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َّ
«الدرة» فشلت ...و«التعاونيات» يطلب التخارج

الثانية

االتحاد خاطب «الشؤون» للتخلي عن حصته في الشركة بقيمة  1.8مليون دينار من رأسمالها
ّ
• خيبت طموحات المواطنين في سد نقص العمالة المنزلية وتقليص تكاليف استقدامها
جورج عاطف

َّ
بعد أخـبــار وتـقــاريــر وثـقــت عبرها
"ال ـجــريــدة" مظاهر عجز شــركــة الــدرة
للعمالة المنزلية ،وفشلها في القيام
بــالــدور الــذي أنشئت مــن أجـلــه ،وبعد
تـحــذيــرات مـتـكــررة مــن مغبة التدخل
ال ـس ـيــاســي وال ـن ـي ــاب ــي ف ــي شــؤون ـهــا،
والـ ـع ــراقـ ـي ــل ال ـح ـك ــوم ـي ــة أم ـ ـ ــام جـلــب
العمالة ،وصــل حــال فشل "ال ــدرة" إلى
ح ــد ل ــم ي ـجــد م ـعــه ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
ً
التعاونية مفرا من طلب التخارج منها.

فــي نعشها ،بعدما خيبت طموحات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،رغـ ــم م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن 3
س ـن ــوات عـلــى إن ـشــائ ـهــا ،مــوضـحــة أن
نسبة الـ ـ  %40المتبقية مــن رأسـمــال
"الدرة" موزعة على مؤسسة التأمينات
االجتماعية ،والهيئة العامة لشؤون
القصر ،والخطوط الجوية الكويتية أو
الشركات التابعة لها ،والهيئة العامة
لالستثمار ،بواقع  %10لكل منها.
وأض ــاف ــت أن ال ـشــركــة لــم 02

وعلمت "الـجــريــدة" ،من مصادرها،
ً
أن االت ـح ــاد أرس ــل خـطــابــا إل ــى وزارة
الشؤون يطلب فيه التخلي عن حصته
ال ـبــال ـغــة  %60م ــن رأسـ ـم ــال ال ـشــركــة،
بـمــا يـعــادل  1.8مـلـيــون دي ـنــار ،عــازيــة
ط ـل ـبــه إل ـ ــى ال ـف ـش ــل الـ ــذريـ ــع ال ـم ـت ـكــرر
لـلـشــركــة ،وال ــذي دف ــع ال ـســواد األعـظــم
من المواطنين إلى المطالبة بإلغائها.
ورأت ا ل ـ ـم ـ ـص ـ ــادر أن ا نـ ـسـ ـح ــاب
ً
االتحاد من الشركة يعد مسمارا آخر

صندوق المشروعات الصغيرة ال يعرف عدد
فرص العمل التي أتاحها للمواطنين!

09

األمير :نستذكر بكل
اعتزاز تضحيات شهدائنا
وأدوارهم البطولية

صورة ضوئية من

أحد أخبار "الجريدة" في ملف "الدرة"

لقاح «كورونا» في الكويت بعد شهر

السجن  3سنوات لـ  ٧متهمين بتجارة اإلقامات بينهم ضابط

«الصحة» تعاقدت مع «فايزر» و«بايونتيك» لتوريده بعد إتمام اختباراته ونيله الموافقات
• البدر :اتخذنا اإلجراءات الالزمة لتخزينه ...وخدمة المواطنين ستبقى أولويتنا
• ديتشيُ :يشرفنا حشد مواردنا العلمية والتصنيعية لتوفير مصل « »BNT162للكويتيين

أيـ ـ ــدت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
اإلدارية ،أمس ،عودة المرشحين
نــاديــة الـعـثـمــان وط ــال دشتي
وفاضل أسد ومحمد عبداألمير
إلــى قائمة مرشحي انتخابات
مجلس األمة ،واستبعاد باسم
السعد وأحمد الخشنام وهادي
الوطري وفاضل الدبوس.
وتفصل المحكمة الخميس
في ترشح بــدر الــداهــوم وخالد
الـ ـنـ ـي ــف وع ـ ــاي ـ ــض ب ــوخ ــوص ــة
وأن ـ ـ ــور ال ـف ـك ــر وه ــان ــي حـسـيــن
وصــاح الهاشم وعلي التركي
ويوسف الغربللي بعد الحكم

عسكري أول مترشح لرئاسة إيران
خامنئي :ال يجب التعويل على األجانب

●

عادل سامي

بنقطة ضوء قد تخفف معاناة األجواء
الـقــاتـمــة ال ـتــي يلقيها وب ــاء «ك ــورون ــا»،
وفــي خطوة مبشرة على طريق العودة
للحياة الطبيعية فــي ا لـكــو يــت ،أعلنت
وزارة الصحة ،أمس ،أنها أبرمت اتفاقية
مع شركتي «فايزر» و«بايونتيك» لتوريد
لـ ـق ــاح « »BNT162ا لـ ـمـ ـض ــاد ل ـف ـي ــروس

«كورونا» ،مبينة أنه سيصل إلى البالد
م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ب ـع ــد إت ـم ــام
ً
االختبارات السريرية ،وسيكون خاضعا
لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
األدوي ــة والتجهيزات الطبية بــالــوزارة
د.عبدالله البدر إن التعاون مع الشركتين
ال ـم ــذك ــورت ـي ــن ي ــأت ــي ض ـم ــن «ج ـه ــودن ــا
الــرامـيــة إلــى مكافحة ال ـف ـيــروس» ،حيث

بفريق طبي
االستعانة
ً
كوبي جديد قريبا
●

حمزة عليان

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة،
أن الكويت بصدد إعداد مذكرة تفاهم
ً
صحية مع كوبا ستعلن قريبا تشمل
االس ـت ـعــانــة بــأط ـبــاء تـخــديــر وجــراحــة
أع ـص ــاب وع ـنــايــة م ــرك ــزة ،إل ــى جــانــب
ً
الفريق الموجود حاليا للمساعدة في
مكافحة انتشار وباء كورونا ،إذ جرى
التمديد لبقائه ستة أشهر أخرى.
وقــالــت الـمـصــادر ،إنــه مــن المتوقع
أن ي ـع ـمــل ه ـ ــؤالء األطـ ـب ــاء ال ـكــوب ـيــون
فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات جـ ــابـ ــر والـ ـجـ ـه ــراء
والفروانية.
ً
خامنئي مجتمعا بالمجلس االقتصادي األعلى في طهران أمس (أ ف ب)
خطوة تعزز المخاوف
في
ٍ
من أن تنزلق إيران إلى حكم
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أع ـ ـلـ ــن م ـس ـت ـشــار
المرشد األعلى علي خامنئي
لـلـشــؤون الـعـسـكــريــة حسين
دهقان ترشحه لالنتخابات
الرئاسية المقبلة ،فــي حين
ّ
حذر خامنئي من أنه ال يجب
التعويل على األجانب.
وتأتي تصريحات مرشد
إيـ ــران ،عـقــب ف ــوز جــو بــايــدن
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،والـ ـ ــذي 02

تراجع كبير في «مرضى
العناية المركزة»
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة ،أم ــس ،تــراجــع
عدد مرضى العناية المركزة المصابين
بـ «كورونا» ،إلى  75حالة ،في مقابل أكثر
من  140خالل فترات سابقة.
وسجلت «الصحة» أمــس  402إصابة
جديدة ،ليرتفع إجمالي الحاالت المسجلة
ً
ً
في البالد إلى  140ألفا و 795حالة ،فضال
عن  870وفاة حتى أمس ،معلنة شفاء 559
حالة خالل الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع
إجمالي المتعافين إلى  ،133407بنسبة
 %94.7من إجمالي اإلصابات.
٠٣

إن «خدمة المواطنين ستظل على رأس
ً
قائمة أولوياتنا» ،موضحا« :اتخذنا كل
اإلجـ ــراء ات لتلقي الـلـقــاح وتخزينه في
منشآتنا عند درجــة ح ــرارة  70 -درجــة
مئوية».
ً
وتعقيبا على االت ـفــاق ،قــالــت رئيسة
أعمال «فايزر» بالخليج ليندسي ديتشي:

ُ«يـ ـش ــرفـ ـن ــا أن نـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـح ـكــومــة
الكويتية لحشد كــل م ــوارد ن ــا العلمية
والتصنيعية لتحقيق هدفنا المشترك
بتوفير لقاح للشعب الكويتي بأسرع
وقت».
٠٣

لقاح روسيا ً
بـ  20دوالرا

تطعيم إجباري للسفر ودخول الدول
مع ّ
توجه شركات طيران لإلعالن
أن الـتـطـعـيــم ض ــد "كـ ــورونـ ــا" شــرط
م ـس ـبــق وض ـ ـ ــرورة ل ــرك ــاب ـه ــا ،ع ــادت
ق ـض ـيــة "ج ـ ـ ــواز س ـف ــر كـ ــورونـ ــا" إل ــى
الواجهة.
وأعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـلـنـقــل
ال ـجــوي ( ،)IATAأن ــه بـلــغ "الـمــراحــل
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة" مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر "جـ ـ ـ ـ ــواز
إ ل ـك ـت ــرو ن ــي ص ـح ــي" ،Travel Pass
يمكن استخدامه لتسجيل فحوص
الـفـيــروس والـلـقــاحــات الـمـضــادة له،
مــن أجــل عــودة رحــات الطيران إلى
طبيعتها.
وح ـ ـ ـسـ ـ ــب وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة "بـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـب ـ ــرغ"
األميركية ،ستعرض بطاقة Travel
ً
 Passنتائج اختبار المسافر جنبا

٠٦

«المارجن» على طاولة شركات االستثمار
وإرساله قبل  12ديسمبر
10

«االستئناف» تعيد  4مرشحين
وتستبعد مثلهم
في االستئنافات المقامة أمامها.
إلى ذلك ،قضت "االستئناف"
الـجــزائـيــة بــرئــاســة المستشار
ع ــادل الـهــويــدي ،أم ــس ،بحبس
سـ ـبـ ـع ــة م ـت ـه ـم ـي ــن ف ـ ــي ق ـض ـيــة
االتجار باإلقامات بينهم ضابط
في وزارة الداخلية ثالث سنوات
مع الشغل والنفاذ ،وألغت حكم
محكمة أول درجــة بـبــراء ة عدد
من المتهمين وأمرت بسجنهم
وإب ـ ـعـ ــاد األجـ ــانـ ــب م ـن ـهــم بـعــد
تنفيذ العقوبة.

محليات

إلـ ـ ــى جـ ـن ــب م ـ ــع دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى تـلـقـيــه
الـتـطـعـيــم ،إضــافــة إل ــى س ــرد قــواعــد
الـ ــدخـ ــول الـ ـت ــي ت ـض ـع ـهــا ك ــل دول ـ ــة،
ع ـلــى أن يــرت ـبــط الـتـطـبـيــق بنسخة
إل ـك ـتــرون ـيــة م ــن جـ ــواز س ـفــر حــامـلــه
إلثبات هويته.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ،أن ك ــان ـب ـي ــرا سـتـطـلــب
م ــن الــراغ ـب ـيــن ف ــي دخ ـ ــول ب ـ ــاده أن
يـتـلـقــوا لـقــاح "ك ــورون ــا" ،لـكـنــه ألمح
ً
إلى أن شرط الدخول قد يكون حجرا
ً
ً
صـحـيــا م ـش ــددا م ــدة أسـبــوعـيــن ،أو
تلقي اللقاح.

«برنت» عند أعلى مستوى منذ مارس
سجلت أسعار النفط في األسواق العالمية ،أمس ،ارتفاعات ،وصل سعر
خام برنت فيها إلى أعلى مستوى له منذ مارس ،في ظل تعزيز التطورات
المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا.
ً
ووصل «برنت» إلى  46.56دوالرا للبرميل في وقت سابق صباح أمس،
وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس قبل اشتعال حرب األسعار بين
السعودية وروسيا.
ً
ً
محليا ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.33دوالر ليبلغ  45.14دوالرا
ً
في تــداوالت االثنين مقابل  43.81دوالرا في تــداوالت الجمعة الماضي،
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
٠٩

ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ِّـورو
ل ـق ــاح «س ـبــوت ـن ـيــك فــي»
الروسي وممولوه ،أمس ،إن ثمنه سيقل
ً
عن  20دوالرا للفرد الواحد في األسواق
العالمية.
ُ
وذكر بيان ن ِشر بصفحة اللقاح على
«تويتر» ،أنه يتكون من حقنتين ،وأن
موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار
جرعة منه خالل العام المقبل.
أم ـ ــا س ـع ــر ال ـل ـق ــاح الـ ـ ــذي سـتـنـتـجــه
شركتا «فايزر» و«بايونتيك» فسيبلغ
 15.5ي ـ ـ ــورو ل ـل ـح ـق ـنــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،فــي
حـ ـي ــن سـ ـيـ ـب ــاع الـ ـلـ ـق ــاح ال ـ ـ ــذي تـسـعــى
«أسترازينيكا» إلى إنتاجه في 02

ّ
بريطانيا تقلص
الحجر لـ  5أيام

س ـت ـع ـت ـمــد ب ــري ـط ــان ـي ــا قـ ــواعـ ــد ج ــدي ــدة
ً
للسفر بدءا من  15ديسمبر المقبل تسمح
بموجبها للمسافرين بتقليص فترة الحجر
ً
الــذاتــي مــن  14يــومــا إلــى  5أي ــام ،إذا كانت
نتائج فحصهم من فيروس كورونا سلبية
في اليوم الخامس ،مما يخفف القيود على
ً
السفر الجوي في الوقت المناسب تماما
لعطلة عيد الميالد.
وال يـنـطـبــق الـتـغـيـيــر عـلــى األش ـخــاص
الــذيــن يـصـلــون إل ــى أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة أو
اسكتلندا أو ويلز ،والذين يتعين 02

الكويت لرأب الصدع
جهود
بومبيو:
ً
الخليجي أصبحت مثاال

الفارس تدشن المنصة
اإللكترونية الستالم شهادة
«لمن يهمه األمر»

أمة ٢٠٢٠

٠٥

«الخامسة» ...منطقة
فهد األحمد تسجل
 %141زيادة في ناخبيها

اقتصاد

١٣

«بيتكوين» تتجاوز 19
ألف دوالر للمرة األولى
منذ ديسمبر 2017

دوليات

١٩

ترامب ينصاع ويبدأ تسليم
السلطة لبايدن

رياضة

٢١

أحمد الناصر في ختام الحوار االستراتيجي :ممتنون اللتزام واشنطن بأمن المنطقة
اخ ـت ـت ــم وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ــر
اإلعـ ــام بــالــوكــالــة الـشـيــخ د .أحـمــد
الناصر مــع نظيره األميركي مايك
بومبيو أم ــس ،الـجــولــة الــرابـعــة من
الـحــوار االستراتيجي بين الكويت
والواليات المتحدة ،بتوقيع عدد من

ُاالتفاقيات ،واستعراض التقدم الذي
أحـ ِـرز خــال األسبوعين الماضيين
في مجموعات العمل االفتراضية.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي مـشـتــرك
في واشنطن ،أكد بومبيو ،أن بالده
لديها عــاقــات قوية وتاريخية مع

الكويت ،وعملت معها على مواجهة
التحديات.
وأعرب بومبيو عن شكره للكويت،
لـ «العمل الذي تقوم به لدعم جهودنا
ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» وف ــي حملة
ال ـض ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى ضــد 02

بومبيو وأحمد الناصر في واشنطن أمس (رويترز)

النصر يهزم
الفحيحيل ويتصدر
دوري التصنيف

ةديرجلا

•
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األمير :نستذكر بكل اعتزاز تضحيات شهدائنا البطولية

سلة أخبار
األحمدي والجاسم
محافظ ً
يبحثان شؤونا بلدية

سموه بعث ببرقيات تعزية إلى ذويهم واستقبل المحمد
اس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــواف
األحـمــد ،بقصر بـيــان ،صباح
أمـ ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو ب ـب ــرق ـي ــات
تعاز إلى أسر شهداء الوطن:
بـ ــرجـ ــس الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ،وس ــال ــم
ال ــدوس ــري ،وول ـيــد ال ـج ـيــران،
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذر ال ـ ـس ـ ـيـ ــف ،وح ـس ـي ــن
الـقـبـنــدي ،وخــالــد الــدوســري،
الذين احتضنهم ثرى الوطن،
أعرب فيها سموه عن خالص
تـ ـع ــازي ــه وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
ب ــوف ــات ـه ــم ،م ـس ـتــذكــرا سـمــوه

ب ـ ـكـ ــل اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز ت ـض ـح ـي ــات ـه ــم
وأدوارهم البطولية في الذود
عن حمى الوطن العزيز ،وبذل
دم ــائـ ـه ــم ال ــزكـ ـي ــة فـ ــي سـبـيــل
تــرابــه ,ســائــا سـمــوه الـبــاري
تـعــالــى أن يـتـغـمــدهــم بــواســع
رحمته ومغفرته ،ويسكنهم
فسيح جناته ،وينزلهم منازل
ا ل ـش ـه ــداء األ ب ـ ـ ــرار ،وأن يلهم
أسرهم الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس ا ل ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيات تعاز
مماثلة.

ولي العهد يستقبل المحمد والدعيج

ً
ولي العهد مستقبال إبراهيم الدعيج أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد ،والشيخ الدكتور إبراهيم
الدعيج.

التقى محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد بالديوان
العام للمحافظة ،أمس،
وزير الدولة لشؤون البلدية
وليد الجاسم ،حيث بحثا
ً
عددا من الشؤون البلدية
على الصعيد المركزي
ً
وفي المحافظات عموما،
وما يخص "األحمدي" على
نحو خاص ،وإمكانية
تعزيز التعاون المشترك
للمحافظة ،ووزارة الدولة
لشؤون البلدية.

وزير البلدية :أنجزنا
 3مشاريع حيوية

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

الحوثي ً
الكويت :االستهداف ً
للسعودية يستوجب ردعا دوليا

الجارالله بحث التطورات
مع سفير إيران

أع ــرب ــت ال ـكــويــت ،أم ــس األول ،ع ــن إدان ـت ـهــا بــأشــد
الـعـبــارات اسـتـهــداف جماعة الحوثي محطة توزيع
المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية.
وأعلنت وزارة الخارجية ،في بيان لها ،أن «استمرار
ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال اإلج ــرامـ ـي ــة اآلث ـ ـمـ ــة ،الـ ـت ــي تـسـتـهــدف
المدنيين والبنى التحتية ،وإمدادات الطاقة العالمية،
واالع ـت ــداء عـلــى أم ــن واس ـت ـقــرار المملكة والمنطقة،
تستوجب تحرك المجتمع الدولي ،والسيما مجلس
األمــن لــردع من يخطط ويقف وراء هــا صيانة لألمن
والسلم الدوليين».
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية،
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراء ات للحفاظ على
أمنها واستقرارها ،وتضرعت إلى المولى سبحانه
وتعالى بأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء.

اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه،
ً
أ مــس ،افتراضيا عبر تقنية
االتصال المرئي مع السفير
اإليراني لدى الكويت محمد
إيراني.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أوجـ ـ ـ ــه الـ ـع ــاق ــات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن،
إضافة إلى تطورات األوضاع
ع ـلــى ال ـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون مـكـتــب
نــائــب ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أيـهــم
العمر.

قال وزير الدولة لشؤون
البلدية وليد الجاسم إن
البلدية انتهت من إنجاز
ثالثة مشاريع إنشائية
حيوية تنموية هي «سوق
إنجاز للشباب» ،و«مبنى
مواقف السيارات في منطقة
شرق» ،ومبنى «المجلس
البلدي الجديد».
وأوضح الجاسم ،في
تصريح لـ «كونا» ،أن مشروع
سوق إنجاز يقع في منطقة
الري ،ويتكون من  3صاالت
مغلقة تحتوي كل صالة
ً
على  38كشكا ،إضافة
إلى صالة رابعة لألنشطة
الترفيهية و 3كافتيريات.
ّ
وبين أن مبنى مواقف
السيارات في شرق يتكون
من  6أدوار ويتسع لـ 2300
سيارة ،أما مبنى األمانة
العامة للمجلس البلدي
الجديد فيقع على مساحة
 6.77آالف متر مربع.

خالد الجارالله

«األمم المتحدة» :الكويت تتمتع بإمكانات هائلة لجذب االستثمار
عقدت ندوة «االقتصاد بقيادة القطاع الخاص» بالتعاون مع «األعلى للتخطيط»
• طارق الشيخ :أمام الكويت طريق طويل للتقليل من االعتماد الكبير على عائدات النفط
«تشجيع
االستثمار»
تساهم في
تعزيز التنوع
االقتصادي
للبالد
عبدالله الصباح

تنفيذ
سياسات
خطة التنمية
للتحول إلى
اقتصاد قائم
على المعرفة
واالبتكار
مهدي

●

ربيع كالس

أعلن ممثل األمين العام لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ـن ـســق ال ـم ـق ـيــم فــي
الكويت طارق الشيخ ،أن «البيئة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي تراجعت عام
 2020بسبب الوضع االستثنائي
الـنــاتــج عــن الـتــأثـيــر االقـتـصــادي
ً
ل ــوب ــاء كــوف ـيــد  ،»19م ـض ـي ـفــا أن
«الكويت تتمتع بإمكانات هائلة
ل ـت ـكــون وج ـه ــة أس ــاس ـي ــة تـجــذب
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،كـمــا
تمتلك القدرات واألدوات الالزمة
لتحقيق رؤيــة الكويت الجديدة
.»2035
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،خ ـ ـ ــال ن ـ ــدوة
افتراضية عقدتها األمم المتحدة
في الكويت بالتعاون مع المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،أمس
األول ،بعنوان «االقتصاد بقيادة
القطاع الخاص -الشراكات القائمة
على المعرفة واالبتكار» ،إن األمم
المتحدة تسعى إلى فتح أرضية

لـتـشـكـيــل شـ ــراكـ ــات ق ــائ ـم ــة عـلــى
االبتكار واالخـتــراع لخلق فرص
مـسـتــدامــة لمستقبل واع ــد قــادر
على االكتفاء يشمل كل القطاعات
في الدولة.
وأض ـ ـ ــاف أن جـ ـه ــود ال ـكــويــت
كانت بارزة في السنوات األخيرة
في السعي لتحويل االقتصاد من
اقتصاد بقيادة القطاع العام ،الذي
بــدوره يعتمد اعتمادا كليا على
ال ـمــوارد ،إلــى اقتصاد قــائــم على
المعرفة واالبتكار من خالل تنفيذ
االستراتيجيات المحددة في خطة
التنمية الوطنية ،ولكنه اعتبر أن
هناك طريقا طويال لتحقيق كامل
األهـ ــداف والتقليل مــن االعتماد
الكبير على عائدات النفط».
واع ـت ـب ــر أن ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة مــن
أص ـع ــب ال ـف ـت ــرات ال ـت ــي ي ـمــر بها
العالم حاليا في ظل التعامل مع
جــائـحــة «كــوف ـيــد  ،»19ب ــل يمكن
اعـتـبــارهــا عقبة تـقــف فــي طريق
التنمية ،مــؤكــدا أن «ه ــذه األزم ــة
علمتنا جميعا أهمية الصمود،

وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ال ـم ـتــاحــة إلع ـ ــادة ال ـب ـن ــاء بشكل
أفضل».

المعرفة واالبتكار
من ناحيته ،أكــد األمين العام
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـت ـن ـم ـي ــة د .خ ــال ــد مـ ـه ــدي أن
«جـهــود الـكــويــت خــال السنوات
األخ ـيــرة لتحويل االقـتـصــاد من
اق ـت ـص ــاد ب ـق ـي ــادة ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
ً
ً
يعتمد اعتمادا كليا على النفط،
إلــى اقـتـصــاد قــائــم على المعرفة
واالبتكار ،وذلك من خالل تنفيذ
السياسات الواردة بخطة التنمية
للكويت».

دعم االستثمار
بدوره ،قال نائب المدير العام
لـعـمـلـيــات االس ـت ـث ـمــار ف ــي هيئة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار الـمـبـ ـ ـ ــاشــر
ف ــي ال ـكــويــت ال ـش ـيــخ د .عـبــدالـلــه

نجاح تجربة اإلمارات يعتمد على تعزيز
الشراكة بين الحكومة و«الخاص»
قالت مديرة مركز محمد بن راشــد لالبتكار
الحكومي مديرة «الفرص في اإلمــارات العربية
المتحدة» عبير تهلك ،إن «التجربة الناجحة في
اإلمارات تكمن في أنها تؤمن بالفرص وتعزيز
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأض ــاف ــت تـهـلــك أن ــه مــن أه ــم الــركــائــز وضــع

«الدرة» فشلت ...و«التعاونيات»...
تف بوعودها بشأن توفير العمالة ،ولم تقلص تكاليف استقدامها،
ِ
ً
الـمــرتـفـعــة م ـقــارنــة ب ــال ــدول األخـ ـ ــرى ،ف ـضــا ع ــن ض ـعــف تـعــاقــداتـهــا
الخارجية ،وعدم تلبيتها ،قبل أزمة جائحة "كورونا" ،إال ما بين 10
ً
ً
و 15طلبا شهريا مقابل مئات الطلبات لمكاتب العمالة المنزلية
ّ
الخاصة ،الفتة إلــى أنها لم تستطع توسيع دائــرة الــدول المصدرة
للعمالة المنزلية ،إليجاد أسواق جديدة إلى جانب الحالية٠٤ .

لقاح روسيا بـ ...20
أوروبا بنحو  2.5يورو.
وفــي وقــت ســابــق ،قــال الـصـنــدوق الـسـيــادي الــروســي ومركز
جـمــالـيــا لـبـحــوث األوب ـئ ــة واألح ـي ــاء الــدقـيـقــة أم ــس ،إن بيانات
الـتـجــارب الـســريــريــة الـجــديــدة عـلــى  39حــالــة مــؤكــدة ،و18794
ً
مريضا تلقوا الحقنتين أثبتت أن فاعلية اللقاح تبلغ %91.4
في اليوم الـ  ،28وأكثر من  %95في اليوم الـ .42

سياسة تطلعية والتزام واستعدادات للمستقبل،
وه ـ ــذا م ــا ض ـم ــن م ـك ــان ــة دولـ ـي ــة لـ ــإمـ ــارات فــي
االبتكار ،موضحة أن تطلعات البالد للمستقبل
ليست تقليدية وتحتاج إلى أنظمة غير تقليدية
لجعلها حقيقة واقعة« ،والمستقبل يحمل العديد
ً
ً
من التحديات التي تتطلب تغييرا مستمرا».

ّ
بريطانيا تقلص الحجر...

ً
عليهم االستمرار في عزل أنفسهم  14يوما.
وكانت صحيفة «تلغراف» ذكرت أنه ُ
سيطلب من األشخاص الذين

ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع الختبارات يومية مدة  7أيام،
ُ
وسيسمح لهم بممارسة أعمالهم .وقال وزير النقل البريطاني غرانت
شابس ،أمس ،إن اإلغالق الحالي في إنكلترا يحظر معظم السفر الدولي،
لكن بعد  2ديسمبر المقبل سيكون للناس حرية السفر إلى الخارج
مهما كانت القيود المفروضة في منطقتهم المحلية( .لندن ـ ـ وكاالت)

عسكري أول مترشح لرئاسة...
أبدى عزمه على «تغيير المسار» الذي اتبعه الرئيس المنتهية
واليته دونالد ترامب مع إيــران ،والمتضمن فرض عقوبات
اقتصادية قاسية عليها بعد انسحاب واشنطن من االتفاق
النووي.
وسبق للرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي أن رأى فــي فوز

الـ ـصـ ـب ــاح ،إن «ال ـه ـي ـئ ــة ت ــواص ــل
دع ــم رؤي ــة االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
للكويت المتمثلة في كونها مركزا
لــاسـتـثـمــار قــائ ـمــا ع ـلــى القيمة
المضافة واالبتكار» ،موضحا أن
«مهمة هيئة تشجيع االستثمار
تـتـمـثــل ف ــي ال ـم ـســاه ـمــة بـنـشــاط
لتعزيز الـتـنــوع االق ـت ـصــادي في
الكويت من خالل تعزيز االستدامة
نحو اقتصاد قائم على المعرفة».

الثروة البشرية
من جانبه ،أوضح مدير إدارة
الشركات واالبتكار في مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي د .بسام
ال ـف ـي ـل ــي ،أن «الـ ـم ــؤسـ ـس ــة تــولــي
القطاع الخاص الكويتي اهتماما
كبيرا استنادا إلــى استراتيجية
المؤسسة ،والتي يعنى أحد أهم
محاورها بتطوير الثروة البشرية
واألبـ ـح ــاث ف ــي ش ــرك ــات الـقـطــاع
ال ـخــاص لـلـمـســاعــدة فــي تحديد
الـصـعــوبــات ،واسـتـلـهــام الحلول
ل ـم ــواج ـه ــة ت ـح ــدي ــات االق ـت ـص ــاد
الكويتي».
وأكـ ـ ــد ال ـف ـي ـلــي أن ال ـمــؤس ـســة
ت ــوف ــر ب ــرام ــج ت ــدري ـب ـي ــة مـعـنـيــة
ببناء قدرات العاملين االبتكارية
في القطاع الخاص ،مضيفا «كما
تعقد شــراكــات استراتيجية مع
كبرى المؤسسات العالمية بغية
تعزيز تطوير األعمال واألبحاث،
لبلوغ اقتصاد مستدام قائم على
المعرفة».

إنتاج المعرفة
إل ــى ذل ــك ،ت ـس ــاء ل المستشار

مشاركون في الندوة االفتراضية
االقتصادي ،نائب رئيس المركز
العلمي عبدالمجيد الشطي «هل
لدينا القدرة على إنتاج المعرفة
وتحويلها إلى عائد اقتصادي؟
هل لدينا النظام البيئي المطلوب:
اسـتــراتـيـجـيــة– تقنية -القوانين
والهيئات التنظيمية -االقتصاد؟
ما هو حجم رأس المال المعرفي؟
نـحــن نـعـلــم حـجــم احتياطياتنا
النفطية ،هل يمكننا قياس رأس
المال المعرفي؟ هل ما ننفقه على
البحث والتطوير كــاف لتحويل
االقـتـصــاد الــى اقـتـصــاد معرفي؟
لماذا ال نستفيد من تجارب دول
أخــرى مثل فنلندا ،كيف تحولت
م ــن دولـ ــة تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغــابــات
والـ ـ ـخـ ـ ـش ـ ــب إل ـ ـ ــى دول ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـص ــدر
التكنولوجيا؟».

ً
بايدن فرصة لواشنطن لتعويض «أخطائها السابقة» ،مؤكدا
أن بالده لن ّ
تفوت أي فرصة لرفع العقوبات عنها.
وقــال خامنئي« :ال يمكن الــوثــوق باألجانب وعقد اآلمــال
عليهم في إيجاد الحلول» ،وذلك في كلمة نشر مكتبه مقتطفات
منها على موقعه اإللكتروني.
وأضـ ــاف «ل ـقــد جـ ّـربـنــا م ــرة م ـســار رف ــع الـحـظــر وفــاوضـنــا
لسنوات من دون ّ
أي نتيجة» ،وذلك خالل اجتماع للمجلس
األعـلــى للتنسيق االق ـت ـصــادي ،بحضور روحــانــي ،ورئيس
السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ،ورئيس مجلس الشورى
محمد باقر قاليباف.

بومبيو :جهود الكويت لرأب الصدع...

ً
إيــران ،مشيرا إلى الجهود المبذولة لحرمانها من الحصول على
األسلحة النووية.
ً
وأكــد أن جهود الكويت لــرأب الصدع الخليجي أصبحت مثاال
ً
يحتذى ،الفتا إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع الكويت بشأن البحوث

وأش ــار الـشـطــي إل ــى أن ــه «رغــم
كون الهيكل العمري للمواطنين
يشكل أكثر من  50في المئة منه
الى من هم دون سن  25عاما ،ما
قد ينتج عنه ٍّ
تحد اقتصادي كبير،
فــإنــه يـمـثــل أي ـضــا فــرصــة كبيرة
للتحول صوب اقتصاد المعرفة،
مـضـيـفــا« :عـلـيـنــا ان ن ـحــول هــذه
الطاقة الجبارة من طاقة سالبة
الــى طــاقــة ايـجــابـيــة .وباعتقادي
ان جــائ ـحــة ك ــورون ــا بــالــرغــم من
قسوتها ،أبــرزت لنا فرصة قيمة
للتحول نحو االقتصاد المعرفي
والرقمي».
أما إسماعيل رضوان من البنك
الــدولــي فــرأى أن «الكويت تتمتع
بــإمـكــانــات هائلة إلع ــادة توجيه
اقتصادها ومجتمعها نحو هذا

ال ـن ـمــوذج ال ـجــديــد الـمـبـنــي على
ت ـح ـس ـيــن ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وال ـت ـن ـس ـيــق
الـقــوي بين األوس ــاط األكاديمية
والقطاعين العام والخاص».

الكويت قادرة
على إعادة
اقتصادها
ومجتمعها
نحو النموذج
الجديد
البنك الدولي

العلمية ،ومشاركة المعلومات ،وتعزيز العالقات التجارية ،وجهود
مكافحة «كورونا».
ولفت إلــى أن واشنطن تعمل مــع شركائها لحرمان إي ــران من
الحصول على األسلحة واألمــوال التي كانت ستستغلها في شن
ً
الهجمات اإلر هــا بـيــة على المنطقة ،مضيفا أن ا لـتـعــاون األمني
واالقتصادي يحتل مكانة أساسية في العالقات بين بالده والكويت.
من جهته ،قال الوزير الناصر« :نحن ممتنون لاللتزام األميركي
ً
بــأمــن الـمـنـطـقــة» ،مـضـيـفــا أن الـمـحــافـظــة عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـحــوار
االستراتيجي مع واشنطن مهم« ،ونعمل مع الــواليــات المتحدة
على مكافحة اإلرهاب».

ةديرجلا

•
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محليات

لقاح «فايزر» في الكويت نهاية العام بكلفة  7.5ماليين دينار
• «الصحة» تعاقدت على مليون جرعة منها  200ألف الشهر المقبل لتطعيم الصفوف األولى والمرضى والمسنين
• الوزارة تتواصل مع «أكسفورد» لتوريد نحو مليون جرعة من اللقاح خالل األشهر المقبلة
عادل سامي

اتخاذ اإلجراءات
لتلقي اللقاح
وتخزينه في
منشآتنا عند
 -70درجة مئوية

البدر

توفير لقاح
«كوفيد»19 -
المحتمل
للشعب الكويتي
في أقرب وقت
ممكن

«فايزر»

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
أمس ،أنه استنادا الى االتفاق
م ــع شــركـتــي «ف ــاي ــزر» و«بــايــو
إن تـيــك» ف ــإن لـقــاح BNT162
المحتمل والقائم على الحمض
الريبي النووي الناقل للوقاية
من مرض «كوفيد »19 -سيصل
إلى البالد نهاية العام الحالي،
وس ـي ـك ــون خــاض ـعــا لـمــوافـقــة
الجهات التنظيمية المحلية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب وك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون األدوي ـ ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،د.
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه
ب ــال ـت ــوص ــل إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق مــع
الشركتين أمس وإبرام اتفاقية
مـ ــع وزارة ا ل ـص ـح ــة ل ـت ــور ي ــد
اللقاح.
وقـ ــال ال ـب ــدر إن ــه ب ـنــاء على
طـلــب ال ـ ـ ــوزارة ،سـيـتــم تسليم
اللقاح مع نهاية العام الحالي
و خـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــام  ،2021ب ـع ــد
إت ـمــام االخ ـت ـبــارات السريرية
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـمــواف ـقــات
الالزمة من الجهات التنظيمية
المحلية ،مضيفا أ نــه لــم يتم
اإلفصاح عن التفاصيل المالية
الخاصة بهذه االتفاقية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن « خـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــة
المواطنين ستظل على رأس
قائمة أولوياتنا ،حيث اتخذنا
ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـت ـل ـقــي ل ـقــاح
«ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد »-19وت ـخ ــزي ـن ــه فــي
مـنـشــآتـنــا ع ـنــد درجـ ــة ح ــرارة
تبلغ  -70درجة مئوية».
وأض ـ ــاف أن «شــراك ـت ـنــا مع
شركتي فــايــزر وبــايــو إن تيك

تأتي في إطار جهودنا الرامية
إلى مكافحة الفيروس».

مليون جرعة
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،كشفت
م ـ ـصـ ــادر ص ـح ـي ــة م ـط ـل ـعــة أن
الجرعات التي سيتم توريدها
إلــى الكويت من لقاح «فايزر»
سـ ـتـ ـك ــون فـ ــي ح ـ ـ ــدود م ـل ـيــون
ج ــرع ــة ت ـك ـف ــي ل ـت ـط ـع ـيــم 500
ألـ ـ ــف شـ ـخ ــص ،س ـت ـص ــل عـلــى
دفعات بواقع  200ألف جرعة
أواخ ــر ديسمبر المقبل تكفي
لتطعيم  100ألف من السكان،
تشمل كبار السن والعاملين
ف ــي ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ومــن
ي ـع ــان ــون األم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة،
ح ـي ــث إن ك ــل ش ـخ ــص سـيـتــم
تطعيمه بجرعتين من اللقاح
المذكور.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إلـ ــى أنـ ــه سيتم
خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
ال ـم ـق ـبــل ت ــوري ــد دفـ ـع ــة أخ ــرى
تشمل  200ألف جرعة مماثلة،
ثم توريد  300ألف خالل يونيو
 2021ومثلها في سبتمبر من
العام نفسه.
وأك ـ ــدت أن تـكـلـفــة الـمـلـيــون
جرعة ستكون فــي حــدود 7.5
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ت ـق ــري ـب ــا (25
م ـل ـيــون دوالر) أي أن تكلفة
تـ ـطـ ـعـ ـي ــم ال ـ ـش ـ ـخـ ــص ال ـ ــواح ـ ــد
ستكون في حدود  25دوالرا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ال ـت ـط ـع ـي ــم
سيكون اختياريا ال إجباريا،
لكن سيتم إعطاؤه في الدفعات

األولى للفئات األكثر خطورة،
مـثــل الـعــامـلـيــن ف ــي الـصـفــوف
األم ــامـ ـي ــة والـ ـم ــرض ــى وذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة وكبار
السن.
وذكـ ـ ــرت أن وزارة الـصـحــة
تتابع عن كثب إعــان جامعة
أكسفورد البريطانية وشركة
أسترازينيكا عن التوصل إلى
ل ـق ــاح ي ـقــي م ــن «ك ــوف ـي ــد ،»19
مشيرة إلى أن الوزارة تتواصل
مـ ــع ال ـج ــام ـع ــة لـ ـت ــوري ــد نـحــو
مليون جرعة من اللقاح خالل
األشهر القليلة المقبلة ،وعقب
اعتماده وإق ــراره مــن الجهات
الطبية ا لــر قــا بـيــة البريطانية
واألوروبية.

توفير اللقاح
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت رئيسة
أع ـ ـمـ ــال «فـ ـ ــايـ ـ ــزر» فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـي ــج ،ل ـي ـنــدســي دي ـت ـشــي:
«يشرفنا جــدا أن نـتـعــاون مع
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة م ــن أجــل
ح ـش ــد ك ــل مـ ــواردنـ ــا الـعـلـمـيــة
والتصنيعية من أجل تحقيق
هدفنا المشترك بتوفير لقاح
«كوفيد »-19المحتمل للشعب
الكويتي في أقرب وقت ممكن».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت دي ـ ـت ـ ـشـ ــي ،فــي
ت ـ ـصـ ــر يـ ــح لـ ـ ـه ـ ــا ،أن ت ـح ـق ـيــق
هـ ـ ـ ــدف «فـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــزر» «إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
ترتقي بحياة المرضى» بات
ي ـم ـث ــل ضـ ـ ـ ــرورة أكـ ـب ــر مـ ــن أي
وق ــت م ـضــى ،آم ـلــة أن يساعد
اللقاح فــي تحقيق هــذا األمــر،
وي ـع ـت ـم ــد ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـن ـجــاح

تراجع كبير في مرضى «كورونا» بـ «العناية»
ً
• حالتا وفاة و 402إصابة وشفاء  559مريضا
• المضف :التهاون في اتباع «االشتراطات» يضاعف الحاالت

●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 402إص ــاب ــة ج ــدي ــدة بـفـيــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة
الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـم ـس ـج ـل ــة فــي
ً
البالد إلى  140ألفا و 795حالة،
إلى جانب تسجيل حالتي وفاة
ن ـت ـي ـجــة م ـض ــاع ـف ــات الـ ـم ــرض،
ليرتفع مجموع ح ــاالت الــوفــاة
المسجلة إلى  870حالة.
وأكــدت «الصحة» ،في البيان
اإلحصائي اليومي ،شفاء 559
ح ــال ــة م ــن الـ ـم ــرض خـ ــال ال ـ ــ24
ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي
حــاالت الشفاء مــن الـمــرض إلى
ً
 133أل ـفــا و 407ح ــاالت بنسبة
 94.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
اإلصابات في البالد.
وأوضحت أن عدد من يتلقى
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة ف ـ ــي أقـ ـس ــام
الـعـنــايــة الـمــركــزة بـلــغ  75حالة

ليصبح بذلك المجموع الكلي
ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي ثـبـتــت
إصــابـتـهــا بـمــرض «كــوف ـيــد»-19
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة  6518حالة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد
ال ـم ـس ـحــات ال ـت ــي ت ــم إج ــراؤه ــا
خالل الــ 24ساعة الماضية بلغ
 5583م ـس ـحــة ،لـيـبـلــغ مـجـمــوع
الفحوصات منذ بداية الجائحة
ً
ً
حتى اآلن مليونا و 62ألفا و76
ً
ً
فـحـصــا مـخـبــريــا ،وبــذلــك تبلغ
نـسـبــة اإلص ــاب ــات ال ـجــديــدة من
المسحات  7.2في المئة.
وجـ ــددت «ال ـص ـحــة» دعــوتـهــا
المواطنين والمقيمين لمداومة
األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب
م ـخ ــال ـط ــة اآلخـ ــريـ ــن والـ ـح ــرص
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
التباعد البدني ،موصية بزيارة
حساباتها الرسمية والجهات
الرسمية في الدولة لالطالع على
االرشادات والتوصيات ،وكل ما

بثينة المضف

من شأنه المساهمة في احتواء
انتشار الفيروس.
مــن جانب آخــر ،أكــدت وكيلة
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــا عـ ــدة
ل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة د.
بثينة المضف أن الـتـهــاون في
اتـ ـب ــاع االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
ينعكس سلبا على ارتفاع معدل

انتشار «كوفيد  »19وزيادة عدد
الحاالت.
وقالت المضف ،في تصريح
صـحــافــي عـلــى هــامــش الحملة
الـتــوعــويــة ال ـتــي تنظمها إدارة
تـعــزيــز ال ـص ـحــة ،بــال ـت ـعــاون مع
إدارة منع العدوى ،حول ضرورة
التقيد بــاالشـتــراطــات الصحية
لـمـكــافـحــة «ك ــورون ــا» ،إن وزارة
الـ ـصـ ـح ــة وضـ ـع ــت اشـ ـت ــراط ــات
وإرشـ ـ ــادات عــامــة وقــائـيــة لحث
ال ـع ــام ـل ـي ــن ع ـل ــى االل ـ ـت ـ ــزام بـهــا
للوقاية من الفيروس.
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أجـ ـ ــرى
الفريق المتنقل ،التابع لخدمات
الصحة العامة بمنطقة العاصمة
الصحية ،وبالتنسيق مع وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،حـمـلــة
ل ـت ـط ـع ـيــم األمـ ـ ـ ــراض الـتـنـفـسـيــة
ال ـش ـتــويــة لـ ـن ــزالء دور الــرعــايــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي إط ـ ـ ــار سـبــل
مكافحة وزارة الصحة لألمراض
الموسمية.

