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داخل العدد

عرض مقتنيات لجوليا روبرتس
وتوم كروز وبراد بيت في مزاد علني
ص ١٣

ولي العهد :اإلنسانية سياستنا الثابتة
سموه أشاد لدى استقباله «الكويتي للتنمية» بدعم الصندوق االقتصادي لدول العالم
• «إسهاماته كبيرة في إعانة البلدان النامية واستجابته لتداعيات كورونا جاءت سريعة»

محليات

ول ــي الـعـهــد خ ــال استقباله أم ــس الـنــاصــر والـمــديــر الـعــام
للصندوق الكويتي للتنمية وأعضاء مجلس إدارته

النواب للناخبين :سامحونا

●

مــا إن أس ــدل مجلس األم ــة الـسـتــار عـلــى دور
ً
االنعقاد التكميلي الخامس ،منهيا بذلك حقبة
الفصل التشريعي الـ  15ما لم تتم الدعوة لدور
ً
طـ ــارئ ،وب ـعــد أك ـثــر مــن عـشــريــن عــامــا عـلــى أول
مجلس يكمل مدته الدستورية (أربــع سنوات)،
ح ـت ــى سـ ـ ــارع ال ـ ـنـ ــواب إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم اع ـت ــذارات ـه ــم
للمواطنين عن أي تقصير ،ملخصين ذلك بقولهم
«سامحونا على القصور» ،في وقــت أكــدوا أنهم
اجتهدوا في أعمالهم عبر إقرار أو رفض القوانين،

اإلق ـص ــاء وال ـت ـه ـم ـيــش ،ول ــم تـثـ ِـنـنــا ال ـض ـغــوط وال
اإلغ ــراء ات،وسامحوني على الـقـصــور» ،فــي وقت
أكد زميله رياض العدساني أن «الشعب الكويتي
هو َمن يقيمنا ال رئيس المجلس ،وما قمت به من
إجراءات حول القضايا العامة خير دليل على البر
بالقسم العظيم».
أما النائب ثامر السويط ،فقال «دخلت المجلس
ً
وأخرج منه ال أحمل سوى االنحياز للناس رصيدا،
ً
وهذه أمانتكم ووديعتكم وثقتكم ،وقسما بالله لن
أخذلكم» ،في حين أعــرب النائب عبدالله الرومي
عــن ش ـكــره وت ـقــديــره وث ـنــائــه «إلخــوانــي 02

• الدخان :مع إتمام حجرهم وإخضاعهم لـ «»PCR
• «الخطوة تزيد العائد االقتصادي للقطاعات المعنية» اقتصاد
ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» عن توصية اإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي بــاعـتـمــاد آل ـيــة لــدخــول
الوافدين العالقين من الدول الـ 34المحظورة دون
ً
الـلـجــوء لــرحــات «الـتــرانــزيــت» المعتمدة حاليا،
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية
الكويتية علي الدخان استعداد الشركة لتطبيق
اإلج ــراء ات المقترحة ،في حــال موافقة السلطات
الصحية و«الـطـيــران الـمــدنــي» ،على مــا اقترحته
شركتا «الكويتية» و«طيران الجزيرة».
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اقتصاديات

تقارب احتماالت فوز
مكاسب لمؤشرات
بايدن وترامب يهدد خطة البورصة ...والسيولة
التحفيز واألسواق  11إلى  65مليون دينار

تقرير اقتصادي

ميناء مبارك ...اختبار جودة
«الدبلوماسية» ومصداقية الرؤية
08

08

دور سري لباسيل في مفاوضات لبنان وإسرائيل

َّ
• التقى مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث «ترسيم الحدود» وتعهد بإقناع «حزب الله»
• عون :وجه المنطقة يتغير ونحن على مشارف استحقاقات كبرى
●

القدس  -ةديرجلا

•

كـ ـ ـش ـ ــف م ـ ـ ـصـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ،أن
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ب ـي ــن ل ـب ـن ــان وإس ــرائ ـي ــل
ح ــول تــرسـيــم ال ـحــدود بينهما ،والـتــي
توسطت فيها واشنطن ليست مرتبطة
فقط باالنتخابات الرئاسية األميركية،
ورغبة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق
إنجازات خارجية.
وق ــال الـمـصــدر ل ـ «الـجــريــدة» إن هذه
ـاع
«الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ثـ ـم ــرة جـ ـه ــود ومـ ـس ـ ٍ
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ب ـ ـيـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
ً
وشخصيات لبنانية مختلفة» ،متحدثا

فرنسا :تهديدات لمساجد
ّ
وحل جماعة الشيخ ياسين
بينما ال تــزال فرنسا تحت تأثير الصدمة ،بعد الجريمة
البشعة الـتــي شهدتها ضاحية كونفالن -ســانــت -أونــوريــه
الباريسية ،أقيم أمس حفل ُتكريم وطني للمدرس صامويل
باتي ،أستاذ التاريخ الــذي قتل ،الجمعة ،بقطع رأســه على
يد شاب شيشاني أراد «الثأر للنبي محمد» ،بعد نشر صور
كاريكاتورية مسيئة للرسول ،فــي حصة نقاشية مدرسية
حول حرية التعبير.
وخلفت الجريمة ،التي جاء ت بعد أيام على خطاب عالي
السقف للرئيس إيمانويل ماكرون ضد «االنعزالية اإلسالمية»
ً
الــذي أثــار جــدال بقوله فيه إن «اإلس ــام يعيش أزمــة فــي كل
العالم ،ارتدادات في كل االتجاهات».
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وأم ـ ــس ،ق ــال وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـفـ
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عــن دور س ــري كبير لــوزيــر الخارجية
اللبناني السابق جبران باسيل ،زعيم
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،وصـهــر الرئيس
ميشال عون.
وأشـ ــار إل ــى ل ـق ــاء ات عـقــدهــا باسيل
مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين
في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم،
ً
مضيفا أن باسيل تعهد بالحصول على
موافقة «حــزب الله» ،وعمل مع الجانب
األميركي على إبقاء الملف بيد رئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،الــذي يتابع
الموضوع مع األميركيين عبر وسطاء
في واشنطن من أصول لبنانية.

َ
ُي ــذك ــر أن ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ــي ب ــدأت
فــي الـنــاقــورة على ال ـحــدود اللبنانية-
اإلســرائ ـي ـل ـيــة جـ ــاءت بـعــد ات ـف ــاق إط ــار
أع ـل ـن ـتــه ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ول ـب ـنــان
وإســرائـيــل بــالـتــزامــن ،لكن المعلومات
التي حصلت عليها «الجريدة» تفيد بأن
أغلبية النقاط الخالفية جرى تذليلها
خـ ــال الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـســريــة
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـيــن
الجانبين ،برعاية
أميركية ،ورضا

• واشنطن تدعو إلى إنشاء آلية أمنية خليجية  -إسرائيلية
• خامنئي «يبارك» صفقات تسلح مع موسكو وبكين
●

في جلسة خاصة بعنوان "الحفاظ على
الـســام واألم ــن الــدولـيـيــن :مراجعة شاملة
للوضع في الخليج" ،شهد مجلس األمن في
وقت متأخر من مساء أمس األول مواجهة
خليجية -إيرانية.
ّ
وشـ ــن األم ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي د .ن ــاي ــف الـ ـحـ ـج ــرف ،ه ـجــومــا

« »Ooredooترفع
مستوى الخدمات الرقمية
بـ «شامل برو»

دوليات

18
خطة عسكرية لربط
أذربيجان بتركيا برًا

19

مواجهة خليجية  -إيرانية في مجلس األمن
ً
ً
الذع ــا عـلــى إيـ ــران ،متهما إيــاهــا باعتماد
"أسلوب العداء والعنف وزعزعة االستقرار
ً
فــي المنطقة نهجا لها لتحقيق أهدافها
السياسية".
ولـ ـف ــت الـ ـحـ ـج ــرف إل ـ ــى أن "بـ ـع ــض دول
المجلس تعرضت الع ـتــداء ات متكررة من
طهران ووكالئها في المنطقة بالصواريخ
ً
البالستية والطائرات المسيرة" ،مضيفا أن
"إيــران تسببت في انتشار العنف بالعراق

١٠

دوليات

02

طهران  -فرزاد قاسمي

06
«البلدي»« :األشغال»
ترفض استغالل تدوير
اإلطارات في رصف
الشوارع

«الكويتية» :مستعدون لنقل
الركاب إلى البالد مباشرة

رأوا أن المجلس شخصاني مختطف والخطأ وارد واعتذروا عن التقصير
فهد التركي

03

 200ألف لقاح جديد ضد
اإلنفلونزا الموسمية قبل
نهاية أكتوبر الجاري

أشـ ـ ــاد س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـم ــد ب ـمــا ي ـق ــوم ب ــه ال ـص ـن ــدوق الـكــويـتــي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـيــة م ــن جـهــود
دؤوبة وإسهامات كبيرة ،لدعم مختلف دول
ً
العالم ،وتقديم العون للبلدان النامية ،مبينا
أن تلك الجهود تسهم في دعم مسيرة التنمية
ً
العالمية «انطالقا من سياسة دولــة الكويت
الثابتة التي تستجيب لـلـنــداء ات اإلنسانية
في إطار التعاون الدولي».
وثمن سموه ،خالل استقباله بقصر بيان
أمس ،وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر،
والمدير العام للصندوق ،عبدالوهاب البدر،
وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارتـ ـ ـ ــه ،أداء ال ـص ـن ــدوق،
وسرعة استجابته لتداعيات جائحة «كورونا»،
ً
مشيدا بجهود القائمين عليه والمسؤولين
عن إدارته.
ووجه سموه إليهم عدة توجيهات سديدة
ً
ومباشرة ،تمثل نبراسا لهم في دعم التنمية
ً
الدولية ،متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وأن الخيار األول واألخير سيكون لصوت الشعب.
وب ـي ـن ـمــا قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس عـيـســى
الـكـنــدري «اجتهدنا قــدر اإلمـكــان بــإقــرار أو رفض
ً
قــوانـيــن وتـشــريـعــات» ،مــؤكــدا أن «أبــوابـنــا ستظل
مفتوحة ،ونلتمس منكم الـعــذر عــن أي تقصير»،
ذكر النائب أحمد الفضل أن «المجلس مختطف،
ً
ويـعـمــل بشخصانية مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات» ،مبديا
اعتذاره عن أي تقصير.
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ف ـهــاد أن
«المجلس ّ
سجل ما قدمنا من مواقف ،ورفعنا شعار
حماية وطــن ودافـعـنــا عــن المكتسبات وواجهنا

محليات

وســوريــة واليمن ولبنان ،ودعـمــت تدريب
وتـ ـم ــوي ــل وت ـس ـل ـي ــح ت ـن ـظ ـي ـمــات إره ــاب ـي ــة
وطائفية فيها".
في المقابل ،قال وزير الخارجية اإليراني
محمد جــواد ظريف ،خالل االجتماع ذاته:
"يـمـكـنـنــا أن ن ـخ ـتــار ،إم ــا أن نـبـقــى أس ــرى
ال ـمــاضــي ،وتـسـتـمــر حــالــة ع ــدم االسـتـقــرار
ً
وال ـت ــوت ــر ،أو ن ـخ ـتــار م ـع ــا ال ـس ــام واألم ــن
واالسـتـقــرار واالزدهـ ــار للجميع"02 .

أخطاء التصويت المبكر
تعزز «السيناريوهات
المخيفة»

رياضة

20

الجولة الثانية لدوري
«التصنيف» ...خطف
النقاط أربك الحسابات

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي مجلس األمة والوزراء
سموه استقبل موفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وتلقى رسالة تعزية من رئيس بيرو
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـقـصــر ب ـي ــان ام ــس س ـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مجلس األمــة مــرزوق الغانم ثم
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه عضو
ال ـم ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة
الوفاق الوطني الليبية النائب
عبدالسالم كاجمان حيث قدم
واج ــب الـعــزاء لسموه فــي وفــاة
فقيد الــوطــن المغفور لــه بــإذن
الله تعالى األمير الراحل الشيخ
صـبــاح األح ـمــد طـيــب الـلــه ثــراه
وجعل الجنة مثواه كما أعرب
عـ ــن خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه ل ـس ـمــوه

بمناسبة توليه مقاليد الحكم
مـتـمـنـيــا ل ـس ـمــوه ك ــل الـتــوفـيــق
والسداد وموفور الصحة وتمام
العافية.
حضر المقابلة وزير شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ علي
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــراح ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــديـ ـ ــوان
األم ـيــري الشيخ مـبــارك فيصل
ال ـس ـعــود ،ونــائــب وزي ــر شــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ووك ـ ـيـ ــل الـ ــديـ ــوان
األميري ومدير مكتب صاحب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد أحـ ـم ــد
فـهــد ال ـف ـهــد ،ورئ ـي ــس الـمــراســم
والـتـشــريـفــات األمـيــريــة الشيخ
خالد العبدالله.
وتلقى صاحب السمو أمس
رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس جـمـهــوريــة

بيرو مارتن فيزكارا كورنيهو،
أعــرب فيها عن خالص تعازيه
وصادق مواساته لسموه بوفاة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الــراحــل الشيخ صباح األحمد،
مـ ـشـ ـي ــدا ب ــالـ ـمـ ـن ــاق ــب ال ـك ــري ـم ــة
لسموه ،رحمه الله ،وبإسهاماته
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـس ــام
واألمن اإلقليمي.
وبعث صاحب السمو برسالة
ج ــواب ـي ــة ضـمـنـهــا ب ــال ــغ شـكــره
وت ـ ـقـ ــديـ ــره عـ ـل ــى مـ ــا ع ـ ّـب ــر عـنــه
كــورنـيـهــو مــن ص ــادق الـتـعــازي
والمواساة بهذا المصاب الجلل،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية.

صاحب السمو مستقبال الغانم أمس

استقباالت ولي العهد

الخالد يستقبل كاجمان و«الصندوق الكويتي»

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بـقـصــر ب ـيــان أم ــس ،رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة م ــرزوق
الغانم ،كما استقبل رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
ً
واستقبل سموه أيضا عضو المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني الليبية النائب عبدالسالم
كاجمان ،حيث قدم لسموه واجب العزاء في وفاة
فقيد الــوطــن ،المغفور لــه بــإذن الله تعالى ،سمو
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه.
كما أع ــرب كــاجـمــان عــن خــالــص تهانيه لسمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد ب ـم ـنــاس ـبــة تــول ـيــه والي ـ ــة ال ـع ـهــد فــي
ً
الكويت ،متمنيا لسموه التوفيق والسداد ،وللشعب
الكويتي المزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة
الحكيمة لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
حضر المقابلة رئـيــس الـمــراســم والتشريفات
ب ــدي ــوان سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ م ـبــارك صباح
السالم.

اس ـت ـق ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ا ل ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،في قصر بيان ،أمس،
عـ ـض ــو ال ـم ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
ل ـح ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ال ــوط ـن ــي
الـلـيـبـيــة ال ـنــائــب عـبــدالـســام
ك ــاجـ ـم ــان وال ـ ــوف ـ ــد الـ ـم ــراف ــق
ل ــه ،حـيــث ق ــدم واج ــب ال ـعــزاء
ل ـس ـم ــوه ف ــي وفـ ـ ــاة ال ـم ـغ ـفــور
له ،بإذن الله تعالى ،صاحب
السمو األمير الراحل الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ط ـي ــب ال ـلــه
ثراه ،وجعل الجنة مثواه.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء الـمـسـتـشــار
بالديوان األميري د .عبدالله
المعتوق.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل سـ ـم ــو رئ ـي ــس

ً
مستقبال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية
ولي العهد

الصالح استقبل  3سفراء

الجارالله يبحث مع سفير
بلجيكا العالقات الثنائية

الخالد مستقبال الناصر ومسؤولي «الصندوق الكويتي»
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي قـصــر
بيان ،وزير الخارجية الشيخ
د .أ ح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـنـ ــا صـ ــر ي ــرا فـ ـق ــه

ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـص ـن ــدوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
الـعــربـيــة عـبــدالــوهــاب الـبــدر،

بحضور أعضاء مجلس إدارة
الصندوق.

وزراء العدل بـ «الخليجي» يؤبنون
األمير الراحل
العفاسي شارك في االجتماع الـ  30لدول «التعاون»

خالد الجارالله

ً
مستقبال سفير البحرين أمس
الصالح
استقبل نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية أنس
الصالح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية ،أمــس ،السفير فوق
العادة ومفوض اليابان لدى الكويت ماساتو تاكا أوكا.
وأكد الصالح ،خالل اللقاء ،على عمق عالقات التعاون بين
البلدين ،وتم بحث عدد من الموضوعات ذات التعاون المشترك
وط ــرق تعزيز الـعــاقــات وت ـبــادل المعلومات والـخـبــرات بين
الكويت واليابان.
كما استقبل الصالح سفير البحرين لــدى الكويت صالح
المالكي ،وتم بحث عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك
بين البلدين ،السيما المتعلقة بالجوانب األمنية .وقد أشاد

السفير البحريني بما تم تناوله خالل اللقاء من موضوعات
ً
وقضايا تتعلق بالشأن األمني ،مشيدا بما تقدمه الكويت من
جهود حثيثة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
واستقبل وزير الداخلية سفير الهند لــدى الكويت سيبي
جـ ــورج ،وت ــم مـنــاقـشــة ع ــدد مــن ال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام
المشترك ،حيث أكــد الصالح على عمق العالقات التاريخية
بين البلدين الصديقين ،في حين أعرب سفير الهند عن تقديره
وشكره لحفاوة االستقبال وكرم الضيافة ،مشيدا بما تحظى به
الجالية الهندية من اهتمام ورعاية من قبل الكويت.

«الداخلية» :مستعدون للتعاون
مع الجمعيات الخيرية
النهام :إزالة أي عوائق تقف في طريقها
●

محمد الشرهان

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أن
"وزارة الداخلية مستعدة دائما للتعاون البناء مع
الجمعيات الخيرية والنفع العام واألمــانــة العامة
لألوقاف ،وبذل كل جهودها لتسهيل سبله وإزالة
أي عوائق تقف في طريقه" ،الفتا إلى "دورها البناء
في خدمة المجتمع وحرصها على تقديم ما يحقق
الحياة الكريمة للنزالء ،ودعمهم الكبير للمؤسسات
اإلصالحية".
جاء ذلك خالل استقباله ،صباح أمس ،عددا من
رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والنفع
العام واألمانة العامة لألوقاف ،بحضور وكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات اإلصالحية
وتنفيذ األحكام اللواء طالل معرفي والمدير العام
لــإدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية اللواء علي
المعيلي.
ونـقــل الـنـهــام لـهــم تـحـيــات نــائــب رئـيــس مجلس
ً
الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة أنــس الـصــالــح ،مـعــربــا عن
"ش ـكــره وت ـقــديــره إلس ـهــامــات الـجـمـعـيــات الخيرية
وجمعيات النفع العام واالمــانــة العامة لألوقاف"،
مثمنا "أهـمـيــة ال ــدور الـفـعــال ال ــذي يـقــومــون بــه في
خدمة النزالء بتوفير كل ما يحتاجون إليه من دعم
مادي ومعنوي".
ووزع ال ـن ـهــام شـ ـه ــادات ش ـكــر وت ـقــديــر تـكــريـمــا
لـضـيــوفــه مــن رؤسـ ــاء مـجــالــس ادارات الجمعيات
الخيرية والنفع العام واألمانة العامة لألوقاف.

مساعدات للنزالء
من جانبه ،أعرب اللواء طالل معرفي عن "امتنانه
لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والنفع
الـعــام واألمــانــة العامة لــأوقــاف ،وق ــدم لهم الشكر

والعرفان على ما قدموه من خدمات ،كما نقل إليهم
شكر وتقدير نزالء المؤسسات اإلصالحية وأهاليهم
على ما قامت به هذه الجهات من غير استثناء من
مساعدات خاصة للنزالء وأهاليهم على المستوى
الشخصي.

جائحة كورونا
بـ ـ ــدورهـ ـ ــم ،أعـ ـ ـ ــرب رؤس ـ ـ ـ ــاء مـ ـج ــال ــس إدارات
الجمعيات الخيرية والنفع العام واألمانة العامة
لألوقاف عن "شكرهم وتقديرهم للفريق النهام
والقيادات األمنية كافة ومنتسبي وزارة الداخلية،
على ما يقدمونه من خدمات للوطن ،خاصة في
هــذه الـظــروف الـطــارئــة بسبب جائحة كــورونــا"،
م ــؤك ــدي ــن "اسـ ـتـ ـم ــرار هـ ــذه ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
المثمر والبناء ما بين الجمعيات الخيرة ووزارة
الداخلية.
ولفتوا إلى أنهم سيبذلون مزيدا من الجهود
الممكنة فــي سبيل رفعة وطننا الغالي" ،ليظل
دائما واحة امن وامان واستقرار".

الجمعيات المكرمة
يذكر أن رؤســاء الجمعيات الخيرية الذين تم
تكريمهم هم :رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل
األحـمــر د .هــال الـســايــر ،ورئـيــس مجلس إدارة
جمعية اإلصــاح االجتماعي د .خالد المذكور،
ور ئ ـيــس مجلس إدارة جمعية ا لـتـكــا فــل لرعاية
السجناء د .مساعد مندني ،ورئيس مجلس إدارة
جمعية إحياء التراث اإلسالمي طــارق العيسى،
ورئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي
لالبن البار إبراهيم البغلي ،ورئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر المتعففة بدر المبارك،
وممثل األمانة العامة لألوقاف منصور الصقعبي.

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد
الـجــارالـلــه أم ــس مــع سفير بلجيكا
لــدى الكويت ليو بيترز ،بمناسبة
تـسـلـمــه م ـهــام عـمـلــه سـفـيــرا لـبــاده
لدى الكويت.
وت ــم خ ــال الـلـقــاء بـحــث ع ــدد من
أوجه العالقات الثنائية بين البلدين،
إضافة إلــى تطورات األوضــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون م ـك ـتــب نــائــب
الوزير السفير أيهم العمر.

النواب للناخبين :سامحونا
وأخواتي أبناء الدائرة األولى ولجميع أهل الكويت ولكل
من ساندني في االنتخابات».
وبـيـنـمــا أك ــدت الـنــائـبــة ص ـفــاء ال ـهــاشــم أن ـهــا مــازالــت
عند وعدها وعهدها ،وأن القادم من األيام هو األفضل،
«وستعود كما عهدناك يــا وطــن الـنـهــار» ،أعــرب النائب
يوسف الفضالة عن تطلعه إلى أن «يسود التفاؤل ،وإن
خالف حقيقة المشهدين السياسي واالنتخابي».
ب ـ ــدوره ،أك ــد ال ـنــائــب عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري أن ــه ح ــاول
«االجـتـهــاد إليـصــال صوتكم إلــى قــاعــة عبدالله السالم،
ولم أهــادن أو ِألــن ،وسامحوني على القصور» ،في وقت
شكر النائب محمد الدالل «كل زمالئي وزميالتي حكومة
ً
ونوابا ،ونعتذر عن أي تقصير» ،وأكد زميلهما عبدالوهاب
البابطين أنه لوال العمل واالجتهاد ما كان هناك خطأ.
أمـ ــا ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن ،ف ــأع ــرب ع ــن شـكــره
«للمجلس والنواب واألمانة العامة وألسرتي ،فقد عملت
بكل تفاؤل واتزان كي تبقى الكويت ويبقى األمل نحو
قادم أجمل».
٠٥

«الكويتية» :مستعدون لنقل...
وص ــرح ال ــدخ ــان ،خ ــال جــولــة تـفـقــديــة أم ــس بـمــرافــق
المطار ،بأن تلك االقتراحات تتضمن إجراء شركة الطيران
المعنية الفحوصات واالختبارات الالزمة للركاب القادمين
على متن رحالتها في المبنى المخصص لها ،بحسب
االشتراطات الصحية المطلوبة ،ومنها اختبار الـ«.»PCR
وأضــاف أنه في حال تم تطبيق هذا األمــر «فسيتسنى
للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر األولى مباشرة
دون حاجة لالنتظار فترة الحجر في محطة الترانزيت ،إذ
سيكون ذلك الحجر في الكويت ،مع إعادة الفحص المطلوب
ً
قبل نهاية فترته» ،مؤكدا أن هذا اإلجراء سيسهم في تشغيل
الــرحــات على م ــدار  24ســاعــة ،إضــافــة إلــى زي ــادة العائد
االقتصادي المتوقع للشركة والقطاعات الحكومية المعنية.
وأوض ــح الــدخــان أن تلك المقترحات مــن شأنها أن
تجعل إجراءات السفر تتم بسالسة ومرونة ،مع االلتزام
الكامل بتطبيق االشتراطات المعتمدة من السلطات
الصحية الكويتية.

شـ ـ ـ ــارك وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ــر
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
ال ـم ـس ـت ـشــار د .ف ـهــد الـعـفــاســي
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ـ  30ل ـ ـ ــوزراء
ال ـع ــدل ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
لدول الخليج العربية المنعقد،
صباح أمس ،وذلك عبر االتصال
الـ ـ ـم ـ ــرئ ـ ــي لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة وإق ـ ـ ـ ـ ــرار
العديد من المواضيع العدلية
الخليجية المشتركة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــاس ـ ــي ،ف ــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،ان "وزراء
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي تـ ـق ــدم ــوا
بـ ـخ ــال ــص ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ل ـل ـق ـي ــادة
السياسية في الكويت وشعبها
ال ـش ـق ـي ــق بـ ــوفـ ــاة ال ـم ـغ ـف ــور لــه
صــا حــب السمو الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،م ـس ـت ــذك ــري ــن بـصـمــة
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـعـ ـم ــل
الخليجي المشترك ،كما قاموا
بالتهنئة لصاحب السمو امير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
وولي عهده سمو الشيخ مشعل

األحمد" ،معربين عن "تمنياتهم
ال ـ ـخـ ــال ـ ـصـ ــة ل ـ ـهـ ــم ب ــالـ ـت ــوفـ ـي ــق
والسداد".
وبين العفاسي أن االجتماع
تـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـع ــدل ـي ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ـحــث
اتفاقية تنفيذ األحكام واالنابات
واالعـ ــانـ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ب ــدول
مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية واستخالص المبادئ
التشريعية الواردة في القوانين
واألن ـظ ـم ــة وال ـت ــي ت ـقــدمــت بها
وزارة العدل على وثيقة الكويت
لنظام القانون الموحد ألعوان
القضاء.
وأضـ ــاف أن الـ ـ ــوزراء رحـبــوا
بمبادرة األمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية
بـقـيــام األم ــان ــة ال ـعــامــة بتنفيذ
مـشــروع رصــد وتــوثـيــق جهود
دول ال ـم ـج ـل ــس ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
جائحة كورونا.
وتـ ـق ــدم ال ـع ـف ــاس ــي بـخــالــص

دور سري لباسيل...
دول شرق المتوسط ،ألن حل الخالف بين بيروت وتل
أبيب من شأنه ترسيم حدود سورية البحرية ،والمياه
االقتصادية لدول الساحل الشرقي للمتوسط ،وقطاع
غزة ،ومصر ،وقبرص ،واليونان ،وتركيا.
إلــى ذل ــك ،وفــي كلمة ّ
وجهها إلــى الشعب اللبناني
أم ــس ،قــال الرئيس ميشال ع ــون ،إن المنطقة شهدت
ّ
«تغيرات سياسية كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليمية
ّ
ّ
ودولية ،وهذه التغيرات لم تظهر كل نتائجها بعد على
ً
ً
ُص ُعد كثيرة ،وقد تقلب األمور رأسا على عقب» ،مضيفا:
«نـحــن على مـشــارف االسـتـحـقــاقــات الـكـبــرى الـتــي يتم
فيها رسم خرائط ،وتوقيع اتفاقيات ،وتنفيذ سياسات
توسعية أو تقسيمية قد ّ
تغير وجه المنطقة».

١٧

فهد العفاسي

ال ـش ـكــر ل ــأم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ــدول
مجلس التعاون بــدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى ح ـســن اع ــداده ــا
وتحضيرها لالجتماع ولوزارة
الـعــدل فــي االم ــارات على حسن
إدارتها ألعمال االجتماع.

بوزارة الدفاع اإليرانية ،أن المرشد األعلى علي خامنئي
أعـطــى اإلذن لـصــرف  10م ـل ـيــارات ي ــورو مــن صـنــدوق
الذخائر االستراتيجية للبالد ،لدعم تأمين كلفة شراء
طائرات متطورة وأسلحة من روسيا ،واستخدام 20
مليار دوالر من أصــل  40مليارا من األمــوال اإليرانية
العالقة في الصين.
وكــان الرئيس اإليراني حسن روحاني أشــاد أمس،
ً
متجاهال االنتقادات الداخلية ،بانتهاء حظر التسلح
ً
األممي ،معتبرا أن "الموضوع المهم ليس كمية األسلحة
التي سنشتري أو نبيع ،بل المهم هو استيفاء حقوقنا".
وفــي تصريحات منفصلة ،رأى روحــانــي أن بــاده
ال تهتم بنتيجة االنتخابات األميركية المقبلة التي
يتنافس فيها ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن،
ً
معتبرا أنه "يجب على أي شخص يصل إلى السلطة في
البيت األبيض أن يستسلم للشعب اإليراني".

مواجهة خليجية  -إيرانية...

فرنسا :تهديدات لمساجد...

وعرضت طهران على دول الخليج عقد اتفاقيات أمنية
لتفادي سباق تسلح.
جــاء ذل ــك ،بينما قــال وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي مــارك
ً
إسبر ،إن "دوال كثيرة في المنطقة أدركت أن همها األكبر
ً
وهمنا هو طهران وأنشطتها المدمرة بالمنطقة" ،مشيرا
إلى أن االتفاقيات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين لها
أبعادَّ أمنية مهمة".
وذك ـ ــر إس ـبــر بــالـتـحــالــف األم ـن ــي ال ـب ـحــري الــدولــي
الذي تقوده بالده ،والذي تم إنشاؤه قبل أشهر بهدف
ً
"مــواج ـهــة الـتـهــديــد اإلي ــران ــي" ،داع ـي ــا إل ــى إن ـشــاء آلية
أمنية في المنطقة بمشاركة دول شبه الجزيرة العربية
وإسرائيل لمواجهة تهديد طهران .وأضاف أن كل هذه
ال ــدول لديها اهتمامات مشتركة ،بما فــي ذلــك حرية
الـمــاحــة فــي الخليج ،وحــريــة الـتـجــارة ،ومـنــع تهديد
استقالل هذه الدول.
على مستوى آخر ،تحدث إسبر عن مبادرة جديدة
لـتـعــزيــز تـحــالـفــات ب ــاده عـبــر مـبـيـعــات األس ـل ـحــة ،من
خالل تخفيف القيود عن صادرات منظومات األسلحة
"الحساسة" وتسريع الموافقات.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" من مصدر عالي المستوى

دارم ــان ــان ،ووالــدتــه جــزائــريــة ،إنــه طلب مــن السلطات
المحلية وضع المساجد في مدينتي بوردو وبيزييه
في جنوب غرب فرنسا تحت حماية الشرطة ،بعد تلقيها
تهديدات بأعمال عنف.
ورفــع مسؤولو مسجد الرحمة فــي بيزييه شكوى
للشرطة ،بعد تلقيهم رسائل كراهية على «فيسبوك»
تدعو إلى تكريم ُ
المدرس القتيل بحرق المسجد.
فــي األث ـنــاء ،أعـلــن مجلس الـ ــوزراء الـفــرنـســي ،أمــس،
ّ
ح ــل جـمــاعــة الـشـيــخ يــاسـيــن ،الـمــؤيــدة للفلسطينيين
والمتهمة بـ ـ «ال ـتــورط» فــي قـتــل ال ـمــدرس عـبــر نشرها
فيديو يحرض عليه.
وكــان مــاكــرون أعلن قــرار حــل الجماعة مساء أمس
ً
األول ،خالل جلسة مجلس ال ــوزراء ،قائال إن «المذنب
ً
مـعــروف ...هو اإلســام السياسي الــذي يدعم منهجيا
ً
تفكيك الجمهورية» ،متحدثا عن «معركة أمنية وتربوية
وثقافية طويلة».
وتبرأت حركة «حماس» ،في بيان ،من الجماعة التي
ّ
تسمت باسم مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين ،الذي
اغتالته إسرائيل في .2004
١٨
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محليات

 200ألف لقاح جديد ضد اإلنفلونزا الموسمية قبل نهاية الشهر
«الصحة» :نصف مليون مستفيد من تطبيق «شلونك»
عادل سامي

«الصحة» تعيد
تشكيل رؤساء فرق
متابعة إصابات
«كورونا»
بالمستشفيات

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
م ـط ـل ـع ــة ع ـ ــن وص ـ ـ ـ ــول دف ـع ــة
ج ــدي ــدة م ــن ل ـقــاح اإلنـفـلــونــزا
الـمــوسـمـيــة ت ـق ـ َّـدر ب ـ ــ 120ألــف
جرعة خالل األسبوع المقبل،
إلـ ــى ج ــان ــب وص ـ ــول  80أل ــف
ج ــرع ــة إض ــافـ ـي ــة مـ ــن ال ـل ـق ــاح
خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـ ــذي يـلـيــه،
مــا يعني أ نــه بنهاية أكتوبر
الجاري ستصل إ لــى الكويت
 200أ ل ـ ـ ــف ج ـ ــر ع ـ ــة إ ض ــا فـ ـي ــة
مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح ،ت ــرف ــع إج ـم ــال ــي
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــرة فــي
الكويت إلى  310آالف جرعة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
لـ"الجريدة" ،أن الوزارة سوف
ت ــوف ــر دف ـع ــة راب ـع ــة م ــن لـقــاح
اإلنفلونزا الموسمية أوا خــر
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـمـ ـق ــدار
 100أ لـ ـ ـ ــف جـ ـ ــر عـ ـ ــة ،م ـش ـي ــرة
إلـ ـ ــى أن ال ــدفـ ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
الـلـقــاح ،والـتــي تستخدم اآلن
ف ــي تـطـعـيــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،تــم
ت ــوف ـي ــره ــا م ـن ـت ـصــف ال ـش ـهــر
ا ل ـ ـجـ ــاري بـ ـمـ ـق ــدار  110آالف
جــرعــة ،وم ــا زال الـمــواطـنــون

يـ ـتـ ـلـ ـق ــون الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم م ـن ـه ــا،
حـيــث تــم تــدشـيــن الـعـمــل بها
منتصف أكتوبر الجاري في
نحو  35مركز صحة وقائية
م ـن ـت ـشــرة ف ــي جـمـيــع مـنــاطــق
الكويت.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن إ جـ ـم ــا ل ــي
ال ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـك ــون
مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـك ــوي ــت حـتــى
نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل
ت ـب ـلــغ  410آالف ج ــر ع ــة ضــد
اإلن ـ ـ ـف ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــزا ال ـ ـمـ ــوس ـ ـم ـ ـيـ ــة.
وذ كــرت أن الكمية المتوافرة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ضـ ــد ال ـت ـط ـع ـيــم
ض ـ ـ ـ ــد االل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــوي
"النيموكوكال" تكفي لتطعيم
الجميع.
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن مدير
إدارة ال ـص ـحــة ال ـعــامــة رئـيــس
ال ـل ـج ـن ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـتـطـبـيــق
"شلونك" بوزارة الصحة د .فهد
الغمالس ،أن عدد َمن سجلوا
في التطبيق بلغ نحو نصف
مليون مستفيد.
وقال الغمالس ،في تصريح
ل ــ" ك ــو ن ــا" ،أ م ــس ،إن التطبيق

من األدوات المهمة والحلول
ا ل ـت ـك ـنــو لــو ج ـيــة ا ل ـت ــي تعتمد
ع ـل ـي ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مـتــابـعــة
الـ ـح ــاالت الـمـشـتـبـهــة بـمــرض
"كوفيد "19-خالل فترة الحجر
الصحي المنزلي والمصابين
بــال ـمــرض أث ـن ــاء ف ـتــرة ال ـعــزل
الصحي.
ودعـ ـ ــا ج ـم ـي ــع األشـ ـخ ــاص
ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـت ــم م ـت ــاب ـع ـت ـه ــم مــن
خ ــال "ش ـلــونــك" إل ــى االل ـتــزام
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
ب ــالـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ،واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة
لــإخـطــارات الـمــرسـلــة إليهم،
كـ ــذلـ ــك االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ات
الحجر الصحي للمخالطين
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــر
وإج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـعـ ــزل ال ـص ـحــي
لـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،حـ ـف ــاظ ــا ع ـلــى
صحة المحيطين بهم ،ومنع
انتشار العدوى في المجتمع.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق
"ش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــك" أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ــن أهـ ــم
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـت ــي اس ـت ـح ــدث ـت ـه ــا ال ــدول ــة
وا س ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت م ـ ـن ـ ـهـ ــا وزارة

فهد الغمالس

ا لـصـحــة فــي خطتها ا لــرا مـيــة
إل ــى مـكــافـحــة وبـ ــاء ك ــورون ــا،
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاره ف ــي
المجتمع.

العزل الصحي
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس أن
التطبيق تم تدشينه منتصف
أبريل الماضي ،بهدف متابعة
ال ـق ــادم ـي ــن م ــن ال ـ ـخـ ــارج أث ـنــاء

 813إصابة بـ «كوفيد  »١٩و 7وفيات و 718حالة شفاء
 %10.7نسبة اإلصابات الجديدة من المسحات
أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة تـسـجـيــل 813
إصــابــة جــديــدة بـمــرض "كــوفـيــد  "19في
األربــع وعشرين ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة في
ً
البالد إلى  118ألفا و 531حالة ،إلى جانب
تسجيل  7وفيات نتيجة مضاعفات مرض
"كوفيد  "19ليرتفع مجموع حاالت الوفاة
المسجلة حتى اليوم إلى  721حالة.
وأكـ ـ ـ ــدت وزارة ال ـص ـح ــة ،ف ــي ال ـب ـيــان
اإلح ـصــائــي ال ـيــومــي ل ـلــوقــوف عـلــى آخــر
مـسـتـجــدات ال ـف ـيــروس ،شـفــاء  718حالة

مــن ال ـمــرض فــي األربـ ــع وعـشــريــن ساعة
الماضية ،ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء من
المرض إلى  109آالف و 916حالة وبنسبة
 92.7ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي اإلص ــاب ــات
اإلجمالية في البالد ،عقب التأكد من تماثل
تلك الحاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات
الطبية الالزمة والخطوات المتبعة بهذا
الشأن.
وأوضـحــت أن عــدد من يتلقى الرعاية
الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130
حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع

ال ـح ــاالت ال ـتــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا بمرض
"كوفيد "19 -وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  7894حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي
تــم إج ــراؤه ــا فــي األرب ــع وعـشــريــن ساعة
الماضية بلغ  7560مسحة ليبلغ مجموع
الفحوصات منذ بداية الجائحة حتى اآلن
ً
ً
ً
 849ألفا و 662فحصا مخبريا ،وبذلك تبلغ
نسبة اإلصــابــات الجديدة من المسحات
 10.7في المئة.
وجددت وزارة الصحة دعوة المواطنين

والمقيمين لمداومة األخذ بكل سبل الوقاية
وتجنب مخالطة اآلخرين والحرص على
تطبيق اسـتــراتـيـجـيــة الـتـبــاعــد الـبــدنــي،
موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة
الـصـحــة وال ـج ـهــات الــرسـمـيــة فــي الــدولــة
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات ،وكل
ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.

حـمـلــة إج ــاء الـمــواطـنـيــن قبل
التوسع في استخدامه ،ليشمل
مـخــالـطــي ال ـح ــاالت اإليـجــابـيــة
ومـ ــرضـ ــى "ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،"19-بـعــد
اتـ ـ ـض ـ ــاح م ـ ـم ـ ـيـ ــزات ال ـت ـط ـب ـيــق
لناحية توفير الوقت والجهد
لــأ طـقــم الطبية ود ق ــة متابعة
األشخاص تحت الحجر والعزل
ال ـص ـحــي واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الــازمــة لمنع انتشار العدوى
بين فئات المجتمع.
وذكـ ــر أن ــه يـتــولــى اإلشـ ــراف
ع ـل ــى ال ـت ـط ـب ـي ــق ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ل ـج ـنــة وزارة ال ـص ـح ــة ،فــريــق
م ـت ـع ــدد ال ـت ـخ ـص ـص ــات يـمـثــل
العديد من الجهات في الدولة،
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـعــاي ـيــر
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة وال ـ ــدق ـ ــة وال ـح ـم ــاي ــة
للتطبيق والمستخدم والفئات
المستفيدة منه.
وأفاد الغمالس بأن التطبيق
يتيح لألشخاص المحجورين
إدخ ـ ـ ـ ــال ب ـي ــان ــات ـه ــم ال ـح ـي ــوي ــة
واإلب ـ ـ ـ ــاغ عـ ــن األع ـ ـ ـ ــراض ف ــور

ظـ ـ ـه ـ ــوره ـ ــا ،ل ـي ـت ـس ـن ــى ل ـل ـف ــرق
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ال ـ ـحـ ــاالت
اإليجابية بــأقــرب وقــت ممكن،
ووضعها تحت العناية الطبية
المناسبة.
ولفت إلى إمكانية الحصول
ع ـل ــى تـ ـص ــاري ــح الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
ال ـ ـح ـ ـجـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــي لـ ـلـ ـظ ــروف
ال ـطــارئــة ،مــن خ ــال التطبيق،
ك ـمــا ت ــم تـخـصـيــص ف ــري ــق من
األطباء للرد على استفسارات
األشخاص تحت الحجر والعزل
الصحي من خالل التطبيق.
على صعيد متصل ،أ صــدر
وكيل وزارة الصحة د .مصطفى
رضـ ـ ــا قـ ـ ـ ــرارا ب ـ ــإع ـ ــادة تـشـكـيــل
رؤس ـ ــاء ف ــرق ال ـع ـمــل المشكلة
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة حـ ـ ـ ـ ــاالت اإلص ـ ــاب ـ ــة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا والـمـشـتـبــه
فــي إ صــا بـتـهــا بالمستشفيات
ال ـعــامــة ،حـيــث تــولــى د .نــايــف
الـ ـح ــرب ــي رئـ ــاسـ ــة الـ ـف ــري ــق فــي
مستشفى الصباح ،ود .محمد
الرشيدي بمستشفى الفروانية،

ود .عـلــي ا لـعـلـنــدا بمستشفى
األمـ ـ ـي ـ ــري ،ود .ط ـ ـ ــارق دش ـتــي
بمستشفى ا لـ ـع ــدان ،ود .علي
المطيري بمستشفى الجهراء،
ود .أحمد الفضلي بمستشفى
مبارك الكبير.
وت ـ ـتـ ــولـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق م ـت ــاب ـع ــة
الحاالت المشتبه في إصابتها
بالفيروس ،وتحويل الحاالت
المؤكد إصابتها إلى مستشفى
جابر األحمد أو أماكن العالج
المخصصة لها ،وتنظيم سير
العمل في األقسام الطبية وفق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـ ـص ـ ــادرة فـ ــي ه ــذا
الشأن.

الغمالس دعا إلى
االلتزام بإجراءات
الحجر للمخالطين
والقادمين من
السفر

«الشؤون» تشدد إجراءاتها لمنع «كورونا» الفاضل يعيد كشوف الصفوف األمامية لوكيل الكهرباء
●

جورج عاطف

أ صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
اال ج ـت ـمــا ع ـيــة ،مـمـثـلــة فــي لجنة
مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة وم ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
ً
ً
ا لـصـحـيــة ،تعميما إدار ي ــا على
جميع موظفي قطاعات وإدارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ب ـ ـشـ ــأن االرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الصحية للتعامل مــع فـيــروس
ً
"كـ ــورونـ ــا" ال ـم ـس ـت ـجــد ،ت ـن ـف ـيــذا
ل ـت ــوج ـه ـي ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
والسلطات الصحية في البالد،
بضرورة التشدد في االجراء ات
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـنــع ت ـف ـشــي م ــرض
"كوفيد."19-
وشدد التعميم على ضرورة
الـ ــزام الـمــوظـفـيــن والـمــراجـعـيــن
ك ــاف ــة بـ ـض ــرورة ارتـ ـ ــداء ال ـك ـمــام
طوال وجودهم في أماكن العمل،
وغسل األيدي وتعقيمها بشكل

م ـن ـت ـظ ــم مـ ــن قـ ـب ــل ال ـم ــوظ ـف ـي ــن،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـع ـمــل ع ـلــى تـهــويــة
ام ــاك ــن ال ـع ـمــل بـ ـص ــورة ج ـيــدة،
وتــوع ـيــة ال ـمــوظ ـف ـيــن لـلـمــراقـبــة
الــذات ـيــة لـلـحــاالت الـمـشـتـبــه في
اص ــاب ـت ـه ــا وابـ ـ ــاغ م ـســؤول ـهــم
ً
المباشر فورا .
وألـ ـ ــزم ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـمــوظ ـف ـيــن
ت ـج ـنــب اس ـت ـخ ــدام أم ــاك ــن عـمــل
الحاالت المشتبه في اصابتها
أو التي تأكدت اصابتها ،وعدم
م ــامـ ـس ــة أدوات ـ ـ ـهـ ـ ــم إلـ ـ ــى ح ـيــن
تعقيمها وتطهير المكان ،كما
أ لــزم المسؤول بضرورة اتخاذ
االجـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة ح ـيــال غير
الـمـلـتــزمـيــن ب ــارت ــداء ال ـك ـمــام أو
التباعد االجتماعي.
إل ــى ذلـ ــك ،عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة"
أن الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد لـلـشــؤون
الـمــالـيــة واإلداريـ ــة فــي ال ــوزارة،
رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة م ـت ــاب ـع ــة تـنـفـيــذ

االنتهاء من تصوير
جميع حلقات القناة
التعليمية للفصل األول
أ كــد ا لـمــو جــه ا لـفـنــي والمنسق
ال ـعــام لـلـقـنــوات ال ـتــربــويــة ،حمد
ال ـ ـب ـ ـحـ ــوه ،أن ـ ــه تـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
ت ـص ــوي ــر ج ـم ـيــع ح ـل ـق ــات ال ـق ـنــاة
التعليمية للفصل الدراسي األول
 ،2021 /2020حيث بلغ مجموع
ع ــدد الـحـلـقــات ال ـم ـصـ َّـورة 2032
حلقة لجميع المراحل التعليمية؛
ريـ ـ ـ ــاض األط ـ ـ ـفـ ـ ــال واالب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة
والمتوسطة والثانوية والتعليم
الديني.
و قـ ـ ــال ا لـ ـبـ ـح ــوه إن "ا ل ـت ـج ــر ب ــة
ك ــان ــت نــاج ـحــة ب ـكــل الـمـقــايـيــس،
رغم تعارض الحصص الدراسية
في المدارس بالفترة الصباحية،
لـ ـك ــن ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن وال ـم ــوج ـه ـي ــن
الفنيين بــذ لــوا قـصــارى جهدهم
ل ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات
التربوية".
وتـ ـ ـ ـ َّ
ـوجـ ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر لـ ـجـ ـه ــود
المعلمين والموجهين الفنيين،
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن،
ال ــذي ــن يـعـمـلــون الس ـت ـمــرار سير
ً
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،مـطـمـئـنــا
الجميع بأن "التعليم سيستمر،
وأن ا ل ـق ــدرات فــي وزارة التربية
تستطيع مواكبة جميع الظروف
واألزمات".

االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـط ـيــري ،يـجــري
جوالت تفقدية بصورة مستمرة
ع ـلــى إدارات ا لـ ـ ــوزارة كــا فــة فــي
مجمع ا ل ــوزارات ،للوقوف على
م ــدى ال ـتــزام قـيــاديــي ومــوظـفــي
الوزارة باالشتراطات الصحية
واالح ـت ــرازي ــة ال ـتــي م ــن شــأنـهــا
الـ ـح ــد مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس
المستجد.
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن
ً
المطيري وحرصا منه على عدم
تعرض الموظفين والمراجعين
إل ـ ــى اإلص ـ ــاب ـ ــة يـ ـق ــوم ب ـت ـحــريــر
مخالفات بحق غير الملتزمين
ب ــارت ــداء ال ـك ـمــام ال ــواق ــي ،حيث
س ـي ـتــم احــال ـت ـهــم إلـ ــى ال ـش ــؤون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق م ـع ـهــم
على خلفية اال هـمــال وتعريض
ح ـيــات ـهــم واالخ ــري ــن إل ــى خـطــر
اإلصابة بالفيروس.

بسبب أخطاء في احتساب أيام لموظفين وقياديين وطلب استبعاد الوكالء المساعدين
●

سيد القصاص

أفادت مصادر وزارة الكهرباء والماء بأن وزير النفط
وزيــر الكهرباء والـمــاء بالوكالة د .خالد الفاضل تسلم
بنهاية دوام أمس كشوف أسماء الموظفين المستحقين
ل ـم ـكــافــأة ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة وال ـم ـســانــدة ف ــي مــواجـهــة
تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المصادر لـ "الجريدة" الى أن الفاضل سيعيد
الكشوف الى وكيل الوزارة إلعادة النظر فيها مجددا ،حيث
لوحظ وجود نقص في مكافأة العاملين بعدم احتساب
أيام لهم ،على الرغم من وجودهم فيها على رأس العمل،
وف ــي الــوقــت ذات ــه تــم احـتـســاب مـكــافــأة عــن أي ــام لبعض
القياديين واإلشرافيين لفترات ال يستحقونها ،ويتوقع
أن تكون الكشوف جاهزة لالعتماد مطلع األسبوع المقبل.
واضافت المصادر أن الفاضل طلب استبعاد أسماء
الــوكــاء المساعدين من الكشوف ،واالكتفاء بالعاملين
فقط ،أســوة بما تم العمل به في وزارة النفط ،كما طلب

تــزويــده بكشف بـمــن تسبب فــي تــأخـيــر إع ــداد وتسليم
الكشوف طوال الفترة الماضية.
مــن جهة اخ ــرى ،دعــا تقرير دي ــوان المحاسبة وزارة
الكهرباء والماء إلى أهمية ايجاد برامج توعية للمستهلك
حول أفضل المواصفات لشبكات المياه العذبة في المباني
العامة والخاصة ،لما له من آثار على جودة المياه لدى
المستهلك.
وأشــار الــديــوان فــي آخــر تقاريره الــى أنــه تــم اكتشاف
تباين في نتائج فحوصات الهيئة العامة للبيئة ووزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء عــام  2016لـمـيــاه الـشــرب داخ ــل بعض
المرافق الحكومية العامة ،حيث أكدت فحوصات الهيئة
وجــود تجاوز في تركيز إحــدى المواد عن المسموح به
عن معايير الهيئة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء أكدت أنها ملتزمة
بمعايير الهيئة وتنتهي مسؤوليتها عند عــداد المياه
للمباني ،مشيرا إلى أنه من مهام الوزارة وضع مواصفات
المواد والمعدات المائية وطرق استعمالها.

في سياق منفصل ،تعتزم وزارة الكهرباء والماء ممثلة
فــي قطاع شبكات الـتــوزيــع انـشــاء مبنى إلدارة شبكات
التوزيع بطوارئ حولي بمنطقة السالم وذلك لتوفير كافة
الخدمات الخاصة بالقطاع للمنطقة والمناطق المحيطة.
وأوضحت مصادر "الكهرباء" أن القطاع تقدم بأوراق
ومستندات مناقصة إنشاء المبنى الى الجهاز المركزي
للمناقصات العامة لطرحه أمــام الشركات في  9فبراير
مــن الـعــام ال ـجــاري ،كما طلبت ال ــوزارة مــن الجهاز طرح
الـمـشــروع فــي  7اكتوبر الـجــاري اال أن الجهاز قــرر عدم
الموافقة لحين ورود كـتــاب الحــق مــن ال ــوزارة يتضمن
تعديل جدول الكميات المطلوبة النشاء المبنى من مواد
وآليات وغيرها.
وأشارت الى أن الوزارة بدورها ممثلة في القطاع سوف
تستكمل االج ــراء ات التي طلبها الجهاز للموافقة على
الطرح أمام الشركات واتمام كافة االجــراءات حتى البدء
في التنفيذ وانشاء المبنى بالمنطقة وتحقيق االهداف
المرجوة منه.

«إحياء التراث» تعقد «عموميتها» بنجاح وسط احترازات مشددة
ً
الراشد لـ ةديرجلا  :ستتبعها أخرى تواليا خالل الفترة المقبلة
•

إعداد جداول
بأسماء
الجمعيات التي
انتهت سنتها
المالية ومواعيد
عمومياتها

التأكد من
استيفاء
اإلجراءات
االحترازية
والصحية قبل
االنعقاد بيوم

●

جورج عاطف

عقب توقف ناهز  8أشهر منذ
بداية جائحة "كورونا" استأنفت
وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اال جـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ــة،
أ م ــس ،عقد الجمعيات العمومية
لـجـمـعـيــات ال ـن ـفــع الـ ـع ــام األه ـل ـيــة
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت
بــاالش ـهــار عـلــى عـمــومـيــة جمعية
احياء التراث االسالمي الخيرية،
العتماد التقريرين المالي واإلداري
واختيار مجلس إدارة جديد.
وقالت مديرة إدارة الجمعيات
الخيرية والمبرات في الوزارة هدى
ال ــراش ــد إن "الـجـمـعـيــة العمومية
الحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـ ـت ـ ــراث وان ـت ـخ ــاب ــات ـه ــا
التكميلية تعد األولــى التي تعقد
ً
مـنــذ شـهــر فـبــرايــر الـمــاضــي نـظــرا
لالجراءات االحترازية التي اتخذت
م ــع ب ــداي ــة ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء وم ـنــع
التجمعات".
وأكدت الراشد لـ "الجريدة" توافر
جـمـيــع االش ـت ــراط ــات وال ـضــوابــط
االحترازية خــال عقد العمومية،
السيما قياس درجة الحرارة قبل
الــدخــول ،والـحــرص على التباعد
االجتماعي بين الحضور وارتداء

ً
ال ـك ـمــام ،ف ـضــا عــن تــوفـيــر مدخل
ومـ ـخ ــرج مـنـفـصـلـيــن إلـ ــى ق ــاع ــدة
االجتماع ،ووضع عالمات أرضية
لـمـنــع االح ـت ـك ــاك وال ـت ــداف ــع خــال
عملية الدخول والخروج.

ً
«عموميات» تباعا

وأوض ـح ــت أن ه ــذه العمومية
س ـ ــوف ت ـت ـب ـع ـهــا ع ـم ــوم ـي ــات ع ــدة
ً
تباعا خالل الفترة المقبلة ،السيما
أن معظم الجمعيات انتهت سنتها
ال ـمــال ـيــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن اإلدارة
أعــدت جــداول بأسماء الجمعيات
ومواعيد عقد عمومياتها ،كاشفة
أن ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـم ـق ـب ـلــة سـتـكــون
ً
غـ ــدا لجمعية ال ـع ـلــوم االســامـيــة
الخيرية.
وذكـ ـ ـ ــرت أن اكـ ـتـ ـم ــال ال ـن ـصــاب
القانوني للعمومية يتوقف على
عدد اعضاء الجمعية المسجلين
ال ــذي ــن ي ـح ــق ل ـه ــم الـ ــدخـ ــول مـمــن
سـ ـ ــددوا اش ـت ــراك ــات ـه ــم ال ـس ـنــويــة،
ً
الفتة إلى أنه وفقا العداد الحضور
"عمومية احياء التراث" لم يكتمل
النصاب ،مما حدا بنا إلى تأجيل
االج ـت ـمــاع م ــدة نـصــف ســاعــة من

عقد عمومية «إحياء التراث» وفق االشتراطات الصحية
ثــم اكـتـمــل الـنـصــاب ،مبينة أن تم
التصديق على التقريرين المالي
واإلداري ل ـل ـج ـم ـع ـيــة وا خـ ـتـ ـي ــار
مكتب تــدقـيــق الـحـســابــات ،وعقد
االنتخابات التكليمية التي جاءت
بالتزكية.

مــن جانبه ،قــال رئيس مجلس
إدارة ج ـم ـع ـي ــة ا ح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ا ل ـ ـتـ ــراث
االس ـ ــام ـ ــي ط ـ ـ ــارق الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،إن
"التقرير المالي واإلداري للجمعية
ي ـع ـك ــس الـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة فــي
م ـجــال ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري وال ـت ـطــور

الــذي شهدته في مسيرة أعمالها
ً
وتزايد ثقة المتبرعين بها" ،مؤكدا
ا سـتـمــرار الجمعية بالسير بهذا
النهج ومد يد العون والمساعدة
للمحتاجين.
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«الكويتية» :تطبيق الحجر و« »PCRبالكويت يعززان الرحالت والعوائد
جولة تفقدية إلدارة الشركة في مبنى « »T4لالطمئنان على سير العمل
ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» عن توصية «الطيران المدني» باعتماد آلية لمعالجة قضية المقيمين
العالقين في الدول الـ  34المحظورة ،من خالل السماح بعودتهم مباشرة عن طريق الكويت
وقضاء فترة الحجر فيها دون المرور بصيغة الترانزيت وقضاء فترة أسبوعين في إحدى الدول
المجاورة قبل دخول البالد ،أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن
علي الدخان سعي الشركة ألن تكون فترة حجر المسافرين في الكويت مع توفير فحص
«.»PCR

الخطة
المقترحة
تتيح للركاب
الوصول
إلى الكويت
دون محطة
ترانزيت
الدخان

ق ـ ــام رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
الكويتية الكابتن علي محمد
الــدخــان يــرافـقــه بعض أعضاء
مـجـلــس إدارة الـشــركــة بجولة
تفقدية في مبنى الركاب «»T4
لــاطـمـئـنــان عـلــى اس ـت ـعــدادات
«الكويتية» لتطبيق اإلجراء ات
ال ـم ـق ـت ــرح ــة فـ ــي ح ـ ــال م ــواف ـق ــة
ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة واإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي على
تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة ال ـمـق ـتــرحــة من
«الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» وشـ ــركـ ــة ط ـي ــران
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،وت ـت ـض ـم ــن إجـ ـ ــراء
شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران ال ـم ـع ـن ـي ــة
ال ـ ـف ـ ـحـ ــوصـ ــات واالخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـلــركــاب
القادمين على متن رحالتها في
المبنى المخصص لها بحسب
االشتراطات المطلوبة من وزارة
الصحة ومنها اختبار «.»PCR
وق ــال ال ــدخ ــان ،فــي تصريح
صحافي أمس ،إنه في حال تم
تطبيق هذا اإلجراء؛ فسيتسنى
لـلــركــاب الــوصــول إلــى الكويت
من نقطة السفر األولى مباشرة
دون ال ـحــاجــة لــانـتـظــار فـتــرة
حـ ـج ــر فـ ــي م ـح ـط ــة ت ــران ــزي ــت،
إذ س ـت ـكــون ف ـت ــرة ال ـح ـجــر في
الـ ـك ــوي ــت مـ ــع إعـ ـ ـ ــادة ال ـف ـحــص

ّ
محال مخالفة تصب
الصرف الصحي في البر
قامت فرق من الهيئة العامة للبيئة بعدة جوالت تفتيش
في عدد من مناطق الكويت ،رصدت خاللها مواقع ومحال غير
مرخصة تصرف مياه الصرف الصحي في المناطق البرية،
التي ينتج عنها تأثير سلبي على التربة وخواصها الطبيعية.
ّ
وقالت الهيئة إنه تم أخذ عينات من تلك المخلفات السائلة
وفحصها للتحقق من نوعية ونسبة التلوث.

