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القضاء البريطاني يبت في دعوى جوني
ديب ضد «ذي صن» االثنين المقبل ص ١٣

قياديو «المالية» لرئيس الوزراء:

طفح الكيل!

محليات

٠٣

 6وكالء بينهم الصرعاوي وجهوا للشيتان اتهامات خطيرة وقدموا استقالة جماعية ...والوزير يقبلها

الكويت توقع اتفاقية
الفتتاح مكتب لـ «الغذاء
العالمي» في البالد

• «قرارات التدوير سببها رفضنا تنفيذ أعمال غير قانونية لتمرير مشاريع ضخمة دون جدوى»
محيي عامر

في سابقة هي األولــى من نوعها ،وعلى خلفية
قرارات التدوير الشاملة المفاجئة ،قدم  6وكالء في
وزارة المالية ،أمــس ،بينهم الوكيل الـعــود صالح
ال ـص ــرع ــاوي ،اسـتـقــالــة جـمــاعـيــة مـسـبـبــة ،تتضمن
ات ـهــامــات خـطـيــرة ل ــوزي ــر الـمــالـيــة بـ ــراك الـشـيـتــان،
بــأنــه أص ــدر تلك ال ـقــرارات بسبب رفــض بعض من
شملهم التدوير ،تنفيذ تعليماته المتعلقة بأعمال
وتصرفات مخالفة للقانون تستهدف تمرير مشاريع
مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية.
َ
وف ــي مـ ــوازاة تـقــديـمـهــم االس ـت ـقــالــة ،ال ـتــي ق ِبلها
ً
«بناء على طلبهم»،
الوزير بدعوى أن التدوير جاء
وأن الوزارة ال تخضع إال للمصلحة العامة02 ،

تقرير
اقتصادي

العنزي والعوضي لـ ةديرجلا:.
مصلحة الكويت سبب استقالتنا

●

جراح الناصر

أرجــع الوكيل المساعد لـشــؤون المحاسبة
العامة بوزارة المالية إبراهيم العنزي تقديمه
استقالته إلــى أنــه نظر «بعين الـحــق» ،ووضــع
ً
المصلحة العامة فــوق كــل اعتبار ،معربا عن

في اإلصالح االقتصادي ...هل
سمعتم بمعجزة رواندا؟

ّ
أمــة

رفضه قــرار التدوير ،السيما في ظل الظروف
الراهنة.
وأضـ ــاف ال ـع ـنــزي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن «الــوزيــر
يقول إنه ساكن باإليجار ،ونحن كذلك نسكن
باإليجار ،ولكن مصلحة الكويت ،في النهاية،
فوق كل اعتبار».
02

العدساني والهاشم يطالبان
الخالد بقبول استقالة الشيتان
طالب النائبان رياض العدساني
وصـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
س ـ ـمـ ــو ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد
بقبول استقالة وزيــر المالية براك
ال ـش ـي ـتــان ،عـلــى خـلـفـيــة االسـتـقــالــة
الجماعية المسببة لوكالء الوزارة.
وصرح العدساني بأن «رسالتي

« »Ooredooتربح  5.9ماليين
دينار في  9أشهر
١١

١٠

ً
 55مرشحا في اليوم الثالث
 ٢٠٢٠بينهم  4سيدات
ُ َّ
ُ َّ
 ٥ديسمبر

ً
الحساوي بدال من المنيفي بالتكليف
● جراح الناصر

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة عـ ــن ت ـع ـي ـيــن عـ ــادل
ً
ً
الحساوي مديرا عاما للصندوق الوطني لرعاية
وتـنـمـيــة ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة
ً
بــالـتـكـلـيــف ،خـلـفــا لـلـمــديــر ال ـعــام الـســابــق مناف
ً
المنيفي ،الذي استقال من منصبه مؤخرا ،الفتة
إل ــى أن اسـتـقــالــة األخ ـي ــر تـعــد الــراب ـعــة لـمــديــري
ال ـص ـنــدوق ف ــي عـهــد وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
خالد الروضان.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن كل مدير من
ه ــؤالء كــان يـقــوم ،فــور تعيينه ،بنسف الجهود
الرامية إلــى االستقرار في إدارة الصندوق ،مما
أدى إلى فوضى إدارية به وتخلفه عن أداء خطته
االسـتــراتـيـجـيــة ،كما أش ــار تقرير حكومي بهذا
الشأن.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن اسـتـقــالــة 02

«الشؤون» تدرس
إعادة تشكيل لجنة
مكافحة غسل األموال

ما أغلى من «حبة الخشم» إال «صوت» الناخب
ً
ً
َّ
• عادة أصبحت في زمن «كورونا» محظورة طبيا ومجرمة قانونيا
ُ
• الحلف بـ «الطالق» يمين تطرب له أذنا المرشح من ناخبيه
●

علي الصنيدح

«كيف السبيل إلى وصالك ُدلني» ،هو لسان
حال المرشح في سعيه للوصول إلى ناخبه،
بعدما غيبت جائحة «كــورونــا» مشاهد عدة
ومـعـتــادة فــي كثير مــن ال ـعــادات االجتماعية
التي يمارسها أف ــراد المجتمع الكويتي في
مختلف لقاءاتهم من أفراح وأتراح ،وأحد تلك
اللقاءات «موسم االنتخابات» النيابية ،الذي
ً
كثيرا ما يصاحبه ظهور وحضور لمشاهد

مـكـثـفــة ل ـل ـع ــادات االج ـت ـمــاع ـيــة ،فـتـنـشــط فيه
زي ــارة المرشحين لناخبيهم فــي الــدواويــن،
وتتوالى دعوات العشاء للمرشحين على شرف
ناخبيهم في مقارهم االنتخابية ودواوينهم.
ل ـك ــن ف ــي عـ ــام  2020أتـ ــى م ــا ل ــم ي ـك ــن فــي
الحسبان أو يخطر على البال ،إذ حل فيروس
«كوفيد »19 -في أرجاء المعمورة ،فقطع حبال
الوصل والرجاء التي كانت تبنى عليها آمال
الـنــائــب قبل الـمــرشــح فــي السنة األخـيــرة من
عمر المجلس الدستوري ،فأصبحت الدواوين

كالسراب ،وباتت إحدى أبرز العادات المتبادلة
بين المرشح وناخبيه في موسم االنتخابات
ً
ً
ذات خطورة عالية علميا ،ومحظورة طبيا،
ً
ّ
ومجرمة قانونيا بأحكام وعقوبات مغلظة،
وإن كان اإلقدام عليها لدى البعض في زمن ما
قبل «كورونا» هو بمنزلة «صك ،وعهد وثيق»
بين طرفيه ،فإن اإلقدام عليها اليوم أصبح ذا
كلفة عالية بين أي شخصين ،وقد تقودهما
إلى «التهلكة».
ورغ ـ ـ ــم كـ ــل ه ـ ــذه ال ـم ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي تـسـبــق

وإلكترونية للمراحل األخرى

●

فهد الرمضان

حسمت وزارة التربية نوعية اختبارات الفصل الدراسي األول من
العام الحالي  ،2021/2020لتكون ورقية لصفوف المرحلة الثانوية،
وإلكترونية لباقي المراحل خالل الفصل األول ،وورقية في نهاية
العام الدراسي.
وكـشـفــت م ـصــادر تــربــويــة لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أن االجـتـمــاع الــذي
ترأسه وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي مع
قياديي الوزارة أمس ،أكد أن إجراء االمتحانات الورقية لطلبة
«الـثــانــويــة» ،سيتم فــي ظــل توفير جميع االشـتــراطــات 02

●

محمد الشرهان

بــدأت اإلدارة العامة للمرور
اس ـت ـخ ــدام ط ــائ ــرات «ال ــدرون ــز»
لرصد المخالفين والمستهترين
ب ــال ـط ــرق ال ــدائ ــري ــة وال ـســري ـعــة
والخارجية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
لـ «الجريدة» ،إن باكورة عمليات
«ال ـ ــدرون ـ ــز» ت ـم ـث ـلــت ف ــي ضـبــط
ثالثة أشخاص مستهترين في
منطقة الوفرة الزراعية02 ،

●

اإلقدام على تلك العادة فإن مشهدها سيكون
ً
م ــوج ــودا رغ ــم ك ــل ال ـم ـحــاذيــر ،وإن تـفــاوتــت
ن ـس ـبــة ح ـض ــوره ــا وم ـشــاهــدت ـهــا ف ــي مــوســم
االنتخابات ،إذ شوهدت تحت قبة البرلمان
في قاعة عبدالله السالم بين عضوين في أوج
أزمــة «كــورونــا» وعلى مــرأى ومسمع أعضاء
السلطتين التشريعية وا لـتـنـفـيــذ يــة ،وتحت
أض ــواء «فــاشــات» كــامـيــرات وســائــل اإلع ــام،
حتى تضمنها تقرير مصور إلحدى جلسات
المجلس أرسـلــه وزيــر الصحة إلى 02

اختبارات ورقية لـ «الثانوية» «الدرونز» لمالحقة المستهترين

«الـ ـ ـ ــدرون» خ ــال ال ـم ـطــاردة
وضبط المستهترين

٠٣
«الفتوى» :رفض انضمام
مستثمرة مصرية لدعوى
تحكيم دولي حول «القرية
التراثية»

اقتصاد

رابع استقالة لمديري
«المشروعات الصغيرة»
12
في عهد الروضان

● عمار العجمي :الفاسد يكرم ...والشريف مهجر
● وليد الغانم :نحتاج مصالحة سياسية وفتح صفحة جديدة
● جراح الفوزان :الفساد يتصدر الجهات الحكومية
● أسامة الزيد :المجلس فشل في تحقيق طموحات الشعب

٠٨-٠٦

إل ــى رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء بشأن
االستقاالت الجماعية المسببة من
وكالء وزارة المالية بسبب سياسة
وزيرهم وانهيار المؤسسة المالية،
هــي أنـنــي أك ــدت م ــرارا وت ـكــرارا في
استجوابي للشيتان على ضرورة
أن تـ ـق ــوم ب ـم ـســؤول ـيــاتــك02 ،

محليات

ترامب يتعهد بأفضل
خطة إنعاش اقتصادية
بعد االنتخابات

مسك وعنبر

17
سعد الفرج :الذرية
الصالحة كالمال الحالل

دوليات

جورج عاطف

تدرس وزارة الشؤون االجتماعية إعادة تشكيل
لجنة االس ـت ـعــداد والـتـحـضـيــر للتقييم ال ــدوري
ل ـل ـكــويــت ف ـي ـمــا ي ـخــص م ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ــوال
وتمويل اإلرهاب.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن أعمال اللجنة
انتهت عقب القرار اإلداري (أ )1066/لسنة ،2020
بشأن انتهاء أعمال جميع اللجان وفــرق العمل
المشكلة فــي ال ـ ــوزارة مـنــذ  30يــولـيــو الـمــاضــي،
ً
مــوض ـحــة أنـ ــه نـ ـظ ــرا أله ـم ـيــة ال ـل ـج ـنــة ف ــي إبـ ــراز
الجهود المبذولة مــن ال ــوزارة ،كجزء أصيل من
الـمـنـظــومــة الـحـكــومـيــة ،لمكافحة غـســل األم ــوال
ً
وتمويل االرهاب ،صارت لزاما الموافقة على إعادة
تشكيل اللجنة.
03

«الجنايات» ترفض رفع الحجز
عن حسابات المشاهير
رف ـض ــت مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات،
أمس ،برئاسة المستشار عبدالله
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،ت ـظ ـل ـم ــات عـ ـ ــدد مــن
مشاهير «السوشال ميديا» على
قــرارات النيابة العامة بالحجز
ال ـت ـح ـف ـظ ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم
البنكية ،مؤيدة اإلبقاء عليه إلى
حين فصل النيابة في البالغات
الـتــي تحقق فيها بـشــأن وقائع
غسل األموال.
02

19

لبنان :مفاوضات
«سلسة» مع إسرائيل
وحكومة خالل أيام

رياضة
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القادسية المتصدر يواجه
العربي الجريح اليوم
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين والمحمد
سموه تلقى تهنئة من بابا الفاتيكان وهنأ التشيك بالعيد الوطني
تلقى صاحب السمو رسالة
تهنئة من بابا الكنيسة
الكاثوليكية الفاتيكان
فرنسيس ،أعرب فيها عن
خالص تهانيه لسموه بمناسبة
توليه مقاليد الحكم ،متمنيا
لسموه كل التوفيق والسداد
لمواصلة مسيرة الخير والنماء
للكويت.

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،في قصر بيان
صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
واس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو كــذلــك
سـمــو ا لـشـيــخ نــا صــر المحمد وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخـ ـ ـ ــر ،تـ ـلـ ـق ــى ص ــاح ــب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو رسـ ـ ــالـ ـ ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة مـ ـ ــن ب ــاب ــا
الكنيسة الكاثوليكية دولة الفاتيكان
فــرن ـس ـيــس ،أعـ ــرب ف ـي ـهــا ع ــن خــالــص
ت ـه ــان ـي ــه لـ ـسـ ـم ــوه ب ـم ـن ــاس ـب ــة تــول ـيــه
مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،مـتـمـنـيــا ل ـس ـمــوه كل
التوفيق وا ل ـســداد لمواصلة مسيرة
الـ ـخـ ـي ــر والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــاء ل ـ ــدول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
والتطلع إلى تعزيز أواصر العالقات
ال ـط ـي ـب ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـصــدي ـق ـيــن،
م ـت ـم ـن ـي ــا لـ ـسـ ـم ــوه ر عـ ـ ـ ــاه ا ل ـ ـلـ ــه دوام
التوفيق والسداد.

و قــد بعث صاحب السمو برسالة
شـ ـك ــر جـ ــواب ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـب ــاب ــا ف ــرن ـس ـي ــس،
ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره
له على ما عبر عنه من طيب المشاعر
بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم،
م ـش ـيــدا س ـمــوه بــال ـعــاقــات الــوط ـيــدة
بين البلدين الصديقين ،ومتمنيا له
موفور الصحة ودوام العافية.
وب ـ ـعـ ــث صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو ب ـبــرق ـيــة
تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك
م ـي ـل ــوش زي ـ ـمـ ــان ،ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
عــن خــا لــص تهانيه بمناسبة العيد
الــوط ـنــي ل ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه مــوفــور
ا ل ـص ـح ــة وا لـ ـع ــا فـ ـي ــة ،و ل ـ ـبـ ــاده دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد وس ـمــو
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ً
مستقبال الغانم أمس
صاحب السمو

استقباالت ولي العهد

الخالد يتسلم التقرير السنوي من رئيس «المحاسبة»

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد بقصر
بيان أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك سمو
الشيخ ناصر المحمد ثم سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد.

استقبل سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد في
قصر السيف امس رئيس ديوان
المحاسبة فيصل الشايع حيث
سلم سموه نسخة من التقرير
السنوي لديوان المحاسبة عن
السنة المالية .2020/2019

ً
مستقبال ناصر المحمد أمس
ولي العهد

الخالد يتسلم من الشايع تقرير «المحاسبة»

الكويت تلبي نداء اإلنسانية إلعادة إعمار بيروت

ً
«موئل» األمم المتحدة يتسلم  130ألف دوالر تبرعا من «الخيرية اإلسالمية» لترميم أضرار انفجار المرفأ
• الحسن :تأهيل منازل  100أسرة وتأمين سكن الئق لها مع دخول فصل الشتاء
أعلنت مديرة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إلقليم الخليج العربي "موئل" في الكويت د .أميرة الحسن
ً
تسلمها مبلغ  130ألــف دوالر تبرعا مــن الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية ضمن حملة "الكويت بجانبكم" إلعادة
إعمار وتأهيل المساكن المتضررة في انفجار مرفأ بيروت.

فرص للشباب
وقالت الحسن في كلمة لها خالل حفل توقيع االتفاقية
وتسلم المبلغ أمس ،إن هذا المشروع سيساهم في تحريك
العجلة االقتصادية من خالل خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت أنه في إطار هذا المشروع اختار برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية األحياء القريبة من موقع
االنفجار ،التي تضررت بشكل كبير.
وأوضحت أنه من منطلق المسؤولية اإلنسانية فقد قام
البرنامج بالمشاركة في عملية إعادة إعمار المنازل المتضررة
في بيروت بالتعاون مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
التي قامت بتمويل إعــادة إعمار وتأهيل مـنــازل  100أسرة

وسيقوم البرنامج بتغطية أعمال الترميم األساسية التي
ً
من شأنها تأمين سكن الئق لهذه األسر خصوصا مع دخول
فصل الشتاء.
وقالت إن عدد األسر التي تضررت منازلها جراء انفجار
مرفأ بيروت يصل إلــى  60ألــف اســرة إضافة إلــى المباني
السكنية والمدارس الرسمية والخاصة المتضررة التي أصبح
بعضها خــارج الخدمة ،إضافة إلــى ذلــك تضرر حوالي 55
ً
ً
مركزا صحيا كما توقفت  3مستشفيات أساسية عن العمل
بسبب االنفجار.

شراكات فعالة
من جانبه ،قال المدير العام للهيئة الخيرية االسالمية
العالمية بدر السميط في كلمة له ،إن هذه الشراكة تأتي مع
البرنامج في إطار استجابة الهيئة لدعم الجهود المبذولة
الحتواء اآلثار اإلنسانية لحادث تفجير مرفأ بيروت.
وأكــد الحرص على إقامة شراكات فعالة مع العديد من
المنظمات اإلقليمية والــدولـيــة ومــن بينها وك ــاالت األمــم
ً
المتحدة المتخصصة فــي المجال اإلنساني انطالقا من

قياديو «المالية» لرئيس...
بعث الوكالء الستة ،وهم إضافة إلى الصرعاوي ،عبدالغفار العوضي،
وإبــراهـيــم الـعـنــزي ،وعبدالمحسن الـطـيــار ،وع ــادل المناعي ،وغــازي
العياش ،برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
ً
ً
أكدوا فيها أن «التعامل مع الشيتان أصبح أمرا صعبا ،وأن «الكيل طفح،
بعدما وصلت األمور إلى أن نضطر لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا،
كما تسيء ألشخاصنا ،وتضر بالمصلحة العامة».
وأضافوا في رسالتهم للخالد« :تجاوزنا عن الكثير من التصرفات
والممارسات حتى نحافظ على سمعة الــوزارة والحكومة» ،مؤكدين
أن زمالءهم في الجهات األخرى التابعة للوزير «يعانون ُمر الشكوى
ونفس التجاوزات».
وف ــي كـتــاب استقالتهم ال ــذي رف ـعــوه إل ــى الـشـيـتــان ،ق ــال الــوكــاء:
«أصدرتم قرارات بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع
قياديي الوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد» ،معللين« :وتعلم معاليكم،
كما نعلم ،أن سبب هذا اإلجراء هو رفض بعض من شملهم هذا التدوير
تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح».
ورأوا أن هــذا التدوير ُ«بـ ِـنــي على سبب ظاهره المصلحة العامة،
وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي فــي وزارة مهنية عالية
الخطورة ،وتغليب مصلحة خاصة على سالمة التصرف واإلجــراء
ً
المطلوب ،فضال عن عدم اتفاقه مع القوانين واللوائح» ،معتبرين أن
تلك الخطوة تمثل محاولة إلعاقة أعمال أمالك الدولة ،التي تهدف إلى
زيادة اإليرادات العامة.
تعكس «عــدم اكتراث بمالحظات الجهات
ـرارات
وأكــدوا أن تلك الـقـ
ْ
ً
الرقابية» ،فضال عما ترتبه من شغل أغلب الوكالء «وظائف ال تتفق مع
التخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لديهم ،بالمخالفة ألحكام
قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية» ،الفتين إلى أن مغزى هذه
الخطوة «الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية
عالية الكلفة دون جدوى تنموية ،ودون األخذ في االعتبار الصعوبات
والظروف التي تمر بها المالية العامة ،لذلك نرفع إلى معاليكم استقالة
جماعية مسببة».

العنزي والعوضي لـ ةديرجلا....
ولنفس األسباب ،قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة
ً
بالوزارة عبدالغفار العوضي إنه قدم استقالته ،مضيفا لـ»الجريدة»:
ً
«ال أقبل التدوير إلى قطاع ال أفقه فيه ،وخصوصا قطاع الضريبة،
إذ ال أستطيع تقديم أي إضافة فيه».

ً
ً
خطة الهيئة االستراتيجية  2024-2020التي تضع وزنا كبيرا
للشراكات االستراتيجية.
وشدد على أهمية تعزيز جهود التنسيق والتعاون ومد
الجسور من خالل توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون
لضمان تضافر الجهود والعمل المشترك في حاالت الطوارئ
بهدف تخفيف معاناة الضحايا.
وقــال إنــه "فــور وقــوع انفجار مرفأ بيروت تواصلنا مع
شركائنا في الجمعيات الخيرية اللبنانية المعتمدة من
وزارة الخارجية الكويتية وتلقينا دراسات وتقديرات أولية
لحجم أضرار االنفجار ،إذ خصصت  250ألف دينار كمرحلة
أولى إلغاثة ضحايا االنفجار قبل مرور  24ساعة من وقوعه
لتغطية قائمة أولية بالمشاريع اإلغاثية الغذائية واإليوائية
والطبية".
من جهته ،تقدم الممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية "موئل" إلقليم الدول العربية د .عرفان
علي عبر االتصال االفتراضي المرئي بالتعازي للكويت بوفاة
صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد رائد
العمل االنساني.

َّ
وعقب العوضي« :يبدو أن كل هذا حصل بسبب وقوفي ضد
تمرير بعض الـمـشــاريــع ،فــي الــوقــت ال ــذي نحتاج فيه إلــى دعم
المالية العامة التي تمر بـظــروف استثنائية نتيجة انخفاض
أسعار النفط».

العدساني والهاشم يطالبان...

ً
وتلحق قبل أن ينهار كل شيء ،خاصة بعد أن كان الوزير سببا
ً
في تخفيض التصنيف االئتماني للكويت» ،داعيا الخالد إلى
«ق ـبــول اسـتـقــالــة الـشـيـتــان ،ووض ــع مصلحة الـكــويــت ف ــوق أي
اعتبار».
بدورها ،قالت الهاشم إن «ما جرى اليوم (أمس) من استقاالت جماعية
لكل قيادات وزارة المالية نتيجة تخبط وسوء أداء الوزير أمر خطير وجلل
لسمعة الكويت المالية».
وأضافت الهاشم في تصريح« :الرسالة لك يا سمو رئيس مجلس
ً
الوزراء ،فقد حذرتك بدل المرة ألفا من ضعف أداء وزيرك وتحركاته غير
المدروسة ،شفتها وشهدتها بتذمر القياديين الدائم».
وقبل قرار قبول استقالة الوكالء ،دعا النائب شعيب المويزري
ً
ً
الوزير الشيتان إلى قبول استقالتهم فورا ،مؤكدا أن تقديم االستقالة
بهذه الطريقة المخزية الستخدامها كوسيلة ضغط ،وكــأن وزارة
المالية شــركــة قـطــاع خ ــاص ،أمــر ال يمكن أن يـحــدث إال فــي الــدول
ً
الفاسدة ،وعلى وزير المالية قبولها فورا.
وذكر المويزري الشعب بما قاله سمو رئيس الــوزراء« ،ضرورة
االنتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمحاربة
الفساد».

رابع استقالة لمديري «المشروعات...
المديرين المتكررة وعدم استمراريتهم فترة طويلة في منصبهم
أدى إلى عدم وضوح الرؤية وعدم استقرار المبادرين.
وك ــان المنيفي تــولــى إدارة الـصـنــدوق عقب استقالة إبراهيم
الـكـنــدري ،ال ــذي خلف الـمــديــر المستقيل عبدالله الـجــوعــان ،بعد
استقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق د .محمد الزهير ،الذي كان
وفق قانون الصندوق السابق يتولى صالحيات تنفيذية.

اختبارات ورقية لـ «الثانوية»...
ال ــوق ــائ ـي ــة واالح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ح ـس ــب ت ــوج ـي ـه ــات وزارة ال ـص ـحــة.

وأضافت المصادر أن المجتمعين أخذوا برأي األغلبية التي رأت
ضــرورة عقد «الورقية» ألهميتها في تقييم الطالب ،الفتة إلى أن
لدى الوزارة خطة لتطبيق االشتراطات الصحية ،وتحقيق التباعد
االجتماعي خالل عقد هذه االختبارات في يناير المقبل.
وأوضحت أنه تم االتفاق على استمرار آلية التقييم اإللكترونية
الحالية لبقية الصفوف من األول حتى التاسع المتوسط ،على
أن يتم عقد اختبارات ورقية لطلبة هذه الصفوف في نهاية العام
الدراسي ،ويتم احتساب درجاتها لتكون للفصلين الدراسيين األول
والثاني ،مشيرة إلى أن الوزارة ستضع خطة وآلية واضحة بهذا
ُ َ
ً
الشأن ستعلن قريبا.
٠٤

«الدرونز» لمواجهة المستهترين...
وحجزهم وإحالتهم إلى نظارة حجز المرور ،موضحة أن استخدام
«الدرونز» جاء بعد عدة تجارب ميدانية على تلك الطائرات المزودة
ً
ً
بكاميرات رقمية دقيقة وا لـتــي أثبتت نجاحا مبهرا فــي تحديد
مواقع التجمهر واالستهتار ورصد المركبات المخالفة ولوحاتها.
وذكرت أن «الدرونز» تتيح تعقب السيارات المخالفة وتحديد
ً
مــواقـعـهــا بـكـفــاء ة عــالـيــة ،مبينة أن ــه قــد يـصــار الح ـقــا إل ــى تعزيز
استخدامات تلك الطائرات في مجاالت أخرى تشمل المطاردات أو
ّ
مراقبة أماكن الحوادث بما يسهل عمل أجهزة «الداخلية»٠٥ .

«الجنايات» ترفض رفع...
وكانت النيابة وجهت لمشاهير في «السوشال ميديا» ،المبلغ
عنهم مــن وح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة ،تهم مخالفة قــانــون التجارة
والـتــراخـيــص الـتـجــاريــة وع ــدم القيد بالسجل الـتـجــاري ومخالفة
قانون اإلعالم اإللكتروني ،وقانون غسل األموال ،غير أنهم أنكروها.

ما أغلى من «حبة الخشم»...
رئـيــس الـبــرلـمــان لـلــوقــوف عـلــى مـمــارســات أع ـضــاء السلطتين أثـنــاء
انعقاد الجلسة.
«حبة الخشم» ،عادة اجتماعية أصبحت في الوقت الراهن ذات كلفة
عالية بين المرشح والـنــاخــب ،بصفتها أحــد أقــرب أن ــواع المخالطة
المباشرة في زمــن صــارت الدعوة الــى «التباعد االجتماعي» في ظل
«جائحة كورونا» عادة اجتماعية وإحــدى سبل الوقاية من اإلصابة
بــالـفـيــروس ،فتعتبر «حـبــة الخشم» أحــد أق ــوى البراهين بين طرفي

خالل توقيع االتفاقية امس

المعادلة «المرشح والناخب» السيما في موسم االنتخابات ،وإن كانت
تعد وسيلة تعبير في أغلب المناسبات االجتماعية األخرى عن التقدير
واالحترام التي يكنها طرف لألخر ،فإنها في موسم االنتخابات تحمل
ً
تأويال آخر ،فهي تأتي من باب «مــؤازرة» الطرفين لبعضهما ،وداللة
مهمة على ضمان حصول المرشح على صوت ناخبه ،وفي حال أتت
من المرشح للناخب ،فإنها تكون بمنزلة ضمانة بأن األول لن يترك
األخير في حال احتاج إلى وساطته.
وإن كانت «حبة الخشم» تستخدم من قلة قليلة من الناخبين «للعب
على الحبلين» كما يسمى ،بين عدد من المرشحين السيما في ظل
النظام االنتخابي الحالي «الـصــوت الــواحــد» ،لتكون بمنزلة رجعة
ً
للناخب ألحــد المرشحين الذين حالفهم الحظ وأصبحوا نوابا في
ً
البرلمان ،وذلك تحسبا لسقوط المرشح الذي أدلى الناخب بصوته
ً
له في واقع األمر ،وإن كان هذا التصرف األخير منبوذا لدى الكثيرين،
فإنها و قــا ئــع تـحــدث فــي المجتمع مــن البعض لتحقيق مصالحهم
الشخصية.
ً
لكن في ظل كل هذه المحظورات التي أصبحت عائقا أمام برهان
ً
«حبة الخشم» ،فــإن هناك برهانا آخــر يبرز في «موسم االنتخابات»
ويعد أقوى من األول ،وهو أمر إن أطلق له العنان فلن تكون فيه رجعة
وسيقع ال محالة ،إال بـ «تكفير ذنب» ،أال وهو حلف اليمين بـ «الطالق»
بــأن يدلي الناخب بصوته لمرشح واحــد بعبارته «علي الـطــاق ما
يتعداك الصوت» ،وهنا وال شك بعد هذا الفعل سيدخل الناخب في
قائمة مضامين الـمــرشــح ،وسيعد رقمه مــن قائمة «صفر المرشح»
وهي القائمة التي يدخل فيها المرشح لالنتخابات وهو ضامن أن
أدن ــى رقــم سيحصل عليه بـعــد فــرز األص ــوات هــو رقــم قــاعــدتــه التي
تسمى بـ «الصفر».
وإن كان التصور أن تتراجع زيارة الدواوين في ظل «جائحة كورونا»،
مما يخفف مــن مشهد «حـبــة الـخـشــم» واالسـتـعــاضــة عــن الــزيــارات بـ
ً
الحلف ب ـ «ال ـطــاق» يمينا عبر
«االت ـصــاالت الشخصية» مما ينشط
ُ
االتصاالت ،وسيكون بمثابة ما تطرب له أذنــا المرشح من ناخبيه،
آت ال محالة يــوم االقـتــراع وليلة إعــان النتائج
فــإن «حــب الخشوم» ٍ
الرسمية للفائزين بعضوية مجلس األمة ،فالمشاهد في الفيديوهات
ال ـتــي ظ ـهــرت ف ــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي عـقــب إع ــان تزكية
ً
التشاوريات ليست ببعيدة عنا ،وربما ستجتمع العادتان معا «حبة
الخشم» و»الحلف بالطالق» في آن واحــد لمرشح واحــد ،في زيــارات
بعض المرشحين لــدواويــن قواعدهم االنتخابية ،ليحصل المرشح
على «ما تمنى مهنا» ،وبذلك يكون للمرشح مراده ،وما أغلى من «حبة
الخشم» إال صوت الناخب.

ةديرجلا
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محليات
الكويت توقع اتفاقية الفتتاح مكتب لـ «الغذاء العالمي»
الجارالله بحث العالقات المتميزة مع ممثل البرنامج لدى مجلس التعاون
نقدر المساهمة
الكبيرة
للكويت في
مجاالت
دعم الجهود
اإلنسانية
يحيى

اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه،
أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــع مـ ـمـ ـث ــل ب ــرن ــام ــج
األغذية العالمي لدى مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون لـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
العربية عبدالمجيد يحيى،
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــزي ــارة ل ـل ـبــاد،
حـيــث تــم خ ــال ال ـل ـقــاء بحث
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ب ـي ــن
الـكــويــت والـبــرنــامــج ،إضــافــة
إلى األنشطة التي يقوم بها
البرنامج حول العالم.

الهين يستقبل سفير الهند
اسـتـقـبــل ، ،مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة للمنظمات الــدولـيــة
السفير ناصر الهين في وزارة الخارجية أمس ،السفير الهندي
سيبي جورج ،وناقشا من بين أمور أخرى ،العالقات الثنائية
وسبل تعزيز التعاون الثنائية في المحافل الدولية ،إضافة
إلى التطورات اإلقليمية والدولية.

وه ـنــأ ال ـجــارال ـلــه الـضـيــف
ب ـح ـص ــول ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
الـعــالـمــي عـلــى جــائــزة نــوبــل
ل ـل ـس ــام ،الـ ـت ــي أتـ ــت ت ـقــديــرا
لـ ـ ــدور الـ ـب ــرن ــام ــج وال ـن ـش ــاط
البارز الذي يقوم به.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أشـ ــاد يـحـيــى
بالجهود الكبيرة والمقدرة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا الـ ـك ــوي ــت
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت دع ـ ــم ال ـج ـه ــود
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ودعـ ـ ـ ــم أن ـش ـط ــة
ال ـبــرنــامــج ف ــي ه ــذا الـم ـجــال،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إ ل ـ ـ ـ ــى أن بـ ــر نـ ــا مـ ــج
الغذاء العالمي ينوي افتتاح
مكتب لــه فــي ا لـكــو يــت ،نظرا
أله ـم ـي ـت ـهــا ودوره ـ ـ ــا الـ ـب ــارز
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
اإلنسانية.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،وق ـع ــت
فـ ــي م ـق ــر وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
اتفاقية بين حكومة الكويت
وبــرنــامــج األغــذيــة الـعــالـمــي،
ب ـش ــأن إن ـش ــاء م ـك ـتــب قـطــري

جانب من توقيع االتفاقية
للبرنامج في الكويت ،حيث
وقـ ـ ــع االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ــن ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه وع ـ ـ ــن ب ــرن ــام ــج

األغذية العالمي يحيى.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء وم ـ ــراس ـ ــم
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ـ ــر

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـكـتــب
نــائــب ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أيـهــم
العمر ،ونائب مساعد وزير

الخارجية لـشــؤون المراسم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
الزيد.

«الشؤون» إلعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل األموال واإلرهاب

سلة أخبار
البدر استقبل ممثل برنامج
«األغذية العالمي»

استقبل املدير العام
للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
العربية عبدالوهاب البدر
ممثل برنامج االغذية
العاملي لألمم املتحدة لدول
مجلس التعاون الخليجي
عبداملجيد يحيى والوفد
املرافق له.
وحضر االجتماع نائب
املدير العام للصندوق
لشؤون العمليات مروان
الغانم ،ومدير إدارة
العمليات وليد البحر،
واملدير اإلقليمي للمنظمات
والهيئات الدولية خالد
الخالد.

«إحياء التراث» تنظم
تظاهرات انتصارًا للرسول

«عقب انتهاء أعمال جميع لجان وفرق الوزارة في  30يوليو الماضي»
●

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة
ف ــي ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة،
ً
ت ــدرس حــالـيــا الـمــذكــرة المرفوعة
من قبل إدارة الجمعيات الخيرية
والمبرات بشأن إعادة تشكيل لجنة
االس ـت ـع ــداد والـتـحـضـيــر للتقييم
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـك ــوي ــت ف ـي ـم ــا يـخــص
م ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ـ ــوال وتـمــويــل
االرهاب.
ً
ووفـقــا لمصادر "ال ـشــؤون" فإن
الـلـجـنــة ،ال ـســالــف ذك ــره ــا ،أنتهت
أعمالها عقب صدور القرار اإلداري
ر ق ــم (أ )1066/لسنة  ،2020بشأن
انتهاء أعمال جميع اللجان وفرق

العمل المشكلة في الوزارة منذ 30
ً
يوليو الماضي ،موضحة أنه نظرا
ألهمية اللجنة واألعمال التي تقوم
بـهــا فــي ابـ ــراز ال ـج ـهــود المضنية
الـمـبــذولــة مــن قبل ال ـ ــوزارة ،كجزء
أ صـيــل مــن المنظومة الحكومية،
لـمـكــافـحــة غـســل األم ـ ــوال وتـمــويــل
ً
االرهاب ،صارا لزاما الموافقة على
اعادة تشكيل اللجنة.

مكافحة تمويل اإلرهاب
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن "أه ـم ـيــة
ال ـل ـج ـن ــة ت ــأت ــي مـ ــن ق ـ ـ ــرار مـجـلــس
الـ ــوزارء رقــم ( )1333لسنة ،2019
ّ
ال ـ ـ ــذي ح ـ ــث الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ال ـم ـع ـن ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا وزارة

ال ـ ـشـ ــؤون ،ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر
الالزمة للتحضير لعملية التقييم
المتبادل للكويت ،من خالل التقييم
ال ـ ـ ـ ــدوري رب ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ال ـخ ــاص
بالجهود المبذولة من قبل اللجنة
الــوطـنـيــة لمكافحة غـســل األم ــوال
وتـ ـم ــوي ــل االرهـ ـ ـ ـ ــاب ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
توصية لجنة الشؤون االقتصادية
فــي مجلس ال ــوزارء بتشكيل فرق
عمل في الجهات األعضاء المعنية
بــاال سـتـعــداد للمراجعة والتقييم
الدولي".
وأوضحت أن ثمة اختصاصات
واسعة للجنة منها دراسة الجهود
ال ـم ـبــذولــة م ــن الـ ـ ــوزارة ف ــي سبيل
تنفيذ توصيات منظمة "الفاتف"
و"ال ـم ـي ـنــافــاتــف" مـجـمــوعــة العمل

ال ـم ــال ــي ل ـم ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ــوال
وتمويل االرهارب ،وترجمة التقييم
الــدوري للدول األخــرى لالستفادة
ً
م ـن ـهــا ،ف ـض ــا ع ــن ب ـحــث ودراس ـ ــة
التقييم المتبادل ورصــد درجــات
تقييم ا لـ ــدول ا لـمـشــا بـهــة لطبيعة
عمل الكويت الستخالص النتائج
ونقاط التقييم التي تم اجتيازها
واألخرى التي تم تصنيفها "بغير
ملزم".
وأض ــاف ــت أن "ال ـل ـج ـنــة تختص
ً
أيضا بوضع آلية تنفيذ التوصية
ال ـث ــام ـن ــة م ــن مـنـهـجـيــة مـجـمــوعــة
العمل المالي وفعالية نظم مكافحة
غـســل األم ـ ــوال وت ـمــويــل االرهـ ــاب،
واالستعداد للرد على استفسارات
فريق التقييم".

«اإلعالم» :إنهاء مهام «قناة الشباب» «الفتوى» :رفض انضمام مستثمرة مصرية
و«الشراء المميز» و«التحول الرقمي» لدعوى تحكيم دولي حول «القرية التراثية»
●

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة
اإلعالم ،أصدرت أمس ،عدة قرارات تتعلق بإنهاء
أعمال بعض اللجان التي تم تشكيلها في وقت
سابق.
وأوض ـحــت ال ـم ـصــادر ،أن ال ـقــرار األول شمل
إنهاء أعمال فريق إنشاء قناة خاصة بالشباب
لــدعــم ه ــذه الـشــريـحــة وت ـطــويــر قــدرات ـهــا وبـنــاء
الـشـخـصـيــة الـكــويـتـيــة الـ ـق ــادرة ع ـلــى الـنـهــوض
بالوطن ،وذلك على ما تقتضيه مصلحة العمل،
مشيرة إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار
إداري رقم  86لسنة .2020
وش ـم ــل الـ ـق ــرار ال ـث ــان ــي إنـ ـه ــاء أعـ ـم ــال لجنة
استكمال التحول الرقمي للخدمات اإللكترونية،
التي تم تشكيلها بموجب القرار اإلداري رقم 15
لسنة  ،2020وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة

العمل ،في حين تضمن القرار الثالث إنهاء أعمال
لجنة شراء األعمال المميزة ،التي تم تشكيلها
بموجب القرار اإلداري رقم  81لسنة .2020
وبينت المصادر ،أن لجنة "التحول الرقمي"
الـ ـت ــي ش ـك ـلــت ق ـب ــل ع ـ ــدة أشـ ـه ــر ،ك ــان ــت تـتــولــى
مسؤولية عدد من الخدمات اإللكترونية لطلب
اإلعـ ــان فــي تـلـفــزيــون وإذاعـ ــة الـكــويــت وخــدمــة
إصـ ــدار ال ــرخــص فــي ق ـطــاع الـصـحــافــة والـنـشــر
والمطبوعات وقطاع السياحة.
ولفتت إلــى أن لجنة ش ــراء األعـمــال المميزة
التي تــم شكلت فــي سبتمبر الـمــاضــي ،كــان من
أب ــرز مهامها ،االط ــاع على الخطة البرامجية
لألعمال التلفزيونية واإلذاع ـيــة المعتمدة من
مسؤولي الــوزارة ،باإلضافة إلى االلتزام بشراء
األع ـم ــال وف ــق نـظــام ال ـش ــراء الـمـمـيــز ،بـنــاء على
االحتياجات المعتمدة في الخطة البرامجية من
حيث النوع والعدد.

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار
صالح المسعد ،أمس ،صدور قرار إجرائي من هيئة
محكمين فــي ال ـمــركــز ال ــدول ــي لـتـســويــة مـنــازعــات
االس ـت ـث ـم ــار ال ـت ــاب ــع لـلـبـنــك ال ــدول ــي ب ــرف ــض طلب
مستثمر أجنبي "سيدة أعمال مصرية" لالنضمام
كمدع في دعوى تحكيم مقامة ضد الكويت بشأن
ٍ
مشروع القرية التراثية.
وقال المسعد لـ"كونا" ،إن الهيئة أسست حكمها
الصادر في  5أكتوبر الجاري على مبدأ عدم جواز
التعديل على االتفاق اإلجــرائــي لألطراف من دون
الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة جـمـيــع األط ـ ــراف ،ول ـمــا لم
تصدر موافقة الكويت على انضمام المدعية فأكدت
الهيئة أن طلب المدعية يجب أن يرفض.
ولفت إلى أن هذا يعد ثاني إجراء يصدر للصالح
ً
ضمن إجراءات التحكيم الذي ال يزال منظورا أمام
الـمــركــز الــدولــي لتسوية مـنــازعــات االسـتـثـمــار ،إذ
سبق أن صــدر حكم إجرائي آخــر في ذات الدعوى
من رئيس البنك الدولي رفض فيه الطلب المقدم من

 300مفتش صحي :قانون «الطب» تجاهلنا
قدموا تظلمات للمطالبة بإنصافهم في جدول المستويات الوظيفية
ت ـق ــدم ن ـحــو  300مـفـتــش ومـفـتـشــة
صحية من العاملين في وزارة الصحة
بتظلمات إلى مجلس الــوزراء ووزارة
الصحة ،بسبب تجاهل قانون مزاولة
المهن الطبية والمساندة لــه رقــم 70
ل ـس ـن ــة  2020ت ـخ ـص ــص الـمـفـتـشـيــن
ال ـص ـح ـي ـي ــن ،وعـ ـ ـ ــدم اع ـ ـت ـ ــراف ب ـن ــود
القانون بهم ،مطالبين برفع الظلم عن
المفتشين الصحيين العاملين بوزارة
الصحة من حملة الشهادات الجامعية
والـ ـشـ ـه ــادات الـعـلـيــا م ــن ع ــدة جـهــات
وإعطائهم حقوقهم.
وأكـ ــد الـمـفـتـشــون ال ـص ـح ـيــون ،في
عــريـضــة تـظـلــم إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
حصلت "الجريدة" على نسخة منها،
أن القانون الجديد تجاهل تخصص
المفتشين الصحيين ،في الوقت الذي
أث ـب ـتــوا ج ــدارت ـه ــم ،م ــن خ ــال عملهم
الوقائي لمواجهة جائحة كورونا في
الـمـحــاجــر والـمـسـتـشـفـيــات وال ـمــراكــز
الصحية ،فضال عن التقصي الوبائي

ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت ،واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـم ــواط ـن ـي ــن
العائدين مــن رحــات اإلجــاء الجوي
وال ـبــري ،ومتابعة الـحــاالت المصابة
والـمـحـجــورة ،س ــواء فــي المحاجر أو
السكن الخاص.
وأشاروا إلى أنهم َّ
تعرضوا لمخاطر
ك ـب ـي ــرة أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـهــم ف ــي ال ـص ـفــوف
األول ـ ــى ل ـمــواج ـهــة "ك ــوف ـي ــد "19 -منذ
ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة إلـ ــى اآلن ،ح ـتــى إن
الـكـثـيــريــن مـنـهــم أص ـي ـبــوا بــالـمــرض،
ودخـ ــل بـعـضـهــم الـمـسـتـشـفــى لتلقي
الـعــاج ،والبعض اآلخــر نقل العدوى
إلى أسرته وأبنائه ،متسائلين" :كيف
بعد كل الجهد والتعب ال يتم االعتراف
ب ـت ـخ ـص ـص ـنــا ض ـم ــن ق ــان ــون م ــزاول ــة
المهنة؟!".

المستويات الوظيفية
وأكدوا أنهم قاموا برفع كتاب تظلم
إلى لجنة العرائض بمجلس األمة قبل

شهرين ،للمطالبة بحقوق المفتشين
ال ـص ـح ـي ـي ــن ب ـ ــال ـ ــوزارة َ
وم ـ ـ ــن يـشـغــل
هـ ــذا ال ـم ـس ـمــى م ــن ح ـم ـلــة ال ـش ـه ــادات
الجامعية والشهادات العليا في جدول
المستويات الوظيفية وإدارة وظائف
التفتيش الصحي والوظائف اإلشرافية
والضبطية القضائية ،مشيرين إلى
أنـ ـه ــم تـ ـق ــدم ــوا خ ـ ــال الـ ـكـ ـت ــاب كــذلــك
بمقترحات حــول المسمى الوظيفي
لحاملي درجة البكالوريوس فما فوق.
وأضــافــوا أنهم طالبوا في كتابهم
كذلك ،بمنح الموظفين الذين استكملوا
دراستهم من حملة الدبلوم للحصول
ع ـ ـلـ ــى درجـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس ب ـعــد
التوظيف وبــإجــازة رسمية من وزارة
الصحة وديوان الخدمة المدنية.
وأك ـ ـ ــد ال ـم ـف ـت ـش ــون أنـ ـه ــم ت ـق ـ َّـدم ــوا
بكتاب تظلم آخر إلى وزير الصحة في
سبتمبر الماضي ،للمطالبة بحقهم
ف ــي جـ ـ ــدول ال ـم ـس ـت ــوي ــات الــوظ ـي ـف ـيــة
الـ ــذي يـعـمـلــون عـلـيــه مـنــذ ع ــام 2003

دون جدوى ،مشيرين إلى أن الجدول
الـ ـح ــال ــي غـ ـي ــر م ـن ـص ــف لـلـمـفـتـشـيــن
الصحيين الحاصلين على الشهادات
الجامعية والـشـهــادات العليا مقارنة
بــال ـت ـخ ـص ـصــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــا أن ــه
يتكون من أربعة مستويات وظيفية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي ح ـيــن أن ال ـم ـس ـتــويــات
الــوظ ـي ـف ـيــة لـلـتـخـصـصــات والـ ـك ــوادر
ال ـط ـب ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـتـ ـك ــون مـ ــن سـتــة
مستويات وظيفية في الوزارة وديوان
الخدمة المدنية أيضا.

المدعين كمحاولة الستبعاد أعضاء هيئة التحكيم
ً
تأييدا للدفاع الذي قدمته الكويت في ذلك الشأن.
وب ـي ــن أنـ ــه ف ــي ش ـهــر يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي نجحت
ال ـكــويــت ف ــي ال ـت ـصــدي لـمـطــالـبـتـيــن قـيـمـتـهـمــا 86
مليون دوالر ودعــوى أخــرى مرتبطة بها قيمتها
 800مـلـيــون دوالر مـقــامــة أم ــام المحكمة الــدائـمــة
لـلـتـحـكـيــم ف ــي الهـ ــاي "ب ــي س ـيــايــه" وف ــق اتـفــاقـيــة
استثمار لألونسيترال بشأن فسخ عقود الخدمات
الـصـحـيــة ل ـت ـتــوالــى ن ـجــاحــات ال ـكــويــت ف ــي مـجــال
التحكيم الدولي.
وأشـ ـ ـ ــاد ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـم ـس ـع ــد ب ـج ـه ــود ال ـف ــرق
ال ـقــانــون ـيــة الـمـتـخـصـصــة والـ ــواعـ ــدة ف ــي الـفـتــوى
والتشريع التي تتولى الــدفــاع عن األم ــوال العامة
ومصالح الدولة أمام المحافل الدولية.
وم ـثــل الـفــريــق الـقــانــونــي الـكــويـتــي مــن الـفـتــوى
والـتـشــريــع وك ـيــل اإلدارة الـمـسـتـشــار عـبــدالــرحـيــم
العوضي والمستشار نوره الروضان والمحامون
سليمان الفودري والزين الصباح وضحى الساير.

حظر استيراد لحوم
من  3دول
صالح المسعد

 7وفيات و 814إصابة بـ «كورونا»
وشفاء  807حاالت
●

عادل سامي

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة تـسـجـيــل 814
إصابة جديدة بمرض "كوفيد  "19 -خالل
الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد الحاالت المسجلة في البالد إلى 123
ألفا و 906ح ــاالت ،إلــى جانب تسجيل 7
حــاالت وفــاة نتيجة مضاعفات المرض،
ليرتفع مجموع حــاالت الــوفــاة المسجلة
حتى اليوم إلى  763حالة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان
اإلح ـصــائــي ال ـيــومــي ل ـلــوقــوف عـلــى آخــر
مـسـتـجــدات ال ـف ـي ــروس ،أن ــه سـجــل شـفــاء
 807حـ ـ ـ ــاالت مـ ــن ال ـ ـمـ ــرض خـ ـ ــال ال ـ ـ ــ24
ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي حاالت
الـشـفــاء مــن ال ـمــرض إل ــى  114أل ــف و923
حالة ،وبنسبة  92.7بالمئة من إجمالي
اإلصابات اإلجمالية في البالد ،وذلك عقب
التأكد من تماثل تلك الحاالت للشفاء ،بعد
إجراء الفحوص الطبية الالزمة والخطوات
المتبعة بهذا الشأن.
وك ـش ـفــت أن ع ــدد م ــن يـتـلـقــى الــرعــايــة

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،مساء أمس،
تنظيم عدد من التظاهرات
الثقافية انتصارًا لرسول
الله صلى الله عليه وسلم
وبيانًا لفضله على أمة
اإلسالم ،وضرورة االقتداء
به في األقوال واألفعال،
من خالل لجانها وفروعها
التابعة لها في مناطق
الكويت.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إن من هذه التظاهرات
الثقافية محاضـرة بعنــوان
"نصرة النبي" بعدة لغات
منها (األردو – الفلبيني –
السنهالي) ،والتي يشرف
عليها مركز التنوير
باإلسالم التابع للجمعية.
وتابع :كما ستنظم لجنة
الدعوة واإلرشاد التابعة
للجمعية في مدينة سعد
العبدالله محاضرة مماثلة
يحاضر فيها الشيخ حمد
األمير ،مردفة :أما في
منطقة العمرية فستقام
محاضرة بعنوان "وما
أرسلناك إال رحمة للعاملني"
تشرف عليها لجنة الدعوة
واإلرشاد ،يحاضر فيها
الشيخ د .رخيص العنزي.

الطبية فــي أق ـســام الـعـنــايــة الـمــركــزة بلغ
 107حاالت ،ليصبح بذلك المجموع الكلي
لـجـمـيــع ال ـح ــاالت ال ـتــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا
ب ـم ــرض "ك ــوفـ ـي ــد "-19ومـ ــا زال ـ ــت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  8220حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي
تــم إجــراؤهــا خــال ال ــ 24ســاعــة الماضية
بلغ  7431مسحة ،ليبلغ مجموع الفحوص
منذ بــدايــة الجائحة حتى اآلن  896ألفا
و 986فحصا مخبريا ،وبذلك تبلغ نسبة
اإلصــابــات الـجــديــدة مــن المسحات 10.9
بالمئة.
وجـ ــددت "ال ـص ـحــة" دع ــوة المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ل ـم ـ ّـداوم ــة األخ ـ ــذ ب ـكــل سبل
الـ ــوقـ ــايـ ــة وتـ ـج ــن ــب م ـخ ــال ـط ــة اآلخـ ــريـ ــن
وال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التباعد البدني ،موصية بزيارة الحسابات
الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات
والتوصيات ،وكل ما من شأنه المساهمة
في احتواء انتشار الفيروس.

أكد أمني سر اللجنة
العليا لسالمة األغذية
في الهيئة العامة للغذاء
والتغذية املهندس عادل
السويط رفع الحظر على
استيراد جميع أنواع لحوم
الفصيلة البقرية (الطازجة
– املبردة – املجمدة –
املصنعة) بجميع أنواعها
ومشتقاتها ومنتجاتها
بناء على توصية اللجنة
العليا لسالمة األغذية في
اجتماعها األخير.
وأضاف السويط أنه تم
حظر استيراد جميع أنواع
لحوم الطيور (الطازجة
– املبردة – املجمدة –
املصنعة) بكل أنواعها
ومشتقاتها ومنتجاتها
وبيض املائدة فيما عدا
املعالجة حراريًا على
درجة حرارة  70درجة
مئوية بسبب تفشي مرض
انفلونزا الطيور شديدة
الضراوة فئة ( )H5من
جمهورية كازاخستان.
ويشمل قرار الحظر كذلك
استيراد جميع أنواع لحوم
املجترات (الطازجة – املبردة
– املجمدة – املصنعة)
بكل أنواعها ومشتقاتها
ومنتجاتها بسبب تفشي
مرض حمى الوادي
املتصدع من جمهورية
موريتانيا وجمهورية
السنغال.
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محليات
«التربية» :اختبارات ورقية لصفوف «الثانوية» باشتراطات صحية
ةديرجلا
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توصيات بتخفيفها وتقليل أسئلتها وتقليص زمنها مراعاة للظروف االستثنائية
فهد الرمضان

قرر وزير التربية د .سعود
الحربي وقياديو الوزارة اعتماد
االختبارات الورقية لتقييم
طلبة المرحلة الثانوية عن
الفصل الدراسي األول.

تأكيدا لما نشرته "الجريدة"،
حـ ـس ــم وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .س ـع ــود
ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،بـ ـحـ ـض ــور ق ـي ــادي ــي
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،نــوع ـيــة االخ ـت ـب ــارات
ل ـل ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول مــن

ا ل ـ ـعـ ــام ا لـ ـح ــا ل ــي 2021 /2020
لتكون ورقية لصفوف المرحلة
الثانوية ،في حين سيتم تأجيل
عقدها ورقـيــا لبقية الصفوف
حتى نهاية العام الدراسي.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،كشفت

مـ ـ ـصــادر ت ـ ــر ب ـ ـ ــو يـ ــة ر فـ ـ ـ ـي ـع ــة
لـ "الجريدة" أن االجتماع الذي
تــرأســه الــوزيــر الـحــربــي ،أمــس،
أسـفــر عــن ات ـخــاذ ق ــرار بــإجــراء
اختبارات ورقية للصفوف من
ال ـعــاشــر وح ـت ــى ال ـثــانــي عشر

ل ـل ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول مــن
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،2021 /2020
موضحة أن رأي األغلبية في
ال ـ ــوزارة ك ــان يـصــب فــي اتـجــاه
االختبارات الورقية وأهميتها
في تقييم الـطــاب ،والفتة إلى

أن الوزارة لديها خطة لتطبيق
االشتراطات الصحية وتحقيق
التباعد االجتماعي خالل عقد
ه ـ ــذه االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات فـ ــي ي ـنــايــر
المقبل.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن

علياء العجمي تفوز بمسابقة «تحدي ًالقراءة»

حققت المركز األول على مستوى الكويت وتمثل الدولة عربيا

تأجيل اختبارات
بقية الصفوف
إلى نهاية العام
واحتسابها
للفصلين

أعـلــن مــديــر إدارة المكتبات ب ــوزارة
الـتــربـيــة رئـيــس لجنة مـســابـقــة تحدي
القراء ة العربي أحمد الماجدي نتائج
الـ ـف ــائ ــزي ــن بـ ـمـ ـش ــروع تـ ـح ــدي ال ـ ـقـ ــراءة
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت لـعــام
 2020-2019بــدورتــه الخامسة ،مشيرا
إل ــى ف ــوز الـطــالـبــة عـلـيــاء الـعـجـمــي في
ثانوية أم الهيمان للبنات بالمركز األول،
وستمثل الـكــويــت فــي م ـشــروع تحدي
القراءة عربيا.
ولفت الماجدي ،خالل إعــان نتائج
ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـم ـســاب ـقــة مـ ـش ــروع ت ـحــدي
الـ ـق ــراءة ال ـعــربــي عـبــر ال ـبــث الـمـبــاشــر،
تحت رعاية وكيل وزارة التربية باإلنابة
الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة الـتــربــويــة
واألنشطة فيصل المقصيد ،إلى حصول
مدرسة الزهراء بمنطقة مبارك الكبير
التعليمية على لقب المدرسة المتميزة
ف ــي م ـش ــروع ت ـح ــدي الـ ـق ــراءة ال ـعــربــي،
ونالت مشاعل العنزي بمنطقة األحمدي

التعليمية لقب المشرف المتميز كأفضل
منسق على مستوى الكويت.
وأضاف أن مشروع تحدي القراءة هو
أكبر مشروع عربي أطلقه نائب رئيس
دول ــة االمـ ــارات رئـيــس مجلس ال ــوزراء
حــاكــم دبــي الشيخ محمد بــن راش ــد آل
مكتوم ،لتشجيع الـقــراء ة لــدى الطالب
في العالم العربي ،عبر التزام أكثر من
مليون طالب بالمشاركة في قــراء ة 50
مليون كتاب خالل كل عام دراسي.
وأوضــح الماجدي أنه رغم الظروف
الـصـحـيــة ال ـتــي م ــر بـهــا ال ـعــالــم بسبب
جائحة كــورونــا فــإن هــذا الـمـشــروع لم
يتوقف مستخدما التقنية الحديثة التي
يجيدها هــذا الـجـيــل ،مــؤكــدا استمرار
ال ـم ـب ــادرة ف ــي ت ــأدي ــة رســال ـت ـهــا ،وهــي
إحــداث نهضة في الـقــراء ة عبر وصول
م ـش ــروع ت ـح ــدي الـ ـق ــراءة ال ـعــربــي إلــى
جميع الـطـلـبــة فــي مـ ــدارس وجــامـعــات
الوطن العربي ،شاملة أبناء الجاليات

جانب من إعالن نتائج الفائزين بمشروع تحدي القراءة العربي
العربية في الــدول األجنبية ومتعلمي
اللغة العربية من الناطقين بغيرها.
وقـ ـ ـ ــدم ش ـ ـكـ ــره وعـ ــرفـ ــانـ ــه ل ـصــاحــب
المبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،لتشجيع القراءة لدى الطالب في
العالم العربي ،وإلى وزير التربية وزير
التعليم العالي د .سعود الحربي على

دعمه لهذه المبادرة ،والى وكيل وزارة
التربية باإلنابة فيصل المقصيد ،وإلى
رئ ـيــس لـجـنــة التحكيم ط ــارق الـعـنــزي
وأع ـض ــاء الـلـجـنــة ،وال ــى كــل مــن ساهم
فــي نـجــاح هــذه الـمـبــادرة مــن منسقين
ومشرفين وموجهين.

ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــن ات ـ ـف ـ ـقـ ــوا ك ــذل ــك
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار آلـ ـي ــة الـتـقـيـيــم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة لـبـقـيــة
ا لـ ـصـ ـف ــوف م ـ ــن األول و ح ـت ــى
ال ـت ــاس ــع ال ـم ـت ــوس ــط ،ع ـل ــى أن
يـ ـت ــم عـ ـق ــد اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ورقـ ـي ــة
لطلبة هذه الصفوف في نهاية
العام الدراسي ،ويتم احتساب
درج ــاتـ ـه ــا ل ـت ـك ــون لـلـفـصـلـيــن
ال ــدراسـ ـيـ ـي ــن األول والـ ـث ــان ــي،
مبينة أن الوزارة ستضع خطة
وآلية واضحة لهذا الشأن يعلن
عنها قريبا.
وذكرت أن "التربية" سترفع
خ ـط ـت ـه ــا ل ـع ـق ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ال ــورقـ ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـم ـق ــررة
ل ـص ـفــوف ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة
االج ـ ـ ــراءات وال ـتــرت ـي ـبــات الـتــي
س ـي ـتــم ع ـقــدهــا إلـ ــى م ـســؤولــي
وزارة الصحة ألخذ الموافقات
الالزمة بشأنها.
وبينت المصادر أن الوزير
طـ ـل ــب مـ ــن الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـيــة
لـلـمــواد الــدراس ـيــة الـعـمــل على
إعـ ـ ـ ــداد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورق ـي ــة
بطريقة تتناسب مع المرحلة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـحــال ـيــة ،حيث
تراعي هذه االختبارات الظروف
التي يمر بها الطالب ،السيما
أن التعليم التقليدي يختلف
اخـتــا فــا كليا عــن التعليم عن
بـعــد ،وال ــذي يـكــون التحصيل
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي بـ ــه ل ـل ـط ــال ــب أقـ ــل،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ال ـمــوج ـه ـيــن
ي ــدرك ــون أه ـم ـيــة م ــراع ــاة هــذه
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب وت ـح ـق ـي ــق ال ـغ ــاي ــة

سعود الحربي

بتوفير آلية تقييم مناسبة في
ه ــذه االخ ـت ـب ــارات ،م ــع مــراعــاة
الجوانب التعليمية والنفسية
للطالب في هذه المرحلة.

صعوبة االختبارات
وذكرت المصادر أن الوزارة
س ـت ـح ــرص ع ـل ــى ت ـق ـل ـيــل ع ــدد
األس ـ ـئ ـ ـل ـ ــة ف ـ ـ ــي االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الـفـصـلـيــة ال ـم ـق ــررة ف ــي يـنــايــر
المقبل ،إضافة إلى أنها ستكون
أق ــل ص ـعــوبــة م ــن االخ ـت ـب ــارات
االعـ ـتـ ـي ــادي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت فــي
السنوات السابقة ،مشيرة إلى
أن زمن االختبارات أيضا سيتم
تقليصه ،مع مراعاة آلية خروج
الطالب من قاعات االختبارات،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـمـ ـن ــع أي تـ ـجـ ـم ــع أو
اختالط داخل أروقة المدارس.

«األسترالية» :رؤيتنا إعداد طالب مؤهلين لسوق العمل

أستاذ مساعد بـ « »AUKيكمل الزمالة
«هارفارد»
في
البحثية
زعبالوي شارك في «ندوات تواصل الشرق األوسط وشمال إفريقيا »2020

سعيد :بناء البنية التحتية المعرفية أمر مهم للتنمية
أعـلـنــت الـجــامـعــة االمـيــركـيــة
ف ـ ــي ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ( )AUKا كـ ـم ــال
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ب ـك ـل ـي ــة
االق ـت ـصــاد بــالـجــامـعــة د .خالد
س ـع ـيــد ال ــزم ــال ــة ال ـب ـح ـث ـيــة فــي
مركز التنمية الدولية بجامعة
هـ ـ ــارفـ ـ ــارد وال ـ ـتـ ــي رك ـ ـ ــزت عـلــى
التنمية االقتصادية المستدامة
ون ـ ـ ـمـ ـ ــاذج ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ـه ـي ـك ـلــي
للبلدان النامية.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف األس ـ ــاس ـ ــي
التحقيق في كيفية تأثير قطاع
الـبـحــث والـتـطــويــر ال ـقــوي على
ال ـم ـع ــرف ــة وال ـ ـقـ ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة
لـلـبـلــد ،والـ ـ ــدور ال ـحــاســم ال ــذي
يمكن أن تلعبه الحكومات في
تحقيق الزيادات المستدامة في
إجمالي إنتاجية العوامل.
وذك ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ف ــي بـيــان
صحافي امس أن الدكتور خالد
تعاون مع عدد من االقتصاديين
ال ـب ــارزي ــن خ ــال ف ـت ــرة الــزمــالــة
لمناقشة جهود البحث والتقدم
فيها.
ومن جانبه ،قال د .سعيد "إن
بناء البنية التحتية المعرفية
فــي الـكــويــت أم ــر بــالــغ األهـمـيــة
ألهداف التنمية المستدامة في
الـ ـب ــاد ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
خ ـل ــص صـ ـن ــاع ال ـس ـي ــاس ــة فــي
الـكــويــت ال ــى أن االع ـت ـمــاد على

خالد سعيد

ص ـ ــادرات الـنـفــط غـيــر مـسـتــدام
لمستقبل البالد ،ونتيجة لذلك
ف ـق ــد اتـ ـ ـخ ـ ــذوا خ ـ ـطـ ــوات أول ـي ــة
لتنويع قاعدة التصدير والدخل
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ــع ذل ـ ــك الت ـ ــزال
ال ـكــويــت تـكــافــح ف ــي الـمـجــاالت
الـ ـح ــاسـ ـم ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـحــويــل
اق ـت ـصــادهــا إل ــى اق ـت ـصــاد قــائــم
على المعرفة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :وفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات
ال ـح ــدي ـث ــة لـ ـل ــدول ذات ال ــدخ ــل
المرتفع تحتل الكويت المرتبة
األدنـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـت ــدري ــب واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،وه ـمــا
ركيزتان إلطار اقتصاد المعرفة.
وف ـ ـ ــي م ـ ــا اتـ ـ ـخ ـ ــذت ال ـك ــوي ــت

بـ ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات لـ ـتـ ـن ــوي ــع
اقـتـصــادهــا بـعـيــدا عــن ال ـمــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،دعـ ــا س ـع ـيــد خــال
بحثه إلــى مــزيــد مــن المشاركة
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ق ـط ــاع الـبـحــث
والتطوير من خالل االستثمار
ف ــي األص ـ ــول األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة فــي
ال ـبــاد عـبــر مــواطـنـيـهــا ،مــؤكــدا
ان نـهــج الـنـمــو ال ـمــركــزي الــذي
ط ــوره يـشــدد عـلــى أهـمـيــة بناء
البنية التحتية المعرفية الالزمة
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة وال ـن ـمــو.
وتابع ان ذلك يعني االستثمار
فــي رأس ال ـمــال ال ـب ـشــري ،وفــي
ق ـ ـط ـ ــاع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
فـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
والهندسة والرياضيات والعلوم
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف
ال ـ ـص ـ ـعـ ــد ،وه ـ ـ ــو ي ـع ـن ــي أي ـض ــا
شراكات جديدة بين القطاعين
العام والخاص من أجل تزويد
االج ـ ـي ـ ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ب ـ ـ ـ ــاألدوات
الــازمــة للمنافسة في اقتصاد
مبني على المعرفة.
وق ــال د .سـعـيــد :انـنــا نهدف
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ت ـ ـطـ ــويـ ــر هـ ــذا
البحث والخطط لتقديم عمله
لطالبه ودم ــج مـبــادئ التنمية
االقتصادية المستدامة للكويت
ومـنـطـقــة الـخـلـيــج فــي الـ ــدورات
التي يدرسها.

أكد رئيـ ـ ــس الكلية األسترالية
ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ي ـ ـ ــت (  ،)ACKد.
عـصــام زع ـب ــاوي ،أن الـشــراكــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـك ـل ـي ــة فــي
ال ـك ــوي ــت م ــع جــام ـعــة سـنـتــرال
كــوي ـنــزالنــد ،أدت إل ــى تشكيل
لجنة بحثية مشتركة تهدف
إل ــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون البحثي
وبناء القدرات وتبادل المعرفة.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذ ل ــك خ ــال مشـ ـ ـ ــاركة
د .زعـبــاوي فــي الـنــدوة الثانية
لسلسلة نــدوات تواصل الشرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا 2020
عبر اإلنـتــرنــت ،الـتــي تــركــز على
أج ـ ـنـ ــدة ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ـم ـ ـهـ ــارات،
وال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاول مـ ـح ــور أه ـم ـيــة
التعليم التجريبي لخلق بيئة
غ ـن ـيــة ب ــال ـم ـع ــرف ــة ،ض ـم ــن إط ــار
رؤي ــة "األس ـتــرال ـيــة" فــي الكويت
ت ـحــت عـ ـن ــوان "إنـ ـش ــاء رأس ـم ــال
بشري مــزود بالمعرفة العملية
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
الشخصية لدخول سوق العمل
مباشرة والمساهمة في تنمية
االقتصاد الكويتي".
وق ـ ـ ــال زعـ ـ ـب ـ ــاوي إن جـمـيــع
برامج الدبلوم والبكالوريوس
المقدمة من كلية الهندسة لدى
"األسترالية" في الكويت معتمدة
من جمعية مهندسي أستراليا،
وه ــي إح ــدى الـجـهــات الموقعة
على مواثيق سيدني وواشنطن
ودبلن ،مما يجعل "األسترالية

في الكويت" المؤسسة الوحيدة
خ ــارج أس ـتــرال ـيــا ال ـتــي تحصل
على اعتماد جمعية مهندسي
أستراليا الكامل لكل برامجها
الهندسية.
وت ــاب ــع" :تـتـمـثــل أه ـم ـيــة تلك
االعتمادات في أن جميع طالب
الهندسة لــدى "األسترالية" في
الكويت يمكنهم اآلن الحصول
عـ ـل ــى مـ ــؤهـ ــل ي ـش ـم ــل م ـح ـتــوى
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا دول ـ ـي ـ ــا واع ـ ـتـ ــرافـ ــا
تخصصيا عالميا ،مما يجعل
خ ــري ــج ال ـه ـن ــدس ــة لـ ــدى الـكـلـيــة
م ـ ـ ــن حـ ــام ـ ـلـ ــي ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادات ذات
معايير عالمية مماثلة لمعايير
الدراسة في أستراليا ،كما يمكن
لـخــريـجــي ال ـه ـنــدســة الـحـصــول
فـ ـ ـ ـ ً
ـورا ع ـل ــى ع ـض ــوي ــة ان ـت ـس ــاب
ك ــام ـل ــة ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـهـنــدسـيــة
المتخصصة لجمعية مهندسي
أستراليا".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـك ـل ـي ــة عـمـلــت
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز بـ ــرامـ ــج ال ــدب ـل ــوم
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ،ل ـي ـص ـب ــح
خريجوها مستعدين ومزودين
ب ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــارات
وال ـك ـفــاء ات األســاسـيــة لما بعد
"كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد "-19م ـ ــن قـ ـ ـ ــدرة ع ـلــى
التكييف والمرونة.

المجلس االستشاري
وأش ــار زع ـبــاوي إل ــى عالقة

ال ـك ـل ـي ــة ال ــوث ـي ـق ــة ب ـمــؤس ـســات
العمل لتلقي النصائح والرؤى
ً
موضحا
والـتـعـلـيـقــات الـقـ ّـيـمــة،
أن الكلية في عام  2014أنشأت
مجلسا استشاريا مهنيا على
مـ ـسـ ـت ــوي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة (ك ـل ـي ــات
وأقسام) ،الفتا إلى أن "المجلس
ي ـش ـم ــل خ ـ ـبـ ــراء ومـ ــدرب ـ ـيـ ــن مــن
القطاعين الـخــاص والحكومي
يـقــدمــون م ـشــورة استراتيجية
ف ــي م ـج ــاالت ت ـطــويــر الـمـنــاهــج
والـبـحــوث والـتــوعـيــة ،وتضمن
الشراكة مع المؤسسات العملية
عـلــى تـقــديــم الكلية األسـتــرالـيــة
فــي الكويت لطالبها المهارات
الوظيفية والمعارف المتوافقة
عليها من ســوق العمل الحالي
والـمـسـتـقـبـلــي ،ل ـي ـكــون الـطــاب
على أتــم االسـتـعــداد لالنضمام
لسوق العمل".

جوانب التعاون
وتطرق إلى جوانب التعاون
بـيــن الكلية ومــؤسـســات أخــرى
مـحـلـ ًـيــا وإقـلـيـمـ ًـيــا ودول ـ ًـي ــا عبر
الشراكات المختلفة ،حيث توفر
ت ـلــك ال ـش ــراك ــات لـلـكـلـيــة إم ـكــان
ال ــوص ــول إل ــى ال ـم ــوارد وفــرص
البحث ،على أن يكون لها بعد
دولي ،وعلى سبيل المثال ،كجزء
من شراكتها االستراتيجية مع
جامعة سنترال كوينزالند في

رابطة « :»GUSTطلبنا من «الصحة» عدم
الموافقة على إجراء االختبارات بالحرم الجامعي
●

حمد العبدلي

أعلنت رابطة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،تقديمها
خطابا إلى وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،دعته
فيه إلى عدم الموافقة على إجراء االختبارات النهائية
داخل الحرم الجامعي ،واالعتماد على االختبارات عن
ُبعد ،كما جرى في الفصلين السابقين ،حفاظا على
صحة  ٤٠٠٠طالب وطالبة من انتشار وباء كورونا.
وأوضـ ـح ــت ال ــراب ـط ــة ،ف ــي خ ـطــاب ـهــا ،أن ــه ت ــم إب ــاغ
جميع الجامعات الخاصة من قبل مجلس الجامعات
ال ـخــاصــة ،أن ــه سـيـتــم "إج ـ ــراء االخ ـت ـب ــارات النهائية
داخل الحرم الجامعي ،مع تطبيق جميع اإلجــراء ات
الصحية ،إال إذا صدرت تعليمات من الجهات الصحية
تخالف ذلك".
ً
ِّ
وأكــدت أن هــذا الـقــرار سيشكل خطرا على جميع
ال ـ ـطـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات وأع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس،
ِّ
وسيسبب توترا شديدا من اإلج ــراء ات االحترازية
المكثفة ال ـتــي يـجــب أخ ــذه ــا ،الف ـتــة إل ــى أن تجربة
االخـ ـتـ ـب ــارات الـنـهــائـيــة ع ـبــر الـتـعـلـيــم ع ــن ُب ـع ــد في
الفصلين الثاني والصيفي َّ
تمت بنجاح ودون أي
ُ
مشاكل تذكر.
وقالت الرابطة إنه "تم إعالن أكثر من حالة إصابة
بــال ـف ـيــروس ف ــي ح ــرم جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ،بمختلف
كلياتها ،ما َّ
سبب انتشار الفيروس بين عــدد من
ُ
الطلبة وأســرهــم .إن التعليم عــن بعد هــو الخيار
اآلمن حتى االنتهاء من هذه الجائحة" ،داعية إلى
الموافقة على منع إلزام حضور الطلبة لالختبارات،
ص
ورة
ضو
ئية
لل
خطاب الموجه
إلى
وز
ارة
ا
لص
حة
من
حرصا على صحتهم وسالمتهم ،وكذلك أعضاء
راب
طة
ط
جا
لبة
معة الخليج
هيئة التدريس.

عصام زعبالوي
أسـتــرالـيــا ،يـتــم مــراجـعــة بــرامــج
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بــال ـك ـل ـيــة
ً
سنويا
األسترالية في الكويت
من قبل شريكها المعني لضمان
تـقـ ًـد يـمـهــم ا ل ـب ــرا م ــج التعليمية
وفقا للمعايير الدولية.

مبادرة مشتركة
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت الـكـلـيــة
االسـتــرالـيــة ،فــي بـيــان أم ــس ،أن
سلسلة تواصل الشرق األوسط
وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا  2020تـعــد
مـ ـ ـب ـ ــادرة م ـش ـت ــرك ــة بـ ـي ــن غ ــرفــة
التجارة والصناعة األسترالية

 العربية ( -)AACCIوأوستريد،ووزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
وا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ( ،)DFATم ـش ـيــرة
إلــى "أن هــذه السلسلة تشمل 4
ندوات خاصة بقطاع الصناعة،
والتي تسلط الضوء على أسواق
دول مجلس التعاون الخليجي
وال ـف ــرص الـمـحـتـمـلــة لـمـشــاركــة
أك ـب ــر ب ـي ــن أس ـت ــرال ـي ــا وال ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـقـطــاع
الـتـعـلـيــم والـ ـت ــدري ــب" ،مضيفة
أن هــذه المبادرة السنوية تعد
الثامنة التي توجت بالنجاح،
وق ــد تــم طــرحـهــا عـبــر اإلنـتــرنــت
ألول مرة هذا العام.

عطل بمحطة تحويل السالمية
يقطع الكهرباء عن بعض المناطق
●

سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء خ ـ ـ ــروج مـحـطــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــل ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة  Wعـ ــن
ال ـخ ــدم ــة ل ـيــل أمـ ــس مما
أدى ال ن ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا لـ ـتـ ـي ــار
الكهربائي بشكل جزئي
ع ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدة م ـ ـنـ ــاطـ ــق ف ــي
محافظة حولي.
وأوضحت الوزارة في

بيان لها ان فرق الطوارئ
التابعة لـلــوزارة تدخلت
ف ـ ــور الـ ـ ـح ـ ــادث ،وع ـم ـلــت
ع ـلــى احـ ـت ــواء االن ـق ـطــاع
بـ ـ ـه ـ ــدف إع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار
بــأســرع وق ــت ممكن الــى
ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ان ـق ـطــع
عنها.
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•
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«الطيران المدني» لإلسراع في إنجاز مبنى «»T2
«اللجنة العليا» الستيفاء متطلباته عقدت اجتماعها األول برئاسة الحمود
يوسف العبدالله

تحضيرا الستكمال «المطار
 »2عقدت اللجنة المعنية
بمتطلبات المشروع اجتماعا
ناقشت خالله االستعداد
لجاهزية التشغيل ،والتحقق
من قيام الجهات المعنية
بمتطلبات العمل.

عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا
الس ـت ـي ـفــاء الـمـتـطـلـبــات الفنية
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـم ـب ـنــى ال ــرك ــاب
الجديد ( )T2في مطار الكويت
الدولي ،أمس ،اجتماعها األول
برئاسة رئيس الطيران المدني
رئ ـيــس الـلـجـنــة الـعـلـيــا الـشـيــخ
سـ ـلـ ـم ــان ال ـ ـح ـ ـمـ ــود ،وع ـض ــوي ــة
الجهات الحكومية المعنية عبر
االجتماع االفتراضي.
وأك ــد ال ـح ـمــود ،فــي تصريح
لــه خــال االجـتـمــاع ،أن اللجنة
تهدف الــى سرعة إنجاز مبنى
الــركــاب الجديد  T2التي كانت
إحـ ـ ـ ــدى رغـ ـ ـب ـ ــات سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الــراحــل الشيخ صباح األحمد،
ط ـيــب ال ـلــه ث ـ ــراه ،وال ـ ــذي وضــع
حـجــر األس ــاس لـهــذا الـمـشــروع
الحيوي في أبريل  ،2017حيث
ً
كان سموه حريصا على سرعة
إنجاز المشروع ،لكونه البوابة
األولى الحضارية للدولة ،مردفا:
كما كان لسموه دور بارز وكبير
في سرعة إنجاز مبنى الركاب
 T4الــذي حقق نقله نوعية في
رفع قدرات قطاع النقل الجوي.
وت ـ ـتـ ــولـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـت ــأك ــد
م ــن إن ـج ــاز جـمـيــع المتطلبات
الـ ـ ــواج ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح بـ ــرنـ ــامـ ــج
االسـتـعــداد لجاهزية التشغيل
وال ـت ـح ـق ــق مـ ــن قـ ـي ــام ال ـج ـه ــات

محافظ العاصمة :العالقات
الكويتية ُ -
العمانية متميزة

جانب من اجتماع اللجنة العليا لتشغيل «المطار »2
المعنية باستيفاء المتطلبات
للتشغيل ،ليتم تحقيق التحول
ال ــى الـتـشـغـيــل ال ـكــامــل الفعلي
الناجح ،وكذلك التأكد من قيام
كــل ا لـجـهــات المعنية بتحقيق
المتطلبات الفنية والتشغيلية
ّ
إلتـ ـم ــام عـمـلـيــة اع ـت ـم ــاد تـســلــم
المنشآت والتحويل من الجهة
المسؤولة عن البناء واإلنجاز
ال ـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
الترخيص والتشغيل.
وت ـهــدف الـلـجـنــة ال ــى الـتــأكــد

م ــن اس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـيــة إس ـن ــاد
تشغيل مبنى ا لــر كــاب الجديد
(  )T2وإدارة مـ ـط ــار ا ل ـك ــو ي ــت
ال ــدول ــي ك ـنـمــوذج مـتـكــامــل الــى
مـشـغــل م ـط ــار عــال ـمــي والـعـمــل
على التأكد من استيفاء جميع
الـمـتـطـلـبــات لـبــرنــامــج تشغيل
المبنى الجديد.
ك ـمــا ت ـتــولــى الـلـجـنــة الـعـلـيــا
ال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن جـ ــاهـ ــزيـ ــة م ـب ـنــى
الـ ــركـ ــاب ( ،)T2واس ـت ـي ـف ــاء كــل
الـمـتـطـلـبــات الـفـنـيــة للمنشآت

واألنظمة ،وذلك لتلبية احتياج
جـمـيــع ا ل ـع ـم ـل ـيــات التشغيلية
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـج ـع ــل ال ـم ـب ـنــى
ً
ً
مطارا ذكيا ،بما فيها عمليات
الـ ــربـ ــط ل ــأن ـظ ـم ــة وال ـش ـب ـك ــات
لمبنى الركاب الجديد وجميع
مـبــانــي م ـطــار ال ـكــويــت الــدولــي
لـجـمـيــع ال ـج ـه ــات ال ـعــام ـلــة في
َ
المطار وفـقــا ألحــدث التقنيات
المعتمدة في المطارات.

«الكهرباء» :تحويل نظام الدوام
بالنوبات إلى  12ساعة
●

سيد القصاص

أعـلــن رئـيــس نـقــابــة العاملين
في وزارة الكهرباء والماء دعيج
ال ـع ــازم ــي ،مــواف ـقــة إدارة مكتب
التدقيق والتفتيش «قطاع مكتب
الوزير» على كتاب النقابة الخاص
بتحويل نظام الدوام في عدد من
قطاعات الــوزارة بالنوبات من 8
ساعات إلى  12ساعة.
وأش ــاد الـعــازمــي فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ب ـت ـف ــاع ــل واس ـت ـج ــاب ــة
وزير النفط وزير الكهرباء والماء
بالوكالة د .خالد الفاضل تجاه
مطلب النقابة ،مثمنا جهود وكيل
الوزارة بالتكليف جاسم النوري
التي بذلها الق ــرار تحويل نظام
ال ـن ــوب ــات ف ــي ع ــدد م ــن قـطــاعــات
الوزارة.
وق ــال إن «تــوجـيـهــات الفاضل
كـ ــان ل ـهــا ع ـظ ـيــم األث ـ ــر ف ــي اقـ ــرار
هــذا المطلب الـحـيــوي ال ــذي كان
ينتظره جميع العاملين بنظام
ال ـ ـنـ ــوبـ ــات فـ ــي بـ ـع ــض ق ـط ــاع ــات
الــوزارة ،لهذا ال يسعني كرئيس
لمجلس إدارة النقابة إال تقديم
الـشـكــر وال ـعــرفــان لـكــل مــن ساند
وســاهــم فــي اق ــرار نـظــام تحويل
عـ ــدد س ــاع ــات ال ـن ــوب ــات إلـ ــى 12
ساعة».
وأشـ ــار إل ــى مــواصـلــة النقابة
ج ـه ــوده ــا خ ــال االي ـ ــام الـمـقـبـلــة

ً
مستقبال السفير ُ
العماني
محافظ العاصمة
أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
الشيخ طالل الخالد قوة وتميز
العالقات الكويتية – ُ
العمانية،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـت ــد ج ـ ـ ــذوره ـ ـ ــا ع ـبــر
ً
التاريخ ،آمال التوفيق والسداد
للسفير ُ
العماني لــدى الكويت
د .صالح الخروصي ،في مهام
منصبه الجديد في البالد.
تصريح للخالد،
جاء ذلك في
ٍ
على هامش استقباله أمس في
مكتبه بــديــوان عــام المحافظة،
السفير ا لـخــرو صــي ،بمناسبة
َ ُّ
تـ َـســلـمــه مـهــام منصبه الجديد
ً
سفيرا لبالده لدى الكويت.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ب ـ ــدف ـ ــع

ُ
أط ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي مــع
ُ
الـجــانــب الــعـمــانــي عـلــى جميع
ً
ال ـم ـس ـتــويــات ،آمـ ــا ال ـمــزيــد من
ُ
التقدم واالزدهار لسلطنة عمان
الشقيقة تحت قيادة السلطان
هيثم بن طارق.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر
الخروصي عن أمله أن «تحظى
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة بـ ـم ــزي ــد
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـيــن
الجانبين ،متقدما إلى المحافظ
الخالد بخالص شكره وتقديره
لحفاوة االستقبال التي لمسها.

محمد جاسم

إصابة آسيوي في حريق مخزن بالوفرة

رجل إطفاء يكافح الحريق

●

محمد الشرهان

أص ـيــب واف ــد آس ـيــوي بـحــالــة اخ ـت ـنــاق وإج ـهــاد
ح ــراري ج ــراء حــريــق انــدلــع مـســاء ام ــس االول في
مخزن يقع داخل مزرعة بمنطقة الوفرة الزراعية،
كما أسفر الحادث عن خسائر مادية لحقت بالموقع.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة

واإلعالم بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب
إن غــرفــة عمليات االدارة تلقت بــاغــا بالحريق
فتم تحريك مراكز اطفاء الوفرة والنويصيب الى
الموقع حيث تبين أن الحريق اندلع في مخزن
داخل المزرعة يحتوي على أعالف وأصباغ ومواد
أخرى ،وقد عمل رجال اإلطفاء على اخماد الحريق
وحالوا دون امتداده إلى باقي أرجاء المزرعة.

جانب من إجتماع لجنة اإلصالح والتطوير في البلدي
م ــذك ــرة ب ــاألض ــرار ال ـنــات ـجــة عن
عدم التصدي لقلة عدد الكوادر
الــوظـيـفـيــة ،وع ــدم إقـ ــرار مـكــافــأة
خاصة لموظفي قطاع التنظيم
وال ـم ـســاحــة م ــن تــأخــر مـشــاريــع
الــدولــة والـخـســائــر الـنــاتـجــة عن
القضايا التي ترفع على بلدية
ال ـك ــوي ــت ،الف ـت ــا إل ــى أن الـلـجـنــة
أحـ ــالـ ــت كـ ـت ــاب ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلــزراعــة ال ــى الـجـهــاز التنفيذي
الخاص بطلبات الهيئة للبلدية.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت
اقتراح اتحاد العقاريين بإشراك
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي إدارة
وص ـ ـيـ ــانـ ــة م ـ ــواق ـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة األدوار ف ـ ــي م ــد ي ـن ــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وك ـ ــذل ـ ــك م ــاحـ ـظ ــات
اإلدارة الـقــانــونـيــة الـتــي أش ــارت
الى تعارض المقترح مع البنود
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـج ــدول رقـ ــم  6فــي
الئحة البناء.
وأكــد ض ــرورة إش ــراك القطاع

«المرور» :بيع دراجات
وباجيات بالمزاد األربعاء
أع ـل ـنــت اإلدارة ال ـعــامــة لـلـمــرور
بـ ـي ــع عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات اآللـ ـي ــة
والباجيات بالمزاد العلني األربعاء
ً
ال ـم ـق ـبــل ،ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة ع ـص ــرا،
بقسم حجز المركبات بكراج شركة
رابطة الكويت والخليج بمحافظة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ،والـ ـ ـت ـ ــي أعـ ـلـ ـن ــت عـن ـهــا
بالصحف في  ،29/9/2019وطالبت
أصحابها بضرورة مراجعة لجنة
بيع المركبات والدراجات بالمزاد
العلني.
ودعـ ــت «ال ـ ـمـ ــرور» الــراغ ـب ـيــن في
دخـ ــول الـ ـم ــزاد إل ــى مــراج ـعــة قسم
حجز المركبات بــالـكــراج المذكور
قـبــل مــوعــد ال ـم ــزاد ب ـيــوم لمعاينة
ال ــدراج ــات وال ـبــاج ـيــات ،كـمــا دعــت
إلــى االلـتــزام بقرار مجلس الــوزراء
وت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـ ُّـس ـل ـط ــات الـصـحـيــة
بتطبيق التباعد االجتماعي بين
المراجعين ،والتقيد بارتداء الكمام
وال ـ ـق ـ ـفـ ــازات ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ســامــة
الجميع.

بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ــوزي ــر الـفــاضــل
ل ـت ـح ـق ـيــق ب ـق ـيــة ال ـم ـط ــال ــب ال ـتــي
قدمتها النقابة للوزير ،باعتبار
ه ــذه الـمـطــالــب حـقــوقــا مشروعة
لموظفي الوزارة ،نتمنى أن تبصر
النور خالل االيــام المقبلة أسوة
بمطلب تحويل نظام الدوام.
يذكر ان النقابة قدمت لوزير
ال ـن ـف ــط وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
مجموعة مطالب تمثلت في اقرار
االعـ ـم ــال ال ـش ــاق ــة وال ـخ ـط ــرة فــي
إدارات محطات القوى الكهربائية

ال ـخــاص فــي تشغيل القطاعات
المختلفة بالكويت ،ضمن أدوات
وإجــراء ات إصالحية اقتصادية
وانفتاح اقتصادي ،يمنح القطاع
الـ ـخ ــاص م ــزي ــدا م ــن ال ـم ـشــاركــة
وال ـح ــرك ــة وال ـن ـم ــو ،مـضـيـفــا أن
الـ ــدولـ ــة ي ـج ــب أن ت ـت ـخ ــارج مــن
ق ـطــاعــات الـتـشـغـيــل ،وأن يـكــون
دوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وضـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
واللوائح والقوانين.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
المهندسين فيصل العتل ،إنه
بحث مع وكيل وزارة الداخلية
ل ـش ــؤون الـ ـم ــرور الـ ـل ــواء جـمــال
الـ ـص ــاي ــغ ،ومـ ــديـ ــر إدارة نـظــم
الـمـعـلــومــات ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
ع ـ ـ ــادل الـ ـ ـق ـ ــاف ،آل ـ ـيـ ــات ال ــرب ــط
اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـت ــزوي ــد ال ـ ـ ــوزارة
واطالعها على المهندسين غير
الكويتيين الذين تم اعتمادهم
مــن الـجـمـعـيــة ل ـمــزاولــة المهنة
الـهـنــدسـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،مشيدا
بـتـعــاونـهـمــا وحــرص ـه ـمــا على
تــو فـيــر البنية التحتية إل تـمــام
عملية الربط واالستفادة منها
في منح رخص القيادة وغيرها
من المعامالت للمهندسين غير
الكويتيين في «الداخلية» عموما
وإدارة المرور بشكل خاص.
وذكـ ـ ــر ال ـع ـت ــل ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ـ ـ ــه ،أن الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـل ـم ــرور وم ــدي ــر اإلدارة أثـنـيــا
على مقترحات «المهندسين»
بخصوص تطوير حركة السير
على شارع الخليج ،مشيرا إلى
مقترح َّ
قدمته الجمعية في وقت
سابق لتنظيم حركة السير عند
تقاطع شــارع الـســور والخليج

●
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شـ ـ ــر عـ ـ ــت ادارة ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـمــروريــة  -قسم مباحث الـمــرور
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ت ـق ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
لمالحقة المستهترين والمخالفين
لــأنـظـمــة ال ـم ــروري ــة عـلــى الـطــرق
الــدائــريــة والرئيسية والسريعة،
عـ ــن ط ــري ــق اسـ ـتـ ـخ ــدام ط ــائ ــرات
"الـ ــدرونـ ــز" ل ــرص ــد أم ــاك ــن تجمع
المستهترين والمتجمهرين في
ً
مـخـتـلــف ال ـم ـنــاطــق وخ ـصــوصــا
ال ـط ــرق ال ـخــارج ـيــة ،كــذلــك مــواقــع
إقامة السباقات على الطرق العامة.

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن وكـ ـي ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ
ومساعد مدير عام اإلدارة العامة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرور ل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـت ــراخـ ـي ــص
العميد يوسف الخدة اطلعا خالل
األسابيع الماضية على التجربة
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي أدخـ ـلـ ـه ــا رجـ ــال
مـبــاحــث ال ـم ــرور ب ـهــدف مالحقة
ً
المخالفين والمستهترين ،مشيرا
إل ـ ــى أن رج ـ ــال م ـب ــاح ــث الـ ـم ــرور
أجـ ـ ـ ـ ــروا ع ـ ــدة ت ـ ـجـ ــارب م ـي ــدان ـي ــة
بحضور اللواء الصايغ والعميد

رصد المستهترين
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن رجـ ــال
مـبــاحــث ال ـمــرور طـبـقــوا التجربة
ً
م ـي ــدان ـي ــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ص ـبــاح
ً
أمس األول ،عندما رصدوا موقعا
ل ــاسـ ـتـ ـهـ ـت ــار ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ــوفـ ــرة
الزراعية ،وتمت مالحقة وتصوير

للحد مــن ال ـحــوادث والخسائر
في األرواح والممتلكات.
وث ـ َّـمــن الـعـتــل ه ــذا ال ـت ـعــاون،
الذي ُيعد مثاال يحتذى لترسيخ
دور مؤسسات المجتمع المدني
الـمـهـنــي ف ــي ال ـب ــاد م ــع الـعـمــل
الرسمي ،معربا عن األمل في أن
تــرى عملية الــربــط اإللكتروني
بـيــن الجمعية وال ـ ــوزارة الـنــور
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،مشيرا
إلى أنه لمس حرصا كبيرا من
المسؤولين في ال ــوزارة إلتمام
هذه العملية.

صاحب سوابق أصاب أفراد دورية «النقرة» بسالح أبيض
●
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أق ـ ــدم ع ـس ـكــري بــرت ـبــة ع ــري ــف يعمل
باإلدارة العامة ألمن المنشآت على طعن
زميله فــي الـعـمــل ،وهــو عسكري برتبة
وكيل ضابط ،بعد أن سدد له عدة طعنات
ب ـســاح أب ـيــض داخ ــل مـقــر عملهما في
إحدى المنشآت الحيوية جنوب البالد.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا من
قسم الحوادث في مستشفى العدان ،يفيد
بوصول عسكري مصاب بعدة طعنات
الى قسم الحوادث في المستشفى ،مشيرا
ال ــى أن رج ــال األم ــن انـتـقـلــوا ال ــى موقع
البالغ ،واستمعوا الــى إفــادة العسكري
المصاب ،الذي أحضره الى المستشفى
زم ـ ــاؤه ف ــي ال ـع ـمــل ،ال ــذي ــن أفـ ـ ــادوا بــأن
زم ـي ـل ـهــم ت ـشــاجــر م ــع ال ـم ـص ــاب بسبب
خالفات قديمة وسدد له طعنات عدة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن رجـ ـ ــال األمـ ــن
سجلوا قضية شــروع في قتل ،وأبلغوا

وك ـيــل ال ـنــائــب ال ـع ــام الـ ــذي أم ــر بضبط
وإحـ ـض ــار ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـع ـت ــدي ،ال ــذي
ت ـ ـ ـ ــوارى عـ ــن األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى أن
العسكري المصاب تلقى العالج الــازم
وغـ ــادر الـمـسـتـشـفــى ،وحــالـتــه الصحية
مستقرة.

صاحب سوابق
من جانب آخر ،وفي قضية منفصلة،
اعتدى شخص من أرباب السوابق على
افــراد إحــدى الــدوريــات األمنية التابعة
لمديرية أ مــن محافظة حولي بواسطة
شفرة حــادة ،وأحــدث بهم عدة إصابات
عند محاولتهم القاء القبض عليه برفقة
 3من أصدقائه أثناء محاولتهم سرقة
مركبة بمنطقة النقرة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل الـتــي رواه ــا مصدر
أمـنــي ل ـ «الـجــريــدة» أن إح ــدى الــدوريــات
األمـنـيــة الـتــابـعــة لمخفر شــرطــة النقرة
ش ـ ــاه ـ ــدت ،أث ـ ـنـ ــاء دوريـ ـ ـ ــة روتـ ـيـ ـنـ ـي ــة4 ،

اشخاص يحاولون سرقة مركبة صالون
بالقرب من شــارع تونس ،فتوجه أفراد
الــدوريــة إليهم ،فأشهر أحــدهــم سالحا
أبـ ـي ــض ع ـل ــى رجـ ـ ــال األم ـ ـ ــن ،وأص ــاب ـه ــم
ب ـجــروح مـتـفــرقــة ،قـبــل أن يـتـمـكـنــوا من
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـلـ ـي ــه ،فـ ــي حـ ـي ــن الذ بـقـيــة
األشخاص بالفرار.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أنـ ـ ــه بــال ـتــدق ـيــق
عـلــى ب ـيــانــات الـشـخــص الـمـعـتــدي على
رجـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ــن ،ت ـب ـي ــن انـ ـ ــه م ـ ــواط ـ ــن مــن
أربــاب السوابق ،ومتخصص في سرقة
السيارات ،وأحضر رجــال األمــن تقارير
طبية تثبت اإلصابات التي لحقت بهم
جراء االعتداء ،وسجلوا عدة قضايا ضد
المتهم الذي اعترف كذلك على شركائه
الذين الذوا بالفرار من الموقع.

عملياتها األولى أسفرت عن ضبط  3مركبات وإحالتها إلى الحجز
الخدة لطائرات "الدرونز" المزودة
ب ـكــام ـيــرات رق ـم ـيــة دق ـي ـقــة وال ـتــي
ً
ً
أثبتت نجاحا مبهرا في تحديد
مـ ــواقـ ــع ال ـت ـج ـم ـهــر واالس ـت ـه ـت ــار
ورصد المركبات المخالفة.

فيصل العتل

عسكري يطعن زميله داخل منشأة حيوية

«المرور» تستعين بطائرات «الدرونز» لمالحقة المستهترين
وت ــوثـ ـي ــق ع ـم ـل ـيــة االسـ ـتـ ـع ــراض
واالس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار ل ـ ـثـ ــاث م ــرك ـب ــات
ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة ط ـ ــائ ـ ــرات
"الـ ـ ـ ــدرونـ ـ ـ ــز" ثـ ــم إع ـ ـطـ ــاء األوامـ ـ ـ ــر
لدوريات المرور بمداهمة الموقع
وضـ ـب ــط ال ـم ـس ـت ـه ـتــريــن وال ــذي ــن
أن ـ ـكـ ــروا ق ـيــام ـهــم بـ ــأي ت ـصــرفــات
مخالفة وأنهم كانوا في (كشتة)
ل ـ ـكـ ــن رج ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـ ـم ـ ــرور
واجـهــوهــم بـمــا صــورتــه طــائــرات
الــدرونــز من ارتكابهم لمخالفات
مرورية جسيمة.
وذكر المصدر أن رجال مباحث
المرور أحالوا المستهترين الثالثة

وت ـق ـط ـيــر الـ ـمـ ـي ــاه ،وإع ـ ـ ـ ــادة ب ــدل
االعـمــال االضافية للعاملين في
قطاعي الشؤون االدارية والشؤون
المالية ،وارجاع المكافأة المالية
الشهرية «بدل العيار» ،وإقرار بدل
ال ـت ـلــوث وبـ ــدل الـخـطــر لموظفي
ال ـم ـح ـط ــات ال ــذي ــن ل ــم يـحـصـلــوا
ع ـل ـي ـهــا أس ـ ــوة ب ـب ـق ـيــة زم ــائ ـه ــم،
وإقــرار بــدل شاشة للعاملين في
ادارة تشغيل وصيانة المنشآت
المائية.

التقى الصايغ والقالف وأشاد بتعاونهما

العنزي :ناقشنا عدم إقرار مكافأة لموظفي «التنظيم والمساحة»
طلبت لجنة اإلصالح والتطوير
فــي المجلس البلدي مــن الجهاز
التنفيذي في بلدية الكويت إعداد
تقرير لتعديل ا لـبـنــود المتعلقة
بــائـحــة الـبـنــاء الـخــاصــة بأبنية
واشتراطات المجمعات التجارية،
إلعطاء مزيد من المرونة لدخول
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي اس ـت ـث ـمــار
وإنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش م ـ ــواق ـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
المتعددة األدوار.
ون ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـش ـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ف ــي
اجتماعها أمــس برئاسة حمود
العنزي ،التحديات التي يواجهها
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي
والمخطط الهيكلي والمساحة
فـ ــي بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وتـ ـس ــرب
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن ه ــذه
الـقـطــاعــات ،وع ــدم إق ــرار مكافأة
خاصة لموظفيها.
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،فــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،إن الـلـجـنــة
طلبت من الجهاز التنفيذي إعداد

الوزير الفاضل مع رئيس نقابة الكهرباء

العتل :الربط مع «الداخلية»
العتماد المهندسين غير الكويتيين

«إصالح البلدي» :تعديل الئحة البناء
الستثمار المواقف المتعددة األدوار
●

٥

محليات

إلى نظارة حجز المرور والتحفظ
ع ـلــى مــرك ـبــات ـهــم وإحــال ـت ـهــا إلــى
ً
كراج الحجز ،مبينا أن المخالفين
الـثــاثــة ُحـ ــررت ضــدهــم محاضر
اتهام من قسم ادعاء المرور التابع
ً
إلدارة تحقيق المخالفات تمهيدا
إلحالتهم إلى محكمة المرور األحد
المقبل.
وأشار إلى أن قسم االدعاء أرفق
محاضر االتهام بمقاطع التصوير
التي تم التقاطها بواسطة طائرات
ً
"الــدرونــز" تمهيدا لعرضها على
ق ــاض ــي مـحـكـمــة ال ـ ـمـ ــرور كــدلـيــل
إثبات بحق المخالفين.

الدرون خالل المطاردة وضبط المستهترين

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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األبيض ملك األلوان ...والرمادي «متلون» ينبذه المرشحون

• لأللوان تقدير نفسي ولكل لون داللته المختلفة وهي نقطة القبول األولى بين الناخب والمرشح
• السعيدي لـ ةديرجلا• :على المرشحين اختيار ألوانهم بعناية تامة واالبتعاد عن األلوان المتذبذبة

يوم االقتراع في انتخابات ٢٠١٦

محيي عامر

ألن لــألــوان تـقــديــرا نفسيا،
ول ـك ــل لـ ــون داللـ ـت ــه الـمـخـتـلـفــة،
ي ـح ــرص ال ـم ــرش ـح ــون بـعـنــايــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أل ـ ـ ــوان
حمالتهم االنـتـخــابـيــة ،خاصة
أنـهــا نقطة الـقـبــول األول ــى بين
الناخب والمرشح ،الذي يطالع
إعالناته في الصحف والطرق
وعلى "السوشيال ميديا".

السويط :الفساد في البلد
مؤسسات وقوى مهيمنة
قــال الـنــائــب ومــرشــح
الـ ــدائـ ــرة ال ــراب ـع ــة ثــامــر
ا ل ـ ـسـ ــو يـ ــط ،إن ا ل ـف ـس ــاد
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــد مـ ــرج ـ ـعـ ــه
ل ـي ــس ح ــال ــة فـ ــرديـ ــة أو
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــذة،
وإنما مؤسسات وقوى
مهيمنة وأموال وإعالم
وان ـ ـت ـ ـهـ ــازيـ ــون وج ـه ـلــة
ومــرشـحــون وغـيــر ذلــك
الكثير.
وأضاف السويط في
تصريح صحافي أمس،
أن مـ ـ ـح ـ ــار ب ـ ــة ا لـ ـفـ ـس ــاد

أل ـ ــوان ال ـط ـيــف س ـب ـعــة هــي
األحمر والبرتقالي واألصفر
واأل خ ـضــر واألزرق والنيلي
والـ ـبـ ـنـ ـفـ ـسـ ـج ــي ،ول ـ ـكـ ــل ل ــون
داللته ،ويبقى اللون األبيض
فــي جـمـيــع األحـ ــوال هــو ملك
األلوان ،حيث يدل على الفرح
وا لـسـعــادة و يـتـســم أصحابه
بالشفافية وا لــو ضــوح ،وهو

م ـ ــا يـ ـحـ ـت ــاج ــه ال ـ ـنـ ــاخـ ــب مــن
المرشح.
وم ــع ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي
واألح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،تغيرت
دالالت بـعــض األل ـ ــوان ،فاللون
األزرق عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل ا لـ ـمـ ـث ــال
الـ ــذي ك ــان ي ــدل عـلــى االكـتـئــاب
ً
والعزلة ،تجده حاضرا بقوة في
إعــانــات المرشحين بــدرجــات
مختلفة ،كما تغير مفهوم اللون
الـبــرتـقــالــي ف ــي ال ـكــويــت ،حيث
ً
أصبح رمزا للشباب والمعارضة
من خالل حملة "نبيها خمس".
في المقابل تجد الكل يبتعد
عــن الـلــون الــرمــادي فــي دعايته
االنتخابية ،رغم أنه كان ُيعتبر
فــي الـســابــق مــن األلـ ــوان الــدالــة
على الطيبة ،إال أنه اشتهر في
اآلونــة األخـيــرة بأنه داللــة على
أص ـح ــاب ال ـم ــواق ــف الـمـتـلــونــة،
وه ـ ــو ب ــال ـت ــأك ـي ــد م ــا س ـيــوصــل
رسالة سلبية للناخب.
وف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
ي ـق ــول أسـ ـت ــاذ ع ـلــم ال ـن ـفــس في
جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت د.صـ ـ ــالـ ـ ــح
السعيدي :لأللوان تقدير نفسي
ولـكــل لــون دالالت ــه ،قــد ال يكون
ً
ال ـمــرشــح م ــدرك ــا ل ـهــا ،ويـخـتــار

فقط بناء على الشكل الجمالي
وال ـل ــون الـمـفـضــل بالنسبة لــه،
لـكــن هـنــاك فـئــة كـبـيــرة تحرص
بشدة على اختيار لون الحملة
الدعائية التي تغطي البروشور
وغيره.
وأضــاف السعيدي :الشك أن
ً
ً
األل ـ ــوان تـلـعــب دورا ك ـب ـيــرا في
البعد النفسي للناخب ،وللون
األزرق ال ـف ــات ــح األث ـ ــر ال ـج ــاذب
لــإعــانــات واالن ـت ـبــاه ويعطي
بعدا نفسيا مطمئنا بــأن لهذا
ال ـش ـخــص ق ـبــوال وقــاب ـل ـيــة ،وال
يتوقف ذلك على اللون فقط ،بل
الصورة وإخراجها يلعب دورا
كبيرا في تقبل الناخبين لهذا
المرشح.
ً
وتابع :كما تلعب األلوان دورا
فــي تمهيد الـمــرشــح ل ـ "القبول
ال ـم ـب ــدئ ــي" ،لـ ــذا ع ـلــى ال ـمــرشــح
اختيار األل ــوان المقبولة التي
تمثل األثر النفسي والطمأنينة
والـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ــدى
الناخب ،والشك أن هناك ألوانا
ل ـه ــا أب ـ ـعـ ــاد أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ت ـكــون
ً
ً
ً
بعدا لتيار أو نوعا معينا من
األحزاب ،أو صيغة معينة بأنه
يتبع المذهب الفالني.

وعن رأيه في اللون الرمادي،
قـ ــال ال ـس ـع ـي ــدي :ل ـيــس مـقـبــوال
كـثـيــرا ،وال نستطيع أن نتخذ
ً
يقينا بأنها أحـكــام عــامــة ،لكن
على المرشح أن يختار ألوانه
بـعـنــايــة ت ــام ــة ،وأن يـبـتـعــد عن
األل ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـت ــذب ــذب ــة ،الـ ـت ــي ال
تعطي نوعا من البهجة وراحة
ل ـل ـع ـيــن ،ومـ ــن األلـ ـ ـ ــوان ال ـت ــي ال
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تحظى بقبول كبير في الحملة
االنتخابية ،األصفر والفوشيا،
واأللوان الفاقعة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،تـبـقــى األل ــوان
والشعارات والخطاب االنتخابي
مجرد أدوات للوصول إلى قاعة
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،ل ـكــن م ــا يهم
ال ـمــواطــن بــالـنـهــايــة أال يخزله
ال ـن ــائ ــب ب ـ ــأدائ ـ ــه ،وأن يـتـحــول

القبض على مرشح بعد
االنتهاء من التسجيل
•

ل ـي ـس ــت م ـه ـم ــة ال ـن ــائ ــب
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرد م ـ ـه ـ ـمـ ــا كـ ــانـ ــت
صـ ــاب ـ ـتـ ــه وقـ ـ ــوتـ ـ ــه ،بــل
مهمة األ مــة بإجماعها
وانـ ـتـ ـف ــاضـ ـه ــا وإطـ ـ ــاق
قـ ــوى ال ــرف ــض ال ـكــام ـنــة
داخلها.

عذراء الرفاعي

نيفين معرفي

هبة يعقوب محمد

ساره الناصر

ت ـ ـقـ ــدمـ ــت أربـ ـ ـ ـ ــع م ــرشـ ـح ــات
لتسجيل أسمائهن ضمن قيد
المرشحين لمجلس األمة ،2020

ل ـتــرت ـفــع حـصـيـلــة ال ـمــرش ـحــات
ح ـت ــى الـ ـي ــوم ال ـث ــال ــث إل ـ ــى ،18
وال ـت ـح ـقــت ب ــرك ــب ال ـمــرش ـحــات

أمـ ــس نـیـفـیــن م ـعــرفــي وع ـ ــذراء
ال ــرف ــاع ــي ع ــن الـ ــدائـ ــرة األول ـ ــى،
وهبة محمد عن الدائرة الثالثة،

وف ــي ال ــدائ ــرة ال ـخــام ـســة س ــارة
الناصر.

م ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـب ــرت ـق ــال ـي ــة فــي
االنتخابات إلى الرمادية داخل
المجلس ،ومــن الـلــون األبيض
الـ ـ ــذي ي ـت ـســم بــال ـش ـفــاف ـيــة إل ــى
األسود.

محمد الشرهان

ألقى رجال مباحث اإلدارة العامة للتنفيذ المدني والجنائي
ب ــوزارة الداخلية ،صباح أمــس ،القبض على أحــد المرشحين
لعضوية مجلس األمة بعد االنتهاء من تسجيل اسمه في سجل
انتخابات مجلس األمة .2020
وق ــال مـصــدر أمـنــي ل ـ "الـجــريــدة" إن رج ــال مباحث التنفيذ
رصدوا المرشح المطلوب بعد خروجه من مقر التسجيل وألقوا
القبض عليه ،لكونه مطلوبا إلدارة التنفيذ المدني ،وصــادر
بحقه أوامر ضبط وإحضار.
وأضاف المصدر أن رجال مباحث التنفيذ أحالوا المرشح
المطلوب الــى قاضي التنفيذ ،الفتا الــى أن المرشح طلب من
قاضي التنفيذ التسوية ودفــع مبلغ  5آالف ديـنــار ،وتقسيط
بقية المبلغ المطلوب على ذمته ،وتم إطالق سراحه مساء أمس.

النهام يتفقد استعدادات «الداخلية» إلتمام عملية الترشح
قـ ــام وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
ال ـفــريــق ع ـص ــام ال ـن ـهــام صـبــاح
أم ـ ـ ــس بـ ـج ــول ــة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ل ـم ـقــر
تسجيل المرشحين النتخابات
مجلس األمــة  2020في مدرسة
خ ــول ــة ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـب ـنــات فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوي ــخ ل ـل ـت ــأك ــد مــن
س ــام ــة س ـي ــر ع ـم ـل ـيــة تـسـجـيــل
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن وال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــات
لالنتخابات التي ستجري في
 5ديسمبر المقبل.
واستمع الفريق النهام أثناء
ال ـجــولــة إل ــى ش ــرح مـفـصــل من
مــديــر اإلدارة ال ـعــامــة لـلـشــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
العقيد حقوقي صــاح الشطي
حـ ـ ــول آلـ ـي ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل وطـ ــرق
تطبيق االش ـتــراطــات الصحية
وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـقــائــم ب ـيــن وزارة
الداخلية والـجـهــات الحكومية
المعنية بهدف ضمان سهولة

وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـس ـج ـي ــل
المرشحين والمرشحات لتلك
االنتخابات.
ك ـ ـم ـ ــا اطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ع ـ ـل ـ ــى ج ـم ـي ــع
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات وال ـت ـح ـض ـيــرات
الـتــي اتخذتها وزارة الداخلية
بمختلف قطاعاتها والجهات
الحكومية المعنية للتأكد من
إتمام المرشحين والمرشحات
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل وف ـ ـ ــق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
فــرض ـت ـهــا ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة جـ ــائ ـ ـحـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا
(كوفيد.)19-
وراف ـ ـ ــق ال ــوكـ ـي ــل الـ ـنـ ـه ــام فــي
الـجــولــة التفقدية مــديــر اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
فـ ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـع ـم ـيــد
توحيد الكندري.

النهام خالل جولة بمقر تسجيل المرشحين
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اعـتـبــر مــرشـحــو ال ـي ــوم الـثــالــث
ال ـم ـج ـلــس ال ـم ـق ـبــل م ـف ـت ــرق ط ــرق
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ال ـبــرل ـمــانــي
الديمقراطي ،مشيرين الى ان هناك
مـلـفــات جـســامــا الب ــد ان يحملها
ال ـم ـج ـلــس خ ــاص ــة ف ـي ـمــا يتعلق
ب ــالـ ـح ــري ــات وم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
والتركيبة السكانية.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ــرش ـح ــون ال ــذي ــن
س ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم رس ـم ـي ــا فــي
ركــب انتخابات  2020ان الكويت
تحتاج الى رجال دولة ال يهادنون،
ويحفظون الوطن وامواله العامة،
مشددين على ضرورة الوقوف مع
اصحاب الدخل المحدود وخاصة
الـمـشــاريــع الصغيرة بعد خــذالن
المجلس والحكومة لهم.
والـ ـتـ ـح ــق أمـ ـ ــس ب ــرك ــب ق ـطــار
االن ـت ـخ ــاب ــات  55مــرش ـحــا لتبلغ
الحصيلة حتى اليوم الثالث 193
مرشحا ومرشحة موزعين على
خمس دوائر.
وكشف مرشح الدائرة الخامسة
احمد البديح ان الكويت مقبلة على
مفترق طرق في هذه االنتخابات،
مشيرا الى ان الكويت والكويتيين
بحاجة الى مجلس جديد في ظل
العهد الجديد.
وأشار البديح الى ان الناخبين
مطالبون بتكريس حسن االختيار
خــاصــة ان مجلس  2016لــم يكن

فــي مـسـتــوى الـطـمــوحــات ،مــؤكــدا
ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود
مجلس وحكومة متجانسين من
أجل حلحلة القضايا العالقة.

ذوي الــدخــل الـمـحــدود واصـحــاب
المشاريع الصغيرة ويجب ان يكون
التغيير شعار الكويت الجديدة.

الـنـفــط ،وتــراجــع مــؤشــرات التعلم
وتداعيات جائحة كورونا ،في ظل
تردي المستوى الصحي في البالد،
وأي شخص ينشر االصــاح البد
أن يضع تلك التحديات والقضايا
نصب عينيه".
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة تغيير
الـ ـمـ ـع ــادل ــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ـ ــة" ،ألن
ال ـم ـج ـلــس ف ــي الـ ـفـ ـت ــرات االخ ـي ــرة
يعاني من ممثلين على األمة وليس
مـمـثـلـيــن ل ـل ـش ـعــب ،وأن ـ ــا عــاهــدت
نفسي وأهل الكويت بأنه إذا كتب
لي النجاح فسأكون صدى لصوت
المواطنين وممثال حقيقيا لهم
رقابة وتشريعا".
واعـ ـتـ ـب ــر م ـ ـبـ ــارك بـ ــن خ ـج ـمــة،
م ــرش ــح الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،أن
االنتخابات الحالية مفترق طرق،
س ــائ ــا الـ ـل ــه ال ـت ــوف ـي ــق ل ـل ـكــويــت،
م ـش ـي ــدا بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـي ـســرة
إلدارة االنتخابات في التعامل مع
المرشحين ،في ظل ازمــة كورونا،
وأكد" :لن أحيد عن ثقة المواطنين
ب ــي ،ونـتـطـلــع ال ــى مـجـلــس يـكــون
شعاره خدمة الكويت".

فــي وحــل الـفـســاد ،وأصـبــح بعض
الـفــاســديــن يتحكمون فــي مصير
أبناء الشعب الكويتي".
وبـ ـ ـي ـ ــن أن فـ ـ ـس ـ ــاد الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـتـشــريـعـيــة يـمـكــن أن يـ ــؤدي إلــى
فساد السلطة القضائية ،ويعوق
عـمـلـهــا ،مــؤكــدا أن ــه سيعمل على
تحقيق طموحات الشعب بتنمية
اقتصادية حقيقية تقوم على تنويع
م ـص ــادر ال ــدخ ــل وع ـ ــدم االع ـت ـمــاد
على النفط كمصدر دخــل وحيد،
وباإلمكان الذهاب إلى المشتقات
النفطية وصناعة البتروكيماويات،
ألنها ستزيد الدخل وتوفر فرص
عمل للشباب الكويتي الذي ينتظر
الــوظـيـفــة مـنــذ س ـن ــوات ،فـمــن غير
الـمـعـقــول أن ت ـكــون ال ـكــويــت بلدا
نفطيا وأبناؤها ومهندسوها غير
معينين بالقطاع النفطي.
وأوضح أن التوظيف في القطاع
النفطي أصبح حلما للشباب غير
قــابــل للتحقيق ،وه ــذا أم ــر غريب
في الكويت ،مشددا على ضــرورة
تحقيق العدالة االجتماعية وعودة
ال ـكــويــت كـبـلــد لـلـحــريــات ،وإل ـغــاء
قوانين الحبس على الرأي والكلمة،
فـ ـض ــا ع ـ ــن تـ ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظــومــة
التعليمية والصحية.
وت ـطــرق إل ــى ضـ ــرورة معالجة
قضية البدون بعدالة ،ال عن طريق
مـ ــرزوق الـغــانــم ال ـمــرفــوض جملة
وتفصيال ،ألنه يتضمن الكثير من
العيوب ،ومن رأيي أن قانون جمعية
المحامين الكويتية أفـضــل منه،
الفتا إلــى ض ــرورة تجنيس أبناء
الكويتيات أو معاملتهم معاملة
الكويتي ،ووض ــع حلول مناسبة
لتمكين ال ـمــرأة مــن خــال الكفاءة
ال عــن طريق الكوتة ،ومساواتها
مع الرجل.

