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فوكس َّ
تعرضت للضرب والسخرية
من زمالئها في طفولتها ص ١٩

األمير :الفزعة للكويت

سموه دعا الناخبين خالل افتتاح «االنعقاد التكميلي» إلى حسن اختيار ممثليهم بأمانة ومسؤولية
بالديمقراطية والدستور ودولة القانون ...ووحدتنا الوطنية سالحنا األقوى
ملتزمون
•
ً
• شهدنا أحداثا مفصلية بالغة الصعوبة ...ومستمرون على نهج أميرنا الراحل
• بالدنا ستظل بعون الله وتعاون أبنائها دار عز وأمان ورخاء

الثانية

«المحاسبة» :الكويت
حريصة على تعزيز
مكافحة الفساد واالرتقاء
باألداء الحكومي

محليات

03

 %90من مرضى
«كوفيد  ّ »١٩في «العناية
المركزة» ُمسنون

ً
األمير ملقيا كلمته في افتتاح دور االنعقاد التكميلي للفصل التشريعي الـ  ١٥أمس ...ويبدو ولي العهد والغانم
مع اقتراب انتخابات مجلس األمة التي وافق
مجلس ال ــوزراء على مشروع مرسوم بالدعوة
إلج ــرائ ـه ــا ف ــي  5ديـسـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،دع ــا سمو
أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـم ــد ،الناخبين
إلى حسن اختيار ممثليهم في المجلس« ،وأن
ً
ً
تكون الفزعة للكويت والوالء لها أوال وأخيرا»،
ً
الفـتــا سـمــوه إلــى ض ــرورة متابعة أداء الـنــواب
و ســا مــة ممارساتهم البرلمانية فــي تجسيد

الرقابة الجادة والتشريع البناء وااللتزام بأحكام
الدستور.
وق ــال س ـمــوه ،خ ــال الـنـطــق الـســامــي بجلسة
افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس التكميلي
لـلـفـصــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخ ــام ــس ع ـشــر أم ـ ــس ،إن
«وح ــدتـ ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة أث ـب ـت ــت ع ـل ــى م ــر الـسـنـيــن
أن ـه ــا ب ـحــق ســاح ـنــا األقـ ـ ــوى ف ــي م ــواج ـه ــة كل
ً
التحديات واألخطار واألزمات» ،مؤكدا «التزامنا

ً
بالديمقراطية منهجا ،واحترامنا للدستور مبدأ،
ً
ً
ودولة القانون والمؤسسات نظاما» ،فضال عن
ثقة سموه الكاملة بأن «كويتنا الغالية ستظل
ً
دومــا بعون الله ،وتعاون أبنائها دار عز وأمان
ورخاء».
وأشار إلى أن عملية االنتخاب  -على أهميتها -ال
ً
تمثل إال الجانب الشكلي من الديمقراطية ،مبينا
أن ـه ــا «أم ــان ــة وم ـســؤول ـيــة وط ـن ـيــة ك ـب ــرى تتحقق

بمراعاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي
األمة».
وأضــاف أن المسيرة الوطنية شهدت في اآلونة
ً
األخيرة أحداثا مفصلية بالغة الصعوبة« ،إذ فقدنا
الوالد والقائد أميرنا الراحل ،طيب الله ثراه وجعل
جنة النعيم مـثــواه ،جــزاء مــا قدمه لوطنه وشعبه
ً
وأمته ولإلنسانية جمعاء» ،مؤكدا سموه «استمرارنا
على مسيرته ونهجه ومبادئه».
٠٦

رئيس الوزراء :الجانب الرقابي لمجلس
الغانم :البرلمان أكمل مدته رغم عدد
االستجوابات غير المسبوق ومحاوالت حله األمة طغى على التشريعي
• ملتزمون بما يكفل إجراء انتخابات حرة
ونزيهة وشفافة وسط منافسة شريفة
• عدم المساس بالمظلة االجتماعية
للمواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم
• المحافظة على الرخاء بمضاعفة تنويع
الدخل وترشيد اإلنفاق
٠٨

بمواجهة شجاعة
• اإلنجاز مرتبط
ٍ
للقضايا المصيرية
• أمام المجلس المقبل تحديات وملفات
ال تحتمل التأجيل
• علينا توجيه خطابنا للقضايا التي تمس
رخاء بالدنا ومستقبل أوالدنا
٠٧

ُ
الحكومة تسقط تعديل «النظام االنتخابي» إلى صوتين

البرلمان يرفض قانون ضمان تمويل البنوك لمتضرري «كورونا» ويقر «التركيبة السكانية»
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

في جلسة مجلس األمــة أمــس ،أسقطت
الحكومة قانون تعديل النظام االنتخابي
ً
إلى الصوتين بدال من الصوت الواحد ،بعد
َ
تصويتها ضد فتح بند « مــا ُيستجد من
أعمال» لمناقشة الطلب ،إذ جاء ت نتيجة
التصويت ً
نداء باالسم بموافقة  24ورفض
 31وامتناع عضوين.
ً
وبموافقة  ٣١عضوا ورفض  ٢٦وامتناع

واحد ،رفض المجلس ،في المداولة الثانية،
ت ـع ــدي ــل الـ ـ ـم ـ ــادة  16مـ ــن قـ ــانـ ــون الئ ـح ـتــه
الــداخ ـل ـيــة الـ ــذي يـنــص عـلــى أن ــه ف ــي حــال
صدور حكم نهائي ضد العضو يفقده أحد
شروط العضوية يعلن المجلس إسقاطها،
بـعــدمــا واف ــق عـلــى تعديلها فــي الـمــداولــة
األولى ،لتظل المادة التي ألغتها المحكمة
الدستورية ملغاة وال بديل لها.
ً
ورفــض المجلس أيضا مشروع قانون
دعـ ــم وضـ ـم ــان ت ـمــويــل ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
لـلـعـمــاء الـمـتـضــرريــن مــن تــداع ـيــات أزمــة

ً
فيروس كورونا ،برفض  29عضوا وموافقة
 ،26وامتناع عضوين ،ليتم رفعه من جدول
األعمال.
وب ــإج ـم ــاع ال ـح ـض ــور ،واف ـ ــق الـمـجـلــس
على المداولة الثانية لقانون بشأن تنظيم
التركيبة السكانية وإدارتها ،بعد إقرار عدد
من التعديالت على مداولته األولى ،أهمها
حذف البند الثاني من المادة  ،١الذي ينص
عـلــى أن «ال ـ ــوزن الـنـسـبــي :ال ـحــد األقـصــى
للعمالة الــوافــدة مــن مختلف الجنسيات
وف ـ ــق ن ـس ـبــة وت ـن ــاس ــب م ــع عــدد 02

َّ
فـ ــض مـجـلــس األمـ ـ ــة ،أم ـ ــس ،دور ان ـع ـقــاده
التكميلي الخامس واألخير للفصل التشريعي
ا لـخــا مــس عشر فــي جلسة ختامية ،سبقتها
جلستان ،أوالهما الفتتاح االنعقاد التكميلي،
واألخرى خاصة شهدت إقرار قانونين.
وب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس مـ ـ ــرزوق

الـغــانــم ،فــي كلمة لــه بالجلسة الختامية ،أن
ً
الفصل التشريعي الخامس عشر كــان فصال
ً
ً
ً
ً
استثنائيا؛ سياسيا وصـحـيــا واقـتـصــاديــا،
شكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،في كلمة مماثلة ،المجلس على تعاونه
الحقيقي من أجل الكويت وتنميتها.

الحوار االستراتيجي بين أبوظبي وواشنطن يشدد على مواجهة إيران
«القطرية»
الباكر لـ ةديرجلاً :.
ّ
تسير  700رحلة أسبوعيا
إلى  100وجهة
18

١٤
إقبال من الشركات المدرجة
على تفعيل حق شراء
أسهم الخزينة وبيعها

E xtra
23
مؤشرات تحذيرية سبقت
التدخل الروسي في
انتخابات الواليات المتحدة
عام 2016

دوليات

٢٧

فض دور االنعقاد األخير

اإلمارات وإسرائيل ...إعفاء من التأشيرات و«صندوق استثمارات»
أبرم وفد إماراتي رفيع المستوى
ع ــدة ات ـفــاقــات مــع إســرائ ـيــل أمــس،
تضمنت إعفاء مواطني البلدين من
تأشيرات السفر ،وإنشاء صندوق
لــاس ـت ـث ـمــار اإلق ـل ـي ـم ــي ب ـم ـشــاركــة
الواليات المتحدة.
وجـ ـ ــاء إبـ ـ ـ ــرام االت ـ ـفـ ــاقـ ــات خ ــال
زيــارة هي األولــى من نوعها لوفد
إمـ ــاراتـ ــي رسـ ـم ــي ،ل ـتــل أب ـي ــب منذ

اقتصاد

توقيع «اتفاق أبراهام» للسالم بين
البلدين برعاية أميركية منتصف
سبتمبر الماضي.
ورافق الوفد اإلماراتي ،الذي ضم
وزيــر المالية حميد عبيد الطاير،
وشقيق حاكم دبي حمدان بن راشد
آل مكتوم ،ووزير االقتصاد عبدالله
ب ــن طـ ــوق ال ـ ـمـ ــري ،وزيـ ـ ــر ال ـخ ــزان ــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـت ـي ـف ــن م ـن ــوت ـش ـي ــن،

ومـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط آري
بيركويتز.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــل رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـن ـيــام ـيــن نـتـنـيــاهــو،
ووزير الخارجية غابي أشكينازي،
ووزير المالية إسرائيل كاتس الوفد
الرفيع بمطار بن غوريون.
وق ــال نتنياهو ،خــال استقباله
ل ـلــوفــد« :اتـ ـف ــاق ال ـت ـحــالــف ال يبقى

ً
على الورق .ندفعه قدما من أجل أن
تنضج ثماره بأسرع وقت ،وبعضها
باتت مرئية».
ووقع البلدان اتفاقيات تعاون بعدة
مجاالت تضمنت حماية االستثمارات،
َ
وفــي مجالي العلوم والتكنولوجيا،
ف ــي ح ـي ــن أف ـ ـ ــادت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ً
ً
اإلسرائيلية بأنها تلقت طلبا إماراتيا
بافتتاح سفارة في تل أبيب02 .

فرنسا :إغالق مسجد
ومعسكر الرئاسة
ينتقد لوبن

رياضة

29
الشباب يقتنص نقطة ثمينة
من األبيض ...وخيطان
يتعادل مع السالمية

ةديرجلا

•
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األمير :عالقات الكويت مع دول العالم طيبة

سموه تلقى برقيات تهنئة من الرئيس التونسي وميركل وروحاني ورئيس وزراء اليابان والغنوشي ومحمد الخامس

حريصون
على استمرار
تطوير
العالقات
الثنائية

الرئيس اإليراني

الـتــي تجمع الـكــويــت وتــونــس،
كـمــا ضمنها خــا لــص تمنياته
لسموه بدوام التوفيق والسداد
لـقـيــادة مسيرة الخير والنماء
في الكويت.
ك ـم ــا ت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،رس ــال ــة
تهنئة من رئيس وزراء اليابان،
سـ ــوجـ ــا ي ــوشـ ـيـ ـهـ ـي ــدي ،أع ـ ــرب
فـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص ال ـت ـه ـن ـئ ــة
لـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوه ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ت ــولـ ـي ــه
ال ـح ـكــم ،م ــؤك ــدا فـيـهــا ال ـحــرص
على اسـتـمــرار تطوير وتعزيز
العالقات المتميزة بين البلدين
الصديقين ،كما ضمنها خالص
ت ـم ـن ـي ــات ــه ل ـس ـم ــوه بــال ـتــوف ـيــق
والـســداد لقيادة مسيرة الخير
والنماء في الكويت.
وتلقى سموه ،برقية تهنئة
من مستشارة ألمانيا ،د .أنجيال
ميركل ،أعربت فيها عن خالص
ال ـت ـه ـن ـئ ــة لـ ـسـ ـم ــوه ب ـم ـنــاس ـبــة
توليه مقاليد ا لـحـكــم ،متمنية
لـسـمــوه كــل الـتــوفـيــق وال ـســداد

تـلـقــى صــاحــب ال ـسـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ً
مـ ــزيـ ــدا م ــن ب ــرق ـي ــات ورس ــائ ــل
الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـع ــال ــم
والمسؤولين بمناسبة توليه
مقاليد الحكم.
وب ـ ـعـ ــث س ـ ـم ـ ــوه ،ب ـب ــرق ـي ــات
ج ــواب ـي ــة إل ـ ــى م ـه ـن ـئ ـيــه ،أع ــرب
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ـ ـ ــص ش ـ ـكـ ــره
وتقديره على ما عبروا عنه من
ً
فيض المشاعر ،مشيدا سموه
بالعالقات الطيبة بين الكويت
ً
ودول ال ـعــالــم ،مـتـمـنـيــا سـمــوه
لـهــم مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة
ولبالدهم كل التقدم واالزدهار.
وتلقى سموه ،رسالة تهنئة
م ــن أخ ـي ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي
ق ـيــس س ـع ـيــد ،أعـ ــرب فـيـهــا عن
خالص تهانيه وتهاني الشعب
ال ـت ــون ـس ــي ل ـس ـم ــوه بـمـنــاسـبــة
ت ــولـ ـي ــه الـ ـحـ ـك ــم ،مـ ــؤكـ ــدا فـيـهــا
الـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز أواصـ ــر
العالقات األخوية والتاريخية

الناصر يستقبل ممثل ملك بوتان

لـقـيــادة مسيرة الخير والنماء
في الكويت.
وتلقى سموه ،برقية تهنئة
مــن الــرئـيــس اإليــرانــي د .حسن
روحاني ،أعرب فيها عن خالص
التهنئة لسموه بمناسبة توليه
ً
م ـقــال ـيــد ال ـح ـك ــم ،مـ ــؤكـ ــدا فـيـهــا
الـحــرص على استمرار تطوير
وتعزيز العالقات بين البلدين
الصديقين ،كما ضمنها خالص
ت ـم ـن ـي ــات ــه ل ـس ـم ــوه بــال ـتــوف ـيــق
وال ـ ـسـ ــداد ول ـل ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي
العزة والرفعة.
وتلقى سموه ،رسالة تهنئة
مــن رئـيــس مجلس ال ـنــواب في
تونس راشــد الغنوشي ،أعــرب
فيها عن خالص التهنئة لسموه
بمناسبة توليه مقاليد الحكم،
ً
مـتـمـنـيــا ل ـس ـمــوه ك ــل الـتــوفـيــق
والـســداد لقيادة مسيرة الخير
والنماء في الكويت.
ك ـم ــا ت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،رس ــال ــة
تهنئة من سلطان والية كلنتان

ف ــي مــال ـيــزيــا م ـح ـمــد ال ـخــامــس
أعــرب فيها عن خالص تهانيه
لسموه بمناسبة توليه مقاليد
ً
ال ـح ـكــم ،مـتـمـنـيــا ل ـس ـمــوه دوام
التوفيق والسداد.

برقيات تعزية
من جانب آخر ،تلقى صاحب
السمو رسالة تعزية من رئيس
غانا نانا أدو دانكو أكوفو أدو،
أعــرب فيها عن خالص تعازيه
وت ـعــازي حـكــومــة وشـعــب غانا
لسموه بوفاة المغفور له بإذن
الله تعالى األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد طيب الله ثراه.
وتلقى سموه ،رسالة تعزية
من أمير موناكو ألبيرت الثاني
أعرب فيها عن خالص التعازي
وال ـم ــواس ــاة ل ـس ـمــوه وللشعب
الكويتي بوفاة األمير الراحل،
ً
مشيدا بمناقبه الكريمة رحمه
الله وبإسهاماته في التسوية
السلمية لـلـنــزا عــات اإلقليمية،

ً
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا لـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
وللشعب الكويتي جميل الصبر
وحسن العزاء.
ك ـم ــا ت ـل ـق ــى س ـ ـمـ ــوه ،رس ــال ــة
ت ـع ــزي ــة م ــن رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
القمر المتحدة السابق الدكتور
إك ـ ـل ـ ـيـ ــل ظ ـ ـن ـ ـيـ ــن ،أعـ ـ ـ ـ ــرب ف ـي ـهــا
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مواساته لسموه بوفاة األمير
ال ــراح ــل ،ك ـمــا ع ـبــر ع ــن خــالــص
تهانيه لسموه بمناسبة توليه
ً
مقاليد الحكم متمنيا لسموه
دوام التوفيق والسداد.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
برسائل جوابية إ لــى المعزين
ضمنها بــالــغ ش ـكــره وتـقــديــره
على مــا عـبــروا عنه مــن صــادق
ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي وال ـ ـ ـمـ ـ ــواسـ ـ ــاة ب ـه ــذا
ً
ال ـم ـصــاب ال ـج ـلــل مـتـمـنـيــا لهم
موفور الصحة والعافية.

«المحاسبة» :الكويت حريصة على تعزيز مكافحة
الفساد واالرتقاء باألداء الحكومي
• الشايع شارك في اجتماع رؤساء دواوين المراقبة بدول مجلس التعاون
• «بروتوكول مرتقب مع نزاهة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام»

الناصر مستقبال ممثل ملك بوتان
اس ـت ـق ـب ــل وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس
األول ،فــي دي ــوان ع ــام الـ ــوزارة،
مـمـثــل مـلــك ب ــوت ــان ول ــي العهد
السابق رئيس اللجنة األولمبية
األمير جيغل أوغين وانغتشوك،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة زي ـ ــارت ـ ــه ال ــرس ـم ـي ــة
والوفد المرافق إلى البالد.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء رئ ـي ــس بـعـثــة
الـ ـش ــرف ال ـم ــراف ـق ــة الـمـسـتـشــار

ف ــي ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري مـحـمــد
أب ـ ــوالـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ،ونـ ـ ــائـ ـ ــب وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ل ـ ـشـ ــؤون آس ـ ـيـ ــا ال ـس ـف ـي ــر عـلــي
الـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ،وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــراس ــم
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ضـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــران،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون مـ ـكـ ـت ــب نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر

الخارجية السفير أيهم العمر،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون مكتب وزيــر الخارجية
السفير صالح اللوغاني ،وعدد
من كبار مسؤولي "الخارجية".

أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع،
حــرص الكويت على تعزيز مفهوم مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد ،م ــن خـ ــال اع ـت ـم ــاد ات ـف ــاق ـي ــة األم ــم
المتحدة لرفع مدركات الفساد ،واالرتقاء بأداء
القطاع الحكومي ،وإنشاء هيئة متخصصة
بهذا المجال للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وق ــال الـشــايــع فــي مــداخـلــة خ ــال مشاركة
دي ــوان المحاسبة بــاالجـتـمــاع ال ــ 17لــرؤســاء
دواوي ــن المراقبة والمحاسبة بــدول مجلس
التعاون الخليجي ،إن الديوان يعتزم توقيع
بروتوكول تعاون مع هيئة مكافحة الفساد
دعـ ـم ــا ل ـت ـع ــزي ــز مـ ـب ــدأ الـ ـن ــزاه ــة وال ـش ـفــاف ـيــة
والـ ـتـ ـع ــاون م ــع م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وح ـمــايــة
للمال العام.
وأض ــاف أن الـفـســاد يعد الـمـبــدد للثروات
واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات وال ـم ـس ـت ـن ــزف األول ل ـل ـم ــوارد
والمعوق الرئيسي للتقدم والتطور لكل خطط
النهوض باألوطان إذ إن مظاهره ستؤدي ّإلى
ضعف اإليرادات وهروب االستثمارات وتدني

ك ـف ــاءة ال ـخ ــدم ــات وي ـق ـضــي ع ـلــى أي جـهــود
تنموية لإلصالح.
وبين أن دول الخليج العربي تحذو حذو
المجتمع الدولي من خالل تعزيز كل الجهود
لمكافحة الفساد والوقاية منه ألنها مسؤولية
الجميع من أجهزة رقابية وحكومات وهيئات
وأفراد.
كما أعرب خالل كلمته عن شكره لألشقاء
في مجلس التعاون الخليجي للمواساة بفقيد
األم ــة العربية األمـيــر الــراحــل الشيخ صباح
األحمد طيب الله ثراه.
وتقدم الشايع بالتهنئة لصاحب السمو
أمـيــر الـبــاد الشيخ ن ــواف األحـمــد بمناسبة
توليه مقاليد الحكم ولسمو ولي العهد الشيخ
ً
مشعل األحمد سائال لهما التوفيق والسداد
لمواصلة العطاء في خدمة الكويت وشعبها.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،قــالــت م ــراق ــب ال ـعــاقــات
الدولية بإدارة التدريب والعالقات الدولية هبة
العوضي ،إن جــدول أعمال االجتماع تضمن

مـنــاقـشــة تـقــريــر ع ــن الـ ـق ــرارات الـ ـص ــادرة عن
االجتماع الـ  16لرؤساء الدواوين واالجتماع
الـ  21للوكالء.
وأض ــاف ــت ال ـعــوضــي أن االج ـت ـمــاع تـنــاول
كذلك "مناقشة البند الخاص بالرقابة الشاملة
المشتركة ومــذكــرة األمــانــة الـعــامــة المقدمة
لــاجـتـمــاع بـشــأن مـقـتــرح ديـ ــوان المحاسبة
الخاص بنشر التوعية والمعرفة بممارسة
الرقابة على أهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن االجتماع السنوي لرؤساء دواوين
المراقبة والمحاسبة بــدول مجلس التعاون
ي ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم م ـس ـي ــرة ال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك
بالمجاالت المرتبطة بالرقابة على األمــوال
الـعــامــة فــي ال ــدول األعـضــاء والـتــي تـقــوم بها
دواوي ــن المراقبة والمحاسبة بــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ك ـمــا يـعـنــى بـتـنـسـيــق م ــواق ــف دول
المجلس في المنظمات الدولية التي تشترك
الدواوين بعضويتها.

فيصل الشايع

الكويت :السالم العادل يستلزم انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة
دعت المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف جميع األنشطة االستيطانية ورفع الحصار عن غزة
ّ
• المنيخ« :أونروا» تعاني أزمة مالية حرجة وتتعرض لهجوم مسيس لتقويض استقالليتها
أكــدت الكويت ،أمــس األول ،ض ــرورة إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،
داع ـي ــة الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى الـضـغــط على
إسرائيل لوقف جميع األنشطة االستيطانية،
ام ـت ـث ــاال لـ ـق ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن  ،2334ورف ــع
ال ـح ـص ــار الـ ـب ــري وال ـب ـح ــري غ ـيــر ال ـقــانــونــي
الـمـفــروض على قـطــاع غــزة منذ أكـثــر مــن 13
عاما.
جــاء ذلــك خــال كلمة الكويت التي ألقاها

نائب المندوب الــدائــم الــوزيــر المفوض ،بدر
المنيخ ،أمام المناقشات العامة للجنة الرابعة
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وطالب المنيخ إسرائيل بالكف عن تنفيذ
أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور
األردن ،لـمــا يـشـكـلــه ذل ــك م ــن خ ــرق لـلـقــانــون
ال ــدول ــي ،وم ـي ـثــاق األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،وقـ ــرارات
مجلس األم ــن ذات الصلة ،وإنـهــاء احتاللها
لــأرا ضــي الفلسطينية المحتلة ،وا لـجــوالن

جائحة «كورونا»

دعم كويتي للمبادرة المغربية
بشأن الحكم الذاتي في الصحراء
ج ــدد الـمـنـيــخ دع ــم الـكــويــت لـلـجـهــود ال ـتــي تـبــذلـهــا األمــم
المتحدة بإشراف من األمين العام ومبعوثه الخاص ،والتي
يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة لألطراف المعنية
بقضية الصحراء في ديسمبر  ،2018ومارس .2019
وأكد دعم الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي
في الصحراء ،لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى

حل مقبول بين جميع األطراف.
كما شــدد على ضــرورة احترام وحــدة المغرب وسيادته،
وعلى الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء ،الذي
تجلي واضحا بقمة الــريــاض الخليجية  -المغربية بشهر
أبريل  ،2016متمنيا أن يكون هذا الحل في القريب العاجل
لتنعم المنطقة باألمن واالستقرار.

«الشؤون» تستأنف عقد «عموميات»
الجمعيات الخيرية اليوم بـ«إحياء التراث»
●

جورج عاطف

ت ـس ـت ــأن ــف وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة عـقــد
الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية اليوم ،عقب
توقف دام عدة أشهر منذ بداية حائجة "كورونا"،
وفق الضوابط واالشتراطات الصحية المعتمدة من
إدارة الصحة الوقائية في وزارة الصحة.
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن إدارة الجمعيات
الـخـيــريــة وال ـم ـبــرات فــي ال ـ ــوزارة ستستهل عقد
ُ
العموميات بجمعية إحياء الثراث التي ستعقد
ً
اليوم في الرابعة والنصف عصرا بمنطقة قرطبة،
مـ ـش ــددة ع ـلــى ضـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالش ـت ــراط ــات

ال ـص ـح ـي ــة ال ـس ـب ـع ــة الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا "الـ ـصـ ـح ــة".
وبينت المصادر أن هذه االشتراطات تتمثل في
وجــود عــدد كــاف مــن رجــال األم ــن ،لضمان تطبيق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،وتقليل م ــدة االجـتـمــاعــات
قدر المستطاع ،والحفاظ على التباعد االجتماعي
بمسافة  2متر بين المقاعد وارتداء الكمامات.
ً
وأضــافــت أن "مــن بين االشـتــراطــات أيضا توافر
ك ـشــف مـفـصــل بــأس ـمــاء ال ـح ـض ــور ،م ــع ت ــدوي ــن أي
مالحظة على من تظهر عليه األعراض ،وتوفير أماكن
لعزل الحاالت التي قد تظهر عليها األعراض ،وتوفير
المطهرات والمعقمات ،والحفاظ على التطهير بشكل
دوري في أروقة أماكن عقد العموميات".

ال ـســوري ،امتثاال لـقــراري مجلس األمــن 242
و.497
ودعــا إلــى إل ــزام إســرائـيــل باالنسحاب من
جميع األراضـ ــي الـعــربـيــة المحتلة مـنــذ عــام
 1967ف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول الـ ــى سـ ــام دائ ــم
وشامل وعــادل ،وفقا لما نصت عليه قرارات
مجلس األمن ذات الصلة ،ومبدأ األرض مقابل
ال ـســام وخــريـطــة ال ـطــريــق ،وم ـب ــادرة الـســام
العربية.

وقـ ــال الـمـنـيــخ إن ــه "ف ــي ظ ــل ت ـلــك ال ـظــروف
العالمية االستثنائية والصعبة التي يشهدها
المجتمع الــدولــي عـلــى إث ــر جــائـحــة فـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا لـ ــم ت ـن ـق ـطــع الـ ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة
واإلنسانية التي تقدمها وكالة األمم المتحدة
إل غ ــا ث ــة و تـشـغـيــل ا لــا ج ـئ ـيــن الفلسطينيين
(أونـ ـ ــروا) لـمــا ي ـفــوق عـلــى  5.6مــايـيــن الجــئ
فلسطيني في أكثر بقع العالم حساسية".
وأشار إلى أن الوكالة وفرت خدمة التعليم
عن بعد إلى  540ألف طالب وخدمة التطبيب
ع ــن ب ـعــد وإيـ ـص ــال األدوي ـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة إلــى
محتاجيها وإيصال األغذية إلى مليون الجئ
يعانون انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة.
وذك ــر أن جميع تلك الـخــدمــات اإلنسانية

ُ
الحكومة تسقط تعديل...
المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير المختص».
ووافـ ــق الـمـجـلــس فــي ال ـمــداولــة الـثــانـيــة بــاإلجـمــاع،
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )۸لسنة  ۲۰۱۰بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والتعديالت المقدمة عليه ،وأحاله إلى الحكومة ،في
حين رفض مناقشة اقتراح بشأن إلغاء صرف المعاش
ً
االستثنائي ،إذ لم يوافق عليه إال  18عضوا من أصل
ً
حضور  54عضوا.
١١-٠٧

اإلمارات وإسرائيل...
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أعـلـنــت ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة في

قدمتها الــوكــالــة بــالــوقــت ال ــذي كــانــت تسعى
فيه لحشد  94مليون دوالر ،للتخفيف من آثار
الجائحة على الالجئين الفلسطينيين و42
مليون دوالر ،لتقديم المساعدات اإلنسانية
المنقذة لألرواح.

عجز ميزانية «األونروا»
وبـ ّـيــن أن األون ــروا "مــازالــت تعاني وضعا
م ــال ـي ــا حـ ــرجـ ــا ،أث ـ ــر ل ــأس ــف ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
أنشطتها في مراكز عملياتها ،رغم اإلجراءات
التقشفية ا ل ـج ــادة ا ل ـتــي ا تـخــذ تـهــا لتقليص
ال ـع ـجــز ال ـحــاصــل بــالـمـيــزانـيــة وال ـب ــال ــغ 375
مليون دوالر".
وأع ـ ـ ــرب ال ـم ـن ـيــخ ع ــن ت ـط ـل ـعــه ،ك ـم ــا أش ــار
المفوض الـعــام للوكالة فــي تقريره العتماد
(أو ن ـ ــروا) ،لنهج استراتيجي يعيد توازنها
وي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن ال ـت ـن ـب ــؤ بـ ـمـ ـق ــدرات ال ــوك ــال ــة،
خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ـت ـع ــرض ل ـه ـج ــوم مـسـيــس
يستهدف عملها بهدف تقويض استقالليتها
والتشكيك فيها.
وشـ ــدد عـلــى أن تــوفـيــر الـحـمــايــة الــدولـيــة
للشعب الفلسطيني فــي ظــل مــا يـشـهــده من
انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ،وألبسط
م ـب ــادئ وأسـ ــس ال ـقــانــون ال ــدول ــي اإلنـســانــي
والـقــانــون الــدولــي لحقوق اإلنـســان بــات أمــرا

إس ــرائ ـي ــل إنـ ـش ــاء صـ ـن ــدوق اس ـت ـث ـم ــارات أم ـيــركــي-
إسرائيلي -إماراتي إقليمي مشترك ،باسم «صندوق
أبراهام» ،بهدف تطبيق اتفاقيتي «التحالف» و«تطبيع
العالقات» بين إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين.
وس ـ ـ ُـي ـ ـ َـم ـ ـ َّـول هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق بـ ـث ــاث ــة مـ ـلـ ـي ــارات
دوالر ،يـتــم تــأمـيـنـهــا م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بــالــدول
ال ـث ــاث ،وي ـهــدف لــدفــع ال ـت ـعــاون بـيــن دول بالشرق
األوســط وخــارجــه ،وستكون مهمته رصــد مشاريع
استراتيجية لالستثمار فيها «لمصلحة المنطقة
كـلـهــا ،وإن ـشــاء أمــاكــن عـمــل ،ورف ــع مـسـتــوى الحياة
والنمو االقتصادي».
وبالتزامن مع عودة الوفد اإلماراتي ألبوظبي ،كان
وزيــر الخارجية اإلمــاراتــي عبدالله بــن زايــد يلتقي
نظيره األميركي مايك بومبيو في انطالق الحوار
االستراتيجي بين البلدين بواشنطن .وأكد الرجالن

بدر المنيخ
ً
ضروريا وغير قابل للمماطلة ،معلنا دعمه
ل ـل ـتــوص ـيــات ال ـ ـ ــواردة بـتـقــريــر األم ـي ــن ال ـعــام
فــي هــذا ال ـصــدد ،بما فيها تلك الـتــي تطالب
ً
إس ــرائ ـي ــل أن تـنـهــي ف ـ ــورا جـمـيــع م ـمــارســات
العقاب الجماعي.

في مؤتمر صحافي تعزيز العالقات بين بلديهما،
وضرورة مواجهة طهران.
وقالبومبيو« :سنواصل مواجهةإيران التي تشكل
التهديد األ كـبــر للمنطقة ،و لــن نسمح لها بامتالك
السالح لتهديد العالم».
من ناحيته ،قال بن زايد إن بالده تعمل لتحقيق
السالم بالمنطقة ،وتدين أعمال التطرف ،وتحث على
ً
مضاعفة الجهود لمكافحته ،مشيرا الــى أن «إيــران
تهدد المنطقة ،وعلى معايير التطرف أن تشملها».
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محليات

ُ ّ
 %90من مرضى «كوفيد  »١٩في «العناية المركزة» مسنون
ً
•  470مريضا يعالجون في مستشفى جابر بزيادة  120عن أغسطس
• «الصحة» :اعتماد بروتوكول جديد بالمستشفيات خالل الشتاء
عادل سامي

أكدت المصادر أن عدد
المرضى الذي يتلقون العالج
مستشفى جابر 470
في ً
موزعين على 22
،
مريضا
ً ً
جناحا عاديا و 6أجنحة للعناية
المركزة.

 886إصابة جديدة
بـ «كورونا» و4
وفيات وشفاء ٥٩٢

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة أن  90بالمئة من مرضى
"كوفيد  "19في العنايات المركزة
بالمستشفيات من كبار السن،
ويـ ـع ــان ــون م ـش ــاك ــل وأمـ ــراضـ ــا
مــزم ـنــة ،م ـثــل ال ـق ـلــب وال ـس ـكــري
وارتـفــاع ضغط الــدم ،الفتة إلى
أن األوضــاع الصحية لبعضهم
حرجة.
وقالت المصادر لـ "الجريدة"
إن هـنــاك ع ـشــرات الـمــرضــى من
الشباب الذين تتراوح أعمارهم
بـيــن  35و 40عــا مــا يخضعون
ل ـل ـعــاج ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة،
وبعضهم يعاني التهابا رئويا
شديدا وانسدادا رئويا حادا.
وأكدت أن عدد المرضى الذي
يـتـلـقــون ال ـع ــاج ف ــي مستشفى
جابر يبلغ  470مريضا ،موزعين
ع ـل ــى  22ج ـن ــاح ــا ،و 6أجـنـحــة
للعناية المركزة ،من بينهم نحو
 90مريضا في العناية المركزة.
وأوضحت أن أعداد المرضى
فــي مستشفى جــابــر زادت 120
مريضا عن أغسطس الماضي،
ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـل ـ ـغـ ــت أع ـ ـ ـ ــداده ـ ـ ـ ــم ف ــي
مـسـتـشـفــى جــابــر  350مــريـضــا
أواخ ــر أغـسـطــس ،الفـتــة إل ــى أن
مـسـتـشـفــى ج ــاب ــر يـسـتـقـبــل من
يعاني أعراضا شديدة وحرجة

ومن مختلف الشرائح العمرية.
وأشارت إلى أنه منذ منتصف
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي شـ ـه ــدت
أقسام العناية المركزة وأجنحة
"كوفيد  "19زيــادة ملحوظة في
نـسـبــة إش ـغ ــال أس ـ ـ ّـرة األجـنـحــة
والعناية لمرضى "كورونا" في
المستشفيات.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
الـ ـع ــام ــة ت ـش ـه ــد ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي
تحويل حــاالت مرضية شديدة
وحرجة إلى مستشفى جابر أو
مستشفى الكويت الميداني في
مشرف للعالج بالعناية المركزة.

أسباب الزيادة
وأرجـ ـ ـع ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر سـبــب
زيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
األج ـن ـحــة وال ـع ـنــايــات الـمــركــزة
خـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إل ــى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراخ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاهـ ـ ــل ف ــي
اتـ ـب ــاع اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
واالشتراطات الصحية ،وتهاون
الناس في تنفيذ تلك التوصيات
واالشتراطات الصحية .وأشارت
إل ــى أن نـسـبــة الــوف ـيــات بسبب
مــرض "كوفيد  "19فــي الكويت
تـ ـظ ــل م ـ ــن بـ ـي ــن الـ ـنـ ـس ــب األق ـ ــل
عالميا.

وأكدت أن مواجهة الفيروس
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـيــه م ـســؤول ـيــة
مشتركة ،الفتة إلى أن التصدي
ومجابهة الجائحة يعتمدان
على و عــي المجتمع وتنفيذه
ل ــاش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة الـتــي
تصدر عن السلطات الصحية،
وأهـ ـمـ ـه ــا ال ـت ـب ــاع ــد ال ـج ـس ــدي
وارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـك ـ ـمـ ــامـ ــات وعـ ـ ــدم
الخروج إال للضرورة القصوى.
وقـ ــالـ ــت إن شـ ـه ــري يــول ـيــو
وأغـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــس شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدا نـ ـ ـ ــزوال
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد دخـ ــول
مـ ـ ــر ضـ ـ ــى " كـ ـ ــو ف ـ ـ ـيـ ـ ــد  "19ف ــي
األجنحة والعنايات المركزة،
و لـكــن مــع تساهل المواطنين
والمقيمين عادت الحاالت في
االرتفاع خالل األسابيع القليلة
الماضية.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ــه منذ
م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف شـ ـ ـه ـ ــر س ـب ـت ـم ـب ــر
ال ـمــاضــي زادت أع ـ ــداد دخ ــول
المرضى إلى مستشفى جابر
بنحو  50إلى  70حالة يوميا،
مشيرة إلى أن دخول الحاالت
خالل شهري يوليو وأغسطس
ك ــان ــت ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  25و30
ح ــال ــة ي ــومـ ـي ــا ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن
أغلب الحاالت تعاني أعراضا
حرجة ،عكس المرضى الذين

كانوا يدخلون العناية المركزة
خالل شهري يوليو وأغسطس،
والذين كانوا يعانون أعراضا
مرضية متوسطة.

بروتوكول علمي
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـم ــدت وزارة
الصحة بروتوكوال علميا يطبق
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات ال ـع ــام ــة مع
بداية فصل الشتاء ،حرصا على
سالمة المرضى والعاملين في
المنظومة الصحية.
ويعتمد البروتوكول الجديد،
ال ــذي أطـلـقـتــه ال ـ ــوزارة مــؤخــرا،
عـلــى ف ــرز ال ـمــرضــى فــي أقـســام
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،ووضـ ـ ـ ــع ض ــواب ــط
إلدخالهم إلى األجنحة ،إضافة
إلـ ــى ت ـحــويــل ال ـم ــرض ــى الــذيــن
يـعــانــون أعــراضــا تنفسية إلى
غـ ـ ــرف ال ـ ـعـ ــزل إلج ـ ـ ـ ــراء مـسـحــة
لهم ،أما من ال يعانون أعراضا
تنفسية فيتم تخصيص مسار
آخر لهم لتجنب العدوى.
من جهة أخرى ،أعلنت الوزارة
ت ـس ـج ـيــل  886إص ــاب ــة ج ــدي ــدة
بمرض «كوفيد  »19خالل الـ24
ساعة الماضية ،ترفع إجمالي
عدد الحاالت المسجلة في البالد
إلى  ،117718إلى جانب تسجيل

 4وفـ ـي ــات ن ـت ـي ـجــة م ـضــاع ـفــات
المرض ،ترفع إجمالي الوفيات
إلى .714
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن م ـ ــن بـيــن
الحاالت السابقة حاالت مخالطة
لحاالت تأكدت إصابتها وأخرى
قيد البحث عن مصدر العدوى
وفحص المخالطين لها ،مؤكدة
شفاء  592حالة خالل الـ 24ساعة
الماضية ،ليرتفع إجمالي حاالت
الشفاء إلى  ،109198بنسبة 92.7
في المئة من إجمالي اإلصابات
اإلجمالية في البالد.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن

ي ـت ـل ـق ــى الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة فــي
أقـ ـس ــام ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة بـلــغ
 ،133ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع
الـ ـكـ ـل ــي لـ ـلـ ـح ــاالت الـ ـت ــي ثـبـتــت
إصــابـتـهــا بــال ـمــرض وم ــا زال ــت
تتلقى الــرعــايــة الطبية الالزمة
 7806ح ــاالت ،مضيفة أن عــدد
ال ـم ـس ـحــات ال ـت ــي ت ــم إج ــراؤه ــا
خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة
بـ ـل ــغ  ،7935ل ـي ـب ـل ــغ م ـج ـم ــوع
الفحوصات منذ بداية الجائحة
حتى اآلن  ،842102وبذلك تبلغ
نـسـبــة اإلص ــاب ــات ال ـجــديــدة من
المسحات  11.1في المئة.

ضوابط إلدخال
المرضى األجنحة
وعزل من يعاني
ً
أعراضا تنفسية

ً
العسومي :تزويد متخذي القرار باإلحصائيات الصحية  %50من الفتيات بين  5و 15عاما مصابات بالسمنة
المركز الوطني للمعلومات الصحية احتفل باليوم العالمي لإلحصاء
●

عادل سامي

جددت مديرة المركز الوطني
للمعلومات الصحية فــي وزارة
ال ـص ـح ــة د .ف ــاط ـم ــة ال ـع ـســومــي،
الـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـم ــرك ــز وحـ ــرصـ ــه عـلــى
الـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ـ ـ ــدوره وم ـس ــؤول ـي ــات ــه
ل ـ ـتـ ــزويـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات وم ـت ـخ ــذي
ال ـق ــرار بــالـمـسـتــويــات المختلفة
داخ ــل وزارة الـصـحــة وخــارجـهــا
ب ــاإلحـ ـص ــائـ ـي ــات وال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
الدقيقة المتعلقة بالصحة ،بما
ي ــدع ــم ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ،ويـتـيــح
الفرصة للمتابعة العلمية لجدوى
القرارات ومدى تحقيقها لألهداف
المرجوة.
وأكدت العسومي ،في تصريح
صحافي ،أمــس ،بمناسبة اليوم
العالمي لإلحصاء ،والذي يوافق
 20أك ـتــوبــر م ــن ك ــل عـ ــام ،أهـمـيــة
اإلح ـصــاء ات المتعلقة بالصحة
إلعداد المؤشرات الالزمة لمتابعة
تنفيذ األهداف والغايات العالمية
ذات الـعــاقــة بــالـصـحــة ،وبصفة
خ ــاص ــة ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث ضـمــن

فاطمة العسومي

األه ـ ـ ــداف الـ ـ ـ  17ال ـت ــي اعـتـمــدهــا
ملوك ورؤساء وقادة دول العالم
فــي اجـتـمــاع قمة األم ــم المتحدة
للتنمية المستدامة في سبتمبر
 2015المنعقد بمدينة نيويورك
بالواليات المتحدة األميركي
وقـ ــالـ ــت إن الـ ـم ــرك ــز الــوط ـنــي
لـلـمـعـلــومــات الـصـحـيــة مـتـعــاون
م ــع مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة،
ويـقــوم بــإعــداد التقارير الــدوريــة

الفنية واإلصـ ـ ــدارات ،إلــى جانب
تـقــديــم ال ـم ـشــورة وال ــدع ــم الفني
لألطباء والباحثين ،وتزويدهم
بـ ــال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات واإلحـ ـص ــائـ ـي ــات
ال ـ ـمـ ــوض ـ ـحـ ــة ل ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـحـ ـق ــق مــن
إن ـ ـجـ ــازات ب ــال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة،
وضمن الخطة اإلنمائية للدولة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن تـ ـق ــري ــر صـحــة
ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي يـ ـص ــدره ال ـمــركــز
ً
س ـنــويــا ُي ـعــد ال ـمــرجــع الــرئـيـســي
الرسمي لإلحصائيات المتعلقة
ب ــال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـقـ َّـدمــة
بالمستشفيات ومــراكــز الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واألق ـ ـ ـسـ ـ ــام
المختلفة ب ــال ــوزارة ،إل ــى جانب
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـق ـ َّـدم ــة ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،م ـ ــن خـ ــال
المستشفيات وا لـمــرا كــز الطبية
وال ـ ـع ـ ـي ـ ــادات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وك ــذل ــك
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي ال ـ ـخـ ــاص
بالمواليد والوفيات.

مسوحات صحية
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـعـ ـس ــوم ــي أن

الكويت تمد الشبكة الخليجية
بـ 13753ميغاواط خالل أغسطس

الـمــؤشــرات المتعلقة بالصحة
ً
يتم حسابها وفقا لــإرشــادات
ً
والمعايير العالمية ،واستنادا
إلى اإلحصائيات الروتينية من
المستشفيات والمراكز الصحية
واإلدارات المختلفة ،إلى جانب
إج ـ ـ ــراء ال ـم ـس ــوح ــات الـصـحـيــة
ب ـصــورة دوريـ ــة ،بــالـتـعــاون مع
اإلدارات والقطاعات المختلفة
ً
ب ـ ــال ـ ــوزارة ،ووفـ ـق ــا للمنهجية
واألدوات والقرارات الصادرة عن
منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى مشاركة المركز
في إجراء العديد من المسوحات
الصحية ،مثل :المسح الوطني
ل ـع ــوام ــل الـ ـخـ ـط ــورة ل ــأم ــراض
الـمــزمـنــة غـيــر الـ ُـمـعــديــة STEPS
ف ــي دورت ـ ــه األول ـ ــى ع ــام ،2008
والـثــانـيــة ع ــام  ،2015والـمـســح
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــي ،WHS
والمسوحات المتعلقة بدراسة
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وجـ ـ ـ ــودة
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ورض ـ ـ ــا
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن عـ ــن ال ـخ ــدم ــات
الصحية المقدمة لهم.

●

سيد القصاص

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــات
الصادرة عن وزارة الكهرباء
وا ل ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،أن ا ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ــدت
الشبكة الخليجية بـ 13753
مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاواط/س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة خـ ـ ــال
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ف ــي
ح ـيــن أن ا ل ـش ـب ـكــة ا لـكــو يـتـيــة
استقبلت خالل نفس الشهر
م ــا ي ـق ــارب  8986م ـي ـغــاواط/
ساعة ،بفارق  4974ميغاواط
لمصلحة الشبكة الخليجية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
بـ ــ"ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء" إ ل ـ ــى أن ق ــدرة
ا لـ ــر بـ ــط ب ـي ــن دول ا ل ـم ـج ـلــس

ت ـخ ـت ـلــف مـ ــن دولـ ـ ــة ألخ ـ ــرى،
حـيــث إن ق ــدرة ا لـكــو يــت عبر
ش ـب ـك ــة ا لـ ــر بـ ــط ت ـب ـل ــغ 1200
مـ ـيـ ـغ ــاواط ،وقـ ـ ــدرة الـمـمـلـكــة
ا ل ـع ــر ب ـي ــة ا ل ـس ـع ــود ي ــة 1200
مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاواط ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ق ـ ـ ــدرة
ا لـ ـبـ ـح ــر ي ــن تـ ـص ــل إ لـ ـ ــى 600
م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاواط ،و قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر 750
مـ ـيـ ـغ ــاواط ،واإلم ـ ـ ـ ــارات 900
مـيـغــاواط ،فــي حين أن قــدرة
سـلـطـنــة ع ـمــان ع ـبــر الـشـبـكــة
تصل إلى  400ميغاواط.
و بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
ال ـقــدرة الـكــويـتـيــة دلـيــل على
ق ــوة ا لـشـبـكــة و قــدر ت ـهــا على
الـمـســاهـمــة بـشـكــل فــاعــل في

أك ـ ـ ــدت ال ـح ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـتــوع ـيــة ب ـمــرض
ال ـســرطــان (كـ ــان) ،ضـ ــرورة ات ـبــاع نـظــام التغذية
الـص ـحـيــة ،خـصــوصــا أن ال ـكــويــت تـحـتــل مــراكــز
متقدمة على مستوى العالم فــي نسبة انتشار
السمنة ،مقارنة ببقية الدول ،محذرة من مخاطر
السمنة المفرطة.
وأقــامــت "ك ــان" نــدوة تفاعلية بمناسبة شهر
التوعية بسرطان الثدي ،وهــو أكتوبر الجاري،
عنيت بمسؤولية األسرة في اتباع نظام التغذية
الصحية .وقد تحدثت خالل الندوة اختصاصية
الـتـغــذيــة وم ــراق ــب تـعــزيــز تـغــذيــة الـمـجـتـمــع في
الهيئة العامة للغذاء والتغذية و جــد العثمان،
فتناولت تقارير دولية عن أن الكويت سجلت أعلى
معدالت في السمنة بين األطفال والبالغين ،وأن
نصف الفتيات ما بين ُعمر  5و 15عاما مصابات
بالسمنة ،فيما تكون السمنة لدى السيدات من
ُعمر الخمسين عاما وما فوق.
وقالت العثمان إن هذا ُيعد جرس إنذار خطيرا،
إذ أثبتت الدراسات العلمية التي َّ
قدمتها األبحاث
ال ـتــي ُعــرضــت فــي الـجـمـعـيــة األمـيــركـيــة ل ــأورام
الرابط بين السمنة وارتفاع نسبة سرطان الثدي
لدى النساء.
ودع ـ ــت إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــذر مـ ــن الـ ـلـ ـح ــوم الـمـصـنـعــة
والباردة ،التي تستخدم فيها مواد حافظة ،كما
حــذرت من األطعمة الدهنية والمقليات العالية

ال ـس ـع ــرات ،م ــؤك ــدة أه ـم ـيــة ت ـن ــاول ال ـخ ـض ــراوات
والبقوليات والفواكه وكذلك اللحوم البيضاء مع
التقليل من اللحوم الحمراء.

مكافحة السمنة
وكـ ــذلـ ــك أك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ــرورة نـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة فــي
هــذا الـمـجــال ،مثمنة مــا قــامــت بــه "ك ــان" ،بتبني
برنامج مكافحة السمنة عبر االشتراك المجاني
للمواطنين والمقيمين في الكويت ،حيث تقوم
الحملة ،وبإشراف اختصاصيي تغذية ،بمتابعة
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،وت ــزوي ــده ــم ب ــوص ـف ــات الــوج ـبــات
اليومية.
وأشـ ــارت أيـضــا إل ــى أهـمـيــة الـنـمــط الــريــاضــي
ال ــذي تقيمه "ك ــان" تـحــت إش ــراف اختصاصيي
تربية بدنية من أجل تحقيق التكامل بين الغذاء
والرياضة للوصول إلى الوزن المثالي وتشجيع
الجمهور لالنضمام إلى هذا البرنامج المجاني
لتجنب السمنة ومخاطرها.
وأشادت بدور وسائل اإلعالم بالكويت ،التي
ساهمت بشكل كبير في نجاح التوعية من أمراض
السرطان التي حققت نسبة ارتفاع تزيد على 30
فــي المئة خــال السنوات الخمس الماضية ،ما
انعكس في نسب الشفاء من األمراض السرطانية
بالكويت.

وجد العثمان

َّ
ندوة «كان» حذرت
من ارتباط الوزن
الزائد بارتفاع
سرطان الثدي لدى
النساء

«التربية» :تجديد إقامة  9آالف موظف والمتبقي 1000
إلزام الوافدين العائدين من الخارج بتشغيل تطبيق «شلونك»
أنجز القطاع اإلداري بوزارة
التربية تجديد إقامات  9آالف
موظف من الوافدين العاملين
بالوزارة.

شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ــرب ـ ــط ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ويـ ـ ـع ـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى األع ـ ـمـ ــال
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع بـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـط ــاق ــة
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
الموضوعة ،و فـقــا لخططها
التنموية الممثلة في العديد
مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــوس ــع فــي
اإلن ـت ــاج ،إضــافــة إل ــى أعـمــال
ال ـص ـي ــان ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة عـلــى
الـشـبـكــة الـكـهــربــائـيــة وال ـتــي
تـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
وص ـ ـ ــول الـ ـخ ــدم ــات لـجـمـيــع
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن فـ ــي ال ـك ــوي ــت
دون انقطاع.

العثمان :الكويت سجلت أعلى المعدالت بين األطفال والبالغين

●

فهد الرمضان

ال يـ ـ ــزال ا لـ ـقـ ـط ــاع اإلداري
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة يـسـتـقـبــل
موظفي الوزارة من الوافدين
في مختلف المهن ،خالل فترة
ما بعد الدوام الرسمي ،إلنهاء
إجراءات تجديد إقاماتهم.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،كشفت
مصادر تربوية لـ "الجريدة"
أن القطاع اإلداري أنجز حتى

يـ ــوم أمـ ــس أك ـث ــر م ــن  9آالف
إقامة للموظفين الوافدين ما
بين معلمين ومنفذي خدمة
واخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن ،وغ ـي ــره ــا
م ــن ال ـم ـهــن ال ـت ــي ي ـع ـمــل بها
وافـ ــدون فــي ال ـ ــوزارة ،مؤكدة
أن تجديد إقامات الموظفين
مـمــن هــم داخ ــل ال ـبــاد يسير
ب ـش ـك ــل سـ ـل ــس ومـ ـي ـ ّـس ــر مــن
خـ ـ ــال م ــراجـ ـع ــة "الـ ـت ــربـ ـي ــة"،
بعد أن حصلت الــوزارة على

«اإلقليمي للبرمجيات» :االنتهاء
ُ
من تطبيقات تدعم «التعليم عن بعد»
أكد المدير العام للمركز اإلقليمي لتطوير
البرمجيات التعليمية ،نادر معرفي ،االنتهاء
من عمل تطبيقات لدعم التعليم اإللكتروني
والتعليم عن ُبعد لــوزارة التربية ،التي تقوم
بجهود واضحة لتطوير العملية التعليمية
في ظل جائحة كورونا.
وقــال معرفي ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن المركز طـ ّـور تطبيقين جديدين بالتعاون
مع إدارة المناهج التربوية والبحوث ،األول
تطبيق "التربوية" الــذي يحتوي على دروس
مـسـجـلــة لـلـتـعـلـيــم الـ ـع ــام ،والـتـعـلـيــم الــدي ـنــي،
والتربية الفكرية ،بما فيه لغة اإلش ــارة ،مما
يتيح استعراض الدروس المسجلة والمعتمدة

من قبل التعليم العام.
وأضـ ــاف أن الـتـطـبـيــق الـثــانــي هــو "س ــراج"
لـمــرحـلــة ريـ ــاض األطـ ـف ــال ،إذ ي ـع ــرض جميع
ال ـح ـل ـقــات ال ـم ـص ــورة واألن ــاش ـي ــد والـقـصــص
الـتــربــويــة للمستويين األول وال ـثــانــي ضمن
منظومة تطبيق تفاعلي لمرحلة رياض األطفال
بدولة الكويت.
وأشاد معرفي بدور التعليم العام وجهوده
المبذولة لتطوير عملية التعليم في الكويت،
وإنجاز أكثر من  2000حلقة مصورة إلى اآلن
ً
تخدم الطلبة ليكون متوفرا لهم في تعليم غير
ُ
متزامن وانتهاج نهج التعليم عن بعد في ظل
هذه الجائحة.

الموافقات الخاصة من وزارة
الداخلية إلنجاز هذا العمل،
ت ـس ـه ـيــا ع ـل ــى ال ـم ــراج ـع ـي ــن
ولتخفيف الضغط عن إدارات
الهجرة خالل أزمة "كورونا".
وقالت المصادر إن الوزارة
أنـ ـج ــزت ه ـ ــذا الـ ـع ــدد ال ـهــائــل
مــن م ـعــامــات تـجــديــد إقــامــة
ال ــواف ــدي ــن الـعــامـلـيــن لــديـهــا،
ح ـيــث ت ــم تـنـظـيــم ال ـع ـمــل من
خ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ل ـل ـح ـصــول
على مواعيد لمن يــر غــب في
التجديد ،إضافة إلى تشغيل
ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن
بتجديد اإلقامات خالل فترة
ما بعد الدوام الرسمي ،وذلك
لتخفيف الضغط عــن مبنى
ال ـ ـ ــوزارة ،ولـمـنــع التجمعات
وزي ــادة الكثافة خــال أوقــات
الــدوام الرسمي ،مما يساهم
ف ــي م ـنــع ان ـت ـقــال أي عـ ــدوى،
الفتة إلى أن الموظفين الذين
يعملون في تجديد اإلقامات
ي ـ ـقـ ــومـ ــون ب ــأعـ ـم ــالـ ـه ــم دون
أي م ـق ــاب ــل مـ ـ ــادي أو ص ــرف
إضافي ،وإنما كعمل تطوعي.

تطبيق «شلونك»
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ـ ـ ــوزارة رج ـح ــت أال يـتـعــدى
العدد المتبقي من الموظفين
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة إق ــام ــات ـه ــم 1000

حالة ،حيث سيتم االستمرار
في استقبالهم لحين التأكد
مــن عــدم وج ــود أي موظفين
منتهية إقاماتهم على كفالة
الــوزارة ،الفتة إلى أن الوزارة
قامت كذلك بإلزام الموظفين
الوافدين العائدين من الخارج
بتشغيل تطبيق " شـلــو نــك"،
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن إتـ ـم ــامـ ـه ــم أيـ ــام
الحجر المنزلي المفروضة
عليهم قبل مراجعة الــوزارة،
الفتة إلــى أنــه تمت مخاطبة
وزارة الصحة بعدد قليل من
الحاالت التي لم تلتزم بعدد
أيام الحجر ،مبينة أن موظفي
إدارة الموارد البشرية بذلوا
ج ـ ـهـ ــودا ك ـب ـي ــرة خ ـ ــال ف ـتــرة
األش ـ ـهـ ــر األربـ ـ ـع ـ ــة ال ـمــاض ـيــة
إلت ـمــام إجـ ـ ــراء ات الموظفين
الوافدين المنتهية إقاماتهم،
وتـ ـ ـ ــم تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــم
وتنظيم الدخول إلى المبنى،
بالتعاون والتنسيق مع إدارة
المبنى الرئيسي.
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«السكنية» :تسلم ابتدائي للمرحلة األولى بـ «المطالع»
• الرويح :تضم  12177قسيمة ...وملتزمون بتوجيهات الحكومة لمعالجة الملف اإلسكاني
• حسين :استخدمنا  9400طن من المتفجرات لتفتيت صالبة التربة
يوسف العبدالله

بدأت «السكنية» ،أمس ،في
التسلم االبتدائي للمرحلة
األولى من قسائم المطالع
والتي تضم  12177قسيمة
من إجمالي  ،18517ضمن
العقد.

ً
تأكيدا لما ذكرته "الجريدة" في عددها
أمـ ــس ،أع ـلــن الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم
المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر
ال ــروي ــح ،أن الـمــؤسـســة ب ــدأت أم ــس في
التسلم االبتدائي للمرحلة األولى لعدد
 12177قسيمة بالضواحي N11 ،N 10
 ،،N 9 ،N 8 ،N 7-Part1 ،N 6ومحطات
ال ـك ـهــربــاء الـفــرعـيــة م ــن  N 5حـتــى N12
ً
بمشروع مدينة المطالع السكنية ،مؤكدا
أن المؤسسة ملتزمة بتوجيهات مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـم ـعــال ـجــة ال ـم ـل ــف االس ـك ــان ــي،
وتـحـظــى بــدعــم وزي ــرة االش ـغــال العامة
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون االس ـك ــان د .رنــا
الفارس لفرق العمل.
وق ــال الــرويــح ،فــي تصريح أم ــس ،إن
"الـسـكـنـيــة" شـكـلــت لـجـنــة تـضــم ممثلي
المؤسسة والجهات الحكومية األخرى
ذات الصلة لتسلم أعمال المرحلة األولى
مــن ضـمــن الـعـقــد رق ــم  ،1300وال ـخــاص
بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال
الـ ـ ـط ـ ــرق ،وشـ ـبـ ـك ــات ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة،
ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي
ال ـث ـم ــان ــي م ــن  N5إل ـ ــى  N12ب ـم ـشــروع
المدينة.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ـش ــروع ي ـضــم إن ـشــاء
وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة وم ـح ـط ــات ال ـك ـهــربــاء
الفرعية للضواحي الثماني من  N5إلى

ً
«زكاة العثمان» 161 :مستفيدا
من مشروع «الله يبرد عليك»
أعـلــن مــديــر زكــاة العثمان،
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـج ــاة
الـخـيــريــة ،أحـمــد الـكـنــدري أن
عـ ــدد األس ـ ــر ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة مــن
مـ ـش ــروع "الـ ـل ــه ي ـب ــرد ع ـل ـيــك"،
ال ـ ـخـ ــاص ب ـت ــوف ـي ــر األج ـ ـهـ ــزة
الكهربائية ا لـضــرور يــة ،مثل
التكييف والثالجة وغيرهما
من االحتياجات األخرى داخل
الكويت ،بلغ  161أســرة ،منذ
بداية .2020
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري" :حــرصـنــا
ب ـ ــدورن ـ ــا ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــارة األسـ ــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة ،وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
حاجتها ،والتثبت من خالل
األوراق ا ل ـ ــر سـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـت ـلــك
أم ـ ــان ـ ــة أهـ ـ ــل الـ ـخـ ـيـ ــر ،ون ـح ــن
حـ ــري ـ ـصـ ــون عـ ـل ــى إي ـص ــال ـه ــا
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن ،ك ـ ـمـ ــا ق ـم ـن ــا
بتوثيق المساعدات ونشرها
ع ـ ـبـ ــر حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة
ب ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ،م ــع
المراعاة الكاملة لخصوصية
األسر المستفيدة".
وبـ ـي ــن أن زك ـ ـ ــاة ال ـع ـث ـم ــان
مستمرة في تنفيذ المشروع،
ومـ ــا زال ـ ــت ت ـس ـت ـق ـبــل طـلـبــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــن م ـ ـ ــن األس ـ ـ ــر

جانب من المشاركين في إجراءات تسليم المرحلة األولى من «المطالع»
ً
 N12بــال ـم ـشــروع ،م ـش ـيــرا ال ــى ان قيمة
العقد تقدر بنحو  215مليون دينار.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ح ــريـ ـص ــة كــل
الحرص على إنجاز المشاريع اإلسكانية
ل ـتــوف ـيــر ال ـس ـك ــن ال ـم ــائ ــم لـلـمــواط ـن ـيــن
ً
المستحقين له ،مبينا أن التسلم امس هو
ثاني عقد يتم تسلمه بمدينة المطالع،
بالرغم مــن الـظــروف االستثنائية التي
تمر بها البالد والعالم.
وأوض ــح ان ه ــذه النتيجة هــي ثمرة

انجاز فريق العمل الــذي لم يتوقف عن
العمل حتى أثناء الحظر الجزئي والكلي
والعزل التام لبعض المناطق.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ـه ـنــدس الـمـقـيــم
للمشروع فاضل حسين ،بحضور ممثلي
لجنة التسلم االبتدائي للمرحلة االولى،
إن مدينة المطالع تعتبر اكبر مشاريع
ً
"السكنية" ،الفـتــا إلــى أن المشروع رغم
الصعاب التي مرت عليه فإن المؤسسة
اسـتـطــاعــت الـتـغـلــب عـلـيـهــا ،وال ـتــي كــان

آخرها جائحة كورونا العالمية" ،فالوباء
العالمي الذي ادى الى التأخير لم يثنينا
ع ــن ان ـج ــاز ال ـم ـش ــروع والـ ـب ــدء بـمــراحــل
التسليم".
وق ـ ـ ــال ح ـس ـي ــن ،فـ ــي ت ـص ــري ــح أمـ ــس:
"استخدمنا في المشروع  9آالف و400
طن من المتفجرات لتفتيت صالبة التربة
بمساحة  17مليون متر مربع بعدد 1188
ً
مرة من التفجير" ،مبينا أن كمية الحفر
ً
بلغت  37مليون متر مكعب تقريبا.

«أمانة األوقاف» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة
قصص األطفال في المجال الخيري
الصقعبي 619 :قصة شاركت بها  17منها وصلت المستوى إلى «النهائي»
أعلنت األمانة العامة لألوقاف
أسماء الفائزين في مسابقة الكويت
الــدولـيــة لتأليف قصص األطـفــال
في مجال الوقف والعمل الخيري
والـتـطــوعــي فــي دورت ـه ــا الــرابـعــة،
والتي نظمتها تحت رعاية وزير
ال ـعــدل وزي ــر األوق ـ ــاف المستشار
د .فهد العفاسي ،ضمن مشاريع

أحمد الكندري

الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة وأسـ ـ ـ ـ ــر األيـ ـ ـت ـ ــام
واألرامل والمرضى وضعاف
الدخل ،متوجها بالشكر إلى
أه ــل الـخـيــر داع ـمــي مـشــاريــع
زك ــاة الـعـثـمــان ،ســائــا الحق
سـبـحــانــه أن يـحـفــظ الـكــويــت
وأهـلـهــا مــن كــل س ــوء وســائــر
بالد المسلمين.

ال ــدول ــة الـمـنـسـقــة لـمـلــف األوقـ ــاف
في العالم اإلسالمي ،والــذي أنيط
بــال ـكــويــت ،بـمــوجــب قـ ــرار مؤتمر
مجلس وزراء األوق ــاف والـشــؤون
اإلســامـيــة ال ــذي ُعـقــد بالعاصمة
اإلندونيسية (جاكرتا) عام ،1997
ً
حيث فتحت هذه المسابقة مجاال
غير مسبوق في الكتابة واإلبــداع

َّ
والمميزة
القصص الفائزة
أعلن الصقعبي أسماء الفائزين بالمسابقة ،وهم:
المركز األول :هبة الله السيد عن قصة «وحش االمتالك» ،وقد
فازت بجائزة مالية قدرها  15000دوالر.
الـمــركــز الـثــانــي :ألـفــت جـمــال الــزهــر عــن قصة «خـيــط الخير
والسعادة» ،وفازت بجائزة مالية قدرها  10000دوالر.
المركز الثالث :ندى محمد درغام عن قصة «حفيد الوقف»،
وبلغت قيمة الجائزة  5000دوالر.
َّ
المميزة ،ففاز فيها :سمر يونس الوكيل عن
أمــا القصص
قصة «فرح وبيت المرح» ،ومحمد الخريبط عن قصة «النوخذة
هالل» ،ووليد سيد عشري عن قصة «الدينار والشجرة المثمرة».

األدبي والقصصي في هذا المجال.
وأك ـ ـ ــد األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــ"أم ــان ــة
األوق ـ ـ ـ ـ ــاف" ،م ـن ـصــور الـصـقـعـبــي،
أن األم ــان ــة أولـ ــت اهـتـمــامــا كبيرا
بالطفل وتنشئته؛ فكريا وصحيا
واجتماعيا ،من خــال مشروعات
عــدة نظمت هــذه المسابقة ،التي
يستفيد منها أطفال العالم بأسره،
ُ
ح ـي ــث ت ـن ـش ــر ال ـق ـص ــص ال ـف ــائ ــزة
باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة،
ً
مشيدا بجودة وحرفية المسابقة،
ُ
الـتــي تـعــد فــرصــة ثمينة لتحفيز
ُ
وتشجيع الكتاب والمبدعين من
الجنسين على االهتمام بشريحة
األط ـف ــال م ــن سـ ــن  8إل ــى  12سنة
ع ـلــى م ـس ـتــوى "عــال ـم ـنــا" الـعــربــي
واإلسالمي.
َّ
وثمن الصقعبي األثر اإليجابي
واألص ـ ــداء الــواسـعــة الـتــي حظيت
بها المسابقة في دوراتها الثالث
السابقة ،وهو ما تمثل في اإلقبال
غـيــر الـمـسـبــوق ب ـهــذه ال ـ ــدورة من
ُ
الــك ـتــاب والـمـبــدعـيــن والـمــؤلـفـيــن

منصور الصقعبي

مــن داخ ــل الـكــويــت وخــارجـهــا من
جميع دول العالم ،حتى وصل عدد
القصص المشاركة إلى  619قصة،
بلغت  17قصة منها إلى المستوى
النهائي ،بعد إغالق باب المشاركة
بالمسابقة فــي  ،2020 /3 /14بما
يؤكد أهمية الجائزة وانتشارها
ً
عالميا.

فتح التقدم لطلب شهادات الجامعة
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والتسجيل في جامعة الكويت
ف ـت ــح ب ـ ــاب ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب نـســخ
الـ ـشـ ـه ــادات ل ـخــري ـجــي الـفـصــل
ال ــدراس ــي الـثــانــي ،2020-2019
بعد مــرور اسبوع على استالم
الشهادة.

ُّ
تسوق عن ُبعد
بالمكتبة الجامعية
ق ــال ــت ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت إن ـهــا
دش ـنــت خــدمــة الـتـســوق عــن بعد
فــي مكتبة الـطــالــب المنزلية مع
التوصيل ،بالتنسيق مع االتحاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـب ــة الـ ـك ــوي ــت ف ــرع
الجامعة ،من خالل الدخول على
رابط المكتبة ،الفتة إلى أن المكتبة
تستقبل يوميا  1500طلب.

«المستقلة» تطالب
بمواعيد تسجيل
لـ«صيفي التطبيقي»
طالبت القائمة المستقلة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والتسجيل في التطبيقي بإدراج
مــواع ـيــد تسجيل ج ــدي ــدة ورف ــع
سقف الشعب الدراسية في جميع
الـ ـم ــواد ال ـم ـطــروحــة ف ــي الـفـصــل
الـصـيـفــي ،متمنية م ــن الـعـمــادة
سرعة االستجابة لمطالبها.
ولفتت "المستقلة" ،في تصريح
ً
صحافي أمس ،إلى أن هناك أعدادا
من الطلبة لم يتمكنوا من إدراج
مواد اضافية في عملية التسجيل.
وتابعت :إن الخريجين يمكنهم
التقديم على الوظيفة عن طريق
موقع ديوان الخدمة المدنية من
دون تسلم شهادة التخرج.

ومـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت إدارة
ش ــؤون الخريجين فــي جامعة
ا لـ ـك ــو ي ــت إن االدارة س ـت ـقــوم
بإرسال بيانات الخريجين إلى
ديوان الخدمة المدنية ليتمكنوا
من التقديم للتوظيف في فترة
التوظيف  ،72داعية الخريجين

لــات ـصــال عـلــى ال ـخــدمــة اآللـيــة
للديوان والتسجيل بالهاتف،
كما سيتم إرسال الكشوف إلى
برنامج اعــادة الهيكلة والقوى
العاملة.

مواقف مع
«أمير اإلنسانية»

شمالن عبدالعزيز الرومي
سفير دولة الكويت لدى إثيوبيا

كان لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد،
طيب الله ثراه ،من المواقف اإلنسانية المشهودة
الكثير .وكان سموه صاحب شخصية استثنائية
ً
وابتسامة معهودة ،وكان رجال يتحلى بالتواضع،
و كــا نــت لــه ز يــارات خاصة لسلطنة عمان الشقيقة
كلما سمحت له الظروف بذلك.
ً
وقد كنت سفيرا لدى السلطنة ،خالل الفترة من
ً
 2007حتى  ،2010وكان لي الشرف أن أكون حاضرا
ً
خالل تلك الزيارات وتحديدا في مدينة صاللة.
وكانت تلك الزيارات تتم في أغلبها خالل عطلة
عـيــد الـفـطــر أو عـيــد األض ـحــى ،وك ــان سـمــوه يــؤدي
صالة العيد بالكويت ويغادر مباشرة إلى سلطنة
عمان.
ومن تلك الزيارات التي أتذكرها وستظل راسخة
في ذاكرتي لما لها من موقف إنساني ال يقدم عليه
سوى أمير اإلنسانية الودود الحنون على رعيته،
عـنــدمــا وصــل سـمــوه إلــى عـمــان صـبــاح يــوم العيد
بــال ـكــويــت ،وك ــان آخ ــر ي ــوم رم ـضــان فــي الـسـلـطـنــة،
وع ـنــد اسـتـقــالــه ال ـس ـيــارة ال ـخــاصــة ب ــه لـنـقـلــه إلــى
مقر سكنه ا لـخــاص ،استفسر مني لـمــاذا ال أذ هــب
لقضاء عطلة العيد مع عائلتي بالكويت ،فأبلغته
أنني سأكون في السلطنة خالل فترة العيد وكان
جوابه علي بــأن أستخدم طائرته الخاصة لنقلي
إل ــى مـسـقــط حـيــث كــانــت الـمـســافــة مــن صــالــة إلــى
ً
ً
مسقط ما يقارب  1000كيلو متر وكان يوما حارا
وآخر أيام رمضان ،فكان جوابي" :إن شاء الله" ،إال
ِ
أن سموه شعر بأنني لن أستخدم طائرته الخاصة
ول ــم يـطـمـئــن ل ـجــوابــي م ـمــا ح ــدا ب ــه إل ــى اس ـتــدعــاء
كابتن الطائرة وإبالغه عدم المغادرة إال برفقتي
إلى مسقط.
ً
ً
ً
ً
لقد كان سموه رجال حكيما ومتواضعا ورائدا
لـلـعـمــل ال ـخ ـيــري واإلن ـس ــان ــي وق ــد تـمـيــز بــالـسـخــاء
والتعاطف والود مع كل من تعامل معه واستحق
التقدير واالحترام من القريب والبعيد.
ل ـقــد ص ـنــع س ـمــوه ع ـلــى م ــدى ال ـع ـقــود الـمــاضـيــة
السالم في الكثير من مواقع العالم ،و كــان له دور
بارز في سياسة الحكمة والتسامح واالعتدال بين
جميع األديان المختلفة في العالم.
لـقــد ســاهـمــت رؤي ــة سـمــو األم ـيــر الــراحــل  -طيب
ال ـل ــه ث ـ ــراه  -ف ــي ن ـه ـضــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت وت ـطــورهــا
وازدهارها .رحمك الله يا أمير اإلنسانية وأسكنك
فسيح جناته.

لمتعثري
إعادة المقررات ً
«التطبيقي» دراسيا
كشف االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب عن إمكانية إعادة مقررات سبق النجاح
ً
فيها للطلبة المتعثرين دراسـيــا ،عبر مراجعة ادارة االرشــاد
والتوجيه في الكلية أو مبنى ادارة الهيئة رقم  ،12لعمل حسبة
المعدل واختيار المقررات المناسبة لإلعادة.
واشــار االتـحــاد ،في بيان صحافي أمــس ،إلــى تفعيل طلب
شهادة استمرارية دراسية من خالل تقديم الطلب واستالمها
من ادارة السجل العام.

تشكيل رابطة التخصصات
الطبية لطلبة بريطانيا
شكل االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة
رابطة التخصصات الطبية في بريطانيا وممثليها برئاسة
ً
سلطان العازمي ،معلنا توزيع المناصب على اعضاء اللجنة؛
ك ــل م ــن :يــوســف الــرش ـيــد ود .فــاطـمــة ال ـم ــري وجـ ــودة المهنا
وعبدالله العنزي وسالم الشبال وزينب االستاد ومريم الزيعل
ونورا العصيمي.

برلمانيات 6
األمير :ملتزمون بالديمقراطية وأدعو الناخبين لحسن االختيار
ةديرجلا
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خالل النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ ١٥

صاحب السمو يلقي النطق السامي بمجلس األمة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

وسط تصفيق حاد لدى دخوله قاعة عبدالله السالم،
افتتح سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد دور
االنعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي
الخامس عشر ،في العاشرة والنصف صباح أمس،
بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وعدد كبير من رجال األسرة الحاكمة ،والسفراء
والدبلوماسيين والقياديين بالدولة.
وألقى صاحب السمو أمير البالد النطق السامي،
الذي أكد فيه «التزامنا بالديمقراطية منهجا
فهد التركي
ومحيي عامر

عملية
االنتخاب
أمانة
ومسؤولية
وطنية كبرى
تتحقق
بمراعاة الله
والضمير في
حسن اختيار
ممثلي األمة

واحترامنا للدستور مبدأ ودولة القانون والمؤسسات
نظاما» ،مضيفا« :بما أننا على أبواب االنتخابات
النيابية ،ادعو المواطنين الى مراعاة الله والضمير في
حسن اختيار ممثلي األمة ومتابعة أدائهم والعمل
على محاسبتهم ،كما أدعوكم إلى أن تكون فزعتكم
جميعا للكويت ،وأن يكون الوالء لها أوال وأخيرا».
أما رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم فقال:
«مضت أربع سنوات من العمل البرلماني الدؤوب،
وتوشك صفحتها أن تنطوي ،ليرجع بعد ذلك

أكـ ـ ــد ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
"االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ــدسـ ـت ــور ودولـ ـ ــة
الـ ـق ــان ــون ،وض ـ ـ ـ ــرورة الـتـمـســك
بـثــوابـتـنــا الــوطـنـيــة الــراس ـخــة،
وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية،
وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا
كأسرة واحدة".
وقـ ـ ــال ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ،فــي
النطق السامي بجلسة افتتاح
دور االنعقاد العادي الخامس
ا لـتـكـمـيـلــي لـلـفـصــل التشريعي
الـخــامــس عـشــر لمجلس األم ــة،
أمـ ـ ــس" ،إن وح ــدت ـن ــا الــوط ـن ـيــة
أث ـ ـب ـ ـت ـ ــت ع ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـنـ ـي ــن
أنـ ـه ــا بـ ـح ــق س ــاحـ ـن ــا األقـ ـ ــوى
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة كـ ــل ال ـت ـح ــدي ــات
واألخ ـ ـطـ ــار واألزم ـ ـ ـ ـ ــات" ،داع ـي ــا
سـ ـم ــوه ال ـنــاخ ـب ـي ــن إل ـ ــى حـســن
االخـ ـتـ ـي ــار ،وأن ت ـك ــون ال ـفــزعــة
للكويت والوالء لها أوال وأخيرا،
وم ـت ــاب ـع ــة أداء م ـم ـث ـلــي األمـ ــة
وسالمة ممارساتهم البرلمانية
ف ــي ت ـج ـس ـيــد ال ــرق ــاب ــة الـ ـج ــادة

والـ ـتـ ـش ــري ــع الـ ـبـ ـن ــاء واالل ـ ـتـ ــزام
بأحكام الدستور ،نصا وروحا،
وفيما يلي نص النطق السامي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الـ ـحـ ـم ــد لـ ـل ــه رب ال ـعــال ـم ـيــن
وال ـص ــاة وال ـس ــام عـلــى خــاتــم
األنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين
األخ رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
الموقر
اإلخوة األعضاء المحترمين
الحضور الكرام
ال ـس ــام عـلـيـكــم ورح ـم ــة الـلــه
وبركاته
أحييكم بتحية من عند الله
طيبة مباركة ويسرني أن نلتقي
الـ ـي ــوم الف ـت ـت ــاح دور االن ـع ـقــاد
ا لـتـكـمـيـلــي لـلـفـصــل التشريعي
ال ـخــامــس عـشــر لـمـجـلــس األم ــة
فعلى بركة الله وبهداه نفتتح
ه ــذا ا لـ ــدور التكميلي سائلين
المولى القدير أن يلهمنا جميعا
السداد والرشاد ،ويمدنا بعونه

ممثلو الشعب إلى الشعب مرة أخرى ،ليقول كلمته
الفصل ،بتجديد الثقة لمن يراه أهال لها ،ويحجبها
عمن يراه دون مستوى المسؤولية والتحدي
والطموح».
من جهته ،ذكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد« :نتطلع إلى إقرار العديد من القوانين،
ومنها تعديل قانون المرور وإقامة األجانب وقانون
االستيراد وغيرها من المشروعات العاجلة».

وتوفيقه لمواصلة العمل لما
فيه رفعة وخير وطننا العزيز
وسعادة ورفاه شعبنا الكريم.

أحداث مفصلية
لقد شهدت مسيرتنا الوطنية
ف ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة أحـ ــداثـ ــا
مفصلية بــالـغــة الـصـعــوبــة ،إذ
ف ـقــدنــا ال ــوال ــد وال ـق ــائ ــد أمـيــرنــا
الــراحــل ،طيب الـلــه ث ــراه وجعل
ج ـنــة ال ـن ـع ـيــم مـ ـث ــواه ،ج ـ ــزاء ما
ق ــدم ــه ل ــوط ـن ــه وش ـع ـب ــه وأم ـت ــه
ولــان ـســان ـيــة ج ـم ـع ــاء ،ونــؤكــد
استمرارنا على مسيرته ونهجه
ومبادئه.
وأود ال ـيــوم أن أوج ــه عناية
الـجـمـيــع إل ــى ضـ ــرورة التمسك
بـثــوابـتـنــا الــوطـنـيــة الــراس ـخــة،
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا وح ـ ــدتـ ـ ـن ـ ــا
الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا
وت ـ ـعـ ــاون ـ ـنـ ــا ك ـ ــأس ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة.
ل ـقــد أث ـب ـتــت وحــدت ـنــا الــوطـنـيــة
ع ـل ــى مـ ــر ال ـس ـن ـي ــن أنـ ـه ــا بـحــق

ال نقول
اليوم إننا
في تجربة
برلمانية
بل ممارسة
راسخة مضى
عليها قرابة
ً
 60عاما

أوجه عناية
الجميع
إلى ضرورة
التمسك
بثوابتنا
الوطنية
الراسخة

ً
محييا الحضور
سموه
سالحنا األقوى في مواجهة كل
التحديات واألخطار واألزمات.
كـمــا أود أن أؤك ــد ب ــإذن الله
التزامنا بالديمقراطية منهجا،
واحـ ـت ــرامـ ـن ــا لـ ـل ــدسـ ـت ــور م ـب ــدأ
ودولـ ــة ال ـقــانــون والـمــؤسـســات
نظاما ،وحرصنا على ترشيد
ممارستنا البرلمانية ،وال نقول
اليوم إننا في تجربة برلمانية
ب ـ ــل م ـ ـمـ ــارسـ ــة راسـ ـ ـخ ـ ــة م ـضــى
عليها قرابة الستين عاما.

