ـي ــدي ،مـحـمــد عـبــدالـلــه
العدواني ،سعد نومان الشمري ،محمد علي الكندري،
شــريـفــة مـبــرك ال ـعــازمــي ،مـســاعــد سـلـطــان ش ــاش ،فــاح
ع ـج ــاج الـ ـح ــرب ــي ،ف ـه ــد ه ـ ــزاع ال ـف ـض ـل ــي ،ن ــاج ــي مـجـمــي
الظفيري ،وبندر رفاعي القحطاني.
ويمثل "السنبلة" الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األ مــوال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم
في الوقت نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله
المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة
ً
األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب
ُ
الكبير الذي لقاه الحساب ،يعيد "وربة" إطالق "السنبلة"
بحلة جــد يــدة و مـتـطــورة فــي  2020تـطــوي فــي ثناياها
جوائز نقدية أكبر ،حيث َّ
عدل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية التي يحصل عليها العمالء.
ومـ ــن الـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي أض ــاف ـه ــا "وربـ ـ ــة" ع ـلــى حـمـلــة
السنبلة 2020؛ مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات
األ سـبــو عـيــة ،حيث أ صـبــح اآلن عــدد هــم  10بمبلغ 1000
ً
دينار لكل فائز أسبوعيا .
و حــول السحوبات الكبرى ،تــم السحب الكبير األول
في أغسطس ،على  7فائزين ،فاز األول بمبلغ 100.000
د يـنــار ،والثاني ب ـ  50.000د يـنــار ،و 5فائزين ب ــ10.000
د ي ـنــار .أ مــا ا لـسـحــب الكبير ا لـثــا نــي ،فسيقام فــي نهاية
ال ـس ـنــة ،حـيــث تـتـضــاعــف ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى ،لـتـصــل إلــى
 200.000د ي ـنــار لـلـفــا ئــز األول ،و 50.000د ي ـنــار للفائز
الثاني ،وهناك  5فائزين بمبلغ  10.000دينار.

مؤسسة عبر البحار الصينية
المصرفية.
وق ــال ل ــي" :م ــن الـمــرجــح أن
نشهد أداء ضعيفا لألسعار
حـتــى نـهــايــة ال ـي ــوم" ،مضيفا
أن ا ل ـم ـس ـت ـث ـم ــر ي ــن يـ ــر كـ ــزون
على ا جـتـمــاع لجنة المراقبة
ا لــوزار يــة المشتركة المنبثقة
ع ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك،»+
والمقرر في وقت الحق اليوم.

ُ
وتقرر اللجنة تأجيل خطط
تخفيف تخفيضات المعروض
الـحــالـيــة الـبــالـغــة  7.7ماليين
برميل يوميا بمقدار مليوني
ب ــرمـ ـي ــل ي ــومـ ـي ــا م ـ ــن يـ ـن ــاي ــر،
ل ـكــن ل ــي اس ـت ـب ـعــد أن تـصـعــد
األسعار في حالة صدور قرار
بالتأجيل ،ألن األمر محسوب
بالفعل في األسعار المتداولة
بالسوق.
وكان اجتماع اللجنة الفنية
المشتركة للمجموعة األسبوع
ال ـمــاضــي رس ــم تــوقـعــا قــاتـمــا
لـلـطـلــب ع ـلــى ال ــوق ــود بسبب
ال ـم ـخ ــاوف م ــن م ــوج ــة ثــانـيــة
طـ ــوي ـ ـلـ ــة األم ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ج ــائ ـح ــة
«كوفيد  ،»19وقفزة في اإلنتاج
الليبي بما قد يوجد فائضا
بالسوق في العام المقبل.

أرامكو وسابك
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــررت
ش ــرك ـت ــا أرامـ ـ ـك ـ ــو ال ـس ـع ــودي ــة
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــات
األساسية (سابك) إعادة تقييم
مـشــروعـهـمــا لـتـحــويــل الـنـفــط
الـخــام إلــى كـيـمــاويــات بقيمة
 20مـلـيــار دوالر ،ويتطلعان

اآلن بـ ــدال م ــن ذلـ ــك إلـ ــى دمــج
مرافق قائمة.
وي ــأت ــي ال ـ ـقـ ــرار ف ــي ال ــوق ــت
الذي تعيد شركات النفط على
مستوى العالم تقييم مشاريع
الطاقة للحفاظ على السيولة،
مع انهيار الطلب الناجم عن
جائحة فيروس كورونا ،الذي
ي ـه ــدد ب ــإب ـق ــاء أسـ ـع ــار ال ـخــام
ضعيفة لفترة طويلة.
ووقعت "أرامكو" و"سابك"،
الـمـنـتـجــة لـلـبـتــروكـيـمــاويــات،
فــي  2017صفقة أو لـيــة لبناء
م ـ ـج ـ ـمـ ــع بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  20مـ ـلـ ـي ــار
دوالر لـتـحــويــل الـنـفــط الـخــام
إلـ ــى ك ـي ـم ــاوي ــات ،ل ـكــن ســابــك
قالت ،في بيان ،إن الشركتين
ت ــدرس ــان اآلن دم ــج مـصــافــي
أرام ـ ـك ـ ــو الـ ـق ــائـ ـم ــة ف ـ ــي ي ـن ـبــع
بـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة ت ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــر بـ ـ ـخ ـ ــاري
ووحدات مشتقات األوليفين.
وجاء في البيان أن "سابك"
و"أرامكو" السعودية تواصالن
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـتـ ـط ــوي ــر ت ـق ـن ـيــات
تحويل الخام إلى كيماويات،
مـ ــن خـ ـ ــال بـ ــرامـ ــج ال ـت ـط ــوي ــر
الحالية ،بهدف زيادة الكفاء ة
فيما يتعلق بالتكلفة والقدرة
التنافسية.

ً
بوبيان يطلق  PRIMEللشباب قريبا

أعلن بنك بوبيان قرب إعادة
إطــاق حساب الشباب برؤيته
ومــزايــاه الـجــديــدة ،الـتــي يمكن
اعتبارها تجربة مميزة للشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ت ــواك ــب تـطـلـعــاتــه
وتوجهاته فــي عــالــم الخدمات
المصرفية الرقمية التي تعتبر
ركيزة التطور في عالم البنوك
حول العالم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي
للبنك عبدالله التويجري ،في
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن
حـســاب الـشـبــاب الـجــديــد لبنك
بــوبـيــان سـيـكــون بـمـنــزلــة بنك
آخر مستقل داخل بنك بوبيان
في إطار السعي لخلق شخصية
مستقلة للحساب ألنه يستقطب
الشباب الذين يمثلون أحد أبرز
وأه ـ ــم ال ـش ــرائ ــح ف ــي الـمـجـتـمــع
والتي يستهدفها البنك".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــري ،أن ــه
"بعد أشهر طويلة من الدراسة
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث تـ ـ ــم ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
الشكل الذي نعتقد أنه األفضل
ً
فــي مخاطبة الـشـبــاب إنـطــاقــا
م ــن ال ـخ ـبــرة ال ـت ــي اكـتـسـبـنــاهــا
ف ــي الـتـعــامــل مـعـهــم عـلــى م ــدار
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ،وأهـلـتـنــا
لـ ـمـ ـع ــرف ــة ك ـ ــل احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم
ومتطلباتهم".
وأكـ ــد أن "ل ـغــة ش ـبــاب الـيــوم
أص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت تـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة
والتغيير المستمر بمعنى أنه
ً
ي ـجــب عـلـيــك أن ت ـك ــون ســريـعــا
في فهم متطلباتهم وفي نفس
الوقت تنفيذها بإتقان".
وعـ ـ ــن م ـف ـه ــوم أن ال ـح ـس ــاب
الجديد بمنزلة بنك داخل بنك،
أف ـ ــاد ب ــأن ــه ي ـع ـنــي ب ـب ـســاطــة أن
الحساب الجديد رغــم أنــه أحد
حسابات بوبيان ،لكنه سيكون
ً
مستقال بشكل كـبـيــر ،وكمثال
سيكون هناك فريق كامل خاص
إلدارة الحساب واإلشراف عليه،
والــذيــن سيكونون من الشباب
الكويتيين ،وفي أعمار مقاربة
لـعـمــاء حـســاب الـشـبــاب ألنهم

الحساب
برؤيته
الجديدة
استمرار لرحلة
التطوير
واإلبداع في
البنك
التويجري
األك ـث ــر قـ ــدرة عـلــى مخاطبتهم
وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم إل ـ ــى جــانــب
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــور األخ ـ ـ ــرى
التي سيشعر بها الشباب في
تعامالتهم مع الحساب الجديد.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ــوي ـج ــري إلـ ــى أن
بداية التغيير كانت مع االسم،
ال ــذي سيتم تغييره مــن Click
إل ــى  PRIMEوه ــو االس ــم ال ــذي
وقـ ـ ــع ع ـل ـي ــه االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ل ـي ـكــون
ً
مناسبا بصورة أكبر للشباب
ً
و حــر صــا منا على مخاطبتهم
باللغة التى يفضلونها.
وت ــاب ــع أنـ ــه "مـ ــع ال ـت ـط ــورات
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة وال ـ ـم ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة فــي
عـ ــالـ ــم ال ـ ـيـ ــوم ومـ ـ ــع ال ـت ـغ ـي ــرات
التي أحدثتها الـثــورة الرقمية
ً
أصبح ضروريا أن نواكب هذه
الـتـطــورات وأن تعبر تصاميم
ال ـح ـس ــاب ال ـج ــدي ــد ع ــن الـ ــروح

الـجــديــدة للشباب فــي الكويت
والعالم".
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ،إن ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي ظ ــل
ال ـت ـط ــورات الـحــالـيــة ف ــي مـجــال
ا لـخــد مــات المصرفية الرقمية،
فقد ارتأت إدارة البنك أن يكون
لحساب الشباب  PRIMEتطبيق
ً
خ ـ ــاص س ـي ـت ــم إطـ ــاقـ ــه ق ــري ـب ــا
وسيتوفر على مختلف أ نــواع
الهواتف الذكية.
وأضـ ــاف أن ال ـهــدف مــن ذلــك
أن يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ت ـط ـب ـيــق
خــاص بهم يواكب متطلباتهم
واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم الـ ـت ــي نـعـتـقــد
أنها تختلف عن بقية الشرائح
ً
ً
األخ ــرى ،مشيرا إلــى أنــه نظرا
ل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـشـ ـب ــاب الـمـخـتـلـفــة
فـ ـسـ ـيـ ـك ــون لـ ـحـ ـس ــاب الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـج ــدي ــد ح ـس ــاب ــات خ ــاص ــة به
فــي مختلف وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي السيما إنستغرام.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ذك ـ ــر أن
ً
ً
"بــوب ـيــان" سيطلق قــريـبــا جــدا
ح ـم ـل ــة ت ـس ــوي ـق ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات تستهدف
ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــن عـ ـم ــاء
ال ـب ـن ــك ال ـح ــال ـي ـي ــن أو ال ـع ـمــاء
ال ـم ـس ـت ـهــدف ـيــن م ــن أجـ ــل ش ــرح
وتـ ــوض ـ ـيـ ــح مـ ـ ــزايـ ـ ــا الـ ـحـ ـس ــاب
الجديد.
وتتضمن الحملة المخطط
ل ـه ــا هـ ــدايـ ــا وسـ ـح ــوب ــات عـلــى
ج ــوائ ــز ك ـب ــرى قـيـمــة لـلـشـبــاب،
ك ـمــا سـيـتــم ت ـقــديــم ال ـعــديــد من
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــع أه ــم
المحالت والعالمات التجارية
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـهـ ــم هـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــريـ ـح ــة،
كالمطاعم والكافيهات والنوادي
الــريــاضـيــة إل ــى جــانــب محالت
األجـهــزة اإللكترونية ومحالت
األزياء.

«التجارية العقارية» تجري  PCRللموظفين «وربة للتأمين» تضيف خدمة «ترك بلس»
تـحــت ش ـعــار "ن ـحــن نـهـتــم"،
نـ ـظـ ـم ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ال ـع ـقــاريــة إج ـ ــراء فـحــص PCR
للكشف عــن ف ـيــروس كــورونــا
لجميع موظفيها وشركاتها
التابعة والزميلة .وتــم إجــراء
ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة تـ ـح ــت رع ــاي ــة
وإش ـ ـ ــراف وزارة ال ـص ـحــة في
ق ـ ــاع ـ ــة ب ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــارد ب ـم ـن ـط ـقــة
ال ـس ــال ـم ـي ــة مـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام بـكــل
مـعــايـيــر الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
واإلجراءات الوقائية الموصى
بـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ـه ـ ــدف رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
االطمئنان بين الموظفين في
م ـكــان ال ـع ـمــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي رص ــد ح ــاالت
ممن ال تظهر عليهم أعــراض،
ل ـس ــرع ــة ع ــاج ـه ــا والـ ـح ــد مــن
انتشارها.
وأع ــرب عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس إدارة الشركة عن
عميق شكره وتقديره للوزارة،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا وزي ـ ــر الـصـحــة
الشيخ الدكتور باسل الصباح،
وج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـط ـ ــواق ـ ــم ال ـط ـب ـي ــة
وال ـت ـم ــري ـض ـي ــة ،الـ ـت ــي أثـبـتــت
جدارتها وكفاء تها ومقدرتها
العالية على سرعة التعامل مع
مستجدات الفيروس من خالل
تطبيق اإلجــراء ات االحترازية
والتدابير الوقائية للتصدي
له ،والحد من انتشاره ،وكذلك
ش ـكــر ك ــل ال ـج ـهــود وال ـطــاقــات

لقطة جماعية من الفحص
الوطنية المخلصة وتعاونها
وتكاتفها المتواصل في إطار
تحقيق ا لـشــرا كــة المجتمعية
الـ ـف ــاع ـل ــة ،ب ـم ــا ي ـح ـفــظ صـحــة
وسالمة المواطنين والمقيمين
في دولة الكويت.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تقدمت
ال ــدك ـت ــورة ع ــواط ــف ال ـش ـمــري،
رئيسة وح ــدة مكافحة الــدرن
التابعة لقطاع الصحة العامة
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ب ـخــالــص الـشـكــر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـك ــل مـ ــن الــوك ـي ـلــة
ال ـم ـس ــاع ــدة لـ ـش ــؤون الـصـحــة

الـ ـع ــام ــة د .ب ـث ـي ـنــة ال ـم ـض ــف،
ومــديــر إدارة الـصـحــة العامة
د .ف ـه ــد الـ ـغـ ـم ــاس ،وأعـ ـض ــاء
ف ــري ــق الـ ـمـ ـس ــح ال ـم ـت ـن ـق ــل مــن
أطباء وفنيين وإداريـيــن على
استجابتهم لطلب "التجارية
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة" ب ـع ـم ــل م ـس ـح ــات
للكشف عن الفيروس للعاملين
في الشركة ،وأثنت على الوعي
واإلدراك ل ــدى إدارة الـشــركــة،
أله ـم ـي ــة اتـ ـخ ــاذ هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء
االح ـ ـتـ ــرازي ،ب ـمــا ي ـتــوافــق مع
توجهات ال ــوزارة وسياستها

الوقائية ،لتوفير بيئة صحية
آمنة في مواجهة هذا الوباء.
وأض ــاف مـعــرفــي أن نتائج
الفحوصات وتحاليل الـ ،PCR
الـتــي أجــريــت مــن قبل ال ــوزارة
ً
لـ ـ ـ  320م ــوظـ ـف ــا فـ ــي ال ـش ــرك ــة
وشركاتها التابعة والزميلة
أس ـف ــرت ع ــن نـتــائــج مطمئنة،
ول ـ ــم ي ـت ـع ــد ع ـ ــدد ال ـم ـصــاب ـيــن
ب ــال ـف ـي ــروس  3م ــوظ ـف ـي ــن ،أي
ب ـن ـس ـبــة  0.9ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وت ــم
ات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة،
للحفاظ على سالمة الجميع.

ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا عـ ـل ــى ريـ ــادت ـ ـهـ ــا فــي
الـســوقـيــن الـمـحـلــي والـخـلـيـجــي،
وس ـع ـيــا م ـن ـهــا ل ـت ـقــديــم خــدمــات
نــوعـيــة ومـتـنــوعــة لعمالئها في
مختلف القطاعات ،أضافت شركة
وربة للتأمين خدمة تأمين السفر
الخاص بتركيا "ترك بلس" ،وذلك
لخدمة الـعـمــاء المسافرين إلى
تركيا.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أشـ ـ ــارت
مديرة اتصاالت البيع بالتجزئة
وخدمة العمالء والعالقات العامة
والـتـســويــق ،ش ــروق ال ـه ــزاع ،إلــى
أن خ ــدم ــة "ت ـ ــرك ب ـل ــس" ت ـعــد من
ب ـي ــن الـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
ت ـقــدم ـهــا ال ـش ــرك ــة لـعـمــائـهــا من
حيث تسهيل الدفع ،حيث يمكن
للعميل شراء اكثر من وثيقة عن
طريق األقساط ،مما يؤكد قدرتنا
ال ــام ـح ــدودة ف ــي تـقــديــم الـمــزايــا
المتنوعة للمواطنين والمقيمين
في القطاعات كافة.
واس ـتــدركــت بــال ـقــول :وال شك
في أن خدمة "تــرك بلس" ستلبي
احـتـيــاجــات الـعـمــاء المسافرين
إلى تركيا ،والتي تعد جهة سفر
رئيسية في الوقت الراهن للعديد
من المواطنين والمقيمين.
وأوض ـح ــت أن الـشــركــة لديها
ال ـق ــدرة عـلــى تــوظـيــف خــدمــاتـهــا
الفنية في جميع المجاالت ،بما
يعزز قدراتها وحصتها السوقية،
وتـجـعـلـهــا ذات بـصـمــة واضـحــة

شروق الهزاع

محمد الشمري

فـ ــي س ـ ــوق ال ـت ــأم ـي ــن ل ـي ــس عـلــى
المستوى المحلي فقط ،ولكن على
المستويين الخليجي والعربي.
واستدركت الهزاع بالقول انه
من ضمن مسؤوليتنا االجتماعية،
ووفـ ـ ـ ــق دراس ـ ـت ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق،
قــدمـنــا ال ــدع ــم لـمـســافــريــن تركيا
ونسعى لتقديم خدمات متعددة
ب ـت ـس ـه ـيــات أكـ ـث ــر فـ ــي مـخـتـلــف
القطاعات للمرحلة القادمة.
بدوره ،أشار رئيس فريق البيع
بــالـتـجــزئــة ف ــي إدارة الـمـبـيـعــات
وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع واالك ـ ـت ـ ـتـ ــاب ،مـحـمــد
ال ـش ـم ــري ،إل ــى أن تــأم ـيــن السفر
ه ــي وثـيـقــة حـمــايــة ألي مـســافــر،
وأن خدمة" ترك بلس" تهدف إلى
تغطية المسافرين الى تركيا.
وبين أن تركيا من بين الــدول

ال ـتــي ال تـشـتــرط عـلــى الـقــادمـيــن
إليها إجراء اختبار  ،PCRواستدرك
أن ــه فــي ح ــال ع ــدم إج ــراء اختبار
 ،PCRف ــإن العميل يـكــون مغطى
تأمينيا من اليوم األول لسفره إلى
تركيا ،سواء أجرى اختبار فحص
كورونا أم ال.
وأوضـ ـ ــح أن الـتـغـطـيــة تشمل
الـمـصــاريــف الطبية الـطــارئــة في
حالة اإلصــابــة بفيروس كورونا
حـتــى اس ـت ـقــرار ال ـحــالــة وتغطية
مصاريف الحجر الصحي مدة 14
يوما كحد اقصى عن طريق دفع
مبلغ يومي للمسافرين بحسب
الخطة التي تم اختيارها.
وك ــذل ــك فـ ـق ــدان ج ـ ــواز ال ـس ـفــر،
وإلغاء أو تأخير الرحالت ،وفقدان
أو تــأخ ـيــر األم ـت ـعــة الـشـخـصـيــة،

والـمـســؤولـيــة الشخصية اتـجــاه
الغير ،والسفر ال ـطــارئ ،وتغيير
ح ـ ـجـ ــوزات ال ـس ـف ــر وال ــري ــاض ــات
ال ـخ ـط ـيــرة .وأضـ ـ ــاف أن م ــن بين
ال ـم ــزاي ــا األخ ـ ــرى ال ـتــي تطرحها
خدمة "ترك بلس" أنه في حال عدم
قــدرة العميل على التنقل بسبب
"كـ ــورونـ ــا" ،واض ـط ــر إل ــى تغيير
موعد الرحلة واستبدال تذكرته،
فإن الشركة تتحمل كافة تكاليف
الرحلة وفق الخطط المدروسة في
جدول المنافع.
ومن مميزات خدمة "ترك بلس"
وبرامج تأمين السفر أن الوثيقة
تغطي جميع األف ــراد والعائالت
ال ـت ــي ان ـت ـه ــى تــأم ـي ـن ـهــا ،فيمكن
عمل تأمين لهم إذا كانوا خارج
الكويت وتغطيتهم لحين العودة
الى الكويت.
وأك ـ ــد أن وث ـي ـقــة "ت ـ ــرك بـلــس"
تسمح لحاملها بتقديمها لهيئة
الطيران المدني وخطوط الطيران
إلتمام إجراءات السفر ،كما أوضح
أن الوثيقة متاحة لجميع األفراد
والـعــائــات ،حيث يمكن للوثيقة
تغطية األعمار من اسبوعين الى
 85عاما.
واخ ـت ـت ــم ال ـش ـم ــري تـصــريـحــه
بـ ــال ـ ـقـ ــول :ت ـس ـع ــى شـ ــركـ ــة ورب ـ ــة
للتأمين لتقديم كل ما هو جديد
للعمالء من مختلف األعمار وفق
رؤية تسويقية تراعي احتياجات
العميل الحالية والمستقبلية.
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«ضمان االستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات
في مجال تأمين االستثمار المباشر وائتمان الصادرات

المذكرة تستهدف
 300منشأة صناعية
مرخصة في الكويت
مع تقديم امتيازات
للعقود المبرمة

وق ـعــت الـمــؤسـســة الـعــربـيــة
لـضـمــان االسـتـثـمــار وائـتـمــان
الصادرات «ضمان» في مقرها
بــال ـكــويــت م ــذك ــرة ت ـفــاهــم مع
ات ـحــاد الـصـنــاعــات الكويتية،
لتعزيز التعاون بين الطرفين
ف ــي م ـج ــاالت تـنـمـيــة وتـطــويــر
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـكــوي ـت ـيــة في
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة وال ـ ـصـ ــادرات
الكويتية إلــى ال ــدول العربية
وغـيــر الـعــربـيــة .وق ــع الـمــذكــرة
نيابة عــن المؤسسة مديرها
العام عبدالله الصبيح ،ونيابة
ع ــن االت ـ ـحـ ــاد رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارته حسين الخرافي.
ور ح ــب الصبيح بالتعاون
مع اتحاد الصناعات الكويتية
وتـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم،
وأك ــد ح ــرص الـمــؤسـســة على
تعزيز دورهــا الــذي يستهدف
تعزيز استثمارات وصــادرات
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـلــدول
ً
األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ــؤس ـس ــة س ـت ـق ــوم ب ــدراس ــة
طـلـبــات تــأمـيــن االسـتـثـمــار أو
ائتمان الصادرات الواردة إليها
من أعضاء االتحاد إما مباشرة
أو عــن طــريــق االت ـح ــاد ،وتبت
ً
فيها طـبـقــا للنظام المعمول

الصبيح والخرافي أثناء توقيع مذكرة التفاهم
به لديها ،مع تقديم امتيازات
للعقود المبرمة.
وشـ ــدد عـلــى أهـمـيــة توفير
خدمات التأمين الستثمارات
تـلــك ال ـم ـشــروعــات ولــائـتـمــان
المقدم لعملياتها التصديرية
ل ـ ـيـ ــس ف ـ ـقـ ــط ل ـح ـم ــاي ـت ـه ــا مــن
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر الـ ـتـ ـج ــاري ــة وغ ـي ــر
التجارية ،لكن كذلك لتسهيل
ح ـ ـصـ ــول ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـم ــوي ــل

وت ـش ـج ـي ـع ـه ــا عـ ـل ــى ال ـت ــوس ــع
وال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاذ إلـ ـ ـ ـ ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الخارجية.
وأضــاف أن مذكرة التفاهم
ً
س ـت ـت ـض ـمــن أي ـ ـضـ ــا الـ ـتـ ـع ــاون
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
المتاحة للتبادل لدى الطرفين،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ــول
الشركات الكويتية المصدرة

أو الـمـسـتـثـمــرة ف ــي مـشــاريــع
صناعية في الدول العربية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ال ـخ ــراف ــي
أهمية هذا االتفاق الذي يتيح
لنحو  300مـنـشــأة صناعية،
مرخص لها من وزارة التجارة
وا لـصـنــا عــة أو الهيئة العامة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
الخدمات العديدة التي تقدمها
المؤسسة فــي مجال التأمين

ضد المخاطر التجارية وغير
التجارية.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ع ـل ــى
حرص االتحاد على استفادة
جميع أعضائه مــن الخدمات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــة،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف بـ ـبـ ـن ــود م ــذك ــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا الـ ـت ــي
تتيحها ،والتعريف بخدمتي
ت ــأمـ ـي ــن ائـ ـتـ ـم ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات
واالسـتـثـمــار المباشر اللذين
ت ـق ــدم ـه ـم ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،ع ـبــر
قيام الطرفين بتنظيم ندوات
إعـ ــام ـ ـيـ ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة وورش
عمل واجتماعات ثنائية بين
المؤسسة ومنتسبي االتحاد.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن االتـ ـ ـح ـ ــاد
والمؤسسة سيتوليان تنسيق
زي ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـي ــدانـ ـي ــة م ـش ـتــركــة
للشركات المنتسبة لالتحاد،
ك ــذل ــك ل ـل ـج ـهــات األخـ ـ ــرى ذات
العالقة بالتصدير واالستثمار
ب ـ ـهـ ــدف الـ ـتـ ـع ــري ــف بــأن ـش ـطــة
ً
الطرفين .خصوصا أن المرحلة
المقبلة مــر جــح لها أن تشهد
المزيد مــن النشاط للشركات
الصناعية الكويتية في مجالي
االستثمار والتجارة في إطار
رؤية الكويت الجديدة .2035

المشعل« :برقان لحفر اآلبار»
ملتزمة بتحقيق عوائد أفضل

جانب من «عمومية» الشركة
عـ ـ ـق ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة بـ ــرقـ ــان
ل ـ ـح ـ ـفـ ــر اآلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
جـ ـمـ ـعـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة .وقـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرأس
اال جـتـمــاع محمد المشعل
ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة،
إضافة إلى المساهمين.
وأو ضـح المشعل نسبـة
اإلي ـ ـ ــرادات وال ـم ـصــروفــات
والـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه
الشركة خـالل العام ،وكذلك
تــأث ـي ـ ـ ــر فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام م ـج ـل ــس
اإلدارة بـ ـتـ ـط ــو ي ــر ا ل ـع ـم ــل
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـ ــوائ ـ ــد أف ـض ــل
مستقبال.

شركة «المواشي» :ملتزمون باالشتراطات الصحية لـ«كورونا»
بودي :ال داعي للقلق ...وحريصون على تعزيز األمن الغذائي في البالد
أكــدت شركة نقل وتجارة المواشي ،الشركة
األول ــى لنقل األغـنــام الحية فــي الـعــالــم ،إصابة
بعض أفراد طاقم سفينتها «المسيلة» بفيروس
كورونا المستجد.
وقــالــت الشركة ،فــي بيان صحافي أمــس ،إن
سفينتها «المسيلة» غادرت آخر ميناء بالخليج
العربي بتاريخ  2020/10/2متوجهة إلى أستراليا
بـعــد تـبــديــل كــامــل طــاقــم الـسـفـيـنــة بـطــاقــم آخــر
حاصل على شهادتي فحص سلبيتين لكل فرد
مــن أف ــراده ،ووصـلــت إلــى أسـتــرالـيــا  14أكتوبر
الجاري.

وأوضحت أنه بعد وصول السفينة استدعى
األمر زيارة بعض من أفراد طاقم السفينة للمركز
الطبي بسبب أع ــراض مختلفة كــانــوا يعانون
منها ،وفي  16الجاري تم إرسالهم لزيارة المركز
ال ـط ـبــي ،وب ـعــد فـحـصـهــم ت ــم إع ـطــاؤهــم الـعــاج
المناسب واألذن لاللتحاق بالسفينة عدا شخص
واحد تم أخذ مسحة له وكانت النتيجة إيجابية
دون ظهور أية أعراض عليه.
وأض ــاف أن الـطـبـيــب أوص ــى بــأنــه يستطيع
الـعــودة إلــى السفينة بشرط عزله ،لكن الشركة
أبقته في الحجر الخاص خارج السفينة إلى أن

يتم عمل تحليل دم له للتأكد من اإلصابة ،ويوم
األح ــد الـمــاضــي تــم إج ــراء الفحص على جميع
أفــراد الطاقم وكانت النتيجة إيجابية لبعض
مــن أف ــراد الـطــاقــم ،وتــم اتـخــاذ إجـ ــراءات عزلهم
ومتابعتهم .ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي
للشركة أسامة بودي ،قوله إن الشركة ّ
مرت بمثل
هــذه الـظــروف فــي شهر مايو الماضي وســوف
تتخذ نفس اإلجراءات التي اعتمدتها مثل تعقيم
ً
السفينة مرتين يوميا من فريق خارجي ،إضافة
ً
إلى فحص الطاقم يوميا من الفريق الطبي على
متن السفينة.

وأك ـ ــد ب ـ ــودي أنـ ــه ل ــم ي ـتــم تـحـمـيــل الـسـفـيـنــة
ب ــاألغـ ـن ــام ،ولـ ــن ي ـتــم تـحـمـيـلـهــا ح ـتــى تخضع
ً
إلجراءات دقيقة قد تستمر أكثر من  14يوما ،يتم
فيها فحص جميع أفراد طاقم السفينة اآلخرين
للتأكد من خلوهم من المرض ،كما سيتم خاللها
تعقيم السفينة كاملة ،حتى تطمئن الشركة على
ســامــة السفينة وطــاقـمـهــا ،ثــم الـحـصــول على
موافقة السلطات األسترالية لتحميل السفينة
باألغنام وبدء رحلتها إلى المنطقة.
وطـ ـ ـم ـ ــأن بـ ـ ـ ــودي بـ ــأنـ ــه «ولـ ـ ـل ـ ــه الـ ـحـ ـم ــد ف ــإن
المصابين بصحة جيدة وهم تحت المالحظة

اآلن ،ويـخـضـعــون لـلـحـجــر لـلـمــدة ال ـم ـقــررة من
الـسـلـطــات األس ـتــرال ـيــة ،ونـحــن حــريـصــون على
سالمة جميع أفراد الطاقم المصابين ومتابعة
عالجهم ورعايتهم حتى يتم التأكد من خلوهم
ً
مــن الـمــرض تـمــامــا قـبــل الـسـمــاح لـهــم بـمـغــادرة
ً
أستراليا» ،مؤكدا أن الشركة تحرص بشدة على
سالمة جميع موظفيها.
وأفــاد بأنه ،وإن كانت السفينة ستتأخر في
التحميل لفترة الحجر« ،فإنني أطمئن عمالءنا
ال ـكــرام فــي الـكــويــت والمنطقة بــأنـنــا ملتزمون
بتعزيز األمن الغذائي».

أسامة بودي
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قالت الروائية والشاعرة السودانية آن
الصافي ،إن الحركة الثقافية واألدبية
في بالدها لم تتوقف رغم األحداث
السياسية المضطربة.

١٧

قال الفنان حسين المهدي إنه يحب
المسرح التجاري لجماهيريته،
ً
والتلفزيون لتحقيق شهرته ،كاشفا عن
عالقته بأبناء جيله وعشقه للسفر.

١٧

أكدت الفنانة التشكيلية منال
الشريعان أن البورتري ه ُعرف منذ
القدم برسم الشخصيات المالكة
والنافذة ،لتوثيق حقبة زمنية معينة.

