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تقدم محدود في تمثيل األقليات
بالمسلسالت األميركية ص ١٧

الجزائية باطلة
«كورونا»
أحكام
ُ

الثانية

نيابة «التمييز» أوصت بإبطالها لصدورها في جلسات لم يعلن بها المتهمون بشكل صحيح
في مذكرة أصدرتها بناء على طعون
على عشرات األحكام التي صــدرت من
الدوائر الجزائية بـمحكمة االستئناف
منتصف أ بــر يــل الماضي بعد تعطيل
المحاكم بسبب جائحة كورونا ،أوصت
نيابة التمييز بتقرير بطالن األحكام
ال ـجــزائ ـيــة الـ ـص ــادرة خ ــال األزم ـ ــة في
غياب المتهمين؛ لصدورها في جلسات
َ
ً
لــم ُيـعــلــن الـمـتـهـمــون بـهــا إع ــان ــا على
الوجه الذي رسمه القانون.
وأضــافــت «التمييز» أن الـمــادة 122
م ــن ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـم ـحــاك ـمــات
الـجــزائـيــة تــوجــب عـلــى الـمـحـكـمــة قبل
ال ـف ـصــل ف ــي ال ـ ٌـدع ــوى ب ـغ ـيـًـاب الـمـتـهــم
ً
الـتــأكــد مــن أن ــه أع ـلــن إعــانــا صحيحا
للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته،

حسين العبدالله

وأن المادة  203من القانون ذاته توجب
على قلم كتاب المحكمة إعالنه وسائر
الخصوم بميعاد الجلسة.
وذك ـ ــرت أن ال ـثــابــت م ــن األوراق أن
الدعوى حدد لنظرها جلسة 2020/4/22
أم ــام «االس ـت ـئ ـنــاف» ،ال ـتــي ص ــدر فيها
الحكم المطعون عليه ،وأن الطاعنين
لم يحضروا الجلسة لعدم إعالنهم بها،
إذ خـلــت األوراق مــن دلـيــل عـلــى إتـمــام
اإلع ـ ــان ،مـبـيـنــة أن ــه ك ــان يـتـعـيــن على
المحكمة تــأ جـيــل محاكمة المتهمين
حـ ـت ــى يـ ـت ــم إع ــانـ ـه ــم ل ـي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
الـحـضــور وإبـ ــداء دفــاعـهــم ،وبـمــا أنها
ل ــم تـفـعــل وق ـضــت ف ــي االس ـت ـئ ـنــاف في
ً
غيابهم ،فإن قضاءها ّيكون مبنيا على
بطالن في اإلجراءات أثر في حكمها.

ً
«التمييز» تبرئ مسؤوال في «المحاسبة» من التزوير

قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة جـ ـن ــح ال ـت ـم ـي ـيــز،
بــرئــاســة الـمـسـتـشــار مـحـمــد الـخـلــف،
بـ ـ ـب ـ ــراء ة مـ ــديـ ــر إدارة ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ــرق ــابـ ـي ــة ف ـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
م ــن تـهـمــة ت ــزوي ــر م ـس ـت ـنــدات عــرفـيــة
مرتبطة بقضية اتهام إحدى الشركات
ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال مــؤس ـســة
الموانئ الكويتية.
وق ــال ــت "ال ـت ـم ـي ـي ــز" ،ف ــي حـيـثـيــات
حـكـمـهــا ،إن مــا ســاقــه االدع ـ ــاء الـعــام

س ــواء مــن أق ــوال الـشـهــود وتـحــريــات
الـ ـش ــرط ــة أو تـ ـق ــاري ــر "ال ـم ـح ــاس ـب ــة"
الـمــرفـقــة بـ ــاألوراق فــي مـقــام التدليل
على مقارفة المتهم لجريمة التزوير،
ال يكفي إلثباتها بحقه.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن أقـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـم ـب ـل ــغ
ومسؤولي الشركة مرسلة ال يساندها
أو يـحـمــل عـلــى صـحــة االع ـت ـقــاد بها
دل ـي ــل آخـ ــر ب ـ ـ ـ ــاألوراق ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
ال ـصــور ال ـثــاث لـلـمـطــالـبــات المالية

اقتصاديات

البحر :البنوك الكويتية
أصبحت أقوى ولم ًتعد سبب
األزمة بل جزءا من حلها

الصقر :المركز المالي لـ«الوطني»
وجودة أصوله يجعالنه أكثر
استفادة من التعافي التدريجي

موضوع االتهام صحيحة ،ومطابقة
إلرادة مــن نسبت إل ـيــه ،ومـعـبــرة عن
مشيئته ،وعليه ينتفي التزوير بحق
المتهم.
وكانت جهة االدع ــاء العام نسبت
إلى مسؤول "المحاسبة" تهمة تزوير
ثالثة مستندات استخدمها أمام لجنة
ً
األموال العامة بمجلس األمة قاصدا
اإلضرار وخلق وقائع غير صحيحة.

١٣

ً
«التربية» :حسم كيفية إجراء «الشؤون» ترفع إيجارات صاالت المناسبات «المركزي» %0.125 :تخفيضا
 300دينار لألفراح و 500للمسرحيات و 1000لحفالت التخرج ألسعار التدخل بالسوق النقدي
االختبارات الفصلية اليوم
المقصيد لـ ةديرجلا :.تدابير في حال عقدها «ورقية»
وم ـن ـهــا االخـ ـتـ ـب ــارات الــورق ـيــة
● فهد الرمضان

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـيــد
أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـح ـســم ال ـي ــوم
ك ـي ـف ـي ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررة ل ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـفـ ـص ــل
ً
الدراسي الحالي ،موضحا أن
ج ـم ـيــع الـ ـخـ ـي ــارات م ـطــروحــة،

واإللكترونية.
وقــال المقصيد ،ل ـ «الـجــريــدة»،
إن وزيـ ــر الـتــربـيــة وزيـ ــر التعليم
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي د .س ـ ـ ـعـ ـ ــود ال ـ ـحـ ــربـ ــي
ً
ً
سيترأس اجتماعا موسعا لهذه
الـغــايــة الت ـخــاذ ال ـق ــرار المناسب
بـشــأن االخ ـت ـبــارات إم ــا ورق ـيــة أو
ً
إلكترونية ،الفتا إلى أنه 02

ّ
أمــة

●

جورج عاطف

واف ـقــت وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وزي ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،على
مقترح قطاع التنمية االجتماعية بـ «الشؤون»
بشأن زيــادة القيمة اإليجارية لصاالت األفــراح
وم ــراك ــز الـتـنـمـيــة ،ورف ـع ـتــه إل ــى وزيـ ــر الـمــالـيــة
العتماده.
وكشفت مـصــادر مطلعة ل ـ «الـجــريــدة» أمــس،
أن القيمة اإليجارية المقترحة لتأجير الصاالت

ً
ستكون  300دينار لألفراح بدال من  ،100و500
ل ـعــرض ال ـم ـســرح ـيــات ،و 1000إلق ــام ــة حـفــات
التخرج ،الفتة إلى أن المقترح تضمن زيادة قيمة
ً
التأمين عن الصالة إلى  300دينار بدال من .100
وأضافت المصادر أن المقترح ينص على أن
تتم جميع حجوزات الصاالت عبر تطبيق «دار
المناسبات» المعمول به في الوزارة؛ لتكون تحت
إشرافها وبرقابة كاملة منها.
٠٣

ً
 45مرشحا في اليوم
 ٢٠٢٠الثاني للتسجيل
 ٥ديسمبر بينهم  6سيدات
واإلجمالي 138
٠٨-٠٦

عبدالله المضف

مرزوق الحبيني

صالح عاشور

صفاء الهاشم

خالد الشطي

نادية العثمان

• عبدالله المضف :اإلصالح السياسي يبدأ بتعديل قانون االنتخاب
• صالح عاشور :العفو يجب أن يشمل «المغردين» بال تمييز
ً
• صفاء الهاشم :الكويتيون جميعا يريدون خدمة بالدهم ال المرشحون فقط
• خالد الشطي :المجلس ال يحتاج لالستعراضيين بل للوطنيين الحقيقيين
• نادية العثمان :سأعمل على التمسك الصادق بالدستور

حمود الحمدان

نايف المرداس

انتخابات بال مقرات وال «مفاطيح»

المرشح يخاطب فيها عقل الناخب ويعتمد على جودة المحتوى ووسيلة النشر
●

محيي عامر

ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـتـ ـغـ ـي ــب ال ـ ـم ـ ـقـ ــرات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة و«ال ـ ـم ـ ـفـ ــاط ـ ـيـ ــح» وأس ـ ـيـ ــاخ
ال ـشــاورمــا و«الـبــوفـيـهــات» أث ـنــاء حمالت
المرشحين فــي انتخابات مجلس األ مــة
 ،2020الـتــي فتحت أبــوابـهــا أمــس األول،
وسيكتفي المرشح بالتواصل مع ناخبيه
عــن ُبـعــد ،عبر الصحف ووســائــل اإلعــام
المختلفة ،ومواقع التواصل االجتماعي.
وكانت «المقرات االنتخابية» أحد أبواب
ُ
ً
الهدر التي ترهق ميزانية المرشحين نظرا
لكلفتها العالية ،السيما في ظل حرص
ال ـمــرشــح عـلــى إن ـش ــاء مـقــريــن بموقعين
ً
مختلفين ،ليكون قريبا من ناخبي دائرته
ً
بمختلف شرائحهم ،فضال عن التجهيزات
الـيــومـيــة مــن «وج ـبــات ســريـعــة» وغيرها

أثناء الندوات ،فالمقر الواحد كان يكلف
صاحبه نحو  40ألف دينار أو أكثر.
ورغــم إغــاق هــذا الـبــاب بفعل جائحة
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،ال ـت ــي غ ـ ّـي ــرت ك ــل ش ـ ــيء ،فــإن
نسبة اإلنفاق على اإلعالنات الصحافية
واإللـكـتــرونـيــة ستكون مضاعفة ،وربما
س ـت ــزي ــد م ـي ــزان ـي ــة ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة

للمرشح إذا حاول الوصول إلى ناخبيه
عبر كل الوسائل.
المرشحون من فئة متوسطي الدخل،
ً
كانوا يشتكون سابقا عدم قدرتهم على
ً
تخصيص مقرات انتخابية ،نظرا الرتفاع
أسعارها ،فمنحتهم «كورونا» فرصة من
ً
ذه ــب بـمـنـعـهــا رس ـم ـي ــا ،وت ـب ـقــى أمــامـهــم
معضلة ميزانية التسويق.
ول ـم ــا ك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات هـ ــذه ال ـمــرة
مـخـتـلـفــة ف ــي ظ ــروف ـه ــا وم ـح ـت ــواه ــا فلن
تـ ـغ ــازل «ب ـط ــن ال ـن ــاخ ــب» ب ـ ـ «ال ـم ـفــاط ـيــح»
ومستوى «البوفيه» ،بل ستخاطب عقله
بالدرجة األولى ،لذلك ستعتمد على جودة
المحتوى الذي سيقدمه المرشح ووسيلة
وصوله إلى الناخبين.
وي ـم ـكــن لـلـمــرشــح الـ ــذي ل ـيــس بــإمـكــانــه
الـ ـص ــرف ع ـلــى م ـيــزان ـيــة تـســويــق 02

اقتصادات الخليج
تواجه انكماشات حادة
هذا العام قبل التعافي

دوليات

قرر اإلبقاء على سعر الخصم عند %1.5

ف ــي إط ـ ــار س ـيــاســاتــه الـنـقــديــة
الهادفة إلــى تعزيز أجــواء تعافي
النمو االقتصادي للقطاعات غير
النفطية ،قرر بنك الكويت المركزي
ً
اعتبارا من اليوم إجراء تخفيض
بـ ـمـ ـق ــدار  %0.125ع ـل ــى أس ـع ــار
ً
ال ـتــدخــل الـمـطـبـقــة حــال ـيــا ،وعلى
جميع آج ــال هيكل سعر الفائدة
حتى  10سنوات.
02

خطة إلقامة منطقة عازلة في كاراباخ
تتضمن نشر قوات روسية وإيرانية ...ومشاركة تركيا عائق
●

اقتصاد

١٥

27.5
« »stcتحقق ً
مليون دينار أرباحا
في  9أشهر

11

األمير يتسلم
من الشايع تقرير
«المحاسبة» السنوي

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مصدر مطلع في قيادة األركــان اإليرانية،
أن إرسال بالده قوات عسكرية ودبابات ومدرعات
إلى الحدود الشمالية ،يأتي في إطار استعداداتها
لعملية محتملة إيرانية -روسية إلقامة منطقة عازلة
بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.
وعقب فشل  3اتفاقات لوقف إطالق النار ،توسطت
واشـنـطــن فــي آخ ــره ــا ،ق ــال الـمـصــدر لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
إن طهران وموسكو تجريان استشارات مع باكو
ويريفان إلعالن هدنة جديدة ،تدخل بموجبها قوات
مراقبة وحفظ ســام إيرانيةـ ـ روسية مشتركة إلى
المناطق المتنازع عليها.

وحسب المصدر ،فإن الخطة اإليرانية ـ ـ الروسية
تنص على بــدء مفاوضات بين طرفي الـنــزاع بعد
دخ ــول ق ــوات حـفــظ ال ـس ــام وال ـس ـمــاح للمهجرين
األذريين بالعودة إلى منازلهم ،إضافة إلى تأمين
س ــام ــة األرمـ ـ ــن ح ـتــى االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـم ـف ــاوضــات،
ووصول الجانبين إلى صيغة تفاهم.
ً
وقال إن المشكلة العالقة حاليا في هذه الخطة
تكمن في إصرار أذربيجان على مشاركة تركيا في
قــوات حفظ الـســام ،فــي حين ترفض أرمينيا ذلك
بشكل قاطع.
وفـ ــي خ ـط ــوة ت ـع ـكــس مـ ــدى ت ـخ ــوف طـ ـه ــران من
النزاع الــذي بدأ في آخر سبتمبر الماضي ،تحدث
المصدر عن درجة تأهب إيرانية عالية على 02

٢٣
اغتيال وزير حوثي
«أيديولوجي» في حي
السفارات بصنعاء

رياضة
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«األميركي» يغض النظر عن
ودية األزرق ...ومراسالت
«الكرة» بال جدوى!
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األمير يتسلم من الشايع تقرير «المحاسبة» السنوي
سموه تلقى برقيتي تهنئة بتوليه مقاليد الحكم من رئيسي النيجر وبوركينا فاسو
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بقصر بيان ،أمس ،رئيس ديوان
المحاسبة فيصل الشايع ،حيث
ق ــدم لـسـمــوه الـتـقــريــر الـسـنــوي
للسنة المالية .2020/2019
حضر المقابلة وزيــر شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ علي
الجراح ،ورئيس الديوان األميري

ولي العهد يتسلم تقرير «الديوان»
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان،
أمس ،رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ،حيث قدم لسموه
نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المالية
.2020/2019

الشيخ مـبــارك فيصل السعود،
ون ــائ ــب وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ محمد العبدالله،
ووكيل الــديــوان األمـيــري ،مدير
م ـك ـت ــب ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـيــر
البالد أحمد فهد الفهد ،ورئيس
المراسم والتشريفات األميرية
الشيخ خالد العبدالله.
وفي مجال آخر ،تلقى صاحب
السمو رسالة تهنئة من رئيس
النيجر إيسوفو محمدو ،أعرب
فيها عن خالص تهانيه وتهاني
حكومة بالده لسموه بمناسبة
تــول ـيــه م ـقــال ـيــد ال ـح ـك ــم ،مــؤكــدا
ال ـت ـط ـلــع إلـ ــى ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
بـيــن ال ـكــويــت والـنـيـجــر ف ــي كل
المجاالت ،كما ضمنها محمدو
خالص تمنياته لسموه بــدوام
التوفيق والسداد.

وزير الدفاع يلتقي محافظ حولي

المنصور مستقبال أحمد النواف
استقبل نائب رئيس مجلس ا لــوزراء وز يــر الدفاع الشيخ
أ حـمــد ا لـمـنـصــور ،فــي مكتبه ب ــوزارة ا لــد فــاع ،أ م ــس ،محافظ
حولي الفريق أول م .الشيخ أحمد النواف ،حيث جرى خالل
اللقاء تبادل األحاديث الودية وأهم المواضيع ذات االهتمام
المشترك.

األمير لدى استقباله رئيس ديوان المحاسبة أمس
وتـلـقــى سـمــوه أيـضــا رســالــة
تهنئة من رئيس بوركينا فاسو
روك م ــارك كــرسـتـيــان كــابــوري،
أعــرب فيها عــن خالص تهانيه
لسموه بمناسبة توليه مقاليد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ــالـ ـع ــاق ــات

الوطيدة بين البلدين.
وق ـ ــد ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
بــرســال ـت ـيــن جــواب ـي ـت ـيــن أع ــرب
فيهما عن بالغ شكره وتقديره
ع ـل ــى م ــا عـ ـب ــرا ع ـن ــه م ــن فـيــض
ً
المشاعر الطيبة ،مؤكدا سموه

وزراء الداخلية بـ «الخليجي» ناقشوا
تعزيز العمل األمني المشترك
شــارك نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية أنس
ال ـصــالــح ،أم ــس ،فــي اجـتـمــاع ل ـ ــوزراء داخـلـيــة دول مجلس
التعاون لــدول الخليج العربية وذلــك عبر تقنية االتصال
المرئي.
وأعلنت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بالوزارة
في بيان صحافي انــه تم خــال االجتماع مناقشة عــدد من
الموضوعات األمنية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا
المستجد ،والــوقــوف على آخــر المستجدات التي فرضها
الوضع الراهن وتنسيق الجهود حول ما تتطلبه المرحلة
المقبلة من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الفيروس؛
ً
استعدادا للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأضـ ــافـ ــت ان ـ ــه ف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء ق ـ ــدم وزارء الــداخ ـل ـيــة
خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي بوفاة األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد ،مشيدين بالجهود الحثيثة
واإلن ـجــازات الكبيرة والــدعــم المتواصل الــذي قدمه سموه
لـتـعــزيــز الـعـمــل الـخـلـيـجــي الـمـشـتــرك .كـمــا رف ـعــوا التهاني
والتبريكات لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بمناسبة توليه مقاليد الحكم سائلين المولى جل وعال أن
يوفق سموه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها.
وناقش وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم من اللجان
المختصة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها
تعزيز العمل األمني الخليجي المشترك .كما بحثوا حزمة من
اإلجراءات التي تساهم في مواجهة جائحة "كورونا".

التطلع والحرص المشترك على
تـعــزيــز ال ـعــاقــات م ــع الـبـلــديــن،
وم ـت ـم ـن ـيــا ل ـلــرئ ـي ـس ـيــن م ــوف ــور
ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،ولـلـبـلــديــن
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو ببرقية

تهنئة إلى الحاكم العام لسينت
فينسنت وغــريـنــاديـنــز س ــوزان
دوج ـ ــان ،عـ ّـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الــوطـنــي ل ـبــادهــا ،متمنيا لها
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة،

ولبلدها دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

الجارالله تفقد المعهد الدبلوماسي

الجارالله لدى تفقده المعهد
ق ــام نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه،
أمس ،بزيارة لمعهد سعود الناصر الدبلوماسي،
واط ـلــع عـلــى سـيــر عـمــل الـ ــدورة الـتــدريـبـيــة التي
يقيمها الـمـعـهــد لـلــدبـلــومــاسـيـيــن ال ـجــدد الــذيــن
اجتازوا االختبارات المخصصة لوظيفة ملحق
دبلوماسي.
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــى ن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر كـ ـلـ ـم ــة رحـ ـ ـ ــب ف ـي ـهــا

بالدبلوماسيين ا لـجــدد وحثهم على المثابرة
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي سـتــؤهـلـهــم
لحياتهم الدبلوماسية الجديدة.
ً
ً
يذكر أن هــذه ال ــدورة تعقد افتراضيا التزاما
بــاالشـتــراطــات التي تفرضها الجهات الصحية
جراء جائحة كورونا.

الكويت :االعتداءات اإلسرائيلية تؤكد السعي لتكريس االحتالل
السفير العتيبي :ملتزمون بمركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس
اعتبرت الكويت أن الممارسات
العدوانية اإلسرائيلية باتت
تتطلب تفعيل اآلليات الدولية
والسياسية والقانونية لضمان
مساءلة إسرائيل ومحاسبتها
عن استمرار انتهاكاتها
المستمرة لحقوق الشعب
الفلسطيني المصونة بموجب
القوانين الدولية.

أكـ ـ ــدت ال ـك ــوي ــت م ــرك ــزي ــة الـقـضـيــة
الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية،
وال ـه ــوي ــة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـقــدس الـشــرقـيــة
المحتلة ،وهو األمر الذي أكده مجلس
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الوزاري في سبتمبر الماضي.
جــاء ذلــك خــال كلمة الكويت التي
ت ـ ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــا ك ـت ــاب ـي ــا م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول مـ ــن م ـ ـنـ ــدوب الـ ـك ــوي ــت ال ــدائ ــم
لــدى األمــم المتحدة السفير منصور
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،ل ـج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األم ـ ــن
المفتوحة الـنـقــاش ح ــول الـحــالــة في
الشرق األوســط ،بما في ذلك القضية
الفلسطينية.
وجـ ـ ـ ــدد ال ـع ـت ـي ـب ــي الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
تـ ـمـ ـس ــك ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ــالـ ـس ــام
كـخـيــار اس ـتــرات ـي ـجــي ،وح ــل ال ـصــراع
الـعــربــي – االســرائـيـلــي وف ــق الـقــانــون
ال ــدول ــي وق ـ ـ ــرارات ال ـشــرع ـيــة الــدول ـيــة

ذات الصلة ومـبــادرة السالم العربية
لعام  ،2002وبما يــؤدي الــى حصول
الشعب الفلسطيني على كــل حقوقه
السياسية المشروعة وإقــامــة دولته
الـمـسـتـقـلــة ع ـلــى أرض ـ ــه وعــاصـمـتـهــا
القدس الشريف.
وقال إن "مجلس االمن يعقد جلسته
الـمـفـتــوحــة رب ــع الـسـنــويــة تـحــت بند
الشرق األوســط ،بما في ذلك القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
يواصل معركته في مكافحة فيروس
كورونا ،ذلك الفيروس الذي طال الكرة
االرضية برمتها ،وبات خطرا محدقا
يهدد بقاء البشرية جمعاء".
واضــاف" :مع االســف وفي ظل هذا
الـتـهــديــد الـمـبــاشــر لــوجــودنــا تستمر
إســرائ ـيــل ،ال ـقــوة الـقــائـمــة بــاالحـتــال،
في سياساتها العدوانية ضد الشعب
الفلسطيني ،و تــوا صــل تذكيرنا بين

الحين واآلخ ــر بأنها لــم تـتــراجــع عن
خطط الـضــم لمزيد مــن األراض ــي في
الـضـفــة الـغــربـيــة ،بــل إنـهــا علقت تلك
الخطط مؤقتا".
وأشار إلى أن "تلك الممارسات باتت
تتطلب منا أكـثــر مــن أي وقــت مضى
تفعيل اآلل ـيــات الــدولـيــة والسياسية
والقانونية ،لضمان مساءلة إسرائيل
ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها
المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني
المصونة بموجب القوانين الدولية".

تكريس االحتالل
وأفاد العتيبي بأن هذه السياسات
االســرائـيـلـيــة تــؤكــد م ــرة أخ ــرى أن ما
ت ـس ـعــى إل ـي ــه إس ــرائـ ـي ــل ه ــو تـكــريــس
االح ـ ـتـ ــال ،ع ـبــر م ــواص ـل ــة أنـشـطـتـهــا
وسـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة فــي

سفيرة تشاد :الكويتيون سباقون لدعم المحتاجين
ثمنت سفيرة جمهورية تشاد لدى البالد البتول زكريا
دور الكويت ومكانتها بين دول العالم وجهودها في جميع
القضايا االنسانية بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين
جراء الكوارث الطبيعية او من صنع االنسان.
وقالت السفيرة البتول لـ "كونا" أمس عقب لقائها رئيس
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي الدكتور هالل
الساير ان الشعب الكويتي يتسابق للوصول الى كل محتاج،
مشيرة الــى انــه في كل محفل يهم االنسان تتقدم الكويت
الصفوف لتقديم العون بفضل توجيهات ومبادرات قيادتها
الرشيدة وخصال شعبها.
وعبرت عن بالغ شكرها للهالل االحمر الكويتي الذي حرص
خالل الفترة الماضية على دعم سفارة تشاد بالكويت من خالل
توفير السالل الغذائية والصحية للعاملين في السفارة.

وبحثت مع الساير فرص تقديم الدعم للشعب التشادي
بعد تعرض بالدهم للفيضانات واالنزالقات االرضية التي
تسببت بدمار كبير باالراضي والممتلكات.
من جانبه ،رحــب الساير بــزيــارة السفيرة البتول لمقر
الجمعية موضحا اهمية دعم المتضررين في تشاد اسوة
بالدول االفريقية التي تعرضت للفيضانات موخرا.
وأكــد اهتمام الجمعية بمتابعة المستجدات في تشاد
لتقييم الوضع اإلنساني وتقديم المساعدات في ضوء ما
يتم رصده من قبل السلطات التشادية هناك.
واس ـت ـع ــرض ال ـســايــر خــال ال ـل ـقــاء األعـ ـم ــال االنـســانـيــة
واالغاثية التي تقدمها جمعية الهالل األحمر الكويتي داخل
وخارج الكويت انطالقا من الدور االنساني الذي تقوم به
الجمعية في شتى المستويات.

مشاورات كويتية  -رومانية تبحث سبل التعاون
عقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية الثنائية
الكويتية  -الرومانية على مستوى كبار المسؤولين في
وزارتــي خارجية البلدين الصديقين ،عبر تقنية االتصال
المرئي والمسموع.
وأعلن بيان لوزارة الخارجية أمس ان المشاورات بحثت
آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز العالقات الثنائية بين
الجانبين في المجاالت السياسية واالقتصادية والقنصلية
والصحية والثقافية والعسكرية.
وأضــاف البيان أنــه جــرى خــال الـمـشــاورات تـنــاول قضية
مصير المواطن الكويتي المفقود محمد البغلي ،الذي فقد منذ
شهر أغسطس  ،2015إذ تم نقل تقدير دولــة الكويت لجهود
السلطات الرومانية في هذه القضية ،مؤكدا أهمية استمرار
جهود البحث والتحري لحين معرفة مصير المواطن المفقود.

وش ــدد الـجــانـبــان عـلــى ض ــرورة تكثيف الـجـهــود الــدولـيــة
لمواجهة جائحة كورونا وما تسببت به من آثار سلبية على
دول العالم ،حيث أعربا عن أملهما في اجتياز هذه األزمة في
أسرع وقت ممكن.
وأكد الجانبان أهمية تسوية النزاعات عبر الطرق السلمية
والحوار السياسي ،وتوحيد الجهود لمواجهة أزمات منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط وت ـحــديــات مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب والتنظيمات
اإلرهابية ،التي من شأنها زعزعة األمن والسلم الدوليين.
وأشاد الجانب الروماني بالدور الذي تقوم به الكويت في
جهودها الرامية إلنهاء االزمة الخليجية ،مستذكرا جهود
حضرة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد
في هذا المسار ،ومختلف القضايا ،كداعم لجهود الوساطة
وتسوية األزمات بالطرق السلمية.

توسيع وبناء وإقامة آالف الوحدات
االستيطانية ،وضم األراضي بانتهاك
صريح للقرار رقم  ،2334الفتا الى أن
التقارير األممية الصادرة مؤخرا أكدت
ارتفاع عدد األنشطة االستيطانية في
الضفة الغربية ،بما فــي ذلــك القدس
ال ـش ــرق ـي ــة ،ب ـعــد أن أع ـط ــت الـحـكــومــة
اإلســرائـيـلـيــة ال ـضــوء االخ ـضــر لبناء
آالف الوحدات االستيطانية الجديدة
غير القانونية.
وتــابــع" :مـمــا يــزيــد قلقنا ايـضــا ما
واك ـ ــب م ـنــح ال ـس ـل ـطــات االســرائ ـي ـل ـيــة
ال ـضــوء االخ ـضــر لـبـنــاء مستوطنات
غير قانونية من أعمال عنف يرتكبها
ال ـم ـس ـتــوط ـنــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون ضد
الشعب الفلسطيني األعزل والتدمير
لـلـمـبــانــي والـمـمـتـلـكــات الفلسطينية
لكي يتم تشييد تلك المستوطنات"،
مـشــددا على أن هــذه األف ـعــال تساهم

إعفاء المستأجرين من نصف
اإليجار خالل «كورونا»
ف ــي حـكــم قـضــائــي صـ ــادر م ــن دائ ــرة
اإليجارات في المحكمة الكلية ،برئاسة
ال ـم ـس ـت ـش ــار أحـ ـم ــد ال ــده ـي ـش ــي قـضــت
المحكمة بــإ خــاء مستأجر مــن العين
المؤجرة ،لعدم سداده األجرة المتأخرة
ع ــن ش ـهــري يـنــايــر وف ـبــرايــر م ــن بــدايــة
هذا العام ،ورفضت االستناد الى حكم
اإلخـ ـ ــاء بـحـقــه ع ــن ال ـف ـت ــرة م ــن م ــارس
إلــى يونيو الماضيين ،بسبب جائحة
كورونا.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها،
إن هناك ظروفا استثنائية لم يكن في
الوسع توقعها ،وهي جائحة كورونا،
قــامــت مــن خــالـهــا السلطة الـعــامــة في
الكويت باتخاذ إجراء ات وقائية ترتب
على حــدوثـهــا أن صــار تنفيذ االلـتــزام
الناشئ عن عقد االيجار سند الدعوى
ً
م ــرهـ ـق ــا ل ـل ـم ـس ـت ــأج ــر ،ألنـ ـ ــه لـ ــم يـنـتـفــع
بالعين خالل الفترة من  2020/3/1الى
 ،2020/6/30وبناء على مطالبة المدعى
عـلـيــه لـمــالــك ال ـع ـقــار بــإن ـقــاص األجـ ــرة،
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
فإن المحكمة ترد االلتزام المرهق الى
نصف اإليجار.
ً
ورغم أن الحكم الصادر ابتدائيا من
مـحـكـمــة أول درجـ ــة قــابــل لــاسـتـئـنــاف
فإنه طبق نص المادة  198من القانون
المدني بشأن نظر الظروف االستثنائية
على جائحة كورونا.

في تالشي فرصة الفلسطينيين إلقامة
دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة مـسـتـقـلــة متصلة
وق ــاب ـل ــة ل ـل ـح ـيــاة واالسـ ـتـ ـم ــرار وذات
سيادة مستقلة.
وذك ـ ـ ـ ــر أن األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ــأم ــم
المتحدة والمفوض السامي لحقوق
اإلنسان أكدا مرارا وتكرارا ،من خالل
تقاريرهما ،وعبر مناسبات عديدة،
وجـ ـ ـ ــود م ـ ـنـ ــاخ سـ ــائـ ــد يـ ـشـ ـج ــع ع ـلــى
االفالت من العقاب لدى المستوطنين
اإلســرائـيـلـيـيــن ال ــذي ــن اس ـتــولــوا على
االراضي الفلسطينية وتشريد االسر
الفلسطينية من منازلهم ،مضيفا ان
تقرير االمـيــن الـعــام االخـيــر ،الخاص
ب ــال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
االراضي الفلسطينية المحتلة ،أشار
إلــى إج ــراء وزارة الـعــدل اإلسرائيلية
عشرات التحقيقات دون إدانة أي من
المستوطنين.

«التربية» :حسم كيفية...
في حال إقرارها «ورقية» سيتم التنسيق مع مسؤولي
وزارة الصحة وأخذ الموافقات المسبقة لعقدها أسوة
باختبارات طلبة المنازل وال ــدور الثاني للثانوية
العامة التي تمت بنجاح وفق االشتراطات الصحية
وتحقق خاللها التباعد الجسدي.
وأضاف أن «التربية» ستتخذ تدابير عديدة بشأن
ل ـجــان االخ ـت ـب ــارات فــي ح ــال الـمــوافـقــة عـلــى عقدها
«ورقية» من حيث تقسيم المراحل الدراسية وتوزيع
الطلبة ،لتحقيق أقصى درجة من التباعد الجسدي
ً
بينهم ،مؤكدا أن «الوزارة» لن تغامر بصحة الطلبة،
وسـتـطـبــق االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة ب ـصــرامــة وح ــزم
ودون تهاون.
05

«المركزي»...%0.125 :
وصــرح محافظ البنك د .محمد الهاشل بأن ذلك
اإلجراء يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو) ،وسندات
ً
«الـمــركــزي» ،ونـظــام قبول الــودائــع ألج ــل ،فضال عن
ً
أدوات التدخل المباشر ،وأدوات الدين العام ،مبينا أن
البنك قرر كذلك اإلبقاء على سعر الخصم عند مستواه
الحالي دون تغيير عند .%1.5
وأضاف الهاشل أن تلك اإلجراءات تعكس حرص
البنك على مواصلة تكريس قــوة وجاذبية العملة
مجز وموثوق للمدخرات المحلية،
الوطنية كوعاء
ٍ
بــاعـتـبــارهــا ثــوابــت راس ـخــة لـلـتــوجـهــات األســاسـيــة
للسياسة النقدية.
10

خطة إلقامة منطقة...

ً
الحدود الشمالية ،مؤكدا نشر دبابات ومدافع ثقيلة،

منصور العتيبي

وطائرات دون طيار (درون) وصواريخ.
وبينما تتزايد تجمعات اإليرانيين من العرقية
األذري ــة على الـحــدود لتحية الجيش األذري ،ذكر
المصدر أن «الحرس الثوري نشر قناصين على كل
مرتفعات الحدود اإليرانيةـ ـ األذرية مع اإلذن بإطالق
النار على أي شخص يقترب من األراضي اإليرانية
خارج نطاق المداخل الرسمية للبلدين».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن طـ ـه ــران ت ــوص ـل ــت إل ـ ــى م ـع ـلــومــات
استخباراتية تفيد بأن القصف الذي تعرضت له بعض
المدن والـقــرى اإليرانية الحدودية لم يكن عن طريق
ً
الخطأ ،بل كان مقصودا من الجانب األذري «لتغطية
دخــول بعض اإلرهابيين مــن منظمة مجاهدي خلق
وداعش إلى األراضي اإليرانية وتنفيذ مهمات إرهابية».
وذكر المصدر أن «اإليرانيين أبلغوا األذريين
أن أي طائرة درون إسرائيلية الصنع تقترب من
ً
األراض ــي اإليرانية سيتم إسقاطها ،نظرا ألنها
قد تكون متصلة ،ربما بدون علم باكو ،بأجهزة
تجسس إسرائيلية».
22

انتخابات بال مقرات...

ً
كبيرة ،تعويض ذلك ،إذا كان مواكبا للتكنولوجيا،
بالتواصل مــع ناخبيه عبر «لـقــاء اليــف» بحسابه
على مواقع التواصل االجتماعي ،والدعاية للقاء
عبر الصحف أو الواتساب.
وعلى أية حال تبقى انتخابات  2020إعالمية
وإلكترونية  ،%100وهي بذلك سالح ذو حدين ،إما
أن تزيد فرص فوز المرشح إذا استطاع التغلغل
في وسائل التواصل وعبر القنوات اإللكترونية
واإلعالم وكان لديه عدد كبير من المتابعين وقدم
ً
محتوى جيدا ،أو تكون عقبة أمامه ،تضعه في ذيل
القائمة ،إذا لم يحسن التعامل معها.

ةديرجلا
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محليات

العقيل توافق على زيادة القيمة اإليجارية لصاالت األفراح
 ٣٠٠دينار لتأجير الصالة و ٣٠٠للتأمين ...ومخاطبة «المالية» العتمادها
جورج عاطف

أقرت العقيل مقترحا لزيادة
القيمة اإليجارية لصاالت
المناسبات (األفراح) إلى
 300دينار ،بدال من ،100
و 500دينار بغرض عرض
المسرحيات ،و 1000إلقامة
حفالت التخرج.

علمت "الـجــريــدة" ،من مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل وافقت
عـلــى الـمـقـتــرح الـمـقــدم مــن قطاع
ال ـت ـن ـم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
ال ـ ـشـ ــؤون بـ ـش ــأن زيـ ـ ـ ــادة الـقـيـمــة
االي ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــاالت األفـ ـ ـ ـ ــراح
ومــراكــز التنمية ،مشيرة إلــى أنه
تم رفع المقترح إلى وزير المالية
العتماده.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن القيمة
االيـ ـج ــاري ــة ال ـم ـق ـتــرحــة لـتــأجـيــر
صاالت المناسبات (األفراح) 300
دينار بدال من  ،100و 500دينار
إليـ ـج ــار ال ـص ــال ــة ب ـغ ــرض عــرض
الـمـســرحـيــات ،و 1000إليـجــارهــا
ب ـغــرض إق ــام ــة ح ـفــات الـتـخــرج،
مضيفة أن المقترح تضمن أيضا
زي ــادة قيمة التأمين عــن الصالة
بواقع  300دينار بدال من .100
وأشارت إلى أن المقترح تضمن
زيادة القيمة االيجارية للصاالت
وم ــراك ــز الـتـنـمـيــة ال ـم ــوزع ــة على
مناطق البالد كافة ،بما يتناسب
والتوجيهات الحكومية الخاصة
ب ــاالص ــاح ــات ال ـمــال ـيــة لـلـحــزمــة
االقتصادية ،والرامية إلى تقليص
الـمـصــروفــات ،ووق ــف ال ـهــدر غير
المبرر وزيادة اإليرادات.
وذكــرت المصادر أن المقترح
ش ـم ــل إت ـ ـمـ ــام ج ـم ـي ــع حـ ـج ــوزات

مريم العقيل

ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت (األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،م ـ ــراك ـ ــز
الـتـنـمـيــة) ال ـت ــي سـيـتــم إعــادت ـهــا
إلــى المتبرعين ،أو التي ال تــزال
فــي عهدتهم ،عــن طــريــق تطبيق
دار المناسبات المعمول بــه من
الوزارة ،لتكون جميع الحجوزات
تـ ـح ــت إشـ ـ ـ ـ ــراف ورق ـ ــاب ـ ــة كــام ـلــة
م ـن ـهــا ،مـبـيـنــة أنـ ــه س ـيـتــم س ــداد
ايجار صاالت األفــراح ،التي تدار
بــواس ـطــة ال ـم ـت ـبــرع ـيــن ،لـحـســاب
وزارة المالية عبر وسائل الدفع
االلكتروني ،على أن يتضمن عقد
االي ـجــار الـمـبــرم مــع "الـمــالـيــة" ما
يفيد ذلك.
وف ـ ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،أعـلـنــت
وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون و ق ـ ـ ــف ج ـم ـيــع
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا

الفارس تعيد تشكيل لجنة التظلمات
في مناقصات «األشغال»
●

سيد القصاص

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلس ـكــان د .رنــا ال ـفــارس إعــادة
تـشـكـيــل "ل ـج ـنــة الـتـظـلـمــات في
المناقصات العامة" التابعة لـ
"األشغال"؛ للنظر في التظلمات
الـمـقــدمــة ب ــال ـق ــرارات المتعلقة
بــالـمـنــاقـصــات الـعــامــة برئاسة
ال ـ ــوك ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــد لـ ـقـ ـط ــاع
التنسيق والمتابعة.
ودع ـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة إل ــى
ً
االسـتـعــانــة بـمــن ت ــراه مناسبا
مـ ـ ـ ــن ذوي اال خ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــا صـ ـ ــات
والخبرة مــن قطاعات ال ــوزارة،
وتقديم جميع التسهيالت التي
مــن شــأنـهــا تمكين الـلـجـنــة من
ً
إنجاز مهامها ،مبينا أن اللجنة
تختص بتلقي التظلمات التي
ت ـقــدم لـهــا الـمـتـعـلـقــة بعمليات
الـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـمـ ـط ــروح ــة ب ـم ـعــرفــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي أي م ــرحـ ـل ــة مــن
مراحلها.

رنا الفارس

و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ستقوم بفحص تلك التظلمات
ودراستها وبتها ،وإصدار قرار
ملزم في التظلم طبقا لإلجراءات
ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـن ـص ــوص عـلـيـهــا
بتعميم وزارة المالية رقــم ""5
لسنة  ،2020وعليها أن تقوم
بإخطار لجنة الشراء لتنفيذه،
داعيا اللجنة إلصــدار قراراتها

بـشــأن التظلمات خــال خمسة
أي ـ ــام ع ـمــل م ــن ت ــاري ــخ تـقــديـمــه
وتـ ـك ــون ق ــراراتـ ـه ــا ن ــاف ــذة ف ــور
صدورها.
وأك ــد ال ـقــرار أهمية أن تقوم
اللجنة بتحديد رســوم طلبات
التظلم ،إضافة إلى وضع نظام
الـعـمــل ال ــذي تـسـيــر عـلـيــه فيما
ي ـخ ــص ت ـن ـظ ـيــم اج ـت ـمــاعــات ـهــا،
ع ـلــى أال ي ـقــل ال ـن ـص ــاب الـ ــازم
ل ـص ـحــة ان ـع ـق ــاده ــا ع ــن نـصــف
األعـ ـض ــاء إض ــاف ــة إل ــى شخص
آخـ ــر ،وت ـص ــدر ق ــرارات ـه ــا ب ــذات
األغ ـل ـب ـي ــة ،وت ــرجـ ـي ــح ال ـجــانــب
الذي فيه الرئيس عند تساوي
اآلراء ،دا ع ـ ـ ـيـ ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى ت ـش ـك ـيــل
مجموعات فرعية من أعضائها
ل ـب ـحــث أي ج ــان ــب م ــن جــوانــب
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ـ ـهـ ــا ،واالطـ ـ ـ ـ ــاع
ع ـل ــى األوراق وا ل ــو ث ــا ئ ــق ذات
الصلة ،وطلب ما تراه الزما من
اإليضاحات من المعنيين كافة.

إحدى صاالت المناسبات
اإللـكـتــرونــي مــن الخميس حتى
الـسـبــت الـمـقـبــل إلجـ ــراء عمليات
ال ـت ـحــديــث وال ـص ـي ــان ــة ،ع ـلــى أن
تعاود العمل األحــد المقبل ،كما
أعلنت تكريم الفرق والمجاميع
التطوعية صاحبة المساهمات
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي قـ ـط ــاع ال ــرع ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ي ــوم
التطوع العالي الموافق  5نوفمبر
المقبل.

نقابة الشؤون ناقشت مع شعيب إقرار البدالت للمستحقين
ع ـق ــد م ـج ـلــس إدارة ن ـق ــاب ــة ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،بــرئــاســة يـحـيــى ال ــدوس ــري ،اجـتـمــاعــا م ــع وكـيــل
الـ ـ ــوزارة عـبــدالـعــزيــز شـعـيــب ،نــاق ـشــوا خــالــه مــوضــوعــات عــدة
خاصة بموظفي الوزارة ومنتسبي النقابة ،حيث تمت مناقشة
إقــرار بــدالت الخطر والعدوى والضوضاء والطعام للموظفين

«المعلومات المدنية»:
ال خلل في «هويتي»
●

محمد الجاسم

كشفت مصادر في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،أن عدد
المسجلين في تطبيق هويتي (الهوية الرقمية) بلغ  800ألف مواطن
وواف ــد حتى أمــس األول ،مبينة أن عملية التسجيل في تطبيق
ً
الهوية الرقمية في تزايد مستمر ،وتتم بمعدل  5آالف مسجل يوميا.
وأكدت المصادر لـ"الجريدة" ،عدم وجود أي خلل بالنظام الخاص
بـ"هويتي" ،وأنه يعمل بشكل سليم ،وخاصة بعد تحديثه ،ليتسق
مع أنظمة أحــدث الهواتف الذكية واألنظمة المتطورة للجهات
الحكومية والخاصة.
ولفتت إلى أن رسائل التعذر عن التسجيل التي تظهر للبعض،
نتيجة التحديث على بيانات الجواز ،سواء االسم أو رقم الجواز
أو تحديث بعض البيانات في المعلومات الشخصية ،ما يستدعي
من صاحب الشأن ضرورة طلب تحديث بياناته في وزارة الداخلية،
حتى تقوم الوزارة بإرسالها من جديد.
وعن التأخير في إصدار البطاقات المدنية ،قالت المصادر إن
ذلــك يرجع إلــى ضغط الطلبات في الهيئة ،وتــم وضــع خطة بأن
تكون األولوية لبطاقات المواطنين ،وبعد ذلك البطاقات للجنسيات
األخـ ـ ــرى ،مــوضـحــة أن ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة لــأج ـهــزة تتطلب
سحب البطاقات المخزنة من فترات طويلة ،ومازال أصحابها لم
يسحبوها ومهملين لها.
وذك ــرت أن التأخير سينتهي بمجرد الـبــدء بآلية التوصيل
ً ً
للمنازل قريبا جدا ،ومن المتوقع في منتصف نوفمبر المقبل.

«اإلعاقة» :فتح باب العمل التطوعي
للمختصين عبر فريق البناء البشري

المستحقين بناء على الموافقات السابقة ،وأسوة بالموظفين
الذين حصلوا على الـبــدل ،كما تمت إحالة موضوع وقــف بدل
النوبة (ب) لموظفي الحضانة العائلية إلى اللجنة المشتركة
للمطالب العمالية ،لمناقشته وايجاد حل جذري له ،ورفع الظلم
والتعسف الواقع على كاهل الموظفين.

«اإلعالم» توقف ً االستعانة بموظفين
من خارجها بدءا من العام الجديد
«لجنة الختيار من تحتاجهم في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية»
●

محمد راشد

عـ ـلـ ـم ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،م ــن
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أن وزارة
ً
اإلع ــام أص ــدرت ق ــرارا بمنع
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـم ــوظ ـف ـي ــن مــن
خارجها في مختلف البرامج
ً
التلفزيونية واإلذاعية ،بدء ا
من مطلع العام القادم ،مبينة
أن مسؤولي الوزارة يسعون
م ــن خـ ــال هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء إل ــى
عدم تحميل الوزارة أي أعباء
مالية أخرى.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن هــذه
الخطوة تأتي في ظل ترشيد
اإلنفاق والصرف غير المبرر
ف ــي عـ ــدد م ــن الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
تـسـتـعـيــن بـيــن ف ـتــرة وأخ ــرى
على مدى سنوات بموظفين
ً
من خارج الوزارة ،خصوصا
ف ــي بـعــض الــوظــائــف الـفـنـيــة

وأ خـ ـ ــرى ذات ا ل ـع ــا ق ــة ب ـهــذه
الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
الوزارة ارتأت البدء بخطوات
ج ـ ـ ـ ــادة وفـ ـعـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ــد م ــن
الـ ـه ــدر ف ــي الـ ـم ــال الـ ـع ــام مــع
ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـجــديــد ،وذل ــك
بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ال ـ ـ ــدورة
البرامجية التي تنتهي عادة
في نهاية ديسمبر.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ث ـم ــة
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت بـ ـه ــذا
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن ،التـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ــرارات
مناسبة تحد من االستمرار
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـب ــرر
واإل ن ـف ــاق ا لـكـبـيــر عـلــى كثير
م ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي ال ـب ــرام ــج
مــن خــارج ال ــوزارة ،موضحة
أ نـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــو يـ ـ ــض أي
نـ ـ ـق ـ ــص أو عـ ـ ـج ـ ــز ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه
البرامج من خالل االستعانة
بموظفي الوزارة في مختلف

القطاعات ،السيما أن هناك
العديد مــن اإلدارات المليئة
بـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوادر ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا تـ ــولـ ــي
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
وغيرها متى دعت الظروف.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إلـ ــى
ّ
أن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ش ــكـ ـل ــت ل ـج ـنــة
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـ ــوضـ ـ ــع آلـ ـي ــة
الخ ـت ـي ــار عـ ــدد مـ ـح ــدود جــدا
م ــن ال ـم ـت ـعــاون ـيــن م ــن خ ــارج
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــاجـ ـه ــا فـ ـ ــي هـ ــذه
ا لـ ـ ـب ـ ــرا م ـ ــج ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن آ لـ ـي ــة
ا خ ـت ـيــار ا لـمـتـعــاو نـيــن ستتم
بـ ـع ــد ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن ق ـط ــاع
الشؤون اإلدارية والقطاعات
األخرى المعنية بحيث تضم
الـتـخـصـصــات الـمـطـلــوبــة في
هذه البرامج.

«التقدم العلمي» و«هواوي» تطلقان مسابقة
«تقنية المعلومات واالتصاالت» الرابعة
● الموسوي :تطوير االبتكار المحلي ورعاية بيئة داعمة للتكنولوجيا
● لين :تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات واالستفادة من االقتصاد الرقمي

العوضي خالل ترؤسها االجتماع التنسيقي للفريق اإلشرافي لدعم ذوي اإلعاقة
عقدت مديرة الهيئة العامة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ذوي اإل ع ـ ـ ــا ق ـ ـ ــة د.
شـفـيـقــة ال ـعــوضــي االجـتـمــاع
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ال ـث ــان ــي لـلـفــريــق
االشـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــي ل ـ ــدع ـ ــم مـ ـ ـب ـ ــادرة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ــذوي
االعاقة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــو ض ـ ـ ــي أن
األث ـ ـ ــر والـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــرج ــوة
ع ـلــى ال ـف ـئــة ال ـم ـس ـت ـهــدفــة مــن
الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـت ـش ـكــل بـتــوحـيــد
ا لـجـهــود اإل عــا مـيــة لتحقيق
رس ــال ــة ال ــوع ــي الـمـجـتـمـعــي
لخدمة أبنائنا ذوي اإلعاقة،

مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــة أن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ت ـل ـقــي ط ـل ـبــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــات
وق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ك ــاف ــة
لتعزيز الشراكة المجتمعية،
و فـتــح بــاب ا لـعـمــل التطوعي
للمختصين عبر فريق البناء
البشري.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت مــديــرة
م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري،
عواطف السلمان إن "مبادرة
(حياتهم غالية) التي جاء ت
ً
ا م ـت ــدادا لحملة (وا ح ـنــا بعد
وي ــاك ــم) ه ــي م ـب ــادرة وطـنـيــة

ت ـع ـن ــى بـ ــدعـ ــم فـ ـ ــرق ال ـص ـحــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة لـ ـخ ــدم ــة أب ـن ــائ ـن ــا
ذوي اإلعاقة وتقديم الرعاية
ال ــازم ــة ل ـهــم جـ ــراء م ــا لـحــق
ب ـهــم م ــن أض ـ ــرار نـفـسـيــة إثــر
اإلغالق الذي تسبب به وباء
كورونا".
و كـ ـشـ ـف ــت م ـ ــد ي ـ ــرة اإلدارة
ا لـمــر كــز يــة لـلــر عــا يــة الصحية
األولية ،مديرة إدارة العالقات
الـصـحـيــة الــدولـيــة فــي وزارة
الـصـحــة ،د .رح ــاب الــوطـيــان
أن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت س ـ ـ ــوف ت ـش ـهــد
بعد أسبوعين ا طــاق خدمة

جديدة من نوعها في مراكز
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األولـ ـي ــة،
تتمثل بوجود طبيب نفسي
داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـص ـح ـي ــة
ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــة ل ـل ـمــرضــى
بشكل مماثل لما يقدم بمركز
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـص ـحــة الـنـفـسـيــة،
ً
الف ـتــة إل ــى أن األدويـ ــة ايـضــا
س ـي ـت ــم ت ــوف ـي ــره ــا ب ــال ـم ــراك ــز
الصحية.

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة هواوي ،إطالق
النسخة الرابعة من مسابقة منطقة الشرق األوسط لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت السنوية الرائدة في الكويت.
وأوضحت المؤسسة ،في بيان لها ،أن إطالق المسابقة تهدف
إلى دعم الجيل المقبل من القادة من أجل عالم ذكي ،بما يتماشى
مع الخطط واالستراتيجيات الوطنية للحكومة.
ويتزامن إطالق هذه النسخة الجديدة من المسابقة مع تحول
ً
ً
ً
ً
التكنولوجيا رويــدا رويــدا لتشكل ركنا أساسيا للمجتمع الذكي
في الكويت ،وتزايد أهميتها خالل هذه الفترة التي تشهد انتشار
وبــاء «كــورونــا» ،وبطبيعة الحالة في مرحلة التعافي المقبلة من
هذا الوباء.
وأض ــاف ــت أن ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ت ــدع ــم اس ـت ـخ ــدام الـتـكـنــولــوجـيــا،
وتستهدف دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تعزيز
النظام البيئي الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر
المواهب المحلية ،لتمكينها من تحقيق خطط التنمية الوطنية
والرؤى الطموحة القتصاد قائم على المعرفة وأكثر استدامة.
وتوقعت المؤسسة أن يشارك اآلالف من الطالب الجامعيين،
خــال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر فــي المسابقة التي
سيتم تنظيمها عبر اإلنترنت ألول مرة بسبب إجــراء ات التباعد
االجتماعي.
وتشارك في نسخة هذا العام أربع جامعات كويتية هي :الكلية
األسـتــرالـيــة فــي الـكــويــت ،وكلية الـكــويــت للعلوم والتكنولوجيا،
والجامعة العربية المفتوحة ،والجامعة األميركية في الكويت.
تطوير االبتكار
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت مــديــرة ال ـبــرامــج فــي الـمــؤسـســة ليلى
الموسوي «يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت صناعة
وطنية مهمة تعزز ا لـقــدرة التنافسية العالمية للكويت وقوتها
االقتصادية ،وتحظى برامج القطاع الخاص مثل مسابقة «هواوي»
منطقة الشرق األوسط لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتقدير

كبير في دعم هذه الطموحات ،وتطوير االبتكار المحلي بشكل عام،
مع رعاية بيئة داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على وجه الخصوص».
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تكنولوجيز»
الكويت ريكون لين «يلعب تمكين الشباب الكويتيين بالمعرفة
ً
ً
العالمية والـمـهــارات الـجــديــدة دورا رئيسيا فــي مستقبل النمو
االجتماعي واالقتصادي».
وأضــاف أن «هــواوي» ملتزمة بنشر وتعزيز قيمة تكنولوجيا
المعلومات واالتـصــاالت في الكويت من خالل المواهب المحلية
وبناء أنظمة بيئية مفتوحة ،كما «أننا ملتزمون بتعزيز المواهب
المبتكرة متعددة التخصصات من خالل تبادل المعرفة والخبرة,
وإتاحة منصات افتراضية جديدة للطالب المشاركين لتبادل األفكار
والوصول إلى التبادل والتعلم عبر اإلنترنت ،وتوفير المزيد من
الفرص المتكافئة للتعليم الجيد ،واالستفادة من االقتصاد الرقمي».
وسيحصل الفائزون في المسابقات اإلقليمية على شهادة وفرص
تعلم مستقبلية وجائزة نقدية قدرها  20ألف دوالر.
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«الصحة» أنجزت إجراءات استقدام الدفعة
الثانية من الطواقم الباكستانية

الجالوي تفقد «الرقابة والتفتيش»
بمنطقة الدوحة التخزينية الجديدة

ً
ً
تضم  250طبيبا وممرضا في العناية المركزة والباطنية يصلون في نوفمبر
عادل سامي

 7وفيات بـ «كورونا»
و 775إصابة
و 725حالة شفاء

كشفت مصادر صحية مطلعة عن إنهاء
وزارة ال ـص ـح ــة إج ـ ـ ـ ــراء ات اسـ ـتـ ـق ــدام 250
ً
ً
طبيبا وممرضا وفني من الطواقم الطبية
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة الـمـتـخـصـصــة ف ــي الـعـنــايــة
المركزة والباطنية للمساعدة في احتواء
ومكافحة مرض «کوفید .»19
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر لـ ـ ــ»الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن
هــذه الــدفـعــة الثانية مــن الـطــواقــم الطبية
الباكستانية ستصل الكويت خالل نوفمبر
المقبل ،مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت لهم
الـعـقــود الـخــاصــة بــرواتـبـهــم وف ــي انتظار
قدومهم إلى البالد.
وأوضـحــت أن الفترة الماضية شهدت
ً
ً
تـنـسـيـقــا م ـتــواصــا بـيــن الـمـســؤولـيــن في
وزارة ا لـصـحــة و نـظـيــر تـهــا الباكستانية
ل ــان ـت ـه ــاء مـ ــن كـ ــل ال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ـخــاصــة
باستقدامهم.
وأشـ ــارت إل ــى أن االسـتـعــانــة بالطواقم
الطبية الباكستانية يأتي في إطار اتفاقية
التعاون الطبي والفني المشترك وتبادل
الخبرات بين البلدين ،التي وقعتها وزارة
الصحة مطلع يوليو الماضي ،ممثلة في
وكيل الوزارة د .مصطفى رضا ،مع وزارة
ال ـص ـحــة الـبــاكـسـتــانـيــة مـمـثـلــة ف ــي سفير

باكستان لدى الكويت ،بهدف تعزيز أواصر
التعاون الطبي بين الجانبين.
وكــانــت الدفعة األول ــى مــن الــوفــد الطبي
الباكستاني قد وصلت األسبوع الماضي
وتضم  208أطباء وممرضين.

إصابات «كورونا»
في سياق متصل ،أعلنت وزارة الصحة
تسجيل  775إصابة جديدة بالمرض خالل
الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
ً
عدد الحاالت المسجلة في البالد  123ألفا
و 92حالة إلى جانب تسجيل  7حاالت وفاة
نتيجة مضاعفات مرض «كوفيد  »19ليرتفع
مجموع حاالت الوفاة المسجلة حتى اليوم
إلى  756حالة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ف ـ ــي ال ـب ـي ــان
اإلح ـص ــائ ــي ال ـي ــوم ــي ،ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى آخــر
مستجدات الفيروس شفاء  725حالة من
المرض خالل الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع
إجمالي حاالت الشفاء من المرض إلى 114
ً
ألفا و 116حالة وبنسبة  92.7في المئة من
إجـمــالــي اإلص ــاب ــات اإلجـمــالـيــة فــي الـبــاد،
وذلــك عقب التأكد من تماثل تلك الحاالت

لـلـشـفــاء ب ـعــد إج ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات الـطـبـيــة
الالزمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وأوض ـح ــت أن ع ــدد مــن يتلقى الــرعــايــة
الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 116
حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع
ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي ث ـب ـتــت إص ــاب ـت ـه ــا ب ـمــرض
«كوفيد »-19وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  8220حالة.
وذكــرت ال ــوزارة أن عــدد المسحات التي
تم إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ
 7874مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات
ً
منذ بــدايــة الجائحة وحـتــى اآلن  889ألفا
ً
ً
و 555فحصا مخبريا ،وبذلك تبلغ نسبة
اإلصــابــات الجديدة من المسحات  9.8في
المئة.
وجددت وزارة الصحة دعوة المواطنين
والمقيمين لمداومة األخذ بكل سبل الوقاية
وتجنب مخالطة اآلخــريــن والـحــرص على
ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـب ــاع ــد ال ـب ــدن ــي،
موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة
ال ـص ـحــة وال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة ف ــي ال ــدول ــة
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات ،وكل
ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.

الجالوي خالل الجولة

●

محمد الشرهان

زار ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك،
الـمـسـتـشــار جـمــال ال ـج ــاوي ،أم ــس األول ،إدارة
الرقابة والتفتيش بمنطقة ا لــدو حــة التخزينية
الجديدة ،وكان في استقباله مدير اإلدارة مشعل
الـجــريــد ،والـعــديــد مــن الـقـيــاديـيــن والمسؤولين
بـ»الجمارك».
وتفقد الجالوي المستودع ،الذي تبلغ مساحته
 10آالف متر مربع ،واستعرض نظام عمله بشكل
كامل .وقـ َّـدم المسؤولون والمختصون بــاإلدارة
ً
شــرحــا عــن طريقة عمل الشحن السريع وغيره،
وط ــري ـق ــة ع ـمــل الـمـفـتـشـيــن وال ـمــدق ـق ـيــن واألمـ ــن
والـســامــة ،كما تــم عــرض خطط العمل ،وخطط

طــريـقــة الـتـفـتـيــش م ــن الـشـحــن ال ـســريــع والـ ــوارد
والشخصي ،إضافة إلى كمية البيانات التي تم
إنجازها في الفترة السابقة ،ودور فريق المخاطر
باإلدارة.
وعلى هامش الجولة ،قال الجالوي ،في تصريح
ً
ً
صـحــافــي ،إن الـمـسـتــودع أص ـبــح م ــرك ــزا حـيــويــا
لجميع اإلرســالـيــات القادمة مــن ميناء الشويخ
والشحن الجوي وغيرها ،مشيدا بجهود القائمين
بـ ــإدارة الــرقــابــة والـتـفـتـيــش الـجـمــركــي ،الــذيــن ال
يتأخرون عن بذل ما بوسعهم ،من أجل تطوير
العمل الجمركي في البالد.
ُيذكر أن المستودع الجمركي بمنطقة الدوحة
التخزينية تم بدء العمل به في  4الجاري ،وفق
أحدث األنظمة الجمركية اآللية.

«عالية الدولي» ينظم فعالية للتوعية بسرطان الثدي

العلي لـ ةديرجلا :.هشاشة العظام
قد تؤدي إلى إعاقة طويلة األمد
السعدون :الكشف المبكر عن المرض يحقق أفضل النتائج في العالج
 5نصائح تدعم سالمتها وتحميها من الكسر
●

عادل سامي

أكـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ــراب ـ ـطـ ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـه ـشــاشــة الـعـظــام
رئيسة وحــدة الـغــدد الصماء
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى األمـ ـ ـي ـ ــري
د .ن ــادي ــة ال ـع ـلــي أن هـشــاشــة
العظام مشكلة عالمية ،تصل
نسبة حدوثها إلى واحدة من
كــل  3نـســاء ،وواح ــد مــن كــل 5
رجال ،ممن تجاوزت أعمارهم
الـ 50عاما.
وقالت العلي ،لـ «الجريدة»،
إن هـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة س ـت ـعــانــي
مـ ــن الـ ـكـ ـس ــور ب ـس ـه ــول ــة عـنــد
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـع ـث ــرة أو عـطــس
أو حــركــة مـفــاجـئــة ،مـمــا يعد
س ـب ـب ــا رئ ـي ـس ـي ــا مـ ــن أس ـب ــاب
األل ــم واإلع ــاق ــة طــويـلــة األم ــد،
مبينة أنه باإلمكان الوقاية من
الكسور الناتجة عن هشاشة
العظام إذا اتخذت اإلجراء ات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة فـ ــي وق ـ ــت م ـب ـكــر،
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أه ـم ـيــة ات ـبــاع
نظام حياة صحية للحصول

عـ ـل ــى ع ـ ـظـ ــام س ـل ـي ـم ــة بـغــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـع ـم ــر وال ـح ــال ــة
الصحية لبنية العظم.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت ان هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك 5
نصائح تدعم سالمة عظامك
وتحميها من الكسر مستقبال،
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة
بانتظام ،واتباع نظام غذائي
صـ ـ ـح ـ ــي غـ ـ ـن ـ ــي ب ــالـ ـعـ ـن ــاص ــر
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،واالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
العادات غير الصحية ومنها
الـتــدخـيــن ،وال ـق ـيــام باختبار
كثافة العظام والعالج إذا لزم
األمر ،ومعرفة إذا كانت لديك
عوامل خطيرة لمرض هشاشة
العظام.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ـ ــأن اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
المؤسسة الدولية للهشاشة
( ،)IOFا ل ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ــن 19
سـ ـ ــؤاال سـ ـه ــا ،ي ـس ــاع ــد عـلــى
فهم الحالة الصحية لعظامك،
وب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـف ـحــص
ا لـســر يــري والتقييم الصحي
لعظامك من قبل طبيبك يتم
تـ ـق ــدي ــم تـ ــوص ـ ـيـ ــات بـ ـتـ ـن ــاول

نادية العلي

األ غــذ يــة الغنية بالكالسيوم
وم ـ ـك ـ ـم ـ ــات ف ـ ـي ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــن «د»
وممارسة الرياضة ،الفتة إلى
أن الـمــرضــى الــذيــن فــي حالة
خ ـ ـطـ ــورة ع ــال ـي ــة ي ـح ـتــاجــون
إل ــى ع ــاج ب ــاألدوي ــة لحماية
أن ـف ـس ـه ــم ب ـش ـك ــل فـ ـع ــال ضــد
الكسور.

أقام مستشفى عالية الدولي بمنطقة
المهبولة ،فعالية توعوية بعنوان «الهمة
ع ــال ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة غ ــالـ ـي ــة» ح ـ ــول م ــرض
سرطان الثدي في مجمع الغيت ،بهدف
تعزيز الوعي بهذا المرض.
واستضافت الفعالية المديرة العامة
للمستشفى واستشارية أمــراض النساء
وال ـ ـ ـ ــوالدة وأط ـ ـفـ ــال األن ــابـ ـي ــب د .عــالـيــة
السعدون ،التي تحدثت عن أهمية إجراء
الكشف المبكر عن المرض ،لما له من دور
كبير فــي تحقيق نتائج أ فـضــل بعملية
َّ
الـ ـع ــاج ،وس ــل ـط ــت الـ ـض ــوء ع ـلــى تـقـنـيــة
«الـمــامــوغــرام» المطبقة فــي المستشفى،
ُ
وتعد األحدث لتشخيص حاالت سرطان
الثدي وعالجها.
ونبهت د .السعدون إلــى انتشار هذا
َّ
وتطرقت إلى أبرز المستجدات
المرض،
والحقائق المتصلة به في الكويت ،كما
أش ـ ــادت بـجـهــود الـمـسـتـشـفــى الـمـبــذولــة
مــن أجــل مكافحة ســرطــان الـثــدي ،والتي
تــأتــي حملتها الـتــوعــويــة «الـهـمــة عالية
والـصـحــة غــالـيــة» تــأكـيــدا لـهــذه الجهود،
وتعزيزا لما يقوم به المستشفى ضمن
إطار مسؤولياته االجتماعية ومثابرته
لتحقيق أعلى معايير الصحة والسالمة
ون ـشــر ال ــوع ــي الـصـحــي لـجـمـيــع أطـيــاف
المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وق ــد تـخـلــل الـفـعــالـيــة ال ـت ــدري ــب على
طريقة الفحص الذاتي المنزلي ،وتوزيع

مستشفى عالية الدولي
ال ـهــدايــا والـكـتـيـبــات الـعـلـمـيــة الـخــاصــة
بطرق الفحص الــذاتــي لسرطان الثدي.
كما لم تغفل الفعالية التزام المستشفى
بــأقـصــى إجـ ــراءات الــوقــايــة مــن فـيــروس
كورونا ،واتباع أقصى أساليب التعقيم.
وأشار بيان للمستشفى إلى أنه يمثل

ً
الخواري :تدريب  63ممرضا بمستشفى الكويت
الميداني على اإلنعاش القلبي

أح ــد أه ــم الــوج ـهــات الـصـحـيــة المثالية
الطبية في الكويت ،وهو يسعى بشتى
الـطــرق والــوســائــل إلــى تحقيق التطور
المستمر ،ومواكبة كل ما هو جديد ،من
خــال استقطاب أمـهــر ال ـكــوادر الطبية،
وت ـق ــدي ــم أرق ـ ــى ال ـخ ــدم ــات ف ــي مختلف

أقسامه الطبية ،إضافة إلى تطوير غرف
ال ـمــرضــى ال ـج ــدي ــدة ،وتــوف ـيــر األجـنـحــة
ال ـف ـخ ـمــة ،وب ـ ــذل ج ـه ــود جـ ـب ــارة ،سعيا
إلــى تقديم أفضل سبل رعاية المرضى
واالهتمام براحتهم وصحتهم وتعافيهم.