االنتخابات النيابية

سموه يسجل كلمته في سجل شرف مجلس األمة

جانب من الحضور

أدعو
الناخبين
إلى أن تكون
فزعتهم
ً
جميعا
للكويت وأن
يكون الوالء
ً
لها أوال
ً
وأخيرا

وب ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أب ـ ـ ـ ــواب
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ــإن
لـ ــي ك ـل ـم ــة أوجـ ـهـ ـه ــا إلخ ــوان ــي
وأبنائي المواطنين ،إن عملية
االنـتـخــاب  -على أهميتها  -ال
تـ ـمـ ـث ــل إال ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـش ـك ـل ــي
م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،فـهــي أمــانــة
ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق
بمراعاة الله والضمير في حسن
اختيار ممثلي األ مــة ومتابعة
أدائـ ـه ــم وس ــام ــة مـمــارســاتـهــم
البرلمانية في تجسيد الرقابة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــادة وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع الـ ـبـ ـن ــاء
وااللـ ـت ــزام بــأح ـكــام الــدس ـتــور -

ً
حاضرا في الجلسة االفتتاحية
محمد الصقر

ن ـص ــا وروح ـ ـ ــا  -وال ـع ـم ــل عـلــى
مـ ـح ــاسـ ـبـ ـتـ ـه ــم ،ك ـ ـمـ ــا أدع ـ ــوك ـ ــم
إل ــى أن ت ـكــون فــزعـتـكــم جميعا
للكويت ،وأن يـكــون ال ــوالء لها
أوال وأخيرا.

دور إيجابي
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ال
ي ـفــوت ـنــي أن أعـ ـب ــر ع ــن الـشـكــر
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـل ـج ـه ــود ال ـم ـم ـيــزة
والدور اإليجابي الذي اضطلع
ب ــه األخ م ـ ـ ــرزوق ع ـل ــي ال ـغــانــم
رئـيــس مجلس األم ــة فــي إدارة
األعمال البرلمانية وتنظيمها،
وكذلك سمو األخ الشيخ صباح
خ ــال ــد ال ـح ـمــد ال ـص ـبــاح رئـيــس
مجلس ال ــوزراء على ما قــام به
وإخوانه الوزراء من جهد دؤوب
وإنجاز مشهود في ظل الظروف
العصيبة التي عاشتها البالد
ج ــراء وب ــاء كــورونــا وتداعياته
ع ـل ــى مـ ـ ــدى الـ ـشـ ـه ــور ال ـع ـش ــرة
الماضية.

مشاعر فياضة بالوالء

عميق الشكر والتقدير لما أبداه
اإلخ ــوة الـمــواطـنــون ال ـكــرام من
مشاعر فياضة بالوالء وعواطف
ص ــادق ــة ب ــال ــوف ــاء ،إثـ ــر تــولـيـنــا
مسند اإلمارة وتزكية سمو ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـمــد
الـ ـج ــاب ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،م ـج ـســديــن
الـ ـ ــربـ ـ ــاط الـ ـت ــاريـ ـخ ــي وال ـع ـه ــد
الوثيق بين شعب الكويت الوفي
وق ـيــادتــه ،وه ــو رب ــاط نعتز به
جميعا ونحرص عليه ،ونعمل
دائـمــا على صيانته وتعزيزه،
وك ــون ــوا ع ـلــى ث ـقــة كــام ـلــة بــأن
كــويـتـنــا الـغــالـيــة سـتـظــل دوم ــا
بعون الله وتعاون أبنائها دار
ع ــز وأم ـ ــان ورخ ـ ــاء س ــائ ــا الـلــه
سـبـحــانــه وتـعــالــى لـكــم الـســداد
وال ـت ــوف ـي ــق ف ــي خ ــدم ــة ال ــوط ــن
والمواطنين ،وأن يحفظه ويديم
عـلـيــه نـعـمــة األم ــن وال ــرف ــاه إنــه
سميع مجيب.
(رب ـن ــا آت ـنــا م ــن لــدنــك رحـمــة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا)
والـســام عليكم ورحـمــة الله
وبركاته".

ك ـمــا أود أن أس ـج ــل م ـجــددا

جابر المبارك خالل دخوله المجلس
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الغانم :أمام المجلس القادم تحديات وملفات ال تحتمل التأجيل
ةديرجلا
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برلمانيات

«رغم عدد االستجوابات غير المسبوق والمحاوالت اليائسة التي سعت لحل البرلمان فإنه أكمل مدته الدستورية كاملة»
مقياس
اإلنجاز
والنجاح
مرتبط
بالمواجهة
الشجاعة
للقضايا
المصيرية
والتحديات
الكبرى

علينا
ككويتيين أن
نوجه خطابنا
السياسي في
هذه المرحلة
الحرجة
باتجاه
القضايا التي
ً
تمثل تهديدا
ً
حقيقيا
لرخاء بالدنا
ومستقبل
أوالدنا

شدد رئيس مجلس األمة مــرزوق الغانم على
أن مقياس اإلنجاز البرلماني والنجاح الحكومي
مرتبط بالمواجهة الشجاعة للقضايا المصيرية،
والتصدي الجاد للتحديات الكبرى ،الفتا إلى أن
أمام المجلس المقبل تحديات وملفات ال تحتمل
التأجيل.
وقــال الغانم ،في كلمته بالجلسة االفتتاحية
لدور االنعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل
التشريعي الـخــامــس عشر لمجلس األم ــة ،الــذي
افتتحه سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،إن ف ــي ط ـل ـي ـعــة ت ـل ــك ال ـت ـحــديــات
والملفات قضايا العجز في الميزانية ،وانخفاض
أسعار النفط واإلصالحات االقتصادية الضرورية،
وتـنــويــع م ـصــادر الــدخــل ،والـقـضـيــة اإلسـكــانـيــة،
وتطوير مناهج التعليم ،وفيما يلي نص الكلمة:
"حـضــرة صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد حفظكم
الله ورعاكم ،اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بذكرى
غــالـيــة ف ــي نـفـســي ع ــزي ــزة عـلــى قـلـبــي مــاثـلــة في
وجداني يهتز لها كياني ال يغيب عني خيالها
وال يخطر لي نسيانها إنها ذكرى جبلنا األشم
وبدرنا األتــم سمو األمير الراحل الشيخ صباح
األح ـمــد الـجــابــر الـصـبــاح ،طـيــب الـلــه ث ــراه ،الــذي
اع ـتــدنــا عـلــى م ــدى سـبــع س ـنــوات وع ـنــد افـتـتــاح
كل دور انعقاد على األنس بمخاطبته والغبطة
بمجاورته.
كنت أشعر كلما التفت إليه  -وأنــا أخاطبه -
أن ــي فــي حـضــرة وط ــن ب ــاذخ وشـعــب شــامــخ ،في
ح ـضــرة تــاريــخ سـيــاســي عــريــق وإرث حـضــاري
سامق ،في حضرة تجربة قيادية فريدة وحكمة
ملهمة رشيدة.
فهذا المقام – بحق  -يذكرني باألمير اإلنسان
ال ــذي م ــا زال ــت ذكـ ــراه عــالـقــة ف ــي أركـ ــان الـمـكــان،
وستبقى  -بإذن الله  -حاضرة في كل زمان يخفق
لها الجنان ويهتز لها الوجدان.
على أن مــا يعزينا عــن فـقــده مــن تسلم الــرايــة
مــن بـعــده وه ــو صـنــوه فــي الـكـفــاح وشــريـكــه في
ال ـن ـجــاح ح ـضــرة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ ن ــواف
األحمد الجابر الصباح أمير البالد  -حفظه الله
ورعـ ــاه  -ال ــذي تــولــى مـســؤولـيــة الـبـنــاء وواص ــل
مسيرة العطاء بروح وثابة وهمة عالية وعزيمة
قوية ولسان حاله يقول :نبني كما كانت أوائلنا
تبني ونصنع مثل ما صنعوا وال غــرو في ذلك
فأنت  -يا سمو األمير  -ابن تلك المدرسة العريقة
التي أنجبت قــادة حكماء وســادة نجباء نشروا
عـلــى بــادهــم جـنــاح الـفـضــل وال ـب ــذل وحكموها
بالمساواة والعدل.
فباسم األمة أعزيك مجددا  -يا سمو األمير -
برحيل من كنت له سندا في الملمات وعضدا في
المعضالت.

حارس الدستور
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وباسم األمــة أهنيك  -مرة أخــرى  -على تولي
مـقــالـيــد الـحـكــم فــي ال ـبــاد أم ـيــرا حكيما ووال ــدا
رحيما وأبا للسلطات وحارسا للدستور وأمينا
على مصالح الوطن والمواطنين.
كما أهنيكم يــا صــاحــب الـسـمــو ،حفظكم الله
ورعاكم ،على مبادرتكم المباركة بسرعة تزكيتكم
لولي عهدكم األمين الشيخ مشعل األحمد الجابر
الصباح ،حفظه الله ،وعلى مبايعة ممثلي األمة
لــه باإلجماع فــي جــو مفعم بالسعادة والـســرور
والـغـبـطــة وال ـح ـب ــور ،جـ ــددت فـيــه ال ـكــويــت طــرح
مثالها االستثنائي الرائد ونموذجها التاريخي
الــراشــد فــي االنـتـقــال الـسـلــس وال ـه ــادئ لمقاليد
الحكم في البالد في فترة زمنية قياسية.
لقد كانت تزكيتكم لسمو و لــي العهد مبعث
أمان ومحل اطمئنان ،فبايعته األمة وليا للعهد،
وهو رجل عرفه الكويتيون باالستقامة والعدالة
والحزم فتبوأ في نفوسهم المكان الالئق به من
المحبة والتقدير بدوره الفاعل وعطائه الحافل

محي ً
صاحب السمو ّ
يا الحضور

الغانم يلقي كلمته

على مدى خمسين عاما ،أرسى فيها  -في جميع
المناصب التي تقلدها  -مبدأ العدل والمساواة
وعدم المداهنة والمحاباة.
وفقك الله لما يحب ويرضى يا صاحب السمو،
وســدد على درب الحق والخير خطاك ومتعكم
وولــي عهدكم األمين بموفور الصحة والعافية
والعمر المديد إنه سميع مجيب.

دعم القيادة
حـضــرة صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد حفظكم
الله ورعاكم ،ها نحن على مشارف انتهاء الفصل
التشريعي ا لـخــا مــس عشر ليتم المجلس بذلك
عمره الدستوري كامال ،وهذا األمر لم يحدث منذ
أكثر من عشرين عاما.
لـقــد دار الـمـجـلــس دورتـ ــه ،وأت ــم مــدتــه بفضل
الـ ـل ــه س ـب ـح ــان ــه ،ث ــم ب ــدع ــم الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـح ـك ـي ـمــة والـ ـتـ ـع ــاون ال ـن ـيــابــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الظروف االستثنائية التي شهدناها ،والمتمثلة
ف ــي ال ـجــائ ـحــة الـصـحـيــة ال ـت ــي اج ـتــاحــت الـعــالــم
وبالتصعيد السياسي ا ل ــذي تمخض عــن عدد
غير مسبوق من االستجوابات وبهيمنة قضايا
شديدة الحساسية على المشهد السياسي ،فضال
عن المحاوالت اليائسة التي كانت تسعى على
ال ــدوام إلــى حــل المجلس ،إال أن المجلس أكمل
مدته الدستورية كاملة وفقا لرغبة فقيدنا الكبير
طيب الله ثراه ورغبة سموكم حفظكم الله ورعاكم.
م ـضــت أرب ـ ــع سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـمــل الـبــرلـمــانــي
الدؤوب ،وتوشك صفحتها أن تنطوي بإنجازاتها
وإخفاقاتها وإيجابياتها وسلبياتها ،ليرجع بعد
ذلك ممثلو الشعب إلى الشعب مرة أخرى ليقول
كلمته الفصل بتجديد الثقة لمن يــراه أهــا لها
وبحجبها عمن ي ــراه دون مستوى المسؤولية
والتحدي والطموح.
واث ـق ـي ــن ب ـح ـســن اخ ـت ـي ــار ال ـش ـعــب متطلعين
إلــى مجلس جديد يكون – بــإذن الله  -على قدر
التحديات الوطنية الداخلية والخارجية.
مجلس يـعــرف كيف يـحــدد األولــويــات وكيف
يضع االستراتيجيات وكيف يضبط األجندات
وكيف يضطلع بالمسؤوليات.
مـجـلــس يـضــع ي ــده عـلــى ال ـج ــروح المفتوحة
ليداويها ال لينثر الملح عليها.
مجلس يتبنى ما هو مستحق على المستوى
الوطني ال الهامشي من القضايا وال إلى التناكف
السياسي الذي أهدر جهودنا وأضاع من وقتنا
الكثير.
م ـج ـلــس ي ـح ـمــل هـ ـم ــوم ال ـش ـع ــب ع ـل ــى عــاتـقــه
ويجتهد في تلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

جانب من الحاضرين

األمير وولي العهد خالل مغادرتهما القاعة وإلى جانبهما الغانم

يخشى
كثير من
السياسيين
االقتراب من
ملف الهوية
الوطنية
ومعالجة
أوضاع
المقيمين
بصورة غير
قانونية

مجلس يغلب المصلحة الوطنية على المصالح
الشخصية.
مجلس يحافظ على استقرار الوطن وأمنه من
كيد الكائدين وعبث العابثين.
مجلس يتعاون مــع حكومة قــو يــة متجانسة
لتنفيذ خارطة طريق واضحة لمواصلة مسيرة
بناء البالد ومحاربة الفساد.
إن أمــام المجلس الـقــادم تحديات وملفات ال
تحتمل التأجيل ،ملفات بعضها مزمن وبعضها
اآلخر مستجد ،وهنا يؤسفني أن اقول بأنها لم
تحظ بما تستحق من االهتمام والتركيز ،بل تم
الـتـعــاطــي معها بــاعـتـبــارهــا قـضــايــا هامشية ال
يعبأ بها وال يلتفت إ لـيـهــا ،يــأ تــي فــي طليعتها
قضايا العجز فــي الميزانية وانخفاض أسعار
النفط والحاجة الملحة إلى إصالحات اقتصادية
ضرورية وتنويع مصادر الدخل لضمان استمرار
العيش الكريم للمواطن واألجيال القادمة.
ك ـمــا ل ــم ت ـحــظ الـقـضـيــة اإلس ـكــان ـيــة بــالــرعــايــة
الكافية وهي قضية تشغل بال كل أسرة كويتية
تنتظر بيتا يجمعها ومسكنا يلم شملها ،فضال
عن التهميش المجحف لقضايا التعليم وتطوير
المناهج وطرق التدريس وتشجيع البحث العلمي
التي شهدت في السنوات األخيرة تراجعا مخيفا.
ناهيك عن تجاهل الملف الشائك الذي يخشى

تحية عسكرية لدخول صاحب السمو

كثير مــن السياسيين االق ـت ــراب مـنــه وه ــو ملف
ال ـهــويــة الــوطـنـيــة ومـعــالـجــة أوضـ ــاع المقيمين
ب ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة ،ه ــذا ال ـم ـلــف الـ ــذي بقي
عـقــودا بــا حـلــول عملية وال معالجات واقعية،
واستمر متروكا للمزايدات السياسية والتكسبات
االنتخابية فلم يتم إنصاف المستحقين وال كشف
زيف المدعين والمزورين.
هــذا وإن مقياس النجاح الحكومي واإلنجاز
الـبــرلـمــانــي سـيـظــل دائ ـم ــا مــرتـبـطــا بــالـمــواجـهــة
الشجاعة للقضايا المصيرية والتصدي الجاد
للتحديات الكبرى.
ل ــذا ف ــإن ا ل ــوا ج ــب علينا ككويتيين أن نوجه
خـطــابـنــا الـسـيــاســي فــي ه ــذه الـمــرحـلــة الـحــرجــة
ب ــاتـ ـج ــاه ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي ال ت ـح ـت ـمــل ال ـتــأج ـيــل
والتسويف والتجاهل ...القضايا التي تشكل قنابل
مــوقــوتــة ...القضايا الـتــي تمثل تهديدا حقيقيا
لرخاء بالدنا ومستقبل أوالدنا.
لنتداعى إلى تبنيها ونتحد في توليها ونوحد
جهودنا فــي حلها ومعالجتها ،وأن يكون ذلك
بطرح واقعي وفق برنامج زمني عملي بعيدا عن
الخطابات العاطفية واألساليب الفوضوية القائمة
على المزايدات االنتخابية والمهاترات السياسية.
وقبل الختام أجد لزاما علي أن أتوجه بالشكر
الجزيل الى سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
صباح الخالد الحمد الصباح الــذي تولى زمام
أمور الحكومة وهي مثقلة بملفات كبيرة وقضايا
خطيرة في ظل ظــرف استثنائي ووبــاء عالمي،
أش ـك ــره ع ـلــى ت ـعــاونــه الـكـبـيــر م ــع مـجـلــس األم ــة
وسـعـيــه الـحـثـيــث عـلــى الـتـنـسـيــق مـعــه فــي ملف
كورونا والملفات األخرى المهمة والحساسة.
خ ـتــامــا ،أسـ ــأل ال ـلــه ال ـع ـلــي ال ـقــديــر أن يحفظ
الكويت قيادة وشعبا من كل شر ومكروه ،ويسدد
على دروب التقدم واالزدهار واالستقرار خطاها
إنه سميع مجيب الدعوات.
وقبل أن أنهي كلمتي أجد من الواجب علي يا
سمو األمير أن أتقدم لك بجزيل الشكر واالمتنان
والعرفان ،على ما تفضلت به قبل قليل في نطقك
السامي من كلمات بحقي ،وإنها بالتأكيد ستكون
دافعا لبذل مزيد من العطاء.
أقولها شكرا نيابة عن أختي وإخواني النواب،
والحمدلله رب العالمين والسالم عليكم ورحمة
الله وبركاته".

افتتاح دور االنعقاد الخامس التكميلي ...لحظة بلحظة
ً
 9:30صباحا

وصـ ــول رئ ـي ـســي وأعـ ـض ــاء السلطتين
التشريعية والـتـنـفـيــذيــة وك ـبــار الشيوخ
والضيوف فــي الــدولــة إلــى مبنى مجلس
األمة لحضور افتتاح دور االنعقاد العادي
الخامس التكميلي من الفصل التشريعي
الخامس عشر.

ً
 10صباحا

10:33

11:14

ت ــاوة الـقــرآن الكريم بعد دخ ــول سمو
أمير البالد قاعة عبدالله السالم.

الغانم يستأذن الحضور لمغادرة سمو
أم ـيــر ال ـب ــاد قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم عقب
اف ـت ـتــاح س ـمــوه دور االن ـع ـقــاد التكميلي
الخامس.

10:35
رئيس مجلس األمــة يقدم سمو األمير
بقوله :يتفضل سمو األمير إللقاء النطق
السامي.

10:37

وصــول موكب سمو أمير البالد وولي
العهد لمجلس األمة ،واستقبلهما رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.

األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ي ـل ـقــي م ــرس ــوم ال ــدع ــوة
التكميلي الخامس.

10:15

10:38

سـمــو األم ـيــر يـتـجــه إل ــى مـكـتــب رئيس
مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،اسـتـعــدادا
الفتتاح دور االنعقاد الخامس التكميلي.

س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ي ـف ـت ـتــح دور االن ـع ـق ــاد
التكميلي الخامس ويلقي النطق السامي.

10:30
س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ي ـ ــدخ ـ ــل ق ــاع ــة
ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم وس ــط تـصـفـيــق حــار
م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن والـ ـشـ ـي ــوخ
وك ـب ــار الـشـخـصـيــات وأع ـض ــاء الـسـلــك
الدبلوماسي في البالد.

10:40
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
يلقي كلمته.

11:15
سمو األمير يغادر قاعة عبدالله السالم
ً
مودعا الحضور ،وسط تصفيق حار.

11:17
عزف النشيد الوطني أمام بوابة مجلس
األمة الرئيسية إيذانا بمغادرة سمو أمير
البالد وولي العهد مبنى مجلس األمة وفي
توديعه رئيس المجلس.

11:30
الغانم يرفع جلسة االفتتاح ربع ساعة،
ت ـم ـه ـيــدا ل ـب ــدء ج ـل ـســة ان ـت ـخ ــاب مـنــاصــب
ولجان مجلس األمة ومناقشة القوانين.

10:52
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد يلقي كلمة الحكومة.

جانب من الجلسة االفتتاحية
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«الكويت تلتزم بسياسة خارجية راسخة بثوابتها المبدئية أرسى دعائمها األمير الراحل صباح األحمد»
نثمن كل
الجهود
الجبارة التي
بذلت من
جميع الجهات
لمكافحة
جائحة
كورونا
وعلى وجه
الخصوص
الصفوف
األولى

لم يتوقف
العمل
بالمشاريع
الحيوية
رغم انشغال
جميع الجهات
الحكومية
بمواجهة
الجائحة

المحافظة
على الرخاء
تتمثل في
مضاعفة
تنويع
مصادر الدخل
وترشيد
اإلنفاق
واالستهالك

أك ــد رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد أن الحكومة مازالت تتطلع إلى تحقيق المزيد
من القوانين المعروضة على مجلس األمة ،الفتا الى أن
الجانب الرقابي للمجلس طغى على الجانب التشريعي
من خالل عشرة استجوابات قدمت خالل أقل من عشرة
أشهر من عمر هذه الحكومة الذي لم يتجاوز السنة.
وأكــد الخالد أن المحافظة على الرخاء تتمثل في
أمرين هامين هما مضاعفة العمل واإلنتاج لتنويع
مصادر الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة وترشيد
اإلنـفــاق واالستهالك ،إذ ينبغي أن يبدأ في الجهات
الحكومية مــن خــال إجـ ــراءات مــدروســة وج ــادة مع
الـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم الـمـســاس بالمظلة االجتماعية
للمواطنين وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو الشيخ صباح الخالد
صباح امس في جلسة افتتاح دور االنعقاد العادي
الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر
لمجلس األمة الذي افتتحه سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم (وأن ليس لالنسان إال ما
سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء األوفى)
صدق الله العظيم
حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح أمير البالد حفظكم الله ورعاكم ،سمو الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله،
معالي األخ مرزوق علي الغانم المحترم رئيس مجلس
األمة ،االخوات واالخوة أعضاء المجلس المحترمين،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي ونحن نستقبل معا هذا الدور التكميلي
من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر في الفصل التشريعي
الخامس عشر أن أتوجه إليكم جميعا باسمي وباسم
اخواتي وإخــوانــي ال ــوزراء بخالص التحية وصــادق
التمنيات داعيا الله تعالى أن يهيئ لنا الخير واستمرار
الـتـعــاون ال ــذي تحقق خــال عمر الحكومة القصير
واستطعنا في ظله أن نؤدي األمانة التي نحملها في
أعناقنا نحو الكويت الغالية وأهلها الكرام ما استطعنا.
لقد شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى وال راد
لقضائه أن يكون افتتاح هذا الدور التكميلي وقد رحل
عنا إلى جنة الخلد بــإذن الله صاحب السمو األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح طيب الله
ثراه بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل وطنه وإخوانه
وأبـنــائــه وم ــن أج ــل أب ـنــاء الخليج الـعــربــي واألمتين
العربية واإلسالمية بل ومن أجل اإلنسانية جمعاء
التي كان قائدا لعملها ،لقد كان رحمه الله راعيا حكيما
للديمقراطية وقائدا محنكا لبناء وطنه الغالي فهنيئا
له دعوات مواطنيه ومحبيه في العالم أجمع ،ونسأل
الله أن يكون ممن قال لهم الحق سبحانه وتعالى (يا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم
األخ الرئيس األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
لقد شهدت الكويت وشهد العالم أجمع تماسك
الكويتيين ومــؤسـســاتـهــم التشريعية والتنفيذية
والقضائية بتقاليدها الراسخة فيما تم من انتقال
السلطة فــي ســاســة ويـســر إلــى سمو الشيخ نــواف
األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أميرا لدولة
الكويت.
كما شهد العالم تزكية سمو الشيخ مشعل األحمد
الجابر الصباح حفظه الله لــواليــة العهد وقــد تمت
مبايعته بإجماع مجلسكم الموقر وهو ما يؤكد أن
الكويت الغالية دولة دستور ومؤسسات وأن الدستور
هــو الميثاق الغليظ ال ــذي يلتف حوله جميع أبناء
الكويت األوفياء متمسكين به طريقا ومنهاجا.
نبتهل إلى المولى القدير أن يعين حضرة صاحب
ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد حـفـظــه ال ـلــه ورع ـ ــاه ع ـلــى حمل
المسؤولية الوطنية وسـمــوه أهــل لها بــإذن الله مع
التأكيد على تضافر كل الجهود وتالحم كل السواعد
لمساندة سموه من أجــل رفعة هــذا الوطن المعطاء
وتقدمه وتحقيق آمــال المواطنين وتطلعاتهم نحو
غد أفضل بعون ومساندة عضده سمو الشيخ مشعل
األحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله.

السياسة الخارجية

عدم المساس
بالمظلة
االجتماعية
للمواطنين
وضمان
الحياة
الكريمة
واستدامة
الرخاء في
الدولة

األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
تلتزم دولة الكويت بسياسة خارجية راسخة ملتزمة
بثوابتها المبدئية أرســى دعائمها حضرة صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح طيب
الله ثراه والشك بأننا ندرك جميعا حجم التحديات
الجسيمة والمخاطر المحدقة على مستوى تطورات
األحـ ـ ــداث ف ــي منطقتنا م ــا يـسـتــوجــب مـعـهــا العمل
وبـكــل الجهد لضمان أمننا واسـتـقــرارنــا والحفاظ
على مصالحنا ،فالكويت ستبقى كما كانت دائما
ساعية للخير والسالم ،فعلى صعيد عملنا الخليجي
سنواصل المساعي الخيرة إلنهاء الخالف الذي نشب
بين األشقاء والذي أضعف وحدتنا وأضر بمكتسباتنا
وسـنــواصــل العمل على دعــم مجلس الـتـعــاون لــدول
الخليج العربية والتفاعل البناء مع آلياته باعتباره
إطارا يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا.
وعلى مستوى عملنا العربي المشترك نحرص على
دعم وتأييد كافة الجهود الهادفة إلى تجاوز خالفاتنا
ووضــع المصالح العليا ألمتنا فــوق كل اعتبار لما
يمثله ذلك من مسؤولية تاريخية علينا جميعا ،كما
تظل القضية الفلسطينية وهــي قضيتنا المركزية
بعيدة عــن الــوصــول إلــى حــل شامل ودائ ــم لها األمــر
الذي نؤكد معه التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب

الخالد يلقي كلمته

صاحب السمو يسلم الخالد الخطاب األميري
الشعب الفلسطيني ودعــم خياراته وتأييدنا لكافة
الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عــادل وشامل
للقضية الفلسطينية.
وعلى مستوى عالمنا اإلســامــي نعمل في إطار
منظمة الـتـعــاون اإلســامــي وبتنسيق وت ـعــاون مع
أشقائنا في المنظمة على تعزيز دورهــا لدعم روح
شريعتنا السمحاء وااللتزام بتعاليمنا السامية ورفعة
ديننا الحنيف وتحقيق المطالب المشروعة ألبناء األمة
اإلسالمية في التقدم والنمو والرخاء.
وعلى الصعيد الدولي نواصل العمل والتفاعل مع
المجتمع الدولي عبر مختلف آلياته وفــي مقدمتها
منظمة األم ــم الـمـتـحــدة لتجسيد دورنـ ــا اإلنـســانــي
وحرصنا على تحقيق تطلعات البشرية بمستقبل
يسوده األمن ويعمه السالم.

الممارسة الديمقراطية
األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
ل ـق ــد ك ــان ــت ال ـم ـم ــارس ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي الـفـصــل
التشريعي الحالي حكومة ومجلسا لبنة بـنــاء في
صرح الديمقراطية الكويتية وكان االختالف واالتفاق
دافـعــه حــرص الجميع على المصلحة العامة وجــاء
دور االنعقاد الذي مضى حافال بالعمل واإلنجاز كما
كــان حافال بالصعاب والتحديات ،ولسنا فــي مقام
عرض اإلنجاز في مجلسكم الموقر ،فلقد تم بفضل
من الله إقــرار العديد من مشروعات القوانين الهامة
منها اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية
للمنطقة الـمـقـســومــة بـيــن دولـ ــة ال ـكــويــت والمملكة
العربية السعودية الشقيقة وقــانــون تعديل أحكام
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار
فيها وقانون تغليظ العقوبات لمخالفي االشتراطات
الصحية بقانون االحتياطات الصحية للوقاية من
األم ــراض الـســاريــة وقــانــون تأجيل تحصيل أقساط
عـمــاء صندوقي المتعثرين ودع ــم األس ــرة وقــانــون
اإلفالس وقانون حماية المنافسة وغيرها من القوانين
التي تسهم في ترسيخ البنية التشريعية في مختلف
المجاالت والميادين.

الجانب الرقابي
والزلـنــا نتطلع إلــى تحقيق المزيد مــن القوانين
المعروضة على مجلسكم الموقر وعلى سبيل المثال
قانون تعديل أحكام قانون المرور الــذي يهدف إلى
الـحـفــاظ على األرواح والممتلكات ويضفي مزيدا
من االنضباط وااللتزام على الطرقات وقانون إقامة
األجانب الــذي سيقضي على ما يعرف باسم تجارة
اإلق ــام ــات واالتـ ـج ــار ف ــي الـبـشــر وق ــان ــون االس ـت ـيــراد
وقانون تعديل قانون االحتياطات الصحية للوقاية
من األمراض السارية والذي يتيح آلية السداد الفوري
لمخالفي االشتراطات الصحية وغيرها من مشروعات
القوانين العاجلة وإذا كــان هــذا اإلنجاز في الجانب
التشريعي لمجلسكم فإن الثابت أن الجانب الرقابي
لمجلسكم الموقر قد طغى على الجانب التشريعي من
خالل عشرة استجوابات قدمت في خالل أقل من عشرة
أشهر من عمر هذه الحكومة الذي لم يتجاوز السنة
ولله الحمد نجحت الحكومة في بيان الحقائق كاملة
في هذه االستجوابات وفي إبراز الرد المقنع على ما
جاء فيها والشك أن االختالف سمة إيجابية ويبقى
مصدر إثــراء للعمل البرلماني كما أن المساءلة أمر
محمود إذا ما كانت محكومة بالضوابط الدستورية
والموضوعية وتستهدف المصلحة الوطنية.
األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
لقد حــل بالعالم أجـمــع والـكــويــت ج ــزء منه جائحة
فيروس كورونا الذي فتك بمناحي الحياة المختلفة
وأثر على جميع القطاعات االقتصادية واللوجستية
والغذائية والتعليمية وغيرها وأدى إلى تعطيل التعليم
والطيران واضطراب أسواق العمل وإفالس العديد من
الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة والصغيرة
وأصابت البطالة الماليين من البشر حول العالم.
وبفضل من الله فقد نجحت الحكومة في تكريس
كافة الجهود لمواجهة هذه األزمــة التي لم تنته بعد
وتشير المؤشرات إلى تصاعد انتشار الوباء في حال
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية.

الصفوف األمامية
ولعله من اإلنصاف في هذه المناسبة أن نثمن كافة
الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة

الحكومة
أحالت للقضاء
 57قضية
تعد على
المال العام
و 1042جنحة
ٍّ
تعد على
أمالك الدولة
وتسجيل أكثر
من  280قضية
اتجار بالبشر
واإلقامات

االنتهاء من
إعادة هيكلة
الجهاز
الحكومي ومن
اإلطار الوطني
للحوكمة
المؤسسية

هذه الجائحة وعلى وجه الخصوص الصفوف األمامية
من أطباء وهيئات تمريض وكوادر مساعدة في وزارة
الصحة ورجــال الشرطة والجيش والحرس الوطني
واإلطفاء والمتطوعين والقطاع الخاص وجميع من
شارك في انتظام العمل في المرافق والجهات الحكومية
أث ـنــاء مكافحة جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
وذلــك سعيا من الجميع لتجاوز هذه األزمــة والعمل
على استعادة مقومات الحياة الطبيعية واستكمال
برامج ومشروعات التنمية والبناء في جميع المرافق
والخدمات وفق اإلمكانات المتاحة وال يفوتنا التنويه
بكل الشكر والتقدير لكافة المساهمات المادية والعينية
التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.
وهنا تجدر اإلشارة إلى ما لمسناه من تفهم وتعاون
إيجابي من مجلس األمة في دعم جهود الحكومة في
مواجهة انتشار الوباء كما ال يسعني إال أن أتوجه
بالشكر والتقدير لمعالي األخ م ــرزوق علي الغانم
رئيس مجلس األمة على ما قام به من جهود استثنائية
مـشـهــودة وتجسيد ال ـت ـعــاون الـبـنــاء بـيــن المجلس
والحكومة وتحقيق العديد من اإلنجازات المتميزة.
األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
الشــك ان مــن أهــم التحديات التي واجـهــت الحكومة
خالل أزمــة كورونا تحديات االستمرار في البناء إال
أن جهود الحكومة لم تتوقف فيها مسيرة البناء في
كافة المجاالت.
فعلى صعيد التعليم فقد بدأ العام الدراسي الجديد
 2021/2020لجميع مراحل التعليم العام في  4أكتوبر
 2020بما يزيد عن  500ألف طالب باستخدام التقنية
والتعليم عن بعد وذلك عن طريق الفصول االفتراضية
(المتزامنة) والتي جاوز عددها  120ألف فصل يوميا
باإلضافة للحصص (غير المتزامنة) المسجلة وغيرها
من األنشطة.
كما تم فتح البعثات الخارجية بقبول  2848بعثة
بزيادة أكثر من  1000بعثة عن العام الماضي وبقبول
 6040طالبا للبعثات الداخلية كما يجري استكمال
التسجيل في جامعة الكويت والتسجيل في المعاهد
التطبيقية.
وعلى صعيد مشاريع البنية التحتية فلم يتوقف
العمل بالمشاريع الحيوية رغم انشغال كافة الجهات
الحكومية بمواجهة الجائحة واستمر العمل بمشاريع
المدن االسكانية والطرق الرئيسية والداخلية ومشاريع
مطار الكويت الدولي وغيرها من المشاريع الرئيسية
وعلى صعيد اختالالت التركيبة السكانية فقد قامت
الـحـكــومــة بــوضــع بــرنــامــج م ـحــدد األه ـ ــداف وال ـمــدة
الزمنية لمعالجة اختالالت سوق العمل وانعكاساتها
على التركيبة السكانية والــذي تم عرضه على لجنة
تنمية الموارد البشرية في مجلسكم الموقر بمحاوره
الثالثة شاملة االسـتـقــدام الــذكــي للعمالة والتحول
الرقمي للخدمات الحكومية المختلفة والتوطين في
القطاع الخاص.

عدم المساس بالمواطنين

الحكومة
تؤكد التزامها
باتخاذ جميع
ما يكفل إجراء
االنتخابات
في جو
تسوده الحرية
والنزاهة
والشفافية
والمنافسة
الشريفة

وإذا كان الله تعالى قد حبانا بنعمة الثروة النفطية
في بلدنا الذي يسر لنا حياة رغدة كريمة إال أن تذبذب
أسعاره وتقلب أسواقه يلقي علينا جميعا مسؤولية
العمل على المحافظة على الرخاء متمثال في أمرين
هامين هما مضاعفة العمل واإلنتاج لتنويع مصادر
الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة وترشيد اإلنفاق
واالستهالك إذ ينبغي أن يبدأ في الجهات الحكومية
من خالل إجــراءات مدروسة وجــادة مع التأكيد على
عدم المساس بالمظلة االجتماعية للمواطنين وضمان
أسباب الحياة الكريمة لهم فقد عملت الحكومة جاهدة
على معالجة االختالالت الهيكلية في االقتصاد الوطني
والمالية العامة لضمان استدامة الرخاء في الدولة في
ظل التوصيات التي أشــارت إليها تقارير مؤسسات
التصنيف الـسـيــادي الــدولـيــة فــإن اهـتـمــام الحكومة
بتحسين مؤشرات التصنيف السيادي الدولية ينبع
من توجيه الدعوم لمستحقيها والحد من المصروفات
الحكومية وتنويع اإليرادات وتطويرها وإيجاد أدوات
تمويلية أكثر استدامة للموازنة العامة.
هـ ــذا وال ش ــك بـ ــأن ج ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة مـسـتـمــرة
الستكمال مـحــاصــرة اآلث ــار الـتــي خلقتها جائحة
فـيــروس كــورونــا على االقـتـصــاد بــوجــه عــام وعلى
الـمـشــروعــات المتوسطة والصغيرة بــوجــه خاص
وال ـت ــي تـسـتــوجــب ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـع ــاون وتـضــافــر
الجهود.

األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
إن استكمال الحكومة لتنفيذ برنامج عملها خالل
الفترة التي أتيحت لها باإلضافة إلى مواجهة الجائحة
كان هو السبيل لتحقيق اإلصالح الداخلي في مجاالته
المختلفة والسيما استمرارها في مكافحة الفساد
بجميع صــوره وأشكاله والسعي إلــى القضاء على
أسبابه واجتثاثه من جذوره تنفيذا لألوامر السامية
بـهــذا الـشــأن وقــد سعت الحكومة إلــى مواجهة هذه
اآلفة منذ اليوم األول لها حيث قامت بإحالة عدد 57
قضية تعد على المال العام إلــى الجهات القضائية
كما أحالت عدد  1042جنحة تعد على أمــاك الدولة
العامة وتم تسجيل أكثر من  280قضية اتجار بالبشر
وتجارة اإلقامات.
وفيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع
الخدمات الحكومية المقدمة فقد تم االنتهاء من إطالق
الهوية االلكترونية (هويتي) والتي تعد اللبنة األولى
لبناء التحول الرقمي كما تم االنتهاء من إعداد تطبيق
الكويت كويت آب (سهل) والذي يعتبر نافذة حكومية
موحدة وقناة الستالم االشعارات واإلخطارات من كافة
الجهات الحكومية ويتيح للمواطن والمقيم الدخول
الموحد إلــى كافة الخدمات الحكومية ويساهم في
تحسين تقديم الخدمات الكترونيا وتمكين وصولهم
بأقل تكاليف وبــأســرع وقــت ويرفع الكفاءة ويرشد
اإلنفاق كما سيؤثر على الخدمات المقدمة لألفراد في
مجاالت الصحة والتعليم والسالمة واألمن ويحسن
في األداء من خالل وضع مؤشرات قياس أداء ويتيح
إمكانية تسديد كافة المستحقات الحكومية من خالل
موقع واحد كما يتيح أيضا الحصول على مواعيد ألي
خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصيا ومن خالله
تتحقق المتابعة والرقابة على أداء الموظفين وأخيرا
يحد بشكل كبير من مظاهر الفساد.
وعلى صعيد رفــع كـفــاءة الجهاز اإلداري للدولة
فقد تم االنتهاء من خارطة طريق إعادة هيكلة الجهاز
الحكومي كما تم االنتهاء من اإلطار الوطني للحوكمة
المؤسسية والدليل االسترشادي لتفعيل الحوكمة في
األجهزة الحكومية وبناء القدرات.
كما تجدر اإلشارة بأنه قد شهدت األشهر القليلة
الماضية تحسنا في ترتيب دولة الكويت في مؤشر
األداء البيئي ومؤشر السالم العالمي وتنمية الحكومة
االلـكـتــرونـيــة وال ـخــدمــات االلـكـتــرونـيــة ورأس الـمــال
البشري والبيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة
االلكترونية كما تم ترقية بورصة الكويت إلى حالة
األسواق الناشئة على مؤشر (ام اس سي آي) اعتبارا من
شهر نوفمبر القادم مما سيؤدي إلى تدفقات أجنبية
وحقق صندوق مؤسسة التأمينات االجتماعية أرباحا
استثمارية قياسية بلغت 7.3مليارات دوالر في الربع
األول بعد مراجعة استراتيجية المؤسسة االستثمارية
وقامت شركة نفط الكويت بتصدير أول شحنة عالمية
للنفط الثقيل من حقل جنوب الرتقة مما يحقق إيرادات
إضافية للدولة في الوقت الحاضر ويساهم في تلبية
جزء حيوي من االحتياجات المحلية للطاقة.
األخ الرئيس ،األخوات واإلخوة األعضاء المحترمين
إن الحكومة تدرك جيدا أن دور االنعقاد التكميلي الذي
نفتتحه اليوم دور قصير جدا والسيما أننا على أبواب
االسـتـعــداد إلج ــراء االنتخابات التشريعية لمجلس
األمة للفصل التشريعي السادس عشر تجسيدا للنهج
الديمقراطي الذي جبلنا عليه وتؤكد الحكومة التزامها
بــاتـخــاذ جميع مــا يكفل إج ــراء االنـتـخــابــات فــي جو
تسوده الحرية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة
مع الحفاظ على مقتضيات ودواعي المصلحة العامة
وما تفرضه مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
من إجراءات وتدابير بما تستوجبه من تعاون وتفهم
لدى المرشحين والناخبين متمنيا لألخوة المرشحين
كل النجاح والتوفيق الستكمال المسيرة الديمقراطية
مــع الـتــأكـيــد عـلــى أن الـحـكــومــة ستظل حــريـصــة كل
الحرص على تركيز الجهود على عاجل األمور وأهمها
في الفترة الحالية وأن يكون الجهد المشترك والتعاون
المأمول سبيال إلى جعل هذا الدور رغم قصره عامرا
بالعطاء واإلنجاز بتوفيق من الله تعالى وأخيرا نسأله
جلت قدرته أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ كويتنا
الغالية من كل سوء ومكروه برعاية وتوجيه حضرة
صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد ودع ــم سمو ولــي عهده
األمين حفظهما الله ورعاهما ،وآخر دعوانا ان الحمد
لله رب العالمين ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

حدث في الجلسة
إشادات باألمير الراحل

 10استجوابات

حضور نسائي

ش ـهــد ال ـن ـطــق ال ـســامــي وكـلـمـتــا رئـيــس
م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ورئ ـي ــس
الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد سردا
لمآثر االمير الراحل الشيخ صباح االحمد
والدعوات له بجنات النعيم.

كـ ـش ــف رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ان ال ـح ـك ــوم ــة
ب ــرئ ـي ـس ـه ــا ووزرائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا واجـ ـ ـه ـ ــت ع ـش ــرة
استجوابات خالل اقل من سنة وتم عرض
كافة الحقائق والبيانات خاللها.

كان الفتا الحضور النسائي الباكر في
جلسة االفتتاح.

حسن االختيار
طالب سمو امير البالد الناخبين بحسن
االخ ـت ـيــار فــي االنـتـخــابــات ال ـقــادمــة ودعــم
مسيرة الوطن في مكافحة الفساد.

أولويات المجلس المقبل
ركزت كلمة الغانم على ضرورة معالجة
القضايا المهمة التي اعتبرها أولويات في
المجلس المقبل وهي العجز في الميزانية
وق ـض ــاي ــا االس ـ ـكـ ــان وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـص ـحــة
والهوية الوطنية وقضية "البدون".

«كورونا» حاضرة
كــانــت قضية فـيــروس كــورونــا حاضرة
فــي كــل الخطابات الـتــي ألقيت فــي جلسة
االفتتاح ،وشهدت التحذير من خطورتها
ف ــي ج ــان ــب واالش ـ ـ ــادة بــال ـص ـفــوف االول ــى
وتعاون المواطنين والمقيمين من جانب
اخر.

حضور كبار الشخصيات
شـ ـه ــدت ال ـج ـل ـســة حـ ـض ــورا ك ـث ـي ـفــا مــن
الشيوخ والوزراء السابقين وأعضاء السلك
الدبلوماسي.

بشوت
حـ ــرص الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى ارت ـ ــداء
ال ـب ـشــوت خ ــال االف ـت ـت ــاح ،وكـ ــان الف ـتــا ان
النائب شعيب المويزري هو الوحيد الذي
لم يرتد البشت.

التزام باالحتياطات الصحية
كـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور
باالشتراطات الصحية من تباعد اجتماعي
وارت ــداء الكمامات ابـتــداء من سمو االمير
وولي العهد ورئيس مجلس االمة والوزراء
والنواب وكبار الشخصيات وأعضاء السلك
الدبلوماسي وكافة حضور قاعة عبدالله
السالم.

نقل مباشر
حرص تلفزيون الكويت على نقل وقائع
الجلسة االفتتاحية على الهواء مباشرة.

إعالم عربي ودولي
شهدت جلسة االفتتاح حضورا اعالميا
ك ـب ـيــرا م ــن وس ــائ ــل اعـ ــام عــرب ـيــة ودول ـيــة

حرصت على تغطية الحدث اضافة لوسائل
االعالم المحلي.
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برلمانيات

لم يوافق على مناقشة اقتراح بشأن إلغاء صرف المعاش االستثنائي
طوى مجلس األمة جدول أعمال الجلسة االفتتاحية في دور
االنعقاد الخامس التكميلي ،بإعادة تزكية النواب لمناصب المجلس
واللجان البرلمانية الدائمة كما كان عليه الوضع ً في دور االنعقاد
الرابع ،إذ تمت ًتزكية النائب عودة الرويعي أمينا للسر ،ونايف
المرداس مراقبا ،وكذلك استمرار اللجان بتشكيلتها السابقة.
ورفض المجلس فتح بند ما ُي َ
ستجد من أعمال لمناقشة الطلبات
النيابية المقدمة وفق هذا البند ،وأسقط بعد أن ّ
صوت ً
نداء باالسم
مناقشة قانون تعديل النظام االنتخابي إلى صوتين ،وكانت النتيجة
برفض الطلب ،بموافقة  ،24وعدم موافقة  ،31وامتناع عضوين .كما
صرف معاش استثنائي،
رفض المجلس مناقشة اقتراح بشأن إلغاء ً
إذ لم يوافق عليه برفع األيدي سوى  18عضوا من أصل حضور .54
وفي الجلسة الخاصة ،التي ُع ِقدت أمس ،لمناقشة مجموعة قوانين،
رفض المجلس مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية
المتضررين من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" بعدم
للعمالء
ً
موافقة  29عضوا وموافقة  ،26وامتناع عضوين ،وتم رفعه من
جدول األعمال .في حين وافق المجلس بإجماع الحضور على
المداولة الثانية لقانون بشأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية ،بعد
إقرار عدد من التعديالت على المداولة األولى للقانون.
فهد التركي
ومحيي عامر

نحن كحكومة
لن نضمن
العمالء
اآلخرين
في قانون
الضمان
المالي بهدف
التوافق
النيابي -
الحكومي

الشيتان

المادة 12
في قانون
الضمان تعد
مديونيات
صعبة وهو
قانون فاشل
وأحذر من
إقراره

العدساني

جانب من جلسة القوانين

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الجلسة
الخاصة الساعة الواحدة من ظهر أمس ،والمخصصة
لـمـنــاقـشــة وإق ـ ــرار مـجـمــوعــة م ــن ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تم
التصويت عليها بالمداولة االول ــى وقوانين اخــرى.
وتال األمين العام أسماء االعضاء الحضور والمتغيبين
عن الجلسة.
وقال الغانم :جلسة اليوم خاصة استنادا للمادة 72
لمناقشة مجموعة من القوانين.
وبدأ المجلس بمناقشة قانون الضمان المالي.
وقال الغانم :سبق ان ناقش المجلس هذا القانون
وصوت عليه بالمداولة االولى ويدعو رئيسة اللجنة
المالية صفاء الهاشم لصعود المنصة ،والتي قالت :ال
يوجد تقرير جديد انما التقرير كما جاء في المداولة
االول ــى ،والغانم يـقــول :ستكون مناقشة التعديالت
خالل الجلسة.
من جهته ،قال النائب بدر المال :اتفقنا في الجلسة
الماضية على إبعاد العمالء االخرين .والغانم يقول:
لم نوافق على اي تعديل في الجلسة الماضية ،وانا
طلبت وقف االجراءات ولم نستكملها بعد التصويت
على المداولة االولى ،وأجلنا كل شيء للمداولة الثانية.
وسمح الغانم لفريق وزيــر المالية بــراك الشيتان
بالدخول لمناقشة قانون الضمان المالي.
وقال وزير المالية :نحن امام قانون الضمان المالي
لتمويل البنوك للعمالء المتضررين من جائحة كورونا
وهــذا القانون يخدم االقتصاد بشكل عــام ولظروف
اللجنة المالية عاد القانون في المداولة الثانية كما جاء
في االولى ،ونحن كحكومة لن نضمن العمالء االخرين
في القانون بهدف التوافق النيابي الحكومي واذا تم
استبعاد العمالء االخرين سيكون سقف االستثمار
نصف مليار دينار لينخفض القانون من  3مليارات
الى نصف مليار دينار.
وأض ـ ــاف وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة :قــانــون ال ـض ـمــان الـمــالــي
بصيغته النهائية سيكون للعميل الصغير والمتوسط
فقط ،وبالتالي سيتم التعديل على القانون بإلغاء
الـعـمــاء االخ ــري ــن ليشمل فـقــط اص ـحــاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وال يستفيد من التمويل العميل
غير الملتزم بالسداد حتى  31ديسمبر ،وتشطب عبارة
العمالء االخرين من القانون.

وتابع :تضمن الدولة  80بالمئة من الفوائد الخاصة
بالقانون ،والحكومة قدمت تعديالتها بإلغاء العمالء
االخرين وتخفيض قيمة السقف من  3مليارات الى 500
مليون دينار بهدف دعم اصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وحمايتهم وعــدم االضــرار بهم ونطلب
مــن المجلس اق ــرار الـقــانــون بعد اعتماد التعديالت
خاصة اننا نشهد الجلسة االخيرة للمجلس والقانون
بات ملحا.

مديونيات صعبة
ب ــدوره ،قــال النائب عــدنــان عبدالصمد :أطلب من
ال ـن ــواب ال ــذه ــاب الن ـجــاز الـتـصــويــت واقـ ــرار الـقــانــون
الـخــاص بالضمان بعد الـتــوافــق الحكومي النيابي
وإلـغــاء العمالء االخــريــن ،وأطلب من اللجنة المالية
تعديل المذكرة االيضاحية للقانون للعمل على انجازه.
في وقت قال النائب رياض العدساني :هناك المادة
 12في الضمان المالي تعتبر مديونيات صعبة ،وهذا
قانون فاشل وأحذر من اقراره ،وهو مخالف دستوريا
وجاء ليخدم التجار والشركات ومثالبه كبيرة والقضية
ليست عطايا للتجار ،والتجارة ربح وخسارة ،من يقبل
بالربح يجب ان يقبل بالخسارة ،والقانون عبارة عن

ً
• المجلس وافق على تزكية عودة الرويعي أمينا للسر ،ونايف
ً
المرداس مراقبا ،وأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة بعضوية
أعضائها كما في دور االنعقاد الرابع.
• رفــض فتح بند ما ُيستجد من أعمال لمناقشة طلب سحب
اقتراحات تعديل النظام االنتخابي من لجنة الداخلية والدفاع
البرلمانية ،ومناقشة نظام الصوتين بالجلسة ،بعد أن وافق
ً
على الطلب  24عضوا ،ورفضه  ،31وامتنع عضوان.
• رفــض مـشــروع الـقــانــون بـشــأن دعــم وضـمــان تمويل البنوك
المحلية للعمالء المتضررين من تداعيات أزمة "كورونا" في
مداولته الثانية ،بعد إلغاء شريحة العمالء اآلخرين ،بعد أن
ً
وافــق  26عضوا ورفضه  ،29وامتنع عضوان ،وتم رفعه من
جدول األعمال.

م

االسم

موافق غير موافق ممتنع

م

االسم

1

أحمد منصور األحمد

2

احمد ناصر المحمد

35

عبدالكريم عبدالله الكندري

3

احمد نبيل الفضل

•
•
•

34

عادل جاسم الدمخي

36

عبدالله أحمد الكندري

4

اسامة عيسى الشاهين

37

عبدالله فهاد العنزي

5

أنس خالد الصالح

38

عبدالله يوسف الرومي

6

الحميدي بدر السبيعي

39

عبدالوهاب محمد البابطين

7

باسل حمود الصباح

40

عدنان سيد عبدالصمد

8

بدر حامد المال

41

عسكر عويد العنزي

9

براك علي الشيتان

42

علي سالم الدقباسي

10

ثامر سعد السويط

43

عمر عبدالمحسن الطبطبائي

11

حمد سيف الهرشاني

44

عودة عودة الرويعي

12

حمدان سالم العازمي

45

عيسى أحمد الكندري

13

حمود عبدالله الخضير

46

فراج زبن العربيد

14

خالد حسين الشطي

47

فهد محمد العفاسي

15

خالد علي الفاضل

48

فيصل محمد الكندري

16

خالد مؤنس العتيبي

49

ماجد مساعد المطيري

17

خالد ناصر الروضان

50

مبارك سالم الحريص

18

خلف دميثير العنزي

51

مبارك هيف الحجرف

19

خليل إبراهيم الصالح

52

محمد براك المطير

20

خليل عبدالله أبل

53

محمد حسين الدالل

21

راكان يوسف النصف

54

محمد مروي الهدية

22

رنا عبدالله الفارس

55

محمد ناصر الجبري

23

رياض أحمد العدساني

56

محمد هادي الحويلة

24

سعد علي الخنفور

57

محمد هايف المطيري

25

سعدون حماد العتيبي

58

مرزوق علي الغانم

26

سعود محمد الشويعر

59

مريم عقيل العقيل

27

سعود هالل الحربي

60

ناصر سعد الدوسري

28

شعيب شباب المويزري

61

نايف عبدالعزيز المرداس

29

صالح أحمد عاشور

62

وليد خليفة الجاسم

30

صباح الخالد الصباح

63

يوسف صالح الفضالة

31

صفاء عبدالرحمن الهاشم

32

صالح عبدالرضا خورشيد

33
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الفضل

قرارات الجلسة

التصويت على فتح بند ما يستجد من أعمال لمناقشة قانون الصوتين

•

وزير المالية
ً
كان نائما
وأتانا
بـ«الضمان
المالي» ولم
يدافع عنه

تفويض لوزير المالية ورئيس البنك المركزي واللهم
بلغت اللهم فاشهد.
أما النائب أحمد الفضل فرأى أن وزير المالية كان
نائما وأتانا بقانون الضمان المالي ،ولم يدافع عنه،
ول ــم يـصــدر بيانا لتوضيح الـقــانــون للناس بينما
هــو مستعد الص ــدار بيان ليقف مــع نائب وقــت رفع
الحصانة عنه وتم اغفال  63الف كويتي في القطاع
الخاص ،وما يحدث تخاذل في حق المواطنين ،وهناك
من هو مستمر في اغالق شركته منذ مارس الماضي،
ولن يستفيد من القانون.
إلــى ذلــك ،قــال النائب عــودة الرويعي :كلمة عمالء
اخرين في الضمان المالي قيمتها  2.5مليار واخر
جلسة يتجه المجلس لمعالجة القضية في وقت يفكر
الناس برواتبهم وهذا القانون يثير الشبهة.
بينما قــال النائب محمد ال ــدالل :التعديالت التي
تمت على الضمان المالي بالتركيز على المشروعات
الصغيرة والمتوسطة مع مــراعــاة الجانب الشرعي
جيدة جدا ،وتوجه الحكومة صحيح ،وعلى المجلس
المقبل دراسة القانون بشكل اكبر ليشمل كل الفئات
المتضررة.
فيما قال النائب بدر المال :قدمت تعديالت مستحقة

النتيجة النهائية

سجن وعقوبات
بــدوره ،أشار النائب عادل الدمخي إلى أنه تحقق
من الغاء الـ  3مليارات من الضمان المالي ،والتعامل
مع اصل الدين ال الفوائد ،وأرى ان هناك توافقا نيابيا
حكوميا على الـقــانــون ،وه ــذا الـقــانــون جــاء ليحمي
اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السجن
والـعـقــوبــات ،وأن ــا صــوت ضــد الـقــانــون فــي الـمــداولــة
االولــى ،واليوم نحن نقف مع المشروع لحماية هذه
الشريحة المهمة ،ويجب ان يكون المنح وفقا للشريعة
االسالمية في المستقبل.
وقال النائب أسامة الشاهين :الضمان المالي كان
مشروعا لتنفيع الكبار ،واليوم تنجح الحملة النيابية
والشعبية في تعديل القانون ليقتصر على اصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطالب النائب سعدون حماد بضرورة التصويت
على تعديل ال ـغــاء الـعـمــاء االخــريــن ال ــذي اعتمدته
الحكومة ويجب ان يشمل القانون اصحاب المحالت
الن اعمالهم تندرج تحت قائمة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
وأكد النائب فيصل الكندري أن وزير المالية كان
يريد تنفيع التجار من خــال ثالثة مليارات دينار،
وال ـيــوم ج ــاءت الـحـكــومــة لـتـعــدل ال ـقــانــون ،وال ـســؤال
للوزير الشيتان :كم صرفت وزارة التجارة على اصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ولـمــاذا لم يصدر
الوزير اي بيان او توضيح للمواطنين حول الضمان
المالي وما اشيع عن انه مخصص للوافدين؟
في السياق قال النائب خالد الشطي :نريد ان نفهم
حالوة القانون ،فجأة وزير المالية خفض قيمة القانون
من  3مليارات دينار الى  500مليون ،وهذا عبث مالي
وتشويش على القوانين االقتصادية ،والشيتان كان
يريد العبث بـ  2.5مليار دينار ،وهذا غير مقبول

التصويت على دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعمالء المتضررين من جائحة كورونا

موافق غير موافق ممتنع
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• وافــق المجلس على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن
ً
تنظيم التركيبة السكانية بإجماع  53عـضــوا ،ويحيله إلى
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة لـلـتــدقـيــق عـلــى ال ـص ـيــاغــة ،وم ــن ث ــم إلــى
الحكومة مباشرة.
• وافــق على الـمــداولــة الثانية لمشروع قــانــون بتعديل بعض
أحكام القانون رقــم ( )8لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص
ً
ذوي اإلعاقة بإجماع  56عضوا ويحيله إلى الحكومة.
• رفــض الـمــداولــة الثانية لتعديل الـمــادة  16لالئحة الداخلية
للمجلس لعدم تحقيقه األغلبية المطلوبة لتمريره ( 33صوتا)،
ً
بعد أن حصل على موافقة  31عضوا ،وعدم موافقة  ،26وامتناع
عضو واحد ،بعد أن وافق على المداولة األولى للقانون بموافقة
ً
 ،29وعدم موافقة  26عضوا.

على الضمان المالي ،ويجب ان يقتصر القانون على
العمالء المتضررين الصغار والمتوسطين ،ومــاذا
عــن اصـحــاب المشاريع الــذيــن نـفــذوا مشاريعهم في
يناير خاصة ان القانون حدد من هم قبل  31ديسمبر
الماضي ،لذلك البد ان يشمل القانون اصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة بعد هذا التاريخ.

31
وتم رفض الطلب

2

م

االسم

1

أحمد منصور األحمد

2

أحمد ناصر المحمد

3

أحمد نبيل الفضل

4

اسامة عيسى الشاهين

5

أنس خالد الصالح

6

الحميدي بدر السبيعي

7

باسل حمود الصباح

8

بدر حامد المال

9

براك علي الشيتان

10

ثامر سعد السويط

11

حمد سيف الهرشاني

12

حمدان سالم العازمي

13

حمود عبدالله الخضير

14

خالد حسين الشطي

15

خالد علي الفاضل

16

خالد مؤنس العتيبي

17

خالد ناصر الروضان

18

خلف دميثير العنزي

19

خليل إبراهيم الصالح

20

خليل عبدالله أبل

21

راكان يوسف النصف

22

رنا عبدالله الفارس

23

رياض أحمد العدساني

24

سعد علي الخنفور

25

سعدون حماد العتيبي

26

سعود محمد الشويعر

27

سعود هالل الحربي

28

شعيب شباب المويزري

29

صالح أحمد عاشور

30

صباح الخالد الصباح

31

صفاء عبدالرحمن الهاشم

32

صالح عبدالرضا خورشيد
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34

عادل جاسم الدمخي

35

عبدالكريم عبدالله الكندري

36

عبدالله أحمد الكندري

37

عبدالله فهاد العنزي

38

عبدالله يوسف الرومي
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 39عبدالوهاب محمد البابطين
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40

عدنان سيد عبدالصمد

41

عسكر عويد العنزي

42

علي سالم الدقباسي

 43عمر عبدالمحسن الطبطبائي
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44

عودة عودة الرويعي

45

عيسى أحمد الكندري

46

فراج زبن العربيد

47

فهد محمد العفاسي

48

فيصل محمد الكندري

49

ماجد مساعد المطيري

50

مبارك سالم الحريص

51

مبارك هيف الحجرف

52

محمد براك المطير

53

محمد حسين الدالل

54

محمد مروي الهدية

55

محمد ناصر الجبري

56

محمد هادي الحويلة

57
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عدم موافقة على املشروع
ويرفع من جدول األعمال

برلمانيات 10
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وزير الصحة

زحمة نيابية حكومية على المنصة
ويؤكد العبث التشريعي لوزارة المالية وستوافق
من اجل دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورأى النائب خليل الصالح أن الضمان المالي جاء
لفئة معينة وتناسى الكويت وأبناءها البررة ،وهو
موجه للتجار وعلينا االنتصار الصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
وتساءل النائب مبارك الحجرف :اذا الحكومة تمتلك
مبدأ التعويض فكان يفترض ان توجه الـ  2.5مليار
دينار لسداد قروض المواطنين.
وق ـ ــال ال ـنــائــب ص ــال ــح ع ــاش ــور :ال ـض ـمــان الـمــالــي
وتعديالت الساعة االخيرة عبث ،البد ان يقوم الصندوق
الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدوره.

خطب رنانة
في المقابل ،قال النائب عبدالله الكندري 16 :الف
كويتي من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ينتظرون الـقــانــون ،والـبـنــوك هــي مــن تــدفــع االم ــوال،
ودعونا نترك أي خالفات مع وزير المالية على جانب
ونتجه الصحاب المشاريع المشمولين في القانون
وإقراره.
وأك ــد النائب علي الدقباسي أن حماية أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجبة علينا وعلى
الحكومة بدال من الخطب الرنانة.
مــن جهته ،قــال النائب عمر الطبطبائي :رفضنا
قانون الضمان المالي في المداولة االولــى لشبهته،
واليوم تأكد كالمنا ،وعدلت الحكومة القانون لمساعدة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وهذا ليس طموحنا
انـمــا خـطــوة لــدعــم الـشـبــاب ،والحكومة لــم تكن على
مستوى الـحــدث ،وهــل الحكومة تنتظر انتهاء عمر
المجلس القرار الدين العام بمرسوم ضرورة؟
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب مـحـمــد ال ـم ـط ـيــر :تـعــديــات
الضمان المالي ستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وأق ــول لصباح الخالد :اتــرك عنك كالم
اصحاب الشركات الكبرى ،وال يقارنوا الوضع بمثل
الشركات في اميركا والدول االوروبية ،فالوضع مختلف
تماما ،هناك ضرائب وممول خاص للشركات اما في
الكويت فالحكومة هي الممول من خالل انفاق المال
العام ومشكلتنا بالشركات العائلية التي تحصل على
عشرات المشاريع بفريق عمل واحــد الدارة اكثر من
مشروع في وقت واحد ،وأقول للخالد :اليخرعونكم.
وأب ــدى الـنــائــب محمد الـهــديــة استغرابه أن إزالــة
الـعـمــاء االخــريــن طير  2.5مليار دي ـنــار ،فكيف يتم
تخفيض المبلغ الى  500مليون بهذه الطريقة؟ هل
القضية مكاسر؟ فنحن مع دعــم اصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة لكن يجب ان يـكــون ذلــك من
خالل طرق سليمة.
وقال النائب خالد الشطي :وزير المالية تال بيانا
حكوميا ولم يقدم اي تعديالت للجنة المالية ،وصفاء
الهاشم تطالب وزير المالية بالعودة الى موقعه على
المنصة ،وعبدالصمد يدافع بقوله :يجب ان نقر ما
انتهت اليه وزارة المالية ،والقضية ليست الوقوف ضد
الوزير الشيتان االن إنما يجب الخالص من القانون
واعتماد مبدأ خذ وطالب في المجلس المقبل ،ليشمل
مزيدا من الفئات.
فــي وقــت قــال النائب ريــاض العدساني :الضمان
الـمــالــي هــدفــه التحكم فــي ام ــوال الـبـلــد ،وأن ــا ارفضه
والقانون ظالم على الخزانة العامة ،ويجب معالجة
المتضررين من خالل أطر سليمة.
وقــال النائب فيصل الكندري :لسنا ضد الضمان
المالي الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انما
ضد اجراءات الوزير واتجاه القانون الذي كان موجها
للتجار ،ونحن ضد النهج الذي يهدف لخدمة التجار.
بينما قــال النائب خليل عبدالله :لننجز القانون
الخاص بالضمان المالي اليوم ثم نعدله في المجلس
المقبل للشركات المتضررة االخرى خاصة التي تعمل
فــي مـجــاالت مهمة مثل االقـتـصــاد والـبـنــى التحتية
وأصحاب المهن.
بدوره أكد النائب عبدالله الرومي أن ما يطرحه وزير
المالية يمثل رأي الحكومة ،ومن ينتقده ينتقد الحكومة
وما يثار من حديث حول مراسيم الضرورة طرق غير
صحيحة وتلغي دور المجلس ،وهــذه المراسيم اذا
صدرت تكون عرضة للطعن خاصة ما يثار عن الدين
العام ونحذر من تلك االمور.
وأكــد وزيــر المالية أن الضمان المالي مخصص

ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتدفع
المبالغ بشكل غير مباشر عــن طريق البنوك ،ومن
لديه خمسون عامال ورأسماله  250الف دينار سيدخل
ضمن القانون الذي ال يمكن ان يكون تنفيعا انما اتى
لدعم اصحاب المشاريع والصغيرة ،وجــاء القانون
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بدعم ابناء الكويت
واليوم تتوافق السلطتان على دعم هذه الفئة ،وقدمنا
تعديالت مكتوبة للجنة المالية ،وأحمد الفضل يطالب
رئيس مجلس االمة بالتصويت مباشرة ،ويضيف :ما
ندري شنو قال الوزير؟!
بينما قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء
الـهــاشــم :اس ــم الـضـمــان الـمــالــي تغير ليكون قانون
دع ـ ــم وضـ ـم ــان ت ـم ــوي ــل ال ـب ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة لـلـعـمــاء
الـصـغــار والـمـتــوسـطـيــن الـمـتـضــرريــن مــن تــداعـيــات
جائحة كورونا.
وأشارت الهاشم الى انه تم إلغاء العمالء االخرين
واقتصار دعم الضمان المالي على العمالء الصغار
والـمـتــوسـطـيــن الـمـتـضــرريــن م ــن تــداع ـيــات كــورونــا
ومجلس االمــة يوافق على التعديل الــذي تقدمت به
الحكومة.
وتابعت :ال يستفيد من قانون الضمان المالي غير
المنتظم بالسداد ،وأحمد الفضل يطلب من الحكومة
التوضيح ،ووزيــر المالية يرد بقوله :من حلت عليه
دفعة سداد وهو غير ملتزم بالسداد في  31ديسمبر
وحتى لو لم يسدد العميل شهرا واحدا قبل كورونا
يعتبر تعثرا.
ووافق المجلس على تعديل الضمان المالي بعدم
استفادة العميل المتعثر عــن الـســداد فــي تــاريــخ 31
ديسمبر.
وقالت صفاء الهاشم ان قانون الضمان المالي بعد
تعديالت الحكومة اختل.
وقال الغانم :نتخوف من االختالل وعدم الصياغة
الـصـحـيـحــة ،وان ـت ـق ــدت ال ـهــاشــم ح ــذف م ـ ــادة البنك
الصناعي من القانون االساسي.
ووافــق المجلس على تعديل يقضي بسداد اصل
التمويل الخاص بقانون الضمان المالي خالل فترة
ال تتجاوز خمس سنوات وفترة سماح عامين بشأن
التمويل المقدم للعمالء الصغار والمتوسطين.
قال الغانم :سأستخدم حقي في الالئحة كرئيس
مجلس امــة بإعادة القانون الــى اللجنة المالية بعد
التصويت عليه وإق ــراره للتأكد من الصياغة لتكون
صحيحة.
واق ـت ــرح ال ـغــانــم عـلــى الـمـجـلــس مــراج ـعــة اللجنة
التشريعية لـقــانــون الـضـمــان الـمــالــي لمراجعته من
الناحية الدستورية والتأكد من الصياغة الصحيحة.
ووافق المجلس على المقترح.
وص ــوت المجلس عـلــى م ـشــروع قــانــون الضمان
المالي لتمويل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا
في مداولته الثانية ،ورفض المجلس مشروع القانون
من خالل حضور  57عضوا وموافقة  26ورفــض 29
عضوا وامتناع عضوين.
وأعلن الغانم عدم موافقة المجلس على القانون،
ورفعه من جدول األعمال.
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الشاهين

التركيبة السكانية
وانتقل المجلس الــى مناقشة تعديالت التركيبة
السكانية بعد اقراره في المداولة االولى.
وقــال مقرر لجنة الموارد البشرية خليل الصالح:
اخذنا بمالحظات حكومية كثيرة بعد اللقاء النيابي
الحكومي االسبوع الماضي ولم نأخذ باالخرى.
واشار اسامة الشاهين الى أن ابرز التعديالت هو
اصــدار مجلس ال ــوزراء قــرارات متى ما دعت الحاجة
حول تنظيم التركيبة السكانية.
بينما قــالــت ال ــوزي ــرة مــريــم الـعـقـيــل ان التعديل
الحكومي حــول التركيبة السكانية يقضي بإصدار
مجلس الوزراء آليات وقرارات العمل بتنظيم القانون
بعد سنة من صدوره.
وكشف اسامة الشاهين عن حــذف الـمــادة  5التي
تعنى باستثناءات كثيرة على ان تقوم الحكومة من
خالل قراراتها السنوية بتنظيم ذلك ،فيما طالب صالح
عاشور بإلغاء الفقرة  9من المادة الخامسة التي تعنى
باالستثناءات خاصة مواطني مجلس التعاون وازواج
الكويتيات وابناءهم فكيف يتم الغاء هذه الفئات مثال؟

majles@aljarida●com
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الطبطبائي

وقــال محمد ال ــدالل ان قــانــون التركيبة السكانية
يكمن في تحديد سقف للعمالة ،وهناك قوانين اخرى
مثل اقامة االجانب والقوى العاملة تنظم بقية االمور.
واقترح الغانم احالة قانون التركيبة السكانية الى
اللجنة التشريعية للتأكد من الصياغة الصحيحة
والدستورية ثم يحال للحكومة.
ومن جانب اخر اقترح عبدالله الرومي ان يذهب
الـقــانــون ال ــى اللجنة التشريعية الن ـج ــازه قـبــل رفــع
الجلسة تخوفا من تعديالت جديدة ،ورد الغانم بقوله:
من الصعب ان نحيله خالل الجلسة الى التشريعية
والمجلس يوافق على مقترح الغانم.
وص ــوت المجلس عـلــى قــانــون تنظيم التركيبة
السكانية في مداولته الثانية.
ووافق المجلس على القانون في مداولته الثانية
باالجماع من خالل حضور  53وموافقة  53ويحيله
الى الحكومة.
وق ـ ــال خـلـيــل ال ـص ــال ــح :نـشـكــر تـ ـع ــاون الـحـكــومــة
والمجلس على انجاز التركيبة السكانية.
بينما قال اسامة الشاهين ان اقرار المجلس للتركيبة
السكانية انجاز كبير للسلطتين.
وعـبــرت الــوزيــرة مريم العقيل عــن شكرها للجنة
الموارد البشرية والمجلس على التعاون مع الحكومة
النجاز التركيبة السكانية ،مؤكدة ان هذا القانون يهدف
الى اصالح التركيبة لما فيه مصلحة البلد والمواطنين.
وقــال احمد الفضل :سعداء بالتركيبة السكانية،
ونـحــذر ان الشيطان يكمن فــي التفاصيل والبــد من
االستفادة من السبل االلكترونية في دعــم التركيبة
السكانية في البالد.
وأوضحت صفاء الهاشم قائلة :سنوات وانا اطالب
بتعديل التركيبة السكانية وزي ــادة الوافدين الذين
تسببوا فــي شحم زائ ــد على ال ـبــاد ،وتلقيت اقسى
انواع الكالم بوقوفي مع مصلحة بلدي ،وأشكر تعاون
الوزيرة العقيل على انجاز هذا القانون.
بينما خاطب الحميدي السبيعي النواب قائال :على
ماذا تشكرون الحكومة بعد اقرار التركيبة السكانية
وي ـتــواجــد ف ــي ال ـبــاد ثــاثــة مــايـيــن وافـ ــد؟ نــريــد ان
نرى الجدية والتطبيق الفعلي من الحكومة الصالح
التركيبة ثم نشكرها.
وق ــال ح ـمــدان ال ـعــازمــي :صــوتـنــا بــالـمــوافـقــة على
التركيبة السكانية ون ـحــذر مــن الـتــرانــزيــت لــدخــول
الـ ــوافـ ــديـ ــن ال ـ ــى الـ ـك ــوي ــت عـ ــن ط ــري ــق ت ــرك ـي ــا ودبـ ــي
وسنغافورة ،والبد من تفعيل الحكومة لقوانينها.
بعدها رفع الغانم الجلسة الداء صالة العصر.
واستأنف الغانم الجلسة بعد صالة العصر ،والتي
بدأت بتقرير المداولة الثانية بشأن تعديالت قانون
ذوي اإلعاقة.
وقال النائب عودة الرويعي" :وردنا تعديل مقدم من
الحكومة بإلغاء التعديل الذي تم إدخاله على المادة
الثانية ،والعودة كما تم إقرارها في المداولة األولى،
ووافق المجلس".
وتال الرويعي التعديل المقدم على نص المادة ،44
والــذي ينص على العودة إلى نص المادة قبل إقرار
القانون في المداولة األولى.
وبينما طالب النائب سعدون حماد بتمرير تعديله
على المادة األخيرة ،والتي تلزم الحكومة بتطبيق أحد
مــواده الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لذوي االعاقة
بأثر رجعي ،قال الرويعي إن التعديل يؤدي إلى رده،
وإن كان مهما ،لكن يجب مناقشته منفصال .ورفض
المجلس التعديل المقدم من حماد.
وأقر المجلس في المداولة الثانية تعديالت ذوي
ً
اإلع ــاق ــة بــإجـمــاع الـحـضــور  56ع ـض ــوا ،وأح ــال ــه إلــى
الحكومة.
وق ــال الــرويـعــي "نشكر المجلس والحكومة على
دورهــم في تمرير تعديالت ذوي اإلعاقة ،والتي بها
مكاسب تضاف إلــى سجل الكويت فــي رعــايــة ذوي
االحتياجات الخاصة".
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب م ـبــارك الـحـجــرف" :نشكر
األعضاء حكومة ونوابا على إقرار هذا القانون ،الذي
ال يلبي طموحنا ،فقد تــم شطب بعض التعديالت
رغبة في تمريره".
وشكر النائب عبدالله الكندري الجميع "لحرصهم
ً
على إقرار قانون ذوي اإلعاقة ،وإن جاء متأخرا ،وهذه
الشريحة تحتاج الدعم ،وأدعــم رئيس ال ــوزراء لدعم
أصحاب المواهب".

نزع البشوت بعد الجلسة االفتتاحية
ومــن جهتها ،قالت الــوزيــرة العقيل ،ان الحكومة
تشكر لجنة ذوي اإلعاقة لحرصها على تعديل القانون،
واألخذ بالتعديالت التي قدمتها الحكومة.

المادة 16
وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية بشأن تعديل المادة  ،16وقال
الغانم "كل االقتراحات التي تم تقديمها بشأن تعديل
الالئحة فيما يتعلق بالمادة  16بعد سحب التقرير
سقطت من التشريعية ،لذا سأصوت على االقتراح االول
المقدم من النائب يوسف الفضالة ،وإذا وافق المجلس
عليه ،فبالتالي لن أذهب للتصويت على االقتراحات
األخرى ،واالقتراح ينص في حال صدور حكم نهائي
بــات في جناية تسقط عضوية النائب دون الحاجة
لقرار من المجلس".
ورف ــض اق ـت ــراح الـفـضــالــة بتعديل ال ـم ــادة  16من
الالئحة الداخلية ،والذي ينص على أنه في حال صدور
حكم نهائي بات في جناية تسقط عضوية النائب دون
الحاجة لقرار من المجلس ،حيث وافق عليه  25عضوا،
ورفضه  ،26وامتنع  4أعضاء.
كما رفض المجلس اقتراحا آخر على تعديل المادة
 16مــن الــائـحــة الــداخـلـيــة الـمـقــدم مــن الـنــائــب خالد
العتيبي ،إذ وافق عليه  22عضوا ،ورفضه .33
وانتقل المجلس إلى آخر مقترح بتعديل الالئحة
الداخلية والقاضي بإسقاط عضوية النائب باالكتفاء
بإعالن مجلس األمة سقوط العضوية ،في حال صدور
حكم قضائي نهائي بــات بحق العضو ،وبما يخل
بشرط من شروط عضوية المجلس.
وأوض ــح الـغــانــم أن ه ــذا آخ ــر تعديل مقترح على
الـمــادة  16مــن الالئحة الداخلية ،وإذا لــم يتم إقــراره
فسيظل هناك فراغ بشأن المادة  16من الالئحة بعد
ان ألغتها المحكمة الدستورية ،وعليه فستظل المادة
 16مشطوبة من الالئحة ،وال يوجد ما ينظم المسألة
الواردة بها ،والقرار سيكون للمجلس.
كما تمت الموافقة على المقترح على تعديل المادة
 16بقانون الالئحة الداخلية بموافقة  29عضوا ،وعدم
موافقة  26في المداولة األولى.
وذكر الغانم أن تمريره في المداولة الثانية يحتاج
 4أصوات اضافية (موافقة  33عضوا) ،اضافة الى اعداد
الموافقين في المداولة االولى من القانون.
وقال النائب خالد الشطي "الموضوع يتعلق بالمادة
 ،16حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها،
وإذا استمرت فنحن نميز أنفسنا عن المواطنين ،ويجب
أن يكون المركز القانوني للنواب والمواطنين واحدا،
وإذا ارتكب جريمة قتل أو اتجار مخدرات ال يوجد شيء
يمثل اسقاط عضويته".
وسقط القانون في المداولة الثانية لعدم تحقيقه
األغلبية المطلوبة لتمريره ،بعد أن صوت المجلس على
مشروع القانون الذي يقضي بتعديل الالئحة الداخلية
والقاضي بإسقاط عضوية النائب باالكتفاء بإعالن
مجلس االمة سقوط العضوية في حال صدور حكم
قضائي نهائي بات بحق العضو ،وبما يخل بشرط من
شروط عضوية المجلس ،بعد أن حصل على موافقة 31
عضوا وعدم موافقة  26وامتناع عضو واحد.
ّ
وعلق الغانم بقوله" :ستظل المادة  16ملغاة وال
بديل لها" ،بينما قال احمد الفضل "اشكر كل من ساهم
في سد هذه الثغرة ،وأمر مخجل ما حصل اليوم ،ونسي
من رفض مشروع القانون أن الدنيا دوارة".
إلــى ذلــك ،وافــق المجلس على إحــالــة كــل التقارير
والـك ـتــب ال ـمــدرجــة عـلــى جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة إلــى
الحكومة.
وقال رياض العدساني بعد موافقة المجلس على
رسالته "هــذه الملفات أضعها من عهدتي في عهدة
الحكومة".
وقال صالح عاشور للغانم "الشكر لك األخ الرئيس
أن المجلس أكمل مدته الدستورية األرب ــع سنوات،
وأشكر االخوان الذين قرروا عدم الترشح على ما بذلوه
من جهود ،ولن ننساهم ،وأذكر عبدالله الرومي وراكان
النصف ومحمد الهدية ومحمد الدالل".
بـ ــدوره ،ق ــال ال ــدالل "أشـكــر كــل زمــائــي وزميالتي
حكومة ونوابا ،ونعتذر عن أي تقصير ،ونسأل الله
أن يوفق الجميع".
ورفع الغانم الجلسة الخاصة للدخول في الجلسة
الختامية لفض دور االنعقاد التكميلي الخامس.
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ً
الرومي معلنا عدم ترشحه للمجلس المقبل ... :والنصف من تحت قبة عبدالله السالم:
الحكومة خضعت إلمالءات وابتزازات وصفقات لن أترشح وأشكر كل شريف

أعلن النائب عبدالله الرومي عدم خوضه انتخابات مجلس األمة
القادمة ،وقال في الجلسة األخيرة للمجلس ،أمس" :كلمة شكر وتقدير
وثـنــاء إلخــوانــي وأخــواتــي أبـنــاء الــدائــرة األول ــى ولـكــل أبـنــاء الكويت
ولكل زمالئي ومن عملت معهم منذ  1985والرؤساء واألمناء العامين
والمستشارين".
وأضاف الرومي مخاطبا الغانم" :تنافست معك في الرئاسة ،ويعلم
الله أنها لم تكن أمنية ورغبة لي ،بل أمنية الشعب ،وأهلي قاموا بتربيتي
على حب الناس وخدمتهم ،وأعتذر إن أخطأت بحق أحد ،لكن لم يكن
العمل معك في ظل التنافس ،وكان تعامال طيبا معك ،والحمد لله اليوم
أترك المجلس منذ ."1985
وأصوت إال وفقا لقناعتي ،ولم َ
ّ
أسع
وقال" :أشعر بالراحة ولم أخضع
إلى منفعة ،ولم أحصل على مميزات المجلس ،جواز السفر والسيارة
منذ  ،1985وأود أن أضع مالحظات مختصرة على العمل الذي عايشته،
ودستورنا من أفضل الدساتير صياغة وأحكاما ،ويجب المحافظة
عليه قدر اإلمكان ،لكن الخطأ كل الخطأ في عملنا نحن عندما نخطئ
في الممارسة".
وتابع الرومي" :إن االستجوابات على سبيل المثال البعض منها،
ومن الممكن أن يتلمسها كل فاحص ،بأنه كانت هناك إمالءات وابتزاز

ً
متحدثا
الرومي
وصفقات ،ومع األسف الشديد الحكومة التي تتكلم عن الدستور هي
التي خضعت لذلك ،ويجب أن نلتزم بأحكام الدستور ،وليس البتزاز
وصفقات وإمالءات ،وهذا الكالم موجه لرئيس الوزراء".