جورج كلوني :هوليوود نبذتني
بعد إخفاق «باتمان آند روبن»
«الفيلم كاد يدمر مسيرتي حتى شاركت في أوت أوف سايت»
ق ــال الـمـمـثــل األم ـي ــرك ــي ج ـ ــورج ك ـلــونــي إن
هــولـيــوود نبذته بعدما أخفق فيلمه باتمان
ً
آند روبن عام  ،1997موضحا أن هذا الفيلم كاد
"يدمر مسيرتي".
ً
وأضـ ــاف كـلــونــي ( 59ع ــام ــا) ،فــي ح ــوار مع
صحيفة "ذا صن" ،أن «مخرجي هوليوود رفضوا
العمل معي في أعقاب إخفاق هذا الفيلم" ،الذي
شارك في بطولته أرنولد شوارزنيغر وأليشيا
سيلفرستون وأوما ثورمان».
ورأى أن حظوظه تغيرت عندما عمل مع
المخرج ستيفن سودربرغ في فيلم "اوت اوف
ســايــت" مــع الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز
ً
ً
عام  ،1998مضيفا أن "ستيفن كان أخرج عددا
ً
من األفــام التي لم تلق نجاحا ،وكنت أخفقت
في فيلم باتمان وروبن ،وكالنا كان في حاجة
للنجاح".
وكلوني ،الــذي ينحدر من أصــول أيرلندية
كــاثــولـيـكـيــة ،هــو اب ــن الـصـحــافــي نـيــك كلوني
وعــارضــة األزي ــاء السابقة نينا كلوني ،وكــان
أول ظهور له على شاشة التلفزيون وهو في

الـخــامـســة مــن عـمــره فــي الـبــرنــامــج ال ــذي كــان
يقدمه والـ ــده ،وبـعــدهــا لــم يظهر إال وه ــو في
الـ  ،20ثم لعب البيسبول وانتقل إلى التمثيل
وص ــور الـعــديــد مــن األف ــام وسـطــع نجمه في
سماء هوليوود.
ومن أخباره الفنية ،أجرى جورج محادثات
مع  Amazon Studiosإلخــراج وإنتاج نسخة
فيلم روائي عن قصة للكاتب "جي أر موهرينغر"،
والتي صدرت تحت عنوان "The Tender Bar :
."A Memoir
وسينتج كلوني وشــريـكــه المنتج غرانت
هيسلوف الفيلم ،ويكتبه وليام موناهان ،الذي
فاز بجائزة األوسكار ألفضل سيناريو مقتبس
لـ "."The Departed
وتتمحور القصة حول المؤلف ،الذي يسعى
كصبي صغير للحصول على بديل لوالده ،الذي
اختفى قبل أن يتكلم ابنه بكلمته األولى وعندما
ال يتمكن من العثور على والده ،يتحول الصبي
إل ــى ال ـيــأس ،ويـجــد صــداقــة مــع عـمــه تشارلي
وغيره من البالغين.

كيم كارداشيان

وح ــول نـشــاطــاتــه االجـتـمــاعـيــة مــع زوجـتــه
ً
أمــل علم الدين ،فقد قدما معا  100ألــف دوالر
للجمعيات الخيرية اللبنانية لتقديم المساعدة
للعاصمة بيروت ،التي دمرها االنفجار الهائل.
ً
وقالت عائلة كلوني ،في بيان" :كالنا قلق جدا
على سكان بيروت والدمار الذي تعرضوا له"،
مضيفة" :ثالث منظمات خيرية وجدناها
ت ـقــدم اإلغ ــاث ــة األســاس ـيــة عـلــى األرض:
الصليب األحمر اللبناني ،وتأثير لبنان،
وبيتنا بيتك .وسنقوم بالتبرع لهذه
المنظمات بـ 100آالف دوالر ونأمل أن
يساعد اآلخرون بأي طريقة ممكنة".
وكان الزوجان تبرعا بأكثر من
مليون دوالر في وقت سابق من
ه ــذا ال ـعــام لـجـهــود اإلغ ــاث ــة من
فيروس كورونا.
(د ب أ)

جورج كلوني

أريانا غراندي

أديل

كيم كارداشيان لم تتأثر بتوقف برنامجها والد أديل يستنجد بالشرطة لمنع أغنياتها
لن يؤثر توقف عرض برنامج " ،"Keeping Up with the Kardashiansعلى مصدر تمويل
ثروة نجمة تلفزيون الواقع األميركيةكيم كارداشيان.
وقالت كيم خــال حلولها ضيفة في أحــد البرامج" :لــن نكون على ما نحن عليه اليوم
بدون برنامج آل كارداشيان ،ولهذا السبب سنستمر في مشاركة حياتنا ،حتى لو تمكنا،
من الناحية الواقعية ،من نشر شيء ما على وسائل التواصل االجتماعي وتحقيق أكثر مما
نفعله في موسم كامل".
وعلى الرغم من أن كيم لم تكشف عن المبلغ الذي تكسبه ،مقابل كل منشور برعاية أحد
مواقع التواصل ،لكن تقارير إعالمية ذكرت أن رسومها تتراوح بين  300و 500ألف دوالر.
وسبق لكيم أن وافقت على صفقة من "شبكة اي" بقيمة  80مليون دوالر لتجديد عرض
البرنامج.

استنجدمــارك إيفانز ،والــدالنجمة أديـل بالشرطة ،لجعل جيرانه يتوقفون عن تشغيل
أغنيات ابنته.
وتصدر هذا الخبر العديد من المواقع الفنية الشهيرة ،ومنها "ديلي ميل" البريطاني ،الذي
ذكر أن والد أديل مارك أبلغ الشرطة عن جاره المجاور في بريدجيند ،بجنوب ويلز ،لتشغيل
أغاني ابنته.
ً
ُ
ويقال إن مارك 56 ،عاما ،الذي انفصل عن والدة أديل ،عندما كانت في الثالثة من عمرها
ً ً
ً
فقط ،تاركا والدتها بيني أدكنز لتربيها بمفردها ،لم يكن سعيدا أبدا عندما بدأت كيلي فراي
وهي إحدى المعجبات بأديل ،في تشغيل عدد من أغنياتها.
وكانت أديــل قد سعت إلــى االستقرار في حياتها الشخصية والتركيز أكثر على عملها
ً
ونشاطها الفني بعيدا عن المشاكل العائلية.

أريانا ِّ
تشوق معجبيها بـ «»positions
عملت الـنـجـمــةأريــانــا غــرانــدي بـسـ َّ
ـريــة تــامــة عـلــى ألـبــومـهــا الـغـنــائــي الـجــديــد.
و تـحــاول تشويق متابعيها المترقبين لــه ،و قــد أ كــدت أ نـهــا ستطلقه خــال هذا
الشهر.
ونشرت أريانا عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل االجتماعي فيديو
من االستديو من أجل الترويج للعمل ،وكتبت " "positionsعلى لوحة المفاتيح،
من دون أن توضح تفاصيل إضافية عنه ،سواء كان هذا اسم ألغنية ،أم هو اسم
ألبومها الجديد.
ُيــذ كــر أن غــرا نــدي ( 27عــا مــا) كشفت فــي تـغــر يــدة ســا بـقــة أ نـهــا تستعد إل طــاق
ألبومها الغنائي الجديد ،وهو الخبر الذي أسعد محبيها وعشاقها حول العالم،
فكتبت" :ال أستطيع االنتظار ِّ
ألقدم لكم ألبومي الجديد خالل هذا الشهر".

ّ
جائزة الموضة الفرنسية لبلجيكي يبدع تصاميمه بمواد مدورة
كايا ابنة سيندي كروفورد عضوة بلجنة تحكيم المهرجان
ف ــاز البلجيكي ت ــوم ف ــان در ب ــورت ،وه ــو مصمم
مالبس مصنوعة من مواد مدورة "ال يرغب فيها أحد"،
وينبغي "التمتع بجرأة الرتدائها" ،بجائزة الموضة
الكبرى ،في الدورة الخامسة والثالثين من مهرجان
إيير الدولي بجنوب فرنسا.
وأثارت مجموعة فان در بورت ( 42عاما) إعجاب
لجنة التحكيم والجمهور في هــذا المهرجان الذي
يعتبر أقدم مسابقة للموضة ،ويشكل منصة انطالق
للمصممين الشباب.
وقــال المصمم الفائز ،في تصريحات صحافية،
"أس ـعــى إل ــى إي ـجــاد تـعــريــف جــديــد لـلـفـخــامــة .نحن
مـعـتــادون على ال ـمــواد الفخمة التقليدية كالذهب
والجلد .أحب كثيرا استخدام األشياء التي ال يراها
اآلخرون مثيرة لالهتمام".
وتـتـضـمــن مـجـمــوعــة فـ ــان در ب ـ ــورت م ـثــا كـنــزة
مصنوعة من خيوط بالستيكية تستخدم لإلعالن عن

األسعار في المتاجر ،وكذلك هناك حقيبة يد مصنوعة
من "الجلد البحري" ،وهو جلد األسماك التي يعد بها
السوشي ،ومن الفرو النباتي ،صنع المصمم معطفا
أزرق وأصفر.
وقال إن هذه المالبس "يمكن أن يرتديها من يملك
الجرأة الرتدائها" ،ورأى أن "مستقبل الموضة ال يكون
بإلقاء في خانة تقليدية ،فقد حان الوقت للتحرر من
كل القيود".
أمــا الجائزة الكبرى الكـسـســوارات الموضة ففاز
بـهــا الـفــرنـسـيــان دي ــدو وج ــوان ــا إيـتـشـبـيــري ،الـلــذان
يـسـتـخــدمــان فــي صـنــع الـقـبـعــات مـثــا م ــواد "مـعــدة
للطمر".
وأف ـ ــادت ج ــوان ــا إت ـش ـب ـيــري ،وه ــي شقيقة دي ــدو،
"نـسـتـخــدم م ــواد م ــأخ ــوذة مــن األح ــذي ــة المطاطية،
وم ـظ ــات الـقـفــز م ــن ال ـج ــو ،وأوان ـ ــي ال ــزه ــور ونعيد
صوغها".

كذلك حصل األخ ــوان إتشيبيري على جائزة دار
"هيرميس" عن سوارهما المصنوع من الجلد والمحاط
بحلقات معدنية.
وترأس لجنة التحكيم مؤسس عالمة "جي دبليو
أنــدرســون" التجارية االيرلندي جوناثان أندرسون،
وضـمــت أعـضــاء آخــريــن بينهم الـعــارضــة األميركية
كايا غيربر ،ابنة العارضة سيندي كروفورد ،وكان من
المفترض أن تقام هذه النسخة أصال في أبريل الفائت،
لكنها أرجئت بسبب تدابير الحجر واألزمة الصحية.
ويعتبر هــذا المهرجان أق ــدم مسابقة فــي العالم
لمصممي األزي ـ ــاء ال ـش ـبــاب ،وك ــان ال ـفــوز فـيــه نقطة
ان ـ ـطـ ــاق ل ـم ـص ـم ـم ـيــن ب ـ ـ ـ ــرزوا الح ـ ـقـ ــا ،كــالـبـلـجـيـكــي
أنتوني فاكساريلو ،المدير الفني لدار "سان لوران"،
والهولنديين راشمي بوتر وليسي هيريبروغ اللذين
عينا في اإلدارة الفنية لدار "نينا ريتشي" الفرنسية.
(أ ف ب)

جانب من عروض المهرجان
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ّ
آن الصافي :الجوائز نشطت المشهد الثقافي السوداني والعربي

ً
اعتبرت رواية «خبز الغجر» سردا لمعاناة الشعوب األصلية مع الفئات المهمشة
الصافي إن الحركة
قالت الروائية والشاعرة السودانية آن ً
األحداث
الثقافية واألدبية في بالدها لم تتوقف يوما ،رغم
ً
السياسية المضطربة ،والنكبة البيئية التي حلت بها مؤخرا،
مؤكدة أن حب اإلبداع والكلمة يسري في جينات الشعب
السوداني.
وأضافت في حوارها مع «الجريدة»« :نحن أجيال ألفت الغربة،
القاهرة  -محمد الصادق

أتابع عن كثب
كل ما يقدم من
إبداع فنحن في
عصر اإلعالم
البديل

الثقافة السودانية
تحمل جماليات
وقيمًا إنسانية
نتمثل بها

• درا س ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـه ـ ـنـ ــد سـ ــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاسـ ـ ــوب ،ك ـ ـيـ ــف أف ـ ــادت ـ ــك
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلب ــداع ــي
واإلنساني؟
 درس ـ ُـت هندسة الكهرباءواإللـكـتــرونـيــات والكمبيوتر،
وبـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد ت ـ ـخـ ــرجـ ــي ع ـم ـلــت
بــإحــدى الـشــركــات الكبرى في
اإلمـ ـ ـ ــارات ،واك ـت ـس ـبــت مـعــرفــة
وخـ ـ ـب ـ ــرة أثـ ـ ـ ــرت ت ـف ـك ـي ــري مــع
عـ ــوامـ ــل ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـت ــي ن ـشــأت
ف ـي ـهــا ،وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـه ــواي ــات
الـتــي أمــارسـهــا ،ومــن ضمنها
ال ـقــراء ة والـكـتــابــة ،وبالتأكيد
كان أمرا مثيرا والفتا بالنسبة
ّ
إلي حين أنظر إلى واقع الحياة
م ــن مـعـطـيــات وم ــا يحيطني
من تفاصيل؛ أســرة سودانية
ت ـع ـيــش ف ــي م ــدي ـن ــة أبــوظ ـبــي
الـ ـح ــاوي ــة ل ـث ـق ــاف ــات مـتـنــوعــة
ً
وبيئة عمل تتسم بذلك أيضا،
ً
فمنطقي إذا أن أرى قضايا كل
الـمـجـتـمـعــات ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تنوعها الثقافي ،ومن الممكن
تـ ـن ــاولـ ـه ــا بـ ـحـ ـل ــول مـ ـيـ ـس ــرة،
وأبسطها :التسامح ،وتغليب
ال ـحــس اإلن ـســانــي ،كـمــا كانت
مـفــاهـيــم ال ـهــويــة تــأخــذ حـيــزا
كبيرا من تفكيري في محاولة
متواصلة للتحليل والفهم.

«خبز الغجر»
• ماذا عن أحدث مشروعاتك

ً
ً
ونعتز بسودانيتنا ،لعلمنا جيدا بأن ثقافة الشعب السوداني بها المستقبل» ،وصدر لها مؤخرا رواية «خبز الغجر» ،تتناول فيها
من الجماليات والقيم اإلنسانية الكثير ،مما نفخر به ونسعى ألن حياة المهمشين ،المنعزلين عن الشعوب األصلية ،وتعلي من
قيم التسامح وتعميق الوشائج االجتماعية ...وإلى تفاصيل
نتمثل به ونكون سفراء له».
وتقيم الصافي باإلمارات ،حيث تعمل مهندسة كمبيوتر ،وفي الحوار:
ُ
رصيدها اإلبداعي العديد من الروايات ،منها« :فلك الغواية»،
«جميل نادوند» ،و«توالي» ،إضافة إلى كتابها «الكتابة إلى
األدبـ ـي ــة «خ ـب ــز ال ـغ ـج ــر» الـتــي
صدرت مؤخرا؟
 تـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول رواي ـ ـ ـ ـ ـ ــة «خـ ـب ــزالغجر» قضية الفئات المهمشة
المنعزلة وما تعانيه الشعوب
األصـلـيــة فــي حــاضــرة الحياة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة ،واح ـ ـ ـتـ ـ ــوائ ـ ـ ـهـ ـ ــم
للمهمشين ف ــي مجتمعاتهم
المتمدنة ،كما يتطرق النص
إلى قضايا أخرى منها عوالم
ً
االق ـت ـص ــاد ،وه ــل ح ـقــا ه ــو ما
يغير خرائط الدول على حساب
ً
الـمـجـتـمـعــات ،م ـ ــرورا بنظرية
االقتصاد السلوكي ،ومفاهيمه
المحتملة ،وكيف يمكن تكامل
أنواع وسبل االقتصاد الموافقة
لـتـلــك الـمـجـتـمـعــات ،ليستفيد
م ـن ـه ــا إنـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ــوط ـ ــن ،وم ــن
ضمنهم مجتمعات الشعوب
األصـلـيــة والـمـتـمــازجــة معهم،
وتتسم الــروايــة بما تنادي به
الكتابة للمستقبل ،ببث ثقافة
التسامح ،وأنسنة المجتمعات
إن جــاز التعبير ،عبر التكافل
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
األس ــري ــة ،وااله ـت ـمــام بقضايا
ال ـ ـمـ ــرأة ،والـ ـكـ ـب ــار ،وال ـص ـغ ــار،
والـضـعـفــاء ،ومـســائــل التبني،
ومحاربة الفساد ،والحث على
اإلبــداع ،فالنص مليء بما هو
غير متوقع ،وتقنيات متنوعة
لخدمة محاور الرواية.
• هــل مازلنا نعيش عصر
الرواية؟

 الـ ـكـ ـت ــاب ــة بـ ـك ــل أن ــواعـ ـه ــاً
مطلوبة دوم ــا ،لفهم ما يدور
فــي الـحـيــاة ،وق ــراء ة تفاصيل
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــرد
الـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــوب ،فـ ـجـ ـمـ ـي ــع صـ ــور
اإلبــداع المجسدة بواقعية أو
متخيلة هي توثيق لما يدور
بخلد المبدع ورؤاه ،وتجسد
ش ـي ـئ ــا مـ ــن هـ ــواج ـ ـسـ ــه ،وهـ ــذا
م ــا ي ـم ـيــز اإلن ـ ـسـ ــان ع ــن بـقـيــة
ً
الـمـخـلــوقــات ،ودائ ـم ــا الــروايــة
ف ــي رأس ه ــرم اإلب ـ ــداع األكـثــر
ً
ت ـع ـق ـيــدا واألصـ ـع ــب ف ــي نسج
ً
الـتـعـبـيــر ،وه ــي األك ـثــر سـمــوا
ودقة في وضع تفاصيل البيئة
ودقائقها ،وعليه ال غنى عنها.

منصة النقد
• مـ ـ ـ ـ ــا رأ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـي ــل
اإلبداعات الشبابية الموجودة
اآلن في كل الساحات األدبية
في العالم العربي ،وهل تعتبر
ظاهرة صحية لألدب؟
 ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوا ئـ ـ ـ ــز و شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــاتالتواصل والبرامج اإلعالمية
ن ـش ـط ــت ال ـم ـش ـه ــد ال ـث ـق ــاف ــي،
وهذا أمر جيد ،ويجب أن تتاح
الفرص ألصــوات جديدة ،كما
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ع ـ ــدد ال ـن ـقــاد
ً
قادرا أن يوفي القراء ات حقها
وتـنــاولـهــا بشكل مــوضــوعــي،
ً
هذه اآللية ستسمعنا أصواتا
ق ـ ــد ت ـ ــواف ـ ــق تـ ـق ــدي ــم وانـ ـتـ ـق ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض ب ـ ـش ـ ـكـ ــل
موضوعي،
مما يسهم
فـ ـ ـ ـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــع
ذائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ً
المتلقي ،ودائما يدور بذهني
أمر :ماذا لو خصصت بدولنا
م ـن ـصــات عـلـمـيــة متخصصة
لدراسة وبحث تأثير ما ينشر
من أعمال على مستوى الفرد
والمجتمع وبشكل موضوعي،
ربما سنكتشف البوصلة التي
توجه هذه المجتمعات ،وهل
هي في مكانها الصحيح؟ من
هنا ربـمــا نـبــدأ التصحيح إن
تطلب األمر.
• مــا م ــدى مــواكـبــة الحركة
النقدية ألعمالك؟
ً
 ما أتيت به يعتبر جديداعـ ـل ــى ال ـم ـش ـه ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي مــن
حـيــث الـمــواضـيــع والتقنيات
واألسـلــوب ،بعض النقاد عبر
أن هذا ليس ما عهدوه ،ولكنه
ج ـ ـيـ ــد ويـ ـسـ ـتـ ـح ــق الـ ـ ــدراسـ ـ ــة،
وب ـع ـض ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدم أدواتـ ـ ــه
التي ال يعرف غيرها ،والبعض
اسـ ـتـ ـط ــاع أن يـ ــواكـ ــب وي ـق ــدم
ج ـمــال ـيــات م ــا وج ـ ــد ،ويــوجــد
نـقــاد كـثــر تـنــاولــوا نصوصي
منهم :د .انـشــراح سعدي ،ود.
ت ـح ـس ـيــن ي ـق ـي ــن ،ود .صــالــح
هـ ـ ــويـ ـ ــدي ،وعـ ـيـ ـس ــى الـ ـحـ ـل ــو،
وص ــاح ســر الـخـتــم ،وصديق
الحلو ،وعمار المأمون ،وعامر
مـحـمــد ،كـمــا يــوجــد ع ــدد جيد
م ــن الـ ــدراسـ ــات أج ــري ــت حــول
أعمالي من طلبة في الجامعات
بـ ـ ـم ـ ــرحـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـمـ ــاج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــر
والدكتوراه.

هوية وطن
•مـ ــا ب ـيــن اإلمـ ـ ـ ــارات وك ـنــدا
كــانــت اإلقــامــة ،إلــى االسـتـقــرار

حاليا باإلمارات ،ماذا أعطتك
الغربة وماذا أخذت منك؟
 لست مثل الكثيرين الذينع ــاش ــوا ويـعـيـشــون عـلــى ذات
األرض ،وذات الدار ،والجيران،
وزمالء الدراسة والعمل ،األمر
ً
مختلف كليا لدي ،وهذا األمر
ربما أصبح سمة حياة لعدد
كبير من الناس ،حياتي كلها
م ــؤقـ ـت ــة ،ألنـ ـه ــا ت ـع ـت ـمــد عـلــى
ال ـت ـن ـقــل ب ـيــن م ـح ـطــات بشكل
مـتــواصــل ،وه ــذا ربـمــا تسميه
ً
ال ـح ـيــاة مـ ـج ــازا ،ف ــي أي أرض
ع ـشــت وكـ ــل دار س ـك ـنــت وكــل
م ـج ـت ـمــع أتـ ـي ــح لـ ــي ال ـت ـعــامــل
معه وجــدت ما يعزز تفكيري
وع ــزيـ ـمـ ـت ــي بـ ـ ــأن أواص ـ ـ ـ ــل فــي
ً
مشروعي األدبــي ،هناك دوما
الـ ـحـ ـنـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ــوطـ ـ ــن األم،
ً
والـحـقـيـقــة أكـ ــون ه ـنــاك دوم ــا
مـتــى تـسـنــى لــي ذل ــك ،أســرتــي
ك ـم ــا ح ـ ــال ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ــر
ال ـس ــودان ـي ــة مـتـفــرقــة ف ــي دول
ال ـم ـه ـجــر ،ن ـتــواصــل ونجتمع
ك ـل ـم ــا وجـ ــدنـ ــا ف ــرص ــة ل ــذل ــك،
وت ـك ــون أج ـم ــل األوقـ ـ ــات حين
تجمعنا أرض النيلين ،نحن
أج ـي ــال أل ـفــت ال ـغــربــة ولكنها
تعتز بسودانيتها.

أرض النيلين
• ما مدى حرصكم على نقل
الموروث الشعبي السوداني؟
 ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة مــنالـثـقــافــات الـقــويــة ،ألنـهــا نتاج
حـ ـض ــارات ع ــري ـق ــة ،وك ـم ــا هو
مـ ـع ــروف؛ ف ــإن أرض الـنـيـلـيــن
أرض غ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـثـ ـ ــروا ت ـ ـ ـهـ ـ ــا

آن الصافي
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وغ ـن ـيــة بــالـتـنــوع
الثقافي ،العالقات االجتماعية
وسمات الشخصية السودانية
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة بـ ـشـ ـك ــل ي ـل ـح ـظ ــه كــل
م ـ ــن يـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع أه ـ ـ ــل ه ــذه
ال ـث ـق ــاف ــة ،دون أن ي ـط ـلــب مــن
الـمــواطـنـيــن الـســودان ـي ـيــن في
أي مكان ،فكثير منهم يتمثل
بـ ــأخـ ــاق ـ ـيـ ــات وقـ ـ ـي ـ ــم ت ـج ـع ـلــه
يشعر بالمسؤولية تجاه هذه
ً
ال ـث ـقــافــة ،ح ـتــى ي ـك ــون سـفـيــرا
ل ـهــا ف ــي أي ح ـقــل ،فــال ـســودان
ب ـمــوروثــا ُتــه الـثـقــافـيــة حاضر
في كل ما أق ــدم ،حيث أستقي
الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع
وال ـق ـضــايــا الـمـتـنــوعــة وال ـتــي
أجدها ملحة بالتعاطي معها
في وقتنا الراهن ،على أن أسهم
فــي وض ــع رؤى جــديــدة لهذه
ال ـم ــوروث ــات تــوافــق معطيات
هذا العصر.

إعالم بديل
• ه ـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى اط ـ ـ ــاع
عـلــى اإلب ــداع ــات ال ـجــديــدة في
ال ـ ـسـ ــودان م ــن ح ـيــث ال ــرواي ــة،
وال ـش ـع ــر ،والـ ـف ــن الـتـشـكـيـلــي،
والغناء ،وغيرها؟
 ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة فــيً
السودان دوما نشطة ،وأحرص
ع ـل ــى م ـتــاب ـعــة م ـس ــار اإلب ـ ــداع
وال ـج ــدي ــد هـ ـن ــاك ،وأكـ ـت ــب في
ع ــدد مــن الـصـفـحــات الثقافية
بصحف وم ــواق ــع بــال ـســودان،
عـ ـب ــر أع ـ ـمـ ــدة اسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،مــن
ناحية أخــرى أتــابــع مــا يكتبه
ال ــزم ــاء ،وأشــاهــد وأتــابــع عن
كثب ما يقدم ،نحن في عصر

رصيد علمي وإبداعي
تحمل كـتــابــة آن الـصــافــي تيمة ســرديــة تــدمــج فيها
بين األدب والعلم ،ولم يقف حصولها على بكالوريوس
ً
هندسة كمبيوتر عــائـقــا أم ــام إبــداعـهــا ،فهي إعالمية،
ومحاضرة ومدربة في مجال اإلدارة والتطوير المهني
االحترافي.
وهي من خريجي أكاديمية الشعر في أبوظبي ،الدفعة

من إصدارات الصافي

بالل عبداللهِ ...سـراج الفن وكتاب الوفاء
بالل عبدالله ...حينما أ ْ
شـ ُر ُع بالكتابة
ُ
ُ
ع ـن ــه ...يـعـنــي أن ـنــي ســأك ـتــب عــن حـقـبة
زمنية كاملة من اإلبداع والجمال والنقاء
واألحالم ،والفن.
يـ ـعـ ـن ــي ...س ــأك ـت ــب ع ــن أحـ ــد رجـ ــاالت
الكويت ،وأحد أعمدة ورموز ُ
ور ّواد الزمن
الجميل وما بعده ،وعن الحركة الفنية في
الصحافة الكويتية والخليجية.
وحسبك أن تعلم لـمــاذا يختص ذلك
الزمن الجميل الذي أطلق عليه «جميال»؟
فـهــو جـمـيــل ،وأه ـل ــه جـمـيـلــون فــي واقــع
األمر كله.
ارت ـب ـط ـن ــا ب ـق ـلــم األس ـ ـتـ ــاذ وال ـ ُـم ـ َـرب ـ ِّـ ــي
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان وال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ب ــال
عـبــدالـلــه الـصــالــح ،أط ــال الـلــه ع ـمــره ،في
مجلة «ا لـنـهـضــة» الكويتية األسبوعية
التي يعرفها كل أبناء الخليج العربي،
وتصدر عن دار «الرأي العام» الكويتية؛
والتي أسسها عميد الصحافة الكويتية
األس ـتــاذ عـبــدالـعــزيــز الـمـســاعـيــد ،رحمه
الله ،إذ كان األستاذ بالل رئيس القسم
الفني بالمجلة َّ ،و يـحــرر فيها صفحته
األسبوعية (ال َكـشـاف الفني) ،إلى جانب
وكذلك
لقاء اته الصحافية مع الفنانينُ ،
إشرافه المباشر على صفحات « ُقـ ّراؤنا
سنوات،
يكتبون» في المجلة نفسها لعدة َ
ومــن دواعــي ســروري أن المجلة َنـش َر ْت
لي في هذه الصفحة «محاوالت شعرية»
عديدة إبان إشرافه عليها.
ً
ك ـم ــا كـ ــان رئ ـي ـس ــا ل ـل ـص ـف ـحــة الـفـنـيــة
بجريدة «الرأي العام» ،وذلك منذ أواخر
الثمانينيات ا لـهـجــر يــة ،والستينيات
الميالدية ...حتى منتصف التسعينيات
من القرن المنصرم.
َ
وتـ َتـ ْلـ َمذنا على َقـ َلـ ِمهِ وتع َّلـمنا منه
الصراحة في الكتابة عن الفن واألعمال
الفنية والفنانين من خالل ما يكتبه
ويقدمه من قراءات وانطباعات مميزة
ع ــن األع ـم ــال الـفـنـيــة بـكــل أل ــوان ـه ــا...
ح ـتــى الـتـشـكـيـلـيــة م ـن ـهــا؛ ت ـلــك الـتــي
يتم عرضها في الكويت ،والخليج
العربي.
وك ـ ـنـ ــا ن ـك ـت ـش ــف مـ ــن «الـ ـكـ ـش ــاف
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي» «ال ـ ـ ـ ـ ِـب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي» ...مـ ــواطـ ــن
الضعف والقوة والجمال والضد،
والـ ـم ــاحـ ـظ ــات األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي تـلــك
األعـمــال مــن مسرحيات وسهرات
درام ـ ـيـ ــة وإذاعـ ـ ـي ـ ــة وت ـل ـفــزيــون ـ ُيــة
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ...ك ـم ــا بـ ِـ ـتـ ْـ ـن ــا ن ـع ــرف

أح ــوال الفنانين وظــروفـهــم ومعاناتهم
وأمنياتهم من خالل كتاباته.
أضف إلى ذلك نداءاته الدائمة لبعض
المسؤولين في دولة الكويت حينما يرى
ً
ً
تقصيرا أو قصورا ،أو ما يستوجب ذلك
لخدمة الحركة الفنية الكويتية.
وأسـ ـت ــاذن ــا أبـ ــو ع ـبــدال ـلــه ال يكتفي
بــال ـك ـتــابــة ع ــن ذل ـ ــك ،ب ــل إنـ ــه يـسـتـشــرف
بــرؤ يـتــه المستقبلية وبصيرته الفنية
ب ـع ــض م ــام ــح ال ـم ـس ـت ـق ـبــل واك ـت ـش ــاف
المواهب ،وذلك مما يتنبأ به من مستقبل
فني لعديد مــن الفنانين الناشئين من
الجنسين ،وتسليط الضوء على سائر
ج ــوان ــب الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
وغيرها.
وعلى المستوى الشخصي كنت أرى
أن أي عدد من أعداد مجلة النهضة التي
ك ـنـ ُـت أتــابـعـهــا عـلــى م ــدى رب ــع ق ـ ــرن ...ال
أقــرأ فيه صفحة «الكشاف الفني» لبالل
ً
ً
عـبــدالـلــه أع ْـ ـت َـ ـب ِـ ـ ُـره عـ ــددا «خ ــدي ـج ــا»؛ أي
ناقص النمو واالكتمال!
ل ـقــد َج ـ ـ َّـس ـ ــد األسـ ـت ــاذ ب ــال عـبــدالـلــه
الوظيفة الضوئية آللــة «الكشاف» الذي
نـسـمـيــه ف ــي األحـ ـس ــاء «ال ـ ُـب ـ ْ
ـوج ـ ـ ِـل ــي» من
ُ
الم َس ّمى نفسه ...فاتسمت كتابته الفنية
بـ ــالـ ــوضـ ــوح ،وال ـ ـصـ ــراحـ ــة وال ـح ـي ــادي ــة
والـمـبــاش َـ ــرة ،وال ـصــدق وال ـعــدالــة وعــدم
المبالغة وإعـطــاء كــل ذي حــق حقه ،من
إشادة أو غير إشادة.
ً
وهـ ــو إن قـ ــال أو ك ـتــب ش ـي ـئــا خــاف
ذلـ ـ ـ ــك ...ف ـه ــو يـكـتــب
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دون تـجــريــح أو تـهــويــن أو سـخــريــة ،أو
إس ــاءة ...بــل بــروح وقلم األب والـ ُـمـ َـر ِّبــي،
وهو المسؤول التربوي لفترات طويلة
في وزارة التربية بدولة الكويت الشقيقة.
كما أ نــه يكتب بقلم الناصح الخبير
الذي يهمس بمودة وحب ،ولهذا تجده
ّ
يتمتع بتوقير وحب واحترام من َلـ ُدن كل
من يذكره ...حفظه الله.
ً
وفي ذلــك ...أعتقد أنه يملك «أرشيفا»
ً
جـ ـي ــدا م ــن األع ـ ـمـ ــال وال ــوث ــائ ــق الـفـنـيــة
الكويتية والخليجية نتمنى نحن -قراءه
َ
ومحبيه -أن يخرجها لتكون بين د ّفـت ْي
كتاب.
وب ــال عـبــدالـلــه يـعــرفــه األحـســائـيــون
ُ
وال ـس ـع ــودي ــون ج ـيــدا ب ـكــل ب ـمــا ذك َـ ـ ْـرت ـ ُـه
ع ـنــه ،وت َـ ـ َـجـ َّـسـ َـد ذل ــك ب ـجــاء حـيـنـمــا زار
ال ــدم ــام واألح ـ ـسـ ــاء ألول مـ ــرة عــام

من كتابات بالل عبدالله

1403هـ ـ ــ1983 -م ...ب ــدع ــوة رسـمـيــة من
جمعية الثقافة والفنون بالدمام لحضور
مسرحية «زواج بالجملة» التي ُع ِرضت
في ذلك العام ...إبان إدارة األستاذ صالح
البوحنية للجمعية.
ومــا زال أستاذنا أبــو عبدالله يتذكر
ب ـح ـن ـيــن َو َول ـ ـ َـ ـ ـ ــه ،وشـ ـ ــوق ت ـل ــك ال ــزي ــارة
ال ـ ـفـ ــريـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـت ـب ــره ــا ت ــاري ـخ ـي ــة،
ويـتــذكــر األصــدقــاء الــذيــن ا ْلـ َتـقاهم في
األح ـس ــاء وال ــدم ــام ،وب ـخــاصــة األس ـتــاذ
ّ
البوحنية والراحل عبد المريخي
صالح
وعبدالرحمن الحمد ونــاصــر الـمـبــارك،
وكاتب هذه السطور.
وفي كل اتصال كان وما زال ُي َح ِّم ُلـني
إبالغهم الـســام ،وهــذا يــدل على وفائه
النادر.
أم ــا ال ـج ــان ــب اإلن ـس ــان ــي ال ـ ـ ــودود في
شخصه الكريم ،فهو جانب يبث عبقه
م ــن عـطــر رج ــال تـلــك الـحـقـبــة الـنــاصـعــة
ال ـن ـق ـي ــة م ــن رج ـ ــال الـ ـك ــوي ــت وال ـخ ـل ـيــج
العربي ،وكالذهب العتيق الذي يتجدد
كلما َم َّر عليه صدأ الدهر ...فال تملك إال
أن ُتجـ ّلـ ُه و ُتـصغي إليه وت ـ ّ
ـود ُه وتشعر
ِ
وأنت تتحدث معه أنه ،حفظه الله ،مـازال
ً
بنشاطه وحيويته ،وأن لديه مزيدا من
األحالم واألمنيات التي تنتظر تحقيقها
في المجال الفني والمسرحي واإلبداعي.
ُ
وأؤكد ذلك بتواصله فهو لم يتوقف،
ج ـ ــزاه ال ـل ــه خـ ـي ــرا ،ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
ً
عــن االتـصــال بــي هاتفيا بشكل مباشر
ب ــالـ ـص ــورة الـ ـت ــي ي ـع ــرف ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس فــي
ً
االتـصــال المباشر هاتفيا ،وليس عن
طريق الرسائل ال َّنـ ِّص َّـيـة أو الصوتية،
أو االتصال المجاني بإحدى وسائل
االتصال ،أو بـ «الماسنجر» ،أو رسائل
«ال ــوات ــس» ب ــل بــاالت ـصــال الـتـقـلـيــدي
المعروف ،وذلك في األسبوع مرتين
تقريبا ،ويفاجئني بعباراته الدافئة
وسـ ــؤالـ ــه الـ ــدائـ ــم ع ـن ــي وعـ ـُـن أس ــرت ــي
بصوته األبوي ،ويطلب أن أبدي رأيي
في ما يكتبه في صفحته بـ «تويتر»،
ويـ ــا ل ـل ـع ـجــب م ــن أسـ ـت ــاذ ي ـط ـلــب رأي
تلميذه ،وهذا يعكس ُنـ ْبـ َلـ ُه وتواضعه!
هذه شهادة صادقة سريعة ،وقليلة
في حق أستاذنا الجليل بالل عبدالله،
أط ـ ـ ــال الـ ـل ــه ع ـ ـمـ ــره ،ومـ ـتـ ـع ــه بــال ـص ـحــة
والعافية.
* شاعر وكاتب سعودي من األحساء،
عضو ُم ِّ
ـؤسـس لنادي األحساء األدبي

الـخــامـســة ،وف ــي رصـيــدهــا اإلب ــداع ــي ك ـتــاب مــن جــزأيــن
ب ـع ـنــوان «ال ـك ـتــابــة لـلـمـسـتـقـبــل» ،وع ــدة رواي ـ ــات مــزجــت
األدبي والقضايا الفكرية بتقنيات سردية
بين الخيال
ُ
مبتكرة ،ومنها« :فلك الغواية ،توالي ،قافية الراوي ،كما
روح ،إنه هو».