الخالد وسفير ُعمان بحثا التعاون

بدعم من أكاديمية العلوم الحياتية وضمن برامجها في المسؤولية المجتمعية
كشف نائب مدير مستشفى الكويت
الميداني د .فوزي الخواري ،عن تدريب
 63م ــن الـهـيـئــة الـتـمــريـضـيــة الـعــامـلـيــن
فــي المستشفى عـلــى اإل ن ـع ــاش القلبي
األساسي وإنقاذ الحياة ،بدعم ورعاية
من أكاديمية العلوم الحياتية ،وضمن
ب ــرام ـج ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
المجتمعية.
وقال الخواري ،في تصريح صحافي،
إن هذا التدريب يأتي في إطار الجهود
المبذولة من وزارة الصحة في دعم كفاءة
الطواقم الطبية والتمريضية ،وجعلها
على أعلى مستوى متميز.
وشدد على حرص وزارة الصحة على
مواكبة فرقها الطبية ألحدث اإلجراءات في
إنقاذ المصابين والمرضى وقت الطوارئ،
وخاصة مع حاالت «كوفيد ،»19 -وألهمية

هذه البرامج في إنقاذ الحاالت الحرجة،
وتزويد المتدربين بكل المعلومات الالزمة
للتعامل مع حاالت توقف القلب والتنفس
وجميع إجراءات السالمة للمرضى.
وأكــد الـخــواري أن المستشفى يعمل
ـواز ل ـل ـخ ـطــة ال ـتــي
ب ـش ـكــل مـ ـت ــواف ــق وم ـ ـ ـ ـ ٍ
وضعتها الدولة ،بالتعاون مع «الصحة»،
التي كان عليها العبء األكبر في تنفيذ
هــذه الخطة ،وتسخير جميع اإلدارات،
واس ـت ـق ـطــاب الـمـتـخـصـصـيــن للتصدي
لفيروس كورونا ،بالتنسيق الدائم مع
جميع أجهزة الدولة للتصدي للجائحة.

حجر األساس
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ألك ــادي ـم ـي ــة ال ـع ـل ــوم ال ـح ـي ــات ـي ــة مـحـمــد

العنزي ،أن هناك نجاحات سابقة َّ
تمت
بالتعاون مع «الصحة» ،الفتا إلى اهتمام
األكــاديـمـيــة بتعزيز منظومة الـتــدريــب
وال ـت ـط ــوي ــر ل ـج ـم ـيــع الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة،
السيما التمريضية ،فهي بمنزلة حجر
أساس في المنظومة الصحية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ت ــأت ــي
استكماال لـمـبــادرات األكــاديـمـيــة ،حيث
ت ــم ت ــدري ــب  240طـبـيـبــا ضـمــن بــرنــامــج
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ال ـ ـطـ ــارئـ ــة الـ ـمـ ـي ــدان ــي فــي
بـ ــدايـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي تـ ــم ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ــع ال ـم ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـ ـي ـ ــري وم ــؤس ـس ــة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي ،م ـش ـيــرا إلــى
طرح األكاديمية أخيرا برنامج «العودة
اآلمـنــة» ( ،)WordlHost 2020بالتعاون
مــع منظمتين حكوميتين فــي المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ل ـت ــدري ــب مــوظ ـفــي ال ـشــركــات

والمؤسسات على التعامل السليم مع
العمالء بعد جائحة كورونا ،والقى قبوال
وتفاعال من قطاع األعمال.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أن عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـتـ ــدرب ـ ـيـ ــن فــي
األكــادي ـم ـيــة مـنــذ تــأسـيـسـهــا يــزيــد على
 13ألفا من العاملين في قطاع الرعاية
الـصـحـيــة ،م ـش ــددا عـلــى أن األكــاديـمـيــة
ت ـم ــارس دوره ـ ــا الـمـهـنــي والـمـجـتـمـعــي
في رفع كفاء ة الكوادر الطبية بمختلف
القطاعات ،بما تحوزه من برامج متميزة،
وبــالـتـعــاون مــع جـهــات عالمية عــديــدة،
بهدف االرتقاء المستمر بجودة الخدمات
الطبية الـمـقـ َّـدمــة فــي الـقـطــاع الحكومي
والنفطي والعسكري والخاص.

ً
مستقبال سفير عمان
الخالد
اسـتـقـبــل م ـحــافــظ األح ـم ــدي
الشيخ فــواز الخالد ،في مكتبه
بــديــوان عــام المحافظة ،أمــس،
سـ ـفـ ـي ــر سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان لـ ــدى
الـكــويــت د .صــالــح الـخــروصــي،
ح ـي ــث جـ ــرى الـ ـتـ ـع ــارف وب ـحــث
ال ـعــاقــات األخ ــوي ــة التاريخية
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي ت ــرب ــط ق ـيــادتــي
وش ـع ـبــي ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقـيــن،
وسبل تعزيزها إجماال ،وآفاق
تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك

وتبادل الخبرات إجماال ،وعلى
مستوى نظم اإلدارة المحلية
وشؤون المحافظات والواليات
خصوصا.
وأك ــد ال ـخــالــد ،خ ــال الـلـقــاء،
ت ـقــديــره وتـمـنـيــاتــه بــالـتــوفـيــق
للعمل المشترك البناء للبلدين
على الصعيدين الثنائي وضمن
منظومة مجلس التعاون لدول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـعــربــا عن
التطلع إلى المزيد من التعزيز

والـتـطــويــر لـهــذا ال ـت ـعــاون ،بما
ي ـح ـقــق ال ـم ـص ـل ـحــة الـمـشـتــركــة
ويلبي الطموحات على الصعد
كافة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ثـ ـم ــن ال ـس ـف ـي ــر
الخروصي الرعاية التي تحظى
بـ ـه ــا الـ ـبـ ـعـ ـث ــة ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ل ـس ـل ـط ـن ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وم ــواطـ ـن ــو
ال ـس ـل ـط ـن ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
الرسمي والشعبي في الكويت.

«المهندسين» لضم المكاتب التخصصية لالئحة المهن
محسني :عدم السماح لها يخالف توجهات الدولة ويناقض الدستور
هـ ـ ـن ـ ــأ عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ج ـم ـع ـي ــة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ع ـلــي مـحـس ـنــي الـمـهـنــدسـيــن
بصدور قرار الئحة تنظيم الشركات المهنية
الهندسية ،معربا عن األمل أن ترتقي أنظمة
وق ـ ـ ـ ــرارات مـ ــزاولـ ــة ال ـم ـه ـنــة ال ـه ـنــدس ـيــة ال ــى
متطلبات هــذه الالئحة لتشتمل على كافة
التخصصات الهندسية.
وأوضـ ـ ــح مـحـسـنــي انـ ــه «خ ـ ــال تمثيلنا
للجمعية في اللجنة الخاصة بوضع الالئحة
بالتعاون مع فريق وزارة التجارة الصناعة
واتحاد المكاتب الهندسية وبلدية الكويت
ركزنا على ضــرورة أن تشمل الالئحة كافة
التخصصات الهندسية وع ــدم االقـتـصــادر

على أصحاب المكاتب الهندسية التي تشمل
مهندسي العمارة والهندسة المدنية» ،الفتا
الــى أن «وجــود مكاتب تخصصية هندسية
بات أمرا ضروريا ،وعلى لجنة مزاولة المهنة
الهندسية اصــدار القرارات الخاصة بإنشاء
هــذه المكاتب المتخصصة التي باتت أمرا
ضروريا».
وأض ــاف محسني :ليس مــن المعقول أن
يستمر عمل مهندسي الكهرباء والميكانيكا
والكمبيوتر الــذيــن يقومون ب ــإدارة وتنفيذ
برامج كافة المباني الذكية دون تراخيص
لـمــزاولــة المهنة الـهـنــدسـيــة ،مــؤكــدا أن هــذا
األمر يخالف توجهات الدولة في الدفع بمزيد

م ــن ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن الـمـهـنـيـيــن للعمل
فــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،كـمــا أن ع ــدم الـسـمــاح
لهم بفتح مكاتب خاصة يناقض الدستور
الكويتي الذي يضمن المساواة بين الجميع.
وخـتــم محسني بــالـقــول :نــأمــل أن تصدر
ق ــرارات للوائح تنظيم الشركات الهندسية
األخرى من التجارة والصناعة بالتزامن مع
تطوير الئحة مزاولة المهنة الهندسية في
بلدية الكويت للسماح للزمالء بفتح المكاتب
الهندسية المتخصصة والتي طال انتظارها.

ةديرجلا
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الحربي يحسم قرار «االختبارات الفصلية» اليوم

ً
يعقد اجتماعا مع قياديي «التربية» لالختيار بين «الورقية» و«اإللكترونية»
فهد الرمضان

يحسم وزير التربية اليوم في
اجتماع موسع مع قياديي
الوزارة القرار الخاص
باالختبارات الفصلية للطلبة،
وإمكانية أن تكون ورقية أو
إلكترونية.
سعود الحربي

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــرقـ ــب ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان
ال ـت ــرب ــوي ح ـســم الـ ـق ــرار ال ـخــاص
بــاالخ ـت ـبــارات الـفـصـلـيــة للطلبة
فــي مختلف الـمــراحــل الــدراسـيــة،
أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة رفـيـعــة
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن وزيـ ــر الـتــربـيــة
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .سعود
الحربي سيعقد اجتماعا موسعا،
صـبــاح ال ـيــوم ،مــع مــديــري عموم
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ومـ ــوج ـ ـهـ ــي ال ـع ـم ــوم
لـلـمــواد ال ــدراس ـي ــة ،ب ـهــدف حسم
ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـخـ ــاص ب ــاالخـ ـتـ ـب ــارات
الفصلية ،واالختيار بين الورقية
واإللكترونية.
وقالت المصادر إن التواجيه
الفنية بحثت الموضوع وعقدت
اجتماعات خالل األسبوع الجاري
بهذا الشأن ،موضحة أن التوجه
العام لدى معظم قياديي «التربية»
يتجه نحو االختبارات الورقية،
ل ــوج ــود ق ـن ــاع ــة ب ـص ـعــوبــة عـقــد
اختبارات إلكترونية للطلبة في
ظل المعوقات الموجودة ،والتي
قد تؤثر على سير االختبارات.

وأوض ـ ـحـ ــت أن أه ـ ــم مـعـضـلــة
ت ــواج ــه الـ ـ ــوزارة ف ــي مـســألــة عقد
اختبارات إلكترونية هي المشاكل
التي قد تحدث أثناء عقد االختبار
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة انـ ـقـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــال
بــاالنـتــرنــت ،أو وج ــود أشـخــاص
بجانب الطالب قد يساعدونه في
اإلجــابــة ،وهــو األمــر الــذي تنتفي
مـعــه عــدالــة االخ ـت ـبــار فــي قياس
مستوى الطالب.
وذك ـ ـ ــرت أن اج ـت ـم ــاع ال ــوزي ــر
ال ـ ـحـ ــربـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـ ــع قـ ـي ــادي ــي
«ا لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة» ذوي ا لـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة
باالختبارات سيكون حاسما في

هذا الجانب ،الفتة إلى أن جميع
الـقــرارات المتعلقة باالختبارات
ووج ـ ـ ــود ال ـط ـل ـبــة ف ــي الـ ـم ــدارس
س ـت ـخ ـض ــع ل ـت ـق ــدي ــر ال ـس ـل ـط ــات
الصحية في نهاية المطاف.

التوصيف الوظيفي
من جانب آخر ،طالب عدد من
رؤس ــاء أق ـســام ال ـمــواد الــدراسـيــة
قياديي «التربية» بااللتزام بقرار
ديــوان الخدمة المدنية المتعلق
بـتــوصـيـفـهــم الــوظ ـي ـفــي ،السيما
القرار رقم  30لسنة  ،2015وعدم

إسناد مهام لهم في المدارس ال
تتطابق مع توصيفهم الوظيفي
مثل التدريس.
وأشـ ـ ــار رؤسـ ـ ــاء األق ـ ـسـ ــام ،في
بـ ـ ـي ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـه ــام
الملقاة على عاتقهم من متابعة
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن وت ـف ـق ــد أدائـ ـ ـه ـ ــم فــي
الـحـصــص ،خــاصــة بـعــد تطبيق
التعليم عــن ُب ـعــد ،ال ــذي يتطلب
جـ ـه ــودا م ـضــاع ـفــة ل ـم ـتــاب ـعــة كل
الحصص االفتراضية ،وتدريب
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
البرامج االلكترونية ،اضافة إلى
اع ـ ــداد الـ ـ ــدروس وال ـت ــأك ــد مـنـهــا

ومراجعتها واعتمادها ،وتصميم
االختبارات ومراجعتها ومتابعة
رص ــد درجـ ــات الـطـلـبــة ،والـتــأكــد
م ــن ت ـس ـلــم ال ــواجـ ـب ــات وغ ـيــرهــا
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ال ـت ــي اس ـت ـحــدثــت اث ـن ــاء تطبيق
التعليم عن ُبعد ،تجعل تكليفهم
ً
بمسؤوليات جديدة أمرا صعبا،
م ـش ــددي ــن ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ــزام
ال ـ ـ ــوزارة بــالـتــوصـيــف الــوظـيـفــي
ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ـه ــم والـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــد مــن
«الخدمة المدنية».

الحويلة 7 :ماليين دينار لتسجيل الطلبة «البدون» في الصندوق الخيري
رؤساء أقسام
المواد الدراسية
يطالبون بااللتزام
بتوصيفهم
الوظيفي المعتمد

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي
د .عبدالمحسن الحويلة الـبــدء فــي استقبال طلبات
الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـص ـن ــدوق ال ـخ ـيــري لــرعــاي ــة الـطـلـبــة
(البدون) والمحتاجين عن العام الدراسي .2021/2020
وقال الحويلة ،إن استقبال طلبات المتقدمين يكون
في مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير من
الساعة  3حتى الـ  4مساء ،بشرط أن يتم حجز موعد

مــن قبل المراجعين عبر منصة «مـتــى» ،وذل ــك حتى
تاريخ  26نوفمبر المقبل.
وأوض ــح أن الميزانية التقديرية للعام الــدراســي
الحالي تبلغ نحو  7ماليين دينار ،يستفيد منها أكثر
ً
من  18ألف طالب وطالبة ،الفتا إلى أن قبول الطلبات
سيتم وفق الشروط المحددة.
وذكر أن المتقدم عليه توفير شروط القبول ،والتي

ً
«األميركية» تدشن عامها الجديد إلكترونيا
شهد سلسلة من األنشطة عبر اإلنترنت لتعزيز التواصل المفتوح

روضة عواد

حنان مظفر

أعلنت الجامعة األميركية في الكويت بدء
عامها الــدراســي الـجــديــد  2021/2020عبر
اإلنترنت بالكامل؛ وسط ترحيب بالطالب
الجدد والعائدين والموظفين وأعضاء هيئة
التدريس في الجامعة من خالل اجتماعات
عبر اإلنترنت وسلسلة من التوجيهات بشأن
العمليات والمنصات االلكترونية الجديدة
ال ـت ــي س ـت ـخــدم مـجـتـمــع الـ ـح ــرم الـجــامـعــي
بجهود أكاديمية وإدارية.
وذكرت الجامعة في بيان صحافي امس
أن الجامعة واصلت سلسلة التوجيهات عبر
اإلنترنت باستخدام  Zoomمع عقد جلسات
للطالب المقبولين حديثا.
وبينت الجامعة ان بداية الفصل الجديد
شهدت سلسلة من األنشطة عبر اإلنترنت
الـتــي نظمها قـســم ش ــؤون ال ـطــاب لتعزيز
التواصل المفتوح بين الموظفين والطالب،
وال ـت ـع ــري ــف ب ـ ـنـ ــوادي وم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ــرم
الـجــامـعــي ال ـتــي يـمـكــن لـلـطــاب االنـضـمــام
إليها.
وقالت الجامعة إن الفصل الدراسي األول

جانب من بداية انطالق العام الجديد «اونالين»

لعام  2020في الجامعة األميركية في الكويت
ُي ـج ــرى بــال ـكــامــل ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت م ــن خــال
فصول افتراضية واجتماعات مع معلمي
ال ـم ـقــررات ال ــدراس ـي ــة ،وفـعــالـيــات وأنـشـطــة
ترفيهية وخدمات إدارية متاحة طوال أيام
العمل لضمان بقاء مجتمع الحرم الجامعي
آمنا مع توفير دعــم كبير للطالب من أجل
خبرة جامعية رائعة.
ولـفـتــت الـجــامـعــة إل ــى «مـخــاطـبــة الطلبة
مــن قبل عــدة أقـســام منها المنح الدراسية
وال ـم ـســاعــدات الـمــالـيــة وق ـســم تكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـم ـك ـت ـب ــة ومـ ــركـ ــز ال ـك ـتــابــة
وال ـ ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة وم ــرك ــز اإلرشـ ــاد
 ال ـتــي قــدمــت جـمـيــع ال ـخــدمــات وال ـم ـيــزاتااللكترونية التي من شأنها مساعدة الطالب
فــي تـفــاعــاتـهــم ودراس ــات ـه ــم الـيــومـيــة عبر
اإلنترنت».
وكشفت الجامعة عن تقسيم الطلبة بعد
ذلــك إلــى مجموعات صغيرة في عــدة غرف
دردشة حيث قدموا أنفسهم ولعبوا ألعابا
لكسر الجليد ودخ ـلــوا فــي مسابقات على

جوائز ،حيث قدم هذا النشاط فرصة للطالب
ً
لمقابلة بعضهم افتراضيا.

التحول الرقمي
وقالت رئيسة الجامعة األميركية في الكويت
د .خالل كلمتها امام مجتمع الحرم الجامعي
ان الجامعة بدأت عملية التحول الرقمي بما
يتوافق مــع المعايير الحالية ،والـتــي تهدف
إلى تزويدك بأدوات التعلم في أي وقت ،وفي
أي مكان ،فضال عن توسيع وتطوير المنشآة،
وإضافة برامج جديدة مؤخرا ،الفتة إلى انه
«أمننا اإللكتروني متين ،وتــم توسيع نطاق
االجراءات الصحية لتقليل المخاطر.
وقــالــت نائبة الرئيس لـشــؤون الطلبة في
الجامعة ،د .حنان مظفر خــال االجتماع ان
«الجامعة لديها الكثير لتقديمه إلى الطلبة بدءا
من الدعم أثناء التنقل عبر المواد الدراسية
والحياة في الجامعة األميركية في الكويت
بـشـكــل ع ــام إل ــى ف ــرص تـطــويــر وت ـغــذيــة تلك
المهارات والهوايات التي تمتلكها بالفعل».

«تدريس الجامعة» تطالب بأن يكون ًفتح
ُ
الكاميرات بـ «التعليم عن بعد» اختياريا
●

حمد العبدلي

طالب رئيس جمعية أعضاء
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي جــامـعــة
الـكــويــت د .إبــراهـيــم الـحـمــود،
بـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ف ـت ــح
الـكــامـيــرات خــال التعليم عن
ُبعد اختياريا ،مشيرا إلــى أن
بعض الطلبة يحرجون أحيانا
خالل فتح الكاميرات من مظهر
المكان الذي يجلسون فيه.

وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــود ،ف ــي
تـصــريــح أم ــس ،عـلــى ض ــرورة
تــوح ـيــد الـخـلـفـيــة ف ــي شــاشــة
بــرامــج التعليم عــن ُبـعــد لرفع
الحرج ،بحيث تكون متناسبة
م ــع ال ـب ـي ـئــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وي ـتــم
تعميمها خ ــال استخدامها
في كل مــرة يتم فتح الكاميرا
في هذه البرامج.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـج ــان ــي،

وال يـمـكــن ف ــرض رسـ ــوم على
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن ب ــأي حــال
ً
مـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ــادة
 30م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون الـ ـج ــامـ ـع ــات
الحكومية رقم  76لسنة ،2019
الـ ــذي يـتـضـمــن ض ـم ــان ودع ــم
مجانية التعليم ،وحق الطلبة
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى الـتـعـلـيــم
ً
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر
األكاديمية الوطنية والدولية،
وتوفير الخدمات االجتماعية

وال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ـي ـ ــة وال ـ ــري ـ ــاض ـ ـي ـ ــة
والصحية.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـت ـع ـل ـي ــم
الجامعي في المباني الجامعية
وق ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات ي ـل ــزم
الجامعة بتوفير جميع متطلبات
الـتـعـلـيــم ،وتـمـكـيــن ال ـط ــاب من
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز ق ــاع ــات
الـ ـمـ ـحـ ــاضـ ــرات بـ ـك ــل ال ــوس ــائ ــل
وال ـ ـتـ ـ ـق ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر هـ ــذه
التقنيات وصيانتها باستمرار.

تتمثل في وجود بطاقة صالحة للطالب واألب واألم
مع شهادة الميالد للطالب أو بالغ الوالدة ،إضافة إلى
صــورة من آخر مؤهلين دراسيين (ناجح) ،وشهادة
لمن يهمه األمر من المدرسة ،إضافة إلى كشف حساب
آخــر  3أشـهــر ،وص ــورة مــن عقد اإلي ـجــار مــع مطابقة
ً
األصل ،وإثبات الحالة االجتماعية ،فضال عن ما يفيد
بااللتزامات الشهرية لألسرة.
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محليات

عبدالرحمن المزروعي ...فقيد
العمل االجتماعي والرياضي
ً
كان يوم السبت ً 24/10/2020
يوما حزيناعلى أسرتنا وعلى
الـكــويــت ،إذ فـقــدت فيه ابنها ال ـبــار ،الـعــم عبدالرحمن يوسف
ال ـم ــزروع ــي ،رائ ــد الـعـمــل االجـتـمــاعــي وال ــري ــاض ــي ،حـيــث تبوأ
مـســؤولـيــة اإلشـ ــراف عـلــى الـشـبــاب والـطـفــولــة والــريــاضــة منذ
السبعينيات إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي.
ح ــرص ال ـعــم ال ــراح ــل ،ط ــول ع ـم ــره ،ع ـلــى تـشـجـيــع ال ـش ـبــاب،
وتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم ،ومخرجات مراكز الشباب
وحدائق األطفال ومعسكرات العمل شاهدة على ذلك ودليل عليه،
وبصماته واضحة وجلية في هذا الشأن.
وكان له ،يرحمه الله ،دور مع األندية واالتحادات الرياضية
وجمعيات النفع العام ،وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
لقد كان العم  -يرحمه الله  -رائدا من رواد العمل االجتماعي،
وقدوة طيبة في حسن التعامل مع الجميع .وقد تدرج في عمله
ّ
وتحمل عدة مسؤوليات
بــوزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
حتى أصبح وكيل الوزارة ،ومستشارا للوزير.
له عالقات مع كثير من الجهات واللجان في الدولة ،ومنها
وزارات الـتــربـيــة ،وال ـص ـحــة ،واإلع ـ ــام ،واألوق ـ ــاف ،والــداخـلـيــة،
والجامعة ،والتطبيقي ،ورعاية المسنين وذوي االحتياجات
الخاصة ،ورعاية األحداث ،وجمعية الهالل األحمر ،كما ً كان له
دور ومشاركة معهم وفــي أنشطتهم ،وقــد أصبح مشرفا على
المقاهي الشعبية ،وساهم في تأسيسها ،ورعاها واهتم بروادها
واحتياجاتهم وطلباتهم.
وقامت ال ــوزارة مشكورة بتسمية أحــد المقاهي باسمه في
حياته ،وتكريمه للدور البارز الذي قدمه للمقاهي وروادها.
ورغ ــم ه ــذا ال ـم ـصــاب ،ف ــإن االت ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة والـبــرقـيــات
والرسائل النصية التي انهالت علينا وما فيها من مشاعر طيبة
وأحاسيس مرهفة ،أثرت فينا كثيرا ،وأكدت لنا أن ما ّ
قدمه العم،
يرحمه الله ،خالل مسيرته وخدمة بلده وأبناء وطنه لم يذهب
ً
حاضرا في أذهان من عاشروه وعملوا معه ،وهذا
سدى ،بل كان
هو الوفاء بكل معانيه.
اتصل أحدهم ونحن في المقبرة (قبل الدفن) يعزي ويعتذر عن
عدم تمكنه من الحضور لظرف صحي ،ويؤكد حسن عالقته مع
العم خالل عمله معه في مجال الرياضة ،وفي الوزارة ،وهو من
المشهورين رياضيا ،وآخر يقف بعد العزاء في المقبرة ويثني
على العم وحسن أخالقه وطيبته وتعامله الراقي مع الجميع،
وهذا كان أحد رؤساء األندية الرياضية المشهورة ،ومن رجاالت
الدولة النادرين .هذان مثاالن ،وغيرهما كثير ،لكن المقام ال يسع.
إن عالقة العم ،يرحمه الله ،كانت مميزة مع الجميع ،والكل
يثني على تعامله وأسلوبه ،سواء من اتفق معه أو اختلف.
وكان العم ،يرحمه الله ،يعمل ليل نهار غير مكتف بساعات
ً
العمل الرسمية ،لذا كان قدوة صالحة ورمزا لشباب الكويت.
كــان مــن جـيــل الطيبين ،ومــن رج ــاالت الـكــويــت المخلصين
الحريصين على سمعتهم وسمعة بلدهم وأهل ديرتهم.
ّ
قدم لنا العم الراحل سيرة عطرة تحتم علينا أن نكون قدوات
ٌ
مجتمعنا ،كــل فــي مـكــانــه ،ونعمل بجد واجتهاد
صالحة فــي ُ
وإخــاص ،وأن نحسن التعامل مع الجميع ،واالستماع للرأي
وال ــرأي اآلخ ــر ،ونهتم بالعمل الـتـطــوعــي ،ونعتز بشباب هذا
الوطن ،فهم عماد المستقبل ،تحت ظل سمو األمير الشيخ نواف
األحمد ،وولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد ،حفظهما الله
ورعاهما.
رحم الله العم عبدالرحمن يوسف المزروعي وأسكنه فسيح
جناته.

ابن أخيه /يوسف إبراهيم يوسف المزروعي

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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مرشحو اليوم الثاني :التمسك بالدستور والثوابت الوطنية

ً
ً
 45مرشحا جديدا بينهم  6نساء يرفعون الحصيلة اإلجمالية إلى 138

جسار الجسار

فهد التركي

أترشح من
أجل الدفاع
عن الكويت...
واإلصالح
قادم

باسل الجاسر

روضان الروضان

باسل الجاسر

نادية العثمان

شدد مرشحو اليوم الثاني
إل ــى ان ـت ـخــابــات مـجـلــس األم ــة
 2020ع ـلــى ض ـ ــرورة ا لـتـمـســك
بالدستور والثوابت الوطنية
وم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد فـ ـ ــي كــل
أروقـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،م ـط ــال ـب ـي ــن
ال ـنــاخ ـب ـيــن ب ـح ـســن االخ ـت ـي ــار
في االنتخابات من أجل إعادة
الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــري ـ ــادي ل ـل ـب ـل ــد ع ـلــى
طريق الكويت الجديدة.
وشهد اليوم الثاني تسجيل
ً
 45مـ ـ ــر ش ـ ـ ـحـ ـ ــا ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم س ــت
نـســاء فــي ا لــدوا ئــر االنتخابية
الخمس.
وقال مرشح الدائرة الثالثة
ب ــاس ــل ال ـج ــاس ــر" :أت ــرش ــح مــن
أجل الدفاع عن الوطن الكويت"
ً
مشيرا إلى أن اإلصالح قادم.
وأضاف الجاسر أن "الوضع
في البلد بلغ مرحلة كبيرة من
ً
تفشي ال ـف ـســاد" ،الف ـتــا إل ــى أنــه

س ـي ـت ـقــدم ب ـخ ـطــة ع ـم ــل ورؤيـ ــة
واض ـ ـحـ ــة النـ ـتـ ـش ــال ال ـب ـل ــد مــن
ً
وض ـع ــه ال ـح ــال ــي ،م ـن ـت ـقــدا أداء
مجلس األمــة الــذي شهد غياب
الرقابة الفعالة وعدم مكافحته
للفساد.
بـيـنـمــا ق ــال عـيـســى مــوســى،
ً
إن الـ ـك ــوي ــت ت ـت ـط ـلــب م ـج ـل ـســا
وحـ ـك ــوم ــة ي ـع ـم ــان ب ـت ـجــانــس
وتعاون من أجل معالجة كثير
ً
م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة مـطــالـبــا
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن الـ ـنـ ـظ ــر لـمـصـلـحــة
الوطن بحسن االختيار.

األمــة الـقــادم نكون أو ال نكون،
ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن ت ـ ـعـ ــود ال ـك ــوي ــت
ل ــدوره ــا الـ ــريـ ــادي وســأتــرشــح
النتخابات رئاسة مجلس األمة
ب ـع ــد ن ـي ــل ث ـق ــة ال ـن ــاخ ـب ـي ــن فــي
الدائرة الثالثة".
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ــرش ـ ـحـ ــة
الدائرة الثالثة نادية العثمان:
"أع ـ ـلـ ــن ت ــرش ـح ــي الن ـت ـخ ــاب ــات
عضوية مجلس األمــة للفصل
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ع ـشــر
مــن أج ــل الـعـمــل عـلــى التمسك
الصادق بدستور دولة الكويت
عام  ١٩٦٢ومذكرته التفسيرية
ً
واحـ ـ ـت ـ ــرام ك ــام ــل م ـ ـ ــواده ن ـصــا
ً
وروحـ ـ ـ ــا ،وال ـع ـم ــل ع ـلــى جــديــة
تطبيقه بأمانة وضمان حمايته
ً
ً
ً
واحترامه تعبيرا حيا وصادقا
مـ ــن الـ ـ ـت ـ ــزام ش ـع ـب ـن ــا ب ــواج ـب ــه
وتـ ـمـ ـسـ ـك ــه بـ ـحـ ـق ــوق ــه ووعـ ـي ــه
لـمـصــالـحــه ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـث ـقــة

تعاون السلطتين
وقــال مرشح الــدائــرة الثالثة
روضـ ـ ـ ــان الـ ـ ــروضـ ـ ــان" ،ن ـت ـط ـلــع
إل ــى ال ـت ـع ــاون ب ـيــن السلطتين
التشريعية والتنفيذية ومتفاءل
ب ــالـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد وم ـج ـل ــس

منى عبدالحسين

ريم العيدان

كوثر الناصر

باتل الرشيدي

عبدالله األتبعي

القائمة بين السلطة والشعب،
بل وعلى ما لحق بحياة شعبنا
وتقدمه وحقوقه األساسية من
تقهقر وانـتـهــاك وأضـ ــرار أدت
إلى كثير من الهزات السياسية
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
واالجتماعية والسكانية ،كان
شعبنا وحده ضحية لها ،مهما
حـمـلــت ال ـم ـبــررات ال ـتــي تساق
عــادة من مثل هذه التجاوزات
الخطيرة التي أثقلت حاضرنا
بسيل من األخـطــاء واألخـطــار،
ً
وأسدلت على مستقبلنا كثيرا
من الريبة والغموض".

م ــن أج ـ ــل الـ ـك ــوي ــت وم ـكــاف ـحــة
الفساد".
و قــال الصالح" :لدينا وفرة
ً
مالية لكن لدينا أ يـضــا ز يــادة
ً
فـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــوص" ،م ـب ـي ـن ــا أن
"العجز ليس في الميزانية بل
العجز الحقيقي هو في إدارة
الحكومه للموارد".
وقال مرشح الدائرة الدائرة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـم ــر الـ ـس ــويـ ـل ــم ،إن
ا لـ ـك ــو ي ــت ت ـس ـت ـح ــق أن ي ـك ــون
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ع ـلــى
ً
قدر التحديات ،مشيرا إلى أن
ا لـكــو يــت تمتلك كــل اإل مـكــا نــات
الـ ـم ــادي ــة والـ ـعـ ـق ــول ال ـب ـشــريــة
التي تؤهلها لتكون متطورة
ت ـضــاهــي دول ال ـعــالــم ،وش ــدد
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم
م ـ ــن األي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن أجـ ـ ــل إحـ ـ ــداث
االستقرار السياسي في البالد.

وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن مـ ـ ــرشـ ـ ــح الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة
الـخــامـســة حـمــود الـحـمــدان انــه
تم التسجيل بإدارة االنتخابات
لعضوية مجلس األ م ــة ،2020
"وأس ــأل الله التوفيق والـســداد
للبالد والعباد".

وفرة مالية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام ال ـ ـص ـ ــال ـ ــح:
"ت ــرش ـح ــت لـمـجـلــس األمـ ــة مــن
أج ــل ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الــدس ـتــور
ومـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات األمـ ـ ـ ــة وال ـع ـم ــل

الكويت
تتطلب
ً
مجلسا
وحكومة
يعمالن
بتجانس
وتعاون

عيسى موسى

عبدالله المضف :اإلصالح السياسي يبدأ من إصالح قانون االنتخاب
مرشح الدائرة األولى أكد لـ ةديرجلا• ضرورة اعتماد القوائم النسبية وتوسيع المشاركة الشعبية
•

محيي عامر

أك ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة األول ــى عـبــدالـلــه جــاســم
المضف أن اإلصالح السياسي يبدأ من إصالح
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وإصـ ــاحـ ــه ي ـت ـح ـقــق مــن
ا عـتـمــاد نـظــام ا لـقــوا ئــم النسبية وإ ن ـشــاء هيئة
مستقلة إلدارة االنتخابات وز ي ــادة المشاركة
الشعبية في عملية االقتراع.
وق ـ ــال ال ـم ـضــف لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ع ـقــب تـسـجـيــل
تــرشـحــه فــي الــدائــرة االنـتـخــابـيــة األول ــى" :لـ ّ
ـدي

رؤية لمختلف القضايا والقطاعات ،ومشكلتنا
أن إم ـكــانــات الـبـلــد ال تـنـعـكــس عـلــى مــؤسـســات
ا لــدو لــة ،فــاألو ضــاع الصحية والتعليمية على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ت ـت ـنــاســب م ــع دول ـ ــة بـحـجــم
الكويت وإمكاناتها".
و ش ــدد ا لـمـضــف عـلــى أن االر ت ـق ــاء بالتعليم
وال ـص ـح ــة وح ــل ال ـم ـل ـفــات ال ـشــائ ـكــة ي ـك ــون مــن
خالل إيجاد األرضية السياسية الصلبة التي
ً
تساعد في إقرار القوانين الالزمة ،خصوصا أنه
ً
ً
يفترض في مجلس األمة أن يكون قرارا جماعيا

ً
وليس فرديا  ،ومثل هذه المؤسسات يجب أن
تدار باألغلبية.
ّ
وبين أن القوائم النسبية تعني وجود أغلبية
برلمانية لــديـهــا بــرنــامــج وقـ ــادرة عـلــى تنفيذه،
بالتالي يحاسبها الشعب إذا أخفقت في التنفيذ،
كـمــا يـجــب إن ـشــاء هـيـئــة مستقلة إلدارة شــؤون
االنتخابات ،وزي ــادة المشاركة الشعبية بحيث
تـشــارك كــل الشرائح فــي التصويت ،عبر إضافة
العسكريين وتقليل سن الناخب.
ً
وقال المضف" :كنت عودا من حزمة وتقدمت

ف ــي مـجـلــس أم ــة  2016ب ـقــانــون ت ـعــديــل الـنـظــام
ً
االنتخابي ،وأصبح مركونا في لجان المجلس
مـنــذ أن تـقــدمـنــا ب ــه ع ــام  ،2017ك ـمــا ه ــو الـحــال
بالنسبة ألغلبية القوانين المهمة التي تركن في
اللجان ،وأتحفظ على ذلك ،ألنه يجب قوانين مثل
هذه أن تكون تحت نظر الشعب الكويتي ،ويجيش
لها الرأي العام لتفرضها أولوية على السلطتين،
على غرار ما فعلنا في (نبيها خمس)".

عبدالله المضف

صالح الشطي :عملية التسجيل سارت بكل
انسيابية ويسر في اليوم الثاني

ً
«ال يسمح بدخول القاعة إال للمرشح فقط وفقا لتعليمات الصحة»

استعداد للطوارئ الصحية
قال المدير العام لالدارة العامة للشؤون القانونية
بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صالح الشطي ،إن إدارة
االنتخابات واصلت استقبالها لمرشحي مجلس األمة
لليوم الثاني على التوالي ،وبلغ عدد المرشحين 45
ً
ً
مرشحا ،موضحا أن هذه االنتخابات تعتبر استثنائية
من خالل اإلجراءات االحترازية ،للعمل على منع تفشي
فيروس كورونا.
وأوضــح الشطي أن اإلدارة بدأت بالتجهيز للمقر
الجديد لتسجيل المرشحين لالنتخابات في مدرسة
خولة المشتركة ،بهدف تكريس اإلجراءات االحترازية
وتحقيق التباعد االجتماعي.
وذكر أن دور إدارة االنتخابات يتمثل في استقبال
مــرشـحــي مـجـلــس األم ـ ــة ،وتـسـجـيـلـهــم ،ل ـمــدة عشرة
ً
أي ــام ،مبينا أن هناك تعامال خاصا مــع المرشحين
المحجورين والمصابين بفيروس كورونا ،من خالل
التنسيق مــع وزارة الصحة والـتــأكــد مــن سالمة من
يحضر إلى إدارة االنتخابات.

ً
ً
ولفت إلى أن هناك فحصا مبدئيا للمرشحين فور
قدومهم لــإدارة ،ولن يسمح بدخول قاعة التسجيل
إال للمرشح فقط دون مرافقين ،بناء على تعليمات
الصحة ،ويخضع الجميع لفحص الحرارة ،والتأكد
هل اسم المرشح مدرج في تطبيق "شلونك" إذا كان
من المصابين.
وقال إنه حتى المصاب بكورونا بإمكانه التسجيل
في االنتخابات ،وعليه التواصل مع "الصحة" ألخذ
الـمــوافـقــة بــال ـخــروج مــن الـحـجــر الـمـنــزلــي إل ــى إدارة
ً
االنتخابات ،مضيفا أنه تم تخصيص موقع الستقبال
كــل مــرشــح مـصــاب مــن مــوظــف اإلدارة ،ال ــذي يرتدي
اللباس الواقي من "كورونا" من قفازات وكمام وغيره
من اإلجراءات االحترازية ،ويتجه إلى سيارة المرشح
المصاب لتسجيله في االنتخابات.
وأك ـ ــد ال ـش ـطــي أن عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل س ـ ــارت بكل
انسيابية ويسر في اليوم الثاني ،وسط إقبال كبير من
المرشحين في مختلف الدوائر االنتخابية.
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نواب مرشحون يدعون لتحقيق العدالة والحرية والمصالحة الوطنية
• عاشور :شمول العفو لـ«المغردين» بال تمييز • الهاشم :كل الكويتيين يريدون خدمة البلد

عيسى الكندري

رائدنا خدمة
البالد والعباد

الكندري

صالح عاشور

صفاء الهاشم

نايف المرداس

مرزوق الحبيني

حمود الحمدان

خالد الشطي

م ــع ت ــواص ــل تـسـجـيــل ن ــواب
مجلس األمة تسجيل ترشحهم
الن ـت ـخ ــاب ــات "م ـج ـلــس ،"2020
أكــد عــدد منهم على أن الوقت
الحالي بحاجة الى رجال دولة
ونـ ــواب عـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة
الثقيلة التي تنتظر المجلس،
وأن الـشـعــب الـكــويـتــي يسعى
إلى خدمة البالد كل من موقعه
وال ينحصر على المرشحين.
وكــان لـ "الحريات والعدالة"
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ـ ــي
تـصــريـحــاتـهــم أمـ ــس ،إذ شــدد
بعضهم على سعيه نحو كويت
جـ ــديـ ــدة وكـ ــويـ ــت ال ـم ـصــال ـحــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ال ُي ـس ـج ــن
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا ب ـس ـب ــب كـ ـلـ ـم ــة ،وال
تدنس مواطنتهم بسبب رأي،
وط ــال ــب آخ ــر بـنـيــل الـمـغــرديــن
الـعـفــو األم ـي ــري ،فــي حـيــن رأى
آخرون أن العدالة والمساواة ال
ُ
تنال إال بمعركة حقيقية تقلب
الموازين.

وقال النائب ،مرشح الدائرة
األول ـ ــى ص ــال ــح ع ــاش ــور" :بـعــد
التوكل على الله ،أهلي وعزوتي
بـ ـ ــالـ ـ ــدائـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ــدع ـم ـك ــم
وت ــأيـ ـي ــدك ــم ،أعـ ـل ــن تــرش ـي ـحــي
النتخابات مجلس األمة ،2020
سائال العلي القدير أن يوفقني
لنيل ثقتكم وخدمتكم".
وقال عاشور في سياق آخر:
"بعد إعالن الضوابط الجديدة
ل ـقــواعــد الـعـفــو األم ـي ــري يجب
شمول جميع المغردين في هذا
العفو ودون تمييز فيما بينهم،
كـمــا ه ــو ال ـحــاصــل اآلن ،حتى
ال يكون هناك سجين رأي في
دولة الكويت".
مــن ناحيتها ،قالت النائبة
مـ ــرش ـ ـحـ ــة ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة
صفاء الهاشم" :تمنياتي لكل
ال ـمــرش ـح ـيــن بــال ـتــوف ـيــق ،فكل
الـكــويـتـيـيــن حــاطـيــن ال ـلــه بين
أعـيـنـهــم لـخــدمــة الـبـلــد ك ـ ٍـل في
م ــوق ـع ــه ولـ ـي ــس ال ـمــرش ـح ـيــن،

وبـ ـ ــإذن ال ـل ــه س ـت ـكــون الـكــويــت
واق ـ ـفـ ــة ع ـل ــى أرجـ ـلـ ـه ــا وج ـســد
متامسك في اللحمة الوطنية،
ول ــن يـضــرهــا ش ــيء إال ب ــإرادة
ا لـلــه ،وأتمنى النجاح لكل من
يستحق ومن فيه خير للبالد،
فنحن عملنا ،والباقي على رب
العالمين".
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب
مرشح الــدائــرة الــرابـعــة مبارك
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف" :مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل وطـ ــن
يضم الجميع ،سأسعى بــإذن
الـ ـل ــه مـ ــع ج ـم ـيــع الـمـصـلـحـيــن
ن ـحــو ك ــوي ــت ال ـج ـم ـيــع ،كــويــت
ال ـم ـصــال ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة ،كــويــت
ال ـعــدالــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،الـكــويــت
التي ال ُيسجن أبناؤها بسبب
ك ـل ـمــة وال ت ــدن ــس مــواطـنـتـهــم
بسبب رأي ،وبعد التوكل على
الله أعلن ترشحي النتخابات
مجلس األمة  ،2020وأسأل الله
أن يوفقنا لكل خير".
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـنــائــب مرشح

ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ن ــاي ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرداس" :ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـتـ ــوكـ ــل
ع ـلــى الـ ـل ــه ،ت ـقــدمــت الـ ــى إدارة
االنتخابات لتسجيل ترشيحي
النتخابات مجلس األمة ،2020
ون ـس ــأل ال ـل ــه ت ـعــالــى الـتــوفـيــق
وال ـس ــداد لـمــا فـيــه خـيــر الـبــاد
والعباد".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد م ــرش ــح
الـ ــدائـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـن ــائ ــب خــالــد
الـشـطــي ،أن مـجـلــس أم ــة 2020
ال يـ ـحـ ـت ــاج االس ـت ـع ــراض ـي ـي ــن،
أص ـح ــاب ال ـش ـع ــارات ال ـجــوفــاء،
بل الوطنيين الحقيقيين ،الذين
ي ـح ـم ـل ــون ه ـ ـ َّـم أب ـ ـنـ ــاء ال ـك ــوي ــت
ومستقبلهم.
وقـ ــال ال ـش ـطــي ،ف ــي تـصــريــح
أم ـ ــس ،ع ـقــب تـسـجـيــل تــرشـحــه
ف ــي ال ــدائ ــرة األولـ ـ ــى" :رســال ـتــي
ه ـ ـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة
ال تطيق المشاريع الشخصية،
وستكتسحنا سوناميات على
غــرار كورونا ،لذا نحن بحاجة

إل ــى رجـ ــال دول ـ ــة ،ون ـ ــواب على
ق ــدر الـمـســؤولـيــة الثقيلة التي
تنتظرنا".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
ن ـجــاح ش ـخــص ح ــا لمشكلته
ً
ه ـ ـ ـ ـ ــو ،وتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا لـ ــرغ ـ ـبـ ــاتـ ــه
وت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــاتـ ــه .أق ـ ـ ـ ــول ل ـل ـن ــاخ ــب
الـكــويـتــي والـنــاخـبــة الكويتية:
ُ
ال ت ـه ــدي صــوتــك الـثـمـيــن لمن
ً
يــريــده حــا لمشكلته ،وفرصة
ً
لمناقصاته ،ورغ ــدا في عيشه،
وكشخة في معيشته وحياته،
بل امنحه لعامل كادح ومناضل
مكافح".
وت ــاب ــع" :ح ـتــى إذا كـتــب الله
لــي ال ـن ـجــاح ،ال أعــانــي الــوحــدة
التي كنت أعيشها في المجلس
السابق ،إال من أفراد معدودين".
ب ــدوره ،أعلن النائب عيسى
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ت ـس ـج ـي ــل ت ــرش ـح ــه
النتخابات مجلس األمة 2020
عن الدائرة األولى.
وقــال بعد تسجيل ترشحه:

"بـعــد الـتــوكــل على الـلــه تقدمت
لتسجيل ا لـتــر شــح النتخابات
 ،2020ونـ ـس ــأل ال ـل ــه الـتــوفـيــق
للجميع ،وأن نـمــارس العملية
االنتخابيه في جو من االخــوة
رائ ــدن ــا خــدمــة ال ـب ــاد والـعـبــاد
ومحبة الوطن واإلخالص له".
من جانبه ،قال النائب مرشح
الدائرة الرابعة ثامر السويط "قد
ً
تبدو العدالة والمساواة شعارا
ً
ان ـت ـخ ــاب ـي ــا ل ــاسـ ـتـ ـه ــاك ،لـكــن
الواقع ينص على أن فئة واسعة
وأنتمي لها ،تتعرض لإلقصاء
وت ـح ـتــاج إل ــى ق ــوى خــارقــة من
أجـ ــل ن ـيــل أدن ـ ــى ح ـقــوق ـهــا ،في
حين ينالها الغير بأسهل الطرق
ودون عناء!
وأردف السويط ،في تصريح
صحافي" :وهنا ال تكون العدالة
وال ـم ـســاواة ش ـعــارا ،بــل معركة
ح ـق ـي ـق ـيــة ن ـخ ــوض ـه ــا ل ـت ـعــديــل
الموازين المقلوبة".

ذك ــر الـنــائــب ومــرشــح ال ــدائ ــرة الـخــامـســة مــاجــد الـمـطـيــري
أن ذ هــا بــه بسيارة "ا لــرو لــز" إ لــى إدارة اال نـتـخــا بــات لتسجيل
ترشحه النتخابات مجلس األمة كان فرصة ذهبية ليكشف
كل عنصري عن وجهه القبيح.
و ق ــال الـمـطـيــري ،فــي تـصــر يــح ،إن "ذهــا بــي لـقـيــد ترشحي
بــا لــرو لــز كــان فــر صــة ذهبية ليكشف كــل عنصري عــن وجهه
ا لـقـبـيــح ،وللعنصريين نـقــول خسئتم ،نـحــن ال نقيم ا لـنــاس
من سياراتهم ،وال نعتبر السيارات الفارهة حكرا على ناس
دون غيرهم".
وأ ضــاف" :أ مــا عن الجاهل ( )...ا لـهــارب ا لــذي حــرك الحملة
ضـ ــدي ف ـن ـقــول لـ ــه :ت ـع ــال ال ـك ــوي ــت وت ــرش ــح ل ـت ـعــرف حـجـمــك
الحقيقي".

ماجد المطيري

جزاع القحص

خالد الخميس

حمود العازمي

ً
أبو جهيم مرشحا :توكلت على
الله ...وخاب كل جبار عنيد

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــم
ال ـم ـط ـيــري ،ال ـم ـل ـقــب ب ـ ـ "أب ــو
جـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــم"( ،أحـ ـ ـ ـ ــد م ـش ــاه ـي ــر
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ّـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي) ت ــرشـ ـح ــه عــن
ا لــدا ئــرة الرابعة النتخابات
 ،2020ح ـي ــث س ـج ــل ا س ـمــه
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ض ـ ـمـ ــن م ــرشـ ـح ــي
اليوم الثاني.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ـ ــو ج ـ ـه ـ ـيـ ــم ف ــي
حسابه على "سناب شات":
"توكلنا على الله وخاب كل
جـ ـب ــار ع ـن ـي ــد" ،م ـش ـي ــرا ال ــى
ان ــه س ـجــل اس ـم ــه ف ــي قـطــار
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،والف ـ ـتـ ــا ال ــى
أنـ ــه م ــن خـ ــال ال ـمــرش ـح ـيــن
ا ل ــذ ي ــن ص ــاد ف ـه ــم ف ــي إدارة
االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ،فـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــد
ذاه ـبــة ال ــى ال ـخ ـيــر ،مـطــالـبــا
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت
للرجال.
وان ـت ـق ــد ال ـم ــرش ــح ات ـجــاه
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم ح ـس ــن

المجلس
ال يحتاج
االستعراضيين
بل الوطنيين
الحقيقيين
الشطي

 5نواب يرفعون عدد النواب
المرشحين إلى 15

المطيري :ذهابي بسيارة «الرولز» للترشح
كشف الوجه القبيح للعنصريين

مبارك المطيري

بدر الحميدي

هشام الصالح

ٔ
احمد الشطي

ارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن الن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
مـجـلــس األم ــة  2020إل ــى ،15
ب ـعــد أن أغ ـل ــق بـ ــاب ال ـتــرشــح
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـل ــى
 5نواب حاليين ،لترتفع نسبة
الـنــواب المرشحين إلــى نحو
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مرشحا.
وسجل فــي الــدائــرة االولــى
عـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري وخـ ــالـ ــد
الشطي وصالح عاشور ،وفي
"الثالثة" صفاء الهاشم ،وفي
"الـخــام ـســة" نــايــف ال ـم ــرداس،
وخـ ـل ــت ال ـ ــدائ ـ ــرت ـ ــان ال ـث ــان ـي ــة
والــرابـعــة مــن تسجيل أي من
النواب الحاليين.
يـ ــذكـ ــر أن م ـ ــن سـ ـب ــق ل ـهــم
التسجيل من النواب الحاليين
هــم :حمد الهرشاني ،وخليل

احمد العازمي

الـ ـص ــال ــح ،وس ـ ـعـ ــدون ح ـم ــاد،
وعبدالوهاب البابطين ،وثامر
ال ـ ـسـ ــويـ ــط ،ومـ ـحـ ـم ــد ه ــاي ــف،
والحميدي السبيعي ،وفيصل
ال ـك ـنــدري ،ومــاجــد المطيري،
وناصر الدوسري.

يوسف المذن

النصاب اذا قــال للناخبين
لـ ـ ـ ـ ّ
ـدي بـ ــرنـ ــامـ ــج انـ ـتـ ـخ ــاب ــي،
مشيرا الى انه ضد األحزاب
فــي الـكــويــت ،والـنــائــب شرع
وي ــراق ــب ،مــؤكــدا أن ال ـنــواب
يشرعون ،ويجب أن يضعوا
الخطط لتطوير البلد.
وان ـت ـق ــد أبـ ــو ج ـه ـيــم عــدم
ف ـت ــح ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـشــاريــع
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن واحـ ـتـ ـك ــاره ــا
على التجار ،مشيدا بتعاون
رج ــال مـخـفــر ا لـعـمــر يــة معه
أثناء تسجيله.
فهد المطيري

االختيار ،مشيرا الى وجود
نواب ال يعرفون الدفاع عن
انفسهم.
وقـ ـ ـ ـ ــال :ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن ل ــدي ــه
ديوانية بـ  5ماليين دينار،
ه ـ ـ ــل ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر ا لـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب أن
يخدمه؟
وأ ضــاف :نعرف المرشح

اقبال المواطنين في اليوم الثاني من فتح باب الترشح النتخابات مجلس االمة
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حتى يوم ًاالقتراع
 38يوما
ةديرجلا
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المرشحون

124

المرشحات

14

المتنازلون

٠

اإلجمالي

138

الدائرة
المناطق 19 :المرشحون27 :
الشرق  -الدسمة  -المطبة -
دسمان  -بنيد القار  -الدعية
 الشعب  -فيلكا وسائرالجزر  -حولي  -النقرة
 ميدان حولي  -بيان -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية -مبارك عبدالله الجابر.

المرشحات4 :

الدائرة
المناطق ١٥ :المرشحون 28 :المرشحات 6 :اإلجمالي 34 :المتنازلون٠ :

المناطق 13 :المرشحون 12 :المرشحات 2 :اإلجمالي 14 :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،
منى عبدالحسین عوض ،یوسف راشد المذن ،بدر
ناصر الحمیدي ،عبدالله تركي األنبعي.

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 ،ریم عبدالله العیدان،
باسم علي السعد ،روضان عبدالعزیز الروضان ،صفاء
عبدالرحمن الهاشم ،باسل جاسر الراجحي ،خالد أیوب
الخمیس ،عبدالرحمن حسن العتیبي ،مبارك زید المطیري،
نادیة العثمان ،هشام عبدالصمد الصالح ،حسین عبدالله
الصایغ ،حمد عادل العبید ،فاضل فارس الدبوس ،یوسف
عبداللطیف الخضر.

الدائرة
المناطق ١٩ :المرشحون33 :
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 33 :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،
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الواليات المتحدة ...ومحاذير الخوف من األجانب

فالح بن حجري
نعم سنرخصها لكي يوافق شن امتعاضنا طبق احترامكم
لنبينا ،ولن يستطيع أحد ولو حاول جاهدا أن يفرغ رفوف
قلوبنا من بضاعتنا األسمى حب النبي ليمأله بمنتجات أخرى،
هذا السوق لن تربحوا فيه أبدا ،فوجهوا اعتراضكم
وانتقادكم لمن تجرأ على مقام نبينا وقولوا له :لقد ارتقيت
مرتقى صعبا يا رويعي غنم إيل دو فرانس.
قيل ألحد الصالحين :إن اللحم زاد ثمنه َ
فبم تنصحنا،
ف ـقــال :أرخ ـص ــوه ،أي ال ت ـش ـتــروه ،وه ـنــا نـصـيـحــة ذهـبـيــة
سـبـقــت ق ــاع ــدة ال ـع ــرض وال ـط ـلــب ف ــي ن ـظــريــات االقـتـصــاد
الخالية ،فكل شيء في دنيانا هذه معرض لقاعدة العرض
والطلب حتى النفوس الدنيئة إذا زاد الطلب عليها في
مواقع التواصل كمثال زاد "سعارها" وهاجت وماجت،
وال ـيــوم ت ــروج فــي الـعــالــم سـلـعــة مـتـطــرفــة غــريـبــة غالفها
مزركش مزين بحرية التعبير والقيم العالمية ومكوناتها
ذات جــودة رد يـئــة تفوح منها روا ئــح كريهة منفرة كلها
عــدم احـتــرام وطـعــن واسـتـهــزاء بأعلى رمــز إســامــي لــ1.5
مليار مسلم.
وو ف ــق ق ــا ع ــدة" :أر خ ـص ــوه أ ن ـتــم" فــا لـمـقــا طـعــة الشعبية
األخ ـيــرة لـمـنـتـجــات فــرنـســا كــانــت ردة فـعــل طـبـيـعـيــة ،فال
يمكن أن تدير الشعوب العربية واإلسالمية خدها المكتنز
بــد هــون األ ج ـب ــان ورذاذ ا ل ـع ـطــور ا لـفــر نـسـيــة لـمــن لطمها
ع ـلــى خ ــده ــا وبـ ـص ــورة مـهـيـنــة لــرمــزهــا األجـ ــل واألف ـخ ــم،
ال بل سنرخص كل سلعة تحقير واستهزاء تمس ثوابتنا
وقيمنا ونضعها في مكانها الصحيح وهو مزبلة التاريخ
وقمامة الكيل بمكيالين ،فهي تريد قطع كل أشجار رموزنا
وقيمنا لتدفئ كومة عظامها الهرمة أثناء عواصف شتاء
التناقض المبدئي والنفاق العالمي!
ن ـعــم س ـنــرخ ـص ـهــا ل ـكــي ي ــواف ــق ش ــن ام ـت ـعــاض ـنــا طـبــق
احترامكم لنبينا ،و لــن يستطيع أ حــد و لــو حــاول جاهدا
أن يفرغ ر فــوف قلوبنا من بضاعتنا األسمى حب النبي
ليمأله بمنتجات أخرى ،هذا السوق لن تربحوا فيه أبدا،
فوجهوا اعتراضكم وانتقادكم لمن تجرأ على مقام نبينا
وقولوا له :لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي غنم إيل
دو فــرا نــس ،فالشعوب التي تغضب لرسولنا ليست أقل
ً
شأنا من الشعوب التي تغضب لساميتها وهولوكوستها
ومثلييها ،ومقاطعتنا مستمرة بحول الله وقوته حتى
سماع صوت اعتذاركم وتقديركم لمقدساتنا ،ولن تنتهي
حتى يلج جمل بسوسكم في سم خياط إيماننا ،وحتى
تـصـحـيــح ال ــوض ــع األع ـ ــوج الـ ــذي ت ـمــارســه قـيـمـكــم مـعـنــا،
وحتى يقف مشهد تطفيفكم في ميزان رموزنا اإلسالمية
وإ طـفــاء التزامكم مــع مـيــزان غيرنا ،هــي مقاطعة شعوب
ال حكومات ،و هــذه الشعوب لن تفهم مناورات السياسة
وال الدبلوماسية ،وتفهم فقط أن رسولها خط أحمر ،وال
يمكن ت ـجــاوزه ب ــدون ثـمــن ،و ه ــذا األ م ــر ال تفهمه أورو ب ــا
وال ماكرون.
وأقـتـبــس هـنــا تـغــريــدة الـصــديــق الـعــزيــز الــدكـتــور فهد
را شــد المطيري" :أتابع ردود األفعال الفرنسية المؤيدة
لسياسة ماكرون الراديكالية وكلها تشترك في الفشل في
إدراك أن ا لـعــا قــة بين كــرا مــة ا لـفــرد ومعتقده ا لــد يـنــي في
اإلسالم لم تتعرض إلى انفصال شبه تام ،كما حدث في
المسيحية الغربية ألسباب تاريخية ،ولهذا من الحماقة
وضع التحقير للكنيسة واإلسالم على قدم المساواة".

بصمات ...تركتها مواسم
انتخابية

جيمس زغبي*

أرخصوا سعارهم أنتم!

عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ش ـهــدنــا
ً
ً
تاريخا طويال للسياسات الداخلية التي
استهدفت األميركيين من أصل عربي ،لقد
تـعــرضـنــا لـمـعــامـلــة تـمـيـيــزيــة مــن سلطات
إن ـف ــاذ ال ـقــانــون وال ـه ـجــرة وم ــن اإلدارت ـي ــن
«الديمقراطية» و«الجمهورية» .وباإلضافة
إل ــى ه ــذه الـسـيــاســات ،تـجــدر اإلشـ ــارة إلــى
ال ـ ــدور الـ ــذي أدتـ ــه الـتـضـحـيــة بــال ـعــرب في
السياسة األميركية.
وفــي كـتــاب «سـيــاســات اإلق ـص ــاء» الــذي
نشره المعهد العربي األميركي عام ،1990
رص ــدن ــا خ ـب ــرات مــؤل ـمــة لـمــرشـحـيــن عــرب
أمـيــركـيـيــن اسـتـهــدفـهــم خـصــومـهــم بسبب
أص ـل ـه ــم ال ـع ــرب ــي أو حـ ـ ــاالت ه ــاج ــم فـيـهــا
مــرش ـحــون لـمـنــاصــب مـحـلـيــة أو اتـحــاديــة
خصومهم لقبولهم مساهمات من أميركيين
عرب أو بسبب وجود أفراد من أصل عربي
فــي فــريــق حمالتهم ،ونتيجة لـهــذا أصبح
ب ـع ــض ال ـمــرش ـح ـيــن ي ـخ ـش ــون ق ـب ــول دع ــم
األميركيين العرب.
واألمـثـلــة كـثـيــرة ،فـفــي ع ــام  ،1983واجــه
مرشح «ديمقراطي» لمنصب رئيس بلدية
ً
فيالدليفيا هجوما من خصمه «الجمهوري»
لقبوله مساهمات من أميركيين عرب ،وتمثل
ت ـصــدي ال ـمــرشــح «الــدي ـم ـقــراطــي» للهجوم
ف ــي رد ال ـت ـب ــرع ــات ،وف ــي ع ــام  ،1984أع ــاد
المرشح الرئاسي «والتر مونديال» األموال
للمتبرعين األمـيــركـيـيــن ال ـعــرب ،وف ــي عــام
 ،1988رفضت الحملة الرئاسية لـ «مايكل
دوكــاكـيــس» دعــم األميركيين ال ـعــرب ،وفي
السنوات التالية ،طلب مرشح «جمهوري»
ل ـم ـق ـعــد ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ م ــن زع ـم ــاء
األميركيين العرب أال يتبرعوا لحملته كما
فعل ذلك «ديمقراطي» ترشح لمنصب رئيس
بلدية نيويورك.
وك ــل ه ــذه األع ـم ــال ك ــان ال ـبــاعــث عليها
الخوف من إقصاء الناخبين اليهود ودعمها
حملة شنها عدد من المنظمات منها «رابطة
مناهضة التشويه» ،ومنظمة أخرى نشرت
«قوائم سوداء» تحذر من زعماء وجماعات
من األميركيين العرب يعتبرون «مناهضين
إلس ــرائـ ـي ــل» ول ـ ــذا ي ـجــب تـجـنـبـهــم ،وخ ــال
العقدين التاليين وخاصة بعد التوقيع على
ً
اتفاقات أوسلو ،تقلص هذا اإلقصاء نوعا

ما ليعود بقوة مثيرة للقلق أثناء الحملة
االنتخابية الرئاسية لعام  ،2008فقد عاد
اإلقصاء للظهور كمسعى استأثر بقيادته
«الجمهوريون» وتحول إلى ظاهرة معاداة
للمسلمين إلى حد كبير.
فـ ـق ــد أذك ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــارة ب ــالـ ـي ــن ال ـم ــرش ـح ــة
«الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ل ـم ـن ـصــب ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
نيران معاداة العرب والمسلمين في إطار
معارضتها للمرشح «الديمقراطي» بــاراك
أوباما.
وفي عام  2010شهدنا مطاردة اختصت
ُ
بالمسلمين ،واستخدمت في حملة قومية
ألول م ـ ــرة ،وه ـ ــذه الـ ـمـ ـط ــاردة ش ـ ــارك فيها
نـيــوت غينغريتش رئـيــس مجلس الـنــواب
السابق الذي انضم إلى جدل محلي لمدينة
نيويورك بشأن إقامة مركز إسالمي يبعد
ً
قليال عــن منطقة «غــراونــد زي ــرو» ،الموقع
الذي شهد هجمات  11سبتمبر اإلرهابية.
وا سـتـخــدام غينغريتش لغة المتعصبين
ً
ضد المسلمين معلنا أن المسلمين يريدون
ً
إقامة «مسجد النصر» ليكون شاهدا على
غزوهم أميركا ،وفي انتخابات الكونغرس
ً
ً
لــذاك الـعــام ،أطلق  17مرشحا «جمهوريا»
حمالت تلفزيونية مشؤومة تتهم خصومهم
«الديمقراطيين» بالتراخي في معارضة بناء
«مسجد النصر» .صحيح أن اثنين فقط من
ً
السبعة عشر مرشحا فازوا بالسباق ،لكن
أث ــر حملتهم ك ــان ق ــد تـحـقــق ،فـقــد استغل
«الجمهوريون» الخوف من األجانب والتحيز
لـ ــ«أبـ ـن ــاء الـ ـب ــاد األص ـل ـي ـي ــن» ل ــدع ــم «ح ــزب
الشاي» المناهض ألوباما وحركة التشكيك
في مولده في أميركا ،واستغلوا التعصب
ضد المسلمين باعتباره فكرة محورية في
منهجهم الـسـيــاســي ،وبـحـلــول ع ــام ،2012
أثناء مناظرة في الحملة االنتخابية الختيار
المرشح الرئاسي عن الحزب «الجمهوري»،
تعهد غالبية المتسابقين برفض ترشيح
أميركي مسلم لمنصب في إداراتهم أو على
األقل أصروا على التأكد من والئه للواليات
المتحدة قبل ترشيحه.
صحيح أن وجهة النظر هذه لم يشترك
فيها الفائز بترشيح الحزب« ،ميت رومني»،
لكن مـطــاردة المسلمين ظلت تنمو وسط
الـ ـح ــزب «ال ـج ـم ـه ــوري» ف ــي  ،2016وأث ـن ــاء

د .ندى سليمان المطوع

حملة ذاك العام ،كان المسلمون من األهداف
المفضلة للحزب إ لــى جانب المكسيكيين
والالجئين والمهاجرين بصفة عامة ،فقد
تـعـهــد الـمــرشــح «ال ـج ـم ـهــوري» بـمـنــع قــدوم
الـمــزيــد مــن المسلمين إل ــى ال ـبــاد ،ول ــذا ال
غ ــراب ــة ف ــي صـ ــدور أم ــر تـنـفـيــذي م ــن إدارة
ت ــرام ــب يــوقــف ويـقـيــد ق ــدوم مـهــاجــريــن أو
الج ـئ ـيــن م ــن دول مـعـظـمـهــا عــرب ـيــة وذات
غــالـبـيــة مـسـلـمــة ،ك ـمــا ت ــم إل ـغ ــاء تــأش ـيــرات
ً
م ــا بـيــن ُ 60أل ـف ــا و 100أل ــف ش ـخــص ،وتــم
احتجازهم وأرسل كثيرون منهم إلى بالدهم
األصلية.
وبـعــد أن حكم القضاء بـعــدم عــدالــة هذا
األ م ــر التنفيذي للتمييز ضــد المسلمين،
ً
أصـ ــدرت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،ردا مــن خــال
أوامر تنفيذية جديدة زادت عدد الدول التي
يغطيها الحظر ،لكن القائمة ظلت تصب
اهتمامها على الدول العربية وذات الغالبية
المسلمة ،ثــم قلص تــرامــب عــدد الالجئين
ً
الذين تقبلهم الواليات المتحدة سنويا من
قمة بلغت  110آالف في حقبة أوبــامــا إلى
ً
أقل من  20ألفا.
ً
وال ــواق ــع أن ه ـن ــاك عـ ـق ــودا م ــن مـســاعــي
ال ـح ــزب «ال ـج ـم ـه ــوري» الس ـت ـه ــداف ال ـعــرب
والمسلمين وفي فشل «الديمقراطيين» في
المواجهة النشطة لهذه السياسات ،وأحد
اآلث ـ ــار الـجــانـبـيــة ل ـهــذا ال ـت ــاري ــخ تـمـثــل في
الدور الذي أداه هذا التعصب في دعم جرائم
الكراهية ضد جالياتنا.
لقد تسممت البئر وتطهيرها لن يكون
ً
س ـهــا  ،و ل ــذا يتعين علينا و ض ــع سياسة
للهجرة عـلــى أس ــاس سليم غـيــر تمييزي،
ويتعين تعزيز قبولنا للمهاجرين وطالبي
اللجوء بشكل أوسع لتلبية الطلب العالمي
المتزايد ،ويتعين غلق الثغرات التي تجعل
ً
ً
العرب والمسلمين حــا مباحا النتهاكات
مسؤولي الجمارك وحرس الحدود ،ويتعين
الـتـصــدي للخوف مــن األجــانــب وللخطاب
ال ـم ـن ــاه ــض ل ـل ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ـيــن وإق ــام ــة
عالقاتنا مع هذه الجاليات على أساس أنهم
أميركيون ال أنهم تهديد أمني.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

ّ
َ َّ ُ
ـات ـ ـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا
صـ ـ ـ ـ ـ َّـ ـف ـ ـ ـ ـ َـ ـ ِ
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِ
ـوم ا لـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ُ
س كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاء
َ
ِّ
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ُ
ـاح كـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ف ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ُد ُر إ ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ٍـ ـ ـ ـ ـ ــو ئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك ا َأل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ءُ
ِ

د .بالل صنديد

«حرية ...مساواة ...أخوة»

أحداث الساعة
تعيد الى األذهان
ردات الفعل العنيفة
التي تبعت نشر
الرسومات المسيئة
للرسول محمد
في مجلة «شارلي
إيبدو»

ال يمكننا أن نجد أفضل من فترة الشيخ عبدالله السالم لنمخر
عباب بحر الديمقراطية في الكويت ،فالمحطات في تاريخ اإلصالح
االنتخابي الكويتي قد انطلقت عبر "الــدوائــر العشر" عــام 1961
عندما أطـلــق المغفور لــه الشيخ عبدالله الـســالــم دعــوتــه إلجــراء
انتخابات المجلس التأسيسي ،حيث انطلقت أولــى الـمـبــادرات
إلصــاح النظام االنتخابي ،وذلــك عبر تشكيل اللجنة األساسية
لكتابة الدستور ،وفــي ذلــك الوقت تم تقسيم المناطق إلــى عشر
"مناطق انتخابية" وفقا للقانون  28لسنة .1961
المحطة التي تلتها تكللت بأحداث عام  1981جاءت عبر تعديل
آخر للنظام االنتخابي بعد استمرار "نظام الدوائر العشر" لمدى
أربعة انتخابات متتالية ،وحل البرلمان ،فحلت الخمس وعشرين
دائرة مكان العشر ،وسط آراء تعددت بين مؤيد ومعارض.
أم ــا الـمـحـطــة ال ـثــال ـثــة وال ـت ــي اح ـتــوت ـنــا ك ـنــاش ـطــات ف ــي مـجــال
الحقوق السياسية للمرأة فكانت  2004وجاءت عبر عدة مراحل،
فابتدأت بالترويج للحقوق السياسية للمرأة الكويتية ،واحتوى
الخطاب السياسي الكويتي آنــذاك بكلمات متميزة للمغفور له
الشيخ صباح األحمد الصباح الحقوق السياسية للمرأة الكويتية
وتمكينها من الوظائف القيادية ،رغم انقسام الشارع آنــذاك بين
مؤيد ومعارض حتى انتصرت المرأة في معركة التصويت على
الحقوق في البرلمان.
المحطة الشهيرة بالدوائر الخمس ،والتي امتدت بأبعاد شعبية
إلى الشارع ،والذي انقسم أيضا بين مؤيد لتغيير الدوائر ومعارض
خشية البعض فقد مقاعدهم البرلمانية ،نتيجة لتغيير الدوائر
ودخول فئة ناخبة جديدة وهي المرأة ،والتي بلغ عدد الناخبات
من النساء أكثر من الرجال ،وانطلقت المعارك االنتخابية حتى تم
انتخاب أربع نساء لعضوية البرلمان.
منذ ذلك الزمن وسيناريو "اإلصالح والتغيير" يتكرر مع مواسم
االنتخابات المختلفة ،فـتــارة نسمع عــن ابتكار وســائــل لتطهير
البيئة البرلمانية من المال السياسي ،وتارة أخرى نتابع اقتراحات
حــول تعديل آخــر للدوائر وعــدد األص ــوات أو االثنين معا وسط
الهدوء التام بعيدا عن "الزوابع" المثيرة للجدل ،ومن خالل األيام
القادمة ستتضح معالم الواجهة البرلمانية الجديدة.
وللحديث بقية.
* كلمة أخيرة :الروهينغا
رغم ظــروف الوباء العالمي فإن الكويت مستمرة في التزامها
في إغاثة مسلمي بورما بنمط الفت للنظر ،فقد استمرت الهيئات
الخيرية في دعم الروهينغا حماية لهم من االضطهاد والطرد الذي
تعرضوا له ،وقد تكللت الجهود بدور الصندوق الكويتي للتنمية
ً
مؤخرا ،وذلك عبر تبرعه بخمسة ماليين دوالر لالجئي الروهينغا
استجابة لمؤتمر المانحين ا لــدو لــي ،و فـكــرة المؤتمر طرحتها
الكويت عام  2017إلى جانب االتحاد األوروبــي واألمــم المتحدة،
وقد انعقد المؤتمر قبل عدة أيام على أمل جمع مليار لكنه جمع
ً
نصف مليار نظرا للظروف التي يعانيها العالم بأكمله على حد
تعبير رئيس مفوضية الالجئين غراندي.

