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بلوم وكاتي بيري يشتريان منزل الرئيس
السابق لـ«دوراسل وكرايسلر» ص 19

األمير :نثق برجال القضاء

محليات

«كل التقدير واالعتزاز لحاملي لواء العدل والحق ...المشهود لهم بالنزاهة»
• رئيسا «األعلى للقضاء» و«الكلية» ونائب رئيس «التمييز» أدوا اليمين الدستورية أمام سموه

ولي العهد :ال تجاملوا وكونوا حازمين ولن نسمح ألحد بالتدخل في أحكامكم

محليات

٠٤

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد أه ـم ـيــة ال ـت ـعــاون
بـيــن الـسـلـطـتـيــن الـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة،
ً
مع الفصل بينهما ،تطبيقا للمادة  50من
ً
الدستور ،مشيرا إلى أن للسلطة القضائية
دوره ـ ــا ال ـب ــارز ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،

ً
تجسيدا لهذا التعاون وترجمة حقيقية
لدستور الدولة وديمقراطيتها الرائدة.
وبينما َّ
ثمن الخالد ،خالل لقائه الوفد
القضائي ،الدور المميز للقضاء الكويتي
الشامخ في ترسيخ مبدأ سيادة القانون
وتحقيق العدالة الناجزة ،بما يعزز إرساء

دعائم العدل والمساواة ،أعرب عن تهنئته
لرئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء،
ً
داع ـيــا أن يعينهم الـمــولــى عــز وج ــل على
حمل األمانة ويسدد خطاهم إلكمال مسيرة
العدالة التي يحظى بها قضاؤنا النزيه.

يحقق  23.2مليون
«بوبيان»
ً
دينار أرباحا في ثالثة أرباع

14

سوار إلكتروني للمعفى عنهم
في «الحبس البسيط»

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ــركـ ــز الـ ـت ــواص ــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ــرس ـ ـمـ ــي
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة طـ ـ ـ ـ ــارق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزرم ،إن
مجلس ال ــوزراء قــرر تشكيل لجنة
بــرئــاســة وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ د.
باسل الصباح وعضوية الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة إلع ـ ـ ــداد وت ـن ـف ـيــذ اآلل ـي ــة
المناسبة للتطعيم ضــد فيروس

●

قال رئيس اللجنة العليا للعفو األميري المستشار
ً
مـحـمــد الــدع ـيــج إن الـلـجـنــة اع ـت ـمــدت رس ـم ـيــا قــواعــد
ً
العفو لعام  ،2021موضحا أنها تتضمن إقرار السوار
اإللكتروني للمعفى عنهم في عقوبات الحبس البسيط،
ً
التي ال تتجاوز ثالث سنوات ،ممن ال يشكلون خطرا
على األمن العام.
وأض ــاف الــدعـيــج أن ه ــذا الـنـظــام يطبق بـعــد منح
ً
ً
ً
المسجون عفوا أميريا مشروطا ،مع فرض 02

• البابطين :نشيد بتجهيزات «الداخلية» واتباع اإلرشادات الصحية • الدويسان :الترشح • المسعود :نتطلع من خالل المجلس الجديد إلى إصالح حقيقي
• الفضالة :غير سليم منع اإلعالميين من تغطية تسجيل المرشحين وثيقة بيني وبين الناخبين • الداهوم :أتمنى أن تمثل مخرجات  2020الشعب الكويتي
• األنصاري :اإلصالح السياسي الشامل بتعديل قانون االنتخابات وعقد للعمل الجماعي • فاطمة رمضان :سأركز على حماية المرأة واألطفال من التعنيف

متظاهرون عراقيون على جسر الجمهورية في بغداد أمس (رويترز)

تحقيق

حسين العبدالله

مرشحو اليوم األول ينادون باإلصالح وتعديل قانون االنتخابات

بغداد  -محمد البصري

نجحت حركة احتجاجات تشرين العراقية
فــي تــأكـيــد حـضــورهــا م ــرة أخ ــرى ،حـيــن أحيت
معظم المدن بالبالد ذكــرى مجازر  ٢٥أكتوبر
ً
(تشرين) من العام الماضي ،التي كانت منطلقا
لتحول التظاهرات إلى العب كبير وجديد في
اللعبة السياسية.
ورغ ــم أن الـعـنــف لــم يـعــد يـتـكــرر مــع حكومة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،بــال ـم ـس ـتــويــات 02

●

وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ت ــم تـكـلـيــف وزي ــر
التجارة والصناعة خالد الروضان
ب ـح ـق ـي ـبــة وزارة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الشباب بالوكالة ،ووزير الخارجية
الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر بحقيبة
«اإلعالم» بالوكالة.

ّ
العراق :محتجو تشرين
يتحركون كـ «سلطة اجتماعية»

رئيس «إنشن»
لـ ةديرجلا :.خطة لتعزيز
إيرادات مطار «»T4

«العفو األميري» :مشروط باإلقامة الجبرية

مرسوم بقبول استقالة الجبري من وزارتي اإلعالم والشباب
ك ــورون ــا ،وذل ــك ب ـمــراعــاة الـقــواعــد
واالشتراطات الصحية واإلجراءات
االحـ ـت ــرازي ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى األم ــن
الصحي في البالد.
وأعلن المزرم ،في تغريدة على
ال ـح ـس ــاب ال ــرس ـم ــي ل ـ ـ «ال ـت ــواص ــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي» فـ ــي «ت ــويـ ـت ــر» أمـ ــس،
صــ َ
ـدور م ــرس ــوم ب ـق ـبــول اسـتـقــالــة

محليات

١٠
17

مجلس الوزراء :لجنة إلعداد وتنفيذ
آلية للتطعيم ضد «كورونا»

٠٨-٠٦

«التربية» :اختبارات
إلكترونية للطلبة
األسبوع المقبل

الخالد :قضاؤنا شامخ ودوره بارز في االنتخابات

«الوطني» يربح 168.7
مليون دينار في  9أشهر

 ٥ديسمبر

«الشؤون» توجه
«التعاونيات» إلعفاء
المستثمرين من اإليجار

ً
ً
ً
األم ـي ــر مـسـتـقـبــا وفـ ــدا قـضــائـيــا بـمـنــاسـبــة أداء العجيل
وبورسلي والثنيان اليمين الدستورية أمام سموه أمس

أعرب سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد عن تقديره واعتزازه
ً
برجال القضاء «حاملي لواء العدل والحق» ،مشيرا إلى أن القضاء
الكويتي مشهود له بالعدل والنزاهة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر السيف أمس ،المستشارين
أحمد العجيل ود .عــادل بورسلي وعبداللطيف الثنيان ،ألدائهم
ً
اليمين الدستورية ،بمناسبة تعيين أولهم رئيسا للمجلس األعلى
ً
ً
للقضاء ،رئيسا لمحكمة التمييز ،والثاني نائبا لرئيس «التمييز»،
ً
واألخـيــر رئيسا للمحكمة الكلية ،وذلــك بحضور رئيس محكمة
االستئناف المستشار محمد بن ناجي ،ونائبه المستشار علي
المطيرات ،والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ،ووكيلي
«التمييز» المستشارين خالد المزيني ومحمد أبوصليب ،ووكيل
وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وأكــد صاحب السمو ،خالل اللقاء ،ثقته التامة بأنهم خير من
يمثل القضاء ،وتمنى لهم دوام التوفيق «لمواصلة مسيرة قضائنا»
ً
العادل والنزيه ،معبرا عن شكره لله تعالى على «أننا نعيش في
ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات».
بــدوره ،شدد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد على ثقته
ً
بالقضاء الكويتي العادل المشهود له بالنزاهة ،معربا عن اعتزازه
بكل رجال السلطة القضائية ،وعملهم الدؤوب في متابعة مختلف
ً
القضايا وإرساء العدل حفاظا على أمن الوطن واستقراره ،وحماية
حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم.
ووجه سموه ،لدى استقباله الوفد القضائي ،إلى ضرورة اإلسراع
ً
ً
بإنجاز وتسهيل إجراءات التقاضي« ،ليظل القضاء حصنا منيعا
ً
ً ً
ومالذا آمنا يلجأ إليه الجميع ،بعد الله سبحانه وتعالى» ،مخاطبا
إياهم« :أنتم رجال القضاء الكويتي الشامخ ،فال تجاملوا ،وال نسمح
ألحد بأن يتدخل في أحكامكم ،وضعوا نصب أعينكم الحزم والحسم
في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء».

ّ
ــة
أم
٢٠٢٠

١١

مقتل العشرات بغارة استهدفت
«فصيل أنقرة المفضل» في إدلب
س ـ ـ ـقـ ـ ــط عـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرات الـ ـقـ ـتـ ـل ــى
والـجــرحــى مــن مسلحي «فيلق
الـ ـ ـش ـ ــام» الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـمـ ـع ــارض
ال ـم ــوال ــي ألنـ ـق ــرة ،جـ ــراء غ ــارات
ج ــوي ــة ع ـل ــى م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ــب
تابع له في شمال غرب محافظة
إدل ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـحـ ــو 10
كيلومترات من الحدود التركية
أمس.
وأكـ ـ ــد «الـ ـم ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري»
ً
م ـق ـت ــل  78م ـس ـل ـح ــا وإصـ ــابـ ــة

نحو  100من الفصيل المسلح
ف ـ ــي الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي وص ـف ــت
ب ـ «األع ـنــف» منذ ســريــان اتفاق
تثبيت الهدنة بـ «منطقة خفض
التصعيد» في إدلب.
وت ـ ـضـ ــاربـ ــت األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء ح ــول
هــويــة ال ـط ــائ ــرات ال ـتــي قصفت
«ف ـي ـلــق الـ ـش ــام» ،الـ ــذي وصـفـتــه
وك ــال ــة الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة بـ
«المفضل» لدى الرئيس التركي
رجــب طـيــب إردوغـ ــان02 ،

١٢
«زائر دولي» في رحاب
استراتيجية إعالم
القوة الناعمة

دوليات

٢٧

ترامب يلهث وراء «ثغرة
انتخابية» ...وبايدن
«يهدئ اللعب»

رياضة

٢٨
الجولة الثالثة :صراع
«الممتاز» و«األولى»
يشعل «التصنيف»

ةديرجلا

•
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األمير استقبل المبارك وهنأ رئيس النمسا ولي العهد التقى المبارك والدعيج
اسـتـقـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ نواف األحمد ،في قصر
الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،سـمــو
الشيخ جابر المبارك.
من جهة أخــرى ،بعث سموه
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
الـنـمـســا ألـكـسـنــدر بـيـلـيــن ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،في قصر
السيف أمس ،سمو الشيخ جابر
المبارك.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه رئـ ـي ــس
مـجـلــس اإلدارة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ"كونا" الشيخ مبارك الدعيج.

ً
ولي العهد مستقبال الدعيج

ً
األمير مستقبال المبارك أمس

«الداخلية» تؤكد التعاون مع ديوان حقوق اإلنسان
أكــد وكـيــل وزارة الداخلية
الـفــريــق عـصــام الـنـهــام أهمية
التعاون مع الديوان الوطني
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،بـمــا يــدعــم
ال ـج ـهــود الـمـشـتــركــة ف ــي هــذا
الشأن.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اسـتـقـبــال
النهام رئيس لجنة الشكاوى
وال ـ ـت ـ ـظ ـ ـل ـ ـمـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ــديـ ـ ــوان
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي ع ـ ـلـ ــي الـ ـبـ ـغـ ـل ــي،
وأعضاء الديوان د .عبدالرضا
أسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،وال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر خ ــال ــد
المغامس ،وأمين السر غيداء
ال ـش ـمــالــي ،ب ـح ـضــور الــوكـيــل
المساعد لقطاع المؤسسات
اإلصــاحـيــة وتنفيذ األحـكــام

ً
النهام مستقبال وفد «ديوان حقوق اإلنسان»
بالوزارة اللواء طالل معرفي.
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء إل ـ ـ ــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة

والـصـحـيــة لـجــائـحــة كــورونــا
على مختلف قطاعات الدولة،
منها المؤسسات اإلصالحية

وتنفيذ األحـكــام ،وسبل دعم
هذا القطاع نفسيا واجتماعيا
بغية تطوير الخدمات المقدمة

ل ـل ـنــزالء ،وذلـ ــك بـحـســب بـيــان
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للعالقات واإلعالم األمني.
ك ـم ــا تـ ـط ــرق إل ـ ــى م ـنــاق ـشــة
توصيات ومقترحات قدمها
أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد ال ــزائ ــر الــذيــن
أع ــرب ــوا ع ــن خــالــص الـتـقــديــر
واالم ـت ـن ــان ل ـت ـجــاوب الـفــريــق
ال ـ ـن ـ ـهـ ــام م ـ ــع م ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــوه مــن
م ـق ـت ــرح ــات ،م ـش ـيــديــن كــذلــك
ب ـمــا ت ـقــدمــه وزارة الــداخـلـيــة
من جهود وبرامج إصالحية
وتأهيلية لنزالء المؤسسات
اإلص ــاح ـي ــة لـتــأمـيــن الـمـنــاخ
المناسب لهم.

السفير الفيلكاوي يقدم أوراق
اعتماده لملك تايلند
س ـ ـ ـلـ ـ ــم سـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
م ـح ـم ــد الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي أوراق
ا عـتـمــاده لملك تايلند ماها
فاجيرالونغكورن ،في القصر
الملكي بالعاصمة بانكوك.
وأع ـل ـن ــت سـ ـف ــارة ال ـكــويــت
لـ ــدى تــاي ـل ـنــد ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ن ـقــل
تحيات صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نــواف األحمد،
وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مـ ـشـ ـع ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد إلـ ـ ـ ــى م ـلــك
تايلند ،وتمنياتهما بمزيد
من التقدم واالزده ــار لبالده
ملكا وحكومة وشعبا.

الفيلكاوي خالل تقديم أوراق االعتماد

«البلدي» أحال ملف إطارات السالمي للجنة القانونية والمالية
المجلس استخدم المادة  25العتراض الوزير على مالحظات لجنة األحمدي
وجه المجلس البلدي رسالة
إلى عمدة بلدية باريس استنكر
فيها إعادة نشر رسوم مسيئة
الكريم صلى الله
لمقام الرسول ً
عليه وسلم ،مطالبا بمواجهة
الخطابات المثيرة لمشاعر
الكراهية والتمييز وترسيخ
ثقافة فهم واحترام اآلخر
والسالم والتسامح بين شعوب
العالم.

اعتماد ترقيم القطع
« »8،7،6في منطقة
الشويخ

●

محمد الجاسم

اس ـت ـن ـكــر ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
نشر الرسومات المسيئة لمقام
النبي الكريم محمد صلى الله
ً
عليه وسلم في فرنسا ،معبرا
عــن استيائه البالغ الستمرار
نشر الرسوم والصور المسيئة
للنبي الكريم التي آذت مشاعر
المسلمين حول العالم وتعدت
على مقدساتهم.
ووجه المجلس ،في جلسته
أمس ،برئاسة أسامة العتيبي،
رسالة إلى عمدة ورئيس بلدية
ً
باريس آن هيدالغو قائال فيها:
"ن ـع ـب ــر ب ـك ــل م ـش ــاع ــر ال ـغ ـضــب
والــرفــض لــدعــم تـلــك اإلس ــاء ات
من بعض الخطابات السياسية
ال ــرس ـم ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـعــل روح
ال ـك ــراه ـي ــة وال ـ ـعـ ــداء وت ـت ـنــافــى
م ــع ث ـقــافــة ال ـت ـســامــح وال ـس ــام
ً
ب ـيــن ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم" ،راف ـض ــا
الرسومات "المسيئة" لإلسالم
والنبي محمد صلى الله عليه
وس ـل ــم ،ال ـتــي راف ـق ـت ـهــا دع ــوات
متصاعدة لمقاطعة المنتجات
والسياحة الفرنسية مما أشعل
موجة غضب في أنحاء العالم
اإلسالمي.
وأشار المجلس في رسالته
إلـ ــى أن االح ـ ـتـ ــرام ه ــو أس ــاس
العالقات البشرية وكف األذى
هـ ــو واجـ ـ ــب كـ ــل ان ـ ـسـ ــان ت ـجــاه
اإل ن ـ ـ ـسـ ـ ــان اآل خ ـ ـ ـ ــر ،وأن ح ــر ي ــة
التعبير والرأي يجب أن تحترم
ح ــري ــات اآلخ ــري ــن وح ـقــوق ـهــم،
ً
مضيفا " :إذا كــان ال يحق ألي
إنسان تحت ذريعة حرية الرأي
وال ـت ـع ـب ـي ــر اإلسـ ـ ـ ـ ــاء ة إلنـ ـس ــان
آخــر أو إهانة أهله أو اإلســاء ة
لوالديه أو أبنائه ،فكيف بمن
يسيء لمن هو أحب للمسلم من
نفسه ووالديه وأبنائه والناس
أج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــن ح ـ ـسـ ــب م ـع ـت ـق ــدن ــا
اإلسالمي".
و ق ـ ـ ـ ــال ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،إن د ع ــم
خـ ـ ـط ـ ــاب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي

سوار إلكتروني للمعفى...
إقــامــة جـبــريــة عـلـيــه فــي مـنــزلــه أو ف ــي ن ـطــاق م ـحــدد ،بـمــا يسمح
ً
ً
بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان إقامته ،كاشفا أن السوار
مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين،
ومرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المعفى عنه ورصد تحركاته ،وفي
حالة مغادرته النطاق المحدد دون إذن الجهة الرقابية يلغى عنه
ً
اإلفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه الستكمال
فترة سجنه.
وأوضـ ــح أن ذل ــك الـنـظــام ال يـشـمــل الـمـسـجــونـيــن فــي القضايا
الخطيرة كأمن الدولة واالعتداء على المال العام وغسل األمــوال،
ً
الفتا إلى أن إدارة تنفيذ األحكام ستتولى تطبيقه تحت إشراف
النيابة العامة.
٠٤

العراقّ :
محتجو تشرين...

ً
المروعة التي أسقطت خالل عهد الحكومة السابقة نحو  ٣٠ألفا
ً
بين قتيل وجريح ،في ثالثة أشهر ،فإن نحو  ١٧٠جريحا سقطوا
كذلك نهار األحــد الماضي بينهم عـشــرات مــن رجــال األمــن ،أثناء
مسيرات حاول بعضها عبور جسور وحواجز تؤدي إلى البرلمان

للرسومات المسيئة للرسول
الـ ـك ــري ــم ،ل ــه وق ـ ــع ش ــدي ــد عـلــى
ً
جميع مسلمي ا لـعــا لــم ،مــؤ كــدا
أن ت ـ ـلـ ــك ا ل ـ ـت ـ ـصـ ــر ي ـ ـحـ ــات غ ـيــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــررة والـ ـمـ ـشـ ـيـ ـن ــة أث ـ ـ ــارت
موجة غضب عارمة في الكويت
وأضرت بالمشاعر التي يكنها
ال ـك ــوي ـت ـي ــون ل ـف ــرن ـس ــا وب ـ ــدأت
حملة مقاطعة شاملة لجميع
ً
المنتجات الفرنسية ،مطالبا
ب ـت ـك ــات ــف الـ ـجـ ـه ــود ل ـمــواج ـهــة
ال ـخ ـطــابــات ال ـم ـث ـيــرة لـمـشــاعــر
الـكــراهـيــة والـتـمـيـيــز وتــرسـيــخ
ثـ ـق ــاف ــة فـ ـه ــم واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام االخ ـ ــر
والسالم والتسامح بين شعوب
العالم.

المادة 25
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اس ـت ـخ ــدم
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  25ض ــد
اعتراضات وزير الدولة لشؤون
ال ـب ـلــديــة ع ـلــى ال ـت ـصــديــق على
مـحـضــر ب ـنــد ال ـمــاح ـظــات في
ل ـج ـنــة األح ـ ـمـ ــدي ف ــي اج ـت ـمــاع
الـبـلــدي ل ــدور االنـعـقــاد الثالث
ل ـل ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـث ــان ــي
عشر ،في حين أ حــال موضوع
الـ ـتـ ـن ــويـ ـه ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة عـلــى
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـبـ ـل ــدي إلـ ـ ــى م ـك ـتــب
المجلس.
وأبقى المجلس على جدول
األع ـ ـمـ ــال ،ال ـك ـت ــاب ال ـم ـق ــدم مــن
بـ ـع ــض األعـ ـ ـض ـ ــاء حـ ـ ــول ط ـلــب
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة أم ــاك
ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــن خ ـم ـس ــة أعـ ـض ــاء،
ف ــي ح ـي ــن واف ـ ــق ع ـل ــى اع ـت ـمــاد
تـ ــر ق ـ ـيـ ــم ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــع "  "8،7،6فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوي ــخ ،ك ـم ــا وافـ ــق
على تخصيص محطة تحويل
ثانوية في منطقة السرة كبديل
لموقع لمحطة قائمة ومالصقة
ً
إل حــدى القسائم تنفيذا لحكم
قضائي.
واكتفى المجلس بالرد على
السؤال المقدم بشأن جمعيات
ال ـن ـق ــع الـ ـع ــام وت ـع ـي ـيــن مـكـتــب

جانب من جلسة البلدي
م ـح ـلــي وع ــال ـم ــي م ــن ال ـب ـلــديــة
ل ـع ـمــل ت ـقــريــر ب ـي ـئــي ل ـل ـم ــرادم،
ف ـي ـمــا أحـ ـ ــال االق ـ ـتـ ــراحـ ــات إل ــى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي وم ـن ـه ــا
الـتـعــديــل عـلــى الئـحــة الـعــربــات
المتنقلة وإ نـشــاء جسر مشاة
على طريق دمشق بين منطقة
العديلية ومنطقة الروضة.

إطارات السالمي
وأحـ ـ ــال ال ـم ـج ـلــس مــوضــوع
إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـسـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـل ـج ـن ــة
القانونية والمالية في البلدي،
بعد الموافقة على طلب عرض
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ــزي ــارة
الميدانية ا لـتــي قــام بها نائب
رئيس البلدي عبدالله المحري

ومجلس القضاء ومباني الحكومة في بغداد ،لمزيد من الضغط
بشأن المطالبات األساسية.
ول ــم تـعــد مـطــالــب حــركــة االح ـت ـجــاج مـنــذ ش ـهــور تقتصر على
الوظائف والخدمات ،بل باتت تستخدم عبارة «االنتقال السياسي
ً
والتغيير» ،للمطالبة بنظام انتخابات عــادل ينظم اقتراعا تحت
إشراف دولي ،ويمنح الشعب فرصة في استبدال ممثليه التقليديين،
وهو مطلب دعمته قوى وطنية كثيرة ،إلى جانب مرجعية النجف
الدينية.
وفي وقت أشاد الكاظمي بسلمية المتظاهرين وناشدهم تطويق
بعض المجموعات الغاضبة ،التي قذفت قنابل مولوتوف ضد
الشرطة ،أصدر الحليف السابق للمحتجين رجل الدين ذو النفوذ
ً
الواسع مقتدى الصدر ،بيانا شديد اللهجة هاجمهم فيه وطلب
إنهاء االحتجاج.
وتستعد تنسيقيات المحتجين ،حسبما يتردد ،إلصدار موقف
موحد يعلن االنسحاب من ساحات التظاهر ،حتى إشعار آخر،
ً
تفاديا ألي صــدامــات مــع حلفاء الـصــدر الغاضبين مــن انتقادات
يوجهها تيار علماني قوي داخل االحتجاجات للعوائل الدينية ،كما
يحاول المحتجون تفادي تصادم خطير محتمل مع الميليشيات
ً
اإليرانية ،المتهمة أساسا بتصفية مئات الناشطين المدنيين وقمع
الحراك بقسوة مفرطة.

واألعضاء حسن كمال ومشعل
الحمضان وأحمد هديان ومها
ال ـب ـغ ـلــي ل ـمــوقــع اإلط ـ ـ ــارات في
منطقة السالمي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو م ـ ـهـ ــا
ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــي ،إن ا لـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ــع ف ــي
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع الـ ـمـ ـخـ ـص ــص أسـ ـ ــوأ
م ـمــا ي ـت ـص ــوره ال ـع ـقــل نـتـيـجــة
العشوائية التي تحدث هناك،
م ـ ـ ـحـ ـ ــذرة مـ ـ ــن كـ ـ ــارثـ ـ ــة ب ـي ـئ ـي ــة،
م ـط ــال ـب ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ـتــوض ـيــح
دورها في هذه المنطقة ،الفتة
إل ــى أن اإلح ـصــائ ـيــات الـ ــواردة
مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة م ـت ـنــاق ـضــة فـمــن
الـمـفـتــرض أن ي ـكــون ه ـنــاك 20
مليون إطار فيما الواقع يؤكد
ً
وجود  40مليونا.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـ ـسـ ـ ــاء ل ال ـع ـض ــو

مشعل الحمضان عن مسؤولية
ال ـع ـبــث ال ـم ــوج ــود ف ــي مـنـطـقــة
السالمي والمتعلق بموضوع
ً
اإلطارات خصوصا أن كل جهة
تلقي المسؤولية على الجهة
ً
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى ت ـقــريــر
هيئتي الصناعة والبيئة بشأن
تقرير حريق حــاد ثــة السالمي
األخير بين أنه كان بفعل فاعل،
ً
م ـطــال ـبــا ب ــوض ــع آل ـي ــة م ـحــددة
لـمـعــرفــة ال ـم ـســؤول ع ــن حــريــق
إطارات السالمي.

مسؤولية البيئة
من ناحيته ،أكد نائب المدير
العام لقطاع التنظيم والمخطط
ال ـه ـي ـك ـلــي ف ــي ال ـب ـل ــديــة مـحـمــد

وقــد سبق للحركة االحتجاجية أن جربت هــذا التكتيك ،خالل
مراسم أربعين اإلمــام الحسين بن علي في كربالء ،مطلع الشهر
الجاري ،حيث انسحبت مواكب الناشطين لتبتعد عن االحتكاك
بحضور قوي للميليشيات أثناء طقوس الزيارة والمأتم الحسيني.
عال ،وظهرت ألول
ونجحت الحركة في إيجاد مستوى تنسيقي ٍ
مرة موحدة ،خالل زيارة كربالء األخيرة ،حيث وصف المراقبون ذلك
بأنه بمثابة إعالن تكتل انتخابي موحد عند ضريح اإلمام الحسين،
وهــي خـطــوة رمــزيــة كبيرة تستعير الـمـكــان والــزمــان المقدسين
إلحراج أحزاب السلطة ،ومعظمها إسالمية تتبنى خطابات الثورة
الحسينية ،رغم أنها متهمة بالفساد على نطاق واسع.
ويــرى المراقبون أن حركة تشرين إذ تنجح في إعــان تنسيق
عال بين صفوفها ،وتؤكد بقاءها قوية رغم تراجع زخم المظاهرات
الـســابــق؛ فإنها تثبت كــذلــك أنـهــا لــم تعد بحاجة إلــى المسيرات
والـفـعــالـيــات الـيــومـيــة ،بــل تـطــور أســالـيــب احتجاجها وجماعات
الضغط المنبثقة عنها أو المتحالفة معها ،لتتصرف كسلطة
اجتماعية مؤثرة داخل اللعبة السياسية ،أكثر منها مجرد حركة
احتجاج.
لكن هذا التطور يستفز خصوم المحتجين ،ويجعلهم يدركون
ً
خطرا أكبر في منافستهم لهم ،بل تشير األوساط السياسية إلى
ً
أن كـثـيــرا مــن حلفاء الـحــركــة ب ــدأوا يـشـعــرون بالقلق كــذلــك ،جــراء

ال ــزعـ ـب ــي ،أن ال ـم ــوق ــع يـخـضــع
لـهـيـئــة الـبـيـئــة ب ـعــد تــوصـيــات
مجلس الوزراء السابقة السيما
أن مساحته مليونين و 600ألف
مترمربع.
وقال الزعبي ،إن هيئة البيئة
هــي ا لـجـهــة ا لـمـخــو لــة بتنظيم
ا لـمــو قــع فيما تبقى مسؤولية
البلدية في الرقابة خارج حدود
الموقع المفتوح الذي اليوجد
به أسوار محددة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ــر مـ ـ ــي
العشوائي الموجود في موقع
اإلطارات ليس من شأن البلدية،
ً
مــؤ كــدا أن األرض المخصصة
لبعض مصانع تدوير اإلطارات
مـخـصـصــة م ــن ا ل ـب ـلــدي لهيئة
الصناعة.

وقال العضو حسن كمال ،إن
ً
هـنــاك فــي الـمــوقــع  56مصنعا
لها مساحات تخزينية واضحة
ً
ف ــي مـنـطـقــة ال ـســال ـمــي ،م ــؤك ــدا
أن هناك تشابك اختصاصات
م ـ ـمـ ــا قـ ـ ــد يـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي خ ـل ــق
"م ــردم جــديــد آخ ــر" ل ــإط ــارات،
ً
م ــؤك ــدا أن الـبـلــديــة هــي الجهة
الـمـســؤولــة عــن رم ــي الـنـفــايــات
كما أنها مسؤولة عن كل شبر
في الكويت.
بـ ــدوره تــوقــع الـعـضــو حمد
المدلج حدوث كارثة مستقبلية
ت ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ـ ـ ــإطـ ـ ـ ـ ــارات م ـن ـط ـق ــة
ال ـس ــال ـم ــي؛ إذا ل ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
ً
هـنــاك وقـفــة ج ــادة ،مـشـيــرا إلى
أن هيئة الصناعة همها األول
توقيع عقود إطارات تدوير.

استقوائها بالشارع المؤيد لها والتعاطف الدولي مع تضحيات
كبيرة قدمتها ،كلما بدا أن في وسع الناشطين ،بقليل من التنظيم
واستخدام ماكنة انتخابية صحيحة ،الدخول بقوة للبرلمان ،خالل
االنتخابات المقبلة ،وتشكيل كتلة تغير أوزان األطــراف األخــرى
في البرلمان.

مقتل العشرات بغارة استهدفت...
وقاتل إلى جانب أنقرة على جبهات عدة داخل سورية وخارجها،
ُ
ويتهم بأنه أحد أبــرز التنظيمات التي تنقل مرتزقة إلى جبهات
ليبيا وأذربيجان.
وألمحت وكالة «سبوتنيك» الروسية الممولة من الحكومة إلى أن
طائرات حكومية سورية وراء الغارة ،بينما قالت وكالة «األناضول»
ً
الحكومية التركية ،نقال عن مصادرها ،إن المقاتالت الروسية هي
التي قصفت المعسكر.
٢٥
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ً
●الدعيج :يطبق على المساجين الذين منحوا عفوا مشروطا بإقامة جبرية
حسين العبدالله

يستثنى من
النظام قضايا
أمن الدولة
واالعتداء على
المال العام
وغسل األموال

اعـ ـتـ ـم ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا لـلـعـفــو
ً
األم ـي ــري رس ـم ـيــا ق ــواع ــد الـعـفــو لـعــام
ً
 ،2021تنفيذا للتوجيهات السامية
لـصــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ب ــال ـع ـف ــو عـ ــن ب ـعــض
المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات
فاعلة في بناء المجتمع.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـمـسـتـشــار
محمد الدعيج ،في تصريح صحافي
أمـ ــس ،إن م ــن أبـ ــرز م ــا ت ـمــت إضــافـتــه
لـ ـلـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـس ـ ــوار
اإللكتروني لعقوبات الحبس البسيط،
ال ـتــي ال تـتـجــاوز ث ــاث س ـن ــوات ،بعد
إ طــاق ســراح بعض المحكوم عليهم
الــذيــن ال يـشـكـلــون خ ـطــرا عـلــى األمــن

ال ـعــام ،مــع تقييد إقــامـتـهــم فــي نطاق
م ـ ـحـ ــدد خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ،ال ــى
ح ـيــن ان ـت ـه ــاء مـ ــدة ال ـح ـبــس ال ـم ـقــررة
بالحكم ،مشيرا إ لــى أن ذ لــك يتم على
غ ــرار مــا هــو متبع فــي كثير مــن دول
ا لـعــا لــم للحيلولة دون ا ن ـخــراط عتاة
المجرمين المحكوم عليهم بالحبس
المشدد مع من ليست لديهم سوابق
وم ـق ـض ــي ع ـل ـي ـهــم بــال ـح ـبــس الـيـسـيــر
قصير االمد.

إقامة جبرية
وأضـ ـ ــاف ال ــدع ـي ــج أن هـ ــذا ال ـن ـظــام
ً
ي ـط ـب ــق ب ـع ــد م ـن ــح ال ـم ـس ـج ــون ع ـف ــوا

ً
ً
أم ـي ــري ــا مـ ـش ــروط ــا ،م ــع فـ ــرض إقــامــة
جـبــريــة عليه فــي مـنــزلــه أو فــي نطاق
محدد ،بما يسمح بالتحقق إلكترونيا
مــن ع ــدم مـبــارحـتــه مـكــان اقــام ـتــه ،مع
تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان
بـقــائــه فــي ذل ــك الـمـحـيــط م ــدة حكمه،
وفقا للقواعد التي ستحددها اللوائح
التي سوف تصدر تباعا.
وك ـش ــف أن الـ ـس ــوار م ـ ــزود بـنـظــام
تنبيه إ لـكـتــرو نــي ضــد خلعه مــن قبل
غير المختصين ،ويرتبط هذا السوار
بـغــر فــة تـحـكــم آ ل ـيــة لتتبع المسجون
ورص ــد تـحــركــاتــه ،مــردفــا :وف ــي حالة
مـغــادرتــه الـنـطــاق الـمـحــدد ب ــدون إذن
من الجهة الرقابية يلغى عنه اإلفراج

ف ــورا ب ـقــرار مــن الـنــائــب ال ـعــام ويـعــاد
إ ل ــى محبسه ال سـتـكـمــال ف ـتــرة حكمه
بالكامل.

القضايا الخطيرة
وتــابــع الــدع ـيــج :يستثنى مــن هــذا
الـنـظــام الـقـضــايــا الـخـطـيــرة والمهمة
كقضايا أمن الدولة وقضايا االعتداء
على المال العام وغسل االموال ،الفتا
إل ــى أن ادارة تـنـفـيــذ االحـ ـك ــام ســوف
ت ـت ــول ــى ت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام تـحــت
اشراف النيابة العامة.
يذكر ان الكويت تعد اول دولــة في
الشرق االوسط تطبق نظام العقوبات

ً
ال ـبــدي ـلــة الحـ ـق ــا أثـ ـن ــاء تـنـفـيــذ عـقــوبــة
الحبس ،ال كما هو متبع في كثير من
دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء
محاكمة المتهم.
ويمنح النظام ميزة وفرصة كبيره
لتدارس سلوك المحكوم أثناء وجوده
في السجن ،وقبل منحه للعفو يكون
فيها تحت رقابة المؤسسة االصالحية
ل ـب ـي ــان م ــا اذا كـ ــان ي ـس ـت ـحــق االف ـ ــراج
ال ـم ـش ــروط ب ــال ـس ــوار االل ـك ـتــرونــي من
عدمه .كما أن هذا العفو يشترط تنفيذ
عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه
السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها
تحت االختبار وأن يراعي حسن السير
والسلوك.

محمد الدعيج

«التربية» :اختبارات إلكترونية للطلبة األسبوع المقبل
● الموجهون طالبوا رؤساء األقسام والمعلمين بعقدها بـ « »Teamsو«»Forms
● «التقدم العلمي للنشر» تزور مدارس األطفال لتشجيعهم على القراءة بأسلوب مشوق
تعمل أقسام المواد الدراسية
في المدارس على إعداد
إلكترونية ،ستطبق
اختبارات
ً
على الطلبة بدءا من األسبوع
المقبل.

●

فهد الرمضان

بينما تبحث وزارة «التربية»
اعتماد اختبارات ورقية لجميع
المراحل الدراسية خالل نهاية
الفصل األول مــن الـعــام الحالي
 ،2021/2020تـعـمــل ا ل ـم ــدارس

فــي الـفـتــرة الحالية على إعــداد
اخ ـت ـب ــارات إلـكـتــرونـيــة للطلبة
لتقييمهم و فــق نـظــام المعتمد
ض ـمــن خ ـطــة الـتـعـلـيــم ع ــن ُبـعــد
المطبقة حاليا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،عـمـمــت
الـ ـ ــوزارة الـتــوجـيـهــات الـخــاصــة

ب ــآلـ ـي ــة ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـت ـح ـص ـي ـلــي
للمواد الدراسية ،والتي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها على
جـمـيــع ال ـ ـمـ ــدارس ،ح ـيــث أك ــدت
أن عـمـلـيــة الـتـقـيـيــم ت ـهــدف إلــى
الوقوف على مستوى المتعلمين
ا ثـنــاء تطبيق التعليم عــن ُبعد

من خــال التقييم المستمر عن
ط ــري ــق ال ــواجـ ـب ــات ،واألن ـش ـطــة
الكتابية ،والشفوية ،والتقارير،
واألعمال التي يقومون بها.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ب ـ ــدأت ال ـت ــواج ـي ــه
الفنية لـلـمــواد الــدراسـيــة إبــاغ
رؤســاء أقسام المواد الدراسية
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس بـ ـض ــرورة ال ـبــدء
في إعداد اختبارات تطبق على
ط ـل ـبــة ال ـص ـف ــوف م ــن ال ـخــامــس
حتى الثاني عشر ،اعتبارا من
األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،مــوضـحــة أن
االخ ـت ـب ــارات سـتـنـفــذ م ــن خــال
تطبيق « »Formsضمن برنامج
« »Teamsالمعتمد للتعليم عن
بعد في الوزارة.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن ـ ـ ــه تــم
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى رؤس ـ ــاء األق ـســام
ب ـض ــرورة تـطـبـيــق االخ ـت ـبــارات
إحدى زيارات «التقدم العلمي» لمدارس األطفال
اإلل ـك ـتــرون ـيــة االس ـب ــوع المقبل
ع ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة ،م ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن
وقـ ــالـ ــت ان "األبـ ـ ـل ـ ــة م ـن ـي ــرة"
المعلم سيعد اختبارات بتطبيق ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة
 ،Formsبحيث تكون فيها أسئلة وال ـم ـط ــال ـع ــة ب ــأس ـل ــوب م ـشــوق تطرح خالل الزيارة موضوعات
اختيارية وســؤال مقالي ،الفتة وتعزيز الثقافة العلمية لديهم .عـلـمـيــة تـنـشــرهــا شــركــة الـتـقــدم
وأعلنت "شركة التقدم العلمي العلمي للنشر من خالل كتبها
إلى أن الوقت المحدد لالختبار
هــو  10إلــى  15دقيقة مــن وقت للنشر" احدى شركات مؤسسة المخصصة لألطفال ومجالتها
الكويت للتقدم العلمي في بيان
الحصة.
وأش ــارت إلــى أنــه تــم تحديد صحافي ان هذه المبادرة تأتي
درج ـ ـ ــات ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات ،بـحـيــث تحقيقا أله ــداف المؤسسة في
ت ـ ـ ـكـ ـ ــون درجـ ـ ـ ـ ـ ــة االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات تعزيز دور العلم والتكنولوجيا
ل ـل ـص ـف ـي ــن ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـخ ــام ــس واالبتكار في الكويت وللرؤية
االبـتــدائــي بــواقــع  5درج ــات في الـتــي تنطلق منها الـشــركــة في
مـ ــادة الــريــاض ـيــات عـلــى سبيل نـشــر الـمـعــرفــة واالسـتـثـمــار في
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ت ـ ــم ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ح ـيــث العقول.
وأضافت ان المبادرة تهدف
تــوضــع درج ـتــان لـلـســؤال األول
ال ـمــوضــوعــي وه ــو اخ ـت ـيــار من أيضا إلى تعزيز روافـد الثقافة
متعدد (أي نمط موضوعي من الـعـلـمـيــة وج ـع ــل ال ـم ـعــرفــة أداة
انماط االسئلة في  ،)Formsو 3ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم األجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال وتـ ـ ـط ـ ــوره ـ ــا
درجات للسؤال الثاني المقالي ،وتـشـجـيــع الـ ـق ــراءة والـمـطــالـعــة
وهــو عـبــارة عــن نــص قصير أو لـ ــدى هـ ــذه ال ـشــري ـح ــة ال ـع ـمــريــة
طويل من أنماط أسئلة  .Formsالمهمة الـتــي تـعــد عـمــاد تطور
المجتمع وأس ــاس نهضته في
المستقبل.
تقييمات الفصل الدراسي
وذكرت أنها تتمثل في زيارات
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـم ــات يومية تقوم بها إحــدى رائــدات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـن ـف ــذ بـ ــواقـ ــع  4ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة ف ــي الـكــويــت
تقييمات خالل الفصل الدراسي "األبـ ـ ـل ـ ــة مـ ـنـ ـي ــرة" إلـ ـ ــى مـ ـ ــدارس
بواقع  5درجات للتقييم الواحد ،األ ط ـفــال وبرفقتها الشخصية
وتكون مــدة الواحد من  10إلى العلمية "استروكات" التي تمثل
 15دقـيـقــة خ ــال زم ــن الـحـصــة ،احـ ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات الـعـلـمـيــة
على أن يلتزم المعلم بــإ عــداده المحببة لــدى األطـفــال لتساهم
واعتماده من قبل رئيس القسم ف ــي ت ـق ــري ــب ال ـع ـل ــوم وطــرح ـهــا
بصورة جذابة.
قبل تنفيذه على «تيمز».
وفيما يخص طلبة الصفوف
م ــن األول ح ـتــى ال ـث ــال ــث ،أك ــدت
التواجيه الفنية أن تقييم الطلبة
يعتمد على تسليمهم للواجبات
في برنامج «تيمز» ،حيث يقيم
الطالب بـ»امتياز» في حال سلم
الـ ــواجـ ــب ف ــي م ــوع ــده ال ـم ـحــدد
ب ــإج ــاب ــات ص ـح ـي ـحــة ،ويـقـيـيــم
بـ»جيد جدا» في حال سلمه في
موعده وكانت اجابة واحدة غير
صـحـيـحــة ،وي ـق ـيــم ب ــ»ج ـيــد» إذا
سلم الواجب في موعده المحدد،
وب ـ ــه اجـ ــابـ ــات غ ـي ــر صـحـيـحــة،
وي ـق ـي ــم بـ ــدرجـ ــة «م ـ ـق ـ ـبـ ــول» فــي
حــال سلم الــواجــب بعد موعده
وبإجابات غير صحيحة ،فيما
يـقـيــم ب ــدرج ــة «ض ـع ـيــف» إذا لم
يسلم الواجب نهائيا.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أطـ ـلـ ـق ــت مــؤس ـســة
الكويت للتقدم العلمي مبادرة
جديدة تتمثل في زيارة مدارس
األطفال في الكويت والتواصل
معها من خالل وسائل متنوعة

العلمية وتتناول الفضاء والطب
والـفـيــزيــاء والـكـيـمـيــاء وغيرها
مــن الـعـلــوم وت ــروي لـهــم بعض
القصص العلمية بأسلوب مفعم
بالمرح والتشويق.
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ً
الوقيان :فرض هيبة القانون ينعكس إيجابا على المواطنين
ً
ةديرجلا
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محليات

ّ
مختار ضاحية عبدالله السالم كرم رجال أمن محافظة العاصمة تقديرا لجهودهم
محمد الشرهان

ضبط عصابة
السرقات بعث
الطمأنينة في
نفوس سكان
المنطقة
الفريح

التكريم
يعكس العالقة
المجتمعية
بين المواطن
ورجال الشرطة
العابدين

كرم مختار منطقة ضاحية
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــالـ ـ ــم ,ف ـي ـص ــل
الوقيان ،بحضور الممثلة عن
أهالي الضاحية منى الفريح،
ال ـمــديــر ال ـع ــام ألم ــن محافظة
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ع ــاب ــدي ــن
الـعــابــديــن ،ومـســاعــده العميد
عبدالله الرجيب ،ومدير إدارة
البحث والتحري في المحافظة
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ــرشـ ـي ــد،
وضباط قيادة مخفر عبدالله
ً
الـ ـس ــال ــم ،تـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـهــودهــم
األمنية خــال أزمــة "كــورونــا"،
وفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرات ال ـ ـح ـ ـظـ ــريـ ــن ال ـك ـل ــي
والجزئي المفروض من مجلس
ال ــوزراء ،وتكريما لدورهم في
ضبط قضايا الـســرقــات التي
ش ـه ــدت ـه ــا ال ـم ـح ــاف ـظ ــة خ ــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،وت ـك ـل ـلــت
بـضـبــط ال ـع ـصــابــة ال ـتــي تقف
وراء الجرائم.
وقال المختار الوقيان ،في
تصريح صحافي ،إن "تكريم
رج ــال األم ــن مــن قبل الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة فــي
المنطقة أو المحافظة ما هو
إال تعبير عن الشكر والتقدير
لــدورهــم الحيوي والملموس
ون ـجــاح ـهــم ف ــي تـسـيـيــر أم ــور
ال ـم ـن ـط ـقــة خ ـ ــال ت ـل ــك ال ـف ـتــرة
العصيبة ،التي تطلبت تضافر
جهود الجميع من مسؤولين
ومـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ورجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ام ـ ــن
لتجاوزها".
ولفت إلــى "أن رجــال األمن
ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة عـمــومــا،
وم ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة بشكل
ً
خ ــاص ،أبـلــوا بــاء حسنا في
ً
تلك األيام ،وكان واجبا علينا
ك ـم ـســؤول ـيــن وم ــواط ـن ـي ــن من
سكان من الضاحية أن نتوجه
ب ــالـ ـشـ ـك ــر الـ ـيـ ـه ــم ونـ ـك ــرمـ ـه ــم،
ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرا م ـ ـ ـنـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـهـ ــودهـ ــم
الجبارة".
وأضاف الوقيان أن التكريم
نـيــابــة ع ــن أه ــال ــي الـضــاحـيــة،
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـكـ ـن ــون ك ـ ــل اح ـ ـتـ ــرام
وت ـ ـقـ ــديـ ــر ل ـ ـ ـ ــدور رج ـ ـ ـ ــال أمـ ــن
ال ـم ـحــاف ـظــة ،ورجـ ـ ــال مـبــاحــث
المحافظة بشكل عام ،وقيادة
مخفر عبدالله السالم بشكل
خ ــاص ع ـلــى ج ـهــودهــم تـجــاه
سكان المنطقة ،وفرض هيبة

ً
الوقيان متوسطا المكرمين
القانون التي انعكست ايجابيا
على الـمــواطـنـيــن ،وشعورهم
بــاألمــن واألم ـ ــان ،نـظــرا لـلــدور
األم ـن ــي الـ ـب ــارز ف ــي الـمـنـطـقــة،
خصوصا بعد تمكن األجهزة
األم ـن ـيــة م ــن ضـبــط الـعـصــابــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ـ ــت مـ ـ ـن ـ ــازل
بالضاحية.

ثقة متبادلة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـ ـل ـ ــواء
ال ـع ــاب ــدي ــن إن "هـ ـ ــذا ال ـت ـكــريــم
يعد وساما على صدور رجال
األمــن بشكل عــام ،ورجــال أمن
محافظة العاصمة خصوصا"،
الف ـت ــا الـ ــى انـ ــه ي ــوث ــق أواصـ ــر
الخدمة المجتمعية بين رجل
األمن والمواطن والمقيم ،مما
ً
يخلق جوا من الثقة المتبادلة
التي تصب في نهاية المطاف
في خدمة األمن والمجتمع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن مـ ـ ــا قـ ــام
بـ ــه رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن خ ـ ــال ازمـ ــة
"كــورونــا" ،التي مــازالــت تلقي

بظاللها عـلــى جــوانــب كثيرة
مــن األنشطة االجتماعية في
البالد ،ما هو إال واجب وطني
ف ــي ال ـم ـقــام األول ج ـبــل عليه
رجــال األم ــن ،وهــو مــن صميم
عملهم تجاه الوطن والمواطن.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــدي ـ ــن أن
عـصــابــة ال ـســرقــات ،وال ـتــي تم
ضبطها بجهود رجال مباحث
الـمـحــافـظــة ،ح ــاول ــت أن تثير
الــذعــر بين سكان المحافظة،
واس ـت ـهــدف أف ــراده ــا أكـثــر من
م ـن ـط ـقــة ،إال أن ي ـق ـظــة رج ــال
األمـ ــن وال ـم ـبــاحــث كــانــت لهم
ً
ب ــالـ ـم ــرص ــاد ،ووضـ ـع ــت ح ــدا
لنشاطهم اإلجرامي.
وأشار الى أن من الطبيعي
ً
جدا أن تحدث الجريمة في كل
وق ــت وزمـ ــان ،ولـكــن لـيــس من
الطبيعي أن تستفحل وغيرها
من الجرائم ،مستطردا" :يعمل
رج ــال األم ــن عـلــى الـعــديــد من
الـخـطــط الــوقــائ ـيــة ،لـلـحــد من
الجريمة ،سواء على مستوى
عـ ــام ي ـش ـمــل ك ــل ال ـم ـنــاطــق أو

ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ً
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـنــا
نـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرم ن ـف ــذ
عمليات سرقات في المحافظة
ومحافظات أخرى ،مما يعني
أن الـجــريـمــة لـيــس لـهــا موقع
محدد".

ت ــروي ــع س ـكــان ال ـضــاح ـيــة ،إال
أن االجهزة األمنية كانت لهم
بــال ـمــرصــاد ،وق ـط ـعــت عليهم

ط ــري ــق الـ ـش ــر ال ـ ـ ــذي رسـ ـم ــوه
ألنفسهم ،معتقدين أن األ مــن
لن ينال منهم.

جهود كبيرة
من جانبها ،قالت اإلعالمية
منى الفريح ،إن "هــذا التكريم
أق ــل م ــا ي ـقــدمــه أه ــال ــي سـكــان
ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة لـ ـ ــرجـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن،
ً
تعبيرا عن جهودهم الكبيرة
الـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــوه ـ ــا ل ـ ـهـ ــم خـ ــال
األزمــة ،والتي كانت في فصل
الصيف ،حيث كان رجال األمن
منتشرين على م ــدار الساعة
لـخــدمــة الـجـمـيــع دون كـلــل أو
ملل".
وأشـ ــارت ال ــى أن جهودهم
الكبيرة في حفظ األمن تكللت
بـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ضـ ـب ــط ع ـصــابــة
السرقات األخيرة التي حاولت

ً
مختار الضاحية مكرما العابدين

ً
الوقيان يقدم درعا للعجمي بحضور العابدين والحميدي

الفريح تكرم ضباط مخفر عبدالله السالم

مصرع مواطنة ومجهول في حادثي مرور ضبط  8كيلوغرامات مخدرات بمعبر خباري العوازم
●

حادث طريق الدائري السابع
لقيت مــواطـنــة فــي العقد الـثــالــث مــن عمرها،
وشخص مجهول الهوية ،مصرعهما مساء أمس
األول ،من جراء حادثين مروريين منفصلين وقعا
على طريق الــدائــري السابع ،وشــارع الصحافة
بمنطقة الشويخ.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير إدارة
الـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلط ـفــاء الـعــام
العقيد محمد الغريب ،إن "غرفة عمليات اإلدارة
تلقت بالغا مساء أمس األول بوقوع حادث على
طريق الدائري السابع باتجاه منطقة الظهر ،فتم
توجيه مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة،
إذ تبين لهم أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبة
بعامود إنارة ،مما نتج عنه وفاة قائدة المركبة
وهي مواطنة ،وانتشال الجثة وتسليمها لرجال

األدل ــة الـجـنــائـيــة ،الــذيــن أحــالــوهــا بــدورهــم الــى
إدارة الطب الشرعي ،مشيرا إلى أن رجال دوريات
المرور والنجدة حضروا إلى الموقع ،وعملوا على
تنظيم حركة السير التي تعطلت.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،وف ــي حـ ــادث مـنـفـصــل ،لقي
شخص مجهول الهوية مصرعه صباح ا مــس،
اثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها بمركبة
بقيادة مواطنة على طريق شارع الصحافة مقابل
منطقة الخالدية.
وق ــال مـصــدر أمـنــي ان ــه تبين لــرجــال الـمــرور
وفاة قائد الدراجة النارية ،وتم استدعاء رجال
األدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى إدارة
الـطــب الـشــرعــي ،وسـجـلــت قضية حملة مسمى
"اصطدام ووفاة".

االستخبارات
األميركية أبلغت
أمن الحدود بوجود
عمليات تهريب من
الجانب العراقي

محمد الشرهان

تمكن رجال إدارة األمن البري
ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة ألم ــن الـحــدود
الـ ـب ــري ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ـق ـط ــاع أم ــن
ال ـح ــدود ،بالتنسيق مــع إدارة
األثـ ــر الـتــابـعــة ال ـق ـطــاع ال ـمــرور
والـعـمـلـيــات ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة،
من ضبط  5كيلوغرامات و300
غ ـ ــرام م ــن م ـ ــادة ال ـح ـش ـيــش و3
كـيـلــوغــرامــات مــن م ــادة الشبو
فــي إح ــدى ثــاجــات الشاحنات
الـ ـخ ــاص ــة ،وذل ـ ــك إثـ ــر مــداه ـمــة
م ـع ـبــر خـ ـب ــاري الـ ـ ـع ـ ــوازم ،بـعــد
ورود مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن وجـ ــود
عمليات لتهريب المخدرات عبر
الشاحنات القادمة من العراق.
وفــي التفاصيل التي رواهــا
م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
اإلدارة ال ـع ــام ــة ألمـ ــن ال ـح ــدود
البرية ،إدارة األمن البري تلقت
ع ـ ــدة ت ـق ــاري ــر وم ـع ـل ــوم ــات مــن
استخبارات الجيش األميركي
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز خـ ـب ــاري
العوازم الـحــدودي ،المخصص
لـ ـعـ ـب ــور األرتـ ـ ـ ـ ــال والـ ـحـ ـم ــوالت
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ـيــش األمـ ـي ــرك ــي،
تفيد بــو جــود عمليات تهريب
للمخدرات من الجانب العراقي
الـ ـ ــى داخ ـ ـ ــل ال ـم ـع ـب ــر ب ــواس ـط ــة
عناصر مشبوهة تستغل دخول
الـ ـب ــرادات واألرت ـ ــال مــن ال ـعــراق
الى الكويت ،وتخفي المخدرات
داخــل تلك الحموالت ،باعتبار
أن ت ـل ــك ال ـ ـ ـبـ ـ ــرادات ال تـخـضــع

المخدرات المضبوطة
ل ـل ـت ـف ـت ـي ــش ،أسـ ـ ـ ــوة ب ــاآللـ ـي ــات
األخ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـع ـبــر ال ـم ـنــافــذ
الحدودية.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ــه بـنــاء
على تلك المعلومات ،دهم رجال
أمن الحدود ورجال إدارة األمن
ال ـب ــري مـعـبــر خ ـب ــاري ال ـع ــوازم
الـحــدودي ،بشكل مفاجئ فجر
أمس ،مستعينين بوحدة كالب
األثر لتفتيش عدد من البرادات
والحموالت القادمة من األراضي
العراقية الى المعبر ،وعثر رجال

أمن الحدود خالل التفتيش على
 3أكياس بها مواد مخدرة ،حيث
ض ـب ــط  5ك ـي ـل ــوغ ــرام ــات و300
غـ ــرام م ــن مـ ــادة ال ـح ـش ـيــش ،و3
كيلوغرامات من مادة الشبو.
وذكر المصدر أن استخبارات
الجيش األميركي أبلغت رجال
أم ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود ب ـك ـي ـف ـيــة دخـ ــول
األرتال والثالجات والحموالت
الـ ـ ــى الـ ـمـ ـعـ ـب ــر ،حـ ـي ــث ي ـق ــوده ــا
أشـخــاص عراقيون منذ لحظة
انـطــاقـهــا م ــن مــواق ـع ـهــا ،حتى

ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ــوابـ ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـب ــر،
ويتسلمها أشخاص متعاقدون
مــع الـجـيــش األم ـيــركــي ،مشيرا
الى أن االستخبارات األميركية
العاملة في المعبر أبلغت اإلدارة
العامة ألمن الحدود البرية بأن
هناك عمليات تهريب متكررة
لـلـمـخــدرات ،وأن أشـخــاصــا من
ال ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي يـسـتـغـلــون
المعبر لهذه العمليات الخطيرة.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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ً
 93مرشحا في أول أيام التسجيل بينهم  ٨إناث
• دعوا إلى ضرورة اإلصالح الشامل ومكافحة ًالفساد وتعديل النظام االنتخابي
• الدائرة الرابعة في المرتبة األولى بـ  24مرشحا وبعدها الثالثة بـ  20و«الثانية» األقل بـ 10
فهد التركي

المواطنون
يسعون
لإلصالح
والتقدم
في التنمية
والحريات
ومنع الفساد

الداهوم

ً
تـ ـ ـق ـ ــدم أمـ ـ ـ ــس  93م ــرشـ ـح ــا
ومرشحة بطلبات الترشح إلى
إدارة شؤون االنتخابات التابعة
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة فــي اول ايــام
فتح بــاب الـتــرشــح النتخابات
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل
التشريعي الـ  16المقرر عقدها
الخامس من ديسمبر المقبل.
وبلغ اجمالي عدد المرشحين
الذكور  85فيما بلغ اجمالي عدد
اإلناث  8مرشحات.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــوزع ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــون ع ـلــى
ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة ،اذ تــرشــح
فــي ال ــدائ ــرة األولـ ــى  21مرشحا
ومــرش ـحــة ،وتــرشــح فــي الــدائــرة
الثانية  10مرشحين ومرشحات،
ام ــا ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة فـتــرشــح 20
م ــرش ـح ــا وم ــرشـ ـح ــة ،فـ ــي حـيــن
تــرشــح ف ــي ال ــدائ ــرة ال ــراب ـع ــة 24
مرشحا ومرشحة ،بينما ترشح
في الدائرة الخامسة  18مرشحا
ومرشحة.
ويستمر باب الترشح مفتوحا
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
ليوم األربعاء الرابع من نوفمبر
المقبل.
وطــالــب مرشحو الـيــوم األول

تدقيق قبل الدخول لمقر التسجيل
الناخبين بحسن االختيار خالل
انـتـخــابــات مجلس األم ــة ،2020
مشيرين إ لــى أن الفترة المقبلة
تستوجب وجود رجال دولة في
الـمـجـلــس لـمــواجـهــة الـتـحــديــات،
منتقدين فــي ا لــو قــت نفسه أداء
السلطتين خالل الفترة الماضية.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــون ع ـل ــى
ضـ ـ ـ ــرورة م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
أروقة الدولة ،مؤكدين أن تحقيق
اإلصالح الشامل ال يتأتى إال من

خالل تعديل النظام االنتخابي.

تجهيزات «الداخلية»
وك ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
الـبــابـطـيــن أول مــن سـجــل اسمه
ك ـم ــرش ــح ع ــن ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـثــال ـثــة،
وقـ ــال« :ح ــرص ــت عـلــى الـحـضــور
باكرا لتفادي االزدح ــام» ،مشيدا
بـدور وتجهيزات وزارة الداخلية
فـ ــي ت ـخ ـص ـيــص مـ ــدرسـ ــة خــولــة

الفضالة :غير سليم منع اإلعالميين
من تغطية عملية التسجيل
انتقد النائب يوسف الفضالة منع اإلعالميين
من تغطية عملية تسجيل المرشحين ،مشيرا
إلــى أن ما قامت به وزارة الداخلية ،ممثلة في
إدارة االنتخابات ،تجاه الصحافيين ووسائل
اإلعــام أمــر غير سليم ،وال يتناسب مع تقدير
أهمية دور السلطة الرابعة واإلعالم خالل فترة
االنتخابات.
وأضاف الفضالة" :من المؤسف رؤية وسائل

اإلعـ ــام خ ــارج مـقــر تسجيل الـمــرشـحـيــن قــرب
المدخل،مع تهافت الصحافيين على المرشح،
مخالفين االشـتــراطــات الصحية ،بسبب سوء
الـتـنـظـيــم وعـ ــدم تــوفـيــر اش ـت ــراط ــات ال ـســامــة"،
م ـتــاب ـعــا" :األجـ ـ ــدر أن تــوفــر وزارة اإلع ـ ــام بثا
لوسائل اإلعالم ،أو مكانا مناسبا للصحافيين
وممثلي وسائل اإلعالم ،داخل مقر التسجيل ،مع
األخذ في االعتبار اشتراطات السالمة".

يوسف الفضالة

هايف والداهوم في سيارة واحدة
المشتركة للبنات ،لضمان تباعد
الـمــرشـحـيــن وات ـب ــاع االرشـ ــادات
ال ـص ـح ـيــة ،واضـ ـ ــاف« :ال ـل ـه ــم إن
كان في ذلك خير لديني ووطني
وأهلي فاكتبها لي ،وإن كان في
ذلك شر فاصرفها عني بتوفيق
من الله ودعم من األمة».
وق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة األول ــى
فـيـصــل الــدوي ـســان إن «الـتــرشــح
النتخابات مجلس االمــة وثيقة
ب ـي ـنــي وب ـي ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن ،تـكــون
ب ـم ـن ــزل ــة الـ ـعـ ـق ــد ل ـل ـع ـم ــل بـشـكــل
جماعي».
وذكـ ـ ــر ال ـم ــرش ــح ع ــن ال ــدائ ــرة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـم ــد األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري أن
اإلص ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ال ـشــامــل ال
يكون إال من خالل تعديل قانون
االنتخابات.
بـ ـ ــدوره ،أفـ ــاد مــرشــح ال ــدائ ــرة
األولـ ـ ــى م ـح ـســن ال ـخ ـل ـي ـفــي« :مــن
ال ـ ــواج ـ ــب ع ـل ـي ـن ــا خـ ــدمـ ــة ال ـب ـلــد
م ـ ــن خـ ـ ـ ــال رؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا ل ــإص ــاح
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـق ـضــايــا الـصـحــة
واإلسكان والتوظيف والتعيينات
الباراشوتية وغيرها».
أمــا مــرشــح الــدائــرة الخامسة
عـ ــايـ ــض أبـ ــوخـ ــوصـ ــة ف ـ ـقـ ــال إن
«الشعب الكويتي وأبناء دائرتي
يعون التحديات التي تواجهنا،
وال ـت ــي أه ــم س ــاح لـمــواجـهـتـهــا

هو حسن االختيار على أساس
وط ـن ــي وم ـع ـي ــاره ال ـث ـق ــة ،وكـلــي
ثقة بــأبـنــاء دائــرتــي أن يحسنوا
االختيار».
ودع ــا مــرشــح ال ــدائ ــرة األول ــى
يوسف الغريب الشعب الكويتي
إلــى حسن االختيار ،حتى يأتي
برلمان يكون ق ــادرا على تنمية
الوطن والمواطن.
وأعرب مرشح الدائرة الثالثة
ف ـهــد ال ـم ـس ـعــود ع ــن تـطـلـعــه من
خ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس الـ ـج ــدي ــد ال ــى
إصالح حقيقي لكثير من الملفات
وأبرزها ملف الفساد.
وأشار مرشح الدائرة الرابعة
دويم المويزري الى انه «في حال
فوزي باالنتخابات فسأشارك في
إقرار تشريعات تنهض بالحياة
البرلمانية وتــزيــد الـحــريــات في
الكويت».

محاسبة الفساد
وذك ــر مــرشــح الــدائــرة الثانية
ح ــام ــد الـ ـب ــذال ــي أن «م ـحــاس ـبــة
الفساد والمفسدين مسؤوليتنا
ج ـم ـي ـعــا» ،مــوض ـحــا أن مجلس
األمة المقبل أمامه تحديات كثيرة
ودوره الرقابي أساسي.
وأك ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة الــرابـعــة

ثامر السويط« :ترشحت رسميا
النـتـخــابــات مجلس األم ــة 2020
أم ـ ــا فـ ــي ن ـي ــل ش ـ ــرف ال ـت ـك ـل ـيــف
ال ـع ـظ ـي ــم وتـ ــولـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
الجسيمة في الدفاع عن وطني،
م ــؤم ـن ــا ب ــالـ ـع ــدال ــة والـ ـمـ ـس ــاواة
للجميع ،منخرطا فــي المعركة
ضد الفساد والمفسدين ،داعيا
للهوية الوطنية الجامعة ،مكررا
قـسـمــي ب ــأن ان ـحــاز لـلـنــاس ،وأال
أخذلهم مهما كان الثمن».

القضايا الصحية
وقال مرشح الدائرة الخامسة
د .ص ــال ــح ذي ـ ــاب ال ـم ـط ـي ــري إن
ال ـم ـج ـلــس ل ــم ي ـه ـتــم بــال ـق ـضــايــا
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر ال ـط ـب ـي ــة
الــوطـنـيــة ،الفـتــا ال ــى أن ال ـمــوارد
ال ـمــال ـيــة ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي تـصــرف
عـلــى وزارة الـصـحــة ال تتناسب
مــع مستوى الـخــدمــات المقدمة،
رغ ــم ال ـك ــوادر الـبـشــريــة المؤهلة
التي تعمل في المرافق الصحية
المختلفة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـم ــرش ــح
الن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس األمـ ـ ــة عــن
الــدائــرة الخامسة بــدر الــداهــوم،
إن الشعب الكويتي يسعى إلى
اإلص ـ ـ ـ ــاح والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن رجـ ــال

ً
م ـخ ـل ـص ـيــن لـ ـل ــوط ــن ،م ـب ـي ـن ــا أن
المواطنين يسعون إلــى إصالح
الــوطــن لترجع الكويت لمصاف
ال ــدول ــة ال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي الـتـنـمـيــة
وال ـحــريــات وخــالـيــة مــن مظاهر
الفساد.
وأضاف الداهوم ،في تصريح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،ع ـقــب تـسـجـيــل
ط ـ ـلـ ــب تـ ــرش ـ ـحـ ــه ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـبــرل ـمــان ـيــة :أش ـكــر الـمــواطـنـيــن
وأبـ ـن ــاء ال ــدائ ــرة ال ـخــام ـســة على
ً
تعاطفهم واتصاالتهم ،موضحا
أن الـشـعــب الـكــويـتــي شـعــب فيه
خـيــر ويـحــب الـنــاس الصالحين
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى ل ـ ــإص ـ ــاح وي ـب ـح ــث
عـ ــن رج ـ ــال م ـخ ـل ـص ـيــن ل ـل ــوط ــن،
لذلك ندعو الله تعالى أن تكون
م ـخــرجــات مـجـلــس  2020تمثل
ً
ً
الشعب الكويتي تمثيال حقيقيا
من ناحية الرقابة والتشريع.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد« :ن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــأل الـ ـل ــه
تـعــالــى أن أك ــون عـنــد حـســن ظن
المواطنين وأن يصلح أو ضــاع
ال ـب ـلــد وأن ت ــرج ــع ال ـك ــوي ــت إلــى
مصاف الدول المتقدمة وخالية
من مظاهر الفساد ،وأن يتحقق
ّ
رقي التنمية فيها والحريات التي
يعرفها الجميع».

فاطمة رمضان :حماية المرأة
والطفل وضبط اإليجارات

خديجة القالف

كشفت مــرشـحــة ال ــدائ ــرة األول ــى فــاطـمــة رم ـضــان أن
برنامجها االنتخابي يركز على حماية المرأة المعنفة
واألطفال المعنفين والحد من ارتفاع أسعار اإليجارات.
ودع ـ ــت رمـ ـض ــان ،ع ـقــب تـسـجـيــل اس ـم ـهــا كـمــرشـحــة
النتخابات  ،2020الناخبين الى حسن االختيار والنظر
لمصلحة الوطن والمواطنين ،خالل المرحلة القادمة،
منتقدة أداء السلطتين خالل المرحلة الماضية وإهمال
كثير مــن القضايا ،خــا صــة فيما يتعلق بــد عــم قضايا
المرأة.

إبعاد اإلعالميين عن مقر التسجيل

 9نواب يسجلون ترشحهم

مرشح ينزل من سيارته

ت ـقــدم  9ن ــواب فــي مـجـلــس األم ــة ال ـحــالــي «مـجـلــس
 ،»2016بتسجيل طلبات ترشحهم فــي ا لـيــوم االول
لـفـتــح ب ــاب ال ـتــرشــح النـتـخــابــات «أم ــة  ،»2020تــوزع
على اربع دوائر.
وب ـي ـن ـمــا خ ـل ــت الـ ــدائـ ــرة األول ـ ـ ــى ،م ــن ت ـس ـج ـيــل اي
م ــن ا لـ ـن ــواب ا ل ـحــا ل ـي ـيــن ف ــي ا لـ ـي ــوم االول ،س ـجــل فــي
الــدائــرة الـثــانـيــة الـنــائـبــان حـمــد الـهــرشــانــي ،وخليل
الصالح ،وسجل في الثالثة النائبان سعدون حماد،
وعبدالوهاب البابطين.
أمـ ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة ال ــراب ـع ــة ف ـس ـجــل ال ـن ــائ ـب ــان ثــامــر
السويط ،ومحمد هايف ،في حين سجل في الدائرة
ا لـخــا مـســة  3ن ــواب هــم ا لـحـمـيــدي السبيعي ،و مــا جــد
المطيري ،وناصر الدوسري.