اإلعــام البديل ،حيث تيسرت
س ـ ـبـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل وتـ ـ ــوافـ ـ ــرت
الـتـطـبـيـقــات ال ـتــي تـقــربـنــا من
ب ـع ـض ـن ــا ومـ ـت ــابـ ـع ــة وت ـ ـبـ ــادل
األخبار ،وفي زياراتي للسودان
أحرص على حضور الفعاليات
األدبـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن م ـع ــارض
ال ـك ـت ــب ت ـع ـطــي ف ــرص ــة ج ـيــدة
لالطالع على كل ما هو جديد،
ك ـمــا أن ــه ف ــي اإلم ـ ـ ــارات تــوجــد
فعاليات للجالية السودانية
ً
تتيح أيضا مساحة للتواصل
والمتابعة.
• مـ ــا م ـش ــروع ـك ــم ال ـشــاغــل
حاليا؟
 أعـ ـ ــد ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــال ــث مــنالـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري الـ ـثـ ـق ــاف ــي
«الكتابة للمستقبل» ،كما أكتب
في رواية تفاعلية مشاركة مع
عبدالواحد ستيتو أسميناها
«فــي حضرتهم» ،ول ــدي روايــة
ق ـيــد ال ـن ـشــر لـلـيــافـعــة بـعـنــوان
«آكينوش».

الكتابة بكل
أنواعها مطلوبة
لفهم ما يدور
في الحياة

حصاد

ملتقى الشربيني الثقافي يحتفي
بالشاعر رفعت سالم
في إطار فعاليات ملتقى الشربيني الثقافي،
الذي أسسه الزميل محمود الشربيني ،يحتفي
كوكبة من األدباء والشعراء والنقاد والكتاب
والصحافيين بالشاعر الكبير رفعت سالم،
بعد غد ،بإقامة أمسية ثقافية في محبة سالم
ً
تقديرا له وإلبداعه الشعري كواحد من فحول
ش ـعــراء ال ـحــداثــة ،وذل ــك فــي الـمـقــر الرئيسي
للملتقى بمدينة شبين القناطر بمحافظة
القليوبية المصرية.
ويحيي األمسية عــدد مــن النخب األدبـيــة
والشعرية ،كالباحث والشاعر مسعود شومان
رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» ،ومن
النقاد د .محمد عيد ،والشاعر الدكتور محمد
إسماعيل ،وياسر رضــوان ،والكاتب والناقد
أحـمــد س ــراج ،ومـحــرر كـتــاب «الـنـهــار اآلت ــي»،
وهو الكتاب األكثر أهمية عن تجربة وبصمة
رفـعــت ســام الـشـعــريــة .واألمـسـيــة سيقدمها
الناقد الكبير محمد عبدالمطلب.
جــديــر بــالــذكــر ،أن الملتقى سـبــق لــه لــدى
انطالقته مناقشة كتاب «سر مصر قضية رد
ش ــرف» ،أح ــدث إصـ ــدارات الـكــاتــب الصحافي

رفعت سالم
محمد هــزاع ،بحضور عــدد من كبار الكتاب
والصحافيين والمثقفين.
ُ َ
ً
ويعقد الملتقى مرتين شهريا  ،إحداهما
فــي مقره الرئيسي بمنطقة شبين القناطر،
والثانية فــي مقر هيئة خريجي الجامعات
ب ـشــارع األل ـفــي فــي الـخـمـيــس األخ ـيــر مــن كل
شهر.

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض
الفنية في اليابان
ي ـجــد ع ـش ــاق ال ـف ــن ضالتهم
قــريـبــا فــي الـعــاصـمــة اليابانية
ط ــوكـ ـي ــو ،مـ ــع افـ ـتـ ـت ــاح مـجـمــع
جديد للفن المعاصر في جزيرة
تينوزو الرائعة.
ويحاط مجمع «تيرادا  »2للفن
بالمستودعات المعاد توظيفها
وب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال م ـ ــن ف ـ ــن ال ـ ـش ـ ــوارع
والمقاهي ،وهو امتداد للمبنى
الـ ـح ــال ــي ل ـل ـم ـت ـحــف ال ـم ـت ــرام ــي
األطراف.
وي ـض ــم الـمـتـحــف بــالـفـعــل 8
معارض منفصلة ،ومن المخطط
أن يصل إجمالي المعارض إلى
 18مـعــرضــا بـحـلــول رب ـيــع عــام
 ،2021وسيشكل المبنيان بعد
ذل ــك أك ـبــر مـجـمــع م ـع ــارض في

مجمع «تيرادا »2
اليابان ،وفقا لمكتب السياحة
في طوكيو.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،م ــن ال ـم ـتــوقــع أن
تظل صــاالت العرض الجديدة،
التي بدأ افتتاحها في سبتمبر

الماضي ،خالية إلى حد كبير من
الزوار الدوليين خالل األسابيع
األولى بسبب وباء كورونا.
(د ب أ)
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كلمات متقاطعة
جوهانسبرغ

كلمة السر

 1ـ م ـس ـت ـشــرق أل ـمــانــي
نشر «ما وراء الطبيعة»
البن رشد
 غير مطهو 3ـ ت ـ ــو ع ـ ــد ا ل ـش ـخ ــص  4ـ للتفسير  -إ كـلـيــل ( -معكوسة)
 6ـ من الورود  -مصباح  8ـ دولة آسيوية
 2ـ منخفض صحراوي بـ ـ ـ ــإنـ ـ ـ ــزال ع ـ ـقـ ــوبـ ــة ب ـ ـ ــه  -متشابهان
أميركي
 5ـ مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ر  7ـ زمن  -ضمير متصل  9ـ تحفز  -انخفض
عالقات
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عموديا:
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sudoku

1

 1ـ ص ـ ــا ئ ـ ــغ و م ـط ـب ـع ــي
ألماني ساهم مع يوهان
غ ــوت ـن ـب ــرغ ف ــي اك ـت ـشــاف
الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــة بـ ـ ـ ــاألحـ ـ ـ ــرف
المنفصلة
 2ـ منخفض في الحجاز
بين العال والمدينة
 3ـ َّ
صوب  -ضالل
 4ـ ح ـ ـ ــرف ج ـ ــر  -ر خ ـ ــاء
العيش  -خالص كل شيء
 5ـ أكبر ملعب في العالم
 6ـ د خ ـ ـ ـ ـ ـ ــول  -م ــد يـ ـن ــة
فرنسية
 7ـ حـ ــرف جـ ــزم  -ح ــرف
شرط  -تعب
 8ـ مطربة مصرية شابة
 حربة الرمح 9ـ تشاءم من الشيء

6

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

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :جميع أنواع التعاون مع الزمالء
فعالة وتعطي نتائج حسنة.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية القوية مع
ً
ً
شريك حياتك تجعلك ثابتا وقويا.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر بسالم داخلي رغما
مــن ال ـظــروف الصعبة الـتــي تجتازها
العائلة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :أم ــام ــك ال ـي ــوم ع ـمــل يـتـطــلــب
ً
مـجـهــودا ودق ــة فــي الــوقــت عينه فال
تتأخر عنه.
ً
عاطفيا :التنسيق مع شريك الحياة
ّ
والتفاهم حول أموركما يقوي الرباط
بينكما.
ً
ّ
وتفهم
اجتماعيا  :التعاون العائلي
األوض ــاع التي تـمــرون بها ضــروري
جدا الجتياز المرحلة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال داعي للتوتر عند كل مشكلة
ّ
تواجهك ألن لديك القدرة لحلها.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــان وق ــت مـنــاقـشــة بعض
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات الـ ـق ــديـ ـم ــة ب ـ ـ ـ ــروح ال ـ ـ ــودّ
والتفاهم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اغـتـنــم فــرصــة أن ــك مفعم
بالحيوية وقم بنشاط مع العائلة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
تمر بظروف مختلفة في حياتك
ً
ً
المهنية وعليك أن تكون مرنا وواعيا.
ً
عاطفياّ :
تتبدل بعض األمور في عالقتك
العاطفية وتجد نفسك أمام قرار صعب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـقــوم بـنـشــاط عــائـلــي يفرح
الجميع ويجعلهم يشعرون بحضورك
الممتع.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تتمتع بمهارة عالية لكنها تحتاج
إلى بعض الرؤية والدقة في التنفيذ.
ً
عاطفيا :ال يدع الحبيب أي تفصيل ّ
يمر
بدون إخبارك بمضمونه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـخ ـت ـب ــر تـ ـص ــرف ــات بـعــض
األص ــدق ــاء وتــأســف عـلــى مــواقــف لــم تكن
تعهدها منهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يضعك الفلك أمام اختبار صعب
في عملك فاستعمل إرادتك وفطنتك.
ً
عاطفياّ :
تعم أجواء من الشك واالرتياب
وكلها أوهام ال صحة لها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـسـيــر األم ـ ــور الـعــائـلـيــة
بشكل طبيعي وهناك بعض التساؤالت
من األهل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ماذا تنتظر إلظهار قدرتك في
العمل ومطالبة المسؤولين بحقك؟
ً
عاطفيا :تستطيع متى أردت تغيير
الروتين الذي تعيشه مع شريك العمر.
ً
اجتماعيا :عالقتك األسرية متناغمة
وأنــت مــرتــاح لتصرفات الجميع مع
ً
بعضهم بعضا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـت ـنــاغــم ع ـم ـلــك ال ـي ــوم ــي مــع
ً
حياتك الشخصية وتكون راضيا عن
االثنين.
ً
عاطفيا :سوف تجمعك الصدفة بوجه
من الطرف اآلخر قد ال تنساه بسهولة.
ً
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اخ ـت ــر ن ـش ــاط ــا ريــاض ـيــا
ومــارســه بــاسـتـمــرار تتغير نفسيتك
ّ
وتتحسن صحتك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :ال شيء يحرز تقدما في إطار
العمل وينبغي القيام بعمل ما.
ً
عاطفيا :أضــف إلــى عالقتك بالشريك
ً
روحا جديدة مفعمة باألمل والفرح.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أنـ ــت م ـت ـصــالــح م ــع ذات ــك
ً
ّ
تتحمل انتقادا
وواث ــق مــن نفسك وال
من أحد.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :استخدم طاقتك المهنية لتحقيق
ً
األحالم التي كانت تراودك سابقا.
ً
عاطفيا :ال تتنازل عن مبادئك من أجل
ً
مشاعرك وإال تكن خاسرا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تجد صعوبة فــي التغيير
ع ــن عـ ــادة ت ـضـ ّـر بـصـحـتــك بــالــرغــم من
تشجيعك.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :ثقتك بنفسك كبيرة لذلك ال تؤثر
ً
بك كثيرا الظروف الراهنة.
ً
عاطفيا  :الطاقة التي تتمتعان بها
ً
ً
م ـعــا تـجـعــل م ــن الـمـسـتـحـيــل ممكنا
فال تخافا.
ً
اجتماعيا  :يجب أن تستعد لمواجهة
ً ً
مشكلة عائلية قد تطرأ قريبا جدا.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :قد ّ
تمر بتغييرات مهنية تفرض
عليك التأقلم معها.
ً
ً
عاطفيا  :نظرا للجاذبية التي تتمتع
بها فأنت اليوم محط إعجاب الجنس
اآلخر.
ّ
ً
اجتماعيا :يتطلب الوضع العائلي منك
اتخاذ موقف صارم عند الضرورة.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

حسين المهدي :أعشق المسرح التجاري لجماهيريته

ً
ً
«سأعود للمسرح األكاديمي عندما أجد نصا مونودراميا يستحق»
ً
ومحمد علي رود» كما قدم عددا من
الفنان حسين المهدي من النجوم الشباب
المسرحيات منها «كلمة السر شرارة ،مموانا،
الذين برزوا في ًالسنوات األخيرة ،درس
الثالجة ،بياع الجرايد».
المسرح أكاديميا وانطلق مع «الفطين» بعد
أن قدمه النجم داود حسين وانطلق مع الفنانة وقال المهدي ،في حواره مع «الجريدة» ،إنه
يحب المسرح التجاري ًلجماهيريته والتلفزيون
القديرة سعاد عبدالله في «زوارة خميس»
لتحقيق شهرته كاشفا عن عالقته بأبناء جيله
ليسجل اسمه بين النجوم الشباب بتميزه في
األدوار الكوميدية والرومانسية والتراجيدية
وعشقه للسفر ومتابعة األفالم والرياضة
عبر نخبة من األعمال الدرامية منها «نوايا،
وتفاصيل أخرى تابعوها معنا:
نرمين أحمد

أحب ممارسة
الرياضة
ومتابعة
األفالم والسفر

• ب ـ ــداي ـ ــة ه ـ ــل كـ ـن ــت ت ـخ ـطــط
ً
لـتـصـبــح م ـم ـثــا أم أن الـتـمـثـيــل
والدراسة في معهد المسرح كان
محض صدفة؟
 ح ـق ـي ـق ــة دخ ـ ـلـ ــت ال ـم ـع ـه ــدالـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة
البكالوريوس في اإلخراج ،لكن
الدراسة استرجعت هواية
أثناء
ّ
التمثيل إذ كنا نقدم شخصيات

مختلفة أيام المسرح المدرسي
للحصول على درجات إضافية
فـقــط لـكــن فــي المعهد اكتشفت
أنني أتقن التمثيل عندما مثلت
مــع الـنـجــم داود حسين وأثـنــى
عـلــى أدائ ــي لــدرجــة أن ــه طلبني
ل ـل ـت ـم ـث ـي ــل مـ ـع ــه ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
"ال ـف ـط ـي ــن" وب ـع ــده ــا ع ـم ـلــت مع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله
ف ـ ــي "زوارة خـ ـمـ ـي ــس" ف ـكــا نــت

الشرارة األولى واالنطالقة الفنية
لي في التمثيل منذ عام .2008

مطر صيف

أعمدة النجاح

•  ...وماهو جديدك؟
 جديدي مسلسل (مطر صيف)من إخــراج المخرج مناف عبدال
وبـ ـط ــول ــة الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر سـعــد
ال ـف ــرج وعـ ــدد كـبـيــر م ــن الـنـجــوم
والـنـجـمــات الـشـبــاب وسـيـعــرض
ً
قــري ـبــا إن ش ــاء ال ـل ــه ،وبــالـنـسـبــة
للمسرح مــن المفترض أن نعيد
عــرض مسرحية "الـثــاجــة" التي
ع ــرضـ ـن ــاه ــا عـ ـ ــام  2019والقـ ــت
ً
ً
نجاحا كبيرا في الكويت ودول
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج بـ ـ ـص ـ ــورة ع ـ ــام ـ ــة ،ل ـكــن
ح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـت ـضــح ال ـص ــورة
ً
حول المسرح نظرا إلى الظروف
الراهنة.
• هل هناك عمل درامي تعتبره
نقلة نــوعـيــة فــي م ـشــوارك الفني
وجعل اسمك يلمع وسط النجوم
الشباب؟
 بالتأكيد "زوارة خميس" معسـنــدريــا الـشــاشــة مــن العالمات
ال ـ ـفـ ــارقـ ــة ف ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــواري ال ـف ـن ــي
والفنان محمد القفاص قــال من
لم يمثل في "زوارة خميس" فاتته
ف ــرص ــة ك ـب ـيــرة وبــال ـف ـعــل حققت
شهرة بعد هذا العمل.

المعهد العالي

المهدي مع سعاد عبدالله

األساتذة واألكاديميون
• هــل يستهويك التلفزيون
وال ـم ـس ــرح ال ـت ـج ــاري أك ـث ــر من
المسرح األكاديمي؟
 أح ـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــورً
س ـنــويــا ف ــي ال ـم ـســرح ال ـت ـجــاري،
ألن ــه جـمــاهـيــري باستثناء هــذا
ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـظـ ــروف وبـ ـ ـ ــاء كـ ــورونـ ــا
وأعـتــرف بابتعادي عن المسرح
األكاديمي ألن جمهوره محدود
ويقتصر على نخبة من األساتذة
واألكاديميين ودارسي المسرح،
لكن إذا وجــدت نــص مونودراما
ً
جيدا كما أطمح فسوف أعود إليه
وبالطبع التلفزيون يحقق شهرة
وجماهيرية أكبر.

مساحات كبيرة
• هــل هـنــاك انـسـجــام وتــوافــق
بينك وبين أبناء جيلك؟
 بــدايــة أحــب أن أشـيــر إلــى أنمــن أهــم النجمات التي أستمتع
ً
كـثـيــرا بــالــوقــوف أمــامـهــا الفنانة

حرق نفسي بالظهور
أرفض
النجم:
ريم
ً
ً
المتكرر فنيا وإعالميا

َّ َ
فضلت عدم المشاركة في الدراما التلفزيونية رمضان الماضي
•

الكاتب مزيد المعوشرجي واإلخراج لدخيل
النبهان.

عزة إبراهيم

تـجـهــز الـفـنــانــة واإلع ــام ـي ــة ري ــم النجم
لبرنامج جديد تعود من خالله إلى شاشة
قناة " "atvبعد نجاحها في تقديم برنامج
"سراي".
وقالت النجم لـ «الجريدة" :إن البرنامج
"توقف منذ انــدالع أزمــة كــورونــا ،و أدرس
العودة بقوة من خالل فكرة برنامج جديد
بمجرد استقرار األوض ــاع وخ ــروج البالد
والـعــالــم مــن النفق المظلم للجائحة التي
غيرت الخريطة اإلعالمية والفنية إلى حد
كبير".
وأض ــاف ــت الـنـجــم" :تـلـقـيــت ع ــدة عــروض
للمشاركة في الدراما التلفزيونية لرمضان
ال ـمــاضــي ،لـكــن انـشـغــالــي حـيـنـهــا بتقديم
حلقات برنامج "س ــراي" دفعتني للرفض
ً
حتى أتفرغ للبرنامج الــذي أعتز به كثيرا
ألنه أهم وأضخم البرامج الفنية إذ نلتقي
من خالله كبار النجوم والفنانين بالساحة
الكويتية والخليجية".

طلة عزيزة
وتــاب ـعــت الـنـجــم أن ـهــا تــرفــض الـظـهــور
الـمـتـكــرر فــي أك ـثــر مــن عـمــل ب ــذات الــوقــت
ســواء على مستوى البرامج أو التمثيل،
"ح ـتــى ال أح ــرق نـفـســي ،فــالـفـنــان الب ــد أن
ت ـكــون طـلـتــه عــزيــزة عـلــى جـمـهــوره حتى
ال يصاب بالملل ،لذلك أدرس مشاريعي
بهدوء ودون تعجل".

قصة حب

ريم النجم
وأك ــدت أنـهــا "ال تخشى خـفــوت نجمها
ً
بالساحة الفنية نتيجة غيابها موسما أو
أكثر عن الدراما ،موضحة أنها تعوض ذلك
ً
بالحضور اإلعــامــي ،فضال عــن شعورها
بــال ـث ـقــة ف ــي ح ــال الـ ـع ــودة ل ـل ــدرام ــا ف ــي أي
ً
لحظة وخصوصا بعد تجربتها المميزة
في فيلم " "Back From 2038الذي جسدت
فـيــه دور الـبـطــولــة الـنـســائـيــة فــي مــواجـهــة
فنانين كبار منهم الفنان عبدالرحمن العقل
وبيومي فؤاد إلى جانب إبراهيم الشيخلي
ومحمد عاشور وعيسى المرزوق ،في قصة

وذكـ ــرت أن ـهــا قــدمــت مــن خ ــال تجسيد
شـخـصـيــة "روان" ق ـصــة ال ـحــب ف ــي الـعـمــل
الذي يقدم الفيلم رؤية متخيلة لما ستكون
ع ـل ـيــه الـ ـك ــوي ــت ف ــي ع ـ ــام  2038م ــن خ ــال
رحلة يسلكها عيسى وصديقه مــروان في
المستقبل ،حيث يقع فــي حــب روان التي
ت ـق ــود م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـث ــوار ف ــي مــواج ـهــة
ً
الشركة التي تنتج أشخاصا آليين ،مؤكدة
أن الـقـصــة الـمـثـيــرة والـفـنــانـيــن والـتـجــربــة
بشكل عام منحتها مزيد من الثقة والتروي
في اختيار أدوارها القادمة.
وحول تأثر طقوس حياتها وسط تجربة
ال ـح ـظــر ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا "ك ـ ــورون ـ ــا" ،أك ــدت
النجم أنها تأثرت بقوة وتغيرت العديد من
ً
طقوسها في ظل المكوث بالمنزل طويال،
كما زاد وزنها من  60إلى  65كغم ،وتسعى
جاهدة إلنقاص الــوزن واستعادة لياقتها
قبل العودة للعمل ،موضحة أنها ال تتبع
ً
ً
ً
نظاما غذائيا معينا كما يتصور الكثيرون
إذ تتلقى أسئلة من متابعيها حول الروتين
القاسي الذي تتبعه للحفاظ على لياقتها،
لكن الحقيقة أنها تعيش الحياة دون نظام
ً
م ـحــدد وإن ـم ــا ت ــراق ــب نـفـسـهــا ج ـي ــدا حتى
تتراجع بسرعة لدى ارتفاع وزنها ،مشيرة
إلى أهمية تناول الطعام الصحي والطبيعي
ً
للمحافظة على الصحة والجسم عموما.

حسين المهدي
الـكـبـيــرة س ـعــاد الـعـبــدالـلــه ،فهي
ت ـع ـط ـيــك ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـن ـصــائــح
وتفتح لك مساحات كبيرة لتبرز
ك ـم ـم ـث ــل ،أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ألبـ ـن ــاء
جيلي أحــب العمل مع ثنائياتي
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،ف ــال ـع ـم ــل مـ ــع بـثـيـنــة
الرئيسي ،وأمــل العوضي ،وهبة
الدري ،وفاطمة الصفي ،له متعة
كـبـيــرة فـهــن مـتـمـيــزات وإن كنت
ل ــم أع ـمــل م ــع ال ـص ـفــي م ـنــذ فـتــرة
طويلة ،وبالنسبة ألبـنــاء جيلي
من الشباب أرى أن جميعهم على
عال من الموهبة واألداء.
مستوى ٍ

شخصيات مختلفة

• هل تجد صعوبة في تقديم
شخصيات من أزمنة مختلفة؟
 لم أجد صعوبة فالوالد رحمهالله ساعدني فــي معرفة طريقة
الـكــام والسلوكيات والمالبس،
كذلك الفنان مشاري البالم على
صـ ـغ ــر سـ ـن ــه ل ـك ـن ــه م ــرج ــع مـهــم
لحقبات زمنية مضت مــن حيث
ً
ال ـش ـكــل واألداء وط ـب ـعــا الـفـنــانــة
سعاد العبدالله لم تبخل علينا

ً
أب ـ ــدا بـ ــأي م ـع ـلــومــة وت ـســاعــدنــا
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم شـ ـخـ ـصـ ـي ــات مــن
فترات زمنية سابقة ،كذلك الحال
م ــع ال ـف ـنــان ال ـقــديــر س ـعــد ال ـفــرج
ف ـه ــو يـ ـق ــدم ال ـن ـص ـي ـحــة والـ ـع ــون
باإلضافة إلى بحثنا في "غوغل"
و«يوتيوب".

األهل واألصدقاء

ً
• ما هواياتك بعيدا عن العمل،
ً
خصوصا وسط أجواء كورونا؟
 أح ـ ــب م ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ــري ــاض ــةومتابعة األف ــام واالجـتـمــاع مع
ً
األهل واألصدقاء وأيضا السفر،
لكن كورونا حرمتنا متعته هذا
العام.

صيحات الموضة
• ه ــل ت ـح ــرص ع ـلــى مــواك ـبــة
الموضة في مالبسك"؟
 أنتقي منها ما يناسب ذوقيوشخصيتي وليس كل جديد في
ص ـي ـحــات ال ـمــوضــة م ـنــاســب لي
وأحــب "التيشيرتات" ذات اللون
الواحد بشكل عام.

بدر محارب :انتهيت من ثالثية
«لعبة خطرة» وفيلم «جاثوم»
•

عماد جمعة

الـ ـك ــات ــب ب ـ ــدر م ـ ـحـ ــارب مــن
كـتــاب الـمـســرح المخضرمين
الــذيــن قــدمــوا مجموعة كبيرة
من األعمال عبر مشوار زاخر
بالعطاء والجوائز ،إلى جانب
الدراما التلفزيونية ،التقينا به
لنتعرف على نشاطه وكتاباته
خــال فـتــرة الحظر وتــأثـيــرات
وبـ ـ ـ ــاء ك ـ ــورون ـ ــا ع ـل ـي ــه وع ـل ــى
الحركة الفنية.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ع ـب ــر ال ـكــاتــب
ال ـم ـس ــرح ــي بـ ــدر مـ ـح ــارب عــن
شديد أسفه لتوقف الكثير من
األنشطة الفنية التي تضررت
بسبب وب ــاء ك ــورون ــا ،خاصة
المسرح الــذي كانت فعالياته
ومهرجاناته على مدار العام،
ويـنـظـمـهــا الـمـجـلــس الــوطـنــي
ال ـ ــذي اض ـط ــر إليـ ـق ــاف جميع
أنشطته حتى نهاية العام ،وإن
حاول تنفيذ بعضها افتراضيا
حتى ال يكون الغياب كامال.
وأضاف محارب أنه استغل
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ف ــي االن ـت ـه ــاء من
كـ ـت ــاب ــة ث ــاثـ ـي ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
بعنوان "لعبة خطرة" ،يخرجها
الفنان صادق بهبهاني ،وتدور
أحــداث ـهــا فــي قــالــب اجتماعي
إنساني ال يخلو من األحــداث
المثيرة و«األكشن" ،مؤكدا أنه
ي ـحــرص عـلــى كـتــابــة األع ـمــال

بدر محارب

الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
تعتمد على التكثيف ،ويكون
إي ـق ــاع ـه ــا س ــري ـع ــا ب ـع ـي ــدا عــن
ال ـت ـطــويــل الـ ــدرامـ ــي الـمـتـعـمــد
وب ــطء األح ـ ــداث ،مـمــا يتسبب
في ملل المشاهدين ،خاصة أن
هذا النوع من األعمال الدرامية
اختفى منذ فترة طويلة فأين
ال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــات والـ ـخـ ـم ــاسـ ـي ــات
والسباعيات ،بعد أن أصبحت
األعمال الدرامية تتجاوز اآلن
 30ح ـل ـق ــة دون أي ضـ ـ ــرورة
درامية سوى تحقيق األرباح،
وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا أدى إل ـ ـ ـ ــى ت ــدن ــي
مستوى هذه األعمال في كثير
من األحيان.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـس ـي ـن ـمــا،
أش ــار م ـحــارب إل ــى أن ــه انتهى

م ــن ك ـتــابــة فـيـلــم "ج ــاث ــوم" أي
كابوس ،وسيعمل على إخراجه
أي ـض ــا صـ ــادق بـهـبـهــانــي ،من
خ ـ ــال م ــؤس ـس ـت ــه اإلن ـت ــاج ـي ــة
"ارتيست".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــم بـ ـ ـص ـ ــدد
ال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـي ــوم
الـعــالـمــي لـلـمـســرح ،م ــن خــال
عـ ـم ــل مـ ـس ــرح ــي ي ـع ـك ــف عـلــى
ك ـ ـتـ ــاب ـ ـتـ ــه ،وأن ـ ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
اجتماع مع إدارة المسرح بهذا
الخصوص ،الفتا إلى أنه قدم
مسرحية "درامـ ــا الـشـحــاذيــن"
ف ــي ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي للمسرح
األخير من قبل باللغة العربية
الفصحى من فصل واحد ،وقام
ببطولتها ميثم بدر وإبراهيم
ال ـ ـش ـ ـي ـ ـخ ـ ـلـ ــي وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
بـهـبـهــانــي وع ـل ــي الـحـسـيـنــي،
متمنيا أن ينقشع وباء كورونا
في الفترة المقبلة حتى تسترد
األج ـ ـهـ ــزة ال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
ن ـش ــاط ــات ـه ــا وت ـ ـعـ ــود ال ـح ـي ــاة
الطبيعية إلى وضعها السابق.

