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أمر بإلقاء القبض على خورشيد
واإلفراج عن حماد بـ  ١٠آالف دينار

لعدم مثول النائب صالح أمام «الجنايات» كمتهم في قضية النائب البنغالي
ق ـ ـ ــررت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات أم ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة
المستشار عبدالله العثمان ،إلقاء القبض على
ال ـنــائــب ص ــاح خــورش ـيــد ل ـعــدم م ـثــولــه أمــامـهــا
ً
متهما في قضية النائب البنغالي المتهم بتجارة
اإلقامات ورشوة مسؤولين ،أبرزهم وكيل وزارة
الداخلية لشؤون التدريب الشيخ مازن الجراح،
ومرشح سابق في الدائرة الرابعة ،ومسؤول في
الهيئة العامة للقوى العاملة ،في حين قررت إخالء
سبيل النائب سعدون حماد بكفالة  ١٠آالف دينار،
وحددت جلسة  ٥نوفمبر للمرافعة ،رافضة إخالء
سبيل باقي المتهمين.

وخالل الجلسة ،أكد ضابط مباحث األموال في
«الداخلية» أن الجراح تلقى ،عبر المرشح السابق،
مبالغ لتمرير معامالت لشركة «البنغالي» لجلب
ً
عمالة للبالد ،مبينا أن مسؤول «القوى العامة»
تلقى مبالغ هو اآلخــر من المتهم ،وكــان هو من
يدير الشركة ال شقيقته ،لرفع المخالفات التي
تخص رمــوز شركة «البنغالي» ،وأن اجتماعات
ع ـقــدت لـتـمــريــر ال ـم ـعــامــات ال ـتــي كــانــت تحتاج
الستثناءات.
وش ـه ــدت الـجـلـســة تــوجـيــه الـمـحـكـمــة للنائب
س ـع ــدون ح ـمــاد ت ـهــم إن ـج ــاز مـعــامــات 02

بعد استيالئه على أكثر من  ٢٠٠ألف دينار
قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مبرة
خيرية متهم بجرائم غسل أ كـثــر مــن مئتي ألف
دينار ،استولى عليها عن طريق التدليس على
مـتـبــرعـيــن ،ودون الـحـصــول عـلــى تــراخـيــص من

المنفوحي :مطلوب آلية لتحقيق التوافق بين تطبيق الدستور واالشتراطات الصحية
●

محمد الجاسم

أكــد الـمــديــر الـعــام لبلدية الـكــويــت نائب
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة ل ـم ـتــاب ـعــة تنفيذ
اال ش ـتــرا طــات الصحية المتعلقة بمكافحة
انتشار فيروس «كورونا» أحمد المنفوحي ،أن
معادلة صعبة تنتظرنا مع انتخابات مجلس
األم ــة الـمـقـبـلــة ،تتعلق بــإيـجــاد تــوافــق بين
تطبيق مواد الدستور الخاصة بتنظيم هذا
االستحقاق وتنفيذ االشتراطات الصحية.
وأضــاف المنفوحي ،أمــس ،عقب اجتماع
ال ـل ـج ـنــة ،لـبـحــث تـطـبـيــق ب ـعــض اإلجـ ـ ــراءات

ً
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا قرار
ً
إزال ــة المخيمات الربيعية ،نـظــرا لمنعها
ً
بقرار من مجلس الوزراء ،مشيرا إلى إزالة
ً
 38مـخـيـمــا مـنــذ بــدايــة األس ـب ــوع« ،وعـلــى
أص ـحــاب الـمـخـيـمــات ال ـم ـبــادرة إل ــى إزال ــة
أغراضهم منها».
وع ـ ــن ال ـل ـب ــس الـ ـح ــاص ــل ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــآلـيــة الـحـجــز المسبق للمطاعم ،أوضــح
ال ـم ـن ـفــوحــي أن «ال ـ ـقـ ــرار ال ي ـش ـمــل جميع
الـمـطــاعــم ،بــل الـتــي تـحـتــوي عـلــى صــاالت
استقبال فقط».
أحمد المنفوحي

«الفارس» :تشكيل فريق لمتابعة
توصيات لجنة «صيانة الطرق»

٠٢

وزير الدفاع يرعى
مراسم تعيين خالد
الصالح رئيسًا لألركان

المحكمة تحبس رئيس مبرة خيرية

«كورونا» واالنتخابات ...معادلة صعبة
وإيجاد آلية إلجــراء االنتخابات البرلمانية
ـار ع ــن تـحـقـيــق هــذا
الـمـقـبـلــة ،أن ال ـب ـحــث جـ ـ ٍ
التوافق ،كما أشــار رئيس الــوزراء في ختام
ً
دور االنعقاد األخـيــر ،متعهدا بالعمل على
إخراج هذه المعادلة بالشكل السليم.
وع ــن م ــدى الـ ـت ــزام أص ـح ــاب الـمـجـمـعــات
التجارية بتطبيق االشـتــراطــات ،أوضــح أن
ً
نسبة التزامهم بلغت  ،%88مؤكدا استمرار
الـلـجـنــة ف ــي مـعــالـجــة ال ـق ـصــور ل ــدى بعض
ً
المحالت التجارية ،خصوصا أنها تحتاج
إلى التنبيه عبر فرق ميدانية تراقب تنفيذ
تلك االشتراطات.

الثانية

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بجمع تبرعات.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى آخر
الشهر ال ـجــاري لالستماع لمرافعة الــدفــاع بعد
االطالع على ملف القضية.

الحربي :االختبارات
ضرورية لتقييم الطلبة
●

فهد الرمضان

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود
الحربي ضرورة وجود اختبارات لتقييم التحصيل
العلمي للطلبة في عملية «التعليم عن ُبعد» ،على
نحو يحقق العدالة والمساواة للجميع.
وخالل اجتماع ترأسه أمس ،ناقش الحربي مع
قيادات الوزارة سبل وضع آلية لالختبارات للسنة
الــدراسـيــة الحالية  2021/ 2020للتعليم عــن ُبعد،
وبحث جميع الخيارات المطروحة من اختبارات
تحريرية أو إلكترونية محددة بضوابط.
ولفت إلى أن قياديي «التربية» سيقدمون نهاية
ً
ً
األسبوع المقبل تصورا كامال بشأن آلية االختبارات
ال ـتــي سـيـتــم اع ـت ـمــادهــا عـلــى نـحــو ي ـخــدم العملية
التعليمية ويحافظ على النظام التعليمي04 .

سيولة البورصة تتراجع إلى  34مليون
دينار والمؤشرات تخسر
08

ً
«الكويتية» :وزير الصحة متعاون مع عودة لبنان :الحريري مكلفا بنصف النواب

الثانية

سفير فيتنام :دعم «الهالل
األحمر» لنا خطوة إنسانية
تستحق الشكر

محليات

03
القالف لـ ةديرجلا:.
«نزاهة» أثبتت أهميتها
في التصدي للفساد

رؤى عالمية

َت َّ
عهد بتأليف حكومة اختصاصيين ووقف االنهيار االقتصادي

الركاب مباشرة من الدول الـ 34

17-16

َ
«وعد بدراسة االقتراح لضمان نجاعة اإلجراءات ...ونثق بالرأي الفني للوزارة»
أكدت الخطوط الجوية الكويتية ثقتها التامة
بالرأي الفني لوزارة الصحة حيال االقتراح ،الذي
قدمه ممثلو «الكويتية» وشركة طيران الجزيرة،
الخاص بتطبيق اإلجراءات الصحية المعتمدة من
«الصحة» على الركاب القادمين من الــدول الـ 34
الممنوعين من دخول الكويت مباشرة.
وقــالــت «الـكــويـتـيــة» ،فــي بـيــان أم ــس ،إن وزيــر
الصحة د .بــاســل الـصـبــاح اجتمع صـبــاح أمس
بممثلي «الكويتية» و«طيران الجزيرة» ،لمناقشة

طهران تراقب عن كثب
رفع الحظر عن السالح

االقتراح ،وأبدى تعاونه التام وتفهمه لما ورد من
شرح حول الخطوات التي سيتم تطبيقها بهذا
الخصوص ،والمردود اإليجابي المتوقع لذلك.
وأضافت أن الوزير تعهد بأن الجهاز الفني في
الــوزارة سيدرس االقتراح من كل الجوانب؛ ليتم
االطمئنان الـتــام لنجاعة اإلج ــراء ات المقترحة،
ومــدى مالء متها ومطابقتها التامة للتعليمات
واالشتراطات المعتمدة من السلطات الصحية
في البالد.
02

دوليات

١٩

«كوابيس»  3نوفمبر تنذر بعدم استقرار عالمي
اإلصالح في الديمقراطيات الناشئة ضحية ألزمة انتخابية أميركية
●

شربل بركات

يضع كثيرون سيناريوهات
قــاتـمــة لـمــا يمكن أن يـحــدث في
 ٣ن ــوف ـم ـب ــر ،ي ـ ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية في الواليات المتحدة.
مــن ع ــدم اع ـت ــراف أح ــد األط ــراف
بـ ـن ــزاه ــة االقـ ـ ـت ـ ــراع ،وب ــال ـت ــال ــي

ً
ش ــرعـ ـي ــة الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،فـ ـض ــا عــن
أخـطــاء محتملة بــالـفــرز ،بسبب
ض ـغــوط ال ـم ـشــاركــة الـتــاريـخـيــة
في التصويت البريدي والمبكر،
والـطـعــون الـتــي يمكن أن تؤخر
صـ ــدور ال ـن ـت ـي ـجــة ،أو الـتـعــرض
ً
لهجمات إلكترونية تزرع شكوكا
ً
إضافية ،وصوال إلى أي انشقاق

ف ــي ال ـم ـج ـمــع االن ـت ـخــابــي تحت
وطأة االستقطاب الحزبي ،كلها
أمور قد تؤدي إلى أزمة انتخابية
بمفاعيل سياسية أو دستورية
غير مسبوقة في تاريخ الواليات
المتحدة الحديث.
من ناحية أخرى ،لن تنحصر
ح ـ ــدود ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـل ـبــي لـمـثــل

هــذه االضطرابات النظامية في
الديمقراطية األولى بالعالم في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بــل ستمتد
إلى خارجها ،وقد يكون لها أثر
بالغ على الديمقراطيات الناشئة
ً
أو الهجينة ،تلك التي تضع رجال
فــي الـمــدى الديمقراطي وأخــرى
خارجه.
02

●

بيروت  -ةديرجلا

•

عام من خروجه من السراي الحكومي تحت وطأة حراك
بعد نحو ٍ
« 17تشرين» وانتفاضته على المنظومة الحاكمة ،يعود الحريري
إلى المشهد السياسي الرسمي بعد تكليفه أمس تشكيل الحكومة
اللبنانية الجديدة وسط دوامة من الشروط والعقد الجتياز األلغام
السياسية المزروعة في درب «التأليف».
02

 4توقعات لبيل غيتس لسنة  2021وما بعدها
قبل أيام ،وأمام قمة « »GeekWireبالواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،تـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ـيـ ــل غـ ـيـ ـت ــس م ــؤس ــس
ع ـم ــاق ال ـب ــرم ـج ـي ــات «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ،عــن
عــدة موضوعات تشغل العالم ،في مقدمتها
فيروس كورونا والتغير المناخي وصناعة
ً
األس ـ ـم ـ ـنـ ــت ،طـ ـ ــارحـ ـ ــا أربـ ـ ـع ـ ــة ت ــوقـ ـع ــات
مستقبلية.
أول هذه التوقعات كان بشأن «كورونا»

ً
ال ـ ــذي رأى أن وض ـع ــه سـ ـي ــزداد سـ ـ ــوء ا حتى
نهاية هذه السنة ،مع ارتفاع أعداد اإلصابات
والوفيات خالل فصل الخريف ،غير أن الحال
سيتحسن ،وستصبح العالجات المتطورة،
السيما األجـســام الـمـضــادة وحـيــدة النسيلة،
متاحة بحلول نهاية هــذا الـعــام أو فــي بداية
المقبل.
كذلك ،باتت اللقاحات في مراحلها األخيرة،

وق ــد تـتــم ال ـم ـصــادقــة عـلــى لـقـ َ
ـاحـيــن أو ثــاثــة
مطلع السنة المقبلة ،مما ُي ّ
مهد لمنع تناقل
الـعــدوى ،وبفضل تلك اللقاحات ،نأمل إعــادة
فتح ال ـمــدارس بحلول الـخــريــف المقبل ،لكن
ً
ُ
الوباء لن ينتهي تماما إال إذا ه ِزم في كل مكان.
وفي توقعه الثاني ،أعرب غيتس عن اعتقاده
ً
بأن العالم سيصبح أكثر استعدادا لمحاربة
ً
هذا الوباء وبعض األمراض الراهنة أيضا ،إذ

ً
يرى أن الحكومات حول العالم ،وتحديدا في
الواليات المتحدة ،باتت أكثر قدرة على تمويل
خطط مكافحة األوبئة ،كما أن السباق الحاصل
لـكـبــح «كــوفـيــد  »19 -عـجــل بـتـطــويــر لـقــاحــات
الحمض النووي الريبي.
وأضاف غيتس« :بما أن هذه اللقاحات ال
تتطلب استخدام مسببات األمراض كلها ،فمن
الـمـتــوقــع أن تصبح خ ـيــارات آمنة 02

فرنسا :ذابح المدرس
كان على اتصال
بـ «جهادي» في سورية

رياضة

٢١
السالمية والعربي في
مواجهة الصليبيخات
وبرقان الستعادة التوازن

ةديرجلا

•
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الثانية

ً
وزير الدفاع يرعى مراسم تعيين الصالح رئيسا لألركان
المنصور :الثقة السامية ترجمة لإلنجازات وحافز لتطوير قدرات الجيش

ً
متوسطا رئيس األركان ونائبه
المنصور

محمد الشرهان

أقـيـمــت ص ـبــاح أم ــس ف ــي وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،بـ ـحـ ـض ــور ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
أح ـم ــد ال ـم ـن ـصــور ،م ــراس ــم تعيين
ً
الفريق الركن خالد الصالح رئيسا
لــأركــان العامة للجيش ،وتعيين
ً
ال ـل ــواء ال ــرك ــن فـهــد ال ـنــاصــر نــائـبــا
لــرئ ـيــس األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة للجيش
ً
وتــرق ـي ـتــه لــرت ـبــة "فـ ــريـ ــق" ،تـنـفـيــذا
ل ـل ـم ــرس ــوم األم ـ ـيـ ــري ال ـ ـصـ ــادر مــن

العجيل يشارك في اجتماع
رؤساء المحاكم بـ «الخليجي»
شـ ـ ـ ــارك وف ـ ــد قـ ـض ــائ ــي رف ـي ــع
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئ ـي ــس
المجلس األعلى للقضاء رئيس
محكمة التمييز المستشار أحمد
العجيل ،وعضوية نائب رئيس
محكمة الـتـمـيـيــز الـمـسـتـشــار د.
عادل بورسلي ،ورئيس المحكمة
الـكـلـيــة الـمـسـتـشــار عبداللطيف
الـ ـثـ ـنـ ـي ــان ،فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـ ـ ــدوري
السادس لرؤساء المحاكم العليا
والتمييز بــدول مجلس التعاون
ل ــدول الخليج العربية ،برئاسة
اإلمارات ،عن طريق تقنية االتصال
المرئي في الرياض أمس.
أحمد العجيل

جانب من المشاركين في مراسم التعيين
صاحب السمو أمير البالد القائد
األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة الشيخ
نواف األحمد.
واسـتــذكــر نــائــب رئـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ أحمد
الـ ـمـ ـنـ ـص ــور ،عـ ـق ــب ت ـ ـ ــاوة م ــراس ــم
التعيين والترقية ،السيرة العطرة
وال ـ ــدع ـ ــم الـ ــام ـ ـحـ ــدود لـمـنـتـسـبــي
الـجـيــش الـكــويـتــي م ــن ل ــدن األمـيــر
الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب

للجهــود المخـلـصـة واإل ن ـج ــازات
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة لـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـنــاصــب ال ـت ــي ت ـق ـلــدوهــا ط ــوال
سنوات خدمتهم الحافلة بالعطاء.
كما تمنى المنصور لهما دوام
التوفيق والنجــاح ،والعمــل على
تـطــويــر ق ـ ــدرات مختلــف وحـ ـ ــدات
الجيــش الكويتــي ،ور فــع مستوى
ً
األداء لكل منتسبيها ،سائال المولى
عزوجل أن يديم على وطننا الغالي

الله ثــراه ،والــذي أولــى العسكريين
ً
جـ ــل اه ـت ـم ــام ــه ورعـ ــاي ـ ـتـ ــه ،س ــائ ــا
ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يـجــزيــه على
ما قدم لوطنه وشعبه وأمته خير
الجزاء.
ً
ك ـ ـمـ ــا وجـ ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور كـ ـلـ ـم ــة
بالمناسبة هنأ فيها رئيس األركان
ونائبه علـى نيلهما الثقة الغاليـة
السمو
التـي أوالهـا إيـاهم صاحب
ً
أمـيــر ال ـبــاد ،والـتــي تأتــي ترجمـة

نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة،
فــي ظــل الـقـيــادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد.
حضر مراسم التعيين والترقية
و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع ب ــا لـ ـن ــدب
الشيخ فهد جــابــر العلي وأعـضــاء
مجلس الدفاع العسكري والوكالء
الـمـســاعــدون ب ــوزارة الــدفــاع وعــدد
من كبار قادة الجيش.

local@aljarida●com

الناصر :مواصلة نهج األمير
الراحل للدبلوماسية الكويتية
عقد وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر،
بـحـضــور نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة السفير خالد
ً
الـجــارالـلــه اجـتـمــاعــا ،أم ــس ،مــع مـســاعــدي وزيــر
الخارجية واستهل الوزير االجتماع باستذكار
مآثر مؤسس السياسة الخارجية الكويتية سمو
األمير الراحل الشيخ صباح ّاألحمد.
واستعرض المحطات الوضاءة التي اعتالها
سـمــوه رحـمــه الـلــه خــدمــة للوطن ورفـعــة لشأنه
ً
مجددا صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا
ً
الفقد الكبير ،ومجددا كذلك وباسم الجميع أسمى
آيات التهاني والتبريكات لتقلد صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد مسند اإلمارة،
ً
وسمو الشيخ مشعل األحمد والية العهد ،مشددا
على أن توجيهات سموهما واضحة ومباشرة
بمواصلة العمل وفق النهج الخير والبناء الذي
أسس أركانه سمو األمير الراحل للدبلوماسية
الكويتية.
كـمــا تــم خ ــال االج ـت ـمــاع مـتــابـعــة اإلجـ ــراءات
ال ـتــي ت ـقــوم وزارة ال ـخــارج ـيــة وك ــاف ــة الـبـعـثــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة بـهــا
ف ــي الـ ـخ ــارج ت ـج ــاه م ــواج ـه ــة ت ــداع ـي ــات تفشي
وباء"كوفيد  "19وآخر المستجدات والتطورات
على الساحتين اإلقليمية والدولية والتطورات
التي تشهدها المنطقة.
في مجال آخــر ،أعلن الناصر تقديم الكويت
مبلغ  5ماليين دوالر لدعم الجئي الروهينغيا.
وترأس الناصر وفد الكويت في أعمال مؤتمر
المانحين لدعم الروهينغيا ،وقال في كلمته إن
الكويت كانت وال تزال داعمة لرفع معاناة هذه
ً
الفئة المنكوبة ،مــؤكــدا "أهمية اإلنـهــاء الفوري
للعنف والدفع نحو ضمان إيصال المساعدات
اإلنسانية والعودة الطوعية لالجئين".

الفارس :فريق لمتابعة توصيات لجنة «صيانة الطرق»
تفقدت مع وزير الصحة مبنى معهد االختصاصات الطبية الجديد
●

سيد القصاص

أصدرت وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس،
قـ ـ ـ ــرارا وزاريـ ـ ـ ـ ــا ب ـت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق عـمــل
لمتابعة تطبيق توصيات اللجنة الفنية
المشكلة لتقييم ومراجعة اإلج ــراء ات
المتبعة فــي صيانة ومعالجة الطرق
السريعة والداخلية.
ونص القرار الذي حصلت "الجريدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،عـلــى تـشـكـيــل فــريــق
عمل لمتابعة توصيات اللجنة الفنية
المشكلة بالقرار الــوزاري رقم  19لسنة

 ،2020بشأن تقييم ومراجعة اإلجراءات
المتبعة فــي صيانة ومعالجة الطرق
الـســريـعــة والــداخ ـل ـيــة بــرئــاســة الــوكـيــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـق ـط ــاع ال ـم ــرك ــز ال ـح ـكــومــي
للفحوصات وضبط الجودة واألبحاث
م .عبدالمحسن العنزي.
وأشـ ـ ــار الـ ـق ــرار ف ــي م ــادت ــه الـثــانـيــة
إ ل ــى تكليف ا لـفــر يــق بمتابعة تطبيق
التوصيات الــواردة بالتقرير النهائي
لـلـجـنــة ال ـف ـن ـيــة ،ووضـ ــع جـ ــدول زمـنــي
إلدخــال التوصيات ال ــواردة في تقرير
ال ـل ـج ـن ــة ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،إض ــاف ــة إل ــى
مـتــابـعــة اإلجـ ـ ــراءات الـخــاصــة بتأهيل

مختبر ا لـطــرق لضمان حصوله على
شهادة الـ " "ISO 17025قبل انتهاء المدة
التعاقدية للعقد رقم "هـ ط ."300
وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،أعـ ـلـ ـن ــت
الــوزيــرة الـفــارس انـجــاز معهد الكويت
لالختصاصات الطبية ،حيث تفقدت
المبنى بحضور وزير الصحة الدكتور
ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه تم
ان ـج ــاز الـمـبـنــى ب ـج ـهــود ك ـ ــوادر وزارة
األشغال العامة وتضافر فرق العمل بين
األشـغــال والصحة ليكون هــذا المبنى
ً
ً
صرحا تعليميا لتدريب كوادرنا الطبية
واالرتقاء بها.

الفارس والصباح خالل تفقد مبنى االختصاصات الطبية

سفير فيتنام :دعم «الهالل األحمر» لنا خطوة إنسانية تستحق الشكر
الساير :سنظل عند حسن ظن الجميع لالرتقاء بالعمل اإلنساني

ً
الساير مستقبال سفير فيتنام أمس

أمر بإلقاء القبض على...

ً
لشركة «البنغالي» مقابل مبالغ ،غير أنــه أنـكــر ذل ــك ،مــؤكــدا عدم
معرفته بالمتهم ،وأنه لم يلت ِقه ،وال صحة للمعلومات التي قدمتها
المباحث الجنائية ضده.
وذكر حماد أن هواتفه تكون لدى سكرتاريته مثل باقي النواب،
ً
موضحا أن َمن كان يحمل الهاتف سكرتيره ،وهو شقيقه ،الذي ال
ً
يعرف «البنغالي» أيضا ومستعد للشهادة.
وبينما واجهت المحكمة «البنغالي» بتلك األقوال فأقر بأنه شاهد
حماد مرة واحدة مع شخص سوري ،وكان ذلك في إحدى الحفالت،
قــدم محامي خورشيد شـهــادة إلــى «الجنايات» تفيد بــأن موكله
مخالط لمصابين بفيروس كورونا ،وأن وزارة الصحة طالبته بعدم
ً
الخروج ،طالبا التأجيل إلى حين حضوره.

«الكويتية» :وزير الصحة...
وأعربت عن ثقتها بأن رأي «الصحة» سيتوافق مع مصلحة
الــوطــن والـمــواطـنـيــن ،مـعـبــرة عــن شـكــرهــا وتـقــديــرهــا للجهود
المخلصة والـمـبــذولــة مــن الـ ــوزارة ،وعـلــى رأسـهــا الــوزيــر وكل
الطواقم الطبية واإلدارية« ،مقدرين لهم حسن تقبلهم لالقتراحات
المطروحة في سبيل تطوير الجهود المبذولة لمكافحة كورونا».
وكــانــت «الـجــريــدة» انـفــردت منتصف أكتوبر الـجــاري بنشر
اقتراح الطيران المدني برفع المنع عن الدول الـ  34المحظورة
ع ـبــر رحـ ــات ب ــا «ت ــران ــزي ــت» م ــع إخ ـض ــاع ال ـقــادم ـيــن للحجر
ً
المؤسسي  14يوما في البالد.
وقال نائب المدير العام لشؤون المطار صالح الفداغي قبل
أ س ـبــوع إن اللجنة التنفيذية إل ع ــادة التشغيل ا لـتـجــاري في
ً
المطار رفعت اقتراحا إلى اللجنة العليا إلعادة تشغيل الرحالت
التجارية بتنفيذ مدة الحجر في الكويت واعتماد آلية لدخول
ً
وافدي الدول الممنوعة ،وفق الضوابط الصحية المطلوبة بدال
من إقامتهم في دولــة «ترانزيت» وسيطة ،وهــو ما يساهم في
تجاوز بعض العقبات التي يواجهها الــوافــدون العالقون في
عدد من البالد.
ً
وأض ــاف أن المقترح قيد الــدراســة ،وكــل جهة تــدرس حاليا
ً
إمكاناتها لتطبيقه ،مؤكدا أن هناك دراسات بهذا الشأن وستقوم
«اللجنة العليا» برفع جميع هذه التوصيات متى رأت جاهزية
الجهات لتطبيقها.

أشاد سفير فيتنام لدى الكويت ترينه
م ــان ــه بــال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تـبــذلـهــا
جمعية الهالل األحمر الكويتي في مجاالت
اإلغاثة واألنشطة اإلنسانية حول العالم.
وأع ـ ــرب م ــان ــه ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ "ك ــون ــا"
عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية
الــدكـتــور هــال الـســايــر عــن تـقــديــره لــدور
ال ـهــال األح ـمــر بـمـســانــدة الـشـعــوب التي
تتعرض لـلـكــوارث الطبيعية والـحــد من
معاناتها اإلنسانية.
وقال إنه تعرف على مختلف الجوانب
اإلنسانية التي تعنى بها الجمعية محليا
ودوليا وما تقوم به من جهود إغاثية في
كثير من المناطق المتضررة حول العالم.

«كوابيس»  3نوفمبر تنذر...
وإذا كــانــت الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــي حـجــر أسـ ــاس الـنـظــام
ّ
مصدر للديمقراطية -للطعن
الديمقراطي ،تتعرض -في بلد مرجعي
انقسامية تجعل أي تنازل صغير ،ولو من أجل
على المأل ،في أجواء
ً
المصلحة العامة ،تضحية كبيرة ،وربما مستحيلة ،فكيف سيكون
ً
الحال مع دول أقل التزاما بالقواعد والشفافية؟
وفي حال تعرضت الممارسة الديمقراطية لضربة في معقلها،
ّ
ّ
وفــي ظــل القيود الـتــي فرضها تفشي وب ــاء تمكن مــن شــل العالم
ً
أشهرا ،وزيادة سطوة الحكومات ،على خلفية االنقباض االقتصادي
ً
وحالة عدم اليقين؛ يصبح الخطر مضاعفا من انتكاسة تشهدها
الديمقراطيات الناشئة ،يكون معها أي حديث ّعن استئناف المسار
اإلصالحي مجرد ترف ليس في أوانه.
في تعليق على احتماالت  ٣نوفمبر وحجم تأثيرها ،تؤكد مديرة
الـبــرامــج الــدولـيــة فــي «المعهد الــدولــي للديمقراطية والمساعدة
االنتخابية»  ،international IDEAلورا ثورنتون ،أن «المشاكل في
النظام االنتخابي األميركي ،وخاصة الشكوك حول نزاهة العملية،
لها بالفعل تأثير خارج الحدود األميركية».
المعنية
الدولية
المنظمة
و مــن استوكهولم ،حيث مقر هــذه
ً
ً
ببناء الديمقراطية ،تقول ثورنتون لـ«الجريدة»« :صوابا أو خطأ،
ُ
ً
تعتبر الواليات المتحدة نموذجا للممارسات الديمقراطية .تنفق
الحكومة األميركية ماليين الدوالرات لتعزيز الديمقراطية في دول
ُ
أخرى ،وتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الديمقراطيات
الحديثة والناشئة» ،وتستطرد« :نحب أن نكون المعلم ،ال الطالب،
بالتأكيد ،عندما يتعلق األمر بأفضل الممارسات» ،لكنها تضيف:
نواح عدة ،اعتبر األميركيون أن نظامنا الديمقراطي يعمل
«من ً ٍ
جيدا وبسالسة ،لذلك كنا أبطأ في التعرف على بعض العيوب
الـنـظــامـيــة ال ـتــي تـظـهــر بـشـكــل م ـتــزايــد ،وكــذلــك فــي الـتـعــامــل مع
التحديات الناشئة».
ولطالما شكك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،وال يزال ،عند
أي فرصة ،في العملية االنتخابية .وفي زلة لسان تراجع عنها
بسرعة ،قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إن ترامب ال يمكنه
الفوز سوى بالغش .ورصدت بالفعل أخطاء إدارية وأعطال تقنية
خالل التصويت المبكر ،في حين تتزايد المخاوف من فوضى في
الشارع أبطالها أنصار اليمين المتشدد المدججون باألسلحة
والمتسلحون بالتعديل الدستوري الثاني.
ووســط كل ذلــك ،ال تتردد ثورنتون في القول إن «وقــوع نزاع
بشأن انتخابات نوفمبر ،بسبب االستقطاب الشديد وعدم الثقة

وأفاد بأنه تم خالل اللقاء بحث السبل
الـكـفـيـلــة بـتـعــزيــز ج ـهــود الـجـمـعـيــة على
ال ـس ــاح ــة ف ــي ف ـي ـت ـنــام وت ــوث ـي ــق ال ـصــات
واالرتـقــاء بمجاالت الشراكة مع الجهات
المختصة بالشأن اإلنساني هناك.
وأض ـ ــاف أن ــه ب ـحــث م ــع ال ـســايــر كــذلــك
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ن ـت ـي ـجــه
الفيضانات واالنهيارات األرضية والمياه
التي غمرت آالف المنازل في واحد من أشد
الفيضانات حدة منذ عقود.
وأثنى على ما قدمته الجمعية لسفارة
فيتنام لدى الكويت خالل جائحة كورونا
واصـفــا إيــاهــا بالخطوة اإلنسانية التي
تستحق الشكر والتقدير.

ولـفــت مــانــه إلــى أن ب ــاده ترتبط مع
الـكــويــت بـعــاقــات صــداقــة متينة وسط
س ـعــي ال ـب ـلــديــن إلـ ــى ت ـطــويــر ال ـعــاقــات
السياسية واالقتصادية القائمة بينهما.
مــن جــانـبــه ق ــال الـســايــر فــي تصريح
مماثل لـ "كــونــا" إن زيــارة سفير فيتنام
لـ ـمـ ـق ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ـ ــدع ـ ــم ت ــوج ـه ــات ـه ــا
إالن ـســان ـيــة وت ـع ــزز م ـج ــاالت تــدخــاتـهــا
االغاثية المختلفة والجمعية ستظل عند
حسن ظن الجميع من خالل بذل المزيد
م ــن ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تــرت ـقــي بـمـضــامـيــن
العمل اإلنساني وتحقق تطلعاتها على
الساحة اإلنسانية التي تــوا جــه الكثير
من التحديات.

والمعلومات المضللة والوباء ،سيتسبب بآثار متتالية في جميع
أنحاء العالم ،ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي».
ً
وتـشــرح« :أوال ،أميركا المنشغلة بأزمة داخلية ستكون غير
ً
ق ــادرة عـلــى الـتــركـيــز عـلــى أي ش ــيء آخ ــر ،ه ــذا يعني فــراغــا على
ً
المسرح الــدولــي؛ حيث اهتمام الــواليــات المتحدة يـكــون مهما
ً
ً
ومطلوبا .وثانيا ،عندما تواجه ديمقراطية راسخة مثل الواليات
المتحدة أزم ــة فــي عمليتها االنتخابية ،فــإن ذلــك يثبط عزيمة
الديمقراطيين فــي كــل مـكــان .على سبيل المثال ،سيقال :إذا لم
يتمكن األميركيون من فهم األمــر بشكل صحيح فما هو أملنا؟
وهذا يطرح السؤال :أين يمكن أن تتجه الديمقراطيات الناشئة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ـش ــورة ال ــازم ــة ب ـش ــأن أم ـ ــور م ـثــل اإلص ــاح
االن ـت ـخ ــاب ــي ،وضـ ـم ــان االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة ،وبـ ـن ــاء ثقة
الجمهور؟».
ورغم تشاؤم يطغى على أغلبية الخبراء حول ما ستؤول إليه
األمــور في «الثالثاء الكبير» ،تختم ثورنتون تعليقاتها بتفاؤل
ً
حــذر« :آمــل بــدال من ذلــك أن تتحول العراقيل الديمقراطية التي
نواجهها فــي الــواليــات المتحدة إلــى صـحــوة وتجديد وتذكير
ّ ً
ً
بأنه ال يمكننا اعتبار الديمقراطية أمرا مسلما به ،ويجب على
جميع الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم أن تكون ي ِقظة وتفهم
أن الديمقراطية هي آلية تتطلب العمل .وهنا يحضر قول جون
ً
ً
ً
كينيدي الشهير :الديمقراطية ليست أبــدا إنـجــازا نهائيا .إنها
دعوة لجهد ال يكل».

لبنان :الحريري مكلفًا...

ً
ً
ونــال الحريري  65صوتا من أصل  128نائبا مقابل امتناع 53
ً
نائبا عن التصويت ،وغياب نائبين عن االستشارات ،في وقت عكست
المواقف الصادرة بعد التكليف رغبة في إطــاق قطار «التشكيل»
بالسرعة القصوى.
ف ــاالس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة حـ ــددت ال ـي ــوم لـلـقــاء ال ـحــريــري الكتل
ً
السياسية ،كما اكتفى الرئيس المكلف بالتشاور هاتفيا (في سابقة
لدواع أمنية ،أما رئيس
بروتوكولية) مع رؤساء الحكومات السابقين
ً
ً ٍ ً
ً
مجلس النواب نبيه يرى ّ
فشيع جوا تفاؤليا وتقاربا وشيكا بين
التيارين األزرق والبرتقالي.
وتعهد الحريري بعد تكليفه أمس «بتشكيل حكومة اختصاصيين
من غير الحزبيين ،مهمتها تطبيق اإلصالحات االقتصادية والمالية
واإلداريــة الــواردة في ورقة المبادرة الفرنسية» ،كما التزم بـ«العمل

وأضــاف الساير أن الجمعية مستمرة
فــي الـقـيــام بــدورهــا وواج ـب ـهــا اإلنـســانــي
في إغاثة الشعوب المنكوبة والمشاركة
في كل جهد دولــي لتخفيف معاناة تلك
الشعوب السيما في فيتنام التي تعرضت
لـفـيـضــانــات وان ـه ـيــارات أرض ـيــة تسببت
بدمار كبير في األراضي والممتلكات.
فــي مجال آخــر ،وزعــت جمعية الهالل
األحمر كوبونات شراء على مشروع كفالة
األيتام ،ويضم  35طفال و 70أسرة متعففة
م ــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ب ـك ـش ــوف ــات ال ـج ـم ـع ـيــة،
بمناسبة اليوم الخليجي للهالل األحمر
الذي يصادف اليوم.

على وقف االنهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا وعلى
ً
إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت» ،مشيرا إلى أنه سيعمل
على «تشكيل الحكومة بسرعة ،ألن الوقت داهمه ،والفرصة أمام بلدنا
هي الوحيدة واألخيرة».
وامتنعت أ كـبــر كتلتين مسيحيتين عــن تسمية ا لـحــر يــري في
ً
وقت كان الفتا موقف «حزب الله» بعدم تسميته بعدما تمسك به
ً
مرشحا أوحد منذ استقالته وذلك لعدم «كسر الجرة» مع رئيس
«التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
١٨
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ً
ومتعددة االستعماالت ويسهل إنتاجها» ،معقبا بأنها «مقاربة
ً
واع ــدة ج ــدا لتقصير مــدة تصنيع اللقاحات الـجــديــدة ،ووضــع
مقاربة عامة ضد أي أمراض الحقة ،وعليه نريد استعمال هذه
المنصة لتصنيع لقاحات ضد فيروس نقص المناعة البشرية
والمالريا والسل».
وفي ملف التغير المناخي ،رأى أن أصعب تحد في هذا الصدد
يــأتــي مــن الـمـبــانــي ال مــن ال ـس ـيــارات ،إذ يمثل تصنيع األسمنت
وال ـف ــوالذ الـتـهــديــد األك ـبــر« ،ألن ـنــا ال نستطيع حـتــى اآلن تصنيع
األسمنت من دون إطالق انبعاثات هائلة».
وبـ َّـيــن أن «التكنولوجيا هــي الـحــل الــوحـيــد! فمن دون ابتكار،
ال يمكن إيـ ّجــاد أي حــل ،ولحسن الـحــظ تتطور االب ـت ـكــارات ،رغم
ً
صعوبة توقعها ،في عشرة مجاالت مختلفة تقريبا ،ونستطيع
ً
تحقيق أفضل النتائج إذا استطعنا إنجازها» ،الفتا إلى أن شركة
ً
«هيليوجين» الناشئة تستكشف الـيــوم طــرقــا الستعمال الطاقة
الشمسية في عمليات عالية الحرارة مثل تصنيع الفوالذ واألسمنت.
ً
ً
أمــا عن توقعه األخير فجاء متفائال بــأن الحياة تتجه عموما
ّ
بوتيرة تدريجية ،طريقة تعاملنا
نحو التحسن« ،إذ بدأنا ندركّ ُ،
مع األقليات والنساء ،وبدأنا نخفض حــاالت الوفاة الناجمة عن
ً
ً
السرطان ،وبدأنا نفهم أمراضا مثل السكري والزهايمر» ،مشيرا
إلى أنه «مع االعتراف بأننا نواجه انتكاسات ،أبرزها في الفترة
األخيرة بشأن كورونا ،فإن نسبة وفيات األطفال ،قبل عمر الخامسة،
كانت تبلغ منذ مئة سنة نحو  30في المئة ،لكن هذا المعدل لم يعد
كذلك اليوم في أي بلد ،كما أن عجلة التقدم لن تتوقف ألي سبب،
لذا يبقى التفاؤل ّ
سيد الموقف».
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محليات
القالف لـ ةديرجلا « :نزاهة» أثبتت أهميتها بالتصدي
للفساد وإصدار أحكام بحق مشتبه فيهم
•

ِّ
«البالغ ّ
ّ
المقدم يجب أن يتضمن دالئل جدية ...وهوية المبلغ محمية بالسرية»
حسين العبدالله

أكثر القضايا
المحالة
ّ
للنيابة تتمثل
بشبهات
ّ
التربح
والتعدي على
المال العام

أكدت رئيسة مكتب استقبال
ال ـب ــاغ ــات ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لمكافحة الفساد (نزاهة) ،مريم
ال ـ ـقـ ــاف ،أه ـم ـي ــة م ــا ق ــام ــت بــه
الهيئة خ ــال عـمــرهــا الــوجـيــز،
مشيرة في هذا السياق الى أن
تـحــريــات وتـحـقـيـقــات «نــزاهــة»
أسفرت عن توافر شبهات جرائم
فساد في العديد من البالغات
المنظورة أمامها ،ضد قياديين
وإشـ ــراف ـ ـي ـ ـيـ ــن وم ــوظـ ـفـ ـي ــن فــي
القطاع الحكومي ،وقد صدرت
أحـكــام قضائية بحق عــدد من
أولئك المتهمين.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاف ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن
آل ـ ـ ـيـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـبـ ــاغـ ــات
تقتضي ا لـحـضــور الشخصي
لـمـقــر الـهـيـئــة ،أو عـبــر الـبــريــد
اإللكتروني الخاص بالبالغات،
ّ
المقدم
إذ يجب أن يكون البالغ
مكتوبا ومــدونــا فــي النموذج
الـمـعـ ّـد لــذلــك مــن قبل «نــزاهــة»،

ّ
وع ـلــى الـمـبــلــغ أن ت ـكــون لــديــه
دالئ ـ ـ ــل ج ــدي ــة تـ ـب ــرر اع ـت ـق ــاده
بصحة الواقعة المبلغ عنها،
ّ
فـيــرفــق مـسـتـنــدات أو اإلش ــارة
الى مكان المستندات أو يكون
لديه شهود على الواقعة .ويتم
ـاغ ــات ،وفـ ــي حــال
دراسـ ـ ــة الـ ـب ـ ّ
ّ
الـتــأكــد مــن أنـهــا تشكل شبهة
جريمة من جرائم الفساد يتم
إحــال ـت ـهــا إل ــى ج ـهــة التحقيق
المختصة ،فيصار الى مباشرة
إج ـ ــراء ات الـتـحــري والتحقيق
وج ـم ــع ال ـم ـس ـت ـنــدات واألدلـ ـ ــة،
واالستعالم واستدعاء الشهود
وال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
ممارسة المختصين في نزاهة
أعـ ـم ــال ال ـض ـب ـط ـيــة واالن ـت ـق ــال
لضبط المخالفات وتثبيتها
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــر وإحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز األدلـ ـ ـ ــة
والمستندات ،وذلك وفق خطة
عمل مدروسة ،ويكون التركيز
فيها على مسؤولية الموظف
العام الخاضع ألحكام المادة

الثانية من قانون إنشاء الهيئة،
فــي ارت ـكــابــه األف ـع ــال المكونة
لشبهة جرائم الفساد.
ّ
وعما إذا كانت هناك بالغات
ت ـم ــت إح ــال ـت ـه ــا الـ ــى ال ـن ـيــابــة،
ق ــال ــت الـ ـق ــاف إن ال ـت ـحــريــات
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ف ـ ــي «ن ـ ــزاه ـ ــة»
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن تـ ــوافـ ــر ش ـب ـهــات
ج ــرائ ــم ف ـســاد ف ــي ال ـعــديــد من
ال ـبــاغــات الـمـنـظــورة أمــامـهــا،
ض ـ ــد قـ ـي ــاديـ ـي ــن وإش ــرافـ ـيـ ـي ــن
وموظفين من الفئات الوظيفية
ال ـمــذكــورة فــي ال ـم ــادة الثانية
م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون إنـ ـ ـش ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة،
وتمت إحالة العديد منها إلى
النيابة ا لـعــا مــة .كما أن هناك
العديد من القضايا المتداولة
أمــام ّ النيابة العامة ،وأغلبها
يـتـمــثــل بـشـبـهــات ج ــرائ ــم تـعـ ّـد
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام بــال ـتــربــح
واإلضرار الجسيم بالمال العام
واالستيالء وتسهيل استيالء
الغير على المال العام ،إضافة

مريم القالف

الــى جــرائــم الــرشــوة والـتــزويــر
والكسب غير المشروع.
وعن وجود متابعة للقضايا
الـمـحــالــة ال ــى الـنـيــابــة م ــن قبل
«نزاهة» ،قالت القالف إن هناك
ف ــري ـق ــا م ـخ ـت ـصــا ومـ ــؤهـ ــا فــي
«ن ــزاه ــة» ي ـقــوم بـجـمـيــع أع ـمــال
ال ـت ـح ــري وال ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ــي تم

ذكــرهــا ،إضافة الــى مباشرتهم
إلجـ ـ ــراءات ال ـت ـصــرف ومـتــابـعــة
ال ـبــاغ الـمـحــال ،والـمـثــول أمــام
ا لـجـهــات القضائية والمحاكم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم
بالمستندات واألد ل ــة المعززة
والداعمة لشبهة جريمة الفساد
المحالة.
وع ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ف ــي
البالغات المحالة مــن «نــزاهــة»
قـ ـ ــالـ ـ ــت :صـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
األحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة لمصلحة
الهيئة باإلدانة من محكمة أول
درجة واالستئناف ،بمجموعة
قـضــايــا ارت ـكــب فـيـهــا قـيــاديــون
وإشرافيون في جهات حكومية،
أفـ ـع ــاال م ــادي ــة م ـكــونــة لـجــرائــم
االسـتـيــاء وتسهيل االستيالء
ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام واإلضـ ـ ـ ــرار
بالمال العام والرشوة والتزوير،
وال ـت ــي ك ــان م ـصــدرهــا بــاغــات
مقدمة من «نزاهة».
وقالت إن ّ
ثمة ضمانة للحفاظ

على سرية ّ
هوية المبلغ بجميع
م ـ ــراح ـ ــل ال ـت ـب ـل ـي ــغ وال ـت ـح ـق ـي ــق
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف ،ويـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـه ـي ـئــة
توفير الوسائل اآلمنة للحصول
على المعلومات من المبلغ بما
يضمن سالمته ،إضافة إلى ذلك
توفر «نزاهة» الحماية بأنواعها
اإلداري ــة والوظيفية ،فضال عن
الحماية القانونية والشخصية
ّ
إذا تطلب األمر.
وخ ـت ـم ــت الـ ـق ــاف حــديـثـهــا
ب ــأن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لمكافحة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ل ـت ـح ـق ـي ــق
التكامل المنشود في مكافحة
الفساد ،ودرء مخاطره وآثــاره
ومــاحـقــة مرتكبيه واس ـتــرداد
األموال العامة ،وحماية أجهزة
الدولة ،وإرساء مبدأ الشفافية
ّ
والنزاهة ،وتحث على استمرار
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر ب ـي ــن أف ـ ــراد
المجتمع والجهات االعتبارية
والهيئة في الكشف عن وقائع
الفساد.

«الشؤون»« :عموميات» وانتخابات الجمعيات وكيلة المواصالت تترأس وفد الكويت
في االجتماع الـ  33لوزراء النقل العرب
األهلية خالل نوفمبر
«حصر المنتهية سنتها المالية وإعداد جداول بأسمائها»
●

جورج عاطف

عـقــب ن ـجــاح وزارة ال ـشــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــد أول
جمعية عمومية لجمعية نفع
عـ ــام ذات ط ــاب ــع خـ ـي ــري ،أمــس
ً
األول ،بعد تــوقــف دام شـهــورا،
سوف يتوالى عقد العموميات
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة سـ ــواء
ا لـخــا صــة بالجمعيات األهلية
أو التعاونية.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» م ــن
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن إدارة
الجمعيات األهلية في الــوزارة
حـ ـص ــرت أس ـ ـمـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـت ــي ان ـت ـهــت سـنـتـهــا الـمــالـيــة
ورتبتها من األقدم إلى األحدث،
ً
موضحة أن اإلدارة تعكف حاليا
ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد جـ ـ ـ ــداول بــأس ـمــاء
ه ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ل ـ ـبـ ــدء ع ـقــد
ً
عـمــوم ـيــات ـهــا ت ـب ــاع ــا ،مـتــوقـعــة
انـطــاق عقد الجمعيات خالل
نوفمبر المقبل.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ،أن ــه عقب
االن ـت ـهــاء مــن عـقــد الـعـمــومـيــات
واع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـم ــال ــي
واإلداري مـ ــن قـ ـب ــل األ عـ ـض ــاء
واجـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـجــالــس
اإلدارة ،في حــال انتهاء مدتها
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،س ـت ـق ــوم الـ ـ ـ ــوزارة

ب ـ ـصـ ــرف اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـس ـن ــوي ــة
ً
للجمعيات التي تتقاضى دعما
ً
ماليا من ال ــوزارة ،الفتة إلى أن
قرابة  30في المئة من إجمالي
ً
ع ــدد الـجـمـعـيــات تـتـلـقــى دعـمــا
من الوزارة.
وبشأن عموميات الجمعيات
التعاونية ،ذكــرت المصادر أن
إدارة شؤون العضوية وإشهار
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة تعكف

عـلــى وض ــع الـلـمـســات األخ ـيــرة
ع ـلــى ع ـقــد ال ـع ـمــوم ـيــات حسب
أقــدمـيــة انـتـهــاء الـسـنــة المالية
واع ـت ـمــادهــا م ــن إدارة الــرقــابــة
والتفتيش التعاوني.
إلى ذلك ،عممت بعض إدارات
قطاع الرعاية االجتماعية على
موظفيها المسجلين على نظام
النوبة (ب) والمشمولين بقرار
ديوان الخدمة المدنية باإلعفاء

ً
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ــرس ـ ـمـ ــي نـ ـظ ــرا
لظروفهم الصحية بأنه سيتم
وقف بدالتهم إلى حين مباشرة
أع ـمــال ـهــم ،كـمــا قـ ــررت ال ـ ــوزارة،
ممثلة في قطاع الرعاية ،عودة
األنـ ـشـ ـط ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ألبـ ـن ــاء
ونـ ـ ـ ــزالء م ـج ـمــع دور ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية وفــق االشتراطات
والتعليمات المقررة من وزارة
الصحة.

المناقشات تضمنت تدعيم النقل البري في إطار «الحزام والطريق»

تـ ـ ـ ــرأ سـ ـ ـ ــت و كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة وزارة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات
(الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــات) ،م .خـ ـل ــود
ال ـ ـش ـ ـهـ ــاب ،وفـ ـ ــد الـ ـك ــوي ــت فــي
اج ـت ـمــاع وزراء الـنـقــل الـعــرب
بــدورتــه العادية ال ـ  ،33نيابة
عـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـش ــؤون
الخدمات وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة مبارك الحريص.
وق ــال ــت ال ـش ـهــاب ،ف ــي بـيــان
صـحــافــي ،أم ــس ،إن فعاليات
االج ـت ـم ــاع ،ال ـت ــي بـ ــدأت أمــس
األول واستمرت يومين ،جاءت
وســط ظــروف صحية صعبة،
وت ـح ــدي ــات اق ـت ـصــاديــة أث ــرت
تداعياتها على قـطــاع النقل،
حيث ج ــاء ت النتائج سلبية
النتشار فيروس كورونا.
وأضــافــت أن هــذا الفيروس
أث ــر عـلــى كــل جــوانــب الـحـيــاة،
س ـ ـ ــواء ك ــان ــت اج ـت ـم ــاع ـي ــة أو
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن
«ت ـج ــاوز ه ــذه األزم ـ ــة يتطلب
مـ ــن الـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ال ـت ـكــاتــف
والتعاون ،حتى نصل إلى ِّ
بر
األمان».

تدعيم النقل البري
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــاب ب ـ ــأن
االجتماع ،الذي ُعقد افتراضيا،
ناقش تدعيم النقل البري في

خلود الشهاب

إطار مبادرة الحزام والطريق،
ك ـمــا ت ـط ـ َّـرق إل ــى ورقـ ــة العمل
َّ
المقدمة مــن االت ـحــاد العربي
للنقل ،التي تتضمن الحلول
المقترحة التي يعانيها قطاع
النقل البري بالدول العربية.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن االج ـت ـم ــاع
نـ ـ ــاقـ ـ ــش م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة
تنظيم النقل البحري للركاب
والبضائع بين الدول العربية،
إضافة إلــى ورقــة عمل َّ
مقدمة
م ـ ـ ــن األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
لعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري ،التي تشمل الجانب
االقتصادي والصناعي وبناء
وإص ـ ـ ــاح ال ـس ـف ــن فـ ــي ال ـ ــدول
العربية.

وذكرت أن االجتماع ناقش
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ـقـ ــريـ ــر وتـ ــوص ـ ـيـ ــات
واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ن ـ ـقـ ــاط االت ـ ـصـ ــال
بالدول العربية ،وفوائد إنشاء
تـ ـجـ ـمـ ـع ــات بـ ـح ــري ــة وط ـن ـي ــة،
واالنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى م ـن ـظــومــة
التجمع البحري العربي.
وقالت الشهاب إن االجتماع
َّ
َّ
المعدلة
تطرق إلــى المسودة
الت ـفــاق ـيــة تـ ـب ــادل اإلعـ ـف ــاء من
الضرائب والرسوم الجمركية
ع ـلــى ن ـش ــاط وم ـ ـعـ ــدات الـنـقــل
الـ ـ ـج ـ ــوي ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـمـ ـع ــدل ــة،
مـبـيـنــة أن هـ ــذا ال ـب ـنــد ت ــم من
خالله مناقشة توسع عضوية
مـ ـجـ ـل ــس مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
المدني الدولي (إيكاو).
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراة ع ـق ــدت
ا جـتـمــا عــا تنسيقيا قـبــل بــدء
اج ـت ـمــاع وزراء الـنـقــل الـعــرب
فــي مبنى وزارة الـمــواصــات
َّ
المعنية بالنقل
مــع ا لـجـهــات
(مؤسسة الـمــوانــئ الكويتية،
قطاع النقل في الوزارة ،وإدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران الـ ـم ــدن ــي)،
ل ـت ـن ـس ـي ــق وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل وجـ ـه ــات
النظر ،ومناقشة بنود جدول
أع ـم ــال اج ـت ـمــاع وزراء الـنـقــل
العرب.

 9وفيات و 889إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء  798حالة
إجراء  8045مسحة و %11نسبة اإلصابات لعدد المسحات
●

وصول أولى
دفعات الوفد
الطبي الباكستاني

عادل سامي

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
أمـ ــس ،تـسـجـيــل  889إصــابــة
جديدة بالمرض ،خالل الـ24
سـ ــاعـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ل ـي ــرت ـف ــع
بــذلــك إجـمــالــي ع ــدد الـحــاالت
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد إل ــى
 ،119420إلى جانب تسجيل
 9و ف ـيــات نتيجة مضاعفات
م ــرض « كــو ف ـيــد  ،»19ليرتفع
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاة
المسجلة إلى .730

إعادة تشغيل اللجان الطبية
لتحديد اللياقة الصحية للعمل
قررت وزارة الصحة إعادة تشغيل اللجان الطبية المتعلقة
بالمجلس الطبي العام بجميع المستشفيات ،لتحديد مدى
اللياقة الصحية للعمل ،واإلج ــراء ات المتبعة بشأنها ،بناء
على قرارات مجلس الخدمة المدنية.
كما قــررت ال ــوزارة في تعميم أصــدرتــه أمــس ،إيقاف عمل
اللجنة االستثنائية ا لـتــي تــم تشكيلها للنظر فــي اإل عـفــاء
واالستثناء من العمل.

وقــالــت وزارة الـصـحــة ،في
ال ـب ـيــان اإلح ـصــائــي الـيــومــي،
للوقوف على آخر مستجدات
الفيروس ،إن من بين الحاالت
السابقة التي ثبتت إصابتها
حـ ـ ـ ـ ــاالت م ـ ـخـ ــال ـ ـطـ ــة ل ـ ـحـ ــاالت
تأكدت إصابتها وأخرى قيد
ال ـب ـحــث ع ــن م ـص ــدر ال ـع ــدوى
وفحص المخالطين لها.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة شـ ـف ــاء
 798حــالــة خ ــال الـ ــ 24ساعة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ـيــرت ـفــع إج ـمــالــي
حاالت الشفاء من المرض إلى
 ،110714و بـنـسـبــة  92.7في
المئة من إجمالي اإلصابات
ف ــي الـ ـب ــاد ،ع ـقــب ال ـتــأكــد من
تـمــاثــل تـلــك ال ـح ــاالت للشفاء
بعد إجراء الفحوصات الطبية
الــازمــة والـخـطــوات المتبعة
بهذا الشأن.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد مــن
يـتـلـقــى ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة فــي
أق ـســام الـعـنــايــة ال ـمــركــزة بلغ
 ،126ليصبح المجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها
ب ــال ـم ــرض ومـ ــا زال ـ ــت تـتـلـقــى
الرعاية الطبية الالزمة ،7976
مـضـيـفــة أن عـ ــدد الـمـسـحــات

التي تم إجــراؤهــا خــال الــ24
ســاعــة ال ـمــاض ـيــة ب ـلــغ ،8045
لـيـبـلــغ مـجـمــوع الـفـحــوصــات
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـج ــائ ـح ــة حـتــى
اآلن  ،857707و ب ــذ ل ــك تـبـلــغ
نسبة اإلصابات الجديدة من
المسحات  11في المئة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أعـلـنــت
وزارة الصحة ،وصول الدفعة
األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـط ـب ــي
الباكستاني ،فجر أ مــس ،إلى
ال ـبــاد وال ـتــي تـتـكــون مــن 15
طبيبا متخصصا و  41فنيا
و 152مـ ـم ــر ض ــا و مـ ـم ــر ض ــة،
وذلك تنفيذا التفاقية التعاون
الطبي والفني بين «الصحة»
ونظيرتها الباكستانية التي
ابرمت قبل اشهر.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ــوفـ ــد ال ـط ـبــي
مسؤولون في وزارة الصحة
وس ـف ـيــر بــاك ـس ـتــان بــالـكــويــت
سيد ساجدا حيدر وتم إجراء
المسحات للوفد الباكستاني
من قبل أطقم الصحة العامة
ف ـ ـ ــور وصـ ــول ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ــى م ـط ــار
الكويت الدولي.
وتـ ـ ـن ـ ــص االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ع ـلــى
تـعــزيــز أواص ــر ال ـت ـعــاون بين

إتمام اإلجراءات اإلدارية والصحية ألعضاء الوفد الباكستاني
ال ـجــان ـب ـيــن وإت ــاح ــة الـفــرصــة
لالستفادة من خبرات الكوادر
الطبية التمريضية والفنية
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة فـ ــي م ـجــاب ـهــة
الـكــوارث واالوبـئــة والتصدي

ل ـ ــوب ـ ــاء كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
 ،Covid 19علما بأن مجموع
ال ـفــريــق الـطـبــي الـبــاكـسـتــانــي
يقارب  600شخص وستصل
الدفعات االخرى منهم قريبا.

سلة أخبار
القوة البحرية تنفذ رماية
بالذخيرة الحية بعد غد
أعلنت رئاسة األركان
العامة للجيش تنفيذ القوة
البحرية رماية تدريبية
بالذخيرة الحية ،من  25إلى
 29الجاري ،من السابعة
صباحا حتى الثالثة
عصرا ،في ميدان الرماية
البحري على مسافة 16.5
ميال بحريا شرق رأس
الجليعة ،امتدادا لجزيرة
قاروه ،وبمسافة  6أميال
بحرية شرق رأس الزور
امتدادا لجزيرة أم المرادم.
وأهابت رئاسة األركان
العامة للجيش ،في بيان،
أمس ،بجميع المواطنين
والمقيمين من مرتادي
البحر ،عدم االقتراب من
المنطقة المذكورة خالل
الفترة المعلنة ،حرصا
منها على سالمة الجميع.

«النجاة» :رؤيتنا مكافحة ثالوث
الجهل والفقر والمرض

أكد رئيس قطاع البرامج
والمشاريع بجمعية النجاة
الخيرية عبدالله الشهاب
سعي النجاة للمضي قدما
لتحقيق رؤيتها الطامحة
نحو مكافحة ثالوث الجهل
والفقر والمرض من خالل
إقامة وتنفيذ المشاريع
الرائدة التي تعزز العيش
الكريم لإلنسان.
وقال الشهاب ،في تصريح
صحافي أمس ،إن العمل
الخيري بالجمعية لم
يعد يقتصر على استالم
األموال من المحسنين
وإيصالها للمستفيدين
فقط ،بل أصبح لدينا
مشروعات تنموية مختلفة
وأهمها المشاريع الرعاية
ً
الصحية ،مشيرا الى
حملة «إبصار  »4التي
طرحتها الجمعية بداية
الشهر الحالي وتهدف
لبناء مستشفى صباح
األحمد بهدف توفير
العالج لـ ــ 50ألف شخص
من مرضى العيون
سنويا في جمهورية
تشاد ،إضافة الى تنفيذ
المشاريع الطبية المختلفة
في مختلف الدول
والمجتمعات الفقيرة.
وحث أهل الخير
والمؤسسات على
الوقوف الى جانب
الجمعية لتحقيق أهدافها
االستراتيجية المرجوة.

«األسر المتعففة» :أنفقنا
 274ألف دينار للغارمين
قال رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
المتعففة ،بدر المبارك ،إن
الجمعية أنفقت أكثر من
 274ألف دينار ،كتسوية
لمديونيات غارمين
وغارمات ،ضمن اهتمام
كبير من الجمعية لشريحة
الغارمين والغارمات
الكويتيين والكويتيات.
وأضاف المبارك ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن اهتمام الجمعية
بهذه الشريحة يأتي
ضمن أولوية ومسؤولية
اجتماعية تحرص
من خالله على القيام
بواجباتها تجاه شريحة
من أبناء الكويت عانت
وطأة َّ
الدين وعبئه ،داعيا
المتبرعين إلى دعم هذا
المشروع.
وأوضح أن الجمعية
وضعت العديد من
الضوابط واالستحقاقات
لمساعدة الغارمين
الكويتيين ،من أبرزها
أن يكون الغارم كويتي
الجنسية ،وأن يكون صدر
بحقه ضبط وإحضار،
ً
أو سجينا أو معرضا
لذلك ،مشيرا إلى أن هذه
َّ
المديونيات ال تسلم باليد،
بل إلى إدارة التنفيذ في
وزارة الداخلية إذا كانت
الحالة صدر بحقها إجراء
قانوني.

4
محليات
«التربية» :اختبارات فصلية لتقييم الطلبة بجميع المراحل
ةديرجلا

•
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مراقبتها
وطرق
عقدها
آلية
لتحديد
والموجهين
بالقياديين
اجتمع
الحربي
●
ً
● االمتحانات الورقية واردة وفق تحسن الظروف ...واإللكترونية المعتمدة حاليا
فهد الرمضان

قال وزير التربية د .سعود
الحربي إن وجود اختبارات ً
لتقييم ًالطلبة أمر مهم جدا،
موضحا أنه اجتمع بمسؤولي
الوزارة لتحديد آلية عقدها.

ش ـ ــدد وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي د .سعود الحربي
على ض ــرورة وجــود اختبارات
فصلية لتقييم تحصيل الطلبة
بـمـخـتـلــف ال ـمــراحــل الــدراس ـيــة،
ً
الف ـتــا إل ــى مناقشة ط ــرق وضــع
آلية لالختبارات للعام الدراسي
ا لـحــا لــي  2021/ 2020للتعليم
عن ُبعد.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي
ت ــرأس ــه ال ـح ــرب ــي ،ص ـب ــاح أمــس
في قاعة االجتماعات بحضور

وكـيــل الـ ــوزارة بــاإلنــابــة الوكيل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـتــربــويــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـيــد
والوكيل المساعد للتعليم العام
أسامة السلطان ومديري عموم
المناطق التعليمية وموجهي
عموم المواد الدراسية.
وأش ـ ــار ال ـح ــرب ــي إل ــى ان ــه تم
ال ـب ـح ــث ف ــي ج ـم ـيــع ال ـخ ـي ــارات
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة م ـ ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
تحريرية أو إلكترونية محددة
ً
ب ـض ــواب ــط ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه سيتم

نجاح قياسي لـ «تحدي القراءة»
ق ــال ال ـمــوجــه األول ل ـم ــادة الـلـغــة الـعــربـيــة في
منطقة العاصمة التعليمية ورئيس لجنة تحكيم
مسابقة تحدي القراءة طارق العنزي «اننا حرصنا
كــل الـحــرص على الـمـشــاركــة فــي مسابقة تحدي
الـقــراء ة التي انطلقت في ظــروف استثنائية هذا
العام والتي حققت نجاحات على مستوى أفضل
من كل السنوات السابقة».
وأكـ ــد ال ـع ـنــزي ف ــي ت ـصــريــح ل ــه أن م ــن أه ــداف
المسابقة تنمية مهارات القراء ة وتشجيع وحب

الـ ـق ــراءة ل ــدى ال ـط ــاب ورفـ ــع مـسـتــويــات الـطــاب
ال ـع ـق ـل ـيــة ف ــي الـ ـ ـق ـ ــراءة وت ـح ـق ـي ــق تـ ـف ــوق واض ــح
للمشاركين من الطلبة .وأضاف ان وزارة التربية
متمثلة بقطاع التنمية التربوية واألنشطة تكفلت
بــرعــايــة ه ــذه ال ـم ـســاب ـقــة وتـسـهـيــل ك ــاف ــة األم ــور
إلنجاحها والمشاركة فيها عن طريق برنامج يبين
الصوت والصورة وذلــك للتحقق من شخصيات
الـمـشــاركـيــن وال ـتــأكــد مــن قــراء ت ـهــم ومـشــاركـتـهــم
األسئلة لتقييم إجاباتهم وقراءتهم واطالعهم.

تقديم تصور في نهاية األسبوع
القادم فيما يخص االختبارات،
بـمــا يـخــدم العملية التعليمية
ويحافظ على النظام التعليمي
ف ــي الـ ـك ــوي ــت وي ـح ـق ــق ال ـع ــدال ــة
والمساواة لجميع الطلبة.

قرارات االختبارات
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ق ــال ــت
م ـصــادر مـطـلـعــة ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
إن «التربية» بصدد اتخاذ قرار
بعقد اخ ـت ـبــارات نـهــايــة الفصل
ا ل ـ ـ ــدرا س ـ ـ ــي األول ل ـل ـط ـل ـب ــة فــي
م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــراح ــل ال ــدراسـ ـي ــة،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
االخـ ـت ــاف ف ــي وجـ ـه ــات الـنـظــر
ح ـ ـ ـ ــول طـ ـبـ ـيـ ـع ــة االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
ح ـي ــث ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض االك ـت ـف ــاء
ب ــاالخ ـت ـب ــارات االل ـك ـتــرون ـيــة مع
وضع آلية للرقابة االلكترونية،
ف ــي ح ـي ــن يـ ــرى آخ ـ ـ ــرون أهـمـيــة
االختبارات الورقية لقياس دقيق
وحقيقي لمستوى الطالب.
ورجـ ـح ــت الـ ـمـ ـص ــادر ات ـخ ــاذ
القرار باالختبارات اإللكترونية
وت ـك ـل ـيــف ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
وضـ ـ ـ ــع ضـ ـ ــوابـ ـ ــط ل ـم ــراق ـب ـت ـه ــا

ً
متوسطا المقصيد والسلطان أمس
الحربي
بــوســائــل إلـكـتــرونـيــة ،الفـتــة إلى
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ت ـح ـســن ال ـظ ــروف
ال ـص ـح ـي ــة وس ـ ـمـ ــاح ال ـس ـل ـطــات
ال ـص ـح ـي ــة ب ـع ـق ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الورقية ستكون «التربية» جاهزة
لـعـقــدهــا السـيـمــا أن ـهــا ستعمل
بمسارين إلكتروني وورقي.

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
لـ ـمـ ـس ــت إقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاال ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ع ـل ــى
ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي مـ ــراكـ ــز تـعـلـيــم
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار وال ـ ـم ـ ـسـ ــائـ ــي ،وزادت
األع ــداد هــذا الـعــام بشكل كبير
ج ــدا ،مما يعكس وج ــود طلبة
ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى

شـهــادات دون بــذل أي مجهود
لـقـنــاعــة ال ـب ـعــض ب ــأن الـتـعـلـيــم
االل ـك ـتــرونــي ع ــن ُب ـعــد سـيـكــون
دون اختبارات وسيعني نجاح
كل من سجل في المراكز ،اضافة
إلـ ــى ت ـل ـمــس ال ـم ـســؤول ـيــن عــدم
جــود جدية لــدى بعض الطلبة

في التعليم الصباحي في نظام
التعليم االفتراضي ،األمر الذي
دف ـع ـه ــم إل ـ ــى ال ـب ـح ــث ع ــن آل ـيــة
لعقد اختبارات سواء ورقية أو
الكترونية لرصد جدية الطلبة
في التعليم وعدم االتكالية على
مسألة نجاح الجميع.

ُ
ُ
َّ
«الصحة» خرجت دفعة الماجستير األولى عن بعد «دراسات الخليج» بالجامعة يطلق مجموعة
من اإلصدارات الجديدة
أبرزها «وثائق تاريخية» و«األزمة الخليجية وتداعياتها على الكويت»
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـخـلـيــج وال ـجــزيــرة الـعــربـيــة
ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت ،إط ــاق
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـمـ ـن ـ َّـوع ــة ،م ـن ـهــا:
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــر اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة،
ودرا ســات مترجمة ،وإصدار
خاص بالوثائق التاريخية.
وذكـ ـ ــر الـ ـم ــرك ــز ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أ م ـ ـ ـ ــس ،أن أ بـ ـ ــرز
هـ ـ ــذه اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات؛ «وث ــائ ــق
تــاري ـخ ـيــة» ،وه ــي ع ـب ــارة عن
دورية ربع سنوية تصدر عن
ال ـمــركــز .وق ــد ش ــارك فــي هــذا

خريجو الدفعة األولى للماجستير
أعـ ـل ــن ال ـع ـم ـي ــد ال ـم ـس ــاع ــد
لألبحاث وا لــدرا ســات العليا
ب ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة،
د .م ـ ــروان ال ـشــرب ـتــي ،ت ـخـ ُّـرج
الـ ــدف ـ ـعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـب ــرن ــام ــج
الـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر فـ ـ ــي ال ـص ـح ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد،
الفتا إلى أن عدد الخريجين
ع ـشــرة ط ـل ـبــة ،ب ــوا ق ــع خمسة
فــي برنامج الصحة البيئية
والـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وخـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــة ف ــي
بــر نــا مــج اإلدارة وا لـسـيــا ســة
الصحية.

وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأ الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــربـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ــس،
ال ـخــري ـج ـيــن ال ــذي ــن اج ـت ــازوا
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ـخ ـ ُّـرج بـنـجــاح
خـ ـ ـ ــال سـ ـنـ ـتـ ـي ــن فـ ـ ــي أرب ـ ـعـ ــة
ف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــول دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـع ــد
التحاقهم فــي سبتمبر سنة
 ،2018والتي شملت المقررات
ال ـن ـظــريــة وال ـع ـم ـل ـيــة ،إضــافــة
ُّ
التخر ج.
إلى مشروع بحث
وأشار إلى أن هذه الدفعة
األولـ ــى س ـت ـكــون إض ــاف ــة إلــى
الـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـهـ ــادفـ ــة ل ـت ـعــزيــز

مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
بــال ـم ـج ـت ـمــع ،خ ـص ــوص ــا فــي
زم ــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،حيث
ي ـح ـتــاج ا ل ـعــا لــم بـشـكــل كبير
إل ــى ك ــل ال ـج ـهــود الـمـخـلـصــة
ل ـل ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن فـ ــي م ـج ــال
ً
الصحة العامة ،داعيا المولى
ال ـقــديــر أن يــرفــع ه ــذا الــوبــاء
والبالء بأسرع وقت.
وشكر الشربتي كل الذين
س ــاهـ ـم ــوا فـ ــي ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ،وال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـل ـ ــوا
الـصـعــو بــات والـعـقـبــات التي

واجـ ـه ــت ال ـط ـل ـبــة خـ ــال تـلــك
ا ل ـم ـس ـيــرة ،مــن إدارة جــا مـعــة
الـ ـك ــوي ــت وك ـل ـي ــة الـ ــدراسـ ــات
الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ومـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم
الطبية ووزارة الصحة ،وكل
المؤسسات التي استقبلتهم
في تدريبهم العملي ،إضافة
إلى المشرفين على تدريبهم.