 ...ومرشح آخر يدخل للتسجيل

الخرينج :قضايا الكويت كثيرة وعلى المجلس القادم معالجتها
«التركيبة السكانية واإلسكان والبدون والتوظيف أبرز الموضوعات التي سأعمل على حلها»
●

محيي عامر

ع ـقــب تـسـجـيــل تــرش ـحــه ف ــي انـتـخــابــات
م ـج ـلــس أم ـ ــة  ،2020أك ـ ــد م ــرش ــح ال ــدائ ــرة
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ــراب ـع ــة م ـب ــارك ال ـخــري ـنــج أن
قضايا الكويت كثيرة ،وتحتاج من الجميع
ً
مـجـلـســا وح ـكــومــة لـلـعـمــل عـلــى ان ـجــازهــا،
ً
مـسـتــدركــا بــالـقــول :مــع األس ــف الـشــديــد لم
يعمل النواب على معالجتها في المجلس
الحالي.
وق ــال الخرينج ل ـ "ال ـجــريــدة" إن "قضية
التركيبة السكانية من القضايا األساسية
التي يجب معالجتها في المرحلة المقبلة،
لـمــا لـهــا مــن انـعـكــاســات أمـنـيــة وسياسية

واق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،وك ــذل ــك قضية
ال ـ ـب ـ ــدون ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ق ـض ـي ــة ان ـس ــان ـي ــة
واجتماعية ،كما سأسعى في حال وصولي
إلــى مجلس األمــة لحل القضية االسكانية
التي ينتظر المواطن سنوات".
وأض ــاف :مــن القضايا األســاسـيــة كذلك
قـضـيــة ال ـتــوظ ـيــف ،ف ـهــل يـعـقــل أن ينتظر
الكويتي سـنــوات فــي البلد المعطاء الــذي
يـمــد ي ــده لـمـســاعــدة الـجـمـيــع فــي ال ـخــارج؟
مشددا على أن المشكلة في التنفيذ وليس
ف ــي نـقــص ال ـقــوان ـيــن لـمـعــالـجــة أغ ـلــب هــذه
القضايا.
و ش ــدد على أن "القضية ليست دغدغة
مشاعر وتصريحات وبرنامجا انتخابيا

يضيع بالهواء ،فهي قضية مصداقية ومبدأ
ويجب على المجلس القادم أن يقوم بدوره
ً
تجاهها" ،الفتا إلى أن كثرة االستجوابات
على سبيل المثال عند انتهاء دور االنعقاد
الثبات ما يمكن اثباته عفى عليها الزمن،
ً
م ـشــددا عـلــى ض ــرورة وض ــع كــل قضية أو
قـضـيـتـيــن ك ــأول ــوي ــة ف ــي ك ــل دور ان ـع ـقــاد
لمعالجتها.
وقــال الخرينج :نحترم سياسة الكويت
الخارجية ونقدرها ونجلها ،والتي سنها
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد،
وح ــازت الـكــويــت اح ـتــرام جميع ال ــدول من
أميرها إلى مواطنيها.
مبارك الخرينج
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جولة في درجات «حرارة المجالس النيابية» بالكويت
ُ َ
• ثاني مجلس عبر تاريخها ينتخب في ديسمبر • برلمان  199٩األكثر حرارة بـ  47درجة

ناخبون خالل توجههم لإلدالء بأصواتهم في انتخابات ٢٠١٦

حمزة عليان

ُ
 5مجالس أجريت
انتخاباتها في
ظل درجة حرارة
تراوحت بين
 40و47

يوم السبت وفي الخامس
مـ ــن د ي ـس ـم ـب ــر  2020ا لـ ـق ــادم
سـتـجــرى انـتـخــابــات مجلس
األمـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر وه ــي
الـ ـ ـم ـ ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ت ــاري ــخ
التصويت والتي تتم في هذا
الـشـهــر ،فــانـتـخــابــات مجلس
 2012جـ ـ ــرت ف ـ ــي األول مــن
ديسمبر بذلك العام ،أي أنها
حصلت فــي ظ ــروف مناخية
"باردة" وكان ترتيبه في عداد
المجلس المبطل الثاني!
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام يـ ـص ــاحـ ـبـ ـن ــا
"وب ـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" وهـ ـ ـ ــو مــا
س ـي ـل ـقــي ع ـل ـي ـنــا ب ـظ ــال ــه مــن
ح ـي ــث ال ـت ـج ـم ـهــر والـ ـمـ ـق ــرات
االنتخابية وأمكنة التصويت
وربما يستمع العقالء لدعوة

الحمد :اإلصالح السياسي
يبدأ من الناخبين

الــزمـيــل نــاجــي الــزيــد وتلغى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ــن أس ــاس ـه ــا،
ف ــوج ــود الـمـجـلــس م ــن عــدمــه
بالنسبة له" ...سيان"!
ال ـع ـق ـيــد أح ـم ــد ال ـه ــاج ــري،
مدير إدارة شؤون االنتخابات
أكـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه لـ ـج ــري ــدة
«ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراي» أن "أ م ـ ـ ـ ـ ــة "2020
ستخضع لـشــروط "كــورونــا"
ال ـم ـش ــددة  ،وأصـ ـ ــوات أخ ــرى
ستنأى بنفسها عن المشاركة
وأخــرى بالطبع مــؤيــدة وفي
ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ــوال تـ ـبـ ـق ــى "ح ــال ــة
الطقس" من العوامل المؤثرة
في نسب التصويت.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ة لـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك
"الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ ـ ــات" ه ـ ـنـ ــاك ج ـم ـلــة
مـ ــاح ـ ـظـ ــات واسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات

نسجلها في "المرصد الفلكي"
بعدما استعنا بالمدير العام
لـ ـ ــأرصـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـس ـي ــد
ً
عبدالعزيز القراوي مشكورا،
لـتــزويــدنــا بــدرجــات ال ـحــرارة
في فترة الستينيات.
أوال :هناك خمسة مجالس
ج ــرت فـيـهــا االن ـت ـخــابــات في
ظل درجة حرارة من األربعين
و م ــا ف ــوق (– 2006 – 2013
.)1992 – 1999 – 2003
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :م ـج ـل ــس (فـ ـب ــراي ــر
 )2 0 1 2و هـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ا لـ ـمـ ـبـ ـط ــل األول ،فـ ـق ــد ج ــرى
تحت درجة حرارة ( )18وهي
ال ـك ـب ــرى وي ـب ــدو أن االن ـف ــراد
بالتعطيل حرمه فرصة الفوز
بثاني در ج ــة ح ــرارة بتاريخ

العنزي :تشريعات جديدة
لمعالجة «الهوية الوطنية»

أكد أن كرسي البرلمان تكليف ال تشريف

«مجلس  2016أهدر وقته في تشخيص األزمات»

أكد مرشح الدائرة االنتخابية
ال ـثــان ـيــة ف ــي ان ـت ـخــابــات مجلس
أم ــة  2020أح ـم ــد ال ـح ـمــد أن من
ينظر إلــى الفوز في االنتخابات
والحصول على كرسي تحت قبة
عبدالله السالم على أنه منصب أو
مركز سلطة أو تشريف ال يمكن
أن يحقق أي إنجاز.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـم ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــا فــي بـعــد تسجيل ترشحه
رسميا في الدائرة الثانية أمس:
ً
ألن ه ــذه ال ــرؤي ــة تـتـنــاقــض كليا
م ــع الـحـقـيـقــة ال ــواج ـب ــة ب ــأن هــذا
ال ـم ـك ــان ه ــو الـمـنـطـلــق الـشــرعــي
ل ـخ ــدم ــة الـ ـك ــوي ــت وال ـكــوي ـت ـي ـيــن
بكل تـجــرد ومــوضــوعـيــة ودراي ــة
وكفاءة وهو تكليف من الضمير
ً
ً
الشخصي أوال ومن الشعب ثانيا
للقيام بمهام نبيلة ال عالقة لها
بالشخص نفسه بأي شكل كان.
وأضاف أن اإلصالح السياسي
فــي إط ــار الـعـهــد الـجــديــد هــو ما
ً
يجب التركيز عليه و فـقــا لرؤية
ً
جديدة أيضا تقوم على التنسيق
الفعال بين السلطتين ،مع الفصل
الـكــامــل وال ــواض ــح فــي صالحية
ً
ك ــل مـنـهـمــا ،مـبـيـنــا أن اإلص ــاح
بـ ــأش ـ ـكـ ــالـ ــه الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة وال ـ ـتـ ــي

قـ ــال م ــرش ــح مـجـلــس االم ــة
ع ــن الـ ــدائـ ــرة ال ــراب ـع ــة محمد
ن ــاي ــف الـ ـعـ ـن ــزي إن تــرش ـحــه
النتخابات مجلس األمة لعام
ً
 2020وا جـ ــب و ط ـن ــي ،مبينا
ً
أنــه يأتي تزامنا مع األحــداث
األخيرة التي شهدتها الكويت
ع ـلــى الـســاحـتـيــن الـسـيــاسـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،الس ـي ـم ــا مــا
يتعلق بالجانب االقتصادي
والحالة المالية للدولة.
وشدد العنزي ،في تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ع ـ ـ ـقـ ـ ــب ت ـس ـج ـي ــل
ت ــرش ـح ــه أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى رف ـضــه
مــا يـتــداولــه البعض عــن مس
جيب المواطن نتيجة العجز
ً
في الميزانية ،متعهدا بالعمل
ً
فــي حــال انتخابه عـضــوا في
المجلس الـقــادم على إصــدار
تشريعات تعالج هذه القضية.
وذ ك ــر أن مجلس  2016لم
يــراع قضايا كثيرة مصيرية
ولم يتطرق لحلولها ،وانشغل
أعـ ـض ــاؤه ب ــإه ــدار ال ــوق ــت في
عـ ــرض وت ـش ـخ ـيــص األزم ـ ــات
دون طــرح حلول ومعالجات
ً
ل ـهــا ،وه ــو م ــا ان ـع ـكــس سلبا
على شعور المواطن الكويتي

أحمد الحمد

ي ـت ــرأس ـه ــا اإلص ـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي
تـحـتــاج إل ــى وق ــت خــاصــة أن ــه لم
تـتــم حـتــى اآلن أي ــة خ ـطــوة نحو
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـح ـق ـي ـق ــي ال ـم ـت ـم ـثــل
بـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ـ ـن ـ ـظـ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
وال ـت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــي وف ـصــل
السلطات حسب الدستور.
وشــدد الحمد على أن العامل
الــرئ ـي ـســي الـ ــذي يـمـكــن أن يــؤثــر
ً
إيجابا في هذه الحالة هو وعي
ال ـنــاخ ـب ـيــن وال ـن ــاخ ـب ــات ب ـعــد أن
جــربــوا الكثير مــن الــوجــوه دون
فائدة.

محمد نايف العنزي

نحو أداء النواب.
ً
ولفت إلى أنه يحمل نهجا
ً
ً
جديدا وسيسعى جاهدا إلى
ال ـع ـمــل ع ـلــى س ــن تـشــريـعــات
جديدة تعالج قضايا الهوية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وتـ ـمـ ـن ــع ال ـت ـم ـي ـيــز
الطبقي في المجتمع الكويتي،
إل ـ ــى ج ــان ــب م ـع ــال ـج ــة وض ــع
ق ــان ــون الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن إقـ ـ ـ ــرار ت ـع ــدي ــات
قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب وال ـن ـظ ــام
االنتخابي من الصوت الواحد
إلى الصوتين.

االحتراز من «كورونا» أبرز مالمح اليوم األول للترشح
ت ـش ـك ــل جـ ـه ــود ال ـ ـ ـ ــوزارات
والجهات الحكومية المعنية
فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ كـ ــل االجـ ـ ـ ـ ــراء ات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة وال ـ ــوق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
( كــورو نــا المستجد  -كوفيد
 )19أح ــد أب ــرز مــامــح الـيــوم
األول ال فـتـتــاح بــاب الترشح
النتخابات مجلس األمة (أمة
 )2020وتبعث الطمأنينة في
نفوس الجميع.
ولـ ـ ــوحـ ـ ــظ أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـم ـل ـي ــة
اس ـت ـق ـب ــال ط ـل ـب ــات ال ـتــرشــح
في مدرسة (خولة المشتركة
ل ـل ـب ـن ــات) ال ـك ــائ ـن ــة بـمـنـطـقــة
الـ ـش ــوي ــخ ال ـس ـك ـن ـي ــة تــوف ـيــر
أدوات التعقيم وا لـمـطـهــرات
وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة قـ ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة
وت ـخ ـص ـي ــص ق ــاع ــة ان ـت ـظ ــار
الس ـت ـق ـب ــال ال ـم ــرش ـح ـي ــن مــع
مراعاة التباعد الجسدي.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــم وض ـ ـ ــع عـ ــامـ ــات
إرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ــدخ ـ ــول
والخروج من صالة المسرح

جانب من االحترازات وقياس الحرارة
م ـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة الـ ـتـ ـب ــاع ــد ب ـيــن
ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـق ـب ــل
ط ـل ـبــات ال ـت ــرش ــح ف ـضــا عــن

وضــع قــواطــع زجــاجـيــة على
المكاتب لضمان العزل بين
المرشح والموظف المختص

إضافة إلى تخصيص موقع
ل ـ ـع ـ ـيـ ــادة طـ ـبـ ـي ــة ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
تعليمات السلطات الصحية.

االن ـت ـخ ــاب ــات ومـ ــن ه ـنــا جــاء
اإللغاء!
ً
ثالثا :نسبة التصويت في
مجلس  1981والتي تمت في
شهر فبراير وفي عز الشتاء
والبرد كانت هي األعلى!
ً
رابعا  :للمفارقات الزمنية
ف ـق ــد جـ ــرت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
 2013ف ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر ر م ـ ـضـ ــان
المبارك وكانت درجة الحرارة
ا لـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى بـ ـلـ ـغ ــت  45در جـ ـ ــة
عندما توجه الناخبون إلى
ص ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع ف ــي ظــل
أج ـ ــواء رم ـضــان ـيــة ومـنــاخـيــة
ً
حارة جدا من الساعة الثامنة
صباح يوم السبت.

التاريخ

المجلس

اليوم

درجة الحرارة
(العظمى)

 23يناير

1963

األربعاء

22.9

 25يناير

1967

األربعاء

17

 23يناير

1971

السبت

22.9

 27يناير

1975

االثنين

13.4

 23فبراير

( 1981نسبة التصويت )%90

االثنين

20.5

 20فبراير

1985

األربعاء

20.6

 5أكتوبر

1992

االثنين

40.2

 7أكتوبر

1996

االثنين

39

 3يوليو

1999

السبت

47

 5يوليو

2003

السبت

45

 29يونيو

2006

الخميس

42

 17مايو

2008

السبت

39

 16مايو

2009

السبت

39

 2فبراير

2012

الخميس

18

 1ديسمبر

2012

السبت

22

 6أغسطس (شهر
رمضان)

2013

السبت

45

 26نوفمبر

2016

السبت

33

 5ديسمبر

2020

السبت

21

8

حتى يوم ًاالقتراع
 39يوما
ةديرجلا

•
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للتواصل مع صفحة «أمة »2020

ً
 93مرشحا في اليوم األول بينهم  8سيدات
majles@aljarida●com

المتقدمون أمس
إجمالي المتقدمين

٩٣

المرشحون

٨٥

المرشحات

٨

اإلجمالي حتى أمس
المرشحون

٨٥

المرشحات

٨

المتنازلون

٠

اإلجمالي

٩٣

الدائرة
المناطق 19 :المرشحون١٨ :
الشرق  -الدسمة  -المطبة -
دسمان  -بنيد القار  -الدعية
 الشعب  -فيلكا وسائرالجزر  -حولي  -النقرة
 ميدان حولي  -بيان -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية -مبارك عبدالله الجابر.

المرشحات٣ :

الدائرة
المناطق ١٥ :المرشحون ١٧ :المرشحات ٣ :اإلجمالي ٢٠ :المتنازلون٠ :

المناطق 13 :المرشحون ٩ :المرشحات 1 :اإلجمالي ١٠ :المتنازلون٠ :
أحمد محمد الحمد ،حامد محري
البذالي ،حمد سيف الهرشاني ،خليل
إبراهيم الصالح ،سلمان خالد العازمي ،طالل فهد
الدبوس ،فهد عبدالعزيز المسعود ،مبارك فالح
العازمي ،مساعد سعد المانع ،هدى سعود العازمي.

كيفان  -الروضة -
العديلية  -الجابرية
 السرة  -الخالدية قرطبة  -اليرموك أبرق خيطان -خيطان الجديدة
 السالم  -حطين الشهداء  -الزهراء -الصديق.

أسامة أحمد المناور ،أسامة مشاري
الخشرم ،آمال سليمان الحداد ،جاسم
محمد الكندري ،حمد إسماعيل األنصاري ،خالد
فهد الغانم ،سعدون حماد العتيبي ،سعود خليفة
الشحومي ،شيخة يوسف بن جاسم ،عادل عيسى
اليحيى ،عبدالمحسن أحمد حسن ،عبدالواحد محمد
خلفان ،عبدالوهاب محمد البابطين ،علي تركي
التركي ،فارس سعد العتيبي ،محمد خليفة بوعركي،
مهلهل خالد المضف ،نادر يوسف منصور ،نورة ناصر
المليفي ،يعقوب عبدالمحسن الصانع.

الدائرة
المناطق ١٩ :المرشحون٢٤ :
الفروانية  -الفردوس
 العمرية  -الرابية الرقعي واألندلس جليب الشيوخ -ضاحية صباح الناصر
 الشدادية  -صيهدالعوازم  -الرحاب -
العضيلية  -العارضية
 اشبيلية  -ضاحيةعبدالله المبارك
 الجهراء الجديدة -الصليبية والمساكن
الحكومية  -مدينة
سعد العبدالله -
الجهراء ومنطقة البر.

المرشحات0 :

اإلجمالي ٢٤ :المتنازلون٠ :

أحمد سودان الضويحي ،بكر بادي الرشيدي ،ثامر سعد
الظفيري ،خالد راشد الصدي ،خالد سالمة الحربي ،دويم فالح
المويزري ،رياض عبدالله حبشي ،سعد جريش العدواني ،سعود سعد المطيري،
سلطان جدعان الشمري ،طارق إبراهيم الوزق ،فايز غنام المطيري ،فهد غشام
البصمان ،فهيد الفي الرشيدي ،فهيد محمد العجمي ،فيصل صالح الحربي،
ماجد موسى المطيري ،مبارك بنيه الخرينج ،محمد نايف العنزي ،محمد هايف
المطيري ،مرزوق خليفة الخليفة ،مساعد خلف السعيدي ،نيف سالم العالطي،
هزاع مطلق الهدبة.

اإلجمالي٢١ :

أحمد علي بوصخر ،أيمن إبراهيم األشوك ،حمد روح
الدين ،طالل عبدالحميد دشتي ،عادل عباس الخضاري،
عبدالرحمن علي القديري ،عبدالله حسين الرومي ،عبدالله محمد
الطليحي ،علي عبدالرسول القطان ،علي محمد العلي ،عيسى هاشم
القالف ،فاطمة مجيد رمضان ،فخري السيد رجب ،فيصل سعود
الدويسان ،لولوة حمزة باقر ،محسن علي الخليفي ،محمد عبدالوهاب
خورشيد ،وفاء إبراهيم العطار ،يوسف سيد الزلزلة ،يوسف صبري
الغربللي ،يوسف فهد الغريب.

الدائرة
المرقاب  -ضاحية
عبدالله السالم  -القبلة
 الشويخ  -الشامية -القادسية  -المنصورية
 الفيحاء  -النزهة -الصليبخات  -الدوحة
 -غرناطة  -القيروان.

المتنازلون٠ :

الدائرة
المناطق٢٢ :

المرشحون ١٧ :المرشحات١ :

األحمدي  -هدية -
الفنطاس والمهبولة
 أبو حليفة  -ضاحيةصباح السالم  -الرقة
 الصباحية  -الظهر العقيلة  -القرين العدان  -القصور مبارك الكبير -ضاحية فهد األحمد
 ضاحية جابر العلي الفحيحيل  -المنقف ضاحية علي صباحالسالم وميناء
عبدالله  -الزور -
الوفرة  -المنطقة
الجنوبية.

اإلجمالي١٨ :

المتنازلون٠ :

أحمد محمد السميري ،الحميدي بدر السبيعي ،بدر زايد العازمي ،خديجة
سميح القالف ،سالم شاكر الشمري ،صالح ذياب المطيري ،صالح علي
العجمي ،عايض نايف العتيبي ،عبدالعزيز عامر نوري ،عبدالله زايد الشمري ،عبدالله سعود
السبيعي ،غازي حجاج العازمي ،فالح سلطان السبيعي ،فيصل محمد الكندري ،ماجد مساعد
المطيري ،محمد علي ثاني ،ناصر سعد الدوسري ،ياسر مطر العازمي.
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«التمييز» تلزم «الداخلية» تمكين مواطن
من استخراج جواز سفره اإللكتروني

مرافعة

أكدت أن امتناع الوزارة مخالف للدستور ويضر بحقه في التنقل إلى الخارج

حسين العبدالله

ةديرجلا

•
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حسين العبدالله

في حكم قضائي بارز ،قضت
محكمة التمييز المدنية األولى،
برئاسة المستشار فؤاد الزويد،
بإلغاء قرار وزارة الداخلية عدم
تمكين مواطن من استخراج
جواز سفر إلكتروني لمخالفة
ذلك القرار ألحكام الدستور
الكويتي.

قالت المحكمة ،في حيثيات
ً
حكمها ردا على مـبــررات وزارة
الداخلية عبر دفاع ادارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ،إن س ـب ــب ام ـت ـنــاع
الوزارة عن استخراج جواز سفر
الكتروني ألحد المواطنين يعود
لحكم قضائي صــدر بحق هذا
ال ـمــواطــن فــي الـمـمـلـكــة العربية
السعودية ،وإلزامه بتسليم جواز
سفر إلض ــراره بــالـبــاد ،إن ذلك
األمر ال يبرر االمتناع أو سحب
جواز سفره منذ عام .2015
وأضــافــت ان احـتــراز السلطة
م ــن أي م ـح ــاذي ــر ت ـح ـيــق ب ـهــذه
المصلحة أضرارا بها ،وبسمعة
ال ـ ــوط ـ ــن داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا وخـ ــارج ـ ـيـ ــا،
فمردود بأن هذه السلطة يتعين
أن ت ـظ ــل م ـل ـت ـح ـفــة ب ـس ـي ــاج مــن
المشروعية ال ينفك عنها ،قوامه
خـطــورة مــا قــارفــه الـمــواطــن من
إثــم ،واستمرار ما فــرط منه من
م ـس ـلــك م ـع ـيــب ،ويـ ـ ــوزن ف ــي كل
حالة على حدة ،ميزانا مسوغا
لإلمساك عن إصــدار الـجــواز أو
سحبه زمنا.

سلطة المحكمة
وأضافت المحكمة ،في حكمها،
أنــه مــن المستقر فــي قـضــاء هــذه
المحكمة أن تكييف الدعوى وبيان
حقيقة وصفها إنما هو من سلطة
م ـح ـك ـمــة الـ ـم ــوض ــوع ،بــاع ـت ـبــاره
ً
ت ـف ـس ـيــرا لـلـنـيــة الـحـقـيـقـيــة الـتــي
قـصــدهــا ال ـخ ـصــوم م ــن ال ــدع ــوى،
ً
وتمكينا للمحكمة من إنزال حكم

h.alabdullah@aljarida.com

الشطب
والحرمان من
االنتخاب!

ومكانا ،وإال استحالت مصادرة ال
قيدا إفراغا للحرية من مضمونها.

الجنسية

فؤاد الزويد

القانون على واقع المنازعة ،وأنه
من المقرر أن محكمة الموضوع
ملزمة في كل حال إعطاء الدعوى
وصفها الحق ،وإسباغ التكييف
الـقــانــونــي الـصـحـيــح عليها دون
الـتـقـيــد بـتـكـيـيــف ال ـخ ـصــوم لـهــا،
وهـ ـ ــي غـ ـي ــر مـ ـقـ ـي ــدة فـ ــي ذلـ ـ ــك إال
ب ــال ــوق ــائ ــع الـ ـمـ ـط ــروح ــة ع ـل ـي ـهــا،
وال ـع ـب ــرة ف ــي الـتـكـيـيــف بحقيقة
ال ـم ـق ـص ــود م ــن ال ـط ـل ـب ــات ف ـي ـهــا،
ولـيـســت بــاألل ـفــاظ ال ـتــي صيغت
بها هــذه الطلبات ،وهــي تخضع
فــي هــذا التكييف لرقابة محكمة
التمييز.

جواز السفر
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه مــن المقرر
أن نص المادة  31من الدستور
يـقـضــي بــأنــه «ال يـجــوز القبض
على إنسان ...أو تقييد حريته في
اإلقامة أو التنقل اال وفق احكام
الـقــانــون» ،كما قضت الـمــادة 17
من القانون رقم 11/1962
في شأن جوازات السفر
ُ
ب ــأن «ت ـص ــرف جـ ــوازات
ال ـس ـفــر ل ـمــن يـتـمـتـعــون
بــالـجـنـسـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وف ـقــا ألح ـك ــام الجنسية
المعمول بها وقت صدور
الجواز «.
وب ـي ـن ــت ان ال ـ ـمـ ــادة 19
تـ ـن ــص عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «يـ ـج ــوز
ألسباب خاصة رفض منح
جواز السفر أو تجديده كما
ي ـج ــوز س ـحــب الـ ـج ــواز بعد
إع ـط ــائ ــه» ،م ـمــا ي ــدل ع ـلــى أن
ح ــري ــة ال ـش ـخــص ف ــي الـتـنـقــل
داخـ ــل ال ـب ــاد وخ ــارج ـه ــا هي
مــن الـحــريــات األســاسـيــة التي
أوردها الدستور ضمن الحقوق
العامة المنصوص عليها في
الباب الثالث ،وحظر تقييدها،
إال وفـ ــق أحـ ـك ــام الـ ـق ــان ــون ،بـمــا
مـ ـ ـ ــؤداه إجـ ـ ـ ــازة وض ـ ــع ض ــواب ــط
وقيود على تلك الحرية لدواعي
المصلحة العامة ،وأمن المجتمع
وســامــة الحكم ،دون أن تالمس
هـ ــذه ال ـق ـي ــود ح ــد الـ ـ ــدوام زمــانــا

وأضافت أنه «وإذ كان مقتضى
حرية التنقل تمكين الشخص من
استخراج جواز السفر ،فقد جعل
المشرع منح الجواز حقا لصيقا
بالجنسية الـكــويـتـيــة ،فــا يجوز
لجهة اإلدارة حــرمــانــه منه بغير
م ـســوغ ج ــدي يـقـتـضـيــه الـصــالــح
ال ـ ـعـ ــام ،وي ـ ـبـ ــرر الـ ـمـ ـس ــاس بـحـقــه
ال ــدس ـت ــوري ف ــي الـتـنـقــل والـسـفــر
لـ ـلـ ـخ ــارج ،وال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـح ـقــق إال
بــإعـطــائــه ج ــواز سـفــر يـمـكـنــه من
م ـم ــارس ــة الـ ـح ــق ،ف ـ ــإذا م ــا ارتـ ــأت
ال ـج ـهــة اإلداري ـ ـ ــة ت ــواف ــر الـمـســوغ
لسحب الـجــواز ،ثــم إمساكه زمنا
رف ـ ـضـ ــا لـ ـتـ ـج ــدي ــده ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ـهــا
اإلفـ ـص ــاح ع ــن مـ ـب ــررات ودواع ـ ــي
ق ـيــام ـهــا ب ــذل ــك ،اذ تـخـضــع وهــي
ت ـم ــارس ه ــذه ال ـص ـفــة ف ــي تقييد
حرية األشـخــاص لرقابة القضاء
اإلداري ر قـ ــا بـ ــة ي ـب ـس ـط ـهــا عـلــى
م ـش ــروع ـي ــة ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر فــي
ه ــذا الـ ـش ــأن ،تـمـحـيـصــا ألسـبــابــه
الس ـت ـب ـي ــان ق ـي ــام ــه ع ـل ــى وق ــائ ــع
نتيجته مــاديــا وقــانــونــا ،ومــدى
تناسبها مع محله ،وللقضاء في
حدود رقابته للقرار أن يقدر تلك
العناصر التقدير الصحيح.

سبب القرار
وذكرت أنه من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أنه «ولئن كان القرار
اإلداري يجب أن يقوم على سبب
ي ـبــرره فــي ال ــواق ــع وف ــي الـقــانــون،
وذل ــك كــركــن م ــن أركـ ــان ان ـع ـقــاده،
وك ــان الـسـبــب فــي ال ـق ــرار اإلداري
هــو الحالة الواقعية والقانونية
الـتــي تحمل اإلدارة على التدخل
بقصد إحداث أثر قانوني ،اال أنه
لما كانت جهة اإلدارة غير ملزمة
بتسبيب ق ــراره ــا ،وي ـف ـتــرض في
الـقــرار غير المسبب أنــه قــام على
سببه الصحيح ،اال أنه إذا ذكرت
اإلدارة سببا للقرار فإن هذا السبب
يـخـضــع لــرقــابــة ال ـق ـضــاء اإلداري
ل ـل ـت ـح ـقــق م ــن م ـطــاب ـق ـتــه أو ع ــدم
مطابقته لـلـقــانــون ،وأث ــر ذلــك في
النتيجة التي انتهى إليها ،وهذه
الرقابة تجد حدها الطبيعي عما
إذا كانت مستخلصة استخالصا
سائغا من أصــول تنتجها ماديا
وقانونيا أم ال».

تظلم
ولفتت المحكمة إلى أن الطاعن
في دعواه الراهنة ال يعاود منازعة
ج ـهــة اإلدارة إم ـســاك ـهــا الـمــؤقــت

ً
ً
االحتراز باسم المصلحة العامة يجب أال يضر سمعة الوطن داخليا وخارجيا
منح الجواز حق لصيق بالجنسية وال يجوز الحرمان منه دون مسوغ
يتعين أن تظل السلطة متلحفة بسياج من المشروعية ال ينفك عنها
ل ـجــواز سـفــره ومـنـعــه مــن السفر،
عقب مــا اسند اليه حــال تواجده
في المملكة العربية السعودية من
تهريب ثالثة أسلحة نارية ،وإنما
تدور المنازعة حول استمرار هذا
المنع بما يستحيل تأييدا لتقييد
حــريــة الـسـفــر والـتـنـقــل المصونة
بحكم الدستور ،مستندة إلى أنه
لو أجيز الحظر المؤقت لدواعيه،
فــإنــه ليس بسائغ تــأيـيــده ،ومما
يــرســخ ه ــذا الـيـقـيــن  -فــي حقيقة
ن ــزاع الـطــاعــن  -تظلمه إلــى وزيــر
ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة بـ ـت ــار ي ــخ ،6/5/2018
حيث طلب تسليمه جــواز سفره
ال ـم ـس ـحــوب م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ثــاث
س ـنــوات تمكينا لــه مــن مـبــاشــرة
أعـمــالــه خ ــارج ال ـكــويــت ،ومــرافـقــة
أســرتــه ،فشكايته ليست منصبة

المحكمة :تكوين األسرة شرط لتخصيص السكن
وطالق المرأة يمنع تملكها
أك ــدت ال ــدائ ــرة الـمــدنـيــة الـثــالـثــة فــي محكمة التمييز،
برئاسة المستشار مشعل الجريوي ،عدم أحقية الزوجة
المطالبة بأي حقوق للسكن طالما َّ
تغير الوضع األسري،
بـعــد ق ــرار التخصيص لــدى الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
السكنية.
وقالت «التمييز» في حيثيات ُحكمها ،إن مفاد أحكام
قانون نظام الرعاية السكنية ،وقــرار وزيــر اإلسكان رقم
 31لسنة  2016بإصدار الئحة الرعاية السكنية ،أن تكوين
ً
ً
األس ــرة ُيـعــد شــرطــا أســاسـيــا للتقدم بطلب لتخصيص
سكن حكومي وتملكه ،وأن قــرار التخصيص ،وإن كان
يـصــدر بــاســم ال ــزوج وال ــزوج ــة ،إال أن ــه خ ــال الـفـتــرة من
تاريخ التخصيص وحتى صدور وثيقة التملك ،فإنه قد
يحدث ُّ
تغير في الحالة االجتماعية أو المدنية لألسرة،

كحدوث طــاق أو وفــاة ،بما يترتب على ذلــك من تغيير
في األشخاص الواردة أسماؤهم بقرار التخصيص عند
إصدار وثيقة التملك.
ِّ
المشرع قد استهدف
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان
توفير الــرعــايــة السكنية لــأســرة الكويتية ،فــإن ذلــك ال
يتحقق إال بوجود زوج وزوجــة ،فإذا ما تم التخصيص
للزوجين ثم حدث طالق بينهما ،فإنه َّ
يتعين تعديل القرار
بما يتفق مع الواقع والظرف الجديد.
وأضافت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الــدعــوى على ما خلص إليه من أوراقـهــا ،ومــا قــدم فيها
ً
من مستندات من أن الطاعنة كانت زوجا للمطعون ضده
ُ
األول ،وتقدما بطلب سكن في عام  ،1981وقد طلقت منه
في عام  ،2016فأصدرت «السكنية» القرار رقم  722لسنة

 2016بإعادة تخصيص القسيمة الحكومية للمطعون
ضــده األول وأوالده وحــق السكن لمطلقته  -الطاعنة -
لحين انتهاء حضانتها لألوالد ،وهو ما مفاده استبعاد
اسم الطاعنة من هذا التخصيص ،ومن ثم ال يكون لها
أحقية فــي المطالبة بــا سـتـصــدار وثيقة تملك للمسكن
المشار إليه ،وال يكون لها إال حق السكن لحين انتهاء
حضانة األوالد ،ورتــب الحكم على ذلــك قـضــاء ه سالف
ً
البيان ،وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ،وله أصل ثابت
َّ
ويتضمن الرد الضمني
باألوراق ،ويكفي لحمل قضائه،
المسقط لما تثيره الطاعنة بسبب الطعن ،والذي ينحل
إلى محض جدل موضوعي ال يقبل إثارته لدى محكمة
َّ
يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
التمييز ،بما

ع ـل ــى أص ـ ــل امـ ـس ــاك الـ ـ ـج ـ ــواز ،بــل
على عدم تسليمه إياه أو تمكينه
م ـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــراج ــه ص ــالـ ـح ــا ب ـعــد
ه ــذه ال ـم ــدة ،وم ــن ثــم ف ــإن حقيقة
مــا يـهــدف الـيــه الـطــاعــن  -بحسب
صحيح تكييف طلباته -هو الحكم
بإلغاء قــرار جهة اإلدارة السلبي
ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
تسليمه جواز سفره ،وتمكينه من
استخراج الجواز اإللكتروني أسوة
بغيره من المواطنين الكويتيين
مــع مــا يترتب على ذلــك مــن آثــار،
وه ــو قـ ــرار سـلـبــي ي ـســوغ الطعن
عليه باإللغاء دون تقيد بميعاد.

امتناع
وتابعت بأن الثابت من األوراق
أن جهة اإلدارة ،المطعون ضدها
بصفتيها  -قد سحبت جواز سفر
الطاعن أثرا لما نسب اليه من اتهام
ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـم ـت ـقــدم ،فــراجـعـهــا
الطاعن في امتناعها عن تسليمه
جواز سفره حتى نزل على رغبتها،
وإذ طالت مدة االمتناع فقد عاود
منازعتها استمرار هــذا االمتناع
مدة جاوزت الثالث سنوات ،طالبا
تسليمه ال ـجــواز صــالـحــا للسفر،
وتـمـكـيـنــه م ــن اس ـت ـخــراج ال ـجــواز
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي أسـ ـ ــوة بـ ـغـ ـي ــره مــن
المواطنين الكويتيين ،وركــن في
ذلك إلى استقامة مسلكه خالل هذه
الـمــدة حسب الثابت مــن صحيفة
ال ـح ــال ــة ال ـج ـنــائ ـيــة لـ ــه ،وحــاج ـتــه
الضرورية والماسة للسفر للخارج
لمتابعة ومباشرة أعمال شركته
ومرافقة أسرته.

احتراز
وأض ـ ــاف ـ ــت« :وإذ ك ــان ــت جـهــة

اإلدارة لم تدحض ما قدمه أو ساقه
الطاعن ،كما لم تنهض الى تقديم
دواع ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـم ــراره ــا ف ــي سـحــب
جـ ــواز س ـفــره أو رف ــض تـجــديــده،
رغ ــم ف ــوات تـلــك ال ـمــدة ،بـمــا يمثل
تقييدا لحريته في التنقل والسفر
دون مسوغ ،تزيدا في التحوط لما
ً
فرط منه قبال ،دون أن تقدم دليال
يسوغ استمراره ،ومن ثم يضحي
امـتـنــاعـهــا ق ـ ــرارا سـلـبـيــا مخالفا
للقانون حقيقا باإللغاء ،دون ان
يغير من ذلك اعتصام جهة اإلدارة
بـسـلـطـتـهــا ال ـت ـقــديــريــة ال ـمــوســدة
اليها قياما على المصلحة العامة
فــي هــذا الـشــأن ،بما يقتضيه من
االح ـتــراز مــن أيــة مـحــاذيــر تحيق
بـ ـه ــذه ال ـم ـص ـل ـح ــة إضـ ـ ـ ــرارا بـهــا
ً
وبسمعة الوطن داخليا وخارجيا،
ف ــذل ــك م ـ ــردود ب ــأن ه ــذه الـسـلـطــة
يتعين ان تـظــل ملتحفة بسياج
م ــن ال ـم ـشــروع ـيــة ال يـنـفــك عـنـهــا،
قوامه خطورة ما قارفه المواطن
من إثم ،واستمرار ما فرط منه من
مسلك معيب ،يــوزن في كل حالة
ً
ً
على حدة ميزانا مسوغا لإلمساك
 من عدمه -عن إصدار الجواز اوً
سـحـبــه زم ـن ــا ،خــاصــة أنـهــا تملك
بعد معاودة إصداره إعادة سحبه
إن بــدت دواع ـيــه ،دون أن تتأييد
ً
إلم ـس ــاك ــه ذهـ ــابـ ــا ب ـح ــري ــة ال ـف ــرد
ً
المضمونة دستوريا في التنقل،
واستخدام جــواز السفر فيما بدا
لــه ،وذل ــك هــو ال ـتــوازن والـمــوازنــة
بين المصلحة العامة والمصلحة
الفردية ،وإن ذهب الحكم المطعون
ً
ً
فـيــه مــذهـبــا م ـغــايــرا ،وانـتـهــى في
قضائه إلــى رفــض الــدعــوى ،فإنه
يكون قد خالف صحيح القانون
بما يوجب تمييزه لهذا الوجه من
السبب ،دون حاجة لبحث الوجوه
األخرى منه.

التقاضي في زمن «كورونا» ...تزاحم!
غياب الخدمات اإللكترونية يعيد الرول الورقي إلى الواجهة

المحاكم
تفتقد االلتزام
باالشتراطات
الصحية في
الممرات والقاعات

قصر العدل

في الوقت الــذي خاطبت وزارة الصحة مجلس
القضاء األعلى ،في أبريل الماضي ،بإمكانية عقد
الـجـلـســات فــي الـمـحــاكــم شــريـطــة االل ـت ــزام بقواعد
التباعد فــي الـمـمــرات وداخ ــل الـقــاعــات وخارجها،
يكشف واق ــع الـمـحــاكــم العملي عــن غـيــاب تطبيق
االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـمـحــاكــم
وبينها قـصــر ال ـعــدل ،ال ــذي يشهد تــزاحـمــا كبيرا
للمتقاضين بــالـمـمــرات ،وت ـحــديــدا فــي الطابقين
الــرابــع والـســادس ،اللذين يشهدان عقد الجلسات
الجزائية يوميا.
ورغــم توفير إدارة الخدمات في قطاع المحاكم
أدوات الـتـعـقـيــم ب ـج ــوار ب ـعــض ال ـق ــاع ــات ف ــإن تلك
ال ـج ـه ــود ت ـف ـت ـقــد م ـطــال ـبــة ال ـم ـت ـقــاض ـيــن بـتـحـقـيــق
االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة وال ـت ـب ــاع ــد ،وإلـ ـ ــزام بعض
المتقاضين بارتداء الكمامات الطبية المخصصة
لذلك ،فضال عن غياب الموظفين المسؤولين عن
إج ـ ـ ــراءات األمـ ــن وال ـس ــام ــة ف ــي م ـم ــرات الـمـحــاكــم،
ومطالبة الموظفين والمتقاضين بااللتزام بتحقيق

االشـتــراطــات الصحية فــي المحاكم ،والـتــي تشهد
يوما بعد يوم سقوط عدد من موظفيها بإصابات
فيروس كورونا.
ويكشف الــواقــع العملي أيضا تعطل ما يسمى
بــالــرول اإللكتروني ،الــذي يظهر تسلسل القضايا
التي ستنظرها المحاكم عبر شــا شــات موضوعة
خ ــارج ال ـقــاعــات ألك ـثــر مــن أسـبــوعـيــن ،مـمــا اضطر
مـعــه الـعـمــل ب ــال ــرول ال ــورق ــي ،ال ــذي سـبــب تــزاحـمــا
للمتقاضين خالل االطالع عليه دون تحوط لخطورة
المرض ،ودون توجيه من موظفي االمن والسالمة
في المحاكم بضرورة التباعد بين المتقاضين داخل
القاعات وفــي الممرات الخارجية ،والتنبيه بعدم
استخدام األوراق التي كشفت التقارير عــن نقلها
عدوى كورونا ،وهو األمر الذي يثير جملة تساؤالت،
أهمها أين المحاكم من تطبيق االشتراطات الصحية
كالتباعد فــي الـمـمــرات والـقــاعــات؟ ومــن المسؤول
عــن التنبيه بـضــرورة االل ـتــزام بـهــا؟ وأيــن جاهزية
الخدمات اإللكترونية؟!

تزاحم على الرول الورقي وعدم التزام بالتباعد في الممرات

مـ ـع ــرك ــة ق ــان ــونـ ـي ــة م ـق ـب ـلــة
ستشهدها المحاكم اإلداري ــة
على ضــوء ال ـقــرارات المتوقع
إصــدارهــا مــن وزارة الداخلية
بحرمان المترشحين المدانين
ب ـج ــرائ ــم اإلس ـ ـ ــاءة الـ ــى الـ ــذات
اإللهية ،أو األنبياء والصحابة،
أو ال ــذات األمـيــريــة ،وذلــك بعد
فـحــص طـلـبــات الـتــرشـيــح بما
ت ـف ـض ــي إلـ ـي ــه ت ـل ــك الـ ـ ـق ـ ــرارات
الــى حرمانهم حــرمــانــا أبــديــا،
وذلـ ــك إع ـم ــاال ألح ـك ــام ال ـمــادة
ال ـث ــان ـي ــة ل ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب،
وفقا للتعديالت التي أجراها
المجلس في عام .2016
وينطلق سند تلك المعركة
ال ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـي ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ــاب
التعديالت التي أجريت في عام
 2016من أنها لم تربط حاالت
الحرمان المقررة في القانون
بأحكام رد االعتبار القانوني
أو القضائي ،باعتباره حرمانا
مؤقتا ،كما ورد ذلك الحرمان
فــي أح ـكــام ال ـف ـقــرة األولـ ــى من
المادة الثانية ،وهو األمر الذي
سيجعل المحاكم اإلدارية هي
صاحبة االختصاص في إزالة
ذل ــك ال ـت ـبــايــن الـتـشــريـعــي في
األحكام التي قررها التشريع
الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ـ ــذي ي ـف ـض ــي ال ــى
ت ـقــريــر ال ـح ــرم ــان األب ـ ــدي مــن
حــق الـتــرشـيــح ،بما يتعارض
مع أحكام الدستور التي تكفل
هذا الحق.
والقضية الثانية ،التي من
المتوقع أن تـثــار على منصة
ال ـق ـضــاء ،فـهــي ســريــان أحـكــام
القانون التي تــم إقــرارهــا عام
 2016على الوقائع واألحـكــام
ال ـت ــي جـ ــرت ق ـبــل ص ـ ــدور هــذا
الـ ـق ــان ــون ،وهـ ــل ت ـن ـط ـبــق تـلــك
الشروط الجديدة على الوقائع
وأص ـحــاب الـمــراكــز القانونية
التي سبقت صدوره؟ واإلجابة
عـ ــن ذل ـ ــك الـ ـ ـس ـ ــؤال ت ـك ـم ــن فــي
أن أ ح ـ ـكـ ــام ا ل ـ ـم ـ ــادة  179مــن
الــدسـتــور ،الـتــي قطعت بنفاذ
أحكام القانون بعد صدورها،
ووضعت قيدين لعدم إعمالها
ب ــأث ــر رجـ ـع ــي؛ األول أن األث ــر
الرجعي ال ّ
يطبق في القوانين
ال ـجــزائ ـيــة إال إذا ك ــان أصـلــح
للمتهم ،وهو ما يعني إن كان
ما يقر أسوأ ويسبب ضررا فال
يمكن إعماله.
ف ــي ح ـي ــن أن األم ـ ــر اآلخ ــر
ال ـ ــذي تـ ـق ــرره أحـ ـك ــام ال ـم ــادة
 179من الدستور بعدم نفاذ
أح ـكــام ال ـقــانــون بــأثــر رجعي
ف ــي غـيــر الـمـســائــل الـجــزائـيــة
بـ ــأن ي ـك ــون ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
تلك القوانين قد حاز أغلبية
خ ـ ــاص ـ ــة إلقـ ـ ـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــو
األمـ ــر الـ ــذي ل ــم يـتـحـقــق عند
التصويت على هذا القانون،
وهو األمر الذي يثير العديد
م ــن ال ـت ـس ــاؤالت الــدس ـتــوريــة
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــورة
تطبيق قــواعــد التعديل على
الوقائع التي صدرت قبل هذا
ال ـت ـعــديــل ،السـيـمــا أن ــه يمس
ح ـقــا دس ـت ــوري ــا مـهـمــا كحق
الترشيح.
كما أن اإلصرار على تطبيق
أحـ ـ ـك ـ ــام ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدي ــل ع ـلــى
نحو أبــدي وبأثر رجعي على
الوقائع واألحكام التي صدرت
قبل سريانه يثير شبهة عدم
دستورية أحكام هذا القانون،
وت ـحــديــدا ألح ـك ــام ال ـم ــواد 30
و 36و 82مــن الــدسـتــور ،وهو
مــا يــدعــو ال ــى ضـ ــرورة عــرض
ه ــذ ال ـت ـعــديــل أم ـ ــام الـمـحـكـمــة
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـص ــل ف ــي
الشبهات التي تــازم أحكامه
الـ ـمـ ـقـ ـي ــدة ل ـح ـق ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب
والترشيح.
ك ـم ــا أن ال ـق ـض ـيــة األخ ـي ــرة
الـمـتــوقــع أيـضــا عــرضـهــا على
القضاء اإلداري ،فإنها تتعلق
ب ـت ـط ـب ـي ــق وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
لقواعد رد االعتبار القانوني
أو ال ـق ـضــائــي ع ـلــى الـمــدانـيــن
ب ـ ــأحـ ـ ـك ـ ــام ج ـ ــزائـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــدد
القانونية المقررة لها ،فضال
ع ــن أف ـك ــار ال ـت ــوس ــع بتطبيق
ش ــرط حـســن الـسـمـعــة ،وال ــذي
سـ ـب ــق أن ق ـ ــررت ـ ــه ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي ال ـط ـعــن رقــم
 ،2008 /8ا ل ـ ـ ــذي أ خ ـ ــذ بـعـيــن
االعتبار عند النظر الــى ملف
ال ـ ـمـ ــرشـ ــح األخ ـ ـ ـ ــذ ب ـم ـس ـيــرتــه
وصحيفته الجنائية ،ومنها
تعدد األحكام الجنائية بحقه
ونوعها ،لكونها من المسائل
المفترضة فيه دون حاجة الى
نص يقررها.

محليات 10
رئيس «إنشن» لـ ةديرجلا  :خطة لتعزيز إيرادات مطار «»T4
ةديرجلا
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أكد أن المرافق واألنظمة الحالية ليست كافية للتعامل مع زيادة الرحالت
الحصول على أي عائد من التشغيل.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنشن الكورية الجنوبية وذكر لي ،في حوار مع «الجريدة» ،أن «إنشن» تضع
مدير مشروع تشغيل مبنى المطار المساند  T4كوانغ سو على عاتقها مسؤولية كبيرة لتعزيز اإليرادات للكويت ،وأشار إلى تقديم برامج تدريب للشباب الكويتيين على
لي إن مطار الكويت الدولي يتعامل مع نحو  13مليون من خالل تحسين خطة المساحات التجارية ،وتدريب تشغيل المطارات« ،وسنعمل على تعزيز تعليمهم،
شخص ،عبر  5مبان للركاب ،مبينا أن المرافق واألنظمة الشباب الكويتيين ،مضيفا أن  T4ال يأخذ أي إيرادات من مع التركيز على جعلهم خبراء في تشغيل المطارات
العمليات التجارية للمبنى ،بل يتم إرسالها من المرافق بالمستقبل» ...وفيما يلي التفاصيل:
الحالية ليست كافية للتعامل مع الطلب المتزايد على
التجارية إلى الحكومة مباشرة ،مثل اإليجار ،دون
الرحالت.
يوسف العبدالله

ال نحصل
أي عائدات
من التشغيل
ونرسلها
مباشرة إلى
الحكومة

تعاملنا مع
 4.9ماليين
شخص العام
الماضي
بسالسة بما
يفوق الطاقة
التشغيلية

« »IIACشركة
ً
رائدة عالميا
في تطبيق
التكنولوجيا
ومنصات
البيانات
الضخمة
والذكاء
االصطناعي
لعمليات
المطار

• ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة قـ ـ ـب ـ ــل و ب ـ ـعـ ــد
كـ ــورونـ ــا أص ـب ـح ــت مـخـتـلـفــة
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا قـ ـط ــاع
الـسـفــر وتـشـغـيــل ال ـم ـطــارات،
فما اإل ج ــراء ات ا لـتــي تغيرت
حـتــى اآلن ،و كـيــف تتوقعون
التغييرات مستقبال؟
 لم تشهد صناعة الطيرانوال ـس ـف ــر ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـمــا فــي
ذل ـ ـ ــك عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــارات،
ضغوطا أكبر من قبل مقارنة
باالنتشار ا لــوا ســع لكورونا
ال ــذي نـشـهــده ال ـيــوم ،خاصة
أن رابـطــة الـمـطــارات الدولية
تــوق ـعــت أن تـ ــؤدي الـجــائـحــة
إلى القضاء على  20في المئة
من حركة الركاب ،وما يقرب
من نصف إيرادات المطارات
نهاية .2020
وف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،أكـ ـث ــر مــا
أر كــز عليه ،بصفتي الرئيس
التنفيذي لعمليات المطار،
ه ـ ــو ال ـت ـش ـغ ـي ــل الـ ـت ــدريـ ـج ــي
ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ،ون ـح ــن
ن ـنــاقــش إجـ ـ ــراء ات الـتـشـغـيــل
مــع اإلدارة ا ل ـعــامــة لـلـطـيــران
ا ل ـ ـمـ ــد نـ ــي أوال ب ـ ـ ـ ــأول ،أل ن ـن ــا
ن ــرك ــز ع ـلــى تـنـفـيــذ إج ـ ــراء ات
جــديــدة ،بـمــا فــي ذلــك تأمين
وقــت كــاف إلج ــراء ات الحجر
ال ـص ـح ــي لـ ـل ــرك ــاب ،وإنـ ـش ــاء
م ــراف ــق لـلـتـعـقـيــم ف ــي جـمـيــع
مــواقــع الـخــدمــة ،بما فــي ذلك
كاميرات التصوير الحراري
الك ـت ـش ــاف وقـ ـي ــاس درج ـ ــات
ح ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن ع ـن ــد
المداخل ،إضافة إلى التعقيم
ال ـ ـشـ ــامـ ــل ل ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـمـ ـط ــار،
حـ ـ ـت ـ ــى يـ ـ ـت ـ ــم تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر لـ ـق ــاح
لـلـفـيــروس ،ومــن الـمــرجــح أن
يصبح ا لـتـبــا عــد االجتماعي
ه ــو ال ـقــاعــدة ف ــي ال ـم ـطــارات،
ون ـحــافــظ أي ـضــا عـلــى فـجــوة
 1.5متر بين نقاط التفتيش
بشكل صارم ،لتقليل مخاطر
التعرض للفاحصين والركاب
وفقا لمعيار رابطة المطارات
الدولية.
ولـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــث عـ ــن
التكنولوجيا الجديدة التي
سـتـكــون هــي ال ـحــل الـنـهــائــي
عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــدى ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،مــن
خ ــال عـمــل اخ ـت ـبــار الـتـعــرف
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــاس ــات ال ـح ـي ــوي ــة
ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع ،خــاصــة
انـ ـ ــه س ـي ـن ـت ـش ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه
بشكل أكبر لتجنب االتصال
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،وسـ ـيـ ـت ــم اع ـت ـم ــاد
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ع ــدم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ـ ـ ــس ،بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ــك
التعرف على الوجه ،وبالمثل
قـ ـ ــامـ ـ ــت بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــارات
وش ــرك ــات ال ـط ـي ــران بـتـنـفـيــذ
تطبيقات الهاتف المحمول

ل ـج ـم ــع تـ ـص ــاري ــح ال ـص ـع ــود
إل ــى ال ـط ــائ ــرة م ــن ال ـهــواتــف،
وتجنب الخطوط واالتصال
باألشخاص لتلقي إشعارات
الرحالت الجوية.
وب ـف ـض ــل أحـ ـ ــدث ت ـق ـن ـيــات
تكنولوجيا المعلومات في
ك ــوري ــا ،تـعــد مــؤسـســة مـطــار
إ نـشــن ا لــدو لــي ( )IIACشركة
رائ ـ ـ ــدة ع ــال ـم ـي ــا فـ ــي تـطـبـيــق
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ومـ ـنـ ـص ــات
الـبـيــانــات الـضـخـمــة والــذكــاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ق ـ ـيـ ــادة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــارات ب ـعــد
فيروس كورونا ،خاصة انها
تعمل على استعجال إدخال
تقنيات جديدة ،مثل الحجر
ال ـص ـحــي ال ــذك ــي بــاسـتـخــدام
الروبوتات ،والذي يعد أيضا
جزء ا من استراتيجية مطار
إ ن ـش ــن ا ل ــدو ل ــي "COVID-19
 "F r e e A i r p o r tو خ ـ ـطـ ــة
ا سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ا لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ،اال ا نـ ــه
ون ـظ ــرا لـتـكــالـيــف ال ـم ـشــروع،
مـ ــن ال ـص ـع ــب ت ـط ـب ـي ـقــه عـلــى
تشغيل مبنى  T4في الكويت،
ل ـك ــن "إن ـ ـشـ ــن" ت ــأم ــل تـطـبـيــق
الـتـكـنــولــوجـيــا الــذك ـيــة ،الـتــي
تعد أيضا أكبر قــوة لكوريا
ومطار إنشيون الدولي ،على
م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ـمــدى
الطويل.

قواعد الحجر
• مـ ـ ــا هـ ـ ــو د لـ ـ ـي ـ ــل ا لـ ـسـ ـف ــر
لـ ـل ــرح ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة خ ــال
فترة الجائحة؟
 خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ا ن ـ ـت ـ ـشـ ــارا لــو بــاء ،هناك أ شـيــاء يحتاج
الـمـســافــر إل ــى الـتـحـقــق منها
قـبــل ال ـم ـغ ــادرة إل ــى الـمـطــار،
أبــرزهــا اتـبــاع قــواعــد الحجر
ال ـص ـحــي ال ـص ــارم ــة ،ويـمـكــن
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ًف ـ ـقـ ــط دخـ ـ ــول
ال ـم ـح ـطــة ،ووف ــق ــا لــذلــك فــإنــه
من الصعب على غير الركاب
دخ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى ،إض ـ ــاف ـ ــة
إل ــى أن ــه ي ـجــب أن ت ـصــل إلــى
ال ـم ـب ـنــى ق ـبــل  4س ــاع ــات مــن
موعد المغادرة ،لتحضير أي
إجراء ات حجر صحي ممكنة،
و مــع ذ ل ــك ،سيتم أ يـضــا منع
ال ــرك ــاب م ــن دخ ـ ــول الـمـبـنــى
حـ ـت ــى خـ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات ق ـبــل
موعد المغادرة لمنع انتشار
ال ــوب ــاء بـسـبــب االزدح ـ ــام في
المبنى.
وف ـ ــي ب ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدان ،قــد
ي ـكــون ال ــدخ ــول م ـق ـيــدا ،لــذلــك
م ــن ال ـ ـضـ ــروري ال ـت ـح ـقــق مــن
الـبـلــد ال ــذي تــم إدخ ــال ــه على

م ـ ــوق ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية قبل المغادرة ،كما
لن ُيسمح للركاب المغادرين
بـ ـحـ ـم ــل أم ـ ـت ـ ـعـ ــة يـ ـ ــدويـ ـ ــة أو
أم ـت ـع ــة ع ـل ــى م ـت ــن ال ـط ــائ ــرة،
باستثناء الحقائب الصغيرة
لألدوية واألمتعة الشخصية
ومتعلقات األطفال ،ويجب أن
يكون لدى جميع المسافرين
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــاد م ـ ـ ـيـ ـ ــن شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة PCR
رسـمـيــة بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
وا لـ ـ ـت ـ ــي يـ ـج ــب أال تـ ـتـ ـج ــاوز
ص ــا ح ـي ـت ـه ــا  96س ــا ع ــة مــن
تــار يــخ الفحص حتى تاريخ
ال ـق ـبــول ع ـلــى م ـتــن ال ـطــائــرة،
صــادرة عن أ حــد المختبرات
المعتمدة من قبل السلطات
المعنية في الكويت ،كما أن
للمسافرين الذين يسافرون
خـ ـ ــارج الـ ـك ــوي ــت ،والـ ــذيـ ــن ال
تتجاوز فترة سفرهم أربعة
 4أيــام ،ال يلزم إجــراء فحص
 PCRعند عودتهم إذا كانت
شـ ـه ــادة  PCRا ل ـ ـصـ ــادرة عــن
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ق ـبــل م ـغ ــادرة
البالد ال تزال سارية.

تمكنا من
إنشاء 48
ً
متجرا
بعضها معفى
من الرسوم
الجمركية
ومطاعم منذ
التشغيل

تحقيق إيرادات
• مــاذا يعني لكم مشروع
مطار الكويت T4؟
 ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـح ـ ـ ّق ـ ـي ـ ـقـ ــة م ـب ـن ــىالركاب  T4يمثل لنا أكثر من
م ـجــرد عـمــل ت ـجــاري ربـحــي،
ف ـقــد تـعـتـقــد أن ــه أم ــر غــريــب،
لكننا علمنا منذ مشاركتنا
ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع أنـ ـن ــا بــال ـكــاد
نستطيع تحقيق إيرادات من
خــال مـشــروع  ،T4ومــع ذلك
بدأنا هذا العمل بالنظر إلى
ال ـصــداقــة طــوي ـلــة األمـ ــد بين
كــوريــا وال ـكــويــت ،خــاصــة أن
فكرة مشروع  T4قادتنا الى
أنـ ــه ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون خ ـطــوة
م ــؤسـ ـس ــة "إن ـ ـ ـشـ ـ ــن" ال ـم ـه ـم ــة
لـ ــأمـ ــام ن ـح ــو الـ ـع ــال ــم لـنـشــر
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـتـشـغـيـلـيــة
المتقدمة لدينا هنا ،وآمل أن
تــؤدي قصة نجاح Incheon
في  T4إلى فوز لكل من كوريا
والكويت.
• ما سبب تميز  T4مقارنة
بالمباني األخرى؟
 نحاول التحكم في وقتم ـنــاولــة ال ــرك ــاب ًل ـكــل خـطــوة
من اإلجراء ات ،وفقا للمعايير
الدولية التحاد النقل الجوي
ال ـ ــدول ـ ــي ،الـ ـ ــذي أوصـ ـ ــى ب ــأن
ت ـك ـم ــل ال ـ ـم ـ ـطـ ــارات ال ــدولـ ـي ــة
وق ــت ال ـم ـغ ــادرة ف ــي أق ــل مــن
 40دقيقة ،وذ لــك لتقليل هذا
ال ـ ــوق ـ ــت قـ ـ ــدر اإلم ـ ـ ـكـ ـ ــان ،ف ـقــد
وق ـعــت  T4اتـفــاقـيــة مـسـتــوى
الخدمة مع الخطوط الجوية

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وضـ ـبـ ـط ــت ع ــدد
على
مكاتب تسجيل الوصول ً
مـنـطـقــة وزن األم ـت ـع ــة ،وفــقــا
لعدد من الرحالت المغادرة،
وعـلـيــه أص ـبــح وق ــت م ـغــادرة
الــرح ـلــة فــي  T4بـغـضــون 25
دق ـي ـقــة ف ــي ال ـم ـتــوســط ،وهــو
أق ـصــر بـكـثـيــر م ــن الـمـعــايـيــر
الدولية.
بــاإلضــافــة ال ــى ان ـنــا بــدأنــا
ف ــي مــراق ـبــة خ ــدم ــات الــركــاب
مــن خ ــال األج ـه ــزة الـلــوحـيــة
والـمــوظـفـيــن ال ـمــدرب ـيــن قبل
" ،"COVID - 19و ب ــدأ ن ــا مــرة
أخ ـ ـ ــرى مـ ــع اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ه ــذه
الـ ـم ــراقـ ـب ــة لـ ـسـ ـم ــاع أصـ ـ ــوات
ال ــرك ــاب ،وي ــأت ــي ه ــذا الـعـمــل
ب ـ ـعـ ــد س ـ ـ ـنـ ـ ــوات طـ ــوي ـ ـلـ ــة م ــن
الخبرة ،وخاصة بعد اختيار
مطار "إنـشــن" الــدولــي أفضل
مـطــار خــدمــة فــي الـعــالــم مــدة
 13ع ــا م ــا م ـت ـتــا ل ـيــة م ــن قـبــل
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـم ـ ـطـ ــار الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
وي ــرج ــع ذلـ ــك إلـ ــى ح ــد كـبـيــر
إلى عمليته السريعة ،إضافة
ال ــى الـتـحـكــم أي ـضــا فــي وقــت
مناولة الركاب في كل خطوة
م ـ ــن اإل ج ـ ـ ـ ـ ــراء ف ـ ــي  T4و ف ـق ــا
ل ـل ـم ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة الت ـحــاد
النقل الجوي الدولي.
كـ ـم ــا قـ ـ ــام م ـ ـطـ ــار "إن ـ ـشـ ــن"
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـت ـح ـس ـي ــن ت ـجــربــة
ال ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ــديـ ـ ــه م ـ ـ ــن خ ـ ــال
مـتـجــر ال ـســوق ال ـحــرة رق ــم 1
وال ـم ــراف ــق ال ـت ـجــاريــة عــالـيــة
ال ـ ـجـ ــودة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وهـ ــذا
هـ ــو س ـب ــب ت ـغ ـي ـي ــرن ــا لـخـطــة
الـ ـمـ ـنـ ـش ــأة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـ ـ ـ T4
عندما بــدأنــا الـمـشــروع ألول
مرة ،على الرغم من التخطيط
لـ ـ  T4كـمـحـطــة دع ــم  ،وجــذب
أف ـض ــل ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
والتصميم.

نظام دقيق

قدمنا برامج
تدريب
للشباب
الكويتيين
على تشغيل
المطارات

• م ــاذا قــدمـتــم خــال فترة
ع ـم ـل ـك ــم فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خ ــال
العامين الماضيين؟
 إذا ن ـظ ــر ن ــا إ ل ـ ــى ا لـ ـ ــوراءفي العامين الماضيين ،فقد
حــدثــت أش ـي ــاء ك ـث ـيــرة .أثـنــاء
ع ـم ـلــي ك ـن ــائ ــب ل ـلــرئ ـيــس فــي
مـطــار إنـشـيــون الــدولــي ،كــان
أكـ ـث ــر مـ ــا أكـ ــدتـ ــه هـ ــو إن ـش ــاء
نـ ـظ ــام ت ـش ـغ ـيــل مـ ـط ــار دق ـيــق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار  24س ـ ــا ع ـ ــة مــن
خــال مركز عمليات المطار
( ،)AOCو هـ ـ ــذا مـ ــا ق ـم ــت بــه
خالل تأسيس .T4
و ب ـمــا أن  T4تــم تصميمه
ف ـ ــي األصـ ـ ـ ــل ك ـم ـح ـط ــة دع ـ ــم،
لـ ــم ي ـت ــم ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـم ــراف ــق
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة لـ ـخ ــدم ــة

كوانغ سو لي
الـ ـ ــركـ ـ ــاب ،ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــذي
ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــت  I n c h e o nخـ ـط ــة
لـ ـتـ ـط ــوي ــر م ـ ـن ـ ـشـ ــأة تـ ـج ــاري ــة
جديدة لتوسيعها وتحديث
التصميم التجاري.
باإلضافة إلى ذلك ،حاولنا
إ ظ ـهــار أن إ نـشـيــون مختلفة
ف ــي ك ــل ش ـ ــيء ،خ ــاص ــة فـيـمــا
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـصـ ـي ــان ــة الـ ـمـ ـط ــار،
و نـتـيـجــة لــذ لــك ،ف ــإن المبنى
ال ـم ـص ـمــم ل ـل ـت ـعــامــل م ــع 4.5
مــايـيــن ش ـخــص ،تـعــامــل مع
 4.9ماليين شخص بسالسة
ال ـعــام الـمــاضــي ،وتـمـكـنــا من
ً
إنشاء  48متجرا بما في ذلك
م ـتــاجــر م ـع ـفــاة م ــن ال ــرس ــوم
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة وم ـ ـطـ ــاعـ ــم م ـنــذ
تشغيلها.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـت ـشــار
 COVID-19وتعليق تطوير
تشغيل ا لـمـطــار ،فإننا نبذل
قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا إلجـ ـ ــراء ات
تـشـغـيــل الـمـطــار واسـتـئـنــاف
تـشـغـيــل ال ــرح ــات الـتـجــاريــة
منذ مطلع أغسطس الماضي،
باالضافة إلى أننا حتى أثناء
تـعـلـيــق ال ــرح ــات الـتـجــاريــة،
قامت "إنشن" باالستعدادات
ل ـم ـن ــع ا نـ ـتـ ـش ــار COVID-19
ف ــي الـمـبـنــى وض ـم ــان الـسـفــر
اآلم ــن لـلـمـســافــريــن مــن خــال
تطبيق التباعد االجتماعي
وفحص الحرارة الذي يتم من
خــال اإلش ـعــارات المنشورة
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ـكـ ـ ــان بـ ــال ـ ـم ـ ـطـ ــار،
بـ ـ ـ ــاالضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــب
حـ ــواجـ ــز وم ـع ـق ـم ــات ي ــدوي ــة
للحماية من الفيروسات في
جميع المناضد والمنشآت
ً
ال ـت ـج ــاري ــة ،ف ـض ــا ع ــن إل ــزام
جميع العمال بارتداء أقنعة
وقفازات.
ً
ك ـمــا قـمـنــا أ ي ـض ــا بتنظيم
ا لــر حــات ا لـجــو يــة الستقبال
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن الـ ـع ــالـ ـقـ ـي ــن فــي
ال ـخ ــارج خ ــال ف ـتــرة اإلج ــاء
ا لــو طـنــي للكويتيين ،لكنني
آمل أن يكون هذا االستئناف
ـان
ب ـم ـث ــاب ــة افـ ـتـ ـت ــاح ك ـب ـي ــر ثـ ـ ٍ
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ـنـ ــى ،وسـ ـنـ ـسـ ـتـ ـجـ ـي ــب
بـ ـم ــرون ــة ل ـ ـلـ ــزيـ ــادة فـ ــي ع ــدد
ً
ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا التـ ـ ـج ـ ــاه
 Covid-19وا لـ ـت ــر كـ ـي ــز عـلــى
قفزة إلى األ مــام في الخدمة،
مع عقلية فتح المنفذ الثاني.
• و مـ ـ ـ ــا ا ل ـ ـعـ ــرا ق ـ ـيـ ــل ا لـ ـت ــي
واجهتموها في تشغيل T4؟
 األو لــى بالطبع هي أزمةكوفيد  ،-19التي غيرت مسار
تشغيل المطار الذي أنشأناه
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ،فـ ـ ـخ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـت ــي ت ــوق ــف ف ـي ـهــا ال ـم ـط ــار،
أنشأ جميع موظفي "إنشن"
إج ــراء ات جــديــدة فــي المطار

 T2خطوة مثالية للتطلع إلى المستقبل

ً
لي متحدثا إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير عوض التعمري)

ذكــر كــوانــغ ســو لــي ،أن مـطــار الكويت
يتعامل فــي الــوقــت الحالي مــع نحو 13
مليون شخص من خالل  5مباني ركاب
منذ عام  ،2019إال أن المرافق واألنظمة
الحالية ليست كافية للتعامل مع الطلب
المتزايد على الرحالت.
وأض ـ ــاف س ــو ل ــي أن ــه لـلـتـعــويــض عن
هذا الطلب يجب أن يكون بناء  ،T2الذي
تدفع الحكومة الكويتية من أجله ،خطوة
مثالية للتطلع إلى المستقبل ،مستطردا:
ومن أجل أن يساهم  T2بنجاح في محور
الـ ـطـ ـي ــران ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ي ـجــب أن يـكــون
ً
ً
مستعدا مسبقا لضمان السفر السلس

«الهندسية» :الالئحة «المهنية» تحد االتجار بالتراخيص

السلمان :إنجازها يعكس نجاح المجتمع المدني في تنظيم سوق العمل
ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والــدور االستشارية
بدر السلمان ،إصدار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان
الئحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية.
وقال السلمان ،في بيان صحافي أمس ،إن مشاركة االتحاد
وجمعية المهندسين والبلدية والـجـهــات األخ ــرى فــي إعــداد
الالئحة تعكس نجاح مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم
سوق العمل المهني واالرتقاء بأداء مؤسساتنا المهنية ،كما
تمثل نموذجا يحتذى لالستفادة من تجارب المجتمع المدني
المهني في العمل الرسمي.
وأضـ ــاف الـسـلـمــان :إن ـنــا فــي الـمـكــاتــب الـهـنــدسـيــة نــؤكــد أن
م ـثــل هـ ــذه ال ــائ ـح ــة سـتـحـفــظ دي ـم ــوم ــة واسـ ـتـ ـم ــراري ــة الـعـمــل
االستشاري والهندسي ،وسترتقي بمكاتبنا الهندسية ودورنا
االستشارية الى العالمية ،مؤكدا أن الالئحة تضمن لمن يرغب

مــن المهندسين الكويتيين ا ب ـقــاء مكتبه ا لـهـنــد ســي أو داره
االستشارية أو تأسيس شركات مهنية هندسية ،وذلــك بعد
تقديم إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية.
وأوض ــح ان رأس الـمــال األدن ــى والمحدد ب ـ  100ألــف دينار
ووجود مجلس إدارة للشركة ومدير عام له مهمات وواجبات
وحقوق كلها عناصر ستحد من عملية االتجار بالتراخيص
الهندسية وتأجيرها من الباطن ،مما سيرتقي باألداء المهني
ويرفع من مستوى جودة منتجاتنا الهندسية ،مضيفا أن "هذا
لن يغنينا عن االستمرار في المطالبة بالقيام مع بلدية الكويت
وغيرها من الجهات المعنية بالسماح بالضبطية القضائية
وال ـت ـف ـت ـيــش ع ـلــى ال ـم ـكــاتــب لـلـحــد م ــن االتـ ـج ــار بــالـتــراخـيــص
الهندسية".

بدر السلمان

للتشغيل ا لـمـتـكــا مــل لــأ نـظـمــة الطرفية
الخمسة الحالية.
وتابع :ولعل الحديث عن تأخر مطار
هونغ كونغ  2ومطار برلين لمدة شهرين
إلـ ــى ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،ب ـس ـبــب ف ـشــل تـكــامــل
األنظمة في المطارات مثل نظام مناولة
األم ـت ـعــة ،فـهـنــاك ح ـلــول لـمـنــع مـثــل هــذه
ً
المشاكل مـقــدمــا ،مــن خــال وضــع مطار
إنشيون الدولي  20.000قطعة من األمتعة
في نظام مناولة األمتعة وإجــراء عملية
اختبار شاملة لتشغيل المبنى الجديد
بنجاح.