العقيل تحيل انقطاع «كهرباء الرعاية» للتحقيق

ً
أكدت ضرورة التعاون دوليا لمنع العنف ضد المرأة
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزيرة
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة ،وزي ــرة
الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
م ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،أع ـ ـط ـ ــت
تــوج ـي ـهــات ـهــا ب ــإح ــال ــة واق ـع ــة
انقطاع التيار الكهربائي عن
ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدور اإليـ ــوائ ـ ـيـ ــة فــي
مجمع دور الرعاية االجتماعية
إل ــى الـتـحـقـيــق ،لـلــوقــوف على
مــابـســاتـهــا ،ومـعــرفــة مكامن
التقصير والمتسبب في ذلك،
ً
فضال عن معرفة السبب وراء
ع ــدم ت ـمــديــد ع ـق ــود الـصـيــانــة
األرب ـعــة الـخــاصــة بالتكييف،
والكهرباء ،والمدني ،واإلطفاء.
ً
ووفـقــا لمصادر «الـشــؤون»
فإنه عقب حدوث الواقعة ،التي
ان ـف ــردت «ال ـج ــري ــدة» بتسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ـي ـه ــا ،فـ ــي ع ــدده ــا
ال ـصــادر بـتــاريــخ  15الـجــاري،
أع ـ ـ ـ ّـد وكـ ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون

ً
ً
تقريرا مفصال بها ورفعه إلى
الوزيرة العقيل ،التي بدورها
ّ
وجهت بإحالة الواقعة برمتها
إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ل ـم ـح ــاس ـب ــة
الـ ـمـ ـق ـ ّـص ــري ــن وال ـم ـت ـس ـب ـب ـيــن
ف ــي حــدوث ـهــا وم ـنــع ت ـكــرارهــا
ً
مـسـتـقـبــا ،السـيـمــا فــي ال ــدور
اإليــوائـيــة الـتــي تـخــدم شرائح
خاصة من معاقين ومسنين،
وأبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ح ـ ـضـ ــانـ ــة ع ــائـ ـلـ ـي ــة،
وأحداث.
وش ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر عـلــى
أن العقيل تــولــي ن ــزالء ال ــدور
اإليــوائ ـيــة أهـمـيــة بــالـغــة ،ولــن
تـ ـسـ ـم ــح بـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرار م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ال ـم ـش ـكــات ،كـمــا ّ
وج ـه ــت إلــى
ض ــرورة إيـجــاد حلول جذرية
عاجلة ألي مشكلة من شأنها
عرقلة العمل داخل دور الرعاية
أو اإلضرار بمصلحة نزالئه.
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
ً
أصــدرت ق ــرارا بــإعــادة تشكيل
لـجـنــة مـتــابـعــة تـنـفـيــذ أع ـمــال

عقود الصيانة والتشغيل في
دور الــرعــايــة ،لتكون برئاسة
ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة لقطاع
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة،
وع ـ ـضـ ــويـ ــة م ـ ــدي ـ ــري إدارتـ ـ ـ ــي
خدمات دور الرعاية في الهيئة
وال ـخــدمــات الـعــامــة ب ــال ــوزارة،
ومجموعة موظفين من ذوي
المهن المتخصصة.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــدت
الـ ـعـ ـقـ ـي ــل ض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـع ــاون
الـ ـ ــدولـ ـ ــي واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ودون
اإلقليمي لبناء ق ــدرات الــدول
والـمـجـتـمـعــات لـلـتـصــدي لكل
أش ـ ـكـ ــال ال ـع ـن ــف ضـ ــد الـ ـم ــرأة
ومنعه.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح ل ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
ال ـي ــوم ال ــدول ــي لـلـقـضــاء على
العنف ضد الـمــرأة ،إن العنف
ضـ ــد الـ ـنـ ـس ــاء وال ـف ـت ـي ــات هــو
أحـ ــد أك ـث ــر ان ـت ـه ــاك ــات حـقــوق

مريم العقيل

ً
ً
اإلن ـســان انـتـشــارا واسـتـمــرارا
ً
وت ــدم ـي ــرا ف ــي ال ـعــالــم ،مــؤكــدة
ض ــرورة تكاتف العالم أجمع
لــوضــع ب ــرام ــج وقــائ ـيــة وســن
التشريعات الالزمة للتصدي
للتمييز الممارس ضد المرأة
في بعض المجتمعات.

فـ ــي االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـس ــري ــري ــة
وال ـج ــوان ــب الـتـنـظـيـمـيــة على
حد سواء.

الوزير الصباح يكرم إدارة الجودة واالعتماد

آمن وفعال
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ـق ـ ّـدم الــرئـيــس
التنفيذي لــأعـمــال وال ـشــؤون
التجارية لــدى «بايو إن تيك»،
شون ماريت ،بالشكر للحكومة
الكويتية على دعمها وثقتها
ب ـق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ل ـقــاح
نعتقد أنــه قــادر على مجابهة
هذا التهديد الوبائي العالمي».
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــاريـ ـ ــت أن ال ـ ـهـ ــدف
يتمحور حــول توفير إمــدادات
عــالـمـيــة م ــن ل ـقــاح آم ــن وفـعــال
ضد مرض «كوفيد  »19 -لكثير
من الناس حــول العالم بأقرب
وقت ممكن.
يذكر أن «فــايــزر» و«بــايــو إن
تيك» بدأتا إجــراء ات الحصول
على الموافقات التنظيمية في
نــوفـمـبــر ال ـج ــاري ،ويـتــوقــع أن
تقوما بتصنيع ما قد يصل إلى
 1.3مليار جرعة على مستوى
العالم بحلول نهاية عام .2021

نشكر الحكومة
الكويتية على
دعمها وثقتها
بقدرتنا على
تطوير اللقاح

«بايو إن تيك»

وزير الصحة يكرم العرادي
ّ
كرم وزير الصحة د .باسل الصباح الدكتورة
لـمـيــاء ال ـع ــرادي مــن إدارة ال ـجــودة واالعـتـمــاد
الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة بـمـنــاسـبــة ح ـصــول إدارت ـهــا
على شـهــادة الـمـبــادرة الذهبية  -فئة القيادة
والحوكمة.
وأعـلـنــت وزارة الـصـحــة ،فــي بـيــان ،أن هذه
الشهادة تأتي من اتحاد المستشفيات العربية
الـ ــذي أط ـل ــق ال ـم ـب ــادرة الــذه ـب ـيــة ل ـب ـنــاء الـثـقــة
بالقطاع الصحي ولتقدير جهود وإج ــراء ات
اس ـت ـجــابــة ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـح ـيــة لـمــواجـهــة
جــائ ـحــة «ك ــوف ـي ــد ،»19 -ح ـيــث حـصـلــت إدارة

الجودة واالعتماد على هذه الجائزة في مجال
القيادة والحوكمة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن حـفــل الـتـكــريــم ال ــذي أقيم
فــي دي ــوان عــام ال ــوزارة حضره وكيل ال ــوزارة
د .مصطفى رضــا والوكيل المساعد لشؤون
التخطيط والجودة د .محمد الخشتي ومدير
إدارة ال ـج ــودة واالع ـت ـم ــاد د .ط ــال الـفـضــالــة
ومــديــر إدارة ال ـعــاقــات الـصـحـيــة الــدول ـيــة د.
رحاب الوطيان.

٤
محليات
ّ
ّ
«اتحاد الجمعيات» يخاطب «الشؤون» للتنازل عن حصته بـ «الدرة»
ةديرجلا

•
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• تبلغ  1.8مليون دينار بنسبة  %60من رأسمال الشركة المقدر بـ  3ماليين
• فشلت في إيجاد أسواق جديدة وسد نقص العمالة وخفض تكاليف استقدامها
جورج عاطف

ً
ّ
تلقت ًوزارة الشؤون خطابا
رسميا من اتحاد الجمعيات
التعاونية يطلب فيه التنازل
عن ّ
حصته في أسهم شركة
الدرة الستقدام العمالة
المنزلية بعد  3سنوات على
تأسيسها.

ع ـقــب م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن  3س ـنــوات
على تأسيس شركة ّ
الد رة الستقدام
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،الـتــي فـشـلــت في
تحقيق الهدف المرجو منها سواء
ب ـتــوس ـيــع دائـ ـ ــرة الـ ـ ــدول ال ـم ـص ـ ّـدرة
لهذه العمالة وإيجاد أسواق جديدة
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـح ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـح ــدودة،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ف ـش ـل ـهــا فـ ــي سـ ــد نـقــص
أعـ ـ ــدادهـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــديـ ــد ال ـ ـ ــذي ي ـعــان ـيــه
ً
ا لـســوق حاليا  ،أو خفض التكاليف
الخاصة باستقدامها واستخدامها،
علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة بـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـم ّـشــروعــات الــوطـنـيــة الـتـعــاونـيــة،
ً
ً
ً
ت ـل ــق ــت أخ ـ ـيـ ــرا خ ـط ــاب ــا رس ـم ـي ــا مــن
اتحاد الجمعيات التعاونية يطلب
فـيــه ال ـت ـنــازل عــن حـ ّـصـتــه فــي أسـهــم
الشركة.
وأو ض ـ ـحـ ــت ا لـ ـمـ ـص ــادر أن نـسـبــة
االتـحــاد فــي "ال ــدرة" تعد األكـبــر من
بـيــن أسـهــم الـجـهــات األرب ــع األخــرى
التي تشكل ،باإلضافة إلى "االتحاد"،
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة و هـ ـ ـ ــي ،م ــؤ س ـس ــة
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،والـهـيـئــة
الـعــامــة لـشــؤون الـقـصــر ،والـخـطــوط
ا لـ ـج ــو ي ــة ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة أو ا لـ ـش ــر ك ــات
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا ،وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار.
وأ ك ــدت أن مــوا فـقــة مـجـلــس إدارة
االتـ ـح ــاد ع ـلــى ال ـت ـن ــازل ع ــن حـ ّـصـتــه

فــي ا لـشــر كــة ،وا ل ــذي سيترتب عليه
انسحابه من مجلس إدار تـهــا دليل
ص ـ ــارخ ع ـل ــى ال ـف ـش ــل الـ ــذريـ ــع ال ــذي
وصـلــت إلـيــه ال ـشــركــة ،م ـشــددة على
أن استمرار االتحاد في عضويتها
يـكـ ّـبــده خـســائــر إضــافـيــة إلــى جانب
ً
الخسائر الفعلية الحاصلة حاليا ،
وا لـ ـت ــي أ ص ــا ب ــت ق ـي ـمــة رأس ا ل ـم ــال،
بسبب سوء اإلدارة وغياب الرؤية،
والفشل في تشغيل الشركة ،فضال
عــن الـصــراعــات الـقــائـمــة يـبــن بعض
األطراف على اختطاف الرئاسة.

 3ماليين دينار
وقالت إن "رأ سـمــال الشركة يبلغ
 3مــايـيــن دي ـنــار ،مــودعــة ل ــدى بنك
ور بــة ،حيث يستحوذ االتحاد على
 60في المئة منها ،أي ما يعادل 1.8
مليون دينار" ،الفتة إلى أن القانون
( )2015 /69ا ل ـص ــادر ب ـشــأن إ ن ـشــاء
ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة م ـق ـف ـلــة الس ـت ـق ــدام
وتـشـغـيــل الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،قضى
ب ــأن تـخـصــص األ س ـهــم عـلــى النحو
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــا لـ ـ ــي 60 :فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ال ت ـ ـحـ ــاد
الـجـمـعـيــات ،و 40فــي الـمـئــة مــوزعــة
على الجهات األربع األخرى ،بواقع
 10في المئة لكل منها.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ُج ـ ـم ـ ـلـ ـ ّـة األ س ـ ـ ـبـ ـ ــاب،
الـ ـس ــال ــف ذكـ ــرهـ ــا ،ح ــض ــت الـ ـس ــواد

األعظم من المواطنين على المطالبة
بإلغاء الشركة ،التي ّ
خيبت آمالهم
وفشلت في تحقيق وعودها بتوفير
العمالة المنزلية وتقليص تكاليف
ً
ا سـتـقــدا مـهــا إ لــى  400د ي ـنــار ،فضال
عن ضعف تعاقداتها الخارجية التي
بلغت ،قبل أز مــة جائحة " كــورو نــا"،
ً
ً
م ــن  10إ لـ ــى  15ط ـل ـب ــا ش ـه ــر ي ــا فــي
ال ـم ـقــابــل اس ـت ـقــدام م ـكــاتــب الـعـمــالــة
المنزلية الخاصة مئات الطلبات.

زيادة رسوم التعاميم
فــي مــوضــوع آخ ــر ،واف ــق "ات ـحــاد
الجمعيات" على مقترح زيادة رسوم
طلب الحصول على تعاميم األسعار
ّ
تحصل من الشركات ،من خالل
التي
الـبــوابــة االلـكـتــرونـيــة لــاتـحــاد ،مما
يساهم في زيادة ايرادات االتحاد.
ً
ووفقا للمقترح فإنه سيتم زيادة
قـيـمــة ط ـلــب ال ـح ـصــول ع ـلــى تـعـمـيــم
أ ص ـ ـنـ ــاف جـ ــد يـ ــدة أو ت ـك ـم ـي ـل ـيــة أو
تحديث بيانات من  6إلى  8دنانير،
ً
فضال عن زيادة قيمة طلب الحصول
عـلــى تعميم ز ي ــادة سـعــر أو تثبيت
سعر من  7إلى  10دنانير.

الحربي :نعتز بفوز طلبتنا في «جائزة حمدان»

الحربي خالل تكريم الفائزين أمس
أ عــرب وز يــر التربية وز يــر التعليم العالي
د .سعود الحربي ،عن سعادته واعتزازه لما
حققه أبناء الكويت من أربعة مراكز متقدمة
في جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي
المتميز في الدورة الثانية والعشرين.
جــاء ذلــك خــال اسـتـقـبــالــه وتـكــريـمــه أمــس
ف ــي مـكـتـبــه ل ـل ـفــائــزيــن ب ــال ـج ــائ ــزة ،ح ـيــث فــاز
الطالب عبدالوهاب الرفاعي من فئة الطالب،
وفازت الطالبة فرح المطوع من فئة الطالبة،
ومن فئة المعلم المتميز فازت المعلمة هبة
سالمين ،وفازت مدير مدرسة ماريا القبطية

م ـنــال ا ل ـم ـط ـيــري م ــن ف ـئــة اإلدارة ا لـمــدر سـيــة
المتميزة.
وق ــد ت ـم ـنــى ال ـح ــرب ــي "ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
والرفعة لوطننا الغالي الكويت".
حضر التكريم وكيل وزارة التربية باإلنابة
الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة
فيصل المقصيد ،والمنسق ا لـعــام للجائزة
ا لـمــد يــر ا ل ـعــام لمنطقة األ ح ـمــدي التعليمية
مـنـصــور الــديـحــانــي ،والـمــوجــه الـفـنــي لـمــادة
اال جـتـمــا عـيــات ر ئـيــس فــر يــق ا لـعـمــل المتميز
ومساعد منسق الجائزة حمد البحوه.

«األرصاد» :موجة أمطار
تستمر حتى األحد المقبل
تــوقـعــت إدارة األرص ــاد الـجــويــة اسـتـمــرار حــالــة عــدم
اال سـتـقــرار فــي الطقس واأل م ـطــار على فـتــرات متفاوتة،
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم ح ـتــى األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى أن يـبــدأ
التحسن التدريجي في الطقس من صباح االثنين المقبل.
وقـ ــال م ــراق ــب ال ـت ـن ـب ــؤات ف ــي "األرصـ ـ ـ ــاد" ع ـبــدال ـعــزيــز
ا لـقــراوي ل ـ " كــو نــا" ،أ مــس ،إن خــرا ئــط الطقس تشير إلى
تقدم منخفض ا لـســودان الموسمي على سطح األرض
ال ــذي يـمــد ال ـب ــاد بـكـتـلــة هــوائ ـيــة داف ـئ ــة ورط ـب ــة اب ـتــداء
ً
مــن مـســاء ا لـيــوم مــن جهة ا لـغــرب تــدر يـجـيــا نحو البالد
يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا
مصحوبا بكتلة هوائية باردة.
وأضـ ــاف الـ ـق ــراوي أن ذل ــك ي ــؤدي إل ــى حــالــة م ــن عــدم
االستقرار بالطقس ابتداء من ظهر اليوم حتى مساء يوم
األحد المقبل ،ومن المتوقع أن تتكون الغيوم المنخفضة
والمتوسطة تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار
متفرقة تـكــون ر عــد يــة أ حـيــا نــا ومتفاوتة ا لـشــدة مــا بين
الخفيفة والمتوسطة.
وتوقع أن تكون األمطار غزيرة في بعض المناطق مع
رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح
ما بين  20و 60كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع
الموج إلى أكثر من سبع أقدام.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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٥
«الخامسة» ...منطقة فهد األحمد تسجل  %141زيادة في ناخبيها

ً
علي صباح السالم وجابر العلي ومبارك الكبير أكثر المناطق تسجيال للقيود في الدائرة
علي الصنيدح

من خالل صفحة «أمة
 ،»2020تنشر «الجريدة» ،على
عدة حلقات ،قراءة تحليلية
في سجالت انتخابات مجلس
األمة للفصل التشريعي
السادس عشر.

الصباحية تتجاوز
صباح السالم
في عدد الناخبين

شـ ـه ــدت ال ـ ــدائ ـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة
الخامسة زيادة في عدد ناخبيها
فــي سـجــات أمــة  ،2020إذ تظهر
كـ ـ ـش ـ ــوف الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
تسجيلها  30710ناخبين على
عــدد من مناطقها ال ـ  ،24ليصبح
إجمالي عــدد ناخبيها ،166222
وتكون بذلك أعلى دائرة من حيث
تسجيل زيادة الناخبين ،واألكبر
من حيث إجمالي عــدد الناخبين
في الدوائر الخمس ،والبالغ عددهم
 567694ناخبا.
ويظهر تحليل بيانات الدائرة
من ناحية توزيع الناخبين على
م ـن ــاط ـق ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك مـ ـق ــارن ــة بـيــن
الـسـجــات االنـتـخــابـيــة فــي 2016
و ،2020أن ا ل ـم ـن ــا ط ــق ا ل ـخ ـمــس
األول ـ ــى ف ــي ع ــدد نــاخـبــي ال ــدائ ــرة
تشكل  49.8في المئة من إجمالي
ً
المقيدين فيها ،بعدد  82772قيدا
انتخابيا ،وأظـهــرت السجالت أن
زيادات ناخبي الدائرة أتت في 23
منطقة ،بينما المنطقة التي شهدت
انخفاضا هي منطقة الــزور التي
تضمن ناخبين فقط ،بعد أن كانت
تضمن  3ناخبين.
وف ــي تـفـصـيــل ال ـم ـنــاطــق الـتــي
تضم أكثر عدد ناخبي في الدائرة،
تحتل منطقة الصباحية المرتبة
األول ــى بتسجيلها  20739قيدا،
مشكلة نسبة  12.5فــي المئة من

«البلدية» :إنذار واضعي إعالنات
المرشحين على المنازل
ّ
شنت بلدية محافظة مبارك الكبير حملة واسعة إلنــذار المخالفين
لالئحة اإلعــانــات فــي مناطق السكن الـخــاص ،ممن يضعون إعالنات
لمرشحي انتخابات مجلس األمــة على منازلهم ،فيما حــررت محاضر
مخالفات مباشرة على المعلنين في أمالك الدولة ،والمناطق االستثمارية
والتجارية.
وأكد مدير فرع بلدية مبارك الكبير سعد الشريكة على هامش الجولة،
أم ــس ،أن البلدية تـقــوم بجولة تفتيش لــرصــد ومخالفة الـعـقــارات في
المحافظة المخالفة لالئحة اإلعالنات بوضع إعالنات لمرشحين غير
مرخصة .وقال الشريكة إن الحملة تبدأ من ضاحية صباح السالم ،وتنتهي
ً
في منطقة أبوفطيرة السكنية ،منوها إلى أنه سيتم إنذار من يضع أي
إعالن للمرشحين على السكن الخاص أو االستثماري أو التجاري ،وتحرير
مخالفات مباشرة ،مبينا أن تعاون المواطنين مع البلدية خالل فترة اإلنذار
يجنبهم الوقوع في المخالفات.
من جانبه ،قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية
الفروانية ،ناصر الرشيدي ،إن "الجولة الميدانية التي نفذها المفتشون
في الفريق الرقابي جاءت في إطار الجوالت الميدانية التي ينفذونها في
ً
عموم مناطق المحافظة إلزالة اإلعالنات المخالفة للمرشحين" ،مؤكدا
أنها أسفرت عن إزالة  25إعالنا من على المنازل ،باإلضافة الى توجيه
عدة إنذارات.

إج ـمــالــي نــاخ ـبــي الـ ــدائـ ــرة ،وأت ــت
ضاحية صباح السالم بالمرتبة
الثانية بتسجيلها  20726ناخبا،
ّ
مشكلة نسبة  12.5فــي المئة من
إجمالي الناخبين ،في حين أتت
منطقة الــرقــة فــي المرتبة الثالثة
بتسجلها  15610ق ـيــود ،لتشكل
نسبة  9.4فــي المئة مــن إجمالي
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،ت ـل ـت ـهــا ف ــي ال ـمــرت ـبــة
ال ــراب ـع ــة ج ــاب ــر ال ـع ـلــي ب ـ ـ 14735
ّ
قيدا ،مشكلة نسبة  8.9في المئة
مــن إجـمــالــي الناخبين ،فــي حين
ّ
حلت ضاحية علي صباح السالم
(أم الهيمان) بالمرتبة الخامسة،
بتسجيلها  10963ناخبا ،وبنسبة
 6.6في المئة من إجمالي ناخبي
الدائرة.
وبينت السجالت أن المناطق
ال ـتــي سـجـلــت أع ـلــى نـسـبــة زي ــادة
فــي ع ــدد ناخبيها عـلــى الـتــوالــي:
منطقة ميناء عبدالله التي ضمت
 24ناخبا ،بعدما كان عدد ناخبيها
 ،5وبلغت نسبة زيادتها  380في
المئة ،تلتها منطقة فهد األحمد
التي  3426ناخبا ،بعدما كان عدد
نــاخـبـيـهــا  1420نــاخ ـبــا ،بنسبة
زيـ ـ ــادة  141ف ــي ال ـم ـئــة ،ومنطقة
العقيلة ضمت  1328ناخبا بعدما
ك ــان ع ــدد نــاخـبـيـهــا  675نــاخـبــا،
ب ـن ـس ـبــة زيـ ـ ـ ــادة  103فـ ــي ال ـم ـئــة،
ومنطقة الوفرة ضمت  43ناخبا،

توزيع ناخبي الدائرة بحسب المناطق

أحد المواطنين يبحث عن اسمه في الكشوف االنتخابية
بعدما كان عد ناخبيها  23ناخبا
بنسبة زيــادة  87في المئة ،تلتها
الفنيطيس التي ضمت  88ناخبا،
ب ـعــدمــا كـ ــان عـ ــدد نــاخـبـيـهــا ،52
بزيادة بلغت  69في المئة.
أمــا في تفصيل أكثر المناطق
الـ ـت ــي شـ ـه ــدت أعـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة فــي
ت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــود االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
بـيــن مـنــاطــق ال ــدائ ــرة ،فـتــأتــي في
ص ــدارة قائمة المناطق الخمس
األولى منطقة علي صباح السالم
ً
بتسجيلها  4446قـيــدا ،ثــم جابر

العلي في المرتبة الثانية بـ 2808
ق ـ ـيـ ــود ،ت ـت ـب ـع ـهــا م ـن ـط ـقــة م ـب ــارك
ً
الكبير ثالثة بـ  2527قيدا ،وتحتل
منطقة الصباحية المرتبة الرابعة
ً
ب ـت ـس ـج ـي ـل ـهــا  2295قـ ـ ـي ـ ــدا ،وف ــي
الـمــرتـبــة الـخــامـســة تــأتــي منطقة
ً
الـقـصــور بتسجيلها  2023قـيــدا
انتخابيا.
وأبــرز ما أظهرت المقارنة بين
سجالت الناخبين بين عامي 2016
و ،2020من ّ
تغير في مراكز عدد من
المناطق من حيث أعداد الناخبين،

ت ـ ـقـ ـ ّـدم م ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ــاح ـي ــة ال ــى
المرتبة األولى ،وتراجعت منطقة
صباح السالم الى المرتبة الثانية،
ّ
وتقدمت منطقة علي صباح السالم
الى المرتبة الخامسة ،بعد أن كانت
في المرتبة الثامنة.
أما المناطق التي شهدت أقل
أع ـ ــداد م ــن الـنــاخـبـيــن ،فـجــاءت
عـلــى الـتــوالــي :ال ــزرو بناخبين
ً
فقط ،وميناء عبدالله بـ  24قيدا،
ً
والوفرة بـ  43قيدا ،والفنيطيس
ً
ً
 88قيدا ،والمسيلة  161قيدا.
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«اإلعالم» 105 :مرشحين استفادوا من تسجيل البرامج االنتخابية

اختتمت أمس بعد  10أيام من العمل المتواصل على فترتين
•

محمد راشد

اختتمت وزارة اإلعالم ،مساء أمس،
مـ ـب ــادرتـ ـه ــا ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي اس ـت ـق ـبــال
مــرشـحــي مـجـلــس األم ــة الــراغـبـيــن في
ت ـس ـج ـيــل ب ــرام ـج ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
ال ـ ـ ــوزارة لـبـثـهــا ف ــي إذاع ـ ــة وتـلـفــزيــون
الكويت ،والتي أطلقتها في  14الجاري،
انطالقا من دورها المسؤول في خدمة
القضايا الوطنية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"
إن  105مرشحين اسـتـفــادوا مــن هذه
الـمـبــادرة الـتــي كررتها ال ــوزارة للمرة
الثالثة في االنتخابات البرلمانية على
م ــدى ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ال ـتــي جــرت
فيها هذه االنتخابات ،مشيرة إلى أن
قيادات الــوزارة حرصت على تسخير

جـمـيــع اإل م ـكــا نــات لتسهيل استقبال
وتسجيل المرشحين من جميع الدوائر
لتوصيل رسائلهم إ لــى ناخبيهم ،إذ
ت ــم تـخـصـيــص م ـس ــرح ح ـمــد ال ــروم ــي
بالوزارة ،لتصوير (البرومو) الخاص
بكل مرشح ،كما تم توفير طواقم فنية
وه ـنــدس ـيــة وإداري ـ ـ ــة لـمـتــابـعــة عملية
التسجيل ،ب ــدء ا مــن وص ــول المرشح
وحتى مغادرته مبنى الوزارة.
وأضــافــت أن هــذه الـمـبــادرة حظيت
بــاهـتـمــام ومـتــابـعــة ق ـيــاديــي ال ـ ــوزارة،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا خ ـ ـطـ ــوة م ـه ـم ــة ت ــوض ــح
مـ ــدى حـ ــرص ال ـم ـس ــؤول ـي ــن بـ ــالـ ــوزارة
عـلــى ات ـخ ــاذ ك ــل م ــا م ــن شــأنــه إنـجــاح
انتخابات مجلس األمة ،ودعم المسيرة
الديمقراطية فــي الـبــاد ،الفتة إلــى أن
الوزارة استقبلت المرشحين على مدى

 10أيام متتالية على فترتين صباحية
وم ـســائ ـيــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد إع ــان ـه ــا فتح
المجال أمام المرشحين لتقديم وطرح
رؤاه ـ ــم وبــرام ـج ـهــم االن ـت ـخــاب ـيــة أم ــام
الناخبين دون مقابل مادي.
وأشادت المصادر بالدور الذي بذله
القائمون على هذه المبادرة ،والجهود
التي قاموا بها خالل األيام الماضية،
خـصــوصــا ق ـطــاع ش ــؤون الـتـلـفــزيــون،
وقطاع األخـبــار والبرامج السياسية،
وقطاع الـشــؤون الهندسية ،واإلذاع ــة،
إضافة إلى الجهود الكبيرة من مدير
وموظفي إدارة األمن والسالمة ،وكذلك
إدارة العالقات العامة بالوزارة ،مؤكدة
ان تضافر هذه الجهود أظهر المبادرة
بالشكل المناسب ال ــذي يــؤكــد نجاح
سياسة الوزارة الرامية إلى المشاركة

«التربية» :تجهيز 107
مدارس لالنتخابات
النجار :مديروها موجودون يوم التصويت ألي طارئ

•

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية ،يوسف
النجار ،أنه "منذ بداية صدور مرسوم الدعوة النتخابات مجلس
األمــة ،شكلت وزارة التربية لجنة عليا ولجانا فرعية لتوفير
االحتياجات المطلوبة للعملية اإلنتخابية".
وأوضح النجار ،في تصريح ،أنه "تم اختيار  5مدارس للجان
الرئيسية و 102مدرسة لعملية االنتخاب التي ستتم في الخامس
من الشهر المقبل" ،مشيرا إلى أن "التنسيق جار مع وزارة العدل
وال ـج ـهــات المعنية بـشـكــل يــومــي بتجهيز ال ـم ــدارس وتــوفـيــر
االحتياجات المطلوبة لهم ومواجهة أي عطل في المدارس لتكون
جاهزة في يوم االنتخاب".
وتــابــع" :كـمــا سـيــوجــد فــي يــوم االن ـتـخــاب ،مــديــرو ال ـمــدارس
والشؤون الهندسية ومدير ومراقبو الخدمات العامة ،وذلك ألي
ظــرف طــارئ بالمدارس ،وسيتم تسخير جميع موظفي وزارة
التربية ومسؤوليها لهذا اليوم" ،موضحا أنه "تم االتفاق مع
بلدية الكويت لتنظيف الساحات الخارجية للمدارس بعد يوم
االنتخابات لتكون جاهزة لدوام العاملين بها بعد االنتخابات".

«نزاهة» تنظم دورة لمتطوعي
«الشفافية» عن االنتخابات
أعلنت الهیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تنظیم دورة
تدریب لمتطوعي جمعیة الشفافیة ،البالغ عددهم  ،180اليوم
وغدا ،تزامنا مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة
انتخابات مجلس األمة .2020
وقــالــت "ن ــزاه ــة" ،فــي بـیــان أم ــس ،إن ال ــدورة تــأتــي عقب قــرار
مجلس الــوزراء مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة
االنتخابات ،ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة
المجتمعیة ومـ ــؤازرة الـمــؤسـســات الحكومیة فــي أداء دورهــا
الرقابي ،مبينة أن الدورة تستهدف بناء قدرات المشاركین في
مجال ثقافة الشفافیة االنتخابیة والمسؤولیة المجتمعیة ،في
إطار جهود مكافحة الفساد وترسیخ مبادئ النزاهة والشفافیة
في الممارسات االنتخابیة.
وأشارت إلى أن الدورة تهدف أیضا إلى تسلیط الضوء على
سلوك المراقب االنتخابي ،وقانون االنتخاب الكویتي ،إضافة
إلى شفافیة النظام الدیمقراطي ومكافحة الفساد والوقایة منه،
بمشاركة ممثلین عــن "نــزاهــة" وعــن جمعیة الشفافیة ووزارة
الداخلیة والمختصین من األكادیمیین.

جهود كبيرة بذلتها فرق متابعة تسجيل المرشحين
الـ ـف ــاعـ ـل ــة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
والمناسبات الوطنية ،ومنها انتخابات
مجلس الوطنية.
ي ــذك ــر أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـ ـ ـ ّ
ـزود ال ـمــرشــح
بعد االنتهاء من تسجيل كلمته التي

تتضمن برنامجه االنتخابي ،بنسخة
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ "سـ ـ ــي دي" ،حـ ـت ــى يـسـتـطـيــع
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ــه وبـ ـث ــه ع ـل ــى وس ــائ ــل
الـتــواصــل االجتماعي أو فــي القنوات
الفضائية األخرى.
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محليات
الفارس تدشن المنصة اإللكترونية الستالم شهادة «لمن يهمه األمر»
ةديرجلا
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● «أكبر عملية تسلم مشروع إسكاني في تاريخ الكويت تستفيد منه  28288أسرة»
● الرويح :رسائل نصية للمستفيدين إلصدار الشهادات
يوسف العبدالله

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـغ ـ ــال
الـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلسـ ـك ــان د .رنـ ــا الـ ـف ــارس بــدء
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية أمــس إطــاق المنصة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـخــاصــة بحجز
ال ـمــواع ـيــد www.pahw.gov.
 ،kwلـيـبــدأ الـمــواطـنــون تقديم

طلبات استالم الكتب الرسمية
الخاصة بشهادات «لمن يهمه
األمـ ـ ـ ــر» مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،ل ـبــدء
إجراءات استخراج أوامر البناء
في مشروعي المطالع وجنوب
عبدالله المبارك.
ووص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارس ،ف ــي
ت ـص ــري ــح لـ ـه ــا ،ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة

ب ــأكـ ـب ــر ع ـم ـل ـي ــة تـ ـسـ ـل ــم ألك ـب ــر
مـ ـش ــروع إس ـك ــان ــي ف ــي ت ــاري ــخ
الكويت ،والمتمثل في مشروع
مدينة المطالع السكنية ،والذي
سيستفيد مـنــه  28288أ س ــرة
كويتية ،والمشيد على مساحة
 102كيلومتر مربع ،عالوة على
بــدء إجـ ــراء ات تسليم القسائم

الـسـكـنـيــة ف ــي م ـش ــروع جـنــوب
عبدالله المبارك.
وأك ــدت أنــه وللوفاء بالوعد
الذي قطعته على نفسها وبدعم
س ـمــو رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
الشيخ صباح الخالد والوزراء
وأعضاء مجلس األمة وجهود
وزراء اإل س ـ ـ ـكـ ـ ــان ا ل ـس ــا ب ـق ـي ــن

وك ــل الـعــامـلـيــن فــي «السكنية»
بمختلف قطاعاتها ،وبحرص
لـ ـ ـج ـ ــان األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـت ـط ــوع ـي ــة
ال ـ ــذي ـ ــن ال ـت ـق ـت ـه ــم واس ـت ـم ـع ــت
لمالحظاتهم ،تحقق حلم مدينة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ،وسـ ـتـ ـك ــون عـمـلـيــة
بــدء إج ــراء ات اسـتــام القسائم
السكنية سلسة ومنظمة ،ومن

نموذج «المدارس المستقبلية» يفوز بذهبية «وان»
أعـلـنــت الـمــؤسـســة الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية،
أمس ،فوز النموذج المعماري التقدمي للمدارس
الـحـكــومـيــة فــي ال ـب ــاد ،وه ــو ن ـمــوذج «ال ـم ــدارس
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،بـ ـج ــائ ــزة «أف ـض ــل
المشاريع التعليمية المستقبلية لعام  »2020على
المستوى العالمي ،حيث احتل المركز األول ضمن
هذه الفئة ،وحاز اللقب الذهبي ،الذي منحته لجنة
تقييم «أخـبــار الـعـمــارة العالمية -وان» (World
 )Architecture News: WANض ـمــن بــر نــا مــج
جــوائــزهــا العالمي الـتــي تنظمه كــل عــام ألنجح
التصاميم حول العالم.
وق ـ ــد ط ـ ــور ال ـم ـك ـت ــب الـ ـع ــرب ــي ل ــاس ـت ـش ــارات
ال ـه ـنــدس ـيــة ( )Paceال ـت ـص ـم ـيــم ال ـف ــائ ــز بــالـلـقــب
ً
الذهبي ،وهو التصميم الذي فاز أيضا بالمسابقة
ال ـم ـع ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ط ــرح ـت ـه ــا ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام
الماضي ،حيث جاء تصميم المكتب العربي في
المركز األول ليفوز بالمسابقة ،ويقدم مفهوما
تصميميا حديثا ومبتكرا يرتكز على مبادئ
التعليم التجريبي ،مع تطوير المهارات الطالبية
باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وبهذه المناسبة ،قال نائب المدير العام لقطاع
التخطيط والتصميم في السكنية ،ناصر خريبط،
فــي تصريح لــه «بعد ترشيح نـمــوذج «الـمــدارس
المستقبلية فــي الـكــويــت» للقب «م ـشــروع العام

أحد نماذج المدارس المستقبلية
للتعليم المستقبلي  »2020من لجنة وان العالمية
ً
ال ـمــرمــوقــة ،فــإنــه ح ـقــا يـسـعــدنــا تـتــويــج الـكــويــت
ً
مجددا على الساحة العالمية بالجائزة الذهبية
ولـقــب أفـضــل تصميم مــن بين أفـضــل المشاريع
الكبيرة التي فازت حول العالم».
وأع ــرب الــرئـيــس التنفيذي للمكتب الـعــربــي،
ال ـم ـه ـنــدس طـ ــارق ش ـع ـيــب ،ع ــن ف ـخــره واع ـت ــزازه

«العدل» تدشن الموقع اإللكتروني
الجديد لـ «الدراسات القضائية»
أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
بــاســم وزارة الـعــدل مــديــر إدارة
اإلعالم والعالقات العامة ،عيسى
البشر ،أن الوزارة دشنت الموقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـج ــدي ــد لـمـعـهــد
ال ـكــويــت ل ـلــدراســات القضائية
والقانونية.
وأوضح البشر أن هذا الموقع
الجديد يأتي بعد عدة تعديالت
ت ـمــت لـتـتـمــاشــى وت ـت ــواف ــق مع
المعطيات الحديثة في المجال
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،ل ــاط ــاع عـلــى
مضامينه وأخباره.
وي ـح ـت ــوي ال ـم ــوق ــع ال ـجــديــد
على أخبار ودراسات وإصدارات
ال ـم ـع ـهــد ،إض ــاف ــة إل ــى أنشطته
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الـمـحـلــي واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي،
لـيـكــون بــذلــك ج ـســرا لـلـتــواصــل
مـ ــا ب ـي ــن ال ـم ـع ـه ــد وال ـبــاح ـث ـيــن
وال ـ ـ ـ ــدارسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن والـ ـمـ ـهـ ـتـ ـمـ ـي ــن
بالمجالين القانوني والقضائي،

بفوز الكويت باللقب ،لكونه االستشاري الكويتي
المصمم للمشروع الــذي استطاع أن يصل إلى
ً
ً
العالمية ويحقق نجاحا ب ــارزا على المستوى
الــدولــي بين أكبر المكاتب المعمارية العالمية،
وضمن مجموعة من أبرز المشاريع الدولية التي
رشحت وفازت بألقاب الفئات األخرى من الجوائز.
وأكـ ــد أن تـصـمـيــم الـمـكـتــب ال ـعــربــي لـنـمــوذج

ال ـم ــدارس المستقبلية نـجــح فــي تـقــديــم مفهوم
جــديــد ونـهــج م ــرن يشجع ال ـطــاب والـمــدرسـيــن
ّ
عـلــى االل ـت ـقــاء وال ـت ـعــلــم واإلبـ ـ ــداع ف ــي الـســاحــات
الخارجية ضمن بيئة مفتوحة وآ مـنــة وشاملة
ً
ً
المعالم ،كما أنها معالجة مناخيا وبيئيا ،إضافة
إلى أنها مستدامة في بنائها وشاملة للتغييرات
المستقبلية.

خــال زيــارة واحــدة للمؤسسة
ب ـع ــد بـ ــدء إج ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ــام
من خالل المنصة اإللكترونية
ال ـتــي ت ــم إطــاق ـهــا ،وسيتمكن
المواطنون بعدها من استخراج
شهادات «لمن يهمه األمر».