أعلن النائب راكان النصف
فــي الجلسة األخـيــرة للفصل
ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخ ــام ــس عـشــر،
أمس ،عدم ترشحه النتخابات
مجلس األمة المقبلة.
وقال النصف ،في مداخلته
ت ـحــت ق ـبــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم:
"هـ ـ ــذه ال ـج ـل ـســة األخ ـ ـيـ ــرة لــي
ف ــي ال ـم ـج ـل ــس ،ول ـ ــن أت ــرش ــح
للمجلس القادم ،وأود أن أشكر
كل شريف منحني ثقته ،ومن
أعفاني من تحمل المسؤولية،
وأعتذر عن أي خطأ بدر مني"،
مضيفا " خ ــال سبع سنوات
تشرفت بالعمل في المجلس
وال ـش ـع ـبــة ال ـبــرل ـم ــان ـيــة ،فـكــل
الشكر لكم إخواني النواب".

النصف والشويعر
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برلمانيات

ً
ً
ً
ً
ً
• الغانم :كان مجلسا استثنائيا سياسيا وصحيا واقتصاديا • الخالد :أشكر البرلمان على التعاون الحقيقي

ً
نهائيا
القاعة خالية من النواب بعد رفع الجلسة

النواب بعد رفع الجلسة الختامية أمس

فض مجلس األمة دور االنعقاد الخامس
التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر،
في جلسة ختامية عقدها أمس .وألقى رئيس

المجلس ،مرزوق الغانم ،كلمة أكد فيها أن
ً
الفصل التشريعي الخامس عشر لم يكن فصل
تشريعيا ًّ
ًّ
ًّ
استثنائيا من ناحية
عاديا ،بل كان

سياسيا ًّ
ًّ
وصحيا
الظروف االستثنائية التي واكبته
ًّ
واقتصاديا.
كما ألقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح

الخالد كلمة شكر فيها المجلس على التعاون
الحقيقي من أجل الكويت وتنميتها.
ودعا الخالد إلى استمرار العمل من أجل تجاوز

خطر "كورونا" ،في ظل ما نشهده من ارتفاع في
عدد الوفيات والعناية المركزة.

فهد التركي ومحيي عامر
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـغ ــان ــم أن ال ـف ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي
ال ـخ ــام ــس ع ـش ــر ،ل ــم ي ـكــن فـصــا
ت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــا ع ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ــل ك ـ ــان
اسـتـثـنــائـيــا مــن نــاحـيــة الـظــروف
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي واكـ ـبـ ـت ــه،
سياسيا وصحيا واقتصاديا.
وقـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لــه
ب ــال ـج ـل ـس ــة ال ـخ ـت ــام ـي ــة مـ ــن دور
االنـ ـعـ ـق ــاد الـ ـخ ــام ــس الـتـكـمـيـلــي
أم ــس :هــا قــد وصـلـنــا إل ــى ختام
دور االنعقاد التكميلي الخامس
ون ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ع ـ ـشـ ــر ،بـ ـع ــد أن أت ــم
المجلس عمره الـكــامــل ،وقريبا،
س ـن ــرج ــع ج ـم ـي ـع ــا الـ ـ ــى ال ـش ـعــب
الـكــويـتــي لـيـقــول كلمته ،ويـحــدد
ّ
خياراته فيما يتعلق بممثليه في
المجلس القادم ،في عملية تداول
سـلـمــي دي ـم ـقــراطـ ّـي ،نـفـتـخــر بها
في الكويت لما تمثله من نموذج
استثنائي في المنطقة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :كـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـل ـ ــت ق ـب ــل
أسبوعين ،فإن الفصل التشريعي
الذي نحن بصدد ختامه ،لم يكن
فـصــا تشريعيا عــاديــا ،بــل كــان
اسـتـثـنــائـيــا مــن نــاحـيــة الـظــروف

االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي واكـ ـبـ ـت ــه،
سياسيا وصحيا واقتصاديا.
وت ــاب ــع :ال يـسـعـنــي ف ــي خـتــام
الفصل التشريعي الحالي ،إال أن
أتوجه بالشكر الــى سمو رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخــالــد عـلــى ت ـعــاونــه الـمـلـحــوظ
وال ـ ــواض ـ ــح مـ ــع م ـج ـل ــس األم ـ ــة،
والشكر موصول للسادة أعضاء
مجلسي األمــة وال ــوزراء ،وأخص
بالذكر أخي نائب رئيس المجلس
واألخــويــن أمـيــن الـســر والمراقب
وأعـضــاء مكتب المجلس ،الذين
ك ـ ــان ـ ــوا خـ ـي ــر ع ـ ـ ــون وس ـ ـنـ ــد ل ــي،
وســاهـمــوا فــي تسهيل وتيسير
مهمتي كرئيس للمجلس.
وأض ـ ـ ـ ــاف ب ـم ـن ــاس ـب ــة ان ـت ـه ــاء
الفصل التشريعي الحالي :أريد أن
أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر
الجزيل إلخواني األعضاء الذين
قـ ــرروا ع ــدم خ ــوض االنـتـخــابــات
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وأخ ـ ــص ب ــال ــذك ــر أخــي
الكبير النائب عبدالله الــرومــي،
ال ـ ــذي ت ـن ــاف ــس م ـع ــي فـ ــي ب ــداي ــة
المجلس على الــرئــاســة منافسة
شريفة ،وظل طوال عمر المجلس
بمنزلة األخ الكبير لي ،والصديق

ً
 14نائبا ينتقدون خطاب الغانم
في جلسة االفتتاح

ً
ً
أصدر  14نائبا بيانا أمس ،انتقدوا فيه ما ورد في خطاب
رئـيــس مجلس األمــة م ــرزوق الغانم فــي افتتاح دور االنعقاد
الخامس التكميلي من انتقاد لمعارضيه.
وقال النواب في بيانهم" :استغربنا  -نحن أعضاء مجلس
األمة الموقعين أدناه  -ما ورد في خطاب رئيس مجلس األمة
في افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس التكميلي من انتقاد
معارضيه في المجلس،
ً
خ ـصــوصــا أن رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة يـتـحـمــل ال ـج ــزء األكـبــر
والمسؤولية األكثر عن هذه االنتقادات والضعف ،لما مارسه
رئـيــس مجلس األم ــة  -ورئـيــس مكتب المجلس  -مــن تجاهل
لطلبات تقديم واستعجال القوانين اإل صــا حـيــة والشعبية،
ُ
وتحالف رئيس المجلس التام وأغلبيته ،مع الحكومة ،على
حساب المطالب الشعبية والمكاسب الوطنية مما أدى إلى
تعطيل مـحــاوالتـنــا ال ـم ـت ـكــررة ،إلدراج ـه ــا عـلــى ج ــدول أعـمــال
مجلس األمة.
وهذه شهادة منا للتاريخ والشعب.
ووقع البيان النواب :د.عادل الدمخي ،ومحمد هايف ،وأسامة
الشاهين ،وثامر السويط ،ومحمد المطير ،وشعيب المويزري،
ومبارك الحجرف ،وعبدالله الكندري ،وعبدالله فهاد ،والحميدي
السبيعي ،وعبدالكريم الكندري ،وخالد العتيبي ،وعبدالوهاب
البابطين ،ونايف المرداس.

ً
متحدثا في ختام دور االنعقاد
الغانم
الناصح المخلص ،في سلوك ّ
ينم
عن خلقه الرفيع ومعدنه األصيل،
كما أتوجه بالشكر الــى إخواني
م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل وراك ـ ـ ــان الـنـصــف
ومحمد الهدية وسعود الشويعر
والوزير مبارك الحريص ،وأقول
لهم ،لقد تشرفنا بالعمل معكم،
وكـنـتــم خـيــر اإلخ ـ ــوان وال ــزم ــاء،
وأسأل الله أن يوفقكم أينما كنتم.
كـ ـم ــا ال يـ ـف ــوتـ ـن ــي أن أت ــوج ــه
بــال ـش ـكــر ال ـج ــزي ــل لــأم ـيــن ال ـعــام
للمجلس ولكل منتسبي األمانة

أشكر رئيس
مجلس الوزراء
على تعاونه
الملحوظ
والواضح مع
مجلس األمة

الغانم

العامة ولقوة حرس المجلس على
أدائهم المهني ومثابرتهم وعملهم
الـ ـ ـ ــدؤوب ،وال ـش ـكــر م ــوص ــول لكل
وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية
والـمـسـمــوعــة عـلــى ج ـهــودهــم في
تغطية أعمال المجلس ونشاطاته.
من جهته ،قال رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الـ ـخ ــال ــد فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه بــال ـج ـل ـســة
ال ـخ ـتــام ـيــة ل ـفــض دور االن ـع ـقــاد
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ال ـت ـك ـم ـي ـل ــي ل ـل ـف ـصــل
التشريعي الخامس عشر" :أشكر

 ...والخالد يلقي كلمته في الجلسة الختامية
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون
الـحـقـيـقــي ،ون ـحــن نـفــذنــا وصـيــة
سمو األمير بتعاون السلطات من
أجل الكويت وتنميتها".
وأضـ ـ ــاف ال ـخ ــال ــد ف ــي كـلـمـتــه:
ً
"أذك ــر نفسي أوال وإخــوانــي أننا
ً
نشهد ارتفاعا في عــدد الوفيات
وال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة واإلص ــاب ــات
ج ــراء ف ـيــروس ك ــورون ــا (كــوفـيــد-
 ،)19وبــاتــت متوسطة وشــديــدة،
ً
وعلينا أن نستمر معا ،كما كنا
ف ــي األش ـه ــر الـثـمــانـيــة الـمــاضـيــة

من أجل تجاوز خطر الجائحة"،
ً
مستطردا "أمامنا تحذيرات تنذر
بـضــرورة االل ـتــزام باالشتراطات
ال ـص ـح ـيــة ون ـح ــن م ـق ـب ـلــون عـلــى
انـتـخــابــات مجلس األم ــة ،ونحن
كحكومة سنوفر االلتزام الصحي
والـ ــدس ـ ـتـ ــوري فـ ــي وق ـ ــت واح ـ ــد،
ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن نـ ـك ـم ــل ال ـم ـس ـي ــرة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة بـ ــأقـ ــل ق ـ ـ ــدر مــن
التجمع ،وأن نكون قدوة للجميع
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة فكلنا
مسؤولون عن الصحة العامة".

مقبلون على
انتخابات
المجلس
وسنوفر
االلتزام الصحي
والدستوري

الخالد

رفض  3اقتراحات بقوانين لتعديل المادة  16من الالئحة
رف ـ ـ ــض مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ت ـع ــدي ــل
القانون رقم ( )12لسنة  63في شأن
ليستمر إلـغــاء
الئـحـتــه الــداخـلـيــة
ً
المادة  16من الالئحة طبقا لحكم
المحكمة الدستورية.
ورف ـ ـ ــض ال ـم ـج ـل ــس اق ـت ــراح ـي ــن
بقانون بتعديل الالئحة بتصويت
 26غ ـيــر مــواف ـق ـيــن و 25مــوافـقـيــن
لالقتراح األول و 33غير موافقين
و 22موافقين لالقتراح الثاني.
وواف ـ ــق الـمـجـلــس ف ــي ال ـمــداولــة
األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح الـ ـث ــال ــث
بتصويت  29مــوا فـقـيــن و 25غير
موافقين إال أن االقتراح لم يحصل
على النسبة المطلوبة في المداولة
الثانية حيث وافق عليه  31بينما
الـ ـنـ ـسـ ـب ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة  32ن ــائ ـ ًـب ــا،
وبــالـتــالــي سقط مـشــروع القانون
بتعديل الالئحة الداخلية وبقيت
المادة  16شاغرة.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
ب ـح ـثــت إش ـك ــال ـي ــة ال ـ ـمـ ــادة  16مــن
الالئحة بعد صدور حكم المحكمة

بشأن
الدستورية بعدم دستوريتها ً
إسقاط العضوية مما أوجد فراغا
ًّ
تشريعيا.
واتـفـقــت الـلـجـنــة عـلــى أن يكون
ن ــص ال ـم ــادة  16ه ــو نـفــس الـنــص
ّ
ال ـس ــاب ــق وهـ ــو أل ي ـك ــون إس ـق ــاط
ال ـع ـض ــوي ــة إال ب ـم ــواف ـق ــة أغ ـل ـب ـيــة
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـت ــأل ــف م ـن ـهــم
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـع ـض ــو
المعروض أمره ويكون التصويت
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة مـ ـن ــاداة بــاالســم
ويجوز للمجلس أن يجعل جلسة
التصويت سرية ،كما هو موجود
في النص السابق.
وأضــافــت اللجنة فـقــرة جــديــدة
حتى تتماشى هــذه الـمــادة وحكم
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة وهـ ـ ــي:
"واستثناء من ذلك يعلن المجلس
سقوط العضوية دون تصويت إذا
صــدر بحق العضو حكم قضائي
بــ ّ
ـات ي ـق ـطــع بـ ـص ــورة ح ـت ـم ـيــة في
ً
أنـ ـ ــه قـ ــد فـ ـق ــد شـ ــرطـ ــا مـ ــن شـ ــروط
العضوية".

الشطي وعدد من النواب في الجلسة أمس

إلغاء الوزن النسبي للحد األقصى للعمالة الوافدة
وافق مجلس األمة ،في جلسته الخاصة أمس بإجماع الحضور،
عـلــى ال ـمــداولــة الـثــانـيــة لـقــانــون ب ـشــأن تنظيم وإدارة التركيبة
السكانية ،بعد الموافقة على عــدد من التعديالت على مداولته
األولى.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على اقتراح رئيسه مرزوق
الغانم بشأن تطبيق الـمــادة  103مــن الئحته الداخلية ،وإحالة
القانون إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته ثم إحالته
الى الحكومة مباشرة.
كما وافق على عدد من التعديالت على القانون ،أهمها حذف
البند الثاني من المادة  1الذي ينص على "الــوزن النسبي للحد
األق ـصــى لـلـعـمــالــة ال ــواف ــدة مــن مختلف الـجـنـسـيــات وف ــق نسبة
وتناسب مــع عــدد المواطنين والـتــي يتم تحديدها مــن مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
ومن التعديالت التي وافق عليها المجلس ،تعديل صياغة المادة
الثالثة لتكون على النحو التالي" :قيام مجلس الــوزراء بإصدار
الئحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خالل سنة
من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعــداد آليات
تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة ،كما يصدر
مجلس الــوزراء قــرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك
لوضع الالئحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس

األمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل بالالئحة المنشورة".
ووافق المجلس على إعادة صياغة المادة  4لتكون على النحو
التالي" :يراعى عند إصدار الالئحة المشار إليها ما يلي:
 -1أعــداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صــدور تلك
القرارات.
 -2الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة
عليها واحـتـيــاجــاتـهــا مــن الـعـمــالــة ال ــواف ــدة وال ـبــرامــج المنظمة
للمؤهالت المهنية الواردة بهذه الخطة.
 -3السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بــإ حــال العمالة
الوطنية محل العمالة الوافدة
 -4مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
 -5مدى استيعاب وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة
بالمنظومة الصحية للبالد للعمالة القادمة من الخارج.
 - 6تحديد بعض الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة
التنمية وسياسات سوق العمل
 - 7تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات
المختلفة".
وواف ــق المجلس على حــذف الـمــواد  5و 6و 7و 8الـتــي جــاء ت
كالتالي:

ال ـمــادة ( :)5تستثنى مــن ال ــوزن الـنـسـبــي ،وم ــن تـحــديــد أع ــداد
العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات اآلتية:
 .1مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. 2 .أزواج الكويتيين
وأبناؤهم.
 .3رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت
وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
 .4البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات
أمنية ،والعمالة المساعدة لهذه البعثات.
 .5المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم
الضيافة.
 .6العمالة التي يتم استقدامها من الخارج والتي تقوم بتنفيذ،
أو تـشــارك فــي تنفيذ مـشــروعــات البنية التحتية أو غيرها من
ً
تسليما
مشروعات التنمية االقتصادية ،وذلك إلى أن يتم تسليمها
ًّ
نهائيا إلى الجهة العامة المعنية .7 .العمالة المنزلية .8 .الوظائف
والمهن الطبية والتعليمية.
 .9أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الــوزراء بناء على
عرض الوزير المختص.
الـ ـ ـم ـ ــادة ( :)6يـ ـق ــوم م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـح ــدي ــد الـ ـم ــؤه ــات
والتخصصات والمهن والحرف واألعمال المختلفة ،التي تزيد على
حاجة سوق العمل في القطاعات الحكومية واألهلية والنفطية.

ويقوم الوزير المختص باتخاذ اإلجــراء ات الالزمة لتصويب
أوضــاع العمالة الــوافــدة الــزائــدة خــال خمس سنوات من تاريخ
الترخيص بــاإلقــامــة أو تجديد
العمل بـهــذا الـقــانــون ،وال يـجــوز
ً
اإلقــامــة لألجنبي مــن ه ــذه الـفـئــات إال طـبــقــا لـلـشــروط والـقــواعــد
واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية.
الـمــادة ( :)7تقوم الحكومة بتوفير مــراكــز التأهيل والتدريب
ً
وتعزيزها ليكون التكويت شامل ،باإلضافة إلى الوظائف العامة
المهن والحرف واألعمال المختلفة في القطاع الخاص ،وتضع
الحكومة الـحــوافــز المناسبة لـجــذب الشباب الكويتي إلــى هذه
األعمال.
المادة ( :)8ال يجوز للجهات الحكومية في أي حال من األحوال
الموافقة على:
 .1تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق قانون العمل في
القطاع األهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي.
 .2تحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل.
 .3تحویل سمات الزيارة إلى االلتحاق بعائل.
 .4تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد
انتهاء المشروع الحكومي ،وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع
حكومي آخر.
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ِّ
«التخطيط» توقع مذكرة تفاهم مع «اليرموك الصحية»
لتبادل المعلومات والخبرات في الجوانب التطويرية واالرتقاء بالمهام الفنية
محمد الجاسم

تعزيز جودة
رأس المال
البشري
وتنمية اإلبداع
واالبتكار لدى
الشباب
مهدي

وقعت األمانة العامة للمجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة،
أم ــس ،مــذكــرة تـفــاهــم مــع مدينة
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ال ـص ـح ـي ــة لـتـحـقـيــق
أس ـ ـ ــاس م ـس ـت ـق ـب ـلــي فـ ــي ت ـب ــادل
المعلومات والخبرات بالجوانب
الصحية التطويرية.
وق ــال األمـيــن الـعــام للمجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
د .خ ــال ــد م ـ ـهـ ــدي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،إن ال ـمــذكــرة ستسهم
ف ــي ت ـب ــادل األن ـش ـطــة وال ـبــرامــج
والفعاليات والمبادرات المحققة
للمعايير الـمـطـلــوبــة واالرت ـق ــاء
ً
بالمهام الفنية و فـقــا للمعايير
الدولية الحديثة ذات الصلة.
وأوضـ ــح م ـهــدي ،أن الـمــذكــرة
ت ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـش ــراك ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
للوصول إلى المعايير الصحية
والتنموية فــي مدينة اليرموك
ال ـص ـح ـيــة ض ـمــن إط ـ ــار م ـب ــادرة
منظمة الصحة العالمية للمدن
الصحية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة
تـسـعــى إل ــى تـعــزيــز ج ــودة رأس
الـمــال البشري مــن خــال تعزيز
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة ،إضــافــة
إل ــى تنمية الـجــوانــب اإلبــداعـيــة
واالبتكارية للشباب الكويتيين

جانب من المشاركين بلقاء توقيع االتفاقية
ضـ ـم ــن ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والتقنية والفنية.
ً
وأكــد أن المذكرة تتيح أيضا
االستفادة من اإلمكانات والكوادر
والـ ـخـ ـب ــرات ال ـع ـل ـم ـيــة الــوط ـن ـيــة
لتحقيق المرئيات واألهداف التي
يرغب الطرفان في الوصول إليها
ً
معربا عن سعادته بهذا التعاون.

التنمية المستدامة
بــدورهــا ،قالت نائبة رئيس

«فروانية البلدي» توافق على إنشاء
مجمع للمجتمع المدني

جانب من اجتماع لجنة الفروانية

●

محمد الجاسم

وافـقــت لجنة الـفــروانـيــة في
ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ع ـل ــى طـلــب
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل تـ ـخـ ـصـ ـي ــص ب ـعــض
قسائم جمعيات النفع العام في
منطقة جليب الشيوخ إلنشاء
مجمع للمجتمع المدني.
وق ــال رئـيــس اللجنة محمد
الـ ــرق ـ ـيـ ــب ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ــس
ع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ،إن ـهــا

وافقت على إنشاء حدائق عامة
ومناطق ترفيهية في ضاحية
عبدالله المبارك السكنية ،في
حين تم تأجيل الطلب المقدم
ب ـش ــأن ت ـحــويــل قـطـعــة « »5في
منطقة خيطان إلى استثماري
تجاري.
وأشار الرقيب إلى أن اللجنة
أح ـ ــال ـ ــت لـ ـلـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي
اال خـتـيــار بين موقعين لطلب
ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـخ ـص ـيــص مــوقــع

إلنـ ـش ــاء م ـح ـطــة ت ـع ـب ـئــة وق ــود
رقــم « »31بالمنطقة الخضراء
الـ ـم ــاصـ ـق ــة لـ ـم ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
ال ـس ــال ــم ال ـجــام ـع ـيــة ،ف ــي حين
أجـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم مــن
مجموعة سكان مدينة خيطان
ق ـط ـع ــة « »10ل ـح ـي ــن ح ـض ــور
االهالي واالستماع إلى فحوى
طلبهم.

مدينة اليرموك الصحية هدى
ال ــدوي ـس ــان ،إن ال ـم ــذك ــرة تـعــزز
العالقة والتعاون المتبادل بين
الجانبين ،موضحة أن الغرض
م ـ ــن إنـ ـ ـش ـ ــاء م ــديـ ـن ــة الـ ـي ــرم ــوك
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــالـ ـم ــدن
ال ـص ـح ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة الـصــديـقــة
ل ـل ـب ـي ـئ ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ــدوي ـ ـ ـسـ ـ ــان ،أن
االت ـف ــاق ـي ــة تـ ـه ــدف إلـ ــى تـعــزيــز
كفاءة االستخدام األمثل للبنى

ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وال ــرق ـم ـي ــة فــي
مدينة اليرموك الصحية ،مبينة
أن دور األمانة العامة للتخطيط
ً
سيكون استشاريا لالستفادة
م ـن ـهــا ف ــي ت ـعــزيــز ج ـ ــودة رأس
المال البشري.
وأكـ ـ ــدت أن أهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة في المدن الصحية
من المعايير المهمة من شأنها
االرتقاء بالمدن وحصولها على
التنمية المستدامة التي تسعى
إلى تحقيق العديد من األهداف

●

محمد الشرهان

ّ
ت ـم ــك ــن رجـ ـ ــال م ــراقـ ـب ــة الـتـفـتـيــش
واالسـ ـتـ ـي ــداع ف ــي جـ ـم ــارك ال ـم ــوان ــئ
الشمالية بميناء الشويخ من إحباط
محاولة تهريب تمباك داخل حاوية
تضم أغطية أســرة ومالبس بعد أن
اشتبهوا بها ،وبعد تفتيشها بدقة
ع ـثــروا عـلــى م ــادة «ال ـت ـم ـبــاك» قــادمــة
مــن إح ــدى ال ــدول الخليجية وقــد تم
إخفاؤها بطريقة مبتكرة.
وتــم اتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة من

تشكيل لجنة
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـض ــو
ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـمــديـنــة
الـ ـي ــرم ــوك ال ـص ـح ـيــة د .غ ـســان
العثمان ،أن الطرفين يسعيان
إل ـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ت ـن ـس ـيــق
م ـش ـت ــرك ــة ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـب ــادل
وجهات النظر وتيسير وتنسيق

ً
إزالة  13تعديا على أمالك الدولة
بالفروانية ...وتوجيه  8إنذارات

ن ـ ـ ـفـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــي
ب ـ «طــوارئ ال ـفــروان ـيــة» جــوالت
م ـيــدان ـيــة ب ـم ـنــاطــق ال ـفــروان ـيــة
والرحاب وإشبيلية ،أمس ،قام
خاللها بإزالة مظالت مخالفة
على أمــاك الدولة بالفروانية،
ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء فـ ـ ـت ـ ــرة اإلنـ ـ ـ ـ ــذار
وت ــوج ـي ــه إن ـ ـ ـ ــذارات ل ـت ـعــديــات
متمثلة في إقامة مظالت وخيام
عـلــى أمـ ــاك ال ــدول ــة ب ـنــاء على
شكاوى واردة.
وأكــد رئيس فريق الطوارئ
بفرع بلدية المحافظة ،أحمد
الشريكة ،أن الجوالت الميدانية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــذه ـ ــا الـ ـمـ ـفـ ـتـ ـش ــون
بــال ـفــريــق ال ــرق ــاب ــي جـ ــاءت في
إطــار ال ـتــأكــد مــن ع ــدم الـتـعــدي
عـلــى أم ــاك الــدولــة باستغالل
م ـســاحــات بــدون تــرخـيــص من
قبل البلدية ،وإزالة تعديات بعد
انتهاء فترة اإلنذار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـشـ ـ ــري ـ ـ ـكـ ـ ــة أن
الـجــوالت أسـفــرت عــن إزالــة 13
مظلة مخالفة بعد اتخاذ كافة
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ،إضــافــة
الى توجيه  8إنذارات ّ
تعد على
أم ــاك الــدولــة بـنــاء على ورود
ش ـكــاوى بــاسـتـغــال مساحات
ع ـل ــى أمـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة مـ ــن دون

آلية تابعة للبلدية تزيل احدى المظالت المخالفة
ترخيص من البلدية  .
فــي مجال آخــر ،تقوم الفرق
ال ـب ـلــديــة ال ـي ــوم بـحـمـلــة إلزالـ ــة
مخيمات وجواخير مخالفة في
منطقة الوفرة.
مــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت الهيئة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،أن ـه ــا رص ــدت
مخالفات بيئية وتعديات في

«الجمارك» :إحباط تهريب «تمباك» من دولة خليجية
إع ــداد محضر ضبط فــي البضاعة.
وق ــد أش ــادت ادارة ج ـمــارك الـمــوانــئ
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـم ـف ـت ـش ـي ــن
ويقظتهم وحرصهم على التصدي
ل ـكــل مـ ـح ــاوالت ال ـت ـهــريــب الـجـمــركــي
المتنوعة.
وحــذرت «الجمارك» كل من ّ
تسول
له نفسه تهريب البضائع الممنوعة
والمحظورة بكل أشكالها وأنواعها
إلى البالد ،مشددة على أنه ُ
سي ّ
عرض
نفسه للمساء لة القانونية وا تـخــاذ
اإلجراءات الجمركية بحقه.

التنموية والعالمية للوصول
إلى رؤية «كويت جديدة .»2035

ا لـعـمــل فيما بينهما مــن خــال
نقاط التواصل وقنوات االتصال
بما يحقق األهداف المرجوة.
وأشار العثمان إلى أن مدينة
الـ ـي ــرم ــوك ال ـص ـح ـي ــة ت ـع ــد أول
مدينة صحية في الكويت وتم
اعـتـمــادهــا مــن منظمة الصحة
العالمية جراء التزامها بتطبيق
المعايير الدولية المعتمدة.

ً
«الغذاء» تدهم مخزنا ألغذية
منتهية الصالحية

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـغ ــذاء
وا لـتـغــذ يــة ،أن إدارة تفتيش محافظة
الفروانية التابعة لها دهمت أمس األول،
بالتعاون مع المباحث العامة بــوزارة
الداخلية ،مخزن مواد غذائية منتهية
ال ـص ــاح ـي ــة ،يـ ـق ــوم ص ــاح ـب ــه بـتـغـيـيــر
تاريخ الصالحية ،بعد أن تم الحصول
على موافقة النيابة العامة بالتفتيش
والمداهمة.

كميات من التمباك المهرب

أصحاب العربات المتنقلة يتهمون
«القوى العاملة» بالتعسف

م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــداديـ ــة مـ ــن خ ــال
وج ـ ـ ــود أنـ ـشـ ـط ــة ومـ ـم ــارس ــات
غير مرخصة ومخالفة لقانون
حماية البيئة.
وأوضحت الهيئة ،في بيان
صحافي ،أنــه تــم التنسيق مع
بلدية الكويت لإلنذار المسبق
ً
لــازالــة الـفــوريــة ،و»نـظــرا لعدم

تعاون األشـخــاص المخالفين
ت ـ ــم تـ ـح ــري ــر مـ ـخ ــالـ ـف ــات ل ـه ــم،
وتعاونت معنا بلدية الكويت،
وشـ ـ ــرطـ ـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة فـ ـ ــي ح ـم ـلــة
اإلزاالت على تك التعديات».

وقالت الهيئة ،في بيان لها ،إنه َّ
تمت
االس ـت ـعــانــة بـبـلــديــة ال ـك ــوي ــت ،لـتــوفـيــر
ش ــاح ـن ــات وع ـم ــال ــة ل ـن ـقــل ت ـلــك ال ـم ــواد
الغذائية إلتالفها.
وأوض ـحــت أن ــه تــم تـحــريــر محاضر
ض ـب ــط م ـخ ــال ـف ــات ب ــال ــواقـ ـع ــة ،وغ ـلــق
المخزن ،تمهيدا إلحالة تلك المخالفات
إلى النيابة العامة.

«الحرس» :فتح باب القبول لدورتي
«األغرار» و«الفنيين الموسيقيين»

أكدوا معاناتهم جراء ّ
شح األماكن والتهديد المستمر بوقف دعم العمالة
●

محمد الجاسم

أصدر أصحاب العربات المتنقلة
ً
بيانا شكوا فيه من «ظلم وتعسف
الهيئة العامة للقوى العاملة التي
أغلقت ملفاتهم بالرمز  ،33بذريعة
عدم حجز مواقع للعربات ،بالرغم
م ــن ق ـلــة األم ــاك ــن ال ـم ـخ ـص ـصــة من
وزارة التجارة ،والبالغ عددها 400
مــوقــع ،فــي ظــل وج ــود  2000عربة
مرخصة».
وذكر البيان أن معاناة أصحاب
ال ـ ـعـ ــربـ ــات ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة،
وشكواهم ومعوقات العمل ال تزال
مستمرة ،دون وجــود آذان صاغية
من الجهات الحكومية ذات العالقة،
وعلى رأسها هيئة القوى العاملة
إليـجــاد حـلــول جــذريــة لمعاناتهم،
مبينا أنــه يتم التهديد في كل مرة

بــوقــف رات ــب دعــم العمالة فــي حال
ع ــدم االل ـت ــزام بــالـمـكــان ،األم ــر الــذي
ي ـ ــؤدي إلـ ــى عـ ــدم ال ـت ـم ـكــن م ــن دف ــع
مستلزمات الحياة لصاحب العربة،
مضيفا أن هناك أكثر من نشاط ال
يسمح لــه بحجز مــواقــع عــن طريق
الموقع اإللكتروني ،ومنهم عربات
ال ـط ـب ــاع ــة والـ ـتـ ـص ــوي ــر وال ـغ ـس ـيــل
والـ ـبـ ـنـ ـش ــر وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وغـ ـي ــره ــا،
م ـت ـس ــائ ــا :ك ـي ــف تـ ــم فـ ـ ــرض حـجــز
الموقع عليهم ووضع رمز 33؟
واق ـت ــرح ال ـب ـيــان االلـ ـت ــزام بتتبع
مواقع العربات المتنقلة عن طريق
ج ـهــاز ال ـ ـ «ج ــي بــي إس» الـمــوجــود
داخــل العربة ،والــذي تمت برمجته
بشكل رسـمــي مــن قـبــل «ال ـت ـجــارة»،
لكي تقوم بالتتبع وااللتزام بالعمل
دون االع ـت ـم ــاد ع ـلــى آل ـي ــة الـحـجــز،
م ــع ال ـس ـمــاح بـتـحــويــل إق ــام ــة م ــادة

 20ا لــى عرباتنا المتنقلة ،فــي ظل
ارتفاع أجور العمالة وعدم إمكانية
استقدام عمالة من الخارج ،بسبب
أزمة «كورونا».
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــات
المتنقلة ،في بيانهم ،بــزيــادة عدد
الـعـمــالــة عــن عاملين داخ ــل العربة
ل ـع ــدة أس ـ ـبـ ــاب ،م ـن ـهــا عـ ــدم س ـمــاح
قــا نــون العمل بتشغيل العامل في
الـ ـي ــوم أك ـث ــر م ــن  8س ــاع ــات ،وه ــذا
الــوقــت ال يكفي للمدخول اليومي،
وفـ ــي حـ ــال رغـ ــب ال ـع ــام ــل ف ــي أخ ــذ
إج ــازة سنوية ،فإنه سيترك فراغا
وخـلــا فــي عمل الـعــربــة ،فضال عن
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ه ـ ــروب أحـ ــد ال ـع ـمــال
وتـقــديــم تـغـ ّـيــب ال يـمـكــن اسـتـخــدام
آخرين مكانه إال بعد القبض عليه
ثم تسفيره.

جانب من المتقدمين لدورتي الحرس الوطني
أع ـل ـنــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـع ــام ــة لـلـحــرس
ال ــوط ـن ــي ف ـتــح بـ ــاب ال ـق ـب ــول لـطـلـبــات
دفـ ـع ــات ج ــدي ــدة ل ــال ـت ـح ــاق ب ــدورت ــي
المتطوعين (األ غ ـ ــرار) ،والمتطوعين
(الفنيين الموسيقيين).
ويستمر استقبال طلبات المتقدمين
حـتــى  28أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،فــي مبنى
العقيد الركن فيصل الجريد ،الستقبال
المتطوعين في الرئاسة العامة للحرس
الوطني بمنطقة الرقعي ،من السابعة
صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ،أو

التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني
للحرس  ،www.kng.gov.kwمع التزام
المتقدمين باتباع اإلجراءات الصحية
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوض ــح بـيــان لــ»الـحــرس الوطني»
أن اإلعـ ــان عــن ق ـبــول دف ـعــات جــديــدة
لــال ـت ـحــاق ب ــه يــأتــي ف ــي إطـ ــار حــرص
ال ـق ـي ــادة الـعـلـيــا ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـفــرص
الوظيفية للشباب الكويتي ،وفق نهج
الـشـفــافـيــة وال ـم ـصــداق ـيــة بــوضــع آلـيــة
تـضـمــن ال ـع ــدال ــة لـلـجـمـيــع ف ــي عملية

القبول بعد استيفاء الشروط التي البد
من توافرها في المتقدمين ،ومن خالل
استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة
بإجراء قرعة علنية الختيار من يجتاز
ال ـف ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـيــة واالخـ ـتـ ـب ــارات
التخصصية مــن المتقدمين ليحظى
بالحصول على شرف الدفاع عن تراب
الــوطــن ،جنبا إلــى جنب مــع منتسبي
ال ـ ـحـ ــرس وزمـ ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــاح بــالـج ـيــش
والشرطة وقوة اإلطفاء العام.
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سلة أخبار
الخالد وسفير بلجيكا بحثا
تطوير التعاون

استقبل محافظ العاصمة
طالل الخالد ،أمس ،في
مكتبه بالديوان العام
للمحافظة ،سفير بلجيكا
ليو بيترز ،وذلك بمناسبة
توليه منصبه الجديد
وبدء مهام عمله في
الكويت سفيرا لبالده.
وتبادل الطرفان األحاديث
الودية ،وبحثا القضايا
ذات االهتمام املشترك بني
الجانبني ،وسبل تطوير
التعاون املتبادل آلفاق
أرحب.
ورحب الخالد ،بالتعاون
الثنائي مع بلجيكا على
مختلف املستويات" ،آمال
للسفير بيترز "املزيد من
التوفيق والسداد في مهام
عمله".
من جهته ،أكد السفير
البلجيكي "قوة العالقات
البلجيكية  -الكويتية"،
معربا عن "خالص شكره
وتقديره لحفاوة االستقبال
التي ملسها من املحافظ
الخالد".

«النجاة»« :الخيرية» كفلت
 550طالبًا في عامين

زار وفد من جمعية النجاة
الخيرية الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية ،وكان
في استقبالهم املدير العام
للهيئة د .بدر الصميط،
ونائب املدير عبدالرحمن
املطوع ،اللذان أشادا
بالدور التعليمي الرائد
والحثيث الذي تقوم به
اللجنة تجاه الطالب
املعسرين بالكويت.
وقال مدير لجنة طالب
العلم ،إبراهيم البدر ،إن
"الهيئة الخيرية إحدى
أهم الجهات الداعمة
لعملنا ،حيث كفلت خالل
العامني املاضيني 550
طالب علم داخل الكويت،
وحرصنا بدورنا على
زيارتهم ،وشكرهم على
َّ
املميز،
هذا الدعم والتعاون
وكذلك تقديم التقارير
الخاصة باإلنجازات التي
حققها الطالب في جميع
املستويات العلمية".
ولفت إلى أنه تم تقديم
مساعدات ألكثر من  50ألف
طالب علم داخل الكويت
في شتى املراحل الدراسية
منذ تأسيس الصندوق
 1993بدعم أهل الخير
وجميع املؤسسات.

«التراث» :بدء التسجيل
بحلقة السندس النسائية

أعلنت حلقة السندس
النسائية التابعة لجمعية
إحياء التراث اإلسالمي في
منطقة حولي بدء التسجيل
في حلقة حفظ وتصحيح
سورة النساء ،والتي تدشن
فعالياتها في مطلع شهر
نوفمبر املقبل.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن الدراسة في الحلقة
يومي األحد واألربعاء من
الساعة (30ر30 – 4ر )5مساء
عبر برنامج (زووم) ،داعية
أولياء األمور إلى تسجيل
بناتهم في الحلقة ملا لها من
دور كبير في تنشئتهن على
كتاب الله تبارك وتعالى،
األمر الذي سيعود عليهن
وعلى مجتمعهن بالنفع
والفائدة.
وأوضحت الجمعية أنها
أقامت العديد من اللجان
والحلقات النسائية في عدد
من املناطق والتي تقوم
بدعوة النساء للتمسك
بالعقيدة اإلسالمية
الصحيحة وفق الكتاب
والسنة ،ووضع األسس
اإلسالمية الصحيحة لبناء
األسرة املسلمة.

ةديرجلا
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اإلصالح االنتخابي...
أصوات ودوائر
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
اق ـت ــرب مــوســم االن ـت ـخــابــات وع ـ ــادت األح ــادي ــث الـمـصــاحـبــة
للمواسم االنتخابية وأبرزها تعديل عدد األصــوات أو إصالح
النظام االنتخابي ،األمــر الــذي أعــاد للذاكرة زمــن المحاضرات
والمؤتمرات لمناقشة التعديالت المطروحة للنظام االنتخابي،
وكما انتقلت النقاشات إ لــى المنصات اإللكترونية كنا نأمل
من النواب أن يباشروا عقد مؤتمر خاص أونالين للحديث عن
السيناريوهات القادمة سواء مع تغيير عدد األصــوات أو بقاء
األمر على ما هو عليه.
ول ــن يـخـتـلــف اث ـن ــان ع ـلــى دور ثـ ــورة االتـ ـص ــاالت وان ـت ـشــار
التطبيقات اإللكترونية على االنتخابات ،فهل ستستطيع المرأة
أن تلحق بالركب؟ وأن تستثمر وسائل التواصل االجتماعي في
الوصول إلى البرلمان؟ أم أن منع المقار االنتخابية سيفقدها
الحماس؟ وماذا عن الرجل؟ هل سيؤثر غياب الدواوين على دور
المؤشح كنعصر مــؤثــر؟ ومــاذا عــن مراقبي االنتخابات الذين
حضروا من منظمات عالمية خالل االنتخابات الماضية؟ هل
ً
هناك خطة لتفعيل مراقبتهم إلكترونيا؟
ت ـســاؤالت كـثـيــرة تخطر عـلــى ال ـبــال وس ــط مــوســم انتخابي
مختلف مقارنة بالمواسم السابقة ،فقد هجر الناخب الدواوين
مستوطنا مواقع التواصل االجتماعي ،ليستقي منها األخبار
غير الرسمية ،وسط "إغراق معلوماتي" تطلقه حسابات أشغلت
القنوات الرسمية بتكذيب اإلشاعات.
ً
وت ـب ـقــى ال ـس ـيــاســة ف ــي جــوهــرهــا ت ــدب ـي ــرا ل ـش ــؤون الـشـعــوب
والبشرية وتطور ممارستها ،وبالتالي تطوير النظم االنتخابية
وتحديث الدوائر وتحديث النظام االنتخابي الذي عاد ليصبح
الشغل الشاغل اليوم.
ال شك أن تصميم النظام االنتخابي من أهم السمات واآلليات
الخاصة بالمؤسسات التشريعية في الدول الديمقراطية ،ولكن
رغم أهميته فإنه نادرا ما تصل األنظمة إلى العدالة المنشودة،
ويبقى الهدف االستقرار واالرتقاء بالديمقراطية المرنة.
كلمة أخيرة:
من المستغرب غياب الرسائل الصحية اإلعالمية رغم اجتياح
الوباء العالمي بموجة ثانية لدول عديدة ،لذلك أتمنى أن يكون
لدى وزارة الصحة مشروع االستعانة بالطاقات اإلعالمية الشابة
في هذا الشأن من خريجي التعليم الخاص إلحداث نقلة نوعية
في اإلعالم بعيدا عن بيروقراطية وجمود القناة الرسمية.
وباقة ورد لسمو ولي العهد:
اجتاحت وسائل التواصل االجتماعي رسائل المباركة بتولي
سمو الشيخ مشعل األحمد منصب والية العهد فور إعالن الخبر،
ثم تكلل بموافقة ودعم أعضاء المؤسسة التشريعية ،ولم تتوقف
وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون عن المباركة مدفوعة بشغف
ا لـمـعــر فــة ،فهنيئا لـنــا بتلك الشخصية ا لـتــي تحمل مــن الفكر
االستراتيجي الكثير ،وأب ــارك لسمو ولــي العهد تقلد منصبه
وللشعب الكويتي كافة ،وأدعو الله أن يسدد خطاه.

جيمس زغبي*

عداء «اإلخوان» للوطن

عرب أميركا ومسلموها  ...الماضي والحاضر
إدارة دونــالــد تــرامــب ليست األولــى التي
ً
تستخدم تشويه األجانب سواء كانوا عربا
أم مسلمين كــأداة في الحمالت االنتخابية،
ً
ولـيـســت األول ــى الـتــي تــؤثــر سـلـبــا عـلــى هــذه
ال ـج ـم ــاع ــات ،ب ــل ل ــدي ـن ــا قـ ــرن م ــن م ـث ــل ه ــذه
السياسات ،لكن الحقبة األميركية الراهنة
عــززت هــذه السياسات إلــى مستوى خطير؛
ولذا أصبح من الالزم اآلن مواجهتها.
وإليكم بعض صفحات السجل التاريخي،
أثناء عشرينيات القرن الماضي ،وفي غمرة
موجة التعصب ألهل البالد األصليين التي
اجتاحت الـبــاد ،أضــاف الكونغرس الشرق
العربي إلى قائمة المناطق التي ُيحظر قدوم
مـهــاجــريــن مـنـهــا ،وحـيـنـهــا ق ــال الـسـيـنــاتــور
«الديمقراطي» الذي كان يرعى التشريع أثناء
طــرحــه عـلــى الـكــونـغــرس «ال نــريــد أي نفاية
سورية أخرى في أميركا».
وف ــي ب ــداي ــة سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن الـمــاضــي
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا  ،دش ـ ـنـ ــت إدارة نـ ـيـ ـكـ ـس ــون ع ـم ـل ـيــة
«كــوي ـن ـت ـي ـل ـبــرو» ال ـشــام ـلــة ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
مــراقـبــة ال ـطــاب ال ـعــرب مـمــن ي ـتــورطــون في
ً
أنشطة مكفولة دستوريا في مقار الجامعات
والتسلل إليهم والتحرش بهم وترحيلهم.
ً
صحيح أن هــذه الممارسات انتهت رسميا
عام  ،1975لكن مكتب التحقيقات االتحادي
«إف .بـ ــي .أي» واص ـ ــل مــراق ـب ـتــه لـجـمــاعــات
الطالب الفلسطينيين حتى نهاية ثمانينيات
ال ـقــرن الـمــاضــي ،رغ ــم احـتـجــاجــات الضباط
الميدانيين من «إف .بــي .أي»؛ ألن البرنامج
ً
ً
ً
لم يثمر شيئا وأهدر موارد وجهدا بشريا.
واق ـت ـن ـصــت إدارة ري ـغ ــان فــرصــة ال ـمــزاج
ال ـ ـش ـ ــائ ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب وب ـ ـخـ ــاصـ ــة
الفلسطينيين الستهداف العرب ،باعتبارهم
الرابطة األضعف في حلقة الحريات المدنية،
وفي قضيتين مهمتين في القضاء ،استغلتا
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،دف ـع ــت اإلدارة إلـ ــى إجـ ــراء
تعديالت تضعف قانون الترحيل األميركي
وتـجــرم الــدعــم لجماعات فلسطينية معينة
ً
حـتــى لــو ك ــان الــدعــم مـقـتـصــرا عـلــى أنشطة
يكفلها التعديل األول في الدستور ،ودفعت
اإلدارة بـمـبــادرة مـشــؤومــة لبناء معسكرات
احـتـجــاز جماعية ســريــة تستوعب عـشــرات
اآلالف من العرب في حالة «الطوارئ القومية».
وأص ــدرت إدارة كلينتون أوام ــر تنفيذية

أري ـ ــد ب ـهــا ت ـعــزيــز ت ـجــريــم ال ــدع ــم ل ـع ــدد من
الـجـمــاعــات ،غالبيتها مــن ال ـعــرب ،حـتــى إذا
ً
كان هذا «الدعم» مقتصرا على أنشطة حسنة
النوايا ،مثل المساهمة في جمعيات خيرية
ً
أو ب ـيــع صـحـيـفــة ،وأيـ ـض ــا طـبـقــت مـمــارســة
استهداف فئة معينة في المطارات ،فقد تم
تخصيص أشخاص يتعرفون على الرجال
والـنـســاء الــذيــن يـبــدو أنـهــم عــرب عند نقاط
الفحص ،وإخراجهم من الصفوف وإهانتهم
بفحص متاعهم على مــرأى مــن المسافرين
اآلخرين.
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر،
ردت إدارة بوش بطريقة متناقضة ،فقد حذر
الرئيس األميركي مــن تخصيص الـعــرب أو
المسلمين باللوم ،لكن وزارة العدل طبقت في
الوقت نفسه طائفة من السياسات التي فعلت
ما حذر منه الرئيس ،ففي أعقاب الهجمات
مباشرة ،أعلنت وزارة العدل عمليات اعتقال
جماعية آلالف المهاجرين العرب والمسلمين،
جرى ترحيل كثيرين منهم بعد فترة قصيرة.
وجاء هذا في أعقاب عمليات استدعاء جرى
فيها االتصال بآالف العرب والمسلمين عبر
ُ
البريد وطلب منهم الحضور إلجراء مقابالت
مــع مسؤولي الـهـجــرة ،وبـعــض الــذيــن تلقوا
«دعوات» كانوا مواطنين في الحقيقة.
وكــل هــذه الـمـمــارســات لــم تكن إال مقدمة
لـنـظــام تـسـجـيــل ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج األمـنــي
ً
ال ـق ــوم ــي الـ ــذي ع ــرف أي ـض ــا ب ــاس ــم بــرنــامــج
«التسجيل ال ـخــاص» ،وطـلــب هــذا البرنامج
مــن  180أل ــف مـهــاجــر وطــالــب وزائ ــر جــديــد،
معظمهم من دول عربية وذات غالبية مسلمة،
الذهاب إلجــراء مقابالت في مكاتب الهجرة
المحلية ،وتم ُإعداد برنامج التسجيل الخاص
ً
بشكل سيئ ونفذ اعتباطيا ،مما جعل 1300
شخص على قائمة الترحيل ،بسبب مسائل
فنية في حــاالت كثيرة ،وتجدر اإلشــارة إلى
أن ــه لــم يـجــر اعـتـقــال إرهــابـيـيــن قــط بموجب
أي من هذه البرامج ،ولم تفعل هذه البرامج
إال خلق الخوف وعدم اليقين في جماعاتنا،
وعــززت الريبة في العرب والمسلمين وسط
الجماهير األوسع.
واستغلت إدارة بوش المخبرين المندسين
لإليقاع بالمسلمين الشباب محل الشك ،وفي
ً
هــذه الـفـتــرة شهدنا أيـضــا تــوســع المراقبة،

أبهيجنان ريج*

أجندة ّ
موسعة على جدول أعمال وزراء دفاع
تحالف «العيون الخمس»
استضافت كندا أحدث جولة من اللقاء االفتراضي الذي جمع
وزراء دفاع التحالف االستخباري "العيون الخمس" في  15و16
أكتوبر ،ونشأ هــذا التحالف في األصــل لبذل جهود استخبارية
مشتركة بين البلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية (أستراليا ،كندا،
نيوزيلندا ،بريطانيا ،الواليات المتحدة) في بداية سنوات الحرب
الـبــاردة ،لكن على مر أكثر من  70سنة منذ نشوئهّ ،
تطور دوره
بطريقة ملحوظة.
ف ــي ال ـمــاضــي ال ـقــريــب ،عــالـجــت مـ ـش ــاورات "ال ـع ـيــون الـخـمــس"
مجموعة متنوعة مــن المسائل ،إذ يجتمع ال ــوزراء المسؤولون
عــن ش ــؤون األم ــن الــداخـلــي بانتظام منذ عــام  2013عبر ترتيب
ّ
وزاري خــاص بهذا التحالف ،وقــد رك ــزت النقاشات األخـيــرة في
هذا المنتدى على التهديدات الناشئة في مجال األمن اإللكتروني،
ومنذ ذلك العام ُت ّ
سمى اللقاءات الوزارية التي تشمل وزراء الدفاع
والشؤون الخارجية والخزانة في تلك البلدان الخمسة "اجتماعات
العيون الخمس".
اجتمع وزراء الدفاع في التحالف في شهر يونيو الماضي عبر
ً ُ
مؤتمرات الفيديو مجددا وطرحت أجندة واسعة للنقاش خالل
ذلك االجتماع ،وكما حصل في عدد كبير من الترتيبات األمنية
َ
المماثلة ،أصبحت الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ
محور تركيز االجتماعات الجديدة.
ذكر بيان صحافي أميركي صادر عن اجتماع وزراء دفاع "العيون
الخمس" أنهم "ناقشوا المبادرات الراهنة والمستقبلية وفكروا بما
يستطيع التحالف فعله لتكثيف التعاون بين أطرافه ومعالجة
ً
التحديات األمنية العالمية المشتركة" ،وأضــاف البيان أيضا أن
الوزراء "طرحوا استراتيجياتهم الخاصة حول طبيعة مشاركتهم
َ
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واقترحوا خطوات لتحسين
طريقة تنسيق الجهود بينهم".
مــارســت إدارة تــرامــب الـضـغــوط إلن ـشــاء هـنــدســة أمـنـيــة أولـيــة
َ
لمنطقة المحيطين الهندي والـهــادئ ،حيث يسعى األعضاء في
ً
الكتل المتداخلة إلى تنسيق مواقفهم حول مسائل مهمة إقليميا
ويتعاونون مع جهات أخرى خارج التحالف (الواليات المتحدة
ً
وأستراليا منتسبتان مثال إلــى "المجموعة الرباعية" وتحالف
ً
"العيون الخمس" في آن) .هذا التحالف ليس استثناء على القاعدة،
وقد أوضح البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الدفاع في
يونيو الـمــاضــي هــذه الـفـكــرة مــع التشديد على أهمية "الـشــركــاء
والمؤسسات في المنطقة".
لكنها فكرة مثيرة للفضول بالنسبة إلــى كتلة ال يــزال نطاق
ً
ّ
جهودها االستخبارية المشتركة غامضا ،وشكك بعض المحللين
ُ َّ
بمنفعة أن تـكــلــف كتلة استخبارية بتنسيق الـسـيــاســات ،وذكــر
الـمـســؤول الحكومي األسـتــرالــي السابق بــن سكوت فــي صحيفة
"ذا إنتربرتر" التابعة لـ"معهد لــوي" أن "اعتبار القمم السياسية
ً
اجتماعات لتحالف "الـعـيــون الخمس" يـجــازف أيـضــا فــي إخفاء
الـطــابــع االسـتـخـبــاري لـهــذه الـكـتـلــة" ،حتى أن هــذا التوصيف قد
ُ
ضعف الموضوعية المطلوبة لبذل جهود استخبارية ناجحة.
ي ِ
على صعيد آخر ،يظن سكوت أن تسمية "العيون الخمس" تمنع
ً ُ
انتساب أعضاء جدد إلى التحالف ،فيسهل مثال أن تضاف اليابان
إلــى المشاورات االستراتيجية بين أستراليا وكندا ونيوزيلندا
وبــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،حـتــى ل ــو كــانــت االجـتـمــاعــات
استخبارية في المقام األول ،لكن من األصعب في المقابل أن يصبح
ً
أي بلد جديد جزءا من التحالف.
في شهر أغسطس من هذه السنة ،حاول وزير الدفاع الياباني
تارو كونو االنضمام إلى التحالف واقترح تسميته "العيون الست"،
لكن كتب المحلل أنكيت باندا في صحيفة "دبلومات" حينها أن
الحواجز الكبرى التي تحول دون انضمام اليابان إلى ذلك التحالف
ال ت ــزال قــائـمــة (أب ــرزه ــا تــدابـيــر مــراقـبــة الـمـعـلــومــات مــن الـجــانــب
ً ً
الياباني) ،مع أن البلد أصبح قريبا جدا من اتخاذ هذه الخطوة.
ً
أخيرا ،تبرز مسألة األجندات المثقلة بالبنود ،إذ يمنح تحالف
ً
"العيون الخمس" بلدا مثل كندا فرصة تلقائية لتوسيع دورهــا
َ
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،لكن من خالل تحويل آلية
تقاسم وجمع المعلومات االستخبارية بطريقة مشتركة إلى جهة
موسعة ،يزيد احتمال أن ُت َّ
تحمل أجندة ّ
همش المهام األساسية
الموكلة إلى التحالف.
في النهاية ،من المعروف أن التحالفات المبنية على مسائل
ُ
محددة تنجح أكثر من الكيانات التي تعنى بمواضيع كثيرة.
*«دبلومات»
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زوايا ورؤى

د .عبد المحسن حمادة
وأب ـ ــرز األم ـث ـل ــة ،ب ــرن ــام ــج «وح ـ ــدة ال ـتــوزيــع
ال ـس ـك ــان ــي» س ـيــئ ال ـس ـم ـعــة ل ـشــرطــة مــديـنــة
نـ ـي ــوي ــورك ،وه ـ ــذا ال ـم ـس ـعــى ال ـم ـش ـتــرك بين
شــرطــة نـيــويــورك و«س ــي .آي .إي ــه» استخدم
مخبرين للتسلل إلــى األنشطة االقتصادية
ومراكز الجماعات ودور العبادة للتجسس
وتـقــديــم تـقــاريــر عــن أنـشـطــة اعـتـيــاديــة ،مثل
البرامج التلفزيونية التي يجري مشاهدتها،
واألح ــادي ــث ال ـتــي ت ــدور وأس ـم ــاء وعــرقـيــات
األش ـ ـخـ ــاص ،وصـ ـ ــدرت ت ـق ــاري ــر م ـطــولــة عن
السوريين والفلسطينيين والمصريين ،وحين
كشفت عنها وكالة «أسوشيتدبرس» ،شعر
ا لـعــرب والمسلمون فــي المدينة باالنتهاك
والهوان.
وإدارة أوباما لم تسلم من اتخاذ إجراءات
ً
تؤثر سلبا على العرب والمسلمين .صحيح
أن حقبة برنامج «التسجيل الخاص» ،الذي
يعود إلدارة بوش قد توقف ،لكن أوباما لم
ينهه رسميا حتى نهاية فترة واليته األخيرة،
وبعد سنوات من الجدل الداخلي ،أنهت وزارة
العدل عملية االستهداف على أساس المظهر،
لكن ثغرة «األمن القومي» سمحت لقوات إنفاذ
القانون استهداف وإهانة العرب والمسلمين
ع ـلــى الـ ـح ــدود وم ــواص ـل ــة مــراق ـب ـت ـهــم داخ ــل
جالياتهم .صحيح أن أوباما عزز التواصل مع
ً
المسلمين ،لكن هذا تم غالبا باسم محاربة
اإلره ـ ــاب مـمــا ش ــوه الـمـسـعــى بــرمـتــه ،وبعد
اعـتـقــال نـيـجـيــري ك ــان يـعـتــزم تفجير رحلة
طيران لشركة «نورثويست ايرالينز» ،جاء رد
إدارة أوبــامــا في صــورة فــرض قيود خاصة
مضنية على الركاب القادمين إلى الواليات
المتحدة من دول معينة غالبيتها عربية.
ويوضح لنا هذا االستعراض التاريخي أن
السياسات التي استهدفت العرب والمسلمين
ً
لم تبدأ بدونالد ترامب ولن تنتهي تلقائيا
مع حدوث تغير في البيت األبيض ،واألضرار
لم تطل جاليتنا فقط ،بل جعلت ممارسات
ً
ً
قوات تنفيذ القانون أمرا طبيعيا مما ساهم
في تقلص الحريات المدنية لكل األميركيين،
وبصرف النظر عن الحزب الذي يشغل البيت
األبـيــض ،يتعين التصدي لهذه السياسات
المنغصة والقضاء عليها.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

غرس الوطنية من األهداف الرئيسة التي تسعى النظم
التربوية إلى تحقيقها ،فأي نظام تربوي ناجح يجعل
هدفه األول غرس الروح الوطنية لدى اإلنسان ،فتربية
المواطن على حب وطنه واإلخالص من أجله واجبة ،وقد
تبنت النظم التربوية هذا الهدف عبر العصور التاريخية
القديمة والحديثة ،وتختار هذه النظم المناهج ووسائل
التعليم المختلفة لغرس هذا الهدف المهم ،وحب الوطن،
بكل تأكيد ،غريزة لدى اإلنسان ،فاإلنسان الطبيعي قد
جبل وفطر على حب الوطن الذي ولد ونشأ فيه.
وساد اعتقاد لدى الكثير منا أن العبارة التي تقول
"إن حــب ا لــو طــن مــن اإل يـمــان" هــي حديث شــر يــف ،لكنها
ليست كذلك بل هي قول مأثور وصادق ،ومن أفضل ما
نقوله في حب الوطن األم ما قاله النبي صلى الله عليه
وسلم ليلة هجرته ،فإنه التفت إ لــى مكة قائال بما في
معناه ،مــا أ حـبــك مــن بلد و مــا أطيبك إ لــي ،و لــوال قومي
أخرجوني منك ما سكنت غيرك ،كما كان يدعو أن يحبب
الله له المدينة كما حبب له مكة.
يتبين لنا مما مضى أهمية حب الوطن لدى اإلنسان،
لــذا نستغرب عـنــدمــا نـقــرأ فــي أدب ـيــات جـمــاعــة اإلخ ــوان
رأيهم في أن فكرة الوطن واألمن القومي ال قيمة لها في
أدبيات الجماعة ،فالمؤسس األول يرى أن الوطن حفنة
من تراب عفن ،ويرى أن الوطن وسيلة ال غاية ،فالغاية
أهم من الوسيلة ،وغايتهم الوصول إلى أستاذية العالم.
و يـقــال إن محمد مـهــدي عــا كــف أ حــد المرشدين قــال،
"ط ــز" فــي م ـصــر ،اإلخـ ــوان ف ــوق الـجـمـيــع" ،وق ــال آخ ــر إن
الـمــالـيــزي الـمـسـلــم أق ــرب إل ــي مــن الـمـسـيـحــي الـمـصــري،
فمثل هــذه اآلراء التي تميز بين المواطنين في الوطن
الواحد بسبب الدين مخالفة لمبادئ الدستور في معظم
الدول الحديثة ،وذلك إلثارتها الكراهية والفتن والتمييز
العنصري بين أبناء المجتمع ا لــوا حــد ،واستمعت الى
شــر يــط مـتـلـفــز لـقـيــادي مــن اإل خـ ــوان يـخــا طــب مجموعة
مــن المنتمين ،حيث يـقــول إذا طلب منكم رئيسكم في
العمل االلتزام بقوانين العمل فال تسمعوا له ألن هذه
ع ـب ــودي ــة وذل ،وه ـك ــذا ي ـغ ــرس ــون ف ــي أت ـبــاع ـهــم ال ـنــزعــة
الفوضوية وا لـخــروج على القوانين و عــدم الرضوخ إال
ألوامر الجماعة.
ولعل ذلك أهم الدوافع التي جعلت الجماعة ال تعير
اهتماما لألمن القومي والوالء للدول التي تنتمي إليها،
لتعطي أعضاء ها مبررا للخروج على الدولة ومحاربتها
إذا اقتضت مصلحة الجماعة ذ لــك ،فعندما ينضم أي
شخص لعضوية اإل خــوان يقسم يمينا أن يضع نفسه
تحت تصرف القيادة سامعا مطيعا ألوامرها ،في العسر
واليسر ،والمنشط والمكره ،معاهدا على الكتمان وبذل
ال ــدم والـ ـم ــال ،ف ــإن خ ــان ال ـع ـهــد أو أف ـشــى ال ـســر فـســوف
يؤدي ذلك إلى إخالء الجماعة منه ،ويكون مأواه جهنم
وبئس المصير ،وتاريخهم مليء بالخروج على الدولة،
و"خوارج العصر" من أفضل التسميات التي تنطبق على
هذه الجماعة.
استخدمتهم أميركا فــي مــا يسمى "ا لــر بـيــع العربي"
لنشر الفوضى في مصر وكثير من الدول العربية ،وقد
كشفت الرسائل اإللكترونية المسربة من بريد هيالري
كلنتون وز يــرة الخارجية األميركية السابقة أن مصر
ك ــدول ــة وم ــؤس ـس ــات ووحـ ــدة وط ـن ـيــة ،كــانــت مـسـتـهــدفــة
للتفكيك والضياع ،وكان اإلخوان إحدى األدوات المهمة
لتحقيق هــذا ا لـغــرض ،و تـصــدى لهم الجيش المصري
وهدد أوباما بقطع المساعدات األميركية ،ودعمت دول
الخليج مصر للصمود أمام تلك المؤامرة الدنيئة.
وه ـكــذا تــؤكــد األح ــداث أنـهــم بـمـثــابــة طــابــور خامس
أو حصان ط ــروادة لـلــدول التي تريد أن تعبث فــي أمن
ا لـمـنـطـقــة ،و فــي هــذه األ ي ــام تستخدمهم حـكــو مــة تركيا
الحالمة بعودة الخالفة العثمانية ،لذلك نقلوا نشاطهم
إلى إسطنبول ،ويطلقون على أنفسهم التنظيم الدولي.
وبــالــرغــم مــن م ــرور قــرن عـلــى نـشــأتـهــم ،فــإنـهــم بـعـيــدون
عن تحقيق أهدافهم ،وقد يكتفون أن يكونوا أداة لدول
كبرى تستهدف المنطقة ،وقد يكون هذا سر استمرارهم،
فمعظم قادتهم يعيشون في الغرب خصوصا من بيدهم
المال.

براهما تشيالني*

ِّ
التحالف الرباعي يكشر عن أنيابه
في أعقاب اجتماع أخير في
طوكيو ضم كبار مسؤولي
السياسة الخارجية في
الديمقراطيات الـ ٤
الرائدة في منطقة المحيط
الهادي الهندي ،تعمل
أستراليا ،والهند ،واليابان،
والواليات المتحدة اآلن
بنشاط نحو إنشاء بنية
أمنية جديدة متعددة
األطراف للمنطقة.

بينما يناضل
العالم في التصدي
لجائحة نشأت
في الصين أعطت
النزعة التوسعية
التي تنتهجها هذه
ً
ً
الدولة زخما جديدا
لتطور «الرباعي»

الرباعي تحالف حر غير مقيد يتألف من الديمقراطيات
األربعة الرائدة في منطقة المحيط الهادي الهندي ،في
عــامـنــا ه ــذا ب ــدأ يتماسك ويـتــرســخ ردا عـلــى السياسة
الخارجية العدوانية التي تنتهجها الصين ،ففي أعقاب
اجتماع أخير في طوكيو ضم كبار مسؤولي السياسة
الخارجية في هذه الديمقراطيات ،تعمل أستراليا ،والهند،
واليابان ،والواليات المتحدة اآلن بنشاط نحو إنشاء بنية
أمنية جديدة متعددة األطــراف للمنطقة ،والفكرة ليست
إنشاء نسخة آسيوية من منظمة حلف شمال األطلسي
(الناتو) ،بل تطوير شراكة أمنية وثيقة تستند إلى قيم
ومصالح مشتركة ،بما في ذلك سيادة القانون ،وحرية
الـمــاحــة ،واح ـتــرام السالمة اإلقليمية والـسـيــادة ،وحل
النزاعات بالطرق السلمية ،واألس ــواق الحرة ،والتجارة
الحرة .تمثل الصين تحديا متناميا لكل هذه المبادئ،
ففي وقت يناضل العالم في التصدي لجائحة نشأت في
الصين ،أعطت النزعة التوسعية التي تنتهجها هذه الدولة
وسلوكها المارق زخما جديدا لتطور الرباعي نحو ترتيب
أمني رسمي متماسك.
بطبيعة الحال ،يمتد تركيز الرباعي أيضا إلى ما وراء
الـصـيــن ،بـهــدف ضـمــان ال ـتــوازن المستقر للقوى داخــل
"منطقة الهادي الهندي الحرة المفتوحة" .جرى تفصيل
هــذا المفهوم بوضوح ألول مــرة في عــام  2016من ِق َـبـل
رئيس ال ــوزراء الياباني آنــذاك شينزو آبــي ،وسرعان ما
أصبح العمود الفقري لالستراتيجية اإلقليمية األميركية.
في حين يتفق جميع شركاء الرباعي من حيث المبدأ
على الحاجة إلــى الحرية واالنفتاح في منطقة الهادي
الهندي ،فإن النزعة التوسعية الصينية هي التي حفزت
التحركات األخيرة للرباعي .الواقع أن الصين تجبر حتى
قوى بعيدة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على
النظر إلــى منطقة الهادي الهندي القائمة على القواعد
باعتبارها تشكل أهمية مركزية للسلم واألمن الدوليين.
على سبيل المثال ،عينت فرنسا للتو سفيرا لمنطقة
الـهــادي الـهـنــدي ،بعد الكشف عــن استراتيجية جديدة
تؤكد أهمية المنطقة في أي نظام عالمي متعدد األطراف
مستقر وقائم على القواعد ،وقد سعت ألمانيا ،التي تتولى
حاليا رئاسة المجلس األوروبي ،إلى تطوير استراتيجية
االتحاد األوروبي في التعامل مع منطقة الهادي الهندي.
في مبادئها التوجيهية السياسية التي أصدرتها مؤخرا،
تدعو إلى اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سيادة القواعد،
ال نهج "القوة هي التي تصنع الحق" ،في منطقة الهادي
الهندي ،وتشير هذه التطورات إلى أن أعضاء الرباعي
سيعملون على نحو متزايد فــي الـسـنــوات المقبلة مع
الشركاء األوروبـيـيــن لتأسيس كوكبة استراتيجية من
الديمقراطيات القادرة على توفير االستقرار وتوازن القوى

في منطقة الـهــادي الهندي .بعد سباته لسنوات ،أعيد
الرباعي إلى الحياة في أواخر عام  ،2017لكنه لم يكتسب
الزخم حقا إال في العام الماضي ،عندما ُر ِف َـعـت مداوالته إلى
مستوى وزراء الخارجية ،وهذا الشهر ،قال وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو" :بمجرد إضفاء الطابع المؤسسي
على ما نقوم به ،يصبح بوسعنا أن نشرع في بناء إطار
أمني حقيقي ،نسيج قــادر على التصدي للتحدي الذي
يفرضه الحزب الشيوعي الصيني علينا جميعا".
لكن مستقبل الرباعي يتوقف على الهند ،ألن القوى
الثالث األخــرى في المجموعة مقيدة بالفعل بتحالفات
أمنية ثنائية وثالثية بين بعضها بعضا ،فتحتمي كل من
أستراليا واليابان بالمظلة األمنية (والنووية) األميركية،
في حين ال تشترك الهند في حدود برية طويلة مع الصين
وحسب ،بل يتعين عليها أيضا مواجهة العدوان اإلقليمي
الصين بمفردها ،كما تفعل حاليا .وقد أدى استيالء الصين
على األراضي خلسة في منطقة الداخ الحدودية الواقعة
أقـصــى شـمــال الهند فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـعــام إلى
مواجهة عسكرية كبرى ،مما يزيد مخاطر اندالع المزيد
من المعارك في مواقع محصورة أو حرب حدودية أخرى
على غرار ما حدث في عام .1962
هذا العدوان على وجه التحديد هو الذي غير المعادلة
االستراتيجية ،فبسبب تصريح الرئيس الصيني شي جين
بينغ لجيش التحرير الشعبي بتنظيم توغالت في منطقة
الهيمااليا ،اضطرت الهند ذاتها إلى اتخاذ مواقف أكثر
تصادمية ،واآلن بات من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن
يحول التحالف الرباعي توجهاته من التشاور والتنسيق
ليصبح تحالفا استراتيجيا بحكم األمر الواقع يضطلع
ب ــدور مــركــزي فــي ترتيب أمـنــي جــديــد متعدد األط ــراف
للمنطقة .لن تكون هذه البنية الجديدة قريبة الشبه للنظام
الذي ساد خالل حقبة الحرب الباردة في أميركا ،والذي
استند إلــى إط ــار الراعي-العميل ،حيث تمثل الــواليــات
المتحدة "محور الــدوالب" في حين ُي َـعـد الحلفاء "أشعة
ال ــدوالب" ،ولن ينجح مثل هذا الترتيب في أيامنا هذه،
لسبب بسيط مفاده أن دولة كبيرة بحجم الهند من غير
الممكن أن تصبح مجرد يابان أخرى بالنسبة إلى الواليات
المتحدة .لهذا السبب تعمل الواليات المتحدة على مداهنة
وتملق الهند إلقناعها بالدخول في "تحالف ناعم" غير
مقيد بأي التزامات بموجب معاهدة رسمية ،وسيتضح
هذا الجهد بشكل كامل في السادس والعشرين والسابع
والعشرين من أكتوبر الجاري ،عندما يزور بومبيو ووزير
الدفاع األميركي مارك إسبر نيودلهي إلجراء مشاورات
مشتركة مع نظيريهما الهنديين ،وسينتهي هذا االجتماع
في األرجح بتوقيع الهند على آخر االتفاقيات التأسيسية
األربـ ــع الـتــي تبرمها ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــع شركائها

الدفاعيين الوثيقين اآلخرين ،وبموجب هذه االتفاقات
سيلتزم كال البلدين بتوفير الوصول المتبادل إلى المرافق
العسكرية ،على النحو الذي يعمل على تأمين االتصاالت
العسكرية ،وتبادل البيانات الجغرافية المكانية المستمدة
من أجهزة االستشعار المحمولة جوا واألقمار الصناعية.
عــاوة على ذلــك ،بعد أن أجــرت العديد من التدريبات
العسكرية الثنائية والثالثية مع شركائها في التحالف
الرباعي ،من المرجح أن تدعو الهند أستراليا إلى المشاركة
فــي م ـنــاورات "مــاالبــار" الحربية البحرية هــذا الـعــام مع
الواليات المتحدة واليابان ،وهذا سيشكل أول تدريبات
عسكرية رباعية على اإلطالق؛ أو على حد تعبير الصحيفة
الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني" ،غلوبال تايمز":
"سيشير ذلــك إلــى تشكل التحالف العسكري الرباعي
رسميا" .كانت السياسة الخارجية األميركية دوما أكثر
فاعلية عندما تستفيد من التعاون مع دول أخرى لتعزيز
األهداف االستراتيجية المشتركة ،وعلى الرغم من تقويض
تحالفات الواليات المتحدة على يد الرئيس دونالد ترامب،
فقد قامت إدارته ببناء المجموعة الرباعية في هيئة تحالف
واعــد ،وعملت على ترقية العالقات األمنية مع الشركاء
الرئيسيين في منطقة الهادي الهندي ،بما في ذلك تايوان،
واليابان ،وكوريا الجنوبية ،وأستراليا ،وتايلند ،والهند.
األمر األكثر جوهرية هو أن توطيد التحالف الرباعي
ُي َـعـد دليال آخــر على أن سياسات نظام شي جين بينغ
العدوانية بدأت تسفر عن نتائج عكسية ،وبلغت صورة
الهند الدولية مستويات متدنية جديدة هذا العام ،ومع ذلك
رفضت مؤخرا وزارة الخارجية الصينية -التي تضاعف
جهودها على مسار دبلوماسية "المحارب الذئب" -خطة
بومبيو لتشكيل تحالف دولــي ضد الصين باعتبارها
"محض هراء" .جاء في تصريح وزارة الخارجية الصينية:
"لن يرى ذلك اليوم ،ولن يرى خلفاؤه ذلك اليوم أيضا ،ألن
ذلك اليوم لن يأتي أبدا".
لكن ذلك اليوم قادم ،فذات يوم كان التحالف الرباعي
مجرد رمــز لجهد دولــي ناشئ لفرض أداة ضبط للقوة
الصينية ،وإذا أدت تهديدات شي المتزايدة تجاه تايوان
إلى عمل عسكري ،فسيصبح من المحتم إقامة تحالف
دولي أكبر ،والتحالف الرباعي في جوهره.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز بحوث
السياسات في نيودلهي ،وزميل أكاديمية روبرت بوش
في برلين ،وهو مؤلف تسعة كتب ،تتضمن "الطاغوت
اآلسيوي" ،و"المياه :ساحة المعركة الجديدة في
آسيا" ،و"المياه ،والسالم ،والحرب :مواجهة أزمة المياه
العالمية".
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.245

5.629

4.405

2.530 2.767 3.270

إقبال من الشركات المدرجة على تفعيل حق «أسهم الخزينة»
هيئة األسواق تلقت أكثر من  100طلب خالل الفترة الماضية تمت الموافقة على أغلبها
عيسى عبدالسالم

الشركات استخدمت
حقها في دعم
أسهمها واالستفادة
منها بسداد الديون
والهيكلة

تشهد بورصة الكويت لألوراق
المالية زي ــادة غير اعتيادية في
طـلــب الـشــركــات الـمــدرجــة تفعيل
ح ـق ـه ــا ف ـ ــي شـ ـ ـ ــراء وب ـ ـيـ ــع أس ـه ــم
الخزينة خــال الفترة الماضية،
إذ ت ـل ـق ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  100ط ـلــب خــال
الـفـتــرة الـمــاضـيــة تـمــت الـمــوافـقــة
عـلــى أغـلـبـهــا ،بــاسـتـثـنــاء تجديد
ح ــق شـ ــراء أو بـيــع  10ف ــي المئة
م ــن األس ـه ــم ف ــي حـ ــاالت م ـحــددة،
وألسـ ـب ــاب ق ــد ت ـع ــود إل ــى وج ــود
مشكالت في السيولة لدى الشركة،
إضــافــة إلــى مـصــادر تمويلها ،أو
أخ ــرى تتعلق بــأسـبــاب قانونية
وتنظيمية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـصـ ــادر م ـ ـطـ ـ ــلع ـ ـ ــة،
لـ "الجريدة" ،إن الشركات المدرجة
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ــى رخ ـ ــص مــن
الـهـيـئــة ب ـشــأن تـفـعـيــل حـقـهــا في
شراء وبيع أسهم الخزينة لجأت
إلــى هــذه األسـهــم لتحقيق بعض
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،مـ ـث ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
اسـتـقــرار سـعــر سـهــم الـشــركــة في
ال ـ ـسـ ــوق ،وت ـخ ـف ـيــض رأس ـمــال ـهــا
بتلك األسهم ،وتوزيع األرباح على
شكل أسهم مجانية ،باستخدام
أسهم الخزينة المتاحة لديها عند
ال ـتــوزيــع ،وزيـ ــادة ربـحـيــة السهم
مــن خ ــال تخفيض ع ــدد األسهم
القائمة.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ه ــذه
ال ـشــركــات تـهــدف إل ــى االسـتـفــادة
من األطر التنفيذية النى أصدرتها
ً
ال ـه ـي ـئــة وفـ ـق ــا لــائ ـحــة الـتـفـيــذيــة
للقانون رقم  7لعام  2010والئحته

التنفيذية وتعديالتهما في تنظيم
آلية حق شراء أو بيع  10في المئة
من أسهم الشركة ،حيث استخدمت
هـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ح ـق ـهــا لتحقيق
ب ـعــض االس ـت ـف ــادة م ــن تـعــامــات
أسـهــم الـخــزيـنــة ،إذ تــوجــد بعض
الخيارات ،وأهمها استغالل هذه
األسهم في استيفاء الشركة لدين
م ـقــاب ـل ـهــا ،وي ـم ـك ــن اس ـت ـخــدام ـهــا
فــي عمليات المبادلة فــي حــاالت

االسـتـحــواذ على شــركــات أخــرى،
إضــافــة إل ــى إم ـكــان تــوزيــع أسهم
الخزينة على العاملين في الشركة،
وذلك ضمن برنامج خيار األسهم
للموظفين.
وذكــرت أن القانون رقم  7لعام
 2010لقانون هيئة أســواق المال
والئحتة التنفيذية وتعديالتهما
يمنع جميع الـشــركــات الـمــدرجــة
مـ ــن الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــأي ع ـم ـل ـي ــات عـلــى

أسهم الخزانة خالل فترة إعالنات
البيانات المالية التي حددت بـ10
ً
ً
أي ــام عـمــل ،علما أن هـنــاك تقريرا
ً
س ـن ــوي ــا ي ـت ــم ت ــزوي ــد ال ـه ـي ـئــة بــه
يتضمن كل العمليات ،التي تمت
على أسهم الخزينة.
وأوضـ ـح ــت أن ه ـنــاك شــركــات
ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وقـ ـعـ ــت مـ ــع ش ــرك ــات
استثمارية تمتلك رخصة صانع
س ــوق بـغـيــة عـمــل صـنــاعــة ســوق

مؤشرات البورصة ترتد ...والسيولة  62.6مليون دينار
تذبذب أداء األسهم القيادية ومكاسب جيدة ألسهم البنوك الصغيرة
●

علي العنزي

ارت ـ ـ ـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
أخيرا ،وبعد  7جلسات من التراجع ،كان
أقساها أمس األول ،وربح مؤشر السوق
ال ـع ــام أم ــس  0.35ف ــي ال ـم ـئــة ،أي 19.83
نقطة ،ليقفل على مستوى  5629.11نقطة
بسيولة جيدة بلغت  62.6مليون دينار،
هي أقل من سيولة أمس األول بحوالي 4
ماليين دينار ،لكنها كانت ُمرضية لجموع
المتداولين تداولت  253.5مليون سهم من
خالل  13543صفقة ،وتم تداول  118سهما،
ربح منها  62سهما وخسر  ،41بينما ثبت
 15دون تغير ،وكان االرتــداد بدعم أسهم
الـســوق األول التي ربــح منها  14سهما،
وخسرت  3أسهم فقط ،في حين استقر 3
أخرى ،وحقق مؤشرها نموا بنسبة 0.42

فــي المئة تـعــادل  26.1نقطة ،ليقفل على
مستوى  6245.02نقطة ،بسيولة بلغت
 56.5مليون دينار ،تداولت  128.4مليون
س ـهــم ع ـبــر  9523ص ـف ـقــة ،وح ـقــق مــؤشــر
السوق رئيسي  50نموا بربع نقطة مئوية
تساوي  11.19نقطة ،ليقفل على مستوى
 4465.9نقطة بسيولة محدودة جدا قياسا
على الجلسات السابقة لــم تـتـجــاوز 5.6
ماليين دينار تداولت عدد أسهم متراجعا
أيضا بحدود  113مليون سهم عبر 3254
صفقة ،ورب ــح  24سهما فــي رئيسي ،50
بينما خسر  ،14وثبت  7دون تغير.