بـ ـ ـه ـ ــدف ضـ ـ ـم ـ ــان أن ي ـت ـم ـكــن
الركاب من السفر بأمان دون
انتشار الفيروس.
ا مــا الثانية ،فهي حرصنا
على تشغيل مـطــار إنشيون
ً
ال ــدول ــي وف ـقــا لـلـعـقــد الـمـبــرم
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي م ــن
خالله قمنا بتنفيذ الصيانة
مباشرة في المطار من خالل
موظفي  Incheonواالشراف
على صيانة المقاول جنكيز
.Cengiz
ك ـمــا ان ال ـخــدمــة األرض ـيــة
لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران جـ ـ ــزء مــن
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة،
وال ـت ــي ت ـع ـمــل إم ــا بـمـفــردهــا
أو مــن خ ــال عـقــد مــع شــركــة
ال ـم ـن ــاول ــة األرض ـ ـيـ ــة ،وال ـت ــي
ت ــأت ــي م ــن خ ـ ــال م ـم ــارس ــات
المطارات العالمية ،خاصة ان
"إنشن" تهتم باإلدارة العامة
ل ــوك ــاالت الـمـنــاولــة األرض ـيــة
واتفاقيات مستوى الخدمة
( )SLAsلضمان المستويات
التشغيلية العالمية لـ .T4

تدريب الشباب
• ما ربحية مطار إنشيون
الدولي من التشغيل؟
 علمنا منذ ا لـبــدا يــة أننابالكاد نستطيع تحقيق ربح
م ــن خـ ــال ت ـش ـغ ـيــل  ،T4و تــم
اختيار  Incheonبأقل عرض
س ـع ــر وا ل ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل  64فــي
الـمـئــة فـقــط مــن أعـلــى عــرض،
ومع ذلك فقد أوفينا بجميع
ا لـنـطــا قــات ا لـمـتـعــا قــد عليها،
وع ــززن ــا اإلي ـ ـ ــرادات لـلـكــويــت
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ـحـ ـسـ ـي ــن خ ـط ــة
المساحات التجارية وتدريب
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ع ـلــى
ال ـصــداقــة طــوي ـلــة األمـ ــد بين
الكويت وكوريا الجنوبية.
وأر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــار ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــي ال ي ــأخ ــذ
أي إي ـ ـ ـ ــرادات م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـت ـجــاريــة لـلـمـبـنــى ،ب ــل يـتــم
إرس ــال جـمـيــع اإلي ـ ــرادات من
ال ـمــرافــق الـتـجــاريــة مـبــاشــرة
إل ــى الـحـكــومــة ،مـثــل اإليـجــار
وا لـتــي ال تأخذ  Incheonأي
عائد من تشغيل .T4

خطة عمل
• و مــا هي خطتكم للعمل
خالل السنة الثالثة؟
 لـ ــدي خ ـط ـت ــان م ـه ـم ـتــان:ً
أوال يـجــب تـشـغـيــل عمليات
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل
 ،COVID-19وتحقيقا لهذه
الـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة سـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــوم ب ـت ـن ـف ـي ــذ
قواعد الحجر الصحي بدقة
ل ــدع ــم ال ـس ـفــر اآلم ـ ــن ل ـلــركــاب
حتى يتم تسويق اللقاحات
والعالجات.
والـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ـ ــي ت ـث ـق ـي ــف
الشباب الكويتي وتعليمهم
من خالل الدراية العملية في
المطارات ،خاصة اننا قدمنا
ل ـه ــم بـ ــرامـ ــج ت ــدري ـب ـي ــة عـلــى
تشغيل المطارات للكويتيين
وأرس ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار
"إنشن" في كوريا الجنوبية
لـ ـن ــوض ــح لـ ـه ــم الـ ـمـ ـم ــارس ــات
الدولية .وهذا العام ،سنعمل
عـلــى تـعــزيــز تـعـلـيــم الـشـبــاب
ً
ال ـك ــوي ـت ــي وف ـ ـقـ ــا إلرشـ ـ ـ ــادات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،مــع
التركيز على جعلهم خبراء
في مجال مشغلي المطارات
في المستقبل.

«إحياء التراث» :إشهار إسالم
مهتد خالل 2019
300
ٍ
ق ـ ــال أمـ ـي ــن س ــر ج ـم ـع ـيــة إحـ ـي ــاء الـ ـت ــراث
اإلسالمي وليد الربيعة ،إن الكويت أصبحت
ً
م ـ ـثـ ــاال ي ـح ـت ــذى بـ ــه فـ ــي الـ ـعـ ـط ــاء ال ـخ ـي ــري
اإلن ـس ــان ــي ،مــوج ـهــا ال ـش ـكــر إل ــى الـحـكــومــة
لدعم الجمعيات الخيرية والمبرات والفرق
التطوعية وغيرها لمساعدة المسلمين في
شتى بقاع األرض.
وأض ـ ـ ــاف ال ــرب ـي ـع ــة ،ف ــي ت ـص ــري ــح أم ــس،
أن إدارة لـجــان الــزكــاة والـصــدقــات التابعة
للجمعية ساهمت في إحياء فريضة إيتاء
الــزكــاة ،والمساعدة فــي ســد حاجة الفقراء

والـمـحـتــاجـيــن داخـ ــل ال ـكــويــت ،حـيــث تمت
مـســاعــدة  7500أس ــرة خ ــال ال ـعــام ،مــردفــا:
ك ـم ــا دخ ـ ــل اإلسـ ـ ـ ــام أكـ ـث ــر مـ ــن  300مـهـتــد
ومهتدية خالل عام  2019من خالل اللجان
المتخصصة بدعوة الجاليات.
وتابع :كما نظمت الجمعية أكثر من 200
درس ومحاضرة علمية ،وإقامة العديد من
ً
الدورات والملتقيات ،إضافة لدعم  30مركزا
ي ـضــم  120حـلـقــة لـتـحـفـيــظ الـ ـق ــرآن الـكــريــم
شــارك فيها أكثر من  5آالف طالب وطالبة
على مدار العام.
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وج ــه وك ـي ــل وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب
التعاونيات إلى إعفاء المبادرين
أصحاب األفــرع المستثمرة في
الجمعيات من القيمة اإليجارية
ال ـش ـهــريــة ،وف ــق الـنـســب األرب ــع
الـ ـمـ ـح ــددة س ـل ـف ــا ،نـ ـظ ــرا لـتــأثــر

أن ـش ـط ـت ـهــم س ـل ـبــا بـ ــاإلجـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
ال ـح ـكــومــة ل ـمــواج ـهــة تــداع ـيــات
انتشار فيروس كورونا ،وغلق
م ـحــال ـهــم خ ــال ف ـت ــرات الـحـظــر
الجزئي والكلي.
وأش ـ ـ ـ ــاد ش ـع ـي ــب ب ــال ـج ـه ــود

الـمـبــذولــة مــن رؤس ــاء وأعـضــاء
مـ ـج ــا ل ــس إدارات ا ل ـج ـم ـع ـيــات
وال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ـهــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
الجائحة حتى اآلن ،وحرصهم
ـاف
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـخـ ـ ــزون كـ ـ ـ ٍ
م ــن ال ـس ـلــع وال ـ ـمـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة

اتحاد الجمعيات :لن نقف موقف المتفرج بعد اآلن
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية
االسـتـهــاكـيــة فـهــد الـكـشـتــي أن دور وزارة
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة هــو المحافظة على
ً
أموال المساهمين ،متمنيا أن تقف الوزارة
مــع االتـحــاد لما فيه مصلحة المساهمين
والجمعيات التعاونية.
وقـ ــال الـكـشـتــي ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
إن االتحاد هو الممثل الوحيد للجمعيات

التعاونية ،والناقل لهمومهم ومشاكلهم،
ويجب أن توقف ال ــوزارة الـقــرارات الفردية
الـتــي تـتـخــذهــا وت ـبــدأ فــي إش ــراك أصـحــاب
الشأن بالقرارات التي تخصهم.
ولفت إلى أن قرار إعفاء المستثمرين في
الجمعيات التعاونية من اإليجار سيضع
ً
عــامــات اسـتـفـهــام حـيــال ال ـ ــوزارة ،معتبرا
أن م ـثــل هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات الـمـجـحـفــة تجعل

ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة تـتـكـبــد الـخـســائــر
وتحرج مجالس اإلدارات أمــام مساهميها
حيث يتم استنزاف أموالها بقرارات وزارية
غ ـي ــر مـ ــدروسـ ــة واس ـت ـب ــاح ــة ت ـل ــك األمـ ـ ــوال
ً
وتوجيهها لغير المستحقين ،مشيرا إلى أن
االتحاد لن يقف موقف المتفرج بعد اآلن عن
أي استنزاف ألموال مساهمي الجمعيات أو
زعزعة مراكزها القانونية والمالية.

افتتاح طرق خدمية على طريق  602اليوم

والـتـكـمـيـلـيــة ،تـنـفـيــذا لسياسة
الــدولــة الــرامـيــة إل ــى المحافظة
على األمن الغذائي.
وكـ ــانـ ــت «ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» عـمـمــت
على اتحاد الجمعيات خطتها
إلعفاء المبادرين ،والتي شملت
 4مراحل ،األولــى من  22مارس
حتى قبل فرض الحظر الكلي في
 9مايو ،وتعفى خاللها األفــرع
من القيمة اإليجارية بنسبة 50
فــي الـمـئــة لــأنـشـطــة المسموح
ل ـه ــا ب ــالـ ـم ــزاول ــة مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة،
و 100فــي المئة لألنشطة غير
المسموح لها.
وت ـش ـم ــل ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
ال ـف ـتــرة مــن  10حـتــى  31مــايــو،
وت ـق ــرر إع ـف ــاء جـمـيــع األنـشـطــة
م ــن اإليـ ـج ــار ب ـ ـ ــ 100ف ــي ال ـم ـئــة،
و»الثالثة» من مطلع يونيو حتى
 30أغسطس بواقع  50في المئة،
بــاسـتـثـنــاء غـيــر الـمـسـمــوح لها
بـمــزاولــة الـنـشــاط فأعفيت 100

●
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أعلنت الهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل الـبــري،
بــالـتـنـسـيــق م ــع اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور بـ ــوزارة
الداخلية ،افتتاح طريق خدمي بطول  1800متر
مربع مع التفاف عكسى على طريق  ،602اليوم،
وكــذلــك افـتـتــاح دوار وطــريــق مـسـتـحــدث بطول
 700متر مربع يربط منطقة عبدالله المبارك مع
طريق .602

وأشـ ــارت الـهـيـئــة ،فــي بـيــان لـهــا أم ــس ،ال ــى أن
هذه الطرق تعتبر جزءا من إعادة تأهيل الطريق
القائم « ،»602ليصبح بالمواصفات الهندسية
للطرق السريعة ،وهو ضمن أعمال المرحلة األولى
لمشروع طريق الدائرى  6.5السريع.
ووجهت الهيئة الشكر إلى فريق العمل وجميع
الــوزارات والهيئات التى ساهمت فى نجاح هذا
العمل.

تطعيم «الرعاية»
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف ال ــوكـ ـي ــل
المساعد لشؤون قطاع الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـ ـ ــوزارة ال ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة مـسـلــم الـسـبـيـعــي
أن ال ـق ـطــاع يـعـكــف حــالـيــا على
حـ ـص ــر أس ـ ـمـ ــاء وأعـ ـ ـ ـ ــداد نـ ــزالء
وم ــوظ ـف ــي إدارات م ـج ـمــع دور
الرعاية االجتماعية ،استعدادا
لـ ـتـ ـطـ ـعـ ـيـ ـمـ ـه ــم ضـ ـ ـ ــد ف ـ ـي ـ ــروس
اإلنفلونزا الموسمية وااللتهاب
الــرئــوي الـحــاد ،مضيفا أن ثمة
تنسيقا يجري مع وزارة الصحة
لتحديد مــواعـيــد أخ ــذ الطعوم
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـك ــون تـ ـب ــاع ــا وع ـل ــى
مراحل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي،

عبدالعزيز شعيب

مسلم السبيعي

لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،أن الـتـطـعـيـمــات
سـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل ج ـ ـم ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزالء
والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والوافدين ،إضافة إلى الراغبين
م ــن أب ـن ــاء ال ـح ـضــانــة الـعــائـلـيــة
ق ــاطـ ـن ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة ،الفـتــا إل ــى أن

الـتـطـعـيـمــات اخ ـت ـيــاريــة حسب
رغـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخـ ـ ــص ،وأوضـ ـ ـ ـ ــح
أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ب ـ ـ ــدأ ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــودة
ال ـت ــدري ـج ـي ــة ل ـب ـعــض األن ـش ـطــة
داخـ ـ ـ ــل م ـج ـم ــع دور ال ــرع ــاي ــة،
م ــع عـ ــدم إهـ ـم ــال االشـ ـت ــراط ــات
االحترازية والصحية.

 3وفيات و 682إصابة بـ«كورونا» وشفاء
«المرور» :ربط إلكتروني
مع شركات ًتأجير السيارات  620و ٥٤٣١مسحة خالل  ٢٤ساعة

التسجيل يبدأ اعتبارا من مطلع نوفمبر
مــن الشركة المالكة للمركبة
● محمد الشرهان

جانب من الطرق المفتتحة

في المئة ،و»الرابعة» اعتبارا من
مطلع سبتمبر ،وسيتم خاللها
سداد القيمة اإليجارية كاملة.

أ ك ـ ـ ـ ـ ــدت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـمــرور أن تـشـغـيــل بــرنــامــج
الــربــط اإللـكـتــرونــي المباشر
مــع مكاتب تأجير السيارات
يوفر قاعدة البيانات األمنية
والمرورية للمستأجرين لدى
الوزارة.
وق ــال ــت اإلدارة ،ف ــي بـيــان
أمس ،إن برنامج الربط يتيح
إلدارة تـحـقـيــق ال ـم ـخــال ـفــات
تسجيل المخالفات المرورية
إل ـك ـتــرون ـيــا وب ـش ـكــل مـبــاشــر
على المستأجر دون الحاجة
الى المراجعة من قبل شركات
التأجير لتحويل المخالفات

الى المستأجر بناء على العقد
ا لـمـبــرم بينهما ،كما يساهم
في انهاء المعامالت الورقية.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ــر ب ـ ـ ــط
اإللكتروني يتطلب مراجعة
ادارة ت ـح ـق ـيــق ا ل ـم ـخ ــا ل ـفــات
المرورية (شعبة الشركات) من
قبل شركات تأجير السيارات
اع ـت ـب ــارا م ــن م ـط ـلــع نــوفـمـبــر
ال ـم ـق ـبــل لـتـعـبـئــة االس ـت ـم ــارة
للحصول على كلمة المشغل
وال ـ ــرق ـ ــم ال ـ ـسـ ــري لـ ـلـ ـب ــدء فــي
استخدام النظام ،مشيرة إلى
أن ذلك يأتي من خالل التعاون
الـمـشـتــرك مــع اإلدارة العامة
لنظم المعلومات.

تراجع مرضى العناية المركزة بـ  122حالة
●

عادل سامي

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة تـسـجـيــل  682إصــابــة
جــديــدة بــال ـمــرض خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة،
ليرتفع اإلجـمــالــي المسجل فــي الـبــاد إلــى 122
ألفا و 317حالة ،إلى جانب  3حاالت وفاة نتيجة
مضاعفات المرض ،ليرتفع المجموع حتى اليوم
إلى  ،749لتصل نسبة الوفيات من اإلصابات إلى
 6في األلف.
وأكدت الوزارة ،في البيان اإلحصائي اليومي،
لـلــوقــوف عـلــى آخ ــر مـسـتـجــدات الـفـيــروس شفاء
 620حالة ،ليرتفع اإلجمالي إلى  113ألفا و391
حالة بنسبة  92.7في المئة من إجمالي اإلصابات
فــي الـبــاد ،عقب التأكد مــن تماثل تلك الحاالت
للشفاء ،بعد إجراء الفحوصات الطبية ،والخطوات
المتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية

في أقسام العناية المركزة بلغ  122حالة ،ليصبح
ب ــذل ــك ال ـم ـج ـمــوع ال ـك ـلــي ل ـمــن ث ـب ـتــت إصــابـتـهــم
ومازالوا يتلقون الرعاية  8177حالة.
وذك ــرت أن عــدد المسحات الـتــي تــم إجــراؤهــا
خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة بـلــغ  ،5431ليبلغ
مجموع الفحوصات منذ بــدايــة الجائحة حتى
اآلن  881ألفا و ،681وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات
الجديدة من المسحات  12.55في المئة.
وجددت «الصحة» دعوة المواطنين والمقيمين
لمداومة األخذ بكل سبل الوقاية ،وتجنب مخالطة
اآلخ ــري ــن ،وال ـحــرص عـلــى تطبيق استراتيجية
ال ـت ـبــاعــد ال ـب ــدن ــي ،مــوص ـيــة ب ــزي ــارة الـحـســابــات
الرسمية للجهات الرسمية في الدولة ،لالطالع
على اإلرش ــادات والتوصيات ،وكــل ما من شأنه
المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

جامعة الكويت تنتهي اليوم
الكويت والسعودية توقعان اتفاقية
لفحص المعدات الكهربائية واعتمادها من استقبال طلبات االلتحاق

استمرار قبول طلبة المنح ومنتسبي المؤسسات العسكرية

العتل :دعم الربط الخليجي من خالل توحيد المعايير
●
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أب ــرم ــت الـ ـك ــوي ــت ،م ـم ـث ـلــة فــي
جمعية المهندسين ،والسعودية،
مـمـثـلــة ف ــي الـمـخـتـبــر الخليجي
لـفـحــص ال ـم ـع ــدات الـكـهــربــائـيــة،
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـف ـح ــص
والـتـفـتـيــش واالع ـت ـمــاد للمرافق
والشركات الصناعية ومصنعي
ال ـم ـع ــدات ،وأق ـي ــم ح ـفــل الـتــوقـيــع
ع ـ ـبـ ــر تـ ـقـ ـنـ ـي ــة «زووم» ،أ م ـ ــس،
ووقعها رئيس الجمعية فيصل
ال ـع ـت ــل عـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـك ــوي ـت ــي،
وع ــن الـجــانــب الـسـعــودي وقعها
الرئيس التنفيذي للمختبر صالح
العمري.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ــل إن ات ـ ـمـ ــام ه ــذه
ال ـم ــذك ــرة ي ــدع ــم عـمـلـيــات الــربــط
الكهربائي الخليجي ،مــن خالل
توحيد المعايير والـمــواصـفــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،خ ــاص ــة ف ــي م ـجــال
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ،وتــوحـيــدهــا

في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة
الكهربائية التقليدية ومعداتها،
مضيفا أن إطار التعاون سيكون
مهنيا هندسيا ،ويشمل خدمات
الـفـحــص والـتـفـتـيــش واالع ـت ـمــاد
لـلـمــرافــق وال ـشــركــات الصناعية
ومصنعي المعدات.
وأضـ ــاف ان «ال ـم ــذك ــرة تشمل
المنفعة المتبادلة لكال الطرفين
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ــدري ــب وتــأه ـيــل
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وإص ـ ـ ـ ــدار
ال ـش ـه ــادات ال ـم ـع ـت ـمــدة وتـطــويــر
مـعــامــل ال ـتــدريــب المتخصصة،
وسنعمل مع األشقاء السعوديين
ل ـخ ـل ــق دور فـ ــاعـ ــل ف ـ ــي ت ـع ــزي ــز
ال ـف ـح ــص واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـفـنـيــة
المعتمدة لــأ جـهــزة الكهربائية
وأن ـظ ـمــة ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة في
ال ـك ــويــت ل ـل ـتــوافــق م ــع أشـقــائـهــا
فــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــدول
الخليج العربية بشكل خاص».
وأشــار إلــى أن المذكرة تشمل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ـع ــام ــل

مقابالت «تفتيش الجمارك»
في «االتصاالت»  8نوفمبر
«التطبيقي» :استقبال المستجدين حتى الغد
● أحمد الشمري
كشف رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ضاري الشمري ،لـ«الجريدة»،
ع ــن مــواع ـيــد ال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة لـتـخـصــص تفتيش
جمارك ،من  8حتى  10نوفمبر المقبل ،في المعهد العالي
لالتصاالت والمالحة.
وأ كــد رئيس اللجنة الطالبية ولجنة المستجدين في
االتحاد خالد الوقيت أن فترة تسجيل المستجدين الراغبين
في االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة تستمر حتى الغد.
وأهـ ـ ــاب ال ــوق ـي ــت ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،بـجـمـيــع زمــائــه
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل س ــرع ــة الـ ـت ــواص ــل مـ ــع لـجـنــة
المستجدين ،عبر حساب االتحاد على «تويتر» و«انستغرام»
(@ ،)paaet_pstuلمساعدتهم في تسجيل بياناتهم وفقا
لنظام الهيئة اإللكتروني.
وتوجه بالشكر إلى زمالئه أعضاء لجنة المستجدين،
على مــا يبذلونه مــن جهد فــي استقبال طلبات زمالئهم
وإن ـه ــاء إجـ ـ ــراءات تـسـجـيـلـهــم ،وال ـش ـكــر م ــوص ــول إل ــى كل
موظفي الهيئة الذين شاركوا في عملية التسجيل ،متمنيا
لزمالئه الذين سيتم قبولهم في كليات ومعاهد الهيئة
السداد والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.

التدريب المتخصصة ،وتطوير
الـ ـمـ ـن ــاه ــج ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ل ـق ـيــاس
القدرات المهنية والفنية ،وعمل
االختبارات المهنية للمهندسين
والفنيين ،مضيفا أنه سيتم إبرام
اتـ ـف ــاق خـ ــاص ل ـكــل مـ ـش ــروع مــن
المشاريع التي سيتم القيام بها
وفقا للمذكرة.
وأكــد أنه حرصا من الجمعية
ع ـلــى إن ـج ــاح ه ــذا ال ـع ـمــل الـفـنــي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ،ودع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه ب ـك ــل
ال ـ ـس ـ ـبـ ــل ،كـ ـلـ ـف ــت رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة د .بـ ــدر
الـ ـط ــوي ــل بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـس ـيــق
والـتــرتـيــب ،وتفعيل الـعــاقــة مع
المختبر الخليجي في الخدمات
وال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فــي
خدمة العمل الهندسي بالبلدين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـلـمـخـتـبــر الـسـعــودي
عن سعادة المختبر باالتفاق مع
جمعية المهندسين ،والتعاون مع
المهندسين الشباب في الكويت،

أوقات التبرع
بالدم خالل
العطلة

●

فيصل العتل

م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى «ان ـ ـنـ ــا ح ــري ـص ــون
على التعاون في مجاالت الطاقة
المتجددة لتطوير المواصفات
والمقاييس العالمية بما يتواءم
مــع متطلبات البيئة الخليجية
القاسية».

حمد العبدلي

تـنـتـهــي ع ـم ــادة ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل بجامعة
ال ـكــويــت ال ـي ــوم م ــن اسـتـقـبــال طـلـبــات االلـتـحــاق
بكليات الجامعة للعام الجامعي ،٢٠٢١/٢٠٢٠
والتي بدأت في  10الجاري.
وشمل استقبال الطلبات الطلبة الكويتيين
وأبناء الكويتيات ،ومواطني دول مجلس التعاون،
والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا
من أبناء الكويتيات ،وخريجي النظام الموحد
والمعهد الديني والثانوية األميركية ،وخريجي
الثانوية االنكليزية ،وذلك وسط اقبال كبير من
المتقدمين في ظل نسب النجاح المرتفعة هذا
العام من خريجي الثانوية العامة مقارنة باألعوام
ال ـســاب ـقــة ،وال ـت ــي وص ـلــت ال ــى  97ف ــي ال ـم ـئــة ،إذ
حدد مجلس الجامعة خالل اجتماعه األخير في
بداية أكتوبر الجاري نحو  8127طالبا وطالبة
لاللتحاق بالجامعة.
وأعـلـنــت عـمــادة الـقـبــول والتسجيل استمرار
تسلم شـهــادات الطلبة المحولين مــن جامعات
أخرى ،وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب ،وأكــاديـمـيــة سـعــد الـعـبــدالـلــه للعلوم
األمنية ،ومنتسبي الجيش الكويتي ،ومنتسبي
الحرس الوطني ،والمنح الثقافية ،حتى الخميس

 12نوفمبر المقبل.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي عـ ـم ــادة ال ـق ـبــول
والتسجيل لـ «الجريدة»« :ان العمادة تعكف حاليا
على فرز الطلبة المتقدمين العتماد قبولهم خالل
اليومين المقبولين» ،مبينة أن اعتماد القبول
يخضع لعدد مــن اإلج ــراء ات منها فحص نسب
المتقدمين ،واختيار األعلى منهم حسب الطاقة
االستيعابية لكل كلية ،ثم تحديد عدد المقاعد.
وأشــارت المصادر إلى أنه سيتم ترحيل عدد
من المقبولين للفصل الــدراســي الثاني كما هو
معمول به في السنوات األخيرة ،لتخفيف الضغط
على األساتذة في الفصل الدراسي األول.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ان ال ـ ـع ـ ــام الـ ـج ــامـ ـع ــي الـ ـح ــال ــي
 ٢٠٢١/٢٠٢٠اسـتـثـنــائــي ،خــاصــة مــع زي ــادة عــدد
الطلبة المتقدمين للجامعة بسبب ارتفاع نسب
الـنـجــاح فــي الـثــانــويــة الـعــامــة ،وكــذلــك تخفيض
ميزانية الجامعة بواقع  20في المئة عن العام
الـمــاضــي ،مما يجعل الجامعة ام ــام تـحـ ٍّـد كبير
فــي توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة
دون االخ ــال بالعملية االكــاديـمـيــة أو االعتماد
األكاديمي للجامعة.

أكد بنك الدم المركزي
أن ساعات التبرع خالل
ع ـط ـلــة ال ـم ــول ــد ال ـن ـبــوي
الـ ـش ــري ــف س ـت ـك ــون ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ـق ـب ــل مــن
الساعة السابعة صباحا
وحتى السابعة مساء.
وأعلن البنك ،في بيان،
أن ا ل ـع ـمــل ي ــوم الجمعة
 30أ كـ ـ ـت ـ ــو ب ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون
عـلــى نـظــام ال ـخ ـفــارة من
ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظـهـ ًـرا
حتى السابعة مساء .اما
يوم السبت فسيكون من
الساعة السابعة صباحا
وحتى السابعة  7مساء.

« :»GUSTتعيين كرم عضوة في «استشارية»
مجلس أمناء مؤسسة األبحاث االقتصادية
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ( )GUSTتعيين األسـتــاذة
ال ـم ـســاعــدة ف ــي ع ـلــم االق ـت ـص ــاد بـجــامـعــة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا د .فــدى
كـ ـ ــرم ،عـ ـض ــوة ف ــي ال ـل ـج ـن ــة االس ـت ـش ــاري ــة
الخاصة بمجلس أمـنــاء منتدى البحوث
االقتصادية ،إلى جانب األعضاء التسعة
المعينين في اللجنة االستشارية من قبل
ال ـم ـج ـلــس ل ـت ـقــديــم اإلرش ـ ـ ـ ــادات للمجلس
وال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي ح ــول ال ـمــوضــوعــات
ال ـجــوهــريــة الـمـتـعـلـقــة بمجتمع الـبـحــوث
وصناعة السياسات إلى جانب النظر في
الترشيحات ذات الصلة بمنتدى البحوث
االقتصادية.
وذكرت الجامعة في بيان صحافي
امس أن منتدى البحوث االقتصادية
يعتبر شبكة إقليمية من األكاديميين
وص ـن ــاع ال ـس ـيــاســات والـشـخـصـيــات
ا لـمــؤ ثــرة المهتمة بـتــرو يــج البحوث
االقتصادية العالية ا لـجــودة ،بهدف
الـمـســاهـمــة فــي الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة

في الدول العربية وإيران وتركيا.
وتــاب ـعــت الـجــامـعــة أن إدارة الـمـنـتــدى
تتم عبر مقرين في المنطقة ،هما القاهرة
ودبي ،حيث يتواجد المكتب الرئيسي في
العاصمة المصريةُ ،
ويــدعــم المنتدى عن
طــريــق الـعــديــد مــن المانحين اإلقليميين
والدوليين كالبنك الدولي وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية
والـصـنــدوق الـعــربــي لــإنـمــاء االقـتـصــادي
واالجتماعي.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن نـ ـش ــاط ــات م ـن ـتــدى
البحوث االقتصادية تتضمن تعبئة األموال
ل ـصــالــح ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـم ـع ـت ـمــدة وإدارة
مـ ـب ــادرات ال ـب ـحــوث اإلقـلـيـمـيــة الـمـخـتــارة
بعناية وتقديم التدريب وبرامج اإلرشاد
لصغار الباحثين ،وتتضمن كذلك تنظيم
حـلـقــات ال ـن ـقــاش وال ـمــؤت ـمــرات ب ـنــاء على
مخرجات البحوث ونشر نتائج الدراسات
من خالل قنوات متعددة بما في ذلك أوراق
الـعـمــل وال ـك ـتــب ومـلـخـصــات الـسـيــاســات،
وكذلك عن طريق بوابة سياسات منتدى

ال ـب ـحــوث االق ـت ـصــاديــة وال ـم ـعــروف بــاســم
«المنتدى».
وأض ــاف ــت ال ـجــام ـعــة أن ه ــذا الـتــرشـيــح
ً
يعد مرموقا يرفع من مكانة وشأن جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المحافل
اإلقليمية والعالمية والتأثير األكاديمي
ال ــذي تـسـعــى الـجــامـعــة إل ــى تحقيقه إلــى
جــانــب تـعــزيــز مكانتها وتــأثـيــرهــا ضمن
أفضل الجامعات المساهمة في البحوث
االق ـت ـصــاديــة فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشمال افريقيا.
نمو متزايد
ومــن جانبها ،قــالــت د .كــرم انـهــا خالل
ال ـس ـنــوات الـتـســع مــن ارتـبــاطـهــا مــع عمل
ً
منتدى البحوث االقتصادية ،شهدت نموا
ً
مـتــزايــدا فــي كــل عــام فــي مـجــال الــدراســات
االقتصادية فــي الـشــرق األوســط ومنطقة
شمال افريقيا وأش ــادت بإنجازات شبكة
منتدى البحوث االقتصادية.
وأضــافــت كــرم أنـهــا «تـتـشــرف بصفتها
عضوة هيئة تدريس في جامعة الخليج

فدى كرم
للعلوم والتكنولوجيا بأن تحظى بفرصة
العمل والمشاركة في اللجنة االستشارية
ً
ل ـم ـج ـلــس أم ـ ـنـ ــاء الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى» ،مـ ــؤكـ ــدة أن
الـتــرشـيــح سـيـعــزز إمـكــانـيــة الـجــامـعــة في
التعاون البحثي على المستويين الدولي
واإلقليمي إلى جانب تعزيز مكانتها في
نشر ثقافة البحث العلمي ذات األثر.

ترشيح عضو هيئة
التدريس بالمجلس
يعزز مكانة الجامعة
ويرفع شأنها
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أن تعود الى زيارة الواليات المتحدة األميركية وأنت ضمن وفد
من جميع دول العالم ليس كزيارتها عائليا أو سائحا ،حيث إنها
تجربة بطعم مختلف.
كنت من المحظوظين في اختيار وزارة الخارجية األميركية لزيارة
الواليات المتحدة ضمن برنامج «الزائر الدولي القيادي» لعام
.2020
هذا البرنامج هو إحدى استراتيجيات الذكاء اإلعالمي األميركي،
حيث تدعو وزارة الخارجية األميركية ،من خالله ،عددا من
القيادات الشابة من اإلعالميين والسياسيين واالقتصاديين
سنويا لزيارة الواليات المتحدة األميركية ،واالطالع على
تجربتها في االختصاص الذي يكون فيه ،وهو من وجهة نظري
من ضمن استراتيجية إعالم القوة الناعمة التي تستخدمها.
وهو برنامج ترعاه «الخارجية» وبدأت في تطبيقه عام 1940
ودعت اليه ،حتى اآلن ،أكثر من  5آالف شخص من كل دول
العالم ،لعل أشهرهم في العالم العربي كان الرئيس المصري
األسبق أنور السادات عام  ،1968والقائمة طويلة جدا وزاخرة
بالشخصيات التي تقلدت مناصب عليا بين الرئاسة ورئاسة الوزراء
والوزارات.

بدور المطيري تتوسط فريق الصحافيين المشارك في الزيارة

بدور المطيري *

«زائر دولي» في رحاب
استراتيجية إعالم القوة الناعمة

ً
رحلة استثنائية لـ  22صحافيا من حول العالم لمعايشة التجربة األميركية في الصحافة وحريتها
زيارة «واشنطن
بوست» تجربة
غير عادية...
ولقاء الصحافي
سكوت هيغهام
ّ ً
ثري جدا

وجـهــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ال ــدع ــوة لي
لالنضمام الى مجموعة من  22صحافيا حول العالم،
وقد ّ
أجلت الدعوة في العام الماضي بسبب أحداث
غريبة ،لتكون في هذا العام المميز ( ،)2020ولتحفر
معها ذكريات وأحداثا جمعت بين الطرافة والغرابة.
 22صحافية وصحافيا حول العالم من مختلف
الدول بأفكار وثقافات متعددة هي تجربة ثرية في ّ
حد
ذاتها ،وكذلك التنقل بين  4واليات على مدى  3أسابيع،
لالطالع على التجربة األميركية في الصحافة وحرية
الصحافة وآل ـيــات إدارة الصحف وغ ــرف األخ ـبــار...
وسأحاول سرد جزء من هذه الرحلة االستثنائية.

في واشنطن

في جامعة
ماساتشوستس
التقينا
البروفيسور
إيثان زوكرمان
وناقشناه
حول رؤيته
في اإلعالم
اإللكتروني

ب ــدأت الرحلة فــي العاصمة األميركية واشنطن،
واستهلت بــزيــارة الــى مكتب الديمقراطية وحقوق
اإلنسان والعمل في وزارة الخارجية ،حيث تم االطالع
على تجربة المكتب الــذي أنشئ عــام  1977وكيفية
تحرير التقارير وإعــدادهــا ورصدها من المنظمات
الدولية واإلقليمية لتعزيز الديمقراطية في جميع
أنحاء العالم.
ثاني المحطات كانت مركز الصحافيين العالمي،
وهــذا المركز يختزن جــزءا مني أنا شخصيا ،حيث
التقيت العديد من األصدقاء واألساتذة الذين تعلمت
على يدهم طوال  7أشهر حول الصحافة اإللكترونية
وتطوراتها ،وكانت فرصة ممتازة لاللتقاء بهم مجددا
ضمن وفد صحافي من جميع دول العالم والحديث
عن المركز وخدماته للصحافيين.
أما ثالثة المحطات فكانت "واشنطن بوست" ،رغم
أنها لم تكن ّمدرجة من ضمن الجدول المقرر للزيارة
الرسمية ،لكنها كانت بترتيب من إحدى الصديقات،
وهي تجربة أقل ما يمكن أن أصفها به أنها التجربة
االستثنائية والـثــريــة ج ــدا ،وخــاصــة مــع الصحافي
س ـكــوت هـيـغـهــام ال ـحــائــز ع ـلــى ج ــائ ــزة بــول ـتــرز في
الصحافة ،وأحد أهم صحافيي العالم في التحقيقات
الـصـحــافـيــة ،فـضــا عــن االط ــاع عــن ق ــرب عـلــى عمل
"واشنطن بوست" ،وااللتقاء بأكثر من  200صحافي
يعملون في هذا المقر.

والية بوسطن

شدتني جملة
مؤثرة قالها
شريف بلدة
بيما وهي أن
«المنصب يزول
وتبقى نتائج
ما أحدثه في
حياة الناس»

الى والية بوسطن كانت الوجهة ،وبالتحديد في
ماساتشوستس ،حيث تضم أكبر المدن الجامعية
وأعرق الجامعات ّعلى مستوى العالم ،ومنها جامعة
ه ــارف ــارد ال ـتــي كــنــا عـلــى مــوعــد م ــع "مـنـحــة نيمان
للصحافيين" ،وهي فرصة ذهبية واستثنائية ألي
صحافي يتم اختياره لإلقامة في "هارفارد" ،والحصول
على منحة تعليمية حول الصحافة لمدة سنة كاملة.
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج أيـ ـ ـض ـ ــا زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ج ــام ـع ــة
ماساتشوستس ،وبالتحديد "مــركــز  MITلوسائل
اإلع ـ ــام ال ـمــدن ـيــة" ،الـ ــذي ي ــرأس ــه الـبــرفـيـســور إيـثــان
زوكرمان ،وامتدت النقاشات معه لساعات حول رؤيته
الخاصة في اإلعالم اإللكتروني ،وهو صاحب الخبرة
فــي هــذا المجال ،لكونه أحــد المؤسسين فــي إحــدى
صفحات اإلنترنت في التسعينيات ،فجاءت النقاشات
معه ثرية حول مستقبل الصحافة االلكترونية.
كما كانت لنا زيارة الى تلفزيون وراديو بوسطن،

المطيري مع إيثان زوكرمان

 ...ومع سكوت هيغهام

 ...ومع نائب شريف بلدة بيما

جهود مشكورة

العنصرية حيال العرب

شكرا لكل طاقم السفارة األميركية في
الكويت و«الخارجية» األميركية ،وشكرا
بحجم السماء لكل مرافقينا ومرشدينا
في الرحلة الذين بذلوا جهدا كبيرا لتوفير
ال ــراح ــة والـتـنـسـيــق لـكــل ال ــزي ــارات ،وهــم:
فــاروق أن ــواري ،ونتاليا فــريــدا ،وبرايون
جونسون وأورسوال ولكو.

ال أري ــد أن أرس ــم عــالـمــا مثاليا ه ـنــاك ،فعلى
قدر تجربتي التي تم إعداها على أعلى مستوى،
سردت القصص ،ولكن من الواضح أن العنصرية
تجاه العرب ال تزال موجودة هناك في الواليات
الـمـتـحــدة ،مــوقــف حــدث معنا فــي الـيــوم األخير
ّ
تعرضنا لــه وهــو يكشف أن العنصرية ال تــزال
موجودة حين كنا نطلب قهوة في الفندق الفخم،
وك ــان ال ـنــادل لطيفا ،لكن مــا إن تلقينا اتصاال
هاتفيا وتحدثنا بـ «العربية» حتى ّ
تغير أسلوبه
في التعامل معنا ،ليتحول الى أسلوب فظ ،وسط
دهشة الزمالء والزميالت!

واالل ـت ـقــاء بـكــل مــن فيليب مــارتــن وش ــون كــوركــران،
وكــان الحديث معهما شيقا حول الجمهور الحالي
وتوجهاته إزاء الراديو بالتحديد وطريقة المحتوى
اإلخباري الجديد الذي يتم اتباعه هناك.
وفي بلدة بيما ،كان اللقاء مع الشريف (الضابط
القانوني للبلدة) مــارك نابير ،الــذي شدتني جملة
قالها ومفادها "أح ــاول الحرص دائما على فعل ما
تحتاج إليه هذه البلدة لتكون في أمان ،فالنجوم التي
على كتفي ستختفي يوما ما ،وسأكون مواطنا عاديا
يومها ،وسألتمس ما أحدثته في عملي من تطورات
في حياة الناس".

المقارنة الكريهة
في رحاب «استراتيجية إعالم القوة الناعمة» ،كان
للجولة في نفسي كثير من الــدروس والعبر ،وكانت
التجربة الكبرى محطة لمقارنة ال فكاك منها ،بين
الصحافة عندهم والصحافة عندنا من دون االنتقاص
ُ
من كفاءة إعالميين كثر في صحافتنا المحلية ،ألن
التعميم لغة الجهالء ،فال يمكن أن نعمم ،وال أريد هنا
في هذه المقارنة سوى أن نشد على أيدي بعضنا في
الكشف عن مواضع الخلل في مهنتنا ،وأن نسعى الى
تطويرها والنهوض بها ،إليماني بأهمية ما ّ
نقدمه
ّ
لمجتمعنا ،وأهمية أن نناضل ليكون قلمنا دائما حرا،
وكما قــال جوزيف غوبلز (وزيــر الدعاية السياسية
الخاص بهتلر)« :أعطني إعالما بال ضمير ،أعطيك
شعبا بال وعي».
من المؤكد أن الكثيرين قد سبقوني الى مثل هذه
المقارنة التي تدفعنا ،نحن أبناء المهنة ،الى التساؤل
 بعد زفرة يأس طبعا  :-هل صحافتنا حالة ميؤوسمنها؟ أم أن العلة تكمن فينا نحن أبناء المهنة؟ أم أنها
مثل سائر مشكالتنا األخرى التي أصبحت في نظر
الكثيرين مستعصية؟
دور الصحافي «هـنــاك» هــو أن يحاسب أي جهة

«جار البيت األبيض»
والعداء لترامب

أمام مبنى الـ «واشنطن بوست»

مقارنة
صحافتنا
بنظيرتها
األميركية
تثير تساؤالت
الستعادة
«صاحبة
الجاللة»
مكانتها

حكومية أو خاصة حال إلحاقها الضرر بالناس ،وله
مطلق الحرية في الكشف عن قضايا الفساد ،طالما أنه
الصحافية بالوثائق
يدرك تماما كيف يستخدم أدواته
ّ
والبراهين ،وليس على الصحافي أن يغض البصر عن
أي ضرر يلحق األذى بالناس ،حتى وإن كان وراء هذا
الضرر مسؤول كبير يحتمي باسم عائلته أو منصبه،
فالكراسي تذهب ويبقى «الشعب والوطن».
ع ــاق ــة ال ـص ـح ــاف ــي «ه ـ ـنـ ــاك» مـ ــع ال ـم ـســؤول ـيــن
الحكوميين مليئة بالحذر والندية ،أو باألدق هي
عالقة «الـصــديــق /ال ـعــدو» ،فيلتقيان عند مصالح
الناس ويفترقان عند أي فساد .وتوثق السينما
األميركية العديد من القصص الكالسيكية في كشف
الفساد على مستويات عدة ،حيث تناولت فضيحة
«ووترغيت» مرتين حتى اآلن منذ سبعينيات القرن
الماضي ،مع فيلم «كل رجال الرئيس» ،ومن جديد في
فيلم «ذا بوست» للرائعة ميريل ستريب ،والذي ّ
جسد
َ
بصحافيين
كيف آمنت صحيفة واشنطن بوست
في مقتبل عمريهما ،حيث كشفا عن فضيحة كانت

ستؤدي قبل نشرها الى إدانة غير مسبوقة لرئيس
أميركي ،وعند نشرها أجـبــرت الرئيس ريتشارد
نيكسون على االستقالة مــن منصبه ،بعد كشف
صلته بعملية اقتحام مقر الحزب الديمقراطي.
وامـتــد مسلسل هــز أرك ــان الفساد الــى مؤسسات
عصية على النقد ،وتتمتع بسلطة روحية مع فيلم
«س ـبــوت اليـ ــت» ،ال ـمــأخــوذ عــن تحقيق استقصائي
قامت به صحيفة «بوسطن غلوب» عــام  2002حول
االع ـت ــداءات الجنسية على األطـفــال داخ ــل الكنائس
واألبرشيات الكاثوليكية في الواليات المتحدة ،ونالت
عنه جائزة بوليتزر عام .2003
ذلــك ال يعني أن صحافتهم منزهة عــن أي خطأ،
بيد أن لديهم الكثير من ايجابيات يمكن اقتباسها
لتطوير صحافتنا التي يريد البعض حصرها في
إطار التقيد بالبيانات الرسمية ،وأن يكون الصحافي
«مطيعا» فــا يتطرق الــى الـحــديــث عــن أي فـســاد أو
انتقاد أي تجاوزات.
ثمة الكثير ليقال في هذا المجال ،وال يمكن الركون
الــى بعض الوهن في صحافتنا ،وال بـ ّـد من مقاربة
للواقع من شأنها أن تعيد لـ «صاحبة الجاللة» هيبتها.
*رئيسة تحرير جريدة برواز اإللكترونية
www.berwaz.com.kw

في مكتب حقوق اإلنسان بـ «الخارجية» األميركية

أمـ ــام الـبـيــت األب ـي ــض ،وع ـلــى بـعــد عـشــرات
األمتار ،يجلس المشرد فيليبوس ميالكو في
خيمته الـصـغـيــرة ،وهــو يضع الفـتــات تحمل
ر ســو مــا تعبيرية مسيئة للرئيس األ مـيــر كــي
ترامب وضد سياساته ،ما إن تقترب منه حتى
تجده يكيل أبشع األلفاظ ضد الرئيس ،ويصر
على أال تمنحه دوالرا واحــدا دون أن تشتري
منه أي منشور ضد ترامب.

المطيري أمام البيت األبيض

ةديرجلا

•
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من أجل الوطن الذي نتمناه

رغم هول الفضائح المتوالية لقصص الفساد العميق في
مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها ،وبقدر الحزن والصدمة
لحال الوطن ،فإن اإلنسان العاقل ال ينهزم باإلحباط
والتشاؤم بل يتمسك بالصبر والجد واالجتهاد لحماية ما
بقي من الضمائر المخلصة ،وإحياء جذوة األمانة والصدق في
المجتمع.
كل كويتي مخلص يرجو أن يزهو وطنه وتعود أمجاده ،كل
كويتي صادق يتألم لما وصل إليه البلد في جميع المستويات،
كل كويتي عاشق لتراب الكويت يتفكر ليل نهار كيف يصحح
مسار الوطن ويخلصه من الجراثيم التي تغلغلت في مفاصله.
استقلت الكويت فاجتمع فيها الناس من كل حدب وصوب،
وصــارت قبلة للباحثين عن األمــان والعمل والحياة الطيبة
وأصبحت بالد العرب في الستينيات ،ونمت الكويت وتطورت
في العلم واألدب والثقافة واالقتصاد والسياسة والرياضة،
فـسـحــرت أن ـظــار مــن حــولـهــا وأصـبـحــت جــوهــرة الخليج في
السبعينيات ،وارت ـقــت الـكــويــت وأبــدعــت وتــألـقــت بــإنـجــازات
أبنائها وبناتها في كل موقع ومجال ،فبلغت العصر الذهبي
في الثمانينيات ،وتعرضت الكويت للغدر والخيانة باإلرهاب
الـجـبــان وال ـغــزو الـخـبـيــث ،ثــم نهضت وقــاومــت وقــامــت على
أركانها وبسواعد رجالها ونسائها من جديد ،فصارت أيقونة
الحرية والتحرير والبناء والتعمير في التسعينيات.
ثم جاءتنا عقود من الخالف واالختالف والتحزب والصراع
واألثرة واالستئثار وغياب مشروع الوطن والمجتمع وتمدد
مشاريع المصالح واألش ـخــاص ،فتآكلت الكويت ومرضت،
وأنهكت واستهلكت فصارت بيئتها السياسية والتشريعية
ً
واإلدارية مستنقعا للفساد والتنازع والتخلف والعودة للوراء،
وبدأ غول الفساد يلتهم األشياء الجميلة في وطني ،وتوالت
انتهاكات البلد :اختالسات وهــدر وتــاعــب ورشــا سياسية
وشق الوحدة الوطنية ،وتقهقر إداري وخسائر مالية وجمود
التنمية ومحاربة للمخلصين ،حتى صار سؤالنا اليومي في
كل محفل ولـقــاء :هل هــذا ما تتمناه لوطنك؟ أو هل هــذا هو
الوطن الذي تتمناه؟
هي ليست رسالة تشاؤمية وال مقالة لإلحباط إنما دعوة
للنهوض واالستيقاظ ورسالة للصحوة واالنتفاض ،فرغم
هول الفضائح المتوالية لقصص الفساد العميق في مختلف
قطاعات الدولة ومؤسساتها ،وبقدر الحزن والصدمة لحال
الوطن ،فإن اإلنسان العاقل ال ينهزم باإلحباط والتشاؤم بل
يتمسك بالصبر والجد واالجتهاد لحماية ما بقي من الضمائر
المخلصة ،وإحياء جذوة األمانة والصدق في المجتمع ،فإن
الشر ال يدفع إال بالخير ،وسؤالي لكل كويتي وكويتية ،مع
وطنك أنت في أي صف؟ مع الشر أم مع الخير؟
والله الموفق.

«بيدي ال بيد عمرو»...
الناخب والمجلس

قيس األسطى

أسوأ مجلس في تاريخ الكويت

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
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أتوجه باالعتذار لمجلس
 ٢٠١٣لمقال سابق
اعتبرت فيه أنه األسوأ،
ولن يأتي أسوأ منه ،إال أن
المجلس ًالمنتهية واليته
فاقه سوءا ،والله يستر
من القادم ،فالتحديات
كبيرة والمنطقة تشتعل
والفساد في أعلى
مستوياته.

ُ
ب ـعــد أن أس ـ ــدل ال ـس ـتــار على
مجلس  ٢٠١٦آن لنا أن نتوقف
ً
قليال لتقييمه ،فالنتائج أعطت
ً
انطباعا بأنه مجلس معارضة،
إال أن نـتــائــج رئ ــاس ــة المجلس
وباقي المناصب واللجان قللت
من هذا االنطباع ،ابتدأ المجلس
أعماله باإلطاحة بوزير اإلعالم
السابق الشيخ سلمان الحمود
لنكتشف أن ا ل ــوز ي ــر ل ــم يسقط
بــإرادة النواب فقط ،بل أصابته
نيران حكومية صديقة ساهمت
في سقوطه ،واألمر نفسه ينطبق
على وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ــوزراء الـشـيــخ محمد عبدالله
الـمـبــارك ،الــذي أصابته النيران
نفسها.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا دخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ف ــي
استجوابات "محشومة خالتي"
فتفرق الجمع ،فما إن ُيستجوب
وزيــر مــن فئة مجتمعية معينة
حتى تقوم جماعته باالصطفاف
ً
مـ ـع ــه حـ ـت ــى ل ـ ــو ك ـ ــان م ـخ ـط ـئ ــا،
وال ـع ـكــس بــال ـع ـكــس ،وخـتــامـهــا
مسك باستجواب وزير الداخلية
الذي أثبت أن المعامالت تقضي
على االستجوابات.

زوايا ورؤى

أ .د .فيصل الشريفي

وفـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـش ــري ــع تــم
ً
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ب ـ ــائـ ـ ـس ـ ــا ،ف ـ ـ ــال ـ ـ ــدورة
ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة م ـ ــازال ـ ــت ك ــارث ـي ــة
وأص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع أخــرجــوا
أموالهم من البلد ،وطريق الحرير
واسـتـثـمــار ال ـجــزر تـحــولــت إلــى
دراسـ ــات ،وكـتــب وضـعــت أسفل
األدراج ،والمشاريع التي شقت
طريقها إلى السطح كانت ألناس
تريد الحكومة دعمهم.
في الرقابة األمر أكثر خطورة،
فمجلس  ٢٠١٦تحول إلى خيال
مآتة ال يصد وال يرد ،فالصندوق
ال ـمــال ـيــزي ت ــم كـشـفــه ع ــن طــريــق
مخاطبات جهات أميركية وعلى
رأس ـهــا وزارة ال ـخــزانــة ،وتكفل
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ص ـب ــاح األح ـمــد
بـ ـتـ ـج ــاوزات صـ ـن ــدوق الـجـيــش
وصـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـيـ ــوروفـ ــاي ـ ـتـ ــر ال ـت ــي
ك ــان مـجـلــس  ٢٠١٣قــد وف ــر لها
االعتمادات من الميزانية العامة،
مع أن أصغر متابع كان يدرك أن
األسعار التي طرحت مبالغ فيها.
ً
اسـتـمــر المجلس عــاجــزا عن
متابعة استرجاع المدان بسرقة
الـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاعـيــة ،حــالــه
ح ــال ال ـم ـجــالــس ال ـســاب ـقــة الـتــي

عجزت عــن استرجاع المدانين
بسرقة االستثمارات الخارجية،
في تحد سافر لمشاعر الشعب
ال ـكــوي ـتــي ،وال ـم ـض ـحــك المبكي
هو توجيه اتهام لبعض أعضاء
ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ق ـض ـي ــة ال ـن ــائ ــب
ال ـب ـن ـغــالــي ،وب ــاق ــي ال ـت ـج ــاوزات
عــرف ـنــاهــا م ــن خ ــال الـصـحــافــة
العالمية.
طـغــت ال ـخــافــات الشخصية
ع ـلــى أداء الـ ـن ــواب ،واألسـ ـ ــوأ أن
الرئاسة لم تستوعب الصراعات
بـ ــل دخـ ـل ــت وسـ ـطـ ـه ــا ،وص ــرن ــا
ً
ن ـس ـم ــع ت ـه ـم ــا م ـع ـل ـبــة ل ـك ــل مــن
يـ ـب ــدي رأيـ ـ ــا ح ـ ــول الـ ـم ــوض ــوع،
فإما طريقي أو طريق الشيطان،
وتفاصيل الشيطان كثيرة.
في الختام أتوجه باالعتذار
ل ـم ـج ـلــس  ٢٠١٣ل ـم ـق ــال ســابــق
اع ـ ـت ـ ـب ـ ــرت فـ ـ ـي ـ ــه أنـ ـ ـ ـ ــه األسـ ـ ـ ـ ـ ــوأ،
ول ـ ــن ي ــأت ــي أس ـ ـ ــوأ مـ ـن ــه ،إال أن
المجلس المنتهية واليته فاقه
ً
سـ ــوءا ،وال ـلــه يستر مــن ال ـقــادم،
فــال ـت ـحــديــات ك ـب ـيــرة والـمـنـطـقــة
ت ـش ـت ـع ــل وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ف ـ ــي أع ـل ــى
مستوياته.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

رسالة خاصة:
ً
بعد هــذا المقال أتــوقــف عــن الكتابة فــي "الـجــريــدة" مؤقتا
ً
لرغبتي في خوض االنتخابات النيابية الحالية ،وشكرا ألسرة
ً
تحرير "الـجــريــدة" الستضافتهم الــراقـيــة ،وشـكــرا لكل القراء
األوفياء لمتابعتهم الجميلة ،مع تمنياتي للوطن بالتوفيق.

faisal.alsharifi@hotmail.com

االنتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ
الديمقراطية الكويتية ،والمأمول من المواطنين حسن
االختيار ،وأال يكرروا األخطاء السابقة نفسها ،وليكن
للكفاءات نصيب من أصواتنا ،وأن نبتعد عن الوالءات
العصبية والمنفعة الشخصية ،فضررهما أكبر من نفعهما.
على الرغم من وجــود أوقــات قد تلجأ الحكومة فيها في بعض
األحيان إلى رفع كتاب عدم التعاون فإن النهج العام لم يتغير ،وظل
الــوضــع الـعــام على مــا هــو عليه ،ن ــواب مــع الحكومة على الحلوة
والمرة ونواب ضدها ،ونواب يقفون في المنطقة الرمادية توجههم
المصالح وإمالءات الكبار.
سبق أن تطرقت في أكثر من مقال إلى صعوبة تحميل تبعات
حسن االختيار وتركها على كاهل الناخب في ظل وجود المسارات
ذاتـهــا التي فرضت عليه منذ بــدايــة الحياة البرلمانية ،وبعد أن
ساهمت الحكومات المتعاقبة في تحويل مهام النائب التي نص
عليها الدستور إلى ما هي عليه اآلن.
المجلس الحالي يستحق ترشيحه لجائزة أوسكار لتجسيده
دور الكومبارس وقدرته على التمثيل على الشعب ،ودوره في وأد
القوانين التي تهم المواطنين ،لذلك لم يكن من المستغرب حجم
التذمر الكبير من أداء مجلس األمة الحالي.
رغم هذا التذمر الشعبي فإن سياسة األمر الواقع تفرض نفسها
ً
وقوتها مرة أخرى ،وما سنشهده من تغيير لن يخرج عن المعتاد
ً
ً
وسيظل تغييرا كميا ليس إال وبــاألسـمــاء فقط حتى لــو تجاوز
نسبة الـ.%50
ســأذكــر مـجـمــوعــة مــن تـلــك ال ـعــوامــل الـتــي كــرسـهــا الـنـهــج الــذي
مضى عليه مجلس األمة ،والتي ال تسمح بالتغيير النوعي الشامل
لمخرجات صناديق االقتراع ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
 -1نظام توزيع الدوائر السابق والحالي كرس مفهوم االنتماء
القبلي والمذهبي والحزبي والطبقي.
 -2رغم وضوح مهام النواب والقوة التي أعطاها الدستور الكويتي
لهم فإنهم لم يقدروا قيمة وأهمية وظيفتهم التشريعية والرقابية.
 -3عالقة الناخب بالنائب مبنية على المصالح المشتركة وتقييمه
ألداء النائب يقوم عليها ،والمحاسبة الفعلية الوطنية آخر اهتماماته.
 -4ال يوجد نظام رقابي مالي وإداري فاعل يحاسب ويكشف
تجاوزات النائب.
 -5عــزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في االنتخابات
ً
ظنا منهم بعدم جدوى التغيير ،وهؤالء أكثر سلبية من غيرهم فهم
شركاء في بقاء الوضع على ما هو عليه.
ً
ال أرغب في المبالغة كثيرا في التشاؤم لما ستكون عليه مخرجات
االنتخابات القادمة ،وفي الوقت ذاته ال أريد أن أفقد األمل في التغيير
النوعي رغم صعوبته ،وسأكتفي بفوز بعض المرشحين من أصحاب
المبادئ والفكر إليماني بأهمية دورهم في إحداث بعض النقالت
النوعية في أداء المجلس ،ووجود مثل هؤالء سيعيد األمل ويبعث
بعض الروح لمجلس حسبناه في عداد الموتى.
االنتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ الديمقراطية
الكويتية ،والـمــأمــول مــن المواطنين حسن االخـتـيــار ،وأال يكرروا
األخطاء نفسها ،وليكن للكفاءات نصيب من أصواتنا ،وأن نبتعد عن
فضررهما أكبر من نفعهما.
والمنفعة
العصبية َ
الشخصيةُ ْ َ ،
الوالءات َ َ
َّ ّ
َّ َ ْ
ِ"إن الل َه ال ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم"( .سورة الرعد).
ودمتم سالمين.

أنورادا جوبتا*

د .إليزابيث منير*

التحصين ...أفضل سالح ضد الفقر

مفهوم المواطنة ومسيحيو العراق بعد 2003

المعلومات المغلوطة غير المسؤولة
التي يروجها مناهضو التطعيم
تتجاهل أولئك الذين يتكبدون
القدر األعظم من الخسارة نتيجة
لعدم التطعيم ،أي األكثر فقرا
وضعفا ،والمعرضين لخطر الموت
أو االنزالق إلى الفقر الطبي إذا
مرضوا هم أو أحباؤهم.
أظهر استطالع حديث للرأي أن واحدا من
كل ثالثة أميركيين لن يكون راغبا في تلقي
لقاح مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد،)19
في حين أوردت التقارير أن مناهضي التطعيم
اكتسبوا  7.8ماليين متابع جديد على وسائط
التواصل االجتماعي منذ عــام  ،2019مثلها
كمثل الجائحة ذاتـهــا ،ال تعرف المعلومات
المضللة والشائعات التي يطلقها مناهضو
التطعيم أي حـ ــدود ،وال ـمــأســاة الـكـبــرى هي
أن التردد في تلقي اللقاح نتيجة لهذا يهدد
بإلحاق القدر األعظم من األذى بالفقراء.
الواقع أن الفقراء كانوا بالفعل األشد تضررا
بالجائحة ،فخسروا حياتهم ،وسبل معايشهم،
والقدرة على الحصول على الغذاء والرعاية
الـصـحـيــة ،لـقــد أصـبـحــت أعـ ــداد م ـتــزايــدة من
النساء واألطفال من الفئات السكانية المهمشة
خ ــارج نـطــاق تغطية الـخــدمــات الـعــامــة ،كما
يتضح من زيادة حوادث العنف على أساس
الـ ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع ح ـ ــاالت حمل
المراهقات ،وانخفاض عدد القابالت الماهرات.
وبسبب سلسلة من ردود الفعل التي أحدثتها
الجائحة ،قد يموت في األشهر الستة المقبلة
مليون طفل إضافي ،وسيحدث القسم األعظم
من هذه الوفيات بين الفقراء.
تحمي اللقاحات حياة ثالثة ماليين شخص
كــل عــام ،وهــذا ألنها غالبا مــا تكون الخدمة
الصحية األول ــى والــوح ـيــدة الـتــي تصل إلى
األسر الفقيرة ،وإن األشخاص الذين يعيشون
في ظروف مزرية محرومون من مرافق الصرف
الـصـحــي األس ــاس ـي ــة ،وم ـي ــاه ال ـش ــرب اآلم ـنــة،
والنظافة الشخصية ،والمطهرات ،والتغذية
الكافية ،هم األكثر ُعـرضة لخطر التقاط عدوى
أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات ،والموت
ب ـهــذه األمـ ـ ــراض .وع ـنــدمــا ي ـمــرضــون ،فإنهم
يفتقرون غالبا إلــى الـمــوارد المالية الالزمة
للحصول على الرعاية الصحية ،وعلى هذا
فإن الحماية باللقاحات في الوقت المناسب،
والـتــي تساعد فــي اإلبـقــاء على األم ــراض في
المجتمعات الفقيرة تحت السيطرة وتقلل من
وفيات األطفال التي يمكن الوقاية منها ،هي
الرهان األفضل من أجل البقاء.
مــن خ ــال نـشــر مـعـلــومــات مضللة ،يعمل
مناهضو التطعيم على زيادة خطر الوفاة بين
األطفال الفقراء .كان انفجار األكاذيب المتعلقة
بالتطعيم في الفلبين أحد األسباب الرئيسة
وراء انـخـفــاض مـعــدل تحصين األط ـفــال في

البالد من  %87في عام  2014إلى  %68اليوم،
وأدى هذا إلى عودة ظهور حاالت شلل األطفال
والحصبة العام الماضي ،مع تحمل الفقراء
العبء األكبر .على نحو مماثل ،في الكاميرون،
تعمل الشائعات الكاذبة التي تفيد بأن لقاح
فيروس الورم الحليمي البشري يسبب العقم
على إثارة الفزع بين اآلباء ودفعهم إلى رفض
تـطـعـيــم بـنــاتـهــم ،ويـ ــؤدي ه ــذا إل ــى تعريض
مــايـيــن الـفـتـيــات لـخـطــر اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
يتسبب في  %90من كل حاالت سرطان عنق
ال ــرح ــم ،ال ــذي يقتل  311أل ــف امـ ــرأة كــل عــام،
وخـصــوصــا فــي الـبـلــدان المنخفضة الــدخــل،
والفتيات في المجتمعات الفقيرة يحتجن إلى
هذا اللقاح أكثر من غيرهن ،ألنهن غير قادرات
غالبا على الحصول على فحص سرطان عنق
ال ــرح ــم ،وال تستطيع أســرهــن تـحـمــل تكلفة
الـعــاج الباهظة ،أي أن لـقــاح فـيــروس الــورم
الحليمي البشري هو الحماية األفضل لهن.
إن أغلب النساء الالتي يتوفين بسرطان
شبابهن ،ويتركن
عنق الرحم يمتن في ريعان َّ
من ورائهن أعدادا كبيرة من ال ُـرضـع واألطفال،
وبالتالي فــإن وفاتهن ال تخلو مــن تكاليف
اجتماعية واقتصادية باهظة ،وخــاصــة في
البيئات الفقيرة ،فهل يضع مناهضو التطعيم
هذه العواقب في الحسبان؟
ال يقتصر التهديد الذي تفرضه المعلومات
المغلوطة على لقاحات فيروس الورم الحليمي
البشري ،فالواقع أن نظريات أخرى مناهضة
للتطعيم ال تقل خطورة ،والتي يجري تداولها
غالبا عبر وسائط التواصل االجتماعي ،تجعل
ماليين األطفال ُعـرضة ألمراض أخرى شديدة
الخطورة يمكن الوقاية منها ،وتـهــدد بمنع
العالم من االستفادة بشكل كامل من لقاحات
كوفيد 19عندما تصبح متاحة.
لـقــد أرب ـكــت الـجــائـحــة الـعــالــم بــأســره ،مما
تسبب في إحــداث قــدر هائل من عــدم اليقين
والـقـلــق الـ ـ َـمـ َـرضــي ،وم ــن الــواضــح أن تطوير
لقاحات كوفيد 19هو السبيل الوحيد إلنهاء
هــذه األزم ــة بـســرعــة ،لكنها لــن تنتهي مــا لم
نعمل على تعزيز قدرة الناس على الصمود
في وجــه المعلومات الزائفة وبناء الثقة في
اللقاحات ،ويتطلب تحقيق هذه الغاية إطالق
حمالت إعالمية إيجابية قائمة على الحقائق
من جانب مصادر تحظى بالثقة ،والتعاون
مــع منصات وســائــط الـتــواصــل االجتماعي،
حتى ال ُيـسـاء استخدام خوارزمياتها لنشر
شائعات ضارة.
إلى جانب كبح تدفق المعلومات المضللة
الخطيرة ،نحتاج إلى تذكير الناس بأن لهم
الحق في الحصول على الحماية باللقاحات.
ت ــاري ـخ ـي ــا ،كـ ــان أك ـث ــر الـ ـن ــاس ث ـ ــراء يـحـظــون
بمعاملة تمييزية في الوصول إلى اللقاحات،
في حين يضطر الفقراء إلى االنتظار لعقود من
الزمن ،ومع إنشاء التحالف العالمي للقاحات
والتحصين ،جــافــي ،فــي عــام  ،2000بــدأ هذا
الظلم الصارخ ينحسر ،واليوم ،يتمتع األغنياء
والفقراء بقدرة متساوية تقريبا على الوصول
إلى اللقاحات المنقذة للحياة.
في موطني األصلي ،الهند ،أحبط مناهضو

التطعيم لـسـنــوات عــديــدة م ـح ــاوالت تقديم
ل ـقــاحــات م ـن ـقــذة لـلـحـيــاة ف ــي إطـ ــار بــرنــامــج
التحصين الوطني الذي يموله القطاع العام،
ونتيجة لـهــذا ،كــانــت لـقــاحــات الـتـهــاب الكبد
الوبائي من النوع  ،Bوالمستدمية النزلية من
النوع  ،Bوالفيروس العجلي ،وااللتهاب الرئوي
متوافرة فقط في األس ــواق الخاصة بأسعار
باهظة ال يستطيع تحملها إال األغنياء .ولم
يـكــن ل ــدى األس ــر الـفـقـيــرة الـتــي ك ــان أطفالها
يموتون بــأعــداد كبير بسبب هــذه األم ــراض
ال ـم ــال الـ ــازم ل ـش ــراء الـحـمــايــة ال ـتــي تــوفــرهــا
اللقاحات.
ت ـقــدم مـنــاهـضــو الـتـطـعـيــم إل ــى المحكمة
بعريضة دعــوى قانونية لمنعنا مــن تقديم
هذه اللقاحات ،ونيابة عن الحكومة ،جادلت
بأن "مقدمي العريضة ليسوا ضد اللقاحات
بــل ضــد تقديم اللقاحات للفقراء بالمجان"،
وواف ـق ـت ـنــي الـمـحـكـمــة الـ ـ ــرأي ،وق ــد م ـهــد هــذا
الطريق لتقديم لقاحات جديدة وإنقاذ حياة
ً
البشر ،وخصوصا بين الفئات األكثر ضعفا.
تثير هــذه الــواقـعــة الـتـســاؤل حــول مــن هم
أقل الخاسرين من هذه الشائعات المناهضة
للقاحات ،يوجد هؤالء غالبا بين الفئات التي
تتمتع بالقدر الكافي من االمتيازات إلى الحد
ال ــذي يجعلها ال تهتم بــالــوقــايــة فــي الــوقــت
المناسب ،فربما يعيشون في مناطق حيث
تم القضاء إلى حد كبير على األمــراض التي
يمكن الوقاية منها ،وربما يتمتعون بالحماية
بسبب مناعة القطيع التي اكتسبوها من خالل
تطعيم من حولهم ،وإذا أصابهم المرض ،فإنهم
قـ ــادرون عـلــى الـحـصــول عـلــى ال ـعــاج الطبي
بجودة عالية.
الـ ــواقـ ــع أن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـغ ـلــوطــة غير
المسؤولة التي يروج لها مناهضو التطعيم
تتجاهل أولئك الذين يتكبدون القدر األعظم من
الخسارة نتيجة لعدم التطعيم ،أي األكثر فقرا
وضعفا ،والمعرضين لخطر الموت أو االنزالق
إلى الفقر الطبي إذا مرضوا هم أو أحباؤهم.
إن التطعيم ،بالنسبة إلى قسم كبير من سكان
العالم ،يعني التحصين ضد الفقر.