«التعريف باإلسالم» :تواصلنا
مهتد
مع  10آالف ٍ
أعلن مدير المركز الكويتي -الفلبيني الثقافي ،التابع للجنة
التعريف بــاإلســام ،الشيخ عبدالعزيز النومس ،حــرص المركز،
منذ بداية جائحة «كــورونــا» ،على تعزيز وترسيخ التواصل مع
المهتدين الجدد من أبناء الجالية الفلبينية .وقال النومس ،في
تصريح لــه« ،تواصلنا مــع  10آالف مهتد ومهتدية منذ مــارس
الـمــاضــي ،وأقمنا  200محاضرة دعــويــة «أونــايــن» ،تناولنا من
خاللها العديد من األمور التي تهم المسلم الجديد».

الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة ف ـتــرة
الحجر.
وأكـ ـ ـ ــد ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه أن
هــذا اإلج ــراء سيسهم فــي حال
ت ـط ـب ـي ـقــه ب ـت ـش ـغ ـيــل ال ــرح ــات
ع ـلــى م ـ ــدار  24س ــاع ــة ،إضــافــة
إلــى زي ــادة الـعــائــد االقـتـصــادي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
والقطاعات الحكومية المعنية
األخرى.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـق ـت ــرح ــات
ً
الـ ـم ــذك ــورة آنـ ـف ــا س ـت ـس ـهــل مــن
ع ـم ـل ـيــة إج ـ ـ ـ ــراءات س ـف ــر وخ ــط
سـيــر ال ــرك ــاب وتـطـبـيــق جميع
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة عـلـيـهــم،
ً
مبينا أن تنفيذ تلك اإلجراء ات
س ـي ـك ــون ب ـس ــاس ــة وب ـم ــرون ــة
مـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـ ـتـ ــام بـتـطـبـيــق
االشتراطات الصحية المتبعة
والمعتمدة مــن قبل السلطات
الصحية في دولة الكويت.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى أن
ً
ً
«الكويتية» تولي اهتماما كبيرا
في اتباع اإلرشادات واإلجراءات
االح ـت ــرازي ــة ال ـتــي أوصـ ــت بها
السلطات الصحية في البالد من
خالل التزام موظفيها بارتداء
الـكـمــامــات والـتـبــاعــد الجسدي
أثناء العمل وتوفير المعقمات
ال ـط ـب ـي ــة ووضـ ـ ـ ــع اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات

أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» خالل الجولة في مبنى « »T4أمس
الـصـحـيــة ل ـلــركــاب ف ــي الـمـطــار
ً
والـ ـط ــائ ــرات ت ـج ـب ـنــا لــإصــابــة
بـفـيــروس ك ــورون ــا إضــافــة إلــى
تــواصــل الشركة باستمرار مع
الـعـمــاء فــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي مــن خــال قنواتها
المختلفة (تويتر – إنستغرام)
كــذلــك تعقيم ال ـطــائــرات بشكل
دق ـي ــق وفـ ـ ــوري ب ـعــد ك ــل رحـلــة
قـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
والنقليات والحافالت الخاصة
ً
بنقل الركاب والعفش ،وأخيرا
الـتــزام طــواقــم الــرحــات بوضع
الكمامات والقفازات والتباعد

المحافظ الخالد :دور مهم
للقطاع المصرفي في التنمية

الجسدي مع المسافرين .وذكر
أن الخطوط الكويتية وقطاع
ً
النقل الجوي التجاري عموما،
يمر في الوقت الراهن بظروف
ط ــارئ ــة تـسـبـبــت ب ـهــا جــائـحــة
كـ ــورونـ ــا ،والـ ـت ــي ت ــرك ــت بــالــغ
ً
األثر على هذا القطاع تحديدا
مـ ــن وق ـ ــف ت ـش ـغ ـيــل ال ــرح ــات
الـتـجــاريــة واس ـتــرجــاع تــذاكــر
ال ـس ـفــر لـلـعـمــاء وغ ـيــرهــا من
اآلثار التي الحقتها.
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـش ــرك ــة ب ـكــافــة
قطاعاتها وأسطولها المكون
من طــائــرات حديثة ومتنوعة

الـ ـط ــراز ع ـلــى أتـ ــم االس ـت ـع ــداد
وال ـج ـه ــوزي ــة إلع ـ ـ ــادة اف َـت ـتــاح
الوجهات التي كانت تشغل لها
ً
سابقا متى ما أتيح لنا ذلك.
وشدد على سعي الخطوط
الجوية الكويتية المتواصل
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ت ـع ـل ـي ـم ــات م ـج ـلــس
الـ ــوزراء والـسـلـطــات الصحية
ً
بالبالد ،مثمنا في الوقت ذاته
جـ ـه ــود ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـيــة
واإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـط ـي ــران
ال ـم ــدن ــي وم ــؤس ـس ــة ان ـش ـيــون
ال ـعــال ـم ـيــة إلدارة ال ـم ـط ــارات
وجميع ا لـجـهــات العاملة في

مطار الكويت الدولي كــوزارة
ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة واالدارة ا ل ـع ــا م ــة
ّ
الفعالة والمبذولة
للجمارك
في خدمة الوطن والمواطنين
ً
خالل الفترة الماضية ،مشيرا
ً
أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى س ـع ــي ال ـخ ـطــوط
الكويتية بشكل دؤوب لخدمة
عـمــائـهــا الـ ـك ــرام وت ـقــديــم كل
سبل الراحة أثناء سفرهم على
متن طائراتها.
وتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــول ـ ـ ــة
االطـمـئـنــان عـلــى سـيــر العمل
ف ـ ــي ال ـم ـب ـن ــى وال ـ ـس ـ ـعـ ــي إل ــى
ت ـس ـه ـيــل خـ ــط س ـي ــر ال ــرك ــاب

ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـط ـب ـي ــق وت ـن ـف ـي ــذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة
واالشتراطات الصحية عليهم
من «الكويتية» بما يتناسب
مــع اإلجـ ــراء ات المعتمدة من
الـسـلـطــات الـصـحـيــة ،إضــافــة
إلى متابعة آخر المستجدات
الـمـتـعـلـقــة بـ ــاإلجـ ــراءات الـتــي
تـقــوم بها الـشــركــة فــي أنحاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــار واالطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـق ــدم ــة ل ــرك ــاب
ال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة وكيفية
تلبية متطلباتهم على أكمل
وجه.

البلدية تشن حملة إلزالة المخيمات
المخالفة في بر األحمدي
مصادرة الممتلكات الخاصة بها وتحويلها للحجز

ً
محافظ األحمدي مستقبال وفد «برقان»
أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية القطاع
المصرفي والدور الذي يضطلع به كركيزة أساسية لتحقيق
ً
النهضة االقتصادية والتنموية فــي الـبــاد ،مثمنا جهود
الـقـطــاع وبـنــك بــرقــان خـصــوصــا لتعزيز الـحـضــور الفاعل
وا لــو صــول بالخدمات المصرفية الحيوية والمميزة إلى
ً
المزيد مــن العمالء فــي جميع مناطق الـكــويــت ،معربا عن
التطلع إلى إنشاء المزيد من الفروع للبنك ومختلف البنوك
المحلية والدولية وشركات الصرافة في المحافظة.
جاء ذلك في لقاء للمحافظ بالديوان العام للمحافظة أمس
مع رئيس عالقات المستثمرين في بنك برقان قتيبة الربعي،
ومساعدة مدير العالقات العامة بإدارة االتصاالت التسويقية
بالبنك حصة النجادة ،تناول خالله تعزيز التعاون البناء
بين محافظة األحمدي وبنك برقان في إطار حرص الجانبين
على الشراكة المثلى لترجمة غايات المسؤولية المجتمعية
على أرض الواقع.
ً
واستعرض حصاد هذه الشراكة التي توجت أخيرا بدعم
بنك برقان لحملة «األحـمــدي» األولــى للتبرع بالدم بمركز
الـتـعــاونـيــات لـنـقــل ال ــدم فــي مستشفى ال ـع ــدان بالتنسيق
مع إدارة خدمات نقل الــدم ب ــوزارة الصحة والتي نظمتها
المحافظة ضمن مشروعها التنموي بعيد المدى «محافظتي
أجمل» وبرنامج عملها في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد
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من جهته أعرب الربعي عن االعتزاز واالرتياح لتعاون بنك
ً
برقان مع محافظة األحمدي ،الفتا إلى أن اللقاء تطرق إلى
التعاون المستقبلي وفرص تطوير وتعزيز البنك لخدماته
عـلــى ام ـت ــداد مـنــاطــق الـمـحــافـظــة وخ ــاص ــة ال ـجــديــدة منها
وخاصة مدينة صباح األحمد.

جانب من إزالة البلدية ألحد المخيمات
شنت بلدية الكويت حملة إلزالة المخيمات
المخالفة في بر األحـمــدي والمحاذية لمدخل
شركة نفط الكويت ،حيث تمت إزالتها ومصادرة
الممتلكات ا لـخــا صــة بالمخيمات وتحويلها
لحجز البلدية.
وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي
ح ــول ــي واألح ـ ـمـ ــدي ،رئ ـي ــس لـجـنــة الـمـخـيـمــات
الربيعية ،المهندس فهد الشتيلي ،في تصريح
أمس ،على هامش الحملة ،إن عملية اإلزالة تأتي
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بمنع
إقــامــة المخيمات الربيعية والـخـيــام المؤقتة
بالمناطق السكنية والشاليهات هذا العام.
مــن جانبه ،أوض ــح مــديــر إدارة النظافة في
بلدية محافظة األحـمــدي ،فيصل العتيبي ،أن
هناك عددا من المواطنين خالفوا قرار مجلس
الـ ـ ــوزراء ول ــوائ ــح الـبـلــديــة ف ــي نـصــب خيامهم
والتخييم بمخالفة للقانون ،مـشــددا على أن
ه ـنــاك إزالـ ــة ف ــوري ــة ل ـهــذه الـمـخـيـمــات دون إي
إنذار مسبق.

ولفت العتيبي إلــى أن منع التخييم هو من
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة الـتــي تـقــوم بـهــا الــدولــة
لمنع انتشار فيروس كورونا ،مؤكدا أن حملة
اإلزاالت مستمرة حتى انتهاء موسم التخييم
المعتاد ،داعيا أهالي المخيمات إلى المبادرة
بإزالة مخيماتهم قبل ان تصلها اإلزالة وتصادر
ممتلكات المخيم وتحجز فــي حجز البلدية،
وت ـت ــم م ـخــال ـفــة ص ــاح ــب ال ـم ـخ ـيــم إن رغـ ــب في
استعادة ممتلكاته ،مؤكدا أن القانون سيطبق
على الجميع.
ب ــدوره ،قــال رئـيــس قسم مــراكــز النظافة في
ب ـلــديــة مـحــافـظــة األحـ ـم ــدي ،خــالــد الـ ـم ــري ،إنــه
بعد توجيهات المدير العام للبلدية المهندس
أح ـمــد الـمـنـفــوحــي وبـتـعـلـيـمــات مــن المهندس
الـشـتـيـلــي ت ـقــوم آل ـي ــات ال ـب ـلــديــة بـحـمـلــة إلزال ــة
جميع المخيمات في محافظة األحمدي ،مطالبا
أهالي المخيمات بالتعاون في إزالة مخيماتهم
المخالفة لما نــص عليه قــرار مجلس ال ــوزراء،
وهو منع التخييم وإزالة جميع المخيمات.

«السواحل» ينتشلون
غواصو ً
ً
يختا غارقا في «كبر»
●

محمد الشرهان

ذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ــام األم ـن ــي
بــوزارة الداخلية أن قطاع أمن
الحدود ممثال في قسم وحدات
ال ـ ـغ ـ ــوص واإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ الـ ـت ــاب ــع
لإلدارة العامة لخفر السواحل
وباالشتراك مع فريق الغوص
الكويتي قاما بعملية ناجحة
الن ـت ـشــال ال ـي ـخــت الـ ـغ ــارق في
منطقة جزيرة كبر منذ الجمعة
الماضي.
وأوضحت اإلدارة ان عملية
انتشال اليخت من قاع البحر
تـ ـم ــت بـ ـع ــد رب ـ ـطـ ــه وت ـث ـب ـي ـتــه
ع ـل ــى راف ـ ـعـ ــة س ـف ـي ـنــة خــاصــة

انتشال اليخت الغارق
قــامــت بسحبه والـتــوجــه بــه إلــى
الـســاحــل ،داع ـيــة مــرتــادي البحر
ال ــى أخ ــذ الحيطة وال ـحــذر أثـنــاء

اإلب ـح ــار وااللـ ـت ــزام ب ــإج ــراءات
األمن والسالمة ،للحفاظ على
أرواحهم وممتلكاتهم.
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لتصويتات الحكومة في جلسة االنعقاد الخامس
نيابية
انتقادات
ً
ةديرجلا
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برلمانيات

تعديل «الصوت الواحد» وال تعاون ً مع الخالد
في
طرفا
دخلت
الحكومة
الدمخي:
•
ً
ً
• العتيبي :الحكومة ابتدعت نهجا جديدا بالتصويت على المقترحات وفقا ألسماء مقدميها
علي الصنيدح

اجتهدنا
بإقرار
تشريعات
ورفض أخرى

عيسى الكندري

انتقد عدد من النواب موقف
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
األمـ ـ ـ ــة أمـ ـ ــس األول خ ـصــوصــا
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
ال ـقــوان ـيــن وال ـط ـل ـبــات الـمـقــدمــة
خ ــال ال ـج ـل ـســة ،مــؤكــديــن انـهــم
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرون فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عــن
مكتسبات المواطنين ومواجهة
آلة الفساد.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
األمة عيسى الكندري انه اجتهد
قـ ــدر االمـ ـك ــان ب ــإق ــرار أو رفــض
قوانين وتشريعات" ،واجتهدنا
كذلك بالوقوف مع المواطنين"،
م ــؤك ــدا ان ــه "سـتـسـتـمــر أبــوابـنــا
م ـف ـت ــوح ــة بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه لـلـجـمـيــع
ونلتمس العذر في أي تقصير
ت ـج ــاه أه ــال ــي دائ ــرت ـن ــا ووط ـنــا
العزيز".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ان ـت ـق ــد ال ـنــائــب
خالد العتيبي موقف الحكومة
فــي شــأن تعديل ال ـمــادة  16من
الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

نهج جديد

دافعت عن
مكتسبات
المواطنين
رغم الضغوط
واإلغراءات

فهاد

و ق ــال العتيبي ان الحكومة
ابتدعت نهجا جديدا وصوتت
وفقا السم مقدم
على المقترحات ً
المقترح وموقفه من الحكومة.
وأضاف أن "الحكومة رفضت
م ـق ـتــرحــي ال ـم ـت ـع ـلــق بـمـعــالـجــة
ال ـ ـمـ ــادة  16الـ ـخ ــاص بــإس ـقــاط
العضوية على الرغم من انه جاء
شامال ومتوافقا مع التشريعات
ً
التي أقرت مؤخرا ،بينما وافقت
على بقية المقترحات".
و ت ـحــدى العتيبي الحكومة
أن تكون قرأت او فهمت مقترح
القانون الــذي تقدم به بإضافة
مـ ـ ـ ــادة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــرقـ ــم  16بـعــد
اس ـق ــاط الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
لـلـمــادة ال ـمــذكــورة مــن الــائـحــة
الداخلية.

ضغوط وإغراءات

عملنا كأفراد
ال مجموعات
ً
وأقررنا عددا
من القوانين

الفضل

بـ ــدوره ،أك ــد الـنــائــب عبدالله
ف ـهــاد ان ــه دافـ ــع ع ــن مكتسبات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن رغ ـ ـ ــم الـ ـضـ ـغ ــوط
واالغراءات.
وق ــال ف ـهــاد :ط ــوي المجلس
مـسـجــا مــا قــدمـنــا مــن مــواقــف،
ب ـع ــد ان رف ـع ـن ــا ش ـع ــار حـمــايــة
وطن وأقسمنا أن نكون أوفياء،
وداف ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات
وواجهنا اإلقصاء والتهميش،
واجـتـهــد نــا بما استطعنا ،ولم
تثننا الضغوط وال اإلغراءات.
من جانبه ،قــال النائب ثامر
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــط انـ ـ ـ ــه دخـ ـ ـ ــل م ـج ـلــس
األم ـ ـ ـ ــة ،وخـ ـ ـ ــرج مـ ـن ــه ال يـحـمــل
سوى االنحياز للناس رصيدا،
والثقة درعـ ًـا وثباتا ،ومواجهة

جانب من جلسة المجلس أمس
آلـ ــة ال ـف ـس ــاد وال ـظ ـل ــم وال ـت ـفــرقــة
والعنصرية والتهميش والتفرد
والهيمنة مـشــروعـ ًـا ،وال يحيد
عنه مهما كان الثمن.

الصوت الواحد
ب ـ ـ ــدوره ،اس ـت ـن ـكــر ال ـن ــائ ــب د.
عــادل الدمخي تدخل الحكومة
بــالـتـصــويــت ورفـ ــض فـتــح بــاب
مـ ــا ي ـس ـت ـجــد مـ ــن أع ـ ـمـ ــال خ ــال
ال ـج ـل ـســة لـ ـع ــرض ط ـل ــب سـحــب
اقتراحات بشأن تعديل المادة
الثانية من القانون رقم  42لسنة
 2006ب ــإع ــادة تـحــديــد ال ــدوائ ــر
االن ـت ـخــاب ـيــة لـعـضــويــة مجلس
األمة بشأن تغير الصوت الواحد
الى نظام الصوتين.
وقـ ــال الــدم ـخــي ف ــي تـصــريــح
ص ـح ـف ــي ان ال ـح ـك ــوم ــة دخ ـلــت
ك ـط ــرف ،م ـش ـيــرا إل ــى أن رئـيــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ق ـ ــدم فـ ــي حـقــه
كتاب عدم إمكان التعاون وكان
من الممكن أن يصل العدد إلى
 17نــائـ ًـبــا ،وذل ــك ف ــي أول فـتــرة
ل ــه رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء ،مـبـيـنــا أن
هذا التدخل من الحكومة وعدم
وقوفها على الحياد ودخولها
ال ـ ـ ــى ص ـ ــف ض ـ ــد ص ـ ــف ن ـي ــاب ــي
اخــر ستكون له آثــاره من حيث
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الذي يتعامل مع المجلس بهذه
الطريقة.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل الـ ــدم ـ ـخـ ــي :بـ ـم ــاذا

عادل الدمخي

خالد العتيبي

أحمد الفضل

عبدالله فهاد

ي ـض ــر ال ـح ـك ــوم ــة ف ـت ــح ب ـ ــاب مــا
يستجد من اعمال وقول النواب
رغ ـبــات ـهــم؟ م ـس ـتــدركــا بــال ـقــول:
نحن نرفض التعاون مع رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ــذي يتعامل
مع مجلس األمة بهذه الطريقة.
ومن جانب آخر ،قال الدمخي
انـ ـ ــه بـ ـش ــأن م ـ ـشـ ــروع ال ـض ـم ــان
الـ ـم ــال ــي «وقـ ـفـ ـن ــا فـ ــي ال ـج ـل ـســة
الـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مــن
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
المجلس أخذ بالتعديالت التي
تقدم بها بخفض المبلغ من 3
مليارات إلى  500مليون دينار.
وأضاف أن المشروع اقتصر
عـ ـ ـل ـ ــى أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
الصغيرة والمتوسطة وإ لـغــاء
الـ ـعـ ـم ــاء اآلخ ـ ــري ـ ــن ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن هـ ــذا ال ـق ــان ــون يـتـســم وروح

ال ـشــري ـعــة ب ـب ـقــاء ض ـم ــان أصــل
الدين وليس فوائد الدين.

والمتوسطة ،مضيفا «وال اعرف
اي س ـبــب م ـق ـنــع ج ـعــل ال ـن ــواب
ي ـ ـصـ ــوتـ ــون ض ـ ـ ــده بـ ـع ــد إزال ـ ـ ــة
(العمالء اآلخرين) من االستفادة
من القانون».
وذك ـ ـ ـ ــر «أت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن ي ـص ــدر
م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة لـ ـحـ ـم ــاي ــة
اصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بعد الفشل الذريع
في إقرار قانون الضمان المالي
لـ ـ ـه ـ ــم» ،م ــوضـ ـح ــا «ال أج ـ ـ ــد أي
حجة خاصة لدى النواب الذين
صــوتــوا بالرفض ضــد القانون
لوجود شريحة العمالء اآلخرين
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن ال ـت ـم ــوي ــل،
وص ــوت ــوا بــالــرفــض اي ـضــا بعد
ازالة هذه الشريحة من القانون».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «األمـ ـ ــر اآلخ ــر
الذي حدث في الجلسة االخيرة
لـلـبــرلـمــان ويــؤكــد ان المجلس

م ـ ـخ ـ ـت ـ ـطـ ــف ،وي ـ ـح ـ ـقـ ــق غـ ــايـ ــات
اع ـضــائــه وال يـحـقــق غ ــاي ــة بلد
وشعب ،هو سقوط كل مقترحات
تـعــديــل ال ـمــادة  16مــن الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة ،والتي
أسقطتها المحكمة الدستورية».
وأضاف «هذا إن دل على شيء
فــإن ـمــا ي ــدل ع ـلــى الـشـخـصــانـيــة
فــي ه ــذا الـمـجـلــس ،وم ــن يدعي
انه من المعارضة ألجل الوطن،
فبالنهاية هــو مـعــارضــة ألجــل
أش ـ ـخ ـ ــاص ـ ـه ـ ــم وم ـ ـصـ ــال ـ ـح ـ ـهـ ــم
الـشـخـصـيــة ،ول ــو ل ــم ي ـكــن أحــد
مـنـهــم ل ــدي ــه قـضـيــة وم ـم ـكــن أن
يـبـتـعــد ع ــن ال ـكــرســي الـنـيــابــي،
فـ ـه ــوالء ت ـح ــرك ـه ــم مـصــالـحـهــم
اآلنـ ـي ــة ،وه ـ ــذا ه ــو م ــا عــانـيـنــاه
ف ــي الـمـجـلــس طـ ــوال  4سـنــوات
ماضية».
ولفت الــى ان المجلس خالل

جهد كبير
من جهته ،قــال النائب أحمد
الفضل« :رغم أننا عملنا كأفراد
ف ــي الـمـجـلــس ،ال كـمـجـمــوعــات،
استطعنا إقرار عدد من القوانين
بعد جهد كبير ،كقانوني تنظيم
الـتــركـيـبــة ال ـس ـكــان ـيــة ،وتـعــديــل
ق ــان ــون ذوي اإلع ــاق ــة» ،معتبرا
ان «التركيبة السكانية» هو أول
محاولة جادة من مجلس األمة
والحكومة لحل هذه القضية.
وأع ــرب الفضل ،فــي تصريح
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ع ـ ـ ــن أسـ ـف ــه
لـ ـع ــدم إقـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون ال ـض ـم ــان
الـمــالــي بـعــد أن تــم قـصــره على
اص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة

الفصل التشريعي الخامس عشر
أقــر قــوانـيــن مهمة سيكون لها
األثر البالغ ،منها قوانين اإلعالم
اإللكتروني وتنظيم المواعيد
اإلج ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات
والكوارث ومخاصمة القضاء.
وبـيــن أن المجلس أقــر عــددا
آخر من القوانين كإعادة الطعن
بالتمييز ،واألحوال الشخصية
الـجـعـفــريــة ،وال ــوالي ــة الصحية
للمرأة ،والتماس إعــادة النظر،
وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ،وح ــق
االط ـ ـ ــاع ،إض ــاف ــة إلـ ــى قــوان ـيــن
الـ ـت ــوثـ ـي ــق والـ ـسـ ـج ــل ال ـع ـي ـن ــي،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــض االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
الخاصة بالرياضة والجامعات
الحكومية.
وأشار الفضل إلى ان من حظه
الشخصي وج ــوده فــي مجلس
أكمل مدته الدستورية ألول مرة
منذ  20عاما ،مشيدا بكل الذين
عـمــل مـعـهــم فــي جـمـيــع الـلـجــان
النيابية كالمالية والتشريعية
والشباب والرياضة واألولويات.

سنواجه
آلة الفساد
والظلم
والعنصرية

السويط

العدساني :الشعب وحده من يقيم أداء النواب

الشاهين :إقرار «التركيبة السكانية»
رسالة نيابية قوية إلصالح الخلل
«مستمر في متابعة ملفات وقضايا الفساد ومحاسبة المقصرين»
طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالمبادرة بتنفيذ
قانون تنظيم التركيبة السكانية والعمل الفعال لمعالجة هذه
القضية.
وقال الشاهين في تصريح صحفي بالمجلس امس إن إقرار
القانون في المجلس يعد رسالة نيابية قوية وأيضا من الشعب
الكويتي بأهمية وأولوية إصالح الخلل في التركيبة السكانية،
داعيا إلى عدم انتظار المدد القصوى والحدود النهائية الواردة
في القانون.
من جانب آخر ،أوضح الشاهين أنه يودع الفصل التشريعي
الخامس عشر بعد أن قــدم  ٥٨٤عمال تشريعيا تتنوع ما بين
ً
اقتراح برغبة وسؤال برلماني واقتراح بقانون ،مؤكدا أن عددا
ً
كبيرا من هذه األعمال رأى النور وتم إقراره.
وتوجه الشاهين بالشكر والتحية إلى العاملين في مكتبه
البرلماني والعاملين باألمانة العامة لمجلس األمــة واللجان
البرلمانية وقطاعات الخدمات والنقليات والمراسالت وحرس
الـمـجـلــس وك ــل أط ـ ــراف ال ـع ـمــل ال ـبــرل ـمــانــي ،وك ــذل ــك للعاملين
بالصحافة المحلية.

أسامة الشاهين

اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ريـ ـ ـ ــاض
ال ـعــدســانــي أن ه ـنــاك الـعــديــد
من القضايا تستوجب تقديم
االستجوابات وتشكيل لجان
ال ـت ـح ـق ـيــق وت ــوج ـي ــه األس ـئ ـلــة
البرلمانية ،مــؤكــدا استمراره
عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـف ـ ــس الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج ت ـ ـجـ ــاه
الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،ومتابعة
الملفات والقضايا ،ومحاسبة
ال ـم ـق ـصــريــن ع ـلــى اإلخ ـف ــاق ــات
أو ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات" ،والـ ـشـ ـع ــب
الـكــويـتــي هــو وح ــده مــن يقيم
أداء النواب".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدس ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ب ــال ـم ـج ـل ــس ام ـ ــس:
"لدي تحفظ على جزء من كلمة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة عـنــدمــا
ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات

وع ــرق ـل ــة ال ـح ـك ــوم ــة وتــوج ـيــه
االتهام الصريح للمجلس".
وأض ــاف "عندما استجوبت
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـ ــم إس ـق ــاط
ال ـح ـكــوم ــة وتـ ــم تـغ ـي ـيــر رئـيــس
الــوزراء لم يكن ذلك تأزيما ،بل
اتضح أن هناك ملفات تجاوزات
وفساد في الفترة السابقة".
وأكد أنه استمر بنفس النهج
تجاه الحكومة الحالية ،وحاسب
وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ع ـلــى الـكـثـيــر من
اإلخفاقات ،ومنها ملف اإلصالح
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ت ـط ــرق إلـيــه
رئيس مجلس األمة في كلمته.
وأشار إلى أنه تصدى لوزير
ال ـم ــال ـي ــة ول ـل ـح ـك ــوم ــة لـسـحــب
مشروع قانون الدين العام الذي
تـبـلــغ قـيـمـتــه  20مـلـيــار دي ـنــار،

وك ــذل ــك الــوث ـي ـقــة االق ـت ـصــاديــة
الـتــي تمس جـيــوب المواطنين
وم ـ ـك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــم وحـ ـق ــوقـ ـه ــم
ورواتبهم ،وتــم سحب مشروع
هذا القانون أيضا.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ع ــدم
نـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــان قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـت ـس ـل ـي ــح
والـيــوروفــايـتــر وبـنــد الضيافة
ف ــي الـمـجـلــس ال ـمــاضــي ،٢٠١٣
وتم فتح ملفاتها في المجلس
الحالي ،وأحيلت إلــى القضاء،
مؤكدا أن قضايا المال العام ال
تسقط بالتقادم.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي "قـ ـم ــت
ب ـ ــال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
واإلص ــاح ــات وفـتـحــت ملفات
غسل األم ــوال وقضايا الفساد
وغيرها ،وتحملت بمفردي رفع

رياض العدساني

قضايا ضــدي بسبب التشهير
بأصحاب هذه الملفات من أجل
مصلحة الوطن والمواطنين".

الدالل يسأل عن المواطنين العاملين في السفارات والمنظمات الدولية
ً
ّ
وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير
الخارجية الشيخ أحمد الناصر المحمد عن
المواطنين العاملين في السفارات والمنظمات
الدولية.
وقال الدالل ،في مقدمة السؤال" :للسفارات
والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
فـ ــي دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت خ ـص ــوص ـي ــة تـحـكـمـهــا
ال ـت ـشــري ـعــات الـمـحـلـيــة وال ـمــواث ـيــق الــدول ـيــة
واالتفاقيات القائمة بين الدولة وتلك السفارات
والبعثات والمنظمات الــدولـيــة ،ويهمنا أن
نقف ونستعرض طبيعة العالقة القائمة بين
تلك الـسـفــارات والبعثات والمنظمات وبين
ال ـعــام ـل ـيــن م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ف ـي ـهــا ،م ــن حيث
عالقتهم بــالـجـهــات الـحـكــومـيــة ،وه ــل يوجد
لهم ارتباط بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة

الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة وخــافــه مــن جهات
حكومية أخرى".
وأض ــاف" :هــل يوجد في وزارة الخارجية
ح ـص ــر ل ـج ـم ـيــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـعــام ـل ـي ــن فــي
السفارات والبعثات والمنظمات الدولية؟ وهل
يوجد أي متابعة لهؤالء المواطنين؟ وماهي
الـطـبـيـعــة ال ـقــانــون ـيــة لـعـمــل ال ـمــواط ـن ـيــن في
السفارات والبعثات والمنظمات الدولية؟ وهل
يخضعون للقوانين والتشريعات المحلية أم
ال وهل يسرى عليهم قوانين الخدمة المدنية
أو قوانين العمل في القطاع األهلي أو نظم
وتشريعات مؤسسة التأمينات االجتماعية
مع تزويدي بما يثبت ذلك".
ً
ً
من جهة أخرى ،قدم الدالل سؤاال برلمانيا
إلى وزير المالية براك الشيتان عن "الموقف

ال ـقــانــونــي ت ـجــاه ال ـمــواط ـن ـيــن الـعــامـلـيــن في
السفارات والبعثات والمنظمات الدولية ،سواء
كانوا مسجلين أو غير مسجلين في مؤسسة
التأمينات االجتماعية ،وهــل يوجد نظم أو
قوانين أو قواعد خاصة بهؤالء المواطنين
أم ال؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك".
وتابع :هل يوجد تنسيق بين "التأمينات"
مع وزارة الخارجية بشأن المواطنين العاملين
في السفارات والبعثات والمنظمات الدولية
مع بيان طبيعة التنسيق ونتائجه وما هو
األث ــر الـقــانــونــي الـمـتــرتــب عليه امـتـيــازاتـهــم؟
وهل هم متساوون في االمتيازات كأمثالهم
فــي ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة األخـ ــرى أو الـقـطــاع
ً
ال ـخ ــاص؟ وه ــل يــوجــد ح ـصــر ل ـهــم؟ مـطــالـبــا
بتزويده بأعدادهم المسجلة وغير المسجلة.

محمد الدالل

أحمد الناصر

براك الشيتان
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«البلدي»« :األشغال» ترفض استغالل تدوير اإلطارات برصف الشوارع
أعضاء المجلس شددوا على ضرورة حل أزمة «بحر اإلطارات» في السالمي بأقرب وقت
محمد الجاسم

ّ
نحذر من
تكرار سيناريو
مقبرة اإلطارات
في بر إرحية

المحري

األسواق
تتخلص من
 4آالف إطار
ً
مستعمل يوميا
ً
عشوائيا

الحمضان

شدد عدد من أعضاء المجلس
البلدي على ضرورة حل مشكلة
اإلط ــارات المتراكمة في منطقة
السالمي بأقرب وقت ،عن طريق
تسريع قرارات ترخيص مشاريع
تدوير اإلطارات ،داعين الحكومة
إل ــى شـ ــراء مـنـتـجــات الـمـصــانــع
الـ ـق ــائـ ـم ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا ،واسـ ـتـ ـغ ــال
ت ــدوي ــره ــا ف ــي رص ــف ال ـش ــوارع
ال ـم ـطــاط ـيــة ،مــؤكــديــن أن وزارة
األش ـغ ــال راف ـضــة ل ـهــذه الـفـكــرة،
رغــم أن بعض ال ــدول المجاورة
تستخدم هذه التقنية.
جاء ذلك خالل جولة ميدانية
لنائب رئيس المجلس البلدي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـح ــري واألعـ ـض ــاء
م ـ ـش ـ ـعـ ــل ال ـ ـح ـ ـم ـ ـض ـ ــان ،ومـ ـه ــا
البغلي ،ود .حسن كمال ،وأحمد
هــديــان فــي الموقع المخصص
لمشروع إعادة تدوير اإلطارات
المستعملة في منطقة السالمي،
بحضور الـمــديــر الـعــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة عـبــدالـكــريــم
ت ـ ـ ـقـ ـ ــي ،لـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
وتقييم ودراسة الموقع والنظر
فــي حــاجــة الـجـهــات المسؤولة
لتخصيص أراض من عدمه.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــري أن إل ـ ـقـ ــاء
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
لـلـبـيـئــة ي ـتــم ع ـشــوائ ـيــا ،مبينا

أن هــذه الصورة ستعيد تكرار
سيناريو مقبرة اإلطــارات ،كما
هو حاصل في بر إرحية.
وذك ـ ــر أن ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
ق ــام بـ ــدوره بتخصيص مــوقــع
لـ ـ ـ ــإطـ ـ ـ ــارات ،داعـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ن ـقــل اإلطـ ـ ــارات
وإعــادة تدويرها إلى التنسيق
ّ
فيما بينها لحل هذه المعضلة،
ومضيفا أن الموقع المخصص
لـلـمـصــانــع م ـ ــازال ب ــا ك ـهــربــاء،
وهذا غير مجد.

كارثة إرحية
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــر ع ـض ــو
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي م ـش ـع ــل
ال ـح ـم ـض ــان عـ ــن اس ـت ـي ــائ ــه مــن
ك ـم ـي ــة اإلط ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـم ـل ـق ــاة فــي
م ـن ـط ـق ــة ال ـس ـل ـم ــي ع ـش ــوائ ـي ــا،
ً
واصفا المشهد بأنه "بحر من
اإلطـ ـ ــارات" ،وم ـح ــذرا مــن تـكــرار
كارثة اإلطارات التي وقعت في
إرحية عام .2012
وط ــال ــب ال ـح ـم ـض ــان هـيـئـتــي
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وبـ ـل ــدي ــة
الكويت بالعمل على االستفادة
م ــن م ـش ــاري ــع ت ــدوي ــر اإلط ـ ـ ــارات
المستعملة ،وأن يكون لإلطارات
ال ـت ــي تـتـخـلــص م ـن ـهــا األس ـ ــواق
ً
ي ــوم ـي ــا م ـصــب يـجـمـعـهــا بشكل

جانب من جولة أعضاء «البلدي» في موقع إطارات السالمي
مـ ـقـ ـن ــن وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن
األسـ ـ ـ ـ ــواق ت ـت ـخ ـلــص مـ ــن  3ال ــى
ً
 4آالف إط ـ ــار مـسـتـعـمــل يــوم ـيــا
عشوائيا ،حيث إنه ال رقابة على
عملية التخلص من تلك اإلطارات.

 20مليون إطار
بــدورهــا ،قالت العضوة مها

وزير البلدية :إلزام مقاولي البناء بوضع
حاويات للمخلفات اإلنشائية في مواقع العمل

َّ
وجه بإحالة نسخة من المخالفات إلى هيئة البيئة
•

محمد الجاسم

دع ـ ــا وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـشـ ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ول ـيــد
الجاسم ،المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي،
إل ــى إل ــزام مـقــاولــي الـبـنــاء بــوضــع حــاويــات في
م ــواق ــع ال ـع ـمــل لـتـجـمـيــع ال ـن ـف ــاي ــات اإلن ـشــائ ـيــة
وأنقاض البناء وجميع المخلفات الناتجة من
أعمال الهدم أو تشييد المباني أو ترميمها أو
صيانتها ،للحد من مشكلة إلقاء مخلفات األعمال
اإلنشائية وأنقاض البناء في الساحات واألماكن
َّ
يتسبب فــي اإلض ــرار
غير المخصصة لـهــا ،مــا
بالنظافة العامة والبيئة وتشويه المنظر العام  .
وت ـض ـ َّـم ــن خ ـط ــاب ال ـج ــاس ــم ال ـم ـ َّ
ـوج ــه لـمــديــر
الـبـلــديــة؛ م ـشــروع ق ــرار لجنة الـســامــة بتعديل
المواد  1و 19و 20من قرار لجنة السالمة رقم 95

لسنة  1983بشأن الشروط والقواعد واإلجراءات
ال ــواج ــب مــراعــاتـهــا فــي تنفيذ وتـطـبـيــق الئحة
أنـظـمــة ال ـســامــة ل ــأف ــراد والـمـمـتـلـكــات الـعــامــة
وم ــوارد الـثــروة الـعــامــة ،بما يتناسب مــع إلــزام
القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل
لتجميع الـنـفــايــات اإلنـشــائـيــة وأن ـقــاض البناء
وجميع مخلفات تلك األعمال ،مع تضمين ذات
المقترح مشروع الئحة البناء ومشروع الئحة
تصنيف المقاولين محل الدراسة لدى الجهاز
التنفيذي.
وكـ ـش ــف الـ ـج ــاس ــم أن ـ ــه س ـي ـق ــوم بــالـتـنـسـيــق
مــع الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـبـيـئــة ،بــإحــالــة نـسـخــة من
المخالفات التي تسجلها البلدية ضد المخالفين
إلى الهيئة ،لتقوم هي األخرى بتطبيق عقوباتها
على المخالفين.

ضبط آسيوي سرق مركبتين في حولي
•

محمد الشرهان

تمكن قطاع االمــن الـعــام ممثال بمديرية أمن
حولي مــن ضبط مقيم مــن جنسية آسيوية قام
بسرقة مركبتين.
وأوضـحــت االدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمـنــي ب ــوزارة الداخلية فــي بـيــان لها أن بالغا
تقدم بــه أحــد المقيمين مــن جنسية عربية لدى
مخفر ميدان حولي حول تعرض مركبته للسرقة
من قبل شخص مجهول ،فانتقلت دوريــة مخفر
م ـيــدان حــولــي إل ــى الـمــوقــع حـيــث تـمــت مشاهدة

مركبة بنفس الـمــواصـفــات ومــركــونــة فــي احــدى
ال ـســاحــات ال ـتــراب ـيــة وب ـجــانــب الـمــركـبــة شخص
آ سـيــوي الجنسية ال يحمل اثـبــاتــا ،وبالتدقيق
عليه وتفتيشه احترازيا تم ضبط مفتاح المركبة
الـمـســروقــة مـعــه ،واق ــر بــأنــه قــام بسرقة المركبة
المذكورة وكذلك قام بسرقة مركبة اخرى.
وتم تسجيل قضية رقم  2020/452جنح ميدان
حولي وإحالة المتهم والمركبتين المسروقتين
إل ـ ــى جـ ـه ــات االخـ ـتـ ـص ــاص التـ ـخ ــاذ االج ـ ـ ـ ــراءات
القانونية الالزمة.

وليد الجاسم

ال ـب ـغ ـلــي إن أعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
البلدي قاموا بجولة في موقع
الـ ـس ــالـ ـم ــي لـ ـ ـ ــإطـ ـ ـ ــارات ،الـ ـ ــذي
خـ ـصـ ـص ــه الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة
ب ـم ـســاحــة م ـل ـيــونــي م ـتــر مــربــع
لتجميع اإلطارات التالفة ،وذلك
لالطالع على عملية تجهيزها
وتقطيعها وإعادة تدويرها من
خــال مصانع مـتـعــددة إلعــادة
تدوير النفايات.
وبينت انه تم نقل حوالي 20
مليون إطــار مــن منطقة ارحية
خالل السنتين الماضيتين من
ق ـبــل ش ــرك ــات مـحـلـيــة ،والتـ ــزال
ه ـنــاك كـمـيــة مـتـبـقـيــة بــانـتـظــار
تأهيل شركات أخرى لنقلها الى
منطقة السالمي.
وت ــابـ ـع ــت أنـ ـ ــه م ـ ــع ت ـك ــدس
ماليين اإلطارات في السالمي
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة
ومتالصقة ،فإن خطر ّ
تعرضها
لحوادث الحرائق هو هاجس
دائ ـم ــا يـثـيــر ال ـق ـلــق ،ح ـيــث إن
انــدالع حريق بسيط في هذه
المنطقة ا لـنــا ئـيــة قــد يتسبب
فـ ــي حـ ــرائـ ــق كـ ـبـ ـي ــرة يـصـعــب
ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا ،وتـتـسـبــب
ف ـ ــي ت ـ ـلـ ــوث خـ ـطـ ـي ــر لـ ـلـ ـه ــواء،
مضيفة أن الحريق الذي اندلع
األسبوع الماضي نتجت عنه
أدخ ـن ــة داك ـن ــة كـثـيــرة وصـلــت
رائحتها الى بعض المناطق
السكنية ،حسب ما ذكره بعض
المواطنين.
ودعــت "الصناعة" و"البيئة"

تقي :مصانع تعمل بطاقة استيعابية
متواضعة لعدم وجود الكهرباء
طالب عبدالكريم تقي المدير ا لـعــام لهيئة
الصناعة ،خالل الجولة الميدانية ،بوضع خطة
وآلية لمعالجة المشاكل المستقبلية لإلطارات
وكيفية التعامل معها خــارج حــدود المنطقة
الصناعية ،ووضع منظومة متكاملة للسيطرة
على االطارات التالفة بشكل يومي.
وأضاف تقي" :بدأنا التواصل مع المصانع
الموجودة لوضع جدول زمني آللية تشغيلها،
وب ـح ــث ال ـطــاقــة االس ـتـي ـعــاب ـيــة إلع ـ ــادة تــدويــر
اإلطارات المتراكمة في المنطقة ،مبينا أن هناك
مصانع بالفعل ب ــدأت فــي إنـتــاج بعض مــواد
مــن اإلط ــارات التالفة،لكن بطاقة استيعابية
إل ـ ــى اإلسـ ـ ـ ــراع ب ـتــرس ـيــة ع ـقــود
شركات إعــادة تدوير اإلطــارات
إلخالء موقعي السالمي وإرحية
من اإلط ــارات بالكامل ،مطالبة
في الوقت نفسه بلدية الكويت
ب ــاإلس ــراع فــي تسليم الـمــواقــع
ال ـم ـط ـل ــوب ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـش ــاري ــع،
ليتسنى لهيئة البيئة وهيئة
الصناعة بتنفيذ تلك المشاريع
المهمة ،آملة من وزارة االشغال
اعتماد منتجات مصانع إعادة
ال ـتــدويــر فــي ال ـطــرق والـمـبــانــي
ً
ال ـعــامــة ،دع ـمــا لـصـنــاعــة إع ــادة
التدوير ولتطوير وضــع إدارة
النفايات في الكويت.

متواضعة لعدم وجــود الكهرباء،لكونها أهم
العناصر الرئيسية لتشغيل المنطقة.
وتابع أن سالمة المنطقة الصناعية مهمة،
خاصة بعد الحوادث التي شهدتها من حرائق
قد تكون لها نتائج كارثية ،موضحا أن هناك
تعاوناوتنسيقا مع قوة اإلطفاء العام لدراسة
الـقــواعــد السليمةالـتــي ينبغي أن تـلـتــزم بها
الـمـصــانــع لـلـحــافــظ عـلــى ســامــة المنطقة من
أي حوادث.
المنطقة
تسوير
بعملية
البدء
تم
أنه
وذكر
ّ
بالكامل ،ووضع سياجحديدية وترابية لتجنب
الدخول والخروج العشوائي في المنطقة.

من جهته ،أكد نائب رئيس
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ع ـب ــدال ـل ــه
المحري ،أن رمي اإلطارات في
المنطقة المخصصة للهيئة
ً
العامة للبيئة يتم عشوائيا ،
ً
مبينا أن هذه الصورة ستعيد
تكرار مقبرة أخرى لإلطارات،
كما هو حاصل في بر إرحية.
وقال المحري ،إن "البلدي"
ق ـ ــام بـ ـ ـ ــدوره فـ ــي ت ـخ ـص ـيــص
م ــوق ــع لـيـبـقــى ال ـع ـمــل بـجـهــد
للجهات ا لـمـســؤو لــة عــن نقل
اإلطـ ـ ــارات وإع ـ ــادة تــدويــرهــا
والتنسيق فيما بينها لحل
ً
ه ــذه ال ـم ـع ـض ـلــة ،م ـض ـي ـفــا أن

الموقع المخصص للمصانع
مــازال بــا كهرباء و هــذا غير
مجد .
ٍ

ً
نقل  20مليونا
من إرحية
إلى السالمي
خالل السنتين
الماضيتين

البغلي

توقيف مواطن هدد أفراد أسرته بسالح ناري
واحتجز شقيقه وصديقه في منطقة بيان

ً
المتهم من أرباب السوابق وأطلق النار عشوائيا داخل المنزل
•

محمد الشرهان

نجح رجال األمن العام في محافظة
حــولــي ،بــالـتـعــاون والتنسيق مــع قوة
فريق التفاوض بــاإلدارة العامة لقوات
األمـ ـ ــن الـ ـخ ــاص ــة ،ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
مواطن مسلح هدد أفراد عائلته بسالح
ناري "بندقية شوزن" ،واحتجز شقيقه
األصغر وصديق شقيقه بعد أن أطلق
أعيرة نارية داخل المنزل.
وفي التفاصيل ،التي رواهــا مصدر
أمني لـ"الجريدة" ،أن غرفة عمليات وزارة
الداخلية تلقت بالغا مساء أمس األول
من مواطن أفاد خالله بأن شقيقه يطلق
النار بشكل عشوائي داخل منزل األسرة
ف ــي مـنـطـقــة ب ـي ــان ،وفـ ــور تـلـقــي الـبــاغ

توجهت قوة أمنية من رجال أمن حولي
ورجـ ــال دوري ـ ــات الـنـجــدة بالمحافظة
وطوقت المنزل.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن ال ـم ـب ـلــغ أبـلــغ
رجــال األمــن فور وصولهم بأن شقيقه
اح ـت ـج ــز ش ـق ـي ـق ـهــم األص ـ ـغـ ــر وص ــدي ــق
شقيقه في إحدى غرف المنزل ،الفتا إلى
أن رجال األمن استدعوا قوة التفاوض
ب ــاإلدارة العامة لـقــوات األمــن الخاصة
للتفاوض مــع المسلح ،الــذيــن نجحوا
في إقناع المسلح بإطالق سراح شقيقه
وصــديــق شـقـيـقــه ،كـمــا نـجـحــوا بـعــد 4
س ــاع ــات ف ــي إقـ ـن ــاع ال ـم ـس ـلــح بتسليم
نفسه.
وأش ــار إلــى أن المسلح أض ــرم النار
ف ــي إحـ ــدى ال ـغ ــرف ق ـبــل تـسـلـيــم نفسه

السالح المضبوط مع المواطن
وسالحه الناري والذخيرة التي كانت
بحوزته ،مبينا أن رجال األمن سجلوا
بحق المتهم ،الذي تبين أنه من أرباب

السوابق ،وكان بحالة غير طبيعية ،عدة
قضايا أحيل على أثرها للنيابة العامة
التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيق.

القبض على آسيويين هربا  10كيلوغرامات شبو
داخل أجهزة كهربائية وأخفياها في «كبد»
•

محمد الشرهان

تمكن رجــال مباحث اإلدارة العامة
لمكافحة الـمـخــدرات مــن إلـقــاء القبض
على وافدين آسيويين بتهمة االتجار
بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما على
ع ـشــرة ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن مـ ــادة الشبو
المخدرة كانا يخفيانها داخــل أجهزة
كهربائية بأحد الجواخير بمنطقة كبد.
وفــي التفاصيل التي رواه ــا مصدر
أم ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،أن م ـع ـل ــوم ــات
ســريــة وص ـلــت ل ــرج ــال اإلدارة الـعــامــة
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ت ـف ـيــد ب ـن ـشــاط
وافـ ــديـ ــن آس ـي ــوي ـي ــن ف ــي ت ــروي ــج م ــادة
الـ ـشـ ـب ــو ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة وبـ ـكـ ـمـ ـي ــات ك ـب ـيــرة
بين المتعاطين ،مشيرا الــى ان رجــال
ال ـم ـكــاف ـحــة وضـ ـع ــوا الـمـتـهـمـيــن تحت
الـمــراقـبــة لـمــدة أسـبــوعـيــن متواصلين
تأكدوا خاللهما من نشاطهما االجرامي
في عمليات ترويج الشبو.

مادة الشبو المضبوطة مع المتهمين
وأضاف المصدر ان رجال المكافحة
نجحوا فــي عقد صفقة مــع المتهمين
عـبــر أح ــد مـصــادرهــم الـســريــة لالتفاق
عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــراء ك ـم ـي ــة م ـ ــن مـ ـ ـ ــادة ال ـش ـبــو

الـ ـمـ ـخ ــدرة ،م ـش ـيــرا الـ ــى ان الـمـتـهـمـيــن
وافقا على إبرام الصفقة وحددا منطقة
جواخير كبد مــو عــدا لعملية التسليم
والتسلم.

وأوضــح ان رجــال المكافحة أطبقوا
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن لـ ـحـ ـظ ــة ال ـت ـس ـل ـي ــم
والتسلم وعثروا بحوزتهما على كمية
م ــن ال ـش ـب ــو ،واق ـت ــادوه ـم ــا إلـ ــى مكتب
ال ـت ـح ـق ـيــق ،واعـ ـت ــرف ــا أن ـه ـم ــا ي ـخــزنــان
كـمـيــة كـبـيــرة م ــن م ـخــدر الـشـبــو بــأحــد
الـجــواخـيــر الـمـسـتــأجــرة ،الف ـتــا ال ــى ان
رجــال المكافحة وبعد اسـتـصــدار إذن
مــن الـنـيــابــة الـعــامــة تــوجـهــوا لتفتيش
الجاخور وعثروا على المواد المخدرة،
مخزنة داخل أجهزة كهربائية.
وذكــر المصدر ان المتهمين اعترفا
أيضا بأنهما هربا المخدرات بمساعدة
م ـت ـهــم ث ــال ــث مـ ـت ــوار ع ــن األن ـ ـظـ ــار عــن
طريق إخفائها داخل أجهزة كهربائية
استوردها من إحدى الدول االسيوية،
الف ـتــا ال ــى ان رج ــال الـمـكــافـحــة ح ــددوا
اس ــم المتهم الـثــالــث وت ــم وض ــع اسمه
ضمن قوائم المطلوبين تمهيدا إللقاء
القبض عليه.

ةديرجلا
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«الصوت الواحد» جاثم
على الكويت
waleedalghanim.com

سنواجه اآلن انتخابات جديدة ً بمطالب شعبية وإصالحية
متجددة ،وعلينا كناخبين أفرادا وجماعات تحديد أهدافنا
من هذه االنتخابات وتأكيد رسالتنا التشريعية والرقابية
للمرشحين ،والتركيز على األولويات المستحقة للمجلس
المقبل ومحاسبة من فرط باألمانة وتصويب اختيار من يمثلنا.
أفشلت الحكومة ونوابها فرصة اللحظات األخيرة لتعديل
نظام التصويت في االنتخابات البرلمانية وتغيير الصوت
الواحد ،وذلك بعد اتفاقها مع النواب الموالين لها على رفض
فتح باب ما يستجد من أعمال في آخر جلسة لمجلس ،٢٠١٦
وبالتالي رفض مناقشة االقتراحات البرلمانية المقدمة بهذا
الـشــأن ،ولتوجه لنا الحكومة رسالة أنها لن تغير نهجها
السياسي الذي اتخذته من مجلس  ٢٠١٣وتمسكت به حتى
اآلن.
ً
طبعا العتب كبير على النواب لعدم جديتهم وإصرارهم
وبــذل مجهودهم الكامل للسعي إلــى تغيير نظام الصوت
الواحد خالل عمر البرلمان الذي أكمل مدته ألول مرة منذ ٢٠
ً
ً
ً
عاما ،وكانت هذه القضية شعارا رئيسا في آخر انتخابات،
فتركوها لدور االنعقاد التكميلي والمجلس يلفظ أنفاسه.
تـعــديــل ن ـظــام الـتـصــويــت وإل ـغ ــاء ال ـصــوت ال ــواح ــد بــوابــة
ً
لإلصالحات السياسية ،فهو ليس هدفا بذاته إنما به يمكن
للشعب اسـتـكـمــال مـسـيــرة اإلص ــاح بــإتــاحــة فــرصــة أفضل
لالختيار واالنتخاب ،كما أن إلغاء الصوت الواحد سيعالج
األمراض االجتماعية الخبيثة التي ورثها لنا وعلى رأسها
العصبيات العائلية والقبلية وشراء األصوات ونقل القيود
ً
االنتخابية والطائفية ،وهي أمراض كانت موجودة سابقا
لكن الصوت الواحد وفر لها البيئة التعيسة التي ضخمتها
ونمت فيها.
ً
لم يكن مستغربا وقــوف بعض الـنــواب مع الحكومة في
موقفها هذا ،فباألساس كان وصول بعضهم إلى البرلمان
مهمة مستحيلة بغير الصوت الواحد ،وهم يعلمون أن تغيير
هــذا النظام لصوتين أو أكثر بمثابة انتحار سياسي لهم
بغض النظر عن أضرار ومخاطر بقائه على البلد والمجتمع،
كما أن الحكومة من جانب آخر (ما قصرت معاهم) وسهلت
لهم الخدمات طوال مدة عضويتهم وهم ملتزمون برد الدين
لها والتصويت لجانبها والتغطية على أعمالها ،وكأنها هي
من أوصلتهم إلى المجلس ال الشعب والناخبون.
سنواجه اآلن انتخابات أخرى وبمطالب شعبية وإصالحية
ً
متجددة ،وعلينا كناخبين أفرادا وجماعات تحديد أهدافنا
من هذه االنتخابات وتأكيد رسالتنا التشريعية والرقابية
للمرشحين ،والتركيز على األولويات المستحقة للمجلس
المقبل ومحاسبة من فــرط باألمانة وتصويب اختيار من
يمثلنا ،فرغم كل ما يجري لن نفقد األمل في تصحيح مسار
الوطن ،ولهذا الشأن العالي نسعى ونعمل والله الموفق.

«تقلعون شجرة ...نزرع
عشرة»

د .سلطان ماجد السالم

رب العمل «ملزوم»

وليد عبدالله الغانم

خـ ـ ــرجـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ــورة لـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــور م ـك ـت ــظ
بالعمالة التي يمكن ألي شخص أن يعي
ٓ
أنـهــا مــن الـعـمــالــة االس ـيــويــة المنزلية،
ذلك من اللباس الموحد (المريول) الذي
تفضله رب ــات الـبـيــوت فــي الـغــالــب ،وال
أدري مصداقية تاريخ التقاط الصورة
ل ـك ـنــي أع ـل ــم أن ـه ــا خ ــرج ــت ف ــي وســائــل
(التباعد) االجتماعي في عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ال ـم ـن ـصــرم لـيـطـنـطــن عـلـيـهــا
ً
(ال ـب ـع ــض) ح ــام ــا لـ ــواء ح ـمــايــة حـقــوق
ال ـم ــواط ـن ـي ــن فـ ــي بـ ـل ــده ــم ،وب ـح ـج ــة أن
تطاعيم االٕنفلونزا الموسمية ستنضب
بسبب تهافت وتكالب أرباب العمل على
تطعيم عمالتهم سواء كانت منزلية أو
غيرها ،هذا باالٕضافة الى أن تجمع كل
تـلــك الـعـمــالــة فــي طــابــور واح ــد سينقل
عـ ــدوى ك ــورون ــا بـسـبــب ال ـتــدافــع وع ــدم
االلتزام بالتباعد الجسدي في الطابور
إذا ما كانت إحداهن (العامالت) مصابة
بذلك الوباء اللعين.
ٓ
الـطــامــة الـكـبــرى ،وبـغــض النظر االن
ع ــن الـ ـط ــرح ال ـع ـن ـص ــري ال ـ ــذي صــاحــب
المسألة على لسان البعض ،كانت على
شكل بيان من وزارة الصحة ،بينت فيه
يوم السبت الماضي بتاريخ  17أكتوبر
انـفـلــونــزا
 2020أن حـمـلــة الـتـطــاعـيــم لـ ٕ
الـ ـم ــوسـ ـمـ ـي ــة (وااللـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاب الـ ـ ــرئـ ـ ــوي)
مقصورة على المواطنين دون غيرهم،
و كــأن المناعة المجتمعية تكتسب من
الكويتي دون غيره لمثل هذه األمراض
لتفادي تداعيات ا الٕصابة بكورونا ،ال
قدر الله ،وتفاقم االلتهابات والمشاكل
الجانبية التي تصحبها!!
ً
طبعا ومن بعد هذا وذاك بسويعات،
ان ـق ـســم الـمـجـتـمــع ع ـلــى نـف ـســه م ــا بين
م ـ ـعـ ــارض ومـ ــوافـ ــق دون الـ ــدخـ ــول فــي
النوايا و"الشحن" العنصري المصاحب
والموجه إلى فئة دون األخرى.