الشريعان :الفنانون الكويتيون يتجهون إلى «البورتريه»
•

فضة المعيلي

الـ ـب ــورت ــري ــه ك ـل ـمــة م ـس ـت ــوح ــاة مـ ــن ال ـل ـغــة
الالتينية ،ويعتمد فــن البورتريه على رسم
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ال ـف ـن ــان فـيـمــن
سيرسمه ،ويــرى البعض أن هــذا الفن معقد
العتماده على تقديم الشخصية عبر مالمح
ال ــوج ــه ،وع ـلــى مــر ال ـع ـصــور ظـهــر تـبــايــن في
الـلـمـســات اإلبــداع ـيــة ل ـهــذا ال ـفــن ،واألس ـل ــوب،
واختيار الموضوع ،والمدرسة الفنية.
وفي هذا الصدد ،قالت الفنانة التشكيلية
منال الشريعان" :ان البورتريه فن قديم ُعرف
منذ القدم لرسم الشخصيات المالكة ،وذي
النفوذ لتوثيق حقبة زمنية معينة" ،الفتة إلى
أن "أساليب رسم البورتريه تعددت ،إذ يختلف
الــرســم بــاخـتــاف التقنية الـتــي يستخدمها
الفنانون ،فمنهم من يتبع المدرسة الواقعية
ب ــأس ـل ــوب ت ــأث ـي ــري أو ت ـص ــوي ــري ب ــاألل ــوان
الزيتية".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــان أن "ال ـ ـخـ ــامـ ــات
المستخدمة بالرسم متعددة ،فمن الفنانين
من يعتمد على استخدام الرصاص والفحم
أو الباستيل ،او المائي وغيرها من الخامات
الـمـتــاحــة ،فــي حـيــن يميل بعضهم إلــى رســم

الشخصية بأسلوب الكاريكاتير المضحك مع
الحفاظ على مالمحها".
وأشارت الى أن هذا الفن في المجمل يركز
على االلتزام بالقواعد التشريحية وخطوط
الوجه ومالمحه بشكل دقيق.
وب ـي ـنــت ان ــه بـسـبــب ت ـط ــور الـتـكـنــولــوجـيــا
وظ ـه ــور ال ـســوش ـيــال مـيــديــا ظـهــر م ــا يسمى
"الديجيتال آرت" الذي استحدث أنواعا جديدة
ومـسـتـحــدثــة لــرســم ال ـبــورتــري ـه ،مـشـيــرة إلــى
الفنانين الذين يستخدمون الحاسب اآللي ال
يحتاجون سوى التابلت أو ما يسمى بالقلم
الرقمي.
ً
وأضــافــت أن رســم البورتريه انتشر نظرا
ل ــزي ــادة ال ــوس ــائ ــل الـمـعـيـنــة ع ـلــى ال ــرس ــم من
ً
اسلوب المربعات والنسخ واللصق وأيضا
الـبــروجـكـتــر ،وأصـبــح رســم الـبــورتــريــه مهنة
يـمـتـهـنـهــا ال ـب ـعــض ل ـنــدرت ـهــا وارتـ ـف ــاع قيمة
تنفيذها.
وع ـ ـمـ ــا ي ـم ـي ــز ف ـ ـنـ ــان ال ـ ـبـ ــورتـ ــريـ ــه، ق ــال ــت
الشريعان" :نالحظ ان فنان البورتريه عادة ما
يكون متخصصا ودقيقا في رسم الشخصيات
المهمة ،ويـبــدع فــي تنفيذها ،باإلضافة إلى
أن الطلب ي ــزداد على رســم الشخصيات في
المناسبات الوطنية لرسم الحكام".

وفاة األديب السعودي
عبدالله الزيد

ً
الـتـجــربــة خ ـصــوصــا أن ـنــي أحــب
تقليد األصوات منذ طفولتي.
• ق ــدم ــت ف ــي رمـ ـض ــان 2020
مسلسل "محمد علي رود" وحقق
ً
ً
نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا فـمــا السبب
برأيك؟
 م ــن ع ــوام ــل ن ـج ــاح أي عملدرامـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي اإلخـ ـ ـ ـ ــراج
واإلنتاج والتأليف والتمثيل وتلك
هي أعمدة النجاح ،وتوفرت هذه
العوامل في المسلسل ،فالمخرج
م ـن ــاف عـ ـب ــدال والـ ـك ــات ــب مـحـمــد
أنور والمنتج عبدالله بوشهري
مــع فــريــق عـمــل الممثلين الــذيــن
ً
ً
قدموا أداء متميزا خصوصا أن
جــائ ـحــة ك ــورون ــا س ــاع ــدت على
زيـ ـ ـ ــادة ال ـم ـت ــاب ـع ــة وال ـم ـش ــاه ــدة
ً
ً
بسبب الحظر فحقق نجاحا كبيرا
بفضل الله.

ً
• قدمت أداء صوتيا لشخصية
"أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـشـ ـع ــل "فـ ـ ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل
الـكــارتــونــي "بــوقـتــادة وبونبيل"
فـحــدثـنــا ع ــن ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ومــا
الذي جعلك تستمر فيها؟
ً
 حينما قــد مــت أداء صــو تـيــافــي مسلسل"بوقتادة وبونبيل"
ً
كنت طالبا في السنة األخيرة في
المعهد العالي للفنون المسرحية،
وكـ ـ ــان ال ـم ـط ـل ــوب إتـ ـق ــان الـلـكـنــة
الـ ـب ــدوي ــة ،ون ـج ـحــت ف ــي تـجــربــة
األداء وأصـبـحــت أق ــدم شخصية
ً
بومشعل واستمتعت كثيرا بتلك

خبريات

منال الشريعان
وعن تقييمها لفن البورتريهوانتشاره على
المستوى المحلي رأت "أن هناك مجموعة من
الفنانين الهواة والمحترفين بدأوا يتجهون
إل ــى ه ــذا ال ـفــن ،ولـكــل منهم أسـلــوبــه ورؤيـتــه
الخاصة".
وأكــدت أن "فن البورتريه يحتاج إلى وقت

من أعمالها
وصبر بالتنفيذ ،لذا نجد قلة هي التي تتجه
ً
ً
إليه نظرا لتميزه وندرته وايضا لقلة الطلب
عليه".
وعلى الجانب الشخصي ورسمها لبورتريه
تقول الشريعان ،إنــه بسبب مخزون الخبرة
الـتـشـكـيـلـيــة ال ـتــي اكـتـسـبـتـهــا خ ــال س ـنــوات

تضيف أسلوبها الخاص مع بداية العمل في
كل لوحة بورتريه جــديــدة ،الفتة الــى أن هذا
الفن هو أحــد الفنون التي تفضلها ،السيما
مــع تـعــدد اسـتـخــدام الـخــامــات وف ــق أساليب
ومعالجات وتقنيات متعددة.

إثر سكتة قلبية أصابته
أمس األول ،توفي األديب
واإلعالمي السعودي
عبدالله الزيد عن ُعمر
َّ
تخطى الـ 70عامًا.
وعاش الزيد في أسرة
َّ
متدينة ،وتعلم منها
العلوم الدينية واألدبية،
ودرس في كلية اللغة
العربية بجامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية ،وعمل بعد
ُّ
تخرجه على تنفيذ وقراءة
النشرة اإلخبارية في
التلفزيون واإلذاعةَّ ،
وقدم
عدة برامج ثقافية وأدبية
بالرياض ،وشارك في
تقديم النشرات اإلخبارية
والبرامج في عدد من دول
الخليج.
حصل على جائزة
أفضل مذيع من وزارة
اإلعالم السعودية عام
 ،1999وعمل على تنفيذ
وقراءة النشرة اإلخبارية
في التلفزيون واإلذاعة
السعوديني.

إيساف يستأنف
ضد ُحكم بحبسه

قضت محكمة جنح
مستأنف العجوزة،
بمحافظة الجيزة في
مصر ،بتأييد ُحكم حبس
الفنان إيساف ستة أشهر.
وفي أول تصريح له بعد
صدور ُ
الحكم ،أكد إيساف
أنه يثق بنزاهة القضاء
املصري ،مشيرا إلى أنه
متواصل مع محاميه،
وبصدد التقدم بطلب
لالستئناف على ُ
الحكم.
وكانت محكمة جنح
مستأنف العجوزة َّأيدت
حبس إيساف وشخص
آخر ستة أشهر ،التهامهما
باالعتداء بالضرب على
أستاذ جامعي وشرطي
سابق.
وكشفت التحقيقات أن
املطرب اعتدى بالضرب
على املجني عليهما
هو وشخص آخر ،بعد
مشاجرة نشبت بينهم
داخل أحد املطاعم بمنطقة
الدقي.
ُيذكر أن إيساف له تجربة
سينمائية وحيدة ،وهي
فيلم «الحكاية فيها منة»،
والذي شارك الفنانة
بشرى في بطولته.

مؤلف «نمرة اتنين»
يهاجم الشركة المنتجة

أعلن السيناريست آدم
عبدالغفار ،مخرج مسلسل
«نمرة اتنني» ،مقاضاته
للشركة املنتجة لصاحبها
هاني أسامة ،والتي تتولى
إنتاج املسلسل.
وأوضح عبدالغفار ،في
بيان رسمي ،أسباب
مقاضاته للشركة ،بعدما
َّ
أخلت ببنود التعاقد
بينهما ،وجاء في البيان
إسناد التأليف واإلشراف
الدرامي على الحلقات
ملؤلف آخر دون الرجوع
إليه ،وهو ما خالف بنود
العقد بشكل مباشر
وصارخ ،ومن دون احترام
لحقوق املؤلف.
وأضاف« :رغم أن الشركة
املنتجة ال تملك أي حق في
تعديل املعالجات الدرامية
للحلقات ،وال تملك حقوق
إضافة حلقات جديدة
طبقًا للعقد ،استمرت
بتصوير حلقات جديدة
مخالفة لطابع املسلسل
وفكرته من دون إخطاري،
وبتعتيم متعمد».

ةديرجلا
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دوليات

دمشق :رفضنا صفقة مع ترامب وطالبناه باالنسحاب
مسؤوالن أميركيان زارا العاصمة السورية وعرضا إطالق أميركيين مقابل رفع العقوبات
مصادر سورية صحة
أكدت
ً
ما نشر أخيرا في صحيفة
ستريت جورنال» عن
«وول
َ
ّ
زيارة مسؤولين أميركيين
رفيعين العاصمة دمشق
بهدف البحث في عدة
ملفات ،منها ملف «الرهائن
األميركيين» ،والعقوبات
األميركية على البلد العربي
الذي تمسكت حكومته
بضرورة أن تسحب واشنطن
جنودها من على أراضيه.

واشنطن تستطلع
وساطة لبنانية
إلطالق مواطنيها
من سورية

مع استمرار تعليق الواليات
المتحدة أنشطة سفارتها في
ال ـب ـلــد ال ـعــربــي الـ ـغ ــارق ب ـنــزاع
دمـ ـ ـ ــوي وتـ ـ ــدخـ ـ ــات خ ــارج ـي ــة
منذ عــام  ،2011أيــدت مصادر
س ــوري ــة واس ـع ــة اإلطـ ـ ــاع ،في
تقرير شبه ر سـمــي ،صحة ما
تم نشره ،أمس األول ،بصحيفة
"وول س ـتــريــت ج ــورن ــال" بــأن
َ
ّ
أميركيين رفيعين
مسؤولين
زارا الـعــاصـمــة دم ـشــق بـهــدف
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـل ـ ـفـ ــات،
منها "الــرهــائــن األمـيــركـيـيــن"،
وال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة على
سورية.
وك ـش ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،ال ـتــي
ت ـح ــدث ــت ل ـص ـح ـي ـفــة "الـ ــوطـ ــن"
ً
السورية ،أن كال من المبعوث
الـ ـخ ــاص ل ـلــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي
لـ ـش ــؤون ال ـم ـخ ـطــوف ـيــن روج ــر
كارستينس ،ومساعد الرئيس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ــر م ـك ــاف ـح ــة
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
كـ ـ ــاش ب ــات ــل زارا دمـ ـش ــق فــي
أغـسـطــس الـمــاضــي واجتمعا
برئيس مكتب األ م ــن الوطني
الـلــواء علي مملوك فــي مكتبه
بدمشق وناقشا سلة واسعة
من المسائل حملت جملة من
العروض والطلبات.
ّوأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ،ال ـتــي
ف ـ ــضـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ــن
هــويـتـهــا ،إل ــى أن "ه ــذه ليست
ال ـ ــزي ـ ــارة األول ـ ـ ــى ل ـم ـســؤول ـيــن
أم ـي ــرك ـي ـي ــن بـ ـه ــذا ال ـم ـس ـت ــوى
ال ــرف ـي ــع وأنـ ـ ــه س ـب ـق ـت ـهــا ث ــاث
زيـ ـ ــارات مـشــابـهــة إل ــى دمـشــق
خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات
الماضية".
وأفــادت الصحيفة ،المقربة
مـ ــن دوائـ ـ ـ ــر ص ـن ــع الـ ـ ـق ـ ــرار فــي
َ
د مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق ،أن ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ف ــوجـ ـئ ــا ب ـ ــذات
الـمــوقــف ال ـس ــوري ال ــذي يقوم
ع ـلــى "مـ ـب ــدأ أنـ ــه ال ن ـق ــاش وال
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ــع واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ق ـبــل
البحث بملف انسحاب القوات
األميركية المحتلة من شرقي
سورية وظهور بوادر حقيقية
لهذا االنسحاب على األرض".
وأوضحت أن دمشق رفضت
"م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة رفـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى س ــوري ــة قبل
مـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ـلـ ــف االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
السورية".
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤوالن
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــان ك ـ ـسـ ــب ت ـ ـعـ ــاون
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق م ـ ـ ــع واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ف ــي
مـلــف "ال ــره ــائ ــن األمـيــركـيـيــن"،

«بن غوريون» يستقبل
أول رحلة ركاب إماراتية

بينما ذكرت حكومة اإلمارات أن
مجلس الوزراء ّ
صدق أمس على
االتفاق مع إسرائيل ،هبطت أمس
في مطار بن غوريون قرب تل
أبيب أول رحلة ركاب إماراتية
بعد أكثر من شهر على توقيع
اتفاق تطبيع العالقات مع الدولة
العبرية.
وقالت متحدثة باسم هيئة
املطارات اإلسرائيلية ،إن رحلة
«االتحاد للطيران» هبطت في
«بن غوريون» وعلى متنها أفراد
الطاقم فقط .وبحسب املتحدثة،
أقلت الطائرة متخصصني
إسرائيليني في مجال السياحة
في رحلة إلى اإلمارات تستمر
يومني .وأصبحت «االتحاد» أول
شركة طيران خليجية تشغل
رحلة ركاب إلى إسرائيل.

إسرائيل تصادر
أراضي باألغوار
سوريون يجمعون القضبان الحديدية من بين أنقاض المباني المدمرة بمناطق سيطرة المعارضة في إدلب أمس األول (أ ف ب)
ك ـمــا تـسـمـيـهــم واش ـن ـط ــن ،في
سورية وعلى رأسهم الضابط
األمـيــركــي الـســابــق الصحافي
المستقل أوستين تايس ،لكن
دمشق بقيت متمسكة بمطلب
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ق ـبــل
البحث في أي مسألة أخرى.

توجس سوري
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــدث ــت
لـ"الوطن" أشارت إلى أن دمشق
ح ــذرة مــن نمط هــذه الــزيــارات
األميركية لجهة أنها "ال تثق
بها أو بنتائجها المحتملة،
السـيـمــا أن ال ـق ـيــادة الـســوريــة
تدرك تأثير اللوبيات األميركية
عـ ـل ــى الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء األم ـي ــرك ـي ـي ــن
وقراراتهم وسياساتهم العامة".

رحلة وتضارب
وكانت "وول ستريت" ذكرت
أن كاش باتل سافر إلى دمشق
ً
سـعـيــا لصفقة بـهــدف اإلف ــراج
عن مواطنين أميركيين اثنين
على األقــل تعتقد واشنطن أن

طهران :مستعدون لمعاهدات عسكرية
مع الخليج تجنبنا «سباق تسلح»
إيران تعول على «بيع األسلحة» والصين تنتقد تهديدات واشنطن
غداة إعالن طهران انتهاء حظر التسلح
ً
الدولي ،المفروض عليها منذ عقد ،وفقا
لالتفاق النووي المبرم عام  ،2015عرض
وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي
على دول مجلس التعاون إبرام معاهدات
عسكرية وأمنية.
وقـ ــال حــات ـمــي ،ف ــي ت ـصــري ـحــات أم ــس،
نشرتها وكالة األنباء اإليرانية الرسمية:
"إننا مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية
وأمنية مع دول الخليج بشأن االستقرار
في المنطقة".
وأشـ ــار ال ــوزي ــر اإلي ــران ــي إل ــى أن بــاده
لــدي ـهــا "ت ـفــاه ـمــات ع ـس ـكــريــة م ــع روس ـيــا
وال ـص ـيــن لـمــرحـلــة م ــا بـعــد ان ـت ـهــاء حظر
الـتـسـلــح" ،معتبرا "انـتـهــاء حظر التسلح
فــرصــة الس ـت ـی ــراد اح ـت ـيــاجــات إی ـ ــران من
األسلحة".
ولـفــت إل ــى وج ــود "تــواف ـقــات مهمة مع
موسكو بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة
ً
بسالح الجو" ،مؤكدا حرص بالده الشديد
ع ـلــى عـ ــدم "إطـ ـ ــاق س ـب ــاق ت ـس ـلــح يـحــول
المنطقة إلى برميل بارود".
واع ـت ـب ــر ق ـي ــام ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
بتطبيع عــاقـتـهــا م ــع إســرائ ـيــل تـهــديــدا
مباشرا ألمن المنطقة الخليجية.
وأكد أن أي تهديد إسرائيلي ينطلق من
المنطقة الخليجية سيواجه برد واضح
ومباشر.
وج ـ ــدد حــات ـمــي رف ــض ب ـ ــاده ال ــدخ ــول
في أي حــوار مع واشنطن بشأن برنامج
تسلحها الصاروخي.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ق ــال الـمـتـحــدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زاده إن ب ــاده تـعــول عـلــى بـيــع األسلحة

سلة أخبار

أكثر من الشراء ،بعد انتهاء حظر التسلح
الدولي.
وتـ ــابـ ــع" :ب ــال ـط ـب ــع إي ـ ـ ــران ل ـي ـســت مـثــل
الــواليــات المتحدة الـتــي يبحث رئيسها
دونالد ترامب عن أن يبيع أمــام عدسات
الكاميرات ،أسلحة قاتلة الرتكاب مجازر".
و ش ـ ـ ــدد خ ـط ـي ــب زاده عـ ـل ــى أن إ يـ ـ ــران
"تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع األسلحة
ل ـل ــدول األخـ ـ ــرى ،ف ــي ح ــال ال ـحــاجــة ،وفــق
حساباتها الخاصة".
في غضون ذلك ،اتهمت الصين الواليات
الـمـتـحــدة بـنـشــر األس ـل ـحــة وال ـتــدخــل في
شـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى ب ـع ــد أن هـ ــددت
واشـنـطــن بـفــرض عـقــوبــات على أي دولــة
ت ـس ـت ـغــل انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ـظ ــر الـ ــدولـ ــي لـبـيــع
األسلحة إلى الجمهورية اإلسالمية.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة الصينية إن
تهديدات وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو "غير مبررة على اإلطالق".
وأض ــاف ــت أن "ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة هي
ال ـتــي تـبـيــع األس ـل ـحــة وال ــذخ ـي ــرة ف ــي كل
مكان وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة
المصالح الجيوسياسية وحتى تتدخل
علنا في الشؤون الداخلية للدول األخرى".
ً
وردا على ســؤال عما إذا كانت الصين
ستبيع اآلن أسلحة إليران ،لم تتطرق بكين
بشكل مباشر إلى األمر ،لكنها أكدت أنها
ً
"ستتعامل مع التجارة العسكرية ،وفقا
لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها
والتزاماتها الدولية".
(طهران ،بكين -إرنا ،أ ف ب ،رويترز،
د ب أ)

حكومة الــرئـيــس بـشــار األســد
تحتجزهما.
ً
و قــا لــت الصحيفة ،نقال عن
مـســؤولـيــن فــي إدارة الرئيس
دونالد ترامب وآخرين مطلعين
ع ـلــى ال ـم ـف ــاوض ــات ،إن رحـلــة
باتل كانت أول مناسبة يلتقي
فـيـهــا م ـس ــؤول أم ـيــركــي كبير
بمسؤولين في حكومة دمشق
في سورية خالل أكثر من عشر
سنوات.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
األمـيــركـيـيــن ع ـبــروا عــن أملهم
فـ ــي إب ـ ـ ـ ــرام ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع األسـ ــد
يسمح بإطالق تايس ،وماجد
كمالماز ،وهو طبيب ســوري ـ
أميركي اختفى بعدما أوقفته
ا لـسـلـطــات عـنــد نقطة تفتيش
تابعة للحكومة عام .2017
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن
ال ـس ـل ـطــات األم ـي ــرك ـي ــة تعتقد
أن الحكومة السورية تحتجز
أرب ـعــة أميركيين آخــريــن على
األق ـ ــل لـكـنـهــا أوضـ ـح ــت أنـ ــه ال
ُيعرف عنهم سوى القليل.
وكــانــت ال ــوالي ــات المتحدة
أوقفت عملياتها في سفارتها

بدمشق في فبراير عــام 2012
بعدما أطلق الرئيس السوري
ح ـم ـلــة ق ـمــع ض ــد الـمـحـتـجـيــن
الذين طالبوا بإنهاء حكمه ،ما
أطلق شرارة الحرب األهلية.
وم ـ ـنـ ــذ ذلـ ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن ب ــذل ــت
ال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة بـقـيــادة
الرئيس السابق ،باراك أوباما،
ً
وخـلـفــه تــرامــب ج ـهــودا كبيرة
ل ـعــزل الـحـكــومــة ال ـســوريــة في
الـ ـس ــاح ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة وف ــرض ــت
عقوبات واسعة على السلطات
في دمشق.
لـ ـك ــن عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ــك
ً
تـ ـ ــوجـ ـ ــه ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ف ــي
تصريحاته إلى حكومة األسد
بطلب اإلفراج عن المحتجزين
األميركيين.
وفي أغسطس الماضي ،أكد
وزير الخارجية األميركي ،مايك
بــومـبـيــو ،أن ت ــرام ــب بـعــث في
مارس برسالة إلى األسد بشأن
مصير الصحافي أوستين.
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،تـ ـ ــؤكـ ـ ــد
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي دم ـ ـشـ ــق أن
ً
أوستين تايس ،ليس صحافيا
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا عـ ـمـ ـي ــل مـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع

االستخبارات األميركية دخل
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة بـطــريـقــة
التهريب عام  2012وزار مناطق
عديدة كانت قد خرجت حينها
عــن سيطرة الجيش الـســوري
النظامي ،ووص ــل إلــى منطقة
ّ ً
الغوطة الشرقية مكلفا مهمة
تـجـهـيــز وإع ـ ـ ــداد "م ـت ـشــدديــن"
لمحاربة القوات السورية ،لكنه
اخ ـت ـفــى ف ــي ال ـغــوطــة ب ـظــروف
غــام ـضــة ول ــم ُي ـع ــرف مـصـيــره
حتى اآلن ،وترجح المعلومات
ً
أن يـكــون اخـتـفــاؤه نــاجـمــا عن
صراع جماعات متطرفة كانت
ً
قــد نـشــأت حــديـثــا فــي الغوطة
الشرقية.

وساطة لبنانية
في السياق ،نقلت الصحيفة
األميركية عن مصادر مطلعة
أن مدير األمــن العام اللبناني
ال ـل ــواء ع ـبــاس إبــراه ـيــم التقى
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ب ـم ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي روب ـ ـ ــرت
أوبـ ــرايـ ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
لـ ـبـ ـح ــث قـ ـضـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ـي ــن

الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن فـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة.
ً
وذك ــرت نـقــا عــن الـمـصــادر أن
ً
ال ـم ـح ــادث ــات ل ــم ت ـح ــرز تـقــدمــا
ي ــذك ــر ،مـشـيــرة إل ــى أن دمـشــق
تـطــالــب واش ـن ـطــن بـسـحــب كل
قواتها من البالد.
وسـ ـب ــق إلب ــراهـ ـي ــم أن عـمــل
ً
وسيطا بين الواليات المتحدة
وس ــوري ــة فــي ال ـعــام الـمــاضــي،
عندما ساعد في تأمين اإلفراج
ع ــن سـ ــام غـ ــودويـ ــن ،الـمـغــامــر
األمـيــركــي ال ــذي احتجز ألكثر
م ـ ــن شـ ـه ــري ــن أثـ ـ ـن ـ ــاء زيـ ــارتـ ــه
ل ـســوريــة ك ـجــزء م ــن مـحــاولـتــه
زيارة كل دول العالم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــات ـ ـ ــل قـ ـ ـ ــد سـ ــاعـ ــد
األسبوع الماضي في التوسط
في صفقة أدت إلى إطالق سراح
أميركيين اثنين ،احتجزتهما
قـ ـ ــوات ج ـم ــاع ــة "أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه"
الحوثية المدعومة مــن إيــران
فــي ال ـي ـمــن ،مـقــابــل ع ــودة 240
ً
ً
عالقا حوثيا  ،أغلبهم جرحى
حـ ــرب ك ــان ــوا ي ـت ـل ـقــون ال ـعــاج
بالخارج منذ قرابة عامين.

لبنان« :الحر» ينتقم في «التأليف»
هل يخضع الحريري لشروط الكتل أم يراهن على ضغوط دولية تلين المواقف؟
●

بيروت  -ةديرجلا

•

اذا ل ـ ــم ي ـ ـطـ ــرأ طـ ـ ـ ـ ــارئ ،تـبـقــى
االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة الـمـلــزمــة
قائمة فــي موعدها الجديد بعد
غــد فــي القصر الجمهوري .وإذا
لــم تحصل مـفــاجــآت ف ــإن رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري
ي ـف ـت ــرض أن يـ ـخ ــرج مـ ــن ب ـع ـبــدا
ً ّ ً
رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة،
مجلس
وعليه تكون عملية والدة
ّ
انتهت في شقها
الوزراء المنتظرّ ً ،
األول ،لينطلق فورا شقها الثاني
المتمثل في مسار تأليفها.
ويبدو أن الجولة الثانية من
الـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي س ـي ـخــوض ـهــا
زع ـ ـيـ ــم "الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل" ل ـت ـش ـك ـيــل
ح ـك ــوم ـت ــه س ـت ـك ــون أصـ ـع ــب مــن
ً
جــولــة الـتـكـلـيــف ،خ ـصــوصــا أنــه
سـيـكــون عـلـيــه الـتــوفـيــق بـيــن ما
تـتـضـمـنــه الـ ـمـ ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة
ً
وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا لـ ـجـ ـه ــة ح ــدي ـث ـه ــا
عــن وزراء اخـتـصــاصـيـيــن وبين
"الشهية" المفتوحة للكتل التي
تصر على تسمية وزرائها .ويبدو
أن قرار "التيار الوطني الحر" الذي
"بـلــع م ــوس" إج ــراء االسـتـشــارات
دون أي لـقــاء ســابــق بين رئيسه
النائب جبران باسيل والرئيس
ا لـحــر يــري سينتقم لنفسه خالل
عملية التأليف مما قــد ينعكس
على عملية تشكيل الحكومة ككل.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر م ـقــربــة من
"التيار الوطني الحر" ،أمس ،إلى
أن "وجـ ـ ــود شـخـصـيــة سـيــاسـيــة
على رأس الحكومة يعطي الحق
ّ
للقوى السياسية كلها باختيار
مـ ـ ــن ي ـم ـث ـل ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة"،
مـ ـش ــددة ع ـلــى أن "ف ــري ــق رئـيــس

ذكرت وزارة الخارجية
واملغتربني الفلسطينية ،أمس ،أن
إسرائيل صادرت عشرات آالف
الدونمات في منطقة األغوار في
الضفة الغربية املحتلة أمس.
وأفادت الوزارة في بيان بأن
عمليات املصادرة تمت بزعم
تحويل عشرات آالف الدونمات
إلى ما يسمى ب ــ»محمية طبيعية»
تقع شرق خلة مكحول في
األغوار في إطار تنفيذ «مخطط
الضم بصفقة القرن األميركية»
بشكل ميداني.

العراق وفرنسا يوقعان
« 3مذكرات نوايا»

وقع العراق وفرنسا ثالث مذكرات
"إعالن نوايا" في مجاالت النقل
والزراعة والتعليم ،بحضور
رئيس الحكومة العراقية،
مصطفى الكاظمي ،ونظيره
الفرنسي ،جان كاستيكس في
باريس أمس.
وذكر بيان حكومي عراقي ،أن
"وزير النقل وقع مذكرة إعالن
حسن النوايا مع نظيره الفرنسي
فيما يتعلق بإنشاء القطار املعلق
في العاصمة بغداد".
من جهته ،أكد الكاظمي أن
حكومته تسعى إلى عالقات
متينة مع دول العالم تقوم على
أساس املصالح املشتركة ،وإعادة
العراق لوضعه الدولي.

السودان 3 :مقترحات
لتسليم المطلوبين دوليًا

ً
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان يضع إكليال على ضريح اللواء
وسام الحسن في ذكرى مقتله في ساحة الشهداء ببيروت أمس
الجمهورية والتيار لن يقبال أن
يتم تجاوزهما في عملية تسمية
الوزراء المسيحيين في الحكومة".
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن " بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدا
سـتـسـتـخــدم ال ـف ـي ـتــو أي ال ــورق ــة
الثمينة التي تملكها وتتمثل في
ع ــدم تــوقـيـعـهــا عـلــى أي تركيبة
يضعها الحريري ال ترضي عون
وباسيل".
وإزاء ه ــذه الـمـعـطـيــات تتجه
األنظار إلى موقف الحريري بعد
التكليف فهل يقرر الـتــراجــع عن
تــرشـحــه أم يـصــر عـلــى التكليف
ً
مــراه ـنــا عـلــى ضـغــوط دول ـيــة قد
تتكثف في المرحلة المقبلة تلين
شروط الفريق الحاكم؟
وهل يمكن أن يكون في صدد
الخضوع لما يريده هؤالء ،فيكون

أشبه بحسان دياب جديد ،يرأس
حكومة اختصاصيين في الشكل،
مسيسين في الباطن ،غير متفقة
ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج إص ــاح ــي واح ــد
موحد.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أكـ ــد رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ــري،
اس ـت ـع ــداده وال ـم ـج ـلــس الـنـيــابــي
"الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ب ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــزم م ــن
ال ـنــاح ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة إلن ـصــاف
ش ـهــداء الـمــرفــأ وذوي ـه ــم وســائــر
ً
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن" ،مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـلــى
"ضـ ـ ــرورة ال ـم ـســارعــة ف ــي تــأمـيــن
االحتضان الفوري للذين خسروا
منازلهم قبل حلول فصل الشتاء".
وج ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ــري خ ــال
استقباله في مقر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،وفد لجنة عوائل

قتلى انفجار مرفأ بيروت ،التأكيد
أن "جرح المرفأ هو جرح وطني
ج ــام ــع وعـ ــابـ ــر ل ـك ــل الـ ـط ــوائ ــف،
والتئامه ال يمكن أن يتم إال من
خ ــال م ـقــارب ـتــه م ـقــاربــة وطـنـيــة
إنسانية وإب ـعــاده عــن التجاذب
واالنقسام السياسيين وبإنجاز
التحقيق العدلي واالقتصاص من
جميع المتورطين بهذه الفاجعة
الــوط ـن ـيــة ف ــي أي م ــوق ــع ك ــان ــوا".
ولجهة معالجة جرحى االنفجار،
أجرى رئيس المجلس االتصاالت
الالزمة مع وزيــر الصحة العامة
ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال
حـمــد حـســن والـجـهــات الصحية
الضامنة إلعفاء الجرحى من أي
اعباء مالية خالل فترة العالج.