يبدو أن الكنيسة الكلدانية
ستستمر في دعم
مفهوم الدولة الوطنية
الموحدة التي يتكامل
فيها المسيحيون مع
اآلخرين ،ال من خالل
مفهوم المحاصصة ،وإنما
على أرضية المواطنة
كمفهوم دستوري
وفلسفة شاملة من أجل
المجتمع العراقي ،أو
كما يصفه البطريرك
ساكو «مفهوم المواطنة
ّ
ضروري
الحقيقية شرط
لنهضة العراق».
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منذ حرب عام ٢٠٠٣
حاولت الكنيسة
هناك نظريات مناهضة
الكلدانية تأدية دور
للتطعيم يجري تداولها
بارز في الحياة
عبر مواقع التواصل تجعل الوطنية العراقية
ماليين األطفال ُعـرضة
كأكبر طائفة
ألمراض شديدة الخطورة مسيحية في العراق

ب ـح ـك ــم م ــوقـ ـع ــي فـ ــي قـ ـس ــم ال ـ ـش ـ ــؤون الـ ـش ــرق
ً
األوس ـط ـي ــة ب ـجــام ـعــة ك ــام ـب ــري ــدج ،ق ـمــت م ــؤخ ــرا
بإطالق مشروع بحثي عن الرؤية العربية لعالقة
المواطنين وبعضهم مــن جــانــب ،والـعــاقــة بين
ال ـم ــواط ــن وال ــدول ــة م ــن جــانــب آخـ ــر ،يـشـمــل ذلــك
تحليل مفاهيم مثل االنتماء واالندماج والتعايش
فــي الــوطــن العربي ،وقــد تمت مــؤخــرا دراس ــة عن
الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية وخصوصا دور
البطريرك في تحديد الوضع السياسي لمسيحيي
العراق بعد الحرب في عام  2003وفهم أثرها على
الوجود المسيحي العراقي.
اعتمدت هذه الدراسة على المقابالت وتحليل
خطاب الشخصيات البارزة لدى الجالية الكلدانية،
م ــع تــركـيــز خ ــاص عـلــى ال ـب ـطــريــرك لــويــس األول
س ــاك ــو ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ت ـمــت دراسـ ـ ــة ُمـفـ ّـصـلــة
للوثائق المودعة في األرشيف القومي البريطاني،
باإلضافة إلى األرشيف الوطني في بغداد ووثائق
عصبة األمم المحفوظة في أرشيف األمم المتحدة
بجنيف .تساعد هذه المادة الغنية في فهم العالقة
التاريخية بين الدولة والكنيسة في العراق وكيف
تتصور الكنيسة وضع المسيحيين في المجتمع
العراقي.
فمنذ الحرب حاولت الكنيسة الكلدانية تأدية
دور ب ــارز فــي الـحـيــاة الــوطـنـيــة الـعــراقـيــة كأكبر
طائفة مسيحية في العراق .إن المسيحيين لديهم
جــذور عميقة وعتيقة في بــاد ما بين النهرين،
ً
ف ـضــا عــن مـســاهـمـتـهــم الـمـحــوريــة فــي تأسيس
دولــة الـعــراق الحديثة ،لقد خاضوا بحماس في
الحياة السياسية وفي تطوير مجال الصحافة،
وتم تعين البطريرك مار يوسف عمانوئيل الثاني
تــومــا فــي مجلس األع ـيــان عــام  1925تحت حكم
الملك فيصل األول.
كانت صياغة قانون أساسي أو دستور وقانون
االنتخابات من ضمن األوليات عند الحكومة بعد
تأسيس العراق عام  ،1921فحددت هذه القوانين
سيادة دولــة العراق والشعب العراقي ومن الذي
يمثل المواطن العراقي ،وتم انتخاب  100عضو
في المجلس التأسيسي العراقي عام  1924وكان
هناك  6مسيحيين بينهم ،و 4يهود ،وكان يوسف
غنيمة ،الذي كان رجال مسيحيا ،من بين األعضاء
ً
ال ـبــارزيــن واألك ـثــر نـشــاطــا ،وق ــد أصـبــح فــي وقــت
ً
الحق وزيرا.
ولكن فــي غضون السبع عشرة سنة السابقة
انكمشت نسبة المسيحيين بحوالي سبعين في
المئة ،أي من مليون ونصف نسمة ألقل من 250
ألــف ،بسبب العنف وغياب االستقرار ،وبالتالي
ت ـن ــاق ــص وجـ ـ ــود ال ـم ـس ـي ـح ـي ـيــن أدى بــالـتـبـعـيــة
النخفاض تأثيرهم في الحياة الوطنية.
كـيــف تـصــدى زع ـمــاء الـكـنــائــس الـعــراقـيــة لهذا
التهديد على ا ل ــدور التاريخي للمسيحيين في
الحياة السياسية والثقافية واالقتصادية؟ وفق
تـحـلـيـلــي ،ف ـقــد زاد اه ـت ـمــام ـهــم ب ـت ـحــديــد أهـمـيــة
المسيحيين للمجتمع والـتــراث فــي الـعــراق منذ
عــام  :2003ليس كأقلية ضمن األقليات الدينية
بل كجزء من مشروع عام لتعزيز التعددية وقبول
ً
ً
اآلخــر ،ووفقا لهذه المقاربة ،إذا ،فإن اندماج كل
الـمـكــونــات فــي المجتمع الـعــراقــي ال يتأتى على
أســاس محو الفروق بل على العكس ،يكون ذلك
باالعتراف بتلك التعددية كعنصر جوهري في

الهوية العراقية الوطنية التاريخية ،وعليه فإن
مفهوم "المواطنة" ُيعد أ هــم تلك المفاهيم التي
ُ
تعرضت لها في الدراسة.
ً
أوال ،من الــازم وضــع هــذا المفهوم في إطــاره
العام ،فحسب مجال تاريخ المفاهيم (conceptual
 )historyال يمكن فهم تطبيق مفهوم مــا خــارج
سياقه التاريخي والجغرافي ،فوجدت أن مفهوم
المواطنة لم يستخدم عامة في النصف األول من
القرن العشرين وعندما جاء إلى النور في أواخر
القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين
كان ُيستخدم كإطار للحقوق والواجبات باإلضافة
إلى أنه يمثل أيضا نظرة اجتماعية وثقافية ،ومع
ً
أنــه ظهر مــؤخــرا فمفهوم المواطنة له جــذور في
الحوار حول مفهوم الوطنية الذي اشتهر في القرن
الـتــاســع عـشــر ،فتكون الـمــواطـنــة مفهوما مركبا
ُيعرف شبكة العالقات االجتماعية ،في مواجهة
التفرقة والكراهية .يفسر هذا استخدام المواطنة
ضد الطائفية في الوقت الراهن ،كما يتضح في
تشديد ساكو على أن "الطائفية هي ضد مفهوم
المواطنة".
ل ــذل ــك اع ـت ـمــد ال ـب ـط ــري ــرك س ــاك ــو ع ـلــى مـفـهــوم
المواطنة لدعم وجود عراق مبني على المساواة،
فــي دعـمــه لمبدأ الـمــواطـنــة ،فقد ح ــاول ســاكــو أن
ً
ً
يـقــدم مـفـهــومــا مـقـبــوال ل ــدى طــرفـ ّـي الـمـعــادلــة في
آن واح ــد :المسيحيون وال ــدول ــة ،فالمسيحيون
يحتاجون لذلك المفهوم الذي ُيخرجهم من نفق
الطائفية الضيق إلــى رحــب الممارسة الوطنية
األوســع ،والــذي يؤمن لهم المساواة في الحقوق
والــواج ـبــات ،حالهم كـحــال شركائهم على أرض
الوطن المشترك ،أما الدولة فهي تبحث عن مفهوم
ّ
يؤمن لها مبدأ االستقرار في أركان دولة مركزية
تكون فيها الحكومة قادرة على قيادة وطن موحد
بديمقراطية قادرة على االحتواء ،وتحمي الدولة
من أي تشتت قد يؤثر على وحدتها وسيادتها.
إن تشديد ساكو على مركزية مفهوم المواطنة
في أي حوار يوثق لحقيقة وحدة مصير الكلدان
وال ـعــراق كـكــل ،فــإنــه ال يمكن للمواطنة ومفهوم
االستقالل عن الدولة أن يجتمعا ،وبالتالي فإن
مواطنة الكلدانيين ال يمكن أن ُت َّ
فسر في سياق آخر
غير سيادة ووحدة العراق .وعليه ،فإن البطريرك
سياسات مثل زيادة
ساكو ال يسعى إلى اعتماد
ٍ
ً
تـمـثـيــل ال ـك ـل ــدان ف ــي ال ـم ـقــاعــد الـبــرلـمــانـيــة وف ـقــا
للمحاصصة ،إنما يسعى إلعادة النظر في البنية
التحتية للسياسة العراقية التي يتم فيها إيالء
األولوية للمواطنة ،على حساب السياسات التي
تكتسب منطلقاتها من االنقسام الطائفي والعرقي.
لذلك يبدو أن الكنيسة الكلدانية ستستمر في
االت ـجــاه نفسه ال ــذي أق ــره ســاكــو ،مــن خ ــال دعــم
مفهوم الــدولــة الوطنية الـمــوحــدة الـتــي يتكامل
فيها المسيحيون مع اآلخرين ،ال من خالل مفهوم
المحاصصة ،وإنما على أرضية المواطنة كمفهوم
دسـ ـت ــوري وف ـل ـس ـفــة شــام ـلــة م ــن أجـ ــل الـمـجـتـمــع
العراقي ،أو كما يصفه البطريرك ساكو "مفهوم
ّ
ضروري لنهضة العراق".
المواطنة الحقيقية شرط
* أستاذة بجامعة كامبريدج ،المملكة المتحدة
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٤٦٨

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٠٣٦

٤.٣٤٣

2.٥٠٨ 2.٧٦٠ 3.٢٧٣

«الوطني» يربح  168.7مليون دينار في  9أشهر

ً
• الساير :مرونة نموذج أعمالنا تمكننا من تخطي األزمات وتؤكد قدرتنا على مواصلة ربحيتنا مستقبال
• الصقر :البنك يعبر األزمات بثبات وإمكاناتنا تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين مع بدء التعافي
ندعم عمالءنا
بالتمويل
والخدمات
االستشارية
لعبور األزمة
والوفاء
بالتزاماتهم
المالية باألجل
الطويل
الساير

نتائجنا
المالية
تبرهن نجاح
استراتيجيتنا
للتنويع
والتحول
الرقمي
وحصافتنا
بإدارة المخاطر
الصقر

أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه  168.7مليون دينار
ً
« 550.9مليون دوالر» أرباحا صافية في فترة األشهر التسعة
األولى من العام المنتهية في  30سبتمبر  ،2020مقابل 302.2
مليون دينار " 986.8مليون دوالر" في الفترة المماثلة من العام
السابق ،بانخفاض نسبته  44.2في المئة على أساس سنوي.
ً
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه حقق أرباحا صافية
عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020بلغت
قيمتها  57.6مليون دينار " 188.1مليون دوالر" تضمنت أرباح
البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق ،ونمت أربــاح الربع
الثالث بنسبة  72.3في المئة على أساس فصلي مقارنة بأرباح
الربع الثاني من العام الحالي ،في حين انخفضت بنسبة 38.1
في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام
الماضي.
ً
وتعقيبا على النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر
األولى من عام  ،2020قال رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر
الساير" :مازالت التداعيات االقتصادية السلبية الناجمة عن
انتشار فيروس كورونا تلقي بظاللها على االقتصاد العالمي،
رغــم ما أظهرته بعض البيانات من مــؤشــرات على التعافي
خالل الربع الثالث ،التي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج،
لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط ،وما نتج عن ذلك من ضغوط
على مركزها المالي".
وأوضح الساير ،أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها
البيئة التشغيلية وتــأثـيــرهــا ال ــواض ــح عـلــى أربـ ــاح القطاع
المصرفي ،فإن النتائج المالية للبنك خالل األشهر التسعة
األولى من العام أكدت ما يتمتع به "الوطني" من نموذج أعمال
مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل
والتحول الرقمي ،مما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات
األزمـ ــة واس ـت ـمــراريــة نـمــو األرب ـ ــاح مــع ب ــدء مــرحـلــة التعافي
التدريجي.
وأضاف أن "الوطني" ووسط الظروف االستثنائية يسعى
ً
جاهدا بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر
متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعمالئه من خالل التمويل
واالستشارات ،والخدمات المصرفية المتميزة ،بما يمهد لهم
الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على
الوفاء بالتزاماتهم في األجل الطويل.
وأكد أن البنك مستمر في التزامه تجاه كل أصحاب المصالح
ً
على اختالف الظروف ،مستهدفا بالمقام األول تقديم خدمات
مصرفية متميزة لعمالئه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه
والقيام بمسؤولياته المجتمعية التي كانت حاضرة بقوة منذ
بدء األزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي

للجائحة ،كما يلتزم "الــوط ـنــي" بتطبيق م ـبــادئ الحوكمة
الرشيدة ،التي تمثل حجر الــزاويــة للتنمية المستدامة لكل
أعمال البنك.
وأعرب عن الشكر والتقدير لما يبذله موظفو "الوطني" من
جهد استثنائي ،ومــا يظهرونه من حس المسؤولية وروح
الفريق في تلك الظروف االستثنائية مما يجعل مجهوداتهم
مثار فخر ويبرهن على أن موظفي "الوطني" يمثلون الركيزة
األساسية لتنفيذ األهــداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها
بعيدة المدى.
وقال الساير" ،أنعى ببالغ الحزن واألسى نيابة عن أعضاء
مجلس اإلدارة وكــل العاملين بالبنك األمـيــر الــراحــل الشيخ
صباح األحمد قائد العمل اإلنساني ،سائلين المولى عز وجل
أن يتغمده برحمته وأن يوفق سمو األمير الشيخ نواف األحمد
الستكمال المسيرة لما فيه الخير واالستقرار لوطننا الحبيب
والرخاء واألمن ألبنائه".
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام
الصقر ،إن "أنشطة البنك ليست بمعزل عما تفرضه جائحة
كورونا من تداعيات على النشاط االقتصادي ،وعلى الرغم من
ذلك تبرهن نتائجنا المالية نجاح استراتيجيتنا االستباقية،
التي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول
الرقمي ،كما تعكس نتائجنا المالية خالل تلك الفترة الصعبة
حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال
مرن وقــادر على تخطي الظروف االستثنائية وتحقيق أكبر
استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل".

ناصر الساير

عصام الصقر

وأضاف الصقر ،أنه "على الرغم من التداعيات التي فرضتها
األزمة ،استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خالل فترة األشهر
التسعة األولـ ــى مــن ال ـع ــام ،وواصـلـنــا تـكــويــن المخصصات
لـمــواجـهــة الـتــوقـعــات ب ــزي ــادة حــالــة ع ــدم الـيـقـيــن وال ـظ ــروف

التشغيلية الصعبة ،التي تشهدها العديد من القطاعات ،إذ
زادت تكلفة مخصصات خسائر االئتمان وانخفاض القيمة
 98.4في المئة على أساس سنوي".
وأوضح أن "الوطني" يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى
قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة
وجودة األصول والسيولة المريحة ،وأشار إلى انعكاس صالبة
المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك ،إذ
ً
ً
حققت محفظة القروض وودائع العمالء نموا ملحوظا خالل
األشهر التسعة األولى من العام.
وذكر الصقر أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات
لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير
تداعيات األزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة االستثمار
بما يحقق األهداف االستراتيجية للبنك من التوسع في األسواق
الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية ،واإلســراع بتنفيذ
خريطة التحول الرقمي ،التي أثمرت تقديم البنك العديد من
الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خالل
ً
ً
األشهر الماضية والقت قبوال ملحوظا من كل شرائح العمالء.
ً
وأك ــد أن "الــوطـنــي" دائ ـمــا مــا يعبر ال ـظــروف االستثنائية
بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر
المستفيدين من انحسار األزمة وبدء تعافي االقتصاد.

أبرز مؤشرات األداء والنتائج المالية
• صافي اإليرادات التشغيلية بلغ  632.4مليون دينار
( 2.1مليار دوالر) في األشهر التسعة األولى من عام 2020
بانخفاض نسبته  %6.0عن نفس الفترة من عام .2019
• إجمالي الموجودات نما بنسبة  %5.1على أساس
سنوي بنهاية سبتمبر  2020لتبلغ  30.4مليار دينار
( 99.2مليار دوالر).
ً
• القروض والتسليفات اإلجمالية تسجل نموا بنسبة
 %7.8على أســاس سنوي لتصل إلــى  17.6مليار دينار
( 57.6مليار دوالر).

• ودائع العمالء نمت بنسبة  %10.8على أساس سنوي
ً
وصوال إلى  17.5مليار دينار ( 57.1مليار دوالر).
• معايير جودة األصول تحافظ على مستويات قوية
إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة
االئتمانية  %1.89في حين بلغت نسبة تغطية القروض
المتعثرة .%191.0
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع
ً
بلوغ معدل كفاية رأس المال  %17.0متجاوزا الحد األدنى
للمستويات المطلوبة.
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اقتصاد

ً
تراجعات في قطاع البنوك وانخفاض  19سهما بالسوق األول
علي العنزي

أعلن بنكا الوطني وبوبيان،
أمس ،نتائج الربع الثالث
قبل بداية الجلسة ،وكانت
المخصصات مرتفعة واألداء
التشغيلي جيدا في خضم
أزمة جائحة كورونا.

لـ ـلـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
ال ـتــوالــي خ ــال ه ــذا األس ـبــوع
تـ ـسـ ـج ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت خسائر كبيرة ،وخسر
م ــؤش ــر ال ـس ــوق الـ ـع ــام ،أم ــس،
نسبة  1.69في المئة ،أي 93.76
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 5468.88نقطة ،بسيولة كبيرة
تـ ـج ــاوزت مـ ـع ــدالت األس ـب ــوع
الـمــاضــي ،وبـلـغــت أم ــس 67.7
مليون ديـنــار ،تــداولــت 233.6
مليون سهم نـفــذت مــن خالل
 13942صفقة ،وتم تداول 130
س ـه ـمــا رب ـ ــح م ـن ـهــا  14ف ـقــط،
وتــراجـعــت أسـعــار  ،98بينما
ثبت  18سهما.
وكانت الخسائر أعمق في
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول ،ال ــذي
خ ـس ــر حـ ــوالـ ــي  2فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
أي مــا ي ـعــادل  121.16نقطة،
ليتراجع الى مستوى 6036.63
نـقـطــة بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة بلغت
 62.8م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت
 132.5مليون سهم مــن خالل
 10241صـ ـفـ ـق ــة ،و ت ــرا جـ ـع ــت
أسـ ـ ـع ـ ــار  19س ـه ـم ــا بـ ـي ــن 20
سـهـمــا ،واس ـت ـقــر س ـهــم واح ــد
ف ـ ـقـ ــط ه ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان ،وسـ ـج ــل
مؤشر رئيسي  50خسارة أقل
بحوالي النصف وفقد نسبة
 1.09ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل 48.5
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 4384.65نـ ـقـ ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة
مـتــراجـعــة قـيــاســا عـلــى معدل
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي ه ــي 4.1
مــايـيــن دي ـن ــار ت ــداول ــت 77.7
مـلـيــون سـهــم مــن خ ــال 2716

صـ ـفـ ـق ــة ،ول ـ ـ ــم ي ــرتـ ـف ــع س ــوى
سـ ـهـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ـق ـ ــط ،وتـ ــراج ـ ـعـ ــت
أسـ ـع ــار  37س ـه ـمــا وث ـب ـتــت 5
أسهم دون تغير.

بيانات البنوك
أعلن بنكا الوطني وبوبيان،
أمـ ـ ــس ،ن ـت ــائ ــج ال ــرب ــع ال ـثــالــث
ق ـبــل ب ــداي ــة ال ـج ـل ـســة ،وكــانــت
المخصصات مرتفعة واألداء

الـتـشـغـيـلــي ج ـي ــدا ف ــي خضم
أزمـ ــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،ولـكــن
ب ـس ـبــب ض ـبــاب ـيــة ت ـق ــدي ــر أث ــر
جائحة كــورونــا على األعمال
ومـ ـح ــاف ــظ ق ـ ـ ــروض الـ ـبـ ـن ــوك،
ت ــم رفـ ــع م ـخ ـص ـصــات لـتـبـقــى
أي ص ــدم ــات
ق ــوي ــة ف ــي وجـ ــه ّ
قــادمــة نتيجة تـعــثــر شــركــات
مقترضة ،ومع بداية الجلسة
تـمــت عـمـلـيــات بـيــع وع ــروض
ب ـن ـســب س ــال ـب ــة ،ق ـيــاســا على

س ـ ـعـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،م ـ ـمـ ــا أثـ ـ ــار
حفيظة المتداولين ليتوجهوا
ا لــى عمليات بيع مكثفة على
معظم األسهم ،سواء في األول
بقطاع البنوك بوتيرة كبيرة
وأق ـ ــل ع ـلــى ب ـقـيــة ال ـق ـطــاعــات،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـل ــى سـ ـه ــم زي ــن
الـ ـ ــذي ت ـم ــاس ــك وفـ ـق ــد ف ـق ــط 4
فلوس مقابل تراجع الوطني
بعشرين فلسا وبيتك  17فلسا
والخليج وورب ــة ب ـ  8فلوس،

 6.5ماليين دينار أرباح «القرين» في  6أشهر
ً
بالعرض والطلب
• العبدالله :قطاع البتروكيماويات مازال يعاني ًقصورا ً
• علي :الربع الثاني من السنة المالية شهد تحسنا ملحوظا في النتائج

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ال ـ ـقـ ــريـ ــن ل ـص ـنــاعــة
الكيماويات البترولية أمــس ،تحقيق
صافي ربح بقيمة  6.58ماليين دينار
( 21.47مـلـيــون دوالر) خ ــال النصف
األول المنتهي في  30سبتمبر 2020
من السنة المالية  2021/2020مقابل
 9.69مــا ي ـيــن د يـ ـن ــار ( 31.61مـلـيــون
دوالر) خـ ــال ذات ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـعــام
الماضي.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي،
إن ربحية السهم الواحد بلغت خالل
ً
ذات الفترة  6.44فلوس ( 21.01سنتا
ً
مقارنة مع  9.38فلوس ( 30.60سنتا)
خالل ذات الفترة من العام الماضي.
وس ـج ــل مـجـمــل األربـ ـ ــاح المجمعة
ً
ارت ـفــاعــا بنسبة  11فــي الـمـئــة ليصل
إلى 39.14مليون دينار ( 127.70مليون
دوالر) مقارنة مع  35.26مليون دينار
( 115.04مليون دوالر) لذات الفترة من
العام الماضي نتيجة تجميع بيانات
ش ــرك ــة ج ــاس ــم لـلـنـقـلـيــات وال ـم ـنــاولــة
(جاسم للنقليات) عن الفترة المقارنة،
وت ـح ـســن ن ـتــائــج ال ـشــركــة الـسـعــوديــة
لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو).
وس ـجــل إج ـمــالــي األص ـ ــول 768.25
مليون دينار ( 2.51مليار دوالر) كما
ف ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر  2020م ـق ــارن ــة مــع
 779.42م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ( 2.54مـلـيــار
ً
دوالر) كما في  31مارس  ،2020متمثال

بــانـخـفــاض طـفـيــف نتيجة تــوزيـعــات
أرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـق ــري ــن عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
السابقة.
وف ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـع ـل ـي ـق ــه عـ ـل ــى ه ــذه
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـشــركــة ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ال ـع ـبــدال ـلــه «مــا
زال قـ ـط ــاع ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات يـعــانــي
ً
قصورا في العرض والطلب نتيجة آثار
انخفاض أسـعــار الـبـتــرول والمنتجات
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــة ،وأزم ـ ــة ان ـت ـشــار وب ــاء
ً
كورونا المستجد ،مما أثر أساسا على
ً
األرباح المعلنة لشركة القرين وتحديدا
نتيجة تركيز محفظتنا االستثمارية إلى
ما يقارب نسبة  40في المئة في قطاع
البتروكيماويات».
وأض ــاف الشيخ مـبــارك« :لكننا على
ثقة بأن تنوع هيكل استثمارات القرين
سيقلل من تأثير هذه األزمة المزدوجة
عـلــى نـتــائـجـنــا الـمـسـتـقـبـلـيــة ،ويـســاعــد
الـ ـش ــرك ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي الضـ ـط ــراب ــات
وأزم ــات األس ــواق العالمية المشهودة.
ون ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ع ـ ـلـ ــى دراسـ ـ ـ ــة
كـ ــل ال ـ ـفـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـت ــي مــن
شــأنـهــا تـعــزيــز ت ـنــوع وع ــوائ ــد محفظة
الـقــريــن االسـتـثـمــاريــة ،وتعظيم صالح
المساهمين».
من جانبه ،قــال نائب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــركــة
س ـ ـعـ ــدون عـ ـل ــي ،إنـ ـ ــه «عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن

كـمــا خـســر مـبــانــي م ـجــددا 18
فلسا ،وتراجع سهم البورصة
 28ف ـ ـل ـ ـسـ ــا ،ولـ ـ ـك ـ ــن ب ـس ـي ــول ــة
محدودة ،وكانت سيولة بنكي
الوطني وبيتك حوالي  50في
المئة من السيولة اإلجمالية
للسوق ،كما تراجعت األسهم
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـضــارب ـيــة في
الـســوق الرئيسية ،ولــم يظهر
الـ ـ ـل ـ ــون األخـ ـ ـض ـ ــر إال ب ـش ـكــل
محدود جدا وبسيولة خضراء

اخبار الشركات
«أبيار» تخسر  75.6ألف دينار

 29أبريل انسحاب «الراي» من البورصة

بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت خ ـ ـسـ ــائـ ــر
شركة ابيار للتطوير
ال ـع ـق ــاري  75.6ألــف
ديـ ـن ــار ب ــواق ــع 0.07
ف ـلــس لـلـسـهــم خــال
الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها خسائر
بـ  4.59ماليين ،بما يعادل  4فلوس للسهم
في نفس الفترة من عام .2019

وافق مجلس
مفوضي هيئة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى طـ ـ ـل ـ ــب
شـ ــركـ ــة «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراي» ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب
االختياري من بورصة الكويت لألوراق المالية،
وعليه قامت الشركة بتحديد تاريخ  29أبريل
 2021ل ـي ـك ــون آخـ ــر يـ ــوم ت ـ ـ ــداول ل ـس ـه ـم ـهــا فــي
البورصة.

«بيتك» :رد مخصصات بقيمة
 14.6مليون دينار

مبارك العبدالله

سعدون علي

انخفاض النتائج المعلنة خــال فترة
النصف األول من السنة المالية نتيجة
تدهور أسعار المنتجات البتروكيماوية
مقارنة مع العام الماضي ،إضافة إلى أثر
الوباء المهيمن على األسواق العالمية،
ف ــإن ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
ً
ً
شهد تحسنا ملحوظا في نتائج جميع
شركاتنا التابعة والزميلة بالمقارنة
مع الربع األول من نفس السنة المالية».
وأضاف علي أن «جميع استثماراتنا
غير البترولية حافظت بالمجمل على
ن ـشــاط ـهــا ال ـم ـت ـم ـيــز واإليـ ـج ــاب ــي خ ــال
ً
ال ـف ـتــرة الـمـعـلـنــة ،وت ـح ــدي ــدا ف ــي شــركــة

سدافكو ،التي ارتفعت ربحيتها بنسبة
 14في المئة مقارنة مع العام الماضي،
ونتطلع في القرين إلى المحافظة على
مـس ـتــويــات األداء الـصـحـيــة خ ــال عــام
 2020ب ــدع ــم م ــن مـحـفـظــة اس ـت ـث ـمــارات
ً
القرين المتزنة ،لكن ذلك يرتبط أساسا
بعاملين مهمين ،هما استقرار وتحسن
أســواق البتروكيماويات ،وانفراج غمة
أزم ــة وب ــاء ك ــورون ــا المستجد وســرعــة
تعافي القطاعات الصناعية اإلقليمية
والعالمية من أثره».

قال بنك بيت التمويل الكويتي ،إنه نتج عن تسوية
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار رد مخصصات بقيمة
 14.6مـلـيــون دي ـن ــار ستنعكس ف ــي ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
المجمعة للربع الرابع من عام .2020
وك ــان ــت ش ــرك ــة أع ـي ــان ل ــإج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار قــامــت
بتسوية مديونية بقيمة  17.5مليون دينار لمجموعة
بيتك عبر ســداد مبلغ نقدي بقيمة  3.2ماليين دينار،
كــذلــك االنـتـهــاء مــن نـقــل مــا نسبته  16.3فــي الـمـئــة من
ملكيتها في أسهم رأسمال إحدى الشركات التابعة غير
المدرجة بما يمثل باقي المديونية المستحقة.

لالمتناع عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب
●

ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا لـمـسـلـســل م ـخــال ـفــات ال ـشــركــات
وتعنتها ووجود شبهات ارتكاب جريمة ،قدمت
هيئة أس ــواق ال ـمــال بــاغــا إل ــى نـيــابــة أس ــواق
الـمــال بـتــاريــخ  2020/10/25عــن شبهة وقــوع
الجريمة المنصوص عليها في البند رقم ()2
من المادة ( )127من القانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالته ،وذلك لعدم التزام
الممثل القانوني لشركة ا لـشــار قــة لألسمنت
والتنمية الصناعية حتى تــار يــخ تقديم هذا
البالغ بتنفيذ قــرار نهائي صــادر من مجلس
التأديب.
وبالرغم من تغريم الشركة المخالفة مبلغ
عشرة آالف دينار لعدم قيامها بتزويد الهيئة
بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة
بــالـبـيــانــات الـمــالـيــة لـلـشــركــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  ،2018/12/31فإن الشركة لم تقم
بتنفيذ قرار مجلس التأديب .ورغم طلب تلك
البيانات منها بتاريخ  2019/11/12فإنه لم يتم
تزويد الهيئة بتلك البيانات حتى تاريخه مع
أن هذه المهلة انتهت في  ،2019/11/17وأكدت
الشركة تسلمها تلك الطلبات في .2019/12/20
على صعيد متصل ،قدمت «هيئة األسواق»
بــاغـيــن ال ــى نـيــابــة أس ــواق ال ـمــال ضــد كــل من
شركة مجموعة عربي القابضة وشركة رأس
الخيمة لصناعة األسمنت األبـيــض والـمــواد

االنشائية الرتكابهما مخالفات للقانون رقم 7
لعام  2010والئحنة التنفيذية وتعديالتهما،
فيما يخص إجراء تقييم أصول عقارية.
وارتـكـبــت شــركــة مجموعة عــربــي القابضة
مخالفات بشأن تقييم عقارات محلية بقيمة
دفترية من مقيم واحــد فقط ،وباإلضافة إلى
أنه تم اجــراء التقييم بتاريخ يزيد على شهر
من تاريخ البيانات المالية ،وتقييم عقارات
أجنبية أخــرى دون أن يتم تقييمها من جهة
واحدة أجنبية على األقل في المكان الذي يوجد
به العقار ،فضال عن عدم التزامها بتقديم تقييم
عقارات من جهتين متخصصتين ومرخصتين
لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما
أحد البنوك الكويتية.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص «رأس ال ـخ ـي ـم ــة ل ـص ـنــاعــة
األس ـ ـم ـ ـنـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض» فـ ـق ــد ت ـ ــم م ـخ ــال ـف ــات ـه ــا
وتغريمها مبلغ  5آالف ديـنــار لعدم إرفاقها
مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية
ً
ً
ً
 2018/12/31تقييما سـنــو يــا م ـعــدا مــن جهة
واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،مـتـخـصـصــة ومــرخ ـصــة
ل ـم ــزاول ــة م ـه ـنــة ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـع ـق ــاري ف ــي دول ــة
اإلمــارات العربية المتحدة لعقاراتها الــواردة
ت ـحــت تـصـنـيــف «أرض وم ـب ــان ــي» ض ـمــن بند
(ممتلكات وآالت ومعدات).

أول بالغ بعد مبادرة الهيئة بتشجيع المسؤولين للكشف عن الفساد
●

جراح الناصر

بعد أقل من يومين على مبادرة هيئة أسواق
المال الرامية والداعية الى تشجيع المسؤولين
على تقديم الشكاوى والكشف عن ملفات الفساد
والمخالفات ،من دون تردد ،تلقت الهيئة شكوى
رسمية من الشيخ صباح السلمان ،ضد رئيس
تنفيذي في إحدى شركات االستثمار المدرجة،
إض ــاف ــة ال ــى مــالــك رئـيـســي لـلـمـجـمــوعــة ،بـشــأن
ش ـب ـهــات وع ـم ـل ـيــات ت ـبــديــد وت ـ ـجـ ــاوزات مــالـيــة
وإخفاء إفصاحات جوهرية عن الجهات الرقابية
بنحو  17مليون دينار.
وتـتـضـمــن الـشـكــوى أول ــى الـمـخــالـفــات التي
تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار ،نتيجة إتمام
عـمـلـيــات بـيــع ص ــوري ــة بــال ـت ـعــاون م ــع مـســؤول
ومالك رئيسي لمجموعة استثمارية في السوق
وفق الثابت من السجالت ،أنه تم تنفيذ عملية
بيع صورية في السجالت المحاسبية بدفاتر
شركة االستثمار المدرجة بهدف التربح على
حساب الشركة.
وزاد الشاكي في شكواه الموجهة الى هيئة
أسواق المال ،أن إحدى الشركات التابعة لشركة
زميلة لشركة االستثمار المدرجة في البورصة
قـ ــد ص ـ ــدر ض ــده ــا ح ـك ــم مـ ــن ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـثــال ـثــة
بالمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
بـشــأن استثمار تـقــدر قيمته بنحو  15مليون
دينار ،حيث إن الحكم جاء نقضا لصك حجية
االسـتـحـكــام ،وه ــو مــا يعني ال ـغــاء صــك ملكية
الشركة المطورة ،وبالتالي لم تعلن الشركة إثر

«الدولي» يحصل على موافقة
نشرة اكتتاب الصكوك
ح ـص ــل ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
عـلــى مــوافـقــة هيئة أس ــواق الـمــال
أمس األول ،على مــاورد في نشرة
االكتتاب الخاص إلصدار صكوك
م ـت ــواف ـق ــة م ــع ال ـش ــري ـحــة ال ـثــان ـيــة
ل ــرأس الـمــال الـمـســانــد ،فــي حــدود
 300مليون دوالر كحد أقصى أو
مايعادلها بالعمالت األخرى.

«المركزي» :سندات وتورق بـ  200مليون دينار

هيئة األسواق تشكو«الشارقة أ» و«عربي»  ...وتتلقى شكوى ضد شركة مدرجة
و«أسمنت أبيض» لنيابة األسواق
تالعبت بـ  17مليون دينار
عيسى عبدالسالم

م ـ ـحـ ــدودة ،لـتـنـتـهــي الـجـلـســة
حمراء بامتياز ،وبقلق واضح
مــن تــداعـيــات جــديــدة لنتائج
بقية المصارف.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــون األح ـ ـ ـمـ ـ ــر
بورصات المال بدول مجلس
التعاون الخليجي ،وبعد يوم
دام عـلــى بـعـضـهــا خصوصا
م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــوق
ال ـس ـعــودي الـ ــذي خـســر  4في
المئة بداية األسبوع ،وواصل

الخسائر ولكن بنسب محدودة
أم ــس ،كـمــا اس ـت ـمــرت خسائر
ال ـس ــوق ال ـق ـطــري لـكــن بنسبة
محدودة جدا ،وكان «الكويتي»
األكبر خسارة ،في حين تراجع
البقية بنهاية التعامل بنسب
م ـحــدودة ،وك ــان مــؤشــر سوق
أبــوظـبــي االسـتـثـنــاء الــوحـيــد،
حيث ربح نسبة كبيرة كانت
 1.5في المئة.

ذلــك البيانات المالية ،علما بــأن الشركة سبق
أن خسرت دعــوى وطلب التحكيم الدولي أمام
مــركــز أون ـس ـت ــرال ب ـشــأن ال ـم ـشــروع الـمـسـحــوب
في السعودية ،البالغة قيمته نحو  15مليون
دينار ،وذلك دون أي إفصاح للبورصة وهيئة
أسواق المال.
وط ـ ـلـ ــب الـ ـش ــاك ــي مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة عـ ـل ــى سـبـيــل
االستعجال وقف تداول أسهم الشركة المدرجة
نـظــرا لقيمة المبلغ الكبير قياسا ا لــى حقوق
الـمـلـكـيــة ال ـتــي ت ـقــدر حــال ـيــا بـنـحــو  11مـلـيــون
دينار ،في حين أن المبلغ محل الشبهات يبلغ
 17مليونا.
اي ـضــا طـلــب ســرعــة الـتـحـقـيــق ف ــي الـشـكــوى،
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـ ـ ــازم ق ــان ــون ـي ــا ضـ ــد ال ـم ـش ـك ــو فــي
حقهم ،واتـخــاذ اإلجـ ــراء ات التي تحفظ حقوق
المساهمين ،عمال بأحكام المادة  8-1من الفصل
األول الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها
من الكتاب الثاني ،الــذي ينص على أن الهيئة
تعمل على توفير الحماية المالئمة للمستثمرين
في األوراق المالية أو األشخاص الذين تقدم لهم
خدمات من األشخاص المرخص لهم.

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات
ّ
وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت  200مليون دينار ألجل
 3أشهر ،بمعدل عائد ( 1.250في المئة).

16
اقتصاد
«البترول» :خطط توظيف سنوية وأخرى لإلحالل
ةديرجلا

•
العدد  / 4565الثالثاء  27أكتوبر 2020م  10 /ربيع األول 1442هـ

economy@aljarida●com

ضمن استراتيجية توفير فرص عمل للكوادر الوطنية
أشرف عجمي

في تقرير صادر عن مؤسسة
البترول ،حصلت «الجريدة»
على نسخة منه ،كشفت
المؤسسة أنها وشركاتها
التابعة تتبنى مبادرات متعددة
للمساهمة في وضع خطط
توظيف سنوية ،وأخرى
لإلحالل ،وخطة خمسية
للقوى العاملة ،وزيادة نسبة
تكويت عمالة المقاولين في
عقود القطاع النفطي بصورة
مستمرة.

ي ـ ـع ـ ــد ت ـ ــوظ ـ ـي ـ ــف وت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب
العمالة الوطنية وتأهيلها من
أهــم ال ـم ـبــادرات االستراتيجية
التي تتبناها مؤسسة البترول
الـكــويـتـيــة وشــركــاتـهــا التابعة
في استراتيجيتها الرامية إلى
تحقيق التنمية المستدامة في
ال ـب ــاد ،وق ــد حـقـقــت المؤسسة
وشركاتها التابعة التوازن بين
مواكبة التكنولوجيا المتطورة
وتبني أحدث التقنيات الرقمية
في عملياته التشغيلية والسعي
إلى توفير فرص عمل وظيفية
إضافية ،إلى جانب خلق برامج
تدريب لتمكين القوى العاملة
الوطنية من مواكبة ذلك التطور
ال ـت ـق ـن ــي وال ــرقـ ـم ــي فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـم ــة ،وال ـت ــي
يـتـطـلــب إ ن ـج ــاز ه ــا وتشغيلها
عمالة فنية ومهنية متخصصة.

تضافر الجهود

القطاع النفطي
نجح في توظيف
 6000كويتي خالل
 5سنوات

المؤسسة حريصة
على مبدأ الشفافية
المطلقة في
التعيينات

وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ــن
الـمــؤسـســة ،حـصـلــت "الـجــريــدة
"عـلــى نسخة مـنــه ،أنــه انطالقا
من مبدأ تضافر جهود مختلف
جهات الدولة ،سواء في القطاع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أو ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـت ــوف ـي ــر
فـ ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل وخـ ـ ـف ـ ــض ن ـس ـبــة
البطالة بالدولة ،فإن المؤسسة
وش ــرك ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــابـ ـع ــة تـتـبـنــى
مـ ـب ــادرات م ـت ـعــددة للمساهمة
في وضع خطط توظيف سنوية
وأخرى لإلحالل ،وخطة خمسية
للقوى الـعــامـلــة ،وزي ــادة نسبة
تـكــويــت عـمــالــة الـمـقــاولـيــن في
عقود القطاع النفطي بصورة
مستمرة والتنسيق مع الهيئات
األكاديمية ،مثل الهيئة العامة

للتعليم التطبيقي والتدريب،
ومعهد التمريض إلعداد دورات
تــدري ـب ـيــة ت ـم ـه ـيــدا لـلـتــوظـيــف،
والتي يلتحق منتسبوها للعمل
في القطاع عند اجتيازهم لتلك
الدورات بنجاح.

 6000كويتي
وف ــي ظــل الـجـهــود المبذولة
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ال ـك ــوي ـت ــي
ل ـتــوظ ـيــف ال ـع ـم ــال ــة الــوط ـن ـيــة،
فقد تضمن التقرير استعراض
ن ـج ــاح ال ـق ـط ــاع ف ــي تـعـيـيــن ما
يــزيــد على  5000كويتي خالل
السنوات الخمس السابقة في
المؤسسة وشركاتها التابعة،
إلـ ــى ج ــان ــب ن ـحــو  1000عــامــل
فــي عقود المقاولين العاملين
فــي القطاع النفطي ،مما جعل
نسبة الـتـكــويــت فــي المؤسسة
وشركاتها التابعة قرابة 90.5
ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن إجـ ـم ــال ــي الـ ـق ــوى
العاملة فيه ،غير شاملة العمالة
الـتــابـعــة لمستشفى األح ـمــدي،
وما نسبته  27بالمئة في عقود
العمالة القابلة للتكويت.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ،حـ ـس ــب
مـصــدر نفطي مـســؤول ،أن يتم
تعيين نحو  400كويتي خالل
األش ـه ــر الـقـلـيـلــة ال ـق ــادم ــة لسد
الـشــواغــر اإلداريـ ــة والهندسية
فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة وش ــرك ــاتـ ـه ــا
التابعة ،كما أن لدى المؤسسة
وشـ ــركـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة خ ـطــة
توظيف مـقــررة للسنة المالية
القادمة ( )2022 /2021لتوظيف
 870كويتيا.

إحقاق الشفافية
وب ـ ــال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـي ــق

«شركات االستثمار» و« »RSMينظمان
ورشة عمل عن االستدامة
تماشيا مع جهود اتحاد شركات االستثمار
( )UICو« "RSMالكويت ،المستمر في تقديم الدعم
والــوع ــي لـكــل الـعــامـلـيــن فــي شــركــات االسـتـثـمــار
فيما يخص تنمية األسواق ،واالهتمام المستمر
بتبني ودعم الممارسات المستدامة ،نظم مركز
دراسـ ــات االسـتـثـمــار ل ــدى االت ـح ــاد ،وبــالـتـعــاون
مع  RSMالكويت ،ورشــة عمل عن االستدامة 19
أكتوبر  2020باستخدام منصة مايكروسوفت
.Microsoft Teams
ورك ـ ـ ــزت الـ ــورشـ ــة ع ـل ــى ت ــأثـ ـي ــرات االس ـت ــدام ــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وأدوات ال ـت ـك ــام ــل ب ـي ــن م ـم ــارس ــات
االس ـت ــدام ــة وال ـن ـهــج االس ـتــرات ـي ـجــي لـلـشــركــات،
وخاصة أهمية االستدامة في قطاع االستثمار
والعائد المرجو منه.
قـ ـ ــدم ال ـ ــورش ـ ــة ك ــري ــم أبـ ــوع ـ ـيـ ــد ،ش ــري ــك قـســم
االس ـ ـتـ ــدامـ ــة فـ ــي  RSMالـ ـك ــوي ــت ،وكـ ـ ــان ال ـه ــدف
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي لـ ـه ــا ب ـ ـنـ ــاء االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ال ـم ــؤس ـس ــي
والمجتمعي فــي األعـمــال المستدامة ،مــن خالل
دراس ــة أفـضــل ال ـم ـمــارســات ،إضــافــة إل ــى القيمة

المضافة للمساهمين على المدى الطويل ،وتم
خ ــال ال ــورش ــة تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـم ـحــاور
الـ ـت ــالـ ـي ــة :نـ ـظ ــرة ع ــام ــة عـ ــن االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،وأطـ ــر
االس ـت ــدام ــة ،وم ـحــركــات االس ـت ــدام ــة ونـتــائـجـهــا،
وال ـمــؤشــرات البيئية واالجـتـمــاعـيــة والحوكمة
( )ESGوالمقيمون الرئيسيون ،ومؤشرات بورصة
الكويت لالستدامة و ،ESGوعناصر أوسع في نهج
االسـتــدامــة الشاملة  ،ESG /وأفـضــل الممارسات
ال ـعــال ـم ـيــة  -ال ـب ـي ـئ ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وحــوك ـمــة
الشركات.
من جهتها ،بينت نائبة األمين العام لالتحاد
مديرة مركز دراسات االستثمار بالوكالة فدوى
دروي ــش أن "هــذه الــورشــة أتــت تزامنا مــع ترقية
بورصة الكويت إلى  ،MSCIما سيعمل على دخول
استثمارات خارجية للكويت ،وبالتالي تتطلع
هذه الشركات األجنبية الى المساهمة في شركات
محلية تأخذ بمبدأ االستدامة ،لذا جاءت الورشة
لتسلط الـضــوء على أهــم الـمـبــادئ والـمــؤشــرات
المعمول بها في تقارير االستدامة".

أحـ ــدث ال ـم ـم ــارس ــات الـمـهـنـيــة
فــي نـظــم ا لـتــو ظـيــف والتعيين
ال ـم ـت ــواف ـق ــة م ــع م ــا ه ــو مـتـبــع
إق ـل ـي ـم ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا ،وح ــرص ــا
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــة ع ـل ــى تــرس ـيــخ
مبدأ تكافؤ الفرص ،وضمانا
إلحقاق الشفافية والعدالة في
اختيار الكوادر البشرية ،فقد
اع ـت ـم ــدت ال ـم ــؤس ـس ــة ش ــروط ــا
م ـ ــوح ـ ــدة ب ــالـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات ،إل ــى
جــانــب تـبـنــي مـعــايـيــر مـحــددة
لــاخ ـت ـبــار ،وه ــي مـبـنـيــة عـلــى
 4ع ـ ـنـ ــا صـ ــر :ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــدل ا ل ـ ـعـ ــام
للتخرج ،وإ ج ــراء اختبار لكل
مــن مستوى اللغة اإلنكليزية
وا لـتـخـصــص ،و عـقــد المقابلة
الشخصية ،حيث يتم االختيار
وف ـق ــا لـلـحــاصـلـيــن ع ـلــى أعـلــى
ال ـن ـق ــاط م ــن ال ـم ـج ـمــوع الـكـلــي
لتلك العناصر.
وق ـ ـ ــال ال ـت ـق ــري ــر إن اع ـت ـم ــاد
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
كــأحــد المعايير األســاسـيــة في
االخـ ـتـ ـي ــار ي ــرج ــع إل ـ ــى طـبـيـعــة
ع ـم ــل الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ،ال ـتــي
تتطلب توافر مستوى عال من
اللغة اإلنكليزية لدى الموظف
للتواصل المستمر مع شركات
ع ــال ـم ـي ــة ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـبـنــي
أ ح ــدث أ ســا ل ـيــب التكنولوجيا
والـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـم ـث ـل ــى ،وي ـتــم
الـتـنـسـيــق م ــع جــامـعــة الـكــويــت
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب إلعـ ــداد
اختبارات التخصص ،لكونها
الجهات األكاديمية الرسمية.

وضوح اآللية
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن
االلتحاق بالعمل في المؤسسة

توقعات بتعيين
 400مواطن خالل
األشهر المقبلة لسد
الشواغر اإلدارية
والهندسية

وش ــرك ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـت ـق ــدم
بـ ـطـ ـل ــب ت ــوظـ ـي ــف عـ ـب ــر ب ــواب ــة
التوظيف االلكتروني عند نشر
اإلعــان ،والتي يتم من خاللها
تعبئة نموذج التقديم وإرفــاق
ال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـم ـط ـلــوبــة آل ـي ــا،
ويتم التواصل مــع المتقدمين
في حال استيفائهم للمتطلبات
الوظيفية الدنيا لتحديد موعد
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
والتخصص ،ومــن ثم المقابلة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ح ـيــث ي ـجــب على
المتقدم اجتياز درجــة النجاح
في كل اختبار ،لينتقل للمرحلة
ال ـتــال ـيــة ،وب ـن ــاء ع ـلــى الـنـتــائــج
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ـع ــدل
ال ـت ـخــرج ون ـتــائــج االخ ـت ـب ــارات

والمقابلة الشخصية يتم ترتيب
ال ـمــرش ـح ـيــن ت ـن ــازل ـي ــا بـحـســب
األوزان ال ـم ـحــددة لـكــل عنصر،
ومن ثم يتم اختيار المرشحين
األع ـلــى نتيجة بـنــاء عـلــى عــدد
الشواغر.

قرعة علنية
ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا الخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ط ـب ـي ـع ــة
ومواقع عمل المؤسسة وشركاتها
النفطية التابعة ،ولضمان توحيد
آلـ ـي ــة تـ ــوزيـ ــع ال ـم ــرش ـح ـي ــن عـلــى
المؤسسة وشركاتها التابعة ،تم
اعتماد آلية القرعة العلنية ،والتي
يتم دعوة المرشحين لحضورها،
وي ـتــم تــوزيـعـهــم بــالـقــرعــة اآللـيــة
على جـهــات العمل ،ومــن ثــم يتم

التنسيق فيما بعد بين المرشح
وج ـه ــة ال ـع ـمــل ل ـل ـبــدء ب ــإج ــراءات
التوظيف.
وخـتــامــا ،فقد أكــدت مصادر
م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ح ـ ـ ــرص ال ـم ــؤس ـس ــة
عـ ـل ــى إرسـ ـ ـ ـ ــاء أس ـ ـ ــس الـ ـع ــدال ــة
وتكافؤ الفرص والشفافية في
إجراءاتها للتعيين ،انطالقا من
إيمانها بتلك المبادئ وضرورة
العمل بمقتضاها ،وهو ما دعا
جهات عديدة بالدولة إلى اقتفاء
مــا قــامــت بــه الـمــؤسـســة ،حيث
قــا مــت الهيئة العامة لمكافحة
الـفـســاد وجـهــات أخ ــرى بتبني
أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـم ــؤسـ ـس ــة لـلـتـعـيـيــن
وإجراء االختبارات للمتقدمين
لديها.

ً
«طيران الجزيرة» تطلق رحالت إلى مسقط بدءا من  2نوفمبر

أعلنت "طيران الجزيرة" أمس إطالق
رحالت مباشرة بين الكويت والعاصمة
العمانية مسقط ،اعتبارا من  2نوفمبر
ال ـم ـق ـبــل ،ب ــواق ــع رح ـل ــة ذه ــاب ــا وعـ ــودة
أسبوعيا كل يوم اثنين.
وبـ ـه ــذه ال ــرح ــات الـ ـج ــدي ــدة ،تـخــدم
"طيران الجزيرة" المسافرين المتوجهين
إل ــى مسقط وعـمــان
عـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث
يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
االستمتاع

بالتاريخ والثقافة الغنية التي تشتهر
بـهــا الـسـلـطـنــة ،وكــذلــك أسـ ــواق مسقط
وم ـع ــال ـم ـه ــا الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة والـ ـحـ ـص ــون
القديمة والمتاحف ومطاعم المأكوالت
الـ ـبـ ـح ــري ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــواط ـ ــئ ،إذ ت ـقــع
الـعــاصـمــة بـيــن ال ـج ـبــال والـمـحـيـطــات،
وتتميز بطابعها ا لـفــر يــد والمضياف
للزوار.
وتعليقا على إط ــاق خــط الــرحــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي

«سيرفس هيرو» تعلن نتائج «استجابة الكويت لكورونا»

ل ـ ـشـ ــركـ ــة ط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة روه ـ ـيـ ــت
راماشاندران" :يسعدنا أن نعيد تسيير
رحــات ـنــا م ــن جــديــد إل ــى م ـس ـقــط ،وأن
ن ـق ــدم لـعـمــائـنــا ف ــي ال ـكــويــت وج ـهــات
سياحية جديدة ومميزة ،حيث تحظى
مسقط وعـمــان بشعبية كبيرة لديهم،
ويعد هذا الخط الثالث الذي نطلقه في
ظـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار

القيود التي فرضتها جائحة كوفيد ،19
وهــو ما يشدد على التقدم التشغيلي
الـ ـ ـ ــذي نـ ـلـ ـت ــزم ب ـ ــه لـ ـ ـع ـ ــودة ع ـم ـل ـيــات ـنــا
تدريجيا".
وت ـت ـخــذ "طـ ـي ــران الـ ـج ــزي ــرة" جميع
إجراءات السالمة واالحترازية على متن
طائرتها ،وفي مبنى ركاب الجزيرة ،T5
لضمان سالمة المسافرين ،الذين يطلب
مـنـهــم االل ـت ــزام بــالـلــوائــح الصحية
المحلية الـمـفــروضــة فــي الكويت
ُ
وعمان ،واالمتثال لها قبل السفر
وخالله.

أسعار صرف العمالت العالمية

انخفاض معدل الرضا عن الخدمات في المرحلتين الثانية والثالثة
كـشـفــت ن ـتــائــج الـنـسـخــة ال ـثــان ـيــة من
استطالع الرأي الوطني حول "استجابة
الكويت لجائحة كورونا" ،والذي أجرته
"س ـيــرفــس هـ ـي ــرو" ،ال ـشــركــة الـمـســؤولــة
ع ــن إدارة ال ـم ــؤش ــر ال ــوح ـي ــد الـمـحــايــد
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـق ـي ــاس رض ـ ــا ال ـع ـم ــاء،
ً
وال ـتــي تتخذ مــن الـكــويــت م ـقــرا لـهــا ،أن
ال ـج ـم ـهــور ف ــي ال ـك ــوي ــت كـ ــان أقـ ــل رضــا
عــن خــدمــات القطاعين الـعــام والـخــاص
خــال المرحلتين الثانية والـثــالـثــة من
الجهود الوطنية إلدارة جائحة كورونا،
مقارنة بتلك الجهود في المرحلة األولى.
وأعلنت أمس نتائج النسخة الثانية من

االستطالع التي تم تنفيذها بالتعاون
م ــع األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـل ــى
للتخطيط والـتـنـمـيــة ،وم ــرك ــز الـكــويــت
للسياسات العامة التابع له.
وي ـم ـث ــل ه ـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر دع ـ ـ ــوة لـنـمــط
جــديــد مــن التفكير لـبـنــاء األم ــل والثقة
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة ،ح ـي ــث ي ـش ـك ــل ق ــاع ــدة
ل ـم ـج ـم ــوع ــة ش ــامـ ـل ــة م ـ ــن االق ـ ـتـ ــراحـ ــات
لمساعدة القطاع الحكومي على تعزيز
رض ـ ــا ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن خ ــال
تفشي الــوبــاء ،وتقديم أفضل الوسائل
والسبل إلدارة األزم ــات المشابهة التي
قد تحصل في المستقبل ،حيث تم وضع

بعض التوصيات مــن خــال ممارسات
ناجحة لمواجهة الوباء ،نفذت في دول
أخرى مثل ألمانيا ،ونيوزيلندا ،وكوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وس ـن ـغ ــاف ــورة ،وأس ـتــرال ـيــا،
وكندا.
وتــم قياس رضــا الجمهور مــن خالل
ً
االستطالع ،استنادا إلى خمسة عوامل
رئـيـسـيــة ه ــي :الـثـقــة ،وتـعـبـئــة الـجـهــود،
والخدمات ،واالستجابة ،والمعلومات،
وذلك خالل الفترة ما بين األول من يوليو
إلى  30أغسطس ،حيث شمل االستطالع
القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع
المدني ووسائل اإلعالم في الكويت.

وقد استخلصت نتائج هذه الموجة
من التقرير من عمليات تقييم موثوقة
ً
شـمـلــت  2254مستهلكا مــن الجنسين
في أعمار متفاوتة ،وجنسيات مختلفة
ومستويات تعليم متعددة ،بينما شكل
ال ـكــوي ـت ـيــون نـسـبــة  39ف ــي ال ـم ـئــة ممن
شاركوا في االستطالع .وبلغ عدد أفراد
العينة ممن شاركوا في الموجتين اللتين
ً
شملهما التقرير  4827مـشــار كــا  ،وهو
عــدد يجعل العينة قوية ومــوثــوقــا بها
بشكل كبير.

أسعار صرف العمالت العربية

«كويت ماجيك» تنظم حملة للكشف عن سرطان الثدي

بدرية عدنان الصالح والدكتورة عالية الفضلي خالل مشاركتهما في الحملة

ن ـظ ـمــت إدارة م ـج ـمــع " ك ــو ي ــت م ــا ج ـي ــك" ح ـم ـلــة تــو عـيــة
لـلـكـشــف ال ـم ـب ـكــر ع ــن س ــرط ــان الـ ـث ــدي ،بـمـنــاسـبــة الـشـهــر
العالمي للتوعية بسرطان الثدي ،بالتعاون مع مستشفى
"عالية ا لــدو لــي" ،واستمرت  3أ يــام ،وال قــت الحملة إقبال
الزوار على الفحص ،بحضور المديرة العامة لمجموعة
" عــد نــان الصالح" بــدر يــة الصالح ،ور ئـيــس مجلس إدارة
المستشفى د .عالية الفضلي.
ً
وتأتي الحملة استمرارا لعدد من حمالت التوعية التي
تقوم بها إدارة "كويت ماجيك" ،بهدف زيــادة الوعي حول
أهمية الوقاية والفحص المبكر في تقليل نسبة الوفيات
بسبب هذا المرض ،وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان
الثدي ،وزيادة معرفتهن بعالماته وأعراضه ،وتمكينهن من
معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي.
من جهتها ،قالت الصالح ،إن "إدارة مجمع كويت ماجيك
ً
تسعى دائما في إطــار مسؤوليتها االجتماعية إلى إقامة
الحمالت التوعوية ،خصوصا تلك التي تدعم المرأة وتساهم
فــي تمكينها ،عـبــر تــزويــد زوار الـمـجـمــع بــالـمـعــرفــة التي
يحتاجونها حــول الوعية بالثدي ،وتقليل خطر اإلصابة
بالسرطان ،وتأكيد ضــرورة الكشف المبكر عنه" ،مشيدة
بالدور الذي يقوم به المستشفى في هذا الخصوص.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٧
ً
«بوبيان» يحقق  23.2مليون دينار أرباحا في  9أشهر
ةديرجلا
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اقتصاد

الماجد :عودة الحياة إلى طبيعتها تزيد التفاؤل بتحقيق نتائج أفضل
أكد عادل الماجد أنه مع
استمرار عودة الحياة إلى
طبيعتها – مع اتخاذ
االحتياطات الصحية
المطلوبة – فإن التفاؤل
يتزايد ،وهو ما
لدى الجميع ً
ينعكس إيجابيا على حركة
االقتصاد المحلي بمختلف
قطاعاته.

ً
أعلن «بوبيان» تحقيقه أرباحا تشغيلية
بنهاية سبتمبر  2020بلغت نحو  70مليون
دينار ،رغم الظروف التي مرت بها الكويت،
بسبب تــداعـيــات جــائـحــة «ك ــورون ــا» ،والـتــي
اجتاحت العالم خالل األشهر الماضية ،وأدت
إلــى آثــار سلبية على االقتصادين العالمي
والمحلي.
وواص ـ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك س ـي ــاس ـت ــه ال ـت ـح ــوط ـي ــة
بتجنيب مخصصات بقيمة  46مليون دينار
لينهي هذه الفترة من العام بصافي ربح قدره
 23.2مليونا.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي لـ «بوبيان» عــادل الماجد ،تعليقا
على ذلك «على الرغم من الظروف التي مررنا
بها خــال العام الحالي ،فإنه يمكن اعتبار
الربع الثالث أفضل من الربع الثاني ،لكونه
شهد عودة تدريجية لمعظم مناحي الحياة
اليومية مع استعادة القطاعات االقتصادية
لعافيتها تدريجيا».
وأك ــد أنــه مــع اسـتـمــرار ع ــودة الـحـيــاة إلى
طبيعتها – مع اتخاذ االحتياطات الصحية
ال ـم ـط ـل ــوب ــة – ف ـ ــإن الـ ـتـ ـف ــاؤل ل ـ ــدى ال ـج ـم ـيــع
ً
يتزايد ،وهو ما ينعكس إيجابيا على حركة
االقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.
وأضـ ـ ــاف «رغ ـ ــم ذلـ ــك كـ ــان م ــن الـ ـض ــروري
تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم
الـمــركــز الـمــالــي للبنك ،وزيـ ــادة ال ـقــدرة على
مواجهة التداعيات المستقبلية ألزمة كورنا
الحالية ،وهو أمر طبيعي نتيجة األزمة التي
ربما تعتبر األولى من نوعها ،والتي نمر بها
في العصر الحديث».
وبالنسبة للنتائج المالية قــال الماجد،
إن «ال ـب ـنــك ق ــد ح ـقــق م ـع ــدالت ن ـمــو مرتفعة

ً
مدعوما بالزيادة في عدد عمالئه في الكويت،
بــاإلضــافــة إل ــى االس ـت ـحــواذ عـلــى بـنــك لندن
والشرق األوسط خالل الربع األول من العام
ال ـحــالــي ،حـيــث ارت ـف ـعــت األصـ ــول المجمعة
لمجموعة «بــوب ـيــان» حـتــى نـهــايــة سبتمبر
مــن ال ـعــام الـحــالــي إل ــى  6.3مـلـيــارات ديـنــار،
بنسبة نمو تصل إلى  25في المئة في حين
بلغت ودائع العمالء  5.1مليارات بنسبة نمو
تصل إلى  24في المئة ،فيما بلغت محفظة
التمويل  4.6مليارات بنسبة نمو تصل إلى
 28في المئة ،وبلغت اإليرادات التشغيلية 123
مليونا بنسبة نمو تصل إلى  13في المئة.

بداية مبشرة
من ناحية أخــرى ،قــال الماجد إن «الشهر
الـحــالــي شهد بــدايــة مبشرة مــن خــال قيام
بــوب ـيــان بــالـمـســاهـمــة تـحــت مـظـلــة شريحة
التمويل اإلسالمية ،ضمن اتفاقية تسهيالت
إئتمانية مشتركة بقيمة  1مليار ،بقيادة بنك
الكويت الــوطـنــي ،وبيت التمويل الكويتي،
لتمويل مؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية ،حيث
بلغت حصة مساهمة بوبيان  60مليونا.
ً
ً
يذكر أن البنك نجح إقليميا وعالميا مطلع
الـعــام الـحــالــي فــي تغطية االكـتـتــاب فــي أول
إص ــدار صـكــوك أول ـيــة غـيــر مـضـمــونــة تحت
مظلة بــرنــامــج ال ـص ـكــوك ،بـمـجـمــوع طلبات
يـنــاهــز  4.6م ـل ـيــارات دوالر ،أي  6أضـعــاف
المبلغ المستهدف ( 750مليون دوالر) تقريبا،
والتي تم إدراجها في بورصة إيرلندا.
وخالل الربع األول من العام الحالي ،أعلن
البنك استحواذه على أسهم إضافية في بنك
لندن والشرق األوسط تمثل  45.25في المئة

ً
تقريبا ،ليصبح اإلجمالي بعد إضافة األسهم
المملوكة لمجموعة «بوبيان»  71.08في المئة
ً
تقريبا مــن األسـهــم العادية المصدرة لبنك
لندن والشرق األوسط.

«بوبيان» و«كوفيد »19
من ناحية أخرى ،استعرض الماجد أبرز
مــا ق ــام بــه الـبـنــك خ ــال األزم ــة الـتــي سببها
انتشار فيروس كورونا ،حيث كانت البداية
مع مشاركة البنك في تمويل الصندوق الذي
أعلن تأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة
 10ماليين د يـنــار تموله البنوك الكويتية،
لدعم المساعي الحكومية في مكافحة انتشار
الفيروس.
ّ
كما وظف البنك جميع اإلمكانات المتاحة
لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع أقساط
التمويل االستهالكي ،والتمويل اإلسكاني،
والبطاقات االئتمانية لجميع العمالء ،إلى
جــانــب تــأجـيــل أق ـســاط الـشــركــات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،م ــع ع ــدم اح ـت ـســاب أي ارب ــاح
إضافية على هذا التأجيل ،وأي رسوم أخرى،
ً
مدة  ٦أشهر اعتبارا من أبريل .2020
وأش ـ ــار ال ـمــاجــد إل ــى أن «ب ــوب ـي ــا»ن خــال
هذه األزمة جني ثمار استثماراته في قطاع
الخدمات المصرفية الرقمية ،حيث أوضح
مـنــذ بــدئـهــا تــزايــد اإلق ـب ــال مــن قـبــل العمالء
على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية،
سواء من خالل موقع البنك ،أو تطبيقه على
الهواتف الذكية.
وأضـ ـ ـ ــاف «دون ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ت ـفــاص ـيــل
الخدمات والمنتجات التي يتمتع بها عمالء
«بوبيان» عبر الموقع اإللكتروني ،أو تطبيق

الهواتف الذكية ،فإن العمالء أصبح بإمكانهم
إ ج ــراء الكثير مــن العمليات المصرفية من
منازلهم دون الحاجة إلى زيارة الفرع خاصة
أثناء الحظر».
وخ ــال شـهــر أب ــري ــل ،ب ــدأ الـبـنــك يستقبل
طلبات التمويل بشروط ميسرة أعلنها بنك
الكويت المركزي ،ضمن الحزمة االقتصادية
ل ــدع ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات وال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـم ـت ـض ــرري ــن
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة
من جراء األزمة الحالية.
ً
وتتم جميع خطوات التمويل الكترونيا
بسهولة ويـســر ،مــع ضـمــان الـســريــة وحفظ
المعلومات والبيانات ،وبما يحقق األهداف
التي وضعها «الكويت المركزي» في تسهيل
وســرعــة الحصول على التمويل للقطاعات
المحددة ضمن برنامج الحزمة االقتصادية.
وت ـه ــدف ه ــذه ال ـخ ـطــوة لــدعــم الـقـطــاعــات
الـحـيــويــة واألن ـش ـطــة ال ـتــي تتميز بقيمتها
المضافة لالقتصاد الكويتي ،والـتــي كانت
ً
تعمل بكفاءة قبل األزمة مع العمل جنبا إلى
جنب مع «المركزي» والجهات األخرى ،لمنع
تــزايــد األوض ــاع وتـحــول ازم ــة السيولة الى
ازمة مالءة ،مع الحفاظ على العمالة الوطنية،
وانسياب التدفقات النقدية بين القطاعات.
ووجه الماجد الشكر لجميع الجهات التي
أدارت األزمة ،السيما العاملين في الصفوف
األمــامـيــة ،كما وجــه الشكر لــ»الـمــركــزي» لما
ات ـخ ــذه م ــن إجـ ـ ــراء ات ســاهـمــت ف ــي تخفيف
حدة األزمة.

عادل الماجد
على قمة خدمة العمالء في الكويت من خالل
حصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس
ه ـي ــرو» الـعــالـمـيــة الـمـتـخـصـصــة ف ــي قـيــاس
مستوى رضا العمالء ،وهما جائزة المركز
األول في خدمة العمالء على مستوى جميع
الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة فــي ال ـكــويــت ،وذلــك
للمرة الخامسة ،باإلضافة الى جائزة أفضل
بنك إسالمي في خدمة العمالء للعام العاشر
على التوالي منذ عام  ،2010كما حصل أيضا
ً
على جائزة األفضل إسالميا لعقد كامل.
كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك
إسالمي في الكويت لعام  2019من مؤسسة
«غلوبل فاينانس» للعام الرابع على التوالي،
إلى جانب االستمرار في حصد الجوائز من
المؤسسات األخرى.

جوائز مميزة
ونوه الماجد إلى أن «بوبيان» واصل تربعه

«تطبيق فيرن» يوقع اتفاقية مع «بنك بوبيان» «بيتك» يطلق خدمة «بيتي أونالين» الجديدة
أعلن موقع وتطبيق فيرن
«  ،»Furn.onlineا لـتـطـبـيــق
الــرائــد لــأثــاث والمفروشات
فــي الـكــويــت ،تــوقـيــع اتفاقية
ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـش ـ ـتـ ــرك مـ ـ ــع ب ـنــك
بوبيان ،يوفر بموجبها البنك
خدمة التمويل لعمالء فيرن
ب ـش ـكــل مـ ــرن وسـ ــريـ ــع ،وذل ــك
بحضور الرئيس التنفيذي
لفيرن فهد الدبوس ،ومساعد
المدير العام لوحدة االئتمان
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــك بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان خـ ــالـ ــد
الوهيب.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،قـ ــال
الدبوس إن توقيع االتفاقية
م ــع ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان ي ــأت ــي فــي
إطـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـي ــرن
ال ـه ــادف ــة إل ــى تـسـهـيــل إت ـمــام
ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق والـ ـ ـش ـ ــراء
للعمالء ،وتقديم كل الخدمات
مــن ت ـســوق وب ـحــث واخـتـيــار
وتمويل وتقسيط ضمن مكان
واح ـ ـ ــد ،ي ــوف ــر ع ـل ــى ال ـع ـمــاء
عناء التنقل بين عدة مواقع
وجهات من أجل إتمام عملية
الشراء بسهولة ويسر.
وأشار الى أن بنك بوبيان
سيقدم بموجب هذه االتفاقية
خدمة التمويل لعمالء فيرن،
سواء كانوا من عمالء بوبيان
أو ال ،ل ـغــايــة  25أل ــف دي ـنــار
بدون أرباح ،كما أنه سيكون
بــاس ـت ـطــاعــة ال ـع ـم ـيــل تـقــديــم

ط ـلــب ال ـت ـمــويــل إل ـك ـتــرون ـيــا،
لـيـحـصــل عـلــى ال ـمــواف ـقــة في
حال استيفاء الشروط خالل
فترة زمنية بسيطة.
وأوض ــح أن «ف ـيــرن يهدف
إلــى إتــاحــة الـفــرصــة للعمالء
والجمهور النتقاء ما يرغبون
ف ـي ــه مـ ــن أثـ ـ ــاث ومـ ـف ــروش ــات
وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة مــن
مختلف الــوكــاء والموردين
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،عـ ـب ــر م ـن ـصــة
إل ـك ـتــرون ـيــة واحـ ـ ــدة وال ــدف ــع
ع ـب ــر ف ـ ــات ـ ــورة واح ـ ـ ـ ــدة ،ب ــدال
م ــن الـتـنـقــل بـيــن ع ــدة مــواقــع
وإجراء عمليات دفع متعددة
لـلـحـصــول ع ـلــى الـمـنـتـجــات،
بحيث يــوفــر الـعـمـيــل الــوقــت
والـجـهــد ،فقد جمعنا أفضل
األثاث والمفروشات في مكان
وا ح ــد ،لنسهل على العمالء
االنتقاء والبحث بين خيارات
وع ــام ــات ت ـجــاريــة وأس ـع ــار
متعددة ،واختيار ما يناسب
احتياجاتهم وميزانيتهم».
واس ـتــدرك« :انـنــا فــي فيرن
قمنا بــاالسـتـفــادة مــن أحــدث
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات والـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات،
ووضـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ب ـح ــث
م ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورا ،ي ـ ـ ـضـ ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع
االحتماالت ،ثم قمنا بتطوير
ن ـظــام مـتـكــامــل يـســاعــد على
ت ــوفـ ـي ــر وج ـ ـهـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة فــي
م ـ ـت ـ ـنـ ــاول ال ـج ـم ـي ــع الق ـت ـن ــاء

«الخليج» يعلن فائزي
«الدانة» األسبوعي

أجــرى بنك الخليج ،أمــس األول ،سحب «الــدانــة» األسبوعي
عن الفترة من  22 –18الجاري ،وأعلن أسماء الفائزين الخمسة،
الذين حصل كل منهم على  1.000دينار ،وهم:
محمد خليفة محمد المال ،ومصطفى سيد حسن الزلزلة،
وحميد مسلم علي المشموم ،وفضيله حسين أحمد عبدالسالم،
وعبدالرضا سيد حسن الموسوي.
وأعلن البنك أن «الدانة» كبرت ،وان الجائزة الكبرى للسحب
السنوي ستكون  1.500.000دينار ،وسيعقد السحب بتاريخ
 14يناير المقبل.
ويشجع «الخليج» عمالء «الدانة» على زيادة فرص فوزهم عن
طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك،
وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر «الــدانــة» العديد من الخدمات المتميزة لعمالئه
منها «بـطــاقــة الــدانــة لــإيــداع الـحـصــري» ،الـتــي تمنح العمالء
حرية إيــداع النقود في أي وقــت يناسبهم ،إضافة إلــى خدمة
«الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك وتطبيق الهواتف الذكية،
ِّ
والتي تمكن العمالء من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات
الدانة األسبوعية ،وربع السنوية والسنوية.
وحساب «الدانة» هو الوحيد الذي يكافئ العمالء على والئهم
للبنك ،حيث يمنحهم فــرص ال ــوالء ،وهــي عـبــارة عــن إجمالي
الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة ،والتي تضاف
إلــى الـعــام المقبل مكافأة لــه على والئــه ،وتمت إضــافــة جميع
الفرص التي استحقها العميل في آخر  2019إلى  ،2020ويتكرر
ذلك في  2021مع األعوام التالية.