حمزة عليان

المشكلة كانت ومازالت لدى الكثير
من المواطنين بعد قــراء ة البيان الذي
اسـ ـتـ ـشـ ـع ــره عـ ـ ــدد مـ ـن ــا كـ ـن ــوع مـ ــن ردة
الفعل ،وهي استخدام ظروف الجائحة
ٓ
التي نمر بها كذريعة لقصور في ا لية
ال ـت ـن ـظ ـيــم وإعـ ـ ـط ـ ــاء ج ــرع ــة م ــن ال ـل ـقــاح
ال ـمــوس ـمــي لـلـكــل ،ذل ــك بــاعـت ـبــار تــوافــر
كـمـيــة كــاف ـيــة ل ـكــل أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع في
م ـخــازن ال ـ ــوزارة ،كـمــا أن بـيــان ال ــوزارة
ً
ً
جعل من االستشكال أمرا حتميا ،حيث
لــم يـصــرح بشكل واض ــح بــأن األولــويــة
ٓ
فــي ا لــو قــت اال ن ــي تعطى للفئات األكثر
اصــابــة ب ـ (كــوفـيــد) مــن طواقم
عــرضــة لـ ٕ
طبية وهيئة تمريضية ،ومن ثم الفئات
األخرى ككبار السن واألطفال وأصحاب
أم ـ ـ ـ ــراض نـ ـق ــص الـ ـمـ ـن ــاع ــة واألم ـ ـ ـ ــراض
الـ ـ ـم ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــة ،كـ ـ ــل مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد اس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
المختصين واأل ط ـبــاء ا لــذ يــن يتابعون
حالة كل مريض.
أم ـ ــا مـ ــا ي ـخ ــص األولـ ـ ــويـ ـ ــات لـبـقـيــة
أفـ ــراد الـمـجـتـمــع ،فـمــن ال ـبــدهــي أن يتم
ت ـق ــدي ــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ـل ــى غ ـي ــره ــم فــي
التنظيم وحجز المواعيد ،دون إغفال
حــق الــوافــديــن فــي أي تطعيم أو غيره،
ً
خـصــو صــا أن حــق التطبيب األ ســا ســي
ً
مـكـفــول دس ـت ــوري ــا لـلـجـمـيــع ،والسـيـمــا
ونحن نمر في زمن و بــاء عالمي وجب
ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل عـ ــام أن يـتـخــذ
ك ــل االٕج ـ ـ ـ ــراء ات ل ـل ـحــد م ــن االل ـت ـهــابــات
المصاحبة فــي حين تمت إ صــا بــة فرد
منه بكورونا (ال قدر الله).
ٓ
واالن وقد تم وضع األطر التنظيمية
ً
ف ــي ن ـصــاب أع ـت ـقــد شـخـصـيــا أن ــه جيد
وسليم على حــد اجـتـهــادي ،نــدخــل في
ال ـم ـســألــة ال ـم ـصــاح ـبــة ل ـه ــذا ك ـل ــه ،وهــو
الـتـخــوف ال ــذي أصـبــح لــدى الـعــامــة من
عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـت ـعــامــل مع
ح ـمــات تطعيم ك ــورون ــا حــالـمــا تــوافــر

اللقاح الناجع وبشكل تجاري (حزتها
شبتسوون؟!).
أمـ ــا ف ـي ـمــا ي ـخــص ت ـح ـص ـيــل ف ــات ــورة
التطعيم فـهــو مــن وا ج ـبــات رب العمل
وحق أصيل للعامل بأن يقوم رب العمل
بــدفــع فــاتــورة الـلـقــاح كــامـلــة لـلــدولــة أو
إذا لــم تشملها بوليصة ا لـتــأ مـيــن أل نــه
س ـي ـك ـش ــف ح ـي ـن ـه ــا عـ ــن عـ ـ ــدد ال ـع ـم ــال ــة
لديه ،وفي كبرى الشركات والقطاعات،
وسيكلفه هذا األموال الباهظة ،بمعنى
ٓ
اخر سيعرف حينها أن تفضيل العمالة
ا لــوا فــدة دون الوطنية لــه ثمن حقيقي
ومن واجب تلك الشركات والقطاعات أن
تدفع ضريبة كورونا الحقيقية (ماكو
ش ــي بـ ـب ــاش)!!! وعـلـيــه سـيـعــرف تــاجــر
الـبـشــر الـثـمــن الـحـقـيـقــي ل ـتــرك الـعـمــالــة
السائبة في شوارعنا.
خــاصــة ال ـق ــول ه ـنــا ،ح ــق الـتـطـبـيــب
م ـك ـف ــول ،وه ـ ــذا م ـش ــدد ع ـل ـيــه وب ــده ــي،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي وقـ ـ ــت ال ـ ـجـ ــوائـ ــح ،لـكــن
بالنسبة إلى العمالة الوافدة باستثناء
ال ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة ،ف ـي ـجــب ع ـلــى أربـ ــاب
العمل تحمل تكاليفهم بصورة حقيقية
(على اعتبار أن التأمين المدفوع ال يوفر
اللقاحات ،والجواب هنا معروف ونعلم
ً
جميعا مــن تتم مراعاته فـيــه) .ال َ
تنس
ياعزيزي أنك اخترت أن تجلب العمالة
مــن ال ـخ ــارج وتــركــت الـعـمــالــة الوطنية
التي بين يديك.
ً
إذا أنت ملزم بتحمل النفقة الحقيقية
وتبعات قرارك.
على الهامش:
اخ ـتــر "م ـح ــزم م ـل ـيــان" يـفـيــد الـشـعــب
قاطبة ال شخصك الكريم.

كورديليا بوشانان بونجيك*

حين يكون شركاء «الناتو» غريبي األطوار
ومستبدين
سافر وزي ــرا خارجية أرمينيا وأذربـيـجــان إلــى موسكو إلجــراء
محادثات حــول وقــف إطــاق الـنــار ،ثم تم اإلع ــان عن "وقــف إطالق
وقت سابق من األسبوع الماضي لكنه
النار ألسباب إنسانية" في ٍ
انهار على ما يبدو حتى كتابة هذه السطور ،فتكلم رئيس أذربيجان
ً
إلهام علييف حول فرص السالم يوم الجمعة قائال" :يجب أن يعرف
المشاركون في محادثات موسكو أن األرض أرضنا ولــن نقدم أي
ً
تنازالت" .كان ذلك الموقف تمهيدا لتجدد أعمال العنف في نهاية
ً
األسبوع ،فحاليا تتفوق أذربيجان ولهذا السبب قد ال تجد مبررا
للعودة إلى طاولة المفاوضات.
القوي ألذربيجان ،ويتماشى هذا الموقف مع
أعلنت تركيا دعمها ّ
سياستها الخارجية ،فقد نفذت تركيا عمليات عسكرية أحادية الجانب
في سورية وليبيا وضغطت على اليونان وقبرص في جنوب القوقاز،
واستنكر عدد كبير من الدول األوروبية تدخالتها العسكرية في سورية
وليبيا ّ
وهدد االتحاد األوروبي ،بقيادة فرنسا ،بفرض العقوبات على
أنقرة على خلفية النزاع الحدودي في البحر األبيض المتوسط.
ً
تملك روسيا أسبابا وجيهة للتصدي للسلوك التركي ،وفي هذا
السياق ،يقول سامويل راماني من قسم السياسة والعالقات الدولية
في جامعة "أكسفورد"" :من وجهة نظر روسياُ ،يعتبر إقدام تركيا على
إرسال ميليشيات سورية عميلة لها للقتال إلى جانب جيش أذربيجان
ً
ً
تطورا مقلقا ،فهو يثبت أن أنقرة تستطيع تجنيد السوريين لتحقيق
غاياتها في أماكن أخرى غير ليبيا".
مع ذلــك ،ال تملك تركيا حرية التصرف في المنطقة ،ففي مرحلة
ّ
سابقة من الـصــراع ،اتهمت أرمينيا أنقرة بإسقاط إحــدى طائراتها
العسكرية لكن تركيا أنكرت هذا االتهام بقوة ،فأرمينيا منتسبة إلى
"منظمة معاهدة األمن الجماعي" :إنه تحالف تقوده روسيا وهو يشبه
بتركيبته خصمه الشمالي األطلسي ،وحتى اآلن يتوقف تورط هذه
المنظمة في الصراع على مستوى تصعيد الوضع ،أي حقيقة التهديدات
المطروحة على األراضي األرمنية .ال تشمل التزامات "منظمة معاهدة
ً
األمن الجماعي" إقليم "ناغورنو كاراباخ" ألنه ليس جزءا من أرمينيا،
ّ
يتوسع هامش التحرك التركي ،وعلى صعيد آخر قد يدفع التوتر
لذا
القائم بين نظام فالديمير بوتين وحكومة نيكول باشينيان تركيا إلى
تبني سياسة حافة الهاوية.
إيــران هي الــدولــة اإلقليمية األخــرى التي تراقب الوضع باهتمام
وانزعاج ،حيث يرتبط هذا البلد بعالقة وثيقة مع أرمينيا ،لكن تعيش
أقلية أذربيجانية كبيرة ضمن ح ــدوده ( %16مــن الـعــدد السكاني
اإلجمالي في إيران ،أي أكثر من مجموع السكان المقيمين على األراضي
ّ
تتحمل كلفة تهميش
األذربيجانية) .ال َتستطيع القيادة في طهران أن
أي طرف من الطرفين ،وفي الوقت نفسه تريد إيران أن تتجنب انتشار
العنف في المنطقة وتراقب عن كثب الوجود التركي على حدودها،
ً
ً
وقد حاولت إيران أن تتخذ موقفا حياديا ،لكنها سمحت لروسيا بنقل
اإلمدادات العسكرية إلى أرمينيا.
ً
حتى اآلن ،ال يزال الغرب غائبا عن هذا الصراع ،حيث يتعلق السبب
على األرجــح بغياب أي وجــود غربي ميداني من جهة ،والـتــردد في
التورط في صراع معقد تطغى عليه تركيا وروسيا وإيــران من جهة
أخرى ،ومع ذلك لن يكون السماح ألحد أعضاء حلف الناتو بخوض
ً
ً
صراع علني بهذا الشكل خيارا مثاليا.
تظن لورين سبيرانزا من "مركز تحليل السياسة األوروبية" أن الناتو
يجب أن يجد الطريقة المناسبة لنزع فتيل األزمة على أعلى المستويات،
مثلما حاولت الواليات المتحدة تحقيق هذا الهدف مع روسيا في
سورية ،وفي مطلق األحوال تبقى تركيا بمصاف الحلفاء وسيضطر
الناتو للوقوف إلى جانبها ،ويجب أن يتمحور الهدف األساسي حول
تجنب أي تصعيد غير مقصود للوضع في حال أخطأت روسيا أو
تركيا في حساباتهما.
قد يكون السماح لروسيا وتركيا وإيران بتأدية دور الوساطة إلرساء
ً
السالم أو االتفاق على وقف إطالق النار مجددا أفضل خيار متاح في
الوقت الراهن ،حتى لو كانت فرصة التوصل إلى اتفاق دائم ضئيلة
ً
مع هذا النوع من القادة ،لكن ال يستطيع قادة الغرب أن يتبنوا موقفا
ً
متغطرسا ،حتى أفضل نتيجة ممكنة في صراع "ناغورنو كاراباخ"
ُ
ُيفترض أن ت ّ
مهد إلعــادة النظر بــأداء حلف الناتو ،كما تبرز مخاطر
ً
ّ
لمجرد أن يكون أحــد الشركاء غريب األط ــوار وذا نزعة
أخــرى أصــا
ّ
استبدادية متوسعة.
* «مركز تحليل السياسة األوروبية»
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وأن ــا أتــابــع عبر الـقـنــوات التلفزيونية مــا يـحــدث فــي مـطــار بن
غوريون في تل أبيب من حركة طيران ورفع أعالم ،راح ذهني نحو
شخصين يخوضان تجربة أقل ما يقال فيها أنها نجحت بجعل
المواطن الفلسطيني القابع في ظل االحتالل يرتبط بأرضه ،األول
يدعى المهندس حسن الجعجع والثاني رفيقة دربه رزان زعيتر.
ه ــذان االس ـم ــان أن ـشــآ جـمـعـيــة أهـلـيــة تــدعــى "الـعــربـيــة لحماية
ً
الطبيعة" ،عمرها اآلن نحو عشرين عاما ،باتت ركيزة "المقاومة
الخضراء" كما تعرف داخــل فلسطين وخارجها ولديها شراكات
واسعة ومتطوعون بالمئات.
منذ انطالقها عــام  2001رفعت شعار "تقلعون شـجــرة ...نزرع
عشرة" أطلقت حملة المليون شجرة وهي اآلن في المرحلة الثالثة،
أي بالمليون الثالث.
سنترك الـحــديــث عــن األيــديــولــوجـيــا والـسـيــاســة ونــوضــح أنهم
زرعوا مليونين وخمسمئة ألف شجرة داخل فلسطين كلها ،منها
 30ألف شجرة في حيفا ويافا ورام الله وعكا ،بهدف زيادة إنتاج
دونم األرض في منطقة الجليل األعلى ،استفاد منها حتى اآلن 215
ألف نسمة من المزارعين في عموم فلسطين ،بحيث وفرت مصدر
دخل لتلك العائالت.
هناك أمثلة واقعية على أهمية هــذا ال ــدور الــذي تقوم بــه رزان
زعيتر مؤسسة الجمعية وزوجها المهندس حسن الجعجع ومنها:
امرأة كانت تبيع الملوخية في العاصمة عمان ،سمعت عن برنامج
المليون شجرة ،تبرعت بكل ما تجنيه من بيع الملوخية لشجر
فلسطين ،هذه المبادرة زرعت الفرحة في قلوب عرب  1948عندما
علموا بقصتها.
قصة ثانية :وصل متطوعو الجمعية إلى بيت لحم وإلى قرية
"الخضر" لزراعة  200شجرة عنب بعدما استصلحوا أراضي قرب
المستوطنات الثالث المحيطة بها وإقدام المستوطنين فيها على
ً
اقتالع األشجار المرزوعة لكن صاحب األرض بقي صامدا يعتاش
على إنتاج ما تم زرعه.
قــد يــرى البعض فــي ظــل رفــع األع ــام اإلســرائـيـلـيــة فــي الخليج
وابتالع األرض الفلسطينية وما تبقى من الضفة الغربية والزحف
ً
القائم على األغوار ...أن ما يقوم به هؤالء لن يغير من الواقع شيئا،
لكن نقطة الضوء تبقى مشعة وسط الظالم والسواد.
نتحدث هنا عن قصة وجود وحياة شعب ال أيديولوجيات كما
يشرح المهندس الجعجع وتدعمه رزان زعيتر ،فالجمعية العربية
لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء والتي تقودها
ابنة أحد رجال ثورة  1936وهو أكرم زعيتر لديهما مشروع وطني
خالص ،بقيا رغم كل الظروف التي شهدتها المنطقة والتقلبات
السياسية التي أضعفت جدا أصحاب األرض وباتوا في حالة عدم
توازن ،بقوا مستمرين في نشاطهم وفق ثالثة اتجاهات لم تتبدل
ً
بل زادتهم ثقة بالنفس واعتدادا بالدور:
أولها ،تأهيل ودعم التنمية للتمسك باألرض وامتالك السيادة
على الغذاء.
ثانيها ،مقاومة اإلحـبــاط والـيــأس بدعمهم وتحريكهم وإيصال
ً ً
ً
رسالة لهم بأن هناك شعوبا ورأيا عاما وداعمين لهم في العالم العربي.
ثالثها ،التأثير وبعمق في السياسات الدولية والمنابر العالمية
ذات الصلة بالزراعة والبيئة وربطها باالحتالل كما هو في إسرائيل.
أصحاب القافلة الخضراء ،عندما أعلنت صفقة القرن توجهوا إلى
القدس ،زرعوا الشجر المثمر في سلوان ونفذوا مشروع الحدائق
المنزلية استفاد منه  900أسرة مقدسية ،اتبعوا ذلك بتوزيع 324
شبكة ري على المزارعين في األغوار الجنوبية.
هـ ــؤالء ح ـمــوا األرض وال ـب ـشــر وه ــي رس ــال ــة م ـســانــدة حقيقية
والبديل المتاح لهم باعتبار أن المقاومة الخضراء هي شكل من
ً
ً
أشكال مقاومة االحتالل ...إذا سيبقى الصراع مفتوحا وإن اتخذ
ً
اآلن شكل الهدنة المفتوحة نظرا لتغير موازين القوى والتحالفات
اإلقليمية والدولية.

أبهيجنان ريج*

مسيرات المعارضة تهاجم عمران خان
والجيش في باكستان
شانون تيزي*

المقاومة للعدوان األميركي!
شي جينبينغ يطالب بزيادة التركيز على الحرب ِ
بدأت الصين تدعم حملتها
الدعائية المرتبطة بالحرب
الكورية منذ عام ،2018
عندما راحت إدارة ترامب
تفرض العقوبات على
الواردات الصينية ،لكن رغم
خلفية األحداث هذه ،كان
حضور أقوى ثمانية رجال
في الصين
ً
للمعرض في ً
ً 19أكتوبر مؤشرا سياسيا
قويا على األهمية التي
يعطيها القادة الصينيون
إلعادة إحياء ذكرى ذلك
الصراع.

في أسوأ تراجع
في العالقات
األميركية-
الصينية منذ
عام 1989
أصبحت
واشنطن
ّ
العدوة القديمة
هي الجهة
ً
الشريرة مجددا

في  19أكتوبر  ،1950انتقل "جيش متطوعي
الشعب الصيني" إلى كوريا الشمالية لمجابهة
القوات التي كانت بقيادة الواليات المتحدة وبدأت
تتجه نحو الحدود الصينية.
وبعد مرور سبعين سنة ،حضر الرئيس شي
ً
جينبينغ معرضا عن مشاركة الصين في الحرب
ال ـكــوريــة ،ووف ــق تعبير وكــالــة أن ـبــاء "شـيـنـخــوا"
الحكومية ،يعكس ذلــك المعرض "روح البطولة
والشجاعة لــدى جنود "جيش متطوعي الشعب
الـصـيـنــي" ووط ـن ـيــة الـشـعــب الـصـيـنــي وتصميم
األمة الصينية كلها على ّ
تحدي الهيمنة والحفاظ
على السالم".
ً
ك ــان الف ـت ــا أن ي ـن ـضـ ّـم إل ــى الــرئ ـيــس الـصـيـنــي
األعـ ـض ــاء ال ـس ـتــة اآلخ ـ ــرون م ــن ال ـل ـج ـنــة الــدائ ـمــة
للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني،
وهم يمثلون أعلى مراتب السلطة السياسية في
الصين ،باإلضافة إلى نائب الرئيس وانغ كيشان،
وهو عضو سابق في تلك اللجنة.
قال شي جينبينغ في خطابه خالل المعرض:
"ك ــان االنـتـصــار فــي الـحــرب الــرامـيــة إلــى مقاومة
ً
الـ ـع ــدوان األم ـيــركــي وم ـســاعــدة ك ــوري ــا ان ـت ـصــارا
للعدالة والسالم والشعب" ،ثم أضاف أن الروح التي
ُ
لهم الشعب الصيني واألمة
طبعت تلك الحرب "ست ِ
الصينية كلها للتغلب على المصاعب والعقبات
والتفوق على جميع األعداء".
لــم يــذكــر الرئيس الصيني بــوضــوح "األع ــداء"
ّ
الذين تواجههم الصين اليوم ،بل ركز على المعركة
الرمزية في سبيل "تجديد األمة الصينية بقوة"،
ّ
لكن اتـضــح المعنى الضمني لكالمه فــي خلفية
تصريحاته الحرفية ،إذ يبدو أن الواليات المتحدة،
ً
ّ
العدوة القديمة ،أصبحت الجهة الشريرة مجددا
الـ ـي ــوم ،وف ــي خ ـضــم أسـ ــوأ ت ــراج ــع ف ــي ال ـعــاقــات
األميركية الصينية منذ عام  1989على األقــل أو
منذ نشوء تلك الروابط للمرة األولى في عام ،1979
ً
كان الفتا أن يقرر شي جينبينغ تسليط َ الضوء
على الحرب الحقيقية الوحيدة بين الطرفين.
ذكر وويو ليو وجو رينوارد في مقالة سابقة
في صحيفة "دبلومات" أن الصراع الكوري وفق
ّ
مجرد حرب
الخطاب الصيني الرسمي "لــم يكن
ً
ً
بـسـيـطــة ،بــل ك ــان اخ ـت ـبــارا م ـحــوريــا لجمهورية
ّ
الصين الشعبية الجديدة وشكل في نهاية المطاف
ً
ً
"انتصارا" ضد عدو متفوق تكنولوجيا" .بعبارة
ُ
أخــرى" ،تعتبر الحرب الكورية في الصين اليوم
ً
ً
ً
رمزا معروفا عالميا للوحدة الوطنية ضد العدائية
األميركية" ،وهذا ما يعطي الحرب الكورية رمزية
واضحة في الظروف الراهنة.

اعتبر شي جينبينغ "قرار الصين التاريخي"
بالمشاركة في الحرب الكورية إلى جانب كوريا
الشمالية خطوة "لحفظ السالم ومقاومة العدوان"،
ً
وه ــذا الـمـفـهــوم لـيــس ج ــدي ــدا ،مــع أن ــه يـغـفــل عن
حقيقة أخرى مفادها أن كوريا الشمالية هي التي
ّ
أججت الحرب عبر غــزو كوريا الجنوبية ،وفي
َ
مقاومة
النهاية تستعمل الصين عـبــارة "حــرب
العدوان األميركي ومساعدة كوريا" لوصف ذلك
الصراع ،لكن تتماشى فكرة "حفظ السالم ومقاومة
ً
الـعــدوان" أيضا مع خطاب الصين الــراهــن الذي
يعتبر بكين المدافعة الحقيقية عن النظام الدولي
والتعاون المتعدد األطراف والسالم الذي يقف في
وجه التأثير األميركي التخريبي.
بدأت الصين تدعم حملتها الدعائية المرتبطة
بالحرب الـكــوريــة منذ عــام  ،2018عندما راحــت
إدارة تــرامــب ت ـفــرض الـعـقــوبــات عـلــى ال ـ ــواردات
الـصـيـنـيــة ،لـكــن رغ ــم خلفية األحـ ــداث ه ــذه ،كــان
حضور أقوى ثمانية رجال في الصين للمعرض
ً
ً
ً
في  19أكتوبر مؤشرا سياسيا قويا على األهمية
الـتــي يعطيها ال ـقــادة الصينيون إلع ــادة إحياء
ذكرى ذلك الصراع.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ذكـ ــر ك ـ ــارل م ـي ـن ــزر ،أس ـتــاذ
فــي جامعة "ف ــورده ــام" وخبير فــي نـظــام ُ
الحكم
الصيني ،على "تويتر" أن زي ــارة شــي جينبينغ
ستكون على األرجح بداية (ال نهاية) دفعة جديدة
ُ ّ
من التغطية اإلعالمية الصينية التي تركز على
آخر مواجهة بين الواليات المتحدة والصين في
حرب فعلية.
ٍ
وفي إشار ٍة إلى تغطية صحيفة "بيبولز ديلي"
ل ــزي ــارة الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ف ــي  20أك ـتــوبــر كتب
مينزر" :ظهر اآلن أمامكم كبار المسؤولين من
الحزب الحاكم كي تتكلموا عنهم في الصفحات
اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة األولـ ـ ـ ــى والـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
المشابهة ...مع تكرار التسمية الصينية الرسمية
لـلـحــرب ال ـك ــوري ــة"( .اس ـم ـهــا ال ـحــرفــي ه ــو "ح ــرب
مقاومة العدوان األميركي ومساعدة كوريا).
وف ــق وك ــال ــة األن ـب ــاء "ش ـي ـن ـخــوا"" ،ط ــال ــب شي
جينبينغ بإجراء دراسة عميقة لألعمال البطولية
ّ
وال ــروح الـثــوريــة التي تمتع بها عناصر جيش
م ـت ـطــوعــي ال ـش ـع ــب ال ـص ـي ـنــي والـ ـت ــروي ــج ل ـه ــا"،
كـمــا تنتشر ال ـيــوم دع ــوة رسـمـيــة لألكاديميين
الصينيين ومنافذ اإلعالم الصينية كي ّ
يحولوا
المقاومة للعدوان األميركي"
تركيزهم إلى "الحرب
ِ
ّ
تصر إدارة ترامب على متابعة حملتها
في حين
ضد الحزب الشيوعي الصيني.
* «دبلومات»

َ
شهدت باكستان بوم الجمعة الماضي مسيرتين للمعارضة ضد
حكومة عمران خان وسيطرة الجيش الباكستاني المطلقة على النظام
ّ
السياسي المحلي كله ،إذ تشكل هذه االحتجاجات بداية حقبة من
ّ
االضطرابات السياسية الكبرى في البالد ،وتطرح المعارضة الموحدة
تحديات صعبة على خان وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا.
ً
في  16أكتوبر ّ
تطرق نواز شريف إلى أول مسيرة جمعت  11حزبا
من المعارضة تحت راية تحالف "الحركة الديمقراطية الباكستانية"
"جوجرانواال" في مقاطعة "البنجاب" الباكستانية عبر رابط
في مدينة
ّ
فيديو من لندن ،فكثف زعيم "الرابطة اإلسالمية الباكستانية" هجومه
على الجيش الباكستاني واعتبر باجوا والمالزم فايز حميد ،رئيس
جهاز االستخبارات الباكستاني النافذ ،العقل ّ
المدبر وراء انتخاب عمران
خان في عام  ،2018وأضاف شريف" :الجنرال قمر جاويد باجوا هو
الذي أنهى حكومتي ،لقد ّ
زور االنتخابات في عام  2018وفرض عمران
خان غير الكفؤ على البلد ،الجنرال باجوا هو المذنب المباشر ويجب
ً
ً
أن يقدم تفسيرا لما حصل ،ويقف فايز حميد أيضا وراء هذه األحداث".
ّ
ليست المرة األولــى التي يتهم فيها شريف الجيش بالتدخل في
ً
السياسة الباكستانيةَ ،فقد استهدف هــذه المؤسسة سابقا خالل
ً
اجتماع متعدد األطراف ش ِهد أيضا على نشوء "الحركة الديمقراطية
الباكستانية" في الشهر الماضي ،لكنها المرة األولى التي يذكر فيها
باجوا وحميد باالسم.
ّ
نظمت "الحركة الديمقراطية الباكستانية" مسيرة أخرى في عاصمة
ً
باكستان التجارية "كراتشي" في  18أكتوبر ،وتزامن هذا التحرك أيضا
مع الــذكــرى الثالثة عشرة للهجوم الــذي أودى بحياة زعيمة "حزب
الشعب الباكستاني" ورئيسة الــوزراء السابقة بينظير بوتو في تلك
المدينة ،وفي المسيرة عمد فضل الرحمن العضو البارز في "جمعية
علماء اإلسالم" ورئيس "الحركة الديمقراطية الباكستانية" ،إلى مهاجمة
خان بدوره ،وقال ابن بوتو ورئيس "حزب الشعب الباكستاني" بيالوال
بوتو زرداري إن خان يجب أن يتذكر حياة ومصير الحكام الدكتاتوريين
ً
اآلخرين ،ثم أضاف" :لن يكون مصيرك مختلفا عنهم"!
ّ
تمثلت "الرابطة اإلسالمية الباكستانية" بابنة شريف ورئيسة
الحزب مريم نــواز وزوجها صفدر عــوان ،نقيب متقاعد في الجيش،
وشخصيات أخرى ،وفي ّ
تحول دراماتيكي لألحداث ّ
غردت مريم نواز
ّ
في صباح  19الجاري" :الشرطة حطمت باب غرفتي في الفندق الذي
كنت أقيم فيه في كراتشي واعتقلت النقيب صفدر" ،ومنذ ذلك الحين
ُ
انتشرت أخبار مفادها أن عوان اعت ِقل بتهمة "انتهاك حرمة" ضريح
محمد علي جناح في المدينة.
ورغــم ّ
تجدد هجوم المعارضة على خــان والجيش الباكستاني،
يشكك المراقبون السياسيون حتى اآلن بقدرة هذه الحملة على إحداث
ً
ص ْدق نوايا
تغيير حقيقي في إسالم أباد ،وتكثر األسئلة أيضا حول ِ
رئيس "الحركة الديمقراطية الباكستانية" فضل الرحمن كزعيم ملتزم
ّ
المعارض على احتمال
ويعول أعضاء التحالف
بمبادئ الديمقراطية،
ِ
حصول انشقاق واسع ،فإذا قرر الجيش التخلي عن خان ،فقد يوصل
ّ
الرحمن إلى السلطة ،لكن ذلك يعني أن يتسلق هذا األخير على أكتاف
ُ
المشاركة في التحركات الراهنة للوصول إلى الحكم.
األحزاب األخرى
ِ
ً
تصالحية
لهجة
نواز
مريم
تستعمل
أن
الفتا
كان
آخر،
على صعيد
ً
تجاه الجيش خــال مسيرة "كراتشي" ،على عكس والــدهــا ،ونتيجة
لذلك ثمة احتمال في أن تعقد صفقة مع الجيش في مرحلة معينة من
المستقبل ،أو ربما يقوم والدها بصفقة مماثلة.
ً
يبدو أفضل سيناريو بنظر الكثيرين حماسيا وبعيد المنال في آن،
ً
وهو يقضي بعودة الجيش الباكستاني إلى الثكنات العسكرية نهائيا
تحت ضغط "الحركة الديمقراطية الباكستانية" التي انطلقت منذ الشهر
* «دبلومات»
			
الماضي.
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تقرير اقتصادي

ميناء مبارك ...اختبار جودة «الدبلوماسية» ومصداقية الرؤية
تعثر العمليات اإلنشائية أقل ما يواجه المشروع من تحديات
لعل تأخر العمليات
اإلنشائية وتعثرها أقل
ما يواجه مشروع ميناء
مبارك من تحديات ،لوجود
معضلتين؛ األولى سياسية
واألخرى فنية ،ربما تؤديان
إلى إلغاء أو تجميد المشروع،
وبالتالي عدم جدوى كل ما
يطرح بشأن رؤية الكويت
 2035أو مدينة الحرير
والمنطقة الشمالية.

ما فائدة وجود
عالقات دبلوماسية
مميزة مع أي
دولة إن لم
ً
تنعكس إيجابا
على المصالح
االقتصادية للبالد؟

رغ ـ ــم ن ـف ــي م ــؤس ـس ــة الـ ـم ــوان ــئ ال ـك ــوي ـت ـي ــة مــا
ورد على لسان مديرها الـعــام فــي أحــد المواقع
اإلخ ـب ــاري ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة (زاويـ ـ ــة) ب ـشــأن تعليق
الكويت لمشروع ميناء مبارك الكبير ،في جزيرة
بوبيان ،لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى،
فإن الخبر والنفي فتحا باب النقاش حول أحد
أهم المشاريع االستراتيجية والتنموية ،في وقت
تتعاظم حاجة الكويت إلى إجراء تغيير هيكلي
ً
في طبيعة اقتصادها ،وفقا للتحديات المتزايدة
في أوضاعها المالية.
فـمـشــروع ميناء مـبــارك يعتبر ركـنــا أساسيا
ضمن ما يعرف برؤية الكويت  2035القائمة في
فلسفتها العامة على تطوير المنطقة الشمالية
من البالد ،لتكون بيئة استثمار لقطاعات متنوعة
تجذب األمــوال والمشاريع المحلية واألجنبية،
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن االرتـ ـه ــان لـلـنـفــط وتـقـلـبــاتــه ،ويــربــط
الكويت بشبكة ترانزيت للبضائع والسلع تربط
بين قارات العام القديم آسيا وأوروبا وإفريقيا،
غـيــر أن أوضـ ــاع الـعـمــل ف ــي الـمـيـنــاء وتـحــديــاتــه
الـمـحـلـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة تـشـيــر إلـ ــى أن مـصــاعــب
الواقع أكثر موضوعية من مصاعب الرؤية ،بل
إن أقــل مــا يــواجــه مـشــروع الميناء مــن تحديات
هو التعثر والتأخير في العمليات اإلنشائية ،إذ
كان من المفترض عند بدء العمل فيه عام 2004
أن تنتهي المرحلة األولى من الميناء بحلول عام
 ،2015على أن تنتهي المراحل الالحقة وعددها
ً
( 4تاليا تم إلغاء الرابعة) بحلول عام  ،2021لكن
آخــر بـيــانــات ص ــدرت منتصف هــذا الـعــام تشير
إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة األولــى من الميناء
تصل الى  53في المئة حتى اآلن ،في حين كشف

مدير مؤسسة الموانئ ،في بيان رسمي صادر
من المؤسسة ،أن «العمل بالمشروع متوقف من
النواحي اإلنشائية» ،دون بيان االسباب.
ولعل تأخر العمليات اإلنشائية وتعثرها أقل
مــا يــواجــه مـشــروع الميناء مــن تحديات ،بسبب
وجـ ــود معضلتين رب ـمــا ت ــؤدي ــان إل ــى إل ـغ ــاء او
تجميد مشروع ميناء مبارك ،وبالتالي الغاء او
عدم جدوى كل ما يطرح بشأن رؤية الكويت 2035
أو مدينة الحرير والمنطقة الشمالية.

خالفات مع العراق
المعضلة األولى تتمثل في الخالفات مع العراق
في جوانب تتعلق بالحدود البحرية من ناحية،
ً
واعتبار بغداد ميناء مبارك منافسا لميناء الفاو
من ناحية أخرى .وفي الحقيقة فإن فاعلية ميناء
م ـبــارك ال يـمـكــن ان ت ـكــون مـجــديــة مــا لــم ترتبط
بتسهيالت واستثمارات ومشاريع من الجانب
الـعــراقــي ،أي بصيغة أسـهــل :إيـمــان كــا البلدين
ب ـج ــدوى ال ـم ـش ــروع ،وهـ ــذا ال يـعـنــي ان تتخلى
الكويت عن مشروع ميناء مبارك ،بقدر ما يتطلب
ً
منها ان تجعل دبلوماسيتها تنعكس إيجابا
على المصلحة االقتصادية للبالد ،بالتوازي مع
تحقيق مصالح مشتركة لدول االقليم ،فالكويت
تـتـمـتــع ب ـعــاقــات قــويــة م ــع حـكــومــة ب ـغ ــداد منذ
سقوط نظام صدام عام  ،2004بل لديها عالقات
مـمـتــازة حـتــى مــع كـيــانــات وق ــوى عــراقـيــة خــارج
إطــار الحكومة ،والكويت ايضا هي التي بادرت
قبل عامين إلطالق «مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق» ،بهدف تمويل العديد من المشاريع

والخطط االستثمارية واإلنشائية كي يتجاوز
العراق ظروفه الصعبة.
ولعله من المفيد التساؤل عن جــدوى وجود
عــاقــات دبلوماسية مميزة مــع أي دول ــة ،إن لم
تنعكس ه ــذه ال ـعــاقــات ايـجــابــا عـلــى المصالح
االقتصادية للبالد ومشاريعها الحيوية ،أو على
االقل لتحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

ضبابية المشروع
أم ــا الـمـعـضـلــة الـثــانـيــة فتتمثل فــي ضبابية
الغرض من وجود الميناء ،وهي ضبابية الرؤية
ال ـتــي تـشـمــل م ـش ــروع ال ـحــريــر نـفـســه والمنطقة
الشمالية ،وهذه المشاريع كلها طرحت كعناوين
ع ــري ـض ــة دون ت ـفــاص ـيــل ف ـن ـيــة ع ــن م ـ ــدى ع ــاج
ً
المشروع الختالالت االقتصاد ،خصوصا تمويل
ال ـم ـيــزان ـيــة بـ ــاإليـ ــرادات غ ـيــر الـنـفـطـيــة وإص ــاح
التركيبة السكانية وســوق العمل وكيفية إعادة
احياء مشروع الكويت كميناء تجاري ترانزيت،
فــي ظــل عــدم جــاهــزيــة أهــم دولـتـيــن فــي االمـتــداد
ال ـج ـغ ــراف ــي ل ـل ـم ـش ــروع ،وه ـم ــا إيـ ـ ــران والـ ـع ــراق،
فكالهما غير مستقر ومتعثر بمشاريع التنمية.
وهذه ليست دعوة إللغاء المشروع او التخلي عن
الميناء ،بقدر ما هي دعوة للواقعية في التعامل
مع المعطيات .صحيح أن موقع الكويت الجغرافي
يمنحها امتيازات تجارية ولوجستية ،لكنه ايضا
ي ـفــرض عليها تـحــد يــات أ مـنـيــة وجيوسياسية
عالية ،ولعل التعويل الكبير من جانب المشروع
عـلــى ال ـع ــراق وإي ـ ــران كمحطة ان ـطــاق يـمـكــن أن
يتناسب مع الــدول المستقرة ،او تلك التي لدى

قـيــادتـهــا رغـبــة حقيقية فــي التنمية والـتـعــاون
االق ـت ـص ــادي ،غـيــر أن ال ـع ــراق (ب ــواب ــة الـتـصــديــر
ً
األولـ ــى لـمـيـنــاء م ـب ــارك) يـمـثــل ن ـمــوذجــا لـلــدولــة
ش ـبــه ال ـفــاش ـلــة ،وتـخـتـلــط ف ـيــه أع ـم ــال الـحـكــومــة
الرسمية بالمليشيات غير النظامية ،أمــا إيــران
فخاضعة للعقوبات الدولية منذ زمن ،والتعامل
ً
معها تجاريا أمر محفوف بالمخاطر على الدول
والبنوك والشركات ...وكال البلدين لديهما سجل
غير مبشر في مؤشرات التنافسية االقتصادية
الدولية؛ كالشفافية وسهولة األعمال او البنية
الـتـحـتـيــة او االس ـت ـعــداد الـتـكـنــولــوجــي وغـيــرهــا
مـمــا يمثل عبئا فــي تحقيق نـجــاح اي مـشــروع
استراتيجي طويل األمد.

تقييم الجدوى

●

علي العنزي

استمرت مكاسب مؤشرات
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـج ـل ـســة
الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي ،وربــح
مــؤشــرهــا ال ـع ــام أمـ ــس نسبة
نـصــف نـقـطــة مـئــويــة تـســاوي
 28.28نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل ع ـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  5657.39ن ـق ـطــة
ب ـس ـي ــول ــة اك ـ ـبـ ــر م ـن ـه ــا خ ــال
جـلـسـتــي أمـ ــس ،وأمـ ــس األول
ب ـل ـغ ــت  65.2مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ت ــداول ــت  284.8مـلـيــون سهم
عبر  12356صفقة ،وتم تداول
 127س ـه ـم ــا ر بـ ـ ــح م ـن ـه ــا 64
و خـســر  ،39بينما استقر 24
سهما دون تغير.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم كـ ــذلـ ــك
مـ ــن األس ـ ـهـ ــم ال ـث ـق ـي ـلــة وزن ـي ــا
وال ـق ـيــاديــة كـبـيـتــك والــوطـنــي
وزيــن وأجيليتي التي دعمت
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول لـيــربــح
نسبة  0.57في المئة تساوي
 35.58نقطة ،ليبلغ مستوى
 6280.6نقطة ،بسيولة كبيرة
ب ـل ـغ ــت  55.5مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ت ــداول ــت  117.8مـلـيــون سهم
عـبــر  7586صـفـقــة ،ورب ــح 13
سهما في األول ،في حين خسر
 3أسهم فقط واستقر  4أسهم،
وكانت مكاسب مؤشر السوق
الرئيسي أقل ،حيث ربح مؤشر
رئيسي  50ثلث نقطة مئوية
ت ـســاوي  14.45نـقـطــة ،ليقفل
على مستوى  4480.35نقطة
بـسـيــولــة م ـح ــدودة بلغت 5.8

تداوالت قياسية

«الراي» :االنتهاء من إجراءات
الشهر الخاصة بإطفاء الخسائر

استقرار الدوالر
واإلسترليني وارتفاع اليورو

خـ ـس ــارة م ـ ـحـ ــدودة ،ف ــي حين
اس ـت ـم ــر الـ ـنـ ـش ــاط ع ـل ــى كـتـلــة
ال ـم ــدي ـن ــة ،وتـ ـص ــدر نـشــاطـهــا
أمـ ـ ــس سـ ـه ــم آن ،ثـ ــم اك ـت ـت ــاب
ومستثمرون والمدينة ،ومالت
ال ـ ــي االرتـ ـ ـف ـ ــاع ،وت ـ ـقـ ـ ّـدم سـهــم
مساكن بارتفاع نشاطه ،غير
أنه أقفل خاسرا نسبة مؤثرة
بلغت  11.4في المئة ،لتنتهي

«البترول الوطنية» :تشغيل غاليات
مشروع الوقود البيئي
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تشغيل
جميع الغاليات الخاصة بمشروع الوقود البيئي
في مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة ،ومن
شأنها تغطية احتياجات المشروع من البخار
الــازم لتشغيل وحــداتــه المختلفة عبر عمليات
حــرق الـغــاز التي تــراعــي الـحــدود المسموح بها
لالنبعاثات الغازية المعتمدة من الهيئة العامة
للبيئة.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـشــاريــع
وال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي لـلـشــركــة ع ـبــدال ـلــه الـعـجـمــي
ل ــ«ك ــون ــا» أمـ ــس ،إن تـشـغـيــل ال ـغــايــات وعــددهــا
ســت ذات الضغط الـعــالــي يجعل الـشــركــة قــادرة
على توفير كامل احتياجات وح ــدات المشروع
اإلنتاجية والمساندة من البخار.
وأوضح العجمي أن القدرة اإلنتاجية لكل غالية
تبلغ  380ألف رطل في الساعة ،يمكن زيادتها عند
ً
ً
الحاجة لتصل إلى  420ألفا ،مضيفا بهذا الصدد
أن الغاليات تعتبر الشريان الرئيسي لتشغيل
المعدات الدوارة في المشروع ،كما يتم استخدام
البخار في عمليات التبادل الحراري.
ً
وأكــد أن الشركة اعتمدت كليا على كــوادرهــا

موقع الكويت
الجغرافي
يمنحها امتيازات
لوجستية
ً
لكنه أيضا
يفرض عليها
تحديات أمنية
وجيوسياسية

أعـلـنــت شــركــة مـجـمــوعــة «الـ ـ ــراي» اإلعــام ـيــة االن ـت ـهــاء من
إجـ ــراء ات الـشـهــر الـخــاصــة بتخفيض رأس ال ـمــال وتــأشـيــره
بالسجل التجاري من  23.304مليون دينار إلى  10.34ماليين،
عن طريق تخفيض رصيد االحتياطي االختياري بمبلغ 2.90
مليون بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة كما في 31
ديسمبر .2019
وقال الشركة ،في ‘فصاح على موقع بورصة الكويت أمس،
إنه تم تخفيض كامل رصيد االحتياطي القانوني والبالغ
 2.98مليون دينار كما في نهاية العام الماضي.
ولفتت إلى تخفيض رأسمال الشركة بالمبلغ ُ
المتبقي من
ً
الخسائر والبالغ  12.95مليونا ،وذلك بنسبة  55.59في المئة
من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة.

ماليين ديـنــار تــداولــت 106.5
م ــايـ ـيـ ـي ــن سـ ـه ــم عـ ـب ــر 3081
صفقة ،وتــم ت ــداول  45سهما
من إجمالي  50ربح منها 20
سـهـمــا وخ ـس ــر  ،15ف ــي حين
استقر  10أسهم دون تغير.

تميزت جلسة أمس بحجم
السيولة القياسي على سهم
بـ ـيـ ـت ــك ،حـ ـي ــث ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت 18
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ص ـ ـعـ ــدت بــه
بنسبة محدودة ،بعد أن سجل
سعرا مهما أثـنــاء التعامالت
ت ـج ــاوز خــالــه م ـس ـتــوى 700
فلس ،واستقر «الوطني» بعد
ه ـ ـ ــدوء بـ ــدايـ ــة ال ـج ـل ـس ــة عـلــى
ارتفاع مماثل وبسيولة أقل من
مستواها أمس األول بلغت 10
ماليين دينار ،في حين حقق
«زي ــن» ارتـفــاعــا كـبـيــرا بنسبة
 1.5في المئة وبسيولة أعلى
م ــن م ـع ــدالت ال ـش ـهــر ،وكــانــت
أسهم المتكاملة وبنك الخليج
األفضل أداء ،بارتفاع بنسبة
 2.4و 2.1فــي الـمـئــة ،فــي وقت
تــراجـعــت أسـهــم شـمــال ال ــزور
وبتنك وربة والبورصة بنسب
متفاوتة.
وع ـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ــر ،دعــم
سـ ـي ــول ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
ت ــداوالت متفق عليها مسبقا
ع ـل ــى س ـه ــم ق ــاب ـض ــة مـصــريــة
ك ــوي ـت ـي ــة ب ـل ـغ ــت  2.1م ـل ـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وأق ـ ـفـ ــل ال ـس ـه ــم عـلــى

albaghli74@gmail.com

إن تـقـيـيــم ج ـ ــدوى ال ـم ـش ــاري ــع االق ـت ـصــاديــة
الكبرى خصوصا في منطقة الخليج ،وتحديدا
في حالة ميناء مبارك الكبير يمكن تلخيصها
مــن جــانـبـيــن :االول فــي م ــدى تـقــديــم الـمـشــروع
فوائد للبالد كمالية عامة واقتصاد وشركات
ً
صغيرة كانت ام كبيرة ،فضال عن توفير فرص
عمل للشباب الكويتي بما يخفف ا لـعــبء عن
القطاع العام ،وبالتالي الميزانية العامة للدولة،
والثاني ما يخلقه هذا المشروع من بذرة منفعة
اقتصادية تخفف من حالة االحتقان في اإلقليم
وتجعل تشابك المصالح هي أساس العالقات
بين دول ــه ال الـمـغــامــرات غير المحسوبة التي
ً
يذهب ضحاياها أبـنــاء هــذه ال ــدول ،فضال عن
مستقبلها.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة إلى  65مليون دينار

محمد البغلي

الــوط ـن ـيــة ال ـم ــدرب ــة ف ــي تـشـغـيــل ه ــذه ال ـغــايــات،
وت ـم ـك ـنــت ب ــذل ــك م ــن ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
التحديات المترتبة على أز مــة انتشار فيروس
كورونا المستجد «كوفيد–.»19
وكــانــت «الـبـتــرول الوطنية» أعلنت فــي أبريل
ال ـم ــاض ــي االن ـت ـه ــاء م ــن ج ـم ـيــع أعـ ـم ــال م ـشــروع
الوقود البيئي بمصفاة ميناء األحمدي ،في حين
يتواصل العمل بوتيرة متسارعة إلنجاز ما تبقى
من وحدات المشروع في مصفاة ميناء عبدالله.
وسيعمل هذا المشروع الضخم عند تشغيله
على تطوير ق ــدرات الـشــركــة التكريرية وتعزيز
ال ـت ـم ـيــز الـتـشـغـيـلــي واالع ـت ـم ــادي ــة وم ـس ـتــويــات
الـ ـس ــام ــة فـ ــي م ـص ـف ــات ــي مـ ـيـ ـن ــاءي «األح ـ ـمـ ــدي»
و«عبدالله».
كما سيدعم المشروع استخدام الطاقة بكفاءة
ً
عالية ،إذ يصل إنتاج المصفاتين معا إلى 800
ً
ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية عالية
ال ـج ــودة وال ـم ـتــواف ـقــة م ــع االش ـت ــراط ــات البيئية
العالمية مثل «يــورو  »4و»ي ــورو  »5مما يساهم
في فتح أسواق جديدة أكثر ربحية أمام منتجات
الشركة.

الجلسة مدعومة بأداء األسهم
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة وم ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرة ع ـلــى
مـعـظــم األسـ ـه ــم ال ـم ـضــارب ـيــة،
حيث التغيرات محدودة على
معظمها كأعيأن وبتروغلف
واألولى والسالم.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،وع ـل ــى مـسـتــوى
مــؤشــرات أس ــواق الـمــال بــدول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي

ربحت  3أسواق بقيادة مؤشر
بــورصــة الكويت الـعــام ،وعــاد
مؤشر سوق السهم السعودي
سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر
وبـصـحـبـتــه وافـ ــد ج ــدي ــد ،هو
أســواق بن داوود ،الــذي أدرج
أمــس وحـقــق مكاسب بنسبة
 10فـ ــي ال ـم ـئ ــة وكـ ــذلـ ــك حـقــق
مــؤشــر س ــوق أبــوظ ـبــي نـمــوا،

في حين خسرت أســواق دبي
ال ـمــالــي وق ـطــر بـنـســب قــاربــت
نصف نقطة مئوية ،واستقر
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وع ـ ـمـ ــان
ع ـل ــى خ ـس ــائ ــر مـ ـ ـح ـ ــدودة ،فــي
وقـ ــت س ـج ـلــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
تراجعات بنسبة  1في المئة،
بعد ارتفاعات جلسة الثالثاء
الكبيرة.

استقر سعر صرف الدوالر
األم ـيــركــي أم ــام الــدي ـنــار أمــس
عند مستوى  0.305دينار ،في
حين ارتفع اليورو إلى مستوى
 0.362دينار ،مقارنة بأسعار
أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.396دينار ،في حين
ارتفع الفرنك السويسري إلى
مستوى  0.337دينار ،واستقر
ال ـيــن ال ـيــابــانــي عـنــد مستوى
 0.003دون تغيير.

تراجع أسعار النفط مع زيادة المخزونات األميركية

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  19سنتا ليبلغ  41.27دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19
ً
سنتا ،ليبلغ  41.27دوالرا في تداوالت أمس
األول ،مقابل  41.46دوالرا في تداوالت يوم
االثنين ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار
النفط ،أمس ،بعد زيادة مفاجئة لمخزونات
الخام األميركية أججت المخاوف من تخمة
إم ـ ـ ــدادات عــال ـم ـيــة ،ك ـمــا أن ارتـ ـف ــاع ح ــاالت
اإلص ــاب ــة بـ ـ «كــوف ـيــد »19 -فــاقــم الـقـلــق إزاء
تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.
وس ـج ـلــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام بــرنــت
تـسـلـيــم د يـسـمـبــر  42.70دوالرا للبرميل،
بانخفاض  46سنتا أو  1.1في المئة.
وهـ ـب ــط خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
األم ـيــركــي تـسـلـيــم ديـسـمـبــر  43س ـن ـتــا ،ما
يــوازي واحــدا في المئة إلــى  41.27دوالرا.
وكان العقدان ارتفعا في الجلسة السابقة.
وقال تشيوكي تشن ،كبير المحللين في
«صنوراد تريدينغ» ،إن «زيادة المخزونات

األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى ج ــان ــب ال ـص ـع ــود األخ ـي ــر
لـحــاالت اإلصــابــة بــ(كــوفـيــد )-19فــي أنحاء
العالم دفع المستثمرين إلى تعديل المراكز».
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات م ــن م ـع ـهــد ال ـب ـتــرول
األمـيــركــي ،أن مـخــزونــات النفط الـخــام في
الــواليــات المتحدة زادت  584ألــف برميل
باألسبوع المنتهي في  16أكتوبر ،لتصل
إلــى  490.6مليون بــرمـيــل ،فــي حين توقع
مـحـلـلــون فــي اسـتـطــاع أجــرتــه «روي ـت ــرز»،
انخفاضا قدره مليون برميل.
وزاد من الضغط تجاوز حاالت اإلصابات
بــالـفـيــروس  40مـلـيــونــا فــي أن ـحــاء الـعــالــم
أمس األول ،مع تجدد إجراءات العزل العام
في بعض المناطق بأوروبا .وعلى جانب
اإلمدادات ،قال وزير الطاقة الروسي ،أمس،
إن ــه مــن الـســابــق ألوانـ ــه مـنــاقـشــة مستقبل
اإلنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر ،بعد
أقل من أسبوع من إعالنه أن خطط تخفيف
قـيــود اإلن ـتــاج الـحــالـيــة ينبغي أن تمضي
في مسارها.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوبــك) ،أن سعر سلة خاماتها تراجع يوم
الـثــاثــاء مــن األسـبــوع الـمــاضــي ،بــواقــع 30
سنتا ،ليصل إلــى  41.04دوالرا للبرميل،
م ـق ــا ب ــل  41.38دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل اال ث ـن ـيــن
الماضي.
وذكـ ـ ــرت الـمـنـظـمــة ف ــي ت ـقــريــرهــا لشهر
أكتوبر الجاري ،أن المعدل السنوي لسعر
الـسـلــة لـلـعــام ال ـمــاضــي بـلــغ  52.43دوالرا
للبرميل.
ً
ووفقا للتقرير ،سجلت «أوبــك» تراجعا
على الطلب العالمي على خاماتها في عام
 2020بحوالي سبعة ماليين برميل يوميا
مقارنة بعام  ،2019ليستقر عند  22.4مليون
برميل يوميا بسبب «كورونا».
وتوقعت المنظمة فــي تقريرها للشهر
ال ـ ـجـ ــاري ،أن ي ـب ـلــغ ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي على
خامات «أوبك» في العام المقبل  27.9مليون
برميل يوميا ،أي نحو  5.6ماليين برميل
يوميا أعلى من معدالت عام .2020
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رئيس غرفة التجارة التقى بمكتبه الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت
ّ
• الخوجة :قدمنا وثيقة إطار الشراكة االستراتيجية الوطنية

عالقة البنك
الدولي مع
الكويت
تاريخية بدأت
منذ عام 1961

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
محمد جاسم الصقر بمكتبه ،أمس ،الممثل المقيم
للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة ،وحضر
اللقاء المدير العام للغرفة رباح الرباح.
وقد رحب الصقر ،في بداية اللقاء ،بالخوجة،
مثمنا ال ــدور الكبير الــذي يقوم بــه مكتب البنك
ال ــدول ــي والـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر م ــع ك ــل ال ـج ـهــات
الرسمية فــي الـكــويــت مــن خــال اللجنة الدائمة
لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية ،متمنيا
أن تـحـقــق الـكــويــت الـتـقــدم الـمـنـشــود فــي جميع
المؤشرات الخاصة بإصالح بيئة األعمال لتفعيل
دور الـقـطــاع الـخــاص بشكل أفـضــل فــي العملية
التنموية ،وتحقيق التنوع االقتصادي المنشود.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ـ ّـدم ال ـخ ــوج ــة ال ـت ـه ـن ـئــة للصقر
بـمـنــاسـبــة تــولـيــه رئــاســة مـجـلــس إدارة الـغــرفــة،
متمنيا له ولكل أعضاء مجلس اإلدارة التوفيق
والنجاح في مهمتهم لخدمة االقتصاد الكويتي،
مشيدا بــالــدور الــذي تقوم بــه الغرفة وتعاونها
ال ـم ـس ـت ـمــر مـ ــع ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ل ــدع ــم ال ـش ــراك ــة
االسـتــراتـيـجـيــة م ــع ال ـكــويــت ،وم ـس ـتــذكــرا ال ــدور
الـكـبـيــر الـ ــذي قــامــت ب ــه م ــن خ ــال اسـتـضــافـتـهــا
ملتقى الكويت اإلقليمي حول إصالح بيئة األعمال
فــي الـ ــدول الـعــربـيــة فــي ديـسـمـبــر  ،2019وكــذلــك

مساهمتها الكبيرة في عقد مؤتمر الكويت الدولي
إلعـ ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق بـمـشــاركــة ع ــدد كـبـيــر من
الشركات العالمية الكبرى من مختلف دول العالم.
وأض ــاف الخوجة أن عالقة البنك الــدولــي مع
الكويت تاريخية ،بدأت منذ عام  ،1961حيث تم
في ذلك الوقت إعداد تقرير عن حالة االقتصاد في
الكويت ومساعدة الحكومة في تحديد األهداف
والبرامج التنموية.
ولفت إلى أن من أبرز المحطات في تلك العالقة
اف ـت ـتــاح مـكـتــب لـلـبـنــك ال ــدول ــي ف ــي ال ـكــويــت عــام
 ،2009حيث ساهم المكتب فــي تحديث العديد
من التشريعات والقوانين في مجاالت مختلفة.
وذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك مع
ح ـكــومــة ال ـك ــوي ــت ،ف ـقــد ت ــم ت ـقــديــم وث ـي ـقــة إط ــار
الشراكة االستراتيجية الوطنية التي تم االنتهاء
من إعــدادهــا في مــارس  ،2020حيث تهدف هذه
الوثيقة إلــى تحسين أداء القطاع العام وتقوية
جهود تنمية القطاع الخاص من أجل زيادة تنويع
األنشطة االقتصادية.
وأكد الصقر ،في نهاية اللقاء ،حرص الغرفة على
استمرار التعاون المثمر مع مكتب البنك الدولي
في الكويت ،للمساهمة في إيجاد أفضل الحلول
للتحديات في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية.

ً
مستقبال الخوجة
الصقر

«بوبيان» يوقع اتفاقية شراكة مع «»ExpandCart
لتقديم خدمة إنشاء المتاجر الرقمية خالل دقائق
أعلن "بوبيان" توقيع اتفاقية
شــراكــة مــع منصة ExpandCart
المتخصصة في تقديم الخدمات
التقنية إلنشاء المتاجر الرقمية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــأص ـ ـحـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
والـ ـش ــرك ــات وم ـت ــاج ــر ال ـت ـجــزئــة،
خ ــال دق ــائ ــق دون ال ـحــاجــة إلــى
االستعانة بأي خبرات تقنية ،في
إطار استمرار استراتيجية البنك
الخاصة بالتعاون مع الشركات
الناشئة في مجال التكنولوجيا
الرقمية ،لتقديم أفضل الخدمات
لعمالئه.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ح ـمــد
الـفــوزان "مــع التطورات السريعة
والمتالحقة التي يشهدها قطاع
األعـمــال الــرقـمــي ،ونـمــو التجارة
ً
الرقمية حاليا بالمنطقة ،يسعى
الـبـنــك دائ ـم ــا لـتـقــديــم ك ــل السبل
لدعم وتحفيز عمالئه من أصحاب
الـشــركــات والـمـشــاريــع الصغيرة
لـتـقــديــم مـنـتـجــاتـهــم وخــدمــاتـهــم
للسوق".
وأض ـ ــاف الـ ـف ــوزان " م ــن هــذا
ال ـم ـن ـط ـل ــق جـ ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
منصة  ExpandCartالرائدة في
حلول خدمات المتاجر الرقمية
وال ـت ـس ــوي ــق ال ــرق ـم ــي ،لتمكين
ص ــاح ــب ال ـم ـش ــروع م ــن إن ـشــاء
المتجر اإللكتروني الخاص به
ً
بنفسه ،مــوضـحــا "كــل مــا عليه
من خــال منصة ExpandCart
ات ـ ـبـ ــاع خ ـ ـطـ ــوات ب ـس ـي ـطــة مـثــل
إضافة المنتجات الخاصة به،

ث ــم ط ـلــب تـفـعـيــل خ ــدم ــة الــدفــع
والشحن ،ومن ثم البدء بعرض
وبـيــع الـمـنـتـجــات ،كــل ه ــذا يتم
دون ال ـحــاجــة إل ــى االسـتـعــانــة
بفريق تقني يتولى مهمة إنشاء
وإدارة و تـســو يــق المتجر بكل
عملياته التقنية".
وأكد الفوزان أنه من خالل هذا
ال ـت ـعــاون يـقــدم "بــوب ـيــان" عرضا
خ ــاص ــا وحـ ـص ــري ــا ع ـل ــى جـمـيــع
باقات  ExpandCartلعمالء البنك
مــن الشركات وأصـحــاب األعمال
الصغيرة والمتوسطة ،وهــو ما
يتماشى مع استراتيجية البنك
ف ــي دعـ ــم ع ـمــائــه م ــن ال ـشــركــات
الناشئة ،ومواكبة آخر التطورات
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ــرق ـم ـي ــة
لتحفيز بيئة األعمال.
وأش ـ ــار الـ ــى أن ري ـ ــادة الـبـنــك
فــي مـجــال ال ـخــدمــات المصرفية
الــرق ـم ـيــة ت ـف ــرض عـلـيــه ال ــدخ ــول
في شراكات مميزة مع الشركات
التي تقدم خدمات تقنية رقمية
م ـم ـي ــزة ،وه ـ ــو م ــا ي ـم ـيــز مـنـصــة
 ،ExpandCartح ـي ــث ت ـع ــد مــن
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم مـنـتـجــات
و خــد مــات رقمية تفاعلية تعمل
على الـهــواتــف الــذكـيــة باللغتين
العربية واإلنكليزية ،إلــى جانب
ً
توفير أكثر من  20خيارا لخدمات
الــدفــع وال ـش ـحــن ،بــاإلضــافــة إلــى
إمكانية إدارة وتسويق المشروع
مــن ال ـبــدايــة مــن خ ــال اسـتـشــارة
فـ ــريـ ــق مـ ــن خ ـ ـبـ ــراء وم ـه ـن ــدس ــي
المنصة يعملون باستمرار على

عمرو شوقي

حمد الفوزان

فهد الشطي

تــوف ـيــر ح ـل ــول مـبـتـكــرة لـتـطــويــر
التجارة الرقمية.
وتـعـتـبــر  ExpandCartأكـبــر
منصة للتجارة الرقمية في الشرق
األوس ـ ــط ،ال ـت ــي ت ــوف ــر ألص ـحــاب
الـشــركــات والـمـشــاريــع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،مــن جـمـيــع أنـحــاء
ال ـعــالــم ،مـجـمــوعــة مــن الـخــدمــات
المبتكرة إلنشاء متاجر بيع على
اإلن ـتــرنــت بـســرعــة دون الـحــاجــة
ألي خبرات أو مساعدات تقنية،
فضال عن تقديم خدمات التسويق
وال ــدع ــم وخ ــدم ــات االس ـت ـضــافــة
الالمحدودة ،ونظام نقاط البيع
وخــدمــات ما بعد البيع وغيرها
الكثير من حلول التجارة الرقمية
الذكية.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي لشركة ""ExpandCart
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـ ـم ـ ــرو ش ـ ــوق ـ ــي أن

الشراكة مع "بوبيان" تعد واحدة
م ــن ال ـخ ـطــوات ال ـط ـمــوحــة ضمن
خطة الشركة للتوسيع والتعظيم
مــن مكانتها واسـتـثـمــاراتـهــا في
سـ ـ ــوق ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة،
ً
م ـشــددا عـلــى أن المنصة تسعى
ً
دائما نحو االحترافية والتطوير،
وت ـقــديــم أف ـض ــل ح ـل ــول ال ـت ـجــارة
اإللكترونية فــي الـشــرق األوســط
وشمال إفريقيا.
وقـ ـ ـ ــال شـ ــوقـ ــي إن "الـ ـتـ ـج ــارة
اإللكترونية نجحت في أن تفرض
ن ـف ـس ـهــا بـ ـق ــوة ع ـل ــى كـ ــل أن ـم ــاط
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـم ـت ـب ـعــة ف ــي ال ـع ــال ــم،
وزادت أهميتها كـثـيـ ًـر ا وأثبتت
فاعليتها خـصــو صــا مــع تفشي
فـ ـي ــروس كـ ــورو ًنـ ــا م ـط ـلــع ال ـع ــام
الحالي" ،مضيفا "نسعى لهدف
رئيسي ونسير وفق رؤية واضحة
ف ــي  ExpandCartتـتـلـخــص في

تيسير عملية البيع والشراء عبر
اإلنترنت من خالل متاجر رقمية
ذك ـيــة ،والـتـسـهـيــل عـلــى عمالئنا
في كل خطوة في بدء مشروعهم
الخاص ،بداية من إنشاء المتجر،
وإضــافــة المنتجات والــربــط مع
ش ــرك ــات ال ــدف ــع وال ـش ـح ــن ،حتى
ت ـل ـقــي أول ال ـط ـل ـب ــات وتــوص ـيــل
المنتج حتى إلى يد العميل".
هذا ،وصرح مدير االستثمار
 VCب ـ ـشـ ــر كـ ــة ا جـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ف ـهــد
الشطي ،بــأن هــذه الشراكة بين
كل من بوبيان و ExpandCart
ت ـظ ـهــر مـ ــدى تـ ـف ــوق ال ـب ـن ــك فــي
دعم المشاريع لتواكب التطور
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي وتـ ـيـ ـسـ ـي ــر م ـف ـه ــوم
الـتـجــارة اإللكترونية للعمالء،
خـصــوصــا بـعــد م ــا حـقـقـتــه من
مكاسب عديدة في ظل تطورات
أزمة كورونا.