حكومة ضعيفة غير متجانسة،
ي ـس ـعــى أعـ ـض ــاؤه ــا إل ـ ــى الـ ـب ــروز
اإلعالمي على حساب مشاكل البلد.
وق ــال الـمـعـيــوف إن ن ــواب هــذه
األم ـ ـ ــة ع ـل ــى م ـ ــدى أرب ـ ـ ــع س ـن ــوات
تناسوا كل القوانين المهمة التي
تهم الـشــارع الكويتي وتذكروها
في آخر أسبوع من عمر المجلس،
والواضح تماما أن القصد من ذلك
هــو الـتـكـســب الـشـعـبــي وتحسين
صورتهم بعد أداء سيئ طوال أربع
سنوات ويفتقد إلى مبادئ العمل
النيابي والتشريعي.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـق ــادم ــة
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ح ـي ــاة الـكــويـتـيـيــن
تحتاج إلى برلمان يمثل األمة بكل
ما تحمله هذه الكلمة من معنى في
ظل الضياع التشريعي والرقابي
ال ــذي خلفه مجلس  ،2016مؤكدا
أن الكويت تحتاج إلى رجال دولة
ي ـق ــودون الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ســواء
ً
كــانــوا نــوابــا أو وزراء بـعـيــدا عن
الـمـصــالــح الـفـئــويــة والشخصية
التي دمرت البلد وأحبطت الشعب
الكويتي وجعلت الكويت تتخلف
ع ــن ركـ ــب دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
تـحـتــاج إل ــى وزراء ورج ـ ــال دول ــة
ال م ــوظ ـف ـي ــن كـ ـب ــار يـ ـنـ ـف ــذون فــي
بعض األح ـيــان أجـنــدة مــن خــارج
مـجـلــس األم ـ ــة ،وأح ـيــانــا يـنـفــذون
أجندة خاصة بهم ،ويبحثون عن
الـتـمـســك بــالـكــرســي ب ــأي طــريـقــة،
مؤكدا أن الشعب الكويتي يعاني
من وجود حكومة غير قادرة على
فهم متطلباته ،وغـيــر متجانسة
م ــع أفـ ـك ــاره ،وه ـن ــاك سـخــط كبير
منه على مجلس األمة والحكومة،
والمطلوب حكومة جــديــدة تنفذ
ط ـمــوحــات ال ــوط ــن والـمــواطـنـيــن،
ي ـس ــان ــده ــا م ـج ـل ــس أمـ ـ ــة مـتـفـهــم
بعيد عن الشخصانية والمصالح
الشخصية والوقتية.
وذكر أن المرحلة القادمة تتطلب
إع ــادة غربلة الكثير مــن القوانين
التي ساهمت في انتشار الفساد
وعززت موقع الفاسدين ،مؤكدا ان
الوطن بحاجة إلى وضع رجال في
هذه المؤسسات الرقابية يخافون
الـلــه ويـحـمــون الـبـلــد مــن الـفـســاد،

والـمـشـكـلــة الـكـبـيــرة أن كـثـيــرا من
ه ـ ــؤالء ال ـق ـيــادي ـيــن جـ ــزء م ــن هــذا
ال ـف ـســاد ،وه ـنــاك ث ـغــرات وقـصــور
فـ ــي ب ـع ــض ال ـق ــوان ـي ــن اسـتـغـلـهــا
البعض بشكل خاطئ جعلت هؤالء
الفاسدين بعيدين عن المحاسبة
والقضاء.
وأكد أننا نعاني من فساد مالي
وإداري وإذا ل ــم نـعــالــج الـقـصــور
الـ ـم ــوج ــود ف ــي ب ـع ــض ال ـقــوان ـيــن
فسيستمر الـفـســاد والـمـفـســدون،
ً
م ـض ـي ـف ــا :ن ـح ـت ــاج إلـ ـ ــى تــرس ـيــخ
م ـب ــدأ ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
نــص عليها الــدسـتــور س ــواء على
مستوى التعيينات أو الحقوق أو
الواجبات ووضع الرجل المناسب
في المكان المناسب دون طائفية أو
فئوية ،ويجب المساواة بين أفراد
الـشـعــب الـكــويـتــي وتــرسـيــخ مبدأ
الشفافية في التعيينات والترقيات
واع ـتــاء المناصب مــع البعد عن
المحسوبية ،فنحن بحاجة لبناء
دولة حديثة عبر وضع تشريعات
تـضـمــن ل ـل ـمــواطــن ح ـصــولــه على
حقوقه كاملة.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة ال ـخ ـط ــة
اإلس ـك ــان ـي ــة م ـ ــرة أخـ ـ ــرى" ،فـنـحــن
نملك من األراضي ما يكفي ونملك
إمكانات مالية واقتصادية كبيرة،
ونحن الدولة الوحيدة التي لديها
وزارة اشـغــال ومــؤسـســة للرعاية
الـسـكـنـيــة ووزارة لــإس ـكــان ومــع
ذلــك نسبة اإلنـجــاز فــي المشاريع
ً
ال ـح ـك ــوم ـي ــة تـ ـك ــاد تـ ـك ــون ص ـف ــرا
بـسـبــب ال ـف ـســاد وال ـب ـيــروقــراط ـيــة
ً
وال ـم ـح ـســوب ـيــة" ،م ــؤك ــدا ض ــرورة
"إعادة الكويت كما كانت".
ً
وأكـ ــد الـمـعـيــوف أن ك ـث ـيــرا من
القضايا والمشاكل الـتــي أرهقت
الـشـعــب الـكــويـتــي م ــازال ــت عالقة،
وفي تزايد ولم تجد حلوال جذرية
لها ،وهو ما سبب معاناة يومية
لـ ـلـ ـم ــواط ــن الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وأبـ ــرزهـ ــا
الطرق التي ما زالــت غير صالحة
لالستخدام رغم أن األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد أوصى وزيرة
األشغال باستغالل الحظر الكلي
الذي كان مفروضا في البالد خالل
األشهر الماضية في إصالح الطرق
ولكن مازال ذلك لم يتحقق.

فساد
بينما قال مرشح الدائرة الثانية
خالد العنزي ان السنوات العشر
الماضية في تاريخ الكويت كانت
حقبة فـســاد تشريعي وحكومي
ساهم في رجوع البالد الى الخلف
سـ ـن ــوات ،م ـش ـيــرا ال ــى ان الشعب
الكويتي يجب ان ينتفض من اجل
ايـصــال ال ـنــواب الـشــرفــاء لمجلس
االمة للدفاع عن الدستور وحقوق
الشعب.
وأض ـ ــاف ان الـمــرحـلــة المقبلة
تتطلب الـمــواجـهــة الحقيقية مع
قوى الفساد دون مهادنة ،والعمل
على مكافحة الفساد والتعديات
على امالك واموال الدولة.
وتابع :نتطلع ان يكون المجلس
المقبل على قدر التحديات من اجل
مستقبل افضل للكويت.
وش ـ ــدد ع ـلــى ان ه ـن ــاك مـلـفــات
ك ـث ـيــرة ل ــم ي ـت ـصــد ل ـهــا الـمـجـلــس
ال ـس ــاب ــق خ ــاص ــة م ـل ـفــات الـفـســاد
والـ ـح ــري ــات ،ف ـمــن غ ـيــر الـمـعـقــول
ان ي ـكــون ع ـش ــرات م ــن الـمـغــرديــن
فـ ــي غـ ـي ــاه ــب ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،م ــؤك ــدا
ان ال ـح ـكــومــة ق ـص ــرت ك ـث ـيــرا مع

إصالح
أم ـ ــا مـ ــرشـ ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة األول ـ ــى
أح ـمــد الـشـحــومــي ف ـقــال" :تقدمت
بترشيحي اليوم بغية اإلصالح ما
استطعت ،وأدعو الله أن يجعلني
سالحا للحق وأهله ضد الباطل"،
وخـ ــاطـ ــب أهـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ب ـق ــول ــه:
"تفاؤلوا فاإلصالح قادم على جميع
الـمـسـتــويــات" ،مطالبا الناخبين
بحسن االختيار.
وذكـ ــر مــرشــح ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة
ج ـ ــراح ال ـ ـفـ ــوزان أن ال ـك ــوي ــت تمر
بمجموعة من التحديات الكبيرة،
وصـعــب على دول ــة مثلها تحمل
كــل تلك التحديات بنفس الوقت،
ف ـه ـن ــاك تـ ـح ــدي ــات ع ـل ــى ال ـجــانــب
السياسي واالقتصادي والتعليمي
والصحي ،والبد أن تكون على قدر
من تحمل المسؤولية واستشعار
آالم وطموحات أبناء الكويت.
وأش ــار إلــى أن الفساد يتصدر
ك ــل ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،والب ــد
م ــن مكافحته للعمل عـلــى إنـقــاذ
الـبــاد ،مــؤكــدا أن "هـنــاك تحديات
اق ـت ـصــاديــة ضـخـمــة ،فـنـحــن أم ــام
قانون الدين العام وعجوزات مالية
والميزانية وتراجع كبير بأسعار

وليد الغانم يترشح في الدائرة الثالثة «لتصحيح المسار»

ً ً
«ال تستصغر صوتك فتمنحه لمن ال يستحق فتظلم نفسك وشعبا كامال»
أعلن وليد عبدالله الغانم ترشحه لخوض
انتخابات مجلس األمة  2020عن الدائرة الثالثة،
ً
تحت شعار "معا لتصحيح المسار".
وقال الغانم ،الذي سجل ترشيحه أمس ،انه
ً
"بـعــد التوكل على الـلــه وسعيا لتحقيق آمــال
وتـطـلـعــات أب ـنــاء ال ــوط ــن ،وبـعــد م ـش ــاورة أهــل
الدائرة الثالثة أعلن خوض انتخابات مجلس
األمة" ،سائال المولى عز وجل التوفيق والسداد
لما فيه خير لهذا الوطن.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :رسـ ــال ـ ـتـ ــي لـ ــاخـ ــوة ال ـنــاخ ـب ـيــن

والناخبات الكرام؛ ال تستصغر صوتك في بيعه
أو في منحه لمن قدم لك خدمة أو منفعة وهو
ً
ال يستحق العضوية النيابية فتظلم نفسك أوال
ً
ً
ثم شعبا كامال معك".
وأكد أنه يجب على المجلس المقبل تعديل
النظام االنتخابي ،وبعض القوانين التي تقيد
الـحــريــات ،مــؤكــدا "انـنــا نحتاج إلــى مصالحة
س ـي ــاس ـي ــة ،وفـ ـت ــح ص ـف ـحــة جـ ــديـ ــدة ،وت ـهــدئــة
النفوس".
وليد الغانم

رجال دولة
وذكـ ــر مــرشــح ال ــدائ ــرة الثانية
أســامــة السند أن الكويت تحتاج
إلى رجال دولة فاعلين ،مشيرا إلى
أن المجلس المقبل مطالب بتفعيل
الرقابة والتشريع من أجل نهضة
الكويت ،وطالب الناخبين بحسن
االختيار.
وأكـ ـ ــد م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة األولـ ــى
أسـ ــامـ ــة الـ ــزيـ ــد أن م ـج ـلــس األمـ ــة
السابق  2016أتم مدته الدستورية
كاملة في سابقة لم تحدث منذ 20
عاما ،غير أنها كانت أربع سنوات
عـ ـج ــاف ،وف ـش ــل ال ـم ـج ـلــس فشال
ذريعا في تحقيق طموحات الشعب
الكويت وأمنياتهم ،وكان مجلسا
مخيبا لآلمال.
وقــال الزيد إن "البعض صنف
ذل ــك المجلس عـلــى أن ــه مــن أســوأ
المجالس التي مــرت على الحياة
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ،مـ ــن خ ــال
متابعتنا لـلــواقــع الـسـيــاســي في
البالد ،وانتشار الفساد في كل مكان
حتى وصل إلى السلطة التشريعية،
مما تسبب في تلوثها وسقوطها

الساير :االنتخابات المقبلة يجب
أن تكون خطوة لإلصالح
أكد مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير
أن االنـتـخــابــات المقبلة يـجــب أن تكون
خطوة لإلصالح ،مشيرا الى أن ترشحه
لمجلس  2020ما هو إال تكريس لتنمية
ال ـبــاد ومـكــافـحــة الـفـســاد ّ
ورد الجميل
للكويت من بوابة العمل البرلماني في
مجلس األمة.
وأشــار إلى أنه أطلق حملة رمزية في

هذه االنتخابات تحت شعار "ال تصوت
لي" ،بهدف التأكيد على التصويت لرجال
الدولة الذين ال يخشون في مصلحتها
ومصلحة المواطنين لــومــة ال ئ ــم ،الفتا
الى أنه كثر في اآلونة األخيرة التصويت
عـ ـل ــى حـ ـس ــب الـ ـفـ ـئ ــوي ــة أو ال ـط ــائ ـف ـي ــة،
وم ـض ـي ـفــا :جـئـنــا ب ـه ــذه الـحـمـلــة لـنــؤكــد
الوحدة الوطنية ،وأن الناس سواسية،

والتصويت يكون لألفضل الــذي يخدم
الكويت.
وط ــال ــب ال ـس ــاي ــر ال ـن ــاخ ـب ـي ــن بـحـســن
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــرس
الــديـمـقــراطــي يـجــب ان يكتمل بــوصــول
الشرفاء من ابناء الكويت ،ومتمنيا أن
يكون المجلس المقبل على قدر طموحات
أهل الكويت.

 6نواب يرفعون عدد النواب
المرشحين إلى 21
الدمخي والمال والرويعي والجبري والدقباسي والخنفور
ارتفع عدد النواب المرشحين النتخابات
مجلس األمة  2020إلى  ،21بعد أن أغلق باب
الترشح في اليوم الثالث على تسجيل  6نواب
حاليين ،لتون نسبة النواب المرشحين إلى
نحو  11في المئة من إجمالي  193مرشحا.
وسجل في الدائرة االو لــى عــادل الدمخي،
وفي "الثانية" بدر المال وعودة الرويعي ،وفي
"الثالثة" محمد الجبري ،وفي "الرابعة" علي
الــدقـبــاســي وسـعــد الـخـنـفــور ،وخـلــت الــدائــرة

ٔ
احمد الشحومي

حسين مزيد

الخامسة من تسجيل أي من النواب الحاليين.
يــذكــر أن مــن سبق لهم التسجيل مــن الـنــواب
الحاليين هم :حمد الهرشاني ،وخليل الصالح،
وسعدون حماد ،وعبدالوهاب البابطين ،وثامر
السويط ،ومحمد هايف ،والحميدي السبيعي،
وفـيـصــل ال ـك ـن ــدري ،وم ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري ،ونــاصــر
ال ــدوس ــري ،وعـيـســى ال ـك ـنــدري ،وخــالــد الـشـطــي،
وصالح عاشور ،وصفاء الهاشم ،ونايف المرداس.

حسين جمال

ثقة المواطن
وق ـ ــال م ــرش ــح ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـع ـيــوف إن الـمــرحـلــة
المقبلة تتطلب إعادة ثقة المواطن
بمؤسساته التشريعية والتنفيذية،
بعد أن دمرها مجلس  2016الفاشل
والحكومة الفاشلة؛ ألنه مجلس ركز
على ال ــدور الرقابي الشخصاني،
وترك الجانب التشريعي الذي يهم
المواطن وساعده في ذلــك وجود

العجمي :الفاسد َّ
يكرم
والوطني الشريف مهجر

أكــد مرشح الــدائــرة الثالثة عمار العجمي أن "الفاسد أصبح
يكرم ،والوطني الشريف مهجرا ،وزاد الملل واإلحباط والفساد
في الوطن".
وأضاف العجمي ،بعد تسجيل اسمه ضمن مرشحي مجلس
األمة" ،هم يريدون زرع التشاؤم واإلحباط في نفوس المواطنين،
وتقويض إرادتهم الحرة ،لكن منذ متى يترك أهل الكويت إلرادتهم
أن يقودها الفاسدون؟".
وخاطب الشعب قائال" :هل تتذكرون همتكم وإصراركم كيف
عملت وغيرت؟ هل تذكرون الكويت حرة ،ونبيها خمس؟" ،مشددا
على أن "الوطن أمانة وأنا على وطني مؤتمن".

مهند الساير

عمار العجمي

نواب مرشحون يجددون دعواتهم لمحاربة ملفات الفساد
المال :سأستكمل ملفات الجنسية والتركيبة السكانية
تـجــددت الــدعــوة لمناهضة الـفـســاد وفتح
ملفاته في أغلب تصريحات النواب المرشحين،
وإن تعددت أوجهها ،فمنهم من أعلن استكمال
محاربة عدد من الملفات بمسمياتها ،ومنهم من
استنجد باألمة وإجماعها إلطالق قوى الرفض
الكامنة داخلها على حد وصفه.
فقد أعلن النائب ومرشح الدائرة الثانية د.
بدر المال أنه سوف يستكمل جهوده في عدة
ملفات مــن أبــرزهــا ملف الجنسية ومكافحة
الفساد والقطاع النفطي.

جراح الفوزان

وق ـ ــال ال ـم ــا ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي عقب
تسجيل ترشحه" ،سجلت ترشحي النتخابات
مجلس األم ــة ،وأؤك ــد أن هناك ملفات بدأتها
ً
فعال وسأستكملها وسأبذل فيها جهدي في
األيام القادمة".
وبين المال أن لديه ستة ملفات وهي إدارة
الدولة للمركز المالي وملف الجنسية ومكافحة
الفساد والتركيبة السكانية والتمويل العقاري
والقطاع النفطي.
فيما قال النائب ومرشح الدائرة الرابعة علي

عبدالله الطريجي

مبارك العجمي

الدقباسي عقب تسجيل ترشحه" ،تقدمت صباح
اليوم (أمس) بطلب ترشحي لعضوية مجلس
األمة عن الدائرة الرابعة وأســال الله تعالى أن
يولي علينا خيارنا وأن يحفظ بالدنا".
بدوره ،أعلن وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب المستقيل محمد الجبري ترشحه عن
ً
الــدائــرة الثالثة ،قائال" :بعد التوكل على الله،
تقدمت (أم ــس) بـ ــأوراق ترشحي النتخابات
ً
مجلس األمة ممثال عن الدائرة الثالثة ،ونسأل
الله التوفيق والسداد".

أسامة الزيد

بدر المال

انور الكندري
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ً
 ٥٥مرشحا في اليوم الثالث بينهم  ٤سيدات
majles@aljarida●com

المتقدمون أمس
إجمالي المتقدمين

٥٥

المرشحون

٥١

المرشحات

٤

اإلجمالي حتى أمس
المرشحون

١٧٥

المرشحات

١٨

المتنازلون

٠

اإلجمالي

١٩٣

إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس
273940
293754
567694

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

الدائرة
المناطق 19 :المرشحون٣٨ :
الشرق  -الدسمة  -المطبة -
دسمان  -بنيد القار  -الدعية
 الشعب  -فيلكا وسائرالجزر  -حولي  -النقرة
 ميدان حولي  -بيان -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية مبارك عبدالله الجابر.الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

40552
44270
84822

المرشحات٦ :

الدائرة
المناطق ١٥ :المرشحون ٤٣ :المرشحات ٧ :اإلجمالي ٥٠ :المتنازلون٠ :

المناطق 13 :المرشحون ٢٢ :المرشحات 2 :اإلجمالي ٢٤ :المتنازلون٠ :

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

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 ،أحمد صالح
المحميد ،أسامة باسم السند ،بدر حامد المال ،جمال
أحمد الساير ،خالد عايد العنزي ،صالح محارب
الفضلي ،عودة عودة الرويعي ،محمد أحمد العوضي،
محمد عبدالمحسن المقاطع ،هيثم أحمد العوض.

31303
33662
64965

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

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

47228
54264
101492

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 ،أحمد حامد
الخشنام ،جراح خالد الفوزان ،جمال حسين العمر ،خالد عبدالعزيز
العجيل ،سليمان سلطان دهراب ،عبدالرزاق يوسف الرشيد،
عبدالعزيز محمد السمحان ،عبدالله يوسف المعيوف ،عمار محمد
العجمي ،محمد ناصر الجبري ،مهند طالل الساير ،نبيل محمود
العبيدي ،هبة يعقوب علي ،وائل يوسف المطوع ،وليد عبدالله
الغانم.

الدائرة
المناطق ١٩ :المرشحون٤٣ :
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.
الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

70080
80113
150193

المرشحات0 :

اإلجمالي ٤٣ :المتنازلون٠ :

أحمد سودان الضويحي ،بكر بادي الرشيدي ،ثامر سعد
الظفيري ،خالد راشد الصدي ،خالد سالمة الحربي ،دويم فالح
المويزري ،رياض عبدالله حبشي ،سعد جريش العدواني ،سعود
سعد المطيري ،سلطان جدعان الشمري ،طارق إبراهيم الوزق ،فايز غنام
المطيري ،فهد غشام البصمان ،فهيد الفي الرشيدي ،فهيد محمد العجمي،
فيصل صالح الحربي ،ماجد موسى المطيري ،مبارك بنيه الخرينج ،محمد نايف
العنزي ،محمد هايف المطيري ،مرزوق خليفة الخليفة ،مساعد خلف السعيدي،
نيف سالم العالطي ،هزاع مطلق الهدبة ،جزاع فهد القحص ،باتل محمد
الرشیدي ،جسار مناور الجسار ،عمر أحمد السویلم ،فهد جهيم المطیري ،نواف
ناصر الرشیدي ،عبدالحمید علي عیسى ،عبدالرحمن عبدالله الدویلة ،مرزوق فهد
المطیري ،أنور حسن محمد ،حسين مزيد الديحاني ،حمد مناور المناور ،حمود
مبارك العنزي ،سعد علي الخنفور ،عبيد شحاذه عبيد ،علي سالم الدقباسي ،فواز
فارس الرشيدي ،نايف بدر المطيري ،يوسف محمد البذالي.

اإلجمالي٤٤ :

أحمد علي بوصخر ،أيمن إبراهيم األشوك ،حمد روح الدين ،طالل
عبدالحميد دشتي ،عادل عباس الخضاري ،عبدالرحمن علي القديري،
عبدالله حسين الرومي ،عبدالله محمد الطليحي ،علي عبدالرسول
القطان ،علي محمد العلي ،عيسى هاشم القالف ،فاطمة مجيد رمضان ،فخري
السيد رجب ،فيصل سعود الدويسان ،لولوة حمزة باقر ،محسن علي الخليفي،
محمد عبدالوهاب خورشيد ،وفاء إبراهيم العطار ،يوسف سيد الزلزلة،
يوسف صبري الغربللي ،يوسف فهد الغريب ،أحمد فؤاد الشطي ،عبدالله
جاسم المضف ،یعقوب یوسف دشتي ،إبراهيم عبدالله السید عمر ،عیسى
أحمد الكندري ،عیسى حجي موسى ،خالد حسین الشطي ،صالح أحمد عاشور،
عبدالعزیز سلیمان العجیري ،هند سلیمان البالول ،أحمد خليفة الشحومي،
أسامة زيد الزيد ،حسين غلوم جمال ،عادل جاسم الدمخي ،عبدالعزيز جمشير،
عبدالكريم عبدالرحمن جراغ ،عبدالله محمد الطريجي ،عبدالمطلب محمد
بهبهاني ،عذراء محمد الرفاعي ،علي حسن القالف ،محمد عيسى حسن ،نيفين
عبدالواحد معرفي ،هاني حسن علي حسين.

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

المتنازلون٠ :

الدائرة
المناطق٢٢ :

المرشحون ٢٩ :المرشحات٣ :

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

84777
81445
166222

اإلجمالي٣٢ :

المتنازلون٠ :

أحمد محمد السميري ،الحميدي بدر السبيعي ،بدر زايد العازمي ،خديجة
سميح القالف ،سالم شاكر الشمري ،صالح ذياب المطيري ،صالح علي
العجمي ،عايض نايف العتيبي ،عبدالعزيز عامر نوري ،عبدالله زايد الشمري،
عبدالله سعود السبيعي ،غازي حجاج العازمي ،فالح سلطان السبيعي ،فيصل محمد
الكندري ،ماجد مساعد المطيري ،محمد علي ثاني ،ناصر سعد الدوسري ،ياسر مطر
العازمي ،حمود مبرك العازمي ،كوثر صادق الناصر ،أحمد عبدالله العازمي ،جابر سعد
العازمي ،مدغشم محمد الهاجري ،مرزوق فالح العازمي ،نایف عبدالعزیز العجمي ،حمود
محمد الحمدان ،أحمد حمد السهلي ،سارة محمد الناصر ،سعد سلمان الظفيري ،علي
عبدالهادي المري ،محمد مبارك الشطي ،هاني حسين شمس.

ةديرجلا
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ً
الخليج يفضل ترامب رئيسا
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

خروج ترامب أو مجيء بايدن سيترتب عليه حسابات جديدة
من شأنها معرفة االتجاهات التي ستمضي بها اإلدارة
األميركية ،إما باستمرار المواجهة أو بالجلوس على طاولة
المفاوضات لكسب الوقت!
فــي ظــل غ ـيــاب اسـتـطــاعــات الـ ــرأي عـلــى الـمـسـتــوى الخليجي
لمعرفة من هو األفضل بالفوز في انتخابات الرئاسة األميركية،
ً
يبقى هامش التخمينات مفتوحا لقياس المزاج العام ،سواء عند
النخبة أو غالبية الناس في هــذه البقعة االستراتيجية ،والذين
يفضلون فوز دونالد ترامب.
وبالرغم من تقلباته العجيبة والغريبة فإنه أعلن جهارة عداءه
إلي ــران وراح يستجمع الـحـلـفــاء ،ويـلـجــأ إلــى الـعـقــوبــات مــن أجــل
ردع طهران وانكفائها للداخل ،ومنع تدخلها بالدول الخليجية
ً
والعربية ،وقد نجح في ذلك ،ولهذا السبب كان هو األفضل خليجيا
على األقل من هذه الزاوية.
صحيح أن بايدن لن يهادن طهران أو يستسلم لها هكذا ،لكن
تاريخه في المنطقة والملفات التي كلف بها ،خصوصا الملف
العراقي في عهد أوباما ليس مصدر تفاؤل ،بل مصدر خوف مما
يحمله من مفاجآت!
الخليج ما زال يراهن على مجيء ترامب ،وإن كانت االستطالعات
على المستوى األميركي حتى كتابة هذا المقال تشير إلى رجحان
كفة بايدن ،وفي يقين هذا الخليج أن االستفراد اإليراني ببعض
مفاصل دول كاليمن والعراق على سبيل المثال ،لن يلجمه غير
إدارة ترامب والتي أعلنت التزامها بذلك وتعهدت به أمام حلفائها.
والمظلة األميركية التي تحتمي بها إسرائيل ستكون هي األكفأ
في عهد الجمهوريين بعد سلسلة "االنتصارات" التي حققتها في
مجال إنشاء حلف إسرائيلي مع الدول المطبعة!
التعاطف الخليجي ،وإن تباينت مواقف وسياسات دوله بعض
الشيء تجاه إيران ،مع ترامب وما اتخذه من قرار صعب باالنسحاب
من االتفاق النووي اإليراني في عام  2018وتغليظ العقوبات على
طهران ،كــان له األثــر الفعال بالنظر إليه على أنــه رجــل مواقف ال
يتراجع كما فعل سلفه باراك أوباما وعقد صفقة سياسية مع إيران!
ً
وفي رصيد ترامب أيضا ما أقدم عليه في موافقته للمخابرات
األميركية باغتيال قاسم سليماني في أجرأ وأخطر عملية عسكرية،
ً
ً
كون هذا الرجل يمثل خطرا استراتيجيا على مصالحها وأمنها.
وال ُيـخـفــي أص ـحــاب ال ـشــأن فــي ال ــدوائ ــر الخليجية السقطات
والمواقف الدراماتيكية والمفاجئة التي اتخذها ترامب أثناء واليته
والمتعلقة بمنطقة الخليج ،لكن في الجانب األمني الكبير يرون في
سياسته ضمانة واستقرارا حتى لو كانت الكلفة المالية مرتفعة!
ً
ً
الصوت الخليجي يسمع صداه جيدا في واشنطن ،تماما كما
أصبح على بعد أمـتــار مــن تــل أبـيــب ،وفــي هــذا مــا يعرف بتوافق
المصالح ،وهو ما يترتب عليه السعي إلى تثبيت هذا التحالف.
وفي المقابل طهران تجيد لعبة االنتظار عندما تلجأ لتبريد
الـمـلـفــات ال ـســاخ ـنــة ،عـلــى أم ــل تـغـيـيــر رؤوس ال ـهــرم فــي الـقـيــادة
األميركية ،فلربما كان لدى القادم إلى البيت األبيض االستعداد
لـلـتـفــاوض وال ـج ـلــوس عـلــى ال ـطــاولــة لـلـمـســاومــة عـلــى "الـقـضــايــا
اإلقليمية" الكبرى ،ومدى التنازل الذي سيقدمه كل طرف!
خروج ترامب أو مجيء بايدن سيترتب عليه حسابات جديدة
من شأنها معرفة االتجاهات التي ستمضي بها اإلدارة األميركية،
إمــا باستمرار المواجهة أو بالجلوس على طــاولــة المفاوضات
لكسب الوقت!

٩

كوكتيل طبقات...
الهيدروجين من النفاية

كلير لوبيز*

مواجهة مفتوحة مع إيران في عام 2021
تـ ـع ـ ّـرض االقـ ـتـ ـص ــاد اإلي ـ ــران ـ ــي لـضــربــة
موجعة بسبب حملة "الضغوط القصوى"
ال ـتــي أطـلـقـهــا الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب ،فمنذ انـسـحــاب تــرامــب مــن "خطة
العمل الشاملة المشتركة" أو اتفاق إيران
ال ـنــووي ،غــرقــت إي ــران فــي حــالــة ح ــادة من
ال ــرك ــود بسبب الـعـقــوبــات ،وبـلـغــت نسبة
ال ـت ـض ـخــم م ـس ـتــويــات ف ــائ ـق ــة ،وتــراج ـعــت
قيمة الريال اإليراني بدرجة غير مسبوقة،
وتـشـهــد احـتـيــاطـيــات ال ـع ـمــات األجنبية
ً
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا س ــريـ ـع ــا ،ك ــذل ــك أدت ال ـق ـيــود
المفروضة على الميزانية إلى تضرر قدرة
طهران على تمويل العمليات العدائية التي
يـنـفــذهــا عـمــاؤهــا فــي المنطقة (حـمــاس،
ح ــزب ال ـل ــه ،ال ـحــوث ـيــون ف ــي ال ـي ـم ــن) ،لكن
ّ
يتحمل الـشـعــب اإلي ــران ــي أس ــوأ تــداعـيــات
هذا الوضع.
ُ
تضاف إلى هذه المشاكل أزمة فيروس
كورونا التي أسفرت عن وفاة أكثر من 120
أل ــف شـخــص مــن أص ــل  83مـلـيــون نسمة،
لــذا مــن المبرر أن يشعر الشعب اإليــرانــي
باليأس ،حيث ينزل اإليرانيون باستمرار
إلى الشوارع لالحتجاج لكن يتعامل معهم
النظام بوحشية ،فقد قتل أكثر من 1500
شخص فــي شهر نوفمبر وح ــده مــن عام
.2019
وبما أن المحادثات بين إيران والواليات
ال ـم ـت ـحــدة لـيـســت م ــؤك ــدة ب ـعــد ف ــي الــوقــت
الــراهــن ،فــا بــد مــن تحليل المرحلة التي
وص ــل إلـيـهــا بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي قبل

د .سلطان ماجد السالم

أسابيع من االنتخابات الرئاسية األميركية،
ف ــوف ــق ت ـقــريــر "ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
الذرية" في سبتمبر  ،2020تجاوزت إيران
ب ـنــود "خ ـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة الـمـشـتــركــة"
بأشواط على مستوى مخزون اليورانيوم
ُ
الم ّ
خصب وتركيب أجهزة الطرد المركزي
المتقدمة فــي مصنع " نـطـنــز" للتخصيب
وتطوير الصواريخ البالستية النووية ،لذا
تبدو الـعــودة إلــى شــروط االتـفــاق النووي
مستحيلة.
ً
زاد الوضع تعقيدا بعدما أصدر "معهد
ً
العلوم واألم ــن الــدولــي" تقريرا يحلل فيه
معطيات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"،
فاعتبر أن الفترة المتبقية قبل أن تكتسب
ً
ً
إي ــران ســاحــا نــوويــا تقتصر عـلــى ثالثة
ً
أشـهــر ونـصــف الشهر ،اعـتـبــارا مــن أواخــر
سـبـتـمـبــر ،وتـشـيــر ت ـقــديــرات الـمـعـهــد إلــى
ً
ـان جــاهــزا بعد
احتمال أن يصبح جهاز ثـ ٍ
شهرين على ذلك.
باختصار ،لن تكون العودة إلى شروط
"خـ ـط ــة ال ـع ـم ــل ال ـش ــام ـل ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة" مــن
يــو ل ـيــو  2015م ـح ـبــذة أو قــا ب ـلــة للتنفيذ
ف ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ،ب ــل ي ـج ــب أن ت ـطــرح
ً
الواليات المتحدة شروطا صارمة ترتكز
على الخطاب الــذي ألقاه وزيــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ف ــي "مــؤس ـســة
ـف ذلــك
الـ ـت ــراث" ف ــي م ــاي ــو  .2018ل ــم ي ـك ـتـ ِ
اإل ع ــان المهم للسياسة األميركية تجاه
ط ـه ــران بــاع ـت ـبــار بــرنــامــج إي ـ ــران ال ـنــووي
ً
ً
تهديدا مباشرا على األمــن األمـيــركــي ،بل

ً
تـطـ ّـرق أيـضــا إلــى "أحـكــام االنـقـضــاء" التي
ّ
ّ
شرعت ذلك البرنامج ورسخت سوء النوايا
اإليرانية عند التفاوض على تلك البنود،
فقد طالب بومبيو بمحاسبة كاملة لطهران
على األبعاد العسكرية لبرنامجها النووي
"السابق" ودعــا إيــران إلــى وقــف تخصيب
الـيــورانـيــوم وع ــدم ال ـبــدء بعمليات إع ــادة
معالجة البلوتونيوم ،ثم أعلن أن "الوكالة
الــدولـيــة للطاقة ال ــذري ــة" يـجــب أن تتمكن
من الوصول إلى جميع المواقع في أنحاء
البلد ،وتكلم عن ضرورة وضع ّ
حد لتطوير
األنظمة الصاروخية ذات القدرة النووية.
ً
أخ ـيــرا ،طــالــب بومبيو إي ــران بتحسين
س ـج ـل ـهــا ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان مــع
مــواطـنـيـهــا وت ـع ـهــد ب ــأن ت ــداف ــع ال ــوالي ــات
ً
المتحدة عن الشعب اإليراني بال كلل ،إذا
حــان الــوقــت كــي تلتزم الــواليــات المتحدة
بهذا التعهد شرط أال يقتصر وعدها على
ـت
الـشـعــب اإلي ــران ــي ال ــذي يـعــانــي مـنــذ وقـ
ًٍ
ط ــوي ــل ،ب ــل يـجــب أن تـفــي بــوعــدهــا أيـضــا
للشعب األميركي عبر ضمان أمنه القومي،
فإذا كانت هذه الخطوة تعني استحالة عقد
اتفاق إيراني نــووي جديد خالل أي إدارة
أميركية مقبلة ،فال بأس بذلك.
ي ـج ــب أن ن ـت ــاب ــع ال ـض ـغ ــط ب ــال ــوس ــائ ــل
الــدبـلــومــاسـيــة والـمــالـيــة والـعـسـكــريــة كي
ي ـت ـج ـ ّـرع ن ـظ ــام ال ـم ــال ــي الـ ـس ـ ّـم أو يـنـهــار،
ً
فـيـتـحــرر اإلي ــران ـي ــون أخ ـي ــرا م ــن طغاتهم
المجرمين.
* «ريل كلير»

م ــر ع ـلـ ّـي ف ــي ن ـهــايــة ش ـهــر أغ ـس ـطــس ال ـمــاضــي خبر
تدشين أول مصنع الٕنتاج غاز الهيدروجين من لقيم
م ـت ـجــدد ع ـلــى ش ـكــل ن ـفــايــة بــاس ـت ـي ـك ـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة
ا لـمـتـحــدة ،وا ل ـتــي يـقــوم بـتـحــو يـلـهــا مــن خ ــال التحلل
ال ـحــراري بــأجــواء خــامـلــة ونـسـبــة مــن بـخــار الـمــاء إلــى
غاز ثمين كالهيدروجين ،كما حاولت أن ألفت االنتباه
ا لــى أهمية الخبر هــذا عبر إ ح ــدى منصات التواصل
ً
االجتماعي ،ذ لــك األ مــر ا لــذي ال قــى تفاعال من عــدد من
ً
المهتمين كذلك ،ومازلت أعتقد أن خبرا كهذا يجب أال
يمر مرور الكرام البتة.
وحقيقة األ مــر أن الموضوع لــم يغب عــن ذهني أنا
ً
أي ـض ــا ،وك ـنــت أتــاب ـعــه ف ــي ال ـص ـحــافــة الـعــالـمـيــة وهــي
تـتـنــاقــل خـبــر م ـبــاركــة م ـشــروع (ثــورن ـتــن) الٕن ـت ــاج غــاز
ال ـه ـيــدروج ـيــن ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ،ذل ــك م ـمــا جـعـلـنــي أرب ــط
ا لـمـســأ لــة مــع تـنـبــؤ مسقبلي ح ــول ا لـطــا قــة ا لـمـتـجــددة
وقرب انتهاء زمن الوقود األحفوري كذلك.
منذ عام  2009وأنا -على مستوى شخصي ومهني
كذلك -أحاول أن أرفع الوعي فيما يخص إنتاج الوقود
من ديزيل وجازولين وغيرهما والطاقة من النفايات
الصلبة ،وال سيما إنتاج النفط المصنع من تقنيات
الهدرجة ،أي بصريح العبارة إنتاج نفط نظيف عالي
ا ل ـجــودة دون ا لـحــا جــة للحفر والتنقيب عـنــه و مــن ثم
تكريره.
تلك التقنيات التي دائما ما كانت تواجه االنتقادات
الـصــريـحــة ن ـظــرا لـحــاجـتـهــا إل ــى الـتـكـلـفــة الـعــالـيــة في
الـتـشـغـيــل ،ع ــاوة عـلــى كـلـفــة غ ــاز ال ـه ـيــدروج ـيــن ،رغــم
عدم تماشي هذا مع الكويت نظرا لعوامل عدة خارج
نطاق هذا المقال ،واآلن وقد وصلنا إلى مرحلة تدشين
المصانع إلنتاج هذا األخير (الهيدروجين) من لقيم
ً
م ـت ـجــدد كــال ـن ـفــايــة ،أص ـب ـحــت ال ـم ـســألــة بـسـيـطــة ج ــدا،
فالهيدروجين الذي يعمد لتشغيل مثل تلك العمليات
الصناعية الثقيلة هو اآلن متوافر ،ويمكنه أن يربط
ٓ
مثل تلك المنشات الصناعية بطريقة متكاملة ليصبح
النفط األحفوري عبارة عن "كوكتيل طبقات" من المواد
الكيميائية وا لـغــاز وا لـمــاء المصاحب دون أي ز بــون
يــرغــب فــي ش ــرائ ــه ،وال ـطــامــة ال ـك ـبــرى هــو مــا يــواجـهــه
ال ـش ــاب ال ـكــوي ـتــي الـمـتـخـصــص م ــن عـقـلـيــات بـتــرولـيــة
وعلمية بعد طرح مثل هذا الكالم (إال من رحم ربي)!!
أتمنى مع دخولنا ها هنا في الكويت مرحلة "العهد
ا ل ـج ــد ي ــد" أن ن ـس ـتــدرك حــاجـتـنــا ا ل ـمــا ســة ل ـت ـنــوع سلة
الطاقة لدينا ،وأن طرقنا التقليدية في إدارة مواردنا
قد أ كــل عليها ا لــز مــان و شــرب شيئا أفضل من عصير
ً
الكوكتيل الذي دائما ما نتشدق ونتلذذ به.
على الهامش:
إال ر س ــول ا لـلــه ( صـلــى ا لـلــه عليه و س ـلــم) و مــن بعد
المقاطعة للمنتجات ا لـمـتــوا فــرة على أر فــف األ ســواق
التموينية (مدفوعة الثمن) ،آن أوان المقاطعة الحقيقية
للقادم من سلع يتم توريدها من هناك.
هامش أخير:
حسابي في المنصة الفالنية والعالنية تم (تهكيره)!
حجة من ال حجة له.

إريك بوزنر*

راج بيرسود*

هل اقتربت األزمة الدستورية في أميركا التي طال انتظارها؟

ترامب وسيكولوجية المناظرة الفجة

ُ
منذ انتخاب دونــالــد تــرامــب فــي عــام  ،2016أم ِـطـر األكاديميون
الـقــانــونـيــون مــن أمـثــالــي بــوابــل مــن رســائــل الـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي من
صحافيين يسألون ما إذا كانت الواليات المتحدة تمر "بأزمة دستورية"
أو تتجه نحوها ،كانت أغلب هذه االستفسارات مدفوعة بإصرار الرئيس
على خرق القواعد ،بما في ذلك تدخله في تحقيقات المستشار الخاص
روبرت مولر في التدخل الروسي في االنتخابات ،وهجماته اللفظية
على الصحافيين والقضاة ،وجهوده إلطالق تحقيقات ضد خصومه
السياسيين.
الواقع أن األزمة الدستورية ،المفهومة على الوجه الصحيح على
أنها نقطة تحول قد تؤدي إلى انهيار أو تحول النظام ،لم تحدث حقا.
لكن مثل هذه األزمة تبدو اآلن مرجحة على نحو متزايد .أنا ال أتحدث
عن االنتخابات ،بل أشير إلى أزمة قد تحدث حتى لو خسر ترامب ،فقد
تنشأ هذه األزمــة من التوتر الذي ظل قائما طوال التاريخ األميركي:
على وجــه التحديد ،التوتر بين المحاكم ونـظــام ديمقراطي يعطي
سلطة مطلقة للشعب.
شهد الـتــاريــخ األمـيــركــي أزمتين دستوريتين ،وكــل منهما كانت
صـدام بين المحكمة العليا ومسؤولين منتخبين مدعومين
تنطوي على ِ
بالرأي العام .بدأت األولى بقضية دريد سكوت ضد ساندفورد الشائنة
في عام  ،1857وفي هذه القضية ،قضت المحكمة العليا بأن األميركيين
من أصل إفريقي ليسوا من مواطني الواليات المتحدة ،وأن تسوية
ميسوري لعام  ،1820التي أبعدت شبح الحرب األهلية بتقديم صيغة
لتقسيم األراضــي بين واليــات العبيد والواليات التي حررت العبيد،
كانت غير دستورية.
أدى قــرار المحكمة إلــى تأجيج التوترات بين الشمال والجنوب،
وساهم في انــدالع الحرب األهلية .جزئيا من خالل عرقلة مسار إلى
التسوية ،ودامت األزمة الدستورية التي أعقبت ذلك عشر سنوات بعد
أن وضعت الحرب األهلية أوزارها ،مع استمرار المحكمة في تقويض
التشريعات والتعديالت الدستورية التي حاولت توفير الحماية للعبيد
المحررينَ ،ومع انتقام الكونغرس بتجريد المحكمة العليا من الوالية
َّ
القضائية ،وأك َـد القرار النهائي على إلغاء العبودية واتحاد الواليات،
لكنه حافظ على نظام الفصل العنصري في الجنوب.
حدثت األزمــة الثانية في ثالثينيات القرن العشرين ،عندما ألغت
المحكمة العليا قوانين الصفقة الجديدة التي كــان المقصود منها
معالجة حالة الطوارئ االقتصادية في زمن أزمة الكساد األعظم ،وفي
عام  ،1937بعد فوز انتخابي ساحق ،اقترح الرئيس فرانكلين ديالنو
روزفلت تشريعا يسمح بتعبئة المحكمة العليا بالقضاة المؤيدين
للصفقة الجديدة ،وعلى الرغم من رفــض مشروع القانون ،تراجعت
المحكمة ،فتخلت عن معارضتها للتنظيم االقتصادي ،وحتى بعد أن
تمكن روزفلت من شغل المقاعد الشاغرة وتأمين أغلبية متعاطفة ،ظلت
المحكمة مذعورة عشرين عاما أخرى.
في ضوء التقلبات السياسية المتصاعدة اليوم ،ال أحد يستطيع أن
يجزم على وجه التحديد بالهيئة التي قد تبدو عليها األزمة الدستورية
المقبلة؛ غير أن الخطوط العريضة بدأت تتضح ،كما حدث في سباقات
سابقة ،استولى اليمين على المحكمة العليا ،لكنه خسر معركة الفوز
بتأييد الــرأي الـعــام ،ومنذ ثمانينيات القرن العشرين ،أدت األحكام
المحافظة على نحو متزايد إلى تقييد التنظيمات االقتصادية الوطنية-
مرددة صدى النهج الذي فقد مصداقيته والذي تبنته المحكمة قبل
عام  1937-وأوجدت الحق الفردي في حيازة السالح ،وعززت الحقوق
الدينية ،وألغت القيود المفروضة على تمويل الحمالت االنتخابية،
وأضعفت تدابير حماية األقليات ال ِـعـرقية ،وقلصت حقوق اإلجهاض.
على اليسار ،كان السخط على المحكمة يختمر منذ الثمانينيات ،لكن
في السنوات األخيرة أدى تطوران إلى دفع الغضب إلى نقطة الغليان:
أوال ،جرى تعريض قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير) ،اإلنجاز
التدريجي المهم الــذي تحقق على مــدار السنوات العشرين األخيرة،
لخطر جسيم .أقرت المحكمة العليا القانون بالكاد في عام  ،2012ومنذ
ذلك الحين تعرض لضربات من ِق َـبـل مجموعة متنوعة من التحديات
القانونية في المحاكم األدنى ،وإذا استمرت المحكمة العليا في إصدار
المزيد من األحكام المعاكسة ضد قانون الرعاية الميسرة ،فستحيط

زوايا ورؤى

الشكوك ليس بقانون الرعاية الميسرة فقط ،بل أيضا بــأي تشريع
تقدمي طموح.
ثانيا ،لم يعد الديمقراطيون يثقون بالتزام الحزب الجمهوري باللعب
وفقا للقواعد عندما يتعلق األمر بالتعيينات القضائية ،نظرا لتحول
اتجاه الحزب الجمهوري في ما يتصل بتعيينات المحكمة العليا ،بعد
أن رفضت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حتى عقد جلسات
استماع لمرشح الرئيس باراك أوباما للمحكمة العليا ،ميريك غارالند،
في عام  ،2016متعللة باقتراب موعد االنتخابات الرئاسية ،نراها اآلن
تهرع إلى عقد جلسات التأكيد لتعيين إيمي كوني باريت ،مرشحة
ترامب ،قبل أقل من شهر من االنتخابات التالية.
الواقع أن سوء النوايا هذا ،إلى جانب سوء حظ أحاط بتوقيت وجود
مناصب شاغرة في المحكمة العليا ،يضمنان وجود أغلبية محافظة
في المحكمة قادرة على عرقلة التشريعات الديمقراطية طوال السنوات
األربع المقبلة على األقل ،وربما لفترة أطول كثيرا.
كانت هذه التركيبة التي تجمع بين محكمة عليا يمينية ونوايا
سيئة من جانب الحزب الجمهوري سببا في تشجيع الديمقراطيين
على ممارسة "شكل من أشكال اللعب الخشن" .يرى كثيرون على اليسار
أن خصم ترامب ،جو بايدن ،يجب أن يلتزم بـ"تعبئة المحكمة" في حال
انتخابه ،وهذا يعني زيادة عدد المقاعد -من تسعة إلى ثالثة عشرة
في األرجح -حتى يصبح من الممكن تعيين أربعة قضاة آخرين لخلق
أغلبية  7إلى  6أكثر دعما لألجندة الليبرالية.
لــن نبالغ مهما أكــدنــا على أهمية هــذا االق ـتــراح .لقد انتهت خطة
روزفلت لتعبئة المحكمة إلى هزيمة مدمرة وتسببت في إحداث أضرار
سياسية دائمة لرئاسته ،وإن السعي إلى تعبئة المحكمة باألنصار
ممارسة راديكالية ،والتكتيك المفضل لدى الحكام المستبدين ،وال تزال
المحكمة العليا تتمتع بشعبية نسبية بين عامة الناس ،ومع ذلك ،لم
يكن بايدن ،على الرغم من غرائزه المعتدلة ،قادرا على التخلص من هذه
الفكرة ،متأثرا بال شك بالقلق إزاء ردة الفعل المعاكسة من ِق َـبل جناح
اليسار في الحزب الديمقراطي.
لكن مشكلة بايدن ليست مع اليسار؛ بل هي مــع ،أو ستكون مع،
المحكمة ،فقد ركزت حملته بشكل متزايد على الرعاية الصحية الواعدة
واالستجابة األقوى للجائحة ،وهما مجاالن أظهر القضاة المحافظون
قــدرا كبيرا من العداء في التعامل معهما ،وعلى هذا فــإذا فاز بايدن
في االنتخابات وحصل على األغلبية في كل من المجلسين -وهو ما
سيحتاج إليه لتنفيذ أي خطة لتعبئة المحكمة -فسيواجه معضلة،
فإذا حاول تعبئة المحكمة بأنصاره ،فإنه بذلك يجازف بخسارة دعم
الديمقراطيين المعتدلين ،وتعميق االستقطاب السياسي ،وإلحاق
الضرر بمكانة المحكمة في نظر عامة الناس ،لكنه إذا لم يفعل ،فقد
يصبح عاجزا سياسيا.
حتى روزفلت كان يشعر بحرج شديد في وصف مشروع قانونه
بخطة تعبئة المحكمة ،وبدال من ذلك ،ادعى أن القضاة المتقدمين في
السن في مختلف قطاعات القضاء الفدرالي يجب تكميلهم بزمرة من
القضاة األحدث سنا ،ومن الواضح أن بايدن ،الذي ال يقترب حتى من
شعبية روزفلت ،ليس لديه خيارات جيدة سوى األمــل في أن ُيـظ ِـهـر
القضاة المحافظون في المحكمة حسا راشــدا فيخففون من عدائهم
للتشريعات الشعبية واإلجراءات الحكومية.
حتى وقتنا هذا ،أظهر رئيس القضاة جون روبرتس أن هذا في حكم
الممكن ،ولكن مع إضافة باريت إلى المحكمة ،ربما يجد روبرت نفسه
ضمن األقلية ،وإذا انضم باريت إلى المحافظين المتشددين األربعة
اآلخرين في نقض إرادة حكومة منتخبة ديمقراطيا ،فقد يستغرق حل
األزمة الدستورية الناجمة عن ذلك سنوات وسنوات.
* أستاذ في جامعة شيكاغو ،وأحدث مؤلفاته كتاب "دليل زعيم
الدهماء :المعركة من أجل الديمقراطية األميركية من المؤسسين إلى
ترامب".
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

وجدت األبحاث النفسية التي تستند
إلى تجارب علمية أن الناس يقيمون
أولئك األكثر ميال إلى المقاطعة على
أنهم أكثر اقتدارا ،وثقة ،وهيمنة،
وإقناعا ،لكن هذا ليس بال مقابل،
َ
ألن المقاطعين ُيـنـظـر إليهم عادة
أيضا على أنهم أقل جاذبية وإثارة
لإلعجاب.
ل ـج ــأت ال ـل ـج ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـم ـنــاظــرات
الــرئــاسـيــة إلــى إغ ــاق مـيـكــروفــونــي الرئيس
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب وم ـن ــاف ـس ــه ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
ج ــو ب ــاي ــدن خـ ــال أج ـ ــزاء م ــن مــواجـهـتـهـمــا
الـثــانـيــة واألخـ ـي ــرة ال ـمــذاعــة تـلـفــزيــونـيــا في
الثاني والعشرين من أكتوبر ،من أجــل منع
المرشحين من مقاطعة أحدهما اآلخر .جاء
قرار اللجنة في أعقاب ردود فعل جماهيرية
سلبية واسعة النطاق على مقاطعات ترامب
الـمـتـكــررة فــي الـمـنــاظــرة األولـ ــى ال ـتــي جــرت
بينهما في التاسع والعشرين من سبتمبر.
ولكن وراء تكتيك المعارضة والمقاطعة
هذا تكمن سيكولوجية مستترة قوية ،فهل من
المحتمل أن يكون هذان الرجالن المتمرسان
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـحـ ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة-
وخصوصا تــرامــب -استخدما هــذا التكتيك
لمصلحتهما فــي مـحــاو لــة للظهور بمظهر
أكثر هيمنة وحزما؟
ال ــواق ــع أن اضـ ـط ــرار مـنـظـمــي ال ـم ـنــاظــرة
إل ــى الـبـحــث عــن حــل تـكـنــولــوجــي يـقـتــرح أن
ال ـم ـقــاط ـعــة ق ــد ت ـك ــون تـكـتـيـكــا أك ـث ــر فـعــالـيــة
مما يتصور كثيرون ،وربما يدعو الخبراء
االستراتيجيون السياسيون والنفسيون في
الحملتين بشكل متزايد إلى استخدامها
كلتا
َ َ
كسالح خـطابي .تــرى ما الــذي يعرفونه وال
نعرفه نحن؟
وجدت األبحاث النفسية التي تستند إلى
تجارب علمية أن الناس يقيمون أولئك األكثر
ميال إلــى المقاطعة على أنهم أكثر اقـتــدارا،
وثـقــة ،وهيمنة ،وإقـنــاعــا ،لكن هــذا ليس بال
َ
مـقــا بــل ،ألن المقاطعين ُيـنـظـر إ لـيـهــم عــادة
أيضا على أنهم أقل جاذبية وإثارة لإلعجاب.
ف ــي خ ـضــم ال ـج ــائ ـح ــة ،ق ــد ي ـف ـضــل بعض
الناخبين المرشح األكثر هيمنة وربما األقل
اهتماما بمدى كونه محبوبا ،وعلى هذا فإن
العواقب النفسية المترتبة على المقاطعة قد
َ
تكون إيجابية (عندما ُيـنـظـر إليها على أنها
َدليل على الـحــزم) أو سلبية (عندما تعتبر
َّ
فـظـة) .وما يثير االهتمام أن الباحثين وجدوا
أن هذا يصدق بشكل خاص على المقاطعات
من ِق َـبـل إناث.
وجدت بعض األبحاث أن الرجال يقاطعون
(وخ ــاص ــة بــأســال ـيــب اق ـت ـحــام ـيــة) أك ـث ــر من
النساء ،وتشير دراسات أخرى إلى أن النساء
يتعرضن للمقاطعة أكـثــر مــن ال ــرج ــال ،وأن

الرجال يقاطعون النساء أكثر بقدر كبير من
مقاطعتهم لرجال آخرين ،لكن الكثير يعتمد
على الطبيعة الدقيقة للمقاطعة وتوقيتها.
واألشـ ـك ــال الـمـخـتـلـفــة م ــن الـمـقــاطـعــة لها
تــأث ـيــرات م ـت ـفــاوتــة ،فــالـمـقــاطـعــات العميقة
و"االق ـت ـح ــام ـي ــة" ت ـح ــاول تـغـيـيــر ال ـمــوضــوع
وتنطوي
وتمنع الشخص اآلخر من التحدثَ ،
"المقاطعات المتداخلة" على شخص ُيـقـاطـع
عندما يـبــدو شخص آخــر وكــأنــه اقـتــرب من
نـهــايــة تـحــديــد أو إث ـب ــات نـقـطــة م ــا ،وهـنــاك
حتى ما يسمى المقاطعات الصامتة ،عندما
ينسى شخص ما ،على سبيل المثال ،الكلمة
التي يبحث عنها للحظة ،أو يتوقف مؤقتا
للعثور عـلــى ا لـعـبــارة الصحيحة ،فيتدخل
ـخـصم لتذكيره بها ،لكنه بعد ذلك يستولى
ال ِ
على المحادثة.
َو َج ـ ـ ـ َـدت تـجــربــة حــديـثــة ف ــي ع ـلــم الـنـفــس
ت ـب ـح ــث فـ ــي ت ــأثـ ـي ــرات أنـ ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
الـ ـمـ ـق ــاطـ ـع ــةَ ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـث ـي ــر ل ـل ــده ـش ــة،
أن ال ـج ـم ـه ــور قـ ـ ـ ـ َّـي ـ ــم م ــا ي ـس ـمــى م ـقــاط ـعــات
"الـ ـمـ ـع ــارض ــة" (ربـ ـم ــا الـ ـن ــوع األكـ ـث ــر ب ـ ــروزا
فــي الـمـنــاظــرة األولـ ــى بـيــن تــرامــب وبــايــدن)
بشكل أ كـثــر إيجابية مــن مقاطعات "تغيير
الموضوع" ،واستمر هــذا التقييم اإليجابي
حتى مع المقاطعات الشديدة الفظاظة.
أحد التفسيرات المحتملة لهذا االكتشاف،
وف ـقــا لـمــؤلـفــي الـ ــدراسـ ــة ،ه ــو أن مـقــاطـعــات
"المعارضة" تشير على األقل إلى ارتباط قوي
بالقضية محل المناظرة ،وال تعني بالضرورة
قوطـع كمثل
التجاهل ذاتــه للمتحدث الــذي
ِ
مقاطعات "تغيير الموضوع" .بعبارة أخرى،
يبدو أن هناك طرقا للمقاطعة تبدو مبررة.
ولـكــن كتكتيك تـفــاوضــي حـيــث يتلخص
الهدف في إلحاق الهزيمة بالخصم خطابيا،
نجد أن سلوك المقاطعة مدفوع بسيكولوجية
مستترة قــويــة .على سبيل المثال ،إذا كنت
تعلم أن خصمك يميل إ لــى المقاطعة وأ نــه
يبحث دائما عن الفرصة لالستيالء على دورك
في الحديث ،فربما تتكلم بسرعة أكبر مما
كنت لتفعل عــادة .وربما يدفعك الخوف من
إعطاء الفرصة لمقاطعة "صامتة" إلى منطقة
تـخاطبية غير مــأ لــو فــة فيجعلك تتلعثم أو
تخطئ في الكالم ،مما يسفر عن هفوة كالمية
يستطيع خصمك أن يستغلها.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،إذا أدركـ ــت أن خصمك
يـقــاطـعــك وي ـك ـســب وق ـتــا لـلـحــديــث أك ـثــر من
المسموح له به ،فربما تجد نفسك مدفوعا
إلــى ال ــرد بالمثل ،ولـكــن إذا كنت أقــل مهارة
فــي الـمـقــاطـعــة ،فــربـمــا يـكــون توقيتك رديـئــا
و قــد ينعكس اختيارك للفرصة آنئذ بشكل
سيئ عليك ،فيبدو األمر وكأنك أنت الشخص
الفظ الغليظ.
حتى أن هـنــاك تكتيكا للمقاطعة يتمثل
في إعــان موافقتك على حديث مناظرك .قد
يتفاجأ المتحدث اآلخر لموافقتك على كالمه
إلــى الـحــد ال ــذي يجعله يتوقف مؤقتا ،مما
يعطيك الفرصة لتوضيح أن ما وافقت عليه
ليس ما كان يأمله .إذا لم يسمح لك المتحدث

اآلخر بفرصة التحدث عندما تؤكد أنك توافق
اآلن فــإن هــذا يجعله يـبــدو وكــأنــه الشخص
الذي يبحث عن الصراع والمواجهة.
ق ــد ال ت ـظ ـهــر الـ ـق ــوة ال ـن ـف ـس ـيــة الـحـقـيـقـيــة
للمقاطعة حـتــى فــي الـمـنــاظــرات الــرئــاسـيــة،
لكنها تكمن بــدال مــن ذلــك فــي الطريقة التي
تعطل بها أنماط تفكير المرشح اآلخر ،وهنا
يكمن الخطر الحقيقي :فالمقاطعات تنجح من
خالل منعك من التفكير بوضوح.
لكن المقاطعة تشتمل على جانب آخر أكثر
دقــة ورب ـمــا أكـثــر عـمـقــا :فـهــي أيـضــا تؤسس
لعالقات القوة بين شخصين في حوار ،ربما
حتى على مستوى الالوعي .من المعروف أن
األعلى مرتبة في التسلسل الهرمي -ولنقل في
المكتب -يميلون إلى مقاطعة التابعين أكثر
من العكس ،وقد يحرص بعض األشخاص،
وخصوصا أولئك األكثر اهتماما بالقوة ،على
السماح بمستويات من المقاطعة لتحديد من
يمكنهم السيطرة عليه ومن ال يمكنهم.
وجـ ــدت ب ـعــض األبـ ـح ــاث ال ـحــدي ـثــة أن ما
يسمى بالسيكوباتي "دون السريري" (ربما
الشخص ال ــذي يــديــر المنظمات اإلجــرامـيــة
لكنه ال يسطو شخصيا على البنوك) ،يميل
َ
إلى اكتشاف من قـاط َـعـه بدرجة أكبر ،فيظهر
نتيجة لهذا وكأنه أصبح أقل اهتماما بعالقة
استغاللية محتملة فــي المستقبل .بعبارة
أخــرى ،إذا قاطعت أحد السيكوباتيين على
نـحــو أكـثــر مـمــا تـعــود عليه أث ـنــاء محاولته
تــوض ـيــح وج ـه ــة ن ـظــر م ــا ،ف ــإن ــه س ــرع ــان ما
يالحظ ذلك ويستنتج أنه قد يكون أقل قدرة
على التالعب بك أو استغاللك ،فينتقل إلى
أهداف أخرى.
وعلى هذا ،فعندما قاطع ترامب منافسه
بــايــدن فــي المناظرتين ،فــإن مــا كــان يجري
تحت السطح لم يكن مجرد فظاظة بسيطة
أو ِغـلظة.
* طبيب نفسي مقيم في لندن ،وهو
المؤلف المشارك ،مع بيتر بروجن لكتاب
"دليل رجل الشارع المخضرم إلى الحصول
على أفضل رعاية للصحة النفسية".
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق
مع «الجريدة»

اللجنة األميركية
للمناظرات الرئاسية
لجأت إلى إغالق
ميكروفوني ترامب
ومنافسه بايدن خالل
أجزاء من مواجهتهما
الثانية

ةديرجلا

•
العدد  / 4567الخميس  29أكتوبر 2020م  12 /ربيع األول 1442هـ

10

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٤٤٢

٤.٣٣١

٦.٠٠٣

2.٥٢٣ 2.٧٨٦ 3.٢٧٠

تقرير اقتصادي

في اإلصالح االقتصادي ...هل سمعتم بمعجزة رواندا؟
اإلفريقية»
القارة
«سنغافورة
إلى
األهلية
الحرب
مزقتها
بالد
من
قفزت
•
ً
ً
• اإلدارة الجادة القائمة على برامج سياسية واقتصادية تنتج تحوال تنمويا نحو األفضل

مهما توسع الشرح في
تفصيل معجزة رواندا
االقتصادية ،فإن مرجع النجاح
يعود إلى اإلدارة الحصيفة،
التي تولت البالد منذ عام
.2000

تعتبر جمهورية روان ــدا قصة تحول اقتصادي
فريدة في عالم اليوم ،باعتبارها أمثولة نجاح تجاوز
فيها البلد الواقع بمنطقة البحيرات العظمى اإلفريقية
ظروف الحرب األهلية واإلبادة الجماعية والمجاعة،
إلى تحقيق مستويات مبهرة من النمو االقتصادي
ُ
وتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع نصيب
الفرد من الدخل السنوي ،حتى بات يطلق عليها لقب
سنغافوره القارة السوداء.
ففي مطلع التسعينيات ،كانت رواندا حديث العالم،
بسبب حربها األهلية المدمرة بين قبيلتي الهوتو
والتوتسي ،والتي أدت إلى انهيار مختلف الخدمات
واالنشطة ،ففقدت البالد نحو  80في المئة من إنتاجها
الزراعي ،وحظي  10في المئة فقط من السكان بخدمات
الكهرباء ،وانحدر األمــن الغذائي بما يقارب  70في
المئة ،وتــدهــورت قيمة الفرنك الــروانــدي مع دخول
ً
البلد اإلفريقي في مستويات تضخم جامحة ،فضال
عن آثار أخرى بالغة الخطورة في المجتمع ،كتوقف
التعليم ،والقتل على الهوية.