فهد الدبوس وخالد الوهيب
أثـ ــاث ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـفـ ـض ــل ،وع ـي ــش
تجربة مميزة».
مــن ناحيته ،بين الوهيب
أن ت ـع ــاون ب ـنــك بــوب ـيــان مع
تـطـبـيــق ف ـي ــرن ي ــأت ــي إيـمــانــا
م ـ ـ ـنـ ـ ــه بـ ـ ــأه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـشـ ـجـ ـي ــع
المبادرات الشبابية الكويتية،
وخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة
بــالـتـجــارة اإللكترونية التي
برزت أهميتها في ظل جائحة
كـ ــورونـ ــا والـ ـتـ ـح ــول عــالـمـيــا
ومـ ـحـ ـلـ ـي ــا نـ ـح ــو االقـ ـتـ ـص ــاد
الرقمي ،مضيفا أن «بوبيان»
واف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــة
التمويل بدون أربــاح بعد أن
لمس مزايا التطبيق وجدية
القائمين عليه.
يـ ــذكـ ــر أن ت ـط ـب ـي ــق ف ـي ــرن

ت ـ ــأس ـ ــس فـ ـ ــي ي ـ ـنـ ــايـ ــر 2019
بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وان ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق ف ــي
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2019عـ ـل ــى يــد
مجموعة من الشباب الكويتي
ال ـم ـبــادر ،بـنـظــرة ت ـهــدف إلــى
ت ـط ــوي ــر م ـن ـصــة إل ـك ـتــرون ـيــة
مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــع وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــق األثـ ـ ـ ـ ـ ــاث
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات فـ ــي م ـكــان
واحد بأسلوب ميسر وسهل
يمكن المستخدمين والعمالء
من االنتقاء والمقارنة ،وشراء
مـ ــا ي ــرغـ ـب ــون فـ ـي ــه بـ ـف ــات ــورة
واح ـ ـ ـ ــدة دون الـ ـح ــاج ــة إل ــى
ال ـ ــذه ـ ــاب ل ـم ـع ــاي ـن ــة م ـح ــات
متعددة ،ويحتوي على أكبر
شركات األثاث بالكويت.

فـ ــي إطـ ـ ــار س ـع ـي ــه ال ــدائ ــم
نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو ت ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
اح ـت ـيــاجــات ع ـمــائــه ،أطـلــق
ب ـ ـيـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي
«ب ـي ـت ــك» ال ـخ ــدم ــة ال ـج ــدي ــدة
«بيتي أو نــا يــن» التي تتيح
ع ـ ـ ــرض وإدارة حـ ـس ــا ب ــات
أب ـنــائ ـهــم م ــن خـ ــال ح ـســاب
األب عبر .KFHonline
وقـ ـ ــال «بـ ـيـ ـت ــك» فـ ــي ب ـي ــان
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ــه يـهــدف
أي ـض ـ ًـا ع ـبــر ط ــرح ــه الـخــدمــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة
ا لـمـتــوا فــرة مـجــا نـ ًـا للعمالء،
إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة األهـ ـ ـ ـ ــل ف ــي
الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
أبنائهم المستقبلية.
وتتوافر «بيتي أونالين»
عبر ( KFHonlineالمتصفح
ال ـكــامــل وت ـط ـب ـيــق ال ـهــواتــف
ال ـ ـن ـ ـقـ ــالـ ــة ألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة آي ـ ـفـ ــون
ـا عــن أنها
وآن ــدروي ــد) ،فـضـ ً
مـ ـت ــا ح ــة مـ ـن ــذ ا لـ ـ ـي ـ ــوم األول
ل ــوالدة األ ب ـنــاء حـتــى نهاية
سن الـ .14
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــع بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة إمـ ـك ــانـ ـي ــة ع ــرض
ك ـشــف ال ـح ـســاب وتـفــاصـيــل
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
األب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،وفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ح ـ ـسـ ــاب
ت ــوف ـي ــر اس ـت ـث ـم ــاري م ـم ـتــاز
وودائـ ـ ـ ــع اس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـهــم،

وال ـت ـحــويــل ب ـيــن (ح ـســابــات
اال بــن نفسه /حـســا بــات األب
واالب ـ ـ ـ ـ ـ ــن /حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات االبـ ـ ــن
واألب) ،و خ ـ ـ ــد م ـ ـ ــة ا ل ـ ــد ف ـ ــع
ا لـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي ،K F H P A Y
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل بـ ـط ــاق ــة ال ـس ـح ــب
اآللي المجددة وعرض الرقم
السري لبطاقة السحب اآللي
الـخــاصــة بــاألب ـنــاء ،وإيـقــاف
بطاقة السحب اآل لــي ور بــط
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ع ـ ــرض اآلي ـ ـبـ ــان ل ـح ـســابــات
األب ـ ـ ـنـ ـ ــاء وعـ ـ ـ ــرض ال ـم ـب ــال ــغ
المحجوزة على حساباتهم.
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا وي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن تـ ـفـ ـعـ ـي ــل
الـخــدمــة مــن خ ــال االتـصــال
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة أل ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـيـ ـت ــك
ا ل ـه ــا ت ـف ـي ــة  1803333عـلــى
مـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة .وتـ ـعـ ـك ــس
الـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة «ب ـي ـتــي
أونـ ـ ــايـ ـ ــن» حـ ـ ــرص «ب ـي ـت ــك»
ع ـلــى ت ـقــديــم أف ـضــل ال ـمــزايــا
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة
لعمالئه وتلبية تطلعاتهم
واح ـت ـيــاجــات ـهــم إل ــى جــانــب
ت ـعــزيــز مـجـمــوعــة مـنـتـجــاتــه
المتميزة والقيمة المضافة
التي يقدمها لهم.
وتأكيدا لمركزه الريادي
ً
ف ــي طـ ــرح ال ـح ـل ــول ال ـمــال ـيــة
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ي ـ ــوف ـ ــر «بـ ـيـ ـت ــك»
ب ـ ــاق ـ ــة م ـ ــن أح ـ ـ ـ ــدث خـ ــدمـ ــات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة

«  »F i n T e c hمـ ـ ــع ت ـط ـب ـي ــق
تـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي والـ ـ ــروبـ ـ ــوت
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
إلـ ــى ج ــان ــب ط ــرح ــه ال ـعــديــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل
 ،KFHonlineوعبر القنوات
ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ب ـم ــا
ف ـي ـهــا الـ ـف ــروع ال ــذك ـي ــة KFH
 Goا لـمـنـتـشــرة بـمـحــا فـظــات
مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مـمــا
ي ـ ـسـ ــاهـ ــم بـ ـتـ ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة
العميل الرقمية.
م ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة ال ـت ــي
ي ــوف ــره ــا «بـ ـيـ ـت ــك» ل ـع ـمــائــه
ع ـ ـبـ ــر تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل:
خ ـ ــد م ـ ــة  Skiplinoل ـح ـجــز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواع ـ ـ ـيـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروع
إل ـك ـت ــرون ـي ـ ًـا ع ـب ــر ال ـه ــوات ــف
الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ــدم ـ ــة م ـتــاب ـعــة
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
بنظام سويفت «»SWIFT GPI
إلكترونيا عبر ،KFHOnline
ً
وخدمة ر بــط الحساب برقم

التداول مع شركة المقاصة
الكويتية ،وخدمة التحويل
إلــى حـســاب بـيـتــك لـلـتــداول،
وخدمة إنشاء وديعة ،وفتح
حـ ـ ـس ـ ــاب مـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،وفـ ـت ــح
حساب الذهب وبيع وشراء
الـ ـ ــذهـ ـ ــب إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ـ ًـا ع ـب ــر
« »KFHonlineوعرض الرقم
السري الخاص بالبطاقات
االئتمانية وبطاقات السحب
اآللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــويـ ـ ــل إل ـ ــى
البطاقة االئتمانية ،وإيداع
ال ـش ـي ـك ــات ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل لـ ـطـ ـل ــب
«إعـ ـ ـ ــرف عـ ـمـ ـيـ ـل ــك» ،وخ ــدم ــة
االطـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى االل ـ ـتـ ــزامـ ــات
الـتـمــويـلـيــة وع ــدد األق ـســاط،
وإج ـ ــراء عـمـلـيــات الـتـحــويــل
النقدي بين عـمــاء «بيتك»،
ولحسابات في بنوك محلية
كـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل لـ ـبـ ـن ــوك
خ ــارج ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا الـكـثـيــر
مــن ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة ذات
الكفاء ة العالية.

ثقافات
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تتميز تجربة الفنان التشكيلي هيثم
الجوهر بالكثير من الجماليات،
ً
خصوصا في اختياره لأللوان ،التي
تأتي في سياق فني مزدهر.

٢٥

يستعد الفنان خالد المظفر لعرض
مسرحيته الجديدة «مطلوب» أو «،»Wanted
عبر إحدى المنصات الرقمية ،في ظل توقف
العروض أمام الجمهور.

٢٥

عرضت العديد من األعمال الفنية
المتعلقة بالخط العربي في
«المعرض االفتراضي الدولي لفن
الخط العربي» بالكويت.

بلوم وكاتي يشتريان منزل الرئيس
السابق لـ«دوراسل وكرايسلر»
ثمنه  ١٤مليون دوالر ومبنى على مساحة  ٨٩٠٠متر مربع
بعد فترة قصيرة على استقبالهما طفلتهما األولى،
ال ـتــي أطـلـقــا عـلـيـهــا اس ــم "دي ــزي دوف" ،ق ــام الـثـنــائــي
ا لـشـهـيــر ا لـمـمـثــل ا لـعــا لـمــي أورال نـ ــدو بـلــو م والمغنية
العالمية كاتي بيري بشراء منزل الرئيس التنفيذي
السابق لشركة "دوراسل وكرايسلر روبرت كيدر" الذي
ً
امتلك المنزل أكثر من  20عاما بمبلغ  14.20مليون
ً
دوالر ،وفق ما ذكرته تقارير إعالمية نقال عن موقع
"فاريتي" ،وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وب ـي ـن ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر ،أن الـ ـمـ ـن ــزل الـ ـف ــاخ ــر ال ـم ـح ــاط
ب ــاألس ــوار وال ـس ـيــاج بـنــي عـلــى مـســاحــة شــاسـعــة من
األرا ضـ ــي ت ـقــدر بـ ـ  8آالف و 900مـتــر مــر بــع ،وسيقيم
الـثـنــائــي وابـنـتـهـمــا الـحــديـثــة الـ ــوالدة فــي كــومـبــاونــد
"مــون ـت ـي ـس ـي ـتــو" ب ـمــدي ـنــة س ــان ـت ــا بـ ــاربـ ــارا ف ــي والي ــة
كاليفورنيا ،مجاورين ألهم نجوم هوليوود بمن فيهم
أو بــرا وينفري وروب لــوي ،والثنائي الملكي األمير
هاري وزوجته ميغان ماركل ،وابنهما آرتشي البالغ
ً
من العمر  17شهرا .
ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـن ــزل ع ـ ــدة غ ـ ــرف ن ـ ــوم وغـ ـ ــرف مـعـيـشــة
وصــالــونــات أنـيـقــة ذات إطــالــة ســاحــرة عـلــى الـبـحــر
والمحيط الهادئ ،إضافة إلى حوض سباحة مميز،
ً
ً
ونافورة تضيف سحرا رومانسيا في المكان ،وأجمل
ميزة في حوض السباحة ،توفر غرفتي نوم وحمامين
قربه.

وكان النجم العالمي أورالندو بلو م قد تحدث عن
ً
طفلته األولى ،كاشفا أنها تشبه والدتها أكثر السيما
ً
لناحية العينين ،قائال ":إنها كاتي الصغيرة".
وأ ضــاف" :عينا د يــزي تشبه عيني كاتي ،لقد كان
ً
البداية ،فحينما و لــدت ،قلت إنها
األ مــر مضحكا في
َّ
تشبهني ونسختي المصغرة ...وبعد ذلك َّ
تبين أنها
تمتلك عيون كاتي الزرقاوين ،وهو أمر رائع".
وت ــاب ــع خ ــال إط ــال ــة ص ـحــاف ـيــة ل ــه ع ـبــر ال ـف ـيــديــو:
"ب ـعــدهــا ش ـعــرت أن ـهــا تـشـبــه وال ــدت ــي ،ل ــذا ك ــان األم ــر
ً
غريبا بعض الشيء ألن كاتي ترضع هذه الطفلة التي
تشبهني وتشبه والدتي ...لكن ال نعرف من ستشبه
في وقت الحق".
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن ال ـم ـن ــزل وال ـط ـف ـل ــة ،س ـب ــق أن أط ـل ـقــت
النجمة بير ي أغنيتها الجديدة  Daisiesبنسختها
الـ. Acoustic
واألغنية ضمن ألبوم كاتي الخامس ا لــذي لم يتم
ً
تحديد اسمه بعد ،إذ كانت أطلقتها سابقا في شهر
مــايــو ال ـمــاضــي وغـنـتـهــا ل ـل ـمــرة األولـ ــى م ـبــاشــرة في
برنامج .American Idol
والـكـلـيــب مــن إنـتــاج وإخ ــراج لـيــزا فــولــوشـيــن ،وقــد
تخطى الثالثة ماليين مشاهدة ،بعد يوم واحد فقط
على طرحه.

أورالندو بلوم وكاتي بيري

رايان رينولدز وزوجته

أوفست وكاردي بي

نيكول كيدمان

كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة

اإلفراج عن أوفست زوج كاردي بي

رينولدز ينشر صورة لزوجته حافية القدمين

بعد النجاح الكبير لمسلسل "بيغ ليتل اليز" ،يعود كاتب السيناريو األميركي ديفيد كيلي
مع "ذي أندوينغ" ،وهو مسلسل قصير جديد من بطولة نيكول كيدمان يتمحور أيضا حول
جريمة تهز المجتمع المخملي لكن في نيويورك هذه المرة.
وثمة أوجــه شبه عدة بين العمل الجديد الــذي انطلق بثه عبر "إتــش بي أو" في الواليات
المتحدة ،و"بيغ ليتل اليز" الذي فاز في موسمه األول بأربع جوائز "غولدن غلوب" وثماني
جوائز "إيمي".
ومن بين مواضع التشابه هــذه ،وجــود مجتمع مصغر قائم على المال وقواعد سلوكية
ُ
محددة بدقة ،تدخل إليه جهة خارجية وتضرب استقرار المنظومة برمتها ،لتكشف بعدها
األسرار واحدا تلو اآلخر وتسقط األقنعة .كذلك ،يشكل المسلسل الجديد عودة نيكول كيدمان
(أ ف ب)
التي فازت بجوائز عن دورها المركب في "بيغ ليتل اليز".


العالمية
أ لـقــت ا لـشــر طــة األ مـيــر كـيــة القبض على المغني العالمي أو فـسـت ،زوج النجمة
كاردي بي ،بعد مزاعم عن قيامه بتهديد تجمع انتخابي للرئيس األميركيدونالد ترامب
بالسالح ،وقالت تقارير إعالمية إن الشرطة عادت وأفرجت عن أوفست ،البالغ  28عاما ،بعد
احتجازه ليوم واحد.
من ناحية أخرى ،أمضى أوفست ،عضو الفريق الغنائي  ،migosهذا الشهر في محاوالت
مستمرة من أجل إحياء صداقته مع زوجته المنفصلة عنه كاردي بي ،بالتزامن مع احتفالها
مؤخرا بعيد ميالدها الـ 28في الس فيغاس بالواليات المتحدة.
يذكر أن مشاهير هوليوود تفننوا في إ بــداء آرا ئـهــم بمسألة استمرار وانتخاب ترامب،
واتخذوا مواقف كثيرة بين الغريب والصحيح منها.

ي جدال واسعا
أثارت صورة الثنائي الشهير في هوليوودرايان رينولدز وبليك ليفل 
على مواقع التواصل االجتماعي ،ليس بسبب إعالن ريان أنه سيتمكن من التصويت
ألول مرة في االنتخابات الرئاسية األميركية ،التي تقام الشهر المقبل ،بل لنشره صورة
غير معدلة له ولزوجته ،فبدت حافية القدمين ،أما هي فقد عدلت الصورة ،ورسمت
حذاء في رجليها ،مما أحدث ضجة واسعة في وسائل التواصل.
رايان وبليك معروفان بروح الفكاهة التي يتمتعان بها ،فلطالما قاما بخطوات
مماثلة ممازحين متابعينهما بين الحين واآلخر على مواقع التواصل ،ويعتبر رايان
من أفضل نجوم هوليوود ،وصاحب الدخل المادي الكبير ،ودائما ما يقدم األفالم التي
تلقى رواجا بين المتابعين له وإلنتاجات هوليوود السينمائية أيضا.

نسخة مصغرة من مهرجان كان السينمائي
في رسالة أمل للفن السابع
بعد إلغائه في الربيع بسبب جائحة "كوفيد"19-
يقدم مهرجان كان السينمائي اليوم نسخة مصغرة
رمزية متاحة للعامة يسعى المنظمون ألن يوجهوا
من خاللها رسالة أمل للقطاع السينمائي الذي خنقته
األزمة.
ُ
وتعرض خالل هذه النسخة المصغرة بين اليوم
وحتى بعد غد الخميس أربعة أف ــام ،بينها عمالن
فرنسيان ،من ضمن التشكيلة الرسمية لمهرجان كان
ً
ً
 2020التي كانت تضم أساسا  56فيلما.
وتنطلق العروض في قصر المهرجانات مع فيلم
"أن تريومف" إليمانويل كوركول من بطولة كاد ميراد،
بحضور طاقم العمل ،وتنتهي الفعاليات مع فيلم "لي
دو ألفريد" لبرونو بوداليديس.
ً
كــذلــك ُي ـعــرض عـمــان آخـ ــران غ ــدا وبـعــد غ ــد ،هما
"تــرو مــاذرز" لليابانية ناومي كاواسي التي شاركت
في نسخ عــدة من مهرجان كــان ،وأول فيلم جورجي

للمخرجة ديا كولومبيغاشفيلي بعنوان "بيغينينغ"
ً
ال ــذي نــال أخـيــرا الـجــائــزة الكبرى فــي مهرجان سان
سيباستيان اإلسباني ،وحدها المخرجة الجورجية
ستكون حاضرة.
وألقت األزمة الصحية بثقلها على هذا المهرجان
السينمائي العريق ومــع التفشي المتسارع للوباء
وفرض تدابير حظر تجول ليلي على مناطق يقطنها
أكثرية الفرنسيين ،تقرر تقديم العروض المسائية عند
السادسة مساء بعدما كانت مقررة في السابعة مساء.
ُ
كذلك ،ستفرض تدابير وقائية مشددة تشمل التباعد
الجسدي وفــرض وضــع الكمامة على الجميع ورغم
أن الحدث متاح للعامة ،فإن عدد الحاضرين سيكون
ً
ً
محدودا في الحدث الــذي كان يستقطب سنويا قبل
الجائحة  40ألف شخص من القطاع ومئتي ألف متفرج.
ً
وكانت النسخة األساسية المقررة أساسا في الربيع
ً
الفائت اخـتــارت األميركي سبايك لــي رئيسا للجنة

أم ــا لجنة النسخة الخريفية المصغرة مــن الحدث
فستكون فرنسية صرفة في ظل تعذر مجيء أي نجم
أميركي كبير.
وسيقدم المهرجان جائزة السعفة الذهبية عن فئة
ً
أفضل فيلم قصير وتضم اللجنة خصوصا المخرجة
كلير بــورجـيــه والممثلة سيلين ساليت والمخرج
الفرنسي الجزائري رشيد بوشارب.
وبعد تعذر إقامة النسخة األساسية من الحدث،
امتنع مهرجان كان السينمائي عن نشر قائمة األفالم
الطويلة ال ـ  56المختارة ضمن "التشكيلة الرسمية
لدورة ."2020
وأقيمت في األشهر األخيرة مهرجانات سينمائية
دولية أخرى مع تدابير صحية مشددة ،بينها مهرجان
ّ
البندقية مطلع سبتمبر الماضي الذي شكل أول ملتقى
عالمي كبير لعشاق الفن السابع منذ بدء الجائحة.
(أ ف ب)

شعار مهرجان «كان» قبل التأجيل

ثقافات
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حنيني إلى زمن اآلباء واألجداد
يوقظ
التراث
رسم
الجوهر:
ّ
ً

«رصد ما خلفوه يعطيني طاقة إيجابية وحافزا لمزيد من العطاء»

حصاد

انطالق مهرجان األغنية
والموسيقى األردني

فضة المعيلي

تتمتع تجربة الفنان
التشكيلي هيثم الجوهر
بالكثير ًمن الجماليات،
خصوصا في اختياره
لأللوان ،التي تأتي في
سياق فني مزدهر بالتنوع
والتدرج في المستويات
اللونية.

يتميز ا لــر ســام التشكيلي
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان هـ ـ ـيـ ـ ـث ـ ــم الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــر
بـطــريـقــة مـتـفــردة مــع األل ــوان
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــن خـ ــال
الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـل ـح ــوظ الـ ــذي
ي ـت ـب ـع ــه ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ف ـ ــي ط ــري ــق
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاره ل ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ــوان غـ ـي ــر
ال ـم ـت ـن ــاف ــرة ،والـ ـت ــي ت ـت ـقــابــل
ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـهــا فـ ــي ب ــان ــورام ــا
فـنـيــة جــذابــة ومـتــواصـلــة مع
الحياة.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـجـ ــوهـ ــر ع ـلــى
حسه التشكيلي الذي يحتفي
ب ـ ـ ــاألشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي أش ـ ـكـ ــال ـ ـهـ ــا
الرمزية تارة والحسية تارة
أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ـم ــا ي ــوج ــد حـ ــاالت
متداخلة من األفكار التي يود
طــر حـهــا عـلــى ا لـمـتـلـقــي ،تلك
التي يراهن فيها على حاالت
أو مـضــامـيــن إنـســانـيــة تـبــرز
الجانب العاطفي في الحياة،
وه ــذه ال ـمــدلــوالت أو األفـكــار
أع ـطــت لـلـفـنــان خـصــوصـيـتــه
المتميزة.

إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة وح ـ ـ ــاف ـ ـ ــزا كـ ـبـ ـي ــرا
لـتـقــديــم ال ـمــزيــد مــن الـعـطــاء،
فعند ر ســم لوحة مــن التراث
تعيده إلى الماضي الجميل،
وتوقظ حنينه إلى زمن اآلباء
واألجداد.
وبـ ـ ـي ـ ــن أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــرص ف ــي
ال ـك ـث ـيــر م ــن أع ـم ــال ــه ع ـلــى أن
ت ـكــون ال ــرؤى فـيـهــا مــأخــوذة
مــن ا ل ــوا ق ــع ،غـيــر أ ن ـهــا تسير
فــي م ـســارات تستلهم ا لــر مــز
و تـتـحــاور مــع المعاني التي
يـ ـ ـب ـ ــرزه ـ ــا ازده ـ ـ ـ ـ ـ ــار األلـ ـ ـ ـ ــوان
وسـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـط ــح
الـلــوحــات ،بــاإلضــافــة إلــى ما
يمتلكه من قدرة على تحريك
سـ ـك ــون الـ ـل ــوح ــة ب ـم ــزي ــد مــن
األفـ ـك ــار واألط ـ ــروح ـ ــات ،تـلــك
التي تحفز ذهن المتلقي على
التفكير ،والدخول في حوار
متبادل معها.
أم ــا عــن رس ـمــه الـبــورتــريــه
والحرفيات فبين أنه يتضمن
إبداعات وانطباعات انسانية
ج ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ،و ل ـ ـك ـ ـنـ ــه ال يـ ـق ــوم
برسمه كثيرا.

وقـ ـ ــال الـ ـج ــوه ــر ان ـ ــه تــأثــر
بالمدرسة الواقعية ،ويميل
كـ ـفـ ـن ــان إلـ ـ ــى رسـ ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــراث،
ويجسد فــي أغلبية لوحاته
التراث الكويتي والخليجي،
ح ـتــى ي ـق ــوم ب ـعــدهــا ب ـعــرض
أع ـم ــال ــه ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل
التعرف عــن كثب عــن تراثنا
وحضارتنا العريقة ويعلق
ق ــائ ــا :اع ـت ـب ــره ف ـخ ــرا ل ــي ان
أكـ ـ ـ ــون سـ ـفـ ـي ــر بـ ـ ـل ـ ــدي ،ب ــرف ــع
ا ســم الكويت وعلم بلدي في
المحافل الدولية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــو ه ـ ـ ــر أن
رصـ ــد الـ ـت ــراث ي ـع ـط ـيــه طــاقــة

التشجيع والنصح

العربية واألوروبية

أشارك في
معرضي بيكاسو
ودبي آرت في 21
أبريل املقبل

و تــا بــع ا لـجــو هــر أن القيمة
ال ـ ـم ـ ـضـ ــافـ ــة لـ ـمـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
الـ ـمـ ـع ــارض "ال ـق ـي ـم ــة ك ـب ـيــرة
بــالـنـسـبــة ل ــي مـنـهــا الـتـعــرف
عـ ـل ــى فـ ـن ــانـ ـي ــن م ـ ــن اوروبـ ـ ـ ــا
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف عـ ـل ــى خ ـب ــرات ـه ــم
ومـيــولـهــم الـفـنـيــة ،بــاإلضــافــة
إ لــى ذ لــك حصلت منهم على
كل التشجيع والنصح".
وع ـ ـ ــن األح ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــس الـ ـت ــي
يحب أن يوصلها للجمهور
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــرض ل ــوح ــات ــه
الفنية ،قال :ال يوجد إحساس
م ـع ـيــن ،فــال ـفــن بــال ـن ـس ـبــة لــي

ر ســا لــة ســا مـيــة ،و هــو عموما
وسـيـلــة لـلـحــوار بـيــن األف ــراد
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات مـ ـن ــذ ق ــدي ــم
ا لــز مــان إ لــى يومنا هــذا ،وكل
فـنــان مـنــا يـبــث ر ســا ئــل فنية
ح ـ ـسـ ــب م ـ ـضـ ــام ـ ـيـ ــن ل ــوحـ ـت ــه
ورؤيته الفنية ،متجاوزا كل
لـغــات الـعــالــم ،بــاإلضــافــة الى
أن الله جميل يحب الجمال،
ف ــأس ـت ـل ـه ــم م ــواضـ ـيـ ـع ــي مــن
الطبيعة من حولي ،وأقتبس
م ـ ــن جـ ـم ــالـ ـه ــا ونـ ـض ــارتـ ـه ــا،
وأ جـعـلــه مكونا أ ســا سـيــا في
لوحاتي.

من افتتاح المهرجان األردني

صورة كبيرة
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص عـ ـن ــاص ــر
األعـ ـ ـم ـ ــال ب ـي ــن الـ ـج ــوه ــر أن ــه
يتواصل مع عناصر لوحته
فــي ص ــور تـعـبــر خـيــر تعبير
ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
ال ـط ـب ـي ـع ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة وك ــذل ــك
يـسـتـخــدم ال ـح ــروف الـعــربـيــة
ف ــي ت ــزي ـي ــن ب ـع ــض ل ــوح ــات ــه،
و ه ــذا ا لـتـكـنـيــك أ سـهــم بشكل
خـ ــاق ف ــي أن ت ـب ــدو أ ع ـمــا لــه
م ـع ـب ــرة بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة عــن
رؤيته لإلنسان خالل تفاعله
مع الواقع.
وأ ك ــد ا لـجــو هــر فــي حديثه
أنـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ـ ــى إبـ ـ ـ ـ ـ ــراز
خصوصيته كفنان تشكيلي،
م ــن خـ ــال ات ـب ــاع ــه ألســال ـيــب
ف ـن ـيــة م ـت ـنــو عــة ال ت ـقــف عـنــد
ح ــد بـعـيـنــه ،ب ــل إن ــه يـحــرص
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل وال ـ ـتـ ــواصـ ــل
م ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
ا لـمـخـتـلـفــة ،و ه ــذا مــا يوضح
ت ـن ــاغ ــم أع ـم ــال ــه م ــع ال ـح ـي ــاة،
وتنقالته التشكيلية المبنية
على أسس فنية صحيحة.
وينصح الجوهر الفنانين

هيثم الجوهر
الـ ـج ــدد ف ــي ال ـمـ ـج ــال بــال ـجــد
واال جـتـهــاد ،وأ يـضــا التركيز
ع ـل ــى الـ ـمـ ـم ــارس ــة ،وت ـجــريــب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
مـخـتـلـفــة ،وال ـث ـقــة ب ـقــدرات ـهــم
الـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واالبـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد ع ــن
استخدام البورجكتر.
وع ـ ــن م ـش ــاري ـع ــه ال ـق ــادم ــة
ق ـ ـ ــال :أش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي م ـع ــرض ــي
بـيـكــاســو ،ودب ــي آرت فــي 21
ابريل المقبل ،وأيضا معرض
في مملكة البحرين قريبا.
يذكر أن الجوهر بدأ تأكيد
نفسه كفنان تشكيلي في عام
 ،2003و بــا ل ـتــا لــي شـ ــارك في
الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـع ــارض الـتــي
ت ـق ــام ف ــي ال ـك ــوي ــت م ــن خــال
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب والجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية

ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،إل ــى
جانب مشاركاته التشكيلية
خ ــارج ا ل ـكــو يــت ،كـمــا منحته
األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ج ـ ــائ ـ ــزة
اإلبداع ،وأضافت إلى رصيده
الفني الكثير.

أتواصل مع
عناصر لوحتي
في صور تعبر
عن الحياة

في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة ّ
عمان ،انطلق مهرجان األغنية
والموسيقى األردني بدون حضور جماهيري ،في ظل القيود الصارمة
التي ُ تفرضها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأذيــع حفل االفتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون
األردني ،ومنصات التواصل االجتماعي ،وقدمته المغنية زين عوض،
والفنان جهاد سركيس.
واقتصر الحضور على وزي ــر الثقافة باسم الطويسي ،ونقيب
الفنانين حسين الخطيب ،ولجنة تحكيم المهرجان ،إضافة إلى عدد
محدود من المسؤولين.
وقال األمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري" :نجتمع هذا المساء
ال لنحتفل بانطالق مهرجان األغنية والموسيقى األردنــي في فترة
الجائحة الصعبة وحسب ،بل لندشن مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق
نهوض شامل بالحركة الموسيقية األردنية ،متكئين على إرث كبير
وغني من خالل جهود الرواد ومن تالهم من أبناء هذا الوطن المعطاء".
ويصاحب المهرجان معرض صــور فوتوغرافية ل ــرواد األغنية
األردنـيــة ،وآخــر لــرواد آلــة العود في األردن وال ــدول العربية .وتشير
اإلحصاءات إلى تجاوز عدد إصابات "كورونا" في األردن  53ألفا في
حين اقتربت الوفيات من .580
وفي كلمته باالفتتاح ،قال مدير المهرجان أيمن سماوي" :حين نقيم
مهرجان األغنية والموسيقى األردني  2020بحلة مغايرة ومذاق أردني
وطني خالص فنحن إنما نعيد المعاني لقيمتها األولى ،نستكشف
المواهب الواعدة واألصوات الحالمة بغد أبهى ،نمنح الفرصة لمشاريع
موسيقية تنير دروب الفرح واألمل ،ونرفع الستار عن إبداعات عازفين
ضالعين في هوى آالتهم الموسيقية".
هي مسابقة األغنية
مسابقات
وتشمل منافسات المهرجان ثالث
ُ
األردنية المتكاملة ،ومسابقة العزف المنفرد ،التي خصصت هذا العام
آللة العود ،ومسابقة دعم المشاريع الموسيقية.
ويحصل الفائز بالمركز األول في مسابقة األغنية األردنية المتكاملة
على  10آالف دينار أردني ،في حين يحصل صاحب المركز الثاني على
سبعة آالف دينار ،والثالث على خمسة آالف.
(رويترز)

ً
متحف أورساي يقيم معرضا
ألعمال سبيليارت

ينبعث مــن األشـخــاص فــي أعـمــال ليو سبيليارت شعور مزعج
بالعزلة ،أما المناظر التي يجسدها فهي مناخ قمعي ،ربما تجسد
روح  2020خالل الجائحة.
ويعد ليون سبيليارت رساما تخصص في الوحدة ووجهات النظر
االنطوائية الالنهائية ،كما لم يفعل أحد من قبل ،وأعماله الفنية تتأرجح
بين الرمزية والتعبيرية.
ويخصص متحف أورس ــاي في باريس اآلن المعرض األول في
فرنسا خالل  40عاما لهذا الرسام البلجيكي (.)1946 - 1881
وحتى  10يناير  ،2021يركز المعرض ،الذي يحمل عنوان "الضوء
والعزلة" ،على السنوات من  1900إلى  ،1910ويعرض أكثر أعماله
الراديكالية .ويبدأ المعرض ببورتريهاته الذاتية الدرامية ،ويمضي
مع لوحاته البحرية والشاطئية الشبحية لمدينة أوستند الساحلية
(د ب أ)
البلجيكية ،حيث ولد الرسام.

عدد من لوحات الفنان الجوهر

تشكيلية تفادت «كورونا» عبر اإلنترنت وفي الهواء الطلق
معارض
ً
ً
عال»
ضمت أعماال لـ  25فنانا تحت عنوان «بصوت ٍ

لم يصمت الفن التشكيلي في زمن «كورونا» عن الحديث «بصوت عال»،
وهو عنوان المعرض الذي يستهدف الوصول إلى الجمهور بطريقة
تحقق التباعد االجتماعي وتضمن عدم اإلصابة بالفيروس القاتل ،والحال
ذاتها بالنسبة إلى العديد من المعارض الفنية التي تقيمها الجهات
الثقافية المختلفة في مصر عبر اإلنترنت أو بالتحديد ما ُيعرف بـ«المنصات
اإللكترونية» ،تحت شعار «خليك في البيت ...الثقافة بين إيديك».

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

عال" انطلق الشهر
تحت عنوان "بصوت ٍ
ال ـج ــاري ال ـم ـعــرض الـتـشـكـيـلــي ال ـجــديــد في
ً
مصر ،حيث ضم إبداعات  25فنانا يعرضون
أعمالهم فــي الـهــواء الطلق ،فــي المساحات
الـخـضــراء بـمــاعــب "ن ــادي ال ـغــولــف" ،داخــل
أحد الفنادق في مدينة "السادس من أكتوبر".
ً
ً
ً
وشهد المعرض إقباال جماهيريا واسعا،
ً
ألنــه يضم أعـمــاال لفنانين ينتمون ألجيال
فنية متنوعة ومــدارس ومجاالت متباينة،

لوحة من معرض «العيش والحلم»

من بينها أعمال الفنان الــراحــل آدم حنين،
والفنانين الكبار أحمد عبدالوهاب ،ورضا
عبدالسالم ،وعبدالعزيز صعب ،والسيد عبده
سـلـيــم ،وه ــو الـمـعــرض الـفـنــي ال ــذي ينظمه
غاليري "إيزل آند كاميرا" للفنون المعاصرة
ويستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

الفضاء الخارجي

المنظر الطبيعي الخالب الذي يميز مالعب
الغولف.
وجاءت فكرة تسمية المعرض بهذا العنوان
ً
ـال" ت ـمــاش ـيــا م ــع عـ ــرض األع ـم ــال
"بـ ـص ــوت عـ ـ ـ ٍ
ف ــي ال ـه ــواء ال ـط ـلــق .وب ـجــانــب ك ـبــار الـفـنــانـيــن
السابقين تشارك مجموعة مختارة من الفنانين
المصريين منهم :محمد بسيوني (تصوير)،
وأسامة إمام (خزف) ،والشيماء درويش (نحت)،
ومـ ــن ل ـب ـنــان يـ ـش ــارك ب ـ ّـس ــام ك ـي ــرول ــس (نـحــت
وتصوير) ،ومن العراق علي نوري (نحت).

ال ـ ـت ـ ـعـ ــدديـ ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
المطروحة أبــرز ما يثري العرض ،ويجعله
ً
ً
ً
ً
م ـث ـيــرا ف ـكــريــا وم ـش ـب ـعــا روحـ ـي ــا للمتلقي،
وبخاصة مع اختالف طريقة عرض األعمال
عـمــا ه ــو س ــائ ــد ،فــال ـعــرض خ ــرج بــاألعـمــال
الفنية خ ــارج ح ــدود قــاعــات الـغــالـيــري إلــى
الـ ـفـ ـض ــاء الـ ـخ ــارج ــي ورحـ ــابـ ــة األفـ ـ ــق ال ـتــي
أضافت الكثير إلى األعمال الفنية المعروضة
ً
ً
ً
وأعطت إحساسا مختلفا تماما عن عرضها
داخل حيز أي قاعة مغلقة .وعلى الرغم من
اتساع مساحة العرض فإن األعمال بقوتها
التعبيرية والجمالية الكامنة فيها فرضت
حضورها على المكان ،وأضافت الكثير إلى

وف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ي ــواص ــل ق ـط ــاع الـفـنــون
التشكيلية الـتــابــع لـ ــوزارة الـثـقــافــة المصرية
تقديم العروض الفنية والمعارض التشكيلية
عـ ـب ــر م ـن ـص ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـت ـي ــح ل ـل ـج ـم ـهــور
االسـتـمـتــاع بـمـشــاهــدة م ـعــارض مـهـمــة سبق
تدشينها قبل س ـنــوات ،والـطــريـقــة المناسبة
ً
الستعراض األعمال الفنية بعيدا عن القاعات
ً
ال ـتــي قــد ت ـكــون سـبـبــا فــي اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
كورونا المستجد "كوفيد."19-

عمل نحتي للفنانة الشيماء درويش

من أعمال محمد بسيوني لمعرض بصوت عال

العيش والحلم

عزالدين نجيب
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ي ـط ــرح ق ـط ــاع ال ـف ـنــون
التشكيلية العرض البانورامي لمعرض الناقد
والفنان التشكيلي المصري عزالدين نجيب
"العيش والحلم" ،الــذي سبق أن أقيم في عام
 ،2018ف ــي مـتـحــف ال ـف ــن ال ـم ـصــري ال ـحــديــث،
ً
ليصبح متاحا اآلن عبر المنصة اإللكترونية
التابعة لقطاع الفنون التشكيلية ،وذ لــك في
إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت...
الثقافة بين إيديك".
ويقول نجيب عن المعرض" :يشغلني البحث
عن الجذور ووالدة الحلم من طين األرض ورمل
الصحراء وهمس الحوائط ،فأرى األمل من بين
طيات الظلمة وغلظة الواقع ،وأحلق بأجنحة
الحب والحرية".
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى م ـح ــاول ـت ــه ف ـت ــح ال ـص ـنــاديــق
الـمـتــواريــة لـحـيــاة ال ـنــاس ،بكفاحهم مــن أجــل
ال ـع ـي ــش ،وب ــأح ــام ـه ــم ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـك ـب ـيــرة
وبخوفهم من المجهول ،فيراهم بعين الحلم
والـ ـخـ ـي ــال وب ـث ـقــاف ـت ـهــم ال ـم ـم ـت ــدة ورم ــوزه ــم
ال ـس ـحــريــة ،وي ـح ـلــق مـعـهــم ن ـحــو واق ـع ـيــة بال
ضفاف ،ال تتخلى عن مسايرة الحداثة والتقدم.
ويرى الفنان المعروف أن كلمتي "الحداثة"
ً
و"ال ـت ـق ــدم" تـحـمــان قـيـمــا إنـســانـيــة ،تـتـجــاوز
األشكال واألساليب إلى جوهر المعاني الكبرى

حول اإلنسان والعصر ،ومن دون هذا التفاعل
تظل الحداثة مجرد أشكال فارغة معزولة عن
الناس ،منقطعة عن الواقع والحياة".

العزلة االجتماعية
أم ــا ح ــالــة ال ـعــزلــة ال ـت ــي فــرضـتـهــا جــائـحــة
كورونا على الناس ،فقد ألهمت مجموعة من
الفنانين التشكيليين لعرض أعمالهم ومناقشة
فكرة العزلة االجتماعية بأسلوب فني ،حيث
ً
يقيم "غــالـيــري أوبـنـتــو" فــي الـقــاهــرة معرضا
ً
جماعيا بعنوان "الدائرة" ،ويضم أعمال فنانين
مصريين من أجيال مختلفة تعبر لوحاتهم
بشكل أساسي عن العزلة ،حيث جرى إنجاز
األعمال خالل فترة الحجر المنزلي في األشهر
الماضية.
ً
وي ـم ـث ــل الـ ـفـ ـن ــان ــون الـ ـمـ ـش ــارك ــون أجـ ـي ــاال
مـخـتـلـفــة وقـ ــاربـ ــوا م ــوض ــوع ــات ـه ــم ب ـخــامــات
وأدوات مـتـعــددة ،فضم الـمـعــرض منحوتات
وتــراك ـيــب ول ــوح ــات زيـتـيــة ب ـم ــواد مختلطة،
وتحمل األعمال توقيع كل مجموعة متميزة
مــن الفنانين أبــرزهــم أمـيــرة حسني ،وإيـمــان
حـسـيــن ،وج ـم ــال بـسـيــونــي ،وش ــري ــف طــاهــر،
وطاهر حمودة.

توابل ةديرجلا

•
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كفاح الرجيب :قادرة على تقديم كوميديا الموقف

«راحتي النفسية مع أوالدي وداخل منزلي»
كفاح الرجيب فنانة كويتية شابة ،دخلت مجال التمثيل
واستطاعت أن تثبت جدارتها وموهبتها في فترة قصيرة،
مما لفت أعين المخرجين والمنتجين إليها.
هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ،قسم التمثيل
واإلخراج .شاركت في العديد من مهرجانات المسرح،
وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في
مسرحية "جزء من الفانية" ،في مهرجان أيام المسرح للشباب.
نرمين أحمد

اكتشفت الممثلة التي
● متى
ِ
بداخلك؟
هـ ـ ـن ـ ــاك أمـ ـ ـ ــور ف ـ ــي ال ـح ـي ــاةتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارك ،وال ت ـ ـخ ـ ـتـ ــار هـ ــا،
كـ ــال ـ ـهـ ــوايـ ــات وااله ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات،
تـبــدأ معك منذ الصغر وتكبر
معها ،والتمثيل بالنسبة إلي
مثل أي طفلة كويتية تشاهد
الفنانة سعاد العبدالله وتحب
ت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدهـ ــا .ك ـ ـ ـبـ ـ ــرت وأص ـ ـبـ ــح
الموضوع شيئا كبيرا بالنسبة
إلي ،وأصبح اهتمامي كله هو
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـفــاصـيــل األداء
وك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـط ــوي ــر فـ ـي ــه وف ــي
موهبتي.
ـررت أن يصبح
●  ...وه ــل قـ ـ ِ
مجال عملك التمثيل أم أنك كنت
تخططين لمجال عمل آخر؟
 -ا ل ـت ـم ـث ـيــل وا لـ ـف ــن بـشـكــل

عــام كــان شغفي األ كـبــر ،وما
تـ ـخـ ـيـ ـل ــت ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ف ـ ــي أي
وقـ ــت م ــن األوقـ ـ ــات أن ي ـكــون
لي مجال عمل آخر أو اهتمام
بمجال آخر.

خالل عملنا ،مثال حين تكون
أ ع ـمــا ل ـنــا مـخـتـلـفــة ،أو نـكــون
مجبورين على ساعات عمل
ط ــو يـ ـل ــة ت ـج ـع ـل ـن ــا ال ن ـل ـت ـقــي
الوقت الكافي.

بعض الصعوبات

● فـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة
ـت أكـثــر مــن عـمــل درام ــي
قــدمـ ِ
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــي وب ـ ـ ـ ـ ــرز اسـ ـم ــك
بـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ــات جـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــك ،أي
ت ـ ـلـ ــك األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــان س ـب ـب ــا
لـلـفــت أن ـظ ــار ال ـم ـخــرج ـيــن أو
ا ل ـم ـن ـت ـج ـي ــن إ ل ـ ـيـ ــك؟ أي دور
يعتبر مفتاح الحظ بالنسبة
إليك؟

● زوج ـ ــك ال ـف ـن ــان م ـشــاري
المجيبل ،فهل حياة زوجين
م ـ ـ ــن ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــا ن ـ ـيـ ــن ص ـ ـع ـ ـبـ ــة أم
العكس ،تكون الحياة أسهل
وفيها تفهم أكبر؟
 م ـ ـشـ ــاري ق ـب ــل أن ي ـكــونشريك حياتي فهو شاركني
ف ــي اه ـت ـم ــام ــات ــي كــالـتـمـثـيــل
وال ـف ــن ب ـش ـكــل عـ ــام ،وبـسـبــب
هـ ـ ــذا أص ـ ـبـ ــح ب ـي ـن ـن ــا ت ـف ــاه ــم
أك ـ ـبـ ــر ،ولـ ـلـ ــه الـ ـحـ ـم ــد ،ول ـك ــن
ال ب ــد أن ي ـك ــون ه ـن ــاك بـعــض
ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي تــواجـهـنــا

 م ـ ــن أ ه ـ ـ ــم األ مـ ـ ـ ـ ــور ا لـ ـت ــيح ــرص ــت ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي أدائـ ـ ــي
ل ـ ـ ــأدوار ه ــو عـ ــدم الـمـبــالـغــة
والظهور بشكل طبيعي ،مع
قدرتي على تقديم كوميديا
ال ـمــوقــف ،وخـصــوصــا دوري

كفاح الرجيب
في مسلسل "مني وفيني" ،وهو
يعتبر مفتاح حظي؛ ألنه لألمانة
هو حتى اآلن المسلسل األقرب
إلي ،وهذا الدور له مكانة خاصة
عندي ،ربما ألني قدمته بعفوية
وعلى طبيعتي بشكل كبير.

مطر صيف
● مــا هــو جــديــدك مــن أعـمــال
ً
ستعرض قريبا أو تعملين على
تصويرها؟
 ج ــدي ــدي ه ــو ع ـم ــل درامـ ــيسيعرض قريبا ،مسلسل "مطر
صيف" من إخراج مناف عبدال،
ومتحمسة جــدا لتلك التجربة
مع نخبة من النجوم والنجمات،
وأت ـم ـن ــى أن ي ـت ـل ـقــاه الـجـمـهــور
بردود فعل إيجابية.

ً
● كــونــك أمـ ــا لـطـفـلـيــن ،كيف
تستطيعين التوفيق بين أوقات
تصويرك وبين بيتك وأطفالك،
وهـ ــل أح ــده ـم ــا ي ــأخ ــذ م ــن حــق
اآلخر؟
ً
ً
 أن ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ب ـع ـي ــدا عــنأوقــات التصوير والعمل وقتي
كـلــه ألوالدي ،خـصــوصــا أنـنــي
شخصية بيتوتية ،ومع أوالدي

كفاح الرجيب مع سعد الفرج

وداخـ ــل مـنــزلــي أش ـعــر بــراحـتــي
النفسية وأحــرص على أن أقوم
بـمــوازنــة أم ــور الـعـمــل والـحـيــاة
الشخصية واألسرية.

خبرة أكبر
● العمل مع نجوم كبار ماذا
ي ـك ـس ـبــك ومـ ــا ال ـم ـم ـي ــزات ال ـتــي
تجدينها فيه؟
العمل مع النجوم الكبار هوتجربة بالنسبة إلي لالستفادة
منها فــي كــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
ودائ ـ ـمـ ــا أح ـ ـ ــاول أن أهـ ـت ــم بـكــل
التفاصيل التي تــدور وأستمع
لكل النصائح ،ألنها فرصة تأتي
لتكسب من خاللها خبرة أكبر
وتسمح لك بالتطور أسرع.

بال سقف

ضمن فاعليات مهرجان الجونة
السينمائي الذي شهد عرض فيلمه
« 200متر» وسط حضور جماهيري
ك ـب ـيــر ،ح ـصــد ال ـم ـخــرج الـفـلـسـطـيـنــي
أم ـي ــن نــاي ـفــة ج ــائ ــزة مــؤس ـســة مـيـنــا
مـ ـسـ ـع ــود ا لـ ـخـ ـي ــر ي ــة «  ،»EDAو ه ــي
الجائزة السنوية التي أطلقها الفنان
المصري العالمي باسمه.
وعبر نايفة عن سعادته بالجائزة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـيـ ـلـ ـم ــه
بــال ـم ـســاب ـقــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـم ـهــرجــان،
ً
مـبـيـنــا أن سـعــاد تــه ج ــاء ت منقوصة
ب ـس ـبــب غ ـي ــاب غــال ـب ـيــة ف ــري ــق الـعـمــل
الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ال ـح ـض ــور
لـ ـمـ ـش ــا ه ــدة ا لـ ـ ـع ـ ــرض األول ل ـل ـف ـي ـلــم
بالوطن العربي.
و كـ ـ ـ ــان فـ ـيـ ـل ــم « 200م ـ ـتـ ــر» ش ـ ــارك
كـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع فـ ـ ــي ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـه ــرج ــان
الجونة في مرحلة التطوير بالدورة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ف ـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزة
«م ـي ـن ـتــور أرابـ ـي ــا» لـتـمـكـيــن ال ـش ـبــاب
واأل ط ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــال ،قـ ـ ـب ـ ــل أن يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ــي
المسابقة الرسمية بالدورة الحالية.

قضايا الالجئين

على هامش
المهرجان
عقدت ندوة
خاصة عن
رابطة "شقیقات
في حب
السينما"

مــن جـهـتـهــا ،أدارت اإلعــام ـيــة ريــا
أبي راشد حلقة نقاش مهمة بعنوان
«األط ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـ ـه ـ ـمـ ــون» ،حـ ـي ــث ش ـه ــدت
الحلقة مناشدة الفنانة كندة علوش
ال ـح ـض ــور أه ـم ـيــة اس ـت ـخ ــدام مــواقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي لـنـشــر الــوعــي
ب ـق ـض ـيــة ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ،م ـط ــال ـب ــة األمـ ــم
المتحدة بنشر فكرة العمل التطوعي
خاصة في األجيال الجديدة.
وب ـي ـن ـمــا ق ــال ك ــري ــم أت ــاس ــي مـمـثــل
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر إن
المنطقة العربية تضم أكبر عدد من
الالجئين في العالم ،أ كــدت السفيرة
هـ ـيـ ـف ــاء أبـ ــوغـ ــزالـ ــة األمـ ـيـ ـن ــة ال ـع ــام ــة

عدد من الفنانين على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم  200متر

عودة نجيب محفوظ

فاعليات مختلفة
وخـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــدوة تـ ـك ــريـ ـم ــه ،ت ـح ــدث
الممثل الهندي علي فضل عن رغبته
في العمل بالسينما المصرية التي لم

ً
أمين نايفة متسلما الجائزة
يشاهد أفالمها من قبل لكنه يعرف
ً
النجم المصري عمر الشريف ،مشيرا
إلى أن مصر بها الكثير من األماكن
ا لــرا ئـعــة ا لـتــي يـمـكــن أن يـتــم تصوير
أفالم عالمية فيها.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر نـ ـج ــم ب ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود ن ـف ـســه
ً
م ـح ـظ ــوظ ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـج ــزء
السابع من فيلم ،fast and furious
ً
مـشـيــدا ب ــدور والــدتــه وخـطـيـبـتــه في
حياته.
إلــى ذل ــك ،شـهــد الـمـهــرجــان توقيع
اتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون لـ ـ ــدمـ ـ ــج ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي مـ ــع ريـ ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال
اإلبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ج ــدي ــد
لصناعة األ فــام في مصر وإفريقيا،
وذلك بالتعاون بين شركة جيمناي
إفـ ـ ــري ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــا ،الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
أورا سـكــوم ،وشركة تيك تــوك الشرق
األوسط وإفريقيا.
ويستهدف هذا التعاون تأكيد أن
اإلبداع واالبتكار ركيزتان أساسيتان
لتطوير صناعة األ فــام والمحتوى،

كندة علوش خالل ندوة الالجئين

شيرين لراغب عالمة :الغناء
جنبك شرف كبير

 ط ـمــوحــاتــي ك ـث ـي ــرة ،ولـكــنسـ ـ ـ ــأذكـ ـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـهـ ــا أنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ع ـل ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي أطـ ـم ــح
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـمــاج ـس ـت ـيــر
والدكتوراه إن شــاء الله ،وعلى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـه ـن ــي ال سـقــف
لطموحاتي ،وأسعى دائما ألن
أكــون أفضل نسخة مــن نفسي،
وأتمنى ان أكون كذلك.

ال ـم ـس ــاع ــدة ،رئ ـي ـســة ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة بــالـجــامـعــة الـعــربـيــة ،أن
الجامعة تعمل جاهدة لوضع خطة
شــام ـلــة لـتــأهـيــل األط ـف ــال الــاجـئـيــن،
ب ــاالض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى بــرلـمــان
لألطفال ،ليتم تدريبهم على العملية
الديمقراطية.

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت
ال ـس ـي ـنــاري ـســت م ــري ــم ن ـع ــوم ع ــن بــدء
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـم ـس ـل ـس ــل ت ـل ـف ــزي ــون ــي
جديد بعنوان «القاهرة» مأخوذ عن
 5روايـ ـ ــات ل ــأدي ــب ال ـعــال ـمــي نـجـيــب
م ـح ـفــوظ ،ه ــي «ال ـق ــاه ــرة ال ـج ــدي ــدة»،
و»الـ ـط ــري ــق» ،و»ث ــرث ــرة ف ــوق ال ـن ـيــل»،
و»الـلــص والـكــاب» ،و»الـكــرنــك» ،ومن
المقرر أن يعرض موسمه األول في
 8حلقات عام .2022
وأكدت نعوم ،في مؤتمر صحافي
ع ـلــى ه ــام ــش ال ـم ـه ــرج ــان ،أن الـعـمــل
الذي سيخرجه تامر محسن هو نتاج
 10سنوات من التحضير ،مشيرة إلى
أن اختيار اسم «القاهرة» بالرغم من
ً
كون المسلسل مأخوذا عن  5روايات
مختلفة ،مرتبط بــأن مــا يجمع بين
هذه األعمال هو مدينة القاهرة.
و كـشــف ا لـمـخــرج تــا مــر محسن عن
صعوبة تنفيذ المشروع واستغراقه
ً
ً
ً
وقتا كبيرا في التحضير ،مؤكدا أن
ا لـعــرض عــام  2022سيجعل أمامهم
مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ل ـل ـت ـح ـض ـي ــر
ولـ ـخ ــروج ال ـع ـمــل ب ـش ـكــل ج ـيــد يـلـيــق
باسم نجيب محفوظ.

يترقب الفنان تيم حسن انـطــاق عــرض الموسم الــرابــع
من مسلسل "الهيبة الرد" خالل أيام ،كما أعلن عبر صفحته
بأحد مواقع التواصل ملصقات الحملة الترويجية للمسلسل.
ً
وشارك حسن جمهوره عددا من صور العمل ،حيث يبدو
مــن خاللها أنــه يستعد النتقام كبير ،وج ــاء ت المقتطفات
المعروضة لتوحي بجرعة عالية من التشويق واألكشن ،وهو
ما لفت أنظار المتابعين.
وي ـظ ـهــر ح ـســن ص ــاح ــب شـخـصـيــة "ج ـب ــل ش ـيــخ الـجـبــل"
بكاركتر مختلف يوحي بتجديد دماء الشخصية مع موسمها
الرابع ،حتى ال تقع في نمطية األداء واإليقاع ،وهو ما اعتاده
الجمهور من حسن الذي يصر خالل سنوات حضوره على
التجديد ولو بنفس العمل ،حيث يراهن على تقديم "جبل"
ً
ً
جديد ومختلف بحكاية قد تبدو أكثر تشويقا وتماسكا.
يشار إلى أن العمل من تأليف ورشة من الكتاب ،وإخراج
سامر الـبــرقــاوي ،وإنـتــاج "الصباح إخ ــوان" للمنتج صــادق
الصباح ،ويشارك في هذا الجزء باإلضافة إلى أبطال العمل
األساسيين كــل مــن ديمة قندلفت وع ــادل كــرم بشخصيات
جديدة.

● ما طموحاتك لمستقبلك؟

كندة علوش تدعو إلى استخدام مواقع التواصل للتعريف بقضية الالجئين
تتواصل فاعليات
مهرجان الجونة
السينمائي في دورته
الـ ،4حيث نال أمين نايفة
جائزة مؤسسة “مينا
مسعود الخيرية” بعد
عرض فيلمه “200
متر”.

تيم حسن يترقب عرض الموسم
الرابع من «الهيبة الرد»

تيم حسن

أمين نايفة يحصد جائزة «مينا مسعود» بمهرجان الجونة
الجونة  -ةديرجلا

أخبار النجوم

وهي زوجة الفنان مشاري المجيبل وأم لطفلين ،وقد
قدمت أكثر من عمل درامي تلفزيوني ،منها "كسرة
ظهر" ،و"الكون ًفي كفة" و"عافك الخاطر" وغيرها،
وسيطرح لها قريبا مسلسل "مطر صيف" بمشاركة
نخبة من نجوم ونجمات الدراما الخليجية.
"الجريدة" حاورت النجمة ،فإلى التفاصيل:

موازنة

زوجي
يشاركني
اهتماماتي
كالتمثيل
والفن

٢١

مزاج

وبناء على هذه االتفاقية ،ستصبح
جـيـمـيـنــاي إفــريـقـيــا ال ــذراع الــريــاديــة
لتيك تــوك ،بينما ستوفر «األ خـيــرة»
من خالل منصتها مساحات تفاعلية
وت ـ ـجـ ــارب م ـت ـم ـي ــزة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات واألن ـش ـط ــة
المحلية واإلقليمية.
كـمــا عـقــد عـلــى هــامــش الـمـهــرجــان
ندوة خاصة عن رابطة «شقیقات في
حــب ا لـسـيـنـمــا» ،بـحـضــور مؤسسات
ا لــرا ب ـطــة ا ل ـم ـخــر جــة ا ل ـجــزا ئــر يــة لينا
ســو يـلــم ،والمخرجة المصرية كوثر
يـ ــونـ ــس ،والـ ـمـ ـخ ــرج ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
األردن ـ ـيـ ــة دي ـن ــا ن ــاص ــر ،إض ــاف ــة إل ــى
ال ـص ـح ــاف ـی ــة الـ ـج ــزائ ــری ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
دورو ث ــي مـیــر یــام كـلــو ،حيث تحدثن
عن أ هــداف الرابطة وسعيها إلنتاج
أفالم تسجيلية ذات مواضيع جديدة
ورؤية مختلفة.

شيرين عبد الوهاب وراغب عالمة
ردت الفنانة شيرين عبد ا لــو هــاب على تصريحات
الـمـطــرب راغ ــب عــامــة الـتــي أكــد فيها رغبته الشديدة
في تقديم د يــو مع شيرين ،حيث كتبت عبر حسابها
الرسمي على "تويتر"" :شكرا دنجوان الوسط الفني،
أنت حلو وكالمك حلو ،والغناء جنبك شرف كبير لي".
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــال ع ـ ــام ـ ــة ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،إنـ ــه ي ـت ـم ـنــى أن ي ـق ــدم ديـ ــو م ــع ش ـيــريــن،
خ ـصــوصــا "ان ـن ــا غـنـيـنــا م ـعــا قـل ـبــي عـشـقـهــا ووج ــدت
أننا ناسبنا بعضنا" ،مشيرا إلى أن لديه أغنية يقوم
بتحضيرها تليق بصوت الفنانة شيرين الذي وصفه
بـ"الدافئ والعميق".
من ناحية أخرى ،تخطت أغنية "مش قد الهوى" التي
طرحتها عبدالوهاب في أبريل الماضي ،ا لـ  9ماليين
مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،
وهي منكلمات محمد الغنيمي ،وألحان محمد رحيم،
وتوزيع أحمد إبراهيم.
كما يعكف عالمة على تجهيز أغنيتين ،األولى تحمل
اسم "ليه سايبني" ،من كلمات أحمد قطوط ،والثانية
بعنوان" كنا حبايب" ،من كلمات هيثم سليم ،والعمالن
من ألحان أحمد زعيم ،وتوزيع الموسيقي جون ماري
رياتشي.

منة شلبي بطلة
في «نمرة اتنين»

منة شلبي
ً
انضمت الفنانة منة شلبي مؤخرا إلى أبطال مسلسل
"نمرة اتنين" ،حيث ستقوم ببطولة إحدى حكاياته ،والتي
صورت بعض مشاهدها في الديكور الخاص ،ولم يستقر
صناع العمل على عنوان للحكاية بعد.
غد ،على
"نمرة اتنين" من المقرر انطالق عرضه بعد ٍ
إحــدى المنصات الرقمية على اإلنترنت ،وتــدور أحداثه
خــال  8حلقات متصلة منفصلة ،وكــل حلقة عـبــارة عن
ً
حـكــايــة مـخـتـلـفــة ،وت ـضــم أب ـط ــاال ومــؤلـفـيــن ومـخــرجـيــن
مختلفين ،وي ـقــوم ببطولة الـحـكــايــات ع ــدد مــن النجوم
المصريين والعرب.
ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون :منى زكي ،نيللي
كريم ،عمرو يوسف ،آســر ياسين ،أمينة خليل ،شيرين
رضا ،إياد نصار ،عادل كرم ،ماجد الكدواني ،صبا مبارك،
أحمد مالك ،أروى جودة ،أحمد السعدني ،هدى المفتي،
بسنت شوقي ،وغيرهم.

fitness
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إنجازات طبية جديدة تنقذ حياتك!
لم يتوصل العلم بعد إلى
عالج دقيق للسرطان،
لكن ربما يظهر هذا
االكتشاف المنتظر
ً
قريبا .في الوقت نفسه،
تتعدد اإلنجازات العلمية
األخرى التي يمكن أن
ِّ
تغير حياة الناس ،وفيما
يلي نظرة إليها:

عالج مناعي للسرطان
ك ــان ال ـعــاج الـمـنــاعــي ُيستعمل في
األصـ ـ ـ ــل ل ـم ـع ــال ـج ــة س ـ ــرط ـ ــان ال ـخ ــاي ــا
الصبغية ،ثم نوع من سرطان الرئة .لكنه
بات ُيستعمل اليوم لمعالجة عدد كبير
مــن األورام الخبيثة ،كسرطان األمـعــاء
والـبـنـكــريــاس والـمـثــانــة .يــأمــل العمالء
أن يصبح هذا الخيار "العالج الشافي"
للسرطان ،لكن يبرز بعض العوائق حتى
ً
اآلن ،نـظــرا لصعوبة تفعيلهُ .يستعمل
العالج المناعي اآلن إلى جانب العالج
الكيماوي ،لكن علماء األورام يتوقعون
ً
ً
أن يصبح بديال عنه يوما.

أدوية مستهدفة
ً
بات ممكنا أن يحتسب الناس خطر
إص ــاب ـت ـه ــم ب ـم ـج ـمــوعــة مـ ــن األم ـ ـ ــراض
عـ ـب ــر ت ـح ـل ـيــل األن ـ ـم ـ ــاط ال ـم ـش ـت ـق ــة مــن
تجزئة الـجـيـنــوم .تــرمــي ه ــذه المقاربة
المستهدفة إل ــى الــوقــايــة مــن األم ــراض
وابـتـكــار عــاجــات خــاصــة بكل مريض.
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـصـبــح األطـ ـب ــاء أكـثــر
ً
ميال إلــى استعمال معلومات الجينوم
كـمـقــاربــة أول ـي ــة لتشخيص األم ـ ــراض.
ُ
ويفترض أن يتمكنوا من تحديد أفضل
عــاج للمرضى ،وأن يـخـتــاروا األدوي ــة
التي سيتجاوبون معها.

الخبراء يتوقعون
أن يصبح
تشخيص توسيع قدرات «البيانات الكبرى»
ً
السرطان بسيطا
سيكون قطاع الرعاية الصحية من
بفضل «فحوص
أكبر المستفيدين من التقدم
ال ـهــائــل ف ــي م ـجــال الـبـيــانــات
خزعة سائلة»

الكبرى .حتى الفترة األخيرة،
كـ ــانـ ــت كـ ـمـ ـي ــات الـ ـبـ ـي ــان ــات
جـمـعـهــا
ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ـ
ـي يـ َ
ُ
ال ـق ـط ــاع ال ـط ـبــي ت ـح ــفــظ في
سـ ـ ـج ـ ــات تـ ـ ـش ـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا
مستشفيات وعيادات وجامعات
متعددة .اليوم يستعمل األطباء
تـقـنـيــات ال ـحــوس ـبــة الـمـتـقــدمــة
ً
لـتـقــاســم أنـ ــواع ال ـب ـيــانــات ،ب ــدءا
من األعــراض واألدويــة ،الختبار
النتائج والتفاعالت مع األدوية
وت ـح ـس ـي ــن مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،يـمـكــن أن
ترصد مقاربات البيانات الكبرى،
كأنظمة الحلول الحسابية ،مختلف
األنماط والنزعات الستباق انتشار
األوب ـ ـئـ ــة وت ـح ـس ـيــن ن ــوع ـي ــة ال ـح ـيــاة
وتجنب حاالت الوفاة التي يمكن
تفاديها ،حتى إنها قــد تصل

إلى حد الشفاء من األمراض .أدت تدابير
تقاسم الـبـيــانــات بين شــركــات األدوي ــة
ً
الـعـمــاقــة مـثــا إل ــى اكـتـشــاف م ـفــاده أن
مضاد اكتئاب غير شائع قد يعالج بعض
أشكال سرطان الرئة .من خالل استعمال
أنظمة الحلول الحسابية لتحليل قواعد
بيانات جينية وبيولوجية واسعة بهذه
الـطــريـقــةُ ،يـفـتــرض أن يتمكن الـخـبــراء
من إيجاد استعماالت جديدة لألدوية
المعروفة ،ما يساهم في تسريع ابتكار
عالجات جديدة.

جراحة جينية مصغرة
قبل خمس سنوات ،أثبت الباحثون
أنهم يستطيعون إجــراء جراحة جينية
مصغرة عبر استعمال بروتين .Cas9
ُسميت تقنية تعديل الجينات "كريسبر"،
وأطـلـقــت مجموعة هائلة مــن البحوث
ال ـت ــي ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ال ـت ــاع ــب بـجـيـنــات
الفئران والجرذان والجراثيم والخمائر
وذبـ ـ ـ ــاب ال ـف ــاك ـه ــة والـ ـنـ ـب ــات ــات .ي ـجــري
ً
العمل راهنا على تنفيذ أولى التجارب
عـلــى أج ـنــة الـبـشــر فــي ال ـص ـيــن ،لــزيــادة
مقاومتها فيروس نقص المناعة البشري
واضطرابات الدم .توحي هذه التجارب
ً
بــأنـنــا سنتمكن مـسـتـقـبــا م ــن "ح ــذف"
األمراض بدل معالجتها.

فحوص دم لرصد السرطان
يتوقع الخبراء أن يصبح تشخيص
ً
الـ ـس ــرط ــان ب ـس ـي ـط ــا ،ب ـف ـضــل "ف ـح ــوص
خــزعــة ســائ ـلــة" .تبحث ه ــذه الفحوص
البسيطة عن حمض نووي تطلقه األورام
في مجرى الــدم ،ويكون أكثر كثافة في
الدم من خاليا األورام بمئة مرة .ال تزال
الدراسات مستمرة في هذا المجال ،لكن
تـسـمــح ه ــذه الـتـقـنـيــة بــاالسـتـغـنــاء عن
فحوص الخزعة الغازية.

أدوية جديدة للسكري
ف ــي الـسـنــة ال ـمــاض ـيــة ،أث ـبــت دواءان
ج ــدي ــدان أنـهـمــا يستطيعان تخفيض
خطر الوفاة المرتبط بالنوع الثاني من
السكري .يغير دواء "إيمباغليفلوزين"
مسار تطور مرض القلب بالتعاون مع
ً
الكلية ،فيما يعطي دواء "ليراغلوتيد" أثرا
ً
شامال على أعضاء عدة .على ضوء هذه
النتائج ،تتوقع هيئة مرموقة من األطباء
والـبــاحـثـيــن أن يـحـصــل ت ـحــول ج ــذري
فــي طبيعة أدوي ــة الـسـكــري واألم ــراض
المرتبفي عام  ،2013جرت دراسة لمعرفة
مدى قدرة دواء الكيتامين الذي يستعمل

للتخدير على تخفيف االكتئاب المقاوم
ل ـل ـعــاج وأع ـط ــت ن ـتــائــج واع ـ ــدة ،حيث
اعترف  70في المئة من المرضى بتحسن
أعراضهم بعد  24ساعة على تلقي حقنة
فيها جرعة صغيرة من الكيتامين .لذا
وافقت إدارة الغذاء والدواء على تطوير
أدوي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى مــواص ـفــات
الكيتامين.
ُي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس ال ـم ـس ــؤول
األسـ ــاسـ ــي ع ــن س ــرط ــان ع ـن ــق ال ــرح ــم.
يتحدث الخبراء الـيــوم عــن إطــاق أكبر
ً
جهود للوقاية من هذا السرطان قريبا،
وتتمثل الخطوة بنشر اختبارات ذاتية
لرصد فيروس الورم الحليمي البشري
عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع .وتـشـمــل الـفـحــوص
ً
أنبوبا وضمادة وعلبة ،ما يسمح للمرأة
بــإجــراء الفحص ومـعــرفــة النتيجة في
منزلها المريح بدل أن تتوتر في عيادة
الطبيب.
مــاذا لو كانت الدعامات المستعملة
لمعالجة انسداد الشريان التاجي تتبخر

بكل بساطة ،بدل أن تبقى في مكانها بعد
انتهاء صالحيتها؟ منذ فترة قصيرة،
َّ
تمت المصادقة على أول دعــامــة قابلة
لــام ـت ـصــاص ال ـح ـي ــوي .ه ــذه الــدعــامــة
مصنوعة مــن بوليمير قــابــل لـلــذوبــان
ً ُ
طبيعيا ،فتوسع الشريان المسدود طوال
سنتين قبل أن يمتصها الجسم كخيوط
التقطيب القابلة للذوبان.

جهاز مصغر لتنظيم ضربات القلب
ف ــي الـسـنــة ال ـمــاض ـيــة ،ظـهــر "مـيـكــرا"
لتنظيم ضربات القلب .إنه جهاز صغير،
لدرجة أنه يسع داخل القلب ،وأصبح أول
ابتكار تصادق عليه إدارة الغذاء والدواء
من بين الجيل المرتقب من أجهزة تنظيم
ض ــرب ــات ال ـق ـل ــب .ع ـلــى ع ـكــس األج ـه ــزة
التقليدية التي ُتـ َ
ـزرع تحت الجلد خالل
جراحة غازية ،يدخل جهاز "ميكرا" عبر
الشريان الفخذي عن طريق أنبوب رفيع،
ويوضع داخل البطين األيمن في القلب.