اإلصدار د .عبدالله الهاجري،
ود .علي الكندري ،وأ .باسم
اللوغاني.
وأوضـ ــح ال ـمــركــز أن فـكــرة
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة ت ــأت ــي
كـ ـمـ ـح ــاول ــة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
األرشـ ـي ــف ال ـتــاري ـخــي ال ـثــري
ال ــذي يـحـتــوي عـلـيــه الـمــركــز،
وإخـ ـ ــراجـ ـ ــه إلـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــور ،مــن
خالل عرضه بصورة بحثية،
لكي يستفيد منه الباحثون
والمهتمون بتاريخ الكويت
والـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن
ه ــذا اإلصـ ـ ــدار ي ـح ـتــوي عـلــى

«جمعية العلوم» تطالب باالختبارات «أونالين»

●

أحمد الشمري

طالب رئيس الهيئة اإلدارية في جمعية
كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ج ـ ــراح
العدواني ،القائم بأعمال عميد كلية العلوم
د .محمد بن سبت ،بضرورة إلغاء حضور
الطلبة إلى الكلية ألداء االختبارات الفصلية
وال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـفــي،
وجعلها عن ُبعد (أونالين).
وق ــال ال ـعــدوانــي ،فــي خ ـطــاب مــوجــه إلــى

ع ـمــادة ا لـكـلـيــة ،إن الجمعية حــر يـصــة على
مصلحة وصحة وسالمة الطلبة من انتقال
الـعــدوى ،الفتا إلــى أن أداء االخـتـبــارات في
ً
الكلية سيمثل خطرا على صحتهم وجعلهم
عرضة لإلصابة بفيروس كورونا.
وأ عــرب عــن أ مـلــه أن تــوا فــق إدارة الكلية
على هذا المطلب الطالبي ،وتحقيق كل ما
ً
يصب في مصلحة ورا حــة الطلبة ،متمنيا
ال ـتــوف ـيــق والـ ـس ــداد لـجـمـيــع ال ــدارس ـي ــن في
الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي.

«تدريس الجامعة» :زيادة مرتبات األساتذة
والبدالت تحدان من التسابق للمناصب
●

حمد العبدلي

أكـ ــد رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن زيادة مرتبات
أعضاء الهيئة التدريسية وتقرير البدالت ألعمال
اللجان وفرق العمل وإعادة تنظيم أحكام الترقيات
األكاديمية وغير األكاديمية سوف تساهم في الحد
م ــن الـتـســابــق نـحــو الـمـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة والـتـمـتــع
بمزاياها الكبيرة غير المبررة في أغلبها.
وأوضح الحمود في تصريح صحافي امس وجود
عــدة مــآخــذ على نـظــام تعيين القياديين ،منها ان
تكرار التعيين لــذات الشخص في مناصب قيادية
يعني ت ـكــرار تمتعه بالمقابل ا لـمـضــا عــف لفترات
زمنية مع استئثاره بمزايا كبيرة كعدم التدريس

طقس خريفي نهاية األسبوع
أع ـل ـنــت إدارة األرصـ ـ ــاد ال ـجــويــة،
أن الـ ـب ــاد ت ـش ـهــد ف ــي ه ـ ــذه ال ـف ـتــرة
االنـتـقــالـيــة ت ـغ ـيــرات مـنــاخـيــة ح ــادة
وسريعة ،إذ ينحسر منخفض الهند
الموسمي ناحية ا ل ـشــرق ،مــع تقدم
مرتفع جوي من جهة الغرب ،ليسود
طقس خريفي مــا ئــل لـلـحــرارة نهارا
ومعتدل ليال ،وتكون الرياح عموما
متقلبة االتجاه إ لــى شمالية غربية
خفيفة إ لــى معتدلة السرعة تنشط
أحيانا مثيرة للغبار على المناطق
المكشوفة.
و تــو قــع مــرا قــب التنبؤات الجوية
بـ ـ ــاإلدارة ،عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي ،في
تصريح لــ» كــو نــا» ،أن يكون الطقس

ث ــاث وث ــائ ــق ،ه ــي« :الـكــويــت
ف ــي م ـخ ـطــوطــة م ــرت ـض ــى بــن
علوان عام 1709م» ،و»ز يــارة
القنصل الروسي في بوشهر
للكويت عام 1901م» ،إضافة
إلى «أمالك الكويتيين قديما
في البصرة».
وذك ــر الـمــركــز أن اإلص ــدار
الـثــانــي ج ــاء بـعـنــوان «اآلث ــار
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ل ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد
ع ـلــى دول م ـج ـلــس ا ل ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي» ،وهــو ع ـبــارة عن
تـقــريــر اسـتــراتـيـجــي يـتـنــاول

اليوم مائال للحرارة نهارا ومعتدال
لـيــا ،وال ــري ــاح متقلبة االت ـجــاه إلــى
شـمــالـيــة غــربـيــة ،ودرجـ ــات ال ـحــرارة
ال ـع ـظ ـمــى ال ـم ـتــوق ـعــة ب ـي ــن  34و36
درجـ ــة م ـئــويــة ،وال ـص ـغ ــرى ب ـيــن 15
و 17درجة.
ً
وقـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــراوي إن ال ـط ـق ــس غ ــدا
يكون مائال للحرارة نهارا ومعتدال
لـيــا ورط ـب ــا نـسـبـيــا عـلــى الـمـنــاطــق
الساحلية ،والرياح متقلبة االتجاه
إلـ ــى ج ـنــوب ـيــة ش ــرق ـي ــة خ ـف ـي ـفــة إل ــى
معتدلة ،ودرجــات الحرارة العظمى
المتوقعة بين  33و 35درجة مئوية،
والصغرى بين  17و 20درجة.

وال ـم ـك ــاف ــأة ال ـش ـهــريــة لـلـمـنـصــب وص ـ ــرف م ـكــافــأة
الصيفي دون أن يقوم بالتدريس وهــذه بجملتها
تخالف المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .وأضاف
الحمود أن «هناك مجموعة من القياديين ال تدرس
في الجامعة وإن درســت فــإن ذلــك ال يتعدى شعبة
واحدة في الفصل الدراسي» ،مبينا ان البعض وكل
أربع سنوات يحصل على منصب قيادي تتبعه إجازة
تفرغ لمدة سنتين بمضاعف الراتب ثم بعد انتهاء
السنتين تتم إعادة تعيينه بمنصب قيادي ثم تتبعه
بسنتين إجازة بمضاعف الراتب وهؤالء هم المرضي
عنهم دون أن يكونوا هم األفضل بالحتم واللزوم
وهذه الفئة تحصل على ترقياتها وهي في مناصبها
القيادية بالمخالفة ألحكام وقواعد تعارض المصالح
ومفاهيم الحوكمة والشفافية والمصداقية.

قضية مستجدة ومهمة جدا،
الفتا إلى أن جائحة كورونا
أثـبـتــت أن األوب ـئ ــة الـعــالـمـيــة
ُ
ت ـعــد مــن ا ل ـم ـهــددات الفعلية
لــأمــن الــدولــي ،وأنـهــا عابرة
للحدود الوطنية للدول ،وال
يقتصر تأثيرها على نطاق
جغرافي محدد.
وأشار إلى إصدار التقرير
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي «األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخليجية وتداعياتها على
دولـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،مـ ــن إع ـ ــداد
ع ـب ـي ــر صـ ــالـ ــح ،حـ ـي ــث ت ـم ـثــل
األزم ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة مـعـضـلــة
أمـ ـنـ ـي ــة س ـت ـن ـع ـك ــس بـ ــا شــك
آثارها على الدول الصغرى،
والكويت واحدة منهاَّ .
وبين
الـ ـم ــرك ــز أن ـ ــه أطـ ـل ــق إصـ ـ ــدارا
ت ــاب ـع ــا ل ـس ـل ـس ـلــة الـ ــدراسـ ــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «مـ ــن
الـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف:
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة -
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي حـ ــاجـ ــة إل ــى
إص ـ ـ ـ ــاح» ،مـ ــن ت ــألـ ـي ــف ب ــال
صعبُ ،وترجمة مريم محمد
المهنا ،نوقشت خالله قضية
مهمة تتعلق بالعالقات بين
الواليات المتحدة األميركية
ودول الخليج العربية.

«اتحاد مصر» يشكل الشعبة
الطبية برئاسة كرم
●

أحمد الشمري

أعلن االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر تشكيل الشعبة
الطبية التابعة لالتحاد ،واختيار عبدالله كرم رئيسا لها ،وعبدالله
الـكـنــدري نــائــب الــرئـيــس ،وأح ـمــد الـعـنــزي امـيـنــا لـلـســر ،وعبدالله
المطيري امينا للصندوق ،واحمد اشكناني وايوب الشمري ومهدي
الـشـمــري وســالــم حـجــي اع ـض ــاء ،واخ ـي ــرا بــركــه ح ـمــدان مستشارا
للشعبة.
وقال العنزي ،في تصريح أمس ،إن الشعبة الطبية لها دور كبير
في االتـحــاد ،ولها مقر دائــم لطلبة التخصصات الطبية في مدينة
الشيخ زايد بمصر ،وتقدم اإلرشاد األكاديمي للطلبة ،وتستقبل الطلبة
المستجدين ،وتوفر لهم بيئة خصبة للدراسة ،والمستلزمات الطبية
لطلبة المرحلة ما قبل اإلكلينيكية ،وتنظيم دورات ثقافية وترفيهية
وتعليمية للطلبة وإقامة ملتقى أسبوعي لهم .وشدد على أن االتحاد
حريص على اختيار أفضل الكوادر الطالبية للشعبة الطبية ،كونها
مهمة لفئة كبيرة من الطلبة ،وهم طلبة الطب في القاهرة.

سلب في «صباح السالم» انتهى بمشاجرة
جار البحث عن أطرافها لضبطهم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
ٍ
أ عـ ـلـ ـن ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـعــا قــات
واإلعـ ـ ــام األم ـن ــي بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة أن
الـمـشــاجــرة الـتــي نشبت بين مجموعة
م ـ ــن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـب ــاح
السالم ،مستعملين فيها أسلحة بيضاء
والتصادم بالمركبات سببه ّ
تعرض أحد
األشخاص لمحاولة سلب.
وقــالــت اإلدارة ،فــي بـيــان توضيحي
لـمـقــاطــع ف ـيــديــو م ـت ــداول ــة ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،أن شابا ّ
تقدم إلى
مخفر صباح السالم ،وأبلغ أن المشاجرة

ك ــان ــت نـتـيـجــة ت ـعـ ّـرضــه لـعـمـلـيــة ســرقــة
عــن طــريــق اسـتـخــدام العنف واالع ـتــداء
بــالـضــرب والتهديد بـســاح أبـيــض من
ط ــرف ع ــدة أش ـخــاص ،وت ــم سلبه مبلغ
 370دينارا.
وتؤكد اإلدارة أنه تم تسجيل القضية
رقم ( 2020 /64جنايات صباح السالم)،
وج ـ ــار ال ـب ـحــث ع ــن أطـ ـ ــراف ال ـم ـشــاجــرة
لـ ـضـ ـبـ ـطـ ـه ــم وت ـ ـحـ ــوي ـ ـل ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ـ ــى ج ـه ــة
االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقهم.
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سؤال
على
ردا
•
ً
• الوفود الرسمية للدولة تؤكد باستمرار مقاطعة إسرائيل انسجاما مع القانون 1964/21
علي الصنيدح

أكدت «الخارجية» التزام
الكويت بالوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني ودعم
خياراته ،وتأييدها لكل
الجهود الهادفة إلى الوصول
إلى حل عادل وشامل للقضية
الفلسطينية ،يضمن للشعب
الفلسطيني إنهاء االحتالل
وعودة الالجئين وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية على حدود الرابع من
يونيو عام .1967

قال وزير الخارجية الشيخ
د .أ ح ـمــد ا ل ـنــا صــر إن مــو قــف
ال ـك ــوي ــت ث ــاب ــت م ــن الـقـضـيــة
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن
الوفود الرسمية للدولة تؤكد
باستمرار مقاطعة إسرائيل،
ً
انسجاما مع القانون رقم 21
لسنة .1964
جـ ــاء ت ــأك ـي ــد ال ـن ــاص ــر ،فــي
رد ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ــؤال ب ــر لـ ـم ــا ن ــي
لـلـنــا ئــب مـحـمــد ا ل ــدالل بشأن
صـ ـح ــة الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـت ــي
أد لــى بها الرئيس االميركي
دون ــال ــد تــرامــب ح ــول وجــود
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات م ـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ب ـش ــأن ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـك ـيــان
الصهيوني.
وفـيـمــا يـلــي نــص اإلجــابــة،
التي حصلت "الجريدة" على
نـسـخــة مـنـهــا" :تـنــص الـمــادة
 99من الدستور على أن لكل
عـ ـض ــو مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس
األ م ـ ــة أن ي ــو ج ــه ا لـ ــى ر ئ ـيــس
مجلس الوزراء وإلى الوزراء
أس ـئ ـل ــة الس ـت ـي ـض ــاح األمـ ــور
ال ــداخـ ـل ــة ف ــي اخ ـت ـصــاص ـهــم،
وللسائل وحده حق التعقيب
مرة واحدة على االجابة.
وق ـ ــد اسـ ـتـ ـن ــدت ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية في قرار تفسيرها
للمادة الدستورية المذكورة
سـلـفــا إ ل ــى ان ا لـمـقـصــود من
ال ـ ـسـ ــؤال هـ ــو ط ـل ــب بـ ـي ــان او
اسـتـفـهــام عــن ام ــر مـعـيــن ،او
واقعة بذاتها ،او استيضاح
عن ا مــر مجهول ،او يفترض
ان ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اال ق ـ ـ ـ ــل
يـجـهـلــه ،او تــو جـيــه نـظــر في
ام ــر مــن االمـ ــور ،او الـتـحــذيــر
مـ ــن تـ ـص ــرف لـ ـ ــدرء خ ـط ــر قــد
ي ـ ـتـ ــوقـ ــع ح ـ ـصـ ــولـ ــه ،وان ـ ـ ـ ــه ال
ي ـ ـجـ ــوز ان ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ش ــأن

ال ـس ــؤال ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون
ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــة ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ي ــة ،وان
لـلــوزيــر ال ـم ـســؤول ال ـحــق في
ال ــرد ع ـلــى ال ـس ــؤال ب ـمــا ي ــراه
م ـنــا س ـبــا م ــن ب ـيــان ي ـفــي بما
ه ــو م ـك ـت ــوب ،دون ان يـكــون
مـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال إل ـ ــزام ـ ــه
بتقديم مستندات ،أو اوراق،
او و ث ــا ئ ــق م ــؤ ي ــدة او مثبتة
ل ـص ـح ــة اج ــابـ ـت ــه ،مـ ــا لـ ــم ي ـ َـر
المسؤول تقديمها توضيحا
الجابته على السؤال ،او انها
ال تكتمل بدونها.
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـجـ ــب أن ي ـت ـض ـم ــن
الـ ـ ـس ـ ــؤال طـ ـل ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات ،او
اس ـت ـف ـه ــام ــا عـ ــن امـ ـ ــر م ـح ــدد
يــريــد ال ـســائــل ال ــوق ــوف على
حـقـيـقـتــه ،او ا س ـت ـف ـســارا عــن
مسألة او موضوع معين او
ً
واقعة بذاتها ،او استيضاحا
عــن ا مــر مجهول او مفروض
ان السائل على االقل يجهله.
وقــد نـصــت ال ـمــادة االولــى
م ــن ال ـم ــرس ــوم االمـ ـي ــري رقــم
 32لـ ـسـ ـن ــة  1962ا ل ـ ـخـ ــاص
ب ـت ـن ـظ ـيــم وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
عـ ـ ـل ـ ــى ان " ت ـ ـ ـتـ ـ ــو لـ ـ ــى وزارة
الخارجية تنسيق السياسات
الخارجية للدولة وتنفيذها
ودراس ـ ــة ال ـش ــؤون الـمـتـعـلـقــة
ب ـه ــا وال ـس ـه ــر ع ـل ــى ع ــاق ــات
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات
االجنبية والمنظمات الدولية
ور عــا يــة مـصــا لــح الكويتيين
وحمايتهم في الخارج".

عالقات الكويت
والتزاما بما جاء في بنود
المادة الثانية من المرسوم،
والتي تنص على ان "تمارس
وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة ج ـم ـي ــع

االعمال التي تتصل بعالقات
الكويت بالدول ،تود الوزارة
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ــوق ــف دول ــة
الكويت الثابت والمبدئي في
الوقوف بجانب االشقاء في
دولة فلسطين ودعم ونصرة
قضيتهم العادلة.

الشرعية الدولية
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك بـ ـك ــل
ق ـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـي ــة ال ــدول ـي ــة
وم ـ ـبـ ــادرة الـ ـس ــام ال ـعــرب ـيــة
والـ ـم ــرجـ ـعـ ـي ــات وال ـ ـثـ ــوابـ ــت
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
واالسالمية في هــذا الشأن،
ت ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــوزارة االشـ ـ ـ ــارة فــي
ه ـ ــذا اال طـ ـ ــار ا ل ـ ــى ان جـمـيــع
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
الــرسـمـيــة ال ـم ـشــاركــة ،ســواء
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات مـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول
الشقيقة او الصديقة او في
المحافل االقليمية والدولية،
ت ــؤك ــد بــاس ـت ـمــرار ع ـلــى هــذا
الـمــوقــف الــواضــح والــراســخ
لدولة الكويت ،وا لــذي يأتي
منسجما أيضا مع القانون
ر ق ــم  21لـسـنــة  1964بـشــأن

مـ ـق ــاطـ ـع ــة إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ك ـم ــا
صـ ــدر ع ــن م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الـمــوقــر بـيــان فــي تــاريــخ 21
سبتمبر  ،2020أكد فيه على
مركزية القضية الفلسطينية
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ق ـض ـيــة ال ـع ــرب
والمسلمين االو لــى وا لـتــزام
دو لــة الكويت بالوقوف الى
جــا نــب ا لـشـعــب الفلسطيني
ودع ـ ــم خ ـي ــارات ــه وتــأي ـيــدهــا
لـكــافــة الـجـهــود الـهــادفــة الــى
الوصول لحل عادل وشامل
للقضية الفلسطينية يضمن
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي انـهــاء
اال ح ـتــال و ع ــودة الالجئين
واقـ ــامـ ــة دولـ ـت ــه ال ـم ـس ـت ـق ـلــة،
وعاصمتها القدس الشرقية،
على حدود الرابع من يونيو
لعام ."1967
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل قـ ـ ــد وجـ ــه
ً
س ــؤاال إ لــى وز يــر الخارجية
ب ـشــأن تـصــريـحــات الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب ،في
مؤتمر صحافي بعد التقائه
ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ــرئ ــاس ــة
الشيخ ناصر صباح األحمد
ً
مـ ـمـ ـث ــا ع ـ ــن سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر،
فـ ــي ت ـك ــري ــم سـ ـم ــوه بـمـنـحــه

وسام االستحقاق العسكري
األميركي.

الرئيس األميركي
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ف ـ ـ ــي ن ــص
سـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ــه" :خـ ـ ـ ـ ـ ــرج الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــى دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرم ــب
بـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات ف ـ ـ ــى األيـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة أش ـ ـ ــار ف ـي ـه ــا إل ــى
وجـ ـ ــود ت ـف ــاه ـم ــات م ــع دول ــة
ال ـكــويــت ب ـشــأن الـتـطـبـيــع مع
الكيان الصهيوني المحتل،
وجـ ـ ــاء ت ت ـل ــك ال ـت ـصــري ـحــات
بـعــد ال ـت ـقــاء وف ــد كــويـتــي مع
الرئيس األميركي الذي منح
س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ــراح ــل
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا عـ ــالـ ــي
ً
الـمـسـتــوى ،ون ـظ ــرا لـخـطــورة
ما أدلى به الرئيس األميركي
خـ ــاصـ ــة أن ـ ـ ــه ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع
السياسة الرسمية اإليجابية
والمباركة للدولة والموقف
البرلماني والشعبي الرافض
لالحتالل أو التطبيع معه".
وت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع" :م ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـقـ ـيـ ـق ــة
التصريحات التي أد لــى بها
ً
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي م ــؤخ ــرا

عبدالكريم الكندري :على الوزارة إدانة
موقف فرنسا لنشر الرسوم المسيئة
طالب د .عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية
ب ــإدان ــة م ــوق ــف فــرن ـســا إلصـ ــرارهـ ــا ع ـلــى نشر
الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه
وسلم.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري" :البـ ــد م ــن مــوقــف إســامــي

موحد يستنكر إصرار الرئيس الفرنسي على
اإلساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني
نـشــر الــرســومــات الـمـسـيـئــة ،وعـلــى الخارجية
الكويتية إدانته رسميا كونه يمثل خطابا داعيا
للكراهية ومساسا بعقيدة المسلمين".

أحمد الناصر
ب ـ ـشـ ــأن و ج ـ ـ ــود أي نـ ـ ــوع مــن
ال ـت ـفــاه ـمــات أو الــرغ ـبــة لــدى
دولة الكويت بشأن التطبيع
مع الكيان الصهيوني؟ وهل
تـ ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـطـ ــرف
األم ـي ــرك ــي الــرس ـمــي لـمـعــرفــة
أسباب ذكر الرئيس األميركي
ل ــذل ــك؟ وه ــل ت ــم ب ـعــد ص ــدور
ت ـصــريــح الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
نـ ـف ــي تـ ــوجـ ــه دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
التطبيع مع الكيان المحتل
ً
رسميا مع الجانب الرسمي
األميركي؟".

وسام خاص
واستطرد" :قام وفد يمثل
دول ــة الـكــويــت بـتـسـلــم وســام
خاص منح لسمو أمير البالد
ال ـ ــراح ـ ــل ،وكـ ـ ــان ف ــي ح ـضــور
تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــام ع ـ ـ ــدد مــن
مـســؤو لــي وزارة ا لـخــار جـيــة،
ف ـمــا ه ــي ال ــرواي ــة الـحـقـيـقـيــة

الواردة من مسؤولي الوزارة
لـ ـم ــا دار م ـ ــن ن ـ ـقـ ــاش ب ـش ــأن
موضوع التطبيع مع الكيان
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل؟ وم ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ــرد
الرسمي للوفد الكويتي على
ال ـط ــرح األم ـيــركــي ف ــي الـلـقــاء
ً
ت ـ ـحـ ــديـ ــدا؟ وه ـ ــل ك ـ ــان ال ــوف ــد
ً
مخوال للحديث أو التباحث
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـط ـب ـي ــع مــع
الكيان المحتل من عدمه؟".
وأضاف الدالل" :ما أسباب
امتناع وزارة الخارجية عن
إصدار تصريح رسمي بشأن
تصريحات الرئيس األميركي
التي من الواضح أنها تسعى
ل ـت ــوري ــط دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت فــى
خ ـط ــر ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـك ـيــان
الـ ـمـ ـحـ ـت ــل؟ وم ـ ـتـ ــى س ـي ـص ــدر
تصريح فى هذا الشأن؟".

ً
العدساني :اتخاذ إجراءات تجاه مصروفات التسليح الشطي نقال ًعن وزير الصحة :غسل موتى
«تابعت ملفات اليوروفايتر واالعتمادات المالية لألسلحة في ميزانية الدفاع» «كورونا» وفقا الشتراطات ومالبس معينة
قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي
إنـ ــه س ـب ــق أن ت ــم أخـ ــذ إجـ ـ ـ ــراء ات بـحــق
مـصــرو فــات التسليح" ،خصوصا فيما
يتعلق بمالحظات التقرير الذي قدمته"،
ً
مشيرا إلى أن من الملفات التي تابعتها
"ي ــوروف ــايـ ـت ــر" ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ال ـمــال ـيــة
لـلـتـسـلـيــح ا ل ـم ـق ــرة ف ــي م ـيــزا ن ـيــة وزارة
ا لــد فــاع الممولة عبر الميزانية العامة
للدولة.
وأضاف العدساني ،في تصريح أمس،
"سبق التوضيح أن عقد شراء الطائرات
ا ل ـ ـحـ ــر ب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــراز Eurofighter
 ،Typhoonوا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدر ت ـك ـل ـف ـت ـهــا
اإل جـمــا لـيــة ب ـ  2.6مليار د يـنــار سيكون
عبر إدراج االعتمادات المالية الالزمة
ل ـت ـن ـف ـيــذه ف ــي م ـي ــزان ـي ــة "ال ـ ــدف ـ ــاع" ع ــدة
سـنــوات مالية قــاد مــة ا بـتــداء مــن السنة
المالية ."2015/2016
وأشار إلى أن المالحظة األولى ،إعاقة
وزارة الدفاع لديوان المحاسبة في فحص
أعمال العقد ،وإعاقة الديوان بشأن القيام
بفحص أعمال هذا العقد ،والتأخر في الرد

على مكاتباته وطلباته دون مبرر.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ا ل ـ ـم ـ ـيـ ــزا ن ـ ـيـ ــات
والحساب الختامي ،عندما وافقت على
فتح اعتماد إضافي بمبلغ  150مليون
د يـنــار ،لـســداد الدفعة المقدمة مــن هذا
ال ـع ـقــد ،أوص ــت فــي تـقــريــرهــا بــإخـضــاع
االت ـف ــاق ـي ــات وال ـع ـق ــود ال ـم ـبــرمــة ب ـشــأن
التسليح وا لـمـعــدات العسكرية لرقابة
األجهزة الرقابية بالدولة.
وذ ك ــر أن ا لـمــا حـظــة ا لـثــا نـيــة تتعلق
ب ــإ ب ــرام وزارة ا ل ــد ف ــاع م ــذ ك ــرات تـفــا هــم
تزيد من تكلفة المشروع ،خالفا للقيمة
الـ ــواردة فــي الـمـيــزانـيــة الـمـقــرة مــن قبل
مجلس األمة ،مبينا أنه سبق التوضيح
أن تكلفة عقد شــراء الطائرات الحربية
مـ ــن ط ـ ـ ــراز Eurofighter Typhoon
تـقــدر تكلفتها اإل جـمــا لـيــة ب ـ  2.6مليار
دينار سيتم توزيعها على الميزانيات
المستقبلية لوزارة الدفاع.
وأ شــار إ لــى أن ا ل ــوزارة وقعت مذكرة
ت ـفــاهــم م ــع ال ـح ـكــومــة اإلي ـطــال ـيــة بـشــأن
الـطــائــرات الـمــذكــورة واالرت ـبــاط بمبلغ

 157مليون يورو –  157.382.000يورو
– خارج نطاق تكلفة العقد المبرم المقر
في الميزانية المعتمدة مــن المجلس،
ودون الحصول على الموافقة المسبقة
ً
لـ"المحاسبة" أيضا .
وذ ك ــر أن ا ل ـمــا ح ـظــة ا ل ـثــا ل ـثــة تتعلق
بـعــدم وض ــوح الـمـنـصــرف الـفـعـلــي على
الـعـقــد فــي الـحـســاب الـخـتــامــي الـمــرســل
إل ــى الـمـجـلــس ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه أدرج ــت
في ميزانيات وزارة الدفاع لتنفيذ هذا
العقد اعتمادات مالية تجاوزت المليار
ديـنــار – 1,409,124,208ديـ ـن ــار – تمثل
 54في المئة من تكلفته خالل السنوات
المالية الـ  5الماضية ،إال أنه ال يتسنى
معرفة المنصرف منه على و جــه الدقة
لقصور المذكرة اإليضاحية للحساب
الختامي.
وأكد العدساني أن هذا الملف سبق
أن تـمــت إ حــا لـتــه إ لــى ا لـنـيــا بــة ،ويتطلب
من جميع الجهات المعنية الحكومية،
خصوصا "الدفاع" ،متابعة الموضوع.

«جميع المذاهب اإلسالمية تؤكد أهمية غسل المتوفين»

رياض العدساني

نـقــل الـنــائــب خــالــد الـشـطــي عــن وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ د .باسل
الصباح تأكيده إمكانية أن تقوم إدارة الجنائز بغسل المتوفين
بسبب فيروس "كورونا" وفقا الشتراطات وتوفير مالبس معينة،
ً
مضيفا أن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم أفاد بتلقي
البلدية كتابا مــن وزارة الصحة بهذا الـشــأن ،وبـنــاء عليه سيتم
تجهيز هذه االشتراطات ،وهذه المالبس خالل الفترة المقبلة.
وطالب الشطي ،في تصريح أمس ،الوزيرين الصباح والجاسم
بـســرعــة تــوفـيــر االش ـت ــراط ــات الـمـطـلــوبــة ،إلت ـم ــام إجـ ـ ــراءات غسل
المتوفين ب ـ "كورونا" وفقا للشريعة اإلسالمية.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ت ـج ـه ـيــز ه ـ ــذه ال ـم ــاب ــس
واالشتراطات في أسرع وقت ممكن ليتمكن األهالي من دفن موتاهم
نتيجة هذا الفيروس بطريقة سليمة ،مشيرا إلى أن هناك غصة في
قلوب أهالي المتوفين في الفترة السابقة ،لعدم تمكنهم من غسل
موتاهم قبل الدفن.
وأوضــح أن جميع المذاهب في الدين اإلســامــي تؤكد أهمية
غسل الميت ،الفتا إلى أنه سبق أن قدم في يونيو الماضي اقتراحا
برغبة يقضي بتكليف بلدية الكويت بتدريب العاملين لديها في
إدارة شؤون الجنائز ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،على التعامل مع
الجنائز بما يتناسب مع االحتياطات الواجبة ،وبإشراف السلطات
الصحية ،مــع ضـمــان حــرمــة الميت ،والـقـيــام بما يـلــزم مــن تكفين
وتجهيز والصالة عليه.

خالد الشطي

«الموارد البشرية» :من ليس لديه عمل في الكويت «يتوكل على الله»
الصالح :قانون التركيبة السكانية يلزم الحكومة بتقديم تقارير سنوية للمجلس
•

محيي عامر

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية
ً
اج ـت ـم ــاع ــا أم ـ ــس ،ل ــاط ــاع وال ــوق ــوف
على قــرار مجلس األ مــة بإحالة قانون
تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة لـ ــدراسـ ــة ص ـي ــاغ ــة مـ ــواد
القانون بعد تعديله.
و ق ــال ر ئ ـيــس ا لـلـجـنــة ا لـنــا ئــب خليل
الصالح ،في تصريح صحافي بمجلس
األمـ ــة أمـ ــس ،إن م ـش ــروع ال ـق ــان ــون فــي
شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة
ب ـت ـقــديــم ت ـقــاريــر س ـنــويــة إل ــى مـجـلــس
األمـ ـ ــة م ـم ــا ي ـج ـعــل ه ـ ــذا ال ـم ـل ــف تـحــت
الرقابة المستمرة من المجلس.

تدقيق الصياغة
وأضاف الصالح أن مشروع القانون
الـ ـ ــذي أقـ ـ ــره ال ـم ـج ـل ــس ف ــي ج ـل ـس ــة 20
أكـ ـت ــوب ــر ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي عـ ـه ــدة ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة م ــن أجـ ــل ال ـت ــدق ـي ــق عـلــى
صياغته.
وأكـ ـ ــد أن ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ب ـح ــد ذات ــه
نــوع جــد يــد مــن التعامل مــع الحكومة
ً
نظرا إلى ما شهده من إيجابية كبيرة

و تـعــاون بين الحكومة والمجلس من
أجل إنجازه وإقراره.
وأض ـ ــاف أن ف ـك ــرة ال ـق ــان ــون وهــدفــه
الرئيسي إلزام الحكومة بإصدار لوائح
تـتـضـمــن اآللـ ـي ــات واألحـ ـك ــام لـتـحــديــد
سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في
ا ل ـكــو يــت ،فـيـضــع ا لـحـكــو مــة فــي تحمل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،ع ـب ــر إل ــزامـ ـه ــا ب ـت ـقــديــم
تقارير سنوية بحق العمالة ،و هــدف
ال ـقــانــون ضـبــط الـعـمــالــة ،بـمـعـنــى آخــر
أو باختصار " مــن ليس لديه عمل في
ا ل ـكــو يــت ي ـتــو كــل ع ـلــى ا ل ـل ــه" ،فسيضع
ً
ً
نوعا جديدا من الرقابة.

أزمة كورونا
ولفت الصالح إ لــى أن أز مــة كورونا
سـ ـلـ ـط ــت الـ ـ ـض ـ ــوء أكـ ـ ـث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ق ـض ـيــة
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وضـ ــرورة الـعـمــل
ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم الـ ـح ــال ــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
ال ـكــويــت حـتــى ال تـتـكــرر الـمـشــاكــل في
المستقبل.
وب ـي ــن أن ال ـق ــان ــون ي ـل ــزم ال ـح ـكــومــة
ب ـت ـقــديــم ت ـقــاريــر س ـنــويــة إل ــى مـجـلــس
األمة ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة
ً
الـمـسـتـمــرة لـمـجـلــس األمـ ــة ،م ــؤك ــدا أن

للقانون فوائد عدة منها ضبط العمالة
الوافدة واإلسهام في جودة الخدمات
كما ينعكس على الوضع االجتماعي
في الكويت.
وأك ــد أن ال ـقــانــون مــن شــأنــه ضـمــان
كـ ـ ـف ـ ــاء ة ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدة ل ـل ـك ــوي ــت
مـ ــن خ ـ ــال االش ـ ـتـ ــراطـ ــات األك ــادي ـم ـي ــة
و غـيــر هــا ،نــا هـيــك عــن تحسين ا لــو ضــع
األمني والحد من المشاكل التي كانت
ترتكبها العمالة السائبة ،إضافة إلى
إنهاء بعض المظاهر السلبية وحاالت
االنتحار والقتل وغيرها.

تفعيل القانون
و ش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـع ـجــل
الحكومة في تفعيل القانون وإ صــدار
ً
اآلليات المطلوبة لتنفيذه ،متمنيا أن
ّ
يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي وأل
يكون مجرد كالم على الورق.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــال ــح ،إن ال ـك ــوي ــت ب ــدأت
تدخل إ لــى مرحلة جــد يــدة مــن الرقابة
الــذات ـيــة مــن الـمـجـتـمــع وم ــن الـبــرلـمــان
لوقف مثل هذه المشاكل.

جانب من اجتماع عقدته لجنة الموارد البشرية في مسرح المجلس
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«الداخلية» تحتفل بتخريج طلبة «ضباط الصف» ومدرسة الشرطة

النهام والرفاعي وقيادات الداخلية والحرس في حفل التخريج في أكاديمية سعد العبدالله

محمد الشرهان

التقدير للوزارة
على التعاون
المستمر مع
المؤسسات
األمنية
الرفاعي

اح ـت ـف ـلــت أك ــادي ـم ـي ــة سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ل ـل ـع ـلــوم األم ـن ـيــة،
صباح أمس ،بتخريج الدفعة
 24مــن ا لــر قـبــاء األوا ئ ــل طلبة
مـعـهــد ضـبــاط الـصــف الـبــالــغ
عــدد هــم  ،251مـنـهــم  207من
ً
وزارة الداخلية ،و 44خريجا
من الحرس الوطني.
حضر الحفل و كـيــل وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـص ــام
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــام ،ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــرس
الفريق الركن هاشم الرفاعي،
وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لــأكــاديـمـيــة
اللواء ناصر بورسلي ،وعدد
من القيادات األمنية بالوزارة
والحرس.
ون ـق ــل ال ـن ـهــام لـلـخــريـجـيــن

انطالق منتدى اليوم الدولي
للحد من مخاطر الكوارث
●

عادل سامي

نظمت الجمعية الكويتية
ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ــؤت ـم ــر
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي
تـ ـ ـح ـ ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــار "ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ل ـ ـل ـ ـيـ ــوم ال ـ ــدول ـ ــي
لـلـحــد مــن مـخــاطــر ال ـكــوارث"
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع الـ ـشـ ـبـ ـك ــة
الخليجية لجمعيات البيئة
األهـ ـلـ ـي ــة واألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
للبيئة والتنمية المستدامة
بــاال ت ـحــاد ا ل ـعــام للمنتجين
ال ـع ــرب وب ـم ـش ــارك ــة الـشـبـكــة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـب ـي ـئــة وال ـت ـن ـم ـيــة
(رائ ـ ـ ــد) وال ـش ـب ـك ــة ال ـعــال ـم ـيــة
لمنظمات المجتمع المدني
للحد مــن ا ل ـكــوارث ""GNDR
وبمشاركة كويتية وعربية
ودول ـي ــة لـجـهــات ومـنـظـمــات
مــدنـيــة مــن خ ــال كــوكـبــة من
األكــادي ـم ـي ـيــن وال ـخ ـب ــراء من
ذوي االختصاص.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
العربية في الشبكة العالمية
لمنظمات المجتمع المدني
للحد من الكوارث د .وجدان
ال ـع ـقــاب ،إن ال ـم ـن ـتــدى يــأتــي
في إطار مشاركة دول العالم
في االحتفاء باليوم الدولي
للحد من مخاطر الكوارث من
خــال تعزيز ونشر التوعية
المجتمعية تجاهه.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاب أن
المنتدى تناول على الصعيد
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي م ـ ـشـ ــاركـ ــة ك ـ ـ ــوادر

تحيات وتقدير نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
أن ـ ـ ــس الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،وط ــالـ ـبـ ـه ــم

أعلنت وزارة الداخلية استدعاء عدد من أصحاب االعراس
والتجمعات المخالفة لقرارات السلطات الصحية في البالد قبل
اقامتها واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وذك ــرت االدارة الـعــامــة للعالقات واالع ــام االمـنــي ب ــوزارة
الــداخـلـيــة ،فــي بـيــان أم ــس ،انــه ضمن جـهــود وزارة الداخلية
بجميع قطاعاتها ،لمنع التجمعات بأنواعها المختلفة الخاصة
والعامة والتصدي لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات الصادرة
من قبل السلطات الصحية في البالد للحد من انتشار فيروس

ً
األحمد :نقل اإلطارات من إرحية يحتاج من  6إلى  12شهرا

وجود تعاون
مع الهيئة
العامة للزراعة
لزيادة الرقعة
الخضراء،
والمساهمة في
تحسين جودة
الهواء

ً
العمر :استفادت منه  832أسرة تضم  2461قاصرا
●

أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــر تـ ـكـ ـثـ ـي ــف
ج ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال دع ـ ــم
ومساعدة القصر والمشمولين
بــر عــا يـتـهــا فــي مـجــال التعليم
وخـصــوصــا فــي ظــل األوض ــاع
ال ـحــال ـيــة ومـ ــا ت ـش ـهــده ال ـبــاد
وال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة من
إ جـ ــراء ات ا ح ـتــراز يــة لمواجهة
فيروس كورونا.
وقالت مديرة إدارة الرعاية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـت ــرب ــوي ــة فــي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـ ـمـ ــاضـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ان
"الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة تـ ـح ــرك ــت عـ ـل ــى ع ــدة
م ـحــاور فــي مـجــال دع ــم األســر
ا لـمـشـمــو لــة بــر عــا يـتـهــا بتوفير
كــافــة ال ـم ـســاعــدات ال ـضــروريــة
واألسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـف ـ ــي م ـ ـجـ ــال
التعليم واصلت تنفيذ مشروع
المساعدات الدراسية (الحقيبة
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة) ضـ ـم ــن ض ــواب ــط
و ش ــروط ،مــن بينها أن يكون

●

عادل سامي

كـشــف ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد عن عزم
الهيئة تسلم أراضي تدوير اإلطارات في
السالمي األسبوع المقبل ،حيث ستكون
نقطة هامة للمساهمة في نقل إطــارات
إرحـيــة إلـيـهــا ،معلنا وج ــود تـعــاون مع
إدارة اإلطفاء وبلدية الكويت ،الحتواء أي
حريق في اإلطارات ،كما جرى األسبوع
الماضي.
وقال األحمد ،في تصريح ،أمس ،على
هامش زراعة  240شتلة من نبات القرم
فــي محمية ال ـج ـهــراء ،إن تسلم أراض ــي
السالمي سيساهم في تسريع وتيرة نقل
اإلطارات من إرحية ،وتسليمها للرعاية
السكنية لبناء مساكن المواطنين ،ومن
المتوقع أن يحتاج نقلها مــن  6أشهر
إلى سنة.

جانب من زراعة الشتالت في محمية الجهراء

تأخير نقل اإلطارات

َّ
«القصر» تطلق «معكم بتعلمكم»
للمشمولين برعايتها
محمد راشد

كورونا في البالد ،فقد تعاملت الوزارة ومن خالل متابعتها
لمنع اقــامــة التجمعات فــي جميع انـحــاء الـبــاد مــع عــدد من
دع ــوات االعـ ــراس والـتـجـمـعــات المخالفة ل ـق ــرارات السلطات
الصحية في البالد.
وأهــابــت الداخلية بالمواطنين ض ــرورة االل ـتــزام بـقــرارات
السلطات الصحية في البالد بمنع التجمعات سواء العامة او
الخاصة ،مؤكدة انها ستتخذ االجراء ات القانونية تجاه من
يدعو أو يشارك في اي تجمعات.

أب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــا ،إلي ـ ـمـ ــان ـ ـهـ ــا ب ــأن ــه
ال س ـب ـي ــل ل ـت ـط ــو ي ــر ا ل ـج ـه ــاز
األ مـ ـن ــي إال ب ــإ ع ــداد و تـنـمـيــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري م ــن
خـ ـ ـ ــال اكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
لمواجهة التحديات األمنية
ومستجداتها.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ــرب وك ـيــل
ال ـحــرس عــن شـكــره وتـقــديــره
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى اح ـت ـض ــان ـه ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ــرق ـ ـ ـبـ ـ ــاء األوائـ ـ ـ ـ ـ ــل،
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق
ال ـم ـس ـت ـمــر ب ـي ــن ال ـمــؤس ـســات
األمـ ـنـ ـي ــة لـ ـم ــا فـ ـي ــه م ـص ـل ـحــة
الوطن.
كـ ـم ــا شـ ـه ــدت األك ــاديـ ـمـ ـي ــة

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء
بورسلي ،حفل تخريج طلبة
مــدرســة الـشــرطــة ،الــدفـعــة 37
وكـ ـي ــل ع ــري ــف ،وال ــدفـ ـع ــة 90
شــر طــي ،وا لــد فـعــة  10شرطي
أب ـ ـنـ ــاء الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات ،ال ـب ــال ــغ
عددهم  902خريج.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
لألكاديمية بالجهود الكبيرة
واالل ـ ـتـ ــزام الـ ـت ــام م ــن الـطـلـبــة
خ ــال ا ل ــدرا س ــة ،متمنيا لهم
التوفيق في حياتهم العملية
لخدمة المؤسسة األمنية.

«البيئة» تتسلم أراضي اإلطارات بالسالمي األسبوع المقبل

وجدان العقاب

لـ ــأسـ ــرة ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة ق ــاص ــر
واحد أو أكثر مسجل في احدى
المراحل الدراسية أو المعاهد
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـجــام ـعــات ،كما
ت ـق ــدم ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـك ــل قــاصــر
مشمول برعاية الهيئة بشرط
أن تنطبق على أسرته ضوابط
صرف المساعدات الدورية".
وأضافت ان "الهيئة أطلقت
أ يـضــا مـبــادرة تمكين أبنائنا
الـ ـقـ ـص ــر عـ ــن بـ ـع ــد وذل ـ ـ ــك ل ـكــل
أسـ ــرة م ـس ـت ـف ـيــدة ع ـبــر تــوفـيــر
أجـ ـ ـه ـ ــزة حـ ــاسـ ــب آلـ ـ ــي ل ــأس ــر
ال ـت ــي ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا ش ــروط
وضوابط المساعدات الدورية
ً
د عـمــا منها للطلبة فــي إتمام
ال ـعــام ال ــدراس ــي" ،مـشـيــرة إلــى
ان ــه "ت ــم أيـضــا إط ــاق مـشــروع
(معكم بتعلمكم عن بعد) الذي
استفادت منه  832أسرة تضم
 2461ق ـ ــا ص ـ ــرا و ه ـ ـ ــو ي ـس ـعــى
ل ـت ــوف ـي ــر ك ــاف ــة ال ـم ـس ـت ـلــزمــات
المدرسية لكل قاصر".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ك ـ ــاف ـ ــة

ما لديهم لخدمة الوطن ،وأن
ً
يكونوا نموذجا يحتذى في
االنضباط وااللتزام.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام إل ـ ـ ــى
أن ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة األ مـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال
ً
ت ـ ـ ــأل ـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدا فـ ـ ـ ــي رعـ ـ ــايـ ـ ــة

إجراءات قانونية بحق أصحاب أعراس وتجمعات

قامت الهيئة العامة للبيئة
أمس بزراعة  240شتلة
من نبات القرم في محمية
الجهراء ،التي تتميز بوجود
تنوع إحيائي وغطاء نباتي
متنوع.

عـلـمـيــة ل ـق ـطــاعــات مـنـظـمــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي م ـم ـث ـلــة
فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ل ـح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة والـجـمـعـيــة
الجغرافية الكويتية ،إضافة
إلــى عــرض الـجــانــب اإلغــاثــي
ً
ال ـم ــدن ــي م ـم ـثــا ف ــي جـمـعـيــة
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ال ـك ــوي ـت ــي،
عالوة على مشاركة الجهات
الحكومية مثل لجنة الدفاع
ال ـمــدنــي وال ـح ــرس الــوطـنــي،
ثـ ــم مـ ـش ــارك ــة م ــرك ــز مـجـلــس
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون إلدارة ح ـ ـ ــاالت
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ل ـت ـم ـث ـي ــل ال ـب ـع ــد
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي كـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـبـ ـع ــد
ً
الـ ـع ــرب ــي مـ ـمـ ـث ــا فـ ــي ش ـب ـكــة
"رائـ ـ ــد" الـ ــذي ي ـم ـثــل الـشـبـكــة
العالمية " "GNDRفيها".

بـ ـض ــرورة أن ت ـك ــون ا ل ـكــو يــت
ن ـ ـ ـصـ ـ ــب أعـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم وم ـ ـ ـحـ ـ ــور
ع ـم ـل ـهــم ،وأن ي ـبــذ لــوا أ قـصــى

جانب من حفل تخريج مدرسة الشرطة

تماضر العمر

العاملين في الهيئة وتعاونهم
في تلبية كافة متطلبات األسر
المستفيدة لمساعدة أبنائهم
ال ـق ـص ــر فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز م ـهــام ـهــم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ع ـل ــى أكـ ـم ــل وج ــه
وطبقا للنظم المعمول بها".

وأكــد أن التأخير الــذي جــرى في نقل
اإلط ـ ـ ــارات بـسـبــب ع ــدم تـسـلــم األراضـ ــي
البديلة ،حيث استمرت الدورة المستندية
م ــدة ع ــام ك ــام ــل ،واآلن ت ــم االن ـت ـهــاء من
التراخيص المطلوبة ،سواء من المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي أو ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت ،مـضـيـفــا:
"سنعمل على تعويض الوقت في عملية
نقل اإلطارات بشكل أسرع".
وبـ ـش ــأن زراعـ ـ ــة الـ ـ ـ ــ 240ش ـت ـلــة ،أش ــار
إلى أن زراعــة أشجار القرم في المنطقة
ال ـســاح ـل ـيــة ي ـســاهــم ف ــي زيـ ـ ــادة الـتـنــوع
اإلحـيــائــي ،وغــرز الكربون داخــل التربة
وتثبيتها ،مضيفا أن هيئة البيئة تقوم
بدورها في زيــادة إيجاد النباتات على

أرض ال ـكــويــت ،حـيــث اسـتـهــدفــت حملة
أم ــس ســاحــل مـنـطـقــة ال ـج ـه ــراء ،وهـنــاك
جوالت أخرى ستكون في جزيرة بوبيان.
وكشف عن وجــود تعاون مع الهيئة
العامة للزراعة لزيادة الرقعة الخضراء،
والمساهمة فــي تحسين ج ــودة الـهــواء
وت ـم ــاس ــك الـ ـت ــرب ــة ،لـتـقـلـيــل ال ـع ــواص ــف
الترابية المؤثرة على الـبــاد ،مبينا أن
شجيرات القرم المستخدمة تمت زراعتها
ف ــي م ـخ ـت ـبــرات الـهـيـئــة ق ـبــل عـ ــام ،واآلن
أطلقت في بيئتها الطبيعية وسواحل
البالد.
وذكـ ـ ــر أن م ـح ـم ـيــة الـ ـجـ ـه ــراء تـتـمـيــز
ب ــوج ــود ت ـنــوع إح ـيــائــي وغ ـط ــاء نباتي

«المهندسين» لرفع نسب العمالة
الوطنية في العقود الحكومية
دع ـ ـ ــا أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ج ـم ـع ـيــة
الـمـهـنــدسـيــن فـهــد الـعـتـيـبــي،
مجلس الوزراء إلى المسارعة
بـ ـ ــدراسـ ـ ــة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات س ــوق
ال ـع ـمــل وت ـطــويــر مـنـظــومـتـنــا
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج
الــدراس ـيــة فـيـهــا ،مـشـيــرا إلــى
ضـ ــرورة تــأه ـيــل الـمــواطـنـيــن
الراغبين بالعمل في القطاع
ا لـخــاص ،و تــأ مـيــن بيئة عمل
جاذبة وآمنة لهم.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي ،أم ــس ،إن "ضـمــان
المستقبل الوظيفي وتحقيق
األمـ ــان فــي ع ـقــود الـمـشــاريــع
الحكومية أمر بات ضروريا
في ظل المستجدات ،ورغبة
الحكومة في تحميل القطاع
الخاص مسؤولياته وإشراكه
في التنمية االقتصادية".
وطالب بالمسارعة في رفع
نـســب الـعـمــالــة الـكــويـتـيــة في
العقود الحكومية ،وجعلها
ضـ ـم ــن اش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـع ـق ــود
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــا
أن ــه وج ــود "كــوتــا" فــي عقود
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ومـ ـن ــاقـ ـص ــاتـ ـه ــا
س ـي ـخ ـفــف م ــن ال ـض ـغــط عـلــى

مـ ـتـ ـن ــوع ،فـ ـه ــي ت ـت ـم ـت ــع بـ ــوجـ ــود بـيـئــة
ساحلية وبرية ومستنقعات ،حيث يمكن
لـلــزوار زيــارتـهــا مــن خــال التقديم على
منصة الزيارات عبر موقع الهيئة.
مــن جــانـبــه ،ذك ــر نــائــب الـمــديــر الـعــام
لهيئة البيئة عبدالله الزيدان أن محمية
ال ـج ـه ــراء تـتـمـيــز ب ـت ـنــوع واسـ ـ ــع ،حيث
يتواجد فيها  380طيرا مهاجرا ،عالوة
ع ـلــى  4أن ـ ــواع م ــن ال ـب ـي ـئــات الـمـخـتـلـفــة،
وهي الصحراوية والصبخية واألراضي
الــرطـبــة والـســاحـلـيــة ،مضيفا أن زراع ــة
نـبــات ال ـقــرم هــي إلع ــادت ــه بـعــد عمليات
االحتطاب والرعي الجائر ،حيث إن هناك
جهودا مستمرة قام بها معهد الكويت

لألبحاث العلمية وهيئة البيئة بشأن
إعــادة استيطان بعض أنــواع النباتات
ألهميتها.
وأوضح الزيدان أن إعادة نبات القرم
يساهم في تقليل نسب انبعاث الغازات
وال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي ،ك ـمــا أنـ ــه حــاضـنــه
لألسماك والروبيان ،مشيرا إلى نجاح
الـهـيـئــة ف ــي زراع ـ ــة  1500ن ـب ـتــة ،ع ــاوة
على وجود  1800أخرى في المختبرات،
وه ـن ــاك ف ــائ ــدة ســاحـلـيــة ل ـه ــا ،ح ـيــث إن
هناك تعاونا في إيجاد بذورها من هيئة
البيئة في سلطنة عمان.

«دعم المخترعين» :إمكاناتنا بتصرف
المشاريع المتضررة من «كورونا»
القطان :الكفاءات الوطنية قادرة على مواكبة التغيرات

فهد العتيبي

بـ ـن ــد الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ب ــال ـم ـي ــزان ـي ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ــي
تحقيق التوجهات الحكومية
لتعديل التركيبة السكانية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــديـ ــم
ت ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــع ل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان وجـ ـ ـ ــود
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة مـ ــع رف ــع
ن ـس ـب ـه ــا س ـ ـنـ ــويـ ــا ،وج ـع ـل ـهــا
الـ ـ ــزام ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــود
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،واس ـت ـب ـع ــاد أي
شركة ال تلتزم بالتكويت في
عقود المشاريع الكويتية.

أكـ ـ ـ ـ ــدت أم ـ ـي ـ ـنـ ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ف ــي الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــدعــم
المخترعين واال بـتـكــار شيخة
ا لـقـطــان أن ا ل ـك ـفــاء ات الوطنية
مـ ـ ــن مـ ـخـ ـت ــرعـ ـي ــن ومـ ـبـ ـتـ ـك ــري ــن
ق ــادرة عـلــى مــواكـبــة الـتـغـيــرات
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا
جائحة كورونا ،ولديها القدرة
ع ـل ــى ا ب ـت ـك ــار أدوات وأ ج ـه ــزة
تواكب المرحلة وتساعد على
ت ــأمـ ـي ــن بـ ـيـ ـئ ــة آم ـ ـنـ ــة ص ـح ـي ــا،
مبينة أن الجمعية تتواصل مع
الهيئات الرسمية والجمعيات
األهـ ـلـ ـي ــة ،وأبـ ــرمـ ــت ات ـف ــاق ـي ــات
تـ ـع ــاون عـ ــدة م ــن ش ــأن ـه ــا دع ــم
المجتمع المحلي و تـقــد يــم كل
أشكال المساعدة.
وقالت القطان ،في تصريح،
أ م ـ ـ ــس ،إن أ ع ـ ـضـ ــاء ا ل ـج ـم ـع ـيــة
ل ــدي ـه ــم االمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـع ـق ـل ـيــة
وال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة
ف ـ ــي ايـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـل ـ ــول ل ـل ـع ــدي ــد

مـ ــن ال ـم ـش ـك ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه
أصحاب المشاريع المتضررة
مــن ك ــورو ن ــا ،كـمــا أن الجمعية
ت ــوا ص ــل ع ـق ــد ورش ع ـم ــل عــن
بعد ،وتقديم استشارات عملية،
واس ـت ـع ــراض ت ـج ــارب نــاجـحــة
ل ـل ــرواد م ــن أج ــل تـحـقـيــق أكـبــر
اس ـت ـفــادة ون ـشــر ثـقــافــة الــوعــي
واالبتكار بين أفراد المجتمع.
و ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
ت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــع م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
تعليمية عــا لـمـيــة وذات خـبــرة
واسـ ـع ــة ف ــي م ـج ــال ال ـم ـن ـصــات
التعليمية ،وسيعلن قريبا عن
ت ـع ــاون ه ــام ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال،
مشيرة إ لــى أن عملية التحول
للتعليم اال لـكـتــرو نــي يـجــب أن
تـتــرا فــق مــع عملية إ ع ــداد بنية
تحتية ا لـكـتــرو نـيــة ق ــادرة على
إنـ ـج ــاح ال ـت ـج ــرب ــة ،الس ـي ـمــا أن
عودة الطالب إلى المدارس بال
أفق زمني قريب.

شيخة القطان

ةديرجلا
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شوشرة :رسالة أمة
مبارك العبدالهادي
عندما نــرى مساعي بعض األسـمــاء التي ولــدت نموذجا جديدا
ً
لإلصالح السياسي نستبشر خيرا بــوالدة فجر جديد ومبدأ جديد
وخطوات ثابتة تعمل من أجل هذا الوطن ،وال ّ
هم لها وال هدف سواه ،وال
تلتفت إال لشعبه ،فهنيئا لنا بهؤالء اإلصالحيين الذين يكون صمتهم
أحيانا رسالة ودرسا ال يفهمه أطفال السياسة ،وعندما يخطون خطوة
يعلمون جيدا أبعادها ،وال يحتاجون من أحد مبررات تافهة ،ولكن مع
األسف الشديد عندما يعمل المصلحون تخرج األفاعي من جحورها
لتبث سمومها رغم أنها سرعان ما تنكشف ،وهؤالء الخبثاء تزعجهم
عمليات اإلصالح في البلد ومحاربة الفساد أو أي مقترحات من شأنها
التصدي ألعمالهم غير المشروعة ومحاربة أالعيبهم تمهيدا لرميهم
في مزبلة التاريخ.
إن استعانة أهــل الفساد بذبابهم اإللكتروني لمحاربة عمليات
اإلصالح وترويج الشائعات ومحاولة إيهام الناس بأمور كاذبة لن تثني
ً
المصلحين المخلصين الذين يعرفون جيدا كيف يكشفون المأجورين
لحماية المغرضين وزمرتهم الفاسدة التي ال تؤمن ببناء وطــن أو
الحفاظ على الشعب ،بقدر استمرارهم في نهب البلد عبر تجاوزاتهم
التي يعرفها القاصي والداني.
إن عمليات اإلصالح في توجيه األنظار إلى بعض األشخاص الذين
همهم هذا الوطن هي بداية لمواجهة إرهاب أصحاب النفوذ والراشين
والمرتشين ،ووقــف الهدر الــذي خلف معه بعض الذيول التي تعمل
جاهدة لتدمير ما تبقى من مبادئ تطبيق القانون.
وأبناء الكويت الذين همهم اإلصالح لن يلتفتوا إلى خدع وتدابير أهل
الظالم الذين يعملون ليل نهار لقلب الطاولة على كل مواطن مخلص،
فيسعون إلى تطبيق التبعية وتجنيد أكثر عدد من المؤيدين لهم من
المرتشين الذين أصبحوا يصفقون على المدرجات ،فهم أدوات كمناديل
الورق تنتهي بانتهاء الغرض المحدد لها.
والجهود التي تبذل في فتح ملفات العديد من المخلفات ستستمر
طالما الهدف هو حماية الكويت وشعبها ،وطالما هناك من يسعى
لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ،وطالما هناك من يعمل
بصمت من أجل نصرة الحق ووقف العبث بمقدرات الشعب.
فالشعب الكويتي المخلص معروف عنه دائما موقفه الحقيقي في
مواجهة العابثين ومن يساندهم ،ويقفون دوما في وجه زمر الفساد
ويدعمون كل مخلص.
حفظ الله الكويت من كل مكروه وعابث ،وأدام لها أبناءها المخلصين
والمحافظين على مبادئهم التي لن تتلون وحقيقتهم التي لن تتغير،
االقتراع إلعادة هيكلة
ورسالة الشعب الكويتي ستكون في صناديق
ّ
العديد من األمور التي ستكون انطالقة إلعادتنا كما كنا في المقدمة.

العمل عبادة
محمد العويصي
ً
"دخل رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،المسجد ،فوجد رجال ال
يغادره ويبقى فيه باستمرار فسأله :من ينفق عليك؟ فقال :أخي .فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم أخــوك خير منك" .و"رأى رســول الله
ً
ً
صلى الله عليه وسلم شابا جلدا يسأل الناس ،فناداه الرسول صلى
الله عليه وسلم ،وأمره أن يأخذ حبال وفأسا ويحتطب ثم يبيعه في
السوق وينفق على نفسه وأسرته".
استمعت إلــى مقطع فيديو لفضيلة الشيخ د .عثمان الخيمس
يقول فيه" :أي شيء تأخذه ليس لك فيه حق ،سوف تحاسب عليه يوم
القيامة ...فالموظف الذي يبصم ويغادر موقع عمله أو يقعد في بيته
والمدير سمح له بذلك ،أو من أخذ راتبا دون عمل ،كل هؤالء سوف
يحاسبون يوم القيامة ...من يريد راتبا فليعمل ويبحث عن مكان فيه
عمل ،وال يطعم أسرته مال حرام".
بعض الشاب اآلن وخصوصا بعد تفشي وباء كورونا تعودوا على
"الربادة" والكسل بعد انقطاعهم عن أعمالهم عدة أشهر ،بعضهم ال
ً
ً
ً
يريد الدوام علما أن الدوام حاليا  3ساعات تقريبا!
يقول أحدهم" :ذهبت إلى عيادة األسنان في منطقتي لخلع سني
الذي يتحرك ويكاد أن يطيح ...فكشف ّ
علي الدكتور ووضع حشوة،
وقال لي :تعال بعد أسبوع :فقلت له أسبوع كثير ،ال أستطيع أن آكل
الطعام ،فرد ّ
علي قائال :العيادات كلها مغلقة بسبب كورونا ما عدا
عيادة واح ــدة مفتوحة ،فيقول صاحبنا :ذهبت إلــى عيادة أسنان
ً
خاصة ،وهناك تم خلع سني ،وكانت معاملتهم معي راقية جدا.
لماذا العيادات واألقـســام في مستشفيات القطاع الخاص كلها
تعمل دون استثناء ،ومستوصفات القطاع الحكومي العيادات فيها
أغلبها مغلقة حتى إشعار آخر بسبب كورونا "حتى كورونا على
ناس وناس"؟!
نصيحتي إلى شباب اليوم :ترى العمل عبادة ،وأنتم محاسبون على
التقاعس في أداء أعمالكم ،وموضوع التوقيع عن زميلك يعتبر جريمة
تزوير فيها عقاب شديد من قبل الشؤون القانونية وفيها خصم من
الراتب ،لذا عليكم أن تتقوا الله وتحرصوا على أعمالكم وال تقصروا
فيها بسبب كورونا ،والحساب يوم الحساب" ،يقول الحق سبحانه
وتعالى" :وقفوهم إنهم مسؤولون".
* آخــر المقال" :العمل واألصــدقــاء أفضل وصفة لحياة صحية".
(سيغموند فرويد)

مجلس يمثل األقلية
صالح الديحاني
قانون الصوت الواحد أخرج لنا نوابا إصالحيين لكن وجودهم ال
يسمع حتى صدى صوته ،ووجود هذا القانون من عدمه ليس سببا
في القضاء على الفساد ومظاهره ألن الفساد واإلصالح عملية طردية،
ومتى ما وجد الفساد وجب علينا محاربته ،لكن من المستحيل التحرك
باتجاة اإلصالح ومحاربة الفساد بأرضية ممتلئة بالشوك ،إذ يبدأ
ً
الطريق أوال بتعديل ذلك القانون الذي يعزز العمل البرلماني ويساعد
في وصول مجموعة لها طرح فعال وصوت مسموع.
النظام االنتخابي في الكويت خمس دوائر ،ولكل دائرة عشرة نواب،
ولكل ناخب صوت واحد فقط ،وعندما أقول فقط فهذا خطأ فادح في
العمل البرلماني ،فمن أساسيات هذا العمل أنه جماعي يركز على
التعاون ،فتشترك مجموعة معينة فيه بمبادئ معينة وأفكار تلبي
الطموح ،وتجعل لها قوة في طرح القوانين ونقاشها.
ومما ال شك فيه أن ذلك مستبعد في ظل قانون الصوت الواحد ،فمن
الصعب إن لم يكن المستحيل في هذا القانون أن يصل إلى البرلمان
كتلة تجتمع باألفكار والمبادئ ،تراقب األداء ،وتشرع قوانين تلبي
حاجات المجتمع ،لذلك وبصريح العبارة أرى أن العمل البرلماني
فشل في الكويت نتيجة قانون الصوت الواحد ألنه ال يمكن أن تنادي
بعمل جماعي ومصالح متضاربة ،وذلك التناقض أدخلنا في شرخ
وخلل برلماني ال يلتئم إال بتعديل ذلك القانون.
ً
نسمع كثيرا أن هذا القانون ساهم في وصول األقليات ،ووضع لهم
أعضاء داخل قبة البرلمان ،وجعل لألقليات بصمة داخل المجلس،
وهــذه الميزة التي حــاولــوا مــن خاللها تلميع الـصــوت الــواحــد هي
أسوأ ما تم في تاريخ مجلس األمة ،بوصول أعضاء محسوبين على
ً
أقليات ال يمثلون إال شريحة  ٪١من المجتمع ،بدال من أن يصل أعضاء
ً
ً
محسوبون على كتلة لها تأثير أو فئة تأخذ حيزا كبيرا ،أو ما يمثل
أكبر فئة من المجتمع .قانون الصوت الواحد عزز الطائفية وأظهر لنا
ً
مذهبية بغيضة وعزز القبلية التي تحاربها الحكومة ،وبدال من عدد
فرعيات ال يتجاوز خمس قبائل نجد في قانون الصوت الواحد اليوم
في القبيلة الواحدة  ٥فرعيات ،وفتح المجال لشراء األصوات الظاهرة
السيئة التي لطالما ننادي الحكومة بالقضاء عليها ،فهذا القانون وبكل
تلك الحجج فرق مكونات المجتمع وسلب إرادتها وال يمثل إال األقلية
ً
فمن يمثل األكثرية إذا؟

مركزية برنامج العمل
في العملية اإلصالحية

سارة المكيمي

يعطيني ربي فأرضى
ذلك النوع من العطاء الــذي لم أختبره من قبل ،تلك الرحمة
المتمثلة بـعــدم الـحــاجــة لـلـشــيء فــي الــوقــت ال ــذي يـحـتــاج إليه
اآلخرون ،أو في الظرف الذي يتعسر فيه الحصول! هو عطاء من
نوع خاص جدا ،إنها ُ ّعناية الله ترتب األمور لكي ال أتعب وال
أضطر وال أتعذب وال أذل! رحمة في الروح والنفس والوجدان،
أال تحتاج لشيء صعب المنال وبعيد الوصول.
فـفــي الــوقــت ال ــذي أغـلـقــت فـيــه الـكــويــت أبــوابـهــا عـلــى نفسها
تستثن أبناء
ومنعت الـقــادمـيــن إال أبـنــاء هــا ومواطنيها ولــم
ِ
مواطناتها وأزواجهن ،كان زوجي منهمكا في العمل في البلد
ُ
الذي يعمل فيه ،طلبوا منهم البقاء إلى أن تفتح السماوات وتعود
حركات المالحة الجوية من جديد .المكان الذي يعمل فيه آمن
ومستقر ،بعيد جــدا عــن الـ ُـمــدن المكتظة واألمــاكــن المزدحمة،
سألت نفسي مرارا ما الذي كان سيحدث لروحي لو كان عالقا
في مكان ما ،ال يستطيع الوصول إلي ،وال أستطيع الذهاب إليه؟
ماذا لو اضطررت للتواصل مع الحكومة التي ّ
صمت آذانها عن
نداء المواطنات ،حتى ظهرت سيدة كويتية باكية على وسائل
التواصل اإلجتماعي تطلب علنا التحدث مع مسؤولي وزارة
الخارجية ،تضرب برجلها على األرض "لن أتحرك من مكاني
حتى تسمحون البني في العودة للبالد! هو ابن مواطنة كويتية
ويجب أن يكون في حضن أمه كما أبناء الكويتيين الرجال في
حضن آبائهم" .ماذا كنت سأفعل لو كنت مكانها؟ شكرا يا الله
ألنك كنت المتكفل بقلبي وعقلي وحالتي النفسية في تلك الفترة
العصيبة.

ناجي المال
ّ
تجلت رحمة عدم الحاجة أيضا في فرط الصحة ،لم نحتج
ال أنــا وال أســرتــي الصغيرة أو الكبيرة ألي زي ــارة للمستشفى
فــي بــدايــة الجائحة! عندما كــان العالم ينهار مــن فــرط الجهل
بالشيء! معلومات مرعبة تتقاذفها الديار ،حدة العدوى وخطورة
االختالط .كيف يا الله حفظت والدي المريض كل هذه المدة من
الحاجة للمستشفيات والعالجات الطارئة؟ كيف جعلته متينا
صحيحا معافى على الرغم من كل األخطار التي تدور حولنا؟
كيف جعلتنا ال نحتاج األطـبــاء المشغولين جــدا بالوباء ،وال
نضطر للمستشفيات المليئة باألخطار؟ جعلتنا آمنين مطمئنين
ّ
وأصحاء ،وجعلت والدنا ّ
طيبا سعيدا رائقا على الرغم
سعداء
من كونه من فئة كبار السن ويحمل مرضا مزمنا!
العطاء األخير بعدم الحاجة جاء مؤخرا عندما قررت وزارة
ُ
الداخلية أن تقلص ُم ـ ّـدة تجديد إقــامــات أبـنــاء الكويتيات الى
سنة واحدة فقط بدال من خمس! يقولون بسبب الوباء ،وال أحد
يعلم الى اليوم ما دخل الوباء ّ
بمدة إقامة أبنائنا! ثارت غضبتي
على حال الكويتيات والتضييق المستمر عليهن وعدم االلتفات
إلنصافهن وإراحتهن من دورة المستندات ومراجعة اإلدارات
وال ـ ــوزارات ،وعندما جــاء وقــت تجديد إقــامــة ابنتي وج ــدت أن
جواز سفرها فيه صالحية سنة واحدة فقط ،متوافقة تماما مع
القرار الجديد.
لـ ــم ت ـض ـط ــرن ــي يـ ــا الـ ـل ــه إل ـ ــى ال ـغ ـض ــب والـ ـ ـح ـ ــوار وم ـنــاق ـشــة
المسؤولين ،لم تضطرني يا الله للحاجة ،لك الحمد حتى ترضى،
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،هكذا أعطيتني يا كريم فأرضيتني.