أعلن املدعي العام السوداني
أنه اتفق مع وفد من املحكمة
الجنائية الدولية الذي يزور
السودان على « 3مقترحات»
بشأن املسؤولني السودانيني
السابقني املطلوبني من
املحكمة.
وأوضح أن وزير العدل نصر
الدين عبدالباري تقدم بثالثة
مقترحات للمحكمة الجنائية
بخصوص التعامل مع
املطلوبني في ملف دارفور،
تشمل محاكمتهم أمام محكمة
خاصة أو أمام محكمة هجينة
أو تسلميهم للعدالة الدولية.
وشدد على أن «املشاورات ال
تزال مستمرة».
وكان رئيس الوزراء عبدالله
حمدوك أكد أن حكومته ملتزمة
بإنجاز العدالة ،أثناء أول زيارة
لوفد من املحكمة الجنائية
الدولية للسودان منذ اإلطاحة
بالرئيس عمر البشير.

ةديرجلا
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فرنسا :حملة على التيار اإلسالمي وترحيل متشددين
• «فتوى» سبقت ذبح «مدرس كونفالن» • لوبن تدعو إلى اعتماد «تشريع زمن الحرب»
داهمت الشرطة الفرنسية
منازل العشرات من
المتشددين اإلسالميين
المشتبه فيهم ،بعد ثالثة
أيام من قطع رأس مدرس،
في هجوم وصفته شخصيات
عامة بأنه «هجوم على
الجمهورية وعلى قيم
فرنسا» ،التي تستعد لترحيل
 ٢٣١أجنبيا كانوا على قائمة
المراقبة الحكومية ،ويشتبه في
اعتناقهم معتقدات متطرفة.

فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ــرس ـ ــال ـ ــة
مفادها أن "أعــداء الجمهورية
لن يتمتعوا بالراحة" ،أطلقت
الـ ـش ــرط ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،أم ـ ــس،
عمليات ضد "عشرات األفراد"
المرتبطين بالتيار اإلسالمي،
وداهمت منازلهم ،بعد  3أيام
عـلــى مـقـتــل مـ ــدرس ق ــال وزي ــر
الداخلية جـيــرار دارمــانــان إن
"فـ ـت ــوى" ص ـ ــدرت ب ـح ـقــه ،ألنــه
ع ــرض عـلــى تــام ـيــذه رســومــا
كــاري ـكــاتــوريــة مـسـيـئــة للنبي
محمد (عليه الصالة والسالم).
وكـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـق ـ ــرر فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الــدفــاع الــوطـنــي ،ال ــذي ترأسه
الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون،
أمس األول ،اتخاذ إجراء أكثر
قوة ضد الراديكالية ،والتركيز
بـ ـ ـص ـ ــورة أك ـ ـبـ ــر عـ ـل ــى خ ـط ــاب
الكراهية على اإلنترنت.

«شجار» صيني ــ تايواني
يوتر األجواء بينهما

حراس الشرف على درج اإلليزيه قبيل وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقاء ماكرون أمس (أ ف ب)
وأشـ ـ ـ ـ ــار دارم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــان ،وه ــو
أصـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــر وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـس ـ ـلـ ــم ه ـ ــذا
الـمـنـصــب ،والـ ــده ي ـه ــودي من
مالطا ووالدته جزائرية عاملة
نـ ـظ ــاف ــة ،إلـ ـ ــى أن "ال ـع ـم ـل ـي ــات
تستهدف عـشــرات مــن األف ــراد
ليسوا بــالـضــرورة على صلة
ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـ ـش ـ ــأن ج ــري ـم ــة
قـتــل بــاتــي ،لكنها تـهــدف إلــى
تـمــريــر رس ــال ــة :لــن ن ــدع أع ــداء
الجمهورية يــر تــا حــون دقيقة
واحدة".
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر م ـط ـلــع إن ـهــم

القره داغي يشكك في «الفيلم الفرنسي»
شكك علي القره داغي ،األمين العام لالتحاد
العالمي لعلماء المسلمين (المدرج على قوائم
اإلره ــاب فــي الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات والبحرين
ومـصــر) فــي الــروايــة الفرنسية الرسمية حول
حادث باريس.
وطرح القره داغي ،وفقا لما نشره "االتحاد"
على موقعه الرسمي ،عددا من التساؤالت" :أليس
غريبا أن المجرم الـشــاب فــي الفيلم الفرنسي
الذي يتم إقناعنا به يتم قتله على الفور؟ لماذا
لم يتم القبض على التلميذ القاتل والتحقيق
مـعــه ومـحــاكـمـتــه عـلــى الـعـلــن ومـعــرفــة مــن هو
ومــا الــدوافــع؟ لـمــاذا منفذ مذبحة المسجدين

فــي نيوزلندا مــا زال حيا وفــي السجن ،بينما
ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا تـ ـت ــم ت ـص ـف ـي ــة ال ـم ـت ـه ــم وإط ـ ـ ــاق
تصريحات تهول من تخويف الناس من اإلسالم
والمسلمين؟".
وتابع" :تال ذلك حديث من الرئيس إيمانويل
ماكرون ،ادعى فيه أن الحادث إرهــاب إسالمي
وضربة لحرية التعبير .الرد الكيدي من األروقة
المظلمة في فرنسا لتلبيس اإلسالم والمسلمين
رداء اإلرهــاب جــاء ردا تمثيليا رديـئــا .تصرف
الشاب مدان سواء أتم تمثيله وإعداد شخوصه
أم ك ــان عـلــى الـحـقـيـقــة م ــع رفـضـنــا ال ـت ــام لـهــذا
الحدث وكل تجلياته وأسبابه".

أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــون لـ ــدى
أجـهــزة االسـتـخـبــارات ،بسبب
خـطـبـهــم الـم ـت ـطــرفــة ورس ــائ ــل
ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـب ــث ع ـلــى
الشبكات االجتماعية.
وأضاف الوزير أنه تم فتح
أك ـث ــر م ــن  80تـحـقـيـقــا بـشــأن
ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
اس ـت ـهــدفــت "كـ ــل م ــن ع ـبــر عن
أسفه ،وقال بطريقة أو بأخرى
إن األستاذ جلب األمر لنفسه"،
مؤكدا حدوث توقيفات.
وأعـ ـل ــن أن أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
سـتــزور مقار  51جمعية هذا
األسبوع ،والعديد منها "سيتم
حله" بقرار من مجلس الوزراء،
م ـض ـي ـف ــا ان ـ ـ ــه يـ ــرغـ ــب ب ـش ـكــل
خــاص فــي حــل "التجمع ضد
اإلســامــوفــوب ـيــا ف ــي فــرنـســا"
وأك ــد أن هــذا الـكـيــان "مـتــورط
علنا" ،وهناك "عدد معين من
العناصر يسمح لنا بالتفكير
أنه عدو للجمهورية".
وأشــار دارمانان أيضا إلى
منظمة بــركــة سـيـتــي (مــديـنــة
ا لـبــر كــة) غير الحكومية التي
أسـسـهــا مـسـلـمــون ذوو نزعة
سـ ـلـ ـفـ ـي ــةُ ،
ووض ـ ـ ـ ـ ــع رئ ـي ـس ـه ــا
ادريس يمو الخميس الماضي
تـ ـح ــت الـ ـم ــراقـ ـب ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
ف ــي إطـ ــار تـحـقـيــق ف ــي قضية

ُ
موسكو ت ِعد آلية لمراقبة هدنة كاراباخ

تحرش على مواقع التواصل
االجتماعي.
وتثير الجمعية ،التي لدى
ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى "ف ـي ـس ـب ــوك"
أكـ ـث ــر مـ ــن  715ألـ ـ ــف م ـت ــاب ــع،
حماسة كبيرة لدى الكثير من
الشباب المؤمنين ،كما أنها
تثير الشكوك بسبب مواقفها
الراديكالية أحيانا.

ً
طرد  231أجنبيا

وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــه م ــع
محافظي الشرطة أمس األول،
أعلن دارمانين مطالبته بطرد
 231أجـنـبـيــا مـسـجـلـيــن على
قائمة الـتـطــرف اإلرهــابــي في
الـ ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة.
وي ــوج ــد م ــن ب ـيــن هـ ــؤالء 180
شـخـصــا ف ــي ال ـس ـجــن حــالـيــا،
بينما سيتم اعتقال  51آخرين.
وذكرت "أوروبــا  "1أن وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة "ط ـل ــب م ــن ال ــرب ــاط
اسـ ـتـ ـع ــادة  9مـ ــن مــواط ـن ـي ـهــا
ال ـم ـت ـطــرف ـيــن فـ ــي وض ـ ــع غـيــر
قانوني".

ماكرون
وخـلــف قتل الـمــدرس باتي
ص ــدم ــة فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء

يريفان :أنقرة تسعى للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز ألوروبا

أذربيجاني يعاين شقة جيرانه في ترتار التي تضررت بالقصف األرمني أمس األول (ا ف ب)
أع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الفـ ــروف ،أم ــس ،أن مــوسـكــو تعمل مــع يريفان
وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطالق النار
في إقليم ناغورني كاراباخ ،معتبرا ان استمرار
المعارك والهجمات على األهداف المدنية بعد
اجتماع ممثلي أرمينيا وأذربيجان في موسكو
أخيرا "غير مقبول".
وف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــد ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
م ـحــادثــات أج ــراه ــا مــع األم ـيــن ال ـعــام لمجلس
أوروب ـ ـ ـ ــا ،م ــاري ــا بـيـتـشـيـنــوفـيـتــش ب ــوري ـت ــش،
قــال الف ــروف" :تــأكــدنــا ،بعد تبني وثيقتين تم
توقيعهما دون أن يغير ذلك الوضع على األرض
تغييرا جذريا ،من أن وقفا فعاال إلطالق النار
يمر بإحداث آلية لمراقبة نظام وقف النار".
وشدد على ضرورة تخلي طرفي النزاع عن
استخدام خطابات المواجهة ،ووقــف األعمال
القتالية ،وتوجيه ضربات إلى المنشآت المدنية،
وه ــذا بــالـطـبــع الـمـطـلــب ذات ــه ال ـ ــوارد فــي بـيــان

بانكوك :متظاهرون
يسيطرون على تقاطع طرق

سيطر اآلالف من المتظاهرين
التايلنديين المؤيدين
للديمقراطية على تقاطع
طرق رئيسي في بانكوك،
وهم يرفعون صور نشطاء
معتقلين ،في تحد واضح
لقرار السلطات بحظر
التجمعات الذي ترافق مع
تصعيدها لحملة القمع في
ّ
وتعرضت
األيام األخيرة.
الحركة التي يقودها الشبان
لنكسات عدة هذا األسبوع،
حيث تم اعتقال العشرات
منهم بعد تطويقهم األربعاء
الماضي موكبا ملكيا ،والقاء
التحية المؤيدة للديمقراطية
على الملكة سوثيدا.

دارمانان
وفـ ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى مـشـتـبــه
ف ـي ـه ـم ــا تـ ــم ت ــوق ـي ـف ـه ـم ــا ،ق ــال
دارم ــان ــان إلذاعـ ــة "أوروب ـ ــا :"1
"مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن ـه ـمــا أصـ ــدرا
فتوى ضد األستاذ".
واتـهــم وزيــر الداخلية والــد
تـلـمـيــذة م ــن كــون ـفــان ســانــت
أونورين ،والناشط اإلسالمي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم
الـصـفــريــوي ،مـغــربــي الـمــولــد،
"بإصدار فتوى واضحة" ضد
أستاذ التاريخ صامويل باتي،
ألنه عرض رسوما مسيئة على
تالميذه.
والرجالن اللذان شنا حملة
للتنديد بمبادرة األستاذ ،من
ب ـيــن  11شـخـصــا محتجزين
لدواعي التحقيق في االعتداء
الـ ـ ـ ـ ــذي ارتـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــه ال ـش ـي ـش ــان ــي
المولود في موسكو عبدالله
أنـ ـ ـ ـ ــزوروف وق ـت ـل ـت ــه ال ـش ــرط ــة
الفرنسية .ويحاول المحققون
م ـ ـعـ ــرفـ ــة مـ ـ ــا إذا ك ـ ـ ــان قـ ـ ــد تــم
"تــوجـيـهــه" أم أن ــه تـصــرف من
تلقاء نفسه.

سلة أخبار

رؤس ــاء فرنسا وال ــوالي ــات المتحدة وروسـيــا،
بـصـفـتـهــم زع ـم ــاء مـجـمــوعــة مـيـنـســك الـتــابـعــة
لمنظمة األم ــن وال ـت ـعــاون فــي أوروب ـ ــا" ،مــؤكــدا
أن على أذربـيـجــان وأرمينيا تنسيق المبادئ
المحورية التي ستمكن من إعــادة الوضع في
كاراباخ إلى استقراره في األفق البعيد.
إل ــى ذلـ ــك ،ت ـج ــددت االش ـت ـب ــاك ــات ف ــي إقـلـيــم
كاراباخ ومحيطه ،أمس ،رغم إعالن طرفي النزاع
قبولهما الهدنة اإلنسانية الثانية التي دخلت
حيز التنفيذ منتصف ليل األحد  -االثنين.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع فـ ـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة
ارتساخ االرمينية المعلنة أحاديا بأن القوات
األذربيجانية واصلت انتهاكاتها التفاق وقف
ال ـن ــار بـقـصــف ج ــوي وم ــدف ـع ــي ع ـلــى مختلف
ق ـط ــاع ــات ال ـج ـب ـهــة ف ــي االت ـج ــاه ـي ــن الـشـمــالــي
والجنوبي لإلقليم.
وذكــرت الناطقة باسم وزارة الدفاع األرمنية
شوشان ستيبانيان أن "المعارك العنيفة في جنوب

االقليم مستمرة" ،مضيفة أن مدرستين في أراض
أرمنية تعرضتا ألضرار بسبب ضربات لطائرات
من دون طيار (درون) أذربيجانية.
عـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،اتـهـمــت وزارة الــدفــاع
األذربيجانية أرمينيا باستهداف  4بلدات قريبة
من خط النار بقصف مدفعي.
وذك ــرت وكــالــة ترند لألنباء فــي أذربـيـجــان،
أمس ،أن إيــران أسقطت طائرة أرمنية من دون
طيار في محافظة أردبـيــل شمال غربي إيــران.
وفــي مطلع أكتوبر ،حــذر مسؤولون ايرانيون
البلدين من تأثير قذائف الهاون على األراضي
اإليرانية خالل النزاعات بينهما.
وفــي يــريـفــان ،أعـلــن رئـيــس ال ــوزراء األرمـنــي
نيكول باشينيان أن هدف تركيا من الحرب ليس
تحرير أراضي أذربيجان كما تقول ،بل السعي
للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا،
موضحا أن المعارك في كاراباخ تدور رحاها من
أجل تحديد وضعه القانوني.

فرنسا ،وتظاهر عشرات اآلالف
األحد دفاعا عن حرية التعبير
ورفض "الظالمية" ،بينما عقد
مــاكــرون في المساء اجتماعا
لمجلس الــدفــاع الــوطـنــي قال
خ ــا ل ــه إن "ا لـ ـخ ــوف سينتقل
إلى المعسكر اآلخــر .لن ينعم
اإلسالميون بالطمأنينة ،ولن
ي ـه ـنــأوا بــال ـنــوم ف ــي فــرن ـســا"،
وفق ما نقل عنه قصر اإلليزيه.
وفي نهاية االجتماع ،الذي
اسـتـمــر ساعتين ونـصــف مع
رئيس الوزراء جان كاستكس
و 5وزراء وا ل ـ ـمـ ــد عـ ــي ا لـ ـع ــام
ل ـ ـم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ج ـ ــان
فرانسوا ريشار ،أعلن ماكرون
"خـ ـط ــة ع ـم ــل ضـ ــد ال ـك ـي ــان ــات
وال ـج ـم ـع ـيــات أو األش ـخ ــاص
المقربين من الدوائر المتطرفة
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـن ـ ـشـ ــرون ال ـ ــدع ـ ــوات
للكراهية".
ك ـمــا ق ــرر م ــاك ــرون بــاتـخــاذ
"إجراءات ملموسة سريعة ضد
الدعاية اإلسالمية المتطرفة
على اإلنترنت" ،مطالبا "بعدم
مـنــح أي مـجــال ألول ـئــك الــذيــن
ينظمون أنفسهم بغية الوقوف
ب ــوج ــه ال ـن ـظ ــام ال ـج ـم ـهــوري"،
حـســب اإلل ـيــزيــه ال ــذي أوضــح
أن مــاكــرون "يــريــد تعزيز أمن
الـمــدارس ومحيطها قبل بدء

العام الدراسي في  2نوفمبر،
مــن خ ــال تــدابـيــر يـفـتــرض أن
تستمر أسبوعين".

لوبن
و ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــز ي ـ ـ ــون BFM
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـ ــن زعـ ـيـ ـم ــة ح ــزب
الـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـي ـم ـي ـنــي
المتطرف مارين لوبن قولها إن
"اإلسالموية ،هذه األيديولوجية
اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة ت ـق ـتــل اآلن بـشـكــل
منتظم في بلدنا .فيوم الجمعة،
ق ـت ــل أسـ ـت ــاذ ب ـطــري ـقــة م ــروع ــة،
وضــربــت األم ــة كـلـهــا" ،متابعة:
"ه ــذه الـحــرب ضــد اإلســامــويــة
يـ ـ ـج ـ ــب أن ن ـ ـخـ ــو ض ـ ـهـ ــا ف ـع ــا
وسنفوز بها".
ودع ــت لــوبــن ،ال ـتــي وضعت
إكليال من الزهور خارج مدرسة
باتي شمال غرب باريس أمس،
والـ ـت ــي ق ــال ــت إنـ ـه ــا سـتـتــرشــح
للمرة الثالثة للرئاسة الفرنسية
عام  ،2022إلى اعتماد "تشريع
زمن الحرب" للتصدي للتهديد
اإلره ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي ،ووقـ ـ ـ ـ ــف "فـ ـ ـ ـ ــوري"
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــرة ،وت ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــل ج ـم ـي ــع
األجانب الموجودين في قوائم
مراقبة اإلرهاب.
(باريس  -وكاالت)

بوليفياَّ :
مقرب من موراليس يعيد
«االشتراكية» إلى الحكم
فاز لويس آرسي ،مرشح اليسار ،والمقرب
م ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق إي ـ ـفـ ــو م ــورالـ ـي ــس،
باالنتخابات الرئاسية في بوليفيا من الدورة
األولى ،بحصوله على أكثر من  52في المئة
من األصوات.
وتقدم وزير االقتصاد السابق ( 57عاما)
بأكثر من  20نقطة على منافسه الرئيسي
الوسطي كارلوس ميسا ،ويكون بذلك أعاد
ال ـحــركــة نـحــو االش ـتــراك ـيــة ال ــى الـحـكــم بعد
استقالة موراليس في نوفمبر  ،2019بعد أن
اتهمته المعارضة بارتكاب تجاوزات.
وقال آرسي ،خالل مؤتمر صحافي برفقة
نائب الرئيس ديفيد شوكيوانكا ،إن بوليفيا
"عادت الى الديمقراطية" ،مضيفا" :سنعمل
من أجل جميع البوليفيين ،وسنشكل حكومة
وحدة وطنية".
ورحبت رئيسة البالد بالوكالة جانين انيز
بفوزه ،قائلة" :ليس لدينا بعد تعداد رسمي،
لكن حسب المعطيات التي بحوزتنا ،لقد فاز
آرسي باالنتخابات".
وحـســب اسـتـطــاع ل ـلــرأي نـشــرتــه محطة
"يونيتل" الخاصة ،فإن آرســي نال  52.4في
الـمـئــة مــن األصـ ــوات مـقــابــل  31.5فــي المئة
لـلــرئـيــس ال ـســابــق ك ــارل ــوس مـيـســا (2003-
 ،)2005وأفاد استطالع آخر نشرته المؤسسة
الكاثوليكية "جوبيليو" بأن مرشح اليسار
نــال  53في المئة من االص ــوات مقابل 30.8
في المئة لمنافسه.
وأع ـ ـلـ ــن مـ ــورال ـ ـيـ ــس مـ ــن األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن،
الـتــي لجأ إلـيـهــا ،فــوز حــزبــه قائال
إن "ال ـح ــرك ــة ن ـحــو االش ـتــراك ـيــة
ف ـ ـ ــازت ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـف ــارق
ك ـب ـي ــر ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل مـجـلـســي
ال ـش ـي ــوخ والـ ـ ـن ـ ــواب .آرس ــي
هو رئيس بوليفيا" .ومنذ
انتهاء عمليات التصويت
التي جــرت بـهــدوء ،تكثفت
الـ ــدعـ ــوات لـلـبــولـيـفـيـيــن
"ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي

بالصبر" في مواجهة بطء الكشف عن النتائج
الرسمية.
وقــال رئيس المحكمة االنتخابية العليا
سلفادور روميرو ،خالل مؤتمر صحافي" ،في
انتخابات حساسة كهذه من أجــل مستقبل
ال ـبــاد ،علينا اعـتـمــاد اليقين بـشــأن نتائج
االنتخابات".
وبعدما أشــاد بحسن سير االنتخابات،
ذكر روميرو بان التعداد الرسمي يتم تباعا
مــع وص ــول نـتــائــج ال ــدوائ ــر وه ــذا يستغرق
وقتا.
ولـلـمــرة األول ــى منذ  20عــامــا ،ال يترشح
للرئاسة إيفو موراليس رئيس الـبــاد بين
 2006و 2019وزع ـي ــم ال ـي ـس ــار ف ــي أمـيــركــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ف ـقــد اس ـت ـق ــال ف ــي  10نــوفـمـبــر
 2019في أوج أزمة سياسية بعدما اتهمته
المعارضة بالتزوير في انتخابات فاز فيها
بوالية رابعة.
ودعـ ـ ــي ن ـح ــو  7.3م ــاي ـي ــن بــول ـي ـفــي إل ــى
ان ـت ـخ ــاب رئـيـسـهــم وك ــذل ــك ن ــائ ــب الــرئ ـيــس،
وتجديد البرلمان الذي تهيمن عليه حاليا
الـحــركــة بــاتـجــاه االشـتــراكـيــة .وبسبب وبــاء
"كــورونــا" ،جــرت الحملة االنتخابية بشكل
افتراضي وعلى شبكات التواصل االجتماعي.
ولضمان شفافية االق ـتــراع ،تــم التجديد
لكل أ عـضــاء المحكمة العليا لالنتخابات،
وتـعـهــد رئـيـسـهــا روم ـي ــرو بــال ـتــزام "صــرامــة
تقنية وح ـيــاد سـيــاســي وشـفــافـيــة" فــي فــرز
األصـ ـ ــوات ،وأوف ـ ــدت مـنـظـمــة ال ــدول
األميركية واالت ـحــاد األوروب ــي
واتحاد المنظمات االنتخابية
األميركية ومؤسسة كارتر
مراقبين.
وي ـن ــص ال ــدسـ ـت ــور عـلــى
أن الفوز من ال ــدورة األولــى
لالنتخابات يتطلب حصول
المرشح على  40في المئة
من األصوات ،وفارق  10في
المئة عــن منافسه ،وإال يتم
تنظيم دورة ثانية.
(الباز ـ ـ أ ف ب)

لويس آرسي

وقع شجار بين موظفين
تايوانيين وصينيين اثناء
حفل استقبال في جزر
فيجي ،ادى أمس ،إلى تبادل
االتهامات وسط توتر شديد
بين تايبيه وبكين.
وتتهم تايوان موظفين
صينيين بحضور حفل
بدون تلقي دعوة ،نظم في
 8اكتوبر في فندق فخم
في سوفا عاصمة جزر
فيجي والتعدي على احد
الموظفين.
واعلنت جوان او ،المتحدثة
باسم وزارة الخارجية
التايوانية "ندين بشدة
تصرفات العاملين في
السفارة الصينية في فيجي".
وذكرت السفارة الصينية
في فيجي أن موظفيها "كانا
خارج مكان إقامة الحدث في
اطار مهام رسمية".
وأعلنت ان سلوك موظفي
البعثة التايوانية "كان
استفزازيا وتسبب بجرح
دبلوماسي صيني".

قرغيزستان :جباروف يسعى
لتعديل الدستور

قال رئيس قيرغيزستان
الجديد باإلنابة ،صدر
جباروف ،الذي وصل إلى
السلطة األسبوع الماضي
بعد انتفاضة شعبية إنه
يعتزم المنافسة على فترة
رئاسة كاملة إذا عدلت بالده
الدستور بما يسمح له بذلك.
ويمكن أن تثير طموحات
جباروف الجديدة خالفات
بينه وبين بعض األحزاب
السياسية التي ساعدت في
وصوله إلى السلطة ،والتي
لم تسانده إال على أساس
تولي الزعامة مؤقتا لرسم
طريق للخروج من أزمة أعقبت
انتخابات متنازع عليها.

ّ
«مرشح إردوغان» يفوز
برئاسة شمال قبرص

ً
ً
ومؤيدا
مدعوما من تركيا
ّ
"لحل الدولتين" ،فاز المرشح
القومي أرسين تتار بشكل
مفاجئ بمنصب ّ
الرئاسة
ّ
جمهورية شمال قبرص
في
ًّ
ّ
التركية المعلنة أحاديا ،في
وجه االشتراكي المنتهية
واليته مصطفى اكينجي،
ّ ً
ً
ً
متقدما.
مانحا أنقرة موقعا
وحاز تتار ( 60عاما) ،الذي
كان يشغل منصب رئيس
وزراء ،على  %51.69من
ّ ً
متقدما على
األصوات،
أكينجي ( )%46.26ذي
العالقة الباردة مع الرئيس
التركي رجب ّ
طيب إردوغان،
سارع الى الترحيب
الذي ّ
بفوز مرشحه.
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vs
ترامب بايدن

ترامب يهاجم «أغبياء» الجمهوريين ...وبدء االقتراع بفلوريدا

سلة أخبار
متضررون من «حظر الـ »7
يترقبون االنتخابات

أميركيون يصطفون للتصويت في فلوريدا أمس (أ ف ب)

يكثف المرشحان المتنافسان في االنتخابات الرئاسية األميركية
موعد االقتراع .ويبدو أن الرئيس الجمهوري
أنشطتهما مع اقتراب ً
دونالد ترامب يراهن مجددا على الفوز بواليات حاسمة بفروقات
قليلة ليخطف النصر كما فعل في  ،2016في وقت يبدو أن الحملة
الديمقراطية تراهن على التصويت المبكر وتحاول إضعاف ترامب
قبل يوم  3نوفبمر.

هـ ــاجـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب م ـن ـت ـق ــدي ــه مــن
ً
أعضاء حزبه الجمهوري ،واصفا
إي ــاه ــم ب ـ ـ «األغ ـ ـب ـ ـيـ ــاء» ،ف ــي وق ــت
دعــاهــم لـتــوحـيــد صـفــوفـهــم بعد
تزايد انتقاداتهم له والتحذيرات
من هزيمة موجعة في االنتخابات
الرئاسية المقررة في  3نوفمبر.
وجـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات تــرامــب
أ مـ ـ ـ ــس األول فـ ـ ــي و قـ ـ ـ ــت ت ــو ج ــه

ومـ ـن ــافـ ـس ــه الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي جــو
بايدن لكسب أصــوات الناخبين
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ــأرج ـح ــة فــي
األمتار األخيرة قبل االنتخابات
الرئاسية التي تظهر استطالعات
ّ
ال ــرأي أن قـطــب ال ـع ـقــارات الـثــري
يواجه خطر خسارتها.
وف ــي حــدي ـثــه لـتـجـمــع حــاشــد
ف ــي والي ـ ــة ن ـي ـف ــادا غـ ــرب ال ـب ــاد،
تنقل ترامب من مهاجمهة بايدن
والتباهي بسياساته االقتصادية
إل ــى ن ـقــاشــات حــول
ض ـغ ــط الـ ـمـ ـي ــاه فــي
الحمامات والحديث
ع ــن ق ـم ـيــص ارتـ ـ ــداه
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوض االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة
ال ـ ـقـ ــدم .ل ـك ـنــه ت ـحــدث
ً
أيـ ـض ــا ع ــن تـعـلـيـقــات
السناتور الجمهوري
بن ساس من نبراسكا
(وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط) ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ــال
أخ ـ ـيـ ــرا ل ـل ـنــاخ ـب ـيــن إن
ترامب ّ
«يقبل مؤخرات
الـ ـ ــدي ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاتـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــن»،
ويسيء معاملة النساء
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ال ـ ـب ـ ـيـ ــت
األبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــض ك ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع
ّ
تجاري .واعتبر ساس أن
ّ
«مرجحة»
خسارة ترامب
بمواجهة ّ بايدن.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــون آخـ ـ ـ ـ ـ ــرون
م ـ ــن خـ ـس ــائ ــر ان ـت ـخ ــاب ـي ــة
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي
س ـت ـش ـمــل خـ ـس ــارة م ـقــاعــد
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ب ـم ــا فــي
س ـنــاتــور تـيــد ك ــروز،
ذل ــك ال ـ ّ
الــذي حــذر على غــرار ساس
م ـ ــن «م ـ ــذبـ ـ ـح ـ ــة» ان ـت ـخ ــاب ـي ــة
للجمهوريين .حتى ليندسي

غراهام ،أحد أقرب حلفاء ترامب
في مجلس الشيوخ ،قال الخميس
إن الديمقراطيين لديهم «فرصة
جـ ـي ــدة» ل ـل ـفــوز ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية.
وقال ترامب في اجتماع حاشد
ف ــي كـ ــارسـ ــون س ـي ـت ــي ،عــاص ـمــة
نـيـفــادا «لــديـنــا بـعــض األغـبـيــاء»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ل ــديـ ـن ــا ه ـ ــذا ال ــرج ــل
ســاس كما تعلمون يريد اإلدالء
بتصريح ...على الجمهوريين أن
ً
يتحدوا معا بشكل أفضل».

العلماء وهانتر
ورغم إصابة ترامب بفيروس
كــورونــا وتعافيه منه فــي اآلونــة
األخيرة ،فقد سخر من بايدن في
نيفادا لنهجه الحذر من الوباء.
وتهكم تــرامــب مــن المطالبين له
بــاإلن ـصــات آلراء الـعـلـمــاء ،قائال
«لــو كـنــت أصـغـيــت للعلماء فقط
ألص ـب ـح ـنــا اآلن ف ــي ب ـلــد يــواجــه
ركودا هائال».
وأمــس األول ،أثــار ترامب مرة
أخرى شبهات مفادها أن رسائل
مــوجــودة على حاسوب محمول
لهانتر نجل بايدن تكشف تورط
نائب الرئيس السابق بعالقات
يعتقد أ نـهــا على صلة بالفساد
في أوكرانيا.
وه ـ ــو م ــا ي ـج ـع ــل ،بـ ــرأيـ ــه ،مــن
«المستحيل» على بــايــدن «تولي
منصب الرئيس على اإلط ــاق!».
ورف ـ ـضـ ــت ح ـم ـل ــة بـ ــايـ ــدن مـ ـ ــرارا
مــزاعــم الفساد ،ونفاها المرشح
نـفـســه بـغـضــب ووص ـف ـهــا بــأنـهــا
«حملة تشهير» ،لكن ترامب تابع
هجومه بقوة.
وهاجم الديمقراطيون ترامب،
أمس األول ،ليس بسبب هجومه

الـمـتــواصــل على بــايــدن فحسب،
لـ ـك ــن عـ ـل ــى ح ــاكـ ـم ــة م ـي ـش ـي ـغــان
غريتشن ويتمير ،التي استهدفت
ب ـم ـخ ـطــط لـخـطـفـهــا م ــن جـمــاعــة
مسلحة يمينية مدججة بالسالح.
وقالت ويتمير في مقابلة على
ّ
شبكة «إن بــي ســي» ،إن الرئيس
«يحفز ويحرض على هذا النوع
مــن اإلره ــاب الــداخـلــي .إنــه خطأ.
يجب أن ينتهي .إنه أمر خطير».