رواندا الجديدة
ً
غير أن روانــدا اليوم مختلفة تماما عن تلك التي
كــانــت فــي مطلع التسعينيات ،فـقــد نجحت فــي أن
تضاعف ناتجها المحلي ،وهــي دولــة شبه عديمة

الـمــوارد الطبيعية ،بواقع  8مــرات ،مقارنة بسنوات
الحرب األهلية ،ليناهز  9مليارات دوالر ،وسجلت
البالد منذ عــام  2000الــى  2016اعلى مستوى نمو
اقتصادي في الـقــارة ال ـســوداء ،بما ال يقل عن  7في
المئة سنويا ،وتراجع معدل الفقر في رواندا من %60
إلى  ،%32ونسبة األمية من  %55إلى  ،%20وارتفع
ً
ً
متوسط عمر اإلنسان فيها من  44عاما إلى  68عاما،
حسب بيانات عــام  ،2018كما أن لــدى روان ــدا أكبر
منشأة للطاقة الشمسية في جنوب الصحراء اإلفريقية.

إصالحات
كذلك رفعت سياسات االصالح الزراعي والقروض
الميسرة للمزارعين إنتاج البالد من القهوة ،الذي
توقف تقريبا إبان الحرب االهلية ،ليصل الى االسواق
االوروبية ،وباتت القهوة الرواندية سلعة مفضلة في
اسواق البن الدولية ،خصوصا االوروبية ،كما تحولت
ً
العاصمة كيغالي لواحدة من اكثر مدن العالم أمنا
ونظافة ،لتشكل مدخوال سياحيا لميزانيتها ،فالبالد
التي كانت طاردة ألهلها في مطلع التسعينيات باتت
تستقبل سنويا ،قبل أزمة كورونا ،ما يوازي  1.2مليون
ســائــح فــي ال ـعــام ،لــدرجــة ان العاصمة وفعالياتها
والسياحة فيها صارت تمول ميزانية البالد بما يصل
الى  49في المئة من االيــرادات ،مع تأكيد أن ميزانية

رواندا التي كانت -إبان الحرب األهلية -تعتمد كلها
مصادر التمويل األجنبية من قروض ومساعدات
على
ّ
وهبات خفضت االعتماد عليها إلى ما دون الـ  20في
ً
المئة .وأخيرا أطلقت رواندا أول قمر صناعي ،في إطار
مشروع لتحديث وتطوير شبكة اإلنترنت ،وفي إطار
السعي لتكون روان ــدا مركزا لالبتكار التكنولوجي
في إفريقيا.

إنها اإلدارة
ويبقى السؤال األساسي :كيف تمكنت دولة مزقتها
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة أن تـتـحــول ل ـن ـمــوذج ف ــي اإلص ــاح
االقتصادي بأقل من  25سنة؟
ومهما توسع الشرح في تفصيل معجزة روانــدا
االقـتـصــاديــة ،فــإن مــرجــع الـنـجــاح يـعــود الــى االدارة
الحصيفة التي تولت البالد منذ عــام  2000بقيادة
بول كاغامي ،وهو من اقلية التوتسي ،فأطلق برنامجا
وط ـن ـيــا ي ـق ــوم أوال ع ـلــى مـ ـش ــروع س ـيــاســي يحقق
المصالحة بين القوميات المتحاربة وتوحيد الشعب
وإصالح المؤسسات ،ال سيما القضاء ،وإنجاز دستور
جديد ،وإلغاء المسميات العرقية كالهوتو والتوتسي
في التعامالت الرسمية ،وتجريم استخدام أي خطاب
ً
عرقي ،ويقوم ثانيا على مشروع اقتصادي يهدف إلى
رفع مستوى الدخل ،وتقليل االعتماد على المعونات

مكاسب لمؤشرات البورصة والسيولة  37مليون دينار

ّ
ارتداد تركز على األسهم القيادية وتحفظ بالشراء
●

في حين خسرت أسعار  15سهما
وبقي  10أسهم دون تغير.

ارتداد خجول
ب ـعــد  4ج ـل ـســات مـتـتــالـيــة من
الخسائر ،وبعد أن دخلت األسهم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة تـصـحـيــح
كبير مــن أعلى مستوياتها التي
ح ـق ـق ـت ـهــا ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـشـ ـه ــر ه ـ ــدأت
تعامالت البورصة أمس ،وتراجعت
سيولتها بشكل كـبـيــر ،فالسوق
كان بحاجة تصحيح بعد مكاسب
كبيرة سانده وساعده كثيرا سلوك
المتداولين األجانب الذين تتماشى
ت ـ ــداوالتـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــع أداء األس ـ ـ ـ ــواق
الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي سلكت سلوكها

الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ق ـب ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األمـيــركـيــة ،حيث الــايـقـيــن ،وهو
م ــا ال ت ـح ـبــذه األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة،
وبــالـتــالــي عمليات بيع وتـخــارج
وانتظار ،وهو ما حصل في السوق
الكويتي خالل الفترة السابقة وقبل
ال ــدخ ــول ف ــي ال ـخ ـط ــوات األخ ـيــرة
للتصويت على الرئيس األميركي
الـجــديــد ،وال ــذي سيشكل مفترقا
ك ـب ـي ــرا فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـعــال ـمــي
وأسعار النفط ،حيث بدأ الرئيس
الحالي ترامب بحرب تجارية مع
الصين ومستمر فيها بال هوادة،
وب ــاي ــدن ال ــذي يـعــول عليه كثيرا
ب ـت ـهــدئــة األوضـ ـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
العالمية.
إذن استقرت حالة البيع على

األسهم القيادية ،وواجهتها طلبات
شــراء على اسهم الوطني وبيتك
وأجيليتي واألهـلــي المتحد ،في
حين تراجعت أسهم زين وهيومن
سوفت والبورصة بنسب محدودة
لتبني مؤشرات البورصة سلسلة
األحمر الطويلة بانتظار أسبوع
حافل باالستحقاقات ،سواء نتائج
أعمال شركات محلية أو انتخابات
أميركية وتغيرات كبيرة بأسعار
النفط والمؤشرات العالمية خالل
الفترة القادمة وتحديد اتجاه
وفترة تعامالت أسهم مضاربية
كـثـيــرة ،ول ــم يستمر مـنـهــا ســوى
سهم التعمير الذي تصدر النشاط
بنمو جيد ،وحققت بعض األسهم
الـنـشـيـطــة ارت ـف ــاع ــات ج ـي ــدة كــان

ال استحالة
صحيح أن مثال رواندا وحربها األهلية ال ينطبق
ً
على دول كثيرة ،ومنها دول الخليج والكويت أيضا،
لكنه يعطي دروســا على أكثر من صعيد؛ أولها انه
ال استحالة في تحقيق االصــاح االقتصادي مهما
كانت الظروف سيئة واالوضاع غير مواتية ،فالبالد
الممزقة بالحرب األهلية حققت المستحيل في سنوات
قليلة ،وثانيها ان االدارة الجادة القائمة على البرامج
الواضحة في السياسة واالقتصاد البد أن تنتج تحوال
تنمويا نحو االفضل ،وهذا بالضبط ما ينقص دول
الخليج ،التي تتهاون في إصالح المؤسسات وتضع
الخطط االستراتيجية غير الواضحة ،أو محدودة
الواقعية ،لتبني عليها آمال المستقبل ،وهذه أمور لها
ضريبتها على المدى المتوسط ...فاألمثلة في العالم
كالدروس التي تعطينا مالمح لكيفية إيجاد العالج
ألمراضنا المزمنة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

مركز سلطان :انتهاء المرحلة الثانية
من خطة العودة إلى الربحية
شملت عملية تخفيض رأس المال المدفوع بنسبة %50

علي العنزي

ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت أخيرا ،بعد سلسلة طويلة
من الخسائر امتدت لـ  4جلسات
ل ـهــذا األسـ ـب ــوع ،وم ــا سبقها من
تراجعات خالل  3أسابيع متتالية،
وح ـق ـق ــت م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة،
أمـ ــس ،م ـكــاســب مـ ـح ــدودة بلغت
 0.3فــي المئة للمؤشر الـعــام ،أي
 16.05نقطة ،ليقفل على مستوى
 5442.99نقطة بسيولة متراجعة
كثيرا قياسا على معدالت الشهر،
وبما انها الجلسة األخـيــرة لهذا
ال ـش ـه ــر ت ــوق ـف ــت س ـيــول ـت ـهــا عـنــد
 37مليون ديـنــار تــداولــت 189.7
مليون سهم عبر  10491صفقة،
وتم تداول  131سهما ،ربح منها
 58وخسر  ،43فيما ثبت  30دون
ت ـغ ـي ــر ،وسـ ـج ــل م ــؤش ــر ال ـس ــوق
األول ن ـم ــوا أك ـب ــر ب ــدع ــم األس ـهــم
ال ـق ـيــاديــة األك ـب ــر وط ـن ــي وبـيـتــك
وارت ـ ـفـ ــع ب ـن ـس ـبــة  0.4ف ــي الـمـئــة
تـعــادل  24.75نقطة ،ليقفل على
مستوى  6003.99نقطة بسيولة،
متراجعة الى  31.8مليون دينار
تداولت  74مليون سهم عبر 6338
ص ـف ـقــة ،وح ـق ــق  11سـهـمــا نـمــوا
مقابل تراجع  4أسهم واستقرار 5
دون تغير ،وربــح مؤشر رئيسي
 50نسبة  0.22في المئة تساوي
 9.45نـقــاط ،ليقفل على مستوى
 4384.41نقطة بسيولة متراجعة
ه ــي األدن ـ ـ ــى خـ ــال هـ ــذا ال ـش ـهــر،
والـ ــذي انـتـهــت جـلـســاتــه بنهاية
يوم أمس ،وكانت سيولة رئيسي
 50فقط  3.8ماليين دينار تداولت
 78.9م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر 2591
صفقة ،وارتفعت أسعار  21سهما،

الخارجية وتنمية الخدمات السياحية والفندقية
والبنية التحتية ،وتحديد آليات اإلجراءات الضريبية،
وج ــذب االستثمار ،وتطوير التعليم وتكنولوجيا
المعلومات واالت ـص ــاالت ،وخـلــق طبقة وسـطــى من
أبناء الشعب قادرة على خلق الثروة والمساهمة في
تطوير اقتصاد البالد.

اب ــرزه ــا أع ـي ــان ومــدي ـنــة االع ـم ــال
ومـسـتـثـمــرون ون ــور والخليجي،
لتنتهي الجلسة خضراء متفردة
بين بقية مــؤشــرات دول مجلس
التعاون.
وت ــراجـ ـع ــت ج ـم ـيــع م ــؤش ــرات
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول "ال ـت ـع ــاون"
وبنسب واضحة كــان اكبرها في
سوق أبوظبي الــذي خسر نصف
نقطة مئوية ،وتــراجــع السعودي
بثلث نقطة ،وكذلك القطري ،بينما
استقرت أســواق عمان والبحرين
عـلــى مـكــاســب مـ ـح ــدودة ،وكــانــت
أس ـع ــار نـفــط بــرنــت ت ـت ــداول دون
مستوى  40دوالرا للبرميل للمرة
الثانية خالل  3أشهر.

أعلنت شركة مركز سلطان ،انتهاءها من عملية
تخفيض رأس الـمــال الـمــدفــوع للشركة بنسبة 50
فــي الـمـئــة .وب ـهــذه الـخـطــوة ،تـكــون الـشــركــة انتهت
مــن المرحلة الثانية مــن خطة "األس ــواق الكويتية
أولــويـتـنــا" ،وهــي خطة لـلـعــودة إلــى الربحية التي
وضعت الشركة على مسار األربــاح الثابتة لعشرة
أرباع متتالية ،من خالل إعادة تركيز أنشطة الشركة
على أسواق البيع بالتجزئة في الكويت.
وتهدف خطة "األسواق الكويتية أولويتنا" ،ذات
المراحل الثالث ،إلى إعادة هيكلة الشركة للتركيز
عـلــى تـطــويــر أس ـ ــواق مـبـيـعــات ال ـت ـجــزئــة ،وتـعــزيــز
ميزانيتها العمومية ،وتحسين األداء وزيادة التدفق
النقدي .ويتضمن جوهر هذه الخطة االلتزام بأعمال
أساسية وبصورة ثابتة في مجال التجزئة .واليوم،
بعد انتهاء مرحلتين من الخطة ،تحقق الشركة نحو
 90في المئة من إيراداتها من عملياتها في قطاع
البيع بالتجزئة ،ويمثل السوق الكويتي وحده 60
في المئة منها.
ُيــذكــر أن الشركة لديها عمليات بقطاع أســواق
البيع بالتجزئة في األردن وسلطنة عمان والبحرين.
وص ـ َّـرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز
ً
سلطان ،عصام الرفاعي ،قــائــا" :يسرني اليوم أن
ُ َ
أب ـ ِـل ــغ مـســاهـمــي ال ـشــركــة ،ب ــأن خطتنا تـسـيــر على
ُّ
المسار الصحيح ،وهــي في تقدم مستمر ومتسق
مع تطلعاتنا .إن الخطوة التي قمنا بها ،بتخفيض
رأسمال الشركة المدفوع بنسبة  50في المئة ،هي
خطوة مهمة هدفها تحصين الميزانية ،وجعلها
ً
ّ
أكـثــر مـتــانــة ،لتمكن الـشــركــة مــن النمو م ـجــددا في
المرحلة المقبلة".
وفيما يلي أبرز نتائج خطة "العودة إلى الربحية"
حتى اليوم:
● تحقيق ربحية ثابتة في عشرة أرباع متتالية.
● م ـضــاع ـفــة أداء األرب ـ ـ ــاح ق ـبــل خ ـصــم ال ـفــوائــد
والـضــرائــب واإله ــاك واالسـتـهــاك ،وذل ــك منذ بدء
خطة إعادة الهيكلة.
● تطوير النظم والممارسات التجارية المتعلقة
بــإدارة وتوافر وتوزيع وتنوع المنتجات بأسعار

تنافسية وإدخال أنظمة تقنية تحليلية إلى عمليات
الشركة التجارية.
● تطوير نظم وأجهزة إدارة المخزون وعمليات
تــوافــر المنتجات ومـسـتــويــات الـخــدمــة ،وتحسين
شروط التعاقد التجاري مع البائعين.
● زيادة في إيرادات خدمة التسوق عبر اإلنترنت
بنسبة  750في المئة.
● عقد اتفاقيات مع أفضل الموردين ،بما يضمن
رضا العمالء.
● تطوير مستوى عمليات أسواق البيع بالتجزئة،
وتـحـسـيــن تـجــربــة ال ـت ـســوق ل ــدى ال ـع ـمــاء وخــدمــة
الزبائن والمعايير التشغيلية.
● الـتـعــاقــد م ــع شــركــة ب ـيــور هــارف ـســت ،ال ــرائ ــدة
فــي الـمــزرعــة الــذكـيــة بالمنطقة ،لتوفير مجموعة
ً
متنوعة من المنتجات العضوية حصريا لعمالء
مركز سلطان.
● ال ـت ـخ ــارج م ــن االس ـت ـث ـم ــارات واألص ـ ـ ــول غير
األساسية ،بإجمالي  30مليون دينار.
● إحـ ــراز ت ـقــدم فــي خـطــة إعـ ــادة هـيـكـلــة الــديــون
البنكية بدعم من الدائنين ،وخفض الديون بقيمة
 20مليون دينار ،وخفض االلتزامات الطارئة بقيمة
 8.5ماليين.
أولــويــات خطة "الـعــودة إلــى الربحية" للمرحلة
الثالثة:
● التركيز على تجارة التجزئة وتنميتها.
● التوسع بشكل استراتيجي في متاجر البيع
بالتجزئة الجديدة.
● مواصلة برنامج تحديث/افتتاح مراكز التسوق.
● زيـ ـ ــادة ت ـطــويــر ق ـط ــاع ال ـت ـس ــوق اإلل ـك ـتــرونــي
ومنصات البيع عبر اإلنترنت.
● تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات للتحول
الرقمي.
● تقديم شركاء جدد ومنتجات وخدمات تكميلية
جديدة للزبائن.
● مــواصـلــة بـنــاء وتحسين الـعــاقــات التجارية
مع جميع أصحاب المصلحة من شركاء وموردين.

أخبار الشركات
«المنار» :استقالة «كامكو»
قــالــت شــركــة ال ـم ـنــار لـلـتـمــويــل واإلجـ ـ ــارة ،إن شــركــة كامكو
لالستثمار وممثلها بدر الغانم تقدمت باستقالتها من عضوية
مجلس ادارة الشركة ،وتمت الموافقة على طلب االستقالة اعتبارا
مــن  28اكتوبر  ،2020وسيتم اتـخــاذ اإلج ــراء ات الــازمــة بشأن
استدعاء العضو االحتياطي المنتخب بالجمعية العمومية
العادية.

« »STCتوقع عقد تأسيس «كونكت آرابيا»
وقعت شركة االتصاالت الكويتية ( )STCعقد تأسيس وإنشاء
شركة جديدة باسم «كونكت آرابيا» ،وذلك مع شركة «موبيليتي
تيليكوم الكويت».
و قــا لــت ا لـشــر كــة ،إن «موبيليتي تيليكوم» ستكون الشريك
الرئيسي ،إذ إن نسبة مساهمة االتـصــاالت الكويتية تبلغ 10
في المئة ،مشيرة الى أنها ستقوم باإلفصاح في حال تم توقيع
عقد االتفاق النهائي مع «موبيليتي تيليكوم» ،وذلك الستصدار
الترخيص النهائي الخاص بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة
االفتراضية ( ،)MVNOبحسب اإلجــراء ات ُ
المعتمدة من الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.

ُ
«المزايا» تخفض التزاماتها بسداد قرض «تابعة» بـ  6.2ماليين دينار
وافقت شركة المزايا القابضة على تخفيض التزامات التسهيالت
االئتمانية للمجموعة من خالل السداد المبكر لكل القرض القائم
على شركة تابعة في تركيا لمصلحة أحد البنوك هناك ،والممثلة
في قرض للشركة التابعة والبالغة قيمته  17.2مليون يورو (نحو
 6.2ماليين دينار).
وأوضحت الشركة أن تخفيض هذه االلتزامات سيتم عن طريق
تمويل الشركة التابعة بمبلغ  15.34مليون يورو (نحو  5.5ماليين
دينار) ،مما سينتج عنه تحرير األصول المرهونة بالشركة التابعة
وتعزيز المركز المالي ،وبذلك تصبح جميع التسهيالت االئتمانية

لمجموعة المزايا القابضة إسالمية بالكامل.
وبـيـنــت أن ال ـســداد المبكر سيترتب عليه تخفيض الـتــزامــات
التسهيالت االئتمانية للمجموعة الذي يتوقع أن يتم إدراجه في
البيانات المالية ُ
المجمعة للربع األخير من عام  ،2020بعد استيفاء
إجراءات السداد.
أشــارت إلــى أن الـســداد المبكر من شأنه توفير أعباء التمويل
الخاصة بهذا القرض ُ
والمقدرة بمبلغ  1.1مليون يورو (ما ُيقارب
 400أل ــف دي ـن ــار) ،وتخفيض مـتــوســط مـعــدل تكلفة التسهيالت
االئتمانية على مستوى المجموعة.

«الدولي» :تعيين خديري والعبدالهادي «أسيكو» تخسر  37.99مليون دينار
أفاد بنك الكويت الدولي بتعيين جاسم العبدالهادي بمنصب
المدير العام لالدارة العقارية ،وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية
من الجهات الرقابية ،اعتبارا من  1نوفمبر المقبل.
ّ
وعين البنك أيضا محمد خديري في منصب المدير العام لإلدارة
المصرفية الدولية والشركات الكبرى ،وذلك بعد أخذ الموافقات
الرسمية من الجهات الرقابية ،اعتبارا من  1نوفمبر المقبل.

تكبدت شركة اسيكو للصناعات خسائر قدرها  37.99مليون
دينار بما يعادل  115.14فلسا للسهم ،خالل الفترة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2020مـقــابــل تحقيقها خـســائــر قــدرهــا 1.3
مليون دينار بمقدار  3.96فلوس للسهم في الفترة نفسها من
العام الماضي.

«رمال» تخسر  321.5ألف دينار
بلغت خسائر شركة رمال الكويت العقارية  321.56ألف دينار
بواقع  1.05فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2020مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  617.05ألــف دينار بما
يعادل  2.02فلس للسهم في الفترة نفسها من عام .2019

«العقارات المتحدة» :تعديل عقد
تسهيالت ائتمانية بـ  103.5ماليين
وافــق مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة بالتمرير على
توقيع عقد تعديل لعقد رسمي بتسهيالت مصرفية مع أحد
البنوك المحلية ،على أن يكون إجمالي مبلغ التسهيالت المجددة
والمعدلة  103.5ماليين دينار متضمنة تسهيالت جديدة بـ 30
مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن الغرض من تجديد وتعديل التسهيالت
المصرفية هو تمديد استحقاق التسهيالت ،وتمويل استثمارات
الشركة في مشاريع التطوير القائمة وألغراض عامة للشركة.
ولفتت إلــى أنــه سيتم االفصاح عن تفاصيل هــذا العقد فور
توقيعه وتوثيقه مع البنك.
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الكويت شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين للخدمات والمبيعات الرقمية
● آل ثاني :جددنا جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق قنواتنا الرقمية لجذب العمالء
أعلنت « Ooredooالكويت» نتائجها المالية
للربع الثالث لعام  ،2020وأظهرت تحقيقها صافي
الربح العائد بواقع  5.9ماليين دينار في نهاية فترة
األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر الماضي،
معربة عن فخرها باإلنجازات المستمرة التي عززت
مكانة الشركة القوية في السوق.
وقالت « Ooredooالكويت» ،في بيان صحافي
أمــس ،إنــه «فــي حين بلغت إي ــرادات الشركة لفترة
األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2020
ً
مبلغ  155.4مليون دينار مقارنة بـ  169.7مليونا
للفترة ذاتها من سنة  ،2019فقد بلغ الدخل قبل
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
ً
 40.6مليونا لفترة األشهر التسعة المنتهية في 30
ً
سبتمبر  2020مقارنة بـ  53.1مليونا لنفس الفترة
من سنة .2019
وأضافت أنها طرحت مزايا خاصة للعاملين في
الــوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهودهم
في مكافحة األزم ــات و 5غيغابايت من البيانات
ً
المجانية يوميا ومكالمات محلية غير محدودة
لجميع عمالئها خاللة أزمة كورونا ،كما شهدت
« Ooredooالـكــويــت» زي ــادة مضاعفة فــي أع ــداد
المستخدمين للخدمات الرقمية والمبيعات الرقمية
مدعومة بتطبيق « »Ooredooسهل االستخدام.
وعــن هــذه النتائج ،قــال رئيس مجلس اإلدارة

ً
محمد آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة  Ooredooالكويت

سعود بن ناصر آل ثاني
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ،إنه «خــال هذه
الفترة التي واجهنا فيها تحديات جسيمة ،انصب
تركيزنا على ضمان استمرارية الخدمة لجميع
عمالئنا مع االستمرار في دعم موظفينا والمجتمع
بكل أطيافه من خالل توفير خدمات مبتكرة وإمكان
الوصول إلى البيانات .وأضاف آل ثاني «اننا في
الكويت أصبحنا أول شركة اتصاالت متنقلة تطلق
حلول التعلم اإللكتروني لدعم المدارس في كل
أنحاء الدولة ،وفي تونس ،قمنا بتوفير الدعم
للمستشفيات ومراكز االحتجاز من خالل توفير
إمكانيات الوصول إلــى البيانات مجانا طوال
فترة جائحة كورونا».
وأوضح أنه بالنظر إلى «أننا جددنا جهودنا
الرامية إلى التركيز على توسيع نطاق قنواتنا
الرقمية لجذب العمالء وتلبية احتياجاتهم».
وتابع «حافظنا على قاعدة عمالئنا الموحدة

أعلنت  ،Ooredooخالل اجتماع مجلس اإلدارة،
أمس األول ،تولي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني
منصب رئيس مجلس إدارة  Ooredooالكويت،
خلفا للشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.
وأع ـ ــرب الـشـيــخ س ـع ــود ،الـ ــذي يـشـغــل حاليا
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ،Ooredoo
عن تقديره للجهود المميزة التي قام بها الشيخ
محمد خالل تسلمه منصب الرئيس التنفيذي في
 Ooredooالكويت منذ عام  2014حتى أوائل العام
الحالي ،قاد خاللها الشركة نحو مسيرة حافلة
بالعديد من اإلنجازات والنجاح ،ومساهما بشكل
جذري في زيادة حصة الشركة بالسوق الكويتي،
معربا عن تقديره وثقته العالية بخبرة الشيخ
محمد ،ودوره الكبير في خطة التطوير وتعزيز
استراتيجية الشركة مستقبال.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد آل ثــانــي
يستكمل الـيــوم مسيرة النجاح الـتــي استهلها
فــي الكويت ،حيث تـنــدرج على قائمة أولوياته

بلورة االستراتيجية التطويرية للشركة ،وتفعيل
الخطط التنفيذية لألعوام المقبلة ،استنادا إلى
خبرة قوامها أكثر  16عاما في مجال االتصاالت
والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية.
وشـغــل الشيخ محمد العديد مــن المناصب
في  Ooredooمنذ انضمامه للشركة عام ،2009
آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo
الكويت ال ــذي شغله منذ عــام  ،2014كما شغل
سابقا منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo
الجزائر ،ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة  Ooredooوالرئيس التنفيذي لشركة
 Ooredooقطر منذ مارس العام الجاري ،إضافة
إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة إندوسات
.Ooredoo
والشيخ محمد بن عبدالله حاصل على شهادة
الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة
كارديف بالمملكة المتحدة ،وشهادة البكالوريوس
في المحاسبة من جامعة قطر.

محمد آل ثاني

وذك ــر أن إجـمــالــي إيـ ـ ــرادات الـشــركــة الوطنية استراتيجيتنا الرقمية وقمنا بتوسيع نطاق
القوية التي بلغت  25.3مليون عميل في نهاية
لالتصاالت المتنقلة بلغ  441.7مليون دينار خالل عرضنا لخدمات الجيل الخامس بهدف خدمة
األشهر التسعة األولى من سنة  2020مقارنة
ً
بـ  26.8مليونا للفترة ذاتها من السنة الماضية ،األشهر التسعة األولى من سنة  2020بتراجع بلغ  6قــاعــدة عمالئنا البالغة  2.4مليون عميل ،وفي
«لكن ،كما هو الحال بالنسبة لقطاع االتصاالت في المئة عما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة تونس ،ارتفعت إيراداتنا بنسبة  4في المئة لتصل
ً
المتنقلة عالميا ،تأثرت نتائجنا المالية لألشهر الماضية ،مما انعكس على الدخل قبل احتساب إلى  94.7مليون دينار لألشهر التسعة األولى من
التسعة األولى من سنة  2020بجائحة كورونا ،وما الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وكذلك سنة  2020مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية
على الــرغــم صعوبة األوض ــاع االقتصادية التي
ّأدت إليه من تباطؤ اقتصادي ّأدى بدوره إلى تفاقم على صافي الربح.
وقال «إننا في الكويت ،واصلنا االستثمار في واجنا في ظلها تحديات كبيرة».
األوضاع االقتصادية في بعض أسواق عملياتنا».
ً
وأضاف «ال يزال أداؤنا في الجزائر متأثرا
بــاألوضــاع االقتصادية الصعبة والمنافسة
السعرية الشديدة وانخفاض قيمة العملة،
إذ انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة
 4فــي الـمـئــة خ ــال الـفـتــرة ذات ـهــا مــن السنة
• انخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء الـمــاضـيــة ،وفــي فلسطين ،واصـلـنــا التركيز
• انخفضت قاعدة العمالء الموحدة بنسبة  6في المئة لتصل إلى 25.3
مليون في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020مقارنة بنسبة  13في المئة لتصل إلى  151.6مليون دينار في نهاية فترة األشهر على الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة إذ
التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2020مقارنة بـ  174.4مليون دينار لنفس مازالت جهودنا في هــذا االتجاه تعود على
بـ  26.8مليون لنفس الفترة من سنة .2019
الشركة بنتائج إيجابية ،وارتفع الدخل قبل
• تأثرت اإليرادات بالدينار الكويتي بانخفاض المبيعات في الكويت (مع الفترة من سنة .2019
• بلغ صافي الربح العائد إلــى الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة احـتـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب واالسـتـهــاك
الدعم المجاني الكبير للعمالء المحليين) وانخفاض إيــرادات «Ooredoo
ً
الجزائر» بشكل رئيسي بسبب ضعف البيئة االقتصادية وانخفاض قيمة مبلغا قدره  5.9ماليين دينار في نهاية فترة األشهر التسعة المنتهية في  30واإلطـفــاء بنسبة  19في المئة خــال األشهر
العملة ،إضافة إلى األسعار التنافسية وتأثير فيروس كورونا وما تبعه سبتمبر  2020مقارنة بـ  23.5مليون دينار لنفس الفترة من سنة  2019بسبب التسعة األولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها
من قيود تجارية على جميع العمليات .ونتيجة لذلك ،انخفضت اإليرادات االنخفاض في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء .مــن السنة الماضية ليصل إلــى  7.7ماليين
ً
• بلغت األرباح الموحدة للسهم الواحد  11.7فلسا في نهاية فترة األشهر دينار ،وفي المالديف واصلنا تطوير خدماتنا
الموحدة بنسبة  6في المئة لتصل إلى  441.7مليون دينار في نهاية فترة
ً
األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2020مقارنة بـ  470.0مليون دينار التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2020مقارنة بـ  46.9فلسا للسهم الواحد بإطالق نظام (أوريــدو سنتريبيز) وهو أحد
ح ـلــول ال ـخــدمــة الـهــاتـفـيــة الـ ـم ــدارة المقدمة
لنفس الفترة من السنة الماضية.
لنفس الفترة من سنة .2019
للمؤسسات الصغيرة».

أرقام ونتائج

نظرة على العمليات

« - Ooredooالكويت»
بـلـغــت إيـ ـ ــرادات « Ooredooال ـكــويــت» لـفـتــرة الـتـسـعــة أشـهــر
المنتهية في  30سبتمبر  2020مبلغ  155.4مليون دينار مقارنة
ً
بـ  169.7مليونا لنفس الفترة من سنة .2019
كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
ً
واإلط ـفــاء  40.6مليونا لفترة التسعة أشـهــر المنتهية فــي 30
سبتمبر وعرضت « Ooredooالكويت» مزايا خاصة للعاملين
في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهودهم في مكافحة
ً
األزمات و 5غيغابايت من البيانات المجانية يوميا ومكالمات
محلية غـيــر م ـح ــدودة لجميع عـمــائـهــا خــالــة أزم ــة كــورونــا،
كـمــا ش ـهــدت « Ooredooال ـكــويــت» زيـ ــادة مـضــاعـفــة ف ــي أع ــداد
المستخدمين للخدمات الرقمية والمبيعات الرقمية مدعومة
بتطبيق « »Ooredooسهل االستخدام.

« – Ooredooتونس»
انخفضت قاعدة عمالء « Ooredooتونس» إلى  8.8ماليين
عميل لفترة األ شـهــر التسعة المنتهية فــي  30سبتمبر 2020
مقارنة بـ  9.1ماليين عميل لنفس الفترة من سنة .2019
وارتفعت اإليرادات بنسبة  4في المئة لفترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر  2020لتصل إلى  94.7مليون دينار
ً
مقارنة ب ـ  91.5مليونا لنفس الفترة من سنة .2019
كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  41.6مليون دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في
 30سبتمبر  2020مقارنة بـ  43.7مليون دينار لنفس الفترة
من سنة .2019

« – Ooredooالجزائر»
انخفضت قاعدة عمالء « Ooredooالجزائر» إلى  12.3مليون
عميل خ ــال فـتــرة األ ش ـهــر التسعة المنتهية فــي  30سبتمبر
 2020مقارنة
بـ  13.4مليون عميل لنفس الفترة من سنة .2019
ً
وتــأثــرت األع ـمــال فــي الـجــزائــر سـلـبــا بسبب انـخـفــاض قيمة
الــديـنــار الـجــزائــري واألس ـعــار التنافسية الـشــديــدة إضــافــة إلى

البيئة االقتصادية غير الفعالة .ونتيجة لذلك ،انخفضت اإليرادات
إلى  142.1مليون دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر  2020مقارنة بـ  157.3مليون دينار لنفس الفترة من
سنة .2019
وبلغ الــدخــل قبل احتساب الفوائد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطفاء  48.5مليون دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في
 30سبتمبر  2020بانخفاض من  55.3مليون دينار لنفس الفترة
من سنة  .2019تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة  4في
المئة على أساس سنوي.

« - Ooredooفلسطين»
ارتفعت قاعدة عمالء « Ooredooفلسطين» بنسبة  3في المئة
لتصل إلى  1.3مليون عميل خالل فترة األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر .2020
وارتفعت اإليرادات بنسبة  4في المئة لتصل إلى  23.1مليون
ديـنــار لفترة األشـهــر التسعة المنتهية فــي  30سبتمبر 2020
مقارنة بـ  22.2مليون دينار لنفس الفترة من سنة .2019
وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة  19في المئة إلى  7.7ماليين
دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر من سنة
 2020مقارنة بـ  6.5ماليين دينار لنفس الفترة من سنة 2019
من خالل الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء األعمال التجارية.

« – Ooredooالمالديف»
ً
سجلت « Ooredooالمالديف» انخفاضا في اإليرادات بنسبة
 10في المئة لتصل إلى  26.3مليون دينار لفترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر  2020مقارنة بـ  29.3مليون دينار لنفس
الفترة من سنة .2019
وبلغ الــدخــل قبل احتساب الفوائد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطفاء  13.1مليون دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في
 30سبتمبر  2020مقارنة بـ  16.0مليون دينار لنفس الفترة من
سنة .2019
وتقدم « Ooredooالمالديف» اآلن خدماتها لما مجموعه 354
ألف عميل.
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ً
الراشد« :رساميل لالستثمار» بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الربحية
«عمومية» الشركة وافقت على عدم توزيع أرباح
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة رس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل
لالستثمار عقد االجتماع السنوي
الـ ـ ـع ـ ــادي ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
ل ـل ـش ــرك ــة ،والـ ـت ــي ت ـم ــت خــال ـهــا
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ت ـق ــري ــر مـجـلــس
اإلدارة للسنة المالية المنتهية في
 31مارس  ،2020وشهد االجتماع،
الـ ـ ــذي وصـ ـل ــت ن ـس ـبــة ال ـح ـضــور
فيه إلى  72.55في المئة ،موافقة
الـمـســاهـمـيــن ع ـلــى جـمـيــع بـنــود
جدول أعمال الجمعية ،وتوصية
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح
عن السنة المالية المنتهية.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـش ــرك ــة د .ف ـهــد الـ ــراشـ ــد ،خــال
االجتماع ،إن «رساميل» استمرت
فـ ــي ب ـ ــذل كـ ــل الـ ـجـ ـه ــود مـ ــن أج ــل
تحقيق الخطة المعتمدة من أجل
تـحـقـيــق ا لــر بـحـيــة لمساهميها،
رغـ ــم ال ـت ـح ــدي ــات ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تــواجــه شــركــات االس ـت ـث ـمــار ،من
خـ ــال ت ـقــديــم م ـن ـت ـجــات جــديــدة
تــوفــر عــوائــد إيـجــابـيــة للعمالء،

جانب من «العمومية»
م ـض ـي ـفــا« :رغـ ــم ص ـعــوبــة الـبـيـئــة
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـع ــام ــة واألوضـ ـ ــاع
االقتصادية الصعبة السائدة فإن
إدارة الشركة أطلقت خالل العام
الماضي مجموعة من المنتجات
االستثمارية الناجحة».
وعلى صعيد أداء الشركة خالل
العام الماضي ،أشار الراشد إلى
نـجــاح الـشــركــة فــي كــل جــديــد في
استثماراتها ،وأنها كانت تتوقع

تحقيق نقطة التعادل في السنة
المالية المنتهية فــي  31مــارس
 2020وم ــن ثــم االن ـط ــاق« ،وكـنــا
بــالـفـعــل عـلــى الـطــريــق الصحيح
حتى نهاية الربع الثالث (الربع
الرابع لعام  )2019إال أن جائحة
كورونا ،وما نتجت عنها من آثار
اقـتـصــاديــة وانـخـفــاض األس ــواق
ومستوى األعمال وحظر السفر
ف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن ال ـس ـنــة

الـ ـم ــالـ ـي ــة ،أثـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى ال ـش ــرك ــة
وأنـشـطـتـهــا واس ـت ـث ـمــارات ـهــا في
الربع الرابع ،مثل تعطل االنتهاء
مــن بعض االسـتـثـمــارات ،إضافة
إل ــى م ـخ ـص ـصــات أخـ ــرى نتجت
ع ـن ـهــا ال ـخ ـســائــر ال ـم ـح ـق ـقــة ،الــى
ج ــان ــب الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـت ــي الت ـ ــزال
تواجهها على قيم وأداء األصول
ال ـقــدي ـمــة ،مـمــا دع ــا ال ــى تجنيب
م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات إض ـ ــاف ـ ـي ـ ــة لـ ـه ــذه

االس ـت ـث ـمــارات» .وعـبــر فــي ختام
اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة عــن شـكــره للمساهمين
عـلــى د عـمـهــم المستمر لمجلس
اإلدارة واإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة
طــوال الـعــام ،والــذي يساعد على
االس ـت ـمــرار فــي ط ــرح المنتجات
الناجحة ،والذي يؤدي بالنهاية
ال ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـع ـم ــاء
والمساهمين.

البرميل الكويتي يرتفع ً15
ً
سنتا ليبلغ  39.72دوالرا
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  15سنتا ليبلغ  39.72دوالرا
ً
في تــداوالت أمس األول مقابل  39.57دوالرا في تــداوالت االثنين
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط صباح أمس ،لتفقد
معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق ،إذ عززت زيادة
مخزونات الخام األميركية وارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
في أوروبــا والــواليــات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض
وضعف الطلب على الوقود.
ً
ونزل خام برنت دوالرا إلى  40.20دوالرا للبرميل بعدما صعد
بنحو اثنين في المئة أمس.
وانخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي بأكثر من دوالر إلى
ً
 38.56دوالرا للبرميل بعد ارتفاعها  2.6في المئة أمس االول.
وكشفت بيانات معهد البترول األميركي أن مخزونات الخام
والـبـنــزيــن األمـيــركـيــة ارتـفـعــت األس ـب ــوع الـمــاضــي حـيــث سجلت
مخزونات الخام زيادة بمقدار  4.6ماليين برميل لتصل إلى نحو
 495.2مليون برميل وهــو ما يفوق بكثير توقعات محللين في
استطالع أجرته رويترز بزيادتها  1.2مليون برميل.
وسجلت الــواليــات المتحدة وروسـيــا وفــرنـســا وبـلــدان أخــرى
زي ــادات قياسية في حــاالت اإلصــابــة بفيروس كــورونــا في األيــام
الماضية وفرضت الحكومات األوروبية قيودا جديدة في محاولة
للحد من التفشي السريع للمرض.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل
يوميا فــي األسابيع المقبل وهــو مــا يضيف إلــى الضغوط على
األسعار.

ترامب يتعهد بـأفضل خطة إنعاش اقتصادية بعد االنتخابات
المؤشرات األميركية تتراجع بفعل نتائج مخيبة لآلمال وإرجاء حزمة التحفيز
وعد الرئيس األميركي دونالد ترامب بـ «أفضل»
بــرنــامــج م ـســاعــدات اقـتـصــاديــة ،بـعــد االنـتـخــابــات
ً
الرئاسية في  3نوفمبر ،متهما زعيمة الديمقراطيين
في مجلس النواب بعدم التفاوض بحسن نية.
وأمام ّ
تجمع لمئات من مناصريه في ميشيغان،
أمـ ــس األول :قـ ــال ت ــرام ــب «ع ـل ـي ـكــم االخ ـت ـي ــار بين
مشروعنا لقتل الـفـيــروس ،وم ـشــروع بــايــدن لقتل
ً
الحلم األميركي» ،مضيفا أن بايدن «يريد أن يفرض
ً
ً
إغــاقــا جــديــدا ،وه ــذه االنـتـخــابــات هــي خـيــار بين
انتعاش خارق بقيادة ترامب وكساد بقيادة بايدن».
وتابع« :بعد االنتخابات ،سنحصل على أفضل
خ ـط ــة إنـ ـع ــاش ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ألنـ ـن ــي أع ـت ـق ــد أن ـنــا
سنستعيد مـجـلــس الـ ـن ــواب» مــن الــديـمـقــراطـيـيــن،
ً
مــوض ـحــا أن «نــان ـســي بـيـلــوســي تــريــد فـقــط إنـقــاذ
ال ـمــدن وال ــوالي ــات الــديـمـقــراطـيــة الـتــي ت ــدار بشكل
ً
سيئ وتتسم باإلجرام» ،متهما إياها بعدم الرغبة
في «مساعدة الناس».
وأكـ ـ ــد ت ــرام ــب الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى ل ــوالي ــة ث ــان ـي ــة ،أن
المناقشات ستستمر ألنه يريد أن يستفيد السكان
من خطة اإلنعاش هذه.
في نهاية شهر مارس ،عندما أحدث وباء كوفيد-
ً
 19ضــررا على الصعيد االجتماعي واالقتصادي
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،صـ ــوت الــدي ـم ـقــراط ـيــون
وال ـج ـم ـه ــوري ــون ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ـلــى خطة
مساعدات هائلة بقيمة  2200مليار دوالر تضمنت
بشكل خــاص إعــانــات بطالة بقيمة  600دوالر كل
أسبوع .لكنها توقفت في نهاية يوليو الماضي.
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،تـت ـع ـثــر ال ـم ـف ــاوض ــات بين
الـطــرفـيــن بـشــأن مـنــح مـســاعــدات جــديــدة .ويعتبر
بعض االقتصاديين هذه الخطة ضرورية إلنعاش
النشاط االقتصادي.

ودخلت الحملة االنتخابية األميركية مرحلتها
الـنـهــائـيــة قـبــل أس ـبــوع ون ـيــف مــن مــوعــد االق ـتــراع
الرئاسي مع انتقال جو بايدن ودونالد ترامب إلى
واليات محسوبة عادة على الجمهوريين في مؤشر
إلى التحدي الكبير الذي يخوضه الرئيس.
ً
ومن واشنطن إلى الس فيغاس مرورا بميشيغان
ووي ـس ـكــون ـســن ون ـي ـبــراس ـكــا ،دون ــال ــد ت ــرام ــب هو
ك ــال ـع ــادة ال ـم ــرش ــح ال ـ ــذي سـيـنـظــم أك ـب ــر عـ ــدد من
التجمعات خــال النهار .أمــا خصمه الديمقراطي
فيزور فقط والية جورجيا في الجنوب المحافظ.
وباندفاع ونشاط يركز ترامب على غرب الواليات
المتحدة التي كانت مفتاح نجاحه في .2016
وأغلقت األسهم األميركية دون تغير يذكر أمس
األول ،وت ــراج ــع ال ـمــؤشــران داو جــونــز الصناعي
وسـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد ب ـ ــورز  500ب ـف ـعــل ن ـتــائــج أع ـمــال
مخيبة لآلمال وتالشي األمل في حزمة تحفيز قبل
انتخابات الرئاسة بالواليات المتحدة .لكن المؤشر
ناسداك المجمع ارتفع قبيل إعالن نتائج شركات
تكنولوجيا كبيرة.
وتــدهــورت ثقة المستثمرين بعد أن قــال البيت
األبـيــض إن اتفاقا على حــزمــة لتخفيف تداعيات
كوفيد -19قد يأتي خالل «أسابيع» ،مما يعني أنه
مــن المستبعد حــدو ثــه قبل انتخابات الثالث من
نوفمبر.
لكن ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا ارتفع مع
صعود أسهم مايكروسوفت قبيل إعالن نتائجها
المقرر في وقت الحق اليوم ،وقدمت أسهم شركات
التكنولوجيا ذات الثقل بعض ا لــد عــم لستاندرد
آند بورز.
ونــزلــت أسهم إيلي ليلي لـلــدواء بعد أن تأثرت
األرب ــاح ربــع السنوية سلبا جــراء تكاليف تطوير

عالج لمرض كوفيد 19 -وبعد تجربة على مستضد
لم تسفر عن تحسن حالة نزالء مستشفى.
وقال كيفن فالناجان ،مدير استراتيجية الدخل
ال ـث ــاب ــت لـ ــدى وي ـ ـ ــزدوم تـ ــري إنـفـسـتـمـنـتــس« ،ه ــذا
لتفادي
التراجع الذي نراه هو أكثر بقليل من تحرك ُ
المخاطرة نظرا ألن حزمة تحفيز إضافية قد نحيت
جانبا ..أشاع ذلك بعض خيبة األمل».
وب ـن ــاء ع ـلــى ب ـيــانــات غ ـيــر رس ـم ـيــة ،ت ــراج ــع داو

فقاعة كبرى ألسهم «التكنولوجيا» األميركية
قادتها يعتزمون الدفاع عن قانون يحمي شركات اإلنترنت
يعتقد المستثمر األميركي ديفيد أينهورن،
أن أس ـهــم شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا األمـيــركـيــة
تشهد فقاعة كبرى ،بعد المكاسب القوية التي
حققها القطاع في وقت سابق من هذا العام.
وقـ ــال الـمـسـتـثـمــر ف ــي شــركــة جــريــن اليــت
كابيتال خــال مــذ كــرة للمستثمرين نقلتها
وكالة بلومبرغ« :تكمن فرضيتنا األساسية،
والتي ال تزال غير مؤكدة ،في أن يوم الثاني
من سبتمبر الماضي كان يمثل الــذروة ،وأن
الفقاعة انفجرت بالفعل».
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــاد قـطــاع التكنولوجيا
مكاسب أسواق األسهم األميركية خالل العام
الحالي ،مع حقيقة أن صعود مؤشر ناسداك
بـنـسـبــة  33ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــذ األول م ــن يـنــايــر
الماضي وحتى اآلن كان بقيادة ارتفاع أسهم
َ
شركتي «زووم» و»تسال».
وأشار أينهورن إلى جنون االكتتاب العام

والتركيز الهائل للسوق في مجموعة صغيرة
من األسهم أو في قطاع واحد والتقييمات غير
العادية وأحجام التداول المدهشة في أصول
المضاربة ،كإشارة على وجود الفقاعة.
وي ـع ـتــزم ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيــون لـشــركــات
التكنولوجيا األميركية الـكـبــرى الــدفــاع عن
ق ــان ــون ف ـي ــدرال ــي يـحـمــي ش ــرك ــات اإلن ـتــرنــت
في الــواليــات المتحدة خــال جلسة استماع
للكونغرس.
ً
وأظ ـه ــرت ش ـه ــادات ُم ـع ــدة سـلـفــا لــرؤســاء
شركات «تويتر» و«فيسبوك» و»ألفابت» المالكة
لغوغل ،أنـهــم يستهدفون الــدفــاع عــن أهمية
ً
ً
الفصل  230من القانون ،باعتباره أمرا حاسما
لضمان حرية التعبير عبر شبكة اإلنترنت.
وال ـ ـف ـ ـصـ ــل  ،230وه ـ ـ ــو بـ ـن ــد م ـ ــن ق ــان ــون
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت لـ ـع ــام  ،1996ي ـح ـم ــي ش ــرك ــات
التكنولوجيا األميركية مــن المسؤولية عن

المحتوى الذي يكتبه المستخدمون ،ويسمح
لها بحذف المنشورات المرفوضة.
ووفــق شهادته ُ
المعدة لإللقاء في جلسة
استماع لجنة التجارة في مجلس الشيوخ،
األرب ـ ـعـ ــاء ،ف ــإن ج ــاك دورس ـ ــي رئ ـي ــس شــركــة
تويتر ،سيخبر اللجنة بأن تآكل أسس المادة
 230من القانون يمكن أن يــؤدي إلــى انهيار
طريقة التواصل عبر اإلنترنت.
ومن المقرر أن يحذر مارك زوكربيرغ رئيس
شركة فيسبوك ،من أن شركات التكنولوجيا
قد تضطر لفرض المزيد من الرقابة ،لتجنب
المخاطر القانونية في حال إلغاء الفصل 230
من القانون.
ويشير زوكربيرغ إلى أنه« :من دون الفصل
 230يـمـكــن تـحـمـيــل الـمـنـصــات االجـتـمــاعـيــة
المسؤولية عن كل ما يقوله المستخدمون».

قلق من تشكيل « »S&P 500مؤسس «روبن هود»:
المستثمرون الشباب أذكياء
قمة مزدوجة
قال المستثمر األميركي مارك موبيس إن مؤشر « »S&P 500يشكل
قمة مــزدوجــة قبل انـعـقــاد االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة ،فــي إش ــارة مقلقة
لمستثمري األسهم .والقمة المزدوجة تمثل مؤشرا فنيا إلى الهبوط
المحتمل ،ويحدث عندما يصل سعر األصــل إلــى قمتين متتاليتين
يفصل بينهما انخفاض محدود ،وهو ما يهدد بهبوط حاد في حال
ً
التراجع أدنى مستوى الدعم المسجل سابقا.
وأوضح الشريك المؤسس لشركة «موبيس كابيتال بارتنرز» في
تصريحات لمحطة «سي إن بي سي» األميركية ،أن االنتخابات العامة
المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل لديها تأثير كبير على األسواق.
وتابع« :إذا كنت مهتما بالتحليل الفني فإنك سترى بداية تشكل
ً
ً
قمة مزدوجة في المؤشر األوسع نطاقا وهو أمر خطير جدا ،الناس
قلقون ليس فقط بشأن هوية الفائز في االنتخابات ولكن حول ما إذا
كانت النتيجة ستظل معلقة».
ً
وكان مؤشر « »S&P 500سجل مستوى قياسيا أعلى  3580نقطة
عند إغالق جلسة الثاني من شهر سبتمبر ،قبل أن يتراجع مع موجة
ً
بيعية ضربت أسهم التكنولوجيا ،لكنه عاود الصعود مجددا أعلى
ً
 3400نقطة حاليا.
ويعتقد «موبيس» أن المستثمرين حول العالم وليس في الواليات
المتحدة يترقبون نتائج االنتخابات األميركية ،ألن حــدوث اتجاه
هبوطي في «وول ستريت» سيؤثر على األسواق في كل مكان آخر.

قال الشريك المؤسس لمنصة «روبن هود» ،إن المستثمرين الشباب
ينظرون للهبوط في أســواق األسهم باعتباره فرصة جيدة للشراء،
ً
واصفا إياهم بـ«األذكياء أصحاب نظرة طويلة األجل».
وأوضح فالد تينيف ،المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة
الـتــداوالت األميركية ،عبر تصريحات لمحطة «ســي إن بي ســي» ،أن
الهبوط الـحــاد المسجل فــي م ــارس الماضي أظـهــر أن المستثمرين
صغار السن أدركوا أن التقلبات والتراجع فرصة للشراء لتحقيق أرباح
على المدى البعيد.
وشهدت منصة «روبن هود» تسجيل  3ماليين عميل جديد في أول
أربعة أشهر من العام الحالي ،مستفيدة من هبوط األســواق المالية
العالمية وسياسات البقاء في المنازل لوقف تفشي وباء كورونا.
ويرى فالد أن نموذج المنصة الذي يعتمد على عدم تقاضي عموالت
يقلص الحواجز أمام دخول المستثمرين للسوق ،وهو ما سمح لجيل
ونوع جديد من العمالء لالستثمار للمرة األولى.
وتابع« :رغم بعض الشكوك لدى البعض ،فإننا نرى أنه كلما تراجعت
الحواجز أمام دخول المزيد من المستثمرين زادت إمكانية استثمار
المزيد من الناس أموالهم في سن أصغر ،ما سينعكس على االقتصاد
والمجتمع بشكل عام».
واعتبر مؤسس منصة التداول اإللكترونية ،أن العالم يعيش اآلن في
«مرحلة ما من تقاطع الرأسمالية والديمقراطية واالبتكار».