ارتداد واستقرار
أخ ـ ـيـ ــرا ،اس ـت ـق ــرت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى الـ ـ ـل ـ ــون األخـ ـ ـض ـ ــر وب ـع ــد

مــوجــة مــن الـتــراجـعــات تكبدتها خــال 7
جـلـســات مــاضـيــة اردت ام ــس وتــوشـحــت
باللون األخـضــر بعد حــالــة مــن التذبذب
ال ـش ــدي ــد ح ـيــث ب ـ ــدأت خـ ـض ــراء وسـجـلــت
األسهم القيادية نموا واضحا في بداية
تعامالتها ،سرعان ما فقدت لتبدأ موجة
بيع أدخلتها في الخسائر مجددا ،وكان
أبرزها اسهم الوطني وبيتك وأجيليتي،
حيث نجح األوالن من العودة واالرتفاع
قبل نهاية الجلسة ،بينما استقر أجيليتي
على خسارة ،وكان واضحا تماسك أسهم
قطاع البنوك الصغيرة مثل وربة والدولي
وبرقان ،ولم تشهد عمليات بيع جديدة،
فــي حين تــراجــع سهم الـبــورصــة مـجــددا،
وارتفع سهم شمال الزور وحقق  5فلوس
مكاسب ،بينما شهدت تعامالت السوق
الرئيسي فتورا واضحا ،وبقيت أسهم كتلة

«التجارة» تدرس ربط الرخصة التجارية
بالصناعية واالكتفاء بواحدة

●

جراح الناصر

تدرس وزارة التجارة والصناعة دمج
عملية إصدار الرخص التجارية بالرخص
الصناعية ،واالكتفاء بواحدة ،بالتنسيق
الـمـشـتــرك مــع الـهـيـئــة الـعــامــة للصناعة،
لتسهيل األعمال أمام أصحاب المنشآت
الصناعية.
وأوض ـ ـحـ ــت مـ ـص ــادر لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن
"ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة" ،م ـم ـث ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـش ــرك ــات
ً
والـ ــرخـ ــص ،ت ـف ـكــر م ـل ـي ــا ف ــي وضـ ــع آل ـيــة
جديدة لدمج رخصة األنشطة الصناعية
ً
ب ــال ــرخ ـص ــة ال ـت ـج ــاري ــة بـ ـ ــدال م ــن الـعـمــل

برخصتين عـبــر الــربــط التقني لـمــزاولــة
العمل ،إذ إن صاحب الرخصة الصناعية
ق ــد ي ـه ـمــل ت ـج ــدي ــد ال ــرخ ـص ــة ال ـت ـجــاريــة
واالكتفاء بالعمل باألولى.
وبـيـنــت أن ه ــذه الـخـطــوة تــأتــي ضمن
س ـل ـس ـلــة إج ـ ـ ـ ــراءات س ـت ـع ـمــل "الـ ـتـ ـج ــارة"
على دراســة تطبيقها في سبيل تسهيل
ممارسة األنشطة التجارية أمام أصحاب
الرخص الصناعية ،مما يساهم في تقديم
قيمة مضافة لهم ،وتقليل الوقت وميكنة
الخدمات.
وت ـن ــوي "ال ـت ـج ــارة" ف ــي بـيـئــة األع ـمــال
تـبـسـيــط اإلج ـ ـ ـ ــراءات أم ـ ــام "ال ـص ـنــاع ـيــة"

المدينة في طليعة النشاط وتباين أداؤها
على تغيرات محدودة في معظمها ،وكان
أسهم االمتياز والسفن األفضل أداء ،في
وقت تراجع أعيان وأرزان ،وانتهى المطاف
بمكاسب بربع نقطة مئوية لرئيسي 50
وأكثر منها بقليل للعام واألول.
وعلى الجانب اآلخــر ،تراجعت معظم
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ولـ ــم ي ــرب ــح س ــوى
مؤشري الكويت وقطر بنسب محدودة،
وف ـقــد مــؤشــر س ــوق دب ــي مــا حـقـقــه أمــس
األول وتراجع بنسبة  1.3في المئة ،كما
خسرت أسواق أبوظبي والسعودية بنسبة
نـصــف نـقـطــة مـئــويــة وال ـب ـحــريــن بنسبة
مقاربة وعمان كذلك ،مقابل نمو واضح
ً
في أسعار النفط التي حققت أسعارا بلغت
 42.7دوالرا لمزيج برنت.

على أسهمها المدرجة ،من خالل
إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن
م ـس ـت ـمــر ب ـي ــن الـ ـع ــرض وال ـط ـلــب
وان ـح ـس ــار ال ـف ـج ــوة ب ـيــن سـعــري
الـبـيــع والـ ـش ــراء ،حـيــث يستهدف
بعضها خـلــق حــالــة مــن ال ـتــوازن
واالس ـت ـق ــرار عـلــى أسـهـمـهــا ،ففي
ح ــال وجـ ــود ض ـغــوط بـيـعـيــة من
المستثمرين ألي ظــروف تتعلق
باألسهم؛ يأتي دور صانع السوق

بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن
هـ ــؤالء م ــن ب ـيــع أسـهـمـهــم بشكل
سـ ـل ــس دون أن ي ـغ ـي ــر االتـ ـج ــاه
ال ـن ــزول ــي لـلـسـهــم جـ ــراء عمليات
الـبـيــع؛ والـعـكــس صحيح عندما
تكون هناك ضغوط شرائية يقوم
بتوفير ع ــروض بـيــع مقابلة من
مخزون األسهم التي يعمل صانع
ً
سوق عليها.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن قــانــون

ال ـه ـي ـئ ــة ح ـ ــدد لـ ـص ــان ــع الـ ـس ــوق
االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن مــن
خاللها اقـتــراض أسهم الشركات
ال ـمــدرجــة مـثــل خـلــو تـلــك األوراق
مــن أي قـيــود قانونية ط ــوال مدة
س ــري ــان االت ـفــاق ـيــة وإبـ ـ ــرام العقد
م ــع الـ ـط ــرف الـ ـمـ ـف ــوض ،ع ـل ــى أن
ي ـت ــم ت ـح ــدي ــد ع ـ ــدد مـ ــن ال ـب ـن ــود،
وهي مدة العقد ،وتحديد الطرف
المستحق الستحقاقات األسهم،
وع ــدم الـتـعــامــل عـلــى األس ـهــم في
حال توافر معلومات داخلية ذات
أثــر جــوهــري ،إضــافــة إلــى ضمان
تسجيل أسهم الخزينة في دفاتر
الشركة المقرضة وفــق ما تطلبه
المعايير الــدولـيــة فــي معالجات
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام ب ـقــواعــد
المقاصة بشأن إقراض واقتراض
األوراق المالية والخاصة بصانع
السوق.
يذكر أن أسهم الخزينة تعرف
بأنها األسهم التي تقوم الشركة
الـ ـمـ ـص ــدرة بـ ــإعـ ــادة ش ــرائ ـه ــا من
ال ـ ـسـ ــوق عـ ــن ط ــري ــق الـ ـب ــورص ــة،
وهي أسهم ال يحق لها توزيعات
أو ح ــق ال ـت ـص ــوي ــت خ ـ ــال ف ـتــرة
ملكية ال ـشــركــة ل ـهــا .وف ــي اآلون ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ن ـظ ـم ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
ال ـ ـمـ ــال الـ ـتـ ـع ــام ــات ع ـل ــى أس ـهــم
الخزينة ،وسمحت باستخدامها
فـ ــي تـ ـع ــام ــات جـ ــديـ ــدة ك ــإط ـف ــاء
ال ـخ ـس ــائ ــر وع ـم ـل ـي ــات تـخـفـيــض
ً
رأس المال وتوزيعها أرباحا على
ً
المساهمين ،علما أن الموافقات
الــرسـمـيــة بــالـتـعــامــل عـلــى أسـهــم
الخزانة سارية مدة  6أشهر.

أخبار الشركات
تابعة لـ«يونيكاب» تشتري  %17.23من أسهم «زميلة»
وافــق مجلس إدارة «يونيكاب» لالستثمار
والتمويل على شــراء شركة إسكان التجارة
ال ـعــامــة والـ ـمـ ـق ــاوالت (ت ــاب ـع ــة) لـنـسـبــة 17.23
فــي الـمـئــة مــن أسـهــم شــركــة إس ـكــان ُ
العمانية
لالستثمار (زميلة).
وق ــال ــت «ي ــون ـي ـك ــاب» ،إن ــه ف ــي ح ــال مــوافـقــة
الجهات ُ
المختصة وإتمام الصفقة سينعكس
ُ
ذلــك على زي ــادة حصة «يــونـيـكــاب» المجمعة
(مباشرة وغير مباشرة) بنسبة إجمالية قدرها
 54.94في المئة في شركة «إسكان ُ
العمانية»،
وس ـتــؤثــر الـصـفـقــة عـلــى ب ـيــانــات «يــونـيـكــاب»

المجمعة ،حيث ستتحول «إسكان ُ
ُ
العمانية» من
ُ
استثمارات في شركات زميلة تقاس بطريقة
ً
حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي
رق ــم ( )28إل ــى اسـتـثـمــارات فــي شــركــة تابعة،
يتم تجميع بياناتها المالية ضمن بيانات
ً
ا لـشــر كــة ُ
المجمعة ،طبقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم (.)10
وتوقعت أن تظهر أثر تلك التغييرات على
البيانات المالية للشركة في الربع الرابع من
العام الحالي ،في حال إتمام الصفقة.

«سنام» تخسر  419.05ألف دينار
بلغت خسائر شركة سنام العقارية  419.05ألف دينار ،بما يعادل  3.45فلوس للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  73.54ألف دينار ،بواقع
 0.61فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2019

«البترول الوطنية» تعيد دراسة خفض
كلفة «مستودع المطالع»

ً
ً
حتى لو تطلب األمر تعديال تشريعيا أو
تطوير القوانين المتعلقة بها ،وتحديث
األنظمة بجميع الخدمات المقدمة بقطاع
ال ـش ــرك ــات ،ك ـمــا سـيـتــم ال ـت ـحــرك ف ــي هــذا
المقترح بالدمج بدال من وجود رخصتين،
إذ إن ن ـتــائــج الـ ـت ـع ــاون ف ــي هـ ــذا ال ـشــأن
ً
ستظهر قريبا.
الجدير بالذكر أن من يرغب في تأسيس
شــركــة صـنــاعـيــة ،يـجــب أن يـحـصــل على
ترخيص مــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
ً
م ــن أج ــل إدارة أع ـم ــال ال ـشــركــة ت ـجــاريــا،
وتــرخـيــص مــن الهيئة الـعــامــة الصناعة
لمزاولة النشاط الصناعي.

ً
تماشيا مع استراتيجية ترشيد النفقات في القطاع النفطي

●

أشرف عجمي

أف ـ ــاد م ـص ــدر ن ـف ـطــي م ـط ـلــع بـ ــأن شــركــة
البترول الوطنية تعكف حاليا على خفض
قيمة التكلفة الخاصة بمشروع مستودع
"ال ـت ـســويــق ال ـم ـح ـلــي" ال ـجــديــد ف ــي منطقة
ال ـم ـط ــاع ،ب ـن ــاء ع ـلــى ت ــوج ــه م ــن مــؤسـســة
البترول ،وتماشيا مع سياسة المؤسسة
الحالية لترشيد النفقات.
وق ــال الـمـصــدر إن ه ـنــاك دراسـ ــة حالية
تعمل عليها الشركة لتغيير االفتراضات

والـمـعـطـيــات ال ـتــي تـنـصــب عـلــى احـتـســاب
ك ـم ـيــة ال ـت ـخ ــزي ــن ال ـم ـت ــوف ــرة ف ــي خ ــزان ــات
م ـصــافــي ال ـشــركــة الـمـخـصـصــة للتصدير
والـ ـتـ ـس ــوي ــق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،م ـض ـي ـف ــا أن ذل ــك
سيتضمن إضافة خزانات الغازولين المزمع
انتاجه من مصفاة الزور عند بدء تشغيلها،
لضمها ا لــى الطاقة التخزينية االجمالية
للبالد ،ومن المقرر االنتهاء من المشروع
عام  ،2022وستبلغ قيمته االجمالية نحو
 320مليون دينار.
وألـ ـم ــح إلـ ــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال االن ـت ـه ــاء من

المشروع فسيكون ثالث مستودع للوقود
في الكويت ،وسيخدم المنطقة الشمالية من
البالد ،مبينا أن نطاق العمل في المشروع
يشمل بناء خطوط أنابيب ،ومنشآت ضخ
ج ــدي ــدة وصـ ـه ــاري ــج ت ـخ ــزي ــن ال ـم ـش ـت ـقــات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،ح ـي ــث س ـي ـتــم ض ــخ ال ـن ـف ــط إل ــى
المستودع بواسطة خط أنابيب قبل أن يتم
توزيعه على محطات الــوقــود باستخدام
صهاريج نقل الوقود.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  8سنتات ليبلغ  41.46دوالرا ارتفاع اليورو واإلسترليني وتراجع الدوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8
سنتات ليبلغ  41.46دوالرا في تــداوالت
أمس االول مقابل  41.54دوالرا في تداوالت
يوم الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية لم يطرأ تغير
ُيــذكــر عـلــى أس ـعــار الـنـفــط أم ــس لتستقر
بـعــدمــا ُمـنـيــت بخسائر عـلــى م ــدى ثالثة
أيام ،نتيجة المخاوف من أن يقود تزايد
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا عالميا
لعرقلة تعافي الطلب على الوقود ،بينما
تؤدي زيادة اإلنتاج الليبي إلى وفرة في
اإلمدادات.
وتراجع خام برنت في التعامالت اآلجلة
أربعة سنتات أو ما يوازي  0.1في المئة
إ لــى  42.58دوالرا للبرميل متعافيا من

مستوى  42.19دوالرا ،الذي نزل إليه في
وقت سابق من الجلسة.
وارت ـف ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي سنتا واحدا
إلــى  40.84دوالرا للبرميل ،بعدما نزلت
في وقت سابق إلى  40.48دوالرا.
وتجاوزت حاالت اإلصابة بكوفيد-19
أربعين مليونا أمس االول ،وفقا إلحصاء
"روي ـ ـتـ ــرز" م ــع ت ـصــاعــد ال ـمــوجــة الـثــانـيــة
لـلـمــرض فــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا الشمالية
لتقود إلجراءات عزل جديدة.
وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى
فاندا إنسايتس "تخيم سحب قاتمة على
سوق النفط من جديد".
وتابعت "صــورة الطلب كانت ضعيفة
بالفعل .تضررت معنويات اإلمدادات يوم

االثنين بعد إحجام السعودية وروسيا عن
اإلشارة إلى إعادة النظر في زيادة االنتاج
التي تخطط لها أوبك +في يناير".
وفي اجتماع أمس االول للجنة وزارية
تضم منتجي "أوبك" ومنتجين متحالفين
م ـع ـهــا ف ـي ـمــا ي ـع ــرف ب ـ ـ ــ"أوبـ ـ ــك ،"+تـعـهــدت
المجموعة بدعم سوق النفط مع تنامي
المخاوف من تزايد اإلصابات بكوفيد.-19
وتــرفــع ليبيا اإلن ـتــاج ســريـعــا بـعــد أن
أوقف صراع مسلح معظم إنتاج البالد في
يناير .وقال مصدران بالقطاع لـ"رويترز"
إن إنتاج حقل الشرارة ،أكبر حقول البالد
وال ــذي أعـيــد فتحه فــي  11أكـتــوبــر ،يبلغ
حــالـيــا  150أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا ،أو نحو
نصف طاقته اإلنتاجية.

ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ــرف
الـ ـ ــدوالر أمـ ــام ال ــدي ـن ــار ،أم ــس،
إلى مستوى  0.305دينار ،في
حين ارتفع اليورو إلى مستوى
 0.360دينار ،مقارنة بأسعار
االثنين.
وقال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى
م ـس ـتــوى  0.396د ي ـ ـنـ ــار ،كما
ارتفع الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.336دينار ،واستقر
ال ـيــن ال ـيــابــانــي عـنــد مستوى
 0.003دون تغيير.
وع ــان ــى ال ـ ـيـ ــورو لـلـصـعــود
فــوق مستوى  1.18دوالر مع

ت ـب ــدد آم ـ ــال ال ـت ــوص ــل لـحــزمــة
تـحـفـيــز ل ـم ـســاعــدة مـتـضــرري
"ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا" فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ــوجـ ـه ــة ض ــرب ــة
ل ـ ــأص ـ ــول ع ــالـ ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر
عــال ـم ـيــا ،ك ـمــا ضـغـطــت زي ــادة
اإلصابات بفيروس كورونا في
أوروبا على العملة الموحدة.
وف ــي ح ـيــن ت ـحــافــظ االسـ ــواق
عـ ـل ــى تـ ـف ــاؤلـ ـه ــا بـ ـ ــأن تـتـمـخــض
المحادثات بين رئيسة مجلس
الـنــواب نانسي بيلوسي ووزيــر
ا لـخــزا نــة ستيفن منوتشين عن
ات ـفــاق قـبــل ان ـت ـخــابــات الــرئــاســة
في الثالث من نوفمبر ،إال أن أي
ات ـف ــاق يـنـبـغــي أن ي ـقــره مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ال ـ ـ ــذي ي ـس ـي ـط ــر عـلـيــه

ال ـج ـم ـه ــوري ــون ،وح ـي ــث ال ت ــزال
هـ ـن ــاك مـ ـع ــارض ــة ق ــوي ــة ل ـحــزمــة
تحفيز أكبر.
ون ــزل ال ــدوالر األسـتــرالــي 0.3
بالمئة إلى  0.7045دوالر ،مسجال
أق ــل مـسـتــوى فــي ثــاثــة أسابيع
عند  0.7038دوالر ،بفضل تنامي
التوقعات بتبني البنك المركزي
في البالد إجراءات تيسير نقدي
الشهر المقبل.
واحتفظ الجنيه االسترليني
بـمـكــاسـبــه الـقـلـيـلــة م ــن الجلسة
السابقة عند  1.2941دوالر.
واستقر مؤشر الــدوالر ،الذي
يقيس أداء العملة األميركية أمام
سلة من العمالت ،إلــى حد كبير
عند .93.848
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اقتصاد

ً
«كامكو إنفست» :تشهد انخفاضا حادا في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بـ 2020
سيؤدي انخفاض أسعار
النفط إلى قيام االقتصادات
الخليجية بإصدار ًأدوات
دين إضافية ،سعيا منها إلى
تغطية النفقات المدرجة في
الميزانيات ،باإلضافة إلى إعادة
صياغة السياسات التي تعمل
على تحسين مشاركة القطاع
الخاص في تنمية االقتصاد.

تراجع معدل النمو
االقتصادي لدول
الخليج مقارنة
بالتوقعات السابقة
بمقدار  330نقطة
أساس

أدى ارتفاع اإلنفاق الحكومي
إلــى اح ـتــواء جائحة كــوفـيــد19-
إل ـ ــى ج ــان ــب انـ ـخـ ـف ــاض أس ـع ــار
النفط إلى ارتفاع سعر التعادل
النفطي في الموازنات الحكومية
لدول مجلس التعاون الخليجي.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ألح ـ ــدث ال ـت ـق ــدي ــرات،
التي يستعرضها تقرير لشركة
"كامكو إنفست" ،تم رفع أسعار
التعادل النفطي لموازنات دول
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
باستثناء الـبـحــريــن ،فــي 2020
و .2021وال ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزال عـ ـ ـم ـ ــان فــي
ص ـ ــدارة ال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة مــن
حـ ـي ــث احـ ـتـ ـي ــاجـ ـه ــا إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
س ـع ــر ت ـ ـعـ ــادل ن ـف ـطــي ل ـم ــوازن ــة
ميزانيتها في  2020والذي يصل
إ لـ ــى  104.5دوالرات أ مـيــر كـيــة
للبرميل ،تتبعها كل من البحرين
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة بـ ـسـ ـع ــر 93.16
دوالرا لـلـبــر مـيــل و 78.2دوالرا
للبرميل ،على الـتــوالــي .وشهد
س ـعــر ال ـت ـعــادل الـنـفـطــي لـعـمــان
أع ـلــى م ـعــدل ارت ـف ــاع ف ــي أح ــدث
التقديرات الصادرة عن صندوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي بـ ــزيـ ــادة ق ــدره ــا
 17.7دوالرا للبرميل لعام ،2020
و 29.7دوالرا للبرميل لـ ،2021في
حين تراوحت مراجعة توقعات
ب ـق ـي ــة دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي معدالت أحادية الرقم
ت ـتــراوح مــا بـيــن منخفضة إلــى
متوسطة.
وتسلط زيادة أسعار التعادل
النفطي في الموازنات الخليجية
ً
األضـ ــواء أي ـضــا عـلــى انـخـفــاض
م ـت ــوس ــط أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط خ ــال
العام الحالي ،وفي  ،2021حيث
يـتــوقــع أن تـظــل ع ــائ ــدات النفط
م ـن ـخ ـف ـضــة .واسـ ـتـ ـق ــرت أس ـع ــار
مزيج خام برنت منذ بداية 2020
حتى تاريخه عند مستوى 41.12
دوالرا للبرميل ،ومن المتوقع أن
تظل ثابتة حتى نهاية العام مع
تسجيلها نموا هامشيا فقط.
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد
الدولي ،من المتوقع أن يتراوح
متوسط سعر النفط ما بين 42
و 45دوالرا للبرميل .وسيؤدي
انخفاض أسعار النفط إلى قيام
االقتصادات الخليجية بإصدار

ً
أدوات دين إضافية ،سعيا منها
لتغطية الـنـفـقــات ال ـمــدرجــة في
الميزانيات ،باإلضافة إلى إعادة
صياغة السياسات التي تعمل
عـلــى تحسين مـشــاركــة الـقـطــاع
الخاص في تنمية االقتصاد.
تداعيات اجتماعية
وقال تقرير "كامكو إنفست"،
إن ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والمالية لجائحة كوفيد 19-أدت
إلى انخفاض قياسي في النشاط
االقتصادي في كل أنحاء العالم
م ـنــذ ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن .2020
وس ــاه ــم إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح األن ـش ـطــة
االقتصادية بوتيرة أســرع مما
ً
كــان متوقعا فــي تـســارع وتيرة
انتعاش بعض االقتصادات ،مما
أدى إلــى انخفاض أقــل حــدة في
الناتج المحلي اإلجمالي للعام
الحالي .وانطبق ذلك األمر على
منطقة الشرق األوســط وشمال
إف ــري ـق ـي ــا ال ـت ــي ي ـت ــوق ــع اآلن أن
ً
تشهد انخفاضا أقل من المتوقع
بنسبة  5.0فــي المئة فــي 2020
مقابل االنخفاض الحاد بنسبة
ً
 5.7فــي ال ـم ـئــة ،وف ـقــا لـتــوقـعــات
ي ــونـ ـي ــو  2020الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
صندوق النقد الدولي.
ويـ ـع ــزى ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا بمستويات أ عـلــى مما
ً
كان متوقعا بصفة رئيسية إلى
رفـ ــع ت ــوق ـع ــات ال ـن ـمــو ال ـخــاصــة
بـ ـمـ ـص ــر ،وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع
لـهــا اآلن أن تشهد نـمــو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي في
 2020بنسبة  3.5في المئة مقابل
نسبة  2.0في المئة الواردة ضمن
التوقعات السابقة التي صدرت
في أبريل .2020
ونـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن وجـ ـ ـه ـ ــة ن ـظ ــرن ــا
أن األداء األف ـض ــل الـ ــذي شـهــده
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ي ـس ـلــط
ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى فـ ــوائـ ــد تـقـلـيــص
االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــدات
النفطية ،واالتجاه نحو تنويع
االقتصاد ،واالستفادة من ارتفاع
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـن ـقــديــة الـسـخـيــة
أثناء الجائحة الحتواء تأثيراتها
السلبية على االقتصاد ،وتمكين
المستهلك بقدرة شرائية أعلى.

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ــراج ــع مـعــدل
النمو االقتصادي لدول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي م ـق ــارن ــة
بالتوقعات السابقة بمقدار 330
نقطة أساس ،ومن المتوقع اآلن
أن ي ـن ـخ ـفــض ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ا لـحـقـيـقــي للمنطقة
بـنـسـبــة  6.0ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي عــام
 .2020وتم تعميق معدل تراجع
ال ـ ـنـ ــاتـ ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي
ا ل ـح ـق ـي ـق ــي لـ ـك ــل دول م ـج ـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي باستثناء
السعودية التي شهدت مراجعة
ت ـصــاعــديــة ب ـم ـق ــدار  140نقطة
أساس.
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم تـ ـ ــدهـ ـ ــور م ـ ـعـ ــدالت
النمو في تسليط األضــواء على
الـتــداعـيــات الـتــي انعكست على
عــدة جبهات مختلفة ،ضمنها
تراجع أسعار النفط وانخفاض
العائدات النفطية ،وكذلك هبوط
معدالت الطلب على النفط على
الـصـعـيــد الـعــالـمــي .كـمــا تضرر
ً
القطاع غير النفطي بشدة ،نظرا
ل ـتــوقــف االن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة
خالل فترة اإلغالق.
إال انــه رغــم ذل ــك ،أدى تراجع
معدالت اإلنفاق مقارنة بغيرها
م ــن األسـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة بـصـفــة
عــامــة إل ــى احـ ــداث تــأث ـيــرات أقــل
على جبهة المالية العامة ،حيث
انـ ــه بــال ـن ـس ـبــة لـمـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وآسيا الوسطى بصفة
عامة ،بلغت قيمة الحزم المالية
للتعامل مع تداعيات الجائحة
نـسـبــة  2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـنــاتــج
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي م ـق ــاب ــل 3
فــي المئة القـتـصــادات األس ــواق
الناشئة واالقـتـصــادات النامية
على مستوى العالم.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،ك ــان
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــن مـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوظ ف ــي
م ـس ـتــويــات اإلنـ ـف ــاق ،إذ يـتــوقــع
تخطي نفقات بعض دول مجلس
التعاون الخليجي تلك المبالغ
بكثير ،خصوصا فيما يتعلق
ب ــإنـ ـق ــاذ ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة .كـ ـم ــا س ــاه ـم ــت
إص ــدارات السندات بمستويات
قـيــاسـيــة خ ــال األش ـهــر القليلة
الماضية وانتعاش أسعار النفط

«كورونا» زاد ثروة أغنياء الصين بـ  1.5تريليون دوالر
جمع أكبر أغنياء الصين ثروة
قياسية بلغت  1.5تريليون دوالر
في  ،2020أي ما يفوق المبالغ التي
جـمـعــوهــا فــي ال ـس ـنــوات الخمس
الـمــاضـيــة مـجـتـمـعــة ،م ــع ازدهـ ــار
التجارة واأللعاب اإللكترونية خالل
فترات اإلغالق المرتبطة بفيروس
كــورونــا ،حسب ما أظهرت قائمة
سنوية باألثرياء أمس.

وانـضــم  257شخصا إضافيا
إلــى نــادي أصحاب المليارات في
ث ــان ــي أك ـب ــر اق ـت ـص ــاد ف ــي ال ـعــالــم
بحلول أغسطس ،في أعقاب عامين
من تراجع عددهم ،بحسب تقرير
مؤسسة "هورون".
وبــات في الصين ما مجموعه
 878مليارديرا .وفــي مطلع العام
كان  626شخصا ضمن تلك الفئة

ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بحسب
ق ــائ ـم ــة "ه ـ ـ ـ ـ ــورون" ل ـف ـب ــراي ــر عـلــى
مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى قرابة 2000
ش ـخــص يـمـتـلــك ك ــل م ـن ـهــم ث ــروة
صافية تتجاوز ملياري يوان (300
مليون دوالر) في أغسطس ،أي 4
تريليونات دوالر في المجموع.
واسـ ـتـ ـم ــر ج ـ ــاك م ـ ــا ،م ــؤس ــس

عمالق التجارة اإللكترونية "علي
بابا" ،في تصدره القائمة بعدما
ارتفعت ثروته بنسبة  45في المئة
لتبلغ  58.8مـلـيــار دوالر ،وســط
ازده ــار الـتـجــارة اإللكترونية مع
لزوم الناس منازلهم ألشهر خالل
إجراءات اإلغالق الصارمة الحتواء
الفيروس.
وج ـ ــاء ب ـع ــده ب ــون ــي م ــا (57.4
م ـل ـي ــار دوالر) م ــال ــك مـجـمــوعــة
ت ـ ـن ـ ـس ـ ـن ـ ــت ،ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاق األل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
اإللـكـتــرونـيــة ومـنـصــة ويـتـشــات،
ال ــذي تــراكـمــت ثــروتــه بنسبة 50
في المئة رغم المخاوف إزاء آفاق
ن ـشــاط مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة بعد التهديدات بحظرها
لمخاوف متعلقة باألمن القومي.
ودخـ ــل الـقــائـمــة لـلـمــرة األول ــى
جونغ شنشان ( 66عاما) المعروف
بماركته للمياه المعبأة نونغفو،
ليحتل المرتبة الثالثة مــع 53.7
م ـل ـي ــار دوالر ،ب ـع ــد ط ـ ــرح أولـ ــي
لألسهم في سوق هونغ كونغ في
سبتمبر ،وفق التقرير.
قــال كبير الباحثين في تقرير
"هــورون" ،روبــرت هوغويرف ،في
ب ـيــان ،إن "الـعــالــم لــم يــر مـثــل هــذا
ال ـثــراء ال ــذي جـمــع فــي ع ــام واحــد
فقط".
وأضـ ــاف أن قــائـمــة ه ــذا الـعــام
ت ـظ ـه ــر أن ال ـص ـي ــن "ت ـب ـت ـع ــد عــن
القطاعات التقليدية مثل التصنيع
والعقارات ،باتجاه اقتصاد جديد".
وازدادت ث ـ ــروة وان ـ ــغ شـيـنــغ،
مؤسس تطبيق ميتوان لتسليم
الطعام ،أربع مرات ليقفز  52مرتبة،
ويحتل المرتبة الــ 13في القائمة،
مع  25مليار دوالر ،فيما تضاعفت
ث ـ ــروة ريـ ـتـ ـش ــارد لـ ـي ــو ،مــؤسـســة
منصة التسوق اإللكتروني جي
دي دوت ك ــوم ( )JD.comمرتين
لتبلغ  23.5مليار دوالر.
وبــرز في القائمة مقاولون في
قطاع الرعاية الصحية مستفيدين
من الجائحة ،ومن بينهم جيانغ
ريـنـشـنــغ مــؤسـســة شــركــة جيفي
لـصـنــع ال ـل ـقــاحــات الـ ــذي ارتـفـعــت
ث ــروت ــه ث ــاث مـ ــرات وصـ ــوال إلــى
 19.9مليارا.
وأغلقت الصين مدنا رئيسية
في أنحاء البالد في أواخــر يناير
ً
وفبراير سعيا الحتواء الفيروس
الــذي رصــدت أولــى اإلصــابــات به
ف ــي ووه ـ ــان ،م ــا تـسـبــب بـتــراجــع
اقتصادي غير مسبوق في الربع
األول من العام.
ومــع السيطرة كما يبدو على
الــوبــاء ،فــإن الـبــاد تقترب مــن أن
تـكــون أول اقـتـصــاد كبير يسجل
ً
ن ـم ــوا ه ــذا الـ ـع ــام ،وف ــق صـنــدوق
النقد الدولي.
(أ ف ب)

ً
جزئيا في تعزيز جبهة المالية
العامة.
خ ـ ـفـ ــض ت ـ ــوق ـ ـع ـ ــات ال ـ ـنـ ــاتـ ــج
المحلي اإلجمالي النفطي على
خلفية الهبوط الحاد للطلب على
النفط وأسعاره...
خفض صندوق النقد الدولي
م ـع ــدالت ن ـمــو ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلجمالي النفطي وغير النفطي
لـجـمـيــع دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي ت ـق ــري ـب ــا ف ــي أح ــدث
إص ـ ـ ـ ــدارات ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن ت ـ ـقـ ــريـ ــر آفـ ـ ــاق
االق ـت ـص ــاد االق ـل ـي ـمــي ،ح ـيــث تم
خفض تقديرات الناتج المحلي
اإلجـمــالــي النفطي بـمـقــدار 590
نقطة أ س ــاس ،ليسجل تراجعا
بنسبة  6.2في المئة في ،2020
في حين بلغت مراجعة توقعات
 2021للناتج المحلي اإلجمالي
ال ـن ـف ـط ــي  -200ن ـق ـط ــة أس ـ ــاس،
لتشير التوقعات اآلن إلى توقع
تعافي الناتج المحلي اإلجمالي
ً
لـيـسـجــل ن ـم ــوا بـنـسـبــة  1.2في
الـمـئــة .أم ــا عـلــى صعيد الناتج

المحلي اإلجمالي غير النفطي،
فكان التعديل أقل بكثير ،حيث
ب ـل ــغ  -140ن ـق ـطــة أسـ ـ ــاس ل ـعــام
 2020مع توقع انخفاض الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي بنسبة 5.7
في المئة ،بينما من المتوقع أن
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي
ف ــي ع ــام  2021بـنـسـبــة  2.9في
ال ـم ـئ ــة ب ـع ــد خ ـف ــض ال ـتــوق ـعــات
بمقدار  -30نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تشهد ُعمان
أعلى معدل تراجع على مستوى
دول مجلس التعاون الخليجي
ف ــي ال ـع ــام  ،2020ح ـيــث يـتــوقــع
أن ي ـن ـخ ـفــض ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي بنسبة  10.0في المئة،
ً
كما انها أيضا الدولة الوحيدة
ً
التي يتوقع أن تشهد انخفاضا
حتى فــي  ،2021رغــم انخفاض
القاعدة المرجعية لعام .2020
وتعكس تلك المراجعة توقعات
انخفاض إنتاج عمان من النفط
ب ـشــدة م ــن  0.96مـلـيــون برميل
ً
ً
ي ــوم ـي ــا ،وف ـق ــا ل ـتــوق ـعــات أبــريــل

 2020إل ــى  0.81مـلـيــون برميل
ً
ي ــوم ـي ــا ،ك ـمــا ورد ف ــي تــوقـعــات
أكتوبر .2020
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـك ــون
مراجعة تقديرات العام المقبل
أكثر حدة ،حيث تشير توقعات
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـس ــاب ــق إل ـ ــى ت ــراج ــع
اإلنتاج النفطي من  1.01مليون
ً
برميل يوميا إ لــى  0.76مليون
ً
برميل يوميا في التقرير األخير.
وقـ ـ ــد ي ـش ـه ــد الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلجمالي غير النفطي في عمان
ً
ً
انـ ـخـ ـف ــاض ــا حـ ـ ـ ــادا ب ـن ـس ـبــة 8.0
فــي الـمـئــة فــي  ،2020بينما من
المتوقع تراجع الناتج المحلي
اإلج ـمــالــي الـنـفـطــي بـشـكــل حــاد
بنسبة  12.2في المئة.
ونرى أن إعالن تطبيق عمان
لضريبة القيمة المضافة خالل
الـسـتــة أش ـهــر الـمـقـبـلــة (بـحـلــول
أبريل  )2021سيدعم اإلي ــرادات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــؤدي إلـ ــى
مراجعة توقعات الناتج المحلي
اإلجمالي على المدى القريب.

ً
ومــن المتوقع أيـضــا أن يظل
الناتج المحلي اإلجمالي لبقية
دول مجلس التعاون الخليجي
منخفضا في عام  ،2020ليصل
إلـ ـ ــى م ـ ـعـ ــدل اح ـ ـ ـ ــادي الـ ــرقـ ــم مــا
ب ـيــن م ـتــوســط إل ــى مــرت ـفــع لكل
ال ــدول الخليجية .أمــا بالنسبة
ل ـع ــام  ،2021ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن
ت ـت ـعــافــى م ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات،
ً
وتسجل نموا في الناتج المحلي
اإلجمالي.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـش ـهــد
السعودية أعلى معدل نمو في
عام  2021بنسبة  3.1في المئة،
تليها قطر والبحرين بنسبة 2.5
فــي المئة ،و 2.3فــي المئة ،على
التوالي .وتعكس تلك المعدالت
ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي
الـ ـنـ ـفـ ـط ــي وغ ـ ـيـ ــر الـ ـنـ ـفـ ـط ــي فــي
السعودية ،بينما من المتوقع أن
يكون الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي في قطر والبحرين
المحرك الرئيسي.
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«األهلي المتحد» يحصد جائزة أفضل بنك
للمسؤولية المجتمعية في الكويت لعام 2020
«المتحد»
قالت الحميضي إن ً
وال يزال يتبنى دورا
كان ً
محوريا في دعم المجتمع،
ويظهر كفاءة عالية في إدارة
برنامجه الخاص بالمسؤولية
المجتمعية.

البنك يفخر
بسجله
الحافل
بالمبادرات
المجتمعية

دشتي

حصد البنك األهلي المتحد
جائزة «أفضل بنك للمسؤولية
المجتمعية فــي الـكــويــت :لعام
 2020من مجلة «إنترناشيونال
ف ــايـ ـن ــان ــس» ال ـم ـج ـل ــة ال ـم ــال ـي ــة
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،ت ـق ــدي ــرا ل ـم ـبــادراتــه
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى إحـ ـ ـ ــداث إس ـه ــام
إيجابي في المجتمع.
وقال البنك في بيان صحافي
أمــس ،إن هذا االعتراف بنجاح
الـبــرنــامــج المجتمعي الـهــادف
للبنك يأتي للعام الثاني على
التوالي ،إذ سبق أن حصد البنك
جائزة «أفضل بنك للمسؤولية
المجتمعية فــي الـكــويــت» لعام
 2019من مؤسسة «سي بي آي
فاينانشال» الناشر لمجلة «ذا
بانكر ميدل إيست» المرموقة.
وج ــاء حـصــد الـبـنــك لجائزة
« أفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـنـ ــك ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
المجتمعية فــي الـكــويــت» لعام
 2020من مجلة «إنترناشيونال
ً
ف ـ ــايـ ـ ـن ـ ــان ـ ــس» اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادا إل ـ ــى
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـق ــدي ــر
الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة م ــن بــرامـجــه
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وم ـ ــدى اح ـت ـيــاج
المجتمع لهذه البرامج ،وتقييم
المساهمات المجتمعية التى
يقدمها البنك من خالل أهداف
محددة وقابلة للقياس.
كما يــأتــي ذلــك إثــر التحسن
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظ ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
الـمـجـتـمـعـيــة ل ـل ـب ـنــك ،وت ـكــامــل
مبادرات المسؤولية المجتمعية
لقياس تأثيرها اإليجابي على
ن ـ ـشـ ــاط األع ـ ـم ـ ــال وارتـ ـب ــاطـ ـه ــا
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،وات ـ ـسـ ــام
األنشطة المجتمعية التي يقوم
بها البنك باإلبداع واألصالة في
ً
الوقت نفسه ،فضال عن وجود
ف ــري ــق مـتـخـصــص إض ــاف ــة إلــى

طــاقــم م ــن الـمـتـطــوعـيــن يقفون
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا وراء الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق مـ ـع ــال ــم ب ــرن ــام ــج
المسؤولية المجتمعية.
وعـ ــن آل ـي ــة م ـن ــح الـ ـج ــائ ــزة ،
ي ـت ــم إع ـ ـ ــان ال ـم ـس ـت ــوى األول
مــن الـتـصــويــت عـلــى الفائزين
م ــن ف ــري ــق ال ـت ـق ـي ـيــم الــداخ ـلــي
بالمجلة ،بعد ذلــك تـحــال كل
التفاصيل إلــى وكــالــة تقييم
خ ــارجـ ـي ــة ل ـت ـت ــول ــى ت ـحــديــد
المستوى النهائي للتقييم،
ثم يتم اإلعــان عن الفائزين
ب ــالـ ـج ــوائ ــز عـ ـل ــى مــوق ـع ـهــم
اإللكتروني ،إذ يتم اإلعــان
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز م ـ ـ ــن خـ ــال
نظام النقاط الــذي يتضمن
نتائج التقرير األولــي للتقييم،
وتـصـنـيــف م ــن ش ــرك ــاء أبـحــاث
ً
خارجيين جنبا إ لــى جنب مع
مــدخــات مــن خ ـبــراء الصناعة
المصرفية.
ً
وتعليقا على هذه الجائزة،
قـ ــالـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
بـ ـ ــالـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك ج ـ ـهـ ــاد
الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي ،إن «الـ ـمـ ـتـ ـح ــد»
ً
ك ـ ــان وم ـ ــا يـ ـ ــزال ي ـت ـب ـنــى دورا
ً
م ـح ــوري ــا ف ــي دع ــم الـمـجـتـمــع،
ويظهر كفاء ة عالية في إدارة
برنامجه الخاص بالمسؤولية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل
المجتمعي وا لـتـطــو عــي يمثل
إحــدى أولــويــات البنك األهلي
ً
ً
المتحد وجزءا مهما من ثقافته
المؤسساتية.
وأضـ ــافـ ــت ال ـح ـم ـي ـض ــي ،أن
«األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد» بــاع ـت ـبــاره
أول ب ـنــك أط ـل ــق عـمـلـيــاتــه في
ً
الكويت منذ أكثر من  78عاما
يـ ـ ـ ــدرك مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه ال ـب ــال ـغ ــة
األهمية في العمل المجتمعي،
ً
وح ــالـ ـي ــا ي ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـقــديــم
نـمــوذج يحتذى بــه فــي مجال

الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،ليقدم
ت ـج ــرب ــة رائ ـ ـ ــدة وم ـت ـم ـي ــزة فــي
هذا المجال كما هي إنجازاته
الدائمة على مختلف الصعد.
من جانبها ،أفادت المديرة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـعـ ـم ــاء
ورئ ـي ـس ــة ف ــري ــق ال ـم ـســؤول ـيــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ــال ـب ـن ــك سـحــر
دشـتــي بــأن «األه ـلــي المتحد»
يـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــر بـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــل
بالمبادرات المجتمعية ،التي
تـتـمــاشــى م ــع رؤيـ ــة الـمـغـفــور
لــه ب ــإذن الـلــه قــائــد اإلنسانية
األمـيــر الــراحــل الشيخ صباح
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد «كـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت جـ ـ ــديـ ـ ــدة
 ،»2035وتــأتــي ه ــذه الـجــائــزة
ال ـيــوم لـتـبــرز ن ـجــاح رسالتنا
وجهودنا في تعزيز وتطوير
مبادرات تهدف لخدمة جميع
شرائح المجتمع وتترك بصمة
م ـم ـيــزة ف ــي مـخـتـلــف م ـجــاالت
خـ ــدمـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع مـ ــن خ ــال
طرح مبادرات تحقق التنمية
المستدامة للمجتمع الكويتي
باالستناد إلــى روح الشريعة

اإلسالمية السمحة ،التي نعمل
ً
وفقا ألحكامها.
وقالت دشتي« :نحن وإن كنا
فـخــوريــن بـهــذه الـجــائــزة فإننا
ن ـع ـت ـبــر أن الـ ـعـ ـط ــاء ل ـل ـشــرائــح
ً
األكـثــر احـتـيــاجــا ،والـعـمــل على
مـســانــدة ودع ــم غـيــر الـقــادريــن،
ورف ــع الـمـعــانــاة عنهم والعمل
على مساعدتهم لحياة أفضل
هـ ــو الـ ـع ــائ ــد ال ـح ـق ـي ـق ــي ،الـ ــذي
نسعي لـلـحـصــول عـلـيــه ،وهنا
أؤك ـ ــد أن أك ـث ــر م ــا يـمـيــز فــريــق
المسؤولية المجتمعية بالبنك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ه ــو شـغـفـهــم
الـ ـن ــاب ــع مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــدان لـلـعـمــل
الـ ـخـ ـي ــري وإيـ ـم ــانـ ـه ــم بــأه ـم ـيــة
التكافل بين أفراد المجتمع فى
تحقيق التنمية والتقدم لوطننا
الحبيب.
َوأه ـ ـ ــدت هـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة إل ــى
فريقي المسؤولية والمتطوعين
بالبنك ،إضافة إلى «كل شركائنا
االستراتجيين والعاديين الذين
ســاهـمــوا فــى تنفيذ مـبــادرتـنــا
المجتمعية».
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«بورصة الكويت» تجدد التزامها
بدعم القطاع المالي
شاركت في منتدى  IFN Kuwait OnAir 2020للتمويل
شاركت بورصة الكويت في
مـنـتــدى IFN Kuwait OnAir
 2020للتمويل ممثلة برئيس
ق ـط ــاع األسـ ـ ـ ــواق ف ــي ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ،نـ ــورة الـعـبــدالـكــريــم،
إذ تمت دعوتها للتحدث في
ندوة بعنوان «التمويل والبنية
التحتية وأس ــواق رأس المال
والمبادرات المالية المسؤولة
الكويت» التي عقدت أمس.
في ّ
ووف ــر منتدى IFN Kuwait
 ،OnAir 2020ا ل ـ ــذي تنظمه
مجموعة «رد مــونــي» ،فرصة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق
بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة كـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ـط ــوي ــر
وتـنـظـيــم ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي في
الـ ـك ــوي ــت وت ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والمعلومات واآلراء في بيئة
تفاعلية لتقديم المالحظات
واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات حـ ـ ــول كـيـفـيــة
ت ـعــزيــز أن ـش ـطــة هـ ــذا ال ـق ـطــاع،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـخ ـط ــوات الـتــي
يجب أن يتخذها المنظمون.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم
ال ـ ـتـ ــزام الـ ـب ــورص ــة ال ـم ـس ـتــدام
بــال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ن ـم ــو س ــوق
المال الكويتي وتنمية اقتصاد
الـ ــدولـ ــة ،ك ـمــا س ـل ـطــت ال ـضــوء
ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـس ـت ـمــرة
لبورصة الكويت ،التي منحتها
ً
ً
ـرك للنمو
دورا رئيسيا كـمـحـ ٍ
وال ـت ـن ـم ـي ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـم ــال
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدت ع ـلــى
تــرس ـيــخ سـمـعـتـهــا ك ـبــورصــةٍ
رائد ٍة في الشرق األوسط.
وصـ ـ ــرحـ ـ ــت الـ ـعـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم
ب ـ ــ«أن ـ ـنـ ــا ك ـ ـجـ ــزء أسـ ــاسـ ــي مــن
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ،قــدمــت
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت مـســاهـمــات
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــة فـ ـ ــي دفـ ـ ـ ــع الـ ـنـ ـم ــو
والتنمية فــي ا لـقـطــاع المالي
المحلي ،ونفذت بنجاح خطط
تـ ـط ــوي ــر م ـ ـت ـ ـعـ ــددة الـ ـم ــراح ــل

نورة العبدالكريم

ل ـل ـســوق ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
الـمــاضـيــة ،وأس ـفــرت جهودنا
ـدد م ـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
ع ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـم ـه ـم ــة ش ـم ـل ــت خـصـخـصــة
ال ـشــركــة وإدراجـ ـه ــا ف ــي ســوق
ال ـ ـمـ ــال ،وإدراج الـ ـك ــوي ــت فــي
م ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
واسـعــة االنـتـشــار ،إضــافــة إلى
ـدد مـ ــن ال ـم ـن ـت ـجــات
إطـ ـ ــاق عـ ـ ـ ٍ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــةٍ
واسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــةٍ م ـ ـ ــن اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات
ً
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ــن
الـ ـمـ ـب ــادرات ،ال ـتــي هــدفــت إلــى
إضــافــة فـئــات أص ــول جــديــدة،
بهدف إنشاء نظام بيئي قوي
لسوق المال الكويتي».
وعن الحدث السنوي ،قالت
العبدالكريم« :شكل منتدى IFN
 Kuwait OnAir 2020للتمويل
منصة مميزة إلبراز اإلنجازات
المهمة لبورصة الكويت التي
مكنتنا من تحويل الكويت إلى
وجهة استثمارية جذابة توفر
ً
ً
فرصا واعدة للمستثمرين من
ـات ،كــذلــك
األفـ ـ ــراد وال ـم ــؤس ـس ـ ٌ
جـمـيــع مــن لـهــم عــاقــة بسوق
المال .وأتاح لنا الحدث فرصة
ق ـ ّـي ـم ــة الك ـت ـس ــاب رؤى أع ـمــق

حـ ـ ــول احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـعـ ـم ــاء،
واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة فــي
بشكل عام».
القطاع المالي
ٍ
وحـ ـ ـ ــول مـ ـش ــارك ــة ب ــورص ــة
الـكــويــت فــي الـمـنـتــدى ،أوضــح
أنـ ـ ـ ـ ـ ــدرو ت ـ ـي ـ ـبـ ــوت م ـ ــدي ـ ــر عـ ــام
م ـج ـم ــوع ــة ِرد مـ ــونـ ــي« :ن ـحــن
نعتز بمشاركة بورصة الكويت
فــي مـنـتــدانــا ،ونـتـقــدم بالشكر
إلـ ــى ن ـ ــورة ال ـع ـبــدال ـكــريــم على
مساهمتها الفعالة في إنجاح
هذا الحدث الذي استقطب أكثر
ً
م ــن  250م ـش ــاه ــدا ع ـلــى م ــدار
َ
يوميه االثنين».
وأضــاف تيبوت أن بورصة
ً
ً
الكويت تؤدي دورا حيويا في
النهوض بالقطاع المالي في
الـكــويــت« ،ولــديـنــا ش ـعـ ٌ
ـور بــأن
ت ـجــربــة ال ـب ــورص ــة ع ـلــى مــدى
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة
ً
ً
سـ ـتـ ـشـ ـك ــل نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا مـ ـمـ ـي ــزا
يحتذى به لدى كافة المعنيين
والمهتمين بهذا القطاع».
وتـ ــأتـ ــي مـ ـش ــارك ــة ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ف ــي أب ــرز الـمــؤتـمــرات
والـمـنـتــديــات الــدولـيــة ال ـبــارزة
فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار س ـع ـي ـه ــا ل ـت ـع ــزي ــز
م ـكــان ـت ـهــا ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ق ـطــاع
ً
األسواق المالية ،وسعيا منها
الك ـت ـس ــاب ال ـخ ـب ــرة وال ـم ـعــرفــة
والترويج لسوق المال الكويتي
لدى المؤسسات االستثمارية
الدولية.
وعملت بورصة الكويت منذ
التأسيس على إنشاء بورصة
موثوقة مبنية على المصداقية
والشفافية ،وخلق سوق مالي
مرن يتمتع بالسيولة ،ومنصة
تــداول متقدمة ،باإلضافة إلى
تـطــويــر مـجـمــوعــة شــامـلــة من
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات وال ـت ـح ـس ـي ـنــات
التي جعلتها ترتقي إلى أعلى
المستويات اإلقليمية والدولية.

« »stcتناقش أهمية الرقمنة الشاملة في تحقيق رؤية «كويت »2035
عبر ندوة «فوربس الشرق األوسط» االفتراضية بمشاركة خبراء عالميين بالقطاع
شـ ــاركـ ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية « »stcفي ندوة فوربس
ال ـشــرق األوسـ ــط ب ـع ـنــوان «رؤي ــة
 :2035رحلة الكويت إلى الرقمنة»،
لمناقشة ا ل ـم ـبــادرات المختلفة
التي تــم تنفيذها فــي القطاعين
ال ـع ــام وال ـخ ــاص ب ـهــدف تطوير
العمليات الرقمية.
وقالت « »stcفي بيان صحافي
أم ـ ــس ،إنـ ــه «ب ــاع ـت ـب ــاره ــا رك ـيــزة
أس ــاس ـي ــة ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا،
اغـتـنـمــت ال ـشــركــة ه ــذه الـفــرصــة
لـ ـع ــرض الـ ـخـ ـط ــوات األس ــاس ـي ــة
التي قامت بها في سبيل تمكين
التحول الرقمي في الكويت».
ً
وت ـمــاش ـيــا م ــع رؤيـ ــة الـكــويــت
 ،2035د عـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـ ــدوة فـ ــور بـ ــس
الشرق األوسط االفتراضية التي
ع ـق ــدت ف ــي  13أك ـتــوبــر ال ـج ــاري
خ ـ ـب ـ ــراء الـ ـصـ ـن ــاع ــة ل ـم ـن ــاق ـش ــة،
بعض المبادرات والموضوعات

الرئيسية التي يمكن أن تساعد
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق رؤيـ ـتـ ـه ــا
ً
ً
ً
لتصبح «مــركــزا ماليا وتجاريا
ً
عالميا».
وفـ ـ ـ ــي حـ ـي ــن تـ ـشـ ـم ــل الـ ــرؤيـ ــة
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـسـمــات،
ركزت الندوة على الحلول القائمة
على التكنولوجيا التي يمكن أن
تسرع تحقيق هذا المسعى.
وش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ع ـبــر
اإلنـ ـت ــرن ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للتكنولوجيا لشركة االتصاالت
الـكــويـتـيــة « »stcالـمـهـنــدس فهد
الـ ـعـ ـل ــي ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــدد مــن
الخبراء التنفيذيين ذوي الخبرة
في قطاعات مختلفة داخل السوق
المحلي.
وخ ــال حـلـقــة ال ـن ـقــاش ،سلط
ال ـم ـه ـنــدس ال ـع ـلــي ال ـض ــوء على
ال ـخ ـط ــط الــرئ ـي ـس ـيــة لـ ـ ـ ـ ــ» »stcفــي
سبيل دعــم االنـتـقــال التدريجي

ن ـح ــو ال ـت ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،ع ــاوة
على مجاالت التركيز الرئيسية
فــي استراتيجية « »stcالرقمية،
ً
مـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـت ــي
اتخذتها « ،»stcباعتبارها أحد
الرواد في قطاع التحول الرقمي
ً
عالميا.
ّول ـفــت إل ــى ه ــدف ال ـشــركــة في
تبني ثقافة رقمية تتضمن رقمنة
وم ـي ـك ـنــة األن ـظ ـم ــة وال ـع ـم ـل ـيــات
الداخلية.
وم ـ ــن ه ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـل ــق ق ــام ــت
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء هـ ـيـ ـك ــل مـ ــرن
ونموذج تشغيلي مستدام يدعم
استراتيجية الدخول إلى السوق،
مع التركيز بشكل أساسي على
الفوائد اإلضافية التي يمكن أن
تعزز تجربة العميل.
وواض ـ ـ ـعـ ـ ــة ن ـ ـصـ ــب ع ـي ـن ـي ـهــا
تعزيز رضا العمالء ،تقوم «»stc
بتوظيف وا حـتـضــان المهنيين

فهد العلي

ذوي الـكـفــاء ات الـعــالـيــة لضمان
مواصلة االبتكار وتوفير الحلول
الرائدة.
ً
وقامت الشركة أيضا بتطوير
برامج القوى العاملة في المجال
الرقمي من خالل أكاديمية «،»stc

إذ أطـ ـلـ ـق ــت عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدورات
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرقـ ـم ــي
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وغـ ـي ــره ــا مــن

«فوربس» »stc« :أقوى شركة اتصاالت بالشرق األوسط وشمال إفريقيا
تصدرت مجموعة « »stcالئحة فوربس «غلوبل »2000
السنوية ألفـضــل شــركــات االت ـص ــاالت فــي المنطقة ،إذ
احتلت المركز األول كأقوى شركة اتصاالت في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وألنها تابعة للمجموعة تفخر شركة « »stcالكويت
ً
أن تكون جــزءا من شركة رائــدة في مجال التكنولوجيا
الرقمية ذات عالمة تجارية قوية بما تمتلكه من إمكانات
فعالة إلث ــراء تجربة العمالء مــن خــال تقديم منتجات
ً
جــديــدة وتمكين التحول الرقمي وفـقــا الرتـفــاع الطلب
العالمي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتـحــرص شركة « »stcعلى تــزويــد عمالئها ،األفــراد
منهم والشركات ،بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية

مستفيدين بذلك من خبرات وقدرات الشركة األم (مجموعة
 )»tcفي هذا المجال.
وأعلنت فوربس التي تضم أقــوى  2000شركة على
ً
مستوى العالم تبعا إلى قيمة األصول والقيمة السوقية
وصافي األرباح واإليرادات بأوزان نسبية متساوية.
وقامت فوربس في عام  2019باختيار مجموعة «»stc
كأول شركة رقمية في الشرق األوسط ومن ضمن أفضل
 44شركة رقمية في العالم.
ً
ووفقا لقائمة فوربس ،تحتل مجموعة « »stcالمرتبة
الشركات العربية من ضمن أفضل  100شركة
الثامنة بين
ً
لعام  2020إضافة إلى حصولها على المرتبة  335على
مستوى العالم.

وناقش منشور فوربس الثامن عشر لقائمة «غلوبل
 »2000السنوية التحديات التي تواجهها الشركات في
اآلونة األخيرة في ظل إعطاء إنذارات عادلة من التداعيات
السلبية التي قد تنشأ في المرحلة المقبلة.
فــي حين أن معظم الشركات التي تضمنتها قائمة
ً
ً
قد شهدت انخفاضا جوهريا في القيمة
«غلوبل ً »2000
ً
الـســوقـيــة مـقــارنــة بــالـعــام الـســابــق ن ـظــرا لــأثــر الشديد
المترتب على الحظر الكلي ،فقد كان قطاع االتصاالت في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أقل القطاعات
ً
مكانتها
تأثرا .وتمكنت مجموعة « »stcمن الحفاظ على
ً
السوقية القوية مع زيادة في اإليرادات واألرباح ،خاصة
مع إطالق خدمات ومنتجات .5G

الـمـجــاالت المهمة الـتــي تناسب
مختلف أدوار الموظفين دا خــل
الشركة.
ً
وتعليقا عـلــى مـشــاركــة «»stc
في هذه الفعالية ،قال المهندس
ً
العلي« :بصفتنا روادا في عالم
التحول الرقمي ،نؤمن في «»stc
ب ـ ــأن ت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـح ــول الــرق ـمــي
الشامل سيساهم بشكل كبير في
ً
تطور السوق المحلي تدريجيا
مــن خــال توفير أدوات بسيطة
وف ـ ـعـ ــالـ ــة تـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ
ً
الـ ـمـ ـه ــام الـ ـت ــي ت ـس ـت ـغ ــرق وق ـت ــا
ً
ط ــوي ــا فــي أق ـصــر ف ـتــرة ممكنة
من خالل األنظمة األوتوماتيكية
والتطبيقات القائمة على الذكاء
االصطناعي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ـجـ ــاوزنـ ــا
االت ـ ـصـ ــال ب ــال ـه ــات ــف ال ـم ـح ـمــول
ل ـت ـح ـس ـيــن ع ــروض ـن ــا م ــن خ ــال
االستحواذ على شركة كواليتي

أكبر  10شركات «يونيكورن» قيمتها تتجاوز  563مليار دوالر
عندما جرى صك مصطلح «يونيكورن»
لإلشارة إلى الشركات الناشئة التي تتجاوز
ق ـي ـم ـت ـهــا م ـل ـي ــار دوالر فـ ــي  ،2013كــا نــت
هناك  40شركة خاصة ينطبق عليها هذا
المصطلح .ومـنــذ ذلــك الحين ،ارتـفــع عدد
هــذه الـشــركــات نحو  12.5مــرة لتصل إلى
 500شركة في سبتمبر.
ً
ووفقا لبيانات « ،»AksjeBloggenوصلت
قيمة أكبر  10شركات يونيكورن في العالم
إلى  563.3مليار دوالر بنهاية سبتمبر.
وبتقييم وص ــل إل ــى  150مـلـيــار دوالر،
مـ ــازالـ ــت ش ــرك ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـنــاش ـئــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة( ،آن ـ ـ ـ ــت) ،فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة ش ــرك ــات
اليونيكورن بالعالم.

« 70يونيكورن» جديدة في 2020
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـخـ ـم ــس الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
أصبحت «آنت» ،التابعة لشركة «علي بابا»،
المؤسسة المالية الرائدة في العالم .وكان
الـسـبــب الــرئـيـســي فــي نـمــوهــا هــو نـمــوذج

منصة األعمال ،التي جرى تأسيسها على
نظام علي باي «.»Alipay
وألنها منصة تقوم بتسوية التعامالت
بين مستخدمين اثنين ،فلدى «علي باي»
أكثر من  900عميل نشط سنويا.
وبلغت إيـ ــرادات الـشــركــة  10.5مليارات
دوالر خالل النصف األول من العام الحالي،
بنسبة نـمــو قــدرهــا  38فــي الـمـئــة مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي ،فيما قفزت
إيراداتها  11مرة إلى  3.26مليار دوالر خالل
نفس الفترة.

تيك توك
ُ
ت ـص ـن ــف ش ــرك ــة ب ــاي ــت دانـ ـ ــس ال ـمــال ـكــة
لـتـطـبـيــق ت ـي ــك تـ ـ ــوك ،ك ـث ــان ــي أكـ ـب ــر شــركــة
ي ــون ـي ـك ــورن ف ــي الـ ـع ــال ــم .وب ـل ـغ ــت الـقـيـمــة
ال ـس ــوق ـي ــة ص ــاح ـب ــة ت ـط ـب ـيــق ال ـف ــدي ــوه ــات
القصيرة ،إلى  140مليار دوالر في سبتمبر
 ،2020ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  86ف ــي ال ـم ـئــة منذ
بداية العام.

وبقيمة سوقية تبلغ  62مليار دوالر،
تأتي شركة ديدي  Didi Chuxingفي المركز
ال ـثــالــث عــالـمـيــا .وي ـصــل ع ــدد مستخدمي
تطبيق الشركة ،الذي يوفر خدمات النقل،
أكثر من  550مليون مستخدم.
وفــي المرتبة الــرابـعــة والخامسة تأتي
شــركــة الـبــرمـجـيــات ان ـفــور ،وسـبـيــس اكــس
الـتــابـعــة إلي ـلــون مــوســك ،بقيمة  60مليار
دوالر ،و 46مليارا على التوالي.
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ب ـ ـيـ ــانـ ــات سـ ـ ــي بـ ـ ــي إنـ ـس ــاي ــت
« »CBInsightsأن  73شــركــة انـضـمــت إلــى
نــادي اليونيكورن عــام  ،2020فيما بلغت
القيمة اإلجمالية لشركات اليونيكورن في
العالم أكثر من  1.5مليار دوالر في سبتمبر.

 % 85من «يونيكورن» أميركية وصينية
جغرافيا ،تقود الواليات المتحدة سوق
شــركــات الـيــونـيـكــورن ،إذ يــوجــد بـهــا 236
شركة ناشئة قيمتها مليار دوالر أو أكثر.
وفي المرتبة الثانية تأتي الصين ،بـ 182

شــركــة .وبــذلــك يــوجــد أكـثــر مــن  400شركة
يونيكورن في الواليات المتحدة والصين،
ما يمثل  85في المئة من تلك الشركات في
العالم.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ت ـس ـت ـح ــوذ
بريطانيا على أكثر شركات اليونيكورن،
إذ يوجد بها  25شركة من عمالقة شركات
التمويل الناشئة ،وتحتل المرتبة الثالثة
عالميا ،تليها الهند بـ  21شركة ،وألمانيا
بـ  13شركة على التوالي.
ونـ ـ ـح ـ ــو ث ـ ـلـ ــث شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـي ــونـ ـيـ ـك ــورن
متخصصة في التكنولوجيا المالية وقطاع
البرمجيات والـخــدمــات .وهناك  60شركة
ناشئة خاصة قيمة كل منها مليار دوالر
أو أكثر متخصصة في التجارة اإللكترونية.
وهناك  46شركة يونيكورن متخصصة
في الذكاء االصطناعي ،كما يوجد  41شركة
يونيكورن تعمل في القطاع الصحي ،و36
ش ــرك ــة مـتـخـصـصــة ف ــي خ ــدم ــات ال ـهــاتــف
المحمول واالتصاالت.
(العربية .نت)

ن ــت ل ـتــوف ـيــر االتـ ـص ــال الـمـحـلــي
والدولي ،مما يتيح لعمالئنا من
ال ـمــؤس ـســات م ـم ـيــزات االت ـصــال
الـسـحــابــي وال ــول ــوج ال ــى أح ــدث
التطبيقات العالمية «.
وأشار العلي إلى أن « »stcتوفر
مـجـمــوعــة م ــن ال ـح ـلــول الــرقـمـيــة
ل ـل ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـش ـمــل م ــراك ــز
البيانات ود عــم البنية التحتية
والتطبيقات لـلـشــركــات .إضــافــة
إلى ذلك ،تقدم « »stcاستراتيجية
إن ـت ــرن ــت األش ـ ـيـ ــاء ال ـت ــي تـسـمــح
للشركات بإدارة مواردها بشكل
أكـ ـث ــر ك ـ ـفـ ــاءة وت ـح ـق ـي ــق أق ـصــى
استفادة من نماذج أعمالها.
ً
كما قامت الشركة أيضا ببناء
بنية تحتية قوية للجيل الخامس
الستكمال هــذه الحلول الرقمية
بتغطية هي االوسع على مستوى
الدولة ،وسرعات إنترنت عالية،
بزمن انتقال منخفض.

وسـيـسـمــح ه ــذا لـشــركــة «»stc
بـتـلـبـيــة ال ـط ـل ــب ال ـم ـت ــزاي ــد عـلــى
ال ـب ـيــانــات ،خــاصــة ف ــي م ـجــاالت
الــذكــاء االصـطـنــاعــي والـبـيــانــات
الضخمة وإنترنت األشياء.
وأضـ ـ ــاف الـ ـعـ ـل ــي« :بــال ـن ـيــابــة
عن « ، »stcأود أن أتقدم بالشكر
ا ل ـ ــى  Forbes Middle Eastو
 GBMعـلــى تنظيم ه ــذه ال ـنــدوة
عبر اإلنـتــرنــت وتــزويــد الخبراء
الـمـقـيـمـيــن فــي ال ـكــويــت بمنصة
احترافية لمناقشة بعض تطورات
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي رح ـلــة
الرقمنة.
كما تمنى أن تكون قد وفرت
الحلقات النقاشية للمتابعين
رؤى واضـ ـح ــة وم ـع ــرف ــة قـيـمــة
حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي فــي
الكويت ،باإلضافة إلى تعريف
الشركات بسبل تمهيد الطريق
نحو النمو.

«بيتكوين» تقترب من حاجز  12ألف
دوالر مع مكاسب األصول المشفرة
ص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدت ع ـ ـم ـ ـل ـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن
اإللكترونية بأكبر وتيرة في أسبوع
خالل تعامالت أمس األول ،لتكون قرب
حــاجــز  12ألــف دوالر ،وســط مكاسب
في السوق األوسع لألصول المشفرة.
وي ـ ــأت ـ ــي أداء الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة
بالتزامن مع استضافة صندوق النقد
الــدولــي نــدوة افتراضية للحديث عن
المدفوعات العابرة للحدود والعمالت
الرقمية ،بمشاركة المدير العام لبنك
التسويات الدولي أجوستين كارستنز،
ورئ ـي ــس ب ـنــك االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي
جيروم باول.
وفـيـمــا يتعلق بـتــدشـيــن الــواليــات
الـمـتـحــدة عـمـلــة رقـمـيــة ،ق ــال ب ــاول إن
من المهم القيام باألمر بشكل صحيح
ولـيــس التنفيذ الـســريــع ،مــع اإلش ــارة
للحاجة إلى مزيد من العمل والتشاور
حـيــال األم ــر ،مشيرا إلــى عملة ليبرا،

الـتــابـعــة لـشــركــة فـيـسـبــوك ،عـلــى أنها
محفز لتركيز المزيد من االهتمام على
المشكالت.
وارتفعت العملة الرقمية األكبر في
الـعــالــم بنحو  3.4فــي المئة فــي وقت
سابق من تعامالت اليوم ،لتصل إلى
 11835دوالرا ،وفق البيانات المتاحة
على موقع بلومبرغ.
وفــي الـســاعــة  9:44مـســاء بتوقيت
مكة المكرمة ،ارتفع سعر البيتكوين
بنحو  2.4في المئة ليصل إلى 11724
دوالرا ،بقيمة سوقية قدرها 217.16
مليار دوالر ،وفقا للبيانات المتاحة
على منصة "كوين ماركت كاب".
وفــي نفس التوقيت ،بلغت القيمة
ال ـس ــوق ـي ــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـك ــل ال ـع ـمــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة  366.06م ـل ـيــار دوالر،
مقابل  359.94مـلـيــارا المسجلة قبل
 24ساعة مضت.
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اقتصاد

«الوطني» :جددت المخاوف بشأن آفاق النمو وسط مراجعتها وتخفيضها
وفق «الوطني» ،توقف
االنتعاش في أسواق األسهم
في سبتمبر الماضي ،إذ
انخفضت المؤشرات األميركية
بنسبة تراوحت بين  2و%5
نتيجة حالة عدم اليقين تجاه
االنتخابات الرئاسية الوشيكة،
على الرغم من اآلمال المتذبذبة
حول إقرار حزمة التحفيز
المالي.

استمرار إيجابية
بيانات االقتصاد
ً
األميركي عموما
مع اقتراب موعد
انتخابات الرئاسة

ق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوجـ ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الصادر عن بنك الكويت الوطني
إن األ ســا بـيــع القليلة الماضية
شهدت تفشي الموجة الثانية من
جائحة كورونا عبر االقتصادات
المتقدمة الرئيسية ،مما أدى إلى
إعــادة فــرض القيود االحترازية
وحظر التجول وإغــاق أنشطة
األعمال وتجدد المخاوف بشأن
اآلفاق االقتصادية.
وفـ ـ ــي أح ـ ـ ــدث ت ـ ـقـ ــاريـ ــره ،ق ــام
صـنــدوق النقد الــدولــي بخفض
آفــاق النمو العالمي لعام 2021
إلى  5.2في المئة ،على الرغم من
اإلشارة إلى أن تداعيات الجائحة
حـتــى اآلن كــانــت أق ــل ح ــدة مما
ً
ك ــان م ـتــوق ـعــا ،كـمــا ح ــذر مــن أن
ً
مـســار التعافي سيكون طويال
ً
ومحاطا بحالة من عدم اليقين،
ومن المفترض أن يصل انتقال
العدوى إلى مستويات متدنية
في كل مكان مع نهاية عام .2022
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،تـ ــوقـ ــف
االنتعاش في أسواق األسهم في
سبتمبر ،إذ انخفضت المؤشرات
األمـيــركـيــة بنسبة ت ــراوح ــت ما
بين  2و 5في المئة نتيجة حالة
ع ــدم اليقين تـجــاه االنـتـخــابــات
الرئاسية الوشيكة ،على الرغم
من اآلمال المتذبذبة حول إقرار
حزمة التحفيز المالي.
ك ـمــا حــاف ـظــت أس ـع ــار الـنـفــط
على استقراراها بصفة عامة ،إذ
ما تزال تتداول في نطاق يتراوح
ً
ما بين  40و 45دوالرا للبرميل،
وس ـ ــط ت ــزاي ــد الـ ـمـ ـخ ــاوف ح ــول
اضطرار منظمة أوبك وحلفائها
إل ـ ـ ــى وق ـ ـ ــف زيـ ـ ـ ـ ــادة االمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـم ــرار
ت ـ ــراج ـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي
والطلب على النفط.

االنتخابات والتحفيز المالي

فوز الديمقراطيين
قد يؤدي لرفع
الضرائب وزيادة
حزمة التحفيز
المالي على المدى
القصير

ما تزال البيانات االقتصادية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إي ـج ــاب ـي ــة إل ـ ــى حــد
ك ـب ـيــر ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ارتـ ـف ــاع
ح ـ ـ ـ ـ ــاالت اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
بالفيروس ،وظروف عدم اليقين
ق ـب ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة،
والـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـخـطــة
ال ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـم ــال ــي إل ـ ــى جــانــب
انحسار الزخم في سوق العمل،
م ـمــا أثـ ــر ع ـلــى آم ـ ــال االن ـت ـعــاش
االقتصادي.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر م ـ ــدي ـ ــري
ال ـم ـش ـتــريــات ل ـق ـطــاع ال ـخــدمــات
ا لـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـهـ ــد إدارة
ال ـتــوريــدات إل ــى  57.8نقطة في
سبتمبر بفضل االرتفاع القوي
لسجالت الطلبيات ،على الرغم
م ــن إق ـ ــرار ال ـش ــرك ــات بـضـبــابـيــة
الـتــوقـعــات .لـكــن مــؤشــر القطاع
التصنيعي تراجع إلى مستوى
 55.4نقطة مقارنة بالمستويات
التي سجلها في شهر أغسطس
خالل ذروه انتعاشه.

م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ــراجـ ــع
الدخل الشخصي في أغسطس
ب ـن ـس ـب ــة  2.7فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،عـلــى
أساس شهري ،بعد شهر واحد
م ـ ــن تـ ــوقـ ــف إعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـب ـط ــال ــة
وكــذلــك تباطأ انـتـعــاش اإلنـفــاق
ً
االستهالكي أيـضــا إلــى  1.0في
ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس ش ـه ــري ،إذ
انخفضت معدالت البطالة إلى
 7.9في المئة في سبتمبر مقابل
 8.5في المئة في أغسطس ،لكن
زي ــادة م ـعــدالت الـتــوظـيــف التي
ب ـل ـغــت  661أل ـ ــف وظ ـي ـف ــة فـقــط
كانت أقل من نصف المستويات
ال ـت ــي ت ــم تـسـجـيـلـهــا ق ـبــل شهر
ولم تتم استعادة سوى أقل من
نصف الوظائف التي فقدت قبل
الجائحة.
ً
وان ـ ـخ ـ ـف ـ ــض أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا مـ ـع ــدل
المشاركة في القوى العاملة إلى
 61.4فــي الـمـئــة مـمــا يشير إلــى
خروج المزيد من األشخاص من
ً
سوق العمل نهائيا.
وق ـ ـبـ ــل مـ ــوعـ ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقرر إجراؤها في 3
نوفمبر ،لم يتمكن كال الحزبين
السياسيين حتى اآلن من االتفاق
على حزمة تحفيز مالي جديدة
لتعزيز تعافي االقـتـصــاد الــذي
يتعرض لمخاطر التعثر .واقترح
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب حــزمــة تحفيز
مالي بقيمة  1.8تريليون دوالر
( 9في المئة من الناتج المحلي
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي) ت ـت ـض ـم ــن ت ـم ــدي ــد
اسـتـحـقــاقــات الـبـطــالــة وإرس ــال
ش ـي ـك ــات لـ ــأفـ ــراد ف ـي ـمــا يـعـتـبــر
أقرب الحلول للمطالب المقدمة
م ــن الــديـمـقــراطـيـيــن بـقـيـمــة 2.2
تريليون دوالر منه إلــى اقتراح
الجمهوريين السابق.
وقد يكون لنتائج االنتخابات
ً
أيضا آثــار اقتصادية جوهرية،
إذ تشير استطالعات الرأي إلى
تقدم المرشح الديمقراطي جو
ً
بايدن حاليا والذي يؤدي فوزه
بمنصب الرئاسة إلــى توقعات
بزيادة الدخل الشخصي وزيادة

ضرائب أرباح الشركات واألرباح
الــرأسـمــالـيــة ،إضــافــة إل ــى إق ــرار
الـمــزيــد مــن الـلــوائــح التنظيمية
ً
الـبـيـئـيــة ،خ ـصــوصــا إذا تــزامــن
ً
ذلك مع فوز حزبه أيضا بأغلبية
مقاعد مجلس الشيوخ.
لكن ذلــك قــد يــؤدي إلــى إقــرار
خطة تحفيز مالي قصيرة األجل
بقيمة أعلى إضافة إلــى تراجع
الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ـج ــاريــة ال ــدول ـي ــة،
وكالهما سيكون موضع ترحيب
من األسواق المالية.
فيما قد تؤدي االنتخابات إلى
حالة من عدم اليقين السياسي
قد تستمر على مدى أسابيع عدة
إذا كانت النتائج غير واضحة
لـيـلــة االن ـت ـخــابــات لـتــأخــر جمع
نـتــائــج الـتـصــويــت ال ـبــريــدي أو
حـتــى نتيجة بـعــض اإلج ــراء ات
القانونية.
وب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ـ ــان االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي في أغسطس االنتقال
إل ـ ـ ــى تـ ـبـ ـن ــي مـ ـسـ ـت ــوى ت ـض ـخــم
مستهدف أكثر مرونة (مــا يزال
 2ف ــي الـمـئــة وإن ك ــان يحتسب
كمتوسط مــع مــرور الــوقــت) مع
ال ـ ـتـ ــزام االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
بــاتـبــاع سـيــاســة نـقــديــة شــديــدة
ال ـت ـي ـس ـيــر (اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى مـعــدل
ال ـف ــائ ــدة ف ــي حـ ــدود  0.0و0.25
في المئة وشــراء سندات بقيمة
ً
 120مليار دوالر شهريا) بغض
النظر عما ستؤول إليه نتيجة
االنتخابات.
ل ـك ــن م ـس ــؤول ــي االح ـت ـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي ي ــواص ـل ــون م ـمــارســة
ً
ال ـض ـغ ــوط س ـع ـيــا إلقـ ـ ــرار خطة
ً
تـحـفـيــز م ــال ــي أك ـب ــر ح ـج ـمــا مع
استمرارهم في التقليل من شأن
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ب ـم ــا فــي
ذل ــك إمـكــانـيــة تــزايــد مستويات
الـعـجــز ،إذ عـلــق رئـيــس مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ج ـيــروم
ب ـ ـ ــاول ب ـ ــإن م ـخ ــاط ــر ان ـخ ـف ــاض
حـ ـج ــم الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـ ـمـ ــالـ ــي فــي
الــوقــت الحالي أســوأ بكثير من
مخاطر التحفيز المالي الكبير،

ف ــي ظ ــل ع ــدم اس ـت ـقــرار الـنـشــاط
االقتصادي.
ومــن جهة أخــرى ،بقي معدل
ً
التضخم األســاســي متواضعا،
اذ بلغ  1.7في المئة في سبتمبر،
ً
لكنه يعتبر مرتفعا إذا ما قورن
بمستواه المنخفض الــذي بلغ
 1.2في المئة في يونيو.
ك ـمــا ارت ـف ــع ع ــائ ــدات س ـنــدات
الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ألج ـ ــل 10
سنوات بنحو  10نقاط أساس
إلى  0.78في المئة خالل الشهر
المنتهي إ لــى منتصف أكتوبر
نـتـيـجــة اس ـت ـهــداف االحـتـيــاطــي
ال ـف ــدرال ــي ل ـم ـعــدل تـضـخــم مــرن
وإمكانية إقــرار حزمة التحفيز
الـمــالــي ،لكن الـتــزام االحتياطي
ال ـفــدرالــي بــاإلبـقــاء عـلــى أسـعــار
الفائدة عند مستويات منخفضة
من شأنه كبح جماح أي تحركات
حادة أخرى في المستقبل.