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :اإلصالح منظومة ال شخوص!
نعلم أن الغريق يتعلق بقشة ،ولكن
ً
ً
هل القشة أنقذت غريقا يوما ما ،وهنا
لست ألوم الناس لتعلقهم بأمل التغيير
واإل صـ ـ ــاح و ل ـك ــن أردت أن أو ض ـ ــح أن
اإلص ـ ــاح م ـن ـظــومــة م ـت ـكــام ـلــة ولـيـســت
مرتبطة بشخص بعينه ،كما أن الفساد
ً
أ يـضــا منظومة متكاملة غير مرتبطة
بشخص.
كلنا نتذكر حين اعتلى الشيخ ناصر
ص ـبــاح األح ـم ــد مـنـصــب ال ـنــائــب األول
ً
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
ً
فتعلق معظمنا فرحا ببداية التغيير
واإلصالح واعتبرناه المنقذ لما نعانية
من فساد الوضع ،وأنه سيبدأ بمرحلة
جديدة ستكون جدية لمحاربة الفساد
وم ــؤسـ ـس ــات ــه ،خ ـص ــوص ــا ح ـي ــن أحـ ــال
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ب ـعــض م ـل ـفــات ال ـف ـســاد
للقضاء ،إال أن ذلك لم يكتمل.
أود أن أذكر هنا أن مؤسسة الفساد
لـيـســت كـمــا يـعـتـقــد ا لـبـعــض أ ن ــه يمكن
ا لـقـضــاء عليها لـمـجــرد أ س ـمــاء تعتلي
مناصب قيادية وإن كان لديها الرغبة
بــاإل صــاح أو عــرف عنها ذ لــك فاألفراد
مـهـمــا كــانــت أس ـمــاؤهــم ومـنــاصـبـهــم ال
يـمـكــن لـهــم أن يـسـيـطــروا عـلــى منظمة

م ـت ـك ــام ـل ــة م ـت ـم ـك ـن ــة ومـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
مفاصل الدولة ما لم يعد العدة والخطة
قبل اإلعالن عن الحرب عليها.
ً
ف ـمــؤس ـســة ال ـف ـس ــاد ل ـي ـســت فـ ـ ــردا أو
م ـج ـم ــوع ــة أفـ ـ ـ ــراد ي ـم ـك ــن م ـحــاس ـب ـت ـهــم
وزجهم في السجن فينتهي األمر ،كما
ً
ال يـمـكــن أي ـض ــا إعـ ــان ال ـح ــرب عـلـيـهــا،
و ه ــي فــي ذروة قــو تـهــا و ن ـفــوذ هــا دون
ع ــدة وع ـت ــاد ي ـف ــوق عــدت ـهــا وع ـت ــاده ــا،
وأي مـطـلــع وع ــاق ــل يـ ــدرك ق ــوة ون ـفــوذ
هذه المؤسسة التي ال يمكن محاربتها
وال ـق ـض ــاء ع ـل ـي ـهــا ل ـم ـجــرد فـ ــرد اعـتـلــى
منصبا قـيــاد يــا أن يفعل ذ لــك بمفرده،
وهذا ما حصل مع الشيخ ناصر الذي
ً
عـمــل م ـن ـفــردا دون أن يـشـكــل مـنـظــو مــة
جاهزه ومكتملة للمعركة التي خاضها.
بــاعـتـقــادي أن الـمــرحـلــة الـقــادمــة هي
مرحلة إعداد العدة لمواجهة مؤسسة
ا ل ـف ـســاد وأن ا لـتـغـيـيــر ق ــادم ال مـحــا لــة،
ل ـك ـن ــه ل ـي ــس بـ ـه ــذه ا لـ ـس ــر ع ــة وال ب ـهــذه
السهولة التي يعتقدها البعض ،ولن
تـ ـك ــون الـ ـم ــواجـ ـه ــة ح ــاس ـم ــة وس ــري ـع ــة
ا لـنـتــا ئــج ،فـمــؤ سـســة ا لـفـســاد تعلم ذ لــك
ً
تـمــا مــا و مـسـتـعــدة لــه وجميعنا شاهد
أدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا ومـ ـ ــا ت ـ ـ ــروج لـ ــه هـ ـ ــذه األيـ ـ ــام

ً
استباقا لما هو قــادم ،األمر الذي معه
يجب إدراك أالعيبها وتجنب ا لــو قــوع
فـ ــي ف ـخ ــاخ ـه ــا ح ـت ــى ال نـ ـك ــون ســاحــا
لـهــا يمكنها مــن اال نـتـصــار فــي حربها
القادمة.
ً
وعـلـيـنــا أن ن ــدرك أي ـضــا الـمـتـغـيــرات
ً
اإلقليمية والدولية والتي حتما سيكون
لـهــا الـتــأثـيــر الـمـبــاشــر عـلــى أوضــاعـنــا
الداخلية.
يعني بالعربي المشرمح:
لـيـســت ب ـهــذه الـسـهــولــة يـتــم الـقـضــاء
ع ـ ـلـ ــى مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد وأدواتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
خـصــوصــا وه ــي تـمـلــك ال ـمــال والـنـفــوذ
واإلعالم ومسيطرة على معظم مفاصل
الدولة ،وحتى تنتصر القوى الوطنية
اإلصــاح ـيــة مـهـمــا بـلـغــت مــن مـنــاصــب
وأسماء لها ثقلها وسمعتها ،فيجب أن
تتضافر كل الجهود وتعد العدة لتلك
ا لـمــوا جـهــة لـحـســم نـتــا ئـجـهــا لمصلحة
الوطن والمواطن ،األ مــر ا لــذي يجب أال
نـيــأس مـنــه فــي الـفـتــرة الـقــادمــة ،والـتــي
أج ــزم بــأن ـهــا مــرحـلــة حــاس ـمــة وحــرجــة
وخـ ـطـ ـي ــرة بـ ـح ــاج ــة ل ـل ـص ـب ــر والـ ـت ــأن ــي
وال ـت ـعــاون ال ـجــاد لـمــا فـيــه خـيــر الـبــاد
والعباد.

د .سعد الجدعان

مدى أهمية إنشاء نيابة مالية
تـظــل فــرنـســا مــن ال ــدول ال ــرائ ــدة فــي صـنــاعــة الـقــوانـيــن حتى
أض ـحــت لــديـهــا تــرســانــة مــن الـمــؤلـفــات الـقــانــونـيــة الضخمة
التي تشير إلى تطور الفكر القانوني لديها يوما بعد آخر،
وليس هذا بمستغرب على دولة تملك تراثا فكريا بشكل عام
وقانونيا بشكل خــاص هــو األ ضـخــم بين دول ا لـعــا لــم ،وهو
األ مــر ا لــذي يدفعنا إلى التنقيب عن المستجدات القانونية
لديهم ومحاولة فهم هذه األفكار ودراستها بغرض االستفادة
منها ،واالستعانة ببعض التجارب التي حاولت من خاللها
تقديم حلول للمشكالت التي تستجد مع التطورات المتالحقة
والـ ـت ــي ت ـس ـيــر ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب م ــع ال ـم ـت ـغ ـي ــرات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ،كما أنها الدولة الرائدة في صناعة التوصيات التي
انطلقت منها مجموعة العمل المالي الدولي والتي مقرها
باريس ،والمعروفة بجهودها الثرية والدائبة والدائمة في
مـكــافـحــة جــريـمــة غـســل األم ـ ــوال ،وم ــن ضـمــن ال ـت ـجــارب الـتــي
تشهد لها بالريادة ويمكن التعويل عليها ،قيامها بإنشاء
نيابة وطنية مالية.
كانت الظروف التي دعت الرئيس الفرنسي األسبق هوالند
إلــى الـقـيــام بــاتـخــاذ حــزمــة مــن اإلجـ ــراء ات الـقــانــونـيــة ،ظهور
العديد من قضايا الفساد التي هزت ا لــرأي العام الفرنسي،
وا تـهــام بعض أ عـضــاء الحكومة و مــن بينهم وز يــر ا لـخــزا نــة،
و كــان على رأس اإل ج ــراء ات التي اتخذها الرئيس الفرنسي
إنشاء نيابة وطنية مالية ،يكون جوهر عملها التركيز على

إجراء التحقيقات فيما يخص الجرائم المالية الكبرى ،لما
الحتياجها لكوادر فنية مدربة لديها استيعاب كامل لهذا
ال ـنــوع مــن ال ـجــرائــم ،وذل ــك الرتـبــاطـهــا ب ـمــراحــل عــديــدة منذ
بدء وقوعها ،وهذا من شأنه أن يساعد جهات التحقيق في
التوصل إلى التكيف القانوني السليم للجريمة ،خصوصا
أن هذا النوع من الجرائم أصبح ال يمتد نطاق وقوعه على
ا لـتــراب الوطني فقط ،بل يدخل في تفاصيله البعد الدولي
وما يسمى المنظمة.
إن اس ـت ـق ــا ل ـي ــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة م ـس ــأل ــة ت ـس ــاع ــد ال ـج ـهــات
المختصة في االستعانة بكفاء ات و كــوادر تتمتع بإمكانية
استخدام ما لديها من آليات ووسائل معلوماتية تساعدها
فــي مــاحـقــة األش ـخــاص مــن مــرتـكـبــي ال ـجــرائــم الـمــالـيــة ،مما
يساعد في الحفاظ على مصداقية القيام بإجراء التحقيقات
التي تصب في مصلحة الحد من مخاطر وقوع جرائم الفساد
وغسل األموال ،والعمليات المالية المشبوهة ،مما يعزز من
مـكــانــة الـمــؤسـســات الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة فــي ال ـبــاد ويـخــدم
االقتصاد الوطني.
وهو اقتراح يمكن النظر إليه بعين االعتبار ،ومحاولة تناوله
ودرا س ـتــه بــل حتى تطبيقه ،طالما أ نــه يساعد فــي تحسين
و تـطــو يــر طــرق مكافحة جــرا ئــم غـســل األ م ــوال بصفة خاصة
وال ـجــرائــم الـمــالـيــة بـصـفــة عــامــة ،وح ــري بـنــا أن نـسـعــى إلــى
تطبيق هذه الوسائل طالما أنها تخدم المصلحة العامة.

ّ
مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :قانون مشبوه
حــالــة مــن الـلـغــط وال ـج ــدل تـسـيـطــر على
الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي س ــواء بـيــن النخبة
السياسية أو ا لـمــوا طـنـيــن ،وذ ل ــك بشأن
ق ــان ــون دع ـ ــم وضـ ـم ــان ت ـم ــوي ــل ال ـب ـنــوك
ال ـم ـح ـل ـي ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مــن
تــداع ـيــات "ك ــورون ــا" أو م ــا يـطـلــق عليه
"الـضـمــان الـمــالــي" ،حيث تباينت اآلراء
حول الهدف من هذا القانون ،ففي حين
ي ــرى ال ـمــؤيــدون لــه أن ــه سـيـكــون بمثابة
طـ ــوق ال ـن ـج ــاة لــاق ـت ـصــاد ال ــوط ـن ــي فــي
ظــل انـتـشــار جــائـحــة كــورونــا فــي الـبــاد
وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى ال ـق ـط ــاع
الخاص ،والسيما المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،يرى المعارضون للقانون
ُ
أن ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــرع لـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك وإرضـ ـ ـ ــاء
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـج ــار ومـ ـس ــاع ــدة فـئــة
ً
صغيرة جــدا مــن المواطنين ،وأ نــه كان
يجب االكتفاء بما قدمته الحكومة لـ١٣٠٠
م ــواط ــن ت ــم دع ـم ـهــم بـمـبـلــغ  ٢٥٠مـلـيــون
ديـنــار عــن طــريــق صـنــدوق المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وفي الواقع فإن مشروع قانون الضمان
الـمــالــي يـحـتــاج إلــى مــزيــد مــن الــدراســة،
فهو يتحدث عن مبلغ  ٣مليارات دينار
يوجه منها  ٥٠٠مليون دينار ألصحاب
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة
ً
ً
الــذيــن تـضــرر نـشــاطـهــم جــزئـيــا أو كليا
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ج ــراء أزم ــة ك ــورون ــا ،و 2.5مـلـيــار ديـنــار
للعمالء اآلخرين وهم األفراد والشركات
والـ ـكـ ـي ــان ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األخ ـ ـ ــرى فــي
القطاع الخاص ،وال يوجد سقف لتمويل
هــؤالء ،وهنا بيت ال ــداء ،حيث إن هناك
ً
ً
خ ــاف ــا ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى م ـص ـط ـلــح ال ـع ـمــاء
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،ألنـ ـ ــه مـ ـط ــاط ــي وي ـ ـتـ ــرك ب ــاب
التأويل على مصراعيه ويجعل شكوك
الكثيرين حول حصول كبار التجار على
نصيب األسد من هذا المبلغ الكبير لها
ً
مــا يبررها ،خصوصا أن البنك المانح
سيقوم بتحديد قيمة التمويل وسيطلب
ضمانات من العمالء وهؤالء التجار هم
األك ـث ــر قـ ــدرة ع ـلــى ت ـقــديــم أي ضـمــانــات
س ـي ـتــم ط ـل ـب ـهــا ،ك ـم ــا أن عـ ــدم ال ـت ـحــديــد
الدقيق للمستفيدين من القانون يؤكد
أنـ ــه ت ــم ت ـقــدي ـمــه ب ـطــري ـقــة م ـت ـســرعــة وال
توجد دراسة جدية من الحكومة له.
ويربط الكثيرون بين هذا القانون الذي
تصر الحكومة على إ قــراره من مجلس
ً
األ مــة وتطبيقه سريعا وبين مطالبات
المواطنين منذ سنوات بإسقاط القروض
التي أثقلت كواهلهم ،حيث يقول لسان
ح ــال ه ــؤالء طــالـمــا أن الـحـكــومــة لديها
أموال كثيرة وخصصت مبلغ  3مليارات
لتعويض المتضررين من كورونا ،رغم
حديثها عــن عجز الميزانية ،فلتساهم

مـعـنــا فــي إزاح ــة ه ــذا الـهــم الـجــاثــم على
صدور المواطنين أو على األقل الموافقة
على تأجيل سداد األقساط  6أشهر أخرى
أسـ ــوة ب ـمــا قــامــت ب ــه الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
األخ ــرى الـتــي ال تملك اقـتـصــادات غنية
م ـثــل ح ــال ال ـك ــوي ــت ،األمـ ــر الـ ــذي يجعل
أصحاب القروض يشعرون بالغضب من
الحكومة ا لـتــي تتجاهل مطالبهم على
مــدار سـنــوات ثــم تـســارع لتلبية مطالب
فئة أخرى من المواطنين.
ن ـحــن وغ ـيــرنــا ال ن ـع ـتــرض ع ـلــى إص ــدار
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاع ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ن ــرف ــض دع ـ ــم أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة ولكن ليس بهذا
القانون ا لــذي تحوم حوله الكثيىر من
الشبهات ،والذي يثير الفتنة بين أبناء
الوطن ،ويرسخ لدى البعض عدم عدالة
الحكومة مع مواطنيها ،فتعمل على دعم
الـبـعــض وت ـتــرك الـبـعــض اآلخ ــر يـئــن من
القروض واألقساط ومن غالء المعيشة،
لذا يجب على الحكومة أن يكون لديها
استراتيجية مدروسة ودراســات دقيقة
لـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــدم مـ ــن ق ــوانـ ـي ــن أو ي ـت ـخ ــذ مــن
قرارات ،بحيث تصب في مصلحة الوطن
ً
والـمــواطـنـيــن جـمـيـعــا ال فـئــة بـعـيـنـهــا...
والله ثم الوطن من وراء القصد والسبيل.

أن ــا ضــد مقولة أن ــه يجب أن تتحجر جـهــودنــا فــي دائ ــرة النقد
للحكومة دون تقديم الحلول ،كما وردت في كلمة الدكتور عبيد
ً
ً
الوسمي في ندوة اإلصالح ( قرار ال شعار) قائال :ليس مطلوبا منا
ً
أن نقدم حلوال ما دمنا ال نملك القرار وليس جزءا من مسؤوليتنا
إعطاء الحلول.
أرى أن المسؤولية بشكل رئيس منوطة بنا كشعب ،فال نلقي
المسؤولية كاملة على الحكومة ،فكما أكدنا في مقاالت سابقة أن
برنامج عمل الحكومة الــذي تقدمه فــور تشكيلها إلــى المجلس ال
تتحقق له الفورية إال إذا كان من ُصنع واقتراح منظمات المجتمع
المدني بكل أشكالها السياسية والمهنية ،وسنلقي بحزمة أخرى
من الضوء هنا على تفاصيل ذكرها الدستور ومذكرته التفسيرية
ِّ
تضيء على الموضوع وتجلي أبعاده ،فقد نص الدستور في المادة
" ٩٨تتقدم كل وزارة فــور تشكيلها ببرنامجها إلــى مجلس األمــة،
وللمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا البرنامج".
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــريـ ــة ورد اآلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة :98
"أوجبت هــذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فــور تشكيلها
ببرنامجها إلــى مجلس األمــة ،ولكنها لم تشترط لبقاء ال ــوزارة في
الحكم ط ــرح مــوضــوع الثقة بها على المجلس ،بــل اكتفت بــإبــداء
المجلس مالحظاته بصدد هذا البرنامج ،والمجلس طبعا يناقش
البرنامج جملة وتفصيال ،ثم يضع مالحظاته مكتوبة ،ويبلغها رسميا
للحكومة ،وهي -كمسؤولة في النهاية أمام المجلس– البد أن تحل هذه
المالحظات المكان الالئق بها وبالمجلس المذكور".
الحظوا أن ُ
الم ِّ
شرع أشار إلى ما ينبغي أن يكون ،وهو في صدد شرح
هذه المادة ،وهو اشتراط أن تنال الحكومة ثقة المجلس لبقائها في
الحكم ،وواضح أن أبرز وأهم ما يمنح الحكومة الثقة هو برنامج العمل.
ُ
الم ِّ
شرع كأنه يقول كان ينبغي أن يتم ذلك ،ولكن الدستور َع َدل عن
ذلك إلى إجراء آخر هو أن يبدي مجلس األمة مالحظاته على برنامج
العمل جملة وتفصيال ،وتأكيدا منه على مركزية برنامج العمل فقد
ُ
َّ
شدد المشرع وجوب أن ت ِحل الحكومة مالحظات المجلس في المكان
ً
الالئق بها كحكومة مسؤولة أمام المجلس والالئق به كمجلس ،علما
أن مجرد عدم أخذ الحكومة بمالحظات المجلس على البرنامج يوجب
تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعالن عدم التعاون أو
حجب الثقة عن الوزير المختص ...راجع النظام الدستوري في الكويت،
د .عادل الطبطبائي (.)839 –834
وأخيرا أذكر أخي الدكتور عبيد الوسمي بأن النقد الحصيف الذي
أجاده إذا تكامل مع تقديم برنامج العمل فستتفجر منهما طاقة تأثير
في الجماهير في منتهى القوة ألن البرنامج باشتباكه مع الحاجات
الملحة للمواطن وضمانات مستقبله يولد القناعة الصلدة التي تتحطم
عليها الوعود السياسية المضللة ،وتتفكك جهود نواب الخدمات الذين
يملكون شبكة خبيثة شرسة لربط المواطن بهم.

هل نستطيع إيقاف
الفساد؟
خالد محمد الردعان
مستشر في مجتمعنا ،ومن يقول
الجميع يعلم أن الفساد بأنواعه
ٍ
إننا نبالغ في ذلك فهو ،مع تقديري له ،موافق عليه وراض عما نعانيه،
خصوصا عندما نسمع عن اتهامات (قبيضة) من بعض أعضاء مجلس
ً
ً
األمة المنوط بهم القيام بالدور التشريعي ،فهنا نأخذ نفسا عميقا
كيف يتهم المشرع في ذلك؟ أو عندما نسمع عن تحويالت؟ أو عندما
نرى شوارع تغرق؟ أو عندما نشاهد عمالة سائبة وإقامات بالماليين
وعمالة هامشية؟ أو عندما نجد آسيويا متهما بمنح رشــا ألكبر
الشخصيات وأسمنها؟
هنا اإلنـســان يشعر بالجزع واإلح ـبــاط ،مما قــد يؤثر على حسه
الوطني وانتمائه ،لكن المؤلم أن من ساعد في هذه األفعال مواطنون
يحملون ألقابا قبل أسمائهم أو صفات وظيفية أو تجارية ،وهم في
الحقيقة يملكون أضعاف ما يسرقون ،فهل نستطيع إيقاف هذا الفساد؟
بكل بساطة نعم نستطيع القضاء عليه ،وذلــك إن وجدنا الرجل
المناسب في المكان المناسب ،وأصلحنا ما أفسده الدهر ،وتم تفعيل
جميع الجهات الرقابية ووضــع الــرجــال األمـنــاء على رأسـهــا ،وتمت
محاسبة الكبير قبل الصغير ،ونشر جميع المعلومات بشفافية مطلقة،
ومنح الجميع حق الحصول على المعلومات ،فالفاسد ال يعمل في
الهواء الطلق وأمام اآلخرين ،إنما يعمل وهو يخفي رأسه وال تكشفه
سوى الرائحة الفاسدة بعد أن تزكم األنوف.
التحول الرقمي في إنجاز المعامالت أحد الحلول الحديثة لكشف
الفساد وتنظيم العمل وضمان االلتزام بالخطوات اإلجرائية في إنجاز
المعامالت ،والتخلص من الروتين القاتل واالصطفاف في طوابير
المسؤولين ،وجائحة كــورونــا ساعدتنا كثيرا في التحول الرقمي،
وأصبحت نعمة من هذا الجانب ،وأزالــت الساتر الواقع بيننا وبين
الثورة التكنولوجية.
وبعض الجهات الحكومية عــادت لعادتها القديمة ،بعد تقليل
القيود االحترازية ،فأهملت البرامج الحديثة وهجرتها ،وإننا نحذر
من أنه إن لم يكن هناك توجه جاد لاللتزام بالتحول الرقمي فسنتراجع
أكثر مما نحن فيه.

نواب الخدمات مطلب ملح
صقر عيد الخضير
في ظل وجود الكثير من المتطلبات الحياتية للمواطنين وكذلك
البيروقراطية المتقصدة التي تحفل بها العديد من مؤسسات الدولة
فإن وجــود نــواب الخدمات مهم لتسهيل أمــور العباد ،وال نضيف
ً
جديدا إذا قلنا إن ما يقوم به هؤالء النواب يعتبر من األعمال المهمة
لما لها من ثواب عظيم في قضاء حوائج الناس ،خصوصا إذا اتسمت
بصدق الغاية وعدم التعدي على حقوق اآلخرين ،ودخلت في باب
الشفاعة الحسنة والمستحبة.
هناك العديد من مؤسسات الدولة التي تتعطل فيها الحاجات،
بحيث يصعب على المواطن أو يستحيل عليه تيسير أموره من غير
اللجوء إلى معرفة أو وساطة تعينه على تيسير هذه المتطلبات،
وهناك تزايد في عدد المتطلبات نظرا لتزايد أعداد البشر وربما من
باب أولى أن يتم تطوير هذه المؤسسات وتنظيمها ،بحيث ال يحتاج
المواطن ألي تدخل من أحد ،لكنه حل بطيء نسبيا ،ويتطلب قرارات
وثقافة تساعد في الوصول إلى نتيجة مرضية.
ً
وإلى أن يتم ذلك فإن وجود نواب الخدمات ما زال مهما ،ولكن هناك
خلل في المعادلة ،ألن نواب الخدمات غالبا ما يقومون بتسهيل األمور
مقابل التصويت لهم وكسبهم إلى جانبهم في االنتخابات في أغلب
األحــوال ،وبالتالي فإن الخدمات غير متاحة للجميع مما ال يحقق
العدالة ،وتستخدم السلطة كذلك فتح باب المعامالت واالستفادة منها
كسالح للسيطرة على العديد من نوعية هؤالء األعضاء.
فأطراف المعادلة جميعا مستفيدون من تعطيل مصالح الناس،
ولــو تحركت السلطة لتيسير األم ــور عن طريق إنشاء هيئة مثال
تختص بمثل هــذه األم ــور ،وتيسير أم ــور العباد بطريقة تحفظ
كرامتهم ،فإنها ستتلقى ال ـثــواب ،وتــرفــل بالحمد الــذي تستحقه،
خصوصا أن السلطة هي المسؤولة والقادرة في النهاية على إتمام
هذه الحاجات.
قد يتمتع البعض بخاصية تخليص المعامالت ،وال يؤثر ذلك
في مواقفه التصويتية ،وإن كانت مثل هذه النوعية شحيحة ،ألن
المعامالت وإرضاء الناس لها ثمن في الغالب ،وربما التنافس بين
السلطة واألعضاء على تسهيل أمور العباد هو الغاية المثلى التي
أتمنى ،وربما يؤدي ذلك إلى وجود نوعية ممتازة من األعضاء الذين
ال يثقل الجميل المصطنع رؤاهم واتجاهاتهم ،وبالتالي يكون هناك
نتاج تشريعي جيد يحقق للبلد االزدهار المرجو والمأمول.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.618

6.230

٤.401

2.500 2.٧٦٨ ٣.٢٧٢

سيولة البورصة تتراجع إلى  34مليون دينار والمؤشرات تخسر

ً
عمليات بيع على وقع انخفاض الطلبات والعروض على األسهم القيادية خصوصا البنوك
علي العنزي

إفصاحات الشركات
بعد تأخر
ً
المدرجة خصوصا قطاع
البنوك ،وبعد جلستين من ً
المكاسب أصبح العذر حاضرا
لعمليات بيع وضغط جماعية
أفقدت الجلسة توازنها.

أق ـف ـل ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت جلستها األسبوعية
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة أمـ ـ ـ ــس ،كـ ـم ــا ب ـ ــدأت
األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
واضحة ،وفقد مؤشر السوق
الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.7ف ــي ال ـم ـئــة
ً
ت ـقــر ي ـبــا ت ـع ــادل  38.96نقطة
ليتراجع إلى حدود 5618.43
نقطة.
وانخفضت السيولة بشكل
ً
كـ ـبـ ـي ــر ج ـ ـ ـ ــدا وفـ ـ ـق ـ ــدت ن ـصــف
قوتها في ضوء اللون األحمر،
وبـ ــال ـ ـكـ ــاد ب ـل ـغ ــت  34م ـل ـيــون
دينار هي نصف معدل سيولة
ً
هــذا الشهر تقريبا و تــداو لــت
 202.2مليون سهم عبر 9696
ً
صفقة ،وتم تداول  135سهما
ً
رب ـ ــح م ـن ـه ــا  27س ـه ـم ــا فـقــط
بينما خـســر  83واسـتـقــر 25
دون تغير.
وفقد مؤشر السوق األول
نسبة أكبر قريبة من  0.8في
المئة أي  49.73نقطة ليقفل
على مستوى  6230.87نقطة
ب ـس ـي ــول ــة م ـت ــراج ـع ــة ب ـشــدة
ك ــان ــت  28.4م ـل ـي ــون دي ـن ــار
ت ــداول ــت  62.7مـلـيــون سهم
عبر  5414صفقة ،ولم يربح
سوى سهم واحد فقط وثبت
سهمان بينما تراجع البقية

ً
و ه ـ ـ ــم  17س ـ ـه ـ ـمـ ــا  .و سـ ـج ــل
مؤشر «رئيسي  »50خسارة
أقل بحوالي النصف إذ فقد

نسبة ثلث نقطة مئوية فقط
ت ـع ــادل  16.32نـقـطــة ليقفل
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 4464.03

نقطة بسيولة محدودة هي
أدنــى مستويات هــذا الشهر
 4.1مــايـيــن دي ـن ــار تــداولــت

 84.9مليون سهم عبر 2493
ص ـف ـقــة وربـ ـ ــح  8أسـ ـه ــم فــي
«ر ئ ـي ـســي  »50بـيـنـمــا خسر

ً
 28سهما واستقرت  8أسهم
دون تغير.

تراجع شبه جماعي
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ــأخـ ـ ــر إفـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــات
ً
الشركات المدرجة خصوصا
قطاع البنوك ،وبعد جلستين
م ــن ال ـم ـكــاســب أص ـب ــح ال ـعــذر
ً
حاضرا لعمليات بيع وضغط
جـ ـم ــاعـ ـي ــة أف ـ ـ ـقـ ـ ــدت ال ـج ـل ـس ــة
ت ــوازن ـه ــا ،وت ــراج ـع ــت أس ـعــار
ً
معظم األ سـهــم  83سهما من
ً
ً
إجـمــالــي  135سهما مـتــداوال
ً
واألكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر وض ـ ـ ــوح ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــه لــم
يــربــح س ــوى سـهــم وحـيــد في
ال ـ ـسـ ــوق األول هـ ــو «ه ـيــومــن
سوفت» الذي تجاوز مستوى
ً
 3دنــانـيــر م ـجــددا مـمــا يبعث
األمـ ــل وي ـج ـعــل ه ــذه الـجـلـســة
ً
للنسيان ،خصوصا مع تراجع
كبير لمستوى السيولة إلى
النصف.
وك ــان الـضـغــط األكـبــر على
السهم األكـبــر الــوطـنــي ،الــذي
فـقــد  10فـلــوس معظم فـتــرات
الجلسة وخسر البقية بنسب
ق ــري ـب ــة مـ ــن  1فـ ــي ال ـم ـئ ــة فــي
قـطــاع الـب ـنــوك ،كــذلــك األسـهــم
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة م ـن ـه ــا وال ـك ـب ـي ــرة

على حد سواء ،وتماسك زين
وثـبــت عـلــى مـسـتــواه السابق
كـمــا خـســر أجـيـلـيـتــي أق ــل من
نصف نقطة مئوية ،ولم يكن
الــوضــع فــي الــرئـيـســي أفضل
إذ ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار مـعـظــم
ا لـشــر كــات ذات السيولة التي
ً
تواضعت كثيرا كذلك وربحت
ثالثة أسهم منها هي األولى
وأعـ ـي ــان واك ـت ـت ــاب وه ــو أحــد
أسهم كتلة المدينة النشيطة
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة لـتـنـتـهــي
الجلسة حمراء بامتياز لكن لم
تصل إلى مرحلة التخارجات
الكبيرة أو الهلع وكانت على
أق ـ ــل م ـس ـت ــوى س ـي ــول ــة خ ــال
الشهر.
وس ـ ـي ـ ـطـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــون األح ـ ـمـ ــر
على معظم مــؤشــرات أســواق
الـمــال بــدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي وخـ ـس ــرت أسـ ــواق
ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة وقـطــر
وع ـ ـ ـمـ ـ ــان وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وكـ ـ ــان
ً
االس ـت ـث ـن ــاء م ـت ـم ـثــا بـســوقــي
اإلمارات اللذين ربحا حوالي
ن ـص ــف ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة وس ــط
ارتداد محدود ألسعار النفط
ً
أعــاده إلى مستوى  42دوالرا
للبرميل على مستوى مزيج
برنت.

أخبار الشركات
«ثروة» صانع سوق على سهم «العيد»

حكم استئناف ضد «أجيليتي» يلزمها بسداد مليوني دينار

أعلنت بورصة الكويت موافقتها على تسجيل شركة ثروة
لالستثمار كصانع سوق على سهم شركة العيد لألغذية «العيد»
ً
اعتبارا من  25أكتوبر الجاري.

حـ ـكـ ـم ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف بـ ـقـ ـب ــول
ً
االستئناف شكال وبالموضوع بإلغاء الحكم
ً
الـمـسـتــأنــف وال ـق ـضــاء م ـج ــددا ب ــإل ــزام شــركــة
أجـيـلـيـتــي ل ـل ـم ـخــازن ال ـع ـمــوم ـيــة ب ــأن ت ــؤدي
إ لــى المستأنف المدير العام للهيئة العامة
ً
للصناعة بصفته مبلغا قــدره  2.06مليون
دينار ،ويرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت
المستأنف عليها بالمناسب من المصروفات
ً
عن درجتي التقاضي ومبلغ  30دينارا مقابل
أتعاب المحاماة ومصروفات االستئناف.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة «أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـخ ــازن

«أجيال» تربح  1.81مليون دينار
بلغت أرباح شركة أجيال العقارية الترفيهية  1.81مليون
دينار بواقع  9.37فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
ً
سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  2.94مليون
ً
دينار بما يعادل  15.23فلسا للسهم في نفس الفترة من عام
.2019

«المتحد» :توزيع األرباح الدورية لشركة
«األهلي المتحد»
كشف البنك األهلي المتحد عن توزيع األرباح الدورية الثامنة
للصكوك الدائمة لشركة األهلي المتحد للصكوك المحدودة
بقيمة  200مليون دوالر ،وسيتم توزيع األرباح في  25الجاري
عن الفترة الممتدة من  26أبريل  2020إلى  25الجاري ،إذ تبلغ
األرباح اإلجمالية نحو  5.5ماليين دوالر بمعدل  5.5في المئة
ً
سنويا.
وأشار البنك إلى أنه سيتم توزيع األرباح عن طريق تحويلها
إلــى الحسابات البنكية الـمـحــددة لحملة الصكوك فــي تاريخ
االستحقاق أو في أول يوم عمل يلي تاريخ االستحقاق إذا صادف
هذا التاريخ عطلة لدى بنك المستفيد.

«بيتك كابيتال ريت»
يربح  2.95مليون دينار
اعتمدت الهيئة اإلدارية لصندوق «بيتك كابيتال ريت»
البيانات المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2020
ً
وأظـهــرت تحقيق الصندوق أربــاحــا بلغت  2.95مليون
ً
دينار بواقع  125.24فلسا للوحدة.

«عربي» :حكم بعدم االختصاص
ذك ــرت شــركــة مجموعة عــربــي الـقــابـضــة أن المحكمة
حكمت بعدم االختصاص النوعي بنظر النزاع في الدعوى
القضائية رقم .2020/02

العمومية ،إ نــه سيتم الطعن بالتمييز على
الحكم الصادر ضدها ،إذ ترى من خالل رأي
مستشاريها القانونيين ومكاتب المحاماة
أ نــه يــر جــح قـبــول الطعن بالتمييز على هذا
الحكم .وأضافت أن هذا الحكم قابل للتنفيذ
ال ـج ـبــري وسـتـتــم إقــامــة إش ـكــال لـطـلــب وقــف
ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وفـ ــي حـ ــال رفـ ــض اإلش ـ ـكـ ــال ،فـمــن
الـمـتــوقــع تـنـفـيــذ ه ــذا الـحـكــم ب ـســداد المبلغ
المحكوم به والبالغ  2.06مليون ،ولن يكون
لهذا القرار تأثير ملموس على استراتيجيات
الشركة واستثماراتها.

«تحصيالت» تخسر  312.5ألف دينار
ب ـل ـغــت خ ـســائــر ش ــرك ــة تصنيف
وتحصيل األموال  312.51ألف دينار
بواقع  1.89فلس للسهم خالل الفترة
المنتهية فــي  30سبتمبر ، 2020

م ـقــابــل تـسـجـيـلـهــا خ ـســائــر قــدرهــا
 226.33ألف دينار بما يعادل 1.37
ف ـلــس لـلـسـهــم ف ــي نـفــس ال ـف ـتــرة من
عام .2019

 826.9ألف دينار خسائر «أسس»
سـجـلــت ش ــرك ــة مـجـمــوعــة أســس
القابضة خسائر بقيمة  826.9ألف
دي ـن ــار ب ــواق ــع  7.88ف ـلــوس للسهم
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي 30

سـبـتـمـبــر  ،2020م ـقــا بــل تحقيقها
ً
أرباحا قدرها  983.81ألف دينار بما
يعادل  937فلوس للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.

«السكب» :زيادة رأسمال «تابعة»
بـ  4ماليين دوالر
وافق مجلس إدارة شركة السكب الكويتية على طلب إحدى
الشركات الزميلة غير الكويتية بزيادة رأسمال تلك الشركة
عن طريق قرض الشركاء بمبلغ  4ماليين دوالر.
وأضافت أنه ستتم إعادة تصنيف مبلغ  612.5ألف دينار
حصة شركة السكب الكويتية من قيمة قرض الشركاء الوارد
ببند القروض والسلفيات ببيان المركز المالي من الموجودات
المتداولة إلــى االستثمار في شركة زميلة (مــوجــودات غير
متداولة ) على أن ينعكس ذلــك بالبيانات المالية للتسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2020

«السفن» :توقيع عقدين
بـ  6.27ماليين دينار
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
عقدين تابعين لشركة نفط الكويت بقيمة  6.27ماليين دينار .
ً
وقالت «سفن» ،إن العقد األول لمدة  11شهرا وبقيمة 1.27
مليون دينار ،وخاص بتنفيذ خدمات دعم الصيانة لمرافق
حركة النفط والقياسات.
أما العقد الثاني ،فخاص بتقديم خدمات الصيانة والدعم
لمرافق التصدير التابعة لشركة نفط الكويت ،وبقيمة 4.99
ماليين دينار ،ولمدة  9أشهر.
وأوضحت «سفن» أن العقدين سينتج عنهما تحقيق أرباح
تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة
لعام .2021/2020

مجلس التأديب« :كونا» لم تتقيد بصيغة الدوالر يتعافى من قاع  7أسابيع
وتوقيت بيان اتحاد المصارف
والذهب يتراجع

ّنبه االتحاد وأنذر الوكالة إثر نشر تصريحات غير صحيحة
كـشـفــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال عــن صــدور
قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة،
أمس ،في المخالفة المقيدة برقم «60/2020
مجلس تأديب» « 2020/64هيئة» ضد اتحاد
مصارف الكويت ووكالة األنباء الكويتية
«كونا» ،بتنبيه المخالف األول إلى ضرورة
ً
أن يـكــون أكـثــر دقــة ووضــوحــا فــي بياناته
المستقبلية الصادرة عنه ،وإنذار المخالف
الـثــانـيــة مــن مغبة ت ـكــرار مخالفة الـقــانــون
ً
مستقبال».
وجاء ذلك ،وفق القرار ،بالنسبة التحاد
مصارف الكويت لثبوت مخالفته حكم البند
« »3من المادة « »5 - 3من الكتاب الرابع عشر
«سلوكيات السوق» من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما:
لقيامه بطلب نشر تصريحات تبين أنها
غير صحيحة من خــال البيان الصحافي
المرسل من قبله بالبريد اإللكتروني بتاريخ
 2020/6/10إل ــى وك ــال ــة األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة
«كونا» والمنشور خالل ذات التاريخ وأثناء
جـلـســة الـ ـت ــداول ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة 11:17
ً
صباحا ،والذي جاء فيه:
ً
«وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع م ـع ــاي ـي ــر ل ـج ـن ــة بـ ــازل
للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل
تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع
ال ـم ـص ــرف ــي  -الـ ـت ــي ط ـب ـق ـهــا ب ـن ــك ال ـكــويــت
المركزي لمواجهة األزمة  -أن تقوم البنوك
من جانبها بإجراء ات موازية ،السيما في
مجال المحافظة على مستويات السيولة
الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف
ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة،

ويأتي في مقدمة هذه الخطوات التحوطية
ع ــدم تــوزيــع أربـ ــاح نـقــديــة عـلــى مساهمي
البنوك لعام .»2020
وأما بالنسبة لوكالة «كونا» ،فقد جاء ذلك
لثبوت مخالفتها حكم البند « »3من المادة
« »5 - 3من الكتاب الرابع عشر «سلوكيات
السوق» من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010وتعديالتهما :لعدم التزامها
بــالـصـيـغــة الـ ـ ــواردة فــي ال ـب ـيــان الصحافي
الـمــرســل لـهــا مــن ات ـحــاد م ـصــارف الكويت
بالرسالة اإللكترونية المؤرخة ،2020/6/10
ً
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم ت ـق ـيــدهــا ب ـت ــاري ــخ الـنـشــر
المحدد من قبله للصحف اليومية بأن يكون
يوم الخميس الموافق  2020/6/11إذ تمت
إعــادة صياغة التصريح وعنونته ليشكل
معلومات غير صحيحة للمتداولين ونشره
بشكل فوري أثناء جلسة التداول مما كان
مــن شــأنــه اإلضـ ــرار بجمهور المتعاملين
وال ـب ــورص ــة وال ـتــأث ـيــر ع ـلــى أس ـع ــار أسـهــم
البنوك وكميات التداول في جلسة التداول
في جلسة .2020/6/10

غرامة بيت التدقيق
على صعيد متصل أعلنت هيئة أسواق
الـ ـم ــال ص ـ ــدور ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـت ــأدي ــب في
جلسته المنعقدة يــوم الخميس الموافق
 2020/10/22فــي المخالفة ا لـمـقـيــدة برقم
« 2020/59م ـج ـل ــس ت ـ ــأد ي ـ ــب» «2020/61
هيئة» ضــد شركة بيت التدقيق الشرعي،
بتغريمها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة

مــن المخالفات األول ــى والـثــانـيــة والثالثة
ً
المسندة إليها» التي جاءت كالتالي :أوال-:
حكم الـمــادة «»4 – 5 – 3الكتاب الخامس
«أنـ ـشـ ـط ــة األوراق ال ـم ــال ـي ــة واألش ـ ـخـ ــاص
المسجلون» من الالئحة التنفيذية للقانون
ر قــم « »7لسنة  2010وتعديالتهما :لقيام
الـ ـش ــرك ــة ب ــال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع أحـ ـ ــد ال ـمــدق ـق ـيــن
الشرعيين لدى الشركة وفق الثابت بالعقد
ال ـم ـب ــرم ب ـيــن ال ـش ــرك ــة ومــوظ ـف ـهــا ب ـتــاريــخ
 2019/10/1بــال ـب ـنــد ال ـث ــان ــي والـ ـ ــذي نص
ً
صراحة بأنه يعين بوظيفة مراقب شرعي
على ا لــر غــم أن خبرته العملية ال تتجاوز
خمسة شهور.
ً
ثانيا :حكم البند « »4من المادة «5 – 3
–  »6من الكتاب الخامس «أنشطة األوراق
المالية واألش ـخــاص المسجلون» المشار
إليه أعاله:
لـعــدم قـيــام الـشــركــة بالفصل بـيــن مهام
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـ ـشـ ــرعـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ومـ ـه ــام
االستشارات الشرعية بشكل فعلي.
ً
ثالثا :حكم البند « »2من الـمــادة «5 – 3
–  »13منالكتاب الخامس «أنشطة األوراق
المالية واألش ـخــاص المسجلون» المشار
إليه أعاله:
لقيام الشركة بتوقيع ثالثة عقود لتقديم
خدمة االستشارات الشرعية باإلضافة إلى
تقديم خــد مــة التدقيق الشرعي الخارجي
للجهات التالية:
شـ ــركـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــان ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وش ــرك ــة
صناعات بوبيان الدولية القابضة ،وشركة
بلو برنت القابضة.

«ستاندرد تشارترد» :العملة األميركية ال تزال عرضة لهبوط كبير
تـ ـع ــاف ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر مـ ــن أدنـ ــى
مـسـتــويــاتــه ف ــي  7أس ــاب ـي ــع ،إذ
ت ـل ـق ــى ب ـع ــض ال ـ ــدع ـ ــم ،ب ـع ــد أن
انهارت مجددا اآلمال في حزمة
ت ـح ـف ـي ــز مـ ــالـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة قبل انتخابات نوفمبر.
كان التقدم صوب اتفاق حول
التحفيز في الواليات المتحدة
يدعم المعنويات فــي األســواق
الـعــالـمـيــة ،ويــرفــع الـطـلــب على
األص ـ ـ ــول األكـ ـث ــر م ـخ ــاط ــرة فــي
ال ـج ـل ـســات ال ـس ــاب ـق ــة ،وهـ ــو مــا
ضغط على الدوالر الذي يعتبر
مـ ــاذا آم ـن ــا ،وال ـ ــذي يـمـيــل إلــى
التراجع عند زيادة اإلقبال على
المخاطرة.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـم ـب ـكــرة
بـ ـلـ ـن ــدن ،كـ ـ ــان م ــؤش ــر ال ـ ـ ــدوالر
منخفضا بشكل طفيف مقابل
سلة من العمالت عند ،92.612
ل ـ ـك ـ ـنـ ــه تـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــوق أدنـ ـ ـ ــى
م ـس ـت ــوي ــات ــه م ـن ــذ الـ ـث ــان ــي مــن
سبتمبر.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث
الـعــالـمـيــة ل ــدى بـنــك «سـتــانــدرد
آند تشارترد» ،إريك روبرتسن،
من أن العملة األميركية ال تزال
معرضة النخفاض كبير ،مشيرا
خ ــال ح ــدي ــث أجـ ـ ــراه م ــع «ســي
إن ب ــي سـ ــي» إلـ ــى أن ال ـم ـي ــزان
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ف ـ ــي أسـ ـ ـ ــوأ ح ــاالت ــه

ً
مـنــذ  15عــامــا .وي ــرى أن األداء
ال ـم ـت ـفــوق ل ــأص ــول األمـيــركـيــة
كــان المحرك الرئيسي الرتفاع
الـ ـ ـ ــدوالر ع ـل ــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات
العشر الماضية ،إذ تفوق أداء
مــؤشــر «إس آنــد بــي  »500على
مؤشر «إم إس سي آي» لألسواق
ال ـنــاش ـئــة بـنـسـبــة  100بــالـمـئــة
خالل تلك الفترة.
وصــرح روبرتسن قــائــا :إذا
ك ـن ــا س ـن ـش ـهــد ان ـع ـك ــاس ــا لــذلــك
إم ــا بـسـبــب ال ـت ـجــارة العالمية
أو تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ج ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال
االقـتـصــادي المحلي للواليات
المتحدة ،إلى جانب حقيقة أن
أم ـيــركــا ل ــم تـعــد تـتـمـتــع بميزة
فيما يتعلق بسعر الفائدة عن
ن ـظــرائ ـهــا ف ــي مـجـمــوعــة ال ــدول
العشر ،فإن هناك سببا مقنعا
ل ـل ـغ ــاي ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـ ــراج ـ ــع قـيـمــة
الدوالر خالل عدة سنوات.
وم ـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـقــرر
عقدها في الثالث من نوفمبر،
ق ـ ــال روب ــرتـ ـس ــن إن نـتــائـجـهــا
ستحدد المسار نحو النتيجة
الـنـهــائـيــة ،وأض ــاف قــائــا :فــوز
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق جــو
بــايــدن يعني أن أي تــراجــع في
الـ ــدوالر سـيـكــون واض ـ ًـح ــا جـ ًـدا
ً
وملحوظا ،وإذا أعيد انتخاب

الرئيس دونالد ترامب فإن األمر
س ـي ـكــون أك ـث ــر اضـ ـط ـ ً
ـراب ــا على
المدى القصير.
وخ ــال ال ـعــام ال ـحــالــي حتى
اآلن ،يعد مؤشر الدوالر – الذي
يـقـيــس أداء الـعـمـلــة األمـيــركـيــة
سلة من  6عمالت رئيسية
مقابل ً
– منخفضا بنسبة  3بالمئة.
وانـحـفــض ال ـيــورو  0.16إلى
 1.1842دوالر ،ل ـي ـك ــون دون
أعلى مستوياته في شهر عند
 1.18805الذي بلغه األربعاء.
وابتعد الين الياباني كثيرا
ع ــن ق ـمــة أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع الـتــي
بلغها أمس األول عند 104.345
مقابل العملة األميركية ،ليكون
ف ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث الـ ـمـ ـع ــام ــات ع ـنــد
.104.74
وب ـ ـ ـت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــر ط ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــف ع ــن
الجلسة السابقة ،كــان الجنيه
اإلسترليني عند  1.3145دوالر
في أحدث معامالت.
وه ـب ــط الـ ـ ـ ــدوالر األس ـت ــرال ــي
 0.1ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ـق ــا ب ــل ا ل ـع ـم ـلــة
األميركية ،في حين زاد الدوالر
النيوزيلندي قليال إلى 0.6664
دوالر ،ارتـ ـف ــاع ــا م ــن م ـس ـتــوى
 0.6551ا لـ ـ ـ ـ ــذي ال مـ ـ ـس ـ ــه يـ ــوم
الثالثاء.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوان الـ ـصـ ـيـ ـن ــي
منخفضا في أحدث المعامالت

الخارجية بنحو خمس نقطة
مـ ـئ ــو ي ــة عـ ـن ــد  6.6548م ـقــا بــل
الدوالر.
م ــن جــان ـبــه ،ت ــراج ــع الــذهــب،
ب ـعــد ت ـعــويــض ال ـ ـ ــدوالر بعض
الخسائر ،وهبط في المعامالت
ا لـ ـ ـف ـ ــور ي ـ ــة  0.57ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة إ ل ــي
 1 9 1 3 . 5 6د و ال ر ا ل ــأ و قـ ـي ــة
(األونصة) بحلول الساعة 06:06
بتوقيت غرينتش ،متراجعا عن
مستوى  1931.01دوالرا لألوقية
الـ ــذي سـجـلــه األربـ ـع ــاء وكــانــت
أعلى مستوى منذ  12أكتوبر.
وان ـخ ـفــض ال ــذه ــب ف ــي الـعـقــود
األميركية اآلجلة  0.7بالمئة إلى
 1916.60دوالرا.
وارتفعت األسعار أكثر من 26
بالمئة منذ بداية العام بفضل
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة ال ـق ــري ـب ــة مــن
الصفر في أنحاء العالم وبرامج
تحفيز غير مسبوقة لتخفيف
ال ـصــدمــة االق ـت ـصــاديــة ،بسبب
تفاقم الجائحة ،مما يــز يــد من
جاذبية المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت ال ـف ـض ــة
 0.9بــالـمـئــة إل ــى  24.85دوالرا
ل ــأوقـ ـي ــة ،وزاد ال ـب ــات ـي ــن 0.1
بالمئة إلى  887.32دوالرا ،ولم
يشهد الـبــاديــوم تـغـ ّـيــرا ُيــذكــر،
وسجل  2403.81دوالرات.

٩
تراجع األسهم العالمية مع كشف واشنطن عن تدخل في االنتخابات
ةديرجلا
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اقتصاد

«داو جونز» ينخفض بعد جلسة متقلبة وسط شكوك حول التحفيز المنتظر
يترقب الجميع القرار النهائي
بشأن صفقة التحفيز المالي
والرامية إلى دعم االقتصاد
األميركي في مواجهة
تداعيات الوباء ،إذ يرى البيت
األبيض أن المحادثات مع
الديمقراطيين تهدف إلى
التوصل التفاق في غضون
الـ 48ساعة المقبلة.

تعافي
االقتصاد
األميركي
قد يتباطأ
مع تالشي
التحفيز
المالي في
الربع الرابع

«جيه بي مورغان»

ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات األس ـهــم
األميركية عند نهاية ت ــداوالت،
أمــس األول ،بعد جلسة متقلبة
على خلفية تــراجــع آم ــال حزمة
التحفيز المالي اإلضافية ألكبر
اقتصاد حول العالم.
وي ـ ـتـ ــرقـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـق ـ ــرار
النهائي بشأن صفقة التحفيز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي والـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دع ــم
االقتصاد األميركي في مواجهة
تداعيات الــوبــاء ،إذ يــرى البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض أن ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
التوصل التفاق في غضون الـ48
ساعة المقبلة.
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـم ـح ــادث ــات
بـ ـي ــن رئـ ـيـ ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
نانسي بيلوسي ووزيــر الخزانة
األميركي ستيفن منوتشين ،منع
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ
تمرير مقترح جمهوري لتمرير
خطة تحفيز بـ  500مليار دوالر.
وعند اإلغالق ،انخفض مؤشر
"داو جونز" بنحو  0.3في المئة
أو مــا يـعــادل  98نقطة ليسجل
 28.210ألف نقطة.
بينما شهد مؤشر ""S&P 500
ً
هبوطا يتجاوز  0.2في المئة ما
ً
ي ــوازي  7.6نقاط مسجال 3435
نقطة ،كما تراجع المؤشر الذي
يغلب عليه الطابع التكنولوجي
"ناسداك" بنحو  0.3في المئة أو
 31.8نقطة إلى  11.484ألف نقطة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـع ـ ــد ج ـل ـس ــة
م ـع ــام ــات م ـت ـق ـل ـبــة ،إذ يـخـشــى
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــرون أال تـ ـسـ ـف ــر
المحادثات الصعبة في واشنطن
ع ــن اتـ ـف ــاق ع ـلــى ح ــزم ــة تحفيز
أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي مــواج ـهــة
تداعيات فيروس كورونا وكشف
واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن ت ــدخ ــل روسـ ـي ــا
وإيران في االنتخابات.
وع ـلــى الـجــانــب االق ـت ـصــادي،
يــرى بنك االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
خ ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر "ب ـ ـيـ ــج بـ ـ ـ ــوك" أن
اقتصاد الواليات المتحدة شهد
ً
تحسنا بوتيرة من ضعيفة إلى
معتدلة في معظم الــواليــات مع
زيادة معدالت التوظيف في كل
أنحاء البالد.
وحـ ــذر م ــدي ــر إدارة األص ــول

لــدى "جـيــه بــي مــورغــان" ديفيد
كــالــي م ــن أن تـعــافــي االقـتـصــاد
األمـ ـي ــرك ــي م ــن أزم ـ ــة "كـ ــورونـ ــا"
قــد يـتـبــاطــأ خ ــال الــربــع الــرابــع
من العام الحالي وســط تالشي
أدوات التحفيز المالي المنشطة
ألداء االقتصاد.
وق ـ ــال ك ــال ــي ف ــي تـصــريـحــات
لشبكة "س ــي إن بــي س ــي"" :لقد
ً
وجدنا االقتصاد يتعافى وفقا
لنموذج حرف الـ" - "Vالذي يشير
إلــى نمو االقـتـصــاد بشكل حاد
بعد فترة ركود -لكن في الحقيقة
ف ــإن م ــا تـحـقــق ه ــو ن ـصــف هــذا
االنتعاش".
وأضــاف" :انتعاش االقتصاد
ً
كــان مرتبطا بالتحفيز المالي
لكن مــع تالشيه سينمو بشكل
أبطأ بكثير خالل الربع الحالي
عند المقارنة بالربع الثالث".
و لــم يتوصل الديمقراطيون
والجمهوريون إلــى اتفاق حول
حــزمــة تحفيز مــالــي حـتــى اآلن،
وسط آمال بإمكانية تحقيق ذلك
قبل انتخابات الرئاسة في مطلع
الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه على الرغم من
استعادة نحو نصف الوظائف
المفقودة في الواليات المتحدة
خالل األزمة ،فإن التطور في هذا
ً
الصدد ال يزال بطيئا إلى أن يتم
إع ــادة تشغيل الصناعات التي
تعطلت بسبب الجائحة.
وب ــال ـن ـظ ــر ألس ـ ـ ــواق أوروب ـ ـ ــا،
شهد مؤشر "ستوكس يــوروب
ً
 "600هبوطا بنحو  1.3في المئة
ب ـم ــا يـ ـع ــادل  4.7ن ـق ــاط لـيـنـهــي
التعامالت عند مستوى 360.8
نقطة.
في حين سجل "فوتسي "100
ً
البريطاني انخفاضا قــدره 1.9
في المئة ( 112.7-نقطة) ليسجل
 5776.5نقطة ،وتراجع المؤشر
ألدنـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـنـ ــذ بـ ــدايـ ــة
مايو خالل تعامالت ،أمــس ،مع
مـتــابـعــة م ـبــاح ـثــات "بــريـكـســت"
ومستجدات جائحة "كــورونــا"،
وب ـع ــد إع ـ ــان ال ـش ــرك ــة الـمــالـكــة
لـ"بريتش إيروايز" نتائج أعمالها
الفصلية األولية.
بينما شهد "داكس" األلماني

ً
هـبــوطــا يـتـجــاوز  1.4فــي المئة
( 179.3-نقطة) إلــى  12.55ألف
نقطة ،كما تراجع "كاك" الفرنسي
بنحو  1.5في المئة ( 75.3-نقطة)
ً
مسجال  4853.9نقطة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن مـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة جـ ــون
رات ـك ـل ـي ــف ،أن روسـ ـي ــا وإيـ ـ ــران
تـ ـتـ ـخ ــذان إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـم ـح ــاول ــة
التدخل في انتخابات الرئاسة
لعام .2020
وأوض ــح راتـكـلـيــف ،أن إي ــران
أرسـ ـ ـل ـ ــت رس ـ ــائ ـ ــل إل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ت ـس ـت ـه ــدف تـ ــرويـ ــع ال ـنــاخ ـب ـيــن
والتحريض على االضـطــرابــات
واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـح ـم ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
ً
األميركي دونالد ترامب ،مشيرا
إلى أن أجهزة المخابرات رصدت
التهديد ،وسارعت بالرد عليه.
ول ـف ــت ال ـم ـس ــؤول األم ـيــركــي،
إلى أن أجهزة االستخبارات على
علم بحصول روسيا على بعض
بيانات الناخبين ،وفق ما نقلته
"رويترز".
وأوض ــح راتـكـلـيــف ،أن إي ــران
أرسـ ـ ـل ـ ــت رس ـ ــائ ـ ــل إل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ت ـس ـت ـه ــدف تـ ــرويـ ــع ال ـنــاخ ـب ـيــن
والتحريض على االضـطــرابــات
واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـح ـم ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
ً
األميركي دونالد ترمب ،مشيرا
إلى أن أجهزة المخابرات رصدت
التهديد ،وسارعت بالرد عليه.
ول ـف ــت ال ـم ـس ــؤول األم ـيــركــي،
إلى أن أجهزة االستخبارات على
علم بحصول روسيا على بعض
بيانات الناخبين.
ً
وت ـش ـهــد أوروب ـ ـ ــا تـ ــزايـ ــدا في
ح ـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة ب ـك ــوف ـي ــد19-
إل ــى م ـس ـتــويــات غ ـيــر مـسـبــوقــة،
إذ ص ـ ــارت إس ـبــان ـيــا أول دول ــة
أوروبية تخطى حاجز المليون
إصابة ،في حين تسجل إيطاليا
زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة قـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ــي حـ ـ ــاالت
اإلصابة اليومية.
وفي آسيا ،تراجعت مؤشرات
األسـ ـه ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة ف ــي نـهــايــة
تعامالت أمس ،في ظل مكاسب
ال ـيــن وت ــراج ــع أس ـهــم الـشــركــات
ال ـم ـصــدرة ،ووس ــط تــرقــب إق ــرار
حزمة تحفيز مالي في الواليات
المتحدة.

توقعات بارتفاع قروض اإلسكان
األميركية إلى  3.2تريليونات دوالر
توقع تقرير أن إجمالي قروض اإلسكان
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قــد يــرتـفــع إل ــى 3.2
تريليونات دوالر فــي الـعــام الحالي ،وهو
المستوى الــذي من شأنه أن يكون األعلى
منذ .2003
وقالت رابطة المصرفيين للرهن العقاري
في الــواليــات المتحدة ،إن نشاط اإلسكان
ارتفع منذ بداية جائحة "كوفيد "-19بدعم
م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة الـمـنـخـفـضــة ،بــاإلضــافــة

للرغبة في الحصول على مساحة سكنية
أكبر خالل فترة الحجر الصحي.
وفـ ــي ح ـي ــن أنـ ــه م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـبـلــغ
إجمالي قروض اإلسكان في العام الحالي
 3.18تريليونات دوالر ،فإنه سيتراجع إلى
 2.49تريليون في .2021
ومــن المتوقع أن تصل عمليات الشراء
إلى  1.54تريليون دوالر في العام المقبل،
لتكون على الطريق الصحيح لتجاوز الرقم

«نتفليكس» تفقد  14مليار
دوالر من قيمتها السوقية
ت ـ ــراج ـ ــع سـ ـه ــم "ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس"
خـ ـ ــال تـ ـع ــا م ــات أ مـ ـ ــس األول،
بعدما خالف عــدد المشتركين
تــو ق ـعــات "وول س ـت ــر ي ــت" ،مـمــا
جدد الشكوك حول قدرة الشركة
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـنـ ـم ــو مــع
ان ـت ـهــاء عـمـلـيــات اإلغـ ــاق الـتــي
سببها الوباء ،وفي ظل تنامي
المنافسة.
وخالل تداوالت ،أمس األول،
في نيويورك ،تراجع سهم أكبر
شركة لخدمات البث المدفوعة
في العالم  6.9في المئة ليغلق
عـ ـن ــد  489.05دوالرا ،ل ـت ـف ـقــد
الشركة  13.9مليارا من قيمتها
ً
السوقية ،وفقا لبيانات "ماركت
إن ـس ــاي ــدر" ،ل ـكــن ال ـس ـهــم الي ــزال
ً
مرتفعا بأكثر من  50في المئة
منذ بــدا يــة ا لـعــام ا لـحــا لــي حتى
اآلن ،وذ ل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد مـ ــا أ ظ ـ ـهـ ــرت

نتائج أعمال الشركة إضافة 2.2
مليون مشترك في الربع الثالث،
وهو ما يقل عن التوقعات التي
أش ـ ــارت إل ــى وص ــول ــه ع ـنــد 3.3
ماليين.
كـ ـم ــا ت ــوقـ ـع ــت "ن ـت ـف ـل ـي ـكــس"
فــي السابق إ ضــا فــة  2.5مليون
مشترك جديد خالل تلك الفترة.
و خ ـ ـ ــال ا لـ ـنـ ـص ــف األول مــن
العام ،أضافت "نتفليكس" 25.9
م ـل ـيــون ع ـم ـيــل ،م ـس ـج ـلــة أق ــوى
بــدايــة سـنــويــة ،ولـكـنـهــا حــذرت
خالل فترة الوباء ،من أن طفرة
المشتركين لن تدوم.

«إيه تي آند تي» يسجل أطول
موجة خسائر منذ 2002
تـ ــراجـ ــع سـ ـه ــم "إي ـ ـ ــه تـ ــي آن ــد
تــي" عند نهاية تعامالت أمس
األول ،لـيـكــون ا لـهـبــوط اليومي
العاشر على التوالي في أطول
موجة خسائر فيما يزيد على
ً
 18عاما.
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض س ـ ـهـ ــم الـ ـش ــرك ــة
األم ـيــرك ـيــة ال ـعــام ـلــة ف ــي مـجــال
اال تـ ـص ــاالت بــأ ك ـثــر م ــن  0.1في
ال ـم ـئ ــة ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة ال ـ ـتـ ــداوالت
ً
مسجال  26.72دوالرا.
وي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا هـ ــو ال ـه ـب ــوط

الـيــومــي الـعــاشــر عـلــى الـتــوالــي
ل ـل ـس ـه ــم ،ل ـت ـك ــون أطـ ـ ــول مــوجــة
خـســا ئــر مـنــذ ا لـتــرا جــع المماثل
مـ ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد أيـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــداول
وال ـم ـن ـت ـهــي يـ ــوم ال ـث ــاث ـي ــن مــن
سبتمبر .2002
وشهد سهم "آيه تي آند تي"
ً
ه ـبــو طــا بـنـحــو  31.6فــي ا لـمـئــة
ف ــي الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ح ـتــى اآلن،
لـ ـيـ ـك ــون فـ ــي ط ــريـ ـق ــه لـت ـس ـج ـيــل
أس ــوأ أداء س ـنــوي فــي تــاريـخــه
على اإلطالق.

وانـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض س ـ ـ ـهـ ـ ــم شـ ــركـ ــة
خدمات النقل الجوي "إيه إن إيه
هولدينغز" بنحو  4.1في المئة،
بعدما أعلنت توقعات بتسجيل
خسائر خالل العام المالي الذي
ينتهي في مــارس المقبل بفعل
تداعيات فيروس "كورونا" على
قطاع الطيران.
كما انخفضت أسهم "تويوتا
م ــوت ــور" بـنـسـبــة  0.6ف ــي الـمـئــة
و"هوندا موتور" بنحو  1.9في
الـمـئــة ،و"س ــون ــي" بنسبة  1في
ً
المئة تزامنا مع ارتفاع العملة
اليابانية.
و فــي نهاية الجلسة ،تراجع
م ــؤش ــر "ن ـي ـك ــي" بـنـحــو  0.7في
ال ـم ـئــة إلـ ــى  23474ن ـق ـطــة ،كما
هبط مــؤشــر "تــوبـكــس" األوســع
ً
نطاقا بنسبة  1.1في المئة إلى
 1620نقطة.
وذك ـ ـ ـ ــر م ـ ـس ـ ــؤول الـ ـض ــرائ ــب
بالحزب الحاكم الياباني أكيرا
أمـ ـ ـ ـ ــاري ،أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـع ـتــزم
إع ـ ــداد م ـيــزان ـيــة تـكـمـيـلـيــة هــذا

ال ـع ــام إض ــاف ــة إل ــى الـمــوازنـتـيــن
التكميليتين السابقتين بهدف
دعم الشركات واألسر خالل وباء
"كورونا".
وأوضــح أمــاري خالل مؤتمر
صحافي عبر اإلنـتــرنــت أنــه من
المؤكد أن هناك ميزانية تكميلية
ثــال ـثــة ،رب ـم ــا ي ـتــم إع ــداده ــا في
الرابع عشر والخامس عشر من
ديسمبر.
وي ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــح
تـ ـس ــاؤالت ح ــول ح ـجــم اإلن ـف ــاق
اإلضافي الفعلي الذي ستقدمه
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ــة
للمساعدة في تعافي االقتصاد
وتقديم الدعم لألسر والشركات.
ً
أي ـ ـضـ ــا ،ت ــراجـ ـع ــت م ــؤش ــرات
األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـي ـن ـيــة فـ ــي ن ـهــايــة
الـ ـتـ ـع ــام ــات ب ـف ـع ــل ان ـخ ـف ــاض
أسـهــم شــركــات قطاعي الرعاية
ال ـص ـح ـيــة وال ـص ـن ــاع ــة ،ووس ــط
مـتــابـعــة ال ـت ـط ــورات الـسـيــاسـيــة
في الواليات المتحدة مع اقتراب
انتخابات الرئاسة.

وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األم ـ ـ ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونالد ترامب ،روبرت أوبراين،
بأن الصين هي أبرز تهديد في
القرن الحالي ،واتهمها بمحاولة
سرقة أبحاث لقاح "كوفيد"19-
من الدول الغربية والسعي نحو
احتكار الصناعات المهمة في
القرن الحادي والعشرين.
وقـ ــال "روبـ ـ ــرت أوب ــراي ــن" في
ح ـ ــدي ـ ــث لـ ـمـ ـنـ ـت ــدى "أت ــانـ ـتـ ـي ــك
فـ ـي ــوتـ ـش ــر" ،إن الـ ـصـ ـي ــن ك ــان ــت
بمنزلة قوة مفترسة تقوم بقمع
مساع الستخدام
شعبها وسط
ٍ
اإلكـ ـ ـ ــراه م ــع ج ـي ــران ـه ــا وال ـق ــوى
الغربية ،بحسب ما نقلته وكالة
"رويترز".
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع" :سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
الشيوعي الصيني للهيمنة على
جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت وال ـق ـطــاعــات
واحتكار كل الصناعات المهمة
فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن،
إضافة إلــى مـحــاوالت القرصنة
الس ـت ـه ــداف ال ـش ــرك ــات الـغــربـيــة

نصف الـ  SMEsفي أوروبا قد تفلس خالل عام
ي ـت ــوق ــع ن ـح ــو ن ـص ــف الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة في أوروبا إشهار اإلفالس خالل
عــام فــي حــالــة عــدم ارت ـفــاع اإليـ ــرادات ،بحسب
مسح أ جــر تــه " مــا كـنــزي آ نــد كــو" ونقلته وكالة
"بلومبرغ".
ً
ووفقا للمسح الذي تم إجراؤه في أغسطس،
وا س ـت ـط ـل ــع آراء م ــا ي ــز ي ــد ع ـل ــى  2200شــر كــة
صغيرة ومتوسطة لدى أكبر خمسة اقتصادات
فــي أوروب ــا ،فــإن هـنــاك شــركــة واح ــدة بـيــن كل
خمس شركات في إيطاليا وفرنسا تتوقع بدء
إجراء ات اإلعسار في غضون  6أشهر.

الـقـيــاســي الـســابــق والـبــالــغ  1.51تريليون
في .2005
وق ــال كـبـيــر االق ـت ـصــادي ـيــن ف ــي الــرابـطــة
األميركية مايك فراتانتوني ،إن االقتصاد
وسـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل وسـ ـ ــوق اإلس ـ ـكـ ــان ش ـهــدت
ً
ً
تعافيا ملحوظا مقارنة بالوضع في بداية
تفشي الوباء ،لكن اليزال هناك حالة من عدم
اليقين الشديد.