يعمل الجهاز الجديد من دون األسالك
الكهربائية القابلة للتفكك أو االلتهاب.

ً
وداعا لبلع األدوية

ي ـح ـتــاج ك ـث ـي ــرون إلـ ــى أخـ ــذ األدوي ـ ــة
ً
يوميا ،لكنهم ربما يجدون صعوبة في
بلعها ،فقد صادقت إدارة الغذاء والدواء
على نوع جديد من األقراص المطبوعة
بتقنية ثــاثـيــة األب ـع ــاد ،وتـتـحــول إلــى
سائل عند ارتشاف الماء .كان أول دواء
مماثل يستهدف الصرع .يسعى مبتكروه
اآلن إلى استهداف أمراض أخرى للتخلي
عــن األدويـ ــة التقليدية فــي أس ــرع وقــت
ممكن.
تـنـتـظــر األوس ـ ـ ــاط الـطـبـيــة الـمـعـنـ َّـيــة
بـ ــأمـ ــراض ال ـق ـل ــب واألوع ـ ـي ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
نتائج تجربة عيادية واسعة تتمحور
ح ــول ع ــاج جــديــد لتخفيض مستوى
ال ـكــول ـس ـتــرول .ف ــي ال ـت ـجــارب الـســابـقــة،
َّ
تبين أن مثبطات  PCSK9تكبح الجينة

تنتج الكولسترول السيئُ .يفترض
التي َ
ُ
أن ت ـنــشــر نـتــائــج الـمــرحـلــة الـثــالـثــة من
ً
التجربة قريبا.
اكتسبت أدوية الستاتين المستعملة
على نطاق واسع لمحاربة أمراض القلب
ُس ـم ـعــة سـيـئــة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة.
ُ
صـحـيــح أن ـهــا ال تـ ــزال تـعـتـبــر خ ـيــارات
آمنة وفاعلة ،لكن تدفع آثارها الجانبية
(أل ــم عضلي وض ـعــف) بعض المرضى
إلــى وقــف الـعــاج أو تخفيض الجرعة
الموصى بها.
يقول الخبراء إن المثبطات الجديدة
ال تـخـلــو م ــن اآلثـ ـ ــار ال ـجــان ـب ـيــة ،لكنها
ً
ً
تشكل خـيــارا محوريا للمرضى الذين
ال يتحملون أدوية الستاتين .في السنة
الماضية ،صادقت إدارة الغذاء والــدواء
على مثبطات  PCSK9للمرضى األكثر
ُ
عرضة للخطر ،وتوقعت أن تستعمل هذه
ً
األدوية قريبا على نطاق أوسع ،السيما
بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة.

ألو دكتور
• وضعية جسمي مريعة .أدرك أن َّ
علي الكف
عن إسدال كتفي فوق لوحة مفاتيح الكمبيوتر
في العمل ،ولكن ما الخطوات اإلضافية التي
يمكنني اتخاذها؟
 يـشـكــل تـصـحـيــح وض ـع ـيــة جـسـمــك فيالمكتب بــدايــة م ـم ـتــازة .لـكــن مــن ال ـضــروري
أن تفكر في الساعات الثماني األخ ــرى التي
تـمـضـيـهــا ف ــي الـ ـن ــوم ،ك ــي ت ـع ــزز اصـطـفــاف
جسمك السليم ،يجب أن تنام على ظهرك .أما
األس ــوأ لوضعية الجسم ،فيبقى النوم على
أحد الجانبين .فكر في هذه الوضعية :تشبه
الــوضـعـيــة الـمـتـكــورة ال ـتــي تتخذها عندما
تنحني فوق مكتبك (إذا أضفت الوقت الذي
تمضيه في العمل إلــى الوقت الــذي تمضيه
في السرير ،تصل إلى  16ساعة من االنحناء
ً
يوميا) .وإذا نمت على بطنك ووجهك مدار
إلى أحد الجانبين طوال الليل ،تزيد التوتر في
عضالت العنق والعضلتين شبه المنحرفتين.
ربما تظن" :عظيم! هــذا أمــر إضــافــيَّ ،
علي
أن أقلق حياله ،بينما أحاول النوم" .لكن ثمة
خطوات عدة يمكنك اتخاذها لتجعل النوم على
ظهرك أكثر سهولة .ضع وسادة تحت ركبتيك،
مــا يخفف الـضـغــط عــن أسـفــل ظ ـهــرك .كذلك
احرص على مط وركيك وعضالتك المأبضية
قبل التمدد في السرير .عندما تسترخي هذه
الـعـضــات ،يـتــراجــع احـتـمــال أن تتكور على
جانبك لتشعر بالراحة.
ً
• أتبع نمط حياة صحيا ،ورغم ذلك ،أمرض
ً
كثيرا .هل من خطوات أخرى يمكنني اتخاذها
ألحافظ على صحتي؟
ً
 تناول فيتامين  Dيوميا .كشفت دراسةواسـ ـع ــة شـمـلــت  11ألـ ــف ش ـخــص م ــن حــول
الـعــالــم أن ت ـنــاول فيتامين  Dيــؤمــن حماية
مــن ع ــدوى الـجـهــاز التنفسي الـعـلــوي بقدر
لقاح االنفلونزا .لطالما علمنا أن فيتامين D
ضروري للحفاظ على صحة العظم ،والنوم،
وتعافي العضالت .لكن هــذا ُيعد أول بحث
ً
ً
يثبت أن لهذا الفيتامنين تــأثـيــرا كبيرا في
تفادي االنفلونزا والرشح.

يـعـتـقــد ال ـبــاح ـثــون أن فـيـتــامـيــن  Dيـعــزز
م ـع ــدالت الـجـســم م ــن الـبـيـبـتـيــدات الـمـضــادة
ُ
للميكروبات ،التي تشكل النسخة الطبيعية
من المضادات الحيوية .لذلك ،أقترح أن تأخذ
ً
يوميا كبسولتين تحتوي كل منهما على 600
وحدة دولية.
• أحب إضافة الفلفل الحار إلى طعامي ،إال
أنني أخشى أن أصاب بقرحة المعدة .هل َّ
علي
الحد من هذا الفلفل؟
ُ
 ك ــا ،مــا مــن أدل ــة تظهر أن الفلفل الحاريساهم في اإلصابة بقرحة المعدة .تعود هذه
ً
التقرحات ،التي تظهر غالبا في بطانة المعدة،
ُ
إلى بكتيريا تدعى الملوية البوابية (تلتقطها
ً
ً
ً
ج ــراء تـنــاولــك م ــاء وس ـخــا أو طـعــامــا ملوثا،
ً
ويتطلب عالجها أحيانا مضادات حيوية) أو

اإلفراط في تناول مضادات االلتهاب كاألسبرين
ً
واإليـبــوبــروفـيــن .أمــا إذا كنت تعاني أساسا
قرحة المعدة ،فيؤدي الطعام العالي الحموضة
إلى تهيجها .لكن الفلفل أو أي أنواع أخرى من
الطعام الغني بالتوابل ،من الكاري إلى صلصة
ُ
ال ـشــواء ،ال تـعــد حمضية .صحيح أن الفلفل
ُ
الحار يشعل الفم ،بسبب مادة كيماوية تدعى
الكابسيسين ،إال أن مـعــدل حموضته أعلى
بكثير من مجموعة من األطعمة األخرى التي
تتناولها بانتظام ،مثل :التوت البري ،التفاح،
والطماطم .لذلك ،ال تتوقف عن االستمتاع به.
فال يكتفي الفلفل الحار بإضافة نكهة مميزة
ً
إلــى طبقك ،إال أن الكابسيسين يرتبط أيضا
بارتفاع معدل األيض ،وتحسن صحة القلب،
وتراجع االلتهاب.
• أعجز عن االلـتــزام بروتين تمرن محدد.
أحتاج إلى خطة رياضية سريعة من السهل
االلتزام بها؟
 صعود الدرج .أتبع روتين التمرن هذا منذسنوات ،ويسرني أن أخبرك أن دراسة جديدة
أجرتها جامعة ماكماستر (حيث ُي َ
نجز الجزء
األكـبــر مــن الـتـقــدم العلمي فــي مـجــال التمرن
بفواصل) اكتشفت أن بضع دقائق من صعود
الدرج ونزوله تعزز إلى حد كبير لياقتك القلبية
الوعائية ،وتحسن صحة قلبك .طلب الباحثون
من المتمرنين في الدراسة القيام بثالث جوالت
من صعود الدرج ونزوله بسرعة مدة كل منها
 20ثانية ،متيحين لهم بعض الوقت للتعافي
بين كل جولة وأخرى .ال يستغرق روتين التمرن
هذا بأكمله أكثر من  10دقائق ،إذا أضفنا إليه
تمارين التحمية والتبريد الخفيفة .ال يمكنك
ً
ً
أن تتبع روتينا أكثر سهولة .فضال عن ذلك،
تستطيع ممارسة هذه التمارين أينما كنت.
عندما كنت أغطي الحرب بالسودان في مطلع
أغسطس ،اعتدت صعود ثماني مجموعات من
األدراج ونزولها في الفندق القديم المتداعي
ال ـ ــذي أق ـم ــت ف ـيــه بـ ــدارفـ ــور ألح ـظ ــى ببعض
التمارين الرياضية.
د .بوب أرنو

األوسيتوسين ...هرمون األمومة والحب والراحة
يفرز جسم المرأة هرمون األوسيتوسين
ً
ً
في مراحل حياتها كافة ،ويؤدي دورا محوريا
في لحظة والدة الطفل وخالل المرحلة التي
تليها.
ي ـع ـط ــي األوسـ ـيـ ـت ــوسـ ـي ــن م ـف ـع ــول ــه قـبــل
اإلب ـ ــاض ـ ــة ،وي ــرتـ ـف ــع مـ ـسـ ـت ــواه فـ ــي ال ـج ـســم
تحت تأثير االحتكاك والعناق .يشارك هذا
الهرمون في قذف الحيوانات المنوية وإطالق
ً
االنـقـبــاضــات الـتــي تسهل تحركها .ونـظــرا
إلى هذا الــدور المحوري الــذي يؤديه خالل
العالقات الحميمةُ ،سمي "هرمون الحب".
يـبـقــى أثـ ــر األوس ـي ـتــوس ـيــن لـ ــدى ال ـم ــرأة
ً
ضئيال خــال األســابـيــع األول ــى مــن الحمل،
ويبرز في المقابل دور البروجستيرون الذي
يمنع حصول انقباضات مبكرة .لكنه ينشط

بدرجة كافية لتسهيل امتصاص المغذيات
في جسم األم المستقبلية .على صعيد آخر،
يساعد األوسيتوسين الحامل على النوم،
ُ
ويـخـفــض مـسـتــويــات هــرمــون الـكــورتـيــزول
المرتبط بالضغط النفسي.
ً
يرتفع مستوى األوسيتوسين تدريجيا مع
اقتراب موعد الوالدة ،وينذر الجنين باقتراب
خروجه إلى العالم .سرعان ما تبدأ المشيمة
بــإفــراز هــرمــونــات أخ ــرى لتحضير الجسم
لـلــوالدة .يتركز الهرمون في مرحلة معينة
على مستقبالت الخاليا العضلية في الرحم،
ما يؤدي إلى إطالق االنقباضات الالزمة قبل
المخاض وتسريع الوالدة .حين يتسع عنق
الرحم إلى  10سنتيمترات ،يتدفق الهرمون
بكميات كبيرة.

ديـبـلــغ مـسـتــوى األوس ـي ـتــوس ـيــن ذروت ــه
فــي لحظة ال ـ ــوالدة ،فـ ُـيـسـهــل عملية خــروج
المشيمة .تحت تأثير االنقباضات ،يسمح
ُ
ضعف
الهرمون بتقليص حجم الرحم ،ما ي ِ
احـتـمــال الـنــزف بعد الـ ــوالدة .قــد ال يسيطر
األوسيتوسين على إفــراز الحليب مباشرة،
ً
لكنه ينشط مجددا لتسهيل الرضاعة .بعد
ال ــوالدة بفترة قصيرة ،ي ــؤدي الـتـبــادل بين
األم وطفلها إلــى ترسيخ الــرابــط العاطفي
الذي يجمعهما .عند مداعبة الطفل ولمسه،
سينتج جسمه كمية إضافية من مستقبالت
األوسيتوسين .حتى إن صوت أمه يستطيع
تنشيط ذلك الهرمون.

توابل ةديرجلا
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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
ناصيف زيتون

كلمة السر

َْ
 -1مـسـتـشــرق فرنسي  -2م ـص ــور  -عــاصـمــة  -5يـ ـعـ ـب ــر  -ع ــا ص ـم ــة  -7ك ــان طــلــق الــوجــه  - -للنداء
 -9خ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـاص ـ ـ ـ ـ ـ َـم  -م ــن
ناص َر
آسيوية
ف ـ ـ ــك رمـ ـ ـ ـ ـ ــوز الـ ـكـ ـت ــاب ــة أوروبية
العيالمية وترجم نص  -3عملة عربية  -خاف  -6ن ــوع م ــن ال ـط ـيــور  -8 -بـ ـل ــدة فـ ــي الـ ـع ــراق الحيوانات
شريعة حمورابي
قرب الحدود اإليرانية
 -4بلغ الشيء نهايته ظهر
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sudoku

 -1أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ال ـع ــرب ـي ــة
واآلداب اإلسالمية في
بــرلـيــن اعـتـنــى بــاآلثــار
الشرقية في بابل
 -2فـقــد ذاك ــرت ــه  -ضد
حلو  -متشابهان
 -3مدينة فرنسية من
منتجعات كوت دازور
 -4ط ـم ــأ ن ـي ـن ــة  -نـشــر
الخبر
 -5شارط
 -6ضد خير  -للتنبيه
 -7فلكي ألماني وضع
أول أ طـ ـل ــس ف ـضــا ئــي
مطبوع
 -8ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم -
منفرجات بين الجبال
 -9شراء
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كلمة السر:

مــن  10أح ــرف وهــي اســم مغن س ــوري حصل على لقب نجم ستار
أكاديمي .7

٢٣

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

مهنيا :العمل ضمن الزمالء أفضل
ً
بكثير من العمل منفردا.
ً
عاطفيا :تمران بأيام هنيئة ألنكما
تصبران وتتفاهمان بهدوء.
ً
اجتماعيا :أال تعلم أن الموسيقى
هي رفيقة الروح؟ فلماذا ال تستمع
إليها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :يـضــع بــرجــك أمــامــك فرصة
ً
ممتازة لكن مدتها قصيرة جدا.
ً
ً
عاطفيا :دع مجاال للحوار مع رفيق
ً
حـيــاتــك وال تعتقد أن ــك دائ ـمــا على
حق.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـطـلــب م ــن اآلخــريــن
القيام بما ال تستطيع أنت فعله.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ان ـت ـبــه م ــن زم ـي ــل ل ــك في مهنيا :خفف من غضبك عند حصول
أي ضرر واعتمد الصبر.
العمل يريد الضرر بك.
ً
ً
عاطفيا :إظهار ّ
قوتك أمام الحبيب ال
عاطفيا :حافظ على حرية مشاعرك
ً
تجاه الحبيب وال تتأثر بالغير .معنى له واتخذ أسلوبا آخر.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ـت ــاج إلـ ــى بـعــض اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اص ـب ــر ع ـل ــى اآلخ ــري ــن
الراحة من عناء تعبك في العمل .وتفاهم معهم قبل حصول مشكلة.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مـهـنـيــا :تـشـعــر أح ـيــانــا ب ـعــدم ثقتك
بـنـفـســك ع ـلــى اإلن ـج ــاز وه ــو شـعــور
خاطئ.
ً
عاطفيا :تمتع باأليام التي تجمعك
بالحبيب فقد تمضي بسرعة.
ً
اجتماعيا :الكبرياء صفة سيئة تبعد
عنك األحباب واألصدقاء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ثابر على نشاطك وال تتوقف
ً
فالنتائج حتما ستكون جيدة.
ً
ً
ً
عاطفيا :تستقبل شريكا جديدا في
ً
عالقتك العاطفية فكن حذرا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـمــع مــع الـعــائـلــة من
حين آلخــر إلــى بعض األغــانــي التي
تحبونها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أساس التعامل مع الغير أن
ً
ً
تكون صادقا وواضحا.
ً
عاطفيا :يدخل أحدهم على حياتك
العاطفية بهدف اختراقها فانتبه.
ً
ً
اجتماعيا :تضجر أحيانا من بقائك
ً
ً
طــويــا فــي الـمـنــزل فـضــع برنامجا
ليومك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تتأخر في تسليم أحد أعمالك
ً
وتلقى توبيخا بسبب ذلك.
ً
ً
عاطفيا :ال تريد أن يدخل أحدا إلى
قلبك لكن هذا ليس في يدك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـط ـقــس جـمـيــل ورائ ــع
للقيام بمشروع خارج المنزل.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
=مـهـنـيــا :تـحـ ّـب قـضــاء وق ــت طويل
في عملك وتنسى أن لديك واجبات
أخرى.
ً
عاطفيا :عدم التفكير بشريك العمر
واالنصراف عنه غير عادل.
ً
اجتماعيا :لديك الكثير من وسائل
َ
التسلية في المنزل فلم ال تستغلها؟
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تضيع وقتك في نقاشات
مهنيا :ال
منها.
ال جدوى
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـجــنــب م ــع شــريــك عـمــرك
الخالفات العدائية والكالم الجارح.
ً
اجتماعيا :تتفاهم مع أحد األصدقاء
حول القيام بنزهة جماعية.
رقم الحظ.2 :

ً
ً
مهنيا  :تـصــادف تغييرا فــي نطاق
ً
عملك فتستاء قليال.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :احـ ـف ــظ مـ ــا ب ـي ـن ــك وب ـيــن
الحبيب واحترم ّ
سرية عالقتكما.
ً
اجتماعيا :احترام اآلخرين يزيد من
تقديرهم واحترامهم لك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :ركــز على العمل الــذي بين
ً
يديك كي تنجزه سريعا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :إذا وع ـ ــدك ال ـش ــري ــك فال
ً
تستعجل األمور وكن صبورا معه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال تـ ـف ــاخ ــر ب ـمــاضــي
ع ــائ ـل ـت ــك أم ـ ــام ال ـغ ـي ــر إن لـ ــم تـكــن
تستحقه.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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ّ
خالد المظفر :تنعمنا برخاء المسرح وعلينا تحمل أزمة إغالقه

ّ
«المسرحيون تكبدوا خسائر جسيمة ...وسالمة الجمهور الهدف األسمى»
يستعد الفنان خالد المظفر لعرض مسرحيته الجديدة
إحدى المنصات الرقمية،
«مطلوب» أو « ،»Wantedعبر ً
وسط توقف العروض المسرحية تأثرا بأزمة «كوفيد،»19-
في محاولة للتخفيف عن الجمهور وتعويض اشتياقهم
للعروض المسرحية.
عزة إبراهيم

« »Wantedمن
األعمال الهادفة
التي حققت
ً
ً
نجاحا كبيرا
بمجرد عرضها

كشف الـفـنــان خــالــد المظفر
أن مـ ـس ــرحـ ـيـ ـت ــه الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة
"مطلوب" أو " "Wantedستجد
طريقها للعرض التلفزيوني
عبر إحــدى المنصات الرقمية
الجاري التفاوض معها بالفترة
الحالية.
وقـ ــال الـمـظـفــر ل ــ«ال ـج ــري ــدة"،
إن م ـســر ح ـيــة " "Wantedمــن
بطولته إلى جانب عدد كبير من
الفنانين ومنهم خالد العجيرب،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ـه ـم ــن ،وع ـب ــدال ـل ــه

ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــادي ،وش ـ ـ ـيـ ـ ــاء سـ ـب ــت،
وإيمان فيصل ،وأحمد المظفر،
وعلي القرشي وفهد الرويشد،
وغ ـي ــره ــم م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ،وهــي
تــألـيــف ج ــورج خ ـبــاز ،وإخ ــراج
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز صـ ـف ــر ،وإش ـ ـ ــراف
عيسى العلوي.

تجربة مختلفة
ويــوضــح المظفر أن تجربة
"مطلوب" مختلفة على مستوى
العروض المسرحية الكوميدية،
عــاوة على أنه تصدى إلنتاج
ً
ال ـع ـمــل أي ـض ــا ف ــي أول تـجــربــة
لـ ــه ي ـخ ــوض ـه ــا ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
مؤسسة "فروغي" التي تمتلك
ح ـق ــوق ع ــرض ـه ــا ل ـل ـت ـل ـفــزيــون،
ً
وتـتــولــى حــالـيــا عملية بيعها
إلحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـع ــارض ــة
بــاع ـت ـبــارهــا ال ـش ــرك ــة الـمــالـكــة

لتجد المسرحية طريقها إلى
ً
الشاشة الرقمية قريبا.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـم ـســرح ـيــة من
األع ـمــال الـهــادفــة ،الـتــي حققت
ً
ً
نجاحا كبيرا بمجرد عرضها،
لتميزها بأنها عــرض عائلي
يـصـلــح لجميع أع ـمــار وفـئــات
األس ـ ـ ــرة ال ـ ــواح ـ ــدة ،ك ـم ــا تـضــم
ً
ً
عـ ـ ـ ـ ـ ــددا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا مـ ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
وتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـلـ ـغ ــة مـ ـع ــاص ــرة
وقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا مـ ـلـ ـم ــوس ــة ت ـج ـعــل
وصولها للمشاهد مــن أقصر
الـ ـط ــرق ،ك ـمــا ت ـش ـهــد ال ـت ـعــاون
مع المخرج عبدالعزيز صفر،
صــاحــب الــرؤيــة الـمـبــدعــة ،وتم
تتويج هذا التعاون في العمل
التالي وهي المسرحية األخيرة
"كومبارس" التي قام بتأليفها
ً
ً
وإخراجها وحققت إقباال كبيرا
العام الماضي.
ولفت إلى ترحيب الجمهور

وتـلـهـفـهــم ل ـعــرض الـمـســرحـيــة
ً
تلفزيونيا بــا لـقــر يــب ،إذ تلقى
ت ـع ـل ـي ـقــات م ــن ج ـم ـه ــوره عـبــر
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
تـ ـس ــأل ــه ب ـل ـه ـف ــة ح ـ ـ ــول م ــوع ــد
ا لـعــرض واشتياقهم للمسرح
وعــروضــه المتنوعة ،مؤكدين
ترقبهم للعرض.

مسرحية جديدة
واستطرد المظفر":التعاون
مستمر مــع ا لـمـخــرج المتميز
ً
ص ـف ــر إذ ي ـع ـكــف ح ــال ـي ــا عـلــى
ك ـت ــاب ــة نـ ــص م ـس ــرح ــي جــديــد
مــن إنتاجي المنفرد ،وتعتبر
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة "الـ ـت ــي
أتصدى بالكامل إلنتاجها بعد
"كومبارس" كما تعد المشاركة
ً
الثالثة في اإلنتاج عموما بعد
"مطلوب".
وكشف المظفر أن المسرحية
ً
ً
الجديدة ستضم عددا كبيرا من
نجوم المسرحيتين األخيرتين
"كــومـبــارس" ،و«مـطـلــوب" ،فهم
أول الـمــرشـحـيــن كـمــا ستضم
ً
ً
نجوما ج ــددا وسيتم اإلعــان
عـنـهــم ب ـم ـجــرد ان ـت ـه ــاء الـنــص
وبدأ التحضير للبروفات.
وحـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـع ـ ــروض
ال ـم ـس ــرح ـي ــة وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
الحركة الفنية ،قــال" :بالتأكيد
تــأثــرنــا ن ـحــن ف ـنــانــي الـمـســرح
وأصابنا األذى بدون شك ولكن
هـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن االس ـت ـع ــداد
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي ج ـ ــاه ـ ــز
للجمهور إذا سمحت ا لــدو لــة
بافتتاح المسارح في أي لحظة،
لنكون أول العروض الجاهزة
إلشباع شغف الجمهور".

المسرح للجميع
خالد المظفر مع أحمد العونان ونجوم مسرحية «ليلة زفته»

وب ـ ـ ـيـ ـ ــن"أن ال ـ ـضـ ــرر ال ــواق ــع

خالد المظفر وخالد العجيرب
علينا ج ــراء إغ ــاق الـمـســارح
ً
لـ ـمـ ـن ــع الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ت ـن ـف ـي ــذا
لــاش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،لكن
ً
هذا ال يمنع أننا نتفهم جيدا
مخاوف الدولة على مواطنيها
وكل من يقيم على أرضها ،كما
يجب علينا نحن المسرحيين
عدم التذمر من هذا األمر فلقد
ت ـن ـع ـم ـنــا بـ ــالـ ــرخـ ــاء فـ ــي عـهــد
ال ـم ـس ــرح ال ـم ـف ـت ــوح لـلـجـمـيــع
ول ــم تـكـبــدنــا ال ــدول ــة ضــرائــب
أو ال ـت ــزام ــات مــال ـيــة تــرهـقـنــا،
فعشنا فترة تتميز بانتعاش
كبير ،واآلن واجبنا تحمل أزمة
إغالق المسرح حتى الوصول
إل ــى ب ــر األم ـ ــان لـتـبـقــى صحة
الـ ـم ــواط ــن وس ــامـ ـت ــه ال ـه ــدف
األسمى".
وحول انشغاله بمشروعات
درام ـي ــة أخ ــرى سينمائية أو
تلفزيونية ،قال المظفر إنه لم
يستعد حتى اآلن للمشاركة
في عمل جديد للتلفزيون أو
ً
الـسـيـنـمــا ،إذ تـلـقــى ع ـ ــددا من
الـعــروض لم تدخل حتى اآلن
ف ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ لـيـبـقــى
المشروع المؤكد الذي يستنفد

كل طاقته الفنية هو مسرحيته
المرتقبة بمعية المخرج صفر،
التي ستكون تجربة مختلفة
ً
ت ـم ــام ــا ع ـمــا ق ــدم ــه ق ـبــل أزم ــة
ً
"كورونا" ،التي غيرت كثيرا في
مالمح األعمال الفنية ،كما كان
لها تأثيرها البالغ على نفوس
ومـ ــزاج الـفـنــانـيــن والـجـمـهــور
على حد سواء.

أتعاون مع
المخرج
عبدالعزيز
صفر في
نص مسرحي
جديد من
إنتاجي

خبريات
مشادة كالمية بين أحالم
ومتابعيها

واجهت الفنانة اإلماراتية
أحالم الكثير من
االنتقادات والعديد من
األسئلة املحرجة من قبل
بعض متابعيها على
مواقع التواصل ،بعد
مشاركتها في هاشتاغ
"إال رسول الله" ،ونشرت
صورا للرئيس الفرنسي،
ووجهت لها متابعة سؤاال
محرجا عبر "تويتر"
قالت فيه" :ماذا ستفعلني
باملجوهرات واألزياء
الفرنسية بمنزلك في
فرنسا؟".
لترد عليها أحالم بعنف
قائلة" :احترمي نفسك
بيتي في فرنسا من
فلوسي ،واكتبي تغريدة
لرسول الله لعلها تشفع
لك".
وكانت أحالم تعرضت
للكثير من االنتقادات من
قبل البعض الذين اعتبروا
أنها فنانة ،ويجب أن تنأى
بنفسها عن هذه األمور،
إال أنها ليست املرة األولى
التي تعبر فيها النجمة
اإلماراتية عن موقفها
من بعض املواضيع
السياسية والدينية،
وغالبا ما تعبر عن رأيها
بكل حرية.

وفاة نبيل حلواني بعد
إصابته بالسرطان

«العربي» تفتتح عموميات المسارح األهلية العامري يجهز لعمل وطني بالتعاون مع المنهالي
•

عماد جمعة

تفتتح فرقة المسرح العربي
اجتماعات الجمعيات العمومية
للمسارح األهـلـيــة ،حيث تعقد
الفرقة أولى الجمعيات الثالثاء
ال ـم ـق ـبــل ف ــي م ـس ــرح ال ـشــام ـيــة،
تـحــت إشـ ــراف لـجـنــة الـتــدقـيــق،
المكلفة مــن المجلس الوطني
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب
ب ـمــراق ـبــة االج ـت ـم ــاع ــات وسـيــر
ال ـع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،سـ ــواء
كانت بالتزكية أو بالتصويت،
ويـتــرأس اللجنة د .عبدالكريم
الهاجري.
وك ــان ــت ال ـف ــرق ــة فـتـحــت بــاب
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
الجديد ،الذي سيمارس مهامه
ل ـل ـمــوس ـم ـيــن ال ـق ــادم ـي ــن 2021
و ،2022وسيتم خــال اجتماع
ال ـج ـم ـع ـيــة م ـن ــاق ـش ــة واع ـت ـم ــاد

ال ـت ـقــريــريــن ال ـم ــال ــي واإلداري،
وا ن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الجديد ،حيث يترأس المجلس
الحالي المخرج أحمد الشطي،
كما تعقد عمومية فرقة مسرح
الخليج العربي فــي  8نوفمبر
ال ـم ـق ـبــل ،تـلـيـهــا فــرقــة الـمـســرح
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ث ـ ــم فـ ــرقـ ــة الـ ـمـ ـس ــرح
الكويتي.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ف ــرق ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي أوقـ ـ ـف ـ ــت
أنـشـطـتـهــا ال ـم ـســرح ـيــة بسبب
وبـ ــاء ك ــورون ــا ،وت ــأج ــل تنفيذ
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـس ــرح ـي ــات،
مـنـهــا "ف ـت ـف ــوت" ،تــألـيــف حسن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروك وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـ ـمـ ــد
ال ـش ـطــي ،و«ب ــوك ــاس ــور" تأليف
ن ــوار الـقــريـنــي وح ـنــان شـهــاب،
و«المصعد" عن مسرحية "فندق
ال ـعــال ـم ـيــن" ،تــأل ـيــف ايـمــانــويــل
شميت وإعداد مسرحي محمد

أحمد الشطي

سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،و«الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـق ــل س ــي"
تأليف د .نادية القناعي وإخراج
ب ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق ،وف ـ ـ ــي م ـج ــال
مسرح الطفل مسرحية "الكوخ
العجيب" تأليف ندى الجسمي
وإخراج وضحة السني.

ت ـ ـعـ ــاون الـ ـفـ ـن ــان اإلم ـ ــارات ـ ــي
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـنـ ـع ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــري ،فــي
خ ـ ـطـ ــوة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـ ــع ال ـش ـي ــخ
خالد المنهالي ،بعد أن انتهى
م ــن تـسـجـيــل عـمــل فـنــي وطـنــي
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،مـ ـ ــن إشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ــاص ــم
الـكـنــدي ،وأل ـحــان خــالــد ناصر،
وت ــم تـنـفـيــذ مــوسـيـقــى األغـنـيــة
فــي االس ـتــوديــوهــات الصوتية
بين أبوظبي ودبي ،ومن توزيع
زيــد عــادل ،واألغنية عبارة عن
مجموعة من األفكار الموسيقية
الـجــديــدة ،على صعيد األغنية
الوطنية.
وأبـ ـ ـ ــدى الـ ـع ــام ــري ح ـمــاســه
ل ـمــوعــد طـ ــرح ال ـع ـمــل ال ـجــديــد،
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـل ــن ع ـ ـنـ ــوانـ ــه ب ـعــد
االنـ ـتـ ـه ــاء ك ـل ـي ــا مـ ــن ت ـج ـه ـيــزه،
كـ ـم ــا س ـي ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذ ال ـف ـي ــدي ــو
ك ـل ـي ــب الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـ ــه ،ل ـع ــرض ــه
عبر القنوات الفضائية ،وقناة

عبد المنعم العامري مع فريق العمل
عبدالمنعم الـعــامــري الرسمية
على "يوتيوب".
الجدير بالذكر أن عبدالمنعم
العامري من الفنانين النشطين
على صعيد األغنية ،واستطاع

تقديم عدد من األغنيات الفنية
الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت ن ـس ــب م ـش ــاه ــدة
ع ــالـ ـي ــة ،خـ ــاصـ ــة أن ـ ــه ي ـح ــرص
ع ـل ــى ال ـت ـن ــوي ــع ب ـي ــن ال ـش ـع ــراء
والملحنين ،إلى جانب التطوير

ف ــي ت ـصــويــر كـلـيـبــات األغ ــان ــي
وأم ــاك ــن تـصــويــرهــا بــال ـخــارج،
م ـ ـمـ ــا يـ ـضـ ـف ــي عـ ـلـ ـيـ ـه ــا أجـ ـ ـ ــواء
مختلفة مع كل لحن.

العلي :المعرض االفتراضي الدولي رسالة إنسانية
بمشاركة  103من فناني الخط العربي يمثلون  32دولة
سعى كثير من الخطاطين
للمساهمة في الجهود
اإلنسانية لتخفيف آثار
الجائحة من خالل بث
الجمال ،ونشر اآليات
القرآنية ،واألحاديث
النبوية ،والحكم ،التي تبعث
الطمأنينة في النفوس.

•

تصوير فيلم شيرين رضا
والصاوي قريبًا

فضة المعيلي

عرضت العديد من األعمال الفنية المتعلقة
بــالـخــط ال ـعــربــي ف ــي "ال ـم ـعــرض االف ـتــراضــي
ال ــدول ــي ل ـف ــن ال ـخ ــط الـ ـع ــرب ــي" ف ــي ال ـك ــوي ــت،
بــر عــا يــة " ث ـلــث نــا صــر عـبــدا لـمـحـســن السعيد
الخيري" ،بمشاركة مجموعة كبيرة من فناني
ال ـخــط ال ـعــربــي ب ـلــغ ع ــدده ــم  103خـطــاطـيــن
يمثلون  32دولة.
ووفـ ـ ــر الـ ـمـ ـع ــرض خ ــاص ـي ــة ع ـل ــى ال ـهــاتــف
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــول عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق تـ ـحـ ـمـ ـي ــل ت ـط ـب ـي ــق
" ،"Exhibbitل ـم ـشــا هــدة إ بـ ــداع ا لـخـطــا طـيــن،
وتنوع أفكارهم اإلبداعية ،ورؤاهم البصرية.
وق ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـف ـن ــون
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار ف ــري ــد الـ ـعـ ـل ــي ،ان ــه
خالل منذ عدة أشهر اجتاح العالم فيروس
"ك ــورون ــا" ،ال ــذي أل ــزم ال ـعــالــم بــأخــذ تــدابـيــر
وق ــائـ ـي ــة مـ ـش ــددة أل ــزم ــت ال ـج ـم ـي ــع بــال ـب ـقــاء
ً
ف ــي م ـن ــازل ـه ــم ،ول ـم ــا كـ ــان ال ـف ـن ــان جـ ـ ــزء ا مــن
المجتمع ال ينفصل عــن قضاياه ،وال ينفك

لوحة لتاج السر حسن
عن المساهمة في شؤونه بإيجابية ،فقد جاء
سـعــى كـثـيــر مــن الـخـطــاطـيــن لـلـمـســاهـمــة في
الجهود اإلنسانية ،لتخفيف آ ثــار الجائحة
من خالل بث الجمال ،ونشر اآليات القرآنية،
واألحاديث النبوية ،والحكم التي تبعث في
ا لـنـفــوس الطمأنينة ،وا ل ـقــدرة عـلــى احتمال
الظروف الراهنة إلى حين انجالء األزمة ،من
خــال أ عـمــال خطية تستلهم جـمــال المعنى
لتصوغ منه جمال المبنى ،بأيادي خطاطي
ال ـع ــال ــم م ــن أقـ ـص ــاه إلـ ــى أق ـ ـصـ ــاه ،اجـتـمـعــت
أع ـمــال ـهــم ف ــي م ـعــرض رق ـم ــي ،يـجـمـعـنــا رغــم
التباعد ويقربنا جميعا رغم المسافات.

رسالة إنسانية

من أجواء المعرض

توفي صباح أمس املمثل
السوري نبيل حلواني،
في مستشفى ابن النفيس
بدمشق ،بعد اكتشاف
إصابته بسرطان املعدة
منذ شهرين ،حيث كان
يخضع لعالج عبر جرعات
كيميائية ،قبل أن تنتكس
صحته منذ يومني.
وكان املمثل الراحل يصور
مشاهده في مسلسل «باب
الحارة» بجزئه الحادي
عشر بشخصية «أبو
صياح» ،قبل أن يدخل
املستشفى ،بينما يعود آخر
ظهور له إلى جنازة زميله
مأمون الفرخ قبل  5أشهر.
ويحمل رصيد حلواني
ما يقارب  70مسلسال
في الدراما السورية،
وبدأ مسيرته الفنية من
خشبة املسرح ،حيث
شارك في العديد من
العروض املسرحية مع فرق
املسرح القومي والعمالي
والشبيبي ،وهو أحد
مؤسسي مسرح الطفل
بسورية.

و تــا بــع ا لـعـلــي كلمته ،ان ا لـمـعــرض يهدف
إلى إرسال رسالة إنسانية صادرة من مبادئ
ال ـك ــوي ــت وث ـقــاف ـت ـهــا ال ـنــاب ـغــة م ــن ام ـت ــداده ــا
العربي واإلسالمي ،تعزز األخوة ،وتدفع إلى
التماسك في وجه التحديات التي تفرضها
ا لـجــا ئـحــة ،و تــذ كــر نــا بالقيم وا لـمـعــا نــي التي

فريد العلي
تـمـنـحـنــا ال ـقــوة فــي مــواج ـهــة الـمـصــاعــب أيــا
كانت.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن عـ ــدد األعـ ـم ــال ال ـم ـشــاركــة
بلغت  374اشتملت على العديد من المدارس
واألساليب والخطوط المختلفة ،موضحا أن
التنظيم واإلعداد للمعرض أخذا فترة امتدت
نحو  6أشهر.
وأض ـ ــاف ال ـع ـلــي أن ال ـم ـعــرض ي ــأت ــي عـلــى
ص ــوة جــولــة اف ـتــراض ـيــة مـصـمـمــة بــاحـتــراف
ت ـش ـمــل :ال ـم ـعــرض االف ـت ــراض ــي ال ــدول ــي لـفــن
الخط العربي "سيجعل الله بعد عسر يسرا"،
وال ـم ـعــرض االف ـت ــراض ــي ال ــدول ــي ل ـفــن الـخــط
العربي "استشفاء جمالي".

و تـعــرف المتلقي بأساليب الخط وتقنياته
المختلفة من جهة أخرى.
ومن المشاركين الخطاط السوداني تاج
السر حسن ،إذ شارك بلوحة "فإن مع العسر
يسرا" باستخدام الخط التاجي ،حيث تميز
بتكوينات وتراكيب خطية متكاملة من حيث
الوظيفة والجمال.
أ مــا الخطاط التركي محمد أوز ج ــاي فقد
ش ــارك بـعـمــل "ف ــإن مــع الـعـســر ي ـســرا" أيـضــا،
واسـ ـتـ ـخ ــدم خ ــط ال ـث ـل ــث ال ـج ـل ــي ،ح ـي ــث ق ــدم
ل ـم ـس ــات ــه ال ـف ـن ـي ــة وصـ ــورهـ ــا فـ ــي م ـضــام ـيــن
حروفية التي قام بابتكارها.
وقدم الخطاط المصري عصام عبدالفتاح
عـمــا ام ـتــاز بــالـخـصــوصـيــة ،وع ـكــس رؤيـتــه
الخطية باستخدام الخط الكوفي الفاطمي.

وساهم المعرض في إبراز جماليات هذا
الـفــن إلــى الـجـمـهــور الـعــالـمــي ،مــؤكــدا تعزيز
االهتمام باللغة العربية .وفي المعرض قدم
كــل خ ـطــاط ت ـصــويــره عـبــر إطـ ــارات حــروفـيــة
مبتكرة تعبر عن مضامين دقيقة من جهة،

ً
 374عمال اشتملت على
مدارس وأساليب وخطوط
مختلفة

مضامين دقيقة

يبدأ الفنانان املصريان
شيرين رضا وخالد
الصاوي تصوير فيلمهما
الجديد ،بعد أسبوعني،
وهو عمل درامي بعيد
عن الكوميديا ،ولم يتم
االستقرار على اسمه بعد.
ويعد هذا الفيلم هو
الثاني الذي يجمع شيرين
وخالد ،بعد أن شاركا معًا
في بطولة فيلم "الضيف"،
الذي تدور أحداثه حول
شاب يحل ضيفًا على
أسرة خالل مائدة العشاء،
ثم تتطور األحداث
في اتجاه ال يتوقعه
أحد منهم ،وشاركهما
البطولة فيه أحمد مالك،
وجميلة عوض ،وضيوف
الشرف ماجد الكدواني
ومحمد ممدوح وعارفة
عبدالرسول ومحمود
الليث ،وهو من تأليف
إبراهيم عيسى ،وإخراج
هادي الباجوري.
يذكر أن الصاوي نشيط
سينمائيا في السنوات
األخيرة وقدم عددا من
األفالم املثيرة للجدل.

ةديرجلا

•
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دوليات
إردوغان يدعو األتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية
●أنقرة تدين «ذبح المدرس» وباكستان تستدعي سفير باريس وطهران «المحرجة» تلتحق بالمنددين
● دعوات فرنسية لمقاومة «االبتزاز» ...وماكرون تحت نيران أقصى اليمين واليسار
اتسعت أمس حملة مقاطعة
الفرنسية واتخذت
البضائع ً
منحى رسميا بدعوة الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان
شعبه لمقاطعتها في وقت
وجد الرئيس الفرنسي نفسه
تحت نيران اليسار واليمين
الراديكاليين.

واص ــل الــرئـيــس الـتــركــي رجب
ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ــان ل ـل ـي ــوم ال ـثــالــث
على الـتــوالــي انـتـقــاداتــه لنظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون على
خلفية خالفه معه بشأن التعامل
مــع المسلمين فــي فرنسا ،وكــان
ج ــديــده أم ــس ،دع ــوت ــه مــواطـنـيــه
األتـ ـ ــراك إل ــى مـقــاطـعــة الـبـضــائــع
الفرنسية ،في وقــت نـ ّـددت أنقرة
ّ
للمدر س في
بـ «القتل الوحشي»
فرنسا بعد اتهامها بالصمت.
وأعـ ـل ــن إردوغـ ـ ـ ــان ف ــي خـطــاب
ف ــي أنـ ـق ــرة« :ك ـم ــا ي ـق ــول الـبـعــض
فــي فرنسا ال تـشـتــروا العالمات
التجارية التركية ،أتوجه هنا إلى
ً
ّأمتي :ال تولوا اهتماما للعالمات
التجارية الفرنسية ،ال تشتروها».
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا هـ ـ ــي ع ـ ــاش ـ ــر أكـ ـب ــر
ُم ـصــدر إل ــى تــركـيــا وســابــع أكبر
ً
س ــوق ل ـل ـصــادرات الـتــركـيــة وفـقــا
ل ـم ـع ـهــد اإلح ـ ـص ـ ــاءات ال ـت ــرك ـي ــة.
وتعد السيارات من بين الواردات
الفرنسية الرئيسية وهي من بين
ً
األكثر رواجا في السوق التركي.
وشـ ـ ـ ّـبـ ـ ــه الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي
مـعــامـلــة الـمـسـلـمـيــن ف ــي أوروبـ ــا
ب ـم ـعــام ـلــة ال ـي ـه ــود ق ـب ــل ال ـح ــرب
ً
العالمية الثانية ،متهما بعض
ال ـق ــادة األوروب ـي ـيــن بــ»الـفــاشـيــة»
و»النازية».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي
المسؤولين األوروبيين إلى وقف
«ح ـم ـلــة ال ـكــراه ـيــة ال ـتــي يـقــودهــا
ماكرون ضد المسلمين».

برلين
وفــي وقــت ن ـ ّـددت المستشارة
األل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة آن ـ ـج ـ ـي ـ ــا مـ ـي ــرك ــل
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
«التشهيرية» ضد ماكرون ،وصف
وزير الخارجية األلماني هايكو
مـ ــاس هـ ـج ــوم ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
على نظيره الفرنسي بأنه «هوة
جديدة».
وقــال مــاس أمــس ،إن «ألمانيا
ت ـقــف مـتـضــامـنــة م ــع فــرن ـســا في
م ـكــاف ـحــة ال ـت ـط ــرف اإلسـ ــامـ ــي»،
ً
ً
معربا أيضا عن «تفهمه الكبير
ل ـس ـحــب ال ـس ـف ـي ــر ال ـف ــرن ـس ــي مــن
أنقرة».

دعوات ضد المقاطعة

ميركل ّ
تندد
بتصريحات أنقرة
"التشهيرية" و%٨٠
من الفرنسيين
يؤيدون انتخاب
رئيس شعبوي

إل ــى ذل ــك ،تـعــالــت أصـ ــوات في
ف ــرنـ ـس ــا ،أمـ ـ ــس ،ضـ ــد الـ ــدعـ ــوات
لـمـقــاطـعــة الـمـنـتـجــات الفرنسية
والتظاهر في عدد من دول الشرق
األوسط.
وق ــال جــوفــروا رو دي بيزيو،
رئـ ـي ــس أب ـ ــرز نـ ـق ــاب ــات أص ـح ــاب
ال ـع ـم ــل «مـ ـي ــدي ــف»« ،ل ـ ــن نــرضــخ
ً
لـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز» ،داعـ ـ ـي ـ ــا الـ ـش ــرك ــات
الفرنسية إلى تفضيل «مبادئها»
على األعمال.
ودعت وزيرة الثقافة الفرنسية
روزل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن بـ ــاش ـ ـلـ ــو أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إلـ ــى
«التهدئة» ،موضحة أن «فرنسا ال
تعادي مسلمي فرنسا بل تحارب
اإلسالم المتطرف واإلرهاب».
وقــد تتضرر شــركــات األغــذيــة
والسلع الفاخرة ومستحضرات

وفاة الرجل الثاني
في نظام صدام

توفي عزت الدوري نائب الرئيس
العراقي األسبق والرجل الثاني
في حزب البعث إبان حكم
الديكتاتور صدام حسني والذي
توارى بعد عام  ،2003حسبما
أعلن أمس حزب البعث العراقي
وابنة صدام حسني .وتولى
الدوري مناصب عليا في حزب
البعث الذي وصل إلى الحكم في
العراق عام  .1968وعقب الغزو
األميركي عام  2003وما تاله من
سقوط لنظام صدام حسنيّ ،فر
الدوري إلى مكان مجهول.

إسرائيل ستزود
السودان بالقمح

تجار باكستانيون يتظاهرون ضد فرنسا في الهور امس (ا ف ب)
ال ـت ـج ـم ـيــل ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ب ـهــذه
ال ـم ـق ــاط ـع ــة ف ــي بـ ـل ــدان ال ـم ـغــرب
العربي والشرق األدنــى والشرق
األوسط.

لوبن
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ج ـ ـ ـ ّـددت أم ــس
زعـيـمــة ح ــزب الـتـجـ ّـمــع الــوطـنــي»
اليميني الـمـتـشــدد مــاريــن لوبن
ه ـج ــوم ـه ــا ع ـل ــى ت ـع ــاط ــي ادارة
مــاكــرون مــع مــا أسمته «اإلس ــام
ال ــراديـ ـك ــال ــي» .وق ــال ــت ف ــي ح ــوار
م ــع إذاع ـ ـ ــة  RTLأم ـ ــس« ،يـنـبـغــي
لـفــرنـســا أن تـتـخـلــى ع ــن تطبيق
عدد من مواد االتفاقية األوروبية
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ألن ق ـ ــرارات
المحكمة الــدسـتــوريــة فــي البالد
يتم اتخاذها في كثير من األحيان
ً
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى ت ـف ـس ـيــر ق ـ ـ ــرارات
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـح ـقــوق
اإلنسان ومع مراعاة ممارستها
القانونية».
ً
وأضـ ــافـ ــت« :كـ ـثـ ـي ــرا م ــا يـمـنــع
ه ــذا فــرن ـســا م ــن ح ـمــايــة نفسها
مـ ــن اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن ،أو إب ـع ــاده ــم
عــن أراضـيـهــا ،كما يجبر الــدولــة
ً
أيـضــا على السماح لإلرهابيين
المحتملين بــدخــول الـبــاد بناء
على مبدأ لم شمل األسر».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ي ـط ـل ــق
سراح إرهابي ارتكب جريمة في
األراضـ ــي الـفــرنـسـيــة ،وال يسمح
لباريس بإعادته إلى بلده األصلي
ب ـح ـجــة أنـ ــه ق ــد ي ـت ـع ــرض ل ـســوء
المعاملة هناك أو يحاكم بموجب
ق ــوان ـي ــن ال ت ـت ـفــق م ــع الـمـعــايـيــر
األوروب ـي ــة ،أعتقد أن هــذا يشكل
ً
تهديدا لشعب فرنسا».
كـ ـم ــا دعـ ـ ــت ل ــوب ــن ال ـس ـل ـط ــات
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة إلعـ ـ ـ ـ ـ ــان اإلسـ ـ ـ ـ ــام
ً
ً
الراديكالي رسميا «عدوا للدولة».
وش ـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ي ـن ـب ـغــي

ً
أيـ ـض ــا م ـحــاك ـمــة هـ ـ ــؤالء بـتـهـمــة
التواطؤ مع العدو ،ما سيضعهم
خ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع» ،وق ـ ــال ـ ــت:
«ما دامت هناك حرب تشن ضدنا،
ً
يجب علينا أيضا شن حرب على
أعــدائـنــا ،ليس ضــد ال ــدول ،ولكن
ضــد أيــديــولــوجـيــة مـثــل اإلس ــام
الراديكالي».
في لقاء تلفزيوني مساء أمس
األول ،قــالــت ل ــوب ــن« :ل ـقــد ســاعــد
ً
اليسار جزئيا اإلسالميين على
االستقرار في بلدنا .األمر متروك
لـ ـه ــم ل ـت ـغ ـي ـي ــر رأي ـ ـهـ ــم ب ــال ـك ــام ــل
والقدوم والقتال مع الجمهوريين
ضد هذه األيديولوجية الشمولية
التي هي اإلسالموية».
أضافت« :لقد صاحب الحجاب
صـعــود اإلســامــويــة فــي بــادنــا.
بالنسبة لإلسالميين ،الحجاب
ه ـ ــو وسـ ـيـ ـل ــة ل ـل ـع ـم ــل م ـ ــن أج ــل
االستيالء على الفضاء العام .أريد
أن يتم حظره في األماكن العامة».
وتــاب ـعــت «ب ـمــا أن قـطــر تعلق
األس ـبــوع الـثـقــافــي الـفــرنـســي في
جــام ـع ـت ـهــا ،ف ـم ــا الـ ـ ــذي نـنـتـظــره
لتعليق ا ل ـم ـعــا هــدات الضريبية
ً
الـفــرنـسـيــة ال ـمــوات ـيــة جـ ــدا تـجــاه
القطريين؟».

ميلونشون
مــن نــاحـيـتــه ،شــن زعـيــم حــزب
ّ
المتمردة» اليساري جان
«فرنسا
ً
ً
ل ــوك مـيـلــونـشــون هـجــومــا الذع ــا
عـلــى م ــاك ــرون ،و َق ـ َـال فــي مقابلة
اذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أمـ ـ ــس «ف ـ ــق ـ ــد مـ ــاكـ ــرون
ً
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ــوض ــع ت ـمــامــا.
ومن خالل تصريحات إردوغــان،
تتعرض فرنسا لإلهانة واإلذالل
والسخرية .ما هي استراتيجية
ماكرون؟ ما الذي يخطط أن يفعله
بجانب التغريدات؟».
ورفض ميلونشون االنتقادات

ال ـتــي وجـهـتـهــا بـعــض األوس ــاط
ً
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة خ ـص ــوص ــا صـحـيـفــة
«لــوفـيـغــارو»الـمـحــافـظــة ،لليسار
معتبرة أنــه اع ـتـ ّ
ـذراي لإلسالمي
المتشدد.

عــال ـيــة ح ـيــث قـ ــال  18ف ــي الـمـئــة
من الناخبين إنهم «واثقون» من
التصويت لها في الجولة األولى
م ــن االن ـت ـخــابــات ،مـتـقــدمــة بــذلــك
ع ـلــى م ـيــان ـشــون ( 8ف ــي ال ـم ـئــة)
وعـلــى إيـمــانــويــل مــاكــرون نفسه
( 16في المئة).

ب ــدوره ــا ،كـتـبــت «لــوفـيـغــارو»،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن «إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـح ـشــد
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ــد فـ ــرن ـ ـسـ ــا
بمضاعفته الهجمات الشخصية
ضــد م ــاك ــرون ،وتشجيعه حملة
مقاطعة البضائع الفرنسية في
العالم اإلسالمي».
وأشــارت إلى أنه «منذ وصول
ماكرون إلى السلطة ،شعر بالقلق
م ــن دخ ــول اإلسـ ــام ال ـتــركــي إلــى
فرنسا بين المجتمعات المسلمة.
فتركيا تسيطر على نصف األئمة
وتسعى إلى إنشاء مدارس تركية
في فرنسا» .ورأت «لوفيغارو» انه
«بــالـنـسـبــة لــإســامــي إردوغـ ــان،
ف ــإن فــرنـســا ه ــدف رئـيـســي ،فهي
الدولة األوروبية التي تضم أكبر
جالية مسلمة وتدافع بال كلل عن
العلمانية».

اتهام شاب

«لوفيغارو»

استطالع
فـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أفـ ـ ــاد
اس ـت ـط ــاع ج ــدي ــد لـ ـل ــرأي أجــرتــه
«ل ــو ف ـي ـغ ــارو» ،أمـ ــس ،أن  79في
المئة من الفرنسيين يستعدون
للتصويت لمرشحين «شعبويين»
مـنــاهـضـيــن لـلـنـظــام م ــن اليمين
المتطرف أو اليسار الراديكالي،
بسبب تصاعد األزمة االقتصادية
والمخاوف من تزايد االعتداءات
اإلرهابية.
وال تــزال لوبن تتصدر قائمة
ال ـت ـص ــوي ــت ال ـم ـن ــاه ــض لـلـنـظــام
ً
وتمتلك اليوم حظوظا انتخابية

ُ
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ات ـه ــم شــاب
ش ـي ـشــانــي ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر 22
ً
عاما الذي اتهم بتمجيد اإلرهاب
ً
هــو أي ـضــا مــن أص ــول شيشانية
بـ»تمجيد اإلره ــاب» بعد وضعه
عالمة اعجاب على صورة مروعة
على «تويتر» تظهر جثة مدرس
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـف ــرنـ ـس ــي ص ــام ــوي ــل
بــاتــي ،وف ــق مــا أف ــادت السلطات
الفرنسية.
وقـ ـت ــل ش ـ ــاب ي ــدع ــى ع ـبــدال ـلــه
ً
أنـ ـ ـ ـ ــزوروف ( 18ع ـ ــام ـ ــا) ،فـ ــي 16
أكتوبر الجاري مــدرس التاريخ،
ً
ص ــام ــوي ــل بـ ــاتـ ــي 47( ،عـ ــامـ ــا)،
أم ــام إح ــدى ال ـم ــدارس اإلعــداديــة
بضاحية كونفالن سانت أونورين
شمال بــاريــس ،حيث قطع رأســه
بسكين وح ــاول تـهــديــد عناصر
الشرطة الذين وصلوا إلى المكان
وقضوا على المهاجم بالرصاص.
وف ـ ـ ــي ط ـ ـه ـ ــران ال ـ ـتـ ــي وج ـ ــدت
ً
نـفـسـهــا ف ــي مــوقــف صـعــب نـظــرا
لـعــاقـتـهــا ال ـج ـي ــدة م ــع م ــاك ــرون
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـنـ ــووي وال ـت ــي
تريثت نحو  10أيام قبل إطالقها
انتقاداتها ،اعتبر نــواب مجلس
الـ ـش ــورى اإلس ــام ــي أن «وقــاحــة
ماكرون تهدف إلى إبطاء الوتيرة
المتسارعة للتوجه نحو اإلسالم
في فرنسا».
وجــاء في بيان وقعه أكثر من
ً
 240نائبا« :لقد شهد العالم كله
فــي األيـ ــام األخ ـي ــرة كـيــف كشفت

الحكومة الفرنسية عن طبيعتها
الشيطانية بدعمها للعمل غير
اإلن ـســانــي إلحـ ــدى ال ـص ـحــف في
اإلسـ ــاءة إل ــى فـخــر الـعــالــم النبي
األكــرم محمد المصطفى» (صلى
الله عليه وسلم).
وعلى غرار إيــران ،اتهم «حزب
الله» اللبناني المدعوم من طهران،
السلطات الفرنسية باتباع موقف
يشجع عـلــى اإلسـ ــاء ة المتعمدة
لـلـنـبــي مـحـمــد (ص ـلــى ال ـلــه عليه
ً
وس ـل ــم) ،داع ـي ــا إي ــاه ــا ،ف ــي بـيــان
أمس األول ،إلى «التعقل والحكمة
واالحترام الصريح لألديان والقيم
الدينية».

إسالم أباد
وبـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن ان ـت ـق ــاده
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ب ـت ـه ـم ــة
«مـهــاجـمــة اإلسـ ــام» ،دع ــا رئيس
الــوزراء الباكستاني عمران خان
شـ ــركـ ــة «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» إل ـ ـ ــى ح ـظــر
المعادي لإلسالم على
المحتوى
ّ ً
مـنـصـتـهــا ،م ـ ـحـ ــذرا م ــن تـصــاعــد
ا لـتـطــرف بين المسلمين ،بينما
ا س ـ ـتـ ــد عـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة أمـ ـ ـ ــس ،ال ـس ـف ـيــر
الفرنسي لــديـهــا ،مشيرة إلــى أن
بــاكـسـتــان تــديــن حملة ممنهجة
لنشر مشاعر العداء لإلسالم خلف
ستار حرية التعبير.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ـخــارج ـيــة ،أن «بــاكـسـتــان تدين
حملة ممنهجة لـ ُـرهــاب اإلس ــام
خلف ستار حرية التعبير».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

غارة «مجهولة» تقتل العشرات من فصيل
موال ألنقرة في شمال سورية
ٍ
التنظيمات المسلحة المتهمة بتصدير مرتزقة إلى جبهات
ليبيا وأذرب ـي ـج ــان لـلـقـتــال ضـمــن ص ـفــوف تنظيم اإلخ ــوان
المسلمين ،حـيــث تــدعــم أن ـقــرة ومــوسـكــو أطــرافــا متناحرة
بالبلدين .في المقابل ،أفادت مصادر في المعارضة المسلحة
لوكالة «األناضول» بأن مقاتلة روسية قصفت المعسكر الواقع
بغرب إدلب على بعد نحو  10كيلومترات من الحدود التركية.
وتــداولــت منصات ســوريــة صــورا قالت إن وســائــل إعــام
روسـيــة نشرتها للقصف ،فــي حين رجحت مـصــادر ارتفاع
عــدد القتلى مع تواصل عمليات انتشال العالقين والبحث
عن المفقودين وإسعاف الجرحى.
وق ــال مــديــر «ال ـمــرصــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلن ـس ــان» رامــي
عبدالرحمن إن «ما جرى هو التصعيد األعنف منذ سريان
الـهــدنــة ،مــع تسجيل الحصيلة األك ـبــر عـلــى اإلط ــاق بعدد
الضحايا».
وفي مايو  ،2017أعلنت تركيا وروسيا وإيــران ،التوصل
إلى اتفاق على إقامة «منطقة خفض تصعيد» في إدلب ،ضمن
اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات الحقة ،تم إبرامها لتثبيت وقف إطالق النار
في إدلب ،كان آخرها في مارس الماضي ،فإن قوات الحكومة
السورية وداعميها واصـلــوا هجماتهم على المنطقة ،مما

مسلح موال لتركيا يطلق النار في الهواء خالل تشييع زمالئه الذين قضوا في الغارة في إدلب أمس (أ ف ب)
أدى إلى سقوط مدنيين ونــزوح ما يزيد على مليون و942
ألفا إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية،
منذ يناير .2019
ً
وتسيطر «هيئة تحرير الـشــام»( ،جبهة النصرة سابقا)،
ً
حاليا على حوالي نصف مساحة إدلــب ومناطق محدودة
محاذية من محافظات حماة وحلب والالذقية .وتنشط في
المنطقة ،التي تؤوي ثالثة ماليين شخص نحو نصفهم من
ً
النازحين ،أيضا فصائل مقاتلة أقل نفوذا.

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو نية بالده تزويد
السودان بقمح بقيمة  5ماليني
دوالر ،بعد إعالن البلدين أنهما
اتفقا على تطبيع العالقات.
وجاء في منشور ملكتب رئيس
الوزراء على "تويتر"" :نتطلع إلى
سالم دافئ ،وسنرسل على الفور
ما قيمته  5ماليني دوالر من القمح
ألصدقائنا الجدد في السودان".
وتسبب ارتفاع سعر الخبز بنحو
ثالثة أضعاف أواخر عام  ،2018في
اندالع االحتجاجات ضد الرئيس
السابق عمر البشير ،والتي أدت إلى
اإلطاحة به.

بومبيو يرحب بوقف
إطالق النار الليبي

رحب وزير الخارجية األميركي،
مايك بومبيو ،باتفاق وقف
إطالق النار بني طرفي الصراع
الليبي أمس .ورأى أنه يجب على
كل املقاتلني األجانب مغادرة
ليبيا خالل  90يوما ،والسماح
لليبيني بتحديد مستقبلهم ،بما
يتماشى مع االتفاق الذي وصفه
بـ"الخطوة الشجاعة".
في غضون ذلك ،بدأت ،لقاءات
بني "املجلس األعلى للدولة"،
و"برملان طبرق" ،عبر اإلنترنت،
تمهيدًا للقاءات الرسمية التي
تعقد في تونس نوفمبر املقبل،
بهدف دفع جهود حل األزمة.
من جانب آخر ،وقعت حكومة
"الوفاق" الليبية ،اتفاقية تعاون
أمني مع قطر ،على إثر زيارة
مسؤولني من الحكومة ،املدعومة
خصوصا من تركيا ،إلى الدوحة
ولقائهم مسؤولني قطريني.

كردستان تحبط
هجومًا على دبلوماسيين

محافظي إدلب والرقة ألول مرة منذ 2012
األسد ينهي شغور منصبي
َ
في ضربة هي األعنف منذ سريان اتفاق لتثبيت الهدنة
بـ «منطقة خفض تصعيد» في أدلب ،قتل  78مسلحا ،وأصيب
نحو  100من فصيل «فيلق الشام» ،السوري المعارض الموالي
لتركيا ،جــراء غــارات جوية على معسكر تدريب تابع له في
شمال غرب سورية أمس.
وت ـضــاربــت األن ـب ــاء ح ــول هــويــة ال ـطــائــرات ال ـتــي قصفت
المعسكر الواقع بقرية الدويلة غرب إدلب على بعد نحو 10
كيلومترات من الحدود التركية.
ونقلت وكــالــة «سبوتنيك» الــروسـيــة عــن مـصــدر ميداني
قوله إن طائرات استطالع تابعة للحكومة السورية رصدت
المعسكر الــذي يضم  8مبان ومقار تحوي مخازن أسلحة
ودب ــاب ــات وع ــرب ــات دف ــع رب ــاع ــي ،حـيــث كــانــت الـمـجـمــوعــات
المسلحة تـعـمــل عـلــى نقلها بــاتـجــاه جـبــل ال ــزاوي ــة وجسر
ال ـش ـغــور .ون ـفــى ال ـم ـصــدر صـحــة ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي تــداولـتـهــا
منصات تابعة للمعارضة المسلحة وتحدثت عن أن «الطيران
الحربي استهدفت مخيمات للمدنيين» ،مؤكدا أن «المواقع
التي تم استهدافها تقع على سفح جبلي في منطقة الدويلة
كانت المجموعات المسلحة قد ّ
حولته إلى معسكر تدريب
ومستودع يحوي على كميات ضخمة من األسلحة والذخائر».
وذك ـ ــرت ال ــوك ــال ــة ال ــروس ـي ــة أن «ف ـي ـلــق الـ ـش ــام» أح ــد أب ــرز

سلة أخبار

في غضون ذلك ،أصدر الرئيس السوري بشار األسد قرارا
بتعيين محافظين لمحافظتي الرقة وإدلب ،في خطوة وصفت
بأنها األولى منذ اندالع الحرب األهلية عام .2012
وق ــرر األس ــد تعيين ع ـب ــدال ــرزاق خليفة مـحــافـظــا لـلــرقــة،
ومحمد نتوف محافظا إلدلب ،وذلك بعد سنوات من شغور
المنصب في ظل الحرب الدائرة بالبالد.
على صعيد آخرّ ،
فجر انتحاري نفسه على حاجز للجيش
السوري عند مدخل منطقة الزبلطاني في دمشق.

قالت السلطات الكردية في شمال
العراق ،إنها أحبطت مخططًا
للهجوم على دبلوماسيني أجانب
في العاصمة اإلقليمية أربيل ،بعد
أكثر من سنة على مقتل مسؤول
قنصلي تركي في املدينة.
وافق البرملان الصومالي على
وقالت مجلس أمن اإلقليم ،وهو
الحكومة الجديدة
كل
كردستان،
تشكيلةأمنية في
أكبر وكالة
رئيس
قدمها
البالد،إنوالتي
خطط له
الهجوم
في بيان،
في
أشخاصمحمد
الوزراء
روبلي"،العمال
حسنيبحزب
على صلة
وصوت أعضاء
املاضي.
األسبوع
الكردي،
االنفصالي
الكردستاني"
الجلسة،
الذين
البرملان
حضرواعقود في
تمردًا منذ
يشن
الذي
نائبا ،باملوافقة على
وعددهم 188
املجاورة.
تركيا
يواجهوهو
روبلي،
يذكر أن
الوزراء أمس.
وقت
اإلعالن ،في
ويأتي
سويدي ،كان
صومالي
يعملضغطًا
الكردي،
الحزب التركي
فيه
الدولية في
العمل
لدى منظمة
للجيش
هجوم
مسبوق من
غير
شمال
قواعده في
على
التركي
جرى
نيروبي،
الكينية
العاصمة
العراقية
السلطات
تكليفه ومن
العراق،
الوزراء ليخلف
برئاسة
إخراجه
عليالتي
والكردية
غادر
تريدالذي
خيري،
حسن
تصويتللحدود
بعداملتاخمة
املناطق
من
بسحب
املنصب
السورية .حكومته.
الثقة من
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«تهديد» واشنطن يعيد تحريك مفاوضات سد النهضة
القاهرة ترى وضعها أفضل في المحادثات ...والسودان يدعو للتخلي عن األسلوب السابق

سلة أخبار
استفتاء تشيلي يلغي
«دستور بينوشيه»

ّ
ّ
ّ
بأغلبية
التشيليون
صوت
كبيرة لمصلحة دستور
ّ
ّ
جديد ،ليحل محل الدستور
الموروث من عهد الديكتاتور
أوغستو ُبينوشيه ،في
استفتاء أجري بعد عام على
ّ
اجتماعية
اندالع انتفاضة
ً
غير مسبوقة رفضا للتفاوتات
ّ
االجتماعية.
وبلغت نسبة التأييد لدستور
جديد  78.01في المئة من
األصوات ،في مقابل نسبة
بلغت
رفض لهذا الخيار
ً
 21.99في المئة .وتعليقا على
هذه النتائج ،دعا الرئيس
المحافظ سيباستيان بينييرا
ّ
إلى «اتحاد» البالد ،بهدف
صياغة «دستور جديد» .وقال:
ّ
«حتى اآلن ،الدستور َّ
قسمنا.
ً
بدء ا من اليوم ،علينا أن نعمل
ّ
ّ
ً
كلنا معا ،حتى يكون الدستور
الجديد مساحة للوحدة
واالستقرار والمستقبل».

جانب من سد النهضة

القاهرة  -حسن حافظ

يبدو أن التهديد الضمني،
األميركي
الذي أطلقه الرئيس ً
دونالد ترامب قد لقي آذانا
صاغية في أديس أبابا ،األمر
الذي حرك المفاوضات
العالقة حول سد النهضة بين
مصر والسودان ً وإثيوبيا ،التي
ستجتمع مجددا في محاولة
للتوصل إلى اتفاق حول
تنظيم عمل السد ،الذي يعتبر
األكبر في إفريقيا.

أثمر حديث الرئيس األميركي دونالد ترامب
عــن ض ــرورة التوصل إلــى حــل سلمي ألزمــة سد
ً
النهضة اإلثيوبي ،الجمعة الماضي ،سريعا ،إذ
أعلن رئيس االتحاد اإلفريقي رئيس جمهورية
جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا س ـي ــري ــل رامـ ـ ــافـ ـ ــوزا ،أمـ ـ ــس ،أن
المفاوضات المتعثرة منذ أغسطس الماضي،
ستستأنف اليوم ،بمشاركة وزراء الخارجية والري
في الدول الثالث (مصر ،السودان ،إثيوبيا) ،وسط
شكوك بإمكان أن تحقق المفاوضات أي نتيجة
وسط ميراث من الشك المتبادل.
ويــأتــي توقيت عــودة المفاوضات بعد ثالثة
أيــام فقط من حديث الرئيس األميركي عن أزمة
شرق إفريقيا ،إذ حمل األخير إثيوبيا مسؤولية
تعثر المفاوضات ،وتحدث صراحة عن ضرورة
الوصول التفاق مقبول من جميع األط ــراف ،ألن
ال ـبــديــل س ـي ـكــون إق ـ ــدام م ـصــر ع ـلــى ن ـســف الـســد
بضربة عسكرية ،ووقتها لن يتمكن أي طرف من
ً
ً
لومها ،وهو التهديد الــذي أثــار غضبا إثيوبيا،
ل ـك ــن ك ـ ــان لـ ــه م ـف ـع ــول ال ـس ـح ــر فـ ــي فـ ــك طــاســم
المفاوضات العالقة.
رامـ ــافـ ــوزا أع ـل ــن ف ــي ب ـي ــان رسـ ـم ــي ،أن ع ــودة
ال ـم ـفــاوضــات بـعــد م ـش ــاورات مكثفة مــع زعـمــاء
الدول المنخرطة في مفاوضات السد وهم الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ،ورئـيــس الــوزراء
اإلثيوبي آبي أحمد ،ورئيس الــوزراء السوداني
عبدالله حمدوك ،ووصف البيان فترة التعثر التي

استمرت سبعة أسابيع بـ "االستراحة" ،لتجنب
الحديث عن تعثر .
ورحـ ـ ــب رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي ب ــال ـت ــزام
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـثـ ــاثـ ــة بـ ـم ــواصـ ـل ــة الـ ـمـ ـف ــاوض ــات
"مسترشدة بروح التعاون ،وحسن النية بهدف
التوصل إلى اتفاق مقبول لجميع األطراف".
وأضـ ـ ــاف" :اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـفــاوضــات الـثــاثـيــة
تحت رعاية االتـحــاد اإلفريقي يــدل على اإلرادة
الـسـيــاسـيــة ال ـق ــوي ــة ،واالل ـ ـتـ ــزام م ــن قـ ــادة ال ــدول
الثالث من أجل الوصول للحل السلمي والودي
لسد النهضة".
وأع ـ ـ ــرب رامـ ـ ــافـ ـ ــوزا ،الـ ـ ــذي ل ــم يـ ـق ــدم االتـ ـح ــاد
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ت ـح ــت قـ ـي ــادت ــه أي تـ ـق ــدم ي ــذك ــر فــي
مفاوضات سد النهضة ،عن ثقته القصوى في أن
الدول الثالث ستتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا
المتبقية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالجوانب
ً
التقنية والقانونية للمفاوضات ،الفـتــا إلــى أن
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق سـيـعــزز الـتـكــامــل اإلقليمي
والتنمية في منطقة شرق إفريقيا.
ولـ ــم ي ـك ـشــف االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ع ــن نتيجة
فـحـصــه لـتـقــاريــر تـقــدمــت بـهــا مـصــر وال ـس ــودان
وإث ـيــوب ـيــا بـشـكــل مـنـفـصــل ،تـتـضـمــن رؤيـ ــة كل
دولـ ــة واق ـتــراحــات ـهــا لـحــل األزم ـ ــة ،ال ـتــي تقدمت
بها بعد فشل صياغة مـســودة مشتركة ،وسط
خالفات أساسية وجوهرية ،إذ تتمسك إثيوبيا
بـعــدم إلــزامـيــة االتفاقية وع ــدم االت ـفــاق بضمان

االلتزام بإمدادات المياه لمصر والسودان ،مما
دفع الدولتين لالنسحاب من المسار التفاوض
نهاية أغسطس ،بالتالي فشل دعــوة لالجتماع
في منتصف سبتمبر الماضي.