تمديد المعاهدة النووية بين واشنطن
وموسكو ...خطوة مسؤولة وأساسية!

َ َ
َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاك َوق ـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد ح ــا
ـاووك ف ـ ـ ـ ــي ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
ً
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ
دونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َ
ل سـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا ِمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــك

ما تشهده فرنسا ومعها
العالم اليوم ال يجوز أن
يؤخذ الى صراع بين شعب
وآخر وال بين دولة وأخرى،
كما ال يجوز أن ينحدر الى
اشتباك بين العلمانية
إنما يجب أن
واإليمانً ،
يكون انتصارا للمفهوم ً
وتمسكا
الحقيقي للحرية،
ً
ً
صلبا ًبالقانون ،واستذكارا
عميقا لمعنى األديان
وسمو مقدساتها.

mutawa.n@gmail.com

ويليام بيري وجورج شولتز وسام نان*

َ
َ
األن ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء
كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ُر ِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ـاو َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاءُ
ي ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء م ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

"ح ـ ــري ـ ــة ،مـ ـ ـس ـ ــاواة ،أخ ـ ـ ـ ـ ّـوة" هــي
ثالثية الثورة الفرنسية التي تبنت
أفـ ـك ــار ًع ـص ــر ال ـت ـن ــوي ــر وك ـ ّـرس ـت ـه ــا
شـ ـع ــارا لـلـجـمـهــور يــة ا ل ـتــي تعتنق
دستورية والحرية
عقيدة
ً
العلمانية ً
ً
أحوج
وما
؛
وقانونيا
فكريا
مذهبا
ً
فــرنـســا ال ـيــوم ،كـمــا الـعــالــم ،حـكــامــا
ومحكومين ،مسلمين ومسيحيين،
مــؤمـنـيــن وم ـل ـحــديــن ،ال ــى الـتـمـســك
الفعلي والحقيقي بهذه الشعارات
بكل أبعادها الواقعية والحقوقية،
كطوق نجاة ينقذ البشر والدول من
تالطم الصراعات الدينية والعرقية.
فـ ــال ـ ـمـ ــداف ـ ـعـ ــة عـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ال
تـ ـعـ ـن ــي الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاس ب ــالـ ـمـ ـق ــدس ــات،
وا لـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ــا ل ـ ـم ـ ـ ّسـ ــاواة ال ي ـع ـنــي
ّ
واألخو ة
التغاضي عن المسلمات،
الحقيقية تعني ا لــد مــج واال نــد مــاج
الفعليين بين أتباع األديان وأفراد
المجتمعات.
ما تشهده فرنسا ومعها العالم
اليوم ال يجوز أن يؤخذ الى صراع
ب ـي ــن ش ـع ــب وآ خـ ـ ــر وال ب ـي ــن دو لـ ــة
وأخرى ،كما ال يجوز أن ينحدر الى
ـان،
ا شـتـبــاك بـيــن العلمانية واإل ي ـمـ ً
ـارا
إ ن ـ ـمـ ــا يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون ا ن ـ ـت ـ ـصـ ـ ً
وتمسكا
ً
للمفهوم الحقيقي للحريةً ،
ً
صلبا بالقانون ،واستذكارا عميقا
لمعنى األديان وسمو مقدساتها.
الحرية ليست مطلقة ،وقيمتها
ت ـ ـجـ ــوهـ ــر أكـ ـ ـث ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــدم م ـس ــاس ـه ــا
ب ـحــريــات وح ـق ــوق اآلخ ــري ــن وع ــدم
حدود القانون ،فلن يبقى
تخطيها
ً
اإلن ـ ـسـ ــان ح ـ ــرا ع ـن ــدم ــا ي ـب ـتــز أخ ــاه
اإلنـ ـس ــان ،وال ح ـيــن ي ـمــس أع ــراض
وأم ــاك وخـصــوصـيــات ومـقــدســات
والمواطنة،
من يشاركه اإلنسانية
ً
كما لــن يبقى صــا حــب ا لـحــق محقا
إذا أ خــذ ما يدعيه باليد أو استرد
ما سرق منه بالعنف أو رد اإلساء ة
بـ ــإسـ ــاء ة أخـ ـط ــر م ـن ـهــا لــإن ـســان ـيــة
ولآلخرين.
ً
فإن كان مبررا للرئيس الفرنسي

٩

زوايا ورؤى

ً
مـثــا أن يــدا فــع عــن علمانية دولته
وعن قناعات شعبه ودستور أمته،
فـلــن يـقـبــل مـنــه غــا لـبـيــة المتدينين
وال ـمــؤم ـن ـيــن خ ـطــاب ال ـمــداف ـعــة عن
أي إ هــا نــة لـلــر مــوز ا لــد يـنـيــة ،فكيف
إذا ك ـ ـ ــان ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــاس ي ـ ـطـ ــول مـ ـق ــام
األن ـ ـب ـ ـيـ ــاء وال ـ ـ ــرس ـ ًـ ــل؟! وب ــال ـم ـق ــاب ــل
إن كـ ـ ــان مـ ـفـ ـه ــو م ــا غـ ـض ــب و ح ـن ــق
على نبيهم
المسلمين من التطاول ً
ر فـيــع ا لـمـقــام ،لـيــس م ـبــررا للمسلم
عــا مــة ،وللمسلم الفرنسي خاصة،
أن ي ــر تـ ـك ــب أي مـ ـخ ــا لـ ـف ــة ل ـق ــا ن ــون
ال ـب ـل ــد ال ـ ــذي ارتـ ـض ــى ال ـع ـي ــش فـيـ ًـه
أو التمتع بجنسيته .المسألة إذا
تتطلب حكمة ال شعبوية سياسية،
ك ـم ــا ت ـق ـت ـضــي ح ـج ــة ال ع ـشــوا ئ ـيــة
وانفعالية إيمانية.
الخطيئة المتمثلة بإعادة ترويج
الرسومات المسيئة للرسول محمد
صلى الله عليه وسلم ،وما تبعها
من ردود فعل عنيفة من قبل بعض
المسلمين أو من قبل من ينسبون
إلى اإلسالم ،زادت حدتها خطابات
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة انـ ـ ـح ـ ــرف ـ ــت ع ـ ـ ــن مـ ـس ــار
ال ـمــداف ـعــة ع ــن م ـب ــادئ الـجـمـهــوريــة
أخطاء استراتيجية
الفرنسية الى
ً
سـ ـبـ ـب ــت ش ـ ـ ــروخ ـ ـ ــا إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ب ـي ــن
م ـكــونــات ال ـش ـعــب ال ـفــرن ـســي وبـيــن
فرنسا والشعوب اإلسالمية.
أحداث الساعة تعيد الى األذهان
ردات ا ل ـف ـعــل ا لـعـنـيـفــة ا ل ـتــي تبعت
نشر الرسومات المسيئة للرسول
محمد ،صلى الله عليه وسلم ،في
مـجـلــة "شــارلــي إي ـبــدو" ع ــام ،2015
حـ ـي ــث تـ ـج ــاه ــل م ـع ـظ ــم س ـيــاس ـيــي
ال ـع ــال ــم ف ـعــل ال ـن ـشــر ال ـم ـه ـيــن ،وتــم
ا لـتــر كـيــز الممنهج عـلــى ردة الفعل
ا ل ـم ـن ـبــوذة ،وا ل ـتــي أ طــاحــت ببعض
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ــالـ ـمـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــاخـ ــرة،
و قــد ا نـتـشــر فــي حينها شـعــار "أ نــا
شارلي" الذي كان يعني التضامن
مــع المجلة وصحافييها ا لــذ يــن لم
نبي وال ّ
يسلم منهم ال ّ
ولي وال دين

ّ
سماوي؛ من سيدنا عيسى الى أمه
البتول الى نبي الرحمة محمد ،إلى
كــل ال ـشــرائــع واألدي ـ ــان ال ـتــي يــؤمــن
بها قسم معتبر من سكان األرض!
ً
فــي وقـتـهــا كـتـبــت م ـقــاال بـعـنــوان
ّ
"أنا لست شارلي" ،أذكر فيه معظم
الــذيــن ش ــارك ــوا الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
فـ ــي الـ ـمـ ـظ ــاه ــرة ال ـم ـل ـي ــون ـي ــة ال ـت ــي
شـهــدتـهــا مــديـنــة ب ــاري ــس ،عــاصـمــة
فاتهم القول
ـوار والتنوير ،أنه
ّ
األ نـ ً
مـ ـ ــرارا :ن ـحــن م ــع أط ـف ــال غـ ــزة ،ومــع
"محمد ا ل ـ ّ
ـدر ة" ،و مــع أطفال مجزرة
ّ
مشردي
قانا في جنوب لبنان ،ومع
الـشـعــب ال ـســوري وض ـحــايــاه ،ومــع
ف ـق ــراء ب ـغ ــداد ،وم ــع الـجــائـعـيــن في
الـ ـص ــوم ــال ،ومـ ــع ض ـح ــاي ــا اإلب ـ ــادة
الجماعية في إفريقيا وآسيا ،ومع
البؤساء المنتشرين في كل أصقاع
األرض المترافق مــع تغاض دو لــي
وتجاهل أممي!
أنا لست "شارلي" ،كنت وما زلت،
أل ن ــي بــا لـتــأ كـيــد مــع حـ ّ
ـريــة التعبير
التي ال تهينها الحرية في اإلهانة،
ومع المساواة التي تضع الجميع
ً
األخوة فعال ال
كفة واحدة ،ومع ً
في ً
شـعــارا  ،كما أ نــي حتما مع مقارعة
ّ
ّ
ّ
والتصد ي للنذالة
بالحجة
الحجة
ب ــالـ ـتـ ـج ــاه ــل ومـ ــواج ـ ـهـ ــة اإلسـ ـ ـ ــاء ة
بالقانون.
ً
أيضا
ولكني
ـي"
ـ
ل
ـار
ـ
ش
"
لست
أ نــا
ً
ألني أقوى منه إيمانا
قاتله،
لست
ً
وت ـقــى وس ــام ــا؛ إي ـمــانــي لــن يـهــون
أمـ ـ ــام ح ـ ـقـ ــده ،وف ـ ـكـ ــري لـ ــن يـضـعــف
أمـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـه ـ ـلـ ــه ،وسـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـقـ ـت ــرن
بــإســامــي ال ــى ي ــوم ال ـق ـيــامــة ،فــأنــا
ّ
محمد ،صلى الله عليه
من ّمدرسة
و ســلــم ،ا ل ــذي ا سـتـقـبـلــه أ ه ــل مدينة
ّ
ـوه
"ال ـ ــط ـ ــائ ـ ــف" ب ــال ـس ـخ ــري ــة وق ــابـ ـل ـ ً
بالعنف واال عـتــداء ،فلم يقتل أ حــدا
م ـن ـه ــم ولـ ـ ــم ي ـج ــاب ـه ـه ــم ب ــالـ ـس ــاح،
بــل أط ـلــق دع ــاء تـقـشـعــر لــه األب ــدان
و تـتـنـبــه مــن عظمته األذ هـ ــان ،بــدأه
بــالـقــول "ال ـل ـهـ ّـم إل ـيــك أش ـكــو ضعف

ّ
قـ ّ ّـو تــي و قــلــة حيلتي و هــوا نــي على
الناس ،يا أرحم ّ
الراحمين ،أنت ربّ
المستضعفين ،وأنت ّ
ربي ،إلى من
تكلني؟".
وق ــد ج ــاء ت االس ـت ـجــابــة ســريـعــة
حيث نـقــرأ فــي رواي ــة َالـَبـخــاري َعن
َ
ـي َمل ُك
ر سـ
ـول َ
قوله ..."َ :فــن ُــاد َ ِانـ َ
الله َ َّ
ْال ــج ـ َ
ـس ــل ـ َ َـم َع ــل ـ َّـي ،ثـ ـ َّـم قـ ْـ ــالَ :يــا
ـ
ف
ـال
ـ
ـب
ِ
ُ َِ
ْ
ـحـ َّـمـ ُـدَ ،فـ َـقـ َـال ذل ـ َ
َ
شــئ َـ َـتِ ،إن
ـك ِفـيــمــا َ ِ
مـ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َِ
ْ
َ
ِشئت أ ن أ طـ ِـبــق عل ْي ِه ْم األ خش َب ْي ِن "
واألخ ـش ـب ــان هـمــا ْج ـ َبــان َف ــي ْمـكــة،
ْ
ّ
فرد نبي َالرحمة َ"بل أ ْر ُجو أن ُيخ َِّر َج
َّ ُ ْ ْ َ
ـاب ــه ـ ْـم َم ـ ْـن َيـ ْـعـ ُـبـ ُـد الــلــهَ
الــلــه ِم ـ َـن أ ْص ـ ِ ِ َ ً
َو ْح َد ُه ال ُيش ِر ُك ِبهِ ش ْيئا".
فــأ يــن بـعــض المسلمين مــن حلم
ال ــرس ــول وع ـظ ـم ــة ف ـك ــره وس ـمــاحــة
تـعــالـيـمــه؟ وأيـ ــن ب ـعــض ال ـب ـشــر من
بريق شـعــارات الحرية والمساواة
واألخوة؟! فما أحوج عالمنا اليوم
إ لــى ا لـحـكـمــة ،و مــا أ ع ــوز اإلنسانية
ل ـل ــرح ـم ــة ،ومـ ــا أغ ـن ــى الـ ـس ــام بـيــن
الدول والتعايش بين الشعوب من
أن يفرضه األقوى ال األصلح!

أنا لست «شارلي» ولكني
ً
أيضا لست قاتله ألني
ً
أقوى منه إيمانا وتقى
ً
وسالما

تملك روسيا والــواليــات المتحدة اليوم نحو  %90من المخزون
الحربية النووية ويتمتع البلدان بالنفوذ التام لتدمير
العالمي للرؤوس
َ
ً
معظم البشرية وكل ما َبنته حتى اآلن .عمليا ،يدير الروس واألميركيون
شؤون البشرية جمعاء ومن واجبهم أن يتصرفوا بمسؤولية خالل
ّ
المفاوضات الراهنة للحد من التسلح.
في األيام األخيرة ،ظهر بصيص أمل ،فقد اقترح الرئيس الروسي
فالديمير بوتين تمديد المعاهدة النووية المعروفة باسم "ستارت
الجديدة" لسنة إضافية على األقل بعد انتهاء صالحيتها بتاريخ 5
ً
فبراير  ،2021ووافقت روسيا أيضا على االقتراح األميركي بعقد التزام
سياسي لـ"تجميد" العدد اإلجمالي من الرؤوس الحربية النووية في كل
بلد طوال سنة واستعمال هذه المهلة لمتابعة المفاوضات حول اتفاق
جديد ،وتحاول إدارة ترامب من جهتها التفاوض على تدابير التحقق
من بنود تجميد ال ــرؤوس الحربية ،لكن من المتوقع أن تكون هذه
الجهود معقدة وطويلة األمد .رغم التقدم الحاصل في مجال تخفيض
المخزون النووي اإلجمالي بنسبة  %75منذ أن بلغت الحرب الباردة
ذروتها بين الروس واألميركيين ،تتصاعد مخاطر األسلحة النووية
اليوم ،وينتشر نحو  14ألف سالح من هذا النوع في تسعة بلدان حول
ّ
العالم ،وأصبح جزء كبير من هذه األسلحة في حالة تأهب قصوى
ويمكن إطالقها خالل دقائق معدودة ً
بناء على قرارات مجموعة صغيرة
ّ
ُ
ّ
المعرضين لألخطاء وحواسيبهم غير المثالية .يمهد التدخل
من البشر
في الفضاء اإللكتروني عبر أنظمة القيادة والتحكم واإلنذار التي تعود
ّ
ً
إلى أي بلد ُمسلح نوويا لزيادة مخاطر اإلنذارات الخاطئة والحروب
غير المقصودة .يجب أن تطول مدة معاهدة "ستارت الجديدة" بال
ً
تأخير إذا ،لكن تزداد التهديدات المطروحة عليها اليوم بسبب اللعبة
الخطيرة التي يخوضها الرئيسان ترامب وبوتين .قد تسمح الجهود
الدبلوماسية المثمرة بين الواليات المتحدة وروسيا بإطالة صالحية
االتفاق لمدة تصل إلى خمس سنوات ،كما تنص عليه المعاهدة األصلية
وبموجب االقتراح الذي طرحته روسيا في السنة الماضية .تعطي هذه
ً ّ ً
ً
وقيما للتفاوض على تخفيضات أخرى في أكبر
الخطوة وقتا إضافيا
ُ
َ
َ
ترسانتين نوويتين في العالم .وفي غضون ذلك ،ت ّ
صر إدارة ترامب
على ضم الصين إلى المفاوضات النووية المستقبلية ،بما أن برامجها
ً
ً
العسكرية تشهد نموا متسارعا ،فهذا الهدف جدير بالثناء لكن يجب أن
ً
تقتنع الصين أوال بضرورة االنضمام إلى هذه الجهود بدل مضايقتها
بخطوات دبلوماسية متهورة وتهديدات متزايدة .لقد أوضحت بكين
أنها تحتاج في المقام األول إلى التأكد من تراجع المخزون األميركي
والروسي الذي يتجاوز مخزونها بأشواط.
تحتاج الواليات المتحدة وروسيا والصين وقــوى نووية أخرى
إلى الوقت لمعالجة العوامل التي تزعزع االستقرار وتهدد بتحويل أي
سالم مشروط إلى كارثة ال يمكن إصالحها ،وكخطوة أولى ،يمكن أن
تتلقى الصين دعوة لالنضمام إلى الواليات المتحدة وروسيا وإعادة
صياغة مبدأ ريغان -غورباتشوف" :ال يمكن الفوز بأي حرب نووية
ً
ويجب أال يخوضها أحد أصال"! ستكون مساعي إدارة ترامب لتجميد
ً ّ
جميع الرؤوس الحربية النووية األميركية والروسية مهمة أيضا ،لكن
تطوير اتفاق فيه ضوابط وأحكام واضحة للتحقق من تنفيذ الشروط
ً
ً
يتطلب وقتا طويال ،حيث تملك روسيا الئحتها الخاصة من المسائل
التي تحتاج إلى المعالجة في المعاهدة المقبلة .سيكون تمديد معاهدة
ً
"ستارت الجديدة" كفيال بكسب الوقت لطرح مقاربة حذرة وتدريجية
ً
لتخفيض المخزون النووي بدرجة إضافية ،تزامنا مع السعي إلى
ً
التخلص من هذه األسلحة في نهاية المطاف باعتبارها تهديدا على
العالم .بعد توضيح أســس معاهدة "ستارت الجديدة"ُ ،يفترض أن
ُت َ
رسم الحدود لجميع األسلحة النووية التي يملكها البلدان ،بما في
ذلك األسلحة القصيرة المدى واألسلحة النووية التكتيكية التي تملك
ً
روسيا أعدادا كبيرة منها .لكن ستضطر الواليات المتحدة وروسيا
َ
طرق جديدة للتحقق من
لتخصيص الوقت والجهد الالزمين البتكار ٍ
مسار تنفيذ االتفاق ،كذلك تحتاج مسائل قديمة أخرى إلى النقاش ،بما
في ذلك الدفاع بالصواريخ البالستية ،واألسلحة في الفضاء ،واألسلحة
التقليدية الدقيقة وبعيدة الـمــدى ،والتقنيات الناشئة فــي الفضاء
ً
ً
اإللكتروني مثال .هل من أسباب للتفاؤل إذا؟ وهل يستطيع العالم أن
ً
ً
ً
يتخذ مسارا أقل خطورة؟ قد يكون الوضع واعدا فعال ،لكن يجب أن
ُت ّ
مدد الواليات المتحدة وروسيا معاهدة "ستارت الجديدة" للحفاظ
ً
على البنود الفاعلة أصال وكسب الوقت لمناقشة الخطوات المقبلة.
ً
ونظرا إلى زيادة احتمال استخدام األسلحة النووية الخطيرة اليوم
والعواقب الكارثية ألي حدث مماثل ،سيكون تمديد معاهدة "ستارت
* «واشنطن بوست»
الجديدة" خطوة مسؤولة وأساسية.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.426

السوق األول السوق الرئيسي

5.979

4.333

2.510 2.766 3.272

ّ
«المركزي» يخفض أسعار التدخل في السوق النقدي %0.125

قرر اإلبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي • الهاشل :البنك حريص على تعزيز أجواء تعافي النمو االقتصادي
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة
لتطورات األوضاع االقتصادية والنقدية
وال ـم ـصــرف ـيــة وات ـجــاهــات ـهــا الـمـتــوقـعــة،
والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات
أسعار الفائدة على العمالت العالمية،
وف ــي مـقــدمـتـهــا الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،مع
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــدن ــي أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة على
األم ــوال الـفــدرالـيــة لمجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي إلى مستويات قريبة
مــن الصفر ،وهــو مــا ترتب عليه اتساع
الهامش لمصلحة الفائدة على الدينار،
ً
مـقــارنــة بــالــدوالر األم ـيــركــي ،ومواصلة
تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار.
ً
وتماشيا مع اإلجــراء ات االستثنائية
ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
لمواجهة تداعيات كورونا على األوضاع

االقتصادية والمصرفية ،وفي مقدمتها
تطبيق سياسات نقدية تيسيرية على
صعيد سعر الفائدة من خالل تخفيض
سـعــر الـخـصــم إل ــى مـسـتــويــات متدنية
ً
تاريخيا ليصل إلــى  1.5في المئة ،فقد
قرر "المركزي" اإلبقاء على سعر الخصم
ً
عند مستواه الحالي دون تغيير ،محافظا
بــذلــك ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـق ـصــوى الـقــائـمــة
ً
حــال ـيــا ألس ـعــار ال ـفــائــدة عـلــى ال ـقــروض
بالدينار التي تمنحها البنوك لعمالئها.
وقرر البنك ،في إطار سياسة التدخل
ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـنـ ـق ــدي ،إجـ ـ ــراء تخفيض
ب ـم ـق ــدار  0.125ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي أس ـع ــار
ً
التدخل المطبقة حاليا وعلى جميع آجال
هيكل سـعــر الـفــائــدة حـتــى  10سـنــوات،
وي ـش ـم ــل ذل ـ ــك ع ـم ـل ـيــات إع ـ ـ ــادة الـ ـش ــراء

(الريبو) ،سندات "المركزي" ،نظام قبول
الودائع ألجــل ،أدوات التدخل المباشر،
ً
ابتداء
باإلضافة إلى أدوات الدين العام،
من .2020/10/28
جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد
الهاشل محافظ "المركزي" ،الذي أوضح
أن إج ـ ـ ــراء ات ت ــدخ ــل ال ـب ـنــك ف ــي ال ـســوق
النقدي تأتي في إطار السياسات النقدية
لـ ــه وال ـ ـتـ ــي يـ ـح ــرص مـ ــن خ ــالـ ـه ــا عـلــى
تعزيز أجــواء تعافي النمو االقتصادي
ل ـل ـق ـط ــاع ــات غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة وم ــواص ـل ــة
تكريس قــوة وجاذبية العملة الوطنية
مجز وموثوق للمدخرات المحلية،
كوعاء
ٍ
بــاعـتـبــارهــا ثــوابــت راس ـخــة للتوجهات
األساسية للسياسة النقدية.
وب ـي ــن أن ه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات تــرت ـكــز في

ّ
 ...ويسمح برد المخصصات المحددة
بعد التسويات مع المتعثرين

●

محمد اإلتربي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة ،أن بنك
الكويت المركزي بات يسمح باستعادة
بعض المخصصات المقابلة لعمليات
التسوية مقابل المديونيات المتعثرة
الـ ـت ــي ان ـت ـف ــى الـ ـغ ــرض م ـن ـه ــا ،م ــراع ــاة
لـ ـلـ ـظ ــروف واخ ـ ـتـ ــاف األزمـ ـ ـ ــة ال ــراه ـن ــة
الناتجة عن تداعيات الجائحة الصحية.
وأف ـ ــادت م ـص ــادر ،بــأنــه ف ــي سـنــوات
األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك تـحــريــر
ً
واسـتــرجــاع للمخصصات ،لكن أخيرا
ستستفيد ب ـنــوك م ــن رد مخصصات
بـمـبــالــغ كـبـيــرة وسـيـنـعـكــس ذل ــك على
البيانات المالية للعام .2020
ً
وع ـم ـل ـي ــا ،ت ـق ــول الـ ـمـ ـص ــادر ،إن ذلــك
التوجه له أبعاد وانعكاسات إيجابية
متعددة ومزدوجة األثر من أبرزها اآلتي:

 -1خطوة السماح ّ
برد المخصصات
المحددة التي ينتفي الغرض منها من
شــأنـهــا اس ـت ـفــادة الـبـنــك م ــن اسـتـعــادة
مبالغ كبيرة تنعكس على بند األرباح،
ومـ ــن ج ـهــة ثــان ـيــة تـسـتـفـيــد ال ـشــركــات
ال ـم ـت ـع ـثــرة الـ ـت ــي ال تـ ـ ــزال تـ ـ ــرزح تـحــت
تـ ــداع ـ ـيـ ــات األزم ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن بـعــض
الخصومات مقابل السداد.
 -2س ـي ـش ـجــع ذلـ ــك ال ـت ــوج ــه ال ـعــديــد
مــن البنوك على سرعة إتـمــام عمليات
ً
التسوية ،فمن المعروف أن بنوكا عدة
لــدي ـهــا ان ـك ـش ــاف ــات وم ــدي ــون ـي ــات على
شركات متعثرة ،وتم بناء مخصصات
ً
كـ ــام ـ ـلـ ــة ،وت ـ ـتـ ــم م ــاح ـق ـت ـه ــا ق ــان ــونـ ـي ــا
الس ـت ــرداد أمــوال ـهــا ،لـكــن وس ــط خطوة
السماح برد المخصصات المحددة عند
انتفاء الغرض سيشجع ذلك على سرعة
حسم المفاوضات.

محمد الهاشل

الشركات النوعية التشغيلية هدف
للصناديق األجنبية النشطة
تخضع للشروط والهامش المسموح له باالستثمار بها خارج المؤشر

لتحفيز البنوك على سرعة التسوية لالستفادة من مبالغ كبيرة محتجزة
 -3مبدأ رد المخصصات يأتي وسط
ظ ـ ــروف دق ـي ـقــة تـتـطـلــب اس ـت ـخ ــدام كل
مــواطــن الـقــوى الـمـتــوافــرة لــدى البنوك
ومــراعــاة مواجهة التحديات لتخفيف
اآلث ـ ـ ـ ـ ــار وام ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـهـ ــا واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
تداعياتها للخروج منها بأقل تبعات
سـلـبـيــة وال ـت ـم ـه ـيــد ل ـل ـع ــودة ومــواك ـبــة
االستقرار والتحسن المتوقع في العام
المقبل.
 -4ال ـت ــوج ــه ي ـع ـكــس م ــرون ــة كـبـيــرة
م ــن ج ــان ــب ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ف ــي ش ــأن
تـحــريــر مـخـصـصــات ،وف ــي ذات الــوقــت
ت ـج ـن ـي ــب الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـم ـط ـل ــوب ــة حـســب
الواقع والمستجدات ،فاستمرار تجميد
مخصصات انتفى الغرض منها وسط
ً
هـكــذا ظ ــروف ّ
يحمل البنوك مــزيــدا من
ال ـض ـغــوط ع ـلــى ع ـكــس س ـن ــوات األزم ــة
الـمــالـيــة ك ــان يـتــم االح ـت ـفــاظ بالمبالغ

أساسها على القراء ة الفاحصة ألحدث
ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والـنـقــديــة والـمـصــرفـيــة ال ـم ـتــوافــرة ،بما
في ذلك معدالت األداء االقتصادي العام،
وم ــؤش ــرات الـسـيــولــة الـمـحـلـيــة ،وحــركــة
الــودائــع وأسـعــار الـفــائــدة على الدينار،
وعلى العمالت األجنبية الرئيسية.
ً
واخـتـتــم الـمـحــافــظ تـصــريـحــه مــؤكــدا
م ــواص ـل ــة "الـ ـم ــرك ــزي" ل ـن ـهــج الـمـتــابـعــة
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـن ـق ــدي ــة وال ـم ـصــرف ـيــة،
ً
طبقا ألحدث ما يتوافر من بيانات ،وفي
ضوء ما يطبق من سياسات تستهدف
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـن ـق ــدي
والمالي.

●

التي ينتفى الغرض منها حتى لو تمت
التسوية.
 -5ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة أن كــل
الديون المتعثرة من األزمة المالية األولى
مقابلها مخصصات كاملة ،وعليه يمكن
أن تمثل المرحلة الراهنة فرصة للشركات
المتعثرة ،كما يقال "مصائب قــوم عند
قوم فوائد" ،لكن ذلك يستلزم جدية في
السداد بجزء نقدي وأصول عينية ذات
قـيـمــة حـتــى ت ـقــرب ه ــي األخـ ــرى مسافة
الموافقات بين طرفي الدين.
ً
ً
وأخيرا ،وافق البنك المركزي رسميا
ّ
ألحد البنوك على تحرير ورد مخصص
بقيمة  14.6مليون دينار ستظهر آثارها
في بيانات الربع الرابع من العام الحالي،
ومن المنتظر أن تستفيد بنوك أخرى من
هذا التوجه.

عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن
الصناديق االستثمارية األجنبية النشطة التي
يمكن لها أن تشتري خارج المؤشر الذي تتبعه
ف ــي سـيــاسـتـهــا االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،وال ـ ــذي يتضمن
الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة ال ـخ ــاص ــة بــه
والمنضمة إليه ،وهي فرصة لشركات غير مدرجة
على مؤشر األسواق الناشئة ،البد أن تكون ذات
جودة ونشاط تشغيلي مرتفع.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ع ـم ـل ـي ــة ال ــدخ ــول
واالستثمار في الشركات األخــرى التي ال تدخل
ض ـمــن قــائ ـمــة ال ـش ــرك ــات ال ـمــرش ـحــة لــانـضـمــام
إل ــى الـتــرقـيــة تـخـضــع ألح ـكــام وس ـيــاســات مدير
الصندوق ،وكذلك هامش االستثمار الذي يسمح
له بذلك ،مشيرة إلى أنه جرت العادة أن التركيز
ً
االستثماري يستهدف غالبا المؤشرات المحددة،
والتي تتضمن الشركات المحددة إلى الترقية.
وذكرت أنه قد يسمح للصناديق االستثمارية
إمكانية انتقاء أسهم معينة من قائمة الشركات

الـمــدرجــة على مــؤشــر الـتــرقـيــة ،وبــالـتــالــي هناك
عدة خيارات أمام الصندوق في قائمة الشركات
التي يختارها لالستثمار فيها ،وبناء تركزاته
االسـتـثـمــاريــة عليها ،بـمــا يتناسب مــع األوزان
المحددة له.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ال ـق ــرار الـمـتـخــذ من
الصناديق النشطة يختلف مــن صـنــدوق آلخــر،
ويـعـتـمــد بـشـكــل رئ ـيــس ع ـلــى ال ـس ـيــاســة الـعــامــة
للصندوق واألطر التنظيمية للهيكل االستثماري
الخاص به.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
التزال منخفضة إذا ما َّ
تمت مقارنتها بالتغيرات
التي طرأت على األسواق الخليجية األخرى التي
انضمنت إلى األسوق الناشئة ،والتي كان متوسط
ارتفاعها  50في المئة تقريبا.
وينتظر أن تتلقى بورصة الكويت يوم الترقية
الـمــرتـقــب ف ــي نـهــايــة نــوفـمـبــر الـمـقـبــل أو مطلع
ديسمبر سيولة بحدود  2.8مليار دوالر ،أي نحو
 900مليون دينار ،وهي تتبع فئة المتداولين غير
النشيطين.

تراجع جديد لمؤشرات البورصة ...والسيولة  62مليون دينار
تذبذب حاد في أسعار البنوك وأسهم الرئيسي تتراجع
●

علي العنزي

اس ـ ـت ـ ـمـ ــر ن ـ ــزي ـ ــف م ـ ــؤش ـ ــرات
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت وت ــراج ـع ــت
ً
أمس أيضا بشكل واضح ،وفقد
مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــام نـسـبــة
 0.77في المئة ،أي  41.94نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5426.94
ن ـق ـطــة ب ـس ـيــولــة ك ـب ـي ــرة قــريـبــة
م ــن  62مـلـيــون دي ـن ــار ه ــي أقــل
م ــن سـيــولــة أم ــس األول بنحو
 4ماليين دينار تداولت 230.2
مليون سهم عبر  11764صفقة،
ً
وت ـ ــم ت ـ ـ ــداول  128س ـه ـم ــا رب ــح
ً
منها  35سهما فقط ،وتراجعت
أس ـعــار  75سـهـمــا ،بينما ثبت
 18سهما دون تغير ،و قــار بــت
خـ ـس ــارة م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة بـ ـع ــد أن ح ــذف
 57.39نـقـطــة لـيـكـســر حــاجــز 6
آالف نقطة ،وللمرة األولى منذ
اكثر من شهرين ،حيث اقفل على
مستوى  5979.24نقطة بسيولة
كبيرة وقريبة من معدالت هذا
الشهر بلغت  55.7مليون دينار
تــداولــت  134مليون سهم عبر
 8090صفقة ،وربح سهم واحد
ف ـقــط ب ـيــن  20سـهـمــا مـكــونــات
ال ـ ـسـ ــوق األول ،واسـ ـتـ ـق ــر آخ ــر
فيما خـســر  18سـهـمــا ،وكــانــت
تراجعات مؤشر سوق رئيسي
 50م ـحــدودة ولــم تـتـجــاوز ربع
نقطة مئوية تمثل  9.69نقاط
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4374.96
نقطة بسيولة بلغت بالكاد 5
ماليين دينار ،وهــي افضل من
سيولة امس األول تداولت 55.2
م ـل ـيــون س ـهــم ف ـقــط ع ـبــر 2262
ص ـف ـق ــة ،وارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـع ــار 13
شــركــة ،بينما تــراجـعــت أسعار
 24شركة وثبتت  8شركات دون
تغير في أسعار اسهمها.

تذبذب ونهاية حمراء
بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـلـ ــون
األخضر ،بعد أن سجلت األسهم
ال ـق ـي ــادي ــة ن ـم ــوا ف ــي أس ـعــارهــا
خالل اول ساعة ،على الرغم من

عروض بيع كبيرة على بعضها
ل ــم تـحـبـكـهــا واس ـت ـع ــادة نقطة
األساس وزادت كثيرا خصوصا
سهم "بيتك" الــذي تــذبــذب بين
اللون األحمر واالخضر كثيرا،
بينما اتجه الوطني الى الشراء
لـغــايــة آخ ــر ســاعــة ،حـيــث واجــه
ً
عمليات بـيــع وعــروضــا كبيرة
أطــاحــت بــه ال ــى خ ـســارة كبيرة
جــديــدة بنسبة  1فــي المئة أي
 9ف ـلــوس ،بينما خـســر "بيتك"
نحو نصف نقطة مئوية أي 3
ف ـلــوس ،وكــانــت سيولتهما قد
تـجــاوزت  26مليون ديـنــار ،أي
نـحــو  40فــي الـمـئــة مــن سيولة
السوق اإلجمالي ،وخسرت بقية
اسهم الـســوق األول عــدا "أهلي
متحد بحريني" و"ميزان" الذي
سجل استقرارا ،بينما تكبدت
اسهم صناعات ومباني وزين
خ ـســائــر ك ـب ـيــرة بـلـغــت ن ـحــو 3
في المئة على بعضها ،ليكمل
السوق األول مسلسل خسائره
الــواض ـحــة ،واس ـت ـقــر بالمقابل
مؤشر السوق الرئيسي وكانت
أسهم ميادين ونور األبرز ،حيث

حقق األول نموا كبيرا بنسبة
 21في المئة ،بينما ربح "نور"
نسبة  1.7فــي المئة وتراجعت
أس ـعــار اس ـهــم كــابــات وأع ـيــان
واالم ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاز ،ل ـي ـس ـج ــل م ــؤش ــر
رئـيـســي  50خ ـســارة م ـحــدودة،
ويبقي انـتـظــار االرتـ ــداد قائما
ق ـبــل اق ـف ــال ال ـس ــوق ال ـي ــوم مــدة
ثالثة أيام.
ً
خليجيا ســاد الـلــون األحمر
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا وتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت م ـع ـظ ــم
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ــدول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــح سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى س ـ ـ ــوق
أبــوظ ـبــي بـنـسـبــة كـبـيــرة كــانــت
 1.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وشـ ـه ــد س ــوق
ق ـط ــر اسـ ـت ـ ـق ــرارا اخـ ـض ــر ف ـقــط،
وك ــان الـكــويـتــي األك ـبــر خـســارة
وتراجعت مؤشرات السعودية
ودبي ومسقط والمنامة بنسب
محدودة ،وكانت أسعار النقط
قد سجلت ارت ــدادا خــال بداية
تـ ـع ــام ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء لـ ـيـ ـت ــداول
برنت على مستوى  41.2دوالرا
للبرميل.

أخبار الشركات
«هيئة األسواق» توافق على زيادة رأسمال «يوباك» إلى  38.2مليون دينار
أعـلـنــت شــركــة الـمـشــاريــع الـمـتـحــدة لـلـخــدمــات الجوية
(يوباك) موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال
المصدر والـمــدفــوع للشركة مــن  16.45مليون ديـنــار إلى
ً
ً
 38.25مليونا ،بزيادة  132.5في المئة تقريبا.
وأوضحت الشركة أن رأس المال بعد الزيادة سيكون
ً
مــوزعــا على  382.5مليون سـهــم ،وذل ــك بعد إص ــدار 218
ً
ً
مليون سهم عــادي بسعر طــرح  130فلسا للسهم شامال

ً
 100فلس كقيمة اسمية للسهم ُمضافا إليها عالوة إصدار
ً
قدرها  30فلسا للسهم.
ولفتت إلى أنها بصدد التقدم للهيئة بنشرة اكتتاب عام
ً
وفقا ألحكام ومتطلبات الكتاب الحادي عشر (التعامل في
األوراق المالية) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالتهما.

«المنار» تتكبد  1.86مليون دينار
تكبدت شركة المنار للتمويل واإلجــارة خسائر قدرها 1.86
مليون دينار بواقع  6.04فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة  1.07مليون
دينار بربحية قدرها  3.47فلوس للسهم في نفس الفترة من
عام .2019

 ...وتوافق على نشرة اكتتاب سندات «الوطني»
كشف بنك الكويت الوطني عن موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في
نشرة االكتتاب الخاص إلصدار سندات البنك بقيمة ال تتجاوز  150مليون
دينار.
وقال البنك إنه في حال إصدار األوراق المالية (السندات) سيترتب على ذلك
تعزيز قاعدة رأسمال «الوطني» ومعدالت كفاية رأس المال (بازل .)3
ولفت إلى أن المعلومة السابقة ال يوجد لها أي أثر مادي على المركز المالي
لـ «الوطني» في الوقت الحالي.

«مدينة األعمال» توقع اتفاقية صانع سوق مع «ثروة»
وق ـعــت شــركــة مــديـنــة األع ـم ــال الكويتية
العقارية اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة
لالستثمار.
وفي إفصاح آخر ،أعلنت «مدينة األعمال»
االعتراف بالربح الناتج عن صفقة بيع عقار

استثماري سبق إعالنه في  4أكتوبر الجاري.
وقالت الشركة إنــه أثناء مراجعة مراقب
الحسابات الخارجي لبيانات الربع الثالث
للعام ال ـجــاري  -الـتــي لــم تـصــدر بعد حتى
تاريخه  -أوصى بأن يتم تضمين هذا الربح

في بيانات الربع الثالث من .2020
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة س ـت ـقــوم
باالعتراف بالربح الناتج عن هذه الصفقة
والبالغ  307.91آالف دينار في بيانات الربع
الثالث من العام الحالي.

استقرار الدوالر
واليورو
واإلسترليني
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي أم ـ ــام
الدينار أمس عند مستوى
 0.305د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ف ـ ــي حـيــن
استقر اليورو عند مستوى
 0.361د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،مـ ـق ــار ن ــة
بأسعار أمس االول.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـتــرونــي،
إن سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
االس ـت ــرل ـي ـن ــي اس ـت ـق ــر عـنــد
مـ ـسـ ـت ــوى  0.398د ي ـ ـنـ ــار،
فـ ــي ح ـي ــن اس ـت ـق ــر ال ـف ــرن ــك
الـســويـســري عـنــد مستوى
 0.337د يـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ،وا لـ ـ ـي ـ ــن
ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي عـ ـن ــد م ـس ـت ــوى
 0.003دون تغيير.
وتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
بـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــه ،لـ ـ ـك ـ ــن ب ـق ـي ــة
عمالت المالذ اآلمن شهدت
معامالت هادئة ،إذ يحجم
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ع ــن تـكــويــن
مـ ــراكـ ــز قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـقــررة األس ـب ــوع ال ـق ــادم،
ح ـ ـتـ ــى ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ــذي
تنمو فيه المخاوف بشأن
م ــوج ــة ثــان ـيــة ل ـكــوف ـيــد19-
وتأثيراتها االقتصادية.
وشـهــد أم ــس االول أكبر
عمليات بيع لسوق األسهم
في شهر وارتفاع السندات،
لكن نشاط أســواق الصرف
األجنبي ظل هادئا نسبيا،
م ـ ـ ــع تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات م ـ ـح ـ ــدودة
ل ــأسـ ـع ــار فـ ــي ال ـت ـع ــام ــات
المبكرة.
ل ـكــن مـحـلـلـيــن ي ـح ــذرون
م ـ ـ ـ ــن أن ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر يـ ــن
يـنـتــابـهــم ال ـح ــذر بــوضــوح
ب ـعــد أن سـجـلــت ال ــوالي ــات
المتحدة وروسيا وفرنسا
م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ـي ــا يــوم ـيــا
جديدا لإلصابات بفيروس
كورونا .وقالوا إن األسعار
ال تـ ـتـ ـح ــرك كـ ـثـ ـي ــرا بـسـبــب
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوف ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن
عـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــويـ ــن مـ ـ ــراكـ ـ ــز ق ـبــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـثــالــث من
نوفمبر.
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الصقر :المركز المالي لـ «الوطني» وجودة أصوله
يجعالنه أكثر استفادة من التعافي التدريجي
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اقتصاد

«ميزانية البنك استمرت في النمو رغم األزمة وأصوله قاربت  100مليار دوالر في سبتمبر»
حالة عدم
ّ
الثقة أثرت
على أرباحنا
ونواصل
تكوين
مخصصات
استباقية
لمواجهة
جميع
السيناريوهات

خفض
الفائدة أدى
إلى تراجع
هوامش
الربحية
وعوائد
استثماراتنا
المالية...
ّ
واإلغالق أثر
على الرسوم
والعموالت

ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني ،عصام الصقر ،في
لـقــائــه مــع قـنــاة الـعــربـيــة ،إن
أربـ ــاح الـبـنــك خ ــال األشـهــر
ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن ال ـع ــام
ّ
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي قـ ـ ــد ت ـ ـ ــأث ـ ـ ــرت ب ـم ــا
تـعــا نـيــه ا لـبـيـئــة التشغيلية
بـ ـ ـك ـ ــل االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادات ح ـ ــول
ال ـع ــال ــم م ــن ج ـ ــراء تــداع ـيــات
ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــو
مـ ــا ازداد ب ــا ل ـك ــو ي ــت ودول
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،بـ ـسـ ـب ــب تـ ــذبـ ــذب
أسعار النفط ،مما أثر على
األداء ا ل ـت ـش ـغ ـي ـلــي ل ـل ـق ـطــاع
المصرفي ونتائج أعماله.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـصـ ـق ــر أن ـ ـ ــه ع ـلــى
ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،ف ـقــد ال ـتــزم
البنك بالتحوط تجاه إدارة
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر بـ ـ ــزيـ ـ ــادة ت ـك ـل ـفــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات وخ ـ ـسـ ــائـ ــر
ا نـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ا ل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة 98.4
بالمئة عـلــى أ س ــاس سنوي
خالل األشهر التسعة األولى
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ــان ــت
أغلبها استباقية لمواجهة
كل السيناريوهات المتعلقة
بتوقعات بحالة عدم اليقين
ح ــول الـتـعــافــي االق ـت ـصــادي
في الفترة القادمة.
وأ شــار إ لــى تأثر هوامش
الربحية بانخفاض أسعار
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ا لـكــو يــت ،حيث تــم تخفيض
س ـع ــر ا ل ـخ ـص ــم  1.5بــا لـمـئــة
منذ أكتوبر  ،2019ونتيجة
إلع ـ ـ ـ ــادة ت ـس ـع ـي ــر ال ـ ـقـ ــروض
ت ـ ــأث ـ ــرت إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـف ــوائ ــد
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
الـ ـمـ ـق ــاب ــل ت ـن ـخ ـف ــض ت ـك ـل ـفــة
التمويل بشكل تدريجي ،أما
عالميا فقد انخفضت أسعار
الفائدة لمستويات متدنية،
مما أ ثــر على عــا ئــد محفظة

االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض
المقومة بالعمالت األجنبية.

تعاف تدريجي
ٍ
و ب ـ ـ ّـي ـ ــن ا لـ ـصـ ـق ــر أن األ م ـ ــر
اإليـ ـج ــاب ــي ه ــو م ــا أظ ـهــرتــه
بعض البيانات من مؤشرات
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــاف جـ ــزئـ ــي خ ــال
ا لــر بــع ا لـثــا لــث ،بالتزامن مع
تخفيف قـيــود اإل غ ــاق ،وأن
ذ لــك قد انعكس على نتائج
البنك ،حيث ارتفعت أر بــاح
األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة الـمـنـتـهـيــة
في  30سبتمبر بنسبة 72.3
بالمئة ،مقارنة بأرباح الربع
الثاني.
وأ شــار إ لــى تأثر عمليات
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ب ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراء ات
اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ــرضـ ـتـ ـه ــا
الجائحة في جميع األسواق
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـه ــا ،ك ـمــا أدت
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــر إلـ ـ ــى
انخفاض حجم المعامالت،
وب ــال ـت ــال ــي ت ــراج ــع إيـ ـ ــرادات
ال ــرس ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت ،ومــع
زيـ ـ ـ ــادة حـ ــالـ ــة عـ ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن
بشأن العديد من القطاعات
ت ـم ــت زيـ ـ ــادة ال ـم ـخ ـص ـصــات
االستباقية ،وقد تزامن ذلك
مع انخفاض أسعار الفائدة
لـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا أدى إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ــرا جـ ـ ــع
ه ــوام ــش الــرب ـح ـيــة وع ــوائ ــد
االستثمارات المالية.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة عـلــى
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن عـ ــن ال ـن ـتــائــج
الـمــالـيــة لـلـعــام الـحــالــي ،أكــد
ا لـ ـصـ ـق ــر أن ا لـ ـبـ ـن ــك ي ـت ـم ـتــع
بمستويات رسملة مريحة
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل كـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــة رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال
يفوق المتطلبات الرقابية،
مـمــا يـسـمــح لــه بــاالسـتـمــرار

ف ـ ــي سـ ـي ــاسـ ـت ــه ب ـخ ـص ــوص
ا لـتــوز يـعــات النقدية ،والتي
ً
سـ ـتـ ـتـ ـح ــدد وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـن ـتــائــج
المالية للعام الحالي الذي
لم ينته بعد ،ويصعب معه
الـ ـت ــوق ــع فـ ــي ظـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار
ح ـ ــال ـ ــة ع ـ ـ ــدم ال ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــن ،ك ـمــا
ي ـتــوقــف ال ـق ــرار ف ــي الـنـهــايــة
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـج ـل ــس
اإلدارة و م ــوا ف ـق ــة ا لـجـمـعـيــة
العمومية.

تخفيف قيود
اإلغالق دعم
قفزة أرباح
الربع الثالث
مقارنة
بالثاني

مركز مالي صلب
وأك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ــوطـ ـن ــي ،ت ـم ـتــع "ال ــوط ـن ــي"
ب ـمــركــز م ــال ــي ص ـلــب يــرتـكــز
إلى مستويات جودة أصول
ورسملة قوية وقاعدة ودائع
مـتـنــوعــة ومـسـتـقــرة ،وكــذلــك
مـسـتــويــات سـيــولــة مــريـحــة،
حيث بلغت نسبة القروض
المتعثرة إلجمالي محفظة
ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض  1.89ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة،
ب ـم ـع ــدل ت ـغ ـط ـيــة ي ـص ــل إل ــى
ً
 191بالمئة ،مشيرا إلى أنه
رغ ــم ال ـجــائ ـحــة ف ـقــد اسـتـمــر
ن ـمــو ال ـم ـيــزان ـيــة الـعـمــومـيــة
للبنك خالل األشهر التسعة
األولى من العام ،حيث نمت
ا ل ــودا ئ ــع ب ـن ـحــو  11بــا لـمـئــة
وا ل ـق ــروض بـنـحــو  8بالمئة
على أساس سنوي ،مما دعم
نـمــو إج ـمــالــي أص ــول الـبـنــك
ل ـت ـق ــارب  100م ـل ـي ــار دوالر
بنهاية سبتمبر.
وأ ضـ ـ ــاف أن قـ ــوة ا ل ـمــر كــز
المالي وجودة األصول التي
يتمتع ها البنك إ لــى جانب
سياسته المتحفظة تجعل
ً
"الــوطـنــي" األكـثــر اسـتـعــدادا
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن ال ـت ـع ــاف ــي
الـتــدريـجــي ،وهــو مــا يــؤكــده

التحسن الملحوظ في أرباح
ا لــر بــع ا لـثــا لــث ،بالتزامن مع
تخفيف قيود اإلغالق.

مسؤولية مجتمعية
ف ــي ا ل ـم ـق ــا ب ــل ،ف ـق ــد زادت
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـقـ ــات فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـح ـم ــل
"الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ــاه ـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك إلـ ــى
جانب بقية البنوك الكويتية
ف ـ ــي صـ ـ ـن ـ ــدوق أس ـ ـسـ ــه ب ـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ل ــدع ــم
ج ـهــود ال ـح ـكــومــة لـمــواجـهــة
ا ل ـ ـجـ ــا ئ ـ ـحـ ــة بـ ـ ــرأ س ـ ـ ـمـ ـ ــال 10
مـ ــاي ـ ـيـ ــن ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،ك ـ ـمـ ــا ت ــم
ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع ل ـج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر بـ ـمـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
إ ج ــراء ات سالمة الموظفين
والـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ،ومـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة
تـقــديــم خــدمــات اسـتـثـنــائـيــة
للعمالء من األفرع المتنقلة
وا لـخــد مــات ا لــر قـمـيــة لتلبية
كـ ــل اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم فـ ــي تـلــك
الظروف االستثنائية.
وأك ـ ــد عـ ــدم ت ــأث ــر األرب ـ ــاح
ب ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ــداد أقـ ـ ـس ـ ــاط
ال ـ ـقـ ــروض ل ـ ــ 6أشـ ـه ــر ،حـيــث
تم تحميل خسائر التعديل
ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن،
على أن يتم تــدارك تأثيرها
على معدل كفاية رأس المال
عـلــى م ــدار 4أع ــوام ت ـبــدأ من
ً
 2021و فـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـت ـع ـل ـي ـم ــات
الرقابية في ذلك الشأن.

الجائحة
لم تثننا
عن ّ
تحمل
مسؤوليتنا
الوطنية
والمجتمعية
إصدار أوراق مالية
ودعم عمالئنا
واخ ـت ـت ــم ال ـص ـق ــر حــدي ـثــه
في تلك
بشأن إصدار البنك لسندات
الظروف
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،بـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء
ً
سـ ـن ــدات ق ــائ ـم ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
االستثنائية

عصام الصقر
"الــوط ـنــي" ك ــان أول الـبـنــوك
ا ل ـت ــي ق ــا م ــت ف ــي عـ ــام 2015
بــإ صــدار أوراق مالية ضمن
الـ ـش ــريـ ـح ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـ ــرأس
الـ ـ ـم ـ ــال ،ت ـل ـب ـي ــة ل ـم ـت ـط ـل ـبــات
" ب ــازل  "3المتعلقة بمعيار
كفاية رأس ا لـمــال .وبحلول
نوفمبر  2020أصبحت تلك
ا لـسـنــدات قابلة لــا سـتــرداد،
لـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــردادهـ ـ ـ ــا
واستبدالها بإصدار سندات
جديدة لنفس الغرض.
كما أكد أن سياسة البنك
ثابتة تجاه إصدار أية أوراق
مالية ،حيث تهدف إلى رفع
ك ـ ـفـ ــاء ة ه ـي ـك ــل رأس ا لـ ـم ــال
والتمويل عن طريق التركيز
على خفض تكلفة التمويل
وتـ ـن ــوي ــع م ـ ـ ـصـ ـ ــادره ،ك ــذل ــك
تحقيق أقصى استفادة من
المركز المالي الصلب الذي
تتمتع به المجموعة.

إصدارنا
لألوراق
المالية يهدف
إلى رفع كفاءة
هيكل رأس
المال وخفض
تكلفة التمويل

البحر :البنوك ًالكويتية أصبحت أقوى ولم تعد سبب
األزمة بل جزءا من حلها
«بلومبيرغ» دور البنك الرائد بقروض المشاريع التنموية
مع
لقائها
خالل
أكدت
«الوطني»
ـ
ل
التنفيذي
الرئيس
نائبة
ً ً
«مستويات السيولة القوية وريادة عالمتنا التجارية محليا ودوليا دعمت نمو مركزنا المالي»
قالت نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
ش ـي ـخ ــة الـ ـبـ ـح ــر إن االقـ ـتـ ـص ــاد
ً
الـعــالـمــي مـ ــازال يــواجــه ظــروفــا
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وحـ ــالـ ــة مـ ــن ع ــدم
اليقين أدت إلــى توقع صندوق
الـنـقــد الــدولــي انـكـمــاش الناتج
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ال ـعــال ـمــي
بنسبة  4.4في المئة هذا العام،
تعاف بالربع
ورغم ظهور بوادر
ٍ
الثالث فــإن الموجة الثانية من
ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء ق ــد ت ـم ـحــو تـلــك
المؤشرات اإليجابية.
وأشارت البحر ،خالل مقابلة
م ــع ق ـن ــاة بـلــومـبـيــرغ الـعــالـمـيــة
ً
تـعـقـيـبــا عـلــى الـنـتــائــج الـمــالـيــة
لـ "الوطني" عن األشهر التسعة
األول ـ ــى م ــن  ،2020إل ــى أن ذلــك
التعافي بالربع الثالث انعكس
عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
ل ـل ـب ـن ــك ف ـ ــي ظ ـ ــل رف ـ ـ ــع الـ ـقـ ـي ــود
وال ـف ـت ــح ال ـت ــدري ـج ــي لــأنـشـطــة
االق ـت ـصــاديــة ،ف ــي وق ــت ال ت ــزال
تداعيات الجائحة تلقي بظاللها
على النشاط االقـتـصــادي ،لكن
"الــوط ـنــي" ق ــادر عـلــى تخطيها
بـفـضــل صــابــة ال ـمــركــز الـمــالــي
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم ب ـ ـ ـنـ ـ ــاؤه ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
سنوات ومرونة نموذج أعماله
واس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه الـ ـق ــادرة على
التكيف بسهولة مع المتغيرات.

تحديات تشغيلية
ورغم انخفاض األربــاح على
أســاس سنوي ،أكــدت البحر أن
ً
نتائج البنك تعتبر قوية جــدا،
في ظل التحديات الكبيرة التي
تــواجـهـهــا االق ـت ـص ــادات بشكل
عــام والقطاع المصرفي بشكل
خاص.
وقالت إن التحدي الرئيسي،
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـ ــأث ـ ــر األنـ ـشـ ـط ــة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،ت ـم ـثــل ف ــي زيـ ــادة
ت ـك ـل ـف ــة مـ ـخـ ـصـ ـص ــات خ ـس ــائ ــر

االئـ ـتـ ـم ــان وانـ ـخـ ـف ــاض الـقـيـمــة
الـتــي زادت بــأكـثــر مــن  98.4في
الـمـئــة مـقــارنــة بــالـعــام الماضي
فــي ظــل حــالــة عــدم اليقين التي
تـحـيــط بــالـتـعــافــي االق ـت ـصــادي
في جميع أنحاء العالم ،مما دفع
إلى تكوين مخصصات لمواجهة
المخاطر المستقبلية والحفاظ
على مستويات جــودة األصــول
ً
وفقا لنهج البنك المتحفظ في
إدارة المخاطر.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،س ـع ــى ال ـب ـنــك
إلــى خفض تأثير تلك العوامل
على الربحية مــن خــال تنفيذ
م ـ ـب ـ ــادرات ل ـخ ـف ــض ال ـت ـكــال ـيــف
والتي ساعدت في الحفاظ على
ثـبــات الـمـصــروفــات التشغيلية
عـلــى أس ــاس سـنــوي مــع العمل
على المزيد من التحسينات في
المستقبل.

ميزانية قوية
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن
اتجاهات نمو األصــول بنهاية
ً
سـبـتـمـبــر ك ــان ــت ص ـح ـيــة جـ ــدا،
حـ ـي ــث رك ـ ـ ـ ــزت عـ ـل ــى األنـ ـشـ ـط ــة
المصرفية األساسية واتسمت
ب ــالـ ـتـ ـن ــوع فـ ــي ط ـب ـي ـع ـت ـهــا بـمــا
يتماشى مع استراتيجية البنك،
ً
ح ـي ــث جـ ــاء ال ـت ـح ـســن م ــدف ــوع ــا
بـشـكــل أس ــاس ــي بـنـمــو محفظة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض بـ ـم ــا يـ ـ ـق ـ ــارب  8فــي
المئة على أساس سنوي وسط
استمرار دعم التركيبة السكانية
ف ــي ال ـكــويــت الت ـج ــاه ــات الـنـمــو
القوية في اإلقراض االستهالكي
إضافة إلى موقع البنك الريادي
ً
ً
ال ــذي يضمن لــه دورا رائ ــدا في
ال ـص ـف ـق ــات ال ـك ـب ـي ــرة وق ـ ــروض
المشاريع التنموية.
وب ـي ـن ــت أن وضـ ــع ال ـس ـيــولــة
القوي الذي تتمتع به المجموعة
وعــام ـت ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة ال ــرائ ــدة
ً
ً
م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا س ــاهـ ـم ــا فــي

نمو المركز المالي ،حيث نمت
الــودائــع بنسبة  10.8فــي المئة
بـنـهــايــة سـبـتـمـبــر ع ـلــى أس ــاس
سنوي.

التحول الرقمي
وأوض ـحــت أن األزم ــة أب ــرزت
أه ـم ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ووس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ــدف ـ ــع
اإللـكـتــرونـيــة لمستقبل القطاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي .وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ـث ـبــت
ن ـج ــاح رؤي ـ ــة ال ــوط ـن ــي الـثــاقـبــة
واالس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ت ـط ـب ـي ـقــه
الستراتيجية ا لـتـحــول الرقمي
وت ـط ــوي ــر خ ــدم ــات ــه الـمـصــرفـيــة
الرقمية فــي السنوات األخـيــرة،
مـ ـ ـم ـ ــا أض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ل ـ ـن ـ ـهـ ــج الـ ـبـ ـن ــك
مــرونــة أكـبــر ساهمت فــي إثــراء
ال ـت ـجــربــة ال ـم ـصــرف ـيــة لـلـعـمــاء
وتلبية احتياجاتهم المصرفية
المتنوعة.
وق ــد مـكـنــت الـبـنـيــة التحتية
الــرقـمـيــة الـهــائـلــة تـقــديــم البنك
ل ـخــدمــات اسـتـثـنــائـيــة لعمالئه
خــال مراحل مختلفة من فترة
مرض
اإلغــاق بمستوى خدمة
ٍ
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة .وي ـ ـهـ ــدف الـ ـبـ ـن ــك إل ــى
اسـتـغــال هــذه المستويات من
رضا العمالء واالستفادة بشكل
أك ـبــر م ــن الـ ـق ــدرات والـمـنـصــات
الرقمية لمواصلة النمو وزيادة
الـحـصــة الـســوقـيــة ف ــي الـكــويــت
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة لـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــواق الـ ـت ــي
يستهدف نمو أعمال المجموعة
فيها.
وأكـ ــدت الـبـحــر تــركـيــز البنك
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار رح ـل ــة ال ـت ـحــول
الرقمي التي بدأها منذ سنوات
ً
ً
والتي تشهد تطورا ملحوظا في
الفترة األخيرة من نجاح كبير
فــي تلبية احـتـيــاجــات الـعـمــاء
بتقديم خدمات رقمية متميزة
خالل فترة اإلغالق والتحسينات
ال ـم ـت ــواص ـل ــة ل ـب ــرن ــام ــج خــدمــة

"الوطني" عبر الموبايل وتطوير
الـ ـف ــروع لـتـتـكــامــل م ــع ال ـق ـنــوات
اإللكترونية بهدف إثراء تجربة
العمالء والتي كان آخرها افتتاح
ً
فـ ــرع ال ـب ـن ــك ال ـج ــدي ــد ك ـل ـي ــا فــي
مجمع األفنيوز.