االقتصاد األوروبي
أدت زي ـ ــادة حـ ــاالت اإلص ــاب ــة
ب ـ ــال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل أن ـ ـحـ ــاء
أوروبــا إلى ضرب آمال التعافي
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد بــدأ
ً
يكتسب زخما ،إذ عــادت العديد
مــن ال ــدول الـكـبــرى ،بما فــي ذلك
ألـ ـم ــانـ ـي ــا وف ــرنـ ـس ــا وإس ـب ــان ـي ــا
وال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة لـتـطـبـيــق
إجراءات اإلغالق وفرض القيود
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ت ـف ـشــي
الـجــائـحــة ،مـمــا سـيـقــوض الثقة
ويـ ــؤثـ ــر ع ـل ــى الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلجمالي في الربع الرابع.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ــؤشـ ــر م ــدي ــري
المشتريات فــي منطقة ا لـيــورو
ليدخل منطقة الجمود بوصوله
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى  50.4ن ـق ـط ــة فــي
سبتمبر مقابل  51.9نقطة في
أ غـسـطــس عـلــى خلفية انكماش
قطاع الخدمات (.)48.0
ففي فرنسا على سبيل المثال،
ً
تــم فــرض حظر الـتـجــول مـجــددا
ف ــي كــافــة أن ـح ــاء ال ـم ــدن الـكـبــرى

ً
مساء حتى الساعة
من الساعة 9
ً
 6صـبــاحــا لـمــدة أرب ـعــة أسابيع
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وال ت ـت ــوق ــع وك ــال ــة
اإلحـ ـص ــاء الــرس ـم ـيــة الـفــرنـسـيــة
 INSEEتسجيل أي نمو في الربع
الرابع من عام  2020مع استمرار
مخاطر االنكماش بعد توقعاتها
ب ـت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو ب ـن ـس ـبــة  16فــي
المئة ،على أســاس ربــع سنوي،
في الربع الثالث من العام الحالي،
مما يؤدي إلى إبقاء معدل النمو
ع ـنــد م ـس ـتــوى  -9ف ــي ال ـم ـئــة في
عام .2020
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
ً
أفضل قليال مقارنة باالنكماش

بنسبة  -9.8فــي المئة الـصــادرة
ع ــن ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي في
تـقــريــر آف ــاق االقـتـصــاد العالمي
لشهر أكـتــوبــر .لـكــن إج ـمــاع آراء
المحللين يشير إلــى أن الموجة
الثانية من الجائحة ،التي تعتبر
أ عـتــى مــن سابقتها قــد تتسبب
في إحداث أضرار اقتصادية أقل
ح ــدة مــن الـمــوجــة األولـ ــى ،إذ لم
تكن السلطات الوطنية مستعدة
لمواجهتها آنذاك.
أم ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـس ـيــاســة
النقدية ،فقد أدى تزايد الضبابية
حـ ــول آف ـ ــاق ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
نتيجة الموجة األخيرة من تفشي

مخاوف بشأن الطلب على النفط بعد عودة تفشي الفيروس
تـغـيــرت مـعـنــويــات س ــوق الـنـفــط بـشـكــل مـلـحــوظ في
سبتمبر نتيجة لتزايد عدد حــاالت اإلصابة بالفيروس
واالنعكاس السلبي لفرض المزيد من القيود على حركة
ً
التنقل في فصل الخريف ،مما أثر سلبا على الطلب على
النفط .وشهدت أسعار النفط أول خسائر شهرية منذ
مارس الماضي ،إذ تراجعت أسعار العقود اآلجلة لمزيج
ً
خام برنت بنسبة  9.6في المئة إلى  41.0دوالرا للبرميل
بنهاية تداوالت شهر سبتمبر .لكن األسعار تمكنت من
ً
االرتفاع هامشيا منذ ذلك الحين ووصلت إلى حوالي 43
ً
دوالرا للبرميل (كما في  16أكتوبر) بدعم من البيانات
الصادرة عن منظمة «أوبك» التي أظهرت أن امتثال المنظمة
ً
التي تتكون حاليا من  10أعضاء قد تخطى نسبة  100في
المئة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر ،وأشــارت

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

إلى ارتفاع الطلب الصيني على النفط واستمرار تراجع
المخزون األميركي ،وعلى الرغم من ذلك وفي ظل مواجهة
االقتصادات المتقدمة بصفة خاصة إعــادة فــرض حظر
التجول الجزئي وقيود التنقل ،فمن المرجح أن يتأخر
تعافي نمو الطلب على النفط .من جهة أخرى ،حذرت وكالة
الطاقة الدولية من أن التوقعات «ما تزال هشة» وأن هناك
ً
ً
«حيزا محدودا» في السوق الستيعاب اإلمدادات اإلضافية
ً
التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها بدءا من شهر يناير 2021
إضافة إلــى عــودة الـصــادرات الليبية .وقــد تتجه «أوبــك»
لإلبقاء على حصص خفض اإلنتاج الحالية دون تغييرها
عند عقد اجتماعها الوزاري المقبل بنهاية نوفمبر.
وفــي ذات الوقت ،تزايدت التكهنات الخاصة باإلطار
الزمني لــذروة الطلب على النفط بعد أن أصــدرت شركة

ً
النفط البريطانية العمالقة ،بريتيش بتروليوم ،تقريرا
ً
صادما ذكرت فيه أن الجائحة قد تكون ساهمت في إنهاء
طفرة الطلب على النفط وسرعت التحول بال رجعة عن
استخدام الوقود األحـفــوري ما يعني أن مستويات عام
ً
 2019البالغة  100مليون برميل يوميا ستكون هي ذروة
االستهالك.
ً
وجاء رأي «أوبك» مخالفا لذلك ،إذ نشرت في تقريرها
الشهري الذي صدر في وقت الحق« :تعتقد المجموعة أن
الطلب على النفط سوف يتعافى إلى مستويات ما قبل
ً
الجائحة في عام  2022وسيستمر في النمو لمدة  20عاما».
بدورها ،تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستقر النمو
خالل  10سنوات ،لكنها اتجهت لتأكيد تأخر تعافي الطلب
على النفط على خلفية استمرار الجائحة.

الـفـيــروس (وفـعــالـيــة احـتــوائـهــا)
إلى دفع البنك المركزي األوروبي
التباع نهج االنتظار والترقب قبل
اتخاذ أي إجراء جديد.
لكن الـتــوقـعــات تـتــزايــد بشأن
إعـ ــان ال ـب ـنــك تــوس ـيــع ن ـطــاق أو
تمديد أجل برنامج شراء األصول
الطارئ لمواجهة آثار الجائحة،
الــذي تبلغ قيمته  1.35تريليون
ي ــورو إل ــى ديـسـمـبــر ،مــع اإلبـقــاء
على سعر الفائدة الرئيسي عند
مستوى  -0.5في المئة.
وانـ ـخـ ـف ــض مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم
األساسي في منطقة اليورو في
سـبـتـمـبــر إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه
ال ـم ـس ـج ـل ــة عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق عـنــد
م ـس ـت ــوى  0.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،عـلــى
أساس سنوي  -وإن كان الخفض
المؤقت لضريبة القيمة المضافة
ً
األلمانية أدى دورا في ذلك  -مما
س ــاه ــم فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ال ـم ـطــال ـبــات
باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة.
وفي المملكة المتحدة ،يدرس
بنك إنكلترا التحول إلى أسعار
ً
ال ـف ــائ ــدة الـسـلـبـيــة (ت ـب ـلــغ حــالـيــا
 0.1ف ــي ال ـم ـئــة) .لـكــن الـتــوقـعــات
االق ـت ـص ــادي ــة تـشـيــر إل ــى تــوقــف
ذل ــك ع ـلــى قـ ــدرة ال ـح ـكــومــة على
إبرام اتفاق تجاري بعد انفصال
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ع ــن االت ـحــاد
األوروبـ ــي قـبــل المهلة النهائية
بـ ـنـ ـه ــاي ــة أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ،م ـ ــع ت ــوق ــف
المفاوضات حول بعض القضايا
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ح ـ ـقـ ــوق ال ـص ـي ــد
واإلعانات.

«األهلي» يعلن فائزي حملة «بوبيان» :فتح الحساب والحصول
تحويل الراتب الترويجية
على البطاقة المصرفية دون زيارة الفرع

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي «  »ABKأ س ـ ـمـ ــاء
الفائزين في السحب الشهري
ل ـ ـش ـ ـهـ ــر أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس ل ـح ـم ـل ــة
«ح ــول رات ـبــك وابـتـســم» لعام
 ،2020الذي جرى  15أكتوبر
ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ب ـ ـ ــإ ش ـ ـ ــراف وزارة
التجارة والصناعة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ــذه
ال ـح ـم ـلــة م ـتــاحــة ل ـكــل ع ـمــاء
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن
والـ ـ ــوافـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن قـ ــامـ ــوا
بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل رواتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم إل ـ ــى
حـســابــاتـهــم م ــن ف ـئــة «إل ـيــت»
أو « بــر يـسـتـيــج» أو «ا ل ــرا ئ ــد»،
ً
م ـ ـ ـض ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــا أن ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــا ئـ ـ ــز يـ ـ ــن
المحظوظين الذين سيحصل
كل منهم على ما يعادل راتبه
ال ـش ـه ــري ع ــن ش ـه ــر أك ـتــوبــر
الجاري هما :فيساك كوشي،
ورامي رفعات نون.
وذ ك ـ ــر أن ا ل ـس ـحــب ا ل ـق ــادم
سـيـقــام ب ـتــاريــخ  19نــوفـمـبــر
ال ـم ـق ـب ــل ،فـ ــي ح ـي ــن ال ـس ـحــب
األخـ ـي ــر س ـي ـقــام ب ـت ــاري ــخ 10
ديسمبر .2020
ولـ ـلـ ـت ــأه ــل لـ ــاش ـ ـتـ ــراك فــي
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب وفـ ـ ــرصـ ـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز،
ينبغي على العمالء تحويل
رواتـ ـبـ ـه ــم إل ـ ــى ال ـب ـن ــك خ ــال
ش ـهــر واحـ ــد ع ـلــى األقـ ــل قـبــل
موعد السحب.

وإضافة إلى هذا السحب،
تـ ــوفـ ــر ح ـم ـل ــة «ح ـ ـ ــول راتـ ـب ــك
وابتسم» الترويجية لعمالء
حساب ا لــرا تــب مجموعة من
ال ـم ـكــافــآت االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،إذ
يمكنهم الحصول على جائزة
نقدية قــد تصل قيمتها إلى
 1000د ي ـنــار ،بـشــرط أال تقل
ق ـي ـم ــة الـ ــراتـ ــب الـ ـمـ ـح ــول عــن
 500دك.
ً
وفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن
العمالء الكويتيين مؤهلون
لـلـحـصــول عـلــى ق ــرض بــدون
ف ــا ئ ــدة ي ـصــل ل ـغــا يــة 10000
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـبـ ـل ــغ ق ـي ـمــة
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرض ل ـ ـلـ ــوا فـ ــد يـ ــن 5000
دينار.
وت ـخ ـض ــع ه ـ ــذه الـ ـق ــروض
ألحكام وشروط البنك األهلي
الكويتي ولوائح وأنظمة بنك
الكويت المركزي.

ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـجــول ف ــي عـطـلــة
ن ـ ـهـ ــايـ ــة االسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع فـ ـ ــي أحـ ــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة
المنتشرة في الكويت يمكنك
أن ت ـ ـح ـ ـصـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـه ــو ت ــك
ال ـم ـف ـض ـل ــة ،ثـ ــم الـ ــذهـ ــاب إل ــى
أ ح ـ ـ ـ ــد أ ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة Boubyan
 Directال ـم ــوج ــودة ف ــي هــذه
الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــات لـ ـفـ ـت ــح ح ـس ــاب
ّ
مصرفي للمرة األولى وتسلم
بطاقتك المصرفية الجديدة
في الوقت نفسه.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «بـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان» ف ــي
بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن ـهــا
ب ــاخ ـت ـص ــار ال ـت ـج ــرب ــة «ال ـت ــي
ي ـم ـكــن أن ت ـع ـي ـش ـهــا م ــع بـنــك
بـ ــوب ـ ـيـ ــان ،ال ـ ـ ــذي أع ـ ـلـ ــن ط ــرح
خدمة جــد يــدة تتيح للعمالء
ال ـجــدد إمـكــانـيــة فـتــح حساب
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــاق ــة
الـ ـسـ ـح ــب اآللـ ـ ـ ــي ف ـ ــي دق ــائ ــق
مــن خــال أج ـهــزة Boubyan
 Directالـتــي تــو فــر الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار أي ــام
األسبوع وفي أي وقت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر
العام للقنوات المباشرة في
البنك خالد الشمري ،إن بنك
بــوب ـيــان يـنـفــرد بـتـقــديــم هــذه
الخدمة في الكويت ،وأصبح
اآلن بإمكان غير العمالء فتح
حـ ـس ــاب س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان ح ـس ــاب
الشباب أو الراتب أو التوفير،
دون الحاجة إلى زيارة الفرع
م ــن خ ــال أج ـه ــزة Boubyan
 Directا ل ـم ـت ــو ف ــرة ف ــي ع ــدد
من فــروع البنك والمجمعات
التجارية.
وأض ــاف الـشـمــري ،أن أبــرز
م ــا يـمـيــز أج ـه ــزة Boubyan
 Directأ ن ـه ــا تـمـنــح ا لـعـمــاء
فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــول عـ ـل ــى
مجموعة كبيرة من الخدمات
ا لـ ـمـ ـص ــر فـ ـي ــة دون ا لـ ـح ــا ج ــة
ً
إل ــى زي ــارة ال ـفــرع ،خـصــوصــا

أنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
الساعة وخالل أيام األسبوع
واإلجازات الرسمية.
وأوض ـ ــح أن ــه «أص ـب ــح اآلن
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـكــويــت
بـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد
التعامل مع أجهزة Boubyan
 - Directالتي كانت مقصورة
ً
س ــاب ـق ــا ع ـلــى ع ـم ــاء ال ـب ـنــك -
إذ ي ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن خ ـ ــال ه ــذه
األج ـهــزة فتح الـحـســاب الــذي
يرغبون فيه ثم إمكان إصدار
البطاقة المصرفية ليصبحوا
من عمالء البنك خالل دقائق
معدودة».

كيفية الحصول على الخدمة
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــول عـ ـل ــى
ال ـخــدمــة ،ق ــال ال ـش ـمــري ،إنـهــا
ً
بسيطة ج ــدا  ،فـكــل المطلوب
ً
منك إذا لــم تكن عميال لبنك
ب ــوب ـي ــان أن تـ ـق ــوم ب ــال ــزي ــارة
إل ـ ـ ــى واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أج ـه ــزت ـن ــا
ال ـت ــى س ـت ـكــون م ـتــاحــة لـفـتــح
الـحـســابــات فــي كــل مــن فــروع
البنك في الشهداء وبيان إلى
جانب األجهزة المتوافرة في
ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـجــاريــة وهــي
األفنيوز والحمراء وغيت مول
وأوت ــاد والـبـيــرق .كـمــا ستتم
إضافة مواقع أخرى للخدمة
ً
قريبا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ذلـ ــك
يـ ـمـ ـكـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث مـ ـ ــع أحـ ــد
م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي خـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ع ـب ــر الـ ـش ــاش ــات الـ ـم ــوج ــودة
ف ــي أج ـه ــزة بــوب ـيــان دايــركــت
وب ـعــد االن ـت ـهــاء مــن استيفاء
ً
البيانات المطلوبة يتم فورا
فتح الحساب ومن ثم إصدار
البطاقة المصرفية.
ويعد «بوبيان» أول بنك في
الـكــويــت أطـلــق فـكــرة األجـهــزة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــوفـ ــر فـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــروع

خالد الشمري

وال ـم ـج ـم ـع ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،إذ
ً
توفر تقريبا معظم الخدمات
المصرفية التي يحتاج إليها
الـ ـعـ ـم ــاء ،وي ـم ـك ــن ال ـح ـصــول
ً
عليها في أي وقت ،خصوصا
في األو قــات التى تغلق فيها
الفروع.
وتعتمد تقنيات Boubyan
 Directعلى تطبيق للتقنيات
البصرية التي تمنح العمالء
إم ـك ــان ـي ــة إج ـ ـ ــراء ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـم ـعــامــات ال ـم ـصــرف ـيــة عبر
أجهزة السحب اآللي متعددة
الــوظــائــف مــن خــال التحدث
م ـب ــاش ــرة م ــع مــوظ ـفــي الـبـنــك
عـبــر الـشــاشــات ال ـم ــزودة بها
ه ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
تقنية التواصل المباشر عبر
الـفـيــديــو .وتـتــوفــر فــي أجهزة
 Boubyan Directخ ــد م ــات
الـ ـسـ ـح ــب الـ ـنـ ـق ــدي واإلي ـ ـ ـ ــداع
ال ـن ـق ــدي ح ـتــى  5000دي ـن ــار،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــة إي ـ ـ ــداع
وص ـ ــرف ال ـش ـي ـك ــات ،وخ ــدم ــة
إ صــدار البطاقات االئتمانية
وب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـحـ ــب اآللـ ـ ــي
بـجــانــب الـتـحــويــات النقدية
وطـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــة ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ت ـح ــوي ــل
رات ــب وغـيــرهــا مــن الـخــدمــات
المصرفية.
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اقتصاد
ً
ّ
الباكر لـ ةديرجلا « :القطرية» تسير  700رحلة أسبوعيا
إلى  100وجهة ...ومرونتها خالل «كورونا» ال تضاهى
ةديرجلا
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أعلنت جدول رحالتها لفصل الشتاء بالتزامن مع تخفيف القيود عن دخول غالبية دول العالم
أشرف عجمي

القطرية ،أكبر
أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة الخطوط الجوية
ًّ
تسير ً
الباكر ،أن المجموعة ّ
حاليا أكثر من  700رحلة أسبوعيا إلى أكثر
من  100وجهة عالمية.
وقال في لقاء مع "الجريدة" إن "القطرية" أعلنت أخيرا جدول رحالتها
لفصل الشتاء ،بما يتماشى مع اإلقبال على رحالت الركاب والشحن
الجوي ،وبالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول الدول في
بسبب جائحة كورونا.
شتى أنحاء العالم ّ
وأعرب الباكر عن تطلع الخطوط القطرية إلعادة بناء شبكة وجهاتها
مع نهاية العام الحالي ،لتصل إلى أكثر من  125وجهة عالمية ،بما في
ذلك  20وجهة في إفريقيا ،و 11في األميركتين ،و 41في منطقة آسيا
• مــا خطة الخطوط الجوية القطرية بالتوسع فــي شبكة
وجهاتها؟ وهــل ستركز على الــرحــات الجوية الــى الــواليــات
المتحدة وأوروبا؟
 ّتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا أكثر من  700رحلة
أسبوعيا إلــى أكثر من  100وجهة عالمية .وقــد أعلنت أخيرا
جــدول رحالتها لفصل الشتاء ،بما يتماشى مع اإلقبال على
رحالت الركاب والشحن الجوي ،وبالتزامن مع تخفيف القيود
المفروضة على دخول الدول في شتى أنحاء العالم.
وبنهاية عام  ،2020تتطلع الخطوط الجوية القطرية إلعادة
بناء شبكة وجهاتها ،لتصل إلى أكثر من  125وجهة عالمية،
بما في ذلك  20وجهة في إفريقيا ،و 11وجهة في األميركتين،
و 41وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،و 38وجهة في
أوروبا ،و 15وجهة في الشرق األوسط .وسيتم تسيير الرحالت
وفق جدول رحالت منتظم وقــوي ،مع رحالت يومية أو أكثر،
إلى العديد من المدن العالمية.
وقد عملت الناقلة بشكل وثيق مع سلطات الطيران العالمية
وشــركــائـهــا الـتـجــاريـيــن ح ــول الـعــالــم لتشغيل ج ــدول رحــات
مــوثــوق يمكن للمسافرين االعـتـمــاد عليه .وفــي الــوقــت الــذي
نواصل إعــادة بناء شبكة وجهاتنا العالمية؛ نستمر بتركيز
جهودنا على تمكين الماليين من الركاب من السفر معنا بأمان
وموثوقية ،وضـمــان استمرارنا فــي كسب ثقتهم فــي كــل مرة
يقومون فيها باختيار السفر مع الخطوط الجوية القطرية.

جائحة «كورونا»
ٔ
• م ــا اثـ ــر تـفـشــي جــائ ـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ع ـلــى عمليات
ٔ
الخطوط الجوية القطرية؟ وهل اوقفت رحالتها على الصعيد
العالمي؟
 واصلت الخطوط الجوية القطرية قيادة قطاع الطيرانالعالمي ،في الوقت الــذي ركنت فيه شركات الطيران األخرى
طائراتها وأوقفتها عن العمل ،ارتأينا في "القطرية" تقليص
حجم عملياتنا بشكل مؤقت ،مع إتاحة خـيــارات سفر تفوق
م ــا ت ـقـ ّـدمــه أي شــركــة ط ـي ــران أخـ ــرى .وم ــع شـبـكــة وج ـه ــات لم
تنخفض مطلقا إلــى مــا دون  30وجـهــة منذ انـتـشــار جائحة
كــورونــا ،سيصل عــدد وجهاتنا إلــى أكثر من  125وجهة قبل
نهاية العام الحالي ،وذلك مع استئناف خدماتها إلى عدد من
الوجهات ،إضافة إلى إطالق رحالت الى وجهات جديدة ،حيث
ّ
المتنوع مــن الـطــائــرات التي
ســاهــم أسـطــول الناقلة القطرية
تتسم بالكفاء ة فــي استهالك الــوقــود ،إضــافــة إلــى التخطيط
االستراتيجي لشبكة الــوجـهــات ،فــي تمكينها مــن استئناف
وزيادة عدد رحالتها الجوية ،بما يتماشى مع الطلب المتزايد
على السفر ،وال تعتمد عمليات الخطوط الجوية القطرية على
نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها ،لذا ،وبسبب تأثير
جائحة كوفيد  -19على السفر؛ اتخذت الناقلة القطرية قرارا
بإيقاف أسطول طائراتها من طراز إيرباص  ،A380حيث إنه
ال يوجد مبرر تجاري أو بيئي لتشغيل طائرات بهذا الحجم
الكبير فــي الـســوق الحالية .ويشكل أسـطــول الناقلة القطرية
الذي يضم  49طائرة من طراز إيرباص  A350و 30طائرة من
طراز بوينغ  ،787الخيار األمثل لخدمة الرحالت الطويلة ذات
األهمية االستراتيجية إلى إفريقيا واألميركتين ومنطقة آسيا
والمحيط الهادئ وأوروبا.

تصنيف «القطرية»
• مــا تصنيف الـنــاقــل وتــرتـيـبــه خ ــال أزم ــة ك ــورون ــا؟ ومــا
ترتيبها عالميا حسب معايير اإلياتا؟
 قــامــت الـنــاقـلــة خ ــال ه ــذه األزم ــة بتمكين ع ــدد كبير منالمسافرين حــول العالم مــن الـعــودة إلــى بــادهــم أكثر مــن أي
شركة طيران أخرى بفضل شبكة وجهاتنا المتنامية .ووفقا
لإلحصاءات األخيرة الصادرة عن االتحاد الدولي للنقل الجوي
(إياتا) ،أصبحت الخطوط الجوية القطرية أكبر شركة طيران
دولـيــة ،بعد أن نقلت مــا يـقــارب  4.6ماليين مسافر بالنسبة
للقطاعات الجوية ،على متن  37ألف رحلة طيران ،أي ما يعادل
 33مليار كيلومتر قطعها المسافرون على متن الرحالت ،إلى
أنحاء العالم منذ شهر فبراير لعام .2020
مختلف ّ
كما شغلت الناقلة أكثر من  400رحلة غير مجدولة حول
ّ
العالم ،مما سمح لها بالبقاء على اطــاع بأحدث اإلجــراء ات
ّ
ّ
المتبعة في المطارات العالمية والتدابير الصحية المتبعة،
إضافة إلى مراقبة حركة المسافرين العالمية عن كثب؛ وخاصة
في األسواق التي ال ّ
تسير إليها رحالت منتظمة.
واكتسبت الخطوط الجوية القطرية خبرة كبيرة إزاء أفضل
األساليب لنقل المسافرين بأمان واطمئنان خالل هذه األوقات
العصيبة ،لتتمكن من نقل أكبر عدد من المسافرين إلى بالدهم
على متن أكـبــر عــدد مــن الــرحــات الـجــويــة ،إلــى أكـبــر عــدد من

والمحيط الهادئ ،و 38في أوروبا ،و 15في الشرق األوسط .وسيتم
تسيير الرحالت وفق جدول رحالت منتظم وقوي ،مع رحالت يومية أو
أكثر ،إلى العديد من المدن العالمية.
وأضاف أن الناقلة عملت بشكل وثيق مع سلطات الطيران العالمية
وشركائها التجاريين حول العالم ،لتشغيل جدول رحالت موثوق
يمكن للمسافرين االعتماد عليه؛ الفتا الى أنه في الوقت الذي تواصل
"القطرية" إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية ،فإنها مستمرة بتركيز
جهودها على تمكين الماليين من الركاب من السفر معها بأمان
وموثوقية .وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الوجهات حول العالم ،مقارنة بشركات الطيران األخرى.
• هل استعدت الخطوط الجوية القطرية للمرحلة الثانية
من الرحالت من مطار الكويت؟
 تقوم الخطوط الجوية القطرية ًحاليا بتشغيل رحلتين
ً
يوميا من الكويت مع عدد مقاعد الستقبال ما ال يزيد على
ً
ً
ً
 260راكــبــا يوميا لكل وجـهــة .وتــولــي "الـقـطــريــة" اهتماما
ً
كبيرا بالسوق الكويتي ،وبفضل التعاون البناء والمستمر
مع الطيران المدني الكويتي ،تهدف "القطرية" إلى زيادة
عــدد رحالتها اليومية باستمرار وتوفير أفضل خيارات
السفر المرنة ألكثر من  100وجهة عالمية للمسافرين من
الكويت عبر الدوحة.
ويحظى المسافرون مع "القطرية" في مقاعد كيو سويت
على درجــة رجــال األعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية
فــي أبـهــى صــورهــا ،مــع إم ـكــان تـحــويــل المقعد إل ــى جناح
خاص واالستمتاع بواحة من الهدوء والراحة .كما يمكن
للمسافرين الضغط على زر "عــدم اإلزع ــاج" الموجود في
المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة .وتتيح الناقلة
القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من  30وجهة ،بما في ذلك
لندن وسيدني وسنغافورة وداالس فورت وورث.

أكبر الباكر

«القطرية»
ساهمت
بالتنسيق
مع حكومة
الكويت في
إعادة العديد
من المواطنين
إلى بالدهم
خالل انتشار
«كورونا»

وجهات جديدة
• هــل هناك وجـهــات جــديــدة ستنطلق اليها "القطرية"
خالل 2021؟ وما خطتها المستقبلية؟
 بنهاية عام  ،2020تتطلع "القطرية" إلعادة بناء شبكةوجـهــاتـهــا ،لتصل إلــى مــا يــزيــد عـلــى  125وجـهــة عالمية،
في إفريقيا واألميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
وأوروبا والشرق األوسط.
• قــامــت الـخـطــوط الـقـطــريــة بعمليات إج ــاء تاريخية
للمواطنين لعودتهم إلى الوطن ،حدثنا عن نجاح التجربة.
 ســاهـمــت الـخـطــوط الـجــويــة الـقـطــريــة ،بالتنسيق معحكومة الكويت ،بشكل فعال في إعادة العديد من المواطنين
الكويتيين إلــى بــادهــم ،وك ــان ذلــك واضـحــا عندما نقلت
الخطوط الجوية ما يقارب  12ألف مسافر خالل إغالق مطار
الكويت من أبريل إلى يوليو من هذا العام ،حيث واصلت
شــر كــة ا لـطـيــران التحليق يوميا بالمسافرين الكويتيين
والوافدين الراغبين في العودة إلى ديارهم عندما توقفت
معظم شركات الطيران األخرى عن ذلك.
إضافة إلى ذلك ،شاركت الناقلة الوطنية في أكبر خطة
إج ــاء بتاريخ الـكــويــت ،حيث نقلت أكـثــر مــن  5000طالب
كويتي يرغبون في العودة إلى بالدهم على متن  18رحلة
طيران مباشرة من الواليات المتحدة األميركية.

عدد وجهاتنا
سيصل إلى
أكثر من 125
قبل نهاية العام
الحالي

إجراءات السالمة
• ما إجراءات السالمة والتعقيم والتنظيف في طائرات
"القطرية" بجميع مراحل السفر؟
ّ
 كأكبر ناقلة عالمية ما زالت تحلق في األجواء ،وبفضلخبرتنا الطويلة في التحليق المستمر خالل أزمــة كوفيد
 ،19يمكن للمسافرين االعتماد علينا للسفر بأمان خالل
رحلتهم ال ـقــادمــة ،ونــواصــل الـحـفــاظ عـلــى أقـصــى درجــات
معايير النظافة والسالمة التي نطبقها على متن رحالتنا
وفي المطار ،لحماية المسافرين وطواقم الطيران ،مع تعزيز
اإلج ــراءات طــوال الرحلة ،ابتداء من إنهاء إج ــراءات السفر
وحتى وصولهم إلى وجهتهم.
وأصبحت الخطوط القطرية أول شركة طيران عالمية
تستخدم جـهــاز هانيويل لتعقيم المقصورة باستخدام
األشـعــة فــوق البنفسجية ،مما سينعكس إيجابا بتعزيز
إجراءات التعقيم والنظافة على متن الطائرات ،وبناء على
الـعــديــد مــن االخ ـت ـبــارات تـمـتــاز األش ـعــة ف ــوق البنفسجية
أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـفـ ـي ــروس ــات
بقدرتها على تثبيط مختلف
بالشكل الصحيح.
والبكتيريا عند تطبيقها
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـنـ ــاق ـ ـلـ ــة
ال ـح ـمــايــة الـشـخـصـيــة
الجديدة للمسافرين
ول ـ ـطـ ــاقـ ــم ال ـض ـي ــاف ــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـت ـمــل عـلــى
واق ل ـ ـلـ ــو جـ ــه و ح ـق ـي ـب ــة
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــزم ـ ــات ال ـ ـح ـ ـم ـ ــاي ـ ــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن؛ وب ــدل ــة
واقية جديدة لطاقم الضيافة ،ويستلم
المسافرون من مطار حمد الدولي واقي
الوجه الخاص بهم خالل عملية تسجيل
ال ــدخ ــول ،أو عـنــد بــوابــات الـصـعــود في

سيرنا أكثر من
 37ألف رحلة
للعودة بأكثر
من مليوني
مسافر إلى
بلدانهم في ظل
«كورونا»

حال كانت رحلتهم منطلقة من إحدى الوجهات العالمية
إلى الدوحة ،كما تقدم الناقلة حقيبة مستلزمات الحماية
الشخصية للمسافرين على متن رحالتها ،والتي تشتمل
على كمامة وقفازات طبية ،وجل معقم لليدين يحتوي على
مادة الكحول الطبي.
كما أعلنت "القطرية" تقديم بدلة واقية جديدة لطاقم
الضيافة ،والتي تستخدم لمرة واحدة فوق زيهم الرسمي،
إضافة إلــى ارت ــداء نـظــارات واقية وقـفــازات وكمامة طبية.
ولـضـمــان تطبيق أعـلــى مـعــايـيــر الـنـظــافــة والـتـعـقـيــم على
مـتــن ال ــرح ــات ،عـلــى الـمـســافــريــن عـلــى الــدرجــة السياحية
ارتداء كمامة أو قناع للوجه ،إضافة إلى واقي الوجه خالل
الرحلة ،مع إمكانية إزالته عندما تقدم لهم وجبات الطعام
أو المشروبات.
أما بالنسبة للمسافرين على درجة رجال األعمال فلديهم
حرية االختيار بين ارت ــداء الكمامة وواقــي الوجه أو عدم
ارتدائهما ،بفضل استمتاعهم بمساحة وخصوصية أكبر
على متن الــرحــات ،وسـيـكــون على اآلب ــاء المسافرين مع
أطفال اإلشارة إلى أطفالهم بضرورة ارتداء معدات الحماية
الشخصية خالل الرحلة ،مع األخذ بعين االعتبار أن األطفال
أقل من عامين لن يكون عليهم ارتداء الكمامة أو واقي الوجه.
الجدير بالذكر أنــه سيكون لزاما على المسافرين ارتــداء
الكمامة وواقــي الوجه خــال عملية الصعود إلــى الطائرة
والنزول منها.
ومنذ بداية جائحة كوفيد  ،19طبقت الناقلة الوطنية
لدولة قطر إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسالمة
المسافرين على رحالتها ،حيث أعلنت تقديم خدمة الطعام
على درجة رجال األعمال على الصينية بدال من الطاوالت
المتحركة ،إضــافــة إلــى تقديم أدوات مــائــدة مغلفة كبديل
ألدوات المائدة التي تقدم كل على حدة.
وتهدف هذه اإلج ــراء ات إلى تقليل االتصال والتالمس
بين طاقم الضيافة والــركــاب ،وتستمر الناقلة فــي تقديم
ّ
الوجبات مغلفة كالمعتاد على الدرجة السياحية ،وبوضع
عدد من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها
من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين ،كما تم إغالق أماكن
التجمع على الطائرات التزاما بقواعد التباعد االجتماعي.
وتعقم الخطوط القطرية طائراتها بشكل منتظم ،مع
اسـتـخــدام م ــواد تنظيف مــوصــى بها مــن االت ـحــاد الــدولــي
للنقل الجوي (أيــاتــا) ومنظمة الصحة العالمية ،وتحمي
الناقلة أسطول طائراتها من خالل فالتر تستخدم أنظمة
تنقية جزيئات الهواء التي تقضي على  99.97في المئة من
الجسيمات الدقيقة المحمولة جــوا في الهواء بمقصورة
الطائرة ،مثل البكتيريا والفيروسات ،مما يوفر الحماية
القصوى من العدوى.
وي ـتــم غ ـســل جـمـيــع األغ ـط ـيــة وال ـم ـف ــارش والـبـطــانـيــات
المستخدمة على متن الطائرات ،وتنشيفها على درجات
ح ــرارة عالية جــدا ،بينما يتم نــزع أغطية سماعات األذن
وتعقيمها بعناية بعد كــل رحـلــة ،ثــم يتم تغليف مــا ذكر
سابقا مــن قبل موظفين يــرتــدون قـفــازات طبية تستخدم
لمرة واحدة.
وتتلقى طواقم الطيران تدريبا مكثفا حول كيفية الحد من
فرص اإلصابة بالعدوى أو نشرها ،إضافة إلى خضوعهم
للكشف الحراري قبل مغادرة الطائرة وبعد وصولها ،كما
يتم عزل وفحص أفراد الطاقم إذا ظهر على أي منهم أو على
أي من المسافرين على متن إحدى الرحالت أعراض العدوى
أو اإلصابة بالفيروس.
وعزز مطار حمد الدولي إجراءات التنظيف في أرجائه،
مع مباشرة تطبيق قواعد التباعد االجتماعي في مختلف
ُ
مرافقه ،ويتم تعقيم جميع األماكن التي يمكن أن تلمس من
ِقبل المسافرين كل  10إلى  15دقيقة ،كما يستخدم المطار
أجهزة آلية متحركة ،تعمل بصورة أوتوماتيكية للتعقيم
بــاسـتـخــدام األش ـعــة ف ــوق البنفسجية الـمـبـيــدة للجراثيم
والمعروفة بقدرتها على القضاء على الكائنات الدقيقة
التي تسبب العدوى.
ويتم تنظيف مرافق بوابات الصعود وحافالت نقل
المسافرين بين البوابات والطائرات بعد كل رحلة،
وتــوف ـيــر مـعـقــم ال ـيــديــن فــي ن ـقــاط الـفـحــص األمـنــي

ومكتب الجوازات ،ويخضع جميع المسافرين على متن رحالت
ُ
الوصول والمغادرة لكشف عن أعراض كوفيد  ،19وتستخدم
خوذات المسح الحراري المزودة بتقنيات التصوير الحراري
باألشعة تحت الحمراء والذكاء االصطناعي.
وتــوصــي الناقلة المسافرين بــإنـهــاء إج ــراء ات السفر عبر
اإلنترنت ،لتقليل االختالط في المطار ،حيث بإمكانهم أيضا
تحميل بطاقة صعودهم إلى الطائرة على هاتفهم ،من خالل
تطبيق الـخـطــوط الـجــويــة الـقـطــريــة أو طباعتها فــي الـمـنــزل،
ولـتـقـلـيــل االخ ـت ــاط ف ــي ال ـم ـطــار ،ال تـسـمــح بـعــض وجـهــاتـنــا
باألمتعة المحمولة في اليد.

تحديث ومرونة
• هل قامت "القطرية" بتحديث سياستها التجارية من أجل
منح المسافرين مرونة عند التخطيط لرحالتهم؟
 قدمت الناقلة القطرية خالل أزمة كورونا مرونة ومصداقيةال تـضــاهــى للمسافرين الــذيــن يـحـتــاجــون إل ــى تغيير خطط
س ـفــرهــم ،وذل ــك بـتـقــديــم سـيــاســة ح ـج ــوزات تـتـســم بــالـمــرونــة
القصوى ،والتي القــت استحسانا كبيرا لــدى المسافرين مع
تقديم خ ـيــارات سفر مــرنــة تـســري على كــل الـتــذاكــر الـصــادرة
قبل  31ديسمبر  ،2020حيث أصبح بإمكان المسافرين الذين
يرغبون في تغيير خطط سفرهم االستفادة من المزايا التالية:
االحـتـفــاظ بقيمة تــذاكــر السفر لمدة عامين ،أو تغيير موعد
السفر لعدد غير محدود من المرات ،أو استبدال التذاكر بقسيمة
سفر مع  10في المئة قيمة إضافية يمكنهم استخدامها في
المستقبل.
أمــا فــي حــال تــأثــرت خطط السفر بــأمــور خــارجــة عــن إرادة
المسافرين فسيحظى المسافرون بالمزايا التالية :تغيير وجهة
السفر – ألعـضــاء ن ــادي االمـتـيــاز :أن تـكــون الــوجـهــة الجديدة
ضمن نفس المنطقة القارية ،ولغير األعضاء :أن تكون الوجهة
الـجــديــدة فــي نفس الــدولــة أو على بعد  500ميل مــن الوجهة
األصـلـيــة ،أو اسـتـبــدال الـتــذاكــر بكيومايلز أو اس ـتــرداد قيمة
التذاكر بدون أي رسوم.
• ما ترتيب مطار حمد الدولي على المستوى العالمي؟ وعلى
مستوى الشرق االوسط؟
 يواصل مقر عمليات الخطوط القطرية ،مطار حمد الدولي،ريادته لقطاع المطارات على مستوى العالم ،حيث حاز مؤخرا
لقب ثالث أفضل مطار في العالم ضمن قائمة أفضل المطارات
العالمية التي ضمت  550مطارا ،بحسب نتائج جوائز سكاي
تــراكــس الـعــالـمـيــة لـلـمـطــارات  ،2020محققا تـقــدمــا عــن الـعــام
الماضي ،حينما حل رابعا كأفضل مطار في العالم ،ومواصال
مسيرة صعوده ضمن قائمة أفضل مـطــارات العالم منذ بدء
عملياته التشغيلية عــام  ،2014إضــافــة إلــى ذلــك ،فــاز المطار
بجائزة أفضل مطار في الشرق األوســط للعام السادس على
التوالي ،وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق األوسط
للعام الخامس على التوالي.

إحصاءات
• مــا ع ــدد ال ــرح ــات ال ـتــي سـيــرتـهــا "ال ـق ـطــريــة" خ ــال أزم ــة
"كورونا"؟ وما عدد رحالت اإلجالء العالمية؟
 أكدت اإلحصائيات المستقلة الجديدة الصادرة عن االتحادالدولي للنقل الجوي (إياتا) مكانة الخطوط القطرية بوصفها
كلل لمساعدة المسافرين في
شركة الطيران التي عملت بال ٍ
الخارج على العودة إلى بلدانهم بأمان واطمئنان خالل هذه
األزمة.
وفــي الوقت الــذي أحدثت جائحة كوفيد  19تحديات غير
مسبوقة لقطاع الطيران العالمي ،واصلت الناقلة الوطنية لدولة
قطر تركيزها على مهمتها األساسية المتمثلة في مساعدة
المسافرين في الـخــارج على الـعــودة إلــى بلدانهم ،وأصبحت
الخطوط القطرية أكبر شركة طيران دولية في العالم،
بعد أن سيرت أكثر من  37ألف رحلة ،للعودة بأكثر
مــن مليوني مسافر إلــى بلدانهم ولـقــاء عائالتهم
وأحبائهم ،وذلــك على متن رحــات مجدولة وغير
مجدولة ،إلى وجهات حالية وأخرى جديدة.
• هــل أسـعــار تــذاكــر السفر سترتفع خــال الفترة
المقبلة ،خــاصــة مــع تطبيق اش ـتــراطــات الـتـبــاعــد في
كراسي الطائرة؟
 بالطبع أثر هذا األمر على أسعار التذاكر كما أسلفناسابقا ،بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وانخفاض أعداد
المسافرين في هذا العام.

تطبيق «القطرية»
أعلنت «القطرية» تحديث تطبيقها الخاص باألجهزة المحمولة
لتقدم المزيد مــن الخدمات االستثنائية التي تمكن المسافرين
من التخطيط لرحالتهم بسهولة ،وتقلل احتكاكهم مع اآلخرين
خالل الرحلة ،ومع التصميم الجديد والمحدث للتطبيق ،يحظى
المستخدمون بالفرصة الستعراض معلومات تخص حسابهم
ورحالتهم عبر الصفحة الرئيسية ،وسيعرض خيار «رحالتي»
معلومات مهمة حول الرحالت المقبلة للمسافرين ،كما سيبرز عددا
من العروض الخاصة واالستثنائية للمسافرين الذين ليس لديهم
حجوزات حالية بناء على مكان إقامتهم.
إضافة إلى ما سبق ،أصبح التطبيق متاحا باللغة العربية لتؤكد
الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقديم أفضل الخدمات لجميع
المسافرين الناطقين باللغة العربية حول العالم ،ويمكن للمسافرين
من خالل خيار «رحالتي» في الشاشة الرئيسية ،اختيار مقعدهم
المفضل ووجـبــات الطعام بشكل مسبق ،وتسجيل الــدخــول عبر
اإلنترنت ،وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة ،وإصدار بطاقة األمتعة
وطباعتها ووضعها على أمتعتهم وهم في المنزل.

مطار حمد الدولي
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ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻋﺒﻠﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ إﻧﻬﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ
ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻟﻺﻳﻘﺎع واﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺑﻔﻀﻞ واﻟﺪﺗﻬﺎ.
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ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺪاد ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪراﻣﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺴﺮح ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﻛﻮروﻧﺎ اﻧﺘﻬﻰ وﻻ ﻋﻮدة ﻟﻠﻮراء.
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أﻋﻠﻦ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﻴﺜﻢ ﺑﺪر رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ
ﻣﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻏﺪا.

ﱠ
ﻓﻮﻛﺲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻀﺮب واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﺤﻬﺎ
أﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ
أﻓـ ــﺎدت وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،ﺑ ــﺄن اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎن ﻓ ــﻮﻛ ــﺲ ﺗ ـﻌ ـ ﱠـﺮﺿ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻃـﻔــﻮﻟـﺘـﻬــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻀ ــﺮب واﻟـ ـﺴـ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ زﻣ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﺤﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أﺛ ــﺎر ﺟ ــﺪﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌـﻴــﻦ ،إذ إن
ُ
ﻓﻮﻛﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻌﺪ اﻣﺮأة ﺟﻤﻴﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪو ﻗﺪ أﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺷﻜﻠﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﻐﺎن ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ أﺧﻴﺮا
ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺻﻮرة ﻟﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺻــﺪﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرد ﻛــﻮﻟ ـﺴــﻮن،
ﻇ ـﻬــﺮت ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺑــﺈﻃــﻼﻟــﺔ ﻣ ـﻤـ ﱠـﻴــﺰة ،ﺗـﻘــﻒ إﻟــﻰ
ﱠ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة" :ﻓﺘﻰ ﺟﻤﻴﻞ،
ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻚ" ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮر ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ وﻗﻠﺐ
ﺣﺐ.
وﻛﺎن اﻧﻔﺼﺎل ﻓﻮﻛﺲ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ
ﺑ ــﺮاﻳ ــﻦ أوﺳـ ـﺘ ــﻦ ﺳ ـ ﱠـﺒ ــﺐ ﺿ ـﺠــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺪاوﻟﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن زواج ﻣﻴﻐﺎن وأوﺳـﺘــﻦ أﺛﻤﺮ 3

أﻃﻔﺎل ،واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺨﻼف ،ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ
اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﻢ ،وﺗ ـ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻄ ــﻼق ﻓــﻲ
ً
اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻧﺘﻬﻰ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ 19
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺳﺎت ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﺒﺎﺑﺎراﺗﺰي
ً
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرا ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ ﻓﻮﻛﺲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺒﻮ
ً
ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،وﻗـﻀــﺖ ﻣﻴﻐﺎن ) 30ﻋــﺎﻣــﺎ(
ً
ً
ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣـﻤـﺘـﻌــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮق ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ اﺑﻨﻬﺎ
ﺟﻮرﻧﻲ.
ُوﻟﺪت ﻣﻴﻐﺎن ﻓﻮﻛﺲ ﻋﺎم  1986ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﺗﻴﻨﻴﺴﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻷﺳـ ــﺮة ذات أﺻـ ــﻮل ﻓــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ وأﻳــﺮﻟ ـﻨــﺪﻳــﺔ
وﺷﻴﺮوﻛﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎن اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم أﺳ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ إﻟــﻰ
ﻣ ــﻮﻫ ـﺒ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮة ،ﻓـ ـﻔ ــﻲ ﺳــﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗــﻢ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑـﺘــﺪر ﻳـﺒــﺎت ﻟﺼﻘﻞ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺮﻗﺺ.
وﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـ 10اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻴﻐﺎن إﻟﻰ وﻻﻳﺔ
ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻬﺎ ،وأﻛﻤﻠﺖ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

وﺧـﻄــﺖ أوﻟ ــﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻬﺮة
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟـ 13ﻣﻦ ُﻋﻤﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﻦ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻸزﻳﺎء ،وﻫﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﻓﺘﺢ
ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎب ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮﻛﺲ ﺑﺪأت ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻋﺎم  ،2001ﻓﻲ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻷﻓﻼم.
وﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﺘﻜﺮرا ﻓﻲ ﻫﻮب وﻓﻴﺚ ،ﺛﻢ
ﺑــﺪأت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓــﻲ اﻷﻓ ــﻼم ﺑــﺪور ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ
"اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺪراﻣﺎ" ،ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ
دور ﻣﻴﻜﺎﻳﻼ ﺑﺎﻧﻴﺲ ،ﻋﺸﻴﻘﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺷﻴﺎ ﻻ ﺑ ــﻮف ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻮن ،وﻫﻲ
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ،وﺟ ـﻌـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺘــﺮﺷــﺢ ﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة
"اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ" ،ﺛــﻢ واﺻـﻠــﺖ ﻣﻴﻐﺎن
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻋــﺎم  2009ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟـﻤـﺘـﺤــﻮﻟــﻮن اﻧﺘﻘﺎم
اﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦ".

ﻣﻴﻐﺎن ﻓﻮﻛﺲ

ﺷﻌﺎر دﻳﺰﻧﻲ

ﺟﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ

إﺻﺎﺑﺔ ﺟﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﻐﺪد

ﱢ
»دﻳﺰﻧﻲ« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻒ ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ ) ٧٠ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻼج ،ﺟﺮاء إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﻐﺪد اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ )ﻟﻤﻔﻮﻣﺎ(.
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ ﺧﻼل إﻋﻼﻧﻪ اﻟﻨﺒﺄ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﺑﻌﺒﺎرة ُﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ "ذي دود"
ﻟﻴﺒﻮﺳﻜﻲ" اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﻸﺧﻮﻳﻦ ﻛﻮﻳﻦ ،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد أﺧﺒﺎر ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "ذي ﺑﻴﻎ
ُ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة" :ﻟﻘﺪ ﺷﺨﺼﺖ إﺻﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻤﻔﻮﻣﺎ .رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺮض ﺧﻄﻴﺮ ،أﻧﺎ ﻣﺤﻈﻮظ،
ﻟﻮﺟﻮد ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺒﻲ راﺋﻊ ﺣﻮﻟﻲ ،واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺟﻴﺪة".
وأﻧﻬﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﺑﺪأت اﻟﻌﻼج ،وﺳﺄﺑﻘﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﺑﺘﻄﻮرات وﺿﻌﻲ اﻟﺼﺤﻲ".
وﻗﺪ ُرﺷﺢ ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر ،ﻓﺎز ﺑﺈﺣﺪاﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ "أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ" ﺳﻨﺔ ٢٠١٠
ﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "ﻛﺮاﻳﺰي ﻫﺎرت".
)أ ف ب(

أﺿﺎﻓﺖ "دﻳﺰﻧﻲ" ﺗﺤﺬﻳﺮات إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﻓﻼﻣﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ" :ﺑﻴﺘﺮ ﺑﺎن" و"ذي أرﻳﺴﺘﻮﻛﺎﺗﺲ"،
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ.
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻼﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ أن ﻟﻔﺘﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ "دﻳﺰﻧﻲ" إﻟﻰ
وﺟﻮد "ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ" :أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺤﻤﺮاء" ﻓﻲ "ﺑﻴﺘﺮ ﺑﺎن"
) ،(١٩٥٣أو اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻤﺸﺪودة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ ﻓﻲ "ذي أرﻳﺴﺘﻮﻛﺎﺗﺲ" ) .(١٩٧٠وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻓﻼم إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ "ﻛﺎن ﱠﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،وﻣﺎ زال ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم".
ﱠ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
وﺟــﺎء ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻷﻓ ــﻼم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر ﺗـﺠــﺎوزﻫــﺎ ،أن "ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ،أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت".
ﱠ
ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات؛ "ﺳﻮﻳﺲ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ روﺑﻨﺴﻮن" و"داﻣﺒﻮ".
وﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
)أ ف ب(

ﺑﻴﻠﻲ إﻳﻠﻴﺶ

إﻳﻠﻴﺶ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﺻﺪار أﻏﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻠﻲ إﻳﻠﻴﺶ ﻹﺻﺪار أﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
إذ إﻧﻬﺎ ردت ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وأﺧﺒﺮﺗﻪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن إﻳﻠﻴﺶ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺜﻴﺮة ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻮرة اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻮن ﺷﻌﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺴﺘﺎش واﻟﻜﺤﻠﻲ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻳﻨﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أوروﺑ ــﺎ ،إذ ﻻﻗــﺖ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺼﺪت ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﻴﻠﺒﻮرد ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢٠واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻوﻟﻰ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺎت واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.

»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻼم
ﺑﻌﻨﻮان »ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«
أﻃـﻠـﻘــﺖ "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓ ــﻼم ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
"ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن" ،ﻹﻋﻄﺎء "ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎح اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
وآﻣﺎﻟﻬﻢ وأﺣﻼﻣﻬﻢ" ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻤﺮ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم.
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ١٩ﻓﻴﻠﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ٥
ﻟﻠﺮاﺣﻞ ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺘﻠﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻋﻦ  ٤٣ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ )،(١٩٩٠-١٩٧٥
ﺻﺎﺣﺐ أﻛﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
واﺧ ـﺘــﺎرت "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" أﺷﻬﺮ أﻓــﻼﻣــﻪ ،وﻫــﻲ "ﺧــﺎرج
اﻟﺤﻴﺎة" ،اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،
و"ﺣﺮوب ﺻﻐﻴﺮة" ،و"ﺣﻨﻴﻦ إﻟﻰ أرض اﻟﺤﺮب" ،و"ﻛﻠﻨﺎ
ﻟﻠﻮﻃﻦ" ،و"ﺑﻴﺮوت ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ "اﻟﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺮﻣﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ ،ﺑﻌﺪ  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ أﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ إﺗﺶ إس".

وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻼﻣﺎ ﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ،
أﺑــﺮزﻫــﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﺮﻗﺘﻨﺠﻲ ،اﻟــﺬي
اﺧﺘﺎرت "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" ﻣﻦ أﻓﻼﻣﻪ "ﺑﻮﺳﻄﺔ" و"اﺳﻤﻌﻲ"
و"ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺼﻒ" و"ﻣﻴﺮاث" ،واﻷﺧﻴﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻳﺨﺒﺮ ﻓﻴﻪ أوﻻده اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب وﻣﻐﺎدرﺗﻪ وﻃﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻴﻪ.
وﺗ ــﺪور أﻓ ــﻼم ﻋــﺪة ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" ﺣﻮل
"اﻷﺣ ــﺪاث" ،وﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻠﻄﻒ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن
ﻟــﻮﺻــﻒ اﻟ ـﺼ ــﺮاع اﻟـ ــﺬي ﺧـﻠــﻒ  ١٥٠أﻟ ــﻒ ﻗـﺘـﻴــﻞ وآﻻف
اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻗﺴﺮا ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻼم ﻻ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ "ﻏﺪاء
اﻟﻌﻴﺪ" ﻟﻠﻮﺳﻴﺎن ﺑﻮ رﺟﻴﻠﻲ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ،ﻳ ــﺮوي ﺑــﻮرﺟـﻴـﻠــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن أﺣــﺪ
اﻷﺻ ــﻮات اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺿــﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺒﻞ ﻋ ــﺎم ،ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺮة

اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺄدﺑﺔ ﻏﺪاء ،ﻟﻜﻦ ﺣﺎدﺛﺎ ﻳﻄﺮأ
ﻓﺠﺄة ﻓﻴﻌﻜﺮﻫﺎ.
وﺷــﺪدت "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﺗﺴﻠﻂ
اﻟـﻀــﻮء )ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ اﻹرث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،وإﺑﺪاع اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ،وﻻ ﺗﻀﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻓﺮﻧﺴﺎ" أﻓﻼم اﺛﻨﻴﻦ
ﻣﻦ أﺑــﺮز ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫﻤﺎ
ﻧﺎدﻳﻦ ﻟﺒﻜﻲ وزﻳﺎد دوﻳﺮي )ﺑﻴﺮوت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺼﺪﻣﺔ،
وﻗﻀﻴﺔ رﻗﻢ .(٢٣
ﻟﻜﻦ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪة أﻓﻼك ﻟﺒﻜﻲ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ "ﺳﻜﺮ
ﺑ ـﻨــﺎت" و"ﻫ ــﻸ ﻟــﻮﻳــﻦ؟" و"ﻛ ـﻔــﺮ ﻧ ــﺎﺣ ــﻮم" ،وﻓﻴﻠﻢ دوﻳ ــﺮي
"ﺑﻴﺮوت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" )ﺟﺎﺋﺰة ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺷﺎﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ  ،(١٩٩٨إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ١٥ﻓﻴﻠﻤﺎ آﺧﺮ.
)أ ف ب(

»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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عبلة جابر :أحلم بدمج الطب باألدب والكيمياء بالكلمات
مبدعة فلسطينية لقبها الناقد صالح فضل بـ«عنترة الشعر الحداثي»

احتضار
المجالت
الثقافية –2

عرفناها من خالل برنامج "أمير الشعراء" اإلماراتي (الموسم السابع عام  )2017حين وصلت الشاعرة خريجة كلية الصيدلة إلى المرحلة
النهائية ،ولفتت إليها األنظار بموهبتها المتفردة في كتابة الشعر ،حتى أن الناقد المصري الكبير صالح فضل أطلق عليها لقب "عنترة
الشعر الحداثي.
وفي حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،قالت الشاعرة والكاتبة الفلسطينية عبلة جابر ،التي تعاني مشكلة في حاسة السمع ،إنها
في طفولتها اكتشفت عشقها لإليقاع والكلمات بفضل والدتها ،مؤكدة أن تجربة "أمير الشعراء" أعادت إنجابها على خشبة المسرح.
"يوم َك ُ
وأوضحت صاحبة ديوان َ
سرت المرآة" ورواية "اندثار" ومجموعتها القصصية "خارج الرحم" أنها تحلم بدمج الطب باألدب
والكيمياء بالكلمات ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

● ت ـ ـتـ ــرك سـ ـ ـن ـ ــوات ال ـع ـم ــر
ً
ً
األولى أثرا في حياتنا الحقا،
ف ـك ـي ــف أس ـه ـم ــت فـ ــي ع ـش ـقـ ِـك
للكتابة اإلبداعية؟

وال حاجز بين العالمين ،بل
إنهما نافذتان تطالن علينا،
على اإلنسان وتجربته ،أمله
وألمه.

 ا لـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة أ ن لـ ـتـ ـل ــكً
ً
السنوات أثــرا ودورا كبيرين
فـ ــي ت ـج ــرب ـت ــي وع ــاقـ ـت ــي مــع
الـكـتــاب والـكـتــابــة ،فـقــد بــدأت
ُهذه َالرحلة بصحبة والدتي،
ً
ألصـ ــنـ ـ َـع ت ـم ــام ــا ع ـلــى عـيـنـهــا
ف ـ ـلـ ــوالهـ ــا م ـ ــا ت ـ ــوط ـ ــدت ه ــذه
العالقة العميقة بيني وبين
ال ـقــراء ة والـكـتــابــة والـتــألـيــف،
ً
وأذكر أننا بدأنا الرحلة معا
أناشيدنا وهكذا
لنؤلف أول ً
اك ـت ـش ـفـ ُـت س ـنــة ب ـعــد األخ ــرى
عشقي لإليقاع والكلمات.

خشبة المسرح

أغلب العلماء
ـت ا لـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــد ل ـ ــة
● در س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وتخصصت في التكنولوجيا
ِ
ـرت
ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ،ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا اخـ ـ ـت ـ ـ ِ
نبوغك
الدراسة العلمية رغم
ِ
في األدب؟
 لـ ـ ــو ألـ ـقـ ـيـ ـن ــا نـ ـ ـظ ـ ــرة إلـ ــىالـ ـت ــاري ــخ ل ــوج ــدن ــا أن أغ ـلــب
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا ش ـ ـ ـعـ ـ ــراء
وال ـح ـق ـي ـقــة أن ـن ــي ت ـم ـن ـيــت أن
أك ـ ــون طـبـيـبــة ال ص ـيــدالن ـيــة،
ً
إي ـم ــان ــا م ـنــي ب ــأن ــه ال فــاصــل

● حــدث ـي ـنــي ع ــن ت ـجــرب ـتـ ِـك
فــي مـســابـقــة "أم ـيــر الـشـعــراء"
تغلبت
بدولة اإلمارات ،وكيف
ِ
على مشكلة ضعف السمع في
البرنامج؟
 ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــر ب ـ ــة ا ل ـ ـتـ ــيً
أعـ ـ ــادت إن ـج ــاب ــي م ـ ــرة أخ ــرى
ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح وال
تكفيني ا لـكـتــا بــة عـنـهــا هـنــا،
بــل ربـمــا احـتـجــت إل ــى كتابة
كـ ـت ــاب خـ ـ ــاص يـ ـتـ ـن ــاول ه ــذه
المرحلة بكل تحدياتها ،وبكل
تناقضاتها ،و كــل التغييرات
التي طرأت بعدها.

بحر معين
● تبدعين في كتابة الشعر
الكالسيكي والتفعيلة ووربما
لك تجارب مع قصيدة النثر...
عـ ـل ــى أي أس ـ ـ ــاس ت ـخ ـت ــاري ــن
القالب الشعري الذي تسكبين
وأفكارك؟
مشاعرك
فيه
ِ
ِ
 -ل ـ ــم أخ ـ ـ ــض ف ـ ــي ق ـص ـي ــدة

الـنـثــر ب ـعــد ،أؤج ـل ـهــا ألوان ـهــا
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن ـ ـنـ ــا ال ن ـخ ـت ــار
اإليـقــاع بــل هــو مــن يختارنا،
ليتماهى مع حالتنا النفسية
مرات كثيرة
والشعورية وفي
ٍ
أنوي الكتابة على بحر معين
لـكــن الـقـصـيــدة تــأخــذنــي إلــى
آخر والحال نفسها بالقالب،
فـ ـق ــد أنـ ـ ـ ــوي كـ ـت ــاب ــة ق ـص ـي ــدة
عمودية ،لكنني أجدني آخر
ُ
خرجت بنص تفعيلة.
األمر

فحول الشعراء
● عنترة الشعر الحداثي"
إليك هذا
ماذا يعني بالنسبة
ِ
اللقب الذي خلعه عليه الناقد
المصري صالح فضل؟
ً
ً
 أعتز به كثيرا جدا ،وآملأن أكون مستحقة له ،فعنترة
ك ــان م ــن ف ـحــول ال ـش ـعــراء في
الـعـصــر الـجــاهـلــي وه ــو لقب
ك ـب ـيــر ،ويـحـمـلـنــي مـســؤولـيــة
ً
ً
كبيرة وخوفا كبيرا تجاه كل
ما أكتب.

األماكن واألزمنة
● م ـ ـ ــاذا عـ ــن ت ـح ـل ـي ـق ـ ِـك فــي
ف ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرد فـ ـ ـ ــي ض ـ ــوء
تـ ـج ــربـ ـت ـ ِـك الـ ــروائ ـ ـيـ ــة األولـ ـ ــى
"اندثار"؟

talrefai1@yahoo.com

عبلة جابر
ً
َ
أخفيك ســرا أن للسرد
 الً
ً
سحرا خاصا ،ولعالم الرواية
س ـ ـ ـحـ ـ ــر ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـلـ ـ ــق وال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم
والسيطرة ،فالقصيدة وعلى
عكس الرواية في مرات كثيرة
ت ـ ـحـ ــدد نـ ــا ،أو ت ـت ـح ـك ــم ف ـي ـنــا
مـ ــن حـ ـي ــث ال نـ ـ ـ ــدري ،بـيـنـمــا
تمنحنا الرواية نشوة الخلق،
ً
لتتملكك تماما  ،تسحبك في
شخوصها ،أماكنها .تمنحك
تلك الحاجة لتعيش أكثر من
ح ـي ــاة ل ـت ـكــون أك ـث ــر م ــن أن ــت.
تدفعك أكثر الكتشاف نفسك،
وت ـعــري ـت ـهــا ،اك ـت ـش ــاف اآلخ ــر
وت ـق ـم ـص ــه ...تــأث ـيــث األم ــاك ــن
واألزمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،فـ ــرصـ ــة ل ـل ـب ـحــث،
وللعمق واالكتشاف لكن هل
ه ــذا يـعـنــي أن ـنــي راض ـي ــة كل
الرضا عن عملي األول اندثار!
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن ـ ـهـ ــا م ـح ــاول ـت ــي
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـت ــوغ ــل فـ ـ ــي ع ــال ــم
ا لـســرد ،افتقرت فيها لبعض
ال ـتـ ـق ـن ـي ــات ،وال ـ ـتـ ــي ســأع ـمــل

ً
ج ــاه ــدة ع ـلــى تـحـسـيـنـهــا في
ال ـع ـمــل الـ ـق ــادم ال ـ ــذي ال ي ــزال
ً
ّ
مسوداته األولى.
عالقا في
● وهــل نالت أعمالك حقها
على المستوى النقدي؟
 ال ليس بعد .آمل أن يأتيأوانها.
مشروعك األدبي الذي
● ما
ِ
تعكفين عليه اآلن؟
 هـ ــي مـ ـش ــروع ــات ع ــدي ــدةوم ـع ـظ ـم ـه ــا مـ ــؤجـ ــل م ـ ــا ب ـيــن
الرواية والشعر وشعر األطفال
لكن المشروع األكبر هو إنشاء
ق ـن ــاة ع ـلــى م ــوق ــع "ي ــوت ـي ــوب"
لتقديم بــرنــامــج يــدمــج الطب
ب ــاألدب والكيمياء بالكلمات
هو حلم حلمته ،كما أنه جسر
إلعادة بناء الرابط بين الشاعر
والجمهور.

جابر في سطور

«أمير الشعراء»
تجربة أعادت
إنجابي على
خشبة المسرح

 شاعرة وكاتبة فلسطينية من موالد عام .1988 حــاصـلــة عـلــى ب ـكــالــوريــوس ف ــي الـصـيــدلــة ومــاجـسـتـيــر فيالتكنولوجيا الحيوية.
 نالت جائزة " كاستلو دي دوينو" العالمية للشعر من إيطالياعام .2016
 وصـلــت إلــى المرحلة النهائية فــي مسابقة "أمـيــر الشعراء"اإلماراتية عام .2017
ُ
كسرت المرآة"
 صدرت لها رواية "اندثار" ( )2016وديوان "يوم( )2018ومجموعة قصصية "خارج الرحم" (.)2020

من أعمالها األدبية

ُ َّ
المتحف المصري الكبير يتزين الفتتاحه بـ «مسلة معلقة»
األولى من نوعها في العالم وتخص الملك رمسيس الثاني
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

يتأهب المتحف المصري
الكبير ،المقام على بعد نحو
كيلومترين من أهرامات
الجيزة ،لفتح أبوابه أمام
الجمهور ،ووقتها سيكون
أكبر متحف في العالم
لحضارة واحدة (الحضارة
المصرية القديمة) ،ومع
استمرار نقل قطع أثرية
نادرة إليه ،يبقى الشيء
األبرز هو تثبيت أول مسلة
ّ
معلقة في العالم بداخله.

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم ت ـحــديــد م ــوع ــد ق ــاط ــع الفـتـتــاح
المتحف المصري الكبير ،فإن أغلب الدالئل وتصريحات
ً
المسؤولين المصريين تشير إلى أن االفتتاح بات وشيكا،
بعدما جرى تأجيله بسبب تفشي جائحة كورونا في دول
ً
العالم ،إذ كان مقررا افتتاحه أوائل العام الحالي.
المتخصصين على
في هــذا الـصــدد ،يعمل فريق من
ُ
تجميع مسلة الملك رمسيس الثاني ،التي ن ِقلت من منطقة
صــان الحجر األثــريــة بمحافظة الشرقية (شمال شرقي
القاهرة) إلى المتحف ،لتثبيتها على قاعدة مرتفعة في
ّ
مكان عرضها داخله ،ولتكون بذلك أول مسلة معلقة في
العالم يمكنك مشاهدتها من  3جوانب.
وذكر المتحف عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" ،إنه
ً
سيجري تجميع وإقــامــة المسلة قريبا ،بعد التأكد من
إتمام كافة األبـحــاث والــدراســات الجيولوجية واألثرية
والهندسية الــازمــة ،وإتـمــام أعـمــال الترميم للوصالت
الثالث للمسلة.
وبالتعاون مع شركة متخصصة ،قام المتحف بتجربة
للبدء فــي نقل أحــد األج ــزاء الـثــاثــة للمسلة الفرعونية
الضخمة ،تمهيدا لتشييدها فــي مـكــان عرضها الــدائــم
بالساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير.

جذب السياحة
وأوضحت الدراسات الهندسية واألثرية التي أجريت
ّ
على المسلة أن األخيرة مقسمة إلى  3قطع ،وجرى تسلم
القطع الثالث بمحضر رسمي ،كما جرى عمل الدراسات
العلمية واألثــريــة الــدقـيـقــة عـلــى الـمـسـلــة ،بـهــدف معرفة
حالة حفظها وفهم كل الظروف المحيطة بها ،قبل بدء
أعمال الترميم والتركيب ،لتصبح مصدر جذب سياحي
للمتحف مستقبال.
ّ
وتوجد المسلة المعلقة أمام المدخل الرئيس للمتحف،

تماثيل فرعونية عمالقة

التشكيليون العرب يحتفون بدخول
لوحة عهود المالكي موسوعة غينيس

قاعة الملك توت
وت ـعــد قــاعــة الـمـلــك ت ــوت عـنــخ آمـ ــون ،مــن أه ــم قــاعــات
المتحف التي ستذخر بالعديد من القطع األثرية النادرة،
ِّ
يصو ر
حيث تحتوي على تمثال مــن الخشب المذهب
ً
الملك الفرعوني الشاب على ظهر فهد ،وتضم عقدا عريضا
يغطي صدره وكتفيه وينتهي بصف من حبات الخرز.
ً
ّويتميز المتحف ا لـمـصــري الكبير بــأ نــه يضم قطعا
ً
تمثل حقبا أثرية متنوعة ،تبدأ من العصور الفرعونية
القديمة وحتى العصور الحديثة ،حيث يضم التماثيل
العشرة الخاصة بالملك سنوسرت األول ،إلى جانب لوحة
مــن الحجر الجيري للملك إخناتون (إلــه التوحيد عند

بعد نشر موضوعي السابق "احتضار المجالت الثقافية
 ،"-1وصـلـنــي أك ـثــر م ــن ات ـص ــال ورس ــال ــة م ــن داخ ــل الـكــويــت
وخارجها ،من أصدقاء أعزاء يجمع بينهم ُّ
هم الكتابة والفكر.
المجالت
إلغالق
حيث استشعر بعضهم أن في مقالي دعوة
ً
ـدا
ـ
ب
أ
ـدت
ـ
ص
ـ
ق
ـا
ـ
م
ـي
الـثـقــافـيــة الـعــربـيــة الـمـتـبـقـيــة! ومــؤكــد أن ـنـ
ً
التحريض على "إقفال المجالت الثقافية" ،بل العكس تماما
ُ
وقلت بالحرف" :لقد ّ
تغير العالم ،وبما
هو ما ذهبت إليه،
ً
ً
يستوجب بالضرورة وقوفا مستحقا أمام المجالت األدبية
العربية ،وفي جميع األقطار العربية ،لمواجهة الذات وإثارة
األسـئـلــة التالية :لمن نتوجه بــإصــدارنــا؟ ومــا هــي الرسالة
التي نطمح فــي إيصالها لـلـقــارئ؟ ومــن هــي شريحة القراء
الـتــي نـسـتـهــدف؟ وه ــل مــن اسـتـبـيــان حقيقي مــن الموزعين
عن أعمار واهتمامات القراء الذين تصلهم المجلة؟ وما هو
مدى استمتاعهم ًورضاهم عنها؟ وكم تراه التوزيع الحقيقي
ألي مجلة؟ وأخيرا ،السؤال الصعب :هل من جدوى حقيقية
إلصدار المجلة؟" نعم ،لقد تساءلت بحق مشروع عن جدوى
إصدار بعض المجالت ،التي باتت تتوكأ على عنوان اسمها،
وما عادت تمثل نبض عصرها ،وال تخاطب القارئ بمفاهيم
ولغة اللحظة الراهنة.
"البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة" ،هذه المقولة
المستخدمة فــي منطق ا ل ـســوق ،هــي عينها يمكن التوقف
عندها في حديثنا عن احتضار المجالت الثقافية العربية.
فالبشر يعيشون عصرهم ،وسيكون من المفارقة أن يترك
إنسان مقتدر الطائرة ،والقطار ،والسيارة ،والباخرة ،ليسافر
على حمار ،أو عربة يجرها حصان! وهذه عينه ما نستشعره
في مواد كثيرة ّ
العربية .ففي زمن
تسود صفحات المجالت
ً
ثورة المعلومات ومحركات البحث ،يبدو الفتا الذهاب لرف
كتب للبحث عن جغرافية أي مدينة في العالم ،بينما تأتيني
ّ
الملونة بضغطة زر! هذا ما قصدت إليه.
المدينة بكل عوالمها
نبض العصر ،إنسان العصر ،لغة العصر ،كلها تدفع لضرورة
أن تكون المجلة الثقافية مجلة عصر.
ً
الصديق العزيز الدكتور سعيد يقطين كتب مقاال في جريدة
مجلة "اإلمارات
"القدس" بتاريخ 3
مارس  ،2020بمناسبة إغالق ً
الثقافية" ،والتي ُ
كنت أحد كتابها ،أبدى فيه تحسرا على إغالق
مجالت عربية ثقافية ،وقال" :مجلة "إسبيري" الفرنسية ،التي
بدأت الصدور سنة  ،1932وال تزال مستمرة إلى اآلن؟ ويضم
موقعها في الفضاء الشبكي كل األعــداد لمن يريد الحصول
عليها .نعم يا صديقي ،هذا مثال رائع لمجلة ثقافية استطاعت
ّ
بتميز أن تسير وفــق عجلة رتــم العصر ،واستطاعت بقدرة
مشهودة أن تلبس ثياب عصرها .فالمجلة قدمت لقارئها
فــي ثــاثـيـنـيــات وأربـعـيـنـيــات وخمسينيات ال ـقــرن الماضي
كانت تتماشى وطبيعة تلك
المادة
واإلنسانية ًالتي ً
الثقافية ً
ً
فكريا وفنيا وثقافيا وإعالميا ،وهي اليوم تحولت إلى
اللحظة،
ّ
الرقمية ،ووفرت أعدادها السابقة للباحثين والطلبة الدارسين،
لالستفادة منها ،بينما هي تقدم مادة جديدة ومتجددة .فال
جــامــع بين مــا تقدمه الـيــوم ومــا قدمتها ط ــوال تاريخها إال
أن المادة تصدر عن المجلة ذاتها ،وهذا هو مقتل المجالت
الواحد والعشرين،
العربية .فبعضها ما زال يصدر في القرن ً
على شاكلة ما كان يقدمه قبل خمسين عاما!
عــزيــزي دكـتــور سعيد ،مجلة "الـنــاشــونــال جيوغرافيك -
 "National Geographicصدر عددها األول عام  ،1888وما
زالت آسرة فيما تقدمه من مادة علمية متجددة وعصرية ،كما
أنها متحركة في هيئة تحريرها حيث أعداد المجلة القديمة،
التي ُينظر إليها اليوم بوصفها أحد مصادر التاريخ والمعرفة
البشرية ،متوفرة بصيغ "بي دي أف "PDF-وبصيغ رقمية ،كما
أن موقع المجلة من الجمال والفن بحيث يضمن ألي زائر
التمتع بكل مادة نشرتها أو تنشرها المجلة!
أنا عاشق للمجلة الثقافية العربية ،على شرط أن تكون
لسان حال اللحظة الراهنة ،بشكلها ومحتواها ،ترتكز على
تاريخها العريقّ ،
وتقدر متطلبات التطور الفكري واالجتماعي
فهمها للعالقة الجدلية بين
اإلنـســانــي ،وذل ــك على أس ــاس
ُ
القارئ ومادة القراءة ،والشكل الذي تقدم به تلك المادة!

حصاد

فيما يـعــرف ب ـ "الـبـهــو ال ـخــارجــي" ،وسـيـكــون بــذلــك أول
ّ
ً
ميدان لمسلة معلقة في العالم ،حيث يجري حاليا وضع
ً
اللمسات النهائية للميدان ،تمهيدا إلقامة المسلة.
وعلى كثرة المسالت المعروضة في مصر وخارجها،
فإن هذا التصميم ُي ُّ
عد األول من نوعه في العالم ،ويتيح
لزائر المتحف رؤية فريدة ،حيث سيقف على لوح زجاجي
ً
تحت قدميه مستقرا فوق قاعدة المسلة ،ويعلو رأس الزائر
جسم المسلة ،فــإذا ما رفــع الــزائــر بصره إلــى أعلى ،رأى
حينئذ الخرطوش النادر الذي يحمل اسم الملك رمسيس
الثاني ،والذي يظهر في باطن بدن المسلة ،وذلك بعد أن
ظل محجوبا عن األنظار لنحو  3500عام.
السياحة واآلثار المصري،
وخالل جولة قام بها وزير
ّ
خالد العناني ،األسبوع الماضي ،وتفقد خاللها المتحف،
والمنطقة المحيطة به،
قال المشرف العام على المتحف
ّ
عاطف مفتاح ،إنه لن يكون هناك أي سقاالت إنشائية في
المتحف بنهاية أكتوبر الجاري ،مؤكدا أنه جرى االنتهاء
من أعمال تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة
بالتهوية واإلنذار المبكر ضد الحريق والسرقة.

من القطع الذهبية للملك توت عنخ آمون

طالب الرفاعي

تمثال الملك رمسيس الثاني في بهو المتحف
المصريين القدماء) ،وتمثال مــزدوج لكاتب معبد أتون
أوان فخارية وعمالت
في تل العمارنة ،كما يحتوى على ٍ
فضية ومجموعة من التماثيل المعدنية.

موقع إلكتروني
وأعلنت منسقة العالقات الدولية بالمتحف المصري
الكبير ،منة طاهر ،أنه سيجري اإلعالن عن موقع إلكتروني
للتواصل مع زائــري المتحف وتقديم خدمات متنوعة،
الفتة إلى أن تجربة المتحف الجديدة تعتبر تجربة فريدة
متنوعة تعليمية وترفيهية ،إذ إنه سيتم تعريف الراغب
في الزيارة بكل األنشطة والخدمات والتعريف بالوقت
الذي سيستغرقه النشاط.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه س ـت ـت ــاح خ ــدم ــات ح ـج ــز ال ـت ــذاك ــر
وم ـش ــاه ــدة ال ــواق ــع االف ـت ــراض ــي ع ـبــر ال ـمــوقــع وتـطـبـيــق
إلـكـتــرونــي عـلــى ال ـهــاتــف ،وكــذلــك عـنــد ال ــزي ــارة الفعلية
للمتحف ،وسيتمتع الشخص برؤية هــذا في بلده قبل
التحرك إلى مصر ليشاهد المتحف بعينه ،الفتة إلى أن
سعر التذكرة سيكون  400جنيه مصري ( 24.8دوالرا)
لألجنبي و 200جنيه للطالب األجنبي ،أما بالنسبة إلى
ً
ً
المصريين فستكون التذكرة ب ــ 60جنيها ،و 30جنيها
للطالب.

رحبت األوساط التشكيلية السعودية والعربية باإلنجاز
الــذي حققته الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي،
بدخولها موسوعة غينيس لألرقام القياسية عن أكبر لوحة
فنية مرسومة بالقهوة.
وأشاد الفنانون التشكيليون ً ،في تصريحات صحافية،
ب ـهــذا اإلنـ ـج ــاز ،واع ـت ـب ــروه دل ـي ــا عـلــى م ــا تـشـهــده الـحــركــة
التشكيلية العربية من تطور ،وامتالك الفنانات التشكيليات
العربيات ألدواتهن الفنية بقوة.
ووصــف الفنان التشكيلي البحريني صالح العلوي ما
حققته المالكي بأنه "إنجاز كبير يدعو للفخر واالعتزاز".
فيما يرى الفنان التشكيلي اإلماراتي فيصل القاسمي ،أن
ما حققته المالكي يؤكد أن اإلبــداع ال يحده الــورق وأدوات
الرسم الكالسيكية ،وأن الفن يجب أن يخرج من إطار لوحة
الرسم ،وأال يتقيد بمحيطها.
م ــن جــانـبـهــا ،أك ــدت الـفـنــانــة التشكيلية ال ـعــراق ـيــة مــاك
جـمـيــل ،أن الـفــن جـمــال ومـحـبــة وأخ ــاق ورســالــة ،وأن حب
الفن نعمة من الله ،ورأت أن إنجاز المالكي تحقق بفضل
حبها للفن ،وإحساسها ودقتها في ممارسة فنها ،وإيمانها
برسالتها الفنية.
من جهته ،قال الفنان التشكيلي البحريني علي الفردان ،إن
الفنانة عهود المالكي تستحق الفوز بما حققته من إنجاز.
ب ــدوره ــا ،ب ــارك ــت الـفـنــانــة التشكيلية اإلم ــارات ـي ــة خـلــود
ال ـج ــاب ــري لـلـفـنــانــة ال ـمــال ـكــي دخــول ـهــا مــوســوعــة غينيس،
بــأكـبــر لــوحــة تشكيلية تنجز بــاسـتـخــدام الـقـهــوة ،واصـفــة
م ــا تـحـقــق بــأنــه إن ـج ــاز جــديــد ُي ـض ــاف إل ــى مـسـيــرة ال ـمــرأة
السعودية وللمرأة الخليجية أيضا.
ورأت الجابري أن المرأة الخليجية والعربية أثبتت مدى
والتحدي في كل مجاالت الفنون،
قدرتها على التميز واإلبداع
ُ
وخاصة بالفنون التشكيلية ،التي تعد لغة عالمية.
و قــا لــت الفنانة التشكيلية المغربية ز هــور معناني ،إن
اللوحة التي دخلت بها المالكي موسوعة غينيس مبهرة،
مشيرة إلى أن هذا اإلنجاز لفنانة تشكيلية سعودية ،وهو
دلـيــل على مــا حققته ال ـمــرأة العربية مــن حـضــور ب ــارز فى
الحركة التشكيلية؛ محليا ودوليا وعالميا.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـفـنــانــة التشكيلية الـسـعــوديــة أمــل
القحطاني إنه من الرائع والملهم أن يكون للفنانة السعودية
بصمة فنية خاصة ،وقدرة على التحدي والمنافسة ،مشيرة
إل ــى أن ذل ــك لـيــس بـغــريــب ،خـصــوصــا أن الـسـعــوديــة تدفع
فنانيها لإلبداع والمنافسة على الدوام.
(د ب أ)

توابل ةديرجلا
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أشارك أحمد رزق في «يوم وليلة»
مصطفى:
داليا
ً

تعود للسينما بعد غياب  11عاما بـ «قبل األربعين»
بعد غياب طويل عن السينما تعود الفنانة داليا مصطفى
عبر فيلم «قبل األربعين» المتوقع عرضه بداية العام المقبل.
وفي دردشتها مع «الجريدة» كشفت عن كواليس الفيلم،
إضافة إلى ًمشروعها الدرامي الجديد «يوم وليلة» الذي ستبدأ
تصويره قريبا .إليكم التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● حـ ــدث ـ ـي ـ ـنـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك
الجديدة في مسلسل "يوم وليلة"؟
ً
 سأبدأ تصوير العمل قريبا،وه ـ ــو م ــن األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي أش ـعــر
بـسـعــادة كبيرة الشـتــراكــي فيها
لعدة أسباب ،في مقدمتها فريق
العمل الــذي يضم زميلي ورفيق
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة فـ ــي ال ـم ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي
لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة أح ـمــد رزق،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـخــرجــة شـيــريــن
عــادل ،التي عملت معها من قبل
ف ــي م ـس ـل ـســل "ت ــاج ــر ال ـس ـع ــادة"
وهــي من الشخصيات المتفوقة
وال ـم ـت ـم ـي ــزة فـ ــي ع ـم ـل ـهــا ب ـشــدة
وا ح ــب العمل معها ،وسيعرض
العمل على الشاشات خالل موسم
الشتاء المقبل.