«األهلي المتحد» يعلن الفائز
بالسحب ربع السنوي لـ «الحصاد»
مــع االل ـتــزام الـتــام بكل
اإلرش ــادات الوقائية من
الجهات الصحية ،أجرى
ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـمـتـحــد
أم ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــب ربـ ـ ــع
الـسـنــوي على الجائزة
ال ـك ـب ــرى م ــن ال ـح ـصــاد
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي ،حـ ـس ــاب
السحب على الجوائز
اإلسـ ــامـ ــي األول فــي
الـ ـك ــوي ــت وال ـح ــاص ــل
ع ـلــى "ج ــائ ــزة أفـضــل
ب ــرن ــام ــج إدخ ـ ـ ــار فــى
الكويت لعام "2019
مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــة "ب ــانـ ـك ــر
م ـي ــدل إيـ ـس ــت" ال ـم ــرم ــوق ــة ،ن ـظ ــرا ل ـل ـعــديــد من
المميزات التي ينفرد بها.
ويـقــدم البنك لعمالئه أكـبــر عــدد مــن فرص
للفوز على مدار العام بما يزيد على  800جائزة
سنويا ،واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من
الرابحين ،وأسفر السحب عن حصول كريمة
خضير كرم على  250ألف دينار.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ،أن س ـحــوبــات "ال ـح ـصــاد"
تتضمن جوائز عديدة من بينها واحدة بـ100
ألف دينار في كل من العيدين .وتبقى الجائزة
ربــع السنوية الـكـبــرى بقيمة  250ألــف دينار
أهــم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق أحالمهم
وتطلعاتهم.
كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة
ب ـق ـي ـمــة  100ألـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى 20
جائزة أسبوعية بقيمة ألــف دينار لكل رابــح.
ويحظى العمالء بأرباح سنوية متوقعة على
أســاس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب ،وهو
ما يجعل "الحصاد" اإلســامــي مفيدا لألسرة

ولـ ـل ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
التوفير من خالل
تـحـقـيـقــه لـلـعــديــد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزات،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
ال ـمــدى القصير أو
الطويل ،مما يقابل
استحسان وتقدير
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـعـ ـم ــاء،
س ــواء مــن ال ـجــدد أو
الحاليين.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ــك،
ألول مرة في الكويت،
ت ـ ـ ــم تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم "سـ ـح ــب
األفـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة" ربـ ـ ـ ــع
السنوي بقيمة  25ألف
ديـنــار حصريا للعمالء الــذيــن لــم يـفــوزوا بأي
من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل السنوات
الخمس األخ ـيــرة ،بـشــرط م ــرور عــام على فتح
حساباتهم ،وتتيح كــل  50ديـنــارا فــي حساب
الـ ـعـ ـم ــاء ،ض ـم ــن ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،ف ــرص ــة واح ـ ــدة
للمشاركة في السحب.
ونال حساب الحصاد "جائزة أفضل برنامج
ادخار في الكويت لعام  "2019من مجلة بانكر
م ـيــدل إي ـســت ال ـمــرمــوقــة ،فـهــو أب ـســط وأسـهــل
برنامج ادخار يقدم إلى أكبر عدد من الفائزين
أكـبــر قيمة مــن الـجــوائــز ،ولتميزه بسحوبات
متميزة في عيدي الفطر واألضحى ،فضال عن
مضاعفات نقاط برامج الوالء ،مع ميزة فريدة
لفتح الحساب عبر االنترنت ،واتسام السحوبات
على الجوائز بالنزاهة والشفافية ،حيث يتم
بثها من خالل البرامج اإلذاعية وحسابات البنك
عبر وسائل التواصل االجتماعي.

«أوابك» تبحث التعاون بين األعضاء في مجال استثمار الغاز الطبيعي
عقدت االجتماع التاسع عشر للخبراء عبر تقنية االتصال المرئي «»Zoom
ع ـقــدت منظمة األ ق ـط ــار العربية
المصدرة للبترول "أواب ــك"( ،مقرها
الـ ـك ــوي ــت) أم ـ ــس األول ،االج ـت ـم ــاع
التاسع عشر للخبراء تناول بحث
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ف ـ ــي م ـج ــال
استثمار الغاز الطبيعي في الــدول
األعضاء في المنظمة.
واستهل االجتماع ،الذي عقد عبر
تـقـنـيــة االت ـص ــال ال ـمــرئــي "،"Zoom
بتقديم ورقة األمانة العامة لمنظمة
أوابـ ـ ــك ب ـع ـن ــوان "م ـتــاب ـعــة ت ـط ــورات
ص ـن ــاع ــة ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي عــرب ـيــا
ً
وعــالـمـيــا" ،وأظـهــرت أن االحتياطي
العالمي من الغاز الطبيعي بلغ في
نهاية عام  2019نحو  7019تريليون
قدم مكعبة ،وتبلغ احتياطيات الدول
ً
الـعــربـيــة نـحــو  1925تــريـلـيــونــا ،أي
م ــا يـمـثــل نـحــو  27.4ف ــي الـمـئــة من
إجمالي االحتياطي العالمي.
وبلغت صادرات الدول العربية في
عام  2019من الغاز  19.7مليار قدم
ً
مكعبة يوميا ،بتراجع قــدره مليار
ً
ق ــدم مكعبة يــومـيــا عــن ع ــام .2018
وأوضحت الورقة أن صادرات الدول
العربية مــن ا لـغــاز الطبيعي تشكل
ح ــوال ــي  16ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
تجارة الغاز الطبيعي العالمية في
عام .2019
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة ان ح ـجــم
ا لـتـجــارة العالمية للغاز الطبيعي
"ع ـبــر األن ــاب ـي ــب  +ال ـغ ــاز الطبيعي
المسال" ،بلغ عام  2019نحو 124.5
ً
مليار قدم مكعبة يوميا ،تلبي نحو
 32.7فــي المئة مــن إجـمــالــي الطلب
ال ـع ــال ـم ــي ع ـل ــى الـ ـغـ ــاز ،أمـ ــا ال ـبــاقــي

ً
فيستهلك محليا في مناطق إنتاجه.
وبينت أن التجارة العالمية للغاز
الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال تـمـثــل أك ـث ــر من
ً
الثلث " 47مليار قدم مكعبة يوميا
بنسبة  37.7فــي المئة مــن إجمالي
ال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة وح ـص ـت ـهــا في
ـام مـلـحــوظ ،بينما تمثل تـجــارة
تـنـ ٍ
الغاز عبر خطوط األنابيب أقل من
الـثـلـثـيــن " 77.5مـلـيــار ق ــدم مكعبة/
ً
يــومـيــا" بنسبة  62.3فــي الـمـئــة من
إجمالي التجارة العالمية.
كما استعرضت الورقة تأثيرات
جائحة كــورونــا "كوفيد  "19 -على
ال ـس ــوق ال ـعــال ـمــي ل ـل ـغــاز الـطـبـيـعــي
المسال ،وقد لخصتها بما يلي:
 تــراجــع أسـعــار الـغــاز الطبيعيالمسال في السوق الفوري وطويل
األمد إلى مستويات تاريخية.
 إلـ ـغ ــاء ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـح ـنــاتالـمـعــدة للتصدير مــن ع ــدة مناطق
وبـ ـ ــاألخـ ـ ــص ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية.
 إرجـ ــاء ات ـخــاذ ق ــرار االسـتـثـمــارالـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الجديدة.
وأوضـ ـح ــت ال ــورق ــة أن صـ ــادرات
ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال مــن ال ــدول
العربية خالل النصف األول من عام
 2020لــم تتأثر بشكل كبير بسبب
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وي ـع ــود ذل ــك في
المقام األول إلى طبيعة التعاقدات
ب ـيــن ال ـش ــرك ــات الــوط ـن ـيــة الـعــربـيــة
وعـمــائـهــا فــي األسـ ــواق األوروب ـي ــة
واآلسـيــويــة ،إذ تعد ال ــدول العربية
المورد الرئيسي طويل األمد لكبار

المستهلكين في مختلف األسواق.
وشارك في االجتماع مجموعة من
الخبراء والمتخصصين في صناعة
الغاز الطبيعي في الــدول األعضاء،
باإلضافة إلــى فريق األمانة العامة
لـ"أوابك".
وكان األمين العام للمنظمة علي
بن سبت ،قال في كلمته االفتتاحية،
إن اجتماع هــذا العام يعقد في ظل
الـ ـغـ ـم ــوض ال ـ ـ ــذي ي ـك ـت ـنــف ال ــوض ــع
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــال ـم ــي ،وال ـت ـبــاطــؤ
ال ـ ـحـ ــاد ل ـل ـن ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
الكثير من اقتصادات العالم بسبب
االجراءات االحترازية نتيجة تفشي
فيروس كورونا ،وتداعيات ذلك على
قطاع الطاقة.
وأض ــاف بــن سـبــت أن ــه مــن خــال
الـنـظــر إل ــى نـمــط اس ـت ـهــاك الـطــاقــة
وا ل ـتــو ق ـعــات المستقبلية ي ـبــدو أن
تعافي الوضع االقتصادي العالمي
بالكامل وعودته إلى معدالت نموه
ً
السابقة قد يكون طويال ،ويصعب
التكهن بذلك.
وأك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـمـنـظـمــة ع ـلــى الـمـتــابـعــة ال ــدوري ــة
للتطورات والمستجدات في السوق
ً
العالمية للنفط والـغــاز ،مشيرا في
هذا الصدد إلى إصدار األمانة العامة
ً
أخ ـيــرا التقرير ال ــدوري األول حول
تـ ـط ــورات ص ـنــاعــة ال ـغ ــاز الطبيعي
المسال ،وتضمن تداعيات جائحة
"كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" عـ ـل ــى قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـغ ــاز
الطبيعي المسال.
ودأبـ ــت األم ــان ــة ال ـعــامــة لمنظمة
أوابك على تنظيم االجتماع السنوي

جانب من االجتماع
ل ـخ ـبــراء ال ـغ ــاز ع ـلــى مـ ــدار أك ـثــر من
عقدين ،ويهدف االجتماع إلى تعزيز
التعاون وتبادل المعلومات ،وتوثيق
الـعــاقــات بـيــن العاملين فــي قطاع
صـنــاعــة ال ـغــاز الطبيعي فــي ال ــدول
األعضاء في المنظمة.
كما يتم خالل االجتماع مراجعة
التطورات في صناعة الغاز الطبيعي
في الدول األعضاء خالل الفترة بين
االجتماعين ،الثامن عشر والتاسع
عـشــر بغية تـلـ ّـمــس إم ـكــان الـتـعــاون
بين الدول األعضاء في هذا المجال،
وما تم خالل تلك الفترة من تطورات.
وت ـ ـقـ ــدم بـ ــن س ـب ــت ب ــال ـش ـك ــر إل ــى

وزراء ال ـن ـفــط والـ ـط ــاق ــة ف ــي الـ ــدول
األعضاء على دعمهم الدائم للندوات
واالجتماعات التي تعقدها المنظمة،
م ــن خ ــال تــرشـيــح الـمـشــاركـيــن من
ذوي الخبرة المتميزة.
ب ـع ــد ذل ـ ــك ق ـ ــام الـ ـمـ ـش ــارك ــون فــي
االجتماع بتقديم أوراق العمل التي
تـ ـن ــاول ــت ت ـ ـطـ ــورات ص ـن ــاع ــة ال ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي فـ ــي دولـ ـ ـه ـ ــم ،وال ـخ ـط ــط
واالستثمارات المستقبلية الرامية
نحو تلبية الطلب المحلي المتنامي
ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــاز ،واإلي ـ ـفـ ــاء بـمـتـطـلـبــات
التصدير.
ك ـم ــا ش ــارك ــت ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة

لالستثمارات البترولية "أبيكورب"
ب ـ ــورق ـ ــة ع ـ ــن آف ـ ـ ـ ــاق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاز الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي
وال ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــاوي ــات ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ن ــاق ــش
ال ـم ـشــاركــون بـعــض االسـتـنـتــاجــات
والتوصيات التي من شأنها تعزيز
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي
فــي إط ــار العمل الـعــربــي المشترك،
من أبرزها:
• ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ق ـطــاع
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي واسـ ـتـ ـم ــرار ضــخ

االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي أن ـش ـطــة الـبـحــث
واالستكشاف ،وتطوير موارد الغاز
المكتشفة ،وزيادة االهتمام بمصادر
الغاز غير التقليدية.
• م ـش ــارك ــة الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
الندوات وورش العمل التي تعقدها
األمانة العامة لمنظمة أوابــك حول
أبرز التطورات التي تشهدها صناعة
ً
ا لـغــاز الطبيعي عالميا  ،إلطالعهم
على كــل المستجدات والسياسات
ال ـج ــدي ــدة الـمـتـعـلـقــة ب ـه ــذا ال ـق ـطــاع
الـحـيــوي ،ومــا لــذلــك مــن انعكاسات
على الدول األعضاء.
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المنتج يخلق تجربة استثنائية للعمالء ويمكنهم من االستمتاع بالميزات غير المحدودة بدءا من اليوم

البابطين وفريق  ooredooخالل إطالق «شامل برو»

شهدت فعالية إطالق منتج
«شامل برو» عرض باقاته
الثالث ًومميزات كل باقة
تفصيليا ،إضافة إلى إبقاء
الضيوف مستمتعين من خالل
سلسلة من األنشطة التفاعلية
الممتعة وتقديم العديد من
الهدايا المجانية القيمة.

« »Ooredooكسبت
أكثر من ألف عميل
جديد لمنتج «شامل
برو» في أول يومين
من إطالقه

استقبال أحد العمالء

أعلنت شــركــة ""Ooredoo
لالتصاالت ،إطالقها منتجها
ً
الجديد كليا "شامل برو" يوم
االثنين الماضين في فعالية
أقيمت بمقرها الرئيسي في
ا ل ـع ــا ص ـم ــة ،وأن "Ooredoo
ال ـكــويــت" حـصـلــت عـلــى ثمار
عملها الـ ّـدؤوب وأنها كسبت
ب ـف ـخــر أكـ ـث ــر م ــن أل ـ ــف عـمـيــل
جديد لمنتج "شامل برو" في
أول يومين من إطالقه.
وقالت " "Ooredooإنها لم
ت ـتــوقــف ع ــن إب ـه ــار عـمــائـهــا
بـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا وخ ــدم ــاتـ ـه ــا
وبــاقــاتـهــا المميزة والـفــريــدة
حتى يومنا هذا ،وجاء "شامل
ً
برو" مؤكدا على تقديم تجربة
عمالء رقمية استثنائية من
خالل باقاته الثالث المختلفة
ومميزاته التي تم تصميمها
ً
وف ـق ــا الح ـت ـيــاجــات ورغ ـب ــات
السوق االستهالكي المحلي
ومتطلباته المتعلقة بالعديد
مـ ـ ــن جـ ـ ــوانـ ـ ــب ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة م ـثــل
السفر أو الترفيه أو األلعاب
اإللكترونية.
وش ـ ـهـ ــدت ف ـع ــال ـي ــة إطـ ــاق
م ـن ـت ــج "شـ ــامـ ــل ب ـ ـ ــرو" ع ــرض
بــاقــاتــه ال ـثــاث وم ـم ـيــزات كل
ً
بــاقــة تـفـصـيـلـيــا ،إضــافــة إلــى
إب ـقــاء الـضـيــوف مستمتعين
من خالل سلسلة من األنشطة
الـتـفــاعـلـيــة الـمـمـتـعــة وتـقــديــم
العديد من الهدايا المجانية
القيمة مـثــل؛ أح ــدث األجـهــزة
والقسائم الرقمية وبطاقات
ه ـ ــدا ي ـ ــا  iTunesو بـ ـط ــا ق ــات
هدايا  Google Playوبطاقات
هــدايــا  PlayStationوأجهزة
راوتـ ـ ــر  Huaweiوك ــام ـي ــرات
 Arloوال ـعــديــد م ــن الـقـســائــم
اإللكترونية.
وخـ ـ ــال ال ـف ـع ــال ـي ــة ،ش ــارك
مـ ـس ــؤول ــون م ــن "Ooredoo
الكويت بمن فيهم عبد العزيز
البابطين الرئيس التنفيذي،
وتابان تريباثي رئيس قطاع
ال ـت ـس ــوي ــق ،وم ـج ـب ــل األيـ ــوب
م ــد ي ــر أول إدارة اال تـ ـص ــال
المؤسسي ،ويوسف الشالل

عبدالعزيز البابطين
م ــدي ــر الـ ـتـ ـس ــوي ــق ،وف ــاط ـم ــة
د ش ـ ـ ـتـ ـ ــي مـ ـ ــد يـ ـ ــر أول إدارة
االتصال المؤسسي ،في تقديم
معلومات دقيقة حول "شامل
ً
برو" الجديد كليا ،بما في ذلك
باقاته الثالث المختلفة وهي؛

 Shamel Pro 25وShamel
 Pro 35و Shamel Pro 45
ومزاياها غير المحدودة.
ً
ً
ابتداء من  25دينارا ،تنفرد
ب ــاق ــات "ش ــام ــل بـ ــرو" بـمــزايــا
إضافية مختلفة بما في ذلك؛

جانب من استقبال العمالء

لقطة جماعية

فريق العالقات العامة
الحصول على أحدث األجهزة
المحمولة ،واالستمتاع بأرقام
بــريـمـيــوم ،وخ ـي ــارات أقـســاط
مرنة لألجهزة المختارة من
خــال اخـتـيــار فـتــرة األقـســاط
ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـل ـع ـم ـيــل ،وال ـت ــي

ً
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  3و 36ش ـه ــرا،
وع ـ ـ ـ ـ ــدم ف ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم دفـ ــع
اضـ ــاف ـ ـيـ ــة عـ ـن ــدم ــا يـ ـتـ ـج ــاوز
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء س ـ ـعـ ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
والمكالمات المحلية ،وإمكان
ت ـج ـم ـي ــد ال ـ ـخـ ــط م ـ ـ ــدة ث ــاث ــة

أش ـهــر وإم ـكــان ـيــة ن ـقــل الـخــط
إلى شخص آخر ،إضافة إلى
ً
إمـكــانـيــة ش ــراء الـجـهــاز نـقــدا
ب ــأف ـض ــل س ـع ــر فـ ــي ال ـك ــوي ــت
والمزيد.
بــال ـتــالــي ،سـيـكــون "شــامــل

ً
برو" متاحا لعمالء "Ooredoo
ال ـكــويــت" ال ـجــدد والـحــالـيـيــن
م ــع ب ــاق ــات ش ـهــريــة ت ـبــدأ من
ً
 25دينارا فقط مقابل انترنت
 5Gب ــدون تــوقــف ،ومكالمات
محلية وإنترنت تجوال بدون
ً
ت ــوق ــف وحـ ـت ــى  720ديـ ـن ــارا
هدية من شركاء "شامل برو"
منهم :أنغامي و starzplayو
 osnبــاإلضــافــة إل ــى الـعــديــد
مــن القسائم االلكترونية من
التطبيقات األکثر شهرة.
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى اط ـ ـ ــاق
الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ،ق ـ ـ ــال ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
البابطين الرئيس التنفيذي
لـ ـ ـ ــدى ش ـ ــر ك ـ ــة " "Ooredoo
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت" :هـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ف ــي
" "Ooredooأن نكون المزود
ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
االتصاالت المتكاملة الرائدة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي ت ـل ـبــي كل
اح ـت ـي ــاج ــات ع ـم ــائ ـن ــا ،وم ــع
إط ـ ــاق م ـن ـتــج "ش ــام ــل بـ ــرو"،
نكون قد اتخذنا خطوة أخرى
نحو قيادة االبتكار".
وأضاف البابطين" :اعتماد
استراتيجيات مبتكرة جديدة
ت ـقــدم تـجــربــة رقـمـيــة مثالية
هــو الـطــريــق األص ــح واألمـثــل
لتقديم تجربة عمالء فعالة.
ب ــل إن خ ـلــق وت ـح ـق ـيــق قيمة
ل ـع ـمــائ ـنــا ه ــو ع ــام ــل ن ـجــاح
رئـ ـيـ ـس ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـن ــا فــي
"."Ooredoo
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
الترفيهية التي أقيمت ،أظهرت
الفعالية ال ـتــزام ""Ooredoo
وقــدرت ـهــا عـلــى ال ــوف ــاء بوعد
العالمة التجارية والمتمثل
فـ ــي "إث ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـج ــرب ــة األفـ ـ ـ ــراد
الرقمية".
و ت ـ ـ ــوا ص ـ ـ ــل " "Ooredoo
ابتكار منتجاتها وخدماتها
وت ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى
متطلبات العمالء المتغيرة،
وت ـقــديــم خ ــدم ــات مخصصة
عبر اإلنترنت.

ةديرجلا
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«النقد الدولي» :العالم يشهد أسوأ
ركود منذ الكساد العظيم
ذك ــرت مــديــرة ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
كريستالينا غورغييفا ،في حديث أجرته
مــع «س ـكــاي نـيــوز عــربـيــة» ،أن التوقعات
ً
التي نشرها الصندوق مؤخرا ،التي تتوقع
انكماشا بنسبة  4.4في المئة لعام ،2020
ً
أق ــل ت ـشــاؤمــا مــن الـســابـقــة ،ول ـكــن الـعــالــم
يشهد أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن الـ ـت ــأقـ ـل ــم م ـ ــع الـ ــوبـ ــاء
ال ـعــال ـمــي وال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة ،وح ــزم
التحفيز المالية التي زادت قيمتها على
 12تريليون دوالر ،ساعدت في الحد من
تداعيات «كورونا» على االقتصاد العالمي.
وألمحت إلى أن الطريق نحو التعافي

ً
ً
االقـتـصــادي سـيـكــون طــويــا ومـتـفــاوتــا
وغير مؤكد ،وستكون هناك انتكاسات.
كما أكدت غورغييفا أهمية استمرار
ت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـلـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
المعرضة للمخاطر ،وضرورة استمرار
خ ـطــط ال ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ،خـصــوصــا
ل ـلــدول الـتــي الي ــزال لــديـهــا ال ـقــدرة على
تقديم المزيد من التحفيز المالي.
وأ شــارت إ لــى أهمية مساعدة الدولة
ال ـف ـق ـيــرة م ــن أجـ ــل ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن عــبء
ديونها لمساعدتها على مواجهة األزمة
الحالية ،ووجهت الشكر إلى السعودية
بــوصـفـهــا رئـيـســة مـجـمــوعــة الـعـشــريــن،

ب ـس ـب ــب نـ ـج ــاح م ـ ـبـ ــادرة ت ــأج ـي ــل سـ ــداد
الديون التي عادت بالنفع على  44دولة.
ً
وأكدت أيضا تأثر اقتصادات منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا باألزمة
الصحية واالقتصادية ،وتتوقع انكماش
اقتصاد المنطقة  5في المئة هذا العام،
قـبــل عــود تــه إ لــى ا لـنـمــو بنسبة  3.2في
المئة في .2021
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اقتصاد

األمم المتحدة :قيمة التجارة العالمية
ستتراجع  %9العام الحالي
ذكر تقرير لألمم المتحدة ،أمس ،أن قيمة
التجارة العالمية من المنتظر أن تتراجع بين
 7و 9في المئة في  2020على أساس سنوي،
رغـ ــم م ــؤش ــرات ع ـلــى ت ـع ــاف ه ــش ت ـت ـصــدره
الصين في الربع الثالث من العام.
وق ـ ــال م ــؤت ـم ــر األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـت ـجــارة
والتنمية (أون ـك ـتــاد) إنــه لــم تنج أي منطقة
فــي الـعــالــم مــن تــراجــع بنسبة  19فــي المئة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي فــي ال ـت ـجــارة العالمية
خــال الربع الثاني من الـعــام ،بفعل جائحة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فـ ــي اضـ ـط ــراب
االقتصادات.
وذك ـ ــر ال ـمــؤت ـمــر ف ــي أح ـ ــدث ت ـقــريــر ل ــه أن

ا لـتـجــارة العالمية تعافت على نحو مــا في
الربع الثالث ،حين انخفضت بنحو  4.5في
ً
المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ،وفقا
للتقديرات.
وق ــال الـمــؤتـمــر فــي تـقــريــره «ال ـت ـجــارة في
المعدات المكتبية المنزلية واإلمدادات الطبية
زادت في الربع الثالث ،فيما واصلت التراجع
فــي قطاعي الـسـيــارات والـطــاقــة» ،وك ــان نمو
قطاع المنسوجات قويا أيضا.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات األول ـيــة للمؤتمر إلــى
ان ـخ ـفــاض ال ـن ـمــو  3ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي في الربع األخير من  ،2020لكن التقرير
قال إن الضبابية مستمرة بسبب الكيفية التي

تتطور بها الجائحة .وقــال إنــه إذا تجددت
الجائحة في األشهر المقبلة فقد يؤدي ذلك
إلى تدهور الوضع فيما يتعلق بصنع القرار،
وأيضا إلى زيادة مفاجئة في سياسات القيود
التجارية.
وحدثت منظمة التجارة العالمية توقعاتها
لتجارة السلع في وقت سابق من هذا الشهر
بفعل تحسن األوضــاع عن يونيو ،وتوقعت
انخفاضها  9.2في المئة في .2020
ل ـك ـن ـهــا ت ـت ــوق ــع ت ـع ــاف ـي ــا أق ـ ــل فـ ــي ،2021
ح ـي ــث ت ـش ـكــل ال ـم ــزي ــد م ــن إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــزل
العام واإلغ ــاق المرتبطة بموجة ثانية من
كوفيد 19-مخاطر واضحة.

تقارب احتماالت فوز بايدن وترامب يهدد خطة التحفيز واألسواق
المحادثات بشأن الحزمة الجديدة مستمرة ...واألسهم ترتفع مع التفاؤل بتمريرها
قال المتحدث باسم نانسي
بيلوسي رئيسة مجلس النواب
األميركي ،إنها ووزير الخزانة
ستيفن منوتشين حققا
ً
تقدما نحو اتفاق على حزمة
مساعدات جديدة لتخفيف
التداعيات االقتصادية لجائحة
فيروس كورونا أثناء مناقشة
استمرت  45دقيقة أمس
األول.

ي ـ ـ ــرى «ج ـ ـيـ ــه ب ـ ــي م ـ ــورغ ـ ــان»
أن ت ـقــارب نـتــائــج اسـتـطــاعــات
ً
الـ ــرأي أخ ـي ــرا ح ـيــال احـتـمــاالت
فوز المرشحين في االنتخابات
األميركية جو بايدن والرئيس
دونــالــد ترامب يجعل األســواق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدم ي ـق ـيــن
إضافي.
وقالت مذكرة بحثية صادرة
عن البنك االستثماري األميركي
نقلتها «بـيــزنــس إن ـســايــدر ،إن
الـفـجــوة اآلخ ــذة فــي االنـكـمــاش
بين المرشحين في استطالعات
الـ ـ ـ ــرأي ت ـش ـي ــر إل ـ ــى اح ـت ـم ــاالت
حـ ـ ـ ــدوث تـ ـ ـن ـ ــازع عـ ـل ــى ن ـت ـي ـجــة
االنتخابات الرئاسية.
ور غ ـ ـ ـ ــم أن بـ ـ ــا يـ ـ ــدن ال يـ ـ ــزال
ً
متقدما في استطالعات الــرأي
على الرئيس ترامب ،فإن وتيرة
التفوق بدأت في التراجع خالل
األسابيع األخيرة.
ومن شأن النتيجة المتنازع
عليها أن تقلل اآلمــال الخاصة
بإقرار تدابير تحفيزية جديدة
لـ ــدعـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األمـ ـي ــرك ــي،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ــع ض ـغ ــوط
هبوطية على أس ــواق األصــول
ال ـخ ـطــرة ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـقــريــب،
بحسب «جيه بي مورغان».
وقال المتحدث باسم نانسي
بيلوسي رئيسة مجلس النواب
األميركي ،إنها ووزيــر الخزانة
سـ ـتـ ـيـ ـف ــن م ـ ـنـ ــوت ـ ـش ـ ـيـ ــن ح ـق ـق ــا
تـقــدمــا نـحــو ات ـفــاق عـلــى حزمة
مـ ـس ــاع ــدات جـ ــديـ ــدة لـتـخـفـيــف
التداعيات االقتصادية لجائحة
فيروس كورونا أثناء مناقشة
استمرت  45دقيقة أمس األول.
وكتب المتحدث درو هاميل
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن ال ـم ـحــادثــات
س ـت ـس ـت ـم ــر وأن «ا لـ ـج ــا نـ ـبـ ـي ــن
كليهما جادان بشأن إيجاد حل
تــوفـيـقــي» .وم ــن جــانـبـهــا قالت

بيلوسي ،إنـهــا تــأمــل الــوصــول
إلـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ن ـه ــاي ــة
األسبوع.
وكانت بيلوسي حددت مهلة
 48ساعة أخيرة للبيت األبيض
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة ب ـعــد
مفاوضات مستمرة منذ ثالثة
أشهر حــول هــذه المسألة التي
تراجع فيها دونالد ترمب مرات
كثيرة عن مواقف تعهد بها.
وقــال ناطق باسم بيلوسي،
ً
إن ـ ـهـ ــا أجـ ـ ـ ــرت ات ـ ـص ـ ــاال ب ــوزي ــر
ال ـخ ــزان ــة اس ـت ـمــر ن ـحــو ســاعــة،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن «االخـ ـت ــاف ــات
آخذة بالتقلص» حول آلية خطة
الـمـســاعــدة الـجــديــدة للشركات
ً
واألسر األميركية ،وفقا لوكالة
«فرانس برس».
وأع ـ ـطـ ــت ه ـ ــذه ال ـم ـح ــادث ــات
بعض األم ــل لــأســواق المالية
وفتحت بــورصــة وول ستريت
على ارتفاع أمس األول.
لـ ـك ــن ثـ ـم ــة عـ ـقـ ـب ــات ال ت ـ ــزال

أسعار صرف العمالت العالمية

تـعـتــرض طــريــق االت ـف ــاق ،إذ ال
يكفي توصل الحكومة الفدرالية
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ف ــي مـجـلــس
ال ـن ــواب إل ــى ات ـف ــاق ب ــل ينبغي
ً
أن يقره مجلس الشيوخ أيضا.
وأكــد ميتش ماكونيل زعيم
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي م ـج ـل ــس
الشيوخ مرات عدة أنه لن يدعم
ً ً
برنامج مساعدات واسعا جدا.
وي ـش ـك ــل ال ـح ـج ــم اإلج ـم ــال ــي
للمساعدات ،العقبة الرئيسية.
ففي حين يسعى الديمقراطيون
إل ـ ــى إجـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـق ــدر قـيـمـتـهــا
بحوالي  2200مليار دوالر يريد
البيت األبيض االكتفاء بـ 1800
م ـل ـي ــار .أم ــا ال ـج ـم ـهــوريــون في
مجلس الشيوخ فيريدون خطة
ال تزيد على  500مليون دوالر.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـشـ ــارلـ ــز
إيفانز رئيس بنك االحتياطي
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي فـ ــي شـ ـيـ ـك ــاغ ــو ،إن
ً
ً
لــديــه «قـ ــدرا مـعـقــوال مــن الثقة»
بأن تعافي االقتصاد األميركي

سـيـحـتـفــظ ب ـقــوتــه ال ــداف ـع ــة في
العام القادم ،لكن بدون تحفيز
مــالــي إضــافــي فــإن التعافي قد
ي ـت ـع ـثــر والـ ـم ــزي ــد م ــن خ ـســائــر
الوظائف قد تصبح دائمة.
وأب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ إيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــان ـ ـ ــز مـ ـنـ ـت ــدى
ً
افـ ـت ــراضـ ـي ــا اس ـت ـض ــاف ــه نـ ــادي
ديترويت االقتصادي« ،أنا قلق
ب ـش ــأن ن ـق ــص ال ــدع ــم ال ـم ــال ــي»،
ً
مضيفا أن احتمال عدم إقرار
مساعدات جديدة «يجعلني
ً
ً
م ـ ـتـ ــوتـ ــرا» خـ ـص ــوص ــا ألن ـ ــه قــد
ي ـع ـنــي أن ح ـك ــوم ــات ال ــوالي ــات
والحكومات المحلية ستحتاج
إلى خفض المزيد من الوظائف.
وقال إن االقتصاد األميركي
تعافى بحوالي  91في المئة لكن
التعافي غير متجانس.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه وسـ ــط ظ ــروف
ج ـي ــدةُ ،ي ـتــوقــع أن يـبـلــغ مـعــدل
البطالة في الــواليــات المتحدة
 5.5في المئة بنهاية .2021
وارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات األسـهــم

األميركية عند نهاية تــداوالت
أمس األول ،وسط إشارات بشأن
إحراز تقدم بين الديمقراطيين
والبيت األبيض في مفاوضات
ح ـ ــزم ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــز اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة
المرتقبة.
وعند اإلغــاق ،صعد مؤشر
«داو جـ ــو نـ ــز» ب ـن ـح ــو  0.4فــي
المئة مــا يـعــادل زي ــادة حوالي
 113.4نقطة ليصل إلــى 28.30
أل ــف نـقـطــة ،بـعــد ارت ـفــاع بنحو
 360نقطة فــي وقــت ســابــق من
التعامالت.
في حين ارتفع مؤشر «S&P
 »500بـنـحــو  0.5ف ــي الـمـئــة أو
 16.2نقطة ليصل إلــى 3443.1
نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا زاد م ــؤ ش ــر
«نـ ــاسـ ــداك» بــأك ـثــر م ــن  0.3في
ال ـم ـئ ــة م ــا ي ـ ـ ــوازي  37.6نـقـطــة
ً
مسجال  11.516ألف نقطة.
وبالنسبة لــأســواق المالية
ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
«ستوكس ي ــوروب  »600بأكثر

من  0.3في المئة ما يعادل 1.3
ً
نقطة مسجال  365.5نقطة عند
اإلغالق.
بينما ارتفع مؤشر «فوتسي
 »100ا ل ـ ـبـ ــر ي ـ ـطـ ــا نـ ــي ب ـن ـس ـب ــة
هامشية  0.08فــي المئة (+4.6
نقاط) ليصل إلى  5889.2نقطة،
فيما تــراجــع المؤشر األلماني
«داكس» بأكثر من  0.9في المئة
ً
( -117.7نقطة) مسجال 12.73
أل ـ ــف ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا ه ـب ــط «ك ـ ــاك»
الفرنسي بنحو  0.3فــي المئة
( -13.3نقطة) إلى  4929.3نقطة.
وفي آسيا ،ارتفعت مؤشرات
األسـ ـه ــم ال ـيــابــان ـيــة ف ــي نـهــايــة
تعامالت أمس رغم صعود الين
ومع استمرار مباحثات حزمة
التحفيز الـمــالــي فــي الــواليــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ووس ـ ـ ـ ــط م ـت ــاب ـع ــة
مستجدات «كورونا».
وعند اإلغــاق ،ارتفع مؤشر
«نيكي» بنحو  0.3في المئة إلى
 23640نقطة ،كما صعد مؤشر
ً
«توبكس» األوسع نطاقا بنسبة
 0.7في المئة عند  1638نقطة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،اس ـت ـق ــر مــؤشــر
«شنغهاي الـمــركــب» فــي نهاية
ال ـت ـعــامــات م ــع ارت ـف ــاع ال ـيــوان
ألعـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـن ــذ يــول ـيــو
 ،2018وهبوط أسهم الشركات
المصنعة للسيارات الكهربائية.
وأظـهــرت بيانات اقتصادية
ارتفاع اإليرادات المالية للصين
 4.7في المئة في الربع الثالث
مــن ال ـعــام الـحــالــي عـلــى أســاس
سنوي ،بحسب وكالة «رويترز».
و فــي نهاية الجلسة ،استقر
مـ ــؤشـ ــر «شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي الـ ـم ــرك ــب»
عـنــد  3325نـقـطــة ،بينما هبط
«شنتشن الـمــركــب» بنسبة 1.1
ً
في المئة مسجال  2254نقطة.
وقـ ـ ـف ـ ــز الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان إلـ ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
مستوياته في أكثر من عامين

خالل تداوالت امس ،حتى على
الــرغــم مــن تحديد بنك الشعب
ال ـص ـي ـن ــي الـ ـسـ ـع ــر ال ـم ــرج ـع ــي
ا ل ـيــو مــي للعملة عـنــد مستوى
أضعف من المتوقع.
وارت ـف ـعــت الـعـمـلــة الصينية
بنسبة  0.4في المئة إلى 6.6522
يــوان مقابل ال ــدوالر األميركي،
لتتداول عند أعلى مستوياتها
منذ يوليو .2018
وحــدد بنك الشعب الصيني
السعر المرجعي اليومي للعملة
ال ـم ـح ـل ـيــة ع ـن ــد  6.6781ي ــوان
مقابل الدوالر األميركي.
وارتـ ـف ــع الـ ـي ــوان ب ـح ــوال ــي 5
في المئة خالل األشهر الثالثة
الماضية ،وهي الوتيرة األكبر
بـيــن ع ـمــات آس ـيــا بـعــد ال ــوون
الكوري الجنوبي.
وذكـ ــر م ـحــافــظ ب ـنــك الـشـعــب
الصيني «ياي جانغ» أن الصين
ً
ً
ربـمــا تسجل مـعــدال اقتصاديا
ً
إي ـجــاب ـيــا خ ــال ال ـع ــام الـحــالــي
بأكمله.
وأظهرت البيانات الصادرة
هـ ــذا األسـ ـب ــوع ارتـ ـف ــاع الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي الصيني 4.9
ف ــي الـمـئــة خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
على أســاس سنوي ،مما يمهد
الـ ـط ــري ــق كـ ــي ت ـص ـب ــح ال ـص ـيــن
االقتصاد الكبير الوحيد الذي
ً
ي ـس ـجــل نـ ـم ــوا هـ ــذا الـ ـع ــام بعد
السيطرة على وباء «كورونا».
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـبـ ـي ــان نـ ـش ــر ع ـلــى
موقع البنك ،أشار خالل خطاب
بمنتدى «فاينانشيال ستريت»
ف ــي بـكـيــن إل ــى أن نـسـبــة دي ــون
األس ــر والـشــركــات غير المالية
والحكومات إلى إجمالي الناتج
المحلي اإلجمالي ارتفعت هذا
ال ـعــام بـسـبــب مــواجـهــة الــوبــاء،
ً
وأنها ستصبح أكثر استقرارا
بعد ارتفاع النمو العام المقبل.

هل تشعر بالقلق من احتمال تراجع األسهم األميركية؟
في غضون السبعين عاما الماضية ،فقد مؤشر «S&P
 »500حوالي  10بالمئة من قيمته في  38حدثا مختلفا،
مما يجعل تـكــرار األمــر ذاتــه مــرة أخــرى بمنزلة مسألة
حتمية.
لكن في الواقع ،نجح المؤشر األميركي األوسع نطاقا
في التعافي بعد جميع حاالت االنهيار تلك ،مما يعني أن
االستثمارات يمكنها أن تتعافى ،بل وتؤدي بشكل قوي
أيضا إذا لم يشعر المستثمرون بالذعر عند تراجع سوق
األسهم .وفي حين أن موجات التصحيح بسوق األسهم
والتقلبات قصيرة اآلجــل تثير مـخــاوف المستثمرين،
فإنه ليس هناك سبب للعيش في الذعر ،خوفا من انهيار
ً
سوق األسهم مجددا.

أسعار صرف العمالت العربية

ً
 -1ال تفعل شيئا

 إذا كانت لديك نظرة طويلة اآلجل ،ويمكنك التعاملمع ضغوط رؤية استثماراتك تتراجع على المدى القصير،
فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو «ال شيء».
 عندما يتخوف الناس من االنهيار ،فإنهم يتوقفونعــن االستثمار فــي الغالب ،أو يقومون بــإعــادة الـتــوازن
بشكل متحفظ لـلـغــا يــة ،وجميعها ا سـتــرا تـيـجـيــات من
المرجح أن تضر بالعوائد التي ستحققها على المدى
الطويل أكثر من انهيار السوق.
 عليك وضــع مقولة الخبير المالي األمـيــركــي بيترـرون الــذيــن
لــونــش ف ــي االع ـت ـب ــار« :ل ـقــد خـســر الـمـسـتـثـمـ ّ
يستعدون لموجات التصحيح أو يحاولون توقع هذه
الحركات التصحيحية أمواال أكثر من التي يخسرونها
خالل عمليات التصحيح نفسها».

 -2أنشئ صندوق الطوارئ الخاص بك

أسعار المعادن الثمينة والنفط

 يمكن أن تـضــر الـمــوجــة البيعية الــاحـقــة لتراجعالسوق بالعوائد التي قد تحقهها على المدى الطويل،
لكن إذا كــان لــديــك مــا يكفي مــن الـمــال لتغطية نفقاتك
لعدة أشهر ،فال داعي للخوف من تراجع السوق ،وعليك
أن تلتزم باالستثمار.
 أما إذا لم يكن لديك صندوق طــوارئ يمكنه ّتحمل
نفقاتك مدة  3إلى  6أشهر ،فقد حان الوقت اآلن للتركيز
على تدشينه.
ُ
 مــن ال ـض ــروري أن تـبـقــي ه ــذه األمـ ــوال خ ــارج ســوقاألسهم ،مع حقيقة أن أفضل مكان لصندوق الطوارئ أن
ً
ً
يكون حسابا مصرفيا مثل حساب االدخار.

 -3أعد التوازن مع توخي الحذر

ّ
 ال يزال التراجع في سوق األسهم الذي خلفه تفشيوباء «كورونا» وتعافي األسواق الذي أعقبه حاضرين
في ذهنك ،لذا حان الوقت اآلن لمراجعة مدى ّ
تحملك
للمخاطر ،والـتــأكــد مــن تــوافـقـهــا مــع رد فعلك عند
انخفاض سوق األسهم.
 مع ذلك ،فكر جيدا قبل اإلقبال على خطوة إعادةالتوازن في محفظتك االستثمارية ،نظرا ألنك قلق
بشأن أداء السوق على المدى القريب ،مما قد يدفعك
نحو األصول التقليدية ،ويعني في العموم التحول
من األسهم إلى السندات.
 تعني م ـعــدالت الـفــائــدة الـقــريـبــة مــن الـصـفــر أنعوائد السندات ستكون متدنية ،لدرجة أنها قد ال
تواكب التضخم ،كما أن الفائدة المنخفضة تدفع
أسعار الديون ألعلى.

ً
 -4قم بالتنويع بعيدا عن األسهم

 من الصعب بناء محفظة استثمارية متنوعة عنطريق االختيار الشخصي الستثماراتك الخاصة ،فإذا
كانت محفظتك تتكون من األسهم الفردية ،فقد حان
الوقت اآلن للتنويع عبر إضافة صناديق المؤشرات.
 لكن إذا كنت تشعر حقا بالقلق بشأن أداء السوقككل ،فإن استثمار نسبة صغيرة من محفظتك في
األص ــول ذات االرت ـبــاط المنخفض أو العكسي مع
األسهم ،ربما يدفعك للشعور بالراحة.

 على سبيل المثال ،يميل الذهب للتحرك عكسيامع سوق األسهم ،إذن يمكنك االستثمار في صندوق
استثمار متداول مدعوم بالذهب ،ليوفر لك التعرض
للمعدن األصفر دون شرائه فعليا.
ّ
ً
 تمثل الـعـقــارات خ ـيــارا آخ ــر ،والـتــي تـكــون ذاتارتـبــاط منخفض بــاألسـهــم ،فيمكن االستثمار في
صندوق االستثمار العقاري أن يساعدك على تنويع
استثماراتك دون شراء عقارات بالفعل.

 -5خصص بعض السيولة لشراء األسهم التي
ترغب في حيازتها
 يـعـتـبــر ان ـه ـي ــار سـ ــوق األس ـه ــم ب ـم ـنــزلــة فــرصــةأساسية لشراء األسهم التي كنت تتطلع لشرائها
بسعر منخفض.
ً
 لذا ،إذا كنت مستعدا جيدا لحالة الطوارئ تلك،فـكــر فــي إن ـشــاء قــائـمــة مــن األس ـهــم ال ـتــي تــرغــب في
حيازتها ،وخصص بعض السيولة النقدية ،حتى
تتمكن من شرائها بعد هبوط السوق.
 حتى إذا لم تكن تستثمر في األسهم الفردية ،فإنتخصيص األم ــوال لالستثمار في صندوق مؤشر
« »S&P 500بعد انهيار الـســوقُ ،يعد استراتيجية
جيدة.
(أرقام)
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أحدث إصدارات مركز البحوث
والدراسات الكويتية كتاب "المواطنة في
كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح".

16

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة
السينما الكويتية هشام الغانم أن األفالم
جاهزة للعرض ،والشركة دربت كوادرها
للتعامل مع الجماهير.

16

ّ
ثمن الفنان محمد بن حسين ،رئيس
فرقة حمد بن حسين ،صرف المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الميزانية السنوية للفرقة.

عرض مقتنيات لجوليا روبرتس
وتوم كروز وبراد بيت في مزاد علني

ً
ً
ً
يتضمن  900قطعة مالبس من  350فيلما وعرضا تلفزيونيا
ذكــرت تقارير إعالمية ،أن ستيفن لين
صاحب شركة "بروب ستور" تولى جمع
قـطــع مــابــس خــاصــة بـنـجــوم هــولـيــوود
عن طريق شبكة من المخرجين وطواقم
العاملين فــي األع ـمــال الـفـنـيــة ،وشــركــات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وم ـح ـب ــي اقـ ـتـ ـن ــاء ال ـ ـتـ ــذكـ ــارات،
وسـتـبــاع فــي م ــزاد علني خ ــال ديسمبر
المقبل على م ــدار يــومـيــن ،يتضمن 900
ً
ً
قـطـعــة مــن أك ـثــر مــن  350فـيـلـمــا وعــرضــا
ً
تلفزيونيا.
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر أن م ـ ــن بـ ـي ــن ه ــذه
المقتنيات حذاء ارتدته الممثلة األميركية
جوليا روبرتس في فيلمPretty Woman،
وســط توقع بــأن يعرض مقابل مبلغ 15
أل ــف دوالر ،وس ـتــرةت ــوم ك ــروز فــي فيلم،
 Top Gunالمنتظر بيعها بسعر بين 12
و 16ألف دوالر.
وم ـ ــن ب ـي ــن ال ـق ـط ــع ال ـم ـع ــروض ــة سـيــف
ضــوئــي ظ ـهــرت ب ــه شـخـصـيــة أوبـ ــي وان
كينوبي في فيلم Star Wars Episode III:

 ،Revenge of the Sithومن المتوقع بيعه
بسعر يتراوح بين  80و 120ألف دوالر.
ُ
ك ـمــا س ــت ـع ــرض س ـت ــرة ج ـلــديــة ح ـمــراء
للنجمب ــراد بـيـت فــي فـيـلــم Fight Club
عام  ،1999وقد تباع بما يتراوح بين 20
و 30أل ــف دوالر ،وكــذلــك قبعة شخصية
الكابتن "جــاك سـبــارو" فــي فيلم Pirates
of the Caribbean: On Stranger Tides
بسعر ُيتوقع أن يتراوح بين  10آالف و15
ألف دوالر.
وكــان النجمبــراد بيت التقى بزوجته
ٔ
السابقة جنيفر أنيستون ،من اجل قراء ة
نص نسخة جديدة من فيلم
"،"Fast Times At Ridgemont High
الذي عرض في  ،1982بعد أن وافقا على
ً
الـمـشــاركــة فــي ه ــذه الـمـقــابـلــة ،خصوصا
ٔ
أن الهدف االســاســي من هــذا العمل جمع
التبرعات.
وش ــارك فــي اللقاء أبـطــال الفيلم ،وهــم:
ج ــول ـي ــا روبـ ــرتـ ــس،ش ـي ــا الب ـ ـ ــوف ،ه ـنــري

غ ــول ــدي ـن ــغ ،ج ـي ـمــي ك ـي ـم ـيــل،ش ـ ــون ب ـي ـن،
مورغان فريمان وماثيو ماكونيهي.
وظهر بــراد وجنيفر في المقابلة على
ـات عــالـيــة ،وطغى
طبيعتهما وبـمـعـنــويـ ٍ
ٌّ
جو من المزاح والضحك والراحة بينهما.
ً
وتضمنت المقابلة مشهدا من النص،
ت ـق ــول ف ـيــه جـنـيـفــر بـ ــدور "ل ـي ـن ــدا" بشكل
محرج" :مرحبا بــراد .أنت تعرف كم كنت
ً
ً
لطيفا دائما .أعتقد أنك جميل" ،إال أن براد
لدى سماعه تلك الكلمات بدأ يضحك.

توم كروز

جيمس ردفورد مع والده

جوزيه بادييا

محمد أالكورت

رحيل منسق األسطوانات جوزيه بادييا

الموت يغيب السينمائي جيمس ردفورد

محمد أالكورت يصدم متابعيه بإطاللته

توفي جوزيه بادييا ،منسق األسطوانات اإلسباني الشهير في إيبيزا ،الذي رقصت على
عدة ،جراء مرض السرطان ،عن  64عاما ،وفق ما أعلنت أوساطه.
موسيقاه أجيال ُ
وجاء في رسالة نشرت على صفحة الفنان عبر "فيسبوك"" :بحزن عميق ،نبلغكم بوفاة جوزيه
بادييا بهدوء خالل نومه األحد في جزيرة إيبيزا التي أحبها كثيرا".
ُولد بادييا في برشلونة في ديسمبر  ،1955وانتقل إلى إيبيزا في أرخبيل الباليار في سن
العشرين ،حيث باشر مسيرته في تنسيق األسطوانات ،ورشح خاللها للفوز بجائزة غرامي
أفضل ألبوم عزف موسيقي في عام .2002
َّ
وتكرس نجاحه في التسعينيات عندما أصبح منسق األسطوانات في "كافيه ديل مار" الشهير
في الجزيرة المعروفة ،بسبب المنظر الرائع الذي يوفره عند مغيب الشمس.
(أ ف ب)

َّ
غيب الموت ،السينمائي والناشط البيئي جيمس رد فــورد ،نجل الممثل الكبير روبرت
ً
ردفورد ،عن  58عاما ،بعد صراع مع السرطان ،وفق ما أفاد قريبون.
وقالت الملحقة اإلعالمية لدى روبرت ردفورد ،سيندي برغر ،في تصريحات صحافية ،إن
الممثل ( 84عاما) "في حداد مع عائلته في هذه األوقات الصعبة ،ويتمنى احترام خصوصيته".
وتوفي جيمس ردفورد يوم الجمعة الفائت في منزله بكاليفورنيا ،وفق ما أفادت زوجته
كيلي ردفورد عبر "تويتر" ،في منشور أرفقته بصور عائلية عدة.
َّ
وكتبت" :قلبنا محطم .لقد عــاش حياة جميلة وناشطة ،و كــان الجميع يحبه .إن غيابه
ً
مؤسف جدا".
وكــان ردفــورد يعاني سرطان القنوات الصفراوية في الكبد ،وتم تشخيص إصابته في
نوفمبر .2019

ً
رغم مرور  4سنوات على إعالنه اعتزاله ،وتحديدا في عام  ،2016فإن الممثل التركي
محمد أالكورت ،الشهير بشخصية "جودت آغا" ،اليزال محط اهتمام الكثيرين.
وأعاد عدد كبير من المتابعين تداول صور جديدة له ،نشرها هو في صفحته الخاصة
بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،أحدثت صدمة كبيرة لديهم ،بسبب التغيير الكبير
والواضح في شكله.
ً
وبدا أالكــورت كأنه كبر فجأة في السن ،حيث حلق شعره تماما وأطــال لحيته ،وهذا
التغيير دفع كثيرين إلى التساؤل َّ
عما إذا كان الرجل الظاهر في الصورة هو الممثل نفسه.
ُيشار إلى أن أالكورت َّقرر االستقرار في البرازيل بعد اعتزاله ،وأخبر معارفه وأصدقاءه
ً
ً
وكل َمن يسأله عن عودته في عمل جديد ،سواء أكان تلفزيونيا أم سينمائيا ،بأنه اعتزل
التمثيل وابتعد عن الساحة الفنية.

باريس هيلتو ن معجبة بالممثلبوراك دينيز
أف ــادت تقارير إعالمية بــأن نجمة
ت ـل ـف ــزي ــون الـ ــواقـ ــعب ــاري ــس هـيـلـتــو 
ن
مـعـجـبــة بــال ـم ـم ـثــل ال ـت ــرك ــي الـشـهـيــر
بـ ـ ــوراك دي ـن ـي ـز ،ب ـعــد أن أرسـ ـل ــت لها
إحـ ــدى صــديـقــاتـهــا صـ ــورة ل ــه ،لـتــرد
عليها باريس إنه جميل ،كما سألتها
إن كان مشهورا في بالده لترد عليها
صديقتها بنعم.
وبـعــد اع ـتــراف بــاريــس ،رد دينيز
خ ــال مـقــابـلــة مــع بــرنــامــج "إبــراه ـيــم
سليم" ،حين سأله اإلعالمي:
"أي مــن ه ــذه األس ـم ــاء ي ــود تـنــاول
الـ ـعـ ـش ــاء مـ ـع ــه ،بـ ــاريـ ــس ه ـي ـل ـتــون أم
جـيـسـيـكــا بـ ـي ــل؟" ،لـيـجـيــب" :أع ـل ــم أن
بــاريــس هيلتون تــود تـنــاول العشاء
معي ،فقد رأيت انستغرام ،لكني أقول
جيسيكا بيل".
وك ــان ــت ال ـن ـج ـمــة ه ـي ـل ـتــون كشفت
مؤخرا أنها تعرضت لإليذاء النفسي
وال ـ ـج ـ ـسـ ــدي ف ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة داخـ ـلـ ـي ــة،

عندما كانت في سن المراهقة ،حيث
قامت بتنظيم مظاهرة احتجاج أمام
المدرسة ( )Provo Canyonالداخلية
ف ــي واليـ ـ ــة ي ــوت ــا م ــع ال ـم ـئ ــات ال ــذي ــن
تشاركوا قصصا عن سوء المعاملة
التي تعرضوا لها في المدرسة ،وذلك
للمطالبة بإغالقها.
وكــانــت هيلتون قــالــت فــي فيلمها
الــوثــائ ـقــي ال ـجــديــد "،"This Is Paris
"ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس ك ـت ـبــوا
خ ـط ــاب ــات ل ــي ي ـق ــول ــون ف ـي ـهــا ش ـكــرا
ج ــزي ــا لـ ـ ــك" ،م ـض ـي ـفــة أنـ ـه ــا قــاطـعــت
والديها  20عاما ،ألنهما أرسالها إلى
مدرسة بروفو كانيون في والية يوتا
األميركية ،وأشارت إلى أنها تعرضت
لإليذاء النفسي والجسدي ،ووضعت
في الحبس االنـفــرادي لساعات ،كما
أجبرت على تناول أدوية غير معروفة.
وكانت الفكرة األصلية في الفيلم
ه ــي تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى هـيـلـتــون

سيدة األعمال ،وتوضيح التصورات
ال ـخ ــاط ـئ ــة ع ـن ـه ــا ،ل ـك ــن األمـ ـ ــر ت ـطــور
للحديث عــن مشاكل مراهقتها ،كما
سبق أن قضت هيلتون سهرة خالل
زيــارة قامت بها الى كيم كارداشيان
 ،حيث تجمعهما صداقة متينة منذ
سنوات طويلة حتى قبل شهرتهما.
وبعدما كشفت باريس عن عدد من
مقاطع الفيديو التي جمعتها بكيم
عبر مــواقــع الـتــواصــل ،والـتــي ضجت
بين المتابعين والمحبين للنجمتين،
ورجـ ــح ال ـعــديــد مـنـهــم أن ك ـيــم ق ــررت
التخلص من الضغوط النفسية بسبب
مشاكلها مــع كــانــي ويـســت ،وتبحث
ع ــن ب ـعــض ال ـل ـح ـظــات ال ـس ـع ـيــدة مع
صديقتها بــاريــس ،قامت كيم بنشر
ف ـيــديــوهــات جمعتها ب ـبــاريــس عبر
حساباتها.

باريس هيلتون

ثقافات 14
ً
 171خطابا خالل  13سنة من حكم الشيخ صباح األحمد
توابل ةديرجلا
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في أحدث إصدارات مركز البحوث بعنوان «المواطنة في كلمات األمير»
حمزة عليان

أحدث إصدارات مركز
البحوث والدراسات الكويتية
كتاب "المواطنة في كلمات
حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح" ،والذي يعد من
المراجع المهمة في تراث
المواطنة.