قادرون على
تخطي األزمة
بفضل صالبة
مركزنا المالي
تنوع استراتيجي
المبني على
وعـ ـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك لـبـعــض
مدار سنوات

اتجاهات
نمو أصولنا
ً
صحية جدا
لتنوعها
وتركيزها
على األنشطة
المصرفية
األساسية

تفوقنا الرقمي
ّ
يمكننا من
زيادة حصتنا
السوقية
بالكويت
ونمو أعمالنا
بباقي أسواق
المجموعة

ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة ال ـتــي قد
تـتـيـحـهــا األزم ـ ـ ــة ،أكـ ــدت الـبـحــر
أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ي ـ ــرك ـ ــز فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
الحالي على التوسع باألسواق
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ب ـهــا
المجموعة بهدف تعزيز الحصة
ال ـس ــوق ـي ــة وت ـح ـق ـيــق م ــزي ــد مــن
النمو والتكامل بين العمليات
الــدولـيــة فــي إطــار استراتيجية
"الوطني" لتنويع مصادر الدخل
واالستفادة من ريادته في تقديم
الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضـحــت أن تنوع مصادر
ً
ً
ال ـ ــدخ ـ ــل جـ ـغ ــرافـ ـي ــا وق ـط ــاع ـي ــا
يـ ـمـ ـث ــل رك ـ ـ ـيـ ـ ــزة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة فــي
استراتيجية "الوطني" لتحقيق
ن ـمــو م ـس ـت ــدام ،ح ـيــث ســاهـمــت
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ــدول ـي ــة ف ــي زيـ ــادة
ح ـج ــم أعـ ـم ــال ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي يـتــم فـيــه الـتــركـيــز
على النمو باألسواق الرئيسية
فــي الـسـعــوديــة وم ـصــر ،إضــافــة
إلــى مواصلة النمو فــي السوق
الكويتي ،حيث يتم دعم أنشطة
شركة إدارة الـثــروات بالمملكة
وربطها بمنصة البنك العالمية
ً
إلدارة الثروات تزامنا مع السعي
ل ــزي ــادة الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـب ـيــع
منتجات وخــدمــات المجموعة
لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة.
ف ـي ـمــا ي ـه ــدف ال ـب ـن ــك ف ــي مـصــر
إل ــى ال ـتــوســع ب ـســوق الـتـجــزئــة،
عــن طريق التركيز على تعزيز
اكتساب العمالء وتسهيل إتمام

م ـع ــام ــات ـه ــم واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الخدمات المصرفية الرقمية.
وأش ــارت البحر إلــى أن نهج
"الوطني" الرائد بشأن التوسع
ال ـج ـغــرافــي أث ـبــت نـجــاحــه على
م ـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة ح ـيــث
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم الـ ـس ــوق
ً
وال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف وفـ ـق ــا
للقيمة المضافة التي سيحققها
االس ـت ـح ــواذ لـمـســاهـمــي الـبـنــك
ومـ ـ ـ ــدى م ـس ــاه ـم ـت ــه ف ـ ــي إث ـ ـ ــراء
التكامل بين عمليات المجموعة
وه ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـن ـ ـه ـ ــج ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ــوف
يستخدمه فــي حــالــة ظـهــور أي
فرص استثمارية في المستقبل.

جاهزية مصرفية
وقالت إن الجائحة أثبتت أن
البنوك الكويتية أصبحت اليوم
أقــوى مما كانت عليه قبل عقد
مــن الــزمــن عندما وقعت األزمــة
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،مـمــا يعطي
ً
آماال كبيرة بقدرتها على تحمل
تــأثـيــر األزم ــة الـتــي تــزامـنــت مع
تــراجــع أسـعــار النفط .فالبنوك
اليوم ليست من يصنع األزمة بل
تحولت لجزء رئيسي من الحل
ً
وهو ما تأكد أخيرا في دعمها
لجميع مبادرات الحكومة وبنك
الكويت المركزي لدعم القطاعات
المتضررة.
وبينت البحر أن ذلك التحول
اإليـجــابــي نتيجة استراتيجية
البنوك التي تبنتها على مدار
 10سنوات بقيادة بنك الكويت
ال ـمــركــزي وال ـت ــي أث ـم ــرت الـيــوم
ع ــن ت ـم ـت ـع ـهــا بــرس ـم ـلــة ج ـي ــدة،
وم ـي ــزان ـي ــة ع ـمــوم ـيــة ق ــوي ــة مــن
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات س ـ ـيـ ــولـ ــة م ــري ـح ــة
ومعايير جودة أصول قوية.

دعم حكومي
وأكـ ــدت أن ال ــدع ــم الـحـكــومــي

شيخة البحر
ال ــذي تلقته الـبـنــوك منذ بداية
األزمة تجسد في الدور الحيوي
الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــام بـ ـ ــه ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي م ــن ت ـخ ـف ـيــف بـعــض
ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سـمـحــت ب ــزي ــادة قـ ــدرة الـبـنــوك
على اإلق ــراض مع بــدء التعافي
وم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ع ـلــى
معاودة النمو مرة أخرى.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
ال ـح ـكــومــي ،أشـ ــارت الـبـحــر إلــى
ضـ ـ ــرورة ع ـ ــودة وت ـي ــرة تــرسـيــة
ً
ال ـم ـش ــروع ــات ت ــدري ـج ـي ــا خــال
الفترة المقبلة وزي ــادة اإلنفاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ل ــدع ــم األن ـش ـطــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وهـ ـ ــو مـ ــا س ــوف
يستفيد منه القطاع المصرفي
الذي يتمتع بمستويات سيولة
مريحة ومركز مالي قوي.

األزمة أثبتت
نجاح رؤيتنا
االستباقية
في تطبيق
استراتيجية
التحول
الرقمي منذ
سنوات
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ناقش مع اتحاد شركات االستثمار استحقاقات القطاع الضرورية
أكد الصقر أن القطاع الخاص
يواجه حاليا تحديات عديدة
بسبب أزمة كورونا ،وهناك
استحقاقات يطالب القطاع
بضرورة إقرارها ،في مقدمتها
إقرار قانون الضمان المالي،
إضافة إلى أن قضية إصالح
خلل التركيبة السكانية للبالد
تعتبر إحدى أهم قضايا
اإلصالح االقتصادي.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس غ ــرف ــة
ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت
م ـح ـمــد الـ ـصـ ـق ــر ،ف ــي مـكـتـبــه
أ مــس ،رئيس اتحاد شركات
اال سـتـثـمــار صــا لــح السلمي،
وعضو مجلس إدارة االتحاد
خالد السعيد ،ونائبة األمين
الـ ـع ــام ف ـ ــدوى دروي ـ ـ ــش ،كـمــا
ح ـضــر ال ـل ـقــاء رئ ـي ـســة لـجـنــة
المالية واالستثمار عضوة
م ـج ـلــس إدارة ا ل ـغ ــر ف ــة و ف ــاء
الـ ـقـ ـط ــام ــي ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للغرفة رباح الرباح.
ورح ــب الـصـقــر ،فــي بــدايــة
ال ـل ـق ــاء ،ب ــال ـض ـي ــوف الـ ـك ــرام،
مشيدا بــا لــدور الكبير ا لــذي
يـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد شـ ــركـ ــات
االستثمار لتنمية وتطوير
قطاع االستثمار باستخدام
أفضل اإلمكانات والخبرات
الـ ـبـ ـش ــري ــة الـ ـمـ ـت ــاح ــة ،وذلـ ــك
خ ــدم ــة لــاق ـت ـصــاد الــوط ـنــي،
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ـ ـ ــرأي
والتشاور مع كل المؤسسات

ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة ،لـ ـ ـم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وإ ع ــداد ا لــدرا ســات المتعلقة
ب ـ ـ ــاالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
وتذليل العقبات التي تواجه
هذا القطاع المهم.
وأشاد بالتعاون المستمر
والمثمر بين الغرفة واالتحاد
في العديد من القضايا التي
تهم قطاع األعمال ،مؤكدا أن
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ي ــواج ــه في
ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ت ـح ــدي ــدات
ع ــدي ــدة بـسـبــب أزم ــة جائحة
كورونا ،وهناك استحقاقات
ي ـط ــال ــب ب ـ ـضـ ــرورة إقـ ــرارهـ ــا،
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،إض ــاف ــة
إل ــى أن قـضـيــة إصـ ــاح خلل
ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة لـلـبــاد
ت ـع ـت ـبــر إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ق ـضــايــا
اإلص ــاح االق ـت ـصــادي ،ألنها
ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـكــويــت
االقتصادي.

م ــن جــان ـبــه ،ق ــدم الـسـلـمــي
الـتـهـنـئــة لـلـصـقــر ،بـمـنــاسـبــة
تــولـيــه رئــاســة مـجـلــس إدارة
الغرفة ،متمنيا له ولزمالئه
أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
ك ــل ال ـت ــوف ـي ــق والـ ـنـ ـج ــاح فــي
م ـهـم ـت ـهــم خ ــدم ــة لــاق ـت ـصــاد
الكويتي ،متمنيا أن يستمر
ال ـت ـع ــاون ال ـب ـنــاء م ــع الـغــرفــة
ف ــي ا لـقـضــا يــا ذات اال هـتـمــام
المشترك.
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن ا لـ ـقـ ـط ــاع
ال ـخ ــاص ي ـعــانــي الـكـثـيــر من
الـ ـصـ ـع ــوب ــات والـ ـمـ ـع ــوق ــات،
عـلــى ا لــر غــم مــن دوره المهم
ف ـ ـ ــي االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي،
وهذا يتطلب أن تكون هناك
وقفة جــادة ،وتوحيد الرؤى
ل ـمــواج ـهــة هـ ــذه ال ـت ـحــديــات،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ت ــداعـ ـي ــات
أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ومـ ــا سـبـبـتــه
من صعوبات مالية لشريحة
كبيرة من قطاع األعمال.

ً
السلمي يقدم درعا تكريمية للصقر في حضور وفاء القطامي وفدوى درويش

« »KIBيوقع اتفاقية جديدة مع «بنتا» لألثاث «التجاري» يدعم محافظة مبارك الكبير بأجهزة
ً
 Laptopلطالب األسر المتعففة
تتضمن عروضا خاصة لعمالء الطرفين

ً
حـ ــرصـ ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
العروض والخدمات االستهالكية
لعمالئه ،وقع بنك الكويت الدولي
ً
( )KIBمؤخرا اتفاقية استراتيجية
جديدة مع شركة "بنتا" لألثاث،
ب ـح ـضــور ك ــل م ــن ال ـمــديــر ال ـعــام
للخدمات المصرفية لألفراد في
البنك ،عثمان توفيقي ،والرئيس
التنفيذي لـ"بنتا" ،ومعاذ بودي،
وتتضمن هــذه االتفاقية تقديم
عـ ـ ـ ـ ــروض م ـ ـم ـ ـيـ ــزة وتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
ائتمانية لعمالء كال الطرفين.
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ــرح
ً
تــوف ـي ـقــي ،ق ــائ ــا" :ي ـس ـعــى ""KIB
ً
دائما لمكافأة عمالئه ومنحهم
أفضل الخدمات المصرفية إلى
ج ــان ــب الـ ـع ــروض االسـتـهــاكـيــة
الـتــي تـنــاســب أس ـلــوب حياتهم،
وتلبي متطلباتهم المتعددة".
وأع ـ ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـهــذه
ال ـش ــراك ــة ال ـج ــدي ــدة م ــع "ب ـن ـتــا"،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ــد خـ ـط ــوة م ـه ـم ــة فــي
س ـب ـي ــل تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
ال ـط ــرف ـي ــن ،ح ـيــث ان ـه ــا تتضمن
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم أفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض
والـ ـخـ ـص ــوم ــات لـ ـعـ ـم ــاء ال ـب ـنــك
الراغبين في تأثيث منازلهم ،كما
ً
سيمنح " "KIBحـلــوال وخــدمــات
مصرفية مبتكرة لعمالء الشركة
لـتـلـبـيــة مـخـتـلــف احـتـيــاجــاتـهــم
المالية.
وأوضح توفيقي أنه بموجب

عثمان توفيقي (يسار) ومعاذ بودي خالل توقيع االتفاقية
هـ ـ ـ ــذه االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة سـ ـيـ ـت ــم م ـنــح
عمالء " "KIBتمويالت ائتمانية
ً
ميسرة مدة تصل إلى  60شهرا،
باإلضافة إلى خصومات خاصة
من قيمة مشترياتهم من األثاث
والمفروشات عند التسوق لدى
الشركة.
وف ــي الـمـقــابــل ،سـيـقــدم البنك
تـمــويــات لعمالء الـشــركــة بــدون
أرب ـ ــاح ت ـصــل قـيـمـتـهــا ح ـتــى 25
ً
ألف دينار ،وتمتد حتى  60شهرا
بحد أقصى.
أ ش ــاد توفيقي بجهود فريق
عمل الشركة وتعاونهم المثمر

فــي سبيل إتـمــام هــذه االتفاقية،
الـتــي مــن شأنها توسيع قاعدة
ع ـ ـمـ ــاء الـ ـط ــرفـ ـي ــن وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة كــل
احتياجات العمالء.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ص ـ ـ ــرح ب ـ ـ ــودي،
ً
قائال" :في إطار تعزيز الخدمات
الـمـقــدمــة مــن ال ـشــركــة لعمالئها
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ،فـ ـق ــد ت ـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مــع
" "KIBب ـ ـهـ ــدف تـ ـق ــد ي ــم عـ ــروض
م ـم ـي ــزة وت ـس ـه ـي ــات ائ ـت ـمــان ـيــة
لـعـمــاء "ب ـن ـتــا" مــن خ ــال خــدمــة
ً
"المساومة" ،موضحا أن العرض
يتضمن الموافقة على التمويل
ً
ابتداء من  300د.ك مباشرة عند

أسعار صرف العمالت العالمية

وجـ ــود الـعـمـيــل داخـ ــل م ـعــارض
الشركة.
وأكــد بــودي أن هــذه االتفاقية
ت ـع ـك ــس حـ ـ ــرص شـ ــركـ ــة "ب ـن ـت ــا"
لــأ ثــاث على تقديم التسهيالت
الالزمة لعمالئها ،ووعد بتقديم
ً
خدمات متميزة قريبا ،تماشيا
مع متطلبات السوق الكويتي.
وف ــي خ ـت ــام ت ـصــري ـحــه ،تـقــدم
بــال ـش ـكــر ال ـج ــزي ــل لـ ـ ـ ـ ــ" "KIBعـلــى
ت ـعــاون ـهــم ال ـم ـث ـمــر ،وج ـهــودهــم
ال ـم ـت ـم ـي ــزة وت ـف ـه ـم ـه ــم ل ـحــاجــة
ً
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا الـ ـنـ ـج ــاح
والتوفيق للجميع.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
المؤسسي في البنك التجاري
الـكــويـتــي ،بــالـتـعــاون مــع إدارة
محافظة مبارك الكبير ،بتوفير
ع ـ ــدد مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر
الشخصي المحمول (،)Laptop
ل ـتــوزي ـع ـهــا ع ـلــى طـ ــاب األس ــر
المتعففة في نطاق المحافظة.
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة ضمن
جهود "التجاري" المتواصلة في
خدمة المجتمع ودعم الفعاليات
التربوية ،وفي إطار الترتيبات
الـمـسـبـقــة ال ـتــي ق ــام بـهــا البنك
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم والـ ـمـ ـس ــان ــدة
لعدد من األنشطة االجتماعية
والـتــربــويــة والـتـعـلـيـمـيــة ،التي
تـنـظـمـهــا م ـح ــاف ـظ ــات ال ـكــويــت
لخدمة أفــراد المجتمع ،ومنها
محافظة مبارك الكبير.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب مـحــافــظ
مبارك الكبير اللواء م .محمود
ب ــوشـ ـه ــري عـ ــن شـ ـك ــره لـلـبـنــك
التجاري على جهوده المستمرة
مــع الـمـحــافـظــة ،وتـقــديــم الــدعــم
ل ـم ـخ ـت ـلــف أن ـش ـط ــة وف ـعــال ـيــات
المسؤولية االجتماعية لتحقيق
التنمية االجتماعية المستدامة
في المجتمع ،ومساعدة األسر
األك ـثــر احـتـيــاجــا ،وغـيــرهــا من
الـفـعــالـيــات الـتــي تـعــود بالنفع
على جميع أفراد المجتمع.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت نـ ــائ ـ ـبـ ــة

اللواء م .محمود بوشهري يتسلم األجهزة من أماني الورع
الـمــديــر الـعــام لقطاع التواصل
المؤسسي في البنك التجاري
أم ــان ــي الـ ـ ـ ــورع" :ل ـق ــد جـ ــاء هــذا
الـ ــدعـ ــم انـ ـط ــاق ــا مـ ــن إي ـم ــان ـنــا
ب ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرورة م ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــون
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء األسـ ـ ــر
ال ـم ـت ـع ـف ـفــة الـ ــذيـ ــن ي ـح ـتــاجــون
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة،
والمساهمة في تسهيل عملية
ال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـل ـط ـل ـبــة ال ـم ـن ـت ـم ـيــن
لـهــذه الـفـئــة ،خصوصا فــي ظل
الظروف الصحية الراهنة التي

تتطلب توفير األجهزة لعملية
التعليم عن بعد".
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ـ ــورع أن الـبـنــك
يــولــي اه ـت ـمــامــا لــدعــم ورعــايــة
األن ـش ـطــة ال ـتــربــويــة الـمــوجـهــة
ل ـل ـط ــال ـب ــات والـ ـ ـط ـ ــاب ،إي ـمــانــا
مـنــه ب ــأن ال ـش ـبــاب ه ــم الــركـيــزة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـن ــاء األوطـ ـ ـ ـ ــان،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــازم ل ـهــم
يمكنهم من التحصيل الدراسي،
ويعد حافزا كبيرا لهم من أجل
االبتكار واإلبداع.

«بوبيان» ِّ
يكرم متفوقي الثانوية من المكفوفين

أسعار صرف العمالت العربية

البسام والعنزي مع المتفوقين

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ك ـ ــرم "بـ ــوب ـ ـيـ ــان" م ـت ـف ــوق ــي ال ـث ــان ــوي ــة
ال ـعــامــة م ــن الـطـلـبــة الـمـكـفــوفـيــن لـلـعــام
ا لـ ـ ـ ــدرا سـ ـ ـ ــي  ،2020 -2019فـ ـ ــي إ طـ ـ ــار
مسؤوليته االجتماعية تجاه مختلف
شرائح المجتمع الكويتي ،السيما ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،ال ــذي ــن ال يـقــل
دورهم في المجتمع عن بقية الشرائح.
و ق ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـم ـ ــد ي ـ ــر ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي إلدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية قتيبة
البسام "يدعم البنك كل تفوق وإبداع في
مختلف المجاالت ،خصوصا تلك التي
تـتـعـلــق بــالـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن ،السيما
م ــن ه ــم ف ــي م ـق ـت ـبــل ح ـيــات ـهــم الـعـلـمـيــة
والوظيفية وتشجيعهم على االستمرار
ب ــالـ ـتـ ـف ــوق ف ـ ــي ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـج ــام ـع ـي ــة،
للمساهمة فــي خــد مــة كــو يـتـنــا الغالية
في المستقبل".
وأض ـ ــاف "م ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق حــرص
ا لـبـنــك عـلــى تـكــر يــم ا لـطـلـبــة المتفوقين
مــن فـئــة الـمـكـفــوفـيــن ،لـتـشـجـيـعـهــم في
االس ـت ـمــرار عـلــى ه ــذا ال ـت ـفــوق ،وإظ ـهــار
ق ــدراتـ ـه ــم ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت الـعـلـمـيــة

والعملية والرياضية وغيرها ،وهو ما
يحرص عليه "بوبيان" دائما ممثال في
إدار تــه العليا ،التي تؤكد دائما أهمية
دعم ذوي اإلعاقة ،و ضــروة دمجهم في
مجاالت الحياة المختلفة".
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،تـ ـ ـق ـ ــدم رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة
ا لـعــا قــات ا لـعــا مــة بجمعية المكفوفين
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ـه ــد ال ـع ـن ــزي بــال ـش ـكــر إل ــى
ً
البنك وإدارته العليا قائال "ليس غريبا
على بوبيان هذه المبادرة الطيبة التي
بعثت في ابنائنا الطلبة من المكفوفين
ال ـت ـح ـف ـي ــز وال ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــرة عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
ً
مواصلة النجاح والتفوق" ،متمنيا لهم
دوام التوفيق في حياتهم الدراسية.
وأضـ ـ ــاف أن "ه ـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم بـمـنــزلــة
رس ـ ــال ـ ــة شـ ـك ــر مـ ـمـ ـي ــزة سـ ـتـ ـس ــاه ــم فــي
تحقيق طموحاتهم فــي خدمة وطنهم
وم ـح ــاف ـظ ـت ـه ــم فـ ــي ك ــاف ــة ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت"،
ً
مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية،
لـ ـتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم
وطموحاتهم.
يذكر أن التكريم تم في مقر الجمعية،

بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور فـ ـ ــر يـ ـ ــق ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك م ـ ـ ــن إدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية ،وعدد
من أهالي المكفوفين ،إذ تم تكريم 17
طالبا وطالبة.
والطالب الفائقون المكرمون هم:
عبدالعزيز سمير العتيبي في المركز
األول بمجموع  98فــي ا لـمـئــة ،و جــوري
محمد سعد بالمركز الثاني بمجموع
 97ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،أم ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث
فـحـصــل عـلـيــه عـبــدالـلــه يــوســف األذيـنــة
بـمـجـمــوع  96ف ــي ال ـم ـئــة ،وعـبــدالـعــزيــز
أحمد شيخون ،وعبدالرحمن عبدالله
العدواني ،وعبدالعزيز فاضل الشطي،
وع ـب ــد ال ـن ــاص ــر ق ـ ــدور ال ــدع ــس ،مـحـمــد
حـ ـم ــد الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،اسـ ـ ــم م ـح ـم ــد ن ــاج ــي
الشمري ،حمود عادل البديوي ،حبيب
عبدالرحمن ياسر ،عبدالرحمن سعيد
ال ـع ـض ـي ـل ــه ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـل ــي أح ـم ــد،
الجوري محمد سعود ،وعلي العتيبي،
منى فيصل المطيري ،شهد فالح ردعان.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك
التجاري الكويتي ،على الرغم
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
الصعبة التي فرضتها جائحة
كــورونــا ،يحرص على تكريس
مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـعـ ـم ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة فــي
العديد من الفعاليات اإلنسانية
والخيرية ،ومنها تقديم الدعم
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ـ ــن األزم ـ ـ ـ ـ ــات
الحالية.

«برقان» يعطل
أعماله بمناسبة
المولد النبوي

أعلن "برقان" تعطيل
ً
أعـ ـم ــال ــه رسـ ـمـ ـي ــا غـ ــدا،
بمناسبة ذكرى المولد
النبوي الشريف ،على أن
يستأنف الدوام الرسمي
 1نوفمبر .2020
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة،
ي ـت ـق ــدم ال ـب ـن ــك لـجـمـيــع
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـع ـم ــاء
الكرام بخالص التهاني
وأطيب التمنيات بهذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وكـ ـ ــل ع ــام
وأنتم بخير.
ول ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان تـ ـمـ ـت ــع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ـخ ــدم ــات ـه ــم
ا ل ـم ـصــر ف ـيــة ،سيستمر
ف ــرع الـمـطــار فــي خدمة
ال ـع ـمــاء م ــن ال ـســاعــة 8
صـبــاحــا حـتــى  7مساء
ط ـ ـ ـ ــوال أي ـ ـ ـ ــام ال ـع ـط ـل ــة،
باإلضافة إلى استمرار
ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة
م ــن خ ــال مــوقــع الـبـنــك
اإل ل ـ ـك ـ ـت ـ ــرو ن ـ ــي www.
 burgan.comوتطبيق
بـنــك ب ــرق ــان .كـمــا يمكن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع م ــرك ــز
خدمة العمالء أو خدمة
الـ ــوات ـ ـسـ ــاب ع ـل ــى مـ ــدار
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
.1804080

١٣
ً
« »stcتحقق  27.5مليون دينار أرباحا في  9أشهر
ةديرجلا
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اقتصاد

• اإليرادات  209ماليين وقاعدة العمالء نمت %7.1
• عبدالرحمن :النتائج عكست قدرة الشركة على المنافسة وتعزيز مكانتها ثاني أكبر شركة اتصاالت بالكويت
قال الحربي إن
ً
النتائج المالية ً
لـ « »stcشهدت نموا ملحوظا
خالل الربع الثالث مقارنة
بالربع الثاني من العام الحالي،
لتصل إيرادات الربع الثالث من
عام  2020إلى  72.6مليون ً
دينار ،مقارنة مع  64.2مليونا
خالل الربع الثاني من عام
 ،2020أي بنسبة نمو .%13

أعلنت شــركــة االت ـصــاالت الكويتية
" "stcنتائجها الـمــالـيــة لـفـتــرة األشـهــر
ال ـت ـس ـعــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  30سـبـتـمـبــر
 ،2020وبهذه المناسبة ،قال د .محمود
عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة،
إن قطاع االتـصــاالت شهد خــال الربع
ً
ً
الثالث من عام  2020انتعاشا تدريجيا
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـن ـتــائــج الـتـشـغـيـلـيــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة وسـ ـ ــط اسـ ـت ـم ــرار
ّ
التداعيات السلبية التي خلفتها األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـحــال ـيــة ج ـ ــراء ف ـيــروس
كورونا المستجد على مستوى العالم
في معظم القطاعات.
وأض ـ ــاف د .ع ـبــدالــرح ـمــن ،أن ""stc
حرصت منذ بداية األزمة على دعم كل
شــرائــح المجتمع الـكــويـتــي خ ــال تلك
الفترة عبر إطالق سلسلة من المبادرات
االجـتـمــاعـيــة ،ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى دعــم
أن ـش ـط ــة الـ ــدولـ ــة ال ــوق ــائ ـي ــة ف ــي م ـجــال
الصحة والسالمة والتوعية االجتماعية.
ول ـفــت إل ــى ت ـع ــاون " "stcم ــع بعض
الجهات الحكومية والشركات الطبية
بـ ـش ــأن سـ ـب ــل الًـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ــن األمـ ـ ــراض
ً
المعدية ،إضافة إلى اتخاذها عددا من
التدابير واإلجراءات االحترازية بغرض
ً
الوقاية تبعا لــإرشــادات والتعليمات
ال ـص ـح ـيــة الـ ـت ــي ن ـص ــت ع ـل ـي ـهــا وزارة
الصحة ،وتبنيها أفضل معايير السالمة
وغرسها في ثقافة أداء العاملين لديها
لتقديم خدمات ذات جودة عالية تتفق
مع اإلجراءات الكفيلة بحماية عمالئها
والعاملين لديها.
وق ــال إن ــه إض ــاف ــة إل ــى ريــادت ـهــا في
توفير حـلــول رقمية وتقنية متكاملة
ومتطورة ومبتكرة لألفراد والشركات
ع ـل ــى حـ ــد س ـ ـ ــواء ط ـ ـ ــوال فـ ـت ــرة تـفـشــي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،تمكنت
" "stcمن تحقيق هذه النتائج من خالل
اعـتـمــاد نـمــوذج تشغيلي مــرن إضــافــة
إل ــى مــرونـتـهــا بـتـطـبـيــق اسـتــراتـيـجـيــة
الشركة للتحول الرقمي وتقديم حلول
تـقـنـيــة مـتـكــامـلــة بـمــا ي ـخــدم تــوجـهــات
حكومة الكويت فيما يتعلق بالتباعد
االجتماعي لألفراد والشركات.
وأشـ ــار د .عـبــدالــرحـمــن إل ــى حــرص
" "stcعلى االستفادة من شبكة الجيل
الخامس لتقديم مجموعة من الخدمات
ً
الــرقـمـيــة ،ال ـتــي أصـبـحــت تـشـكــل ج ــزءا
ً
كبيرا مــن األنشطة اليومية للمجتمع
الـكــويـتــي ،كما تمكنت " "stcمــن تلبية
الطلب المتزايد على شبكات النطاق
ال ـعــريــض الـعــالـيــة ال ـســرعــة فــي أعـقــاب
أح ــدث الـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة المتعلقة

بمتابعة السنة الــدراسـيــة الحالية من
خ ــال مـنـصــات اإلن ـتــرنــت إض ــاف ــة إلــى
تــوجــه الـشــركــات إل ــى الـحـلــول الرقمية
والسحابية.
ً
وتعليقا على إعالن النتائج المالية
لفترة التسعة أشهر المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2020أف ــاد د .عـبــدالــرحـمــن،
بأن إيرادات الشركة بلغت  209ماليين
دينار خالل فترة األشهر التسعة األولى
من عام  ،2020مقارنة مع  215.6مليون
دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبين أن الدخل قبل احتساب الفوائد
والـضــرائــب واالسـتـهــاك واإلطـفــاء بلغ
 57.9مليون دينار خــال فترة األشهر
التسعة األولى من عام  2020مقارنة مع
 60.1مليون دينار خالل الفترة نفسها
من عام .2019
وذكر أن هامش الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
وصل إلى  27.7في المئة خالل األشهر
التسعة األول ــى مــن عــام  2020مقارنة
مــع  27.9فــي الـمـئــة مــن الـعــام الـســابــق،
بالتالي ،أثـمــرت هــذه النتائج تحقيق
ص ــاف ــي رب ــح ب ـلــغ  27.5م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
(رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم  55ف ـل ـســا) وبـهــامــش
ربحية  13.1في المئة.
وتابع أن النتائج المالية لـشركة ""stc
خالل فترة األشهر التسعة األولى لعام
 ،2020عكست قدرتها على المنافسة
وت ـعــزيــز مـكــانـتـهــا كـثــانــي أك ـبــر شــركــة
اتصاالت لناحية حصتها السوقية من
حـجــم اإلي ـ ــرادات فــي قـطــاع االت ـصــاالت
ال ـكــوي ـتــي ب ـح ـصــة ســوق ـيــة ت ـصــل إلــى
حوالي  35في المئة.
وقال د .عبدالرحمن ،إنه مع استمرار
التداعيات والتحديات التي نواجهها
ج ـ ــراء أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ن ـع ـمــل ف ــي ""stc

على تفعيل برنامج لخفض التكاليف
لـلــوصــول إلــى أفـضــل النتائج وتعزيز
الــربـحـيــة عـبــر اع ـت ـمــاد سـيــاســة مالية
م ـتــزنــة وف ـعــالــة ع ـلــى صـعـيــد الـنـفـقــات
التشغيلية والرأسمالية.

إيرادات
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى األداء رب ــع الـسـنــوي
للثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2020صــرح المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج
ً
ً
المالية للشركة شهدت نموا ملحوظا
خ ــال الــربــع الـثــالــث مـقــارنــة مــع الــربــع
الثاني من العام الحالي لتصل إيرادات
الــربــع الـثــالــث مــن عــام  2020إلــى 72.6
ً
مليون دينار مقارنة مع  64.2مليونا
خ ــال الــربــع الـثــانــي مــن ع ــام  2020أي
بنسبة نمو  13في المئة.
وقال الحربي ،إن الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
ً
سجل نموا بنسبة  16.3في المئة ،إذ بلغ
 22.0مليون دينار في الربع الثالث من
ً
عام  2020مقارنة مع  18.9مليونا في
الــربــع الـثــانــي مــن عــام  ،2020فــي حين
ارتفعت األرباح الصافية للفترة نفسها
إلــى  11.6مليون دينار مقارنة مع 9.3
ماليين وبنسبة نمو وصلت إلى 23.7
في المئة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـش ــرك ــة ح ـق ـق ــت ه ــذه
ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــديــات
االقـتـصــاديــة الـتــي شـهــدهــا الـعــالــم إثــر
جائحة فيروس كورونا المستجد ،إذ
ا سـتـطــا عــت " "stcأن تحقق مستويات
جيدة في اإلي ــرادات إضافة إلــى تعزيز
الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة مضافة
لعمالئها وعوائد أفضل لمساهميها.

محمود عبدالرحمن

وحول المركز المالي للشركة كما في
 30سبتمبر ،2020ذكر أنه بلغ إجمالي
م ــوج ــودات ال ـشــركــة ف ــي نـهــايــة الـفـتــرة
 411.9مليون ديـنــار ،كما بلغ إجمالي
ً
حقوق مساهمي الشركة  217.8مليونا
لـتـصــل ال ـق ـي ـمــة الــدف ـتــريــة لـلـسـهــم إلــى
ً
 436فلسا.
وق ــال الـحــربــي ،إنــه إضــافــة إلــى ذلك
تتمتع الشركة بمالءة مالية قوية على
مستوى شركات االتصاالت في الشرق
األوسط .هذا وقد بلغت قاعدة العمالء
 1.84م ـل ـيــون ع ـم ـيــل ف ــي ن ـهــايــة شـهــر
سبتمبر 2020بنمو . ٪٧.١
وأض ـ ــاف أن ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن عــام
 2020شهد إطالق العديد من العروض
وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي ت ـصــب ف ــي مصلحة
الـعـمــاء مــن األفـ ــراد وال ـشــركــات ،إذ تم

النتائج المالية لفترة األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2020
اإليرادات

 209.0ماليين دينار

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 57.9مليون دينار

صافي الربح
ربحية السهم

 27.5مليون دينار
ً
 55فلسا

الموجودات

 411.9مليون دينار

حقوق المساهمين
القيمة الدفترية للسهم

 217.8مليون دينار
ً
 436فلسا

قاعدة العمالء

 1.84مليون عميل

مزيد الحربي

إطـ ـ ـ ـ ــاق خـ ــدمـ ــة الـ ـ ــربـ ـ ــط االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
لخدمات االتصال باإلنترنت ،في خطوة
إضافية إلىجانب سلسلة من العروض
والخدمات االستثنائية التي تمنحها
" "stcل ـل ـع ـمــاء م ــن ال ـش ــرك ــات وق ـطــاع
األعمال لتجنبهم أي ضرر قد ينتج عن
انقطاع خدمة الربط األساسية ،آخذين
بعين االعتبار التحديات المختلفة التي
تــواجــه الـشــركــات وكــذلــك الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق
العودة الطبيعية لسير األعمال.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار ع ــروضـ ـه ــا ال ـح ـص ــري ــة
واالس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـع ـمــائ ـهــا الـحــالـيـيــن
وال ـجــدد ،لـفــت إلــى أنـهــا اشتملت على
هدايا مجانية ودقائق محلية إضافية
ً
تـصــل إلـ ــى 500دقـيـقــة محلية شـهــريــا،
وضعف سعة اإلنترنت لتصل إلى 100
غيغابايت على شبكات الجيل الخامس
 5Gذات التغطية األوسع على مستوى
الكويت.
من جهة أخرى ،أطلقت " "stcخدمات
التجوال غير المحدود وفائق السرعة
عبر شبكات الجيل الخامس  5Gلجميع
باقات الدفع اآلجل والمسبق والشركات
بـكــل دول الـخـلـيــج لـلـمــرة األولـ ــى ً على
مـسـتــوى ال ـشــرق األوسـ ــط ،إضــافــة إلــى
سلسلة من العروض المبتكرة والرائدة
ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا ال ـش ــرك ــة ب ـمــا سيسمح
للعمالء الحاليين والجدد االستمتاع
بسرعات فائقة لخدمة  5Gعبر مشغلي
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ف ــي ج ـم ـيــع دول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي دون أي زي ــادة في
أسعار باقات التجوال الشهرية.

وأش ـ ـ ــار إلـ ــى إطـ ـ ــاق " "stcال ـع ــرض
ال ـ ـح ـ ـصـ ــري واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
 TURBONETمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـيـ ـن ــة بـ ــأ حـ ــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـم ـعــروفــة
فــي عــالــم االت ـص ــاالت لـتــوفـيــر ســرعــات
إ نـتــر نــت ثابتة للعمالء عبر شبكاتها
ضمن باقات شهرية ،إضافة إلى تزويد
العمالء بتقنية الـ  Meshوراوتر خارجي
يضمن أقصى تغطية للمنزل دون أي
تكلفة إضافية.
ً
ف ـضــا ع ــن تــوفـيــر مـجـمــوعــة بــاقــات
ّ
"خ ـ ــل ـ ــك  "ONالـ ـص ــوتـ ـي ــة واإلن ـ ـتـ ــرنـ ـّـت
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ــدف ــع اآلج ـ ـ ــل ،الـ ـت ــي ت ــوف ــر
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــزاي ــا الـ ـج ــدي ــدة وغ ـيــر
المسبوقة ،التي تم تصميمها لتلبية
كل احتياجات تواصل العمالء .ويمكن
لـلـعـمــاء االن ـط ــاق إل ــى عــالــم مختلف
من المزايا الرائعة من خالل االشتراك
ب ــإح ــدى ب ــاق ــات " "stcال ـم ـت ـنـ ّـوعــة الـتــي
تشمل خدمات اتصال وخدمات رقمية
حصرية ،من المكالمات الصوتية إلى
اإلنترنت المستمر والرسائل النصية
وغيرها الكثير.
وف ــي سـبـيــل تـقــويــة شـبـكــات الجيل
الخامس لتوفير خدمات أفضل للعمالء،
قامت " "stcبتعزيز تجربة شبكة الجيل
الخامس  5Gعلى نطاق تردد 2.1GHz
 ،التقنية األولى من نوعها في الكويت،
والـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـح ـس ـيــن ت ـجــربــة
ً
ال ـع ـمــاء ،وتـمـهــد أي ـض ــا الـسـبـيــل أم ــام
استكشاف وتطوير التطبيقات الحديثة
لخدمات شبكة الجيل الخامس ."5G

النفط يصعد رغم ارتفاع إصابات «كورونا» ونمو اإلمدادات

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.87دوالر ليبلغ  39.57دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  1.87دوالر لـيـبـلــغ
 39.57دوالرا في تــداوالت أمس
االول مـقــابــل  41.44دوالرا في
تــداوالت يوم الجمعة الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط صـبــاح
امس بعد خسائر حادة تكبدتها
في اآلونة األخيرة ،لكن معنويات
السوق مازالت ضعيفة ،إذ ُيلحق
ارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات بـكــوفـيــد-19
الضرر بآفاق الطلب على الوقود،
بينما ترتفع اإلمدادات.
وارتـفــع خــام برنت  42سنتا
أو م ــا ي ـع ــادل واحـ ــدا ف ــي المئة
إلى  40.88دوالرا للبرميل .وربح
ال ـخ ــام األم ـي ــرك ــي  37سـنـتــا أو
مــا ُيـعــادل واح ــدا فــي المئة إلى
 38.93دوالرا للبرميل .وانخفض
الخامان القياسيان ما يزيد على
ثالثة في المئة أمس االول.
ُ
وأض ـ ـيـ ــف عـ ــدم إح ـ ـ ــراز ت ـقــدم
بـ ـ ـش ـ ــأن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ح ــزم ــة
للتخفيف من تداعيات "كورونا"
ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
األجـ ـ ـ ــواء ال ـق ــات ـم ــة ف ــي ال ـس ــوق،
رغم أن نانسي بيلوسي رئيسة
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ق ــال ــت أم ـ ــس االول إنـ ـه ــا تــأمــل
إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل
االنتخابات الرئاسية في الثالث
من نوفمبر.
وتجتاح موجة من اإلصابات
ب ـ ـك ـ ــورون ـ ــا أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وروس ـ ـي ـ ــا وف ــرن ـس ــا
والـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى،
مما يقوض توقعات االقتصاد
ال ـع ــال ـم ــي ،م ــع ت ـس ـبــب األعـ ـ ــداد
القياسية للحاالت الجديدة في
إجبار بعض الــدول على فرض
قيود جديدة مع اقتراب الشتاء.
وق ـ ـ ــال ف ـي ـف ـي ــك ده ـ ـ ــار مـحـلــل
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــع األولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــدى ب ـن ــك
الـ ـك ــومـ ـن ــول ــث أوف أس ـت ــرال ـي ــا
" نـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ا لـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن اآلن
فصاعدا سيعاني حقا لينمو.
قـيــود كــوفـيــد -19كلها جــزء من
ذلك".
وي ـ ـتـ ــوقـ ــع ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن ي ـب ـلــغ

النفط األمـيــركــي فــي المتوسط
 38دوالرا ،وأن يبلغ بــرنــت في
المتوسط  41دوالرا فــي الربع
األخير من العام الحالي.
وتلقت األسعار بعض الدعم
من انخفاض محتمل في اإلنتاج
األميركي ،إذ بدأت شركات النفط
تغلق منصات بحرية مع اقتراب
إعصار من خليج المكسيك.
وقال وزير الطاقة السعودي
األمـيــر عبد الـعــزيــز بــن سلمان،
أم ــس األول ،إن األس ـ ــوأ انـتـهــى
لسوق الخام.
ل ـكــن ت ـصــري ـحــاتــه تـتـنــاقــض
مع تعليقات أدلــى بها في وقت
س ــاب ــق األم ـي ــن ال ـع ــام لـ ــ"أوب ــك"،
الـ ــذي ق ــال إن أي ت ـعــاف لـســوق
النفط ربما يستغرق وقتا أطول،
مما يأمل مع ارتفاع اإلصابات
بالفيروس في أنحاء العالم.
وق ــال ــت ال ـمــؤس ـســة الــوطـنـيــة
للنفط فــي ليبيا " ،مــن المتوقع
أن يصل إنتاج البالد إلى مليون
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا فـ ــي األس ــاب ـي ــع
المقبلة ،في عــودة أســرع وتيرة
مما توقعه العديد من المحللين،
مــا يـعــرقــل جـهــود أوب ــك لتقييد
اإلنتاج".

أرباح «بي بي»
تحولت "بي.بي" إلى تحقيق
ربــح مـحــدود فــي الــربــع الثالث،
ل ـك ـن ـه ــا حـ ـ ـ ــذرت مـ ــن أن وتـ ـي ــرة
الـتـعــافــي مــن الـجــائـحــة مــازالــت
ت ـت ـس ــم ب ـ ـعـ ــدم الـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،وت ـظ ــل
تضغط على طلب الوقود وأرباح
التكرير.
وقــالــت الـشــركــة ،الـتــي مقرها
لندن ،إن الطلب على الوقود في
آسيا ،على األخص في الصين،
يتعافى ،وان االستهالك العالمي
مــازال ضعيفا منذ بداية الربع
الرابع.
وقال موري أكينكلوس المدير
المالي لـ"بي.بي" لــ"رويـتــرز" ،إن
أزمــة الفيروس لن تبطئ خطط
"بي.بي" للتحول.
وأض ــاف "مــن الصعب تخيل
بيئة أكثر قسوة مما كانت عليه
في الربع الثالث" حتى إذا كان

الربع الرابع "غير مختلف بشكل
ملموس".
وأعلنت "بي.بي" صافي دخل
 86مليون دوالر لألشهر الثالثة
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر،

متفوقة على توقعات المحللين
ب ـخ ـس ــارة  120م ـل ـيــونــا ،وعـقــب
تـ ـكـ ـب ــد خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة قـ ـي ــاسـ ـي ــة 6.7
مليارات في الربع السابق حين
خ ـف ـض ــت تـ ــوزي ـ ـعـ ــات أرب ــاحـ ـه ــا

إل ــى الـنـصــف .وق ــال أكينكلوس
إن ضـعــف الـطـلــب عـلــى الــوقــود
واص ـ ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ه ــوام ــش
أرباح التكرير ،مع عمل مصافي
التكرير التابعة لـ"بي.بي" بنسبة

 80في المئة من قدراتها .ومازال
الـطـلــب عـلــى ال ــوق ــود منخفضا
نحو  15في المئة عن مستويات
ما قبل األزمة.
وارتفع هامش التكرير لـ"بي.

بي" البالغ  6.20دوالرات للبرميل
قـلـيــا م ـق ــارن ــة ب ــالــرب ــع الـســابــق
لكنه أقل من نصف ما كان عليه
قبل عام.
وق ــال ــت "ب ــي.ب ــي" إن الـنـتــائــج

تلقت الــدعــم مــن ارت ـفــاع أسـعــار
ال ـن ـف ــط ون ـت ــائ ــج أقـ ـ ــوى ل ـت ــداول
الـغــاز الطبيعي ،على الــرغــم من
أن تجارة النفط كانت "أقل بكثير"
مقارنة بالربع السابق.

١٤
اقتصاد
«الصالحية العقارية» :تنفيذ مشروع مجمع وفندق وبرج
«العاصمة» بتقنيات ومواصفات عالمية
ةديرجلا

•
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في إطــار الجهود الرامية لتعزيز وتطوير
القطاعين السياحي والـتـجــاري فــي الكويت،
أعلنت "الصالحية العقارية" ّ
تقدم سير أعمال
م ـش ــروع ب ــرج ومـجـمــع "ال ـعــاص ـمــة" الـمـتـعـ ــدد
االس ـت ـخ ــدام ــات ،والـ ــذي يـعـتـبــر أحـ ــدث وجـهــة
سياحية وتسويقية يتم تطويرها بمستوى
ومقاييس عالمية ،حيث يقع هــذا المشروع
الـتـنـمــوي الـضـخــم فــي قـلــب مدينــة الـكــويـ ــت،
وسمي بـ"العاصمة" ألنه يعتبر مدينة صغيـرة
توفر العديد من الخدمات الرئيسية ،إلى جانب
مختلف وســائل المتعة والترفيه لـلــزوار في
مكان واحد ،حيث يضم مجموعة من العناصر
وال ـم ـك ــون ــات األس ــاسـ ـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـش ـكــل بنيته
المميزة ،والتي تشتمل على مجمـع تجـاري،
وبــرج تجــاري ،وفنــدق من فئة  5نجوم.
وقامت الشركة (مالك المشروع) بالتعاون
مــع المكتب الـعــربــي لــاسـتـشــارات الهندسية
( ،)Paceأحد أكبر الدور االستشارية الكويتية
الرائدة في المنطقة والمتعددة التخصصات،
بتطوير التصميم المعماري للمشروع وفق
رؤي ــة عـصــريــة وعـقــاريــة تـتــاءم مــع معطيات
السوق ،وتلبي متطلباته ،وتعيد الرونق والثقل

التجاري المعهود لمدينة الكويت كمركز مالي
وت ـج ــاري ل ـلــدولــة ،إل ــى جــانــب اإلش ـ ــراف على
مــراحــل الـتـنـفـيــذ لـلـمـشــروع ،وإن ـج ــازه بــأرقــى
معايير الجودة العالمية للبناء.
وفي هذا السياق ،صرح رئيس مجلس إدارة
الشركة غازي النفيسي" :بالرغم من التحديات
التي واجهتنا جراء انتشار جائحة كورونا في
البالد ،فإنه جار استكمال أعمال المشروع على
ً
قدم وساق ،وفقا للجداول الزمنية ،حيث روعي
الدفع بعجلة التنفيذ وتسريع وتيرته بصورة
تـتـفــادى أث ــر الـجــائـحــة ،وتـحـقــق الـحــد األدن ــى
مــن الـتــأخـيــر ،ويـتــوقــع االنـتـهــاء مــن المشروع
وافتتاحه خالل العام القادم".

تجربة فريدة
وأض ــاف النفيسي أن مـشــروع "الـعــاصـمــة"
ا لـجــد يــد سـيـقـ ّـد م تجربة تسويقية وترفيهية
فـ ــريـ ــدة ،ح ـي ــث ي ـت ــأل ــف ال ـم ـج ـمــع م ــن سـ ــرداب
وخ ـم ـس ــة طـ ــوابـ ــق ،ت ـض ــم م ـس ــاح ــات ت ـجــاريــة
وترفيهية شاسعة يعلوها فـنــدق Marriott
ّ Executive Hotel & Apartments
مكون من

 11دورا منها  164جناحا مــع خدماتها من
مطاعم وقاعات متعددة األغراض وناد صحي،
يخدمها مبنيان كمواقف للسيارات بطوابق
م ـت ـعــددة ،أم ــا عــن ب ــرج الـعــاصـمــة فـقــد أوضــح
ً
الـنـفـيـســي أن ــه يـتــألــف مــن  54طــاب ـقــا بــإطــالــة
مميزة.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،ع ـل ــق ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للمكتب الـعــربــي ،المهندس ط ــارق شعيب،
ً
قـ ــائـ ــا" :تـ ــم ت ـط ــوي ــر ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـم ـع ـمــاري
ً
للمشروع ،وفقا ألحدث المفاهيم المعمارية
ً
ال ـحــدي ـثــة مـلـبـيــا ك ــل الـمـتـطـلـبـ ـ ــات التقنيــة
والبيئيــة التي تجعــل هــذا الصــرح العقــاري
معلما بــارزا فــي أفــق مدينـة الكويـت ،حيـث
ً
روع ــي توفيـر مسـاحات خـضـ ــراء ،تماشيا
مــع مـبــادئ التنميــة المســتدامة والتهو يــة
الطبيعيــة مــع ا سـ ـ ـتـخــدام أ حـ ـ ــدث تقنيــات
المباني الذكية لخفــض استهالك الطاقــة".

أبرز اإلنجازات
أما عن أبرز اإلنجازات ،أكد شعيب أنه يتم
اعتماد أحــدث نظم وتقنيات البناء العالمية
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إلنجاز المشروع بالمستوى العالمي المطلوب،
حـيــث تــم االنـتـهــاء مــن كــل األع ـمــال اإلنشائية
ألدوار الـمـجـمــع ال ـت ـج ــاري ،وجـ ــار اسـتـكـمــال
األعـمــال اإلنشائية للبرج ،مــع االسـتـمــرار في
أع ـم ــال الـتــركـيـبــات الـفـنـيــة والـتـقـنـيــة وأع ـمــال
التشطيبات الفاخرة للواجهات.
وم ــن بـيــن الـعـنــاصــر الـمـعـمــاريــة الــداخـلـيــة
لـلـمـجـمــع ،بـ ّـيــن شـعـيــب ع ــدم إغ ـف ــال الـعـنـصــر
ً
المائي بتصميم المشروع ،ممثال بإقامة شالل
بطول  3طوابق يقع بين المقاهي والمطاعم
الفاخرة ،إضافة إلى مصاعد بانورامية مطلة
ً
على المجمع بأكمله ،فـضــا عــن االرتـفــاعــات
ً
الـعــالـيــة لـلـطــوابــق الـتــي تمنح الـ ــزوار شـعــورا
بالفخامة والهيبة ،مع انسيابية في مسارات
الممرات الداخلية المتموجة والمتناغمة مع
حركة الضوء.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،أش ــار الـنـفـيـســي إل ــى حــرص
القائمين على المشروع بااللتزام بكل تطبيقات
ً
األم ـ ــن وال ـس ــام ــة داخ ـ ــل م ــوق ــع ال ـع ـم ــل ،وف ـقــا
للمعايير الدولية ،مع التركيز على اتباع كل
التدابير الوقائية واالحترازية لتفادي العدوى
ً
ب ــ"ك ــورون ــا" بـيــن الـعــامـلـيــن ،م ــؤك ــدا الـتــزامـهــم

غازي النفيسي

بالتقيد بارتداء قناع الوجه ،والنظارات الواقية
أو واق ــي الــوجــه ،وس ـتــرات وأحــذيــة الـســامــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــراع ــاة تــوج ـي ـهــات الـتـبــاعــد
االجتماعي.

«البترول الوطنية» تحتفل بالذكرى الـ  ٦٠لتأسيسها

ً
ً
البدر :إحدى شركات تكرير النفط البارزة إقليميا وعالميا
ت ـح ـت ـف ــل شـ ــركـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ال ــوط ـن ـي ــة
الكويتية بــا لــذ كــرى الستين لتأسيسها،
ب ـص ــدور ال ـم ــرس ــوم األمـ ـي ــري رق ــم  ،9في
أكـتــوبــر ع ــام  1960بعهد األم ـيــر الــراحــل
الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله
ث ــراه ،بــرأسـمــال بـلــغ حينها  100مليون
روبية ،أي ما يعادل  7.5ماليين دينار.
وقــال الرئيس التنفيذي للشركة وليد
ال ـب ــدر ،فــي كلمة وجـهـهــا لموظفيها ،إن
الشركة تطورت منذ ذلــك الحين ،واتسع
نـ ـط ــاق أع ـم ــال ـه ــا وأن ـش ـط ـت ـه ــا ،وتـ ـع ــددت
مـهــامـهــا ،لتصبح إح ــدى شــركــات تكرير
النفط البارزة على المستويين اإلقليمي
والعالمي ،وكان من الطبيعي أن يترافق
ه ــذا الـتــوســع الـكـبـيــر فــي أع ـمــال الـشــركــة
مع زيادة متصاعدة في رأسمالها ،الذي
ً
وصل طبقا لبيانات السنة المالية األخيرة
إلــى مليار و 587مليون دي ـنــار ،وبينما
بلغت إيرادات الشركة في سنة التأسيس
مليونين و  75ألف دينار ،فقد حققت هذه
اإليرادات قفزات واسعة ،لتصل في السنة
المالية األخيرة إلى  7.5مليارات دينار.
وأضاف البدر أنه على صعيد اإلنتاج،
بلغت أول ــى كـمـيــات الـنـفــط الـمـكــرر التي
ً
أنتجتها الشركة  64.5ألف برميل يوميا،
وكـ ـ ــان ذل ـ ــك ف ــي ع ـ ــام  1969م ــن مـصـفــاة
الشعيبة ،فــي حـيــن يبلغ إ ن ـتــاج الشركة
ً
ً
حــال ـيــا  616أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا ،تنتجه
مصفاتا ميناءي األحمدي وعبدالله ،ومن
ً
المنتظر أن يصل إنتاج المصفاتين معا
إلى  800ألف برميل من المشتقات النفطية
عــال ـيــة ال ـ ـجـ ــودة ،ال ـم ــواك ـب ــة الش ـت ــراط ــات
األســواق العالمية ،بعد التشغيل الكامل
لـمـشــروع الــوقــود البيئي الـضـخــم ،الــذي
ً
يجري العمل على استكماله حاليا.

تصنيع الغاز
وأوض ــح أن تصنيع ال ـغــاز وألن ــه أحــد
أعـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة األس ــاسـ ـي ــة ،ف ـهــي تملك
ً
مصنعا إلسالة الغاز في مصفاة ميناء
األح ـ ـمـ ــدي ،ت ــم اف ـت ـتــاحــه ف ــي عـ ــام ،1978
ب ـطــاقــة إنـتــاجـيــة
تبلغ  2.32مليار

ً
ق ــدم مـكـعـبــة قـيــاسـيــة م ــن ال ـغ ــاز يــوم ـيــا،
ً
و 226ألــف برميل يــومـيــا مــن المكثفات،
فيما نفذت وتنفذ الشركة مشاريع مهمة
لزيادة الطاقة التصنيعية والتخزينية،
الـ ـت ــي س ـت ـص ــل ب ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ه ــذه
المشاريع إلــى  3.12مليارات قــدم مكعبة
ً
ً
قياسية يوميا ،و 332ألف برميل يوميا
من المكثفات.
وذكــر أن محطات تعبئة الوقود كانت
ً
وماتزال جزءا ال يتجزأ من أعمال «البترول
ً
الوطنية» ،إذ حرصت الشركة دائما على
ت ـط ــوي ــره ــا وج ـ ـ ــودة خ ــدم ــات ـه ــا ،وزيـ ـ ــادة
أعدادها لسد حاجة مختلف مناطق البالد
م ــن ه ــذه ال ـم ـح ـطــات ،بـمــا يـلـبــي الـتــوســع
العمراني وزيادة عدد السكان ،وقد بدأت
رحلة الشركة في هذا الجانب بـ  14محطة
تــم تسلمها مــن شــركــة نـفــط الـكــويــت في
يونيو  ،1961ما لبثت أن وصلت عام 2004
إ لــى  119محطة ،قبل أن يتم تخصيص
بعضها ،لتستمر الشركة في تزويد جميع
المحطات بالمشتقات النفطية ،وعددها
الحالي  142محطة 43 ،منها تتبع شركة
ال ـس ــور ،و 42تـتـبــع شــركــة األولـ ـ ــى ،فيما
احتفظت الشركة بملكية  57محطة ،مع

وليد البدر

تنفيذها خطة مستقبلية طموحة بدأت
بالفعل ،إلنشاء  100محطة وقود جديدة.

العنصر البشري
وبين البدر أن العنصر البشري باعتباره
الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الشركة

فــي تنفيذ خططها و مـشــار يـعـهــا ،وتحقيق
تقدمها ونجاحاتها« ،فقد ظل موظفونا على
ال ــدوام مـحــل رعــايــة الـشــركــة واهـتـمــامـهــا ،إذ
واكبت الشركة الزيادة الكبيرة في أعدادهم
بتوفير العوامل المحفزة لهم ،وبيئة العمل
المناسبة ،التي تمكنهم من أداء مهامهم على
أكمل وجه».

وفي نظرة سريعة لمؤشرات التغير في هذا
الجانب ،أشار إلى أن عدد موظفي الشركة في
ً
عام  1961-1960كان  238موظفا ،من بينهم 6
كويتيين فقط ،وبنسبة  2.52في المئة ،بينما
ً
يـبـلــغ ال ـعــدد اإلج ـمــالــي حــالـيــا  ،6264منهم
 5508كويتيين ،وهــو مــا نسبته  87.93في
المئة ،وفيما يتعلق بأعداد العمالة الوطنية
في عقود المقاولين ،فقد وصلت نسبتها في
سبتمبر الماضي إلــى  28.5في المئة ،وهي
نسبة تتجاوز التوجيهات الحكومية بهذا
الشأن ،وتعمل الشركة جاهدة لزيادتها.
ً
وحــرصــا مــن الـشــركــة عـلــى تـطــويــر كـفــاءة
وقدرات ومهارات العنصر البشري ،أفاد بأنه
تــم الـتــركـيــز عـلــى جــانــب ال ـتــدريــب ،إذ تلقى
ً
مــا مجموعه  7617موظفا وموظفة دورات
تدريبية داخلية وخارجية خالل السنة المالية
 ،2020-2019فــي مـقــابــل بــدايــات متواضعة
لبرامج الـتــدريــب عــام  ،1965حيث بلغ عدد
ً
المتدربين حينها  75موظفا.
وقال البدر إن «البترول الوطنية» لم تدخر
ً
منذ نشأتها جهدا في الحفاظ على سالمة
موظفيها ،وممتلكاتها ،والحفاظ على البيئة،
م ــن خـ ــال م ـن ـظــومــة ع ـمــل مـتـكــامـلــة خــاصــة
بالصحة والسالمة والبيئة ،تتم مراجعتها
وتطويرها باستمرار ،ووفق أحدث المعايير
العالمية ،وهــي تغطي كل مراحل العمليات
والمشاريع والتشغيل اآلمن للمنشآت وأمن

ال ـم ـع ـلــومــات ،وغ ـيــر ذل ــك م ــن ال ـجــوانــب ذات
الصلة.

االحتفاء بالذكرى
وف ـ ــي ح ـي ــن اسـ ـتـ ـع ــرض ل ـم ـح ــات لـبـعــض
التطورات التي مرت بها الشركة على مدار 60
ً
عاما منذ تأسيسها« ،وهي مناسبة كنا نود
أن نحتفي بها على نحو أفضل ،يليق بهذه
المسيرة الناجحة والطويلة ،غير أن أجــواء
الحزن التي خيمت على بالدنا بفقد أميرنا
الراحل الغالي الشيخ صباح األحمد رحمه الله
وأحسن مثواه ،حالت دون ذلك ،يضاف إليه
طبيعة المرحلة الحالية الناجمة عن تفشي
فيروس كورونا المستجد ،وتداعياتها على
مختلف المستويات ،ومــا تشهده الصناعة
النفطية من تحديات صعبة ،وهو ما نرجو أن
ً
نتجاوزه بسالم قريبا بمشيئة الله».
واسـ ـت ــذك ــر الـ ـب ــدر «ب ـف ـي ــض م ــن ال ـع ــرف ــان
والـتـقــديــر األج ـيــال المتعاقبة مــن العاملين
في شركة البترول الوطنية الكويتية ،الذين
لوال جهودهم وتفانيهم وإخالصهم ما كانت
الشركة لتصل إلى ما وصلت إليه من مكانة
متميزة ،وإنني على ثقة بأنكم ستواصلون
السير على ذات الطريق بكل حماس وإخالص،
واضعين نصب أعينكم تقدم ونجاح الشركة،
وخير ورفعة وطننا الحبيب».

١٥
اقتصادات الخليج تواجه انكماشات حادة هذا العام قبل التعافي
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

«الكويتي» سينكمش  %6.3ثم يسجل نموا  %2.6السنة المقبلة و %3.3في 2022
احتفظ محللون برأيهم
بشأن تسبب اعتماد المنطقة
الكبير على الهيدروكربون
في تعرضها لضرر بالغ ًجراء
أزمة فيروس كورونا نظرا إلى
تأثيرها على الطلب على النفط
وأسعاره.

أظهر استطالع رأي فصلي
لـ ـ ــ»رو يـ ـ ـت ـ ــرز» أن دول مـجـلــس
التعاون الخليجي الست تواجه
ً
ً
ً
انـكـمــاشــا اقـتـصــاديــا ح ــادا في
العام الحالي ،قبل أن يتعافى
ً
ج ــزئ ـي ــا ف ــي  ،2021إذ تــواجــه
مـعـظــم ال ـ ــدول ت ــراج ـع ــات أكـثــر
ً
حدة مما كان متوقعا في وقت
سابق.
واح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــظ م ـ ـح ـ ـُل ـ ـلـ ــون ف ــي
االسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـ ــذي أج ـ ـ ــري فــي
ال ـف ـت ــرة ب ـيــن  13و 25أك ـتــوبــر
ال ـجــاري بــرأيـهــم بـشــأن تسبب
اعـتـمــاد المنطقة الـكـبـيــر على
ال ـه ـيــدروكــربــون فــي تعرضها
لضرر بالغ جراء أزمة فيروس
ً
كورونا نظرا إلى تأثيرها على
الطلب على النفط وأسعاره.
وقـ ــد ت ـ ــؤدي إج ـ ـ ـ ــراءات ع ــزل
عام جديدة مع استمرار ارتفاع
اإلصابات في الواليات المتحدة
وأوروبـ ـ ـ ــا وأم ــاك ــن أخ ـ ــرى إلــى
ت ـ ــده ـ ــور الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــاد
المتراجع بالفعل.
و مـ ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن ينكمش
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
لـلـسـعــوديــة ،أكـبــر اقـتـصــاد في
المنطقة 5.1 ،في المئة في 2020
ث ــم يـتـعــافــى إل ــى ن ـمــو  3.1في
المئة في العام المقبل.