ميراث الشكوك
ال ـم ـخــاوف م ــن ع ــدم جــديــة ال ـط ــرف اإلثـيــوبــي
في الوصول إلــى حل نهائي ومقبول من جميع
األطراف ،عبر عنه صراحة وزير الري السوداني،
ي ــاس ــر ع ـب ــاس ،الـ ــذي ب ـعــث ب ــرس ــال ــة إل ــى وزي ــرة
التعاون الدولي بجنوب إفريقيا ،جي باندورا،
ب ـح ـســب م ــا أع ـل ـن ــت وك ــال ــة األنـ ـبـ ــاء ال ـس ــودان ـي ــة
الرسمية (سونا) ،وعبر الوزير عن مخاوف بالده
من التفاوض بال جدوى.
وقال عباس ،إن السودان يتمسك بالمفاوضات
الثالثية برعاية االتحاد اإلفريقي للتوصل التفاق
م ـل ــزم ح ــول م ــلء وتـشـغـيــل س ــد ال ـن ـه ـضــة ،لكنه
أكــد أن الـخــرطــوم ال يمكنها مواصلة التفاوض
بـنـفــس األس ــال ـي ــب والـ ـط ــرق ال ـت ــي ات ـب ـعــت خــال
الجوالت السابقة ،وأفضت إلى طريق مسدود من
المفاوضات الدائرية.
ودعا الوزير السوداني إلى دعم المفاوضات
الجديدة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس
االت ـحــاد اإلفــري ـقــي ،وق ــال إن ال ـســودان سيشارك
في اجتماع الثالثاء حول ابتداع طرق ومناهج

ت ـفــاوض مـغــايــرة لتلك الـتــي اتـبـعــت فــي الجولة
الماضية ،بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء
وال ـمــراق ـب ـيــن لـتـقــريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،ث ــم تــرفــع
مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول إلقرارها
واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني
محكم.
عـلــى الـجــانــب الـمـصــري ،عـبــر مستشار وزيــر
الري األسبق د .ضياء الدين القوصي ،عن تفاؤله
ً
لـ "الجريدة" ،مضيفا" :ال يمكن لنا أن نفهم العودة
السريعة للمفاوضات إال من خــال وضعها في
سياق رد الفعل على تصريحات الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،فاألخير كشف التعنت اإلثيوبي
على الـمــأ ،وحـمــل أدي ــس أبــابــا مسؤولية فشل
المفاوضات وما سيتبعها من تداعيات خطيرة
تتمثل في مشروعية الضربة العسكرية المصرية".
وأض ــاف القوصي" :أتــوقــع أن تعيد الحكومة
اإلثيوبية -ومعها االتحاد اإلفريقي -حساباتها
ألنها باتت على يقين أن نهج التعنت والتالعب
ب ـم ـســار ال ـت ـف ــاوض وصـ ــل إلـ ــى ط ــري ــق م ـس ــدود،
وأنها ستتحمل وحدها أمام الرأي العام العالمي
مـســؤولـيــة ان ـه ـيــار ال ـم ـفــاوضــات ،ل ــذا ق ــد نسمع
لهجة مختلفة من الجانب اإلثيوبي ونجد بعض
الـمــرونــة ،لكن هــذا ال يعني أن الـطــريــق ستكون
سهلة أمام المفاوض المصري والسوداني ،لكن
عـلـيـهــم اس ـت ـث ـمــار ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي لـلــوصــول
التفاق عادل".

لبنان :الحكومة «واقفة» عند «المداورة» ...و«القوات» ينفي التسلح
ابنة رئيس الجمهورية تؤيد السالم مع إسرائيل إذا أعيدت الحقوق
●

بيروت  -ةديرجلا

•

وســط حديث عــن "ري ــاح إقليمية
مؤاتية" ،تبدو المكونات السياسية
ّ
اللبنانية كلها عــاز مــة على إنجاح
مـ ـس ــاع ــي ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـت ــي
ان ـط ـل ـق ــت ب ـت ـك ـل ـيــف ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري الخميس الماضي.
ومن المتوقع أن يخضع االستحقاق
ال ـح ـكــومــي إل ــى ام ـت ـحــان حـقـيـقــي في
الساعات القليلة المقبلة التي تعتبر
مفصلية وحاسمة في تحديد المنحى
الذي ستسلكه عملية "التشكيل".
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ
"الـجــريــدة" أمــس ،إن "الحريري أدرك
أن تجاوز األحــزاب والكتل النيابية

غير ممكن ،وأنه يحتاج إلى العبور
فــي م ـمـ ّـرهــا ،لـلـفــوز بـتــوقـيــع رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون وث ـق ــة
المجلس النيابي".
وأضافت المصادر" :وافق الرئيس
الـمـكـلــف ع ـلــى إع ـط ــاء وزارة ال ـمــال
للطائفة الشيعية ،كما تــواصــل مع
رئيس الـحــزب التقدمي االشتراكي
النائب السابق وليد جنبالط ووقف
ً
على خاطره درزيا ،وارتضى توسيع
ً
حكومته مــن  14إلــى  20وزي ــرا ،في
خـ ـط ــوة ت ــرض ــي ب ـع ـب ــدا وال ـث ـن ــائ ــي
ً
الشيعي في آن معا".
واع ـت ـبــرت ال ـم ـصــادر أن "الـعـقــدة
األساسية تكمن في مبدأ المداورة
فــي الحقائب بعد التسليم ب ــوزارة

المالية لحركة أمل" .وتساءلت" :هل
ّ
سيتصلب الفريق المسيحي ازاء ه
مـطــالـبـ ًـا أن تـكــون ال ـم ــداورة ّ
مطبقة
ّ
في الحقائب كلها بما فيها المالية
ّ
وإال فلتسقط عن الوزارات كلها ،أي
يبقى القديم على قدمه في التوزيع؟".
ورأت أ نـ ـ ــه "إذا تـ ـم ـ ّـس ــك ر ئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــالـ ـم ــداورة الـشــامـلــة،
وأراده ـ ـ ـ ــا الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى الـجـمـيــع
س ـت ـث ـنــاء ال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي ،قــد
بــا ّ
ً
تتأخر والدة الحكومة مجددا".
ورجـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ي ـك ــون
"الـحــريــري تفاهم مــع معظم القوى
السياسية على أن يختار هو وزراء
الحكومة مــن االختصاصيين غير
ال ـحــزب ـي ـيــن ،ل ـكــن م ــن ض ـمــن أس ـمــاء

تطرحها هي عليه أو ّ
ينسق معها
لـحـسـمـهــا" ،الف ـتــة إل ــى أن "الــرئـيــس
المكلف يتواصل بعيدا عن اإلعالم
مـ ــع رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب نـبـيــه
ً
بري ويحصر تواصله مسيحيا مع
ً
الرئيس عــون وهــو متكتم جــدا وال
يفصح عن تطورات المشاورات".
فــي سـيــاق منفصل ،نـفــى رئيس
حـ ــزب "ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة" سـمـيــر
ج ـع ـجــع ،أمـ ــس" ،ك ــل م ــا يـحـكــى عن
ً
تسلح القوات" ،مشيرا إلى أن "ال أحد
ّ
بالسر ومن لديه
يستطيع أن يتسلح
أي معطيات فليضعها على الطاولة
وكل ما عدا ذلك افتراء واضح".
ودع ـ ـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــرة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
الـحــزب ،أم ــس" ،النيابة العامة إلى

اسـ ـت ــدع ــاء ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ن ـجــاح
واكيم والتحقيق معه السيما أن ما
قاله يثير الفتنة ويعكر صفو السلم
األهلي".
وكـ ــان واك ـي ــم ت ـحــدث ف ــي مقابلة
تلفزيونية ،أمس األول ،عن "تعتيم
على مخزن الصواريخ جــرى كشفه
منذ ثالثة أسابيع في ّ
بشري" .وجاء
تـصــريــح واك ـيــم بـعــد نـشــر صحيفة
ً
"األخبار" قبل أسبوعين تقريرا نقلته
ع ــن مـ ـص ــادر ي ـف ـيــد أن ج ـع ـجــع قــال
خالل عشاء مع الزعيم الدرزي وليد
جنبالط أن "ال ـقــوات لديها  15ألف
مسلح مدرب لمواجهة حزب الله".
في موازاة ذلك ،وبانتظار الجولة
الـ ـج ــدي ــدة م ــن مـ ـف ــاوض ــات تــرسـيــم

الـ ـ ـح ـ ــدود ب ـي ــن ل ـب ـن ــان وإس ــرائـ ـي ــل،
ً
ك ـ ــان الفـ ـت ــا ف ــي أج ـ ـ ــواء "ال ـت ـط ـب ـيــع"
الـتــي تجتاح المنطقة ،مــوقــف ابنة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـلــوديــن عــون
ال ـتــي قــالــت إن ـهــا تــؤيــد ال ـس ــام مع
إسرائيل إذا حلت جميع "المشكالت
المستعصية" بين الطرفين ومنها
"مشكلة تــرسـيــم ال ـح ــدود ،ومشكلة
الالجئين الفلسطينيين" .وأضافت:
ً
"أنـ ــا أدافـ ــع أوال ع ــن مـصــالــح بـلــدي
ل ـب ـنــان .هــل الـمـطـلــوب أن نـبـقــى في
حــالــة حـ ــرب؟ أن ــا لـيــس ل ــدي خــاف
ع ـ ـقـ ــائـ ــدي م ـ ــع أح ـ ـ ـ ــد ،لـ ـك ــن خ ــاف ــي
سياسي".

علييف :تركيا تركت لنا  F16كدعم معنوي وسنستخدمها عند الحاجة
فشلت ثالث محاولة إلنهاء
القتال بين الجيش األذربيجاني
والقوات األرمنية في ناغورني
ك ـ ــاراب ـ ــاخ ،أم ـ ــس ،ح ـي ــث ت ـب ــادل
الـ ـج ــانـ ـب ــان االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ح ــول
"االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارخ" ل ــوق ــف
ال ـن ــار ال ـج ــدي ــد الـ ــذي تــوسـطــت
فـيــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لوقف
القتال ،مما يثير الشكوك حول
فرص نجاح أحدث مسعى دولي
إلنهاء االشتباكات الدائرة منذ
نحو شهر.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن يــدخــل
هــذا "الــوقــف االنـســانــي إلطــاق
النار" في االشتباكات المستمرة
ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـج ـب ـل ـيــة
مــن الـقــوقــاز مـنــذ  27سبتمبر،
وهـ ــو ث ــال ــث ه ــدن ــة ف ــي غـضــون
أسبوعين ،حيز التنفيذ ،أمس،
ً
في الساعة الثامنة صباحا ،لكن
الطرفين المتحاربين أبلغا على
الفور عن انتهاكه كما حدث في
المحاولتين السابقتين خالل
األسابيع األخيرة.

ومـ ـن ــذ أس ــاب ـي ــع يـ ـب ــذل ق ــادة
دوليون جهود وساطة إلرساء
هــدنــة فــي ال ـن ــزاع ال ــذي أوقـعــت
مـعــاركــه فــي األســابـيــع األخـيــرة
نحو خمسة آالف قتيل.
وات ـه ـم ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
األذربيجانية القوات األرمينية
بـ ـقـ ـص ــف ب ـ ـل ـ ــدة ت ـ ــرت ـ ــر وق ـ ـ ــرى
مـجــاورة وكــذلــك مــواقــع لجيش
بـ ـ ــاكـ ـ ــو ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة مـ ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا
"االحترام الصارم" لالتفاق.
واعتبر حكمت حاجييف أحد
مساعدي الرئيس األذربيجاني،
أن "ه ـ ــذا يـظـهــر مـ ــرة أخ ـ ــرى أن
أرمينيا ال تدعم سوى بالكالم
م ـبــدأ ال ـهــدنــة اإلن ـســان ـيــة .إنـهــا
فــي الــواقــع تتستر وراء الهدنة
وتحاول إعادة تجميع (قواتها)
ومحاولة السيطرة على مواقع
جديدة".
وذ ك ــر حاجييف أن أرمينيا
هــي الـتــي انتهكت ات ـفــاق وقــف
الـ ـن ــار ال ـح ــال ــي ك ـمــا االت ـفــاق ـيــن
السابقين.

األذربـ ـيـ ـج ــان ــي إل ـ ـهـ ــام ع ـل ـي ـيــف،
إن ب ــاده تــرغــب ف ــي إي ـج ــاد حل
لـ ـلـ ـص ــراع ب ــالـ ـط ــرق ال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية.
وأك ــد ،أمــس ،مطلبه بمغادرة
القوات األرمنية اإلقليم من أجل
وقف الصراع.
وذك ـ ـ ـ ــر ع ـل ـي ـي ــف ف ـ ــي خ ـط ــاب
للشعب األذربـيـجــانــي أم ــس ،أن
ً
الصحافيين كثيرا ما يسألونه،

واجه رئيس الوزراء الماليزي
محيي الدين ياسين دعوات
لتقديم استقالته أمس ،مع
تزايد الشكوك حول الدعم
الذي يحظى به بعد أن رفض
الملك طلبه بإعالن حالة
الطوارئ لمكافحة جائحة
فيروس «كورونا».
وطالب محيي الدين بفرض
قانون الطوارئ بسبب
تصاعد جديد في اإلصابات
والجائحة العالمية التي
عصفت باالقتصاد .لكن
منتقديه اتهموه بالبحث عن
حجة لتعليق عمل البرلمان
وتجنب اختبار أغلبيته
الهزيلة فيه.

بيالروسيا :المعارضة
تستعد إلضراب عام

جنود أرمن احتياط يتدربون على استخدام السالح قبل توجههم إلى خط الجبهة في كاراباخ (رويترز)
األميركي دونــالــد ترامب إلعــادة
ان ـت ـخ ــاب ــه .ووعـ ـ ــد األخـ ـي ــر بــأنــه
ً
ً
"سيجد حال" لهذا النزاع ،مؤكدا
ً
أن ذلك سيكون "سهال".
وكـ ـ ــان ق ــد ت ــم ال ـت ــوص ــل ألول
ه ــدن ــة ب ـيــن ي ــري ـف ــان وب ــاك ــو فــي
موسكو في  10أكتوبر والثانية
في باريس في  17أكتوبر .لكنهما
لم تصمدا.
إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس

دعا أكبر أحزاب المعارضة
في تايلند ،أمس ،رئيس
الوزراء برايوت تشان أوتشا
إلى االستقالة ،وذلك مع بدء
البرلمان جلسة خاصة دعا
إليها زعيم المجلس العسكري
السابق لبحث قضية
االحتجاجات المستمرة منذ
شهور .والتظاهرات التي
يقودها الطلبة وطالبت
في البداية برحيل برايوت
وبدستور جديد حولت
انتباهها على نحو متزايد
إلى النظام الملكي في البالد،
حيث دعت إلى إصالحات
للحد من سلطات الملك ماها
فاجيرالونكورن .ودعا برايوت
لعقد جلسة برلمانية هذا
األسبوع بعدما لم ينجح
فرض إجراءات للطوارئ في
 15أكتوبر ،من بينها حظر
االحتجاجات ،إال في تأجيج
الغضب ونزول عشرات اآلالف
إلى شوارع بانكوك.

ماليزيا :رئيس الوزراء
يواجه دعوات الستقالته

«كاراباخ»« :هدنة واشنطن» تلقى مصير سابقاتها
وأوضـ ـ ــح أن "ه ـ ــدف أرمـيـنـيــا
ه ـ ــو ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ــوض ــع
ال ـقــائــم عـلــى االحـ ـت ــال .الـجــانــب
األذرب ـ ـي ـ ـجـ ــانـ ــي ي ـ ـمـ ــارس ضـبــط
النفس".
ونــددت "وزارة دفــاع" كاراباخ
مــن جهتها بــا لـقـصــف المدفعي
ال ـ ـم ـ ـعـ ــادي عـ ـل ــى م ــواقـ ـعـ ـه ــا فــي
مختلف مناطق الجبهة ،مؤكدة
أن الـقــوات التابعة لها "تــواصــل
االلتزام التام بوقف إطالق النار"
وأن "اتهامات العدو ال عالقة لها
بالواقع".
وأف ــاد الـمـتـحــدث بــاســم زعيم
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي كـ ـ ــارابـ ـ ــاخ
فــاهــرام بوغوسيان أن "الجانب
األذرب ـي ـج ــان ــي ان ـت ـهــك بـفـجــاجــة
االتفاق اإلنساني للمرة الثالثة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :م ـه ـم ـت ـنــا الـ ـي ــوم هــي
ال ــدف ــاع ع ــن أرضـ ـن ــا ،ل ــم يـتــركــوا
ً
لنا خيارا".
وتم التفاوض على هذا االتفاق
خــال عطلة نهاية األسـبــوع في
واشـنـطــن وس ــط حـمـلــة الــرئـيــس

تايلند :المعارضة تطالب
رئيس الوزراء باالستقالة

مــا الــذي تفعله  F16التركية في
ً
أراض ــي ب ــاده؟ مـضـيـفــا" :تعبت
مــن اإلج ــاب ــة ،افـتـحــوا خرائطكم
الـفـضــائـيــة ،أال ت ـ ــرون؟ تفضلوا
بالنظر هل هي في الجو أم على
األرض؟".
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع" :ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع يـ ـع ــرف
أن ـهــا ع ـلــى األرض ،ل ـقــد وصـلــت
ل ـل ـت ــدري ـب ــات ،وب ـق ـي ــت ه ـن ــا بـعــد
ان ــدالع ال ـحــرب .وتــركـتـهــا تركيا

ال ـش ـق ـي ـق ــة لـ ـن ــا ك ــدع ــم م ـع ـن ــوي.
م ــع ذلـ ــك ،إذا تـعــرضـنــا ل ـع ــدوان
خ ــارج ــي ،فـعـنــدئــذ س ـيــرون F16
تلك في الجو".
وان ــدل ــع الـ ـن ــزاع ال ـح ــال ــي في
 27سبتمبر .و تـتـبــادل أرمينيا
وأذربيجان االتهامات باستهداف
المدنيين وخرق اتفاقات سابقة
لوقف إطالق النار.
(يريفان ،باكو ـ ـ وكاالت)

تجاهل رئيس بيالروسيا
ألكسندر لوكاشينكو إنذارا
نهائيا بالتخلي عن السلطة
بحلول منتصف ليل األحد ـ ـ
االثنين ،متحديا معارضيه
بأن ينفذوا تهديدهم بشل
البالد بإضراب عام.
وبعد مرور  11أسبوعا
على االنتخابات الرئاسية
المتنازع عليها دخلت
األزمة في تلك الجمهورية
السوفياتية السابقة مرحلة
جديدة مع انتهاء «اإلنذار»
الذي حددته المعارضة.
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vs
ترامب بايدن

ترامب يلهث وراء «ثغرة انتخابية» ...وبايدن «يهدئ اللعب»

الجمهوريون يطالبون المحكمة العليا بمنع فرز األصوات بعد  3نوفمبر

سلة أخبار
العرب يميلون لبايدن

ّ
تقدم المرشح الديمقراطي
للرئاسة األميركية جو بايدن
بفارق كبير على منافسه
الجمهوري دونالد ترامب في
استطالع للرأي في العالم
العربي أجرته مؤسسة
"يوغوف" البريطانية بطلب
من صحيفة "عرب نيوز"
السعودية .ومن بين 3097
ً
شخصا شملهم االستطالع
في  18دولة في الشرق
ّ
األوسط وشمال إفريقيا ،فضل
 %39بايدن ،بينما اختار
ترامب .وجاء في
 %12فقط ّ
االستطالع أنه عندما ُسئل
هؤالء عن المرشح األفضل
للعالم العربي ،قالت الغالبية
ّ
إن أيا من المرشحين ()%49
ال يفي بهذا الوصف ،ومع ً ذلك
ال يزال بايدن يعتبر خيارا
أفضل من ترامب.

فتى وفتاة متنكران في زي ترامب وميالنيا وخلفهما الرئيس والسيدة األولى خالل حفل هالوين في البيت األبيض مساء أمس األول (أ ف ب)

يتنقل الرئيس الجمهوري
ترامب من
األميركي دونالد
ً
والية إلى أخرى ،منظما
التجمعات الكبيرة والصاخبة،
في مسعى يقترب من
نهايته في  3نوفمبر ،عندما
يقول الناخبون األميركيون
كلمتهم األخيرة .في المقابل،
الديمقراطي
التزم المرشح
ً
باستراتيجية مناقضة تماما
من خالل «تهدئة اللعبة»،
دون أن يظهر أنه مستخف
بمنافسه.

ق ـبــل  8أي ـ ــام ع ـلــى "ال ـث ــاث ــاء
ال ـك ـب ـي ــر" ،ي ـ ـطـ ــارد دونـ ــالـ ــد كــل
ثـ ـغ ــرة م ـم ـك ـنــة ع ـب ــر ال ـخــري ـطــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .وف ـ ــي ال ـل ـح ـظــات
األخيرة من حملته االنتخابية،
يتجول في جميع أنحاء البالد،
على أمــل أن تــؤتــي التجمعات
الكبيرة والرهانات الموضوعة
في جميع المجاالت ثمارها .في
المقابل ،يعتمد الديمقراطي جو
ً
ً
بايدن سيناريو مناقضا تماما،
ً
فهو ينظم أحداثا أقل وأصغر،
ويـقــوم بمسح دقـيــق للواليات
التي قد تكون بمثابة بوالص
تأمين له ،بل يبدو كأنه يتطلع
نحو الحكم ما بعد االنتخابات
دون أن يستخف بخصمه.
ورغـ ـ ــم ت ـق ــدم ــه ال ـم ـس ّـت ـمــر فــي
اسـتـطــاعــات ال ـ ــرأي ،ح ــذر بــايــدن
أمس من إمكانية فوز ترامب في 3
ً
نوفمبر ،متهما منافسه الجمهوري
بمحاولة إخافة الناخبين من خالل
التشكيك في شرعية التصويت.
وب ـ ـعـ ــد أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن م ـقــاب ـلــة
مماثلة أنهاها ترامب فجأة ،ظهر
ب ــاي ــدن ،ف ــي ب ــرن ــام ــج " 60دقـيـقــة
على قناة  CBSاإلخـبــاريــة ،واتهم
الرئيس األميركي بأنه "يحتضن
كل ديكتاتور ويضع إصبعه في
ً
أعين الحلفاء" ،منبها إلى أن "إيران
أص ـب ـح ــت فـ ــي عـ ـه ــده أق ـ ـ ــرب إل ــى
السالح النووي".

ورغم مخالفة الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ألح ــد خـطــوط
الهجوم التي يستغلها ترامب في
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة بــدفــاعــه عن
عــاقــات األع ـمــال الـســابـقــة لنجله
هانتر مع أوكرانيا أو روسيا ،اعتبر
بايدن أن موسكو تشكل أكبر تهديد
في اختراق أمن وتحالفات الواليات
المتحدة  ،في حين أن بكين تمثل
أكبر منافس لها.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـك ــرم ـل ـي ــن دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف
ً
للتنديد بتصريحات بايدن ،مؤكدا
أن ـهــا تقييم خــاطــئ ي ـعــزز شعور
ً
الكراهية ،وروسيا قطعا ال تتفق مع
ذلك وتأسف لهذه الطريقة.

معركة كورونا
وإذ اعتبر أن وضع الكمامة فعل
وطـنــي ،طمأن بــايــدن األميركيين
بأنه ال يحتاج إلى إغالق االقتصاد
لمواجهة فيروس كــورونــا ،ووعد
بإعفاء من يقل دخله السنوي عن
 400أل ــف دوالر م ــن أي ضــرائــب
إضافية.
وفــي وقــت ســابــق ،اتـهــم بايدن
ت ــرام ــب بــاالس ـت ـســام ورف ـ ــع راي ــة
ً
ال ـه ــزي ـم ــة ،م ـع ـت ـب ــرا ت ــأك ـي ــد كبير
م ــوظ ـف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض مـ ــارك
ميدوز أنه "لن تتم السيطرة على
الوباء" إقرار صريح بما كانت عليه
استراتيجيته بـكــل وض ــوح منذ
بداية األزمة ،بأنه تخلى عن واجبه

األساسي في حماية الشعب.
وق ـب ــل ت ـس ـعــة أيـ ـ ــام م ّــن مــوعــد
االستحقاق الرئاسي ،تلقت حملة
ترامب نكسة جديدة ،بعد تفشي
ً
ال ـف ـيــروس م ـج ــددا فــي صفوفها،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ف ــري ــق ن ــائ ـب ــه مــايــك
ب ـنــس ،وتـسـجـيــل أع ـلــى حصيلة
يومية لــإصــابــات وإق ــرار ميدوز
بأن اإلدارة "تركز على واقــع تلقي
اللقاحات والعالجات وغيرها من
ميادين االحتواء ولن تسيطر على
الجائحة".

األسبوع األخير
ووسط هذه األجواء ،بدأ ترامب
األسبوع األخير في حملة الدعاية
االنـتـخــابـيــة قـبــل ي ــوم التصويت
في الثالث من نوفمبر باالحتفال
بنصر كبير على الديمقراطيين
ّ
تـمــثــل بتثبيت مـجـلــس الـشـيــوخ
لثالث مرشحيه القاضية المحافظة
أيمي باريت في المحكمة العليا.
وقبل أن يقوم بعدة رحالت إلى
ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا
وأريــزونــا ونـيـفــادا ،توجه ترامب
إلى بنسلفانيا ،التي سيكون لها
دور في حسم نتيجة االنتخابات،
وخطب في لقاءات جماهيرية في
ثالث مدن بالوالية.
وبعد التأكد من إصابة رئيس
عامليه م ــارك ش ــورت وع ــدد آخر
مــن كـبــار مـعــاونـيــه ،واص ــل بنس
نشاطه في الدعاية االنتخابية وزار

والي ــة كــارواليـنــا الشمالية األحــد
ومينسوتا أمس.
في المقابل ،يسافر بايدن اليوم
ً
إلى جورجيا ،التي لم تؤيد مرشحا
ً
ديمقراطيا منذ  ،1992وف ــاز بها
ترامب في  2016بفارق خمس نقاط
ً
مئوية تقريبا.
ومن المقرر أن يتوقف بايدن في
أتالنتا وبلدة وورم سبرينغز التي
توفي فيها الرئيس الديمقراطي
فرانكلين روزفلت عام  ،1945الذي
تولى منصبه خالل الكساد الكبير
وطــرح برنامجه الخاص إلنعاش
االقتصاد.
وفي ظل مساعي بايدن للتوغل
ف ــي ال ــوالي ــة الـجـنــوبـيــة ،لتوسيع
نطاق شعبية حزبه في وقت تظهر
فيه استطالعات الــرأي أن السباق
فـيـهــا م ـت ـق ــارب ،ي ـش ــارك الــرئـيــس
ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ال ـي ــوم في
الدعاية االنتخابية لمصلحته في
أورالندو بوالية فلوريدا.

كاماال هاريس
وأضـ ـف ــت ك ــام ــاال ه ــاري ــس (56
عاما) أول مرشحة من أصول سوداء
وهندية لمنصب نــائــب الرئيس،
ّ
حيوية على حملة بايدن وكسرت
ّ
رتــابـتـهــا وذكـ ــرت بــأجــواء مــا قبل
الوباء ،بخطاب في جورجيا على
ً
وقع الهتافات ،وزارت مقهى شعبيا
ً
و"ف ــاج ــأت" طــابــا ول ــم ت ـتــردد في
توزيع الضحكات.
ومـ ـن ــذ ن ــزولـ ـه ــا مـ ــن الـ ـط ــائ ــرة
الخاصة ،أظهرت هاريس حماسة
بالعودة إلى أتالنتا في جورجيا،
وبـ ـ ــدت راغـ ـب ــة ف ــي الـ ـت ــواص ــل مع
مشارفة الحملة االنتخابية على
االنتهاء.
وأث ـ ـنـ ــاء مـ ــرورهـ ــا ب ـجــورج ـيــا،
أجـ ــرت لـ ـق ــاءات انـتـخــابـيــة بنسق
م ــاراث ــون ــي ،ع ـقــب أش ـه ــر تعطلت
خاللها الحملة الديمقراطية نتيجة
تفشي الفيروس في فريقها .وأثناء
حديثها مع طالب جامعة تأسست
ّ
قبل عقود الستقبال السود في ظل
الفصل العنصري ،أكدت هاريس أن
ّ
المحك" ،مشيرة
"هناك الكثير على
إلى أن "ترامب الذي دافع في سبيل
ّ
شعبية ،وفق نظرية أن أول
تحصيل

رئيس أسود لم يصل إلى الواليات
الـمـتـحــدة بطريقة شــرعـيــة ،يريد
إقناع  %20من السود بالتصويت
لمصلحته".
وفي ميشيغان ،قالت هاريس،
التي اختارها بايدن نائبة له" ،إنهم
ّ
يقرون بالهزيمة ،هذا ما كنت أقوله،
وهذا ما كان جو بايدن يقوله منذ
البداية".

معركة قانونية
وفــي أح ــدث ن ــزاع قــانــونــي في
م ـع ــرك ــة واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ح ــول
التصويت بالبريد ،جددت حملة
ت ــرام ــب ،أم ــس األول ،طـلـبـهــا من
المحكمة العليا األميركية منع
خـطــة والي ــة كــارولـيـنــا الشمالية
ل ـفــرز األص ـ ــوات ال ـتــي تـصــل بعد
يــوم االنتخابات الرئاسية في 3
نوفمبر.
ورفعت حملة ترامب والحزب
الجمهوري دعوى قضائية بشأن
الـجــدول الزمني بحجة انتهاكه
قــانــون االنـتـخــابــات فــي الــواليــة.
وج ــاء فــي االلـتـمــاس الـمـقــدم إلى
الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا" :ه ـنــاك حاجة
م ــاس ــة إلـ ــى أمـ ــر ق ـضــائــي ط ــارئ
لضمان أن انتخاباتنا الفدرالية
تحكمها الـقــوانـيــن الـتــي يسنها
ممثلو الشعب المنتخبون حسب
األص ـ ـ ــول ،ول ـي ــس نـ ـ ــزوات وكــالــة
حكومية غير منتخبة".
ورفـضــت محكمة االستئناف
األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـث ــاث ــاء ال ـمــاضــي،
محاولة لوقف مجلس انتخابات
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــرز األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات
ال ـم ـخ ـتــومــة ب ــال ـب ــري ــد ب ـح ـل ــول 3
نــوف ـم ـبــر ،والـ ـت ــي ت ـصــل ق ـبــل 12
نوفمبر.
وت ـ ـعـ ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ال ـش ـه ــر
المقبل ،بــأن تـكــون أكـبــر اختبار
لـلـتـصــويــت ع ـبــر ال ـب ــري ــد بسبب
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا .وي ـ ـخـ ــوض
الــديـمـقــراطـيــون والـجـمـهــوريــون
ح ــرب ــا م ــن الـ ــدعـ ــاوى الـقـضــائـيــة
بشأن هــذه القضية .وأدلــى نحو
 60م ـل ـي ــون ن ــاخ ــب ب ــأص ــوات ـه ــم
بالفعل ،بما فيهم ترامب نفسه،
ً
الذي حذر مرارا من أن التصويت
عبر البريد سيؤدي إلى احتيال

واسـ ــع ال ـن ـط ــاق ،ف ــي ح ـيــن سعى
بـ ــايـ ــدن وال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
إلــى إزال ــة العقبات أمــامــه ،نافين
االدعاءات بوجود هذا التالعب.

المجمع االنتخابي
وفي تحليل أسندته صحيفة
"وول ستريت جورنال" لبيانات
ثــاث منظمات غـيــر حــزبـيــة ،من
الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـح ـس ــم ال ــرئ ــاس ــة
ً
األميركية  187صوتا في المجمع
االنتخابي من .538
وه ــذه األصـ ــوات مقسمة بين
 11واليــة ودائرتين ،هي واليــات
فلوريدا وجورجيا وآيوا ونورث
ك ــارول ـي ـن ــا وأوهـ ــايـ ــو وت ـك ـســاس
وأري ــزون ــا ومـيـشـيـغــان ونـيـفــادا
وب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا ووي ـس ـك ــون ـس ــن،
ودائرتين في نبراسكا ومين.
ً
وبينما هناك  187صوتا محل
خــاف ،يرجح أن يحصل بايدن
ً
عـ ـل ــى  226صـ ــوتـ ــا فـ ــي واليـ ـ ــات
تـصــوت ع ــادة للديمقراطيين أو
تميل نحوهم.
وت ـ ـعـ ــود ه ـ ــذه األص ـ ـ ـ ــوات إل ــى
والي ــات متأرجحة وتـعــد الهدف
األساسي لكسب األصــوات .ومن
الـمـتــوقــع أن يضمن تــرامــب 125
ً
صــوتــا ،ليحتاج أكـثــر مــن بايدن
إلى الحصول على عدد أكبر من
األصوات الـ.187
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر خ ـ ــري ـ ـط ـ ــة تـ ــوضـ ــح
سيناريوهات محتملة للنتيجة
إلى أن بعض الواليات هامة جدا
ً
لترامب للوصول إلى  270صوتا
ألزمة لضمان الفوز.
ً
وت ـش ـي ــر أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى أن ل ــدى
ب ــاي ــدن  104طـ ــرق ل ـل ـف ــوز ب ـهــذه
الـ ــواليـ ــات ،وت ــرام ــب  64طــريـقــة،
لــذلــك ت ـ ــزداد أه ـم ـيــة فـ ــوزه بـعــدد
أكبر من األصوات في هذه األماكن
الحاسمة.
وع ـل ــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،تشير
ال ـص ـح ـي ـفــة إل ـ ــى أن ف ـ ــوز ب ــاي ــدن
بفلوريدا يعني حتمية فوز ترامب
بوالية أخرى مثل أوهايو ،بينما
لو خسر بايدن فلوريدا ستكون
ل ــه ف ــرص أخ ــرى لـتـعــويــض هــذه
الخسارة.

عقوبات صينية على مصنعي السالح األميركي
في إطار صراع أكبر مع الواليات المتحدة على
التفوق في قطاعات التكنولوجيا واألمن والتجارة،
قــررت الصين ،أمــس ،فــرض عقوبات على عمالقة
صناع السالح األميركي شركة "لوكهيد مارتن"،
وأنشطة الصناعات الدفاعية في "بوينغ" ،وشركات
أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان،
ً
التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبرها جزءا من أراضيها.
وبـ ـع ــد أن ارتـ ـبـ ـط ــت الـ ـش ــركـ ـت ــان األم ـي ــرك ـي ـت ــان
ً
العمالقتان ،إلى جانب رايثيون ،في صفقة مؤخرا
لبيع صواريخ بقيمة مليار دوالر إلى تايوان ،حض
المتحدث باسم الخارجية الصينية جــاو ليجيان
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى وق ــف بـيــع األس ـل ـحــة إلــى
ً
الـجــزيــرة ،مــؤكــدا أن الـغــرض مــن العقوبات "ضمان
المصلحة الوطنية" ،وستطبق على الذين "تصرفوا
بشكل سيئ في عملية بيع أسلحة إلى تايوان".
وأضــاف" :سنواصل اتخاذ اإلج ــراءات الضرورية
لضمان السيادة الوطنية والمصالح األمنية" من دون
اإلدالء بأي تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام
ت ــاي ــوان ك ــورق ــة ض ـغــط ف ــي إط ـ ــار ت ـشــديــد الـضـغــوط
الدبلوماسية واالقتصادية األوسع نطاقا على الصين،
فأرسلت موفدين كبارا إليها وعززت مبيعات األسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية ،األسبوع الماضي،
أنها وافقت على بيع تايوان  135صاروخ أرض-جو ،في
خطوة رحبت بها تايوان.
ً
ووافقت أيضا على بيع  6معدات لالستطالع الجوي

ّ
الروس يفضلون ترامب

إم إس -110و 11راجمة صواريخ متحركة طراز إم  ،142ما
يرفع قيمة الصفقات الثالث إلى  1.8مليار دوالر.
وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على
تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين في
 ،2016والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة ،ال ضمن "صين
واحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية ،في بيان ،األسبوع
الماضي ،أن الصواريخ طراز ْســام-إي آر ستساعد تايوان
على "التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية".
وتوفر الصواريخ "قدرات هجومية دقيقة في جميع األحوال
الجوية ليال نهارا ،على أهداف متحركة وثابتة" على اليابسة
أو في المحيط ،وفق البيان.
وخرقت مقاتالت وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع
الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة في األشهر
األخيرة ،بينما بثت بكين تسجيالت مصورة تحاكي شن
هجمات على أراض تشبه األراضي التايوانية.
وضاعفت الصين جهودها لجذب حلفاء تايوان الرسميين
القالئل ،وأقنعت جزر سليمان وكيريباتي بنقل اعترافها
الدبلوماسي لها.
وف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا الـشـهــر ،حــض م ـســؤول كبير في
البيت األبيض تايوان على تعزيز قدراتها العسكرية لحماية
أراضيها من غزو صيني محتمل.
بدورها ،اتهمت بكين واشنطن بانتهاك اتفاقيات موقعة
فــي السبعينيات ب ـشــأن إقــامــة عــاقــات دبـلــومــاسـيــة بين
الحكومتين .وكانت بكين فرضت عقوبات على لوكهيد مارتن،
على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.

ّ
خيب الرئيس األميركي
دونالد ترامب آمال الروس
ّ
بالطبع ،لكن موسكو
ال تزال تعطيه األفضلية على
الديمقراطيين الذين لديهم
حسابات يريدون تصفيتها
معها .لكن في حال هزيمته،
فإنها ستستفيد من أزمة قد
تنشأ بعد االنتخابات.
ّ
وعلقت روسيا التي كانت
مع الدول الغربية
عالقاتها ً
ً
كارثية أصال ،آماال كبيرة
على ترامب عام .2016
وبحسب جهاز االستخبارات
والقضاء األميركيين ،ذهبت
موسكو إلى ّ
حد التدخل في
لمصلحة
االنتخابية
الحملة
ً
الملياردير ،خصوصا عبر
اختراق الحزب الديمقراطي.

اليهود يدعمون الرئيس

شهدت مدينة نيويورك أمس
األول مواجهات بين مؤيدين
يهود للرئيس األميركي
دونالد ترامب ومعارضين له.
وانطلق المئات من منظمة
"يهود من أجل ترامب" ،في
مظاهرة سيارة ،مغطين
السيارات باألعالم ،وملصقات
"ترامب  "2020وساروا
ببطء عبر مدينتي مانهاتن
وبروكلين .وتوجه الموكب
من جزيرة كوني إلى برج
ترامب في مانهاتن ،قبل أن
يسير نحو تجمع في حديقة
بروكلين ،حيث اندلعت
المواجهات.

ألمانيا :انسحاب الجنود
األميركيين لم يبدأ

لم يبدأ االنسحاب المخطط
لنحو ثلث الجنود األميركيين
من ألمانيا بعد أكثر من أربعة
أشهر من إعالن الرئيس
دونالد ترامب خطط إلعادة
نشرهم في الداخل والخارج.
وذكر مركز قيادة القوات
المسلحة األميركية في أوروبا
(يوكوم) في شتوتغارت
أن االستعدادات ال تزال ً
بحاجة إلى وقت ،موضحا
أن "التخطيط يتم على أعلى
المستويات ويراعي العديد
من االعتبارات وسيستغرق
هذا بعض الوقت".
وأشار المركز إلى أنه ُ
سيجرى
إطالع الجنود على الخطط،
وفي الوقت الحالي ليس لديه
مزيد من التفاصيل لعرضها
وال يمكن التكهن بالجداول
الزمنية.

ةديرجلا
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الجولة الثالثة :صراع «الممتاز» و«األولى» يشعل «التصنيف»

العربي وكاظمة بال انتصارات ...واليرموك والصليبيخات أضعف الفرق
حازم ماهر و أحمد حامد
وعبدالرحمن فوزان

يواصل دوري التصنيف
لكرة القدم جولة بعد أخرى
إثارته ومفاجآته ،في ظل
خروج المباريات عن إطار
التوقعات ،ويرجع ذلك إلى
صراع المشاركة في «الممتاز»
والهروب من «األولى».

أكـ ـ ــدت ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
م ـن ــاف ـس ــات دوري الـتـصـنـيــف
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،أن ال ـم ـن ــاف ـس ــة
الـشــرســة عـلــى الـتــأهــل لـلــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ،والـ ـه ــروب م ــن دوري
الــدرجــة األول ــى ،منحت األندية
ً
"الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة" روح ـ ـ ـ ـ ــا ق ـت ــال ـي ــة
بشكل الفت للنظر ،لذلك قدمت
م ـس ـتــويــات ج ـي ــدة ،وه ــو األم ــر
الـ ـ ــذي ج ـع ــل ال ـب ـط ــول ــة تـحـظــى
بالعديد من المفاجآت المدوية.
شـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـجـ ــولـ ــة مـ ـف ــاج ــأة
كبرى بفوز برقان على العربي،
ً
وش ـ ـه ـ ــدت أي ـ ـض ـ ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـف ــارق ــات ،وهـ ــي عـ ــدم تمكن
العربي وكاظمة من تحقيق أي
انتصارات ،بينما حقق الكويت
والسالمية انتصارا.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الجولة
ً
الـثــالـثــة ه ــي األقـ ــل تـهــديـفــا في
ً
الـ ـج ــوالت الـ ـث ــاث ( 15ه ــدف ــا)،
لكن مبارياتها حفلت بالمتعة
واإلثارة والندية.

المنافسة على األقوى

الفوز الثالث
للفحيحيل
والثاني للعنابي
على التوالي

ت ـت ـنــافــس مـ ـب ــارات ــا ال ـكــويــت
مـ ــع ك ــاظـ ـم ــة ،والـ ـق ــادسـ ـي ــة مــع
الساحل على لقب األفـضــل في
هــذه الجولة ،فالمباراة األولــى
ً
ج ــاء خــالـهــا الـلـعــب مـفـتــوحــا،
واع ـت ـمــد األب ـي ــض عـلــى عنصر
ال ـخ ـبــرة وال ـ ــذي ض ـمــن ل ــه عــدم
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ،مـ ـ ــع الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي
االعتبار أن المحترف االيفواري
جمعة سعيد ،الذي غاب بسبب
خضوعه للحجر الصحي بعد
العودة من بالده ،يعتبر الورقة
األهــم واألقــوى واألبــرز واألكثر
فــاع ـل ـيــة ف ــي صـ ـف ــوف ال ـف ــري ــق،
فــي حين راهــن البرتقالي على
حماس الالعبين الشباب وقدم
ً
ً
مستوى جـيــدا ج ــدا ،والـتـعــادل
ً
جاء عادال لكل منهما.
أم ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة
ً
والساحل ،فقد كــان األخير ندا
ً
لألصفر ،وكان قريبا من تحقيق
الـ ـف ــوز األول ل ــه ع ـلــى مـنــافـســه
طوال تاريخه ،إذ إن مباراة أول
أمس هي المواجهة رقم  47وفاز
القادسية بــ 41مباراة ،وتعادل
في  6مباريات ،ويمتلك الفريق
العديد من األوراق الرابحة في
مقدمتهم محترفوه البرازيليون
ال ــذي ــن أكـ ـ ــدوا أن ـه ــم م ــن أفـضــل
الصفقات هذا الموسم.
ّ
فتمسك العبوه
أما القادسية،

جانب من الصراع على الكرة في مباراة السالمية والصليبيخات (تصوير جورج رجي)
بـتـحـقـيــق الـ ـف ــوز ،رغـ ــم ال ـتــأخــر
بـ ـه ــدف ،وي ـع ــد ع ـيــد الــرش ـيــدي
مع البديل عدي الصيفي األكثر
ً
فاعلية وتأثيرا في الفريق.

األسوأ ولكن
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ـ ــإن هـ ـن ــاك
مباراتين هما األس ــوأ فــي هذه
الجولة ،األولى تلك التي جمعت
ال ـعــربــي وب ــرق ــان وال ـت ــي غــابــت
عنها فنون كرة القدم ،سواء من

تحركات أو تمريرات أو خطط
أو هـجـمــات م ــدروس ــة أو حتى
ع ـش ــوائ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا م ــن قـبــل
األخـضــر الــذي يتحمل المدرب
اللبناني باسم مرمر خسارته،
سواء بالتشكيل أو طريقة اللعب
الـعـقـيـمــة ،لـكــن يـبـقــى أن بــرقــان
حـقــق مـبـتـغــاه بــال ـخــروج فــائــزا
وح ـصــد ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،علما
بأن المدرب برونو لعب من أجل
تحقيق التعادل فقط.
أمــا المباراة الثانية ،فكانت

بـ ـيـ ــن الـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء،
وشـ ـ ـه ـ ــدت م ـ ـس ـ ـتـ ــوى أق ـ ـ ـ ــل م ــن
ال ـم ـت ــوس ــط ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
إهـ ـ ـ ــدار ب ـع ــض الـ ـ ـف ـ ــرص ،مـنـهــا
رك ـلــة ج ــزاء للتضامن أهــدرهــا
ً
إيمانويل ،فإن المحصلة أن أيا
من الفريقين لم يلعب من أجل
تحقيق الفوز واكتفيا بالنقطة.

األبرز
الـمـنــافـســة ل ــم تـقـتـصــر على

األف ـض ــل واألس ـ ـ ــوأ ،ب ــل ام ـتــدت
لـ ـ ـ ــأبـ ـ ـ ــرز ،وه ـ ـ ـمـ ـ ــا م ــواجـ ـهـ ـت ــا
الفحيحيل مع اليرموك ،حيث
واص ـ ــل الـفـحـيـحـيــل ان ـت ـصــاره
الثالث على التوالي ،بمستوى
ج ـيــد ي ـح ـســب ل ـل ـج ـهــاز الـفـنــي
وال ــاع ـب ـي ــن ل ـي ـنــافــس ال ـفــريــق
ع ـل ــى ال ـق ـم ــة ب ـ ـقـ ــوة ،فـ ــي حـيــن
واص ــل الـيــرمــوك أداء ه السيئ
بـعــد افـتـقــاد الــاعـبـيــن لـلــروح،
وع ــدم ق ــدرة ال ـم ــدرب الـصــربــي
دراغان على تغيير الوضع ،مع

الوضع في االعتبار أن الفريق
ق ـ ـ ــدم م ـ ـس ـ ـتـ ــوى أفـ ـ ـض ـ ــل ت ـحــت
قـيــادة الـمــدرب حسين ياسين
بالمراحل السنية.
أم ــا ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة الـتــي
تنافس على األبــرز فتلك التي
ج ـم ـعــت ال ـن ـص ــر م ــع خ ـي ـطــان،
ح ـيــث واصـ ــل ال ـع ـنــابــي تـقــديــم
عــروضــه الـجـيــدة تـحــت قـيــادة
مدربه أحمد عبدالكريم وحقق
فوزه الثاني من جولتين محتال
المركز الثالث ،كما قدم خيطان

م ـس ـت ــوى مـ ـقـ ـب ــوال ،وك ـ ـ ــان ن ــدا
للمنافس.
وبعيدا عن األفضل واألسوأ
واألبرز فإن السالمية لم يصل
إل ــى الـمـسـتــوى ال ـمــأمــول بعد،
رغــم ف ــوزه على الصليبيخات
برباعية ،والفريق أحد أضعف
الفرق مع اليرموك وفقا لألرقام
التي ال "تكذب وال تتجمل".

فرانكو :التدوير مهم لمواجهة الضغط األخضر يطوي صفحة برقان ويبدأ اإلعداد للديربي
شدد مدرب فريق القادسية لكرة القدم
اإلس ـبــانــي بــاب ـلــو فــران ـكــو ع ـلــى أهمية
التدوير بين الالعبين لمواجهة ضغط
ً
المباريات في دوري التصنيف ،مضيفا
بعد تجاوز الساحل بهدفين مقابل هدف
في الجولة الثالثة ،إن مواجهة األصفر
لم تكن سهلة أمام الساحل ،وأن األخير
ً
دائما ما يكون مرهقا للقادسية.
وذكـ ـ ــر ف ــران ـك ــو أن ف ــري ـق ــه ن ـج ــح فــي
تـ ـج ــاوز ال ـب ــداي ــة ال ـم ـفــاج ـئــة لـلـســاحــل،
ف ــي إشـ ــارة إل ــى اص ــاب ــة مــرمــى األصـفــر
بهدف للبرازيلي تاليسون ،معربا عن
أم ـلــه تـقــديــم األص ـفــر األف ـضــل فــي قــادم
المباريات.
وبين مدرب األصفر ان الفرصة متاحة
لجميع الالعبين في القادسية للتعبير

عن أنفسهم بالصورة المطلوبة ،مؤكدا
ان جميع الالعبين في الفريق على قدر
المسؤولية.
على الجانب اآلخر في الساحل سادت
حالة من الرضا ،عطفا على المستوى
الجيد للفريق في مواجهة القادسية،
وق ــال مــديــر فــريــق الـســاحــل يوسف
الفضلي ان فارق الخبرة صب في
ً
مصلحة األصفر ،مشيدا بما قدمه
الالعبون طوال المباراة.
وعــن إصــابــة العــب بــرقــان إيــاد
عبدالعزيز ،والذي خرج من المباراة
بسببها ،كـشــف الـفـضـلــي ان الــاعــب
تعرض اللتفاف في "صابونة" الركبة،
مـعــربــا عــن أمـلــه أن يستعيد الــاعــب
عافيته سريعا ويعود للمالعب.

أرقام
• شهدت الجولة الثالثة إحراز  15هدفا،
ب ـم ـعــدل تـهــديـفــي  2.1هـ ــدف ف ــي ال ـم ـبــاراة
ال ــواح ــدة ،وه ــي الـجــولــة األق ــل تهديفا من
الجولتين األولى ( ،)22والثانية (.)21
• التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة
التضامن والجهراء هو األول في الموسم
الجاري ،إذ إن جميع المباريات التي انتهت
بالتعادل كان ايجابيا.
• فريقان فقط حققا الفوز في الجوالت
الثالث ،هما القادسية والفحيحيل ،بينما
 7فرق لم تحقق الفوز هي الجهراء وكاظمة
والشباب والعربي وخيطان والصليبيخات
واليرموك.

• الجهراء األكثر تعادال في البطولة (3
مباريات) ،والصليبيخات واليرموك األكثر
خسارة ( 3مباريات).
• ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل يـ ـع ــد صـ ــاحـ ــب الـ ــدفـ ــاع
األقوى ،حيث مازالت شباكه نظيفة ،بينما
الصليبيخات صاحب الدفاع األضعف بعد
أن استقبلت شباكه  9أهداف ،يليه اليرموك
وخيطان الــذي استقبلت شباك كل منهما
 8أهداف.
• يمتلك القادسية أقوى خط هجوم بـ9
أهداف ،يتبعه السالمية والساحل في المركز
الثاني ،ولكل منهما  7أهداف ،بينما العربي
صاحب خط الدفاع األقوى بهدف واحد.

المطوع لحظة تسديده ركلة الجزاء

بابلو فرانكو

أزمة بين الهاجري
وشبيب!
ً
فــي تـصــرف غ ــاب عــن مالعبنا طــويــا،
طفت على السطح أزمة بين الالعب الدولي
فهد الهاجري ،ونظيره في كاظمة شبيب
ال ـ ـخـ ــالـ ــدي ،ح ـي ــث ك ـش ــف الـ ـه ــاج ــري بـعــد
المباراة التي جمعت األبيض مع البرتقالي
عن تعرضه أللفاظ نابية من شبيب داخل
المستطيل األخضر وأثناء سير المباراة،
ليرد األخير نافيا تلك المزاعم نفيا قاطعا،
ً
مؤكدا أن ما حدث هو تالسن مع الهاجري،
َّ
لم يتعد ّشخص الالعب.
وح ـ ـ ــذر الـ ـه ــاج ــري زم ـي ـلــه ف ــي صـفــوف
األزرق شبيب الخالدي من التمادي في تلك
التصرفات التي قد تكلفه غاليا سواء داخل
المالعب أو خارجها ،مطالبا إدارة البرتقالي
بعقاب الالعب وإيقافه عن التجاوز في حق
اآلخ ــري ــن ،فــي حـيــن اسـتـغــرب شبيب مثل
هذه المزاعم ،مؤكدا انه يكن للهاجري كل
تقدير ،وأن األمــر قد يكون قد التبس على
العب الكويت.
وفي السياق نفسه ،تعتزم إدارة كاظمة
تقديم شكوى في حق الالعب فهد الهاجري،
لـتـجــاوزه فــي تصريحاته اإلعــامـيــة التي
أعقبت المباراة في حق شبيب.

ط ــوى ا ل ـف ــر ي ــق األول لـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ص ـف ـحــة خ ـســارتــه الـمـفــاجـئــة
أمـ ـ ــام بـ ــرقـ ــان ،وبـ ـ ــدأ اإلعـ ـ ــداد
لمواجهة الديربي أمام غريمه
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ـعــد
غ ــد ،فــي ال ـجــولــة الــراب ـعــة من
دوري التصنيف ،حيث فضل
الجهاز الفني عدم منح راحة
لــا عـبـيــن م ـســاء أ م ــس األول،
وامـ ــر ب ـمــواص ـلــة ال ـتــدري ـبــات
س ـع ـي ــا وراء ت ـح ـق ـيــق إ ع ـ ــداد
قوي لمواجهة األصفر.
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة أم ـ ـ ــام
برقان بظاللها على األخضر،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ت ب ـعــد
التعادل المخيب أمام الجهراء

ف ــي ا ل ـجــو لــة ا ل ـثــا ن ـيــة ،ليبقى
الـ ـف ــري ــق ب ـن ـق ـط ــة ي ـت ـي ـم ــة فــي
ال ـم ــرك ــز  12بـ ـف ــارق االه ـ ــداف
عن خيطان.
ويـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي،
بـقـيــادة الـمــدرب بــاســم مرمر،
عـ ـل ــى إح ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر ك ـب ـيــر
للخروج من آ ثــار المباراتين
الـســابـقـتـيــن ،بـتـغـيـيــر طــريـقــة
ال ـل ـعــب وب ـع ــض األسـ ـم ــاء ،إذ
تـ ـب ــدو فـ ـك ــرة الـ ـ ـع ـ ــودة لـخـطــة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــب  3-5-2هـ ـ ـ ــي األ ب ـ ـ ـ ـ ــرز
خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األخـ ـي ــرة ،السـيـمــا
أنها الطريقة
األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

اعتادها الالعبون ،وتناسب
إم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات أغ ـ ـ ـلـ ـ ــب عـ ـن ــاص ــر
ا لـفــر يــق ،حيث تــأ لــق األخضر
حين طبقها الموسم الماضي
وتوج بلقب كأس األمير.
وتشهد قائمة الفريق عودة
عبدالله عمار أو محمد صفر
إلى مركز الظهير األيسر ،مع
عودة بندر السالمة إلى وسط
الملعب ،إ لــى جــا نــب عبدالله
الشمالي والليبي السنوسي
ال ـه ــادي ،مــع اس ـت ـمــرار الــدفــع
بــال ـغ ـي ـنــي سـيـكــو
ك ـ ـي ـ ـتـ ــا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا

خـ ـل ــف الـ ـمـ ـه ــاج ــم اإليـ ـ ـف ـ ــواري
سيدريك هنري.
ويـ ـبـ ـق ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار غ ـي ــاب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري أحـ ـم ــد
الصالح ،وال عــب خط الوسط
ال ـغــانــي عـيـســى الـمــوجــوديــن
خـ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد أبـ ـ ــرز م ـتــاعــب
االخ ـض ــر ،وب ـخ ــاف ذل ــك فــإن
ت ـش ـك ـيــل ال ـف ــري ــق م ـك ـت ـمــل وال
يعاني أي إصابات تعوقه في
أداء دوره بالمباراة المقبلة
أمام األصفر غريمه التقليدي.

 4مدربين تحت
الضغوط
تـتـشــابــه ال ـظ ــروف ال ـتــي يـمــر بها
مدربو الكويت الهولندي رود كرول،
والعربي اللبناني باسم مرمر ،وكاظمة
اإلسـبــانــي بيانكي ،والـيــرمــوك الصربي
دراغــان في عدم تحقيق فرقهم النتائج
المأمولة حتى انتهاء الجولة الثالثة.
المدربون األربعة وضعتهم النتائج
تحت ضغوط ،وفي حال استمرت النتائج
عـلــى م ــا ه ــي عـلـيــه اآلن فـسـيـتــم وضعهم
ع ـلــى ال ـم ـحــك ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يـعـنــي أن
ً
استمرارهم في مهمتهم بــات مـهــددا بقوة
ما لم يتداركوا الموقف.
الالفت في األمر ،ان مرمر وكرول وبيانكي
قدمت فرقهم مستويات رائعة في كأس سمو
األمير ،واحتلت المراكز الثالثة األولى على
التوالي ،األمر الذي دفع الجميع إلى ترشيح
فــرقـهــم للمنافسة بـقــوة عـلــى األل ـق ــاب ،لكن
البدايات في دور التصنيف لم تكن مبشرة،
وهو ما ينطبق على دراغان الذي يقود أحد
أضعف الفرق.

رود كرول
باسم مرمر

بيانكي
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الكويت يتوج بلقب
ثالثيات «السلة»
جابر الشريفي

توج فريق الكويت  Bبلقب
بـطــولــة ثــاث ـيــات الـسـلــة 3x3
فــي نسختها ا لـســا بـعــة ،بعد
تغلبه على منافسه القادسية
 ،Bا لـ ــذي ح ــل ثــا ن ـيــا بنتيجة
 ،9-21فــي ا لـمـبــاراة النهائية
لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـ ـت ـ ــي اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت
فـعــا لـيــا تـهــا أ م ــس عـلــى صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،وج ــاء
بــر قــان  Aفــي ا لـمــر كــز الثالث،
ب ـعــد تـغـلـبــه ع ـلــى ال ـكــويــت A
بنتيجة .15-17
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام ال ـب ـط ــول ــة ق ــام
رئيس االتحاد رشيد العنزي،
ونائب الرئيس خليل ابراهيم،
ونــائــب رئ ـيــس ن ــادي الـكــويــت
ب ـ ـ ــدر الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـم ــي ،واعـ ـ ـض ـ ــاء
مجلس ادارة االتحاد بتتويج
الفرق الثالثة االولى.

وبذلك كسب نادي الكويت
 3ن ـ ـقـ ــاط ف ـ ــي كـ ـ ــأس ا ل ـت ـف ــوق
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ،ون ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
نقطتين فــي ا لـمــر كــز ا لـثــا نــي،
وحـ ـص ــل بـ ــرقـ ــان ع ـل ــى نـقـطــة
أيضا في كأس التفوق العام
للعبة ،بحصوله على المركز
الثالث ،بعد اعتماد البطولة
في سجالت االتحاد الرسمية
م ـ ــن هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة الـ ـت ــي
وض ـع ـت ـهــا ف ــي ك ــأس ال ـت ـفــوق
العام للعبة.
وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة 18
فــر يـقــا مـثـلــوا  9أ ن ــد ي ــة ،حيث
شــارك البعض بفريقين ،و 3
أندية بفريق وا حــد ،و لــم تقم
ال ـب ـطــولــة ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار فـ ـ ـي ـ ــروس
كـ ــورونـ ــا ،وح ـص ــل ع ـل ــى أول
ل ـق ــب ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــا ال ـن ـصــر،

«عمومية» عادية
التحاد السلة اليوم

العبو األبيض يحملون الكأس ويتوسطهم رئيس وأعضاء االتحاد
و نــال القادسية آ خــر لقب في
الموسم قبل الماضي.
من جانبه ،أكد رشيد العنزي

ان العمل جار على تنظيم عدد
م ــن ال ـب ـط ــوالت ف ــي  ،3x3لــرفــع
تـصـنـيــف ال ـل ـع ـبــة ف ــي االت ـح ــاد

مواجهة ثأرية بين السالمية والقادسية في «ممتاز اليد»
•

محمد عبدالعزيز

تتجدد المواجهات الثأرية في الدوري
الممتاز لكرة اليد ،حين يلتقي في الرابعة
والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ع ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم ال ـق ــادس ـي ــة
مــع الـســالـمـيــة ضـمــن الـجــولــة الـثــامـنــة من
ال ـم ـســاب ـقــة ،وي ـل ــي ذلـ ــك مـ ـب ــارات ــان ضمن
نفس المرحلة إذ يلعب في الـ  6.15دقيقة
م ـســاء ال ـكــويــت م ــع كــاظ ـمــة وف ــي الـثــامـنــة
مـســاء يلتقي بــرقــان مــع الـعــربــي ،وتجري
جميع المباريات على صالة الشيخ سعد
العبدالله بمنطقة صباح السالم.
وت ـع ـت ـبــر الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى الـ ـي ــوم بين
شريكي الوصافة السالمية الثاني بفارق
األه ـ ــداف ع ــن ال ـقــادس ـيــة ال ـثــالــث ورص ـيــد
واح ــد  12نقطة ،هــي الـلـقــاء المنتظر لما
ً
تحمله في طياتها من صراع ساخن جدا،
ويطمح فيها األول للثأر من هزيمته في
مباراة الذهاب ،ويأمل الثاني تأكيد تفوقه
النوعي على السماوي وإيقاف زحفه على
المقدمة التى يسعى الجميع للوثوب عليها
ً
حاليا بعد التراجع الملحوظ الذي يشهده
مستوى الكويت في الفترة األخيرة.
ومرة أخرى سيعتمد مدرب السماوي د.
أحمد فوالذ على اللياقة البدنية والسرعة
ً
المتوفرة بين العبيه خصوصا في تنفيذ
الهجوم المعاكس المقترن بتألق الحارس
المميز حسن صفر وكذلك التحول السريع
من الدفاع للهجوم.
وسـيـسـتـمــر غ ـي ــاب ن ـجــم ال ـف ــري ــق علي
البلوشي بداعي اإلصابة.
وعلى الجانب اآلخ ــر ،سيحاول مــدرب
األصـفــر ولـيــد فـيــروز اسـتـغــال معنويات
العبيه المرتفعة وعناصر الخبرة المتوفرة
في فريقه إلجهاض أحــام السماوي عبر
ال ـه ـج ــوم ال ـم ـن ـظــم ال ـم ـق ـتــرن بـتـصــويـبــات

ال ــدول ــي ،كــاشـفــا أن لجنة ،3x3
بــرئــاســة أم ـيــن ال ـســر الـمـســاعــد
ع ــوي ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،ت ـ ـ ــدرس فـتــح

البطولة القادمة لالعبين غير
المقيدين في االندية ،لنشر هذه
اللعبة بشكل أكبر.

 3مباريات في ربع نهائي كأس
الطائرة اليوم
تقام اليوم ثالث مباريات ضمن منافسات
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي لـبـطــولــة ك ــأس االت ـحــاد
لـلـكــرة ال ـطــائــرة ،حـيــث يـلـتـقــي فــي الـخــامـســة
مساء القادسية مــع الساحل ،و فــي السابعة
مـ ـس ــاء مـ ـ ـب ـ ــاراة اخ ـ ـ ــرى ت ـج ـم ــع بـ ـي ــن كــاظ ـمــة
وال ـج ـه ــراء ،وت ـجــرى ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد بـ ـمـ ـجـ ـم ــع ص ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ س ـعــد
العبدالله بمنطقة صباح السالم ،بينما يلعب
في السادسة مساء العربي مع اليرموك على
صالة نادي الساحل.
وك ــان ــت م ـبــاريــات الـ ــدور الـتـمـهـيــدي الـتــي
جــرت امــس االول ،اسـفــرت عــن فــوز الـيــرمــوك
ع ـلــى الـصـلـيـبـيـخــات بـنـتـيـجــة ثــاثــة اش ــواط
مقابل شوط واحد ،وجاء ت النتائج كالتالي
(  ،)23 -25 ،15 -25 ،16 -25 ،27 -25و بـنـفــس

جانب من المواجهه السابقة بين القادسية والسالمية
واخ ـت ــراق ــات ع ـبــدال ـعــزيــز نـجـيــب وم ـهــدي
الـقــاف ونــاصــر بــوخـضــرا ،تــاركـيــن مهمة
حــراســة عــريــن الـفــريــق على عــاتــق سلمان
مزعل.

الكويت وكاظمة
وفي المباراة الثانية ،يخشى الكويت
الـمـتـصــدر  14نـقـطــة وال ـســاعــي إليـقــاف
نــزيــف ال ـن ـقــاط وت ـعــويــض س ـقــوطــه في
ف ــخ ال ـت ـع ــادل أمـ ــام ال ـعــربــي ف ــي الـجــولــة
الماضية ،من مفاجآت البرتقالي األخير
بنقطة واحدة والطامع في استغالل حالة
عدم االتزان التي يعانيها األبيض للثأر

من هزيمته في مباراة الذهاب والهروب
من قاع الترتيب.

العربي وبرقان
وفي المباراة الثالثة ،سيسعى األخضر
الرابع بـ  7نقاط الستغالل معنوياته العبيه
المرتفعة لتكرار الفوز على برقان الخامس
بنقطتين والطامع كذلك في الثأر من هزيمته
في مباراة الذهاب وإيقاف تقدم األخضر.

خيطان يحافظ على القمة
وعلى جانب آخر ،أسفرت نتائج مباريات
ال ـجــولــة ال ـســاب ـعــة ل ـ ــدوري ال ــدرج ــة االول ــى

نهضة بركان بطل كأس االتحاد اإلفريقي

التي جرت أمس األول عن فوز خيطان علي
الصليبيخات  ،18 -23واليرموك على النصر
 32-34وال ـش ـب ــاب عـلــى الـتـضــامــن ،29-43
والفحيحيل على الساحل  16-27والقرين
على الجهراء .25-28
وبذلك حافظ خيطان على الصدارة بـ 12
ً
نقطة يليه الشباب ثانيا بــ 11نقطة بينما
احـتــل الفحيحيل الـمــركــز الـثــالــث والـقــريــن
الــرابــع وال ـيــرمــوك الـخــامــس برصيد واحــد
 10نقاط ،وبقي النصر في المركز السادس
ً
والصليبيخات سابعا بــ 6نقاط والجهراء
ً
ً
ثامنا بـ  3نقاط والساحل تاسعا بنقطتين
ً
والتضامن أخيرا بدون رصيد.

تعقد الجمعية العمومية
التحاد كرة السلة في السابعة
مـســاء الـيــوم اجتماعا عاديا
الع ـت ـمــاد الـتـقــريــريــن الـمــالــي
واإلداري ،بمقر االت ـحــاد في
صباح السالم.
وكانت "عمومية" االتحاد
تـ ـ ــأج ـ ـ ـلـ ـ ــت ،ح ـ ـي ـ ــث ك ـ ـ ـ ـ ــان م ــن
المفترض أن تقام قبل أبريل
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـيــد أن اإلج ـ ـ ــراءات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـب ــروت ــوك ــول
الصحي حــد مــن التجمعات،
م ـمــا أدى إل ــى تــأجـيـلـهــا إلــى
الشهر الجاري ،بعدما وجهت
هيئة الرياضة االتحادات إلى
ضـ ــرورة ان ـع ـقــاد الـجـمـعـيــات
العمومية في أكتوبر الجاري
ونوفمبر المقبل.
ولـ ــم ي ـت ـلــق م ـج ـلــس إدارة
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد أي مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح م ــن
األندية لعرضه على الجمعية
العمومية اليوم ،حيث ينص
ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي ع ـلــى أنــه
يقدم المقترح قبل الجمعية
العمومية بشهر.

الـنـتـيـجــة ف ــاز ال ـج ـهــراء عـلــى ال ـش ـبــاب بــواقــع
( ،)21-25 ،26-24 ،19-25 ،23-25كـمــا تغلب
الساحل على التضامن بثالثة اشواط مقابل
الشيء (.)22-25 ،17-25 ،14-25
من جهة أخرى تأهل فريق الكويت للدور
نصف النهائي من البطولة ،بعد فــوزه على
برقان بثالثية نظيفة ،وجاء ت نتائج االشواط
(.)14-25 ،15-25 ،13-25
وبذلك سيلعب األبيض في نصف النهائي
مع الفائز من لقاء العربي مع اليرموك ،بينما
يلتقي في المباراة الثانية الفائزان من لقاء
القادسية مع الساحل ،وكاظمة مع الجهراء.

سلة الشباب تعاقدت مع «الرباعي»
تعاقد مجلس إدارة نادي
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ــع الع ـ ـبـ ــي ف ــري ــق
ً
ن ـ ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة س ــابـ ـق ــا ب ــدر
ا لـمـطـيــري و مـحـمــد الرجيبة،
بــاإلضــافــة إل ــى الع ـبــي فــريــق
ً
نادي الكويت وكاظمة سابقا
األخـ ــويـ ــن ف ـي ـصــل وع ـبــدال ـلــه
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،لـ ـت ــدعـ ـي ــم ص ـف ــوف
ً
ا لـشـبــاب ،ا سـتـعــدادا للموسم
المقبل.
وكــانــت "الـجــريــدة" أشــارت
األس ـبــوع الـمــاضــي إل ــى قــرب

انتقال الالعبين األربعة الى
س ـلــة ال ـش ـب ــاب ،ب ـعــد االت ـف ــاق
عـ ـل ــى ج ـمـ ـي ــع ب ـ ـنـ ــود ال ـعـ ـق ــد،
وب ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـكـ ــون الـ ـشـ ـب ــاب قــد
أ ن ـهــى ا س ـت ـعــدادا تــه للموسم
ال ـم ـق ـبــل م ــن خـ ــال ال ـتــوق ـيــع
مع هؤالء األربعة ،باإلضافة
إ لــى تـجــد يــد عـقــود الالعبين
محمد المال ،وصانع األلعاب
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ح ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ـش ـم ــل
ال ـق ــائ ـم ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ك ــا م ــن:
م ـ ـشـ ــاري ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان ،وراش ـ ــد

ال ـ ــراش ـ ــد ،وأحـ ـم ــد الـ ـص ــراف،
وعـبــدالـحـلـيــم م ـنــذر ،وأحـمــد
ال ـقــاف ،وإبــراهـيــم الـشـمــري،
وعـ ـ ـل ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوار ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
جوهر ،وصالح علي ،ومحمد
راض ـ ــي ،وم ـن ـص ــور ال ـع ـنــزي،
وطالل المري.