«تسال» تكسر أرقامها القياسية
وإيلون ماسك يتوقع المزيد
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تسال) تحقيقها خامس
أربــاح ربع سنوية متتالية ،بإيرادات قياسية بلغت  8.8مليارات دوالر
أميركي.
وتأتي هذه اإلي ــرادات مدعومة بزيادة في عمليات تسليم السيارات
ومبيعات االعتمادات التنظيمية البيئية لشركات صناعة السيارات األخرى.
وحققت الشركة ً
ربحا قــدره  331مليون دوالر في الربع الثالث من
 ،2020وبلغت أربــاح هــذا الربع أكثر من ضعف أربــاح الربع الثالث من
العام الماضي.
وتشمل اإلي ــرادات  579مليون دوالر ،فيما يتعلق بمبيعات تخزين
الطاقة ،و 581مليونا من إيرادات الخدمات.
كما أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية هدفها بتسليم نصف
مليون سيارة بحلول نهاية هذا العام ،وهو الهدف الذي يتطلب منها زيادة
مبيعات السيارات بشكل كبير في الربع الرابع.
وقالت "تسال" إن لديها القدرة على إنتاج  500ألف سيارة وتسليمها
هذا العام ،لكنها أضافت أن تحقيق هدفها أصبح أكثر صعوبة.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل أساسي على زيادات ربع
سنوية في إنتاج ( )Model Yوإنتاج مصنعها في شنغهاي.
وتحدت الشركة االتجاه الهبوطي في صناعة السيارات األوسع في عام
 ،2020وتصدت للوباء واالضطراب االقتصادي بمبيعات ثابتة وأرباع
مربحة ،مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو  400في المئة هذا العام.
وعند  394.5مليار دوالر ،أصبحت القيمة السوقية لشركة "تسال" هي
األكبر بين جميع شركات صناعة السيارات العالمية ،رغم أنها تتخلف
عن المنافسين في المبيعات واإليرادات واألرباح.
ويسلط صعود شركة "تسال" الضوء على ثقة المستثمرين في مستقبل

السيارات الكهربائية ،وتحول الشركة من صانع سيارات متخصص إلى
شركة عالمية رائدة في مجال السيارات النظيفة.
وكشفت "جنرال موتورز" أمس عن نسخة كهربائية من شاحنتها البيك
أب من طراز هامر ،التي تنافس شاحنة تسال ( )Cybertruckالمستقبلية،
والتي من المقرر أن تدخل حيز اإلنتاج العام المقبل.
وقــال الرئيس التنفيذي لـ"تسال" ايلون ماسك :سيتم تسليم طلبات
( )Cybertruckفي عام  2022أو في نهاية  2021على أقرب تقدير.
وسلمت "تسال"  139300سيارة هذا الربع ،متجاوزة الرقم القياسي
السابق للشركة البالغ  112000عملية تسليم سيارة في الربع الرابع من
.2019
كما أنتجت  145036سيارة خالل الربع الثالث ،بزيادة حادة عن 82272
مركبة التي تم تصنيعها خالل الربع الثاني من العام ،عندما تم إغالق
مصنع الشركة في فريمونت بوالية كاليفورنيا مدة  7أسابيع بسبب الوباء.
(العربية .نت)

قيمة «بي بي» السوقية أقل من ثلث «يونيليفر»
تـ ــراجـ ــع س ـه ــم ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط "ب ـ ــي ب ــي"
المتداول في لندن دون مستوى  200بنس
للمرة األولى منذ عام  ،1994في ظل تأثير
ً
جائحة "كورونا" على صناعة النفط ،وفقا
لما ذكرته "الغارديان".
وجاء ذلك االنخفاض في سعر السهم في
ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه صناعة
الـنـفــط الـعــالـمـيــة ف ــي ظ ــل جــائـحــة "كــوفـيــد
 ،"-19إلى جانب استعداد الشركة لخفض

ال ـم ـط ــورة ل ـل ـقــاحــات وع ــاج ــات
وباء كورونا" ،بحسب مستشار
الرئيس األميركي.
ويـ ـ ـ ــرى أوب ـ ـ ــراي ـ ـ ــن أن ال ـ ـ ــدول
ال ـغ ــرب ـي ــة م ـن ـحــت ال ـص ـي ــن عـلــى
مدار عقود الكثير من االمتيازات
مثل االنضمام لمنظمة التجارة
العالمية ،معتقدة أنها ستنفتح
ً
ً
اقتصاديا وسياسيا وستخفف
الحواجز الخاصة بها بالنسبة
للشركات األجنبية.
تف
وأضاف" :لكن لألسف ،لم ِ
الصين بهذه الوعود حتى اآلن،
ً
وبـ ــدال مــن ذل ــك ضــاعــف الـحــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ن ـه ـج ــه ال ـش ـم ــول ــي
واالق ـت ـصــاد ال ــذي تهيمن عليه
الدولة".
و فــي نهاية الجلسة ،تراجع
مــؤشــر "شنغهاي الـمــركــب" 0.4
فــي المئة عند  3313نقطة كما
هبط "شنتشن المركب" بنسبة
ً
 0.5مسجال  2243نقطة.

االستثمار في الوقود األحفوري لمصلحة
بدائل الطاقة النظيفة.
ويعني تراجع السهم إلى أدنى مستوياته
في ً 26
عاما ،أن القيمة السوقية للشركة -
ً
الـتــي يبلغ عمرها  111عــامــا – تصل إلى
ً
تقريبا ،أي تعادل
أكثر من  52مليار دوالر
ثلث قيمة شركة "يونيليفر" البالغة 185.8
مليار دوالر.
وأشار المدير التنفيذي لـ"بي بي" برنارد

ل ــون ــي إلـ ــى الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـت ــي أثـ ــارهـ ــا أح ــد
المستثمرين فــي منشور على "لينكد إن"
ً
هــذا الشهر ،قــائــا" :انخفاض سعر السهم
يرجع لعدد من العوامل ،بما في ذلك تأثير
جائحة "كورونا" على الطلب على النفط".
وفي الوقت نفسه ،تبلغ القيمة السوقية
ً
حاليا  141مليار دوالر،
لـ "إكسون موبيل"
أي أقل من شركة الطاقة المتجددة األميركية
"نكست إيرا" البالغة  145مليار دوالر.

وت ـك ـم ــن أه ـم ـي ــة ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات لــإق ـل ـيــم
ف ــي أن ـهــا تـمـثــل م ــا يــزيــد ع ـلــى ثـلـثــي ال ـقــوى
العاملة ،وأكثر من نصف القيمة االقتصادية
المضافة.
ومـ ــع ت ــأث ــر أوروب ـ ـ ــا ع ـلــى ن ـحــو ك ـب ـيــر مــن
األزم ـ ـ ـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـب ـت ـه ــا ج ــائ ـح ــة
" كــورو نــا" أعلنت  70في المئة من الشركات
تــرا جــع اإل يـ ــرادات ،و كــا نــت تـلــك المستويات
أعلى في إيطاليا وإسبانيا.

«آنت غروب» تحصل على الموافقات
النهائية للطرح المزدوج
منحت لجنة تنظيم األوراق المالية الصينية
الضوء األخضر لشركة "آنــت غــروب" للطرح العام
المزدوج ألسهمها في بورصتي شنغهاي وهونغ
كونغ.
وتأتي تلك الخطوة ،بعدما منحت بورصة هونغ
كونغ شركة الفينتك الصينية التابعة لـ "جاك ما"
الموافقة على طرح أسهمها.
وت ـع ـتــزم "آن ــت غـ ــروب" تقسيم إصـ ــدار أسهمها
بالتساوي عبر بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ ،من
خالل إصدار  1.67مليار سهم في كل سوق.
وستبدأ "آنت غروب" اآلن حملة ترويجية لتسويق
االكتتاب العام للمستثمرين ،ومن المقرر أن تسعر
األسهم في السابع والعشرين من أكتوبر.
ووافقت "علي بابا" على شراء ما يزيد على خمس
أسهم "آنت غروب" التي من المقرر طرحها في عملية
االكتتاب العام األولي ألسهمها في البورصة ،مما
قد يدعم مستهدف الشركة لتقييمها عند  35مليار
دوالر.
وقــالــت الـشــركــة الصينية ،فــي بـيــان للبورصة،
نقلته وكــالــة "بـلــومـبــرغ" ،إنـهــا تخطط لـشــراء 730
مليون سهم من  1.67مليار سهم فئة "إيــه" تعتزم
"آنت" طرحها في بورصة شنغهاي.

 1.5مليار دوالر خسارة
لمالكة «بريتش إيروايز»
قلصت "آي إيه جي"  -المالكة لـ"بريتش إيروايز"-
جدول رحالتها الجوية لبقية العام ،وأعلنت خسارة
عملياتها أكثر من مليار يورو في الربع الثالث.
ً
وأوضحت المجموعة أن الحجوزات مؤخرا كانت أسوأ
من المتوقع بسبب الموجة الثانية من اإلصابة بفيروس
"كورونا" ،التي أثرت على الكثير من أكبر أسواقها.
وذكرت "آي إيه جي" أنها ستسجل خسارة تشغيلية
قياسية بقيمة  1.3مليار يورو ( 1.5مليار دوالر) خالل
الربع الثالث ،وإيراداتها تراجعت  83في المئة إلى 1.2
مليار يورو.
جدير بالذكر أن تلك البيانات هي النتائج األولية
لألشهر الثالثة المنتهية في سبتمبر ،ومن المقرر أن
تعلن الشركة نتائج أعمالها الفصلية كاملة األسبوع
المقبل.
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النفط يتراجع في ظل زيادة مخزونات البنزين بالواليات المتحدة
ةديرجلا
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انتعاش الطلب الصيني على الخام الفوري مع تخزين المصافي والمتعاملين قبل 2021
ارتفع سعر برميل النفط
سنتات ،ليبلغ
الكويتي ً 9
 41.36دوالرا في تداوالت
أمس ًاألول ،مقابل 41.27
دوالرا في ًتداوالت الثالثاء
الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

تراجعت أسعار النفط بشكل
طـ ـفـ ـي ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد خ ـســائــر
ثقيلة خالل الليل ،في ظل تراكم
لمخزونات البنزين بالواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ي ـش ـي ــر إل ـ ــى ت ــراج ــع
توقعات الطلب على الوقود ،مع
زيادة وتيرة اإلصابات بفيروس
ك ــورون ــا فــي أم ـيــركــا الشمالية
وأوروبا.
ونــزلــت العقود اآلجـلــة لخام
برنت سنتا واحــدا ،بما يعادل
 0.02في المئة ،إلى  41.72دوالرا
للبرميل ،بعد أن خسرت  3.3في
المئة أمس األول.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
للخام األميركي غــرب تكساس
الوسيط أربعة سنتات ،أو 0.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إلـ ــى  39.99دوالرا
للبرميل ،بعد نزولها  4في المئة
في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة
األميركية ،إن مخزونات البنزين
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ارتـفـعــت
 1.9مـلـيــون بــرمـيــل بــاألسـبــوع
المنتهي في  16أكتوبر ،مقارنة
مـ ــع ت ــوقـ ـع ــات النـ ـخـ ـف ــاض 1.8
مليون برميل.
وق ــال ــت اإلدارة إن مـتــوســط
إج ـمــالــي الـمـنـتـجــات ال ـم ــوردة،
وه ــو مــؤشــر عـلــى ال ـط ـلــب ،بلغ
 18.3مليون برميل يوميا في
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األربـ ـ ـع ـ ــة حـ ـت ــى 16
أكتوبر ،بانخفاض  13في المئة
عن نفس الفترة قبل عام.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل
النفط الكويتي  9سنتات ،ليبلغ
 41.36دوالرا في تداوالت أمس
األول ،مقابل  41.27دوالرا في

ً
«أوابك» تعقد غدا االجتماع
الـ  157للمكتب التنفيذي عن ُبعد
يعقد المكتب التنفيذي لمنظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابــك) اجتماعه الـ  ،157عبر تقنية االتصال المرئي
( )Zoomغدا ،برئاسة الدكتور مجلد ميلود ،ممثل الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المكتب التنفيذي للمنظمة،
التي لها رئاسة الدورة الحالية لعام  ،2020وبمشاركة أعضاء
المكتب التنفيذي ممثلين عن الدول األعضاء في المنظمة.
وذكر علي سبت بن سبت ،األمين العام لمنظمة «أوابك» ،في
تصريح صحافي ،ان جدول أعمال االجتماع يتضمن مجموعة
من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ،ومن بينها
مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (األمانة العامة
والهيئة القضائية) لـعــام  ،2021كما سيستعرض االجتماع
موضوع المقترحات المتعلقة بتفعيل وتطوير نشاط المنظمة،
وموضوع جائزة «أوابك» العلمية لعام .2020
ً
واختتم األمين العام تصريحه معربا عن شكره الجزيل للدعم
الكبير الذي تتلقاه األمانة العامة للمنظمة من الدول األعضاء
والذي مكنها من االستمرار في عملها ،في ظل الظروف الصحية
العصيبة التي تجتاح دول العالم بأسرها ،متمنيا المزيد من
التقدم والنماء للصناعة البترولية العربية.

تداوالت الثالثاء ،الماضي وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
وتـ ـتـ ـف ــاق ــم ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف عـلــى
صعيد اإلمدادات ،بفعل التسارع
الكبير لصادرات النفط الليبية
ف ـ ــي أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ،م ـ ــع اس ـت ـئ ـن ــاف
التحميل بعد تخفيف حصار
تضربه قوات من الشرق.
وشهدت ليبيا تعافي اإلنتاج
إلـ ــى  500ألـ ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
وتتوقع الحكومة في طرابلس
ت ـض ــاع ــف ذلـ ــك ب ـح ـل ــول نـهــايــة
العام.
وقـ ــال مـتـعــامـلــون ف ــي قـطــاع
ا لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط إن بـ ـ ـع ـ ــض مـ ـص ــا ف ــي
ال ـت ـك ــري ــر ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
اقتنصت ماليين البراميل من
النفط الخام للتسليم في أواخر
ديسمبر وف ــي يـنــايــر ،إذ تعيد
مــلء الـمـخــزونــات قبل حصص
واردات .2021
َ
وأضــافــوا أن شركتي تكرير
ع ـل ــى األقـ ـ ــل اشـ ـت ــرت ــا ن ـح ــو 20
مليون برميل من النفط الخام،
وك ــان ــت م ـص ـف ــاة رون ـ ــغ شـيـنــغ
مشتر
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات أكـبــر
ٍ
لـلـخــام ،فــي وق ــت تستعد لبدء
ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي وح ـ ــدة جــديــدة
لتقطير الخام.
وجاء ت عمليات الشراء بعد
أشـ ـه ــر م ــن خـ ـف ــوت ف ــي الـطـلــب
الصيني بــالـســوق الـفــوريــة ،ما
كـبــح أس ـعــار الـنـفــط مــن الـشــرق
األوسـ ـ ــط وروسـ ـي ــا وال ـب ــرازي ــل
وأنغوال.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــص
الخصومات الفورية على الخام

العماني إلى أدنى مستوياتها
منذ أغسطس.
وقال مصدر من شركة تكرير
بـشــانــدونــغ« :مـعـظــم المصافي
اشترت الخام الكافي لمخزونات
تستمر حتى أواخر ديسمبر أو
أوائ ــل يناير .واآلن حــان الوقت
للشراء ليناير من العام المقبل».
وجاءت الخطوة قبل أن تعلن
الصين حصص واردات النفط
الخام لعام  ،2021والمتوقع أن
تكون في نهاية ديسمبر.
ل ـكــن ال ـم ـص ــادر أشـ ـ ــارت إلــى
أن اح ـت ـمــاالت اس ـت ـمــرار تعافي
أس ـع ــار ال ـش ـح ـنــات ال ـف ــوري ــة لم
تـ ـتـ ـض ــح ،إذ ال تـ ـ ـ ــزال ه ــوام ــش
أر ب ــاح التكرير الصينية تحت
ضغط ،بسبب انخفاض أسعار
المنتجات النفطية في السوق
المحلية وزيادة المخزونات.
وكــانــت بـيــانــات مــن مـصــادر
بقطاع النفط أفــادت بأن حصة
م ـن ـت ـجــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط مــن
ال ـس ــوق ال ـه ـنــدي تــراج ـعــت إلــى
أدن ــى مستوياتها خــال أربعة
أشهر فــي سبتمبر ،فيما زادت
حصة إفريقيا إلى ذروة عام.
وأظهرت البيانات أن واردات
الـ ـهـ ـن ــد الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـش ـه ــر
ال ـمــاضــي م ــن الـ ـع ــراق ،مــوردهــا
الــرئ ـي ـســي ،انـخـفـضــت نـحــو 18
في المئة عن أغسطس ،إذ عمق
ث ــان ــي أك ـب ــر م ـن ـتــج ف ــي «أوب ـ ــك»
تخفيضات اإلنـتــاج للتعويض
عن إنتاج زائد.
ووفـ ـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ــات ،تـقـلـصــت
حصة منتجي الـشــرق األوســط
م ــن سـ ــوق ال ـن ـف ــط ال ـه ـن ــدي فــي

س ـب ـت ـم ـب ــر إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو  61فــي
ال ـم ـئ ــة ،ع ـلــى خـلـفـيــة انـخـفــاض
المشتريات من العراق ومنتجين
آخرين بالمنطقة.
وت ـخ ـف ــض م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
المصدرة للبترول وحلفاؤها،
ب ـق ـي ــادة روس ـ ـيـ ــا ،ف ــي إطـ ـ ــار مــا
ُيعرف بمجموعة أوبك ،+اإلنتاج
نحو  7.7ماليين برميل يوميا
حتى نهاية  2020لدعم األسعار
العالمية .وطلبت المجموعة من
ا ل ـعــراق تخفيضات تعويضية
إضافية حتى ديسمبر.
وقــال إحسان الحق ،المحلل

الخام العماني يتحول إلى عالوة فورية
فوق دبي للمرة األولى منذ يوليو
تحول الـخــام العماني فــي بــورصــة دبــي للطاقة
أمس إلى عالوة فوق األسعار المعروضة لخام دبي
للمرة األولى منذ يوليو ،مدعوما باهتمام بالشراء
من مصاف آسيوية منها الصينية واليابانية.
وأظهرت بيانات تجارية جمعتها «رويـتــرز» أن
ف ــارق ال ـخــام الـعـمــانــي ارت ـفــع إل ــى ع ــاوة  19سنتا
للبرميل عند إغالق السوق في سنغافورة ،ارتفاعا
من خصم  3سنتات للبرميل عند إغالق أمس األول.
وفي السوق الفورية ،قال مصدر تجاري إن فوجي
أويــل اليابانية اشـتــرت  500ألــف برميل مــن الخام
العماني تحميل ديسمبر من خالل عطاء عند عالوة
صغيرة فوق األسعار المعروضة لخام دبي .واشترت
شركة التكرير في األسبوع الماضي  500ألف برميل
من الخام العماني بخصم فوري عن دبي.
وأوردت وسائل إعالم رسمية في سلطنة عمان
أمس ،أن السلطان هيثم بن طارق أقر خطة للتوازن
الـمــالــي عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط لتحقيق اسـتــدامــة
مالية للبالد.
وكـ ــان ل ــدى الـسـلـطـنــة خ ـطــط م ـنــذ ف ـت ــرة طــويـلــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

إلصالح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق
إص ــاح ــات ع ـلــى م ـل ـفــات ح ـســاســة م ـثــل ال ـضــرائــب
والدعم ،لكن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل
قابوس الذي توفي في يناير.
ونـقـلــت وســائــل اإلع ــام الــرسـمـيــة عــن أوام ــر من
ال ـس ـل ـطــان هـيـثــم أن ــه أق ــر خ ـطــة مــال ـيــة ل ـل ـف ـتــرة من
 2020إلى  ،2024تشمل زيادة الدخل الحكومي من
القطاعات غير النفطية.
كما ستسرع السلطنة بناء نظام وطني متكامل
للحماية االجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين
من مسعى الحكومة لخفض الدين العام وخفض
نفقات الدولة.
وأمر السلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية
بقيمة  371مليون ريال عماني ( 964مليون دوالر)
في أنحاء البالد.
وجمعت سلطنة عمان ملياري دوالر ،أمس األول،
من أول بيع لسندات دولية لها منذ يوليو .2019

خبراء :التحول الرقمي ضرورة
لتسريع تعافي قطاع السفر

ّ
كشف خبراء مختصون أن قطاع السفر والسياحة والضيافة في
ً
منطقة الشرق األوســط يعتبر األكثر تأثرا بجائحة «كوفيد،»19-
ً
ً
مؤكدين أنه قد يستغرق فترة زمنية تصل إلى  24شهرا للتعافي
ّ ً
مجددا إلى مسار النمو.
والعودة
ً
جاء ذلك خالل الندوة االفتراضية التي نظمتها مؤخرا مجموعة
«أوريـنــت بالنيت» ،بالتعاون مــع «الكتبي السـتـشــارات السياحة
والـضـيــافــة» ،تحت عـنــوان «الـسـفــر والسياحة والضيافة مــا بعد
«كوفيد« :»19-التحديات والفرص واالتجاهات التسويقية».
وتخلل الندوة تسليط الضوء على ضرورة ّ
توجه شركات السفر
والسياحة والضيافة نحو تحديث استراتيجياتها التسويقية،
واالسـتـعــانــة بالبيانات لتلبية احتياجات المسافرين والـنــزالء
في مرحلة ما بعد «كوفيد »19-بكفاءة وفعالية ،وبالتالي تسريع
كمتحدث في الندوة
وتيرة التعافي واالنتعاش .وأثناء مشاركته
ٍ
االف ـتــراض ـيــة ،ق ــال ج ـمــال صـ ــادق ،الـمــديــر ال ـعــام لـشــركــة «الكتبي
الستشارات السياحة والضيافة»« :مع ُّ
توجه الدول نحو تخفيف
القيود على السفر ،البـ ّـد لشركات السفر والسياحة في المنطقة
ً
ً
َ
تتبع نهجا استباقيا فــي التسويق إلع ــادة الــزخــم والنشاط
أن
ّ
ألعمالها .يتوجب عليها اليوم تسخير إمكانات تحليل البيانات
لتحديد الجمهور ُ
االستراتيجيات
المستهدف بصور ٍة أدق ،وإعداد
ّ
الـتـســويـقـيــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـمـعـطـيــات الــراه ـنــة .يـسـهــم تـبــنــي النهج
االستباقي في تعزيز فرص الشركات الستقطاب الفئة المعنية من
العمالء ،وتحسين العائد االستثماري».
وأضاف «تتيح استراتيجية اإلدارة المرنة لألسعار والرسوم
المجال أمام الشركات لبيع المنتجات والخدمات األنسب للعمالء
المستهدفين ،من خالل اإلطار الزمني األمثل».
وخالل عرض ُ
ألقاه أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية ،أوضح
ٍ
َّ
نـضــال أبــوزكــي ،الـمــديــر الـعــام لــ«أوريـنــت بــانـيــت» ،أن الجائحة
تغيرات واضحة في ّ
أحدثت ّ
توجهات المستهلكين ،وأعادت صياغة
ٍ
طرق التفكير والعمل والتسوق والسياحة والسفر ،حيث أصبحت
السالمة األولوية األهم بالنسبة لهم ،وهو ما يجب أن ينعكس في
االستراتيجيات التسويقية المستحدثة.
ً َّ
وقال أبوزكي« :أظهرت دراسة عالمية صادرة مؤخرا أن  43في
المئة من السياح يفضلون التعامل مع الشركات التي ّ
تطبق برامج
َّ
تعقيم ُم َمنهجة وشاملة ،ويمكننا القول إن ذلك يعكس التوجه العام
للمسافرين حول العالم في ظل المخاوف الصحية التي أفرزتها
الجائحة العالمية».
َّ َّ
المرجح أن يكون تعافي أسواق السفر والسياحة
وأضاف« :من
ً
والضيافة في المنطقة أسرع وتيرة مقارنة باألسواق األخرى حول
َّ
العالم ،إال أن عملية التعافي قد تستغرق مدة زمنية تتراوح بين
ً
 18و 24شـهــرا» .وذكــر «يجب على الشركات العاملة ضمن هذه
القطاعات تعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الناشئة نتيجة
احتمالية استمرار الخسائر فــي اإلي ــرادات ،إلــى جانب المبادرة
خطوات استباقية مثل مراجعة أحكام العقود مع الموردين،
باتخاذ
ٍ
ومـنــح الـمــوظـفـيــن إجـ ــازات غـيــر مــدفــوعــة ،مــع التشغيل الجزئي
لعملياتها عند الضرورة».

ف ـ ــي «رفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـتـ ـي ــف»« :ت ـق ـل ـصــت
ص ـ ـ ــادرات الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط في
س ـب ـت ـم ـبــر ،ب ـس ـبــب تـخـفـيـضــات
أوب ـ ـ ـ ــك .+ال ـ ـعـ ــراق ت ـح ــت ضـغــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن خ ـفــض
اإلم ـ ـ ـ ــدادات ،بـسـبــب الـ ـص ــادرات
الزائدة في الماضي».
وأظهرت البيانات أن إجمالي
واردات ا لـ ـهـ ـن ــد فـ ــي سـبـتـمـبــر
بلغ  3.8ماليين برميل يوميا،
بتراجع نحو  9في المئة عنها
ق ـب ــل عـ ـ ــام ،و 12ف ــي ال ـم ـئ ــة عــن
أغسطس.
َّ
وش ــك ــل ال ـن ـفــط اإلف ــري ـق ــي 21

رئيس «روسنفت»
يدعو للتعاون
بين منتجي الطاقة
ق ــال إي ـغــور سيتشن الــرئـيــس
التنفيذي لشركة النفط الروسية
ال ـع ـمــاقــة (روس ـن ـف ــت) أمـ ــس ،إن
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن م ـن ـت ـجــي ال ـطــاقــة
س ـي ـض ـم ــن أم ـ ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
واالقتصاد بشكل عام.
ك ـمــا حـ ــذر ف ــي خ ـط ــاب ــه ،ال ــذي
ألـقــاه عبر اإلنترنت أمــام مؤتمر
ف ـيــرونــا االق ـت ـص ــادي ،م ــن مغبة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وق ـ ـ ــال إن
تـ ـل ــك الـ ـقـ ـي ــود تـ ـع ــرق ــل ال ـت ـع ــاف ــي
االقتصادي العالمي.
وأشاد سيتشن أيضا بالصين
فيما يتعلق بإدارتها الحتياطات
الـنـفــط االسـتــراتـيـجـيــة ،وق ــال إن
الصين عــززت وارداتـهــا النفطية
في األسابيع القليلة الماضية.

في المئة من واردات الهند في
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،وهـ ــي أع ـلــى
ح ـص ــة ش ـه ــري ــة م ـن ــذ سـبـتـمـبــر
.2019
وق ـ ـ ـ ـ ــال إحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــق إن
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض تـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـش ـح ــن
وت ـح ـســن تـنــافـسـيــة س ـعــر خــام
بــرنــت الـقـيــاســي م ـقــارنــة بـخــام
دبي دعما مشتريات الهند من
النفط اإلفريقي.
وأف ــادت البيانات بــأن الهند
ل ــم ت ـح ـصــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
ثالثة أعــوام ونصف العام على
أي واردات نـفـطـيــة م ــن ب ـلــدان

كومنولث ال ــدول المستقلة في
سبتمبر .وهـبـطــت حـصــة خــام
أميركا الالتينية إلى  8في المئة
من نحو  10في المئة بأغسطس.
وع ـ ـل ـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة انـ ـخـ ـف ــاض
واردات الشرق األوسط ،أشارت
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـحـ ـص ــة
اإلجمالية ل ـ «أوبــك» مــن واردات
ال ـه ـنــد ف ــي سـبـتـمـبــر نــزلــت إلــى
م ـن ـخ ـفــض غ ـي ــر م ـس ـب ــوق عـنــد
نحو  74فــي المئة بالفترة من
أبريل إلى سبتمبر ،وهي األشهر
الستة األولى من السنة المالية
الحالية.

«أرامكو» لمضاعفة سعة تخزين
البيانات  4مرات بحلول 2025
قال النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو
السعودية أحمد السعدي إن الشركة تواصل تقدمها في
م ـجــال ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ،ال ــذي تـشـكــل الـبـيــانــات والـبـنـيــة
التحتية الرقمية حجر ا لــزاو يــة فـيــه ،لــذ لــك و ضـعــت ثالث
ركائز أساس تستند عليها منظومة الذكاء االصطناعي،
هي :البيانات والبنية التحتية والتقنية وبناء القدرات.
وأ كــد السعدي في حلقة نقاش بعنوان «بناء منظومة
للطاقة يحركها ا لــذ كــاء االصطناعي» خــال أ عـمــال القمة
العالمية للذكاء االصطناعي أن أرامكو السعودية تسعى
إل ــى مـضــاعـفــة سـعــة تـخــزيــن الـبـيــانــات لــديـهــا أرب ــع مــرات
بحلول عام 2025م لتصل إلى  400بيتابايت ،وذلك نتيجة
لـنـشــر أك ـثــر م ــن  100أل ــف م ــن األجـ ـه ــزة الــذك ـيــة وأج ـهــزة
إنـتــرنــت األش ـيــاء ،وح ـلــول الــواقــع االف ـتــراضــي ،وعمليات
ً
األمن السيبراني ،وتحليل البيانات ،مشيرا إلى أن الشركة
استثمرت في إنشاء مركز بيانات عالمي المستوى قابل
لـلـتـطــويــر ،وتـخـطــط ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه لـمـضــاعـفــة طاقته
االستيعابية من  9ميغاواط إلى  17ميغاواط بحلول عام
 ،2030كما ستزيد البنية التحتية للحوسبة لدى الشركة
بمقدار أربعة أضعاف.

«التجاري» :ساعة  Fitbitلعمالء
«النجمة» الجدد
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ـ ــرص ال ـب ـن ــك
التجاري الكويتي على مكافأة
عمالئه الجدد المنضمين إلى
ح ـســاب الـنـجـمــة ،أع ـلــن البنك
إطــاق حملة جــديــدة موجهة
للعمالء الجدد الذين يفتحون
ح ـســاب الـنـجـمــة عـبــر تطبيق
«الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري م ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل» CBK
 ،Mobileحيث يحصل العميل
ع ـلــى س ــا ع ــة Fitbit charge
 4 seriesإذا قــام بتحويل أو
إي ـ ــداع مـبـلــغ  2000دي ـن ــار أو
أك ـثــر فــي غ ـضــون أس ـبــوع من
فتح الحساب وحتى  1نوفمبر
المقبل.
وعن الحملة الجديدة التي
أط ـل ـق ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك ،وال ـم ــوج ـه ــة
لعمالء حساب النجمة الجدد،
قالت المديرة العامة بالوكالة
لـقـطــاع ال ـخــدمــات المصرفية
لألفراد هنادي المسلم« :دأب
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى مـ ـك ــاف ــأة جـمـيــع
ً
شــرائــح الـعـمــاء ،تـقــديــرا منه
ع ـل ــى اخ ـت ـي ــاره ــم ل ــه م ـص ــدرا
لـخــدمــاتـهــم الـمـصــرفـيــة ،ومــن
ه ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق جـ ـ ــاءت ف ـكــرة
ط ـ ــرح ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة لـلـعـمــاء
الجدد الذين يفتحون حساب
النجمة».
وبـ ّـي ـنــت ال ـم ـس ـلــم أن الـبـنــك
يشجع عمالءه على استخدام
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة
والخدمات الرقمية المتطورة
الـتــي يــوفــرهــا لـهــم ،س ــواء عن
طــريــق موقعه اإللـكـتــرونــي أو
عن طريق تطبيق البنك على
الهواتف واأللواح الذكية CBK
 ،Mobileوعليه فــإن العمالء
الــراغـبـيــن فــي الـحـصــول على
س ــا ع ــة  Fitbitيـمـكـنـهــم فـتــح
ال ـح ـســاب ع ــن ط ــري ــق تطبيق
البنك على الهواتف واأللــواح
ا ل ــذ كـ ـي ــة  CBK Mobileبـكــل
س ـه ــول ــة وي ـ ـسـ ــر ،ك ــاش ـف ــة فــي
ه ــذا ال ـصــدد أن الـبـنــك يوظف

أع ـلــى مـعــايـيــر األم ــن لحماية
معلومات عمالئه المصرفية،
س ـ ـي ـ ـمـ ــا أن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ا لـ ـبـ ـن ــك
ع ـلــى الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة CBK
 Mobileي ـش ـهــد ا ل ـع ــد ي ــد مــن
التطورات والتحديثات التي
تــوفــر لـلـعـمــاء إم ـك ــان إنـجــاز
معامالتهم المصرفية في أي
وقت ومن أي مكان ،بل ويمكن
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ت ـق ـن ـيــة
المحادثة عن طريق الفيديو
 Video Chatللحصول على أي
معلومات إلنجاز معامالتهم
الـمـصــرفـيــة ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
الحالية التي فرضتها جائحة
كورونا.
واختتمت المسلم حديثها
داعـ ـي ــة ج ـم ـهــور ال ـع ـم ــاء إلــى
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هـ ــذه الـحـمـلــة
باالنضمام إلى حساب النجمة
ح ـ ـتـ ــى  1ن ــوفـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
للحصول على الهدية والتأهل
لــدخــول الـسـحــب الكبير على
جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــون ونـ ـص ــف
المليون دينار ،الفتة أيضا إلى

أن العمالء الحاليين الراغبين
فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ف ــرص ـه ــم ل ــدخ ــول
ال ـس ـحــب ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــائــزة
يجب عليهم زيــادة أرصدتهم
ف ــي ال ـح ـس ــاب ،وذل ـ ــك ح ـتــى 1
نوفمبر المقبل.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن حساب
ال ـن ـج ـم ــة ي ــوف ــر أكـ ـب ــر ج ــائ ــزة
ن ـقــديــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــالــم
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون ونـ ـ ـص ـ ــف
المليون دينار دخل بها البنك
م ــوس ــوع ــة غ ـي ـن ـيــس ل ــأرق ــام
القياسية ،إضافة إلى الجائزة
ن ـصــف ال ـس ـنــويــة ال ـت ــي تبلغ
قيمتها نصف مليون دينار،
والجوائز األسبوعية األخرى،
فـضــا عــن أن الـحـســاب يوفر
ألصـحــابــه بـطــاقــة سـحــب آلــي
ُ
تمكنهم من إجراء المعامالت
المصرفية بسهولة ويسر.

ثقافات
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تنشغل الكاتبة التونسية هيام
الفرشيشي بالقضايا المجتمعية
والبحث عن العدالة والمساواة والحياة
الكريمة.
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أصبح الفنان عبدالعزيز النصار ،في فترة
قصيرة ،نجما من نجوم الكوميديا في
الكويت ،وجمهوره يتألف من مختلف
المراحل والفئات العمرية.

تستعد الفنانة شيماء علي لدخول
تجربة درامية جديدة ،من خالل
مسلسل "الروح والرية" ،المقرر
انطالق تصويره خالل أيام.

مكارتني يصدر أسطوانة جديدة
ً
منفردا  11ديسمبر المقبل
تضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة سجلها خالل الحجر
أعلن نجم فرقة "بيتلز" البريطانية سابقا
بول مكارتني أنه سيصدر في ديسمبر المقبل
أسطوانة جديدة منفردا "بعنوان مكارتني ،"3
تضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة أعاد العمل
عليها خالل فترة الحجر التي فرضت الحتواء
فيروس كورونا.
وهذه األسطوانة ،التي من المقرر أن تطرح
ب ــاألس ــواق ف ــي  11ديـسـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،ه ــي في
الواقع الجزء الثالث من ثالثية كانت باكورتها
أسطوانته األولى منفردا ،والتي صدرت قبل 50
عاما ،وحملت عنوان "مكارتني" أما "مكارتني "2
فصدرت بعد  10سنوات ،أي عام .1980
وأوضح النجم ،في بيان ،أنه لم يكن يعتزم
في األســاس إصــدار أسطوانة عام  ،2020لكنه
أش ــار إلــى أن فـتــرة الحجر أتــاحــت لــه الفرصة
إلعادة العمل على أغنيات قديمة لم تطرح في
السوق من قبل ،وكتابة أغنيات جديدة.
وأردف" :على مر السنوات ،عملت على بعض
األمـ ـ ــور ،ل ـكــن ك ـنــت أف ـت ـقــر إل ــى ال ــوق ــت أحـيــانــا
فأتركها غير مكتملة" ،مضيفا أن فترة الحجر
التي أمضاها في مزرعته "مع العائلة" مكنته
من العمل "كل يوم" في االستديو الخاص به.

وتــابــع الـمـغـنــي ،الـبــالــغ  78عــامــا" ،ف ــي الـبــدايــة،
عملت على موسيقى فيلم أصبحت أولى مقطوعات
األس ـطــوانــة ،ومــا ان أنهيتها ،رحــت أت ـســاء ل عما
سأفعل بعد ذلك".
وتتيح "مكارتني  "3للمستمع اكتشاف مجموعة
من األغنيات غير المعروفة ،يتولى فيها مكارتني
في وقت واحد الغناء والعزف على البيانو والغيتار
والطبول والجهير.
وهذه األسطوانة هي الثامنة عشرة لمكارتني
منفردا بعد "إيجبت ستيشن" التي وضعته عام
 2018فــي رأس تــرتـيــب "ب ـي ـل ـبــورد" لــأسـطــوانــات
األكثر مبيعا في الواليات المتحدة ،للمرة األولى
منذ  36عاما.
يذكر أن مكارتني بدأ كتابة األغاني منذ أن كان
عمره  16عاما ،وكتب أكثر من  200قصيدة غنائية،
أشهرها " "Yesterdayلفرقة البيتلز عام  ،1965إضافة
إلى  Can't Buy Me Loveو Hey JudeوPenny Lane
و Eleanor Rigbyو.Let It Be
وحينما توقفت فرقة البيتلز عام  ،1970واصل
بــول مكارتني وح ــده ،وأنـتــج الـعــديــد مــن األغــانــي
الناجحة ،وكــون فرقة خاصة به مع زوجته ليندا
اسمها وينغز ( ،)Wingsوكان Band On The Run

أشهر ألبومات تلك الفرقة ،واشتهرت أيضا بأغنية
 Live And Let Dieالتي ألفها مكارتني ألحد أفالم
جيمس بوند الذي يحمل نفس االسم.
وبعد ذلــك غنى بــول مكارتني مــع عــدة مغنين
مشهورين ،مثل أغنية  Ebony and Ivoryمع المغني
ستيفي ونــدر ،وأغنية  Say, Say, Sayمع المغني
األسطورة ملك البوب في اوائل الثمانينيات مايكل
جاكسون.
وتبلغ ثروة بول مكارتني أكثر من مليار دوالر،
وهو متزوج للمرة الثالثة ،ودفع لزوجته الثانية 46
مليون دوالر كتسوية للطالق ،ومكارتني نباتي،
وامتنع عن تناول اللحوم منذ عدة عقود.
وف ـ ــي ع ـ ــام  2019دخ ـ ــل ب ـ ــول مـ ـج ــال ال ـتــأل ـيــف
الموسيقي المسرحي ،من خالل تحضيره لوضع
كلمات وألحان لمعالجة مسرحية ألحد كالسيكيات
السينما األميركية فيلم "إنها حياة رائعة"( .أ ف ب)

بول مكارتني

أسلي أنفر

آن هاثاواي

سيلفستر ستالون

هاثاواي تشارك بوضع ماكياج الساحرة

أسلي أنفر في صداقة جديدة مع تونتشري

سيلفستر ستالون يسخر من رأسه

ي من تحضيرات شخصيتها
حقق مقطع فيديو جديد نشرته النجمة األميركيةآن هاثاوا 
في فيلمها الجديد ( )The Witchesأكثر من  8ماليين مشاهدة.
وكشفت آن في المقطع ،الذي نشرته في صفحتها الرسمية بأحد مواقع التواصل االجتماعي،
مضن ومزعج
طريقة وضع ماكياج الساحرة لها من قبل الفريق المتخصص بذلك ،وكم هو
ٍ
ُّ
لتحمل كــل التفاصيل الصعبة ،مــن أجــل الـخــروج لجمهورها بالمظهر المناسب
وتضطر
للشخصية.
وكان ُصناع الفيلم أطلقوا اإلعالن الدعائي له ،ويبدو من خالله مغامرة مخيفة ومثيرة ،حيث
أظهر صبيا صغيرا ُيدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان
لإلقامة في فندق كبير ،فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال
العالم إلى فئران.

ذكرت تقارير إعالمية ،أن صداقة جديدة بدأت تظهر مالمحها بين الممثلة التركيةأسلي أنفر،
والعب كرة السلة السابق التركي كرم تونتشري ،منذ يونيو الماضي ،بعد لقاء بينهما في مدينة
جادة بستان بإسطنبول.
وخرجت أسلي عن صمتها ،وأوضحت حقيقة لقائها بكرم ،من خالل تعليقاتها عبر صفحتها
الخاصة بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،مشيرة إلى أنها ستتوجه لمحاسبة َمن ينشر أي أخبار
عنها بال إذن منها ،بعد تسريبات صحافية سابقة عنها ،وأنها بدأت باإلجراء ات القانونية ضد
ً
ً
َمن تناقل هذا الخبر بطريقة غير صحيحة ،ألن ذلك ُيعد تجاوزا للخصوصية وخطرا على أمنها.
ُيذكر أن أنفر شاركت في العديد من المسلسالت التركية ،منها" :كن سعيدا هذا يكفيني ،شمس
الشتاء ،عروس إسطنبول ،المفقود" ،كما شاركت في الكثير من اإلعالنات التلفزيونية ،إضافة
إلى فيلم "المرآة".

دأب نجم أفالم التشويق األميركيسيلفستر ستالو ن على مشاركة متابعيه بكواليس
ولحظات ممتعة من تصوير أفالمه.
ً
ً
ونشرسيلفستر عبر صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،مقطعا مصورا
ً
ِّ
يصور مجسما عن رأسه تم تنفيذه ليبدو طبق األصل عنه ،وقد وضع على
ظهر فيه وهو
عصا كبيرة الستخدامها في أحد المشاهد.
ً
وسخر ستالون من الرأس الذي يشبه رأسه ويتم استخدامه ،معلقا على الفيديو" :حاول
ً
ً
دائما أن تبقي رأسك مستقيما".
ً
واحتفل أسطورة األكشن في هوليوود منذ أسابيع قليلة بعيد ميالده الـ  ،74لكنه أيضا
فجع بوفاة والدته جاكي ستالون ،عن ُعمر يناهز  98عاما .وكشفت تقارير إعالمية أنه ال توجد
معلومات متوافرة عن ظروف الوفاة ،موضحا أنها رحلت أخيرا دون تحديد موعد وفاتها.

الكوري ينطلق بال نجوم
بوسان
مهرجان
ً
وبثلثي أفالمه متحديا «كورونا»
انطلق مهرجان بــوســان الــدولــي للسينما فــي كوريا
الجنوبية من دون سجادة حمراء وال حفلة افتتاح وال
نجوم أجانب وال سهرة ختامية ،ببرنامج يضم نحو ثلثي
العدد المعتاد من األفالم ،لكن التمكن من إقامة هذه الدورة
الخامسة والعشرين في ظل جائحة كوفيد  19يعتبر في
ذاته إنجازا ألكبر حدث سينمائي في آسيا.
وفي أماكن أخرى من العالم ،أجبر فيروس كورونا عددا
من األنشطة على الهجرة إلى العالم االفتراضي ،في حال لم
تكن ألغيت كليا ،ومنها مثال مهرجان كان.
وفي بادرة تضامن ،سيعرض مهرجان بوسان الدولي
عشرات األفالم التي أطلق عليها عنوان "كان  ،"2020وهي
أع ـمــال كــانــت مــدرجــة قــي الـقــائـمــة الــرسـمـيــة للمهرجان
الفرنسي ،لكن تعذر عرضها ألن المهرجان لم يقم خالل
الربيع.
ودرج ــت بــوســان على استقبال عــدد كبير مــن نجوم
السينما والعاملين في مجال الفن السابع وهواة الشاشة

الكبيرة ،يفدون إلى هذه المدينة الساحلية في جنوب كوريا
الجنوبية لحضور المهرجان الذي يستمر  10أيام.
وكان ينبغي أن يكون العيد عيدين هذه السنة ،أولهما
الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لوالدة المهرجان،
والثاني اإلف ــادة مــن الفرصة لالحتفال فــي الــوقــت نفسه
بــالـفــوز ال ــذي حققه فيلم "بــاراســايــت" للمخرج الـكــوري
الجنوبي بونغ جون هو في جوائز األوسكار األخيرة ،لكن
المخاطر الصحية أفسدت الفرحة المزدوجة ،ولن يقام تاليا
ُ
احتفال افتتاحي ،ولن تمد السجادة الحمراء ليستعرض
النجوم الضيوف عليها أمام العدسات ،ولن تقام حفالت
وأنشطة للجمهور.
أما البرمجة فتأثرت خفضا لعدد العروض بنسبة 80
في المئة ،إذ يكتفي المهرجان هــذه السنة ب ــ 190فيلما،
يعرض كل منها مــرة واح ــدة ،بينما درج المهرجان في
دوراته السابقة على إدراج  300فيلم ضمن برنامج يعرض
كل منها أكثر من مرة.

ولن ُيسمح بأن يحضر العروض في الصاالت سوى ربع
عدد الجمهور الذي يمكنها أصال أن تستوعبه ،وسيكون
وضع الكمامة إلزاميا.
وقــال مدير البرمجة فــي المهرجان نــام دونــغ تشول:
"نبذل قصارى جهدنا لتوفير كل ما هو أساسي ،ونحرص
في الوقت نفسه على اتباع قواعد السالمة إزاء كوفيد ،"19
مضيفا" :األهم بالنسبة إلى المهرجانات هو عرض األفالم
في الصاالت ،ألن السينما فن يتطلب شاشات كبيرة".
ولـحــظ المنظمون  45لـقــاء مرتبطا بــال ـعــروض ،لكن
لن يشارك فيها ســوى المخرجين والممثلين الكوريين
الجنوبيين.
وذكرت المخرجة كيم سو يونغ ،التي لم ّ
تفوت أيا من
دورات المهرجان األخيرة" ،منذ بداية الجائحة ،شاركت
في عدد من النقاشات عبر اإلنترنت حول األفالم ،أستطيع
أن أقول إنها مروعة".
(أ ف ب)

جانب من افتتاح مهرجان بوسان

ثقافات
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هيام :النخبة لم تقدم لنا إال أزماتها و«دكتاتوريتها»
«كتابتي األدبية تصوير لسرديات الذات في تفاعلها مع الواقع»
في أعمالها المتنوعة بمجال القصة القصيرة والرواية
ً
والنقد ،فضال عن دورها الثقافي ،تنشغل الكاتبة التونسية
هيام الفرشيشي بالقضايا المجتمعية ،والبحث عن العدالة
والمساواة والحياة الكريمة.
وتشغل الفرشيشي منصب رئيسة «بيت السرد» التونسي،
القاهرة  -محمد الصادق

مخاطبة
أعمالي للغة
أخرى تجسيد
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واندماج فكري
معها

أسست «بيت
السرد» لرصد
اإلشكاليات
األدبية
والشعرية

الصحافة
الثقافية
مراودة
لإلبداع األدبي
والشعري
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• ما منطلقاتك األولــى لدخول
الساحة األدبية؟
عالم التخيل هو ما دفعني الى
عالم األدب ،حيث كانت الحكايات
تتشكل في ذهني وتنسج عوالمها
منذ الصغر ،ولكنها كانت مجرد
ارتسامات .والتنوع في المشاهد
وال ـس ـمــات الثقافية وال ـحــركــة من
ال ـم ـحــددات األولـ ــى للتخيل ،وقــد
تـ ـغ ــذي ــت ب ــال ـم ـط ــال ـع ــة واالطـ ـ ـ ــاع
على الـتـجــارب األدب ـيــة التونسية
والعربية والعالمية ،إضافة لقراءة
االنسانيات ونظريات الفن والجمال
إلى جانب مراجع فكرية متنوعة،
ثم التحقت أيام الدراسة الجامعية
ب ـنــادي القصة فــي ال ــوردي ــة أعــرق
ال ـن ــوادي األدب ـي ــة ،حـيــث لــم أكتف
ب ـق ــراءات نصوصي ضمن ورشــة
ال ـن ـقــد ،ب ــل ق ـمــت ب ـ ـقـ ــراءات ل ــأدب
التونسي وتحاورت مع أهم رموزه،
وعــدت إلــى خصوصيات األجيال
األدبية التي سبقتنا.

عمق الذات
• كاتبة قصة قصيرة ،وروائية،
وناقدة ،وصحافية أين تجد الكاتبة
هيام الفرشيشي نفسها؟
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـث ـقــاف ـيــة هــاجــس
ل ـمــراودة اإلبـ ــداع ،وخــاصــة األدب،
والشعر ومشاغل الفكر ،فهي من
صميم بحثي في تجليات اإلبداع،
وارت ـب ــاط ــه ب ــال ـح ــراك االجـتـمــاعــي
والثقافي ،وهو "تنافذ" بين الذات
وال ـمــوضــوع فــي ت ـنــاول القضايا
الـمـشـتــركــة ،ل ـهــذا ال انـفـصــام بين
اإلبداع الذاتي ،والكتابات الصحفية،
س ـي ـم ــا أن ـ ـنـ ــي أح ـ ـبـ ــذ الـ ـعـ ـم ــق فــي
ال ـت ـنــاول ،وب ـنــاء ص ــورة متكاملة
ع ــن ال ـم ــواض ـي ــع ،وب ـل ـغــة جمالية
تقدم العمل في صــورة جيدة ،أما
عــن كتابتي األدبـيــة فهي تصوير
لـســرديــات ال ــذات فــي تفاعلها مع
الواقع.

رحلة بين الكتابة والنقد
هيام الفرشيشي كاتبة وناقدة وقاصة ،وهي مديرة نادي
القصة العريق بتونس ،تتحلى بــروح العطاء الــدائــم للحب
واالنـســانـيــة ،وص ــدر لـهــا أع ـمــال "الـمـشـهــد وال ـظ ــل" ،و"أوش ــام
سرية" ،و"خيال الموج".
وفــي النقد صــدر لها "أوركـسـتــرا الـشــاعــر" ،و"الــروايــة لدى
ً
الناصر التومي شهادة على العصر" ،فضال عن مشاريع كتب
نقدية في طريقها للنشر.

ً
كما أسست مؤخرا «بيت الفكر واإلبداع» ،لرصد اإلشكاليات
األدبية للمبدعين من مختلف األجيال.
وحول أعمالها ،ومسيرتها ،ودورها الثقافي ،وأحدث
إصداراتها ،كان لـ «الجريدة» معها الحوار التالي:

• "خـيــال ال ـمــوج" مجموعتك
القصصية الـصــادرة منذ أيــام...
ن ــود إل ـقــاء ال ـضــوء عـلــى أه ــم ما
تتضمنه؟
"خيال الموج" هي المجموعة
القصصية الثالثة بعد "المشهد
والـظــل" و"أوش ــام ســريــة" ...تدور
أحداثها في فضاءات مدن بحرية
مـتـنــوعــة أث ــري ــة قــديـمــة وأخ ــرى
صناعية أو "غــابـيــة" أو جبلية
في عالقة مع الوافدين من وراء
البحار .وكان موج البحر بايقاعه
وهديره ولوحاته وشعريته هو
الـمـعـبــر ع ــن ان ــدف ــاع ال ـس ــرد من
الالوعي الخالق.
واتخذ الموج دالالت تتراوح
بين الجانبين اإليجابي والسلبي،
فـهــو ينفتح عـلــى الـحـلــم وعلى
الحركة المتدفقة الحية دائـمــا،
إذ يمنحنا طاقة الضوء ويمثل
شكله المندفع المتموج سرديات
تندفع من العمق إلى السطح.
إال أن ــه يـحـتــوي داخ ـل ــه على
موجات تؤثر على حركة ارتفاعه
الصاخب العاصف ،تمثل عالقتنا
مــع ذل ــك اآلخ ــر ال ـق ــادم إلـيـنــا في
رح ـ ـلـ ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة واالسـ ـتـ ـغ ــال
مـنــذ ال ـتــاريــخ الـقــديــم وإل ــى اآلن
يجدد أشكال طمعه في ثرواتنا
وتـهــريـبـهــا م ـثــل ت ـهــريــب اآلث ــار
والكنوز واالستعانة بعصابات
ارهابية يدمجها بعقائد متطرفة
ل ـت ـن ـف ــذ م ـخ ـط ـط ــات ــه ب ـس ـه ــول ــة،
فـتـحـضــر ش ـخ ـص ـيــات أجـنـبـيــة
وأخـ ـ ــرى مـحـلـيــة ،وب ــذل ــك يمثل
الموج ازدواجية الالوعي المندفع
مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــاق وطـ ــاقـ ــة م ـق ــاوم ــة
ص ـخ ـبــه وارتـ ـف ــاع ــه وع ــواص ـف ــه
المدمرة.

أزمة النخب
• ف ـ ــي قـ ـص ــة "الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مــن
ال ــدائ ــرة" تخاطبين ال ــرج ــل ...ما
الــرســالــة ال ـتــي أردت توجهيها
للقارئ؟
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن الـ ـ ــدائـ ـ ــرة نــص
قصصي ص ــدر فــي مجموعتي
األول ـ ــى "الـمـشـهــد والـ ـظ ــل" التي
تــدور أحداثها في فضاء جبلي
يحده النهر ،تظهر فيه شخصية
أس ـت ــاذ الـفـلـسـفــة الـ ــذي ي ـمــارس
هواية صيد العصافير وإلقائها
في المزبلة بما في ذلك الغربان
الـمـنـقـضــة ع ـلــى فـ ـ ــراخ ال ــدج ــاج
يصوب النار نحوها ،ويتسلى
بذلك الصيد الثمين ...فالفضاء

يتجاوز بعده الجمالي األمومي،
ويتحول إلى مكان حربي متوتر
يعكس أزمة الفكر في تعامله مع
الواقع ،كما يعكس انسداد األفق
فــي توجيه االتـهــامــات للسماء،
وكبت الكائنات الحرة ،والتعسف
ع ـل ـي ـهــا مـ ــن طـ ـ ــرف مـ ــن ي ــدع ــون
أنهم نخبة تنويرية لم تقدم لنا
إال أزمــاتـهــا وكبوتها والـتــوتــر،
والتأسيس لدكتاتورية متطرفة
تعرض نفسها كبديل لدكتاتورية
أخ ــرى .وقــد تأكدت هــذه النظرة
بـعــد الـ ـث ــورة أمـ ــام تـشـكــل الفكر
االقـ ـص ــائ ــي الـ ـ ــذي ي ـن ـح ــرف عن
الرؤى والجمال إلى القبح ،وغياب
المشروع الفكري.

خصوصية السرد
• ب ــالـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـم ـش ـهــد
الثقافي العربي في الوقت الراهن
هـنــاك مــن يطالب بــالـعــودة إلى
الماضي لتأسيس رؤى فكرية
مستقبلية ج ــدي ــدة ...بــرأيــك أين
يتجه الـمـســار الثقافي فــي هذا
اإلطار؟
العودة للتراث األدبي والفكري
الـعــربــي مهم لمزيد مــن البحث
ون ـ ـفـ ــض ال ـ ـغ ـ ـبـ ــار عـ ـ ــن ج ــواه ــر
ال ـم ــاض ــي ومـ ــا قــدم ـتــه للثقافة
اإلن ـســان ـيــة ،ون ـحــن نـ ــدرك كيف
أثــرت "حكايات ألــف ليلة وليلة"
في التجارب األدبية في أوروبــا
وأميركا الالتينية .وكيف تحولت
حكاية "حي بن يقظان" البن طفيل
إلى قصة استلهمت منها قصة
روبنسون كــروزو لدانييل ديفو
وك ـيــف أث ــر ك ـتــاب كليلة ودمـنــة
ع ـلــى أدب ال ـح ـي ــوان ع ـنــد جــون
دي الفونتين ،وكيف استفادت
التيارات الرومانسية في انكلترا
من ترجمة تراث الشعر العربي،
وكـيــف استفاد الـعــاج النفسي
للجنون من كتابات ابن سينا.
ال ـعــودة للنبش فــي الماضي
مهمة ،ولكننا بحاجة لالنفتاح
ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــات األخـ ـ ـ ــرى ال ـتــي
تــؤســس لقيم الـحــريــة والجمال
والسالم والمساواة واحترام الذات
دون أن نفقد هويتنا أو نــذوب
ونتشظى.

النص األدبي
• ترجمت إبداعاتك إلى لغات
م ـخ ـت ـل ـفــة ...ك ـيــف ت ـن ـظــريــن إلــى
أعمالك وهي تخاطب لغة أخرى؟

هيام الفرشيشي
ال يـسـعــى اآلخ ـ ــر الكـتـشــافـنــا
مــن خ ــال ال ـصــور االجتماعية،
والـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الـتــي يشي بها الـنــص فحسب،
وإنـمــا يتوغل فــي نسيج النص
األدب ــي،وت ــرك ـي ـب ــة الشخصيات
وجمالية اللغة ،وال ــذات الكاتبة
وأفـ ـك ــاره ــا الـ ـمـ ـج ــددة وط ــاق ــات
خيالها ،ويتذوق النص وينغمس
فــي بعده الــوجــودي .ومخاطبة
أعمالي للغة أخرى هي تجسيد
ج ـم ــال ــي ل ـه ــا وانـ ـ ــدمـ ـ ــاج ف ـكــري
وروحي معها.

المشهد التونسي
• إذا س ــألـ ـن ــا ع ـ ــن تـقـيـيـمــك
ل ـل ـم ـش ـهــد األدب ـ ـ ـ ــي ال ـت ــون ـس ــي -
العربي فبم تجيبين؟
المشهد التونسي كما العربي
ف ــي صـلــب الـ ـح ــراك االجـتـمــاعــي
والسياسي ،تهشم الذات العربية.
وه ـ ــو ي ـع ـكــس ه ـ ــذا ال ـت ــوت ــر في
العالقات بين الذات والموضوع
كــانـعـكــاس لـحــالــة الـشـحــن بين
اإلخوة األعــداء ،كما يتوغل أكثر
ف ــي ال ـم ـح ـظ ــور ل ـك ـشــف ال ــواق ــع
على حقيقته ،ضمن جماليات
ال تخفى ،ولكن قضاياه النقدية
منشغلة بــإشـكــالـيــات قــديـمــة ال
تــواكــب مــا يــزخــر بــه مــن تجديد
وتجريب.

بيت السرد
• ق ـ ـمـ ــت ب ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس "بـ ـي ــت
ال ـ ـس ـ ــرد" ...ك ـيــف ت ـن ـظــريــن لـهــذا
المشروع الثقافي منذ إنشائه؟
أس ـ ـسـ ــت "ب ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد" فــي
مدينة بن عروس الموجودة في
الضاحية الجنوبية للعاصمة
وال ـتــي تفتقد ل ـل ـنــوادي األدبـيــة
والـحــراك األدب ــي ،وكانت غايتي
مـ ـ ــن تـ ــأس ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي رصـ ــد

اإلشكاليات األدبية التي أفرزتها
مــرحـلــة م ــا بـعــد ال ـث ــورة ورص ــد
المشاغل الفنية المشتركة التي
م ـيــزت م ــدون ــة األعـ ـم ــال األدب ـيــة
والشعرية لمبدعين من مختلف
االجـ ـ ـي ـ ــال ،ول ـ ـئـ ــن ان ـط ـل ـق ــت فــي
ال ـب ــداي ــة م ــن عـ ــرض اش ـكــال ـيــات
نقدية بتوسع مثل أنماط الكتابة
المختصرة والتجريب والتجديد
ف ــي ال ـق ـص ــة ،وال ـح ـل ــم وال ــواق ــع،
والـ ـص ــورة الـفـنـيــة والشخصية
المركبة ،وتجليات الــذاكــرة في
العمل األدبي ،إال أنني انتقلت بعد
ذلك لتناول عالقة السرد بمختلف
الفنون ،من علم النفس االبداعي،
وتجليات المقدس والمدنس في
األعمال األدبية في فترة خرجنا
فيها من المقدس السياسي إلى
مقدسات أخرى تعددت سياسيا
واج ـت ـمــاع ـيــا وث ـقــاف ـيــا ودي ـن ـيــا
وأثرت على النصوص السردية،
ثم تناولت مالمح األدب العجيب
المعاصر ،واإلشراقات اإلبداعية،
وأدب الـحـلــم ،وأدب الـمـنــامــات،
وصور الكائنات األسطورية في
الـســرد ،وأدب الكوابيس ،وأدب
الجنون.
وقد فتح البيت ألسماء بارزة
ف ــي الـمـشـهــد األدب ـ ــي والـشـعــري
ال ـتــون ـس ــي وأخ ـ ـ ــرى م ــن الـجـيــل
الـ ـج ــدي ــد الـ ـت ــي بـ ـ ـ ــدأت تــؤســس
لحضورها الثقافي.
• وماذا عن أحدث مشروعاتك؟
ان ـت ـه ـي ــت م ـ ــن كـ ـت ــاب ــة روايـ ـ ــة
"أط ـ ـيـ ــاف ومـ ــرايـ ــا" وهـ ــي روايـ ــة
تعقب الشخصيات لتعقب الواقع
المتغير في آن واكتشاف مناخات
مرعبة حينا غريبة أحيانا ،في
ف ـضــاءات طبيعية وأثــريــة وفي
مدن تونسية منفتحة على البحر
وح ـض ــارات مـتـعــددة ،وتحديدا
في الشمال التونسي ...في مزج
واضح بين الواقعي والمتخيل.

حصاد

العنسي :التشكيليون العرب
بحاجة لصاالت عرض دائمة
ق ــال ال ـف ـن ــان الـتـشـكـيـلــي
اليمني زياد العنسي ،إنه
غـ ـي ــر م ـت ـف ــائ ــل ب ـم ـس ـت ـق ـبــل
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب ح ــال ــة
ع ـ ــدم االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـف ـن ــون
ال ـب ـص ــري ــة ،وغـ ـي ــاب الـنـقــد
الفني والكتابات النقدية
ع ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــارب ون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج
ً
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ــى
معاناة الفنان العربي من
م ـش ـك ــات عـ ــديـ ــدة ،بـيـنـهــا
ا ل ـحــاجــة إ ل ــى تــو فـيــر سبل
ال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة؛ ب ـعــد أن
ً
بـ ــات م ـس ـت ـح ـيــا اع ـت ـمــاده
على ممارسة الفن لتوفير
نفقات الحياة.
وصـ ـ ــرح ال ـع ـن ـس ــي ،ب ــأن
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـع ــرب بـحــاجــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى "ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ــرض
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة دائـ ـ ـم ـ ــة ،تـ ــروج
القتناء أعمالهم ،وتجري
المزادات على تلك األعمال،
وتخلق حركة من التنافس
اإلي ـج ــاب ــي ب ـيــن الـفـنــانـيــن
العرب من شتى البلدان".
واس ـت ـب ـع ــد إم ـك ــان ـي ــة أن
يـعـيــش ا لـفـنــان التشكيلي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـ ــن ن ـ ـتـ ــاج ف ـن ــه،
"مهما حاز من الشهرة أو
ً
حقق من انتشار" ،ملمحا
إلى أن حالة عدم االهتمام
بــالـفـنــانـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن،
وبـفـنــونـهــم ل ــن تـنـتـهــي إال
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ــود ت ــوج ــه
سـ ـي ــاس ــي لـ ـ ــدى ح ـك ــوم ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ب ــدع ــم
الفنون التشكيلية وتوفير
الرعاية لكل فنان.
وع ـ ـ ـ ــن رؤيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه لـ ـم ــوق ــع
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب م ــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
ا لـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،إن "ا لـ ـفـ ـن ــا نـ ـي ــن
ً
ً
ال ـعــرب قــري ـبــون ج ــدا جــدا
مـ ــن الـ ـح ــرك ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
بــا ل ـعــا لــم" ،و ه ـنــاك فنانين
عرب صاروا يحملون لقب
فـنــا نـيــن عــا لـمـيـيــن ،لكنهم
يـ ـ ـع ـ ــدون عـ ـل ــى األص ـ ــاب ـ ــع،
وأرجع السبب في ذلك إلى
عدم وجود رعاية للفنانين
وال ـم ــوه ــوب ـي ــن ف ــي ب ـل ــدان
العالم العربي.
وحول عالقته بلوحاته،
ق ــال ال ـع ـن ـســي ،إن الـلــوحــة
بــالـنـسـبــة لــه هــي "مـشــروع
فـنــي قــا ئــم بــذا تــه" ،بمعنى
ً
أنـ ـ ــه يـ ـتـ ـف ــرغ تـ ـم ــام ــا ل ـت ـلــك
الفكرة الجديدة التي تأخذ
منه كل تفكيره ،قبل وأثناء
ً
رس ـم ـهــا ،وي ـب ـقــى مــرتـبـطــا
بـهــا وال ي ـفــارق ـهــا ،وتـبـقــى
ع ــال ـق ــة ب ـم ـخ ـي ـل ـتــه إل ـ ــى أن
ينتهي من إتقانها ،وتبقى
اللوحة أسيرة عنده إلى أن

زياد العنسي
تــا مــس طـمــو حــه وحينها
يطلق سراحها للمتلقي.
وح ــول بــدايــاتــه الـفـنـيــة،
أفـ ــاد الـتـشـكـيـلــي الـيـمـنــي،
بــأنــه ب ــدأ م ـمــارســة الــرســم
منذ الطفولة ونال إعجاب
م ـع ـل ـم ـي ــه مـ ـن ــذ الـ ـسـ ـن ــوات
ً
األولى من الدراسة ،واصفا
رحلته مع الفن التشكيلي
ب ــأن ـه ــا "م ــوه ـب ــة صـقـلـتـهــا
الـ ـتـ ـج ــارب والـ ـمـ ـم ــارس ــات
واالكـ ـتـ ـش ــاف ــات ب ـم ــا يــزيــد
ً
على  30عاما".
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ت ـن ـقــل
خالل هذه الفترة بالكثير
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
المتنوعة ،بداية بالمدرسة
الواقعية من خالل تعبيره
عـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـتـ ــه الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــة
ً
بـ ـ ـ ـ ــه ،مـ ـ ـ ـ ــرورا بـ ــال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
االنطباعية والرومانسية،
م ــن خ ــال الـ ـث ــراء ال ـلــونــي،
وضربات الريشة الجريئة،
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــة ف ـ ـ ــي جـ ـم ــال
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع واألشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء
المرسومة.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ان ـت ـق ــل
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى الـ ـم ــدرس ــة
الـ ـتـ ـكـ ـعـ ـيـ ـبـ ـي ــة وأن ـ ـ ـتـ ـ ــج م ــن
خـ ــال ـ ـهـ ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األع ـم ــال ،وال ـي ــوم ص ــار له
أسـ ـل ــوب ــه الـ ـفـ ـن ــي الـ ـخ ــاص
بعد أن أ صـبــح لــد يــه نتاج
وم ـخ ــزون ب ـصــري وتـقـنــي
اكتسبه طوال سنين طوال.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات
ل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــردات ـ ـ ـ ــه
ا ل ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ،إن
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ومـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردات
لــو حــا تــه متنوعة وشاملة
" لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل اإلرث ا ل ـ ـث ـ ـقـ ــا فـ ــي
وال ـح ـض ــاري وال ـتــاري ـخــي
واألث ـ ـ ـ ــري ل ــوطـ ـن ــه ال ـي ـم ــن،
ب ـج ــان ــب م ـج ـم ــل ال ـ ـعـ ــادات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــد وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرف
ا لـيــدو يــة واألز ي ــاء اليمنية
القديمة".
(د ب أ)

آثار الفراعنة العسكرية تجذب الجمهور للمتاحف
في معارض تشمل أدوات المصري القديم وأسلحته وذخائره
القاهرة  -محمد الصادق

يقضي محبو اآلثار
ومرتادو المتاحف
المصرية أوقاتهم
لمشاهدة قطع اآلثار
العسكرية ،التي
أتاحتها المتاحف
المصرية بجميع
المحافظات.

سالح الفراعنة
تطور في الحروب
من الرمي والمقالع
إلى المركبات
الحربية

ً
تعرض المتاحف المصرية قطعا
أث ــري ــة ع ـس ـكــريــة تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـع ـصــر
الـ ـف ــرع ــون ــي ،وت ـش ـم ــل أب ـ ـ ــرز األدوات
واألسـ ـلـ ـح ــة الـ ـت ــى ك ـ ــان ي ـس ـت ـخــدم ـهــا
الـفــراعـنــة فــي ال ـحــرب ،وتماثيل ألبــرز
القادة العسكريين القدماء.
وقـ ــال مــؤمــن عـثـمــان رئ ـيــس قـطــاع
ال ـم ـت ــاح ــف ،إن عـ ــرض ج ـم ـيــع الـقـطــع
مـسـتـمــر ع ـلــى أن ت ـت ـنــوع ال ـق ـطــع بين
أدوات تــم استخدامها فــي الـحــرب ،أو
تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا
في الحروب.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
ٔ
بــالـتـحــريــر لــوحــة ثـ ــارو الحـ ــد ال ـقــادة
الـعـسـكــريـيــن ف ــي ع ـهــد ال ـم ـلــك سيتي
ٔ
االول ورم ـس ـي ــس الـ ـث ــان ــي ،وي ـعــرض
ٔ
متحف ك ــوم اوش ـيــم بــالـفـيــوم سفينة
ٔ
تمثل ادوات الحرب والنصر ،ومتحف
مـلــوي يـعــرض تـمـثــال االٕل ـهــة سخمت
إلهة القوة والحرب.
أم ــا مـتـحــف ال ـفــن اإلس ــام ــي بـبــاب
الـخـلــق فـيـعــرض مـجـمــوعــة مــن ال ــزرد
واألس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،وم ـت ـح ــف اإلس ـك ـن ــدري ــة
ً
القومي يعرض تمثاال للملك المحارب
تحتمس الثالث على هيئة أبوالهول،

أمـ ـ ــا م ـت ـح ــف الـ ـمـ ـج ــوه ــرات ال ـم ـل ـك ـيــة
فيعرض صــورة إلبراهيم باشا ،أبرع
قــادة الجيش في القرن التاسع عشر،
ً
بالمالبس الرسمية متقلدا األوسمة
والنياشين.
ويـ ـع ــرض م ـت ـحــف األقـ ـص ــر قـطـعــة
م ــن الـحـجــر الــرم ـلــي م ــن عـصــر الـمـلــك
تــوت عنخ آمــون عليها نقش احتفال
بــال ـن ـصــر ،وي ـع ــرض مـتـحــف ســوهــاج
ً
ً
تمثاال للملك تحتمس الثالث جالسا
يقبض عـلــى ش ــارات الـحـكــم ويــرتــدي
التاج الملكي.

عبر العصور
كما افتتح متحف جاير آندرسون،
ً
ً
معرضا مؤقتا لآلثار بعنوان
"األسـ ـلـ ـح ــة ع ـب ــر الـ ـعـ ـص ــور" ،يـضــم
 25قطعة أ ثــر يــة تشمل مجموعة من
األس ـل ـح ــة م ـن ـهــا ع ـ ــدد م ــن الـ ـف ــؤوس،
والـ ـسـ ـي ــوف ،وال ـ ـ ـغـ ـ ــدرات ،والـ ـبـ ـن ــادق،
وم ــذخ ــرات ال ـب ــارود ،وال ـخ ــوذات التي
تستخدم لحماية الرأس أثناء المعارك
الحربية .ترجع جميعها إلــى عصور
ً
م ـت ـن ــوع ــة بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن عـ ـص ــور مـ ــا قـبــل

من قادة الحرب الفراعنة
األسرات وحتى نهاية العصر الحديث.
ً
ً
وي ـعــرض الـمـتـحــف أي ـضــا معرضا
للفن التشكيلي تحت عـنــوان "نسور
وم ــائـ ـك ــة" ،ي ـضــم ل ــوح ــات ب ــورت ــري ــه،
لشهداء العمليات العسكرية في اآلونة
األخيرة ،وسوف يتم تكريم أسر هؤالء
الشهداء وتقديم اللوحات الفنية لهم.