وكــان استطالع مماثل قبل
ثــاثــة أش ـهــر تــوقــع أن تسجل
الـمـمـلـكــة ،أك ـبــر دولـ ــة م ـصــدرة
ً
لـلـنـفــط ف ــي ال ـع ــال ــم ،ان ـك ـمــاشــا
ب ـن ـس ـب ــة  5.2فـ ــي عـ ـ ــام .2020
وكتب محللون في بنك الكويت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ت ـ ــواج ـ ــه ال ـم ـن ـط ـقــة
اآلن خ ـ ـيـ ــارات ص ـع ـبــة تـتـعـلــق
بالسياسات.
مـ ــازالـ ــت ث ـم ــة ح ــاج ــة لــدعــم
مـ ــالـ ــي لـ ـم ــواجـ ـه ــة اإلص ـ ــاب ـ ــات
الـمـسـتـمــرة وال ـم ـت ــزاي ــدة ،الـتــي
تـ ـظـ ـه ــر ب ــالـ ـفـ ـع ــل ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة« .ل ـك ــن
مــن المنظور متوسط الـمــدى،
ينبغي أن تسعى ا لـحـكــو مــات
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق اس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة م ــال ـي ــة
ول ـل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــارج ــي ف ــي ظــل
التصور المرجح ألسعار نفط
منخفضة».
ُ
ويتوقع أن ينكمش الناتج
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي لـ ــدولـ ــة
اإلمارات العربية المتحدة ،التي
ش ـه ــدت زي ـ ــادة ف ــي اإلص ــاب ــات
بكوفيد -19فــي الشهر الفائت
أو نحو ذلك ،ستة في المئة في
 2020وينمو  2.7في المئة في
 2021و 3.8في المئة في .2022
وك ــان ــت ال ـتــوق ـعــات ق ـبــل ثــاثــة
أشهر النكماش  5.1فــي المئة

في العام الحالي ونمو  2.6في
المئة العام المقبل.
وقال معهد التمويل الدولي:
«سيعاني اقتصاد اإلمارات هذا
ال ـعــام مــن انـكـمــاش أعـمــق مما
توقعنا في مايو».
وقال المعهد «اقتصاد دبي
قـ ــد ي ـن ـك ـمــش ب ـم ــا ال ي ـق ــل عــن
ث ـمــان ـيــة ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أكـ ـث ــر مــن
أبوظبي إذ إن انكشافها على
السياحة والطيران والخدمات
األخ ــرى يجعلها أكـثــر عرضة
ً
لـتــداعـيــات الـجــائـحــة» مضيفا
أن اإلنـتــاج انخفض تسعة في
ال ـم ـئــة ف ــي ال ـن ـصــف األول من
الـ ـع ــام وال ـت ــوظ ـي ــف ع ـش ــرة في
المئة.
وج ـ ــاء م ـتــوســط ال ـتــوق ـعــات
الق ـت ـص ــاد ال ـك ــوي ــت بــانـكـمــاش
 6.3فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة فـ ــي  2020ثــم
ً
يسجل نموا  2.6في المئة في
العام المقبل و 3.3في المئة في
 .2022وقبل ثالثة أشهر ،كانت
ال ـتــوق ـعــات الن ـك ـم ــاش  6.1في
المئة فــي  2020ونـمــو  2.5في
المئة في العام المقبل.
و لــم تتغير التوقعات لقطر
للعام الحالي بانكماش أربعة
في المئة ولكن توقعات النمو
للعام المقبل تحسنت إلى ثالثة

في المئة من  2.8في المئة قبل
ث ــاث ــة أشـ ـه ــر .ك ـمــا ُي ـت ــوق ــع أن
ينمو االقتصاد  3.4فــي المئة
في .2022
وســاء ت التوقعات لسلطنة
عمان والبحرين للعام الحالي،
ويـ ـت ــوق ــع م ـح ـل ـل ــون ان ـك ـم ــاش
اقـتـصــاد األول ــى  4.9فــي المئة

والثانية  4.8في المئة من 4.7
و 4.4ف ــي الـمـئــة عـلــى الـتــوالــي
في يوليو.
ُ
وي ـت ــوق ــع أن ي ـن ـمــو اق ـت ـصــاد
ع ـمــان  2.5ف ــي الـمـئــة ف ــي الـعــام
المقبل مقابل تقدير عند ثالثة
في المئة في يوليو ويرتفع إلى
 2.7في المئة في .2022

ولـ ــم تـتـغـيــر ت ــوق ـع ــات الـنـمــو
للبحرين في العام المقبل عند
 2.6فــي المئة ويتوقع أن ينمو
االقتصاد  2.6في المئة في .2022
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــا س ـ ـنـ ــوسـ ــي
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة
أوكسفورد إيكونوميكس «تبدو
االوض ــاع أقــل إيجابية السيما

لـلـتــرفـيــه وال ـس ـيــاحــة» .وتــابـعــت
«ما زالت الزيارات ممنوعة لغير
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن م ــع اق ـ ـتـ ــراب مــوســم
الــذروة» ،وأضافت أن المحللين
بصفة عامة لديهم رؤية أوضح
لتأثير الصدمة المزدوجة على
النشاط.
(رويترز)

«التجارة» :قانون اإلفالس يواكب أفضل الممارسات العالمية
قالت وزارة التجارة والصناعة ان قانون اإلفالس
الـ ــذي أقـ ــره مـجـلــس األمـ ــة أخ ـي ــرا خ ــا م ــن أي أخ ـطــاء
ت ـشــري ـع ـيــة ،وأن ك ــل ن ـص ــوص ــه ت ـس ـت ـق ـيــم م ــع أف ـضــل
الـمـمــارســات الـعــالـمـيــة فــي ه ــذا الـخـصــوص وحججه
قانونية واقتصادية.
وأوض ـ ـ ــح ب ـي ــان ص ـح ـفــي ل ـ ـلـ ــوزارة ب ـش ــأن م ــا أث ـيــر
بخصوص وجــود خطأ فــادح يتعلق بإلغاء الضبط
واالح ـض ــار بـحــق الـمـفـلــس وال ـمــديــن ان إل ـغــاء حبس
المدين عن ديــون مدنية جــاء بعد دراســة مستفيضة
ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.
وأش ــار البيان إلــى ان توجه ال ــوزارة الحديث بهذا

ال ـش ــأن ج ــاء مــدعــومــا بـحـجــج اق ـت ـصــاديــة وقــانــونـيــة
اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة
أكبر بكثير من جدواه خصوصا أن «الحبس سيكون
قصير المدة».
وأفــاد بــأن «االخـتــاط بمرتكبي الجرائم قد يحول
ال ـم ــدي ــن م ـجــرمــا ع ـ ــاوة ع ـلــى أن ح ـبــس ال ـم ــدي ــن في
االلتزامات التعاقدية يخالف حقوق االنسان ويتنافى
مع كرامته إضافة إلى أنه وبخالف ما يعتقد البعض
يعطل حبس المدين قدرته على سداد الدين وال يحفزه».
وذك ــر ان «إل ـغــاء الـضـبــط واالح ـض ــار لــم يـكــن خطأ
تشريعيا ولم يسقط سهوا من الجهات التي شاركت

فــي إع ــداد الـقــانــون ومـنـهــا مجلس األم ــة ال ــذي ناقش
هذا القانون بشكل مستفيض إضافة الى فريق يتمتع
أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة».
وأضـ ــاف ان ال ـقــانــون ج ــاء كــاسـتـحـقــاق الل ـتــزامــات
الكويت الدولية والتي تنص على أن حبس أي مدين
لــديــن مــدنــي يعتبر مـخــالـفــا للعهد ال ــدول ــي الـخــاص
بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم
 12لسنة ( 1996اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي
لحقوق االنـســان وهــو مــا أخــذه القائمون على إعــداد
القانون الجديد بعين االعتبار.
وأوض ــح الـبـيــان ان إلـغــاء الضبط واالح ـضــار جاء

ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة األعمال الكويتية
حيث إن حبس األفراد لم يعد ممارسا بالدول الغربية
وأميركا ودول عربية.
وقــال إن اإللـغــاء يستهدف تحقيق أهــداف رئيسية
أبرزها مسايرة أفضل الممارسات واألعــراف الدولية
والنظم القانونية للسلطات الرقابية كما يأتي ضمن
خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية بما يواكب
المتغيرات في ضوء سياسة االصالح االقتصادي.
وذك ــر ان إلـغــاء هــذه الـمــادة جــاء بعد ان تــم اصــدار
قــانــون تنظيم تـبــادل المعلومات االئتمانية رقــم (19
لسنة  )2019وال ــذي استحدث مــؤشــرا رقميا لألفراد

والـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ي ـح ــدد الــوضــع
االئتماني األمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين
قبل الدخول في أي تعامل مستقبلي مع األفــراد حول
مركزهم االئتماني.
وشدد على ان هذا القانون يعاقب بالحبس كل من
يستفيد من أحكامه سواء باستصدار حكم إفالس أو
إعــادة هيكلة أو تسوية عن طريق التدليس أو تقديم
بيانات غير مطابقة للواقع .ولفت إلى ان إلغاء حبس
الـمــديــن لــديــون تـجــاريــة ومــدنـيــة مــن قــانــون اإلف ــاس
الجديد له أثر إيجابي كبير على المواطنين سواء أفراد
أو جميع المشتغلين بالتجارة.
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اقتصاد
«داو جونز» يفقد  650نقطة مع تسارع حاالت اإلصابة بـ «كورونا»
ةديرجلا
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مؤشر «الخوف» يسجل أعلى مستوياته منذ  ٧أسابيع
توقع بنك االستثمار األميركي
جيه بي مورغان أن يقفز
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
القياسي في بورصة وول
ُستريت إلى  3900نقطة ،إذا
أعيد انتخاب الرئيس دونالد
ترامب في  3نوفمبر ،واصفا
مثل هذه النتيجة بأنها األكثر
إيجابية ألسواق األسهم.

ت ــراجـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات األس ـه ــم
األمـيــركـيــة عـنــد نـهــايــة تعامالت
أمــس األول ،حيث انخفض "داو
جونز" بنحو  650نقطة ،مسجال
أسـ ـ ـ ــوأ أداء يـ ــومـ ــي مـ ـن ــذ أوائـ ـ ــل
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،وج ـ ــاء أداء
"وول ستريت" مع تسارع إصابات
"كــوفـيــد  ،"19حـيــث ت ـجــاوزت 43
مليون حالة عالميا ،كما تخطى
عدد الوفيات  1.15مليون شخص.
وال يــزال الجمود يهيمن على
آف ــاق صفقة التحفيز األمـيــركــي،
حـ ـي ــث رفـ ـ ــض الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى خ ـطــة اخ ـت ـب ــارات
الفيروس ،وفق تصريحات رئيسة
مجلس النواب األميركي نانسي
بيلوسي .وعند اإلغ ــاق ،تراجع
مــؤشــر داو جــونــز بنحو  2.3في
المئة ،ما يوازي  650.2نقطة إلى
 27.685ألف نقطة.
وتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع بـ ـ ـن ـ ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
األم ـي ــرك ــي ج ـيــه ب ــي م ــورغ ــان أن
يقفز مــؤشــر سـتــانــدرد آنــد بــورز
 500الـقـيــاســي فــي بــورصــة ُوول
ستريت إلى  3900نقطة ،إذا أعيد
انتخاب الرئيس دونــالــد ترامب
فــي  3نوفمبر ،واصـفــا مثل هذه
النتيجة بــأ نـهــا األ ك ـثــر إيجابية
ألسواق األسهم.
وسيمثل الصعود إلــى 3900
نقطة قفزة بأكثر من  14في المئة
عن مستوى إغالق المؤشر أمس
األول ،وفقا لوكالة "رويترز".
وق ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ــي م ـ ـ ــورغ ـ ـ ــان،

ف ـ ــي م ـ ــذك ـ ــرة ،إن فـ ـ ـ ــوزا ســاح ـقــا
للديمقراطيين سيكون "حياديا
فــي ال ـغــالــب" ل ــأس ــواق ،مضيفا:
"نـعـتـبــر أن ف ــوزا ه ــادئ ــا لـتــرامــب
سيكون النتيجة األكثر إيجابية
لألسهم".
وذكر فراس مالح ،مدير شريك
ف ــي "إم إم كـ ــي" ،ف ــي تـصــريـحــات
ل ـ ــ"ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة" ،انـ ـ ــه مـ ــن ال ـم ـم ـكــن
أن ت ـظ ــل ال ـس ـي ــول ــة مــرت ـف ـعــة فــي
السوق األميركي حاليا ،وهو ما
سيساهم في جعل المناخ العام
للبنوك أكثر أريحية ،مضيفا أن
انتهاء الحزمة النقدية األميركية
سـيــدخــل ال ـبــاد مــرحـلــة جــديــدة،
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن ت ـغ ـي ــر ال ــرئ ـي ــس
األميركي في االنتخابات المقبلة
سيؤدي إلى تأخر تجديد حزمة
ال ـت ـح ـف ـيــز إلـ ــى ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل،
وس ـيــزيــد خ ـطــر تـصـحـيــح ســوق
األسهم األميركي.
وقفز مؤشر الخوف في "وول
ستريت" إلى أعلى مستوياته في
 7أسابيع ،في ظل عمليات البيع
التي شهدتها األسهم األميركية،
أمس ،بسبب الجمود فيما يتعلق
بخطة التحفيز المالي وارتـفــاع
حاالت اإلصابة بالفيروس.
وخ ــال تـعــامــات أمــس األول،
ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ف ـي ـكــس ب ـحــوالــي
 5ن ـق ــاط إلـ ــى  32.5ن ـق ـطــة ،وهــو
المستوى األعلى منذ  8سبتمبر،
وفقا لبيانات "بلومبرغ".
وفــي وقــت ســابــق هــذا الشهر،

تـ ــوقـ ــع "بـ ــارك ـ ـل ـ ـيـ ــز" ،فـ ــي م ــذك ــرة
للعمالء ،انخفاض المؤشر إلى
مستويات ما قبل الوباء العالمي،
في حال الفوز الواضح للمرشح
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن فــي
االنتخابات الرئاسية المقررة 3
نوفمبر .وسجل مؤشر ""S&P 500
انخفاضا بنسبة  1.9في المئة أو
 64.4نقطة إلى  3401نقطة ،بينما
هبط مؤشر ناسداك بأكثر من 1.6
في المئة ،ما يعادل  189.3نقطة
إلى  11.358ألف نقطة.
وبالنسبة لألسهم األوروبية،
تراجع مؤشر "ستوكس يــوروب
 "600بنحو  1.8في المئة أو 6.5
نقاط إلى  355.9نقطة ،وانخفض
"فوتسي  "100البريطاني بنحو
 1.2فــي الـمـئــة ( 68.3نـقـطــة) إلــى
 5792نـقـطــة ،فــي حـيــن انخفض
"داك ــس" األلـمــانــي بنحو  3.7في
المئة ( 468.6نقطة) إلى 12.177
ألفا ،بينما تراجع "كاك" الفرنسي
بنحو  1.9في المئة ( 93.5نقطة)
إلى  4816.1نقطة.
وفي آسيا ،استقرت مؤشرات
األس ـ ـهـ ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة
تعامالت أمس ،تزامنا مع صدور
نتائج أعمال الشركات ،والزيادة
السريعة إلصابات "كورونا" حول
العام مع موجة اإلصابة الثانية،
وارتفع سهم "كــانــون" بنحو 8.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـج ـل ـســة،
بـعــدمــا رفـعــت توقعاتها ألرب ــاح
العام المالي الجاري.

ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ،تــراجــع
س ـهــم "ج ــاب ــان إي ــرالي ــن"  4.3في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ب ـع ــدم ــا أف ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر
صحافية بأنها قد تسجل خسائر
قياسية بقيمة  230مليار ين (2.2
مليار دوالر) خــال العام المالي
المقرر انتهاؤه في مارس .2021
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،استقر
مؤشر نيكي عند  23485نقطة،

الطعن باالنتخابات األميركية خطر أمام األسواق
كـ ـش ــف س ـت ـي ــن ج ــاك ــوبـ ـس ــن ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشؤون االستثمار لدى "ساكسو
ّ
بنك" ،بأنه ُيرجح حدوث سيناريو الطعن
بنتائج االنتخابات الرئاسية ،السيما مع
رفــض ّ
أي من الطرفين اإلق ــرار بخسارته
ُ
للسباق االنتخابي ،األمر الذي سيفضي
إلى فترة من الغموض واالضطراب الذي
سيسود األسواق المالية.
وفي إطــار حديثه أثناء جلسة إحاطة
استضافها ساكسو بنك أمس ،وجمعته
م ــع جـ ــون هـ ـ ــاردي رئ ـي ــس اس ّـتــراتـيـجـيــة
ّ
الفوركس ،أكــد جاكوبسن بأنه ال يعتقد
ب ـق ــدرة نـتــائــج االن ـت ـخــابــات عـلــى إح ــداث
ّ
أي أثر كبير ومستدام على االقتصاد أو
ّ
أس ــواق األس ـهــم األمـيــركـيــة ،بينما رجــح
مــرور السوق بحالة من التقلب في حال
الطعن بنتائج االنتخابات الرئاسية.
ُ
وقــال بهذا الـصــدد" :تعتبر انتخابات
هــذا العام األكثر إشكالية على اإلطــاق؛
ً
وم ــع ذلـ ــك ،ل ــن ي ـك ــون أث ــره ــا ك ـب ـيــرا على

ً
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـيــة ّأي ـ ــا كـ ــان ال ـف ــائ ــز بـهــا
ّ
فــي الـثــالــث مــن نــوفـمـبــر ،السـيـمــا أن كال
المرشحين سـ ُـيــواصــان العمل لتحقيق
ان ـت ـع ــاش ــة تـ ـط ــال ال ـط ـب ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـث ــري ــة ،ب ـح ـيــث ن ـش ـهــد ع ـ ــودة وازده ـ ــار
الوظائف عالية األجر بالتزامن مع تالشي
ت ـل ــك ال ــوظ ــائ ــف ذات ال ــدخ ــل ال ـم ـتــوســط
والمنخفض.
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال رف ـ ـ ــض ّ
أي مـ ــن ال ـطــرف ـيــن
ِ
االعـتــراف بالهزيمة ،فسنواجه ال محالة
فترة من الغموض الــذي سيدوم من يوم
االنتخابات في الثالث من نوفمبر وحتى
يوم التنصيب في  20يناير المقبل ،مما
ُ
سيسفر عــن اضـطــراب األس ــواق مــع بقاء
ال ـت ــوق ـع ــات ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى ع ـل ــى حــالـهــا
بشكل عام".
ّ
وأشار جاكوبسن إلى أن كال المرشحين
سيقومان على األرج ــح بــدعــم االقتصاد
ّ
دون تـ ـحـ ـفـ ـي ــزه ،وبـ ـ ـ ـ ــأن اق ـ ـت ـ ــراح ب ــاي ــدن
بخصوص زيادة الضرائب على المكاسب

الــرأسـمــالـيــة س ـيــؤدي إل ــى الـضـغــط على
أسواق األسهم على نحو ُ
سيكلف مؤشر
ستاندرد آند بورز 500حوالي  10في المئة
من إيراداته.
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي حـ ـ ــال فـ ـ ــوز ت ـ ــرام ـ ــب ،ي ـتــوقــع
جاكوبسن إقرار التخفيضات الضريبية،
لـكــن مــع مــواصـلــة الـمـعــانــاة عـلــى صعيد
العالقات الدولية .وعالوة على ذلك ،توقع
حدوث التوسعات المالية بصرف النظر
ُّ
عن الطرف الفائز ،مع ترجيح تركيز كل من
جهود االحتياطي الفدرالي واالستجابة
الـنـقــديــة عـلــى مــرحـلــة مــن الـتـعــافــي تطال
الطبقة الثرية.
ّ
وكان جاكوبسن قد أشار إلى أن ارتفاع
ُ
معدالت التقلب والتضخم تمثل أضخم
المخاطر التي تواجهها األســواق ،وتنبأ
ب ـح ــدوث كـلـيـهـمــا عـلــى أرض ال ــواق ــع ،إذ
قــال" :مــن المرجح أن تــزداد حالة التقلب
ف ــي ال ـس ــوق بـسـبــب ع ــدم ك ـف ــاءة ال ـســوق،
وغ ـيــاب اإلص ــاح ــات الـحـقـيـقـيــة -بمعزل

عــن نتيجة االنـتـخــابــات ،وع ــدم اكتشاف
األسعار وظهور االقتصاد المتمحور حول
الطبقة الثرية.
ً
سنشهد ارتفاعا في معدالت التضخم
ب ـس ـب ــب انـ ـخـ ـف ــاض م ـس ـت ــوي ــات اإلنـ ـف ــاق
االستهالكي على السفر وقضاء العطالت
خالل أزمة كوفيد ،19-وزيادة اإلنفاق على
السلع االستهالكية .وبتنا نلمس حاالت
مــن تسييل الــديــون بسبب قـيــام البنوك
الـمــركــزيــة ب ـشــراء ال ــدي ــون الـحـكــومـيــة ،إذ
وص ـل ـنــا إل ــى مــرح ـلــة ن ـق ــوم فـيـهــا بخلق
ُ
معضلة أخالقية تسفر فيها دورة الدعم
السليمة عن سياسة سيئة".
ب ـ ــدوره ،ق ــال ج ــون ه ـ ــاردي" :سـيـكــون
انـ ـتـ ـص ــار بـ ــايـ ــدن ال ـ ــواض ـ ــح والـ ـص ــري ــح
باالنتخابات وحصول الديمقراطيين على
األغـلـبـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ األمـيــركــي
الـسـيـنــاريــو الــوحـيــد ال ــذي ُ
سيمكننا من
تجنب حالة التقلب.

ك ـم ــا اس ـت ـق ــر م ــؤش ــر "ت ــوب ـك ــس"
األوسـ ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا م ـس ـجــا 1618
نقطة ،وارتفعت مؤشرات األسهم
الصينية فــي نـهــايــة الـتـعــامــات
بعد ص ــدور بـيــانــات اقتصادية،
ووسط متابعة مستجدات جائحة
كورونا.
وأظهرت البيانات ارتفاع أرباح
الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـنــاع ـيــة لـخــامــس

شهر على التوالي خالل سبتمبر
على أس ــاس سـنــوي بنحو 10.1
فــي الـمـئــة ،لكنها وت ـيــرة أقــل من
الـمـسـجـلــة ف ــي أغـسـطــس حينما
نمت بنسبة  19.1في المئة.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،كـشــف
مسح لوكالة رويترز أن اقتصاد
ال ـص ـي ــن س ـي ـن ـمــو ب ــأب ـط ــأ وت ـي ــرة
ف ــي  44عــامــا خ ــال  2020بفعل

تــداعـيــات الـجــائـحــة .وف ــي نهاية
الجلسة ،ارتفع مؤشر شنغهاي
ا لـمــر كــب هامشيا بنحو  0.1في
ال ـم ـئــة ع ـنــد  3254ن ـق ـطــة ،بينما
صعد "شنتشن المركب" بنسبة
 0.5في المئة مسجال  2223نقطة.

ثروات أغنى  10أميركيين تراجعت
 14.7مليار دوالر
تراجعت ثروة أغنى  10أشخاص في الواليات
المتحدة بإجمالي  14.7مليار دوالر ،مع انخفاض
ً
األس ـه ــم ف ــي "وول س ـتــريــت" أم ــس األول ،وف ـقــا
لتقديرات "فوربس".
هذا ،وسجل "مارك زوكربيرغ" المدير التنفيذي
لـ"فيسبوك" أكبر تراجع في الثروة بين أغنى 10
مليارديرات في الواليات المتحدة ،فمع انخفاض
سهم شبكة التواصل االجتماعي  2.7في المئة،
تــراجـعــت ثــروتــه بقيمة  2.8مليار دوالر لتصل
إلى  101.8مليار.
بينما ارتفعت ثروة جيف بيزوس األغنى في
العالم والمؤسس ،والمدير التنفيذي لـ"أمازون"
 159مليون دوالر ليصل صافي ثروته إلى 188.8
م ـل ـيــارا ،م ــع ارت ـف ــاع طـفـيــف لـسـهــم ال ـشــركــة عند
اإلغالق ،رغم الموجة البيعية في السوق.
ك ـم ــا ان ـخ ـف ـضــت ثـ ـ ــروة ب ـي ــل غ ـي ـتــس ال ـشــريــك
الـمــؤســس لــ"مــايـكــروســوفــت" بـمـقــدار  1.7مليار
دوالر ،لـتـسـجــل  115.2م ـل ـيــارا ،وخ ـســر الـمــديــر

التنفيذي لـ "تسال" إيلون ماسك  66مليونا فقط
إلى  93مليارا.
لتصل ثروته ً
وتراجعت أيضا ثروة المدير التنفيذي السابق
لـ"مايكروسوفت" ستيف بالمر بمقدار  1.7مليار
دوالر إلى  71.8مليارا ،وانخفضت ثروة الشريك
المؤسس لـ"أوراكل" الري إيلسون بقيمة  2.6مليار
دوالر عند  76.1مليارا.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،تـ ــراجـ ــع ص ــاف ــي ثـ ــروة
المستثمر الناجح وارن بافيت بقيمة  1.5مليار
ً
حاليا إلى  78.9مليارا ،مع انخفاض
دوالر ،لتصل
سهم شركته "بيركشاير هاثاواي"  2.1في المئة.
وكــذلــك هبطت ث ــروة مــؤسـســي "غــوغــل" الري
بيج وسيريجي برين بقيمتي ملياري دوالر و1.9
مليار دوالر على الترتيب ،كما تراجع ثروة وريثة
"وول مارت" أليس والتون بمقدار  635مليون إلى
 66.7مليارا.

ً
ً
«البتكوين» ترتفع  %3وتتجاوز الـ  13400دوالر  193مطارا أوروبيا يواجه خطر اإلفالس
قفزت "بتكوين" خــال ت ــداوالت امــس متجهة
نحو أعلى مستوياتها منذ أعقاب انفجار فقاعة
سوق العمالت االفتراضية عام .2018
وارتفعت البتكوين بنسبة  %3.03إلى 13419
ً
دوالرا ،وفقا لبيانات "كوين ديسك".
لكن ال تزال العملة االفتراضية األكبر في العالم

دون مستوى  13851دوالرا المسجل في السادس
والعشرين من يونيو  ،2019وهو ما إذا تجاوزته
ستكون عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2018
عندما تداولت عند  16932دوالرا.
وتعد البتكوين مرتفعة بحوالي  %25خالل
أكتوبر الجاري ،وبأكثر من  %80هذا العام.

حذر مجلس المطارات األوروبــي من أن
هناك  193مطارا يواجه خطر اإلفالس خالل
األش ـهــر الـمـقـبـلــة ،بـفـعــل تــداع ـيــات جائحة
كورونا.
وقال المجلس ،في بيان صادر أمس ،إن
التهديد المتعلق بإعادة إغــاق المطارات

في أوروبا يشير إلى احتمالية انهيار جزء
كبير مــن نظام النقل الـجــوي ،مــا لــم تتجه
الحكومات الى تقديم الدعم المطلوب.
وأشار إلى أن تلك المطارات مسؤولة عن
توظيف  277ألف شخص ،وتساهم بـ12.4
مليار يــورو في الناتج المحلي اإلجمالي

األوروب ــي ،مبينا أن حركة المسافرين في
المطارات األوروبية تراجعت  73في المئة،
بينما كانت كثافة المسافرين أ قــل بنحو
 75في المئة عن مستويات العام الماضي
بحلول منتصف أكتوبر.

تعاف يحيطه الشك ...ال نهاية سريعة لركود االقتصاد العالمي
ٍ
ينتظر المستثمرون حول العالم خالل األيام
القادمة مزيدا من البيانات التي قد تشير إلى
استمرار التحسن في األداء االقتصادي خالل
الربع الثالث من العام الحالي.
لـكــن ال ــواق ــع يشير إل ــى أن ــه رغ ــم التعافي
الـنـسـبــي الـ ــذي حـقـقــه ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي
على مــدار األشـهــر الماضية مــن ضربة وبــاء
"كوفيد ،"19-فإن األزمة ربما ال تزال بعيدة عن
النهاية الحاسمة.

بيانات قوية بداية من شهر مايو.
 م ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـع ـلــن م ـك ـتــب الـتـحـلـيــلاالقـتـصــادي األميركي الـيــوم ال ـقــراءة األولية
للناتج المحلي اإلجـمــالــي عــن الــربــع الثالث
مــن الـعــام الـحــالــي ،وســط توقعات بتسجيل
نمو قياسي.
 وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن االق ـت ـصــاداألميركي ربما توسع بوتيرة سنوية تبلغ 32
بالمئة في الفترة بين شهري يوليو وحتى
سبتمبر الماضي ،في أفضل أداء فصلي على
اإلطالق.

 عانى العالم رك ــودا اقتصاديا تاريخيافي الربعين األول والثاني من العام الحالي،
بفعل إجراءات اإلغالق الوطني وقرارات البقاء
فــي ال ـم ـنــازل لــوقــف تفشي ف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
 لكن مع تخفيف تدابير اإلغ ــاق وعــودةاألعمال تدريجيا في معظم دول العالم ،بدأت
األنشطة االقتصادية في التعافي من االنهيار
القياسي ،خاصة مع الدعم المالي والنقدي
الذي تجاوز  12تريليون دوالر.
 ع ــاد ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي لـلـتــوســع فيم ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـنــاش ـئــة
بحلول شهر يونيو الـمــاضــي ،مــع استعادة
المستهلكين شهيتهم لإلنفاق بدعم تدابير
التحفيز الحكومية وعـ ــودة أمــاكــن الترفيه
والتسوق لفتح أبوابها من جديد.
 أظ ـه ــرت ب ـيــانــات رسـمـيــة ت ــراج ــع مـعــدلالبطالة في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو
وبعض االقتصادات المتقدمة والناشئة ،وسط
صعود لمبيعات التجزئة واألنشطة الصناعية
والخدمية.
 ق ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس االحـتـيــاطــيال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد ك ـ ــاري ـ ــدا إن ال ــرك ــود
االقتصادي في الواليات المتحدة ،الذي بدأ في
مارس الماضي ،ربما انتهى بالفعل ،مع ظهور

عودة القلق من جديد

إشارات إيجابية للتعافي

 رغ ــم ال ـب ـيــانــات اإلي ـجــاب ـيــة الـمـعـلـنــة فياألشهر الماضية ،فإن الصورة اإلجمالية بدأ
يتخللها الكثير من الضبابية والشك تجاه
الوضع الحالي والمستقبلي.
 في الواليات المتحدة مثال ،أظهر تقرير"بـيــغ ب ــوك" ال ـصــادر عــن مجلس االحتياطي
الفدرالي أن االقتصاد نما بوتيرة من ضعيفة
إلــى معتدلة في شهر سبتمبر الماضي ،في
إشارة إلى تباطؤ التعافي من ضربة الوباء.
 وحتى النمو القياسي المتوقع في الربعال ـثــالــث م ــن ه ــذا ال ـع ــام ل ــن يـمـكـنــه تـعــويــض
االنكماش التاريخي لالقتصاد األميركي في
الــربـيــع ،والـبــالــغ  31.4بالمئة ،ليظل الناتج
ً
الـمـحـلــي ي ـقــل  4بــالـمـئــة ت ـقــري ـبــا ع ــن ذروت ــه
المسجلة في نهاية عام .2019
 م ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـص ـع ــود وال ـه ـبــوطيـخـتـلـفــان ح ـتــى ف ــي حـ ــال تـ ـس ــاوي الـنـسـبــة
ً
المئوية ،فمثال إذا انخفض سعر سهم قيمته
 100دوالر بنسبة  30بالمئة ،فإنه سيقف عند
ً
 70دوالرا ،لكن في حال صعوده بنفس النسبة
ً
ً
الحقا فإنه سيرتفع لـ 91دوالرا فحسب.
 بــالــرغــم م ــن ت ــراج ــع م ـعــدل ال ـب ـطــالــة فيالــواليــات المتحدة لمستوى  7.9بالمئة في

سبتمبر الماضي مقارنة بذروة تجاوزت 14.7
بالمئة في أبريل ،فإنه ال يزال أكثر من ضعف
المسجل قبل الوباء عند  3.5بالمئة ،مما يعني
بقاء ماليين األميركيين عاطلين عن العمل.
 بينما في أوروبــا ،أظهرت بيانات أوليةأن الـنـشــاط االق ـت ـصــادي فــي منطقة الـيــورو
ً
عــاد لــدائــرة االنكماش مـجــددا خــال أكتوبر،
ألول مرة في  4أشهر ،بفعل تراجع أداء قطاع
الخدمات.
 أشارت البيانات األخيرة إلى تراجع ثقةالشركات ألدنى مستوى منذ شهر مايو ،وسط
تجدد تسارع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
في بعض البلدان األوروبية.
 رغـ ــم أن االن ـك ـم ــاش ف ــي م ــؤش ــر مــديــريالمشتريات المركب في منطقة اليورو يبدو
ً
أقل كثيرا مقارنة بالمسجل في أبريل ومايو
الماضيين ،فإنه يمثل إشارة تحذيرية لما قد

تتجه إليه القارة العجوز في الفترة المقبلة،
الركود المزدوج.
وهو خطر
ّ
 بــالـفـعــل ،تــوقــع وزي ــر الـمــالـيــة الفرنسيبــرونــو لــو مـيــر انـكـمــاش اقـتـصــاد ب ــاده في
الربع األخير من هذا العام ،في حين أشار بنك
باركليز إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة قد
يعاني ركودا في إجمالي العام الحالي أسوأ
ً
مما كان متوقعا في يونيو الماضي.
 ت ـبــدو الـصـيــن حــالــة اسـتـثـنــائـيــة بشكلواضح مع نجاحها في التعافي االقتصادي
مــن تداعيات الــوبــاء ،بدعم إج ــراءات احتواء
الفيروس ،عبر التوسع في االختبارات وتدابير
اإلغالق المشددة.
 ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــام ،ي ـت ــوق ــع أن ي ـت ـب ــاط ــأ نـمــواالقتصاد العالمي إلى  3.5بالمئة على المدى
المتوسط ،مما يعني إنتاجا مفقودا يعادل
 28تريليون دوالر على مدار السنوات الخمس

المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة قبل ظهور
"كوفيد ."19 -

سيادة عدم اليقين
 تبرز إشــارات عــودة المعاناة لالقتصادالعالمي في تجدد القلق حيال ارتفاع حاالت
ً
اإلصــابــة بالفيروس م ـجــددا فــي بعض دول
العالم ،وسط انتهاء أثر تدابير التحفيز التي
استهدفت دعم األسر والشركات.
 شـهــد نـصــف ال ـكــرة األرض ـي ــة الـشـمــالــي،خاصة في الواليات المتحدة وأوروبا ،تسارعا
ملحوظا لحاالت اإلصــابــة الجديدة بالوباء
خالل األيام الماضية ،وسط حديث متزايد عن
موجة ثانية من الفيروس.
 أظهرت بيانات أميركية أن عدد الحاالتالجديدة للمصابين بفيروس كورونا سجل

مستوى قياسيا في األيام الماضية أعلى 83
ألف حالة يومية ،متجاوزا الــذروة المسجلة
في يوليو الماضي.
 وفي أوروبا ،تسبب تسارع حاالت اإلصابةبالفيروس التاجي لمستويات قياسية في
بـعــض ال ــدول إل ــى ف ــرض ب ـلــدان ،مـثــل فرنسا
وألمانيا وهولندا وإسبانيا وغيرها ،تدابير
لوقف تفشي الوباء.
 رغ ــم أن ــه مــن الـمــرجــح أن تظهر بياناتً
ً
الربع الثالث من العام الحالي نموا قياسيا
للناتج المحلي في منطقة اليورو ،فإن تقديرات
المحللين تشير إلى العودة إلى االنكماش في
آخر ثالثة أشهر من هذا العام.
 ي ــرى ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي أن الــركــوداالقتصادي العالمي الذي قد يكون أقل حدة من
ً
المتوقع سابقا هذا العام ،لكنه ال يزال عميقا،
ومن المرجح أن يكون الطريق للتعافي طويال
وغير منتظم أو مؤكد.
 م ــع ت ـح ـس ـيــن الـ ـصـ ـن ــدوق رؤيـ ـت ــه ألداءاالقتصاد العالمي هذا العام بتوقع انكماش
ً
ً
 4.4بالمئة ،بــدال من  5.2بالمئة سابقا ،فإنه
قلص تـقــديــراتــه للتعافي فــي ع ــام  2021مع
اسـتـمــرار أزم ــة ال ــوب ــاء ،وم ـحــذرا مــن خطورة
اإلنـ ـه ــاء ال ـم ـب ـكــر ل ـتــداب ـيــر الـتـحـفـيــز الـمــالــي
والنقدي.
ّ -ال ي ــزال الـلـقــاح المرتقب ضــد الفيروس
يمثل الخيار الوحيد لضمان تعافي االقتصاد
العالمي من ضربة "كورونا" بشكل مستدام،
وإن ـه ــاء م ـخ ــاوف ظ ـهــور م ــوج ــات أخـ ــرى من
ال ــوب ــاء ،وس ــط اسـتـمــرار ال ـم ـحــاوالت الرامية
لتطوير عالج فعال.
 يعني انتهاء أثر التدابير التحفيزية وبقاءتهديد الـفـيــروس ،اسـتـمــرار احتمالية عــودة
تدابير اإلغــاق في بعض دول العالم ،وتأثر
خطط األفراد والشركات لإلنفاق واالستثمار،
ً
مما قد يعيد االقتصاد للمربع صفر مجددا.
«أرقام»

ثقافات
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أكد فادي قدسي أن الفن التجريدي
يطلق العنان للتخيل والتفكير
ً
والتشكيل ،معتبرا أن الجوائز ال تكمن
في قيمتها المادية.

21

يؤكد الموسيقار غنام الديكان أن فرقة
التلفزيون في خطر وال تلقى االهتمام،
ً
مشيرا إلى أن األغنية الكويتية لم تفقد
هويتها.

21

تواصل «البا» ورش وبرامج «المالذ
ً
المسرحي» ،إذ انتهت أخيرا من ورشة
«ماكياج المؤثرات الخاصة» للفنانة
أماندا ماري شايفر.

تقدم محدود في تمثيل األقليات
بالمسلسالت األميركية
بيري و حايك وويل سميث تفوقوا باألفالم أكثر من األعمال التلفزيونية
أ ظ ـه ــر ت ـق ــر ي ــر ن ـش ــر ح ــد ي ـث ــا أن نـسـبــة
ال ـن ـس ــاء واألقـ ـلـ ـي ــات ب ـيــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن فــي
ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة
تـ ـ ـ ــوازي ت ـق ــري ـب ــا حـ ـج ــم حـ ـض ــوره ــم فــي
ال ـم ـج ـت ـمــع ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـ ــزال م ـتــدن ـيــة فــي
مواقع المسؤولية بالقطاع.
ومــن الـنـجــوم والـنـجـمــات هــالــي بيري
وسـ ـلـ ـم ــى ح ــاي ــك ووي ـ ـ ــل س ـم ـي ــث وم ـي ـنــا
مـ ـسـ ـع ــود ،وغـ ـي ــره ــم ال ـك ـث ـي ــر تـ ـف ــوق فــي
ا لـسـيـنـمــا ،و ل ــم يــأخــذوا فــر صـتـهــم كاملة
في الدراما التلفزيونية أو المسلسالت
اليومية.
وخ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر ب ـش ــأن ال ـت ـن ــوع فــي
هوليوود ،الصادر عن جامعة كاليفورنيا
ب ـل ــوس أ ن ـج ـل ــس ،إ لـ ــى أن  35ف ــي ا ل ـم ـئــة
م ــن األدوار ا لــر ئـيـسـيــة ف ــي ا لـمـسـلـســات
التلفزيونية العام الماضي أداها ممثلون
من أقليات إثنية أو ثقافية ،بينما تمثل
ه ــذه األق ـل ـي ــات  40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـكــان
الواليات المتحدة.
وتولت نساء  45في المئة من األدوار
ا لــر ئـيـسـيــة ،و تـصــل نسبتهن إ لــى  49في
المئة في الفيديو عند الطلب ،في المقابل

ال يـسـتـحــوذ أف ــراد األق ـل ـيــات س ــوى على
 8ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـنــاصــب اإلداريـ ـ ــة أو
الكوادر العليا في قطاع التلفزيون ،كما
أن أ قــل مــن ثلث هــذه المناصب تشغلها
نساء.
وق ـ ـ ــال ع ــال ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،فـ ــي جــام ـعــة
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا بـ ـل ــوس أنـ ـجـ ـل ــس دارنـ ـي ــل
هانت ،المشارك في إعداد التقرير" ،ثمة
تقدم كبير للنساء واألشخاص من ذوي
البشرة الملونة أمام الكاميرا" ،مضيفا:
" لــأ ســف ،لــم يحصل ا لـتـقــدم عينه خلف
الـكــامـيــرا خـصــوصــا فــي مــواقــع ال ـكــوادر،
حصلت تغييرات بسيطة منذ أن بدأنا
نجمع إحصاء ات قبل  5سنوات".
ك ـمــا أن أك ـث ــر م ــن ث ـلــث ال ـم ـك ــاف ــآت فــي
ح ـف ـلــة ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز إيـ ـم ــي ،ال ـم ــوازي ــة
بــأهـمـيـتـهــا تـلـفــزيــونـيــا ج ــوائ ــز أوس ـكــار
سـيـنـمــائـيــا ،ذه ـبــت إل ــى مـمـثـلـيــن س ــود،
وهو رقم قياسي ،غير أن تقرير جامعة
كاليفورنيا يشير إلى أن أفراد األقليات
األخرى (المتحدرون من أصول أميركية
ال تـ ـيـ ـنـ ـي ــة أو آ س ـ ـيـ ــو يـ ــة أو م ـ ــن ا ل ـس ـك ــان
األصليين) ال يزالون غير ممثلين بنسبة

كافية في التلفزيون .كذلك ال يزال الرجال
البيض يهيمنون على مراكز المسؤولية.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت آنـ ـ ــا كــري ـس ـت ـي ـنــا
را مــون ،المشاركة في إ عــداد التقرير ،أن
ه ــذا ال ـن ـقــص ف ــي ع ــدد األشـ ـخ ــاص ذوي
ال ـب ـش ــرة ال ـم ـل ــون ــة ب ـي ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـعـلـيــا
"ي ـطــرح إش ـكــال ـيــة" ،ألن بـعــض الـحـبـكــات
التلفزيونية " قــد تبتعد عــن األ صــا لــة أو
يمكن أن تكتب بطريقة كاريكاتورية".
وح ـ ـلـ ــل الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـت ــي
عـ ــرض ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
األ مـيــر كـيــة بـيــن  2017و ،2019و تــو صــل
إلـ ــى الـ ـخ ــاص ــات ع ـي ـن ـهــا ال ـ ـصـ ــادرة فــي
تقرير مشابه أجري مطلع العام الحالي،
وتناول اإلنتاجات السينمائية.
(أ ف ب)

سلمى حايك

هاري ستايلز

جيمس راندي

كريس هيمسوورث

هيمسوورث يختار األماكن الغريبة لليوغا وفاة الساحر العالمي جيمس راندي
ً
شارك النجم العالمي كريس هيمسوورث ( 37عاما) ،بفيديو جديد عبر حسابه الخاص بأحد
مواقع التواصل االجتماعي.
واختصر كريس بالفيديو األماكن المتعددة والغريبة التي يمارس فيها رياضة اليوغا
والتأمل واالسترخاء ،كالطبيعة والبحر والجبل وغيرها.
َّ
ونشر هيمسوورث عدة وضعيات في رياضة اليوغا ،وعلق" :أعتقد أن الوقت حان لالبتعاد
ً
عن ...حسنا .مهما كان هذا العام ،فأنا متحمس لمشاركة سلسلتي الجديدة من األفكار التي
تجعلنا إيجابيين ،وعلى األرجح لن تجعل عام  2020أسوأ ،وال وعود حتمية رغم ذلك".
وتأتي هذه المبادرة ،بعدما شهد العالم في هذه السنة العديد من الضغوط ،خصوصا بسبب
"كورونا" ،التي مازالت تفقد الحياة اليومية لإلنسان في أي بقعة من العالم الحيوية والنشاط
والتعاون الذي كان سابقا قبل األزمة الصحية.

ً
عن ُعمر يناهز الـ 92عاما ،توفي الساحر الكندي -األميركي جيمس راندي ،الذي اشتهر
َ ْ
ببراعته في سحر االختفاء ،وتشكيكه في صدقية من كان يصفهم بدجالي الخوارق.
مؤسسة الساحر الراحل نعته ببيان أبدت فيه "الحزن الشديد لإلعالن عن وفاة جيمس
راندي ،بسبب مشاكل تتعلق بعمره".
ُ
وعرف راندي بأسماء عدة ،منها" :زو ران" و"برينس إيبيس" و"تيليباث" و"راندال العظيم"،
ً
َّ
وكان متخصصا في سحر االختفاء .وقد حطم الرقم القياسي للوقت الذي أمضاه الشهير
ً
هــاري هاوديني في نعش مغلق مغمور بالماء ،إذ بقي  55دقيقة محبوسا داخــل كتلة من
الجليد.
وذكــرت تقارير إعالمية ،أن رانــدي ُعولج في السنوات األخيرة من مرض السرطان ومن
مشاكل في القلب.

هاري ستايلز يطرح أغنية «»Golden
أصدر النجم العالميهاري ستايل ز أغنيته الجديدة " ،"Goldenالتي َّ
صورها على
طريقة الفيديو كليب ،على قناته الرسمية بـ"يوتيوب".
وبـعــد وقــت قليل على طــرحـهــا ،استطاعت األغـنـيــة أن تقترب مــن نصف مليون
مشاهدة.
وكان هاري استغل فترة الحجر المنزلي الذي خضع له للحد من انتشار فيروس
كورونا ،لتعلم اللغة اإليطالية ولغة اإلشارة ،في خطوة الفتة ،وفقا لما أفادته تقارير
إعالمية.
وعلى صعيد آخر ،كان ستايلز طرح أخيرا فيديو كليب أغنيته " ،"Fallingعلى قناته
بـ"يوتيوب" ،حيث يسعى دوما للوصول إلى درجة متقدمة من المنافسة بين مشاهير
الغناء العالمي ،ليحظى بالجوائز الشتوية ،وليرفع تصنيفه في "بيلبورد" أيضا.

دريك يطلق ألبومه الجديد «Certified
ً »Loverالعام المقبل
Boy
ً
ً

طرح مقطعا تشويقيا تزامنا مع عيد ميالده الـ 34
أف ــادت تقارير إعالمية بــأن النجم
العالمي دريــك نشر تفاصيل جديدة
حـ ــول أل ـب ــوم ــه ال ـج ــدي ــد "Certified
ً
 ،"Lover Boyوطرح فيديو تشويقيا
ً
لأللبوم مدته دقيقة ،تزامنا مع عيد
ميالده ال ـ  ،34وعــرض فيه أبــرز أعماله
على مــدار مسيرته ،وفي نهاية الفيديو
كشف أن موعد إطالق األلبوم الجديد هو
 21يونيو .2021
ً
وكــان دريــك أعلن طرحه قريبا ألبوم
" "Certified Lover Boyألول مرة ،عندما
أصــدر األغنية الرئيسية "Laugh Now،
 ،"Cry Laterالتي شارك فيها مغني الراب

"ليل دورك" في أغسطس الماضي ،لكنه
فضل التريث للعام المقبل ،ليتحقق له
االنتشار األوســع بين متابعيه ومحبي
أغنياته.
وولــد أوبــري دريــك غــراهــام المعروف
باسم دريك ،في  24أكتوبر  ،1986وأصبح
ً
م ـع ــروف ــا ع ــن ط ــري ــق لـعـبــه دور جيمي
بروكس في المسلسل الكندي Degrassi:
 ،The Next Generationوفي عام 2009
ً
وق ــع ع ـقــدا مــع شــركــة يــونــغ مــانــي التي
يملكها ليل وين ،وفي نوفمبر من نفس
العام أعلن ليل ويــن ،في بيان ،االنتهاء
من ألبوم دريــك ،وكــان عنوانه "أشكرني

ً
الح ـق ــا" ،وق ــد أصـ ــدره فــي يــونـيــو ،2010
واحتل األلـبــوم المركز األول في ترتيب
األلبومات األميركية بيلبورد  ،200وحاز
ج ــائ ــزة الـبــاتـنـيــوم م ــن راب ـط ــة صناعة
التسجيالت األميركية.
ثــم أص ــدر دري ــك ألـبــومــه االسـتــوديــو
ً
الثاني بعنوان " ،"Take Careوأيضا كان
ً
مـقــررا أن يصدر البوم دريــك MIXTAPE
 ،R & Bفي المستقبل الى جانب األلبوم
بالتعاون مع ليل وين ،ولكن تم تأجيله
ألسباب مختلفة.
وعمل دريك مع العديد من الفنانين في
مجال الهيب هوب ،مثل ليل وين ،جيزي

يونغ ،كاني ويست ،إمينيم ،مس رانا نانا،
ً
جي زي ،وشارك أيضا مع فنانين آخرين
فــي مـجــاالت أخ ــرى ،مثل ريـهــانــا ،نيكي
ميناغ ،أليشيا كيز ،وتم ترشيحه لجوائز
غرامي ،وتم اختياره ألداء مراسم الغرامي
 ،2010وفازت شركة دريك لإلنتاج بالعديد
من الجوائز ،منها جائزتان من غونو ورد
ألفضل مغني راب جديد عام .2010

دريك في إحدى حفالته الصاخبة
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قدسي :من أهم أدوات المصور معرفته وثقافته
فوتوغرافي مصري يحتفي بمعرضه «ما بين الضوء والعمارة»

رسالة لعزيز!

ً
يجيد تثبيت الزمن عند لحظة فارقة يكمن في جوفها الجمال ،ويبرع في سرد حكايات الماضي وروعة األبنية عبر التقاطه صورا بديعة
تبرز فن العمارة ،لذا يرى ِّ
المصور الفوتوغرافي فادي قدسي أن الصورة لحظة يجري اختطافها من الزمن.
ً
وبمناسبة افتتاح معرضه "ما بين الضوء والعمارة" ،الذي يستضيفه "غاليري نوت" في القاهرة ،أجرت ًلـ"الجريدة" حوارا معه ،أكد فيه
قدسي أن الفن التجريدي – الذي يتميز فيه كفنان – يطلق العنان للتخيل والتفكير والتشكيل ،معتبرا أن الجوائز ال تكمن في قيمتها
المادية ،بل إن العمل الفائز يسهم في تقديم الفنان للساحة الفوتوغرافية ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

الفن التجريدي
يطلق العنان
للتخيل والتفكير
والتشكيل

● مـتــى ب ــدأ عـشـقــك لـلـصــورة؟
وكيف طــورت أدوات ــك ومهاراتك
الحتراف مجال الفوتوغرافيا؟
منذ عام  2002من خالل مجلةً
ثقافية عــرضــت ص ــورا للمصور
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي رال ـ ـ ـ ـ ــف جـ ـيـ ـبـ ـس ــون،
علقت في ذاكــرتــي ،ومــن هنا بدأ
ال ـع ـش ــق واسـ ـتـ ـم ــرت م ـشــاهــدتــي
للفوتوغرافيا حـتــى ع ــام ،2010
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا قـ ـ ـ ـ ــررت شـ ـ ـ ـ ــراء ك ــامـ ـي ــرا
صغيرة كتجربة لكن قبل شرائها
درس ــت الـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي
دراســة ذاتـيــة لمعرفة خصائص
الكاميرا التي سأشتريها ،لتكون
م ـنــاس ـبــة لـمـتـطـلـبــاتــي كـمــرحـلــة
بداية ،فكانت كاميرا "كومباكت"
صغيرة وتـطــورت حتى حصلت
على واحدة احترافية ،وفي 2013
كــانــت بــدايــة احـتــرافــي التصوير
ك ـمــدرب تـصــويــر وإضـ ــاءة بأحد
المراكز المتخصصة ،وفي الوقت
ذاته عملت في استوديو مدة عام،
وهــي محطة مهمة فــي مشواري
ُ
أدوات الـ ـمـ ـص ـ ِّـور هــي
ال ـم ـه ـن ــي.
ثقافته ومعرفته الفوتوغرافية
ومعرفته مدى اإلمكانات المتاحة
فــي ي ــده ال ـتــي تـحـقــق لــه غــرضــه،
وبناء عليه يخطط الحتياجاته
المقبلة كفنان.
● التصوير الفوتوغرافي فن
تثبيت الزمن إلبداع لقطة تعيش
ً
طـ ــويـ ــا ...إل ــى أي م ــدى يتحقق
ذلك معك؟
-الـ ـص ــورة ه ــي ال ـل ـح ـظــة الـتــي

نـخـتـطـفـهــا م ــن ال ــزم ــن لـتـشـكـيــل
ال ـض ــوء ف ــي ال ـت ـكــويــن الـمـنــاســب
لـ ـم ــوض ــوعـ ـن ــا ،وي ـخ ـت ـل ــف األمـ ــر
مــن مــوضــوع آلخــر ،فعلي سبيل
المثال في تصوير الشارع ربما
إع ــدادت ــي الـســريـعــة ت ـكــون مهمة
لثبيت الزمن للحظة التي أراهــا
أو ربما تكون بطيئة اإلع ــدادات
لـتـعـمـيــق اإلح ـ ـسـ ــاس بــال ـحــركــة،
ً
لـ ـكـ ـن ــي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ـي ـ ــا ل ـل ـت ـص ــوي ــر
ال ـم ـع ـم ــاري أو االسـ ـت ــودي ــو .في
التصوير المعماري على سبيل
ال ـم ـثــال تـخـتـلــف طـبـيـعــة الـضــوء
وال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــط ف ـيــه
الصورة ،وقد يجري التعامل مع
الـضــوء مــن خــال بعض الفالتر
الـتــي تنقل ال ـصــورة إل ــى منطقة
زم ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ـت ـصــويــر
ً
عـمــومــا أن ــت كـمـصــور تـعـمــل في
زمن خاص بك اللتقاط صورة.

منظور جديد
● حدثني عن معرضك المقام
ً
حاليا في "غاليري نوت" بعنوان
"ما بين الضوء والعمارة"
هـ ـ ــو إع ـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة ل ــرؤي ــةمفردات المكان مع الضوء وظالله
أو إعادة تشكيل في بعض صور
أخ ـ ــرى م ــا ب ـيــن ت ـجــريــد أو دمــج
مــع ال ـض ــوء ،إذ إن رؤي ــة الـمـكــان
بمنظور جديد أو اختيار الزوايا
غـيــر الـمـعـتــادة أم ــور قــد تختلف
من توقيت آلخر أو من فترة ذات
ثقافة فوتوغرافية إلى أخرى .من

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

هنا جرى اختيار االسم من شقين
ما بين المعماري والضوء.
● كـ ـي ــف و جـ ـ ـ ــدت ردود ف ـعــل
ال ـج ـم ـه ــور والـ ـنـ ـق ــاد م ـم ــن زاروا
المعرض؟
ً
رائ ـ ـع ـ ــة ج ـ ـ ــدا وم ـن ـه ــا ت ـعــرفان ـ ـط ـ ـبـ ــاع الـ ـمـ ـش ــاه ــد الـ ـمـ ـت ــذوق
لـلـفــو تــو غــرا فـيــا أو المتخصص
في المجال المعماري أو األثــري
أو ال ـ ـت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــي ،فـ ـلـ ـك ــل م ـن ـهــم
اهتمامه ورؤيـتــه لـلـصــورة ،ورد
ّ
للمصور
الفعل بالتأكيد يضيف
ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل رؤى مـخـتـلـفــة
للعمل الفني الواحد.

تجسيد الضوء
● لك تجارب ثرية في التصوير
الـمـعـمــاري ،مـثــل تـصــويــر أعـمــال
ال ـف ـنــان حـســن ف ـت ـحــي ...مــا ال ــذي
يـمـيــز ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـتـصــويــر
بالنسبة لك كفنان؟
م ـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـع ـم ــار ي ـجــرياس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ والـ ــزمـ ــن
وانـ ـعـ ـك ــاس ــه ع ـل ـي ــه ع ـل ــى ال ـم ــدى
ال ـطــويــل ,وع ـلــى ال ـم ــدى الـيــومــي
يـعـكــس طــريـقــة تـجـسـيــد الـضــوء
لــه مــن ال ـشــروق إل ــى ال ـغــروب مع
تـجـســد تـفــاصـيـلــه وظ ــال ــه .نمر
ً
بالمعمار ويمر الزمن بنا جميعا.
● ماذا يعني لك :اللون والضوء
والظل؟

فادي قدسي
ت ـس ـق ــط اإلضـ ـ ـ ــاءة ع ـل ــى أح ــدجــوانــب الـشــيء ال ـمــراد تصويره
فيرتسم الظل في االتجاه اآلخر،
وي ـن ـع ـك ــس ال ـ ـلـ ــون عـ ـل ــى ال ـع ـيــن
والعدسة فيتجسد.

صور تجريدية
ً
● حدثنا أيـضــا عــن اهتمامك
بالفن التجريدي ،Abstract art
وما الذي أضافه لك كفنان؟
 الـ ـف ــن ال ـت ـج ــري ــدي ل ــه م ــذاقخـ ـ ـ ـ ــاص مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــه
بالتفاصيل وا سـتـخــا صـهــا في
ص ــورة مستقلة وتحويلها إ لــى
وحـ ـ ــدة ب ـن ــائ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة .رب ـمــا
يـتـحـ ّـول الـعـمــل الــواحــد إل ــى عــدة
صــور تـجــريــديــة وعـنــدمــا يجري
تجميعها ّ
تتكون الصورة األكبر...
ال ـف ــن ال ـت ـجــريــدي يـطـلــق لـلـفـنــان
الـعـنــان بـمــا يسمح لــه بالتخيل
والتفكير والتشكيل.

● حصدت العديد من الجوائز،
مــا أهـمـهــا؟ وم ــا أهـمـيــة الـجــائــزة
بالنسبة للفنان؟
الجائزة ال تكمن في قيمتهاِّ
المصور
الـمــاديــة فـقــط ،بــل تـقــدم
مــن خ ــال عـمـلــه الـفــائــز للساحة
ً
الـفــوتــوغــرافـيــة ،س ــواء محليا أو
خـ ــارج حـ ــدود ال ــوط ــن .وم ــن أهــم
ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي حـصـلــت عـلـيـهــا:
جائزة "ساقية الصاوي" ،وجائزة
"ت ــراث ــي" لـلـتـنـسـيــق ال ـح ـض ــاري،
وجائزة "عبدالفتاح رياض".
● ما المشروع الفني الجديد
ال ــذي سـتـبــدأ الـتـجـهـيــز لــه خــال
الفترة المقبلة؟
ً
ح ــالـ ـي ــا أحـ ـ ــاول االسـ ـت ــرخ ــاءقليال بعد هــذا الـمـعــرض ،وعلى
الرغم من ذلك استيقظت في اليوم
التالي ليوم افتتاح المعرض ولم
يكن في عقلي سوى سؤل واحد:
ما مشروعي للمعرض القادم؟!

المعمار يساعد
على استعراض
التاريخ والزمن

من اعمال قدسي

ّ
كارثة برلين تجدد المطالبات بعودة «رأس نفرتيتي»
ُ
ً
َ
توابيت فرعونية ش ِوهت بسائل زيتي ترك عليها بقعا واضحة

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ع ــادت حـمـلــة "عـ ــودة الـخـمــس ال ـك ـبــار" ،ال ـتــي سبق
ّ
الشماع قبل
أن أطلقها خبير اآلثــار المعروف بسام
سنوات ،للمطالبة باستعادة خمس قطع أثرية نادرة
ً
خرجت من مصر تاريخيا ،واستقرت في متاحف دول
أوروبية ،وعلى الرغم من المطالبات المصرية المتكررة
بإعادتها ،ذهبت جميعها ســدى ،وبقيت هذه القطع
ً
الفريدة كالطيور المهاجرة قصرا ،تعيش في جنبات
ً
متاحف أجنبية ،وتدر ماليين الدوالرات سنويا ،بينما
ال يستفيد منها أصحابها األصليون!
ً
أمــا سبب عــودة هــذه الحملة إلــى الواجهة مجددا،
ً
فهو تلك الكارثة التي وقعت أخيرا في ألمانيا ،حين
تعرضت عشرات القطع األثرية ،بينها توابيت مصرية،
لـتـخــريــب مـتـعـمــد ف ــي ج ــزي ــرة الـمـتــاحــف بــالـعــاصـمــة
األلمانية برلين ،وهي المدينة التي تضم متحف برلين
وبداخله الملكة األسيرة نفرتيتي ،بتمثالها النصفي
الشهير ،الــذي هــو أحــد القطع الخمس الكبيرة التي
تطالب بـ"حق العودة".

ّ
تجددت المطالبات بضرورة
عودة تمثال الملكة المصرية
القديمة نفرتيتي من المتحف
الجديد في برلين ،بعد
ّ
تعرض قطع أثرية تنتمي إلى
الحضارة المصرية القديمة،
لتخريب متعمد في جزيرة
المتاحف بالعاصمة األلمانية،
في وقت ترفض الدولة
األوروبية إعادة التمثال
سائل زيتي
الفرعوني النادر إلى وطنه
األم ،بحجة الخوف عليه من
وكانت شرطة برلين أكدت ،قبل أيام ،تقارير واردة
التهشم حال جرى نقله من
من صحيفة "دي تسايت" ،وإذاعة ألمانيا حول الكارثة
التي تعرضت لها اآلثار الفرعونية هناك ،لكنها لم تدل
مكانه.

بمزيد من التفاصيل عن الواقعة والدوافع.
وبحسب تقارير إعالمية ،فقد وقعت التلفيات في
الثالث مــن أكتوبر ال ـجــاري ،لكن لــم يجر اإلع ــان عن
الــواقـعــة حينئذ ،حيث جــرى رش نحو  70قطعة في
مـتـحــف ب ـيــرغــامــون ،والـمـتـحــف ال ـجــديــد ،والـمـعــرض
الوطني القديم ،ومواقع أخرى بسائل زيتي.
وقــالــت الصحيفة األلمانية ،التي فجرت القضية:
"يعد هــذا إحــدى أكبر الهجمات على األعـمــال الفنية
واآلثار في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب" ،الفتة إلى أن
األعمال المتضررة تشمل توابيت مصرية ،وتماثيل

بسام الشماع

مشاركات قياسية في جائزة
الشيخ زايد للكتاب

متحف بيرغامون

رمز الجمال األنثوي

جزيرة المتاحف

حصاد

حـجــريــة ولــوحــات مــن ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،وق ــد تــرك
ً
السائل بقعا واضحة عليها.

وتعد جزيرة المتاحف أحد مواقع التراث العالمي
لليونسكو منذ عام  .1999وفي بداية هذا الشهر ،احتفل
ً
عاما على تأسيسهُ .
وسمي
متحف بيرغامون بمرور 90
المتحف على اســم أشهر معالمه ،مذبح بيرغامون،
ال ــذي يـعــود تــاريـخــه إل ــى ال ـقــرن الـثــانــي قـبــل الـمـيــاد،
ويـنـتـمــي إل ــى مـقــر إقــامــة مـلــوك بـيــرغــامــون األق ــوي ــاء،
الذين أنشأوا مدينة ثقافية على غرار أثينا في غربي
ما يعرف اآلن بتركيا.
وكــواحــد من المتاحف القليلة في ألمانيا ،يجذب
بيرغامون أكثر من مليون زائر كل عام ،عندما يكون
ً
مفتوحا بالكامل ،وتجذب جزيرة المتاحف التي تضم
ً
أيضا المتحف القديم ومتحف بوده والمعرض الوطني
القديم والمتحف الجديد المعروض فيه تمثال نفرتيتي
الشهير ،ومعرض جيمس سيمون بصفته أحدث مبنى
ً
في الجزيرة نحو  3.1ماليين زائر سنويا.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى الــواق ـعــة ،ي ـقــول الـمــرشــد السياحي
وخبير اآلثار المصري ،بسام الشماع ،لـ"الجريدة" :لقد
آن اآلوان الستعادة آثار مصر الموجودة في الخارج،
ً
خصوصا بعد تعرض كبريات المتاحف األوروبـيــة
لكوارث فادحة من هذا النوع قد تؤدي إلى ضياع إرث
حضاري ال مثيل له ،وال يمكن تعويضه بأية حال.
وج ـ ّـدد الـشـمــاع الـحــديــث عــن أهـمـيــة تفعيل حملة
"الخمس الكبار" ،التي يطالب فيها مع آالف المصريين
الــذيــن جـمــع توقيعاتهم قـبــل س ـنــوات لمطالبة دول
أوروبـيــة بــإعــادة مــا لديها مــن آثــار خرجت مــن مصر
بـطــرق ملتوية وغـيــر شــرعـيــة ،والـقـطــع الـخـمــس هــي:
تمثال نفرتيتي الموجود في متحف برلين ،وتمثال
(حم-إيونو) مهندس الهرم األكبر (موجود داخل متحف

ُيعد تمثال نفرتيتي أحد أشهر األعمال األثرية
المصرية القديمة ،وهــو تمثال نصفي مدهون
من الحجر الجيري ،عمره أكثر من  3300عام،
صنعه النحات المصري تحتمس عام  1345قبل
الميالد ،للملكة نفرتيتي زوجة الفرعون المصري
إخناتون .وقــد جعل هــذا التمثال من نفرتيتي
ً
أحد أشهر نساء العالم القديم ،ورمزا من رموز
ّ
األنثوي.
الجمال

عزيزي عبدالعزيز ،كم أشتاق لرؤياك؟ وكم ّ
يحرك صوتك الرخيم
أوتار قلبي ،كلما اشتقت للكويت ،أحمل عشقي وأجيء ألجلس في
فيء "سدرة العشاق" الوارفة!
عزيزي عبدالعزيز ،أعرف طيب قلبك ،وكأني أنظر اللحظة في
عينيك ،كما ُ
كنت أفعل ،في رابطة األدبــاء حين نلتقي ،وأختلس
ّ
الـنـظــر إل ـيــك ألت ـشــرب بـحــة حــســك لـحـظــة تـتـكـلــم ،وأحـمـلـهــا معي
ألضعها في مقارنة مع عذب صوتك وأنت تغني بخجلك الحيي
"لي خليل حسين"!
عبدالعزيز ،هي منطقة "القبلة" التي احتضنت خطوك األول ،حين
جئت إلى الدنيا عام  ،1939وحين بدأت تتنفس هواها ،وتتشرب
ترابها ،ويسكن روحك رمل الساحل ،حين
الحافيتان عطر
ً
قدماك ً
تقف ناظرا إلى البحر ،مستذكرا كل األهوال التي عاشها الكويتيون
ُ
ُ
وتسكر وأنت
في غبة وظلمة بحار الدنيا ،لحظتها يصعد بك اللحن
تردد "عادت بنا األيام"!
عــزيــزي عبدالعزيز ،أعلم أن "عـلــي" ،أو ربما "عبير" ستقرأ لك
كلماتي هــذه ،وستبسم لحظتها ،فليست المرة األول التي أكتب
لك وعنك ،وألقل لك كأني أبصرك تبتسم ،وصوتك يردد "حبيبي
طال غيابك"!
يا عزيزي ،يا عزير ،كالنا أنت وأنا مشينا ونمشي الدرب نفسه،
هو الدرب الذي جعلك تتوجس خيفة من أن تخبر عائلتك بعشق
روحــك للغناء ،فينبري ذلــك الفنان األجمل "حمد الرجيب" ،لحل
العقبة التي تقف بوجه خطوك األول صوب الموسيقى ،ويقترح
عليك" :لن نعلن أنك عبدالعزيز المفرج ،ولنتفق ،ستكون شادي
الخليج" ،فأي فكرة تراها دارت بخلج الرجيب لحظة أطلق عليك
والدك ،يرحمه الله،
شادي ،ولحظة ربط شدوك بالخليج ،حتى أن
ً
"حلو صوت
:
قائال
سمع صوتك ينطلق من اإلذاعــة فالتفت إليك
ً
المغني!" ،فهل تراه يرحمه الله أراد أن يوصل إليك رأيه وحيا وليس
ً
أدري ،وكأنه يمسد على خوف
تصريحا ،كي يقول ًلك :أنا أدري وال
ً
روحك ،ويطلقك عاليا ،وأنت تبتسم قائال "كفي المالم وعلليني"!
أعلم أنك على فراش مرضك ،لكن دعني أخبرك
عزيزي ،أبا عليّ ،
بأن صوتك ًما زال يضخ العافية في قلوب كل من ًأراد أن يتنشق
َ
فقدمت له كأسا مترعة بالحب
الكويت عبيرا ،وكل من عطش لوطنه
حال"!
والحنين ،وأنت تقول له "حالي
ً
ُ
تعودت أن أناديك بشادي ،وال أظن أحدا
عزيزي عبدالعزيز ،ما
قد ناداك بها ،فشادي الخليج الشاب الخجول الذي ّ
أغانيه
ر
صو
ً
لتلفزيون األبيض واألسود ،ووقف خلف الميكرفون يذوب خجال
ً
الغناء والموسيقى ،هو نفسه ذاك الموسيقار المهيب
وخوفا من ً
الذي قاد فرقا موسيقية ومرددين وراقصين ،ليكتب تاريخ وتراث
وموسيقى .فلقد كان الشاعر عبدالله العتيبي ،يرحمه
وطنه غناء
ً
الله ،يكتب شعرا بنبض قلبه ،وتجلس مع صديق دربك الملحن
غنام الديكان لتتحول كلمات الشعر إلى ألحان وغناء وموسيقى،
وما تلبث أن تشكل تاريخ ووجه وذاكرة الوطن ،صارخة بالدنيا:
"بالدنا الكويت"!
من يعلم أننا نمشي دروب
خير
وأنت
بالله،
مؤمن
بوعلي ،أنت
ً
في طريقنا إلى الفناء .لكن ً ،شيئا ما في روحك وروحي،
حياتنا ً
أدرك باكرا أن بقاء ًالفن يمتلك عمرا أطــول بكثير من عمر وبقاء
صــاح ـبــه ،وأن لـحـنــا م ــا سـيـبـقــى م ــا بـقـيــت أرضـ ــه ،وأن كـلـمــة ما
ستستعصي على المحو ،ولسان حالها يقول "عزيزة"!
العزيز ،أكتب إليك كلماتي ال لشيء إال ألقول ًلك بأنني
صديقي ً
ما زلت عاشقا لصوتك ،وما زال أهل الكويت يهتزون طربا لنغمته،
ّ
وأذكرك بأن طلتك األخيرة على خشبة "مجمع الشيخ جابر األحمد
الثقافي" ،وحدها طلتك وتلويحة يديك ،كانت كافية لتفجر الدمع
فــي الـمــآقــي ،استقبلتك الــدمــوع كما هــو التصفيق ،فهل تعلم يا
أهل الكويت
صديقي لماذا سبق الدمع التصفيق؟ حصل ذلك ألن ّ
وأحـبــابــك مــن كــل م ـكــان ،كــانــوا مشتاقين لــرؤيـتــك ،وه ــز قلوبهم
الفرح تلك اللحظة.
حضورك البهي ،فبلل ُدمع ً
ِّ
المدوخة في
تأملت كثيرا السر وراء تلك النعمة
عزيزي بوعلي،
غنائكِّ ،
وسر قدرتها على إحضار الكويت الوطن األحن واألجمل،
شــيء أشبه برائحة حضن األم ،شــيء من فرجان "جبلة وشــرق"،
البخور ودهن العود والمسك والعنبر وماء الورد ،وربما
شيء من
ً
كل هذا مجتمعا ،وإذا كان كذلك ،فهذا أنت!
عــزيــزي عبدالعزيز ،لــك مني شوقي إلـيــك ،ولــي منك موسيقى
وغناء يعطران خزانة روحي!
دم بخير إن شاء الله.