ت ـبــرز أه ـم ـيــة ال ـع ـمــل ال ــذي
انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ب ـ ـ ــه مـ ـ ــؤلـ ـ ــف كـ ـت ــاب
"المواطنة في كلمات حضرة
صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح" من
واق ــع يـشـيــر إل ــى أن مـعــدالت
ال ـم ــواط ـن ــة داخ ـ ــل الـمـجـتـمــع
الكويتي بأبعادها المختلفة
غ ـي ــر م ــر ضـ ـي ــة ،وال ت ـت ــوا ف ــق
مع ار تـفــاع معدالت االنتماء
وال ـ ـ ـ ـ ــوالء ،ف ــالـ ـم ــواطـ ـن ــة ك ـمــا
ي ـش ــرح ـه ــا ال ـم ــؤل ــف ي ـع ـقــوب
الكندري هي "و حــدة وهوية
مـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،و ه ـ ـ ـ ـ ــي والء
وا ن ـ ـت ـ ـمـ ــاء" ،ب ـع ــد أن ت ـج ــاوز
مـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــة مـ ـج ــرد
وثيقة للجنسية الممنوحة
ل ـل ـفــرد ،إل ــى أب ـع ــاد ومـظــاهــر
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة
والتحليل.
و يـعـتـقــد ا لـكــا تــب أن هناك
م ـش ـك ـلــة رئ ـي ـس ـيــة يــواج ـه ـهــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم
ال ـم ــواط ـن ــة ال ـص ــال ـح ــة ،لــذلــك
أقدم على تجميع وتصنيف
وتحليل خطابات المغفور له
األمير الشيخ صباح األحمد،
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ب ـ ــدء ح ـك ـم ــه فــي
 2006حتى عام  ،2019أي ما
ي ـقــارب  13عــامــا مــن تــرؤســه
ل ـل ـس ـل ـط ــات ،وت ـ ــم ال ـح ـص ــول
ع ـل ــى ال ـخ ـط ــاب ــات م ــن مــوقــع
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري وم ــوق ــع
األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـج ـلــس
الوزراء.

تصنيف الخطابات

الكاتب يعتقد
أن هناك مشكلة
رئيسية يواجهها
المجتمع في
مفهوم المواطنة
الصالحة

ب ـل ـغــة األرقـ ـ ــام وصـ ــل عــدد
الخطابات خالل تلك الفترة
إلى  171خطابا ،وارتبط 96
مـنـهــا بــا ل ـخــارج ،بـيـنـمــا بلغ
عدد الخطابات المحلية ،75
و ب ـم ـعــدل  12.21خ ـطــا بــا كل
عام من األعوام ا لـ ،13و5.36
خـ ـط ــاب ــات م ـح ـل ـيــة كـ ــل عـ ــام،
وتم تحليل واقع الخطابات
ك ــاف ــة الس ـت ـخ ــراج ال ـجــوانــب
المتعلقة بالمواطنة ،بحيث
جـ ـ ــرى ت ـج ـم ـي ــع  63خ ـط ــا ب ــا
أغلبها محلي و 3خارجية.
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ع ـل ــى
الـ ـج ــوان ــب ال ـن ـظ ــري ــة واألطـ ــر
الـمـفــاهـيـمـيــة واسـتـخــدامـهــا،
نظرا للخبرة التي اكتسبها
ف ــي س ـن ــوات ســاب ـقــة ،بـعــدمــا
تـجــاوزت درا ســا تــه  14بحثا

في مجال المواطنة والهوية
الوطنية.

الفصول األربعة
أرب ـ ـعـ ــة فـ ـص ــول احـ ـت ــواه ــا
ال ـكــاتــب ،ت ـن ــاول فـيـهــا أب ـعــاد
المواطنة وقيمها وارتباطها
ب ــال ـم ــؤس ـس ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
(األسرة – المدرسة – اإلعالم
– ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ س ـ ـ ـسـ ـ ــات ا لـ ــد ي ـ ـن ـ ـيـ ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي)،
وخ ـ ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث
بــالــوحــدة الــوطـنـيــة ،والــرابــع
ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام
الرأي والرأي اآلخر واحترام
القانون واإلعالم والمواطنة.
الـ ـكـ ـت ــاب دراسـ ـ ـ ــة ش ــام ـل ــة،
اسـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــت ش ـ ـ ـ ــروط الـ ـبـ ـح ــث
وال ـم ـن ـه ـج ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
بحيث يصح أن يتحول إلى
م ـ ـ ــادة ت ـ ـ ــدرس فـ ــي الـ ـم ــراح ــل
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة والـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة،
ن ـظــرا لـلـجـهــد ال ـم ـبــذول فـيــه،
وإلحاطته بالموضوع بشكل
عميق وعلمي ودقيق.

االستنتاجات
و سـجــل ا لــد كـتــور الكندري
جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات
واالس ـت ـن ـت ــاج ــات وال ـق ـضــايــا
التي أشار إليها سمو األمير
وهي:
أوال :ا حـ ـت ــوت ا ل ـخ ـطــا بــات
ع ـ ـلـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن عـ ـنـ ـص ــر أو
بعد من أبعاد المواطنة في
الخطاب الواحد.
ثانيا :غلب على خطابات
الداخل التركيز على مفاهيم
الـ ـم ــواطـ ـن ــة وأب ـ ـعـ ــادهـ ــا ،فـلــم
ي ـخ ــل خـ ـط ــاب م ــن خ ـطــابــاتــه
الموجهة محليا من اإلشارة
إلى هذا العنصر.
ثــال ـثــا :جـ ــاء ت ال ـخ ـطــابــات
م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـس ـت ــوى ال ـل ـق ــاء،
مثل أدوار االنعقاد لمجلس
األمة وفي شهر رمضان وفي
العشر األواخر.
رابعا :تفاوتت الخطابات
بـ ـي ــن شـ ـ ــدة ال ـك ـل ـم ــة ول ـي ـن ـهــا
وارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــداث
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـح ـ ـيـ ــات ـ ـيـ ــة
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد ش ـ ـعـ ــر بـ ــأن
ُي ـن ـب ــه ع ـل ــى ب ـع ــض األحـ ـ ــداث
ُ
وال ـس ـلــوك ـيــات ال ـت ــي ت ـعــرض

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ووح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـص ــف
لـ ـلـ ـخـ ـط ــر ،ف ـ ـكـ ــان ال يـ ـت ــوا ن ــى
ع ــن إ ط ــاق ت ـحــذ يــرات تتسم
بالوضوح والشدة في عرض
ال ـ ــواق ـ ــع ،وم ـ ــا س ـ ـتـ ــؤول إل ـيــه
األم ـ ــور ان ـطــاقــا م ــن حــرصــه
وخ ـ ــوف ـ ــه م ـ ــن االن ـ ـ ـفـ ـ ــات ،مــن
هنا ا لـحــرص على استخدام
عبارات الحزم متى استدعى
األمر.
ً
خ ــامـ ـس ــا :جـ ـ ــاء ت ك ـل ـمــاتــه
ب ـم ـنــزلــة ال ـتــوج ـيــه وال ـن ـصــح
وف ــي أم ــاك ــن أخـ ــرى ،ع ـبــارات
عتب ولوم وقلق ودق جرس
اإل ن ــذار انطالقا مــن األ حــداث
المحيطة.
ً
ســاد ســا  :كـثـيــر مــن كلمات
سـ ـم ــوه ك ــان ــت م ــوجـ ـه ــة إل ــى
أعضاء السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة بـشـكــل مـبــاشــر،
لـكــن الـمـضــامـيــن فــي الـغــالــب
موجهة للشعب.
ً
ً
سابعا  :كان حريصا على
ً
أن يـلـقــي خ ـطــا بــا م ـتــى دعــت
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة والـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إلـ ــى
ذ ل ـ ـ ــك ،فـ ـق ــد زادت خ ـط ــا ب ــا ت ــه
ف ــي وق ــت ال ـتــوتــر الـسـيــاســي
بين السلطتين ،وما شهدته
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة م ــن
خروج إلى الشارع وفي أثناء
التجمعات.
ثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــا :ي ـ ـ ـعـ ـ ــرض ب ـع ــض
األحـ ـ ــداث ب ــدق ــة ان ـط ــاق ــا مــن
م ـســؤول ـي ـتــه ع ــن ال ـب ـلــد وعــن
أح ـ ـ ـ ـ ــوال أبـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــه ،والـ ـكـ ـثـ ـي ــر
م ــن األحـ ـ ــداث عــرض ـهــا بــدقــة
متناه .
وبتشخيص
ٍ
تــاسـعــا :تـمـيــزت بـصــراحــة
بالغة ومطلقة لـعــرض وا قــع
اجتماعي محدد.
عـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــرا :اسـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
خ ـطــابــاتــه عـ ـب ــارات وك ـل ـمــات
م ــن ال ـ ـتـ ــراث ومـ ــن الـ ـم ــوروث
الثقافي.
أح ــد ع ـشــر :أب ــرز الـقـضــايــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ركـ ـ ـ ــز عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وح ـ ـ ــذر
مـ ـنـ ـه ــا ه ـ ــي تـ ـلـ ــك ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بــاإل عــام و مــا يلعبه من دور
م ـهــم ف ــي ه ــدم أركـ ــان الــدولــة
أو ب ـن ــا ئ ـه ــا ،ف ـه ــو أداة أدرك
سموه أهميتها وخطورتها
ومـ ــدى تــأث ـيــرهــا ف ــي ال ــواق ــع
االجتماعي.
اث ـ ـنـ ــا ع ـ ـشـ ــر :اعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األم ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـمـ ـب ــاش ــرة ع ـن ــدم ــا تــرت ـفــع
وتيرة األجواء السياسية أو

عبارات خالدة
ث ـ ـ ــاث ع ـ ـ ـبـ ـ ــارات اخـ ـت ــزل ــت
مــوضــوع الـكـتــاب ،جــاء ت في
أ حــد ا لـخـطــا بــات عـلــى النحو
ا لـتــا لــي" :إن المواطنة الحقة
تـ ـ ـق ـ ــاس ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــدم ل ـل ــوط ــن
م ــن عـ ـط ــاء وإ خ ـ ـ ــاص ووالء
وتـ ـضـ ـحـ ـي ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــداء ،ف ـل ـيــس
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاء ل ـ ـلـ ــوطـ ــن ش ـ ـعـ ــارا
يتغنى به ،بل هو عمل وتفان
للحفاظ على أمنه واستقراره
ورفعة شأنه".
ذ لــك كــان التمهيد للكتاب
الـ ـ ـص ـ ــادر ح ــديـ ـث ــا عـ ــن م ــرك ــز
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوث وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ي ــأت ــي فـ ــي وق ــت
ت ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ــآثـ ــر
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه ال ـش ـيــخ ص ـبــاح
األحمد ،وهي أحوج ما تكون
إل ـ ــى ج ـع ــل الـ ـم ــواطـ ـن ــة ،عـلــى
قــائ ـمــة األولـ ــويـ ــات ،وإش ــاع ــة
ه ــذه ا ل ـث ـقــا فــة ل ـب ـنــاء مجتمع
متماسك.

إصدار

«الثقافة األردنية» تطلق
«الفلسفة للشباب»
أ ط ـ ـل ـ ـقـ ــت وزارة ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة
األردن ـ ـيـ ــة س ـل ـس ـلــة إص ـ ـ ــدارات
متخصصة بعنوان "الفلسفة
للشباب" ،وذلك ضمن سياسة
الـنـشــر الـجــديــدة الـتــي أقرتها
لـجـنــة ا ًلـتـخـطـيــط ف ــي الـ ــوزارة
م ــؤخ ــرا ،وس ــوف ت ـصــدر على
ش ـ ـكـ ــل كـ ـتـ ـيـ ـب ــات م ـخ ـت ـص ــرة
وب ــأسـ ـل ــوب م ـب ـس ــط مــوج ـهــة
للشباب.
وت ـ ــأت ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـس ــة ض ـم ــن
سياسة النشر الجديدة للوزارة
ل ـل ـع ــام  ،2020وي ـت ــم اخ ـت ـيــار
مــو ضــو عــات فلسفية مبسطة
مــوجـهــة لـلـشـبــاب ،وال ـت ــي من
شــأنـهــا "إغ ـن ــاء الـمـعــرفــة لــدى
الشباب ،وتحسين قدراتهم في
تحصيل المعرفة المعاصرة
وفهم التحوالت السريعة التي
تشهدها الحياة المعاصرة"،
كـمــا جــاء فــي بـيــان ص ــادر عن
الوزارة.
وت ـش ـت ـم ــل ال ـس ـل ـس ـلــة عـلــى
عــدد من المفردات والمفاهيم
التي صيغت على شكل أسئلة:
مـ ــا ال ـف ـل ـس ـف ــة؟ مـ ــا الـ ــوجـ ــود؟
مــا الـمـنـطــق؟ مــا األخ ـ ــاق؟ ما
الجمال؟

غالف كتاب «المواطنة»
تزيد فــي ا لـشــارع السياسي،
ويضع الحلول المناسبة لها.

tawabil@aljarida●com

الخطابات احتوت
على أكثر من
عنصر أو بعد من
أبعاد المواطنة

ثالث عبارات
جاءت في أحد
الخطابات اختزلت
موضوع الكتاب

وم ــن الـمـفـتــرض أن يـشــارك
باحثون وأكاديميون بتقديم
مـ ـقـ ـت ــرح ــات ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
الـ ـت ــألـ ـي ــف ضـ ـم ــن ال ـس ـل ـس ـل ــة،
التي مــن المتوقع أن تحتوي
عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـع ــري ـف ـي ــة فــي
مــوضــوعــات م ــدارس الفلسفة
اإلسالمية ،ومــدارس الفلسفة
ال ـقــدي ـمــة ،وم ـ ــدارس الـفـلـسـفــة
ال ـحــدي ـثــة ،وتـ ـي ــارات الفلسفة
ال ـغــرب ـيــة ال ـم ـعــاصــرة ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ف ـل ـس ـف ــة
العلوم المعاصرة ،والفلسفة
والتكنولوجيا ،وفلسفة الذكاء
الصناعي ،والفلسفة واالبتكار،
والـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات
المعاصرة ،والفلسفة والحياة.

سيرة شاكر مصطفى في كتاب
أص ـ ــدرت "ال ـه ـي ـئــة الـعــامـ ًـة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب" ك ـت ــاب ــا
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن وق ـ ــائ ـ ــع ال ـ ـن ـ ــدوة
الـثـقــافـيــة ال ـتــي أقـيـمــت حــول
األديـ ـ ــب وال ـ ـمـ ــؤرخ ال ـس ــوري
الراحل شاكر مصطفى.
ويتناول الكتاب الراحل من
خ ــال ع ــدة م ـحــاور ملخصة
حـيــاتــه ف ــي ال ـتــأريــخ والـنـقــد
واألدب ،وكذلك آليات استقراء
مصطفى للتاريخ وأهم كتبه
ومؤلفاته التاريخية.
ً
ك ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـضـ ـم ــن تـ ـع ــريـ ـف ــا
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ال ـ ـم ـ ـعـ ــرف ـ ـيـ ــة
وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــات
مـصـطـفــى وأدب ـ ـ ــه ،ه ــو ال ــذي
انصرف إلى دراســة التاريخ
العربي الـقــديــم ،وإسهاماته
المهمة حــول نتاجات أدبية
غــرب ـيــة م ـثــل كـتــابـيــه "األدب
في البرازيل" و"األنــدلــس في
التاريخ".
ويشمل الكتاب الذي أعده
ووثـ ـ ــق ل ــه اس ـم ــاع ـي ــل م ــروة

شاكر مصطفى
ون ــزي ــه الـ ـخ ــوري ،م ـخ ـتــارات
مــن أع ـمــال شــاكــر مصطفى،
منها نصوص "أؤمن بالفكر
الحر" و"النهاية واألص ــداء"،
و"بين العلم والـفــن" ،و"نحو
أدب جديد".

عليان :العصر الذهبي للكويت كان في الخمسينيات
تناول في كتابه الجديد معلومات غنية عن إحدى الحقب المهمة بتاريخ الدولة
فضة المعيلي

أصدر الكاتب حمزة عليان
كتابا بعنوان "الكويت في
الخمسينات" ،عن "ذات
السالسل" في الكويت،
وجاء في  194صفحة،
ورسم لوحة الغالف الفنان
أمين محفوظ ،وتضمن 6
فصول غنية بالمعلومات،
تمكن القارئ من أن يرى
مدى التطور الذي كانت به
الكويت خالل تلك الحقبة.

صدر للكاتب حمزة عليان كتاب "الكويت في الخمسينات"،
وقال سليمان الشاهين في تقديم الكتاب" :تكتسب العقود
الزمنية أهميتها ألنها الحلقات التي يشكل ترابطها مسار
التاريخ ،وعندما يختار حمزة عليان مرحلة الخمسينيات
من القرن الماضي فهو العقد الذي حمل األهمية والمكانة
التي يستحقها تاريخنا الكويتي فــي الـعــرض والتحليل،
باعتبارها المرحلة ا لـتــي قــدر للكويت اختيارها منطلقا
الستكمال حداثتها المادية إن صح التعبير ،والتي تتماشي
مع التحول العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأضـ ــاف ال ـشــاه ـيــن" :ال ـت ـحــول االق ـت ـص ــادي ال ـب ـحــري من
ال ـغــوص والـسـفــر والـنـقــل الـبـحــري بـيــن الـمــوانــئ اآلسـيــويــة
ف ــي ال ـه ـنــد ومـ ــا ج ــاوره ــا ش ــرق ــا ،إلـ ــى ال ـس ــواح ــل الـشــرقـيــة
الفريقيا غــربــا ،فضال عــن الـطــرق البرية غربا وشـمــاال ،كل
تلك األنشطة االقتصادية ومراحلها انحسرت أمام انطالق
المرحلة االقتصادية في التحول إلى صناعة النفط إنتاجا
وتسويقا أو تصنيعا ،مما أتاح للكويت والكويتيين تحقيق
الطموحات وال ــرؤى واألفـكــار التي راودت أحــام القيادات
والمفكرين والمصلحين من أبناء شعبنا منذ أوائــل القرن
الماضي ،وتحويلها إلى واقع يعتمد على اإلرادة الوطنية،
واالستفادة القصوى من الخبرات العربية والدولية في بناء
الدولة وفق متطلبات العالم من حولنا ،مدعمة بالجداول
واألرقام واإلحصاءات".
وأكد أنه "من المتفق عليه أن رسالة القلم والفكر هي خير
من يــؤرخ للمرحلة التي نحن بصددها ،ويختار الوسائل
التي تدفع بالدولة إلى مصاف العالم المتطور" ،مبينا أن
"هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الحادي والعشرون لعليان
من المؤلفات التي أصــدرهــا ،والتي غطت الحياة الثقافية
والسياسية واإلعالمية في الكويت بــالــذات ،عبر تاريخها
الـســابــق عـلــى الـخـمـسـيـنـيــات ،مـسـتـعــرضــا الــرحــالـيــن الــذي
مروا بالكويت منذ بدايات القرن الماضي ،فضال عن بعض

المقيمين فيها ممن تركوا بصماتهم المذكورة والمشكورة".

مرحلة مهمة
ب ــدوره ،قــال رئيس مركز البحوث والــدراســات الكويتية
أ .د عبدالله الغنيم" :تمثل فـتــرة الخمسينيات مــن القرن
الـمــاضــي مرحلة مهمة فــي تــاريــخ الـكــويــت الـمـعــاصــر ،فقد
أسهمت موارد النفط الذي بدأ تصديره أواخر األربعينيات
في تحقيق قفزة نوعية في مختلف مجاالت الحياة بالكويت،
فقد وضعت فيها التنظيمات اإلدارية للمؤسسات الحكومية،
وتقدمت أسس التعليم واتسعت منشآته وتعددت المراكز
الصحية ،وتوفرت مياه الشرب عن طريق تقطير مياه البحر،
بعد أن عانت الكويت طويال من مشكلة نقص المياه ،ومدت
الكويت أيديها بالعون والمساعدة لشقيقاتها العربيات،
ويضاف إلى كل ذلك الحركة الثقافية النشيطة التي كان أبرز
مظاهرها إصدار مجلة العربي عام ."1958
وأضـ ــاف د .الـغـنـيــم" :ف ــي ه ــذا الـكـتــاب ي ـقــدم لـنــا الـكــاتــب
الصحافي حمزة عليان صــورة بانورامية لتلك الفترة من
خالل تتبع أبرز مظاهرها ،ومراحلها ،والقيادات التي أسهمت
في إذكــاء تلك النهضة ،والــوصــول إلــى المستوى المأمول،
ولـقــد أحـســن لـيــان اخـتـيــار الـمــوضــوع وبـسـطــه لـلـقــارئ في
صورة واضحة المعالم ،مزدانة بالصور ،ال نملك إال التقدير
للمؤلف ،والشكر على هذا العمل الذي سيحتل مكانة الئقة
به في المكتبة الكويتية".

عصر ذهبي
مــن جهته ،عبر مــؤلــف الكتاب حـمــزة عليان ،فــي مقدمة
كتبها بعنوان "من أين جاءت الفكرة" ،قائال" :طوال  44سنة

عليان قدم
صورة بانورامية
لتلك الفترة من
خالل تتبع أبرز
مظاهرها
د .الغنيم
سليمان الشاهين

عبدالله الغنيم

مــن إقــامـتــي فــي هــذا الـبـلــد ال ــذي تــآنـســت مـعــه ،وعـمـلــي في
الصحافة ،لم تتوقف الجملة المشهورة التي تتردد على
مسامعي في األدبيات اإلعالمية ،وهي ان العصر الذهبي
للكويت كان في الخمسينيات".
وتابع" :ظلت الفكرة تطاردني إلى أن استقرت في الذهن،
وقررت أن أشبعها بحثا ،ودراسة وتنقيبا،
وهاأنذا أخرج هذا الكتاب ،الذي لوال دعم وجهود الصديق
د .عبدالله يوسف الغنيم ،رئيس مركز البحوث والدراسات
الكويتية ،لم يكن ليرى النور".
وأردف" :كــم كنت أتمنى أن يعود بــي العمر إلــى الــوراء
ألعيش في تلك الحقبة من تاريخ الكويت ،هذا البلد الذي
أحببته ،واستقررت فيه مع أبنائي وأسرتي ،وأنتجت فيه
كتبا ،ومؤلفات ،ودراســات كانت خير رصيد لي في مهنة
التأليف والكتابة".

فصول الكتاب
وتـضـمــن الـفـصــل األول "مــراحــل بـنــاء الــدولــة الـحــديـثــة"،
واش ـت ـم ــل ع ـلــى ال ـم ـجــالــس ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلداري
وال ـح ـك ــوم ــي ،ق ـف ــزة أسـ ـط ــوري ــة ،ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ــدوائ ـ ــر ،دروس
فــي التنمية والـتـغـيـيــر ،م ـنــارة فــي الـتـعـلـيــم ،دول ــة ال ــرف ــاه...
بالخدمات الصحية ،ندرة المياه ،وتحولت إلى نعمة ،البلدية
والموظفون والمحاسبة ،دائرة الشؤون االجتماعية ،جوانب
مضيئة ومـســاهـمــات إيـجــابـيــة فــي الـمـجـتـمــع ،الـطـفــرة في
الخدمات اإلسكانية والخروج من السور.
أم ــا الـفـصــل الـثــانــي ف ـكــان بـعـنــوان "ورشـ ــة مــن ن ــوع آخــر
الخمسينات منارة ثقافة وتنويرية" ،وتطرق إلى صحافة
الخمسينيات والـقــراء ة والمكتبات ،ورصــد الفصل الثالث
ال ـس ـنــوات الـعـشــر مــن اإلنـ ـج ــازات ( ،)1960 – 1950وكشف
حساب بالوقائع.
وجـ ــاء الـفـصــل ال ــراب ــع ب ـع ـنــوان "ال ــوج ــه ال ـعــربــي والـ ــدور
اإلن ـمــائــي" ،ليتضمن اللجنة الــدائـمــة لـمـســاعــدات الخليج،
والهيئة العامة للجنوب والخليج العربي ،وعرب في أحضان
الكويت ،وشخصيات عربية قيادية خرجت من هنا.
وجاء الفصل الخامس بعنوان "الكويت كما بدت في كتب
المؤلفين العرب" ،وأوضح عليان أن المكتبة العربية تزخر
بمجموعة إص ــدارات كتبها مؤلفوها عن "اإلم ــارة الفتية"،
و"الدولة الناشئة" ،و"زهرة الخليج العربي" ،وإلى ما هنالك
من أوصاف أطلقوها على الكويت في الخمسينات ،متابعا:
"في هذا الفصل سنذهب والقارئ إلى قائمة من المؤلفات
الصادرة باللغة العربية للتعريف بها ،وتقديم نبذة عنها،
وك ــل م ــا ف ــي األمـ ــر أن ال ـع ــرض ج ــاء بـحـســب م ــا ت ــواف ــر لنا
ووصلنا".
ورصد عليان في الفصل السادس "مشاهدات الرحالين
والصحافة الغربية" ،مبينا أنه "من الصعب أن نلم بالصورة
كــا مـلــة ،وأن نـقــدم كشفا جامعا لكل الكتب األجنبية التي
تناولت هــذا األمــر" ،لكنه اجتهد وحــاول الوصول إلــى عدد
من الكتب والتقارير ذات الشأن.

مرحلة الخمسينيات العقد الذي حمل
المكانة التي يستحقها تاريخنا
الكويتي في العرض والتحليل
الشاهين

صور جميلة ومعبرة
اش ـت ـمــل ال ـك ـت ــاب ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـصــور
الـجـمـيـلــة ،مـنـهــا ص ــورة لـلـشـيــخ أحـمــد الـجــابــر
ال ـص ـب ــاح ي ــراق ــب ت ـصــديــر ش ـح ـنــة م ــن ال ـن ـفــط،
وصـ ـ ـ ــورة ل ـم ـح ـط ــة وق ـ ـ ــود ق ــديـ ـم ــة فـ ــي أواخـ ـ ــر
الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،وتـ ـظـ ـه ــر ص ـ ـ ــورة ل ـس ـي ــارت ــي
شيفروليه موديل  ،1956ودودج خضراء ،1956
ولوري  ،1952وصورة جوية لمدينة األحمدي
عام  ،1955وصورة ألول مقر لمكتب البريد في
ا لـكــو يــت ،تــم افتتاحه عــام  1904فــي مبنى دار
اال عـتـمــاد البريطاني ،و صــورة لمبنى ثانوية
الشويخ ،وصورة للمجلس البلدي عام ،1935
برئاسة الشيخ فهد السالم ،وغيرها من الصور.

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

كلمة السر

متشابهان
 -6شريعة
واش
الـقـنـبـلــة ال ــذري ــة ون ــال  -3هروب -
ً
ٍ
ِّ
:
عموديا
ّ
 -4م ـج ـم ــو ع ــة ح ـب ــات  -7يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــو د  -يـ ـغ ــل ــب  -9دولة إفريقية
جائزة نوبل 1922
الشيء على اآلخر
 -1فيزيائي دنماركي  -2وزع  -لـ ـلـ ـنـ ـف ــي  -العنب
 -8ق ـ ـ ـطـ ـ ــع  -هـ ـ ـ ـ ـ ــدم -
 -5جواب  -يخيف
س ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع متشابهان
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sudoku

 -1مـ ـخـ ـت ــرع ف ــر ن ـس ــي
يعتبر رائــد التصوير
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي الـتـقــط
أول صورة فوتوغرافية
في أوائل صيف 1826
 -2س ـ ـ ـهـ ـ ــو لـ ـ ــة  -ض ــد
انفصال (معكوسة)
 -3براق  -مكان تمثيل
المسرحيات
 -4عاصمة آسيوية
 -5حـ ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـ ـطـ ـ ــف -
للتنبيه
 -6عــاصـمــة آسـيــويــة -
يرشد
 -7مــركــز ثقافي وفني
في الهند
 -8كلمة تستعمل لحث
ً
الدواب  -تكلم لغوا-
 -9م ـ ــؤ س ـ ــس ا ل ـ ــدو ل ـ ــة
اإلخشيدية في مصر
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :الـنـجــاح ال ــذي تطمح في
الوصول إليه يتحقق بالتضحيات
والتنظيم.
ً
عاطفيا :ما منحه إياك الحب أقل
بكثير مما كنت تتوقعه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يطلب أحــدهــم العون
ً
ً
منك ،علما بأنه لم يقف يوما إلى
جانبك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :التوازن في عملك مفقود،
نتيجة تبدل الظروف.
ً
عــاطـفـيــا :وإن سـعــى بــرجــك ليرمي
الخالف بينكما ،فالكلمة األخيرة لك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـحـتــاج إل ــى بعض
االستقرار في حياتك الخاصة،
لتستطيع اإلنتاج.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تنجز األعمال الجيدة إن
ّ
وجدي.
لم يكن وراءها شخص ماهر
ً
عاطفيا :قليل من الغيرة في الحب
ينعش القلب ،والكثير يقتله.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر في داخلك أحيانا
بصراع بين الحق والباطل ،وموقفك
معروف.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يأتيك بعض اإللهام ،كي تجد
ً
ُسبال جديدة لمصلحة عملك.
ً
عاطفيا :الحب مصدر فرح وسعادة،
فال ِّ
تحوله إلى سبب حزن وشقاء.
ً
ً
اجتماعيا :حقك في أن تكون مختلفا
ً
عن الغير ،وهذا ليس عيبا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :التفاؤل في المستقبل يمنحك
هدوء األعصاب في أحرج وقت.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـخــف م ــن ال ــوق ــوع في
الـ ـ ـح ـ ــب ،فـ ـه ــو الـ ـنـ ـه ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــروي
مشاعرك.
ً
اجتماعيا :أفضل صديق لك هو َمن
ينصت إلى ما تقول.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ع ـ ِّـب ــر ع ــن أفـ ـك ــارك الـعـمـلـيــة
ُ
بح َّ
رية ،واعمل على تحقيقها بسرعة.
ً
عاطفيا :سوف تعثر على حب جديد
ً
فيما تكون غارقا في الذكريات.
ً
ً
اجتماعيا :ال تتنازل عن ُحريتك أبدا،
ً
َّ
تتعد على ُح َّ
رية الغير أيضا.
لكن ال
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :ال تـعـتــدل فــي الـسـعــي وراء
ً
ُ
نجاحك ،وكــن طموحا ،وإال يفوتك
القطار.
ً
عاطفيا :عين الحبيب تبقى ساهرة
ع ـل ـي ــك ،ح ـت ــى ل ــو ان ـش ـغ ـلــت ب ــأم ــور
كثيرة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـه ــدف م ــن وراء بـنــاء
عائلة هــو الحصول على السعادة
إن عرفت التصرف.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
َّ
يتبين لك في هــذه الظروف
مهنيا:
أنــك تحتاج إلــى تغيير االتـجــاه في
عملك.
ً
عاطفيا :لن تصل إلى ذروة السعادة
ً
إال عندما تحب شخصا يحبك.
ً
اجتماعيا :ال تدع القيود االجتماعية
ت ـكـ ِّـبــل ت ـصــرفــاتــك إن ك ـنــت صــاحــب
ضمير.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـع ـت ـق ــد فـ ـ ــي داخ ـ ـ ـلـ ـ ــك أن
ً
المستقبل سيكون مشرقا واآل تــي
قريب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أصـ ـب ــح الـ ـح ــب هــاجـســك
الوحيد ،ولم تعد تلتفت إلى سائر
األمور.
ً
َّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـت ــوج ــب ع ـل ـيــك شـكــر
ّ
والــديــك ،ألنهما دلك على الطريق
المستقيم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :القدر ال يساعد ظروف عملك،
لكن َّ
النية جاهزة للمواجهة.
ً
عاطفيا :امنح إخالصك لمن تحب،
فهو يستحق منك الحب والوفاء.
ً
َّ
اجتماعيا :احـتــرم أهلك وتذكرهم،
فوالدك َمن أتيا بك إلى هذه الحياة.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :أنــت تناضل مــن أجــل بلوغ
ً
أهدافك ،لكن القدر يعاكسك أحيانا.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـجــري وراء ال ـحــب ،وهــو
ي ــرك ــض أمـ ــامـ ــك ،وقـ ــد حـ ــان ال ــوق ــت
ً
لتكون رجال.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـت ـف ــاؤل ف ــي تحسين
وض ـ ـعـ ــك الـ ـع ــائـ ـل ــي ال يـ ـعـ ـن ــي أن ــك
ستقطف زهرة لم تزرعها.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أنت واثق أن األمور ستسير
نحو األحسن ،والمسألة في الوقت.
ً
عاطفيا  :الحب يعني المسؤولية
تجاه َمن تحب ،وإال فال معنى له.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ب ـق ــدر م ــا ت ـق ـتــرب من
التواضع تكبر قيمتك بين معارفك.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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هشام الغانم :شركة السينما تدعم األفالم الكويتية المتميزة
أكد وجود أفالم عربية وأجنبية جاهزة للعرض ومجازة من لجنة الرقابة
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية هشام الغانم أنه ال ودربت كوادرها للتعامل مع الجماهير وفق االشتراطات الصحية ،مضيفا
شك في أن قطاع السينما من أكثر القطاعات الفنية تضررا من وباء كورونا ،أن ما يتردد عن المغاالة في النسبة التي تتقاضاها الشركة من عرض
األفالم الكويتية غير صحيح ،والفيلم الكويتي الجيد يعامل معاملة األفالم
بعد إغالق دور العرض السينمائي لشهور طويلة ،وال تزال مغلقة حتى
العالمية الكبيرة ،تشجيعا ودعما للسينما الكويتية ،وأكد أنه ال يمكن
إشعار آخر ،رغم افتتاح المطاعم والنوادي الرياضية وصالونات التجميل
التعامل مع األفالم ضعيفة المستوى قليلة التكاليف بنفس الطريقة،
والحالقة.
وقال الغانم ،في حوار مع "الجريدة" ،إن الشركة جاهزة بأفالمها للعرض ،وفيما يلي التفاصيل:
عماد جمعة

هناك استثناء
للفيلم
الكويتي
الجيد
ونعامله
كاألفالم
العالمية

* رغ ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ـطــاعــم
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة
وص ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
والتجميل فإن دور السينما ال
تزال مغلقة فما السبب برأيك؟
 ح ـق ـي ـقــة ،ال أعـ ـ ــرف ال ـســرفي عــدم افتتاح دور العرض
السينمائي حتى اآلن ،رغم أن
العديد مــن ا ل ــدول الخليجية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وح ـ ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم
ب ـ ـ ـ ــدأت فـ ـت ــح دور ا ل ـس ـي ـن ـم ــا
لــدي ـهــا ،بــل وسـمـحــت بــإقــامــة
ال ـ ـح ـ ـفـ ــات واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس ،وإن
كـ ــان ذلـ ــك وفـ ــق االش ـت ــراط ــات
الصحية فطبيعي أن األ مــور
ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــود دف ـ ـ ـعـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة،
ل ـكــن بـنـســب تــدري ـج ـيــة حتى
ال تـ ـح ــدث انـ ـتـ ـك ــاس ــة فـ ـج ــأة،

ف ــال ـت ــدرج م ـط ـلــوب وال مــانــع
ل ــدي ـن ــا م ــن ذلـ ـ ــك ،وإذا كــانــت
الـ ـك ــوي ــت س ـم ـح ــت ب ــاف ـت ـت ــاح
النوادي الرياضية والمطاعم
وص ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
وال ـت ـج ـم ـي ــل ف ــإن ـن ــا ن ــأم ــل أن
ت ـف ـتــح دور ال ـس ـي ـن ـمــا أسـ ــوة
بهذه األماكن ،ونحترم قرارات
الدولة ونقدرها ،والمصلحة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ف ـ ـ ــوق كـ ـ ــل اع ـ ـت ـ ـبـ ــار،
وستظل السينما مغلقة حتى
إشعار آخر وليس أمامنا إال
االنتظار.

رواد السينما
* ه ـ ـ ــل شـ ـ ــر كـ ـ ــة ا ل ـس ـي ـن ـم ــا
جـ ــاهـ ــزة ب ــال ـف ـع ــل الس ـت ـق ـبــال

ال ـ ـ ــرواد ف ــي حـ ــال صـ ــدر ق ــرار
بافتتاح دور العرض؟
 منذ صــدور قــرار اإلغــاقونحن نتابع كل المستجدات،
وربـ ـم ــا ات ـخ ــذن ــا اش ـت ــراط ــات
صحية أكثر مما طلبته وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،س ـ ـ ــواء مـ ــن نــاح ـيــة
ارتــداء الكمامات أو القفازات
أو ا لـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــا ع ـ ــد اال ج ـ ـت ـ ـمـ ــا عـ ــي
أو ال ـت ـع ـق ـي ــم وضـ ـ ـم ـ ــان ع ــدم
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاط ولـ ـ ــو ق ـل ـي ــا ع ـبــر
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات دخـ ـ ـ ـ ــول وخـ ـ ـ ــروج
متباعدة.
وتـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ك ـ ـ ــوادرن ـ ـ ــا
وم ــوظ ـف ـي ـن ــا عـ ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل
مـ ـ ــع الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر وف ـ ـ ــق هـ ــذه
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ،وم ـس ـت ـع ــدون
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ أي شـ ـ ـ ــيء ت ـط ـل ـبــه
السلطات المختصة للحفاظ
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والـمـقـيـمـيــن وم ـحــاصــرة هــذا
ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـل ـج ـه ــات
الــرقــابـيــة مــراقـبــة تنفيذ هــذه
االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى أرض
الواقع ،وإغالق أي دار عرض
سينمائي فــي حــال اكتشاف
مـ ـخ ــا لـ ـف ــات أو ت ـ ـ ـهـ ـ ــاون ،ألن
ال ـ ـنـ ــاس تـ ـحـ ـت ــاج أي ـ ـضـ ــا إل ــى
ال ـت ــرف ـي ــه ب ـع ــد هـ ــذه ال ـف ـت ــرات
الصعبة التي عاشتها.

لجنة الرقابة

هشام الغانم مع نخبة من النجوم

* ت ـمــر األف ـ ــام ع ـلــى جـهــاز
ال ــرق ــاب ــة ق ـب ــل ع ــرض ـه ــا عـلــى
ال ـشــاشــات ،فـهــل لــديـكــم أفــام
جاهزة للعرض فعليا ،خاصة
أن لـجـنــة الــرقــابــة لــم تجتمع
منذ فترة ،وبالتالي ال توجد
أفالم مجازة للعرض؟

 ربما كان ذلك في السابق،ألن اللجنة بالفعل لم تجتمع
منذ شهور مــع بــدايــة األزمــة،
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــا هـ ـ ــذه
المشكلة ،لكن لجنة الرقابة
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ق ـ ـبـ ــل أسـ ـب ــوعـ ـي ــن
ت ـقــري ـبــا ،وأجـ ـ ــازت نـخـبــة من
األفـ ــام الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة،
ووافـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى عـ ــرض ـ ـهـ ــا،
ونـ ـح ــن جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـعــروض
السينمائية في حال تم اتخاذ
قرار بفتح دور العرض.

شركات اإلنتاج
* بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـيـ ــن
وص ــانـ ـع ــي األف ـ ـ ـ ــام ي ـش ـكــون
م ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال ـت ــي
ت ـت ـقــاضــاهــا ش ــرك ــة الـسـيـنـمــا
لعرض األفالم ،فما رأيك؟
 ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام م ـغ ـل ــوط أوم ـج ـت ــزأ ،فـ ــاألفـ ــام ال ـعــال ـم ـيــة
كبيرة التكاليف يتم التعامل
معها وفــق "سـتــانــدر" عالمي
وعقود مبرمة بين الشركات
والشركات المنتجة صاحبة
األفالم المتميزة تحقق أرباحا
ت ـتــزايــد أسـبــوعـيــا م ــع نـجــاح
الفيلم ،ونحن نلتزم بالعقود
المبرمة بيننا وبين شركات
اإلن ـتــاج الـمـصــريــة والـعــربـيــة
والعالمية ،حالنا حال شركات
العرض السينمائي في العالم،
فنحن نعيش ونتحرك وسط
منظومة سينمائية عالمية تم
التوافق عليها.

دعم األفالم
*كـ ـي ــف يـ ـت ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع

هشام الغانم
األفــام الكويتية؟ وهل هناك
نوع من الدعم لها؟
 رغم اننا ملتزمون بعقودول ـه ــا اشـ ـت ــراط ــات وض ــواب ــط
وقــوان ـيــن فــإنـنــا ن ـقــوم بعمل
اس ـت ـث ـنــاء ل ــأف ــام الـكــويـتـيــة
كنوع من الدعم لها وتشجيع
ص ـنــاعــة الـسـيـنـمــا واالرت ـق ــاء
بها ،ونعامل الفيلم الكويتي
الـ ـجـ ـي ــد وال ـم ـت ـم ـي ــز م ـعــام ـلــة
األفالم العالمية ،لكن في نفس
الوقت يقدم بعض المنتجين
أفــامــا مـتــواضـعــة المستوى
قـلـيـلــة الـتـكــالـيــف ،وال تحقق
أي إ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،أو ال ي ــو ج ــد
إقبال عليها ،لذا ال نستطيع
تطبيق هذا االستثناء عليها،
ألننا نتحمل أيضا إيجارات
وروات ـ ـ ـ ـ ــب وع ـ ـمـ ــالـ ــة ودعـ ــايـ ــة
م ـجــان ـيــة وإع ــان ـي ــة ل ــأف ــام،
ف ـه ـنــاك م ـصــار يــف للتشغيل
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا وكـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ـ ـيـ ــن
والمنتجين يعلمون ذلك.

تحقيق األرباح
* ك ـي ــف ي ـت ــم ال ـح ـك ــم عـلــى
الفيلم بأنه متواضع أو جيد؟
 م ـ ـ ـ ــن وا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خ ـ ـبـ ــرا ت ـ ـنـ ــاوتعامالتنا ورؤيتنا للفيلم
ن ـس ـت ـش ـع ــر أن ـ ـ ــه مـ ـ ــن األف ـ ـ ــام
ا ل ـج ـيــدة ا ل ـمــر ش ـحــة لتحقيق
إيــرادات أو نرى أنه متواضع

وربما ال يحقق إيــرادات عند
عــرضــه ،لـكــن الـحـكــم النهائي
ل ـل ـج ـم ـه ــور ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـق ــرر
استمرار عرضه أو رفعه من
دور السينما ،فنجاح الفيلم
وإقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ع ـل ـيــه
يوما بعد آخر يعني تحقيق
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،ف ــالـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـج ـي ــد
يـفــرض نـفـســه ،لـكــن المشكلة
هي أن بعض شركات اإلنتاج
أصبحت تطالب بدعم الفيلم
الكويتي واستثنائه حتى لو
كان متواضعا.
و هــذا المنطق غير مقبول
ألنـنــا نــدعــم األف ــام الكويتية
الـ ـجـ ـي ــدة وال ـم ـت ـم ـي ــزة ،وه ــذا
بـحــد ذا تـ ــه يـحـفــز المنتجين
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أفـ ـ ـ ــام ن ــوع ـي ــة
وجماهيرية ،وال يتساهلون
في عمل أفالم قليلة التكاليف
ه ــدفـ ـه ــا األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
ال ـ ــرب ـ ــح ،وهـ ـ ـ ــذا ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
لمصلحة السينما الكويتية
وتـقــديــم أعـمــال ذات مستوى
رفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ،فـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ظـ ـه ــور أف ــام
كويتية نوعية متميزة.

محمد بن حسين« :المجلس الوطني»
صرف ميزانياتنا لكن نشاطنا متوقف
●

عماد جمعة

ّ
ثمن الفنان محمد بن حسين،
رئـيــس فــرقــة حـمــد بــن حسين،
صرف المجلس الوطني للثقافة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ال ـم ـيــزان ـيــة
ً
السنوية للفرقة دعـمــا لـهــا ،إذ
عــانــت ط ــوال ال ـف ـتــرة الماضية
جــراء وبــاء كورونا ،إلى جانب
تعطل رواتب العاملين.
وصرح بن حسين أمس بأن
ال ـف ــرق ــة تـ ـض ــررت م ـثــل غـيــرهــا
من الفرق األخــرى وحرمت من
أن ـش ـط ــة وف ـع ــال ـي ــات الـمـجـلــس
ا لـ ـ ــو ط ـ ـ ـنـ ـ ــي ووزارة اإل عـ ـ ـ ـ ــام
والــديــوان األمـيــري ،السيما أن
ال ـف ــرق ــة م ـت ـخ ـص ـصــة ب ــال ـت ــراث
البحري الكويتي وكانت تمثل

محمد بن حسين

الكويت في األسابيع الثقافية
في الخارج.
وع ــن اس ـت ـغــال ه ــذه الـفـتــرة

في إجراء البروفات مع تطبيق
االشتراطات الصحية ،نفى بن
ً
حسين إمكانية ذلــك ،موضحا
أن المجلس الوطني "لم يسمح
لـ ـن ــا بـ ـ ــذلـ ـ ــك ،حـ ـت ــى أن إج ـ ـ ــراء
البروفات في المنزل مرفوض،
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع إج ـ ـ ــراءات الــدولــة
ً
المتخذة بـهــذا ال ـشــأن" ،مــؤكــدا
التزام الفرقة بتلك اإلجراءات.
وأشار إلى أن التواصل بينه
وب ـيــن أع ـض ــاء ال ـفــرقــة يـتــم عن
ط ــري ــق "الـ ــوات ـ ـسـ ــاب" ووس ــائ ــل
ً
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،كاشفا
أنـهــم فــي الـفــرقــة بـصــدد وضــع
ك ـل ـمــات ج ــدي ــدة م ــن الـفـلـكـلــور
ال ـش ـع ـب ــي ال ـك ــوي ـت ــي وال ـ ـتـ ــراث
ال ـب ـح ــري ع ـل ــى ألـ ـح ــان ال ـفــرقــة
التراثية.

خبريات
ً
باسم ياخور بطال
لـ«العربجي»

أعلنت شركتا «غولدن
الين» و«»ISEE MEDIA
عن اتفاقهما مع
النجم السوري باسم
ياخور ألداء بطولة
مسلسل البيئة الشامية
«العربجي» ،للكاتب
عثمان جحى واملخرج
تامر اسحاق.
ويتناول العمل مهنة
«العربجي» ،وهي مهنة
معروفة في دمشق ،حيث
يقود «العربات» التي
يجرها الحصان.
ويعيش «عبدو
العربجي» قصة حب
مع «ناجية» ،وهي التي
تمتهن غسيل األموات
في حارة «النشواتية»،
لكنها ال تبادله نفس
املشاعر .وتدور الحكاية
حولهما حيث ترفضه
ولكنه يبقى مصرًا على
التقرب منها.

كندة علوش
لم تخضع للتجميل

حسمت الفنانة كندة
علوش الجدل الدائر بني
الجمهور حول إجرائها
عمليات تجميل ،وذلك
بعد انتشار أخبار مؤخرًا
تؤكد ذلك.
ونشرت عبر خاصية
القصص املصورة
امللحقة بحسابها على
«إنستغرام» صورًا بدون
ماكياج أو فالتر ظهرت
فيها بمالمحها املعروفة،
أعقبتها بنشر صور
بفلتر يغير مالمح الوجه،
وكتبت معلقة« :هذا ما
يفعله الفلتر» ،في إشارة
منها إلى أن كل الصور
التي نشرت بتغير واضح
في مالمحها ،ترجع
الستخدام الفالتر وليس
لخضوعها لعملية
تجميل.
يذكر أن كثيرا من
الفنانات خضعن
لعمليات تجميل،
بعضها فشل والبعض
اآلخر نجح ،مع تغيير في
املالمح ،مما يثير الجدل
حول هذه العمليات
ومدى نفعها واألضرار
التي تسببها.

انطالق مهرجان سماع الدولي في القاهرة اليوم
ِّ
يوجه رسالة سالم إلى العالم لمجابهة اإلرهاب والتطرف
●

القاهرة  -محمد الصادق

اخ ـت ــارت إدارة مـهــرجــان س ـمــاع الــدولــي
لإلنشاد والموسيقى الروحية ،الذي ينطلق
اليوم في القاهرة" ،كوكب الشرق" أم كلثوم
ِّ
ويكرم
شخصية العام ،ولبنان ضيف الشرف،
أسماء :السيدة فيروز ،و"أمير الشعراء" أحمد
شوقي ،ومحمد الفيومي شيخ المنشدين.
ُ
ويقام المهرجان تحت شعار "رسالة سالم
إل ــى ال ـعــالــم" ،لـمــواجـهــة اإلرهـ ــاب والـتـطــرف
والعنف.
وقــال الفنان إنتصار عبدالفتاح رئيس
ومؤسس المهرجان ،في مؤتمر صحافي،
إن "هــذه ال ــدورة االستثنائية تأتي فــي ظل
الظروف التي ُّ
تمر بها مصر والعالم أجمع،
فرضتها علينا جائحة كــورو نــا ،وينطلق
المهرجان اليوم ويستمر حتى  29الجاري،
بـمـشــاركــة  20فــرقــة تـضــم الـفــرق المصرية،
وفرقا أخرى من مختلف دول العالم مقيمة
في مصر ،منها :روسيا وأرمينيا واليونان
وإنــدونـيـسـيــا ولـبـنــان والـصـيــن وال ـســودان
وجنوب السودان وسورية وفلسطين".

تكريمات وفعاليات
وأوض ــح عبدالفتاح أن المهرجان ِّ
يكرم
"أم ـي ــر ال ـش ـع ــراء" أح ـمــد ش ــوق ــي ،ال ـم ـعــروف
ب ــ"ن ـهــج الـ ـب ــردة" ،وال ـف ـنــانــة الـكـبـيــرة فـيــروز
وت ــرانـ ـي ــم الـ ـمـ ـي ــاد ،واسـ ـ ــم الـ ــراحـ ــل مـحـمــد
الـفـيــومــي شـيــخ الـمـنـشــديــن ،وضـيــف شــرف
ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـع ــام ل ـب ـنــان ،وشـخـصـيــة
المهرجان "كوكب الشرق" أم كلثوم ،وتعرض

فـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان
فـ ـ ـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـع ــة،
وقبة الغوري،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــف
الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــي
"م ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــع
األديان".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح
أنـ ـ ـ ــه س ـت ـق ــام
اح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة
كـ ـب ــرى تـضــم
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرق ملصق مهرجان سماع
الـ ـمـ ـش ــارك ــة
فــي الختام،
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ـم ــول ــد ال ـن ـب ــوي
ال ـشــريــف ،كـمــا تـتـضـ َّـمــن الـفـعــالـيــات؛ إقــامــة
سـ ــوق ش ـع ـب ــي ،ل ـع ــرض م ـن ـت ـجــات ال ـح ــرف
التقليدية والـشـعـبـيــة ،بـمـشــاركــة صـنــدوق
التنمية الثقافية ،ومركز الحرف التقليدية،
والجمعيات األهلية المستقلة.
ويهدف المهرجان إلى إحياء فن السماع،
ب ــأش ـك ــال ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة؛ ال ـ ـتـ ــراث اإلس ــام ــي
وال ـق ـب ـطــي والـ ـت ــراث الـكـنــائـســي ف ــي مـصــر،
وكـ ــذلـ ــك ن ـش ــر ث ـق ــاف ــة ال ـ ـحـ ــوار والـ ـت ــواص ــل
اإلنساني بين ثقافات الشعوب ،والتأكيد
ع ـلــى جــوهــر األديـ ـ ــان (ال ـم ـح ـبــة ،الـتـســامــح،
والسالم).
وذكـ ـ ــر ع ـب ــدال ـف ـت ــاح أن اخ ـت ـي ــار "ك ــوك ــب
ال ـش ــرق" شخصية ال ـع ــام ،لـكــونـهــا مــن أهــم

الفنانات المؤثرات في تاريخ الفن المصري
ُ
والعربي ،بل تعد هرما رابعا كــان واليــزال
صامدا ،متحديا جميع التغيرات الثقافية
عـبــر ال ـع ـصــور ،وأن "ك ــوك ــب ال ـش ــرق" ب ــدأت
م ــؤدي ــة ل ــأغ ــان ــي ف ــي األعـ ـ ـ ــراس ،وم ـن ـشــدة
لــآيــات الـقــرآنـيــة فــي المناسبات وهــي في
ُع ـمــر الـســابـعــة مــن ع ـمــرهــا ،فـكــانــت مولعة
باإلنشاد الديني ،وغنت الكثير من األغاني
في مدح الرسول" :يا رسول الله خذ بيدي"،
و"إلى عرفات" ،و"حديث الروح" ،و"الثالثية
المقدسة"" ،عرفت الهوي مذ عرفت هواكا"،
وغيرها من األغاني في حب الله ورسوله،
وأي ـض ــا ف ــي ح ــب ال ــوط ــن ،م ـثــل" :ع ـلــى بــاب
مصر" ،و"مصر التي في خاطري" ،و"مصر
تتحدث عن نفسها".
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دوليات
ُ
ِّ
لبنان :عون يحمل الحريري مسؤولية معالجة الفساد
ّ
لوح بـ «توقيع الرئاسة» ...ودعا النواب إلى عدم تسمية شخصية «ثبت» أنها غير مؤهلة
بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
حمل الرئيس اللبناني ميشال
عون ،أمس ،رئيس الحكومة
سعد الحريري ،الذي
السابق ّ
ّ
يرجح أن يكلف اليوم تشكيل
حكومة جديدة ،مسؤولية
وإطالق
معالجة الفساد ً
ورشة اإلصالح ،داعيا النواب
إلى «مراجعة ضمائرهم
وعدم تسمية شخصية أثبتت
التجارب أنها غير مؤهلة
لتولي مهمة بحجم الملقاة على
عاتقها اليوم».

قـبــل  24ســاعــة مــن انـطــاق
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة
ال ـ ـم ـ ـلـ ــزمـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـمـ ـي ــة رئـ ـي ــس
م ـ ـك ـ ـلـ ــف ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،أط ـ ـلـ ــق
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـيـشــال
ع ــون سـهــامــه بــات ـجــاه رئيس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق س ـع ــد
الحريري ،محمال إياه ،من دون
ّ
يسميه ،مسؤولية االخفاق
أن
ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــود وفـ ــي
تطبيق الـخـطــط االقـتـصــاديــة
والـ ـمـ ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة،
وأبرزها مؤتمر «سيدر».
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــدو أن ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
الجمهورية بــدأ بــزرع األلغام
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ال ـ ــذي
سيسمى ال ـيــوم ،فــي محاولة
مـنــه لـفــرض «أم ــر واقـ ــع» يلزم
زعـيــم «المستقبل» بــالــوقــوف
ع ـل ــى خ ــاط ــر رئـ ـي ــس «ال ـت ـي ــار
الوطني الحر» النائب جبران
بــاسـيــل ،ال ــذي يــريــد أن يكون
ش ــريـ ـك ــا ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة أسـ ــوة بــالـمـكــونــات
األخ ـ ــرى ،وت ـحــديــدا «الـثـنــائــي
الشيعي».
وق ــال ــت م ـص ــادر سياسية
مـتــابـعــة ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أمــس،
إن «عون يمسك بورقة توقيع
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ع ـلــى
تــرك ـي ـبــة ال ـح ـكــومــة ،وهـ ــو من
خــال كــامــه الـيــوم يـلــوح بها
في وجــه الحريري ،فــإذا أصر
(ال ـ ـحـ ــريـ ــري) ع ـل ــى مـخــاصـمــة
ب ــاس ـي ــل ي ـظ ــل رئ ـي ـس ــا مـكـلـفــا
إلــى مــا شــاء الـلــه ،وإذا تفاهم
مـعــه تفتح لــه أبـ ــواب الـســراي
الحكومي».

عون

صمت أي
مسؤول
وعدم تعاونه
بمعرض
التدقيق
الجنائي إنما
يدالن على
أنه شريك في
الهدر والفساد
عون

ونادى رئيس الجمهورية،
خالل كلمة متلفزة أمس ،على
«النواب الى مراجعة ضمائرهم
وعدم تسمية شخصية أثبتت
الـ ـتـ ـج ــارب أنـ ـه ــا غ ـي ــر مــؤهـلــة
لتولي مهمة بحجم الملقاة
عـلــى عــاتـقـهــا ال ـي ــوم» ،قـبــل أن
يؤكد في موقف حاسم« :انني
ســأبـقــى أتـحـمــل مسؤولياتي
فــي التكليف والـتــألـيــف ،وفي
كــل مــوقــف ومــوقــع دسـتــوري،

عون خالل الكلمة المتلفزة في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
وبـ ـ ــوجـ ـ ــه كـ ـ ــل مـ ـ ــن يـ ـمـ ـن ــع عــن
شعبنا اإلصالح وبناء الدولة».
وق ـ ـ ــال« :أمـ ـل ــي أن ت ـف ـكــروا
ً
جـ ـي ــدا ب ــآث ــار ال ـت ـك ـل ـيــف عـلــى
ال ـ ـتـ ــأل ـ ـيـ ــف وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـش ــاري ــع
اإلص ـ ــاح وم ـ ـبـ ــادرات اإلن ـق ــاذ
ّ
ّ
ّ
المتردي
الدولية ،ألن الوضع
ال ـحــالــي ال يـمـكــن أن يـسـتـمــرّ
ب ـعــد الـ ـي ــوم ،أعـ ـب ــاء مـتــراكـمــة
وم ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى كـ ــاهـ ــل
ال ـمــواط ـن ـيــن» .وأش ـ ــار ال ــى أن
«صـ ـم ــت أي م ـ ـسـ ــؤول ،وعـ ــدم
تـ ـع ــاون ــه ب ـم ـع ــرض ال ـتــدق ـيــق
الجنائي ،إنما يدالن على أنه
ش ــري ــك ف ــي الـ ـه ــدر وال ـف ـس ــاد،
وتجربة التدقيق الجنائي ،إذا
ق ـ ّـدر لها الـنـجــاح ،ستنسحب
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـم ـج ــال ــس

أعلنت الواليات المتحدة مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد
الـقــوات الخاصة ل ـ «حــزب الله» في سورية واليمن ،ومكافأة مثلها
لمستشار مـقــرب مــن األمـيــن الـعــام للحزب حسن نـصــرالـلــه .وأكــد
الحساب الرسمي لبرنامج «المكافآت من أجل العدالة» ،التابع لوزارة
الخارجية األميركية ،أن «مكافأة تصل قيمتها إلى  5ماليين دوالر،

وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
واللجان والشركات المختلطة
كافة من دون استثناء».

هل يلتزم ُ
«المكلف» معالجة
الفساد؟
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي:
«ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب مـ ـ ـن ـ ــي أن
ّ
أكلف ثم أشــارك في التأليف،
ً
عـمــا بأحكام الــدسـتــور ،فهل
س ـي ـل ـتــزم م ــن ي ـقــع ع ـل ـيــه وزر
التكليف والتأليف بمعالجة
مكامن الفساد وإطالق ورشة
االص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح؟» ،وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ه ـ ــذه
م ـســؤول ـي ـت ـكــم أيـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــواب،
فأنتم المسؤولون عن الرقابة
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــان ـ ّـي ــة

ّ
باسم الشعب الــذي تمثلون»،
ً
مـتــوجـهــا إل ــى ال ـن ــواب ،قــائــا:
«أن ـت ــم ال ـي ــوم م ــدع ــوون بــاســم
الـمـصـلـحــة الـلـبـنــانـيــة العليا
لـتـحـكـيــم ض ـم ـيــركــم الــوط ـنــي
وحـ ـ ــس الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة لــدي ـكــم
تجاه شعبكم ووطنكم ،سيما
أن ــه م ــر ع ــام ع ـلــى  17تشرين
ومــا يحمل مــن دالالت غضب
المواطنين ومن رفعهم شعار
ك ـل ــن ي ـع ـن ــي كـ ـل ــن ،مـ ــا يـشـمــل
الصالح والطالح منا».

أسئلة تثير تساؤالت
ّ
وتعرض الرئيس اللبناني
لـهـجــوم واسـ ــع م ــن قـبــل ّ
رواد
مــواقــع التواصل االجتماعي،

مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي ،القيادي في حزب الله،
وتفضي العتقاله ،وكذلك عن مكافأة بـ 5ماليين أخرى عن مستشار
نصرالله المعروف باسم خليل يوسف حــرب» .وأضاف أن «أعمال
طبطبائي في البلدين جزء من جهد أكبر لحزب الله لتوفير التدريب،
والعتاد ،واألشخاص لدعم أنشطته اإلقليمية لزعزعة االستقرار».