فلوريدا
إلــى ذلــك ،وبينما قالت حملة
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن االن ـت ـخــاب ـيــة إن
ال ـف ـحــوص أثـبـتــت ســامــة نائبة
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ك ـ ـ ـمـ ـ ــاال ه ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ب ـع ــد
إصابة مساعدة لها بكوفيد19 -
وإنـ ـه ــا س ـت ـش ــارك ف ــي تـجـمـعــات
الـتـصــويــت المبكر فــي أورالن ــدو
وج ـ ــاك ـ ـس ـ ــون ـ ـف ـ ـي ـ ــل ،ب ـ ـ ـ ـ ــدأ أم ـ ــس
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال ـم ـب ـك ــر فـ ــي واليـ ــة
فلوريدا الحاسمة ،في وقت أدلى
عدد قياسي بلغ  28مليون ناخب
بأصواتهم بالفعل قبل أسبوعين
تـ ـق ــريـ ـب ــا مـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـح ـم ـل ــة
االنتخابية.
وي ـع ـت ـب ــر كـ ـثـ ـي ــرون فـ ـل ــوري ــدا
واليـ ــة حــاس ـمــة ال ب ــد وأن يظفر
بها تــرامــب للفوز باالنتخابات.
وللوالية الجنوبية  29صوتا في
المجمع االنتخابي ،مما يجعلها
هــي ون ـيــويــورك صــاحـبـتــي أكبر
عدد من األصوات بعد كاليفورنيا
وتكساس في السباق القتناص
 270صــوتــا بــالـمـجـمــع سـتـحــدد
الفائز في االنتخابات.
وأظـ ـ ـه ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع أجـ ــرتـ ــه
رويترز/إبسوس من السابع إلى
الرابع عشر من أكتوبر أن بايدن
ي ـح ـظــى ب ـتــأي ـيــد نـسـبـتــه  49في

المئة مقابل  47في المئة لترامب،
بهامش خطأ أربع نقاط مئوية.
َ
المرشحين
وا ن ـهــا لــت حملتا
بأموال اإلعالنات االنتخابية على
فلوريدا ،وإن كان بايدن أنفق أكثر
من منافسه الجمهوري.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة الـ ـخـ ـب ــراء
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا بـ ـمـ ـث ــاب ــة ج ـ ـ ـ ــدار ن ــار
لترامب ،ففي حال اختراقه يخسر
ترامب على األرجح مقعد البيت
األبيض.
ويـعـتـقــد الـمــراقـبــون أن حفنة
من الواليات الرئيسية هي التي
ستحسم نتيجة السباق الرئاسي.
ف ـ ـقـ ــد ح ـ ـقـ ــق تـ ـ ــرامـ ـ ــب ان ـ ـت ـ ـصـ ــارا
بنسبة ضئيلة فــي  2016بفوزه
ب ــوالي ــات ف ـلــوريــدا وبنسلفانيا
وميشيغان وكاروالينا الشمالية
وويسكونسن وأريزونا .وتظهر
االس ـت ـط ــاع ــات ال ـحــال ـيــة تــراجــع
شعبيته في جميع تلك الواليات
الـ ـس ــت ،وإن بـ ـف ــارق ض ـئ ـيــل فــي
بعض منها.
ً
ويتراجع ترامب أيضا بهامش
ضـئـيــل ف ــي ث ــاث واليـ ــات أخ ــرى
فــاز بها فــي  2016هــي جورجيا
وأيـ ــوا وأوه ــاي ــو ،بـحـســب مـعــدل
استطالعات الواليات على موقع
ريل كلير بوليتكس.

المناظرة األخيرة
وي ـل ـت ـقــي ب ــاي ــدن وت ــرام ــب في
م ـنــاظــرة أخ ـي ــرة ي ــوم الـخـمـيــس.
وسـ ـتـ ـج ــرى الـ ـمـ ـن ــاظ ــرة ال ـثــال ـثــة
واألخيرة المتلفزة بين الخصمين
فـ ــي والي ـ ـ ــة ت ـي ـن ـي ـســي ،مـ ــع ط ــرح
موضوعات من بينها «العنصرية
في أميركا» و«التغير المناخي»
و«محاربة كوفيد »19 -ما يضمن
مواجهة محتدمة.

يترقب متضررون من حظر
السفر الثالث ،الذي فرضه
الرئيس األميركي دونالد
ترامب على مواطني  5دول
مسلمة هي :إيران ،وليبيا،
والصومال ،وسورية ،واليمن،
باإلضافة إلى كوريا الشمالية،
وفنزويال ،نتيجة االنتخابات
الرئاسية.
ّ
وقدر محلل في معهد «كاتو»،
وهو مركز أبحاث ليبرالي في
واشنطن ،أنه بحلول أكتوبر
 2019تضرر أكثر من  15ألف
زوج وأطفال صغار تبناهم
مواطنون أميركيون من
ّ
القيود ،لكن العدد قد يكون
أعلى بكثير اآلن.
وأوضح محلل الهجرة
ّ
في المعهد ديفيد بيير أن
المرشح الديمقراطي جو
بايدن وعد بإلغاء الحظر الذي
يطلق عليه البعض «حظر
المسلمين» في اليوم األول
لرئاسته ،لكن حتى لو حدث
ذلك ،سيكون األوان قد فات
بالنسبة لكثيرين.

هل يصبح بايدن ثاني
رئيس كاثوليكي؟

يتحدث المرشح الديمقراطي
لالنتخابات الرئاسية
األميركية جو باين باستمرار
عن الكيفية التي ساعده من
خاللها اإليمان على تخطي
مآس كثيرة في حياته .ويأمل
بايدن الكاثوليكي ،أن يتمكن
في الثالث من نوفمبر ،من
إقناع الناخبين الكاثوليك
الذين صوتوا بمعظمهم
في  2016لدونالد ترامب،
باختياره هو هذه المرة،
ليصبح ثاني رئيس أميركي
كاثوليكي ،بعد جون كينيدي.
ويعتزم بايدن عدم ترك
ً
الناخبين الملتزمين دينيا
للجمهوريين.
ً
ويبدو التحدي كبيرا ففي عام
 ،2016انتخب  52في المئة
الكاثوليك الذين يمثلون
من ُ
نحو خمس األميركيين ترامب
مقابل  45في المئة ّ
صوتوا
لكلينتون .ويشكل دعم بايدن
لإلجهاض المحرم كاثوليكا
العقبة األهم أمام استمالته
للناخبين الكاثوليك.

الرئيس األميركي وضع العالقات مع أوروبا على «جهاز اإلنعاش»
حساسيات اإلنفاق الدفاعي و«نورد ستريم  »2وهواوي سترافق بايدن
اسـتـقـبـلــت الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة
آن ـج ـيــا م ـيــركــل ف ــي عـ ــام  2016فــوز
دونالد ترامب في االنتخابات بتحذير
اسـتـثـنــائــي م ـف ــاده بــأنـهــا سـتـتـعــاون
مع الرئيس األميركي شرط احترامه
القيم الديمقراطية .لكن لــم تتحسن
األمور مذاك.
وبـ ـ ـع ـ ــد أربـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،أحـ ــدثـ ــت
خطوات ترامب المشددة في السياسة
ً
الـخــارجـيــة وال ـتــي كـشــف عنها م ــرارا
ً
بتغريدات ّ
معبرة عن غضبه ،شرخا
ليس مع ألمانيا فحسب ،بل مع معظم
دول أوروبا.
وق ــال ــت س ــوده ــا ديـفـيــد-ويـلــب من
م ــرك ــز «صـ ـن ــدوق م ــارش ــال األل ـمــانــي
للواليات المتحدة» ،إن «العالقة عبر
ً
األط ـل ـس ــي ب ــات ــت ف ـع ـل ـيــا ع ـلــى جـهــاز
اإلنعاش».
وأفـ ــاد ال ـخ ـبــراء بــأنــه حـتــى إن فــاز
المرشح الديمقراطي جــو بــايــدن في
انـتـخــابــات الـثــالــث مــن نــوفـمـبــر ،فلن
يكون هناك حــل سحري يــردم الهوة
بين ضفتي األطلسي.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات لـ ـل ــرأي
ً
أجراها أخيرا «مركز بيو لألبحاث» أن
صورة الواليات المتحدة في أوساط
األوروبـيـيــن تراجعت إلــى مستويات
قياسية ،إذ لــم يعد إال  26فــي المئة
مــن األل ـمــان يـنـظــرون بشكل إيجابي

اآلن إلى القوة العظمى .وأفاد بروس
ستوكس من مركز «شاتهام هاوس»
بــأنــه يمكن إرج ــاع «الـحـكــم الـقــاســي»
هذا إلى االعتقاد السائد بأن حكومة
تــرامــب «أس ـ ــاءت إدارة أزم ــة كــورونــا
المستجد».
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ديـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد-ويـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب أن
«األوروبـ ـيـ ـي ــن ي ـن ـظ ــرون إل ــى أمـيــركــا
ويـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
المسائل الداخلية التي تفكك البالد
ً
وبالتالي كيف يمكنها أن تكون شريكا
ً
جيدا (في وقت كهذا)؟».
ً
وانطالقا من انسحابها من اتفاقية
ب ــاري ــس ل ـل ـم ـنــاخ واالت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
ً
اإلي ــران ــي وص ـ ــوال إل ــى ف ــرض رس ــوم
على واردات الـفــوالذ واأللمنيوم من
االتـحــاد األوروب ــي وإضـعــاف منظمة
التجارة العالميةّ ،
وجه ترامب ضربة
تلو األخ ــرى للتعددية الـتــي يوليها
األوروب ـي ــون أهمية بالغة كنهج في
التعامل مع التحديات الدولية.
وصدم حلفاء بالده حينما وصف
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ب ــأن ــه خ ـصــم في
مجال التجارة ،بينما «أخاف الناس»
بتودده لروسيا ،بحسب ستوكس.
ً
ودائما كانت ألمانيا ،التي تتولى
الرئاسة الــدوريــة لالتحاد األوروبــي،
في عين عاصفة غضب ترامب ألسباب
عديدة لعل أبرزها إخفاقها في بلوغ

أهداف حلف شمال األطلسي لإلنفاق
على الدفاع.
وحتى على المستوى الشخصي،
ال يخفي أي مــن أقــوى نساء أوروب ــا،
الـتــي تـغــادر منصبها الـعــام المقبل،
وسيد البيت األبيض عدم استلطاف
أحدهما اآلخر.
وبـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إيمانويل مــاكــرون الــذي حــاول إثــارة
إع ـجــاب تــرامــب عـبــر ع ــرض عسكري
وع ـشــاء مـبـهــر فــي ب ــرج إي ـفــل قـبــل أن
ت ـتــردى ال ـعــاقــات بـيـنـمــا ،لــم تـحــاول
ميركل يوما مالطفة الرئيس األميركي
ّ
المتقلب.
وط ـ ـغـ ــى الـ ـفـ ـت ــور عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــات
أكثر في يونيو بعدما رفضت دعوة
لـحـضــور اج ـت ـمــاع لـمـجـمــوعــة ال ــدول
السبع فــي واشنطن ج ـ ّـراء المخاوف
المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
بعد ذلك بوقت قصير ،أعلن ترامب
أنه سيخفض عدد الجنود األميركيين
المنتشرين في ألمانيا.
وق ـ ـ ــال سـ ـت ــوك ــس «ل ـ ــدي ـ ــه م ـش ـك ـلــة
ح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـن ـس ــاء
القويات».
لكن ترامب أقــام بعض الصداقات
فــي ال ـقــارة ،على غــرار رئـيــس ال ــوزراء
المجري فيكتور أوربان الذي يشاطره
م ـع ــاداة الـمـهــاجــريــن .وأع ــرب األخـيــر

ً
علنا عن دعمه إعادة انتخاب الرئيس
الجمهوري.
و قــا لــت جاستينا غوتكوسكا من
«مــركــز دراس ــات ال ـشــرق» ،إن بــولـنــدا،
التي ستستفيد من إعادة نشر ترامب
قوات بــاده ،اختبرت «إعــادة انخراط
الواليات المتحدة» وتشارك واشنطن
معارضتها مشروع «نورد ستريم »2
المثير للجدل لمد أنــابـيــب غــاز بين
روسيا وألمانيا.
وفـ ــي حـ ــال فـ ــاز بـ ــايـ ــدن« ،ف ـس ـيــرى
ح ــاج ــة إلع ـ ــادة إح ـي ــاء ال ـع ــاق ــات مع
الحلفاء» ،بحسب ديفيد-ويلب.
ويـتــوقــع الـخـبــراء أن يـجــري نائب
الرئيس األسبق زيارة إلى أوروبا بعد
وقت قصير من فوزه ،حال تحقق ذلك،
واالنضمام إلى اتفاقية المناخ وإعادة
إطالق المحادثات النووية مع إيران.
لـ ـك ــن سـ ـتـ ـت ــواص ــل ال ـح ـس ــاس ـي ــات
المرتبطة باإلنفاق الدفاعي و«نــورد
س ـت ــري ــم  »2وح ـم ـل ــة واشـ ـنـ ـط ــن ضــد
مجموعة هــواوي الصينية العمالقة
للتكنولوجيا.
وفـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد أثـ ـق ــل
«ك ــوف ـي ــد  »19 -ك ــاه ـل ــه ،سـيـتـحــاشــى
بايدن على األرجــح اتجاهات ترامب
األكثر حمائية لكن ّ
يرجح أن تستمر
رؤيـ ــة م ــا قــائ ـمــة ع ـلــى ش ـع ــار تــرامــب
الـمـفـضــل «أم ـيــركــا أوال» للصناعات

األكثر حساسية لبعض الوقت .وقال
ستوكس «على األوروبيين أن يفهموا
ً
أن إدارة بايدن ستكون منشغلة جدا
بالشؤون الداخلية».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي أن
ب ــاي ــدن سـيـحـيــط نـفـســه عـلــى األغـلــب
ّ
متمر سين فــي ا لـشــؤون
بسياسيين
ال ـخ ــارج ـي ــة ي ـم ـكــن االع ـت ـم ــاد عليهم
ب ــدرج ــة «أكـ ـب ــر م ــن الـ ـ ـع ـ ــادة ...إلعـ ــادة
ترتيب األم ــور بــل حتى وضــع مسار
جديد».
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ف ــي ح ـ ــال إع ـ ــادة
انتخاب ّترامب ،فسيكون هناك «الكثير
مــن الـتــرقــب» فــي العواصم األوروبـيــة
بانتظار «أربع سنوات أخرى عاصفة».
ل ـكــن ح ـتــى إن ف ــاز ت ــرام ــب بــواليــة
ً
ثــانـيــة فـمــن «الـمـمـكــن ج ــدا» لـلــواليــات
المتحدة واالتحاد األوروبــي تشكيل
جبهة موحدة عندما يصب األمر في
مصلحة الجانبين فــي مسائل على
غ ــرار ف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد أو
السياسات حيال الصين.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول األل ـ ـمـ ــانـ ــي فــي
الحكومة األلمانية عن العالقات عبر
ضفتي األطلسي بيتر باير لفرانس
ً
ً
برس أخيرا إن «حربا بــاردة» جديدة
بين واشنطن وبكين انطلقت بالفعل
ً
وع ـل ــى أوروب ـ ــا ال ــوق ــوف «ج ـن ـبــا إلــى
جنب» مع الواليات المتحدة لمواجهة

ترامب يعد الدوالرات قبل تبرعه في الكنيسة أمس األول (أ ف ب)
النفوذ الصيني المتنامي .وكــان من
ب ـيــن اآلث ـ ــار غ ـيــر ال ـم ـق ـصــودة لــواليــة
تــرامــب المضطربة اإلدراك المتزايد
بــأن على أوروب ــا أن تــرص صفوفها.
وقــالــت ديفيد-ويلب إن «تــرامــب بكل
ّ
تأكيد أحدث هزة».
ويــدل نجاح التكتل في التفاوض

على خطة ضخمة لتحفيز االقتصاد
المتضرر من تداعيات كورونا ،والتي
قادها كل من ميركل ومــاكــرون ،على
وج ــود زخــم جــديــدة لتحقيق تعاون
أقرب وإعادة إنعاش الشراكة الفرنسية
األلمانية.
(فرانكفورت  -أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

تعادل مثير للجهراء والعربي في دوري التصنيف
 4مباريات في ختام الجولة الثانية اليوم
حازم ماهر

تعادل الجهراء والعربي
بنتيجة  ،1-1أمس ،في
الجولة الثانية من منافسات
دوري التصنيف ،التي تختتم
اليوم بأربع مباريات ،حيث
يلتقي الكويت مع الشباب
والسالمية مع خيطان وبرقان
مع القادسية واليرموك مع
التضامن.

ت ـعــادل الـفــريــق األول لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ب ـ ـنـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء مــع
الـ ـع ــرب ــي بـ ـه ــدف ل ـم ـث ـل ــه ،فــي
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا،
أمس ،ضمن منافسات الجولة
الثانية لدوري التصنيف.
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ارت ـ ـفـ ــع
رصيد الـجـهــراء إلــى نقطتين
فــي الـمــركــز ال ـس ــادس مــؤقـتــا،
والعربي الذي جنبته القرعة
المشاركة فــي الجولة األولــى
إلــى نقطة واح ــدة فــي المركز
السابع مؤقتا أيضا.
انحسر اللعب خالل الشوط
األول ،وجاء ت الهجمات على
اسـ ـتـ ـحـ ـي ــاء ،وك ـ ـ ــان أخ ـط ــره ــا
ل ـم ـهــاجــم األخـ ـض ــر س ـيــدريــك
هـنــري فــي الــدقـيـقــة  ،37الــذي
حـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ــرضـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ج ـس ــد
الـ ـ ـح ـ ــارس فـ ـ ـ ــواز ال ـ ــدوس ـ ــري،
لترتد لــه الـكــرة ،لكنه أهداها
لـ ـل ــدوس ــري ب ـغ ــراب ــة بـ ــدال مــن
إسكانها في الشباك.
وتـ ـ ـغ ـ ــاض ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ع ـل ــي
م ـح ـمــود ع ــن اح ـت ـس ــاب ركـلــة
جـ ــزاء صـحـيـحــة لـلـعــربــي في
الدقيقة  ،35حينما دفع مدافع
ال ـج ـه ــراء خ ــال ــد صـ ـب ــاح ،بــدر
طارق برعونة في المنطقة.
وتبادل الفريقان السيطرة
في الشوط الثاني ،مع أفضلية
واض ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـه ــراء ،غ ـي ــر أن
هـنــري نـجــح فــي إح ــراز هــدف
الـسـبــق لـلـعــربــي ف ــي الــدقـيـقــة
 87من لعبة مشابهة لهجمة
الشوط األول.
ً
وجــاء رد الجهراء سريعا،
حيث نجح الالعب عبيد رافع
فــي إدراك هــدف التعادل بعد
دقـيـقــة واح ـ ــدة ،بـعــد أن تــابــع
تمريرة عرضية من كرة ثابتة
سـ ــددهـ ــا ارض ـ ـيـ ــة زاح ـ ـفـ ــة فــي
اق ـص ــى ال ــزاوي ــة ال ـي ـم ـنــي إلــى
سليمان عبدالغفور ،لينتهي
اللقاء بالتعادل .1-1

ختام الجولة الثانية
ُ
فــي سـيــاق مـتـصــل ،تختتم

مباريات اليوم
الوقت
5.40
5.40
7.55
7.55

المباراة
الكويت × الشباب
السالمية × خيطان
برقان × القادسية
اليرموك × التضامن

الملعب
عبدالله الخليفة
علي صباح السالم
الشباب
الكويت

ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات الـ ـج ــول ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـل ـب ـط ــول ــة ،ب ــإق ــام ــة
أربع مباريات تجمع الكويت
مـ ـ ــع الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـتـ ــاد
عبدالله الخليفة ،والسالمية
م ـ ـ ــع خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد
ع ـلــي ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ،وت ـقــام
المباراتان الساعة  5:40مساء،
وب ــرق ــان م ــع ال ـق ــادس ـي ــة على
استاد الشباب ،واليرموك مع
التضامن على استاد الكويت،
وتقام المباراتان الساعة 7.55
مساء.
َّ
ُيـ ــذكـ ــر أن الـ ـق ــرع ــة جــن ـبــت
النصر اللعب في هذه الجولة.

الكويت والشباب
يسعى الكويت في مباراته
مع الشباب إلى إحكام قبضته
عـلــى الـبـطــولــة ،بـعــد أن تـ َّ
ـربــع
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـم ــة مـ ـبـ ـك ــرا ،بـ ـف ــوزه
فـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة عـلــى
خيطان بأربعة أهداف نظيفة،
وب ـم ـس ـت ــوى ج ـي ــد .وي ــواص ــل
المدرب الهولندي رود كرول
منح الفرصة ألحمد الشمري
والــوافــد الجديد مــن الجهراء
ضاحي الشمري ،لتجهيزهما
للفترة المقبلة.
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد «األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض» فــي
مـبــاراة اليوم جهود محترفه
اإليفواري جمعة سعيد ،الذي
عاد إلى البالد ،بعد مشاركته
مع منتخب بــاده في مباراة
ودية.
على الجانب اآلخــر ،يدخل
ً
الشباب مـبــاراة الـيــوم باحثا
عـ ــن ن ـت ـي ـجــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،بـعــد
خـســارتــه عـلــى يــد الـنـصــر في
الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ب ـهــدف ـيــن
لـهــدف .وي ــدرك م ــدرب الفريق
المؤقت ،يعقوب سعد ،حتى
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر الـ ـصـ ـح ــي
للمدرب بوبانيا ،أن مواجهة
اليوم صعبة جدا وتحتاج إلى
بذل جهود مضاعفة لتحقيق
هدفه.

السالمية وخيطان
يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
مواجهته أ مــام خيطان هدفا
واحـ ـ ـ ــدا ،ه ــو ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز،
م ــن أجـ ــل زيـ ـ ــادة رصـ ـي ــده مــن
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط ،ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـعـ ــادلـ ــه فــي
ال ـجــولــة الـســابـقــة م ــع كاظمة
بهدف لمثله.
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ــم يـ ـقـ ـن ــع فــي

فرصة خطيرة للعربي وربكة أمام مرمى الجهراء
م ـب ــارات ــه أمـ ــام كــاظ ـمــة ،حيث
ك ــان األخ ـي ــر األف ـض ــل ف ــي كل
ال ـنــواحــي ،ويــرجــع األم ــر إلــى
تولي المدرب محمد المشعان
المهمة بدال عن سلمان عواد
قـبــل ان ـطــاق الـبـطــولــة بنحو
أربعة أيام ،وستكون الفرصة
في مباراة اليوم سانحة أمام
المدرب للعب بأريحية ودون
ُ
ضغوط تذكر وتجربة الطريقة
التي سيلعب بها في الموسم
الجاري.

كورونا «يتربع» في خيطان
أم ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــان ،ف ـ ـيـ ــدخـ ــل
ال ـل ـق ــاء ف ــي ح ــال ــة ُي ــرث ــى لـهــا،
فــالـمـسـتــوى ال ــذي ظـهــر عليه
أم ــام الـكــويــت ك ــان سـيـئــا ،فال
تـ ـج ــان ــس وال تـ ـم ــري ــر دق ـي ـقــا
ل ـل ـكــرة ،وال هـجـمــات منظمة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـغ ـي ــاب ــات الـتــي
ضــربــت الـفــريــق ب ـقــوة ،منها:
اإليطالي نيكوال ،واألسترالي
أول ـس ــن ،وحـسـيــن إسـمــاعـيــل،
بسبب إصابتهم بـ»كورونا»،
كـ ـم ــا أن أع ـ ـ ـ ــراض الـ ـفـ ـي ــروس

ظهرت على المدرب اإلسباني
خوسيه والالعب خــوان ،هذا
غـ ـي ــر اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـع ـض ـل ـيــة
لوليد العازمي وحسين خليفة
وأحـ ـم ــد س ـم ـيــر ،ال ــذي ــن تــأكــد
غ ـيــاب ـهــم أي ـض ــا ،فـيـمــا تـحــوم
الشبهات حول جاهزية فواز
المبيليش للقاء.

برقان والقادسية
ُ
تـ ـع ــد م ــواجـ ـه ــة ال ـق ــادس ـي ــة
بالنسبة لبرقان اليوم اختبارا
حـقـيـقـيــا ،فــال ـفــريــق ن ـجــح في
تحقيق التعادل مــع الجهراء
ب ـ ـهـ ــدف ل ـم ـث ـل ــه ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة
السابقة بمستوى جيد ،وكان
قــريـبــا مــن إدراك ال ـف ــوز ،لــوال
إهـ ـ ـ ــدار الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـف ــرص
وت ـص ــدي ال ـقــائــم وال ـعــارضــة
لـتـســديــدات الع ـب ـيــه ،عـلـمــا أن
َّ
المدرب الكرواتي برونو ركز
خــال التدريبات على اللعب
بـ ــأس ـ ـلـ ــوب دفـ ـ ــاعـ ـ ــي مـ ـ ــع شــن
هجمات مرتدة على المنافس.
من جانبه ،حقق القادسية
فـ ــوزا صـعـبــا ع ـلــى الـتـضــامــن

(تصوير جورج رجي)
فـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى ب ـثــاثــة
أه ـ ـ ـ ــداف لـ ـ ـه ـ ــدف ،لـ ـك ــن ه ـن ــاك
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـت ــي
ارتكبها الالعبون ،من بينها
سوء التنظيم في خط الدفاع،
وغياب التركيز عن الالعبين،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـسـعــى إلــى
ت ـ ــدارك ـ ــه الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
بابلو فرانكو في لقاء اليوم.

بـعــد إجـ ــادة جـمـيــع الالعبين
وتنفيذ التعليمات.
وعلى النقيض تماما ظهر
الـ ـي ــرم ــوك أمـ ـ ــام ال ـس ــاح ــل فــي
ال ـجــولــة األول ـ ــى ،ف ــا أداء وال
روح قتالية وال مستوى ،لذلك
ك ــان مــن الطبيعي أن يخسر
الفريق بثالثة أهــداف لهدف،

اليرموك مع التضامن
َ
ثمة فــارق كبير بين طرفي
ال ـم ـب ــاراة األخـ ـي ــرة؛ ال ـيــرمــوك
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــامـ ـ ــن ،ي ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
ا ل ـم ـس ـت ــوى واألداء وا لـ ـ ــروح
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب ح ـت ــى
الـ ـص ــاف ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـح ـكــم،
لمصلحة ال ـثــانــي ،ال ــذي قـ َّـدم
مباراة رائعة أمــام القادسية،
ون ـجــح ف ــي ال ـت ـع ــادل ،بـعــد أن
ك ــان م ـتــأخــرا بـهــدفـيــن ،وك ــان
قريبا جدا من الخروج بنقطة
على أقل تقدير.
وقرر مدرب التضامن جمال
القبندي البدء بنفس التشكيل
الذي خاض به لقاء القادسية،

وهو أقل كثيرا من مستواه في
الـمـبــاريــات التجريبية ،األمــر
الـ ــذي دف ــع الـ ـم ــدرب الـصــربــي
دراغ ــان إلــى عقد اجتماع مع
العبيه ،لتدارك األمر مبكرا.
وي ـف ـت ـق ــد ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ال ـي ــوم
جهود أحمد هاني وعبدالله
أشكناني لإلصابة.

المال :خيطان وضعه صعب
●

حازم ماهر

أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد المال
أن هناك قرارا سابقا من اتحاد الكرة بعدم تأجيل المباريات
في حــال إصابة أي من الالعبين بفيروس كــورونــا ،مضيفا
أنه لهذا السبب لم يتقدم النادي بطلب لتأجيل مباراة اليوم
مع السالمية.
وشدد على أن خيطان في موقف صعب ،بعد إصابة أربعة
العـبـيــن بـفـيــروس ك ــورون ــا وظ ـهــور األع ـ ــراض عـلــى ال ـمــدرب
والع ــب آخ ــر ،والـلــذيــن أجــريــا مسحة أمــس األول ،وغيابهما
وراد في حالة جاءت النتيجة إيجابية ،مبينا أن النادي ينفذ
االجــراء ات االحترازية واالشتراطات الصحية وال يعلم أحد
مصدر الفيروس.

«يد» السالمية أوقف انتصارات الكويت بعد  7سنوات

سلة الشباب تقترب من المال
وتفاوض المطيري واألخوين السالم ُّ
تألق الحارس حسن صفر منح السماوي األفضلية

●

●

جابر الشريفي

علمت «الجريدة» أن إدارة
ن ـ ــادي ال ـش ـب ــاب اق ـت ــرب ــت من
ت ـجــديــد ع ـقــد العـ ــب ال ـفــريــق
األول لكرة السلة محمد المال
ً
م ــوس ـم ــا آخـ ــر ب ـع ــد االت ـف ــاق
ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ع ـل ــى جـمـيــع
التفاصيل المالية.
ودخـلــت إدارة الـنــادي في
م ـف ــاوض ــات م ــع الع ــب فــريــق
ن ـ ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة وك ــاظ ـم ــة
السابق بدر المطيري لضمه
ً
مــوس ـمــا ،وف ــي الــوقــت نفسه
ت ـ ـفـ ــاوض األخ ـ ــوي ـ ــن فـيـصــل
وعـبــدالـلــه الـســالــم لضمهما
خــال الموسم الجديد الذي
س ـي ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي  8ن ــوف ـم ـب ــر
المقبل.
والق ـ ــى عـ ــرض «ال ـش ـب ــاب»
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري
واألخ ـ ـ ــوي ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،وم ــن
المتوقع أن يشهد األسبوع
المقبل التوقيع الرسمي بين
جميع األطراف.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،يــواصــل
ال ـفــريــق تــدري ـبــاتــه الـيــومـيــة
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة مـ ـ ــدربـ ـ ــه ال ــوطـ ـن ــي
عبدالعزيز القالف ،إذ خاض
ال ـف ــري ــق أم ــس مـ ـب ــاراة ودي ــة
أمام كاظمة ،وسيلتقي برقان
الـخـمـيــس الـمـقـبــل ف ــي إط ــار
االستعدادات للموسم المقبل.
ي ــذ ك ــر أن إدارة ا ل ـش ـبــاب
ج ـ ــددت ع ـقــد م ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول ال ــوط ـن ــي ع ـبــدال ـعــزيــز
ً
القالف موسما آخر ،ال سيما
أن ال ـف ــري ــق قـ ــدم مـسـتــويــات
الفتة خالل المواسم األخيرة.

محمد عبدالعزيز

قـ ـ ــاد الـ ـ ـح ـ ــارس حـ ـس ــن صـفــر
ف ــري ـق ــه ال ـســال ـم ـيــة إلـ ــى تـفـجـيــر
مفاجأة من العيار الثقيل بعدما
أوق ــف قـطــار ان ـت ـصــارات نظيره
الكويت ،الذي استمر على القمة
 7مواسم متتالية ،بفوزه عليه
بنتيجة  19-27في المباراة التي
جـمـعــت الـفــريـقـيــن ،أم ــس األول،
على صالة الشيخ سعد العبدالله
بمنطقة صباح السالم في ختام
مباريات ال ــدور األول (الــذهــاب)
في الدوري الممتاز لكرة اليد.
ورغ ــم الـخـســارة ظــل الكويت
عـلــى قـمــة الـتــرتـيــب بــرصـيــد 11
نقطة ،بينما ارتقى السالمية إلى
المركز الثالث برصيد  8نقاط.

غياب الكويت

المال يسجل في السلة

(أرشيف)

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء والمواساة إلى
عضو مجلس إدارة نــادي اليرموك ،رئيس جهاز الكرة
إبراهيم الرومي لوفاة شقيقتهّ .
تغمد الله الفقيدة بواسع
رحمته ،وألهم أهلها الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ج ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ع ـل ــى غـيــر
ال ـم ـت ــوق ــع ،بــأف ـض ـل ـيــة واض ـح ــة
لـ ـلـ ـسـ ـم ــاوي ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــدم أف ـضــل
م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم مــن
الـبــدايــة إلــى النهاية ،بعد تألق
غـ ـي ــر ع ـ ـ ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـحـ ــارس ح ـســن
ص ـف ــر ال ـ ــذي وق ـ ــف ب ــال ـم ــرص ــاد
لتصويبات ال عـبــي الكويت من
جميع المراكز ،وذاد عن مرماه
ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،م ـمــا أث ـ ــار غضب
ال ـف ــري ــق ال ـم ـن ــاف ــس ،خـصــوصــا
ب ـع ــد تـ ـق ــدم الـ ـسـ ـم ــاوي  1-4فــي
أول  5دق ــائ ــق ،ل ـكــن ب ـعــد ثــاث
دقــائــق خـســر الـســالـمـيــة جهود
جـنــاحــه األي ـمــن عـلــي البلوشي
ال ــذي خــرج مصابا بــالـتــواء في
مـفـصــل ال ـق ــدم اث ــر الـتـحــامــه في
كــرة مشتركة مــع العــب الكويت
ُ
عبدالعزيز الدوسري ،الذي ط ِرد

م ــن ال ـل ـق ــاء بــال ـب ـطــاقــة ال ـح ـمــراء
نتيجة الخشونة.
ور غـ ـ ـ ـ ــم أن ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ن ـجــح
تدريجيا في إدراك التعادل في
مـنـتـصــف ال ـش ــوط  ،5-5وت ـقــدم
ألول م ــرة  6-7فــي الــدقـيـقــة ،16
فــإن تنافس العبيه على إهــدار
ال ـفــرص الـسـهـلــة والـتـصــويـبــات
العشوائية انـهــى الـشــوط األول
لمصلحة السماوي .8-12

الشوط الثاني
ولم يتغير الحال في الشوط
ا لـثــا نــي بالنسبة ألداء الكويت
رغــم مـحــاوالت مــدربــه المصري
م ـج ــدي أب ــوال ـم ـج ــد ،ال ـ ــذي دفــع
بـجـمـيــع الع ـب ـيــه ،خ ــاص ــة خــالــد
الغربللي ومشاري طه العائدين
م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــة وعـ ـب ــدال ــرجـ ـم ــن
الـبــالــول ،لـكــن مـحــاوالتــه ذهبت
أدراج ال ـ ــري ـ ــاح ،ب ـس ـب ــب غ ـيــاب
ال ـتــرك ـيــز ع ــن جـمـيــع الــاعـبـيــن،
والتسرع في إنهاء الهجمات.
وف ــي ال ـم ـقــابــل واصـ ــل العـبــو
ال ـس ـمــاوي تــألـقـهــم بشكل جيد،
وأجـ ـ ـ ــادوا جـمـيـعــا ف ــي مختلف
ً
مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم ال ـخــاطــف
واالختراقات من على خط الستة
أمـتــار ،إضافة إلــى إغــاق حسن
صفر مرماه أمام العبي األبيض
بشكل محكم ،لينهي السالمية
اللقاء لمصلحته.