شعار جائزة الشيخ زايد
تمثال نفرتيتي
 Pelizaeusبمدينة هيلديسهايم بألمانيا) ،وعملة
الملكة كليوباترا (فــي المتحف البريطاني) ،وبردية
"تورين" أقدم خريطة في التاريخ (في متحف تورينو
بإيطاليا) ،وثوب طرخان أول ثوب في التاريخ (موجود
في متحف "بيتري لندن").

عين الملكة
ّ
الشماع أن
وفيما يتعلق بتمثال نفرتيتي أوضــح
ُ
التمثال مصنوع من الحجر الجيري ،واكتشف في 6
ديسمبر  ،1912ويالحظ في التمثال غياب إنسان العين
األسود المستدير من وسط العين اليسرى للملكة ،ما
جعل البعض يظن أن الملكة الجميلة كانت مصابة
بإعاقة بصرية ،لكن هذا غير صحيح ،إذ ال يوجد أثر
في المنطقة الوسطى البيضاء في العين ألي صمغ أو
مادة الصقة ،كما أن علماء آخرين ذهبوا إلى أن إنسان
ً
العين لــم يوضع مــن األص ــل ،وكــان هــذا مـقـصــودا من
الفنان المصري الذي نحت القطعة ،ألنها كانت مجرد
"موديل" يعمل عليه ،ويحاكيه النحاتون ّ
العمال تحت
إشــراف النحات الملكي "دجحوتي – مس" لتدريبهم
على هذه العملية الفنية الدقيقة.

أصدرت جائزة الشيخ زايد للكتاب في اإلمارات بيانا قالت
فيه إنها تلقت مشاركات قياسية في دورتها الخامسة عشرة
( ،)2021-2020بلغت  2349في فروعها التسعة ،بزيادة  23في
المئة عن الدورة السابقة.
وأضــافــت الـجــائــزة ،فــي بيانها ،أن لجنة ال ـقــراء ة والـفــرز
انتهت من تقييم األعمال المتقدمة "خالل سلسلة اجتماعات
افتراضية مكثفة" ،لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية التي تشمل
إعالن القوائم الطويلة لكل فرع اعتبارا من نوفمبر المقبل،
الفتة الى أن مصر تصدرت أعلى المشاركات العربية ،وبعدها
العراق ثم السعودية والجزائر واألردن والمغرب واإلمارات
وت ــون ــس ول ـب ـنــان ،بـيـنـمــا ت ـص ــدرت بــريـطــانـيــا الـمـشــاركــات
األج ـن ـب ـيــة ،تـلـيـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ث ــم ألـمــانـيــا وفــرنـســا
وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا.
وق ــال رئـيــس مــركــز أبــوظـبــي للغة الـعــربـيــة األم ـيــن الـعــام
للجائزة علي بن تميم" :فخورون بالنمو المتواصل في أعداد
الترشيحات رغم التحديات القائمة جــراء الجائحة ،والتي
أثرت على عالم النشر وصناعة الكتب".
وتشمل الجائزة فروع اآلداب والترجمة والفنون والدراسات
النقدية وأدب الطفل والناشئة والتنمية وبناء الدولة والنشر
والتقنيات الثقافية والمؤلف الشاب والثقافة العربية في
اللغات األخرى ،إضافة إلى شخصية العام الثقافية ،وتبلغ
القيمة اإلجمالية لكل فروع الجائزة  7ماليين درهم.
(رويترز)

توابل ةديرجلا
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الواليات المتحدة
ال تملك الحق الحصري
لقيادة العالم!
جيمس غولدغير ،بروس جنتلسون – فورين أفيرز

يظن معظم الناس أن دور الواليات المتحدة في قيادة العالم أمر مفروغ منه ،أقله في
العاصمة األميركية واشنطن.
ولعبت الواليات المتحدة دور قيادة العالم أكثر من سبعة عقود بعد الحرب العالمية الثانية،
ً
منهم.
بدال
األميركيين أن تتسلم الصين دفة القيادة
ً
وال يريد معظم ً
ّ
ويسهل أن نتخيل إذا عودة الواليات المتحدة "إلى رأس الطاولة" مجددا إذا صوت
األميركيون ضد دونالد ترامب وضمنوا فوز جو بايدن المعروف بتأييده للتعاون الدوليّ .
لكن
ً
ً
القيادة العالمية ليست حقا أميركيا.
بطرق متعددة ومألوفة.
وكسر ترامب حاجز التقاليد في مجال القيادة
األميركية للعالم ٍ
ّ
وقد يميل معظم حلفاء واشنطن إلى تفضيل أي مرشح على ترامب  ،لكن لن يكون إعالن
عودة واشنطن إلى سابق عهدها واالنقالب على مقاربات ترامب َ
كافيين السترجاع الدور
ّ
األميركي البناء في العالم.

الواليات المتحدة
ً
ال تزال قوية جدا
ّ
لكن مكانتها
الجديدة تفرض
ّ
عليها تبني مقاربة
معتدلة لسياسة
التعاون الدولي

من خالل التمسك
برؤية أكثر
واقعية حول الدور
األميركي القيادي
تستطيع الواليات
المتحدة تعديل
دورها في الشرق
األوسط

في منطقة
َ
المحيطين الهندي
والهادئ يحتاج
الحلفاء اإلقليميون
إلى تطمينات حول
الوجود األميركي

يجب أن ّ
يتقبل البلد التحوالت الجوهرية في
مكانته العالمية .من الناحية التاريخية ،كانت
ّ
الواليات المتحدة منفصلة عن العالم ثم تولت
قـيــادتــه قـبــل أن تـصـبــح ال ـيــوم فــي وس ــط الـعــالــم
المعاصر ،وتتطلب هذه العملية االنتقالية بعض
التعديالت.
وتـ ـب ــدو ال ــدول ــة ال ـت ــي تـعـتـبــر نـفـسـهــا "أع ـظــم
ديمقراطية في العالم" غريبة ومتقلبة منذ أواخر
ً
تقريباّ ،
تعرض
التسعينيات :خالل عشرين سنة
رئيسان إلجراءات العزل ،وقررت المحكمة العليا
نتيجة االنـتـخــابــات فــي نهاية الـمـطــاف ،وبــدأت
ً
حــرب مثيرة للجدل دول ـيــا فــي ال ـعــراق ،ونشأت
أزمة مالية ّ
سببت اضطرابات كبرى حول العالم.
ف ــي ع ــام  ،2008انـتـخـبــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
سيناتورا أسود البشرة يحظى بشعبية عالمية
كرئيس للبالد قبل أن يتخذ البلد وجهة مختلفة
بالكامل بعد ثماني سنوات ،فاختار الناخبون
ً
ً
رجـ ــا ع ـن ـصــريــا ك ــان ي ـق ــدم بــرنــامــج واقـ ــع على
التلفزيون ،وهو يلوم حلفاء الواليات المتحدة
على مشاكل بلده.
وعندما حل منتصف يوليو الماضي ،فاقت
وفيات كورونا في الواليات المتحدة الضحايا
ال ــذي ــن س ـق ـطــوا ف ــي ف ـي ـت ـنــام وال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
وأفغانستان والعراق .وفي أواخر سبتمبر زادت
ح ــاالت الــوفــاة بسبب الـفـيــروس بنسبة  43في
المئة.
ورغ ــم اس ـت ـمــرار ال ـتــراجــع االق ـت ـصــادي ،يجد
البلد صعوبة حتى اآلن في تجاوز المناورات
السياسية الماضية .ما الذي يدفع أي طرف في
العالم إلى االقتناع بقدرة الواليات المتحدة
على قيادة العالم؟ حتى هانز مورجنثاو،
الـعــراب الفكري لسياسة الـقــوة ،شــدد على
أهمية "تركيز الجهود إلنشاء مجتمع محلي
يستطيع أن يتحول إلى نموذج ُيحتذى به في
البلدان األخرى".
وإذا كــان  17في المئة من األميركيين فقط
يثقون بحكومتهم ،ما الذي يدفع اآلخرين إلى
الوثوق بالواليات المتحدة؟
استفادت الــواليــات المتحدة فــي أول قرن

ً
ال يمكن نسخ السياسات تلقائيا من بلد
إلى ًآخر لكن يمكن استخالص الدروس
دوما من تجارب اآلخرين

ونصف من ُبعد مسافتها الجغرافية عن أوروبا
وآسيا للبقاء منفصلة عن العالم بشكل عام .لم
ً
يعزل البلد نفسه بالكامل لكنه كان انتقائيا في
اختيار مواقع التزاماته وتوقيتها.
بـعــد ع ــام  ،1945تـ ّ
ـزعـمــت ال ــوالي ــات المتحدة
العالم باعتبارها القوة المهيمنة في المجاالت
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
والــدب ـلــومــاس ـيــة وتــرس ـخــت مـكــانـتـهــا ه ــذه بعد
انهيار االتحاد السوفياتي في عام .1991
الـ ـي ــوم ،ال ت ـجــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة نفسها
منفصلة عن العالم أو قائدة له بل أصبحت وسط
ال ـعــالــم ،مــا يعني أنـهــا تــرســم األحـ ــداث ووجـهــة
القوى العالمية وتتأثر بها في الوقت نفسه.
ولم يعد العالم المعاصر يسمح بأن تقود دولة
واحدة (سواء كانت الواليات المتحدة أو الصين)
الـبـلــدان األخ ــرى .تــراجــع احتمال هــذا الـنــوع من
الهيمنة نتيجة ّ
تغير العالقات بين الدول.

اتفاق إيران
و( )1+5كان الهدف
األساسي منه
مواجهة
االنتشار النووي

مقاربة معتدلة

المحفل األوروبي
وتستطيع القوى العظمى أن تفرض سيطرتها
بسهولة حين يجمع تهديد أمني واحد بين دول
ً
متعددة ويصبح بديال عن المصالح المتباينة
األخرى.
ً
في بداية القرن التاسع عشر مثال ،نشأ "المحفل
األوروب ـ ـ ـ ــي" ب ـعــد ال ـف ــوض ــى ال ـت ــي ش ـهــدهــا عهد
نابليون أو الحرب الـبــاردة ،واعتبرت الواليات
الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي بعضهما
ً
ً
تهديدا وجوديا على اآلخر وسعت مختلف
البلدان إلى االستفادة من حماية القوى
العظمى األخرى.
لــم ينتج ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــرون
ً
ً
ً
ً
بعد تهديدا أمنيا شامال ومشتركا .لم
تنجح إدارة الرئيس جورج بوش االبن في
خلق تهديد مماثل عبر حملة "الحرب على
اإلرهاب" العالمية غداة هجوم  11سبتمبر.
فــي الــوقــت نـفـســه ،زادت عــدائ ـيــة الصين
منافسة للواليات
ومن المتوقع أن تبقى أبرز
ِ
المتحدة طوال عقود ،لكن ال تجذب الجهود
األميركية الرامية إلــى تأجيج المخاوف من
الصين الجديدة البلدان التي تريد الحفاظ
ً
َ
البلدين معا.
على عالقاتها مع
في عالم تطغى عليه المصالح والتهديدات
َ ّ
المتباينة اليوم ،ت ِقل الدول التي تستفيد من
إقــامــة عالقة حصرية مــع دولــة كبرى واحــدة.
خ ــال ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،ك ــان حـلـفــاء الــواليــات
المتحدة في أوروبا وآسيا يخشون أن يغزو
االتحاد السوفياتي أنظمتهم السياسية أو
يحاول إضعافها.
ل ـك ــن تـ ـت ــراج ــع ه ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــاوف الـ ـي ــوم،
وب ــال ـت ــال ــي ال ي ـش ـعــر ال ـك ـث ـي ــرون بـ ـض ــرورة
االنحياز إلى طرف ّ
معين.
ً
ً
تشهد عالقات الهند وأستراليا توترا كبيرا
ً
مــع الصين مـثــا لكنهما تتابعان الـتـعــاون مع
بكين في المجاالت التي تحمل مصالح مشتركة
لجميع األطراف.
ورغ ـ ـ ــم الـ ــدعـ ــم الـ ـش ــام ــل ال ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه إدارة
تــرامــب إلســرائـيــل ،أصبحت الصين الـيــوم أكبر
شريكة تجارية آسيوية للبلد وتــزداد أهميتها
االسـت ـث ـمــاريــة ف ــي اق ـت ـص ــادهّ .حـتــى أن المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة الـتــي تـفــضــل تــرامــب بــدأت
على األرجح تتجه إلى الصين الكتساب برنامج
نووي.
َ
خالل الحرب الباردة والمرحلة التي ل ِحقتها،
كــانــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة دول ــة ج ــاذب ــة بسبب
دورهـ ــا الـحــامــي لــآخــريــن وتـفـ ّـوقـهــا العسكري
وأهميتها في االقتصاد الــدولــي .لكن ال يتمتع
أي بلد بالنفوذ نفسه اليوم.
ال ت ــزال الـقــوة العسكرية األمـيــركـيــة أساسية
لـتــوسـيــع ن ـظــام ال ـ ــردع ف ــي ح ـلــف ال ـنــاتــو وعـقــد
َ
الشراكات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،
لكن تثبت حروب العراق وأفغانستان طوال 20
ً
تقريبا ،حيث ّ
تكبد األميركيون أكثر من 6
سنة
تريليونات دوالر ،تراجع منافع التفوق العسكري
لتحقيق األهداف االستراتيجية.
انخفضت الحصة األميركية من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ( 51في المئة في عــام 1951
و 25فــي المئة فــي عــام  )1991إلــى  15فــي المئة
ً
تقريبا.
وأدت ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة على إيران وفنزويال وكوريا الشمالية
إلى ّ
تكبد تكاليف اقتصادية باهظة ،لكن من دون
ضمان امتثال تلك البلدان للمطالب األميركية.

دول استبدادية
خالل الحرب الباردة ،تمكنت الواليات
المتحدة من تولي دور قيادي عبر تقسيم
العالم بين أنظمة ديمقراطية وأخرى
اسـتـبــداديــة .لكن يبقى هــذا الـنــوع من
ً
الـتـشـعـبــات اإليــديــولــوج ـيــة م ـح ــدودا.
ُيعتبر الحلفاء الديمقراطيون شركاءً
طبيعيين للواليات المتحدة

وتبقى أقوى سياسة خارجية لمجابهة الصين
وروسـيــا ودول استبدادية أخــرى جماعية .لكن
ً
دائـمــا كــانــت الــواليــات المتحدة غير متماسكة،
أو حتى منافقة ،في تصنيفها لبعض األنظمة
غير الديمقراطية ووضعها في مصاف الحلفاء
أو الشركاء.
في حقبة الحرب الباردة وفي العالم المعاصر
ً
الـ ـي ــوم ،ت ـح ـتــاج الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة دومـ ـ ــا إلــى
التعاون مع األنظمة االستبدادية لتحقيق األهداف
األميركية في مسائل عدة ،منها الحد من التسلح،
ومنع االنتشار النووي ،والتغير المناخي ،وحتى
ّ
األوبئة كما اتضح اليوم.

يجب تخلي
الواليات المتحدة
عن قناعتها بأنها
تستحق أعلى
المراتب

ً
عمليا ،كشف تفشي فيروس "كوفيد"-19واألزمة
الـمـنــاخـيــة الـمـتـفــاقـمــة أك ـثــر م ــن أي وق ــت مضى
أن األميركيين يعيشون اليوم في وســط العالم
وما عادوا في القمة .وحتى لو صممت الواليات
المتحدة سياسات محلية عالية المستوى لتجنب
األوبئة والتغير المناخي ،ستبقى ضعيفة أمام
تحركات اآلخرين في جميع أنحاء العالم.
ُيسبب التغير المناخي  400ألــف حالة وفــاة
س ـنــويــة ف ــي ال ـعــالــم أج ـم ــع ،بـيـنـمــا اق ـت ـصــر عــدد
ً
ضـحــايــا اإلرهـ ــاب عـلــى أق ــل مــن  16أل ـفــا فــي عــام
 ،2018ومن المتوقع أن ترتفع تلك الحاالت بنسبة
 50في المئة بحلول عام  .2030لهذا السبب ،يجب
ً
أن يصبح اكتساب القوة ضد هذه التهديدات هدفا
ً
ً
عالميا مشتركا.
ً
ّ
ال تـ ــزال ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة قــويــة ّج ـ ــدا ،لـكــن
مكانتها ا لـجــد يــدة تـفــرض عليها تبني مقاربة
معتدلة لسياسة التعاون الــدولــي بــدل محاولة
استرجاع موقعها القديم.
ويجب أن تعترف واشنطن بــاألدوار القيادية
التي تستطيع جهات أخرى تأديتها في العالم.
َ ّ
وت ِقل المسائل التي تسمح للواليات المتحدة
ً
ً
بأداء دور قيادي منفرد مستقبال ،حتى أن بلدانا
أخرى تبدو أكثر براعة منها في بعض الملفات.
و ّيــدعــم ال ــرأي ال ـعــام األمـيــركــي ه ــذه المقاربة
ويفضل  68فــي المئة منه أن تتقاسم الــواليــات
المتحدة مسؤوليات القيادة مع اآلخرين بدل أن
تفرض هيمنتها عليهم.
ال تستطيع إدارة بــا يــدن المحتملة أن تعود
بـكــل بـســاطــة إل ــى االت ـفــاق ـيــات مـتـعــددة األط ــراف
التي تخلى عنها ترامب ،على غرار اتفاق باريس
للمناخ واتفاق إيران النووي ،بل يجب أن تعمل
على تدعيمها .وحتى لو لم ينسحب ترامب من
اتـفــاق بــاريــس والـتــزمــت جميع الـبـلــدان األخــرى
ً
ً
ً
بوعودها (علما أن عددا قليال منها يفي بوعوده)
ستبقى انبعاثات الغازات الدفيئة ضعف المعدل
الـمــوصــى ب ــه .ل ــذا يـجــب أال تكتفي إدارة بــايــدن
ً
بــاالنـضـمــام م ـج ــددا إل ــى ات ـفــاق ب ــاري ــس ،بـ ّـل من
األفـضــل أن تـقـ ّـويــه لتعزيز الـتــزامــات الموقعين
وتفعيل القرارات.
يستطيع بايدن أن يتكل على طاقة وحماسة
الجناح التقدمي في حزبه لتوسيع جهوده في
االستطالعات
ملف التغير المناخي .تكشف أحدث
َ
في مركز "بيو" لألبحاث أنه يحظى بدعم ثلثي
ً
الرأي العام األميركي تقريبا في هذه المسألة.

اتفاقيات جديدة

بدل اتخاذ مقاربة
مبنية على
العقوبات يجب
أن تحذو واشنطن
حذو األلمان
والفرنسيين وتزيد
حجم التمويل

وفيما يخص اتفاق إيران النووي ،كان الهدف
األصلي منه يتعلق بمواجهة االنتشار النووي
ووض ــع رك ـيــزة لمعالجة اض ـطــرابــات أخ ــرى في
العالقة األميركية اإليرانية مع مرور الوقت.لكن
ً
تكاد صالحية أحكام االتفاق تنتهي اليوم تزامنا
مع تفاقم االضطرابات الجيوسياسية.
ولن تكون إعادة االنضمام إلى االتفاق كافية
لحل هــذه المشاكل ،بل يحتاج المشاركون إلى
اتفاقيات جديدة ومستحدثة وأكثر قوة.
لكن تشعر طهران بالقلق حول استمرارية أي
ّ
ويعبر األوروبيون عن استيائهم
التزام أميركي،
م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـثــانــويــة ال ـت ــي فــرض ـهــا تــرامــب
عليهم ،وتستغل روسيا والصين هذا الوضع رغم
ّ
ً
ً
استفادتهما أيضا من عدم تسلح إيــران نوويا.
للتعامل مع هذه الظروف ،ثمة حاجة إلى توسيع
التعاون بين األعضاء الدائمين في مجلس األمن
وألمانيا أكثر من أي وقت مضى.
ت ـت ـط ـل ــب أي ن ـس ـخ ــة م ـع ـت ــدل ــة م ـ ــن س ـيــاســة
التعاون الدولي إعــادة تقييم وضــع التحالفات
األميركية .يجب أال تحتفظ الــواليــات المتحدة
ً
تلقائيا بالتزاماتها القديمة شــرط أال تنهيها
ً
بـطــريـقــة م ـت ـهــورة أي ـض ــا ،ب ــل إن ـهــا تـحـتــاج إلــى
إعـ ــادة ضـبـطـهــا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـمـصــالــح الــوطـنـيــة
ال ــراه ـن ــة .سـتـكــون ال ـعــاقــات ال ـعــابــرة للمحيط
األطلسي نقطة بداية مثالية لهذه الجهود .في
نهاية الحرب الـبــاردة ،بــدت أوروبــا بحاجة إلى
الــواليــات المتحدة للسيطرة على أمنها :كانت
الــدول المجاورة أللمانيا تخشى توحيد البلد
واجتاحت أعمال العنف يوغوسالفيا السابقة.
لكن حان الوقت اآلن كي تدعم الواليات المتحدة
االت ـحــاد األوروبـ ــي بطريقة ناشطة وتسمح له

بتنفيذ وعده باكتساب قدرات دفاعية أوروبية.
ُ
ً
ُيفترض أال تعتبر هــذه الجهود تهديدا على
حلف الناتو .بل إن التعاون بين الناتو واالتحاد
ً
األوروبي ،تزامنا مع تقوية العالقات بين الواليات
ً
المتحدة وأوروبا ،سيكون أساسيا لضمان نجاح
هذه المساعي.
ً
يجب أن تعتبر الواليات المتحدة الناتو أداة
لتنسيق السياسات األمنية مع كندا وأوروبا بدل
اعتباره وسيلة للهيمنة على حلفائها.
ويتوقف تجديد ت ــوازن السياسة الخارجية
األميركية تجاه آسيا على تقوية أوروبا والسماح
لها بتكثيف جهودها في المنطقة المجاورة لها.
ً
ً
يجب أن تؤدي الواليات المتحدة دورا داعما مع
مرور الوقت بدل استالم زمام األمــور كما فعلت
ً
مثال في غرب البلقان خالل التسعينيات.

االتفاقيات اإلقليمية
َ
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،يحتاج
الحلفاء اإلقليميون إلى تطمينات حول الوجود
األميركي والـتــزامــات الــواليــات المتحدة ،لكنهم
يملكون مصالح معينة مــع الصين ويرفضون
التعرض للضغوط لالنحياز إلى أحد الطرفين.
ً
ّ
تـنــظــم ال ـيــابــان م ــن جـهـتـهــا قـمـمــا ثـنــائـيــة مع
ّ
الـصـيــن ،وقــد تــوســع دور االتـفــاقـيــات اإلقليمية
في مجال األمن اإلقليمي (بين أستراليا والهند،
ومع أستراليا واليابان ،وداخل رابطة أمم جنوب
ً
شرق آسيا مثال).
يجب أن تتماشى السياسة األميركية مع هذه
التوجهات بدل التصدي لها ،فتزيد المنافع التي
تكسبها ال ـب ـلــدان األخ ــرى مــن كـبــح الـصـيــن بــدل
الضغط عليها لتقسيم المنطقة بين معسكرين.
مــن خ ــال التمسك بــرؤيــة أكـثــر واقـعـيــة حــول
ال ـ ــدور األم ـي ــرك ــي ال ـق ـي ــادي ،تـسـتـطـيــع ال ــوالي ــات
المتحدة أن ّ
تعدل دورها في الشرق األوسط ،بما
في ذلك عالقاتها مع المملكة العربية السعودية،
ً
فضال عن تقليص توقعاتها حول رسم مستقبل
المنطقة.
وفــي أفغانستان ،يجب أن يلتزم األميركيون
بمبادرة دبلوماسية إقليمية عالية المستوى،
والهند وروسيا والصين
على أن تشمل باكستان ّ
والسعودية وإيــران ،إذ تفضل هذه البلدان كلها
ً
جماعات معينة لكنها تجازف بالكثير أيضا حين
تنسحب الواليات المتحدة من الخطوط األمامية.
ً
ً
لــن يـكــون الـنـجــاح مضمونا يــومــا ،لكن تزيد
فــرص نـجــاح هــذه الدبلوماسية االستراتيجية
أكثر من تمديد أطــول حــرب في تاريخ الواليات
المتحدة.
ً
تستطيع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن ت ــؤدي دورا
ً
ً
عــالـمـيــا رائـ ــدا فــي جـهــود مكافحة "كــوف ـيــد،"-19
بما يشبه دوره ــا فــي الـقــرن العشرين ،شــرط أن
تتماشى مقاربتها مــع ت ـطــورات ال ـقــرن الــواحــد
والعشرين وترتكز على التعاون مع اآلخرين وال
ً
تعارض منحهم أدوارا قيادية بقدر ما تسمح لهم
أفكارهم وقدراتهم.
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة إلـ ــى
ً
اإلصالحات طبعا .لكن بدل اتخاذ مقاربة مبنية
على العقوبات ،يجب أن تحذو الواليات المتحدة
حذو األلمان والفرنسيين وتزيد حجم التمويل
وتـ ـع ــزز دع ـم ـهــا ل ـهــا ل ـت ـقــويــة سـلـطـتـهــا وزي ـ ــادة
بطرق بناءة.
استقالليتها وفرض التغيير
ٍ

نسخ السياسات
وب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن تـلـقـيــن ال ـ ـ ــدروس لجميع
ال ـب ـل ــدان ،م ــن األف ـض ــل أن تـسـتـخـلــص ال ــوالي ــات
المتحدة ال ــدروس مــن اآلخــريــن ال ـيــوم .كــان أداء
الحكومة الليبرالية فــي نيوزيلندا ،والحكومة
المحافظة في أستراليا ،والحكومة الوسطية في
ِ
ألمانيا ،والحكومة الضعيفة فــي إيطاليا ،وأي
حكومات أخــرى في بلدان مثل كوريا الجنوبية
وتــايــوان ،أفضل من الواليات المتحدة .ال يمكن
ً
نسخ السياسات تلقائيا مــن بلد إلــى آخــر ،لكن
ً
يـمـكــن اس ـت ـخــاص الـ ـ ــدروس دوم ـ ــا م ــن ت ـجــارب
اآلخرين.
عندما ينحسر الوباء المستجد ،يجب أن يرسل
ّ
لتقصي الحقائق
المسؤولون األميركيون بعثات
ً
إلى البلدان األكثر نجاحا ،كي تصبح الواليات
ً
المتحدة أكثر استعدادا لمواجهة أي أزمة صحية
عالمية مقبلة.
لن تبقى الواليات المتحدة على رأس الطاولة
ً
دومـ ًـا ُ
ويفترض أال تتمسك بهذه المكانة أصال،
لكن أثبتت أزمــة كورونا عواقب غياب واشنطن
ال ـكــامــل.فــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال ،ل ــن تـتـفــرج الـبـلــدان
األخـ ـ ــرى ع ـلــى ال ــوض ــع وت ـن ـت ـظــر ال ـح ــل م ــن دون
تحريك أي ساكن.
يجب أن تتخلى الواليات المتحدة عن قناعتها
بــأنـهــا تستحق أع ـلــى ال ـمــراتــب وت ـبــذل قـصــارى
ً
ً
جـهــدهــا ،محليا وخــارج ـيــا ،لـتــولــي دور قـيــادي
مناسب وسط العالم المعاصر في القرن الواحد
والعشرين.

٢٠

تسالي

ً
من  11حرفا وهي اسم العب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي باريس
سان جرمان الفرنسي.

tawabil@aljarida●com
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الحلول
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 1ـ م ــؤرخ فــارســي له
كـتــاب «تــاريــخ حـيــدر»
روى فـ ـ ـي ـ ــه حـ ـ ـ ـ ــوادث
زمانه
 2ـ ي ـح ـفــظ األم ــان ــة -
يهب أو يعطي
 3ـ مخبز  -استعمل
القسوة «معكوسة»
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األب ـ ـي ـ ــض» ل ـل ـف ــرس ــان
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في البنجاب
 8ـ مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــع ف ــي
الصحراء  -انبسط
 9ـ حفر البئر  -أدهش
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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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فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ْ
مهنيا :كل َمن سار على الدرب وصل ،مـهـنـيــا :عـلـيــك أن ت ــواظ ــب عـلــى تنمية
َّ
المهنية ،لتبقى في الطليعة.
قدراتك
وأنت أحد هؤالء.
ً
ً
عاطفيا :ال شــيء يجف بسرعة أكثر عاطفيا :تنتابك مشاعر عاطفية قوية،
فالبد أنك مغرم.
من دمعة ،فال تخف على الحبيب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :اخـتـبــر صــديـقــك قـبــل أن اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ــدع ــاب ــة ف ــي غ ـيــر محلها
ً
ِّ
تسبب أحيانا خسارة صديق.
توليه ثقتك ،ألنه قد ال يستحقها.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تــواجــه بـعــض الصعوبات
ال ـتــي ل ــم ت ـكــن تـنـتـظــرهــا ،وتتغلب
على بعضها.
ً
عاطفيا :تتعهد أمام الحبيب بأنك
ستكون له إلى األبد.
ً
اجتماعيا :عدم رضاك العميق على
ً
ذاتك يجعلك مرتبكا مع اآلخرين.
رقم الحظ.39 :

 20أبريل  20 -مايو

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :لست اليوم في مزاج طبيعي،
وعليك االبتعاد َّ
عما يجعلك تنفعل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :رب ـم ــا ي ـت ــم ل ـق ــاء عــاطـفــي
بـ ـيـ ـنـ ـكـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددان ف ـ ـيـ ــه م ـص ـي ــر
مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :يتمنى أحدهم اإلحباط
لك وجعلك غير مسرور في حياتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ال تـ ـ ــدافـ ـ ــع عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــك أمـ ـ ــام
ُ
المسؤولين قبل أن تتهم.
ً
عاطفيا :تنتظر أن يأتي الحبيب إليك،
فلماذا ال تذهب أنت وتفاجئه؟
ً
اجتماعيا :ال تأمن الدنيا ،فهي قد تغدرك
بمكان ال تنتظره.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تنجح الـيــوم فــي كــل مــا يتعلق
بعملك ،رغم الضغط عليك.
ً
َ ْ
عــاط ـف ـيــا :شــريــك ح ـيــاتــك ه ــو خ ـيــر م ــن
ً
يتفهمك ،خصوصا في الظروف القاسية.
ً
اجتماعيا :تشعر بسعادة عارمة ،ألنك
ترى أفراد العائلة بصحة كاملة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :من المفيد للجميع أن َّ
يعم
التوافق في مركز العمل.
ً
عاطفيا :يخفي لسانك َّ
عما تشعر به
نحو الحبيبَ ،
فلم الخجل؟
ً
اجتماعيا :القليل من يحفظ الود لك،
ً
ألنك تقول الحقيقة دائما.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ازرع الكالم الجميل في عملك
تحصد محبة زمالئك.
ً
عاطفيا  :أ نــت مشتاق للحبيب ،وال
عذر لك سوى الصبر.
ً
اجتماعيا :اكتم ّ
سرك ،وال تفشه أمام
أحد ،فأنت المسؤول عنه.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :العمل مسؤولية كبيرة عليك
َّ
تتحملها بإرادة ومحبة.
أن
ً
ِّ
عاطفيا :ليس لدى الحبيب ما يقدمه
لك سوى محبته وإخالصه.
ً
اجتماعيا :ال تزهد في عمل الخير إذا
سنحت لك الفرصة لفعله.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :خ ــذ ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي للتفكير
ب ـم ـش ــروع ج ــدي ــد ،أو ب ــأس ــال ـي ــب عـمــل
جديدة.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت خاليا من أي ارتباط
عاطفي ،فاليوم هو يومك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ربـمــا ثمة شخص يحاول
ً
أحيانا ثنيك عن أفكار تريد تحقيقها.
رقم الحظ.2 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـب ــدو ال ـم ـش ـك ــات ع ــوي ـص ــة،
والحلول صعبة المنال إن لم تستشر.
ً
عاطفيا :انتبه من لومك الدائم للشريك،
ً
ً
فأنت أيضا تخطئ أحيانا.
ً
اجتماعيا :قــد تـعــادي أحــد األصــدقــاء،
ً
ألنه يتدخل أحيانا فيما ال يعنيه.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا  :عليك أن تتقبل النكسات التي
ح ـص ـل ــت ،وأن ت ـن ـظــر إل ـ ــى الـمـسـتـقـبــل
بتفاؤل.
ً
عاطفيا :يفرح الجميع لعالقتك الجديدة،
ويتمنون لك حياة سعيدة.
ً
اجتماعيا :عليك تغيير منظورك للذين
ً
َ ْ
حولك ،كي تعرف من هم أصدقاؤك فعال.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

أماندا شايفر تشكر «البا» وطالبها :كنتم مجموعة مبدعة
اختتمت ورشة مكياج المؤثرات الخاصة لبرامج المالذ المسرحي
بالفن تتحدى أكاديمية الفنون
األدائـيــة "الب ــا" ظــروف "كــورونــا"،
ومــا تركه من كآبة وظــال سيئة
عـلــى ال ـع ــال ــم ...بــالـمـســرح يتأهل
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي والـ ـع ــرب ــي
لمواجهة المستقبل وتعزيز قيم
السالم ،من هذا المنطلق تواصل
"الب ـ ـ ـ ــا" ورش وب ـ ــرام ـ ــج "الـ ـم ــاذ

المسرحي" فــي نسخته الثانية،
حيث انتهت أخيرا ورشة "مكياج
ال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات الـ ـخ ــاص ــة" ل ـل ـف ـنــانــة
العالمية أماندا شايفر.
وعـبــرت شايفر عــن سعادتها
ب ــال ــورش ــة ،قــائ ـلــة" :ش ـك ــرا لـ ـ البــا
وط ــابـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ــرح ـي ــب ب ــي،
وانفتاحهم الكبير على الغوص

في عالم آخر من الفن ،لقد كانوا
مجموعة مبدعة وموهوبة ،تبنوا
ت ـح ــدي ــات جـ ــديـ ــدة ،وأخ ـ ـ ـ ــذوا مــا
أعطي لهم في الورشة وصنعوه
بطريقتهم الخاصة ،وأتمنى أن
ي ـكــون لــديـنــا ال ـمــزيــد م ــن الــوقــت
لــإبــداع وال ـتــواصــل ،وأن أتمكن
في المرة القادمة من العمل معهم
شخصيا".

آراء المشاركين
وعـلــى هــامــش ال ــورش ــة ،قالت
حـصــة ال ـع ـبــاد" :ورشـ ــة الـمـكـيــاج
ال ـم ـســرحــي والـسـيـنـمــائــي كــانــت
متميزة كبقية الورش التي قدمت
في هذا المالذ ،وخصوصا الطرح
وطريقة التطبيقات التي طرحتها
لنا المدربة ،فقد تعلمنا في وقت
محدود وأيــام معدودة تكنيكات
جميلة جدا ورائعة في هذا الفن،
ومن خالل ما تعلمته أطمح الى
تطوير نفسي في مجال المسرح
الذي يخدم مسرح دولتي الكويت
مستقبال بإذن الله".
وأضـ ــافـ ــت الـ ـعـ ـب ــاد" :أسـ ـت ــاذة
ام ــان ــدا ك ــان ــت م ـتــأل ـقــة مـعـنــا في

مقتطفات من زوم لورشة
مكياج المؤثرات الخاصة

طريقة الشرح والطرح واالسلوب
الجديد ،والبــا سعت لتوفير كل
االمكانات لنا في هــذه الظروف،
حتى لزمالئنا في الـخــارج ،لكي
يـتــم تنفيذ ال ــورش ــة بـكــل نـجــاح،
وق ـ ــد ت ـ ــم ذل ـ ــك وأش ـ ـكـ ــرهـ ــم ع ـلــى
ج ـه ــوده ــم واخ ـت ـي ــاره ــم ال ــرائ ــع،
وكـ ــذلـ ــك ك ــان ــت ن ـت ــائ ــج ال ــورش ــة
االفتراضية مبهرة ،وأقدم شكري
أيضا لرئيس مجلس إدارة البا
األستاذة فارعة السقاف وجميع
األساتذة المشاركين في الورش،
على جهودهم الطيبة وإبداعهم
في طرح ورش مسرحية مميزة".
مــن جــانـبــه ،ذك ــر عبدالعزيز
الجميلي" :كنت متحمسا لهذه
الورشة كباقي الورش ،وكالعادة
البـ ـ ــا لـ ــم تـ ـخ ــب ظـ ـن ــي ،وشـ ـك ــرا
لألستاذة أماندا التي جعلت من
المكياج المسرحي مادة سهلة
في العمل والتطبيق ،وقادتنا
م ــن ال ـب ــداي ــة إل ــى ال ـن ـهــايــة عبر
ك ــل الـتـفــاصـيــل ،وغ ــرس ــت فينا
ج ــاه ــزي ــة وح ـم ــاس ــا ق ــد يجعل
منا خبراء مكياج مسرحي في
يوم ما".

أماندا ماري شايفر

غنام الديكان :فرقة التلفزيون في خطر ومصيرها مجهول

أكد لـ ةديرجلا• أن المسؤولين في التلفزيون ال يهتمون بها ...و«الوطني للثقافة» ابتعد عنها
الموسيقار غنام الديكان من الفنانين الكبار الذين أثروا الحياة
الغنائية والموسيقى في الكويتّ ،قدم عشرات األعمال الفنية التي
أصبحت راسخة في وجدان أجيال مختلفة ،خاصة األوبريتات
الوطنية.
الديكان ،في حواره مع «الجريدة» ،ظهور أغنيات عن
ورفض
ً
«كورونا» ،مؤكدا أن فرقة التلفزيون في خطرً ،وأنها ال تلقى
االهتمام من المسؤولين في التلفزيون ،ومشيرا إلى أن األغنية

•

عماد جمعة

• بداية ،ماذا تقول في "كورونا" التي سيطرت
على حياتنا؟
 نسأل الله أن يعافينا من هذا الوباء الذي طالأمده ،وأضر بالعالم أجمع ،وأوقف جميع األنشطة
بما فيها الفنية والثقافية ،وإن كانت بعض القنوات
والقطاعات تحاول أن تتحايل وتمارس نشاطها
عن ُبعد ّ
وتقدم مواد ترفيهية للتخفيف عن الناس،
وبالنسبة للكويت هناك حالة رك ــود ،باستثناء
بعض الشركات اإلنتاجية الغنائية التي تسعى
لمزاولة نشاطها وفق االشتراطات الصحية.
• ظهرت بعض األغنيات الخاصة بـ "كورونا"
لمواكبة الحدث ،فهل تعتقد أن مثل هذه األغنيات
تعيش أم تختفي باختفاء الوباء؟
 هذه األغاني مجرد "فرقعة" ،وكنت أتمنىعــدم وجــود أغنيات عن "كــورونــا" ،حتى ولو
بشكل ساخر ،ألن الناس فيها ما يكفيها من
رعب وإصابات ووفيات في كل أنحاء العالم،
فاألغاني ال ّ
بد أن تكون لألمل والفرح ونشر
البهجة.

ً
• لماذا تتألق فرقة التلفزيون أحيانا ،ثم يخفت
ً
بريقها فــي أحــايـيــن أخ ــرى ،وت ـنــزوي بـعـيــدا عن
األضواء؟
 إدارة التلفزيون غير مهتمة بهذه الفرقة ،رغمالمشاركة في البرامج أو أي أعمال
أننا عرضنا
ّ
أخـ ــرى ،وكــانــت تـمــثــل الـكــويــت فــي المهرجانات
وال ـم ــؤت ـم ــرات واألس ــاب ـي ــع ال ـث ـقــاف ـيــة ،وي ـب ــدو أن
بعض المسؤولين ال يعرفون مــدى أهمية هذه
يجب أن تتبناها الــدولــة ،فهي نــواة
الفرقة التي ّ
لفرقة قومية تمثل الدولة في المحافل الخارجية
وجميع المناسبات ،وهــذه الفرقة قدمت أعماال
مميزة ومتنوعة ،وتضم نخبة من الفنانين ،خاصة
الشباب ،ومع األسف لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر
من ثمانية أشهر ،فكيف يعيشون أو يواجهون
حياتهم؟

كبار الشعراء
• ه ــل هـ ـن ــاك رس ــال ــة مـ ـح ــددة تــوج ـه ـهــا إل ــى
المسؤولين حول هذه الفرقة ومستقبلها؟
 فرقة التلفزيون في خطر ،وندق جرس اإلنذار،ألن إه ـم ــال ه ــذه ال ـفــرقــة سـيـقـضــي عـلـيـهــا ،وهــم

األغنية الكويتية
• هل فقدت األغنية الكويتية هويتها في ظل
العولمة؟
 ال أعتقد أن األغنية الكويتية فقدت هويتها ،ألنالكويت فيها مبدعون كبار يعرفون كيف يحافظون
على هويتهم وتراثهم الغنائي ،سواء من ناحية
الكلمة أو األل ـحــان ،ونسعى دائـمــا للحفاظ على
اإليقاعات الخليجية.

المستوى العربي

فرقة التلفزيون

• هل لك شروط معينة لقبول تلحين األعمال
الغنائية؟
 بالنسبة لتلفزيون الكويت ،ال يوجد ّلدي
شروط ،وهم يعرفون قيمة الملحنين الموجودين
على الساحةّ ،
وقدموا أعماال كبيرة ذات مستوى
رف ـيــع والـتـعــامــل مــع األوبــري ـتــات ال ـتــي تحتاج
للغناء الجماعي والمالبس والرقصات الشعبية
واإليقاعات واألوزان والسامري والبحري ،وغير
ذلك ،سواء على المستوى العربي أو الخليجي،
فكل بلد له إيقاعاته وتراثه اللذين يتم توظيفهما
في مثل هــذه األعمال الوطنية ،وبالتأكيد هذا
يختلف عن األغنية الفردية السريعة ،وبشكل
عام ال بد أن يكون العمل الذى أتصدى لتلحينه
نــال إعـجــابــي وتفاعلت معه حتى أق ـ ّـدم أفضل
ما لدي ،وأعتقد أن هناك كثيرا من األوبريتات
واألع ـمــال الفنية الـتــي قدمتها ال ت ــزال تعرض

غنام الديكان ونجم العميري ومصطفى أحمد
حتى يومنا هذا ،ويتفاعل معها الجمهور.
• بــرأيــك ،لماذا تراجعت األوبريتات الوطنية
ً
إنتاجيا بعد أن كانت مزدهرة؟
 هذا صحيح ،وفي فترات سابقة كان نشاطناواضحا في وزارة التربية ،كما قدمت الشيخة أنفال
أعماال ممتازة ،وربما األج ــواء العامة في اآلونــة
األخيرة لم تساعد على ظهور مثل هذه األوبريتات،
خاصة مع مرض صاحب السمو الراحل ثم وفاته،
يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته ،وكذلك انتشار
هذا الوباء ،لكن كلنا أمل في عودة النشاط قريبا
في عهد سمو األمير الشيخ نواف األحمد وولي
عهده األمين الشيخ مشعل األحمد ،حفظهما الله
ورعاهما.

ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،فـهــل يشكلون ت ـيــارا جــديــدا
بالنسبة لكبار الملحنين القدامى؟
 نتمنى لهم النجاح والتوفيق بالطبع ،لكنأعتقد أنهم ال يزالون يسيرون على نفس الطريق
الذي نسير عليه ،وال نستطيع أن نقول إن هناك
ت ـيــارا جــديــدا فــي الـتـلـحـيــن ،لـكــن مـ ـح ــاوالت ،أمــا
بالنسبة للشعراء فاألمر يختلف ،فهم يحاولون
تقديم كلمة جديدة.

زمالء وأصدقاء
• يـحـصــد ال ـم ـطــرب ال ـش ـهــرة ،بينما الملحن
والشاعر ال ينال منها إال القليل ،أال يسبب لك هذا
األمر نوعا من الغيرة؟
 الـمـطــرب ّيعبر عــن الـنــص ومعانيه ،ولــواله
مــا ظـهــرت ألحاننا ،فهو سفيرنا إلــى الجمهور
الذي يستمع لموسيقانا من خالله ،فنحن زمالء
وأصدقاء ،ونتعاون في سبيل ظهور عمل إبداعي
جيد ومتميز يسعد الناس ،فنجاح المطرب هو
نجاح لنا ،فكل يؤدي دوره وعمله.

توفيق كبير
• هل ندمت على بعض األعمال التي قدمتها
خالل مشوارك الفني الطويل وتعتبرها سقطة؟
 ال يوجد في تاريخي عمل ندمت على تقديمه،ألنه ببساطة أفكر مليا قبل تقديمه ،فإذا شعرت
أنني غير مقتنع أو مرتاح أبتعد عنه ،وهذا منذ
بدايتي وحتى اآلن ،وأستطيع أن أقول كان هناك
توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى لي في كل
أعمالي ،وحققت نجاحا طيبا بشهادة الجميع.

أوقات مختلفة
• من يطرب الموسيقار غنام الديكان ويحب أن
يسمعه في أوقات الفراغ عربيا وخليجيا؟
 على المستوى العربي أستمع لكوكب الشرقأم كلثوم وعبد الوهاب ،أما في الخليج والكويت
فأستمع للجميع فــي أوق ــات مختلفة ،س ــواء من
تعاملت معهم أو ال.

االلتزامات العائلية
• هل لك طقوس معينة وأنت تصنع ألحانك؟
 ال توجد طقوس معينة ،سوى أن أكون في مزاجمعتدل ،ولدي رغبة في البدء بعمل هذه األلحان
داخل غرفتي الخاصة وعلى مكتبي ،وربما كنت
متفرغا تماما في بداياتي إلنجاز موسيقاي ،لكن
اآلن أصبحت ّ
لدي أوقات أخرى لقراءة القرآن الكريم
والكتب وااللتزامات العائلية.

الصحة والعافية
• أخيرا ...رسالة توجهها للفنان القدير شادي
الخليج بعد أن طالت فترة مرضه؟
 أتمنى لــه الصحة والـعــافـيــة وال ـع ــودة إليناجميعا ســالـمــا مـعــافــى إن ش ــاء ال ـلــه ،لـيـقــدم فنه
وإبداعه ،ليثري الحياة الثقافية والفنية ،كما عودنا
دائما ،شفاه الله وعافاه.

الملحنون الشباب
• ظهرت مجموعة من الملحنين الشباب في

السعيد ونجوم الخليج في أوبريت جديد ختام عروض «أيام فلسطين السينمائية»
ي ـبــدو أن أج ـنــدة ال ـف ـنــان والـمـلـحــن اإلم ــارات ــي
ف ــاي ــز ال ـس ـع ـيــد م ــزدح ـم ــة هـ ــذه األي ـ ـ ــام بــأنـشـطــة
تشكل الموسيقى قاسمها المشترك ،ففي الوقت
الــذي يتابع ما يصل إليه من مشاركات خاصة
ببرنامجه "غني مع فايز" ،يجهز "سفير األلحان"
ألوبــريــت خليجي يجمع مــن خــالــه بين كوكبة
من نجوم الغناء الخليجي ،كما انتهى من وضع
الـلـمـســات الـنـهــائـيــة عـلــى "مـيـنــي أل ـب ــوم" ،يعتزم
إطالقه خالل الفترة المقبلة.
والتحضير لألوبريتات الغنائية بدت حرفة يتقنها
السعيد ،فبعد نجاحه في فبراير الماضي بجمع نحو
ً
ً
 30نجما عربيا في أحضان استديو واحد ،حيث قدموا
أوبريت "صناع األمل" وتعاون فيه مع المغني ريد وان،
يتجه اآلن نحو التحضير ألوبريت خليجي جديد.
ورغم أن كامل مالمح هذا األوبريت لم تتضح بعد،
ولكن بحسب ما كشف عنه السعيد في تصريحات
صحافية ،فمن المقرر أن يضم األوبريت الخليجي بين
ً
أجنحته كال من فنان العرب محمد عبده ،وبلبل الخليج
نبيل شعيل ،واإلماراتي حسين الجسمي ،إضافة إلى
الفنان فؤاد عبدالواحد ،وزميله العماني طارق مرهون.
وبـ ّـيــن السعيد أن األوب ــري ــت سـيـكــون مــن كلمات
الشاعر علي الخوار والشاعر حسان العبيدلي ،بينما
يتولى مهمة التوزيع الموسيقي فيه المايسترو عمر
عـبــدالـعــزيــز ،أم ــا الـمـكـســاج فعلى يــد جــاســم محمد،
وبحسب السعيد فإن األوبريت سيرى النور الشهر

ف ــاي ــز الـسـعـيــد وم ـح ـمــد ع ـب ــده وال ـشــاعــر
حسان العبيدلي باألستوديو
المقبل ،ولكنه لم يوضح طبيعة المناسبة التي من
أجلها تم جمع هذه الكوكبة.
ول ــم يـمـنــع الـسـعـيــد االن ـش ـغ ــال ف ــي الـتـحـضـيــرات
لألوبريت ،من وضع اللمسات النهائية على ألبومه
الجديد ،الذي سيكون عبارة عن "ميني ألبوم" ،يتضمن
ً
ً
 6أغنيات فقط ،ورغم أنه لم يحدد وقتا معينا إلصداره
فإنه عمد إلى إنجاز مجموعة من الكليبات الخاصة
باأللبوم الجديد ،ومن بينها أغنية "كارثة" التي تولى
بسام الترك دفة إخراج الكليب الذي تم إنجازه بالكامل
قبل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

هيا الشعيبي تفكر
في ترك الكويت

انهارت الفنانة هيا
الشعيبي في البكاء على
مباشرة خالل
الهواء
ُ
حوار إذاعي أجري معها
على إحدى اإلذاعات
املحلية ُ
العمانية ،وهي
تتحدث عن الهجوم
العنيف الذي َّ
تعرضت
له في الفترة املاضية
على مواقع التواصل
االجتماعي ،والذي
جعلها تفكر جديًا في
الهجرة من الكويت،
واالستقرار في سلطنة
ُعمان.
وقالت الشعيبي بصوت
َّ
أتحمل
باك" :لم أعد
ٍ
الهجوم ،وأفكر جديا
في االستقرار بسلطنة
عمان" ،لترد عليها
املذيعة" :قلوبنا وبيوتنا
وكل األماكن مفتوحة
لك".
بعد ذلك ،قام املذيعان
بمواساتها واملزاح
معها ،ملحاولة إخراجها
من الحالة النفسية
السيئة التي تعانيها،
وحتى تكف عن الحزن
والبكاء.

ُحكم ضد هنا شيحة
لتهربها من الضرائب

ً
الكويتية لم تفقد هويتها في ظل العولمة ،معددا أسباب تراجع
فن األوبريتات الوطنية ،وأنه لم يندم على أية أعمال ّقدمها في
وعبدالوهاب ،ولفت إلى
ً
السابق ،ويحب االستماع إلى أم كلثوم ً
عدم ظهور جيل من الملحنين يشكل تيارا جديدا في األلحان،
وأنه ال يغار من شهرة المطرب ،ألنه سفير الملحن والشاعر إلى
الجماهير ،وآراء أخرى في التفاصيل التالية:
نخبة من شباب الفنانين الكويتيين من الصعب
تجميعهم م ــرة أخ ــرى ،وم ــن ال ـض ــروري الحفاظ
عليها حتى المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ابتعد عنها في الفترة األخيرة ،وال ندري
ل ـمــاذا؟ فــا يعقل أن يـكــون ه ــذا هــو مصير فرقة
التلفزيون التي تعامل معها كبار الشعراء ،سواء
في الفصحى أو العامية ،وكذلك الملحنون ،ومنهم
على سبيل المثال أحمد باقر ود .عبدالله العتيبي
ونجم العميري وأحمد البقشي وأحمد القطامي
وبدر الجويهل وغنام الديكان ،فخسارة أن تذهب
إلى زوايا النسيان وتصبح من الماضي وتواجه
مصيرا مجهوال ،لمصلحة من ذلك بعد أن حافظت
على األصالة والتراث الكويتي ،وال تزال؟

خبريات

اختتم مهرجان أيام فلسطين السينمائية
دورت ـ ــه ال ـســاب ـعــة واالس ـت ـث ـنــائ ـيــة بــالـفـيـلــم
ال ــروائ ــي "بـيــن الـجـنــة واألرض" للمخرجة
الفلسطينية نـجــوى ن ـجــار ،وبـطــولــة منى
حوا وفراس نصار.
ويتناول الفيلم على مدى  92دقيقة قصة
سلمى وتامر ،وهما زوجان في الثالثينيات
يـقـفــان عـلــى عـتـبــة االن ـف ـصــال ،وأث ـن ــاء إتـمــام
اإلجراءات تصادفهما مشكلة تتعلق بماضي
والد تامر فتأخذهما الرحلة عبر طريق منسي
بين الضفة الغربية وهضبة الجوالن ،يلتقيان
فيه بنماذج مختلفة من البشر.
وأقيم حفل الختام في قصر رام الثقافي،
بحضور عدد من المسؤولين والفنانين مع
اتباع إجراءات الوقاية الصحية الالزمة لكبح
انتشار فيروس كورونا .وقال القائمون على
المهرجان في البيان الختامي إنه رغم الوضع
االسـتـثـنــائــي فــي ظــل جــائـحــة ك ــورونــا نجح
المهرجان في استقطاب أكثر من  30فيلما
عالميا وعربيا ومحليا.
وذك ـ ـ ـ ــر حـ ـن ــا ع ـ ـطـ ــاال ـ ـلـ ــه ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
ل ـل ـم ـهــرجــان" ،ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـح ــدي ــات الـتــي
واجهت تنظيم المهرجان تمكنا من تحقيق
أهدافه المرجوة من حيث الحضور ونوعية
األفالم ،في ظل الظروف االستثنائية ،ونأمل

جانب من ختام مهرجان أيام فلسطينية
استكمال ع ــروض الـمـهــرجــان فــي العاصمة
القدس وحيفا وغزة".
وش ـمــل حـفــل الـخـتــام إع ــان الـمـشــروعـيــن
الفائزين في برنامج "حكايات طائر الشمس"،
ال ــذي تنظمه مــؤسـســة فـيـلــم الب-فـلـسـطـيــن،
بالتعاون مع شركة سينيفيليا لإلنتاج.
وذهبت الجائزة إلى مشروع فيلم "أورنينا
والـغــولــة" للمخرج وكــاتــب السيناريو اميل
س ــاب ــا وك ــاتـ ـب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو بـ ـي ــان ش ـب ـيــب،
ومشروع فيلم "خالد ونعمة" للمخرج وكاتب
السيناريو سهيل دحدل ،وحصل كل مشروع
على جائزة قيمتها  10آالف دوالر ،ومساعدة
عينية في خدمات مرحلتي اإلنتاج وما بعده.

ووفق إدارة المهرجان ،فإن هذا البرنامج
يهدف إلى توفير محتوى فلسطيني لألطفال
والـيــافـعـيــن ،تــا ذل ــك اإلعـ ــان عــن الـمـشــروع
الفائز في مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني"
ع ــن ف ـئ ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـت ــي ت ـن ــاف ــس ع ـل ـي ـهــا 12
مـشــروعــا ،وذه ـبــت إل ــى م ـشــروع فيلم "دم ــاء
كالماء" للمخرجة ديما حمدان.
وت ـب ـل ــغ ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة  10آالف دوالر،
إضافة إلى إتاحة استخدام معدات التصوير
وال ـصــوت الـمـتــوفــرة فــي مؤسسة فيلم الب-
فلسطين ،خــال مرحلة اإلن ـتــاج والحصول
على تسهيالت من المؤسسة في مراحل ما
بعد اإلنتاج والتوزيع.

قضت محكمة جنح
التهرب الضريبي،
بتغريم الفنانة هنا
شيحة  375ألف جنيه،
بسبب اتهامها بالتهرب
ُ
الضريبي .وتعد الغرامة
ما يعادل مثل الضريبة
التي لم يتم أداؤها،
حيث اتهمتها مصلحة
الضرائب العامة
بالتهرب من دفع 661
ألفا و 513جنيها لها.
وكانت القضية رقم 50
لسنة  2020كشفت تهرب
شيحة من دفع املبلغ
للضرائب العامة في
الفترة من  2010حتى
 ،2017خالل عملها مع
عدة شركات لإلنتاح
الفني.
من ناحيته ،كشف
خالد محمد ،املحامي
بالنقض ،أن القانون
نص على أن يعاقب
بغرامة ال تقل عن 1000
جنيه وال تجاوز 5000
جنيه ،إضافة إلى
تعويض يعادل مثل
الضريبة التي لم يتم
أداؤها.

محمد فضل شاكر يطلق
أغنية «شخص ما»

أطلق الفنان محمد
فضل شاكر أحدث
أعماله الغنائية ،بعنوان
«شخص ما» ،وهي من
كلمات الشاعر نادر
عبدالله ،وألحان خالد عز،
فيما قام بعملية التوزيع
املوسيقي اماديو ،وتولى
إدارة اإلنتاج ماجد
سليمان ،وإشراف عام
إياد النقيب.
ُ
وتعد األغنية الجديدة
من األعمال الرومانسية
الهادئة ،خصوصًا أنه
تم التحضير لها منذ
فترة سبقت موعد
زفافه ،ليتم إطالقها في
مناسبة مميزة ،وهي
إهداء لزوجته كاترينا
مراد ،حيث قام الفنان
شاكر بغنائها خالل
الحفل ،وشارك محبيه
وجمهوره بمقطع
من األغنية نشر على
كل مواقع التواصل
االجتماعي.
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دوليات

ّ
فرنسا تتخوف من هجمات في الداخل والخارج

ً
السعودية تستنكر «الرسوم» وطهران تستدعي دبلوماسيا ...و«الحكماء» يقاضي «شارلي إيبدو»

سلة أخبار
إسرائيل توسع
االستيطان في الخليل

أعطت السلطات العسكرية
اإلسرائيلية الضوء األخضر لبناء
 31وحدة سكنية للمستوطنني
في حي شديد الحساسية بمدينة
الخليل ،وفق ما أعلنت حركة
"السالم اآلن" اإلسرائيلية ،وهي
منظمة غير حكومية مناهضة
لبناء املستوطنات في األراضي
املحتلة .وتشهد مدينة الخليل
في الضفة الغربية ،حيث يعيش
نحو  800مستوطن يهودي تحت
حراسة مشددة للجيش بني نحو
 200ألف فلسطيني ،باستمرار
توترات بني الجانبني ،وتحركات
احتجاجية من الفلسطينيني،
وأحيانا أعمال عنف ومواجهات.

العراق :فتح جزئي
لـ«المنطقة الخضراء»
تظاهرة مناهضة للرسوم المسيئة في دكا أمس (ا ف ب)

ّ
حضت فرنسا ،التي ّ
يتمسك
ّ
مسؤولوها بحقهم في
عرض الرسوم الكاريكاتيرية
من منطلق «مبدأ الحرية»،
مواطنيها في الخارج على
االبتعاد عن أي احتجاجات
أو تجمعات شعبية مناهضة
للرسوم المسيئة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ،مطالبة
في الوقت نفسه تركيا بوقف
التدخل في شؤونها.

فــي خطوة تظهر تخوفها من
هجمات داخل البالد أو خارجها،
نـ ـصـ ـح ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا
ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ف ـ ــي دول ع ـ ــدة ذات
األغلبية المسلمة أو المسافرين
إل ـي ـهــا ب ــأخ ــذ اح ـت ـي ــاط ــات أمـنـيــة
إضــافـيــة ،مــع تــواصــل التهديدات
الــرسـمـيــة والـشـعـبـيــة اإلســامـيــة
ضد تمسك فرنسا بعرض الرسوم
الكاريكاتيرية للنبي محمد ،صلى
الله عليه وسلم.
ّ
وشدد المسؤولون الفرنسيون
ع ـلــى حـقـهــم ف ــي عـ ــرض ال ــرس ــوم
بعد أن ذبح طالب شيشاني عمره
ً
 18عاما في  16أكتوبر الجاري،
ً
مدرسا يدعى صامويل باتي في
كونفالن سانت أونورين الواقعة
ع ـل ــى ب ـع ــد  40ك ـل ــم شـ ـم ــال غ ــرب
بـ ــاريـ ــس ،ل ـع ــرض ــه الـ ـص ــور عـلــى
تــام ـيــذه أث ـن ــاء درس ع ــن حــريــة
التعبير.
ونـ ـش ــر الـ ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
لوزارة الخارجية الفرنسية ،أمس،
«نصيحة جديدة للمواطنين في
إندونيسيا وبنغالدش والـعــراق
وموريتانيا بتوخي الحذر».
وقــالــت التوجيهات الفرنسية
إن المواطنين الفرنسيين عليهم

االبتعاد عن أي احتجاجات على
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،وت ـج ـن ــب ال ـت ـج ـم ـعــات
الشعبية .كـمــا أص ــدرت الـسـفــارة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي ت ــرك ـي ــا نـصـيـحــة
مماثلة لمواطنيها المقيمين في
البالد.
وجـ ـ ــاء ت ـح ــذي ــر «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»،
غداة مذكرة للمدير العام للشرطة
الوطنية الفرنسية بعد  10أيــام
مــن «هـجــوم كــونـفــان» ،قــال فيها
إن «فرنسا هدف لتهديد إرهابي
كبير».
وتــدعــو الـمــذكــرة الـتــي صــدرت
ب ـع ــد تـ ـه ــدي ــدات ن ـشــرت ـهــا وك ــال ــة
«ثـ ـ ـب ـ ــات» الـ ـمـ ـق ــرب ــة م ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ،إل ـ ـ ـ ــى «ت ـ ـع ـ ــزي ـ ــز أمـ ــن
ً
ّ
التجمعات ،خصوصا لمناسبة
احتفال المسيحيين بعيد جميع
ال ـقــدي ـس ـيــن ،اض ــاف ــة الـ ــى حـمــايــة
ال ـج ـم ـع ـي ــات اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ودور
ً
العبادة التي دان ممثلوها علنا
الهجمات اإلرهابية».
وأكدت المذكرة أنه سيتم تنفيذ
«تعليمات وإجراءات أمنية تتالءم
مع كل األوضاع من أجل مكافحة
التهديد اإلرهــابــي الــذي يمكن أن
ّ
ينفذه فرد أو جماعية» ،كما ّنبهت
ال ـمــذكــرة م ــن «خ ـطــر ال ـل ـجــوء إلــى

خطف ابن مبشر أميركي في النيجر
ُ
خطف ابن مبشر أميركي في جنوب النيجر
في مساالتا ( 400كلم من نيامي) في الساعات
المبكرة من صباح امس.
وأفاد محافظ منطقة بيرني نكوني ابراهيم
أبا ليلي ،بأن ُالمبشر الذي يعيش هناك «منذ
سنوات عدة خطف ابنه من حديقة في محيط

مساالتا» ،وهي قرية مجاورة لبيرني نكوني.
وتواجه النيجر أزمة أمنية إذ تنفذ جماعات
ع ـل ــى ص ـل ــة بـتـنـظـيـمــي «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«داع ـ ـ ــش»
هجمات متزايدة على الجيش والمدنيين خاصة
فــي المنطقة الـغــربـيــة عـلــى ال ـح ــدود مــع مالي
وبوركينا فاسو.

أسلحة بيضاء أو أسلحة حربية».
ومع تصاعد األزمة التي اتخذت
عدة أبعاد بين تركيا وفرنسا ،دعا
وزيــر الداخلية الفرنسي جيرالد
دارم ـ ــان ـ ــان تــرك ـيــا الـ ــى وقـ ــف عن
التدخل في شؤون بالده الداخلية،
بعدما دعا الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان إلى «حماية مسلمي
ف ــرنـ ـس ــا» وح ـ ــث م ــواط ـن ـي ــه عـلــى
مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وقـ ــال دارم ــان ــان إلذاع ـ ــة «إنـتــر
فــرانــس» ،أمــس« :مــن الطبيعي أن
يـشـعــر ك ــل واحـ ــد م ـنــا بــالـصــدمــة
حين تتدخل قــوى أجنبية فيما
ً
يجري بفرنسا» ،مشيرا إلى تركيا
وإلى باكستان ّحيث وافق البرلمان
على ق ــرار يـحــض الحكومة على
استدعاء مبعوثها من باريس.

السعودية
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت دان ـ ـ ـ ـ ـ ــت راف ـ ـي ـ ـنـ ــا
شمدساني ،الناطقة باسم مكتب
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـت ــاب ــع لــأمــم
الـمـتـحــدة ،ام ــس« ،الـقـتــل الـمــروع»
للمدرس الفرنسي فــي كونفالن،
استنكرت السعودية أمس ،الرسوم
الكاريكاتيرية ،مؤكدة في الوقت
ذاته إدانتها «كل عمل إرهابي».
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة
الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ،فــي بيان
نشرته وكــالــة األن ـبــاء السعودية
الــرس ـم ـيــة (واس) ،بـ ــأن المملكة
«تــرفــض أي مـحــاولــة لـلــربــط بين
اإلسـ ـ ـ ــام واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وتـسـتـنـكــر
الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى
ورس ــول الـســام ،صلى الله عليه
وسلم».
وأك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ــري ــاض
ُ
ً
«تــديــن كــل عـمــل إرهــابــي أي ــا كــان
مــرت ـك ـبــه ،وت ــدع ــو إلـ ــى أن تـكــون

الحرية الفكرية والثقافية منارة
تشع باالحترام والتسامح والسالم
وتنبذ كــل الممارسات واألعـمــال
الـ ـت ــي ت ــول ــد ال ـك ــراه ـي ــة وال ـع ـنــف
والتطرف وتمس بقيم التعايش
المشترك واالحترام المتبادل بين
شعوب العالم».

حكماء المسلمين
أما مجلس حكماء المسلمين،
فأعلن ب ــدوره فــي بيان صــدر في
أعـقــاب اجتماع عقده أمــس األول
ّعبر الفيديو برئاسة شيخ األزهر،
إنه ّ
«قرر تشكيل لجنة من الخبراء
القانونيين الدوليين لرفع دعوى
قـضــائـيــة ع ـلــى صـحـيـفــة شــارلــي
إي ـب ــدو ال ـتــي قــامــت بـنـشــر رس ــوم
كاريكاتيرية مسيئة ّ
لنبي الرحمة
ّ
وك ــذل ــك كـ ــل م ــن ي ـس ــيء لــإســام
ّ
المقدسة».
ورموزه
ّ
ّ
وشدد المجلس على أن «حرية
ّ
التعبير ال ب ــد أن تــأتــي فــي إطــار
من المسؤولية االجتماعية التي
تحفظ حقوق اآلخرين وال تسمح
بالمتاجرة ب ــاألدي ــان فــي أس ــواق
السياسة والدعاية االنتخابية».