قمة بين النصر واألهلي و«إعادة» للهالل مع أبها
في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

العبو النهضة يحملون كأس البطولة
توج نهضة بركان المغربي
بـ ـلـ ـق ــب ب ـ ـطـ ــل مـ ـس ــابـ ـق ــة كـ ــأس
االت ـحــاد اإلفــريـقــي لـكــرة الـقــدم،
بفوزه على بيراميدز المصري
-1صفر ،أمس األول ،في المباراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـل ــى م ـل ـعــب األم ـي ــر

مـ ـ ــوالي ع ـب ــدال ـل ــه فـ ــي الـ ــربـ ــاط،
أمـ ــام م ــدرج ــات خ ــاوي ــة بسبب
اإلج ــراء ات االحترازية المتبعة
في ظل تفشي فيروس كورونا.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل الـ ـ ـب ـ ــوركـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــي
يــوســوفــو داي ــو ه ــدف الـمـبــاراة

بيراميدز يقيل مدربه وإيهاب
جالل األقرب لخالفته
قررت إدارة نادي بيراميدز المصري إقالة الكرواتي أنتي
تشاتشيتش مــدرب فريق الـكــرة األول بــالـنــادي بعد خسارة
لقب بطولة الكونفدرالية اإلفريقية على يد فريق نهضة بركان
المغربي.
وأعطى مسؤولو بيراميدز المدرب الكرواتي فرصة نهائية
وهــي الـفــوز بلقب الكونفدرالية وذلــك بعدما فشل فــي إدارة
المباريات المهمة للفريق وعلى رأسها مباراة األهلي التي
انتهت بالتعادل السلبي رغم طرد عمرو السولية في الدقيقة
 ،40بجانب خسارته من الزمالك في نفس المسابقة.
ومن المقرر أن تعقد إدارة بيراميدز اجتماعا خالل ساعات
الختيار المدرب الجديد للفريق ويعد إيهاب جالل مدرب فريق
مصر للمقاصة السابق المرشح األقوى لخالفة تشاتشيتش
بجانب أنه سيتم عرض السيرة الذاتية لبعض المدربين من
أوروبـ ــا وأمـيــركــا الالتينية فــي حــال االع ـتــراض عـلــى تعيين
إيهاب جالل.

الوحيد في الدقيقة  ،15وعوض
نهضة بــركــان خسارته نهائي
ن ـس ـخ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي أمـ ــام
ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ب ــرك ــات
الترجيح ( ،)5-3بعد تبادلهما
ال ـف ــوز ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا بنتيجة
واحدة (-1صفر) ،وتوج باللقب
للمرة األولى في تاريخه.
وه ــو الـلـقــب الـثــانــي للفريق
ال ـم ـغ ــرب ــي م ـن ــذ تــأس ـي ـســه ع ــام
 ،1970بعد لقب كــأس المغرب
العام قبل الماضي ،وبات نهضة
ب ــرك ــان خ ــام ــس ف ــري ــق مـغــربــي
يـ ـت ــوج ب ـل ـق ــب ال ـم ـس ــاب ـق ــة بـعــد
الجيش الملكي ( )2005والمغرب
الفاسي ( )2011والفتح الرباطي
( )2010والـ ــرجـ ــاء ال ـب ـي ـضــاوي
(.)2018
فــي الـمـقــابــل ،ك ــان بيراميدز
يمني النفس بإحراز اللقب في
أول م ـش ــارك ــة ق ــاري ــة ،وإب ـقــائــه
مصريا بعدما توج به الزمالك
في الموسم الماضي.
وأقـيــم ال ــدور النهائي للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة واحـ ـ ـ ــدة،
على غــرار دور االربـعــة ،بسبب
كورونا ،الذي فرض أن يحتضن
المغرب مباريات الدورين بنظام
التجمع.
(أ ف ب)

يتواجه النصر مع األهلي في مباراة مرتقبة اليوم
في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة
القدم في السعودية ،فيما يلتقي الهالل بطل الدوري مع
أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام.
وكــانــت ال ـم ـبــاراتــان مـقــررتـيــن فــي م ــارس الـمــاضــي
لكنهما تأجلتا بسبب تفشي كورونا.
ويصطدم األهلي بالنصر في مباراة من العيار الثقيل
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ،بعد
فــوز النصر الشهر الماضي على مواطنه -2صفر في
ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.
ولــم يجد األهـلــي ،صاحب الــرقــم القياسي فــي عدد
التتويجات باللقب ،صعوبة كبيرة فــي التأهل لهذا
ال ـ ــدور ،حـيــث تـغـلــب عـلــى ال ـج ـنــدل  1-4وال ـن ـجــوم 1-3
والفيحاء  0-1والوحدة .1-2
ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ النهائي
للمرة التاسعة عشرة فــي تــاريــخ البطولة التي أحــرز
لقبها  13مرة.

فــي الـمـقــابــل ،تــأهــل الـنـصــر حــامــل الـقــب 6
مــرات لهذا ال ــدور دون عناء يــذكــر ،إذ تفوق
على عفيف  1-5ثم البكيرية  ،1-4وضمك ،1-4
ً
وأخيرا تغلب على العدالة .0-1
وي ـط ـم ــح إل ـ ــى عـ ـب ــور م ـض ـي ـفــه وب ـل ــوغ
النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه،
ومن ثم البحث عن اللقب الذي لم يحققه منذ
عودة المسابقة عام .2008
وجــاء ت بداية األهلي في الــدوري مميزة ،حيث حقق
فوزين على الباطن والوحدة ،بينما تلقى النصر ،بخالف
المتوقع ،خسارتين امام الفتح والتعاون ،وكادتا تطيحان
مدربه البرتغالي روي فيتوريا المطالب بتحسين الصورة.
ويعود الى النصر بعض الالعبين المؤثرين الذين
غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب اإلصابة ،فيما
ً
يدعمهم البرازيلي بـيـتــروس ،الــذي تــم قيده بــدال من
النيجيري احمد موسى ،والتعاقد مع المهاجم رائد
الغامد من الرائد.

ويسعى الهالل إلى حجز مقعده في نهائي الكأس
للمرة السادسة عشرة في تاريخه ،عندما يستقبل
أبها على ملعب األمير فيصل بن فهد بالرياض ،في
ً
مباراة تبدو سهلة نسبيا على الورق لبطل الدوري
الفائت.
وكـ ــان ال ـفــري ـقــان الـتـقـيــا الـخـمـيــس ال ـمــاضــي في
الــدوري ،وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها
بالتعادل بهدف لمثله.
(أ ف ب)

رضائيان يقود الدحيل إلى فوز قاتل على الريان

ً
السد لقن األهلي درسا وانتزع صدارة الدوري القطري
قلب فريق الدحيل تأخره بهدف نظيف أمام
مضيفه الريان إلى فوز  ،1-2خالل المباراة التي
جمعتهما أمس األول ،ضمن منافسات الجولة
الخامسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وتقدم الريان بهدف سجله ياسين براهيمي
فــي الــدقـيـقــة  ،42وت ـع ــادل الــدحـيــل عــن طريق
البرازيلي دودو في الدقيقة  68من ركلة جزاء،
قبل أن يسجل رامـيــن رضــائـيــان هــدف الفوز
للدحيل فــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت بــدل
الضائع للمباراة.
ورفع الدحيل رصيده إلى  9نقاط في المركز
الرابع ،وتوقف رصيد الريان عند  7نقاط في
المركز الخامس.
وفي المباراة الثانية ،لقن فريق السد مضيفه
األهلي درسا في فنون كرة القدم ،وتغلب عليه
 ،1-7وسجل أهــداف السد هاشم عبداللطيف
(هــدف ـيــن) فــي الــدقـيـقـتـيــن  5و ،35ورودري ـغ ــو

تاباتا في الدقيقة  ،12وأكرم عفيف في الدقيقة
 ،30وســانـتــي كـ ــازورال فــي الــدقـيـقــة  ،34ونــام
ت ــاي هــي فــي الــدقـيـقــة  ،85وأح ـمــد ب ــدر سيار
فــي الدقيقة األول ــى مــن الــوقــت بــدل الضائع
للمباراة.
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـج ــل هـ ـ ــدف األهـ ـل ــي
الوحيد نبيل الزهر في الدقيقة
 ،54ورفــع السد رصيده إلى 13
نقطة ،لينتزع صدارة الترتيب،
بينما توقف رصيد األهلي عند
 12نقطة في المركز الثاني.
(د ب أ)

جانب من مباراة الدحيل
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الخطأ ممنوع على ريال مدريد ...وبايرن لمواصلة سلسلة انتصاراته
يحل ً ريال مدريد اإلسباني
ضيفا على بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني،
في حين يلعب بايرن
ميونيخ حامل اللقب أمام
لوكوموتيف موسكو الروسي،
في الجولة الثانية من
مسابقة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

اليوم انطالق
الجولة الثانية
من مسابقة دوري
أبطال أوروبا

سيحاول ريال مدريد اإلسباني حامل الرقم القياسي
في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا ( 13لقبا) تحاشي
خسارة ثانية تواليا في مستهل مشواره القاري ،وذلك
عـنــدمــا يـحــل ضيفا عـلــى بــوروسـيــا مونشنغالدباخ
األلماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة
الثانية اليوم.
وت ـض ــم ال ـم ـج ـمــوعــة اي ـض ــا إن ـت ــر م ـي ــان اإلي ـطــالــي
وشاختار دانيتسك االوكراني.
وسقط الفريق الملكي على ملعبه بصورة مفاجئة
أمـ ــام شــاخ ـتــار  3-2ف ــي مـ ـب ــاراة أراح خــال ـهــا مــدربــه
الفرنسي زين الدين زيدان بعض العبي الصف األول
ّ
في الشوط األول الذي تخلف فيه صفر ،3 -قبل ان يزج
بـهــم فــي الـثــانــي مــن دون أن ينجح فــي ال ـخــروج ولــو
بنقطة واحدة.
ل ـكــن م ــدري ــد ي ــدخ ــل ال ـم ـب ــاراة مـنـتـشـيــا ب ـف ــوزه في
الكالسيكو على غريمه التقليدي برشلونة  1-3في عقر
دار االخير ملعب كامب نو في مباراة،
ظهر فيها فريق العاصمة ،مصمما
على محو خسارتين متتاليتين،
واألخرى كانت في الدوري المحلي
ع ـلــى أرضـ ــه أي ـض ــا ص ـف ــر 1 -أم ــام
ق ــادش الـعــائــد الــى الــدرجــة األولــى
ألول مرة منذ موسم .2006 -2005
وأمل قائد الفريق وقطب
دفاعه سيرخيو
رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن

يكون فريقه خــرج مــن األزم ــة المرحلية التي مــر بها
بعد الفوز الالفت على الفريق الكاتالوني السبت بقوله
"دائـمــا مــا يمر أي فريق خــال الموسم بفترة سيئة،
ونأمل أن تكون هذه األزمة استمرت أسبوعا ال أكثر".
أمــا زيــدان الــذي قــاد ريــال مدريد الــى الفوز بــدوري
أبطال أوروبا  3مرات تواليا من  2016الى  2018والى
لقب الدوري المحلي الموسم الفائت ،فأكد ثقته بالعبي
فريقه بقوله "لقد فزت بالكثير من األلقاب مع هؤالء
الالعبين .سأبقى معهم الى النهاية".
وكان زيدان قد اعترف بمسؤوليته عن الخسارتين
أم ــام ق ــادش وشــاخـتــار بقوله "لطالما قمت بانتقاد
ذاتي دائما ،إنه الحافز الذي يدفعني الى التطوير .بعد
الخسارة ،كل االنتقادات تصب عليك لكونك المدرب
وهذا أمر طبيعي".

شاختار للثأر من إنتر
وفي المباراة الثانية ،يحل إنتر ميالن ضيفا على
شاختار فــي مـبــاراة ثــأر يــة للثاني ا لــذي خسر أ مــام
منافسه بخماسية نظيفة في نصف نهائي الدوري
األورو بــي (يوروبا ليغ) لدى استئناف النشاط في
اغسطس الماضي ،قبل أن يخسر الفريق اإليطالي
النهائي أمام إشبيلية اإلسباني .3-2
و يـعــول الفريق اإل يـطــا لــي بقيادة مــدر بــه المحنك
أ نـتــو نـيــو كــو نـتــي عـلــى هــدا فــه البلجيكي
روميلو لوكاكو الذي سجل  10أهداف
هذا الموسم في مختلف المسابقات
وأنقذ فريقه من الخسارة على
أرض ـ ــه ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ــى
ب ــإدرا ك ــه ا ل ـت ـعــادل  2-2مع
بوروسيا مونشنغالدباخ.

بايرن يواجه لوكوموتيف

ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ

كروس نجم ريال مدريد

مــن جـهـتــه ،يـحــل بــايــرن مـيــونـيــخ حــامــل
ال ـل ـقــب ض ـي ـفــا ع ـلــى لــوكــومــوت ـيــف مــوسـكــو
الروسي ضمن منافسات المجموعة األولى،
ووج ــه ال ـع ـمــاق ال ـبــافــاري رســالــة قــويــة الــى
م ـنــاف ـس ـيــه ع ـنــدمــا اك ـت ـســح ات ـل ـت ـي ـكــو مــدريــد
االس ـب ــان ــي ال ـع ـن ـيــد بــربــاع ـيــة نـظ ـي ـفــة .ورف ــع
بــا يــرن ر صـيــده مــن اال ن ـت ـصــارات المتتالية
في المسابقة القارية الى  13فوزا.
ويبدو الفريق البافاري مؤهال لالحتفاظ
ب ـل ـق ـبــه ،ن ـظ ــرا ل ـم ـس ـت ــواه ال ـث ــاب ــت وت ــراج ــع
ق ــوة قـطـبــي ال ـك ــرة اإلس ـب ــان ــي ريـ ــال مــدريــد
وبرشلونة ،إضافة ا لــى عــدم ثبات مستوى
باريس سان جرمان الفرنسي.
وكان بايرن قد عاد بفوز كاسح بـ "خماسية"

اختبار سهل لليفربول

وفي المجموعة الرابعة ،يخوض ليفربول بقيادة
ثــاث ـيــة ال ـه ـجــومــي الـ ـن ــاري ال ـمــؤلــف م ــن الـمـصــري
محمد صالح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي
رو بــر تــو فيرمينو ا خـتـبــارا سـهــا ضــد ميدتيالند
الدنماركي الذي استقبلت شباكه رباعية
م ــن أت ــاالنـ ـت ــا اإليـ ـط ــال ــي ع ـل ــى أرض ـ ــه فــي
الجولة األولى.
وح ـق ــق ل ـي ـفــربــول فـ ــوزا ثـمـيـنــا
خ ـ ـ ـ ـ ــارج م ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــه ض ـ ـ ــد اي ـ ــاك ـ ــس
أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام بـ ـه ــدف ي ـت ـي ــم فــي
الجولة األولى.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي
ل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــول
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــس ف ــي
بلوغ النهائي
للمرة الثالثة في
غ ـ ـضـ ــون  4س ـ ـنـ ــوات،
بـ ـع ــد أن خـ ـس ــر م ــوا جـ ـه ــة
الـلـقــب ع ــام  2018أم ــام ريــال
مـ ــدر يـ ــد  ،3 -1قـ ـب ــل أن ي ـت ــوج
ب ـل ـق ـبــه الـ ـق ــاري ال ـخ ــام ــس ع ــام
 2019بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى م ــوا طـ ـن ــه
توتنهام.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ضـمــن
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ي ـل ـت ـقــي
أت ــاالنـ ـت ــا مـ ــع ض ـي ـف ــه اي ــاك ــس
ف ــي مـ ـب ــاراة ال يـمـكــن لــأخـيــر
ان ي ـف ــرط ب ـه ــا ،ألن خ ـســار تــه
تـعـنــي أ ن ــه سيبتعد عــن أ حــد
أ بــرز منافسيه على البطاقة
الثانية بفارق  6نقاط.
وإذا ك ـ ــان ا ت ــاال نـ ـت ــا حـقــق
ف ـ ـ ــوزا ع ــريـ ـض ــا فـ ــي ال ـج ــول ــة
األو ل ــى ،فهو يعاني محليا
ب ـع ــد ت ـع ــرض ــه ل ـخ ـســارت ـيــن
ت ــوال ـي ــا ب ـعــد  3ان ـت ـص ــارات
منذ مطلع الموسم ،وكان
آخ ــره ــا ع ـل ــى أرض ـ ــه ام ــام
سمبدوريا .3-1
سمولوف نجم لوكوموتيف

برغامو الجريحة تستقبل
«األبطال» للمرة األولى

بنزيمة نحو استعادة الوصل مع الشباك
ّ
يتعين على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة،
الذي سجل هدفا واحدا لريال مدريد اإلسباني في
 7مباريات في مختلف المسابقات خالل الموسم
الحالي ،استعادة شهيته التهديفية ،في ظل عدم
نجاعة كبيرة في خط المقدمة للفريق الملكي،
ً
عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغالدباخ
األلماني اليوم.
وي ـبــدو أن بـنــزيـمــة لــم يـعــد ق ــادرا وح ــده على
حمل فريقه على كتفيه ،السيما في ظل استمرار
غ ـيــاب البلجيكي ادي ــن هـ ــازار بــداعــي اإلصــابــة،
ووجود البرازيلي رودريغو على مقاعد الالعبين
االحتياطيين ،وعدم اكتمال لياقة الصربي لوكا
يوفيتش ،وماركو أسنسيو.
وكان بنزيمة شارك في مطلع الشوط الثاني من
المباراة ضد شاختار دانييتسك األوكراني ،عندما
كان فريقه متخلفا بثالثية نظيفة ،لكنه لم يتمكن
من قلب األمور في مصلحة فريقه.
وش ــارك بنزيمة فــي مـبــاراة الكالسيكو ()3-1
أساسيا ،ولــم ينجح فــي التسجيل مــرة جديدة،
لـكـنــه لـعــب تـمــريــرة حــاسـمــة سـجــل مـنـهــا زميله
االوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدف االفتتاح.
ويبدو أن سيناريو الموسم الماضي ّ
يتكرر هذا

ن ـظ ـي ـف ــة فـ ــي آخ ـ ــر م ـ ــرة واج ـ ـ ــه ف ـي ـه ــا ل ــوك ــوم ــوت ـي ــف
بموسكو ،وذلك في دور المجموعات لمسابقة كأس
االتحاد األوروبي في سبتمبر .1995
في المقابل ،يسعى أتلتيكو مدريد الى استعادة
توازنه عندما يستقبل سالزبورغ النمسوي ضمن
المجموعة ذاتها.

الموسم أيضا من حيث النجاعة التهديفية
لـمـهــاجـمــي ريـ ــال م ــدري ــد ،فـفــي ال ــوق ــت ال ــذي
سجل فيه بنزيمة  27هدفا في  48مباراة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات ،لـكــن ثــانــي
الهدافين كــان قائد الفريق وقطبه
الدفاعي سيرخيو راموس مع 13
هدفا .أما المهاجمان البرازيليان
فينيسيوس جونيور ورودريغو
فسجال  7و 5أهداف تواليا ،وهي
نسبة ضئيلة.
ي ــذك ــر ان ب ـنــزي ـمــة س ـجــل 170
هدفا في  355مباراة في الدوري
اإلس ـبــانــي مـنــذ انـتـقــالــه ال ــى ريــال
مــدريــد قــادمــا مــن ل ـيــون الفرنسي
ع ـ ـ ــام  ،2009م ـ ــا ي ـج ـع ـل ــه خ ــا م ــس
أفضل هــداف في تاريخ ناديه بعد
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
( 312هدفا) اإلسباني راوول (،)228
األرجنتيني-اإلسباني الفريد دي
ستيفانو ( )216وسانتيانا (.)186

بنزيمة

ّ
بيركاسي،
يتابع الثري أنتونيو
مالك نــادي أتاالنتا اإليطالي رحلة
أح ــام ــه ،وآخ ــره ــا سـيـتـحـقــق ال ـيــوم
ع ـنــدمــا ُي ـع ــزف نـشـيــد دوري أب ـطــال
أوروبا في كرة القدم للمرة األولى في
المدينة اللومباردية التي عصف بها
فيروس كورونا المستجد.
"أن تخوض دوري أبطال أوروبــا
في برغامو ،فهذا أمر مهم من الناحية
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،لـ ـك ــن مـ ــن وجـ ـه ــة نـظــر
عاطفية أيضا" ،وذلك حسبما يقول لـ
"فرانس برس" فابيو جيناري ،مؤلف
ُ
كتاب نشر أخيرا حول الرحلة الرائعة
ألتاالنتا في الدوري اإليطالي ودوري
أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ويضيف "هناك فائدة اجتماعية
باستضافة هكذا مسابقة ،نــوع من
الـنـهــوض لـمــديـنــة ك ــان ُيـنـظــر اليها
كبؤرة للجائحة".
وك ــان ــت مـقــاطـعــة بــرغــامــو األكـثــر
ت ـ ـضـ ــررا فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا مـ ــن ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بــري ـش ـيــا.

مودريتش يتحدث عن مستقبله مع الملكي
أتم الكرواتي لوكا مودريتش  350مباراة شارك فيها
مع ريال مدريد ،خالل مباراة الكالسيكو التي ترك فيها
بصمته بإحراز أول هدف له في شباك البرشا ،وذلك
في موسم قد يكون األخير له مع الفريق الملكي ،وفي
ظل عــدم وجــود مفاوضات معه من قبل اإلدارة حول
تجديد عقده الذي سينتهي في  30يونيو  ،2021لكنه
بدا متفهما ألي قرار يتخذه النادي.
وق ــال الــاعــب ،فــي تصريحات لمجلة " ،442حتى
هذه اللحظة أنا مستمر مع ريال مدريد ،ويتبقى لي
عام ،وبعد ذلك سنرى ما سيحدث ،أنا في حالة جيدة،

وآمل أن أواصل اللعب لسنوات عديدة ،ألكون صريحا
لم أفكر كثيرا في هذا األمــر ،كامل تركيزي حاليا مع
ريال مدريد ،وفي األشياء التي من الممكن أن نحققها
هذا الموسم ،هذا هو هدفي الوحيد".
وأردف" :بعد ذلك سأجلس مع اإلدارة للبحث عن حل
مناسب لجميع األطراف ،أنا هنا منذ  8مواسم رائعة،
وتربطني عالقة مع جميع األشخاص في النادي ،أيا
كان ما سيحدث لن تكون هناك مشكلة".
وبالنسبة لمودريتش اللعب للميرينغي "كان حلما
وبات حقيقة" ،وأوضح أنه يمتلك ذكريات ال تنسى وقت

وفي المجموعة الثالثة ،يحل مانشستر سيتي
اإلنـكـلـيــزي الـســاعــي الــى إح ــراز بــاكــورة الـقــابــه في
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة األه ـ ــم ،ض ـي ـفــا ع ـلــى مــرسـيـلـيــا
الفرنسي الفريق الوحيد من بالده حتى اآلن الذي
توج باللقب القاري ،وكان ذلك عام .1993
وسيخوض ا لـ "سيتيزنز" المباراة على األرجح
فـ ــي غـ ـي ــاب م ـهــاج ـم ـيــه األس ــاسـ ـيـ ـي ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي
سـيــرخـيــو اغــويــرو ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــإصــابــة مـجــددا
خ ــال م ـب ــاراة فــري ـقــه ض ــد وس ــت ه ــام ،إض ــاف ــة الــى
البرازيلي غابريال جيزوس.
وكان مانشستر سيتي قد سقط في ربع نهائي
الـمــوســم الـمــاضــي عـلــى يــد فــريــق فــرنـســي آخــر هو
ليون بخسارته أمامه .3-1

توقيعه للفريق ،مؤكدا "لقد كان شعورا ال يصدق ،أكثر
اللحظات التي أتذكرها كان توقيع العقود ،وشعرت
بأنه حقيقة سألعب في صفوف أكبر ناد بالعالم".
وخ ــاض الع ــب الــوســط ال ـكــرواتــي مــع ري ــال مــدريــد
 350مباراة ،وحصل على قميص تذكاري بهذا الرقم
مــن رئـيــس ال ـنــادي فلورنتينو بـيــريــز ،ليصبح بذلك
سادس العب غير إسباني خوضا للمباريات مع الفريق
الملكي ،بعد روبرتو كارلوس وكريم بنزيمة ومارسيلو
وكريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو.
(إفي)

اإلسان بليا العب مونشنغالدباخ

مباريات اليوم
التوقيت

ُ
وق ّدرت الوفيات الزائدة بنحو  7آالف
شخص ،وال تزال مشاهد الشاحنات
ال ـع ـس ـك ــري ــة وهـ ـ ــي ت ـن ـق ــل ال ـن ـع ــوش
ال ـم ـكـ ّـدســة ف ــي ال ـك ـنــائــس عــال ـقــة في
االذهان.
وأثرت األسابيع السوداء من شهر
م ــارس على سـكــان المدينة ودفعت
المقاول بيركاسي إلــى االس ــراع في
عملية تجديد الملعب .وتم مراجعة
الـمـنـشــأة الـتــي اشـتــراهــا ال ـنــادي من
المدينة في عام  ،2017بالكامل لثالثة
أشهر كي تتوافق مع معايير االتحاد
األوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم .وق ــد منحت
الـمـنـظـمــة ال ـق ــاري ــة أت ــاالن ـت ــا ال ـضــوء
األخضر للقيام بذلك.
وف ــي ظ ـهــوره األول ضـمــن دوري
أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي،
خــاض "ال دي ــا" مـبــاريــاتــه فــي ملعب
س ـ ـ ــان س ـ ـيـ ــرو ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـي ــان ــو
ال ـل ــوم ـب ــاردي ــة ،وذل ـ ــك ب ـع ــد ان لـعــب
ضمن الدوري األوروبي "يوروبا ليغ"
المواسم الماضية في ريجو إيميليا.

المباراة

القناة الناقلة

8:55

لوكوموتيف – بايرن ميونيخ

beINSPORTS HD1

8:55

شاختار – انتر ميالن

beINSPORTS HD2

11:00

أتلتيكو مدريد – ريد بول

beINSPORTS HD3

11:00

مونشنغالدباخ – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

11:00

بورتو  -أولمبياكوس

beINSPORTS HD5

11:00

مرسيليا – مانشستر سيتي

beINSPORTS HD6

11:00

ليفربول  -ميتيالند

beINSPORTS HD2

11:00

أتالنتا  -أياكس

beINSPORTS HD4

سان جرمان يسعى لتجديد عقد مبابي
يسعى نــادي باريس ســان جرمان للتفاوض
مــن أجــل تجديد عقد مهاجمه الفرنسي الواعد
كيليان مبابي ،ويضع ذلك أولوية ضمن ملفاته
على حساب نجمه البرازيلي نيمار ،وذلك لضمان
اس ـت ـم ــراره بـصـفــوفــه ف ــي ظ ــل سـعــي ال ـعــديــد من
األنــديــة للحصول على خــدمــاتــه ،وفــي مقدمتها
ريال مدريد.
وسـيــركــز الـمــديــر الــريــاضــي لـ ـ "ب ــي إس جــي"،
ليوناردو ،كل اهتمامه خالل الفترة المقبلة على
إقناع مبابي بتجديد عقده ،الــذي سينتهي في
صيف  ،2022وهو نفس وضع نيمار.
ً
ووفقا لما أكدته صحيفة "ليكيب" الفرنسية

أمس ،فإن ليوناردو سيحظى في مفاوضاته بدعم
والدي الالعب ،اللذين أبديا دعمهما لتمديد عقده
الحالي ،وهما يحظيان بتأثير كبير في قراراته.
وتابع المصدر أنه من أجل إقناع مبابي (21
عاما) سيعرض ليوناردو عليه أن يكون النجم
األبـ ــرز بــالـفــريــق وغ ـيــر ال ـقــابــل لـلـنـقــاش ،وال ــذي
سيقوم عليه مشروع النادي الجديد ،على حساب
نيمار ،الذي قد ال يعارض النادي االستغناء عنه
في حال رفض التجديد ،وذلــك ليس فقط لرغبة
ريــال مدريد في التعاقد معه ،ولكن أيضا أندية
أخرى مثل ليفربول بطل إنكلترا.

فليك :نقوم بعمل جيد واألولوية لـ«البوندسليغا» دي يونغ يكشف عن نصيحة كومان

فليك

ح ــاول م ــدرب بــايــرن ميونيخ هــانــز فليك
ال ـح ــد م ــن ال ـم ـغ ــاالة ف ــي م ــدح ت ـف ــوق فــريـقــه
وح ـظ ــوظ ــه ل ـل ـف ــوز ب ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا
مــرة أخ ــرى ،مشيرا إلــى أن الــوضــع الحالي
لالعبيه سيكون غير مجد عندما يخوضون
التصفيات المباشرة بالتشامبيونز ليغ في
مارس وأبريل المقبلين.
وق ـ ــال ف ـل ـي ــك ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي عـشـيــة
مــواجـهــة لوكوموتيف مــوسـكــو ،ال ـيــوم" ،بــايــرن
دائما مرشح للفوز ،لقد كنا دائما في المنافسة
خالل الربيع ،اآلن نشعر بأننا أقوياء جدا،
لكن هذا غير مفيد في مارس وأبريل
عندما تقام التصفيات المباشرة".
وذك ـ ــر أنـ ــه رغـ ــم ال ــرغ ـب ــة في
ال ـ ـفـ ــوز م ـ ـجـ ــددا ب ـل ـقــب دوري
األبـطــال فإنه يجب أن تكون
األولوية دائما للبوندسليغا،

متابعا" :بالنسبة لي البوندسليغا هي أساس كل شيء.
في البوندسليغا يتقرر ما إذا كنا سنلعب في دوري
األبطال أم ال .بطبيعة الحال دوري األبطال منافسة
مميزة ،وسنحاول أن نكون ناجحين فيها قدر اإلمكان".
وفيما يتعلق بالوضع الحالي للفريق ،أقر فليك بأنه
راض جدا عن أدائه في المباريات الثالث األخيرة ،التي
ٍ
أسفرت عن فوزه أمام أرمينيا بيليفيدل بنتيجة ()1-4
وأتلتيكو مدريد ( )4-0وإينتراخت فرانكفورت (.)5-0
ويمكن أن يعتمد فليك اليوم على سيرجي غنابري،
الذي غاب عن مواجهة أتلتيكو مدريد ،بسبب اشتباه
تبين عدم صحته في إصابته بفيروس كورونا ،وكذلك
ليروي ساني ،الذي كان يعاني إصابة في الركبة وعاد
للظهور السبت ،مسجال هدفا في شباك إينتراخت.
في المقابل ،من المستبعد حاليا مشاركة ألفونسو
ديفيز أمــام لوكوموتيف ،بسبب إصــابــة تعرض لها
في أربطة الكاحل.
(إفي)

قال العب الوسط الهولندي ،فرينكي دي
يونغ ،إن مدربه الحالي ومواطنه رونالد
كــومــان ،نصحه عند التوقيع لبرشلونة،
ب ـع ــدم ال ــذه ــاب ك ـث ـيــرا إل ــى ال ـم ـطــاعــم وأن
يحرص على نفسه وسط حياة الرفاهية
في المدينة الكتالونية ،ألنه يمكن أن تشعر
هناك بأنك في عطلة دائمة.
وأضاف دي يونغ ،في مقابلة مع موقع
االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)" :لقد
تحدثت معه (عبر الهاتف منذ أكثر من عام)
وتحدث لي إيجابا عن النادي وعن مدينة
برشلونة ،قال لي إن كل شيء إيجابي ،لكنه
طلب مني الحرص وعدم الذهاب كثيرا إلى
المطاعم أو أن آكــل كثيرا ،ألن الحياة في
برشلونة جيدة جــدا وأحيانا تشعر أنك
في عطلة طوال العام".
وتــابــع "ق ــال ل ــي :كــن ح ــذرا فــي هــذا،
أ مــا باقي األ مــور ،فهي جيدة جــدا ،في

النهاية كرة القدم هي أهم شيء".
وذكــر العــب الوسط الدولي أن "الحياة
ً
ً
في برشلونة مريحة جدا ،وجيدة جدا ألن
المناخ رائع ،أفضل من هولندا .هنا لدينا
شواطئ ،جبال والناس يعاملونني بشكل
ً
رائع ،أستمتع كثيرا بالحياة في برشلونة"،
لكنه أكد أن أكثر ما يشتاق إليه في بلده
هو أسرته وأصدقاؤه.
واعتبر أن نادي برشلونة "لديه شعبية
كبيرة" فــي هــولـنــدا ،ألن هـنــاك الكثير من
الالعبين الهولنديين احترفوا بصفوفه
"وبالطبع ،يوهان كرويف ،كان أفضل العب
هــولـنــدي فــي كــل الـعـصــور .لـقــد لـعــب هنا
وكان له تأثير كبير على النادي".
وانـتـقــل دي يــونــغ ( 23عــامــا) لصفوف
البرشا في صيف  2019قادما من أياكس
أمـسـتــردام الـهــولـنــدي بعقد يمتد خمسة
مواسم.

دي يونغ
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أوقف ليستر سيتي مسلسل
هزائمه ،بعد أن حقق فوزا
قاتال في عقر دار أرسنال
بهدف نظيف في اللقاء الذي
جمعهما أمس األول على
ملعب "اإلمارات" ،في إطار
الجولة السادسة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

قــاد النجم المخضرم جيمي
فـ ـ ـ ــاردي ف ــري ـق ــه ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
للعودة إلــى طريق االنتصارات
ب ـب ـط ــول ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
الممتاز لكرة القدم ،بعدما أحرز
هدف الفريق الوحيد خالل فوزه
-1ص ـف ــر ع ـلــى مـضـيـفــه أرس ـن ــال
أمس األول في المرحلة السادسة
للمسابقة.
وارت ـفــع رصـيــد ليستر ،الــذي
خـســر أم ــام وس ــت ه ــام يونايتد
وأسـ ـت ــون ف ـيــا ف ــي الـمــرحـلـتـيــن
ال ـم ــاض ـي ـت ـي ــن ،إلـ ـ ــى  12ن ـق ـطــة،
لـيـتـقــدم إل ــى ال ـمــركــز ال ــراب ــع في
ترتيب المسابقة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـج ـمــد رصـيــد
أرسـ ـن ــال ،الـ ــذي تـلـقــى خـســارتــه
الثالثة في البطولة هذا الموسم
والثانية على التوالي ،عند تسع
نقاط في المركز العاشر.
وات ـس ـمــت ال ـم ـب ــاراة ب ــاإلث ــارة
في دقائقها األولى ،حيث أضاع
ليستر فرصة افتتاح التسجيل
في الدقيقة الثانية ،حينما سدد
ج ـي ـمــس م ــاديـ ـس ــون ،تـصــويـبــة
ســاق ـطــة (ل ـ ــوب) خ ـلــف األل ـمــانــي
بيرند لينو حارس ارسنال ،الذي
بعيدا عن مرماه.
كان
ً
ورد أرسـ ـن ــال ب ـه ــدف أحـ ــرزه
بـيـيــر إي ـم ـيــريــك أوب ــام ـي ــان ــغ في
الــدقـيـقــة الــرابـعــة ،ولـكــن ســرعــان
مــا أل ـغــاه حـكــم ال ـم ـبــاراة بــداعــي
التسلل.

أرسنال يفرض سيطرته
وبمرور الوقت ،فرض أرسنال
سيطرته على مجريات األمــور،
حيث أسرع العبوه إيقاع اللعب،
ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع الع ـب ــي لـيـسـتــر
للدفاع.
وكـ ــاد بــوكــايــو س ــاك ــا يفتتح
التسجيل ألرسـنــال فــي الدقيقة
 ،20حينما تلقى تمريرة عرضية
زاحـ ـف ــة م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـي ـس ــرى،
ل ـ ـي ـ ـسـ ــدد مـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة
تصويبة ضعيفة ذهبت ألحضان
شمايكل.
ولم تمر سوى دقيقة واحدة،
حـتــى تــابــع أوبــام ـيــانــغ تـمــريــرة
عرضية من جهة اليسار ،ليسدد
ضــر بــة رأس غـيــر متقنة ذهبت
إلــى ركـلــة مــرمــى ،قبل أن يتلقى
أل ـي ـك ـس ـن ــدر الك ــازي ــت تـ ـم ــري ــرة
عــرض ـيــة م ــن ال ـنــاح ـيــة الـيـســرى
أيضا في الدقيقة  ،25لكنه سدد
ضـ ــربـ ــة رأس ض ـع ـي ـف ــة ف ـ ــي يــد
شمايكل.

الكازيت يضيع فرصة
وأضاع الكازيت فرصة مؤكدة
ال فـتـتــاح التسجيل فــي الدقيقة
 ،29حينما تابع تمريرة عرضية
من الجبهة اليسرى عبر كيران
تيرني ،لكن الكرة مرت من أمام
الالعب الفرنسي بغرابة شديدة،
وه ــو ع ـلــى ب ـعــد خ ـط ــوات قليلة

رياضة

فاردي نجم ليستر سيتي يحرز هدفه في مرمى أرسنال
من المرمى ،ليبعد الدفاع الكرة
لركنية لم تستغل.
وح ــاول العـبــو ليستر تهدئة
اللعب من خالل تمرير الكرة فيما
بينهم ،ليتحقق لـهــم مــا أرادوا
وينتهي الشوط األول بالتعادل
بدون أهداف.
ج ــاءت بــدايــة ال ـشــوط الثاني
هادئة تماما ،حيث حاول ليستر
مبادلة أرسنال الهجمات ،ولكن

دون أي تهديد على المرمى.
دف ــع أرس ـن ــال بـتـبــديـلــه األول
في الدقيقة  49بنزول شكودران
موستافي بدال من ديفيد لويز،
ليرد ليستر بتبديل في الدقيقة
 ،60حيث نزل جيمي فاردي بدال
من دينيس برايت.
وأهدر أرسنال فرصة الفتتاح
التسجيل في الدقيقة  ،67عندما
أرسل أوباميانغ كرة عرضية من

الناحية الـيـســرى ،إلــى هيكتور
ب ـي ـل ـيــريــن ،ال ـخــالــي م ــن الــرقــابــة
تـ ـم ــام ــا ،ال ـ ـ ــذي س ـ ــدد مـ ــن داخـ ــل
المنطقة دون مضايقة من أحد،
على يسار شمايكل ،الــذي أبعد
الكرة بقبضتي يديه.
وجـ ــاء ت الــدقـيـقــة  80لتشهد
هدفا لمصلحة ليستر عن طريق
ف ــاردي ،بـعــد مــا تلقى جينجيز
أوندير تمريرة أمامية ،لينطلق

ب ــال ـك ــرة م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـي ـم ـنــى،
ويـ ــرسـ ــل ع ــرضـ ـي ــة م ـت ـق ـن ــة إل ــى
ف ــاردي ،ال ــذي ســدد ضــربــة رأس
بكل سهولة ،واضعا الكرة داخل
الشباك.
ورفــع فــاردي عــدد أهــدافــه في
مرمى أرسنال إلى  11هدفا خالل
آخ ــر  12م ـب ــاراة جـمـعــت ليستر
بالفريق اللندني.
بـ ــدا االرت ـ ـبـ ــاك واضـ ـح ــا عـلــى

العبي أرسنال عقب هدف فاردي،
الذي أضاع فرصة مؤكدة لتعزيز
النتيجة في الدقيقة  ،89حينما
تلقى تمريرة أمامية انفرد على
إثرها بالمرمى ،غير أن تسديدته
اصطدمت بــرأس ،حــارس مرمى
أرس ـ ـنـ ــال ل ـي ـن ــو ،ل ـت ــذه ــب ال ـك ــرة
ل ــرك ـل ــة رك ـن ـي ــة ل ــم ت ـث ـمــر ع ــن أي
جديد ،وينتهي اللقاء بفوز ثمين
لليستر -1صفر على أرسنال.

فان باستن :دي بيك أخطأ بانضمامه إلى مانشستر يونايتد برشلونة يطلب من السلطات وقف
التصويت على سحب الثقة

فان باستن

يعتقد ماركو فان باستن ،مهاجم منتخب
هولندا السابق لكرة القدم ،أن مواطنه دوني
فان دي بيك ( 23عاما) أخطأ في االنضمام
إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،حيث ال
يحصل على فرصة للعب بصورة منتظمة،
ما قد يؤثر سلبا على مسيرته االحترافية.
وأشار فان باستن إلى أنه كان يتعين على
العــب الــوســط الهولندي الــدولــي االنضمام
إلى فريق آخر ،تتاح له فيه فرصة أكبر للعب
ب ـصــورة منتظمة مــع التشكيلة األ ســا سـيــة
للحفاظ على مستواه.
وك ـ ـ ــان دي ب ـي ــك انـ ـض ــم إل ــى
يــونــاي ـتــد ق ــادم ــا م ــن أيــاكــس
أم ـس ـت ــردام ،ب ـنــاء عـلــى عقد
مـ ــدة  5أعـ ـ ــوام ف ــي نـهــايــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
بـيـنـمــا ق ــال ــت وســائــل
إعـ ـ ـ ـ ــام ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
إن ي ــون ــاي ـت ــد دف ــع
للنادي الهولندي
مـ ـبـ ـلـ ـغ ــا أول ـ ـيـ ــا

قيمته  35مليون جنيه إسترليني (45.59
مليون دوالر) ،مقابل الحصول على خدمات
العب الوسط الشاب.
إال أن دي بيك شارك أربع مرات فقط كبديل
في الــدوري اإلنكليزي الممتاز ،ولــم يشارك
في تعادل يونايتد بدون أهداف مع تشلسي
اللندني السبت الماضي.
ونقلت وســائــل إع ــام بريطانية عــن فان
باستن قوله ،في تصريحات إلحدى قنوات
التلفزيون الهولندية " ،لــم يكن يفترض أن
ينضم دون ــي إل ــى يــونــايـتــد .فـعـنــدمــا تكون
الع ـبــا ج ـيــدا فــإنــك تــرغــب فــي الـلـعــب فــي كل
أسبوع".
وأضاف "ليس من الصواب مطلقا بالنسبة
لالعب مثل دوني خوض  6أو  7مباريات هذا
ً
العام .هذا تأثيره سيئ جيدا على مسيرته.
كالعب كبير كان يفترض عليه النظر مليا في
الخيارات فيما يتعلق بفرصه في المشاركة
في المباريات عند االنضمام لفريق جديد.
كان يتعين عليه االنتظار والتعاقد مع فريق
آخر".

زفيريف يحرز لقب «كولونيا»

زفيريف

تــوج األلماني ألكسندر زفيريف بطال ل ــدورة كولونيا
األلمانية لكرة المضرب ،للمرة الثانية في غضون أسبوعين،
بعد فوزه في النهائي على األرجنتيني دييغو شفارتسمان
بسهولة تامة  6-2و 6-1خالل ساعة و 10دقائق.
وكـ ــان األل ـم ــان ــي ،ال ـبــالــغ  23ع ــام ــا ،والـمـصـنــف سابعا
عالميا ،توج بطال لهذه الدورة األحد الماضي ،بفوزه على
الكندي فيليكس اوجيه الياسيم بمجموعتين
أيضا ،وهو اللقب الـ 13لزفيريف،
ليتحضر بأفضل طريقة لــدورة
ب ــاري ــس األلـ ــف نـقـطــة لـلـمــاسـتــرز
التي تنطلق السبت المقبل.
وهــو الـفــوز الـثــانــي لأللماني
على شفارتسمان ( 28عاما) من
أصل  4مواجهات بينهما ،حارما
األرج ـن ـت ـي ـن ــي مـ ــن ل ـق ـب ــه األول
فــي  2020مــن أصــل  3مباريات
نهائية ،والــرابــع فــي مسيرته من
أصل  10مباريات نهائية.

بارتوميو

إصابة دوناروما وهاوغي
بفيروس كورونا
أع ـ ـلـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي م ـ ـيـ ــان ال ـ ــذي
يتصدر ترتيب الدوري اإليطالي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،إص ــاب ــة ح ــارس ــه
الــدولــي جانلويجي دونــارومــا
وج ـ ـنـ ــاحـ ــه ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي ي ـنــس
بيتر هاوغي بفيروس كورونا
المستجد.
وق ـ ــال م ـ ـيـ ــان ،أم ـ ــس ،وق ـبــل
ساعات من مباراته ضد ضيفه
روما في المرحلة الخامسة من
الــدوري المحلي ،إنه "تبين من
الـنـتــائــج ال ـتــي حـصـلـنــا عليها
م ــن ال ـم ـخ ـت ـبــر م ـس ــاء (األح ـ ـ ــد)،
حالتين إيجابيتين لجانلويجي
دوناروما وينس بيتر هاوغي
وث ـ ــاث ـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء آخ ـ ــري ـ ــن مــن
الفريق".
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أن "ج ـم ـي ـع ـهــم
بدون عوارض ،وتم إخضاعهم
فــورا للعزل المنزلي وتم إبالغ

دوناروما

الـسـلـطــات الـصـحـيــة المحلية،
تـ ــم ال ـ ـيـ ــوم اخـ ـتـ ـب ــار م ـج ـمــوعــة
الفريق بأكملها مرة أخرى وفقا
ل ـل ـب ــروت ــوك ــول ،ولـ ــم ت ـظ ـهــر أي
نتيجة إيجابية جديدة".

كـشـفــت ت ـقــاريــر ري ــاض ـيــة ،أمـ ــس ،أن
ن ــادي بــرشـلــونــة تـقــدم بطلب لحكومة
إقليم كتالونيا بوقف عملية التصويت
ع ـل ــى س ـح ــب ال ـث ـق ــة مـ ــن اإلدارة ال ـتــي
يـتــرأسـهــا جــوسـيــب مــاريــا بــارتــومـيــو،
لدواع صحية جراء جائحة كورونا.
ووفـ ـق ــا ل ـم ــا ذك ــرت ــه إذاع ـ ـ ــة "راك "1
الكتالونية ،فقد تواصل نادي برشلونة
مع نائب رئيس حكومة اإلقليم ،بيري
أراغـ ــون ـ ـيـ ــس ،وطـ ــالـ ــب ب ـش ـك ــل م ـبــاشــر
بتأجيل إ قــا مــة عملية التصويت على
سحب الثقة من مجلس اإلدارة الحالي،
بسبب األوضاع الصحية الحالية.
وأشــارت إلــى أنــه كــان هناك اجتماع
امس بخصوص عملية التصويت على
سحب الثقة بين األطراف المعنية ،لكن
لم يتم التوصل إلى اتفاق بينها ،لهذا
ستستمر العملية ،وينتظر أن تجرى
يومي  1و 2نوفمبر المقبل.

وك ـ ـ ــان ن ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة قـ ــد طــالــب
االتحادين اإلسباني والكتالوني لكرة
الـقــدم باستخدام مقراتهما فــي سحب
ال ـث ـق ــة م ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ل ـل ـنــادي
جــوس ـيــب م ــاري ــا بــارتــوم ـيــو ومـجـلــس
إدارتــه ،حسب ما ذكرت لـ"إفي" مصادر
بالنادي.
ويشهد برشلونة أزمة إدارية وكروية
منذ أواخر الموسم الماضي ،وتحديدا
ع ـقــب إق ـص ــاء ال ـفــريــق بـشـكــل م ـخــز من
رب ــع نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا بعد
الـ ـخـ ـس ــارة  2-8أمـ ـ ــام ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األل ـمــانــي ،وم ــا لـحـقــه مــن إقــالــة مــدربــه
كيكي سيتيين وتعيين رونالد كومان
وطلب نجم الفريق وهــدافــه التاريخي
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ب ــال ــرحـ ـي ــل ع ــان ـي ــة،
واستمرت بالخسارة السبت الماضي
فــي الكالسيكو بملعب كــامــب نــو أمــام
ريال مدريد .3-1

غاتوزو :لوزانو العب متجدد
أكد المدير الفني لنابولي
ج ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــارو غ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــوزو ،ع ـق ــب
انتصار فريقه الصعب خارج
قواعده على بينيفينتو (،)1-2
أمــس األول ،في إطــار الجولة
ال ـخ ــام ـس ــة مـ ــن "الـ ـسـ ـي ــري آ"،
أن جـنــاح الـفــريــق المكسيكي
إيـ ـ ــرف ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــغ ل ـ ـ ـ ــوزان ـ ـ ـ ــو العـ ـ ــب
"م ـت ـج ــدد" م ـقــارنــة بــالـمــوســم
الماضي ،لكنه طالبه بمزيد
مـ ـ ــن اإل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،وأن يـ ـك ــون
حاسما بشكل أكبر أمام مرمى
المنافس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزو ،فـ ــي
تصريحات بعد المباراة" ،ال
أه ـت ــم إن كـ ــان ل ــوزان ــو يلعب
على الجانب األيمن أم األيسر.
هو العب متجدد" ،في الوقت
الذي شدد على أنه ينتظر من
صــاحــب الـ ــ 25عــامــا أن يكون
"حاسما" بشكل أكبر ،مضيفا:
"أريـ ـ ـ ــده أكـ ـث ــر ح ـس ـم ــا .ال ـي ــوم

غاتوزو
س ـن ـحــت أم ــام ــه ف ــرص ـت ــان أو
ثالث للتسجيل ،كما أنه كان
في موقف نصف ركلة جــزاء،
لكنه يجب أن يكون هادئا في
األمتار العشرة األخيرة".
وأردف" :أشـعــر دائـمــا بأنه

ي ـت ـف ــاج ــأ بـ ـم ــا يـ ـح ــدث داخـ ــل
ال ـم ـل ـع ــب ،ل ـق ــد كـ ـ ــان صــاحــب
الخطورة الوحيد في فريقي
ب ـ ــا لـ ـ ـش ـ ــوط األول ،و ه ـ ــا ج ـ ــم
باستمرار بشكل جيد".
(إفي)

كولوشيفسكي يجنب يوفنتوس هزيمة تاريخية أمام فيرونا
تجنب يــوفـنـتــوس حــامــل الـلـقــب هــزيـمــة تــاريـخـيــة أول ــى لــه على
ملعبه ضــد هـيــاس فـيــرونــا ،وذل ــك بفضل الـبــديــل الـســويــدي ديــان
كولوشيفسكي صاحب هدف التعادل  ،1-1أمس األول ،في المرحلة
الخامسة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويأتي التعادل الثاني على التوالي ليوفنتوس ،الذي اكتفى بنقطة
أيضا وبالنتيجة ذاتها في المرحلة السابقة أمام مضيفه كروتوني،
قبل استضافة فريق المدرب أندريا بيرلو لبرشلونة اإلسباني غدا
في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها "بيانكونيري" بشكل
جيد بالفوز على مضيفه دينامو كييف األوكراني  2-صفر ،سجلهما
العبه الجديد -القديم اإلسباني ألفارو موراتا.
وبغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثالثة
بسبب اإلصابة بفيروس كورونا ،الذي قد يحرمه من المشاركة ضد
غريمه األرجنتيني ليونيل ميسي وبرشلونة ،عانى يوفنتوس أمام
صاحب أفضل دفاع في الدوري مشاركة مع ميالن المتصدر ،وكاد أن
يتلقى هزيمته األولى على اإلطالق أمام هيالس فيرونا في تورينو
في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

ً
ديباال يشارك أساسيا

جانب من مباراة يوفنتوس وهيالس فيرونا

وخــاض األرجنتيني باولو ديباال مباراته األولــى أساسيا هذا
الموسم مع يوفنتوس بعد تعافيه من إصابة ،ليلعب بجانب موراتا
وفيديريكو برنارديسكي والويلزي آرون رامسي والكولومبي خوان
كــوادرادو ،في ظل غياب رونالدو وإيقاف الوافد الجديد فيديريكو
كييزا بسبب طرده خالل المرحلة الماضية.
وعانى يوفنتوس كثيرا في الشوط األول ،وعجز عن الوصول إلى

الشباك رغم الفرص التي حصل عليها ،وأبرزها لكواردادو الذي أصاب
العارضة بعد تسديدة صاروخية (.)40
واعتقد فريق بيرلو أن الفرج جاء عندما مرر كوادرادو كرة بينية
متقنة لموارتا الذي سددها بحنكة فوق الحارس ماركو سيلفستري،
لكن الحكم ألغى الهدف بعد استشارة حكم الفيديو المساعد "في أيه
آر" بداعي التسلل على اإلسباني (.)44
وتعقدت األمور على حامل اللقب في بداية الشوط الثاني ،حين
وج ــد نـفـســه متخلفا بـهــدف لـلـبــديــل أن ــدري ــا فــافـيـلــي بـتـســديــدة من
منتصف المنطقة ،إثــر هجمة مــرتــدة ســريـعــة وتـمــريــرة مــن ماتيا
زاكانيي ( ،)60في حركة أدت الى إصابة صاحب الهدف ما تسبب في
خروجه من الملعب بعد لحظات على إيداع الكرة في شباك الحارس
البولندي فويتشيخ تشيشني.
ولجأ بيرلو بعد الهدف الى كولوشيفسكي بدال من برنارديسكي
سعيا خـلــف ال ـت ـعــادل ،لـكــن الـمــوقــف تعقد مــع إصــابــة قـلــب الــدفــاع
ليوناردو بونوتشي ليلحق بالتالي برفيق الدرب جورجيو كييليني
الذي أصيب في منتصف األسبوع ضد دينامو كييف.
وبعد أن عاند الحظ ديباال بتصدي العارضة لمحاولته ( ،)75جاء
الفرج عبر كولوشيفسكي الذي تالعب بالمدافع دافيدي فاراوني على
الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة أرضية على يمين سيلفستري (.)77
وحاول يوفنتوس في الدقائق المتبقية أن يخطف الفوز ،لكنه عجز
عن الوصول مجددا الى الشباك ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده الى
تسع بفارق ثالث عن غريمه ميالن المتصدر الــذي التقى أمس مع
روما ،في حين رفع هيالس فيرونا رصيده إلى ثماني نقاط.
وحقق فيورنتينا فوزه الثاني أيضا ،وجاء بصعوبة على ضيفه
أودينيزي .2-3
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

اإلمبراطور ُ
«المتحفي»!

د .ناجي سعود الزيد

ّ ّ
تحدونا نشكر الكورونا

ح ـ ـتـ ــى ال تـ ـط ــالـ ـن ــي ال ـ ـت ـ ـهـ ــم مــن
كـ ــل ات ـ ـ ـجـ ـ ــاه ...ف ــإن ـن ــي ســأسـتـعـيــن
بمانشيت "السياسة" ( 23أكتوبر):
"ال ش ـ ـ ــر ه ـ ـ ــات م ـ ـ ــن ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة
للمرشحين"...
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـن ـف ــس ال ـ ـجـ ــريـ ــدة ف ــإن
العادة جرت أن الحكومات السابقة
ً
ً
كــانــت تـقــدم دعـمــا ماليا لـعــدد من
المرشحين لإلنفاق على حمالتهم
االنتخابية.
ال ـم ـش ـك ـلــة مـ ــو هـ ـ ــذي! الـم ـشـكـلــة
أن ال ـعــذر ه ــذا ال ـعــام أن األوض ــاع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ج ــائـ ـح ــة
الكورونا وانخفاض أسعار النفط
هي السبب في وقف الدعم!
ال مجال للسخرية ...أو االزدراء
أو ا ل ـت ـه ـكــم أو ح ـت ــى اال نـ ـتـ ـق ــاد أو
الهجوم...
بـ ــل س ــأك ـت ـف ــي ب ــالـ ـق ــول ب ــأن ــه ال
مالمة على من يتهم ديمقراطيتنا
بــالــزيــف والــريــاء ،وأنـهــا مخترقة،
و حــرص الحكومات السابقة على
ال ــرش ــوة ي ــدل دالل ــة واض ـحــة على
ال ــزي ــف والـ ــريـ ــاء ،ألنـ ــه ل ــو ل ــم يكن
هناك وباء كالكورونا أو لم تهبط
أس ـ ـعـ ــار الـ ـبـ ـت ــرول ف ـ ــإن ال ـح ـكــومــة
َ
َ
"أشك َر ْه ...أشك َر ْه" تستخدم موارد
ال ــوط ــن ل ـت ـض ـمــن الـ ـسـ ـك ــوت ال ـت ــام
ألغ ـل ـب ـيــة ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى خـمــالـهــا
وتراخيها.
يعني نشكر ا لـكــورو نــا ال سمح
الـلــه أو انـخـفــاض أسـعــار البترول
ألننا سنتخلص من كم "هلفوت"
ي ـن ـجــح عـ ـ ــادة بـ ــأمـ ــوال ال ـح ـكــومــة،
وباآلخر يقولون الحكومة حيادية
وال تـ ـت ــد خ ــل ب ــاال نـ ـتـ ـخ ــا ب ــات وإن
االنتخابات جرت بنزاهة متناهية!!
أي ح ـ ـيـ ــاد يـ ــة؟ أي نـ ـ ــزا هـ ـ ــة؟ أي
بطيخ؟

هذا اللقب أطلقه سلڤادور على عمه اإلمبراطور فرانسوا جوزيف الذي كان
ً
حكمه للنمسا قائما على الرعب والخوف واإلرهاب ،شأنه في ذلك شأن معظم
ملوك أوروبا الذين كانوا يخشون أن تصل إلى بالدهم عدوى الثورة الفرنسية
ومغامرات نابليون التي أطاحت بالعديد من تيجان ملوك تلك الحقبة ،لهذا
نجد ُحكام ذلك القرن يرتعدون أمام كتب الفالسفة الجدد ممن يطالبون بالحرية
والـعــدالــة وال ـم ـســاواة ...وكــان األرش ــدوق سلڤادور يــرى فــي عمه أنــه قــد وضع
سجن كبير واحتفظ بالمفتاح لنفسه فقط ،مما جعله
النمسا ومستعمراتها في
ٍ
ً
يقضي على أقرب الناس إليه كابنه األمير رودولف الذي كان وليا لعهده ،لكنه
لم يتورع عن القضاء عليه مع الفتاة التي يحبها والتي كان ينوي الزواج منها،
لكن اإلمبراطور المتحفي أشرف بنفسه على ترتيب سيناريو زعم فيه أن ولي
العهد قد انتحر مع عشيقته.

***

«بنس» في باحة كنيسة تجاوز قرنين
ً
أميركي يتجول على قدميه متنقال من
ب ـلــدة ألخ ـ ــرى ،وم ــن مــديـنــة ألخـ ــرى يسير
ً
ببطء مصغيا للصوت الذي يصدره كاشف
ً
ً
ال ـم ـع ــادن الـ ــذي ي ــازم ــه دومـ ـ ــا ،ب ـح ـثــا عن
ذهب أو كنز أو حتى عملة معدنية ،ومثله
كثيرون ممن يبحثون عن ثروة مفاجئة ،في
حين البعض يجد متعته فقط في عملية
ً
البحث ،ورحــات كهذه قد تستغرق أياما
ً
أو ربما شهورا.
ووفـ ــق م ــا ن ـشــره مــوقــع "س ـك ــاي ن ـيــوز"
ً
أمس ،فإن أميركيا من أصحاب تلك الهواية
كـ ــان ي ـس ـيــر خ ـلــف ج ـه ــاز ك ـشــف ال ـم ـعــادن
عندما عثر على خبيئة قديمة على بعد
سنتيمترات قليلة من األرض ،إذ وجد عملة
ً
معدنية عمرها  222عاما في التراب خارج
كنيسة بوالية مين شمال شرقي الواليات
المتحدة.
ش ـيــن ه ــوس ـت ــون ،وهـ ــو م ــن ت ـشــارلــوت
ب ــوالي ــة ن ـ ــورث ك ــارول ـي ـن ــا ،كـ ــان ف ــي رحـلــة
كشف عن المعادن برفقة صديق من نيو
هامشاير ،عندما عثر على عملة في وقت
سابق من الشهر الجاري.
والبنس النحاسي الذي يرجع تاريخه

إل ــى ع ــام  ،1798يـنـتـمــي لـلـعـقــد األول من
تاريخ سك العمالت المعدنية في أميركا
الشمالية.
هــوسـتــون قــال إنــه عثر عليه فــي باحة

ت ــوف ـي ــت ال ـبــري ـطــان ـيــة ج ــوان
ه ــوك ــوارد ال ـتــي ول ــدت فــي عهد
الملك إدوارد السابع عام ،1908
وذلك في منزلها ببول دورست.
ون ـق ــل م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـيــوز،
أمس ،عن صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية ،أن هوكوارد قادت
سـ ـي ــارات اإلسـ ـع ــاف ف ــي لـنــدن
إبــان الحرب العالمية الثانية،
ق ـبــل أن تـنـتـقــل ه ــي وزوج ـه ــا

جيلبرت إلى الساحل الجنوبي.
وأفادت عائلتها بأن هوكوارد
كانت تؤمن بعدم وجود أي سر
في العمر الطويل ،وكانت "تحب
تناول الزبدة والقشدة ،وتسخر
من فكرة الحميات الغذائية".
وذكر ابن أخيها بول رينولدز
ً
" 74عــامــا" أن "ج ــوان مــن أســرة
جيدة ،وكــان جدها يدير مكتب
محاماة في مدينة لندن ،وعملت

كنيسة في أمبدين سمحت له باستخدام
جهاز كشف المعادن.
وقال هوستون إنه -البنس -ربما يباع
مقابل مئتي دوالر ،لكنه ال يعتزم بيعه.

ً
• في هذه األجواء المخيفة ،والرعب المستشري فيها ،كان األرشدوق عاشقا
لألدب والموسيقى والفن بكل أشكاله وأمسيات قصره حافلة بالنقاش الذي
يشارك فيه رجال الفلسفة والفكر والعلماء ،وألنه واسع االطالع في علوم البحار
واالكتشافات الجغرافية بل والمصريات ،فقد لجأ عمه إليه بعد أن عجز عن أن
ً
يجد وليا لعهده ،إذ رفض الجميع هذا المنصب العتقادهم أن منصب ولي العهد
ستكون نهايته رصاصة في صدغ من يرفض تنفيذ أوامر اإلمبراطور ...ولما
سأل اإلمبراطور زوجته التي أشارت عليه باختيار جان سلڤادور لوالية العهد:
يدعوك الختياره؟
 ما الذيِ
 فــرانـســوا ...سلڤادور أديــب وشاعر بل فيلسوف ،هــذا إلــى جانب مواهبهاألخرى ،وبالذات العسكرية منها.
ً
 وهل هذه المؤهالت كافية ليكون وليا لعهد إمبراطورية النمسا؟ يا عزيزي إن اإلمبراطورية قد تفشى فيها الفساد والرشا ،وهي تعاني منهيمنة الذين يعبثون بالقوانين.
 َأوتظنين أن سلڤادور هو الذي سينهي هذه اآلفات؟ م ــن ال ـم ــؤك ــد أن آراء سـ ـلـ ـڤ ــادور اإلص ــاحـ ـي ــة س ـت ـك ــون إلـ ــى ج ــان ــب ب ـقــاءاإلمبراطورية ...بل إنه سيحسن عالقاتك بخصومك.
ً
ً
بعد هذا الحوار أصدر اإلمبراطور قرارا بتعيين سلڤادور وليا للعهد وفق
شروط وافق عليها اإلمبراطور.

***

• لكن طبيعة اإلمبراطور في حكمه الشمولي دفعت به أن يطلب من رجل
مخابراته القوي الرهيب الجنرال أوبلشتن أن يراقب كل خطوات ولي عهده
وابن أخيه.

***

• وكانت تقارير المخابرات تتوالى إلى اإلمبراطور بكل حركاته وسكناته...
ً
وقد اتصل ولي العهد بخصوم النمسا سرا لكي يدعم العالقات ...فوصل إلى
اإلمبراطور تقرير ،كالتالي:
حفل بقصر األمير سلڤادور اختلى ولي عهد سموك ببعض السياسيين
"في
ٍ
من المجر وبوهيميا ...ونقل لي رجالي من الخدم في القصر ما دار بينهم ،وبعد
أن خرج السياسي المجري جورجيو فيرو الممنوع من دخــول النمسا ،قال:
ُ
ستشرق شمس الحرية في عهدك يا سلڤادور".

***

• وكان اإلمبراطور يعتمد على تقارير مخابراته التي اختفى على أثرها كبار
أفــراد أسرته وغيرهم ،ومنهم جان سلڤادور ولي عهده ...وما هي إال سنوات
قليلة حتى اختفت إمبراطورية النمسا برمتها.

ً
سخرت من «الريجيم» فعاشت  ١١٢عاما

«روليكس» المستعملة أغلى من الذهب!
تعد ساعات شركة "روليكس"،
الـتــي أسـســت قبل مــا يــزيــد على
ً
ق ــرن م ــن ال ــزم ــن ،وت ـح ــدي ــدا عــام
ً
 ،1905عنوانا للوجاهة والثراء
وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،ك ـم ــا ت ـع ــد ال ـع ــام ــة
األشـهــر على اإلط ــاق للساعات
الدقيقة والفاخرة ،التي يتهافت
الموسرون على اقتنائها.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع "سـ ـك ــاي ن ـي ــوز"
أمس ،إنه عرف عن هذه الساعات

طــاهـيــة ف ــي ف ـنــدق فــرنـســي مــدة
تسع سنوات".
وأضاف" :لم يكن لديها أطفال،
لـكـنـهــا أح ـب ــت ال ـس ـفــر ف ــي عــربــة
ال ـت ـخ ـي ـيــم فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
أوروبـ ـ ــا ،كــانــت شـخـصـيــة قــويــة
اإلرادة ،وأحـبــت ســرد القصص
عن مدى شقاوتها عندما كانت
ً
ت ـل ـم ـيــذة" ،م ـس ـت ـطــردا أن ــه ليس
هناك ّ
سر لحياتها الطويلة.

عدنان ًعلي سالم التورة

 64عاما ،شيع ،ت99771116 :

حميد خلف العنزي

ً
 80عاما ،شيع ،ت67038817 ،97760099 ،99849996 :

شريفة يوسف علي المتروك

أرملة حسين مهدي الموسى
ً
 68عاما ،شيعت ،ت66664774 :

علي محمد عبدالله رحماني

ً
 71عاما ،شيع ،ت97990812 :

عبداللطيف أحمد عبدالمحسن السهلي

ً
 87عاما ،شيع ،ت99999806 ،99787707 :

سلطنت عباس شيرالي

أرملة ذباب خليفة فتح الله
ً
 70عاما ،شيعت ،ت98060005 :

صيته فهيد مفرج

أرملة محمد فراج مفرج السبيعي
ً
 82عاما ،شيعت ،ت97860860 ،90000895 :

مواعيد الصالة

وهو خامس حادث إطالق نار عرضي
مميت على األقــل يقدم عليه طفل في
ت ـك ـســاس هـ ــذا الـ ـع ــام ،وف ـق ــا إلح ـصــاء
لـمـجـمــوعــة الـنــاشـطـيــن "ك ــل ب ـلــدة من
أجل السالمة من األسلحة النارية" ،مما

يعني أن واليـتــي تكساس وتينيسي
من أكثر الواليات األميركية من حيث
عدد عمليات إطالق النار من هذا النوع
عام .2020
وفي كل عام ،يحصل مئات األطفال

األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن عـ ـل ــى أسـ ـلـ ـح ــة نـ ــاريـ ــة،
ويطلقون النار على أنفسهم أو على
أي شخص آخر عن غير قصد.
وتشير التقديرات إلــى وقــوع ما ال
يـقــل عــن  229ح ــادث إط ــاق ن ــار غير

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

ارتفاع ثمنها ،واقتصار امتالكها
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــات ال ـم ـخ ـم ـل ـي ــة،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـمـ ــرص ـ ـعـ ــة م ـن ـهــا
ب ــال ــذه ــب واألحـ ـ ـج ـ ــار ال ـكــري ـمــة،
ومن المعروف أن هذه الساعات
يرتفع سعرها ويعلو ،كلما بدأ
نوع منها ينحسر من األسواق،
أو يختفي منها كلية ،و هــو ما
ً
يخلق نوعا من الرغبة الشديدة
لدى جامعي التحف والساعات

في شراء هذه األنواع ،التي توقف
تصنيعها ،أو أصبحت نادرة.
وفي هذه األيام ،بعد أن اختفى
عدد من الموديالت في األسواق،
انطلقت حمى بيع وشراء الساعة
الفاخرة ،إذا أصبح ،على سبيل
المثال ،سعر ساعة "جي إم تي
ماستر" ،مستعملة موديل ،2011
ضعف سعرها األصلي ،لكونها
مختفية من األسواق العالمية.

وفيات

طفل يقتل نفسه
ً
خطأ في عيد ميالده
لـقــي طـفــل أمـيــركــي فــي الـثــالـثــة من
عمره مصرعه فــي حفل عيد ميالده،
بعد عثوره على مسدس يخص أحد
أفراد األسرة ،وإطالق النار على صدره
عن طريق الخطأ.
وأف ــادت "سـكــاي ن ـيــوز" ،أم ــس ،بأن
الحادث وقع بعد ظهر السبت الماضي
ف ــي ب ــورت ــر ،ع ـلــى ب ـعــد  48كـيـلــومـتــرا
من وســط مدينة هيوستن ،في والية
تكساس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـكـ ـت ــب م ـ ـ ــأم ـ ـ ــور م ـق ــاط ـع ــة
مونتغومري" :كانت العائلة واألصدقاء
اجـتـمـعــوا فــي وق ــت ســابــق لالحتفال
بعيد ميالد الطفل ،البالغ  3سنوات،
وأثناء لعب الورق سمعوا طلقة نارية،
وتبين إصابة الطفل بعيار نــاري في
صدره ،فتم نقله إلى مركز إطفاء قريب،
حيث أعلن وفاته".
ون ـق ــل م ـك ـتــب الـ ـم ــأم ــور ،ع ــن أس ــرة
الطفل القتيل ،أن "مسدسا سقط من
جـيــب أح ــد أف ــراد األسـ ــرة" ،وق ــد يكون
الطفل التقطه وأطلق النار على نفسه
بالخطأ".
يشار إلى أنه في الواليات المتحدة
غالبا ما يجد األطفال األسلحة النارية،
ك ــال ـب ـن ــادق وال ـم ـس ــدس ــات ،ويـقـتـلــون
أنفسهم واآل خــر يــن بالخطأ ،حسبما
ذكرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية،

د .نجم عبدالكريم
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مقصود من األطفال في عام  ،2020مع
 97حالة وف ــاة ،و 139إصــابــة ،وهناك
نحو  4.6ماليين طفل أميركي يعيشون
في منازل بها مسدس واحد على األقل.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:37

العظمى 33

الشروق

05:57

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  08:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:42

 10:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:07

ً
أدنى جزر  02:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:24

 03:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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