جيش مصر

أسلحة فردية

وأسـ ـ ــس أول ج ـي ــش ن ـظ ــام ــي فــي
م ـ ـصـ ــر ،ح ـ ــوا ل ـ ــي سـ ـن ــة  3200ق.م.
وك ــان ذل ــك بـعــد تــوحـيــد الـمـلــك مينا
لـمـصــر ،إذ قـبــل ذل ــك ال ـعــام ك ــان لكل
إقـلـيــم مــن األقــالـيــم الـمـصــريــة جيش
خ ــاص بــه يحميه ،ولـكــن بـعــد حــرب
ال ـتــوح ـيــد ال ـم ـصــريــة أص ـب ــح لمصر
جيش موحد تحت إمــرة ملك مصر.
وحسب سجالت التاريخ فإن الجيش
ال ـم ـصــري ال ـقــديــم ك ــان أقـ ــوى جيش
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وك ـ ــان ال ـم ـص ــري ــون هــم

ً
دائما العنصر األساسي في الجيش
المصري الذي كان يتكون من الجيش
البري (المشاة والعربات التي تجرها
ال ـخ ـي ــول وح ــام ـل ــو ال ــرم ــاح وج ـنــود
الحراب والفروع األخرى) واألسطول
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـح ـم ــي سـ ــواحـ ــل مـصــر
البحرية كلها إضافة إلى نهر النيل.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط
ُ
الـحــربـيــة الـمـصــريــة الـقــديـمــة ت ـ َـد َّرس
فـ ـ ــي أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـعـ ــالـ ــم ومـ ـص ــر
ال ـع ـس ـكــريــة .وق ــد ق ــدم ــت الـعـسـكــريــة
المصرية القديمة العديد من القواد
كاإلمبراطور (تحتمس الثالث) أول
إمبراطور في التاريخ وهو الذي أنشأ
اإلمبراطورية المصرية وفي رصيده
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك والـ ـ ـح ـ ــروب،
أشهرها معركة مجدو.

تشكيلة الجيش
بعد توحد الدولة المصرية  ،كانت

المالمح الرئيسية لتنظيم العسكري
الـ ـمـ ـص ــري قـ ــد ظـ ـه ــرت ح ـي ــث ت ـكــون
ً
ال ـج ـيــش أس ــاس ــا م ــن ال ـم ـش ــاة ،وهــم
متخصصون باالشتباك بعيد المدى:
وي ـت ـس ـل ـحــون ب ـ ــاألق ـ ــواس وال ـس ـه ــام
والمقاليع وعصي الرمي والرماح.
وم ـ ـشـ ــاة م ـت ـخ ـص ـصــون بــال ـق ـتــال
ال ـم ـت ــاح ــم :وي ـت ـس ـل ـحــون ب ــال ـح ــراب
وفــؤوس الحرب القاطعة والخناجر
والمقامع.
وابتكر المصريون نظام الكتائب
و ه ــو أ ق ــدم شـكــل تنظيمي عسكري
ً
معروف عالميا ،وتتكون الكتيبة من
 200جندي لهم قائد ،ويميزهم بين
وحــدات الجيش علم وشــارة خاصة
بهم .ولضمان سيطرة القائد التامة
على الكتيبة ،تم ابتكار سلسلة قيادة
م ـص ـغ ــرة ت ـت ـض ـمــن  4قـ ـ ــادة أص ــاغ ــر
ي ـ ـتـ ــرأس كـ ــل م ـن ـهــم ف ـص ـي ـلــة مـ ــن 50
ً
جنديا ،وتحت قيادة القادة األصاغر
قيادات أصغر يقود كل منها جماعة
من  10جنود .

حمالت عسكرية
وي ـع ــد ك ـت ــاب "ال ـج ـيــش ف ــي مصر
ال ـق ــدي ـم ــة ...ال ـخ ـصــائــص والـ ـش ــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة" ل ـلــدك ـتــور مـحـمــد رأف ــت
عباس ،والصادر عن الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،من أبرز الكتب التي
تناولت الجيش المصري القديم.
ويـشـيــر ال ـك ـتــاب إل ــى أن مـصــر لم
ي ـكــن ل ـهــا ج ـيــش ث ــاب ــت مـنـظــم حتى
نهاية عصر الدولة القديمة ،فلقد كان
لكل مقاطعة أو إقليم قواته الخاصة
بــه ،كما كــان لكل معبد مــن المعابد
الكبيرة قواته الخاصة ،ولم تكن هناك
وحــدة بين هــذه القوات إال في حالة
الضرورة الملحة ،بينما اختلف شكل
الـجـيــش فــي عـصــر الــدولــة الوسطى
إذ ك ــان هـنــاك شـبــه اسـتـقــال ُ
لحكام

األقاليم ومن ثم فقد كانوا يحتفظون
ألنـفـسـهــم ب ـقــوات مشكلة عـلــى غــرار
جيش الدولة.
وي ــرص ــد ال ـك ـت ــاب أهـ ــم ال ـح ـمــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا الـجـيــش
المصري في عصر الدولة الوسطى
في عهد الملك المحارب "سنوسرت
الثالث" ،الذي يعتبر أحد أشهر القادة
العسكريين في مصر القديمة – على
ب ُ ــاد ال ـن ــوب ــة ،وه ــي ال ـح ـمــات الـتــي
خـلــدت ذكــراهــا مــن خــال لوحة عند
حصن سمنة الواقعة جنوب الجندل
الثاني ،وقد توجه الملك "سنوسرت
ال ـث ــال ــث" ،بـنـفـســه ع ـلــى رأس جيشه
أكثر من مرة خالل الحمالت الحربية
المصرية في بالد النوبة ،وذكــر في
لوحة سمنة وغيرها من النصوص
التي تركها في بالد النوبة ،أنه بريء
من أي ابن يأتي من بعده وال يحافظ
على حدود مصر عند الجندل الثاني،
ً
وتـ ـق ــدي ــرا ل ـه ــذا اإلنـ ـج ــاز الـعـسـكــري
للملك "سنوسرت الثالث" ،قام الملك
"تحوتمس الـثــالــث" ،وهــو مــن أعظم
الفراعنة المحاربين في تاريخ مصر
القديمة ،بتمجيده بعد وفاته بنحو
خمسمئة عــام ،ويرفعه إلــى مصاف
ً
اآلل ـه ــة ،وي ـق ــدم ل ــه ال ـقــراب ـيــن تـقــديــرا
ً
ً
واح ـتــرامــا وتـقــديـســا ،وذل ــك يتجلى
عـلــى ج ــدران معبد "ع ـم ــدا" فــي بــاد
النوبة.

عروض خاصة للقطع
العسكرية الفرعونية
وسجالت تحكي
التاريخ

توابل ةديرجلا
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أشرف عبدالباقي :أعود إلى السينما مع «سقراط ونبيلة»

«أخطط لتقديم سيت كوم على المسرح وسيعرض على التلفزيون»
عاد الفنان أشرف عبدالباقي إلى المسرح بتجربتين جديدتين،
عقب السماح باستئناف العروض المسرحية .وفي دردشته
مع "الجريدة" تحدث عن التحديات التي تواجهه ،ومشروعه
ً
السينمائي المرتقب ،فضال عن تقديم "سيت كوم" ألول مرة
على خشبة المسرح ...وإليكم التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● على الرغم من عــدم انتهاء
جائحة كــورونــا فإنك مــن أوائــل
الفنانين الذين عادوا للمسرح؟
المسرح يمر بظروف صعبة،ال ف ــي م ـص ــر ف ـق ــط ولـ ـك ــن ح ــول
العالم ،وهناك المئات من الفرق
الـمـســرحـيــة تـعــانــي ع ــدم وجــود
رؤية واضحة لمستقبلها ،وأعلم
أن تــوق ـيــت الـ ـع ــودة بـمـســرحـيــة
"صباحية مـبــاركــة" صعب على
الـجـمـيــع ،حـيــث ن ـعــرض فــي ظل
انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وهــي
مغامرة على جميع المستويات،
ســواء من الناحية اإلنتاجية أو
من ناحية رد الفعل الجماهيري،
فالطاقة االستيعابية للمسرح لم
تعد بشكل كامل ،وعندما بدأنا
لم تتجاوز نسبة الحضور %25
بسبب اإلجراءات االحترازية.

الوقت المناسب
● كـ ـي ــف ت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار ن ـج ــوم
العمل؟
 ف ـكــرة مـســرحـيــة "صـبــاحـيــةمـ ـب ــارك ــة" مـ ــوجـ ــودة م ـن ــذ ف ـتــرة
ً
طــويـلــة ،وت ـحــديــدا مـنــذ عــروض
فـ ــرقـ ــة م ـ ـسـ ــرح م ـ ـصـ ــر ،وات ـف ـق ــت
حينها عـلــى تقديمها مــع علي
ر بـ ـ ـي ـ ــع وأوس أوس ،و ب ـ ــدأ ن ـ ــا
العمل عليها لتخرج للنور في

الوقت المناسب ،وشاركنا فيها
مجموعة من الممثلين الشباب
الذين قدمت معهم عرض "جريمة
في المعادي" ،وهو من العروض
الجماهيرية التي نجحت بشكل
كبير.

أدوار بطولة
● ه ـ ــل سـ ـت ــواص ــل اك ـت ـش ــاف
المواهب الجديدة في مشاريعك
المقبلة؟
ً
 ال أع ـ ـت ـ ـبـ ــر األمـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ــدي ـ ــدابالنسبة إلي ،وأسعى لمشاركة
ال ــوج ــوه ال ـجــديــدة ف ــي ك ــل عمل
أق ـ ـ ــوم ب ـت ـق ــدي ـم ــه ،م ـ ـ ـ ــادام ه ـنــاك
م ـس ــاح ــة وف ــرص ــة ل ــذل ــك ،ف ـلــدي
حـمــاس دائ ــم للمواهب الشابة،
وكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ــذي ــن
شاركوني نجحوا معي وانطلقوا
ً
مــن عملنا مـعــا فــي أع ـمــال أكثر
وأدوار بطولة.

قلق جماهيري
● هــل شـعــرت بالقلق كمنتج
للمسرحية خاصة مع تخفيض
نسبة الحضور؟
 القلق موجود في أي تجربةانـ ـت ــاجـ ـي ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الحالية ،لكن حسابات اإلنتاج
المسرحي ليست مقتصرة على
أيام العرض األولى فحسب ،ولكن
العملية مستمرة حيث من المقرر
أن ت ـس ـت ـمــر ال ـم ـس ــرح ـي ــة ل ـف ـتــرة
طويلة ،وخاصة مع زيادة اإلقبال
الجماهيري ،فاألمر له حسابات
كثيرة ،وهناك تنسيق مع فريق
العمل الستمرار العروض خالل
المرحلة المقبلة.

● ت ـخــوض تـجــربــة مسرحية
ً
ج ـ ــدي ـ ــدة أيـ ـ ـضـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــو عـ ــرض
"اللوكندة" ،حدثنا عنها؟
 بالفعل ،هو أحدث العروضالـ ـت ــي اق ــدمـ ـه ــا ك ـم ـم ـثــل وم ـن ـتــج
ومخرج ،وسعيد بالتجربة التي
عملنا على التحضير لها لفترة
طويلة خالل األسابيع الماضية،
وأت ــرق ــب ردود ف ـعــل الـجـمـهــور
عليها ،فالعرض مختلف بشكل
كـ ــامـ ــل عـ ــن تـ ـج ــرب ــة "ص ـب ــاح ـي ــة
مباركة" وبفريق عمل جديد.

أضيق الحدود
● هــل تقوم بــإجــراء تغييرات
ع ـلــى ال ـ ـعـ ــروض ،ك ـمــا حـ ــدث في
"مسرح مصر"؟
ب ــالـ ـفـ ـع ــل تـ ـح ــدث ت ـغ ـي ـي ــراتبـشـكــل شـبــه يــومــي فــي كــل ليلة
عرض ،بهدف الظهور في أفضل
صــورة أمــام الجمهور ،وإصالح
أي خ ـط ــأ وإجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـع ــدي ــات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة فـ ــي الـ ـنـ ـص ــوص أو
الــديـكــور أو غـيــرهــا مــن عناصر
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي ،ولـ ـك ــن
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات تـ ـك ــون فـ ــي أض ـيــق
ال ـ ـحـ ــدود وب ــاتـ ـف ــاق م ـس ـبــق مــع
الممثلين و بــاال ق ـتــرا حــات التي
نقوم بالنقاش فيها ،خاصة أننا
نقضي وقتا طويال في البروفات.

مستوى المسرح
● هل تفكر في عودة العروض
على مسارح السعودية؟
قد نعود الستئناف المشروعمـ ــرة أخ ـ ــرى ب ـعــد أزم ـ ــة ك ــورون ــا
ال ـتــي أغ ـل ـقــت ال ـم ـس ــارح وعـلـقــت

أشرف عبدالباقي
األنشطة الفنية بشكل كامل خالل
الفترة الماضية ،فالتوقف كان
ً
اضطراريا وليس على مستوى
الـ ـمـ ـس ــرح فـ ـق ــط ،ولـ ـك ــن لـجـمـيــع
األنشطة.

عمل درامي
● لـ ــديـ ــك م ـ ـش ـ ــروع آخ ـ ـ ــر عــن
"المغامرون الخمسة" فماذا عنه؟
 بالفعل حصلت على حقوقتـ ـق ــدي ــم س ـل ـس ـل ــة "الـ ـمـ ـغ ــام ــرون
الخمسة" بعمل تلفزيوني ،لكن
ال ـم ــوض ــوع تــوقــف بـسـبــب أزم ــة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ب ـعــدمــا قمت
ب ـت ـقــديــم ل ـغــز واح ـ ــد م ـن ـهــا على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وس ــأع ــود السـتـكـمــال الـمـشــروع
خالل الفترة المقبلة ،وهو عمل
درامي ربما نقدمه بشكل حلقات
أسبوعية.
● ه ـ ــل ت ـس ـت ـع ـي ــن ب ــأع ـض ــاء
فــرق ـتــك ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي شــاركــت
بعرض "جريمة في المعادي"؟

عودة المسرح
في زمن
«كورونا»
مغامرة للجميع

 لـ ـ ــم أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـون فـ ـ ــرقـ ـ ــة ،ل ـك ـن ـهــمم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن
ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـم ـت ـل ـكــون
مــوهـبــة حـقـيـقـيــة ،وش ــارك ــوا في
ال ـع ــرض ال ـس ــاب ــق ،وجـ ــزء منهم
قام باالشتراك في العروض التي
أقــدمـهــا ب ــأدوار تناسبهم ،فهي
ليست فرقة بالمعنى المتعارف

عبد الباقي في عرض مسرحي

عـلـيــه ،ولـكـنـهــا مــواهــب متميزة
لدي قناعة بما يقدمونه.

فكرة مختلفة
● م ـ ــاذا ع ــن مـ ـش ــروع ع ــروض
"سـ ـي ــت كـ ـ ــوم" ال ـم ـس ــرح ـي ــة ال ـتــي
تحضر لها؟
 هي فكرة مسرحية مختلفة،واالخ ـ ـتـ ــاف ف ـي ـهــا أن ـن ــا سـنـقــدم
للمرة األولى عروض "سيت كوم"
على خشبة ا لـمـســرح ،فالطريقة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـهـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدة،
وس ـت ـع ـت ـم ــد ف ـ ــي ل ـي ـل ــة الـ ـع ــرض
الواحد على تقديم حلقتين مدة
ً
كل حلقة  45دقيقة تقريبا ،وسيتم
عرضهما على شاشة التلفزيون
عـبــر شــاشــة قـنــاة  dmcفــي وقــت
الحق.
● هـ ـ ــل أخـ ـ ـ ـ ــذك ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح مــن
السينما؟
 ب ــالـ ـعـ ـك ــس ،فـ ـل ــدي مـ ـش ــروعس ـي ـن ـم ــائ ــي ج ــدي ــد أعـ ـم ــل عـلـيــه
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،وهـ ـ ــو مــن
كتابة عبدالحميد كمال وإخراج
ه ـش ــام ال ـشــاف ـعــي ،وي ـح ـمــل اســم
"سـ ـق ــراط ون ـب ـي ـلــة" ،وأجـ ـس ــد من
خالله شخصية دور والد نبيلة،
ونـشــاهــد الـكـثـيــر مــن التفاصيل
في األحداث.
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أخبار النجوم

جومانة مراد تكشف كواليس
مسلسل «مدرسة الحب»
ك ـش ـفــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـس ــوري ــة
جومانا مراد ،كواليس إنتاجها
م ـس ـل ـس ــل "م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــب"،
والمشاركة فيه كممثلة ،الفتة
إلــى أنـهــا كــانــت مترقبة لــردود
الـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل .وق ــال ــت
جومانا ،في تصريح صحافي:
"س ـع ـيــدة جـ ــدا ،ب ــأن المسلسل
نال إعجاب الجمهور( .مدرسة
ال ـحــب) مــن إن ـتــاجــي ،ويـتـنــاول
العديد من قصص الحب ،أشارك
فيه كممثلة من خالل  8حلقات،
تحمل اسم (العاشق والمعشوق)
مع ممثلين أتراك ،أبرزهم :بولنت
إينال ،ومراد يلدريم ،وكنت أنا
الــوحـيــدة الـعــربـيــة" .وأضــافــت:
"ك ـن ــت مـتـخــوفــة جـ ــدا م ــن هــذه
التجربة ،ألنها تحدث ألول مرة
في الوطن العربي ،لكن الحمد
ل ـلــه ن ــال ــت إعـ ـج ــاب ال ـج ـم ـهــور،
وردود الفعل كانت هائلة ،وكنت
(تريند) وقت عرض العمل".
وأردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ــومـ ـ ــانـ ـ ــا" :أي
شـخـصـيــة أج ـ ِّـس ــده ــا أعيشها
كأنني أنا ،ومن الوارد أن يكون
هناك تشابه في بعض األمــور
بين جومانا وشخصيتي في

جومانة مراد
الـمـسـلـســل ،لـكــن مــا أعجبني
في الــدور أنــه يحمل تحوالت
عديدة ،ومستفز ألي ممثل".
وواص ـلــت حديثها" :أعمل
كمنتجة منذ عــام  ،2008هذا
لـيــس أول إن ـت ــاج ل ــي ،وع ــادة
م ــا أش ـ ــارك ف ــي األع ـم ــال التي
أنتجهاُ ،
ويعد (مدرسة الحب)
من أقــل األعمال التي شاركت
ب ـ ـهـ ــا ك ـم ـم ـث ـل ــة وكـ ـ ــانـ ـ ــت مــن
إنتاجي".

إياد نصار مرشح لـ «االختيار »2
مع كريم عبدالعزيز
رش ـح ــت ال ـج ـهــة المنتجة
والمخرج بيتر ميمي ،الفنان
األردني إياد نصار للمشاركة
ف ــي مـسـلـســل "االخـ ـتـ ـي ــار ،"2
للنجمين ك ــري ــم عـبــدالـعــزيــز
وأح ـم ــد م ـك ــي ،ل ـي ـكــون ضمن
أب ـطــال المسلسل ،ول ــم يوقع
بشكل رسمي حتى اآلن ،حيث
أب ـ ــدى مــواف ـق ـتــه ع ـلــى الـعـمــل.
ومقرر أن يوقع على المسلسل
بعد االنتهاء على التفاصيل
التي تخص الدور الذي يظهر
به في أحداث المسلسل.
وانتهى مؤلف العمل هاني
سرحان من كتابة أول  15حلقة
من المسلسل ،وقام بتسليمها،
وي ـ ــواص ـ ــل فـ ــي ك ـت ــاب ــة بــاقــي
الحلقات ،قبل انطالق تصويره
الشهر المقبلُ .
ويعد مسلسل
"االختيار  "2التجربة الثانية
لنصار ،للمشاركة في أعمال
وطنية مصرية ،بعدما شارك
في فيلم "الممر" ،الــذي ناقش
ب ـط ــوالت ال ـج ـيــش ال ـم ـصــري.
ونجح نصار في تجسيد دور
الضابط اإلسرائيلي ،وحقق

إياد نصار
"تريند" على مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ن ـظ ــرا إلشـ ــادة
الجمهور بإتقانه الشخصية.
وك ــان ــت شــركــة سينرجي
أعـلـنــت تـقــديــم ال ـجــزء الثاني
من مسلسل "االختيار" ،بطولة
الـنـجـمـيــن كــريــم عـبــدالـعــزيــز
وأح ـمــد مـكــي ،وإخ ـ ــراج بيتر
ميمي ،حيث يـتـنــاول العمل
بـطــولــة ج ــدي ــدة م ــن بـطــوالت
رجـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
والشرطة.

الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي تنطلق اليوم مهرجان الموسيقى العربية يقام
في الهواء الطلق للمرة األولى
ً
احترازية
إجراءات
وسط
والحلم»
«اإلنسان
شعار
تحمل
بدورته الـ  29على مسرح النافورة تجنبا لـ «كورونا»
الجونة  -ةديرجلا

•

تنطلق مساء اليوم
فعاليات الدورة الرابعة
لمهرجان الجونة
السينمائي ليكون أول
مهرجان سينمائي يقام
بعد انتشار جائحة
كورونا.

حفل افتتاح
المهرجان
يشهد تحية
وإهداء لفنانين
راحلين

وس ـ ــط إجـ ـ ـ ـ ــراءات احـ ـت ــرازي ــة م ـش ــددة
وتطبيق التباعد االجتماعي لضمان سالمة
الحضور ،يبدأ مهرجان الجونة السينمائي
ال ـي ــوم خ ـطــوة مـهـمــة ف ــي افـتـتــاحــه بسبب
تخفيض أعــداد الحاضرين في المهرجان
ً
التزاما بــاإلجــراء ات المطبقة ،فيما تحمل
الدورة الجديدة شعار "اإلنسان والحلم".
وت ـق ــدم حـفــل االف ـت ـتــاح الـمــذيـعــة هيلدا
خ ـل ـي ـفــة ف ــي وقـ ــت س ـي ــوج ــد ف ـي ــه عـ ــدد مــن
الـ ـم ــذيـ ـع ــات ل ـت ـق ــدي ــم ح ـل ـق ــات خ ــاص ــة مــن
المهرجان الــذي يستمر على مــدار  9أيــام
يـبــدأهــا الـلـيـلــة بـتـكــريــم مـهـنــدس الــديـكــور
أنسي أبوسيف والممثل الفرنسي جيرارد
ديـبــارديــو إذ سيحصدان جــائــزة اإلنـجــاز
اإلبـ ــداعـ ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـف ـن ــان الـمـغــربــي
سعيد ت ـج ـمــاوي ،ال ــذي سيحصد جــائــزة
عمر الشريف ،بينما يتسلم الفنان خالد
الصاوي تكريمه بجائزة اإلبــداع في حفل
الختام.

للمرة األولى
وي ـش ـهــد ح ـفــل االف ـت ـت ــاح تـحـيــة وإهـ ــداء
للفنانين الراحلين عن عالمنا خــال منذ
نـهــايــة الـ ــدورة الـمــاضـيــة وحـتــى اآلن وفــي
مقدمتهم رجاء الجداوي ،ومحمود ياسين
وش ــوي ـك ــار ،فـيـمــا سـيـكــون فـيـلــم االفـتـتــاح
"الــرجــل ال ــذي بــاع ظـهــره" للمخرجة كوثر
بــن هنية هــو فيلم االفـتـتــاح ،وســط أجــواء
اح ـت ـفــال ـيــة بــال ـف ـي ـلــم ال ـ ــذي ي ـع ــرض لـلـمــرة
ً
األولى عربيا.

ً
وس ـي ـت ـض ـمــن ح ـفــل االف ـت ـت ــاح تـعــريـفــا
بأعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان
ً
المختلفة التي كشف عنها النقاب أخيرا
إذ يترأس لجنة تحكيم األفــام الروائية
الـطــويـلــة ،الـمـخــرج والمنتج بيتر ويبر،
وتضم اللجنة في عضويتها الممثل آسر
ياسين ،والمخرج وكاتب السيناريو أمجد
أبوالعالء ،إضافة إلى رودريغو سيبوليدا،
والمنتج تيري لينوفل ،أما لجنة تحكيم
مسابقة األفــام الوثائقية الطويلة ،التي
ترأسها المنتجة ماري بيير ماسيا ،فتضم
في عضويتها المخرجة والمنتجة ماريان
خ ـ ــوري ،وال ـمــون ـت ـيــر وال ـم ـخ ــرج سـيـمــون
ال ـه ـب ــر ،وال ـم ـن ـتــج وال ـم ـب ــرم ــج ال ـســويــدي
ف ــري ــدي أول ـ ـسـ ــون ،وبـ ــرنـ ــارد ك ـ ـ ــارل ،كـمــا
سيتم تقديم لجنة تحكيم مسابقة األفالم
القصيرة ،التي ترأسها المخرجة ر جــاء
ع ـم ــاري ،وت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا الممثل
الـهـنــدي عـلــي فـضــل ،وكــاتــب السيناريو
وال ـم ـن ـت ــج ال ـف ــرن ـس ــي جـ ـي ــوم دي سـ ــاي،
والممثلة كندة علوش ،إضافة إلى الممثلة
السنغالية مريم نداي.

فيلمان مصريان
وت ـن ـط ـلــق ال ـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة لـمـهــرجــان
ً
ً
الجونة بعرض  65فيلما سينمائيا وسط
ً
غياب لألفالم المصرية كليا في مسابقة
األف ــام الــروائ ـيــة الـطــويـلــة ،بينما يوجد
ال ـف ـنــان ال ـم ـصــري أح ـمــد مــالــك م ــن خــال
فيلمه األسترالي

للمرة األولى في تاريخ
م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
ال ـع ــرب ـي ــة ،ت ـق ــام فـعــالـيــاتــه
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـكـ ـ ــان م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــوح ،إذ
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة
ال ـم ـص ــري ــة إق ــام ــة الـ ـ ــدورة
ال ـ ـ  29ل ـل ـم ـهــرجــان الـمـقــرر
انطالقها في أول نوفمبر
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،عـ ـ ـل ـ ــى «مـ ـ ـس ـ ــرح
الـ ـن ــاف ــورة» ب ـ ــدار األوبـ ـ ــرا،
وت ـ ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
ً
حاليا ليسع أكبر عدد من
الجمهور ،مع اتخاذ جميع
اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة من
فيروس كورونا.

هيلدا خليفة
"حارس الذهب" المشارك في المسابقة
الرسمية ،بينما يوجد فيلمان مصريان
في مسابقة األفالم القصيرة.
ويقدم جسر الجونة السينمائي ،هذا
العام أربع حلقات نقاشية ،أبرزها؛ "تمكين
النساء فى صناعة السينما" ،التي تقام
بمشاركة عــدد مــن الـنـســاء الـعــامــات في
صناعة السينما ،من بينهن؛ الفنانة منة
شلبي ،والمخرجتان نجوى نجار وجيهان
ال ـ ـطـ ــاهـ ــري ،وال ـم ــذي ـع ــة ري ـ ــا أب ـ ــي راش ـ ــد،
والممثلة الهندية ريشا تشادا ،كما يناقش
ً
أيضا "دور المهرجانات السينمائية في
زمن كوفيد ـ  ،"19و"رحلة صانع األفالم من
مختبرات تطوير األفالم وحتى منصات
العرض الرقمي" ،و"وسائل اإلعالم الرقمية
في ضوء جائحة عالمية".

المرونة الكافية

احمد مالك في فيلم األسترالي

شعار «الجونة»

ك ـمــا يـنـظــم ث ــاث م ـح ــاض ــرات ،األول ــى
حـ ـ ــوار م ــع ال ـن ـج ــم الـ ـهـ ـن ــدي ع ـل ــي ف ـضــل،
والثانية محاضرة لمدير التصوير أحمد
ال ـمــرســي ب ـع ـنــوان "ك ـي ــف تـحـكــي قصتك
ً
بـ ـص ــري ــا مـ ــع ام ـ ـتـ ــاك الـ ـم ــرون ــة ال ـكــاف ـيــة
للتكيف مع الظروف المتغيرة" ،والثالثة
ً
م ـح ــاض ــرة ت ـق ــام اف ـت ــراض ـي ــا لنتفليكس
يقدمها كريستوفر ماك مدير قسم تطوير
واستثمار المواهب اإلبداعية العالمية في
شركة نتفليكس.

مشاركة واسعة
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة
الـ ـح ــالـ ـي ــة عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
نـ ـج ــوم الـ ـغـ ـن ــاء فـ ــي م ـصــر
والوطن العربي ،وتستمر
فعاليات المهرجان حتى
 10نوفمبر المقبل.
و ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت دار األو ب ـ ـ ـ ـ ــرا
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
ال ــدكـ ـت ــور مـ ـج ــدي ص ــاب ــر،
أعـلـنــت تـفــاصـيــل وش ــروط
مـســابـقــة الــدك ـتــورة رتـيـبــة
الحفني في الغناء والعزف
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاح ـ ـبـ ــة لـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
الدورة.
و قــا لــت ا لـفـنــا نــة جيهان
مــر ســي ،مــد يــرة المهرجان
وا ل ـم ــؤ ت ـم ــر ،إن ا لـمـســا بـقــة
ه ــذا ال ـع ــام اش ـتــرطــت أداء
أغنية جــد يــدة تقدم للمرة
األو ل ــى على أال يــز يــد عمر
ً
المتسابق عـلــى  45عــا مــا ،
وأن ي ـقــوم بـتـقــديــم مــدونــة
موسيقية تضم العناصر
الـفـنـيــة لــأغـنـيــة (الـتــألـيــف
– ا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــن – ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــوز يـ ـ ــع
الموسيقي – ا لـغـنــاء) إ لــى
ج ــان ــب اس ـط ــوان ــة مــدمـجــة
ً
م ـن ـف ــذة ف ـع ـل ـي ــا ،مــوض ـحــة

شعار المهرجان
أ نــه تــم ر صــد جــا ئــزة للفائز
قيمتها  100ألف جنيه.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت مـ ـ ــرسـ ـ ــي :أمـ ــا
ال ـق ـس ــم الـ ـخ ــاص بــال ـش ـبــاب
ف ـمــوضــوعــه ف ــن االرتـ ـج ــال،
و ي ـ ـش ـ ـتـ ــرط ان ي ـ ـكـ ــون ع ـمــر
ا لـ ـمـ ـتـ ـس ــا ب ــق بـ ـي ــن  17و 35
ً
ع ـ ــا م ـ ــا  ،وأن ي ـ ـ ــؤدى أ غ ـن ـي ــة
مــن أحــد الـقــوالــب الـتــراثـيــة،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة م ــن
ا خـتـيــاره ،يتخللها ارتجال
أو م ــوال ،و تــم ر صــد جوائز
للفائزين بالمراكز الثالثة
األو ل ــى بقيمة إ جـمــا لـيــة 75
ألف جنيه.

آلة التشيللو
أ مــا مسابقة ا لـعــزف على
آل ـ ــة ال ـت ـش ـي ـل ـلــو فــاش ـتــرطــت
أال ي ــز ي ــد ع ـم ــر ا ل ـم ـت ـســا بــق
ً
ع ـلــى  35ع ــا م ــا  ،وأن ي ــؤدي
مـقـطــوعــة مــن أح ــد الـقــوالــب
اآل لـيــة ،ا لــى جــا نــب مقطوعة
م ـ ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاره ي ـت ـخ ـل ـل ـه ــا
تـقــاسـيــم فــي م ـقــام الـبـيــاتــي

ومشتقاته أو مقام الرست
ومشتقاته ،وتم رصد ثالث
جـ ـ ــوائـ ـ ــز ل ـ ـل ـ ـمـ ــراكـ ــز األول ـ ـ ــى
بقيمة  45ألف جنيه ،ويمكن
إلدارة ا لـ ـمـ ـس ــا بـ ـق ــة ت ــو ف ـي ــر
ع ـ ـ ـ ـ ــازف ع ـ ـ ـ ــود لـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة
المتسابق بناء على رغبته،
وت ــم ت ـحــديــد م ــوع ــد لـتـلـقــي
طلبات اال لـتـحــاق بمختلف
فروع المسابقة.

إعالن شروط
مسابقة رتيبة
الحفني في
الغناء والعزف

١٤

sudoku

من  5أحرف وهي اسم البرج التاسع من األبراج االثني عشر من دائرة البروج.
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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

7

8

9

القوس

كلمة السر

 1ـ نـ ـه ــر ف ـ ــي ت ــر ك ـي ــا
ي ـ ـعـ ــرف بـ ــاسـ ــم ال ـن ـه ــر
9
األحمر
 2ـ أ هـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــدن جـ ــزر
 5ـ أرجع  -متشابهان  7ـ ضــد جمود  -ثلثا  9ـ ريــاضــي نرويجي
ك ـ ـنـ ــاريـ ــا ف ـ ــي كـ ـن ــاري ــا الوجه
الكبرى
مخترع نظرية التكامل
 4ـ إق ـل ـي ــم واسـ ـ ــع فــي  6ـ م ـم ـث ـل ــة م ـصــر يــة زرع
 8ـ أفاق  -استمر
اإلهليلجي
قديرة
 3ـ ار تـ ـف ــع  -تـقــا سـيــم وسط السعودية
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ر
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ً
عموديا:

7

sudoku

 1ـ ق ـل ـع ــة تـ ـق ــع ضـمــن
سالسل جبال الساحل
الـ ـس ــوري ك ــان ــت تـعــرف
باسم «حصن الفرسان»
 2ـ ان ـم ـحــى  -ع ــاج ــز -
ضد ميت
 3ـ ج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة ع ــر بـ ـي ــة
أسسها خليل سركيس
في بيروت عام 1877
 4ـ والد  -الئق
 5ـ م ـم ــدد (م ـب ـع ـثــرة) -
َ
خاص َم
 6ـ ضجر  -سلطان
 7ـ طمأنينة  -أرشد
 8ـ نهض  -مدينة أثرية
إيطالية
 9ـ غيم  -ألقى
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خدعة
تلفاز
اقامة

6

9

كلمات متقاطعة
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أفقيا:
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جهة
جنوب
شفقة
نفسية

صيغة
ضعف
كوكب
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شبكة
حظ
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صفة
قانون
معالم
منطقة
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com
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تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4562الجمعة  23أكتوبر 2020م  6 /ربيع األول 1442هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال ميراث أفضل من مهنة مهنيا :ال تتردد في اقتحام الصعاب،
فأنت قادر على المواجهة.
تتعلمها وتبرع فيها.
ً
ً
عاطفيا :لقد أغويت قلب أحد من عاطفيا :يحاول الواشون أن يفرقوا
بينكما ،لكن حبكما أقوى.
الطرف اآلخر ،وأنت ال تهتم به.
ً
ً
ً ُ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :الـ ـح ــازم ف ــي تــربـيـتــه اجتماعيا :كن محسنا مع اآلخرين،
ألوالده ال حاجة إلرشاده.
فإن الله يحب المحسنين.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :م ـه ــارت ــك ف ــي ال ـع ـمــل ال
تكتمل إال بالعلم وطول االختبار.
ً
عــاط ـف ـيــا :ان ـظ ــر أنـ ــت والـحـبـيــب
بــات ـجــاه واحـ ــد ت ـصــان بسرعة
أكبر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال أحــد يستطيع أن
ِّ
يغير ما بنفسك إذا لم تقم أنت
بذلك.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :ز يـنــة عملك حسن إ نـجــازه،
فواظب في مهارتك حتى النهاية.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ـح ــب الـ ـ ـص ـ ــادق عـطـيــة
يمنحها الحبيب لك.
ً
اجتماعيا :خير ما أورثــك أهلك هو
األدب في تعاملك مع الناس.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :ا بــدأ بتعليم نفسك الصنعة
قبل تعليم غيرك.
ً
ّ
عاطفيا :يلومونك على حبها ،لكنك
ً
ال تكترث أبدا إلى أحد.
ً
اجتماعيا :تترجم إرادتك القوية إلى
أفعال تفرح بها قلوب محبيك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :ال شــيء بعيد التحقيق إذا
توافرت لديك اإلرادة الجيدة.
ً
عاطفيا :الحب المتبادل بينكما هو
تاج عالقتكما الطيبة.
ً
ً
اجتماعيا :ال يكفيك أن تضع خيرا مع
الفقراء ،بل أن تحسن صنعه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اطلب الجودة في إنجاز
عملك ،فيتكلل بالنجاح األكيد.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بـغـيــرة شــديــدة
عندما يصفون الحبيب بنعوت
جميلة.
ً
اجتماعيا :ال شيء مستحيال إذا
وجدت لديك إرادة التغيير.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ي ــري ــد ال ــزب ــائ ــن مـنــك
ً
ً
عــاطـفــة ،بــل ي ــري ــدون عـمــا جـيــدا
ً
ومتقنعا.
ً
عاطفيا :خالف قوي يقع بينكما
تتبعه فترات من ُ
البعد الروحي.
ً
استغن عن كثرة الكالم،
اجتماعيا:
ِ
واستمع إلى نصائح أهلك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ابحث عن إجــادة عملك ال
عن الوقت الذي يستغرقه.
ً
عاطفيا :ال تستمع إلــى لــوم أحد،
ألن الحب أعمى عينيك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن الـقـبــاحــة
ع ـنــدمــا ت ــراه ــا ،وال ت ـف ـعــل ســوى
الحسنات.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :جاء في الحديث" :إن الله يحب
ً
إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه".
ً
عــاط ـف ـيــا :تــرت ـكــب ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان
ح ـم ــاق ــة ت ـج ــاه ال ـح ـب ـي ــب ،فــان ـت ـبــه إل ــى
تصرفاتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـصــديــق الــوفــي هــو الــذي
يقف إلى جانبك في أيام الشدة والرخاء.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :عملك يأتي في الطليعة ،فال
تجعله يسرق ُ
العمر منك.
ً
عاطفيا  :ال أ حــد يستطيع أن ِّ
يفر ق
بينكما إال إذا سمحتما له بذلك.
ً
اجتماعيا :قبل أن تدعو الناس إلى
عمل الخير اصنعه بنفسك!
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا  :ال كنز لك أفضل من العلم
في سبيل مهنتك.
ً
عــاطـفـيــا :يبتسم الـحـبـيــب ويـفــرح
َّ
لمجرد رؤيتك ،فال تبخل عليه
قلبه
بوقتك.
ً
اجتماعيا :ابتسم حتى للشر يهرب
من أمامك بسرعة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر
خبريات

ً
نعاني عدم وجود نص كوميدي يحمل أفكارا أو مواقف جديدة
عبدالعزيز النصار فنان كويتي شاب ،تميز بأدائه األدوار الكوميدية
في المسرح والتلفزيون ،تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية،
قسم التمثيل واإلخراج ،وبرع في الكوميديا بشكل خاص.
بهذا الصيت ،مع الجد واالجتهاد في العمل ،أصبح النصار في فترة
قصيرة نجما من نجوم الكوميديا في الكويت ً،وجمهوره يتألف من
مختلف المراحل والفئات العمريةّ ،قدم عددا من األعمال الدرامية
التلفزيونية ،ومنها حدود الشر ،وحبيبي حياتي ،وسيل وهيل ،وخيوط
حرير ،وغيرها.
نرمين أحمد

الفنان هو
المسؤول
األول عما
ّ
يقدمه في
المسرح
الجماهيري
أو األكاديمي

• ال ـكــوم ـيــديــا ه ــي ســاحـتــك
ومـ ـس ــاحـ ـت ــك ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــرع فــي
تـقــديـمـهــا ،فـهــل ف ــي خـطـطــك أن
تـ ـق ــدم ش ـخ ـص ـي ــات ت ــراج ـي ــدي ــة
أو جـ ـ ــادة ،أم أن ت ـلــك ال ـخ ـطــوة
مؤجلة ،لكونك قلقا من ردة فعل
الجمهور؟
 نـ ـع ــم ص ـح ـي ــح ان ـط ــاق ـت ــيوأعـ ـم ــال ــي الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ذات
طــابــع كــوم ـيــدي ،لـكــن بالعكس
ان ـ ـ ــا جـ ــاهـ ــز لـ ـتـ ـق ــدي ــم األع ـ ـمـ ــال
الدرامية التراجيدية والـجــادة،
وعــن قريب هنالك مشروع يتم
العمل عليه ،وأعتقد أن الجمهور
سيتقبله ويتلقاه ب ــردود فعل

ّ
وقدم مسرحيات نذكر منها :آخر رجل بالعالم ،وليلة زفته،
والعظماء السبعة ،ومبروك ما ياكم ،وغيرها ،وله تجربة
سينمائية من خالل فيلم عتيج.
«الديوانية» في
ً
شارك في العمل اإلذاعي من خالل برنامج ً
إذاعة مارينا إف إم ،وحقق نجاحا لكونه مقدما إذاعيا ،وهو أحد
وعرض العديد ًمن
أعضاء ومؤسسي «غروب البالم» الذي ّقدم
ً
المسرحيات في الكويت والسعودية ،والقت نجاحا جماهيريا،
«الجريدة» حاورته وهذا ما قاله:

جيدة إذا كنت صادقا في تقديم
الشخصية ،وأتمنى ذلك.
• قدمت مسرحيات أكاديمية
كثيرة ،وحصدت عنها العديد من
الـجــوائــز فــي الـمـهــرجــانــات ،ومــن
ث ــم ات ـج ـهــت لـلـعـمــل ف ــي الـمـســرح
التجاري ،حدثنا من وجهة نظرك
اي ـه ـمــا أم ـت ــع ف ــي ال ـع ـمــل وأيـهـمــا
يضيف لخبراتك المزيد؟
 ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـ ــي ،ك ـ ــل مـنـهــمم ـس ــرح أيـ ــا كـ ــان ال ـم ـس ـم ــى ،لـكــن
ي ـك ـمــن االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي الـمـتـلـقــي،
فــالـجـمـهــور ال ـع ــادي يختلف عن
النخبوي ،ولكن بالنسبة للخبرة
أو المتعة أو ا لـشـغــف بالمسرح
فهي مــوجــودة فــي كــل المتلقين،
وال ـخ ـبــرة تــزدهــر وتـنـمــو فــي كل
منهم ،وبالنسبة لي أنا ضد فكرة
«الجمهور عــاوز كــده» ،الجمهور
نحن من نستطيع أن نشكل رؤيته
فــي أي مــن الـمـســرحـيــن ،والـفـنــان
ه ــو ال ـم ـس ــؤول األول ع ــن الـعـمــل
ال ــذي يـقــدمــه ،س ــواء كــان مسرحا
جـمــاهـيــريــا أو أكــاديـمـيــا ،ولــذلــك
برأيي أن كال المسرحين تجربة
واحدة ومتعة واحدة.

فكرة كوميدية

النصار مع مرام البلوشي ونورا العميري بـ «الحزرة»

هاني شاكر يبكي
على الهواء

• هل ترى أن األعمال الدرامية
الكوميدية تأخذ حقها كتابة ،وهل
ّ
من كتاب متخصصين في كتابة
الكوميديا في هذه الفترة؟
 نـ ـح ــن نـ ـع ــان ــي عـ ـ ــدم وجـ ــودنــص ،أو حتى ن ــدرة وج ــود نص
كوميدي يحمل أفكارا أو ومواقف
جــديــدة ،ال أود أن أقــول أصبحنا
نـتـشــابــه ،ولـكــن قليل مــا نحصل

ع ـل ــى فـ ـك ــرة ك ــوم ـي ــدي ــة ج ــدي ــدة،
لــذلــك دائ ـمــا مــا نلجأ إل ــى «إفـيــه»
الـكـلـمــة ،ال أدري هــل ه ــذا قصور
من الكاتب أو الفنان ،ولكن الكاتب
ف ــي وجـ ـه ــة نـ ـظ ــري ع ـل ـيــه كـتــابــة
كــل مــن الـكــومـيــدي والـتــراجـيــدي
وال ـبــول ـي ـســي واإلث ـ ـ ــارة وال ــرع ــب،
ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن أي ـض ــا أن الـسـبــب
فــي ذل ــك ع ــدم اإلق ـب ــال واالهـتـمــام
ب ــاألع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة الـكــومـيــديــة
كتلك األعمال الدرامية االجتماعية
أو الـتــراجـيــديــة ،فــي رأي ــي هنالك
عالمة استفهام كبيرة حــول هذا
السؤال ،أوجهها للجميع؛ فنانين
كتاب
وكـتــابــا ،لـمــاذا ليس لدينا ّ
متخصصون للكوميديا وأفكار
جديدة للطرح؟ ال أعــرف حقيقة،
لكن ما أعرفه أن الكوميديا حقا
ال تأخذ حظها كتابة.

االنتشار ضروري
• هل تتطلب الشهرة أن يقدم
ال ـف ـنــان ف ــي بــدايــاتــه أع ـم ــاال غير
راض عـنـهــا؟ وم ــا هــي سياستك
فــي العمل؛ انتشار ثــم انـتـقــاء ،أم
أنك تفضل االنتقاء على االنتشار؟
 أن ــا أؤي ــد سـيــاســة االنـتـشــارومن ثم االنتقاء ،ودائما ما أقول
إن الفنان يجب أن يبدأ من الصفر،
والصفر بالنسبة لي هو االنتشار،
ففي البداية يجب أن أقـ ّـدم أعماال
حتى وإن كنت غير راض عن الكم
أو عن الدور أو عن المساحة ،ولكن
ف ــي ال ـبــدايــة االن ـت ـشــار ضـ ــروري،
يلي ذلــك إثـبــات الــوجــود ،فيجب
أن تـثـبــت وجـ ــودك كممثل ويلي
ذل ــك االن ـت ـق ــاء ،وه ـن ــا عـلـيــك عــدم
تقديم أي عمل واخـتـيــار األدوار

عبد العزيز النصار

والشخصيات على أسس ومعايير
تخدمك وترفع من مكانتك الفنية،
فــي الـبــدايــة تضحيات االنـتـشــار
ضــروريــة ،وسيأتي مــن بعد ذلك
االنتقاء ،واختيار ما يجب تقديمه
للجمهور.

برنامج الديوانية
• م ــا الـ ــذي أض ــاف ــه ل ــك الـعـمــل
اإلذاعي كفنان؟
 العمل اإلذاع ــي عـ ّـرفـنــي علىجـمـهــور جــديــد ،وجـعـلـنــي أكسر
الـحــاجــز بـيـنــي وب ـيــن الـجـمـهــور،
ألنـ ــه ح ـتــى ف ــي ال ـم ـس ــرح هـنــالــك
دائ ـ ـمـ ــا الـ ـح ــاج ــز ال ـ ــراب ـ ــع بـيـنـنــا
وبين الجمهور ،اإلذاع ــة سمحت
ل ـ ــي ب ــالـ ـتـ ـف ــاع ــل م ـ ــع ال ـج ـم ـه ــور،
أتـفــاعــل معهم وأس ـمــع همومهم
ومـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم ،وأق ـ ـ ـ ــول رأيـ ـ ــي فــي
الـمــواضـيــع ال ـتــي نـعــرضـهــا على
المستمعين ،تـجــر بــة استمتعت
ب ـهــا جـ ــدا م ــع ف ــري ــق ع ـمــل إذاعـ ــة
« م ـ ــار يـ ـ ـن ـ ــا إف إم» ،وأ ح ـ ـ ـ ــب مــن
خــالـكــم أن أوج ــه لـهــم كــل الشكر
على ترشيحهم لي للمشاركة في
برنامج الديوانية ،مضى عامان
تقريبا وأنا أشارك معهم ،ومازلت
مستمتعا جدا بتلك التجربة.

مختلف وجديد
• ما الذي جعلك جزاء من فريق
«غ ــروب ال ـبــام» ،أو مــا المميزات
التي وجدتها في «غــروب البالم»
وجعلت منك أحد أعضائهم؟
 في البداية كانت المصادفةالتي دفعتني للقاء الفنان حسن
الـ ـب ــام ،ول ــم أت ــوق ــع ف ــي ي ــوم أنــه

سـيـكــون هـنــالــك «غـ ــروب ال ـبــام»،
وهـ ــذه الـمـجـمــوعــة ال ـح ـلــوة ،ومــا
جعلني أستمر أو أعتبر نفسي
ع ـلــى ح ــد ق ــول ح ـســن ال ـب ــام من
مــؤس ـســي «غ ـ ــروب الـ ـب ــام» ،ولــي
الـ ـش ــرف وال ـف ـخ ــر ص ــراح ــة بـهــذا
ال ـ ـش ـ ــيء ،أنـ ـن ــا غـ ـ ـ ــروب م ـت ـع ــاون
وباحث دائما عن الفكرة الجديدة
وعن تجربة أعمال جديدة ،غروب
جريء ،وهذا ما يميزه في التقديم
مــا هــو مختلف وجــديــد عليك أال
ت ـخــاف وت ــدخ ــل بـقـلــب مـيــت كما
يقولون ،حتى طريقة تقديم الفكرة
المسرحية نحاول أن تكون بشكل
م ـغــايــر ،فـفــي ك ــل م ــرة ن ـح ــاول أن
نقدم أسلوبا جديدا ،ومن الممكن
أن ن ـف ـشــل م ـ ــرات ون ـن ـج ــح م ــرات
أخ ــرى ،وه ــذه هــي ح ــاوة غــروب
الـبــام ،يـجــازف وليست لديه أي
مشكلة بأن يغلط ويتعلم ،غروب
متصالح مع نفسه إذا قـ ّـدم عمال
جيدا يــدرك ذلــك ،وإذا كــان العمل
ليس جيدا أو ليس على مستوى
أيضا يعترف بذلك ،ويعمل على
تعديله وإصالح نقاط الخلل فيه،
كما أننا كـ «غروب» يجمعنا حب
وصداقة وأخوة وكواليس ممتعة
خالية من المشاكل الداخلية ،كل
ما ذكرته هو ما يجعلني أستمر
مع هذا الغروب.

فكرة ونص
• هــل مــن جــديــد سيطرح في
ً
السوق دراميا أو مسرحيا قريبا؟
 انتهيت من تصوير مسلسل«نـبــض مــؤقــت» مــن تأليف مريم
القالف وإخــراج سعود بوعبيد،
وبطولة مجموعة مــن الفنانين

هيا عبدالسالم وشـهــاب جوهر
وم ـي ـث ــم ب ـ ــدر وعـ ـل ــي الـحـسـيـنــي
ومـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الفنانين
ال أود أن أنـ ـس ــى ذك ـ ــر أح ــده ــم،
وهــو عمل درام ــي وإن شــاء الله
ّ
سيعرض قريبا ،وأيضا لدي فيلم
«مسج» جاهز للعرض منذ عام
انتهينا من تصويره ،ولكن نظرا
ألوضاع «كورونا» واألحداث التي
طرأت هي ما أجلت عرضه ،وحين
تـ ـع ــود ال ـس ـي ـن ـمــا ل ـل ـع ـمــل سـيـتــم
عرضه إن شاء الله.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــرح ن ـحــن
نستعد ،وبانتظار إذن السلطات
ال ـص ـح ـيــة أن ت ـع ـلــن ع ـ ــودة فتح
ال ـم ـس ــارح ،ون ـحــن نـجـهــز لــذلــك،
ل ــديـ ـن ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ف ـ ـكـ ــرة ون ــص
نجهز لتقديمها ،س ــواء هنا أو
في المملكة العربية السعودية،
والتحضيرات جــاريــة للمسرح،
ونـتـمـنــى إن ش ــاء ال ـلــه أن تعود
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ون ـل ـت ـق ــي
الجمهور في القريب العاجل.

شخصية مؤثرة
• مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر أح ـ ــام ـ ــك
وطموحاتك التي تسعى إليها؟
 ب ـص ــراح ــة أح ـ ـ ــاول وأس ـع ــىأن أك ـ ــون شـخـصـيــة م ــؤث ــرة في
الـمـجـتـمــع بـشـكــل إي ـجــابــي ،وأن
أق ــدم شيئا يفيد حتى ولــو كان
المستفيد مجتمعا صغيرا ،وأن
أؤث ــر بشكل إيجابي على حياة
أحد ،وأن أكون السبب في إلهام
أحــدهــم دون أن أع ــرف ذل ــك ،تلك
هــي أك ـبــر أحــامــي وطـمــوحــاتــي
الـ ـت ــي أسـ ـع ــى ل ـه ــا وأعـ ـم ــل عـلــى
تحقيقها.

«اإلنتاج البرامجي» تشارك في إكسبو  2021خالد جمال :لن نستكمل تصوير
مسلسل «مع الحرملك»
تـ ـ ـش ـ ــارك م ــؤسـ ـس ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
ال ـبــرام ـجــي الـمـشـتــرك لمجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ،ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا علي
الـ ــريـ ــس ،ف ــي اج ـت ـم ــاع ال ـفــريــق
اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ل ـ ــأم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لمجلس التعاون بجناح يضم
دول المجلس فــي دبــي إكسبو
.2021
وقــال الدكتور المخرج علي
حـســن ،ممثل المؤسسة عضو
ال ـ ـفـ ــريـ ــق اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــاص
بـ ــال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
المرافقة لجناح األمانة العامة،
إن األمـ ــانـ ــة س ـت ـق ـيــم جـنــاحـهــا
ضـمــن فـعــالـيــات وأجـنـحــة دول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي هـ ــذا
المعرض المرتقب ،والذي يمثل
ال ـح ــدث األهـ ــم عــال ـم ـيــا ،وال ــذي
تستقبله مدينة دبي في أكتوبر
.2021
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار د .ح ـ ـسـ ــن إلـ ـ ـ ــى أن
االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع تـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن وضـ ـ ــع
الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـج ـن ــاح
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ،وال ـ ــذي يعمل
على توحيد الرسالة اإلعالمية
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـ ـ ــدول ال ـم ـن ـط ـق ــة،
وسـ ـتـ ـك ــون م ــؤسـ ـس ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
بمنزلة المنفذ لتلك المضامين
اإلعالمية الخليجية المشتركة.
وأردف« :كما تم طرح العديد
مـ ــن األفـ ـ ـك ـ ــار اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــي

●

علي الريس وعلي حسن
س ـت ـق ــدم خ ـ ــال ف ـع ــال ـي ــات ذل ــك
الـجـنــاح ،ومنها أفــام وثائقية
ول ـ ـقـ ــاءات إع ــام ـي ــة وف ـعــال ـيــات
ثقافية وفنية وإعالمية تتواصل
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة خ ــال أي ــام
إقامة هذا الحدث الدولي البارز،
ك ـمــا يـسـتـقـطــب ال ـج ـن ــاح ع ــددا
بارزا من الفنانين واإلعالميين
من دول المنطقة».

وأكـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
يأتي لــدراســة محتوى الجناح
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـ ــاألمـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وإع ــداد خطط العمل واآللـئــات
الـتـنـفـيــذيــة اإلع ــام ـي ــة وكيفية
دع ـم ـهــا ب ــال ـم ـب ــادرات والـصـيــغ
التعاونية والشركات اإلعالمية
بين مؤسسات ودول المنطقة،

المشعل :أشارك بـ «رقصة السامري»
في «آللئ الفن في زمن الكورونا»
●

فضة المعيلي

يشارك الفنان التشكيلي عادل المشعل في المعرض
االفتراضي «آللئ الفن في زمن الكورونا» ،تحت رعاية
جمعية الناصرة للفن التشكيلي بفلسطين غدا.
وقال المشعل إنه سيشارك بلوحة بعنوان «رقصة
السامري» بحجم  ،100X 100الفتا إلى أن «السامري»
فن غنائي شعبي ،وهو من الفلكلور القديم في الكويت،
ول ــم يقتصر فـقــط عـلــى مـجــالــس ال ــرج ــال وإن ـمــا ذاع
صيته بين الـنـســاء ،مضيفا أنــه مــن خــال مشاركته
بتلك اللوحة أراد أن يعرف الــدول األخــرى بموروثنا
الشعبي األصيل.
وعــن األل ــوان الـتــي استخدمها المشعل ،أف ــاد بأنه
استخدم ألــوان األكريليك وتكنيك الـتــدرج في األلــوان
وتوافقها مع الفكرة بأكبر قدر من التكثيف واإليحاء،
ال ــذي أدى إلــى إظـهــار الـلــوحــة فــي ام ـتــزاج فني دقيق،
ســواء في األحمر أو تدرجات األخضر أو األزرق ،كما
أنــه استعان بمفهوم التضاد في تنسيق ألــوانــه على
أسطح اللوحات.
والمعروف أن المشعل يركز في أعماله على كثير من
الجوانب ،منها ما يتعلق بالتراث والحداثة ،وأيضا
المرأة وأحوالها ،فهي بمنزلة مصدر إلهام بالنسبة له.

مضيفا أن «دبي إكسبو »2021
ي ـ ـقـ ــام تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار مـ ـح ــوري
ه ــو «ت ــواص ــل ال ـع ـق ــول وصـنــع
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» ،وس ـي ـتــم الـتـحــرك
ض ـمــن فـ ـض ــاءات ه ــذا ال ـع ـنــوان
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوري لـ ـ ــان ـ ـ ـطـ ـ ــاق إل ـ ــى
فـ ـض ــاءات إعــام ـيــة وإب ــداع ـي ــة،
ت ـم ـثــل دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي.

عزة إبراهيم

ت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل «م ـ ـ ــع
ال ـحــرم ـلــك» عـنــد مــرحـلــة الـ ــ15
حـ ـلـ ـق ــة ،بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـق ــررا
ل ــه الـ ـخ ــروج ف ــي ق ــال ــب الـ ـ ــ،30
للمشاركة في موسم رمضان
الماضي.
وأكــد المخرج خالد جمال،
فــي تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن
مسلسل «مع الحرملك» ،الذي
انطلق تصويره مطلع العام
الجاري ،استعدادا للمشاركة
في الموسم الرمضاني ،2020
لن يتم استكمال تصويره ليتم
التوقف عند مرحلة الـ 15حلقة،
مبينا أن المسلسل مكون من
قصص منفصلة ،كل قصة في
 4-3ح ـل ـقــات ،لــذلــك ف ــإن الـ ــ15
ح ـل ـقــة ال ـت ــي ت ــم االن ـت ـه ــاء من
تصويرها تتضمن  4قصص
مختلفة وغير مترابطة ،وتضم
عددا مختلفا من الفنانين.
وأض ــاف أن «مــع الحرملك»
تعطل بسبب انتشار فيروس
كورونا ،وحظر العمل بمواقع
ال ـت ـصــويــر ،وحـيـنـهــا اتـجـهــت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـل ـف ـن ــان

خالد جمال

خـ ــالـ ــد الـ ــرفـ ــاعـ ــي إلـ ـ ــى ع ــرض
ال ــ 15حلقة فــي النصف االول
مــن شـهــر رم ـضــان بتلفزيون
الكويت ،لكن االتفاق تعطل في
مراحله األخيرة نظرا لضيق
الــوقــت ،وتــم إرج ــاء المسلسل
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ت ـ ـصـ ــويـ ــره ب ـعــد
انـتـهــاء األزمـ ــة ،إال أن الشركة
المنتجة توصلت مؤخرا إلى
االكتفاء بما تــم تصويره من
نصف الحلقات ،وسيتم بيعها
وعرضها بهذا الشكل ،خاصة
أن الـسـيــاق ال ــدرام ــي متكامل

و لــن يتأثر بتوقف المسلسل
عند هذه المرحلة.
وأشار جمال إلى أنه يضع
حاليا اللمسات األخيرة على
نص درامي معاصر جديد تم
إج ــازت ــه مـنــذ عــامـيــن تقريبا،
وخــال أيــام يبدأ التعاقد مع
الـمـمـثـلـيــن لـتـنـفـيــذ الـمـلـصــق
الــرسـمــي الـ ــازم فــي الــدعــايــة،
ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــة
التصوير ،مؤكدا أنه سيشارك
مــن خ ــال الـمـسـلـســل الـجــديــد
في الموسم الدرامي لرمضان
المقبل.
وحول التعاقدات الجديدة،
أكد أن ثمة انخفاضا في أجور
الفنانين يتراوح بين  20و30
في المئة تأثرا بأزمة «كوفيد
 ،»19ا لـ ـ ـت ـ ــي أ ض ـ ـ ـ ــرت بـ ـس ــوق
الدراما إلى حد كبير ،وتسببت
في حالة ركود واضحة ،مشيرا
إلى أن هذا التخفيض ال يشمل
نـ ـج ــوم الـ ـص ــف األول ال ــذي ــن
ال ي ـق ـب ـل ــون غ ــال ـب ــا ال ـم ـســاس
بأجورهم.

شيماء عليً :أستعد لـ «الروح والرية»
وأقرأ نصوصا لرمضان المقبل
«المسلسل وجبة اجتماعية دسمة لها أبعاد جديدة»
●

عادل المشعل

عزة إبراهيم

قــالــت الفنانة شيماء علي فــي تصريح ل ـ «الـجــريــدة»»،
أستعد حاليا لــد خــول مــو قــع تصوير مسلسلي الجديد
«الروح والرية» ،وأشارك في بطولته إلى جانب مجموعة
كبيرة من الفنانين ،منهم يعقوب عبدالله وريــم أرحمة
وهـبــة ال ــدري وفـهــد البناي وإيـمــان الحسيني وإبراهيم
الشيخلي ،ومن تأليف الكاتبة أنفال الدويسان ،وإخراج
منير الزعبي».
وحول شخصيتها في العمل ،تحفظت بشأن تفاصيل
العمل حتى انطالق التصوير قريبا ،بناء على االتفاق مع
الشركة المنتجة ،موضحة أنها تجسد شخصية خلود،
التي تعتبر مغايرة لما قدمته في آخر أعمالها «في ذاكرة
الظل» ،حيث قدمت من خالله دورا مركبا مليئا بالعديد
من التحوالت الدرامية القوية.
وتابعت« :بشكل عام المسلسل وجبة اجتماعية دسمة
تحمل بين طياتها أطروحات لها أبعاد جديدة ومختلفة تم
وضعها في سياق درامي مثير ومفعم باألحداث اإلنسانية
المعاصرة» ،معربة عن حماسها لدخول التجربة قريبا،

خــاصــة بـعــد شـهــور طــويـلــة مــن الــركــود ال ــدرام ــي .وأكــدت
تشوقها لــدخــول مــوقــع الـتـصــويــر وال ـع ــودة إل ــى الحياة
الطبيعية ،وتقديم عمل مميز يستحق المشاهدة ،السيما
إذا كــان بعدسة المخرج المبدع الزعبي ،وبقلم الكاتبة
المتمكنة الــدويـســان ،ومشاركة باقة مــن أجمل النجوم،
مضيفة أنها تقرأ عدة نصوص أخرى تخوض من خاللها
المنافسة في رمضان المقبل ،بينما سيتم عرض «الروح
والرية» خارج الموسم بمجرد انتهاء تصويره.
يذكر ،أن علي كان لها حضور قوي في رمضان الماضي،
من خالل مسلسل «في ذاكرة الظل» للمخرج محمد كاظم
والمؤلفة مريم نصير ،حيث قدمت دور «وداد» أخت الفنان
القدير داود حسين وعمة الفنانين أحمد إيراج وعبدالله
عـبــدا لــر ضــا ،واستطاعت تقديم توليفة فنية مميزة من
خالل التحول بين كوميديا الموقف والتراجيديا بشكل
انسيابي مميز ،كما كــان لها حضور مختلف مــن خالل
مسلسل «جنة هلي» للمخرج منير الزعبي والمؤلفة نوف
المضف ،إلى جانب الفنانة القديرة سعاد عبدالله ،مجسدة
شخصية «أوضـ ــاح» تـلــك الـفـتــاة الـمـســالـمــة الـتــي تعاني
مشكالت اجتماعية.

شيماء علي

تجسد شخصية
خلود المغايرة لما
قدمته في مسلسل
«في ذاكرة الظل»

نشرت قناة «أبوظبي»،
على حسابها في «تويتر»،
الفيديو الترويجي
لحلقة جديدة من برنامج
«السيرة» ،الذي تقدمه
اإلعالمية المصرية
وفاء الكيالني ،كاشفة
أن الضيف هو الفنان
المصري هاني شاكر،
وهو ما أشارت إليه من
خالل التعليق أيضا،
والذي جاء فيه« :سافر عبر
أثير الزمن وآخر عنقود
زمن الفن الجميل ،أمير
الغناء العربي هاني شاكر
يحط الرحال ضيفا على
وفاء الكيالني في برنامج
السيرة».
وتضمن الفيديو مقاطع
عدة من اللقاء ،وفي
بعضها ظهر شاكر وهو
يبكي أثناء تحدثه عن
ابنته الراحلة دينا ،كما
أثار اهتمام المتابعين
بأدائه مقطعا قصيرا من
أغنية «بنت الجيران» ،قبل
أن يعمد إلى السخرية
من غناء الفنان حسن
شاكوش في المقطع
الثاني.

محاكمة وزيري بتهمة
النصب على هيفاء وهبي

حددت محكمة جنح ثاني
الشيخ زايد جلسة 9
نوفمبر المقبل لمحاكمة
محمد وزيري ،مدير
أعمال الفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي ،في االتهام
المنسوب إليه ،باالستيالء
على أمالكها وسرقة
 63مليون جنيه منها
بالتوكيل الذي حررته له،
كما سيتم إعالنه بالدعوى
المدنية واستمرار حبسه.
من ناحية أخرى ،يعرض
لهيفاء وهبي حاليا،
عبر منصة «شاهد ،»vip
مسلسل «أسود فاتح»
من بطولتها وبمشاركة
معتصم النهار وأحمد
فهمي وشريف سالمة
وروجينا ونانسي صالح
وصبري فواز وفراس
سعيد وناصر سيف ،ومن
تأليف أمين جمال وإخراج
كريم العدل.

بوسي :أتعرض
الغتيال معنوي

قالت المطربة بوسي
إنها تتعرض لحملة
ممنهجة من االغتيال
المعنوي ،هدفها النيل
منها ومن تاريخها الفني
ونجوميتها دون وجه حق،
وأوضحت أنه تم استغالل
والدها لهز صورتها أمام
الرأي العام ،في مشهد
ظالم ومؤسف ،مؤكدة أنها
ال تتوانى لحظة في تقديم
يد العون لوالدها منذ أن
عرفت طريقها للنجومية.
وأعربت بوسي عن
دهشتها وانزعاجها لما
يحدث في وسائل اإلعالم
والسوشيال ميديا من
ضار عليها ،مؤكدة:
هجوم
ٍ
لم أقصر لحظة واحدة في
تقديم المساعدة والعون
لوالدي ،وكل طلباته مجابة
على قدر ما أستطيع
ً
وأكثر ،وأرسلت له مبلغا
من المال قبل حديثه
لوسائل اإلعالم.
وتساءلت :أين كان الذين
يريدون تشويه صورتي
عندما كنت في محنة؟
موجهة عتابا لكل الذين
يستمعون للرأي من طرف
واحد.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
ال أسباب وجيهة للتمسك بالقوة األميركية القصوى
ستيفن ويرثيم –
نيويورك تايمز

بعد ثالثة عقود على بدء
حقبة ما بعد الحرب الباردة،
ال ًتحمل ًالواليات ًالمتحدة
سببا شائعا ومقنعا المتالك
قوة عالمية واسعة ،إذ ّتحتل
الهيمنة األميركية المسلحة
اليوم مكانة مشابهة لما كانت
عليه في مجاالت الهجرة
الليبرالية أو التجارة ّ
الحرة أو
التأمين الصحي الخاص منذ
َُ
عشر سنوات ،وتتعامل النخب
السياسية مع هذه الهيمنة
وكأنها أمر مفروغ منه.

الحروب األميركية
كانت كفيلة بنشر
الفوضى في أنحاء
الشرق األوسط
َْ
وجلب العنف
الكبير
ّ
المسلح إلى الشوارع
األميركية

من المستغرب
أن تصبح أهم
دولة تجارية في
ً
العالم مصدرا
ً
محتمال للتهديدات
التوتاليتارية حيث
تؤثر جميع نشاطاتها
على مسار العالم

لــن ُي ـحــدد الــرئ ـيــس األمـيــركــي
المقبل ،بغض النظر عن هويته،
دور الواليات المتحدة المستقبلي
في العالم ،فجو بايدن ال يعترف
ً
بــوجــود مشكلة أص ــا ،وال يملك
الرئيس دونالد ترامب أي حلول.
ب ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود ع ـل ــى ب ــدء
حـقـبــة م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة،
ال ت ـح ـم ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ً
ً
ً
سـبـبــا شــائ ـعــا ومـقـنـعــا المـتــاك
ق ــوة عــالـمـيــة واسـ ـع ــة ،إذ تحتل
ّ
ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة الـمـســلـحــة
ا لـيــوم مكانة مشابهة لما كانت
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت الـ ـهـ ـج ــرة
الليبرالية أو الـتـجــارة الـحـ ّـرة أو
الـتــأمـيــن الـصـحــي ال ـخ ــاص ُ َمنذ
عشر س ـنــوات ،وتتعامل النخب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع هـ ـ ــذه ال ـه ـي ـم ـنــة
وكــأن ـهــا أم ــر م ـف ــروغ مـنــه لكنها
س ـتــواجــه ت ـحــديــات ضـمـنـيــة في
المراحل المقبلة.
ي ـش ـت ــق أح ـ ــد الـ ـتـ ـح ــدي ــات مــن
ت ـج ــرب ــة ح ــدي ـث ــة الـ ـعـ ـه ــد :ك ــان ــت
الـحــروب األميركية كفيلة بنشر
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ف ـ ــي أن ـ ـح ـ ــاء الـ ـش ــرق
َ ْ
وج ــل ــب الـعـنــف
األوس ـ ــط الـكـبـيــر
ّ
المسلح إلى الشوارع األميركية،
ف ـ ـث ـ ـمـ ــة م ـ ـ ـصـ ـ ــدر مـ ـحـ ـتـ ـم ــل آخ ـ ــر
للتحديات المرتقبة :في ظل تراكم
الــديــون تحت أنظار الليبراليين
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــن ،س ـ ـي ـ ــواج ـ ــه
ً
الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــران ض ـ ـغـ ــوطـ ــا ك ـب ــرى
لتخفيض المبلغ السنوي الذي
تخصصه الحكومة لألمن القومي
وتفوق قيمته التريليون دوالر.