إذ عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ش ـ ـ ـطـ ـ ــون ع ــن
امـتـعــاضـهــم م ــن ط ــرح رئـيــس
جـمـهــوريــة ال ـب ــاد أسـئـلــة في
رســالــة مـ ّ
ـوج ـهــة إل ــى الـشـعــب،
بينما عليه أن يحمل اإلجابات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــاس ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس.
واعـ ـتـ ـب ــروا أن األس ـئ ـل ــة الـتــي
طــرح ـهــا تـنـطـبــق ع ـل ـيــه ،فهو
كـ ـ ــان رئـ ـي ــس حـ ـ ــزب س ـيــاســي
ً
في الماضي ،وأصبح رئيسا
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ويـ ـمـ ـل ــك أك ـب ــر
ً
ً
تكتل نيابي وعــددا وازنــا من
الحقائب الوزارية.
وقال الرئيس اللبناني« :ما
هي الحال االجتماعية لشعبنا
ّ
في ظل غياب منظومة الحماية
االجتماعية الشاملة المعروفة
بـ ـضـ ـم ــان الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة؟ أي ــن
التقديمات الطبية والعالجية
واالسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة؟
أيــن الخطة االقتصادية ومن
أفشل تطبيقها؟ أ يــن برنامج
االسـتـثـمــار ال ـعــام ومــن أبقاه
ً
حـبــرا على ورق؟ أيــن الخطط
اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة ال ـق ـط ــاع ـي ــة ال ـت ــي
وضـعـهــا مــؤتـمــر س ـيــدر ومــن
ت ـق ــاع ــس ع ــن ت ـن ـف ـيــذهــا؟ أي ــن
نـ ـح ــن م ـ ــن رف ـ ـ ــع ال ـ ــدع ـ ــم ع ـلــى
موادنا الحيوية التي نستورد
معظمها وال نضبط استفادة

شعبنا مــن دون ســواه منها؟
أي ـ ـ ــن خـ ـط ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ال ـت ــي
تـ ـن ــام ف ــي األدراج م ـن ــذ سـنــة
2010؟ أي ـ ــن خ ـط ــة ال ـ ـسـ ــدود؟
أين نحن من هدر المال العام
والحسابات المفقود أثرها في
وزارة المال ومشاريع قطوعات
الحسابات؟».
وت ـ ــاب ـ ــع عـ ـ ـ ــون« :أيـ ـ ـ ــن نـحــن
م ــن ه ـي ـئــة اإلغـ ــاثـ ــة ومـجـلــس
اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار وص ـنــدوق
المهجرين وصندوق الجنوب
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـع ــام ــة غـيــر
المنتجة؟ أين نحن من برامج
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـب ــادرة
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة
اإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّ
ـاذيـ ـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات
م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
ومـســاهـمــات مجموعة الدعم
ّ
ّ
عملية اإلنقاذ؟ أين
الدولية في
القضاء من سطوة النافذين؟
أين نحن من التدقيق الجنائي
فــي مـصــرف لـبـنــان؟ ل ـمــاذا تم
الهروب من تحمل المسؤولية
وإق ـ ـ ـ ــرار مـ ـش ــاري ــع االصـ ـ ــاح؟
ولمصلحة من هذا التقاعس؟
وه ـ ـ ــل ي ـم ـك ــن إصـ ـ ـ ــاح م ـ ــا تــم
إ ف ـســاده باعتماد السياسات
ذاتها؟».

إلى مناطق النزاعات ،وأنه تم االتفاق على
ال ـت ـص ــدي ل ـه ــذه ال ـس ـيــاســات ال ـت ــي تــزعــزع
استقرار المنطقة.
وأك ـ ــد دعـ ــم ج ـم ـهــوريــة ق ـب ــرص الــرام ـيــة
إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية
ال ـق ـبــرص ـيــة ،ع ـلــى ن ـحــو ي ـ ــؤدي إلـ ــى إعـ ــادة
توحيد شطري الجزيرة مــرة أخــرى ،ودان
الرئيس المصري وجــود أي عسكري غير
مساع
مشروع على األراضــي السورية ،أو
ٍ
لـتـغـيـيــر ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة ف ــي منطقة
الشمال الـســوري ،والتأكيد المشترك على
وحـ ــدة س ــوري ــة وســامـتـهــا اإلقـلـيـمـيــة ،مع
تكثيف الجهود لمكافحة اإلرهــاب والــدول
الداعمة والممولة له.
ً
وكان واضحا أن حديث الرئيس السيسي
يشير بوضوح لسياسات تركيا في منطقة
شرق المتوسط وسورية ،إال أنه لم يتحدث
ع ـن ـهــا صـ ــراحـ ــة ،ل ـك ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـق ـبــرصــي
ورئيس الوزراء اليوناني كانا أكثر وضوحا
في اتهام أنقرة بتهديد استقرار المنطقة،
إذ دان المسؤول القبرصي ،الدولة التركية
ً
م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا ب ـم ـم ــارس ــة س ـي ــاس ــات غـيــر
قانونية تتسبب في زيادة التوتر وتقويض
االستقرار اإلقليمي ،من خــال التدخل في
ليبيا وسورية ،وانتهاك الحقوق السيادية
للحدود البحرية اليونانية والقبرصية.

ميتسوتاكيس
ً
وشــن رئـيــس ال ــوزراء اليوناني هجوما
ً
حادا على تركيا خالل المؤتمر الصحافي،

أطلق الجيش اإلسرائيلي ليل
الثالثاء -األربعاء صاروخًا على
موقع في القنيطرة في جنوب
سورية .وذكرت وكالة األنباء
ّ
ّ
"العدو
السورية الرسمية (سانا) أن
ّ
اإلسرائيلي شن عدوانًا بصاروخ
على مدرسة بقرية الحرية بريف
القنيطرة الشمالي واقتصرت
األضرار على املاديات" .من جهته،
أفاد املرصد السوري لحقوق
ّ
اإلنسان بأن القصف استهدف
ّ
"مقرًا للميليشيات اإليرانية".

سعيد يحذر من
المس باألمن القومي

حذر الرئيس التونسي قيس
سعيد من املس باألمن القومي
للبالد ،على خلفية الجدل الدائر
حول مشروع قانون يمهد لرفع
القيود عن التراخيص املسبقة
لوسائل اإلعالم املرئية.
وخصص البرملان جلسة عامة
أمس للنظر في مشروع قانون
لتعديل مرسوم ينظم قطاع االعالم
منذ  ،2011والتعديل الذي تقدم به
"ائتالف الكرامة" املحسوب على
التيار الديني اليميني ،يهدف إلى
إلغاء القيود املرتبطة بالترخيص
واالكتفاء بالتصريح فقط .وتبرر
األحزاب الداعمة لهذا التعديل،
لكونه سيعزز حرية الصحافة.
لكن املبادرة التشريعية تثير
مخاوف لدى نقابة الصحافيني
من عمليات غسل للمال ،وضرب
"قواعد التنافس النزيه ومبادئ
الشفافية والديمقراطية".

الخرطومتستنفر
أمنيًا في ذكرى الثورة

السيسي ينتقد «نقل المرتزقة» وتغيير ديمغرافية سورية
ذهبت قمة نيقوسيا بين قادة دول مصر
وقبرص واليونان ،أمس ،إلى مواقف أكثر
ً
تشددا في مواجهة «االستفزازات» التركية
في منطقة شرق المتوسط ،وبينما تواصل
العمل بين الدول الثالث الستمرار التعاون
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـج ــال ال ـغــاز
الطبيعي ،ضمن التحالف اإلقليمي المعلن
بـيــن الـقــاهــرة ونيقوسيا وأثـيـنــا مـنــذ عــام
 ،2014إذ تعد القمة األخيرة الثامنة في ست
سنوات بما يعكس محورية التحالف بينها.
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي ،ق ـ ــال ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي مع الرئيس القبرصي نيكوس
أنــاسـتــاسـيــاديــس ،ورئـيــس وزراء اليونان
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،إن الدول الثالث
توافقت على استمرار آلية التعاون الثالثي
ً
خصوصا في ملف الطاقة ،بعدما قدمت
ً
ً
نموذجا ناجحا في ترسيم الحدود البحرية،
مع تنسيق المواقف على المستوى اإلقليمي
والدولي ،إذ وقعت الدول الثالث على اتفاقية
تدشين منتدى غاز شرق المتوسط الشهر
الماضي.
وشدد السيسي على توافق الدول الثالث
خ ــال االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي سـبـقــت المؤتمر
الصحافي على االستفزازات التي تشهدها
مـنـطـقــة ش ــرق ال ـم ـتــوســط ،والـمـتـمـثـلــة في
انتهاكات قواعد القانون الدولي ،والتهديد
باستخدام القوة المسلحة ،والتعدي على
ال ـح ـقــوق ال ـس ـيــاديــة ل ـ ــدول الـ ـجـ ــوار ،ودع ــم
التطرف واإلرهاب ،ونقل المقاتلين األجانب

تميم ومنوتشين يبحثان
مكافحة تمويل اإلرهاب

إسرائيل تقصف ميليشيا
إيرانية بالقنيطرة

قمة مصرية  -يونانية  -قبرصية
توجه رسائل الذعة لتركيا
●

سلة أخبار

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني مع وزير الخزانة
األميركي ستيفن منوتشني،
الجهود القطرية -األميركية
املشتركة في مجال مكافحة تمويل
اإلرهاب واملستجدات املتعلقة به.
وذكرت وكالة األنباء القطرية
أن ذلك جاء خالل اجتماع تميم
مع منوتشني والوفد املرافق له
في الدوحة أمس .وأضافت أنه
جرى خالل املقابلة استعراض
عالقات التعاون االستراتيجي بني
البلدين ،وأوجه دعمها وتعزيزها،
السيما في املجال االقتصادي.

 10ماليين دوالر مقابل معلومات عن «حزب الله»

القاهرة  -حسن حافظ
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«مصافحة كورونية» بين السيسي وأناستاسيادس وميتسوتاكيس في نيقوسيا أمس (رويترز)
ً
قائال ،إن القمة تعقد بالتزامن مع تهديدات
ومخاطر تصنعها القيادة التركية «التي
تتخيل مـشــروعــات إمـبــراطــوريــة توسعية
في سورية إلــى ليبيا ،ومــن الصومال إلى
قـ ـب ــرص ،ف ــي ب ـحــر إي ـج ــة وح ـت ــى ف ــي بحر
قزوين والقوقاز ،وتخرج علينا تركيا في
بعض األحيان بخرائط وبعض المذكرات...
فــي إطــار اسـتـفــزازات أحــاديــة فــي إطــار لغة
خطابة متطرفة».
ولفت ميتسوتاكيس إلى أن السياسات
ً
ً
ال ـتــرك ـيــة ت ـعــد ان ـت ـهــاكــا ص ــارخ ــا لـلـقــانــون
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وتـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـق ــوي ــض األم ـ ــن
اإلقليمي ،وأن هــذه االنتهاكات تــؤدي إلى
االع ـ ـتـ ــداء وإه ــان ــة ق ـ ـ ــرارات دولـ ـي ــة صـ ــادرة
عـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،ومـ ـش ــاك ــل فـ ــي حـلــف
ً
شمال األطلسي ،مشيرا إلــى مناقشة هذه

ً
الممارسات االستفزازية التركية ،فضال عن
مناقشة المذكرة غير الشرعية بين أنقرة
واإلدارة في طرابلس (حكومة الوفاق) ،التي
تعتمد على حدود بحرية غير موجودة.

المرتزقة
وك ـش ــف رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــون ــان ــي عن
مناقشته مع الرئيسين المصري والقبرصي،
ملف نقل الـمــرتــزقــة الـســوريـيــن إلــى ليبيا،
والذي يؤدي إلى تهديد الوضع في شمال
إفريقيا واألم ــن على المستوى األوروب ــي،
ً
فضال عن تقويض والتقليل من شأن الجهد
الذي نقوم به لمكافحة اإلرهاب ،وأن موقف
أثينا واضح يقوم على الحل السياسي في
ً
ليبيا ،داعيا دول االتحاد األوروبي إلى عدم

ً
بيع أسلحة إلى تركيا ،مضيفا« :ال يعقل أن
الجانب الــذي يتبنى السالم يقوم بتوريد
أسلحة إلى جانب يستخدم هذه األسلحة
ضد دول أوروبية».
وتمتلك مصر واليونان وقبرص عالقات
سـيـئــة م ــع تــرك ـيــا ،إذ ج ــرى ت ـب ــادل سحب
ال ـس ـف ــراء ب ـيــن ال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ف ــي نـهــايــة
 ،2013بسبب تأييد تركيا لجماعة «اإلخوان»
المصنفة إرهابية في مصر ،بينما تحتل
تركيا الشطر الشمالي من قبرص منذ عام
 ،1974وتقيم عليه جمهورية غير معترف
ً
ب ـهــا دولـ ـي ــا ،ك ـمــا تـمـتـلــك ال ـي ــون ــان وتــركـيــا
ً
عــاقــات ملتهبة ح ــدودي ــا تـعــود إل ــى فترة
الحرب العالمية األولى وما تمخض عنها
من اتفاقيات حدودية.

أغلقت السلطات األمنية
السودانية بشكل كامل وسط
الخرطوم ،ووضعت الحواجز
االسمنتية ،وتموضعت سيارات
الجيش والشرطة في كل الطرق
التي تقود إلى وسط العاص
مة التي يمنع الدخول إليها أو
الخروج منها ،تزامنا مع دعوات
للتظاهر في ذكرى "ثورة 21
أكتوبر" .ونقل عن شهود عيان
قولهم إنه ألول مرة في مثل هذه
الحاالت املشابهة يتم "إغالق
ً
جسر توتي إغالقًا كامال أمام
حركة السيارات واملارة حتى على
الراجلني منهم" .ودعت مجموعة
من األحزاب السياسية وقوى
"الحرية والتغيير" ،الحاضنة
السياسية للحكومة االنتقالية،
إلى مسيرات تهدف إلى "التنبيه
واإلصالح واملؤازرة للثورة"،
بالتزامن مع تظاهرات دعت إليها
جماعات محسوبة على النظام
السابق اسمتها "فجر الخالص".
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ً
فرنسا :تهديدات للمساجد ...و 20عملية أمنية يوميا ضد التطرف

حل «جمعية الشيخ ياسين» ...وذابح مدرس كونفالن في تسجيل صوتي :ثأرت للنبي
كثفت السلطات الفرنسية
حمالتها الهادفة إلى القضاء
على التطرف بعد «عملية
وتوعدت بتنفيذ
كونفالن»ً ،
 20عملية يوميا ،في وقت
قررت وضع مسجدين تحت
حراسة الشرطة بعد تلقيهما
تهديدات بالعنف والحرق.

بينما ال تزال فرنسا تحت وقع
الـصــدمــة ،بعد قطع رأس أستاذ
عــرض في فصله رسوما مسيئة
لـلـنـبــي مـحـمــد (ص ـلــى ال ـلــه عليه
وسـلــم) ،أطلقت بــاريــس عــددا من
الـعـمـلـيــات األم ـن ـيــة ال ـهــادفــة إلــى
ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـط ــرف ،مـشـيــرة
إلى أن عددها سيكون بمعدل 20
عملية في اليوم ،متهمة في الوقت
نـفـســه «ق ــوى اإلسـ ــام السياسي
بــالـسـعــي لـتــدمـيــر الـجـمـهــوريــة»،
معلنة كذلك وضع مساجد تحت
حـ ـم ــاي ــة الـ ـش ــرط ــة بـ ـع ــد تـلـقـيـهــا
تهديدات.
وبعد ظهر الجمعة الماضي،
قطع رأس صامويل بــاتــي ،وهو
رب عــائ ـلــة يـبـلــغ  47ع ــام ــا ،قــرب
مــدرس ـتــه ،حـيــث ي ــدرس الـتــاريــخ
والجغرافيا في حي هادئ بمنطقة
ك ــون ـف ــان س ــان ــت أون ـ ــوري ـ ــن ،في
الضاحية الغربية لباريس.
وأردت الشرطة الجاني ،وهو
الج ــئ شـيـشــانــي يــدعــى عبدالله
ً
أنزوروف ،ويبلغ  18عاما.

دارمانان

 5تهديدات
لصحيفة نشرت
رسوم «شارلي»...
وطعن جزائريتين
محجبتين وتوقيف
قاصرين قبضا
المال من ذابح
المدرس

وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ــع قـ ـ ـن ـ ــاة TF1
الـفــرنـسـيــة ،ذك ــر وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ج ـيــرالــد دارم ــان ــان أن الـعـنــاصــر
األم ـن ـي ــة ت ـن ـفــذ ح ــال ـي ــا عـ ـ ــددا مــن
الـعـمـلـيــات األم ـن ـيــة« ،وت ــم إطــاق
 34عملية أمنية ضد شخصيات
وجـمـعـيــات اإلس ــام الـسـيــاســي»،
م ـض ـي ـف ــا أن «ه ـ ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات
س ـت ـس ـت ـم ــر بـ ـمـ ـع ــدل  20عـمـلـيــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،بـ ـ ـه ـ ــدف م ـض ــاي ـق ــة
وزعزعة استقرار هذه الجماعات
المتطرفة».
وأكـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود الئ ـ ـحـ ــة تـشـمــل
عددا من الجمعيات التي رصدت
الـ ــوزارة نشرها خـطــابــات دينية
مـ ـتـ ـط ــرف ــة ف ـ ــي اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ويشتبه فــي ارتـبــاطـهــا بشبكات
متطرفة.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ط ـ ـلـ ــب وزي ـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ،أمـ ــس ،م ــن الـسـلـطــات
ال ـم ـح ـل ـيــة وض ـ ــع ال ـم ـس ــاج ــد فــي
م ــدي ـن ـت ــي بـ ـ ـ ــوردو وب ـي ــزي ـي ــه فــي
جنوب غربي البالد تحت حماية
ال ـشــرطــة بـعــد ت ـهــديــدات بــأعـمــال
عنف ،وقال« :مثل هذه األعمال غير
مقبولة على أرض الجمهورية».
وأفـ ـ ــادت إذاع ـ ــة «ف ــران ــس بـلــو»
ب ــأن مـســؤولــي «مـسـجــد الــرحـمــة»
في بيزييه رفعوا شكوى للشرطة
بعد تلقيهم رسائل كراهية منها
دعوة لحرق المسجد.

كاتال
وف ــي أع ـق ــاب جـلـســة لمجلس

ال ـ ــوزراء ،اتـهــم الـنــاطــق الحكومة
غ ــاب ــري ــال ك ـ ــات ـ ــال ،أم ـ ـ ــس« ،قـ ــوى
اإلسالم السياسي بالسعى لتدمير
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة بـشـكــل
م ـم ـن ـهــج» ،مـعـلـنــا خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي أنه البد من التنسيق بين
المعنيين «لمواجهة االنفصالية
اإلســام ـيــة بـفــرنـســا والـتــدخــات
ال ـخ ــارج ـي ــة» ،م ـتــاب ـعــا« :ي ـجــب أن
نواجه التطرف اإلسالمي حتى ال
يكون هناك فتح لمدارس سرية،
وتلقين لألفكار واأليديولوجيات
المتطرفة».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى أن
هناك «الـعـشــرات مــن الـمــدارس
وال ـج ـم ـع ـيــات وال ـ ـنـ ــوادي الـتــي
تــم إغالقها ومــن المنتظر حل
جـمــاعــات أخ ــرى فــي األسابيع
المقبلة» ،موضحا أن الحكومة
أمـ ـ ــرت ب ـح ــل ج ـم ــاع ــة «ال ـش ـيــخ
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد يـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن» الـ ـ ـم ـ ــؤي ـ ــدة
للفلسطينيين ،والتي أنشأها
الداعية اإلسالمي عبدالحكيم
الصفريوي.

ماكرون
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس إيـ ـم ــان ــوي ــل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون صـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ــأن ج ـم ــاع ــة
«الـشـيــخ أحـمــد يــاسـيــن» مرتبطة
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ب ــال ـه ـج ــوم عـلــى
باتي ،واعلنت حركة حماس انه
«ال عالقة لها» بهذه الجماعة وال
حتى بزعيمها.
وب ـع ــد اج ـت ـمــاعــه م ـس ــاء أمــس
األول ،مع وحدة مكافحة اإلسالم
السياسي في الضواحي الشمالية

القروي
ويبدو أن إدارة ماكرون تواصل
التحرك وفق التقرير ُ
المعد سنة
 2018مـ ــن ق ـب ــل ك ــري ــم ال ـ ـقـ ــروي،
أحـ ــد أب ـ ــرز م ـس ـت ـشــاري م ــاك ــرون
الـمـشــاركـيــن فــي صـيــاغــة قانونه
ح ــول «االنـفـصــالـيــة اإلســام ـيــة»،
وعـنــوانــه «صناعة اإلســامــويــة».
ويــدعــو الـقــروي ،فــي تقريره ،إلى
الـتـعــامــل مــع اإلسـ ــام السياسي
بجميع أطــرافــه ،باعتباره «كتلة
ص ـم ــاء» ،وإل ــى تـعــزيــز الـتــرســانــة
القانونية في فرنسا للتصدي له
بفعالية أكبر.

التحقيق
فــي غـضــون ذل ــك ،أف ــاد مصدر
قـضــائــي ب ــأن  7أش ـخــاص مثلوا
أمـ ـ ـ ـ ــس أمـ ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ــاضـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
م ـت ـخ ـص ــص ب ـق ـض ــاي ــا م ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ت ـم ـه ـيــدا لـفـتــح دع ــوى

واحتمال توجيه اتهامات إليهم
في «جريمة كونفالن».
والسبعة هــم قــاصــران يشتبه
في أنهما قبضا مبلغا ماليا من
الـقــاتــل لـقــاء تــزويــده بمعلومات
ع ــن ال ـض ـح ـي ــة ،واب ــراهـ ـي ــم س ــي،
وال ـ ــد ت ـل ـم ـي ــذة ن ـش ــر تـسـجـيــات
مـصــورة دعــا فيها الــى الـثــأر من
الـمــدرس وشــن حملة ضــد باتي،
والداعية الصفريوي الذي ساهم
مع والــد التلميذة في التحريض
على القتل على مواقع التواصل،
وثــاثــة أصــدقــاء للجاني يشتبه
ف ــي أن ـهــم أق ـل ــوه أو راف ـق ــوه حين
ً
ابـتــاع ســاحــا .ونشر قاتل باتي
رســالــة صوتية باللغة الروسية
على مواقع التواصل االجتماعي
ضحيته.
عقب نشره صورة
ّ
وفي هذا التسجيل الموثق ،قال
عبدالله ّانزوروف ،بلهجة روسية
ً
ركـيـكــة ،إن ــه «ث ــأر لـلـنـبـ ّـي» ،ملقيا
باللوم على المدرس ،ألنه أظهره
«بطريقة مهينة».

تكريم باتي
وأقيمت ،أمس ،مراسم وطنية
بجامعة ال ـســوربــون فــي بــاريــس
لتكريم اسم المدرس الراحل.
ومنح الرئيس ماكرون «وسام
جوقة الـشــرف» الســم باتي ،وهو
أع ـل ــى وس ـ ــام م ــدن ــي ف ــي فــرنـســا،
خالل الحفل.

«ال نوفيل ريبوبليك»
ف ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ت ـل ـقــت

ً
خطة عسكرية لربط أذربيجان بتركيا برا

باشينيان يستبعد الحل السلمي ويدعو مواطنيه إلى التطوع للقتال
تواصلت المعارك بإقليم ناغورني كــارابــاخ،
فـ ــي سـ ـب ــاق ب ـي ــن «م ـح ـط ـت ـي ــن دب ـل ــوم ــاس ـي ـت ـي ــن»
مهمتين ،االولــى في موسكو ،حيث التقى وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس نظيريه
األذربيجاني واألرمني ،والثانية في واشنطن التي
سيجري وز ي ــرا البلدين المتنازعين محادثات
فـيـهــا مــع مــايــك بــومـبـيــو عـلــى وق ــع االنـتـخــابــات
األميركية الرئاسية.
وب ـي ـن ـمــا التـ ـ ــزال ال ـم ـكــاســب ال ـم ـيــدان ـيــة الـتــي
تقول أذربيجان أنها حققتها غير كافية لنسف
الوضع القائم منذ تسعينيات القرن الماضي،
وإع ــادة فــرض أمــر واقــع جديد يكرس سياسيا
عـبــر ال ـم ـفــاوضــات ،ب ــرز مـعـطــى عـسـكــري جديد
قــد يــؤســس الــى تغيير استراتيجي فــي منطقة
جنوب القوقاز.
ف ـقــد أل ـم ـحــت صـحـيـفــة «ي ـن ــي ش ـف ــق» الـتــركـيــة
المقربة من حــزب «العدالة والتنمية» اإلسالمي
ّ
الحاكم في أنقرة ،الى مخطط عسكري أذربيجاني-
تــركــي مــن أج ــل الـسـيـطــرة عـلــى جميع المناطق
األرمنية الواقعة جنوب كاراباخ ،والواصلة بين
أذربيجان ومقاطعة نخجوان ذات الحكم الذاتي
ّ
ً
والتابعة ألذربـيـجــان ،والـتــي تتصل بتركيا بــرا
بحدود طولها ثمانية كيلومترات.
ّ
مضطرة
وهذا يعني ،أن أذربيجان بعدما كانت
لـلــوصــول إل ــى ن ـخ ـجــوان ،ال ـم ــرور عـبــر األراض ــي
اإليــران ـيــة ،سـتـكــون ،فــي ح ــال نـجــاح الـخـطــة ،قد
ً
وصلت ّ
للمرة األولــى نخجوان وأذربـيـجــان بــرا.
ّ
ً
ً
لكن هذا يعني ثانيا أن أذربيجان ستحتل جزءا
ً
م ــن أراضـ ــي أرم ـي ـن ـيــا .ويـعـنــي ثــال ـثــا أن ــه أصـبــح
هناك ّ
للمرة األول ــى خــط بــري مباشر مــن تركيا
ً
عـبــر ن ـخ ـجــوان وأرض أرم ـن ـيــة مـحـتـلــة ،وص ــوال
إلــى أذرب ـي ـجــان ،مــا يعني أن اإلمـ ــدادات التركية
ً
إلى أذربيجان لن تكون مضطرة للوصول جوا،
بل مباشرة عبر البر ،وتلك الخطوة ،لها أبعاد
استراتيجية.
تلميحات «يني شفق» عززها إبراهيم قراغول،
رئيس تحريرها بمقال اعتبر فيه أن «الدول القوية
هي التي تغير الخريطة فلو جاؤونا بخرائطهم
فإننا سنتحرك بخرائطنا الخاصة ،وهو ما نفعله
ً
بالفعل» ،متحدثا عــن «مخطط روســي ـ ـ إيراني
لتمزيق العالم التركي الى قسمين».
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ه ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازن
االستراتيجي لخطة ارمينيا العسكرية القائمة
على الضغط على ممر غنجه ،و هــو ممر ضيق
شرق اذربيجان يربط البالد بجورجيا وصوال
الى تركيا .ويعتبر هذا الممر الخاصرة الرخوة
ألذرب ـي ـج ــان وت ـم ــر ف ـيــه ان ــاب ـي ــب ال ـن ـف ــط ،وسـكــك
الحديد ،والطرق البرية.
لكن يبدو أن موسكو وواشنطن ستكونان أمام

(جمهورية نخجوان)

صـحـيـفــة «ال نــوفـيــل ريـبــوبـلـيــك»
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،أم ـ ــس،
تهديدات على وســائــل التواصل
االجتماعي ،بعدما نشرت رسما
كاريكاتوريا مسيئا للنبي (صلى
الله عليه وسـلــم) على صفحتها
األولى في  18الجاري ،كانت مجلة
«شارلي إبدو» الساخرة نشرته في
وقت سابق.
وقـ ــال ال ـص ـحــافــي كــريـسـتــوف
إيـ ــري ـ ـغـ ــو ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل ف ـ ــي «ال
نــوفـيــل ريـبــوبـلـيــك» ،لـقـنــاة BFM
التلفزيونية ،أمس ،إنه «في حين
كان رد فعل الغالبية على الصفحة
األولى إيجابيا من منطلق الدفاع
عن حرية التعبير والديمقراطية،
فـ ـ ـ ـ ــإن قـ ـ ـل ـ ــة وج ـ ـ ـهـ ـ ــت تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات
ل ـل ـص ـح ـي ـف ــة» ،م ـض ـي ـف ــا« :ك ــان ــت
هناك  5تهديدات ،خصوصا على
فـيـسـبــوك ،م ــا دفـعـنــا إل ــى تقديم
شكوى قضائية باعتبارها مسألة
مبدأ».

طعن جزائريتين
وفي دليل على تصاعد التوتر،
لكن دون أن يلقي اإلعالم الفرنسي
الضوء عليها ،تعرضت فرنسيتان
من أصل جزائري للطعن بسكين
أثـ ـنـ ــاء س ـي ــره ـم ــا مـ ــع أط ـفــال ـه ـمــا
ق ـ ــرب ب ـ ــرج إيـ ـف ــل ،ك ـم ــا تـعــرضــت
ال ـض ـح ـي ـت ــان الـ ـلـ ـت ــان ت ــرت ــدي ــان
الحجاب للشتائم العنصرية ،بعد
يومين على مقتل باتي.
وح ـســب صـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد»،
مـ ــزق أحـ ــد ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ح ـجــاب
إحدى الضحايا .وذكرت صحيفة

«س ــود ويـســت» الفرنسية ،أمــس،
أن مكتب المدعي الـعــام أعلن أن
ح ــادث الـطـعــن ج ــاء بـعــد مـشــادة
نسائية بسبب كـلــب غـيــر مقيد،
وتطور األمر إلى إهانات عنصرية.
ون ــدد الـعــديــد مــن مستخدمي
اإلنترنت بصمت وسائل اإلعالم
على هجوم وصفوه بأنه «معاد
لإلسالم والمسلمين».

األزهر
وف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب ألـ ـ ـق ـ ــاه بــال ـل ـغــة
ال ـعــرب ـيــة م ــن ب ـعــد ف ــي روم ـ ــا في
ســاحــة الكابيتول الشهيرة أمــام
مـجـمــوعــة مــن ك ـبــار رج ــال الــديــن
المسيحيين واليهود والبوذيين،
بينهم البابا فرنسيس وبطريرك
ال ـق ـس ـط ـن ـط ـي ـن ـي ــة ال ـم ـس ـك ــون ــي
بـ ـ ــر ث ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاوس األول ،و كـ ـبـ ـي ــر
حاخامات فرنسا حاييم كورسيا،
الذين التقوا أمــس األول لتوقيع
دع ــوة مشتركة إل ــى ال ـســام ،قــال
شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب:
«إن ـن ــي كـمـسـلــم وك ـش ـيــخ لــأزهــر
ال ـش ــري ــف ،أب ـ ــرأ إلـ ــى ال ـل ــه تـعــالــى
وأبـ ـ ـ ّـرئ أح ـك ــام ال ــدي ــن اإلســامــي
الـحـنـيــف وتـعــالـيــم نـبــي الــرحـمــة
محمد (صلى الله عليه وسلم) من
هذا الفعل اإلرهابي األثيم».
وأض ــاف الـطـيــب« :ف ــي الــوقــت
ذات ــه ،أؤك ــد أن اإلس ــاءة لــأديــان
وال ـن ـيــل م ــن رم ــوزه ــا الـمـقــدســة
تحت شـعــار حــريــة التعبير هو
ازدواجية فكرية ودعوة صريحة
للكراهية».
(باريس  -وكاالت)

اتفاق إلعادة بناء الثقة بين فرقاء ليبيا
بعد يومين من مفاوضات مباشرة
بـيــن طــرفــي ال ـنــزاع الليبي فــي جنيف،
أعلنت المبعوثة الخاصة لألمم المتحدة
إلــى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز
أن ـهــا «مـتـفــائـلــة إل ــى حــد م ــا» بإمكانية
التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار في
البلد العربي ،موضحة أن طرفي النزاع
اتفقا على إجــراءات بهدف «إعــادة بناء
الثقة» أمس.
وأشارت وليامز إلى أنها تستند في
تفاؤلها إلــى أجــواء «الجدية وااللـتــزام»
التي اتسمت بها المحادثات المباشرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـج ـن ــة الّ ـع ـس ـك ــري ــة ال ـل ـي ـب ـيــة
المشتركة التي تمثل الطرفين.
وأوضحت أن إجراءات بناء الثقة بين
حكومة «الــوفــاق» بزعامة فايز السراج
وسلطات شرق البالد المدعومة من زعيم
«الجيش الوطني» خليفة حفتر دخلت
حيز التنفيذ .كما أعلنت اتفاقهما على
سحب كل المقاتلين األجانب من البالد
ً
خــال  90يــومــا مــن التوصل إلــى اتفاق
دائم لوقف إطالق النار.
وأعلنت وليامز أن األط ــراف الليبية
ات ـف ـقــت ع ـلــى وقـ ــف «الـ ـح ــرب الـكــامـيــة،

وال ـخ ـط ــاب ــات ال ـع ــدائ ـي ــة ،وإعـ ـ ـ ــادة فتح
ال ـط ــرق وال ـم ـعــابــر ال ـب ــري ــة ال ـت ــي تــربــط
جميع مـنــاطــق وم ــدن ليبيا ،وخـطــوط
الرحالت الجوية الداخلية عبر التوصل
إلى تفاهمات وترتيبات أمنية مشتركة».
ً
ويـشـمــل االت ـف ــاق خ ـصــوصــا الـطــرق
وال ـم ـع ــاب ــر م ــن الـ ـش ــوي ــرف إلـ ــى سبها
إلــى م ــرزق ،ومــن أبــو قــريــن إلــى الجفرة
وال ـطــريــق الـســاحـلــي م ــن م ـصــراتــه إلــى
ً
سرت وصوال إلى أجدابيا.
كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في
ليبيا على زيادة إنتاج النفط ،عبر الطلب
من «آمــري حرس المنشآت النفطية في
المنطقتين الغربية والشرقية ،بالعمل
مباشرة مــع مـنــدوب تعينه المؤسسة
الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن
إعــادة هيكلة حــرس المنشآت النفطية
ب ـمــا يـكـفــل زيـ ـ ــادة واس ـت ـم ــراري ــة تــدفــق
النفط».
جـ ــاء ذلـ ــك م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار م ـح ــادث ــات
الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة الليبية
« »5+5فــي جنيف لليوم الـثــالــث .وتعد
ه ــذه الـجــولــة الــراب ـعــة مــن الـمـحــادثــات،
وتجري بشكل مباشر بين الطرفين.

قيرغيزستان :جباروف يطمئن روسيا
ً
عراقيل كبيرة لنزاع يبدو أنه سيدوم طويال .فقد
اعتبر رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان ،أنه
ّ
ال يوجد «حل دبلوماسي» في النزاع مع أذربيجان،
ً
داعيا مواطنيه إلى التطوع للقتال في الجبهة.
وقـ ـ ـ ــال ب ــاشـ ـيـ ـنـ ـي ــان ف ـ ــي فـ ـي ــدي ــو ن ـ ـشـ ــره عـلــى
«ف ـي ـس ـب ــوك» أمـ ـ ــس« :ع ـل ـي ـنــا اإلقـ ـ ـ ــرار بـ ــأن ال حــل
دبلوماسيا لقضية كاراباخ ،اآلن ولفترة طويلة
دبلوماسيا للجانب
قــادمــة ،فكل مــا هــو مقبول
ّ
األرمني لم يعد مقبوال ألذربيجان» .وحض األرمن
على التوجه للقتال حتى «النصر أو الهزيمة».
وص ــرح نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي أنــدريــه
رودينكو ،أن بالده ترحب برغبة رئيسي أرمينيا
وأذربيجان ،نيكول باشينيان وإلهام علييف ،في
االجتماع في موسكو والسعي لتحقيق السالم.
وأع ــرب كــل مــن باشينيان وعـلـيـيــف ،االثنين
ال ـمــاضــي ،عــن اسـتـعــدادهـمــا إلجـ ــراء مـفــاوضــات
في موسكو ،بهدف وقف األعمال العسكرية بين
الطرفين.
وس ـبــق ل ـق ــاءات الفـ ــروف ات ـصــال هــاتـفــي بين

أفغانستان :مقتل  45بينهم
 11سيدة بحادث تدافع

لقيت  11سيدة حتفهن في
تدافع بين آالف األفغان الذين
احتشدوا بملعب كرة القدم،
أمس ،للحصول على تأشيرات
لمغادرة البالد.
وقال المتحدث باسم حاكم
والية نانغارهار ،عطاء الله
خوجياني ،إن  13آخرين،
معظمهم نساء ،أصيبوا في
ملعب الوالية الواقعة شرق
البالد ،حيث كانوا يحاولون
الحصول على تأشيرات
لدخول باكستان المجاورة.
وفي حادث منفصل ،قتل ما
ال يقل عن  34شرطيا أفغانيا
في كمين نصبه مسلحون من
حركة «طالبان» في والية تخار
شمال البالد.

األعالم الفرنسية منكسة على قصر اإلليزيه أمس (أ ف ب)
المضطربة بباريس ،قال ماكرون
للصحافيين إن الحكومة كثفت
اإلجراءات ضد التطرف في األيام
القليلة الماضية ،ووعد «بأعمال
وليس بأقوال جديدة فقط».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ستستمر بهدف حماية «مواطنينا
ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن مـ ــن ال ـم ـت ـط ــرف ـي ــن»،
م ـض ـي ـف ــا« :ان ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت م ـســألــة
إعالنات جديدة ،فنحن نعرف ما
يجب القيام بــه ،والوقت قد حان
التخاذ إجراء ،لذا فإن ما يتوقعه
مواطنونا هو العمل».

سلة أخبار

الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن مــع نظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،ناقشا خالله الوضع
في كاراباخ.
وقال قصر اإلليزيه إن الزعيمين اتفقا على أنه
يجب على البلدين الواقعين في جنوب القوقاز
استئناف «مفاوضات جوهرية».
بـ ـ ــدوره ،ب ـحــث أمـ ــس ،رئ ـي ــس أرم ـي ـن ـيــا آرم ـيــن
ساركيسيان فــي بروكسل الـصــراع فــي كــارابــاخ
مع حلف شمال األطلسي ومسؤولين باالتحاد
األوروبي.
والتقى ساركيسيان األمين العام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ ،ومسؤول السياسة
الخارجية باالتحاد األوروب ــي جوسيب بوريل،
ورئيس المجلس األوروبي شارل ميشال.
وذكر مكتب ساركيسيان ،أن «أرمينيا تنتظر
من قادة حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي
فعل كل ما هو ممكن لوقف القتال وإحياء اتفاق
لوقف النار».
(عواصم  -وكاالت)

سعى رئيس الوزراء القومي الشعبوي
ف ــي قـيــرغـيــزسـتــان ص ــدر ج ـب ــاروف إلــى
ط ـم ــأن ــة روس ـ ـيـ ــا ب ـخ ـص ــوص ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية بين البلدين ،بينما أعلنت
السلطات االنتخابية أنها ستعيد في 20
ديسمبر إج ــراء االنتخابات البرلمانية
ُ
ال ـت ــي أل ـغ ـي ــت ن ـتــائ ـج ـهــا ب ـعــد ات ـهــامــات
بالتزوير .وفــي محاولة لطمأنة روسيا
استقبل جباروف ،أمس ،موسكو نيكوالي
أودوفيتشينكو ،أمس ،في أول محادثات
تعلن مع مسؤول روســي منذ أن أصبح
رئيسا لـلــوزراء وقائما بأعمال الرئاسة
بعد استقالة الرئيس الموالي لموسكو
س ـ ــورونـ ـ ـب ـ ــاي ج ـي ـن ـب ـي ـك ــوف ال ـخ ـم ـيــس
الماضي.
وشكر جاباروف أودوفيتشنكو لـ«دور
موسكو المهم» في تحقيق االستقرار في
البالد ،بعد أن أجرى ديمتري كوزاك ،نائب
رئيس اإلدارة الرئاسية لفالديمير بوتين،
م ـحــادثــات م ــع ج ـب ــاروف وجينبيكوف
األسبوع الماضي.
وق ـ ــال ج ـ ـبـ ــاروف إن روسـ ـي ــا «ك ــان ــت

وسـتـظــل شــريـكــا اسـتــراتـيـجـيــا مــوثــوقــا
لـبـلــدنــا» ،وق ــدم تــأكـيــدات بــالـحـفــاظ على
الوضع الدستوري للغة الروسية.
بدوره ،هنأ أودوفيتشينكو جباروف
ع ـلــى تــول ـيــه رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وق ـ ــال إن
موسكو مستعدة لمساعدة قيرغيزستان
في تحديث النظام الضريبي واإلجراءات
الجمركية ،حسب ما جاء في البيان.
واالسبوع الماضي ،ذكر بيان لوزارة
ّ
الخارجية الروسية أن وزيــر الخارجية
رس ـ ــان كــازاك ـبــاي ـيــف سـيـلـتـقــي نـظـيــره
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف فــي موسكو
اليوم.
وأثـ ـ ــارت االضـ ـط ــراب ــات ،ال ـتــي أعقبت
انـتـخــابــات  4اكـتــوبــر ،قلق روس ـيــا التي
تـحـتـفــظ ب ـق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـب ــاد،
وت ـ ـش ـ ـكـ ــل وج ـ ـه ـ ــة ل ـ ـم ـ ـئـ ــات اآلالف مــن
ال ـم ـهــاجــريــن اآلت ـي ــن م ــن قـيــرغـيــزسـتــان.
وخالل الحملة االنتخابية وجهت اتهامات
للرئيس المستقيل ببيع البالد الى روسيا
عبر اتفاق أمني.
(قيرغيزستان ـ ـ أ ف ب)

غوتيريش يدعو لوقف
إطالق النار في العالم

دعا األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش
إلى وقف فوري إلطالق النار
في مختلف أنحاء العالم،
للتركيز على جهود مكافحة
فيروس «كورونا».
وقال غوتيريش في تغريدة
عبر «تويتر» امس« ،أطلق
دعوة لوقف فوري إلطالق
النار على مستوى العالم،
للتركيز على المعركة
الحقيقية :المعركة ضد
كوفيد .»19
وأضاف أن مجلس األمن
انضم إلى هذه الدعوة،
مشيرا إلى الحاجة إلى
تكثيف الجهود ،قائال:
«الوقت يمر والناس
يموتون».

رئيس الوزراء
إسبانياً :
يواجه تصويتا بحجب الثقة

يواجه رئيس الوزراء
اإلسباني بيدرو سانشيز
تصويتا بحجب الثقة في
البرلمان ،بناء على طلب من
حزب «فوكس» اليميني ،في
وقت تواجه البالد موجة
ثانية من تفشي فيروس
«كورونا».
ومن المتوقع أن يفوز
سانشيز في االنتخابات ،التي
ُ
من المقرر أن تجرى اليوم،
ولكن من المتوقع أن تكون
هناك مناقشات صعبة بين
الحكومة والمعارضة.
ويتهم «فوكس» الحكومة
بفرض «الشيوعية
البوليفارية» ،في إشارة
للجنرال الفنزويلي في
القرن التاسع عشر ،الذي قاد
حركات االستقالل االشتراكية.
ويطالب الحكومة بتبرير
إدارتها «اإلجرامية» ألزمة
«كورونا».
وسيطرح سانتياغو
اباسكال ،رئيس «فوكس»
نفسه كمرشح منافس أثناء
التصويت.

ً
الهند تعيد جنديا
ً
صينيا تاه في الهيمااليا

أعلن متحدث باسم الجيش
الهندي ،أمس ،أنه تمت إعادة
جندي صيني ضل طريقه عبر
حدود الهيمااليا المتنازع
عليها.
ويأتي إعادة الجندي في وقت
يستعد البلدان إلجراء جولة
أخرى من المباحثات بين
القادة العسكريين ،للتوصل
إلى حسم مواجهة بينهما
على طول الحدود المتنازع
عليها بين الدولتين في
منطقة الداخ.
وكان  20جنديا هنديا قد
قتلوا في اشتباك في يونيو
الماضي ،فيما تعد أسوأ
مواجهة تقع بين الدولتين
منذ  45عاما.

ةديرجلا

foreigndesk@aljarida●com
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vs
ترامب بايدن

أخطاء التصويت المبكر تعزز «السيناريوهات المخيفة»

ً
ترامب يزيد هجماته الشخصية قبيل المناظرة األخيرة ...وأوباما «على األرض» دعما لبايدن
واصلت عملية التصويت المبكر
تحطيم األرقام القياسية لكن
األخطاء اإلدارية والتقنية
التي تخللتها وحالة عدم
ولدتها كثافة
الثقة التي
ً
المشاركة قياسيا للسنوات
الماضية ،عززتا التحذيرات
من سيناريوهات مخيفة ليوم
 3نوفمبر المقبل ،وبينها
استغالل روسي للجماعات
المنادية بتفوق البيض في
إثارة العنف أو حتى رفض أي
طرف اإلقرار بشرعية النتائج.

فــي أج ــواء تــوتــر غير مسبوقة
عززتها جوالت الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـم ـكــوك ـيــة على
ج ـم ـيــع الـ ــواليـ ــات وع ـ ـ ــودة سلفه
ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ل ـت ـعــويــض غـيــاب
المرشح الديمقراطي جــو بايدن
عن الساحة ،شهد االقتراع المبكر
ً
فــي االنـتـخــابــات الرئاسية إقـبــاال
ً
تاريخيا ،تخللته "أخـطــاء إداريــة
وتقنية" وحــالــة مــن "ع ــدم الثقة"،
بحسب تقرير جديد لموقع اإلذاعة
العامة (.)NPR
وص ــوت فــي االق ـت ــراع الختيار
الرئيس األميركي القادم وأعضاء
في الكونغرس أكثر من  36مليون
شـخــص ،وفــق تـقــديــرات "مـشــروع
االنتخابات" ،وهــو ما يمثل أكثر
من  7أضعاف عدد األصوات التي
تــم اإلدالء بها فــي هــذا الــوقــت من
سباق .2016
وأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــح أجـ ـ ــرتـ ـ ــه ش ــرك ــة
البيانات "تارغت سمارت" ارتفاع
نـسـبــة ال ـت ـصــويــت بــال ـبــريــد بين
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن  53فـ ــي ال ـم ـئــة
مقابل  36في المئة للجمهوريين،
موضحة أن األشخاص أكبر من 50
ً
عاما شاركوا بنسبة  70في المئة،
ارتفعت كذلك نسبة المصوتين من
صغار السن ومن أصول إفريقية،
مقارنة بالسباق الماضي.
وســادت حالة من تراجع الثقة
ً
في التصويت ،هذا العام خصوصا
بـ ـي ــن أن ـ ـصـ ــار ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد
ً
تــرامــب ،ال ــذي شكك م ــرارا بنزاهة
االن ـت ـخــابــات وت ـحــدث عــن تــزويــر
وإلقاء بطاقات في القمامة.
ووج ــد استطالع لمركز "بيو"
ل ــأبـ ـح ــاث ،أن ن ـس ـبــة الـنــاخـبـيــن
ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــولـ ــون،
إن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات تـ ـت ــم إدارتـ ـ ـه ـ ــا
ً
ج ـي ــدا انـخـفـضــت خ ــال العامين
الماضيين ،مــن  81فــي المئة في
أكتوبر  2018إلى  62في المئة.

أخطاء وبالغات

حملة بايدن
ً
تتفوق ماليا
على ترامب

وشهد االق ـتــراع المبكر بعض
األعـطــال التقنية ،مما تسبب في
طوابير طويلة أمام مراكز االقتراع،
مثل جورجيا وتكساس ،األسبوع
الـمــاضــي ،عندما انتظر ناخبون
عدة ساعات قبل اإلدالء بأصواتهم.
وم ـ ـ ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال ع ـلــى
التصويت بالبريدُ ،سجل العديد

من حاالت األخطاء اإلدارية ،ويتم
ً
اإلبــاغ يوميا عن حــاالت إلرسال
بطاقات اقتراع للناخبين تحتوي
على أخطاء.
وف ـ ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة جـ ــورج ـ ـيـ ــا ،ق ــال
مـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـج ـم ـهــوري بـ ــراد رافـنـسـبـيــرغــر،
إن ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـت ـس ـج ـيــل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ــن
األش ـخــاص تعطلت بسبب كثرة
الدخول عليها.
وأدى خلل فــي جـهــاز تسجيل
البيانات في مقاطعة فورت بيند،
بــواليــة تكساس ،إلــى إغــاق أربــع
مناطق على األقل هناك.
وأع ـل ـن ــت م ـقــاط ـعــة ألـيـغـيـنــي،
ف ــي واليـ ــة بـنـسـلـفــانـيــا ،األس ـبــوع
الماضي ،أن الشركة المسؤولة عن
طباعة بطاقات االقتراع وإرسالها
بــال ـبــريــد أرسـ ـل ــت أوراق اق ـت ــراع
خاطئة إلى نحو  29ألف ناخب.
وفـ ــي أوه ــاي ــو ونـ ـي ــوي ــورك تم
ً
اإلبــاغ أيضا الشهر الماضي عن
أخطاء في بطاقات اقتراع بريدية
آلالف ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ف ـ ــي أوهـ ــايـ ــو
ونيويورك.

عنف البيض
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـ ــأه ـ ــب ب ـم ـخ ـت ـلــف
ال ــوالي ــات لشغب محتمل وكــذلــك
وض ـ ــع ع ـم ــال ـق ــة االن ـ ـتـ ــرنـ ــت مـثــل
فـيـسـبــوك وتــوي ـتــر خـطــة ط ــوارئ
إلبطاء المحتوى التحريضي ،حذر
خبراء في اإلرهاب ،في تصريحات
لموقع "بيزنس إنسايدر" ،من أن
ً
مـتـطــرفـيــن روسـ ـ ــا ق ــد يستغلون
عـ ــاقـ ــات ون ـ ـفـ ــوذ م ــوسـ ـك ــو ل ــدى
ج ـم ــاع ــات ت ـف ــوق ال ـب ـيــض إلثـ ــارة
العنف يوم  3نوفمبر ،مشيرين إلى
أن الدعاية الروسية والمعلومات
المضللة يمكن أن تؤدي إلى إثارة
الفوضى يوم االنتخابات.
وقال زميل السياسة الخارجية
في معهد بروكنغز دانيال بيمان:
"روسـيــا تريد الـفــوضــى ،والعنف
يخدم ذلك ،ويقسم الناس ،ويقلل
الثقة في المؤسسات".
واتـ ـه ــم ال ـخ ـب ـيــر ف ــي اإلره ـ ــاب
بـمـعـهــد م ـيــدل ـبــري بـكــالـيـفــورنـيــا
ج ـ ـي ـ ـسـ ــون ب ـ ــازاك ـ ـي ـ ــس روس ـ ـيـ ــا
بالسعي إلــى "إشعال فتيل تفوق
الـ ـبـ ـي ــض" ،الـ ــذيـ ــن رف ـ ــض ت ــرام ــب
إدان ـت ـهــم وطــالـبـهــم بــاالسـتـعــداد،

ترامب يشاهد مقطع فيديو لبايدن خالل تجمع ألنصاره في مطار إيري الدولي في بنسلفانيا أمس األول (أ ف ب)
ً
م ـب ـي ـنــا أن "مـ ــن مـصـلـحـتـهــا عــدم
االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ل ـلــواليــات
المتحدة وتظل جهود التضليل
السيبراني الذي يستهدف اليمين
ً
ال ــرادي ـك ــال ــي ج ـ ــزءا م ــن مجموعة
ُ
أدوات ت ـس ـت ـخــدم إلش ـع ــال فتيل
تفوق البيض".
ووفــق "بيزنس إنـســايــدر" ،فإن
انتخابات  2020أثبتت أنها األكثر
إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ترامب وأوباما
وق ـبــل ع ــودت ــه ل ـف ـلــوريــدا ،التي
ب ــدأت الـتـصــويــت الـمـبـكــر ،واصــل
دونالد ترامب جوالته ّ
وسرع وتيرة
تنقله بين الــواليــات ،فــي تناقض
تام مع خصمه بايدن ،الذي ابتعد
ع ــن األض ـ ــواء قـبــل أسـبــوعـيــن من
االقتراع والزم منزله لليوم الثاني
على التوالي.
وفي بنسلفانيا ،إحدى الواليات
ال ـســت ال ـتــي يـتـعـ ّـيــن عـلــى تــرامــب
الـفــوز فيها للحصول على واليــة
جــديــدة ،عقد أوبــامــا ،أمــس األول،
ً
تجمع دعـمــا لنائبه الـســابــق ،في

زيــارة أخــذت شكل "درايــف إن" أي
ال ـم ــرور ب ـس ـيــارة أمـ ــام مناصريه
الموجودين في سياراتهم ّ
شجع
فيها أب ـنــاء ال ــوالي ــة ،الـتــي تعتبر
ً
مـ ـعـ ـق ــا ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ،عـلــى
التصويت المبكر.
وبـعــد عـقــده تجمعين االثنين
ف ــي أري ــزون ــا ،ق ــام ت ــرام ــب بــزيــارة
بنسلفانيا ،الـتــي فــاز بها بفارق
ً
ً
ضئيل ج ــدا فــي  ،2016مــؤكــدا أن
"ب ــاي ــدن س ـيــاســي ف ــاس ــد وك ــل ما
يعرفه بايدن هو البقاء في منزله"،
ً
مضيفا أنــه أوق ــف نشاطه "لمدة
خمسة أيام".
وغــابــت ميالنيا تــرامــب ،التي
أصيبت بفيروس كورونا في نفس
الوقت مع زوجها وشفيا منه ،عن
ظهورها األول في تجمع انتخابي
منذ أكثر من سنة كإجراء احتياطي
بسبب "سعال".

مناظرة حاسمة
وع ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرت ـ ـه ـ ـم ـ ــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـح ــاس ـم ــة ،صعد
ترامب هجماته الشخصية ضد

بايدن .وباتت لهجته أكثر عدائية
ً
من أي وقت مضى ،مجددا اتهامه
لخصمه وعائلته بأنها "مؤسسة
إجرامية".
ولـ ـ ــم ي ـك ـت ــف تـ ــرامـ ــب بــوصــف
خصمه بــأنــه "م ـج ــرم" ،بــل طالب
وزير العدل بيل بار بفتح تحقيق
"جنائي" بحقه .ويتمحور هجومه
ترامب حول أنشطة عائلة بايدن،
ً
وت ـح ــدي ــدا أن ـش ـطــة نـجـلــه هــانـتــر
ً
في الصين وأوكرانيا ،مؤكدا أنه
اسـتـغــل الـفـتــرة الـتــي شـغــل فيها
والده منصب نائب الرئيس بين
عامي  2009و.2017
وبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـم ـ ـنـ ــاظـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى،
ال ـت ــي عـمـتـهــا ال ـفــوضــى وت ـب ــادل
االت ـ ـهـ ــامـ ــات ،تـ ـج ــري ال ـم ـن ــاظ ــرة
األخيرة بين الرجلين في ناشفيل
بوالية تينيسي .وقال ترامب" :ال
ً
شيء منصفا في هذه المناظرة"،
ً
مـكــررا هجماته الشخصية ضد
كــري ـس ـتــن وي ـل ـك ــر الـ ـت ــي سـتــديــر
ال ـم ـن ــاظ ــرة وك ــذل ــك ض ــد الـلـجـنــة
المستقلة المكلفة تنظيمها.
ولتجنب الفوضى التي سادت
أول مناظرة سيتم تعديل قواعد

ً
هــذه المناظرة وخـصـّـوصــا قطع
الميكروفون عن المرشح حين ال
يكون دوره في الكالم.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ل ّـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـن ــاظ ــرات
الــرئــاس ـيــة إنـ ــه خ ــال ال ـم ـنــاظــرة
ّ
سيكون أمام كل من ترامب وبايدن
مـ ّـدة دقيقتين لإلجابة عن سؤال
يطرحه عليهما أو على أحدهما
مدير الـنــدوة ،وخــال هــذا الوقت
ً
سيكون الميكروفون مقطوعا عن
ّ
الـمــرشــح اآلخ ــر المفترض بــه أن
ينصت إلى إجابة منافسهّ.
ومــا أن ُينهي كال المرشحين
ّ
المخصصتين لإلجابة،
دقيقتيه
ي ـ ـت ـ ـح ـ ـ ّـول األمـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـن ـ ــده ـ ــا إل ـ ــى
نـقــاش مـفـتــوح بينهما فيصبح
بــإم ـكــان ـه ـمــا الـ ـتـ ـح ــاور م ـبــاشــرة
ً
وت ـك ــون تــال ـيــا مـيـكــروفــونــاتـهـمــا
مفتوحة في نفس الوقت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب" :س ـ ــأق ـ ــوم
بذلك مهما حصل ،لكنه أمر غير
منصف ،ويقول البعض ،إنه يجب
تركه يتكلم ألنــه ينتهي به األمر
على الدوام باإلرباك".