رسائل نصية
ب ـ ــدوره ،أوض ــح مــديــر إدارة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة وال ـن ــاط ــق
الـ ــرس ـ ـمـ ــي بـ ــاسـ ــم ال ـم ــؤس ـس ــة
ع ـم ــر الـ ــرويـ ــح أن ال ـمــواط ـن ـيــن
المخصص لهم قسائم سكنية
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ض ـمــن
ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ل ـل ـضــواحــي
 ،N8-N9-N10-N11و م ـشــروع
جنوب عبدالله المبارك ،الذين
قاموا بتحديث أرقام هواتفهم
فـ ــي نـ ـظ ــام الـ ـم ــؤسـ ـس ــة اآللـ ـ ــي،
ال ـ ــذي أع ـل ـن ـتــه «ال ـس ـك ـن ـيــة» في
وقــت سابق ،سيتلقون رسالة
نصية على أرقامهم المسجلة
فــي ن ـظــام الـمــؤسـســة ،مــع رمــز
مـ ـ ــرور م ــؤق ــت ي ـت ــم م ــن خــالــه
حـجــز مــو عــد مسبق لمراجعة
المؤسسة ،وفي الموعد المحدد
سـتـجـهــز ا ل ـمــؤ س ـســة ملفاتهم
والمستندات المطلوبة ليتمكن
ال ـمــواط ـنــون بـشـكــل فـ ــوري من
إصـ ـ ــدار شـ ـه ــادات «ل ـم ــن يهمه
األمر».
وأف ــاد الــرويــح بــأن أصحاب
القسائم سيتسلمون شهادات
لـمــن يهمه االم ــر ،وال ـتــي تأتي
ضمن متطلبات بلدية الكويت
إلصــدار تصريح البناء ،وبنك
االئـتـمــان الـكــويـتــي الستكمال
اجـ ــراء ات صــرف قــرض البناء،
إضــافــة ال ــى كــروكــي الـخــدمــات

رنا الفارس

الـ ـخ ــاص ــة بـ ـك ــل ق ـس ـي ـم ــة عـلــى
حــدة ،بعد الحجز المسبق في
الـمــوقــع االلـكـتــرونــي ،وتحديد
موعد لــزيــارة المؤسسة خالل
الفترة المسائية من  2:30حتى
 ،5:30فـ ــي م ـب ـن ــى ا ل ـمــؤ س ـســة
الــرئـيـســي بـمـنـطـقــة الـ ـ ــوزارات،
جنوب السرة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـمـ ــوا ع ـ ـيـ ــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــة
اإللكترونية فــي الـيــوم الواحد
 ،150عمال باإلجراءات الصحية
االحترازية ،تطبيقا لتوجيهات
ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ظــل
الـ ـظ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ،م ــؤك ــدا أن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة سـ ـتـ ـعـ ـل ــن الحـ ـق ــا
م ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد ح ـ ـجـ ــز ال ـ ـضـ ــواحـ ــي
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
اإلسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،واتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع ن ـفــس
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـس ــال ــف ذك ــره ــا،
مــع ض ــرورة الـتــزام المواطنين
ب ــال ـن ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـم ــول ب ـ ـهـ ــا ،مــع
اتخاذ كل اإلج ــراء ات الصحية
واالحترازية عند مراجعة مبنى
المؤسسة.

الشهاب بحثت مع «هواوي» البرنامج التدريبي لتنمية
مواهب موظفي «المواصالت»
عقدت وكيلة وزارة المواصالت المهندسة
خلود الشهاب ،في مكتبها أمس ،اجتماعا مع
شركة هواوي ،بحضور رئيس الشركة لشمال
الخليج ليام زاهو ،والمدير التنفيذي ريكو
لـيــن ،لـمــرا جـعــة ا لـبــر نــا مــج ا لـتــدر يـبــي لتنمية
الـ ـم ــواه ــب ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن ،ع ـل ــى ض ـ ــوء م ــذك ــرة
التفاهم التي تم توقيعها في سبتمبر 2019
بين الشركة والوزارة.

عيسى البشر

أحدث التكنولوجيا

خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـظـ ــروف
ال ــوب ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـف ــرض عـلــى
ال ـج ـم ـيــع ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
كأسلوب للوقاية ،وهو ما يقوي
م ـض ـمــونــه ،ويـ ـك ــرس م ـح ـتــواه،
وي ـ ـعـ ــزز اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـب ـعــة
كأسلوب لالطالع عن ُبعد.

وق ــال ــت ال ـش ـه ــاب ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
إن البرنامج التدريبي يهدف للوصول إلى
أ حــدث ا لـتـطــورات التكنولوجية ،مثل شبكة
األلياف الضوئية ،وشبكة  IPو ،IMSوالذكاء
االصطناعي (  )AIوالتقنيات الوقائية التي
مــن شأنها ز يــادة تمكين وزارة المواصالت
وم ــوظ ـف ـي ـه ــا ل ـت ـك ــون فـ ــي ط ـل ـي ـعــة الـ ـ ـ ــوزارات

ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ل ـت ـلــك ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وأي ـضــا
ناقلة لباقي ا ل ــوزارات وا لـجـهــات الحكومية
والخاصة وللمواطنين والمقيمين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـ ــى
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمـسـتـخــدمــة لـمـكــافـحــة وبــاء
ف ـيــروس ك ــورون ــا خ ــال االج ـت ـمــاع ،حـيــث تم
عرض جهاز  ،Huawei Ideahubالذي يعتبر
أداة إنتاجية للمكتب الذكي ،وعرض البيانات
والـلــوحــة البيضاء (الـسـبــورة) والـمــؤتـمــرات،
وبـيـنــت أن ال ــوزارة بـهــذه االتـفــاقـيــات تسعى
للتحول الرقمي ،من خالل تبني توفير أفضل
وأح ــدث الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة وت ـعــزيــز دوره ــا
لالرتقاء بمختلف قطاعات الوزارة ،من أجل
تحقيق اهداف رؤية الكويت .2035
وفي نهاية االجتماع تم تبادل التكريم بين
الطرفين ،حيث قدمت الشهاب كتاب شكر إلى
الشركة باسم وزارة المواصالت ،كما قدمت
شركة هواوي لوحة فنية معبرة.

الشهاب ِّ
تكرم مسؤول «هواوي»

«أمناء العمل التطوعي» يناقش
«االستراتيجية الوطنية»

جانب من االجتماع
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس أم ـ ـنـ ــاء م ــرك ــز
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي اج ـت ـم ــاع ــه
األول ،بــر ئــا ســة الشيخة أمثال
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،وح ـ ـ ـضـ ـ ــور أع ـ ـضـ ــاء
مجلس األمناء ،وهم :د .جاسم
بشارة وعبدالرحمن الفارسي
وعبدالرحمن المطيري وأ نــور
ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ود .مـ ـعـ ـص ــو م ــة
المطيري.
وقــالــت األحـمــد ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ع ـقــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،إن
مجلس األمناء ناقش المسودة
األولى لالستراتيجية الوطنية
للعمل التطوعي ،والتي يعمل
عـلــى إع ــداده ــا كـ ــوادر شبابية
وط ـن ـي ــة ،وتـ ـه ــدف إلـ ــى تـمـكـيــن
ا ل ـم ـت ـط ــوع م ــن أداء دوره فــي

خدمة المجتمع ،وتنمية الذات
في إطار علمي تراكمي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــت أن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
االستراتيجية الوطنية للعمل
ال ـت ـط ــوع ــي ب ــال ـك ــوي ــت يـعـتـمــد
ع ـلــى مـنـهـجـيــة ع ـمــل شـمــولـيــة
وت ـ ـكـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ـه ـ ــدف ت ــوح ـي ــد
الـجـهــود ،وتعظيم االسـتـفــادة،
وتنظيم العمل التطوعي.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ُتـ ـع ــد األولـ ـ ــى
مــن نــوعـهــا عـلــى مـسـتــوى دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
وس ـت ــرك ــز ع ـل ــى إشـ ـ ــراك جـمـيــع
ج ـ ـهـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة وال ـق ـط ــاع ـي ــن
األه ـل ــي وال ـخ ــاص ذات الـصـلــة
ب ــال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي لـتـنـمـيـتــه

وإك ـس ــابــه ال ـمــزيــد م ــن الـنـجــاح
وفق أطر واضحة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ف ــري ــق
صـنــاعــة االسـتــراتـيـجـيــة ،ســواء
مــن الـعــامـلـيــن فــي مــركــز العمل
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي ،أو ف ـ ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
العامة للشباب ،والتنسيق مع
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،م ـعــربــة عن
تفاؤلها بأن تعمل هذه الخطوة
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز وتـ ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل
الـتـطــوعــي فــي ال ـب ــادُ .يــذكــر أن
االج ـت ـمــاع تـضـمــن إصـ ــدار عــدة
قــرارات ،أهمها اعتماد الالئحة
الداخلية للمجلس لتنظيم عمله،
والموافقة على اختيار فيصل
الدويهيس أمينا لسر مجلس
األمناء.

سفارة السودان تثمن جهود
الهيئة الخيرية إلغاثة مواطنيها
تلقى رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية د .عبدالله المعتوق،
رسالة شكر وتقدير من سفارة السودان لدى الكويت ،ثمنت فيها الدور
اإلغاثي للهيئة في تخفيف معاناة آالف السودانيين المتضررين جراء
الفيضانات في الفترة األخيرة.
وأشارت الرسالة التي وردت من نائب وزير الخارجية ناصر الصبيح
إلى تقدير السفارة السودانية لهذا العمل اإلنساني الكبير الــذي جاء
إعـمــاال للمبادئ اإلنسانية التي أرســاهــا األمـيــر الــراحــل ،والتوجهات
السامية لسمو الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد .وأكدت البعثة السودانية ،أن المساعدات الكويتية التي قدمتها
الهيئة الخيرية لدعم ضحايا الفيضانات كان لها األثر الكبير في تخفيف
معاناة اآلالف من الشعب السوداني.

ةديرجلا
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«الجمارك» :تقديم مجمع خدمي ومركزي واحد للشركات
ّ
الجالوي دشن خدمة جديدة تتيح االستعالم والتتبع المتعدد للبضائع
محمد الشرهان

الخدمات
اإللكترونية
للدفع سجلت
أكثر من 600
ألف عملية
البوابة
الرقمية
تشمل 23
ً
خدمة حاليا
ِّ
للمخلصين
و 4للشركات

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــإدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك ال ـم ـس ـت ـشــار
ج ـم ــال ال ـ ـجـ ــاوي ،أن ال ـج ـمــارك
مـسـتـمــرة ف ــي ال ـت ـحــول الــرق ـمــي،
وأن المنظومة اإللكترونية لها
هــي رك ــن أســاســي فــي مـنـظــومــة
ّ
ا لـ ـعـ ـم ــل ا لـ ـجـ ـم ــر ك ــي ،إذ م ــك ـن ــت
شـ ـ ــركـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
الجمركية بالمنافذ مــن إ نـجــاز
أعمالهم بـجــودة و كـفــاء ة عالية
ً
إلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــا ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ــي
ظ ــل ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي صــاحـبــت
ً
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أنـ ــه
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـغ ـط ـيــة جـمـيــع
الـعـمـلـيــات الـجـمــركـيــة مــن خــال
م ـ ـن ـ ـصـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي
اآل ل ــي ،فــإن ا لـبــوا بــة اإللكترونية
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ن ـح ــو  23خــد مــة
ِّ
ً
حاليا للمخلصين ،و  4خدمات
للشركات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ــي
تصريح ،صباح أمس ،بمناسبة
ت ــدش ـي ــن خ ــدم ــة جـ ــديـ ــدة تـتـيــح

الخدمة الجديدة التي أطلقتها اإلدارة العامة للجمارك
جمال الجالوي

ً
م ــن الـ ــدائـ ــرة ال ـج ـم ــرك ـي ــة ،الف ـت ــا
إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم إط ـ ــاق ح ـمــات
توعية إلخطار المستفيدين من
الشركات بالخدمة الجديدة.

ل ـل ـشــركــات االس ـت ـع ــام والـتـتـبــع
ال ـم ـت ـع ــدد ل ـل ـب ـض ــائ ــع ال ـخ ــاص ــة
بها داخل الدائرة الجمركية ،أن
الخدمة الجديدة تسمح بتتبع
اإل فــرا جــات المطلوبة عليها من
ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وم ــوق ــف
الـجـهــة الـحـكــومـيــة م ــن اإلفـ ــراج،
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ـ ً
ـاء بـ ـ ــاإلفـ ـ ــراج ال ـن ـه ــائ ــي

 600ألف عملية دفع
وذك ـ ـ ـ ــر أن م ـ ـعـ ــدل اسـ ـتـ ـخ ــدام
الخدمات اإللكترونية بلغ بشكل

ع ــام م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة ،إذ إن
الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـلــدفــع
منفردة سجلت أكثر من  600ألف
عملية ،وغيرها من الخدمات التي
ُ
ت ـقــدم فــي س ـيــاق تـقـنــي متكامل،
الفتا الى أن الهدف من المميزات
الجديدة هو تقديم مجمع خدمي
ومــركــزي واحــد للشركات يحقق
ال ـت ـعــاون والـتـنـظـيــم والـشـفــافـيــة

مــن خــال هــذا النموذج الجديد،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـمــرونــة ف ــي التحكم
والخصوصية ،وسهولة الوصول،
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـي ــح هـ ـ ــذه ال ـخ ـصــائــص
لكل البيانات الجمركية الــواردة
والـصــادرة التي تنجزها اإلدارة
بـكــل مـنــافــذهــا الـبــريــة والبحرية
والجوية.
وأكـ ــد أن تـنـفـيــذ ه ــذه الـخــدمــة
يـتـمــاشــى مــع ح ــرص "ال ـج ـمــارك"
ع ـلــى تــوف ـيــر ك ــل خــدمــات ـهــا عبر
منصة النظام الجمركي والبوابة
اإللكترونية لما تمثله من أهمية
بالغة مــن حيث تـنــوع الخدمات
والـخـصــائــص الـمـتــاحــة لـشــركــاء
ال ـع ـمــل م ــن ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـت ـجــاري
وال ـم ـت ــواف ــرة ع ـلــى مـ ــدار الـســاعــة
ً
وط ـ ــوال أيـ ــام األسـ ـب ــوع ،مضيفا
أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات ت ــأت ــي ضمن
ح ـلــول دع ــم إضــاف ـيــة لـلـمـشــاريــع
ً
ال ـت ــي أعـلـنـتـهــا س ــاب ـق ــا لـلـتـحــول
الرقمي التي نفذت إلضافة مزيد
من محاور تحسين بيئة األعمال.

محليات
«الداخلية» :مهلة شهر لتعديل
أوضاع مخالفي اإلقامة
دعــت وزارة الــداخـلـيــة ،مخالفي قــانــون اإلقــامــة من
تــاريــخ  1يناير  2020وم ــا قبله والراغبين في تعديل
أوضاعهم إلى مراجعة إدارة شؤون اإلقامة المختصة
في الفترة من  1إلى  31ديسمبر المقبل وسداد مقدار
ً
الغرامات المترتبة عليهم لمنحهم اإلقامة وفقا للشروط
والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وق ــال ــت ال ــوزارة ،فــي بـيــان صـحــافــي لـ ــإدارة العامة
للعالقات واالعالم االمني ،أمس ،إنه يجب على المخالف
لقانون االقامة والــذي يرغب في مغادرة البالد سداد
ً
مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه (إشعار
المغادرة) وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.
وذكرت أن المخالف لقانون اإلقــامــة الــذي ال يتقدم
لـتـعــديــل وض ـعــه خ ــال الـمـهـلــة ال ـم ـقــررة سـيـتــم اتـخــاذ
ً
اإلج ــراء ات القانونية كافة بحقه وإبـعــاده فــورا وعدم
السماح له بالعودة مرة أخرى الى البالد.
وبـيـنــت ال ـ ــوزارة أن ــه يـتــوجــب عـلــى حــامـلــي اإلقــامــة
ً
المؤقتة الـمـجــددة تلقائيا (م ــادة  )14م ـغــادرة البالد
قبل انتهاء مدة اإلقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ 30
نوفمبر أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على
اإلقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن
وذلك قبل هذا التاريخ.
ولـفـتــت إل ــى أن حــامــل اإلق ــام ــة الـمــؤقـتــة (ال ـم ـجــددة
ً
تلقائيا) ال ــذي ال يـقــوم بتعديل وضـعــه خــال المهلة
المقررة سيقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة األجانب
وسـ ــوف يـتــم ات ـخ ــاذ ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة بحقه
وإبعاده عن البالد.

مداهمة مخيم في بر الصبية استخدم إلخفاء مركبات المستهترين

ً
تحرير  1153مخالفة وحجز  18مستهترا وإحالة  22مركبة إلى الكراج
•

محمد الشرهان

داه ـمــت ق ــوة أمـنـيــة مــن دوري ـ ــات إدارة العمليات
المرورية وقسم مباحث المرور ،صباح أمس األول،
ً
مخيما في منطقة بر الصبية استخدمه المستهترون
ً
إلخفاء مركباتهم بعيدا عن أعين رجال األمن ورجال
المرور ،بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية
الـمـســاعــد ل ـشــؤون ال ـمــرور والـعـمـلـيــات ال ـلــواء جمال
الصايغ ،ومتابعة ميدانية من مساعد المدير العام

ل ــادارة الـعــامــة لـلـمــرور لـشــؤون الـتــراخـيــص العميد
يوسف الخدة.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن رجال مرور إدارة
العمليات المرورية -قسم مباحث المرور -استخدموا
طـ ــائـ ــرات الـ ــدرونـ ــز ل ـت ـحــديــد م ــوق ــع ال ـم ـخ ـيــم ف ــي بــر
الصبية ،والـتــأكــد مــن وج ــود مــركـبــات المستهترين
بداخله ،الفتا إلى أنهم داهموا المخيم وعثروا على
ً
 4مركبات رياضية جميعها مطلوبة أمنيا ،ومسجل
بحق مالكيها مخالفات استهتار ورعونة ،والهروب

من الدوريات األمنية في أكثر من موقع.
وأضاف المصدر أن رجال المرور أحالوا المركبات
المضبوطة الى كراج حجز اإلدارة العامة للمرور ،بناء
على تعليمات اللواء الصايغ ،الذي كلف إدارة تحقيق
المخالفات باإلدارة بتسجيل مخالفات جسيمة ضد
مــالـكــي ه ــذه الـمــركـبــات ،ووض ــع قـيــود امـنـيــة عليهم
ً
بــالـحــاســب اآلل ــي ،تـمـهـيــدا لضبطهم واحــالـتـهــم الــى
محكمة المرور ،وفي حال وجود آخرين يستخدمون
المركبات يتم إحضارهم بمعرفة المالك واحالتهم إلى

المحكمة بتهم مرورية جسيمة يتم اعدادها من قبل
قسم ادعاء المرور.
من جانب آخر ،واصل رجال أقسام الحركة المرورية
بالمحافظات الست ،وإدارة العمليات المرورية عملية
تفعيل ا ل ـم ــادة  207مــن ا لــا ئـحــة التنفيذية لقانون
المرور ،والتي نصت على حجز المركبات التي تصدر
من عوادمها أصوات مزعجة مدة شهرين ،حيث تمكن
رجال دوريات المرور في مختلف المحافظات والطرق
الدائرية والرئيسية من تحرير  1153مخالفة مرورية،

أبرزها صدور اصوات مزعجة من عوادم المركبات.
ً
وأضاف أن رجال المرور أحالوا  18مستهترا خالل
تـلــك ال ـح ـمــات ال ـمــروريــة إل ــى ن ـظــارة حـجــز ال ـمــرور،
تـمـهـيــدا إلحــالـتـهــم إل ــى محكمة ال ـم ــرور ،بـعــد أن تم
إعداد محاضر اتهام من قبل قسم ادعاء المرور التابع
إلدارة تحقيق المخالفات المرورية ،الفتا الى أن رجال
المرور أحالوا  22مركبة الى الكراج ،لصدور أصوات
مــن عــوادمـهــا ،مما يصنف مخالفة مــروريــة جسيمة
تستوجب حجز المركبة.

«عمومية الصحافيين» تعتمد ميزانية « 2020الصداقة اإلنسانية» تعقد جمعيتها العمومية
اعتمدت الجمعية العمومية
العادية لجمعية الصحافيين،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،ب ـ ـ ــاإل جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع،
ال ـت ـق ــري ــري ــن اإلداري وال ـم ــال ــي
لمجلس اإلدارة عن عــام ،2019
وال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـت ـق ــدي ــري ــة ل ـعــام
 ،2020كـ ـم ــا ا عـ ـتـ ـم ــدت مـكـتــب
ال ـ ـبـ ــزيـ ــع وشـ ــركـ ــاهـ ــم ل ـتــدق ـيــق
الـحـســابــات ل ـعــام  ،2020خــال
االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ُع ـق ــد بـمـقــرهــا
ال ـ ـمـ ــؤقـ ــت ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــوي ــخ
الصناعية شارع الصحافة.
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ع ــن
ال ـج ـم ـع ـيــة أم ـي ــن ال ـس ــر ع ــدن ــان
ال ـ ـ ــراش ـ ـ ــد ،وأمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
ج ــاس ــم ك ـ ـمـ ــال ،وم ـم ـث ــل وزارة
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة ومــراقــب
إدارة الجمعيات األهلية ظافر

جانب من عمومية "الصحافيين"
ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ،ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب م ـك ـتــب
البزيع لتدقيق الحسابات أحمد
شعالن.
وت ـ ـقـ ــدم أمـ ـيـ ــن سـ ــر جـمـعـيــة
الصحافيين وأ ع ـضــاء مجلس

اإلدارة بـ ــا ل ـ ـش ـ ـكـ ــر أل عـ ـ ـض ـ ــاء
"العمومية" ،على ثقتهم بمجلس
اإلدارة ،واعتمادهم التقريرين
اإلداري وال ـ ـمـ ــالـ ــي ،ك ـم ــا َّ
وجـ ــه
الـشـكــر أي ـضــا ل ـ ــوزارة ال ـشــؤون

على ُحسن تعاونهم ،وألعضاء
مجلس إدارة الجمعية والجهاز
اإلداري ع ـلــى ج ـهــودهــم خــال
الفترة الماضية.

عقدت جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية،
جمعيتها العمومية عن الفترة المنتهية في
 ،2019/12/31بحضور ممثلي وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،في مقر الجمعية المؤقت
بالمنطقة الحرة ،حيث أقــرت جــدول األعمال
وصادقت عليه.
وأع ـل ـنــت الـجـمـعـيــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أمـ ــس ،أنــه
انطالقا من مبادئها وتوجهات مجلس اإلدارة
ق ــررت نشر ميزانيتها عــن الـفـتــرة المنتهية
فــي  ،2019/12/31والـتــي تظهر كــل حسابات
الجمعية ،ومــركــزهــا الـمــالــي ،وم ــا تلقته من
تبرعات وأوج ــه صرفها ،وأرص ــدة الجمعية
النقدية لدى المصارف المحلية.
وبـيـنــت أن ال ــدخ ــل ال ـشــامــل للجمعية منذ
إشهارها في  9أبريل حتى  31ديسمبر 2019
س ـجــل إيـ ـ ـ ــرادات بـلـغــت  512.087دي ـ ـنـ ــارا ،في
حين بلغت مصاريف األنشطة  30.028دينارا،
وإجمالي الوفر  482.059دينارا ،والفوائد الدائنة

« »KILAWأقامت دورة «العقود اإلدارية «الجمارك» :االشتباه في آثار
مهربة بأمتعة من مصر
والمراحل األساسية لتنفيذها»
حاضر فيها «عن بعد» أستاذ القانون يسري العصار

القطع المشتبه بها

جانب من الدورة التدريبية عن بعد
أقام معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب
األه ـل ــي ( )KILTIف ــي كـلـيــة ال ـق ــان ــون الـكــويـتـيــة
العالمية ( )KILAWدورة تدريب بعنوان "العقود
اإلداري ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــراح ــل األس ــاسـ ـي ــة وال ـقــانــون ـيــة
لتنفيذها واألخطاء الشائعة فيها" ،عن بعد ،من
 22إلى  24الجاري ،قدمها أستاذ القانون العام
في الكلية د .يسري العصار ،بمشاركة نخبة من
القانونيين ومسؤولين عن المشتريات العامة
من جهات حكومية.
وقدم د .العصار معلومات وافية وشاملة عن
موضوع البرنامج التدريبي الخاص بالعقود
اإلدارية ،ومفهوم العقد اإلداري وما يميزه عن
سواه من العقود ،وكيفية إعــداد وثائق العقد،
والصياغة السليمة لكراسات ودفاتر الشروط،
وإج ــراء ات التعاقد ،والـمــزايــا التي تتمتع بها
اإلدارة في هذا النوع من العقود.
وع ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وأسـ ــال ـ ـيـ ــب إبـ ـ ـ ـ ــرام ال ـع ـق ــد
اإلداري ،قــال إن هــذه اإلج ــراء ات تتم مــن خالل
 3أساليب ،هي أسلوب المناقصة التي تتم من
خــال الـشــروط التي تحددها الجهة اإلداري ــة،
بــالـتـعــاون مــع الـجـهــاز ال ـمــركــزي للمناقصات
العامة ،وأسلوب الممارسة وهي نوعان ،عامة
ومحدودة ،وكذلك التعاقد بطريق األمر المباشر،
وأسلوب المزايدة.
وأشــار إلى أن كل أسلوب يختص بنوع من

العقود وفقا لشروط محددة ،مبينا أن بعض
ال ـج ـهــات اإلداري ـ ـ ــة ف ــي ال ـكــويــت مـسـتـثـنــاة من
قانون المناقصات العامة ،وهي عقود المواد
ال ـع ـس ـكــريــة ،وع ـق ــود ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ،وع ـقــود
مــؤسـســة ال ـب ـت ــرول ،والـعـمـلـيــات االسـتـثـمــاريــة
ال ـيــوم ـيــة ،وص ــور ال ـم ـنــازعــات ال ـتــي تـنـشــأ عن
إبرام العقد.
ول ـفــت ال ــى ال ـع ـقــود اإلداريـ ـ ــة الـحــديـثــة الـتــي
أصبحت غالبية ا ل ــدول تعتمد عليها لتنفيذ
المشاريع اإلنتاجية والخدماتية ،بالتعاون أو
الشراكة بين اإلدارة والقطاع الخاص من شركات
ومؤسسات ومستثمرين وطنيين أو أجانب،
وهي عقود  ،BOT – PPPموضحا الفوارق بين
هــذه العقود واألسـبــاب التي تدفع الحكومات
للجوء إليها ،وطرق إبرامها والمبادئ واألسس
التي تحكمها ،والتي تؤدي إلى تفويض المرفق
العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص للقيام
بـعــبء إدارت ــه ،وجـنــي هــامــش مــن الــربــح لفترة
محددة ،ثم تتولى إدارته اإلدارة العامة ،أو يتم
تجديد التفويض.

ً
ضبط رجال اإلدارة العامة للجمارك -إدارة الجمرك الجوي ،أمس ،قطعا
قادمة من مصر ُيشتبه بأنها آثار فرعونيةُ .
وعثر على القطع داخل أمتعة
ُ
شخصية شحنت من مصر إلى الكويت.
وفي التفاصيل ،التي رواها لـ"الجريدة" عضو لجنة اإلعالم الجمركي
بإدارة الجمارك عبدالله المطيري ،أن أحد مفتشي "الجمرك الجوي" اشتبه
في بعض األمتعة ،فأخضعها لعملية تفتيش دقيقةُ ،
وعثر بداخلها على
قطع ُيشتبه بأنها آثار فرعونية تم تهريبها.
وأضاف المطيري أنه تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليم القطع إلى
إدارة اآلثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب ،مشيرا
إلى أن مدير "الجمرك الجوي" توجه بالشكر إلى المفتشين ،لتفانيهم في
وتصديهم لعمليات التهريب المستمرة.
عملهم ،وحرصهم
ِّ
تحذر كل َمن ِّ
تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة
وقال إن "الجمارك"
ِّ
سيعرض
والبضائع المحظورة ،بجميع أشكالها وأنواعها ،إلى البالد ،وانه
نفسه للمساءلة القانونية ،واتخاذ اإلجراءات الجمركية بحقه.

«تدريس التطبيقي» تنظم رحلة
لألساتذة إلى منتجع أكوامارين
أعلن أمين السر رئيس اللجنة
االجتماعية لرابطة أعضاء هيئة
التدريس فــي الكليات التطبيقية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـت ــدري ــب د .بـ ــدر ال ـخ ـض ــري أن
اللجنة االجتماعية نظمت رحلة
ألعضاء الهيئة وأسرهم إلى منتجع
أكوامارين النويصيب ،من  12إلى
 14الجاري.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال د .ا لـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــري إن
المشاركين استمتعوا بالرحلة،
وبأجواء المنتجع الخالبة خالل
هذه الفترة ،وبالتسهيالت التي

وفرها لهم المنتجع بالتنسيق
م ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم
خصومات متميزة للمشاركين
وأسـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــم الق ـ ـ ـ ــت اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان
الجميع ،إضــافــة إل ــى توفير كل
س ـب ــل االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـيــة
التي تضمن سالمتهم وسالمة
عائالتهم الكريمة ،كما حرصت
اللجنة على حجز مجموعة من
االلـعــاب وتخصيصها لألطفال
مع ذويهم ،مما جعل للرحلة أثرا
طيبا في نفوس المشاركين.

من أجواء «العمومية»
 9.005دنانير ،مشيرة إلى أن المصاريف اإلدارية
والعمومية بلغت  50.540دينارا ،بينما مجموع
الدخل الشامل بلغ  440.524دينارا.
وأوض ـح ــت الـجـمـعـيــة أن ــه رغ ــم أن قــانــون
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة ال يـ ـل ــزمـ ـه ــا ب ـن ـشــر

ميزانيتها ،فإن مجلس إدارتها ارتأى ذلك من
منطلق الشفافية فــي العمل الخيري ،آملين
اق ـتــداء بقية الجمعيات وال ـم ـبــرات الخيرية
ً
بالجمعية ،حفاظا على سمعة العمل الخيري
في البالد.

زوايا ورؤى
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لحن الفروانية والجليب
ونشاز التنمية
فالح بن حجري
لماذا تهمش منطقتا الجليب ً والفروانية مع أنهما ليستا
منطقتين على الحدود أو جزرا بعيدة وسط الخليج العربي ،بل
تمثالن نصف الحزام الذهبي المحيط بواجهة البالد ،كمطار
الكويت الدولي ،وتقع قربهما منشآت حيوية كاستاد جابر
الرياضي وجامعة الشدادية وأسواق حيوية وتقاطعات طرق
رئيسة ومزدحمة وغيرها؟
تبنى مرشح الدائرة الرابعة المهندس جسار الجسار قضية
تطوير المناطق المنكوبة في الدائرة كالجليب والفروانية ،وهذا
ً
جهد مشكور مــن بــوأنــور يستحق عليه اإلشـ ــادة ،خـصــوصــا أن
ً
ً
هذه القضية تم إهمالها سهوا أو عمدا من السلطتين التنفيذية
والتشريعية خــال الـسـنــوات الماضية ،واجتمع عليها اإلهمال
والنسيان ليظل مشروع تطويرهما على طمام المرحومة التنمية
كما يقال ،ولغير الناطقين بلغتنا المناطقية الكويتية الجليب
ً
والفروانية ليستا منطقتين على الحدود أو جــزرا بعيدة وسط
الخليج العربي ،بل تمثالن نصف الحزام الذهبي المحيط بواجهة
البالد ،األولى مطار الكويت الدولي ،وتقع قربهما منشآت حيوية
كــاس ـتــاد جــابــر الــريــاضــي وجــام ـعــة ال ـش ــدادي ــة وأس ـ ــواق حـيــويــة
وتقاطعات طرق رئيسة ومزدحمة وغيرها.
ولكن ومــع هــذا الموقع االستراتيجي المهم ال موقع لهاتين
المنطقتين في إعراب جملة التخطيط والتنمية ،ومن يطلع على
ما ذكره المرشح الجسار في تغريداته في مواقع التواصل أو عبر
ً
لقاء اته اإلعالمية سيفهم هذا جيدا ،فهو أوال ابن المنطقة ،وهو
ً
أدرى بشعابها ،كما أن لــه جـهــودا وخـبــرة سابقة أيــام عضويته
ف ــي الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي لـمـعــالـجــة ه ــذا ال ـم ـلــف ،ول ـكــن صــاحـيــات
ً
المجلس البلدي المتقلصة حينها لم تسعفه ،وأيضا لم يساعده
التثاؤب الطويل جــدا لبيروقراطية ال ــدورة المستندية وشخير
ً
القرار النعسان دوما ،خصوصا عندما يرن بجانبه منبه الحلول
المناسبة والمالئمة ليفيق من توهان تنموي كهذا ،ومن ال يعرف
ً
عـمــق الـمـشـكـلــة فـلـيـتــواصــل ويـتـصــل م ـش ـكــورا بـصــديــق مــن هــذه
المناطق ،وسيشرح له معاناته من ألفها إلى يائها ومن صميم
قلبه ،فقد قال الشاعر:
ال ُ
تشك للناس جرحا أنت صاحبه  ...ال يؤلم الجرح إال من به ألم
وبعدها سيعلم أن الشوارع هنا ال تحتاج إلى مطب أو رصيف،
ال سمح الله ،بل الشوارع ذاتها تحتاج إلى شوارع ،وأن المنطقتين
ال تحتاجان إلى عمائر أو بنايات بل هما بأمس الحاجة إلعمار
جــدي وفــق خطط مــدروســة وبـنــاء حقيقي يــراعــي أهمية الموقع
االستراتيجي وحجم المواقع والمعارك اليومية المحتدمة التي
يخوضها كل مواطن فيها مع ســوء البنية التحتية والتخطيط
المتخبط والزحمة المستعرة التي تقول لكل هموم المواطن صباحا
ومساء هل من مزيد.
أتمنى للمهندس جـســار الـجـســار مــرشــح الــدائــرة الــرابـعــة كل
واستحقاق تمثيلهم في مجلس
التوفيق لنيل ثقة أبناء الدائرة
ّ
األمة إن شاء الله ،وأن يحرص بعدها ويعض بالنواجذ على هذا
الملف التنموي المهم الذي يمس معاناة عشرات اآلالف من قاطني
هــذه المناطق الذين يعزف التأخير والتسويف في الحل نشازا
تنمويا على وتر حياتهم اليومية ،ليؤذي أذن كل حلم لهم بكويت
جديدة ومزدهرة ،لعل وعسى أن يكون للجسار من اسمه نصيب
وتكون جسارته على الحل في هذه القضية جسرنا المأمول بين
ضفتي الحلم والواقع.

ةديرجلا
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تنشئة المسلمين في المهجر

ما بعد االنتخابات ...انتقال شاق للرئاسة األميركية
صحيح أن بايدن حصل على ما
يقرب من  80مليون صوت لكن مع
وجود أغلبية عظمى من بين أكثر من
 73مليون أميركي أدلوا بأصواتهم
لترامب غير مستعدين لقبول النتيجة
أو مشروعية الرئيس المنتحب ،فإننا
أمام عملية صعبة لالنتقال.
الحقيقة أن االنتخابات انتهت وفــاز جو
ـدد مــن الــواليــات
بــايــدن ،وتــوثــق ه ــذا عـبــر ع ـ ٍ
يكفي لجعل النتيجة غـيــر قــا بـلــة للتغيير،
لكن االنتقال لن يمضي بسالسة ألن الرئيس
دونالد ترامب يضع عراقيل في طريق الرئيس
المنتخب ،وكان من المتوقع أن تمارس حملة
ترامب بعض األالعيب كي تطعن في نتيجة
ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،والــرئ ـيــس ت ــرام ــب نفسه
سيجد من الصعب قبول خسارته بالفعل ،لكن
ما ال نستطيع توقعه هو مدى مكر عمليات
الطعن التي سيتبعها فريق ترامب.
والواقع أن حملة ترامب تقدمت بعشرات
الدعاوى القضائية التي تدعي وجود أصوات
مـ ـ ــزورة وأخـ ـط ــاء ف ــي اإلحـ ـص ــاء وإج ـ ـ ــراءات
غير مالئمة في فــرز األص ــوات ،ومعظم هذه
االدعـ ـ ـ ـ ــاءات ُرفـ ـض ــت ب ـس ــرع ــة ف ــي ال ـم ـحــاكــم
االتـ ـح ــادي ــة ،وم ـحــاكــم الـ ــواليـ ــات ،وبـعـضـهــا
ُرفــض بسبب ســوء اإلع ــداد ،فــي حين رفض
البعض اآلخــر ألنــه افتقر إلــى أي دليل على
مخالفة .وأم ــام القضاء وجــد محامو حملة
ترامب صعوبة في شرح أو حتى فهم األسس
القانونية ذاتها التي ّادعوا استنادهم إليها
ك ـم ـســوغ ل ـح ـج ـج ـهــم ،وك ـ ــان أداء الـمـحــامــي
الــرئـيـســي فــي ه ــذه ال ــدع ــاوى ،رئـيــس بلدية
ً
نـيــويــورك الـســابــق ،رودي جــولـيــانــي ،سيئا
أمام القضاء وغير متسق ،وإفادات جولياني
الصحافية كانت متهافتة ،ومن المحزن أن
يـشــاهــد ال ـمــرء جــولـيــانــي ال ــذي اكـتـســب ذات
يــوم سمعة المحامي العنيد الــذي نجح في
التصدي للجريمة المنظمة وهو يتهاوى في
نظر الجمهور.

وم ــع تـسـلـســل ه ــذه األح ـ ـ ــداث ،ل ــم يظهر
الــرئـيــس إال فــي مناسبة عــامــة واح ــدة دعا
إلـيـهــا ليعلن الـتـقــدم الـعـظـيــم ال ــذي حققته
إدارته إللحاق الهزيمة بما دأب على اإلشارة
إليه باسم «فيروس الصين» ،ولم يخف على
أحــد أنــه أصــدر هــذا البيان في الوقت الذي
ً
بلغ متوسط اإلصابات الجديدة يوميا في
الواليات المتحدة بمرض «كوفيد »19أكثر
ً
من  120ألفا ،كما لم يخف على أحد مزاعمه
الباطلة بشأن ادعــائــه الفضل فــي اكتشاف
لقاح لم تساهم إدارته فيه بدور ،وتصريحات
ترامب العامة عن االنتخابات اقتصرت على
الــوابــل اليومي مــن التغريدات التي زعمت
أن االنـتـخــابــات شابها الـتــزويــر والـتــرويــج
لنظريات مؤامرة غريبة والتمسك بأنه فاز
في الواقع «بفارق كبير» ،وبالتالي لن يسلم
بالهزيمة.
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ات ـبــع ت ــرام ــب بعض
ال ـت ـص ــرف ــات ال ـم ـش ـكــوك ف ـي ـهــا م ـثــل دعــوتــه
مسؤولي االنتخابات «الجمهوريين» ،الذين
أقروا التصويت في مصلحة بايدن وحثهم
على سحب إقرارهم ،ودعا ترامب المشرعين
«ال ـج ـم ـهــوري ـيــن» ف ــي ال ــوالي ــات إل ــى تعيين
مجموعة مــن أ عـضــاء المجمع االنتخابي،
الذين يعارضون آمال الناخبين في والياتهم،
وأن يــدلــي ه ــؤالء المعينون بــأصــواتـهــم له
في اجتماع المجمع االنتخابي في ديسمبر
ً
للتصديق رسميا على انتخاب الرئيس.
ُ
ُ
وألن ترامب لن يسلم ويصر على التشبث
ب ــأن ــه سـ ُـيـع ـلــن أن ــه ال ـف ــائ ــز ،رف ــض الـسـمــاح
بالعمليات الطبيعية لالنتقال ،فلم يسمح
ب ــاإلف ــراج ع ــن األم ـ ــوال ،ال ـتــي ك ــان يـجــب أن
يـتـلـقــاهــا مـكـتــب بــايــدن االنـتـقــالــي لتغطية
ن ـف ـق ــات إعـ ـ ــداد ح ـكــوم ـت ــه ال ـم ـن ـت ـظ ــرة ،ول ــم
ً
يسمح أيضا لفرق بايدن بإمكانية الدخول
إلــى المكاتب الحكومية للعمل إلــى جانب
نظرائهم من إدارة ترامب ،وتلقي إفادات حتى
يتم االنـتـقــال بسالسة فــي يــوم التنصيب،
ً
وهناك أيضا تقارير موثوقة تشير إلى أن
أنصار ترامب يعكفون على تدمير ملفات
الـمــراســات وأوراق رئــاسـيــة أخ ــرى يتعين
الحفاظ عليها بحكم القانون ،وهذا اإلجراء
األخير يكشف في جانب منه أن العناصر

الفاعلة المحيطة بترامب يرون ما هو واضح
للعيان ،ويــدركــون أنــه لن يكون هناك فترة
والية ثانية لترامب رغم التغريدات وأالعيب
المحامين.
والمؤشرات األخرى على هذا الواقع هي
المناورات التي اتخذها الرئيس في اآلونة
األخيرة على الجبهتين الداخلية والخارجية،
ومــن ضمن هــذه المناورات إعالنه السريع
عن سحب الـقــوات من أفغانستان والعراق
والصومال ،ومثل هذا إعالن وزير الخارجية
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ب ــإض ـف ــاء م ـش ــروع ـي ــة عـلــى
المستوطنات اإلســرائـيـلـيــة وب ــأن مقاطعة
إســرائ ـيــل م ـع ــاداة لـلـســامـيــة ،وف ــي الــداخــل،
يستعد البيت األبيض التخاذ إجراءات في
الهجرة والرعاية الصحية واختيار المدرسة
وفتح محمية للحياة البرية في آالسكا أمام
عقود التنقيب عن النفط.
واألك ـث ــر خ ـطــورة مــن ه ــذه الـعــراقـيــل هو
الـضــرر الــذي تلحقه أالعـيــب تــرامــب بالثقة
في نظام حكمنا ،فقد أظهر استطالع رأي
في اآلونة األخيرة أن ثالثة أرباع الناخبين
ً
تقريبا يعتقدون أن هذه االنتخابات شابتها
عيوب كثيرة ،ويعتقدون أن ترامب هو الفائز،
وأن بــايــدن لـيــس منتخبا بشكل مـشــروع،
ومع وجود غالبية كبيرة من أعضاء مجلس
الـشـيــوخ وح ـكــام ال ــوالي ــات «الجمهوريين»
وزع ـم ــاء آخ ــري ــن م ــن ال ـح ــزب «ال ـج ـم ـهــوري»
يــرددون هذا الكالم ،مخافة إقصاء القاعدة
الموالية لترامب ،ال يمكننا توقع أن يعمل
«الجمهوريون» في مجلسي النواب والشيوخ
ب ــال ـك ــون ـغ ــرس ب ـش ـكــل بـ ـن ــاء مـ ــع ن ـظــرائ ـهــم
ً
«الديمقراطيين» ،فلقد أصبحنا بـلــدا أشد
ً
انقساما من أي وقت منذ الحرب األهلية .كان
لدينا خالفات في النهج السياسي ،لكننا
لــم نكن نختلف مــن قبل قــط على الحقيقة.
صحيح أن بايدن حصل على ما يقرب من 80
مليون صوت لكن مع وجود غالبية عظمى
مــن بين أكـثــر مــن  73مليون أمـيــركــي أدلــوا
بأصواتهم لترامب غير مستعدين لقبول
النتيجة أو مشروعية الرئيس المنتحب،
فإننا أمام عملية صعبة لالنتقال.
* رئيس المعهد العربي
األميركي في واشنطن.