 221.37نقطة بما يعادل  0.8في المئة إلى 27464.01
نقطة ،وفقد «ستاندرد آنــد بــورز»  10.23نقاط أو
 0.30فــي الـمـئــة ليسجل  3390.74نـقـطــة ،وارتـفــع
ناسداك  72.41نقطة أو  0.64في المئة ليصل إلى
 11431.35نقطة.
وفي آسيا ،تراجعت مؤشرات األسهم اليابانية
ف ــي نـهــايــة ت ـعــامــات أم ــس مقتفية أث ــر نظيرتها
فــي «وول سـتــريــت» فــي ظــل ال ــزي ــادة ال ـحــادة لعدد

«المتحد» يواصل
ً
خدماته إلكترونيا
خالل العطلة

ب ـم ـن ــاس ـب ــة ح ـ ـلـ ــول ذك ـ ــرى
المولد النبوي الشريف ،أعلن
البنك األهـلــي المتحد إغــاق
جميع فــروعــه ال ـيــوم ،على أن
يستأنف الدوام الرسمي األحد
المقبل  1نوفمبر.
وت ـقــدم البنك إل ــى صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد وسـ ـم ــو ول ــي
ع ـهــده األم ـي ــن الـشـيــخ مشعل
األحمد ،وإلى الكويت ،حكومة
ً
وش ـع ـب ــا وال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـيـهــا،
بأطيب التهاني والتبريكات،
داع ـيــا أن يـعـيــده ال ـلــه تعالى
على األمــة اإلسالمية باليمن
والـبــركــات .وأشــار البنك ،في
بيان صحافي أمــس ،إلــى أنه
ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـمــاء خـ ــال عطلة
الـ ـم ــول ــد الـ ـنـ ـب ــوي ال ـت ــواص ــل
م ـ ــع ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ال ـتــي تتضمن
تـطـبـيــق ال ـب ـنــك ع ـبــر الـهــاتــف
النقال ،ومن خالل موقع البنك
على شبكة اإلنترنت (www.
 ،)ahliunited.com.kwوخدمة
«حياكم» التي تعمل على مدار
ً
 24ســاعــة يــومـيــا عـلــى الــرقــم
 1812000لتلبية االحتياجات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،واإلجـ ـ ــابـ ـ ــة عــن
ً
اسـتـفـســارات الـعـمــاء ،مبينا
أنه يمكن لعمالئه إجراء جميع
عملياتهم المصرفية من خالل
أجهزة السحب اآللي المنتشرة
في مختلف مناطق الكويت.

اإلصابات الجديدة بفيروس «كورونا «على مستوى
العالم ،ومع إعالن نتائج أعمال الشركات.
وصــرح ترامب أمــس األول بــأن التوصل التفاق
بشأن حزمة المساعدات المالية الجديدة قد يحدث
بعد انتخابات الثالث من نوفمبر ،في وقت أعلنت
منظمة الصحة العالمية تسجيل  2.8مليون إصابة
جــديــدة ب ـ «كــوفـيــد »19 -خــال أسـبــوع واح ــد فقط.
وارتفع سهم «سوني» بنحو  1.8في المئة بعدما
أعلنت الشركة نمو أربــاح الربع الثالث من 2020
بنحو  13.9في المئة.
وفي نهاية الجلسة ،تراجع مؤشر «نيكي» بنحو
 0.3فــي المئة إلــى  23419نقطة ،كما هبط مؤشر
ً
«تــوب ـكــس» األوس ـ ــع ن ـطــاقــا بـنـسـبــة  0.3ف ــي المئة
ً
مسجال  1613نقطة.
فــي المقابل ،ارتـفــع مــؤشــر «شنغهاي المركب»
في نهاية التعامالت للجلسة الثانية على التوالي
رغم تراجع أسواق األسهم العالمية في ظل زيادة
إصابات «كــورونــا» بمعدالت مقلقة ،ومــع مكاسب
أسـهــم شــركــات قطاعي الــرعــايــة الصحية والسلع
االستهالكية.
وأظهر مسح لوكالة «رويترز» أن الناتج المحلي
اإلجمالي للصين سيرتفع  5.8في المئة في الربع
األخير من العام الحالي ،مقارنة بـ 4.9في المئة في
الــربــع الثالث ،فــي حين يشهد العالم زي ــادة حــادة
في إصابات «كورونا» الجديدة ،إذ يقترب إجمالي
اإلصابات من  44مليونا ،كما زاد عدد اإلصابات
الجديدة بمقدار  2.8مليون في آخر أسبوع.
وف ــي نـهــايــة الـجـلـســة ،ارت ـفــع مــؤشــر «شنغهاي
المركب»  0.5في المئة عند  3269نقطة كما صعد
ً
«شنتشن المركب» بنسبة  0.7فــي المئة ،مسجال
 2239نقطة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مسك وعنبر
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ذكر الفنان القدير سعد الفرج أنه يجسد
في مسلسل "مطر صيف" شخصية
غانم ،األب الذي يقدم تضحيات غير
محدودة.

١٧

يستعد الفنان أوس الشطي لتصوير دوره
في أحدث مسلسالته "الناجية الوحيدة" مع
هدى حسين.

١٧

أهدى السفير جاسم المباركي
لوحة الفنان محمد قمبر إلى األمم
المتحدة ،التي تحتفل بمناسبة مرور
ً
 75عاما على تأسيسها.

القضاء البريطاني يبت في دعوى جوني
ديب ضد «ذي صن» االثنين المقبل
الصحيفة اتهمته بتعنيف زوجته السابقة آمبر هيرد
ُي ـصــدر ا ل ـق ـضــاء ا لـبــر يـطــا نــي حكمه
االثنين المقبل في الدعوى التي رفعها
ج ــو ن ــي د يـ ــب ض ــد ص ـح ـي ـفــة ذي صــن
البريطانية ،بعدما اتهمته بتعنيف
زوج ـت ــه ال ـســاب ـقــة الـمـمـثـلــة األمـيــركـيــة
آمبر هيرد.
وق ــد ت ـعـ َّـرف دي ــب عـلــى ه ـيــرد خــال
ت ـص ــو ي ــر "ذي رام دا ي ـ ـ ـ ــاري" فـ ــي ع ــام
َّ
وتزوجا في فبراير  2015بلوس
،2011
أنجلس ،وتطلقا في مطلع عام ،2017
وسط ضجة إعالمية كبيرة.
وخـ ـ ــال م ـح ــاك ـم ــة اسـ ـتـ ـم ــرت ثــاثــة
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع لـ ـقـ ـي ــت ص ـ ـ ــدى واسـ ـ ـع ـ ــا فــي
اإل ع ــام ،تمعنت المحكمة العليا في
ل ـنــدن بــال ـح ـيــاة ال ــزوج ـي ــة لـلـمـمـثـلـيــن،
مستعرضة أدق تفاصيلها في بعض
األحيان.
َّ
وتطر قت الممثلة إلى "سنوات" من
ال ـع ـنــف "ال ـج ـس ــدي وال ـن ـف ـس ــي" ،وهــي
مزاعم نفاها جوني ديب نفيا قاطعا.
بـ ــدوره ،أق ـ َّـر الـمـمـثــل األم ـيــركــي (57
ع ــام ــا) بــاس ـت ـهــاكــه ال ـم ـفــرط لـلـكـحــول
َّ
يتعر ض
والمخدرات ،لكنه أكد أنه لم
ً
ي ــوم ــا ألي امـ ـ ــرأة ب ــال ـض ــرب ،وهـ ــو مــا

أ كــد تــه ش ـهــادات خـطـيــة مــن شريكتيه
السابقتين فانيسا ب ــارادي ووينونا
رايدر .وقال إن هيرد هي التي مارست
العنف في حقه.
من جانبه ،طلب ديفيد شيربورن،
م ـح ــام ــي ال ـم ـم ـث ــل ،فـ ــي م ــراف ـع ـت ــه مــن
القاضي "تبييض اسم" جوني ديب من
هــذه "االتهامات المخزية والخاطئة"
الـتــي دفـعـتــه إل ــى إقــامــة ه ــذه الــدعــوى
"األليمة".
أم ــا ه ـي ــرد ( 34ع ــام ــا) ،ال ـت ــي كــانــت
م ــن ال ـش ـهــود ال ــذي ــن أدل ـ ــوا بــإفــادات ـهــم
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ،ف ـ ـهـ ــي أبـ ـق ــت
ع ـلــى ت ـصــريـحــات ـهــا ،مـتــأسـفــة لـعــرض
"تـ ـف ــاصـ ـي ــل صـ ــادمـ ــة ألبـ ـع ــد ح ـ ـ ـ ٍّـد" مــن
ح ـي ــات ـه ــا مـ ــع ج ــون ــي أم ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء،
و"نشرها في العالم أجمع".
ُيـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ج ـ ــو ن ـ ــي د ي ـ ـ ــب ُو ل ـ ـ ـ ــد فــي
ً
أونـ ـ ــزبـ ـ ــورو ،ك ـن ـت ــاك ــي ،اب ـ ـنـ ــا ل ـك ــل مــن
بيتي سو بالمر ،و هــي كاتبة ،وجون
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـف ــور دي ـ ـ ــب س ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــور ،وهـ ــو
مـهـنــدس مــدنــي ،ولــديــه شـقـيــق واحــد
وشقيقتان ،وتعود أصوله إلى ألمانيا،
وأص ـ ــول ب ـع ـيــدة م ــن قـبـيـلــة شـيــروكــي

الهندية من جهة وا لــد تــه ،إضافة إلى
أصوله األيرلندية .كذلك لجوني أصول
فرنسية تعود ألوائل الفرنسيين الذين
استوطنوا أميركا.
وبـ ـع ــد وفـ ـ ــاة جـ ـ ــده ،الـ ـمـ ـق ـ َّـرب إل ـي ــه،
ان ـت ـق ـلــت عــائ ـل ـتــه إل ــى ف ـل ــوري ــدا ،وك ــان
ا نـفـصــال وا لــد يــه أ ثـنــاء فـتــرة مراهقته
ً
س ـب ـب ــا ف ــي دف ـع ــه إلـ ــى االنـ ـفـ ـص ــال عــن
الدراسة بالمرحلة الثانوية.
َّ
وتعلم جوني عزف الغيتار ،وانضم
إ لـ ــى ف ــر ق ــة روك س ـم ـيــت كـ ـي ــدز ،حـيــث
َّ
تجو لوا في أنحاء فلوريدا ،ثم انتقل
َّ
إلى لوس أنجلس ،إذ تفرقت الفرقة ،ما
اضطره إ لــى العمل ببيع أ قــام الحبر
عبر الهاتف.
و تـ ـ ـ َّ
ـزو ج ج ــو ن ــي ألول مـ ــرة ف ــي عــام
ً
 1983من لوري اليسون ،وكانت سببا
فــي تـغـيـيــر م ـحــور ح ـيــاتــه ،رغ ــم كــونــه
ً
ً
زواج ـ ــا ف ــاش ــا ،ح ـيــث عـ َّـرف ـتــه زوج ـتــه
على الممثل نيكوالس كيج ،الذي َّ
عرفه
على وكيله ،وقام بتأدية أول أدواره في
فيلم ""A Nightmare on Elmstreet
عام .1984
(أ ف ب)

جوني ديب وآمبر هيرد

كايلي مينوغ

كايلي جينر

كاتي بيري

وزن كاتي بيري الزائد حديث مواقع التواصل جروح خد كايلي جينر تنال إعجاب المتابعين صورة مينوغ تشعل مواقع التواصل
ي حديث مواقع التواصل االجتماعي ،بعد انتشار صورة
باتت الفنانة األميركيةكاتي بير 
لها ،بمناسبة احتفالها بعيدها الـ ،36وبدت فيها بشكل عفوي وبوزن زائد ،ما أدهش رواد مواقع
التواصل ،ليتبين بعدها أن بيري اكتسبت وزنها نتيجة حملها األخير ،إذ كان احتفالها بعيد
ميالدها هذه السنة هو األول لها ،بعد أن أصبحت أما.
وتظهر كاتي بالصورة بطريقة عفوية ،وهي تتنزه في الطبيعة ،وفي مالبس بسيطة ومريحة
باللون األزرق الفاتح ،وبمالمح خالية من الماكياج.
يذكر أن كاتي والنجمأورالندو بلو م كانا يخططان إلقامة حفل زفاف ضخم خالل عام ،2020
إال أن الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا عطل خطتهما بالزواج ،إذ أعلنت بيري تأجيل
الخطوة لتتمكن من أن تقيم زفاف أحالمها.

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر صــورة لها ظهرت فيها بمكياج خاص
أجرته لعيد الهالوين ،في حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
وظ ـهــرت جـيـنــر بــرفـقــة خـبـيــر الـمـكـيــاججـيـمــس ش ــارل ـز ،ال ــذي وض ــع لـهــا مساحيق
التجميل ،إذ بــدت و ك ــأن جــرو حــا عـلــى خــد هــا ،و نــا لــت ا ل ـصــورة ا عـجــاب عــدد كبير من
المتابعين.
وكانت جينر شاركت مؤخرا المتابعين عبر صفحتها صورا ظهرت في بعضها برفقة
صديقها الجديد ذي األصول الفلسطينية فيصل خضرة ،حيث ظهر الثنائي بإطاللة
رومانسية منسجمين مــع بعضهما بشكل كبير ،وتفاعل المتابعون مــع إطاللتهما
متمنين لهما السعادة ،وتساء ل البعض عن صديقها السابق ترافيس سكوت.

أشعلت النجمة العالمية كايلي مينوغ مواقع التواصل االجتماعي ،بتشويق
ً
ً
محبيها ،بعدما نشرت صورة ظهرت فيها توقع عددا كبيرا من نسخ ألبومها
الغنائي المقبل " ،"Discoالذي أعلنت أنها ستطلقه في  6نوفمبر المقبل.
َّ
ونشرت مينوغ ( 52عاما) على صفحتها صورة جديدة لها ،وعلقت" :لقد
ً
رأيت ما طلبه بعضكم .لذلك وقعت عددا من النسخ لكم".
ُيذكر أن مينوغ ستحيي حفال غنائيا في  7نوفمبر المقبل ،وفق ما ذكرته
تـقــاريــر إعــامـيــة ،وسـيـكــون الـحـفــل بـعــد يــوم مــن وص ــول ألـبــوم كليب مينوغ
الخامس عشر ( ،)Discoوهو حفل ُ
سيبث مباشرة عبر اإلنترنت.

ً
معارض الموضة تلقى رواجا بفرنسا رغم أزمة كوفيد 19
في خضم أزمة كوفيد  ،19يزداد الفرنسيون
إقباال على معارض الموضة في المتاحف ،كـأول
معرض استعادي عن شانيل ،وآخر استكشافي
للوجه الخفي للفنان مان راي ،مــرورا بتاريخ
األحجار الكريمة.
وي ـق ــول مـ ــؤرخ ال ـمــوضــة أولـيـفـيـيــه ســايــار:
"نشهد ميوال إلــى القيم الثقافية ...ومعارض
الـمــوضــة هــي فــي ال ـم ـت ـنــاول" ،وي ـقــدم الخبير
منذ أواخر سبتمبر الماضي الجزء الثاني من
المعرض الذي يزاوج بين أعمال عز الدين علية
وكريستوبال بالنسياغا.
ودش ــن هــذا الـمـعــرض ،المقام فــي مؤسسة
علية في باريس ،كفعاليات أخرى كثيرة في هذا
المجال ،في سياق أسبوع الموضة في باريس
الذي أقيم هذه السنة عبر اإلنترنت بجزء كبير
منه ،ورغــم تشديد القيود المفروضة نتيجة
الجائحة ،يجدر بالمرء االنتظار أسبوعين قبل
أن يتسنى له حجز تذكرة إلكترونية لمعرض
شانيل في قصر غالييرا.
وتقول ميرين أرزالوز ،مديرة قصر غالييرا،

"تربطنا عالقة حميمة جدا بالموضة ،إذ نعبر
عن شخصيتنا من خالل لباسنا .وفي معارض
الـمــوضــة ،يشعر ال ـنــاس بــالــراحــة وس ــط هــذه
التصاميم البصرية وهم ال يتوانون عن اإلعراب
عن آرائهم".
ويستكشف الزوار في هذا المعرض "أسلوب
شانيل" الفعلي الــذائــع الصيت ،مــن القميص
المقلم المصنوع مــن قماش الجيرسي سنة
 1916إلى البزات النسائية في الستينيات ،مرورا
بالفساتين السوداء القصيرة وعطر "نوميرو ."5
وفي متحف األقمشة في ليون ،ليس اإلقبال
شديدا على المعرض المخصص للمصممة
البريطانية فيفيين ويستوود الــذي دشن في
عز األزمة مقارنة بالمعرض السابق في الموقع
المتمحور حــول تـعــاون إيــف ســان ل ــوران مع
صانعي الحرير في ليون الذي استقطب  80ألف
زائر قبل األزمة الوبائية.
وتقول مديرة المتحف إسكالرمود مونتاي
إن األرقـ ـ ــام مـقـبــولــة ن ـظــرا ل ـل ـظــروف الــراه ـنــة،
فمعرض ويستوود يستقبل  350إلى  500زائر

فــي ال ـيــوم ،مقابل  700إل ــى  800لـســان ل ــوران،
مع اإلشارة إلى أن "الناس ال يتفسحون كثيرا
والسياح غائبون".
ومــع هذين المعرضين ،حلت الموضة في
أكبر متحف لألنسجة بالعالم بعد خضوعه
لعملية ترميم وتحديث .وتشير مونتاي إلى أن
"الموضة غير قائمة بمفردها .ونحن نستشعر
ه ــذا الـتـفــاعــل ال ـقــائــم بـيــن ال ـمــوضــة والـفـنــون
الزخرفية .وإنه ألمر شيق بالفعل ،إذ يستكشف
الزوار الذين يحضرون من أجل الموضة مجاالت
أخرى".
ويسعى متحف التاريخ الطبيعي في باريس
إلى أن "يبهر ليثقف" في معرض عن األحجار
الكريمة ،حيث تنصهر الجيولوجيا في بوتقة
من مجوهرات دار "فان كليف آند آربلز" .ويقول
مدير الــدار نيكوال بوس إن "األحجار الكريمة
قطع جامدة تعكس جمال الطبيعة وهشاشتها،
وه ــي تـتــاعــب بــال ـضــوء ،م ــا يعطي انطباعا
بالحياة".
(أ ف ب)

جانب من معارض الموضة واألزياء
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سباق لالنتهاء من تصوير المسلسالت الرمضانية
أحمد عز ومنى زكي وطارق لطفي في المراحل األخيرة إلنجازها
القاهرة  -محمد قدري

بدأ عدد من صناع الموسم
الدرامي الرمضاني القادم
االستعدادات الجادة لالنتهاء
من تصوير أعمالهم قبل حلول
الموسم الرمضاني والضغط
الذي يواجه أطقم العمل كل
عام.

يحيى
الفخراني سبق
الجميع وأنهى
«نجيب راهي
ذركش»

مي عزالدين
شارفت على
االنتهاء من
«خيط حرير»

ّ
اقـتــرب عــدد مــن صــنــاع الــدرامــا
من االنتهاء من مسلسالتهم التي
ت ـش ــارك ف ــي ال ـمــوســم الــرمـضــانــي
المقبل وم ــا قبله أي ـضــا ،السيما
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ــؤج ـل ــة م ــن ال ـمــوســم
ال ـمــاضــي ،حـيــث ج ــرى استئناف
ت ـصــويــرهــا ،ف ــي وق ــت خ ــرج عــدد
آخ ــر مــن سـبــاق الـمــوســم الـحــالــي،
والبداية مع المسلسل المؤجل من
الـعــام الـمــاضــي" ،الـقــاهــرة كــابــول"
بطولة عــدد ضخم مــن الفنانين،
حيث انتهوا من مشاهد القاهرة
هــذا األس ـبــوع ،وك ــان مـقــررا اللقاء
فـ ــي إح ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ــدول ال ـص ـح ــراوي ــة
وإح ــدى ال ــدول األوروب ـيــة ،وبفعل
ال ـظ ــروف الصعبة الـتــي يـمـ ّـر بها
الـعــالــم ،ووج ــود مــوجــة ثانية من
فيروس كورونا في أوروبــا وعدد
م ــن دول ال ـع ــال ــم ،ت ــم إلـ ـغ ــاء فـكــرة
السفر واالكتفاء بالتصوير بمصر
على اختيار أمــاكــن بديلة تصلح
للمشاهد الخارجية ،ووقع االختيار
على مدينة الغردقة وضواحيها
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر غــرب
مصر ،وسينطلق الفريق األسبوع
ال ـق ــادم م ــن أج ــل ال ـت ـصــويــر ،وفقا
لتصريحات الفنان طــارق لطفي،
مشيرا إلــى أن طاقم العمل انتهى
ت ـمــامــا م ــن ثـلـثــي ال ـح ـل ـقــات ،على
أن ينتهي التصوير تماما خالل
الـ ـشـ ـه ــري ــن ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ،ل ـي ــدخ ــل
المسلسل للمونتاج قبل الشهر
الرمضاني بأشهر كثيرة ،ويشارك
فــي بطولة العمل خــالــد الـصــاوي
وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع،
وهــو من تأليف عبدالرحيم كمال
وإخراج حسام علي.
والوضع نفسه هو ما يجري
ع ـل ــى ال ـم ـس ـل ـســل ال ـم ـخــابــراتــي
ّ
مرتدة" من بطولة الفنان
"هجمة
أح ـم ــد ع ــز ،الـ ــذي ي ـت ـنــاول أحــد
الـمـلـفــات الـحــديـثــة للمخابرات
الـ ـع ــام ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة مـ ــن خ ــال

أخبار النجوم

نورهان تعتذر عن عدم المشاركة
في مسرحية «مورستان»

نورهان

أحمد عز
محاولة جهاز مخابرات أجنبي
التأثير على شاب مصري يعمل
بـ ــال ـ ـخـ ــارج ل ـت ـج ـن ـي ــده ،فـيـبـلــغ
المخابرات المصرية التي تقلب
الطاولة عليهم ،والمسلسل كان
م ـق ــررا أن ي ـش ــارك ف ــي الـمــوســم
الرمضاني الماضي ،لكن بسبب
ّ
الضغط لــم يتمكن ا لـفــر يــق من
الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،وت ــم
تأجيله للعام الحالي ،وانتهى
المخرج أحمد عــاء الــديــب من
نـحــو  20حـلـقــة مــن المسلسل،
ووض ـ ـ ـ ــع خـ ـط ــة ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مــن
المسلسل مع منتصف نوفمبر
ال ـق ــادم عـلــى أب ـعــد ال ـت ـقــديــرات،
واستغل المخرج األوقات التي
انشغل بها عز بتصوير فيلمه
الجديد "كيرة والجن" ،وعرض
مسرحية "عــاء الــديــن" ،وجمع
كـ ــل ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـت ــي ال يــوجــد
ف ـي ـه ــا ع ـ ـ ــز ،وقـ ـ ـ ــام ب ـج ــدول ـت ـه ــا
للتصوير من أجل عدم تعطيل
الـعـمــل ،حـتــى يـكــون الـعـمــل في
يـ ــد الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة ك ــام ــا

بعد المونتاج قبل بداية العام
الجديد.

فترة التوقف
وجـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـفـ ـن ــان ــة مـ ـن ــى زك ــي
فــي قائمة الفنانين الــذيــن قاربوا
على االنـتـهــاء مبكرا مــن تصوير
ال ـم ـس ـل ـســل ال ــرم ـض ــان ــي ال ـجــديــد
"ت ـق ــاط ــع ط ــري ــق" ،ب ـعــد خــروجـهــا
م ــن ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،وت ـص ـ ّـور
م ـشــاهــدهــا حــال ـيــا ب ـيــن أك ـث ــر من
دي ـك ــور ،واسـتـغـلــت فـتــرة التوقف
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـ ـع ـ ــدة أيـ ـ ـ ـ ــام ل ـت ـغ ـي ـيــر
الـ ــدي ـ ـكـ ــورات م ــن أج ـ ــل ال ـح ـصــول
على إجازتها الصيفية بالساحل
ال ـش ـمــالــي ،حـيــث خـضـعــت أخـيــرا
لجلسة تصوير حديثة بفستان
مميز ،وتعود خالل األيام القادمة
الستكمال التصوير ،ويتبقى لطاقم
ع ـمــل مـسـلـسـلـهــا م ــا ي ـق ــرب م ــن 8
حلقات فقط من المسلسل الجديد،
ويشاركها البطولة محمد ممدوح
وم ـح ـم ــد ف ـ ـ ــراج وع ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن

مي عزالدين
النجوم ،ويجهز المخرج المسلسل
ّ
عقب االنتهاء من تصويره ويسلمه
للشركة المنتجة ،على أن تدخل
منى تجربة سينمائية جديدة بعد
المسلسل.

بدء التصوير
ّ
ولـ ــم ي ـنــفــذ أحـ ــد م ــن الـفـنــانـيــن
المشاركين فــي الـمــوســم الجديد
خطته لالنتهاء مبكرا إال الفنان
القدير يحيى الفخراني من خالل
مسلسله "نـجـيــب زاه ــي ذرك ــش"،
ال ـ ــذي ي ـقــدمــه م ــع نـجـلــه الـمـخــرج
شادي الفخراني ،حيث وضع خطة
لبدء التصوير منتصف أكتوبر،
على أن ينتهي من العمل في شهر
مارس القادم ،قبل الشهر الرمضاني
بعدة أسابيع ،وتم اختيار عدد كبير
من النجوم للمشاركة منهم إسالم
إب ــراه ـي ــم ورام ـ ــز أم ـيــر وأنــوش ـكــا،
وقرر الفنان محمد رمضان تكرار
تـجــربــة ال ـعــام الـمــاضــي مــن حيث
بداية التصوير مبكرا خالل أكتوبر،

يحيى الفخراني
على أن ينتهي خالل نهاية فبراير
أو م ـن ـت ـصــف م ـ ـ ــارس ع ـل ــى أب ـعــد
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات م ــن خ ـ ــال مسلسله
الجيدد "موسى" ،الــذي ّ
يقدمه مع
المخرج محمد سالمة والمؤلف
ناصر عبدالرحمن.

الشركة المنتجة
وب ــال ــرغ ــم م ــن ان ـت ـه ــاء الـفـنــانــة
هـ ـيـ ـف ــاء وه ـ ـبـ ــي م ـ ــن م ـس ـل ـس ـل ـهــا
الجديد "أســود فاتح" بطولة عدد
كبير مــن الممثلين ،منهم أحمد
فهمي وص ـبــري فـ ــواز وروجـيـنــا،
فإن الشركة المنتجة قررت عرض
المسلسل هــذه األيــام على منصة
ش ــاه ــد ،وي ـع ــرض عـلــى ق ـن ــوات إم
بــي ســي خــال األي ــام الـقــادمــة ،في
وقــت قــاربــت الفنانة مــي عزالدين
على االنتهاء تماما من مسلسلها
الجديد "خيط حرير" للعرض على
قنوات المجموعة المتحدة خالل
نوفمبر القادم.

اع ـتــذرت الـفـنــانــة نــورهــان عــن ع ــدم الـمـشــاركــة في
مسرحية " مــور س ـتــان" ،للمخرج سمير العصفوري
بعد عدة بروفات على المسرح القومي وحلت الفنانة
نرمين ز ع ــزع ،مكانها فــي العمل المسرحي المقرر
انـطــاقــه بـعــد انـتـهــاء ع ــروض مـســرحـيــة "الـمـتـفــائــل"
لسامح حسين.
الـمـســرحـيــة تـمـثــل عـ ــودة لـلـمـخــرج الـكـبـيــر سمير
العصفوري والفنانة القديرة سميحة أيوب للوقوف
على خشبة المسرح القومي وأيضا النجمة سماح
أنـ ــور وق ــد اسـتـقـبـلـهــا ال ــوس ــط ال ـم ـســرحــي بــاحـتـفــاء
ومباركات شديدة مازالت مستمرة.
وتدور مسرحية "بير السلم" التي كتبها سعدالدين
وهبة وتم تغيير اسمها إلى "مورستان" حول عائلة
الـشـبــراوي ،ذلــك الرجل الغني صاحب الـثــروة ،الذي
أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش ،فلم يعد قادرا على
الحركة ،أو الكالم ،لكنه يستطيع متابعة من حوله
ول ـكــن اب ـنــه يـسـتــولــي عـلــى ث ــروت ــه وتـسـتـمــر أح ــداث
المسرحية في صراع حول التركة بين االشقاء ليصبح
الـ ـص ــراع ك ـمــا ت ـقــدمــه ال ـم ـســرح ـيــة ،ص ــراع ــا فلسفيا،
بين الــوهــم والحقيقة وبـيــن الــواقــع والـحـلــم ،ويقدم
العصفوري المسرحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها
من جديد مع الفنان أيمن اسماعيل.

أحمد شيبة يتعاون مع بتول
عرفة في أغنية جديدة

مي عودة تحصد جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق األوسط
منة شلبي تحدثت عن صعوبات تمثيل امرأة قوية في السينما
حصلت المنتجة الفلسطينية
مي عودة على جائزة أفضل
موهبة عربية في الشرق
األوسط ،التي تمنحها مجلة
 varietyسنويا.

«نتفليكس»
استعرضت
صعوبات خروج
المشاريع
الجديدة إلى
النور
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عـلــى هــامــش الـ ــدورة الــرابـعــة مــن مـهــرجــان الجونة
السينمائي ،نالت المنتجة مــي عــودة جــائــزة "أفضل
مــوهـبــة عــرب ـيــة" ،الـتــابـعــة لـمـجـلــة  ،varietyوسلمها
الجائزة مدير المهرجان انتشال التميمي ومسؤولو
المجلة الشهيرة ،في وقت عبرت المنتجة الفلسطينية
عن سعادتها بالحصول على واحدة من أهم الجوائز
في مجال السينما حول العالم.
وتحدثت مي عن تجربتها في إنتاج فيلم " 200متر"،
الـمـشــارك فــي الـمـهــرجــان ،وال ــذي حصل على دعــم في
مراحله األولى ،مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر لتقديم
فيلم يتناول القضية الفلسطينية ،بما يسلط الضوء
عليها أكـثــر عــالـمـيــا ،بــاعـتـبــارهــا الـســاح ال ــذي يــروي
قصص معاناة الفلسطينيين.
وف ــي إط ــار اهـتـمــام الـمـهــرجــان بمشكلة الالجئين،
وق ـع ــت إدارة ال ـم ـهــرجــان ات ـف ــاق ت ـع ــاون مـشـتــركــا مع
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
من أجل إتاحة الفرص لزيادة الوعي بقضايا الالجئين،
وإن ـ ـشـ ــاء م ـن ـصــة ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ف ــي م ـه ــرج ــان ال ـجــونــة
السينمائي؛ بهدف تقديم الدعم والدفاع عن الالجئين
وطالبي اللجوء ،وإشراك المزيد من الداعمين لبرامج
المفوضية في مصر وجميع أنحاء العالم.
وتـشــارك المفوضية هــذا الـعــام بمهرجان الجونة،
من خالل عدد من الفعاليات ،من بينهم دائرة نقاشية
ب ـع ـن ــوان "األط ـ ـفـ ــال م ـه ـم ــون" ،وح ـف ــل اس ـت ـق ـبــال رفـيــع
المستوى لتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة ساويرس

للتنمية االجتماعية لدعم أطفال الالجئين في عامي
 2021و.2022
وحل كريستوفر ماك ،مدير قسم تطوير واستثمار
ال ـمــواهــب اإلب ــداع ـي ــة الـعــالـمـيــة ف ــي مـنـصــة نتفليكس
الترفيهية ،ضيفا افتراضيا على المهرجان ،من خالل
ال ـن ــدوة ال ـتــي ت ـحــدث فـيـهــا ع ــن ال ـخ ـطــوات األســاسـيــة
لتصميم ملف األفالم ،والتي تساعد في خروج العمل
للنور ،حيث طبق الـشــرح النظري بــواقــع عملي على
المسلسل األميركي بريكنغ باد.
وش ـهــدت ن ــدوة م ــاك حـضــور ع ــدد كبير مــن صناع
السينما ،وتـطــرق فيها إلــى الـصـعــوبــات الـتــي تواجه
األعمال قبل الخروج للنور ،معتبرا أن مرحلة الكتابة
هــي األصـعــب ،يليها مرحلة اختيار مــواقــع التصوير
المختلفة ،التي يمكن أن تساعد فــي تغيير الصورة
النمطية المتوقعة عن األحداث.
وأدارت اإلعالمية ريا أبي راشد ندوة "تمكين المرأة"،
ا لـتــي اقيمت بمشاركة الفنانة المصرية منة شلبي،
والهندية ريتشا شادا ،والمخرجتين جيهان الطاهري
ون ـج ــوى ن ـج ــار ،إل ــى ج ــان ــب صــان ـعــة األفـ ـ ــام دورث ــي
مــايــرامــي كـيـلـلــو ،حـيــث تـحــدثــت شلبي عــن تجاربها
السابقة في العمل مع مخرجات ،مؤكدة أن المشكلة
تتمثل في أن االناث ال يمنحن سلطات اتخاذ القرار.
وأكدت شلبي أن المجتمع ال يقبل تمثيل امرأة قوية،
بينما قالت الفنانة الهندية ريتشا شــادا إن السينما
الهندية في العقد االخير بــدأت تأخد منحى أكبر في
تمثيل المرأة ،وذلك استجابة متأخرة للعولمة ،واآلن
وبسبب المنصات الرقمية أصبح األمر مختلفا ،خاصة

أحمد شيبة

مي عودة مع الجائزة برفقة انتشال التميمي
أنهم ال ينظرون إلى شباك التذاكر ،وبالتالي تكون هناك
فرصة لتقديم أفالم مختلفة ومغايرة واالعتماد على
وجود المرأة بشكل مختلف.
بــدورهــا ،أكــدت المخرجة جيهان الـطــاهــري وجــود
ارتفاع في عدد المخرجات االنــاث ،مقابل تناقص في
أعــداد المصورات أو منتجات لديهن قرار في صناعة
السينما أو مهندسات صوت وغيرها من المهن ،مشيرة
إلى أن هناك أسماء كبيرة من النساء تتصدر المشهد
لكن التمويل هو األصل.

موسيقى الصعيدي تعيد الحياة لفيلم
«الصبي» لشارلي شابلن

يتعاون المطرب أحمد شيبة مع المخرجة بتول عرفة
في عمل غنائي جديد ،والتي تقوم بتجهيزه للتصوير
على طريقة الفيديو كليب خالل الفترة المقبلة.
و نـشــرت بـتــول فيديو للفنان أ حـمــد شيبة وهو
ي ـش ــوق ج ـم ـه ــوره ألغ ـن ـيــة ج ــدي ــدة ب ـتــوق ـيــع شــركــة
"ال يــف ستايلز ستوديوز" ،وعلقت قائلة :انتظروا
أغـنـيــة مـلـيـئــة بــالـطــرب األص ـيــل وص ــوت مــن أحـلــى
األصوات الشعبية الفنان أحمد شيبة ،أغنية مليئة
ً
بالمشاعر اإلنسانية قريبا من إنتاج شركة اليف
ستايلز ستوديوز.
وحققت المخرجة بتول عرفة نجاحا كبيرا في
باكورة أعمالها مع الشركة من خالل فيديو كليب
" "Bon Voyageل ـك ــارول س ـمــا حــة ،وا لـ ــذي ت ـجــاوز
الثالثة ماليين مشاهدة في أول أسبوع من عرضه،
كما أنها تعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن
العربي كحسين الجسمي ،ونانسي عجرم ،وخالد
سليم ،ومصطفى حجاج ،وغيرهم.

إيهاب أمير يطلق فيديو
كليب «الشابة»

إيهاب أمير

عرض فيلم «الصبي»
ً
ع ـلــى مـ ــدار س ــاع ــة ت ـقــري ـبــا ،ش ــاه ــد جـمـهــور
المهرجان عــر ضــا استثنائيا لفيلم "الصبي"
ل ـش ــارل ــي ش ــاب ـل ــن ،ال ـ ــذي ت ــم تــرم ـي ـمــه حــدي ـثــا،
بـعــد م ــرور  100ع ــام عـلــى إن ـتــاجــه ،فــي عــرض
ً
استثنائي ،نظرا لقرار إدارة المهرجان تحويله
إل ــى حـفــل مــوسـيـقــي ،فــاسـتـعــانــت بــأوركـسـتــرا
بـقـيــادة المايسترو أحـمــد الـصـعـيــدي ،ليعزف
موسيقى َّ
حية للفيلم أثناء عرضه للجمهور،
َّ
مجرد
وهــو مــا غـ َّـيــر نـظــرة الجميع للفيلم مــن
نسخة مرممة ُيعاد عرضها إلى تجربة مختلفة
وجاذبة تستحق المشاهدة حتى النهاية ،والتي
ح ــرص بـعــدهــا الـجـمـهــور عـلــى تـقــديــم التحية
لألوركسترا بالتصفيق الحار.
وحرص سميح ساويرس ،مؤسس "الجونة"،
عـلــى ح ـضــور ال ـع ــرض ،وم ــن إدارة الـمـهــرجــان

انتشال التميمي وأمير رمسيس ،إضافة إلى
عدد من النجوم ،منهم :ليلى علوي ،أحمد السقا،
رانيا يوسف ،وأروى جودة ،والمخرجة كاملة
أبــوذكــري ،والسيناريست تامر حبيب ،والعب
الـمـنـتـخــب ال ـســابــق مـحـمــد زيـ ـ ــدان ،والـمــذيـعــة
ناردين فرج.
واع ـتــاد مـهــرجــان الـجــونــة السينمائي على
ت ـق ــدي ــم ح ـف ــل مــوس ـي ـقــي م ـخ ـصــص لــاح ـت ـفــاء
بموسيقى األفالم سنويا ،حيث َّ
قدم المهرجان
في دوراتــه السابقة حفال لالحتفاء بموسيقى
أفالم يوسف شاهين ،وحفال لموسيقى السينما
َّ
تضمن مقطوعات من سينما هوليوود
الخالدة
ومقطوعات المؤلف الموسيقي الشهير نينو
روتا.

يعود الفنان المغربي إيهاب أمير ،بكليب جديد
ب ـع ـنــوان "ال ـش ــاب ــة" ف ــي ت ـع ــاون ج ــدي ــد م ــع دي جــي
"."soul-a
ك ـتــب ك ـل ـمــات األغ ـن ـيــة اي ـه ــاب أم ـيــر وت ـع ــاون في
التلحين مــع ا لــدي د جــي  ،soul-aوا لـتــوز يــع بــدوره
لـ ـ  ،soul-aأ م ــا ا لـكـلـيــب ف ـتــم ت ـصــو يــره ت ـحــت إدارة
المخرج بدر حساني.
واليزال الكليب ضمن الفيديوهات األكثر رواجا
ع ـلــى م ـن ـصــة ال ـي ــوت ـي ــوب ،وي ـت ــواج ــد ض ـمــن قــائـمــة
الفيديوهات العشرة األكثر رواجا في المغرب.
و يـعــد كليب "ا لـمــر يــو لــة" آ خــر عـمــل إل يـهــاب أمير
الذي تعامل فيه مع الرابور "دون بيغ" ،وحقق هذا
الكليب نسبة مشاهدة عالية تـجــاوزت  18مليون
مشاهدة.
ي ــذ ك ــر أن ا لـ ـ ــدي د ج ـ ــي  ،soul-aم ــن ا ل ـم ــوز ع ـي ــن
الـمـتــألـقـيــن فــي الـمـغــرب حـيــث ت ـعــاون مــع ع ــدد من
نجوم المغرب من بينهم نعمان بلعياشي ،والشاب
يونس ،وايهاب امير وسبعتون.
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كلمات متقاطعة
ميكي ماوس
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كلمة السر

 إدراك -5هـ ــزل  -م ــدي ـن ــة فــي الجيزة
 -1واليـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ش ـم ــال الحيوانات
 -7ضـ ـ ــد شـ ـ ـ ــرق  -مــن  -9موضع  -رأس
غرب فرنسا
شــرقــي أسـتــرالـيــا على  -3قاطع  -مفوض
الهادي وبحر كورال  -4ج ـ ـبـ ــل فـ ـ ــي شـ ـم ــال  -6وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  -مـ ــد ي ـ ـنـ ــة النباتات
مـصــريــة ف ــي محافظة  -8نقاتل في سبيل الله
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 -1عــاص ـمــة أوروبـ ـي ــة
م ـ ـش ـ ـهـ ــورة ب ـص ـن ــاع ــة
السفن
 -2نـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــان  -ت ـم ــت
تجربته (معكوسة)
 -3ضد يوافق  -أفشى
السر
 -4عاصمة أوروب ـيــة -
لالستفهام
 -5أ ل ـ ـ ـقـ ـ ــى ا لـ ـشـ ـخ ــص
ف ــي الـسـجــن  -يعصي
األوامر
 -6خ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــم شـ ـ ــد يـ ـ ــد
الخصومة  -متشابهان
 -7دولة أميركية
 -8ضــد يحضر  -أخو
األب
 -9تسوية  -ضد بداية
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا  :ال تكن فــي مصلحتك لينا
ً
فتعصر وال قاسيا فتكسر.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـخـبــئ ال ـف ـلــك ل ــك فــرصــة
سانحة عليك اغتنامها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :دع لــراح ـتــك الـخــاصــة
بعض الوقت ،فأنت تحتاج لها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ـف ب ـمــا ت ـعــرفــه عن
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـك ـتـ ِ
َ
مصلحتك ،واسع إلى المزيد.
ً
عاطفيا :بقربك شخص من الطرف
اآلخر يحبك ،وأنت ال تكترث له.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ـث ــرة األصـ ــدقـ ــاء مثل
َ ْ
قلتهم ،والمهم من هو المخلص لك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :مـهـمــا ك ــان ــت الـ ـظ ــروف الـتــي
تواجهك صعبة ،فأنت قادر عليها.
ً
عــاطـفـيــا :مـعــامـلــة الـحـبـيــب بــأسـلــوب
هادئ تزيد من رباط محبتكما.
ً
ً
اجتماعيا :ال تحسد أحدا ،فإن الحسد
يرتد على صاحبه.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :يؤكد الفلك أ نــك ستنجح،
َّ
وسوف يتحسن مركزك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـ ــدع ال ـ ـغـ ــرام يـعـمــي
ب ـ ـ ـصـ ـ ــرك ،وان ـ ـت ـ ـبـ ــه إلـ ـ ـ ــى ع ــاق ـت ــك
الجديدة.
ً
اجتماعيا :تضع مــع أحــد الــرفــاق
ً
ً
برنامجا لقضاء أيام العطلة معا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً ُ
مهنيا :كن جريئا ،وال تخف من االلتزام
بعمل صعب اإلنجاز.
ً
عــاطـفـيــا :تبحث عــن شــريــك لحياتك،
ً
وتضع شروطا قاسية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انـتـبــه إل ــى تـصــرفــاتــك مع
األص ــدق ــاء ،فــإنــك عـلــى وش ــك خـســارة
بعضهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال تـ ـخ ــف مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــر إذا
اضطررت لالنتقال إلى عمل آخر.
ً
عاطفيا :يرغب الحبيب بالسؤال عنك
في كل لحظة ،ألنه يحبك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :اذه ــب بـعـيــدا فــي الـهــوايــة
الـ ـت ــي ت ـم ــارس ـه ــا ،ف ـق ــد ت ــوص ـل ــك إل ــى
النجاح.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :واجــه األم ــور بصبر وهــدوء،
فلكل مشكلة حل مهما صعبت.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـج ــو بـيـنـكـمــا ي ـم ـيــل إل ــى
ُاالض ـ ـطـ ــراب م ــن دون أسـ ـب ــاب مهمة
تذكر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تهمل الــريــاضــة ،فهي
تؤمن لك الصحة وراحة البال.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :االل ـت ــزام بــالـمــواعـيــد مــن أهــم
أسس النجاح ،فال تتجاوزها.
ً
عاطفيا :الغيرة في غير مكانها تؤدي
إلى الخصام بين الحبيبين.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـط ـب ـي ـعــة أف ـض ــل م ـكــان
لتمضية أيام عطلتك ،فال تتأخر.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :البــد مــن اطــاعــك على كــل ما مهنيا :ال تترك األمور في عملك تسير
يدور في حقل مهنتك واإلفادة منه .من دون معرفتك بها.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر أن ال ـح ـب ـيــب يـكــذب عاطفيا :يلزم بعض التضحيات في
حياتكما للوصول إلى السعادة.
عليك ،وهذا شعور ال صحة له.
ً
ً
اجتماعيا :كل اجتماع عائلي له وجوه اجـتـمــاعـيــا :تـسـهــر مــع مـجـمــوعــة من
المعارف ،وتخرج منها غير مسرور.
حسنة ،ويقوي روابط األهل.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ْ
مهنيا :واج ــه َم ــن يختلف فــي الــرأي

معك بحكمة وثبات ،ال بانفعال.
ً
عاطفيا :يـمـ ُّـر الــوقــت ،وال ت ــزاالن في
البحث عن تجهيز بيتكما.
ً
اجتماعيا :في السفر محاسن كثيرة،
فضعه على مفكرتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :اإليمان بالنجاح يعزز ثقتك
بنفسك على إنجاز األفضل.
ً
عاطفيا :يحدث بينكما سوء تفاهم
َّ
بسيط ،فال تدعه يتطور.
ً
اجتماعيا :خذ بعض الوقت لنفسك
وانفرد برفقة أحد الكتب.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

ةديرجلا التقته وفريق عمل مسلسل «مطر صيف» في موقع التصوير بأحد البيوت القديمة

خبريات
الشاعري يصدر أحدث
أغانيه «هلهلي»

•

يكثف فريق عمل مسلسل «مطر صيف» تصوير مشاهده
المتبقية في أحد المواقع الرئيسية بالدسمة ،في منزل
قديم ألسرة متواضعة الحال ،يجسد دور والدها الفنان
القدير سعد الفرج ،حيث تلقت «الجريدة» دعوة من صناع
المسلسل لزيارة موقع التصوير ولقاء الفنانين المشاركين،
والحديث عن أدوارهم ،وإليكم التفاصيل:
عزة إبراهيم

تضحيات
غير محدودة
لمعالجة
مشكالت األبناء
سعد الفرج

ذكـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر سـعــد
ال ـفــرج أن ــه يجسد فــي مسلسل
"مـطــر صـيــف" شخصية غــانــم،
وهــو األب الكبير بالعمر الذي
يـقــدم تضحيات غير مـحــدودة
لـمـعــالـجــة م ـش ـكــات ي ـقــع فيها
أبناؤه بدافع من الحب والخوف
عليهم.
وأضـ ـ ــاف ان "ال ـع ـم ــل يــرســخ
لـ ـفـ ـك ــرة أن األبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء والـ ـ ــذريـ ـ ــة
ال ـصــال ـحــة ،مـثــل ال ـم ــال الـحــال
الـ ــذي يـنـعــم اإلنـ ـس ــان بـبــركـتــه،
أم ــا الــذريــة الـفــاســدة فـهــي مثل
المال الحرام وبال على اإلنسان
ون ـق ـم ــة ،واألب ـ ـنـ ــاء ه ــم اخ ـت ـبــار
مـ ـ ــن الـ ـ ـل ـ ــه عـ ـ ــز وجـ ـ ـ ــل ألهـ ـلـ ـه ــم،
وق ــد يـكــونــون اب ـتــاء أو نعمة،
وي ـك ـشــف ال ـع ـمــل م ـعــانــاتــي مع
أب ـ ـنـ ــائـ ــي ،وك ـ ـيـ ــف أض ـ ـحـ ــي مــن
أجـلـهــم ،وأتـحـمــل عنهم الكثير
من المشاكل والمتاعب".

الخير والشر

العمل يحمل
رسائل جيدة
حول دور األب
في احتواء
أبنائه
مناف عبدال

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ــاتـ ــب
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ي ــاس ــر
الـ ـحـ ـم ــدان ــي ،الـ ـ ــذي ف ــك خ ـيــوط
الـعـمــل ،وك ـشــف عــن تفاصيله،
"العمل يناقش مشقات الحياة
م ــن مـنـطـلــق أن اإلن ـس ــان يملك
االخـتـيــار دائ ـمــا فــي كــل موقف
ب ـيــن ال ـخ ـيــر والـ ـش ــر ،ال ـص ــواب
والخطأ ،اليمين واليسار ،الحق
والـ ـب ــاط ــل ،وع ـل ـي ــه اخ ـت ـي ــار مــا
يناسبه مــن ق ـ ــرارات ،ويتحمل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وي ـ ــدف ـ ــع ثـمــن
أخطائه ويجني نتيجة أفعاله".
وأردف الحمداني" :المسلسل
واقعي ويناقش سهولة اتخاذ
الطرق الملتوية دائما لتحقيق
األهـ ـ ــداف وال ـم ـص ــال ــح ،لـكـنــه ال
يتجرد مــن مبادئه اإلنسانية،
حيث يكشف نتيجة االختيار،
فالحياة هي أحجية للذات حتى
الممات ،وعلى اإلنسان التعامل
معها بشرف ،والمسلسل يؤكد
أهمية التربية السليمة ودور
األب بشكل كبير فــي التنشئة
السليمة ،فــالــوالــد دوره ال يقل

عــن األم ،بــل هــو عـمــاد الـمـنــزل،
وخاصة في ظل غياب األم ،بل
هو من يختار الزوجة الصالحة
لـ ـتـ ـك ــون أمـ ـ ــا الب ـ ـنـ ــائـ ــه ،وب ــذل ــك
يـضــع حـجــر األس ـ ــاس ،ويـطــرح
الـمـسـلـســل قـضــايــا اجـتـمــاعـيــة،
وما تعانيه األسرة من مشكالت
مادية ونفسية وضغوط".
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ـ ــى
أوض ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج م ـن ــاف
ع ـب ــدال وال ـم ـخــرج الـمـنـفــذ فهد
ال ـف ــاح كــانــت لـهـمــا لمستهما
ال ـخــاصــة وت ــدخ ــات أثـ ــرت في
ال ـنــص ،وأف ـكــار لتعديل بعض
المشاهد لضمان عمق المعالجة
والـ ـخ ــروج م ــن دائـ ــرة الــرســائــل
المباشرة ،فبعض المسلسالت
تشاهد الحلقة األولــى ومــن ثم
ت ــري ــد االن ـت ـق ــال لـلـحـلـقــة الـ ـ ــ،30
ل ـكــن ال ـمــراه ـنــة ف ــي ه ــذا الـعـمــل
ع ـلــى اإلثـ ـ ــارة وال ـت ـشــويــق على
مــدى  30حلقة ،فالعمل يحمل
العديد من النهايات والبدايات
ف ــي مـنـتـصــف ال ـس ـل ـس ـلــة ،وهــو
ما يجعل المشاهد يوميا على
موعد مع أحــداث جديدة وغير
متوقعة".
وح ــول سـبــب تسمية العمل
بـ ـ ـه ـ ــذا االس ـ ـ ـ ـ ــم ،أشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أن
"اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ي ـن ـت ـظ ــر فـ ــرحـ ــة فــي
حـ ـي ــات ــه ،وم ـ ـطـ ــر الـ ـصـ ـي ــف هــو
المطر ال ــذي يبلل اإلن ـســان في
حــالــة الـحــر الـشــديــد ،وك ــان هذا
داف ـع ــي إلطـ ــاق ه ــذه التسمية
على المسلسل".

ص ـيــف" ،فـهــو فـضــا عــن كونه
جرعة درامية إنسانية تسلط
ال ـض ــوء ع ـلــى تـضـحـيــات األب
م ـق ــاب ــل عـ ـق ــوق األبـ ـ ـن ـ ــاء ،فــإنــه
ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة ل ـل ـت ـع ــاون مــع
القدير سعد الـفــرج ،مــن خالل
تجسيد دور أخته "مضاوي".
وأضافت نور" :أنا محظوظة
بتكرار التعاون مع سعد الفرج
بعد مسلسل تــوالــي الليل في
 ،2012والذي حقق حينها أعلى
نسبة مشاهدة ،واآلن يتجدد
اللقاء مع فنان مثل النهر ،كل
ما تاخدين منه يعطيكي أكثر،
وأشـعــر كأني داخــل أكاديمية
ف ـن ـي ــة ع ــريـ ـق ــة أتـ ـعـ ـل ــم م ـ ــن كــل
كلماته وحــركــاتــه وانفعاالته،
حتى صمته وسكونه له معنى
كبير".
وت ــاب ـع ــت" :ع ـل ــى الـمـسـتــوى
األخ ـ ــاق ـ ــي أتـ ـعـ ـل ــم مـ ــن الـ ـف ــرج
اح ـت ــرام الـجـمـيــع م ــع اخـتــاف
أعمارهم وفئاتهم ،فهو ملتزم
جدا بالكلمة والموعد والحركة
واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام مـ ــوقـ ــع ال ـت ـص ــوي ــر،
ف ـي ـق ــوم ب ـت ـح ـض ـيــر ال ـم ـشــاهــد
فـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــواص ـ ــل ب ـ ـيـ ــن م ـش ـهــد
وآخـ ـ ــر ،وي ـل ـت ــزم جـ ــدا ف ــي تلك
ال ـفــواصــل كــأنـهــا وق ــت للعمل
ال يـسـتـخــدمـهــا ف ــي الـ ـه ــزل أو
ال ـ ــراح ـ ــة ،فـ ـط ــوال وج ـ ـ ــوده فــي
موقع التصير يعمل ويحضر
ويــاحــظ ويــراجــع ال ـنــص ،هو
ف ـعــا ق ــام ــة ،وم ـح ـظــوظــة جــدا
بـ ــالـ ــوقـ ــوف أمـ ـ ــامـ ـ ــه ،وسـ ـي ــرى
الجمهور عمال مميزا ببصمته
القوية".

ب ـ ــدوره ـ ــا ،أعـ ــربـ ــت ال ـف ـنــانــة
ن ـ ــور ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ال ـغ ــام ــرة
بالمشاركة في مسلسل "مطر

أبناء البيت

أكاديمية فنية

أم ـ ــا ال ـع ـن ـص ــر األسـ ـ ـ ــود فــي
هذا العمل ،كما وصف نفسه،
ف ـهــو ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـلــه بـهـمــن،
ح ـي ــث يـ ـ ــؤدي ش ـخ ـص ـيــة ب ــدر،
ذلــك الموظف بالجامعة الذي

يجسد القصة المضادة ألبطال
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ويـ ـتـ ـسـ ـب ــب لـ ـه ــم فــي
مشكالت كبيرة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــن" :أعـ ـ ـم ـ ــل
موظفا إداريــا بالجامعة ،لكني
شـ ـ ـخ ـ ــص وصـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي ،م ــري ــض
نفسي ،وبالفعل أخضع للعالج
ال ـن ـف ـســي ،وخـ ــال ت ـلــك الــرحـلــة
أحـ ـ ـ ــاول اإليـ ـ ـق ـ ــاع ب ـي ــن ال ـط ـل ـبــة
لـتـحـقـيــق أه ــداف ــي ال ـس ـي ـئــة ،ما
ي ـج ـع ـل ـن ــي أجـ ـ ـس ـ ــد (ال ـع ـن ـص ــر
األس ـ ـ ــود) ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل ،فــأنــا
أجد نفسي في األدوار المركبة
والشخصيات الملتوية ألشعر
بالتمثيل وأ سـتـمـتــع بالتلون
في الدور ،وأحرص على وجود
الفرجة للجمهور ولي ،وأشعر
بشخصية مختلفة عن طبيعتي
بالحياة".
واس ـتــدرك" :وال ــدي ووالــدتــي
متوفيان ،وتجمعني المشاهد
ب ـح ـس ـي ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي وم ـ ـشـ ــاري
المجيبل وحصة النبهان ،كما
التقي الفنان القدير سعد الفرج
وانتصار الشراح ونور ،وغيرهم
من أبطال العمل ،وأوقع بينهم
وأسبب لهم مشاكل كبيرة".

وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـجـ ــولـ ــة ،أك ــد
الـمـخــرج مـنــاف ع ـبــدال حرصه
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم عـ ـم ــل م ـخ ـت ـل ــف،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه ي ـن ـج ــذب لـلـكـتــاب
الجدد مثل الحمداني ،واصفا

حسين المهدي ومشاري المجيبل وحصة النبهان في الكواليس

محمد قمبر ولوحته مع جاسم المباركي وطارق الشيخ
في مناطق الصراع في العالم.
ب ــدوره ،أش ــاد الشيخ بهذه
الـ ـخـ ـط ــوة م ـث ـم ـنــا دور قـمـبــر
فــي سعيه ال ــدؤوب فــي خدمة
ال ـق ـضــايــا االن ـس ــان ـي ــة ودع ـمــا
لميثاق األم ــم الـمـتـحــدة الــذي
ي ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ــى الـ ـعـ ـي ــش ب ـس ــام
ومحبة.

العنصر األسود

سعد الفرج

أول قطفة

لوحة قمبر في مقر األمم المتحدة
تـعـبـيــرا ع ــن الـ ـت ــزام الـفـنــان
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا
اإلنسانية ،ودعما لــدور األمم
المتحدة التي تحتفل بمناسبة
مرور  75عاما على تأسيسها،
أه ـ ــدى رئ ـي ــس دي ـ ـ ــوان ح ـقــوق
اإلنـســان فــي الـكــويــت ،السفير
جاسم المباركي ،الى المكتب
التنفيذي لألمين العام لألمم
المتحدة في نيويورك ،لوحة
ال ـف ـنــان مـحـمــد قـمـبــر بـعـنــوان
"المحبة والسالم" ()190×190
ّ
سم ،وقد سلمها في احتفالية
بمقر األمم المتحدة في الكويت
ب ـح ـضــور الـمـنـســق ال ـع ــام في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .طـ ـ ـ ــارق ال ـش ـي ــخ،
وبحضور الفنان قمبر.
وبهذه المناسبة ،أكد قمبر
أهمية مـشــاركــة الـفـنــان ضمن
هذه المناسبات ،تفعيال لدوره
اإلنساني والمجتمعي لخدمة
أبـ ـن ــاء ج ـلــدتــه ودعـ ـم ــا ل ـلــدور
األج ـ ـمـ ــل ل ـم ـم ــارس ــة ال ـف ـن ــون،
آمال أن يعيش اإلنسان بسالم
ومـحـبــة أيـنـمــا وج ــد ،السيما

وفي بيت "غانم" المتواضع

أدلى أبناء البيت في المسلسل
بــدلــوهــم ،وه ــم الـفـنــان حسين
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــدي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـش ـ ــف ع ــن
تجسيده دور عـبــدالـلــه ،االبــن
األكـ ـب ــر ل ـل ـف ـنــان س ـع ــد الـ ـف ــرج،
والفنانة حصة النبهان التي
تـ ـجـ ـس ــد دور االب ـ ـ ـنـ ـ ــة أب ـ ـ ـ ــرار،
م ــؤك ــدة أن ـه ــا ت ـق ــدم شخصية
غـيــر مـتــوقـعــة وتـحـمــل تحديا
كبيرا ،كما اعتادت في أعمالها
ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة ،وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـف ـن ــان
مشاري المجيبل أنه جسد دور
االبن األصغر يوسف ،الطالب
في السنة النهائية بكلية الطب،
وه ــو ش ـخــص م ـســالــم ويـحـلــم
بـمـسـتـقـبــل واع ـ ـ ــد ،ف ــي مـقــابــل
الحياة البسيطة التي يعيشها
في بيت والده.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،يجسد
الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـع ـقــل
دور مبارك ،وهو زوج الفنانة
انـتـصــار ال ـشــراح الـتــي تجسد
شخصية ابتهال ،فيما تجسد
دور زوج ـت ــه ال ـثــان ـيــة الـفـنــانــة
م ـيــس ك ـم ــر ،والـ ـت ــي ق ــال ــت عن
شخصيتها بالعمل" :أ فــا جــئ
جمهوري من خــال شخصية
ام ــرأة بــرجــوازيــة مختلفة جدا
ع ـلــي ،مـحـبــة لعائلتها لكنها
أنــانـيــة فــي ه ــذا ال ـحــب ،العمل
ب ـع ـي ــد عـ ــن الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـتــي
شـ ــاهـ ــدنـ ــي فـ ـيـ ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
بالسنوات األخيرة".

وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،تــوجــه
المباركي بالتهنئة الى األمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس بمناسبة مرور 75
عــامــا عـلــى تــأسـيــس المنظمة
األم ـم ـيــة ،عـلــى أن يـتــم إرس ــال
اللوحة إلى مقر االمم المتحدة
في نيويورك لعرضها هناك.

رحيل الكوميديان
السعودي الشعبي
صالح الزراق
ودع ا لـ ـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـ ــط ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــي
السعودي الكوميديان الكبير
ص ــال ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــزراق ،ب ـع ــد رح ـلــة
ط ــوي ـل ــة أبـ ـ ــرز م ـح ـطــات ـهــا في
تسعينيات ال ـقــرن الـمــاضــي،
عندما كانت وسائل التسلية
وال ـت ــرف ـي ــه وبـ ــرامـ ــج الـضـحــك
محدودة جدا.
وتوفي الزراق في مستشفى
ال ـم ـلــك ف ـهــد ب ــال ــري ــاض ،بعد
ي ــوم ـي ــن م ــن ن ـق ـلــه إل ـي ــه عقب
تدهور حالته الصحية ،حيث
كتب أحــد المغردين" :تأكدت
وف ــاة نجم الكوميديا صالح
الزراق الله يغفر له ويرحمه...
أنا اآلن أمام بيتهم ...توفي في
مستشفى الملك فهد ،حيث كان
يعاني من مشاكل في المعدة
والجهاز الهضمي ،ووصل إلى
ضيق التنفس ...ومــن يومين
دخــل المستشفى والـلــه يغفر
له ويرحمه".

بـ ــاكـ ــورة األع ـ ـمـ ــال بـ ـ ــأول قـطـفــة
للفنان ،مثل "الديرفة" و"محمد
عـلــي رود" ك ــان ب ــاك ــورة أعـمــال
الكاتب محمد انور ،مضيفا أن
أي عمل ال يخلو من التعديالت،
ولـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك بـ ـ ـع ـ ــد وضـ ـ ـ ـ ــع ب ـع ــض
ال ـل ـم ـســات ع ـلــى ال ـن ــص أصـبــح
م ــادة جـيــدة لـلـعــرض الــدرامــي،
وأتـ ــوقـ ــع أن ي ـح ـظــى بــإع ـجــاب
الجمهور.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن "الـ ـعـ ـم ــل يـحـمــل
رس ــائ ــل ج ـيــدة ح ــول دور األب
في احتواء أبنائه ،وكيف يكون
مسكينا حـيــن يتحمل و يــد فــع
ثـمــن أخ ـطــاء أبـنــائــه ،ف ــاألب هو
ع ـم ــود ال ـم ـن ــزل وي ـض ـحــي بكل
شيء ،وأبدع الفرج في تجسيد
األب ا لـحـنــون بشكل يستهوي
وي ـجــذب الـجـمـهــور ،كـمــا يشير
إ لــى أن التربية السليمة تدفع
اإلن ـســان لـلـصــواب ،ولـكــن طرق
الحياة تجبرك على اختيار ما
هــو ضــد مـبــادئــك وقـيـمــك ،فهل
ت ـت ـم ـســك أو ت ـن ـص ــاع لـلـطــريــق
الخاطئ؟ وما الذي يترتب على
الحالتين؟".

أجسد العنصر
األسود ألنني
أجد نفسي في
األدوار المركبة
عبدالله بهمن

تكريم محمد هنيدي في «سينما مصر»
ك ـ َّـرم ال ـم ـخــرج خــالــد جــال
رئيس قطاع اإلنتاج الثقافي،
ا لـفـنــان محمد هـنـيــدي خــال
حـ ـض ــوره ف ـعــال ـيــات ال ـعــرض
ال ـم ـســرحــي "س ـي ـن ـمــا م ـصــر"،
ال ـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى خ ـش ـبــة
مسرح اإلبداع.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــرص هـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــدي ع ـل ــى
التقاط الصور التذكارية مع
أع ـضــاء ال ـعــرض الـمـســرحــي،
برفقة مجموعة من الفنانين
ال ــذي ــن تـ ـص ــادف ح ـضــورهــم
ل ـل ـع ــرض ،وم ـن ـه ــم مـصـطـفــى
شوقي.
وشـ ـك ــر ه ـن ـي ــدي ال ـم ـخ ــرج
ً
خــالــد ج ــال ،مـبــديــا إعـجــابــه
ب ــالـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـق ــوم
بـبـطــولـتـهــا مـجـمــوعــة كـبـيــرة
من الشباب بأولى تجاربهم
التمثيلية.

محمد هنيدي مكرما

«نعيش عصر الدراما النسوية بامتياز واإلعالم مسلط عليهن بشكل كبير»
●

عماد جمعة

شـ ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان أوس ال ـش ـط ــي فــي
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـم ـس ــرح ـي ــة،
خصوصا فــي الـمـهــرجــانــات ومسرح
الطفل ،وكذلك في الدراما التلفزيونية
واإلذاعية.
ويستعد الشطي لتصوير دوره في
أحدث مسلسالته (الناجية الوحيدة)
مع هدى حسين ،قائالِّ :
"أقدم في العمل
دور الشاب الذي َّ
تربى على المثالية
وفـعــل الـخـيــر ،ويـعــانــي فــراغــا أســريــا
وعاطفيا و صــرا عــا نفسيا ،ور غ ــم ما
ي ـح ـيــط ب ــه م ــن م ـش ــاك ــل وص ـع ــوب ــات
تدفعه إ لــى الشر ،لكنه ال يتخلى عن
مثاليته".
ولفت إ لــى أ نــه يتعاون مــع الفنانة

هدى حسين من جديد ،بعد مجموعة
م ــن األعـ ـم ــال ال ـنــاج ـحــة ال ـت ــي قـ َّـدم ـهــا
م ـع ـهــا ،م ـن ـهــا" :ح ـي ــاة ثــان ـيــة وس ــدرة
والبيت وشغف والدخيلة ولك يوم"،
وغيرها من األعمال الدرامية ،إضافة
إ لــى الكثير مــن ا لـعــروض المسرحية
الخاصة بمسرح الطفل.
وح ـ ـ ـ ــول ظـ ـ ـه ـ ــور ج ـ ـيـ ــل ج ـ ــدي ـ ــد مــن
الشباب في الدراما الكويتية ،وكيف
ي ـت ـم ـ َّـي ــز وس ـ ــط أبـ ـن ــاء ج ـي ـل ــه ،أوض ــح
الشطي" :حاليا لم تعد هناك منافسة
بـيــن جـيــل قــديــم أو جــديــد .المنافسة
الحقيقية أ صـبـحــت بـيــن المنتجين،
السـتـقـطــاب الـنـجــوم الـمـشــاركـيــن في
العمل ،وكذلك الصراع بين المحطات
التلفزيونية وعملية الدعاية واإلعالن
والـ ـتـ ـس ــوي ــق ،ف ـه ـن ــاك آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة

استراحة محارب
وعـ ـ ــن اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده عـ ــن الـ ـمـ ـس ــرح فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،أكــد الـشـطــي أنها
استراحة محارب ،ألنه يعشق الوقوف
ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ومـ ــواج ـ ـهـ ــة
الجمهور ،وهو بانتظار نص مناسب
يعود من خالله إلى المسرح.
َّ
وعما إذا كنا أصبحنا نعيش عصر
ال ــدرام ــا الـنـســائـيــة بـعــد ان ـت ـشــار هــذا
الكم من النساء في الدراما الخليجية،
أكد الشطي أنه عهد الدراما النسوية

افتتاح مهرجان اإلسكندرية
على المسرح الروماني

أعلنت إدارة مهرجان
اإلسكندرية السينمائي
لدول البحر املتوسط
برئاسة الناقد األمير
أباظة ،إقامة حفلي افتتاح
وختام الدورة الـ 36املزمع
إقامتها فى الفترة من
 7إلى  12نوفمبر املقبل
باملسرح الروماني ،مع
االلتزام باإلجراءات
الوقائية حتى يتم تفادي
املوجة الثانية من فيروس
كورونا املنتشر وال يصاب
أحد بمكروه.
وقال أباظة ،رئيس
املهرجان ،إن الدورة املقبلة
سيتم إجراؤها تحت
معايير محددة بإشراف
وزارة الصحة.
يشار إلى أن الدورة 36
تحمل اسم الفنان عزت
العاليلي ،كما سيتم
تكريم الفنان صالح
عبدالله ،واملخرجة إيناس
الدغيدي ،والفنانة رغدة
واملخرج ومدير التصوير
محسن أحمد.

دويتو يجمع هاني شاكر
مع أحمد سعد

ً
ً
ً
ً
الشطي يعاني فراغا أسريا وصراعا نفسيا في «الناجية الوحيدة»
َ ْ
َّ
ومـ ــن
ت ـت ـحــكــم ف ــي الـ ـس ــوق ال ـ ــدرام ـ ــي،
لــم يجتهد فــي عـمـلــه ،فسيجد نفسه
خارج السباق ،فهو صراع بقاء ،وليس
منافسة".

أصدر الفنان حميد
الشاعري أغنيته "هلهلي"
من ألبومه "أنا بابا" على
يوتيوب ،وهي من كلمات
وألحان عزيز الشافعي،
توزيع ومكساج توما،
ميكس وماستر حميد
الشاعري.
ويقول مطلعها" :هلهلي...
كنت عايش هلهلي ،عمري
ده مش فارقلي ...أي
حاجة في أي حاجة واللي
جاي مش باينلي ،جيتي
انتي."...
الجدير ذكره  ،ان ألبوم
"أنا بابا" ،يضم 10
أغنيات ،تعاون الشاعري
من خالله مع عدد كبير
من الشعراء واملوزعني
وامللحنني ،ومن ضمن
الشعراء أمير طعيمة،
والراحل سامح العجمي،
وتامر حسني ،وعنتر
هالل.
ومن امللحنني عزيز
الشافعي ،والراحل أشرف
سالم ،ورامي جمال،
ومحمد رحيم ،وعصام
كاريكا ،وعمرو الشاذلي،
وبالل سرور ،ومديح
محسن ،وأحمد البرازيلي.

بــام ـت ـيــاز ،واآللـ ـ ــة اإلع ــام ـي ــة مسلطة
عـلـيـهــن بـشـكــل كـبـيــر ،وبـشـكــل مبالغ
فـيــه ،لـيــس فــي الــدرامــا فـقــط ،بــل على
المستويين االجتماعي والسياسي،
بـ ـع ــد أن انـ ـت ــزع ــت الـ ـ ـم ـ ــرأة ح ـقــوق ـهــا
السياسية ،واآلن تراجع دور الممثلين
الرجال في الدراما العربية والخليجية
والكويتية لمصلحة المرأة.
وأضـ ـ ــاف ال ـش ـط ــي أن اإلذاع ـ ـ ــة هــي
ال ـم ـك ــان ال ـ ــذي ي ـط ـبــق ف ـيــه م ــا تـعـلـمــه
خالل دراسته األكاديمية ،وأن الدراما
اإلذاعية ممتعة ،وتفتح مجاال للخيال،
بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن حـ ـ ـ ــدود ال ـ ـم ـ ـكـ ــان وح ـ ِّـي ــز
الـ ـص ــورة ،ك ـمــا ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون ،وأن ــه
شارك في العديد من األعمال اإلذاعية
مع كبار النجوم.

اإلذاعة هي
المكان الذي أطبق
فيه ما تعلمته
خالل دراستي
األكاديمية

أوس الشطي

فاجأ املطرب أحمد سعد
جمهوره بنشره على
صفحته الرسمية في
"فيسبوك" ،صورة تجمعه
بالفنان الكبير هاني
ّ
ً
شاكر ،وعلق عليها قائال:
"انتظرونا قريبًا في عمل
مفاجأة" ،لكن من دون أن
يكشف عن مضمون هذا
العمل .وكان أحمد سعد قد
نشر صورة من كواليس
تصوير أحد كليباته
"بصرة" ،عبر حسابه
الرسمي في "إنستغرام"،
وأرفقها بالتعليق:
"محتاجني عمليات تجميل
داخلية ...بصرة" ،وذلك بعد
االنتقادات التي طاولته إثر
خضوعه لعملية تجميل
كشف أنها لتعديل عيب
خلقي في وجهه ،مؤكدًا
أنه كان يعاني مشكلة في
الجانب األيمن من وجهه،
ويضطر بسببها إلطالة
ذقنه إلخفاء الفارق بني
َ
جانبي وجهه ،الفتًا إلى
أن طبيبًا صديقًا له اقترح
عليه إصالح هذا العيب.

ةديرجلا
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دوليات

اصطفاف أوروبي مع فرنسا ...وإردوغان يستحضر الحمالت الصليبية
معارك قضائية بين باريس وأنقرة بعد كاريكاتير لـ «شارلي إيبدو» يسخر من الرئيس التركي

فلسطينيان يرسمان «غرافيتي» ضد ماكرون في مخيم النصيرات في غزة أمس (أ ف ب)

بينما اتخذ تجدد قضية
المسيئة لإلسالم
ً
الرسوم ً
بعدا خاصا بين فرنسا
وتركيا ،أعربت عدة دول
أوروبية عن تضامنها مع
باريس ،بعد جريمة كونفالن،
وفي ًمواجهة دعوة أنقرة
رسميا إلى مقاطعة البضائع
الفرنسية.

«اإلساءة»
تشجع على
إراقة الدماء
روحاني

بدأت الدول االوروبية تصطف
مــع فــرنـســا فــي ال ـمــواج ـهــة ،التي
ً
ً
ات ـخــذت ب ـعــدا خــاصــا مــع تركيا،
على خلفية تجدد قضية الرسوم
المسيئة ،إثر جريمة قتل مدرس
نشرها وتمسك الرئيس الفرنسي
اي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون بــال ـحــق في
نـ ـش ــره ــا تـ ـح ــت ي ــافـ ـط ــة «ح ــري ــة
التعبير».
وانضمت بريطانيا أمس الى
«القطار» األوروبــي ،عقب مواقف
داع ـم ــة ل ـبــاريــس م ــن قـبــل بــرلـيــن
ورومــا واالتـحــاد األوروب ــي الذي
ّ
حـ ــذر تــرك ـيــا م ــن ان ـت ـهــاك قــواعــد
الـ ـتـ ـج ــارة واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات ب ــدع ــوة
رئ ـي ـس ـهــا رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ــان
لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
و ف ــي تــو بـيــخ مستتر لتركيا،
دعــا وزيــر الخارجية البريطاني
دوم ـي ـن ـيــك راب ال ـ ــدول األع ـض ــاء
ً
في حلف «ناتو» ،لـ «الوقوف معا
ً
دفــاعــا عــن قيم التسامح وحرية
التعبير».
وقال راب في بيان« :بريطانيا
مـتـضــامـنــة م ــع فــرنـســا والـشـعــب
الفرنسي بعد جريمة قتل المدرس
صــامــويــل ب ــات ــي ال ـش ـن ـي ـعــة» ،في
إش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدرس الـ ـت ــاري ــخ
الفرنسي الــذي قتل بقطع رأســه
منتصف هذا الشهر على يد الجئ
ش ـي ـشــانــي ،ألن ــه ع ــرض ال ــرس ــوم
الـمـسـيـئــة خ ــال ح ـصــة نـقــاشـيــة
حول حرية التعبير.
وإذ شـ ــدد ع ـلــى أن «اإلرهـ ـ ــاب
ً
ال يمكن وال يجب أن يكون ُم َب َررا»،
قــال وزيــر الخارجية البريطاني
إن «أعضاء حلف شمال األطلسي
والمجتمع الدولي األوسع يجب
ً
أن يقفوا كتفا بكتف وراء القيم
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـس ــام ــح وح ــري ــة
التعبير ،وأال نمنح اإلرهابيين
أبدا شرف شق صفوفنا».

وكـ ــانـ ــت ل ـ ـنـ ــدن قـ ــد ت ـع ـ ّـرض ــت
الن ـت ـق ــادات ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» لـعــدم
إصدارها أي موقف من األزمة.
ج ــاء ذلـ ــك ،ب ـعــد رف ــض رئـيــس
ال ـ ــوزراء الـهــولـنــدي م ــارك روت ــي،
أمـ ــس ،ش ـك ــوى قــدم ـهــا إردوغ ـ ــان
ب ـ ـحـ ــق مـ ـ ـس ـ ــؤول زع ـ ـي ـ ــم «ح ـ ــزب
الـ ـح ــري ــة» ال ـي ـم ـي ـن ــي ال ـم ـت ـط ـ ّـرف
ً
غيرت فيلدرز ،بعد نشره رسما
ً
ك ــاري ـك ــات ــوري ــا لـلــرئـيــس الـتــركــي
على «تويتر».
وت ــوج ــه روت ـ ــي م ـب ــاش ــرة ال ــى
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـب ــر الـ ـك ــامـ ـي ــرا أمـ ــام
صحافيين هولنديين ،وقال «لدي
رسالة للرئيس إردوغــان هي في
غاية البساطة :في هولندا نعتبر
حرية التعبير أعظم خير ،وهذا
يـشـمــل ال ــرس ــوم الـ ّكــاريـكــاتــوريــة،
ومنها تلك التي تمثل سياسيين».
وأكد رئيس الوزراء الهولندي
أن « شـ ـ ـك ـ ــوى ب ـ ـحـ ــق ش ـخ ـص ـيــة
س ـيــاس ـيــة هــول ـنــديــة ق ــد تفضي
حـتــى ال ــى تقييد حــريــة التعبير
أمر غير مقبول» مضيفا أن الهاي
ستنقل ايضا وجهة نظرها الى
السلطات التركية «عبر القنوات
الدبلوماسية المعهودة».
واعتبر روتي ان الشكوى بحق
فيلدرز «تتجاوز كل الحدود».
ونشر فيلدرز السبت الماضي،
على «تويتر» رسما كاريكاتوريا
للرئيس التركي وهو يرتدي قبعة
تقليدية عثمانية على شكل قنبلة
وكلمة «إره ــاب ــي» .ووفـقــا لوكالة
أنـ ـب ــاء األنـ ــاضـ ــول ال ـت ــرك ـي ــة رف ــع
إردوغ ـ ــان ش ـكــوى ال ـثــاثــاء أم ــام
محكمة فــي أن ـقــرة عـلــى فـيـلــدرز،
متهما إياه بـ «الفاشية».

رسم جديد
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـج ـلــة

«شارلي ايبدو» الفرنسية ،أمس،
ً
ً
عددا جديدا رسمت إردوغان على
غ ــاف ــه .وأظ ـه ــر ال ــرس ــم إردوغـ ــان
يرتدي مالبس داخلية ،في حين
يــرفــع بـيــده الثانية عـبــاءة امــرأة
محجبة .وعلقت تحت الرسم «:في
حياته الخاصة هو أكثر طرافة».
وأثار تصوير الرئيس التركي
ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،غ ـضــب الـحـكــومــة
التركية التي نـ ّـددت بـ «عنصرية
ّ
وتعهدت باتخاذ إجراءات
ثقافية»
ً
«ق ـض ــائ ـي ــة ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة» ردا
على ذلك.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت م ــدي ــري ــة االت ـ ـصـ ــال
ف ــي الــرئــاســة ال ـتــرك ـيــة ،ف ــي بـيــان
بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،بــأنــه «سيتم
ات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
والدبلوماسية الالزمة ضد الرسم
الكاريكاتوري المذكور».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة،
إب ــراه ـي ــم كــال ـيــن ،ع ـلــى «تــوي ـتــر»:
«إن ـهــم يـعــرضــون فـقــط بــذاءاتـهــم
وف ـ ـج ـ ــوره ـ ــم .أي اعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى
الحقوق الشخصية ليس دعابة
أو حرية تعبير».
أما رئيس دائرة االتصاالت في
الرئاسة ،فخر الدين ألتون ،فرأى
أن «أج ـن ــدة م ــاك ــرون المناهضة
ل ـل ـم ـس ـل ـم ـيــن تـ ــؤتـ ــي ث ـ ـمـ ــارهـ ــا!»،
مـضـيـفــا« :ن ــدي ــن ه ــذه الـمـحــاولــة
األكثر إثارة لالشمئزاز من جانب
هذه المطبوعة لنشر عنصريتها
الثقافية وكراهيتها».
وأع ـل ـنــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة في
أنـ ـق ــرة ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق يـسـتـهــدف
مسؤولي «شارلي إيبدو» ،بسبب
«إهانة رئيس الدولة».

إردوغان
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال إردوغـ ـ ـ ــان
أم ـ ــس ،إن الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة الـتــي

ت ـه ــاج ــم اإلسـ ـ ـ ــام ت ــري ــد «إع ـ ـ ــادة
ال ـح ـمــات الـصـلـيـبـيــة» .وأض ــاف
فــي كلمة أدلــى بها لـنــواب حزبه
«العدالة والتنمية» في البرلمان
أن ال ــوق ــوف ف ــي وج ــه الـهـجـمــات
ّ
على النبي ،صلى الله عليه وسلم،
«شرف لنا».
ك ـمــا ان ـت ـقــد ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
ب ـ ـشـ ــدة ،تـ ـص ــوي ــره فـ ــي «ش ــارل ــي
إيـ ـ ـب ـ ــدو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـس ــاخ ــرة،
مـعـتـبــرا أن ــه «ه ـج ــوم حـقـيــر» من
جانب «أوغاد».
وقال« :لم أنظر إلى هذا الرسم،
ال داعي لقول أي شيء عن هؤالء
األوغاد» .وأضاف« :غضبي ليس
ً
ناجما عــن الهجوم الحقير ضد
شخصي ،إنما عن الشتائم للنبي
ّ
ّ
محمد» ،صلى الله عليه وسلم.
ورأى أن «قلة احترام الرسول
بين الـقــادة فــي أوروب ــا أصبحت
تنتشر مثل السرطان» ،وأضاف:
«الوقوف بإخالص ضد االعتداء
بحق نبينا مسألة شرف بالنسبة
ل ـنــا» .وت ــاب ــع« :ال ــذي ــن يناصبون
اإلسالم وتركيا العداء سيغرقون
ف ــي مستنقع الـحـقــد والـكــراهـيــة
الذي دخلوه باسم الحرية ،وهذه
إشارات عودة أوروبا إلى العصر
الهمجي».

الرياض
وف ــي ال ـمــواقــف ،ج ــدد مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـس ـع ــودي م ـســاء أمــس
األول ،رفض المملكة ألي محاولة
لـلــربــط بـيــن اإلسـ ــام واإلره ـ ــاب،
واسـتـنـكــارهــا لـلــرســوم المسيئة
للنبي محمد أو أي من الرسل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت «وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
ال ـس ـع ــودي ــة» ال ــرس ـم ـي ــة (واس)،
أن «الـمـجـلــس أع ــرب أي ـضــا عقب
اجتماعه ليل الـثــاثــاء عــن إدانــة

المملكة ونبذها لكل عمل إرهابي
ّ
أو ممارسات أعمال تولد الكراهية
وال ـع ـن ــف والـ ـتـ ـط ــرف ،وال ـتــأك ـيــد
على أن ا لـحــر يــة الفكرية وسيلة
لالحترام والتسامح والسالم».

روحاني
وف ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
حسن روحاني ،أمس ،في خطاب
متلفز خالل االجتماع األسبوعي
ّ
لـلـحـكــومــة «إه ــان ــة ال ـن ـبــي ،صــلــى
ال ـل ــه ع ـل ـيــه وسـ ـل ــم ،ل ـي ـســت عمال
بطوليا ،هــي عمل غير أخــاقــي،
هــي تشجيع على العنف وإراقــة
ال ــدم ــاء .إثـ ــارة مـشــاعــر الماليين
والـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،مــن
المسلمين وغير المسلمين ،هذا
ليس عمال بطوليا».
وس ــأل روحــانــي «أي ج ــزء من
ّ
تعريف الحرية ،يتضمن التخلي
عن األخالق؟».
من ناحيته ،دعــا أمين مجمع
تشخيص مصلحة النظام محسن
رضائي ،الدول اإلسالمية الى طرد
ال ـس ـفــراء الـفــرنـسـيـيــن ف ــي إج ــراء
مشترك.

خان
وف ــي إس ــام آبـ ــاد ،ق ــرر رئيس
وزراء ب ــاك ـس ـت ــان عـ ـم ــران خ ــان،
حسب م ـصــادر ،كتابة خطابات
إلـ ـ ــى زع ـ ـمـ ــاء الـ ـع ــال ــم اإلس ــام ــي
ليطلب دعمهم فــي إث ــارة قضية
الرسوم بالمحافل الدولية.

فرنسا
وعقب اجتماع مجلس الوزراء
الـفــرنـســي ،أم ــس ،ص ــرح الـنــاطــق
بــاســم الـحـكــومــة غــابــريــال أت ــال،

ب ــأن ب ــاده "ل ــن تـتــراجــع أب ــدا عن
مبادئها وقيمها" رغم "محاوالت
زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار وال ـتــره ـيــب"،
م ـن ــوه ــا ب ـ ـ "الـ ــوحـ ــدة األوروب ـ ـيـ ــة
الكبيرة".
وقال أتال إن فرنسا "تتعرض
لتهديد إرهابي متنام في األيام
األخيرة ،تغذيه دعــوات كراهية"،
لـ ـك ــن ذل ـ ـ ــك "يـ ـ ـع ـ ــزز إرادتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا فــي
مكافحة اإلس ــام المتطرف وكل
أوجهه بال هوادة".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أع ـلــن ال ـم ـنــدوب
الحكومي لمحاربة العنصرية في
فرنسا فريديريك بوتير ،أمس ،أنه
ُأبلغ القضاء الفرنسي بتغريدة
نـشــرت مـســاء أمــس األول لنائب
وزير الثقافة التركي سيردار جان،
بالفرنسية «شــارلــي إيـبــدو أنتم
أوغ ــاد ،أنتم أبـنــاء عــاهــرات ،أنتم
أبناء كالب».
ّ
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي ،أمـ ــس ،حظر
ج ـم ـع ـيــة «بـ ــركـ ــة سـ ـيـ ـت ــي» ،أع ـلــن
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد
درمانين ،أن أئمة "مسجد باريس
الـكـبـيــر" س ـي ـقــرأون خ ــال خطبة
ً
صــاة الجمعة غ ــدا ،قصيدة من
أج ــل ال ـج ـم ـهــوريــة وف ــرن ـس ــا ،في
خطوة وصفها الوزير بالرمزية
والقوية.
كـ ـم ــا ق ـ ـ ـ ـ ّـررت ل ـج ـن ــة أن ـش ــأه ــا
«ال ـم ـج ـل ــس ال ـف ــرن ـس ــي ل ـلــديــانــة
اإلسالمية» والمسؤولة عن تطوير
برنامج تدريبي مشترك لألئمة
والقساوسة عقد اجتماع السبت
المقبل.
كما اتخذ «المجلس الفرنسي
ً
للديانة اإلسالمية» قــرارا بدعوة
لجنة منع التطرف إلى االنعقاد
األحد المقبل في جلسة عامة ،من
أجل وضع خطة لمكافحة جميع
أشكال الراديكالية والتطرف.

السيسي يرفض اإلساءة للدين
واستخدام العنف للدفاع عنه
●

القاهرة  -حسن حافظ

دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط أزمة
الرسوم المسيئة لنبي اإلســام في ذكرى مولده ،صلى الله
ً
عليه وسلم ،أمس ،مشددا على أن حرية الرأي ال تعني جرح
ً
مشاعر أكثر مــن  1.5مليار مسلم ،ورافـضــا اللجوء للعنف
ً
دفاعا عن الدين.
وقال السيسي ،في كلمة له خالل احتفالية وزارة األوقاف
المصرية بالمولد النبوي الشريف بالقاهرة أمس ،إنه يرفض
مـحــاوالت اإلس ــاء ة إلــى النبي العظيم محمد ،وإن اإلســاء ة
لألنبياء والرسل هي استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد فيها
الكثير من الناس ،الفتا إلى أن من ال يؤمن بها فهذا شأنه،
لكن عليه أال يجرح مشاعر الماليين من البشر ،حتى لو كان
الهدف هو تقديم صورة تحارب التطرف.
وخرج السيسي عن نص الكلمة المكتوبة قائال« :يا ترى
في مليار ونص المليار من المسلمين في العالم ،تفتكروا كام
في المية منهم متطرفين؟ واحد في المية ،يعني  15مليون،
تستطيعوا أن تتخيلوا لو فيه  15مليون إرهابي في العالم
باألفكار دية يعملوا إيه؟ العدد مش كده خالص ،وبالتالي ال
يمكن أبدا أتصور أن ُي ّ
حمل المسلمين بأوزار ومفاسد وشرور
فئة قليلة انحرفت».
وتحدث السيسي بلسان المسلمين قائال« :احنا لنا حقوق

قديروف لماكرون :مستعد
للتضحية بحياتي

شرح رئيس جمهورية
الشيشان رمضان قديروف،
سبب مخاطبته للرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون،
بعد تصريح األخير حول
الرسوم الكاريكاتيرية.
وأشار قديروف إلى أنه
خاطب الرئيس الفرنسي
ليس كسياسي ،بل كإنسان
مسلم .وقال" :هذا حقي
كإنسان يحب دينه ويراعي
جميع تعاليم القرآن الكريم
والسنة النبوية .لهذا السبب،
إذا لزم األمر ،أنا مستعد
لترك منصبي ،أو التعرض
للمعاناة أو حتى أن أضحي
بحياتي ،لكني ال أستطيع
الوقوف صامتا والنظر كيف
يقوم امللحدون بالسخرية من
الدين".
في وقت سابق ،شن قديروف
هجوما حادا على الرئيس
الفرنسي ،محذرا إياه
من التهجم على اإلسالم
والرسول ،كما وصفه
بـ"الزعيم وامللهم لإلرهاب"
في بلده.
وبعد ذلك ،شدد املتحدث
باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف ردا على
سؤال للصحافيني عن
تصريحات قديروف ،على
أنها ال يمكن أن تعكس موقف
الحكومة الروسية.

ّ
منفذ هجوم مالي أراد
االنتقام من «شارلي إيبدو»

اعترف املوريتاني فواز ولد
أحمد امللقب "إبراهيم "10
أمس ،بأنه منفذ االعتداء
على ملهى "ال تيراس" في
باماكو ،والذي أسفر عن
سقوط  5قتلى في مارس
 ،2015مؤكدا أنه "فخور"
ألنه قام بذلك "انتقاما" لنشر
صحيفة "شارلي إيبدو"
الفرنسية الساخرة رسوما
كاريكاتورية للنبي محمد
(صلى الله عليه وسلم).
وقال "إبراهيم  "10أمام
محكمة الجنايات في
باماكو في اليوم الثاني من
محاكمته" :نحن (الجماعة
الجهادية) املرابطون فعلنا
ذلك .ال نخجل من ذلك بل
نفخر به .انتقاما للنبي
(صلى الله عليه وسلم) بعد
ما فعلوه في شارلي إيبدو.
إنها الرسوم الكاريكاتيرية".

سويسرا تدين زعيمين
مسلمين لدعمهما «القاعدة»

الطيب يدعو لعدم االنجرار الستفزازات اليمين
المتطرف واستقطابات اإلسالم السياسي
في أال ُيجرح شعورنا ،وال أن تؤذى قيمنا .إذا كان من حق
الناس ّ
تعبر عما يجول في خواطرها ،فأتصور أن هذا األمر
يقف عندما يصل األمر إلى أنك تجرح مشاعر أكثر من مليار
ونصف المليار مسلم ...كفى إيذاء لنا».
ّ
ووج ــه السيسي حديثه إلــى المسلمين قــائــا« :إذا كنت
ّ
بتحب النبي محمد صحيح فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه»،
وأش ــار إلــى ّأن سيرته ،صلى الله عليه وسـلــم ،لــم تسلم من
التطرف ،لكنه أكد «أن مكانة سيد الخلق ال يمكن أن يمسها
قول أو فعل» ،مشددا في اإلطار ذاته على الرفض القاطع ألي
أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع
عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة.
وشدد الرئيس المصري على أن الحريات لم تأت مطلقة،
وأنها يجب أن تقف عند حدود حريات اآلخرين ،وأن تحترم
ّ
«محرم
الجميع ،وأشار إلى أن تبرير التطرف تحت ستار الدين
ّ
ومجرم» ،لكونه محاولة لتحقيق مصالح ضيقة ،لكن هذا ال
يعني أن التطرف مقتصر على دين بعينه،
الفتا إلــى أن قضية الــوعــي الرشيد وفهم صحيح الدين
م ــن أول ــوي ــات ال ـمــرح ـلــة ال ــراه ـن ــة ف ــي مــواج ـهــة م ــن وصـفـهــم
بـ «أهل الشر» الذين ّ
يحرفون معاني النصوص ويخرجونها
من سياقها ،وأن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر جهود
المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية واإلعالمية ،وأشاد
بجهود المؤسسة الدينية ،إال أنه أكد الحاجة إلى مضاعفة

سلة أخبار

ً
مكرما أحد رجال الدين بمناسبة المولد النبوي في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
السيسي
الجهد المبذول ،وأن الدولة بدورها لن تألو جهدا في دعم
األئمة والخطاب الديني الوسطي المستنير.
وتابع السيسي" :أعتقد وال أظنني خاطئا عندما أرى أن
االستعالء بممارسة قيم الحرية ضرب من ضروب التطرف
ً
عندما تمس هذه الممارسة حقوق اآلخرين" ،مشددا على أن
األمر يحتاج إلى مراجعة مع النفس للجميع" ،مش بتكلم عن
مصر عن الدنيا كلها".

تجريم دولي
بـ ـ ــدوره ،دع ــا اإلم ـ ــام األك ـب ــر ش ـيــخ األزه ـ ــر أح ـمــد الـطـيــب،
المجتمع الدولي إلقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين
والتمييز ضدهم ،كما دعا المواطنين المسلمين في الدول
الغربية إلى االندماج اإليجابي الواعي في هذه المجتمعات،
مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والثقافية ،وعدم االنجرار

وراء استفزازات اليمين المتطرف ،أو استقطابات جماعات
اإلسالم السياسي.
وأعلن المرجعية اإلسالمية األولــى في العالم ،في كلمته
خالل االحتفالية ،إطالق األزهر منصة عالمية للتعريف بنبي
الرحمة ورسول اإلنسانية ،بالعديد من اللغات ،وتخصيص
مسابقة بحثية عالمية عن أخالق نبي اإلســام وإسهاماته
التاريخية الكبرى في مسيرة الحب والسالم.
وأشار الطيب إلى أن األزهر ومختلف المؤسسات الدينية
في العالم اإلســامــي سارعت بــإدانــة حــادث القتل اإلرهابي
البغيض للمدرس الفرنسي في باريس ،وهو حادث مؤسف
ومؤلم ،وفــي الوقت نفسه من المؤسف أن نجد أن اإلســاء ة
لإلسالم والمسلمين في عالمنا اليوم قد تحولت إلــى أداة
لحشد األص ــوات والـمـضــاربــة بها فــي أس ــواق االنـتـخــابــات،
راف ـض ــا اإلسـ ـ ــاءة ل ــإس ــام والـمـسـلـمـيــن بــاع ـت ـبــارهــا «عـبـثــا
وتهريجا وانفالتا من كل قيود المسؤولية».

أصدرت محكمة سويسرية
حكما بالسجن مع وقف التنفيذ
على اثنني من كبار املسؤولني
في جماعة إسالمية سويسرية،
لنشرهما دعاية تدعم
تنظيم "القاعدة" ،خالل إعادة
محاكمتهما بعد تبرئتهما في
وقت سابق.
وقضت املحكمة الجنائية
االتحادية بسجن نيكوال
بالنشو ،رئيس املجلس
اإلسالمي املركزي السويسري
 15شهرا ،وعبدالعزيز قاسم
إيلي ،املتحدث اإلعالمي باسم
املجلس 18 ،شهرا مع وقف
التنفيذ لكليهما ملدة  3سنوات.
وكان ممثلو االدعاء وجهوا في
األساس اتهامات الى الرجلني
ومسؤول آخر باملجلس عام
 ،2017بسبب مقاطع مصورة
بثت على اإلنترنت قبل عامني،
تضمنت مقابالت مع قادة
جبهة النصرة ،التي كانت
في ذلك الوقت فرع "القاعدة"
بسورية.

ةديرجلا
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وحكومة خالل أيام
إسرائيل
مع
«سلسة»
مفاوضات
لبنان:
ً

غانتس يشيد بأصوات لبنانية إيجابية حول السالم وعون يبحث شؤونا سورية مع وفد روسي
القدس ،بيروت  -ةديرجلا.

تستكمل اليوم جولة ثانية
من المفاوضات بين لبنان
وإسرائيل حول ترسيم
الحدود البحرية .وتوقعت
مصادر إعالن اتفاق قريب
حول الحدود البحرية قبل بدء
الحدود البرية ،في
مناقشة
ً
وقت كان الفتا ترحيب وزير
الدفاع اإلسرائيلي بما أسماه
أصوات إيجابية لبنانية حول
السالم بين البلدين .

ع ـق ــدت ف ــي رأس الـ ـن ــاق ــورة،
في أقصى جنوب لبنان ،بمقر
ال ـ ـقـ ــوات ال ــدولـ ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان «الـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل» ،أم ـ ــس،
الجولة الثانية من المفاوضات
ب ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي
واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ــرع ــاي ــة األمـ ــم
الـمـتـحــدة ،وبــوســاطــة أميركية
حيث تم بحث ترسيم الحدود
البحرية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة،
لـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
«ال ـم ـف ــاوض ــات ك ــان ــت مختلفة
ع ــن ال ـل ـقــاء األول ال ــذي اقتصر
ً
على البروتوكول» ،مشيرة إلى
ً
أن «الحديث بــدأ جـ ّـديــا وتطرق
إلى التفاصيل التقنية» دون أي
تفاصيل.
في المقابل ،علمت «الجريدة»
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس ،أن
المفاوضات كانت مثمرة وجرت
ً
بـ «أجواء ايجابية وجيدة جدا»،
على أن تستكمل اليوم الخوض
في تفاصيل الترسيم من ناحية
الخرائط المفصلة والمساحات
الدقيقة.
وقال مصدر ،لـ «الجريدة» ،إنه
ً
ال يستبعد أن يتم االتفاق قريبا
وي ـبــدأ الـجــانـبــان الـمـفــاوضــات
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــري ــة خــاصــة
مــوضــوع م ــزارع شبعا والخط
االزرق.

«حزب الله»

«حزب الله» يقيد
التغطية اإلعالمية
للمفاوضات ويطرد
صحافيين

ً
وف ــي خ ـطــوة تـعـكــس ت ــوت ــرا،
فــرض عناصر مــن «ح ــزب الله»
بـ ـلـ ـب ــاس م ـ ــدن ـ ــي ،رق ـ ــاب ـ ــة ع ـلــى
وسائل اإلعــام داخــل األراضــي
الـلـبـنــانـيــة ،وط ـ ــردوا مــراسـلـيــن
صحافيين كانوا يغطون جلسة
الـمـفــاوضــات .وكشفت مصادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة أن ـ ـ ــه «ب ـ ـعـ ــدمـ ــا س ـمــح
الجيش اللبناني للصحافيين
بــار تـيــاد النقطة المرتفعة بما
ي ـت ـيــح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ت ـصــويــر
المنطقة الساحلية التي تجري
بـمـحــاذاتـهــا جلسة الـتـفــاوض،

تدمير «درون» حوثية
أطلقت نحو السعودية

قطر تشارك باجتماع
وزراء داخلية «الخليجي»
مناصرون للحزب الشيوعي اللبناني يتظاهرون ضد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
ظـ ـهـ ــر أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة شـ ـ ـب ـ ــان ب ـل ـب ــاس
مدني ،وطردوا الصحافيين من
المنطقة».
وق ــال ــت م ــراسـ ـل ــة «ت ـل ـف ــزي ــون
لـبـنــان» الــرسـمــي نــايـلــة شـهــوان
فــي «ت ـغــريــدة» ،أم ــس ،إن ــه «لــدى
ت ـغ ـط ـي ـت ـن ــا ج ـل ـس ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
فــي ال ـنــاقــورة ،وبـعــد أخ ــذ اإلذن
بالتصوير من الجيش اللبناني
أقــدم ثالثة شبان من المدنيين
ع ـ ـلـ ـ ّـى طـ ـ ــردنـ ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
وعرفوا أنفسهم بأنهم من حزب
معين ،وعند محاولتي االتصال
بالمعنيين في محطتي اتهموني
بـ ــأنـ ــي اقـ ـ ـ ــدم عـ ـل ــى ت ـص ــوي ــره ــم
ف ــأخ ــذوا ال ـهــاتــف وعـ ـم ــدوا إلــى

بـيــروت بشهداء الجيش اللبناني ،ومـســاواة
جرحى تفجير المرفأ الذين أصيبوا بإعاقات
دائ ـ ـمـ ــة أو ش ـب ــه دائ ـ ـمـ ــة ب ـج ــرح ــى ال ـج ـي ــش».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :نـ ـح ــن نـ ـت ــاب ــع عـ ــن كـ ـث ــب ن ـتــائــج
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ومـ ـس ــاره ــا ،وخ ـص ــوص ــا لـجـهــة
التوقيفات الهشة حتى اآلن ،وا لـتــي لــم تطل
بعد أيا من الرؤوس الكبيرة إال بصفة شهود
ّ
للبعض منهم» .يذكر أن انفجارا كــان قــد هز
مــرفــأ ب ـيــروت فــي ال ــراب ــع أغـسـطــس الـمــاضــي،
مما أسفر عــن سقوط  200ضحية وأكـثــر من
 6000جريح.

تـكـسـيــر ورم ـ ــي عـ ــدة الـتـصــويــر
العائدة لنا وامهلونا  3دقائق
للرحيل وإال».
ك ـم ــا أفـ ـ ــاد مـ ــراسـ ــل صـحـيـفــة
«ال ـن ـهــار» بــأنــه «أث ـن ــاء التغطية
قــام عناصر عـ ّـرفــوا عن أنفسهم
بأنهم تابعون لحزب الله ،بمنع
الجسم اإلعالمي من التصوير،
طــالـبـيــن مـنـهــم م ـغ ــادرة الـمـكــان
ً
ف ــورا ،بحجة أن المنطقة أمنية
ويمنع التصوير فيها ،مع العلم
أن المكان يسمح بالتصوير فيه
من قبل الجيش اللبناني ويبعد
حوالي  7كيلومترات عن مكان
إجراء المفاوضات».
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار االعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــداء مـ ــوجـ ــة
استنكارات ،وأكدت وزيرة اإلعالم
ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال،
حصل
منال عبدالصمد ،أن «ما ّ
أ مــر ُمستنكر ويستدعي تدخل
ّ
المعنية لحفظ
األجهزة األمنية
أمن اإلعالميين وكرامة المهنة».
كما اعتبرت الوزيرة السابقة
مي شدياق أن «دولــة حــزب الله
هــي دول ــة ال ــا دولـ ــة! دول ــة قمع
اإلعـ ـ ــام وال ـت ـع ـت ـي ــم!» ،مـضـيـفــة:
«منع التغطية ال يخفي أنكم مع
إسرائيل تفاوضون!».

غانتس يرحب
وعشية جلسة المفاوضات،
رحــب وزي ــر الــدفــاع اإلسرائيلي

رئـيــس الـحـكــومــة الـمـقـبــل بيني
ً
غــان ـتــس ،خ ــال ت ـف ـقــده تــدري ـبــا
ً
عسكريا فــي الـقـيــادة الشمالية
التي تشمل المنطقة الحدودية
مع سورية ولبنان بـ «األصوات
اإليجابية في لبنان التي تتحدث
ربما عن السالم وإقامة عالقات
مع إسرائيل».
وأض ــاف غــانـتــس« :ه ــذا كــام
مـ ــرحـ ــب ب ـ ـ ــه ،وي ـ ـجـ ــب أن ي ـع ـلــم
ال ـل ـب ـنــان ـيــون أن حـ ــزب ال ـل ــه هو
م ـش ـك ـل ـت ـهــم ،ال إس ــرائـ ـي ــل ،وأن ــه
فــي ح ــال تـحــرك ح ــزب الـلــه ضد
إس ــرائ ـي ــل ف ـس ــوف ي ــدف ــع لـبـنــان
الثمن .آمل أال يحدث ذلك» .يشار
إلــى أن ابنة رئيس الجمهورية
الـلـبـنــانـيــة ك ـلــوديــن ع ــون كــانــت
قـ ــالـ ــت ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة عـ ـب ــر ق ـن ــاة
«الجديد» األحد الماضي انها ال
تمانع أن «تقوم الدولة اللبنانية
بـ ــإجـ ــراء س ـ ــام م ــع إس ــرائـ ـي ــل»،
م ـض ـي ـف ــة« :أن ـ ـ ــا أدافـ ـ ـ ــع أوال عــن
مصالح بلدي لبنان» .وسألت:
هل المطلوب أن نبقى في حالة
حـ ـ ـ ــرب؟ أنـ ـ ــا لـ ـي ــس لـ ـ ــدي خ ــاف
ع ـقــائــدي م ــع أحـ ــد ،لـكــن خــافــي
سياسي».

وفد روسي
ً
وت ــزام ـن ــا م ــع ان ـع ـقــاد جلسة
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـتـ ــرس ـ ـيـ ــم ،جـ ــال
أمــس وفــد روســي برئاسة كبير

«نصف» اعتراف أميركي بمستوطنات «الضفة»
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة اعـ ـتـ ـب ــرت بـ ـ ــادرة
حـســن نـيــة تـجــاه رئـيــس ال ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـعــد إزالـ ـت ــه «خـطــة
ض ـ ــم» بــال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة وغ ــور
األردن من أجندته إلفساح المجال
أمام إبرام اتفاقات سالم مع دول
عربية ،أعلنت إسرائيل والواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ــوسـ ـي ــع اتـ ـف ــاقـ ـي ــات
التعاون العلمي بينهما لتشمل
المستوطنات في الضفة الغربية
الـمـحـتـلــة ،ال ـتــي كــانــت مـحـظــورة
ً
وفقا للنصوص السابقة.
ووقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
اإلسرائيلية ،والسفير األميركي
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،ديـفـيــد فــريــدمــان،
االتـفــاقـيــات المعدلة فــي جامعة
مستوطنة «أريئيل» أمس.
وقال فريدمان ،خالل التوقيع
على تعديل االتفاقيات ،إن «إلغاء
الـ ـبـ ـن ــود الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة سـيـسـمــح
ب ــاس ـت ـث ـم ــار أم ـ ـ ــوال م ــن حـكــومــة
الواليات المتحدة في مؤسسات
الـبـحــث والـتـطــويــر اإلســرائـيـلـيــة
وراء ال ـ ـخـ ــط األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر .ون ـح ــن

سلة أخبار

أفاد "تحالف دعم الشرعية"
في اليمن بتدمير مسيرات
مفخخة "درونز" أطلقتها
جماعة "أنصار الله" الحوثية
املتمردة نحو السعودية أمس.
وأكد "التحالف" أنه
"سيحاسب العناصر
اإلرهابية التي تحاول
استهداف املدنيني" مع
تواصل هجمات الحركة
املسيطرة على العاصمة
اليمنية صنعاء واملدعومة
من إيران.
من جانب آخر ،نفت "أنصار
الله" نبأ اغتيال أحد
قياداتها في صنعاء بعد
يوم من اغتيال وزير الشباب
والرياضة في حكومتها غير
املعترف بها دوليًا حسن زيد.

أهالي «ضحايا المرفأ» :تحقيق بعيد عن التسييس
طالبت لجنة «أهــالــي شـهــداء تفجير مرفأ
بيروت» في لبنان بالتحقيق العادل والشفاف
بعيدا من التسييس .وقالت اللجنة في مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــدت ــه أمـ ـ ــس ،ب ـح ـض ــور ع ـ ــدد مــن
األهالي ،إن «أهم أهدافنا هي التحقيق العادل
وال ـش ـف ــاف ،ب ـع ـيــدا ع ــن الـتـسـيـيــس والـتـمـيـيــع
والضغوط والتسويات السياسية ،كما جرت
عليه العادة في لبنان ،وإنزال القصاص العادل
بالرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة التي عادة ما
تكون أكباش فداء».
وطــالـبــت بـ ـ «م ـس ــاواة ش ـهــداء تفجير مرفأ

دوليات

ً
نصحح اليوم خطأ قديما».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل فــي
ً
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ي ـش ـكــل اعـ ـت ــراف ــا
ً
أم ـيــرك ـيــا ب ـس ـيــادة إس ــرائ ـي ــل في
ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وإنـ ـم ــا غــايـتــه
زي ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـل ـم ــي بـيــن
الدولتين».
من جهته ،اعتبر وزير التعليم
العالي اإلسرائيلي ،زئيف إلكين،
أن «هذا إنجاز كبير من أجل دفع
ال ـس ـيــادة ف ــي ي ـه ــودا وال ـســامــرة،
الضفة الغربية ،وهضبة الجوالن،
وه ــو مــرحـلــة أخ ــرى فــي الطريق
إل ـ ــى اع ـ ـتـ ــراف دولـ ـ ــي ب ـح ـقــوق ـنــا.
وت ـقــدم مــن أج ــل وق ــف المقاطعة
لجامعة أريئيل».
و ر أ ى أ ن ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــل ف ــي
ً
االت ـف ــاق ـي ــات ي ـش ـكــل ت ـغ ـي ـيــرا في
السياسة األميركية ،وأنــه يعني
ً
ً
ً
«اعترافا أميركيا فعليا بسيادة
إسرائيل في الضفة الغربية».
في المقابل ،وصفت الرئاسة
الفلسطينية التعديل بـ «السابقة
الخطيرة» .وقال المتحدث باسم

ال ــرئ ــاس ــة ن ـب ـيــل أبـ ــو ردي ـ ـنـ ــة ،إن
الـخـطــوة «م ــدان ــة ومــرفــوضــة وال
يمكن السكوت عنها».
وأضـ ـ ـ ــاف« :الـ ـخـ ـط ــوة بـمـثــابــة
مـ ـش ــارك ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـع ـل ـي ــة فــي
ا ح ـت ــال األرا ضـ ـ ــي الفلسطينية
وتكريس لسياسة إدارة دونالد
ترامب في خرق القانون الدولي
وق ــرارات الشرعية الــدولـيــة التي
دانـ ــت االس ـت ـي ـطــان ب ـكــل أشـكــالــه
وآخ ــره ــا قـ ــرار رق ــم  »2334ال ــذي
تبناه مجلس األمــن الــدولــي عام
 2016ون ــص ع ـلــى ع ــدم شــرعـيــة
االستيطان.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
الـتــزامـهــا بحل الــدولـتـيــن للنزاع
اإلســرائـيـلــي ـ ـ الفلسطيني ،وأن
«ات ـف ــاق ال ـســام ال ــذي وقـعـتــه مع
إسرائيل يكسر الجمود بعملية
السالم المتوقفة منذ سنوات».
وبـ ـحـ ـس ــب ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـخ ــارج ـي ــة
اإلمــاراتـيــة ،أكــدت دولــة اإلم ــارات
ف ــي بـيــانـهــا ال ـخ ـطــي ،للمناقشة
المفتوحة ا لـتــي عـقــد هــا مجلس

األمــن الــدولــي بشأن «الـحــالــة في
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
مـ ـس ــأل ــة ف ـل ـس ـط ـي ــن» ،أهـ ـمـ ـي ــة أن
ي ـغ ـت ـنــم م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـفــرصــة
ال ـت ــي أتــاح ـهــا «اتـ ـف ــاق إبــراه ـيــم»
للسالم التاريخي لكسر الجمود
ف ــي عـمـلـيــة الـ ـس ــام واس ـت ـئ ـنــاف
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـيــن
الفلسطينيين واإلسرائيليين.
على صعيد منفصل ،أظهرت
دراسـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة ،أج ــراه ــا معهد
أب ـحــاث الـسـيــاســة الـيـهــوديــة في
لندن ،أن عدد اليهود في أوروبا
انخفض إلى أدنى مستوى له منذ
ألــف ع ــام ،إذ يبلغ عــددهــم اليوم
 1.3مـلـيــون شـخــص ف ـقــط ،وهــو
العدد نفسه الذي كان قد أحصاه
الرحالة اليهودي بنيامين توديال
في عام .1170

م ـ ـسـ ــاعـ ــدي وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ـم ـب ـع ــوث الـ ــروسـ ــي ال ـخ ــاص
إلى سورية ألكسندر الفرنتيف،
وسـ ـفـ ـي ــر روس ـ ـيـ ــا لـ ـ ــدى دم ـش ــق
أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر كـ ـيـ ـنـ ـش ــاه ــاك ع ـلــى
المسؤولين في لبنان.
وبينما قالت مصادر إن الوفد
الروسي بحث ربط المفاوضات
الـلـبـنــانـيــة م ــع اس ــرائ ـي ــل بملف
الـتــرسـيــم مــع س ــوري ــة ،استقبل
رئيس الجمهورية ميشال عون
الــوفــد وبـحــث مـعــه حـســب بيان
رسمي المبادرة الروسية لعودة
النازحين السوريين والمؤتمر
الدولي الذي ُ
سيعقد في سورية
حول هذا الموضوع.
ب ــدوره ،شــدد الفرنتيف على
«وقوف روسيا الى جانب لبنان
في الـظــروف الصعبة التي يمر
ب ـه ــا ،مـتـمـنـيــا «م ـش ــارك ــة لـبـنــان
في المؤتمر الدولي المخصص
لعودة النازحين الذي سينعقد
فــي دمشق فــي  11و 12نوفمبر
المقبل».

بري :الحكومة العتيدة
خالل أيام
على المستوى الحكومي كل
المعطيات الميدانية ُ
والم ّ
سرب
م ـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
المواقف ،يؤشر الى أن حكومة
الرئيس المكلف سعد الحريري

بــاتــت قــاب قوسين مــن ال ــوالدة،
واألرج ــح نهاية األسـبــوع ،وهو
ّ
ما بشر به رئيس مجلس النواب
اللبناني نبيه بري ،أمس ،عندما
ق ــال إن «ال ـح ـكــومــة الـعـتـيــدة قد
تـبـصــر ال ـن ــور ف ــي غ ـضــون  4أو
 5أيـ ـ ــام إذا مـ ــا ب ـق ـيــت األجـ ـ ــواء
إيجابية».
و مــن المتوقع أن ينجز لقاء
ال ـيــوم بـيــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عــون والحريري مسألة
توزيع الحقائب ،تمهيدا إلسقاط
األسماء ،ما يوحي أن الحكومة
باتت قربية جدا.
وأشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة،
أمس ،إلى أن «حقيبة الدفاع قد
تبقى مع رئيس الجمهورية ،وأن
الحريري يرفض أن تذهب وزارة
الطاقة إلــى شخصية تــدور في
فلك رئيس التيار الوطني النائب
جبران باسيل ،ويريد أن تكون
ّ
لـشـخـصـيــة مــت ـفــق عـلـيـهــا بينه
وبين رئيس الجمهورية».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن «حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
ّ
متمسك بحقيبة الصحة،
غـيــر
وي ـبــدو أن ــه سـيـتـ ّـم الــدخــول إلــى
المداورة من باب هذه الحقيبة،
وسـيـقــايـضـهــا بـحـقـيـبــة وازنـ ــة،
وي ـ ـبـ ــدو أن ع ـي ــن ال ـ ـحـ ــزب عـلــى
حقيبة األشغال ،وأن تيار المردة
مـسـتـعــد ل ـل ـت ـنــازل عـنـهــا مـقــابــل
حـقـيـبــة وازن ـ ــة يــرجــح أن تـكــون
التربية».

طائرة إيرانية تهبط في فنزويال
و«األقمار» تكشف «نطنز» بديلة
غ ـ ــداة ت ـحــذيــر م ـم ـثــل وزارة ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــرك ـيــة ال ـخ ــاص ل ـش ــؤون إي ـ ــران إلـيــوت
أبرامز من أنــه إذا كانت طهران تعتزم بيع
صـ ــواريـ ــخ ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى لـ ـك ــراك ــاس ،ف ــإن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة سـتــدمــرهــا ،هبطت في
ف ـنــزويــا ط ــائ ــرة إي ــران ـي ــة مـمـلــوكــة لـشــركــة
تفرض الــواليــات المتحدة عقوبات عليها،
بزعم شحن أسلحة إلــى ســوريــة ،وفقا لما
ذك ــره م ـشــرع فـنــزويـلــي م ـعــارض وبـيــانــات
تتبع الرحلة.
وأوضـحــت البيانات أن الطائرة توقفت
في تونس وال ــرأس األخـضــر ،قبل أن تتجه
إلى فنزويال ،لكن سبب الرحلة لم يتضح.
إلــى ذل ــك ،كشفت صــور التقطتها أقمار
اصطناعية ،ونشرت أمس ،قيام إيران ببناء
محطة نووية جديدة تحت األرض ،لتجميع
أجهزة الطرد المركزي ،بعد التفجير الذي
ت ـع ــرضــت ل ــه م ـن ـشــأة «نـ ـطـ ـن ــز» ،ف ــي يــولـيــو
الماضي ،ووصفته الجمهورية اإلسالمية
بأنه هجوم تخريبي.
وأظهرت الصور ،التي نشرتها مؤسسة
«بالنت البــس» ،ومقرها سان فرانسيسكو،
أن إيران شقت منذ أغسطس الماضي طريقا

جــديــدا إلــى الجنوب مــن نطنز ،باتجاه ما
يعتقد المحللون أنــه مـيــدان رمــايــة سابق
لقوات األمن في منشأة التخصيب.
وذكر معهد جيمس مارتن لدراسات منع
االنتشار النووي أن «الطريق الذي تم شقه
يدخل إلــى عمق الجبال ،لــذا ربما يقومون
ببعض اإلن ـش ــاء ات فــي ال ـخ ــارج ،وسيكون
هناك نفق في الجبال ،أو ربما أنهم سيبنون
المحطة النووية بالكامل في قلب الجبل».
وك ــان رئـيــس الــوكــالــة الـنــوويــة اإليــرانـيــة
عـ ـل ــي أك ـ ـبـ ــر ص ــالـ ـح ــي صـ ـ ــرح ل ـل ـت ـل ـفــزيــون
ال ـح ـك ــوم ــي ،س ـب ـت ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،ب ــأن ــه تــم
اس ـت ـب ــدال ال ـم ـن ـشــأة ال ـم ــدم ــرة ف ــوق األرض
بأخرى «في قلب الجبال المحيطة بنطنز».
وص ــرح ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة رافــائ ـيــل غ ــروس ــي ،لــوكــالــة
أسوشيتد برس ،بأن مفتشي الوكالة كانوا
على علم بالبناء الجديد في نطنز ،مضيفا
أن إيـ ـ ــران أب ـل ـغــت مـفـتـشــي ال ــوك ــال ــة الــذيــن
ي ــواص ـل ــون أع ـم ــال الـتـفـتـيــش ف ــي ال ـمــواقــع
اإلي ــرانـ ـي ــة ،رغ ــم ان ـه ـي ــار االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي،
وأوضح أن «هذا يعني أنهم بدأوا ،لكنها لم
تكتمل .إنها عملية طويلة».