انحراف عن الهدف
لكن تشتق أعمق التحديات من
الماضي ،فمن المبرر أال يفهم عدد
كبير من األميركيين اليوم السبب
ال ــذي ّ
يفسر ال ــدور األمـيــركــي في
حراسة العالم :لقد انحرف التفوق
األم ـي ــرك ــي ال ـع ـس ـكــري ع ــن هــدفــه
األصلي ،فمنذ ثمانين سنة ،حين
كانت الواليات المتحدة تستعد
لـلـمـشــاركــة فــي ال ـحــرب العالمية
ً
ً
الـثــانـيــة ،ات ـخــذت ق ــرارا مصيريا
يقضي بتحقيق التفوق العسكري
والحفاظ عليه لفترة طويلة في
المراحل الالحقة ،وكان ذلك القرار
ً
دراماتيكيا في تلك الحقبة لكنه
ً
أصبح راسخا اليوم فجعل القادة
األمـيــركـيـيــن يـعـتـبــرون الهيمنة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـط ــري ـق ــة ال ــوح ـي ــدة
لضمان تواصل الواليات المتحدة
مع العالم.
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ــاري ـ ــخ  7دي ـس ـم ـبــر
 1941وص ـم ــة ع ــار ف ــي ال ـتــاريــخ
األم ـيــركــي ،فـقــد شـهــد ذل ــك الـيــوم
هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ع ـ ـلـ ــى "ب ـ ـيـ ــرل
هاربور" ّ
ومهد لدخول الواليات
الـمـتـحــدة إل ــى ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية ،لكن الـقــادة األميركيين
كانوا يخططون حينها لترسيخ
مـكــانــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كقوة
عـظـمــى خ ــال الـحـقـبــة الــاح ـقــة،
فـقــد ات ـخ ــذوا ه ــذا ال ـق ــرار بسبب
ً
حدث صادم حصل قبل  18شهرا

هجوم اليابان على "بيرل هاربور"
ّ
وتـ ـم ــث ــل ب ـس ـق ــوط ف ــرن ـس ــا أمـ ــام
ألمانيا النازية.
عـنــدمــا ان ـه ــارت فــرنـســا خــال
س ـت ــة أس ــابـ ـي ــع ،س ـي ـط ــر أدول ـ ــف
ً
هتلر فجأة على أوروبا ،ثم انضم
بـعــد ف ـتــرة قـصـيــرة إل ــى إيطاليا
الـفــاشـيــة وال ـي ــاب ــان اإلمـبــريــالـيــة
لتشكيل تحالف "دول المحور"،
ً
ونتيجة لذلك واجــه األميركيون
ً
ً
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى اح ـت ـم ــاال واق ـع ـيــا
ب ـت ـف ــوق قـ ــوى ت ــوت ــال ـي ـت ــاري ــة فــي
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وآسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا؛ لـ ـ ـ ــذا صـ ـ ــادق
ً
ال ـك ــون ـغ ــرس س ــري ـع ــا ع ـلــى ق ــرار
الحشد العسكري الــواســع وأول
مشروع قانون على اإلطــاق في
زمن السلم.
لـ ـك ــن الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن ال ــدق ـي ـق ـي ــن
الح ـظ ــوا أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً ُ
ت ــواج ــه مــوق ـفــا ال ت ـح ـســد عـلـيــه،
فكتب الـصـحــافــي وال ـتــر ليبمان
ً
تزامنا مــع انهيار فرنسا" :نحن
ل ـ ــن نـ ـتـ ـع ــرض لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــزو"! م ـن ـعــت
المحيطات ،بــدعـ ٍـم مــن الدفاعات
الجوية ،أي هجوم يمكن إطالقه
من نصف الكرة األرضـيــة اآلخــر.
ً
وكـ ـ ــان اق ـت ـص ــاد ال ـب ـل ــد مـسـتـقــا
ً
أصال ،ال سيما بعد حقبة الكساد
الـعـظـيــم ،مـمــا يـعـنــي أن ــه لــم يكن
يتكل على التجارة الخارجية.

تحالف انتقائي
لـ ـه ــذه األسـ ـ ـب ـ ــاب ،أراد بـعــض
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن ح ـ ــراس ـ ــة ن ـصــف
األرض ال ـغــربــي ض ــد أي اع ـتــداء
خ ــارج ــي ل ـك ــن م ــن ًدون ت ـج ــاوز
هذه الحدود ،ونتيجة لذلك ،نشأ
تحالف انتقائي شمل االشتراكي
الــدي ـم ـقــراطــي ن ــورم ــان تــومــاس،
َ
َ
المستقبليين جون
والرئيسين
كينيدي وغيرالد فورد ،والطيار
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادي لـ ـلـ ـس ــامـ ـي ــة تـ ـش ــارل ــز
ليندبيرغ ،فاجتمعوا تحت شعار
ً
"أميركا أوال" .كــان هــذا التحالف
يــأمــل ترسيخ الـنــزعــة األميركية
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة إل ـ ــى االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عــن

فرانكلين روزفلت

جون كينيدي

جيرالد فورد

التشابكات الـســائــدة فــي "العالم
ال ـقــديــم" وال ـح ـفــاظ عـلــى "الـعــالــم
الجديد" كمعقل للحريةَ ُ .
لـكــن اكـتـسـبــت مـعـظــم الــنــخــب
ف ــي م ـجــال الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
وجـهــة نـظــر مختلفة ،فـقــد يبقى
ً
البلد آمـنــا عبر تجنب االنـجــرار
إلـ ــى س ـيــاســة ال ـق ــوة األوروبـ ـيـ ــة،
ل ـكــن ك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
أو الطبقة الحاكمة فيها ،تطمح
ـى تحقيق أهـ ــداف أخـ ــرى ،لقد
إل ـ ّ
تـمــنــت أن تـتـفــاعــل وتـتـعــامــل مع
الجانب اآلخر من العالم وترسم
وجهة التاريخ بنفسها ،لــم تكن
ً
هيمنة دول المحور تطرح خطرا
على األراضي األميركية بقدر ما
ُ
ت ـه ــدد رؤي ـت ـهــا ال ـتــوسـع ـيــة ،ولــو
بقيت الواليات المتحدة معزولة،
ألصبحت "أشبه بجزيرة وحيدة
عالم تطغى عليه فلسفة القوة"
في ٍ
روزفلت
فرانكلين
الرئيس
كما قال
ّ
فــي يــونـيــو  1940ال ــذي ح ــذر من
احـتـمــال أن ي ــؤدي ه ــذا المصير
إلى جعل الشعب األميركي "أسير
ً
ّ ً
مكبال وجائعا
سجن دائم ،فيبقى
ٍ
وي ـت ـل ـقــى ف ـت ــات أسـ ـي ــاد الـ ـق ــارات
األخرى الفوقيين وعديمي الشفقة
وقت آلخر".
من ٍ
ً
كان روزفلت محقا ،فقد بقيت
الواليات المتحدة آمنة ومزدهرة
ً
وفرضت سيطرتها إقليميا ،لكن

بعدما أثبتت القوى التوتاليتارية
قدرتها على التفوق فــي أوروبــا
وآس ـ ـيـ ــا ،أص ـب ـح ــت الـ ـقـ ـي ــادة فــي
نـصــف ال ـكــرة األرض ـيــة فــي حالة
شبه معزولة أو في سجن بمعنى
الكلمة .لم تعد الواليات المتحدة
قادرة على إنشاء عالم جديد من
دون أن تكسب الـقــوة العسكرية
ال ــازم ــة ل ـف ــرض هـيـمـنـتـهــا ،لكن
حتى لو فشل النازيون في التفوق
على غيرهم ،ما هي القوى التي
سـتـكــرر ه ــذه الـمـحــاولــة بعدهم؟
أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ً
مضطرة إذا لحمل السالح لهزم
القوى التوتاليتارية اليوم ولردع
ً
أي قوى مماثلة غدا.

هـ ـن ــري ل ـ ــوس ف ــي م ـق ــال ـتــه ال ـتــي
أعلنت بــدء "الـقــرن األمـيــركــي" أن
"األنظمة االستبدادية قد تحتاج
إلى مساحة كبيرة للصمود ،لكن
تحتاج الحرية فــي المقابل إلى
مساحة أكبر بكثير من االستبداد
ً
وسيبقى الوضع كذلك دوما".
عـلــى مــر نـصــف ق ــرن ،نجحت
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــوغ
األه ــداف التي حددتها لنفسها،
وحـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـط ـل ـق ــة عـ ـل ــى دول
ال ـم ـح ــور ف ــي ع ـ ــام  1945وع ـلــى
ال ـس ــوف ـي ــات ف ــي عـ ــام  ،1991مــع
أن ـه ــا تــاب ـعــت اس ـت ـع ـمــال الـعـنــف
ضــد غواتيماال وفيتنام وبلدان
أخـ ـ ـ ــرى .ط ــال ـم ــا ي ـت ــاب ــع ال ـح ـك ــام
ال ـتــوتــال ـي ـتــاريــون االن ـت ـش ــار في
الـعــالــم وي ـه ــددون بكبح المسار
ال ـل ـي ـب ــرال ــي وتـ ـخ ــري ــب "ال ـن ـظ ــام
الـ ـع ــالـ ـم ــي" ،ت ـت ـم ـس ــك الـ ــواليـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـ ـ ــأس ـ ـ ــاس م ـن ـط ـق ــي
لمساعيها المكلفة ا لـتــي تهدف
ّ
إلى فرض هيمنتها المسلحة.
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــار االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد
ً
ّ
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي ،ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا م ـ ــا ف ــك ــر
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ب ــالـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ــن
الــواجـبــات األميركية أو تقليص
االنـ ـتـ ـش ــار األمـ ـي ــرك ــي ،ب ــل إن ـهــم
عـمــدوا إلــى توسيع التزاماتهم،
فبدا وكأن الحلم األصلي بنشوء

ثمن الهيمنة
أدرك ا ل ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أن ا ل ـه ـي ـم ـنــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة سـ ـتـ ـت ــراف ــق مـ ــع ثـمــن
ب ــاه ــظ :حـ ـ ــروب دائـ ـم ــة وتـ ـح ـ ّـول
الــواليــات المتحدة إلــى ما يشبه
اإلمبراطورية ،فاختصر المحلل
العسكري هانسون بالدوين رؤية
زمالئه المخططين في عام 1941
بعبارة "هيمنة الواليات المتحدة
واإلمبراطورية البريطانية على
ال ـ ـعـ ــالـ ــم" .لـ ــم ي ـ ـتـ ــردد ال ـم ـث ـق ـفــون
ً
أي ـض ــا ف ــي ال ـت ـك ـلــم ع ــن ال ـعــواقــب
المحتملة ،فذكر الناشر الشهير

ع ــال ــم مـ ـ ّ
ـوحـ ــد ي ـخ ـضــع إلش ـ ــراف
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة ويـ ـلـ ـت ــزم
ب ـشــروط ـهــا م ـنــذ عـ ــام  1945بــدأ
ً
يتحقق أخيرا ،فمن يستطيع أن
ينكر غياب أي بديل عن القيادة
األمـيــركـيــة فــي "الـنـظــام العالمي
ال ـج ــدي ــد" ال ـ ــذي أع ـل ـن ــه الــرئ ـيــس
جـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ــوش األب حـ ـي ــن ك ــان
يستعد للحرب على العراق؟ في
ُ
روسيا
مطلق األح ــوال ،سـ ِـحـقــت ّ
وبقيت الصين فقيرة ،ثم خفضت
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إن ـف ــاق ـه ــا
ال ـع ـس ـك ــري ،ومـ ــع ذلـ ــك أصـبـحــت
أعظم قــوة عالمية بحلول نهاية
حقبة التسعينيات.
م ـ ـ ّـرت ال ـع ـق ــود ولـ ــم ي ـظ ـهــر أي
أعــداء توتاليتاريين بدل األعــداء
ّ
القدامى ،وبالكاد تمكن خصوم
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة الـ ـج ــدد مــن
اكـتـســاب أي قــوة عالمية مؤثرة
في حين حاول القادة األميركيون
وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة فــي
خــانــة "مـحــور الـشــر" أو تصنيف
ـزء مــن
ال ـت ـه ــدي ــد اإلره ـ ــاب ـ ــي ك ـ ـجـ ـ ٍ
"الـفــاشـيــة اإلســام ـيــة" .فــي بداية
القرن الحادي والعشرين ،كانت
الواليات المتحدة القوة الوحيدة
ال ـت ــي س ـعــت إلـ ــى ال ـه ـي ـم ـنــة على
ال ـع ــال ــم وإج ـ ـبـ ــار اآلخـ ــريـ ــن عـلــى
الــرضــوخ لـهــا وتـجــاهـًـل الـقــواعــد
المعمول بها ،ونتيجة لذلك ،بدأ
ال ـت ـفــوق األم ـي ــرك ــي ي ـع ــوق الـبـلــد
مــع أنــه نشأ فــي األصــل لتسهيل
ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـعـ ــابـ ــر ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود،
واليوم تنشر الواليات المتحدة
قــوات ـهــا الـعـسـكــريــة فــي أك ـثــر من
ً
 170بـلــدا ،وينشط جيشها ضد
اإلرهاب في  %40من دول العالم
ً
تقريبا ،وتخضع عشرات البلدان
للعقوبات األميركية.

قوة توتاليتارية توسعية
ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون بـ ـه ــذه
الـتـجــاوزات فــي واشـنـطــن الـيــوم،
ً
وي ـت ـع ـهــد ت ــرام ــب وبـ ــايـ ــدن م ـعــا

بوضع حد للحروب الالمتناهية،
وي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـقـ ــادة فـ ــي ال ـح ـ َ
ـزب ـي ــن
الجمهوري والديمقراطي الصين
ال ـخ ـص ــم الـ ـ ــذي ك ــان ــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة تبحث عـنــه :إنـهــا قــوة
توتاليتارية توسعية وقد يؤدي
اح ـتــواؤهــا إل ــى اس ـتــرجــاع مـبـ ّـرر
ّ
التمسك بالقوة األميركية .تكلم
وزيــر الخارجية األميركي مايك
ب ــوم ـب ـي ــو ع ـ ــن "اإلي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا
الصينية التوتاليتارية المفلسة"
فجر جديد للقيادة
لــإعــان عــن ٍ
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــال ف ـ ــي ي ــول ـي ــو
الماضي" :نعتبر حماية حرياتنا
م ــن ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الصيني
ّ
مهمة هذا العصر".
لكن إلــى أي حد يمكن اعتبار
ً
كــامــه ص ـح ـي ـحــا؟ ال ـص ـيــن دول ــة
ً
استبدادية بــدأت تكتسب نفوذا
ً
مـتــزايــدا ،لكنها ال تشبه ألمانيا
ال ـنــازيــة أو روس ـيــا السوفياتية
كــون ـهــا مـنـفـتـحــة ع ـلــى ال ـت ـجــارة،
حتى لو لم تكن شروطها عادلة
ً
دومـ ــا .كــذلــك ،مــن الـمـسـتـغــرب أن
ت ـص ـبــح أهـ ــم دولـ ـ ــة ت ـج ــاري ــة فــي
ً
ً
العالم مصدرا محتمال للتهديدات
التوتاليتارية ،حيث تؤثر جميع
نـشــاطــاتـهــا ع ـلــى م ـس ــار ال ـعــالــم،
وعلى عكس الخصوم في القرن
ال ـع ـشــريــن ،تـمـتـنــع ال ـص ـيــن منذ
ـت طــويــل عــن عـمـلـيــات الـغــزو
وق ـ
ٍّ
ُ
المسلحة ،فقد تهدد بكين تايوان،
ل ـك ــن ال أح ـ ــد ي ـظ ــن أنـ ـه ــا تــوشــك
على غزو بلدان حليفة للواليات
الـمـتـحــدة مـثــل كــوريــا الجنوبية
أو اليابان.
ّ
فـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــة ،ظ ـ ــن
ّ
األميركيون أن الهيمنة المسلحة
أعاقت تواصل بلدهم مع العالم
وأفـســدتــه ول ــم يـكــن ه ــذا التوجه
ً
يـ ــومـ ــا رك ـ ـيـ ــزة ل ـخ ـط ـط ـه ــا ،وم ــن
الواضح أن هذا المفهوم تالشى
اليوم وأصبح في طـ ّـي النسيان،
لكنه لم يندثر بالكامل بعد.

طهران تراقب عن كثب رفع الحظر عن السالح
●

فرزين نديمي -واشنطن إنستيتوت

تستعد إيــران إلعــان انتصار كبير من خــال الرفع
التلقائي لقيود األسلحة على البالد في بموجب قرار
مجلس األمن الدولي رقم  ،2231وبالنظر إلى االكتفاء
فمن
ناحية إنتاجها العسكريِ ،
الذاتي النسبي ّإليران من َ
ّ
ّ
للمعدات المصنوعة
توسع البالد عرضها
المرجح أن
ّ ً
مـحـلــيــا بــوســائــل مـخـتـلـفــة ،م ــع الـتــركـيــز عـلــى أس ــواق
التصدير المحتملة في الوقت الحالي.
ُ
ويظهر نزاع ناغورنو كاراباخ إليران مقدار ما تخسره
أمام منافسين مثل تركيا ،التي بلغت صادراتها الدفاعية
اإلجمالية  2.74مليار دوالر فــي عــام  ،2019ومــع ذلك
فــإن إحــدى الميزات للصادرات اإليرانية هي تحررها
من مشاكل الترخيص ،في حين أن تركيا تعتمد -حتى
اآلن -على تقنيات ومـكـ ّـونــات غربية ّ
معينة لتسهيل
إنتاجها المحلي.
ً
وتسعى إي ــران أيـضــا إلــى مـكــافــأة روسـيــا والصين
على دعمهما السياسي من خالل المشاريع المشتركة
ّ
والمكونات الالزمة لصناعة
المستقبلية وشراء األسلحة
األسلحة المحلية ،وفي السنوات األخيرة ،كانت إليران
ّ
وتضمنت
تجارب متباينة مع أنظمة أسلحتها القائمة.
التجارب اإليجابية إتقانها ألنظمة "االستهداف الدقيق"،
وإجراءات سرية ضد شحن النفط ،بما في ذلك تنفيذها
هجوما مذهال على منشآت النفط األكـثــر حيوية في
ً
المملكة العربية السعودية ،ويمكن القول أيضا شنها
ضربات صاروخية ضد القوات األميركية في العراق،
ُ
وتركز العوامل السلبية على "الخطأ في تحديد الهوية"
فيما يتعلق بطائرة ركاب مدنية وإسقاطها بعد إقالعها
بــاسـتـعـمــال ن ـظــام ص ــاروخ ــي قـصـيــر ال ـم ــدى ،وال ـغــرق
العرضي لسفينة بحرية إيرانية بواسطة صاروخ مضاد
للسفن خالل تدريب بالذخيرة الحية.
وفــي أغسطس ،سافر وزيــر الدفاع اإليــرانــي العميد
أمير حاتمي إلى روسيا لحضور المنتدى العسكري-
ّ
التقني الدولي "الجيش  ،"2020وهو حدث نظمته وزارة
الدفاع في االتحاد الروسي ،لعرض أحدث منتجات إيران
ّ
المعدات الروسية ،واستكشاف
الدفاعية ،وتقييم أحدث
إمكانية التعاون العسكري بين صناعات األسلحة لكال

البلدين وتبادل التدريب كجزء من اتفاقياتهما السابقة،
وقـضــى العميد حــاتـمــي ع ــدة أي ــام فــي اخـتـبــار أنظمة
األسلحة ذات األهمية الخاصة ،بما فيها نظام الدفاع
الجوي بعيد المدى " ،"Almaz-Antey S-400ونظام الدفاع
الـجــوي ُ
الم ّ
حسن قصير الـمــدى " ،"Pantsir-S2ودبابة
القتال الرئيسة " ،"T-90والطائرة المقاتلة البعيدة المدى
والمتعددة المهام " "Sukhoi Su-30التي طال انتظارها.
ّ
وعـلــى الــرغــم مــن أن روس ـيــا قــد أعــربــت بالفعل عن
استعدادها لبيع األسلحة إلى إيران ،بما في ذلك نظام
فمن المرجح أن تبدأ مبيعات
" "S-400الذي تتفاخر بهِ ،
األسلحة بصفقة عسكرية أكثر رمزية -على سبيل المثال،
ً
اتفاق يتضمن دبابات وناقالت جنود مدرعة -بدال من
صفقة كبيرة تشمل طــائــرات مقاتلة حديثة أو نظام
األخيرةّ ،أدت العقوبات األحادية
" ."S-400وفي اآلونــة
َ
الـجــانــب إلــى إرغ ــام الـمـصــارف الــروسـيــة على التخلي
ُ
حتى عن تلك المعامالت المالية التي تبرم مع إيــران
بالروبل الروسي.
وبــالـتــالــي ،ستبقى الـخــدمــات المصرفية الوطنية
والدولية حساسة للعقوبات األميركية ،على الرغم من
ّ
ّ
أن صفقات المقايضة المتعلقة بشحن النفط الخام
ّ
اإليراني من خالل محطة نفط "نيكا" بعد تحديثها والتي
تقع على السواحل الجنوبية الشرقية لبحر قزوين ،أو
ً
التي تنطوي على أساليب أخرى ،ستظل خيارا إليران
لدفع ثمن األسلحة التي تشتريها من روسيا ،وستكون
ً
روسـيــا أيـضــا حــذرة مــن االتفاقية التي أمــدهــا خمسة
ً
وع ـشــرون عــامــا بـيــن إي ــران والـصـيــن ،الـتــي يـتــم وضــع
صيغتها النهائية ،وكذلك ما قد يعنيه ذلــك بالنسبة
للتعاون العسكري االستراتيجي ومبيعات األسلحة ،وفي
األسابيع األخيرة ،سافر وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف على عجل إلى كل من موسكو وبكين لحشد
الدعم وإتمام اتفاقية تعاون طويلة األمد.

إيران تستعرض عضالتها في الخليج
تتمثل إحدى طرق اإلعالن عن المنتجات العسكرية
َ
ًّ
التشغيلية،
محليا في إثباتها في الـظــروف
المنتجة
ّ ً
وقد احتفل «الحرس الثوري اإلسالمي» اإليراني مؤخرا

مناورات إيراينة في الخليج العربي
بالذخيرة الحية في  5أكتوبر الجاري

ّ
بإضافة أسطول كبير من الطائرات بدون طيار المسلحة
واالستطالعية إلى ترسانته ،وسيسمح أسطول أكبر من
الطائرات بدون طيار لـ«الحرس الثوري» اإليراني بمراقبة
األنشطة ،والتي تشمل النقل البحري في مضيق هرمز
وفي جميع أنحاء الخليج العربي ،عبر مساحات أوسع
من المياه في أي وقت ودون مشاركة مباشرة من الزوارق
السريعة المأهولة ،وتم تصميم بعض الطائرات بدون
طيار إلطالق القوارب واستعادتها على حد سواء ،وإذا
جرى تصميمها لتأدية المهام االنتحارية ،فبإمكانها
ً
ً
ّ
أن تشكل تهديدا جديدا للشحن الدولي في المنطقة.
ً
ً
وكــانــت إي ــران أي ـضــا تستعرض عضالتها مــؤخــرا
في الخليج العربي ومضيق هرمز ،من خالل إجرائها
مناورات بالذخيرة الحية في  5-6أكتوبر و 7أكتوبر،
وكان آخر تدريب تم اإلعالن عنه هو سلسلة من التمارين
ال ـب ـحــريــة ف ــي  10سـبـتـمـبــر وال ـت ــي بـ ــدأت ف ــي الخليج
ً
العربي -وتحديدا المقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز
وخليج ُعمان -وتضمنت ضرب أهداف عائمة بصواريخ
مضادة للسفن ،شملت صــاروخ أطلق من غواصة في
أعماق البحر.
يجب توقع استخدام «الحرس الثوري» طائرات بدون
طيار بفعالية وقــوة أكبر عبر منطقة الخليج العربي

وبحر العرب ،فطهران واثقة اآلن بأن رادعها قادر على
بدء أي مشروع في المنطقة دون التعرض لخطر الحرب.
ك ـمــا ّ
ردت إي ـ ـ ــران ب ـغ ـضــب ع ـلــى ات ـفــاق ـي ـتــي ال ـســام
اإلســرائـيـلـيــة األخ ـيــرة مــع اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة المتحدة
وال ـب ـح ــري ــن ،وحـ ـ ــذر ك ـب ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن الـعـسـكــريـيــن
اإليــرانـيـيــن ،بمن فيهم رئـيــس األرك ــان الـعــامــة للقوات
ً
المسلحة اللواء محمد باقري ،هاتين الدولتين مــرارا
ً
وتكرارا من دعوة أي وجود عسكري أو استخباراتي أو
عملياتي أو إلكتروني إسرائيلي إلى منطقة الخليج،
ووصف هذا االحتمال بأنه سابقة خطيرة من شأنها أن
تضع الدول المضيفة على قدم المساواة مع إسرائيل.
ً
ً
ولسنوات ،استخدمت إيران خطابا مشابها ضد الدول
التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة،
ّإل أنه ُ
سينظر إلى الرابط األمني والدفاعي الخليجي
اإلسرائيلي على أنه تهديد مباشر لمفهوم إيران الراسخ
عــن "العمق االسـتــراتـيـجــي" تـجــاه إســرائـيــل ،وبالتالي
سيقاوم.
ومـ ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ـيــة ،يـمـكــن ل ـط ــائ ــرة أو غــواصــة
إسرائيلية عبور مضيق هرمز بأكمله في المياه ُ
العمانية
ً
واالتجاه جنوبا نحو المياه اإلماراتية دون أن تدخل
ً
المياه اإليرانية ،لكن مثل هذا السيناريو سيكون اختبارا

ً
حقيقيا لتسامح إيران والتزامها المعلن بـ"حرية المالحة"
عبر المضائق الدولية.

حدود «الضغط األقصى»
ً
ً
ستبقى منطقة الخليج العربي أيضا معيارا للعالقات
ّ
المتوترة بين الــواليــات المتحدة وإي ــران ،وعلى الرغم
ّ
من التعبيرات الرسمية الطنانة ،إل أن االحتمال الكبير
للتصعيد في األشهر األخيرة قد جعل كبار رجال الدين
في نظام طهران قلقين للغاية ،مما أرغم قائد «الحرس
ال ـث ــوري» ال ـج ـنــرال حسين ســامــي عـلــى اسـتـبـعــاد أي
احتمال من هذا القبيل ،بفضل "الــردع القوي" المكلف
للغاية لـ «الحرس الثوري».
وفــي غضون ذلــك ،أجــرت الــواليــات المتحدة العديد
من التدريبات الحازمة في الخليج العربي ،مع تجنبها
ً
اتخاذ تدابير في أماكن أخرى يمكن أن توفر إليران تبريرا
ً
فوريا للتصعيد العسكري .على سبيل المثال ،امتنعت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حـتــى اآلن عــن اع ـت ــراض شحنات
البنزين اإليرانية إلى فنزويال ،واختارت أساليب "مقنعة"
ً
بدال من ذلك ،غير أن هناك حدودا لهذا النهج ،كما أظهر
للبنزين اإليراني إلى فنزويال.
شريان الحياة
المستمر ّ
ّ
المرجح أن تؤثر سياسة "الضغط األقصى"
ومن غير
األميركية على القدرة العسكرية الشاملة إليران ،بالنظر
ّ
إلى ّأن رفع العقوبات المفروضة على األسلحة بالكاد
ّ
سيؤثر على أسواق األسلحة ،وسينظر إليها المتشددون
في النظام ،وخصوصا داخل «الحرس الثوري» ،كدليل
ّ
على أن الواليات المتحدة عالقة في حالة ال مجال فيها
للفوز ،وعليها إما مغادرة المنطقة والتخلي عن القدرة
على محاربة إيران ،أو البقاء تحت رحمة ّ
القوة اإليرانية
المتراكمة.
وعلى الرغم من ّأن تصوير جبهة ال ُت َ
قهر ضد العدو
ًّ
بلد يعاني مصاعب
هو جزئيا لرفع الروح المعنوية في ّ ٍ
اقتصادية ووب ـ ّـاء "كــوفـيــد ،"19 -ف ــإن ذلــك ال ينبغي أن
يحجب الواقع بأنه ،بالنسبة إلى ٍّ
عدو أيديولوجي شديد
ّ
مطمئن ًا من ّ
قوته العسكرية،
العدائية الذي أصبح اآلن
ً
فإن الرضوخ تحت الضغط لن يكون خيارا.
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هل تنجح العقوبات األميركية في تفكيك النظام السوري؟
أدهم سحلول وسناء
سكرية وساندي
القطامي – فورين أفيرز

تتحمل الدولة السورية
مسؤولية الوضع اإلنساني
المريع في البالد أكثر من
جماعات المعارضة الفاسدة
ّ
والمسلحة ،فمنذ 2011
منع نظام األسد تسليم
المساعدات في المناطق
التي يسيطر عليها وأعاق
عبورها للحدود نحو المناطق
التي تقع خارج سيطرته،
كذلك خضعت وكاالت األمم
المتحدة لألسد ومنحته
صالحية اإلشراف ًعلى توزيع
المساعدات مباشرة.

لحملة "من أجل
سورية" في عام
 2016تقرير يكشف
أن األمم المتحدة
سمحت للنظام
السوري بتوجيه
 %88من المساعدات
الغذائية نحو
المناطق التي
يسيطر عليها

النظام والمعارضة
تجاهال قواعد
الحرب المتعارف
ً
عليها دوليا ألنهما
أدركا على األرجح أن
الهزيمة تعني زوال
ً
المهزوم نهائيا

ف ــي م ـقــالــة The Pointless
Cruelty of Trump's New
( Syria Sanctionsالــوحـشـيــة
غير المجدية لعقوبات ترامب
الجديدة على سورية) بتاريخ
 17أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2020ا ع ـت ـبــر
ال ـم ـح ـل ــان ج ــوش ــوا الن ــدي ــس
وستيفن سايمون أن العقوبات
األميركية الجديدة المفروضة
عـلــى داع ـمــي الـنـظــام الـســوري
ت ـ ــؤذي ال ـس ــوري ـي ــن ال ـعــادي ـيــن
م ــن دون أن تـحـقــق الـمـصــالــح
األمـ ـي ــركـ ـي ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،لـكــن
ي ـت ـجــاهــل ال ـم ـح ـلــان ف ــي هــذه
المقالة مسؤولية رئيس البالد
بشار األسد عن معاناة سورية،
فهو يرتكب الفظائع مــن دون
ح ـس ـيــب أو رقـ ـي ــب م ـن ــذ عـشــر
ً
س ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ،وقـ ــد تسهم
العقوبات األميركية الجديدة
في إضعاف قــدرة نظام األسد
على إيذاء الشعب ،وهو تطور
إي ـجــابــي ل ـســوريــة وال ــوالي ــات
ً
المتحدة معا.
ُيـ ـل ـ ِـم ــح الـ ـمـ ـحـ ـل ــان إلـ ـ ــى أن
ّ
العقوبات الجديدة التي تشكل
ً
جزءا من قانون قيصر لحماية
المدنيين في سورية (صدر في
عام  )2019حصلت بمبادرة من
إدارة ترامب ،لكن تلك العقوبات
ً
فعليا كــانــت نـتــاج تـشــريــع تم
إقـ ـ ــراره ف ــي ال ـكــون ـغــرس بــدعـ ٍـم
َ
الحزبين الجمهوري
واسع من
والديمقراطي بعد التواصل مع
جماعات من المجتمع المدني
الـ ـ ـس ـ ــوري .مـ ــن خ ـ ــال اع ـت ـب ــار
ً
العقوبات جــزء ا من سياسات
إدارة الرئيس دونــالــد ترامب،
ي ـغ ـفــل ال ـم ـح ـل ــان عـ ــن ج ـهــود
ّ
أطراف متنوعة أخرى وواقع أن
تلك العقوبات تجنبت تدقيق
ال ـحـ َ
ـزب ـيــن األم ـيــركـ َـي ـيــن ط ــوال
ُ
سـ ـن ــوات ق ـبــل أن تـ ـض ــاف إلــى
قانون إقرار الدفاع الوطني.
يتطرق النديس وسايمون
إ لــى المجاعة الجماعية التي
أ صــا بــت العراقيين تحت ثقل
العقوبات خــال التسعينيات
لتسليط ا لـضــوء على الطابع
غير اإلنساني للعقوبات ،لكن
الواليات المتحدة تستطيع أن
تتعاون مع االتحاد األوروبــي
لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات
بطريقة تحافظ على المعايير
اإلنسانية.
ً
ي ــذك ــر ال ـم ـح ـلــان أيـ ـض ــا أن
س ـي ــاس ــة تـ ــرامـ ــب الـ ـع ــام ــة فــي
ســور يــة تفتقر إ ل ــى التماسك،
وه ـ ـمـ ــا مـ ـحـ ـق ــان فـ ــي رأيـ ـهـ ـم ــا،
ل ـكــن ال ـع ـق ــوب ــات تـسـتـطـيــع أن
ت ـح ـمــي ال ـمــدن ـي ـيــن ف ــي نـهــايــة
المطاف إذا ترافقت مع جهود
َ
المستويين
شاملة أخرى على
العسكري والدبلوماسي ،فقد
ً
ساهمت هذه العقوبات سابقا
في الضغط على الزعيم الليبي
مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي ،فــدفـعـتــه إلــى
رف ــض اإلره ـ ــاب والـتـخـلــي عن
برامج أسلحة الــدمــار الشامل

قانون قيصر" يضاعف طوابير السوريين على المواد األساسية كالخبز والمحروقات
ّ
بعد عام  ،2000ثم حثت إيران
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
ال ـم ـفــاوضــات بـعــد ع ــام ،2010
ح ـتــى أن الن ــدي ــس وســاي ـمــون
يعترفان بــأن "األســد سيوافق
على تقديم تنازالت مهمة على
األرجح" لضمان رفع العقوبات.
لـ ـك ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ت ـ ـم ـ ـلـ ــك خ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات ت ـ ـ ـفـ ـ ــوق م ــا
يـتــوقـعــه الن ــدي ــس وســاي ـمــون،
ف ـب ـح ـس ــب رأي ـ ـه ـ ـمـ ــاُ ،ي ـف ـت ــرض
أال تـجــد واشـنـطــن مشكلة في
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع األس ـ ـ ـ ــد ،ف ـه ــذا
ال ـط ــرح ال يـتـمــاشــى م ــع أفـكــار
الصينيين وا لـ ــروس فحسب،
ً
بل إنه يتجاهل أيضا الجهود
التي بذلتها اإلدارات األميركية
ال ـســاب ـقــة ،وبــال ـتــالــي ال يمكن
ـام مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ع ــن
وض ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ٍ
العمليات الـتــي أش ــرف عليها
األسـ ــد ف ــي م ـصــاف أي أنظمة
أخرى.
ت ـت ـح ـمــل الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة
مـســؤولـيــة ال ــوض ــع اإلنـســانــي
الـ ـم ــري ــع ف ــي الـ ـب ــاد أكـ ـث ــر مــن
جماعات المعارضة الفاسدة
ّ
والـمـســلـحــة الـتــي يشير إليها
النــديــس وســايـمــون ،منذ عام
 ،2011منع نظام األسد تسليم
المساعدات في المناطق التي
يسيطر عليها وأعاق عبورها
لـلـحــدود نـحــو الـمـنــاطــق التي
ت ـق ــع خـ ـ ــارج س ـي ـط ــرت ــه ،كــذلــك
رضخت وكاالت األمم المتحدة
لـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــد وم ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــت دمـ ـ ـش ـ ــق
صالحية اإلشراف على توزيع
ً
المساعدات مباشرة من دون أن
تشرف بنفسها على عمليات
الـتـسـلـيــم ب ــدرج ــة كــاف ـيــة ،مما
أدى إل ـ ــى ت ــوزي ـع ـه ــا بـطــريـقــة
غ ـي ــر م ـت ـكــاف ـئــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق
الـ ـمـ ـحـ ـس ــوب ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام،
ويكشف تقرير من إعداد حملة
"من أجل سورية" في عام 2016
أن األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة سـمـحــت
للنظام السوري بتوجيه %88

من المساعدات الغذائية نحو
المناطق التي يسيطر عليها.
ي ـق ــارن الن ــدي ــس وســايـمــون
ال ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
تهدف إلى زيادة الضغوط على
األس ــد وداع ـم ـيــه بالسياسات
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت م ـع ـت ـم ــدة خ ــال
حرب فيتنام ،لكن من األفضل
أن تحصل المقارنة مع لبنان،
إذ لم تتعرض الطبقة الحاكمة
ال ـفــاســدة هـنــاك ألي محاسبة
ع ـلــى جــرائ ـم ـهــا خ ــال ال ـحــرب
األهـل ـيــة ال ـتــي اسـتـمــرت طــوال
 15سنة .كان غياب المحاسبة
ف ــي ب ـل ــدان تـمـتــد م ــن الفلبين
والصين إلى السودان ومصر
ً
كـفـيــا ب ــزي ــادة ق ــوة ال ـق ــادة في
تلك البلدان ودفعهم إلــى قمع
المواطنين بعنف.
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،يـ ــزعـ ــم ال ـم ـح ـل ــان
أنهما يهتمان في المقام األول
بمصالح ا لـســور يـيــن ،لكنهما
يـ ــدعـ ــوان إل ـ ــى إق ــام ــة ت ــواص ــل
ش ــام ــل م ــع م ـج ــرم حـ ــرب ّ
دم ــر
حـ ـي ــاة م ــايـ ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن،
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتــابــع كبح
أي جـهــود رام ـيــة إل ــى ترسيخ
ْ
ن ـظــام ُح ــك ــم ش ـفــاف وم ـســؤول
وت ـح ـق ـي ــق م ـص ــال ــح أم ـيــرك ـيــة
أخــرى فــي المنطقة ،بــدعـ ٍـم من
إيــران وروسـيــا والمستفيدين
المحتملين مــن إعـ ــادة إعـمــار
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة .إلن ـ ـ ـهـ ـ ــاء "ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب
الــامـتـنــاهـيــة" ،يـقـضــي أفضل
ً
ح ــل دوم ـ ــا بـتـحــديــد األس ـبــاب
األصلية ألي صــراع وااللـتــزام
ب ـم ـعــال ـج ـت ـهــا ،ف ـب ـغــض الـنـظــر
ع ــن هــويــة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
بـ ـع ــد يـ ـن ــا ي ــر  ،2021س ـي ـب ــدأ
أصعب اختبار لهذا النوع من
االلتزامات في سورية.

رد النديس وسايمون على
االنتقادات
ُ
نـقـ ّـدر تعليق أدهــم سحلول

بشار األسد

ترامب

وس ـ ـ ـنـ ـ ــاء س ـ ـكـ ــريـ ــة وس ـ ــان ـ ــدي
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــام ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـق ــالـ ـتـ ـن ــا
ونشاركهم الــرأي حــول أهمية
ّ
محاسبة مجرمي الحرب ،لكن
العقوبات التي يدافعون عنها
لـ ــن ت ـح ـق ــق الـ ـع ــدال ــة ل ــأس ــف،
إذ يستحيل أن نــراجــع األدل ــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ك ـم ــا ف ـع ـل ـنــا ،مــن
دون أن نستنتج أن العقوبات
االق ـت ـصــاديــة ال ــواس ـع ــة ،كتلك
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــروضـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى دم ـ ـشـ ــق
الـ ـي ــوم ع ـبــر ق ــان ــون ق ـي ـصــر ،ال
تحاسب الجهات الصحيحة،
ب ــل إن ع ـق ــوب ــات قـيـصــر تــزيــد
الظلم الــذي يعيشه المدنيون
السوريون بكل بساطة.
كذلك ،ال تدعم الوقائع الفكرة
الـقــائـلــة إن تـشــديــد الـعـقــوبــات
قادر على ردع أي حكام آخرين
ً
ذوي نزعة اسـتـبــداديــة ،فبدء ا
ً
م ــن أل ـمــان ـيــا ال ـن ــازي ــة وصـ ــوال
إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،لــم
تنجح العقوبات الصارمة في
إسقاط األنظمة االستبدادية،
ولــم تضمن ســامــة المدنيين
الخاضعين لحكمها ،ولم تنقذ
ال ـعــالــم م ــن ظ ـهــور أم ـث ــال بــول
بــوت أو صــدام حسين ،وحتى
ً
لو أدى تجويع المدنيين عمدا
ف ــي أح ــد ال ـب ـل ــدان إل ــى إح ـبــاط
الطغاة الطموحين فــي بلدان

أخ ـ ـ ـ ــرى ،نـ ـظ ــن أن ال ـت ـض ـح ـيــة
بـ ـحـ ـي ــاة م ــايـ ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن
لـمـنــع انـتـهــاكــات محتملة في
ً
أماكن أخرى مستقبال مقاربة
ً
خاطئة جدا.
نـتـفـهــم أن ي ـش ـعــر سـحـلــول
وزم ـ ــاؤه بــالـحــزن مــن نتيجة
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وأن
يتمنوا ّ
تغير الوضع ،لكن في
ظ ــل ال ـع ـج ــز ع ــن ت ـح ـق ـيــق ه ــذا
ً
الـهــدف مـيــدانـيــا ،هــم يبحثون
ع ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــات خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ك ـم ــا
فعلت جميع األطــراف األخرى
ع ـل ــى مـ ــر الـ ـ ـح ـ ــرب ،ك ـم ــا أن ـهــم
ي ــأ مـ ـل ّ ــون اآلن فـ ــي أن يـنـجــح
ال ـتــدخــل األم ـيــركــي عــن طريق
الـعـقــوبــات بـعــد فـشــل الجهود
األميركية في تسليح المقاتلين
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن وت ــدريـ ـبـ ـه ــم .ك ــان
تأييد الكثيرين فــي واشنطن
ً
ل ـهــذا ال ـتــوجــه مـخـيـبــا لــآمــال
لـكــن غـيــر م ـفــاجــئ ،فــالــواليــات
المتحدة معتادة على استعمال
العقوبات لمواجهة التحديات
التي ال ترقى إلى مستوى الرد
ّ
الـمـســلــح لكنها تـكــون عدائية
بـ ــدرجـ ــة ال ي ـم ـك ــن ت ـجــاه ـل ـهــا،
ُ
ومــع ذلــك ،ال تعتبر العقوبات
ً
ً
خـ ـي ــارا ب ــدي ــا ع ــن ال ـح ــرب في
ج ـم ـيــع الـ ـ ـح ـ ــاالت ،ول ـ ــن ت ـكــون
ً
ً
الخيار المناسب أصــا .غالبا

ً
ما تعكس هذه العقوبات نوعا
آخر من الحروب بكل بساطة،
وهي تضمن إيذاء أفقر الناس
ً
وأكثرهم ضعفا قبل أن يتأثر
بـ ـه ــا الـ ـمـ ـق ــاتـ ـل ــون أو أعـ ـض ــاء
النخبة الحاكمة.
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق ل ـ ـل ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ــي
مقالتهم النقدية أن ّ
يفصلوا
وح ـ ـش ـ ـيـ ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـع ــرب ــي
الـســوري ال ــذي قصف األحـيــاء
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـم ـخ ــاب ــز
ال ـت ــي ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـث ــوار
ف ــي خ ـض ــم جـ ـه ــوده لـتـحـقـيــق
النصر ،لكنهم يخطئون حين
ي ـع ـت ـبــرون ال ـم ـح ـنــة ال ـســوريــة
ً
ال ـطــوي ـلــة ص ــراع ــا ب ـيــن الـخـيــر
وال ـشــر .مــا يحصل هــو عبارة
ـالــم
ع ــن ح ــرب أه ـل ـيــة ،وكـ ــان عـ ِ
السياسة ستاثيس كاليفاس
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــروب
ً
األهلية ُمحقا حين اعتبر هذه
ال ـص ــراع ــات أك ـثــر هـمـجـيــة من
الحروب التي تندلع بين الدول.
ك ــان ــت ت ـ ـجـ ــاوزات مـيـلـيـشـيــات
ً
ال ـم ـعــارضــة ب ـ ــارزة أيـ ـض ــا :في
عليها
المناطق التي سيطرت
َ
تـ ـل ــك ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات ،لـ ــم ي ـبــق
إال ع ـ ــدد ق ـل ـيــل مـ ــن ال ـع ــائ ــات
المنتمية إ ل ــى أ قـلـيــات عرقية
أو ديـنـيــة بـعــدمــا تـهـ ّـجــر آالف
ال ـم ـس ـي ـح ـي ـي ــن والـ ـي ــزي ــديـ ـي ــن
وال ــدروز واألك ــراد أو ّ
تعرضوا
ُ
للقتل ،كذلك ،ق ِتل أكثر من َ100
ألف علوي من أصل مليونين
ونصف المليون نسمة هناك،
فـ ــي ح ـي ــن ت ـم ـ ّـس ــك ع ـ ــدد كـبـيــر
من أبناء الطبقة الوسطى في
المدن بوعود إرساء االستقرار،
حـتــى ل ــو ج ــاء ذل ــك ال ــوع ــد من
طرف قمعي بقدر نظام األسد.
نـحــن ال نــريــد شـيـطـنــة ال ـثــوار
أو تـ ـب ــري ــر وحـ ـشـ ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام،
ب ــل ن ــرغ ــب ف ـَـي ال ـت ـشــديــد على
تجاهل الطرفين لقواعد الحرب
ً
المتعارف عليها دوليا ألن كل
طرف منهما أدرك على األرجح

ً
أن الهزيمة تعني زواله نهائيا.
ً
أخيرا ،كان االدعاء القائل إن
العقوبات المستهدفة و"الذكية"
ال تـ ــؤذي إال ال ـم ـســؤول ـيــن في
النظام على خطأ ،حيث تكثر
الـبـيــانــات واألدلـ ــة الـتــي تثبت
ع ـ ـكـ ــس ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،وه ـ ـ ـ ــي مـ ـت ــاح ــة
ً
للجميع ،ولم يختلف أحد يوما
ّ
المدمرة
حــول آث ــار العقوبات
على الشعب العراقي خالل فترة
الـتـسـعـيـنـيــات ،وي ــذك ــر تـقــريــر
المراقبين فــي األم ــم المتحدة
أن مـ ـع ــال ــم ك ـ ــارث ـ ــة إن ـس ــان ـي ــة
ّ
مشابهة بدأت تتضح اليوم في
سورية ،وفي هذا السياق ،يقول
المقرر الخاص لألمم المتحدة
"العقوبات
إدريس الجزائري إن ُ
أحــاديــة الجانب الـتــي فـ ِـرضــت
ع ـلــى س ــوري ــة سـ ّـب ـبــت مـعــانــاة
ال تــوصــف لـلـنــاس الـعــاديـيــن،
وسـ ـتـ ـك ــون م ـس ــاع ــي م ـح ــارب ــة
انتهاكات حقوق اإلنسان عبر
فرض العقوبات أشبه بمحاولة
إطـ ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق ب ــال ـن ــار بــدل
ال ـ ـمـ ــاء" ،ل ــذل ــك ي ـجــب أن يــأخــذ
صانعو السياسة في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـحــذيــر
الجزائري باالعتبار!

ُ
العقوبات ال تعتبر
ً
ً
خيارا بديال
عن الحرب في
جميع الحاالت
ولن تكون الخيار
ً
المناسب أصال

ّ
طريقة بسيطة لكشف خداع بوتين حول التدخل في االنتخابات
●

آنا أروتونيان – فورين أفيرز

طرح الكرملين اقتراحات متكررة تسمح
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وروسـ ـي ــا بــال ـت ـعــاون
ل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ض ـ ـ ــد هـ ـجـ ـم ــات
المقرصنين ،وفــي الشهر الـمــاضــيّ ،
وســع
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن نطاق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح وح ـ ـ ّـول ـ ــه إلـ ـ ــى ح ــزم ــة م ـت ـكــام ـلــة
ح ـيــث يـتـعـهــد ك ــل ب ـلــد ب ـع ــدم ال ـت ــدخ ــل في
االستحقاقات السياسية الحاصلة دا خــل
الـبـلــد اآلخـ ــر ،بــاإلضــافــة إل ــى إعـ ــادة إطــاق
ال ـ ـحـ ــوار ووضـ ـ ــع آلـ ـي ــة ل ـم ـنــع االعـ ـ ـت ـ ــداءات
اإللكترونية وتقاسم المعلومات حول األمن
اإللكتروني.
ً
فـ ــي الـ ـم ــاض ــي ،ك ـ ــان مـ ـ ـب ـ ــررا أن تـسـخــر
األوساط األميركية من هذه االقتراحات وقد
ً
رفضها البيت األبيض مرارا ،لكن حين تهدأ
ً
األجواء مجددا غداة االنتخابات الرئاسية،
ّ
م ــاذا لــو فــكــرت اإلدارة األميركية الجديدة
بالموافقة على هــذا ال ـطــرح؟ ال يعني ذلك
ّ
تقبل الحزمة المعروضة كلها ،بل التعهد
بعدم التدخل بكل بساطة.
ه ــل يـمـكــن اع ـت ـبــار مـيـثــاق ع ــدم الـتــدخــل
ً
إيجابيا؟ إنها فكرة إيجابية على الورق ،فهل
سينفذ القادة الروس االلتزامات المطلوبة
ً
منهم بحسن نـيــة؟ لــن يفعلوا ذ ل ــك طبعا !
ّ
ل ـكــن الـمـيـثــاق الـمـقـتــرح يستحق التجربة
ً
لهذا السبب تحديدا :ال تستطيع الواليات
الـمـتـحــدة أن تـتــوقــع عـقــد ات ـفــاق مـثـمــر مع
موسكو ،بل تهدف هذه الخطوة إلى فضح
خداع بوتين.
يـمـلــك قـ ــادة روس ـي ــا أسـبــابـهــم الـخــاصــة
لعرض هذا النوع من االتفاقيات وممارسة
ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ل ـ ـع ـ ـقـ ــد ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ح ـ ـ ـ ــول األم ـ ـ ــن
ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،م ــع أن ـه ــم ي ـعــرفــون ج ـي ــدا أن
واشـنـطــن لــن تــوافــق على هــذا الـطــرح على
األرجــح .يتخذ الكرملين هذه الخطوة ألنه

يعتبر نفسه الطرف المتضرر الذي يتعرض
خصم أقوى منه مع أنه لم
لهجوم دائم من
ٍ
يقدم َللطرف اآلخر إال التعاون المتبادل لكنه
لم يلق منه إال الخيانة والمضايقات ،فعلى
ُ
أرض الواقع ال تعتبر هذه الفكرة بال أساس،
فقد تـمـ ّـدد حلف الناتو ووصــل إلــى حــدود
روسيا ،وتتجاوز ميزانية الدفاع األميركية
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ب ــأضـ ـع ــاف ،وك ــان ــت
مظاهر الغطرسة وازدواجية المعايير كفيلة
بتشويه الجهود األميركية الرامية إلى نشر
الديمقراطية في الخارج ،ومع ذلــك ،تحمل
نظرة الكرملين إلى الوضع القائم نفحة من
جنون االرتياب.
ينظر بوتين إلى معظم المعلومات التي
تصل إلى مكتبه بعين الشبهة ،وبدأت هذه
ا لـنــز عــة تنعكس على سياسته الخارجية
ً
بشكل متزايد ،فهو مقتنع ّ مثال بأن الواليات
ٍ
المتحدة ،ال موسكو ،تتدخل في االنتخابات
الخارجية ،بما في ذلك انتخابات روسيا.
يذكر مجلس األمن الروسي أن االعتداء ات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ض ــد روسـ ـي ــا زادت بـمـعــدل
 11م ـ ــرة ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة،
وب ــدل اعـتـبــارهــا مــن تخطيط المقرصنين
والمحتالين (إنه نتاج حتمي لدخول البلد
السريع إلى العصر الرقمي) ،يضع المجلس
هذه التطورات في خانة "األدلة" التي تثبت
حصول نشاطات خارجية عدائية.
ً
ً
عندما تتجاهل واشنطن مــرارا وتكرارا
عـ ـ ــروض م ــوس ـك ــو ل ـل ـت ـع ــاون م ـع ـه ــا ،يـجــد
ً
القادة الروس مبررا لالقتناع بأن الواليات
ّ
المتحدة جهة عنيدة ومتنمرة تريد متابعة
ّ
التدخل في شؤون البلدان المستقلة األخرى.
بــدأت روسيا تقترح عقد اتفاق لتعزيز
ال ـت ـعــاون ف ــي م ـجــال األمـ ــن اإلل ـك ـتــرونــي أو
ميثاق يضمن عدم التدخل في شؤون الطرف
ّ
اآلخر منذ عام  ،2017حين اتهمت الواليات
المتحدة روسيا للمرة األولى بالتدخل في

وقت
التعاون" :لقد عرضنا أن نتعاون منذ ٍ
طــويــل لــدعــم أي شـكــوك قــائـمــة بــالــوقــائــع...
ً
لكنهم كانوا يرفضون دوما".

عرض مضاد

بوتين
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة لـعــام  ،2016وهــذه
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـس ــاع ــد م ــوس ـك ــو ف ــي إن ـك ــار
ُ
ّ
وت ّ
سهل
االدع ــاء ات التي تتهمها بالتدخل
عليها إلقاء اللوم على الواليات المتحدة.
َو َصــف أندريه كروتسكيخ ،مبعوث بوتين
فــي مـجــال أم ــن الـمـعـلــومــات ،منطق تفكير
التالي:
موسكو في عام  2018على الشكل ّ
"وف ــق وســائــل اإلعـ ــام األمـيــركـيــة ،تدخلت
ً
الــواليــات المتحدة جـ ّـديــا في ّ شــؤون بلدان
أخرى  85مرة على األقل ،وتدخل األميركيون
ً
فــي استحقاقاتنا السياسية أ ي ـضــا  .نحن
لــن نطلق أي وعــود أو تصريحات أحادية
ً
الجانب وال ننوي طبعا أن نتلقى اللوم على
أي حوادث ُي َ
زعم أن روسيا متورطة فيها".
تـسـمــح االت ـفــاق ـيــات الـمـقـتــرحــة لــروسـيــا
بالتأكيد على الظلم الذي تتعرض له وإثبات
ّ
تعنت واشنطن ،وفي عام  ،2019أجاب وزير
الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف ّعن
س ــؤال بـشــأن االدعـ ــاء ات المرتبطة بتدخل
بلده في "التقرير حول التحقيق بالتدخل
ال ــروس ــي فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة لعام
 "2016من إعداد المستشار الخاص روبرت
مــولــر ،فـقــال إن الــواليــات المتحدة رفضت

هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة ال ـم ـف ــرغ ــة م ــن االت ـه ــام ــات
وال ـعــروض الــروسـيــة الالحقة لعقد صفقة
مـشـتــركــة وال ـم ــواق ــف األم ـيــرك ـيــة الــراف ـضــة
تؤكد خطاب موسكو الذي ّ
يوجه السياسة
الروسية ،فوفق مصادر الكرملين ،تتدخل
الــواليــات المتحدة فــي السياسة الروسية
لكنها تنكر ذلــك ،ولـهــذا السبب ،ستتدخل
ً
روس ـيــا أي ـضــا ثــم تنكر تــورطـهــا ،وتــرفــض
واش ـن ـطــن ال ـت ـعــاون م ــع خ ـصـ ٍـم غـيــر جــديــر
بــالـثـقــة ،وتـسـتـعـمــل مــوسـكــو ذل ــك الــرفــض
خطاب يسمح لها بإلقاء اللوم على
لتبرير
ٍ
الطرف اآلخر.
ال ي ـس ـت ـط ـيــع األمـ ـي ــركـ ـي ــون وح ـل ـفــاؤهــم
األوروبيون أن ُي ّ
حملوا الكرملين مسؤولية
أف ـعــالــه ،لـكـنـهــم ق ـ ــادرون عـلــى نـشــر الـفـكــرة
القائلة إن جهود الكرملين إليجاد مكانته
ً
في العالم باتت أقــل إقناعا ،وبــدل تجاهل
اقـ ـت ــراح مــوس ـكــو أو رف ـض ــه ب ـكــل ب ـســاطــة،
ُيفترض أن تقلب الواليات المتحدة الطاولة
ً
ً
وتـقـ ّـدم عــرضــا مـضــادا قــد تقبله روسـيــا أو
تــرفـضــه (ال ــرف ــض ه ــو ال ـخ ـيــار األقـ ــرب إلــى
الواقع).
حـيــن تـتـعـهــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـعــدم
ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون اآلخ ــري ــن ،يـمـكـنـهـ ّـا أن
تثبت انفتاحها على خيار التعاون البناء،
ً
ح ـيــث س ـي ـكــون ال ـت ـع ــاون ال ـم ـت ـبــادل مـهـمــا
لموسكو أكثر مــن واشنطن ألن الكرملين
ي ـحــاول أن يـثـبــت أن الـبـلـ َـديــن مـتـســاويــان،
لكن لن يرغب أي بلد في التعاون في مجال
األمن اإللكتروني أو تقاسم المعلومات مع
ّ
ويسرب
شريك يخترق أحــزابــه السياسية

البيانات ،وفــي ظل هــذه الـظــروف يجب أال
تـلـتــزم واشـنـطــن ب ــأي ن ــوع مــن االتـفــاقـيــات
حــول األمــن اإللكتروني مع روسيا ،بل من
ُ ّ
األفضل أن تركز على التعهد بعدم التدخل،
ُ ّ
ُ
فــتـحــضــر وثـيـقــة خــاصــة بـهــا حـيــث تـحــدد
ب ـك ــل وضـ ـ ــوح م ـع ـنــى ال ـت ــدخ ــل ال ـس ـيــاســي
ً
الحقيقي ،ليستطيع هــذا التعهد الحقا أن
ُ
لزم موسكو وواشنطن باالمتناع عن أي
ي ِ
نشاطات مماثلة.
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تــرت ـبــك مــوس ـكــو أم ــام
أي اقـتــراح مضاد مــن هــذا الـنــوع ،فقد كان
ـف م ــري ــح وهـ ــو يطلق
ال ـكــرم ـل ـيــن ف ــي م ــوق ـ ٍ
تصريحات فضفاضة وغير قابلة للتنفيذ
فعله ،لكننا نتكلم هذه المرة عن
عما ينوي
ّ
ّ
وثيقة خطية يوقع عليها الطرفان ويتعهدان
فيها باالمتناع عن تحركات معينة.
ق ــد ت ـت ــردد مــوس ـكــو ف ــي ال ـمــواف ـقــة على
ُ
األرجـ ــح ،فـهــي ال تــريــد أن ت ـحــدد الــواليــات
الـمـتـحــدة األج ـن ــدة الـمــرتـقـبــة عـبــر تعريف
ً
مـعـنــى ال ـت ــدخ ــل ،وس ـت ـع ـتــرض أي ـض ــا على
استبعاد جميع التدابير األخرى التي تطالب
بها ألنها تضع موسكو بمساواة الواليات
المتحدة ،ويجب أال تتوقع واشنطن أكثر
من ذلك.

حين يرفض بوتين
عـنــدمــا تـقـتــرح ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة هــذا
االتفاق ،ستفضح خداع بوتين ،ال سيما إذا
قرر الروس عدم التوقيع على الوثيقة ،فمن
خالل تعريف معنى التدخل السياسي غير
المقبول (اختراق خوادم األحزاب السياسية
ً
وتسريب محتواها مثال أو استعمال مواقع
الـتــواصــل االجتماعي فــي البلد الستغالل
االن ـق ـســام ال ـس ـيــاســي) ،سـ ُـيـضـ ِـعــف االت ـفــاق
المحتمل ق ــدرة ال ـقــادة ال ــروس عـلــى إنـكــار
الـ ُـتـ َـهــم ال ـمـ ّ
ـوج ـهــة ضــدهــم واالخ ـت ـب ــاء وراء

األعذار نفسها ،كذلك سيمنع هذا التفسير
الواضح موسكو من تعقيد الوضع واعتبار
الواليات المتحدة الجهة التي "تتدخل" في
ش ــؤون روس ـيــا .بالنسبة إلــى ال ــرأي العام
ُ
العالمي ،ستكون الوثيقة التي تحدد مطالب
الــواليــات المتحدة بدقة وتــذكــر التنازالت
التي تستطيع تقديمها أكثر أهمية بكثير
من الجهود األميركية الرامية إلى التصدي
لتصريحات روسيا التي تنكر فيها الوقائع
أو عمليات التدقيق بالمعلومات ودحض
االدعاءات الكاذبة حول المساعي األميركية
لـ"تدمير" روسيا.
ّ
مــن خ ــال تـقــديــم ه ــذا التعهد كــي تــوقــع
المتحدة
عليه روسـيــا ،تستطيع الــواليــات
ّ
أن تثبت اسـتـعــدادهــا إلقــامــة ت ـعــاون بــنــاء
م ــع ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،ضـمــن حـ ــدود واض ـحــة
وبموجب قواعد شفافة ،وبغض النظر عن
موافقة موسكو أو رفضها ،لن تتمكن روسيا
في هذه الحالة من اعتبار واشنطن الطرف
ّ
المتمرد ،كذلك سيكون رفض التوقيع على
ً
ً
روسيا
االتفاق الذي كان في األصل اقتراحا
ّ
أشبه باعتراف ضمني بأن روسيا تتدخل
ً
فعال في االستحقاقات السياسية األميركية.
ً
تخوض الواليات المتحدة وروسيا حربا
كالمية انعكست بكل وضوح على ثقة الرأي
العام ،حيث يشعر األميركيون بالقلق من أن
ُ
ضعف روسيا مصداقية انتخاباتهم ،ولهذا
ت ِ
ّ
السبب ،سيسمح التوافق على ميثاق معين
ـاب ال ــروس ــي ال ـقــوي الــذي
بــإضـعــاف الـخـطـ ّ
يكمن وراء أي تــدخــل محتمل .قــد ال يمنع
هذا العرض روسيا من متابعة تصرفاتها
الراهنة بالضرورة ،لكن ستواجه موسكو
حينها صعوبة مضاعفة في إثبات صحة
مواقفها.

ةديرجلا
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الحريري يعود :حكومة «اختصاصيين» ...ووقف االنهيار

ً
ً
• حاز  65صوتا مقابل امتناع  53نائبا • بري متفائل :هناك تقارب بين «المستقبل» و«الحر»
بيروت  -ةديرجلا

•

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية
الحريري ،أمس،
المكلف سعد ً
بأن يشكل «سريعا» حكومة
من االختصاصيين .وبعد
تسميته في االستشارات
التي حاز
النيابية الملزمة ً
بموجبها  65صوتا ليس
ضمنها أصوات الغالبية
المسيحية وال «حزب الله»،
قال الحريري الذي استقال
قبل نحو عام إن الحكومة
الجديدة ستطبق إصالحات
توقف االنهيار االقتصادي
في البالد.

ب ـعــد ع ــام ع ـلــى اسـتـقــالـتــه من
رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ك ـلــف رئـيــس
الجمهورية اللبنانية ميشال عون،
أم ــس ،رئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق
سعد الحريري بتشكيل الحكومة
اللبنانية الجديدة ،بعد حصوله
على غالبية أص ــوات الـنــواب في
االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة الـمـلــزمــة
التي أجراها ،ونال  65صوتا من
أصوات النواب ،مقابل امتناع 53
عــن التصويت للحريري ،بينما
غاب نائبان عن االستشارات.
ويبدأ الحريري ،اليوم ،مهمة
"ن ـ ـ ــزع األل ـ ـ ـغـ ـ ــام" ب ــاالسـ ـتـ ـش ــارات
النيابية مع كل الكتل الستمزاج
آرائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ،بـ ـه ــدف ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
تشكيلة حكومية في أسرع وقت
ممكن ،النتشال البالد من أزمتها
االقتصادية واالجتماعية ،وتتجه
األنظار إلى لقاء الحريري برئيس
التيار الوطني الحر النائب جبران
بــاسـيــل ،بـعــد "ال ـح ــرد" الـمـتـبــادل
بين الرجلين في وقت كان الفتا،
أمس ،كالم رئيس مجلس النواب
نبيه بــري عــن "جــو تـفــاؤلــي بين
الرئيسين عون والحريري".
وأش ــار بــري إلــى أنــه "سيكون
هناك تقارب بين تيار المستقبل
والـتـيــار الوطني الـحــر" .وحصل
الـحــريــري عـلــى التكليف فــي ظل
رف ـ ــض ال ـح ــزب ـي ــن الـمـسـيـحـيـيــن
الرئيسيين (التيار الوطني الحر
والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة) و "ح ــزب
الـلــه" تسميته ،مــا سيفتح مسار
"ال ـت ــأل ـي ــف" ع ـلــى ب ـ ــازار سـيــاســي
من شأنه أن يهدد مهمة الرئيس
المكلف.

الحريري
وأع ـلــن ال ـحــريــري ،فــي خطاب
ألقاه من قصر بعبدا ،بعد تكليفه
رس ـم ـيــا تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،أنــه
سينكب عـلــى تشكيل الحكومة
بـســرعــة" ،ألن الــوقــت داه ــم وهــذه
هي الفرصة األخيرة" ،كاشفا أنه
سيشكل حكومة "اختصاصيين
من غير الحزبيين مهمتها تطبيق

االستشارات النيابية

الكتل

مستقلون

رسائل تحذير إسرائيلية
للجيش السوري

ً
مغادرا القصر الجمهوري بعد تكليفه أمس (رويترز)
الحريري
اإلصـ ــاحـ ــات ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي إط ــار
المبادرة الفرنسية" ،وأضاف انه
"عازم على االلتزام بوعد مقطوع
لـلـبـنــانـيـيــن بــال ـع ـمــل ع ـلــى وقــف
االنـهـيــار الــذي يتهدد مجتمعنا
واقتصادنا وأمننا وعلى إعــادة
إع ـم ــار م ــا دمـ ــره ان ـف ـجــار الـمــرفــأ
الرهيب في بيروت".

«الوفاء للمقاومة»
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس كـ ـتـ ـل ــة الـ ــوفـ ــاء
ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـنــائــب مـحـمــد رع ــد،
بـعــد لـقــائــه الــرئـيــس ع ــون ،أمــس،
"لــم ِّ
نسم أحــدا لرئاسة الحكومة
علنا نسهم بذلك في إبقاء مناخ

الدوالر «األسود» ينخفض
عقب تكليف رئيس الحكومة السابق سعد
الـحــريــري تأليف الحكومة الـجــديــدة ،سجل
س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـس ــوداء
ً
ً
انخفاضا ملحوظا ،حيث المس  7000ليرة
لبنانية للدوالر الواحد .وكان سعر الصرف

إي ـج ــاب ــي ي ــوس ــع س ـب ــل ال ـت ـفــاهــم
المطلوب" ،مضيفا" :لن نتعب ولن
نمل ولن نيأس ،ونرى أن التفاهم
ال ــوطـ ـن ــي هـ ــو الـ ـمـ ـم ــر اإللـ ــزامـ ــي
لـحـفــظ لـبـنــان وح ـمــايــة سـيــادتــه
ومـ ـص ــالـ ـح ــه ،ون ـ ـجـ ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة

من سمى الحريري
 كتلة «المستقبل»ّ
 «التكتل الوطني» (المردة) كتلة «اللقاء الديمقراطي» (بزعامة وليد جنبالط) كتلة «الوسط المستقل» (بزعامة نجيب ميقاتي) كتلة «القومي االجتماعي» -كتلة «نواب األرمن»

 كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) كتلة «اللقاء التشاوري» كتلة «الجمهورية القوية» (القواتاللبنانية)
 كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني) -كتلة «ضمانة الجبل»

رئيس الحكومة السابق تمام سالم ،ونائب رئيس
مجلس النواب إيلي فرزلي ،والنائب إدي دمرجيان،
وميشال ضاهر ،ونهاد المشنوق ،وجهاد الصمد،
وجان طالوزيان ،والنائب عدنان طرابلسي.

أسامة سعد ،وشامل روكز ،وفؤاد
ّ
السيد.
مخزومي ،وجميل

مالحظة :سجل غياب نائبين عن النهار االستشاري ،وهما ميشال المر ،وطالل أرسالن .أما النائب عدنان طرابلسي فقد فوض
ً
ً
كتلته خطيا اإلدالء بصوته لصالح الحريري ،نظرا إلصابته بفيروس كورونا.

بلغ  7400ليرة لبنانية لـلــدوالر الــواحــد في
تداوالت السوق السوداء ،بالتزامن مع إجراء
االستشارات النيابية صباح امس قبل تكليف
الحريري تشكيل الحكومة.

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وتـ ـحـ ـق ــق م ـص ــال ــح
اللبنانيين عموما يتوقفان على
هذا التفاهم".

باسيل
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل "ل ـب ـن ــان
ال ـق ــوي" ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاسـيــل،
بـعــد لـقــائــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
أم ـ ــس ،إن "م ــوق ــف ال ـت ـي ــار بـعــدم
تسمية أح ــد م ـعــروف مـنــذ فترة
ألن موقفنا مع حكومة إصالح من
اختصاصيين برئيسها ووزرائها
وبرنامجها" ،متابعا" :لم نتحدث
أبـ ــدا ع ــن الـمـيـثــاقـيــة بــالـتـكـلـيــف،
ومـ ــن قـ ــام بـ ـه ــذا الـ ـم ــوض ــوع هــو
ال ـحــريــري ب ــذات ــه ســاب ـقــا ،عندما
رفض أن ُيكلف من دون دعم الكتل
المسيحية الوازنة" ،وختم" :بعد
تكليف الحريري بتنا أمام حكومة
تكنو سياسية وهنا يجب مراعاة
الميثاقية".
وكــان الفتا أمس تسمية كتلة
نـ ــواب ال ـح ــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
للحريري ،بعد تلقي رئيس الكتلة

ال ـن ــائ ــب أسـ ـع ــد ح ـ ـ ــردان ات ـص ــاال
هاتفيا من زعيم "المستقبل" مساء
أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ ـ ـ ــردان ،بـ ـع ــد ل ـق ــائ ــه
الرئيس عون أمس" ،اإلصالحات
ضــروريــة ،لكن األمــن االجتماعي
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أك ـ ـث ـ ــر ،لـ ــذلـ ــك س ـم ـي ـنــا
ال ـحــريــري لـتـحـ ُّـمــل الـمـســؤولـيــة"،
وخـ ـت ــم" :ق ـم ـن ــا ب ـك ــل االتـ ـص ــاالت
ون ـ ـحـ ـ ّـمـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ــذي ــن
أوصلوا البلد إلــى ما نحن عليه
المسؤولية ،ونحن لم ننقلب وأي
كالم آخر ال يهمنا".

«القوات اللبنانية»
وأكد عضو الجمهورية القوية
النائب جورج عدوان باسم تكتل
"الجمهورية القوية" ،عقب لقائه
الــرئـيــس ع ــون أم ــس ،أن "ال ـقــوات
لن يسمي أحــدا ،ويمكن للبعض
أن يـســأل ل ـمــاذا لــم نـســم ،وهـنــاك
شخص ُيكلف ،لكننا نأخذ بعين
االعـ ـتـ ـب ــار أن ل ــدي ــه أكـ ـث ــري ــة فــي
المكون الذي يمثله".