د .عبد المحسن حمادة
جماعة اإلسالم السياسي وعلى رأسهم اإلخوان ،هدفها
الوصول إلى الحكم ،وال يهم أي وسيلة يمكن اتباعها
للوصول الى هذه الغاية ،فارتكبوا جرائم وحماقات في
المجتمعات التي آوتهم وسهلت لهم وسائل االنتشار،
وسرعان ما اكتشفت هذه المجتمعات خطورتهم
ووصفتهم بجماعات إرهابية.
بعد تزايد أعداد هجرة المسلمين من أوطانهم اتجه معظمهم إلى
أوروب ــا وأميركا وكـنــدا ،واجتهد بعض الباحثين في كتابة بحوث
ومقاالت ومؤلفات تهتم بكيفية تربية هؤالء المهاجرين ،ومن خالل
اطالعي على بعضها عن طريق اإلنترنت رأيت أنها تحمل فكرا تربويا
متميزا ،فهي مــن جهة تغرس فيهم حــب الــوطــن ال ــذي هــاجــروا إليه
واإلخالص له والتكيف معه ،كما تهتم من جهة أخرى بربطهم بعقيدتهم
ولغتهم ،باإلضافة إلى إعدادهم مهنيا لتعلم المهارات التي تعينهم على
إجادة المهنة التي سيعملون بها ،وعاش غالبية المهاجرين في سعادة،
وكاد غالبيتهم أن يتناسى وطنهم األصلي الذي هاجروا منه ،والذي لم
يوفر لهم حياة كريمة كالتي وجدوها في مهجرهم.
وأضرب مثال على ذلك ،أنني أثناء قضائي فترة الصيف في إسبانيا
وألكثر من عشرين عاما ،كان بجانبنا مسجد تعرفت على اإلمام وهو
مصري الجنسية خريج الجامعة اإلسالمية في المدينة ،وهو شخص
عالي الثقافة تخصص أثناء وجوده في إسبانيا في األدب اإلسباني
إضافة إلى تخصصه في الشريعة ،وكان يعقد ندوات أسبوعية يعرض
فيها مواضيع دينية واجتماعية ،ويحضرها أئمة من المدن المجاورة
لنا ،كنا نستمتع بتلك الندوات ونستفيد كثيرا.
ولما بــدأ التطرف الديني وارتباطه بــاإلرهــاب يظهر في أوروبــا
سألتهم عن دورهم في مواجهة هذه الظاهرة ،فالموضوع خطير جدا
ويؤثر سلبا على سمعة اإلسالم كدين ،وعلى سمعة المسلمين بصفة
عامة والمهاجرين بصفة خاصة ،فقد تضطر دول أوروبــا أن تتخذ
ضدهم إجــراءات حازمة لحماية أمنها ،فأجابوا بأن الموضوع جيد
وبحاجة إلى عقد ندوات ومؤتمرات يحضرها متخصصون في علم
الجريمة والقانون والتربية وعلم النفس.
تذكرت هذا بعد الجرائم البشعة التي ارتكبت في أوروبا في النمسا
وفرنسا ،قام بها شباب متطرفون من الجماعات اإلسالمية ضد أبرياء
ينتمون إلــى المجتمعات التي هاجر إليها أســر هــؤالء المجرمين،
ووفرت لهم الحياة الكريمة ،فمن غرس في هؤالء الشباب هذه الروح
العدوانية والكراهية؟
جماعة اإلس ــام السياسي وعلى رأسهم اإلخ ــوان ،هــذه الجماعة
هدفها الوصول إلى الحكم ،وال يهم أي وسيلة يمكن اتباعها للوصول
الى هذه الغاية ،فارتكبوا جرائم وحماقات في المجتمعات التي آوتهم
وسهلت لهم وسائل االنتشار ،وسرعان ما اكتشفت هذه المجتمعات
خطورتهم ووصفتهم بجماعات إرهابية ،وأبعدتهم عن مجتمعاتها،
فقد تسلل أعضاء هذه الجماعة إلى أوروبا رافعين شعار المظلومية
الذي يجيدونه حتى يتمكنوا من التغلغل داخل نظامها السياسي ،ومن
ثم يبدأون ممارسة نشاطهم في إثارة الفتن والقالقل.
وبعد جريمة فرنسا والنمسا بدأت أوروبا تصنف جماعة اإلسالم
السياسي وفكر اإلســام السياسي على اعتبار أنــه جريمة جنائية،
وأعلنت النمسا أنها ستالحق األشخاص الذين يقدمون أي مساعدة
ل ــإره ــاب ،لــذلــك نتمنى أن يتغير فكر بعض النشطاء اليساريين
األوروبيين الذين يوجهون اللوم لبعض الدول العربية على موقفها
الحازم ضد هذه الجماعة.

فيفيان بيركوفيتشي*

جيميلي هيل*

كاماال هاريس إنجاز تاريخي رغم العوائق!

بين إيران و«القاعدة» ...هل يقع
جو بايدن في فخ الشرق األوسط؟

في مقابلة خالل مهرجان "إيسنس" في السنة الماضية ،كانت نائبة
ً
الرئيس ُ
المنتخب كاماال هاريس تحمل أفكارا كثيرة عن التحديات
ّ
حين تسعى إلى تولي منصب وطني ،حيث
السوداء
المرأة
تواجه
التي
ّ
قالت هاريس التي كانت مرشحة حينها للرئاسة" :قد يظن البعض أن
كسر الحواجز يعني الوقوف في البداية على أحد َ
جانبي الحاجز قبل
ّ
الوصول إلى المقلب اآلخر ،لكن الواقع يفرض علينا تحطيم الحواجز،
التحطيم مؤلم ويسبب األضرار ،قد ننجرح أو ننزف ...هذه التجربة
تستحق العناء لكنها ال تخلو من األلم".
هذه العبارة األخيرة تعكس جوهر مسيرة هاريس نحو اإلنجاز
التاريخي الذي حققته أول امرأة سوداء من جنوب آسيا بعد انتخابها
نائبة للرئيس األميركي ،لكن قبل بلوغ هذه المرحلة اضطرت هاريس،
وهي ابنة َ
مهاجرين من جامايكا والهند ،أن ّ
َ
تحمل بعض األلم.
والدين
باستثناء ومضات بسيطة من األمل ،لم تكسب الحملة الرئاسية
التي أطلقتها هذه السيناتورة عن والية كاليفورنيا أي زخم حقيقي
ّ
ً
حين تولت منصب المدعي العام
يوما ،بل انتقد المحللون سجلها
ّ
في تلك الوالية ،وقبل أن يختارها مرشح الحزب الديمقراطي ،جو
بايدن ،شريكة له في حملته الرئاسية ،اعتبرها عدد من الناشطين
ّ
الحزبيين طموحة أكثر من اللزوم وشكك هؤالء بصوابية اختيارها،
كذلك ،نشر الرئيس دونالد ترامب ادعاءات كاذبة مفادها أنها مولودة
خارج الواليات المتحدة ،وبعد أول مناظرة لها مع نائب الرئيس مايك
بينس ،وصفها ترامب بـ"الوحش" و"الكريهة".
يستطيع عدد هائل من النساء أن يفهم المشقات التي ّ
مرت بها
ً
ّ
الملونة
هــاريــس ،فغالبا ما تخضع أي ام ــرأة من أصحاب البشرة
للتدقيق أكثر من اآلخرين ،حتى أن معايير انتقادها تختلف ،فقد
اعتادت هذه المجموعة من النساء على سماع تعليقات حول أسلوبهن
المباشر والصريح أكثر من اللزوم ،حتى أن البعض عوقب على طموحه
ُ
ً
واعت ِبر شغفه تهديدا لآلخرين .باختصار ،أصبحت هذه الفئة معتادة
ّ
على التعرض لالزدراء.
مع ذلك ،يبقى وصول امــرأة ســوداء إلى منصب مرموق في عالم
ً
ً ُ
لهما ،ال سيما غداة العوائق التي واجهتها هاريس،
السياسة حدثا م ِ
ً
ً
لكن ال يعكس نجاحها بالضرورة واقعا جديدا للنساء من أصحاب
البشرة ّ
الملونة.
حين وصل باراك أوباما إلى البيت األبيض ،اعتبر الكثيرون في
ً
إثباتا على ّ
َ
تقدم
معسكري اليسار واليمين فــوز أول رئيس أســود
البلد الكبير في المسائل العرقية ،لكن سرعان ما تالشت هذه الفكرة
ً
استثناء على
بعد انتخاب ترامب ،فقد أثبت فوزه أن عهد أوباما كان
ً
القاعدة ال دليال على نشوء معيار جديد وشامل.
كذلك ،قد يميل المحللون إلــى تشبيه هاريس بأوباما واعتبار
ً
عهدها كنائبة للرئيس األميركي دليال على وصول النساء من أصحاب
البشرة الملونة إلى منصب جديد في السلطة .قد تكون القوة السياسية
ّ
للمرأة السوداء ظاهرة حقيقية ،لكن فوز هاريس ال يلغي العقبات التي
تواجهها هذه المرأة طوال الوقت.
ّ
التحيز الجنسي والعنصرية الــذي
يجب أال ينسى أحــد حجم
واجهته هاريس أو حمالت التضليل المتواصلة التي استهدفتها في
طريقها نحو منصب نائبة الرئيس ،ورغم فوز بايدن وهاريس في
نهاية المطاف ،يجب أال ينسى أحد أن ماليين الناس ّ
لرئيس
صوتوا
ٍ
لطالما أهان هاريس وجميع النساء السوداوات في المناصب العليا،
وبسبب الصور النمطية الراسخة عن المرأة السوداء ،يجب أن يعرف
الجميع أن هاريس مضطرة لتوخي الحذر أكثر مما فعل بايدن حين
تسلم ثاني أعلى منصب في البالد.
فــي النهاية ،يبقى وص ــول هــاريــس إلــى منصب نائبة الرئيس
ً ُ
ً
انعكاسا لإلنجازات الممكنة ،فهي حققت إنجازا لم تحققه أي امرأة
ً
ّ
سوداء قبلها ،وال مفر من أن نتمنى وصولها يوما إلى سدة الرئاسة،
ّ
لكن فوزها بمنصب نائبة الرئيس يستحق االحتفال في الوقت الراهن،
ً
مهما كانت مسيرتها مؤلمة ،فقد نجحت أخيرا في كسر الحواجز
واالنتقال إلى المقلب اآلخر من السلطة.
* «أتالنتيك»

في صباح  7أغسطس َر ِكــب أبــو محمد المصري ،الرجل الثاني
في تنظيم "القاعدة" ،في سيارة متوقفة في وسط طهران مع ابنته
مريم ،أرملة أحد أبناء أسامة بن الدن ،وبعد مرور ثوان معدودةّ ،
مر
ٍ
رجالن على دراجة نارية بالقرب من السيارة وأطلق أحدهما النار من
سالحه المزود بكاتم صــوت ،فقتل األب وابنته قبل مغادرة المكان
على وجه السرعة.
تفيد التقارير بأن المصري كان يخطط قبل مقتله لشن اعتداءات
أخ ــرى ضــد أه ــداف يـهــوديــة وإســرائـيـلـيــة ح ــول الـعــالــم ،وب ـنـ ً
ـاء على
المعلومات التي تم تسريبها حتى اآلن ،يسهل أن نفترض أن اغتيال
ّ
يصب في مصلحة الواليات المتحدة وإسرائيل ويهدف إلى
المصري
توجيه رسالة قوية إلى إيــران وعمالئها اإلرهابيين ،كذلك حصلت
عملية القتل هــذه غ ــداة سلسلة مــن الـحــرائــق الصناعية والـكــوارث
الغامضة في أنحاء إيــران خالل األشهر الماضية ،أبرزها االنفجار
الضخم في منشأة "نطنز" النووية في  2يوليو.
ً
يبدو توقيت تسريب هذه المعلومات مثيرا للفضول ،فهو يتزامن
ّ
مع اتضاح فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية لعام
ّ
 ،2020ويتضح بالقدر نفسه إصرار الرئيس ُ
المنتخب على إعادة إحياء
المبادرات الدبلوماسية مع إيران.
لم تتحدد بعد هوية من سيشغلون أهم المناصب اإلدارية في عهد
بايدن ،لكن المؤشرات تكثر اليوم على عودة أبرز الشخصيات المعروفة
في عهد باراك أوباما ،بمن في ذلك توني بلينكن وويندي شيرمان
اللذان ال يزاالن من أشرس داعمي "خطة العمل الشاملة المشتركة" ،أي
االتفاق النووي اإليراني الذي اعتبره أوباما وفريقه من أهم عناصر
إرثه الرئاسي .من الالفت أن تتمسك هذه الشخصيات برأيها حول
ذلك االتفاق حتى اآلن رغم ّ
تغير المصالح اإلقليمية بطريقة جذرية.
على مستوى السلطة والتجارة والتعاون األمني في المنطقة،
ّ
اتضحت معطيات جديدة عن الشرق األوسط في آخر أربع سنوات
ً
أكثر من األربعين سنة السابقة ،وبعيدا عن كره الديمقراطيين للرئيس
دونالد ترامب ،سيكون تجديد االلتزام بتجربة سياسية شائبة ألقصى
الدرجات مبادرة كارثية مبكرة في مجال السياسة الخارجية.
ُيـقــال إن إي ــران بــاتــت تملك اآلن كميات ضخمة مــن الـيــورانـيــوم
ُ
الم ّ
خصب ،وهي تتابع تمويل شبكات إرهابية عالمية وباتت ترتبط
ً
ّ
علنا اليوم بدعم تنظيم "القاعدة" بعد تسرب المعلومات األخيرة.
فال يمكن
قد يكون هــذا الرابط العامل األبــرز في اللغز اإليــرانــيّ ُ ،
السني ،لكن
اعتبار إيران الشيعية حليفة طبيعية لتنظيم "القاعدة"
أثـبــت اإليــران ـيــون أنـهــم مستعدون للتكيف مــع أي ط ــرف ،حتى لو
اضطروا لتمويل جماعات إرهابية تجمعها بهم مصالح مشتركة،
ّ
لكن الكشف عن تلقي ناشط أساسي في "القاعدة" الحماية من النظام
ّ
ُ
ُ
اإليراني يصعب على إدارة بايدن التقرب من إيران ،إذ ال يعتبر التسامح
ً
ً
األميركي مع "القاعدة" موقفا شعبيا بأي شكل وقد يوحي بأنه يخدم
ً
مصالح اليسار المتطرف في الحزب الديمقراطي ،علما أن بايدن
يتعرض لضغوط هائلة كي يسيطر على هذا المعسكر ُ
وي ّ
ّ
همشه.
وبعد تسريب المعلومات عن هذه العملية ،من المتوقع أن تتصاعد
الضغوط على بايدن كي يعيد النظر بمقاربته تجاه "خطة العمل
الشاملة المشتركة" وإيران ،وربما كان التسريب يهدف إلى تحقيق هذا
ً
الهدف أصال .من الطبيعي أن يشعر األميركيون باستياء عارم أمام
ُ
احتمال استرضاء دولة تدعم قادة "القاعدة" ،وال مفر من أن تسبب هذه
المسألة المشاكل لبايدن ،إذ ال يتعلق هذا الملف بترامب بقدر ما يرتبط
بالتحالفات القائمة بين إسرائيل والدول المجاورة لها غداة حلم أوباما
ّ
بتنفيذ "خطة العمل الشاملة المشتركة" .لم تتضح بعد مدى قدرة
الديمقراطيين على تجاوز كرههم للرئيس المنتهية واليته وتقييم
وضع الشرق األوسط بالشكل المناسب خالل السنوات األربع المقبلة.
ّ
لـكــن األم ــر الـمــؤكــد الــوحـيــد هــو أن الـتـقــرب مــن داعـمــي "الـقــاعــدة"
ّ
سـ ُـيـصــعــب تنفيذ أي نـسـخــة م ـت ـطــورة م ــن "خ ـطــة الـعـمــل الشاملة
المشتركة".
* «كومنتري»

ديفيد غراهام*

ترامب هو الخاسر!
هو الخاسر الحقيقي في نهاية المطاف ألنه ليس
ترامب ً
ً
كانت األجواء المحيطة به
بارعا جدا في
السياسة ،فقد ّ
توحي بأنه زعيم ال ُي َ
قهر بعد ترشحه للرئاسة عن الحزب
الجمهوري في  ،2016ونجح في هزم هيالري كلينتون رغم
شعبيتها الواسعة في االنتخابات العامة ،لكن برزت مؤشرات
تحذيرية في الوقت نفسه.
أطلق دونالد ترامب في  2016الوعد التالي" :نحن سنفوز لدرجة
منا" ،وخالل السنوات األربع الالحقة ،تعب
أنكم ستمرضون وتتعبون ً ُ
األميركيون ومرضوا فعال (أصيب نحو  10ماليين منهم بفيروس
"كوفيد "19حتى اآلن) وسئموا في النهاية من الوضع القائم.
أثبت الناس بهذه الطريقة أن ترامب الــذي بنى مسيرته المهنية
وشخصيته العامة على مفهوم الفوز الدائم أنه خاسر حقيقي ،وبعدما
انتقلت والية بنسلفانيا إلى تأييد الحزب الديمقراطي المتمثل بجو
ُ
بايدن ،يمكن القول إن نتيجة االنتخابات ُح ِسمت وه ِزم الرئيس الحالي،
ّ
ولم تتضح بعد مالمح هذه الخسارة ،لكن النتيجة النهائية واضحة.
ُ
ـاؤه بعض االضـطــرابــات ويضعفون ثقة
قــد يسبب تــرامــب وحـلـفـ ً
ّ
السلطة ،لكن الدعاوى
األميركيين بالمؤسسات تزامنا مع خروجهم من
ُ
ست ّ
كبدهم خسائر
االنتخابية
القضائية المتعددة التي رفعتها
حملته ّ
ً
إضافية ،ويدرك ترامب هذا الواقع أيضا واتضح ذلك في أسلوب كالمه
في خطاب يوم الخميس.
ً ً
ترامب هو الخاسر الحقيقي في نهاية المطاف ألنه ليس بارعا جدا
في السياسة ،فقد كانت األجواء المحيطة به توحي بأنه زعيم ال ُي َ
قهر
ّ
ُ
بعد ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري في  ،2016فاعتبر من
أقوى السياسيين على اإلطالق ثم نجح في هزم هيالري كلينتون رغم
شعبيتها الواسعة في االنتخابات العامة ،لكن برزت مؤشرات تحذيرية
في الوقت نفسه ،ونجح ترامب بصعوبة في حسم االنتخابات التمهيدية
ثم اضطر للقتال لكسب ترشيحه خالل المؤتمر الوطني الجمهوري.
سبقته
هــزم ترامب كلينتون
بسهولة في المجمع االنتخابي لكنها ً
ً
بثالثة ماليين صوت تقريبا في التصويت الشعبي ،وكان متأخرا عن
المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ
في أماكن كثيرة.
التكلم عــن تلك االنـتـخــابــات وتــابــع تنظيم
ـن
ـ
ع
ـب
ـ
م
ـرا
لــم يتوقف تـ
ً
كثيرا ،فسافر إلى أول ّ
تجمع مماثل بعد أقل من
التجمعات التي يحبها
شهر على تنصيبه ،حتى أنه تابع التكلم عن تجربة  2016رغم خسارة
حزبه في االنتخابات النصفية ،وخالل األسابيع األخيرة من الحملة
االنتخابية لعام  ،2020تكلم مع حلفائه عن الرسائل اإللكترونية الخاصة
بكلينتون واسترجع أمجاد الماضي .باختصار ،لم يدرك ترامب أن معظم
البلد تجاوز تلك المرحلة.

ّ
رغم انتشار
تعددت العوامل التي كانت تصب في مصلحة الرئيس ً
الرؤساء بوالية ثانية عموما واعتبر
فيروس كورونا ،إذ يفوز معظم ً
تعامله
عن
المترتبة
األضرار
رغم
،
جيدا
الناخبون الوضع االقتصادي
ّ
ً
أخطاء كان يسهل تجنبها،
الكارثي مع الوباء المستجد ،لكنه ارتكب
وفي األيام األخيرة من الحملة االنتخابية ،امتعض الجمهوريون ألنه
هاجم استطالعات الرأي التي نشرتها قناة "فوكس نيوز" بدل التباهي
القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا :إنه
بإقرار عضوية
ّ
موقف نموذجي لمرشح يسهل أن يتشتت تركيزه .وبحسب صحيفة
قرر ترامب الحد من رحالته إلى أريزونا ألنه ال يحبذ
"نيويورك تايمز"ً ،
تمضية الليل بعيدا عن سريره ،يبدو أن هــذه الوالية كانت من بين
الواليات التي انقلبت عليه وقررت دعم بايدن في عام ً 2020بعدما أيدته
هو في  ،2016مع أن الفرق بينهما هناك يبقى صغيرا.
ً
ّ
مع ذلك ،تمكن ترامب من الفوز بماليين األصوات اإلضافية مقارنة
باالنتخابات السابقة ،فتحدى بذلك نتائج استطالعات الرأي .لكنه خسر
ً
مجددا في التصويت الشعبي وبفارق أوسع من  ،2016ومن المتوقع أن
ّ
يتوس ًع هذا الفارق بعد احتساب األصوات في ًجميع الواليات ،حتى
أن عددا من المرشحين الجمهوريين سبقه مجددا في التصويت ،ويوم
الجمهورية في مجلس النواب
الخميس الماضي ،بــدا زعيم األقلية
ّ
ً
حين أعلن أن فوز مرشحي الحزب الجمهوري
كيفن مكارثي مذهوال ً
في مجلس النواب تزامنا مع خسارة ترامب هو إثبات على التزوير،
الديمقراطيين إلى سرقة
إنه موقف خطير وغير منطقي :ما الذي يدفع
ً
منصب الرئاسة والتخلي ّعــن مجلس ال ـنــواب؟ عمليا ،تكشف هذه
النتيجة عيوب ترامب كمرشح للرئاسة ،حيث قرر الرئيس أن ّ
يحول
االستحقاق االنتخابي إلى استفتاء حول أدائه ،فتجاوب معه الناخبون،
فهو ال يستطيع لوم أحد إال نفسه.
سبق أن تذوق ترامب طعم الخسارة ،كانت مسيرته المهنية عبارة عن
تقلبات متواصلة وقد ّ
الشركات،
تعرض خاللها لإلفالس في عدد من
لطالما نجح في تجاوز تلك اإلخفاقات وأطلق حمالت دعائية ُت ّ
مهد
وشعبية من
ً
لوصوله إلى البيت األبيض ،لقد أصبح اليوم أكثر شهرة ً
أي وقت مضى ،لكن أثبتت االنتخابات األخيرة أنه ًخسر جزءا كبيرا من
حتما من ادعاءات ترامب
شعبيته في الوقت نفسه ،وسيتضرر البلد
ً
حول تزوير االنتخابات ،لكنه لن يسترجع مطلقا صورة الفائز الدائم
بعد هذه الخسارة الدراماتيكية العلنية.
* «أتالنتيك»

ترامب هزم هيالري كلينتون
بسهولة في المجمع االنتخابي لكنها
ً
سبقته بثالثة ماليين صوت تقريبا
في التصويت الشعبي

ةديرجلا
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اقتصاد
برنت عند أعلى مستوى منذ مارس الماضي

ً
البرميل الكويتي يرتفع  1.33دوالر ليبلغ  45.14دوالرا
وصل خام برنت إلى 46.56
دوالرا للبرميل في وقت سابق
أمس ،وهو أعلى مستوى له
منذ مطلع مارس.

ار تـفــع سعر برميل النفط
الكويتي  1.33دوالر ،ليبلغ
 45.14دوالرا ف ــي ت ـ ــداوالت
أ م ـ ــس األول ،م ـق ــا ب ــل 43.81
دوالرا فـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت يـ ــوم
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وفـ ـق ــا
للسعر ا لـمـعـلــن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
سـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت أسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط
ارتفاعات أمس ،ووصل سعر
خام برنت إلى أعلى مستوى
له منذ مارس ،في ظل تعزيز
التطورات المتعلقة بلقاحات
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،واألنـ ـب ــاء
ب ـشــأن ب ــدء إج ـ ــراء ات انـتـقــال
ا لـ ُّـسـلـطــة بـيــن إدارة ا لــر ئـيــس
األم ـيــركــي الـمـنـتـهـيــة والي ـتــه
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،وال ــرئ ـي ــس
المنتخب جــو بــا يــدن لآلمال
بشأن الطلب.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف
الـمـحـتـمــل لـعـمـلـيــات اإلغ ــاق
فــي فــرنـســا وتـقــاريــر وســائــل
اإلعـ ـ ــام ال ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
بـ ـ ــايـ ـ ــدن س ـ ـي ـ ـخ ـ ـتـ ــار رئـ ـيـ ـس ــة

مجلس االحتياطي الفيدرالي
السابقة جانيت يلين لتكون
وزي ـ ــرة ال ـخ ــزان ــة ف ــي إدارت ـ ــه،
معنويات المستثمرين.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـقــود اآلج ـلــة
لخام برنت  34سنتا ،بنسبة
 0.7ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،إ ل ـ ــى 46.40
دوالرا لـلـبــر مـيــل .كـمــا ار تـفــع
خــام غــرب تكساس الوسيط
 38س ـن ـت ــا ،ب ـن ـس ـبــة  0.9فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،إ لـ ـ ــى  43.43دوالرا
للبرميل.
ووصـ ـ ـ ــل خـ ـ ــام بـ ــرنـ ــت إل ــى
 46.56دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل فــي
وقت سابق أمس ،وهو أعلى
مستوى له منذ مطلع مارس
قـبــل اشـتـعــال ح ــرب األسـعــار
بين السعودية وروسيا.
ويـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون
ت ــرق ــب االج ـت ـم ــاع ــات الـفـنـيــة
لتحالف "أوبك بلس" ،تمهيدا
لــاج ـت ـمــاع ال ـ ـ ــوزاري ال ـم ـقــرر
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـ ــذي
سيناقش تمديد قيود إنتاج
النفط إلى العام المقبل.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،قــالــت

شركة إنتاج النفط الروسية
لــوك أو يــل ،إنها تحولت إلى
تحقيق ربح  50.4مليار روبل
( 664مليون دوالر) في الربع
الثالث ،بفضل ارتفاع أسعار
النفط ،في حين رفعت إنتاج
النفط في روسيا والعراق.
وت ـضــررت "ل ــوك أوي ــل" من
ت ــداعـ ـي ــات ال ـج ــائ ـح ــة ،فـضــا
عــن انـخـفــاض قـيـمــة الــروبــل،
لـتـتـضـخــم ديــون ـهــا الـمـقــومــة
بـعـمــات أجـنـبـيــة .كـمــا قلص
اتفاق عالمي لخفض إمدادات
النفط إنتاج الشركة.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ــربـ ــع
ا ل ـث ــا ن ــي ع ـل ــى خـ ـس ــارة 18.7
مليار روبل.
و قــا لــت الشركة إنها بــدأت
ز يــادة اإلنتاج من حقل غرب
الـ ـ ـق ـ ــرن ـ ــة 2ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق م ـنــذ
منتصف أكتوبر بحوالي 30
أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،ب ـعــد أن
خفضته بنحو  70ألف برميل
م ــن م ــا ي ــو ،و ب ــوا ق ــع  50أ ل ــف
برميل مــن منتصف يونيو،
امتثاال لالتفاق.

وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة أي ـض ــا
إ لــى أنها رفعت إنتاجها في
روسيا ،وأعلنت أن مبيعاتها
زادت إلى  1.46تريليون روبل
ف ــي الـ ـفـ ـت ــرة م ــن ي ــول ـي ــو إل ــى
سبتمبر ،مـقــار نــة مــع 986.4
م ـل ـيــار روبـ ــل ف ــي ال ـف ـتــرة مــن
أبريل إلى يونيو.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان،
إن ا ل ـ ـ ــز ي ـ ـ ــادة تـ ــر جـ ــع ب ـص ـفــة
أســاسـيــة إلــى ارت ـفــاع أسـعــار
النفط والغاز ،وزيادة إنتاج
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــررة م ــن
م ـصــا فــي ا ل ـم ـج ـمــو عــة ،فضال
عـ ــن نـ ـم ــو أح ـ ـجـ ــام الـ ـتـ ـج ــارة
ومبيعات التجزئة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أيـ ـض ــا
استئناف إنتاجها من الغاز
الـطـبـيـعــي بــأوزب ـك ـس ـتــان في
سبتمبر.

الـديـنـار الـكـويـتـي
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2.٤٥٢ 2.٧٥٤ 3.٢٦٨

صندوق المشروعات الصغيرة ال يعرف
عدد فرص العمل التي أتاحها للمواطنين!
«المحاسبة» :ضرورة العمل على تحديد عدد العاملين الكويتيين
●

جراح الناصر

توصلت الجهات الرقابية إلــى أن الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ال يستطيع تحديد عدد المواطنين
في المشاريع الصغيرة نتيجة إلغاء تحديد عدد
العاملين الكويتيين في المشاريع الصغيرة بعد
تعديل مفهومي المشاريع الصغيرة والمتوسطة
من خالل الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14
الذي ال يمكن معه قياس عدد الفرص الوظيفية
التي أتاحها الصندوق الوطني لهم والذي يعتبر
من أهم أهداف إنشائه.
وبهذا الشأن ،أوصى تقرير ديوان المحاسبة
بـ ـض ــرورة ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـحــديــد عـ ــدد الـعــامـلـيــن
الـكــويـتـيـيــن فــي أنـ ــواع الـمـشــاريــع ال ـتــي يمولها
الصندوق من خالل تعديل الالئحة التنفيذية أو
بقرار من اإلدارة العليا ،الــذي يمكن معه قياس
عــدد الـفــرص الوظيفية التي أتاحها الصندوق
الوطني والذي يعتبر من أهم أهداف إنشائه.
وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن تلك التوصية
تــؤكــد م ــا ذك ــره مـحــافــظ بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
د .م ـح ـمــد ال ـه ــاش ــل ف ــي ش ـهــر يــون ـيــو ال ـمــاضــي
عندما كشف عن "االفتقار إلى بيانات دقيقة عن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهــذا عيب

ً
يجب معالجته" ،مبينا أنها "ثغرة في البيانات،
إذ تختلف مــن جهة إلــى أخ ــرى ،وتمت مواجهة
صعوبة فيها ،لكن تم االجتهاد في جمع البيانات،
وقد وجدنا لدى الصندوق الوطني للمشروعات
نحو  1500مشروع َّ
ممول فقط ،وأن الحد األقصى
 15ألف كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،ووظفوا نحو  600ألف وافد ،فيما
يمثل الكويتيون  2.5فــي المئة فقط بــه ،فيجب
معالجة هذه االختالالت".
والجدير بالذكر أنه في شهر أبريل عام 2013
أصدرت الحكومة الكويتية القانون رقم 2013/98
ب ـخ ـصــوص إنـ ـش ــاء صـ ـن ــدوق ب ــاس ــم ال ـص ـنــدوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة .وهدف ذلك القانون إلى دعم الشباب
وم ـح ــارب ــة ال ـب ـطــالــة وت ـم ـك ـيــن ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
لتحقيق النمو االقتصادي في الكويت.
والصندوق هو مؤسسة عامة مستقلة يبلغ
رأسمالها ملياري دينار يمول المشاريع الصغيرة
أو المتوسطة المجدية والمملوكة من كويتيين
بنسبة تصل إلى  80في المئة من رأس المال.
ً
وي ـض ــع ال ـق ــان ــون ش ــروط ــا م ـح ــدد لـلـمـشــاريــع
المستحقة للدعم وهــي أن توظف من  1إلــى 50
ً
ً
مــو ظـفــا كويتيا وأال تــز يــد تكلفة إنشائها على
 500ألف دينار.

مكاسب محدودة للبورصة ...والسيولة  83مليون دينار
تداوالت كبيرة مستمرة على أسهم الترقية وتذبذب «القيادية» بقوة
●

علي العنزي

اس ـت ـمــر األداء اإلي ـج ــاب ــي لـلـجـلـســة ال ـثــال ـثــة لـهــذا
األس ـب ــوع عـلــى مـسـتــوى م ــؤش ــرات بــورصــة الـكــويــت
الرئيسية ،وحقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة
 0.13في المئة تساوي  7.16نقاط ،ليقفل على مستوى
 5572.97ن ـق ـطــة ب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة ه ــي أف ـض ــل ثــالــث
سيولة لهذا العام بلغت  83.3مليون دينار ،تضاعفت
مقارنة مع جلسة األحد "التي علقنا عليها في تقرير
"الـجــريــدة" حينها ،بسبب غـيــاب األجــانــب" ،وت ــداول
أمــس  212.2مليون سهم عبر  16048صفقة ،وربــح
 122سهما ربح منها  ،50وخسرت  53شركة ،وثبت 19
دون تغير ،وسجل مؤشر السوق األول نموا محدودا
أيضا بنسبة  0.12في المئة ،أي  7.57نقاط ،ليقفل على
مستوى  6179.22نقطة بسيولة كبيرة بلغت 76.7
مليون دينار ،تداولت  131.5مليون سهم عبر 12705
صفقات ،وربح  8أسهم مقابل خسارة  10واستقرار
سهمين ،واستقر مؤشر رئيسي  50دون ّ
تغير يذكر
فقط تلون باألخضر وربح نسبة محدودة جدا كانت
 0.01في المئة تعادل ثلث نقطة فقط ،ليبقى مستقرا
حــول مستواه السابق على  4480.52نقطة بسيولة
مقاربة لسيولته أمس األول ،بقيمة  5.5ماليين دينار
تداولت كمية أسهم بلغت  60.4مليون سهم عبر 2461
صفقة ،وربح  18سهما مقابل تراجع  20سهما وثبات
 6اسهم دون تغير.

تداوالت أجنبية
وتداولت األسهم القيادية ببورصة الكويت بشكل
وسيناريو مختلف تماما لم تعتده أوساط متعاملي
السوق المحلية ،حيث كانت الصفقات تتم على اكثر
من وحدة سعرية ،وتتلون األسهم القيادية باللونين
األخ ـضــر واألح ـمــر خــال فـتــرة زمنية م ـحــدودة جدا

وم ـضــاربــة عـنـيـفــة بـسـيــولــة عــالـيــة ج ــدا ،وك ــان أب ــرز
هذه األسهم أسهم الترقية السبع وعلى رأسها سهم
"الــوطـنــي" الــذي ت ــداول بمجال كبير بين  831و848
فلسا ،أي  17فلسا ،لينتهي بمكاسب كبيرة وللجلسة
الثانية على التوالي قريبة من نقطة مئوية كاملة 8
فلوس ،في حين كانت تعامالت "بيتك" بمجال تذبذب
محدود بين  695و 701فلس ،وأقفل على سعر 699
فلسا بمكاسب محدودة أقل من ثلث نقطة مئوية ،أي
فلسين فقط ،في حين تراجعت أسهم زين وأجيليتي
وبوبيان ،وكانت على تذبذب كذلك وسط بين الوطني
وبيتك ،وخسرت اسهم بنك الخليج وبــرقــان بنسب
محدودة وربح الدولي وسهم شمال الزور بعد إعالن
تــاريــخ ال ـح ـيــازة ،وه ــو بــدايــة الـشـهــر ال ـق ــادم ،وحقق
هيومن سوفت أفضل مكاسب بنسبة  2.5في المئة،
بينما في المقابل استمر النشاط اإليجابي على سهم
أعيان ،وتصدر نشاط أسهم السوق الرئيسي وربح
نقطة مئوية وتراجعت أسهم المدينة ومستثمرون
ومنتزهات ،وربحت اسهم عقارية كان أبرزها رمال
ووطنية عقارية ومساكن ،وشهدت نشاطا جيدا أعلى
من معدالتها اليومية ،لينتهي مؤشر السوق الرئيسي
على استقرار ،وكانت السيولة في افضل حال متركزة
دائما على أسهم الترقية السبع.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ت ـب ــاي ــن أداء مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
الـخـلـيـجـيــة ،حـيــث رب ـحــت أسـ ــواق دب ــي والـسـعــوديــة
والكويت ،بنمو كبير لــأول بأكثر من نقطة مئوية،
وسجل مؤشر السوق السعودي أعلى اقفال منذ عام
ونصف العام ،وزاد على إقفال العام الماضي بنسبة
واضـحــة بلغت  3فــي المئة ،فــي حين تراجعت بقية
مؤشرات أسواق المال الخليجية مثل قطر وأبوظبي
وال ـب ـح ــري ــن وعـ ـم ــان ،وشـ ـه ــدت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط نـمــوا
مستمرا ،وبلغ برنت مستوى  46.5دوالرا للبرميل.

رسوم إضافية على السحب النقدي
من خارج الكويت مطلع ديسمبر
●

محمد اإلتربي

ت ـب ــدأ عـمـلـيــة تـطـبـيــق رس ــوم
الـسـحــب ال ـن ـقــدي عـلــى بـطــاقــات
ال ـس ـحــب اآلل ـ ــي خ ـ ــارج ال ـكــويــت
ً
اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر
المقبل.
وأخـ ـ ـط ـ ــرت بـ ـن ــوك ع ـم ــاء ه ــا
ً
رسميا أنــه ستكون هناك 1.25
دينار رسوم إضافية لكل عملية
س ـحــب ن ـق ــدي ت ـتــم خـ ــارج دول ــة
ال ـك ــوي ــت ب ــاس ـت ـخ ــدام ب ـطــاقــات
السحب اآللي.
وذكـ ــرت م ـص ــادر أن الــرســوم

الجديدة تأتي مواكبة للخدمات
الـتــي تــوفــرهــا الـبـنــوك مــن خالل
البطاقات ســواء درج ــات األمــان
والحماية الــازمــة ،كذلك إمكان
السحب النقدي من أي مكان في
العالم وما يتطلب ذلك من توافق
أن ـظ ـمــة ال ـب ـطــاقــات واع ـت ـمــادهــا
ً
عالميا ،وغيرها من الخدمات.
ولإلشارة فإن عمليات الرسوم
يتم تقديرها بعناية وفق تقدير
ال ـخــدمــة وكـلـفـتـهــا ع ـلــى الـبـنــك،
كذلك أخــذ الموافقات الرسمية
ع ـل ـي ـهــا م ــن ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
المعنية.

ً
ومـ ـ ـع ـ ــروف أن ثـ ـم ــة ه ــام ـش ــا
ً
تنافسيا في الخدمات المصرفية
سواء عدد الخدمات اإللكترونية
ال ـم ـج ــان ـي ــة ال ـم ـت ــاح ــة ل ـل ـع ـمــاء
أو ال ـت ـف ــاوت ف ــي ب ـعــض رس ــوم
الخدمات.
ً
وت ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم مـ ـ ـص ـ ــدرا
ً
ً
ً
إيراديا مهما وأساسيا للقطاع
ً
الـ ـمـ ـص ــرف ــي عـ ـم ــوم ــا وي ـت ـط ــور
بـ ـتـ ـط ــور ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وق ـي ـم ـت ـهــا
وتــأثـيــرهــا فــي تلبية متطلبات
العمالء.