●  ...وماذا عن دورك؟
 ال أ فـ ـ ـض ـ ــل ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــث ع ــنالتفاصيل اآلن بشكل واضح ،لكن
األح ـ ــداث تـ ــدور ح ــول قـصــة حب

تـجـمـعـنــي م ــع أح ـمــد رزق يـعــود
ً
تــاريـخـهــا إل ــى  15عــامــا ســابـقــة،
ونـشــاهــد الـكـثـيــر مــن التفاصيل
ب ــاألح ــداث ،فــالـعـمــل يـنـتـمــي إلــى
ال ــدرام ــا االج ـت ـمــاع ـيــة الـمـكـتــوبــة
بـ ــاح ـ ـتـ ــراف ومـ ـ ـل ـ ــيء ب ـ ــاألح ـ ــداث
الشائقة لذا لم أتردد في الموافقة
عليه.
● مــا سـبــب حـمــاســك للعودة
لـلـسـيـنـمــا م ــن خـ ــال ف ـي ـلــم "قـبــل
األربعين"؟

 ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ،ت ـح ـم ـســتللفكرة ألن األسـلــوب المستخدم
فيها مختلف ،واعتقد أن الفيلم
س ـ ـي ـ ـكـ ــون نـ ـقـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا
ً
المصرية خصوصا أن التكنيكات
الموجودة في الفيلم لم تستخدم
ً
ســابـقــا بـهــذه الطريقة ،وهــو أمر
يرجع للمخرج معتز حسام الذي
امـتـلــك رؤي ــة مـمـيــزة فــي التنفيذ
وتـنــاقــش فـيـهــا مــع فــريــق العمل
ً
كثيرا عبر نقاشات ومقترحات
ع ـ ــدي ـ ــدة حـ ـت ــى ت ـ ـخـ ــرج ب ــأف ـض ــل
صورة.

 غبت فترة طويلة عن السينماً
ً
وصلت إلى  11عاما تقريبا ،لكن
في كل مرة كنت أبحث عن عودة
تكون قوية بالنسبة لي ،وأستطع
من خاللها أن أقدم نفسي بشكل
مختلف فــي عمل جـيــد ،وهــو ما
وجدته في تجربة "قبل األربعين"
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه ال ـت ـجــربــة
األول ـ ــى لـمـخــرجــه مـعـتــز ح ـســام،
ً
واألولـ ـ ــى ل ـشــركــة اإلنـ ـت ــاج أي ـضــا
ً
ً
لكنني أتوقع نجاحا كبيرا للعمل
عند عرضه بالسينما.

 أجسد شخصية سيدة تدعيملك ،وهي لديها ابن يقوم بدوره
الـطـفــل معتز هـشــام وال أستطع
ً
كـشــف أي تـفــاصـيــل أخ ــرى نـظــرا
ل ـت ـش ــاب ــك األحـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـع ــاق ــات
ورغـبـتــي فــي عــدم إح ــراق أحــداث
الفيلم للجمهور حتى يستمتعوا
بمشاهدته.

معتز حسام

عالقة الصداقة

● أل ــم تقلقي مــن ك ــون العمل
ي ـن ـت ـمــي ل ـن ــوع ـي ــة أف ـ ـ ــام ال ــرع ــب
ً
ال ـتــي تـعـتـبــر ت ـحــديــا بالسينما
المصرية؟

● حــدثـيـنــا ع ــن الـتـحـضـيــرات
للفيلم؟

ظهوري مع
زوجي شريف
سالمة مرهون
بالعمل الجيد

●  ...وماذا عن تفاصيل دورك
فيه؟

 طبيعة االختالف الموجودةفـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ان ـ ـع ـ ـك ـ ـسـ ــت ع ـل ــى
التحضيرات بالتأكيد ،لكن الجو
المتميز السائد بين فريق العمل
ســاهــم فــي تـجــاوز أي صعوبات
ً
خ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــاك ت ـفــاه ـمــات
بـيـنـنــا كـمـمـثـلـيــن م ــن ال ـبــروفــات
والتحضيرات وعــاقــة الصداقة
الـتــي تجمعنا خ ــارج التصوير،
ً
لذا لم يكن التصوير صعبا بقدر
حرصنا على تقديم أ فـضــل أداء
بمختلف المشاهد.

مهمة ومؤثرة
● م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن شـ ـ ـع ـ ــورك ب ـعــد
العودة للسينما عقب هذا الغياب
الطويل؟

داليا في حوار تلفزيوني

 أش ـ ـ ـعـ ـ ــر ب ـ ـس ـ ـع ـ ــادة كـ ـبـ ـي ــرةألنني عــدت بالعمل الــذي أريــده،

دور العرض المصرية تستعد النفراجة
ً
بإطالق أفالم قوية قريبا
القاهرة  -محمد قدري

قرر عدد من المنتجين
إطالق أفالمهم بدورً
العرض المصرية قريبا
دون االنتظار لزيادة
الطاقة االستيعابية
للسينمات ،وذلك من
خالل إطالق أعمالهم
الجاهزة للعرض بهدف
بعد فترة
إنعاش السينما ً
توقف طويلة تأثرا بأزمة
فيروس كورونا.

الجهة المنتجة
لفيلم «ماكو»
تستعد لطرحه
الشهر الجاري

أطلقت المنتجة شهد رم ــزي ،فيلمها الجديد
"الـخـطــة الـعــايـمــة" ال ــذي ب ــدأ تـصــويــره قـبــل عامين
وشـهــد الـتــوقــف أكـثــر مــن م ــرة ،لتبدأ عــروضــه قبل
أي ــام بجميع دور ال ـعــرض مــن خ ــال ال ـت ـعــاون مع
شركة والــدهــا المنتج الــراحــل محمد حسن رمــزي
وشركة أوسكار للمنتج وائل عبدالله ،وذلك بعد أن
وضعت الشركة خطة ترويجية من خالل البوسترات
والبرومو على عدد من القنوات ومواقع التواصل
االجتماعي.
الـفـيـلــم الـجــديــد ي ـشــارك فــي بـطــولـتــه عـلــي ربيع
وغادة عادل ومحمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل،
وم ــن إخ ـ ــراج مـعـتــز ال ـتــونــي ،وت ـ ــدور أح ـ ــداث حــول
جــري ـمــة س ـطــو ضــاح ـكــة ع ـلــى ب ـنــك م ــن خ ــال دفــع
عـصــابــة السـتـقـطــاب اثـنـيــن مــن المكفوفين لسرقة
أم ــوال ومـسـتـنــدات خــاصــة مــن أح ــد الـبـنــوك وســط
مفارقات كوميدية نظرا لتظاهرهم بالذكاء وهم ال
يرون ما حولهم.

الصندوق األسود

بوستر فيلم « ماكو»

وب ـعــد غ ـيــاب طــويــل عــن الـســاحــة الـفـنـيــة ،تعود
النجمة منى ز كــي للسينما لتكسر حاجز الغياب
والـحــظ العثر الــذي الزمـهــا خــال الفترة الماضية
ح ـيــث أب ـعــدت ـهــا ع ــن الـسـيـنـمــا وج ـم ـهــورهــا م ـنــذ 4
سنوات منذ آخــر أعمالها "مــن  30سنة" مع النجم
أحمد السقا والفنان شريف منير ،فأعلنت الشركة
المنتجة لفيلمها الجديد "الصندوق األسود" طرح
الفيلم بــدور العرض خــال الفترة القادمة ،وبــدأت
شركة أ فــام مصر العالمية المنتجة للفيلم خطة
الدعاية من خالل البوسترات الترويجية واإلعالن
التشويقي األول على أن تطرح اإلعالن الرسمي خالل
الفترة القادمة ،ووضعت الشركة المنتجة موعدا
مبدئيا لطرح الفيلم نهاية الشهر الجاري.
الفيلم الجديد يعيد منى لإلثارة والتشويق من
خالل تقديمها فيلم في إطار من الدراما الممزوجة
بالكثير من التشويق واإلثارة ،وتدور أحداث الفيلم
حــول ام ــرأة حــامــل تحمل الكثير مــن األل ـغــاز حــول
حـمـلـهــا ،وعــاقــاتـهــا بــاألش ـخــاص المحيطين بها
خــاصــة بـعــد عملية سـطــو مــن اثـنـيــن عـلــى منزلها
وحدوث مفاجآت كثيرة طوال األحداث.
وال ـف ـي ـل ــم ب ـط ــول ــة ش ــري ــف م ـن ـيــر وم ـح ـم ــد ف ــراج
ومصطفى خاطر ،ومن تأليف هيثم وأحمد الدهان،
وإخـ ـ ــراج م ـح ـمــود ك ــام ــل .وك ــان ــت م ـنــى ان ـت ـهــت من
تصويره قبل جائحة كــورونــا ولكنها لــم تستطع
عرضه بسبب الظروف التي مرت بها دول العالم،

ملصق « حظر تجول»

وتسعى ألن يكون الفيلم عــودة قوية لها للسينما
وتعرض بعده فيلمها اآلخر "العنكبوت" الذي قاربت
على االنتهاء منه مع النجم أحمد السقا.
وتستعد الجهة المنتجة لفيلم "مــاكــو" لطرحه
خالل الشهر الجاري بعد فترة طويلة من التأجيل
ق ــارب ــت ع ـلــى ع ــام ـي ــن ،ح ـيــث ت ـ ــدور أحـ ـ ــداث الـفـيـلــم
المستوحى مــن قـصــة حقيقية حــول رحـلــة بهدف
ال ـغــوص فــي أع ـمــاق الـبـحــر األح ـمــر فــي عــالــم مليء
ب ــال ــذك ــري ــات ف ـت ـح ــدث عـ ــدة مـ ـغ ــام ــرات وم ـش ـكــات
للغواصين وسط أجواء من اإلثارة والتشويق.
واستخدمت الشركة المنتجة الغرافيكس في
جزء كبير من الفيلم من اجل تنفيذ بعض المشاهد،
كما يتجه الفيلم في بعض أجزائه إلى الرعب ،وهو
من بطولة نيكوال معوض وناهد السباعي وبسمة
وفريال يوسف ومحمد مهران وعمرو وهبة وسارة
ال ـش ــام ــي ،وت ــأل ـي ــف أح ـم ــد ح ـل ـيــم ،وإخ ـ ـ ــراج هـشــام
الرشيدي.
ويتنافس النجم رامز جالل والنجم تامر حسني
على عرض فيلمها في األسابيع القادمة ،حيث بدأ
النجم رامز جالل الحملة الدعائية لفيلمه الجديد
"أحمد نــوتــردام" من خــال البوسترات التشويقية
للعمل على أن يطرح الفيلم خــال الفترة القادمة.
ولم تحدد المواعيد النهائية لطرحه.
أما النجم تامر حسني فقارب على االنتهاء تماما
من مونتاج جميع مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"
الذي انتهى من تصويره قبل أيام ،ويسعى هو اآلخر
لطرحه قبل مــو ســم رأس السنة حيث يـقــدم شكال
مختلفا فيه مع النجمة حال شيحة والنجمة سوسن
بدر وماجد الكدواني.
ومن المتوقع طرح الفيلم خالل نوفمبر القادم،
ف ــي حـيــن ت ـعــرض الـفـنــانــة إل ـه ــام شــاهـيــن فيلمها
الـجــديــد "ح ـظــر ت ـج ــوال" بـمـهــرجــان ال ـقــاهــرة بــدايــة
ديسمبر ال ـقــادم وفــي نـفــس الـشـهــر يـعــرض الفيلم
تجاريا للجمهور بمشاركة أمينة خليل وعدد كبير
من النجوم.

داليا مصطفى
تجربة سينمائية قوية ومميزة
ومـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،فـ ــرغـ ــم اس ـت ـق ـب ــال ــي
ً
ع ــروض ــا ب ـعــدة أفـ ــام لــاش ـتــراك
فـيـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة
لكنني لــم أتـحـمــس لـهــا ألسـبــاب
عـ ــدة ،أه ـم ـهــا أن ـنــي ل ــم أسـ ـ َـع إلــى
ال ــوج ــود فـحـســب عـلــى الـشــاشــة،
بل حرصت على الوجود بــأدوار
مهمة ومؤثرة وهو ما حققته في
ال ــدرام ــا بالفعل خ ــال الـسـنــوات
الماضية.

قناة «فتافيت»
● تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــود ي ـ ـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــد يـ ــم
الـتـلـفــزيــونــي م ــن خ ــال بــرنــامــج
"أسـ ــرار مــامــا" ،حدثينا عــن هــذه
التجربة؟
ً
 عملت بالتقديم سابقا علىقـ ـن ــاة "فـ ـت ــافـ ـي ــت" ل ـب ــرن ــام ــج عــن
ال ـط ـب ــخ ،وع ـن ــدم ــا تـلـقـيــت مـنـهــم
ً
مقترحا لتقديم برنامج "أســرار
ً
ماما" وسيكون عن المطبخ أيضا
تحمست للتجربة لـعــدة أسباب
م ـن ـه ــا اخ ـ ـتـ ــاف الـ ـب ــرن ــام ــج عــن
باقي البرامج التي يتم تقديمها
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ب ــاإلض ــاف ــة

إلـ ــى ع ـش ـقــي لـلـمـطـبــخ وال ـط ـهــي،
فالبرنامج سيتناول الكثير عن
ت ـف ــاص ـي ــل األك ـ ـ ـ ــات وس ـي ـع ــرض
ً
قريبا.

الرغبة موجودة
● ل ـ َـم ل ــم تـخــوضــي حـتــى اآلن
ت ـجــربــة فـنـيــة م ــع زوجـ ــك الـفـنــان
ش ـ ــري ـ ــف س ـ ــام ـ ــة رغ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ــرقـ ــب
الجمهور لها؟
ً
 ظهورنا معا مرتبط بوجودعمل فني جيد يضيف لكل منا،
وعـنــدمــا نـجــد ه ــذا الـمـشــروع لن
نتأخر على اإلطــاق في تقديمه
ف ــال ــرغ ـب ــة مـ ــوجـ ــودة ولـ ـك ــن فـقــط
يـنـقـصـنــا ال ـع ـمــل الـ ــذي ن ـطــل من
خالله.
● هــل هـنــاك مشاريع درامـيــة
لرمضان المقبل؟
 فــي الــوقــت الحالي مشغولةبـتـحـضـيــر ال ـبــرنــامــج ومـسـلـســل
"ي ــوم ولـيـلــة" وهــي األع ـمــال التي
سأركز فيها الفترة المقبلة بشكل
رئيسي.
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أخبار النجوم

منى زكي :لم ّ
أتردد في زيارة
بيروت بعد االنفجار
ك ـش ـفــت ال ـف ـنــانــة م ـنــى زكــي
ً
ّ
لمصمم
تفاصيل زيارتها أخيرا
ّ
اللبناني العالمي نيكوال
األزياء
جبران في لبنان ،في أول زيارة
ْلها عقب انفجار مرفأ بيروت،
إذ ت ـعــاونــت مـعــه ف ــي أك ـثــر من
ّ
مخصص لجلسة تصوير
لوك
ّ
لمجالت الموضة العالمية.
وأوض ـح ــت زك ــي أنـهــا تــزور
ب ـي ــروت ل ـمــاقــاة ج ـب ــران ال ــذي
ت ـع ـت ـبــره قـيـمــة ف ـنـ ّـيــة لـبـنــانـ ّـيــة
كبيرة ،الفتة إلى أنها لم ّ
تتردد
ّ
فــي زي ــارة العاصمة اللبنانية
تعليقها
بـعــد االن ـف ـجــار .وع ــن
ُ ّ
ع ـل ــى االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،قـ ــالـ ــت" :أك ـ ـ ــن
ً
للبنانيين ً
حبا واحتراما غير
ّ
عاديين ،ونحن نستمد بهجتنا
وسعادتنا مــن لبنان ،وأعتبر
ب ـيــروت بـلــدي الـثــانــي ويقيني
ّ
أن كل شيء سيعود أفضل من
ال ـس ــاب ــق" .وع ــن اسـتـعــداداتـهــا
إلطـ ـ ــاق فـيـلـمـهــا الـسـيـنـمــائــي
الجديد "الصندوق األسود" الذي
يشهد عودتها للشاشة الكبيرة

منى زكي
بعد غياب  4أع ــوام ،ذك ــرت أن
الظروف الحالية ليست األفضل
لطرح الفيلم ،إال أن الجمهور
ً
ً
سـيــرى عـمــا مختلفا فــي 28
ال ـجــاري" .الـصـنــدوق األس ــود"
مـ ــن إخـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـحـ ـم ــود ك ــام ــل،
وسيناريو وحوار أحمد الدهان
وهيثم الدهان ،وبطولة :منى
زكي ،ومحمد فراج ،ومصطفى
خاطر ،وشريف سالمة.

كارول سماحة تستعد إلطالق
أغنيتين دفعة واحدة
كـشـفــت ال ـف ـنــانــة اللبنانية
كارول سماحة ،عن بدء تسجيل
أغنيتين دف ـعــة واحـ ــدة داخــل
أحد االستديوهات في مصر،
مكتفية بنشر عــدة صــور لها
مـ ــن داخ ـ ـ ــل االسـ ـت ــدي ــو قــامــت
بمزجها لعمل فيديو صامت.
ً
سماحة التي احتفلت أخيرا
بنجاح أغنيتها "قلبي و قــع"
م ــن أغ ــان ــي مـسـلـســل "مــدرســة
الحب  ،"3نشرت عبر حسابها
ً
بـمــوقــع إنـسـتـغــرام مقطعا به
صور مجمعة لها وهي تسجل
األغ ـ ــان ـ ــي داخـ ـ ـ ــل االسـ ـت ــدي ــو،
وعـ ـلـ ـق ــت :ت ـس ـج ـيــل أغـنـيـتـيــن
جديدتين في القاهرة الليلة.
وتـحـتـفــي سـمــاحــة بنجاح
ف ـي ـل ـم ـه ــا الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي األخـ ـي ــر
"بالصدفة" الى نصف نهائيات
ٔ
مهرجان كان لالفالم المستقلة.
والفيلم يعد التجربة األولــى

كارول سماحة
ل ـس ـم ــاح ــة والـ ـمـ ـخ ــرج بــاســم
كريستو في السينما ويضم
ً
أيضا بديع أبو شقرا ،وباميال
الـ ـكـ ـي ــك ،وم ـن ـي ــر م ـع ــاص ــري،
وس ـ ــام ـ ــي ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ،ودوري
جــورج وغيرهم مــن النجوم،
وه ـ ـ ــو مـ ـ ــن ك ـ ـتـ ــابـ ــة كـ ـل ــودي ــا
ً
مــرشـلـيــان ال ـتــي ت ـقــدم أيـضــا
ً
للمرة األولى سيناريو وحوارا
للسينما ّأم ــا اإلن ـتــاج فهو لـ
"."Day Two Pictures

٢٣
مؤشرات تحذيرية سبقت التدخل الروسي
في انتخابات الواليات المتحدة عام 2016
توابل ةديرجلا
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E xtra

نيوزويك

من واجب مدير وكالة االستخبارات المركزية األميركية أن يرصد
المخاطر المطروحة ًعلى األمن ًالقومي ًويدق ناقوس الخطر عند
الحاجة ويكون وسيطا استخباريا نزيها لرئيس البالد.
في انتخابات 2016
كان سلوك ترامب
ً
مقلقا وبدا كأنه
يردد أفكار موسكو

في يوليو 2016
تحدى ترامب
موسكو بكل جرأة
ودعاها إلى قرصنة
رسائل كلينتون
اإللكترونية بطريقة
غير شرعية

الحكومة الروسية
مسؤولة عن أحدث
اختراق للرسائل
اإللكترونية
إبان االنتخابات
الرئاسية األميركية
الماضية

كــريــس ويـبــل ،مــؤلــف كـتــاب The Gatekeepers
ّ
(حراس البوابة)  -الذي حقق أعلى المبيعات يسلط
الـضــوء فيه على الـعــاقــات القائمة بين المديرين
والرؤساء الذين يخدمونهم في كتابه الجديد
The Spymasters: How the CIA Directors
( Shape History and the Futureخبراء التجسس:
كيف يرسم مــديــرو وكــالــة االسـتـخـبــارات المركزية
التاريخ والمستقبل؟).
ويأتي الكتاب في حين تبلغ المخاوف من التدخل
الخارجي في االنتخابات األميركية ذروتها اليوم،
إذ يكتسب هــذا الـجــزء مــن الوظيفة االستخبارية
ً
أهمية خــاصــة ،خصوصا أن هــذا المنصب يفتقد
إلى الشفافية.
وتـتـعـمــق مـقــابــات وي ـبــل الـمـفـ ّـصـلــة مــع رؤس ــاء
م ـج ـت ـم ــع االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي مـ ـ ــن ف ـت ــرة
التسعينيات حتى الـيــوم فــي ال ـق ــرارات المحورية
الـمــرتـبـطــة ب ـت ـطــورات مـثــل اعـ ـت ــداءات  11سبتمبر
والحرب بالطائرات بال طيار والمرحلة التي سبقت
انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا المقتطف ،يستكشف ويبل أول دليل على
التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية عام 2016
والحسابات التي ّ
تفسر اعتدال الرد األميركي على
التهديد الروسي بشن هجوم عدائي ،وكان المعنيون
يخشون أن يفتح أي رد قوي المجال أمام اعتداءات
إلكترونية إضافية ضد الواليات المتحدة ،ما يؤدي
إلى تأجيج مظاهر الفوضى.
كــان مــديــر وكــالــة االسـتـخـبــارات الـمــركــزيــة جون
برينان يجلس وراء طــاولــة المؤتمرات فــي مكتبه
ُ ّ
الم ِطل على حرم جامعة "النغلي" في الطابق السابع
ً
فــي منتصف ليل  2أغسطس  ،2016وكــان محاطا
حينها بأغراض مبعثرة :مجلدات ســوداء ،وأوراق
ً
قانونية ،ووعــاء من الحساء البارد .لم يكن غريبا
عـلـيــه أن يـجـلــس فــي ذل ــك الـمـكـتــب ســاعــات طويلة
لمراجعة التقارير االستخبارية.
خالل أكثر من ثالث سنوات على رأس أقوى وكالة
تجسس في العالم ،كان برينان يعمل حتى منتصف
الليل في معظم األوقــات ويحاول ربط المعلومات
المتعلقة بأي هجوم إرهابي وشيك .لكنه لم يصادف
ً
يوما هذا النوع من التهديد المستجد.
وب ــرزت مجموعة متنافرة مــن الـتـحــذيــرات قبل
اع ـ ـتـ ــداءات  11سـبـتـمـبــر وك ــان ــت أش ـب ــه ب ــ"وم ـيــض
ّ
مــن األض ــواء الـحـمــراء" بحسب قــولــه .لكن التهديد
ً
المطروح في صيف عام  2016كان مختلفا وأقرب
ً
إلى عاصفة مرتقبة ،ويتذكر برينان تلك الفترة قائال:
"حين تتسلم إدارة وكالة االستخبارات المركزية ،ال
ً
غيوما ّ
ملبدة في عملك .قد تتوخى
مفر من أن تواجه
ً
ّ
ال ـحــذر ل ـكــن الـمـشــاكــل ت ـتــراكــم ب ـع ـيــدا عــن أن ـظــارك.
ً
أحيانا ،يمكنك أن تجد تلك المعلومة االستخبارية
ً
الحارقة التي تنذر بحصول هجوم غدا .وفي حاالت
خطب ما".
أخرى ،قد تشعر بوجود
ٍ
وتعددت المؤشرات التحذيرية السيئة على مر
ً
عام  2016وكانت واضحة جدا في معظم األوقات.
وف ــي ش ـ َهــر مـ ــارس بـ ــدأت وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
ُ
رصن الحسابات اإللكترونية الخاصة
الروسية تق ِ
بالمسؤولين في حملة هيالري كلينتون ،بما في
ذلك رئيس الحملة جون بوديستا.
خ ــال الـشـهــر ال ــاح ــق ،اخ ـتــرق مـقــرصـنــون على
اإللكتروني الخاص باللجنة
صلة بروسيا الموقع
ُ
الوطنية الديمقراطية ،ثــم نـ ِـشــرت كمية هائلة من
الــرســائــل اإللـكـتــرونـيــة الـمـســروقــة عشية المؤتمر
الوطني للحزب الديمقراطي.
كــان سلوك المرشح الجمهوري دونــالــد ترامب
ً
ً
حينها مـقـلـقــا أي ـض ــا ،فـقــد ب ــدا وكــأنــه ي ــردد أفـكــار
موسكو .حصل تواصل بين أعضاء من فريق حملته
ومـســؤولـيــن مرتبطين بــاالسـتـخـبــارات الــروسـيــة.
وفي يوليو ّ ،2016
تحدى ترامب موسكو بكل جرأة
مـجـمــوعــة ودع ــاه ــا إل ــى قــرصـنــة رســائــل كلينتون
اإللكترونية بطريقة غير شرعية فقال" :روسيا ،إذا
كنت تسمعين كالمي ،أتمنى أن تنجحي في إيجاد
ِ
 30ألف رسالة إلكترونية مفقودة".
ف ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه ،أط ـل ــق الـ ـ ــروس أول م ـحــاولــة
الختراق الخوادم المستعملة في مكتب كلينتون.

بوتين أنكر كل شيء ربط خيوط القضية

كما فعل ألكسندر
بورتنيكوف رئيس
الجهاز األمني
الفدرالي الروسي
حين واجهه نظيره
األميركي بما يفعله
الروس

فــي أواخ ــر شهر يوليو مــن السنة نفسها ،طلب
برينان من خبرائه أن يجمعوا كل ما توصلوا إليه
حــول التهديد الــروســي منذ بــدايــة السنة ولــم يكن
ً
أحد بارعا بقدر برينان في تصفح المواد المشتقة
من مصادر متفرقة وتفسيرها ،وأدرك حينها وجود
عامل مؤثر آخر :كان الــروس ينوون إطالق هجوم
إلكتروني قوي ضد النظام االنتخابي األميركي.
لم يرغب الروس في نشر الفوضى واالرتباك بكل
بساطة ،بل أرادوا أن يقلبوا االنتخابات الرئاسية
لمصلحة دونالد ترامب في عام  .2016ثم برز عامل
الفت آخر :وفق مصدر بالغ السرية ،صدر األمر بشن

ترامب وبوتين في قمة العشرين
ً
هذا الهجوم غير المسبوق عن بوتين شخصيا.
ويـ ـق ــول س ـت ـي ـفــن هـ ــول ال ـ ــذي ت ـ ــرأس الـعـمـلـيــات
الــروسـيــة فــي وكــالــة االسـتـخـبــارات المركزية حتى
عام " :2015منذ سقوط االتحاد السوفياتي ،اعتبرت
ّ
محصنة على مستويات
الواليات المتحدة نفسها
عدة.
لقد شاهدنا اختراق الروس للخوادم في البرلمان
األوكـ ــرانـ ــي ورأيـ ـن ــاه ــم وهـ ــم ي ـهــاج ـمــون الـ ـخ ــوادم
األلمانية في البوندستاغ .لكن لم يتصور أحد منا
أن يتطور الوضع ويصل إلى مستوى حرب هجينة
مبنية على هجوم إلكتروني وحملة تضليل عبر
ً
مواقع التواصل االجتماعي .اشتق موقفنا أيضا
من الغطرسة بدرجة معينة".
وكـ ــان فــال ـيــري غ ـيــراس ـي ـمــوف م ـه ـنــدس ال ـحــرب
ً
الهجينة الروسية وقــد ّ
عينه بوتين رئيسا لهيئة
األركان العامة أواخر عام  .2012وفي السنة الالحقة،
طــرح الـجـنــرال عقيدة جــديــدة فــي الـحــرب الروسية
فكتب" :تستطيع الدولة المزدهرة على نحو مثالي
ّ
أن تتحول إلى ساحة للصراع المسلح العنيف خالل
أشهر أو حتى أيام ...وقد تغرق في شبكة متداخلة
ً
من الفوضى أيضا".
وطلب برينان مقابلة الرئيس ،ثم اجتمع بأوباما
وفــريـقــه فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي .تـقــول مـسـتـشــارة األمــن
ً
الــداخـلــي ليزا مــونــاكــو" :أظــن أننا ُصـ ِـدمـنــا جميعا
ب ـخ ـطــورة ذل ــك الـتـقـيـيــم .كـنــا أم ــام خـصــم خــارجــي
ً
ً
ً
ّ
يشن هجوما نشيطا وكبيرا الستهداف عملياتنا
الديمقراطية".
وخالل األشهر التي سبقت االنتخابات ،لم تكن
الخيارات المتاحة جاذبة :هل يجب أن ّ
ترد الواليات
المتحدة على موسكو فتلفت األنـظــار عبر هجوم
إلكتروني قد ينسف اقتصادها بالكامل؟ تجازف
هــذه الخطوة بمواجهة رد انتقامي قــد يخرج عن
السيطرة .ماذا لو نشرت الواليات المتحدة معلومات
مـحــرجــة ع ــن بــوتـيــن واألول ـي ـغــارش ـي ـيــن الـتــابـعـيــن
لــه؟ يعني هــذا التحرك الـنــزول إلــى مستواهم .كان
ً
التهديد الــروســي أكثر تعقيدا من جهود مكافحة
اإلرهاب أو أسلحة الدمار الشامل برأي برينان ألنه

يفرض التعامل مــع هــذا المجال الرقمي المنتشر
في كل مكان.
ُّ
وات ِخذ قرار بتوجيه تحذير إلى الكرملين .في 4
أغسطس اتصل مدير وكالة االستخبارات المركزية
بنظيره ألكسندر بورتنيكوف ،رئيس الجهاز األمني
ُ
الفدرالي الروسي .ويوضح برينان" :أخبرته بكلمات
واض ـحــة أن ـنــا ن ـعــرف مــا يـخـطـطــون لــه وأن جميع
ً
األميركيين سـيـثــورون غضبا إذا أص ــروا على ما
ً
ً
يفعلونه وسيدفعون حينها ثمنا باهظا" .لكن رفض
بورتنيكوف تحذير برينان وأنكر تورط روسيا في
هذه المسألة.

األصوات االنتخابية

االعتداءات
اإللكترونية الروسية
بمنزلة «نسخة
سياسية من هجوم
 11سبتمبر»

وفي مطلق األحوال ،كانت الخطة واسعة النطاق.
اخترق الروس اآللية االنتخابية في  39والية ّ
(تبين
ً
الح ـقــا أن ال ــوالي ــات الـخـمـسـيــن كـلـهــا تــأثــرت بهذه
العملية) ول ــم ي ـت ــرددوا فــي الـتـشــويــش عـلــى مسار
التصويت .تضيف موناكو" :لم يكن أسوأ سيناريو
محتمل يتعلق بتغيير أعداد األصوات االنتخابية
بل بالتالعب بقواعد البيانات الخاصة بتسجيل
الناخبين .إذا حصل هذا التالعب على نطاق واسع،
ّ
ستعم فوضى عارمة"ّ .
وسرعان ما أصبح تدخل بوتين لمصلحة ترامب
ً
جــزء ا من المسائل العاجلة المرتبطة بالمصلحة
َ
العامة ً .لكن تردد أوباما الح ِذر بطبيعته في التكلم
صراحة عن الموضوع .في خضم األجواء الحزبية
المحتدمة في عــام  ،2016كــان أي تصريح رئاسي
لـ ُـي ـس ـبــب عــاص ـفــة ك ـب ــرى وي ــؤج ــج خ ـط ــاب تــرامــب
الـمـشـبــوه ح ــول تــزويــر االن ـت ـخــابــات .وم ــع اق ـتــراب
االستحقاق االنتخابي ،امتنع أوباما عن التعليق
ً
علنا .لكنه حاول مع مستشاريه في أوساطه الخاصة
إقناع القادة الجمهوريين في الكونغرس باالنضمام
إل ــى الحملة الـتــي تـحــذر مــن الـتــدخــل الــروســي في
االنتخابات .سرعان ما فشلت مساعيهم واتخذت
ً
ً
ً
منحى حزبيا مشينا.
المشاحنات وراء الكواليس
يقول أحد المستشارين" :كان الدفاع عن أهمية تلك

ما بعد الهجوم اإللكتروني الروسي
فــي ي ــوم االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة ،2016
كان مدير االستخبارات الوطنية األميركي
ً
جيمس كالبر مسافرا إ لــى سلطنة عمان.
وح ـي ــن كـ ــان ي ـت ـن ــاول ال ـ ـغـ ــداء ف ــي ال ـســاعــة
ً
الحادية عشرة و 31دقيقة ظهرا في اليوم
ً
التالي ( 2:31فجرا بالتوقيت الشرقي) ،سمع
أن وكــالــة "أســوشـيـيـتــد ب ــرس" أعـلـنــت فــوز
دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة.
ش ـع ــر ال ـ ـ ـ ــروس ب ـن ـش ــوة عـ ــارمـ ــة وسـ ــاد
تصفيق حار في مجلس الدوما عند اإلعالن
عن نتيجة االنتخابات .لكن لم ينتهِ عمل
أوبــامــا مــع ال ــروس ،فــأمــر بـفــرض عقوبات
ً
ً
ً
جديدة وطرد  35جاسوسا روسيا معروفا
َ
َ
وأغ ـلــق مـنـشــأتـيــن مملوكتين ل ـلــروس في
ماريالند ونيويورك (لكن عاد مايكل فلين،
مستشار األم ــن القومي الجديد فــي إدارة
تــرامــب ،وطـمــأن السفير الــروســي سيرغي
ً
كيسلياك حول رفع العقوبات قريبا) .كذلك،
أمر أوباما بإجراء مراجعة شاملة لجميع
البيانات التي جمعها مجتمع االستخبارات

األمـ ـي ــرك ــي حـ ــول ال ـه ـج ــوم الـ ــروسـ ــي عـلــى
االنتخابات.
كانت نتائج المراجعة التي انتهت في
بداية يناير 2017مقلقة .لم يتالعب الروس
باآللية االنتخابية ولــم يــؤثــروا على عدد
عدائيين
لكنهم كانوا
األصــوات الحقيقيّ ،
ّ
وبــارعـيــن أكـثــر مما تــوقــع الجميع .اشتق
ً
تكتيكهم مباشرة من قواعد الجنرال فاليري
غـيــرا سـيـمــوف :تستعمل حـمـلــة التضليل
الرقمية العبقرية ومتعددة األوجــه مواقع
التواصل االجتماعي ومنصات أخرى على
شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت لـنـشــر م ـع ـلــومــات كــاذبــة
وب ــث االن ـق ـســامــات بـيــن األم ـيــرك ـي ـي َــن .كــان
نطاق الهجوم وتعقيده غير مسبوقين في
األوساط االستخبارية.
وبحسب رأي مايكل مــوريــل ،الــذي ترك
وكــالــة االسـتـخـبــارات المركزية بعد أشهر
قليلة على رحيل الجنرال ديفيد بترايوس:
ب ـ ــدت ت ـل ــك االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ب ـم ـن ــزل ــة "ن ـس ـخــة
سـيــاسـيــة مــن هـجــوم  11سـبـتـمـبــر" ،فـقــال:

"خالل فترة عملي على األقل ،لم يصدر أي
تحذير استراتيجي حول إقدام أي دولة على
فعل مماثل .لم يظهر تحذير مفاده بأنهم
ٍ
قد يستعملون مواقع التواصل االجتماعي
الـخــاصــة بـنــا كـســاح بـحــد ذات ــه .إذا عدنا
وقرأنا جميع شهادات مديري االستخبارات
الوطنية حول التهديدات العالمية ،فسنجد
ً
ً
دوما مقطعا يتطرق إلى المجال اإللكتروني
ويتكلم عــن تعطيل الشبكات الكهربائية
ً
واألنـظـمــة الـمــالـيــة .لكننا لــن نـجــد مطلقا
أي مؤشر على ما فعله الروس هذه المرة.
ال وجــود ألي تحذير استراتيجي عن هذا
الموضوع".
ً
ً
فهل يعكس هذا الحدث فشال ذريعا في
عالم االستخبارات بما يشبه اإلغـفــال عن
مؤشرات الثورة اإليرانية أو الربيع العربي؟
هـ ــذا م ــا ي ـظ ـنــه خ ـب ـيــر األم ـ ــن اإلل ـك ـت ــرون ــي
فــي البيت األبـيــض مايكل دان ـيـ ّـال" :أعتبر
ً
ً
مــا حـصــل ف ـشــا حـتـمـيــا فــي تــوقــع جميع
االحتماالت الواردة".

ُ
المسألة من أصعب األمــور التي واجهتها على مر
ُ
شعرت بأننا نختنق بمعنى
عملي في الحكومة.
الكلمة".
ً
وبـعــد م ــرور شهر تقريبا على مـحــاولــة تحذير
المجالس االنتخابية في الواليات وقادة الكونغرس
َ
َ
الرئيسيين
الحزبين
حول التدخل الروسي وتجاهل
لعروض الحكومة الفدرالية بتقديم المساعدة ،توجه
ً
أوباما إلى بوتين مباشرة.
في بداية شهر سبتمبر ،أخذ الرئيس األميركي
ً
بوتين جانبا خالل قمة مجموعة العشرين في مدينة
ً
"هانغتشو" الصينية وحذره قائال" :نعرف ما تفعله.
َ
ـاوزت ال ـحــدود ،سترتكب جريمة خطيرة
وإذا ت ـجـ
وستواجه عواقب فادحة" .لكن أنكر بوتين كل شيء
كما فعل بورتنيكوف حين واجهه برينان قبل شهر.
لكن عــن أي نــوع مــن الـعــواقــب كــان يتكلم؟ حذر
ً
أوباما الروس علنا من شن هجوم إلكتروني أميركي
ً
فـقــال" :نحن نملك قــدرات تفوق الجميع ،هجوميا
ً
ودفاعيا" .كــان أوباما وأعضاء فريقه يعرفون في
أوساطهم الخاصة أن أي هجوم إلكتروني أميركي
يستطيع تدمير االقتصاد الروسي.

طبيعة العواقب
ويـ ـق ــول م ــاي ـك ــل دان ـ ـيـ ــال ،م ـن ـ ّـس ــق ش ـ ــؤون األم ــن
اإللـكـتــرونــي فــي عـهــد أوب ـ ُـام ــا" :كـنــا نملك خـيــارات
ً
ً
حدث أضــرارا هائلة في
متطورة جــدا .يمكننا ًأن ن ِ
االقتصاد الروسي طبعا .لكن لم نكن نفهم بالكامل
طبيعة الـعــواقــب غير المقصودة التي تترافق مع
خـطــوة مـمــاثـلــة" .يحمل بــريـنــان الـمـخــاوف نفسها
فيقول" :على أرض الواقع ،ثمة عقائد راسخة حول
َ ّ
طريقة تصعيد الوضع أو وقف التصعيد .لكن ت ِقل
هــذه المظاهر فــي عالم الـحــروب اإللكترونية .كنا
ً
نستطيع أن نزعزع وضع الــروس إذا ،لكن هل كان
ً ّ ً
ً
معينا"؟
ذلك التحرك ليطلق ردا روسيا
ُ ّ
وفي هذا السياق ،يقول المدير المكلف السابق في
وكالة االستخبارات المركزية مايكل موريل" :يظن
ّ
الجميع أن هذا العمل سهل ،لكن الواقع مختلف .كان
ً
الرئيس أوباما مترددا ألننا نعيش في منزل زجاجي
شفاف ونحن األكثر عرضة لالعتداءات اإللكترونية.
ً
أوال ،هل يرغب أحد في اتخاذ موقف غير مسبوق
ً
عبر السماح بعملية مماثلة؟ ثانيا ،ال تقع الخوادم
التي نريد مهاجمتها وتدميرها في روسيا .يتنقل
الــروس من خــادم إلــى آخــر ًحــول العالم ويحاولون
بذلك إخفاء هويتهم .نتيجة لذلك ،قد تقع الخوادم
التي نهاجمها في سويسرا .سيكون هــذا التحرك
بمنزلة عمل حربي ضد سويسرا".
ولـ ــم ي ـكــن أوب ــام ــا وأعـ ـض ــاء فــري ـقــه مـسـتـعــديــن
للمجازفة بـمــواجـهــة عــواقــب مجهولة ألي هجوم
إلكتروني من هذا النوع وعجزوا عن كسب تأييد
قــادة الكونغرس ،لذا قــرروا اإلدالء بتصريح علني
ً
ً
ً
وأط ـل ـقــوا ت ـحــذيــرا وطـنـيــا واض ـح ــا ح ــول التهديد
الروسي الوشيك.
وف ــي ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة وال ـن ـصــف م ــن ب ـعــد ظهر
 7أكـتــوبــر  ،2016أص ــدر وزي ــر األم ــن الــداخـلــي جيه
جونسون ومــديــر االسـتـخـبــارات الوطنية جيمس
ً
ً
كالبر بيانا علنيا جاء فيه" :مجتمع االستخبارات
األميركي متأكد من أن الحكومة الروسية مسؤولة
عــن أحــدث اخـتــراق للرسائل اإللكترونية الخاصة
بــأش ـخــاص أمـيــركـيـيــن ومــؤس ـســات أمـيــركـيــة ،بما
ف ــي ذلـ ــك م ـن ـظ ـمــات س ـيــاس ـيــة أم ـي ــرك ـي ــة ،وت ـه ــدف
الـعـمـلـيــات األخ ـي ــرة إل ــى ال ـتــدخــل ف ــي االسـتـحـقــاق
ً
وبناء على نطاق تلك الجهود
االنتخابي األميركي.
وحساسيتها ،نـظــن أن كـبــار الـمـســؤولـيــن ال ــروس
وح ــده ــم يـسـتـطـيـعــون إع ـط ــاء اإلذن لـلـقـيــام بـهــذه
النشاطات".
ف ــي أي يـ ــوم عـ ـ ــادي ،كـ ــان هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ليطغى
عـلــى ن ـشــرات األخ ـب ــار .لـكــن لــم يـكــن ي ــوم  7أكتوبر
ً
ً
عــاديــا ب ــأي شـكــل .بـعــد نـصــف ســاعــة تـقــريـبــا على
صحيفة "واشنطن بوست"
ذلــك التصريح ،نشرت
ّ
ُ
قصة مختلفة :الت ِقط المرشح الجمهوري دونالد
ترامب عبر شريط فيديو وهو يتباهى بممارسات
التحرش ضد النساء وانتشر الفيديو عبر برنامج
اسمه  .Access Hollywoodوبعد دقائق معدودة،
نـشــر مــوقــع "ويـكـيـلـيـكــس" مـجـمــوعــة مــن الــرســائــل
ً
اإللكترونية التي سرقها مقرصنون روس سابقا
من حساب جون بوديستا ،رئيس حملة كلينتون،
وكأن المسؤولين عن هذه الخطوة أرادوا أن يضمنوا
التستر على تحذير األوس ــاط االستخبارية .كتب
ً
غلين سيمبسون وبيتر فريتش الحقا في كتابهما
( Crime in Progressجريمة قيد التطوير)" :بدا وكأن
القوى الخارجية تبذل قصارى جهدها للتعتيم على
أي قصة تسيء إلى ترامب .كان الروس ّ
يهبون إلنقاذ
ترامب في كل مرة".
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كلمات متقاطعة

سيبو

كلمة السر

 - 7ي ـ ـق ـ ـبـ ــل  -أد خـ ـ ـ ــل م ـت ـشــاب ـهــان  -س ـقــي  -عن طريق سومطره
عاصفة بحرية
األشـ ـي ــاء بـعـضـهــا في (معكوسة)
 - 5قانون
 - 9رحالة إيطالي زار
 - 6سـ ـق ــط  -نـ ـه ــر فــي بعض
 - 8شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ب  -الـصـيــن والـهـنــد وعــاد
شمال إيطاليا

5 4
ا ل
ل
ا ت
ش
ش ر
ق ي
ع
ن
و س

9

8 7 6
خ ي ا
ر و م
ا م
ر ف
ق ب
ب
ر
ي ش
ن ب ي
و ك ر

6

9
م
ا
ر
ك
و
ب
و
ل
و

 - 1أديب وناقد لبناني
مـ ــن آث ـ ـ ـ ــاره «الـ ـفـ ـص ــول
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة» و «الـ ـ ـب ـ ــاب
المرصود»
 - 2مساعد  -عال
 - 3لين  -ركام
 - 4ح ــرف جــر  -فـلــج -
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7

8
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عموديا:
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الحلول

1

 - 1فـيـلـســوف وشــاعــر
ً
فارسي كان أيضا من
علماء الرياضيات في
عصره
 - 2م ـل ـج ــأ  -عــا ص ـمــة
أوروبية
 - 3بيارق  -طلب
 - 4ضد تحت  -كرامة
 - 5حــرف شــرط  -ضد
خير  -سرداب
 - 6ذليل  -متشابهان
 - 7م ـن ـت ـصــف ال ـش ــيء
ُ
 خبز - 8من الفواكه  -شريف
 - 9عاصمة إفريقية -

4

6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

1

2

4
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حركة
تحمي
منتجات

التبغ
جوز
و
منظر

خارجية
عيد
رقم
الم

sudoku

3

كلمة السر:

من  4أحرف وهي مدينة فلبينية تأتي في المرتبة الثانية بعد مانيال
كمركز تجاري وتعليمي.

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :كل عمل تنجزه ال يعطي ثمرا
ً
لن يجلب لك خيرا.
ً
عاطفياُ :حسن وجهك ال يفيد إن لم
تعامل شريك ُعمرك معاملة الئقة.
ً
اجتماعيا :ما تريد نيله بالصراخ
يسهل عليك نيله باالبتسام.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تنتظر القدر ليستجيب
لك إذا كنت صاحب عزيمة.
ً
عــاط ـف ـيــا :قـلـيــل مــن ال ـحــب بــوعــي،
أفضل من كثير بجهل.
ً
ً
اجتماعيا :إذا وهبك الله خيرا ،فال
تمتنع عن مشاركة العائلة به.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

َّ
ً
مهنيا :االتقان سر النجاح ،ولو تطلب
ً
منك وقتا أطول.
ً
عاطفيا :عليك أن تفي بوعدك للحبيب،
فالكريم إذا وعد أوفى.
ً
ً
اجتماعيا" :وبالوالدين إحسانا" ،آية
عليك العمل بها مع والديك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :اإلرادة تصنع المعجزات إذا
عرفت كيف تنظم عملك.
ً
عاطفيا :يحاول البعض زرع الخالف
بينكما من خالل أخبار ملفقة.
ً
اجتماعيا :الصبر والمعاملة الحسنة
ُيفرحان قلب والديك في كبرهما.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :االت ـحــاد وال ـت ـعــاون مــع زمــاء
العمل ِّ
يقربان من فرص النجاح.
ً
عاطفيا :أخالقك الحسنة ِّ
تقرب الحبيب
منك ،وتجعله يفتخر بك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا مــا اق ـتــرفــت ذن ـب ــا ،فال
تتجاوزه ،بل اعترف به.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

األسد

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :ال يضيع أجر َمن ُيحسن عمله م ـه ـن ـيــا :ال تـبـخــل بــاالس ـت ـشــارة متى
طلبها الزمالء منك.
وإن طال الوقت.
ً
ً
عاطفيا :تراود الحبيب بعض األفكار عــاط ـف ـيــا :اع ـت ــذارك أم ــام الـحـبـيــب من
ال ـ ـسـ ــوداء م ــن ت ـص ــرف ــات ــك ،ف ـصــارحــه ت ـ ـصـ ــرف أسـ ـ ـ ــأت فـ ـي ــه إل ـ ـيـ ــه قـ ـم ــة فــي
األخالق.
باألمر.
ً
ً
َ
اجتماعيا :أحسن األصدقاء من أبعدك اج ـت ـمــاع ـيــا :يـتـمـلـكــك الـ ـس ــرور لــرؤيــة
َّ
صديق قديم باعدت األيام بينكما.
عن الشر ،ودلك على الخير.
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

 23يوليو  22 -أغسطس

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :تساندك األفالك بكل قوة ،وتفتح مـهـنـيــا :لـيــس كــل مــا تتمناه تحصل مهنيا :ال ترفع صوتك عند تعاطيك
في عملك ،فتفقد احترام الغير.
عليه ،فضاعف جهودك في عملك.
أمامك أبواب الحظ.
ً
ً
ً
ً
ً
ً ُ
عــاطـفـيــا :ك ــن مستقيما وص ــادق ــا مع عاطفيا :ال ذنــب لــك إذا كنت عاشقا ،ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـح ــزن ش ــدي ــد ،ألن
ً
الحبيب ال يوافقك دائما على رأيك.
فافرح بعواطفك.
شريك ُعمرك تكسب احترامه.
ً
ً
ً
َ
اجتماعيا :إن أنــرت الــزاويــة التي أنت اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أك ـب ــر خ ـطــأ تــرت ـك ـبــه هو اجتماعيا :أعمالك الطيبة هي الباقية،
وكل شيء خالفها زائل.
عندما ال تنتبه أنك قمت به.
فيها يتبعك اآلخرون.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ــدي ــك ط ــاق ــة ك ـب ـي ــرة عـلــى
اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز ،ف ــاسـ ـتـ ـف ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وال
تتكاسل.
ً
ً ِّ
عــاطـفـيــا :فــكــر كـثـيــرا قبل أن تغمر
حبيبك بوعود قد تكون مستحيلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــل إن ـســان يـحـصــد ما
زرع ،فانتبه إلى ما تقوم به.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :افــرح بعملك تفتح لــك الدنيا
أبواب النجاح.
َّ
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـتـ ـع ــذب فـ ــي ه ـ ـ ــواك فـيـمــا
المحبوب ال َّ
هم له وال خبر.
ً
اجتماعيا :أنت ال تحتاج إلى األخالق،
لكنك تحتاج إلى الكثير من الثقافة.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

عبدالعزيز الحداد :مسرح ما قبل «كورونا» ...انتهى

خبريات
عملية جراحية
إللهام الفضالة

أكد لـ ةديرجلا• أن تغيرات جذرية طرأت على الساحة الفنية وال عودة للوراء
واكب الفنان القدير عبدالعزيز الحداد التغيير
مبال
الذي فرضته أزمة فيروس كورونا ،غير ّ ٍ
بالتحديات التي أفرزتها األزمة من توقف
للعروض المسرحية ودور السينما لحظر
عزة إبراهيم

دور المخرج
ليس توجيه
الفنان
بالدراما
التلفزيونية
بل على
المسرح فقط

ً
أعمال ً«المونودراما»
من
عددا
ً
التجمعات ،فقدم ً
عبر «األونالين» ،محققا نجاحا كبيرا ،وفي لقائه
«الجريدة» كشف عن رؤيته لمستقبل الدراما،
مع ً
مؤكدا أن مسرح ما قبل «كورونا» انتهى ،وال

• بداية ..هل توقفت عروض
«ال ـم ــون ــودرام ــا» ال ـتــي أطلقتها
باألزمة؟
 قـ ــدمـ ــت ت ـج ــرب ـت ــي األولـ ـ ــىبــالـمــونــودرامــا «أون ــاي ــن» على
صفحتي بـ «إنستغرام» ،بعنوان
«مناظرة بين الليل والنهار» ،ثم
«فهد العسكر يتذكر» ،وقد القى
العرضان إعجاب واستحسان
ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن ،وحـ ـص ــد ال ـعــديــد
م ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات ّاإليـ ـج ــابـ ـي ــة،
م ـم ــا ج ـع ـل ـنــي أحـ ــضـ ــر ل ـعــرض
«ط ـ ــرط ـ ــوف» الـ ـت ــي جـ ـه ــزت لـهــا
كـثـيــرا ،ولـكـنــي أفـكــر حــالـيــا في
عرضها «أونالين» ،ألن المسرح
م ــا ق ـبــل «كـ ــورونـ ــا» ق ــد انـتـهــى،
وال فــرصــة لـلـعــودة إلــى ال ــوراء،
فعلينا تطوير أنفسنا لمواكبة
التغير حتى ال نفقد جمهورنا.
• وهل واجهت تحديات في
عروضك األخيرة؟

 الـ ـتـ ـج ــرب ــة ك ــان ــت نــاج ـحــةب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ل ـك ــن ال ـت ـح ــدي أن
ع ـ ــروض ـ ــي ل ـ ــم تـ ـك ــن م ــدف ــوع ــة،
فقدمتها مجانية ألقيس حجم
الحضور ،وبالفعل كان حضورا
كبيرا ،لكنه غير مجد بالنسبة
لــي ،ليس على مستوى المادة
فـ ـ ـق ـ ــط ،لـ ـك ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـ ــذي
يــدفــع ثـمــن ال ـعــرض مـهـمــا كــان
السعر متواضعا هو الجمهور
الحقيقي المهتم ،والذي يؤخذ
بـ ـ ــرأيـ ـ ــه ،سـ ـ ـ ــواء بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب أو
ال ـس ـلــب ،ول ــذل ــك ف ــإن ال ـع ــروض
المدفوعة ستعطي مؤشرا أكثر
حقيقية عن نجاحي ومدى ّ
تقبل
الـجـمـهــور ل ـعــروضــي ،وأخـطــط
حــالـيــا ألن تـكــون المسرحيات
الجديدة بتذكرة.
• وك ـ ـي ـ ــف ت ـ ـ ـ ــرى م ـس ـت ـق ـب ــل
ال ـم ـس ــرح ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل بـعــد
انتهاء أزمة كورونا؟

عودة إلى الوراء بعد التغيرات الجذرية التي
طرأت جراء األزمة ...وهذه التفاصيل:

 أ و ال  ،ال أ حـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـع ـ ــر فمـ ـت ــى ت ـن ـت ـهــي أزم ـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا،
فـبـعــض ال ـتــوق ـعــات تـشـيــر إلــى
استمرارها سنوات ،ولذلك فقد
ي ـكــون االت ـج ــاه ف ــي المستقبل
إل ــى عـ ــروض مـســرحـيــة كــامـلــة
«أون ـ ــاي ـ ــن» ،ح ـيــث ي ـتــم تنفيذ
ال ـع ــرض عـلــى خـشـبــة الـمـســرح
ب ــال ــدي ـك ــور وال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،ويـتــم
إذاعته «أونــايــن» دون حضور
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،فـ ــاألف ـ ـكـ ــار ال ـج ـي ــدة
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ولـ ـك ــن فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الحالية ال ــروح غير مــوجــودة،
حيث ال يــزال المشهد ضبابيا
والنهاية غير محسومة ،وأعتقد
أن الحل هو التعايش مع األزمة
كـ ــواقـ ــع ج ــدي ــد بـ ـك ــل مـ ـق ــدرات ــه
واالستفادة منها في طرح أفكار
جديدة وتنقيح سبلنا القديمة،
أما المسرح التقليدي فقد فقدت
إيماني به.

تطور طبيعي
• مشاركتك بالدراما الرقمية
ن ــوع آخ ــر م ــن مــواك ـبــة الـتـطــور
التي تنتهجها بأعمالك؟
 األع ـمــال الــدرامـيــة الرقميةالتي شاركت بها أخيرا ،سواء
كانت «دموع فرح» وما أصوره
حــالـيــا «ع ــال ـق ــون» ه ــي تـجــارب
اس ـت ـف ــزت ـن ــي ،وف ـي ـه ــا مـنـطـقـيــة
درام ـيــة ون ــص جـيــد ،كـمــا أنها
ت ـطـ ّـو ر طبيعي يـجــب مواكبته
حـتــى ال يـطــوفـنــا ال ــرك ــب ،على
عكس عروض الدراما المطولة
ف ــي  30ح ـل ـقــة الـ ـت ــي أصـبـحــت
أح ــد أش ـك ــال االس ـت ـع ــراض في
ال ـم ـظ ـه ــر ،ف ـض ــا ع ــن ال ـش ـجــار
والسباب واللقطات غير الالئقة،
ف ــأن ــا إن ـ ـسـ ــان يـ ـك ــره ال ـســوق ـيــة
ف ــي ال ـل ـفــظ والـ ـسـ ـل ــوك ،ك ـمــا أن
ال ــدرام ــا الـمـطــولــة اآلن م ـكــررة،

الحداد بأحد عروض «المونودراما»

عبدالعزيز الحداد
وال تتضمن فــن اختيار اللفظ
أو جماليات الحوار وتقسيمه
وط ـ ـب ـ ـقـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ،ف ـي ـك ـتــب
ال ـم ــؤل ــف ال ـن ــص الـ ـ ـ ــدارج كــأنــه
إن ـس ــان ع ـ ــادي ول ـي ــس مـبــدعــا،
أين الحوار الباهر والتركيبات
الجديدة التي تجذب المشاهد؟
أي ــن فــن تقطيع ال ـح ــوار؟ كلها
ع ـن ــاص ــر اف ـت ـق ــدت ـه ــا ال ـ ــدرام ـ ــا،
ففقدت رونقها.

بعض الحوارات
• وما الدور الذي تجسده من
خالل «عالقون»؟
 ا نـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــت تـ ـ ـق ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــا م ــنتـصــويــر م ـشــاهــدي لشخصية
خيالية غير مــوجــودة حقيقة،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـع ـت ـبــر ه ــاج ـس ــا فــي
نـ ـ ـف ـ ــس األبـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ف ــي
بـعــض الـمــواقــف وأق ــول بعض
الـ ـ ـح ـ ــوارات ،ألج ـس ــد ح ــال ــة من
التلوث الذهني التي يعانيها
ال ـم ـم ـث ـلــون ،وهـ ــو ن ـمــط جــديــد
وقـ ـص ــة م ـم ـي ــزة ف ــي  7حـلـقــات
ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤل ـ ـفـ ــة نـ ـ ـ ـ ــوف ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان
وال ـم ـخ ــرج ع ـب ــاس ال ـيــوس ـفــي،
ويشارك بالبطولة بشار الشطي
وبثينة الرئيسي ونور وعبدالله
ال ـت ــرك ـم ــان ــي وشـ ــايـ ــع ال ـش ــاي ــع
وعبدالله عبدالرضا وصمود
مؤمن ومحمد عاشور ،وغيرهم
من النجوم.

مدرسة إخراجية
• ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـصـ ــف ت ـج ــرب ـت ــك
األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج ع ـب ــاس
اليوسفي؟
 الـيــوسـفــي م ـخــرج متميز،ولـ ـ ــه مـ ــدرسـ ــة خـ ــاصـ ــة ،بـعــض
المخرجين يوجهون الفنانين،
وهو أمر مهم ،وبعضهم ينتمي

أبرار تخطط لـ «نحت»
«ودعت روحي» للمهندس تقترب
جسمها بعد تجميل أنفها من مليون مشاهدة في  24ساعة
أده ـ ـ ـشـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة أبـ ـ ـ ــرار
الكويتية جمهورها ،بفيديو
لـ ـه ــا عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي في أول ظهور لها
بعد خضوعها لعملية تجميل
لــأنــف ،عـقــب العملية األول ــى
التي باءت بالفشل.
وظـهــرت أب ــرار فــي الفيديو
بـ ــإطـ ــالـ ــة بـ ــال ـ ـلـ ــون الـ ـ ـم ـ ــوف،
مستعرضة عملية التجميل
على أنفها ،وظهرت بحركات
فـيـهــا دالل ،مـشـيــرة إل ــى أنـهــا
َّ
تعرضت للسقوط في الصغر،
وه ــو م ــا ت ـسـ َّـبــب ف ــي ان ـحــراف
ل ـ ــأ ن ـ ــف أدى إ ل ـ ـ ـ ــى ا لـ ـت ــأ ثـ ـي ــر
عـلــى الـسـمــع ،وه ــو مــا دفعها
ل ـل ـخ ـض ــوع ل ـع ـم ـل ـيــة تـجـمـيــل
أنفها األولى.
وأردفت أن العملية الثانية
كانت خطوة لتعديل النتائج
التي نتجت عن العملية األولى،
حيث تم استبدال عظام األنف
المهشمة في أنفها ببالستيك
في العملية الجراحية الثانية.
وحـ ــول عـمـلـيــات التجميل
التي خضعت لها ،أشارت إلى
أن ما حدث ُيعد تعديال وليس

أبرار الكويتية

تجميال ،وأنـهــا أج ــرت عملية
ن ـف ــخ ل ـش ـف ـت ـي ـهــا ،إل ـ ــى جــانــب
أنها تخطط اآلن لعملية نحت
الجسم ،رافضة ما تفعله بعض
الفنانات ،بإخفاء خضوعهن
لعمليات تجميل.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن ل ـل ـف ـن ــان ــة أب ـ ــرار
خمسة أبناء ،هم :مالك ،زهراء،
آي ـ ـ ــة ،فـ ــاط ـ ـمـ ــة ،ي ـ ــوس ـ ــف ،وأن
فـيــديــوهــاتـهــا غــالـبــا م ــا تثير
ال ـجــدل عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي.

طرح الفنان ماجد المهندس،
أحدث أغنياته (ودعت روحي)،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ع ـ ـبـ ــر حـ ـس ــا ب ــه
الرسمي بـ«يوتيوب».
ولقيت األغنية تجاوبا كبيرا
مــن الـجـمـهــور ،إذ اق ـتــربــت من
حاجز المليون مشاهدة خالل
 24ساعة فقط من طرحها.
األغـ ـنـ ـي ــة ت ــألـ ـي ــف ت ــرك ــي آل
الشيخ ،ألـحــان نــواف عبدالله،
تـ ـ ــوزيـ ـ ــع زيـ ـ ـ ــد نـ ـ ــديـ ـ ــم ،وت ـ ـقـ ــول
ك ـل ـمــات ـهــا« :ودع ـ ــت روحـ ــي من
قبل ...ما أودعك أشوفها تطلع...
ول ــو م ــا ودهـ ــا ول ـي ـلــة ف ــراق ــك...
والعيون ّ تطالعك حسيت ...كن
الـعـمــر وقـ ــف عـنــدهــا والــدمـعــة
ال ـلــي ...قلبت مــواجـعــك طاحت
غـ ـ ـ ـص ـ ـ ــب ...وال ق ـ ـ ـ ــدرت أرده ـ ـ ــا
واصابعي ...عيت تفك أصابعك
في اللحظة اللي ...صرت ماني
قــدهــا كـنــك ت ـنــادي ـنــي ...ومــانــي
س ــام ـع ــك وكـ ـن ــي م ــع ال ــدنـ ـي ــا...
وصلت لحدها يا ليتني ظلك...
معك ...وأتابعك وذكرى فراقك...
م ـثــل ح ـلــم اع ــده ــا عـصـيــت أنــا
إحساسي ..عشان أطاوعك خذ
بــاقــي طـيــوفــك ...وعـنــي صدها

ماجد المهندس
ال ي ـش ـغ ـل ــك دم ـ ـ ـعـ ـ ــي ...وع ـي ــش
بواقعك وخطوة غيابك ...أوعدك
بمدها».
ُي ـ ــذك ـ ــر أن آخ ـ ـ ــر إصـ ـ ـ ـ ــدارات
ال ـم ـه ـن ــدس ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ،كــانــت
أغنية «حبيبتي» ،التي طرحها

ضمن احتفاالت اليوم الوطني
ال ـس ـعــودي ،وش ـهــدت أكـثــر من
مـ ـلـ ـي ــون م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ،وهـ ـ ــي مــن
كلمات فهد المساعد ،وألحان
مـ ــاجـ ــد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،وتـ ــوزيـ ــع
سيروس.

لمدرسة مراقبة الفنان وإعطائه
الحرية في اإلبداع ،وهو توجه
ال ـيــوس ـفــي ال ـ ــذي ي ـح ـمــل حسا
ف ـن ـيــا ج ـم ـيــا ،وفـ ــي ن ـظ ــري أن
ال ـم ـخ ــرج ل ـي ــس دوره تــوجـيــه
الفنان بالدراما التفزيونية ،بل
ّ
مــن حقه تسلم فـنــان محترف،
أما الدور الحقيقي في التوجيه
فيكون لمخرج المسرح.

األمثال القديمة
• تـشــارك ضمن أح ــداث «ما
ورث ـنــاه مــن األجـ ـ ــداد» ...حدثنا
عن تلك التجربة.
 المسلسل من تأليف وإنتاجعادل الزاهد ،ومن إخراج حسن
سراب ،وأشــارك فيه إلى جانب
الـفـنــان الـقــديــر جــاســم النبهان
وم ـح ـم ــد ج ــاب ــر ال ـع ـي ــدروس ــي
وانـ ـتـ ـص ــار الـ ـ ـش ـ ــراح وغ ـي ــره ــم
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،ويـ ـن ــاق ــش ب ــأس ـل ــوب
درامــي مميز في كل حلقة أحد
األمثال القديمة التي ورثناها
م ــن أجـ ــدادنـ ــا ،وتـ ـ ــدور الـحـلـقــة
ح ــول قـصــة تــدعــم ه ــذا الـمـثــال،
وتكشف صحته أو خطأه ،في
عــودة لحكايات الزمن الجميل
المليء بالعبر ،وهو أحد أنواع
األع ـمــال الـتــي نـفـتـقــدهــا ،حيث
أومن بالقول« :أعطني مسلسال
مختلفا أعطيك إضافة فنية».

إمكانات ضخمة
• هـ ــل ت ـع ـت ـق ــد أن ا ل ـس ــا ح ــة
الفنية تفتقد العناصر المبدعة؟
 بــالـعـكــس لــدي ـنــا مـبــدعــونوف ـن ــان ــون م ـج ـت ـه ــدون ،لكنهم
أقلية ،كما لدينا إمكانات فنية
ضخمة ،فالكاميرات اآلن كلها
سينمائية ،مـمــا يـضــع تحديا
أكبر على فريق العمل من فنان

وم ـ ـخـ ــرج وم ـ ـصـ ــور وغ ـي ــره ــم،
أس ــال ـي ــب ال ـت ـصــويــر ال ـجــديــدة
كاشفة بقوة للفنان الجيد من
ال ـض ـع ـيــف وتـ ـب ــرز االن ـف ـع ــاالت
بشكل غير مسبوق بــا لــدرا مــا،
وتعكس حرارة المشهد بشكل
ال يـقـبــل الـتــدلـيــس ،وال يعطي
ف ــرص ــة ل ـل ـف ـنــان ال ـض ـع ـيــف فــي
الـتـحــايــل عـلــى ال ـع ـمــل ،كـمــا أن
ال ـك ــام ـي ــرات ال ـم ـت ـطــورة تفتقد
خاصية الزووم كتلك الكاميرات
القديمة ،ويحتاج المصور في
اللقطة ال ــواح ــدة إل ــى تغيير 6
أو  7عــدســات ،والعمل الواحد
يحتاج إلــى تصوير شهور أو
سـ ـن ــوات ،فـكـيــف يـمـكــن إن ـجــاز
ع ـم ــل  30ح ـل ـق ــة فـ ــي ش ـه ــري ــن،
كما نرى اآلن ،ونتوقع أن ّ
يقدم
صورة راقية؟

مخرج كويتي
• هــل تفكر فــي تقديم شيء
للسينما بالفترة المقبلة؟
 نعم ،عندي فيلمان ،حصلتع ـل ــى إج ـ ـ ــازة ال ـن ــص ل ـه ـمــا مــن
وزارة اإلعالم ،أحدهما بعنوان
«ال ـم ـغ ـن ــي وس ـ ـيـ ــدة األع ـ ـمـ ــال»،
واآلخر يتعلق بشادي الخليج
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـقـ ــديـ ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
المفرج ،وأعتقد أن هــذا العمل
يصلح العتباره فيلما عالميا،
حيث أروي قصة مخرج كويتي
ي ــري ــد عـ ـم ــل ف ـي ـل ــم عـ ــن شـ ــادي
الخليج ،ويسافر في جولة حول
العالم يلتقي فيها شخصيات
أوروب ـ ـيـ ــة وأم ـي ــرك ـي ــة ،وي ـك ــون
الحوار مترجما للعربية ،ولكن
ي ـت ـب ـق ــى حـ ـت ــى اآلن ال ـت ـن ـف ـيــذ،
حيث بات األمــر صعبا في ظل
إغالق دور العرض السينمائية
وتـقـيـيــد نـسـبــة ال ـح ـضــور على
أفضل األحوال.

حبيب الياسي يسجل
أغنية «يا نسيم»
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـفـ ـن ــان حـبـيــب
الياسي ،الملقب بـ «عندليب
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» ،م ـ ــن ت ـس ـج ـيــل
أغـنـيــة جــديــدة بـعـنــوان «يــا
نـسـيــم» ،مــن كلمات الشيخ
فيصل الـقــاسـمــي ،وألـحــان
الـيــاســي ،وتــوزيــع إبراهيم
السويدي.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي« :بـ ـع ــد
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــاح األغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
الــوطـنـيـتـيــن (م ـل ـهــم دب ــي)،
و(رمــز السالم) ،قــررت عمل
أغـنـيــة ج ــدي ــدة رومــانـسـيــة
وعاطفية ،جــددت التعاون
ف ـي ـهــا م ــع ال ـش ــاع ــر الـشـيــخ
فيصل القاسمي ،وحاولنا
تـ ـص ــوي ــره ــا عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
ال ـف ـيــديــو كـلـيــب بــإمـكــانــات
بسيطة ،لكنها فــي ا لــو قــت
نـ ـفـ ـس ــه سـ ـتـ ـك ــون مـ ـف ــاج ــأة
للجمهور».
وأض ـ ــاف« :خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،وخاصة مع دخول
ِّ
ف ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــاء ،س ـ ــأرك ـ ــز
ف ــي أع ـمــالــي ع ـلــى األغــانــي
العاطفية ،إلى جانب تقديم
ج ـل ـس ــات غ ـنــائ ـيــة لـمـحـبــي

حبيب الياسي

ال ـعــود واألغ ــان ــي الـتــراثـيــة،
وسأحاول بقدر المستطاع
االقـتــراب من جمهوري عن
أي فترة مضت ،وأقـ ِّـدم لهم
خالل الفترة المقبلة جرعة
كـبـيــرة م ــن األغ ـن ـيــات الـتــي
ينتظرونها مني».

ميثم بدر :انتخاب مجلس إدارة جديد لـ «مسرح الخليج العربي»  8نوفمبر
أعلن رئيس فرقة مسرح
الخليج العربي الفنان ميثم
بدر فتح باب الترشح لعضوية
مجلس اإلدارة الجديد في
الفرقة غدا.

بدر في مسرحية ستاند باي

●

عماد جمعة

ذكـ ــر ال ـف ـن ــان م ـي ـثــم بـ ــدر أن
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـفــرقــة
مسرح الخليج العربي ستعقد
األحد  8نوفمبر المقبل ،داخل
م ـ ـسـ ــرح الـ ـش ــامـ ـي ــة ،بـ ــإشـ ــراف

ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب ،مــو ج ـهــا
ش ـك ــره إلـ ــى «الـ ـج ــري ــدة» الـتــي
حركت ملف المسارح األهلية.
وبالنسبة للفرقة ونشاطها
فــي ظــل تــوقــف عمل المسارح
بسبب كــورونــا ،قــال بــدر إنهم

افتتحوا قناة على «يوتيوب»،
خــاصــة بــالـمـســرح ،ويعملون
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـصـ ــر م ـس ــرح ـي ــات ـه ــم
القديمة والجديدة ،إلى جانب
الـ ـن ــدوات ال ـتــي ش ــارك ــت فيها
الفرقة في المهرجانات ،سواء
في الداخل أو الخارج ،وتجميع
لـ ـقـ ـط ــات م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـف ــرق ــة
وجــوائــزهــا ونشاطها لتكون
هــذه الـمــواد اإلعالمية متاحة
للجمهور ،خــاصــة خــال هذه
الـفـتــرة الـتــي تتوقف فيها كل
المسارح إجباريا حتى البدء
فــي الـمــرحـلــة الـخــامـســة ،التي
يـسـمــح فـيـهــا ب ـعــودة الـنـشــاط
المسرحي ،والتي قام مجلس
الوزراء بتأجيلها حتى إشعار
آخر ،وليس لنا حيلة في ذلك
حـتــى نستطيع ال ـتــواصــل مع
الناس.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ـه ــم يـسـعــون
إلصـ ــدار مـجـمــوعــة مــن الكتب
ح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة وأع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا
وتاريخها ،إضافة إلى الكتب
الـ ـت ــي أص ــدرتـ ـه ــا الـ ـف ــرق ــة فــي

ف ـ ـتـ ــرات س ــاب ـق ــة عـ ــن م ـن ـصــور
الـمـنـصــور وخـلـيــل إسـمــاعـيــل
وملتقى صقر الرشود وغيرها،
لتشكل مكتبة مسرحية ترصد
ك ـ ــل ن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ،وتـ ـك ــون
متاحة للدارسين والباحثين
في فنون المسرح وتاريخه.
وحـ ـ ـ ـ ــول أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة،
أضاف« :أصور مسلسل نبض
م ــؤق ــت ،تــألـيــف مــريــم ال ـقــاف
وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج سـ ـ ـع ـ ــود ب ــوع ـب ـي ــد
وب ـ ـطـ ــولـ ــة ه ـ ـيـ ــا عـ ـب ــدالـ ـس ــام
وه ـ ـنـ ــادي الـ ـكـ ـن ــدري وش ـهــاب
جــوهــر وعـبــدالـعــزيــز النصار
وعلي الحسيني وروان علي
ونخبة من الفنانين» ،موضحا
أن ــه يـقــدم دور إن ـســان مسالم
يعيش في سالم مع نفسه ومع
اآلخرين ،تواجهه مجموعة من
االضطرابات االجتماعية في
ا لـعــا ئـلــة فيسعى لمعالجتها
بالحكمة بـعـيــدا عــن الـتـهــور،
فـهــو شخصية إيـجــابـيــة لكن
المشاكل تحاصره دائما.
وبالنسبة للدراما اإلذاعية

وأسـ ـب ــاب اب ـت ـع ــاده ع ـن ـهــا في
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،لفت ميثم
إلى أنه يقدر اإلذاعة والعاملين
ف ـي ـهــا ،وح ــري ــص عـلـيـهــا ،لكن
لـ ــم تـ ـع ــرض ع ـل ـي ــه أي أع ـم ــال
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،وف ــي
ذات الوقت انشغاله بالدراما
الـتـلـفــزيــونـيــة وارت ـب ــاط ــه بـهــا،
إل ــى ج ــان ــب األعـ ـم ــال اإلداري ـ ــة
الخاصة بفرقة مسرح الخليج،
مضيفا أنه شارك من قبل في
البرنامج الــدرامــي التاريخي
الشهير «نافذة على التاريخ»
وعدد من المسلسالت قبل 10
سنوات تقريبا.
وب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ــل تـ ـفـ ـض ــل
التلفزيون على اإلذاعــة لكونه
ي ـح ـق ــق ش ـ ـهـ ــرة أكـ ـ ـب ـ ــر ،ت ــاب ــع:
«بالطبع التلفزيون يستهويني
ألن ــه يمنح ال ـش ـهــرة ،لـكــن هــذا
ال يعني أن اإلذاعـ ــة لـيــس لها
بــريــق ،خــاصــة إذاعـ ــة الـكــويــت
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ت ـق ــدي ــم
مسلسالت إذاعية جديدة ولها
جمهورها الخاص».

ميثم بدر

التلفزيون
يستهويني ألنه
يمنح الشهرة
ولإلذاعة
جمهورها
الخاص

أعلنت الفنانة إلهام
الفضالة ،من خالل
حسابها بـ «سناب شات»،
خضوعها لعملية
جراحية ،ما فاجأ الكثير
من معجبيها ومتابعيها.
ولهذه الغاية نشرت
الفضالة صورة ظهرت
فيها أثناء وجودها
بالمستشفى ،وبدت
ً
بحالة جيدة .وتعليقا
عليها كتبت« :عملية
صغيرة لركبتي ،الحمد
لله .خلصت من أخذهم
للخاليا الجذعية من
دهوني ،ووضعوها
بالجهاز لفرز الخاليا عن
الدهون ،وتالي يغزوها
بركبتي ،ويا رب».
وتناقل الصورة والتعليق
بعد ذلك عدد كبير من
الحسابات الناشطة على
تطبيق إنستغرام ،وهو ما
أتاح التعليق عليها ،حيث
َّ
تمنى الكثير من المتابعين
للفنانة الشفاء العاجل.

عالقة نور الغندور
والحمدي تثير الجدل

حسمت الفنانة نور
الغندور الجدل ُ
المثار
بشأن وجود عالقة
عاطفية تجمعها بزميلها
في مسلسل «دفعة
بيروت» ،الفنان واإلعالمي
السعودي مهند الحمدي،
بعدما تداول رواد مواقع
التواصل االجتماعي،
أنباء عن هذا الشأن.
وقالت الغندور ،في
تصريحات تلفزيونية،
إن مهند بالنسبة لها أعز
أصدقائها وزميلها في
ً
العمل ،وتعتبره أخا لها،
موضحة أنه شخصية
قريبة من قلبها جدا.
وأضافت أنه يوجد
انسجام وكيمياء بينها
وبين مهند ،وتجمعهما
عالقة صداقة جيدة،
وتحب أن تتحدث معه
وتمازحه ،متابعة« :لذلك
الناس اعتقدت بوجود
عالقة عاطفية».

رامي صبري يطلق أغنية
«مش مرتاحين»

أطلق الفنان رامي صبري
أحدث أغنياته ،باسم
«مش مرتاحين» ،عبر
حساباته الرسمية بمواقع
التواصل االجتماعي
وقناته الرسمية
بـ «يوتيوب» .واألغنية
يقدمها رامي صبري،
كتتر لمسلسل «طلقتك
نفسي» ،المقرر عرضه
على شاشة قناة النهار.
وتشهد األغنية تعاون
رامي مع عزيز الشافعي
بكتابة كلمات األغنية
وتلحينها ،وقام تميم
بالتوزيع الموسيقي
والميكس.
مسلسل «طلقتك نفسي»
يشارك في بطولته:
محمد عادل وهاجر
أحمد وأحمد عصام
ووالء الشريف وكارولين
عزمي ومحمد مهران
ونانسي صالح وأحمد
الشامي وهايدي موسى
ومحمد العمروسي
وكريم عبدالجواد ،قصة
وسيناريو أحمد صبحي
وأحمد عصام ،وإخراج
محمد النقلي.

ةديرجلا
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دوليات

اإلمارات وإسرائيل ...إعفاء من التأشيرات و«صندوق إقليمي»
السودان يتطلع إلى شطب ديونه بعد رفعه من «قائمة اإلرهاب» ويحتفظ بالغموض حيال «التطبيع»
قام وفد إماراتي رسمي بأول
زيارة من نوعها إلسرائيل،
بعد معاهدة السالم بين
البلدين ،إلبرام اتفاقات
تضمنت إعفاء مواطني البلدين
من تأشيرات السفر ،فيما
أعربت الخرطوم عن شكرها
للرئيس األميركي بعد إعالنه
اعتزامه رفعها من «قائمة
اإلرهاب» ،وتطلعت إلى
إعفائها من الديون.