وس ـ ـ ـ ـ ــأل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان" :احـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــا
لـلـمـيـثــاقـيــة ن ـحــن ل ــم ن ـســم أح ــدا
إنـمــا الـيــوم اللبنانيون يسألون
إلى أين نحن ذاهبون بعد تكليف
رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـســابــق سعد
الـحــريــري" ،أمــا بالنسبة للنائب
ج ـ ــان طـ ــالـ ــوزيـ ــان ،ال ـ ــذي اخ ـت ــار
تسمية الـحــريــري مستقال ،فقال
عدوان" :نحن كتلة تناقش وتأخذ
قــرارهــا .وهــذا ما حصل ،وأخــذت
قرارها بعدم التسمية .وفي حال
أراد طالوزيان تسمية الحريري
يكون قد اتخذ قــرار الـخــروج من
الكتلة".

كوبيش
إلى ذلك ،غرد المنسق الخاص
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ل ـب ـنــان يــان
ك ـ ــوب ـ ـي ـ ــش ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــه ع ـل ــى
"تويتر" ،امس" ،القوى السياسية
التقليدية أخذت مرة أخرى على
ع ــات ـق ـه ــا الـ ـتـ ـح ــرك ق ــدم ــا بـغــض
النظر عن إخفاقاتها العديدة في
الماضي والشكوك العميقة بشأن
المستقبل ،األمر اآلن يعود لهذه
الـقــوى لمساعدة رئـيــس ال ــوزراء
المكلف على تشكيل حكومة ذات
صــاحـيــات وفـعــالــة ل ـبــدء تنفيذ
اإلصالحات المعروفة" ،وختم" :ال
تنتظروا المعجزات مــن الخارج
م ــن قـبـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي بــاد
أخـ ــرى أو الـمــانـحـيــن الــدولـيـيــن،
اإلن ـقــاذ يـجــب أن يـبــدأ فــي لبنان
وبواسطة لبنان".

بكين تريد توقيع صفقة «ربع القرن» مع خامنئي ال روحاني
• طهران تختبر «باور  »373بعيدة المدى
• قرقاش :أمن الخليج يبدأ بإنهاء تدخالت إيران
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بعد تأكيد تقرير إيراني شبه
رسمي أن التلكؤ في التوقيع على
اتـفــاقـيــة الـتـعــاون االستراتيجي
الـتــي تمتد لــربــع قــرن بين إيــران
والصين يعود إلى أن الصينيين
ي ـ ــري ـ ــدون ت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا م ـ ــع رأس
النظام اإليراني ،ال حكومة رئيس
الجمهورية حسن روحاني ،كشف
مصدر في المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني لـ "الجريدة" ،لم
يـشــأ ذك ــر اس ـم ــه ،أن الصينيين
أخ ـبــروا وزي ــر الـخــارجـيــة محمد
جواد ظريف خالل زيارته األخيرة
إلــى بكين ،أنـهــم يــريــدون توقيع
االت ـفــاق ـيــة ،الـمـثـيــرة ل ـل ـجــدل ،مع
ال ـم ــرش ــد األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي
أو م ـ ـنـ ــدوب مـ ـف ــوض مـ ــن ع ـنــده
لتحصين ا ل ـخ ـطــوة م ــن تقلبات
الحكومات خالل مدة المعاهدة،
إضــافــة إل ــى أن الــرجــل األول في
ال ـن ـظ ــام ال ـص ـي ـنــي س ـيــوقــع على
االتفاقية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
المشاورات بشأن إبرام االتفاقية
أجريت من قبل مكتب المرشد ،ال
مــن قـبــل الـحـكــومــة ،وك ــان رئيس

الكاظمي يلتقي جونسون
في آخر محطاته األوروبية

في آخر محطة أوروبية له ،بعد
جولة شملت فرنسا وأملانيا،
التقى رئيس الحكومة العراقية،
مصطفى الكاظمي ،نظيره
البريطاني بوريس جونسون في
لندن ،أمس ،وبحثا العالقات بني
البلدين.
وذكر بيان للحكومة العراقية،
أن الكاظمي أشاد بدور اململكة
املتحدة في دعم العراق.
من جهتهّ ،
ثمن رئيس الحكومة
البريطانية «جهود العراق في
محاربة داعش» ،كما وصف
العالقة بني البلدين بـ «عالقة
صداقة وتحالف».

من امتنع عن تسميته؟

مـجـلــس الـ ـش ــورى ال ـس ــاب ــق علي
الري ـج ــان ــي وم ـس ـت ـشــار الـمــرشــد
علي أكبر واليتي ورئيس لجنة
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة فــي مكتب
ال ـم ــرش ــد ك ـم ــال خ ـ ـ ــرازي ه ــم َم ــن
تـ ـص ــدروا ت ـلــك ال ـم ـف ــاوض ــات مع
الصينيين بتفويض من خامنئي،
وفي النهاية وبعد وصولهم إلى
المرحلة النهائية أدخلوا حكومة
روح ــان ــي وسـلـمــوهــا الـمـلــف كي
تضع اللمسات النهائية.
وبحسب المصدر ،كان متفقا
أن تبقى المفاوضات واالتفاقية
س ــري ــة وال ي ـتــم االفـ ـص ــاح عنها
حـ ـت ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ال ـت ــوق ـي ــع،
ك ــي ال ت ـقــوم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بعرقلتها ،لكن روحاني كشف عن
الخطوة خالل كلمة له في جلسة
ل ـل ـح ـكــومــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أغ ـضــب
الصينيين وجعلهم يـظـنــون أن
الرئيس اإليراني كان يهدف إلى
نـســف الـجـهــود الـتــي ام ـتــدت إلــى
نحو  5سنوات من أجل التوصل
للمعاهدة التي تمنح بكين قواعد
وجزرا بالخليج.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،أك ــده مصدر
دبلوماسي فــي طـهــران أن كشف
رو حــا نــي للخطوة قبل إتمامها

سلة أخبار

خـلــق كـمـيــة ض ـغــوط وت ـهــديــدات
أميركية هائلة على الصينيين،
لثنيهم عن إبــرام االتفاقية ،وهو
م ـ ــا جـ ـع ــل بـ ـكـ ـي ــن مـ ـتـ ـخ ــوف ــة مــن
المغامرة بالتوقيع على المعاهدة
مع حكومة ال تلتزم بأبسط بنود
التفاهمات المسبقة ،مثل الحفاظ
عـلــى الـســريــة حـتــى االن ـت ـهــاء من
األمر.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن ه ـنــاك
تـخــوفــا مــن جـهــة الصينيين من
أن يــواج ـهــوا صـفـعــة جــديــدة من
قبل أطــراف إيرانية إذا تحسنت
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ط ـه ــران وال ـغ ــرب
مستقبال ،في حال نجاح المرشح
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن فــي
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة الـمـقــررة
 3نــوفـمـبــر ،عـلــى غ ــرار مــا ق ــام به
بـعــد االت ـفــاق ال ـنــووي ع ــام 2015
وتـفـضـيـلــه ال ـشــركــات األوروب ـي ــة
على حساب الشركات الصينية
بالصفقات الضخمة التي أعقبت
رف ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة عــن
الجمهورية اإلسالمية.

«باور »373
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اخـ ـتـ ـب ــرت الـ ـق ــوات

انتشرت على وسائل التواصل
االجتماعي صورة قيل إنها
منشورات تحذيرية ألقتها
الطائرات اإلسرائيلية فوق
األراضي السورية ،وحملت
رسالة إلى الجيش السوري.
ونشرت الصحافية واملذيعة
السورية ،هيفي بوظو ،صورة
على «تويتر» للمنشور ،وقالت
إن الطائرات اإلسرائيلية ألقت
رسالة تحذير للجيش السوري
من التعامل مع «حزب الله»
اللبناني وإيران.
وتضمنت املنشورات تهديدًا
لخمسة ضباط من قيادة
الفيلق األول وهم قائد الفيلق
اللواء علي أسعد ،وقائد الفرقة
السابعة اللواء أكرم حويجة،
وقائد الفرقة الخامسة اللواء
مفيد حسن ،وقائد اللواء 90
العميد حسني حموش ،وقائد
اللواء  112العميد باسل أبو
عيد ،إضافة إلى جميع العناصر
والقادة في الفيلق األول عامة.

اتفاق ليبي  -تونسي
على فتح الحدود

أعلنت وزارة الخارجية في
حكومة «الوفاق» الليبية ،أمس،
التوصل إلى اتفاق مبدئي مع
تونس حول صياغة بروتوكول
صحي مشترك يفضي إلى فتح
الحدود البرية والجوية بني
البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الليبية،
في بيان ،إن وكيل الوزارة
محمود التليسي وعددًا من
املسؤولني الليبيني اجتمعوا،
أمس األول ،مع السلطات
التونسية وناقشوا تسهيل
انتقال املواطنني بني البلدين،
فضال عن ضرورة اإلسراع
بحل كل القضايا التي تعد من
أولويات العمل بني البلدين.

نجاة رئيس المجلس
«الثوري» من االغتيال بعدن

صواريخ إيرانية خالل مناورات جرت قبل أيام (رويترز)
ال ـم ـس ـل ـحــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة م ـن ـظــومــة
"ب ــاور  "373الصاروخية محلية
الصنع أمس.
وقالت السلطات اإليرانية إن
الـتـجــربــة كــانــت نــاجـحــة ودم ــرت
ً
هــدفــا بعيد الـمــدى للمرة األولــى
وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال م ـ ـن ـ ــاورات ال ــدف ــاع
ال ـج ــوي "ال ـم ــداف ـع ــون ع ــن سـمــاء
الوالية ."99
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر الـمـتـحــدث
باسم المناورات ،العميد عباس
فرج بور ،أن "النجاح الذي تحقق
جعل البالد ضمن الطراز العالمي
في مجال الدفاع الجوي".
وتـ ـع ــد ه ـ ــذه ال ـم ـن ـظ ــوم ــة أول

م ـن ـظ ــوم ــة دفـ ـ ــاع ج ـ ــوي إي ــران ـي ــة
محلية الصنع لألهداف المرتفعة
وبعيدة المدى ،حيث أزيح الستار
عنها العام الماضي.

أمن الخليج
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،دعـ ــا وزي ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
الخارجية أنور قرقاش إلى "بناء
الثقة لتعزيز االستقرار في منطقة
الخليج".
وكـتــب قــرقــاش عـلــى "تــويـتــر":
"االهـ ـتـ ـم ــام الـ ــدولـ ــي ،ال ـتــاري ـخــي
والمتجدد ،بأمن منطقة الخليج

الـ ـع ــرب ــي ي ـج ــب أن يـ ـب ــدأ ب ـب ـنــاء
ً
ال ـث ـقــة ال ـت ــي ت ــأث ــرت س ـل ـب ــا ،عبر
سـ ـن ــوات ،بــال ـتــدخــات اإليــران ـيــة
في الشأن الخليجي ،فبدون بناء
الثقة مــن الصعب االن ـطــاق إلى
خـطــوات بنيوية جــديــدة ووضــع
تصورات مستقبلية تعزز السالم
واالستقرار".
وأضاف" :اإلمارات على قناعة
ب ــأن ت ـفــادي الـتـصـعـيــد وانـتـهــاج
ال ـم ـســار الـسـيــاســي ه ــو الـطــريــق
ال ــوح ـي ــد ل ـض ـم ــان أمـ ــن الـخـلـيــج
واستقراره ،وتبقى خطوات بناء
ال ـث ـق ــة أس ــاسـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــذه
الغاية".

وتابع" :اهتمام الــدول الكبرى
بأمن الخليج ضروري ومهم ،لكن
ال يمكن النجاح في خلق منصات
ح ـ ــوار ت ــدع ــم هـ ــذه األف ـ ـكـ ــار دون
معالجة األعمال العدائية القائمة،
ومن ضمنها التهديد الصاروخي
ودعم الميليشيات".
ج ــاء ذل ــك ،غ ــداة تخيير وزيــر
الخارجية اإليراني دول المنطقة
بين أن "تعيش في أسر الماضي
ليستمر التوتر ،أو أن تتعاون من
أجل استقرار الخليج وازدهاره".

أفادت مصادر في اليمن ،بأن
رئيس «املجلس األعلى للحراك
الثوري لتحرير واستقالل
الجنوب» ،فؤاد راشد ،نجا من
محاولة اغتيال استهدفته في
كريتير بمدينة عدن أمس.
والحقا أوضح املجلس أن
«محاولة االغتيال التي كادت
تودي بحياة راشد سبقها قبل 3
أيام اختراق الحساب الشخصي
لصفحته على واتساب».
وبحسب بيان املجلس« :كشفت
العملية عن حالة انفالت أمني
واسع بالعاصمة اليمنية
املؤقتة» الخاضعة لسيطرة
املجلس االنتقالي الجنوبي
االنفصالي.

ةديرجلا
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تركيا مستعدة إلرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

ّ
علييف ال يعارض نشر مراقبين دوليين في كاراباخ ...والتوتر الميداني يخيم على محادثات واشنطن
بينما استمرت إراقة الدماء في
ناغورني كاراباخ بين القوات
األذربيجانية ونظيرتها
األرمنية عشية محادثات
مقررة في واشنطنّ ،
جددت
لدعم
تركيا استعدادها ً
حليفتها باكو عسكريا ،في
حال طلبت منها األخيرة
ذلك.

ً
لسنا طرفا
بالصراع في
كاراباخ

«ناتو»

في وقــت أعلنت تركيا أنها لن
ّ
تتردد في إرســال قــوات إلى إقليم
ناغورني كاراباخ الجبلي وتقديم
دعم عسكري إذا طلبت باكو ذلك،
تقلصت اآلمال في وقف إراقة الدماء
ال ـم ـس ـت ـمــرة م ـنــذ ن ـحــو ش ـهــر في
ّ
بتجدد االشتباكات
كاراباخ أمس،
بين قوات أذربيجان وقوات األرمن
العرقيين ،عشية محادثات مقررة
في واشنطن.

قوات تركية
فقد أعلن نائب الرئيس التركي،
فؤاد أقطاي ،أن بالده لن ّ
تتردد في
إرســال قوات إلى كاراباخ وتقديم
دعم عسكري ألذربيجان إذا طلبت
باكو ذلــك ،مضيفا أنها لم تطلب
ذلك بعد.
وانتقد أقطاي خالل مقابلة مع
محطة  CNN Turkالتلفزيونية
"مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا ،والتي
تشكلت لـلــوســاطــة لـحــل الـصــراع
بقيادة فرنسا وروسيا والواليات
المتحدة ،واتهمها بمحاولة اإلبقاء
على المسألة مــن دون حــل ودعــم
أرمينيا سياسيا وعسكريا.
من ناحيته ،اعتبر الناطق باسم
الــرئــاســة الـتــركـيــة ،إبــراهـيــم قالن،
أن التصريحات األخـيــرة لرئيس
الوزراء األرميني نيكول باشينيان
بأنه ال حل دبلوماسي في كاراباخ،
"يكشف نية أرمينيا" .وأضاف قالن:
"واض ـ ــح من

يــريــد ال ـحــرب ،وه ــذا يــؤكــد أحقية
تــركـيــا وأذرب ـي ـج ــان ،ول ــن يتحقق
الـ ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي جـنــوب
القوقاز إال بعد تحرير كاراباخ من
االحتالل".
وفي وقت سابق ،دعا باشينيان،
المواطنين إلى التوجه للقتال في
الجبهات بكاراباخ.
وأشار الى أن قضية كاراباخ ال
يمكن حلها دبلوماسيا في المرحلة
الراهنة .وأضاف" :لذلك حتى نصل
إلــى حل دبلوماسي ،ينبغي على
جميع الـمــواطـنـيــن حـمــل الـســاح
والقتال".

الوضع الميداني
مـيــدانـيــا ،ذك ــرت وزارة الــدفــاع
في أذربيجان أن القتال اندلع في
أماكن عدة أمس ،منها أراض قريبة
من خط التماس الذي يفصل بين
الجانبين.
وأعلنت كذلك أن أرمينيا أطلقت
 6ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة بــاتـجــاه
مناطق فضولي وغباال وسيازان
وك ــردامـ ـي ــر ع ـلــى ب ـعــد ن ـحــو 150
كيلومترا من الحدود بين البلدين،
لكن أرمينيا قالت إن هذا "محض
هراء وكذب".
وذكرت وزارة الدفاع في أرمينيا
أن القتال انــدلــع فــي مناطق عــدة،
وقال مسؤولون من كاراباخ إن بلدة
مارتوني وقرى قريبة منها داخل
اإلقليم تعرضت للقصف.
من ناحيتها ،دعت "الخارجية"

جندي في كاراباخ يطلق قذيفة مدفعية باتجاه أحد المواقع في أذربيجان (أ ف ب)
األرم ـن ـي ــة أذربـ ـيـ ـج ــان ،وداع ـم ـهــا
تــركـيــا ،إل ــى ع ــدم تقويض جهود
المجتمع الدولي إلنشاء نظام وقف
إطالق النار.

علييف
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ص ـ ـ ــرح ال ــرئ ـي ــس
األذربيجاني إلهام

علييف ،أمس ،بأن بالده ال تعارض
فكرة نشر مراقبين وقــوات لحفظ
السالم في كاراباخ من حيث المبدأ،
ً
لكنها ستطرح شروطا لدخولهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوار م ــع
صحيفة  Nikkeiاليابانية ،أن
"م ـج ـمــوعــة م ـي ـن ـســك" سـتـتـقــدم
باالقتراحات الخاصة بتشكيلة
بعثة الـمــراقـبـيــن وقـ ــوات حفظ
السالم ،وعدد أفرادها ومواعيد
نشرها.
وج ـ ـ ّـدد عـلـيـيــف رف ــض بــاكــو
إجراء أي استفتاء على استقالل
ك ــاراب ــاخ ،مــن دون أن يستبعد
منح االستقالل الذاتي الثقافي
للسكان األرمن هناك.
وأعـلــن أنــه ال يستبعد كذلك
إم ـكــان ـيــة ع ـقــد ل ـق ــاء ق ـمــة بينه
ورئ ـي ــس ح ـكــومــة أرم ـي ـن ـيــا في
موسكو لبحث النزاع.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـلـ ـيـ ـي ــف" :ن ـ ـعـ ــم ه ــذا
االج ـت ـم ــاع م ـم ـكــن ،ل ـقــد حــدثــت
مثل هذه االجتماعات من قبل،
وك ــل ش ــيء يعتمد عـلــى جــدول
األع ـمــال ،لكن لـســوء الـحــظ فإن
اح ـت ـم ــاالت ال ـت ـســويــة السلمية
للصراع مع الحكومة األرمنية
ليست قريبة".

بومبيو
و م ــن ا ل ـم ـقــرر أن يستضيف

وزير الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو ف ــي واش ـن ـطــن ال ـي ــوم،
محادثات بين نظيريه األرمني
واألذربيجاني.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت خـ ـ ـط ـ ــط ب ــومـ ـبـ ـي ــو
للقاء وزيــري خارجية أرمينيا
وأذرب ـي ـج ــان ال ـي ــوم ،قــد ج ـ ّـددت
اآلمال هذا األسبوع في أن تتفق
الجمهوريتان السوفييتيتان
ال ـســاب ـق ـتــان ع ـلــى إن ـه ــاء أعـنــف
قـ ـت ــال ب ـي ـن ـه ـمــا م ـن ــذ مـنـتـصــف
التسعينيات.
وقال بومبيو أمس األول ،إنه
مازال يأمل في التوصل إلى حل
دبلوماسي ،مؤكدا أن "المسار
الصحيح لألمام هو وقف القتال
ومطالبتهم بتخفيف التصعيد،
وأال تتدخل أي دولة أخرى".
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه اآلم ـ ـ ـ ــال تـقـلـصــت
بسبب استمرار القتال العنيف
في كاراباخ.
وسـ ـ ـق ـ ــط مـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـضـ ـح ــاي ــا
فــي الـقـتــال ال ــذي انــدلــع يــوم 27
سـبـتـمـبــر ،م ـمــا زاد ال ـم ـخــاوف
م ـ ـ ــن اتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــرب
لتشمل تركيا وروسيا ،كما زاد
ال ـم ـخ ــاوف ب ـشــأن أم ــن خـطــوط
أن ــاب ـي ــب ف ــي أذربـ ـيـ ـج ــان تـنـقــل
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز عـ ـب ــر ج ـن ــوب
القوقاز إلى األسواق العالمية.
وتوسطت روسيا في اتفاقين

لوقف النار منذ انــدالع القتال،
لكنهما لم يصمدا.
وأع ـ ـلـ ــن "الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن" أمـ ــس،
أن ال ـحــل الـسـلـمــي هــو السبيل
ال ــوحـ ـي ــد إلن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـصـ ــراع فــي
كاراباخ.

«ناتو»
وفي بروكسل ،أكد األمين العام
لحلف شمال األطلسي (ناتو) ينس
ستولتنبرغ ،أن الحلف ليس طرفا
في الصراع الدائر بكاراباخ.
وأضاف عقب محادثات أجراها
م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األرمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،أرمـ ـي ــن
سركيسيان ،في مقر الحلف أمس
األول ،أن كال من أذربيجان وأرمينيا
شريك مهم للحلف منذ أكثر من
 25عاما.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ل ـل ــرئ ـي ــس
سركيسيان أن "ناتو" ليس جزءا
من الصراع".
وأعرب عن قلقه من انتهاك وقف
الـنــار ،مـشــددا على ض ــرورة إنهاء
الخالفات والتوصل إلى حل سلمي.
من جانبه ،قال سركيسيان إنه
ي ــرى أن اسـتـهــداف المدنيين أمر
غير مقبول.
ولفت إلى أن تركيا ّ
تقدم الدعم
ألذربيجان ،مؤكدا أن قطع الدعم
التركي سيحل القضية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أنقرة تنتقد «ادعاءات» قمة نيقوسيا
ّ
ّ
وتجدد تمسكها بـ S400
انتقدت وزارة الخارجية التركية ،أمس ،البيان
الختامي الصادر عن االجتماع الثالثي الذي جرى
أمس األول بين قادة مصر واليونان وقبرص ،في
العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وأكدت الخارجية التركية ،في بيان ،ان "البيان
ال ـخ ـتــامــي لــاج ـت ـمــاع ال ـث ــاث ــي تـضـمــن ادع ـ ــاءات
واتهامات ضد تركيا ،ال أســاس لها من الصحة"،
مضيفة" :هــذا التكتل الثالثي الــذي يدعي السعي
من أجل إحالل السالم والتعاون واالستقرار شرق
الـمـتــوســط ،يستهدف تــركـيــا بشكل مـتـكــرر ،وهــذا
االستهداف يوضح نواياه الحقيقية".
واجتمع رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس
مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،ورئيس
الــوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس أمس

األول ،ضمن إطار التعاون الثالثي بين الدول الثالث.
وعقب االجتماع ،عقد الثالثة مؤتمرا صحافيا مشتركا،
قال فيه السيسي إن "المناقشات عكست توافقا حول األوضاع
بشرق المتوسط في ضوء السياسات االستفزازية المتمثلة
في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة
المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ،ونقل
المقاتلين األجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات".
من ناحية أخرى ،جددت تركيا تمسكها بمطالبها بأن تقوم
الواليات المتحدة بنقل التكنولوجيا الصاروخية ،والمشاركة
في اإلنتاج ،في أي اتفاق دفاع صاروخي مستقبلي بينهما،
وذلك بعد شراء أنقرة ألنظمة  S400الصاروخية الروسية ،رغم
مخاوف الشركاء في حلف شمال األطلسي (ناتو).
ورفض أكار انتقادات الحلفاء إلطالق الصواريخ ،وهو
ً
ما يعني ضمنيا تأكيد االختبارات.

فرنسا :ذابح المدرس كان على اتصال بـ «جهادي» في سورية
ماكرون لن يتخلى عن الرسوم  ...وإخالء محطة قطار ليون بعد تهديد بقنبلة
بعدما ّ
وجهت النيابة العامة الفرنسية
لمكافحة اإلرهاب ،إلى  6أشخاص ،تهمة
"التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية"
بقضية ال ـمـ ّ
ـدرس صامويل بــاتــي ،الــذي
ُ
ً
ً
قتل ذبحا لعرضه رسوما كاريكاتورية
ّ
ّ
ّ
للنبي محمد ،صلى الله عليه وسلم ،على
تالمذته ،أكد مصدر قضائي أن قاتل باتي،
وهو الالجئ الشيشاني عبدالله أنزوروف
ً
ويبلغ من العمر  18عاما ،كان على اتصال
ّ
يتحدث الروسية في سورية".
بـ "جهادي

ورغ ــم أن ــه لــم يتم بعد تحديد هوية
"الـجـهــادي" ،فــإن صحيفة "لــو باريزيان"
أوردت أن الـشـخــص الـ ــذي يشتبه بــأن
أن ـ ــزوروف ك ــان على اتـصــال بــه موجود
في إدلب ،آخر معاقل فصائل المعارضة
والمجموعات اإلرهابية في سورية ،وذلك
بـنــاء عـلــى ع ـنــوان بــروتــوكــول اإلنـتــرنــت
التابع له.
ّ في غضون ذلك ،أكدت النيابة العامة
أنـهــا ّ
وجـهــت إلــى إبــراهـيــم شنينا ،والــد

التلميذة ،الــذي نشر أشرطة فيديو دعا
فـيـهــا إلـ ــى االن ـت ـق ــام م ــن مـ ـ ـ ّ
ـدرس ابـنـتــه،
والداعية اإلسالمي عبدالحكيم الصفريوي
وصديقين للقاتل هما نعيم ب .وعظيم
إ ،.تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل
إرهــابـيــة" ،فــي حين ّ
وجـهــت إلــى صديق
ثــالــث لـلـقــاتــل يــدعــى يــوســف س .تهمة
"تشكيل عصبة أ ّش ــرار إرهــابـيــة بهدف
ارتكاب جرائم بحق أشخاص".
ّ
ً
وأودع هؤالء المتهمون جميعا الحبس

دوافع عنصرية وراء طعن محجبتين قرب «إيفل»
ّ
وجهت السلطات الفرنسية تهمتي االعـتــداء واإلهــانــات
ّ
العنصرية المــرأتـيــن يشتبه فــي طعنهما محجبتين قرب
برج "إيفل" ،ومحاولة نزع حجابيهما ،وفق ما أفادت مصادر
قضائية.
وكانت المتهمتان باالعتداء في حالة سكر عندما صادفتا
مجموعة من النساء المسلمات واألطفال في ساحة "شان دو
مارس" في محيط البرج.
واشتكت العائلة المسلمة من كلب ّ
السيدتين ،فاندلع سجال
أخرجت على اثره إحدى المرأتين سكينا وطعنت اثنتين من
المحجبات ،تبلغ إحداهما  19عاما ،واألخرى .40
وأصيبت الـمــرأة البالغة  40عاما بــ 6طعنات ،وتخضع
للعالج في المستشفى ّ
جراء ثقب في رئتها نجم عن الطعنات،
ّ
وأما الضحية الصغرى فتعرضت لثالث طعنات ،وخضعت
كذلك للعالج في المستشفى ،وغادرت الحقا.

وأف ــادت الضحيتان أن المهاجمتين نادتهما بـ"العرب
القذرين" ،وقالتا لهما "مكانكما ليس هنا".
وأث ـ ــارت ال ـحــادثــة مــوجــة غـضــب عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي ،حيث اتهم البعض اإلعــام الفرنسي بالصمت
ُ
ً
حيال هجوم اعتبر بشكل واضح مناهضا للمسلمين.
ووضعت المشتبه فيها الرئيسية قيد الحبس االحتياطي،
بينما أفرج عن صديقتها بكفالة.
ّ
ووجهت اتهامات لهما في وقت متأخر أمس األول ،بتنفيذ
اعتداء زاد من خطورته استخدام ســاح والسكر ،وتوجيه
إهانات ذي طابع عنصري.
ونفت المشتبه فيهما أن تكونا ّ
وجهتا أي إهانات عنصرية.
ّ
وحذر محاميهما برنار سوليتود من "تضخيم هذه الرواية"،
مشيرا إلى ضرورة "االلتزام بالحقائق( :إنه) خالف نجم عن
توجيه إهانات".

االحتياطي ،باستثناء شنينا الذي أبقي
قـيــد الـتــوقـيــف بــانـتـظــار ب ـ ّـت أم ــر حبسه
ً
احتياطيا أم إطالقه بكفالة.
العمر 14
أمــا التلميذان البالغان من
ّ
و 15عاما ،اللذان تشتبه السلطات بأنهما
ً
ً
قبضا مبلغا ماليا مــن القاتل إلرشــاده
ّ
إلى الضحية ،فقد وجهت إليهما النيابة
العامة تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة
على صلة بجماعة إرهــاب ـيــة" ،وأطلقت
سراحهما ،لكن مع إبقائهما قيد المراقبة
القضائية.
ُ
وبعد ظهر الجمعة ،قطع رأس باتي،
ً
وهـ ــو ّ
رب عــائ ـلــة يـبـلــغ  47ع ــام ــا ،قــرب
مدرسته ،حيث ّ
يدرس التاريخ والجغرافيا
في حـ ّـي هــادئ بمنطقة كونفالن سانت
أونورين ،في الضاحية الغربية لباريس.
وما لبثت الشرطة أن قتلت أنزوروف على
بعد ُ 200متر من مكان جريمته.
وقتل الـمـ ّ
ـدرس لعرضه ّعلى تالميذه
ً
رس ــوم ــا كــاري ـكــاتــوريــة تـمــثــل ال ــرس ــول،
ّ
ّ
صلى الله عليه وســلــم ،أثـنــاء درس عن
حرية التعبير.
الـ ــى ذلـ ـ ــك ،أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون خ ــال حفل التأبين
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـم ــدرس ف ــي ب ــاح ــة "جــامـعــة
ُالـســوربــون" مساء أمــس األول ،إن باتي،
ً
قتل "ألنه كان ّ
يجسد الجمهورية" ،مؤكدا
في الوقت نفسه أن بالده لن تتخلى "عن
رسوم الكاريكاتور".

دوليات
سلة أخبار
اضطرابات بنيجيريا والعالم
يدين قتل المتظاهرين

ندد المجتمع الدولي بشدة
قتل المتظاهرين في الغوس،
أكبر مدينة بإفريقيا ،على يد
الشرطة.
وكان األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش،
ومنسق السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل ،والمرشح الرئاسي
األميركي جو بايدن ،من بين
هؤالء المسؤولين الذين
أصدروا بيانات ضد عمليات
القتل.
ودعا غوتيريش إلى إنهاء
وحشية الشرطة ،ودان
"تصاعد العنف في  20أكتوبر
في الغوس ،ما أسفر عن
العديد من الوفيات والكثير
من اإلصابات".
ولقي  56شخصا على األقل
حتفهم في نيجيريا خالل
أسبوعين من االحتجاجات
ضد وحشية الشرطة ،بينهم
 38قتلوا الثالثاء وحده عندما
بدأت الحكومة حملة قمع،
وفق ما قالت منظمة العفو
الدولية لحقوق اإلنسان.

تمديد «اتفاق كنسي»
بين الفاتيكان والصين

أعلنت الصين ،أمس ،تمديد
اتفاق مؤقت مع الفاتيكان
يتعلق بتعيين أساقفة،
نقطة الخالف الرئيسة
منذ عقود بين الكنيسة
الكاثوليكية والنظام
الصيني.
وقال المتحدث باسم
الخارجية الصينية جاو
ليجيان للصحافيين" :بعد
مشاورات ودية" تم التوصل
إلى اتفاق "لتمديد االتفاق
المؤقت لسنتين" .وكانت
بكين والفاتيكان وقعا في
سبتمبر  2018اتفاقا يهدف
إلى إنهاء خالف يعود إلى
 70عاما ،ويتمحور حول
تعيين أساقفة.

ُ
جائزة «ساخاروف» تمنح
للمعارضة في بيالروسيا

منح البرلمان األوروبي
جائزة ساخاروف
لحقوق اإلنسان،
أمس ،إلى "المعارضة
الديمقراطية" للرئيس
ألكسندر لوكاشينكو في
بيالروسيا بقيادة سفيتالنا
تيخانوفسكايا.
وقال رئيس البرلمان
األوروبي ديفيد ساسولي في
تغريدة" :يمتلكون شيئا ال
يمكن للقوة الوحشية القضاء
عليه :الحقيقة .ال تتخلوا عن
نضالكم ،نحن إلى جانبكم".
وقد دعمت هذا الترشيح
الكتل السياسية الرئيسية
في البرلمان األوروبي.

موسكو :إحباط هجوم
إرهابي واعتقال المهاجم

نـعــش صــامــويــل بــاتــي مـسـ ّـجــى فــي باحة
«السوربون» مساء أمس األول (أ ف ب)
عينيه
وقــال مــاكــرون والــدمــوع تمأل ُ
بحضور عائلة الضحية" :صمويل ق ِتل
ألن اإلســام ـي ـيــن ي ــري ــدون االس ـت ـحــواذ
ع ـل ــى مـسـتـقـبـلـنــا ويـ ـع ــرف ــون أنـ ـه ــم لــن
ـود أبطال
يحصلوا على مــرادهــم بــوجـ ُ
مطمئني النفس مثله ،صمويل قتل بيد
جبناء ،ألنه كان ّ
يجسد القيم العلمانية

والديمقراطية في الجمهورية الفرنسية".
ُ
وسجي نعش باتي في باحة الحرم
الجامعي ،حيث رفعت األعالم الفرنسية.
وامس ،أخليت محطة قطار بارديو في
ليون ،وتم فرض طوق امني بعد تهديد
بوجود قنبلة.
(باريس ـ ـ وكاالت)

أعلن جهاز األمن االتحادي
الروسي أن هجوما إرهابيا
بعبوة ناسفة أحبط في
موسكو أمس.
وأكد الجهاز اعتقل شخصا
كان يخطط إلحداث انفجار
بمبنى حكومي لمصلحة
جماعة إرهابية دولية.
وكانت وسائل إعالم
روسية أعلنت في منتصف
هذا الشهر ،القضاء على
مسلحين اثنين كانا
يخططان لهجمات إرهابية
في مدينة فولغوغراد
الواقعة جنوب شرقي الجزء
األوروبي من البالد.
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ترامب بايدن
٢٠٢٠
روسيا وإيران :لم نتدخل في االنتخابات األميركية
ّ
ترامب يركز على المترددين إلعادة رسم السباق ...وأوباما ينتقد ترويجه نظريات المؤامرة

ً
قبل  12يوما على نهاية
السباق المحتدم بين الرئيس
الجمهوري دونالد ترامب
وخصمه الديمقراطي جو
بايدن ،نفت موسكو وطهران
اتهامات واشنطن بالحصول
على سجالت األميركيين،
وبدء إجراءات للتأثير على
االنتخابات الرئاسية.

في اتهامات سارعت موسكو
إلى نفيها وطهران إلى استدعاء
راع ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح األمـ ـي ــركـ ـي ــة
بسببها ،كشف مدير االستخبارات
الــوط ـن ـيــة ج ــون رات ـك ـل ـيــف ،أمــس
األول ،عن حصول روسيا وإيران
ّ
على معلومات تتعلق بسجالت
ال ـنــاخ ـب ـيــن ،وب ــاش ــرت ــا إج ـ ــراءات
تهدف إلى التأثير على الرأي العام
األميركي في انتخابات الثالث من
نوفمبر.
وع ـش ـيــة ال ـم ـن ــاظ ــرة األخ ـي ــرة
والـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن،
قال راتكليف ،في مؤتمر صحافي
م ـ ــع مـ ــديـ ــر م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الفدرالي  FBIكريستوفر راي ،إن
إيــران على وجه التحديد أرسلت
عـبــر الـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي رســائــل
«خ ـ ــادع ـ ــة» تـ ـه ــدف إل ـ ــى «تــره ـيــب
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن والـ ـتـ ـح ــري ــض عـلــى
اضطرابات اجتماعية واإلضــرار
بالرئيس ترامب».
ً
وأضــاف أن إيــران وزعت أيضا
ت ـس ـج ـيــل ف ـي ــدي ــو ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن
ً
أش ـخــاصــا قــد يــرسـلــون بـطــاقــات
اق ـت ــراع مـ ـ ــزورة ،بـمــا ف ــي ذل ــك من
خارج الواليات المتحدة.
وأوضـ ــح مــديــر االسـتـخـبــارات
ّ
ّ
الوطنية أن إيران وروسيا «اتخذتا
ّ
إجراءات محددة للتأثير على الرأي
ّ
العام فيما يتعلق بانتخاباتنا»،
ّ ً ّ
مؤكدا أن األجهزة األمنية خلصت
ّ
ّ
إلى أن «معلومات متعلقة بالقوائم
االنتخابية حصلت عليها إيران،
وبشكل منفصل ،روسيا».
وأشـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـه ـم ــا تـسـعـيــان
إل ــى «تــوص ـيــل م ـع ـلــومــات كــاذبــة
للناخبين المسجلين تــأمــان أن
تتسبب في حــدوث ارتباك ،وزرع
الـ ـف ــوض ــى وتـ ـق ــوي ــض ال ـث ـق ــة فــي
ً
الديمقراطية األميركية» ،معتبرا أن
«هذه األعمال هي محاوالت يائسة
من خصوم يائسين».

«براود بويز»

شركات
التكنولوجيا
العمالقة باتت
متأهبة لمواجهة
التهديدات
التي تتربص
باالستحقاق
الرئاسي األميركي

ويأتي هذا اإلعالن بعد أن تلقى
ن ــاخ ـب ــون دي ـم ـق ــراط ـي ــون رســائــل
تـهــديــد عـبــر ال ـبــريــد اإللـكـتــرونــي
ً
ّ
موجهة إليهم شخصيا ومرسلة
ب ــاس ــم م ـج ـمــوعــة «بـ ـ ـ ــراود بــويــز»
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ال ـم ـت ـط ـ ّـرف ــة ت ــأم ــره ــم
بالتصويت لمصلحة ترامب في
االنـتـخــابــات ال ـم ـقـ ّـررة فــي الثالث
وفـمـبــر .وأك ــد عــدد مــن الناخبين
في فلوريدا والــواليــات الرئيسية
األخ ــرى فــي المعركة االنتخابية
بين الرئيس الجمهوري وخصمه
الديمقراطي أنهم تلقوا رسائل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل

رضائي :الشعب اإليراني
ال يثق في وعود بايدن

رغم تفضيل إيران له ،اعتبر
أمين مجمع تشخيص مصلحة
النظام محسن رضائي ،أمس ،أن
المرشح الديمقراطي جو بايدن
لن يأتي بجديد ،والشعب ال
يثق في وعوده بفرض اتفاقات
جديدة على طهران تتضمن
تسلحها الصاروخي ونفوذها
في المنطقة ،بموازاة إعالنه
االستعداد للعودة إلى «االتفاق
النووي» في حال هزيمته
لترامب .وقال رضائي ،لوكالة
«فارس»« ،بايدن يقول انه لو
ً
أصبح رئيسا فإنه سيعيد
أميركا لالتفاق النووي ،لكن
على اإليرانيين القبول باالتفاق
النووي  2و ،3أي تحديد مدى
صواريخهم ،وأال يتواجدوا
في المنطقة ،وفي حال قبولها
بهذه الشروط فإنهم سيزيلون
العقوبات» التي فرضها ترامب.

أوباما يحشد لبايدن في فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا أمس األول
اإللكترونية« :ستصوت لترامب
يــوم االنـتـخــابــات أو سنالحقك»،
مضيفة« :غـ ّـيــر انـتـمــاءك الحزبي
إلى الحزب الجمهوري ،وأعلمنا
بأنك تلقيت رسالتنا ،وستمتثل.
سنعرف المرشح الذي صوت له».
وتنتهي الرسالة بعنوان الناخب
ب ـعــد جـمـلــة ت ـف ـيــد« :لـ ــو ك ـنــت في
مكانك سآخذ هــذه الرسالة على
محمل الجد .حظا سعيدا».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،طـ ـم ــأن م ــدي ــر مـكـتــب
ّ
التحقيقات الفدرالي أن «النظام
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـظــل
ً
ً
آم ـنــا وص ـل ـبــا ،ول ــن نتسامح مع
التدخل األجنبي في انتخاباتنا
أو أي نشاط إجرامي يهدد قدسية
التصويت أو يقوض ثقة الجمهور
في نتيجة االنتخابات».
وأضــاف راي« :عملنا لسنوات
كـمـجـتـمــع ل ـتــأم ـيــن ال ـم ــرون ــة في
بنيتنا التحتية ،والـيــوم ال تــزال
هذه البنية التحتية مرنة ،يجب أن
تكونوا واثقين من أن تصويتكم
م ـهــم» .ول ــم يــوضــح راتكليف وال
راي ،كيف حصلت روسيا وإيران
على هذه البيانات ،كما لم يشرحا
كيف تعتزم موسكو االسـتـفــادة
مـ ـنـ ـه ــا ،ول ـ ــم يـ ـ ـ ــردا عـ ـل ــى أس ـئ ـلــة
الصحافيين عقب المؤتمر.

تسجيل الناخبين
ومعلومات تسجيل الناخبين

صواريخ كروز وقاذفات تكتيكية
أميركية لتايوان
وافقت الواليات المتحدة على بيع تايوان
ً
 135صاروخ كروز دفاعيا من طراز «سالم-إي
آر» الذي يكفي مداه لبلوغ الصين ،في صفقة
تبلغ قيمتها مليار دوالر.
ّ
التصدي
كما قـ ّـررت واشنطن ،التي تعتبر
لتنامي النفوذ الصيني في المنطقة أولوية
استراتيجية ،بيع تــايــوان قــاذفــات صــواريــخ
تكتيكية مـقــابــل  436مـلـيــون دوالر وم ـعـ ّـدات
تصوير لالستطالع الجوي مقابل  367مليون

سلة أخبار

دوالر ،لـتـصــل بــذلــك الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة لهذه
المبيعات إلى أكثر من  1.8مليار دوالر.
وقالت وزارة الخارجية في معرض إعالنها
ّ
ع ــن هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة إن ق ـ ــرار ب ـيــع ال ـص ــواري ــخ
ّ
ً
لتايوان ،التي تعتبرها الصين جزءا ال يتجزأ
منها« ،يخدم المصالح األميركية في االقتصاد
واألمن القومي من خالل مساعدة (تايبيه) على
ّ
تحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة
دفاعية موثوق بها».

ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة مـتــاحــة
على نطاق واسع ،وتسمح بعض
الــواليــات ألي شخص بالوصول
إل ـي ـهــا ،بـيـنـمــا ت ـفــرض أخـ ــرى أن
ي ـق ـت ـص ــر األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى األح ـ ـ ـ ــزاب
السياسية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
ً
األم ـيــرك ـيــة مـ ـ ــرارا م ــن أن روسـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،وب ــدرج ــة أقـ ــل ال ـص ـيــن،
شاركت في جهود التضليل على
وسائل التواصل االجتماعي التي
تهدف إلى التأثير على الناخبين
األميركيين.
وفـ ــي  ،2016قـ ــال م ـســؤولــون
أمـيــركـيــون ،إن الــرئـيــس الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن أشـ ـ ــرف عـلــى
عمليات قرصنة وعمليات تواصل
اج ـت ـمــاعــي ت ـهــدف إل ــى مـســاعــدة
ترامب في الفوز في االنتخابات
عـ ـل ــى ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة هـ ـي ــاري
كلينتون.
واتهمت إيران باستخدام اسم
«براود بويز» في رسائل إلكترونية
بعدما رفض ترامب النأي بنفسه
عــن الـمـجـمــوعــة الـتــي ظـهــرت في
تـ ـجـ ـمـ ـع ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ــدج ـج ــة
بالسالح ،وأطلقت تهديدات.
وف ـ ــي أوائـ ـ ـ ــل أكـ ـت ــوب ــر ،اعـتـقــل
ً
 13ر ج ــا فــي ميشيغان ينتمي
بعضهم إلــى المجموعة ،بتهمة
ال ـت ــآم ــر لـخـطــف حــاك ـمــة ال ــوالي ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن أجـ ــل «إطـ ــاق
حرب أهلية».
وبــاتــت شــركــات التكنولوجيا
الـ ـعـ ـم ــاق ــة مـ ـت ــأهـ ـب ــة ل ـم ــواج ـه ــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــدات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـت ــرب ــص
باالستحقاق الرئاسي األميركي،
إذ أعلنت مايكروسوفت منتصف
ال ـ ـش ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي هـ ـجـ ـم ــات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ف ــرق
الـحـمــات االنـتـخــابـيــة مصدرها
الصين وروسيا وإيران ،التي نفت
هذه االتهامات.

أسف واستدعاء
وسارع الناطق باسم الكرملين
دمـيـتــري بيسكوف إلــى التنديد
ً
أمس «باتهامات تنهال يوميا على
ً
روسـيــا وال أســاس لها جميعا»،
ً
معربا عن «أسفه» لما تقدمت به
االستخبارات األميركية.

بايدن :المزاعم
حول هانتر «قمامة»

(أ ف ب)

أوبراين :الصين تهديد القرن
وص ــف مستشار األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي
روبــرت أوبراين الصين بأنها «تهديد القرن»
ومنافس خبيث يسعى إلى احتكار كل صناعة
مهمة.
وفـ ــي ان ـت ـق ــاد لـلـصـيــن اس ـت ـمــر  20دق ـي ـقــة،
أبـلــغ أوبــرايــن كـبــار المسؤولين العسكريين
واالستخباراتيين البريطانيين واألميركيين
أن الصين كانت قوة غاشمة تقوم بقمع شعبها
وتسعى إلخضاع الجيران والقوى الغربية.
وقال أوبراين ،لمنتدى «أتالنتيك فيوتشر»
ع ـب ــر راب ـ ـ ــط ف ـي ــدي ــو إلـ ـ ــى ح ــام ـل ــة الـ ـط ــائ ــرات
البريطانية الملكة إليزابيث« ،يسعى الحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ل ـل ـه ـي ـم ـنــة فـ ــي جـمـيــع
المجاالت والقطاعات .ويخطط الحتكار كل
صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين».
وأض ــاف« :فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،استخدمت
بــدورهــا ،استدعت الخارجية
اإليــران ـيــة سفير ســويـســرا ،التي
تــرعــى الـمـصــالــح األم ـيــرك ـيــة في
الجمهورية اإلسالمية ،لالحتجاج
على اتهامات «مفبركة» وجهتها
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـ ـط ـ ـهـ ــران وم ــوس ـك ــو
ب ــالـ ـت ــأثـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الرئاسية في الواليات المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة
س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زاده اس ـت ــدع ــاء
الـسـفـيــر «ف ــي أع ـق ــاب ادعـ ـ ــاءات ال
أسـ ــاس لـهــا أدلـ ــى بـهــا مـســؤولــو
النظام األميركي بشأن تدخل دول
أخــرى في االنتخابات الرئاسية
الـمـقـبـلــة» ،م ـشــددا عـلــى أن إي ــران
«تنفي المزاعم المتكررة للنظام
األم ـيــرك ــي ،وال ـت ـقــاريــر المفبركة
والخرقاء واالحتيالية».
ودعـ ــا خـطـيــب زاده ال ــوالي ــات
المتحدة إلى «الكف عن رمي لوم ال
طائل منه واتهامات ال أساس لها،
وفبركة السيناريوهات المريبة،
وأن تحاول التصرف كبلد طبيعي
عـلــى الـمـسـتــويــات الــدول ـيــة وفــي
العالقة مع البلدان األخرى».

آخر فرصة
ً
داخـ ـلـ ـي ــا ،أت ـي ـح ــت أمـ ــس أم ــام

جـمـهــوريــة الـصـيــن الشعبية الـتـجـســس عبر
اإلن ـتــرنــت الس ـت ـهــداف ال ـشــركــات ال ـتــي تـطــور
لقاحات وعالجات كوفيد في أوروبا والمملكة
الـمـتـحــدة وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بينما كانت
تروج لضرورة التعاون الدولي».
وخـطــر الصين هــو نقطة تــاق ن ــادرة بين
الديمقراطيين والجمهوريين الذين يتفقون
على أن بكين هي الخطر االستراتيجي على
بالدهم بعد انهيار االتحاد السوفياتي وبروز
الصين كقوة عالمية .ويعتبر رئيس الصين
شي جينبينغ أن الغرب وواشنطن على وجه
الخصوص ،تسيطر عليه حالة من هستيريا
الـ ـع ــداء وي ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه ال ـف ـكــر االس ـت ـع ـمــاري
ويـتـمـلـكــه ال ـغ ـضــب م ــن أن ال ـص ـيــن أصـبـحــت
اآلن م ــرة أخ ــرى واح ــدة مــن أكـبــر اقـتـصــاديــن
في العالم.

تــرامــب آخ ــر فــرصــة لـطــرح حجج
تقنع الجماهير بإعادة انتخابه
خــال مواجهة بايدن أمــام حشد
ضخم في مناظرة عامة وأخيرة
قبل االنتخابات.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرة ،الـ ـت ــي
نـ ـقـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون وش ـم ـل ــت
جائحة كورونا واألزم ــة العرقية
وت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخ واألم ـ ــن الـقــومــي
والـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،فــي وقت
يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير
مسار السباق ،وقلب تخلفه في
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ،الـتــي تظهر
أن الفرصة التزال أمامه الستمالة
ً
عــدد غير قليل نسبيا لــم يحسم
رأيــه بعد قبل أقــل مــن أسبوعين
ً
ع ـلــى ال ـت ـصــويــت ،خ ـص ــوص ــا أن
ً
الـمـنــافـســة بــاتــت أك ـثــر اح ـتــدامــا
بـ ـكـ ـثـ ـي ــر ف ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ــوالي ـ ــات
الحاسمة.
ولكسب أرضية في المناظرة
األخ ـيــرةّ ،
غير تــرامــب مـســاره عن
األولـ ــى ال ـتــي قــاطــع فيها حديث
ً
ً
ب ـ ــاي ـ ــدن م ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا وش ـ ـ ــن هـ ـج ــوم ــا
ً
ً
شخصيا عليه ولم يبد احتراما
يذكر لمدير المناظرة.
وأدلـ ـ ــى عـ ــدد ق ـيــاســي ب ـلــغ 45
ً
مـلـيــونــا بــأصــواتــه بالفعل قبيل
المناظرة ،التي عقدت في ناشفيل

عاصمة والية تينيسي ،مما يعني
أن ف ــرص ــة ت ــرام ــب لـلـتــأثـيــر على
نتيجة السباق ربما تضيق.
وفــي أول ظـهــور لــدعــم بــايــدن،
شن الرئيس السابق باراك أوباما
ً
ً
هجوما حادا على خليفته ترامب،
ً
م ـنــددا بــأسـلــوب مثير لالنقسام
وسـجــل فــي المكتب البيضاوي
وحديث متكرر على «تويتر» عن
نظريات المؤامرة.
وقـ ــال أوب ــام ــا ،ف ــي تـجـمــع في
فيالدلفيا« :دونالد ترامب لم ُيظهر
أي اهتمام بالعمل أو مساعدة أي
أحد سوى نفسه ،ولن ُ
يهب فجأة
ً
لحمايتنا جميعا .إنه ال يستطيع
حتى اتخاذ الخطوات األساسية
لحماية نفسه».
وان ـت ـق ــد أوب ـ ــام ـ ــا ،ال ـ ــذي حـكــم
فـ ـت ــرتـ ـي ــن وال ي ـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـ ــن أكـ ـث ــر
الشخصيات شعبية فــي الحزب
الديمقراطي ،ترامب لتعامله مع
جائحة فيروس كــورونــا ،مشيرا
ً
إل ــى أن «ه ــذا لـيــس بــرنــامـجــا في
تلفزيون الــواقــع .هــذا واق ــع» ،في
إشــارة إلى ماضي ترامب كمقدم
في هذه البرنامج.
(عواصم  -وكاالت)

ّ
المتحدرون من الهند ...المجموعة
ً
العرقية األعلى دخال
ّ
على الرغم من أنهم يشكلون  1في المئة
ّ
فـقــط مــن الـنــاخـبـيــن ،إال أن الــديـمـقــراطـيـيــن
وال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن يـ ـج ــدون ف ــي األم ـيــرك ـي ـيــن
م ــن أصـ ــول هـنــديــة مـجـمــوعــة ديـمــوغــرافـيــة
ذات نفوذ متزايد ،السيما أنهم ثاني أكبر
مجموعة مـهــاجــرة فــي الــواليــات المتحدة،
بحسب مجلة «فورين بوليسي» األميركية.
ويعتبر الهنود األ مـيــر كـيــون المجموعة
ً
العرقية األعلى دخــا في الـبــاد ،بمتوسط
دخل قدره  100ألف دوالر عام  ،2015حوالى
ضـعــف الـمـتــوســطالــوطـنــي فــي ذل ــك ال ـعــام،
ولذلك تم االعتماد عليهم كقاعدة مانحين
لكال الحزبين ،إذ ساهموا بنحو  10ماليين
دوالر ،للحزب الديمقراطي ،في االنتخابات
الرئاسية عام .2016
ً
ووف ـق ــا ل ـت ـعــداد ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،نما
عددهم بين عامي  2000و 2018بنحو 150
في المئة.
وف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة ع ــام ،2020
ب ــذل ــت حـمـلـتــا ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد

تــرامــب ،ومنافسه الديمقراطي جــو بايدن،
ً
جهودا متضافرة لبث إعالنات تلفزيونية
ت ـس ـت ـهــدف ال ـن ــاخ ــب األمـ ـي ــرك ــي م ــن أص ــول
هندية ،من خالل إعالنات باللغات الهندية
واإلقليمية.
ً
ً
كما حشدت حملة بايدن دعما كبيرا من
الـجــالـيــة األمـيــركـيــة الـهـنــديــة ،بـعــد اخـتـيــار
ك ــام ــاال ه ــاري ــس لـمـنـصــب ن ــائ ــب الــرئ ـيــس،
السيما أنها من أم هندية وأب جامايكي ،ما
قد يكون له أثر واضح على التبرعات.
ّ
وافترض البعض أن الهنود األميركيين
بدأوا في التحول لدعم الرئيس ترامب بأعداد
ك ـب ـيــرة ،مستشهدين بـصــداقـتــه مــع رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،واألساليب
السياسية المتشابهة للزعيمين ،ومواقفهم
المتشددة ضد التطرف اإلسالمي ،بحسب
ً
المجلة أيضا.

رفض المرشح الديمقراطي ،جو
بايدن ،مزاعم فساد وجهها له
الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه
الجمهوريون إلى نجله هانتر،
ً
مؤكدا أنها «محاولة أخيرة في
هذه الحملة اليائسة لتشويه
سمعتي أنا وعائلتي».
وقال بايدن أمس األول:
«األغلبية العظمى من رجال
االستخبارات خرجوا ،وقالوا
إنه ال يوجد أساس على
اإلطالق» ،واصفا االدعاءات
بأنها «قمامة» .وتزايد الضغط
على نائب الرئيس السابق
بايدن لشرح المعامالت
التجارية السابقة البنه هانتر،
باإلضافة إلى مشاركته هو
في تلك المعامالت .واعتبر
مجلس تحرير صحيفة «وول
ستريت جورنال» أن بايدن
ً
مدين للجمهور بتفسير بدال
من مجرد رفض االدعاءات،
خصوصا تلك المتعلقة
بالتعامل المالي مع الصين.

القاضية باريت تعبر
«قضائية الشيوخ»

رغم مقاطعة األعضاء
الديمقراطيين ،صوتت اللجنة
القضائية في مجلس الشيوخ
أمس على مرشحة الرئيس
دونالد ترامب القاضية
إيمي كوني باريت ،لشغل
المنصب الشاغر في المحكمة
ً
العليا ،تمهيدا لتقديمها إلى
كل األعضاء البالغ عددهم
 ،100التخاذ القرار النهائي.
وحدد الجمهوريون يوم
االثنين المقبل ،موعدا نهائيا
للتصويت ،مما يشير إلى أن
الحزب يعتقد أن لديه عددا
كافيا من األصوات لتأكيد
تعيين باريت في المنصب الذي
ستشغله مدى الحياة ،قبل
االنتخابات الرئاسية.

البيت األبيض ّ
يحسن
عرض خطة اإلنعاش

قام البيت األبيض ،أمس األول،
بتحسين عرضه لخطة الدعم
واإلنعاش االقتصادي ،آمال
الوصول إلى حل وسط مع
المعارضة الديمقراطية .وقال
كبير موظفي البيت األبيض
مارك ميدوز« :أصبح العرض
اآلن  1.9تريليون دوالر ،وأعتقد
أن الساعات المقبلة ستكون
حاسمة».

ةديرجلا
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رياضة

السالمية والعربي بمواجهة الصليبيخات وبرقان الستعادة التوازن

ً
 ٤مباريات غدا في الجولة الثالثة من «دوري التصنيف»

السالمية ...والعربي

حازم ماهر

الجولة الثالثة لدوري
تدشن ً
التصنيف غدا السبت بأربع
مباريات يلتقي فيها العربي
مع برقان ،واليرموك مع
الفحيحيل ،والصليبيخات
مع السالمية ،والتضامن مع
الجهراء.

ً
تنطلق غــدا السبت منافسات
الجولة الثالثة من بطولة دوري
التصنيف لـكــرة ال ـقــدم ،بــإقــامــة 4
مباريات تجمع العربي مع برقان
على استاد الكويت ،واليرموك مع
الفحيحيل على اسـتــاد الشباب،
وتقام المباراتان في الساعة 5:35
مساء ،ويلتقي الصليبيخات مع
الـســالـمـيــة ع ـلــى اس ـت ــاد عـبــدالـلــه
الخليفة ،والتضامن مع الجهراء
عـلــى اس ـتــاد عـلــي صـبــاح السالم
فــي الساعة  7:50مـســاء .وجنبت
القرعة الشباب من المشاركة في
هذه الجولة.

العربي وبرقان
وستكون الفرصة سانحة أمام
ال ـعــربــي ف ــي م ـب ــارات ــه م ــع بــرقــان
لتحقيق فوزه األول في البطولة،
بعد أن جنبته القرعة المشاركة
فــي الـجــولــة األولـ ــى ،وت ـعــادل في
الثانية مع الجهراء .1-1
ومن المؤكد ،أن العربي صاحب
ال ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع بــرص ـيــد نقطة
ً
واح ــدة هــو األق ــرب للفوز نظريا
ً
فقط ،ألنــه األكثر خبرة وامتالكا

لإلمكانات ،وصفوفه تكتظ بعدد
وافر من الالعبين الدوليين ،لكن
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ــواق ــع ال ـع ـم ـل ـيــة ال شــيء
مـضـمــون فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،كـمــا أن
الـنـتــائــج ال ـتــي شـهــدتـهــا الـجــولــة
السابقة ،دفعت الجميع للتريث.
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـم ـ ــدرب
الـلـبـنــانــي لــأخـضــر بــاســم مرمر
مــزدوجــة ،إذ عليه تحقيق الفوز
وال ـظ ـف ــر ب ــال ـن ـق ــاط ال ـ ـثـ ــاث ،إل ــى
جانب تالفي األخـطــاء التي وقع
فيها الالعبون في لقاء الجهراء
ومنها عدم التحرك السليم وسوء
تمركز الدفاع مع غياب االنسجام،
ولذلك سيستقر األمر اليوم على
الطريقة التي سيلعب بها الفريق،
مع إجراء تغييرات على التشكيل
من عدمه.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري أحـ ـم ــد
الصالح والغاني عيسى يعقوبو
غ ـيــاب ـه ـمــا عـ ــن األخ ـ ـضـ ــر بـسـبــب
وجودهما خارج البالد.
أم ـ ــا بـ ــرقـ ــان ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز
الثاني عشر برصيد نقطة واحدة،
ً
فيدخل اللقاء بحثا عــن مفاجأة
جديدة على حساب منافسه اليوم،
مع استعادة توازنه بعد خسارته

على يد القادسية بثالثة أهــداف
من دون رد.
ويعمل المدرب الكرواتي برونو
على تجهيز العبيه نفسيا للقاء،
عـلـمــا ب ــأن ال ـفــريــق يـفـتـقــد ال ـيــوم
جهود صالح خميس بعد تدخله
العنيف ضد الالعب عيد الرشيدي
ومن ثم احتمال إيقافه من لجنة
االنضباط.

اليرموك والفحيحيل
ظروف متباينة لطرفي مباراة

اليرموك والفحيحيل ،فاليرموك
ال ــذي يـحـتــل الـمــركــز األخ ـيــر بال
ً
ن ـقــاط ،لــم ي ـقــدم شـيـئــا يــذكــر في
البطولة بعد مرور جولتين ،لذلك
فمباراة اليوم بالنسبة للمدرب
ال ـصــربــي دراغـ ـ ــان بـمـنــزلــة عنق
الزجاجة.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
الفحيحيل تألق وتعملق وحصد
 6نقاط احتل بها المركز الثالث
ب ـ ـفـ ــارق األه ـ ـ ـ ـ ــداف عـ ــن ال ـك ــوي ــت
الـمـتـصــدر وال ـســاحــل الــوصـيــف،
وذلك بالفوز على الصليبيخات

مباريات الغد
الوقت

المباراة

الملعب

5.35

العربي × برقان

الكويت

5.35

اليرموك × الفحيحيل

الشباب

7.50

الصليبيخات × السالمية

عبدالله الخليفة

7.50

التضامن × الجهراء

علي صباح السالم

-2ص ـفــر ،فــي الـجــولــة األولـ ــى ،ثم
تفجير المفاجأة بتخطي عقبة
كاظمة بهدف من دون رد.
وي ـ ـع ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
للفحيحيل على تثبيت التشكيل،
مع الوضع في االعتبار أن الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة فـ ــي غ ــاي ــة ال ـص ـع ــوب ــة،
فالنقاط الست ستجعل الجميع
يحسبون له ألف حساب.

الصليبيخات والسالمية
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن م ـ ـبـ ــاراة
الـصـلـيـبـيـخــات وال ـســال ـم ـيــة هي
م ــواج ـه ــة ال ـجــري ـح ـيــن م ــع ف ــارق
اإلمـ ـك ــان ــات بــال ـط ـبــع لـمـصـلـحــة
السالمية صــاحــب الـحــظ األوفــر
للفوز بالنقاط الثالث.
وفشل الصليبيخات صاحب
المركز قبل األخير في حصد أي
نقاط ولقي هزيمتين في الجولة،
وإن كان مستوى الفريق قد شهد
ً
ت ـح ـس ـنــا م ـل ـحــوظــا ف ــي ال ـجــولــة
السابقة أمام الساحل ،حيث كان
قــري ـبــا م ــن خ ـطــف ال ـت ـع ــادل لكن
شباكه اهتزت في الوقت بدل عن
ال ـضــائــع لـيـخـســر ال ـل ـقــاء بثالثة

أه ــداف مـقــابــل هــدفـيــن .ويعتمد
الـ ـم ــدرب م ـحـمــد ع ـب ـيــد ف ــي لـقــاء
ال ـي ــوم ع ـلــى أس ـل ــوب دف ــاع ــي مع
شن هجمات مرتدة كلما أتيحت
الفرصة.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ــدرب
ال ـســال ـم ـيــة د .م ـح ـمــد الـمـشـعــان
ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـ ـخـ ــروج م ــن عـنــق
الــزجــاجــة بـعــد تحقيق الـتـعــادل
فــي الجولتين األول ــى والثانية،
خـ ـص ــوص ــا أن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل أم ـ ــام
خيطان جاء بطعم الهزيمة ،رغم
التقدم بهدفين ثــم إضــاعــة ركلة
جزاء بواسطة نايف زويد.
وم ــع غ ـي ــاب مـحـمــد س ــوي ــدان
ب ـ ـ ــداع ـ ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاف ،سـ ـيـ ـج ــري
ال ـم ـش ـع ــان ث ــاث ــة ت ـغ ـي ـي ــرات فــي
تشكيلة الفريق.

التضامن والجهراء
وت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ـض ــام ــن
والجهراء خارج نطاق التوقعات
ت ـمــامــا ،فــال ـفــري ـقــان لــديـهـمــا من
الدوافع ما يجعلهما يقاتالن على
تحقيق الـفــوز أو حتى الـخــروج
بنقطة على أقل تقدير.

عرض أميركي لمواجهة األزرق في إنكلترا

ً
 3مباريات غدا في «ممتاز اليد»

المنتخب بالمركز  147في تصنيف «فيفا» الشهري

●

●

جابر الشريفي

ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ات ـحــاد
ً
ال ـك ــرة تـلـقــى ع ــرض ــا م ــن نـظـيــره
األميركي ،إلقامة مباراة ودية بين
منتخبنا الوطني األول ومنتخب
أميركا بكامل نجومه ،في "الفيفا
داي" الـ ــذي س ـي ـقــام ف ــي نــوفـمـبــر
المقبل بإنكلترا.
وهـ ـن ــاك م ــواف ـق ــة ضـمـنـيــة من
اللجنة الفنية ،ومسؤولي اتحاد
ال ـك ــرة خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل إل ـغــاء
مـبــاراة أرمينيا بسبب الـظــروف
التي تواجهها حاليا ،حيث كان
الفريق سيواجه منتخب أرمينيا

ي ـ ــوم  11ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل فــي
العاصمة يريفان ،غير أن ه ــذه
الموافقة قد تصطدم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
العـبــي األزرق
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء م ــن
الدخول في حجر
صحي بالبالد عقب
العودة.
وم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر ،أن
ي ـخ ــاط ــب االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ـل ـطــات

الصحية مـجــددا للموافقة على
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ــع إجـ ـ ــراء
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
مـ ـسـ ـح ــة ف ــي
انـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا
قبل العودة،
ث ـ ــم م ـس ـحــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
مطار الكويت
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــي ،ث ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول فـ ــي
ح ـج ــر ص ـح ــي إل ــى
حـ ـي ــن ظـ ـه ــور نـتـيـجــة
المسحات.
من ناحية أخرى ،جاء األزرق

ف ــي ال ـمــركــز  147ف ــي التصنيف
ال ـش ـه ــري الـ ـص ــادر ع ــن االت ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وه ــو نفس
الـمــركــز ال ــذي احـتـلــه الـفــريــق في
الشهر الماضي.
وج ــاء الـمـنـتـخــب الـقـطــري في
صـ ــدارة الـمـنـتـخـبــات الخليجية
محتال المركز  57عالميا ،تبعه
المنتخب الـسـعــودي فــي المركز
 ،67ثــم المنتخب اإلم ــارات ــي في
المركز  ،74أما المنتخب العماني
فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ــرابـ ــع
خليجيا و 82عالميا ،ثم المنتخب
البحريني في المركز .99

محمد عبدالعزيز

ً
ت ـقــام غ ــدا  3م ـبــاريــات فــي افـتـتــاح
الجولة السابعة لدوري الممتاز لكرة
اليد ،حيث يتطلع فريق الكويت (13
نقطة) إلــى تعزيز صــدارتــه لـلــدوري
عندما يلتقي في الثامنة مساء نظيره
العربي ( 6نقاط) ،وتسبقها مباراتان،
ح ـيــث يـلـعــب ف ــي ال ــراب ـع ــة والـنـصــف
عصرا كاظمة األخير بنقطة واحدة مع
السالمية ( 10نقاط) ،تليها مباشرة
في  6:15مساء مباراة القادسية (10
ن ـق ــاط) م ــع ب ــرق ــان بـنـقـطـتـيــن ،وتـقــام
المباريات الثالث على صالة الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه الــريــاضـيــة بمنطقة
صباح السالم.
واصل فريق السالمية صحوته في
الدوري ،بفوزه على العربي بنتيجة

 ،20-24فيما نجح كاظمة في إيقاف
زح ــف الـقــادسـيــة ،بـعــدمــا ان ـتــزع منه
تعادال ثمينا ( ،)29- 29في المباراتين
اللتين جرتا أمــس األول على صالة
الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة
السادسة من المسابقة.
وبهذه النتائج ،استفاد السالمية
م ــن ت ـع ـثــر ال ـق ــادس ـي ــة وس ـق ــوط ــه في
فخ التعادل ،وارتقى للمركز الثاني،
ً
متقدما بفارق األهداف عنه وبرصيد
واحد ( 10نقاط) ،في حين ظل العربي
بــالـمــركــز ال ــراب ــع ( 6ن ـق ــاط) ،وكاظمة
في المركز السادس واألخير بنقطة
واحدة.

وي ـتــألــق ال ـت ـضــامــن الـخــامــس
ب ــرص ـي ــد  3ن ـ ـقـ ــاط ،ب ـع ــد ت ـقــديــم
م ـس ـتــوى رائ ـ ــع أم ـ ــام ال ـقــادس ـيــة
رغ ــم ال ـخ ـســارة بنتيجة  ،2-3ثم
ال ـتـفــوق عـلــى ال ـيــرمــوك بنتيجة
 ،1-3وهو ما يعني أن المسؤولية
اليوم على عاتق المدرب القدير
جمال القبندي ستكون مضاعفة
بــاس ـت ـمــرار ال ـن ـتــائــج اإليـجــابـيــة
المصحوبة بالمستويات ،وهو
أمر ال يبدو صعبا في ظل تألق
العديد من الالعبين في مقدمتهم
حامد الرشيدي.
واألمر نفسه بالنسبة للجهراء
الثامن برصيد نقطتين ،والــذي
ً
حقق تعادال أمــام العربي بطعم
ال ـفــوز بنتيجة  ،1-1وه ــو األمــر
الـ ــذي يـسـعــى ال ـم ــدرب الـصــربــي
زوران الستغالله بشكل إيجابي
ف ــي ال ــرف ــع م ــن الـ ــروح المعنوية
لالعبين.
ويـتــألــق مــع ال ـج ـهــراء الـعــديــد
من الالعبين ،منهم الحارس فواز
الدوسري والوافد الجديد حسين
الحربي والالعب عبيد رافع.

ارتفاع إصابات «كورونا»
في خيطان
ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا"
في الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان
إلــى  ،9وذلــك بعد أن جــاء ت نتيجة مسحات
مـ ــدرب ال ـفــريــق اإلس ـب ــان ــي خــوس ـيــه وم ــدرب
الحراس المجري الش ،واختصاصي إصابات
المالعب والعالج الطبيعي التونسي د .ماهر
بــن ســامــة ،والــاعــب الـمـصــري محمد عنتر
إيجابية ،ليغيب هؤالء عن المباراة المقبلة
مع النصر في الجولة الثالثة من منافسات
دوري التصنيف.
ويــواصــل المحترفون األربـعــة االسترالي
اولسن ،واالرجنتيني سباستيان ،واإليطالي
ن ـي ـكــوالس ،واإلس ـب ــان ــي خـ ــوان ال ـغ ـيــاب بعد
تعرضهم لــإصــابــة بــالـفـيــروس مــؤخــرا ،في
حين تعافى الالعب حسين إسماعيل وباتت
مشاركته أمام النصر في يد الجهاز الفني.