إطالق مشروع لتسييل الغاز في «الزور»
م ـن ـحــت ال ـك ــوي ــت ش ــرك ــات إي ـن ــاج ــاز وس ـنــام
وفلوكسيز من خالل شركتها الفرعية اليونانية
ديسفا ،مهمة إدارة أكبر مصنع إلعادة الغاز في
العالم والموجود في منطقة الزور.
ً
ووفقا لصحيفة االيكونوميستا االسبانبة،
من المتوقع توقيع عقد "البترولية المتكاملة"
كـيـبـيــك إلدارة ال ـم ـص ـنــع مـ ــدة خ ـمــس س ـنــوات
مــع خـيــار عامين آخــريــن يمكن تمديدهما في
األسابيع المقبلة ،بحسب مصادر مطلعة.
وك ــان ــت الـ ـش ــرك ــات اإلس ـب ــان ـي ــة واإلي ـط ــال ـي ــة
والـبـلـجـيـكـيــة ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تـمـكـنــت من
اجتياز المنافسة التي أجرتها الشركة الكويتية
ل ـل ـص ـنــاعــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة ()KIPIC

المملوكة للكويت .ولدى "كيبيك" بالفعل اتفاقية
مدتها  15عــا مــا بين قطر للبترول ومؤسسة
البترول الكويتية ( .)KPCوبموجب االتفاقية،
ت ـصــدر ق ـطــر م ــا ي ـصــل إل ــى ثــاثــة مــاي ـيــن طن
سنويا من الغاز المسال للكويت.
وكانت المحطة تخطط لبدء تسلم شحنات
الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام ،2022
ولكن يمكن أن يتم تسريعها لتبدأ في مارس
 .2021بمجرد اكتمالها ،ستحتوي المحطة على
ثمانية خــزانــات ،تبلغ سعة كل منها 225500
م ـتــر مـكـعــب وس ـع ــة ان ـب ـعــاث  3.6مــاي ـيــن متر
مكعب /ساعة.

أخبار الشركات

«تعليمية» تربح  5.16ماليين دينار
بـلـغــت أرب ـ ــاح ش ــرك ــة ال ـم ـج ـمــوعــة الـتـعـلـيـمـيــة الـقــابـضــة
 5.16ماليين دينار ،بواقع  21فلسا للسهم ،خــال الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  6.04ماليين ،بما يعادل  24.7فلسا للسهم في نفس
الفترة من .2019

هيئة األسواق توافق لـ«برقان» على نشرة اكتتاب السندات الجديدة
حصل بنك برقان أمس على موافقة هيئة
أسواق المال بشأن ما ورد في نشرة االكتتاب
المعدة إلصدار أوراق مالية ثانوية رأسمالية
ضمن الشريحة الثانية لرأس المال «سندات

جديدة» ،بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر
مستحقة ،بعد  11سنة وقــابـلــة لــاسـتــرداد،
وقابلة لالسترداد بعد  6سنوات من تاريخ
إصدارها.

ارتفاع اإلسترليني واستقرار الدوالر وتراجع اليورو
صعود األسترالي والعملة األوروبية مع بدء انتقال السلطة في أميركا
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس ،عند مستوى 0.305
دي ـنــار ،فــي حين انخفض ال ـيــورو إلــى مستوى  0.361ديـنــار مقارنة
بأسعار االثنين.
وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني،
إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى  0.407دينار،
في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى  0.334دينار والين
الياباني عند مستوى  0.003دينار.
وارتفعت العمالت التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل
الدوالر األسترالي أمس ،بعدما سمح الرئيس األميركي
دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى
الرئيس المنتخب جو بايدن.
وك ـ ــان ال ـ ـ ــدوالر ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي م ــن أكـبــر
الرابحين بما يصل إلى  0.9بالمئة ،ليرتفع
ألعلى مستوى في عامين عند  0.6985دوالر،
بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي
بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات ،مما
دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من
التيسير النقدي.
وسمح ترامب إلدارة الخدمات العامة بالمضي قدما

في عملية انتقال السلطة لبايدن ،رغم ّ
تعهده بمواصلة الجهود للطعن
على نتائج االنتخابات.
وقال حلفاء ديمقراطيون لبايدن إنه من المتوقع أن يرشح جانيت
يلين رئيسة مجلس االحتياطي االتـحــادي السابقة لمنصب وزيــرة
الخزانة ،مما شجع المستثمرين ،إذ تدعو لزيادة اإلنفاق الحكومي
النتشال االقتصاد من الركود بسبب فيروس كورونا.
ومقابل سلة من العمالت ،هبط الدوالر  0.12بالمئة إلى ،92.396
ليحوم مرتفعا قليال عن أعلى مستوى في ثالثة أشهر
عند  92.013الذي سجله أمس األول.
وارت ـفــع ال ــدوالر األسـتــرالــي  0.4بالمئة
إلى  0.7313دوالر أميركي ،في حين زاد
اليورو  0.1بالمئة إلى  1.1852دوالر.
وع ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر أي ـ ـضـ ــا ب ـعــد
أن ع ـ ـ ــززت اس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا شهية
المستثمرين للمخاطرة ،بقولها
إن لقاحها لـ "كوفيد "19 -قد تصل
فـعــالـيـتــه إلـ ــى  90بــال ـم ـئــة ،وإن ـهــا
تستعد لتقديم بيانات للسلطات في أنحاء العالم تتيح
لها الحصول علي موافقة مشروطة أو مبكرة.

الليرة التركية تنخفض
 %2مقابل الدوالر
تراجعت الليرة التركية بما
يصل إلى اثنين في المئة ألكثر
من  8ليرات مقابل الدوالر امس،
لتستمر خسائرها في األسبوع
الجاري مع استغالل المستثمرين
ً
ً
ً
صـ ـع ــودا ق ــوي ــا م ــؤخ ــرا لـتـكــويــن
مراكز من العمالت والذهب.
ونـ ـ ــزلـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى 8.05
مقابل العملة األميركية مقارنة
ب ـم ـس ـت ــوى اإلغ ـ ـ ـ ــاق أمـ ـ ــس عـنــد
 .7.8880وقلصت خسائرها لتبلغ
 8ل ـيــرات مـقــابــل الـ ــدوالر بحلول
الساعة  0935بتوقيت غرينتش.
وكانت العملة سجلت مستوى
قياسيا منخفضا عند نحو 8.58
الشهر الـجــاري قبل أن تتعافى.
والليرة حاليا منخفضة  26في
الـمـئــة ع ــن مـسـتــواهــا ف ــي نهاية
.2019
(رويترز)
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«المارجن» على طاولة شركات االستثمار

إرساله قبل  12ديسمبر  ...والحد األدنى للهامش اليقل عن  %50ويقدم للعمالء المحترفين
طرح فريق منظومة سوق
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
ً
استبيانا يتعلق بـ «المارجن»
عـ ـل ــى ش ـ ــرك ـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ا ل ـم ـح ـل ـيــة أل خـ ــذ اآلراء كــا فــة
ح ـ ــول األداة ا لـ ـت ــي س ـت ـكــون
ب ــدي ـل ــة ل ـن ـظ ــام األج ـ ـ ــل الـ ــذي
ً
ً
كـ ــان م ـع ـم ــوال ب ــه ق ــدي ـم ــا فــي
البورصة.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر أن ـ ــه تــم
تـ ـح ــدي ــد مـ ــوعـ ــد أق ـ ـصـ ــاه 12
ديسمبر المقبل بشأن إرسال
كــل الـمــاحـظــات ال ـتــي تــراهــا
ش ـ ــرك ـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ح ــول
هذه األداة المعروفة بتداول
ال ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــش ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـم ــح
للعميل باالقتراض ،والتداول
فـ ــي س ـ ــوق األس ـ ـهـ ــم ب ـم ـبــالــغ

عيسى عبدالسالم

ّ
ضئيلة ،و تـمــلــك كمية أسهم
كبيرة لفترة زمنية محددة.
وبينت المصادر أن من أبرز
المالمح ألداة التداول بالهامش
هي تقديمها للعميل المحترف
ل ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار ،إذ يتم
تصنيف العمالء من الشخص
المرخص لــه ،وحسب تعريف
قانون هيئة أســواق المال فإن
ال ـع ـم ـي ــل ال ـم ـح ـت ــرف ي ـج ــب أن
يـسـتــوفــي أح ــد ه ــذه ال ـش ــروط،
وهـ ــي أن ي ـك ــون ال ـع ـم ـيــل لــديــه
تـعــامــات فــي األوراق المالية
ب ــأحـ ـج ــام ك ـب ـي ــرة وم ـتــوس ـطــة
بما ال يقل عن  250ألف دينار
ف ــي ك ــل رب ـ ــع س ـن ــة ع ـل ــى م ــدار
السنتين السابقتين ،وأال يقل
حـجــم أم ـ ــوال وأص ـ ــول العميل

ل ـ ــدى ال ـش ـخ ــص ال ـم ــرخ ــص لــه
عن قيمة  100ألف دينار ،وأن
ييكون العميل يعمل أو سبق
ل ــه ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع الـمــالــي
مدة سنة على األقل في منصب
مهني محترف يتطلب معرفة
الـمـعــامــات أو الـخــدمــات التي
ستقدم إليه.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـ ــه تــم
تـحــديــد الـحــد األدن ــى لـلـتــداول
بالهامش بنسبة  50في المئة،
أي يجب أن يضع العميل نصف
قـيـمــة األوراق الـمــالـيــة ال ـمــراد
ش ـ ــراؤه ـ ــا أو م ــاي ـع ــادل ـه ــا مــن
أوراق مالية قبل إتمام العملية
وبشكل سابق.
وبينت المصادر أنه يجب أال
يتجاوز حجم األموال للشخص

المرخص له في التعامل بأداة
التمويل بالهامش نسبة  30في
المئة من قيمة رأسماله.
وذكرت أن «المارجن» سيتم
الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ــه عـ ـل ــى م ــرح ـل ـت ـي ــن،
إذ س ـي ـت ــم الـ ـسـ ـم ــاح ل ـش ــرك ــات
االستثمار في المرحلة األولى
بـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــه لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا ،وفـ ــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة سـيـسـمــح
لشركات الوساطة بتقديمه عند
ترقية أنظمتها والعمل بنظام
الوسيط المؤهل.
ّ
وبينت أن العديد من شركات
االسـتـثـمــار تـعــول عـلــى تقديم
هــذه الخدمة لالستفادة منها
ف ــي تـعـظـيــم إي ــراداتـ ـه ــا ،ألنـهــا
ستكون بديلة لخدمة البيوع
اآلجـ ـل ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ــدم في

الـ ـس ــاب ــق وت ـح ـف ـي ــز ال ـم ـحــافــظ
والصناديق التي كانت تدار من
قبلهم ،والتي توقفت بعد إلغاء
العمل باآلجل.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن بـ ــورصـ ــة
ا لـكــو يــت حصلت على موافقة
مبدئية على المسودة المبدئية
الـتــي رفـعــت إلــى هيئة أســواق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
إمكانية العمل على تدشين أداة
التمويل بالهامش «المارجن»
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة لــزيــادة
هـ ــامـ ــش ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ،وإتـ ــاحـ ــة
الفرصة لــزيــادة االستثمارات
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ت ـع ــام ــات إض ــاف ـي ــة م ــن خــال
مـضــاعـفــة الـمـبــالــغ الـمـتــوافــرة
لدى العمالء.

«إياتا» :شركات الطيران ستخسر
 157مليار دوالر مع تفاقم الركود
قال االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ،أمس ،إن شركات
الـطـيــران فــي سبيلها لخسارة إجمالية  157مليار دوالر في
ً
العامين الحالي والمقبل ،لتزيد توقعاتها للقطاع خفضا على
خلفيتي الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا وإجراءات
عزل شملت األسواق الكبرى.
وكان االتحاد توقع في يونيو أن تبلغ الخسائر  100مليار
ً
دوالر خالل العامين ،لكنه صار يتوقع عجزا بـ  118.5مليار في
ً
العام الحالي فقط و 38.7مليارا في عام .2021
وتبرز التوقعات القاتمة التحديات التي ال تزال تواجه القطاع
رغم أنباء تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات لـ «كورونا»،
ً
التي من المقرر استمرار توزيعها عالميا على مدار العام المقبل.
وقال المدير العام لـ «إياتا» ألكسندر دو جونياك لـ «رويترز»:
«لن يحدث التأثير اإليجابي الكبير على االقتصاد ونشاط السفر
الجوي قبل منتصف .»2021
وتشير تقديرات «إياتا» إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد
المسافرين إلى  1.8مليار هذا العام من  4.5مليارات في ،2019
وأن تتعافي جزئيا إلى  2.8مليار العام المقبل .ومن المتوقع
أن تنخفض اإليرادات من رحالت المسافرين  69في المئة إلى
 191مليار دوالر في .2020

ُ
الخشتي »ZINC« :من حاضنات مبادرات األعمال الرائدة في الكويت

خالل ُمشاركة «زين» في المؤتمر االفتراضي لدعم منظومة االبتكار واإلبداع وريادة األعمال 2020
شاركت شركة زين في المؤتمر
االفتراضي العالمي لدعم منظومة
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال
ّ
لـعــام  ،2020ال ــذي نظمته شركة
إيكوسيستم لالستشارات اإلدارية
عبر تقنية االتصال المرئي خالل
الفترة من  20 – 19نوفمبر الجاري
تـحــت رعــايــة وزي ــر الـمــالـيــة ب ـ ّـراك
الشيتان.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت «زيـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،ف ـ ــي بـ ـي ــان،
ب ـ ـ ــأن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ش ـه ــدت
الخبراء
ُم
شاركة أكثر من  80من ُ ّ
ُ
والممارسين العالميين وممثلي
الحكومات والعلماء واألكاديميين
والمؤسسات التمويلية لتبادل
أف ـ ـضـ ــل الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ال ـع ـم ـل ـي ــة
الـنــاجـحــة وال ــرؤي ــة المستقبلية
الـ ُـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاالب ـت ـك ــار واإلدارة
والتكنولوجيا وريادة األعمال.
وأكـ ــدت أن فـعــالـيــات المؤتمر
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة الس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض
ت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة فــي
مجاالت االبتكار وريادة األعمال،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ـ ـ ــع خ ـط ــط
ال ــدول ــة ورؤيـ ــة «ك ــوي ــت ج ــدي ــدة»،
حـيــث ركـ ــزت الـجـلـســات الـفـكــريــة
وال ـن ـق ــاش ـي ــة ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز م ـنــاخ
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال
عـبــر تـطــويــر الـهـيــاكــل األســاسـيــة
واألســس المؤسسية لخلق بيئة
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال،
كما ن ــادى الـمـشــاركــون بـضــرورة
إشـ ـ ــراك ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـح ـلــي فــي
األنـشـطــة االبـتـكــاريــة واإلبــداعـيــة
وأن ـش ـطــة ري ـ ــادة األعـ ـم ــال ،ودع ــم
مجتمعات الممارسين وأصحاب
المهن مــن خــال اسـتــدامــة النمو
ال ــذك ــي ،وال ـم ـنــاطــق الــذك ـيــة عبر
التكنولوجيا والتعاون والتعليم

وغ ـيــر ذل ــك م ــن االسـتــراتـيـجـيــات
االقتصادية واالجتماعية.

مجرد أفـكــار أو رؤي ــة كــي نصنع
المستقبل ،ففي هذا الحالة يتحتم
علينا أن نساهم فــي نشر ثقافة
االبتكار في بيئة األعمال».

وخــال ُمشاركته في المؤتمر
ً
ً
ُم ـت ـحـ ّـدثــا رئـيـسـيــا ،ق ــال الــرئـيــس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت
فـ ــي ش ــرك ــة زي ـ ــن الـ ـك ــوي ــت ول ـيــد
شرفني ُ
الخشتي«ُ :ت ّ
المشاركة في
هذا الحدث الذي يجمع كوكبة من
القادة والخبراء واألكاديميين في
مختلف المجاالت والتخصصات،
فمن المؤكد أن الحوارات واألفكار
التي ّ ستطرحها جلسات المؤتمر
ُ
ســتــقــدم ص ــورة واضـحــة لسمات
هــذه المرحلة الـتــي تسعى فيها
المؤسسات الحكومية والقطاع
الـ ـخ ــاص إلـ ــى تـجـهـيــز هـيــاكـلـهــا
اإلدارية والتشغيلية لالندماج مع
الموجة التكنولوجية والتوجهات
الجديدة لقطاعات األعمال».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـخـ ـشـ ـت ــي« :ن ـع ـل ــم
ً
ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ــا أن اال بـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار م ــن
ً
ُ
المصطلحات التي القت انتشارا
ً
كـبـيــرا فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،ليس
ألن هذا المصطلح ال يحمل معه
فرص عمل وخلق أسواق جديدة،
بل ألنه يساهم في خطط التنمية
الـمـسـتــدامــة ،وه ــو مــا دع ــا ال ــدول
والمؤسسات الكبرى إلى تسخير
االبـتـكــار كوسيلة لتعزيز مكانة
وتنافسية أسواقها».
وت ــاب ــع« :ل ــذل ــك ،سـعــت الـعــديــد
م ــن ال ـح ـكــومــات ،ومـنـهــا حكومة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،إل ـ ــى ت ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـن ــاخ
أم ــام مــؤسـســات الـقـطــاع الخاص
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ُمـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزودة لــاب ـت ـكــار،
ُ ّ
فـ ــإذا ك ــن ــا ب ـحــاجــة إل ــى أك ـث ــر من

نماذج فكرية

موجة تكنولوجية

وب ـ ّـي ــن أن ال ـت ـجــارب الـنــاجـحــة
ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ت ـق ـن ـي ــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ُ ّ
المبكرة تجعل من األسهل تبرير
ً
كــل اسـتـثـمــار الح ـقــا ،ف ــإن لــم تقم
ب ــال ـم ــراه ـن ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ف ـس ـي ـكــون
مــن الـصـعــب أن تــواكــب األح ــداث
الالحقة ،فالشركات الكبيرة أدركت
اآلن في ظل هذه التحوالت ،أنها
بحاجة إلــى االهـتـمــام بالنماذج
الفكرية الحاكمة لبيئة العمل.
وأوضح« :من هنا يأتي التغيير
والتجاوب مع االبتكار ،فاالبتكار
هــو العنوان الجديد لرحلة نمو
المجتمعات ،وحيث إن ُمجتمعنا
الكويتي من المجتمعات الشابة،
ُ ّ
إذ تشكل شريحة الشباب الحصة
األكبر فيه (يمثلون نحو  72في
المئة من المجتمع) ،وألن هؤالء
الـ ـشـ ـب ــاب ل ــديـ ـه ــم أف ـ ـكـ ــار ورؤى
وت ـط ـل ـع ــات ،ف ـبــال ـتــأك ـيــد أن هــذه
األف ـكــار الـتــي ت ــدور فــي أذهــانـهــم
بحاجة إلى التنفيذ ،لذلك نعتقد
أن ال ـش ـبــاب بـحــاجــة لـمــؤسـســات
تــؤمــن بقدراتهم وتساعدهم في
تطبيق ه ــذه األف ـك ــار عـلــى أرض
الواقع».
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن «زيـ ـ ـ ـ ـ ــن» ت ـعــد
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الـ ـ ـب ـ ــارزة ال ـتــي
احتضنت بالفعل رواد األعـمــال
م ــن ال ـش ـب ــاب ،إذ ت ــؤم ــن ب ـق ــدرات
وإمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،وبـ ـم ــا
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يـقــدمــونــه مــن أف ـكــار واب ـت ـكــارات،
ً
خصوصا بعد الحركة النشيطة
الـتــي شهدتها الـســوق الكويتية
والعربية للعديد مــن المبادرات
والتجارب المبتكرة في الفضاء
ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ،وألنـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـع ـت ـم ــد فــي
استراتيجيتها على ُمقاربة ّ
فعالة
لقضايا الشباب باالستثمار في
أجـيــال المستقبل ،قامت الشركة
بإطالق مركز زين لإلبداع (،)ZINC

وهـ ــو أحـ ــد ال ـح ــاض ـن ــات ال ــرائ ــدة
لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات رواد األع ـ ـ ـمـ ـ ــال فــي
الكويت ،ويهدف إلى دعم وتمكين
قدرات الشباب ،وفتح آفاق جديدة
أمام الشركات الناشئة.

حاضنة اإلبداعات
وذك ــر الـخـشـتــي أن مــركــز زيــن
لـ ــإبـ ــداع ( )ZINCي ـم ـثــل مـنـصــة

حــاض ـنــة البـ ـتـ ـك ــارات وإب ــداع ــات
ً
ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ،ف ـ ـهـ ــو يـ ـ ـق ـ ــوم ح ــالـ ـي ــا
بتشجيع الـعـقــول الـمـمـيــزة على
التفكير فــي بيئة عمل تفاعلية،
وي ّ
ُ
قدم بيئة عمل تتسم باالبتكار
ّ
ُ
وال ـحــداثــة ،وي ـهــيــئ مـنــاخ العمل
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاسـ ــب ألصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــرؤى
واألفـ ـ ـك ـ ــار ،وي ـ ـطـ ـ ّـور األف ـ ـكـ ــار إلــى
قابلة للتنفيذ
مشاريع حقيقية ّ
وال ـت ـط ـب ـي ــق ،إذ ُيـ ـم ــث ــل «»ZINC

ال ــوج ــه ال ـ ـبـ ــارز لـ ـه ــذه ال ـمــرح ـلــة،
ً
فدائما ما تتأثر األفكار بالرعاية
التي تتلقاها ،فإذا كانت األسواق
العالمية تبحث عن األفكار الذكية،
فإن مؤسسات القطاع الخاص في
الـكــويــت تتجه بــإصــرار إلــى هذه
ً
المجاالت هي أيضا ،لذلك تؤمن
«زي ــن» أن إط ــاق مــراكــز حاضنة
لألعمال سيساعد في الكشف عن
أفكار وصعود ابتكارات جديدة.
وجـ ــاءت ف ـكــرة تــأسـيــس مركز
زي ـ ــن لـ ــإبـ ــداع ل ـم ــواص ـل ــة رح ـلــة
«زين» التي بدأتها مع المبادرين،
وأصحاب العقول المميزة ،التي
بدأتها قبل فترة مع برنامج Zain
 Great Ideaالمستمر إلى اآلن في
قطاعات التكنولوجيا والقطاع
الرقمي.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـشـ ـت ــي« :نـ ــؤمـ ــن أن
ُ
المبتكرة تحتاج إلى رعاية
األفكار ّ
ُ
حتى تحقق أهدافها ،لذلك بادرت
إدارة الـشــركــة بــدعــوة الموظفين
ممن لديهم أفـكــار مميزة للتقدم
بها لتقييمها ،وبالفعل استقبلت
الشركة عشرات األفكار ،واختارت
ً
أفكارا لدعمها ورعايتها ،ولدينا
اآلن مركز زيــن لــإبــداع كحاضن
ل ـ ـهـ ــذه األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ،حـ ـي ــث ال ـم ـن ــاخ
الصحي ،والبيئة المواتية لتنمية
هذه األفكار إلى أعمال ناجحة».
وأضـ ــاف« :وع ـلــى جــانــب آخــر،
ُ
ً
تـ ـش ـ ّـج ــع إدارة الـ ـش ــرك ــة دائـ ـم ــا
ّ
روح
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ع ـل ــى اع ـت ـ ًن ــاق ُ ّ
اإلبداع واالبتكار ،ودائما ما توفر
لهم المناخ المالئم لهذه األفكار،
وق ـ ــد ح ــرص ــت الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى أن
تخصص فترة ساعة واحــدة في
ال ـي ــوم ل ـم ـشــاركــة الـمــوظـفـيــن مع
المبادرين لتبادل وإثــراء األفكار

الناشئة ،حيث إن اإلص ــرار على
اإلسـ ـ ـه ـ ــام فـ ــي ُم ـس ـت ـق ـب ــل أف ـضــل
يتسم بالشمولية ،والــديـنــامـيــة،
وب ـش ـكــل ي ـســاعــد األشـ ـخ ــاص أن
ي ـن ـمــوا وي ـع ـي ـشــوا بـ ــازدهـ ــار ،هو
ً
أم ـ ــر س ـي ـب ـقــى دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي ُص ـلــب
ً
اهـتـمــامــات زي ــن ،لــذلــك دائ ـم ــا ما
ت ــؤك ــد ال ـش ــرك ــة أن ـه ــا ت ــرت ـك ــز فــي
تنفيذ استراتيجيتها على عنصر
فالجيل صاحب األفكار
االبتكارّ ُ ،
ً
ُ
سيمثل واحدا من أعظم
المبتكرة
ال ـف ــوارق بـيــن الـمـجـتـمـعــات التي
تتقدم نحو المستقبل».
ُ
يذكر أن «زين» تدرك أهمية دور
مؤسسات القطاع الخاص في دعم
مـجــاالت االسـتــدامــة االجتماعية
ً
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
التزامها المتنامي نحو الممارسة
السليمة لمسؤوليتها االجتماعية،
فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية
في كل نشاطاتها ،وهذا ما دفعها
إل ــى أن تـتـبـنــى ال ـق ـضــايــا األك ـثــر
ً
تأثيرا في نسيج المجتمع ،ومنها
االه ـت ـمــام بـفـئــة ال ـش ـبــاب وري ــادة
األعمال واإلبداع.
وتـتـيــح ال ـم ـب ــادرات وال ـبــرامــج
الـتــي تطرحها الـشــركــة مــن وقــت
ً
إل ـ ــى آخ ـ ــر ل ـف ـئــة ال ـش ـب ــاب ف ــرص ــا
فريدة لتمكينهم من الوصول إلى
المعلومات والـتـشــارك باألفكار،
ُ
وتـ ـج ـ ّـس ــد الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
التي تقدمها الشركة والرعايات
التي تحرص عليها في مجاالت
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وبـ ــرامـ ــج الـمـنــح
ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـم ـت ـعــددة وب ــواب ــات
التعليم اإللكتروني وغيرها ،هذا
ال ـت ــوج ــه االس ـت ــرات ـي ـج ــي لخطط
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز مـ ـج ــاالت
االستدامة لديها.

«ميزان القابضة»« :أكوا جلف» تطلق ألكابيور pH8

ُ
أول مياه قلوية معبأة تنتج في الكويت
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلنت شركة مـيــزان القابضة
ق ـي ــام ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة إلن ـتــاج
وتجارة المواد الغذائية المعلبة،
وهي شركة مملوكة بالكامل لها،
ب ــإط ــاق أول مـنـتــج م ـيــاه قـلــويــة
معبأة (ألـكــابـيــور  )pH8تنتجها
ـوا جـلــف» فــي الـكــويــت ،والتي
«أك ـ ّ
ً
تـ ـت ــوف ــر ح ــالـ ـي ــا فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية واألسواق المركزية في
جميع أنحاء الكويت.
وبــذلــك ،تنضم المياه القلوية
ال ـم ـع ـب ــأة (أل ـك ــاب ـي ــور  )pH8إل ــى
محفظة منتجات «أكوا جلف» من
المياه المعبأة قليلة الصوديوم
ً
والخالية من الصوديوم .وحاليا،
ّ
يتوفر المنتج الجديد لدى محالت
البيع بالتجزئة في جميع أنحاء
الكويت بعبوات سعتها  200مل،
 300مل 500 ،مل و 1.5لتر.
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ــ«مـ ـي ــزان ال ـقــاب ـضــة»
غــاريــت وال ــش« :ألـكــابـيــور» منتج
ج ــدي ــد وع ــال ــي ال ـ ـجـ ــودة ي ــواك ــب
وي ـل ـب ــي ال ـط ـل ــب الـ ـمـ ـت ــزاي ــد عـلــى
األغ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروبـ ـ ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة كـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد م ــن
منتجاتنا األخـ ــرى ،يتم
إنـتــاج «ألـكــابـيــور» عبر
خ ـطــوط إن ـت ــاج تابعة
لـلـشــركــة ف ــي ال ـكــويــت،
ويشكل إضــافــة نوعية
لـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـع ــة
ً
محليا ،والـتــي تساهم
ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز األم ـ ـ ـ ــن
الغذائي والصحي في
ال ــدول ــة .ال ـي ــوم م ـيــزان
القابضة تقوم بإنتاج
وتـ ـصـ ـنـ ـي ــع وتـ ــوزيـ ــع
ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان ،رقـ ــائـ ــق
ال ـب ـط ــاط ــا م ــن كـتـكــو،
وال ـم ـيــاه الـمـعـبــأة من
أكــوا جـلــف» ،باإلضافة

إل ـ ـ ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع األدوي ـ ـ ـ ــة
ومستلزمات الرعاية الصحية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش« :ت ـ ــؤم ـ ــن
مـيــزان القابضة بأهمية مواكبة
س ـلــوك واح ـت ـيــاجــات المستهلك
المحلي ،واالستثمار في تطوير
المنتجات لتلبية مختلف األذواق
واالح ـت ـي ــاج ــات .ال ـم ـيــاه الـقـلــويــة
ً
ً
المعبأة اكتسبت طلبا متزايدا في
ً
السنوات األخيرة ،نظرا الحتوائها
ع ـلــى نـسـبــة مــرتـفـعــة م ــن «ال ــرق ــم
الهيدروجيني» ( )PHفي الماء ذي
الخصائص فائقة الترطيب ،مما
يجعلها إضــافــة جــديــدة مثالية
إلى محفظة المياه المتنامية في
أكوا جلف».

فوائد المياه القلوية
● يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن «الـ ـ ــرقـ ـ ــم
الهيدروجيني» ( )PHفي الجسم
 تعمل الـمـيــاه الـقـلــويــة المعبأة( )pH8بشكل فـعــال على تحديد
الحموضة في جسم اإلنسان
درجة ً
ب ــأن ــواع
مقارنة

ّ
ال ـم ـي ــاه ال ـم ـق ــط ــرة األخ ـ ـ ــرى الـتــي
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى درج ـ ـ ــة ح ـمــوضــة
م ـحــايــدة بـشـكــل ع ــام عـنــد درج ــة
ً
 ّ 7وال ـت ــي ت ـكــون نـقـيــة ت ـم ــام ــا .إذ
إنــه كلما انخفضت درجــة تركيز
أيونات الهيدروجين ،زادت درجة
حموضة الماء.
● ي ــزي ــد ال ـط ــاق ــة  -مـسـتــويــات
ال ـح ـمــوضــة ال ـعــال ـيــة ف ــي الـجـســم
يمكن أن تؤدي إلى فقدان الطاقة
وزي ـ ــادة ال ـت ـعــب وال ـن ـع ــاس .على
خ ــاف ذلـ ــك ،يــوصــى بــاسـتـهــاك
ً
الـمـيــاه الـقـلــويــة لـكــونـهــا م ـصــدرا
ي ـع ـمــل ع ـلــى ع ـكــس الـمـسـتــويــات
الحمضية فــي الـجـســم ويساهم
فــي اس ـت ـعــادة مـسـتــويــات الطاقة
المسحوبة.
● ال ـتــرط ـيــب ال ـف ـع ــال  -تـمـتــاز
المياه القلوية بخصائص ترطيب
فائقة عند مقارنتها بالمياه النقية
الـمـعـتــدلــة بـسـبـ ّـب تــأثـيــرهــا على
لزوجة الدم .إذ إنه كلما انخفضت
ل ـ ــزوج ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدم ،يـ ـج ــب أن ي ـك ــون
مستوى الترطيب أعلى.
ّ
يـ ّـذكــر أن م ـيــزان القابضة
تشغل أحــدث مصانع المياه
المعبأة في دولتي الكويت
وق ـط ــر .ه ــذه الـمـصــانــع
مجهزة مــن قبل شركة
ألـ ـم ــانـ ـي ــة م ـت ـخـص ـصــة
ف ـ ـ ــي تـ ـصـ ـنـ ـي ــع م ـ ـعـ ــدات
المصانع عالية الجودة.
ت ـل ـت ــزم ه ـ ــذه ال ـم ـصــانــع
بأعلى معايير السالمة
والنظافة لتقديم منتج
مـ ـي ــاه ع ــال ــي ال ـ ـجـ ــودة،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام
أحـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات .كما
ت ـخ ـضــع ال ـم ـي ــاه ال ـتــي
ت ـن ـت ـج ـهــا إلـ ـ ــى عـمـلـيــة
معالجة وتنقية تليها
اخـ ـتـ ـب ــارات كـيـمـيــائـيــة
ومـ ـيـ ـك ــروبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة
ق ـبــل تـعـبـئـتـهــا .يـتــولــى

مصنع الكويت وحده ،إنتاج 149
ً
مليون لتر سنويا من مياه «أكوا
ً
جلف» مما يجعله واحدا من أكبر
المصانع المنتجة للمياه المعبأة
م ــن حـيــث ال ـطــاقــة اإلن ـتــاج ـيــة في
الكويت ،بينما يتولى مصنع قطر
إنـتــاج العالمة التجارية الثانية
للمياه للشركة ،دان ــة ،والـتــي يتم
توزيعها في كل األسواق القطرية
والكويتية.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الشركة

الوطنية إلنـتــاج وت ـجــارة الـمــواد
الغذائية المعلبة التابعة لميزان
الـقــابـضــة بــالـكــامــل تـقــوم بإنتاج
مياه «أكوا جلف» قليلة الصوديوم
(إسينشل) ،مياه أكوا جلف الخالية
من الصوديوم (إكستريم) ،ومياه
أكوا جلف القلوية (ألكابيور .)pH8
وقــد حصدت «أكــوا جلف» جائزة
«أفضل عالمة تجارية للعام -2019
 »2020ال ـتــي يـمـنـحـهــا الـمـنـتــدى
العالمي للعالمة التجارية.
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اقتصاد

«الوطني» :سجل  0.4مليار دينار في الربع األول تعادل  %4.3من الناتج المحلي اإلجمالي
انخفض فائض الميزان
التجاري بنسبة  26.7في المئة
على أساس سنوي ،في حين
تحسن حساب الخدمات نتيجة
تراجع أنشطة السفر للخارج،
بسبب القيود المرتبطة
بالجائحة.

انخفاض حاد
في عائدات
االستثمارات
الكويتية بالخارج
لضعف أداء األسواق
المالية العالمية

ارتفاع احتياطي
النقد األجنبي
لـ «المركزي»
إلى  12.2مليار
دينار تكفي لتغطية
 8.5أشهر من
الواردات

س ـج ــل الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـج ــاري
ف ــا ئـ ـض ــا ب ـق ـي ـم ــة  0.4م ـل ـي ــار
ديـ ـ ـن ـ ــار ( 4.3ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـم ــال ــي
لـلــربــع األول مــن ع ــام ،)2020
والذي يعد أدنى المستويات
التي تم تسجيلها منذ الربع
ال ـثــانــي م ــن ع ــام  ،2017وفـقــا
لـلـبـيــانــات الـ ـص ــادرة عــن بنك
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وكـ ـ ــان
انخفاض أسعار خام التصدير
ال ـك ــوي ـت ــي وتـ ــراجـ ــع إي ـ ـ ــرادات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
أبــرز العوامل الرئيسية التي
ساهمت في هذا التراجع .من
جـهــة أخ ـ ــرى ،كـشـفــت بـيــانــات
الحساب المالي تراجع صافي
التدفقات الخارجية إلــى 0.1
مليار دينار ،في ظل انخفاض
الودائع الحكومية في الخارج
خالل نفس الفترة.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــز
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر عــن
بنك الكويت الوطني ،تقلص
فـ ــائـ ــض ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري
بـنـسـبــة  26.7ف ــي الـمـئــة على
أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي خـ ــال ال ــرب ــع
األول مــن عــام  ،2020إذ هبط
سعر خام التصدير الكويتي
بنسبة  17.4في المئة في نفس
الـفـتــرة ،ليصل فــي المتوسط
إ ل ـ ــى  52.1دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
بينما ظلت مستويات اإلنتاج
مستقرة نسبيا ،إذ بلغت 2.7
م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا خــال
ن ـفــس ال ـف ـت ــرة ،م ـمــا أدى إلــى
تـ ـ ــراجـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ــط
مــن
(  89.7ف ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة
إجمالي الصادرات)
ب ـن ـس ـب ــة  20.1فــي
الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي.
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
انـخـفـضــت الـ ـ ـ ــواردات بنسبة
 9.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ــاس
سنوي ،مما ساهم جزئيا
في تخفيف أثر انخفاض
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات ،كـ ـم ــا ان ـخ ـف ــض
الـعـجــز فــي حـســاب الـخــدمــات
بمقدار  0.6مليار

دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ف ـ ــي ظ ـ ــل انـ ـخـ ـف ــاض
المدفوعات المتعلقة بالسفر،
نظرا للقيود التي تم فرضها
الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ت ـف ـش ــي ال ـج ــائ ـح ــة
وإلغاء الرحالت الجوية ،مما
س ــاه ــم فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن أع ـ ــداد
السياح الكويتيين للخارج.
ك ـم ــا ش ـه ــد ف ــائ ــض ال ــدخ ــل
األساسي ،الذي يسجل صافي
دخل االستثمار وتعويضات
ال ـع ــام ـل ـي ــن ،ان ـخ ـف ــاض ــا ح ــادا
بقيمة  1.7مليار دينار ،نتيجة
تــراجــع عــائــدات االستثمارات
الكويتية بنفس القدر ،وتأثرت
إيـ ــرادات االسـتـثـمــار المباشر
عـلــى خلفية الـتــداعـيــات التي
خلفتها الجائحة على النشاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـم ــا أث ـ ــر عـلــى
س ــاس ــل ال ـع ــرض
وال ـط ـلــب ،بينما
ت ــأث ــرت إي ـ ــرادات
االستثمارات في
مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة (ت ــوزيـ ـع ــات
األرباح والفوائد على
األدوات ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــداولــة)
سلبا نتيجة لضعف أداء
االسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة على
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـي ـ ــن
اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــي
والـ ــدولـ ــي ،وال ـتــي

شـهــدت مؤشراتها الرئيسية
ت ــراج ـع ــا ح ـ ــادا م ـق ــارن ــة بـ ــأداء
الربع األول من عام .2019
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ـغــت
عـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــدات االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة فــي
الكويت حــوالــي  58.1مليون
ديـ ـن ــار ت ـق ــري ـب ــا ،بــان ـخ ـفــاض
بـلـغــت نـسـبـتــه  69ف ــي الـمـئــة
عـلــى أسـ ــاس س ـنــوي مـقــارنــة
بــالــربــع األول مــن عــام ،2019
وارت ـفــع عـجــز حـســاب الــدخــل
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـي ــس
الـتـحــويــات (بـشـكــل رئيسي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وت ـح ــوي ــات ال ـعــام ـل ـيــن) إلــى
 1.4مليار في الربع األول من
عــام  ،2020ويـعــزى االرتـفــاع
في التدفقات الخارجية إلى
الزيادة الملحوظة التي
شهدتها تحويالت
العاملين بنسبة
 4 2 . 8ف ـ ــي
المئة على
أس ـ ـ ـ ــاس

س ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع األول من
عام .2020

تدفقات الحساب المالي
ش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـم ــال ــي
لـ ـمـ ـي ــزان ال ـ ـمـ ــدفـ ــوعـ ــات ،الـ ــذي
يـقـيــس ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي صــافــي
األص ــول الخارجية المملوكة
لـلـمـقـيـمـيــن وغ ـي ــر الـمـقـيـمـيــن،
صافي تدفقات خارجية بقيمة
 0.1مـلـيــار دي ـن ــار ،مـقــابــل 1.9
مليار في الربع األول من عام
 ،2019إذ تأثرت بصفة رئيسية
بانخفاض الودائع الحكومية
فــي ال ـخــارج ،ويــأتــي ذلــك على
الــرغــم مــن ارتـفــاع استثمارات
مـحـفـظــة األوراق ال ـمــال ـيــة في
الخارج.
مـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،واصـ ـ ــل
حـســاب االسـتـثـمــار المباشر،
الــذي عكس اتجاهه في الربع
ال ـثــالــث م ــن ع ــام  ،2019وب ــدأ
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل صـ ـ ــافـ ـ ــي تـ ــدف ـ ـقـ ــات
خارجية ،وذلك نتيجة ارتفاع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـكــوي ـت ـيــة

ضمن حقوق الملكية .وبنفس
الــوت ـيــرة ،سجلت اسـتـثـمــارات
محفظة األوراق المالية صافي
تــدف ـقــات خــارج ـيــة بـقـيـمــة 3.9
مليارات دينار ،مقابل تدفقات
خ ــارج ـي ــة ب ـق ـي ـمــة أقـ ــل نـسـبـيــا
بلغت  2.4مليار في الربع األول
من عام .2019
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،سـ ـج ــل ب ـنــد
االستثمارات األخــرى تدفقات
ص ــاف ـي ــة لـ ـل ــداخ ــل ب ـق ـي ـمــة 4.7
مليارات دينار ،على الرغم من
ارت ـفــاع ودائ ــع غـيــر المقيمين
لــدى الـبـنــوك المحلية بمقدار
 0.9م ـ ـل ـ ـيـ ــار ،ب ـي ـن ـم ــا ش ـه ــدت
الودائع الحكومية في الخارج
انخفاضا قدره  3.6مليارات في
الربع األول من عام .2020

األصول االحتياطية
وارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي األصـ ــول
االح ـت ـي ــاط ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة لـبـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ب ـن ـحــو 91
مليون دينار تقريبا ليصل إلى
 12.2مليارا ( 30.5في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي للربع
األول مـ ـ ـ ــن عـ ـ ــام
 ،2020وبما يكفي
لتغطية حوالي 8.5
أشـهــر مــن ال ـ ــواردات ،وبنسبة
 32.1ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ع ــرض
ال ـن ـق ــد ب ـم ـف ـهــومــه ال ــواس ــع