طهران
فــي الـسـيــاق ،اسـتــدعــت طهران
القائم بأعمال السفارة الفرنسية
ً
ف ـلــوران إي ــدال ــو؛ «احـتـجــاجــا على
إص ــرار السلطات الفرنسية على
دعـ ــم ن ـشــر رس ـ ــوم كــاري ـكــاتــوريــة
مسيئة للرسول األكرم».
واح ـت ـج ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ـي ــة ف ــي ب ـي ــان ،أمـ ــس ،على
«الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات غ ـ ـيـ ــر ال ـم ـق ـب ــول ــة
للسلطات الفرنسية التي أساءت
لـمـشــاعــر مــايـيــن المسلمين في

أوروب ــا والـعــالــم» ،معتبرة أن «أي
إهانة وعدم احترام لنبي اإلسالم
(صـلــى الـلــه عليه وس ـلــم) والقيم
اإلسالمية أمر مدان».
ودع ـ ـ ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ك ـ ـي ـ ـهـ ــان»
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة إل ـ ــى «ط ـ ـ ــرد الـسـفـيــر
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي» ،ف ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أفـ ـ ـ ــردت
«وطـ ــن إمـ ـ ــروز» ال ـم ـســاحــة األك ـبــر
مـ ـ ــن ص ـف ـح ـت ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ــرس ــم
كاريكاتيري ّ
يجسد ماكرون بهيئة
شيطانية ،وعنوان عريض «إبليس
باريس» .ووضعت «جوان» (جافان)
صــورة كبيرة للرئيس الفرنسي
على صفحتها األولــى مع عنوان
«شرور!» (شرير بالعربية).

قديروف
وفـ ــي غـ ــروزنـ ــي ،أع ـل ــن رئ ـيــس
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـش ـي ـش ــان رم ـض ــان
قديروف ،أن «السلطات الفرنسية
تؤيد نشر الرسوم الكاريكاتيرية،
وأن الرئيس الفرنسي صرح بذلك»،
ً
م ـض ـي ـفــا« :وص ـ ــف م ــاك ــرون هــذه
اإلجـ ــراءات الهجومية على نحو
ملياري مسلم فــيالعالم بحرية
التعبير ،وعالوة على ذلك ،قرر أنه
سيغير ديـنـهــم ويـخـلــق اإلس ــام
المستنير في فرنس ا«.
وأضاف قديروف« :ال أعرف ما
هي الحالة التي كان عليها ماكرون
عندما أدلــى بهذا التصريح ،لكن
عــواقــب مثل هــذا التصريح تثير
ردود فعل يمكن أن تكون مأساوية
ً
ج ـ ـ ــدا» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «الــرئ ـيــس
الفرنسي نفسه أصـبــح اآلن مثل
اإلرهــابــي وداع ـمــا لــاسـتـفــزازات،
ويدعو المسلمين سرا إلى ارتكاب
الجرائم».
وف ــي الـعــاصـمــة البنغالدشية
دكـ ـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات آالف

كاراباخ تقترب من السيناريو السوري
واصـ ـل ــت إيـ ـ ــران ت ـعــزيــز ق ــوات ـه ــا ع ـلــى ح ــدوده ــا
الشمالية مع أذربيجان وأرمينيا ،حيث يدور نزاع
على إقليم ناغورني كــارابــاخ منذ أواخــر سبتمبر
الماضي ،وبينما قالت أذربيجان إنها قد تستخدم
مقاتالت تركية من طراز  F16موجودة على أراضيها،
األمر الذي يعزز انخراط تركيا في القتال ،أظهرت
ال ـغ ــارة األخ ـي ــرة فــي إدلـ ــب ،ش ـمــال س ــوري ــة ،والـتــي
استهدفت فصيال سوريا مواليا ألنقرة ،يعتقد أنه
يرسل مقاتلين إلى أذربيجان ،أن موسكو قد تكون
بدأت تحركات للدخول عسكريا في نزاع كاراباخ،
حتى لو كانت البداية غير مباشرة عن طريق ضرب
«مرتزقة» أنقرة.
ويرى مراقبون أن تركيا وإيران وروسيا قد تكرر
سـيـنــاريــو تـقــاســم مـنــاطــق الـنـفــوذ ش ـمــال ســوريــة،
مــن خــال مــا يـعــرف بــ«مـســار أسـتــانــة» ،ال ــذي يضم
الـ ــدول ال ـث ــاث ،بـمــا ي ـخــدم مـصــالـحـهــا الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية ،أو سيناريو «التقسيم» كما جرى في
ليبيا ،حيث تدعم موسكو وأنقرة طرفين متحاربين.
وتشير صحيفة «جيروزاليم بوست» الى جانب
آخـ ــر م ــن ال ـق ـص ــة ،وت ـت ـح ــدث ع ــن م ـص ـل ـحــة تــركـيــة
مباشرة ببيع باكو الغنية بالغاز الذخائر وطائرات
«الدرون» ،وكذلك مصلحة روسية وبقدر أقل إيرانية
لبيع األرمن أسلحة مقابل أموال أو أثمان سياسية
وتجارية.
ويقول الباحث التركي بهلول أوزك ــان إن خطر
تحول كــارابــاخ إلــى «ســوريــة جــديــدة» قائم ،مشيرا
على وجه الخصوص إلى أن حزب الحركة القومية،
والـ ـجـ ـن ــاح ال ـق ــوم ــي ال ـم ـت ـش ــدد ف ــي حـ ــزب ال ـع ــدال ــة
والتنمية ،يريدان وصل أذربيجان بتركيا ،من خالل

أذربيجاني يتفقد الدمار في مدينة غنجه وسط أذربيجان أمس (أ ف ب)
مـعــاهــدة دف ــاع مشترك مــع يــرفــان ،إال اذا تعرضت
أراض أرمنية العتداء.
واعترفت أرمينيا بــأن قــوات جمهورية ارتساخ
انسحبت من بلدة غوبادي االستراتيجية بين اإلقليم
والحدود اإليرانية.
إلى ذلك ،وفي بادرة الفتة ،أعلنت آنا هاكوبيان،
زوجة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ،عزمها
الخضوع للتدريب العسكري والذهاب إلى «حماية
حدود الوطن» في كاراباخ.
ون ـشــرت هــاكــوبـيــان ،عـلــى «فـيـسـبــوك» ،منشورا
قــالــت فـيــه« :اب ـتــداء مــن الـغــد ،ستبدأ كتيبة مكونة
مــن  13ام ــرأة ،بمن فيهن أنــا ،التدريب العسكري»،
مضيفة أنها ستذهب إلى كاراباخ في غضون أيام
قليلة ،وشددت على أنه «يجب أال نتنازل عن وطننا
وكرامتنا للعدو».
من ناحيته ،حث وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو الطرفين على االلتزام بوقف إطالق النار.

االتحاد األوروبي
وف ــي بــروكـســل ،أعـلــن متحدث
باسم المفوضية األوروبية ،أمس،
أن ا ل ــد ع ــوة لمقاطعة المنتجات
الفرنسية التي وجهها إردوغــان
«تـتـنــافــى مــع روح ـي ــة» االتـفــاقــات
الدبلوماسية والتجارية الموقعة
م ــن ج ــان ــب ت ــرك ـي ــا م ــع بــروك ـســل
ُ
و«ســتـبـعــدهــا أك ـثــر» عــن االت ـحــاد
األوروبي.
وحسب المفوضية األوروبية،
كــانــت تــركـيــا ع ــام  2019الـشــريــك
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـ ـخـ ــامـ ــس ل ــات ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي وهـ ــو «ب ـ ـفـ ــارق كـبـيــر»
الشريك األول بالنسبة إلى أنقرة.

أعلن الفريق الركن محمد البياتي،
السكرتير الشخصي للقائد العام
للقوات املسلحة العراقية رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي ،أن
املنطقة الخضراء ستفتح أمام
املواطنني لـ 11ساعة في اليوم.
وقال البياتي ،في تصريح أمس:،
"بناء على توجيه القائد العام
للقوات املسلحة ،فقد تقرر فتح
املنطقة الخضراء من السادسة
صباحا حتى الخامسة مساء".
وكانت السلطات األمنية أغلقت
املنطقة في الفترة األخيرة مع
تصاعد االحتجاجات ،وتهديد
البعثات الدبلوماسية ،واقتحام
أنصار "الحشد الشعبي" بوابة
السفارة األميركية نهاية العام
املاضي.

بوقادوم وغوتيريش
يبحثان وضع ليبيا ومالي

فيلدرز
فــي غضون ذل ــك ،قــدم الرئيس
الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان
شـكــوى أم ــام محكمة تركية ضد
زعـيــم «ح ــزب الـحــريــة» الهولندي
ال ـي ـم ـي ـن ــي ال ـم ـت ـط ــرف ال ـم ـع ــادي
ل ــإس ــام ،الـنــائــب خـيــرت فيلدرز
ً
ً
بسبب نشره رسما «مسيئا» له.
وكـ ـ ـ ــان فـ ـيـ ـل ــدرز نـ ـش ــر ص ـ ــورة
الردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان وهـ ـ ــو يـ ــرتـ ــدي قـبـعــة
عثمانية تقليدية على شكل قنبلة،
وكتب تحتها «إرهابي».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

بحث وزير الشؤون الخارجية
الجزائري صبري بوقادوم ،أمس،
مع األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش عبر تقنية
التواصل املرئي عن بعد ،مستجدات
الوضع في ليبيا ومالي ،وأكد
الطرفان "ضرورة مواصلة تنسيق
الجهود من أجل عودة األمن
واالستقرار في هذين البلدين".

سورية :معارك مع «داعش»
بالبادية وتوتر في إدلب

تعرض موقع عسكري أرمني للقصف قد يغير المعادلة
احتالل شريط ضيق من أراضي أرمينيا للوصول
الى جمهورية نخجوان األذربيجانية ،التي تملك 8
كيلومترات من الحدود مع تركيا ،وهــذا االحتمال
يعني أن أذربيجان ستفصل إيران عن أرمينيا ،التي
تستفيد إيران من عالقتها الجدية معها في شؤون
تجارية ،إذ يقصدها آالف اإليرانيين لشراء كماليات
خاضعة للعقوبات األميركية.
والـحــل لتجنب هــذا السيناريو الـقــاتــم ،بحسب
أوزكان ،هو «ربما بنيل اإلقليم حكما ذاتيا واسعا
تحت الـسـيــادة األذربـيـجــانـيــة وبـضـمــانــات دولـيــة،
خ ـصــوصــا م ــن تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،وإال ف ــإن أرمـنـيــا
واحــدا لن يبقى في كــارابــاخ» ،لكن هــذا الحل يبدو
غير مقبول بالنسبة لألرمن الذين يطلبون في حال
تخلوا عن األراضــي األذربيجانية التي يحتلونها
نشر مراقبين عسكريين روس لحماية «األراض ــي
اإلدارية» لما يعرف اآلن لديهم بـ«جمهورية ارتساخ».
في هذه األثناء ،وبينما بدا أن «الهدنة االميركية»
ت ـل ـق ــى م ـص ـي ــر س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ،وت ـ ــواج ـ ــه ال ـم ـس ــاع ــي
الدبلوماسية انسدادا ،أعلنت الخارجية اإليرانية،
أمــس ،أن مساعد وزيــر الخارجية عباس عراقجي
سيبدأ بعد تفقده الحدود الشمالية للبالد جولة
إقليمية تشمل موسكو ويريفان وأنـقــرة ،من أجل
الدفع قدما بمبادرة إيران لحل النزاع بين أذربيجان
وأرمينيا.
ً
ميدانيا ،اتهمت أرمينيا ،أذربيجان أمس بإطالق
النار على مواقع تعود لحرس الحدود األرمني على
حدود إيران.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،قال في
وقت سابق ،إن الجيش الروسي لن يتدخل بموجب

األشـ ـخ ــاص ،أمـ ــس ،ض ــد فــرنـســا،
داع ـي ــن إل ــى مـقــاطـعــة المنتجات
الفرنسية ،قبل أن يحرقوا دمية
تمثل ماكرون.
وأف ــادت الشرطة بــأن أكـثــر من
 40ألف شخص كانوا شاركوا في
ّ
هــذه المسيرة التي نظمها حزب
إس ــام ــي ،وت ــم تــوقـيـفـهــا ق ـبــل أن
تصل إلى قرب السفارة الفرنسية.

فــي الـسـيــاق ،اعـتـبــر تـقــريــر لصحيفة "حــريـيــت"،
أم ـ ــس ،أن ق ـصــف ال ـم ـق ــات ــات ال ــروسـ ـي ــة ،الــداع ـمــة
للحكومة ال ـســوريــة ،معسكر "فـيـلــق ال ـش ــام" ،الــذي
يوصف بأنه أقــرب التنظيمات المسلحة الموالية
ً
ً
ألنـ ـق ــرة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،خ ـل ــق وضـ ـع ــا جـ ــديـ ــدا يـتـطـلــب
الـمـعــالـجــة ال ـعــاج ـلــة .وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن
الضربة التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات
مــن أفــراد الفصيل الـســوري ،الــذي يعتقد أن تركيا
استخدمت عناصره لدعم حكومة "الوفاق" الليبية
ض ــد قـ ــوات خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،م ــن الـمـحـتــم تفسيرها
عـلــى أنـهــا رســالــة مــن مــوسـكــو إلــى أنـقــرة المتهمة
بنقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان للقتال ضد
أرمينيا.
وقال مراقبون إن الرسالة الروسية قد تكون إدلب
مقابل كــارابــاخ ،أي أنه في حال مضت أنقرة بدعم
أذربيجان في كاراباخ فإن روسيا ستطلق معركة
إعادة ادلب الى حضن دمشق.

ً
ق ـتــل  30ع ـن ـص ــرا م ــن ق ــوات
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة وتـنـظـيــم
«داعــش» في اشتباكات عنيفة،
تخللتها غـ ــارات روس ـيــة على
البادية في وسط سورية.
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري
لحقوق اإلنـســان ،بــأن المعارك
تركزت أمــس ،في منطقة إثريا
في ريف حماة الشمالي الشرقي
ومـ ـن ــاط ــق أخـ ـ ـ ــرى تـ ــربـ ــط بـيــن
محافظات حلب والرقة وحماة،
حيث تحاول قوات النظام بدعم
مـ ــن الـ ـطـ ـي ــران ال ـ ــروس ـ ــي «ص ــد
هـجـمــات التنظيم المتواصلة
في المنطقة» .وتسببت المعارك
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــات الـ ـم ــاضـ ـي ــة
ً
بمقتل  13عنصرا من التنظيم
ال ـم ـت ـطــرف جـ ــراء االش ـت ـبــاكــات
والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـي ـن ـم ــا قـ ـت ــل 17
ً
عنصرا مــن الـقــوات الحكومية
والمسلحين الموالين لها.
وي ـخ ــوض ال ـط ــرف ــان م ـعــارك
م ـس ـت ـمــرة م ـنــذ م ـط ـلــع أك ـتــوبــر
الشهر فــي مـحــاور متفرقة في
البادية السورية.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات «س ـ ــوري ـ ــة
الديمقراطية» في مارس 2019
ه ــزيـ ـم ــة «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .لـ ـك ــن رغ ــم
تجريده مــن مناطق سيطرته،
فإنه ال يزال ينتشر في البادية

ال ـســوريــة الـمـتــرامـيــة األط ــراف،
الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة م ـ ــن ري ـ ـفـ ــي ح ـمــص
ً
وح ـ ـ ـمـ ـ ــاه ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــي وصـ ـ ـ ـ ــوال
ً
إل ــى الـ ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة مـ ــرورا
بمحافظات الــرقــة ودي ــر الــزور
وحلب.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت
الفصائل الـســوريــة المعارضة
ال ـم ـن ـض ــوي ــة ض ـم ــن «ال ـج ـي ــش
الــوطـنــي» ،استهدافها عشرات
الـ ـم ــواق ــع ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وموسكو في شمال غرب البالد،
ً
ردا على الهجوم األعنف الذي
استهدف مقاتلي «فيلق الشام»
الموالي لتركيا أمس األول.
وذكر «الجيش الوطني» أنه
استهدف مقر عمليات للقوات
الــروس ـيــة عـلــى مـحــور كفرنبل
ومعصران جنوب إدلب« ،ما أدى
لمقتل وإصابة عدد من ضباط
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري وال ـض ـب ــاط
الروس».
وقال الناطق باسم «الجبهة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــري ــر» ن ــاج ــي
مصطفى ،إن «قوات المعارضة
ً
ً
شنت هجوما مكثفا منذ ظهر،
أم ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ل ـل ـن ـظــام
السوري والميليشيات الروسية
واإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي شـ ـم ــال غ ــرب
البالد».
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السيسي والبرهان ...تنسيق حول «النهضة» و«التطبيع»
القاهرة والخرطوم تتمكسان باتفاق ملزم حول السد اإلثيوبي وتزيدان «التعاون الكهربائي»
القاهرة  -حسن حافظ

رتبت قيادتا مصر والسودان
أوراقهما بعدة ملفات في
مقدمتها مفاوضات سد
النهضة التي استؤنفت مع
أثيوبيا أمس ،خالل قمة
جمعت الرئيس عبدالفتاح
السيسي ورئيس مجلس
السيادة السوداني عبدالفتاح
البرهان في القاهرة ،فيما
كشفت مصادر أن الخرطوم
تسعى لزيادة استيرادها
للكهرباء من القاهرة.

استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة الـ ـس ــودان ــي ال ـفــريــق
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،ان ـط ــاق م ـف ــاوض ــات سد
ال ـن ـه ـضــة اإلث ـي ــوب ــي ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة أم ــس،
بالتأكيد المشترك على مواقف القاهرة والخرطوم
م ــن ال ـم ـفــاوضــات وضـ ـ ــرورة أن تـنـتـهــي بــاتـفــاق
قــانــونــي م ـلــزم يـحـقــق مـصــالــح جـمـيــع األطـ ــراف،
ً
تنسيقا بين َ
بلدي المصب في جولة
بما يعكس
المفاوضات الجديدة مع أديس أبابا.
السيسي استقبل البرهان في قصر االتحادية
الــرئــاســي بــالـقــاهــرة ،ظـهــر أم ــس ،فــي أول زي ــارة
خارجية للمسؤول السوداني الكبير عقب إعالن
بـ ــاده تـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائ ـي ــل بــرعــايــة
أميركية ،األسبوع الماضي.
وص ـ ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،ب ـســام
راض ــي ،بــأن الـلـقــاء شهد التباحث حــول مجمل
القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المتبادل ،كما تم
استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء
الموقف الحالي للمفاوضات الثالثية بين مصر
والسودان وإثيوبيا تحت رعاية االتحاد اإلفريقي.
وت ــم ال ـتــوافــق بـيــن الـسـيـســي وال ـب ــره ــان على
األهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين
ال ـم ـصــري وال ـس ــودان ــي بــاعـتـبــارهــا مـســألــة أمــن
قــومــي ،وم ــن ثــم تـمـســك الـبـلــديــن بــالـتــوصــل إلــى
اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية
ملء وتشغيل السد ،ويحقق المصالح المشتركة
لجميع األطراف.

استئناف التفاوض
وتتزامن زيــارة البرهان لمصر ،مع استئناف
مفاوضات السد ،الذي سيكون األكبر في إفريقيا
عـنــد االن ـت ـهــاء مـنــه ،بـمـشــاركــة وزراء الـخــارجـيــة
والـ ــري ،أم ــس ،بـعــد تعثر اسـتـمــر شـهــريــن ،وبــدا
ً
واضـ ـح ــا أن ال ـق ــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم ت ــري ــدان بعث
رسالة إلى أديس أبابا بأنهما تقفان على مسافة
واحــدة بموجهة "تعنتها" ،وتتمسكان بضرورة
االلـتــزام بـجــدول زمني واضــح لمسار التفاوض
يفضي فــي النهاية إ لــى توقيع اتفاقية ملزمة،
في مواجهة الرغبة اإلثيوبية في اتفاقية إطارية
غير ملزمة لها.
ولم يعرف على وجه الدقة أجندة المباحثات،
أمس ،لكن الجلسة عقدت بعد أن دعت الخرطوم
إلــى ضــرورة "تغيير منهجة التفاوض" من أجل
التوصل إلى حلول بشأن األزمة.
وكــانــت جلسات الـتـفــاوض توقفت فــي نهاية
أغسطس الماضي ،بعد بدء أديــس أبابا ،بشكل
أحادي ،مرحلة تخزين المياه في بحيرة السد في
األسبوع األول من أغسطس.
ويــأتــي اسـتـئـنــاف ال ـم ـفــاوضــات الـشــاقــة التي

ً
امتدت أعواما دون التوصل إلى نتيجة واضحة
وسط اتهامات ألثيوبيا بالسعي لفرض أمر واقع
وإكمال بناء السد العمالق وتشغيله دون التوصل
إلــى اتـفــاق مـلــزم مــع دول الـمـصــب ،بعد أن حذر
الرئيس األميركي دونالد ترامب من أن األزمة قد
تتسبب في تحركات عسكرية من جانب مصر إذا
لم تتمكن من التوصل التفاق.
وقال ترامب الجمعة الماضية" :إنه وضع خطير
ً
جدا ألن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه
الطريقة ...وسينتهي بهم األمر بتفجير السد".

السيسي والبرهان بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس (أ ف ب)
المصرية ،بعد نجاح التشغيل الفعلي لخط الربط
الكهربائي بين البلدين في أبريل الماضي ،بقدرة
 70ميغا وات في الساعة ،والمتوقع زيادتها إلى
 300ميغا وات في الساعة.

أبعاد متعددة
وح ــول تقييم زي ــارة الـبــرهــان لـلـقــاهــرة ،قالت
مديرة البرنامج اإلفريقي بمركز األهرام السياسية
واالستراتيجية ،د .أماني الطويل ،لـ "الجريدة" ،إن
الزيارة لها أكثر من بعد ،فهي تستهدف تعزيز
التعاون االقتصادي بين البلدين ،وتقديم الخبرة

المصرية للسودان في مختلف مجاالت التنمية،
ً
خصوصا مجال الربط الكهربائي ،فضال عن دعم
الخرطوم في مسارها السياسي الحالي.
وتابعت الطويل" :لكن أهــم ما تمخضت عنه
هــذه القمة هو بلورة ما يمكن وصفه بالموقف
الموحد بين مصر السودان في ملف سد النهضة،
وب ـعــث رس ــال ــة واض ـح ــة إل ــى إثـيــوبـيــا واالت ـح ــاد
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي بـ ــوجـ ــود تـ ــوافـ ــق مـ ـص ــري س ــودان ــي
ف ــي ال ـ ـ ــرؤى ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـسـيــر
المفاوضات ،وأن المطالب واحــدة من الطرفين
للسير في مسار واضح ومحدد ينتهي بتوقيع
اتفاقية نهائية وعادلة".

أبرامز :سندمر أي صواريخ إيرانية بالستية تصل إلى فنزويال
أعلنت إيران أنها سترحب بأي عودة أميركية الى االتفاق النووي،
لكن بشرط أن يقترن ذلك بـ "ضمانات" لعدم خروج واشنطن منه مرة
أخرى ،وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة اإليرانية أمس.
ويشكل هذا الملف والتعامل مع طهران ،إحدى النقاط المطروحة
في الــواليــات المتحدة على هامش االنتخابات الرئاسية المقررة
األسبوع المقبل ،بين ترامب الساعي إلى تجديد واليته ،ومنافسه
الديمقراطي جو بايدن الذي ألمح سابقا الى نيته اعتماد مقاربة
أكثر دبلوماسية حيال إيران ،وامكان إعادة بالده إلى االتفاق بحال
احترام طهران مجددا كل التزاماتها.
وفي مؤتمر صحافي ،قال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي
ربيعي" :ال فارق بالنسبة إلينا أي رئيس في الواليات المتحدة يقرر
العودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة (االسم الرسمي لالتفاق)،
والتوقف عن وضع عوائق أمام اآلخرين من أجل تحقيق التزاماتهم".
وأضــاف ربيعي" :نحن سنرحب بــأي قــرار من هــذا النوع من أي
رئيس كان .لكن في الوقت عينه ،ومع العودة إلى خطة العمل الشاملة
المشتركة ،المطلوب من الواليات المتحدة أن تكون مستعدة لتحمل
(مسؤولية) األضرار التي سببتها لشعب إيران خالل فترة انسحابها
منه" ،في إشــارة إلــى االتـفــاق الــذي تم التوصل إليه في فيينا قبل
خمسة أعوام.
وشدد على أنه "بالطبع ،عليها أن تكون أيضا مستعدة لتوفير
ضمانات لعدم تكرار خروق من هذا النوع".
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أك ــدوا أن نتيجة االنتخابات ال

ّ
ً
ً
ً
واشنطن توقع اتفاقا عسكريا دفاعيا مع نيودلهي
لمواجهة التهديد الصيني

ّ
بكين تحذر أميركا من ممارسة سياسة االستقواء على سريالنكا

ّ
وقعت الهند والواليات المتحدة
اتفاقا رئيسيا في مجال الدفاع مع
الـهـنــد ،فــي حـيــن أك ــد وزي ــر الــدفــاع
األميركي مايك بومبيو أن "البلدين
ي ـت ـخ ــذان خـ ـط ــوات ل ـل ـت ـع ــاون ضــد
جميع أش ـكــال ال ـت ـهــديــدات ،وليس
فقط التهديدات التي يمثلها الحزب
الشيوعي الصيني".
وأج ــرى بومبيو ووزي ــر الــدفــاع
م ــاي ــك إسـ ـب ــر ون ـظ ـي ــري ـه ـم ــا وزيـ ــر
الخارجية الهندي سوبراهمانيام
جاشانكار ووزيــر الــدفــاع راجناث
سـ ـيـ ـن ــغ ،م ـ ـحـ ــداثـ ــات حـ ـ ــول ت ـعــزيــز
الـعــاقــات العسكرية والــوضــع في
أفغانستان ،فضال عن كيفية التغلب
على وباء كورونا.
وقـ ــال إس ـبــر إن الـهـنــد وأمـيــركــا
تقفان معا "لــدعــم منطقة المحيط
الهادي الهندي الحرة والمنفتحة،
خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل تـ ــزايـ ــد األن ـش ـط ــة
العدائية والمزعزعة لالستقرار من
جانب الصين".
وتحدث سينغ وجاشانكار عن
التعاون مع واشنطن دون ذكر اسم

الصين للحفاظ على "نظام دولي
يستند للقواعد".
وي ــأت ــي االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي يـعـقــد
م ــرت ـي ــن س ـن ــوي ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يشهد مواجهة عسكرية بين الهند
والصين على طول حــدود متنازع
عليها في جبال الهمااليا.
ويعتبر اتفاق التبادل والتعاون
األساسي بشأن التعاون الجغرافي
الـمـكــانــي ،ال ــذي تــم تــوقـيـعــه أمــس،
أحــد ثــاث اتـفــاقـيــات يطلق عليها
االتفاقيات األساسية بين الدولتين
لـمـشــاركــة الـمـعـلــومــات الـحـســاســة
والمعدات العسكرية المتطورة.
وسمنح االتـفــاق الهند إمكانية
الوصول ألنظمة البيانات األميركية
م ـث ــل نـ ـظ ــام ال ـت ـم ــوض ــع ال ـعــال ـمــي
"ج ـ ــي بـ ــي إس" وبـ ـي ــان ــات أخ ـ ــرى،
م ـمــا س ـي ـعــزز م ــن ك ـف ــاءة ال ـم ـعــدات
العسكرية التي تحصل عليها من
أم ـي ــرك ــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـصــواريــخ
والطائرات.
وق ـ ــال س ـي ـنــغ" :تـ ـع ــاون جيشنا
مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ي ـت ـق ــدم

بصورة جيدة" .وأعلن أن الدولتين
ستتبادالن ضباط االتصال في كل
من المنشآت العسكرية لكل منهما
لتعزيز مشاركة المعلومات.
ومــن المقرر أن يتوجه بومبيو
بـ ـع ــد نـ ـي ــودلـ ـه ــي إل ـ ـ ــى س ــري ــان ـك ــا
وال ـ ـمـ ــالـ ــديـ ــف وفـ ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة إل ــى
إندونيسيا.
ّ
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ح ـ ـ ــذرت الـصـيــن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن م ـمــارســة
"اإلكراه واالستقواء" على سريالنكا.
ومن المتوقع أن يطلب بومبيو
مــن كولومبو خــال زيــارتــه اتخاذ
خ ـي ــارات "ص ـع ـبــة" ب ـشــأن عالقتها
المتنامية مع بكين.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة ال ـ ـص ـ ـيـ ــن فــي
كــولــوم ـبــو" :ن ـح ــن ن ـع ــارض بـشــدة
اغـتـنــام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فرصة
زيــارة وزير الخارجية للتدخل في
العالقات بين الصين وسريالنكا
وإلكراه األخيرة واالستقواء عليها".
وق ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الخارجية األميركي لشؤون جنوب
ووس ـ ــط آس ـي ــا ديـ ــن ت ــوم ـس ــون في

باكستان :قتلى وجرحى
بانفجار في مدرسة قرآنية

بيالروسيا :المعارضة تكثف
اإلضرابات بالمصانع

طهران سترحب بعودة واشنطن لالتفاق النووي بضمانات

إيراني يمر أمام جدارية في طهران (رويترز)

سلة أخبار

ُ
قتل  7أشخاص وأصيب 50
آخرون ،أمس ،في انفجار
قنبلة في مدرسة قرآنية
في بيشاور ،كبرى مدن
شمال غربي باكستانّ .وقال
المسؤول في الشرطة وقار
عظيم" :وقع االنفجار خالل
القرآن .جلب أحدهم
تدريس ّ
حقيبة مفخخة إلى داخل
ّ
الحصة التدريسية" .وأضاف
أن الشخص الذي جلب القنبلة
غادر المكان قبل حصول
االنفجار .وكانت الخطبة
ُ ّ
تبث مباشرة عبر فيسبوك.
ُ
وتظهر المشاهد رجل دين
يرتدي اللون األبيض وعلى
رأسه عمامة ،يشرح مقطعا
دينيا باللغتين البشتونية
والعربية أمام مذياع ،قبل أن
يقاطعه دوي انفجار عنيف
تلته صيحات.

تعميق التعاون
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ل ـف ــت ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرئ ــاس ــي
ً
المصري إلى أن اللقاء تضمن عددا من الملفات
األخ ــرى ،إذ شــدد السيسي على الــروابــط األزلية
الـ ـت ــي ت ـج ـمــع ش ـع ـبــي وادي الـ ـنـ ـي ــل ،والـ ـت ــراب ــط
التاريخي بين مصر والسودان ،ووحدة المصير
والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين
الشقيقين.
وأك ــد عـلــى الـمــوقــف الـمـصــري االسـتــراتـيـجــي
الثابت الداعم ألمــن واستقرار الـســودان وشعبه
الشقيق ،وحرص القاهرة على مواصلة التعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـخ ــرط ــوم ف ــي جـمـيــع الـمـلـفــات
مـحــل االه ـت ـمــام ال ـم ـت ـبــادل ،وال ــدف ــع نـحــو ســرعــة
تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة ،كالربط
الكهربائي وخط السكك الحديدية ،من أجل شعبي
البلدين.
ول ـف ــت ال ـس ـي ـســي إلـ ــى م ـس ــان ــدة م ـصــر إلرادة
وخ ـي ــارات الـقـيــادة السياسية فــي ال ـس ــودان في
صياغة مستقبل بــادهــم ،ورحــب بكل الجهود
التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة
األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة ل ـمــا ف ـيــه مـصـلـحــة الـشـعــب
السوداني ،إضافة إلى تحقيق االستقرار والسالم
اإلقليميين.
مــن جـهـتــه ،أش ــاد الـفــريــق الـبــرهــان بــالــروابــط
التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان ،وأشاد
بــالـجـهــود الـمـتـبــادلــة لـتـعــزيــز أواصـ ــر الـتـعــاون
المشترك بين البلدين ،وأكــد حــرص بــاده على
م ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـق ــاه ــرة ف ــي مختلف
الملفات .وأعرب عن تقدير بالده للدعم المصري
غير الـمـحــدود للحفاظ على ســامــة واسـتـقــرار
السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة االنتقالية
الراهنة.
وب ــدا أن م ـجــاالت ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي على
أولــويــة األجـنــدة المصرية والـســودانـيــة ،إذ كان
ً
الفتا حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
المصري محمد شاكر ،لقمة السيسي والبرهان.
وعلمت "الـجــريــدة" أن الـســودان يريد المضي
ً
ق ــدم ــا ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـك ـهــربــاء

دوليات

بــدايــة جــولــة بومبيو الـتــي تشمل
 4دول في المحيط الهندي ،الهند
وسـ ــريـ ــان ـ ـكـ ــا وج ـ ـ ـ ــزر الـ ـم ــال ــدي ــف
وإن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،إن ـ ــه س ـي ـط ـلــب مــن
كــولــوم ـبــو درس الـ ـخـ ـي ــارات الـتــي
تقدمها واشنطن.
وتأتي زيارة بومبيو بعد أقل من
 3أسابيع من زيــارة يانغ غيتشي،
عضو المكتب السياسي في الحزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ،لـســريــانـكــا
وتعهده تقديم مزيد من المساعدة
االقتصادية للجزيرة.
واعتمدت كولومبو بشدة على
ال ـص ـي ــن ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى قـ ــروض
ودع ــم دبـلــومــاســي لـصــد اتـهــامــات
بــان ـت ـهــاك ـهــا ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،ال
س ـي ـم ــا فـ ــي األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة الـ ـض ــاري ــة ال ـتــي
ً
عقودا .وأصرت واشنطن
استمرت
ع ـلــى تـحـقـيـقــات ذات صــدق ـيــة في
االتهامات بأن القوات السريالنكية
قتلت مــا ال يقل عــن  40ألــف مدني
أثناء سحق متمردي نمور التاميل
عام .2009

تعني بالدهم بشكل مباشر ،مشددين على أن أي عودة أميركية الى
االتفاق النووي ،يجب أن تتضمن تعويض طهران عن األضرار التي
تكبدتها جراء العقوبات األخيرة.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران أمس األول شددت
ّ
الخناق على قطاع النفط اإليراني ،في خطوة ّ
يرجح أن تقلص هامش
المناورة المتاح أمام بايدن إذا ما فاز بالرئاسة في انتخابات الثالث
من نوفمبر ،وقرر رفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب.
وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس األميركي لدى التوصل
إلى االتفاق النووي في عهد باراك أوباما.
الــى ذلــك ،حــذر ،إليوت أبــرامــز ،ممثل وزارة الخارجية األميركية
الـخــاص لـشــؤون إي ــران ،فــي مقابلة مــع قـنــاة فــوكــس نـيــوز ،مــن أنه
إذا كانت طهران تعتزم بيع صواريخ بعيدة المدى لفنزويال ،فإن
الواليات المتحدة ستدمرها.
وقال أبرامز" :مثل هذه الخطوة غير مقبولة ،والواليات المتحدة
لن تسمح بها ولن تتسامح معها".
وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لوقف أي شحنات من الصواريخ
بعيدة المدى ،لكن إذا وصلت إلى فنزويال بطريقة ما فسوف ندمرها".
ً
ووفـقــا لصحيفة "ديـلــي مـيــل" ،يأتي التحذير بعد أيــام فقط من
إعالن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو عن تشكيل مجلس علمي
وفني عسكري يهدف إلى تحقيق االستقالل العسكري بمساعدة دول
"شقيقة" من بينها الصين وروسيا وإيران وكوبا.

اغتيال وزير حوثي «أيديولوجي»
في حي السفارات بصنعاء
اغ ـتــال مـسـلـحــون مـجـهــولــون حسن
زي ـ ـ ــد ،وزي ـ ـ ــر الـ ـشـ ـب ــاب والـ ــريـ ــاضـ ــة فــي
ً
الحكومة غير المعترف بها دوليا ،التي
شكلتها جماعة "أنصار الله" الحوثية
ال ـم ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة الـيـمـنـيــة
صنعاء ،أمس.
ووسط حديث عن صراع بين أجنحة
الجماعة المتمردة المدعومة من إيران،
أعلنت "أنصار الله" أن "عناصر إجرامية"
اعـ ـت ــرض ــت س ـ ـيـ ــارة زي ـ ـ ــد ،فـ ــي مـنـطـقــة
حــدة التي تضم العديد من السفارات،
وأطلقوا النار عليه ،مما أدى إلى وفاته
ب ـعــد نـقـلــه إل ــى الـمـسـتـشـفــى ،ف ــي حين
أصيبت ابنته ،التي كانت تقود السيارة،
بجروح بالغة.
وات ـ ـه ـ ـمـ ــت ال ـ ـحـ ــركـ ــة تـ ـح ــال ــف دع ــم
الشرعية ،بقيادة السعودية ،بالوقوف
وراء مقتل زيــد ،الــذي أدرجــه التحالف
ً
بقائمة المطلوبين ضمن  40قـيــاد يــا ،
ورصد  10ماليين دوالر لمن يدلي بأي
ُ
معلومات تفضي إلــى القبض عليه أو
تحديد مكانه.
وبحسب القائمة ،الـتــي ص ــدرت في
 ،2017يعتبر زي ــد مــن أه ــم "ال ـق ـيــادات
العقائدية للجماعة ،ويرتبط بعالقات
وثيقة مع النظام اإليــرانــي وحــزب الله
اللبناني".

الوزير الحوثي حسن زيد
وتزامنت عملية االغتيال مع تسلم
وزير خارجية حكومة الحوثيين هشام
عبدالله أوراق اعتماد السفير اإليراني
الجديد في صنعاء حسن إيرلو .وأكد
عبدالله ،خالل اللقاء ،أن الجماعة تريد
تعزيز العالقات الثنائية مع إيران.
ً
ً
وأث ــار تعيين إي ــران سـفـيــرا جــديــدا
وإدخاله صنعاء بطريقة سرية غضب
ال ـت ـحــالــف ،الـ ــذي وص ــف الـسـفـيــر بــأنــه
الحاكم العسكري الجديد للبالد .كما
اع ـت ـب ــرت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تعيينه
ً
ً
مؤشرا سيئا.

كثفت حركة المعارضة
في بيالروسيا اإلضرابات
في المصانع الحكومية،
في محاولة لقطع مصادر
التمويل عن حكومة الرئيس
الكسندر لوكاشينكو.
واستهدفت اإلضرابات
بعضا من أهم المشروعات
ً
في البالد ،ردا على تجاهل
لوكاشينكو لالنذار الموجه
إليه لتقديم استقالته
واإلفراج عن جميع السجناء
السياسيين .وقال مستشار
زعيمة المعارضة المنفية
سفيتالنا تيخانوفسكايا،
إن العاملين في المصانع
الحكومية الكبرى توقفوا عن
العمل ،وكذلك أضرب الطالب
في جميع أنحاء البالد.
وقال إنه تم تسجيل بعض
االعتقاالت .وكانت جهود
سابقة إلغالق االقتصاد عبر
اإلضرابات قد باءت بالفشل،
حيث استهدفت الشرطة
المنظمين.

قرغيزستان :جباروف يعلن
ترشحه لالنتخابات الرئاسية

أعلن رئيس قرغيزستان
بالنيابة صدر جباروف،
أنه سيخوض االنتخابات
الرئاسية المقررة مطلع
العام المقبل ،بعد أسابيع
من االضطرابات السياسية
في البلد الواقع في آسيا
الوسطى.
وأصبح جباروف ،وهو
سياسي شعبوي ومدان
بالخطف ،رئيسا للوزراء
ورئيسا بالنيابة خالل
االضطرابات التي ضربت
الدولة السوفياتية السابقة،
إثر انتخابات تشريعية
متنازع عليها في أوائل
أكتوبر .والسبت ،أعلنت
ّ
لجنة االنتخابات المركزية أن
االنتخابات الرئاسية الجديدة
ستجرى في  10يناير.
وقال جباروف في بيان
"سأتنحى في أوائل ديسمبر،
وأشارك في االنتخابات
كمواطن عادي .إذا تم
انتخابي فسأكون رئيسا ،وإذا
لم يتم ذلك فسأظل مواطنا
عاديا" .كان الرجل البالغ 51
ً
عاما يقضي عقوبة بالسجن
بتهمة احتجاز رهائن ،وتم
إطالقه من السجن خالل
أعمال العنف التي اندلعت
بعد االنتخابات التي جرت
في  4أكتوبر والتي ألغيت
بعد احتجاج قادته األحزاب
الخاسرة ضد شراء األصوات
وانتهاكات أخرى ،وتخللته
اشتباكات بين المتظاهرين
والشرطة .واستقال الرئيس
سورونباي جينبيكوف
الخميس الماضي ،ما سمح
لجباروف الذي تمت تسميته
رئيسا للوزراء في اليوم
السابق ،بتولي منصب رئيس
الدولة بالنيابة.

دوليات

ر
ئ
ا
س
ية
٢٠٢٠

24

ةديرجلا

•
العدد  / 4566األربعاء  28أكتوبر 2020م

 11 /ربيع األول 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

vs
ترامب بايدن

ّ
ُ
خرج التصويت بالبريد قطار االنتخابات عن سكته
ي
هكذا
ِ
• انتصار «منزوع الدسم» لترامب في «المحكمة العليا» • مقتل أسود في فيالدلفيا برصاص الشرطة يهدد بتظاهرات

قبل  7أيام من «الثالثاء
الكبير» ،يتزايد الترقب داخل
أميركا وخارجها بانتظار
معرفة الرئيس الفائز في
معركة تؤثر ليس فقط على
األميركيين ،بل على العالم
بأسره .لكن األهم من هوية
الرئيس المقبل ً،تسود حالة
من القلق تخوفا من أزمة
انتخابية يكون سببها المباشر
المشاركة القياسية في
التصويت عبر البريد ،في ظل
انقسام حاد وتشكيك مستمر
في نزاهة االقتراع.

كــانــت االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة
أكثر بساطة عندما كانت أغلبية
الناخبين تتجه إلى مراكز االقتراع
لإلدالء بصوتها ،لكن هذه السنة
مــع انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا زاد
التصويت عبر البريد بشكل كبير
ً
ط ــارح ــا مـشــاكــل بـشــريــة وتقنية
وقانونية.
وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال كـ ــانـ ــت ال ـن ـت ـي ـجــة
متقاربة بين الرئيس الجمهوري
دون ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــب وخ ـ ـص ـ ـمـ ــه
الــديـمـقــراطــي جــو بــايــدن فــي يوم
االق ـتــراع فــي الثالث مــن نوفمبر،
ي ـت ــوق ــع ك ـث ـي ــرون االحـ ـتـ ـك ــام إل ــى
المحكمة العليا.
وتظهر التقديرات أن الناخبين
ً
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن أكـ ـث ــر مـ ـي ــا مــن
نظرائهم الجمهوريين الختيار
هـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة ،ف ــي ح ـي ــن بــاشــر
مـ ـعـ ـسـ ـك ــر ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
قانونية للحد من التصويت عبر
ال ـب ــري ــد .وع ـمــومــا يـفـيــد بــرنــامــج
"ه ـي ـل ـثــي إل ـي ـك ـش ـنــز بــروج ـي ـكــت"
ف ــي جــام ـعــة س ـتــان ـفــورد ومـعـهــد
مــاســاتـشــوسـتــس للتكنولوجيا
(أم آي تي) أن أكثر من  300إجراء
مـتـعـلــق بــال ـت ـغ ـي ـيــرات الـمــرتـبـطــة
ب ــال ــوب ــاء ف ــي إطـ ــار االن ـت ـخــابــات،
تدرس راهنا في  44والية.
وخ ـ ــال ان ـت ـخ ــاب ــات جـ ــرت في
الفترة األخيرة ُرفض  1في المئة
من البطاقات ،وهي نسبة قد تكون
أعلى هذه المرة .وهذا يعني مئات
آالف بطاقات االقـتــراع المطعون
بـصـحـتـهــا .وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة في
هذا الخصوص إلى أن انتخابات
ً
 2000حسمت بفارق  537صوتا
في فلوريدا.
وف ــي  ،2016ص ــوت نـحــو 139
ً
مليون أميركي بينهم  33مليونا
عبر البريد .ويقدر محللون هذه
السنة أن تـكــون نسبة المشاركة
أعلى مع نحو  150مليون ناخب
قد يصوت نصفهم بالبريد.
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ره ـ ــن ب ـك ــل والي ـ ــة.
أرس ـلــت حفنة مــن ه ــذه الــواليــات
بـطــاقــات اق ـتــراع عـبــر الـبــريــد إلــى
ك ــل ال ـنــاخ ـب ـيــن ،ل ـكــن ف ــي أغـلـبـيــة
الــواليــات األميركية ينبغي طلب
ً
هذه البطاقات شخصيا.
ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ـ ــان ـ ــت هـ ــذه
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــة مـ ـحـ ـص ــورة ب ـح ــاالت
خاصة منها ،على سبيل المثال،
استحالة أن ينتقل الـنــاخــب إلى

مركز االقتراع في يوم االنتخابات.
لـكــن ه ــذه ال ـس ـنــة ،أت ــاح ــت معظم
الــواليــات هــذه اإلمكانية للجميع
بسبب الجائحة.
وتطلب أغلبية من الواليات أن
توضع البطاقة فــي ظــرف موقع،
وأن ترسل عبر البريد ،أو توضع
في مكان مخصص لهذه الغاية.
لـكــن الـبـعــض يـطــالــب باستخدام
ظرف ثان للمحافظة على "السرية"،
توضع فيه البطاقة قبل أن يوضع
في ظرف اإلرسال.
ف ــي ب ـع ــض ال ـ ــوالي ـ ــات ،يـطـلــب
ً
أيضا من شاهد أن يوقع الظرف
الـ ـخ ــارج ــي وي ــوف ــر ال ـم ـع ـلــومــات
الضرورية لالتصال به .وتشترط
والية أالباما وجود شاهدين.
وتفرز األصوات ،التي ُيدلى بها
ً
شخصيا ،بشكل آلي ،وفي معظم
األحيان تعلن في الساعات القليلة
(ال بــل الــدقــائــق) الـتــي تلي إغــاق
مراكز االقتراع.

قواعد خاصة
في المقابل ،تتطلب البطاقات
ً
ً
ً
عبر البريد فــرزا وتدقيقا صعبا،
ً
ولكل واليــة هنا أيـضــا ،قواعدها
الـخــاصــة .فبعض ه ــذه الــواليــات
تحتسب ال ـب ـطــاقــات ال ـتــي وردت
حتى يــوم االنـتـخــابــات ،فــي حين
تقبل بها أخــرى حتى بعد عشرة
أيام على موعد االقتراع إذا أرسلت
قبل الثالث من نوفمبر أو في هذا
اليوم بالتحديد .وقد مــددت هذه
ً
المهلة أحيانا بسبب الزحمة التي
تشهدها خدمات البريد.
وبعد ذلــك يجرى التحقق من
التواقيع وفـتــح المظاريف وفــرز
األصوات بحسب قواعد كل والية.
ً
في كولورادو مثال تفتح المظاريف
عند تسلمها .ويبدأ فرزها آليا قبل
ً
 15يــومــا مــن مــوعــد االنتخابات،
لـكــن ال تــرشــح أي معلومة عنها
قبل الساعة  19.00من يوم االقتراع.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
لحسن سير التصويت هي عدم
قدرة هيئة البريد األميركية على
مـعــالـجــة تــدفــق ال ـبــريــد بـســرعــة.
وأدت إصالحات كــان من شأنها
تصحيح المسار المالي للهيئة
إلــى تباطؤ فــي الـتــوزيــع على ما
يفيد البعضُ ،
ويتهم الجمهوريون
بــال ـس ـعــي إلـ ــى ن ـســف مـصــداقـيــة

ترامب يشهد أداء باريت اليمين أمام قاضي المحكمة العليا كالرنس توماس أمس األول (أ ف ب)
طريقة التصويت هذه بسبب ذلك.
ومــن عــوامــل التأخير األخــرى،
التحقق مــن التواقيع .فــي بعض
ً
ال ــوالي ــات يـجــرى األم ــر آل ـيــا وفــي
البعض اآلخ ــر يـقــارن الموظفون
بــال ـع ـيــن ال ـت ــوق ـي ــع ال ـم ـس ـجــل في
األرشيف لكل ناخب.
إال أن التواقيع تتغير مع الوقت
وبعض األشخاص لديهم تواقيع
عــدة .أمــا شباب الناخبين فقد ال
يكون عندهم بالضرورة توقيعا
محفوظا لدى السلطات.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات
المرفوضة تحاول بعض الواليات
االتـ ـص ــال بــالـنــاخـبـيــن ،ل ـيــؤكــدوا
تــوقـيـعـهــم وال ـس ـم ــاح بــاحـتـســاب
صوتهم .إال أن األمر يستغرق وقتا.
ً
ومن المسائل المطروحة أيضا،
ما يتعلق بإمكانية إلغاء بطاقة
إن لــم تــوضــع فــي ظــرفـيــن عندما
ُيشترط ذلك .في بنسيلفانيا حيث
قد يشمل هذا األمــر عشرات آالف
األصـ ـ ــوات ،ت ـقــرر ع ــدم ق ـبــول هــذه
ال ـب ـطــاقــات ال ـتــي تـسـمــى "نــايـكــد"
أي عــاريــة .إال ان بعض الــواليــات
ستحتسبها.

رفض الفرز
ورفـ ـ ـض ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا

بــأغـلـبـيــة خـمـســة أصـ ــوات مقابل
ثــاثــة ال ـس ـمــاح بـتـمــديــد الـمــوعــد
المحدد إلعــادة بطاقات االقتراع
عبر البريد في والية ويسكونسن
الحاسمة ،التي ساعد فوز ترامب
بها بـفــارق ضئيل عــام  2016في
الوصول للبيت األبيض.
ً
ويمثل قرار المحكمة انتصارا
للجمهوريين الذين اعترضوا على
أمــر التمديد ال ـصــادر عــن قاضي
المحكمة الجزئية وليام كولني،
وال ــذي كــان سيتيح للمسؤولين
فــرز بطاقات االقـتــراع عبر البريد
المختومة فــي يــوم االنـتـخــابــات،
وحتى بعد ستة أيام.
وطـ ـلـ ـب ــت حـ ـمـ ـل ــة تـ ـ ــرامـ ـ ــب مــن
المحكمة العليا منع خطة االقتراع
ال ـغ ـي ــاب ــي فـ ــي واليـ ـ ــة ك ــارول ـي ـن ــا
الشمالية بعد محاولتها الفاشلة
إلسـ ـق ــاطـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ــال مـحـكـمــة
استئناف فدرالية.
والخطة التي تطعن فيها حملة
تــرامــب ستسمح بـفــرز األص ــوات
الغيابية الـتــي تـصــل بـحـلــول 12
نوفمبر فــي كــارولـيـنــا الشمالية
طالما تم ختمها قبل  3نوفمبر.
وحـ ـكـ ـم ــت م ـح ـك ـم ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
ال ــرابـ ـع ــة ف ــي قـ ـ ــرار م ــن ش ــأن ــه أن
يرفض محاولة منع الوالية من فرز
األصوات في ذلك اإلطار الزمني.

ً
إلــى ذل ــك ،وكـمــا كــان متوقعا،
واف ـ ـ ـ ــق مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ع ـلــى
تعيين القاضية المحافظة إيمي
كــونــي بــاريــت مرشحته الثالثة
لعضوية هيئة المحكمة العليا،
فــي حين أظـهــر اسـتـطــاع للرأي
تقدمه على بايدن ألول مرة منذ
أكثر من شهر.
و فـ ـ ـ ـ ـ ــي ذروة ا ل ـ ـم ـ ـش ـ ــا ه ـ ــدة
ً
التلفزيونية ،أق ــام تــرامــب حفال
ل ـب ــاري ــت ،ب ـعــد أداء ال ـي ـم ـيــن ،في
ً
حديقة البيت األ بـيــض مشابها
ل ـم ــا أع ـل ــن ف ـي ــه تــرش ـي ـح ـهــا قـبــل
شهر واحد وتبعه ظهور إصابات
بـفـيــروس كــورونــا بـيــن ع ــدد من
كبار الجمهوريين كان من بينهم
هو نفسه.
ومع اتحاد آراء الديمقراطيين
وع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو م ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـش ـ ـي ـ ــوخ
الجمهورية س ــوزان كولينز في
رفض تثبيت باريت ،اعتبر بايدن
أن تعيينها في المحكمة العليا
ات ـســم "بــالـتـعـجــل ول ــم يـسـبــق له
مثيل".
وقال زعيم الديمقراطيين في
مجلس الشيوخ السناتور تشاك
شــومــر ،إن األغلبية الجمهورية
"تـشـعــل ال ـنــار فــي مـصــداقـيـتـهــا"
ً
ب ــالـ ـمـ ـض ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــا فـ ـ ــي ت ـع ـي ـيــن
القاضية قــرب االنـتـخــابــات بعد
أن منعت اختيار مرشح الرئيس
ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ف ــي عــام
االنتخابات .2016
بدورها ،أعلنت رئيسة مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة نــانـســي
بيلوسي دعمها القـتــراح بايدن
تـشـكـيــل لـجـنــة ل ــدراس ــة تــوسـيــع
المحكمة العليا ،مشيرة إلــى أن
"سكان الــواليــات المتحدة ازداد
منذ عام ."1869

جورجيا ...معركة غير متوقعة
وف ــي ج ــورج ـي ــا ،ال ـتــي تعتبر
ً
ح ـص ـن ــا ل ـل ـم ـحــاف ـظ ـيــن ولـ ــم يـفــز
أي رئيس ديمقراطي فيها منذ
الرئيس بيل كلينتون ،وهــو من
والية جنوبية في  ،1992احتدمت
ً
المنافسة جدا بين بايدن وترامب
وفق نتائج استطالعات الرأي.
ويظن الديمقراطيون انهم قد
يتمكنون ه ــذه ال ـمــرة مــن الـفــوز
لـ ـي ــس فـ ـق ــط بـ ـ ــاألصـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـ 16
لـلـهـيـئــة ال ـنــاخ ـبــة وال ـت ــي تــذهــب
لـلــرئـيــس ،ولـكــن أيـضــا بمقعدي
ال ـ ــوالي ـ ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ

ميالنيا خارج أضواء معركة الرئاسة

ُ َّ
كعارضة أزيــاء ،كانت األضــواء تسلط على ميالنيا
ترامب خالل وقوفها على منصة العروض ،لكن كسيدة
ً
أول ــى ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ،ف ـن ــادرا مــا تـكــون فــي دائ ــرة
الضوء.
وإلى جانب ظهورها القليل ،هناك لحظات مسجلة
عبر مقاطع فيديو ربما شعرت فيها بأنها غير ملحوظة،
ً
وهي تعبر عن صورة امرأة عمرها  50عاما .على سبيل
المثال ،عندما تــم تنصيب زوجـهــا دونــالــد تــرامــب في
يناير  ،2017حيث انهارت ابتسامتها في اللحظة التي
ابتعد فيها زوجـهــا عنها ،أو خــال الــزيــارة الرسمية
إلسرائيل بعد ذلك بوقت قصير عندما بدا أنها ترفض
محاولته اإلمساك بيدها.
وخــال الحملة االنتخابية ،بــدت ميالنيا متحفظة
بشكل ملحوظ في الترويج لزوجها .لكن قبوع عارضة
األزياء السابقة المنحدرة من سلوفينيا في خلفية البيت
ً
ً
ً
األبيض يرجع أيضا إلى ترامب :لقد كان دائما بارعا في
جــذب انتباه الجميع .وبغض النظر عن هيمنته ،فإن
ميالنيا أيضا لــم تبحث بنفسها عــن األض ــواء .وربما
يكون أفضل دليل على مدى ذبولها في وقتها كسيدة
أولى عند مقارنتها بسالفتها ميشيل أوباما.
ً
ولم تبد عائلة ترامب متناغمة أبدا في الظهور العلني
مثل عائلة أوبــامــا .وتحوم الكثير من التكهنات حول
وضع الــزواج الثالث لترامب تغذيها تقارير بريئة عن
غرف نوم منفصلة .وتفي ميالنيا بالمواعيد اإللزامية
وتبتسم للكاميرات .لكن تسجيالت محادثة تعود لعام
 2018بثتها محطة "ســي إن إن" مــؤخــرا ،تلقي بظالل

الشك على ما إذا كانت ميالنيا راضية عن دورها كسيدة
أولى ،حيث قالت في مكالمة هاتفية سجلتها صديقتها
ستيفاني وينستون وولـكــوف ،والتي تضمنت بعض
ُّ
السباب ،إنها تعمل بجد من أجل تحضيرات زينة عيد
ُ
الميالد ،لكن هــذا يعتبر في نظر المنتقدين اهتماما
بكالم فــارغ بسبب سياسة الهجرة لترامب .وانـهــارت
ً
الصداقة بينهما الحقا ،وألفت وولكوف كتابا عن هذه
التسجيالت .وفي الحملة االنتخابية ،ظهرت السيدة
األول ــى على نحو أقــل بكثير مــن أعـضــاء آخــريــن في
عــائـلــة تــرامــب الــذيــن يـعـمـلــون بـجــد مــن أج ــل إع ــادة
انتخاب الرئيس .وقبل أسبوعين من االنتخابات،
ألـغــت مـيــانـيــا مـشــاركـتـهــا فــي فـعــالـيــة انتخابية
كإجراء احترازي بسبب إصابتها بسعال.
وكانت إحدى مرات الظهور القليلة لميالنيا
فــي الحملة االنتخابية خــال خـطــاب استغرق
نحو  25دقيقة ،وهو األطول لها كسيدة أولى في
مؤتمر الحزب الجمهوري في أغسطس الماضي،
والذي أقيم في حديقة الورود بالبيت األبيض
ال ـتــي أعـ ــادت تصميمها لـلـتــو .وبــالـنـظــر إلــى
أسلوب ترامب غير الدبلوماسي ،قالت هناك:
"مــا نستحقه نحن كمواطنين من رئيسنا هو
الصدق التام .سواء أعجبك ذلك أم ال ،فأنت تعلم
ً
دائما ما يفكر فيه ،ألنه شخص حقيقي يحب هذا
البلد وشعبه".
(واشنطن  -د ب أ)

لمساعدة حزبهم فــي الحصول
على أغلبيته.

شبهة حريق لصندوق
اقتراع في بوسطن

فتح مكتب التحقيقات الفدرالي
تحقيقًا بشأن مالبسات اشتعال
النيران في صندوق اقتراع،
في مدينة بوسطن بوالية
ماساتشوستس أمس األول،
فيما رجحت الشرطة أنه «عمل
متعمد» .وقال وزير خارجية
الوالية ،ويليام غالفني ،إن
الحريق اندلع الساعة الرابعة
صباحا خارج مكتبة بوسطن
العامة .ومن بني  122صوتا
كانت في الصندوق ،أمكن فرز
 87كانت التزال قابلة للقراءة.
وقالت شرطة بوسطن ،إن
هناك تحقيقا جاريا في «حريق
متعمد» ،ونشرت صور مراقبة
لشخص بالقرب من الصندوق
املشار إليه ،ودعت السكان إلى
املساعدة في تحديد هويته.

كوشنر لألميركيين السود:
اسعوا إلى النجاح

االضطرابات العرقية
وف ـ ــي ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ،اشـتـعـلــت
احـ ـتـ ـج ــاج ــات ب ـ ـ ـشـ ـ ــوارع الـ ـج ــزء
الغربي من مدينة فيالدلفيا ليل
االث ـن ـيــن -ال ـثــاثــاء ،أص ـيــب فيها
أرب ـعــة مــن رج ــال الـشــرطــة ،وذلــك
بعد أن أطلق شرطيان النار على
شــاب أســود اسمه والتر واالس،
ً
ً
كان يحمل سكينا ،فأردياه قتيال.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـقـ ــب س ـل ـس ـل ــة
احتجاجات مناهضة للعنصرية
على مدى شهور انطلقت شرارتها
بعد وفاة المواطن األسود جورج
ً
فلويد فــي  25مــا يــو خنقا تحت
ركـ ـب ــة ال ـش ــرط ــي األبـ ـي ــض دري ــك
شوفين في منيابوليس.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـي ــن م ـن ـف ـص ـل ـي ــن،
ق ــال رئ ـيــس الـبـلــديــة جـيــم كيني
ومفوضة الشرطة دانييل آوتلو،
إن الواقعة تثير تساؤالت ،وإنها
ق ـيــد الـتـحـقـيــق ال ـك ــام ــل ،وانـهـمــا
اس ـت ـم ـع ــا "لـ ـغـ ـض ــب ال ـ ـنـ ــاس فــي
المنطقة" بعد مقتل واالس.

استطالع
وألول م ـ ــرة ،أش ـ ــار اس ـت ـطــاع
ن ـظ ـم ـتــه م ــؤس ـس ــة "راسـ ـم ــوس ــن"
لألبحاث ،إلى أن  48في المئة من
األميركيين يؤيدون ترامب ،مقابل
 47في المئة منهم لبايدن ،مشيرة
إلى  3في المئة يؤيدون مرشحين
عن األحزاب الصغرى و 2في المئة
لم يحددوا موقفهم.
وأشـ ـ ــار ت ـقــريــر "راس ـم ــوس ــن"،
ال ــذي جــرى فــي  24و 25الـجــاري
وشمل  1500من الناخبين وبلغت
نسبة الخطأ  2.5فــي المئة ،إلى
أن ت ــرام ــب ت ـق ــدم ع ـل ــى مـنــافـســه
ألول مرة منذ منتصف سبتمبر
الماضي.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة "رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز"
بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس"
ً
اس ـت ـط ــاع ــا آخـ ــر ف ــي  6والي ـ ــات،
ه ــي وي ـس ـكــون ـســن وبـنـسـلـفــانـيــا
ومـيـشـيـغــان ون ـ ــورث كــاروالي ـنــا
وف ـل ــوري ــدا وأريـ ــزونـ ــا ،وأظ ـه ــرت
نتائجه تقدم بايدن على ترامب
بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر ف ــي وي ـس ـكــون ـســن
وبهامش ضئيل في بنسلفانيا.
(واشنطن  -وكاالت)

المكسيكيون يختارون بين السيئ واألسوأ
يشعر المكسيكيون ،الذين يعيشون على
ال ـحــدود ويعملون ويـصـ ّـوتــون فــي الــواليــات
المتحدة ،بخيبة األمل نفسها إزاء ما يعتبرونه
ً
استقطابا في المشهد السياسي األميركي ،قبل
ُ
بضعة أيــام من االنتخابات التي سيرغمون
فيها على االختيار بين "سيئ وأسوأ".
ويحمل أدريــان وليسلي جنسية مزدوجة
مكسيكية وأميركية .كل يوم ،يعبران الحدود
فــي تـيـخــوانــا ش ـمــال الـمـكـسـيــك ،لـكـســب لقمة
عيشهما في كاليفورنيا حيث ُولدا.
ً
منذ أصـبــح دونــالــد تــرامــب رئـيـســا ،وهما
ي ـش ـعــران بـعـنـصــريــة أك ـب ــر لـكـنـهـمــا ي ـح ــذران
ً
أيضا من جو بايدن .هما من بين  37.4مليون
ّ
أم ـيــركــي م ــن أص ــل مـكـسـيـكــي ،ل ــم ي ـص ــوت إال
ثلثهم في  .2016ومن أجل االحتجاج على نظام
ّ
"محطم بسبب العنصرية" ،سيمتنع أدريــان
ً
روميرو البالغ  24عاما عن التصويت.
وتيخوانا هي أحد أكبر المعاقل الحضرية
الواقعة قرب الحدود الطويلة الممتدة أكثر من
 3آالف كلم .في هذا المكان وفي سياق عنفي،
يختلط المهاجرون غير القانونيين بتجار
المخدرات واألسلحة.
يذهب أدري ــان كل صباح إلــى ســان دييغو
ً
على بعد ثالثين كيلومترا ،حيث يبيع هواتف
ّ
الحد األدنى لألجور وهو 13
مقابل تقاضيه
ً
ً
دوالرا للساعة ال ــواح ــدة .وم ـســاء ،يـعــود إلى

سلة أخبار

ت ـي ـخــوانــا ب ـس ـيــارتــه .وي ـق ــول "ال يـمـكـنـنــي أن
أعيش" في كاليفورنيا بهذا الراتب .فالعيش
فــي تـيـخــاونــا مــع وال ــدت ــه جــوزيـفـيـنــا وكـلـبــه،
ّ
أقل كلفة.
ويتابع أن في الواليات المتحدة "ليس هناك
أي تهدئة .النهج شمولي :إما أن تكونوا معي،
وإما أنتم أعدائي" .ويشير إلى أن الدليل على
ذلــك هــو أن التمييز "تفاقم" فــي عهد ترامب،
الذي طرح في األصل فكرة بناء جدار حدودي.
ّ
المجعد واألنف
ويشتكي أدريان ذو الشعر
ً
ّ
ال ـم ـســطــح وال ـل ـح ـيــة ال ـطــوي ـلــة ،أن ــه غــال ـبــا ما
يخضع للتفتيش على الحدود بسبب مظهره
"الشرق األوسطي" .ويخشى "فترات مضطربة
ً
ً
ك ـث ـيــرا م ــع الـكـثـيــر م ــن ال ـمــواج ـهــات" أيـ ــا كــان
الرئيس.
وتـقــر ليسلي أن تــرامــب "المستثمر" الــذي
لــم ت ـصـ ّـوت لــه فــي االنـتـخــابــات الـســابـقــة ّأمــن
"الكثير من الوظائف" وهذا ال يمنعها من إدانة
ّ
ويشجع
خطاب الجمهوري الذي يثير االنقسام
"العنصرية ضد أشخاص مثلي".
أمــا بالنسبة لجو بــايــدن ،فهو ال يقنعها.
وتقول "هو يعمل في المجال السياسي منذ
ً
أربعين عاما ولم يفعل كل ما كان بامكانه فعله
لألميركيين من أصل التيني".
(تيخاونا -أ ف ب)

اعتبر كبير مستشاري البيت
األبيض غاريد كوشنر ،أمس
األول ،أنه من أجل أن تكون
سياسات الرئيس دونالد ترامب
أكثر فاعلية ،يجب أن يتطلع
األميركيون السود إلى النجاح.
وقال كوشنر« :رأينا شيئا واحدا
في الكثير من مجتمع السود،
ومعظمهم من الديمقراطيني،
هو أن سياسات ترامب هي
التي يمكن أن تساعد الناس
على التخلص من املشاكل التي
يشكون منها .لكنه ال يستطيع
أن يريدهم أن يكونوا ناجحني
أكثر مما يريدون هم النجاح
ألنفسهم» .وأضاف« :ما نراه اآلن
هو موجة كبيرة من الدعم في
مجتمع السود ،ألنهم يدركون أن
جميع األشياء السيئة املختلفة
التي قالتها وسائل اإلعالم
والديمقراطيون عن ترامب ليست
صحيحة» ،مشيرا إلى أنه «قد ال
يقول دائما األشياء الصحيحة،
لكنه يفعل األشياء الصحيحة .إنه
يقول ما يدور في ذهنه».