األهلي يستضيف الوداد الليلة لحسم بطاقة النهائي اإلفريقي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يـ ـتـ ـطـ ـل ــع األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي الـ ـمـ ـص ــري
إل ــى ان ـت ــزاع بـطــاقــة الـصـعــود إلــى
نهائي دوري أبطال إفريقيا ،حين
يـسـتـضـيــف ف ــي ال ـع ــاش ــرة مـســاء
ال ـي ــوم ،بتوقيت ال ـكــويــت ،نظيره
ال ـ ــوداد الـمـغــربــي فــي إي ــاب ال ــدور

نصف النهائي للبطولة ،بعدما
حسم المارد األحمر نتيجة مباراة
الذهاب لصالحه بالفوز بهدفين
نظيفين أحــرزه ـمــا عـلــي معلول
ومحمد مجدي "قفشة" ،على ملعب
محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويحتاج األهلي في مباراة اليوم
إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل

أو الخسارة بفارق هدف ،من أجل
الصعود إلى المباراة النهائية التي
تـقــام  6نوفمبر المقبل ،لينتظر
الفائز من مباراة الزمالك وضيفه
ال ــرج ــاء ال ـم ـغــربــي ،ال ـت ــي تأجلت
بسبب وجــود إصابات كثيرة في
صفوف األخير بفيروس كورونا.
وحرص الجهاز الفني لألهلي،

«كاف» يؤجل لقاء الزمالك والرجاء إلى  31الجاري
قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،أمس األول،
رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء
البيضاوي المغربي فــي إي ــاب نصف نهائي
دوري أبطال إفريقيا إلــى  31الـجــاري ،بسبب
إصابة  8العبين من صفوف األخير بفيروس
كورونا.
وجاء قرار "كاف" بعدما رفضت وزارة الصحة
المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض

مواجهة اإلياب ،لوجود إصابات بالفيروس بين
العبي الفريق المغربي.
وكانت لجنة الطوارئ في االتحاد اإلفريقي
عقدت اجتماعا ،أمس األول ،لمناقشة االلتماس
ال ــذي تقدمت بــه إدارة ن ــادي الــرجــاء لتأجيل
المباراة التي كانت مقررة السبت ،بسبب اصابة
عدد من العبيه بالفيروس.
(أ ف ب)

بـقـيــادة الـجـنــوب إفــريـقــي بيتسو
موسيماني ،على الدخول بالفريق
في معسكر مبكر قبل المباراة بـ48
ساعة ،من أجل إيجاد أكبر قدر من
التركيز لدى الالعبين ،وإبعادهم
عــن الـضـغــوط الـتــي عــاشــوا فيها
خالل اليومين الماضيين ،كما قام
بتصحيح األخطاء التي ظهرت في
لقاء الذهاب ،وطلب من الالعبين
ض ــرورة تــداركـهــا تماما فــي لقاء
الـ ـي ــوم ،ل ـض ـمــان ال ـتــأهــل لنهائي
البطولة القارية.
ويستعيد األهلي جهود العبه
م ـح ـم ــود ع ـبــدال ـم ـن ـعــم "ك ـه ــرب ــا"،
بعدما غاب عن المواجهة األولى
بسبب شكواه من آالم في العضلة
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ف ـي ـمــا ي ـس ـت ـمــر غ ـيــاب
ال ـ ـمـ ــدافـ ــع رامـ ـ ـ ــي ربـ ـيـ ـع ــة بـسـبــب
االصــابــة ،وسيتم تجهيزه للقاء
النهائي حال تأهل األحمر بصورة
رسـمـيــة ،وفـيـمــا ع ــدا ذل ــك تعتبر
صفوف الفريق مكتملة.

ورفض مدرب األهلي المصري
إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق
التي لعب بها مباراة الذهاب ،حيث
سيقوم محمد الشناوي بحماية
العرين األحمر ،أمامه رباعي الدفاع
علي معلول وايمن أشرف وياسر
ابراهيم ومحمد هاني ،وفي الوسط
ع ـم ــرو ال ـس ــول ـي ــة وألـ ـي ــو دي ــان ــج،
وفي األمــام محمد مجدي "قفشة"
والشحات وجونيور أجايي وفي
الهجوم مروان محسن.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـخــوض الـ ــوداد
المغربي مباراة الليلة للدفاع عن
سمعة الكرة المغربية كلها ،ويدرك
أن المهمة لن تكون سهلة أمام ناد
بحجم األهـلــي ،لكنه يعتمد على
أن جـهــازه الفني بـقـيــادة ميجيل
جاموندي أصبح على دراية تامة
ب ــاألهـ ـل ــي ،م ــن خ ـ ــال ال ـمــواج ـهــة
األول ـ ــى ،وبــالـتــالــي سيلعب على
نقاط ضعف الفريق األحمر للتأهل
من القاهرة.

فرحة العبي األهلي بنتيجة مباراة الذهاب
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أكرم بايرن ميونيخ األلماني
وفادة ضيفه أتلتيكوً مدريد
اإلسباني ولقنه درسا في
فنون اللعبة عندما تغلب عليه
برباعية نظيفة أمس األول
ضمن الجولة األولى بمسابقة
دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو ينقذ اإلنتر
وليفربول يهزم
أياكس بالنيران
الصديقة

وجه بايرن ميونيخ األلماني
إن ــذارا مبكرا شديد اللهجة إلى
منافسيه في مستهل دفاعه عن
لقب بطل مسابقة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا ف ــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ـف ــوزه
ال ـك ــاس ــح ع ـل ــى ض ـي ـفــه أتـلـتـيـكــو
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي -4صـ ـف ــر فــي
ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن م ـنــاف ـســات
المجموعة األولى.
وه ــو ال ـفــوز ال ـخــامــس تــوالـيــا
ل ـ ـبـ ــايـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ف ـ ــي ج ـم ـيــع
المسابقات والسابع منذ انطالق
الـمــوســم الـجــديــد ال ــذي استهله
بلقبي الكأس السوبر األوروبية
والمحلية وأضافهما إلى ثالثية
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري وال ـ ـك ـ ــأس ال ـم ـح ـل ـي ـيــن
ودوري األبطال.
وت ـق ــدم ب ــاي ــرن ب ـعــد أن انـســل
ك ــوم ــان ب ـيــن ال ـمــداف ـع ـيــن داخ ــل
المنطقة ليستقبل كــرة عرضية
ل ـج ــوش ــوا كـيـمـيـتــش ويـتــابـعـهــا
على يمين الحارس السلوفيني
يان أوبالك.
وتــألــق كــومــان مــرة اخ ــرى من
خالل تمريرة حاسمة لغوريتسكا
في وسط المنطقة تابعها األخير
بتسديدة قوية على يمين أوبالك
(.)41
وعزز توليسو بالهدف الثالث
من تسديدة صاروخية من مسافة
بعيدة ( ،)66قبل ان يختتم كومان
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ب ـ ـهـ ــدف رائـ ـ ـ ــع بـعــد
استالمه الكرة من نصف الملعب
ف ـت ـقــدم ب ـهــا وت ــاع ــب بــال ـمــدافــع
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ـي ـل ـي ـبــي وس ــدده ــا
خادعة في شباك أوبالك (.)72
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا،
تعادل سالزبورغ النمسوي مع

لــوكــومــوتـيــف مــوسـكــو الــروســي
.2-2

شاختار يهزم الريال
ودف ــع ري ــال مــدريــد وتـحــديــدا
مـ ــدربـ ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي زيـ ـ ــن ال ــدي ــن
زي ـ ــدان غــال ـيــا ث ـمــن الـتـفـكـيــر في
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــو ،ومـ ـن ــي ب ـخ ـس ــارة
تــاريـخـيــة أم ــام ضـيـفــه شــاخـتــار
دانييتسك .3-2
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ل ــوك ــا
م ــودريـ ـت ــش ( )54والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس جـ ــون ـ ـيـ ــور ()59
هــدفــي ريــال مــدريــد ،والبرازيلي
تـيـتـيــه ( )29وال ـفــرن ـســي رافــايــل
فاران ( 33خطأ في مرمى فريقه)
واإلســرائـيـلــي مــانــور ســالــومــون
( )42أهــداف شاختار دانييتسك
الــذي لعب فــي غياب  10العبين
بسبب االصابة بفيروس كورونا
المستجد.
وهــي الـخـســارة األول ــى لريال
مــدريــد فــي ثــاث مواجهات ضد
شــاخـتــار فــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة
الـ ـع ــريـ ـق ــة بـ ـع ــدم ــا ت ـغ ـل ــب عـلـيــه
مــرتـيــن (-4ص ـف ــر و )3-4فــي دور
المجموعات موسم .2016-2015

تعادل اإلنتر ومونشنغالدباخ
وف ــي المجموعة ذات ـهــا ،أنقذ
ال ـم ـه ــاج ــم ال ـ ــدول ـ ــي ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميالن
مــن مصير ريــال مــدريــد وتفادي
الخسارة أمــام ضيفه بوروسيا
مونشنغالدباخ بإدراكه التعادل
ف ــي الــدق ـي ـقــة األخـ ـي ــرة ومـسـجــا
ه ــدف ــه ال ـش ـخ ـص ــي الـ ـث ــان ــي فــي
المباراة.

فرحة العبي شاختار بهدف فاران العكسي في مرمى الريال
وم ـنــح لــوكــاكــو ال ـت ـقــدم إلنـتــر
مـيــان ( ،)49لكن فرحته لــم تدم
س ـ ــوى  14د قـ ـيـ ـق ــة حـ ـي ــث أدرك
مونشنغالدباخ التعادل بواسطة
مدافعه الــدولــي الـجــزائــري رامــي
بن سبعيني من ركلة جزاء (.)63
ومنح جوناس هوفمان التقدم
ل ـل ـض ـيــوف ( ،)84ق ـبــل أن ي ــدرك
لوكاكو التعادل (.)90

فوز ثمين لليفربول
عـ ـ ــاد لـ ـيـ ـف ــرب ــول بـ ـف ــوز ثـمـيــن
م ـ ــن أمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــردام ب ـت ـغ ـل ـب ــه ع ـلــى
مضيفه أيــاكــس بفضل الـنـيــران
الـصــديـقــة حـيــث سـ ّـجــل الـمــدافــع
األرجـنـتـيـنــي لـلـنــادي الهولندي
الـعــريــق نـيـكــوالس تاغليافيكو
الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى
فريقه (.)35

وحقق ليفربول ،حامل اللقب
سـ ــت مـ ـ ـ ــرات ،ف ـ ـ ــوزه األول عـلــى
أي ــاك ــس ال ـم ـت ــوج بــال ـل ـقــب ثــاث
مرات ،في ثالث مواجهة بينهما
فقط في المسابقة.
وع ــاد ال ـنــادي االنـكـلـيــزي الــى
سكة االنتصارات بعدما فقد لقبه
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي بـخـســارتـيــن
متتاليتين امــام أتلتيكو مدريد
اإلسباني في الدور ثمن النهائي.
وف ـ ــي خـ ـط ــوة غ ــري ـب ــة ،أخ ــرج
االلماني يــورغــن كلوب الثالثي
الهجومي المكون من السنغالي
ساديو مانيه والمصري محمد
ص ـ ـ ــاح وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي روبـ ــرتـ ــو
فيرمينو في الدقيقة .60
وفي المجموعة ذاتها ،ضرب
أتاالنتا بقوة وعاد بفوز كبير
مــن أرض مـضـيـفــه ميدتيالند

وت ــاب ــع صــاحــب ال ـه ــدف األول ل ـلــريــال" :عـلـيـنــا ال ـت ـحـ ُّـســن .هــذا
أمــر واضــح ،وغابت عنا الثقة ،السيما في الشوط األول .علينا
االستمرار ،السيما أننا بصدد مباراة مهمة بعد أيــام ،وليس
لدينا وقت للندم .علينا التحسن والظهور بشكل أفضل".
وحول كلمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لهم بين
الشوطين ،بعد التأخر بثالثية نظيفة ،أوض ــح" :قــال لنا إن
علينا تحسين األداء ،والضغط بشكل أفضل من الشوط األول،
وهذا ما فعلناه.

كومان :سعيد بالهدفين
أك ــد الـفــرنـســي كينغسلي كــومــان ،الــذي
سـ َّـجــل هــدف ـيــن م ــن األربـ ـع ــة ال ـتــي ف ــاز بها
فريقه بايرن ميونيخ على أتلتيكو مدريد،
أمس األول ،في دوري األبطال ،أنه لم يكن
ي ـف ـكــر ف ــي ك ــون ــه ص ــاح ــب هـ ــدف ال ـت ـتــويــج
بلقب البطولة الـعــام الـمــاضــي ،وأن األهــم
في الموسم الحالي هو أن يواصل البايرن
مسيرة االنتصارات.

وقال كومان" :كان هذا األمر مهما ،لكنه
ينتمي لموسم فائت .األهــم هو ما يحدث
في هذا الموسم ،ونريد االستمرار على درب
االنتصارات".
وعن لقاء األربعاء ،أوضح كومان أنه كان
سعيدا جــدا بهدفيه" ،لعبنا بشكل جيد.
سعيد جــدا بالهدفين ا لـلــذ يــن سجلتهما.
استحققنا الفوز عن جدارة".

َّ
ووصــف الفرنسي التمريرة التي تسلم
بـهــا ال ـك ــرة م ــن زمـيـلــه ج ــوش ــوا كيميتش،
وأسفرت عن الهدف األول ،بأنها "تمريرة
رائـعــة .لــم يكن عـلـ َّـي ســوى التحكم فيها،
والتهديف".
(إفي)

زيدان

فليك :تمتعنا بالنجاعة الهجومية

فينيسيوس :لم ننفذ تعليمات المدرب

قــال هــانــز فليك ،الـمــديــر الفني لـبــايــرن ميونيخ األلـمــانــي ،عقب
اكتساح أتلتيكو مدريد اإلسباني برباعية نظيفة ،أمس
األول ،في مستهل مشوار الفريقين في دور مجموعات
دوري األبطال ،إن الفريق كان أمامه مهمة صعبة أمام
الفريق المدريدي ،لكنه أنهاها "بتفوق كبير".
وذك ـ ــر ف ـل ـيــك ،ف ــي ت ـصــري ـحــات لشبكة
سـكــاي س ـبــورت بـعــد الـلـقــاء ال ــذي أقيم
على ملعب أليانز أرينا" :كانت أمامنا
م ـه ـمــة ص ـع ـبــة ج ـ ــدا ،ل ـك ـن ـنــا أنـهـيـنــاهــا
بتفوق كبير".
وأضـ ـ ـ ــاف م ـ ــدرب ب ـط ــل أوروبـ ـ ـ ــا:
"حاولنا استغالل المساحات التي
كانت أمامنا ،ونجحنا في ذلك.
تمتعنا بالنجاعة الهجومية
أمام مرمى أتلتيكو".
وأكــد صاحب ال ــ 55عــامــا ،أن
أكـثــر مــا أسـعــده فــي الـمـبــاراة ،هــو األداء
ً
الهجومي الذي لم يكن مثاليا بالشكل
المطلوب في المباريات السابقة.
وح ـ ــول س ـبــب تـغـيـيــر الـمـهــاجــم
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي،
أك ــد م ــدرب ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري ،أن
"ليفا" أمامه مباريات كثيرة هذا
الموسم ،وكان منطقيا أال يشارك
طيلة المباراة من حين آلخر.

أكد البرازيلي فينيسيوس
ج ــون ـي ــور ،أم ــس األول ،عقب
ه ــزي ـم ــة ف ــري ـق ــه ريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن شـ ــاخ ـ ـتـ ــار
األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي بـ ـث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف
الثنين في دوري األبطال ،أنه
مــا مــن أحــد قــد نفذ تعليمات
ال ـمــدرب الفرنسي زيــن الدين
زيدان في المباراة.
وقال فينيسيوس إنه يجب
ع ـل ــى ال ــاع ـب ـي ــن أن ي ـت ــدرب ــوا
كـثـيــرا ،مشيرا إلــى أن السبب
الرئيسي في الهزيمة كان عدم
تنفيذ تعليمات زيدان.
وص ـ ـ ـ ـ َّـرح ال ـ ــاع ـ ــب" :ل ـع ـب ـنــا
بـصــورة سيئة .نحن جميعا
في نفس القارب .من الصعب
أن أبرر األسباب .لم يلعب أحد
جيدا ،ولم يتمكن أحد من فعل
األشياء كما طلبها زيدان".
وت ــاب ــع ال ـبــرازي ـلــي" :علينا
أن نـ ـت ــدرب ك ـث ـي ــرا .ن ـف ـكــر فــي
الـكــاسـيـكــو .سـتـكــون م ـبــاراة
جـمـيـلــة .ن ـح ــاول الـتــركـيــز في
الفوز بها".

فليك

-4صفر وبنكهة كولومبية.
وحـ ـ ـس ـ ــم ات ـ ــاالن ـ ـت ـ ــا ن ـت ـي ـجــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي ش ــوطـ ـه ــا االول
ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ،ح ـيــث منحه
الكولومبي دوفان ساباتا (،)26
وأض ـ ـ ــاف ق ــائ ــده االرج ـن ـت ـي ـنــي
أليخاندرو غوميس الثاني بعد
 10دقائق ( ،)36قبل أن يسجل
الكولومبي اآلخر لويس موريال
ال ـثــالــث ( ،)42وخ ـت ــم ال ــروس ــي
أل ـي ـك ـســي م ـي ــران ـت ـش ــوك ،بــديــل
س ــاب ــات ــا ،ال ـم ـه ــرج ــان بــال ـهــدف
الرابع (.)88

بداية ناجحة لسيتي
وح ـ ـقـ ــق م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
بداية ناجحة بفوزه على ضيفه
بورتو البرتغالي بثالثة اهداف
لألرجنتيني سيرخيو أغويرو

كومان نجم بايرن يسجل الهدف الرابع
( 20مــن ركـلــة ج ــزاء) واأللماني
إيلكاي غوندوغان ( )65وفيران
ت ـ ــور ي ـ ــس ( )73مـ ـق ــا ب ــل ه ــدف
ل ـل ـكــولــوم ـبــي ل ــوي ــس فــرنــانــدو
دياس (.)14
ول ـ ــم ت ـك ــن ع ـ ـ ــودة مــرس ـي ـل ـيــا
ال ـفــرن ـســي إل ــى دوري األب ـط ــال

ب ـعــد غ ـي ــاب دام س ـبــع س ـنــوات
ناجحة بسقوطه امــام مضيفه
أولمبياكوس اليوناني بهدف
فــي الــدقـيـقــة األولـ ــى مــن الــوقــت
ب ــدل الـضــائــع سجله المصري
أحمد حسن "كوكا".

زيدان :أنا المدرب َّ
وعلي أن أجد الحل

مودريتش :الثقة غابت عنا وال وقت للندم
ت ـحـ َّـدث ال ـكــرواتــي لــوكــا مــودري ـتــش ،الع ــب وس ــط ري ــال مــدريــد
اإلسباني ،عقب خسارة فريقه التاريخية على يد شاختار دونيتسك
األوكراني  ،2-3أمس األول ،في مستهل مشوار دور مجموعات دوري
األبطال ،حيث َّ
حمل "غياب الثقة" مسؤولية هذه النتيجة.
وقــال مودريتش في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي
احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو" :لم نكن على قدر المسؤولية
في الشوط األول .حاولنا تحسين الصورة بالشوط الثاني ،ونجحنا
في ذلك ،لكن هذا لم يكن كافيا للتعادل أو لتحقيق الفوز".

sports@aljarida●com

فينيسيوس

وأك ـ ـم ـ ــل ال ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـشـ ــاب:
"ع ـل ـي ـنــا أن ن ـق ــدم أف ـض ــل أداء
لـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـ ـن ـ ـتـ ــوج ب ـ ــألـ ـ ـق ـ ــاب هـ ــذا
الـمــوســم .بــدأنــاه بشكل جيد،
لكننا خسرنا آخــر مباراتين،
وسيقولون إننا سيئون ،لكن
ن ـح ــن هـ ـن ــا ،وس ـن ـق ــدم أف ـضــل
صورة لريال مدريد".
(إفي)

أكد الفرنسي زين الدين زيــدان ،مــدرب ريال
مــدريــد ،أن ــه ي ــرى نفسه "ق ـ ــادرا" عـلــى التعامل
مع اللحظة التي ُّ
يمر بها فريقه ،بعد أن ُمني
بخسارتين متتاليتين؛ األولــى في "الليغا"
أمـ ــام قـ ــادش ب ـهــدف نـظـيــف ،وال ـثــان ـيــة من
شاختار األوكراني بثالثة أهــداف الثنين
في دوري األبطال.
وعن خسارته أمس األول من شاختار
ف ــي م ـس ـت ـهــل مـ ـش ــوار ال ـفــري ـق ـيــن ب ــدور
الـمـجـمــوعــات ،ق ــال" :ال أعتقد أن األمــر
يتعلق بنقص الرغبة .بدأنا المباراة
بـتـلـقــي ه ــدف عـقــب خ ـطــأ ،وم ــن هنا
بـ ــدأت ال ـث ـقــة ت ـض ـيــع ،وخ ــاص ــة أنـنــا
خسرنا المباراة السابقة في الليغا".
وت ــاب ــع زيـ ـ ــدان" :ت ـل ـقــي الـهــزيـمــة
الثانية تواليا أمر معقد ،لكن كرة
القدم فيها لحظات سيئة .مررنا
وعلينا
بهذا األمــر في الماضي،
ُ ً
أن نرفع رؤوسنا ونمضي قدما.
نحتاج إلى أقصى درجات التركيز
السبت لتقديم مباراة كبيرة".

وص ـ َّـرح ال ـمــدرب الـفــرنـســي" :األم ــر ال يتعلق
بنقص الرغبة ،بل بنقص في كل شيء ،وخاصة
في الشوط األول .كانت مباراة معقدة بالنسبة
لنا .عابنا كل شيء ،لكن خصوصا نقص الثقة
ُ
التي تعد أهم شيء".
ً
وأضاف زيدان" :أنا المسؤول .البد أن شيئا
مــا لــم أفعله جـيــدا ليخرج الـشــوط األول بهذه
الـ ـص ــورة" ،حـيــث تـلـقــى ال ـفــريــق الـمـلـكــي ثــاثــة
أهداف.
وقال المدرب إن ما حدث يجب أال يهدر حق
العبيه منذ بداية الموسم" ،إنها مباراة سيئة،
وليلة سيئة .أنــا الـمــدرب ،وعـلـ َّـي أن أجــد الحل
الذي لم أعثر عليه .أرى نفسي قادرا على تحقيق
األمر .سيحاول الالعبون معي .المباراة لم ِّ
تغير
شيئا ،علينا أن نستعد لمباراة السبت".
َّ
نتحمل .إذا كان اليوم
وأضاف زيدان" :البد أن
ً
غــائـمــا ،فستشرق الشمس غ ــدا .كــرة الـقــدم في
أحـيــان كثيرة معقدة ،لكن أنــا متفائل ومؤمن
بهذا الفريق".
(إفي)

اسوأ خسارة اوروبية للروخيبالنكوس مع سيميوني
عقب سقوطه الكبير على يد بايرن ميونيخ األلماني،
حــا مــل اللقب ،برباعية نظيفة أ مــس األول ،على ملعب
"أل ـي ــان ــز أريـ ـن ــا" ،ف ــي مـسـتـهــل م ـش ــوار ال ـفــري ـق ـيــن ب ــدور
مجموعات دوري األبطال ،عادل أتلتيكو مدريد اإلسباني
أسوأ خسارة أوروبية له مع مدربه األرجنتيني دييغو
سيميوني ،وكانت أيضا على يد
فريق ألماني وهــو بوروسيا
دورتموند في .2018
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد ربـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة أم ـ ــس
األول ،التي تكبدها الفريق
الـ ـ ـم ـ ــدري ـ ــدي عـ ـل ــى ي ـ ــد بـطــل
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ب ـتــوق ـيــع الـنـجــم
ا ل ـفــر ن ـســي كينغسلي
ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان (ث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة)
ولـ ـي ــون جــوري ـتــزكــا
وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي اآلخ ـ ــر
كورينتين توليسو،
هي الخسارة األسوأ
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ت ـ ـحـ ــت
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة "ت ـ ـشـ ــولـ ــو"
مـ ـن ــذ  24أ كـ ـت ــو ب ــر
 ،2 0 1 8ع ـ ـنـ ــد مـ ــا
سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق
ب ـن ـف ــس ال ـن ـت ـي ـجــة

سيميوني

في "سيغنال إيدونا بارك" أمام بوروسيا دورتموند.
وسجل رباعية "أسود الفستفاليا" في تلك المواجهة
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي أك ـس ـي ــل ف ـي ـت ـس ــل ،والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي راف ــائ ـي ــل
جيريرو (ثنائية) ،ثم البريطاني جــادون سانشو ،لكن
"الروخيبالنكوس" ثأروا من تلك الخسارة وفازوا على
ملعبهم (واندا ميتروبوليتانو) بثنائية نظيفة ،وتأهلوا
رف ـق ــة األلـ ـم ــان لثمن
النهائي.
وفــي تلك النسخة،
ت ـل ـقــى األت ـل ـت ــي ثــالــث
أكبر خسارة مع سيميوني عندما
سقط بثالثية نظيفة على يد يوفنتوس
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي ت ــوريـ ـن ــو بـ ــ"ه ــات ــري ــك" لـلـنـجــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وودع البطولة بعد
فوزه ذهابا في مدريد بهدفين نظيفين.
أما عن الخسائر األخرى الكبيرة التي تكبدها األتلتي
في "التشامبيونز ليغ" فكانت في مناسبتين أمام الجار
اللدود ريال مدريد ،األولى في نهائي  2014في لشبونة
بنتيجة ( ،)4-1وإن كــان الفريق الملكي سجل منها 3
أهداف في الشوطين اإلضافيين ،بعد انتهاء المباراة في
شوطيها األصليين بالتعادل ( ،)1-1بينما كانت األخرى
في ذهاب نصف نهائي  2017بثالثية نظيفة في ملعب
سانتياغو برنابيو.
(إفي)

ً
ً
سهال
يوما
يكن
لم
كونتي:
تلقينا
هيريرا:
ً
ً

كونتي بعد نهاية المباراة

ق ــال مـ ــدرب إن ـت ــر م ـي ــان أنـطــونـيــو
ك ــون ـت ــي إن ـ ــه ك ـ ــان مـ ــن ال ـص ـع ــب عـلــى
فــري ـقــه ع ـلــى ال ـجــانــب الـنـفـســي ف ـقــدان
الـ ـظـ ـهـ ـي ــر أش ـ ـ ـ ــرف حـ ـكـ ـيـ ـم ــي ،ب ـس ـبــب
إص ــابـ ـت ــه بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ق ـب ــل 4
ساعات من انطالق مـبــاراة بوروسيا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ فـ ــي دوري أب ـط ــال
أوروبا لكرة القدم أمس األول.
وأصبح حكيمي الالعب السابع في
إن ـتــر ال ــذي ي ـصــاب بـفـيــروس كــورونــا
خالل األسبوعين الماضيين ،وتعافى
أحــدهــم ،وهــو ألـيـســانــدرو باستوني،
وأشــركــه كونتي بــالـشــوط الـثــانــي في
التعادل  2-2مع الفريق األلماني.
وأردف" :لم يكن يوما سهال بتلقينا
خبر إصابة حكيمي بالفيروس الساعة
الخامسة مساء ،كان يتدرب معنا حتى

صباح (يــوم المباراة) ،وسيشارك في
التشكيلة األســاس ـيــة ،وقـمـنــا بــإعــداد
بعض الخطط الفنية له ،لكننا تعرضنا
لهذه المشاكل ،وأبلغت الالعبين أنه
يجب علينا فعل ذلــك والـحـفــاظ على
تــرك ـيــزنــا .ال ــوض ــع ل ــم ي ـكــن س ـهــا من
الناحية النفسية لكن الالعبين أظهروا
أنهم رجال بقدر ما هم العبو كرة قدم".
وأفــاد بأنه ال يتذكر إبعاد حارسه
سمير هاندانوفيتش أي فرصة خطيرة
خالل المباراة التي أحرز فيها الفريق
األلماني هدفين من تسديدتين على
ال ـمــرمــى ،مـتــابـعــا" :لـعـبـنــا أم ــام فريق
بــإمـكــانــات كـبـيــرة .ال يــوجــد أي سبب
النـتـقــاد الالعبين رغــم انـنــا نستطيع
التطور ألننا ربما ارتكبنا أخطاء في
بعض المواقف".

عقابا قاسيا

هيريرا
قـ ـ ــال العـ ـ ــب وسـ ـ ــط أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد،
هيكتور هيريرا ،بعد الخسارة  4-1أمام
بــايــرن مـيــونـيــخ ،بـطــل أوروبـ ــا ،إن فريقه
ً
لعب "ندا لند" مع بطل المسابقة ،و"ربما
أفضل فريق في العالم" ،وإن األتليتي تلقى
"عقابا قاسيا".
وذكــر فــي تصريحات تلفزيونية بعد
ال ـم ـب ــاراة" :قـ َّـدم ـنــا م ـب ــاراة ج ـي ــدة .لعبنا
ً
ن ــدا لـنــد أم ــام الـبـطــل .ربـمــا أفـضــل فريق

في العالمَّ ،
قاس.
وتمت معاقبتنا بشكل
ٍ
سـنـحــت لـنــا فـ ــرص ،لـكـنـنــا ل ــم نستغلها
في األوقــات الحاسمة .لو كنا تمكنا من
استغاللها لحدث سيناريو آخر".
وأكــد أن العبي أتلتيكو يجب أن يروا
"ما أخفقوا فيه" و"محاولة معالجته".
وتــابــع" :أعـتـقــد أن ه ــذا سـيـقــودنــا إلــى
الطريق السليم ،ويجب علينا إثبات ذلك
في كل مباراة على حدة".

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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رياضة

الملكي لتصحيح المسار والبرشا
إلثبات الذات في الكالسيكو
سيكون ريال مدريد حامل
اللقب مطالبا بتحسين صورته،
عندما يحل ضيفا على برشلونة
في مباراة الكالسيكو ،ضمن
المرحلة السابعة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

بـ ـع ــد الـ ـه ــزيـ ـم ــة ال ـم ـفــاج ـئــة
عـ ـل ــى ي ـ ــد ق ـ ـ ـ ــادش الـ ـمـ ـغـ ـم ــور،
ث ــم ال ـخ ـس ــارة ب ـثــاثــة أهـ ــداف
لـ ـ ـه ـ ــدفـ ـ ـي ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ش ـ ــاخـ ـ ـت ـ ــار
دون ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــك األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي فــي
دوري أبـطــال أوروب ــا ،يحتاج
ريال مدريد لتصحيح مساره
يــوم غــد فــي م ـبــاراة كالسيكو
الدوري اإلسباني أمام غريمه
التاريخي برشلونة.
ولم يظهر الريال تحت قيادة
م ــدرب ــه ال ـفــرن ـســي زيـ ــن الــديــن
زي ـ ــدان بــالـشـكــل ال ـم ــأم ــول في
الموسم الحالي رغــم نتائجه
ال ـج ـي ــدة ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وال ـت ــي
تدهورت بمرور الوقت.
وفاز قادش الصاعد حديثا
ل ـ ــدوري األضـ ـ ــواء ع ـلــى ملعب
ريال مدريد بهدف يوم السبت
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وكـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـق ــدوره
تسجيل المزيد مــن األه ــداف،
قبل أن يعمق شاختار جــراح
الـنــادي الملكي فــي عقر داره،
حـ ـي ــث أن ـ ـهـ ــى الـ ـ ـش ـ ــوط األول
ً
متقدما بثالثة أهداف دون رد
قبل أن يــرد الفريق اإلسباني

ب ـهــدف ـيــن ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
مــن الـمـبــاراة األول لــه فــي دور
ال ـم ـج ـمــوعــات لـ ـ ــدوري أب ـطــال
أوروبا.
ريال مدريد صاحب المركز
ال ـثــالــث واج ــه بــرشـلــونــة على
مـلـعــب "كــامــب ن ــو" فــي "2018
وت ـع ــرض ل ـهــزي ـمــة كــاس ـحــة 1
 -5تسببت فــي إقــالــة الـمــدرب
جولين لوبتيغي.
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ن ــال فيه
زي ــدان قــدرا أكبر مــن االحـتــرام
ف ــي الـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي ،وسـيـتــم
الصبر عليه أكثر من أي مدرب
سابق لتصحيح مسار الفريق،
فـ ـ ــإن الـ ـه ــزيـ ـم ــة ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الـكــاسـيـكــو الـمـقـبـلــة سـتــدفــع
النادي إلى دوامة من األزمات.

برشلونة مستعد للمواجهة
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـ ـ ــدوره ت ـعــرض
ألول هزيمة تحت قيادة مدربه
الهولندي رونالد كومان عبر
الخسارة بهدف دون رد أمام
خيتافي ،لكن ا لـفــر يــق صحح

«ال ليغا» في المركز  12بين العالمات
التجارية األعلى قيمة في إسبانيا
جاء ت رابطة الدوري اإلسباني لكرة
الـ ـق ــدم (ال ل ـي ـغــا) ب ـيــن أع ـل ــى  30عــامــة
ت ـج ــاري ــة ق ـي ـمــة ف ــي إس ـبــان ـيــا،
بـقـيـمــة بـلـغــت م ـل ـيــارا و570
مليون دوالر ،مما يضعها
ف ــي ال ـ ـ ـ  12ف ــي اإلصـ ـ ــدار
ال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ـ ــن ت ـص ـن ـيــف
" ،"BrandZالــذي أعدته
شركة "."Kantar
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
ال ـ ـصـ ــادرة أمـ ـ ــس ،ت ـع ــد "ال
ليغا" واح ــدة مــن العالمات
التجارية الجديدة التي تدخل
القائمة ،ألنها "سجلت
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوا م ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ق ـ ــوي ـ ــا،

وتـمـكـنــت م ــن ج ــذب جـمــاهـيــر عــالـمـيــة
جــديــدة بفضل الـعـمــل ال ـقــوي في
التنويع واالبتكار".
وم ــن بـيــن اإلن ـج ــازات
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ي ـبــرز
"الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـلـ ــى
شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي فــي عدد
كبير من البلدان ،مما
س ـمــح ل ـهــم ب ـت ـجــاوز
 100م ـل ـيــون مـتــابــع،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـجـهــد
الـتــرويـجــي عـلــى المستوى
الدولي".
(إفي)

غروجان وماغنوسن يغادران
«هاس» نهاية الموسم
أعـلــن فــريــق هــاس الـمـشــارك فــي بطولة العالم للفورموال
واحد أن سائقيه الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كفين
ماغنوسن سيغادران صفوفه مع نهاية الموسم الحالي ،وذلك
عشية التجارب الحرة لجائزة البرتغال الكبرى.
ولم يكشف الفريق األميركي عن بديليهما ،ولكن أشارت
ب ـعــض ال ـت ـقــاريــر ال ـص ـحــاف ـيــة إل ــى أن ــه ت ــواص ــل م ــع ســائـقــي
الفورموال  2الروسي نيكيتا مازيبين وااللماني ميك شوماخر،
نجل االسطورة ميكايل بطل العالم في الفئة األولى سبع مرات.
وقال االيطالي غونتر شتاينر مدير الفريق" :أريد أن أشكر
رومــان وكفين لعملهما الكبير واللتزامهما مع فريق هاس
في المواسم األخيرة".
وانضم غروجان الى الفريق عام  2016ولحقه ماغنوسن
بعد بعام ،إال أن الدنماركي الــذي سبق أن نافس لمصلحة
رينو وماكالرين ،لم يسجل سوى نقطة يتيمة هذا الموسم.
وقال ماغنوسن ( 28عاما) في منشور عبر تويتر "مازلت
أعمل على مخططاتي للمستقبل والتي سأعلنها في الوقت
المناسب".
وتبدو فرص السائقين للبقاء في الفورموال واحد الموسم
المقبل ضئيلة ،حيث يبحث كــل مــن المخضرم المكسيكي
سيرخيو بيريز الــذي يخوض موسمه االخير مع رايسينغ
بوينت وااللماني نيكو هالكينبيرغ عن فريق للموسم المقبل.

جانب من مباراة الكالسيكو السابقة في مارس الماضي
مساره ،واكتسح فرينكفاروش
المجري بخمسة أهداف مقابل
هدف في دوري أبطال أوروبا
الثالثاء.
وس ـج ــل ال ـب ــرازي ـل ــي فيليب
كوتينيو هدفا في تلك المباراة
ل ـي ــواص ــل تـ ـط ــوره ال ــاف ــت مع
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة ف ـتــرة
إعـ ــارتـ ــه م ــع ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األلماني.

ولعب كوتينيو تحت رأس
ال ـحــربــة ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي قــام
فيه األرجنتيني ليونيل ميسي
بــدور المهاجم الوهمي ،لكنه
ح ـت ــى اآلن لـ ــم ي ـس ـجــل س ــوى
ه ــدفـ ـي ــن م ـ ــن ض ــربـ ـت ــي ج ـ ــزاء
خــال  5مباريات خاضها مع
برشلونة هذا الموسم.
لكن كومان ال يشعر بالقلق
على األسطورة ميسي قبل أول

بلجيكا تواصل التربع على
عرش تصنيف «الفيفا»
يــواصــل منتخب بلجيكا لـكــرة الـقــدم تـصــدر تصنيف منتخبات
الرجال ،الذي أصــدره امس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للشهر
الجاري ،بعدما أقيمت  120مباراة دولية في وقت سابق من هذا الشهر.
وحافظت فرنسا على وصافة التصنيف ،تليها البرازيل وإنكلترا،
ثم البرتغال في مركز الخامس ،بينما ارتقت إسبانيا للمرتبة السادسة
لتتراجع أوروغواي للمركز السابع ،تليها األرجنتين متقدمة مركزا ،ثم
كرواتيا التي تراجعت للمرتبة التاسعة ،ومازالت كولومبيا مستقرة
في المرتبة العاشرة .وعلى الصعيد العربي مازالت تونس في المرتبة
ال ــ ،26تليها الجزائر التي ارتـقــت  5مــراكــز ،لتحتل المرتبة ال ــ ،30ثم
المغرب الذي صعد  4مراكز ليحل في المرتبة الـ ،39ومصر متراجعة
مركزا ( ،)52فقطر متراجعة مركزين (.)57
وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة األوائل:
 -1بلجيكا

 -6إسبانيا

 -2فرنسا

 -7أوروغواي

 -3البرازيل

 -8األرجنتين

 -4إنكلترا

 -9كرواتيا

 -5البرتغال

 -10كولومبيا

مواجهة كالسيكو يخوضها
وهو على رأس الجهاز الفني
لبرشلونة.
وقال كومان "إذا لعب بنفس
ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي قــدم ـهــا (أمـ ــام
فرينكفاروش) فلن يكون لدي
أي شكوى بشأن ليو".
وي ـف ـت ـقــد بــرش ـلــونــة جـهــود
حارسه األلماني مــارك اندري
تير شتيغن ،في ظل استمرار

أرتيتا :أسباب استبعاد أوزيل كروية
قال المدير الفني ألرسنال اإلنكليزي ،ميكيل
أرتيتا ،إن أسباب استبعاد األلماني مسعود
أوزيل من قائمة الفريق "كروية بحتة".
وخـ ــرج أوزي ـ ــل م ــن قــائ ـمــة أرسـ ـن ــال ل ـلــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز وال ـ ــدوري األوروب ـ ــي ،ولــن
َّ
يتمكن من اللعب مع الفريق حتى يناير المقبل
على األقل.
وذكر أرتيتا ،في مؤتمر صحافي" :ما يمكنني
قــولــه ،إنــه ق ــرار ك ــروي بـحــت .ضميري مــرتــاح.
ً
أعتقد أنني كنت عادال معه .مستوى تواصلي
ً
معه كان مرتفعا ،وأعتقد أن كال منا يعرف ما
الذي ينتظره من اآلخر".
َّ
ورد أوزيل أمس األول على قرار االستبعاد،
ُ
باعتبار أن مــا حــدث معه يـعــد "خـيــانــة" ،وأنــه
ال يرغب فــي إنـهــاء مسيرته مــع أرسـنــال بهذه
الطريقة.
َّ
وصرح أرتيتا" :عملي يتعلق بإخراج األفضل
لدى كل العب ليساعد الفريق .أتمنى األفضل
لمسعود وللفريق .لقد اضطررت التخاذ هذا
القرار".
(إفي)

اإلصابة تبعد فرناندينيو  6أسابيع
يفتقد نــادي مانشستر سيتي جهود ال عــب وسطه البرازيلي
فرناندينيو نحو  6أسابيع ،بسبب اإلصابة في الساق.
وخرج فرناندينيو ( 35عاما) مصابا في نهاية المباراة التي فاز
فيها سيتي على بورتو البرتغالي  3-1مساء أمس األول في دوري
أبطال أوروبا ،بعد مشاركته من على مقاعد البدالء في الدقيقة .85

تعافيه من جراحة في الركبة،
وك ــذل ــك ي ـغ ـيــب خ ـ ـ ــوردي ال ـبــا
وصامويل اومتيتي.
كـمــا يـفـتـقــد ال ــري ــال الـعــديــد
مـ ــن العـ ـبـ ـي ــه وفـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
دانـ ـ ــي كـ ــارفـ ــاخـ ــال ،وم ــارت ـي ــن
اوديغارد ،واديــن هــازارد ،كما
غ ـ ــاب س ـيــرخ ـيــو رام ـ ـ ــوس عــن
م ــواجـ ـه ــة ش ــاخـ ـت ــار ل ـك ـنــه قــد
يلحق بالكالسيكو.

مباريات السبت
التوقيت

وقال اإلسباني بيب غوارديوال المدير الفني لسيتي بعد المباراة
"إنها أنباء سيئة".
وأضاف "إنها مشكلة في ساقه .أعتقد أنه سيغيب فترة تتراوح
بين أربعة و 6أسابيع .إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا بالنظر إلى
المباريات الكثيرة التي تنتظرنا".

ً
ً
فان غوندي مدربا جديدا لبيليكانز

فان غوندي

عين نــادي نيو أورليانز بيليكانز أمــس األول
ستان فان غوندي مدربا لفريقه المشارك في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ،بحسب ما أعلنه
األخير بنفسه على حسابه في "تويتر".
وكتب فــان غوندي ( 61عاما)" :أنــا سعيد جدا
بــاالنـضـمــام إلــى فــريــق نيو أورلـيــانــز بيليكانز"،
مضيفا "إنه شرف كبير أن أعمل مع العبينا .أتطلع
بفارغ الصبر إلى التحدث معهم وبدء المشوار".
وسيحل فــان غــونــدي ،الـمـعــروف فــي الــواليــات
المتحدة بأنه أحد أصوات كرة السلة على شبكة
"إن بي سي" وكذلك في اإلذاعة والتلفزيون ،مكان
ألفين جنتري الذي أقيل من منصبه في أغسطس
الماضي بعدما قاده مدة خمسة مواسم.
ودرب فان غوندي ميامي هيت من عام  2003إلى

وتنطلق المرحلة السابعة
م ــن ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي الـيــوم
بمواجهة التشي مع فالنسيا.
ويـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا
أوساسونا مع اتلتيك بلباو،
واشبيلية مع ايـبــار ،واتليكو
مدريد مع ريال بيتيس.
(د ب أ)

ديسمبر  .2005وفي عام  2007تولى قيادة فريق
أورالندو ماجيك ،وقاده الى الدور النهائي للدوري
(خسر أمام لوس أنجلس ليكرز  )1-4قبل انضمامه
إلى ديترويت بيستونز كرئيس لعمليات كرة السلة
ومدرب للفريق حتى مايو .2018
وأظهر فان غوندي في الماضي أنه يعرف كيفية
ً
تشكيل دفاعات قوية في الفرق التي كان مسؤوال
عنها .ويملك إحـصــائـيــات شخصية مـمـتــازة ،إذ
حقق  523فوزا مقابل  384خسارة ،على الرغم من
أن الفترة التي قضاها في ديترويت كانت متذبذبة.
في المجموع ،أمضى غوندي  31عاما كمدرب،
بما فــي ذلــك  12عاما مــدربــا رئيسيا فــي الــدوري
االميركي للمحترفين ،على غرار شقيقه جف الذي
أصبح أيضا معلقا تلفزيونيا.

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:30

وست هام – مانشستر سيتي beINSPORTS HD2

5:00

فولهام – كريستال باالس

beINSPORTS HD2

7:30

مانشستر يونايتد  -تشلسي

beINSPORTS HD2

10:00

ليفربول  -شيفيلد

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
5:00

برشلونة – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

7:30

اشبيلية  -ايبار

beINSPORTS HD3

10:00

أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس beINSPORTS HD3
الدوري اإليطالي

4:00

أتاالنتا  -سمبدوريا

beINSPORTS HD4

7:00

جنوى – انتر ميالن

beINSPORTS HD4

9:45

التسيو  -بولونيا

beINSPORTS HD4

مان يونايتد يسعى الستغالل وضع تشلسي المهزوز

فيرنر نجم تشلسي

يسعى مانشستر يونايتد لحمل الزخم
األوروب ـ ــي مـعــه ال ــى الـمـنــافـســات المحلية،
عندما يستضيف غدا تشلسي ،الساعي إلى
تفادي تعادل ثالث تواليا ،في قمة المرحلة
السادسة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
التي سيكمل خاللها ليفربول (حامل
الـلـقــب) رحـلــة األل ــف مـيــل مــن دون
قـلــب دف ــاع ــه ال ـهــول ـنــدي فيرجيل
فان دايك.
ويدخل يونايتد مباراته على
ملعب أولد ترافورد غدا منتشيا
ب ـفــوز قــاتــل ( )1-2خــارج
ال ـق ــواع ــد ع ـلــى بــاريــس
س ــان ج ــرم ــان ،وصـيــف
بطل أوروبا ،في افتتاح
منافسات دوري األبطال
لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،ح ـيــث
جـ ــدد ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى ن ــادي
العاصمة الفرنسية بعد أن
أقصاه موسم .2019-2018
ويـصـطــدم فــريــق ال ـمــدرب النرويجي
اولـ ــي غ ــون ــار ســول ـس ـكــايــر بتشلسي
الساعي لتعويض تعادلين متتاليين
مخيبين ،األول مع ساوثمبتون 3-3
فــي الـمــرحـلــة الـســابـقــة عـلــى أرض ــه،

والثاني مع ضيفه إشبيلية اإلسباني سلبا
في مستهل حملته بالمسابقة القارية األهم
الثالثاء.
وي ـح ـت ــل ي ــون ــاي ـت ــد ،الـ ـ ــذي يـسـتـضـيــف
الي ـبــزيــغ األل ـمــانــي األربـ ـع ــاء الـمـقـبــل ،في
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـمـســابـقــة ال ـقــاريــة
العريقة ،المركز الخامس عشر في الدوري
حاليا مع  6نقاط ،بعد فوزين وخسارتين،
ول ـكــن ب ـم ـبــاراة أق ــل ع ــن مـنــافـســه الـثــامــن
برصيد  8نقاط ،بعد أن غاب عن المرحلة
األولى لحصوله على قسط من الراحة بعد
مشاركته في ال ــدوري األوروب ــي "يوروبا
ليغ" أغسطس الفائت.
ويتطلع تشلسي ،الذي سيحل ضيفا على
كراسنودار الروسي األربعاء أيضا في دوري
األبطال ،إلى فوزه األول خارج قواعده على
مانشستر يونايتد ،ضمن منافسات الدوري
في  8مباريات ،وهي أطول سلسلة للنادي
اللندني من دون فوز في أولد ترافورد منذ
عام .1957
ويسعى سولسكاير إلى تجديد فوزه على
فرانك المبارد مدرب البلوز في "البريمرليغ"،
بـعــد أن ت ـفــوق عـلـيــه ف ــي م ـبــاراتــي ال ــدوري
الموسم الفائت فــي الموسم األول للدولي
اإلنكليزي السابق مع تشلسي ،الذي تفوق

ع ـل ـيــه ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي الـ ـك ــأس ال ـمــوســم
الفائت.
كما ستتجه األنظار إلى مشاركة الوافد
الـجــديــد األوروغ ــوي ــان ــي اديـنـســون كافاني
من عدمها ،بعد أن غاب عن مواجهة فريقه
السابق سان جرمان ،حيث اعتبر سولسكاير
االثـنـيــن أن "إديـنـســون يحتاج الــى الـتــدرب
لبضعة أيام بعد قبل أن يصبح جاهزا".

ليفربول بال فان دايك
من جهة أخرى ،سيخوض ليفربول أولى
مبارياته في الدوري هذا الموسم بغياب قلب
دفاعه فان دايك عن التشكيلة االساسية ،بعد
تعرضه إلصابة قوية في دربي "مرسيسايد"
ضد ايفرتون في المرحلة السابقة ( )2-2بعد
تدخل قوي من الحارس جوردان بيكفورد،
عـنــد مــا يستضيف شيفيلد يــو نــا يـتــد غــدا
ايضا.
ومن المتوقع أن يعول المدرب االلماني
يــورغــن كـلــوب على الـبــرازيـلــي فابينيو في
مركز قلب الدفاع ،السيما بعد األداء الهائل
الذي قدمه في هذا المركز بالمباراة التي فاز
بها بطل اوروبــا لعام 1-( 2019صـفــر) على
اياكس امستردام الهولندي الثالثاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري
برصيد  10نقاط بعد  3انتصارات ،خسارة
وت ـ ـعـ ــادل م ـت ـخ ـل ـفــا بـ ـث ــاث نـ ـق ــاط عــن
ايـفــرتــون الـمـتـصــدر ونقطتين عن
أستون فيال الثاني.

سيتي لمواصلة االنتصارات
ويسعى مانشستر سيتي
إل ــى ف ــوزه الـثــالــث تــوالـيــا في
ج ـم ـيــع ال ـم ـنــاف ـســات ،عـنــدمــا
يحل ضيفا على وست هام
في أولى مباريات الغد.
وك ـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـت ــي ت ـف ــوق
فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـســاب ـقــة
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف ع ـل ــى
ضـ ـيـ ـف ــه أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ع ـلــى
مـ ـلـ ـع ــب االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ،ق ـبــل
أن ي ـف ـت ـتــح م ـ ـشـ ــواره فــي
الـبـطــولــة ال ـقــاريــة االه ــم،
الساعي للتويج بلقبها
ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى ب ـق ـيــادة
المدرب االسباني بيب
غــوارديــوال ،بفوز على
بورتو البرتغالي .3-1
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

االنتخابات
واالنتهاكات

أ .د .غانم النجار

منذ دخــول وبــاء كــورونــا على الخط ،صــارت االنتخابات
تتم في ظــروف استثنائية .منذ بداية  ٢٠٢٠وحتى بدايات
أكتوبر قام بالتصويت أكثر من  ١٨٦مليون ناخب في  ٦٥دولة
بانتخابات متنوعة سواء برلمانية أو رئاسية أو استفتائية أو
غير ذلك .إال أن الكثير من المالحظات شابت تلك االنتخابات
بسبب اإلجــراء ات االستثنائية التي طبقتها عدة دول سواء
ً
ً
الدكتاتورية منها أو الراسخة ديمقراطيا .ومن المالحظ أيضا
أن العديد من الدول اختارت طريق تأجيل االنتخابات خشية
استفحال الوباء ،خاصة أن بعض الــدول ليست لديها بنية
تحتية تكنولوجية أو قاعدة بيانات جيدة ،إذ إنهم مازالوا
يستخدمون "تحبير" األصابع للتأكد من هوية الناخب وعدم
تـكــراره التصويت .اإلجـ ــراء ات االستثنائية الـتــي قــامــت بها
ً
العديد مــن ال ــدول طــالــت حقوقا أســاسـيــة ،كما أش ــار مؤشر
ً
"مشروع سيادة القانون" لسنة  ،٢٠٢٠والــذي رصــد تراجعا
ً
ملحوظا بذلك األمر في كل بقعة من بقاع العالم دون استثناء
ً
ال ــدول "الــراسـخــة" ديـمـقــراطـيــا .اتـضــح أن الـحـقــوق الضائعة
بحجة الظروف االستثنائية ،تمحورت حول حرية التعبير
والحصول على المعلومات ،وحرية الحركة والتنقل ،والحق
في الخصوصية ،وحرية التجمع ،والحق في االنتخاب ،وأن
يتم انتخابك.
بطبيعة الحال فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان نظم
فــي العهد الــدولــي للحقوق المدنية والسياسية فــي مادته
الــرابـعــة أو التفسير الـمــرفــق ،كيفية تـعــامــل الـحـكــومــات مع
الظروف االستثنائية للوباء ،دون االنتقاص من حقوق الناس
األساسية ،وعدم التنازل عن مجموعة من تلك الحقوق بصرف
النظر عن الحالة السائدة استثنائية كانت أم عادية ،مثل الحق
فــي الـحـيــاة والـحــق فــي عــدم الـتـعــرض للتعذيب والعقوبات
المهينة والقاسية والحاطة بالكرامة ،والحق في عدم التعرض
للعبودية ،والحق في حرية التفكير والضمير والدين ،والحق
في عدم تطبيق عقوبات على اإلنسان بأثر رجعي.
وبالتالي فــإن كــان البــد من إعــان حالة الـطــوارئ ألسباب
ً
قهرية كالوباء مثال ،وكما جاء في مذكرة المؤسسة الدولية
ألنظمة االنتخابات فإنه البد من توافر ضمانات أخرى مثل
الشفافية والعلنية في التطبيق ،وعدم استمرارية اإلجراءات
بعد انتهاء األزمة ،وأال تكون اإلجــراءات تمييزية ،وأن تكون
متناسبة مع الفعل.
المالحظ أن المخالفات تكاد تكون متكررة واالنتهاكات
فادحة ،كما قامت بعض الحكومات بإعالنها االستمرار في
تطبيق تلك اإلجراءات حتى بعد انقضاء األزمة ،وهو مؤشر
ينبئ بأوضاع قادمة أصعب مما هو حاصل على اإلنسان
وكرامته.
االنتخابات التي تمت منذ يونيو تم اإلبالغ عن العديد من
التجاوزات فيها ،تحول بعضها إلى أحداث دراماتيكية مثل
قرغيزستان وبيالروسيا وغيرهما ،كما أنــه مــن المثار أن
تشهد االنتخابات األميركية القادمة بعد أيام قليلة الكثير من
األحداث غير المعتادة ،فماذا عن انتخاباتنا هنا في الخامس
ً
من ديسمبر ،والتي سنتناولها الحقا؟

كل مواطن مباحث
فــي الثمانينيات مــن الـقــرن المنصرم،
وبسبب الظروف األمنية المضطربة ،انتشر
في الكويت شعار "كــل مواطن خفير" ،ثم
اختفى عــن الـســاحــة فـتــرة طــويـلــة ،إلــى أن
عاد اآلن بفعل وسائل التواصل االجتماعي
الحديثة ،التي حركت الرغبة المتأصلة لدى
الكثيرين منذ الطفولة في االلتحاق بسلك
ً
الشرطة ولبس الــزي العسكري ،متحورا
بشكل أكثر عملية إلى "كل مواطن مباحث"،
ف ــإن لــم تتحقق أح ــام الـصـغــر فلتتحقق
الرغبة في التسلط والتجسس والوصاية
على األقل ،وهذا أضعف اإليمان.
مثل هذه الرغبات "األمنية" لدى األفراد
العاديين في مراقبة اآلخــريــن والوصاية
عليهم والتحكم فيهم ،مــا كــان يجب لها
ً
أن تجد صدى مسموعا لدى أجهزة األمن
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي ي ـف ـتــرض ب ـهــا أن تـكــون

بعد أن ظل  5سنوات حبيس
الـفــراش غير قــادر على الحركة،
بسبب سمنته ،قــرر أسمن رجل
في بريطانيا االستعانة برجال
اإلن ـقــاذ ،إلخــراجــه مــن شقته من
النافذة باستخدام رافعة ،ليتمكن
م ــن ال ــوص ــول إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى
والحصول على العالج.
وقـ ـ ـ ــال م ــوق ــع سـ ـك ــاي نـ ـي ــوز،
أ مـ ــس األول ،إن ن ـحــو  30ر جــل

منشغلة بما هو أهم ألمن البلد ال بتوافه
األمور ،وبال أي أسانيد قانونية أو معايير
واضـحــة وم ـحــددة وشـفــافــة ،اللهم إال من
سند استغالل خوف الناس من الفضيحة
ال خشيتهم م ــن حـكــم ال ـقــانــون ف ــي دول ــة
القانون والمؤسسات ،كما نحب أن نردد
ً
دائما.
ومـ ــن ث ــم كـ ــان عـلـيـهــا أن ت ـت ــرك ال ـنــاس
ال ـم ـنــزع ـجــة تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة أنـفـسـهــا
و"فرصة" تربية أبنائها ومتابعتهم ،وأما
من ينخدش حياؤه الرهيف من انحناء ة
هنا أو تضريس هناك ،فعليه أن يتوقف
ببساطة عــن متابعة مــا يـخــدش حـيــاء ه،
ً
ً
ويراقب أبناءه جيدا من باب أولى ،عوضا
عن الرغبة المريضة في مراقبة اآلخرين
والتحكم فيهم وفي مالبسهم وانحناءاتهم.
بـ ـفـ ـض ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ف ـ ــي ب ـلــد

اإلنسانية صــار المحظوظ من يصل إلى
ً
القضاء ليحاكمه محاكمة عادلة ،بدال من
الحبس االحتياطي التأديبي أو اإلبعاد
ً
اإلداري ،الذي ال أظن أحــدا يعرف معايير
وقــواعــد إص ــداره ،كما أن اإلبـعــاد فــي هذا
الزمن السريع ،الذي لصق العالم ببعضه
 كما أتوقع أنهم يدركون  -ال يمنع التأثير،وقرب المسافة ال يعني الشيء الكثير ،ومن
ك ــان ال تعجبكم مــا بـســه و ه ــو بالكويت
سـيـسـتـكـمــل "م ـس ـي ــرت ــه" وهـ ــو خ ــارج ـه ــا،
وسيظل المتابعون يتابعونه لدينا هنا،
ً
أما من كان فعال يخشى أن ينخدش حياؤه
ً
فيعرف جيدا كيف يحفظ نفسه ،واألجهزة
التي بين األيادي تنقل لنا الصالة بالحرم،
وآخر أنشطة آل كارداشيان الكرام ،و"اللي
بقلبه الصالة ما تفوته".

باسم اللوغاني

المستشفى لرجل :أنت حامل!

ص ــن ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إنـ ــه لـطــالـمــا
ع ــان ــى ال ـس ـم ـنــة ،لـكـنـهــا ل ــم تكن
خطيرة ،حتى تدهورت حالته في
ً
عام  ،2014بعد أن أدمن تطبيقا
لتوصيل األطعمة السريعة.
وإل ــى جــانــب ه ــذه األطـعـمــة،
ً
كـ ـ ـ ــان هـ ــول ـ ـتـ ــون يـ ـ ـش ـ ــرب ل ـ ـتـ ــرا
ون ـ ـ ـصـ ـ ــف ال ـ ـل ـ ـتـ ــر م ـ ـ ــن ع ـص ـي ــر
ً
الـبــرتـقــال يــوم ـيــا ،و 5عـلــب من
المشروبات الغازية.

اسـ ـتـ ـغ ــرب رج ـ ــل م ـ ــن أه ــال ــي
ً
مدينة أوفا الروسية كثيرا حين
ً
ً
طالع تقريرا طبيا من المستشفى
سجل فيه تشخيص أنه حامل.
ون ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــورة
فوتوغرافية لصفحة من التقرير
الطبي المذكور في حسابه على
ش ـب ـك ــة الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ال ــروسـ ـي ــة  ،VKون ـق ـل ـه ــا مــوقــع
روسيا اليوم.

ال انفض لچ ســامــر ...تشين المعاني
ُ
وال رد س ــام ــر حـ ّـي ـكــم تـمـتـلــي ال ـ ــدور

وذك ـ ـ ــر ن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الصحة في جمهورية بشكيريا
الروسية ،أن إدارة المستشفى
ً
في مدينة أوفــا أجــرت تحقيقا
ً
م ـح ـل ـي ــا ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،ح ـيــث
ا ت ـض ــح أن أ ط ـب ــاء المستشفى
ً
ارتـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــوا خ ـ ـطـ ــأ تـ ـقـ ـنـ ـي ــا ع ـنــد
إمــاء المستندات ،وتــم توبيخ
المتورطين في الخطأ.

اضطرت إلى شراء خيشة سكر
للحاجة الماسة لــذ لــك .وإليكم
نص الرسالة الجميلة:
"بسم الله من الكويت في 1
شعبان سنة 1349
جناب االمجد االفخم سيدي
الــوالــد المكرم فهد بــن سيدي
ال ــوال ــد ال ـم ــرح ــوم عـبــدالـعــزيــز
الصميط المحترم دام بقاه.
بعد الـســام عليكم ورحمة
الله وبركاته على الدوام الزلتم
بخير وعافية .وعنا من فضل
ال ـل ــه جـمـيـعــا بـخـيــر وعــاف ـيــة.
في ابرك ساعة ،اخذنا كتبكم
الكريمة رقم  21و 22الماضي
فتلوناهما مسرورين بــدوام
صحتكم جعلها ا لـلــه صحة
دائمة .وعن الدالل اخبرناكم
ان ـ ـهـ ــم وصـ ـ ـل ـ ــو .وال ـ ــدرابـ ـ ـي ـ ــل
س ــوي ـن ــا ق ــوط ــي واحـ ـ ــد يــاص ـل ـكــم مــع
عبدالله الشايجي انشاء الله ماكول
الصحة والعافية .وتذكرنا بان الذي
وصلنا منكم  110روبية للخرج الله
ال يـخـلـيـنــا م ـن ـكــم وي ـك ـثــر خ ـي ــرك وال
تفتكر انـنــا ناسينها ال بــل هــي دائــم
على قلوبنا وبودنا ان يكون خرجنا
اقل من هذا والكن الحال تقتضي الننا
الحافظ الله كثيرين وعلينا مصرف

وك ــان ــت وزارتـ ـ ـ ــا ال ـس ـيــاحــة
واآلث ـ ــار ،وال ـث ـقــافــة ،وسـلـطــات
محافظة أسوان تنظم احتفالية
فنية حاشدة بتلك المناسبة
ب ـح ـض ــور آالف الـ ـ ـ ـ ــزوار ،لـكــن
جــائـحــة ك ــورون ــا واإلج ـ ــراءات
ا لـتــي تفرضها مصر للوقاية
مـنـهــا ،تسببت فــي إل ـغــاء تلك
االحتفالية هذا العام.
يـ ــذكـ ــر أن ظـ ــاهـ ــرة ت ـعــامــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــابـ ــد
والمقاصير المصرية القديمة
ال تتوقف عند تعامد الشمس
على قــدس أق ــداس أبوسمبل،
بــل تمتد للكثير مــن المعابد
وال ـم ـق ــاص ـي ــر ف ــي م ـحــاف ـظــات
تاريخية عدة بمصر( .د ب أ)

وفيات
عوض فهد فالح بن هدبا الرشيدي

ً
 76عاما ،شيع ،ت94030120 ،99733299 :

مريم إسماعيل أحمد إسماعيل الفيلكاوي

أرملة قاسم محمد حسين الفيلكاوي
ً
 71عاما ،شيعت ،ت97955343 ،99077165 :

صباح العبدالله العبدالعزيز العبدالعالي

ً
 80عاما ،شيع ،ت99010510 ،99889890 :

سكتة نجم رخيص الشمري

أرملة ناصر مسفر العدواني
ً
 75عاما ،شيعت ،ت60050010 :

قمر علي عبدالحسين

زوجة جاسم محمد حسين القالف
ً
 71عاما ،شيعت ،ت97368681 ،99058544 :

سعد بالل محمد مرشد

ً
 75عاما ،شيع ،ت66534206 :

حمدة خلف علي الخالدي

زوجة علي سليمان الخالدي
ً
 51عاما ،شيعت ،ت97665147 ،97909799 :

هدى سليمان محمد مرزوق المشيلح
زوجة حميدي بشير العنزي
ً
 51عاما ،شيعت ،ت60004473 :

كاسب محمد عباس غلوم

ً
 72عاما ،شيع ،ت95558240 ،99332247 :

عامر فهد عامر الخصيلي

ً
 17عاما ،شيع ،ت96091190 ،90093590 :

سعود عواد فريح الماجدي

ً
 86عاما ،شيع ،ت50288268 :

مواعيد الصالة

ونسأل الله ان يديم وجودكم وال زلتم
ذخرا لنا.
َ َ
وال ــش ــك ــر ب ــاق ــي ع ـنــدنــا يـكـفــي حق
ق ــدر عـشــريــن ي ــوم ورأي ـنــا ان نشتري
كيس النــه اصــرف من التقاطيع واذا
يوافقكم وصــول احمد العبداللطيف
ياخذ لنا ال عدمنا وجودكم واالمر لكم
سيدي .واصلكم من طيه خط من خالد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ـاس ولـ ـ ــو ت ـم ـل ــك قـ ـص ــور وم ـب ــان ــي
نـــ ٍ
ظهر الـكــرامــه منحني ودوم مكسور
ـت  :تـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــر ز م ـ ــا ن ـ ــي
يـ ـ ـ ــا دار ال ق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ِ
ّ
مـ ــا واحـ ـ ـ ـ ٍـد م ـن ـه ــم رف ـ ــع ع ــن ــك ال ـج ــور

تعامدت الشمس في هدوء
ودون احتفاالت صاخبة ،على
قــدس أقــداس معبد أبوسمبل
ج ـ ـنـ ــوبـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة أسـ ـ ـ ــوان
بصعيد مـصــر ،صـبــاح أمــس،
بحضور قرابة  400من السياح
األجانب والعرب والمصريين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
لمنطقة آث ــار أس ــوان والنوبة
د .ع ـب ــدال ـم ـن ـع ــم سـ ـعـ ـي ــد ،فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة ،إن
الـشـمــس أضـ ــاءت وج ــه الملك
رم ـس ـي ــس الـ ـث ــان ــي ،ف ــي إط ــار
الـظــاهــرة الهندسية والفلكية
الـ ـت ــي ت ـت ـك ــرر داخ ـ ـ ــل ال ـم ـع ـبــد
يومي  22فبراير ،و 22أكتوبر
من كل عام.

ال ـمــراســات العائلية الـقــديـمــة لها
قيمة تاريخية كبيرة ،ففيها معلومات
عن طبيعة وظروف تلك األيام ،وفيها
م ـ ـفـ ــردات ك ـث ـيــرة ج ـم ـي ـلــة ،وتـ ـط ــورات
محلية ،وتـفــاصـيــل عــن حـيــاة الـنــاس
وعالقاتهم.
ومن الوثائق التي وصلت إلي منذ
فترة بعيدة من أسرة السميط الكريمة
وثـيـقــة كتبها ال ـمــرحــوم س ـعــود فهد
السميط في عام 1349هـ الموافق عام
1930م ،من الكويت إلى والــده -رحمه
ال ـلــه -فــي الـهـنــد يبلغه فـيـهــا ببعض
التطورات.
في البداية ،أفــاد سعود والــده فهد
ّ
بــأنــه تسلم رسالتين مـنــه ،وأن ــه كان
ً
مـ ـس ــرورا ب ــذل ــك ،ث ــم أخ ـب ــره أن أوعـيــة
القهوة "ال ــدالل جمع دلــة" قــد وصلت
إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،ك ـم ــا أخـ ـب ــره أنـ ـه ــم قــد
ً
ً
جهزوا "قوطي" ،أي صندوقا معدنيا،
ووض ـ ـعـ ــوا ف ـي ــه "دراب ـ ـ ـيـ ـ ــل" ،وأن أح ــد
األص ــدق ــاء ،وه ــو عـبــدالـلــه الشايجي،
سيقوم بتوصيله إليه.
وب ـع ــد ذلـ ــك أفـ ـ ــاده بـ ــأن م ـب ـلــغ 110
روبـ ـ ـي ـ ــات ق ـ ــد وص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى ال ـع ــائ ـل ــة
لـ ـلـ ـص ــرف عـ ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا ال ـت ــي
سيسعون إلــى تقليلها قــدر اإلمكان،
وأش ـ ــار كــذلــك إل ــى ع ــدة أمـ ــور أخ ــرى،
ثــم خـتــم الــرســالــة بـقــولــه ،إن العائلة

www.aljarida.com

ِّ
دقـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى خـ ــامـ ــس وت ـ ـ ــر ل ــأغ ــان ــي
ـاس ع ـلــى ال ـب ــاب طــابــور
تـلـقـيــن ل ــچ نـ ـ ٍ
ّ
وحطي من صحون اللحم والصواني
ي ــات ــون م ــن ك ــل ف ــج وي ـص ـيــر جـمـهــور

الشمس تسللت إلى «أبوسمبل»

ً
وثيقة لها تاريخ
قبل  90عاما ...سعود يفيد والده فهد
السميط في الهند بأحوال البيت

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

nashmi22@hotmail.com

ويـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـلـ ـب ــه عـ ـلـ ـي ــچ ويـ ـع ــان ــي
ويبايعچ لــو غــاب عــن صبحچ النور

ً
 30منقذا إلخراج السمين من شقته
إنقاذ شاركوا في عملية إخراج
ً
ج ـي ـســون ه ــول ـت ــون ( 30ع ــام ــا)،
ً
وال ــذي يــزن  317كيلوغراما من
شقته الواقعة في الطابق الثالث
بأحد المباني بكيمبرلي ،حيث
تم كسر النافذة ،وتركيب دعائم
ً
عـلــى األرض ،خــوفــا مــن انـهـيــار
السقف فــي حــال سقوط الرجل،
وتثبيته برافعة.
وق ــال هــولـتــون لصحيفة ذي

فهد البسام

ّ
ومدعوين
واليم

ّ
وضاح

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

العبدالرزاق هذا ما لزم والسالم على
من لديكم عزيز ومنا االمهات والعم
حـمــد وال ـع ـمــات واالخـ ـ ــوان وال ـخــوات
واه ــل ال ـب ـي ــت ....ويـسـلـمــون وال ـبــاري
يحفظكم والسالم.
مملوككم اسعود الفهد".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:35

العظمى 34

الشروق

05:54

الصغرى 18

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  02:52صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:45

 05:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:10

ً
أدنى جزر  10:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:28

 10:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