(ن ))2بنهاية مارس  ،2020وال
تتضمن األصــول االحتياطية
اجمالي االحتياطيات المالية
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار،
والتي تقدر بما ال يقل عن 400
فــي المئة مــن الناتج المحلي
اإلجمالي ،ما يعكس الفوائض
المتتالية التي سجلها ميزان
ال ـمــدفــوعــات ،ويــوفــر للكويت
االس ـت ـقــرار الـمــالــي واسـتـقــرار
سعر الصرف.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـفـ ــع
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـف ـ ـع ـ ـلـ ــي
االسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي لـ ـ ـل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــار مـ ـق ــاب ــل
ال ـع ـم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة األخـ ــرى
في الربع األول من عــام 2020
بنسبة  2.0فــي ا لـمـئــة ،مقابل
ت ـس ـج ـي ـلــه مـ ـع ــدل نـ ـم ــو أع ـل ــى
بـلـغــت نـسـبـتــه  4.0ف ــي الـمـئــة
فــي الفترة المماثلة مــن العام
ال ـس ــاب ــق ،بـيـنـمــا ارت ـف ــع سعر
صرف الدوالر مقابل العمالت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي الـ ــربـ ــع األول
مــن عــام ( 2020مقابل اليورو
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوان ال ـص ـي ـن ــي وال ـل ـي ــرة
التركية بنسبة  2.9فــي المئة
و  3.5فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة و  13.6فــي
المئة على أساس سنوي على
التوالي) ويرجع ارتفاع الدينار
إلــى ارتـفــاع الــوزن الترجيحي
ل ـل ــدوالر ضـمــن سـلــة الـعـمــات
المرتبطة بسعر صرف الدينار.
و فـ ـ ـ ــي ذات ا ل ـ ـ ــو ق ـ ـ ــت ،ظ ـلــت
الضغوط التضخمية منخفضة
نـسـبـيــا عـنــد مـسـتــوى  1.7في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
فـ ـ ــي ا لـ ـ ــر بـ ـ ــع األول مــن
عــام  2020مقابل 2.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ل ـل ـشــركــاء
التجاريين للكويت،
بدعم من قوة الدينار
وتــأث ـيــره عـلــى قيمة
ال ـس ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
الـمـسـتــوردة ،إضافة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلدارية التي تحد من
انتقال األثر السعري
لألسعار المحلية.
ووف ـقــا لــذلــك ،فقد
شـهــد سـعــر الـصــرف
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ال ـح ـق ـي ـقــي

م ـع ــدل ارت ـ ـفـ ــاع م ـع ـت ــدل بـلـغــت
ن ـس ـب ـت ــه  1.3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـلــى
أســاس سنوي في الربع األول
مــن عــام  ،2020مقابل ارتفاعه
ب ـن ـس ـب ــة  3.0فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـلــى
أســاس سنوي في الربع األول
من عام .2019

نظرة مستقبلية
وأظهرت بيانات الربع األول
من عام  2020انعكاس تداعيات
الجائحة بمستويات معتدلة
على ميزان المدفوعات ،إال أنه
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـتـفــاقــم حــدة
تــأث ـيــرات الـجــائـحــة والـتــدابـيــر
الصحية المفروضة الحتوائها
خـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات ال ـم ـق ـب ـل ــة ،إذ
س ـي ـك ــون ل ــذل ــك ت ــأث ـي ــر سـلـبــي
على الميزان التجاري (السلع
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات) ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ع ـلــى
عائدات االستثمارات الكويتية
في الخارج.
لـكــن مــن الـمـتــوقــع أن يقابل
تلك الـتـطــورات تــراجــع متوقع
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدي ت ـ ـحـ ــويـ ــات
ال ـع ــام ـل ـي ــن والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ،عـلــى
خـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــف ال ـ ـن ـ ـش ـ ــاط
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،لـ ـ ــذا ي ـت ــوق ــع أن
يسجل رصيد الحساب الجاري
عـجــزا بنسبة  2فــي الـمـئــة من
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي في
العام الحالي.
من جهة أخرى ،من المتوقع
أن تشهد استثمارات محفظة
األوراق المالية و«االستثمارات
األخ ـ ـ ـ ــرى» تـ ـغـ ـي ــرات م ـل ـحــوظــة
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،إلعـ ــادة
ت ــوازن محفظة االسـتـثـمــارات،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ي ـ ــؤدي
لالتجاه إلى تفضيل االحتفاظ
ب ــالـ ـسـ ـي ــول ــة عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
انخفاض أسعار الفائدة.
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الرفاعي سلم لهم شهادات التكريم برعاية محافظ «المركزي»

لقطة جماعية للمكرمين

جانب من التكريم
تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات
الـمـصــرفـيــة د .مـحـمــد ال ـه ــاش ــل ،ق ــام الـمــديــر
العام لمعهد الدراسات المصرفية د .يعقوب
الرفاعي ،بتكريم خريجي برنامج «قادة األمن
السيبراني»– المجموعة الثانية ،أمس األول،
في مقر المعهد.
ُ
شــارك فــي البرنامج نخبة مــن الكويتيين
الـمـتـخـصـصـيــن وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال أمــن
المعلومات وحماية الشبكات من :بنك الكويت

المركزي ،بنك الكويت الوطني ،بيت التمويل
ال ـكــوي ـتــي ،بـنــك الـخـلـيــج ،بـنــك ب ــرق ــان ،البنك
التجاري الكويتي ،بنك بوبيان ،البنك األهلي،
البنك األهلي المتحد ،بنك وربة.
ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج م ـج ـمــوعــة مــن
العاملين في مؤسسات مختلفة ،مثل :وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،دي ــوان
المحاسبة ،وزارة األشغال ،هيئة التطبيقي،
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار ،الـهـيـئــة الـعــامــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات ،شركة نفط

ال ـك ــوي ــت ،وش ــرك ــة زي ــن ل ــات ـص ــاالت ،إضــافــة
لمشارك واحد بصفة شخصية.
وب ــرن ــام ــج «ق ـ ــادة األمـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي» ،هو
أح ــد ب ــرام ــج مـ ـب ــادرة «كـ ـف ــاءة» ال ـت ــي أطـلـقـهــا
بنك الكويت المركزي ،بالتعاون مع البنوك
ال ـك ــوي ـت ـي ــةُ ،
ويـ ـ ـش ـ ــرف ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه مـعـهــد
الــدراســات المصرفية ،بـهــدف تأسيس جيل
مــن ال ـق ــادة الـمـحـتــرفـيــن والـفـنـيـيــن ال ـقــادريــن
على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة
ال ـم ـع ـلــومــات بــال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي وال ـمــالــي

«الوطني» يقدم  Visa Infiniteلعمالء
الخدمات المصرفية المميزة
يحرص بنك الكويت الوطني
عـلــى م ـكــافــأة ع ـمــائــه ،وضـمــان
ح ـصــول ـهــم ع ـلــى ك ــل ال ـخــدمــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة إلث ـ ــراء
ت ـجــرب ـت ـهــم ،ول ـه ــذا أع ـل ــن الـبـنــك
منح عمالء الخدمات المصرفية
المميزة إمكانية الحصول على
بـطــاقــة  Visa Infiniteالــوطـنــي
االئتمانية.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة الـمـمـ ًيــزة الـحـصــول
على البطاقة مجانا بدون رسوم
ف ــي ال ـس ـن ــة األولـ ـ ـ ــى ،وفـ ــي ح ــال
أن ـف ـق ــوا  15000ديـ ـن ــار كــويـتــي
ً
سنويا سيتم إعفاؤهم من رسوم
إصدار البطاقة السنوية.
وستوفر بطاقة Visa Infinite
ال ــوطـ ـن ــي االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـع ـمــاء
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـمـمـيــزة
فرصة اكتشاف أنماط متنوعة
من عالم مليء بالرفاهية ومزايا
استثنائية ،مــن بينها برنامج
مايلز الوطني ،فقد تكون ممن
يسافرون باستمرار ،فسواء كنت
تـســافــر لـلـعـمــل أو االسـتـجـمــام،
فـيـمـكــن ال ـح ـصــول عـلــى الـمــزيــد
من المزايا والمكافآت مقابل كل
رحلة ،أو إقامة فندقية أو عملية
شـ ـ ـ ــراء ،ح ـي ــث ي ــوف ــر ال ـب ــرن ــام ــج
ل ـل ـع ـمــاء إم ـكــان ـيــة ج ـنــي نـقــاط
مايلز الوطني مقابل كل «دينار»
يتم انفاقه باستخدام البطاقة،
سواء في الكويت أو خارجها.
كـ ـم ــا تـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـط ــاق ــة م ـي ــزة
ً
ال ـ ــدخ ـ ــول مـ ـج ــان ــا إلـ ـ ــى ق ــاع ــات
االن ـت ـظــار الـفـخـمــة ف ــي أك ـثــر من
 1,000مطار حول العالم ،وكذلك
خ ــدم ــة ال ـم ـس ــاع ــدة الـشـخـصـيــة
المحلية والعالمية (الكونسيرغ)،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ــأمـ ـي ــن س ـفــر

مـ ـج ــان ــي والـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـب ــرن ــام ــج
مكافآت «الوطني» ،حيث يمكن
للعميل الحصول على مكافآت
حـتــى  20ف ــي الـمـئــة عـلــى هيئة
نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر
ً
ً
من  850محال مشاركا مع أكبر
برنامج والء في الكويت.
ك ـم ــا ت ـت ـي ــح ال ـب ـط ــاق ــة خــدمــة
ً
إيـ ـق ــاف الـ ـسـ ـي ــارات م ـج ــان ــا فــي
الكويت ،باإلضافة إلى العروض
العالمية الحصرية عند التسوق
وزيارة المطاعم وأماكن الترفيه.
وبـهــذه المناسبة ،قــال نائب
المدير العام لمجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية في البنك
ه ـشــام ال ـن ـصــف «أردنـ ـ ــا مـكــافــأة
عـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــن خـ ـ ــال إم ـك ــان ـي ــة
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة Visa
 Infiniteالــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة،
لنمنحهم أس ـلــوب حـيــاة فــريــدا
بفضل ما تقدمه هذه البطاقات
من مزايا وعروض حصرية تلبي
كل احتياجاتهم».
وأض ــاف الـنـصــف« :نـتــواصــل
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر م ـ ــع ع ـمــائ ـنــا
ل ـن ــوف ــر ل ـه ــم أفـ ـض ــل ال ـخ ــدم ــات
والمنتجات المصرفية المتميزة
التي اعتادوا عليها من الوطني،
كـمــا نـعــدهــم بـمــواصـلــة تطوير
خــدمــات ـنــا وإض ــاف ــة الـكـثـيــر من
المزايا التي تلبي اهتماماتهم
وتطلعاتهم».
من جانبه ،قــال المدير العام
لشركة  Visaفي الكويت أنكوش
ديـ ـف ــاداس ــون «ي ـس ـعــدنــا تـقــديــم
بطاقة  Visa Infiniteاالئتمانية
ل ـع ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
المميزة في الكويت ،حيث يعد
ت ـص ـم ـيــم ال ـب ـط ــاق ــة وف ــوائ ــده ــا

بطاقات
«الوطني»
االئتمانية
تمنح العمالء
أسلوب حياة
ً
فريدا وتلبي
احتياجاتهم

النصف

ديفاداسون

ت ـج ـس ـيـ ًـدا لـكـيـفـيــة ت ـقــديــم Visa
تجارب ال مثيل لها وامتيازات
ف ــري ــدة لـمـجـمــوعــة م ـخ ـتــارة من
العمالء المميزين».
ً
وأضـ ــاف دي ـف ــاداس ــون قــائــا:
«نـ ـح ــن س ـ ـعـ ــداء ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
الوطني وتقديم هذه المنتجات
المميزة التي تمكن حاملي هذه
البطاقات االستفادة من تجارب
الدفع اآلمنة والسلسة ،باإلضافة
إل ـ ــى الـ ـقـ ـب ــول ال ـع ــال ـم ــي فـ ــي 61
مليون موقع تجاري أثناء السفر
إلى الخارج».

ُ
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ال ــوطـ ـن ــي
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـط ــري ـق ــة ال ـم ـث ـلــى
إلتمام المدفوعات ،حيث يمنح
استخدامها العميل الكثير من
ّ
التسوق
المزايا خصوصا عند
باستخدام البطاقة االئتمانية،
ومنها برنامج مكافآت الوطني،
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج مـ ــاي ـ ـلـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خ ــدم ــة حـمــايــة
المشتريات وخدمة تمديد فترة
الضمان.

«برقان» :عرض للعمالء على Apple
 iPhone 12من «بست اليوسفي»
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك «بـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــان»
لحاملي بطاقاته
االئـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ومـ ـسـ ـبـ ـق ــة ال ــدف ــع
ً
ً
عـ ــرضـ ــا ح ـصــريــا
ً
مـ ـمـ ـي ــزا كـ ــل شـهــر
من خالل شراكته
ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات
ال ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت «بـ ـس ــت
اليوسفي».
ول ـ ـهـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر ،يـ ـق ــدم ال ـب ـنــك
لـ ـعـ ـم ــائ ــه فـ ــرصـ ــة شـ ـ ـ ــراء ج ـه ــاز
“ Apple iPhone 12- 256
ج ـي ـج ــاب ــاي ــت” ب ـس ـعــر ح ـص ــري،
اليوم ،مدة  24ساعة فقط.
ويمكن لعمالء البنك الحصول
ع ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ف ـق ــط أث ـن ــاء
ق ـي ــام ـه ــم ب ـع ـم ـل ـيــة الـ ـ ـش ـ ــراء عـبــر
الـ ـم ــوق ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ــ»ب ـس ــت
الـيــوسـفــي» ،أو مــن خــال تطبيق
الهاتف المحمول.

سعداء
بالشراكة مع
البنك وتقديم
منتجات مميزة
وتجارب دفع
آمنة وسلسة
للعمالء

وباعتباره الوحيد في السوق
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـع ــرض
الـمـمـيــز ،سيعلن «ب ــرق ــان» أيضا
العرض الحصري بسعره الخاص
على وسائل التواصل االجتماعي
ال ـخــاصــة بــالـبـنــك ف ــي نـفــس يــوم
العرض.

فــي ال ـكــويــت ،وف ــق أح ــدث الـتـقـنـيــات وأفـضــل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي مـ ـج ــال أم ــن
ال ـم ـع ـلــومــات ،وال ـع ـمــل عـلــى تـطــويــر ال ـك ــوادر
الوطنية ،لتكون ق ــادرة على العمل بحرفية
عــالـيــة ،حـيــث تــم تــدريــب الـمـشــاركـيــن وصقل
مهاراتهم ،وتعزيز قدراتهم ،مما ساهم في رفع
كفاءتهم اإلنتاجية ،وتطوير قدراتهم العملية
في هذا المجال.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن د .ال ـه ــاش ــل أعـلــن
إطــاق هــذا البرنامج في  16ديسمبر ،2018

ً
 :KIBالعبدالهادي مديرا لـ «العقارية» وخديري
لـ«المصرفية الدولية والشركات الكبرى»

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــوده
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادف ـ ـ ــة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــوادره
البشرية المتميزة ،أعلن بنك
ً
الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا
ت ـع ـي ـيــن اث ـن ـي ــن م ــن مــوظـفـيــه
ذوي الخبرة والكفاء ة العالية
ف ــي مـنـصــب م ــدي ــر عـ ــام ،بعد
حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة م ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي.
وعين « »KIBجاسم عبدالله
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــادي ف ـ ــي م ـن ـصــب
المدير العام لإلدارة العقارية،
بعد أن شغل منصب مساعد
الـمــديــر الـعــام والـمــديــر الـعــام
بــالــوكــالــة ل ـ ــإدارة الـعـقــاريــة،
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــام
اال سـتــرا تـيـجـيــة والتشغيلية
في اإلدارة العقارية ،كما قام
بقيادة فريقه إليجاد الحلول
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـب ـت ـكــرة ال ـتــي
ت ــائ ــم احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء
وتلبي متطلباتهم.
وعين البنك محمد خديري
ف ـ ــي م ـن ـص ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـ ـ ــإدارة الـمـصــرفـيــة الــدول ـيــة
والشركات الكبرى ،حيث كان
يشغل منصب نــا ئــب المدير
العام والمدير العام بالوكالة
ً
ل ـت ـل ــك اإلدارة ،و لـ ـع ــب دورا
ً
رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ت ـطــويــر أنـشـطــة
األعمال المصرفية للبنك على
الصعيدين المحلي والدولي،
وس ــاه ــم ف ــي تــدع ـيــم ج ـهــوده
على قيادة وترتيب عمليات
تمويل مهمة.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أش ــاد
نــائــب رئـيــس مـجـلــس اإلدارة
والـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي فــي

« ،»KIBرائد جواد بوخمسين،
بجهود كــل مــن العبدالهادي
وخـ ـ ــديـ ـ ــري ،كـ ـم ــا أث ـ ـنـ ــى عـلــى
الـمـسـيــرة الـمـهـنـيــة الـمـشــرفــة
ً
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،م ـت ـم ـن ـيــا لـهـمــا
الـ ـت ــوفـ ـي ــق ف ـ ــي م ـن ـص ـب ـي ـه ـمــا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن ،وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ــن
ثـقـتــه الـتــامــة بـقــدرتـهـمــا على
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـم ـســاه ـمــة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ف ـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر
وتنفيذ الخطط االستراتيجية
للبنك.
وأضاف« :نفتخر في «»KIB
بـكــوادر نــا البشرية المتميزة
التي تكرس جهودها لخدمة
ع ـم ــائ ـن ــا وت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
الـبـنــك .كـمــا أنـنــا نــركــز بشكل
كبير على االستثمار بقدرات
وم ــواه ــب م ــواردن ــا الـبـشــريــة
الـ ـطـ ـم ــوح ــة ،ون ـ ـحـ ــرص عـلــى
تــوف ـيــر الـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة
المكثفة ا لـتــي تضمن تعزيز
أدائ ـ ـهـ ــم ال ـم ـه ـنــي إلـ ــى جــانــب
تــرق ـي ـت ـهــم ل ـش ـغــل ال ـم ـنــاصــب
اإلداريــة العليا ،بما يتناسب
مـ ـ ــع خ ـ ـبـ ــرت ـ ـهـ ــم وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــم،
ً
إيـ ـم ــان ــا م ـن ــا بــأه ـم ـيــة وض ــع
الشخص المناسب في المكان
المناسب».
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ا ل ـ ـع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـهـ ــادي
ان ـض ــم ل ـفــريــق ع ـمــل  KIBفــي
عـ ـ ـ ــام  ،1997ح ـ ـيـ ــث أ مـ ـض ــى
م ـس ـيــرتــه ال ـم ـه ـن ـيــة ك ـل ـهــا مــع
الـبـنــك وت ــدرج فــي المناصب
القيادية ،وهو يتمتع بخبرة
ائتمانية وا سـعــة فــي تمويل
الشركات والتمويل العقاري،
وش ـ ــارك م ــن خ ــال عـضــويـتــه
فــي فــر يــق اإلدارة التنفيذية
ل ـل ـب ـن ــك ،ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات

هل دخول سوق األسهم األميركية «مغامرة»؟
في الوقت الذي تخيم التوقعات السلبية
ع ـلــى أداء ال ـب ــورص ــات وأس ـ ـ ــواق األس ـهــم
العالمية ،فإن تقريرا حديثا أوصى بشراء
األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة خ ــال ال ـع ــام الـمـقـبــل،
وذلك على الرغم من ارتفاع حدة اإلصابة
ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية خالل األيام الماضية.
ور ف ـ ـعـ ــت شـ ــر كـ ــة « بـ ـ ـ ــاك روك» إلدارة
األص ــول ،تصنيف األسـهــم األميركية إلى
زيــادة الــوزن ،متوقعة أن تستفيد أســواق
الـ ـم ــال األم ـي ــرك ـي ــة م ــن اتـ ـج ــاه ــات الـنـمــو
الهيكلية واالرت ـفــاع المحتمل للقطاعات
المرتبطة بالدورة االقتصادية خالل عام
.2021
وأشارت إلى أن الشركات الكبيرة التي
تتبع اتجاهات النمو الهيكلي والشركات
األصغر الموجهة نحو االرتفاع المرتبط
بالدورة االقتصادية ،هي فرص االستثمار
المفضلة.
وأوض ـ ـحـ ــت «ب ـ ــاك روك» أن األخـ ـب ــار
اإلي ـجــاب ـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ـل ـقــاحــات ف ـيــروس
كــورونــا المستجد تعزز التوقعات بشأن
ال ـت ـعــافــي االق ـت ـص ــادي خ ــال ع ــام ،2021
مما يقلل من مخاطر الندوب االقتصادية
الدائمة.
وعـلــى الــرغــم مــن الـهـبــوط ال ـحــاد أثـنــاء
ذروة جائحة كــورونــا خــال شهر مــارس

ضمن استراتيجية «المركزي» لتنمية الكوادر
الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي واالقـتـصــاد
الوطني ،وبناء القدرات الفنية في مجال أمن
وتقنية المعلومات.
وقــام د .الرفاعي بلقاء الخريجين ،ووزع
ً
الـ ـشـ ـه ــادات ع ـل ـي ـهــم ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ـه ــم ال ـتــوفـيــق
والنجاح.

ال ـم ــاض ــي ،ارت ـف ــع م ــؤش ــر «س ـت ــان ــدرد آنــد
بورز» بأكثر من  10بالمئة منذ بداية العام،
بفضل التحفيز المالي والنقدي ،إضافة إلى
التطورات اإليجابية بشأن لقاح كورونا في
الفترة األخيرة.
وأمس األول ،ارتفعت مؤشرات األسهم
األمـيــركـيــة فــي خـتــام الـتـعــامــات ،ليصعد
«داو جونز» بحوالي  330نقطة ،مع توالي
التطورات اإليجابية بشأن لقاح كورونا.
وقادت أسهم الطيران مكاسب البورصة
األميركية مع آمــال بــأن تساهم اللقاحات
فــي عــودة السفر فــي وقــت مبكر مــن العام
المقبل .وأظهر اللقاح الذي طورته جامعة
«أكسفورد» مع شركة «أسترا زينكا» فاعلية
 70بــال ـم ـئــة ،وقـ ــد ت ـصــل إلـ ــى  90بــالـمـئــة
للوقاية من عدوى كورونا.
كـمــا اس ـت ـفــادت األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة من
ت ـقــريــر ت ــداول ـت ــه وس ــائ ــل إعـ ــام أمـيــركـيــة
بشأن ترشيح رئيسة االحتياطي الفدرالي
ال ـس ــاب ـق ــة ،جــان ـيــت ي ـل ـيــن ،ل ـق ـي ــادة وزارة
الـ ـخ ــزان ــة ،ح ـي ــث ظ ـل ــت مـ ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة
منخفضة في واليتها.
وعند ختام الجلسة ،ارتفع مؤشر «داو
جونز» الصناعي بنحو  1.1بالمئة ،أو ما
يعادل  328نقطة ،ليسجل  29593.5نقطة.
كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.6
بالمئة ،ليصل إلى  3577.7نقطة ،كما ارتفع

مــؤشــر «نــاســداك» بنسبة  0.2بالمئة إلى
مستوى  11880.6نقطة.
وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات قـ ـ ــويـ ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـش ــاط
االقـتـصــادي فــي الــواليــات المتحدة خالل
نــوف ـم ـبــر ،ت ــوس ــع ن ـش ــاط األعـ ـم ــال بــأقــوى
وتير ٍة شهرية منذ  5سنوات ،وفــق مسح
.IHS Markit
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر م ـ ــدي ـ ــري م ـش ـت ــري ــات
التصنيع  56.7نـقـطــة ،ارت ـفــاعــا مــن 53.4
نقطة في أكتوبر .كما ارتفع مؤشر مديري
مشتريات الخدمات إلى  57.7نقطة ،ارتفاعا
من  56.9نقطة في أكتوبر.
وتـفــاعـلــت األس ـ ــواق إي ـجــابــا أي ـضــا مع
األن ـب ــاء اإلي ـجــاب ـيــة ع ــن ت ـج ــارب الـمــرحـلــة
األخيرة للقاح كورونا الذي تطوره جامعة
أكسفورد مع شركة  ،ASTRAZENECAالتي
أظ ـهــرت فعالية قــد تـصــل إل ــى  90بالمئة
وفق طرق إعطاء الجرعات ،كما أن معدل
الفعالية هو  70بالمئة.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ف ـعــال ـيــة ال ـل ـقــاح
البريطاني أقل من تلك التي أعلنتها شركتا
فــايــزر ومــوديــرنــا األمـيــركـيـتــان ،فــإن لقاح
أسترازينيكا يمكن حفظه بــدرجــات بــراد
عــادي ،وال يحتاج للبرودة الشديدة التي
يحتاج إليها اللقاحان اآلخران ،والتي تصل
إلى درجــة  70تحت الصفر .كما أن تكلفة
اللقاح الجديد ستكون أقل( .العربية نت)

جاسم العبدالهادي

محمد خديري

عـ ــديـ ــدة ،فـ ــي وض ـ ــع وت ـن ـف ـيــذ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة،
ك ـمــا أس ـه ــم ب ـش ـكــل ف ـع ــال فــي
تطبيق المنظومة المتكاملة
ل ـ ـ ــإدارة ال ـع ـق ــاري ــة م ــن خــال
تقديم مجموعة من الخدمات
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة،
ك ـخــدمــات الـتـمــويــل الـعـقــاري
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
وا ل ـت ـق ـي ـي ــم ا لـ ـعـ ـق ــاري وإدارة
أمالك الغير.
هــذا ،بينما انضم خديري
ل ـل ـع ـمــل ض ـمــن ف ــر ي ــق اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـبـنــك ف ــي 2016
ليشغل منصب نائب المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ا لـ ـتـ ـج ــار ي ــة ور ئ ـ ـيـ ــس اإلدارة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وه ــو
ً
يمتلك أكـثــر مــن  22عــامــا من
الـخـبــرة فــي م ـجــال الـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل م ــن
الواليات المتحدة األميركية
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث عـ ـم ــل ل ــدى

مؤسسات مالية دولية رائدة
مثل سالومون سميث بارني،
سيتي بنك وباركليز.
ك ـم ــا ع ـم ــل ق ـب ــل ان ـض ـمــامــه
إ لـ ــى  KIBلـ ــدى إ تـ ــش أس بــي
سي – الشرق األوسط وشمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا ف ـ ــي دب ـ ـ ــي ،وت ــول ــى
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاص ــب
القيادية كان آخرها الرئيس
اإلق ـل ـي ـم ــي لـ ــإقـ ــراض وإدارة
الـعـمـلـيــات ال ـت ـجــاريــة وإدارة
المحافظ التمويلية.
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بعد تجاوز سعر العملة
الرقمية المشفرة «بيتكوين»
مستوى  18000دوالر في
طريقها ألعلى مستوياتها
التاريخية ،التي وصلت
إليها في ديسمبر ،2017
وصعودها بنحو %150
خالل العام الحالي يتساءل
المستثمرون إلى أين ستتجه
العملة الرقمية في الفترة
المقبلة؟

واصـ ـ ـل ـ ــت ال ـع ـم ـل ــة ال ــرق ـم ـي ــة
المشفرة "بيتكوين" صعودها
ال ـصــاروخــي لـتـتـجــاوز  19ألــف
دوالر للمرة األولى منذ ديسمبر
.2017
وم ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام الـحــالــي،
ار تـفـعــت "بيتكوين" بما يقرب
من  150في المئة لتسجل أعلى
مستوى لها في أكثر من ثالث
سـ ـن ــوات ،وسـ ــط ت ــوق ـع ــات بــأن
تحقق مستويات قياسية.
ووفق بيانات "كوين ماركت
كــاب" ،ارتفعت القيمة السوقية
اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـع ـمــات الــرقـمـيــة
ب ـن ـس ـب ــة  14ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خ ــال
أسبوع لتربح نحو  69.2مليار
دوالر ،بـعــدمــا ارتـفـعــت القيمة
الـســوقـيــة اإلج ـمــال ـيــة للعمالت
ال ــرق ـم ـي ــة م ــن م ـس ـت ــوى 498.2
م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر فـ ـ ــي تـ ـع ــا م ــات
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء قـ ـب ــل الـ ـم ــاض ــي إل ــى
مستوى  561.4مليار دوالر في
تعامالت صباح أمس.
واكتسبت العمالت الرقمية
ً
ال ـمــزيــد م ــن ال ــزخ ــم أخـ ـي ــرا ،مع
تزايد االهتمام المؤسسي بها
واعتمادها من بعض الشركات
وعلى رأسها "باي بال".
واستفادت العمالت الرقمية
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة م ـ ــن أزمـ ـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا
ً
ً
ً
باعتبارها مالذا آمنا وتحوطا
ض ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ض ــخ
الحكومات والـبـنــوك المركزية
ً
حزما تحفيزية ضخمة ،لتنجح
ف ــي تـ ـج ــاوز ال ــذه ــب ف ــي األداء
هذا العام.
وخ ــال الـعــام الـحــالــي ارتفع

اقتصاد

سعر الذهب بنسبة  22.46في
ً
ً
المئة رابـحــا نحو  447دوالرا،
بعدما ارتـفــع سعر األوقـيــة من
مستوى  1500دوالر في بداية
ت ـع ــام ــات  2020إلـ ــى مـسـتــوى
ً
 1837دوالرا في تعامالت أمس
األول.
وعلق خمسة من المتعاملين
فــي ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة لشبكة
" ،"CNBCعـ ـل ــى االر تـ ـ ـف ـ ــا ع ـ ــات
األخـ ـي ــرة :عـمــا إذا تـخـتـلــف عن
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ق ــادتـ ـه ــا
لـمـسـتــويــات  20000دوالر في
السابق.

ما المختلف هذه المرة؟
يقول العديد من المعلقين في
هذه الصناعة إن سوق التشفير
قــد نـضــج عـلــى م ــدى الـسـنــوات
الثالث الماضية.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــاتـ ــي غ ــريـ ـنـ ـسـ ـب ــان،
مدير محفظة ومؤسس شركة
كــوانـتــوم إيكونومكس" :الفرق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي بـ ـي ــن االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات
ال ـحــال ـيــة ،ورال ـ ــي  2017ه ــو أن
ً
ال ـس ــوق ك ــان م ــدف ــوع ــا ف ــي ذلــك
الوقت بمضاربات األفراد ،واآلن
هي مدفوعة من قبل الشركات
والمليارديرات".
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،أنـشــأت
شركة وول ستريت "فيديليتي"،
وحدة جديدة للسماح لعمالئها
باالستثمار في األصول الرقمية،
ً
في حين بــدأت " "PayPalأخيرا
فـ ــي الـ ـسـ ـم ــاح ل ـم ـس ـت ـخــدم ـي ـهــا
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـشــراء

م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــات
االف ـت ــراض ـي ــة واالحـ ـتـ ـف ــاظ بـهــا
وبيعها.
و هـ ـ ـن ـ ــاك اآلن م ـس ـت ـث ـم ــرون
ك ـ ـبـ ــار يـ ـضـ ـع ــون أمـ ــوال ـ ـهـ ــم فــي
"بيتكوين" ،بما في ذلك مديرو
صناديق التحوط ،والملياردير
بــول تـيــودور جونز ،وستانلي
دراكينميلر.

الذهب ينخفض بفعل آمال اللقاح
وانتقال سلس في البيت األبيض
واصل الذهب التراجع ألقل مستوى في  4أشهر ،أمس ،مع
إقبال المستثمرين على األصول عالية المخاطر ،بعد إشعال
شركة استرازينيكا لصناعة األدوي ــة سباق لقاح "كــورونــا"،
ومــوافـقــة وكــالــة اتـحــاديــة أميركية على بــدء إج ــراء ات انتقال
الرئاسة في الواليات المتحدة لجو بايدن.
ون ــزل الــذهــب  0.5فــي المئة إلــى  1825.99دوالرا لألوقية
(األونصة) بحلول الساعة  0545بتوقيت غرينتش .وكان قد
هبط في وقت سابق ألقل مستوى منذ  21يوليو عند 1820.45
دوالرا .وكان قد فقد ما يصل إلى  2.2في المئة أمس االول.
وارتفعت األسهم اآلسيوية بعد أن قالت استرازينيكا إن
فاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد 19-قد تصل إلى  90في المئة.
وعزز اإلقبال على المخاطرة تلقي الرئيس المنتخب جو
بايدن موافقة إدارة الخدمات العامة على عمليات االنتقال
الرئاسية.
وق ــال كــايــل رودا المحلل فــي آي.ان.جـ ــي ماركتس "حقيقة
انــه سيكون هناك انتقال أكثر سالسة للسلطة بين الرئيس
المنتخب بايدن وترامب سبب آخر يدعو لالعتقاد أن عوامل
المخاطرة ا لـتــي تحيط بالتعافي
الــذي نشهده حاليا قلت بعامل
واحد على األقل".
ونـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــة 0.7
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ـ ـ ــى 23.40
د و ال ر ا لـ ـ ـ ــأ و ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع ال ـب ــات ـي ــن
 0.9ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 934.17دوالرا،
ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع
ال ـب ــادي ــوم 0.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 2337.01دوالرا.

عملة رقمية تكسب
 %75في  3أيام
ارتـ ـفـ ـع ــت ع ـم ـل ـتــا إي ـث ـي ــري ــوم
وإك ــس.آر.ب ــي الــرقـمـيـتــان ،أمس
األول ،إذ ا كـتـسـبـتــا ز خ ـم ــا من
تـعــزز عملة "بـتـكــويــن" متقدمة
ن ـحــو أع ـلــى م ـس ـتــوى ل ـهــا على
اإلطالق.
وقفزت إيثيريوم ،ثاني أكبر
عملة رقمية بعد "بتكوين" من
ح ـيــث ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة  7في
ال ـم ـئــة إل ــى أع ـلــى م ـس ـتــوى لها
منذ يونيو  ،2018وهو ما رفع
مكاسبها إلــى أكـثــر مــن  25في
الـمـئــة فــي األيـ ــام الـ ــ 3الماضية
فقط.
وقال متعاملون إن إيثيريوم،
التي غالبا ما تتحرك بالتوازي
م ـ ــع "ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن" ،ت ـل ـق ــت دع ـم ــا
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـن ـ ــام ـ ــي ال ـ ـط ـ ـل ـ ــب ق ـب ـي ــل
تـحــديــث شـبـكــة سـلـسـلــة الكتل
(ب ـل ــوك ـت ـش ـي ــن) الـ ـخ ــاص ــة ب ـهــا،
المقرر في أوائل ديسمبر ،والذي
من المتوقع على نطاق واسع أن
يجعلها أسرع وأكثر أمانا.
وصـعــدت إكــس آر بــي ،ثالث
أكبر عملة رقمية  15في المئة
إل ـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـ ـه ــا فــي
عامين ،وهــو ما رفــع مكاسبها
إل ــى أكـثــر مــن  75فــي الـمـئــة في
األي ــام الـثــاثــة الـمــاضـيــة .وقــال
مـتـعــامـلــون إن ــه ال تــوجــد أنـبــاء
ف ــوري ــة م ـح ـفــزة لـقـفــزتـهــا أمــس
األول.
وكــانــت "بـتـكــويــن" قــد قفزت
ن ـحــو  10ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى م ــدار
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وج ـ ــرى
تــداولـهــا فــي أح ــدث المعامالت
عند  18347دوالرا ،غير بعيدة
عـ ــن أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ل ـه ــا عـلــى
اإلطالق البالغ  19666دوالرا.

قـ ـ ــال أنـ ـط ــون ــي ت ــري ـن ـش ـي ــف،
الـ ـش ــري ــك اإلداري ف ــي م ـقــرض
ا لـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــر  " :Nexoل ـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ه ـ ـن ـ ــاك ش ـ ـ ـ ــيء واض ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـش ــأن
م ـش ــارك ـت ـه ــم .ل ـق ــد اش ـ ـتـ ــروا فــي
وضـ ــع ال ـت ـخ ـفــي ول ـك ــن بـمـجــرد
وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ــ"ب ـ ـي ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن" إلـ ــى
خزائنهم ،أخـبــروا العالم ،على
غــرار سوق الذهب الصاعد في
السبعينيات".
خـضـعــت "بـيـتـكــويــن" لحدث
تـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــي رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ــت
س ــاب ــق م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام يـسـمــى
"االنتصاف" ،الذي شهد خفض
كمية الـ"بيتكوين" التي يحصل
عليها عمال التنجيم كمكافآت
إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف .وي ـ ـقـ ــول بـعــض
المحللين ،إن هذا الحدث ساهم
ً
أي ـضــا فــي صـعــود األص ــول في
عام .2020

إلى أين؟
ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الـتـنـبــؤات
ال ـمــرت ـف ـعــة ل ـس ـعــر "ب ـي ـت ـكــويــن"
وم ــن الـمــرجــح أن تـجـتــاز أعلى
ً
مستوياتها على اإلطالق قريبا

ً
وفقا لمتعاملين تحدثوا لشبكة
" "CNBCواطلعت عليه "العربية.
نت".
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ــاس ـ ـكـ ــال غ ــوتـ ـيـ ـي ــه،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
ليدجر لصناعة محفظة أجهزة
التشفير ،إنــه يعتقد أن أحــدث
م ــوج ــة صـ ــاعـ ــدة ل ــ"ب ـي ـت ـكــويــن"
س ـت ـس ـت ـم ــر لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ـ ـ ــول مــن
سابقتها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد وصـ ـ ـل ـ ــت
"ب ـي ـت ـكــويــن" إلـ ــى درج ـ ــة عــالـيــة
م ــن االعـ ـت ــراف ب ـهــا ف ــي ال ـســوق
والنضج ،مما يجعلها العملة
الواحدة التي هي بالتأكيد هنا
ل ـت ـب ـقــى" .وت ــاب ــع "س ـي ـكــون عــام
ً
 2021مثيرا وسيظل حول بناء
منتجات كبيرة وتكنولوجية
لكن هذه المرة مع الرياح التي
تهب في األشرعة".
وأعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـث ـ ـيـ ــران
المشفرة بالفعل توقعات جريئة
لـلـمـكــان ال ــذي يـمـكــن أن يــذهــب
إل ـي ــه س ـعــر ال ــ"ب ـي ـت ـكــويــن" بعد
ذل ــك .يعتقد مــايــك نوفوغراتز،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
االستثمار جاالكسي ديجيتال،

أن "ب ـي ـت ـك ــوي ــن" ق ــد ت ـص ــل إل ــى
 55000دوالر إلى  60000دوالر
بحلول نهاية العام على الرغم
ً
ً
من أنه قال أيضا ذات مرة أيضا
إنــه يمكن أن يصل إلــى 40000
دوالر بحلول نهاية عام .2018

سمعة متأرجحة
وت ـت ـم ـتــع ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـش ـفــرة
بـ ـسـ ـمـ ـع ــة م ـ ـتـ ــأرج ـ ـحـ ــة ب ـس ـبــب
التقلبات الشديدة .وقد انخفض
ً
إلى  3122دوالرا في عام 2018
ب ـع ــد أن وص ـ ــل إل ـ ــى مـ ــا ي ـقــرب
مـ ــن  20000دوالر فـ ــي ا ل ـع ــام
السابق .في األسبوع الماضي
وحده ،أضافت "بيتكوين" أكثر
م ــن  2000دوالر و ك ــا ن ــت عند
ً
 18.485.60دوالرا صـبــاح يوم
االثنين بتوقيت شرق الواليات
المتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ــوراف ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاوك ـ ـ ــون ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
التنفيذي والمؤسس المشارك
لشركة برمجيات التشفير باند
بــروتــوكــل ،إن ــه "يـبـقــى أن نــرى"
ما إذا كان "بيتكوين" يمكن أن

تـصــل إل ــى مـسـتــويــات قياسية
جديدة بحلول نهاية العام.
وقال ليور ميسيكا ،المؤسس
والـشــريــك اإلداري لشركة رأس
المال االستثماري "إيدن بلوك"،
إن "بـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن" "ت ـ ـعـ ــانـ ــي مــن
ً
التقلبات" ألنها "ال تملك سردا
ً
ثــاب ـتــا وال قـ ــدرة عـلــى الـتـفــاعــل
بشكل متناسب للتقلبات في
قيمتها األساسية".
ومــع ذلــك ،هناك ثقة واسعة
حول آفاق األصول الرقمية .وقال
ترينشيف -الذي توقع في وقت
ســابــق مــن ه ــذا ال ـعــام أن تصل
الـ"بيتكوين" إلــى  50000دوالر
بحلول نهاية عام  - 2020هناك
"أدلة متزايدة على هذا االتجاه
التصاعدي".
وق ـ ـ ــال سـ ـي ــريـ ـن ــاواك ــون "ك ــل
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـش ـي ــر بـ ـق ــوة نـحــو
الـ ـم ــوج ــة ال ـت ــال ـي ــة م ــن الـتـبـنــي
وال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن الـ ـ ـج ـ ــدد فــي
المستقبل القريب".
(العربية.نت)
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ّ
بسكين و«بالتة» ألوان ،يبدو الفنان
التشكيلي السوري محمد طريفي
ّ
ويعبر ّ
عما يريد
كأنه يمتلك العالم،
اإلفصاح عنه بسهولة ُ
ويسر.

18

مسك وعنبر

مسك وعنبر

18

يؤكد الفنان أحمد مساعد أنه لن
ّ
يضيع تاريخه في قبول أدوار ال تليق
ً
به ،عازيا قلة أعماله التلفزيونية إلى
سيطرة الجيل الجديد على الساحة.

فازت اإلماراتية بدور بنت سلطان القاسمي
برئاسة االتحاد ُالدولي للناشرين ،في
االنتخابات التي أجريت ضمن اجتماع
الجمعية العمومية لالتحاد.