أول فوز لبرقان
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ج ــرت
أ م ـ ـ ــس األول ضـ ـم ــن ا ل ـم ــر ح ـل ــة
ذاتـ ـه ــا ،ح ـقــق فــريــق ب ــرق ــان أول

نواف الشمري يحاول المرور من دفاع السالمية
فوز له في البطولة على حساب
كاظمة بنتيجة  ،26-33بعدما
أنـهــى ال ـشــوط األول لمصلحته
 ،14-15وبذلك حصد برقان أول
نـقـطـتـيــن ،وارتـ ـق ــى إل ــى الـمــركــز
الخامس ،بينما ظل البرتقالي
بدون رصيد وتراجع إلى المركز
السادس واألخير.

ً
الرشيدي خلفا ألبو المجد

ق ــرر مـجـلــس إدارة ن ــادي ال ـكــويــت تعيين هـيـثــم الــرشـيــدي
ً
ً
ً
مديرا فنيا للفريق األول لكرة اليد بالنادي ،خلفا للمدير الفني
المصري مجدي أبو المجد الذي تم قبول استقالته بعد خسارة
الفريق أمام السالمية.
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بقيادة
أحلم
:
ةديرجلا
لـ
موسيماني
ً
األهلي للتتويج اإلفريقي مجددا

الزمالك يكرر سيناريو األهلي
ويهزم الرجاء المغربي

•

«الوداد لن يكون فريسة سهلة في مواجهة اإلياب»
القاهرة  -ةديرجلا

•

أشرف بن شرقي يتلقى التهنئة بهدف المباراة
أك ــد ال ــزم ــال ــك ت ـف ــوق األن ــدي ــة ال ـم ـصــريــة أم ــام
نـظـيــرتـهــا الـمـغــربـيــة ،بـعــد أن حـقــق ف ــوزا ثمينا
على حساب مضيفه الــرجــاء بهدف دون رد في
المباراة التي جمعتهما أمس األول على استاد
محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف
نهائي دوري أبطال إفريقيا ،ليقترب "األبيض" من
ً
الصعود للنهائي بجانب األهلي ،الذي وضع قدما
هو اآلخر ،بعد فوزه على الوداد بهدفين دون رد.
ب ــدا واض ـح ــا م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء م ــدى تــركـيــز
ال ــزم ــال ــك ع ـلــى تـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ،حيث
اعتمد العبوه على التنظيم الدفاعي الجيد ،وشن
هجمات مرتدة سريعة ،ورويدا رويدا باتت هناك
سيطرة بيضاء على مجريات اللعب في منتصف
َّ
الملعب ،حتى تمكن أشرف بن شرقي من إحراز
الهدف األول ( )19من ضربة رأس ،بعد تلقيه كرة
عرضية متقنة من الجانب األيمن عن طريق أحمد
سيد "زيزو" .وانتفض الرجاء في الدقائق األخيرة
مــن الـشــوط األول ،باحثا عــن هــدف الـتـعــادل ،إال
أن دفاع الزمالك وخلفه الحارس محمد أبوجبل
كان يقظا.
َّ
يتغير الــوضــع كـثـيــرا فــي ال ـشــوط الـثــانــي،
لــم
ح ـيــث اس ـت ـمــر ال ــزم ــال ــك ع ـلــى نـفـســه أدائ ـ ــه بشن

الهجمات ا لـســر يـعــة ،مقابل ضغط هجومي من
الرجاء ،وأشهر الحكم الكاميروني نيانت بطاقة
صفراء ألبوجبل إلضاعة الوقت ( ،)55وقاد سفيان
رحيمي هجمة خطرة لبطل المغرب ،وسقط في
منطقة الجزاء بعد االشتراك مع محمد عبدالغني،
وطالب بركلة جزاء ،لكن الحكم الكاميروني رفض،
وأمر باستمرار اللعب .وكثف الرجاء هجماته في
الدقائق األخيرة ،باحثا عن هدف العودة للمباراة،
وح ـصــل مـصـطـفــى مـحـمــد عـلــى ب ـطــاقــة ص ـفــراء،
ً
بعدها أطلق الحكم صافرة النهاية ،معلنا فوز
أبناء القلعة البيضاء بهدف دون رد.
بـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ،أصـ ـب ــح الـ ــزمـ ــالـ ــك ،ب ـق ـي ــادة
البرتغالي باتشيكو ،األقرب للوصول إلى النهائي
ف ــي مـ ـش ــوار ال ـب ـح ــث ع ــن ت ـح ـق ـيــق ال ـل ـق ــب لـلـمــرة
السادسة فــي تاريخه ،وإع ــادة البطولة الغائبة
عن خزائن النادي منذ قرابة  20عاما ،خصوصا
أن الفريق لم َّ
يتوج باللقب منذ عام  ،2002عندما
فــاز به للمرة الخامسة في تاريخه على حساب
الرجاء المغربي.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء في مواجهة الحسم
بإياب نصف النهائي السبت المقبل ،ويسبق هذه
المباراة لقاء بين األهلي والوداد يوم الجمعة.

القلعة
الحمراء
أصبحت
مثل الكتاب
المفتوح
أمامي...
واإلصابات
أكثر ما
يقلقني

غوارديوال :على أغويرو أن يقاتل لتجديد عقده

واين روني يخضع للحجر الصحي
يخضع العــب كــرة الـقــدم اإلنكليزي
ً
وايـ ــن رونـ ــي حــال ـيــا لـلـحـجــر الـصـحــي
وفي انتظار نتيجة اختبار الكشف عن
فيروس كورونا المستجد (كوفيد)-19
ً
ب ـعــدمــا اس ـت ـق ـبــل ف ــي م ـنــزلــه شـخـصــا
ً
مـصــابــا بــالــوبــاء ،وه ــو الـمــوقــف الــذي
ً
أغـضـبــه ك ـث ـيــرا ،وذل ــك حسبما أف ــادت
وسائل اإلعالم البريطانية.
و نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "ذا صـ ـ ــن"
الـبــريـطــانـيــة األحـ ــد خ ـبــر زي ـ ــارة رجــل

األعمال جوش باردسلي لمنزل روني،
الذي يعيش به برفقة زوجته وأبنائه
األربعة ،يوم الخميس الماضي إلهدائه
ساعة يد ،على الرغم من أنه كان يعلم
أنه يجب أن يخضع الختبار الكشف عن
الفيروس ،لكنه لم يخبر الالعب بذلك.
وب ـعــد ذل ــك جـ ــاءت نـتـيـجــة اخـتـبــار
ب ــاردس ـل ــي إي ـج ــاب ـي ــة ،وك ـ ــان رون ـ ــي ال
يعلم حينها ،وشارك مع فريقه ديربي
كــاون ـتــي أمـ ــام واتـ ـف ــورد ي ــوم الجمعة

قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب إفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــي بـ ـيـ ـتـ ـس ــو
مــوس ـي ـمــانــي ،مـ ــدرب األه ـل ــي ال ـم ـصــري،
إ نــه يــر فــض مبالغة ا لـبـعــض فــي الفرحة
عقب الفوز أمام الوداد المغربي بهدفين
نظيفين السبت الماضي في ذهاب الدور
نـصــف الـنـهــائــي ل ــدوري أب ـطــال إفــريـقـيــا
خ ـ ـ ــارج األرض ،م ـع ـت ـب ــرا أن مـ ـث ــل ت ـلــك
المواجهات الحاسمة والمصيرية تحمل
معها دائما الكثير من المفاجآت ،وهو
ما يخشاه في لقاء العودة بالقاهرة يوم
الجمعة المقبل.
وأ ضــاف موسيماني ،فــي تصريحات
لـ"الجريدة"" :جئت النادي األهلي وهدفي
أن أقوده إلى اعتالء قمة المجد اإلفريقي
من جديد ،وأساعده على استعادة اللقب
الغائب منذ عــام  ،2013وأدرك جيدا أن
المهمة لن تكون سهلة ،لكن مع مساندة
الجمهور وإدارة النادي لي بشكل خاص
وللجهاز المعاون والالعبين بشكل عام
بجانب وجود خبرات وطموح كبير لدى
ن ـج ــوم فــري ـقــي س ـت ـكــون األم ـ ــور م ـيـ َّـســرة
أمامنا للوصول إلى ما نريده في نهاية
المطاف".
وواصل مدرب األهلي حديثه" :الوداد
فريق كبير ،وله اسم عريق في كرة القدم
اإلفريقية ،وخسارته على أرضه بهدفين
دون مقابل يجب أال يجعلنا نبالغ في
الفرحة أو الثقة ا لــزا ئــدة .سنلعب أمامه
بـنـفــس أداء وم ـس ـتــوى م ـب ــاراة ال ــذه ــاب،
وسنقاتل من أجل انتزاع بطاقة الصعود
ُ
قمت عقب
للمباراة النهائية ،وأنا بدوري
المواجهة األولى باالجتماع بالالعبين،
وف ــي حـضــور رئـيــس ال ـنــادي والـمـشــرف
على ا لـفــر يــق محمود الخطيب ،وطلبت
طــي الصفحة تماما ،والتركيز النفسي
والذهني لموقعة العودة الصعبة".
و كـ ـش ــف م ــو س ـي ـم ــا ن ــي ع ــن أن ا لـ ـ ــوداد

الماضي في الدوري.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـقــائــد
األسـبــق للمنتخب اإلنـكـلـيــزي وفريق
مانشستر يــونــايـتــد فــي بـيــان نشرته
ق ـن ــاة (س ـك ــاي س ـب ــورت ــس) أن الــاعــب
"غـ ــاضـ ــب ومـ ـحـ ـب ــط" ألن "شـ ـخ ــص مــا
تصرف في الخفاء وخالف توصيات
الحكومة" ّ
وعرضه هو وأسرته وناديه
لهذا الموقف.
(إفي)

أفاد المدرب اإلسباني جوزيب غوارديوال بأن على
مهاجمه األرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل من
أجل أن يستحق عقدا جديدا مع مانشستر سيتي
اإلنـكـلـيــزي ،عـلــى الــرغــم مــن أن ــه ال ـهــداف التاريخي
للنادي.
ودخل أغويرو الذي عاد السبت الى الفريق بعد
غياب  4أشهر بسبب اإلصابة ،وشارك في الفوز على
أرسنال  - 1صفر في الدوري الممتاز ،العام األخير
من العقد الذي يربطه بالنادي.
وش ــدد ال ـمــدرب اإلسـبــانــي عـلــى أهـمـيــة أن يعمل
أغ ــوي ــرو ج ــاه ــدا م ــن أج ــل اس ـت ـع ــادة ك ــام ــل لـيــاقـتــه
البدنية ومستواه السابق ،موضحا أن "األمر األهم

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم مونديال السيدات 2027
كشفت بلجيكا وهولندا وألمانيا عن خطط للتقدم
بعرض ثالثي مشترك الستضافة نهائيات كأس العالم
 2027لكرة القدم النسائية.
وقال بيان مشترك التحادات الكرة في الدول الثالث
إن ه ــذه ال ــدول بالفعل عـبــرت عــن رغبتها فــي تنظيم
البطولة لالتحاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم (الـفـيـفــا) ،وإنها
ً
ً
ستبرم اتفاقا رسميا فيما بينها بحلول نهاية العام
الحالي.
ً
وجاء في البيان أيضا أن "كرة القدم النسائية معروفة
تقليديا بتأثيرها الكبير على المجتمعات حيث تتجه
عيون كل طرف فيها إلى الصورة األكبر والتي تعني
تطوير الرياضة بشكل أكبر في داخل الملعب وخارجه".
وأضاف البيان المشترك" :واهتمامنا المشترك كثالثة
منافسين في كرة القدم وكجيران تربطنا عالقات طيبة
بهذا المشروع يسير ضمن هــذا اإلطــار ويتطابق مع
هذه الفلسفة".
وتــابــع" :كــرة الـقــدم النسائية فــي بــادنــا فــي الواقع
تسير في مراحل مختلفة من التطور ،لكننا نتشارك
الــرغ ـبــة ف ــي م ـنــح ال ــري ــاض ــة دف ـع ــة ك ـب ـيــرة على

المستويين الوطني والــدولــي عــن طريق تنظيم هذه
البطولة لكأس العالم".
وأقيم آخر نهائيات لكأس العالم النسائية في فرنسا
في  2019بينما تقرر في يونيو الماضي إقامة النسخة
المقبلة في  2023بأستراليا ونيوزيلندا.
وسـ ـب ــق ألل ـم ــان ـي ــا اس ـت ـض ــاف ــة ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم
ا ل ـ ـن ـ ـسـ ــا ئ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي 2011
بينما استضافت هولندا
بـطــولــة أوروبـ ــا األخـيــرة
للكرة النسائية في 2017
وف ـ ـ ــازت ب ـل ـق ـب ـهــا أي ـض ــا.
ول ـ ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق ل ـب ـل ـج ـي ـكــا
اس ـت ـض ــاف ــة أي ب ـطــولــة
نسائية كبرى.

روبليف يصعد للمركز الثامن
في التصنيف العالمي للتنس
صـ ـع ــد ال ـ ــروس ـ ــي أنـ ــدريـ ــه
روبليف إ لــى المركز الثامن
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـع ــالـ ـم ــي
لــاعـبــي الـتـنــس المحترفين
فــي نسخته ال ـصــادرة أمــس،
بعد يــوم واح ــد مــن تتويجه
بلقب بطولة سان بطرسبرغ.
وصـعــد روبـلـيــف مركزين
لـ ـيـ ـحـ ـت ــل أف ـ ـ ـضـ ـ ــل مـ ـ ــركـ ـ ــز ل ــه
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـع ــالـ ـم ــي
خ ـ ــال م ـس ـيــرتــه ح ـت ــى اآلن،
ويتنافس على أحد المقعدين
ال ـم ـت ـب ـق ـي ـي ــن ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
الختامية للموسم ،المقررة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
لندن في نوفمبر المقبل.
وظ ــل األل ـم ــان ــي ألـكـسـنــدر
زفيريف في المركز السابع،
رغم تتويجه أمس األول بلقب
بطولة كولونيا.
وح ــاف ــظ ال ـن ـج ــم ال ـصــربــي
نـ ــوفـ ــاك دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش عـلــى

موقعه فــي ال ـصــدارة برصيد
 11740نقطة ويليه اإلسباني
راف ــايـ ـي ــل نـ ـ ـ ــادال فـ ــي ال ـمــركــز

الـثــانــي بــرصـيــد  9850نقطة
وال ـن ـم ـس ــاوي دوم ـي ـن ـيــك ثيم
برصيد  9125نقطة.

ل ـ ــم يـ ـك ــن ف ـ ــي حـ ــال ـ ـتـ ــه ،وت ــأث ــر
َّ
تسبب
بدنيا بشكل كبير ،ما
ف ــي خ ـس ــارت ــه ،وه ـ ــذا ال يـمـنــع
أن ــه م ــن أقـ ــوى وأف ـض ــل أنــديــة
القارة ،ولديه مدرب مخضرم
وعـ ـن ــاص ــر ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي أغ ـل ــب
المراكز ،وعلى رأسهم الجناح
َّ
المميز إسماعيل الحداد ،الذي
َّ
شــكــل خـطــورة وإزعــاجــا كبيرا
لدفاعات الفريق األحمر طوال
الـ ــ 90دقـيـقــة ،بـجــانــب العــب الــوســط
وليد الكرتي.
وأوضح المدرب الجنوب إفريقي،
أن األ هـ ـ ـل ـ ــي أ ص ـ ـبـ ــح ب ــا ل ـن ـس ـب ــة لــه
"كتابا مفتوحا" ،بعدما وضع يده
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات وق ـ ـ ــدرات جـمـيــع
الــاع ـب ـيــن ،ووص ــل إل ــى الـعـنــاصــر
التي يمكن االعتماد عليها بشكل
أ ســا ســي ،السيما فــي المواجهات
المصيرية.
وأ ش ــار إ لــى أن أ كـثــر مــا يزعجه،
هو اإل صــا بــات التي تضرب نجوم
ال ـفــريــق بـيــن الـحـيــن واآلخـ ــر ،وهــو
م ــا كـ ــان س ـب ـبــا ف ــي غ ـي ــاب م ـح ـمــود
عبدالمنعم "كهربا" عن لقاء الذهاب،
وقبله رامي ربيعة ومحمود متولي
والعب الوسط محمد محمود.
وش ـ ـ ــدد م ــوس ـي ـم ــان ــي فـ ــي خ ـت ــام
تصريحاته على أنه يدين بالفضل
كثيرا لكل َمن ساعده في الوصول
لـ ـت ــدري ــب األه ـ ـلـ ــي ،سـ ـ ــواء عــائ ـل ـتــه
أو م ــن خ ــال أصــدقــائــه الـمـقــربـيــن
ب ـم ـص ــر ،ألنـ ــه ان ـت ـظ ــر ك ـث ـي ــرا حـتــى
يحقق هــذا الحلم ويحظى بشرف
تـ ــدريـ ــب الـ ـف ــري ــق األك ـ ـبـ ــر واألكـ ـث ــر
شـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارة
اإلفريقية والوطن العربي.

هو أن يعود سيرخيو الى وضع بدني جيد ،أن يبدأ
الدخول في وتيرته ،وأال يتعرض إلصابات أخرى
وأن يلعب جيدا".
وتابع "يعلم أهميته بالنسبة لنا .يلعب ما يعنيه
لنا .لكن عليه اآلن أن يظهر كغيره ،بينهم أنا أوال،
بأنه يستحق مواصلة المشوار هنا من خالل اللعب
بشكل جيد والفوز بالمباريات".
ولعب أغويرو دورا في الهدف الذي سجله سيتي
السبت ضد أرسنال من خالل التوغل قبل التمرير الى
فيل فودن الذي اختبر حظه ،فاصطدم بتألق الحارس
األلماني بيرند لينو ،لكن الكرة سقطت أمام رحيم
ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

غوارديوال

ً
الفوز الرابع تواليا لبنفيكا
واصــل بنفيكا انتصاراته المتتالية في
ال ــدوري البرتغالي لـكــرة الـقــدم بـفــوز كبير
-3صفر على مضيفه ريو آفي أمس األول في
المرحلة الرابعة من المسابقة.
وح ــاف ــظ بـنـفـيـكــا ع ـلــى ال ـعــامــة الـكــامـلــة
بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي ليرفع
رصيده إلــى  12نقطة ويتربع منفردا على
ص ــدارة ج ــدول الـمـســابـقــة ،فــي حـيــن تجمد
رصيد ريو آفي عند ثالث نقاط في المركز
الخامس عشر حيث مني بالهزيمة األولى
له في المسابقة بعد ثالثة تعادالت متتالية.
وأنـهــى بنفيكا الـشــوط األول لمصلحته
بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم األلماني
لــو كــا فالدشميت فــي الدقيقتين السادسة
و.45
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،سـجــل الـبــرازيـلــي
جابريال بيريز الهدف الثالث لبنفيكا في
الدقيقة .84
وت ـخ ـلــص ف ــاري ـن ــزي م ــن دوام ـ ــة ال ـهــزائــم

الـمـتـتــالـيــة وح ـص ــد الـنـقـطــة األول ـ ــى ل ــه في
المسابقة هذا الموسم بالتعادل مع فاماليكو
 3-3لكنه ظل في المركز الثامن عشر األخير،
في حين رفــع فاماليكو رصيده إلــى خمس
نقاط في المركز الحادي عشر.
وأنهى فارينزي الشوط األول لمصلحته
بهدفين نظيفين سجلهما إدواردو مانشا
وسـيــزار هنريكي مارتينيز فــي الدقيقتين
الرابعة و.25
وفي الشوط الثاني ،رد فاماليكو بثالثة
أهداف متتالية سجلها روبن المييراس في
الدقيقتين  64من ضربة جزاء و 73وبرونو
جورداو في الدقيقة .81
واسـتـغــل فــاري ـنــزي الـنـقــص ال ـع ــددي في
صفوف ضيفه بعد طرد إدويــن هيريرا في
الدقيقة  88وانـتــزع التعادل الثمين بهدف
س ـج ـلــه ب ــراي ــان مــان ـس ـيــا ف ــي ال ــوق ــت بــدل
الضائع للمباراة.
(د ب أ)

روما يقسو على بينيفينتو بخماسية
حقق روما فوزه الثاني على التوالي في
المسابقة ،عقب انتصاره الكبير  2-5على
ضيفه بينيفينتو.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ،رف ــع رومـ ــا رص ـي ــده من
الـنـقــاط إل ــى  7فــي الـمــركــز ال ـســابــع ،فيما
تجمد رصيد بينيفينتو عند  6نقاط في
المركز العاشر.
وتقدم بينفينتو بهدف مباغت أحرزه
جيانلوكا كابراري في الدقيقة الخامسة،
لكن بـيــدرو رودريـجـيــز تـعــادل لــرومــا في
الدقيقة .31
وأضاف البوسني إيدين دزيكو الهدف
ال ـثــانــي لــرومــا فــي الــدقـيـقــة  ،35ثــم أهــدر
زميله األرميني هنريخ مخيتاريان ركلة
جزاء لروما في الدقيقة .45
وأحرز جيانلوكا البادوال هدف التعادل
لبينفينتو في الدقيقة  55من متابعة لركلة
جــزاء أهــدرهــا ،غير أن رومــا أنهى األمــور
لمصلحته ،بعدما أضاف جوردان فيرتو
الهدف الثالث لفريق العاصمة في الدقيقة
 69من ركلة جزاء ،وأتبعه دزيكو بالهدف
الرابع في الدقيقة .77
واخـ ـتـ ـت ــم ك ــارلـ ـي ــس بـ ـي ــري ــز م ـه ــرج ــان
األه ــداف ،عقب تسجيله الهدف الخامس
لروما في الدقيقة .89
وفي نفس الجولة ،فاز فريق أودينيزي

فرحة العبي روما بهدف كارليس بيريز
على ضيفه بارما بثالثية مقابل هدف في
المباراة التي أقيمت على ملعب (الفريولي).
و سـ ـ ـج ـ ــل أل ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض كـ ـ ــل مــن
البرازيلي سمير سانتوس (ق )28والعب

ب ــارم ــا ،سـيـمـنــي ي ــاك ــوب ــون ــي ،ف ــي مــرمــاه
(ق ،)52وإجناسيو بوسيتو (ق.)88
بـيـنـمــا أح ــرز هــدفــي ال ـض ـيــوف ك ــل من
هرناني (ق )26ويان كارامو (ق.)70

وبهذه النتيجة ،رفع أودينيزي رصيده
إلى  3نقاط في المركز الـ ،17بينما تجمد
رصيد بارما عند  3نقاط في المركز الـ.18
(إفي)
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رياضة

المبارد يسعى إلى تعزيز دفاع تشلسي لمواجهة إشبيلية
تعود مسابقة دوري أبطال أوروبــا في كرة
القدم إلى الواجهة اليوم بمباراتي قمة :األولى
بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر
يــونــاي ـتــد االن ـك ـل ـي ــزي ،وال ـثــان ـيــة بين
ت ـش ـل ـس ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي واش ـب ـي ـل ـي ــة
اإلسـ ـب ــان ــي ف ــي اول ـ ــى ج ـ ــوالت دور
المجموعات بعد نحو شهرين من
إســدال الستار على نسخة الموسم
الماضي الماراثوني واالستثنائي
بسبب فيروس كورونا.
ً
وت ـش ـهــد ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى أي ـضــا
قمة ال تخلو مــن أهمية تجمع بين
التسيو اإليطالي وضيفه بوروسيا
دورتموند االلماني ،فيما يخوض كل
مــن برشلونة اإلسـبــانــي ويوفنتوس
اإلي ـطــالــي اخ ـت ـبــارا سـهــا نسبيا أمــام
فرنتسفاروش المجري ودينامو كييف
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي س ـع ـي ـه ـمــا إل ـ ــى حـســم
بطاقتي المجموعة السابعة.
يـمـلــك ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان فــرصــة
التخلص من صدمة اإلقصاء الصادم الذي
تعرض له أمام مانشستر يونايتد في ثمن
نهائي الموسم قبل
الـ ـم ــاض ــي ،عـنــدمــا
يـسـتـضـيـفــه ال ـيــوم
عـلــى مـلـعــب ب ــارك
دي برانس.
وكـ ـ ـ ـ ــان س ــان
ج ـ ــرم ـ ــان ت ـل ـقــى
ص ــدم ــة ره ـي ـبــة
مـ ــن ال ـش ـيــاط ـيــن
الحمر عندما بدا
في طريقه إلى
بلوغ ربع

بيساكا نجم مان يونايتد

دي يونغ نجم إشبيلية

الـنـهــائــي بـعــدمــا تـغـلــب عليهم -2ص ـف ــر ذهــابــا
في مانشستر ،بيد أنه صدم إيابا بريمونتادا
ضيوفه الذين فازوا  1-3من ثالثة أخطاء دفاعية،
بينها ركلة جزاء جدلية في الوقت بدل الضائع
تسبب بها مدافعه بريسنيل كيمبيبي بعدما
لمست الكرة يده داخل المنطقة.
وفي العام الحالي ،أكد سان جرمان الذي خرج
من الــدور ذاته أيضا بريمونتادا تاريخية أمام
برشلونة اإلسباني في عــام ( 2017فــاز -4صفر
ذهابا وخسر  6-1ايابا) ،انه استفاد من دروس
قلب النتيجة ،وأذاق بوروسيا دورتموند األلماني
( 2-1ذهــابــا و-2ص ـفــر إيــابــا فــي ثمن النهائي)،
وأتاالنتا اإليطالي (قلب تخلفه صفر 1-الى فوز
 1-2في ربع النهائي) من الكأس ذاتها في طريقه
إلى المباراة النهائية األولى في تاريخ مشاركاته
والـتــي خسرها بصعوبة أم ــام بــايــرن ميونيخ
األلماني صفر 1-في  23أغسطس الماضي.
ويعول سان جرمان على أسلحته الهجومية
بقيادة كيليان مبابي والـبــرازيـلــي نيمار ،بيد
أن المهمة لن تكون سهلة أمــام يونايتد ،الذي
اس ـت ـعــاد ت ــوازن ــه فــي ال ـ ــدوري ب ـفــوز كـبـيــر على
مضيفه نيوكاسل  1-4السبت.

مباراة صعبة لتشلسي
يخوض تشلسي مباراة ال تخلو من صعوبة
أمـ ــام ضـيـفــه إشـبـيـلـيــة ب ـطــل مـســابـقــة الـ ــدوري
األوروب ـ ـ ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ف ــي قـمــة الـمـجـمــوعــة
الخامسة.
وسيكون الــدفــاع اللندني الهاجس األكبر
لمدربه فرانك المـبــارد ،بعدما اهتزت شباكه
تسع مرات في المباريات الخمس التي خاضها
ح ـتــى اآلن ب ـم ـعــدل  1.8هـ ــدف ف ــي ال ـم ـب ــاراة،
بينها ثالثية في تعادله المخيب امــام ضيفه
ساوثمبتون ( )3-3عندما فشل في الحفاظ على
تقدمه -2صفر.
ولـ ــم ي ـن ـجــح الم ـ ـبـ ــارد ح ـت ــى اآلن ف ــي وضــع
فريقه على سكة االن ـت ـصــارات رغــم التعاقدات
الكثيرة الـتــي ق ــام بها ه ــذا الصيف فــي جميع
ال ـخ ـطــوط ،وبـلـغــت قيمتها  242مـلـيــون ي ــورو
ً
بدءا من الحارس السنغالي إدوار مندي مرورا
بــالـمــدافـعـيــن بــن تـشـيـلــويــل ،والـبــرازيـلــي
ت ـي ــاغ ــو س ـي ـل ـفــا والعـ ـب ــي خ ــط ال ــوس ــط
المغربي حكيم زي ــاش ،واأللـمــانــي كاي
هــافـيــرتــس وصـ ــوال ال ــى م ــواط ــن األخـيــر
المهاجم تيمو فيرنر.
واس ـت ـع ــاد المـ ـب ــارد خ ــدم ــات الع ـب ــي وسـطــه
األمـيــركــي كريستيان بوليشيتش ،والمغربي
ح ـك ـيــم زيـ ـ ــاش ب ـع ــد ت ـعــاف ـي ـه ـمــا م ــن اإلص ــاب ــة،
حيث خــاض األول  87دقيقة مــن الـمـبــاراة ضد
ساوثمبتون ،فيما لعب الثاني دقائقها ال ــ20
األخيرة.
واألك ـيــد أن الم ـبــارد سيعمل على تصحيح

أخطاء خط دفاعه ،لكون إشبيلية يملك أسلحة
فتاكة فــي خــط الهجوم بقيادة الهولندي لوك
دي يونغ والمغربيين منير الحدادي ،ويوسف
النصيري ،واألرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

يوفنتوس يواجه دينامو كييف
يحل يوفنتوس ضيفا على ديـنــامــو كييف
ضـمــن الـمـجـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ،ف ــي غ ـيــاب نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس
كورونا.
وتم اعالن إصابة رونالدو بـ"كوفيد "19-خالل
وج ـ ــوده ف ــي مـعـسـكــر مـنـتـخــب بـ ــاده األس ـبــوع
الـمــاضــي فــي إط ــار الـمـشــاركــة فــي دوري األمــم
االوروبية ،وهو ما قد يحول دون مشاركته في
الجولة الثانية ضد برشلونة الــذي يستضيف
فرنتسفاروش.
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة أول تـ ـج ــرب ــة لـ ـم ــدرب
"بيانكونيري" أندريا بيرلو قاريا ،كما ستكون
مواجهة مع مدربه السابق الروماني المخضرم
ميرتشيا لوتشيسكو ال ــذي منحه اول فرصة
للمشاركة في الــدوري اإليطالي ،عندما كان في
السادسة عشرة من عمره فقط لدى تسلمه االدارة
الفنية لفريق بريشيا.
ويــدخــل يوفنتوس الـمـبــاراة بعد تعثره
أمام مضيفه كروتوني الوافد حديثا لدوري
األضواء  1-1السبت ،لكنه يدرك جيدا أن إهدار
أي نقطة أمــام الفريق األوكــرانــي قد يصعب
مهمته في منافسة النادي الكاتالوني على
صدارة المجموعة.