استطالعات وأموال

بايدن ...العودة المستحيلة إلى الوراء
السنة األولى من واليته لتلميع صورة الواليات
المتحدة ،وتأكيد تمسكها بالتعددية من جديد
بعدما هوجمت ألرب ــع سـنــوات ،ثــم التقرب من
جديد مــن حلفاء غربيين أس ــاءت دبلوماسية
ترامب معاملتها.
ورأت سيليا بيلين م ــن مــركــز "بــروكـيـنـغــز
ً
إينستيتيوشن" أن "هناك خطرا" أن يكون بايدن
يرى العالم كما كان عندما انتهت واليته وليس
كما هو اليوم" ،وأن تغيره فكرة مجرد "العودة
إلى الوضع الطبيعي" .وقالت" :لكن العالم تغير
وترامب غير اللعبة في الكثير من المواضيع إلى
ً
درجة أن هذا لم يعد ممكنا".
من جهتها ،قالت كاترينا ماليغان من مركز
"أميريكان بروغريس" القريب من الديمقراطيين
"بشكل عام ال أعتقد أن السياسة الخارجية لبايدن
ستكون إعــادة صياغة للسياسة الخارجية في
عهد أوباما ،وسيكون عليه التعامل مع صعود

سلة أخبار
الرئيس يمتلك حسابًا
مصرفيًا في الصين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز،
أمس األول ،أن الرئيس دونالد
ترامب أمضى سنوات سعيًا
إلقامة مشاريع تجارية في
الصني ،حيث احتفظ بحساب
مصرفي لم يكن معروفًا سابقًا.
وأظهر تحليل لسجالت ترامب
الضريبية ،نشرته الصحيفة ،أن
حساب ترامب بالصني لم يتم
اإلبالغ عنه سابقًا ،كما لم يتم
تضمينه في إفصاحاته املالية
العامة ،موضحة أنه محتفظ به
تحت اسم شركة ،كما أن لديه
أيضًا حسابات مصرفية في
بريطانيا وأيرلندا.
وبحسب الصحيفة ،فإن
الحساب الصيني يخضع
لسيطرة إدارة فنادق ترامب
الدولية ،مشيرة إلى أن الشركة
دفعت ضرائب بقيمة 188.561
دوالرا في الصني أثناء متابعة
صفقات الترخيص هناك من
عام  2013إلى عام .2015

ً
وأظهر استطالع أجرته أخيرا
صحيفة "نيويورك تايمز" و"كلية
سـيـيـيـنــا أن ب ــاي ــدن ي ـت ـقـ ّـدم على
ً
ت ــرام ــب ب ـت ـســع نـ ـق ــاط ،ع ـل ـم ــا أن
استطالعات أخرى تعطي نتائج
ً
أكثر تقاربا على غــرار مركز ّ"آي
بي دي/تي آي بي بي" ،الذي توقع
ب ــدق ــة ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات ،2016
وأظـهــرت نتائجه أن الـفــارق 2.3
نقطة فقط.
وأفــادت إفصاحات قدمت إلى
لجنة االنتخابات االتحادية ،أمس
األول ،بأن أن حملة بايدن دخلت
ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة م ــن ال ـس ـبــاق
ً
بتفوق مالي كبير وجمعت أمواال
وأنفقت أكثر من حملة ترامب في
سبتمبر ،وأصـبـحــت إعــانــاتـهــا
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة أك ـث ــر ان ـت ـش ــارا على
شاشات التلفزيون.
وفي نهاية سبتمبر ،كان لدى
حملة بــايــدن  177مليون دوالر،
أي مــا ي ـقــرب مــن ثــاثــة أضـعــاف
مبلغ  63مليون دوالر لدى حملة
ترامب.
وج ـم ـع ــت ح ـم ـلــة ب ــاي ــدن 281
مـ ـلـ ـي ــون دوالر خـ ـ ــال ا لـ ـشـ ـه ــر،
أي أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أض ـع ــاف ما
جـمـعـتــه حـمـلــة ت ــرام ــب .وأنـفـقــت
أكثر مــن مثليها على اإلعــانــات
التلفزيونية واإلذاعية.
(واشنطن -وكاالت)

يختصر الـمــرشــح الــديـمـقــراطــي جــو بــايــدن
سياسته الخارجية باستعادة زعامة الواليات
المتحدة ،ويـهــدف على مــا يبدو إلــى نسف ما
تحقق فــي حقبة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،لكن
فــي ح ــال انـتـخــابــه ،سـيـكــون عليه الـتـعــامــل مع
عالم مختلف وال يمكنه االكتفاء بمجرد عودة
إلى الوراء.
وكتب بايدن ،في نشرة "فورين أفيرز" في بداية
السنة ،أن "مصداقية وتأثير الواليات المتحدة في
العالم تراجعا منذ أن غادر هو والرئيس باراك
ً
أوباما السلطة" ،واعدا بأن يعمل "لتقود أميركا
ً
مجددا العالم".
وفي تناقض واضح مع ترامب ،يريد بايدن
ً
االنضمام مجددا ومن اليوم األول لتوليه الرئاسة،
إلى اتفاق باريس للمناخ ،ثم إعادة العالقات مع
منظمة الصحة العالمية.
وهو يقترح تنظيم "قمة للديمقراطيات" في

دوليات

االستبداد من جديد وواقــع أن الديمقراطية لم
تعد في طور االتساع في جميع أنحاء العالم".
من جهته ،حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون
األوروبية كليمان بون من أن القارة العجوز يجب
أال تعتبر فــي حــال حــدث التغيير ،أن "الــوضــع
ً
سيكون كما كان قبل انتخاب ترامب" ،مضيفا:
"ب ــاع ـت ـق ــادي ،سـتـسـتـمــر ت ــوج ـه ــات مـعـيـنــة في
رئاسة ترامب الضغط على االتـحــاد األوروب ــي
بشأن مشاركته في الجهود الدفاعية والحزم في
مجال التجارة والمواجهة مع الصين بطريقة
أو بأخرى".
وبـ ـمـ ـع ــزل مـ ــن أس ـلــوب ـي ـه ـمــا الـمـتـنــاقـضـيــن
وتكتيكاتهما المختلفة ،يلتقي بايدن وترامب
حول عدد من القضايا الكبرى .فقد حاول ترامب
الحديث العهد في السياسة "وضع حد للحروب
ال ـتــي ال تـنـتـهــي" وبـ ــدأ بـ ــدون مـ ـش ــاورة ،سحب
الجنود من سورية والعراق وأفغانستان.

ً
أم ــا ب ــاي ــدن ،فسيتولى الـمـنـصــب محمال
ً
ب ــأعـ ـب ــاء ك ـب ـي ــرة ب ـع ــدم ــا ص ـ ــوت خ ـصــوصــا
لمصلحة الحرب على العراق في  .2003لكنه
اعترف بأن ذلك كان "خطأ" ّ
وغير موقفه مع
تعبير الرأي العام عن ملل متزايد من النزعة
التدخلية األميركية.
لذلك ،من غير المرجح أن يرسل بايدن قوات
كبيرة إلى أفغانستان بل سيعتمد على مهمات
القوات الخاصة في مكافحة اإلرهاب.
وبايدن الذي يمثل طبقة حاكمة تأمل منذ فترة
طويلة في أن تتحول الصين إلى الديمقراطية
مستفيدة من انفتاحها االقتصادي ،يبدي موقفه
ً
في هذا الشأن أيضا في حين تتواجه واشنطن
ً
وبكين فيما يبدو حربا باردة جديدة.
ً
ويصر المرشح الديمقراطي حاليا على أن
"ال ــوالي ــات المتحدة يجب أن تـكــون حــازمــة مع
الصين" ،كما لو أنه يسعى إلى تجنب انتقادات

ترامب الذي يتهمه بأنه "ضعيف" ويمكن التالعب
به بسهولة.
ويرى بيل بيرنز الدبلوماسي السابق الذي
ً
يرأس حاليا مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،أن
إدارة هذه المنافسة االستراتيجية ستحدد "نجاح
أو فشل السياسة الخارجية للواليات المتحدة".
وقال بيرنز ،إن إدارة بايدن ستركز أكثر على
إن ـشــاء شـبـكــة مــن الـتـحــالـفــات فــي آس ـيــا "ليس
بهدف منع صعود الصين ألن الواليات المتحدة
ال تستطيع تحمل ذلــك ،بل من أجــل رســم بيئة
نشأتها".
يبقى معرفة ما إذا كــان بايدن سيعتمد في
حال فوزه على هوامش مناورات أوجدها ترامب،
فـيـمــا يتعلق بــالـصـيــن وال ـت ـجــارة والـمــواجـهــة
النووية مع إيران أو كوريا الشمالية ،أو أنه كما
تساءلت سيليا بيلين "سيميل ،كما فعل ترامب،
إلى محو كل ما فعله سلفه ليبدأ من الصفر؟".

 ...ويقطع مقابلة CBC
ويهدد بفضح تحيزها

هدد الرئيس ترامب،
أمس األول ،بنشر مقابلة
تلفزيونية مطولة مع
الصحافية ليزلي ستال
على شبكة  CBCقبل
بثها ،مؤكدًا أنها محاولة
لفضح «تحيزها وتدخلها
االنتخابي املروع».
وأكد ترامب أن ستال
انحرفت إلى منطقة أثارت
غضبه .وكتب في تغريدة:
«يسعدني أن أبلغكم أنه من
أجل الدقة في نقل املعلومة،
أفكر في نشر مقابلتي
مع ليزلي ستال الخاصة
ببرنامج  60دقيقة ،قبل
موعد بثها املباشر ،وسيتم
القيام بذلك حتى يتمكن
الجميع من الحصول على
ملحة عما تدور حوله املقابلة
الوهمية واملتحيزة».

«رقصة الرئيس» تلهم
وسائل التواصل

انشغلت األوساط العاملية
خالل الساعات املاضية،
برقصة الرئيس ترامب في
ختام فعاليته االنتخابية
تكتف
في بنسلفانيا ،ولم
ِ
باجتياح وسائل التواصل
االجتماعي ،بل ألهمت
مستخدمي تطبيق «تيك توك»
بنسخ حركاته على أغنية
«» »YMCAوتقليدها ،لتصبح
«تريند» جديدًا ،أطلق عليه
اسم« :رقصة ترامب».
وقالت مجلة نيوزويك
األميركية ،إن «تريند» الرقص
الجديد مزيج من أغنية «VIVA
 »LA VIDAلـ COLDPLAY
و» »SWINGلـ  ،SAVAGEوالتي
ألهمت في األصل اتجاهًا
يسمى رقصة «VIVA LA
.»SWING

بولسونارو :سأحضر
تنصيب ترامب

أعرب الرئيس البرازيلي
جايير بولسونارو ،أمس،
عن دعمه لنظيره األميركي
دونالد ترامب من أجل الفوز
بوالية ثانية ،مؤكدا أنه «يأمل
بمشيئة الرب حضور حفل
تنصيبه».
وقال بولسونارو عقب اجتماع
في برازيليا مع مستشار
األمن القومي األميركي روبرت
أوبراين« ،لست مضطرًا إلخفاء
ذلك ،وأنا ال أتدخل ،لكنه يأتي
من القلب» ،مضيفًا« :إنني
أعبر عن نفسي بهذه الطريقة
بسبب االحترام الذي أكنه
للشعب األميركي وللرئيس
ترامب».

ةديرجلا
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رياضة

الجولة الثانية لدوري «التصنيف» ...خطف النقاط أربك الحسابات
الكويت ال يجيد تحت الضغط والقادسية متذبذب وتراجع الفت للعربي وكاظمة
حازم ماهر
وأحمد حامد
و عبدالرحمن فوزان

رغم تصدره جدول ترتيب
دوري التصنيف بفارق
األهداف عن الفحيحيل
والساحل فإن مستوى
القادسية متذبذب ،في وقت
ال يجيد الكويت حينما يضغط
عليه المنافسون في الهجوم.

ح ـف ـلــت ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة مــن
مـ ـن ــا فـ ـس ــات دوري ا ل ـت ـص ـن ـيــف
لكرة القدم بالمفاجآت المدوية،
وسـ ـ ـق ـ ــوط ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
القادسية الذي تمكن من الفوز
عـلــى بــرقــان وال ـتــربــع عـلــى قمة
ال ـب ـطــولــة ،ب ـف ــارق األهـ ـ ــداف عن
ال ـس ــاح ــل وال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ـلــذيــن
يـتـنــافـســان عـلــى لـقــب الـحـصــان
األسود للبطولة.
ً
قــدي ـمــا ق ــال ــوا ع ــن ك ــرة ال ـقــدم
"س ــاح ــرة م ـس ـتــديــرة نـتــائـجـهــا
مثيرة وأحيانا مريرة" ،ةهذا ما
ينطبق على الجولة الثانية التي
خالفت كل التوقعات ،لذلك كانت
الجماهير على موعد مع المتعة
ليس في فنيات كرة القدم ،ولكن
في إثارتها وتشويقها.
وت ـس ـت ـح ــق أنـ ــديـ ــة ال ـس ــاح ــل
والفحيحيل وا لـشـبــاب أن تنال
لقب نجم الجولة الثانية ،بعد
مزاحمة األول والثاني للقادسية
ع ـلــى ال ـق ـمــة ،وال ـم ـس ـتــوى ال ــذي
قـ ــدمـ ــه ال ـ ـثـ ــالـ ــث أمـ ـ ـ ــام ال ـك ــوي ــت
واستحق عليه نقطة" .الجريدة"
بدورها تلقي الضوء على أبرز
أح ـ ـ ـ ــداث الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
السطور التالية:

إعادة الحسابات
ت ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــع
ال ـش ـب ــاب ه ــي األق ـ ـ ــوى ف ــي ه ــذه
الجولة ،نظرا للندية بين طرفي
اللقاء ،وإن كانت األفضلية تصب
بــال ـط ـبــع ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـش ـبــاب
ب ـف ـضــل ال ــرب ــاع ــي عـبــدالـمـحـســن
التركماني وعبدالهادي خميس
وس ـ ـيـ ــزار ونـ ـ ـ ــداي ب ـت ـحــركــات ـهــم
ال ــواعـ ـي ــة الـ ـت ــي أره ـ ـقـ ــت الع ـب ــي
المنافس.
في المقابل ،فإن األبيض رغم
ً
أنه كان قريبا من الظفر بالنقاط
الثالث وتهديد مرمى الشباب في
أكثر من مناسبة ،لكن المالحظ
أنـ ـ ــه ح ـي ـن ـم ــا يـ ـتـ ـع ــرض لـضـغــط
ه ـجــومــي م ــن ال ـم ـنــافــس تـنـهــار
قواه ،وهو ما حدث أمام العربي
في نهائي كأس سمو األمير ثم
ال ـش ـبــاب ،واألمـ ــر س ـيــدفــع إدارة
األبيض وجهاز الكرة والجهاز
الفني إلعادة الحسابات جيدا.

معجزة كروية

األخضر مازال
يعيش نشوة
االنتصار بكأس
سمو األمير لذلك
غاب التركيز عنه

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـع ــد مـ ـب ــاراة
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة وخـ ـيـ ـط ــان األبـ ـ ــرز
على اإل ط ــاق ،فأكثر
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن
ف ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان
كانوا يمنون
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــس

جانب من مباراة الكويت والشباب (تصوير جورج رجي)

عقلة :لن نغض الطرف عن تصرف ناصر
أب ــدى نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة بنادي
الكويت عادل عقله عدم رضاه عن تصرف
م ـهــاجــم األب ـي ــض ي ــوس ــف ن ــاص ــر ،مـشـيــرا
إلــى أن إدارة الـنــادي لن تغض الطرف عن
سوء السلوك الذي أدى إلى خروج الالعب
بــال ـب ـطــاقــة الـ ـحـ ـم ــراء ،ب ـعــد دخ ــول ــه ملعب
المباراة بدقائق معدودة.
وكـ ــان ال ـكــويــت ق ــد ت ـع ــادل إيـجــابـيــا مع
الشباب في ثاني مباريات دوري التصنيف،
ليفقد الصدارة التي آلت للغريم التقليدي
فريق القادسية.
وقال عقلة إن األبيض لم يكن في أفضل
ب ـ ـخ ـ ـس ـ ــارة ب ـ ـ ـعـ ـ ــدد ق ـ ـل ـ ـيـ ــل م ــن
األهـ ــداف ال يــزيــد عـلــى أرب ـعــة!،
فــي ظــل فـيــروس كــورونــا الــذي
أصاب أربعة العبين قبل اللقاء
إلى جانب بقية اإلصابات.
فما حققه خيطان بالتعادل
مع السالمية  2-2يعد إح ــدى

حــاالتــه أم ــام الـشـبــاب ،فــي حين قــدم ابناء
األحـ ـم ــدي م ـس ـتــوى الف ـت ــا ي ــدل ع ـلــى عمل
ً
فـنــي وإداري مـمـيــز ،مـضـيـفــا ان الـتـعــادل
الذي تحقق في المباراة جاء عــادال ،عطفا
على األداء المميز للشباب ،وحالة النقص
التي عانى منها فريقه بعد خــروج ناصر
بالبطاقة الحمراء.
وعـ ــن م ـس ـتــوى م ـح ـتــرفــي ال ـف ــري ــق ،أكــد
عـقـلــة أن الـثـنــائــي سـيـســوكــو ،واإلسـبــانــي
ديمبلي يظهران مستويات متميزة جدا،
ً
مـشـيــرا الــى ان االخـيــر سـيــواصــل تــواجــده
لنهاية الـمــوســم ،وأن الـفــريــق يتطلع الــى

معجزات كرة القدم ،فالسماوي
ت ـقــدم بـهــدفـيــن ف ــي الــدقـيـقـتـيــن
 12و ،16ث ــم أ ت ـي ـح ــت ل ــه ر ك ـلــة
ج ـ ـ ـ ــزاء أهـ ـ ــدرهـ ـ ــا نـ ــايـ ــف زوي ـ ــد
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،30وربـ ـم ــا ه ــذه
اللعبة كانت نقطة التحول في
الـلـقــاء مــع الـتـعــالــي عـلــى الـكــرة
والغرور ،لينجح أبناء خيطان
في تقليص الفارق عن طريق
جيمي سياج ،ثم أثمر الضغط
فــي ال ـشــوط الـثــانــي عــن هــدف
ال ـت ـعــادل ال ــذي أحـ ــرزه محمد
ع ـب ـيــد ،وم ــن ال ـمــؤكــد أن هــذه
النقطة قــد يـكــون لـهــا مفعول
ال ـ ـس ـ ـحـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ف ــي
الموسم الجاري.
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة

لقطات

سباق االستحواذ على الكرة

الجاسم :السالمية َّفرط
في فرصة لتجاوز خيطان
أكد إداري فريق السالمية لكرة القدم يوسف الجاسم أن فريقه
فرط في فرصة الفوز على خيطان ،في إشارة إلى ركلة الجزاء التي
أهدرها نايف زويد في الدقيقة  ،30حيث إن السماوي كان متقدما
بهدفين دون رد ،معربا عن أمله تصحيح األخطاء وتقديم األفضل
في المباريات المقبلة.
وك ــان السالمية أخـفــق فــي الـحـفــاظ عـلــى تـقــدمــه عـلــى خيطان
بهدفين دون رد ،بخروجه متعادال نهاية المطاف ليحصد النقطة
الثانية في مشواره بدوري التصنيف.
وقال الجاسم إن الجهاز الفني ،بقيادة محمد المشعان ،ال يزال
في طور البحث عن العناصر األفضل ،السيما أن الفترة التي تسلم
فيها الفريق جاءت قبل أيام معدودة من انطالق المنافسات.
من جانبه ،أعرب مدير فريق خيطان مشعل الدوسري عن رضاه
بنقطة الـتـعــادل ،مــؤكــدا أن الـعــودة أمــام فريق كالسالمية يجعل
النقطة بطعم الفوز ،ويعيد الثقة لالعبين في أنفسهم بعد الخسارة
االولى أمام الكويت.
وأضــاف الدوسري أن الفريق مر بظروف صعبة قبل مواجهة
السالمية ،بــإصــابــة عــدد مــن الالعبين بـفـيــروس كــورونــا ،إال أنه
نجح في تجاوزها ،مشيرا إلى أن الهدف يبقى البقاء بين الكبار
في الدوري الممتاز.

انهاء االيفواري جمعة سعيد لفترة الحجر
ً
ال ـم ـنــزلــي وال ـ ـعـ ــودة س ــري ـع ــا لـلـمـشــاركــات
م ــع ال ـفــريــق ،مـمــا سـيـضـيــف ق ــوة حقيقية
لالبيض.
وكشف عقلة عن وصــول مدافع الفريق
الجديد التونسي رامــي البدوي قبل أيــام،
ً
ً
ليدخل ايضا في الحجر المنزلي تمهيدا
لدخوله في التدريبات الجماعية واالنخراط
ً
فــي منظومة االبـيــض اس ـت ـعــدادا للموسم
الجديد ،كما كشف عن مفاوضات متقدمة
مــع محترف سيتم الكشف عنه خــال 48
ساعة بحد أكثر ،الكتمال عقد المحترفين.

نـقـطـتـيــن ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة أم ــام
ً
فــريــق يـعــانــي بـقــوة تـعــد درســا
للجهاز الفني للسالمية بقيادة
ال ـ ـمـ ــدرب د .م ـح ـم ــد ال ـم ـش ـعــان
والالعبين ،وقد تكون المباراة
نـ ـقـ ـط ــة ت ـ ـح ـ ــول أي ـ ـض ـ ــا س ـ ـ ــواء
لألفضل أو لألسوأ!

األضعف
وتـتـنــافــس م ـبــاراتــا الـعــربــي
والجهراء ،وكاظمة والفحيحيل
ع ـل ــى ل ـق ــب األضـ ـع ــف ف ــي ه ــذه
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ،ف ـ ــي ظ ـ ــل انـ ـخـ ـف ــاض
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــربـ ــي وك ــاظـ ـم ــة
عـلــى غـيــر الـمـتــوقــع ،فاألخضر
يـبــدو أ نــه م ــازال يعيش نشوة

• تنتظر لجنة المسابقات تقرير
حكم لقاء الكويت والشباب عبدالله
ّ
جمالي ،لتحويل واقعة تلفظ يوسف
نــاصــر وطـ ــرده م ـبــاشــرة إل ــى لجنة
االنضباط.
• عقد نــائــب رئـيــس جـهــاز الكرة
بنادي الكويت ،عادل عقلة ،اجتماعا
م ــع مـ ــدرب ال ـفــريــق ال ـهــول ـنــدي رود
كرول ،لمناقشته في أسباب التعادل
مع الشباب.
• أ ثـ ـ ـ ـ ــأر غـ ـي ــاب
ب ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع
وال ـ ـن ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــري
سـيـســوجــو عن

االنتصار بكأس سمو األمير،
ولذلك غاب التركيز عنه تماما
وظ ـ ـهـ ــرت خـ ـط ــوط ــه م ـت ـب ــاع ــدة
و غــاب االنسجام والتناغم عن
العبيه ،أما اإلشادة بالبرتقالي
وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــدرتـ ـ ــه ف ــي
المنافسة على حصد البطولة
ف ـق ــد جـ ـ ــاء ت ب ـ ـمـ ــردود س ـل ـبــي،
ليخسر الجلد والسقط ،ويقدم
واحدة من أسوأ مبارياته.
واأل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال يـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــل مـ ــن
م ـن ــاف ـس ـي ـه ـم ــا ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ح ـق ـقــا
األف ـ ـضـ ــل ،ف ــاألحـ ـم ــر ن ـج ــح فــي
تـحـقـيــق ف ــوز مـسـتـحــق بفضل
اجـ ـ ـ ــادة ج ـ ـهـ ــازه ال ـف ـن ــي ق ـ ــراء ة
المباراة وتجهيز الالعبين لها،
كما أن الجهراء لم يفقد األمل

اتجاه إليقاف خميس «برقان»
لتدخله القوي على الرشيدي
استدعى نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام
أحمد عقلة ،حكم مباراة القادسية وبرقان محمد العطار
لـلــوقــوف عـلــى أس ـبــاب ع ــدم ات ـخــاذ عـقــوبــة مـنــاسـبــة ضد
الع ــب بــرقــان صــالــح خـمـيــس ،لتدخله ال ـقــوي عـلــى العــب
القادسية عيد الرشيدي ،على أن يتم تحويل الواقعة إلى
لجنة االنضباط باالتحاد للتحقيق مع الالعب واتخاذ
القرار المناسب.
وعلمت "الجريدة" أن النية تتجه داخل لجنة االنضباط
إلى ايقاف الالعب صالح خميس عددا من المباريات ،ولفت
نظر حكم المباراة التخاذ ما يلزم في مثل هذه الحاالت.
في التعادل ونجح في تحقيق
مبتغاه.

مستوى متذبذب
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
ل ـل ـتــرت ـيــب بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف عــن
الساحل والفحيحيل ،فإن الفريق
ي ـع ــان ــي ت ــذب ــذب ال ـم ـس ـت ــوى فــي
ال ـم ـب ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،ح ـيــث ظهر
ب ـم ـس ـت ــوى أفـ ـض ــل فـ ــي الـ ـش ــوط
الثاني لمواجهته مع برقان عن
الشوط الثالث ،كما أن األخطاء
مازالت مستمرة ،وهــو ما يضع
عالمة استفهام حول قدرته على
االستمرار في الصدارة.
وهـ ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة

واص ـل ــت تــأل ـق ـهــا ،ف ــي مـقــدمـتـهــا
ال ـت ـض ــام ــن ،ال ـ ــذي قـ ــدم مـسـتــوى
ً ً
جيدا جدا أمام اليرموك ،ونجح
في تحقيق فوز مستحق بثالثة
أهــداف لهدف ،ليؤكد الفريق أن
ـأت
مــا قــدمــه أمــام القادسية لــم يـ ِ
مصادفة أو بضربة حظ.
أمــا الـيــرمــوك والصليبيخات
ف ـلــم ي ـقــدمــا م ــا ي ـش ـفــع ل ـه ـمــا في
المنافسة عـلــى الـتــأهــل لـلــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،ل ـك ــن ت ـب ـق ــى ال ـف ــرص ــة
مواتية أمامهما لتحقيق نتائج
أف ـض ــل م ـص ـحــوبــة ب ـمـسـتــويــات
مقبولة.

أرقام
ق ــائ ـم ــة م ـ ـبـ ــاراة ب ــرق ــان ال ـع ــدي ــد مــن
األسئلة ،خصوصا أن الالعبين ّ
قدما
مستوى ال بأس به أمام التضامن.
• س ـع ــادة غ ــام ــرة عــاشـهــا العـبــو
الشباب في غرفة خلع المالبس ،بعد
تحقيق الـتـعــادل مــع الـشـبــاب ،وهو
األمر ذاته بالنسبة لالعبي خيطان
بعد التعادل مع السالمية.
• قـ ــاسـ ــم مـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن م ــدرب ــي
ّ
العربي والسالمية وكاظمة يتمثل
في التفكير بقوة في إجراء تغييرات
في التشكيل األساسي ،بعد ظهور
أكثر من العب دون المستوى.

جدول الترتيب

• شهدت الجولة الثانية من منافسات دوري التصنيف إحراز  21هدفا ،بمعدل 3
أهداف في المباراة الواحدة ،علما أن الجولة األولى تفوقت بفارق هدف.
• أشهر الحكام  3بطاقات حمراء لالعبي كاظمة عبدالله الفهد ،والسالمية محمد
سويدان ،والكويت يوسف ناصر ،واألخير نال بطاقة مباشرة.
• احـتـســب الـحـكــام  6رك ــات ج ــزاء ،أح ــرزت منها  5بــواسـطــة الــاعـبـيــن رفائيل
(الصليبيخات) ،ومحمد جـمــال (الـســاحــل) ،ومحمد عبيد (خـيـطــان) ،وعبدالله
البريكي (الكويت) ،ووسام اإلدريسي (اليرموك) ،بينما أهدر نايف زويد (السالمية).
•  3أنــديــة حققت الـفــوز فــي الجولتين ،كــل منها حصد  6نـقــاط وظـفــر بمكافأة
االتـحــاد بــواقــع  2000ديـنــار لكل منها ،وهــي القادسية والساحل والفحيحيل،
بينما  7أندية لم تحقق الفوز هي برقان والجهراء واليرموك وكاظمة والعربي
والصليبيخات والشباب.
• يتقاسم القادسية والساحل لقب اقــوى خط هجوم ،حيث أحــرز كل منهما 6
أه ــداف ،واليرموك وخيطان أضعف خط دفــاع ،بعد أن منيت شباك كل منهما
بــ 6أه ــداف ،أمــا الفحيحيل فهو صاحب اقــوى خط دفــاع ،حيث لم تهتز شباكه
في الجولتين.

الزنكي :نقطة أمام حامل
اللقب «مكسب»
أبدى مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي رضاه الكبير عن تعادل
فريقه مع الكويت وتحقيق نقطته األولى في مشواره بدوري التصنيف،
ً
مشددا على أن النقطة أمام حامل اللقب تعد مكسبا.
وقال الزكي" :لعبنا امام حامل اللقب ،وهو خصم متمرس وصاحب
انـجــازات كبيرة ،ولكن العبينا كانوا على قــدر عــال من المسؤولية،
ويملكون ثقة كبيرة بأنفسهم ،وهو ما مكنهم من الحفاظ على األداء
الجيد رغم التأخير بالنتيجة ،ثم كسب االفضلية الميدانية وصوال
الى تعديل النتيجة".
وتابع" :نستحق هذة النتيجة ،ألننا بذلنا مجهودا كبيرا قبل وأثناء
المباراة كفريق متكامل ،ابـتـ ً
ـداء من الالعبين وصــوال الــى الجهازين
الفني واإلداري".
ولفت الى ان الشباب يطمح الى البقاء بين أصحاب المراكز العشرة
األولى بشكل مبدئي مع نهاية دوري التصنيف ،ومن ثم التفكير فيما
هو قادم.
من جانب آخر ،ينتظر الشباب خالل أيام وصول مدربه المونتنيغري
بوبانو سالفيلوب الــذي سيقود الفريق امــام السالمية فــي الجولة
الرابعة من دوري التصنيف ،السيما ان جدول المسابقة أعفى الفريق
مــن الـمـشــاركــة فــي الـجــولــة ال ـقــادمــة ،كـمــا ينتظر ايـضــا اكـتـمــال عقد
محترفيه بوصول العب االرتكاز السنغالي سليم مامادو.

ةديرجلا
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ً
أبوالمجد :ابتعدت حرصا
على مصلحة األبيض

الكويت استعاد اتزانه
على حساب «برقان» في «ممتاز اليد»

•

جانب من مباراة الكويت وبرقان (تصوير جورج رجي)

محمد عبدالعزيز

نجح الكويت في تعزيز صدارته
لدوري «ممتاز اليد» ،بعد فوزه
على برقان  28-33في إياب
الدور الثاني للمسابقة.

استعاد فريق الكويت لكرة اليد
اتــزانــه على حـســاب بــرقــان بفوزه
عليه بنتيجة  ،28-33في المباراة
التي جمعت الفريقين أمــس على
ص ــال ــة ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
بمنطقة صباح السالم في افتتاح
ال ـ ــدور ال ـثــانــي (اإليـ ـ ـ ــاب) "ال ـجــولــة
ال ـس ــادس ــة" م ــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز
للعبة.
وبذلك ّ
عوض األبيض الخسارة
أمــام السالمية األحــد الماضي في
ذهاب الدور األول ،وعزز موقعه في

صدارة الترتيب برصيد  13نقطة،
بينما ظل برقان بنقطتين المركز
الخامس قبل األخير.
وتقام اليوم  5مباريات ضمن
الجولة السادسة من دوري الدرجة
األول ــى ،أبــرزهــا في الثامنة مساء
بين النصر والفحيحيل على صالة
الشيخ سعد العبدالله ،ويسبقها
م ـب ــارات ــان ع ـلــى ال ـصــالــة نفسها،
حيث يلتقي في الرابعة والنصف
ً
عصرا خيطان مع الساحل ،وعند
الساعة  6:15مساء يلعب القرين

مع اليرموك ،بينما تقام المباراتان
ال ـم ـت ـب ـق ـي ـتــان ع ـل ــى ص ــال ــة مــركــز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،حيث
يلعب في الخامسة مساء التضامن
مع الجهراء ،وفي  6:45مباراة أخرى
تجمع بين الشباب والصليبيخات.
وستكون المباراة األولــى على
ً
ص ـف ـيــح سـ ــاخـ ــن ،ن ـ ـظـ ــرا لـطـمــوح
الفريقين النصر الرابع والفحيحيل
الخامس برصيد واحد  6نقاط في
نفض غـبــار الهزيمة فــي الجولة
الماضية ،بعد سقوط األول أمام

«سلة برقان» تتعاقد مع أحمد سعود
•

جابر الشريفي

نجحت إدارة نادي برقان في التعاقد مع العب
كرة السلة أحمد سعود ،لتدعيم صفوف الفريق
ً
األول ،استعدادا للموسم المقبل الذي سينطلق
في  8نوفمبر المقبل.
ويتميز سعود بالتصويبات الثالثية وطول
القامة ،باإلضافة الى خبرته الطويلة في األندية
ال ـك ـب ـيــرة ،إذ سـبــق ل ــه الـلـعــب ألن ــدي ــة الـقــادسـيــة
وكاظمة والكويت والقرين والـجـهــراء ،في حين
يلعب لبرقان للمرة األولى.
وبذلك يكون برقان تعاقد مع ثاني العب متميز
بعد توقيعه مع العب القادسية عبدالله سالمين.
ُيذكر أن فريق سلة برقان شــارك في الــدوري
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ،وقـ ــدم
مستويات الفتة ،ووقع هذا الموسم مع المدرب
الوطني طالل القالف لتولي مهمة قيادة الفريق
ً
هذا الموسم خلفا للوطني خالد بوزبر

سعود يحمل قميص برقان بعد توقيع العقد

خ ـي ـط ــان والـ ـث ــان ــي أم ـ ــام ال ـقــريــن
ً
طمعا في الظفر بالنقطتين ،على
أمل اللحاق بركب المنافسة على
المراكز األولى قبل فوات األوان.
وفــي المباراة الثانية ،ستكون
ال ـف ــرص ــة س ــان ـح ــة أم ـ ــام خـيـطــان
الثاني بفارق األهداف خلف القرين
المتصدر والشباب الثالث والفرق
ال ـثــاثــة بــرص ـيــد واح ـ ــد  8ن ـقــاط،
لتحقيق فوز في متناول يده على
أمل
الساحل الثامن بنقطتين ،على ّ
االنفراد بقمة الترتيب في حال تعثر

•

القاهرة  -ةديرجلا

•

رحب مسؤولو نادي الزمالك
بـتــأجـيــل م ـبــاراتــه أم ــام الــرجــاء
المغربي ،المقرر إقامتها بعد
غ ـ ــد ،فـ ــي إي ـ ـ ــاب ن ـص ــف ن ـهــائــي
دوري أب ـط ــال إفــري ـق ـيــا ،بسبب
تزايد إصابات فيروس كورونا
بين صفوف بطل المغرب.
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ــزمـ ــالـ ــك وصـ ــول
خ ـ ـطـ ــاب رس ـ ـمـ ــي م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
اإلفريقي (كــاف) ،يفيد بتأجيل
المباراة ،من أجل اإلعالن رسميا
موافقته ،وهو ما أكده مرتضى
منصور رئيس القلعة البيضاء.
وقال منصور ،في تصريحات
ل ـق ـن ــاة الـ ــزمـ ــالـ ــك ،إن نـ ــاديـ ــه ال
يـمــانــع تــأجـيــل م ـب ــاراة الــرجــاء،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى أواص ـ ـ ــر ال ـعــاقــة
الجيدة بين الشعبين المصري

مرتضى منصور

جايمي باتشيكو

والمغربي ،خصوصا أن هناك
إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة بـ ـفـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ف ــي صـ ـف ــوف ال ـفــريــق
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا" :نـ ـحـ ـت ــرم

جميع األنــديــة الـعــربـيــة ،ســواء
فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب أو ت ـ ــو ن ـ ــس أو
الجزائر وغيرها ،فنحن نمتلك
شعبية جارفة عربيا وإفريقيا،

القرين األول أمام اليرموك السادس
ب ــ 6نـقــاط أو الشباب الثالث أمــام
الصليبيخات الـســابــع ب ــ 5نقاط،
ً
نظرا لصعوبة المباراتين وتقارب
مستوى فرقهما.
وال ـ ـشـ ــيء ن ـف ـســه يـنـطـبــق على
ال ـم ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ال ـتــى ستكون
المهمة فيها سهلة أمــام الجهراء
قبل األخير بنقطة واحدة لتحقيق
أول انـتـصــار لــه فــي الـ ــدوري على
ح ـســاب الـتـضــامــن األخ ـي ــر ب ــدون
رصيد.

محمد عبدالعزيز

أكد المدرب السابق لفريق الكويت لكرة اليد ،المصري مجدي
ً
أبوالمجد ،أنه فضل ترك الفريق في هذا التوقيت ،حرصا منه
على مصلحة الفريق في المقام األول ،ألنه فريق كبير ويحمل
لقب البطوالت المحلية في السنوات األخيرة.
وكان أبوالمجد قد ّ
قدم استقالته من القيادة الفنية للفريق
األول ل ـكــرة ال ـيــد ب ـن ــادي ال ـكــويــت عـقــب خ ـس ــارة ال ـفــريــق أم ــام
السالمية األحد الماضي ،في ختام الدور األول "الذهاب" الجولة
الخامسة من للدوري الممتاز لكرة اليد.
وق ــال أبــوالـمـجــد ،فــي تصريح خاص
ل ـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أنـ ـ ــا مـ ـ ـ ــدرب م ـح ـتــرف
واضــع مصلحة النادي أو المنتخب
ال ــذي أق ــوم بتدريبه قبل مصلحتي
ال ـش ـخ ـص ـيــة ونـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ن ــادي
ك ـب ـي ــر "يـ ـحـ ـم ــل ه ــوي ــة الـ ـبـ ـط ــل" لـكــن
ه ـنــاك اخ ـتــافــا ف ــي وج ـه ــات الـنـظــر،
ل ــذل ــك فـضـلــت االب ـت ـع ــاد ف ــي هــذا
ً
ال ـت ــوق ـي ــت حـ ــرصـ ــا م ـن ــي عـلــى
مصلحة الـنــادي ،وأحـمــد الله
أن بـصـمــاتــي واض ـح ــة على
أداء الفريق وكذلك العناصر
الشابة التى منحتها فرصة
ل ـ ـل ـ ـظ ـ ـهـ ــور بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد،
وأثبتت جدارتها باالنضمام
للفريق األول ،وأتمني له
التوفيق مستقبال".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :تـ ـ ــركـ ـ ــت
الـكــويــت وهــو متصدر
ترتيب الدورى بفارق
نـ ـقـ ـطـ ـتـ ـي ــن ،وي ـم ـل ــك
مـ ـق ــوم ــات ال ـن ـج ــاح
وت ـح ـق ـي ــق ال ـل ـق ــب،
سـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن خـ ــال
الالعبين المميزين
أو اإلدارة الجيدة ،وأتمنى لهم
التوفيق خالل الفترة المقبلة.

مجدي أبوالمجد

البالول يفوز بعضوية «آسيوي الطائرة»
فــاز مرشح الكويت عبدالعزيز البالول
بعضوية االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة
في الدورة المقبلة وذلك خالل االنتخابات
منطقة "غرب آسيا" التي جرت أمس األربعاء
عن ُبعد "أونالين" وسيكون هناك اجتماع
 26الجاري لتحديد المناصب داخل مجلس
إدارة االتحاد اآلسيوي والترشيح لعضوية
االتحاد الدولي.
وح ـ ـص ـ ـلـ ــت مـ ـنـ ـطـ ـق ــة غ ـ ـ ـ ــرب آس ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ــي
االنـتـخــابــات الـتــي ج ــرت أم ــس عـلــى أربـعــة
مقاعد من ضمنها الكويت ويمثلها البالول،
وقطر ويمثلها علي الكواري ،ومن سلطنة
ُعـمــان بــدر ال ــرواس ،ومــن البحرين الشيخ
علي الخليفة رئيس اللجنة التنظيمية للكرة
الطائرة بدول مجلس التعاون.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـب ــال ــول ف ــي أول تـصــريــح

الزمالك يرحب بتأجيل مباراته أمام الرجاء
بسبب تزايد حاالت «كورونا» ...وساسي سليم
ونسعى للحفاظ عليها ،عكس
غيرنا ممن ضيعوا شعبيتهم
بأيديهم".
وك ـ ـ ــان ن ـ ـ ــادي ال ـ ــرج ـ ــاء أع ـلــن
وصول حاالت اإلصابة بفيروس
ك ــورون ــا ب ـيــن ص ـفــوفــه إلـ ــى ،8
فــي حـيــن ق ــررت وزارة الصحة
ال ـم ـغ ــرب ـي ــة م ـن ــع س ـف ــر الـبـعـثــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ب ـس ـب ــب ت ــزاي ــد
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ،ع ـل ــى أن يـخـضــع
الالعبون وأعضاء الطاقم الفني
لفحوصات جديدة  27الجاري،
وه ــو مــا يجعل "ك ــاف" مطالبا
بتأجيل المباراة.
على جانب آخر ،عقد المدير
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـل ــزم ــال ــك ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
جايمي باتشيكو جلسة خاصة
مع العبيه خالل أول مران بعد
عودة البعثة من المغرب ،تحدث
خ ــال ـه ــا ع ــن ال ـس ـل ـب ـي ــات ال ـتــي
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ارتـكـبــوهــا فــي م ـب ــاراة الــذهــاب
التي أقيمت األحد الماضي رغم
فوزهم بهدف نظيف.
وخــاض محمود عــاء ،مدافع
الــزمــالــك ،تدريبات تأهيلية ،من
أ جــل تجهيزه للمباراة المقبلة،
ب ـعــد أن غـ ــاب ع ــن ل ـق ــاء ال ــذه ــاب
إل صــا بـتــه فــي العضلة الخلفية،
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــم الـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي مـ ـحـ ـم ــود
عبدالرازق "شيكاباال" وحازم إمام
في التدريبات الجماعية أيضا،
بعد التأكد من سالمتهما تماما.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ش ـ ـ ــارك ف ــرج ــان ــي
سـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات
الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ،بـ ـع ــد أن أث ـب ـت ــت
ال ـف ـح ــوص ــات األخـ ـي ــرة ش ـفــاءه
من فيروس كورونا ،حيث أدى
تدريبات تأهيلية فــي البداية،
ثــم المشاركة مــع الالعبين في
التقسيمة.

صحافي لــه عقب الـفــوز" :أشـكــر جميع
من دعمني في خوص هذه االنتخابات
وخ ـ ــاص ـ ــة االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــذي
رشـ ـحـ ـن ــي ل ـ ـهـ ــذا ال ـم ـن ـص ــب ال ــرفـ ـي ــع،
ً
وسأعمل جاهدا خالل الفترة المقبلة
لخدمة اللعبة بشكل عــام والكويت
خـ ــاصـ ــة ،وس ـ ــأح ـ ــاول اس ـت ـك ـمــال
ال ـطــريــق الـ ــذي بـ ــدأه الـكــويـتــي
عـ ـيـ ـس ــى حـ ـ ـم ـ ــزة ل ـ ــرف ـ ــع اسـ ــم
ً
الكويت عاليا في المحافل
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وشـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـكـ ــرة
ً
الطائرة إقليميا ودوليا".

عبدالعزيز البالول

قمة بين الشارقة والوحدة
في الدوري اإلماراتي

بيراميدز يضرب
ً
موعدا في نهائي
«الكونفدرالية»

تشهد المرحلة الثانية من الدوري اإلماراتي لكرة القدم قمتين من
العيار الثقيل ،أوالهما اليوم بين الشارقة (حامل اللقب) والوحدة،
وثانيهما غدا بين شباب األهلي والعين ،في أول اختبار حقيقي
للفرق األربعة المرشحة للمنافسة على اللقب.
وافتتح الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بفوز مثير على مضيفه الفجيرة
الجمعة ،حين قلب تأخره  2-1قبل  10دقائق من نهاية المباراة الى فوز .2-4
لكن مواجهة ضيفه الوحدة ،الــذي حقق الفوز األكبر في المرحلة
األولى باكتساحه حتا بستة أهداف نظيفة ،ستكون أصعب بالتأكيد
على الشارقة الذي خسر في الموسم الماضي أمام نفس الفريق ،2-1
قبل أن يتم إلغاء الدوري بعد  19مرحلة بسبب جائحة كورونا.
ووصــف مــدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري المباراة بالمواجهة
الكبيرة" ،كــون الوحدة يملك مجموعة مميزة من الالعبين القادرين
على إحداث الفارق وهو ما أثبته أمام حتا".
وتسعى الفرق ،التي حققت بداية جيدة في االفتتاح ،إلى مواصلة
عروضها القوية ،ومنها بني ياس الذي يحل اليوم ضيفا على الفجيرة،
بعدما حقق مفاجأة كبيرة باكتساحه الوصل  ،1-4وهو أكبر فوز في
تاريخ لقاءات الفريقين.
كما يحل الظفرة ،الفائز على عجمان بنتيجة كبيرة أيضا  ،1-4ضيفا
على الجزيرة ،والوصل بقيادة مدربه الوطني سالم ربيع ،الذي حل
بديال للروماني لورينت ريجيكامب ،على حتا.
ويلعب غدا ايضا ،عجمان مع اتحاد كلباء ،وخورفكان مع النصر
الذي لم تكن بدايته موفقة بتعادله مع الجزيرة  1-1رغم اآلمال الكبيرة
التي وضعت عليه بعد الصفقات الكبيرة التي قام بها.

نـ ـ ـج ـ ــح فـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــدز
ال ـم ـصــري ف ــي ال ـتــأهــل لنهائي
بطولة الكونفدرالية اإلفريقية،
بـعــدمــا اطـ ــاح بـنـظـيــره حــوريــا
كوناكري الغيني ،بالفوز عليه
بهدفين نظيفين أمس األول في
الدار البيضاء المغربية بالدور
نصف النهائي للكأس.
وج ــاء هــدفــي بـيــرامـيــدز في
ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،عـ ــن طــريــق
إبراهيم حسن في الدقيقة ،73
وعبدالله السعيد بعد الهدف
األول بدقيقتين ،فــي الـمـبــاراة
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـط ــر ف ـي ـه ــا ال ـف ــري ــق
السماوي على مجريات اللعب
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل مـ ـن ــذ ال ــدق ــائ ــق
األولى ،وسط محاوالت الختراق
الدفاع الغيني عن طريق الكرة
الـعــرضـيــة وال ـت ـصــوي ـبــات ،في
حـيــن أل ـغــى الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء
لصالح بيراميدز بعد العودة
لتقنية الفيديو.

موسيماني يرسم خطة عبور األهلي أمام الوداد
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يختتم فــر يــق ا ل ـكــرة األول بــا لـنــادي
األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
استعداداته الجادة للمواجهة المرتقبة
وال ـح ــاس ـم ــة ال ـت ــي سـتـجـمـعــه بـضـيـفــه
الوداد المغربي مساء غد ،على استاد
القاهرة الدولي ،في إياب نصف نهائي
دوري أ ب ـطــال ا فــر يـقـيــا ،بـعــد مــا انتهت
مواجهة الذهاب بفوز األحمر بهدفين
نظيفين ،سجلهما محمد مجدي أفشة
وعلي معلول ،ليضع األهلي قدما في
نهائي البطولة.
وحـ ــرص ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي بـيـتـســو
م ــوس ـي ـم ــان ــي مـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق األح ـم ــر
فــي ا لـســا عــات الماضية على مشاهدة
م ـبــاراة الــذهــاب أكـثــر مــن م ــرة ،لـقــراء ة
المنافس المغربي جيدا ،وو ضــع يده
على نقاط القوة والضعف ،التي يسعى
الستغاللها فــي م ـبــاراة ا لـغــد مــن أ جــل

تحقيق نتيجة تؤهل الفريق لنهائي
البطولة  6نوفمبر المقبل.
وطلب موسيماني من دفاع األهلي
فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب
الـ ـ ــوداد غـ ــدا ،وال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـج ـنــاح
المميز إسماعيل ا لـحــداد ،ا لــذي شكل
خ ـط ــورة وإزع ــاج ــا ك ـب ـيــريــن لــدفــاعــات
الفريق األحمر طوال المباراة ،بجانب
العب الوسط وليد الكرتي الذي يتميز
بتمريراته المتقنة.
ويـسـتـعـيــد األه ـلــي فــي م ـبــاراة الـغــد
ج ـه ــود ج ـنــاحــه م ـح ـمــود عـبــدالـمـنـعــم
"كهربا" ا لــذي تعافى من آالم العضلة
ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،وغـ ـ ــاب ب ـس ـب ـب ـهــا عـ ــن ل ـق ــاء
الذهاب ،بينما يتواصل غياب المدافع
رامي ربيعة ،بسبب إصابته بتمزق في
العضلة الخلفية ،وما عدا ذلك تعتبر
صفوف الفريق مكتملة.
على جانب آخر ،اقترب سعد سمير،
مدافع األهلي ،من العودة للمشاركة مع

فريقه في المران الجماعي ،بعدما قطع
شــوطــا كـبـيــرا مــن الـبــرنــامــج الـعــاجــي
ا لــذي يخضع لــه حاليا للشفاء تماما
مــن جــراحــة وتــر أكـيـلــس ،وق ــال طبيب
النادي خالد محمود إن سمير أمامه
 10أ يـ ـ ـ ــام ف ـ ـقـ ــط ،يـ ـ ـش ـ ــارك بـ ـع ــد ه ــا فــي
التدريبات الجماعية دون أي قلق عليه.
و كــان المدافع الدولي أصيب بقطع
في وتر أكليس خالل مباراة بالتنيوم
ب ـطــل زي ـم ـبــابــوي بـمـلـعــب ال ـس ــام ،في
ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة ل ـ ــدور ال ـم ـج ـمــوعــات
لدوري أبطال إفريقيا ،واضطر األهلي
لرفع اسمه من القائمة يناير الماضي،
لقيد زميله محمود عبدالمنعم "كهربا"
ا لــوا فــد الجديد وقتها للفريق األحمر
بعد التعاقد معه لمدة  4.5مواسم.

موسيماني يوجه الالعبين في تدريب سابق
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سان جرمان يفشل في الثأر من مان يونايتد
موراتا يهدي الفوز لليوفنتوس ...وبرشلونة يكتسح فرينسفاروش
استهل مانشستر يونايتد
مشواره في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم بطريقة
مثيرة ،بعد أن ًسجل ًماركوس
راشفورد هدفا متأخرا ليفوز
 1-2على مضيفه باريس سان
جرمان في المجموعة الثامنة
أمس األول.

ع ـ ــاق ـ ــب م ـ ـهـ ــاجـ ــم م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـي ــزي م ــارك ــوس
راش ـف ــورد مضيفه بــاريــس ســان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي مـ ــرة جــديــدة
فــي عقر داره «ب ــارك دي برانس»
بفوزه عليه  ،1-2فيما حقق كل من
يوفنتوس اإليطالي ،وبرشلونة
اإلس ـبــانــي بــدايــة جـيــدة بـفــوزيــن
مقنعين أمــس األول فــي الجولة
األولى من دوري أبطال أوروبا.
فــي المجموعة الـثــامـنــة ،مني
سان جرمان بهزيمته األولى في
آخر  25مباراة خاضها على ارضه
ف ــي دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ،لـيـفـشــل
بالتالي من الثأر لخسارته امام
يــونــايـتــد  3-1قـبــل  18شـهــرا في
ال ــدور الـثــانــي على الملعب ذاتــه
بهدف لراشفورد ايضا سجله في
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء،
ً
م ـه ــدرا حـيـنـهــا فـ ــوزه ذه ــاب ــا في
«أولد ترافورد» بهدفين نظيفين.
وضغط أصـحــاب األرض منذ

صــافــرة الـبــدايــة ،وتــدخــل حــارس
يونايتد اإلسباني دافيد دي خيا
إلنقاذ مرماه من هدفين أكيدين
لـ ـف ــري ــق الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة،
عندما طار لكرة لولبية سددها
االرجنتيني انخل دي ماريا العب
مانشستر السابق وحولها ركنية،
وم ـن ـه ــا قـ ــام دي خ ـي ــا بـ ــرد فـعــل
سريع للتصدي لمحاولة الظهير
األيسر الفين كيرزاوا من مسافة
قريبة (.)11
وفي غمرة السيطرة الباريسية
ع ـلــى م ـجــريــات ال ـل ـعــب ،احـتـســب
الـ ـحـ ـك ــم رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء لـم ـصـلـحــة
ي ــون ــايـ ـت ــد انـ ـت ــزعـ ـه ــا ال ـف ــرن ـس ــي
انـتــونــي مــارس ـيــال ،فــانـبــرى لها
االختصاصي البرتغالي برونو
فرنانديش وتصدى لها الحارس
ال ـكــوس ـتــاري ـكــي ك ـي ـلــور ن ــاف ــاس،
ل ـكــن ال ـح ـكــم أم ــر ب ــإع ــادت ـه ــا ،ألن
األخير تحرك قبل قيام البرتغالي
بتسديد الركلة.

وفي المحاولة الثانية نجح في
ترجمتها ( ،)23واضعا فريقه في
المقدمة حتى نهاية الشوط األول،
قبل أن يدرك سان جرمان التعادل
ف ــي م ـس ـت ـهــل ال ـث ــان ــي ب ــال ـن ـي ــران
الصديقة ،عندما رفــع البرازيلي
نيمار ركلة ركنية حاول مارسيال
تشتيتها لكنه حولها خطأ داخل
مرماه (.)55
وبقيت النتيجة على ما هي
عليه ر غ ــم ا ل ـفــرص للفريقين،
وذل ــك حـتــى الــدقـيـقــة  88حين
ق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس راشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد
كلمته بعد لعبة مشتركة بين
فرنانديش والفرنسي البديل
ب ــول بــوغـبــا م ــرر األخ ـيــر على
إثرها الكرة باتجاه المهاجم
الشاب الــذي تقدم خطوة قبل
أن ي ـط ـل ـق ـهــا قـ ــويـ ــة ارت ـط ـم ــت
بالقائم وتهادت داخل الشباك
(.)88
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا،
ت ـغ ـلــب الي ـب ــزي ــغ األلـ ـم ــان ــي عـلــى
بــاشــاكـشـيـهـيــر ال ـتــركــي بهدفين
سجلهما ظهيره األيسر اإلسباني
انخيلينو المعار من مانشستر
سيتي اإلنكليزي في الدقيقتين
 16و.20

بداية مثالية ليوفنتوس
م ــن ج ـه ــة ،أخـ ــرى ب ــدأ أن ــدري ــا
بـ ـي ــرل ــو مـ ـ ـش ـ ــواره ك ـ ـم ـ ــدرب فــي
المسابقة بفوز ثمين ليوفنتوس
ع ـلــى مـضـيـفــه دي ـنــامــو كـيـيــف 2
 صفر فــي المجموعة السابعةالتي شهدت فوز برشلونة على
ضيفه فيرينسفاروش المجري
 - 3صفر.
ويـ ــديـ ــن ب ـي ــرل ــو وي ــوف ـن ـت ــوس
بالفوز إلى الالعب الجديد-القديم

ً
ديمبلي نجم برشلونة يسجل هدفا

راشفورد :المهم تحقيقنا الفوز

راشفورد

أبــدى ماركوس راشـفــورد العــب فريق
مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم
سعادته بالهدف الذي قاد به مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد إل ـ ــى الـ ـف ــوز ع ـل ــى مـضـيـفــه
باريس سان جرمان الفرنسي ،1 - 2
مساء امس األول ،في الجولة األولى
م ــن م ـب ــاري ــات الـمـجـمــوعــة الـثــامـنــة
بدوري أبطال أوروبا.
وقال راشفورد عقب المباراة« :إنه
ش ـعــور ط ـيــب (أن أس ـج ــل) ،ل ـكــن األم ــر
األكثر أهمية أننا فزنا بالمباراة .نحن
اآلن ف ــي وضـ ــع جـيــد
ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة،
ل ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا كـ ــانـ ــت
م ـجــرد ال ـم ـبــاراة
األول ــى .التركيز
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ه ـمــا
م ــا ن ـح ـتــاج إل ـي ــه من
أج ــل مــواص ـلــة ال ـت ـقــدم في
مبارياتنا المقبلة».
وأضـ ــاف« :ف ــي الــدقــائــق األخ ـيــرة،
ربما تتاح أمامك فرصة واحــدة وتكون
بحاجة إلى بذل قصارى الجهد الستثمار
هــذه الفرصة .هــذا مــا حــدث ،وقــد منحتنا
الفرصة النقاط الثالث».
(د ب أ)

فرحة العبي مانشستر يونايتد بهدف راشفورد
اإلس ـبــانــي أل ـف ــارو م ــورات ــا ال ــذي
سجل الهدفين ( 46و.)84
وكــانــت مـبــاراة كييف الرابعة
فعليا لـبـيــرلــو ك ـمــدرب (م ــع عــدم
احتساب لقاء نابولي بسبب عدم
حضور األخير واحتسابه خاسرا
ص ـ ـفـ ــر ،)-3وقـ ــد ح ـق ــق ان ـت ـص ــاره
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،وجـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
«م ـع ـل ـم ــه» ال ــروم ــان ــي مـيــرتـشـيــا
لوتشيسكو الذي كان أول من منح
«المايسترو» بدايته االحترافية
كالعب قبل  25عاما في بريشيا
ح ـي ــن ك ـ ــان ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب فــي
السادسة عشرة من عمره.
وبــان ـت ـظــار ال ـم ـب ــاراة المقبلة
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ت ـ ــوري ـ ـن ـ ــو ض ــد
بــرشـلــونــة ،حـقــق «بيانكونيري»
ال ـم ـط ـل ــوب م ـن ــه ف ــي ك ـي ـيــف رغ ــم
غياب نجمه المطلق البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو إلصــابـتــه
ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وجـ ـل ــوس
األرجـنـتـيـنــي بــاولــو دي ـبــاال على
م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء ح ـت ــى الــدق ـي ـقــة
ً
 56ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ــد خ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــدال مــن

أبــدى الهولندي رونــالــد كــومــان ،المدير
ال ـف ـن ــي ل ـب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،س ـع ــادت ــه
ب ـ ــأداء الــاع ـب ـيــن ع ـقــب ال ـف ــوز الـكـبـيــر على
فــرنـسـفــاروش الـمـجــري ( ،)1-5أمــس األول،
في مستهل مشوار دور مجموعات دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا ،فــي الــوقــت ال ــذي اعـتـبــر أن
«طرد مدافعه جيرارد بيكيه ببطاقة حمراء
مباشرة كان قرارا قاسيا».
وقال كومان في تصريحات عقب المباراة
الـتــي احتضنها ملعب كــامــب نــو« :ال أفهم
لماذا أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة

البرشا يجدد عقود  4العبين
أعلن نادي برشلونة اإلسباني ،تجديد عقود أربعة من العبيه ،هم :جيرارد
بيكيه ،والهولندي فرنكي دي يونغ ،والحارس األلماني مارك أندريه تير شتيغن،
والمدافع الفرنسي كليمان النغليه ،مضيفا أنه توصل إلى اتفاق بشأن «تعديل
مؤقت للرواتب».
وج ــاء فــي بـيــان ص ــادر عــن ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي« :تــم
التوصل إلى االتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات،
وتشمل تعديال مؤقتا للرواتب ،بسبب الظروف الحالية
التي َّ
سببتها أزمة كوفيد.»19 -
وج ـ ـ َّـدد بـيـكـيــه ع ـقــده ح ـتــى ع ــام  ،2024بـشــرط
خـ ــوض ال ـم ــداف ــع ع ـ ــددا مـعـيـنــا م ــن ال ـم ـبــاريــات
فــي موسم  .2022-2021وفــي حــال بقي الدولي
اإلسـبــانــي فــي ملعب كــامــب نــو حتى انتهاء
العقد الذي يتضمن بندا جزائيا بقيمة 500
مـلـيــون ي ــورو ،ف ــإن عـمــره سـيـكــون قــد وصــل
إلى  37عاما.
وسيجلب تجديد عقد تير شتيغن حتى عام
 2025طمأنينة لـبــر شـلــو نــة ،ال سـيـمــا بـعــد المستويات
المميزة التي َّ
قدمها مع الفريق في الموسمين الماضيين،
حيث بلغت أيضا قيمة الشرط الجزائي  500مليون يورو.
فيما جدد كل من دي يونغ والنغليه عقديهما حتى عام
 ،2026حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي  400مليون يورو
بيكيه
لألول ،و 300مليون للثاني.