عائلة كلينتون تدعو
للتصويت لبايدن

دعت وزيرة الخارجية السابقة
هيالري كلينتون متابعيها
للتصويت للمرشح الديمقراطي
جو بايدن ،وذلك خالل احتفالها
بيوم ميالدها.
ونشرت كلينتون تغريدة عبر
صفحتها الرسمية على «تويتر»
قالت فيها« :إنه يوم ميالدي ،هذه
أمنيتي الوحيدة أن تحثوا أي
شخص في حياتكم ،لن يصوت
هذه السنة ،على التصويت لبايدن
وهاريس» .وكتب زوجها الرئيس
السابق بيل كلينتون« :يوم ميالد
سعيد لهيالري ،يوم رائع مع
العائلة ونخب مع األصدقاء عن
بعد ،ومشي في الغابات ،هناك
أمر وحيد سيجعل يومها مثاليا،
ونحتاج إلى مساعدتكم .على
الجميع أن يخرج ويصوت».

ترامب يسمح بعودة
مشروطة لمنظمة الصحة

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه
سمح بالعودة إلى عضوية منظمة
الصحة العاملية بشروط.
وأشار ترامب أثناء حديثه ملؤيديه
في والية بنسلفانيا ،إلى أن
«الواليات املتحدة تدفع للمنظمة
 500مليون دوالر سنويا ،بينما
دفعت الصني  39مليونا ،وتتمتع
بإمكانية وصول كبيرة».
وقال« :أعدكم بشيء واحد :إذا عدنا
يوما إلى املنظمة ،فيمكننا العودة
مقابل أموال أقل بكثير .ليس علينا
دفع  500مليون ،إنها صفقة مالية
رائعة» ،مضيفًا« :هناك مئات األمثلة
األخرى ملشاركة الواليات املتحدة
في املنظمات والتحالفات الدولية
املحرومة التي يمكن الحديث عنها
طوال اليوم».

ةديرجلا
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رياضة

«األميركي» يغض النظر عن ودية األزرق
ومراسالت «الكرة» بال جدوى!
جابر الشريفي

استقر األمر على إقامة
تجمع لألزرق في الفيفا داي
لشهر نوفمبر ،وذلك بعد
اعتذار االتحاد األميركي
لكرة القدم عن المباراة
الودية مع األزرق يوم 16
نوفمبر المقبل في إنكلترا.

تلقى اتحاد كرة القدم كتابا من قبل
نظيره األميركي ،تراجع خالله األخير عن
خوض المباراة الودية الدولية ،التي كان
مقررا لها  16نوفمبر المقبل في إنكلترا،
وذلك ضمن "الفيفا داي".
وأرج ــع االتـحــاد األمـيــركــي ق ــراره الى
ت ــأخ ــر مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد بــرئــاســة
الشيخ احمد اليوسف بالرد على الدعوة
للمباراة ،االمــر الــذي دفعه الــى االتفاق
مع منتخبين آخرين للعب معهما هناك
يومي  12و 16نوفمبر.
ً
وكــان االتـحــاد الكويتي أرســل كتابا
إلى االتحاد اإلنكليزي استفسر فيه عن
آلية دخــول وفــد المنتخب ،ومــا إذا كان
في الحجر الصحي من عدمه،
سيوضع َّ
لكنه لم يتلق ردا.
يأتي هــذا في الوقت الــذي لم يتمكن
فيه االتحاد من الحصول من السلطات
الصحية ،على منح المنتخب استثناء

بخصوص الحجر الصحي ،عند العودة،
لــذلــك ف ــإن كــل ال ـمــراســات الـتــي تلقاها
وأرسلها االتـحــاد كانت بال فائدة على
اإلطالق!
يذكر أن األزرق ألغى اتفاقين سابقين
لخوض مباراتين مع ارمينيا ومع عمان،
واللتين كان مقررا لهما يومي  11و16
من الشهر المقبل في العاصمة يريفان
ودبي على التوالي.

التجمع الداخلي و 3مباريات ودية
استقر األمر داخل اللجنة الفنية التي
يـتــرأسـهــا عـضــو مجلس إدارة االتـحــاد
خــالــد الـشـمــري ،عـلــى أن يـكــون التجمع
المقبل فــي الكويت ،وذلــك خــال الفترة
مــن  9إل ــى  17نوفمبر الـمـقـبــل ،عـلــى أن
يلعب الفريق مباراتين أو ثالثة مع أندية
محلية ،مع وضع آلية لهذه المباريات،

فيما يخص العبي األندية الذين سيقع
عليهم االختيار.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن الـقــائـمــة التي
سيقع عليها االختيار من قبل المدرب
ال ـم ـس ــاع ــد ث ــام ــر عـ ـن ــاد س ـي ـتــم خــالـهــا
استبعاد جميع الالعبين الذين اختارهم
ال ـم ــدرب ف ــي الـشـهــر الـ ـج ــاري ،ال ــذي ــن لم
ي ـش ــارك ــوا ف ــي الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي مع
االزرق ،في حين سيتم ضم  4العبين من
فئة غير محددي الجنسية.

كاراسكو يقود المنتخبين
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـق ــرر اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـم ــدرب
اإلسـبــانــي كــاراسـكــو فــي مهمته مــدربــا
للمنتخب األولمبي ،مع قيادته للمنتخب
األول في المباريات الثالث للتصفيات
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.

«نارية» للشباب والسالمية ...والتضامن وبرقان
لتعميق جراح الصليبيخات واليرموك

●

●

لجنة االنضباط ،بعد خشونته
المفرطة مع العب القادسية عيد
الرشيدي.

تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات
الـجــولــة الــراب ـعــة لـبـطــولــة دوري
التصنيف لكرة القدم ،بإقامة 3
م ـبــاريــات تـجـمــع ال ـت ـضــامــن مع
الصليبيخات على استاد ثامر،
واليرموك مع برقان على استاد
الشباب ،وتـقــام المباراتان عند
الساعة  ،5:30أما الشباب فيلتقي
السالمية على استاد علي صباح
السالم عند الساعة .7:45
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات هـ ــذه
الجولة غدا بإقامة  4مباريات.

السالمية والشباب

التضامن مع الصليبيخات
أكدت الجوالت الثالث السابقة
لـلـبـطــولــة أن ال ـم ـفــاجــآت واردة
بـقــوة فــي جميع الـمـبــاريــات بال
استثناء ،وهــو األمــر الــذي أكــده
لــاع ـب ـيــه ج ـم ــال ال ـق ـن ــدي م ــدرب
التضامن (صاحب المركز السابع
برصيد  4نقاط) ،قبل مباراتهم
الـيــوم أم ــام الصليبيخات الــذي
يوجد في المركز قبل األخير من
دو نقاط.
التضامن تـعــادل فــي الجولة
ال ـســاب ـقــة م ــع ال ـج ـه ــراء م ــن دون
أهـ ــداف ،وك ــان قــريـبــا مــن حصد
ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث ل ـل ـق ــاء ،ب ـي ــد أن
إيمانويل أهدر ركلة جزاء فذهب
ب ــال ـف ــوز أدراج ال ــري ــاح ،وأك ــدت
ال ـتــدري ـبــات ال ـتــي أعـقـبــت الـلـقــاء

العبو السالمية يجرون عملية اإلحماء
ال ـس ــاب ــق أن ال ـق ـب ـنــدي سـيـجــري
أ كـثــر مــن تغيير عـلــى التشكيلة
األساسية.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
ف ــري ــق ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ال ـ ــذي لــم
ي ـق ــدم ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ــأم ــول منه
فــي الـبـطــولــة ،خـســر فــي الجولة
السابقة على السالمية بنتيجة
.1-4
ويطمح مدرب الفريق الجديد
نـ ــاصـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــران الـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى
المهمة أخيرا لكونه يحمل إجازة

التدريب للمحترفين ( ،)PROومن
ثـ ّـم يــواصــل محمد عبيد مهمته
في منصب المدرب المساعد ،في
فتح صفحة جديدة وتحقيق فوز
أو حتى تعادل معنوي اليوم.

اليرموك وبرقان
وتـ ـشـ ـب ــه مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـي ــرم ــوك
وب ــرق ــان ال ـم ـب ــاراة ال ـســاب ـقــة من
حيث الـظــروف ،فاليرموك الذي
يقبع في المركز األخير من دون

نقاط خسر في الجولة السابقة
على يد الفحيحيل بهدفين من
دون رد ،فـلـقــاء ال ـيــوم بالنسبة
ل ــه ب ـم ـنــزلــة ال ـ ـخـ ــروج م ــن عـنــق
الزجاجة في حال تحقيق نتيجة
إيـجــابـيــة ،أمــا الـخـســارة فتعني
أن المدرب الصربي دراغان بات
على المحك بالفعل ،هــذا إذ لم
ُ
تنه اإلدارة مهمته بالفعل.
بـ ـ ـ ــدوره ،فـ ــإن ب ــرق ــان ال ـثــامــن
ب ــرص ـي ــد  8نـ ـق ــاط ح ـق ــق ك ـبــرى
م ـفــاجــآت الـبـطــولــة ب ـف ــوزه على

تتويج عبدالحميد وإيمان بلقب البطولة
األولى المفتوحة للتنس
ا خ ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــت أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور رئـ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـحـ ــاديـ ــن
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـل ـت ـنــس
ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،يــراف ـقــه
وك ـيــل ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـفــريــق
الــركــن مـهـنــدس هــاشــم الــرفــاعــي،
الـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة األولـ ـ ـ ــى
لـلــرجــال وال ـس ـيــدات (1st RNAK
 ،)Tournamentا ل ـت ــي ا نـطـلـقــت
في  21الجاري ،وهي واحــدة من
سلسلة بطوالت تنظمها أكاديمية
راف ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــادال ل ـل ـت ـنــس بــال ـكــويــت
( )RNAKبــالـتـعــاون مــع االتـحــاد
الكويتي للتنس ،وتقام مبارياتها
على مالعب مجمع الشيخ جابر
العبدالله الدولي للتنس ،ويشارك
فيها نخبة من العبي المنتخبات
الوطنية.
وح ـ ـصـ ــل عـ ـل ــى لـ ـق ــب ب ـط ــول ــة
الرجال األولى الالعب عبدالحميد
مـحـبــوب جـمـعــة نـجــم المنتخب
الــوطـنــي ون ــادي الـســالـمـيــة ،بعد
ت ـغ ـل ـبــه ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
ع ـل ــى ن ـج ــم ال ـم ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
ون ــادي الـيــرمــوك عيسى قـبــازرد
بمجموعتين نظيفتين.
بينما حصلت على لقب بطولة
السيدات الالعبة إيمان المتولي
بعد تغلبها في المباراة النهائية
على ا لــا عـبــة ياسمين الشمالي
بمجموعتين مقابل واحدة.

الـ ـع ــرب ــي بـ ـه ــدف مـ ــن دون رد،
ليطيح الـمــدرب اللبناني باسم
مـ ــرمـ ــر م ـ ــن مـ ـنـ ـصـ ـب ــه ،وي ـط ـم ــح
الـ ـف ــري ــق ت ـح ــت قـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
الـ ـك ــروات ــي ب ــرون ــو ف ــي تحقيق
ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
مستغال ارتفاع الروح المعنوية
ل ــاع ـب ـي ــن الـ ـت ــي تـ ـك ــاد ت ــام ــس
السحاب.
وتبدو صفوف برقان مكتملة،
باستثناء غياب صالح خميس،
الموقوف أربع مباريات من قبل

االجتماع مع كاراسكو
م ــن ال ـم ـقــرر أن تـعـقــد الـلـجـنــة الفنية
بــات ـحــاد ال ـك ــرة اجـتـمــاعــا م ــع كــاراسـكــو
األحد المقبل ،حيث تنتهي فترة الحجر
الصحي اليوم ،من أجل االتفاق على آلية
العمل مع المنتخبين في الفترة المقبلة،
والـتـطــرق بشكل مــوســع لفترة التجمع
المقبل للمنتخب الوطني األول وكيفية
استغالله بشكل جيد ،إلى جانب تحديد
فترة التجمع الثانية للمنتخب األولمبي.

داركو مرشح للعودة إلى األخضر

الجولة الرابعة لدوري التصنيف تنطلق اليوم بـ  3مباريات
حازم ماهر

ورأت اللجنة الفنية أن عمل كاراسكو
م ــع الـمـنـتـخـبـيــن ل ــن ي ـض ــر بــأحــده ـمــا،
خصوصا أن المنتخب األولمبي هو نواة
للمنتخب األول.

وبروح معنوية مرتفعة للغاية،
يدخل السالمية والشباب مباراة
اليوم من أجل تحقيق هدف واحد،
هو االستمرار في النتائج الجيدة.
ال ـس ـم ــاوي ح ـقــق ف ــي ال ـجــولــة
ا لـ ـ ـس ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــوزه األول ع ـل ــى
الصليبيخات بنتيجة  ،1-4ليرفع
رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى  5ن ـ ـقـ ــاط ،مـحـتــا
ال ـم ــرك ــز الـ ـخ ــام ــس ،ولـ ــن ي ـجــري
مدرب الفريق ،د .محمد المشعان،
ت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــذي
خاض به الجولة السابقة ،علما
ب ــأن ال ـفــريــق يـفـتـقــد فـقــط جـهــود
البرازيلي ليما والـحــارس أحمد
الخالدي بسبب اإلصابة.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ن ـج ــح ال ـش ـبــاب
الثاني عشر برصيد نقطة واحدة
من مباراتين ،حصدها في الجولة
الـســابـقــة بــال ـت ـعــادل م ــع الـكــويــت
بنتيجة  ،1-1وكان الفريق األفضل
واألقرب ّ للفوز.
ويـمــنــي يـعـقــوب سـعــد ومــالــك
جون اللذان يشرفان على الفريق
النفس باستمرار المستوى أمام
ال ـســال ـم ـيــة ،لـلـسـيــر ف ــي ال ـطــريــق
ال ـص ـح ـيــح ن ـح ــو ال ـم ـش ــارك ــة فــي
الدوري الممتاز.

عبدالرحمن فوزان

يـتـصــدر ا ل ـمــدرب الصربي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي الـ ـع ــرب ــي
دارك ـ ـ ـ ـ ــو قـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن لـ ـت ــول ــي م ـه ـمــة
األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ،خـ ـلـ ـف ــا لـ ـلـ ـم ــدرب
اللبناني بــا ســم مــر مــر ،ا لــذي
تمت إقالته أمس األول ،على
خلفية تراجع نتائج الفريق
في دوري التصنيف.
و ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت إدارة ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي
العربي أسندت المهمة بشكل
مؤقت للمدرب أحمد عثمان،
ي ـع ــاون ــه ي ــوس ــف ال ــرش ـي ــدي،
لحين التعاقد مع مدير فني
جديد لخالفة مرمر.
و تـ ـلـ ـق ــت إدارة ا ل ـ ـكـ ــرة فــي
العربي عددا كبيرا من السير
الذاتية لمدربين أجانب ،إال
أن الرغبة تبدو كبيرة إلعادة
دار ك ــو ،ا لــذي قــاد الفريق في
الموسم الماضي ،ونجح في
تقديم مستويات الفتة.

داركو

وح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ــإن
إدارة النادي العربي تتطلع
إلى االتفاق مع داركو حسب
المقابل المادي الذي يناسب
إمكانات ا لـنــادي ،السيما أن
السبب الرئيسي فــي رحيله
ب ــداي ــة ال ـمــوســم ال ـحــالــي هــو
القيمة المالية.

الفضلي إلى سلة برقان
●

جابر الشريفي

ّ
وقـ ـ ــع م ـج ـلــس إدارة ن ــادي
بـ ـ ــرقـ ـ ــان مـ ـ ــع الـ ـ ــاعـ ـ ــب فـ ـ ــارس
ال ـف ـض ـلــي م ـ ــدة م ــوس ــم واح ــد
لتدعيم صفوف الفريق األول
ً
لكرة السلة استعدادا للموسم
المقبل ا ل ــذي سينطلق فــي 8
نــوف ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ع ـبــر بــوابــة
دوري التصنيف.
ويملك الفضلي الذي يلعب
ف ــي مــركــز ال ـج ـنــاح خ ـبــرة في
الـ ـم ــاع ــب ،إذ س ـب ــق أن لـعــب
لناديي الساحل وكاظمة،

ويعد ثاني صفقة تعقدها
إدارة برقان في أسبوع واحد
بـ ـع ــد صـ ـفـ ـق ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــال اح ـم ــد
سعود .كما سبق أن تعاقدت
إدارة النادي مع نجم القادسية
عبدالله سالمين.
يذكر ان إدارة برقان وقعت
مـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ــوطـ ـن ــي ط ــال
ال ـقــاف لـتــولــي مـهـمــة تــدريــب
ً
الـفــريــق األول خـلـفــا للوطني
خالد بوزبر الذي اتجه للعمل
ً
مساعدا لطالل بالل في الفريق
األول للنادي العربي.

«يد» السماوي يثأر من القادسية
●

محمد عبدالعزيز

ث ــأر فــريــق الـســالـمـيــة م ــن هــزيـمـتــه في
مباراة الذهاب ،وحقق فوزا مستحقا على
غريمه القادسية بنتيجة ( 20-22الشوط
األول  )8-11ف ــي ا لـ ـمـ ـب ــاراة ا ل ـت ــي جمعت
الفريقين أ مــس على صــا لــة الشيخ سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه بـمـنـطـقــة ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ،في
افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز
لكرة اليد.
بذلك رفع السماوي رصيده الى  14نقطة،
متساويا بنفس الرصيد مع الكويت الذي
لعب مع كاظمة في ساعة متأخرة أمس في
صدارة الترتيب ،بينما ظل القادسية بـ 12
نقطة في المركز الثالث.

خيطان والشباب
الجابر والرفاعي يتوجان عبدالحميد محبوب
وح ـض ــر الـ ـمـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
ل ـل ـب ـط ــول ــة أم ـ ـيـ ــن ال ـ ـسـ ــر الـ ـع ــام
لالتحاد الكويتي للتنس فالح
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وأم ـ ـيـ ــن ال ـص ـن ــدوق
علي الديحاني ،والمدير الفني
عباس البصيري ،وممثلة اللجنة
ال ـن ـســائ ـيــة ب ــاالت ـح ــاد الـكــويـتــي
لـلـتـنــس دانـ ــة الـفـلـيــج ،والـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ألك ــاديـ ـمـ ـي ــة راف ـ ـ ــا ن ـ ــادال
للتنس بالكويت مارتن بلجريفر،
ورئيس المدربين باألكاديمية
نونو ماركيز.
يــذكــر أن األكــاديـمـيــة ستنظم
بـطــولـتـيــن أخ ــري ـي ــن مـمــاثـلـتـيــن

خالل نوفمبر المقبل ،تعقبهما
بطولة رابعة للماسترز يشارك
فيها أفضل ثمانية العبين في
البطوالت الثالث.
وف ــي خ ـت ــام ال ـب ـطــولــة ،أع ــرب
الشيخ أحمد الجابر عن سعادته
ب ـن ـج ــاح ال ـب ـط ــول ــة األول ـ ـ ــى بـعــد
فترة طويلة من توقف النشاط
الخارجي المهم ،وعدم االحتكاك
ً
ً
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا وع ــربـ ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا
ً
ودولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــاع ـب ــي
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ــوط ـن ـي ــة ،وذلـ ــك
بسبب جائحة فيروس كورونا،
مشيدا بالمستويات المرتفعة

ال ـتــي أظـهــرهــا الــاع ـبــون الــذيــن
شاركوا في البطولة.
وأكد الجابر أن هذه السلسلة
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـط ـ ــوالت ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـلــى
تلطيف األجواء لالعبي المنتخب
ً
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن الـ ـت ــدري ــب
ال ـم ـت ــواص ــل ف ـقــط بــاألكــادي ـم ـيــة،
إضــافــة إلــى تحفيزهم عـلــى بــذل
ً
ق ـ ـصـ ــارى جـ ـه ــوده ــم اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي دورة األلـ ـع ــاب
الرياضية الخليجية الثالثة التي
تستضيفها الكويت خالل الفترة
من  7إلى  17مارس .2021

هذا وتقام اليوم  5مباريات ضمن الجولة
ال ـثــام ـنــة ق ـبــل األخـ ـي ــرة م ــن دوري الــدرجــة
األولى ،أبرزها التي ستقام في الثامنة مساء
بين خيطان والـشـبــاب على صــالــة الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه ،وال ـتــي تستضيف أيضا
اليرموك مع الساحل في الرابعة والنصف
ً
عصرا .وفي الساعة  6:15دقيقة مساء يلعب
النصر مع الجهراء ،فيما تقام المباراتان
المتبقيتان على صالة مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية ،ففي الخامسة مساء مباراة
الفحيحيل مع الصليبيخات ،ويلعب الساعة
 6:45دقيقة مساء القرين مع التضامن.
وسـتـكــون الـمـبــاراة األول ــى على صفيح
ً
ســاخــن ،ن ـظــرا لـطـمــوح الـفــريـقـيــن؛ خيطان
المتصدر بـ 12نقطة ،والشباب الثاني بـ11
ن ـق ـطــة ،ف ــي ح ـصــد الـنـقـطـتـيــن لـحـســم قمة

محاولة تصويب من القادسية ودفاع سماوي صلب
ال ــدوري وبـطــاقــة الـتــأهــل ل ـلــدوري الممتاز
بــال ـمــوســم ال ـجــديــد ق ـبــل ال ـجــولــة األخ ـي ــرة
فــي م ـبــاراة صعبة على الـطــرفـيــن ،لتقارب
مستواهما الفني.
ً
ويــأمــل خـيـطــان ،األوفـ ــر ح ـظــا فــي حالة
فوزه اليوم ،االبتعاد بقمة الترتيب من دون
منافسة ،ألن أمامه مباراة سهلة في الجولة
األخيرة أمام التضامن.
وعلى العكس ،فإن الشباب ،الساعي أيضا
للفوز ،ينتظره لقاء صعب جدا في الجولة
األخيرة أمام الفحيحيل الثالث بـ 10نقاط،
والذي سيلتقي اليوم أيضا الصليبيخات
السابع بـ 6نقاط.

(جورج رجي)

وفــي الـمـبــاراة الثالثة ،ستكون الفرصة
سانحة أمــام اليرموك الخامس بــ 10نقاط
ل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز س ـه ــل ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــل قـبــل
ً
األخير بنقطتين ،طمعا في دخــول معركة
الصعود لـلــدوري الممتاز ،في حالة تعثر
أحــد فــرق المقدمة .وينطبق الـشــيء نفسه
على القرين الرابع بفارق األهداف ورصيد
 10نـقــاط ،عندما يلتقي التضامن األخير
من دون رصيد.
وف ــي ال ـم ـبــاراة األخ ـي ــرة ،يـطـمــح النصر
السادس بـ 6نقاط إلى تخطي عقبة الجهراء
الـمـتـعـثــر ف ــي ال ـثــامــن بـ ــ 3ن ـق ــاط ،ع ـلــى أمــل
االرتقاء بجدول ترتيب البطولة.

26
رياضة
ميالن يعزز صدارته
بتعادل مثير مع روما
ةديرجلا
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واصل نجم كرة القدم
السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ممارسة
هوايته في هز الشباك،
وسجل ثنائية جديدة ،لكنه
لم ينقذ فريقه ميالن من فخ
التعادل  3-3مع ضيفه روما
أمس األول على استاد "سان
سيرو" بمدينة ميالن ،في ختام
مباريات المرحلة الخامسة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ف ــرم ــل روم ـ ـ ــا م ـض ـي ـفــه م ـيــان
ال ـم ـت ـص ــدر ،ع ـنــدمــا أرغـ ـم ــه على
تعادل مثير  3-3أمس األول ،على
ملعب ســان سـيــرو بميالنو ،في
قمة وختام المرحلة الخامسة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وفـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـ ــدول ـ ــي
الـ ـس ــوي ــدي ال ـس ــاب ــق ال ـم ـخ ـضــرم
زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش نفسه
نجما للمباراة ،بتسجيله ثنائية
لـفــريـقــه ( 2و 79مــن ركـلــة ج ــزاء)،
وتسببه عن غير قصد في هدف
التعادل الثالث للضيوف ،عندما
حـ ـ ـ ــاول إب ـ ـع ـ ــاد ك ـ ــرة إث ـ ــر رك ـن ـيــة
ف ــأبـ ـع ــده ــا ع ـ ــن ح ـ ـ ـ ــارس م ــرم ــاه
الروماني سيبريان تاتاروشانو
فـتـهـيــأت أمـ ــام ال ـمــدافــع األلـبــانــي
مـ ـ ــاراش ك ــوم ـب ــوال ال ـ ــذي تــابـعـهــا
داخل المرمى الخالي.
وت ـ ـقـ ــدم مـ ـي ــان  3م ـ ـ ــرات عـبــر
إبراهيموفيتش ( 2و 79من ركلة
ج ـ ـ ــزاء) وال ـب ـل ـج ـي ـكــي ألـيـكـسـيــس
سايليمايكرس ( ،)47ورد روما 3
مــرات عبر قــائــده البوسني إديــن
دجيكو ( )14والفرنسي جــوردان
ف ـي ــري ـت ــو ( 71مـ ــن رك ـ ـلـ ــة ج ـ ــزاء)
وكومبوال (.)84
واخ ـت ـت ـم ــت ال ـم ــرح ـل ــة مـثـلـمــا
افـتـتـحــت ،حـيــث ك ــان ســاســوولــو
وتورينو تعادال بالنتيجة ذاتها
ال ـج ـم ـع ــة .وحـ ـ ــرم رومـ ـ ــا مـضـيـفــه
مــن تحقيق الـفــوز الخامس على

التوالي للمرة الرابعة في تاريخه،
وان ـت ــزع مـنــه نـقـطـتـيــن ثمينتين
رفع بهما رصيده الى  8نقاط في
المركز التاسع ،بينما بقي ميالن
متصدرا برصيد  13نقطة.
وجـ ـ ــاء الـ ـتـ ـع ــادل ال ـم ـث ـيــر بـيــن
الفريقين قبل الجولة الثانية من
مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا
ليغ" غــدا ،حيث يلعب ميالن مع
ضـيـفــه س ـبــارتــا بـ ــراغ التشيكي
ضمن المجموعة الثامنة ،وروما
مع ضيفه سسكا صوفيا البلغاري
في المجموعة األولى.
وخ ـ ــاض م ـي ــان الـ ـمـ ـب ــاراة في
غياب حــارس مرماه جانلويجي
دوناروما ،وجناحه الوافد حديثا
ال ــدول ــي ال ـنــروي ـجــي ي ـنــس بيتر
هاوغي بسبب االصابة بفيروس
كورونا.

هدف مبكر لميالن
وبـ ـك ــر مـ ـي ــان بــال ـت ـس ـج ـيــل،
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا بـ ـع ــد دقـ ـيـ ـق ــة و48
ثانية ،عبر مهاجمه المخضرم
إبراهيموفيتش ( 39عاما) ،الذي
استغل كرة عرضية خلف الدفاع
داخــل المنطقة ،مــن البرتغالي
راف ــاي ــل ل ـي ــاو ،فـسـبــق ال ـحــارس
أنطونيو ميرانتي إليها وراوغه
بلمسة واحدة بيمناه ،فتهادت
داخ ـ ــل ال ـم ــرم ــى ال ـخ ــال ــي ،وهــو

رافاييل لياو :أشعر بخيبة أمل
أبــدى رافاييل لـيــاو ،مهاجم فريق مـيــان ،خيبة أمله،
إزاء تعادل الفريق مع ضيفه روما ،أمس األول ،في ختام
منافسات المرحلة الخامسة من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.
وق ــال ل ـيــاو ( 21ع ــام ــا) ،ال ــذي ق ـ َّـدم عــرضــا قــويــا في
المباراة" :من المؤسف أننا لم نحقق الفوز .أعتقد أننا
صنعنا الـعــديــد مــن ال ـفــرص ،لكننا سـنــواصــل العمل
ً
ُ
والمضي قدما في طريقنا".
وأضاف" :سنلعب من أجل الفوز بجميع المباريات
والـبـقــاء فــي الـقـمــة .أشـعــر بخيبة أم ــل ،ألننا
ً
كافحنا معا طوال المباراة ،لكن هكذا
يمكن أن تكون كرة القدم".
وعــن الثنائية التي سجلها
ال ـ ـن ـ ـجـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش لـمـيــان في
م ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــس األول ،ل ـيــرفــع
رص ـ ـي ـ ــده إل ـ ـ ــى سـ ـت ــة أه ـ ـ ــداف
متصدرا قائمة هدافي الدوري،
قـ ــال لـ ـي ــاو" :إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش
يساعدنا نحن كالعبين شبان،
وأنا سعيد جدا بهدفيه".
(د ب أ)

sports@aljarida●com

ً
إبراهيموفيتش نجم ميالن يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى روما
أسرع هدف إلبرا بألوان ميالن
في الدوري.
ونجح روما في إدراك التعادل
عبر قائده دجيكو بضربة رأسية
من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية
انبرى لها لورنتسو بيليغريني
فـشــل ال ـح ــارس تــاتــاروشــانــو في
اب ـع ــاده ــا ( ،)14وأن ـق ــذ مـيــرانـتــي
مرماه من هدف ثان بإبعاده كرة
رأسية للقائد أليسيو رومانييلي
إث ــر تـمــريــرة عــرضـيــة مــن الــدولــي
الجزائري إسماعيل بناصر (،)29
وح ـ ــرم ال ـق ــائ ــم األيـ ـس ــر ال ـم ــداف ــع
الدولي الدنماركي سايمون كياير

من هز الشباك بضربة رأسية إثر
الركنية الـتــي انـبــرى لها الــدولــي
التركي هاكان جالهان أوغلو (.)30
وح ـ ـ ــذا ح ـ ـ ــذوه ح ـ ـ ــارس م ـيــان
ت ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــاروش ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــو ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي
لتسديدتين متتاليتين بعيدتين
لـ ـك ــل مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي اي ـب ــان ـي ــز
وبيليغريني ( ،)31وتابع ميرانتي
تــأل ـقــه وت ـص ــدى ل ـت ـســديــدة قــويــة
ل ـجــال ـهــان أوغ ـل ــو م ــن رك ـل ــة حــرة
م ـب ــاش ــرة م ــن مـ ـش ــارف الـمـنـطـقــة
وأبعدها إلى ركنية (.)43
وف ــاج ــأ م ـي ــان ض ـي ـفــه بـهــدف
مبكر في الشوط الثاني ،وتحديدا

بعد م ــرور دقيقتين فقط عندما
تــوغــل ل ـيــاو فــي الـجـهــة الـيـســرى،
ومـ ـ ــرر كـ ــرة ع ــرض ـي ــة زاحـ ـف ــة ال ــى
ســاي ـل ـي ـمــاي ـكــرس غ ـي ــر ال ـم ــراق ــب
داخل المنطقة تابعها بيمناه من
مسافة قريبة على يمين الحارس
ميرانتي (.)47

ركلة جزاء مثيرة
وحصل رومــا على ركلة جــزاء
مثيرة للجدل ،عندما حاول بناصر
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى كـ ــرة م ــرت ــدة من
ح ــارس م ــرم ــاه ،فـتـعــرض لتدخل

هليب يكشف كواليس رحيله إلى برشلونة

قطار بنفيكا يواصل
انطالقته القوية
واصـ ــل بـنـفـيـكــا ع ــزف نـغـمــة ال ـف ــوز ف ــي الـ ــدوري
البرتغالي لكرة القدم للجولة الخامسة على التوالي،
وهذه المرة بثنائية في شباك ضيفه بيلينينسش،
أم ــس األول ،عـلــى مـلـعــب ال ـنــور فــي لـشـبــونــة بآخر
مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة.
سجل الفريق العاصمي هدفا في كل شوط ،حيث
افتتح له هدافه السويسري هاريس سيفيروفيتش
باب التسجيل مبكرا بعد  6دقائق من بداية المباراة.
وقبل ربع ساعة من نهاية الوقت األصلي للقاء،
َّ
ـان حمل
أمــن بنفيكا نقاط المباراة الثالث بهدف ثـ ٍ
توقيع المهاجم األوروغــوايــانــي الـشــاب داروي ــن
نونييز .وبهذا ،يواصل "النسور" التحليق في
ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب بــال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة بــرصـيــد
 15نقطة ،وب ـفــارق  5نـقــاط كاملة عــن غريمه
التقليدي بورتو حامل اللقب.
بينما واصل بيلينينسش مسلسل نتائجه
السيئة للمباراة الرابعة على الـتــوالــي ،رغم
الـبــدايــة الطيبة للموسم بـفــوز خ ــارج الــديــار
على فيتوريا جيمارايش ،حيث خــرج الفريق
بخسارتين وتـعــادلـيــن ،ليحتل الـمــركــز الخامس
عشر برصيد  5نقاط.

قال البيالروسي أليكساندر هليب ،العب نادي أرسنال
اإلنكليزي السابق ،إنه ال يعلم حتى اآلن سبب رحيله
عن النادي في صيف .2008
وكان هليب انتقل من أرسنال إلى برشلونة في صيف
 ،2008لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الكتالوني ،ولم
يـقــدم أي بـصـمــة ،رغــم فــوز الـفــريــق بالثالثية (ال ــدوري
اإلسباني ،وكأس ملك إسبانيا ،ودوري أبطال أوروبا)
في أول موسم له بإسبانيا.
وأضاف هليب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي
ألرس ـ ـنـ ــال ،أم ـ ــس" :بــال ـط ـبــع بــرش ـلــونــة ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
ً
كــان أ فـضــل فــر يــق فــي ا لـعــا لــم ،لكنني كنت سعيدا حقا
فــي أرسـنــال .كــان لـ َّ
ـدي أصــدقــاء ،واستمتعت بالمدرب.
ك ـن ــت ألـ ـع ــب ل ــواح ــد م ــن أفـ ـض ــل ال ـ ـفـ ــرق ،وك ــذل ــك كــانــت
هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي ا لــدوري
اإلنكليزي .كل شيء كان رائعا".
وتــابــع" :لـمــاذا رحلت عــن الفريق؟ ال أعـلــم .أنــا أتفهم
أن برشلونة كــان أفضل في ذلــك الــوقــت ،وكــان الجميع
يـحــاول اللعب لــه ،لكنني كنت سعيدا بنسبة مئة في
المئة بأرسنال".
وأو ضــح" :بالطبع برشلونة فريق كبير ،وقد حققت
معه ألقابا عدة ،لكنني لم أشارك كثيرا مثلما كان الحال
مع أرسنال".
وكان هليب انضم إلى أرسنال في صيف  2005قادما
من شتوتغارت األلماني ،قبل أن ينضم إلى برشلونة

بارتوميو ينفي نيته تقديم االستقالة
نفى رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم جوسيب
مــاريــا بارتوميو ،المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه،
أمس األول ،تفكيره في االستقالة من منصبه ،معلال قراره بأنه
"سيكون أســوأ وقت للتخلي عن برشلونة" ،مؤكدا أن نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي هو "مفتاح المشروع الجديد".
وقال بارتوميو ،في مؤتمر صحافي ،عقب اجتماع للجنة
اإلدارية للنادي الكتالوني" ،ال توجد أسباب لالستقالة .هناك
الكثير من المسؤوليات (على المحك) ،وأعتقد أن هذه ستكون
أســوأ لحظة للتخلي عن برشلونة إلى لجنة إدارة انتقالية"
سيتعين عليها الرئاسة بالوكالة حتى االنتخابات الجديدة.
وأردف" :انـهــا لحظة مسؤولية عالية ،إنها لحظة اتخاذ
القرارات" ،موضحا أن "لجنة اإلدارة االنتقالية ال يمكنها اتخاذ
الـقــرارات التي نحن بصدد اتخاذها إليجاد حلول للمشاكل
الناجمة عن الوباء (كوفيد  )19الذي أثر بشدة على حسابات
برشلونة".
وال يزال الرئيس بارتوميو واللجنة اإلدارية للنادي يواجهان

من الخلف من المهاجم اإلسباني
بــدرو رودريغيس ،فرفض الحكم
ب ـي ـيــرو جــاكــومـيـلــي ال ـل ـجــوء إلــى
"الفار" لتأكيدها أو إلغائها وسط
اح ـت ـج ــاج ــات م ــن الع ـب ــي م ـيــان،
فانبرى لها فيريتو بنجاح مدركا
التعادل (.)71
ومنح إبراهيموفيتش التقدم
مـ ـج ــددا ل ـم ـي ــان م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
مثيرة للجدل أيضا ،رفض الحكم
مرة اخرى اللجوء فيها الى "الفار"،
إثــر سقوط جالهان أوغـلــو داخــل
المنطقة بعد احـتـكــاك ع ــادي مع
المدافع ايبانيز ،فسددها العمالق

إب ـ ــرا ق ــوي ــة ب ـي ـم ـن ــاه ع ـل ــى يـمـيــن
م ـيــران ـتــي ( ،)79وهـ ــي الـثـنــائـيــة
الثالثة له هذا الموسم بعد االولى
فــي مــرمــى بولونيا والـثــانـيــة في
مــرمــى إنـتــر ،فــرفــع رصـيــده الــى 6
أهـ ـ ــداف وانـ ـف ــرد بـ ـص ــدارة الئـحــة
الهدافين.
وأدرك رومـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل عـبــر
المدافع كومبوال ،عندما استغل
ك ـ ـ ـ ــرة م ـ ــن رك ـ ـل ـ ــة رك ـ ـن ـ ـيـ ــة ح ـ ــاول
ابراهيموفيتش ابـعــادهــا فخدع
حارس مرماه وتهيأت أمام المدافع
األلباني الذي تابعها بيمناه داخل
المرمى الخالي (.)84

فــي صيف  ،2008حيث جــرت إ عــار تــه إ لــى شتوتغارت
وفولفسبورغ ،ثم لعب للعديد من األندية في بيالروس
كان أبرزها باتي بوريسوف.
(د ب أ)

مورينيو سعيد بالفوز
أب ــدى الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو ،الـمــديــر
الفني لتوتنهام ،سعادته بالفوز الصعب الذي
حـقـقــه ال ـفــريــق ع ـلــى مـضـيـفــه بـيــرنـلــي -1ص ـفــر،
أمــس األول ،فــي المرحلة السادسة مــن الــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال مورينيو عقب المباراة" :أنا سعيد جدا.
قلت قبل المباراة إن هذه ليست مباراة لتقديم
كرة قدم جميلة أو لتسجيل الكثير من األهداف".
وحـ ـت ــى اآلن س ـج ــل ك ـي ــن وس ـ ـ ــون  29هــدفــا
لتوتنهام بمساعدة بعضهما البعض .وقال كين
عقب الـمـبــاراة" :أن ــا وس ــون استعرضنا شراكة
لطيفة أخيرا ،ونتمنى أن تستمر".
وأضاف" :شهدت هذه المباراة مساعدة رائعة
(في تسجيل الهدف) ،لكن سون استغلها بشكل
جيد ،والـفــوز على بيرنلي -1صفر على ملعبه
يمثل نتيجة رائعة".

خطر سحب الثقة ،بعد أن تمكن المعارضون (بينهم بعض
المرشحين لالنتخابات الرئاسية للنادي المقررة في  20مارس
 )2021من جمع أكثر من  16521توقيعا ضروريا من األعضاء
(المشجعين  -المساهمين) لتفعيل مسلسل العزل.
ونشر بارتوميو مساء أمس األول رسالة مفتوحة أوضح
خاللها أنه يريد إجــراء االستفتاء على عزله في عطلة نهاية
األسبوع في  15و 16نوفمبر ،معلال ذلك بأن األمر يستغرق
أسبوعين على األقل لإلعداد لهذا التصويت.
وسـيـقــام الـتـصــويــت ،ال ــذي سيجري ألول م ــرة فــي تاريخ
النادي ،على مدى يومين ،وفي عدة مراكز اقتراع منتشرة في
جميع أنحاء برشلونة وكتالونيا وإسبانيا ،من أجل تجنب
الحشود البشرية واتخاذ التدابير الصحية المناسبة لمواجهة
فيروس كورونا .من جانب آخــر ،أقر مجلس إدارة برشلونة
أمــس األول مــوازنــة الموسم المقبل ب ــ 828مليون ي ــورو ،أقل
بـ 200مليونا مما كان متوقعا ،وفقا لما أعلنه المتحدث باسم
النادي جوسيب فيفيس.

سون وكين ينقذان توتنهام من فخ بيرنلي

سون نجم توتنهام يسجل الهدف األول

أنقذ الثنائي الهجومي الـنــاري لنادي
توتنهام الدوليان الكوري الجنوبي سون
هيونغ مين وهاري كين فريقهما اللندني
من فخ مضيفه بيرنلي ،بمساهمتهما في
تسجيل هــدف الفوز -1صفر ،أمــس األول،
فــي خـتــام المرحلة الـســادســة مــن ال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وكان توتنهام في طريقه إلى السقوط
ف ــي ف ــخ الـ ـتـ ـع ــادل ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
والثالث هذا الموسم ،قبل أن يحصل على
ركلة ركنية طار لها كين برأسه ،وأكملها
سون برأسه أيضا من مسافة قريبة داخل
المرمى (.)76
وهو الهدف الثامن لسون هذا الموسم،
فــانـفــرد ب ـص ــدارة الئـحــة الـهــدافـيــن بـفــارق
هدف أمام شريكه السابق مهاجم إيفرتون
دومينيك كالفرت لوين.
وتابع الثنائي سون وكين مستوياتهما
الهائلة مــع انـطــاق ال ــدوري الممتاز هذا
ً
الموسم ،ففضال عن صدارة األول لالئحة
تــرت ـيــب ال ـه ــداف ـي ــن ي ـح ـتــل ال ـث ــان ــي قــائـمــة
التمريرات الحاسمة ،حيث رفعها إلى تسع
في عشر مباريات بمختلف المسابقات منذ
بداية الموسم مع  10أهداف.

وساهم كين في  13هدفا سجلها النادي
اللندني في الــدوري اإلنكليزي ( 5أهــداف
وثماني تمريرات حاسمة).
ولعب كين دور المنقذ أيضا في مباراة
الـيــوم ،حيث تمكن قبل خمس دقــائــق من
صناعة هــدف الفوز لتوتنهام ،من إبعاد
كرة رأسية لجايمس االن تراكوفسكي من
باب المرمى.
وأث ـمــرت الـشــراكــة بـيــن كـيــن وس ــون 29
هدفا مع النادي اللندني ،وباتا على ُبعد
سبعة أه ــداف مــن شــراكــة ثنائي تشلسي
فرانك المبارد والعاجي ديدييه دروغبا.
وصعد توتنهام إ لــى المركز الخامس
برصيد  11نقطة ،بعد ف ــوزه الثالث هذا
الموسم بفارق نقطتين خلف المتصدرين
إيفرتون وتوتنهام ،فيما تراجع بيرنلي
الذي يملك مباراة مؤجلة ضد مانشستر
يونايتد ،إلــى المركز الثامن عشر بنقطة
واحدة ،بعد تلقيه الخسارة الرابعة.

تعادل مخيب لبرايتون
وخ ــرج بــراي ـتــون ب ـت ـعــادل مـخـيــب أم ــام
ضـيـفــه وس ــت بــرومـيـتــش أل ـب ـيــون الـعــائــد

حديثا إلى دوري األضواء .1-1
وكــان بــرايـتــون فــي طريقه إلــى تحقيق
فـ ــوزه ال ـثــانــي ه ــذا ال ـمــوســم عـنــدمــا تـقــدم
ب ـهــدف بــالـنـيــران الـصــديـقــة ،إث ــر مـحــاولــة
المدافع الصربي برانيسالف إيفانوفيتش
إب ـعــاد ك ــرة عــرضـيــة أم ــام ال ـمــرمــى ،لكنها
ار تـطـمــت بزميله جــاك ليفرمور وعانقت
الشباك (.)40
ل ـكــن ب ــراي ـت ــون دف ــع ث ـمــن ت ــراج ـع ــه إلــى
ال ــدف ــاع ب ــال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،وت ـح ــدي ــدا في
الدقائق األخـيــرة ،حيث استقبلت شباكه
هدف التعادل عبر كارالن غرانت بتسديدة
قوية بيمناه من داخل المنطقة (.)83
وسقط برايتون في فخ التعادل الثاني
على التوالي هذا الموسم ،بعد خسارتين
متتاليتين ،فرفع رصيده إلى خمس نقاط
في المركز السادس عشر.
فــي الـمـقــابــل ،واص ــل وس ــت بروميتش
ألبيون نزيف النقاط ،وسقط بدوره في فخ
التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا
الموسم في مبارياته الست التي لم يحقق
فيها أي فوز ،فبقي في المركز السابع عشر
برصيد ثالث نقاط.
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رياضة

قمة يوفنتوس وبرشلونة تخطف األنظار اليوم
تتجه األنظار اليوم إلى القمة المرتقبة
بين يوفنتوس اإليطالي وضيفه برشلونة
اإلسباني ،ضمن الجولة الثانية من
منافسات المجموعة السابعة
بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

ت ـبــرز قـمـتــا يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي
وض ـ ـي ـ ـفـ ــه بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي،
وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
وضيفه اليبزيغ األلماني اليوم في ختام
الـجــولــة الـثــانـيــة مــن دور الـمـجـمــوعــات
لمسابقة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا فــي كــرة

القدم.
ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ،يـسـعــى يــوفـنـتــوس
وضيفه برشلونة إلى محو آثار خيبتيهما المحلية
والتركيز على مشوارهما في المسابقة القارية العريقة
التي يمني كل منهما النفس بالظفر بلقبها عندما يلتقيان
على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في أول اختبار حقيقي
لـلـمــدرب الـجــديــد لـفــريــق "الـسـيــدة الـعـجــوز" الع ــب وسـطــه السابق
أندريا بيرلو.
ً
وهي المباراة الكبيرة األولى لبيرلو ( 41عاما) منذ توليه تدريب
يوفنتوس بعد إقالة ماوريتسيو ساري مباشرة عقب خروج الفريق
من ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي في أغسطس الماضي.
وبالمناسبة ،فإن آخر مباراة لبيرلو كالعب مع يوفنتوس كانت
أمام برشلونة بالذات في نهائي المسابقة القارية العريقة عام 2015
عندما فاز الفريق اإلسباني .1-3
وتكتسي المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين المرشحين
للظفر ببطاقتي المجموعة السابعة الــى الــدور الثاني وبالتالي
ستكون نتيجتا مواجهتيهما المباشرتين حاسمتين لتحديد
بطل المجموعة.
ً
وغالبا ما تشهد مواجهة الفريقين إثارة وندية كبيرتين ،وفي آخر
 11مباراة بينهما ،فاز برشلونة أربع مرات مقابل ثالثة انتصارات
لفريق "السيدة العجوز".
ً
ويدخل يوفنتوس الطامح الى الذهاب بعيدا في المسابقة في
سعيه الى التتويج بلقبها للمرة الثالثة بعد عامي  1985و،1996
بعد تعادلين مخيبين في الدوري المحلي امام مضيفه كروتوني
وضيفه فيرونا بنتيجة واحــدة ،في مباراتين غــاب عنهما نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب اصابته بفيروس كورونا
خالل فترة التوقف الدولية.
وبغياب البرتغالي ،سيعتمد بيرلو على المهاجمين اإلسباني
ألفارو موراتا ،صاحب ثنائي الفوز على دينامو كييف االوكراني
فــي الجولة االول ــى ،والـســويــدي ديــان كولوسيفسكي ،إضــافــة إلى
عودة األرجنتيني باولو ديباال الذي خاض مباراته االولى االحد
ضد فيرونا بعد غياب ألكثر من ثالثة أشهر.
ً
من جهته ،ال يختلف وضع برشلونة محليا عن يوفنتوس ،فهو
يقبع في المركز الثاني عشر بفوزين وتعادل وخسارتين متتاليتين

مباريات اليوم
ديان كولوسيفسكي

مواجهة بنكهة
سياسية بين
باشاك شهير
التركي وسان
جرمان الفرنسي

التوقية

الفرق

القناة الناقلة

8:55

كراستودار  -تشلسي

beINSPORTS HD2

8:55

باشاك شهير  -سان جرمان

beINSPORTS HD1

11:00

اشبيلية  -رين

beINSPORTS HD3

11:00

فرينتسفاروش  -دينامو كييف

beINSPORTS HD6

11:00

يوفنتوس  -برشلونة

beINSPORTS HD1

11:00

كلوب بروج  -التسيو

beINSPORTS HD4

11:00

بروسيا دورتموند  -زينيت

beINSPORTS HD5

11:00

مانشستر يونايتد  -اليبزيج

beINSPORTS HD2

أمام مضيفه خيتافي صفر 1-وضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد
 3-1السبت.
وإذا كان بيرلو سيخوض مباراته الكبيرة االولــى هذا الموسم،
فإن نظيره كومان سيخوض الثانية بعد خسارته الكالسيكو ،وهو
مطالب بإعادة ترتيب االوراق لوضع النادي الكتالوني على السكة
الصحيحة في سعيه الى الظفر بلقب المسابقة للمرة االولــى منذ
.2015
بدوره ،يملك برشلونة االسلحة الالزمة لحسم قمته مع يوفنتوس
خ ـصــوصــا ه ـجــومــه الـ ـن ــاري ب ـق ـيــادة مـيـســي وال ــواع ــد أن ـســو فــاتــي
وا لـبــراز يـلــي فيليبي كوتينيو وا ل ــذي سيشكل ضغطا كبيرا على
دفاع يوفنتوس حيث يحوم الشك حول مشاركة قطب دفاعه وقائده
ليوناردو بونوتشي الصابته في المباراة ضد فيرونا ،بينما يغيب
قطب دفاع النادي الكتالوني جيرار بيكيه لطرده في المباراة ضد
فرنتسفاروش المجري .1-5
وفــي مباراة أخــرى ضمن نفس المجموعة يلعب فرنتسفاروش
أمام ضيفه دينامو كييف األوكراني.

مان يونايتد يواجه اليبزيغ
وتتجه االنظار اليوم أيضا إلى ملعب "أولد ترافورد" حيث يلتقي
مانشستر يونايتد مع ضيفه اليبزيغ في قمة المجموعة
الثامنة حيث يسعى كالهما الى تأكيد انطالقته القوية
في المسابقة.
وفجر مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل
عندما تغلب على مضيفه باريس سان جرمان الوصيف
 1-2في الجولة االولى ،بينما تغلب اليبزيغ على ضيفه باشاك شهير
التركي -2صفر.
ويمني مانشستر يونايتد النفس البناء على فوزه الثمين على
فريق العاصمة عندما يستقبل اليبزيغ في محاولة لفك النحس الذي
الزمــه على أرضــه هذا الموسم حيث خسر مباراتيه أمــام كريستال
بــاالس  3-1فــي  19سبتمبر الماضي وتوتنهام  6-1مطلع الشهر
الحالي ،قبل أن يسقط فــي فــخ التعادل أمــام ضيفه تشلسي سلبا
السبت.
لكن مهمة الشياطين الحمر لن تكون سهلة في مواجهة الفريق
االلماني الذي فجر مفاجأة بدوره الموسم الماضي ببلوغه دور
األربعة قبل أن يخرج على يد باريس سان جرمان.
وتشهد المجموعة الثامنة مباراة بطعم خاص بين باريس
ســان جــرمــان وبــاشــاك شهير التركي ،إذ ستكون سياسية
بامتياز في ظل األزمة القائمة حاليا بين رئيسي البلدين.
وما يزيد من الثقل السياسي لهذه المباراة بين الفريق
الفرنسي الــذي وصــل الموسم الماضي الــى النهائي للمرة
األول ــى فــي تــاريـخــه ،ومضيفه الـتــركــي ال ــذي يـخــوض بــاكــورة
مـشــاركــاتــه فــي الـمـســابـقــة ال ـقــاريــة األم ،أن األخ ـيــر ُي ـعـ ّـد فريق
رئيس البالد رجب طيب إردوغان الذي يخوض حربا إعالمية
مع نظيره إيمانويل ماكرون على خلفية تصريحات أدلى بها
الرئيس الفرنسي بشأن اإلسالم.
ويبحث تشلسي عن العودة الى سكة االنتصارات عندما
يحل ضيفا على كراسنودار ضمن المجموعة الخامسة التي
تشهد مواجهة بين اشبيلية وضيفه رين الفرنسي.
من جهته ،يبحث اشبيلية ،بطل مسابقة الدوري األوروبي،
عن فوزه األول في مبارياته الخمس األخيرة ،عندما يستضيف
ريــن الــذي مني بخسارته االولــى في ال ــدوري المحلي هذا
الموسم عندما سقط أمام أنجيه  2-1الجمعة.

ميسي
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هل تستطيع
الحكومة إدارة
االنتخابات؟

أ .د .غانم النجار

يبدو أنه وبعد قراءة متأنية لتجربة مضى عليها 59
ً
عاما من االنتخابات النيابية ،يتضح أن الحكومة غير
قــادرة على إدارة االنتخابات ،سواء كان ذلك عن قصد
للتأثير على نتائجها ،أو عن قلة كفاءة.
ً
حول هذا األمر أكدت مؤخرا مصادر "عليمة" ،وتبعتها
ّ
شقيقتها "مطلعة" ،أن "الحكومة ماضية في تأسيس
ً
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات ،ضمانا لتحقيق
مزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع إلى صحة
نتائج االنتخابات ،وأن تلك اللجنة سيتم إصدار قانونها
بمرسوم ضرورة" ،بعد أن رحل المجلس إلى غير رجعة.
ال بــأس ،للمسألة تاريخها ،حيث أصــدرت الحكومة
في  ٢٠١٢قانون اللجنة المستقلة لالنتخابات بمرسوم
ضـ ـ ـ ــرورة خ ـ ــال غـ ـي ــاب ال ـم ـج ـل ــس ،وألـ ـغـ ـت ــه الـمـحـكـمــة
ً
الدستورية نظرا لعدم وجود ضرورة ،وبقيت الحكومة
ثماني سنوات دون تحريك ساكن أو حتى إبداء رغبة في
تأسيس لجنة االنتخابات ،وها هي الفكرة ذاتها تعود
ً
حتى لو على سبيل المزاح ،فهل فعال هناك نية لذلك،
ً
تـكــرارا لنفس المشكلة السابقة ،ومــن ثم اإللغاء للمرة
الثانية ،أم أنها مجرد تصريحات في الوقت الضائع؟
ً
االنتخابات بكل ضجيجها ليست إال جزءا من العملية
السياسية ،كما أنـهــا ركــن ركـيــن مــن الــديـمـقــراطـيــة ،إال
أنها لكي تستقيم ال ّ
بد أن تخرج من اإلدارة الحكومية،
والمسألة ال عالقة لها بالنوايا ،ولكن ال يمكن أن تكون
الخصم والحكم في الوقت ذاته.
ً
ف ـ ــال ـ ــوزراء ،بــاس ـت ـث ـنــاء "ال ـم ـح ـل ــل" ،ه ــم أيـ ـض ــا ن ــواب
ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة بــال ـت ـع ـي ـيــن ،وهـ ــم الـ ـح ــزب الــوح ـيــد
الموجود داخل المجلس ،فكيف يتولى حزب سياسي،
يـنــازع الـنــواب األف ــراد اآلخــريــن بــالـقــرار ،اإلش ــراف على
االنتخابات؟ هــذه واح ــدة ،أمــا الثانية فقد اتضح عبر
ً
دراسات شملت سنوات طواال أن سجل أو قيد الناخبين،
تكتنفه ال ـفــوضــى وال ـغ ـم ــوض ،واألخـ ـط ــاء بــالـعـنــاويــن
واألسـ ـم ــاء ،حـيــث ي ــرد م ـنــزل فــي قـطـعــة غـيــر مــوجــودة،
أو تذكر قطعة بــا ش ــارع ،أو يحدد منزل فيه عشرات
األشخاص وهو غير مسكون.
بــل إن بـعــض ال ـنــواب كــانــوا يسجلون ناخبين غير
مسموح لهم بالتصويت ،فــإن خسر االنـتـخــا بــات قام
بالطعن في النتائج ،وهو يعلم بعدم أهليتهم لكونهم
ً
عسكريين مـثــا  ،وعمليات نقل أ ص ــوات للتأثير على
نتائج االنتخابات ،وغير ذلــك مــن األخـطــاء ،التي نتج
بعضها عن قصد ،وبتوجيه ،والبعض اآلخر عن فوضى
وقـلــة ك ـفــاء ة ،وفــي كــا الحالتين فــإنــه طالما استمرت
الحكومة في إدارة االنتخابات ،فليس من الوارد اطمئنان
المجتمع لصحة نتائج االنتخابات ،أو كما قال المصدر
الحكومي المطلع أو العليم.

إحنا وين ...وهم وين؟
 )1مواليد .1964
 )2درس في  Eton collegeثم  Balliol collegeجامعة
أكسفورد.
 )3عضو في البرلمان منذ .2008
 )4ع ـ ـمـ ــدة ع ــاصـ ـم ــة م ـ ــن أهـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــواصـ ــم ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
.2016 - 2008
 )5وزير خارجية .2018 - 2016
 )6زعيم حزب المحافظين .2019
 )7رئيس وزراء منذ .2019
إنــه بــوريــس جــونـســون رئـيــس الحكومة البريطانية،
أي أن ــه كــافــح س ـن ــوات لـيـحـمــل ش ــرف رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
البريطانية.
وألسباب كثيرة اكتشف أنه ال يستطيع ّ
تحمل تكاليف
ً
َّ
وأسر
المعيشة في لندن ،نظرا لقلة راتبه كرئيس للوزراء،
ألحد أصدقائه أنه سيستقيل لذلك السبب ،وألن معيشته

وعائلته فــي مقر الرئاسة ( )Downing Street 10الــذي
ً
وصفه بأنه كسكن ،متواضع جدا ،وال يكفي له وألسرته،
ً
واكتشف أيضا أنه من الناحية المحاسبية لو استضاف
أصدقاءه الشخصيين وعائالتهم فعليه أن يدفع تكاليف
األكل والشرب من جيبه الخاص ،ألنها ليست من ضمن
مهامه كرئيس للحكومة! وأضاف أنه ال يستطيع توفير
ً
ً
مربية البنه البالغ عمره عاما واحدا فقط.
قارنوه وقارنوا ثقافته وخبراته السياسية والمهنية
بــأي وزي ــر أو نــائــب أو أي منصب آخ ــر ،سـتـجــدوا راتبه
الشهري ال يتجاوز  5000دينار ،ويدفع على ذلك ضريبة
باهظة!
فــي الـكــويــت ،فيما ع ــدا بـعــض ال ـشــرفــاء ،الــذيــن دخـلــوا
وخرجوا من المناصب براية ناصعة البياض ،فإن البعض
ً
ً
دخال وقيمة ،وطلع ّ
مريش ومليونير
اآلخر دخل متواضعا
ويصول ويجول كالطاووس ...بذمتكم مو حرام؟!

nashmi22@hotmail.com

حـ ــريـ ــة الـ ـ ـ ـ ــراي والـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر وال ـك ـل ـم ــه
مثل القواميس فيها المبدأ السامي
وشالفايده لــو يباهي العالم ْبعلمه
إن كــان مــا طـ َّـبــق الفكره ولـهــا حامي
ّ
إف ـت ــح ك ـتــابــك ت ـصــفــح ح ــرب ــه وسـلـمــه
ات ـش ــوف ك ــل ال ـب ـشــر تــاري ـخ ـهــم دام ــي
ما ينتهي انسان وإال ينقضي حلمه
إال ْببحور الـعــداوه وموجها الطامي
ْ ُ
ووحــش الـعــداوات هــذا ساعي لظلمه
ب ــال ــدي ــن ب ــال ـل ــون ل ــو الـ ـك ــون م ـتــرامــي
إخجل من اللي سأل إن فاض به حلمه:
ليش اإلساءه فقط إن كان "إسالمي"؟!

أم ـ ـ ـ ــرت ُس ـ ـل ـ ـطـ ــات م ــدي ـن ــة
إيــرفــايــن ،الـقــريـبــة مــن لــوس
أ ن ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،نـ ـ ـح ـ ــو  60أ ل ـ ــف
شـخــص بـمـغــادرة منازلهم،
بسبب حــريــق غــابــات انــدلــع
أم ــس األولَّ ،
وأج ـج ـتــه ريــاح
عــات ـيــة وج ــاف ــة ،ف ــي ح ـيــن ال
يــزال القسم األكبر من والية
كــال ـي ـفــورن ـيــا (جـ ـن ــوب غ ــرب
الواليات المتحدة) في حالة
إنذار قصوى ،بسبب مخاطر
اندالع حرائق فيهاُ .
وال ـ ـحـ ــريـ ــق ،الـ ـ ـ ــذي أطـ ـل ــق
عليه اســم "سيلفرادو فاير"،
اندلع أمس األول في سفوح
إي ــرف ــاي ــن ،ال ـمــدي ـنــة الــواق ـعــة
ً
على ُبعد نحو  60كيلومترا
جنوب شــرق لــوس أنجلس،

ً
الخالفات الزوجية تقتل رضيعا
ً
ً
م ـت ــرا ،ح ـيــث ك ــان ف ــاق ــدا لـلــوعــي
عندما وصل إليه غواصو ُاإلنقاذ.
لكن بعد فترة وجيزة ،شوهد
بــريــم وه ــو ي ـلـ ِّـوح مــن قـ ــارب ،ثم
َّ
ويتحد ث مع المسعفين
يمشي
أث ـ ـنـ ــاء ف ـح ـص ــه ،ق ـب ــل ن ـق ـلــه إل ــى
المستشفى.
واسـ ـتـ ـغ ــرق وصـ ـ ــول صــاحــب
ً
الـ 34عاما ،من الطائرة إلى سطح
ثوان ،حيث سقط
الماء بين  3و4
ٍ
بـســرعــة وص ـلــت إل ــى نـحــو 130
ً
كيلومترا في الساعة.

ً
الحصني لـ«كورونا» :شكرا !
ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــك أو ا ل ـ ـح ـ ـص ـ ـنـ ــي أو ا لـ ـثـ ـعـ ـل ــب
الصحراوي ...من الحيوانات الجميلة التي
كثرت في الفترة األخيرة بالكويت ،ربما
لشعورها بــاألمــان فــي ظــل الحظر الكلي
الذي صاحب بعض فترات أزمة "كورونا"،
م ـمــا أب ـعــد ال ـن ــاس ع ــن أم ــاك ــن ت ـكــاثــر تلك
الحيوانات وتعايشها.

د .ناجي سعود الزيد

ماكرون...
وخطاب الكراهية

ّ
وضاح

«سيلفرادو فاير» يجلي اآلالف

قفز من الطائرة بال مظلة
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـح ـق ـيــق رق ــم
ق ـي ــاس ــي جـ ــديـ ــد ،ق ـف ــز ع ـس ـكــري
ب ــريـ ـط ــان ــي سـ ــابـ ــق م ـ ــن ط ــائ ــرة
م ــروحـ ـي ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر مـ ــن دون
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـظ ـلــة (ب ـ ــاراش ـ ــوت)،
ل ـي ـس ـق ــط فـ ــي م ـض ـي ــق ســول ـنــت
شمالي بحر المانش.
وقــالــت "سـكــاي ن ـيــوز" ،أمــس،
بريم ،الملقب بـ"السمكة
إن جون ُ
الـطــائــرة" ،نقل إلــى المستشفى،
بعد أن اصـطــدم رأس ــه بـقــوة في
ال ـم ــاء ،إث ــر ق ـفــزه مــن ارت ـف ــاع 40

درايش

ق ـ ـ ـ ـ ــررت ن ـ ـيـ ــابـ ــة م ـ ــرك ـ ــز طـ ــوخ
بالقليوبية في مصر ،حجز كل من
ً
"ع .ح 28 -عاما -عامل" ،و"ا ن24 -
ً
عاما -ربة منزل" ،واللذين تسببا
في مصرع نجلهما الطفل (أنس4 -
ً
شهور) جوعا ،بعدما تركاه بمنزل
الزوجية.
وق ـ ـ ــال م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا الـ ـي ــوم،
أم ــس ،إن مدينة طــوخ بمحافظة
الـقـلـيــوبـيــة ش ـهــدت واق ـعــة بشعة
ب ــوف ــاة رض ـي ــع ت ــرك ــه أب ـ ــوه وأم ــه
ً
وح ـ ـي ـ ــدا داخـ ـ ـ ــل م ـن ــزل ـه ـم ــا ،بـعــد

ً
خالفات بينهما حتى مات جوعا.
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات
والتحقيقات ،أن ــه فــي  17الـجــاري
"حدث خالف بين الرجل وزوجته،
قامت الــزوجــة على إثــره بالخروج
من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل
األك ـ ـب ـ ــر ،ب ـح ـج ــة إح ـ ـضـ ــار بـعــض
المشتريات ،إال أنها توجهت إلى
م ـن ــزل أه ـل ـه ــا ،ب ـعــد م ـش ــاج ــرة مع
زوجها ،وأنــه هو اآلخــر ترك الطفل
ً
وحـيــدا بالمنزل ،وذهــب إلــى عمله
ً
لمدة  4أيام ،حتى مات الطفل جوعا".

وان ـت ـش ــر ب ـس ــرع ــة ب ــدف ــع مــن
رياح عاتية وجافة تهب على
المنطقة.
وفي إجراء احترازي ،أمرت
ُس ـل ـط ــات إي ــرف ــاي ــن ن ـحــو 60
أل ــف ش ـخــص م ـمــن يـقـيـمــون
فــي أ ح ـيــاء ُيحتمل أن تصل
إليها ألسنة النيران بإخالء
منازلهم.
كما أخلت ُسلطات المدينة
كل مدارس المنطقة ،وأغلقت
المدارس أمس.
(أ ف ب)

وفيات
سلطنت عباس شيرالي

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

وضحة محمد دغش العجمي

أرملة تراحيب سالم كروز العجمي
 64عاما ،شيعت ،ت55555374 :

صالح عيد صالح الهدهود

 66عاما ،شيع ،ت99622928 :

نورة محمد عثمان

أرملة عبدالرحمن عبدالله قشيعان المطيري
 85عاما ،شيعت ،ت55520401 ،55002525 :

فالح عبود لياح العنزي

 87عاما ،شيع ،ت99703112 ،65700700 ،99611515 :

علي أحمد حسن علي

 62عاما ،شيع ،ت99024924 ،99055660 ،99200201 :

فهد منصر حمد العجمي

 93عاما ،شيع ،ت50645644 ،99575537 :

مساعد عبداللطيف عبدالله الحداري

وكما في هذه الصورة ،التي التقطتها
عــدســة عـبــدالـمـجـيــد ال ـش ـطــي ،يـظـهــر أحــد
ت ـلــك ال ـح ـيــوانــات ف ــي ص ـح ــراء ال ـك ــوي ــت...
ً
فــي وقــت أصبح ضــروريــا االهـتـمــام بتلك
البيئة الصحراوية للحفاظ على التنوع
البيولوجي بها.

 52عاما ،شيع

زيد إبراهيم زيد الخبيزي

 54عاما ،شيع ،ت99166944 :

خير الدين صالح أبو الجبين

 93عاما ،شيع ،ت97669775 ،97613399 :

رحيمة علي إدريس إدريس

زوجة صباح محمد براك الشمالي
 69عاما ،شيعت ،ت55556591 ،55556572 :

مشعل عايض محمد القحطاني

 56عاما ،شيع ،ت99709099 ،97804458 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:38

العظمى 32

الشروق

05:58

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  10:05صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:42

 10:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:06

ً
أدنى جزر  04:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:23

 04:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