«كورونا» تضرب إيرادات أفالم الكبار
روبرت دي نيرو و ِليام نيسون لم يحصد كل منها إال  25مليون دوالر فقط
خيمت جائحة كــورو نــا على إ ي ــرادات
أفـ ــام ك ـب ــار ن ـج ــوم الـسـيـنـمــا الـعــالـمـيــة،
ومنهم رو بــرت دي نيرو ،وليام نيسون
ا ل ــذي حـقــق كــل منهما  25مـلـيــون دوالر
فقط في الوقت نفسه الذي استطاع فيه
فيلم  The Eight Hundredتحقيق أعلى
إ ي ــرادات بالسينما حــول ا لـعــا لــم فــي ظل
الجائحة ،حاصدا  500مليون.
و حـ ـق ــق ف ـي ـلــم ا ل ـك ــو م ـي ــد ي ــا The War
 With Grandpaللنجم العالمي روبرت
دي نيرو بدور العرض السينمائي حول
العالم حوالي  25مليون دوالر.
ال ـف ـي ـل ــم ت ـ ـ ــدور أح ـ ــداث ـ ــه حـ ـ ــول ع ــاق ــة

روبرت دي نيرو في مشهد من فيلم The War With Grandpa

متوترة بين ابن وجده ،إذ يضطر الطفل
"بـيـتــر" لـمـشــاركــة غــرفـتــه مــع ج ــده ،لكنه
يرفض ذلك ،ويحارب من أجل استعادة
غــرف ـتــه ،وي ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة مــاريـســا
تومي وكريستوفر والكن و لــورا مارانو
ويوجين ليفي وخوليو سيزار تشافيز
وليديا ستايسلينجر ،ومن تأليف ليزا
أداريو و Tom J. Astleوإخراج تيم هيل.
الـ ــرقـ ــم ن ـف ـس ــه ب ـل ـغ ـت ــه إيـ ـ ـ ـ ــرادات ف ـي ـلــم
اإل ثــارة واأل كـشــن  Honest Thiefمحققا
 25مـلـيــون دوالر ،وذ ل ــك بـعــد أن عــرض
ف ــي  2502ص ــا ل ــة عـ ـ ــرض ،و ه ـ ــو ا ل ـف ـي ـلــم
الذي يقوم ببطولته ليام نيسون ،وكيت
والش ،وجيفير دونوفان ،وإخراج مارك
وي ـل ـي ــام ــز ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي تــأل ـي ـفــه مــع
ستيف ألريش.
ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام
نيسون ،وهو سارق بنوك يريد أن يعيش
حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب ،إال
أن عمالء فدراليين يالحقونه.
في المقابل استطاع فيلم The Eight
 ،Hundredأن يحقق إ يــرادات في شباك
التذاكر حــول العالم ر غــم قيود فيروس
كـ ــورو نـ ــا ،ح ـي ــث ت ـ ـجـ ــاوزت  500م ـل ـيــون
دوالر ،والفيلم عــن روا ي ــة هيلمر جــوان
وت ــدور أحــداثــه حــول مــواجـهــة تاريخية
ب ـيــن ال ـج ـنــود الـصـيـنـيـيــن والـيــابــانـيـيــن

بيال حديد

في شنغهاي في الثالثينيات من القرن
ال ـم ــاض ــي ،واس ـت ـط ــاع ال ـف ـي ـلــم بــوصــولــه
إ لــى تلك اإل يــرادات احتالل المركز األول
ب ـقــائ ـمــة األف ـ ــام األع ـل ــى إيـ ـ ــرادا ف ــي عــام
 2020حتى اآلن متفوقا على فيلم Bad
 Boys for Lifeالذي جاء بالمركز الثاني.
فيلم  The Eight Hundredهو ملحمة
حــرب يـصــور د فــاع الجنود الصينيين
عــن مـسـتــودع ضــد الـجـيــش الـيــابــانــي
ا ل ـغــازي خــال مـعــر كــة شنغهاي عــام
 .1937و ق ــد ال ق ــى ا س ـت ـح ـســان رواد
السينما والنقاد بعد عرضه ،وبعد
ً
 14عــر ضــا غير رسمي فــي الصين،
والفيلم من إخراج جوان هو Guan
 ،Huومن أشهر أعماله فيلم "Mr.
."Six
فـيـلــم ،The Eight Hundred
تم تصويره بالكامل بكاميرات
 ،IMAXه ــو أول ف ـي ـلــم صـيـنــي
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ي ـ ـ ـتـ ـ ــم ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــه ف ــي
المسارح الصينية منذ تفشي
.COVID-19

ليام نيسون

جنيفر لوبيز

تشادويك بوسمان

بيال حديد تضع وشمين باللغة العربية

استئناف تصوير «»Black Panther 2

أضافت عارضة األزياء األميركية بيال حديد وشمين جديدين على جسدها ،اختارت أن
يكونا باللغة العربية ،وتحديدا كلمتي "أحبك" ،و"حبيبتي".
وكشف د .وود ،الذي قام برسم الوشمين لبيال ،عن صور لها ،عبر صفحته على مواقع
التواصل ،معلقا" :من أجل بيال حديد اللطيفة والرائعة دائما" ،وكان د .وود مشهورا في وضع
الوشوم المميزة في لوس أنجلس من خمسينيات القرن الماضي.
يذكر أن بيال لديها  3وشوم سابقة على جسدها ،ليصبح العدد اإلجمالي حاليا .5
من ناحية أخــرى ،سبق لبيال أن استعرضت ديكور شقتها في مدينة نيويورك ،حيث
شاركت جمهورها ومتابعيها ،عبر صفحتها ،صورا لها خالل قضائها بعض الوقت في
منزلها ،في ظل استمرار جائحة كورونا.

يستعد فريق عمل فيلم  Black Panther 2للمضي قدما من أجل استئناف تصوير الفيلم الذي
تم تعليقه بعد الوفاة المفاجئة والمأساوية للنجم تشادويك بوسمان ،حيث استغرق طاقم العمل
بعض الوقت للحزن على الممثل الراحل.
لكن وفقا لـ The Hollywood Reporterتستعد الشركة المنتجة اآلن للمضي قدما ،حيث قررت
بدء تصوير  ،2 Black Pantherفي أتالنتا يوليو المقبل لمدة تزيد على  6أشهر.
ولم توضح الشركة بعد كيف ستتطور السلسلة بعد رحيل بطلها شادويك بوسمان ،لكن من
المؤكد أنها لن تستخدم المؤثرات البصرية بديال للممثل الراحل.
وقال مخرج السلسلة رايان كوجلر" :أعادتني السلسلة إلى جذوري ،إلى قارة إفريقيا ،ولذلك
أرغب في تنفيذ فيلم يتحداني كفنان وكشخص ،وأتمنى من قلبي تحقيق ذلك".

لوبيز متهمة بتقليد بيونسي
ً
ً
ً
قدمت المغنية العالمية الشهيرة جنيفر لوبيز استعراضا غنائيا ثنائيا برفقة النجم
الكولومبي مالوما ،خطف األنفاس ،وكان حديث اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي،
توزيع جوائر الـ  AMAsأو .American Music Awards
وذلك ضمن حفل
ً
مألوفا ً
جدا للبعض على مستوى المالبس إلى الشعر إلى الرقص على
بدا أداء لوبيز
الكرسي واإلضاءة ،وبدأت وسائل التواصل على الفور في اإلشارة إلى أوجه التشابه مع
أداء بيونسي في حفل توزيع جوائز غرامي  2014مع زوجها مغني الراب جي زي.
مثلما فعلت بيونسي
ارتدت لوبيز بدلة سوداء مع فتحات ،ألغنية " "Pa 'Tiو"،"Lonely
ً
عندما غنت " "Drunk In Loveفي  ،Grammysواعتمدت كلتا المرأتين أيضا قصات الشعر
القصيرة والمبللة ،ورقصتا بحماس ضمن إضاءة ملونة.

قرش «الفك المفترس» أبرز معروضات متحف األوسكار

َّ
مجسم مصنوع من األلياف الزجاجية يبلغ طوله  8أمتار
سـيـكــون الـمـجـ َّـســم ال ـبــالــغ طــولــه
ثمانية أمتار لسمكة القرش التي
روعت السابحين في فيلم "جوس/
ال ـفــك ال ـم ـف ـتــرس" ق ـبــل ن ـحــو نصف
ق ـ ــرن مـ ــن أب ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـع ــروض ــات فــي
المتحف المنتظر لجوائز األوسكار
ف ــي لـ ــوس أن ـج ـل ــس ،ع ـلــى م ــا أف ـيــد
أمس األول.
وبـ ـ ــات "ال ـ ـقـ ــرش بـ ـ ـ ــروس" ،الـ ــذي
ً
قيل إنه ُس ّمي تيمنا باسم بروس
رامـ ـي ــر ،م ـحــامــي ال ـم ـخــرج سـتـيـفــن
ً
معلقا على ّ
علو تسعة
سبيلبرغ،
أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من
المتحف ،الذي من المقرر أن يفتح
أ بــوا بــه فــي  30أ بــر يــل  .2021و هــذا
ال ـم ـجـ َّـســم ال ـم ـص ـنــوع م ــن األل ـي ــاف

ُ
ا لــز جــا جـيــة ،هــو آ خــر نسخة أ عــدت
للوحش ا لـبـحــري لتصوير الفيلم
ا ل ـش ـه ـيــر ا ل ـع ــا ئ ــد إ لـ ــى عـ ــام ،1975
ّ
ويتجاوز عرض فكيه مترا ونصف
ال ـم ـتــر ،وت ــم إدخ ــال ــه ال ـم ـت ـحــف مــن
الـنـ ّـافــذة بــاسـتـخــدام رافـعــة ،بعدما
تعذ ر تمريره عبر أبواب المصعد.
وقال رئيس المتحف ،بيل كرامر،
إنها "نهاية رحلة طويلة لبروس
مـنــذ االس ـت ـحــواذ عـلـيــه ع ــام .2016
ي ـس ـعــدنــا أن ن ــرح ــب ب ــه ف ــي مـنــزلــه
الجديد".
ُ
وي ـعــد "بـ ــروس" ،ال ــذي يــزن أكثر
مــن نصف طــن ،أ بــرز المعروضات
إ لـ ـ ــى اآلن ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــو ع ــة م ـت ـحــف
جــوا ئــز األو سـ ـك ــار ،عـلــى أن تشمل

ً
ال ـم ـج ـم ــوع ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،عـ ـل ــى س ـب ـيــل
ال ـم ـث ــال ال ال ـح ـص ــر ،ح ـ ــذاء ج ــودي
غ ــارالن ــد األحـ ـم ــر ال ـش ـه ـيــر ف ــي "ذا
و يـ ــزرد أوف أوز" ،ورداء درا كـ ــوال
ال ـ ــذي ارت ــدت ــه ب ـيــا ل ــوغ ــوس ــي فــي
الفيلم العائد إلى عام .1931
واس ـت ـل ــزم ــت ت ــرج ـم ــة ف ـك ــرة ه ــذا
المتحف المخصص للفن السابع
ن ـح ــو قـ ـ ــرن .وكـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـتــرض
أن يـكــون عــام  2017مــو عــد افتتاح
ال ـم ـب ـنــى ،الـ ــذي ص ـم ـمــه الـمـهـنــدس
المعماري اإليطالي رينزو بيانو،
لكنه تأخر أكثر من مرة.
(أ ف ب)

مجسم سمكة القرش
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طريفي :الفن التشكيلي الخليجي مالمحه قومية
يعتبر الرسم بالسكين مغامرة ...ولوحاته تعزف على الوتر اإلنساني
ّ
بسكين وبالتة ألوان ،يبدو الفنان التشكيلي السوري محمد طريفي
كأنه يمتلك العالمّ ،
ويعبر ّعما يريد اإلفصاح عنه بسهولة ُويسر،
فهو من أبرز الفنانين الذين استبدلوا بالفرشاة السكين كأداة
للتلوين .في حواره مع "الجريدة"ً ،يرى طريفي أن معاناة الفنان
تسبق إقدامه على اللوحة ،وتحديدا في فترة بحثه عن الفكرة
التشكيلية والشكل المناسب لها ،وإلى تفاصيل الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

● ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــات
والمنطلقات األولى لتجربتك
الفنية.
 ب ــداي ــات ــي ال ـف ـن ـيــة األولـ ــىف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
ّ
ت ـشــك ـلــت م ـنــذ ال ـط ـف ــول ــة ،وقــد
شاركت في بعض المعارض
بمراحل التعليم األولــى ،بعد
أن خضت تجربة رسم إحدى
اللوحات ،والتي نالت إعجاب
أفـ ــراد الـعــائـلــة ،وكــانــت بــدايــة
االنطالق نحو الفن التشكيلى
مـ ـن ــذ ت ـ ـخـ ـ ّـرجـ ــي ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
دمشق للفنون الجميلة قسم
التصوير الــزيـتــي عــام ،1999
وأصـبـحــت ل ـ ّ
ـدي تـجــربــة ثرية
وع ـم ـي ـقــة ومـ ـتـ ـج ــددة ،وعـشــق
للفرشاة التي كانت بالنسبة

لي السالح الذي سأهزم به كل
المعوقات والتحديات ،وقررت
أن أصنع أسلوبا فنيا مختلفا،
يميل كثيرا إلى أنسنة األلوان
وت ـســامــح ال ـخ ـط ــوط ،مــرتـكــزا
ع ـل ــى وعـ ـي ــي ال ـع ـم ـيــق بـقـيـمــة
الـ ـ ـم ـ ــوروث الـ ـع ــرب ــي ،وبـشـكــل
عام أعشق التجديد ،سواء في
لوحاتي أو في حياتي.
● مــا هــي أهــم المفاهيم أو
الـخـطــوات الـتــي تنطلق منها
نحو اللوحة؟
 بالطبع ،التجربة الفنيةفــي مسيرة الحياة لها الــدور
األول فـ ـ ــي ت ــر جـ ـم ــة األ فـ ـ ـك ـ ــار
المأخوذة من الواقع إلى عمل
فني فــي لوحة غنية بالفكرة
وال ـلــون ،وأن ــا أسـيــر الـفــن بكل
ألوانه ،وأعشق تقنية الرسم،
خاصة أن آفــاق الفن ال حدود
لها ،وسـخــرت الخبرة الفنية
والموهبة والمعرفة البصرية
واتخذت أسلوب اليد والعين
في تصوير المناظر ،ورسمت
ل ــوح ــات مــوث ـقــة م ــأخ ــوذة من
معالم ومساجد وأحياء دمشق
األث ــري ــة ،كـمــا أمـ ــارس اإلب ــداع
في مختلف تجلياته ألكتشف
أسـلــوبــي ال ـخــاص بــاالعـتـمــاد

ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر
التجريدي والواقعي.
● هــل أن ــت أسـيــر تقنية أو
أسلوب فني ّ
معين؟

● مـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات ال ـ ـتـ ــي
أض ــاف ـت ـه ــا ل ــك ت ـق ـن ـيــة ال ــرس ــم
بالسكين؟
 اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـس ـك ـي ــن فــيالـ ــرسـ ــم ،خ ــاص ــة مـ ــع األلـ ـ ــوان
ال ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ي ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــي مـ ـتـ ـع ــة
وإحساسا بالحرية من خالل
حـ ــركـ ــات الـ ـي ــد والـ ـس ــرع ــة فــي
ت ـن ـف ـي ــذ وضـ ـ ــع األلـ ـ ـ ـ ــوان عـلــى
ا لـلــو حــة ،ويمكن استخدامها
فــي م ــزج األلـ ــوان فيما بينها
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـت ــدرج ــات
الضوئية أو اللونية ،ويمكن
إنجاز أعمال باستعمال تقنية
ال ـس ـك ـيــن ف ـق ــط ،أو م ــع تقنية
الـتـلــويــن بــال ـفــرشــاة ،فــالــرســم
بالسكين مغامرة ومتعة أشعر
بروعتها أثناء العمل.

ً
 االت ـح ــاد حــال ـيــا م ــن أكـثــرً
االت ـح ــادات نـشــاطــا وفعالية،
وأتمنى ،كما يتمنى كل فنان،
أن يحصل االتـحــاد على دعم
أكبر مما هو عليه ،لكن ّ
نقدر
ما تمر به البالد ،ويدفعنا ذلك
إلى أن نتماسك ونتشارك مع
كل المؤسسات ببلدنا سورية
الحبيبة.
● ك ـي ــف أثـ ـ ــرت الـ ـح ــرب فــي
سورية على أعمالك الفنية؟
 -منذ بداية األزمة السورية

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

 لـكــل ف ـنــان أس ـلــوبــه ،وأن ــايستهوينى "الرسم بالسكين"،
ألن ـنــي أحـبـبــت ه ــذه التقنية،
ففيها عجينة لونية مختلفة
عن الريشة ،وما يميز أعمالي
اللون األحمر.

● ما رؤيتكم حول األنشطة
التي يقدمها اتحاد الفنانين
التشكيليين في سورية؟

طريفي في مرسمه

هشاشة
ديمقراطية
أميركا!

محمد طريفي
أنا موجوع ،فأنا إنسان قبل أن
ً
أكــون فنانا ،أتأثر بالمشاهد
وال ـ ـم ـ ـصـ ــائـ ــب الـ ـ ـت ـ ــى خ ـي ـمــت
بظاللها على كــل السوريين،
وال ّ
بد أن تتجلى تلك األوجاع
فــي أع ـمــالــي ،س ــواء عــن قصد
أو غ ـيــر ذلـ ــك ،فــالــوجــع كـبـيــر،
لـكـنـنــا ص ــام ــدون بــإبــداعــاتـنــا
ورســالـتـنــا ،والـتـحــدي للواقع
وا ل ـح ـي ــاة ،وال ب ـ ّـد أن نستمر
ونـ ـجـ ـع ــل ال ـ ـحـ ــزن فـ ــرحـ ــا ،أم ــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلن ـ ـتـ ــاجـ ــي ال ـف ـن ــي
فـ ـ ـق ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــان أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ع ـم ــل
ت ـج ـســد ح ـ ــاالت الـ ـح ــرب الـتــي
نعيشها من هجرة النازحين
وأوجــاعـهــم ،ومـشــاهــد الــدمــار
ّ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــى حـ ـ ــلـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى سـ ــوريـ ــة
العتيقة.
● م ــا الـمـعــايـيــر وال ـس ـمــات
الـتــي تتكئ عليها فــي إنـتــاج
لوحاتك؟
 تهتم لوحاتى باإلنسانية،وم ـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه اإلن ـ ـسـ ــان
م ــن أزم ـ ـ ــات خـ ــال ح ـي ــات ــه مــن
تخبطات وانـكـســارات وأف ــراح
وأح ـ ـ ـ ـ ــزان ،وي ـت ـج ـل ــى هـ ـ ــذا فــي
م ــام ــح ال ــوج ــوه وت ـعــاب ـيــرهــا
المختلفة ،فأنا أهتم بالشكل
ال ــداخـ ـل ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ال ـمــامــح
الخارجية المصطنعة في هذا
الزمن.
● كـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
التشكيلية السورية وسط زخم
التجارب العربية والعالمية؟
 الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــةكلها جاء تنا في أواخر العهد
الـعـثـمــانــي ع ـنــدمــا ب ــدأ بعض
الفنانين األت ــراك الموجودين
فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ذه ـ ـبـ ــوا

إلـ ــى أل ـمــان ـيــا ودرس ـ ـ ــوا فـيـهــا،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـم ـص ــري ـي ــن
الـ ــذيـ ــن ات ـص ـل ــوا بــال ـح ـضــارة
األوروب ـيــة ،ودخــل إلــى عالمنا
م ـف ـه ــوم الـ ــرسـ ــم ال ــزيـ ـت ــي ،أم ــا
ّ
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــل ــق ب ـهــا
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب فـ ـه ــي مــا
نسميه الكالسيكية الحديثة
وفـيـمــا بـعــد االنـطـبــاعـيــة على
الطريقة األوروبية ،وكان هناك
ً
دائما لمحة سرية خفية ،فهذا
الرسام الذي يرسم االنطباعية
على الطريقة األوروبـيــة ،تجد
لديه الحس الشرقي أو الحس
الجغرافي المحلي ،فاإلضاء ة
تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـت ـع ـب ـي ــر
الـنـفـســي واس ـت ـع ـمــال األل ـ ــوان،
ف ــاألل ــوان فــي بـلــدنــا مـثــا غير
األلـ ـ ـ ـ ــوان فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فـمـثــا
الـلــون األخـضــر مــادة أساسية
ف ـ ـ ــي طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـتـ ـه ــم ،والـ ـ ــوضـ ـ ــع
السيكولوجي لإلنسان الغربي
مختلف عــن اإلنـســان العربي،
فــالـمــدرســة تعني أسـلــوبــا في
ال ــرس ــم ،ل ـف ـنــان م ـعـ ّـيــن أعـجــب
ب ــه أبـ ـن ــاء عـ ـص ــره ،ف ـت ـت ـل ـمــذوا
على يــديــه ،والـفــن الحسي في
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة ي ـع ـت ـمــد عـلــى
الحداثة ،فالسوريون منذ آالف
ً
ال ـس ـن ـيــن ق ــدم ــوا أعـ ـم ــاال فنية
بالنحت ،كما أدهشني النتاج
ال ـف ـنــي الـتـشـكـيـلــي الـخـلـيـجــي.
وقد تعرفت على الفن الخليجي
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ورأي ـ ـ ــت مــامــح
قومية عميقة الجذور في أعمال
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن ،كـمــا
أدهشتني الجدية في اإلنتاج
ال ـس ـعــودي ،وك ـنــت أق ــول نحن
ال ـعــرب ال نــواكــب بـجــديــة الفن
التشكيلي األوروبي ،ولكن ثبت
أن للفنان العربي خصوصيته،
وأنه أكثر جدية وحساسية من
الفنان الغربي.

على مدى عقود طويلة ،ظلت الواليات المتحدة األميركيةّ ،
تروج
لنفسها على امتداد العالم بأنها البلد األكثر ديمقراطية ،وأنها النموذج
األهم ًالذي يجب االقتداء به .ومع انطالق اإلنترنت ،وثورة المعلومات،
وتاليا وسائل التواصل االجتماعي ،اهتم اإلعالم األميركي ،المسموع
والمقروء ،بتصدير الممارسة األميركية ،بوصفها الممارسة
والمرئي
ُ
البشرية التي تظهر أن أميركا هي بلد الحريات ،وأميركا البوتقة التي
انصهرت فيها كل األعراق ،وأميركا البلد المفتوح الذي يستقبل ويرحب
بكل أطياف المهاجرين من دول العالم ،وأميركا النموذج األنصع في
واإلبداع الفني والثقافي والرياضي .ولقد لعبت
واالقتصاد
ً
ً
الفكر والعلم ً
الترويج للنموذج األميركي ابتداء،
في
ورئيسيا
محوريا
دورا
العولمة
ً
بممارسات النظام الديمقراطي ،مــرورا بانفتاح اإلعــام وقدرته على
كل الموانع ،ودون أي حساسية
ُالخوض في كل المواضيع ،بإسقاط ً
تذكر حيال أي خصوصية إنسانية ،عبورا على طريقة العيش األميركية،
ً
ً
"الهامبرغر"! مع
وانتهاء بوجبة
ووصوال إلى الحذاء الرياضي األميركي،
ً
مالحظة ضرورية وهامة ،وهي أن للواقع األميركي الداخلي وجها ال يمت
بصلة لوجهه اآلخر ،المتمثل بممارسات وزارة الدفاع األميركية والجيش
يوصف بأنه أعظم قوة على وجه األرض!
األميركي ،الذي ً
ُ
مجتمعا وعلى ّ
مر عقود ،وبآلة إعالمية رهيبة ،ك ِّرس لدى
كل هذا
البشر ،حول العالم ،وعي بأن أميركا هي الوجه األجمل للديمقراطية،
وظلت هذه المقولة تأتي بجميع ألــوان الطيف ليل نهار ،وعلى مدار
الممارسة اإلنسانية في مختلف مناحي الحياة ،ولحين وصول الرئيس
األميركي الخامس واألربعين الملياردير "دونالد جون ترامب Donald-
االنتخابية شعار "أميركا األعظم"،
 ،"John Trumpالذي رفع منذ حملته
ً
ّ
وكرس هذا الشعار طوال مدة رئاسته .وبعيدا عن جميع الممارسات
والـ ـق ــرارات الـعـنـصــريــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا اإلدارة األمـيـ ًـركـيــة اب ــان فترة
ترامب ،فإن ما يجب التوقف عنده مليا ،هو الممارسة
رئاسة الرئيس
ّ
تجلت خالل فترة االنتخابات الرئاسية األخيرة ،وما
التي
الديمقراطية
ً
تالها ،ولم يزل قائما ،في رفض الرئيس ترامب نتيجة االنتخابات ،وما
يمارسه أنصاره في الشارع األميركي ،وهنا مربط الفرس ،وهنا اإلشارة
األهم لمدى ّ
تشرب اإلنسان األميركي بروح الديمقراطية!
أن ينشأ خالف على نتائج االنتخابات في أي دولة من دول العالم
الثالث ،أو في أي دولة شرق الكرة األرضية أو غربها ،فهذا شأن عادي وقد
ً
يكون مقبوال ،أما أن ينشأ خالف يصل حد التصادم في الشارع األميركي،
ُ
حول نتائج انتخابات يفترض بآلة الفرز األميركية معرفة مجرى كل ورقة
المنتخبً ،ولحين وصولها إلى جداول
من أوراقها ،منذ خروجها من يد ً
االنتخابي ،فهذا أمر ال ُيعد عاديا مطلقا ،ومؤكد يجب التوقف عنده
الفرز
ً
التعرف على العلة التي جعلت األميركي ،بعموم
بغية
،
مليا
ودراسته
ً
ً
اللفظة ،يقف حامال سالحا ،وبعموم لفظة سالح ،ليشتبك مع أميركي
ّ
الواليات األميركية ،وكال األميركيين يدعي أحقيته
آخر ،في مختلف ّ
بالفوز ،وأحقية مرشحه بأن يكون الرئيس األميركي!
لقد أسقطت االنتخابات األميركية ً األخـيــرة ورقــة التوت عن هالة
الديمقراطية األميركية! ّ
وشوهت شيئا ما ليس في وجه الديمقراطية
األميركية ،لكنه في وجه الممارسة الديمقراطية البشرية على مستوى
العالم ،وعلى مستوى كوكب األرض!
ً
ً
كان يمكن لألمر أن يكون مقبوال ومفهوما لو تمسك رئيس بمقعده،
نتيجة قناعة تلوح لــه ،وتسكن خــاطــره ،لكن أن تخرج ماليين ،وفي
مختلف الواليات األميركية هاتفة لمسلكه ،الالديمقراطي ،وبشكل فيه من
يخيف اإلنسان حيثما كان ،وأن تقف على
التعصب ،وفيه من العنف ما ّ
الجانب اآلخر جماعة أخرى مسلحة بأحقية مرشحها في الفوز ،فهذا
الممارسة الديمقراطية على
مدعاة للتأمل ،ومدعاة إلعادة النظر في قدرة
ً
أن تطبع مسلك اإلنسان بمبادئها ،وأن ّ
تروض شيئا من الوحش بداخله!
ما حصل في االنتخابات األميركية األخيرة ،وبقدر ما يخص الواليات
يخص فكر وثقافة العالم ،ويقول بشكل مريع
المتحدة األميركية فإنه ّ
الديمقراطية لدى اإلنسان،
الممارسة
ة
هش
ومخيف وموحي :كم هي
ً
فهم العالم خطأ أن الديمقراطية
حتى لو كان اإلنسان األميركي ،الذي ِ
قد ّروضت التوحش في عقله وقلبه ويده!

ً
ً
تأجيل معرض القاهرة للكتاب يثير جدال واسعا

القاهرة  -محمد الصادق
أثــار قــرار وزارة الثقافة المصرية تأجيل معرض القاهرة الدولي
للكتاب إلــى يونيو المقبل جــدال واسـعــا بين المثقفين ودور النشر
المصرية ،فبينما يرى البعض أن التأجيل ال يحمل مكتسبات جديدة،
فاإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا ستبقى كما هي ،ولن تتغير
الشروط وااللتزامات الخاصة بمشاركة دور النشر ،أو الضيوف العرب
واألجانب ،يرى آخرون أن التأجيل أفضل من المنع ...الجريدة استطلعت
عددا من اآلراء ،وسردت أسباب قرار التأجيل.
وعقدت اللجنة اإلداري ــة العليا لمعرض القاهرة الــدولــي للكتاب،
برئاسة د .إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ،اجتماعا أمس األول ،ناقشت
فيه المستجدات المطروحة على مستوى العالم ،وتطورات جائحة
كــورونــا ،وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ األمــر الذي
أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة
المقبلة ،كما نوقش مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب
واألجانب ،مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول ،وخاصة في فصل
الشتاء ،األمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.
وأكدت اللجنة ،في بيان ،أنه "حرصا من اللجنة على إقامة المعرض
باعتباره حدثا ثقافيا دوليا بارزا ،وعلى خروجه بالصورة المشرفة
التي نأملها ،ودعما لصناعة النشر والكتاب ،وبعد مناقشة كل األطراف
المعنية؛ قررت اللجنة تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده
المقترح األربعاء  ،2021/6/30وتستمر إقامته حتى الخميس 2021/7/15
بزيادة أربعة أيام عن المعتاد".
وأضــافــت" :نـظــرا للظروف ذاتـهــا فقد تــم التنسيق بين الجانبين
المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف
شــرف المعرض لـلــدورة التالية ،حرصا من الجانبين على أن تكون
المشاركة الفعالة دالة على عمق العالقات التاريخية والثقافية بين
مصر واليونان".
من جهته ،قال األديب أحمد نصار إن قرار تأجيل معرض القاهرة
الدولي للكتاب ال جدوى منه ،ألن العديد من االحتفاالت أقيمت بالفعل
خالل الفترة الماضية ،بحضور جماهيري ،وآخرها مؤتمر الموسيقى
الـعــربـيــة ،ومـهــرجــان الـجــونــة الـفـنــي ،وطــالـمــا يتم تطبيق اإلج ــراءات
االحترازية فإن التأخير غير مفيد ،بل يسبب خسائر لدور النشر.
من جانبه ،ذكر القاص تامر الدريدي أن "التأجيل لما بعد فصل
الشتاء أفضل ،حيث نتجنب خطورة الفيروس الذي ينشط عادة في
الشتاء ،وهناك العديد من الدول بدأت اإلغالق الكامل كإيطاليا ،وأرى
أن التأجيل أفضل قرار بدال من إقامته أونالين".
وأفـ ــاد الـشــاعــر مـحـمــود خـيــر ال ـلــه ،فــي تــدويـنــة عـلــى صفحته في
"فيسبوك" ،بــأن "تأجيل معرض الـقــاهــرة الــدولــي للكتاب إلــى موعد
مقترح في فصل الصيف ( ١٥يونيو  )٢٠٢١سيتحول إلى كارثة بيئية
حقيقية ،في ظل الحر الشديد في صحراء التجمع الخامس ،جلودنا
ستحترق في المشي من الجراج إلى صاالت العرض".
وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده أنه "لم يكن
أمامنا حل سوى تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب من يناير 2021
إلى يونيو  ،2021ألن البديل كان إلغاءه" ،مضيفا أن معرض القاهرة
الدولي للكتاب يشهده الماليين ،وبالطبع من الصعب السيطرة على
هذه األعداد الكبيرة في أرض المعارض ،لذا وجب التأجيل.
وت ـبــدأ اللجنة اإلداريـ ــة العليا والـلـجـنــة االسـتـشــاريــة العليا عقد
اجتماعاتها بصورة دورية إلعداد الخطط التنفيذية إلقامة المعرض،
مراعية ما يطرأ من مستجدات.

سعيد عبده

tawabil@aljarida●com

من  5أحرف وهي اسم مدينة تقع في جنوب تركيا.
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مرسين

كلمة السر

فلك
الثور

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :ال تحفر بئرا لزميل لك كي
ال تقع أنت فيه.
ً
عاطفيا :الحب عاطفة ّ
مقدسة تربط
عالقتكما وتبارك بيتكما.
ً
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :األفـ ـضـ ـلـ ـي ــة دائ ـ ـمـ ــا
للوالدين فهما زائران قد ال تطول
زيارتهما.
رقم الحظ.17 :

ً

مـهـنـيــا :كـلـمــا اح ـتــرمــت العاملين
معك ازدادت محبتهم وطاعتهم لك.
ً
ع ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا :إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك واالنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال
ب ــوج ــه ال ـش ــري ــك ك ــي ت ـت ـه ـ ّـرب من
مسؤوليتك.
ً
اجتماعيا :الجار قبل الدار فعامل
جيرانك بما يرفع شأنك عندهم.
رقم الحظ.38 :

الميزان

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً

 20أبريل  20 -مايو

ً

مهنيا :ال تركز على السلبيات فقط مهنيا :يقول المثل الدهر يومان يوم
ً
ّ
لك ويوم عليك.
تشجعك.
فهناك دائما إيجابيات
ً
ً
عاطفياّ :
عاطفيا :إن أصابتكما ّ
تعرفت الى وجه جميل منذ
ضراء فتعاونا
ً
زمن وما زلت تفكر به.
عليها معا بالحكمة والصبر.
ً ّ
ً
اجتماعيا :انتبه من اللئيم إذا احتاج اج ـت ـمــاع ـيــا" :ك ــل س ـ ّـر ج ــاوز االثـنـيــن
ّ
ّ
شاع" فتعلم من هذا المثل.
توددا إليك لتساعده.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

السرطان

الجوزاء

ً

 21مايو  21 -يونيو

م ـه ـن ـي ــا :اطـ ـل ــب ت ـج ــوي ــد ع ـم ـلــك ال
سرعته ألنه أبقى وأفضل.
ً
عاطفيا :تختلفان على أمور بسيطة
ثم يقوى الخالف ويتدخل آخرون.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :احـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى م ـنــح
ً
ع ــائـ ـلـ ـت ــك ح ـ ـ ـضـ ـ ــورا يـ ـ ـف ـ ــرح أيـ ـ ــام
حياتهم.
رقم الحظ.53 :

ً

م ـه ـن ـي ــا :ض ــم يـ ــدك ب ــأي ــدي ال ــزم ــاء
إلنجاز مشروع هام.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـت ـعــالــى ص ــراخ ــك بــوجــه
الشريك ألسـبــاب تافهة وال جــدوى
منها.
ً
ّ
اجتماعيا :ال تسأل ا لـنــاس عما في
ضمائرهم فلن يصدقوك القول.
رقم الحظ.4 :

ً

مهنيا :سعادتك كبيرة ألنك ستتلقى
مكافأة على أسلوب عملك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ــوفـ ــاق ب ـي ـن ـك ـمــا جـمـيــل
ويجعل اآلخرين غيورين منكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اشـ ـت ــرك م ــع األه ـ ــل في
بعض األلعاب االجتماعية لتوفير
المرح.
رقم الحظ.27 :

الجدي

القوس

ً

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :إذا كنت متيقنا من أهدافك
فثابر على تحقيقها بهدوء.
ً
ً
عاطفيا :اجعل حبكما حــافــزا على
التطلع بثقة نحو المستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الطبيعة أوف ــى صديق
فهي تمنحك الجمال واالطمئنان
بال مقابل.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :ال َ
تنس أن تشكر كل من ساعدك
على امتهانك حرفتك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعاني عذابا عاطفيا وال يمكنك
ّ
التخلي عن مشاعرك.
ً
اجتماعيا :بعد خيانة أحد األشخاص
الذين ساعدتهم ّ
تبين لك أن الوفاء قليل.
رقم الحظ.28 :

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

الحوت

ً

 20يناير  18 -فبراير

مهنيا :اعتمد على نفسك في كل عمل مهنيا :انتبه من الوقوع في األخطاء
ّ ً
جيدا.
ثانية وحاول ترتيب ملفاتك
قبل أن تلجأ الى اآلخرين.
ً
ً
ً
عاطفيا :استعن بالصبر في تعاملك مع عــاطـفـيــا :اصـبــر قـلـيــا فبعد العسر
ً
ً
الشريك فهو يضحي من أجلك أيضا .يسرا وستكون أيامكما جميلة.
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ال خير فــي صــديــق ّ
متلون اجتماعيا :بعض الناس ال يرى في
ّ
الغير اال القبيح فال تكن منهم.
يميل كلما الريح مالت.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

 19فبراير  20 -مارس
ً

م ـه ـن ـيــا :أح ــد ال ــزم ــاء المخلصين
ّ
يشجعك على القيام بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :دخل ّ
حبها في قلبك بدون
استئذان وال يمكنك اقتالعه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا صـنــع إلـيــك أحــدهــم
ً
ً
معروفا فقل له جزاك الله خيرا.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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ّ
أحمد مساعد :لن أضيع تاريخي في أدوار ال تليق بي

خبريات

أكد لـ ةديرجلا• أن قلة أعماله التلفزيونية تعود إلى سيطرة الجيل الجديد على الساحة الفنية
ً
يعد الفنان القدير أحمد مساعد واحدا من مؤسسي فرقة
المسرح الشعبي الذين ساهموا في مسيرتها ،حتى وصل
إلى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ،كما شغل منصب
مساعد عضو االتحاد الكويتي للمسارح األهلية ،وشارك
في عدة لجان تحكيم بمهرجانات محلية ،وتم تكريمه في
مناسبات مختلفة ،منها تكريمه ضمن فعاليات مهرجان
أيام المسرح للشباب بدورته الثامنة ،إلى جانب أعمدة الفن
عزة إبرهيم

الساحة الفنية
ال تستهويني
ً
حاليا إلنتاج
أعمال جديدة
بعد ما قدمت
ً
سابقا

ً
ً
المسرحي ممن قدموا صورة مضيئة عن اإلنسان ،لكونه
ً
واحدا من الفنانين الذين نهضوا بالفن الكويتي طوال 50
عاما من العطاء.
ولمساعد في اإلذاعة باع طويل ،فقد ّ
تدر ًج في العمل
اإلذاعي منذ عام  1969حتى أصبح مساعدا لمدير شؤون
التمثيليات والبرامج ،إلى أن تقاعد عن العمل ً ،لكنها تظل
حتى اآلن نافذته األهم على الجمهور ،مؤكدا في لقائه مع

• رغــم حضورك الــدرامــي من كل عــام ،فإنه ظهور
خفيف ال يتسم بمساحة كبيرة ،فما السبب؟
 اختيار الفنانين المشاركين باألعمال مسؤوليةالمنتج والمخرج ،وألن الساحة الفنية في السنوات
األخيرة تشهد سيطرة الجيل الجديد ،فهم يتحيزون
إلــى أبـنــاء جيلهم ،وهــو أمــر طبيعي بعض الـشــيء،
فعقولهم مـتـقــاربــة وتجمعهم الـعــديــد مــن الـقــواســم
المشتركة ،ولكن في المقابل كان هذا سببا إلقصاء
جيل الكبار من المشهد.
• ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن ـ ــك ت ـت ـق ـبــل غ ـي ــاب ــك عـ ــن الـ ــدرامـ ــا
التلفزيونية ،وتعتبر أنه غير مؤثر على المنتج الفني؟
 ل ـكــل زم ـ ــان دول ـ ــة ورجـ ـ ـ ــال ،ول ـن ــا ت ــاري ــخ طــويــلوالجمهور يتذكرنا باستمرار ،لكن أعتبر أنــه قبول
ّ
وأضيع
باألمر الواقع ،فأنا لن أقبل أدوارا ال تليق بي
تاريخي الفني ،ولن أستجدي أو أطلب أن أحصل على
دور في عمل ما ،فمن األفضل هو التقبل ،إضافة إلى
ذلــك ،فالفنان الــذي بذل نصف قرن في العطاء الفني
قد يصل إلــى مرحلة التشبع والملل أحيانا ،ولذلك
فإن العمل الذي ال يستهويني والدور الذي ال يحترم

«الجريدة» أن سيطرة الجيل الجديد على الساحة الفنية
ً
تسببت في إقصاء جيل الكبار ،ليأخذ قراره باالبتعاد قليال،
ً
حفاظا على تاريخه الطويل ،وأرشيفه الذي يقترب من 130
ً
التمثيل واإلخراج واإلنتاج.
عمال بين ً
شارك أخيرا في مسلسالت «غرس الود» و«حضن الشوك»،
و«العاصفة» ،و«مع الحرملك» وفيلم «طريق الهاوية»،
ويستعد لبدء تصوير مسلسل جديد ...وهنا التفاصيل:

إمكاناتي ال يدفعني للمشاركة تحت أي بند.
• مع قلة عــدد جيل الفنانين الكبار الموجودين
بالساحة ،أال ترى أنه من المنطقي أن تشهدوا إقباال
وطلبا أكبر؟
 هــذا هو األمــر الطبيعي ،ولكن إغفال النصوصألدوارن ــا يجعل اإلقبال علينا ضعيفا جــدا ،حيث إن
ّ
كتاب الــدرامــا التلفزيونية حاليا هم أيضا من جيل
الشباب وال يعطون أدوارن ــا المساحة الكافية ،وأنا
ال يهمني حجم الــدور بقدر تأثيره بــاألحــداث ،ولكن
ما يقدم حاليا يعاني إغفاال كبيرا ألهميتنا بالعمل.

االعتزال الفني
• هل فكرت في االعتزال الفني؟
 هي فكرة ليست ضمن خططي ،فالفنان ال يستطيعاالعتزال طالما ال تزال طاقته الفنية متوهجة وقادرا
على العطاء ،وخاصة أن لـ ّ
ـدي حضورا إذاعيا كبيرا،
فضال عن مشاركاتي التلفزيونية في أعمال مميزة،
ّ
ولدي قريبا مسلسل جديد أشارك فيه ،لكني ال أستطيع
الكشف عن تفاصيله حتى انطالق التصوير.