برشلونة يكتسح فرينسفاروش
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب «ك ـ ــام ـ ــب ن ـ ــو»،
أك ـ ــرم ب ــرش ـل ــون ــة وفـ ـ ـ ــادة ضـيـفــه
فـيــريـنـسـفــاروش ال ـم ـجــري ال ــذي
ي ـع ــود الـ ــى دوري الـمـجـمــوعــات
للمرة األول ــى منذ موسم -1995
 ،1996بالفوز عليه .1-5
وك ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادة ،ك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـج ــم
األرجنتيني ليونيل ميسي على
ال ـم ــوع ــد ب ـه ــدف م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
انـتــزعـهــا بـنـفـســه ( ،)26ليصبح
ب ـ ــذل ـ ــك أول الع ـ ـ ـ ــب ف ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
المسابقة يجد طريقه إلى الشباك
في  16موسما متتاليا.
وف ـ ـتـ ــح ه ـ ــدف م ـي ـس ــي الـ ـب ــاب
أمـ ــام فــري ـقــه لـلـسـيـطــرة وإضــافــة
هـ ـ ـ ــدف ثـ ـ ـ ــان ع ـ ـبـ ــر أنـ ـ ـس ـ ــو ف ــات ــي

التسيو يهزم دورتموند
وفي المجموعة السادسة ،حقق
التـسـيــو اإلي ـطــالــي ع ــودة موفقة
إل ــى الـمـســابـقــة ال ـتــي غ ــاب عنها
مـنــذ مــوســم  2007-2006بـفــوزه
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ال ـ ـقـ ــوي ب ــوروس ـي ــا
دورتموند األلماني بثالثة أهداف
لتشيرو إيموبيلي ( ،)6والحارس
السويسري مــارويــن هيتس (23
خطأ في مرمى فريقه) ،والعاجي

المبارد :التعادل مع إشبيلية إيجابي لوبيتيغي :ظهرنا بصورة طيبة
بدا فرانك المبارد ،مدرب تشلسي،
ً
سـعـيــدا بالنقطة ا لـتــي حصل عليها
فريقه خالل لقاء إشبيلية في مستهل
دوري األبطال ،حيث اعتبر أن الفريق
األنــدلـســي «مــن الـكـبــار» ،وأن تحقيق
نتيجة كـهــذه وال ـح ـفــاظ عـلــى نظافة
الشباك في «التشامبيونز ليغ» وأمام
فريق كهذا أمر إيجابي.
وأوضـ ــح« :إن ـهــا نتيجة إيـجــابـيــة.
خسرنا المباراة األولــى في الموسم
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز دور
المجموعات مسألة صعبة .لــذا فقد
حققنا انطالقة أفضل هذا الموسم»،
معربا عن سعادته باألداء الذي َّقدمه
ت ـيــاغــو س ـي ـل ـفــا ،وت ـم ـكــن الع ـب ـيــه من
إيقاف خطورة الفريق األندلسي ،سواء
من األطراف أو العمق.
وبالمثل ،أكد المدرب اإلنكليزي أن
إدوارد ميندي هو الحارس األساسي
ل ــ«ال ـب ـل ــوز» ،ول ـي ــس اإلس ـب ــان ــي كيبا
أريزاباالغا.
وع ــاد ال ـحــارس السنغالي ليلعب
أساسيا أمس األول في دوري األبطال
أم ــام إشـبـيـلـيــة ،وحــافــظ عـلــى عــذريــة
ش ـبــاكــه ،األمـ ــر الـ ــذي أب ـهــج الم ـب ــارد،

المبارد

وال ـ ــذي ك ـشــف أن األول س ـي ـكــون هو
الـحــارس األســاســي للفريق اللندني
من اآلن فصاعدا.
ً
وأبرز المبارد «نعم» ،ردا على سؤال
حول ما إذا كان ميندي سيكون خياره
األول ف ــي ح ــراس ــة م ــرم ــى تـشـلـســي،
موضحا« :كنا نعلم عند وصوله أنه
جاء من أجل المنافسة ،وأداؤه يثبت
ذلك ،لكنه سيضطر لمواصلة العمل
للحفاظ على مركزه».

كومان :سعيد بأداء الالعبين
في هــذه اللعبة .إذا اعتبر أنها ركلة جــزاء،
فأعتقد أن البطاقة الصفراء كانت كافية».
لـكــن ال ـمــدرب الـهــولـنــدي أق ـ َّـر بشكل عــام
بشعوره بالسعادة بالمباراة« ،كانت هناك
لحظات َّقدمنا فيها أداء طيبا جدا».
وأضاف« :نسق األداء انخفض قليال في
بـعــض ف ـتــرات ال ـم ـبــاراة ،وه ــذا يضعنا في
مشاكل ،لكن بشكل عام َّقدمنا مباراة جيدة.
أفضل فتراتنا في المباراة كانت الـ 20دقيقة
األولى ،بعدها لعبنا بشكل جيد في الجزء
األخير بالعب أقل».

كولوشيفسكي فــي لـقــاء شهدت
ب ــداي ـت ــه إص ــاب ــة ق ــائ ــد «ال ـس ـي ــدة
ال ـع ـج ــوز» ج ــورج ـي ــو كـيـيـلـيـنــي،
ال ـ ــذي ع ــان ــى «م ـش ـك ـلــة عـضـلـيــة»
بحسب بيرلو.

( )42وثــالــث بــواسـطــة البرازيلي
فيليبي كوتينيو ( )52ثــم را بــع
عبر البديل بـيــدري ( ،)82معيدا
الـفــارق إلــى ثالثة أهــداف بعد أن
قلصه الضيف المجري من ركلة
جزاء تسبب فيها جيرار بيكيه ،ما
أدى إلى طرده ونفذها األوكراني
إيهور خارانتين (.)70
ولم يتأثر برشلونة بالنقص
ال ـعــدد بــل اض ــاف الـخــامــس عبر
ال ـبــديــل اآلخ ــر الـفــرنـســي عثمان
دمبيلي العائد من اإلصابة (.)89

جـ ــان دانـ ـي ــال أك ـب ــا أكـ ـب ــرو (،)76
م ـقــابــل ه ــدف ل ـل ـنــروجــي إرلـيـنــغ
هاالند (.)71
وت ـص ــدر الت ـس ـيــو أمـ ــام ب ــروج
الـبـلـجـيـكــي الـ ــذي أس ـقــط زيـنـيــت
س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي في
ملعبه بــا لـفــوز عليه  1-2بهدف
قاتل في الوقت بدل الضائع.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـخــام ـســة،
ان ـت ــزع اشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي بطل
الدوري األوروبــي الموسم الفائت
الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي مـ ــن مـضـيـفــه
تشلسي اإلنكليزي ،معتمدا على
اللعب الجماعي خالفا ألصحاب
األرض ،الــذيــن عــولــوا كثيرا على
المهارات الفردية لالعبيهم ،السيما
المهاجمين منهم الذين لم يتمكنوا
من حسم النتيجة في مصلحتهم.
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ث ـ ــان ـ ـي ـ ــة ف ــي
الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ب ـيــن فريقين
يخوضان بــاكــورة مشاركاتهما
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة الـ ـق ــاري ــة ،ت ـعــادل
ريـ ــن ال ـفــرن ـســي م ــع ك ــراس ـن ــودار
الروسي .1-1

اعـتـبــر جــولـيــن لوبيتيغي،
مــدرب إشبيلية ،بعد التعادل
ً
س ـل ـب ــا مـ ــع ت ـش ـل ـســي بـمـلـعــب
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي م ـس ـت ـه ــل دوري
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،أن ف ــريـ ـق ــه «ظ ـه ــر
بصورة جيدة» في ستامفورد
ً
ً
بــريــدج ،حيث كــان ن ــدا «قــويــا
ً
جدا» أمام «منافس من الطراز
الرفيع» ،مثل الفريق اللندني.
و ق ــال لوبيتيغي« :سعينا
نحو امتالك زمام المبادرة في
ملعب مثل هــذا ،وفريق كبير
كهذا .الفريق أظهر شخصيته
وطموحه .تمكنا من الضغط
عليهم بقوة في بعض الفترات،
ونـحــن راض ــون ج ــدا ،رغــم أنه
كــان بوسعنا تحقيق نتيجة
أفضل بعض الشيء».
ك ـ ـمـ ــا اع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب أن
العبيه واجهوا ،على أي حال،
«م ـن ــاف ـس ــا رائـ ـع ــا ق ــوي ــا ج ــدا،
ولــديــه الع ـبــون مـتـمـيــزون في
ك ــل م ــرك ــز ق ـ ـ ــادرون ع ـلــى قلب
النتيجة ،لكننا واجهناه في
جميع المراكز».
ورأى لوبيتيغي أن التوفيق

لوبيتيغي
«ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ــن
ال ـه ـج ــوم» ه ــو م ــا كـ ــان ينقص
فــريـقــه مــن أج ــل ال ـف ــوز ،مـشــددا
على أن «نقطة فــي الـبــدايــة هي
دائـ ـم ــا م ـه ـمــة ،رغـ ــم أن ال ـن ـقــاط

الثالث أفضل ،لكن ال تزال هناك
خمس مباريات .كل االحتماالت
واردة ،وكل لقاء سيكون حافال».
(إفي)

إنجاز جديد في مسيرة ميسي

و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول األداء ا لـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد لـ ـمـ ـه ــا جـ ـم ــي
«البلوغرانا» أمــام الفريق المجري ،أوضح
كومان أن «هناك العبين يقدمون أداء طيبا
في الخط األمامي ،وهذا ما ظهر في المباراة.
هم يمتلكون اإلمكانيات الفنية ،وبإمكانهم
تسجيل األهداف» .وأكد مدرب «البلوغرانا»
سعادته بالمباراة التي َّقدمها القائد والنجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،بتسجيل هدف
من ركلة جزاء ،وصناعة هدفين ،و»ال يمكن
مطالبته بالمزيد».
(إفي)

ليونيل ميسي

أصبح ليونيل ميسي أول العب يهز الشباك في  16موسما متتاليا
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بعدما قاد عشرة العبين من برشلونة
لفوز ساحق  1-5على فرنسفاروش المجري فــي مستهل مشوارهما
بالمجموعة السابعة على ملعب كامب نو ،أمس األول.
َّ
وسجل ميسي من ركلة جزاء في الشوط األول ،ليحرز الهدف  116له خالل
مسيرته في البطولة.
ووضع ميسي فريقه في المقدمة ،بعد أن حصل على ركلة جزاء ،ونفذها
بنفسه ،ليحقق إنجازا جديدا في مسيرته.
وكان رايان غيغز جناح مانشستر يونايتد السابق الالعب الوحيد اآلخر
الــذي هز الشباك في  16موسما بــدوري األبطال ،لكن سجله لم يتحقق في
مواسم متتالية.

«فيفا» و«يويفا» يعلنان موقفهما من «دوري السوبر األوروبي»
أع ـل ــن االت ـ ـحـ ــادان ال ــدول ــي «فـيـفــا»
واألوروبــي «يويفا» لكرة القدم ،أمس
األول ،موقفهما مــن بطولة دوري
الـ ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ــزم ـع ــة،
والمفترض أن تحل محل دوري
ً
األبطال بمشاركة  18فريقا فقط.
ً
وأك ــد الفيفا ،فــي بـيــان ردا على
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي ت ــؤك ــد أن اإلعـ ــان
الرسمي عن البطولة الجديدة سيكون
بنهاية شهر أكتوبر الجاري« :حول
التقارير الصحافية المنتشرة
اليوم (أم ــس) ،ال يرغب الفيفا
في التعليق أو المشاركة في
تـكـهـنــات ح ــول مــوضــوعــات
تطفو على السطح من حين
آلخر».
أم ــا ال ـيــوي ـفــا ف ـك ــان أكـثــر
ً
وض ـ ــوح ـ ــا فـ ــي م ــوقـ ـف ــه مــن
خ ــال رئ ـي ـســه السلوفيني
ألـكـسـنــدر تـشـيـفــريــن ،ال ــذي
«أعـ ـ ــرب ع ــن رف ـض ــه الـقــاطــع

لبطولة دوري السوبر األوروب ــي».
وأضاف تشيفرين« :مبادئ التضامن
وال ـص ـعــود وال ـه ـب ــوط ،وال ــدوري ــات
ال ـم ـف ـتــوحــات ال ت ـق ـبــل ال ـن ـق ــاش أو
الـ ـتـ ـف ــاوض .هـ ــذا م ــا ي ـج ـعــل عجلة
الـ ـك ــرة األوروبـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ــدور ،وب ـطــولــة
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا هــي األفـضــل
في العالم».
وتابع« :اليويفا واألنــديــة ملتزمة
بالبناء على القوة الحالية للبطولة،
ال تــدمـيــرهــا م ــن أج ــل إق ــام ــة بطولة
دوري السوبر من  10أو  12أو حتى
ً
 24نــاديــا ،والتي ستصبح دون شك
غير ممتعة».
وك ـ ــان ـ ــت ش ـب ـك ــة «سـ ـ ـك ـ ــاي نـ ـي ــوز»
اإلخ ـبــاريــة ت ــداول ــت مـعـلــومــات حــول
موافقة عــدد مــن األنــديــة الكبرى في
ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز عـلــى إن ـش ــاء بطولة
دوري السوبر األوروبــي لتحل محل
دوري األبطال.
ون ـش ــرت الـشـبـكــة ذائ ـع ــة الـصـيــت

أسماء  18ناديا ضمتها القائمة وهي
ريـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة وأتلتيكو
مـ ــدريـ ــد مـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،ول ـي ـف ــرب ــول
ومــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ومــانـشـسـتــر
سيتي وأرسنال وتشلسي وتوتنهام
هــوتـسـبــر مــن إنـكـلـتــرا ،ويــوفـنـتــوس

اإليطالي ،وبايرن ميونيخ األلماني،
وباريس سان جرمان الفرنسي.
وبحسب نفس الوسيلة اإلعالمية،
ف ــإن إجـمــالــي اسـتـثـمــارات الـمـشــروع
ستبلغ  5م ـل ـيــارات ي ــورو بــدعــم من
بـنــك «ج ــي ب ــي م ــورغ ــان» األم ـيــركــي،

ً
وقد يتم اإلعالن عنها رسميا بنهاية
الشهر الجاري ،ومن المنتظر أن تقام
فــي شـكــل دورة مجمعة مــن دوري ــن،
ثم أدوار إقصائية ،وستنطلق بشكل
مبدئي بدءا من عام .2022
(إفي)

23
قمة ميالن وسلتيك في واجهة افتتاح «يوروبا ليغ»
ةديرجلا
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يستهل ميالن اإليطالي
مشواره في بطولة الدوري
األوروبي لكرة القدم اليوم،
عندما يحل ضيفا على سلتيك
االسكتلندي.

تنطلق ال ـيــوم مـنــافـســات الموسم
ال ـ ـجـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
لـكــرة ال ـقــدم (ي ــوروب ــا لـيــغ) بـعــد نحو
شهرين على نهاية الموسم السابق
ّ
الـ ـم ــاراث ــون ــي ال ـ ـ ــذي عـ ــكـ ــره ف ـي ــروس
كورونا ،حيث يبرز في الواجهة لقاء
قـمــة بـيــن مـيــان اإليـطــالــي ومضيفه
سلتيك االسكتلندي ،فيما تبدأ األندية
اإلس ـب ــان ـي ــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة م ـشــوارهــا
بمباريات سهلة.
تجمع المباراة بين ميالن وسلتيك
ف ــي ال ـج ــول ــة االولـ ـ ــى م ــن الـمـجـمــوعــة
الثامنة ،وهما فريقان من المفترض
أن يـلـتـقـيــا ف ــي ظ ـ ــروف طـبـيـعـيــة في
المسابقة القارية األهم دوري أبطال
أوروب ــا ،الـتــي تــوج الفريق اإليطالي
بلقبها في سبع مناسبات فيما رفع
نظيره االسكتلندي كأسها مرة واحدة
في العام .1967
وسـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ـ ّـول مـ ـ ـي ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ن ـج ـمــه
المتألق والمخضرم السويدي زالتان
إبــرا ًهـيـمــوفـتــش لـقـيــادتــه ال ــى ال ـفــوز،
عطفا على األداء المميز التي يقدمه
منذ وصوله الى ملعب "سان سيرو"
لفترة ثانية في يناير الفائت.
ويــدخــل "الــروســون ـيــري" الـمـبــاراة
بمعنويات عالية بعد أن حسم ديربي
مـيــانــو عـلــى حـســاب ج ــاره وغريمه

مباريات اليوم
التوقيت
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
10:00
10:00
10:00

المباراة
يونغ بويز – روما
سسكا صوفيا – كلوج
رابيد فيينا – أرسنال
ليفركوزن – نيس
ايندهوفن – غرناطة
نابولي – الكمار
ستاندار لياج – رينجرز
ليج بوزان – بنفيكا
فياريال – سيفاس سبور
سلتيك – ميالن
توتنهام – السك لينز

القناة الناقلة
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD7
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD10
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD8
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2

إنتر السبت ( )1-2بهدفين للـ"السلطان"
لـيـقــود الـفــريــق ال ــى ف ــوزه الــرابــع هــذا
الموسم من اربع مباريات في صدارة
"سيري أ".
التقى الفريقان في ثماني مناسبات
فــي دوري األب ـطــال بـيــن عــامــي 2004
و ،2013ب ـم ــا ف ـي ـهــا ف ــي ال ـ ـ ــدور ثـمــن
النهائي من موسم  ،2007-2006حين
تأهل الفريق اإليطالي بنتيجة -1صفر
من مجموع المباراتين قبل أن يمضي
قدما ويحقق لقبه القاري األخير.
وي ـقــدم سلتيك بـ ــدوره مستويات
مميزة في الدوري االسكتلندي الذي
ب ـ ــدأ م ــوس ـم ــه الـ ـج ــدي ــد ق ـب ــل أغـلـبـيــة
ال ـ ــدوري ـ ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ــو يحتل
المركز الثاني بفارق اربع نقاط خلف
غــريـمــه التقليدي ريـنـجــرز ولـكــن مع
م ـب ــاراة أقـ ــل ،وه ــو يـسـعــى وراء لقب
عاشر تواليا.
وفي المباراة األخرى من المجموعة
ي ـل ـت ـقــي ل ـي ــل ال ـف ــرن ـس ــي م ــع مـضـيـفــه
سبارتا براغ التشيكي.

رابيد فيينا يستقبل أرسنال
وس ـت ـك ــون ب ــداي ــة مـ ـش ــوار األن ــدي ــة
ً
نسبيا سهلة في البطولة،
اإلنكليزية
حيث يحل أرسنال وصيف العام 2019
ضـيـفــا عـلــى راب ـي ــد فـيـيـنــا الـنـمـســوي
المجموعة الثانية
ضمن منافسات
ً
ال ـت ــي ي ـل ـت ـقــي ف ـي ـهــا اي ــض ــا دون ــدال ــك
االيرلندي مع ضيفه مولدي النرويجي.
وس ـيــأمــل فــريــق "ال ـمــدف ـع ـج ـيــة" أن
ي ـضــع خـيـبــة أم ــل ال ـمــوســم الـمــاضــي
خلفه بعد أن خــرج من ثمن النهائي
أمــام أولمبياكوس اليوناني ،بعدما
فاز في المباراة االولى خارج قواعده
(-1صفر) قبل أن يسقط  2-1بهدف قاتل
في ملعب اإلمارات.

مهمة سهلة لتوتنهام
أم ــا تــوتـنــام ،ج ــاره فــي شـمــال لـنــدن،
فـيـبــدأ م ـش ــوراه عـلــى ارض ــه أم ــام الســك
لـيـنـتــس ال ـن ـم ـســوي ض ـمــن الـمـجـمــوعــة

العبو ميالن خالل تدريبات سابقة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ،ح ـي ــث س ـي ـك ــون أحـ ـ ــد أبـ ــرز
المرشحين للفوز بالبطولة هذا الموسم.
وسـيـعـ ّـول الفريق على خبرة مدربه
ّ
المتوج
البرتغالي جــوزيــه مورينييو
بلقب المسابقة في مناسبتين ،مع بورتو
عام  2003ومانشستر يونايتد في ،2017
إضافة إلى الثنائي الناري هاري كاين،
وال ـكــوري الجنوبي ســون هيونغ-مين
الذي يقدم مستويات هائلة مع انطالق
الدوري الممتاز هذا الموسم ،إذ يتصدر
الـثــانــي ترتيب الهدافين واالول قائمة
أفضل ممري التمريرات الحاسمة.
وكـ ـ ــان "سـ ـبـ ـي ــرز" ح ـس ــم م ـق ـع ــده فــي
"يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ" ف ــي ال ـمــرح ـلــة االخ ـي ــرة
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـفـ ــائـ ــت عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ولفرهامبتون.
أم ـ ــا ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ث ــال ــث مـمـثـلــي
ان ـك ـل ـتــرا فـيـسـتـقـبــل زوريـ ـ ــا لــوهــانـســك
األوكراني في المجموعة السابعة التي

ً
تضم ايضا براغا البرتغالي وأيك أثينا
اليوناني.
ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ــوز اشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى إنـ ـت ــر
االيطالي في نهائي الموسم الماضي،
منح الفريق األندلسي إسبانيا لقبها
السابع في البطولة في السنوات الـ11
األخيرة ،حيث حقق هو  4منها ،مقابل
 3ألتلتيكو مدريد.
إال أن هذين الفريقين يشاركان في
دوري االبطال هذا الموسم ،وسيتركان
الـمـهـمــة ل ــري ــال س ــوس ـي ـي ــداد ،ف ـيــاريــال
وغــرنــاطــة إلب ـقــاء ال ـكــأس فــي إسبانيا
للمرة الحادية عشرة منذ .2004

غرناطة يواجه ايندهوفن
وي ـس ـت ـه ــل غ ــرن ــاط ــة م ـ ـشـ ــواره امـ ــام
م ـض ـي ـفــه ايـ ـن ــده ــوف ــن الـ ـه ــولـ ـن ــدي فــي
الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة ،فــي حـيــن يحل

سانتوس وريفر بليت يحسمان الصدارة في «ليبرتادوريس»
نـ ـ ـجـ ـ ـح ـ ــت أنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوس
البرازيلي وريفر بليت األرجنتيني
في إنهاء دور المجموعات ببطولة
ك ـ ـ ــأس ل ـ ـي ـ ـبـ ــرتـ ــادوريـ ــس الـ ـق ــاري ــة
لألندية في الـصــدارة ،بينما فجر
وي ـل ـس ـتــرمــان ال ـبــول ـي ـفــي م ـفــاجــأة
باحتالله المركز األول بالمجموعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة وصـ ـ ـع ـ ــوده ل ـ ـلـ ــدور ثـمــن
النهائي ألول مرة منذ .2017
وسحق ريفر بليت ضيفه ليغا
كيتو اإلكـ ـ ــوادوري بـثــاثــة أه ــداف
نـظـيـفــة تـكـفــل بتسجيلها ك ــل من
الكولومبي رافــائـيــل بــوري (ق)53
وال ـ ـشـ ــاب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ج ــول ـي ــان
ألفاريز (ق )60والكولومبي اآلخر
خورخي كاراسكال (ق.)89
وتصدر ريفر بليت بهذا الشكل
مجموعته الرابعة برصيد  13نقطة

من ست مباريات ،بفارق نقطة عن
ليغا دي كيتو.
وفـ ــي ن ـفــس ال ـم ـج ـمــوعــة سحق
سـ ــاو ب ــاول ــو ال ـب ــرازي ـل ــي مـنــافـســه
بـيـنــاسـيــونــال ال ـب ـيــراونــي  5-1في
لقاء سجل فيه بابلو ثنائية ،لكن
ً
ودع البطولة بحلوله ثالثا ،ليفشل
بطل ليبرتادوريس ثالث مرات في
مواصلة مـشــواره رغــم ضمه بطل
العالم داني ألفيش.
ك ـمــا ن ـجــح س ــان ـت ــوس ف ــي قلب
ت ــأخ ــره ب ـهــدف إل ــى ان ـت ـصــار على
ح ـس ــاب د يـفـسـنــا إي خوستيثيا
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي بـ ـه ــدفـ ـي ــن ل ــواح ــد
ليتصدر المجموعة السابعة.
تقدم برايان رمويرو للضيوف
ب ـهــدف أول (ق )51قـبــل أن يـعــادل
العب الوسط لوكاس براجا الكفة

أكانجي يعود إلى التدريبات
عـ ــاد ال ــاع ــب ال ـســوي ـســري
م ـ ــان ـ ــوي ـ ــل أك ـ ــانـ ـ ـج ـ ــي مـ ــدافـ ــع
بوروسيا دورتموند األلماني
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم إلـ ـ ــى ت ــدريـ ـب ــات
الـ ـف ــري ــق ،ب ـع ــد إنـ ـه ــائ ــه ف ـتــرة
ا لـعــزل ا لـصـحــي ،إ ثــر إصابته
بـ ـع ــدوى فـ ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا"
المسبب لمرض "كوفيد ."19
ون ـ ـقـ ــل نـ ـ ـ ــادي دورتـ ـم ــون ــد
عــن الــاعــب قــولــه عـبــر مــوقــع
شـبـكــة ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
"تـ ــوي ـ ـتـ ــر"" :إن ـ ـنـ ــي ع ــائ ــد إل ــى
الملعب بـحـمــاس هــا ئــل .بعد
ظهور نتائج سلبية للفحص،
انـتـهــت ف ـتــرة عــزلــي .أشـكــركــم
عـلــى تـمـنـيــاتـكــم لــي بــالـشـفــاء
(د ب أ)
وعلى دعمكم".

(ق )78ويـنـجــح بـعــدهــا مــاركــوس
ً
ل ـي ــون ــاردو ( 17ع ــام ــا) ف ــي خطف
ه ــدف ال ـت ـعــادل (ق )90+1م ــن كــرة
صنعها له براغا.
ونـجــح ســانـتــوس فــي مواصلة
ً
تـ ــأل ـ ـقـ ــه ق ـ ـ ــاري ـ ـ ــا فـ ـ ــي لـ ـيـ ـل ــة مـ ـي ــاد
أسـ ـط ــورت ــه ال ـح ـي ــة ،ب ـي ـل ـيــه ،حـيــث
سيكمل الجمعة عامه الـ.80
بينما تأهل ديلفين اإلكوادوري
ً
ل ـث ـمــن ال ـن ـهــائــي بـصـفـتــه وص ـي ـفــا
ب ـ ـفـ ــوزه ال ـث ـم ـي ــن عـ ـل ــى أول ـي ـم ـب ـيــا
أســون ـث ـيــون ال ـب ــاراغ ــوائ ــي بـهــدف
نـ ـظـ ـي ــف خ ـ ـ ـ ــارج قـ ـ ــواعـ ـ ــده س ـج ـلــه
األوروغوائي أغوستين ألي بيريغو
(ق.)81
وحصد ديلفين نقطته السابعة
ً
متفوقا على ديفنسا بفارق نقطة،
مقابل خمس نقاط ألوليمبيا.

ً
سوسييداد ضيفا على رييكا الكوراتي
ف ــي ال ـس ــادس ــة ،ويـسـتـضـيــف ف ـيــاريــال
ن ـظ ـي ــره س ـي ـف ــاس ـب ــور الـ ـت ــرك ــي ضـمــن
المجموعة التاسعة.
وسيأمل ريال سوسييداد وفياريال
أن يحمال معهما األداء ا لـمـمـيــز ا لــذي
يقدمانه في الليغا الى المسابقة القارية،
حيث يتصدر االول الترتيب بعد ست
مــراحــل عـلــى ان ـطــاق الـ ــدوري متقدما
بفارق االهداف فقط عن الثاني صاحب
الوصافة.
كــان بــارمــا آخــر فــريــق ايطالي حقق
لقب المسابقة االوروب ـي ــة الــرديـفــة في
 ،1999اال أن البالد ستأمل أن يمنحها
نابولي أو روما أو أحد المتأهلين من
دوري االب ـط ــال ،حـيــث ك ــان انـتــر ً
قريبا
الموسم الماضي من اللقب القاري.
وسـيـحـمــل نــابــولــي مـعــه ال ــزخ ــم من
انـ ـتـ ـص ــاره ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى أت ــاالنـ ـت ــا 1-4

استبعد نادي أرسنال ،صانع ألعابه األلماني مسعود أوزيل،
عن تشكيلته التي تخوض الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،ليعزز
الـشـكــوك ح ــول إمـكــانـيــة مــواصـلــة م ـش ــواره مــع "الـمــدفـعـجـيــة" في
المستقبل.
ً
ُيعد الالعب ( 32عاما) األعلى راتبا في تاريخ نادي شمال لندن،
و يـقـ َّـد ر ب ــ 350أ لــف جنيه إسترليني ( 450أ لــف دوالر) أسبوعيا،
لكنه استبعد أيضا عن تشكيلة الفريق الذي سيخوض منافسات
الدوري األوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
ولم يخض أوزيل أي دقيقة في تشكيلة المدرب اإلسباني ميكل
أرتيتا منذ  7مارس الماضي.
و سـيـكــون أوز ي ــل ق ــادرا على المشاركة فقط مــع تشكيلة فريق
تحت  23عاما حتى عام  2021على أقل تقدير.
ووصل الالعب التركي األصل إلى موسمه األخير مع أرسنال،
وعلى األرجح لن يكون قادرا بعد اآلن على حمل ألوانه رسميا.
وك ــان أوزيـ ــل أص ـ َّـر ف ــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي عـلــى أن ــه الـشـخــص
الوحيد الذي سيقرر موعد رحيله ،رغم إبعاده عن التشكيلة.

أوزيل

إصابة  3العبين في ستاندارد لياج بـ «كورونا»
كما تم عزل العبين آخرين رغم أن نتائج الفحوصات التي خضعا
لها الثالثاء جاءت سلبية للمرض ،ولكن تم اتخاذ هذا اإلجراء كونهما
ثان.
مخالطين ألحد المصابين ،وسيخضعان لفحص ٍ
وبحسب بيانات المركز األوروبــي للوقاية من األمــراض والسيطرة
عليها ،تعد بلجيكا ثاني أكثر الدول تضررا من الجائحة في القارة العجوز
بعد جمهورية التشيك.

 ...وفيورنتينا يخضع للعزل الصحي
أعلن نــادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم
أم ــس خـضــوع الـفــريــق لـلـعــزل ،بـعــد أن كشفت
الـفـحــوص عــن إصــابــة أح ــد اإلداري ـي ــن بعدوى
فيروس كورونا.
وذكر فيورنتينا ،في بيان نشره بموقعه على

اإلنترنت" ،الشخص المعني لم يعان من أعراض،
وقــد خضع للعزل طبقا لــإرشــادات" ،مضيفا:
"سيخضع الفريق اآلن لفقاعة آمنة ،وسيواصل
االمتثال لكل اإلجراءات والمعايير الوقائية".
وطبقا للبروتوكول المتبع من جانب االتحاد

اإليطالي ،يسمح للفرق التي تظهر بها حاالت
إيجابية ،بالتدريبات وخوض المباريات ،على
أن يخضع الالعبون للفحوص في يــوم إقامة
المباراة .وتستمر فترة العزل  10أيــام ،على أن
تأتي الفحوص بنتائج سلبية بعدها( .د ب أ)

ي ـع ـت ـقــد الع ـ ــب ال ـت ـن ــس نـ ــوفـ ــاك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش،
ً
ً
المصنف األول عالميا لمدة  291أسبوعا ،أنه في
"وضــع جيد" لتحطيم الرقم القياسي للبقاء على
عرش التصنيف ،الذي يحمله السويسري روجيه
فيدرر برصيد .310
وقال ديوكوفيتش في مقابلة نشرتها صحيفة
"سبورتسكي زورنال" الرياضية الصربية األربعاء:
"أتمنى أن أكون األول ،بأكبر عدد من األسابيع في
التاريخ ،وسأعمل على تحقيق ذلك".
وللتغلب على هــذا الــرقــم ،سيتعين على العب
التنس الصربي البقاء على عشر التصنيف العالم
لالعبي التنس المحترفين حتى الثامن من مارس.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،يـ ـ ــدرك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش أن ك ــل ش ــيء
يعتمد على نتائجه ونتائج منافسيه المباشرين،
اإلسباني رافايل نادال والنمساوي دومينيك تيم،
المصنفان الـثــانــي والـثــالــث على الـتــرتـيــب ،حتى
نـهــايــة ال ـع ــام ،وف ــي بـطــولــة أسـتــرالـيــا الـمـفـتــوحــة،
المقررة في يناير.
و يـتـقــدم ديوكوفيتش بنحو  2000نقطة على
نادال ،الذي حرمه من لقبه الـ 18في بطوالت الجراند
سالم بالفوز عليه في نهائي روالن غاروس.

بيليه ممتن لذهنه الحاضر
أعرب العب كرة القدم البرازيلي السابق بطل العالم ثالث مرات
إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" ،الذي يعتبره الكثيرون
أفضل العب في القرن العشرين ،عن امتنانه ألنه في حالة جيدة
وما زال ذهنه حاضرا قبل ثالثة أيام من بلوغه الثمانين عاما.
وفي مقطع فيديو مدته ثالث دقائق أرسل إلى الصحافيين،
قال بيليه مازحا" :أوال ،يجب أن أشكر الرب على الصحة التي
وصلت بها حتى هنا ،مع هذا العمر والصحة الذهن الحاضر،
لست ذكيا جدا ،ولكن ذهني حاضر".
كما شكر المهاجم البرازيلي السابق ،من منزله في جواروجا،
عـلــى ســاحــل س ــاو ب ــاول ــو ،ال ــرب عـلــى "ك ــل ش ــيء ف ــاز ب ــه" طــوال
ً
مسيرته التي أكد أنه أخطأ خاللها "مرات قليلة جدا" ،مضيفا
"كان الرب طيبا جدا معي".
وتابع" :كل ما نفوز به في الحياة هو ألن الــرب يعتقد أننا
نستحق ذلك .إذا فعلت شيئا جعل شخصا ما حزينا ،فبعض
االنـتـصــارات التي حققها سانتوس ،أو المنتخب البرازيلي ،
على الجانب اآلخ ــر كــان يتسبب ذلــك فــي ح ــزن ،لكن هــذا جزء
من الحياة".

ً
تايرون لو مدربا لكليبرز

ديوكوفيتش يسعى لتحطيم رقم فيدرر
وأعلن العب التنس الصربي أنه لن يلعب بطولة
تنس األســاتــذة ذات األلــف نقطة التي ستقام في
باريس في الفترة من  2إلى  8نوفمبر ،لكنه سيلعب
بطولة فيينا ،ا لـتــي ستنطلق يوم
ال ـس ـب ــت ،وك ــذل ــك ب ـط ــول ــة ل ـنــدن
المقررة بين  15و 22من الشهر
المقبل.
وأوضح العب التنس" :لم
أكن في فيينا العام الماضي،
ويمكنني ا ل ـفــوز بـمــا يصل
إلـ ــى  500ن ـق ـطــة ،وفـ ــي لـنــدن
العديد من النقاط على المحك".
وقــال" :أهــم شــيء بالنسبة لي
اآلن هو تسجيل أكبر عدد ممكن من
النقاط .أريد أن أحدث فرقا كبيرا قبل بداية الموسم
المقبل .هذه هي خطتي بالتأكيد".
وأكد ديوكوفيتش" :إذا بلغت ربع النهائي في
فيينا ،سأكون قد ضمنت المركز األول (في تصنيف
العبي التنس المحترفين) .إذا تحقق ذلك ،سأكون
قد ضمنت هدفا لهذا العام".
(إفي)

فــي "سـيــري أ" نهاية االس ـبــوع الفائت
الــى مـبــاراتــه امــام ضيفه أي زد الكمار
ال ـهــول ـنــدي ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة،
ق ـب ــل مـ ـب ــارات ــه ال ـمــرت ـق ـبــة م ــع مـضـيـفــه
سوسييداد االسبوع المقبل في الجولة
الثانية.
وقدم فريق المدرب جينارو غاتوزو
م ـس ـت ــوي ــات م ـم ـي ــزة هـ ــذا ال ـم ــوس ــم فــي
ال ـ ـ ــدوري ب ـثــاثــة ان ـتـ ـص ــارات وهــزي ـمــة
وح ـ ـي ـ ــدة ،كـ ــانـ ــت ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن ال ــرابـ ـط ــة
ب ـت ـخ ـس ـيــره صـ ـف ــر 3-امـ ـ ــام يــوف ـن ـتــوس
لتغيبه عــن الـمـبــاراة إلصــابــة َ
ّ
العببين
في صفوفه بفيروس كورونا.
أمـ ــا روم ـ ــا فـيـسـتـهــل مـ ـش ــواره ام ــام
مـضـيـفــه يــونــغ بــويــز ال ـســوي ـســري في
الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،ال ـتــي تـشـهــد لـقــاء
سـسـكــا صــوف ـيــا ال ـب ـل ـغــاري م ــع ضيفه
كلوج الروماني.

استبعاد أوزيل من تشكيلة أرسنال

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا حـ ـ ـق ـ ــق وي ـ ـل ـ ـس ـ ـتـ ــرمـ ــان
ً
الـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــي إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازا بـ ـصـ ـع ــوده
كمتصدر للمجموعة الثالثة بعد
فـ ـ ــوزه خـ ـ ــارج أرضـ ـ ــه فـ ــي ال ـجــولــة
األخيرة على كولو كولو التشيلي
فــي سانتياغو دي تشيلي بهدف
ن ـظ ـي ــف و ح ـ ــا س ـ ــم (ق )88سـجـلــه
الالعب مويسيس فيارويل أنجولو.
وتصدر ويلسترمان مجموعته
ً
بـ ـعـ ـش ــر ن ـ ـق ـ ــاط ،مـ ـتـ ـف ــوق ــا بـ ـف ــارق
األهداف على أتلتيكو باراناينسي
البرازيلي الذي خسر أمام بينيارول
األوروغـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــي فـ ــي مــون ـت ـف ـيــديــو
ب ـهــدف ـيــن ل ــواح ــد ،ل ـي ـتــأهــل رفـقـتــه
كوصيف إلى ثمن النهائي.
(إفي)

أعلن نادي ستاندارد لياج إصابة ثالثة العبين بين صفوفه إضافة
إلى مدرب حراس المرمى ،بفيروس كورونا المستجد ،عشية مواجهة
رينغرز االسكتلندي في الدوري األوروبي .وأوضح النادي أن المصابين
ُوضعوا قيد الحجر الصحي ،وبالتالي لن يشاركوا في مباراة اليوم أمام
الفريق االسكتلندي في المسابقة األوروبية ،وال مواجهة سينت ترويدن
المقررة األحد ضمن منافسات الدوري المحلي.

مانويل أكانجي

رياضة

ديوكوفيتش

أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي ل ـ ــوس أنـجـلــس
كليبرز ترقية مساعد المدرب
تــايــرون لو إلــى منصب المدير
الفني للفريق ،خلفا لدوك ريفرز،
ُ
المقال الشهر الماضي.
وقال رئيس النادي ،الورنس
ف ــران ــك" :أجــري ـنــا بـحـثــا شــامــا،
وتحدثنا مع مرشحين رائعين.
وجدنا أن أفضل خيار لفريقنا
ك ــان م ــوج ــودا بــالـفـعــل بـيـنـنــا"،
مـ ـت ــابـ ـع ــا" :ك ـ ـ ـمـ ـ ــدرب رئـ ـيـ ـس ــي،
سيضع تاي بصمة فريدة على
الـمـنـظـمــة ،ويـحـمـلـنــا إل ــى آفــاق
جديدة".
ولـ ـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي عــن
تفاصيل ا لـعـقــد ،إال أن تقارير
صحافية أميركية أشارت إلى أن
الطرفين يبحثان في عقد لمدة
خمسة أعوام.
وقال لو ،الذي قاد كليفالند
كــافــال ـي ـيــرز إل ــى ل ـقــب الـ ــدوري
فــي عــام  2016بموسمه األول
ك ـ ـمـ ــدرب ،ف ــي بـ ـي ــان" :األج ـ ـ ــزاء

تايرون لو

التي نريدها موجودة :مالكون
مـلـتــزمــون ،إدارة ذك ـيــة ،نخبة
م ــن الـ ـم ــواه ــب داخـ ـ ــل وخـ ــارج
أرض ا ل ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ،فـ ـ ــي أ فـ ـض ــل
س ـ ـ ــوق ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي
للمحترفين".
وتابع لو ( 43عاما)" :إلمامي
بالمنظمة ،خصوصا مع (المالك

ستيف بــالـمــر) والورن ـ ــس ،أكــد
ل ــي أن ه ــذا ال ـم ـكــان الـ ــذي أري ــد
الـ ـت ــواج ــد فـ ـي ــه .ع ـل ـي ـنــا ال ـع ـمــل
لنحرز اللقب ،لكن لدينا الحافز
والعوامل والدعم لتحقيق ذلك.
أنا متحمس لبدء المشوار".
شـ ـغ ــل ل ـ ــو م ـن ـص ــب ال ـ ـمـ ــدرب
ال ـم ـســاعــد لــري ـفــرز ف ــي الـمــوســم
ال ـفــائــت ،قـبــل أن يـنـتـقــل األخـيــر
ل ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ف ـي ــادي ـل ـف ـي ــا
سفنتي سيكسرز.
ُ
أقيل ريفرز من منصبه ،بعد
أن أهـ ــدر كـلـيـبــرز ت ـقــدم  1-3في
سلسلة نصف نهائي المنطقة
الغربية أمــام دنفر ناغتس إلى
خسارة .4-3
لعب لــو فــي مسيرته كالعب
مــع سـبـعــة أنــديــة مختلفة على
ً
مدى  11عاما حقق خاللها معدل
 11.5نقطة و 3.1تمريرات حاسمة
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،وحـقــق
اللقب مرتين مع لــوس أنجلس
ليكرز في عامي  2000و.2001

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

المال هل ستأتي لنا
بعمالة هولندية؟!

عبدالمحسن جمعة

َّ
أقر النواب ،بمباركة الحكومة ،القانون الخاص بالتركيبة
ً
ً
السكانية ،ذا الـ ُـبـعــد الــدعــائــي أكـثــر منه إج ـ ً
ـراء عمليا وفنيا
لمعالجة التركيبة السكانية التي تعاني اختاللها البالد.
ً
جيدا أن القانون ،الذي َّ
أعده في األساس النائب د .بدر
نعلم
ً
ً
المال ،يستهدف العمالة المصرية ،التي عانت هجوما نيابيا
ً
ً
من طائفة كبيرة من نــواب ومرشحين
واستغالال انتخابيا َ َ
وطالبي شهرة وذوي نفس عنصري.
القضية ب ــدأت مــع بــدايــة انـتـشــار وب ــاء كــورونــا فــي مــارس
الماضي ،عندما عاد بعض الكويتيين والمقيمين من إيران،
وكانت اختباراتهم إيجابية لفيروس كــورونــا ،وحــدث جدل
على الساحة المحلية تجاه ذلــك ،لكن خــال أيــام استطاعت
أذرع استخباراتية ذكـيــة تحويل الــدفــة بهجوم شــامــل على
العمالة المصرية.
بالتأكيد للعمالة المصرية إيجابياتها وسلبياتها ،لكنها
ً
عمالة أساسية ومهمة في البلد على مدى أكثر من  ٧٥عاما
مضت ،لذلك نتساء ل :ما البديل لها ،في ظل عدم رغبة عمالة
المغرب العربي في اإلقامة بالخليج العربي وتحبيذها الهجرة
إل ــى أوروب ـ ــا ،والـمـخــاطــر األمـنـيــة واالسـتـخـبــاراتـيــة للعمالة
السورية وجيرانها ،فــي ظــل السيطرة اإليــرانـيــة هـنــاك ،فيما
ْ
األردن الشقيق ليس لديه الكوادر الكافية ،بل إن معظم َمن يعمل
في قطاع َّاإلنشاءات باألردن من العمالة المصرية؟
عمالة
ـي
ـ
ه
و
لم يتبق ســوى عمالة باكستان وأفغانستان،
َّ
ً
لديها محاذير من انتشار الجماعات األصولية .إذا لم يتبق
ً
ســوى العمالة الـهـنــديــة ،ألنـنــا نعلم جـيــدا نـشــاطــات العمالة
البنغالدشية في البلد وسلبياتها.
نسأل النائب المال وزمالء ه أصحاب القانون :هل تريدون
إغ ــراق البلد بالعمالة الـهـنــديــة؟! أم ستأتون لنا بعمالة من
هولندا وبولندا وألمانيا وفرنسا ،إن استطعتم؟! هذا القانون
الذي يدغدغ المشاعر ،ويركب موجة االحتكاك مع جالية معينة
ً
خصوصا أن الحكومة سايرت النواب َّ
وأقرته.
خطير،
نعم التركيبة السكانية مختلة وخطيرة ،لكن حلها ليس
بـقــرارات وقوانين فوقية وانتقائية ،بل بتغيير شامل لنمط
حياتنا واحتياجاتنا ومـخــرجــات التعليم ،بجميع أنــواعــه،
والحوار الصادق والمكشوف دون مواربة ،وتخبئة الحقائق
ح ــول سـيــاســة اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة األجـنـبـيــة وبـشـفــافـيــة ،كما
أستعرض في هذه المقالة.
لذا طالبت منذ شهور أال ُيفتح ملف التركيبة السكانية أثناء
الموسم االنتخابيُ ،
ويترك حتى نهاية أزمة الوباء ،حتى يمكن
معرفة اآلثــار وتقدير االحتياجات من العمالة التي ستبقى
بالكويت في حينه ،وخاصة أن هناك أنشطة حساسة ،مثل:
قطاع بناء السكن الخاص والخدمات الطبية وإدارة المرافق
الحيوية ،تتأثر بشدة بالقرارات التي تتعلق باإلقامة والعمل
في البالد.
لذلك ،فإن الحكومة يمكنها التراجع عن القانون ،كما فعلت
في قانون البصمة الوراثية وخالفه ،وأن تنتظر حتى صياغة
ً
ُّ
تصور فني شامل لحل قضية التركيبة السكانية ،بعيدا عن
دغدغة المشاعر والبرامج االنتخابية قصيرة النظر.

الوفاء واجب
راو فادوزيفا ،طارق حسين مخيمر ،أحمد زايد ،عبدالله
مشالي ،عبدالله شعيب ،عواد عبدالحميد ،عبدالمطلب وزنة،
جمال حمزة ،ماهر فقيه ،علي الصغير...
هذه األسماء وغيرها ألطباء كانوا في الصفوف األولى
لمكافحة وعالج مرض كورونا ،وتوفاهم الله أثناء أدائهم
للواجب...
ً
قد أكون مخطئا ،لكن حتى اآلن لم أسمع أو َأر أي تكريم
مادي أو معنوي ألسرهم...

السعودية
تستقبل
المعتمرين

أ كـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ـح ــج
والـعـمــرة الـسـعــودي لـشــؤون
ا لـعـمــرة عبدالرحمن شمس،
أن الــوزارة تستعد الستقبال
المعتمرين من خارج المملكة،
بعد نجاح دخولهم من داخل
ً
المملكة ،مشيرا إلــى أن عدد
المعتمرين حتى اآلن وصل

شبكة تتاجر بالسناجب الطائرة
ً
ِّ
وج ـهــت الـتـهــم رسـمـيــا إلــى
سبعة أشخاص على األقل في
فلوريدا ،لمشاركتهم في شبكة
اتجار غير قانوني بالسناجب
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،وه ـ ـ ــي حـ ـي ــوان ــات
محمية أمسكوا باآلالف منها
َّ
تـتـخــطــى قـيـمـتـهــا اإلجـمــالـيــة
مليون دوالر.
وأفــاد مكتب حماية الثروة
الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة والـ ـنـ ـب ــاتـ ـي ــة فــي
فلوريدا ،بأنه في أقل من ثالث
سنوات ،اصطاد التجار 3600

حيوان على أقل تقدير بيعت
لــزبــائــن فــي كــوريــا الجنوبية
"مقابل مئات آالف الدوالرات".
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ،ال ـ ـ ــذي
ش ــارك ــت ف ـيــه وح ـ ــدات شــرطــة
الحيوانات
ووك ــاالت لحماية
ُ
من عدة واليات أميركية ،أطلق
فــي يـنــايــر  ،2019إث ــر اتـصــال
من جهة مجهولة ،واستغرق
ً
 19شهرا.
والمهربون الذين وضعوا
أ كـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرة آالف فــخ

د .ناجي سعود الزيد
وحتى اآلن لم أسمع أو َأر أي تخليد لذكراهم...
ً
فتكريما لإلنسانية ،الرجاء تكريم أسرهم وتعويضها.
كـمــا أنـنــي أود تـكــريــم عــوائــل الممرضين والـمـمــرضــات
والمهن الطبية المساعدة الذين توفاهم الله سبحانه أثناء
عملهم للتصدي لــ"كــورونــا" ،ولــم أستطع االسـتــدالل على
أسمائهم.

ً
ً
إلــى  45أل ـفــا ،فـضــا عــن 120
ألـ ـ ـ ــف مـ ـ ـص ـ ـ ٍـل م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاق
المرحلة الثانية للعمرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي
تصريحات لقناة اإلخبارية
ال ـس ـع ــودي ــة ،أم ــس األول ،إن
آ لـيــة الحجز للمعتمرين من
خ ـ ـ ــارج ال ـم ـم ـل ـك ــة تـ ـك ــون عــن

طــريــق ال ـشــركــات المعتمدة،
"وس ـيـكــون ال ـقــدوم مــن خــال
ً
م ـج ـمــوعــات ،ول ـيــس أفـ ـ ــرادا"،
ً
مضيفا أن تطبيق "اعتمرنا"
مخصص فقط للمعتمرين من
داخل المملكة.
(د ب أ)

«ناسا» المست سطح «بينو»

الصطياد السناجب الطائرة
فــي أنـحــاء فـلــوريــدا ضالعون
ً
أيضا في تجارة أنواع أخرى،
ب ـمــا ي ـت ـع ــارض م ــع ال ـق ــان ــون،
مـثــل ســاحــف الـمـيــاه الـعــذبــة
والتماسيح.
ِّ
ووج ـه ــت تـهــم رئـيـســة عــدة
إل ــى ال ـت ـج ــار ،م ـن ـهــا :تبييض
األمـ ـ ـ ــوال ،وحـ ـي ــازة ح ـيــوانــات
برية بطريقة غير قانونية.
(أ ف ب)

وضعت وكالة الفضاء والطيران األميركية (ناسا) نصب عينيها
الكويكب "بينو" ،ألنه قد يقترب يوما ما من األرض على نحو ينذر
بالخطر ،و ق ــررت أن تجمع المركبة الفضائية ،التي تحمل اسم
"أوزيــريــس ركــس" ،عينات من هذا الجرم الفضائي ،والعودة بها
إلى األرض إلخضاعها للمزيد من األبحاث.
وبالفعل أعلنت "ناسا" ،أمس األول ،في تغريدة على "تويتر"،
أن المركبة أوزيريس-ريكس المست لفترة قصيرة الكويكب لجمع
العينة ،قبل أن تطلق محركات الدفع الخاصة بها للعودة بنجاح
من على سطح الكويكب.
ونشرت مقطع فيديو قصيرا لمركز القيادة ،يظهر فرحة العاملين
في الوكالة مع إعالن "إتمام جمع العينة".
(د ب أ)

أهم قرارات مجلس األمة التشريعي األول )١( ١٩٣٨

د .عادل العبدالمغني

من خالل مطالعتي لمحضر جلسات مجلس األمة
التشريعي األول فــي دورت ــه األولـ ــى ،وال ـتــي استمرت
قرابة خمسة أشهر ،ابـتـ ً
ـداء من الجلسة األولــى في ١١
يوليو  ١٩٣٨وحتى آخر جلسة في  ١٥ديسمبر ،١٩٣٨
استطعت إحصاء عــدد الجلسات التي ُعقدت ،فكانت
مـئــة وإحـ ــدى عـشــرة جـلـســة ،منها  ٨٦جلسة بتوقيع
رئيس المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح ،و٢٠
جلسة بتوقيع نائب الرئيس الشيخ يوسف بن عيسى
الـقـنــاعــي ،و ٥جلسات بتوقيع الـنــائــب الـثــانــي الحاج
مـشــاري الحسن الـبــدر ،ثــم تــوالــى فــي آخــر كــل محضر
توقيع بقية األعضاء الحاضرين .وكانت القرارات التي
صدرت نابعة من قلوب صادقة وطموحة ألجل اإلصالح
ومحاربة الفساد ومبدأ العدالة االجتماعية ،ولتحقيق
الفائدة للمواطنين ،وأهم تلك القرارات اآلتي:
 -١تأليف لجان تفتيشية من أعضاء المجلس مهمتها
اإلشراف على جميع األعمال والتنظيمات في الدوائر
الحكومية ،ورفع تقارير للمجلس عن سير األداء.
 -٢تـقــرر أن يسلك جميع السائقين داخ ــل الـحــدود
ً
ً
ابتداء من
الكويتية جهة اليمين ،بدال من جهة الشمال،
الخميس  ١سبتمبر .١٩٣٨
ُ -٣يباح لكل مواطن ُح َّ
ُّ
التصرف في ملكه ،لفتح
رية
دكان أو محل بأي مكان شاء ،بعد مراجعة البلدية ،ودفع
الرسم المقرر في قانونها.
ُ
 -٤إلغاء االمتيازات واالحتكارات التي أخذت بطريقة
غير مشروعة ،وطرحها في مزايدات جديدة لمصلحة
الحكومة والمواطنين.
 -٥تحرير إعالن للمواطنين الراغبين في وظيفة مدير
البلدية ،ويفرز المجلس المناسبينُ ،
ويـجــرى اقتراع
سري ،فمن حاز أكثر األصوات كان المدير المنتظر.
 -٦تقرر زيــادة معاشات الموظفين مرتين بالسنة؛

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسى

عندما تقرأ عبارة "من مصدر حكومي" ،اعلم أنك
تقبض من دبش ،فهو كالم ووعود تنتهي بـ"فاشوش"
أوهام وإلهاء ال أكثر.
وبيع
ُ
باألمس نشر في "القبس" االقتصادي عن "مصدر
حكومي" مشروع الهيئة العامة لالستثمار لتحويل
منطقة الوفرة من مركز للذباب المطارد للوجوه إلى
مركز تجاري ومالي ريادي في المنطقة ،الذي يشمل
نقل التكنولوجيا وتشجيع الصادرات ،وإلى آخره...
ً
أيضا قبل أيام ،مصادر حكومية صرحت بإلغاء
مشروع ميناء مبارك الكبير ومنطقة الشمال ،لتكلفته
العالية وما تمليه أوضاع وباء "كورونا" ،ومراعاة
اعتراضات دول مجاورة! وأكدت أنها بصدد تطوير
ً
ً
ميناء الشويخ ليكون مركزا تجاريا ...إلــخ ،ثم عاد
"ال ـم ـصــدر ال ـح ـكــومــي" لـيـنـفــي م ــا س ـبــق ،وي ــؤك ــد أن
مشروع الشمال مــازال ضمن مشاريع خطة "كويت
!"2035
ً
قـبــل سنتين أو ث ــاث س ـنــوات  -ال أذك ــر تـحــديــدا
ً
التاريخ ،وال يهم األمر مع سلطة ال تقرأ أساسا العبر
والــدروس التاريخية  -شهدنا فــوران هذا الحماس
االستثماري لتسويق فكرة تنويع مصادر الدخل،
وكانت األدبيات الممتدة عن تطوير جزيرة بوبيان
ومنطقة الشمال ،وتحقيق طريق الحرير الصيني،
اليوم
وكان جسر جابر بداية الحلم الكبير ،وانتهينا ُ
ببالغ للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ،ق ّدم
ً
لـ "نــزاهــة" ،وكــان البالغ يتحدث تحديدا عن شبهة
االعتداء على المال العام ،وعدم اإلفصاح عن عموالت
ّ
المقدم ضدهم
في مناقصة جسر جابر ،وكان األبطال
البالغ هم أبناء مسؤول كبير سابق ،وال نعلم أين
وصلت التحقيقات أو أين تاهت في تفاصيل لم تكن
ً
موضوعا للشكوى ،أمــا عــن نهاية الجسر المادية
فستبهرنا لوحة مشاهد عدد من البقاالت المتنقلة
تبيع الفحم و"كاكاو حــزر" ،أتت لتحل مكان مدينة
األحالم الجميلة التي ستوفر آالف الفرص للقادمين
لسوق العمل ،والتي ستكون منطقة جذب سياحي
كبيرة للمنطقة.
أين وصلنا يا حكومة ويا حكومات مع مصادرك
البائسة؟ ّ ليتكم تتذكرون حدوتة الفالحة التي كانت
تحمل سلة بيض فوق رأسها ،وكانت تحلم بـ ..وبـ...
وبـ ،...حتى سقطت المسكينة وانكسر البيض ومعه
ً
سعر برميل النفط ...كفاية تسويق أحالم لستم أهال
ً
فنحن نعرف تماما "البئر وغطاء ها"،
لتحقيقهاً ،
ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

التلوث يقتل  476ألف مولود
ت ـسـ ّـبــب تـ ـل ـ ّـوث الـ ـه ــواء في
وف ــاة  476ألــف مــولــود جديد
س ـن ــة  ،2019أ غ ـل ـب ـي ـت ـهــم فــي
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد وإف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا جـ ـن ــوب
الصحراء الكبرى ،وفق دراسة
ح ــدي ـث ــة أظ ـ ـهـ ــرت أن ال ـس ـبــب
ال ـك ــام ــن وراء هـ ــذه الــوف ـيــات
فــي ثــاثــة أرب ــاع ال ـحــاالت هو
ال ــدخ ــان الـ ـس ــام الـ ـص ــادر عن
الوقود ّالمستخدم للطبخ.
وتــوفــي أكـثــر مــن  116ألف
رض ـ ـيـ ــع ه ـ ـنـ ــدي ف ـ ــي ال ـش ـه ــر
األول مــن عمره بسبب ّ
ّ
تلوث
ً
الهواء و 236ألفا في إفريقيا
جـ ـن ــوب الـ ـصـ ـح ــراء ال ـك ـب ــرى،
بحسب تقرير "سـتــايــت أوف
غ ـ ـلـ ــو بـ ــال إ ي ـ ـ ــر  "2020ا ل ـ ــذي
استند إلــى معطيات جمعها
معهدان أميركيان هما "هيلث

إيفيكتس إنستيتوت" و"هيلث
ميتريكس آند إيفالواشن".
وأف ـ ــاد ال ـقـ ّـي ـمــون عـلــى هــذا
ال ـت ـق ــري ــر بـ ــوجـ ــود م ــزي ــد مــن
ّ
األدلة التي تسمح بالربط بين
ّ
ّ
ّ
تعرض األمهات لتلوث الهواء
خ ــال الـحـمــل وارتـ ـف ــاع خطر
والدة األطـفــال قبل أوانـهــم أو
بوزن منخفض ّ
جدا.
وقــال رئيس معهد "هيلث
إيـفـيـكـتــس إن ـس ـت ـي ـتــوت" دان
غــريـنـبــاوم إن "ت ـل ـ ّـوث ال ـهــواء
ال ـ ـنـ ــاجـ ــم ع ـ ــن وق ـ ـ ـ ــود ال ـط ـه ــو
ً
السيئ النوعية ال يزال سببا
ً
رئيسيا لوفاة هؤالء األطفال
ّ
ال ـص ـغ ــار رغـ ــم ت ــراج ــع ات ـك ــال
األسر عليه".
(أ ف ب)

وفيات
لولوه حسين عبدالعزيز الكهيم

 72عاما ،شيعت ،ت99037454 ،99077207 :

عبدالعزيز حبيب غلوم جمعة

 76عاما ،شيع ،ت66577783 :

بدرية شالش ذياب

أرملة عبيد شارع خالد الظفيري
 75عاما ،شيعت ،ت66247744 ،99219555 :

الشيخ عبدالله السالم
األولى في رأس السنة الهجرية (محرم) ،والزيادة الثانية
في منتصفها (رجب).
 -٧تقرر تشكيل قوة نظامية مؤلفة من مئة فرد ،منها
خمسون للجيش ،وخمسون للشرطة.
 -٨الموافقة على ابتعاث عشرة طــاب من خريجي
المدارس بالكويت للدراسة في الخارج.
 -٩تحرير كتاب إلى مدير الجمرك البحري لإلفساح
عــن ك ـتــاب "ت ــاري ــخ ال ـكــويــت" إل ــى ورث ــة مــؤلـفــه الشيخ
عبدالعزيز الرشيد.
ُ
 - ١٠إل ـ ـغـ ــاء ض ــري ـب ــة الـ ـغ ــواص ــة الـ ـت ــي ت ـج ـن ــى مــن
الغواويص ،رأفة بحالتهم الضعيفة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

كفاية ترويج
أوهام

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

 -١١أصدر المجلس أكثر من تكليف للعضو عبدالله
الحمد الصقر ،لجلب أطباء ومهندسين من الخارج،
ً
نظرا لحاجة الكويت الماسة لهذه الكفاءات.
 -١٢م ـشــاركــة الـمـجـلــس ف ــي إل ـق ــاء كـلـمــة بــالـمــؤتـمــر
البرلماني العربي في مصر.
 -١٣تشكيل لجنة لتنظيم أمور المحاكم والتقاضي
واالستئناف.
أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ،وفي المقال القادم
أواصل سرد بقية أهم القرارات.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:34

العظمى 34

الشروق

05:54

الصغرى 19

الظهر

11:33

العصر

02:46

المغرب

05:11

العشاء

06:28

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

ً
أعلى مد  02:52صب ــاحـ ـ ــا
 04:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:55صب ــاحـ ـ ــا
 09:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