فـ ــي خـ ـط ــوة هـ ــي األولـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوعـ ـه ــا مـ ـن ــذ ت ــوقـ ـي ــع "ات ـ ـفـ ــاق
أب ــراه ــام" لـلـســام بـيــن الـبـلــديــن
س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ــرع ــاي ــة
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،زار وف ــد
إم ـ ــارات ـ ــي رس ـ ـمـ ــي ،ي ـض ــم وزيـ ــر
ال ـم ــال ـي ــة وش ـق ـي ــق ح ــاك ــم دبـ ــي،
ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن راش ـ ـ ــد آل م ـك ـت ــوم،
ووزيـ ــر االق ـت ـص ــاد ،عـبــدالـلــه بن
طــوق الـمــري ،برفقة شخصيات
أمـيــركـيــة ،بينها وزي ــر الـخــزانــة
س ـت ـي ـفــن م ـنــوت ـش ـيــن ،وم ـب ـعــوث
الـشــرق األوس ــط آري بيركويتز،
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـت ــوقـ ـي ــع م ـج ـمــوعــة
اتفاقيات أمس.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة غـ ــابـ ــي
أش ـ ـك ـ ـي ـ ـنـ ــازي ،ووزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة
إس ــرائ ـي ــل كــاتــس ال ــوف ــد الــرفـيــع
بمطار بن غوريون.
وقال نتنياهو خالل استقباله
ل ـلــوفــد" :ن ــدخ ــل ال ـي ــوم مـحـتــوى
ً
ح ـق ـي ـق ـيــا التـ ـف ــاق الـ ـس ــام ال ــذي
وق ـع ـن ــا ع ـل ـيــه ال ـش ـه ــر ال ـمــاضــي
ف ــي واش ـن ـط ــن" ،مـضـيـفــا "ات ـفــاق
الـتـحــالــف ال يـبـقــى عـلــى ال ــورق.
ً
ندفعه قــدمــا مــن أجــل أن تنضج
ث ـم ــاره ب ــأس ــرع وق ــت ،وبعضها
باتت مرئية".
وخاطب رئيس الوزراء رئيس
الوفد وزير الدولة لشؤون المالية
ح ـم ـي ــد ع ـب ـي ــد الـ ـط ــاي ــر ،ووزي ـ ــر
الخزانة األميركي ،قائال" :اليوم
نصنع التاريخ ليبقى لألجيال
الـ ـق ــادم ــة .س ـن ـتــذكــر هـ ــذا ال ـي ــوم
ً
ً
باعتباره يوما مجيدا للسالم".
وتابع "أعتقد أن زيارة وفد من
اإلمــارات بهذا المستوى الرفيع
سـتـظـهــر لـشـعــوبـنــا ولـلـمـنـطـقــة
وللعالم بأسره فائدة العالقات
الودية والسلمية والطبيعية".
وأش ــار نتنياهو إلــى قناعته
بــأن حكومات أخــرى فــي الشرق
األوسط "تدرك أن عملنا معا هو
أمــر جـيــد ،فاليهود وال ـعــرب من
ذرية أب قديم ،سيدنا إبراهيم".
وأعلن أن إسرائيل واإلمــارات
ات ـف ـق ـت ــا عـ ـل ــى إع ـ ـفـ ــاء م ــواط ـن ــي
ال ـب ـلــديــن م ــن ت ــأش ـي ــرات الـسـفــر،
لتكون اإلمارات أول دولة عربية
ُي ـس ـت ـث ـنــى م ــواط ـن ــوه ــا م ــن ه ــذا
اإلجراء لدخول الدولة العبرية.
من جهته ،اعتبر وزير المالية
اإلماراتي أن "التعاون االقتصادي

مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون يوقعون
م ــذك ــرات ت ـفــاهــم ب ـح ـضــور وزيـ ــر ال ـخــزانــة
(وام)
األميركي في أبوظبي أمس األول
بين الدولتين سيبدأ بعد توقيع
االتفاقيات الـيــوم .وفــدنــا جاهز
لمواصلة الحوار في الموضوع
من أجــل تحقيق فوائد متبادلة
ل ــدولـ ـتـ ـيـ ـن ــا ،ون ـ ـحـ ــن م ـل ـت ــزم ــون
ب ـتــوف ـيــر إطـ ـ ــار ق ــان ــون ــي لـتـنـقــل
األفـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـبـ ـض ــائ ــع وت ـح ـق ـيــق
ازدهار لالقتصادين والشعبين".
وف ـ ـ ــي م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو ن ـش ــره
المبعوث األميركي على "تويتر"
أمكن سماع صــوت أحــد طياري
شركة االتحاد يقول "هذه لحظة
تاريخية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة وإسرائيل ونتطلع إلى
السالم في المنطقة".

اتفاقات واستثمار
ووقع البلدان اتفاقيات تعاون
بعدة مـجــاالت تضمنت اإلعفاء
من الحصول على تأشيرة دخول
إلى إسرائيل واإلم ــارات ،حماية
االستثمارات ،وفي مجالي العلوم
والتكنولوجيا.
وتقضي االتفاقيات بتسيير
 28رحـلــة جــويــة أسـبــوعـيــة بين
أبــوظـبــي وتــل أبـيــب ،إلــى جانب
رحــات بأسعار مخفضة وغير
مـ ـح ــددة ب ـيــن اإلمـ ـ ـ ــارات وم ـطــار

رامـ ــون ق ــرب إيـ ــات .ويـتــوقــع أن
تـ ـب ــدأ الـ ــرحـ ــات الـ ـج ــوي ــة خ ــال
أسابيع.
في موازاة ذلك ،أعلنت السفارة
األميركية في إسرائيل صندوق
استثمارات أميركي -إسرائيلي-
إماراتي مشترك ،باسم "صندوق
أبراهام" بهدف تطبيق اتفاقيتي
"التحالف" و"تطبيع العالقات"
ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل وب ـي ــن اإلمـ ـ ــارات
والبحرين.
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة
األم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن مـقــر الـصـنــدوق
سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ـقـ ــدس،
ّ
وسيمول بثالثة مليارات دوالر،
يتم تأمينها من القطاع الخاص
فــي ال ــدول ال ـث ــاث ،وي ـهــدف إلــى
دفع تعاون بين دول في الشرق
األوسط وخارجه .وستكون مهمة
ه ــذا ال ـص ـن ــدوق رص ــد مـشــاريــع
اسـتــراتـيـجـيــة لــاسـتـثـمــار فيها
"لمصلحة المنطقة كلها وإنشاء
أماكن عمل ،ورفع مستوى الحياة
والنمو االقتصادي.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ــالـ ــت ش ــرك ــة
خطوط أنابيب إسرائيلية إنها
ً
ً
وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة
في نقل النفط من اإلم ــارات إلى
أوروب ــا عـبــر خــط أنــابـيــب يربط

مدينة إيالت المطلة على البحر
األح ـم ــر وم ـي ـن ــاء ع ـس ـقــان على
ساحل البحر المتوسط.
ً
والحقا ،أفاد موقع "إسرائيل
بــالـعــربـيــة" ،ال ــذي تــديــره وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،بــأن
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
ً
ً
اإلم ــاراتـ ـي ــة ط ـل ـبــا رس ـم ـيــا فتح
سـفــارة إمــاراتـيــة فــي مدينة تل
أبيب.

مسار السودان
إلى ذلك ،رأى رئيس الحكومة
الـســودانـيــة االنتقالية عبدالله
ح ـ ـم ـ ــدوك ،أن إعـ ـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،أمس
األول ،اعتزامه رفع اسم الخرطوم
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ج ــاء نتيجة ح ــوار ون ـقــاش مع
اإلدارة األميركية ألكثر من سنة.
وذك ــر ح ـمــدوك خ ــال خطاب
للشعب الـســودانــي عقب إعــان
ترامب ،أننا "استطعنا أن ننقص
ال ـع ـقــوبــات ه ــذه م ــن  10مـلـيــار
أو ت ــزي ــد ،إل ــى ب ـضــع م ـئــات من
الماليين".
واعتبر أن اإلعــان األميركي
ي ــؤه ـل ــه ل ـك ــي ي ـع ـفــى م ــن دي ــون

لبنان :مساع لجمع الحريري وباسيل
«حزب الله» لن يقبل تهميش «العونيين» وجعجع يرفض تجرع السم
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ع ـش ـي ــة م ــوع ــد االسـ ـتـ ـش ــارات
الـنـيــابـيــة ال ـم ـحــدد غ ــدا ،يسيطر
ال ـج ـم ــود ال ـث ـق ـيــل ع ـل ــى ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة الـمـحـلـيــة اللبنانية،
ح ـي ــث ال ات ـ ـصـ ــاالت وال لـ ـق ــاء ات
بين المعنيين بعملية التكليف
والتأليف ،في ظل تمسك كل فريق
بموقفه وشروطه.
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
رف ـي ـعــة ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أمـ ــس ،عن
"م ـ ـسـ ــاع خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات ال ـ ــ24
الماضية لتقريب وجهات النظر
بين التيار الوطني الحر وتيار
الـمـسـتـقـبــل ،ف ــي م ـحــاولــة أخـيــرة
للوصول إلــى تفاهم بين رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري،
وزع ـ ـي ـ ــم ال ـ ـحـ ــر الـ ـن ــائ ــب جـ ـب ــران
باسيل".
وأضافت المصادر أن "المسعى
ت ـقــوده شخصية مصرفية على
عالقة متينة بالرجلين ،وهدفها
االتفاق على العناوين العريضة
لـ ـم ــرحـ ـل ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف،
بـحـيــث ال ي ـغــرق لـبـنــان فــي فــراغ
ال ـتــأل ـيــف ط ــوي ــا نـتـيـجــة ال ـحــرد
المتبادل بين الزعيمين" ،مبينة
أن "الـفــرنـسـيـيــن ال ــذي ــن يــريــدون
الحريري ،ويراهنون على نجاح
ن ـس ـب ــي ل ـح ـك ــوم ـت ــه ،ل ـي ـس ــوا فــي
وارد السماح للعراقيل بالتسلل

الى الخطة التي يعملون عليها،
وان كانوا ال يستسيغون باسيل
وأس ـلــوبــه ،غـيــر أنـهــم سيدفعون
باتجاه الحل معه".
واس ـت ـب ـع ــدت مـ ـص ــادر أخ ــرى
ن ـجــاح الــوســاطــة بـيــن الــرجـلـيــن،
مضيفة ان "باسيل عــاد ليمسك
ببعض أوراق القوة ،منها ان حزب
الله عاد مجددا الى جانبه ،وهو
سيسعى الى عدم دخول الحكومة
ال يتمثل فيها ال ـت ـيــار" ،مـشــددة
عـلــى أن "تـهـمـيــش الـعــونـيـيــن لن
يـقـبــل ب ــه ح ــزب ال ـل ــه ف ــي مــرحـلــة
التأليف ،وإن حصل في التكليف".
إلى ذلك ،وبعدما حسم رئيس
ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جعجع موقفه مــن االسـتـشــارات
مـعـلـنــا األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي عــدم
تسميته ال ـحــريــري ،ب ــرر جعجع
م ــوقـ ـف ــه ،أم ـ ــس ،ق ــائ ــا إن "ق ـ ــرار
القوات بالحقيقة ليس قرارا بعدم
تـسـمـيــة ال ـح ــري ــري ب ـق ــدر م ــا هو
قرار بعدم الدخول في أي مبادرة
م ـش ـت ــرك ــة مـ ــع الـ ـث ــاث ــي ال ـح ــاك ــم
حــزب الله والتيار الوطني الحر
وحركة أمل".
وجـ ـ ــدد ج ـع ـجــع ت ــأك ـي ــد "ان ـن ــا
لـ ــن ن ـس ـم ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ـح ــري ــري
ألس ـب ــاب لـهــا عــاقــة بــالـخـطــوات
الـتــي نحن قــادمــون إلـيـهــا ،ولكن
إذا ات ـخ ــذ ال ـح ــري ــري الـمـخــاطــرة
والــرهــان ،وهــو لديه الـقــرار الحر

تمثال «سيدة الحرية» المصنوع من بقايا الزجاج الناتج عن انفجار مرفأ بيروت (ا ف ب)
فــي ذلــك ،فنحن ال نــرى وال نريد
تجرع السم أو االنتحار مجددا،
من أجل مسألة نحن شبه أكيدين
ال بل أكيدين أنها لن تــودي إلى
أي مكان".
إلــى ذلــك ،عقد مجلس النواب
اللبناني ،أمس ،جلسة النتخاب
رؤساء وأعضاء اللجان النيابية
وأع ـض ــاء هـيـئــة مـكـتــب المجلس
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـم ـحــاك ـمــة الـ ــرؤسـ ــاء وال ـ ـ ـ ــوزراء،

ولــم تتحول الجلسة إلــى جلسة
تـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،ن ـت ـي ـج ــة ان ـس ـح ــاب
كـتـلــة الـجـمـهــوريــة ال ـقــويــة ،لعدم
االتـفــاق على إق ــرار قــانــون العفو
ال ـعــام ،واسـتـكـمــال ســائــر البنود
ال ـمــوضــوعــة عـلــى جـ ــدول أعـمــال
الهيئة العامة.
واشــار رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،خالل الجلسة ،الى انه
"لم يسمع ببلد في العالم مدولر
عملته كما لبنان" ،مضيفا" :ا نــا

إبراهيم مصاب بـ«كورونا» وحجر  3مسؤولين أميركيين التقوه
ق ـ ـ ـ ــرر  3م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
ً
األمـيــركـيـيــن ع ــزل أنفسهم ذات ـي ــا ،بعد
لقائهم مع مدير األمن العام اللبناني،
الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم ،ال ـ ــذي ثبتت
إصابته بفيروس "كورونا" ،مساء امس
االول .وي ـخ ـضــع ك ــل م ــن وك ـيــل وزارة
الخارجية األميركية للشؤون السياسية
ديفيد هيل ،ومديرة وكالة االستخبارات

المركزية األميركية  CIAجينا هاسبل،
وم ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـيــركــي
روب ــرت أوب ــراي ــن لحجر صـحــي ذات ــي،
كإجراء احترازي بعد لقائهم المسؤول
األمني اللبناني الجمعة الماضي.
وكشفت تقارير إعالمية في بيروت
أن "اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم نـ ـق ــل رس ـ ــال ـ ــة م ـب ــاش ــرة
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ــد

إلـ ــى ال ـم ـســؤول ـيــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن ،حــول
االستعداد إلطالق الصحافي األميركي
أوستين تايس ،المخطوف في سورية
مـ ـن ــذ  ،2012مـ ـق ــاب ــل م ـط ــال ـب ــة األسـ ــد
األمـيــركـيـيــن بــالـسـمــاح لـ ــدول الخليج
بتطبيع عــاقــاتـهــا مـعــه ،وإعـ ــادة فتح
سفاراتها في دمشق".

مـ ـص ــر عـ ـل ــى أن ت ـ ـقـ ــدم ع ـ ــروض
الـتـخـمـيــن وال ـص ـيــانــة والـتــرمـيــم
ل ـم ـب ـن ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،بـعــد
تعرضه لالضرار نتيجة انفجار
المرفأ ،بالليرة اللبنانية".
في سياق منفصل ،نفى تيار
المستقبل مــا ورد فــي صحيفة
االخ ـبــار (المحسوبة على حزب
الله) ،أمس ،في مقال تحت عنوان
"أمـ ــوال إمــارات ـيــة إل ــى المستقبل
لـمــواجـهــة الـمــد ال ـتــركــي؟" بهدف
إعادة تفعيل تلفزيون المستقبل
الذي اقفل قبل سنتين.
واعـ ـتـ ـب ــر ال ـم ـك ـت ــب اإلع ــام ــي
لـ ـلـ ـح ــري ــري ان "ال ـ ـم ـ ـقـ ــال عـ ـب ــارة
عـ ــن م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب"،
مشيرا إ لــى ان "الصحيفة باتت
مـتـخـصـصــة ف ــي ف ـبــركــة األخ ـبــار
وتلفيق االشاعات ونشر األكاذيب
بـكــل م ــا يـتـعـلــق بــالــرئـيــس سعد
الحريري وتيار المستقبل ،وكذلك
ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة ،الس ـي ـمــا دول
الخليج ،بعدما تحولت إلى بوق
إعالمي للتطاول على هذه الدول.

بقيمة أكثر من  60مليار دوالر
ف ـ ــي ظ ـ ــل أوضـ ـ ـ ـ ــاع اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
متردية في البالد.
وأضـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـم ـ ــدوك" :ال ـ ـقـ ــرار
ي ـســاعــد ع ـلــى ف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام
االستثمارات الدولية واإلقليمية
واالستفادة من التكنولوجيا ،إذ
بقينا أكثر من عقدين محرومين
من ذلك نتيجة للعقوبات".
ً
والحقا ،قالت وزيــرة المالية
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ه ـب ــة م ـح ـمــد عـلــي
إن رف ــع اس ــم بــادهــا مــن قائمة
الدول الراعية لإلرهاب سيسمح
بــإجــراء التحويالت المالية من
الخارج.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة
س ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى "ت ـغ ـي ـي ــر س ـعــر
الصرف للعملة السودانية".
وأك ــدت الــوزيــرة أنــه ال عالقة
لمسألة رفــع اســم ال ـســودان من
قائمة اإلره ــاب بملف التطبيع
مــع إســرائـيــل ،بعد تـقــاريــر عدة
تحدثت عن ضغط واشنطن على
الـخــرطــوم مــن أجــل إب ــرام اتفاق
سالم قبل رفع العقوبات.
من جانبه ،أكد محافظ البنك
الـ ـم ــرك ــزي م ـح ـمــد ال ـف ــات ــح زي ــن
الـعــابــديــن ،أن "رف ــع اس ــم الـبــاد
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

س ـي ـس ــاع ــدن ــا عـ ـل ــى االنـ ـضـ ـم ــام
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـعــال ـم ـيــة
بسرعة".
وأعــرب النائب األول لرئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة االن ـت ـق ــال ــي
ال ـ ـفـ ــريـ ــق أول م ـح ـم ــد حـ ـم ــدان
دقلو عن تقدير بــاده للخطوة
الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا تـ ــرامـ ــب ،قــائــا
عـبــر "ت ــوي ـت ــر"" :أش ـك ـ ُـر الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى عـ ــزمـ ــه إلـ ـغ ــاء
تـصـنـيــف ب ــادن ــا ك ــدول ــة راعـيــة
ً
لإلرهاب ،وهو وضع أضر كثيرا
بعالقاتنا الخارجية".
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،عـمــر
قـمــرالــديــن ،إن "ال ـس ــودان عانى
ك ـث ـيــرا م ــن وض ـع ــه ع ـلــى الئـحــة
اإلرهاب" .وأضاف قمرالدين ،في
مؤتمر صحافي في الخرطوم،
إن "ال ـش ـع ــب الـ ـس ــودان ــي لـيــس
إرهابيا وافتدينا الـبــاد بثمن
زهيد لــم يكن مــن أعمالنا إنما
ما ورثناه من النظام السابق"،
قائال" :كسبنا معركة استعادة
كرامة الـســودان برفع اسمه من
قائمة اإلرهاب" .وتابع" :سنعود
إلــى المحافل الــدولـيــة باحترام
والعمل على إعفائنا من الديون".

مصر :انطالق انتخابات «النواب»
بالخارج ...واستنفار للسيول
السيسي يحذر من إسقاط الدولة بـ «الحروب الحديثة»
● القاهرة  -حسن حافظ
تنطلق الـيــوم انتخابات مجلس الـنــواب المصري ،مــع فتح
أبــواب  140لجنة في  124دولــة ،الستقبال أصــوات المصريين
فــي الـخــارج عبر آلـيــة التصويت الـبــريــدي ،حتى يــوم الجمعة
المقبل ،وذلك في الجولة األولــى من انتخابات المجلس ،على
أن تـجــرى انتخابات الــداخــل فــي الـجــولــة ذاتـهــا يــومــي السبت
واألحد المقبلين.
وخالل يومي االثنين والثالثاء الماضيين ،تم فتح الباب أمام
كل المصريين بالخارج من أجل الحصول على بطاقات االقتراع
الـخــاصــة بالمرحلة األول ــى عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي للهيئة
الوطنية لالنتخابات ،ثــم طباعة البطاقة وإب ــداء ال ــرأي فيها،
على أن يتم إرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية
بالبريد خالل أيام االقتراع.
ً
وأع ـل ـنــت الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات أن  10140قــاضـيــا
سيشرفون على انتخابات المرحلة األولــى التي ستجرى في
الداخل يومي السبت واألحد المقبلين ،وتجرى في  14محافظة
ً
بالنظام الفردي على  284مقعدا ،وهي :الجيزة ،والفيوم ،وبني
سويف ،والمنيا ،وأسيوط ،والــوادي الجديد ،وسوهاج ،وقنا،
واألقـصــر ،وأس ــوان ،والبحراألحمر ،واإلسكندرية ،والبحيرة،
ومطروح.
وخـصــص لتلك المحافظات  142مقعدا فــي نـظــام القائمة،
يتنافس عليها قائمة "من أجل مصر" بقيادة حزب "مستقبل
وطن ،وقائمة "نداء مصر" ،بينما يبلغ عدد المرشحين في هذه
الجولة  1879على الفردي والقائمة ،وخصصت ميزانية  500ألف
جنيه لدعاية كل مرشح ،وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين.
إلى ذلك ،جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،تحذيره
م ــن خـطــر ح ــرب ال ـشــائ ـعــات واألك ــاذي ــب ال ـتــي تـسـعــى إلسـقــاط
الدولة المصرية عبر األجيال الحديثة من الحروب ،واستبعد
في تصريحات له خالل حفل تخريج عدد من ضباط الكليات
والمعاهد العسكرية أمس ،أي إمكانية إلسقاط الدولة المصرية
بالغزو العسكري ،مجددا ثقته في قوة الجيش المصري وقدرته
على حماية نحو  100مليون نسمة.
السيسي قال إن قوة الجيش المصري "ما فيش فيها كالم"،
وأنه "ال أحد في الخارج قادر على االعتداء على مصر ،ألنها ال
تعتدي على أحــد ،فضال عن أمــن قــوة الجيش عظيمة وقــادرة
على حماية أرضها ضد أي معتد" ،وأشار إلى أن "القضية هي
ً
كيفية تحريك الشعوب من أجل إيذاء بالدهم" ،مؤكدا أن "األزمات
ال تنتهي من أي دولة ،لكن الخطر في كيفية حشد الرأي العام
بالسلب من خالل التشكيك والكذب واالفتراء".
وبينما يتوجه الرئيس السيسي إلى قبرص للمشاركة في قمة
مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان ،أعلنت المحافظات
المصرية حالة االستنفار القصوى ،استعدادا لموجة من الطقس
السيئ التي تضرب مصر ،ويتوقع أن تضرب السيول القاهرة
ومحافظات الوجه البحري بداية من اليوم.

سلة أخبار
ميركل تتعهد للكاظمي
بمواصلة دعم العراق

تعهدت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل بمواصلة دعم
بالدها للعراق في مكافحة
تنظيم "داعش" ومختلف
المجاالت .وقالت ميركل ،خالل
زيارة رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي لبرلين ،إن
"تنظيم داعش يظل تهديدا
للمنطقة وبالطبع لخارجها".
وأضافت أن برلين تعتزم
مواصلة مساعدة بغداد،
عندما يتعلق األمر بالطريق
نحو تحقيق االستقرار واألمن
وكذلك النمو االقتصادي،
الفتة إلى أن إجراء االنتخابات
المبكرة من شأنه أن يعيد الثقة
للشعب العراقي بحكومته.

إيران :نسعى للمشاركة
في إعادة إعمار سورية

كشف نائب رئيس الغرفة
التجارية المشتركة بين إيران
وسورية ،علي أصغر زبردست
عن دخول شركات خاصة
وأخرى تابعة لقوات "الحرس
الثوري" إلى األسواق السورية،
وذلك ضمن مشروعات "إعادة
ً
اإلعمار" ،الفتا إلى مساعي
طهران لتسهيل التبادل
المصرفي مع دمشق.
وقال المسؤول اإليراني ،أمس،
إن "سورية تتمتع بأهمية
خاصة لنا ،السيما أنها تقع
ً
في مرحلة إعادة اإلعمار ،فضال
عن أن دمشق تمتلك إمكانات
جيدة تحتاج إليها بالدنا".

قلق إيطالي على صيادين
يحتجزهم حفتر

يتزايد القلق في إيطاليا بشأن
مصير أفراد طاقم قاربي صيد
إيطاليين ،جرى احتجازهما
في ليبيا منذ  50يوما .وكانت
قوات تابعة لقائد "الجيش
الوطني" الليبي خليفة
حفتر اعتقلت  18صياديا،
 8إيطاليين و 6تونيسيين
َّ
َّ
وإندونيسيين ،في
وسنغاليين
البحر مطلع سبتمبر الماضي
لخرقهم المياه اإلقليمية .وقال
سالفاتوري قوينتشي ،عمدة
ميتزارا ديل فالو ،وهي ميناء
صيد في صقلية إلذاعة "ار
ايه إي" إنه يجرى احتجاز
الصيادين في بنغازي ،ولم
يتحدثوا مع أسرهم منذ 40
يوما.

تضارب تصريحات حول
المصالحة الفلسطينية

في تضارب بالتصريحات
حول المصالحة الفلسطينية
والتفاهمات مع حركة
"حماس" ،خرج عضو اللجنة
المركزية لحركة "فتح" عزام
األحمد ،على قناة "الغد"
المحسوبة على القيادي
المفصول من "فتح" محمد
دحالن ،مساء أمس األول،
ّ
ليحمل "حماس" مسؤولية
تعطيل المصالحة ،بعكس
ما ّ
صرح أمين سر اللجنة
المركزية لـ "فتح" جبريل
الرجوب ،وكذلك نائب رئيس
المكتب السياسي لـ"حماس"
صالح العاروري الذي قال
ّ
إن "األمور تسير باالتجاه
الصحيح".
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دوليات

فرنسا :إغالق مسجد ومعسكر الرئاسة ينتقد لوبن

سلة أخبار

ً
• إردوغان :ماكرون منزعج من صعود اإلسالم • توقيف  3ناشطات ألصقن رسوما للنبي محمد

في إطار حملتها على التيار
اإلسالمي ،بعد جريمة
كونفالن ،أعلنت السلطات ً
الفرنسية أنها ستغلق مسجدا
قرب باريس نشرت صفحته
على «فيسبوك» مقطع
فيديو يندد بعرض المدرس ً
المقتول صامويل باتي رسوما
كاريكاتيرية عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم في حصة
مدرسية.

ً
 15موقوفا
في قتل المدرس
وموقع إلكتروني
للنازيين الجدد
قيد التحقيق

أعـلـنــت الـسـلـطــات الفرنسية،
ً
أمس ،أنها ستغلق مسجدا قرب
بــاريــس كـجــزء مــن حملتها ضد
اإلسـ ــام الـمـتـطــرف ،ال ـتــي أوقــف
عـلــى إثــرهــا حـتــى اآلن نـحــو 12
ً
شخصا  ،بعد قطع رأس أستاذ
ً
ع ـ ــرض ع ـل ــى ت ــامـ ـي ــذه رس ــوم ــا
كاريكاتورية تمثل النبي محمد
ّ
ّ
(صلى الله عليه وسلم).
وشـ ــارك الـمـسـجــد ال ــواق ــع في
ضاحية بانتان المكتظة شمال
ش ــرق ــي بـ ــاريـ ــس م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
على صفحته في «فيسبوك» ،فيه
تنديد بحصة لألستاذ صمويل
بــاتــي حــول حــريــة التعبير ،قبل
أيام من قتله.
وال ـف ـي ــدي ــو ال ـ ــذي ن ـش ــر ف ــي 9
أكتوبر ،يظهر والــد أحد تالميذ
«مــدرســة بــوا أولــن» في كونفالن
سانت أونورين الواقعة على بعد
 40كلم شمال غربي باريس ،وهو
يـعــرب عــن تـنــديــده ب ــدرس حــول
حــريــة التعبير أعـطــاه بــاتــي في
 5أكتوبر.
وبـ ـع ــد ن ـح ــو  10أي ـ ـ ـ ــام ،قـطــع
الـشـيـشــانــي ع ـبــدال ـلــه أن ـ ــزوروف
ً
ال ــذي يـبـلــغ م ــن الـعـمــر  18عــامــا
رأس األستاذ.
وأك ـ ـ ــدت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة أن
المسجد الذي يقصده نحو 1500
ً
مصل ،سيقفل أبوابه اعتبارا من
ٍ
مساء اليوم ،ولستة أشهر .وطلب

ً
أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية أمام قصر بوربون مقر البرلمان في باريس أمس تضامنا مع مدرس كونفالن المقتول
ّ
وزي ــر الداخلية ال ــذي ّ
تعهد شن
«ح ــرب عـلــى أع ــداء الـجـمـهــوريــة»
في أعقاب قطع رأس األستاذ ،من
السلطات المحلية تنفيذ اإلغالق.

وأط ـل ـقــت ال ـشــرطــة م ـنــذ أمــس
األول ،ح ـم ـل ــة ض ـ ـ ّـد ا ل ـش ـب ـك ــات
اإلس ــامـ ـي ــة ،وت ـع ـه ــد دارمـ ــانـ ــان
ً
ب ـت ـش ــدي ــد الـ ـخـ ـن ــاق أيـ ـض ــا عـلــى
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـت ــي
يشتبه بأنها مرتبطة
بهذه الشبكات.
وقال إمام «مسجد
بانتان» محمد هنيش
أم ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه لـ ــم يـنـشــر
ً
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو «ت ـ ــأي ـ ـي ـ ــدا»
لـ ـلـ ـشـ ـك ــوى ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــوم
الـ ـك ــاريـ ـك ــات ــوري ــة ،لـكــن
لقلقه إزاء اإلش ــارة إلى
التالميذ المسلمين في
الصف التي تثير الخوف
من «موجة تمييز» بحق
المسلمين.
ً
وأوق ـ ـ ــف أيـ ـض ــا أرب ـع ــة
ت ـ ــا م ـ ـي ـ ــذ أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول،
لدورهم في تحديد هوية
باتي لقاتله ،ليرتفع عدد
ً
الموقوفين الى  15شخصا.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ج ـ ـ ــون م ـي ـش ــال
ب ـ ــا نـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــاة BFM
التلفزيونية أمــس ،إن باتي
سيحصل على «وسام جوقة
الشرف» ،وهو أعلى األوسمة
الفرنسية خالل مراسم عامة
ل ـت ـكــريــم ب ــات ــي ف ــي «جــام ـعــة
السوربون» في باريس اليوم،
وسسيشارك بها ماكرون.

شبح لوبن
وفـ ـ ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة
الـ ــى زع ـي ـم ــة حـ ــزب «ال ـت ـج ـمــع
ال ــوطـ ـن ــي» ال ـم ـت ـش ــدد م ــاري ــن
ل ــوب ــن ،اس ـت ـن ـكــر وزي ـ ــر ال ـعــدل
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ،إيـ ـ ــريـ ـ ــك دي ـ ـبـ ــون
موريتي ،من معكسر الرئاسة،
اس ـت ـغــال حـ ــادث مـقـتــل بــاتــي
«ألغراض انتخابية».

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــاد انـ ـتـ ـش ــرت
ال ـ ـم ـ ــأس ـ ــاة ،حـ ـت ــى اس ـت ـخ ــدم ـه ــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــون وي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا
ألغـ ـ ــراض ان ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،ليضيف
إن «ه ــذا يـثـيــر اش ـم ـئــزازي ،وهــو
ً
أم ــر غـيــر الئ ــق» ،مـعـتـبــرا أن هــذه
«الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدات ه ـ ــي ال ـش ـع ـب ــوي ــة
والديماغوغية بعينها».
وأوضــح الــوزيــر أنــه «يجب أن
تــأخــذ ال ـح ـكــومــة ال ــوق ــت الـكــافــي
قـبــل اإلع ــان عــن ع ــدد معين من
اإلجــراءات ،ألن علينا العمل قبل
ت ـقــديــم أي شـ ــيء ،وأس ـت ـط ـيــع أن
أعدد لكم  50إجراء ،لكن هذا ليس
ما نريد القيام به على اإلطــاق.
ال ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـ ـكـ ــذب ،م ــن الـسـهــل
المبالغة والمزايدة».
وارت ـفــع منسوب الـتــوتــر على
ً
الـمـسـتــوى الـسـيــاســي أي ـضــا مع
إعـ ـ ـ ــان مـ ـ ــاكـ ـ ــرون «خ ـ ـطـ ــة ع ـم ــل»
ضــد «الـكـيــانــات والـجـمـعـيــات أو
األشخاص المقربين من الدوائر
ال ـم ـت ـط ــرف ــة» وال ـ ــذي ـ ــن ي ـن ـش ــرون
الدعوات للكراهية.
ور غ ـ ـ ـ ـ ــم أن إدارة مـ ـ ــا كـ ـ ــرون
استخدمت لغة متشددة واصفة
الـهـجــوم بــأنــه «إرهـ ــاب اســامــي»
فــي عـبــارة كانت تثير حساسية
قبل سنوات قليلة والقت إدانة من
شيخ األزهر ،دعت زعيمة اليمين
المتطرف مــاريــن لــوبــن الـتــي قد
تواجه ماكرون في انتخابات عام
 2022الرئاسية ،إلى سن «قانون
ً
حرب» وتعليق الهجرة فورا.

«شهيد حرية التعبير»
وأ مـ ـ ـ ــس األول ،ت ـج ـم ــع أ م ـ ــام
مدرسة باتي عدد من رجال الدين
المسلمين لتقديم التعازي.
وق ــال كـيـمــادو غــاســامــا ،وهــو
إم ـ ــام م ـس ـجــد ف ــي ب ــاري ــس« ،مــن
ً
ال ـم ـه ــم جـ ـ ــدا أن ن ــأت ــي إلـ ــى هـنــا
ونعبر عن مواساتنا ،ونقول إن
ما حصل هنا ال يعبر عن اإلسالم.

هذه الجريمة نفذها مجرمون ال
عالقة لهم باإلسالم».
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ح ـســن
شـلـغــومــي ،وه ــو إم ــام مسجد
ف ــي دران ـس ــي إح ــدى ضــواحــي
باريس أثناء وضعه باقة من
الــزهــور خ ــارج الـمــدرســة التي
ق ـت ــل ع ـن ــده ــا الـ ـ ـم ـ ــدرس ،وه ــو
بصحبة شخصيات إسالمية
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إن «ال ـ ــوق ـ ــت
ق ــد حـ ــان ألن ت ـت ـن ـبــه ال ـجــال ـيــة
المسلمة إلى مخاطر التطرف
اإلسالمي».
وقـ ــال شـلـغــومــي «إنـ ــه شهيد
لـحــريــة الـتـعـبـيــر ،ورجـ ــل حكيم
كــان يعلم الـتـســامــح والتحضر
واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن» ،وع ـ ـ ــادة
مـ ــا يـ ــدعـ ــو ش ـل ـغ ــوم ــي بـصـفـتــه
ً
رئيسا لمؤتمر أئمة فرنسا إلى
التسامح بين األديان.
وتـ ــابـ ــع أن عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــات
الدينية اإلسالمية أن تنظر إلى
حــادثــة الــذبــح عـلــى أن ـهــا دعــوة
التخاذ موقف.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـم ـت ـط ــرف ـي ــن
اإلسالميين في فرنسا منظمون
ً
جــدا ويعرفون كيفية استغالل
النظام القضائي وإلــى أي مدى
يمكنهم ذلك».
وأوض ـ ــح« :ن ـحــن بـحــاجــة ألن
نجد نهاية لخطاب اإليذاء .كلنا
مثل اآلخرين نتمتع بحقوق في
فرنسا .وعلى اآلبــاء أن يخبروا
أبناءهم عن الخير الموجود في
هذه الجمهورية».

 3ناشطات
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،اع ـت ـق ـلــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ف ـ ــي ت ـ ــول ـ ــوز م ـس ــاء
أمـ ــس األول 3 ،ن ــاش ـط ــات بـعــد
إلـصــاقـهــن فــي شـ ــوارع المدينة
غربي فرنسا
الواقعة في جنوب
ّ
ً
ّ
النبي
رسما كاريكاتوريا يمثل
ّ
ّ
(صلى الله عليه وسلم) ،وضعه

الصين تدعو الهند
لتسليمها أحد جنودها

(رويترز)
«شارب» ،مدير صحيفة «شارلي
إي ـب ــدو» ال ــذي قـضــى مــع  12من
أ ف ــراد هيئة تحرير األسبوعية
الساخرة في هجوم  2015على
الصحيفة.

في األثناء ،قال مدعون عامون
ً
في باريس إنهم فتحوا تحقيقا
بشأن موقع إلكتروني فرنسي
مؤيد للنازيين الجدد أعاد نشر
صــورة جثة بــاتــي الـتــي نشرها
القاتل على «تويتر».
وفـ ــي أن ـ ـقـ ــرة ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس
التركي رجب طيب إردوغــان ،أن
«المنزعجين من صعود اإلسالم،
يهاجمون ديننا عبر االستشهاد
بــاألزمــات التي كــانــوا هــم ً
سببا
في ظهورها» ،في إشارة واضحة
ً
الـ ــى م ــاك ــرون ال ـ ــذي أث ـ ــار ج ــدال
ب ـقــولــه خـ ــال خ ـط ــاب ق ـبــل أي ــام
«إن اإلســام يعيش أزمــة في كل
مكان».
وف ـ ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة مـ ــرئ ـ ـيـ ــة إلـ ــى
اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـم ـف ـت ـيــن فـ ــي ب ـل ــدان
أعـ ـ ـض ـ ــاء بـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلسالمي ،قال إردوغان إن «غاية
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،مـ ــن إط ـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
اإلســام الفرنسي هي محاسبة
اإلســام والمسلمين» ،وبـ ّـيــن أن
ال ـخ ـطــابــات ال ـم ـعــاديــة لــإســام
والمسلمين باتت أبــرز األدوات
التي يستخدمها ساسة الغرب
للتغطية على إخفاقاتهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـت ــرك ــي
إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـت ـ ـع ـ ـصـ ــب الـ ـق ــوم ــي
والمذهبي واإلرهاب فتن تنخر
الـعــالــم اإلس ــام ــي مــن ال ــداخ ــل».
وشـ ّـدد على أن «الــواقــع المحزن
للمسلمين يشجع اإلمبرياليين
وأعـ ـ ــداء اإلس ـ ــام ع ـلــى مـحــاولــة
النيل منهم».
(باريس  -أ ف ب ،رويترز)

غداة اتهام رئيس الحكومة
األرمـ ـن ــي ن ـي ـكــول بــاشـيـنـيــان
تركيا بالسعي إلــى السيطرة
عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــوط إمـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـغ ــاز
إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ات ـ ـهـ ــم ي ــون ــس
فــرن ـجــي ،ال ـبــاحــث ف ــي مكتب
الطاقة بمركز «سيتا» التركي
ل ــأبـ ـح ــاث والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ،فــي
تقرير نشرته صحيفة «يني
شـ ـف ــق» الـ ـم ــوالـ ـي ــة لـلـحـكــومــة
التركية ،أرمينيا بزعزعة أمن
الطاقة فــي كــل مــن أذربيجان
وتركيا.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ف ــرنـ ـج ــي إل ـ ـ ــى أن
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ،ال ـب ـل ــد ال ـم ـصــدر
للنفط والغاز من منطقة بحر
قزوين إلــى األس ــواق الدولية،
ت ـســاهــم ب ـق ــدر كـبـيــر م ــن أمــن
ً
الطاقة في تركيا ،مضيفا أن
«مشاريع الطاقة الدولية ،التي
ل ـهــا دور ح ــاس ــم ف ــي تـعــافــي
أذربـ ـيـ ـج ــان م ــن نـ ـف ــوذ إي ـ ــران
وروسيا في المنطقة ،هي في
ً
الــواقــع حيوية ج ــدا بالنسبة
لـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــو عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن
االقتصادي والسياسي».
ويلفت التقرير إلى أن باكو،
التي تمتلك نحو  1.7تريليون
متر مكعب من الغاز الطبيعي
و 7م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات بـ ــرم ـ ـيـ ــل م ــن
احتياطيات النفط ،تمكنت من
تصدير أكثر من  30مليون طن
مــن النفط وحــوالــي  11مليار
متر مكعب من الغاز الطبيعي
ً
سـنــويــا رك ــزت عـلــى الــوصــول

الوضع الميداني
ً
ميدانيا ،تواجه الهدنة الثانية
الـتــي أعـلــن عنها األح ــد الماضي
ب ـع ــد سـ ـق ــوط األول ـ ـ ـ ــى األسـ ـب ــوع
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ضـ ـغ ــوط ــا ق ــوي ــة مــع
مــواصـلــة ال ـق ـتــال .وأف ـ ــادت وزارة

الدفاع األرمنية ،أمس ،بأن الجيش
األذربـيـجــانــي يستخدم الطيران
والـمــدفـعـيــة ف ــي ال ـم ـعــارك شـمــال
كاراباخ ،بينما أكدت باكو تعرض
قــواتـهــا لقصف أرمـنــي على عدة
محاور.
وأعلن رئيس أذربيجان إلهام
ع ـل ـي ـيــف أم ـ ــس ،أن ق ـ ــوات ب ــاده
س ـي ـطــرت ع ـلــى مــدي ـنــة زن ـغ ـيــان
الواقعة على الحدود مع أرمينيا
جنوب كاراباخ.

أنقرة

وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ألع ـ ـضـ ــاء
ً
مجلس األمن دعا كال من أرمينيا
وأذربيجان إلى االلتزام بـ «الهدنة
اإلن ـس ــان ـي ــة» ال ـث ــان ـي ــة ال ـت ــي ك ــان
يفترض أن تــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ
األحـ ــد ال ـمــاضــي ،ي ـبــدو أن إدارة

تيخانوفسكايا :التعذيب
ُيستخدم إلسكات بيالروسيا

موجة «كورونا» الثانية
ستمتد لكل أوروبا

إلى ذلكّ ،
شدد رئيس البرلمان
ال ـتــركــي مـصـطـفــى ش ـن ـطــوب في
كلمته أمام البرلمان األذربيجاني
ام ـ ـ ــس ،ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة م ــواص ـل ــة
القتال .وقال« :نطالبكم بمواصلة
كفاحكم واالس ـت ـمــرار فــي الــدفــاع
عن أراضيكم وتركيا ستقف إلى
ً
جانبكم في هــذا الكفاح» ،مشيرا
في الوقت نفسه إلى أن «مجموعة
ً
مينسك التي لم تجد حال لمشكلة
ً
كـ ــارابـ ــاخ م ـن ــذ  30عـ ــامـ ــا ،مــاتــت
ً
دماغيا».

انخراط أميركي

استأنفت جماعات طالبية
في إندونيسيا ،أمس،
احتجاجاتها على قانون
للعمل ،تم تمريره مطلع هذا
الشهر ،يقول المعارضون إنه
سيقلص حقوق العمال.
ويأتي تجدد التظاهرات
عقب أن احتجزت الشرطة
اآلالف األسبوع الماضي،
بعدما اشتبك المتظاهرون
في جاكرتا مع رجال الشرطة،
وقاموا بقذف الحجارة
والزجاجات ،وإضرام النيران
في محطات للحافالت.
وتعتزم النقابات العمالية
الطعن على دستورية
التشريع ،الذي يقولون إنهم
سارعوا بتحويله لقانون
في ظل ظروف غامضة.
وتأمل إدارة الرئيس جوغو
ويدودو أن يؤدي القانون
بمجرد إقراره إلى تعزيز
الشركات المحلية والوظائف،
وضخ مليارات الدوالرات في
االقتصاد المتضرر بشدة
بسبب فيروس كورونا.

كررت زعيمة المعارضة
البيالروسية سفيتالنا
تيخانوفسكايا ،أمس،
االتهامات بأن السلطات
في بالدها عذبت مئات
المحتجين المحتجزين.
وقالت تيخانوفسكايا ،في
كلمة ألقتها في بولندا ،عضو
االتحاد األوروبي المتاخمة
لبيالروسيا ،والتي فرت إليها
زعيمة المعارضة« :التعذيب
يستخدم إلسكات البلد
بأسره» .وتم اعتقال أكثر من
 7آالف محتج منذ االنتخابات
الرئاسية المتنازع عليها في
 9أغسطس ،والتي جاءت فيها
تيخانوفسكايا في المرتبة
الثانية وفاز بها ألكسندر
لوكاشينكو المستمر في
السلطة منذ ربع قرن.

إدارة ترامب على الخط ...وأنقرة تدعو باكو إلى مواصلة القتال
إل ـ ــى أس ـ ـ ــواق ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة
المتعطشة للطاقة.
بالنظر إلى التعاون في مجال
الطاقة بين تركيا وأذربيجان عبر
خــط أنــابـيــب نـقــل الـنـفــط بــاكــو –
تبليسي – جيهان ،وخط أنابيب
الغاز الطبيعي باكو  -تبليسي –
أرضروم ،يظهر للمراقبين األهمية
الكبيرة التي تكتسبها مشاريع
ن ـقــل ال ـطــاقــة م ــن أذرب ـي ـج ــان إلــى
األسواق العالمية عبر تركيا.
ً
ذلك دفع البلدين أخيرا إلى بناء
م ـشــروع جــديــد ع ــرف بــاســم خط
أنــابـيــب الـغــاز الـعــابــر لألناضول
«تاناب».
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ت ـ ـ ــؤدي
ً
ً
أذربيجان دورا رئيسيا في نقل
النفط الكازاخستاني إلــى ميناء
ج ـي ـه ــان اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـب ــر خ ـطــوط
ً
ً
األنابيب هذه ،وكذلك دورا مهما
فــي نـقــل م ــوارد الـطــاقــة فــي آسيا
الوسطى إلى األسواق الدولية.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا التـ ـف ــاقـ ـي ــة أب ــرم ـت ـه ــا
أذرب ـي ـج ــان وك ــازاخ ـس ـت ــان ،فمن
الـ ـمـ ـخـ ـط ــط ت ـ ـصـ ــديـ ــر م ـ ــا ي ـصــل
إلـ ــى  21م ـل ـي ــون ط ــن م ــن الـنـفــط
الكازاخستاني بعد بناء مرافق
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ــازم ــة لــذلــك،
بـ ـه ــدف ن ـق ــل  3م ــاي ـي ــن طـ ــن مــن
ً
النفط الكازاخستاني سنويا عبر
أذربيجان رغــم معارضة روسيا
وإيران.
ومــن خــال خــط أنابيب الغاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي بـ ــاكـ ــو  -ت ـب ـل ـي ـســي –
أرض ـ ـ ـ ـ ــروم ،ب ـ ـ ــدأت ت ــرك ـي ــا تـقـلـيــل

تواصل االحتجاجات في
إندونيسيا حول قانون العمل

نازيون جدد

«نزاع كاراباخ» يزعزع أمن الطاقة
اعتمادها على روسيا وإيران ،وقد
ساهم هذا المشروع في زيادة أمن
الطاقة في تركيا.
وس ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز
األذربـيـجــانــي فــي تقليل فــاتــورة
الطاقة التركية من الغاز اإليراني
والروسي إلى حد ما ،كما تمكنت
تركيا من زيادة حجم االستهالك
ً
من هذه الموارد الحيوية ،اعتبارا
من  ،2020مع بدء عمل خط أنابيب
الغاز العابر لألناضول «تاناب».
هـكــذا ،سيكون بمقدور تركيا
التي وصلت نسبة اعتمادها على
ال ـغــاز األذرب ـي ـجــانــي إل ــى  35في
المئة ،إنـهــاء العقد طــويــل األجــل
الستخدام الغاز الروسي بحلول
نهاية .2021
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع ت ــراج ــع نسبة
اعتماد تركيا على مــوارد الطاقة
ال ــروس ـي ــة واإلي ــرانـ ـي ــة ،ب ـعــد بــدء
«تاناب» العمل بالسعة الكاملة.
ويـسـتـحــوذ خ ــط أنــاب ـيــب نقل
الغاز العابر لألناضول «تاناب»،
عـلــى أهـمـيــة خــاصــة فــي خريطة
الطاقة العالمية ،مــا دفــع الكثير
من المراقبين إلى إطالق عليه اسم
«طريق الحرير للطاقة».

دعت وزارة الدفاع الصينية،
السلطات الهندية إلى تسليم
ّ
جندي لها ضل طريقه في
منطقة الداخ الجبلية على
الحدود بين البلدين.
وفي وقت سابق ،أعلن الجيش
الهندي عثوره على الجندي،
في المنطقة الحدودية
الفاصلة بين البلدين ،وأشار
إلى أنه سيتم تسليمه
إلى الجانب الصيني بعد
استكمال اإلجراءات الالزمة
بشأنه .وفي  5مايو الماضي،
بدأت مناوشات فعلية في
وادي غالوان بمنطقة الداخ،
وبلغت ذروتها في  15يونيو،
بمقتل  20من عناصر الجيش
الهندي .من ناحية أخرى،
قال متحدث باسم القوات
المسلحة الهندية إن إرهابيين
اثنين قتال برصاص جنودها
في اشتباك مسلح دام ساعات،
أمس األول ،في منطقة
شوبيان بجامو وكشمير.

الرئيس دونالد ترامب التي وقفت
على الحياد إلى حد بعيد ،ونأت
بـنـفـسـهــا ع ــن الـ ـن ــزاع ق ــد وج ــدت
ف ــرص ــة ل ـم ـمــارســة ال ـق ـي ــادة على
الـمـسـتــوى ال ــدول ــي قـبــل أي ــام من
االنتخابات الرئاسية.
فـ ـف ــي أول ان ـ ـخ ـ ــراط أم ـي ــرك ــي

عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ي ـج ــري
وزي ــر الخارجية األمـيــركــي مايك
ب ــوم ـب ـي ــو ال ـج ـم ـع ــة لـ ـ ـق ـ ــاءات مــع
وزيري خارجية أذربيجان جيهون
بـ ـي ــرام ــوف وأرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا زوه ـ ـ ــراب
م ـن ــات ـس ــاك ــان ـي ــان .وق ــال ــت مـجـلــة
«بوليتيكو» األميركية ،إنه من غير

الــواضــح مــا إذا كــان الــوزيــران
األرمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي واألذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــي،
س ـي ـل ـت ـق ـيــان ل ـك ـن ـهــا اع ـت ـب ــرت
تـنـظـيــم ال ــزي ــارت ـي ــن ف ــي نفس
الموعد يبرز تكثيف الواليات
المتحدة مساعيها.
(عواصم  -وكاالت)

قال وزير الصحة اإلسباني
سلفادور إيا ،أمس ،إن
الموجة الثانية من جائحة
فيروس «كورونا» المستجد
هي أمر حقيقي ،وستمتد في
جميع أنحاء أوروبا ،مؤكدا
أن األسابيع المقبلة ستكون
صعبة للغاية مع حلول فصل
الشتاء .وأضاف أن حكومته
ستدرس مع حكومات
األقاليم ذات الحكم المستقل
إمكان فرض حظر تجوال في
البالد.
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vs
ترامب بايدن

ّ
الصين قد تفضل إعادة انتخاب ترامب :يقوض الغرب

سلة أخبار
إيران لن تنسى
جرائم ترامب

الخليج يترقب :هل يعود ظل أوباما؟

أكد املتحدث باسم الخارجية
اإليرانية سعيد خطيب زادة
متابعة تطورات االنتخابات
األميركية «عن كثب وبدقة»،
مؤكدًا أن طهران ال تهتم
ّ
محدد فيها،
بفوز مرشح
رغم أن دونالد ترامب ارتكب
جرائم لم يقترفها منافسه
جو بايدن.
واعتبر زادة أن حديث
ترامب عن املفاوضات
«مزاعم لالستهالك الداخلي
وسيكون أصعب بعد فوزه»،
ً
قائال إنه «ما لم تصل أميركا
إلى قناعة بأن سياساتها
ضد إيران فاشلة ،فلن
يختلف الوضع».
وأعلن زادة االستعداد
للمفاوضات شرط تراجع
واشنطن عن أخطائها،
معتبرًا أنه «يجب تحقيق
الحقوق اإليرانية ،وتدارك
جرائم لن تمحى من الذاكرة».

«األطلسي» يرغب في فوز
بايدن ويسعى لقمة مبكرة

رغم مساعيه ًللتصدي ًلنفوذها
المتنامي عالميا وإقليميا،
ُ
تراهن الصين على فوز الرئيس
األميركي دونالد ترامب ً
بوالية ثانية ،باعتباره قادرا
على تقويض الغرب وتسريع
صعودها إلى القمة ،في وقت
تواصلت االتهامات لروسيا
بالسعي لتقليل حظوظ
منافسه الديمقراطي جو
بايدن.

على الرغم من أن واليته شهدت
ً
حربا تجارية وتكنولوجية مرفقة
بـمـعــركــة دبـلــومــاسـيــة يــومـيــة ،قد
تميل الصين لتأييد إعادة انتخاب
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
مراهنة على تــراجــع ال عــودة عنه
لمنافسها االستراتيجي الكبير.
ً
ورسميا ،ال تؤيد الصين ترامب
أو منافسه الديمقراطي جو بايدن،
لكن بعض معلقيها يراهنون على
ّ
سيقوض
فوز ترامب ويعتبرون أنه
أم ـي ــرك ــا والـ ـ ـغ ـ ــرب ،م ــا ي ـس ــرع في
المقابل صعودهم إلى مرتبة القوة
العالمية األولى.
وكتب رئيس تحرير صحيفة
"غ ـل ــوب ــال ت ــاي ـم ــز" ،ه ــو شـيـجـيــن،
ً
ف ــي م ــاي ــو م ـتــوج ـهــا ل ـت ــرام ــب ،أن
الصينيين "يأملون إعادة انتخابكم
ألن ـ ـكـ ــم ت ـج ـع ـل ــون م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات

ً
ً
ً
المتحدة مكانا غريبا ومكروها في
ً
العالم أجمع" ،مضيفا" :أنتم تعززون
وحدة الصين".
وتــراج ـعــت ال ـعــاقــات الثنائية
بين القوتين في عهد ترامب ألدنى
مـسـتــويــاتـهــا مـنــذ إق ــام ــة عــاقــات
دبلوماسية رسمية بين الطرفين
في عام  .1979ووسط أجواء مماثلة
ألجـ ـ ــواء ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،أغـلـقــت
واشـنـطــن أواخ ــر يوليو قنصلية
للصين على أراضيها ،وردت بكين
بالمثل بعد أيام.
مع ذلك ،أكد نائب وزير الشؤون
ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنــي كـيــن غــانــغ،
الخميس ،لصحافيين أوروبيين:
"نحن ال نهتم بمعرفة من في البيت
األبيض .ما نريده هو عالقة هادئة
وأف ـضــل مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة"،
ً
ً
م ـش ـيــرا إل ــى "إشـكــالـيــة أي ـض ــا في

قواعد صارمة للمناظرة األخيرة
أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية األميركية
أن المناظرة الثانية األخيرة المقررة غدا بين
الرئيس الجمهوري دونــالــد تــرامــب ومنافسه
الــديـمـقــراطــي جــو بــايــدن ستشهد تـعــديــا في
القواعد ،يشمل خصوصا قطع الميكروفون عن
المرشح حين ال يكون دوره في الكالم ،للحؤول
دون ت ـك ــرار ال ـت ـشــويــش الـ ــذي س ــاد الـمـنــاظــرة
األولى.
وأوضحت اللجنة ،في بيان أمس األول ،أنه
خ ــال ال ـم ـنــاظــرة سـيـكــون أم ــام ك ــل م ــن تــرامــب
وبايدن مدة دقيقتين لإلجابة عن سؤال يطرحه
عليهما أو على أحدهما مدير الندوة ،وخالل
هــذا الوقت سيكون الميكروفون مقطوعا عن
ال ـمــرشــح اآلخ ــر الـمـفـتــرض ب ــه أن يـنـصــت إلــى
إجابة منافسه.
وم ـ ــا ان ي ـن ـهــي كـ ــل مـ ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن وق ـتــه
المخصص لإلجابة ،يتحول األمــر عندها إلى
نـقــاش مـفـتــوح ،بينهما ،فيصبح بإمكانهما
التحاور مباشرة ،وتكون تاليا ميكروفوناتهما
مفتوحة في نفس الوقت.
وقــالــت الـلـجـنــة إن ـهــا "تــرغــب فــي أن يحترم

الـمــرشـحــان وق ــت ال ـكــام ال ـخــاص بـهـمــا ،األمــر
الذي سيدفع النقاش العام الى ما فيه مصلحة
المشاهدين".
وأكد ترامب أنه سيشارك في المناظرة رغم
الشروط غير العادلة ،قائال" :سأشارك لكن ليس
من العدل أن يغيروا الموضوعات ،وليس من
الـعــدل كــذلــك أن يـكــون لدينا مــرة أخ ــرى مذيع
متحيز تماما".
وسارع بيل ستيبين ،مدير حملة ترامب ،إلى
انتقاد قــرار اللجنة بـشــدة ،مبينا ان "الرئيس
حريص على مناظرة جــو بــايــدن ،مهما كانت
تغييرات اللحظة األخـيــرة التي تقررها لجنة
متحيزة ،في محاولة أخيرة منها لتوفير ميزة
لمرشحها المفضل".
وأض ـ ــاف سـتـيـبـيــن أن ت ــرام ــب يـعـتــزم خــال
المناظرة طرح قضية هانتر بايدن ،نجل جو
بــايــدن ،كما يفعل بانتظام قبل أسبوعين من
االنتخابات ،مشددا على أنه "إذا لم تسأل وسائل
اإلعالم جو بايدن هذه األسئلة فسيفعل الرئيس
ذلك ،ولن يكون هناك مفر لبايدن".

عهد الديمقراطيين حــول العديد
من المواضيع".
وجـ ـع ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري
ً
الصين واح ــدة من أهــداف حملته
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وأغ ـ ـضـ ــب ق ــادت ـه ــا
بوصفه فيروس كورونا المستجد
بـ"الفيروس الصيني".
ويــرى الخبير بشؤون الصين
في كلية "هارفرد كينيدي سكول"
األم ـيــرك ـيــة ،فيليب ل ــو ك ـ ــوري ،أن
ترامب بالنسبة لبكين من الناحية
الدبلوماسية "خارج عن السيطرة
ومــراوغ ،لكن المصلحة في إعادة
انـتـخــابــه تتمثل بــاسـتـمــرار شبه
ً
تلقائي لسياسته (أميركا أوال) التي
ً
تفصل واشنطن جزئيا عن حلفائها
التقليديين".
وأوضح الخبير أنه من المنطقي
ً
طبعا االعتقاد أن النخبة الحاكمة
فـ ــي ال ـص ـي ــن س ـت ـب ـت ـهــج ل ـت ــراج ــع
الواليات المتحدة ،خصمها األكبر،
وبالطبع ،فإن االنقسام بين القوى
الغربية يثير سرورها.
وتوضح مديرة مركز الدراسات
الــروسـيــة واألوروب ـي ــة واآلسيوية
في بروكسل تيريزا فالون أن "أحد
األهداف االستراتيجية للصين هي
إض ـعــاف الـحـلــف األطـلـســي ،الــذي
تراجع في ظل إدارة ترامب".

حمائية ترامب
ومـ ـ ـن ـ ــذ وصـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ــرامـ ـ ــب إلـ ــى
السلطة ،سعى نظيره الصيني شي
جينبينغ إلــى أن يــروج عن نفسه
ً
صورة الزعيم المسؤول ،مشجعا
فــي مؤتمر داف ــوس على التبادل
التجاري الحر ،تحت وقع تصفيق
ممثلي أوســاط األعمال المتعبين
من الحمائية التي يريدها ترامب.
ً
ومؤخرا ،حظي شي بالمديح
إلعـ ـ ــانـ ـ ــه أن الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،مـ ـص ــدر
التلوث األكبر في العالم ،ستبدأ
بتخفيض انـبـعــاثــات غ ــاز ثاني
أوكسيد الكربون قبل عام ،2030
فــي خـطــوة هــي بمثابة النقيض

الن ـس ـح ــاب واش ـن ـط ــن م ــن ات ـفــاق
ب ــاري ــس ل ـل ـم ـنــاخ .وب ـي ـن ـمــا أعـلــن
ت ــرام ــب االن ـس ـح ــاب م ــن مـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ت ـع ـهــد شــي
بجعل أي لـقــاح صيني محتمل
لكورونا "منفعة عالمية عامة".
وتــوقــع المحلل األمـيــركــي جو
جيتشان أنــه فــي نهاية المطاف
"ق ــد تتحسن الـعــاقــة إذا تمكنت
ً
واش ـن ـطــن م ــن ال ـس ـي ـطــرة ســريـعــا
عـ ـل ــى ال ـ ــوب ـ ــاء ،واتـ ـجـ ـه ــت بـكـيــن
ل ـشــراء الـمــزيــد مــن الـسـلــع منها"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "ت ـج ــدي ــد تــرامــب
وشــي لصداقتهما ليست باألمر
المستبعد".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ل ــن ي ـك ــون لـفــوز
بايدن بالنسبة للنظام الشيوعي
مفاعيل كثيرة .وترى بوني غليسر
من مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية في واشنطن أن "بايدن
ّ
وأشك
سيرث الرسوم الجمركية،
ً
في أنه سيقوم برفعها أحاديا".
واعتبرت أن "على بكين ربما
االستسالم لمطالب أميركية أخرى،
إذا ما أرادت أن ترفع تلك الرسوم
اإلضافية" التي فرضها ترامب على
السلع الصينية المستوردة.
في ميدان التكنولوجيا ،أكدت
ً
المحللة أن ــه "أيـ ــا ك ــان المنتصر
في النهاية ،لن تتراجع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ع ــن ق ــراره ــا اسـتـبـعــاد
مـ ـع ــدات هـ ـ ـ ــواوي ،ال ـت ــي تتهمها
ب ــالـ ـتـ ـجـ ـس ــس ل ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـنـ ـظ ــام
الشيوعي ،من شبكاتها النترنت
الجيل الخامس".
ً
وم ــا قــد يـكــون مـثـيــرا لــإزعــاج
أك ـ ـث ـ ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـب ـ ـك ـ ـيـ ــن ،هــو
ت ـش ــدد الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن أك ـث ــر من
الجمهوريين إزاء مسائل حقوق
اإلن ـس ــان .وق ــد يــزيــد بــايــدن بذلك
ال ـض ـغ ــوط ــات ع ـلــى ب ـك ـيــن بـشــأن
مـســاعــي وض ــع ال ـيــد عـلــى هــونــغ
كونغ.
واع ـت ـب ــر فـيـلـيــب ل ــو ك ـ ــوري أن
ً
ً
فــوز "بــايــدن سيكون خـبــرا سيئا
ً
للصين ألنــه سيتجه سريعا إلى

تعزيز حلف بين دول تتفق معها
في الموقف تجاه الصين".

ترقب خليجي
وخالل زيارته األولى للسعودية،
قبل أكثر من ثالث سنوات ،رقص
التقليدية
ت ــرام ــب عـلــى ال ـعــرضــة
ّ
ً
مـتـسـلـحــا بـسـيــف ف ـضــي ،ودش ــن
م ـســار تـغـيـيــر سـيــاســي جــوهــري
فــي المنطقة ،عبر إرس ــاء تحالف
قوي بين إدارته ودول خليجية في
مواجهة إيران.
وتـ ـتـ ـن ــاق ــض ع ـ ــاق ـ ــات ت ــرام ــب
الوثيقة مع دول الخليج مع عالقة
فاترة ربطتها بسلفه باراك اوباما،
الذي أثار بإبرامه االتفاق مع إيران
ح ـ ــول مـل ـف ـهــا الـ ـ ـن ـ ــووي ،م ـخ ــاوف
السعودية وجيرانها.
ّ
وم ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـخ ـ ــل ـ ــف ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب ف ــي
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ،قـ ــد ت ـكــون
المنطقة م ــرة أخ ــرى عـلــى أعـتـ ّـاب
تـغـيـيــرات جــديــدة ،خـصــوصــا أنــه
من المرجح أن يعيد بايدن في حال
فوزه ،اعتماد مواقف أكثر تقليدية
تتعارض مع عدد من دول الخليج
بحسب منظمات غـيــر حكومية،
وصفقات األسلحة.
ويقول مسؤول خليجي" :الزيارة
التاريخية فــي مــايــو  2017كانت
بداية لعالقة استثنائية مع رئيس
أم ـيـ ّـركــي .وفـتـحــت أب ــواب ــا كـثـيــرة،
ً
وصناع القرار هنا يريدون منطقيا
أن ت ـظــل ت ـلــك األبـ ـ ـ ــواب مـفـتــوحــة،
لكنهم ليسوا مغمضي األعين .هم
يستعدون للسيناريو اآلخر".
في السنوات ،التي تلت إطالقه
ّ
العنان لمواجهة مع إي ــران ،ولــدت
استراتيجيته غير التقليدية سلسلة
أحـ ـ ـ ــداث م ـت ـس ــارع ــة أعـ ـ ـ ـّـادت رس ــم
المشهد اإلقليمي .كما أنها جعلت
ً
ـدداّ ،
ورسخت
اإليرانيين أكثر تـشـ
لديهم قناعة بأن "المفاوضات مع
جـيــرانـهــم تـعـمــل عـلــى إضعافهم
وليس تقويتها" ،بحسب سليم.
فقد انسحب ترامب من االتفاق

ال ـن ــووي ،وأم ــر بــاغـتـيــال الـجـنــرال
ال ـن ــاف ــذ ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،ونـقــل
ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة إل ــى ال ـقــدس،
ّ
وقــلــص دور واشـنـطــن العسكري
َ
ف ــي م ـن ـط ـقــة ي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا ف ـقــدت
استراتيجيتها التاريخية.

الحلفاء التقليديون
وتشير كبيرة محللي الخليج
فـ ــي م ـع ـه ــد "م ـج ـم ــوع ــة األزمـ ـ ــات
ّ
"تصور
الدولية" إلهام فخرو إلــى
ّ
أن إدارة أوباما تخلت عن حلفائها
ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وأن
الـسـعــوديــة ّ
حسنت عالقاتها مع
تــرامــب بشكل كبير ،ويــرجــع ذلك
جــزئـيــا إل ــى قـ ــراره ف ــرض ضغوط
قـ ـص ــوى" ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران وق ـطــاع ـهــا
النفطي.
ّ
ومع اقتراب االنتخابات ،حقق
ً
ً
ً
ترامب انتصارا خارجيا كبيرا من
عالقات
خالل رعايته التفاق تطبيع ّ
بين اإلمارات وإسرائيل .كما وقعت
ً
ً
اتفاقا مماثال.
مملكة البحرينّ ،
ّ
وتـ ـ ـ ــرى فـ ـخ ــرو أنـ ـ ـ ــه مـ ــع تـ ـق ــدم
بــايــدن فــي االسـتـطــاعــات ،تشعر
اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة بالقلق من
إمـكــانـيــة "الـ ـع ــودة ع ــن الـعـقــوبــات
ال ـم ـفــروضــة ع ـلــى إي ـ ـ ــران" ف ــي ظل
ّ
إدارة ديمقراطية .كما أن ترامب
"أكثر استعدادا لضمان أن تمضي
مبيعات األسلحة إلــى هــذه الــدول
قدما وبسرعة" ،ويستبعد أن تبذل
إدارة بايدن مثل هذه الجهود لدول
الخليج .ومع ذلك ،تستعد منطقة
الخليج ،وخـصــوصــا السعودية،
الحتمال الـعــودة إلــى التعامل مع
إدارة ديـمـقــراطـيــة .وتــوقـعــت رنــدا
سليم أن تحاول إدارة بايدن على
ً
األرجح ّ
جر إيران مجددا إلى طاولة
المفاوضات.
ويـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـخـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون
الـشــرق األوس ــط جيمس دورســي
ّ
أن "األمــر سيكون صعبا بالنسبة
للسعوديين ،لكن في نهاية المطاف
سيكون عليهم التعايش معه".

قال دبلوماسيون ومسؤولون،
إن حلف شمال األطلسي
يبحث عقد قمة في مارس في
بروكسل للترحيب باملرشح
الديمقراطي جو بايدن إذا
ُ
انتخب رئيسًا في حني سيعقد
النصف األول من العام
قمة في ُ
املقبل إذا أعيد انتخاب دونالد
ترامب.
وقال دبلوماسي في مقر
الحلف« :معظم الحلفاء
يرغبون في فوز بايدن لكنهم
سيعملون بالتأكيد مع إدارة
ترامب إذا أعيد انتخابه».
وأضاف دبلوماسي ثان ،إن
قمة تعقد في مارس «ستتيح
لبايدن أساسًا إعادة أوروبا
وأميركا الشمالية كل منهما
إلى األخرى وتتيح لحلف
شمال األطلسي أيضًا فرصة
لتجاوز عهد ترامب».

 30مليون أميركي أدلوا
بأصواتهم مبكرًا

أدلى ما يقرب من  30مليون
أميركي بأصواتهم مبكرًا في
االنتخابات الرئاسية ،وهو
رقم قياسي مع تكيف الناخبني
مع جائحة فيروس كورونا،
بما في ذلك في فلوريدا ،وهي
والية حاسمة فتحت االقتراع
أمس األول للتصويت املبكر.
وجرى تسجيل أكثر من 29.6
مليون صوت ،إما عن طريق
البريد أو شخصيًا في 44
والية وواشنطن العاصمة،
حتى ظهر االثنني .وأدلى
الناخبون بأكثر من  21في املئة
من إجمالي األصوات في ،2016
عندما صوت أكثر من 136.6
مليونًا.
وفي  ،2016كان هناك 5.9
ماليني صوت مبكر بحلول 23
أكتوبر ذلك العام ،أي قبل 16
يومًا من يوم االنتخابات.

«اإلجهاض» ركن زواج المصلحة بين متديني «أالباما» وترامب
تتقد نظرة تونيا باركر وهي تتذكر مأساتها
الشخصية .فـهــذه المسيحية المتحمسة من
أالباما تعارض بشدة اإلجهاض بعد أن خضعت
له وهي مراهقة ،وتقول إنها لهذا السبب تؤيد
دونالد ترامب وإن كانت ترغب في بعض األحيان
في أن "يتم منعه من الكتابة على تويتر".
"يسوع أملنا" ،هي العبارة التي تحملها الفتة
كبيرة أم ــام كنيسة سوليد روك فــي هاليفيل
التي تتوجه إليها كل أحد اخاصاصية الموارد
ً
البشرية البالغة من العمر  49عاما ،وزوجها
ً
براين وهو جندي سابق يعمل حاليا لدى شركة
لوكهيد مارتن لمعدات الدفاع.
وت ـقــول تــونـيــا إن "ال ــدي ــن يــؤثــر بـشــدة على
حياتنا اليومية" ،بما في ذلك لدى التصويت.
تقع مقاطعة ونستون حيث تعيش ضمن
ما يسمى "حزام الكتاب المقدس" ،وهي منطقة
ُ
ف ــي ج ـنــوب ش ــرق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـعــرف
بأنها مسيحية محافظة .وقد صوتت مقاطعة

ونـسـتــون فــي ع ــام  2016بنسبة  90فــي المئة
ً
تقريبا لمصلحة دونالد ترامب فكانت تلك إحدى
أفضل نتائجه في جميع أنحاء البالد.
لكن ترامب رجل األعمال النيويوركي الذي
يتعمد االستفزاز والتصرف بوقاحة عــدا عن
اتهامه بالزنا واالع ـتــداء الجنسي ،ال يجمعه
شيء مع سكانها الذين يتميزون بتواضعهم
وإن اختاروا كمسيحيين أخيار على ما يبدو
غض النظر عن تبجحاته تحقيقا لمصلحة أهم.
وت ـقــول تونيا بــاركــر "إن ــه مـلـيــارديــر ِّ
يشيد
عمارات في نيويورك .نعم ،يمكنه أن يتعلم كيف
يتحدث بطريقة أكثر لباقة وبعيدة عن أسلوبه
الصاخب .لكنه يمثل قيم هــذه المقاطعة على
نحو أفضل بكثير من منافسه".

براغماتية سياسية
تونيا أم لخمسة أبناء وتقول بصوت ناعم

ُ
بلكنة جنوبية أنها أجبرت على اإلجهاض في
الخامسة عشرة بعد تعرضها العتداء جنسي،
مـمــا خـلــف لــديـهــا "صــدمــة نفسية وعــاطـفـيــة"
جعلتها تعارض بشدة اإلجهاض االختياري.
اعتمدت والية أالباما أكثر قوانين اإلجهاض
تـشـ ً
ـددا في البالد في مايو  .2019وقــد طعنت
الـمـحــاكــم بــال ـقــانــون عـلــى ال ـف ــور ،لـكــن تعيين
إيمي كوني باريت المتوقع في محكمة العدل
ً
العليا قد يضع قيودا إضافية على قدرة النساء
على اختيار اإلجهاض في الواليات المتحدة،
ومحافظو المقاطعة ممتنون لــذلــك لدونالد
ترامب.
ويـ ـق ــول ج ـي ــري م ــوب ـل ــي ،مـ ـس ــؤول ال ـح ــزب
الجمهوري في مقاطعة ونستون ،إن تعيين هذه
القاضية في منصب ستشغله مدى الحياة "ربما
ال يقل أهمية عن االنتخابات الرئاسية" نفسها.
ً كثيرون هنا ،مثل تشاريتي فريمان وهي
أيضا عضوة في الحزب الجمهوري في مقاطعة

كولمان الـمـجــاورة ،مستعدون التخاذ موقف
سياسي براغماتي وغض النظر عن تجاوزات
ترامب.
وتقول فريمان" :إذا صوتنا للرؤساء على
أسـ ــاس حـيــاتـهــم الـشـخـصـيــة ،فــرب ـمــا ل ــم نكن
لننتخب ًأيا منهم .نحن نصوت على برنامجهم
وأفكارهم بالنسبة للواليات المتحدة".
ويذكر الصحافي وليام كريغ مان من صحيفة
كولمان تريبيون أن دونــالــد ترامب "لــن يكون
ً
مطلقا الرجل الذي تحلم امرأة بتقديمه ألمها...
لكنه بالنسبة للناس هنا الرجل الذي يحتاجونه
في الوقت الراهن".

عالم ديني مصغر
تعد كــولـمــان ً
ً
كاثوليكيا فــي منطقة
جيبا
غالبية سكانها من البروتستانت ،وفيها مغارة
ُ
آفي ماريا التي يقصدها السياح وتعرض فيها

نماذج مصغرة لنحو  100مبنى ديني من جميع
أنحاء العالم ،جمعها بعناية على مدى نصف
قرن راهب من أصل ألماني.
هذا التراث الفريد الــدال على التفاني الورع
هو شهادة إضافية على البصمة التي يتركها
الدين في المنطقة.
ويقول مدير الموقع روجر ستيل إن "الكثير
مــن الـنــاس يقولون إن أالبــامــا هــي ُبكلة حــزام
الكتاب المقدس" ،فيما تحيط به نسخ لساحة
القديس بطرس في روما أو ملجأ سيدة لورد
في فرنسا.
العميق" للواليات
"الجنوب
أن
يضيف
لكنه
ً
المتحدة الذي تتحدث عنه أحيانا بقية البالد
ً
باحتقار" ،يتغير" ،مؤكدا أن "النزعة المحافظة
ُ
والعنصرية المتطرفة التي عرفت في ستينيات
وسبعينيات الـقــرن الماضي لــم تعد منتشرة
على نطاق واسع".
في هاليفيل ،ينتظر كريستيان ماربوت (20

ً
عاما) في موقف سيارات مطعم شواء خلف مقود
سيارته الشيفروليه القديمة .ويقول الشاب الذي
ارتدى قبعته بالمقلوب وأطلق العنان للحيته
ً
الكثيفة ووضع صليبا حول رقبته فيما سطر
كلمة "عائلة" ً
وشما على ذراعــه ،إنه سيصوت
لدونالد ترامب في  3نوفمبر .غير أنه يقول إنه
يؤيد اإلجهاض" :إنه جسد المرأة".
ً
ويشرح قائال" :ال يبتعد جيلنا بالضرورة
ً
عن الدين ،لكنه لم ً يعد محوريا مثلما هو لدى
األجيال األكبر سنا" .كما أن المؤشر السياسي
ً
يتحرك تدريجيا.
أم ــا عائلة تونيا وبــرايــن بــاركــر فقد قــررت
عــدم الحديث عــن السياسة حــول الـمــائــدة في
عـيــد الـمـيــاد؛ فــأبـنــاؤهـمــا الخمسة جميعهم
ديمقراطيون.
(هاليفيل -أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة
الشباب يقتنص نقطة ثمينة من األبيض
وخيطان يتعادل مع السالمية

هدف عبدالله البريكي يعانق الشباك

حازم ماهر
وعبدالرحمن فوزان

ت ـع ــادل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـنــادي
الكويت مع الشباب بنتيجة  ،1-1في الجولة
الثانية من منافسات دوري التصنيف ،ليرفع
األب ـيــض رص ـيــده إل ــى  4ن ـقــاط مـتـقـهـقــرا إلــى
المركز الرابع مؤقتا ،في حين وضع الشباب
ً
النقطة األولــى له في رصيده محتال المركز
العاشر.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخـ ـ ــرى ،تـ ـع ــادل خ ـي ـطــان مع
السالمية بنتيجة  ،2-2ليضع خيطان النقطة
األولى في رصيده ،ويحتل بها المركز الثاني
عشر ،وليرتفع رصيد السماوي إلى نقطتين
في المركز السادس.
ج ـ ــاء الـ ـش ــوط األول م ــن م ـ ـبـ ــاراة ال ـكــويــت
والـ ـشـ ـب ــاب م ـم ـت ـع ــا ،تـ ـب ــادل ف ـي ـهــا ال ـف ــري ـق ــان

الـ ـهـ ـجـ ـم ــات مـ ــع أف ـض ـل ـي ــة ن ـس ـب ـي ــة ل ـل ـش ـبــاب
الــذي نجح العـبــوه عبدالمحسن التركماني
وعبدالهادي خميس وسيزار في الوصول إلى
مرمى حميد القالف ،الذي تصدى لهجماتهم
بمساعدة العارضة.
ك ـمــا ش ــن ال ـك ــوي ــت ال ـع ــدي ــد م ــن الـهـجـمــات
الخطيرة على مرمى الشباب ،الذي لم يحالفه
التوفيق في العديد من الهجمات ،حتى جاءت
الدقيقة  24التي احتسب فيها الحكم عبدالله
ج ـمــالــي رك ـل ــة ج ـ ــزاء صـحـيـحــة ب ـعــد أن دفــع
محترف الشباب مامي ساهر محترف الكويت
ديمبلي ،ا نـبــرى للعبة بنجاح عبدالبريكي
الــذي ســدد في أقصى الــزاويــة العليا اليمنى
للحارس.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط األول
هجوما متبادال لم يسفر عن جديد ،لينتهي
بفوز الكويت بهدف من دون رد.
يذكر أن جمالي قرر تأخير انطالق اللقاء،
بسبب عدم حضور سيارة اإلسعاف إلى ملعب
عبدالله المبارك بنادي اليرموك.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي انـخـفــض المستوى
بشكل ملحوظ ،وفشلت محاوالت الشباب في
إدراك الـتـعــادل ،بينما لعب الـكــويــت بأقضل
مجهود ممكن.
وشهدت الدقيقة  81إشهار جمالي البطاقة
الحمراء مباشرة إلى مهاجم الكويت البديل
يوسف ناصر ،الذي لعب بدال من أحمد حزام
الشمري بسبب تلفظه.

وضغط الشباب في الدقائق المتبقية من
عمر اللقاء بغية إحراز التعادل ،وتحقق له ما
أراد بواسطة المزعج سيزار الذي تبادل الكرة
ً
مع نداي ،ليسدد في شباك القالف محرزا هدف
التعادل ،لينتهي اللقاء بالتعادل .1-1

مفاجأة خيطان
جـ ـ ــاء ت ان ـط ــاق ــة الـ ـش ــوط األول م ــن ل ـقــاء
السالمية وخيطان سريعة ،ونجح المتألق
فــاب ـيــانــو ف ــي وض ــع ال ـس ـم ــاوي ف ــي الـمـقــدمــة
بالهدف الــذي احــرزه في الدقيقة  ،12قبل أن
يضيف مـبــارك الفنيني الـهــدف الـثــانــي بعد
أربع دقائق.

وفشل نايف زويد في احراز الهدف الثالث
ب ـع ــد أن أهـ ـ ــدر ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 30
احتسبها الحكم علي الحداد ،ثم نجح محترف
خيطان سياج في تقليص النتيجة بالهدف
الذي أحرزه في الدقيقة .40
وفي الشوط الثاني ّ
فجر خيطان المفاجأة،
ونجح في تحقيق التعادل عبر العبه محمد
عبيد فــي الدقيقة  73مــن ركـلــة ج ــزاء ،وأكمل
السالمية اللقاء ابتداء من الدقيقة  81بعشرة
العبين بعد طرد العبه محمد السويدان بسبب
حصوله على بطاقتين صفراوين.

بيانكي :األخطاء سبب خسارة البرتقالي رضا في الجهراء عن نقطة التعادل أمام األخضر
●

حازم ماهر

يستأنف الفريق األول لكرة
القدم بنادي كاظمة تدريباته
اليوم ،حيث منح الجهاز الفني
الالعبين الذين شــاركــوا أمام
الفحيحيل راحة من التدريبات
أمــس ،بينما أجــرى الالعبون
ال ــذي ــن ل ــم يـ ـش ــارك ــوا تــدري ـبــا
على الملعب الفرعي الستاد
الصداقة والسالم.
وكان كاظمة خسر على يد
الفحيحيل بهدف دون رد ،في
المباراة التي جمعتهما مساء
أمس األول في الجولة الثانية
من منافسات دوري التصنيف.