برشلونة لمصالحة جماهيره
من جهته ،سيحاول برشلونة
مـصــالـحــة جـمــاهـيــره بتحقيق
انطالقة قوية في المسابقة التي
استعصت عليه في األعــوام
ال ـخ ـم ـســة األخ ـ ـيـ ــرة ،وال ـتــي
ودع ـه ــا ال ـم ـســوم الـمــاضــي
بخسارة مذلة وتاريخية
أمــام بــايــرن ميونيخ 8-2
في ربع النهائي.
و أ د ى ا ل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــر و ج
الـمــذل إلــى إقــالــة مدربه
كـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي س ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن،
والتعاقد مع الهولندي
رون ــال ــدو كــومــان الــذي
ق ـ ــام مـ ــع اإلدارة ب ـث ــورة
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ب ــاس ـت ـب ـع ــاد ن ـجــوم
مخضرمين كانوا الى حدود الموسم الماضي
سـبـبــا ف ــي اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حـقـقـهــا ال ـنــادي
الكاتالوني محليا ،في مقدمتهم االوروغوياني
لويس سواريز ،والكرواتي ايفان راكيتيتش،

والـ ـتـ ـشـ ـيـ ـل ــي ارتـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـيـ ــدال،
والبرتغالي نيلسون سيميدو.
وي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى بـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة
اي ـضــا ال ــى الـ ـع ــودة إل ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات بـ ـع ــدم ــا مـنــي
بخسارته االولى هذا الموسم
امام مضيفه خيتافي صفر1-
السبت في الليغا.
في المجموعة السادسة،
يحل بوروسيا دورتموند
ضيفا على التسيو العائد
إلـ ــى ال ـم ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
ال ـعــري ـقــة ب ـعــد غ ـيــاب 12
عاما.
وي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـمـ ــدرب
ال ـس ــوي ـس ــري ال ـم ـخ ـضــرم
لوسيان فافر ما بدأه في الموسم المنصرم
مع العبه الشاب النروجي إرلينغ هاالند عند
وصوله إلى ثمن النهائي ،في خطة رامية الى
ما هو أبعد من ذلك.
وال يـبــدو التـسـيــو بــال ـصــورة الـتــي كــان
عليها في الموسم الماضي ،عندما أنهاه
رابـ ـع ــا م ــع ه ــداف ــه تـشـيـيــرو
إي ـ ـمـ ــوب ـ ـي ـ ـلـ ــي ص ــاح ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــذاء ال ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــي
األوروبــي برصيد 36
هــدفــا ،لـكــونــه يعاني
بعد فوزه في مباراة
واح ـ ــدة فـقــط مقابل
خ ـس ــارت ـي ــن وتـ ـع ــادل
واح ـ ـ ـ ــد ،ك ـم ــا ان نـجـمــه
لـ ــم يـسـجــل
سـ ـ ـ ــوى
ه ـ ـ ـ ـ ــدف
واحد.

يورغينيو نجم تشلسي

مواجهة التلميذ والمعلم بين بيرلو ولوتشيسكو

لوتشيسكو

بيرلو

يبدأ النجم الدولي السابق أندريا بيرلو
خطواته التدريبية األولــى في دوري أبطال
أوروبـ ــا ل ـكــرة ال ـقــدم بـمــواجـهــة تـحـمــل نكهة
م ـم ـي ــزة إذ ت ـج ـم ـعــه ب ــ"م ـع ـل ـم ــه" ال ــروم ــان ــي
ميرتشيا لوتشيسكو ،حين يبدأ يوفنتوس
اإليطالي مشواره في المجموعة السابعة في
ضيافة دينامو كييف األوكراني.
يـعــود بـيــرلــو ال ــذي اسـتـلــم اإلشـ ــراف على
ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق ي ــوف ـن ـت ــوس ه ـ ــذا ال ـمــوســم
فــي أول مهمة تــدريـبـيــة فــي مـسـيــرتــه ،للقاء
ً
لوتشيسكو ،ابن الـ 75عاما الذي كان أول من
منح "المايسترو" بدايته االحترافية كالعب
ً
قـبــل  25عــامــا فــي بريشيا حـيــن كــان صانع
األلعاب في السادسة عشرة من عمره.
كما كان الروماني خلف قدوم بيرلو الى
ً
إنتر ميالن عام  1998حين كان مدربا لألخير
(موسم  ،)1999-1998ما يجعل لقاء الثالثاء

كافاني يتدرب ألول مرة مع مان يونايتد
تدرب المهاجم األوروغواني
إدينسون كافاني للمرة األولى
بقميص مانشستر يونايتد
م ـ ـنـ ــذ تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــده م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
اإلنكليزي.
وان ـ ـضـ ــم الـ ــاعـ ــب الـ ــدولـ ــي،
صاحب الـ 33عاما ،هذا الشهر،
إلى صفوف المانيو بعد انتهاء
فترة تعاقده مع باريس سان
جرمان أواخر يونيو الماضي.
وع ـقــب وص ــول ــه إل ــى ل ـنــدن،
اضـ ـط ــر ك ــاف ــان ــي لـ ـع ــزل نـفـســه
بشكل إجباري لمدة أسبوعين،
بسبب أزم ــة جــائـحــة كــورونــا،
ليغيب عن مواجهة "الشياطين
الحمر" األخيرة أمام نيوكاسل

السبت الماضي ،والتي انتهت
ليونايتد .1-4
ونـ ـ ـش ـ ــرت وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
المحلية صــورا لكافاني وهو
يتدرب بجانب زمالئه الجدد
فـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ك ــاريـ ـن ـ ـغـ ـت ــون،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـم ــواج ـه ــة دوري
أبطال أوروب ــا غــدا أمــام فريقه
الـســابــق بــاريــس ســان جرمان
في العاصمة الفرنسية ،والتي
قـ ــد ت ـش ـه ــد عـ ــودتـ ــه ل ـل ـمــاعــب
وأولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـب ــاري ــات ــه ب ـق ـم ـيــص
اليونايتد.
(إفي)

ألونسو يغيب عن أول
مواجهتين بدوري األبطال

ألونسو

يتواجد اإلسباني مــاركــس ألونسو ،الظهير األيـســر لفريق
تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،ضـمــن قــائـمــة الــاعـبـيــن الــذيــن سيغيبون
عن انطالقة دوري األبطال ( ،)2021-2020مع أنديتهم في دور
المجموعات لإليقاف.
وسـيـغـيــب الــاعــب ال ــدول ــي عــن أول مـبــاراتـيــن لـلـبـلــوز بــدور
المجموعات ،بسبب اإليقاف الذي تعرض له في مباراة ذهاب ثمن
النهائي في النسخة الماضية أمام بايرن ميونيخ ،بعد ضربه
مهاجم الخصم ،روبرت ليفاندوفسكي ،بدون كرة.
وكــان ألونسو غــاب عــن مـبــاراة اإلي ــاب ،وسيغيب أيضا عن
مواجهة إشبيلية في أولى الجوالت ،ثم عن مواجهة كراسنودار
(إفي)
في ثاني الجوالت ،المقررة األربعاء  28الجاري.

ف ــي ك ـي ـيــف ب ـم ـنــزلــة م ــواج ـه ــة ب ـيــن الـتـلـمـيــذ
والمعلم.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـل ــوتـ ـشـ ـيـ ـسـ ـك ــو الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــوج
كــاعــب بلقب ال ــدوري الــرومــانــي ســت مــرات
بقميص دينامو بوخارست في الستينيات
ً
والسبعينيات ،فإن رؤية ابن الـ 41عاما على
مـقــاعــد ب ــدالء الـفــريــق الـمـنــافــس لــم تفاجئه،
ً
ً
ً
موضحا "دائما كنت مقتنعا بأنه سيصبح
ً
مدربا".
وتابع "توقعت ذلك بشأن أندريا وبشأن
(األرج ـن ـت ـي ـن ــي) دي ـي ـغــو سـيـمـيــونــي (مـ ــدرب
أتلتيكو مدريد اإلسباني) الــذي لعب تحت
إشــرافــي في بيزا ( .)1991-1990كــان لبيرلو
شخصية مختلفة عن تشولو (سيميوني)،
لكنه ال يقل كاريزماتية عنه ويتمتع بالكثير
من الشخصية".
ورأى لــوتـشـيـسـكــو أن أه ــم مــا ك ــان يميز

ً
بيرلو كالعب هو "أنه ال يأتي أبدا إلى أرض
ً
ً
الملعب لـيـكــون مـتـفــرجــا ،لـقــد ك ــان حــاسـمــا.
ً
باإلضافة إلى أنه العب مبدع ،كان شخصا
ً
مـنـظـمــا ف ــي ك ــل ش ــيء ،وه ــذه تـعـتـبــر مـهــارة
أخرى لديه".

على خطى غوارديوال
ورأى ال ــروم ــان ــي ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة
"توتوسبورت" التي تصدر في تورينو ،أن
هناك "إمكانية" لكي يسير بيرلو على خطى
اإلسباني جوزيب غوارديوال والفرنسي زين
الدين زيــدان اللذين تألقا خــال مسيرتهما
مــع بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد ،قـبــل أن يـقــودا
ً
األخيرين إلى المجد أيضا كمدربين.
وأضاف "آمل ذلك .لكن المدرب يحتاج ستة
أشهر على األقل ليضع بصماته على الفريق".

سيميوني يحشد أسلحته
لموقعة ميونيخ
ق ــاد الـ ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي
دييغو سيميوني ،أمس األول،
م ــران فــريـقــه أتلتيكو مــدريــد،
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـش ــد فـ ـي ــه أس ـل ـح ـت ــه
لـ ـم ــواجـ ـه ــة م ـض ـي ـف ــه ب ــاي ــرن
مـيــونـيــخ األل ـمــانــي المنتظرة
غـ ـ ـ ـ ــدا ،فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل م ـ ـشـ ــوار
الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وم ــن م ــام ــح الـ ـم ــران ال ــذي
قـ ـ ـ ــاده ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ف ـ ــي م ـن ـش ــآت
مدينة ماخاداوندا بالعاصمة
م ـ ــدري ـ ــد ،أن ـ ــه س ـي ـع ـت ـمــد عـلــى
األرج ـ ـ ــح ف ــي أل ـم ــان ـي ــا ع ـل ــى 5
العبين جدد بتشكيلة الفريق
مـ ـق ــارن ــة بـ ـمـ ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة
ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــام س ـي ـل ـت ــا،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ل ـم ـص ـل ـح ــة
الروخيبالنكوس بثنائية
نظيفة ،هم :جواو فيلكس،
ماركوس يورنتي ،يانيك
كـ ـ ــاراس ـ ـ ـكـ ـ ــو ،ه ـك ـت ــور
إي ــري ــرا وفـيـلـيـبــي
مونتيرو.
وبهذا الشكل
سـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــز
الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي
يـ ـ ـ ـ ــان أوبـ ـ ـ ـ ــاك
مــركــز حــراســة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــى
بـ ــدون ن ـقــاش،
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب

سيميوني

على الطرفين الدفاعيين كل
مــن جـيــران تريبيييه وماريو
إيرموسو ،إضافة لقلب الدفاع
س ـت ـي ـفــان س ــاف ـي ـت ــش ،والع ــب
الوسط كوكي ريسوركسيون،
وال ـ ـ ـهـ ـ ــداف ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز،
الذي يقدم مستوى رائعا منذ
انضمامه إلى صفوف الفريق
قادما من برشلونة ،بتسجيل
ثــاثــة أه ـ ــداف ف ــي الـلـيـغــا في
أربع مباريات.
وسيكون سواريز في تحد
خاص أمام بايرن ،الذي تلقى
عـلــى يــديــه هــزيـمــة ثـقـيـلــة في
آخ ــر م ـبــاريــاتــه م ــع بــرشـلــونــة
بالخسارة أمامه  2-8في ربع
النهائي.
واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق
ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــي خ ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــه
مـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــا خـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــز،
ساؤول نييجيز
وديـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــو
كوستا ،الذي
خرج مصابا
ف ــي ال ـشــوط
ال ـثــانــي من
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا
فيغو.
(إفي)

مبابي نجم باريس سان جرمان

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

دينامو كييف  -يوفنتوس

beINSPORTS HD1

7:55

زينيت  -كلوب بروج

beINSPORTS HD2

10:00

تشلسي  -اشبيلية

beINSPORTS HD2

10:00

رين  -كراستودار

beINSPORTS HD6

10:00

برشلونة  -فرينكفاروزي

beINSPORTS HD3

10:00

التسيو  -بروسيا دورتموند

beINSPORTS HD4

10:00

اليبزيج  -باشاك شهير

beINSPORTS HD5

 10:00سان جرمان  -مانشستر يونايتد beINSPORTS HD1

فان دايك يتعهد بعودة قوية
تـعـ ّـهــد مــدافــع فــريــق لـيـفــربــول
اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـقــدم فيرجيل
ف ــان داي ــك بتحقيق ع ــودة قــويــة،
وذلك بعد اإلعالن عن حاجته إلى
عملية جراحية في الركبة.
وأصـيــب الـهــولـنــدي فــان دايــك
ف ــي ال ــرب ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي لـلــركـبــة،
إثـ ــر ت ــدخ ــل م ــن ج ــان ــب ج ـ ــوردان
بيكفورد حارس مرمى إيفرتون،
خـ ــال م ـ ـبـ ــاراة ال ـفــري ـق ـيــن م ـســاء
السبت ضمن منافسات الــدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وق ــال ف ــان داي ــك إن ــه سيسعى
للعودة بأسرع شكل ممكن بعد
التعافي من العملية الجراحية.
وأض ــاف" :اآلن أكثف تركيزي
على التعافي ،وســأبــذل قصارى
جـ ـه ــدي لـ ـلـ ـع ــودة بـ ــأسـ ــرع شـكــل
ممكن".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :رغ ـ ـ ـ ــم خ ـي ـب ــة األم ـ ــل
الواضحة ،أنــا مقتنع تماما بأن

ال ـف ــرص تـكـمــن ف ــي ال ـص ـعــوبــات،
وب ـع ــون ال ـلــه س ــأح ــاول أن أع ــود
أفضل وأكـثــر لياقة وقــوة مــن أي
وقت مضى".
وقال" :في كرة القدم ،وكذلك في
الحياة بشكل عــام ،أعتقد أن كل
شيء يحدث لسبب ،ومن المهم أن
تحاول المحافظة على توازنك في
مختلف األحوال".
وأف ـلــت بـيـكـفــورد مــن العقوبة
ع ـلــى ال ـت ــدخ ــل ،ن ـظــرا ألن الـحـكــم
أش ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ف ـ ـ ــان داي ـ ـ ـ ــك ك ــان
متسلال.
وطالب نــادي ليفربول رابطة
الدوري اإلنكليزي الممتاز بالنظر
في استخدام نظام حكم الفيديو
المساعد (فار) في تلك اللقطة.
وانـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـت ـع ــادل
ليفربول مع إيفرتون  ،2 / 2ليرفع
ليفربول رصـيــده إلــى  10نقاط،
حصدها خــال خمس مباريات،

فان دايك
في حين يتصدر إيفرتون جدول
الدوري برصيد  13نقطة وبفارق
نـقـطــة واحـ ــدة أم ــام أس ـتــون فيال
الذي لعب مباراة أقل.
(د ب أ)

 ...وكاراغر يطالب بضم مدافع
قال مدافع ليفربول األسبق جيمي كاراغر
إن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف
بطل انكلترا ،بعد تعرضه إلصابة في أربطة
الــركـبــة ،فتح بــاب ال ـصــراع على لقب ال ــدوري
االنكليزي الممتاز لكرة القدم على مصراعيه،
وطــالــب فريقه السابق بـضــرورة التعاقد مع
مدافع جديد بديال لالعب الهولندي المصاب.
وقـ ـ ــال كـ ــاراغـ ــر ل ـش ـب ـكــة س ـك ــاي س ـبــورتــس
الـتـلـفــزيــونـيــة" :الـ ـس ــؤال الـكـبـيــر الـ ــذي يـطــرح

نفسه اآلن هو :هل يمكن لليفربول الفوز بلقب
الـ ــدوري الـمـمـتــاز ب ــدون ف ــان داي ــك؟ أعـتـقــد أن
غياب الالعب يفتح بــاب الـصــراع على اللقب
على مصراعيه.
"مــع بــدايــة الموسم الحالي كنت أشعر أن
ليفربول ال يزال الفريق األقوى ،لكن مع غياب
فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم،
فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة".

ةديرجلا
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أ .د .غانم النجار

يحكى أن أحــد نــواخــذة سفن ال ـغــوص ،كــان يقصر على
ب ـحــارتــه ب ــاألك ــل والـ ـ ــزاد ،خـشـيــة نـفــادهـمــا ف ــي ظ ــروف غير
معلومة ،طــوال رحلة الغوص لعدة شهور في ضنك وقهر
البحر ومهنة ّ
تعد من أكثر المهن شدة وقسوة على اإلنسان،
إال أنه ما إن يقترب موسم الغوص من نهايته ،وفي طريق
العودة ،حتى يظهر النوخذة كرمه ويبدأ في اإلغــداق على
ً
البحارة بالطعام ،رافعا شعار "اكلوا واشبعوا ،بس ال تقولون
النوخذة ّ
قصر معانا وال تقولون النوخذة جوعنا".
ً
ذهبت تلك المقولة مثال بين الناس.
ها نحن مع مجلسنا وحكومتنا وبعد انقضاء سنوات بال
حاصل وال خالصة ،يخرجان علينا في الوقت الضائع ،في
بلد اعتاد إضاعة الوقت ،ليعلنا كل على حدة ،عن نيتهما
تعديل قانون االنتخاب (المجلس) ،وإنشاء الهيئة المستقلة
لالنتخابات (الحكومة) .أما أين كانا طوال هذه المدة ،فذلك
حديث له شجون.
االسـتـعـجــال فــي إصـ ــدار الـقــوانـيــن حــالــة مــرضـيــة ضمن
أمراض أخرى في النظام السياسي ،تحتاج إلى عالج جذري.
ً
األمثلة على ذلك كثيرة ،ولنأخذ بعضها مثال ،إعدام المسيء
بمجلس فبراير ( ٢٠١٢من سخريات الزمن كان لدينا مجلسان
في  ،)٢٠١٢الذي حظي بشبه إجماع وحماس منقطع النظير
من المعارضة ،األغلبية ،ودعــم كامل من الحكومة ،وصدر
بسرعة غير عادية ،لوال أن الله قيض صاحب السمو الشيخ
ً
صـبــاح األح ـمــد ،يرحمه الـلــه ،لـيــرد الـقــانــون فيصبح نسيا
ً
فكان قانون البصمة الوراثية الذي
منسيا .أما
المثال الثاني ّ
ً
تم سلقه سلقا بسرعة ،وتدخل صاحب السمو بعد تــدارك
األمر ليعلن الديوان األميري طلبه للمجلس بتعديل القانون
ً
ً
ً
حتى ألغته نهائيا المحكمة الدستورية ،وصار نسيا منسيا
هو اآلخر ،ولدينا أمثلة أخرى كثيرة ،وهذا غيض من فيض.
ً
الغريب في األمر أن الحكومة كانت قد أبدت حماسا في
عام  ٢٠١٢عندما أصدرت قانون الهيئة المستقلة لالنتخابات
كقانون ضرورة ،فألغته المحكمة الدستورية .منذ  ٨سنوات
ً
لم ّ
تحرك الحكومة ساكنا إلصــدار تلك الهيئة ،فجاء ت في
اللحظة األخيرة لتعلن نيتها لذلك.
تتصرف الحكومة والمجلس بأنهما بعد ف ــوات األوان
يعلنان للناس أننا لم نقصر في اإلصالح الذي تطالبون به.
ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب وت ــأسـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة مـسـتـقـلــة
لــانـتـخــابــات مـطـلـبــان أســاس ـيــان السـتـكـمــال ج ــزء فـقــط من
المنظومة االنتخابية ،وقــد طالب بهما كثيرون منذ زمن
طويل دون جدوى ،بل تجاهل مزعج ،حتى أحيلت العملية
السياسية إلى ركام وإلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ً
ماء.
ً
ً
قد يقول قائل أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا ،وربما
ً
يكون ذلك صحيحا ،شريطة أن تكون هذه السلوكيات جادة
وملتزمة ،وهما أمران لم ولن نستشعرهما ال من حكومتنا
وال من مجلسنا ،وكأننا معهما في حالة جوع دائم ،حتى لو
ً
بدا األمر خالفا لذلك.

كلكم تدرون الخمال وين
الرجاء التريث قبل اتهامي بأني أفكر
عكس الناس!
ً
ل ـي ــس ص ـح ـي ـحــا ذلـ ــك ال ـ ـقـ ــول ،ب ــل كــل
مــا أحــاولــه هــو إيـجــاد منطق لما تقرره
الحكومة...
ً
ً
سأضرب مثاال بسيطا :من المسؤول
عن المرور بالكويت؟
ً
وزارة الــداخـلـيــة طـبـعــا ،مــا تبيلها ال
ذكاء وال تفكير!
وم ـن ــذ وص ـ ــول أول سـ ـي ــارة لـلـكــويــت
كهدية للشيخ مبارك الصباح عام 1911م
إل ــى آخ ــر س ـيــارة ان ـبــاعــت أم ــس ،ونـحــن
ً
نشهد ازديادا في حوادث المرور وليس
ً
نقصانا ،وذلك برعاية "األمن العام" التي
أصبحت وزارة الداخلية.

د .ناجي سعود الزيد

ضحايا الــدهــس بــازديــاد ومخالفات
المرور وغراماتها لو استمرت بهذا العدد
وبــازديــاد قيمة الغرامة ،لربما ستشكل
ً
دخال يعوضنا عن خسائر كورونا!
م ــا مـعـنــاه أن وزارة الــداخ ـل ـيــة ،الـتــي
ولفترة أكثر من نصف قــرن ،لم تستطع
ح ــل م ـش ـك ـلــة ال ـ ـمـ ــرور ال ـت ــي ض ـحــايــاهــا
وجرحاها بــازديــاد ،بعد كل ذلك يصدر
قرار ينيط بالداخلية منع انتشار وفيات
كورونا.
أكثر الناس البسة كمامات ،وأكثرهم
م ـل ـتــزم بــال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،وغـســل
األيدي وتعقيمها صارت عادة "مرضية"
( )obsessionأكثر من الحرص على تجنب
العدوى.

تهديد الناس وتغريمهم لعدم لبس
الـكـمــام أو اح ـتــرام تـحــذيــرات الصحة
يـنـطـبــق ف ـقــط ع ـلــى ف ـئ ــات مـعـيـنــة في
الـمـجـتـمــع ،وه ــم أه ــل ح ـفــات الـعــرس
والعزايم والتنافس االنتخابي وغيرها
من التجمعات.
ك ــل هـ ـ ــؤالء ال يـ ـه ــاب ــون ال ــداخ ـل ـي ــة،
ألنهم حتى قبل كورونا ال يحترمون
القانون ،وواسطتهم تخلصهم بدون
تعب أو عناء.
فالرجاء التركيز على عدم المجاملة
فــي الـقــانــون ،وتطبيقه على الجميع،
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد لـلـنــاس
الملتزمين بالقانون.

االمتحانات في موريتانيا والنتائج بالغابون مؤشرات إلى الحياة على «الزهرة»
ب ـعــد ق ــراب ــة ش ـهــر م ــن انـتـظــار
النتائج ،بدأ نحو  50ألف طالب
ف ــي م ــوري ـت ــان ـي ــا ،ف ــي ال ـس ــاع ــات
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ص ـ ـب ـ ــاح ال ـج ـم ـع ــة
الماضي ،تداول نتائج البكالوريا
(الثانوية العامة) ،بعدما ظهرت
فـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ي ــدع ــى
"مــوريـبــاك" ،لكن وزارة التهذيب
الوطني (التعليم) نفت ،على لسان
أحــد المستشارين فيها ،أي علم

لها بإعالن النتائج .وقالت "بي
بي سي" ،أمس ،إن تطابق النتائج
الرسمية التي نشرتها الوزارة ،في
وقت الحق من نفس اليوم ،مع ما
جــرى تــداولــه ونشره في الموقع
المسجل على نـطــاق "غــابــونــي"،
وض ــع ال ـ ــوزارة ف ــي مــوقــف حــرج
تـخـلـصــت م ـنــه ب ـب ـيــان مقتضب
أعلنت فيه تشكيل "لجنة تحقيق".
ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة أث ـ ـ ــارت عـ ــددا

مــن ردود الـفـعــل ،أب ــرزه ــا تنديد
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ألسـ ــاتـ ــذة
التعليم ال ـثــانــوي ،حـيــث أعــربــت
عن "دهشتها واستغرابها لظهور
النتائج على موقع إلكتروني قبل
ص ــدوره ــا م ــن الـ ـ ــوزارة رسـمـيــا"،
مــرجـحــة فــرضـيــة الـتـســريــب ،وأن
"النتائج كانت جاهزة منذ فترة،
وتــم التحفظ عليها دون مسوغ
واضح".

أع ـلــن ال ـع ـل ـمــاء ال ـع ـثــور على
جسيمات صـغـيــرة مــن حمض
أمـيـنــي جــايـسـيــن عـلــى كــوكــب
ً
الــزهــرة ،والـتــي قــد تمثل دليال
ع ـلــى وجـ ــود ال ـح ـيــاة ع ـلــى هــذا
الكوكب.
وجاء في مقال نشرته بوابة
" ،"arXivونـقـلــه مــوقــع روسـيــا
اليوم ،أمس األول ،أنه تم العثور
على هذه الجسيمات الصغيرة

نازكا األخرى ،تم إنشاؤه عن طريق إحداث المنخفضات في
أرضية الصحراء ،مع ترك األرض الملونة مكشوفة ،ولم يالحظ
أحد القط حتى تم وضع الخطط مؤخرا لمسار جديد يؤدي
إلى منصة مراقبة ،كانت ستوفر نقطة مميزة للزوار لرؤية
العديد من األشكال الجيوغليفية األخرى.
وقالت وزارة الثقافة البيروفية ،في بيان نشرته "بــي بي
سـ ــي" ،أمـ ــس" ،كـ ــان الـشـكــل بــال ـكــاد مــرئ ـيــا ،وكـ ــان عـلــى وشــك
االختفاء ،ألنه يقع على منحدر شديد معرض لتأثيرات التآكل
الطبيعي" ،مضيفة أن الجيوغليف ،الذي يبلغ طوله نحو 37
مترا ،تم تنظيفه وصيانته خالل األسبوع الماضي.

وذك ــر جــونــي إي ـســا ،كـبـيــر عـلـمــاء اآلثـ ــار فــي ب ـيــرو ،حــول
خطوط نازكا ،لوكالة إيفي لألنباء ،أن القط يعود إلى ما قبل
ثقافة نازكا ،التي أنشأت معظم األشكال من  200إلى  700بعد
الميالد ،مبينا أن القط كان في الواقع من أواخر عصر باراكاس،
الــذي امتد من  500قبل الميالد إلى  200بعد الميالد" ،نحن
نعلم ذلك من خالل مقارنة األيقونات ومنسوجات باراكاس،
على سبيل المثال ،تظهر الطيور والقطط واألشخاص الذين
يمكن مقارنتهم بسهولة بهذه األشكال الجيوغليفية".

ً
طول القط  37مترا وعمره  2000عام

ب ــواسـ ـط ــة ج ـ ـهـ ــاز ال ـت ـل ـس ـك ــوب
الراديوي ،وكانت إشارة التقاط
ً
هذه الجسيمات أكثر وضوحا
بالقرب من خط االستواء ،فيما
لــم تتم مالحظتها بــالـقــرب من
القطبين.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـخ ـب ــراء ،فـ ــإن ه ــذه
ً
الجسيمات قد تمثل دليال على
وجود أشكال حياة في الماضي
بالغالف الجوي لكوكب الزهرة.

الطريق
طويل وشاق

حسن العيسى

"لـقــد سئمنا فـســاد وجـشــع الـكـثـيــريــن مــن قياديي
الدول اآلسيوية ...عندي إيمان عميق برسالة نؤسس
عـبــرهــا حـكــومــة نــزيـهــة وفــاع ـلــة ،ولـقــد أقـسـمـنــا بذلك
ُّ
ً
عند تسلمنا الحكم عام  ...1959كلنا نلبس قمصانا
و ســراو يــل بيضاء تــر مــز للنقاء وا لـطـهــر فــي مسلكنا
ً
الـخــاص وال ـعــام" .كــان هــذا ج ــزء ا مــن كلمة "لــي كــوان
ّ
ه ــو" رئ ـيــس وزراء س ـن ـغــافــورة ،بـعــد تـســلـمــه الـحـكــم،
وفي عام  1960وجه وزير الداخلية كلمة يشرح فيها
المبررات لتشريع محاربة الفساد ،كان ذلك القانون
ً
َ
يراع فيه الكثير من المعايير العامة في دول
قاسيا ،لم
القانون العام ،مثلما كان الحال في المملكة المتحدة،
وهي الدولة التي كانت تحتل وتدير الدولة المدينة
"سـنـغــافــورة" وعـجــزت تشريعاتها عــن وضــع نهاية
للفساد فيها قبل االستقالل.
كــانــت قضية الــر شــوة فــي األج ـهــزة الحكومية هي
الشغل الشاغل لإلدارة السياسية ذلك الوقت ،حسب
خطاب وزير الداخلية.
في تلك األ يــام كانت أجهزة مكافحة الفساد ذاتها
ب ـس ـن ـغ ــاف ــورة فـ ــاسـ ــدة ،ولـ ـك ــن ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع اإلرادة
السياسية الصلبة عند "هو" من بتر رؤوس الفساد
المهيمنة بــالــدولــة ،ومـثــال ذلــك أنــه فــي  14ديسمبر
 1986قام "تيه شان وان" وزير التنمية حينها بإنهاء
حياته ،بعد أن حققت معه األجهزة األمنية ،مدة ست
عشرة ساعة متواصلة.
م ـ ــاذا ،ال ق ــدر ال ـل ــه ،ل ــو أن ك ــل م ـس ــؤول ف ــاس ــد قــرر
االن ـت ـح ــار ف ــي م ـثــل واق ـع ـنــا ب ـعــد الـتـحـقـيــق م ـعــه؟ كم
ً
ً
م ـس ــؤوال سـيـظــل ح ـيــا فــي دول ــة "إن حـبـتــك عـيـنــي ما
ضــامــك ال ــده ــر" ...هــذا افـتــراض غير مـتـصــور ،فشتان
بين تحقيق واستجواب منهك استمر ساعات طويلة
في سنغافورة ،وتحقيق آ خــر في دو لــة " يــا دهينة ال
تنكتين" ،يتم خالله تلقين المشتبه به الكالم حتى
تـسـقــط بــالـتــالــي أس ـبــاب اإلدانـ ـ ــة ...وتـنـتـهــي الحكاية
بختمة " ...شعليكم ،لقيتها بكبت أمي".
الطريق طويل وشاق ،وأي كالم ووعود عن إنهاء
وا قــع الفساد يبقى مجرد آ مــال يصعب تحقيقها في
دول ــة قــامــت أس ــس اقـتـصــادهــا عـلــى الــريــع والعطايا
وشراء الوالء ات ...مسألة ليست سهلة ،الفساد متغلغل
فــي عـظــام الــدولــة ،هــو فـســاد منهجي كبير ،وظــروف
ال ـت ـح ــدي االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـح ــال ـي ــة ت ـت ـط ـلــب تـضـحـيــات
كبيرة من اإلدارة السياسية ومن الناس .ويستحيل
الـشــروع فــي مكافحة الفساد واإلص ــاح االقتصادي
وما يتطلبه من تضحيات ضخمة بينما تظل رموز
إدارات سياسية سابقة موجودة في مكانها ،راسخة
كالجبال ...لننتظر.

وفيات
غنيمة ًعبدالله ناصر الحوطي

 71عاما ،شيعت ،ت99639777 ،66683686 :

علي أكبر علي البلوشي

ً
 58عاما ،شيع ،ت51751586 ،66682123 :

خالد أحمد العبدالغفور
نبيل
ً

 58عاما ،شيع ،ت55209200 ،99525971 :

إسماعيل أحمد إسماعيل كريم

ً
 66عاما ،شيع ،ت99008865 ،99399012 :

كوكب ًنعمة الله إسماعيل مقدم

 82عاما ،شيعت ،ت99051951 :

سكينة محمد مال عباس البلوشي

ً
 70عاما ،شيعت ،ت66336286 ،66771779 :

سلما شهاب أحمد الفندي

زوجة يعقوب يوسف عبدالله الفرحان
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99597878 ،99646979 :

هاللة فهد محمد العنزي

زوجة نزال عبدالله طينان العنزي
ً
 66عاما ،شيعت ،ت99790330 ،67740774 :

حسين ًعبدالرسول حجي بوفتين

 61عاما ،شيع ،ت66777144 ،50395656 :

مواعيد الصالة
أعلنت السلطات البيروفية اكتشاف رســم ضخم لقط في
صحراء نازكا في بيرو.
وخطوط نازكا هي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة
(ج ـيــوغ ـل ـيــف) ،ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ص ـح ــراء ن ــازك ــا ج ـن ــوب ب ـيــرو،
واعـتـبــرهــا "الـيــونـسـكــو" موقعا لـلـتــراث العالمي عــام ،1994
وتـمـتــد عـلــى الهضبة الـقــاحـلــة ألكـثــر مــن  80كـيـلــومـتــرا بين
بلدتي نازكا وبالبا على مسافة  400كم جنوب ليما ،وتمثل
أشـكــاال لحيوانات ،ويعتقد أنها تعود لحضارة نــازكــا بين
عامي  400و650م.
ويعتقد العلماء أن القط ،كما هو الحال مع أشكال حيوانات
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اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:33

العظمى 35

الشروق

05:52

الصغرى 19

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  01:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:47

 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:13

ً
أدنى جزر  08:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:30

 08:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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