كاراباخ :ضغوط ميدانية تسبق اجتماع «مينسك»
ً
صاروخ أرمني يقتل  19مدنيا بعد انتصارات أذربيجانية

ّ
متضررة بفعل القصف األرمني في بلدة باردا أمس (ا ف ب)
شابان أمام محالت

بـ ـع ــد انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات أذرب ـي ـج ــان ـي ــة
م ـل ـحــوظــة ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة الـجـنــوبـيــة
إلق ـل ـيــم ن ــاغ ــورن ــي ك ــاراب ــاخ ،اتـهـمــت
أذربـيـجــان ،أم ــس ،أرمينيا بقتل 19
مدنيا في قصف صاروخي استهدف
منطقة بــاردا األذربيجانية القريبة
م ــن خ ــط ال ـج ـب ـهــة ،ف ــي أك ـث ــر هـجــوم
دم ـ ــوي ي ـط ــال مــدن ـي ـيــن م ـنــذ انـ ــدالع
القتال بالمنطقة المتنازع عليها في
سبتمبر الماضي.
وتواصلت المعارك ،أمــس ،عشية
اجتماع لـ «مجموعة مينسك» التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
الـتــي شكلت للتوسط فــي ال ـصــراع،

وتقودها فرنسا وروسيا والواليات
المتحدة ،مع وزيري خارجية أرمينيا
وأذربيجان في جنيف اليوم.
وعشية اجتماع المجموعة التي
طالبت تركيا بدور أكبر فيها ،أجرى
الرئيسان الروسي فالديمير بوتين
والرئيس التركي رجب طيب إردوغان
ً
ً
اتصاال هاتفيا تطرق الــى األوضــاع
ّ
في كــارابــاخ وســوريــة ،حيث تعرض
الـفـصـيــل ال ـس ــوري الـمـتـهــم بــإرســال
مرتزقة الى كاراباخ لمصلحة تركيا
لغارة يعتقد أنها روسية.
وه ــدد إردوغـ ــان ،أم ــس ،بالتحرك
ً
ً
عـسـكــريــا فــي ســوريــة م ـج ــددا .ورأى

مــراق ـبــون أن ال ـضــربــة ال ـتــي تلقاها
فصيل «فيلق الشام» الموالي ألنقرة
ف ــي إدلـ ــب ش ـمــال س ــوري ــة ،ق ــد تـكــون
رسالة روسية الى إردوغان عنوانها
إدلب مقابل كاراباخ ،بمعنى أنه في
حــال واصـلــت أنـقــرة دعــم أذربـيـجــان
في الضغط العسكري على أرمينيا
حليفة موسكو ،فإن األخيرة قد ترد
بتدمير كل ما فعلته تركيا في شمال
سورية ،بدءا من إدلب.
وأم ـ ــس ب ـحــث وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو
مــع نـظـيــره األذرب ـي ـجــانــي جيهون
ب ـ ـ ـيـ ـ ــرامـ ـ ــوف أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال

ه ــات ـف ــي ،ال ـت ـط ــورات ف ــي ك ــاراب ــاخ.
الى ذلك ،كشف «المرصد» ،مجددا
أمس ،أن تركيا أرسلت دفعة جديدة
قوامها  300من المرتزقة السوريين
الجدد للقتال في أذربيجان ،ليصل
عددهم اإلجمالي حتى اآلن إلى 2350
شخصا.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «ب ـ ـعـ ــض ال ــذي ــن
ذه ـب ــوا إل ــى ه ـن ــاك ل ــم ي ـكــونــوا على
درايــة بــأن الـقــوات األذربيجانية من
الطائفة الشيعية ،وع ــادوا بعد ذلك
إل ــى س ــوري ــة ،وس ــط أوضـ ــاع صعبة
يعيشها المقاتلون هناك».
(عواصم ـ وكاالت)

عقد وزراء الداخلية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ٬أمس ،عبر االتصال
املرئي االجتماع السابع
والثالثني بمشاركة قطر
والتي مثلها رئيس الوزراء
ووزير الداخلية خالد بن
خليفة آل ثاني.
وذكرت وكالة األنباء القطرية
أن الوزراء الخليجيني ناقشوا
القضايا املتعلقة بتعزيز
التعاون األمني املشترك بني
دول املجلس ،إضافة إلى أبرز
املستجدات األمنية اإلقليمية
والدولية.
ويأتي االجتماع وسط
استمرار األزمة الخليجية
التي نشبت بني الدوحة من
جهة والرياض وأبوظبي
واملنامة من جهة أخرى عام
.2017

اإلمارات تقرر فتح
قنصلية بالصحراء الغربية

أعلن الديوان امللكي في
املغرب ،مساء أمس األول ،أن
دولة اإلمارات قررت افتتاح
قنصلية عامة لها في مدينة
العيون ،لتكون أول قنصلية
عربية بإقليم "الصحراء
الغربية" املتنازع عليه بني
الرباط وحركة "بوليساريو".
وقال الديوان امللكي ،في بيان،
إن العاهل املغربي امللك محمد
السادس "تبلغ بالقرار خالل
اتصال مع ولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد".
وأعرب ملك املغرب "عن
اعتزازه العميق بقرار
اإلمارات ،ووقوفها الدائم إلى
جانبه في مختلف املحافل
الجهوية والدولية".
وفي املجمل أصبح إقليم
الصحراء يحتضن حاليًا
 15قنصلية لدول إفريقية
صديقة للمغرب باإلضافة
إلى اإلمارات.

تحفظات تهدد بإجهاض
الحوار الليبي بتونس

أثارت القائمة التي أعدتها
بعثة األمم املتحدة إلى
ليبيا بأسماء املشاركني في
الليبي
الحوار السياسي ّ
بتونس ،تحفظات شق
واسع من الليبيني ،ما بات
يهدد بإجهاض الحوار أو
املضي فيه دون التوصل إلى
ّ
سياسيي
أي وفاق ،وفق
ّ
ليبيي.
ومراقبني
وقال عضو لجنة الدفاع
واألمن القومي بالبرملان
الليبي علي عمر التكبالي،
ّ
إن "السبب الرئيس في ذلك
ّ
أن القائمة غير متزنة وتضم
حوالي  45قياديًا من تنظيم
ّ
اإلخوان ،والحال أن اإلخوان
ال يمثلون  1من عشرة آالف
ليبي".
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ترامب بايدن

ال ثقة عربية لترامب وبايدن ...والنفط قد يقلب مسار المعركة

توتر بالشارع في فيالدلفيا وجدران خشبية بواشنطن وتصويت بالسالح في ميشيغان
في ظل حالة االستقطاب
غير المسبوقة بين األميركيين،
لم يحظ الرئيس الجمهوري
دونالد ترامب وال منافسه
الديمقراطي جو بايدن بدعم
عربي حاسم ألسباب عدة منها
عدم الثقة برعاية أي منهما
مصالح المنطقة أو مستقبلها،
وتركيزهما على ًالقضايا
الداخلية خصوصا االقتصادية
والصحية واالجتماعية بمعزل
عما يحدث بالخارج.

ل ــن ي ـخــدم أي م ــن الـمــرشـحـيــن
االث ـن ـيــن ف ــي ان ـت ـخــابــات الــرئــاســة
األميركية مصالح الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ،بحسب نتائج
استطالع للرأي في المنطقة.
هــذا مــا خلص إليه بشكل عام
حوالي نصف من أجابوا عن أسئلة
االستطالع الــذي أجــرتــه مؤسسة
"يوغوف".
ورأى  40فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئ ـ ــة م ــن
المشاركين في االستطالع أن جو
بــايــدن ّسـيـكــون أفـضــل للمنطقة،
بينما فضل  12دونالد ترامب.
وأجـ ـ ـ ـ ــري االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـش ـهــر
ً
الماضي عبر اإلنترنت في  18بلدا،
تحت عنوان "ماذا يريد العرب؟".
وشـ ـ ــارك ف ــي االس ـت ـط ــاع أكـثــر
من ثالثة آالف شخص بقليل .ولم
يحظ المرشح الديمقراطي بايدن
وال الجمهوري ترامب بشعبية لدى
أغلبية المشاركين.

ت ـفــوق تـلــك ال ـتــي ق ــام بـهــا أنـصــار
الرئيس السابق بــاراك أوباما في
حملته.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرت عـ ـ ـ ــدد ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن
المساندين لترامب بما بين  2.5و3
ماليين ،يتنقلون من باب إلى باب
في زيارة منتظمة لجميع من تظهر
لوائحهم أنهم جمهوريون قد يكون
لديهم بعض التردد عند التصويت،
وه ـك ــذا ج ــاب مـتـطــوعــو الــرئـيــس
جميع الواليات التي يتوقعون فيها
الفوز بأصوات الناخبين الكبار ولو
بتقدم ضئيل.
ف ــي أس ـب ــوع واحـ ــد -ك ـمــا تقول
ال ـم ـج ـلــة -أع ـل ــن مـتـطــوعــو تــرامــب
عــن  500ألــف زي ــارة فــي "الــواليــات
المتأرجحة" وحتى لو كان في هذا
الرقم بعض التضخيم ،فإن جهود
أنصار الرئيس تبدو حقيقة واقعة،
في وقت أبطأت فيه حملة بايدن،
بسبب مخاوف كورونا التي أظهر
ً
المرشح الديمقراطي حذرا أكثر من
ً
الالزم منها خالفا لغريمه.

وعلى الرغم من أن استطالعات
ً
ال ـ ــرأي تـعـطــي ت ـقــدمــا ل ـبــايــدن في
االن ـت ـخ ــاب ــات ،فـ ــإن ن ـش ــاط جيش
المتطوعين الــذي يساند ترامب،
ورفع خصمه اللبس عن موقفه في
قضيتين حساستين كاإلجهاض
وصناعة النفط ،قد تأتي بنتائج
عكسية وتتيح الفوز لترامب ،حسب
مجلة لوبوان  Le Pointالفرنسية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـج ـلــة أن لعبة
االنـتـخــابــات الرئاسية األميركية
ً
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــري ـ ـ ــا ،ألن م ـع ـظ ــم
استطالعات الــرأي الوطنية تمنح
ً
الـ ـم ــرش ــح ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ت ـق ــدم ــا
يتراوح بين  8و 12نقطة ،في وقت
ل ــم ي ـبــق ف ـيــه إال أقـ ــل م ــن أس ـبــوع
على التصويت ،وهي فترة ال يرى
الـخـبــراء أنها كافية لسد الفجوة
الكبيرة بين المرشحين.
وي ــرى الـخـبــراء أنــه على عكس
ع ــام  ،2016م ــن غـيــر الـمـمـكــن في
هذا الوقت الوجيز أن يغير ترامب
مــن وضـعــه االنـتـخــابــي ،حتى في
"الواليات المتأرجحة" .لكنهم مع
ً
ً
ذلـ ــك ،يــاح ـظــون ارت ـف ــاع ــا طفيفا
ً
لـتـصـنـيـفــه ال ــوط ـن ــي وان ـخ ـفــاضــا
لتصنيف خصمه ،منذ المناظرة
التي جرت في  23أكتوبر الجاري،
ال ـت ــي أظ ـه ــر فـيـهــا ت ــرام ــب بعض
االعتدال في تجاوزاته المعتادة.

اإلجهاض

 3قضايا

جيش من المتطوعين
وقالت المجلة ،إن السبب األول
ل ـع ــدم اس ـت ـس ــام م ــؤي ــدي تــرامــب
للهزيمة هو التعبئة االستثنائية
لجيش من المتطوعين المصممين
عـلــى ف ــرض الـنـصــر ،وه ــي تعبئة

ورأت لـ ــوبـ ــوان أن ال ـم ـنــاظــرة
الثانية ،وإن كانت مملة فإنها لم
تضف الكثير ،لكنها أعطت بايدن
الـفــرصــة لـتــوضـيــح مــوقـفــه بشأن
م ــوض ــوعـ ـي ــن حـ ـس ــاسـ ـي ــن ،األول
م ــوض ــوع اإلج ـ ـهـ ــاض ،إذ أوض ــح
المرشح الديمقراطي أنه في حال
نـقــض المحكمة الـعـلـيــا ،بتعيين
إيـمــي ب ــاري ــت ،لـقــانــون ع ــام 2016
الـمـصــادق على قــانــون عــام 1973
الذي يمنح النساء إمكان اإلجهاض،
ً
فإنه سيصدر قانونا إلع ــادة هذا
الموضوع ،وإال فسيسعى لتوسيع
تشكيل المحكمة الـعـلـيــا إلع ــادة
التوازن القديم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن م ــوض ــوع
ً
اإلجـ ـه ــاض وإن بـ ــدا م ـق ـب ــوال في
ً
أوروب ـ ــا فــإنــه يـبـقــى ح ـســاســا في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،فــالـكـنــائــس
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة م ـت ـص ـل ـب ــة ،وت ـج ــري
االحـتـجــاجــات "ال ـمــؤيــدة للحياة"
بــان ـت ـظــام ،وي ـت ـعــرض ال ـجــراحــون
الذين يجرون العملية للتهديد.
وي ـ ـقـ ــال إن حـ ــوالـ ــي  20واليـ ــة
ً
ً
تنتظر ق ــرارا جــديــدا من المحكمة
العليا يقضي بحظر اإلجـهــاض
ً
ت ـم ــام ــا ،ل ــذل ــك فـ ــإن م ــوق ــف بــايــدن
ال ـقــوي مــن ه ــذا ال ـمــوضــوع يمكن
أن ي ـت ـس ـبــب بـ ـخـ ـس ــارة عـ ـ ــدد مــن
ً
الناخبين ،خصوصا بين المبشرين
والــات ـي ـن ـي ـيــن ال ــذي ــن يـكـثــر فيهم
المؤيدون للحياة.
أمــا الخطر اآلخــر الــذي تعرض
لـ ــه بـ ــايـ ــدن خ ـ ــال الـ ـنـ ـق ــاش فـهــو
اقتصادي ،يتعلق بصناعة النفط،
إذ أعلن ترامب النصر على الفور

شاشة كبيرة تظهر ترامب خلف مناصريه في ميشيغان
عـنــدمــا اع ـتــرف بــايــدن بــأنــه يريد
خـفــض حـصــة الــوقــود األح ـفــوري
ً
في التنمية ،قائال "استمعوا إلى
ه ــذا ال ـب ـيــان ال ـم ـهــم م ــن خصمي،
أن ـتــم أع ـض ــاء تـكـســاس وأوه ــاي ــو
وبنسلفانيا ،فهو يصر على أنه
يــريــد تــدمـيــر الـصـنــاعــة ال ـتــي هي
مصدر ثروة بلدكم".
وع ــادت المجلة لتلخص األمر
بــأن جيش المتطوعين المساند
لترامب والنقاش حول اإلجهاض
وال ـن ـفــط ه ــي األمـ ـ ــور ال ـت ــي يـعــول
عليها الرئيس للحاق بخصمه ،ال
على المستوى الوطني لكن على
مستوى الواليات المهمة ،كما حدث
ً
عام  ،2016وخصوصا في تكساس
وفلوريدا وجورجيا وميشيغان،
حيث الفجوة بين الخصمين كما
يقول منظمو استطالعات الرأي ما
تزال "ضمن هامش الخطأ".
ونبهت لــوبــوان إلــى أن أنصار
الــرئ ـيــس الح ـظ ــوا أن م ــن شملهم
ً
االستطالع ،نظرا إلى سمعة ترامب
اإلعــام ـيــة الـسـيـئــة ،يـمـيـلــون إلــى
عــدم االعـتــراف بأنهم سيصوتون
ل ــه ،بــالـتــالــي ف ــإن تـقــدم بــايــدن في
استطالعات الرأي لن يكون كما هو
متوقع ومعلن.

توتر بالشارع
وقبل  6أيــام مــن ساعة الحسم
بين الرئيس الجمهوري ومنافسه
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،أع ـ ـ ـ ــاد األس ـ ـبـ ــوع
األخ ـي ــر للحملة االنـتـخــابـيــة إلــى
الواجهة قضايا التوتر في الشارع،
ً
خـصــوصــا مــع اجـتـيــاح الفوضى

وعمليات النهب مدينة فيالدلفيا
في ليلة جديدة من االحتجاجات
على مقتل الشاب األميركي األسود
والـ ـت ــر واالس ج ــون ـي ــور ع ـلــى يد
شرطيين.
ولـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام فــي
المدينة ،التي باتت إحدى ساحات
المعركة االنتخابية الرئيسية بين
تــرامــب وب ــاي ــدن ،اسـتــدعــى رئيس
البلدية الديمقراطي جيم كيني،
أم ـ ــس األول ،ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن ق ـل ـقــه حـ ـي ــال ارتـ ـف ــاع
مفاجئ لمنسوب التوتر ،على غرار
تظاهرات حركة "بالك اليفز ماتر"
إثر مقتل جــورج فلويد في أواخر
مــايــو ،وتحولها ألع ـمــال تخريب
وعنف وارتفاع ّ
معدل الجرائم.
وكـتـبــت شــرطــة فـيــادلـفـيــا في
ً
ً
ّ
يضم ألف
تغريدة أن "حشدا كبيرا"
شخص يهاجم متاجر .وأظهرت
ُ
م ـش ــاه ــد ال ــت ـق ـط ــت مـ ــن مــروح ـيــة
مـخــربـيــن ُي ـفــرغــون مـتـجــر ألبسة
ً
رياضية ومحال آخر ،كما أظهرت
مـقــاطــع فـيــديــو صــورتـهــا وســائــل
إع ــام محلية نـهــب متجر أغــذيــة
كبير في شمال المدينة.
وإذا تــواص ـلــت أع ـم ــال العنف
في األيــام المقبلة ،فإن الوضع في
فيالدلفيا يمكن أن يصبح مسألة
مركزية في نهاية حملة االنتخابات
الرئاسية.
فقد جعل ترامب والجمهوريون
من ارتفاع ّ
معدل الجريمة في المدن
ً
الـكـبـيــرة ال ـتــي غــال ـبــا م ًــا يــديــرهــا
الــدي ـم ـقــراط ـيــون ،ح ـج ــة ض ــد جو
بايدن.
ً
وغ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا م ـ ــا يـ ــذكـ ــر ال ــرئ ـي ــس

ً
بنسيلفانيا وتحديدا فيالدلفيا،
كمكان ّ
يسجل أكبر خطر بحصول
عمليات تزوير انتخابي ،حتى لو
أنه لم يحصل أي حادث يدعم هذه
النظرية.
وقــالــت مــديــرة مكتب التواصل
االستراتيجي في البيت األبيض
أليسا فرح" :نراقب الوضع من كثب.
نحن على اسـتـعــداد لنشر مــوارد
فدرالية إذا لزم األمر .الرئيس ترامب
لن يتسامح مع العنف الموجه ضد
قوات األمن".
ّ
ً
ً
وعلق جو بايدن أيضا سريعا
ّ
على األمر فندد بـ"إجحاف" جديد
ضد األميركيين من أصل إفريقي
ً
ً
ال ــذي ــن يـشـكـلــون ج ـ ــزءا مـهـمــا من
ناخبيه ،محذرا في الوقت نفسه من
أعمال النهب ومهاجمة الشرطيين.
وق ــال" :النهب ليس التظاهر ،إنه
ً
مخالفة" مؤكدا أن ترامب "غير قادر"
على "جمع الناس ،لكننا سنتمكن
من تحقيق ذلك".
وب ـي ـن ـمــا أظ ـ ـهـ ــرت ص ـ ــور ق ـيــام
مـتــاجــر ف ــي واش ـن ـطــن بتحصين
ً
واجهاتها بجدران خشبية خوفا
من أي فوضى في ليلة  3نوفمبر،
ـاض "بــالـحـمــل الـمـفـتــوح"
سـمــح ق ـ ٍ
لألسلحة النارية في أماكن االقتراع
يوم االقتراع ،كما أوقف تنفيذ أمر
المدعية العامة للوالية دانا نيسيل
منع عرض مثل هذه األسلحة لعدم
تخويف الناخبين.
وتعهدت المدعية الديمقراطية
ً
ب ــاالس ـت ـئ ـن ــاف ف ـ ـ ـ ــورا ع ـل ــى حـكــم
الـقــاضــي ،قائلة إن "ه ــذه القضية
ذات أهمية عــامــة ومهمة لعملية
انتخابنا".

وغـ ـ ـ ــداة تـ ـع ـ ّـرض م ــوق ــع حملة
تـ ــرامـ ــب ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت لـهـجــوم
ّ
إلكتروني تمكن خالله القراصنة
من االستيالء عليه فترة وجيزة،
سيعقد ترامب لقاءين جماهيريين
في أريــزونــا ،التي تشهد منافسة
ح ــادة وتشير استطالعات الــرأي
فيها إلى تخلفه بفارق ضئيل عن
بايدن .وبعد قضاء الليل في الس
فيغاس بوالية نيفادا ،التقى ترامب
أنصاره في مطار بولهيد سيتي
وفي جوديير الواقعة خارج فينكس
أكبر مدن أريزونا.
وفــي وقــت سابق ،تنقل ترامب
فــي ث ــاث واليـ ــات هــي ميشيغان
وويسكونسن ونبراسكا وتوقف
بايدن مرتين الستمالة الناخبين
في والية جورجيا التي بدأت تبرز
كساحة مهمة للتنافس.
وف ــي مـيـشـيـغــان ،الـتــي منحته

الفوز في  ،2016قال ترامب" :عليكم
االخـ ـتـ ـي ــار ب ـي ــن م ـش ــروع ـن ــا لقتل
الـفـيــروس ،وم ـشــروع بــايــدن لقتل
ً
الحلم األميركي" ،مؤكدا أن خصمه
ً
ً
"يريد أن يفرض إغالقا جديدا وهذه
االنتخابات هي خيار بين انتعاش
خارق بقيادتي وكساد بقيادته".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع حـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد ف ــي
بنسلفانيا المتأرجحة ،أكد ترامب
ً
مجددا أن "استطالعات الرأي تشير
إلى فوزه ،وأن وسائل اإلعالم تتكتم
على هذه المعلومات".
ع ـل ــى "تـ ــوي ـ ـتـ ــر" ،اتـ ـه ــم ت ــرام ــب
منافسه بايدن بأنه "سياسي فاسد
يريد إرســال وظائفك إلى الصين،
بينما تجني عائلته الماليين من
ً
حزبها الـشـيــوعــي" ،مضيفا" :إذا
فاز بالرئاسة فإن الصين ستمتلك
الواليات المتحدة .وعندما نفوز،
أنت تفوز ،وأميركا تفوز!".

ميالنيا
ف ــي ح ــدث نـ ــادر ،أل ـقــت الـسـيــدة
ً
األولــى ميالنيا ترامب خطابا في
بنسلفانيا دعت فيه إلعادة انتخاب
زوجها ،مؤكدة أن "دونالد مقاتل،
وي ـح ــب هـ ــذا ال ـب ـلــد وي ـن ــاض ــل من
أجلكم كل يوم".
ً
وشنت ميالنيا ترامب هجوما
على الديمقراطيين واتهمتهم بزرع
الــرعــب والـفـتـنــة بـيــن األميركيين
واإلضـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـق ـي ـم ـهــم ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ووص ـف ــت مــرشـحـهــم ب ــاي ــدن بأنه
"اشتراكي".

غـيــر أن الجميع يـتــوقــع ل ـتــرامــب ،أول رئيس
أميركي مولود في نيويورك منذ ثيودور روزفلت
( ،)1919-1858هزيمة نكراء في مدينته على غرار
مــا حـصــل ع ــام  2016حـيــن ص ــوت  79فــي المئة
من الناخبين النيويوركيين لمنافسته هيالري
كلينتون.
وقــال كينيث سكارليت الــذي يعمل في مجال
التسويق فــي مانهاتن ،إن الملياردير قــد يكون
يرفع اسمه على أبراج وفنادق في حي األعمال هذا،
وابتكر فيه برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرينتيس"
الذي اشتهر من خالله في جميع أنحاء البالد ،غير
ً
أن نخب نيويورك "لم تتقبله يوما".
وأشــار الخبير االقتصادي مــات إلــدريــدج (33
ً
عاما) إلى أن "رئاسة ترامب هي نقيض كل ما تمثله
نيويورك ،االنفتاح واألشـخــاص من كل األصــول
ً
الذين يعملون معا من أجل المصلحة المشتركة".
ومنذ دخوله البيت األبيض ،عمد ترامب إلى
تشديد سياسة الهجرة ،فردت نيويورك على غرار
مدن ديموقراطية كبرى أخرى بإعالن نفسها مدينة
"مــاذا" ،رافضة التعاون مع سياسة الهجرة التي
تطبقها دائرة الهجرة والجمارك األميركية.

وردت إدارة تـ ــرامـ ــب م ـع ـل ـنــة س ـح ــب بـعــض
المساعدات الفدرالية ،مما شكل بــدايــة مسلسل
طويل من الخالفات القضائية.
واليوم ،هناك قضايا قانونية كثيرة أخرى بين
ترامب وسلطات نيويورك ،أبرزها معركة مدعي
ع ــام مــانـهــاتــن م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى بـيــانــات
ضرائب الرئيس.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،بــاتــت زي ـ ـ ــارات ت ــرام ــب إلــى
نيويورك ن ــادرة ،إذ يفضل منتجعه للغولف في
نيوجيرسي على شقته الفخمة في برج ترامب ،مقر
"منظمة ترامب" على الجادة الخامسة والذي تحول
إلى نقطة تجمع لتظاهرات كثيرة.
وتصاعد التوتر أكثر مع انتشار وباء كوفيد-19
الــذي ضــرب بشدة نيويورك ،ما حمل سلطاتها
على فرض حجر صارم على "المدينة التي ال تنام"
والتي ال تــزال حتى اآلن تخضع لقيود ،ما يثير
استياء الرئيس الداعي إلى إعــادة إطالق العجلة
االقتصادية بدون انتظار.
ويــدعــو رئيس بلدية المدينة وحــاكــم الوالية
الديمقراطي منذ أشهر الرئيس والجمهوريين
إلى دعم مالية المدينة للتعويض عن العجز في

«غوغل» تحظر الدعايات
السياسية بعد االنتخابات

بعد خطوات مماثلة من عمالقة
التكنولوجيا ،مثل فيسبوك
وتويتر ،أعلنت شركة غوغل
أنها ستحظر جميع الدعايات
املتعلقة باالنتخابات األميركية
بعد انتهاء االقتراع في  3نوفمبر
املقبل ،مضيفة أنها تتوقع أن
يستمر الحظر ملدة أسبوع على
األقل .وتسعى «غوغل» الى منع
عالمات تجارية من االستفادة
من حدث حساس وعليه إقبال
كبير ،خاصة أنه من املحتمل أن
تستغرق نتائج االنتخابات وقتا
أطول هذا العام بسبب التصويت
عبر البريد ،وبررت قرارها بأن
الحظر ضروري للحد من احتمال
أن تزيد الدعايات من االرتباك
بعد انتهاء االنتخابات.
ويشمل الحظر دعايات تشير إلى
مرشح أو حزب سياسي أو إلى
عملية االنتخاب ،ولجأت «غوغل»
إلى نفس القرار عندما اندلعت
احتجاجات عقب انتخابات
بيالروسيا في أغسطس املاضي.

الرئيس يخفض الحد
األقصى لالجئين

بايدن وأوباما
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،اك ـت ـف ــى ب ــاي ــدن
بزيارة والية جورجيا في الجنوب
المحافظ وقال في خطاب بالهواء
الـ ـطـ ـل ــق لـ ـعـ ـش ــري ــن دقـ ـيـ ـق ــة أم ـ ــام
عـ ــدد قـلـيــل م ــن ال ـح ــاض ــري ــن" :إذا
منحتموني شرف أن أكون رئيسكم
اسـتـعــدوا لتغيير فــي األولــويــات.
ألن ـنــا سـنـتـحــرك م ــن ال ـي ــوم األول
لواليتي الستعادة السيطرة على
الفيروس وسنفعل ذلك".
وعـ ــاد الــرئ ـيــس ال ـســابــق ب ــاراك
أوب ـ ــام ـ ــا بـ ـق ــوة إل ـ ــى ال ـم ـن ــاب ــر فــي
األس ـ ـبـ ــوع األخـ ـي ــر ق ـب ــل االقـ ـت ــراع
ً
ليهاجم مجددا خليفته ترامب أمس
ً
األول مؤكدا أنه يفتقر إلى الكفاءة.
وقال أوباما ،خالل تجمع جديد
داخ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي أورالنـ ـ ـ ــدو
بفلوريدا" ،يدعي هذا الرئيس بأن
لديه كل الفضل في اقتصاد ورثه
ويرفض أي مسؤولية عن جائحة
تجاهلها".
(واشنطن -وكاالت)

دونالد في حرب مفتوحة مع مدينته نيويورك
واجه الرئيس دونالد ترامب صيحات استنكار
فــي الثامن مــن نوفمبر  2016حين ذهــب لــإدالء
بصوته في حي مانهاتن بنيويورك .وبعد أربع
سنواتّ ،
تحول التنديد إلى حرب مفتوحة بين رجل
األعمال الثري ومدينته ،على وقع هجمات كالمية
واقتطاعات في األموال ودعاوى قضائية.
وم ـ ــع اق ـ ـت ـ ــراب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ي ـش ــن الــرئ ـيــس
الجمهوري هجمات شبه يومية على أكبر المدن
األميركية ومعقل الديمقراطيين .وكتب في تغريدة
االثنين "نيويورك ،كاليفورنيا ،إيلينوي :الناس
يهربون ،الضرائب والجريمة في ارتفاع ،صوتوا
لترامب ،سأغير كل ذلك ،وبسرعة" .ثم كتب الثالثاء
"نـيــويــورك ،صــوتــوا لترامب ،مــاذا الــذي يمكن أن
تخسرونه؟".
وفي مناظرته التلفزيونية األخيرة مع خصمه
الديمقراطي جو بايدن الخميس ،وصف ترامب
نيويورك بأنها "مدينة أشباح" بعدما رحل منها
آالف المقيمين الميسورين وباتت أحياء المكاتب
فيها مـهـجــورة فــي ظــل تفشي ف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
وق ــال تــرامــب" :ان ـظــروا إلــى مــا يحل بمدينتي

أغلبية أوروبا ال تؤيد
إعادة انتخاب ترامب

كشفت دراسة استقصائية
ملؤسسة برتلسمان ستيفتونغ
األملانية ،أمس ،أنه إذا كان
الرئيس األميركي دونالد ترامب
يواجه انتخابات في أوروبا،
فلن تكون لديه أي فرصة تقريبا
للفوز ،وسيحصل على  17في
املئة فقط من األصوات ،مقابل 45
في املئة ملنافسه الديمقراطي جو
بايدن .وقال نحو  38في املئة من
مواطني االتحاد األوروبي إنهم
لن يصوتوا ألي من املرشحني
إذا كانوا هم من يصوتون في
انتخابات هذا العام ،ومن بني
دول االتحاد بدا أن بولندا هي
الدولة الوحيدة التي يتقدم فيها
ترامب بحصوله على  38في املئة
من آراء من شملتهم الدراسة،
مقابل  30في املئة ملنافسه بايدن.

حملة ترامب

ً
الرائعة .كنت مولعا بها لسنوات ،كانت مفعمة
بــال ـح ـيــويــة ،وهـ ــي اآلن ت ـم ــوت ،الـجـمـيــع ي ـغــادر
نيويورك".
ورد رئـيــس بلدية المدينة الــديـمـقــراطــي بيل
دي بالزيو على تويتر "مدينة األشباح الوحيدة
ستكون ماراالغو (مقر إقامة ترامب في فلوريدا)
حيث ستمكث في تقاعد قسري بعد االنتخابات"،
فيما أورد العديد من النيويوركيين على مواقع
الـتــواصــل مـنـشــورات هزلية يـسـخــرون فيها من
ً
الرئيس وصورا لشوارع تغص بالحركة.
وقالت سوزان ليفين المتقاعدة البالغة من العمر
ً
 74عاما بعدما صوتت لبايدن في اقتراع مبكر هذا
األسبوع إن ترامب "مكروه من معظم الناس في هذه
المدينة ،باستثناء األثرياء ربما".
غـيــر أن الـمــديـنــة تـتـضـمــن بـعــض "ال ـج ـيــوب"
المؤيدة لترامب ،وفــي طليعتها جــزيــرة ستاتن
آيالند وعدد من أحياء كوينز وبروكلين .وأكسبته
سياسته المراعية إلسرائيل شعبية فــي بعض
األحـيــاء حيث عــدد كبير من اليهود المتزمتين.
كذلك تدعو أكبر نقابة للشرطة في نيويورك إلى
إعادة انتخابه.

سلة أخبار

العائدات الضريبية الناتج عن الوباء ،من دون أن
تستجيب اإلدارة ،مما قد يرغم السلطات على الحد
من الخدمات العامة.
وفي حال فوز ترامب بوالية ثانية ،فقد يتفاقم
هذا الخالف المالي ،بعدما أدرج الرئيس نيويورك
على قائمة للمدن "الفوضوية" ،مما قد يؤدي إلى
حرمانها من المزيد من المساعدات الفدرالية.
ويشير ترامب بهذا الصدد إلــى زي ــادة كبيرة
في عــدد جرائم القتل وح ــوادث إطــاق النار منذ
التظاهرات ضد العنصرية وأعمال العنف التي
ترتكبها الشرطة بحق السود ،حتى لو أن مستوى
ً
ال ـجــرائــم يبقى مـتــدنـيــا بالنسبة للثمانينيات
والتسعينيات .وفي هذه الظروف ،ال يتصور أحد أن
يعود ترامب لإلقامة في نيويورك .والواقع أنه نقل
ً
مقر إقامته رسميا إلى والية فلوريدا حيث يملك
ً
منتجع ماراالغو ،وأدلى السبت بصوته باكرا في
هذه الوالية األساسية في االنتخابات.
وق ــال كينيث سـكــارلـيــت" ،إن ــه أش ـبــه بحبيب
منبوذ ،كان يريد من نيويورك أن تعبده ،وبما أنه
لم يحصل على مبتغاه ،يقول اآلن إنــه لم يطلب
ً
ذلك يوما".

قلص الرئيس دونالد ترامب أمس
عدد الالجئني الذين يسمح لهم
بدخول الواليات املتحدة خالل
العام املالي الحالي ،إلى مستوى
قياسي عند  15ألفا.
وأوضح ترامب ،في بيان أصدره
البيت األبيض ،أن هذا الرقم
يضم  6آالف مكان غير مستخدم
من العام املالي السابق بسبب
فيروس كورونا.
وتحدد سياسة ترامب الحدد
األقصى لعدد الالجئني الذين
يمكن استقبالهم من العراق بواقع
 ،4000ومن كل من السلفادور
وغواتيماال وهندوراس بألف،
أما العشرة آالف املتبقية فهي
مخصصة لألشخاص الذين
يخشون االضطهاد بسبب
معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم
السياسية ،أو الذين تتم إحالتهم
إلى برنامج قبول الالجئني
الخاص بالواليات املتحدة.

واشنطن تمول مشروعات
بحث في الضفة والجوالن

أكدت إسرائيل أن واشنطن رفعت
الحظر عن تمويل مشروعات
بحثها العلمي في الضفة الغربية
ومرتفعات الجوالن املحتلتني.
ووقع رئيس الوزراء بنيامني
نتنياهو والسفير األميركي ،في
حفل خاص بمستوطنة يهودية
بالضفة الغربية ،أمس ،على
اتفاقيات معدلة« ،ستوسع التعاون
العلمي بني إسرائيل والواليات
املتحدة ،ليشمل يهودا والسامرا
(الضفة الغربية) ومرتفعات
الجوالن» .ونصت االتفاقيات
العلمية السابقة مع حكومة
الواليات املتحدة على عدم تنفيذ
املشاريع البحثية اإلسرائيلية،
التي تتلقى منحا أميركية
باملناطق الخاضعة لإلدارة
اإلسرائيلية في حرب .1967
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رياضة

القادسية المتصدر يواجه العربي الجريح اليوم
 4مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري التصنيف
احمد حامد

يشهد دوري التصنيف لكرة
القدم اليوم  4مباريات في
ختام الجولة الرابعة ،حيث
يلتقي القادسية ،المتصدر،
العربي الجريح ،ويقابل الكويت
النصر ،ويواجه الساحل
كاظمة ،ويلعب خيطان مع
الفحيحيل.

ي ـ ــدخ ـ ــل فـ ــري ـ ـقـ ــا الـ ـق ــادسـ ـي ــة
والعربي لكرة القدم في امتحان
جــاد ،عندما يتواجهان مساء
اليوم في قمة مباريات الجولة
الــرابـعــة مــن دوري التصنيف،
الــذي يشهد أيـضــا  3مباريات
أخرى تجمع الكويت مع النصر،
والساحل مع كاظمة ،إلى جانب
مواجهة الفحيحيل مع خيطان.
ويـ ــدخـ ــل األص ـ ـفـ ــر مــواج ـه ــة
الديربي وفــي حوزته  9نقاط،
وب ـف ــارق  8ن ـقــاط ع ــن األخـضــر
الـ ـ ــذي اح ـت ــل ال ـم ــرك ــز ال ـح ــادي
ع ـشــر ق ـبــل ان ـط ــاق مـنــافـســات
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ،ف ـ ــي ح ـيــن
يوجد النصر بالمركز الثالث
برصيد  6نقاط ،وبفارق نقطة
ع ــن مـنــافـســه ال ـك ــوي ــت ،ويـمـلــك
ال ـس ــاح ــل  6نـ ـق ــاط ،وبـ ـف ــارق 4
نقاط عن كاظمة ،ويبقى
ال ـ ـف ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــل خـ ـل ــف
الـقــادسـيــة بــرصـيــد 9
نقاط بفارق األهداف
فـقــط ،فــي حين يملك
منافسه فريق خيطان
نقطة واحدة.
وت ـخ ـطــف مــواج ـهــة
ال ــدي ــرب ــي ب ـيــن الـعــربــي
والـقــادسـيــة األن ـظــار من
بـقـيــة م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة،
وسط فروقات كبيرة في
المراكز بين الغريمين،
ورغبة من كليهما في
التعبير عن نفسه في
بداية الموسم.
وتـ ـشـ ـه ــد ص ـف ــوف
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ج ــاه ــزي ــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
الــاع ـب ـيــن ،رغ ــم غـيــاب
األل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي تـ ـ ــراشـ ـ ــي
ل ــوج ــوده ف ــي الحجر
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد أن
أنـهــى مشاركته مع
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ــاده،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــري
س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــو،
وعــامــر المعتوق
بــداعــي اإلصــابــة،
وي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب
الفريق اإلسباني
بـ ــاب ـ ـلـ ــو ف ــرانـ ـك ــو
وفرة من الالعبين
الجاهزين ،السيما
أن مشاركات بعض
أوراقـ ـ ــه ال ــراب ـح ــة في
سابق المباريات جاء
ع ـلــى فـ ـت ــرات ،الدخـ ــار
ج ـه ــده ــم ل ـل ـمــواج ـهــات
المهمة.
ويـ ــدرك الـجـهــاز الفني
ل ـ ـ ــأ صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــا لـ ـ ــة
الـمـتــراجـعــة لـفــريــق العربي
فــي مــواجـهـتــي ب ــرق ــان ،ومــن

جانب من لقاء سابق بين القادسية والعربي (تصوير أحمد العلي)
قبل أمــام الجهراء ،ال تعني أن
ال ـف ــري ــق ب ـع ـيــد ع ــن ال ـجــاهــزيــة
المطلوبة ،السيما أن مواجهات
الغريمين تشهد دائما حسابات
خاصة ،كذلك فإن التغيير الفني
الذي جرى في صفوف العربي
بعد رحيل المدرب باسم مرمر،
قد يكون له مفعول السحر على
أداء الالعبين.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن ال ـعــربــي
الجريح ،يتطلع  -بعد ما عاناه
منذ بــدايــة الـمــوســم فــي وجــود
الـ ـم ــدربـ ـي ــن أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـثـ ـم ــان،
وي ــوس ــف ال ــرش ـي ــدي  -ل ـبــدايــة
مغايرة ،وظهور قوي مع وضع
الحسابات المطلوبة لمواجهة
فــريــق بحجم الـقــادسـيــة ،يملك
كل مقومات الفوز والرغبة في
بالمقدمة.
البقاء ّ
وي ـ ـمـ ــنـ ــي األخـ ـ ـض ـ ــر ال ـن ـف ــس
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة ب ـع ــض الــاع ـب ـيــن
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــة،
والمهاجم سيدرك ،والسنوسي
الـهــادي ،السيما انهم ابتعدوا
ع ـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــورت ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي س ــاب ــق
المباريات ،كما يتطلع األخضر
ل ـ ـفـ ــرض رق ـ ــاب ـ ــة ل ـص ـي ـق ــة ع ـلــى

مباريات اليوم
الوقت
5.30
5.30
7.45
7.45

المباراة
الكويت × النصر
خيطان × الفحيحيل
الساحل × كاظمة
العربي × القادسية

أوراق االصفر الرابحة السيما
بدر المطوع ،وسيف الحشان،
وعدي الصيفي.

مهمة صعبة
ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون م ـه ـم ــة األبـ ـي ــض
سهلة عندما يــواجــه العنابي،
وسط مستويات مميزة ّ
قدمها
ال ـن ـصــر وت ــراج ــع م ـل ـحــوظ في
أغلب أوراق الكويت الرابحة.
ويستمر غياب جمعة سعيد
عن الكويت بداعي وجــوده في
ال ـح ـجــر ال ـص ـح ــي ،إلـ ــى جــانــب
يوسف ناصر بداعي اإليقاف،
فــي حين يـعــول الـجـهــاز الفني
ب ـق ـي ــادة ال ـه ــول ـن ــدي رد ك ــرول

الملعب
ثامر
عبدالله الخليفة
الشباب
الكويت

عـلــى أح ـمــد حـ ــزام ،واالسـبــانــي
ديمبلي في المقدمة ،يعاونهما
فـ ــي وسـ ـ ــط ال ـم ـع ـل ــب ع ـب ــدال ـل ــه
البريكي ،وسيسوكو ،ويوسف
الـخـبـيــزي ،وفـيـصــل زايـ ــد ،إلــى
جانب ضاحي الشمري وسامي
الصانع من على األطراف.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـعــول النصر
م ــع م ــدرب ــه أح ـم ــد ع ـبــدال ـكــريــم
ع ـلــى أح ـمــد ال ــري ــاح ــي ،وســالــم
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــات ـ ــي ،وم ـ ـش ـ ـعـ ــل فـ ـ ــواز
وغيرهم من الالعبين المميزين.

مواجهة متكافئة

ال ـخ ـس ــارة ال ـت ــي م ـنــي ب ـهــا في
الجولة السابقة ،من أجل العودة
من جديد لمزاحمة الكبار على
الصدارة ،ويدرك مدرب الفريق
يوسف جالي أن مهمة لن تكون
سـهـلــة ،السـيـمــا ان الـبــرتـقــالــي
ظهر بصورة مميزة في الجولة
الماضية أمام الكويت.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يــدرك
مـ ـ ـ ـ ــدرب كـ ــاظ ـ ـمـ ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
بيانكي أن مهمة فريقه أمام
الـ ـس ــاح ــل لـ ــن تـ ـك ــون س ـه ـلــة،
السيما أن الفريق لم يحقق
أي ا ن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار فـ ـ ـ ــي دوري
التصنيف.
ّ
وفي آخر المباريات يمني
الـفـحـيـحـيــل م ــع م ــدرب ــه ظــاهــر
الـعــدوانــي النفس باالستمرار
في درب االنتصارات ،للبقاء في
الصدارة ،في حين يأمل خيطان
مع المدرب اإلسباني خوسيه
في الظفر بــأول فــوز بالموسم
الحالي.

يدخل الساحل مواجهته مع
كاظمة وفي حساباته تعويض

ً
جمال حكما للقاء «األخضر» و«األصفر»

بابلو فرانكو

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم لقاء الديربي الذي
يجمع اليوم بين العربي والقادسية ،إذ يدير اللقاء عبدالله جمال
(حكم ساحة) ،وعلي جــراغ ومحمد أشكناني (مساعدان) ،وعمار
أشكناني (حكم رابع) ،وجسم البلوشي وطالل الشمري (إضافيان).
كما أعلنت اللجنة حكام المباريات الثالث التي ستقام اليوم

إلــى جــانــب لـقــاء الــديــربــي ،حيث يــديــر م ـبــاراة الـكــويــت والنصر
أحـمــد العلي (حـكــم ســاحــة) ،وأحـمــد ص ــادق وسـعــود الرشيدي
(مـســاعــدان) ،وعلي الـحــداد (حكم راب ــع) ،وحسين جــواد وسالم
الشطي (إضافيان).
ويــديــر لقاء خيطان والفحيحيل ،علي محمود (حكم ساحة)،

ومحمد العنزي وسعود السمحان (مساعدان) ،وعلي فؤاد (حكم
رابع) ،وعلي الحرز وداود عبدالله (إضافيان).
أما مباراة الساحل وكاظمة ،فيديرها خالد ندا (حكم ساحة)،
وعبدالهادي العنزي وسعود الشمالي (مساعدان) ،وعلي عباس
(حكم رابع) ،ومحمد سهيل ويوسف تقي (إضافيان).

«عمومية» السلة اعتمدت
التقريرين المالي واإلداري

الكويت يتخطى كاظمة ويحافظ على صدارة «ممتاز اليد»

اع ـت ـمــدت الـجـمـعـيــة الـعـمــوم ـيــة الت ـحــاد
كــرة السلة التقريرين المالي واإلداري عن
الـمــوســم الــريــاضــي  ،2020-2019بموافقة
األنــديــة الـعـشــرة الـتــي حـضــرت االجـتـمــاع،
وهي :القادسية والجهراء والشباب والنصر
وال ـق ــري ــن وب ــرق ــان وال ـت ـضــامــن وال ـيــرمــوك
والساحل والصليبيخات ،فيما غابت عن
االجتماع أندية الكويت والعربي وكاظمة.
واستعرض رئيس االتحاد رشيد العنزي،
اإلنجازات التي حصلت عليها المنتخبات
الوطنية في افتتاحه لالجتماع ،حيث حصل
منتخبنا الوطني األول على المركز الثاني
في البطولة الخليجية ،كما حصل منتخبنا
الوطني للناشئين على المركز الثالث في
البطولة الخليجية.
وتـ َّـمــت مناقشة االق ـتــراحــات الـتــي َّ
تقدم
بها نادي اليرموك ،أبرزها معاملة الالعب
البدون كمواطن ،أسوة باتحاد الكرة ،حيث
أحالت "العمومية" جميع المقترحات إلى
اللجنة الفنية ،لدراستها وتكليف مجلس
اإلدارة اتخاذ قرار بشأنها.
جــديــر بــالــذكــر ،أن ه ــذا االجـتـمــاع تأجل
حوالي  5أشهر ،بسبب اإلجراءات الحكومية
لمكافحة انـتـشــار فـيــروس كــورونــا .وأقيم
االجتماع أمس األول ،بعدما منحت هيئة
الرياضة الضوء األخضر لعمل الجمعيات
العمومية لالتحادات.

سالم يقود برقان إلى انتزاع فوز من العربي
واصل الفريق األول لكرة اليد بنادي
الكويت تربعه على قمة الترتيب العام
لفرق الــدوري الممتاز ،بعد فــوزه على
كاظمة  ،21-31في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس األول ،على صالة الشيخ
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ف ــي مـنـطـقــة صـبــاح
ال ـس ــال ــم ،ض ـمــن ال ـج ــول ــة ال ـثــام ـنــة من
البطولة.
وفي مباراة أخرى أمس األول ،سجل
العب برقان سعد سالم هدفا من رمية
جزاء بعد نهاية الوقت األصلي ،حقق
بها الفوز لفريقه على العربي بنتيجة
 .25-26وبذلك رفع الكويت رصيده الى
 16نقطة في الـصــدارة ،متقدما بفارق
نقطتين عــن الـســالـمـيــة ال ـثــانــي ،الــذي
تـغـلــب عـلــى الـقــادسـيــة  20-22الـثــالــث
بــرصـيــد  12نـقـطــة ،وظ ــل ال ـعــربــي في
الـمــركــز ال ــراب ــع ب ــ 7ن ـقــاط ،يليه بــرقــان
الخامس بــ 4نقاط ،وكاظمة السادس
واالخير بنقطة واحدة.

الكويت وكاظمة
واتسمت مباراة الكويت وكاظمة

بــالـســرعــة والـ ـق ــوة ،وتــدري ـج ـيــا دنــت
األف ـض ـل ـيــة لــأب ـيــض ،الـ ــذي اسـتـفــاد
كثيرا من مشاركة النجمين عبدالله
الغربللي وصالح الموسوي ،اللذين
ســاهـمــا ف ــي عـ ــودة االت ـ ــزان للجانب
األيـمــن بــاالخـتــراق والـتـصــويــب ،إلى
جــانــب تـصــويـبــات محمد الغربللي
من على خط الستة والتسعة أمتار،
وك ــذل ــك ت ــأل ــق الـ ـح ــارس عـبــدالـعــزيــز
الظفيري في تنفيذ الهجوم المعاكس.
فــي الـمـقــابــل ،ق ــدم الـبــرتـقــالــي أداء
جيدا في الشوط األول ،لكن محاوالت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري مـ ـ ـ ـ ــروان رج ــب
التكتيكية لم تنجح في مواجهة قوة
المنافس بسبب األ خ ـطــاء الدفاعية
والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــص ف ـ ـ ــي الع ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم،
خصوصا ا لـخــط الخلفي ،مما منح
األبـ ـي ــض ال ـف ــرص ــة ل ـح ـســم ال ـم ـب ــاراة
بفارق كبير.

برقان والعربي
واتـسـمــت ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،التي
ج ـم ـعــت ب ــرق ــان والـ ـع ــرب ــي ،بــالـنــديــة

جانب من مباراة الكويت وكاظمة
واإلثارة ،ودنت األفضلية لبرقان الذي
ارتكز على الدفاع المتقدم والهجوم
السريع ،بينما عانى العربي بشكل
كـبـيــر م ــن إي ـق ــاف م ــدرب ــه ال ـجــزائــري
سعيد حـجــازي ،الــذي قــاد اللقاء من
المدرجات ،حيث تميز بدفاع ،1-2-3
ومن خلفه تألق الحارس مهدي خان

في التصدي للعديد من التصويبات،
لينهي برقان الشوط االول لمصلحته
.12-14
ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط
الـثــانــي ،وظـلــت الـمـقــدمــة لـبــرقــان في
أغـ ـل ــب فـ ـت ــرة الـ ـ ـش ـ ــوط ،ح ـت ــى تـمـكــن
ال ـم ـصــري مـحـمــد م ـجــدي م ــن إدراك

ال ـت ـع ــادل  25-25ف ــي آخ ــر  10ث ــوان،
وبعدها ارتكب خطأ عندما اعترض
طريق ضربة البداية ،واستحق عليه
الـطــرد المباشر بالبطاقة الـحـمــراء،
ورمية جــزاء نفذها سعد سالم بعد
نهاية زمــن اللقاء وانـتــزع بها الفوز
لفريقه.

احمد عثمان

تشكيل اللجان
العاملة بـ«الطائرة»
أع ـل ــن أم ـي ــن س ــر الـلـجـنــة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة الت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ك ــرة
الطائرة عبدالرحمن السهو،
ت ـش ـك ـيــل الـ ـلـ ـج ــان ال ـعــام ـلــة
ب ـ ــاالتـ ـ ـح ـ ــاد خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ب ـح ـي ــث يـسـتـمــر
مشعل رمضان رئيسا للجنة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ،ال ـ ـتـ ــي تـضــم
عـ ـ ــارف ال ـص ـب ـي ـحــي مـ ـق ــررا،
ً
وأحمد عبدالحسين عضوا.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـهـ ــو أنـ ـ ـ ــه تــم
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــام
بـ ــرئـ ــاسـ ــة عـ ـ ـ ــادل الـ ـح ــرب ــي،
وض ـ ـمـ ــت أح ـ ـمـ ــد الـ ـخ ــال ــدي
ً
نائبا للرئيس ،وعبداألمير
ً
أحـمــد م ـقــررا ،وعضوية كل
من أحمد العنيزان ،وعباس
اشكناني ،وخالد الحشاش،
وريم الزعابي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ل ـج ـنــة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
الوطنية سيتوالها رئيسها
ب ــدر ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـك ــوس،
ال ــذي يــرقــد حــالـيــا فــي أحــد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات ب ـس ـب ــب
تعرضه لعارض صحي.
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رياضة
الريال ينجو من خسارة أوروبية رابعة
والفوز الثاني لبايرن وليفربول
ةديرجلا
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أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة
والبرازيلي كاسيميرو فريقهما
ريال مدريد اإلسباني من
صدمة جديدة في مسيرته
األوروبية ،وقاداه إلى
التعادل  2-2في الوقت
القاتل أمام مضيفه بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني أمس
األول ،في الجولة الثانية من
مباريات المجموعة الثانية
بالدور األول لدوري أبطال
أوروبا.

ن ـجــا ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ،ح ــام ــل الــرقــم
القياسي في عدد األلقاب بدوري أبطال أوروبا
( 13مـ ـ ــرة) م ــن الـ ـخـ ـس ــارة ال ــرابـ ـع ــة ت ــوال ـي ــا فــي
المسابقة الـقــاريــة ،عندما قلب تخلفه صفر2-
حتى الدقيقة  87أمام مونشنغالدباخ األلماني
إلى تعادل  2-2في الرمق األخير ،في حين حقق
بايرن ميونيخ األلماني (حامل اللقب) ،وليفربول
ومانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزيــان الـفــوز الثاني
تواليا أمس األول.
ف ــي مــونـشـنـغــادبــاخ ،ل ــم تـكــن ال ـبــدايــة الـتــي
يريدها الريال ،إذ دفع ثمن األخطاء الدفاعية،
وتخلف في الدقيقة  33من أول فرصة للمضيف
األلماني بهدف رائع لماركوس تورام بعد لعبة
جماعية شارك فيها يوناس هوفمان ،والفرنسي
اآلخ ــر حسن بليا ال ــذي كــان صــاحــب التمريرة
الحاسمة.
ولــم يتحسن وضــع فريق زي ــدان فــي الشوط
الثاني ،إذ تلقت شباكه الهدف الثاني عبر تورام
أيضا ،بعدما سقطت الكرة أمــام نجل المدافع
الدولي السابق ليليان تورام ،إثر تسديدة لبليا
صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ،فتابعها
في الشباك الخالية (.)58
وأع ــاد الـفــرنـســي اآلخ ــر بنزيمة الـحـيــاة إلــى
الريال في الدقائق األخيرة ،حين قلص الفارق
بتسديدة خلفية مميزة ،بعد تمريرة رأسية من
كاسيميرو ( )87الــذي أنقذ فريقه مــن الهزيمة
ب ـه ــدف ق ــات ــل ب ـعــد ت ـم ــري ــرة رأسـ ـي ــة م ــن ال ـقــائــد
سيرخيو راموس ،إثر عرضية من الكرواتي لوكا
مودريتش (.)90+3
وفــي مـبــاراة أخــرى ضمن نفس المجموعة،
تعادل إنتر ميالن اإليطالي سلبيا مع مضيفه
شاختار دونيتسك األوكراني.