بيانكي :بداية جيدة
أكد مدرب كاظمة اإلسباني
روبيرتو بيانكي أن فريقه بدأ
المباراة بشكل جيد ،وسنحت
لـ ــه ف ـ ــرص ل ـل ـت ـهــديــف لـ ــم يـتــم
استغاللها ،ثم ارتكب الالعبون
ب ـع ــض األخ ـ ـطـ ــاء ال ـج ـس ـي ـمــة،
منها عدم الضغط بقوة على
المنافس ،مضيفا" :اقتربنا من
التعادل في الشوط الثاني رغم
النقص العددي ،لكن التوفيق
لم يحالف الالعبين في الفرص
التي أتيحت لهم".
وبـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــأن االن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــادات

●

الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي وجـ ـ ـه ـ ــت
للمحترفين ،قال:
"بابلو مستواه جيد،
وري ـ ـمـ ــونـ ــد لـ ــم يـ ـش ــارك
ب ـ ـ ــداع ـ ـ ــي اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ،أمـ ــا
أجايي فلم يتألق حتى اآلن
مــع الـفــريــق ،وعلينا التحلي
بالصبر بشأن هؤالء الالعبين،
ف ــالـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة سـتـشـهــد
مستوى مختلفا تماما لهم".

أندية خارجية
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ـ ــه ال يـعـلــم
ش ـ ـي ـ ـئـ ــا عـ ـ ـ ــن ت ـ ـل ـ ـقـ ــي ش ـب ـي ــب
ال ـخــالــدي ع ــروض ــا م ــن أنــديــة
خــارجـيــة ،وك ــل مــا يعلمه أنــه
الع ـ ــب ف ــي ك ــاظ ـم ــة ،ويـ ـش ــارك
بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي ج ـم ـيــع
المباريات.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ال ـ ـيـ ــوم
ال ـس ـع ــودي ــة ذكـ ـ ــرت أن ن ــادي
أح ــد ق ــدم عــرضــا قـيـمـتــه 90
الـ ــف دوالر ل ـل ـت ـعــاقــد مع
ش ـب ـيــب الـ ـخ ــال ــدي ،وأن
نادي الحد البحريني
دخل للظفر بخدمات
الالعب.

بيانكي

عبدالرحمن فوزان

في حين أبدى مدرب الجهراء
الصربي زوران ميلنكوفيتش
رض ـ ـ ــاه عـ ــن أداء ف ــري ـق ــه أمـ ــام
الـ ـع ــرب ــي ،فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـتــي
ج ـم ـعــت ب ـي ـن ـه ـمــا أم ـ ــس األول
في الــدوري وانتهت بالتعادل
اإلي ـج ــاب ــي ب ـه ــدف ل ـكــل فــريــق،
اعـتـبــر مــديــر ال ـفــريــق األخـضــر
أحـمــد الـنـجــار أن اآلم ــال كانت
معقودة لتقديم ما هو أفضل.
وقال زوران ان الجهراء قدم
أداء مقبوال وظهر منضبطا
على المستوى الخططي أمام
فريق كبير كالعربي ،مشيرا
إلى أن فريقه نجح في اغالق
ال ـم ـســاحــات امـ ــام األخـضــر
وقـلــل مــن الـحـلــول المتاحة
أمام العبيه.
وأض ــاف م ــدرب الـجـهــراء أن
ما يحسب لفريقه التماسك في
نهاية الـمـبــاراة ،رغــم أن هدف
الـعــربــي ج ــاء فــي وق ــت صعب،
وقبل النهاية بدقائق معدودة،
م ـش ـيــدا بــالــاع ـب ـيــن وقــدرت ـهــم
على التركيز وإدراك التعادل
والظفر بنقطة ثمينة.
واعـ ـت ــرف زوران ب ــأن األداء
التصاعدي لفريقه من االمــور
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت فــي
مــواج ـهــة ال ـع ــرب ــي ،م ــؤك ــدا انــه
يـتـطـلــع ألداء أف ـضــل ف ــي ق ــادم

أحمد النجار

الـمـبــاريــات ،السـيـمــا أن فريقه
يـمـلــك الع ـب ـيــن صــاعــديــن على
م ـس ـت ــوى ج ـي ــد ،قـ ــادريـ ــن عـلــى
افادة الفريق إلى جانب عناصر
الخبرة.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـسـتــأنــف
الـ ـجـ ـه ــراء اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن ال ـي ــوم
استعداداته لمواجهة التضامن
ال ـم ـقــررة الـسـبــت الـمـقـبــل ،بعد
أن ح ـصــل ال ـف ــري ــق ع ـلــى راح ــة
سلبية  24ساعة عقب التعادل
مع األخضر.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ف ــري ــق
العربي أحمد النجار أن فريقه

السالمية وكاظمة للثأر من العربي والقادسية
●

لقاء «الذهاب» بين الكويت وبرقان

محمد عبدالعزيز

تنطلق اليوم منافسات اإلياب بالدور الثاني من
الدوري الممتاز لكرة اليد -الجولة السادسة ،بإقامة
ثــاث مباريات على صالة الشيخ سعد العبدالله
بمنطقة صـبــاح الـســالــم ،حيث يلتقي فــي الرابعة
ً
والنصف عـصــرا الكويت مــع بــرقــان ،وفــي الساعة
 6:15مساء تقام مباراة العربي مع السالمية ،على
ُ
أن تختتم مباريات اليوم في الثامنة مساء بلقاء
كاظمة مع القادسية.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يتطلع الكويت ،المتصدر
ً
برصيد  11نقطة ،للنهوض سريعا على حساب
ب ــرق ــان ،وت ـع ــوي ــض س ـقــوطــه غ ـيــر ال ـم ـتــوقــع أم ــام
السالمية ،في حين يسعى برقان ،الخامس بنقطتين
والقادم من فوزه األول بالدوري الممتاز على حساب
كاظمة في الجولة الماضية ،إلى عدم تكرار خسارته
أمام "األبيض" في ذهاب الدور األول.
ويدرك مدرب برقان ،الجزائري محمد مسعودان،
أن المهمة ليست سهلة ،لكنه سيسعى جاهدا إلى
َ
استغالل حالة عــدم اتــزان الكويت للظفر بنقطتي
اللقاء.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،سـتـكــون ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى لهيثم
الرشيدي ،بعد توليه رسميا منصب المدير الفني
ً
لـ"األبيض" ،خلفا للمدرب المصري مجدي أبوالمجد،
الذي استقال من منصبه ،على خلفية خسارة فريقه
أم ــام الـســالـمـيــة .وسـيـسـعــى الــرش ـيــدي إل ــى تقديم

َ
عــرض جيد ،وحصد نقطتي اللقاء ،للحفاظ على
قمة الترتيب.
بــدوره ،أكد إداري الكويت شاكر ارتي ،أن غياب
بعض الالعبين المؤثرين ،مثل :عبدالله الغربللي
وصالح الموسوي لإلصابة ،وكذلك بعض األخطاء،
أدى إلى الخسارة أمام السالمية ،لكن الجميع عازم
ً
على النهوض سريعا للدفاع عن لقب الدوري.

العربي والسالمية
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يــأمــل السالمية ،الثالث
بـ 8نقاط ،مواصلة سلسلة انتصاراته وزحفه نحو
ً
الصدارة ،خصوصا بعد الدفعة المعنوية الكبيرة،
ً
بفوزه على الكويت ،طمعا في الثأر من خسارته في
مباراة الذهاب أمام العربي ،الرابع بـ 6نقاط والطامع
في تكرار فوزه على "السماوي" والتقدم مجددا في
الـتــرتـيــب ،وتـعــويــض خـســارتــه أم ــام الـقــادسـيــة في
الجولة الماضية.

القادسية وكاظمة
ونفس الحال ستكون عليه المباراة الثالثة التي
يطمح فيها القادسية ،الثاني بـ 9نقاط ،لالستمرار
في االنتصارات ،والتقدم خطوة أخرى نحو الصدارة
على حساب كاظمة ،متذيل الترتيب العام للفرق من
دون رصيد ،والباحث عن الهروب من قاع الترتيب.

أحمد حامد

أك ــد رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـك ــرة ب ـنــادي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــل جـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي أن
ف ــري ـق ــه خـ ــرج ب ــاأله ــم ف ــي مــواج ـهــة
الـصـلـيـبـيـخــات ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
جمعت بينهما أمس األول ،وانتهت
بفوز فريقه .2-3
ورفـ ـ ــع ال ـس ــاح ــل رصـ ـي ــده إل ـ ــى 6
نقاط ،وبالعالمة الكاملة بعد الجولة
ال ـثــان ـيــة ،ف ــي ح ـيــن اس ـت ـمــر رصـيــد
الصليبيخات خاليا من النقاط ،بعد
تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.
واع ـت ــرف الـعـتـيـبــي ب ــأن ال ـمــردود
ا لـفـنــي للفريق ج ــاء متواضعا،
إال أنـ ــه ش ـب ــه مـ ـب ــاري ــات دوري
التصنيف بمواجهات الكؤوس،
التي ال تقبل الخسارة ،لحاجة كل
فريق إلى تجميع النقاط والبقاء في
نهاية المطاف بين أنــديــة الممتاز.
وأضـ ـ ـ ــاف أن مـ ــا ي ـح ـس ــب لــاع ـب ـيــن
والجهاز الفني تحقيق الفوز الثاني
عـلــى ال ـتــوالــي ،إال أن الـطـمــوح أكبر
خالل المباريات المقبلة بالجمع بين
الفوز وتقديم األداء المميز ،مشددا
على أهمية مــواجـهــة الـقــادسـيــة في
الجولة المقبلة ،وانها ستكون المحك
الحقيقي للفريق.
ويغيب عن صفوف الساجل العبه
أحمد غازي ،لحصوله على البطاقة
الحمراء في مواجهة الصليبيخات
أمس األول.

زوران ميلنكوفيتش

الكويت يسعى للتعويض أمام برقان في «ممتاز اليد»

العتيبي :خرجنا باألهم
في مواجهة الصليبيخات
●

كان يطمح للظهور بمستوى
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـه ـ ــراء
وتحقيق نتيجة ايجابية
باالنتصار والظفر بنقاط
المباراة.
وارج ـ ــع ال ـن ـجــار الـظـهــور
ال ـم ـت ــواض ــع إلـ ــى صـعــوبــة
ضـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة ف ــي
منافسات الدوري ،معربا
عــن أمـلــه فــي الـعــودة من
جديد لترتيب األوراق،
وت ـص ـح ـي ــح األخـ ـط ــاء
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور ب ـ ـش ـ ـكـ ــل
افضل واقــوى خالل
مباريات المقبلة.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـي ـ ــاب
بـ ـع ــض ال ــاع ـب ـي ــن
في مواجهة الجهراء
وم ـ ـن ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـه ــاج ــم
ال ـغ ـي ـن ــي س ـي ـك ــو كـ ـيـ ـت ــا ،أك ــد
الـنـجــار أن األم ــر فني ويعود
الخـتـيــارات الـمــدرب وحاجته
ف ــي ك ــل م ـ ـبـ ــاراة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
جاهزية الالعب وتواجده رهن
اشارة المدرب باسم مرمر.

تصحيح األخطاء

(تصوير جورج رجي)

رمضان :مهمتي مع سلة
الجهراء مؤقتة
●

جابر الشريفي

أكد مدرب المنتخب الوطني
ل ـن ــاش ـئ ــي الـ ـسـ ـل ــة ال ـب ـح ــري ـن ــي
س ـل ـم ــان رمـ ـض ــان ال ـم ـع ــار ال ــى
الـجـهــراء أن مهمته مــع الفريق
األول مـ ـح ــددة ل ـح ـيــن وص ــول
الـمــدرب ،مشيرا الــى أنــه يخدم
كرة السلة الكويتية من جميع
ال ـج ـه ــات ،وب ـم ــا أنـ ــه ال تــوجــد
حــالـيــا أي تــدري ـبــات لمنتخب
الناشئين أو مشاركات خارجية
ل ـ ــذا وافـ ـق ــت ع ـل ــى ط ـل ــب ن ــادي
ال ـج ـهــراء لحين وص ــول مــدرب
الفريق اللبناني أحمد الفران.
وق ــال رمـضــان إنــه متواصل
م ــع الـ ـف ــران لـمـعــرفــة م ــا يــريــده
مــن الـفــريــق حــالـيــا ،والـجــوانــب
الفنية التي يميل لها المدرب،
وتتناسب مع فلسفته الدفاعية
وا ل ـه ـجــو م ـيــة ،لتطبيقها على
أرض الواقع مع الفريق ،مضيفا
انــه لمس خــال التدريب األول
ض ـع ـف ــا فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـب ــدن ــي
للفريق ،وسيركز خــال الفترة
المقبلة على اللياقة البدنية،
إضــافــة ال ــى ال ـجــوانــب األخ ــرى
لـتـجـهـيــز ال ـفــريــق قـبــل انـطــاق

الدوري  8نوفمبر المقبل ،حيث
يـتــوقــع وصـ ــول ال ـم ــدرب خــال
هذه الفترة.
ولـفــت إل ــى أن الـفــريــق يضم
الـعــديــد مــن ال ـمــواهــب ،السيما
مع حجم التعاقدات التي أبرمها
الـ ـ ـن ـ ــادي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـمــوســم
الـمـقـبــل ،ومـنـهــم الع ـبــون سبق
أن درب ـه ــم م ــع ن ــادي ــي الـكــويــت
وك ـ ــاظ ـ ـم ـ ــة ،س ـ ـتـ ــدفـ ــع الـ ـف ــري ــق
بالتأكيد إلى تحقيق طموحات
إدارة النادي التي اجتمع معها
قبل تولي المهمة ،وأوضحت له
طموحاتها هذا الموسم.

سلمان رمضان
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بايرن يتأهب لبداية صعبة للدفاع عن لقب «األبطال»

ً
بعد  59يوما فقط من اعتالء
منصة التتويج في العاصمة
البرتغالية لشبونة ،يستهل
بايرن ميونيخ األلماني مشوار
الدفاع عن لقب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم اليوم
بمواجهة صعبة أمام أتلتيكو
مدريد اإلسباني في الجولة
األولى من مباريات دور
المجموعات.

يستهل بايرن ميونيخ األلماني
حـمـلــة ال ــدف ــاع ع ــن لـقـبــه ف ــي دوري
أبطال أوروب ــا في كــرة القدم اليوم
أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،ف ـ ــي خـ ــريـ ــف م ــزدح ــم
ب ــالـ ـمـ ـب ــاري ــات ب ـس ـب ــب ال ــروزن ــام ــة
المضغوطة ج ــراء تفشي فـيــروس
كورونا المستجد.
ً
وبدأ الضغط مبكرا على تشكيلة
الـمــدرب هانزي فليك التي أحــرزت
اللقب عن جدارة في نهائي لشبونة
على حـســاب بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي (1-صـفــر) .وقــال مهاجمه
ّ
"تتحول
توماس مولر بعد القرعة
ً
الـضـغــوط إلـيــك ف ــورا بـعــد إح ــرازك
اللقب".
ل ـك ــن مـ ـب ــاري ــات دوري االبـ ـط ــال
ستقام مجددا وراء أبواب موصدة،
إال ف ــي حـ ــال نــالــت

ال ـ ـضـ ــوء االخ ـ ـضـ ــر مـ ــن ال ـس ـل ـط ــات
المحلية الستيعاب  30في المئة من
سعة المدرجات بحسب بروتوكول
االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وحقق بــايــرن الموسم الماضي
ثالثية تاريخية جديدة ،رغم إقالة
م ــدرب ــه ال ـك ــروات ــي نـيـكــو كــوفــاتــش
مـ ـطـ ـل ــع الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،فـ ـت ــأل ــق ه ــداف ــه
الـبــولـنــدي روبـ ــرت ليفاندوفسكي
ليختم موسمه بجائزة أفضل العب
في أوروبا.
ك ــان الـبــولـنــدي الـعــامــة الـفــارقــة
فــي تشكيلة بــايــرن الـتــي ف ــازت 11
مرة في  11مباراة وسجل له رأس
ً
الـحــربــة  15هــدفــا ليتصدر ترتيب
الهدافين.
لقب قاري منح الفريق البافاري
ج ــوائ ــز بـقـيـمــة  87م ـل ـيــون يـ ــورو،
ً
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  35م ـل ـي ــون ــا نـتـيـجــة
ل ـت ـص ـن ـي ـف ــه ال ـ ـ ـقـ ـ ــاري زائ ـ ــد
حـ ـصـ ـت ــه مـ ـ ــن ال ـن ـق ــل
التلفزيوني.
ّ
وح ـ ـ ــق ـ ـ ــق ب ـ ــاي ـ ــرن
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ــم إل ـ ــى
صفوفه الجناح
الــدولــي المميز
ل ـ ـ ــوروا ســانـيــه
مــن مانشستر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي

بصفقة كبيرة ،نتائج مقبولة مطلع
ال ــدوري ،ففاز ثــاث مــرات في أربع
ً
مباريات معوضا سقوطه المفاجئ
أم ــام هــوفـنـهــايــم  1-4فــي المرحلة
الثانية.

أتلتيكو إلحراج الكبار
في المقابل ،يأمل أتلتيكو مدريد
مــواصـلــة إح ــراج الـكـبــار فــي دوري
االبطال ،على غرار اقصائه ليفربول
االن ـك ـل ـيــزي حــامــل ال ـل ـقــب الـمــوســم
الماضي من ثمن النهائي ،بيد أن
مشوار فريق الـمــدرب األرجنتيني
دييغو سيميوني توقف عند الدور
التالي بسقوطه في الدقائق األخيرة
أمام اليبزيغ األلماني.
ويـغـيــب ع ــن "كــولـتـشــونـيــروس"
مـهــاجـمــه ال ــدول ــي دي ـي ـغــو كــوسـتــا
المصاب فــي عضلة فخذه األيسر
دون أن يحدد النادي فترة غيابه.
وخرج الدولي اإلسباني مع بداية
الشوط الثاني في المباراة التي فاز
بها فريقه 2-صفر على سلتا فيغو
السبت ،ضمن منافسات ال ــدوري،
ُ
واستبدل بالبرتغالي الشاب جواو
فيليكس ا ل ــذي قــد يحل مكانه في
التشكيلة األساسية في ميونيخ إلى
جانب األوروغوياني لويس سواريز
القادم من برشلونة.

الملكي يواجه شاختار
وفي المجموعة الثالثة ،يستهل
قـ ـل ــب ال ـ ــدف ـ ــاع س ـي ــرخ ـي ــو رامـ ـ ــوس
موسمه ال ـســادس عشر فــي دوري

األبطال مع ريال مدريد اإلسباني،
عندما يستضيف شاختار دانيتسك
االوكراني .وكالعادة يبدو "الملكي"
مرشحا فوق العادة للتأهل للدور
ا لـثــا نــي فــي مسابقة يحمل رقمها
القياسي بتتويجه  13مرة.
ويـ ـخ ــوض رامـ ـ ــوس ( 34ع ــام ــا)،
الـمـنـضــم إل ــى الـفــريــق األب ـيــض في
 ،2005الـمـبــاراة بروحية الالعبين
الجدد "يجب أن تنطلق من الصفر
في كل سنة ،أن تعيش كل فوز ،كل
تتويج كما لو كان شيئا جديدا".
ورغـ ــم ان ـت ــزاع ــه ل ـقــب الـلـيـغــا من
غريمه برشلونة ،خرج ريــال باكرا
الـمــوســم الـمــاضــي مــن ثمن نهائي
دوري االبـ ـ ـط ـ ــال أم ـ ـ ــام مــانـشـسـتــر
سيتي بخسارته  1-2ذهابا وايابا.
لــم يكن فريق الـمــدرب الفرنسي
زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان نـشـيـطــا كـثـيــرا
ف ــي ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ،وخ ـس ــر في
الـجــولــة االخ ـيــرة مــن ال ــدوري
أمام قادش المتواضع بعد
بداية واعدة.
وفي المجموعة عينها،
يـ ـخ ــوض إنـ ـت ــر اإلي ـط ــال ــي
مواجهة مع بوروسيا
مـ ـ ــون ـ ـ ـش ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــادبـ ـ ــاخ
ً
االلـ ـم ــان ــي ب ــاحـ ـث ــا عــن
تخطي دور المجموعات
للمرة االولــى في
ثالث سنوات.
و و د ع
"نيراتزوري"
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي
بعد وقوعه

في مجموعة قوية ضمت برشلونة
وبــوروس ـيــا دورت ـمــونــد االلـمــانــي،
لكن رجال المدرب أنتونيو كونتي
يبحثون عن دخول معادلة االقوياء،
رغم سقوطهم الموجع في الدوري
المحلي أمام جارهم اللدود ميالن
.1-2

ليفربول يلتقي أياكس
وفي صراع بين فريقين عريقين
ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ،يـ ـح ــل ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزي حامل اللقب  6مرات مع
نجمه المصري محمد صالح على
أياكس امستردام الهولندي المتوج
اربع مرات ،في المجموعة الرابعة
التي تضم أيضا مفاجأة الموسم
الـمــاضــي أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي الــذي
بلغ ربع النهائي وكــان على وشك
التأهل لدور االربعة لوال معجزة
س ــان جــرمــان الفرنسي
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــات
االخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة.
ورغ ـ ــم ال ـتــاريــخ
ال ـ ـ ــزاخ ـ ـ ــر ل ـه ـمــا
ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
القارية ،فانها

المباراة الثالثة فقط بينهما.
وف ــي ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن نسخة
 ،1967سـ ـج ــل "ال ـ ـطـ ــائـ ــر" ي ــوه ــان
ً
كرويف ثالثية ذهابا وإيابا ليقود
فــريــق الـعــاصـمــة ال ــى الـتــأهــل (5-1
و.)2-2
ويـ ـع ـ ّـول ل ـي ـفــربــول ال ـ ــذي يفتقد
لصخرة دفاعه الهولندي فيرجيل
فان دايك الصابة قوية في ركبته،
على صالح الذي سجل اربع مرات
في آخر سبع مباريات أوروبية.
وحقق "الحمر" بداية طيبة في
الـ ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي ق ـب ــل س ـقــوط
مـفـجــع أمـ ــام اس ـت ــون ف ـيــا  2-7ثم
تعادله مع إيفرتون  ،2-2في حين
ف ــاز أي ــاك ــس اربـ ــع مـ ــرات م ــن اصــل
خمس مباريات في الدوري المحلي
وسقط أمام خرونيننغن.

مباريات اليوم

موتينغ نجم بايرن ميونيخ

صالح نجم ليفربول

7:55

ريد بول  -لوكوموتيف

beINSPORTS HD2

7:55

ريال مدريد  -شاختار

beINSPORTS HD1

10:00

بايرن ميونيخ – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

10:00

انتر ميالن  -مونشنغالدباخ

beINSPORTS HD4

10:00

مانشستر سيتي  -بورتو

beINSPORTS HD2

10:00

اولومبياكوس  -مرسيليا

beINSPORTS HD6

10:00

ميتيالند  -اتاالنتا

beINSPORTS HD5

10:00

أياكس  -ليفربول

beINSPORTS HD1

كوريا نجم أتلتيكو مدريد

فان دي بيك نجم أياكس

فورمة مولر تجدد تكهنات عودته الدولية مونشنغالدباخ إلحياء ذكرى حكيمي إلثبات نفسه كورقة رابحة لإلنتر
ّ
سيعزز توماس مولر مجددا
تكهنات عــودتــه إلــى المنتخب
األل ـم ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،عـنــدمــا
يستهل بــايــرن ميونيخ حملة
دفاعه عن لقبه في دوري أبطال
أوروبا اليوم أمام أتلتيكو مدريد
اإلسباني وراء أب ــواب موصدة
بسبب تفشي فيروس كورونا.
بعد تمريره  21كرة حاسمة
قياسية الـمــوســم الـمــاضــي في
البوندسليغا ،واصــل المهاجم
المندفع دومــا تألقه بتسجيله
 5أه ــداف و 4كــرات حاسمة في
الموسم الجديد.
سجل ابــن الحادية والثالثين
مرتين خــال الـفــوز األخـيــر على
أرمـيـنـيــا بيليفيلد  4-1السبت،
ع ـن ــدم ــا ح ـص ــد زم ـي ـل ــه الـ ـه ــداف
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي
هدفين أيضا.
أعــاد أداؤه األخير المميز إلى
ال ــواجـ ـه ــة ت ـك ـه ـنــات ع ــودت ــه إلــى

مواجهة 1971

مولر
المنتخب ،بعدما استبعده المدرب
يواكيم لوف عن المانشافت بعمر
ً
 29عاما ربيع العام الماضي ،اثر
السقوط الكارثي في كأس العالم
 ،2018والفشل في النسخة األولى
في دوري األمم األوروبية ،لينضم
إلــى زميليه المخضرمين بطلي
ال ـعــالــم  2014مــاتــس هوميلس
وجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروم بـ ــوات ـ ـي ـ ـنـ ــغ .وانـ ـض ــم
العــب الــوســط السابق باستيان

شـفــايـنـشـتــايـغــر إلـ ــى الــدول ـي ـيــن
السابقين ديتمار هامان ولوثار
م ــاتـ ـي ــوس ،ال ـم ـطــال ـب ـيــن ب ــإع ــادة
استدعاء بطل العالم السابق.
وقــال شفايني البالغ  36عاما
لمجلة "كيكر" المتخصصة أمس
االول "لــو كنت مدربا للمنتخب،
لوجب أن يكون مولر وبواتنغ في
المنتخب الوطني".

أشرف حكيمي
ً
هدفا وحقق تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات
في الدوري ،حيث يمكن أن يشكل تفاهمه مع المهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو نقطة قوة إلنتر.

غيابات عديدة في صفوف الروخيبالنكوس

فليك :أتلتيكو لديه أفضل دفاع
أكد مدرب بايرن ميونيخ هانسي فليك ،أمس،
أن أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،ال ــذي سـيــواجـهــه ال ـيــوم في
دور الـمـجـمــوعــات بـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا ،لديه
"أفـضــل دف ــاع فــي أوروب ـ ــا" ،مشيدا بالعمل الــذي
قام به زميله ،األرجنتيني دييغو سيميوني ،مع
"الروخيبالنكوس" طوال السنوات الماضية.
وقال فليك ،في مؤتمر صحافي عشية المباراة،
"دييغو سيميوني ،إذا لم أكن مخطئا ،قاد أتلتيكو

ع ـنــدمــا يـلـتـقــي ف ــري ــق إن ـت ــر م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي م ــع بــوروس ـيــا
مونشنغالدباخ األلماني اليوم في الجولة األولى من مباريات
المجموعة الثانية بــدوري أبطال أوروبــا لكرة الـقــدم ،ستحيي
المواجهة ذكريات مباراة الفريقين الشهيرة التي جمعت بينهما
في عام .1971
فقد تغلب مونشنغالدباخ على إنتر ميالن  7-1في الدور الثاني
من بطولة الكأس األوروبية قبل  49عاما ،فيما يعتبره الكثيرون
أفضل مباراة على اإلطالق قدمها جيل النجوم السابقين جونتر
نيتزر ،وبيرتي فوغتس ،ويوب هاينكس.
لكن تلك المباراة كانت قد ألغيت بقرار من االتحاد األوروبي
للعبة (يويفا) بعدما أصيب روبرتو بونينسيجنا العــب إنتر
ميالن في رأسه ،عندما قذفه أحد المشجعين بعبوة مشروبات
غازية ،وفقد بونينسيجنا الوعي وخرج من الملعب محموال.
وادعى مونشنغالدباخ أن الالعب قام بتمثيل فقدانه الوعي،
لكن بونينسيجنا تمسك بأن ذلك لم يحدث.
وأعيدت المباراة في برلين وانتهت بالتعادل السلبي وتأهل
إنتر ميالن حينذاك مستفيدا من الفوز  4-2على ملعبه ،وواصل
الفريق اإليطالي المشوار حتى نهائي البطولة ،لكنه خسر صفر-2
أمام أياكس الهولندي ،يقيادة األسطورة يوهان كرويف حينذاك.

يأمل الدولي المغربي الشاب أشــرف حكيمي أن
يكون الورقة الرابحة إلنتر على الــرواق األيمن هذا
الـمــوســم ،ليس فقط لمساعدة فريقه على الــذهــاب
ً
ً
بعيدا في دوري أبطال أوروبا ،بل ليثبت أيضا لريال
مدريد اإلسباني الذي أوقعته القرعة في المجموعة
ً
ذاتها مع الفريق اإليطالي ،أنــه كــان مخطئا عندما
قرر التخلي عنه.
ً
انتقل حكيمي " 21عاما" مطلع الموسم الحالي
من كتيبة المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين
زي ــدان الــى إنتر بصفقة دائـمــة ،بعد أن أمضى آخر
ً
موسمين معارا إلى بوروسيا دورتموند األلماني
من بطل إسبانيا.
وبهذا الشأن ،تساءلت صحيفة "كورييري ديلو
س ـب ــورت" اإليـطــالـيــة عــن ف ــوز مـيــان  2-1فــي دربــي
ميالنو على حساب "نيراتسوري" السبت ،والذي كان
فيه المغربي أحد أفضل عناصر فريقه" :كل مرة نراه
فيها على أرض الملعب ،نبدأ بالتفكير في زيدان :كيف
سمح له بالرحيل إلى مكان آخر؟".
وقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن م ـس ـت ـه ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ــوار فــي
المسابقة القارية األهم اليوم أمام ضيفه بوروسيا
مونشنغالدباخ األلـمــانــي ،يبدو حكيمي أنــه وجد
ً
إيقاعه باكرا بالقميص األسود واألزرق بعد أن سجل

لمدة  9سـنــوات ،ونجح في جعل الفريق يتطور
بـشـكــل إي ـجــابــي ،وأص ـب ــح لــديــه أف ـضــل دف ــاع في
أوروبا".
ورفض عقد مقارنات بين الفريقين على أساس
لقاء ات سابقة ،مشيرا إلــى أنــه يهتم حاليا فقط
بـ"مباراة الغد" ،متابعا" :ال أفكر في الماضي ،أنا
مهتم بمنافس الغد .لقد درسـنــاه ونعرف نقاط
قوته وأيضا نقاط ضعفه".

توجه أتلتيكو مدريد «الروخيبالنكوس» ،أمس ،إلى
ميونخ لخوض أول مواجهة له بدوري أبطال أوروبا
أمام حامل اللقب بايرن ميونخ ،بدون أربعة من العبيه
األساسيين لإلصابة ،وهم ساؤول نييجيز ،وخوسيه
ماريا خيمينيز ،ودييغو كوستا وشيمي فرساليكو.
وغاب أيضا عن قائمة الالعب مانو سانشيز ،في
حين يعود إليها رينان لودي بعد تعافيه من مشكالته
العضلية.

وكانت القائمة تضم ،في بداية األمر 4 ،العبين من
الفريق الرديف ،وهم الحارس سان رومان ،والظهير
ريـ ـك ــارد ،والعـ ــب ال ــوس ــط خـ ــوان مــانــويــل ســانــابــريــا
والمهاجم سرخيو كاميلو ،لكنهم لــم يـســا فــروا في
النهاية ب ـ "داعــي توخي الـحــذر" لــوجــود نتيجة غير
حــاسـمــة لـفـحــوص "ك ــورون ــا" ألح ــد الع ـبــي ال ــردي ــف،
ليبقوا في مدريد.
وضـمــت القائمة :فــي حــراســة المرمى يــان أوبــاك

وإيفو جربيتش؛ وفي الدفاع كيران تريبييه ،وستيفان
سافيتش ،وفيليبي مونتيرو ،ورينان لودي وماريو
ايــرمــوســو؛ وفــي خــط الــوســط كــوكــي ،هيكتور إيريرا
ولوكاس توريرا؛ واألجنحة فيكتور ماتشين "فيتولو"،
توماس ليمار ويانيك كاراسكو؛ وفي الهجوم ماركوس
يــورن ـتــي ،وأن ـخــل ك ــوري ــا ،ولــويــس س ــواري ــز ،وإي ـفــان
سابونيتش وجواو فيلكس.

غوارديوال يبحث عن اللقب الضائع لمانشستر سيتي

غوارديوال مدرب السيتي

في موسمه الخامس على رأس اإلدارة الفنية
لمانشستر سيتي ،يستهل المدرب اإلسباني
ً
جوزيب غوارديوال حملة جديدة بحثا عن منح
فريقه اإلنكليزي لقبه األول في دوري أبطال
أوروبا في كرة القدم.
ويستقبل مانشستر سيتي خصما عنيدا
هو بورتو البرتغالي المتوج مرتين في 1987
و 2004ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وال تـ ــزال ال ـخ ـس ــارة ال ـمــوج ـعــة أمـ ــام لـيــون
الفرنسي ( )1-3في ربع نهائي النسخة األخيرة،
قبل شهرين ،عالقة في أذهان غوارديوال وعشاق
الفريق األزرق.
ً
وجــاءت الهزيمة بطريقة مذلة نظرا لفارق
اإلم ـكــانــات الـكـبـيــر بـيــن الـطــرفـيــن ،لـكــن األهــم
بالنسبة لغوارديوال كان مجازفة تكتيكية غير
فعالة لم تكن األولى له في البطولة القارية.
وارتـ ـفـ ـع ــت حـ ـ ـ ّـدة ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـم ــدرب
الكتالوني الذي منح برشلونة اللقب مرتين في
بداياته ،قبل ان يختبر مطبات قارية أيضا مع
بايرن ميونيخ االلماني ،برغم نجاحه محليا.
وأحـ ـ ـ ــرز مـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ـ ـبـ ــافـ ــاري لـقــب
الــدوري ثالث مرات والكأس مرتين بين
 2013و ،2016لكن مشواره القاري توقف

دوما في االدوار االقصائية.
ّ
يخيم الـشــك على مستقبل غ ــواردي ــوال مع
سيتي ،خصوصا أنــه دخــل عــامــه االخـيــر من
عـقــده ،وال شــك أن مـشــواره فــي دوري االبطال
سـيـحــدد بـشـكــل كـبـيــر مستقبله ال ـك ــروي مع
سيتي.
رسمياّ ،
يعبر الطرفان ،أي المدرب وإدارته،
عن رغبة االستمرار في المستقبل .وقال عمر
ب ــرادة مــديــر العمليات فــي مجموعة "سيتي
غروب" المالكة للنادي" :بيب أفضل مدرب في
العالم ونريد بقاءه".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال غـ ــوارديـ ــوال ق ـبــل ثــاثــة
أسابيع" :أرغب بالبقاء فترة أطول هنا".
وفي ظل هذا االجماع بالرأي ،سيكون عدم
تمديد عقد غوارديوال مفاجئا.
ّ
وأكد برادة" :سنخوض محادثات معه عندما
يحين الوقت".
لكن بيب يدرك التحديات جيدا ،وأنه برغم
كل نجاحاته الماضية على غرار إحرازه ثمانية
ألقاب مع سيتي في آخر ثالث سنوات ،يتعين
ً
عليه أن يستحق التجديد ،موضحا" :بلغ هذا
النادي مستويات مرتفعة في السنوات العشر
االخيرة ويجب الحفاظ عليها .أعرف إمكانات

النادي ،وإذا لم أدركها ،فال أستحق ربما (عقدا
ً
جديدا) .إذا يجب أن نفوز كي أمدد".
وفي حال عدم تصدره المجموعة ،وبالتالي
عدم خوض ثمن النهائي على أرضهُ ،
سيعتبر
إخـفــاقــا لكتيبة تضم أمـثــال البلجيكي كيفن
دي بروين ،ورحيم ستيرلينغ ،واالرجنتيني
سيرخيو أغويرو.

غياب دي بروين
لكن سيتي سيكون محروما هذه المرة من
خدمات دي بروين المصاب ،بعد أن كان احدى
العالمات المضيئة في موسمه الماضي ،الذي
تنازل فيه عن لقب الــدوري المحلي لمصلحة
ليفربول.
ح ـتــى ف ــي ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ ،ل ــم ي ـعــد ال ـفــريــق
المرعب ،فمني بخسارة كبيرة أما ليستر ستي
 2-5في عقر داره ملعب االتحاد ،كما تعادل مع
ليدز يونايتد الصاعد.
ج ــاء ف ــوزه األخ ـيــر عـلــى أرس ـن ــال (-1ص ـفــر)
ً
السبت مشجعا ،خصوصا في إطار الصالبة
الدفاعية التي تبقى نقطة الضعف في صفوف
"سيتيزنس".

حاول غوارديوال مرة جديدة تعزيز دفاعه
ّ
فضم الهولندي نايثن آكي
بصفقات هائلة،
( 45مليون يورو) ،وخصوصا البرتغالي روبن
دياش من بنفكيا ( 68مليون يورو).
وت ـ ـ ّـوج س ـي ـتــي س ــت م ـ ــرات ب ـل ـقــب ال ـ ــدوري
المحلي ،أولـهــا فــي  1937وآخــرهــا فــي ،2019
وســت مــرات أيضا في الكأس ،في حين يعود
لـقـبــه ال ـق ــاري الــوحـيــد ال ــى الـمـســابـقــة الثالثة
القديمة كأس الكؤوس األوروبية عام .1970
ّ
يــوفــر مالكو سيتي االمــارات ـيــون كــل شيء
ت ـقــري ـبــا ل ـ ـغـ ــوارديـ ــوال ،بــان ـت ـظــار رد الـجـمـيــل
ومنحهم الـلـقــب ال ـقــاري المنتظر واألول في
تاريخهم.
وي ـص ـط ــدم ال ـف ــرن ـس ــي ال ـم ـخ ـض ــرم مــاتـيــو
فالبوينا مع فريقه السابق مرسيليا ،عندما
ي ـح ــاول ق ـي ــادة أول ـم ـب ـيــاكــوس ال ـيــونــانــي الــى
تحقيق الفوز في المجموعة ذاتها.
وقال الالعب البالغ  36عاما بعد القرعة" :أنا
ومرسيليا مرتبطان الى االبد".
أم ـضــى الع ــب ال ــوس ــط ثـمــانــي س ـن ــوات في
م ـل ـعــب فـ ـيـ ـل ــودروم ق ـبــل رح ـي ـلــه الـ ــى دي ـنــامــو
موسكو الروسي في  ،2015ثم تنقله بين ليون
وفنربغشة التركي حتى عام .2019
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سيكون الموسم الحالي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا
ً
مختلفا بكل المقاييس ،إذ
من المحتمل أن تؤثر جائحة
كورونا على العديد من األمور
فيما يخص العائدات المالية
والحضور الجماهيري ومردود
البث التلفزيوني.

استأنفت بطولة دوري أبطال
أوروبا ،أمس ،في خضم جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد،
وس ــط ش ـكــوك ح ـيــال الـعــائــدات
الـمــالـيــة ل ـهــذا ال ـح ــدث ،مـمــا قد
يستدعي تـعــديــات فــي لــوائــح
القوانين.
ً
و خــا فــا للسنوات السابقة،
لم يعلن االتحاد األوروبي لكرة
القدم (يويفا) ُ
بعد ،هباته ألهم
أح ــداث ــه الــريــاض ـيــة ،وال ـت ــي قد
تـعــود بــأربــاح أقــل مــن المعتاد
من جراء تأثر مــوارد كرة القدم
المالية باألزمة الصحية.
فـ ــي م ــو س ــم ،2020 - 2019
حصل كل فريق من األندية الـ 32
المشاركة في دور المجموعات،
ع ـ ـلـ ــى  15.25م ـ ـل ـ ـيـ ــون ي ـ ـ ــورو
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،ق ـب ــل ت ـس ـج ـيــل أي
ن ـق ـطــة .وكـ ــان ك ــل ف ــوز ف ــي دور
المجموعات يضمن للفريق 2.7
مليون يورو إضافية ،و 900ألف
يورو عن كل تعادل.
وحـ ـ ـص ـ ــل كـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق ت ــأه ــل
لــأدوار اإلقصائية (دور الـ )16
على  9.5ماليين يــورو ،يضاف
إل ـي ـهــا  10.5مــاي ـيــن يـ ــورو في
ح ــال بـلــوغ رب ــع الـنـهــائــي ،و12
مـلـيــون ي ــورو مــع ب ـلــوغ نصف
النهائي.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـفـ ــائـ ــز ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ،وهـ ــو ف ــري ــق بــايــرن
ميونيخ األلـمــانــي ،فقد حصل
على  19مليون يــورو إضافية،

فــي مقابل  15مليونا لباريس
سان جرمان الفرنسي الوصيف.
وي ـض ــاف إل ــى ه ــذه الـمـبــالــغ
الـ ـث ــابـ ـت ــة ،جـ ـ ــزء مـ ــالـ ــي يـتـغـيــر
ً
اعـتـمــادا على أداء الـنــادي على
مدى عشر سنوات ،والتي يمكن
أن تصل إلى  35.46مليون يورو:
ويتصدر ريال مدريد اإلسباني
ً
هذا الترتيب متقدما على بايرن،
ف ــي ح ـيــن يـحـتــل س ــان جــرمــان
المركز الثامن.
ً
وأخ ـيــرا ،يأتي تقسيم كعكة
حقوق البث التلفزيوني ،التي
بلغت  292مليون ي ــورو العام
ّ
ً
ال ـمــاضــي ،وتـ ــوزع وف ـقــا لقيمة
ك ــل س ــوق تـلـفــزيــونـيــة لــأنــديــة
المشاركة.
م ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ـتـ ــأهـ ــل م ـط ــاب ـق ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـس ـ ــاب ـ ـق ـ ــة ،رغ ـ ــم
تقليص فترة دور المجموعات
وحصرها بين أكتوبر وديسمبر
ً
بدال من البدء في سبتمبر.
وعليه ،تتنافس أربـعــة فرق
في كل مجموعة ذهابا وإيابا،
مع ثالث نقاط لكل فوز ونقطة
واحـ ـ ـ ـ ــدة لـ ـك ــل ت ـ ـ ـعـ ـ ــادل .ي ـت ــأه ــل
ال ـم ـت ـصــدر وث ــان ــي الـمـجـمــوعــة
لــدور ال ــ ،16والثالث ينتقل إلى
دور الـ 32من الدوري األوروبي
(يوروبا ليغ).
ً
وب ـ ـ ـ ـ ــدء ا م ـ ــن دور الـ ـ ـ ـ ــ 16مــن
ال ـم ـســاب ـقــة ،ت ـجــري ال ـم ـبــاريــات
ب ـن ـظ ــام ال ـ ــذه ـ ــاب واإلي ـ ـ ـ ــاب مــع
اإلقصاء المباشر ،ليصل فريقان

ً
بويول :ال مرشح أوفر حظا
للفوز في الكالسيكو
أكد العب كرة القدم السابق
كارليس بويول السفير الحالي
لرابط ـ ــة ا لـ ـ ــدوري اإلسباني
«ال ليغا» ،أنه «ال يوجد مرشح
أوف ــر حـظــا لـلـفــوز فــي م ـبــاراة
ال ـك ــاس ـي ـك ــو ال ـم ــرت ـق ـب ــة بـيــن
برشلونة وريال مدريد السبت
على ملعب «كامب نو».
وخـ ـ ـ ـ ــال احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال س ـ ـفـ ــراء
«الليغا سانتاندير» ،الذي أقيم
أمــس األول في مــدريــد ،اعتبر
بــويــول أن ــه «ال يــوجــد مرشح
أوفر حظا للفوز» بالنظر إلى
النتائج السلبية للفريقين في
ال ـجــولــة األخـ ـي ــرة م ــن الـلـيـغــا،
ح ـي ــث س ـق ــط ب ــرش ـل ــون ــة أم ــام
خيتافي بهدف نظيف خارج
أرضـ ـ ـ ــه وري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد أم ـ ــام
قادش الصاعد حديثا بنفس
الـنـتـيـجــة ،ول ـكــن ع ـلــى ملعبه
بالعاصمة اإلسبانية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــابـ ــق
للبرشا« :فــي الجولة األخيرة
عــانــى كــاهـمــا ،لــذلــك سيكون

م ــن ال ـم ـهــم لـكـلـيـهـمــا تحقيق
نتيجة جيدة .أنا واثق من ذلك
سيكون لمصلحة برشلونة».
ويـتــواجــه برشلونة وريــال
مدريد السبت ضمن منافسات
ال ـج ــول ــة ال ـســاب ـعــة م ــن دوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة

إلــى المباراة النهائية المقررة
إقامتها فــي إسطنبول فــي 29
مايو .2021
يـ ــأمـ ــل «يـ ــوي ـ ـفـ ــا» اس ـت ـك ـم ــال
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـغـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ــادة ح ـت ــى
ال ـن ـهــائــي ،وي ــرف ــض ف ــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي ال ـن ـظــر ف ــي م ــا يسمى
«ن ـ ـظـ ــام الـ ـتـ ـجـ ـم ــع» ،أي عـمـلـيــة
ً
إقصاء من مواجهة واحدة بدءا
م ــن رب ــع الـنـهــائــي وع ـلــى أرض
محايدة ،على غرار ما حصل في
أغسطس الماضي في العاصمة
البرتغالية لشبونة جراء جائحة
كوفيد.-19

الخسارة باالنسحاب
وأف ـ ـ ـ ـ ــرزت األزم ـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
خ ـط ــري ــن ج ــدي ــدي ــن ل ـل ـخ ـســارة
باالنسحاب ،وبنتيجة  3-0في
كل مرة.
ستكون هذه هي الحال إذا لم
يتمكن أي فريق من توفير «13
ً
الع ـبــا عـلــى األق ــل» مــن ضمنهم
حارس المرمى من جراء مرض
أو حجر جــزء مــن الفريق ،وإذا
ت ـ ـعـ ــذر تـ ـح ــدي ــد مـ ــوعـ ــد ج ــدي ــد
للمباراة.
تسري العقوبة نفسها على
ً
ناد ُيعتبر «مسؤوال عن عدم
أي ٍ
إقــامــة الـمـبــاراة» بسبب القيود
التي تفرضها سلطاته المحلية،
ك ــإغ ــاق الـ ـح ــدود أو إجـ ـ ــراء ات
الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ،وس ـي ـك ــون

بارتوميو يخضع
للعزل الصحي

كارليس بويول
القدم ،في أجواء تتسم بغياب
ال ـج ـم ـهــور ف ــي ض ــوء جــائـحــة
كورونا.
(إفي)

ي ـخ ـضــع رئـ ـي ــس ن ــادي
ب ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ـ ـ ــة جـ ــوس ـ ـيـ ــب
بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو ل ـ ـل ـ ـعـ ــزل فــي
م ـنــزلــه م ـنــذ أيـ ـ ــام ،بـعــدمــا
خ ــال ــط قــري ـبــا ل ــه أظ ـهــرت
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات إصـ ــاب ـ ـتـ ــه
بفيروس كورونا.
ولهذا السبب لم يشاهد
بارتوميو من المقصورة
مساء امس مباراة البرشا
أمام فرنسفاروش المجري
بـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ــا،
فــي أول م ـشــاركــة للفريق
الكتالوني بهذه البطولة
في موسم .2021-2020
وذك ـ ـ ــر م ـت ـح ــدث بــاســم
نادي برشلونة لـ«إفي» ،أن
نتيجة اختبار الكشف عن
الفيروس ،التي خضع لها
بارتوميو ،جاء ت سلبية،
وأنه في انتظار الخضوع
لفحص ث ــان ،ليتمكن من
الخروج من العزل.
(إفي)

ً
ضــروريــا حينها إيـجــاد ملعب
عـ ـل ــى أرض م ـ ـحـ ــايـ ــدة إلق ــام ــة
المباراة.

مقاعد الصحافيين
ت ــوف ــر ل ــوائ ــح «ي ــوي ـف ــا» م ــا ال

الراحل كوبي براينت
وعائلته تبرعوا بمليون دوالر
لتشييد وافـتـتــاح المتحف في
عام .2016

وأض ـ ـ ـ ــاف «ب ـص ـف ـت ــه مــان ـحــا
مــؤسـســا ،فـقــد فـهــم أهـمـيــة هــذا
المتحف لألمة والعالم ،وبعدما

أجـلـنــا ه ــذا ال ـح ــدث ف ــي م ــارس
الماضي بسبب جائحة كورونا،
ن ـع ـت ـقــد أن ه ـ ــذا ه ــو ال ـتــوق ـيــت

يقل عن مئة مقعد للصحافيين
في مباريات دور المجموعات.
وي ــرتـ ـف ــع ال ـ ـعـ ــدد إل ـ ــى  200فــي
مباريات اإلقصاء المباشر.
وكما هي الحال مع المباريات
الدولية وفي الــدوري األوروبــي،
ي ـح ــق ل ــأن ــدي ــة إجـ ـ ـ ــراء خـمـســة

ً
تـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن الـ ـث ــاث ــة
الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة خ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاري ــات،
م ــن أج ــل «تـخـفـيــف ال ـع ــبء على
الالعبين» من روزنامة المباريات
المكثفة في  2021 - 2020بسبب
الجائحة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات خ ـ ــروج

قــال وزيــر الرياضة اإليطالي
فينتشنزو سبادافورا أمس،
فــي مـعــرض حــديـثــه عن
الـجــدل ال ــذي أثير
ً
أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ب ـي ـنــه
هـ ــو وال ـن ـج ــم
ال ـبــرت ـغــالــي

رونالدو

المثالي لتكريم ذكراه عبر وضع
قـمـيـصــه ل ــأنـ ـظ ــار» .ك ـمــا يـقــدم
ال ـم ـعــرض ال ـعــديــد م ــن ال ـصــور
لالعب الراحل بقسم الرياضة.
وك ـ ـ ــان ب ــرايـ ـن ــت ل ـق ــي حـتـفــه
وابنته جيانا وسبعة أشخاص
آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــادث ت ـح ـط ــم
م ــروحـ ـي ــة ف ــي ض ــواح ــي ل ــوس
أنجلس  26يناير الماضي.
ويعتبر براينت الــذي توفي
ع ــن ع ـمــر  41ع ــام ــا ،واح ـ ــدا من
أف ـض ــل الع ـب ــي كـ ــرة ال ـس ـل ــة فــي
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي كــل
الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــور ،ب ــالـ ـنـ ـظ ــر لـ ــأرقـ ــام
القياسية التي حققها على مدار
مسيرة ذهبية استمرت نحو 20
عاما ،كما أنه توج مع المنتخب
األ مـيــر كــي بذهبيتي أولمبياد
بكين  2008ولندن .2012
(إفي)

كريستيانو رونالدو ،إن «هؤالء
األب ـط ــال الـكـبــار يـشـعــرون أنهم
أعلى من اآلخرين».
جاء تصريح الوزير اإليطالي
بـ ـع ــدم ــا وصـ ـ ـ ــف ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
ً
ب ــ«ال ـك ــاذب ــة ت ـم ــام ــا» االت ـهــامــات
الـ ـت ــي وج ـه ـه ــا لـ ــه سـ ـب ــاداف ــورا
األسبوع الماضي لخرق الالعب
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــول
الصحي في
ال ـ ـخـ ــامـ ــس
من أكتوبر
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري،
ح ـ ـيـ ــن غـ ـ ــادر
الحجر الصحي
ل ـفــري ـقــه يــوفـنـتــوس
ل ـ ــانـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام ل ـم ـع ـس ـك ــر
المنتخب البرتغالي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاداف ـ ـ ـ ـ ــورا ف ــي
تـصــريـحــات لـقـنــاة التليفزيون
اإل يـ ـط ــا لـ ـي ــة « »la 7إن « ه ـ ــؤالء
األب ـط ــال الـكـبــار يـشـعــرون أنهم
فوق اآلخرين».
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــع« :ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــات
الموضوعية هي أنه عندما غادر
ب ـلــدنــا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي معسكر
المنتخب (الـبــرتـغــالــي) ،انتهك

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ــري ــال م ــدري ــد زيــن
الــديــن زيـ ــدان ،أن االن ـت ـقــادات ال ـتــي تلقاها
بـعــد الـهــزيـمــة األول ــى لفريقه ه ــذا الموسم
أمام قادش السبت الماضي في اللقاء الذي
احتضنه ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ،في
إطار الجولة السادسة بدوري الدرجة األولى
اإلس ـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم (الـلـيـغــا) يستحقها
جـمـيــع الع ـب ـيــه ،ويـسـتـحـقـهــا ه ــو «أول ـه ــم»،
م ـش ــددا عـلــى أن ـهــا ستجعلهم «أق ـ ــوى» من
ذي قبل.
وقال زيدان في المؤتمر الصحافي ،الذي
يسبق الـمـبــاراة األولــى للفريق الملكي في
دوري أبطال أوروبــا (الـيــوم) أمــام شاختار
دونيتسك «نحن جميعا فــي الـقــارب نفسه
واالنتقادات ستجعلنا أقوى؛ إنه أمر منطقي
ف ــي ريـ ــال م ــدري ــد ،ن ـعــرف أي ــن ن ـحــن ،هـنــاك
الكثير مــن االن ـت ـقــادات ،وبـعــد م ـبــاراة مثل
تلك ،الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به
هو العودة إلى العمل ألن الشيء الجيد هو

أنـنــا نلعب كــل ثــاثــة أي ــام» .وأض ــاف «كلنا
نستحق النقد عــن ذلــك الـيــوم ،وأنــا أولهم،
وليس فقط الالعبين الذين يقاتلون ،إنهم
يحاولون وأحيانا ال تسير األمــور على ما
يرام .سنحاول تغيير الديناميكية في مباراة
الغد ،لكن ستستمر االنتقادات على الدوام،
بل وحتى في حالة الفوز».
وعندما سئل عن االداء الذي قدمه بعض
ال ــاع ـب ـي ــن ،م ـث ــل إي ـس ـكــو أالركـ ـ ـ ــون ق ـب ــل أن
يتم استبداله بين الشوطين ،قــال المدرب
الفرنسي «لقد أثبت إيسكو دائما أنه العب
حاسم ورائع ،وليس لدي شك في ذلك .يمكن
الحديث عن الجميع في ذلك اليوم ،وعني أنا
أوال .كان يوما سيئا بالنسبة لنا».
وصرح بقوله «سنقاتل معا في مواجهة
كل ما ينتظرنا».
وتجنب زي ــدان مقارنة الموسم الحالي
ب ــال ـم ــوس ــم الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي ظ ــل ت ــزام ــن ه ــذه
ال ـهــزي ـمــة ب ـت ـلــك ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ال ـف ــري ــق مــن

كورتوا :بإمكاننا الفوز باألبطال
من جهته ،اعتبر البلجيكي تيبوا كورتوا
حــارس مرمى ريــال مدريد أن فريقه ضمن
المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا خالل
الـمــوســم ال ـج ــاري ،مــؤكــدا أن «الميرينغي»
ي ـت ـم ـتــع ب ــاإلمـ ـك ــان ــات الـ ـت ــي ت ــؤه ـل ــه لـلـفــوز
بالبطولة على ا لــر غــم مــن النتائج السيئة
التي سجلها خــال النسخ األخـيــرة عندما
عجز عن تجاوز الدور ثمن النهائي.
وف ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ق ـب ــل م ــواج ـه ــة

الـ ـب ــروت ــوك ــول وف ـ ــي الـ ــواقـ ــع تــم
فـتــح تـحـقـيــق ف ــي مـكـتــب مــدعــي
الجمهورية اإليطالية ،وليس في
مكتب المدعي العام الرياضي.
م ــا كـ ــان يـنـبـغــي أن ي ــذه ــب إلــى
البرتغال».
كما اعتبر وزير الرياضة ،أن
«الرسالة التي يجب أن يرسلها
أب ـ ـط ـ ــال ب ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى هــي
ً
ً
احترام القواعد دائـمــا» ،مشيرا
إلــى أن خــافــه مــع كريستيانو
يـ ــرجـ ــع «ألنـ ـ ـن ـ ــي ك ـش ـخ ــص مــن
خـ ـ ـ ـ ـ ــارج ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم (ع ـ ــال ـ ــم
الرياضة) ،قلت ما أفكر به حول
رونالدو ،وهو شخص لديه 240
مليون متابع».
ُ وكـ ــان ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي قد
شـ ـخـ ـص ــت إص ــابـ ـت ــه ب ـف ـي ــروس
ك ــورون ــا ال ـثــاثــاء قـبــل الماضي
وع ـ ـ ــاد إل ـ ــى إي ـط ــال ـي ــا األرب ـ ـعـ ــاء
الماضي على متن طائرة طبية،
ثـ ــم ظ ـه ــر فـ ــي بـ ــث م ـب ــاش ــر عـبــر
حسابه على (إنستغرام) ليصف
ات ـهــامــات ال ــوزي ــر لــه بــ«الـكــاذبــة
ً
ت ـمــامــا» ،وي ـشــدد عـلــى احـتــرامــه
للوائح التي وضعها اليوفي.
(إفي)

وفاة برونو مارتيني الحارس
السابق لمنتخب فرنسا
ت ــوف ــي ح ـ ــارس ال ـم ــرم ــى ال ـس ــاب ــق لـلـمـنـتـخــب
الـفــرنـســي لـكــرة ال ـقــدم بــرونــو مــارتـيـنــي ،المدير
المساعد الحالي لمركز مونبيلييه التدريبي،
ً
عن ُعمر ناهز  58عاما ،وفق ما أعلن أمس ناديه،
الذي أنهى معه مسيرته الكروية في عام .1999
وعانى مارتيني ،الذي خاض  31مباراة دولية
بين  1987و ،1996توقف القلب والجهاز التنفسي
بداية األسبوع الماضي في مركز تدريب غرامون
في ضواحي مونبيلييه ،قبل نقله بحالة حرجة
إلى مستشفى أرنو دو فيلنوف.
وت ــول ــى حـ ـ ــارس م ــرم ــى «ال ـ ــدي ـ ــوك» ال ـس ــاب ــق،
وال ـم ـت ـحــدر م ــن ب ـلــدة نـيـفـيــر ف ــي وس ــط فــرنـســا،
ً
مسؤولية حراسة مرمى المنتخب خلفا لجويل
باتس ،الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 1986
ِّ
وحصد لقب بطل أوروبا في  ،1984قبل أن يسلم
المهمة لفابيان بارتيز ،الــذي تــم تفضيله على
حارس باريس سان جرمان برنار الما.
وقبل اللعب في المنتخب األول ،فاز مارتيني

زيدان :الكل يستحق االنتقاد وأنا أولهم
مــايــوركــا ال ـعــام الـمــاضــي ،وتـعـهــد بالقتال
لتغيير ال ـص ــورة ال ـتــي ب ــدا عـلـيـهــا الـفــريــق
السبت الماضي.
ي ــذك ــر أن ق ــائ ــد ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،ســرخـيــو
راموس ،غاب عن مران الفريق أمس بسبب
مشكالت في الركبة اليسرى ،لتقل حظوظه
في المشاركة في مباراة اليوم.

المغلوب ،فيمكن إجــراء تبديل
سادس في الوقت اإلضافي.
ي ـب ـقــى ن ـظ ــام ح ـك ــم ال ـف ـيــديــو
الـمـســاعــد «ف ــي اي ــه آر» ،وال ــذي
د خ ــل حـيــز التنفيذ فــي موسم
 ،2020-2019ســاريــا فــي جميع
مراحل المسابقة.

سبادافورا :كريستيانو يشعر أنه أعلى من اآلخرين

متحف «األفرو أميركي» يكرم كوبي براينت
افـ ـتـ ـت ــح ال ـم ـت ـح ــف ال ــوط ـن ــي
للفنون والثقافة األفروأميركي
بالواليات المتحدة مساء أمس
األول مساحة مخصصة لتكريم
العب كرة السلة الراحل ،كوبي
براينت ،الــذي لقي مصرعه في
يـنــايــر الـمــاضــي ،إلرث ــه فــي كــرة
السلة وفــي ثقافة الـبــاد طــوال
مشواره الرياضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـح ــف
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ،س ـب ـن ـســر ك ـ ـ ــرو ،فــي
بـ ـي ــان ،إن «م ـس ــاه ـم ــات كــوبــي
داخ ـ ــل وخـ ـ ــارج ال ـم ـل ـعــب كــانــت
استثنائية».
وأوض ــح أن قميص براينت
ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــداه ف ـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات
الـ ــدوري األمـيــركــي لـكــرة السلة
للمحترفين عام  2008سيكون
حـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
بالمعرض للزوار.
وأشاد كرو كذلك بأن براينت

رياضة

ش ــاخ ـت ــار دون ـي ـت ـســك ب ـ ــدور ال ـم ـج ـمــوعــات،
أوضح كورتوا أن الريال في مشواره للفوز
بالكأس ذات األذنين ال يتأثر بالعديد من
التحديات التي تواجهه خالل الفترة الراهنة
م ـثــل عـ ــدم ض ــم الع ـب ـيــن ج ـ ــدد ،وم ـضــاهــاة
الـمـيــزانـيــات الضخمة لــأنــديــة الـكـبــرى في
الساحة األوروبية.
وفي هذا الصدد ،قال النجم البلجيكي «أنا
أثق تماما في هذا الفريق ،ونستطيع الفوز
بدوري األبطال».
وأضـ ــاف «فــريــق مـثــل ري ــال مــدريــد يبدأ
دائ ـم ــا ك ـمــرشــح ل ـل ـفــوز بـلـقـلــب الـمـنــافـســة،
وعلينا إظهار ذلك على أرض الملعب .لدينا
المهارات الالزمة للفوز بها».
وأك ــد ال ـحــارس البلجيكي ،ال ــذي ساهم
بـقــوة فــي تـتــويــج فــريـقــه الـمــوســم الماضي
بلقب الليغا ،أن «الميرينغي» لعب «مباريات
جـ ـي ــدة» ف ــي ال ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن دوري
األب ـط ــال حـتــى خـســر فــي دور ثـمــن نهائي

أمام مانشستر
سيتي.
واسـتـطــرد:
«ل ـ ـ ـ ـ ــم نـ ـت ــأه ــل
(وقـتـهــا) لكني
أ ر ى ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــر يـ ـ ــق
يـتـمـتــع ب ـش ـغــف ويــريــد
اللعب بكل ما لديه من جهد للفوز
بالتشامبيونز ليغ رغم أننا نعلم
أن هناك فرقا جيدة أخرى».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «نـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــن ضـ ـم ــن
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز ،ول ـس ـن ــا
الــوح ـيــديــن ،لـكـنـنــا ري ــال مــدريــد
وسـنـنــافــس دائ ـمــا لـلـفــوز بها.
ما يميز دوري أبطال أوروبا
هو اللعب بين أكبر األندية
في العالم».
(إفي)

ً
ببطولة أمم أوروبا تحت  21عاما ( )1988ضمن
تشكيلة كانت واعدة حينها َّ
ضمت العبين صاروا
ً
فيما بعد نجوما ،على غرار إريك كانتونا ولوران
بالن وفنسان.
وب ــرز مــارتـيـنــي ،ال ــذي اشـتـهــر بــرصــانـتــه ،في
مــديـنــة أوك ـس ـيــر ،حـيــث نـشــأ مــع فــريــق المدينة
ال ـص ـغ ـيــرة ،قـبــل أن يـنـضــم إل ــى مــونـبـيـلـيـيــه في
صـيــف  ،1995حـيــث أنـهــى مسيرته االحـتــرافـيــة
بعد أربع سنوات.
ومع أوكسير ،وتحت قيادة المدرب التاريخي
غي رو ،خاض مارتيني مباريات كبيرة في كأس
االتحاد األوروبي ،ولعب في نصف النهائي ضد
دورتموند األلماني ( ،)1993وفاز بكأس فرنسا
( )1994أمام فريقه المستقبلي.
وفي نهاية مسيرته الحافلة ،انضم مارتيني
إلى اإلدارة الفنية لالتحاد الفرنسي ،حيث عمل
ألكثر من عقد ( )2010-1999في تدريب جيل من
الحراس على أعلى مستوى.

ةديرجلا
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الله بالنور
أ.د .محمد المقاطع

فساد المصلحين
وتساقط المعارضين
نكبة العمل السياسي في الكويت ،وسبب اإلحباط العام
لــدى الـنــاس ،وحالة الصدمة القاسية التي يعيشونها،
هي بسبب فقدان الثقة ،بل وعــدم المصداقية لألغلبية
ً
العظمى من السياسيين ،فهم يبيعون للمواطنين وهما
ً
ً
تلو الوهم ،ويعطونهم وعودا هم يعرفون مقدما عجزهم
وضعف قدرتهم عن القيام بها ،وعلى الرغم من كل ذلك
ويعدون ،بل ولألسف يقسمون
فإنهم يكذبون ويكذبونِ ،
وهم يعلمون عدم صدقهم ،وقد عانى المواطن من مرارة
ً
ً
الكذب المتتالي ،وشهد وعايش كذبا صريحا ،بعد أن
ّ
صدق وانتظر وترقب ،فإذا كل ما قيل له متاجرة بمعاناته
وبآالمه وتطلعاته ،حتى وصل األمر بالمواطن إلى عدم
تصديق أحد ،وهو غير ملوم في ذلك.
ولـعــل الــافــت فــي األم ــر هــو مــا عــايـشــه ال ـمــواطــن في
سلوك وممارسة من يدعون أنهم مصلحون ،ممن ّ
عول
ً
ً
عـلـيـهــم ال ـن ــاس وان ـت ـظ ــروا مـنـهــم س ـلــوكــا مـخـتـلـفــا ،ف ــإذا
بهؤالء ِيلجون في الفساد ،تحت سمع ونظر المواطن،
فهم يسلكون الوساطات الجائرة ،التي تغتصب حقوق
اآلخرين ومراكزهم القانونية المستحقة ،وليت فزعتهم
كانت لمستحق أو مظلوم ،بــل إنهم يعقدون الصفقات
ً
تحقيقا لمصالحهم الخاصة ،أو يغمضون أعينهم عن
ممارسات صريحة للفساد ،مــا جعلهم شــركــاء ،بــل إنك
حينما تستمع لمن يدعي أنه من المصلحين وهو يسوق
المبررات لموقفه المخزي أو المتخاذل أو الفاسد تدرك
ّ
وضيع
أنه قد فرط بالعهد ،وحنث بالقسم ،وخان األمانة،
القيم ،من أجل تعيينات أو محسوبيات ظالمة يتكسب
من ورائها ،أو حفنة من المال ،أو تحقيق فائدة أو حيازة
منصب لقريب أو صديق أو حبيب ،وال يهتم وقتئذاك أنه
َّ
تنكر للوطن قبل المواطن ،وأسقط اعتباره ومكانته ،وإن
ً
ً
أظهر له الناس احتراما شكليا فههم ال يثقون فيه وال
يحترمونه ،حتى لو اعتلى أكبر المناصب ،ويقولون فيه
في مجالسهم أشد ِم َّما قاله مالك في الخمر.
ولعل تعقب سلوكيات المصلحين المفرطة ،تضعنا
أمـ ــام ح ـقــائــق مــذه ـلــة ف ــي م ـســالــك مـعـظــم ال ـم ـعــارض ـيــن،
فمعارضتهم شكلية واستعراضية ،فهم ر غــم ظاهرهم
ذاك دخـ ـل ــوا ح ـق ـي ـقــة إلـ ــى م ـن ـظــومــة ال ـف ـس ــاد ونــاق ـضــوا
المؤلمة ،تحت مبرر عــدم دخــول
أنفسهم بممارساتهم
ّ
شيء جيوبهم ،وهم قد ّسخروا ذلك لجيوب أقربائهم أو
أصدقائهم أو رفاقهم ،ونفعوهم أو ّ
كسبوهم أو منحوهم
ً
منصبا دون وجــه حــق ،واسـتـخــدمــوا نـفــوذ نيابتهم أو
مناصبهم أداة ووسيلة لتحقيق ذلك ،وهو جوهر الفساد
ّ
حذر منه الدين اإلسالمي الحنيف ّ
وحرمه ،ومنعته
الذي
الـقــوانـيــن وجــرم ـتــه ،وكــرسـتــه م ـبــادئ ال ـصــدق واألمــانــة
وال ـع ــدل وال ـم ـس ــاواة لـلـقـضــاء عـلـيــه وم ـحــارب ـتــه .وهـكــذا
يتساقط المصلحون ،ويفسد الصالحون ،إال مــن رحم
الله ،وهم نادرون.
وك ــل تـلــك الـحـقــائــق وال ـم ـمــارســات تــوضــح ل ـم ــاذا في
بلد صغير مثل الكويت ،وتعداد سكانه قليل ،وخيراته
وإمكانياته ضخمة ،لــم يتحقق اإلصــاح فــي البلد منذ
أكثر من عقدين أو ثالثة من الزمان! ولماذا ملفات مشكالت
ُ
ُ
الـبـلــد تــرحــل وتــؤجــل وتـتـفــاقــم وتـكـبــر مــع الــزمــن ،وكــأن
َ
اإلصــاح غير ممكن ،لكن الحقيقة توجز بغياب اإلدارة
الحكومية الراغبة في اإلصــاح والمتبنية له والمطبقة
لمساراته ،وبغياب نــواب لألمة صادقين متجردين عن
مصالحهم يحاسبون ويراقبون دون حساب للمصالح
َ
والمكاسب والمغانم ،وهــم من نحتاج ،لنزع ونــردع كل
م ـســؤول يـنـحــرف عــن طــريــق ال ـصــاح واإلصـ ـ ــاح ،وهــو
ً
ً
العلة التي أدت لتآكل بلدنا شيئا فشيئا ،حتى وصل إلى
ً
حافة االنهيار .وهناك حتى اليوم من يبيع الوهم معتقدا
أنه يمكن أن يخدع الناس طــوال الوقت ،لكن هيهات له.
فالتغيير قادم ال محالة.

أهو وقلته واحد
إذا كان  %25من الشعب الكويتي يعاني من
داء السكري.
و %42م ــن الــوف ـيــات سببها أمـ ــراض القلب
واألوعية الدموية بما فيها ارتفاع ضغط الدم.
وهناك نسبة ليست بسيطة من مرضى الكلى
ويتعرضون للغسيل بانتظام.
وهـنــاك البعض الــذيــن يعالجون مــن األورام
بجرعات كيميائية وإشعاعية تضعف المناعة.
حتى الجاهل يعلم أن النصيحة لهؤالء
وللمتقدمين بالسن أن يتجنبوا االختالط
وال ـت ـج ـم ـع ــات ،وأن يـ ــراعـ ــوا االشـ ـت ــراط ــات

درايش
د .ناجي سعود الزيد
ً
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ت ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا.
لماذا؟
ألنـ ـه ــم األك ـ ـثـ ــر ع ــرض ــة ل ــإص ــاب ــة ب ــال ـم ــرض
ً
( ،)covid 19ويحتاجون  shieldingأو عزال شبه
إج ـبــاري ،وإذا أصــابـهــم الـمــرض فسيتعرضون
لكل المضاعفات ،ولتلف أجهزتهم ووظائفهم
الفسيولوجية ،وستكون نسبة الوفيات بينهم
كبيرة.
الحكومة تناست كــل هــذا ومـصــرة على عقد
ً
االنتخابات بتاريخ  5ديسمبر ،وطبعا سيسبق
ذل ــك ه ــرج وم ـ ــرج وح ـم ــات وع ــزاي ــم وش ــره ــات

ً
وتجمعات ،وكــل ذلــك سيكون مـصــدرا للعدوى
وزيادة المرضى ،وكذلك زيادة الوفيات.
كل ذلك ال مبرر له ،وقد سبق لي التحذير من
ذلك ،وطالبت بالتأجيل لفترة ستة أشهر ،وبما
أنني أنفخ في جربة مقطوعة ،كما يبدو ،فقد قررت
مقاطعة كل ما له عالقة باالنتخابات ،ولن أصافح
أي مرشح أو مفاتيحه االنتخابية ،حتى لو لبسوا
"دسوس" وكمامات ،أو حتى بدل رواد فضاء.
وخــل نشوف شيفيدكم فيه مجلس األمــة إذا
ً
انتشر المرض ،وزادت الوفيات ،ألن أصال المجلس
َ
وقل ْ
ته واحد!
اهو

ْ
المجهر على ال ـصــوره تشوف:
كـ ِّـبــر
حتى بـ "الفرعي" ترى الصوت انشرى!
وال ـك ـشــوف ال ـلــي ع ـلــى بــالــك كـشــوف
ال االس ـ ــم واض ـ ــح وال الـ ـح ــرف ان ـقــرا

ُ
ص ــارت "األصـ ـ ــوات" فــي رب ـطــة أل ــوف
م ـ ــن شـ ـب ــح ب ــالـ ـظ ــل داع ـ ـم ـ ـهـ ــم ت ـ ــرى!
فــاتــح "ال ـص ـنــدوق" يـغــرف بالكفوف
ّ
وچ ــن ــه م ـ ّـح ــد ش ــاي ـف ــه وم ـ ّـح ــد درى!
ْ
ال ت ـ ـقـ ــول ب ـ ـيـ ــوم بـ ــتـ ــزيـ ــن ال ـ ـظـ ــروف
ْ
كيف نوصل ...وانت كل مش ِيك ورا؟!

من هو العظيم الذي كانت وراءه امرأة؟!
ٌ
ً
مثل عالمي مثير المعنى يهدهد خيال المرأة دائما
ُ
ً
"وراء كل رجل عظيم امرأة" ...اليوم سندخل عليه تعديال
ً
بسيطا لنجعله "وراء كل رجل عظيم امــرأة مجنونة"،
وه ــذا مــا أك ــده تــاريــخ واح ــد مــن أعـظــم رؤس ــاء أميركا،
والذي سنوجزه لقراء «الجريدة».
***
• إنها شابة صغيرة متوردة الخدين زرقاء العينين
تـفـيــض حـيــويــة وذات حــظ مــن خـفــة ال ـظــل والـمــاحــة،
نجدها مشتبكة في حوار عاصف مع شقيقتها الكبرى
وزوج شقيقتها ،ألنهما يرفضان بشدة اقترانها بالرجل
الذي تقدم للزواج منها:
* إنكما تعارضان زواجــي منه ولكنكما ال تقدمان
مبررات معقولة ومنطقية لهذا الرفض ،هل ألنه قليل
الكالم؟ ...أريد أن أعرف؟
 يا عزيزتنا ماري نحن نريد مصلحتك فأنت محطأنظار الكثيرين من الشبان الذين يترددون على بيتنا،
وكل واحد منهم له مستقبل مضمون.

د .نجم عبدالكريم

* إنه محام وعضو في المجلس التشريعي.
عليك يا ماري إنه أشبه
 ال تجعلي عاطفتك تتغلبِ
بخيال مآتة.
* اسمعاني أرجوكما ...إنه فقير نعم ،قليل الكالم نعم،
ً
ونحيل نعم ،كل هذا صحيح ،لكنني جالسته طويال،
وأدركت أنه الوحيد الذي يصلح لي.
 ليس هذا كل شيء في الزواج يا ماري.* والـلــه ســأتــزوجــه رضيتم أم كــرهـتــم ،ألنـنــي أحبه
وهو يحبني.
***
• ويتردد القس أن يعقد عليهما بدون موافقة األسرة
فترد عليه بحدة:
* إن لــم تـعـقــد قــرانـنــا فـسـنــذهــب إل ــى قــس المدينة
المجاورة.
فأذعن لها القسيس ،وأصبحت ماري زوجة للمحامي
إبراهام لينكولن ،الذي أخذ نجمه يرتفع في حزبه رغم
طبيعته الهادئة ،بينما زوجته ذات الطبيعة الثائرة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

أخ ــذت عـلــى عــاتـقـهــا مـهـمــة ال ــرد عـلــى مـهــاجـمـيــه ممن
يتهمونه بالضعف فيقول لها:
 مــاري إنني واثــق من قــدراتــي على خدمة أميركا،ســواء تــم اخـتـيــاري للرئاسة أو لــم يتم ،فسوف أحقق
ما قدره الله لي.
ً
* السياسة التي تخوضها يا حبيبي تريد إنسانا
ً
متوحشا وأنت رجل وديع.
• لكن هــذا الرجل الوديع انتقل بعد سنوات قليلة
ً
إلى البيت األبيض رئيسا للجمهورية في أشد األوقات
صعوبة ،ووســط صيحات ترفض رئاسته ،وقد شنت
ً
ً
عليه الصحف هجوما عاصفا فتقول له زوجته:
* ل ـم ــاذا ال ت ــرد ع ـل ـي ـهــم؟ ...إن ــك اآلن رئ ـيــس ال ـبــاد،
وباستطاعتك أن تلجم الصحف التي تهاجمك؟
 مــاري عزيزتي إنني أحمل آالم هــؤالء الـنــاس فيقلبي ،وأعرف ما يقاسونه ،فال أريد أن أزيد من أحزانهم،
دعيهم يخففوا مما في صدورهم بالهجوم والسباب
والشتائم.

لكن الزوجة العصبية تتصرف بنزق وتهور ،بعد أن
أخذت تشمر عن سواعدها بالرد على الهجوم بهجوم
أعنف منه ،وفي ظنها أنها تساعد زوجها بذلك ،لكن
ماري لينكولن ارتكبت أفدح األخطاء بسمعة زوجها،
بعد أن ضجت الصحف والرأي العام ،بل والكونغرس،
على ما كانت تكتبه:
ـوك هــذا لعب بــالـنــار ،إن مــن بين الذين
 مــاري أرج ـ ِتكتبين إليهم محررين خبثاء يعرفون كيف يستغلون
ما تكتبين ضدنا.
* أنت ال تعرف كيف تتعامل مع هؤالء الموتورين،
أنا أعرف كيف أوقفهم عند حدهم.
أرجوك سيطري على أعصابك.
 ماريِ
* هل تريد القول إنني مجنونة؟
***
• وبــالـفـعــل فـقــدت م ــاري قــدرتـهــا عـلــى الـتـحـكــم في
أعصابها فوضعت بمستشفى األعصاب إلى أن ماتت.

وفيات
شيخة عبدالرزاق إبراهيم رومي

زوجة حمد سيف العيسائي
 74عاما ،شيعت ،ت66663821 ،50509079 ،99336363 :

خلفة مطر حمد الشمري

أرملة نعمة نصيف حمد الشمري
 84عاما ،شيعت ،ت65717744 :

زيد نعمة حبيب الشمري

أعلنت باكستان أنها رفعت الحظر الذي فرضته
ً
أخ ـيــرا على تطبيق الـفـيــديــوهــات "تـيــك ت ــوك" ،بعد
ً
تلقيها ضمانات من الشبكة الرائجة ،خصوصا لدى
المراهقين ،بأنها ستمنع المضامين "غير األخالقية".
وكانت ُّ
السلطات الباكستانية حجبت التطبيق
المملوك لشركة بايتس دانس الصينية ،والذي يحقق
ً
ً
انتشارا واسعا في باكستان والعالم ،في  9الجاري،
بسبب نشره مضامين "ال أخالقية وبذيئة ومبتذلة".
غير أن هيئة االتصاالت الباكستانية أعلنت أمس
األول ،أنـهــا تلقت ضـمــانــات مــن "تـيــك ت ــوك" ،بأنها
متكررة
"ستوقف كل الحسابات التي تنشر بصورة َّ
مضامين بذيئة ومنافية لــأخــاق" ،لكنها حــذرت
ً
التطبيق من إمكان حظره نهائيا إذا لم ينجح في
ضبط المضامين المنشورة على منصته.
وأك ــد تطبيق "تـيــك ت ــوك" مــن ناحيته ،أنــه التزم
احـ ـت ــرام "ت ــوص ـي ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ـع ـم ــل بـمــوجــب
القوانين المحلية" ،من دون تحديد المعايير التي
وافق عليها.
وحظرت ُسلطات الهند المجاورة "تيك توك" ،مع
عشرات التطبيقات الصينية األخــرى ،على خلفية
مخاوف مرتبطة باألمن القومي.
ويواجه "تيك توك" انتقادات متزايدة ،على خلفية
طريقة جمعه بيانات المستخدمين .غير أنــه نفى
ً
ـرارا مشاركة أي مــن هــذه البيانات مــع ُّ
السلطات
مـ
الصينية.
(أ ف ب)

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ال ـم ــرض صــاعــد ت ــرى ف ــوق الـكـتــوف
ّ
وواص ـ ـ ـ ـ ــل ل ـع ـظ ـم ــك ف ـ ــا تـ ـظ ــن ــه ب ــرا

«تيك توك» يدخل
باكستان بضمانات أخالقية

www.aljarida.com

شراء األصوات
بـ«الفرعيات»!!

ّ
وضاح

 74عاما ،شيع ،ت99474797 ،55859955 :

صديقة علي حسن العبدالله

 61عاما ،شيعت ،ت94442318 ،66181881 :

عبداللطيف حجي يوسف الحجي

 72عاما ،شيع ،ت60004142 ،99816120 ،99601134 :

طارق وليد محمد القحطاني

 25عاما ،شيع ،ت97022163 :

أكبر شيخان حسن علي

 75عاما ،شيع ،ت55521421 ،55535585 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:33

العظمى 35

الشروق

05:53

الصغرى 19

الظهر

11:33

العصر

02:46

المغرب

05:12

العشاء

06:29

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

ً
أعلى مد  02:04صب ــاحـ ـ ــا
 03:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:07صب ــاحـ ـ ــا
 09:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