بايرن يهزم لوكوموتيف
ورفـ ـ ـ ــع بـ ــايـ ــرن س ـل ـس ـل ــة انـ ـتـ ـص ــارات ــه
المتتالية في دوري األبطال الى  ،13إثر
تغلبه على مضيفه لوكوموتيف الروسي
 ،1-2ونجح بايرن في إحراز هدف التقدم
عندما تبادل الفرنسيان كورنتان توليسو

وبـنـجــامــان بــافــار ال ـك ــرة ،وم ــن األخ ـيــر بــاتـجــاه
ليون غوريتسكا داخل المنطقة ،فسددها برأسه
ارتطمت باألرض ودخلت الشباك (.)14
واس ـت ـمــرت سـيـطــرة ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري على
مجريات الشوط الثاني ،واحتسب له الحكم ركلة
جــزاء إثــر إعاقة ليفاندوفسكي داخــل المنطقة،
قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد "في ايه ار"
ليؤكد وجود تسلل قبل المخالفة ( ،)64وسنحت
فرصة جديدة لبايرن ميونيخ بعد تبادل الكرة
ب ـيــن ي ــوش ــوا كـيـمـيـتــش وك ــوم ــان ،ل ـكــن األخ ـيــر
أضاعها بشكل ال يصدق وهو أمام المرمى (.)69
ودفع بايرن ثمن إهدار هذه الفرصة مباشرة
ألن لــوكــومــوتـيــف ق ــام بـهـجـمــة م ــرت ــدة سريعة
واستثمر ميراتشوك كرة عرضية من البرازيلي
زي لــويــس ليتابعها مــن مـســافــة قــريـبــة داخــل
شباك نوير ( ،)70وأضاع لوكوموتيف فرصتين
ثمينتين إلحـ ــراز ه ــدف الـتـقــدم بـعــد انـفــراديــن
بنوير ،ثم دفع الثمن بدوره ألن كيميتش أطلق
كرة "على الطاير" من خارج المنطقة استقرت في
شباك الفريق الروسي (.)79
وفي المجموعة ذاتها ،حقق أتلتيكو مدريد
اإلسـبــانــي ف ــوزا صعبا على ضيفه ســالــزبــورغ
النمساوي  ،2-3وسجل للفائز ماركوس يورنتي
( )29وال ـبــرت ـغــالــي جـ ــواو فـيـلـيـكــس ( 52و،)85
وللخاسر المجري دومينيك تشوبوشالي ()40
وميرغيم بيريشتا (.)47

الفوز الثاني لليفربول
وحقق ليفربول فوزه الثاني تواليا أيضا ،إثر
تغلبه على ميدتيالند الدنماركي -2صفر ،وارتأى
مـ ــدرب لـي ـفــربــول األل ـمــانــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب عــدم
مشاركة ثالثيه الهجومي الـنــاري ،المؤلف من
المصري محمد صالح والسنغالي ساديو ماني
والبرازيلي روبرتو فيرمينو في مطلع المباراة،
وأوك ــل المهمة الــى البلجيكي ديـفــوك اوريجي
بـمـســانــدة مــن الـجـنــاحـيــن جــوتــا والـســويـســري
شيردان شاكيري.
وتعرض ليفربول لضربة قوية بإصابة العب
وسطه البرازيلي فابينيو بتمزق في العضلة

sports@aljarida●com

تورام نجم مونشنغالدباخ يسجل الهدف األول في مرمى ريال مدريد
الخلفية ،ما أجبره على مغادرة الملعب وإشراك
ريس وليامس بدال منه بعد مرور نصف ساعة،
ووجد صعوبة في اختراق دفاعات ميدتيالند
في الشوط االول ،وانتظر حتى الشوط الثاني
ليفتتح لــه جــوتــا الـتـسـجـيــل مـسـتـغــا تـمــريــرة
عرضية من ترنت الكسندر ارنولد (.)55
ث ــم ش ــارك ص ــاح وم ــان ــي وفـيــرمـيـنــو تباعا
م ـن ـت ـصــف الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ونـ ـج ــح ال ـف ــرع ــون
المصري في اضافة هدف فريقه الثاني من ركلة
جزاء في الوقت بدل الضائع ،وفي مباراة ثانية
ضمن المجموعة ذاتها ،قلب أتاالنتا اإليطالي
تخلفه أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدفين
إلى تعادل .2-2

سيتي يكتسح مرسيليا
وعاد مانشستر سيتي من ملعب "فيلودروم"

الخاص بمرسيليا الفرنسي بفوزه الثاني ،وجاء
بنتيجة كـبـيــرة -3ص ـف ــر ،وك ــان فــريــق ال ـمــدرب
اإلسباني جوسيب غوارديوال استهل مشواره
نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة األولى بفوز
على بطل سابق وهو بورتو البرتغالي .1-3
ويسير سيتي بثبات نحو بلوغ الدور الثاني
ع ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـت ــي ش ـه ــدت س ـقــوطــا ثــانـيــا
للمضيف الفرنسي ،بعد أن خسر فــي الجولة
األولـ ـ ــى أي ـض ــا أم ـ ــام أول ـم ـب ـيــاكــوس ال ـيــونــانــي
(صفر.)1-
وبحسب المؤشرات األولية ،يبدو أن الصراع
ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ـث ــان ـي ــة س ـي ـك ــون ب ـي ــن ب ــورت ــو
وأولمبياكوس اللذين تعادال في عدد النقاط بعد
الفوز الذي حققه الفريق البرتغالي ،بطل 1987
و ،2004على ضيفه اليوناني بهدفين سجلهما
فابيو فييرا ( )11وسيرجيو أوليفيرا (.)85
وب ـغ ـي ــاب األرج ـن ـت ـي ـنــي س ـيــرخ ـيــو أغ ــوي ــرو

والـبــرازيـلــي غــابــريــال جـيــزوس لــإصــابــة ،كان
سيتي األفضل بأشواط من مضيفه الفرنسي،
وق ــد ت ــرج ــم أفـضـلـيـتــه ف ــي ال ـش ــوط األول إلــى
هــدف بالدقيقة  ،18عـنــدمــا أف ــاد مــن خـطــأ في
تمرير ا لـكــرة مــن فالنتان رونجييه ،فوصلت
الــى البلجيكي كيفن دي بــرويــن ال ــذي مررها
على طبق من فضة لإلسباني فيران توريس
فأودعها األخير شباك ستيف مانداندا.
ورغم أفضليته المطلقة ،انتظر سيتي حتى
ربع الساعة األخير لتسجيل هدف االطمئنان
عبر الـتــركــي إيـلـكــاي غــونــدوغــان بعد تمريرة
رأسية من رحيم سترلينغ ( ،)76قبل أن يوجه
الضربة القاضية لمضيفه عبر سترلينغ بعد
تمريرة من المتألق دي بروين (.)81

زيدان :سعيد برد فعل الالعبين ماركو روز :كان علينا قتل
المباراة بهدف ثالث

زيدان

أشاد زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد،
ب ــ"ردة فعل" العبيه وإصــرارهــم على إدراك
التعادل ،بعد التأخر في النتيجة بهدفين
أمام بوروسيا مونشنغالدباخ في دوري األبطال
أمس األول ،معتبرا أن الفريق انتزع "نقطة مهمة"
تساهم في تحسين وضعه بالمجموعة.
وقال زيدان ،في تصريحات أدلى بها لشبكة
موفيستار تشامبيونز ليغ" ،تـحــرك الفريق
وك ــان الـشــوط األول رائ ـعــا؛ ظهرنا بصورة
طـيـبــة .صـحـيــح أن ال ـهــدف األول ج ــاء من
خـطــأ ارتـكـبـنــاه ،لكننا واصـلـنــا التمسك
بالتعويض حتى عندما أصبحت النتيجة
 .2-0فخور جدا بالالعبين".
وتابع" :نبحث عن االنتصار دائما.
لسنا سعداء بالتعادل ،لكننا قدمنا
أداء ج ـي ــدا ،ون ـح ــن م ـ ـسـ ــرورون ب ــه"،
واع ـتــرف بـشـعــوره بــاإلحـبــاط بسبب

مارش :هزيمة محبطة
اعترف األميركي جيس مارش مدرب سالزبرغ النمساوي،
عقب الهزيمة على يد أتلتيكو مدريد  ،3-2في دوري األبطال
خالل الجولة الثانية ،أن الفريق يشعر بـ"اإلحباط ،والفخر أيضا"
بأسلوب اللعب الذي يقدمه.
وقــال م ــارش" :حــزيـنــون جــدا ،لكن يمكننا الشعور بالفخر
أيضا ،فقد قدمنا مباراة كبيرة ،سيكون من الصعب بالنسبة
لنا اللعب بشكل أفضل .تحلينا بالثقة في أنفسنا ،ودانت لنا
السيطرة خالل فترات طويلة من الشوط الثاني".
وأقر بأن الهدف الثالث الذي أحرزه البرتغالي جواو فيليكس
ألتلتيكو كــان "ضربة مؤلمة جــدا" ،مصرا على أنــه يرحل عن
مدريد "فخورا" بالعبيه ،وأوضــح" :لدينا الكثير من الالعبين
الشبان ،ظهروا على النحو األمثل .بعد مباراتين جيدتين لدينا
نقطة وحيدة ،لكننا لعبنا بشكل جيد".
وأشار إلى أن "الخطأ" في بطولة مثل دوري األبطال "تكلفته
فادحة" ،وأنه ال يريد التركيز على أخطاء فريقه السيما "أمام
العبين خطيرين حيث يصعب الدفاع ،لكن اعتقد أننا كنا أقوياء
(إفي)
في جميع المراكز".

سيطرة الفريق على مجريات األمور ،وعدم تمكن
العبيه من ترجمة هذه السيطرة إلى فرص محققة
للتسجيل ،مؤكدا ان "االستحواذ الذي حدث في
الـشــوط األول لــم يمنحنا فــرصــا عــديــدة ،لكننا
استحققنا الـتـعــادل بشكل عــام بالطبع ،وربما
أكثر .رد الفعل يكفيني .إنها نقطة ثمينة .ويجب
المواصلة".
وأبرز أن الفريق في نفس موقف العام الماضي
ح ـيــن أن ـه ــى دور ال ـم ـج ـمــوعــات بــال ـتــأهــل لثمن
الـنـهــائــي ،مــوضـحــا" :نـعـلــم الــوضــع ،إال أنـنــا في
نفس موقف العام الماضي .نعرف أننا سنحقق
أمــورا من وراء اللعب بهذه الطريقة .األداء جيد
جدا ،وهذا هو المهم ،كما كافح الالعبون حتى
النهاية ،وآمنوا جميعا بأن بوسعنا تحقيق الفوز
أو على األقل التعادل".
(إفي)

بدا ماركو روز ،مدرب بروسيا مونشنغالدباخ،
ً
حــزيـنــا ،بعد تـعــادل فريقه مــع ري ــال مــدريــد في
دوري األبـ ـط ــال ،ب ـعــدمــا ك ــان ال ـفــريــق األل ـمــانــي
متقدما بهدفين نظيفين ،مؤكدا أن العبيه كان
َّ
يتعين عليهم قتل المباراة بهدف ثالث.
وقال روز" :كان بوسعنا حسم النتيجة .أعتقد
أننا كنا على وشك التسجيل مرتين أخريين على
األقل" ،في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي".
واسترجع المدرب هزيمة الريال في الجولة
السابقة أمام شاختار ،مؤكدا أن الفريق األوكراني
َّ
تمكن من تسجيل الهدف الثالث ،فيما لم يستطع
العبوه فعل ذلك ،وهو ما صنع الفارق.

وأك ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ش ـع ــور
اإلحـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــر ع ـل ــى
غ ــادب ــاخ ،بـعــد ال ـت ـعــادل فــي الــدقــائــق
األخيرة من المباراة ،يجب اإلشارة إلى إيجابيات
لقاء أمس األول.
وأوض ــح" :أعتقد أنــه يجب النظر إلــى اللقاء
َّ
يتعين
إج ـم ــاال ،واالعـ ـت ــراف ب ـقــوة ال ــري ــال .ك ــان
علينا الدفاع بشكل أفضل في النهاية ،لكن حين
تمتلئ منطقة الجزاء في نهاية المباراة بالعبين
متأهبين للتسديدات الرأسية ،تكون بحاجة لقدر
أكبر من الحظ".
(إفي)

«الريدز» يترقب نتائج فحص إصابة فابينيو
ذكر نادي ليفربول اإلنكليزي
لـكــرة الـقــدم ،أنــه بانتظار معرفة
طـبـيـعــة اإلص ــاب ــة ال ـت ــي ت ـعـ َّـرض
لها فابينيو خالل المباراة التي
فــاز فيها الفريق على ميتيالند
الدنماركي -2صـفــر ،أمــس األول،
في الجولة الثانية من مباريات
دور المجموعات ب ــدوري أبطال
أوروبا.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ـ ــب خ ـ ـ ــط الـ ــوسـ ــط
البرازيلي َّ
تعرض إلصابة عضلية
( )29دون تدخل من أي من العبي
الـ ـف ــري ــق الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي ،واض ـط ــر
يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
لـلـيـفــربــول ،السـتـبــدالــه بالمدافع
الشاب ريس ويليامز.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــن ح ـج ــم

إصــابــة فــابـيـنـيــو ،ق ــال كـلــوب في
الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقده
بعد المباراة" :ال أعلم في الوقت
ال ـح ــال ــي .إن ـه ــا إص ــاب ــة عـضـلـيــة.
نترقب معرفة نتائج الفحوصات".
َّ
وتحدث المدرب األلماني عن
سبب إخراج جوردان هندرسون
والــدفــع بــالــاعــب فـيـنــالــدوم بين
شوطي المباراة ،مؤكدا أن القائد
ال يعاني أي إصابة.
وأضاف كلوب في التصريحات
التي نشرها موقع ليفربول على
اإلنترنت" :هندرسون أبدى رغبته
ف ــي االسـ ـتـ ـم ــرار بــال ـل ـعــب ،لكننا
كنا اتخذنا قــرارنــا قبل المباراة
ب ـم ـش ــارك ـت ــه ف ــي الـ ـش ــوط األول،
ومشاركة جيني (فينالدوم) في

فابينيو

أنه يريد
الشوط الثاني .أخبرني ُ
مواصلة اللعب ،لكني لــم أرد أن
أخ ــاط ــر ب ــه .ف ـي ـنــالــدوم قـ ـ َّـدم أداء

جيدا ،وأعتقد أن كالهما استفاد
من اللعب لشوط واحد".
وعـ َّـمــا إذا ك ــان جــويــل ماتيب
س ـي ـعــود إلـ ــى تـشـكـيــل لـيـفــربــول
فــي م ـب ــاراة الـسـبــت الـمـقـبــل أمــام
ويستهام في الدوري اإلنكليزي،
ق ــال ال ـم ــدرب األل ـمــانــي" :ال أعـلــم.
س ـ ـنـ ــرى .إذا ك ـ ــان األم ـ ــر يـتـعـلــق
بمباراة واحــدة ،أو إذا كانت آخر
م ـب ــاراة لـنــا ف ــي ال ـمــوســم ،فربما
كنا سنقوم بتجهيز هذا الالعب
أو ذاك ل ـخ ــوض ت ـلــك ال ـم ـب ــاراة،
لكننا نلعب مباراة كل ثالثة أيام،
وس ـن ـكــون ب ـحــاجــة إل ــى العـبـيـنــا
باستمرار".
(د ب أ)

ماركو روز

سيميوني يأمل استعادة ساؤول
يأمل مدرب أتلتيكو مدريد ،األرجنتيني دييغو سيميوني،
استعادة جهود العب وسطه ساؤول نييغيز ،الغائب عن آخر
أربع مباريات لإلصابة ،خالل أي من المباراتين القادمتين،
ضد أوساسونا السبت بـ"الليغا" ،أو لوكوموتيف موسكو
الثالثاء بدوري األبطال.
وص ـ َّـرح سيميوني ،أمــس األول ،عقب االنـتـصــار على رد
بول سالزبورغ النمساوي  3-2في واندا متروبوليتانو ،بأنه
"يواصل العمل والتدرب ،على أمل العودة في أقرب وقت ممكن،
أمام أوساسونا أو في روسيا".
وغاب ساؤول عن مواجهات سيلتا فيغو وبايرن ميونيخ
وريال بيتيس وسالزبورغ لمشكالت عضلية ،وحضر معقل
ً
أتلتيكو لمؤازرة جماهيره ،وفقا لسيميوني.
مــن جــانــب آخ ــر ،أط ــرى سيميوني على العـبــه البرتغالي
جواو فيليكس ،الذي قاد الفريق نحو الفوز بتسجيله هدفين،
معتبرا أن الالعب خاض بالفعل "مباريات كبيرة عدة" ،لكن
ما صنع الفارق اليوم هو أنه "لعب  90دقيقة".

ناد يوافق على المشاركة في «دوري السوبر األوروبي»
برشلونة أول ٍ

شعار برشلونة

هل يبصر دوري السوبر األوروبي لكرة
ال ـقــدم ال ـنــور بـعــد مــوافـقــة ن ــادي برشلونة
اإلسباني على المشاركة في مشروع يصب
في مصلحة األندية الكبرى ،حسبما أعلن
رئيسه المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو
أمس األول؟
تـ ـح ــول ــت الـ ـش ــائـ ـع ــات إلـ ـ ــى ح ـق ـي ـق ــة مــع
استدعاء بارتوميو وسائل اإلعالم لإلعالن
عــن استقالته ،فقد رمــى الــرئـيــس السابق
قنبلة إعالمية صغيرة ،وقال" :وافق مجلس
اإلدارة (االثنين) على قبول الشروط المسبقة
لـلـمـشــاركــة ف ــي دوري ال ـســوبــر األوروب ـ ــي
لكرة القدم بين األندية" ،موضحا أن "قرار
الـمـشــاركــة فــي هــذه المسابقة يحتاج إلى
التصديق من جمعية ممثلي سوسيوس
(المشجعون  -المساهمون) لبرشلونة".
وهذا أول تأكيد رسمي لمشروع الدوري
الـمـغـلــق بـيــن ك ـبــار أنــديــة ال ـق ــارة الـعـجــوز،
وكانت الصحف البريطانية كشفت األسبوع
ال ـم ــاض ــي ع ــن ال ـخ ـط ــوط ال ـع ــري ـض ــة ل ـهــذه
البطولة ،حيث أشارت "سكاي سبورت" في
 20ال ـجــاري إلــى أن الـمـفــاوضــات الخاصة

بــإن ـشــاء ه ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ،ال ـت ــي سـتـنــافــس
بطوالت االتحاد االوروبي ،على غرار دوري
األبطال ويوروبا ليغ ،على وشك التحقق.

ً
أفضل  18ناديا

ومــن المفترض أن تجمع هــذه البطولة
"ال ـســوبــر" أفـضــل  18نــاديــا فــي الـبـطــوالت
األبرز بأوروبا ،مع اجراء مباريات فاصلة
ف ــي نـهــايــة ك ــل م ــوس ــم ،عـلــى طــريـقــة نـظــام
التجمع الــذي أقيم في أغسطس الماضي
بين  8أندية في دوري األبطال األخير في
لشبونة ،بعد تفشي فيروس كورونا.
وي ـم ـكــن ل ـم ـش ــروع م ـمــاثــل أن يـصـطــدم
بالعديد من المنتقدين :االتحاد األوروبي
ل ـكــرة ال ـقــدم الـضــامــن لـنـظــام أكـثــر ج ــدارة،
حيث يتعين على االندية التأهل من خالل
بطوالتها المحلية للمسابقات القارية ،ثم
هـنــاك الـمــدافـعــون عــن األنــديــة المتوسطة
وال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي سـيـتــم إق ـص ــاؤه ــا على
االرجح من دوري السوبر ،أو تكون عاجزة
عن االستمرار بجدول مباريات مزدحم.

وك ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين استبعد
ف ــي اغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،ف ــي م ـقــاب ـلــة مع
"ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس" ،فـ ـك ــرة دوري ال ـس ــوب ــر
"أي دوري ســوبــر بـيــن  24 ،12 ،10نــاديــا
سيصبح ممال .عندما تستمعون إلى نشيد
دوري األبـطــال ،تعرفون عما نتحدث ...ال
ً
أرى كيف يمكن أن يكون ناجحا ،حتى لو
حاولوا القيام بذلك".
رأي م ـم ــاث ــل ع ـب ــر ع ـن ــه رئـ ـي ــس راب ـط ــة
ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي خــافـيـيــر ت ـي ـبــاس ،في
م ـقــاب ـلــة م ــع "ف ــران ــس ب ـ ــرس" أم ـ ــس" ،ه ــذه
المشاريع تحت األرض تـبــدو جـيــدة فقد
عندما تفكر فيها الساعة الخامسة صباحا
بعد ليلة تقضيها في الحانة".
ورد ت ـي ـب ــاس ،أمـ ــس األول ،ف ـ ــورا على
تصريحات اإلداري الكتالوني ،مغردا على
"تويتر"" ،لسوء حظ بارتوميو ،يعلن في
الـيــوم األخـيــر (مــن والي ـتــه) الـمـشــاركــة في
مسابقة شبح تقود برشلونة إلى الخراب،
وتؤكد جهله في صناعة كرة القدم".
وي ـش ـك ــل هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ـن ـب ــوذ مــن

رؤساء روابط الدوريات ،رافعة اقتصادية
جدية ألندية تهاوت ميزانياتها في أزمة
تفشي فيروس "كوفيد  "19بدءا من الربيع
الماضي.
وبـ ـحـ ـس ــب "سـ ـ ـك ـ ــاي سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورت" ،ي ـب ـلــغ
ت ـم ــوي ــل ال ـب ـط ــول ــة الـ ـج ــدي ــدة  6م ـل ـي ــارات
دوالر ،مضمونة من خــال تمويل حقوق
ال ـبــث الـتـلـفــزيــونــي ل ـل ـحــدث ،وي ـم ـكــن لكل
نــاد تلقي "مئات الماليين من الجنيهات
اإلسـتــرلـيـنـيــة" نتيجة مـشــاركـتــه ،بحسب
الصحف البريطانية.
وأكد بارتوميو ،أمس األول" ،سيضمن
دوري السوبر األوروبي أن يستمر النادي
في االنتماء إلى سوسيوس (الجماهير).
نتفرد بأننا ال نوزع األرباح ،بل تخصص
لــاس ـت ـث ـمــارات الــريــاض ـيــة وال ـم ـيــراث ـيــة"،
مـضـيـفــا أن "ال ـ ـنـ ــادي يـتـمـتــع ب ـصــابــة ال
جدال فيها".
وأعلن برشلونة مطلع الشهر الجاري ان
خسائره بلغت  97مليون يورو ( 114مليون
دوالر) للموسم الـمــاضــي ،بينما وصلت
قيمة ديونه إلى  488مليونا.
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ً
يحل أرسنال اإلنكليزي ضيفا
على دوندالك األيرلندي ،فيما
يلعب مواطنه توتنهام مع
مضيفه أنتويرب البلجيكي ،في
الجولة الثانية من منافسات
الدوري األوروبي لكرة القدم.

يسعى الـجــاران اإلنكليزيان
اللدودان أرسنال وتوتنهام إلى
ف ــوز ث ــان تــوال ـيــا ،فـيـمــا يتطلع
السويدي زالتان إبراهيموفيتش
إلى مواصلة مستواه الرفيع في
الدوري اإليطالي مع نادي ميالن
اليوم ضمن الجولة الثانية من
م ـنــاف ـســات ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي
"يوروبا ليغ" لكرة القدم.
فبعد خسارته على أرضهم
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي 1-0
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي في
البريميرليغ ،يستضيف أرسنال
فريق دوندالك األيرلندي ضمن
المجموعة الثانية ،بعد الفوز
في المباراة االفتتاحية  1-2على
رابيد فيينا النمسوي.
وي ـ ــأم ـ ــل "الـ ـم ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة" أن
ي ـض ـع ــوا خ ـي ـب ــة أمـ ـ ــل ال ـم ــوس ــم
الماضي خلفهم ،بعد خروجهم
من دور الـ 32أمام أولمبياكوس
اليوناني.
ودونـ ــدالـ ــك ه ــو ث ــال ــث ال ـفــرق
الـمـمـثـلــة أليــرل ـنــدا ال ـتــي تتأهل
لدور المجموعات ،بعد معادلة
إنجازه في  2017-2016وإنجاز
شامروك روفرز في .2012-2011
وكان الفريق األيرلندي خسر
فــي م ـبــاراتــه األول ــى  2-1وعلى
أرض ــه ،أمــام مــولــده النرويجي،
لــذلــك يـ ــدرك مــدرب ـهــم اإليـطــالــي
ً
فيليبو جوفانيولي تـمــا مــا أن
ال ـم ـه ـمــة ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة على
ملعبه فــي مـقــا طـعــة الوث على
الساحل الشرقي أليرلندا.
وقال جوفانيولي إن "أرسنال

لــديــه العبين أفـضــل ،ومدربين
أف ـضــل ،وك ــل ش ــيء أف ـضــل منا،
ل ـك ــن ه ـ ــذا هـ ــو الـ ـتـ ـح ــدي .نـحــن
بحاجة إلــى اللعب بقلب كبير،
ً
وأن نــركــض ك ـث ـيــرا ،وأن نكون
مـ ـج ــانـ ـي ــن وشـ ـجـ ـع ــان ــا ب ـعــض
الشيء .لكننا سنحاول".
في المقابل ،أثارت االنطالقة
ال ـقــويــة لـتــوتـنـهــام ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي أحاديث عن إمكانية
الـعــودة إلــى األلـقــاب بعد صوم
طـ ــويـ ــل ،لـ ـك ــن مـ ــن دون وجـ ــود
صـ ــورة فـعـلـيــة ل ـفــريــق متكامل
حتى اآلن.
ويـعـ ّـول توتنهام على خبرة
مـ ـ ــدربـ ـ ــه ال ـ ـبـ ــرتـ ـغـ ــالـ ــي جـ ــوزيـ ــه
م ـ ــوريـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــو الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّـوج ب ـل ـق ــب
ا لـمـســا بـقــة فــي مناسبتين ،مع
بــورتــو ع ــام  2003ومانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد فـ ــي  ،2017إض ــاف ــة
الـ ـ ــى الـ ـثـ ـن ــائ ــي الـ ـ ـن ـ ــاري هـ ــاري
ك ـ ــاي ـ ــن وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي
س ــون هـيــونــغ-مـيــن ال ــذي يقدم
م ـس ـتــويــات هــائ ـلــة م ــع ان ـطــاق
الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال قائد الفريق كاين ،الذي
ب ــات ق ــاب هــدف ـيــن م ــن تسجيل
 200ه ــدف ل ـتــو ت ـن ـهــام ،لشبكة
"ب ــي ب ــي س ــي" ب ـعــد ال ـف ــوز 0-1
على بيرنلي "نـعــرف مــن خالل
الـفــريــق ال ــذي لدينا والالعبين
الــذيــن لدينا أنــه يمكننا القيام
بشيء مميز".
ويتوجه توتنهام إلى بلجيكا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة أن ـ ـتـ ــويـ ــرب ،ب ـعــدمــا
تـغـلــب عـلــى نـظـيــره الـنـمـســاوي

العبو أرسنال خالل إحماء قبل بداية مباراة سابقة
الســك لينتس  0-3فــي المباراة
االفـتـتــاحـيــة ضـمــن المجموعة
العاشرة.

ليستر يواجه ايك اثينا
ويسافر ليستر سيتي ،ثالث
الفرق اإلنكليزية في المسابقة،
إلى العاصمة اليونانية لمالقاة
ً
أيــك أثـيـنــا ،ســاعـيــا إلــى تحقيق
ف ــوزه الـثــانــي ضـمــن منافسات
المجموعة السابعة.
أم ــا فــريــق ري ـن ـجــرز متصدر

كوتينيو يغيب عن قائمة البرازيل لإلصابة
استبعد م ــدرب منتخب الـبــرازيــل
األول لـكــرة الـقــدم ،أديـنــور ليوناردو
ب ــاتـ ـش ــي "ت ـ ـي ـ ـتـ ــي" ،العـ ـ ــب بــرش ـلــونــة
فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــي كـ ــوت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــو ،م ـ ـ ــن ق ــائـ ـم ــة
"الـسـيـلـيـســاو" لــإصــابــة ،واسـتــدعــى
مكانه العــب أوليمبك ليون ،لوكاس
ب ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــا ،ل ـ ـمـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا
وأوروغ ـ ـ ــواي فــي الـجــولـتـيــن الثالثة
وال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن تـ ـصـ ـفـ ـي ــات أمـ ـي ــرك ــا
الـجـنــوبـيــة الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال قطر
.2022
َّ
وتعرض كوتينيو إلصابة عضلية
فــي الـفـخــذ األي ـســر تــأكــدت بـعــد يــوم
م ــن مــواج ـهــة الـكــاسـيـكـيــو األخ ـيــرة
بـ"الليغا" ،السبت الماضي ،أمام ريال
مدريد ،والتي خسرها "البرشا" بثالثة
أهداف لواحد في معقله (كامب نو).
ً
ووف ـقــا لطبيب منتخب الـبــرازيــل،
رودريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــو السـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،لـ ـ ــن ي ـت ـع ــاف ــى
كوتينيو في الوقت المناسب لخوض
المواجهتين.
وس ـ ـبـ ــق ل ـب ــاك ـي ـت ــا ( 23عـ ــامـ ــا) أن
تـ ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاؤه ل ـق ــائ ـم ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
األولمبي ،الذي يقوده المدرب أندري
غ ــاردي ــن ،ق ـبــل أن يـصـعــد ف ــي نهاية

ال ــدوري االسكتلندي الممتاز،
فيستضيف اليوم ليخ بوزنان
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
الرابعة.
ولـ ــم ي ـخ ـســر رج ـ ــال ال ـم ــدرب
االنكليزي ستيفن ج ـيــرارد أي
مباراة الموسم الحالي ،وحققوا
الفوز في آخر سبع مباريات.
أما سلتيك الساعي إلى لقبه
العاشر على التوالي في الدوري
المحلي ،فقد خسر أمام رينجرز
نهاية األسبوع الماضي ،ولديه
الكثير للقيام به في المجموعة

الـ ـث ــامـ ـن ــة ،بـ ـع ــد ه ــزي ـم ـت ــه 3-1
أمــام ميالن اإليطالي األسبوع
الماضي.
ول ـ ــن تـ ـك ــون ال ـم ـه ـم ــة سـهـلــة
حـيــن يـلـعـبــون عـلــى أرض ليل
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــاوي فــي
النقاط مع باريس سان جرمان،
والفريق الوحيد الذي لم يهزم
في الدوري حتى اآلن.
أمــا زالتــان إبراهيموفيتش،
ف ـقــد س ـجــل س ـب ـعــة أهـ ـ ــداف في
خمس مـبــاريــات هــذا الموسم،
رغم غيابه عن عدد منها لثبوت

كوتينيو

أرسلت الحكومة اإلسبانية خطابا ،أمــس ،إلى رؤســاء أندية كرة
القدم الـ  25بدوري الدرجة األولى والثانية التي وقعت عقودا إعالنية
للسنوات القليلة المقبلة مع شركات مراهنات ،لتحذيرها من أنه ينبغي
إنهاؤها في نهاية الموسم ،وذلك عبر وزير االستهالك ألبرتو جارثون.
ً
ووفقا لمصادر وزارة االستهالك ،حدد مجلس الدولة  30أغسطس

بيير جاسلي

أللعاب القوى ،أمس األول ،إيقاف كولمان
سنتين.
وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع االتحاد
الدولي أللعاب القوى المعنية بالمنشطات،
أوقفت كولمان بطل العالم في سباق 100م في
النسخة األخيرة التي اقيمت في الدوحة عام
 ،2019بصورة مؤقتة عن المشاركة في أي
مسابقة أو نشاط في يونيو الماضي لخرقه
قوانين مكافحة المنشطات فيما يخص مكان
وج ــوده وتغيبه عــن االخـتـبــارات المفاجئة
ً
لـثــاث م ــرات تــوالـيــا فــي غـضــون عــام واحــد،
وكانت في تواريخ  16يناير ،و 26ابريل و9
ديسمبر .2019
وتـبــدأ العقوبة مــع مفعول رجعي
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ  14م ــاي ــو 2020
وتنتهي في  13مايو
 ،2022أي أنه سيغيب
ع ــن األل ـع ــاب األولـمـبـيــة
المقبلة المقررة فــي طوكيو صيف
عام  ،2021لكنه قد يشارك في بطولة العالم
المقررة في يوجين األميركية صيف .2022
وكـتــب هــادســون فــي تـغــريــدة مــن حساب
شركة "إتش إس أي" التي تدير أعمال العداء
إن "قرار المحكمة التأديبية المنشأة بموجب
قواعد ألعاب القوى العالمية مؤسف ،وسيتم
استئنافه على الفور أمــام محكمة التحكيم
الرياضية".

المقبل موعدا لبدء نفاذ الحظر على الرعاية الحالية ،نظرا ألن اإللغاء
الفوري بعد أن بدأ موسم  2021-2020بالفعل ،قد يؤدي إلى إفالس
مـشــروعــات رياضية مختلفة .وتــأتــي رســالــة جــارثــون بعد أن طلب
العديد من األندية تأجيالت تصل إلى ثالث سنوات ،من أجل مواصلة
عرض رعايتها.

تقليص عقوبة إيقاف لوكا ديني
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس األول،
تقليص عقوبة إيقاف لوكا ديني ،مدافع إيفرتون،
من ثالث مباريات إلى مباراة واحدة ،بعد قبول
الطعن على قرار طرده أمام ساوثامبتون.
ونال ديني بطاقة حمراء في هزيمة إيفرتون
2صـ ـف ــر أمـ ـ ــام مـضـيـفــه س ــاوث ــام ـب ـت ــون مطلعاألسبوع ،بسبب تدخل خشن على كايل بيترز
العب ساوثامبتون (.)72
وأكد كارلو أنشيلوتي ،مدرب إيفرتون ،عقب
الـمـبــاراة ،أن فريقه سيطعن على ال ـقــرار ،الــذي
وصفه بأنه "يدعو للسخرية".
وقال متحدث باسم االتحاد اإلنكليزي" :أيدت
لجنة مستقلة مزاعم توقيع عقوبة مبالغ فيها
فيما يتعلق بواقعة لوكا ديـنــي .طــرد المدافع
بسبب مخالفة خطيرة خالل مواجهة في الدوري

العداء األميركي كولمان سيستأنف قرار إيقافه

كريستيان كولمان

نيكالس مويساندير

الحكومة اإلسبانية تحذر األندية من دعايات المراهنات

ألفا توري يعلن تمديد عقد جاسلي

س ـي ـس ـتــأنــف ب ـط ــل ال ـع ــال ــم ال ـح ــال ــي فــي
سباق 100م األميركي كريستيان كولمان
قرار إيقافه مدة سنتين لخرقه قوانين
مكافحة المنشطات ،حسبما أعلن
مدير أعماله إيمانويل هادسون
األربعاء.
وأعـ ـلـ ـن ــت وحـ ــدة
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ــة ف ــي
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي

إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد.
وأح ـ ـ ــرز ال ـم ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي
الدولي السابق البالغ من العمر
ً
 39عاما هدفين للمرة الثالثة على
التوالي في دوري الدرجة األولى
اإليطالي ،حين تعادل ميالن 3-3
ً
مع روما االثنين الماضي ،رافعا
رصيده إلــى ستة أهــداف للتفرد
بصدارة الئحة الهدافين.
وسـيـصـبــح إبــراهـيـمــوفـيـتــش
ث ــان ــي أكـ ـب ــر هـ ـ ــداف فـ ــي ت ــاري ــخ
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ــي ح ــال

ً
تسجيله هدفا ضد سبارتا براغ
التشيكي.
ويـحـمــل الع ــب مــولــده دان ـيــال
هيستاد ،الرقم القياسي عندما
سـجــل ضــد سـلـتـيــك فــي نوفمبر
ً
ً
 2015بعمر  40عاما و 98يوما.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـض ـيــف ريـ ــال
ســوسـيـيــداد اإلس ـبــانــي ،نابولي
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ضـ ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة ،ويـ ـسـ ـعـ ــى الـ ـف ــري ــق
اإليـطــالــي إلــى تعويض سقوطه
فــي الـمــرحـلــة األول ــى عـلــى أرضــه
أمام ألكمار الهولندي.

قائد بريمن يتوقع رحيله بنهاية الموسم
قال نيكالس مويساندير قائد فريق فيردر بريمن األلماني لكرة
القدم إنه يتوقع رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وقال مويساندير ( 35عاما) في مقابلة لموقع "دايشتوبه" نشرت
أمس" :هو على األرجح موسمي األخير هنا" ،مضيفا "لكن القرار
النهائي لم يتخذ بعد .أود أوال االستمتاع بهذا الموسم وتحقيق
نجاح أفضل من الذي شهده العام الماضي".
وك ــان فـيــردر بريمن أفـلــت بصعوبة فــي الـمــوســم الـمــاضــي من
الهبوط للدرجة الثانية ،وقــاد المدير الفني فـلــوريــان كوفيلدت
الفريق لبداية جيدة في الموسم الجديد.
وحصد فيردر بريمن ثماني نقاط في الدوري حتى اآلن ليحتل
المركز السابع.
وبــدأ الفنلندي مويساندير مشواره مع فيردر بريمن في عام
 ،2016ومن المفترض أن يستمر عقده الحالي حتى الصيف المقبل.

األمـ ـ ــر لـلـمـنـتـخــب األول ،بـعــد
إصابة العب ليفربول وبايرن
ميونيخ السابق وبرشلونة
الـحــالــي .وك ــان صــانــع ألـعــاب
أوليمبك ليون استدعي للمرة
األولــى لمنتخب البرازيل
في سبتمبر .2018
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ
منتخب الكناري
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداده
السـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاف
التصفيات في  9نوفمبر المقبل،
بــريــو دي جــانـيــرو .وستستقبل
البرازيل يوم  13من نفس الشهر
منتخب فنزويال في ساو باولو،
وس ـتــزور بـعــدهــا أوروغ ـ ــواي في
ملعب سنتيناريو في العاصمة
مونتفيديو بعدها بأربعة أيام.
وت ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ج ـ ــدول
التصفيات بست نقاط ،بالتساوي
م ــع األرج ـن ـت ـي ــن ،ل ـكــن األفـضـلـيــة
ل ـل ـك ـنــاري بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف ،بعد
ا ل ـفــوز عـلــى بوليفيا  ،0-5وعلى
بيرو .2-4

أعلن فريق ألفا توري ،المنافس في سباقات
سيارات فــورمــوال ،1-أمــس ،تمديد التعاقد مع
سائقه بيير جاسلي لمدة عــام آخــر ،ليستمر
بذلك مع الفريق في الموسم المقبل.
وقـبــل سـبــاق ال ـجــائــزة الـكـبــرى الـمـقــرر على
ِّ
مضمار إي ـمــوال ،األح ــد المقبل ،وال ــذي يشكل
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـش ــرة م ــن ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
لـسـبــاقــات ف ــورم ــوال ،1-يحتل جــاسـلــي المركز
ال ـتــاســع ف ــي ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام لـفـئــة الـســائـقـيــن
ببطولة العالم.
وتـ ِّـوج الفرنسي جاسلي ( 24عاما) بسباق
الجائزة الكبرى اإليطالي الذي أقيم هذا العام
على مضمار مونزا .ولم يتضح بعد ما إذا كان
زميله الــروي دانييل كفيات سيستمر مع ألفا
توري في الموسم المقبل.

رياضة

وأضاف أنه "ليس لدى السيد كولمان أي
ش ــيء آخ ــر يـقــولــه حـتــى يـحـيــن الــوقــت الــذي
يمكن فيه االستماع إلى القضية في محكمة
االختصاص".
وك ــان كــول ـمــان ( 24عــامــا) قــد نـجــا الـعــام
الـمــاضــي مــن اإلب ـعــاد عــن مــونــديــال الــدوحــة
 2019لمخالفته الـقــوانـيــن ث ــاث م ــرات في
 2018و ،2019إذ نـجــح ف ــي تقليصها إ لــى
محاولتين فاشلتين.
ويسيطر كولمان على السباق االسرع منذ
اعتزال الجامايكي االسطورة اوساين بولت
عام  ،2017وقد فاز االميركي بسباق  100م
في مونديال الدوحة  2019اضافة الى ذهبية
سباق التتابع  4مرات  100م ،ويحمل الرقم
القياسي العالمي في سباق  60م داخل قاعة
بتوقيت  34.6ثوان .ويملك كولمان  30يوما
الستئناف قرار وحدة النزاهة.
وي ـخ ـض ــع ري ــاض ـي ــو ال ـن ـخ ـبــة ف ــي جـمـيــع
مـ ـس ــابـ ـق ــات الـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـ ــى واج ـ ـبـ ــات
صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان،
الـمـعـسـكــرات ،الـتــدريـبــات ،الـمـنــافـســات) ،مع
ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة
والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء
عن المنشطات.
واذا تخلف اي ريــاضــي عــن الـقـيــام بهذه
الواجبات ثالث مرات في مدى عام واحد ،فإنه
يواجه عقوبة االيقاف لمدة سنتين.

الممتاز أمــام ساوثامبتون في  25أكتوبر
 ،2020وكــان سيتم إيقافه ثالث مباريات.
لكن اللجنة المستقلة ألغت عقوبة اإليقاف
األصلية ،وقلصتها إلى مباراة واحدة
ً
بدال من ثالث" .ومع عدم إلغاء البطاقة
ال ـح ـمــراء ،سيغيب دي ـنــي عن
الـمــواجـهــة أم ــام نيوكاسل
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،األح ـ ــد الـمـقـبــل،
ً
لكنه سيكون متاحا لدخول
التشكيلة عندما يستضيف
إي ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــه
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد في
 7نوفمبر ،ويـحــل ضيفا
على فولهام في  21نوفمبر.

لوكا ديني

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

كارباك اقدام  -فياريال

beINSPORTS HD3

8:55

ميالن – سبارتا براغ

beINSPORTS HD1

8:55

ليل  -سيلتيك

beINSPORTS HD6

8:55

أيك أثينا  -ليستر

beINSPORTS HD4

8:55

جينت  -هوفنهايم

beINSPORTS HD5

8:55

رويال انتويرب  -توتنهام

beINSPORTS HD2

11:00

روما – سسكا صوفيا

beINSPORTS HD4

11:00

أرسنال  -دوندالك

beINSPORTS HD1

11:00

سالفيا براغ  -ليفركوزن

beINSPORTS HD5

11:00

ريال سوسييداد  -نابولي

beINSPORTS HD3

11:00

بنفيكا – ستاندر دو لياج

beINSPORTS HD6

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

«كورونا»
وما بعدها

وهم انتظار غودو

د .ناجي سعود الزيد

لــن أك ــرر إرش ـ ــادات الـصـحــة ح ــول تجنب
عدوى كورونا ،فهي واضحة وإن تجاهلها
البعض سامحهم الله.
ما يهمني هنا هو أن أسطر الحاجة إلى
االهـتـمــام بفئة وإن كانت قليلة حتى اآلن،
هــؤالء هــم مــن تــم شفاؤهم ونتائجهم دلت
على خلوهم من الفيروس ،ومن المفترض
أن تنتهي القصة هنا.
األمر ليس بتلك البساطة ،فهناك ما يسمى
" "Long Covidأو كوفيد طويل األمد.
هناك فئة وإن كانت قليلة إال أنهم بعد
ش ـف ــائ ـه ــم وخـ ـل ــوه ــم مـ ــن الـ ـفـ ـي ــروس تـبـقــى
معاناتهم معهم ،فاإلرهاق المزمن يالزمهم
وك ــذل ــك الـ ـص ــداع وآالم ال ـع ـضــات والـكـحــة
ً
والصعوبة في التنفس أحيانا وفقدان حاسة
الـشــم والـ ــذوق ،وكــذلــك يـعــانــون مــن مشاكل
في السمع والذاكرة ،وقد يعانون من بعض
هذه األعراض وليس بالضرورة جميعها أو
أكثرها ولكنها تبقى معاناة.
ول ـل ـتــدل ـيــل ع ـلــى ص ـعــوبــة وضـ ــع هـ ــؤالء،
ً
ف ــإنـ ـن ــي أسـ ـت ــذك ــر رسـ ــالـ ــة مـ ــن  39ط ـب ـي ـبــا
ً
بريطانيا أصيبوا بكورونا ،وبعد شفائهم
مازالوا يعانون ،وبعضهم بالكاد يستطيع
ً
الـعــودة لعمله ،لذلك وتـحــذيــرا مــن خطورة
ال ـمــوضــوع كـتـبــوا رســالــة مـفـتــوحــة لمجلة
الطب البريطانية ()British Medical Journal
يـبـثــون بـهــا ش ـكــواهــم ،وح ـ ــذروا مــن إهـمــال
الموضوع ،وضرورة إنشاء عيادات خاصة
َ
المطول أو طويل األمد،
لما يسمى بالكوفيد
وه ـنــاك بـحــث مــن فــريــق هــولـنــدي بلجيكي
مشترك نشرته " "natureالدورية المرموقة
قبل يومين يؤكد ذلك.
ال أعـلــم مــدى انـتـشــار " "long covidبين
المتشافين من مــرض كــورونــا في الكويت،
فـهـنــاك قـصــص مـشــابـهــة وم ـع ــان ــاة ،وكلها
تصب في خانة عدم فهم المرض وظروفه.
ف ـه ــل ي ــا ت ـ ــرى ل ـ ــدى وزارة ال ـص ـح ــة حــل
لهؤالء؟ وهل هناك حاجة إلى فتح عيادات
متخصصة يشترك فيها أكثر من تخصص
 ،Multidisciplinaryوتشمل حتى األطباء
النفسيين؟ فـهــؤالء الـمــرضــى ،وإن تشافوا
ً
ظ ــاه ــري ــا ،بـعـضـهــم بـحــاجــة إل ــى م ــن يتابع
ً
حاالتهم ويستعمل طرقا لتخفيف المعاناة.

ماء مسمم يعيد قصة أهل الكهف
يعتقد فريق من علماء جامعة نزاربايف،
برئاسة البروفيسور بايرونوم كرايب ،أن
الماء المسمم بمواد كيميائية َّ
تسبب في

ً
 120عاما لـ «مستعبد النساء»

ناطحة سحاب تحت الماء
ً
اكتشف باحثون برجا من الشعاب المرجانية
الـمـنـفـصـلــة ف ــي ال ـح ــاج ــز ال ـم ــرج ــان ــي الـعـظـيــم
بــأسـتــرالـيــا ،بــارتـفــاع أعـلــى مــن مبنى "إمـبــايــر
ستيت" يبلغ  500متر.
وقـ ـ ـ ــام بـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وأس ـتــرال ـيــا بــرســم خــريـطــة للجبل الـمــرجــانــي
ُ
الشبيه بالشفرة  -وهو األول الذي اكتشف منذ
ً
نحو  120عــامــا  -قبالة ساحل كيب يــورك في
 20أكتوبر.
وفوق قاع البحر المحيط ،نما البرج بشكل

إصابة أهالي قرية كاالتشي الكازاخستانية
بـ"مرض النوم العميق" الغامض.
وجاء في بيان نشره المكتب الصحافي

لجامعة نزاربايف الكازاخستانية ،ونقله
موقع روسيا الـيــوم ،أمــس األول ،أن فريق
العلماء درس أسباب "وباء النوم العميق"،
واكتشفوا أن أهالي القرية كلهم يشربون
الماء من ينبوع واحد عبر مضخة يملكها
أح ــد سـكــانـهــا ويـبـيـعــه ل ـل ـنــاس .بـيـنـمــا ال
تشرب من هــذا الماء حيوانات القرية ،بل
من النهر.
ل ــذل ــك ت ــوص ــل ال ـع ـل ـم ــاء إلـ ــى اس ـت ـن ـتــاج
مفاده أن الماء سممته على األرجــح مواد
كيميائية ،مـمــا تـسـ َّـبــب فــي إصــابــة أهــالــي
القرية بمرض النوم الذي ترافقه أعراض،
مـ ـث ــل :دوار ال ـ ـ ـ ــرأس وع ـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
الوقوف والتعب ومشاكل بالذاكرة ،ورغبة
شديدة في النوم ،وحتى حدوث حاالت من
الهلوسة.
ويعتبر العلماء أن ا لـمــواد الكيميائية
َّ
تتسرب إلــى مــاء الشرب عن
كــان يمكن أن
طريق منجم الـيــورانـيــوم غير المستعمل
م ـن ــذ ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،أو ع ــن ط ــري ــق م ــواد
خ ــام لــأسـلـحــة الـكـيـمـيــائـيــة ال ـتــي حفرها
العسكريون في األرض.

منفصل عن الكتلة األكبر الشبيهة بالهضاب
من الشعاب المرجانية ،إلى الغرب.
َّ
وتتكون الشعاب المرجانية من نمو األجيال
المتعاقبة من الشعاب المرجانية  -والتي تعلق
ً
أوال بالصخور الـمــوجــودة فــي قــاع البحر ،ثم
ً
الحقا بهياكل أسالفها ،وتنمو حتى تصل إلى
العمق المثالي تحت سطح البحر  -وعلى مدى
آالف السنين يمكن أن تشكل هياكل شاسعة،
ألنـ ـه ــا ت ـت ـك ـيــف م ــع م ـس ـت ــوي ــات س ـط ــح الـبـحــر
المتغيرة.

أصـ ــدرت محكمة فــي مدينة
ً
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك األمـ ـي ــركـ ـي ــة ح ـك ـمــا
بــالـسـجــن  120سـنــة عـلــى كيث
رانيير ،مؤسس جماعة ،NXIVM
وهـ ـ ــي ط ــائـ ـف ــة سـ ــريـ ــة ل ـع ـب ــادة
الجنس كانت تستعبد النساء.
وقـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،إن را نـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر
وجماعته التي كانت تعمل منذ
التسعينيات تحت غطاء "دورات

انفخ يا شريم بن غودو ،هي الحكمة التي نتمنى أن يستوعبها كل
الحالمين بالتغيير السياسي واالقتصادي ،شريم هو األشــرم الذي
ينفخ دون جدوى في المثل الكويتي ،وهو أي سياسي نزيه أو مثقف
واع ومخلص يتوهم أن األوضاع المزرية التي استقرت بالدولة منذ
سـنــوات طويلة ستتبدل ،وتبقى الـكـتــابــات الـمـكــررة والتصريحات
السياسية العاجزة تنفخ على رماد الوهم دون أن تبدو أي بارقة أمل
للتغيير .غودو هو خيال وعدم ظل ينتظره بطال المسرحية "العبثية"
ً
للكاتب صموئيل بيكت وال يحضر أبدا ،فهو انتظار من أجل االنتظار،
يلخص فيه الكاتب األيرلندي الكبير رؤيته التشاؤمية لخواء الوجود.
في شهر سبتمبر الماضي تصدر مانشيت لجريدة الراي "الكويت
على مشارف هاوية اقتصادية" ،وكتب المحرر "إن مسؤولي اإلصالح
ً
االقتصادي اعتادوا في السنوات الماضية على لعبة المسكنات بدال
من اتباع العالج اإلصالحي المستحق" ،وأضافت "الراي"" :اننا في أمس
الحاجة إلرادة سياسية قادرة على إدارة اختالالت الميزانية العامة" ،ال
يوجد جديد في طرح مثل هذا التصور ،وبصرف النظر سواء اختلفنا
أو اتفقنا مع مضمون مانشيت الراي ورسالته الضمنية ،تبقى حقيقة
"غياب اإلرادة السياسية" مسألة واقع ال يمكن المجادلة فيه.
اإلرادة السياسية هي إرادة السلطة وعزمها على التغيير ،وغيابها
يعني عدم مرونتها وقدرتها على قراء ة حال البلد قراء ة واعية قبل
ً
وباء كورونا ،وتحديدا من عام  ،2014بداية تهاوي أسعار النفط وفشل
السلطة منذ ذلك اليوم في تحقيق الحد األدنى من ضمانات المستقبل
بتخفيض العجز عن طريق إنهاء ملفات الفساد المتنامية ،وتنويع
مصادر الدخل وقلب مناهج التعليم ،وحل التركيبة السكانية بشكل
عقالني بتحفيز اإلنسان الكويتي على العمل الجدي ،ووضع نهاية
لحالة الـتــواكــل على جهد وعمل الغير ،ورمــي أسـطــوانــة "ال مساس
ً
بجيب المواطن" في سلة القمامة ،فالمواطن حتما سيمس وسيشق
جيبه آخر األمر بالضريبة ورفع الدعوم والرسوم ،وسيصعب إيجاد
الوظيفة الحكومية المريحة للقادمين لسوق العمل ،بينما الجالسون
على المقاعد العالية لن يمسهم شــيء أو أن الضرر الــذي يصيبهم
ً
قليل نسبيا.
اآلن بعد كورونا ،وبعد أن أخذت دول متقدمة ،مثل الدول األوروبية،
تشكو من الكساد التضخمي وزيادة معدالت البطالة ،وترى صحافتها
الحرة أن القادم االقتصادي سيكون أسوأ من وباء كورونا ،فكيف هو
وضع دول مثل دولنا النفطية الريعية التي ظلت تعيش لعقود على
"ريع سلعة واحدة" ،وصاغت سلطاتها الحاكمة عقودهم االجتماعية
مع شعوبهم على فلسفة "اعطيكم دون مقابل سوى ضمان صمتكم
وصرف نظركم عن السياسة" ،والسياسة هنا هي احتكار الحكم ،ما
العمل اآلن واألخبار تنقل كل يوم البحث المستمر عن مصادر نظيفة
بديلة للطاقة للحفاظ على البيئة ،و عـجــز األ س ــواق عــن استيعاب
الفوائض النفطية؟ ما العمل هنا بإمبراطورية "يا رب ال تغير علينا"؟!
بغير الوعي المتحفز لمخاطر اليوم والغد عند المواطن المتكئ
المستريح على مقعد األمــان ،بانتظار راتــب ومعاش آخر الشهر ،ال
توجد حلول وعصا سحرية إلنقاذ مستقبل الوطن من هاوية السقوط
وال ــدم ــار االق ـت ـصــادي ،غـيــر ه ــذا ال ش ــيء يـتـبــدل عـلــى مـســرح العبث
الكويتي ،فأغلبية الجمهور مازالوا ينتظرون غودو.

ً
أختان طعنتا موظفا طالبهما بـ «الكمامة»

النمو الشخصي" قــامــوا ،وفق
الئحة االتهام ،بتجنيد النساء
ً
واسـتـغــالـهــن جـنـسـيــا ،إضــافــة
إلى عمليات احتيال وابتزاز.
ك ـم ــا أج ـ ـبـ ــرت الـ ـنـ ـس ــاء عـلــى
تقديم صور عارية لهن ومواد
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـم ـ ـكـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا
البتزازهن لمنعهن من مغادرة
الطائفة.

أهم قرارات مجلس األمة التشريعي األول )٣( ١٩٣٨
د .عادل العبدالمغني

أواصـ ــل ف ــي ال ـم ـقــال ال ـثــالــث س ــرد بـقـيــة أه ــم ال ـق ــرارات
التي اتخذت في الــدورة األولــى لمجلس األمة التشريعي
األول ،والذي استمر خالل الفترة من  ١١يوليو  ١٩٣٨إلى
 ١٥ديسمبر  ،١٩٣٨وهي استكمال لما جاء في المقالين
السابقين؛ كما يأتي:
 -١صدور قرارات بالتعيينات اآلتية:
ً
أ -غانم بن صقر الغانم ،مديرا للشرطة العمومية.
ً
ب -محمد القطامي ،مديرا لشرطة الميناء.
ً
ج -محمد عبدالعزيز العدواني ،أمينا لصندوق البلدية.
 -٢فوز النوخذة عبدالوهاب بن عيسى القطامي بعد
ظهور نتائج التصويت السري الذي أجراه المجلس ،وتم
ً
تعيينه مديرا لبلدية الكويت.
 -٣تجهيز مالبس رسمية مناسبة ألفراد الشرطة في زي
جديد ُيعبر عن شخصية رجال األمن مع زيادة عدد أفراد
ً
شرطة الجمرك البحري إلى عشرين شرطيا.
 -٤ال ـمــواف ـقــة عـلــى ب ـنــاء م ـكــان رس ـمــي لـمـجـلــس األم ــة
التشريعي وبعض الدوائر األخرى ،إذا أمكن اإلنشاء على
ّ
يتيسر ففي الصفاة.
ساحل البحر وإذا لم
 -٥تحرير كتاب إلى شيخ األزهر ،يرجى منه قبول بعثة
كويتية لطلب العلم في األزهر.
 -٦الموافقة على تفويض مدير الشرطة بإلقاء القبض
ع ـلــى َم ــن يـشـتـبــه ب ـهــم م ـمــن ي ـت ـطــاولــون ع ـلــى الـحـكــومــة
ّ
والمجلس أو من يخلون باألمن العام.
 -٧ت ـحــريــر ك ـت ــاب إلـ ــى أم ـي ــر فـيـلـكــا (أحـ ـم ــد ب ــن خلف
الخواري) ،يطلب فيه هدم مقام الخضر وإزالة أثره لنبذ
هذه البدعة وتعريف المجلس بذلك.
 -٨تشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص لسن
قانون الغوص ،باعتبار المهنة تزاولها شريحة كبيرة
في المجتمع.
 -٩تشكيل لجان تفتيش للمرور على الدوائر الرسمية،
ورفـ ـ ــع تـ ـق ــاري ــر ع ــن أدائ ـ ـهـ ــا وأع ـم ــال ـه ــا وال ـ ــوق ـ ــوف عـلــى
احتياجاتها الالزمة.

يومية سياسية مستقلة

بينما كان موظف في متجر
بـمــديـنــة شـيـكــاغــو األمـيــركـيــة
يــؤدي عمله ،تلقى أســوأ شيء
ي ـم ـكــن أن يـ ـتـ ـص ــوره ،ع ـشــرات
الـطـعـنــات ف ــي جـسـمــه ،بسبب
م ـط ــال ـب ـت ــه الـ ــزبـ ــائـ ــن بـ ــارتـ ــداء
ال ـ ـك ـ ـمـ ــامـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ج ــائـ ـح ــة
كورونا.
ونقل "سـكــاي نـيــوز" ،أمــس،
عن بيان لشرطة "شيكاغو" أن

أختين طرحتا مــو ظــف متجر
ً
ف ــي الـمــديـنــة أرضـ ــا وطـعـنـتــاه
 27مرة ،ألنه طالبهما بارتداء
الـ ـقـ ـن ــاع ال ـ ــواق ـ ــي ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
م ـط ـهــر الـ ـي ــدي ــن الـ ـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه
المتجر.
وق ــع ال ـح ــادث ال ـم ــروع ،يــوم
األح ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ــي مـتـجــر
مالبس رياضية بالمدينة.

وفيات
بدر سالم عبدالوهاب الرشود

ً
 54عاما ،شيع ،ت99978977 :

عصام ًعبداللطيف عبدالله الفليج

 59عاما ،شيع ،ت97800453 ،66000491 ،99811984 :

زمزم عبدالله عبدالرحمن مبارك

أرملة عبدالله عبدالواحد األنصاري
ً
 68عاما ،شيعت ،ت97776371 ،99644750 :

هديل صباح محسن سيالن عامر

زوجة علي عبدالجليل عابدين
ً
 29عاما ،شيعت ،ت99191955 :

سوده صالح ناصر الضويحي

ً
 84عاما ،شيعت ،ت66647575 :

 -١٠توقيف الهجرة اإليرانية (غير المشروعة) باتخاذ
التدابير اآلتية؛ مع انتداب العضوين سليمان العدساني
وعبداللطيف ثنيان الغانم لتنفيذها ومراقبة المجلس
لهما في ذلك.
ً
أوال  :التنبيه على مدير الشرطة فــي تحري المشتبه
فيهم.
ً
ثانيا :التنبيه على مأمور الجوازات بعدم التساهل مع
القادمين من إيران لغير أسباب وجيهة.
ً
ثالثا :التنبيه على سفن الماء وغيرها وتحذيرها من
ً
ً
ً
تحميل أحد إلى الكويت ما لم يكن حامال جوازا مقبوال.
ً
رابـعــا :التنبيه على حــراس "الــدراويــز" مالحظة الذين
يشتبه في قدومهم إلى المدينة.
ً
خامسا :التنبيه على أمراء القصور في القرى الساحلية
وجــزيــرة فيلكا ،وتـحــذيــرهــم مــن الـسـمــاح ألحــد مــن سفن

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

األجانب أو غيرها بتنزيل ركاب في قراهم.
 -١١يعلن للعموم عــن حــر مــان المتجنسين بجنسية
أجنبية من حقوق التملك في أراضي الكويت أو االمتهان
ب ــأي مـهـنــة إال ب ـعــد حـصــولـهــم ع ـلــى إج ـ ــازة خ ــاص ــة من
المجلس ،ومن تثبت عليه مخالفة ذلك يستعد لمغادرة
البالد خالل شهرين.
 -١٢المصادقة على الباب األول والثاني والثالث من
الدستور.
 -١٣قــام المجلس ببناء مبنى كبير وجميل للجمرك
البري ،العتباره أحد موارد الكويت األساسية بذلك الوقت؛
كما تشاهدون الصورة أعاله ،ويقع المبنى خلف دروازة
الشامية من الداخل.
أكتفي بهذا القدر في هذا المقال ،وأواصل الحديث في
المقال الرابع واألخير!

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:38

العظمى 32

الشروق

05:58

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  10:59صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:41

 11:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:05

ً
أدنى جزر  04:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:23

 05:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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