• ك ـيــف تـ ــرى تــأث ـيــر ان ـ ـعـ ــزال األج ـ ـيـ ــال ب ــال ــدرام ــا
التلفزيونية في السنوات األخيرة؟
 أرى أن الساحة تشهد ّكما جيدا من اإلنتاج ،لكن
على مستوى الكيف ،فقليلة هي األعمال القوية التي
تستحق المتابعة ،وهــو عكس الواقع بــاإلذاعــة التي
ولدي معها ٌ
ّ
وله خاص ،فهي فن
أعتبرها "عشيقتي"،
ساحر ومؤثر في الواجدان والقلوب والنفوس ،كما
أنها تتيح الظهور لكل األجيال ،وخاصة جيل الكبار،
مثل سعد الفرج وجاسم النبهان وغيرهما ،ولي فيها
تاريخ طويل منذ عملت بها في صغري ،وال تزال حتى
اآلن تكرم الفنانين الكبار وتضعهم في المكان المناسب
ماديا وفنيا.

تكريم الفنان
• ما أهمية التكريم للفنان من وجهة نظرك؟
 أهمية كبيرة ،فهي فكرة التقدير ،وأن يشعر الفنانبأن عمره وجهده وتاريخه لم تذهب هباء ،فالفنان
يشعر باأللم حين ينساه الجمهور ،ولــو أن اإلذاعــة
حالها كالتلفزيون مثال ،كيف سيكون حضورنا الفني
أنــا وزمــائــي مــن الفنانين كبار السن ال ــذي تغفلهم
الدراما التلفزيونية؟
والمسرح يعتبر عبئا صحيا عليهم ،فهو يحتاج
إلى جهد كبير ال يتناسب مع فئتنا ،فضال عن ذلك،
فاألعمال المسرحية حاليا يشوبها الكثير من الضعف،
فقد كنت كمخرج أجهز للعمل المسرحي  3أشهر من
البروفات المستمرة ،أما اآلن فجيل الشباب يبدأون
بروفات في منتصف رمضان ويعرضون في العيد..
فأي نوع من المسرحيات هذا؟!

منحنى متذبذب

مساعد في اإلذاعة مع الشيخ فهد المبارك والراحل عبدالحسين عبدالرضا وحياة الفهد وسعاد عبدالله

• يعني ذلك أنك غير راض عن المنتج المسرحي أم
عن آلية العمل به التي ال تروق لكبار الفنانين؟
 أنا محب للمسرح و"أموت عليه" ،وكانت نشأتيوش ـه ــرت ــي م ــن خ ــال ــه ،ف ـهــو ف ــي مـنـحـنــى م ـتــذبــذب
بـيــن الـصـعــود وال ـه ـبــوط ،ولـكــن يــاحــظ أن المسرح
األكاديمي وأعمال المهرجانات أفضل كثيرا من األعمال
الجماهيرية أو التجارية ،وبشكل عــام حالة أفضل
من الدراما التلفزيونية التي تشهد تراجعا ملحوظا
بشهادة الجميع ،ولكن ال يزال لبعض األعمال رونقها

اللوزي وعبدالغفور وفراج في لجان
تحكيم مهرجان القاهرة
•

القاهرة – هيثم عسران:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة ألعضاء
لجان تحكيم مسابقات ال ــدورة ال ـ  ،42والتي تقام من  2إلــى 10
ديسمبر المقبل ،بدار األوبرا المصريةُ ،
ويعرض خاللها  83فيلما
من  43دولة ،من بينها  20فيلما في عروضها العالمية والدولية
األولى.
وتضم لجان التحكيم  4فنانين مصريين ،هم :لبلبة ،محمد
ً
فراج ،يسرا اللوزي ،وريهام عبدالغفور ،علما أن المهرجان كشف
في وقت سابق عن وجود  10أفالم مصرية تعرض ضمن الفعاليات
المختلفة.
يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج والسيناريست
أليكساندر ســوكــوروف ،أحــد أبــرز المخرجين المعاصرين في
روسـيــا ،وال ــذي ُعرضت أفالمه في مهرجانات كبرى ،مثل :كان
وبرلين وفينيسيا ،وتضم في عضويتها المخرج والكاتب والفنان
المصري البرازيلي كريم إينوز ،والمخرج األلماني برهان قرباني،
والمنتج السينمائي المصري جابي خوري ،والنجمة المصرية
لبلبة ،والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان غونزاليز نورفيند،
والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.
وت ـضــم لـجـنــة تحكيم مـســابـقــة آفـ ــاق الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة في

أحمد مساعد
الخاص ،فلقد تابعت أخيرا مسلسالت وجــدت فيها
جهدا طيبا ومنها "إقـبــال يــوم أقبلت" للفنانة هدى
حسين ،ومسلسل "أم ه ــارون" للفنانة القديرة حياة
الفهد ،وهو شكل جديد للدراما الخليجية غير مألوف،
ويفتح مـجــاال للتغيير والـتـجــديــد ،وأع ـمــال الفنانة
القديرة سعاد عبدالله التي أتابعها باستمرار.
• ه ــل ت ـف ـكــر ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ال ــدرام ــي
والمساهمة بأعمال تثري الساحة الفنية؟
 الساحة الفنية حاليا ال تستهويني إلنتاج أعمالجديدة ،بعد ما قدمت في السابق ،وخاصة أني شاركت
في إنتاج أعمال تاريخية ال تمحوها الذاكرة ،ومنها
مسلسل "ابــن سينا" ،الــذي ضم عمالقة الفن في ذلك
الوقت ،وعلى رأسهم الراحل محمود ياسين ،وأنتجت
"الخروج من الهاوية" و"البري والبحري" و"الحائط"،
وغيرها الكثير من األعـمــال ،أمــا اآلن فجيل الشباب
يفتقد أمورا مهمة ،بعضها الموهبة الحقيقية ومعناها
الـهــدف مــن العمل الفني والــرســالــة ،وبعضها أمــور
شخصية تتمثل في االلتزام بالمواعيد واحترام موقع
التصوير ُّ
وتقبل النصح ،وللحقيقة هي طبيعة جيل
كامل خرج في ظــروف مغايرة لنا تماما ،أتفهم ذلك
جيدا ،لكن التعامل في المجال الفني أصبح مختلفا
تماما عن السابق.
• هل تتابع أعماال خليجية؟
 إلى حد ماّ ،فلدي اطالع كبير على منتجات الدراما
الخليجية ،ومــن خــال ذلــك أرى أن اإلنـتــاج الــدرامــي
السعودي ّ
تقدم بشكل كبير خالل السنوات األخيرة،
مقارنة بالدراما المحلية ،فبدأ اآلن إنتاج سينمائي
وتلفزيوني ومـســرح يلقى كــل أن ــواع الــدعــم الـمــادي
والمعنوي ،ولكن أكثر ما يميز الدراما السعودية أنها
طبيعية وبعيدة عن التكلفّ ،
وتقدم مستوى عاليا جدا
من أداء الفنانين ،وهو مؤشر جيد ربما يحمل الخير
للساحة الفنية الخليجية بشكل عام.

اإلماراتية بدور القاسمي أول امرأة
عربية ترأس االتحاد الدولي للناشرين

عضويتها ،الفنانة المصرية يسرا اللوزي ،والمخرج
والمنتج اإلماراتي علي مصطفى ،والممثلة والمؤلفة
والمخرجة اللبنانية زينة دكــاش .فيما تضم لجنة
تحكيم مسابقة أس ـبــوع الـنـقــاد ال ــدول ــي ،المخرج
ال ـصــربــي إي ـف ــان إي ـك ـتــش ،وال ـن ــاق ــدة السينمائية
الفلسطينية األردنـيــة عــا الشيخ ،والفنان محمد
فراج من مصر.
وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة سينما
ال ـغــد الــدول ـيــة ل ــأف ــام الـقـصـيــرة من
الـمـخــرج والـمـبــرمــج الـســويـســري
تـ ـي ــزي ــان بـ ــوشـ ــي ،وال ـم ـم ـث ـلــة
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــة والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة أنـ ـيـ ـس ــة داود،
والفنانة ريهام عبدالغفور من
مصر .وتضم لجنة تحكيم أفضل فيلم
عــربــي فــي عضويتها ،الـمـخــرج والـكــاتــب
ال ـم ـغــربــي مـحـســن ال ـب ـص ــري ،وال ـم ـخــرج
وال ـم ـن ـت ــج ال ـ ـسـ ــودانـ ــي م ـح ـمــد ال ـع ـم ــدة،
والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة.

يسرا اللوزي

فازت اإلماراتية بدور بنت سلطان القاسمي
برئاسة االتحاد الدولي للناشرين ،فيما فازت
البرازيلية كارين بانسا ُبمنصب نائب الرئيس،
فــي االنـتـخــابــات الـتــي أجــريــت ضمن اجتماع
الجمعية العمومية لالتحاد ،أمس األول.
وكانت الشيخة بدور ،المؤسسة والرئيسة
التنفيذية لمجموعة كلمات اإلماراتية لنشر
كتب األطفال واليافعين ،تشغل منصب نائب
رئيس االتحاد منذ .2018
وفي كلمتها التي ألقتها باللغة اإلنكليزية
عـبــر الـمــوقــع الــرسـمــي لــات ـحــاد ،بـعــد فــوزهــا
بالمنصب ،تحدثت الشيخة بدور عن التحديات
ال ـتــي تــواجــه صـنــاعــة الـنـشــر ،وف ــي مقدمتها
جائحة كورونا.
وقالت إنه مع استمرار األزمة قرابة العشرة
أشهر حتى اآلن ظل الناشرون يصدرون الكتب
ويؤدون دورهم ،لكن التطورات الجديدة تفرض
على العاملين بهذا القطاع التطلع لنماذج عمل
ً
جديدة من أجل ُ
المضي قدما .وأشارت إلى أن
الحاجة للدواء لحماية األرواح والحفاظ على

بدور القاسمي

الصحة البدنية ال تقل أهمية عن الحاجة للكتب
من أجل الصحة العقلية ،داعية إلى إعادة تقييم
التأثير الفعلي للتكنولوجيا على صناعة النشر.
وأصبحت الشيخة بــدور أول ام ــرأة عربية
وثاني امرأة على اإلطالق تتقلد رئاسة االتحاد
الدولي للناشرين منذ تأسيسه في عام ،1896
والذي يتخذ من سويسرا مقرا له.
(رويترز)

الشايع :أعمال «التيك أواي» سببها المنتجون و«االسترخاص»
اعتذر عن مسلسالت كثيرة ورفض التعامل مع فنانين هبطوا بـ «الباراشوت»
•

طلبتي حينما أقدم عمال لست راضيا عنه ،أو
مستواه ضعيفا؟ كيف ِّ
أفسر لهم هذا التناقض،
بــأن ما أقوله في قاعات الــدرس من أخالقيات
ومستويات فنية وعلوم التمثيل واإلخراج أفعل
عكسه؟ فمن دون شك ســوف أفقد مصداقيتي
أمامهم ،وأضر جيال كامال لن يؤمن بما نقول
في محاضراتنا ،وهذا ِّ
يفسر قلة أعمالي ،فقد ُّ
تمر
مواسم فنية ال تجدني في أي عمل فني ،ألنني
أدقق في االختيار ،ولست مضطرا لقبول أعمال
ال تليق بي ،أو محتواها مستهلك".

عماد جمعة

أك ــد الـفـنــان د .شــايــع ال ـشــايــع ،اع ـت ــذاره عن
عــدم المشاركة فــي عــدد مــن األع ـمــال الدرامية
التي يجري تصويرها حاليا ،منها" :العالقون"
و"أبشر بالسعد" ،إلى جانب أعمال أخرى ،الفتا
إل ــى أن ه ــذه األع ـمــال يـجــري تصويرها خالل
الـفـتــرة المقبلة فــي توقيت واح ــد ،مــا يصعب
عليه عمليتي التصوير والتنسيق ،وخاصة أنه
مرتبط بأعمال أخرى خارج الكويت ،إضافة إلى
التزامه بالتدريس في معهد الفنون المسرحية.
وحــول وجــود بعض المشاكل المادية التي
أدت إلــى عــدم التوصل إلــى اتفاق واالنسحاب
من هذه األعمال ،أشار الشايع إلى أن "العنصر
الـمــادي أصبح طاغيا على عقلية الـنــاس .كنا
ن ــردد دائـمــا أن المخرج سيد العمل ،ويختار
الفريق الفني الذي يحقق له أفضل النتائج على
مستوى األداء التمثيلي أو التقني ،لكن المعادلة
تغيرت اآلن ،وأصبح المنتج هو سيد العمل،
والمخرج مجرد ناقل أمين ،ومنفذ للعمل فقط،
وتحول المنتجون إلى نوع من أنواع السيطرة
التي يفرضونها على السوق الدرامي ،بحيث ال
ترى إال نوعيات معينة تتضمن أناسا هبطوا
بالباراشوت والواسطة والتنفيع ،فهذه األشياء
تخرب أي عمل درامي من دون شك ،إضافة إلى
عملية االسترخاص".
ولفت إلى أن "المجال مفتوح لمثل هؤالء ،ألن
المنتجين يبحثون عن األرخص سعرا ،ونحن ال
نريد له الخسارة ،لكن أيضا نرفض تقديم أعمال
َّ
ومشوهة ال ِّ
تعبر دراميا عن المجتمع،
ضعيفة
لمجرد التوفير المادي ،ويكتفي المنتج بنجم

التمثيل مصدر رزق
شايع الشايع
واحــد تضطر للتعامل معه ،رغم جهله الفني،
فعملية (االسترخاص) تؤدي إلى كوارث فنية
ينتج عنها فن استهالكي ،وليس إبداعيا ،أي
مسلسالت (تيك أواي)".
وقال الشايع إن نجوما كبارا يضطرون للعمل
وفق هذه المنظومة غير العادلة التي فرضها
المنتج ،وإال فسيجلسون في بيوتهم ،مشيرا إلى
أنه كناقد وأكاديمي يرى أن مثل هذه األعمال ال
تليق بهم ،وعليهم أن يعيدوا حساباتهم ،ألنها
تسحب من رصيدهم وتاريخهم الفني.
وأكـ ــد أن ــه ك ـم ـســؤول ع ــن ت ــدري ــس اإلخـ ــراج
والتمثيل في معهد الفنون المسرحية ال يليق
به المشاركة في أعمال ضعيفة أو متواضعة
المستوى تسعى للربح بشكل يؤثر على جودتها
إذا كانت جيدة بالفعل ،ألن ذلك يتناقض مع ما
يقوم بتدريسه للطلبة ،متسائال" :كيف أواجه

وبـ ـس ــؤال ــه ربـ ـم ــا ألن ـ ــك ال ت ـع ـت ـمــد عـلــى
التمثيل كمصدر رزق تستطيع اتخاذ قرارات
االنسحاب من أعمال تكتشف أنها ضعيفة
أو فقيرة في اإلنتاج ،لكن مــاذا يفعل كبار
النجوم ممن يعتمدون على التمثيل كمهنة
وحرفة؟ أجاب الشايع" :كل فنان مسؤول عن
نفسه ،وأدرى بظروفه ،لكن من وجهة نظري
ً
الفنان الذي يقبل دورا ال يليق به لمجرد
ال ـتــواجــد يـغــامــر بـتــاريـخــه وف ـن ــه ،وس ــوف
يتنازل أكثر في كل مرة ،وال أعتقد أن فنانا
كبيرا يغامر باسمه وتاريخه لمجرد أكل
العيش".
وحـ ـ ــول خ ــروج ــه ه ـ ــذا الـ ـع ــام ب ـع ــد ه ــذه
االنـ ـسـ ـح ــاب ــات م ــن ال ـ ــدرام ـ ــا ال ــرم ـض ــان ـي ــة،
رفــض ذلــك قــائــا" :ال ،لــم أخــرج مــن الــدرامــا
الرمضانية ،وسيكون هناك تعاون مع منتج
سـعــودي فــي عمل جيد أخــوض بــه الــدورة
الرمضانية المقبلة ،لكن لآلن لم أوقع العقد،
وليس من حقي كشف تفاصيله".

إصابة روان بن حسين
بـ «كورونا»

أعلنت الفاشينستا الكويتية
روان بن حسني ،إصابتها
بفيروس كورونا ،بعد
خضوعها لفحص الـPCR
عقب عودتها من إجازتها
التي كانت تقضيها في ُجزر
املالديف.
ونشرت روان عبر صفحتها
الخاصة بموقع التواصل
االجتماعي صورة لها ،علقت
عليها" :عملت فحص فيروس
كورونا ،ونتيجته كانت
سلبية ،وعندما رجعت دبي
ساءت حالتي ،وقررت أعيد
فحص الكورونا .لألسف،
نتيجته جاءت إيجابية .من
وقتها وأنا ملتزمة بتعاليم
العزل املنزلي".

وفاة والد الحداد بعد
صراع مع «كوفيد »19

توفي والد املخرج والفنان
الكويتي محمد الحداد ،بعد
صراع مع فيروس كورونا.
وأعلن الحداد الخبر
الحزين من خالل منشور
عبر صفحته الشخصية
بـ»إنستغرام» ،كتب فيه:
«بقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقدره ،انتقل إلى رحمة الله
تعالى والدي بعد معاناته
بفيروس كورونا .نسأل
الله أن يرحمه ،ويغفر له،
ويتجاوز عنه».
وقد تعاطف الجمهور معه،
وانهالت عليه التعليقات،
التي دعت لوالده بالرحمة
واملغفرة ،وله الصبر
والسلوان.

«عدى الكالم» تتخطى
 100مليون مشاهدة

احتفل سعد ملجرد بتخطي
أغنيته «عدى الكالم» حاجز
الـ  100مليون مشاهدة عبر
«يوتيوب» ،بعد أشهر من
طرحها .وعلق على اللقطة
من الكليب« :تخطينا الـ 100
مليون .شكرًا ملعجبيني،
ومهما قلت إنني أحبكم،
فإنني أحبكم أكثر بكثير».
األغنية من كلمات أمير
طعيمة ،ألحان عزيز
الشافعي ،والقت إعجاب عدد
محبي ملجرد.
كبير من
ُ
ُيذكر أن سعد شنت عليه
أخيرا حملة من مجموعة
ناشطات ،في سبيل منعه من
الغناء بالقاهرة ،بعد اإلعالن
عن حفل له على مسرح
«كايرو شو» ،بسبب دعاوى
التحرش التي يواجهها ،ما
تسبب بعد ذلك في إلغاء
الحفل.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻨﺼﺎع وﻳﺒﺪأ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺒﺎﻳﺪن

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ّ
أوروﺑﺎ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ »إﻣﺎرة«
إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

»اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ...وﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﺳﻴﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

دﻋﺎ ﻣﺴﺆول اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺟﻮزﻳﺐ
ﺑﻮرﻳﻞ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻮرا ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻗﺎل إن
أي ﺗﺤﺮك ﻹﻗﺎﻣﺔ إﻣﺎرة إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻻﺗﺤﺎد.وﻗﺎل ﺑﻮرﻳﻞ،
ﻣﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻟﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" :ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن وﻗﻒ
اﻟﻨﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ،ﺑﻞ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم،
وأي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ إﻣﺎرة إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺠﺪدا ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ".
ّ
وﺗﻌﻬﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،أﻣﺲ،
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٢ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ،٢٠٢٥ -٢٠٢١
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﻄﺎرﺋﺔ.

ﺑﺎﻳﺪن وﻫﺎرﻳﺲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(

ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ،
ﺳﻤﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻐﺮﻳﻤﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن،
رﻏﻢ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز وﺗﻌﻬﺪه
ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن
وﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ
ً
ﺗﺼﺪﻗﺎن رﺳﻤﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﺑﺎﻳﺪن

اﺗﺼﺎﻻت أوروﺑﻴﺔ
ﻟﺒﺎﻳﺪن ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺒﺮ ﺿﻔﺘﻲ
اﻷﻃﻠﺴﻲ

ﻓ ــﻲ أول إﻗ ـ ــﺮار ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻪ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،أﻋﻄﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﺤﺼﻮل
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻟ ــﻼزم ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ورﻏ ــﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋــﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟــﺮاﻓــﺾ ﻣﻨﺬ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟــﻺﻓــﺮاج ﻋــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ ،ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﺈن
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ً
ﺑﻔﻮز ،ﺑﺎﻳﺪن ،اﻟﺬي ﻗﺪم رﺳﻤﻴﺎ أﻋﻀﺎء إدارﺗﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى ﻹﺛﺒﺎت
ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،ﺗﻮﻋﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
»اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ« .وﻛﺘﺐ ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة» ،ﺳﻨﻘﺎﺗﻞ،
وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ! وﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻠﺪي ،أوﺻﻲ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮة إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮﻓﻲ وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻦ ﻓﺮﻳﻘﻲ أن ﻳﻔﻌﻞ
اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ«.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ» :أود أن أﺷﻜﺮ إﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻲ
ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟ ـﺜــﺎﺑــﺖ ووﻻﺋـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻧــﺎ .ﻟ ـﻘــﺪ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ
ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻻ
أرﻳﺪ أن أرى ذﻟﻚ ﻳﺤﺪث ﻟﻬﺎ أو ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ أو
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ«.
وﻓ ــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑــﺎﻳــﺪن ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﻴﺮﻓﻲ:
»أرﺟـ ـ ــﻮ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ أﻧ ـﻨ ــﻲ اﺗ ـﺨ ــﺬت ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار
ً
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ« ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﻌــﺮض
ﻟﻀﻐﻮط ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أي
أﺣ ــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ »ﻣـﺜــﻞ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ أو إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻘﺖ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺮاﻣﺐ.
وﺳ ـ ــﺎرع ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ،اﻟ ـ ــﺬي ﻟ ــﻢ ﻳﻌﺪ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ّ
ﺷﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـ46
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،إﻟــﻰ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻬﺬه
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﺼﻮل »اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﺲ
ً
وﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻗ ــﺮار إدارة
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﺧـﻄــﻮة ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟﺒﺪء
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد
إﻟﻰ ﻣﺴﺎره اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وﻛ ــﺎن رؤﺳـ ــﺎء اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى وﻣــﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ رﺟ ــﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤــﺎل
واﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺣ ـﺜ ــﻮا ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاف
ﺑﺨﺴﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﺪء إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪن.

ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺻ ــﺎدﻗ ــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ّ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻻﻳ ــﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ــﻮز ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﺑــﺄﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ 3
أﺻ ــﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣـﺘـﻨــﺎع ﻋﻀﻮ واﺣ ــﺪ ﻋﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺻ ــﺎدﻗ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ وﻻﻳ ــﺔ
ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮر ،أﻛ ـ ـ ــﺪت وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
»اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن« ،ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮة أﻣ ــﺲ،
ﺑــﺪء إﺟ ــﺮاءات اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟـﻔــﻮري إﻟــﻰ إدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﻬﺎ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع أﻧ ـﻬــﺎ ﺗﻠﻘﺖ
ً
اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪن وﻧﺎﺋﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻴﻼ
ﻫ ــﺎرﻳ ــﺲ ،وﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﺘﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔــﻮر ﻓﻲ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﻣﺬﻛﺮة اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ واﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟ ــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن» ،ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ودﻋﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻣـﻬـﻨـﻴــﺔ وﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ وﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟ ــﻺدارة
واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«.

إدارة ﺑﺎﻳﺪن
وﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻣــﻊ ﻫــﺎرﻳــﺲ ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ
اﻟـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮأي اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺧـ ـ ــﻼل ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
وﻟﻤﻴﻨﻐﺘﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ دﻳﻼوﻳﺮ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻳﺪن
ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ً
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ وزﻳﺮا
ً
ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺟــﺎﻳــﻚ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ً
ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وأﻓــﺮﻳــﻞ ﻫﺎﻳﻨﺰ ) 51ﻋﺎﻣﺎ(
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﺘﻜﻮن
أول اﻣ ــﺮأة ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ وﻣﻴﺸﻴﻞ
ﻓﻠﻮرﻧﻮي ﻟﺘﻜﻮن أول وزﻳﺮة دﻓﺎع ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
أﻣﻴﺮﻛﺎ.
ً
وﻳﻨﻮي أﻳﻀﺎ ،ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ً
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ ) 74ﻋــﺎﻣــﺎ(
وزﻳﺮة ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻪ ﺣﺘﻰ
اﻵن ﺳﻮى رﺟﺎل وﻳﺮﺗﺪي أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻧﻀﻤﺎم
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﺳﺘﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻞ إﻓﺮﻳﻘﻲ
ً
ﻟﻴﻨﺪا ﺗﻮﻣﺎس ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ ) 68ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟﺘﻲ
ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺳﻔﻴﺮة ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة واﻷﻋﺮاق وﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﻛـﺸـﻔــﺖ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨــﺎت ﻋ ــﻦ رﻏ ـﺒــﺔ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻓﻲ

ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،إذ اﺳﺘﺒﻌﺪ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳـ ــﻮزان راﻳـ ــﺲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻬﻨﺎت
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ،وﺣﺘﻰ
ﺑـﻌــﺾ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ ،ﻋ ــﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ وﺳﻮﻟﻴﻔﺎن
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳـﻴـﻘــﻮدان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻳ ـﻘ ــﺪران اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﺔ وﻳ ــﺆﻳ ــﺪان اﻟـﺘـﺤــﺎﻟـﻔــﺎت
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ وأن ﺧ ـﻴــﺎرﻫ ـﻤــﺎ اﻷول ﻟﺤﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻫﻮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﺤﻈﻰ اﻹﺛﻨﺎن ﺑﺎﻹﺷﺎدة ﻟﺒﺮاﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺻﻘﻠﻬﺎ
ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﺑـﺼـﻔــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺧ ــﻼل ﺧﺪﻣﺘﻪ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ وﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﻮخ .ﻏـ ـﻴ ــﺮ أن ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ اﻻﺛﻨﺎن اﻟﻨﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺻﺪارة
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺮؤﺳﺎء ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
أﺑﺮاﻫﺎم ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ وﺑــﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،ﺷﻜﻠﻮا
ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ
وﻛﺎن ﺑﻌﺾ أﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺮار ﺑﺎﻳﺪن اﺧﺘﻴﺎر
اﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗﺰاﻣﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻤﻠﻮا ﻣﻌﻪ ﺳﻨﻮات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ وﺳﻮﻟﻴﻔﺎن،
اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺒﺎﻳﺪن
ﻓــﻲ إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ ،وﻫـﻤــﺎ ﻳﺴﻌﻴﺎن ﻟﻄﻲ
ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴــﺎن ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ إدارة ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻫـ ــﻮت ﻓﻴﻪ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ إﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ.
ً
ورﻏ ـ ــﻢ أن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺣـ ــﺬر ﻣ ـ ـ ــﺮارا ﺧــﻼل
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن اﻧﺘﺼﺎر ﺑﺎﻳﺪن
ﺳﻴﻌﻨﻲ أن اﻟﺼﻴﻦ »ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ أﻣﻴﺮﻛﺎ« ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎل ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ وﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،إن إدارة ﺑﺎﻳﺪن
ً
ً
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﺑﺪا ﺧﺼﻤﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ أﻣﺎم ﺑﻜﻴﻦ.
ووﻋﺪ اﻻﺛﻨﺎن ﺑﺄن ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺎﻳﺪن ﺳﻴﺎﺳﺔ
ً
أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎﺳﻜﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ
ﻣــﻦ ﻧﻬﺞ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟ ــﺬي اﺗـﺴــﻢ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣ ـﻴــﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ وﺗـﺒــﺎﻳــﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻮض
ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺮﻳﺮة وإﻫﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ.

ً
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺒﻠﻮر اﻻﺛﻨﺎن
دﻋﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮام
اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة
وﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ وﺑـﺤــﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
وﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻓـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺘﻌﺮض
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة ﺑﺎﻳﺪن
ﻟﻀﻐﻮط ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ
ً
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺎذﺟﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ.
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻢ ﺑ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻜــﻦ
وﺳــﻮﻟـﻴـﻔــﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻛـﺜــﺮ ﺗ ـﺸــﺪدا ﺗﺠﺎه
ً
روﺳﻴﺎ .إذ أن ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ
ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺧـﺼــﻮم اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺎل ﻗﺒﻞ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت »ﺳــﺄوﺿــﺢ
ﻟﺨﺼﻮﻣﻨﺎ أن أﻳﺎم اﻟﺘﻮدد ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ
ﻗﺪ وﻟﺖ«.

إﻳﺮان
ﻛﺎن ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ
إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎم
 2015وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻮ وﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان.
وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺎﻳﺪن ،إﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎود اﻻﻧﻀﻤﺎم
ً
ﻟﻼﺗﻔﺎق إذا اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ إﻳ ــﺮان أوﻻ اﻻﻟـﺘــﺰام
ً
ﺣــﺮﻓ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺎﻻﺗ ـﻔ ــﺎق .وﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻣﻊ
اﻟﺤﻠﻔﺎء »ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻻﺗ ـﻔــﺎق وﺗـﻤــﺪﻳــﺪه وﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﺼﺪي ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ
إﻳﺮان اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار«.
ﻏـﻴــﺮ أن اﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻷﺻـﻠــﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن إﻳﺮان
ﺳﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺎزﻻت.
ﺳﻴﺠﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻓــﻲ إدارة
ﺑﺎﻳﺪن ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟـﺘــﻲ ﻗ ــﺮر ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺧـﻔــﺾ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ  2500ﺟـﻨــﺪي ﻣــﻦ  4500ﺟﻨﺪي
ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻀﻌﻒ
ﻗﺪرة ﻛﺎﺑﻮل وواﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن.
واﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ إدارة
ﺑﺎﻳﺪن ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻲ
ﻣﺎرس وﺗﺴﺤﺐ اﻟﻘﻮات ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺤﻠﻮل  2021دون إﻟﺰام ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ
ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻌﻨﻒ وﻗﻄﻊ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ

اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ً
ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ،إن ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮات ﻵﻣﺎد
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺳﻮرﻳﺔ
»دون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ
وﺳﻴﻨﺘﻬﻲ« ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪن.
ﻏﻴﺮ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ــﺮارات ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻤــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻟ ــﻸوﺿ ــﺎع ﻋﻠﻰ
اﻷرض واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ً
ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺟﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﻨﺎك.

اﺗﺼﺎﻻت
وأﺟ ــﺮى ﺑــﺎﻳــﺪن ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻣﻊ ﻗــﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ وﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻨﺪرج
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻹﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ.
وﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﺻ ـ ــﺪره ﻣـﻜـﺘـﺒــﻪ ﻋﻘﺐ
اﺗﺼﺎل ﻣﻊ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴــﺔ
ّ
ّ
أورﺳ ــﻮﻻ ﻓــﻮن دﻳــﺮ ﻻﻳـﻴــﻦ ،أن ﺑــﺎﻳــﺪن "أﻛــﺪ
اﻟـﺘــﺰاﻣــﻪ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ وإﻋ ـ ــﺎدة
ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ".
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل ُرﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ
ﺷﺎرل ﻣﻴﺸﺎل "ﻟﻨ ِﻌﺪ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة"،
وذﻟـ ــﻚ ﻋ ـﻘــﺐ اﺗ ـﺼ ــﺎل ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن دﻋ ــﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ إﻟﻰ "اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ" ﻣﻊ ﻗﺎدة
اﻟﺪول اﻟـ 27اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ.
ّ
وﻳﺘﻄﻠﻊ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن أوروﺑـﻴــﻮن إﻟﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪن ﻣﻊ ﻣﻠﻒ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"،
وأﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺗ ـﻤــﻮﺿ ـﻌــﻪ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ-اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
ّ
اﻟﻤﻤﻴﺰة" ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﺳﺒﻖ أن اﻧﺘﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪن ،وﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺬي
ّ
اﺧ ـﺘــﺎره اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﺘﻮﻟﻲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،وﻗ ــﺪ أﻋــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ّ
ﺗﺨﻮﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" ﻋﻠﻰ اﺗ ـﻔــﺎق اﻟﺴﻼم
ﻓﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪا.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﺟ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ــﺎﻳـ ــﺪن ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻳﻨﺲ
ﺳـﺘــﻮﻟـﺘـﻨـﺒــﺮغ وأﺑ ـﻠ ـﻐ ــﻪ "اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ــﺮاﺳ ــﺦ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
ﺑﻤﺒﺪﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ" ﻣﻦ
ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺤﻠﻒ.
)واﺷﻨﻄﻦ -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻌﺎﻃﻒ
اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻣﻊ اﻹﻳﻐﻮر

رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
أﻣﺲ ،اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﲔ ﳌﺴﻠﻤﻲ اﻹﻳﻐﻮر
ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ .وداﻓﻊ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎو
ﻟﻴﺠﻴﺎن ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻼده ،ﻗﺎﺋﻼ
إن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ
داﺋﻤﴼ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة".
وﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان "دﻋﻮﻧﺎ
ﻧﺤﻠﻢ :اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻓﻀﻞ" ،ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺑﺎ" :أﻓﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﻮب اﳌﻀﻄﻬﺪة :اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ،
واﻹﻳﻐﻮر اﻟﻔﻘﺮاء ،واﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻮن".
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻒ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻹﻳﻐﻮر اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺷﻌﺐ ﻣﻀﻄﻬﺪ.

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺟﻴﺮاﻟﺪ دارﻣﺎﻧﺎن إﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪأ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت وﻗﻌﺖ
ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ ﺑﻌﺪ أن ﻓﻀﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺨﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺑﻼس دو ﻻ رﻳﺒﻮﺑﻠﻴﻚ
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺻﻮر
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ "ﺻﺎدﻣﺔ".
وﺟﺮى ﺗﺪاول ﺻﻮر وﺗﺴﺠﻴﻼت
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺮﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ
ﻳﻀﺮﺑﻮن اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﺛﻨﺎء
ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻹﺧﻼء اﳌﻴﺪان ﻣﻦ ﺧﻴﺎم
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل اﻟﺸﺮﻃﺔ
إﻧﻬﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إذن رﺳﻤﻲ.

ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ...اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ اﻷﻧﻴﻖ
ﻻﻋﺐ اﻟﻐﻴﺘﺎر
ﺗﻨﺘﻈﺮ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن وز ﻳــﺮا
ﻟ ـﻠ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺻ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻹﺻ ــﻼح
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻊ ﺣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎء ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳ ـﻴــﻦ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ
ﻟﻬﺰة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،
ً
وﻫـ ـ ــﻮ ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ــﻪ دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ
ً
ﻣـﺨـﻀــﺮم ﻳﻤﻠﻚ ﺷـﻐـﻔــﺎ ﺑــﺂ ﻟــﺔ اﻟﻐﻴﺘﺎر
ً
وﻣـ ـﻴ ــﻮﻻ ﺗــﺪﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ )اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ ﻟ ـﻠــﺪﻓــﺎع
ﻋــﻦ ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﺧ ــﺎرج اﻟـﺤــﺪود
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ(.
وﻋﻠﻰ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ ،اﻟﺬي
ً
ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻨــﺬ وﻗـ ــﺖ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرا
ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ،أن ﻳ ـ ــﺮدم ﻫــﻮة
ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ.
وﺑ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر ﻳـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻼﺋـ ــﻖ
واﻷﻧﻴﻖ ،ﻳﺒﺪو "ﺗﻮﻧﻲ" ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  58ﻋﺎﻣﺎ ﻧﻘﻴﺾ ﺳﻠﻔﻪ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺸﻮﻧﺔ.
وﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل ﺻ ــﺪﻳـ ـﻘ ــﻪ ﻣـ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻮﻟ ــﺔ
روﺑ ـ ـ ـ ــﺮت ﻣـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ

اﻷزﻣــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن
ً
ً
ً
ﻳﻜﻮن أ ﺷـ ّـﺪ ﻟﻄﻔﺎ و ﺗــﻮا ﺿـﻌــﺎ وﺗﻜﺘﻤﺎ
ﻣ ـﻨــﻪ ،وﻻ أﺣ ــﺪ ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧ ــﻪ رآه ﻗــﻂ ﻓﻲ
ً
ﻧﻮﺑﺔ ﻏﻀﺐ أو ﻓﺎﻗﺪا ﻷﻋﺼﺎﺑﻪ".
ً
وأﻋﺮب ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪا
ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ
ً
ﻣﺮارا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻋـﺴـﻜــﺮي أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ً
ﻟﻜﻦ ﻗــﺮار إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ ﺗــﺮك ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة ﻓﻲ ﺻﺪر ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺬي ﻗﺎل
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻲ
ﺑــﻲ إس "ﻟ ـﻘــﺪ ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻨــﻊ وﻗــﻮع
ً
ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻳﻌﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻫﺬا
ً
أﻣﺮ ﻟﻦ أﻧﺴﺎه أﺑﺪا".
وﻳـ ـﻌ ــﻮد ﺗـﻤـﺴـﻜــﻪ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـﻘــﻮق
ً
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺼــﺔ زوج
واﻟﺪﺗﻪ ﺳﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﻴﺴﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ
ً
ﺑﻴﻦ أﺻﻐﺮ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻗﺔ
اﻟﻴﻬﻮد.
ّ
واﺳﺘﻘﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ

ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺮب واﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴــﺎﺗــﻲ ،اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻮد ﻓ ــﻲ ﺑــﻮﻟ ـﻨــﺪا،
ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓــﻲ ﺑــﺎر ﻳــﺲ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻠﻘﻰ
أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺟﺎﻧﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺗ ـﺨ ــﻮض ﺣــﺮب
ﻓﻴﺘﻨﺎم.
ﻳﺮوي ﺻﺪﻳﻖ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ روﺑﺮت ﻣﺎﻟﻲ
ً
أن "ﺗــﻮﻧــﻲ ،ﻛــﺄﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﻛ ــﺎن ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ
ً
ﺟ ــﺪا ﺑﻘﻴﻤﻪ وﻫــﻮﻳ ـﺘــﻪ ،ﻟـﻜــﻦ ﻷﻧ ــﻪ ﻛــﺎن
ً
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ ﺑـﻠــﺪ ﻏ ــﺮﻳ ــﺐ ،ﻛ ــﺎن ﻣــﺮﻏـﻤــﺎ
ﻋﻠﻰ رؤ ﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة".
واﻟﺪ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،أﻣـ ــﺎ واﻟ ــﺪﺗ ــﻪ ﺟ ــﻮدﻳ ــﺚ
ﺑـﻴـﺴــﺎر ﻓـﻘــﺪ أدارت ﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ.
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،ﺑـ ــﺪأ ﺷ ـﻐــﻒ ﺑـﻠـﻴـﻨـﻜــﻦ

ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ .ﻫﻨﺎك ﺧﺎض ﻏﻤﺎر اﻟﺠﺎز
وﻧ ـﻤــﺎ ﺣـﺒــﻪ ﻟ ـﻠ ــﺮوك ،ﻟــﺪرﺟــﺔ أﻧ ــﻪ ﻛﺘﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻛـﺘــﺎب اﻟـﺘـﺨــﺮج ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺮوك
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة "ﺑﻴﻨﻚ ﻓﻠﻮﻳﺪ".
ﺗﻠﻘﻰ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫــﺎر ﻓــﺮد ،ﻣﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﻪ ﻟﻤﺴﻴﺮة
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة و ﻣــﻦ ﺛﻢ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟﺸﻴﻮخ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻬﺎ.
ّ
وأﻗﺮ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017أن
ﻗﺼﺔ زوج أﻣﻪ اﻟﺬي ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮي

أوﺷﻔﻴﺘﺰ وداﺧﺎو وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮار،
ﻗﺪ أﺛﺮت ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺮاره ،اﺧﺘﺒﺄ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻤﻊ ﻓﺠﺄة ﺻﻮت دﺑﺎﺑﺔ ﺗﻘﺘﺮب
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮي أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وروى ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ "ﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﻛﺒﺘﻴﻪ وﻗﺎل
اﻟـﻜـﻠـﻤــﺎت اﻟ ـﺜ ــﻼث اﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻪ :ﻟﻴﺒﺎرك
ً
اﻟﻠﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :رﻓﻌﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ً
ﻋﻦ اﻷرض وأد ﺧـﻠــﻪ اﻟﺪﺑﺎﺑﺔ ﻣﺠﺎزﻳﺎ
ﻛﺄﻧﻤﺎ أدﺧﻠﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ".
)واﺷﻨﻄﻦ -أ ف ب(
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مرشد إيران :جربنا المفاوضات لسنوات ولم تنجح ...وال يحق للغرب الحديث عن صواريخنا
في خطوة تعزز المخاوف
من أن تنزلق إيران إلى حكم
عسكري ،أعلن مستشار
المرشد األعلى للشؤون
العسكرية حسين دهقان
ترشحه لالنتخابات الرئاسية
المقبلة ،في وقت حذر علي
خامنئي من انه ال يجب
التعويل على األجانب ،في
رسالة إلى أنصار الحوار مع
الرئــيــس األميركــي المقبل
جو بايدن.

ال يجب
الوثوق
باألطراف
األجنبية
وعقد اآلمال
عليها لحل
أزماتنا

خامنئي

أعلن العميد حسين دهقان
وزي ــر الــدفــاع اإليــرانــي األسبق
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى
ً
ً
العسكري حاليا ترشحه رسميا
لالنتخابات الرئاسية المقررة
في يونيو المقبل.
وقـ ـ ـ ــال دهـ ـ ـق ـ ــان ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
تـلـفــزيــونـيــة« :أع ـلــن اسـتـعــدادي
لخوض انتخابات الرئاسة لعام
 ،2021وســأقــوم بتنفيذ مسار
النمو والتنمية بأقل تكلفة».
وو ص ــف العميد نفسه بأنه
«عـنـصــر وط ـنــي وثـ ــوري ول ـ ّ
ـدي
كل اإلمكانات الفكرية والعقلية
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ل ـ ــدف ـ ــع أهـ ـ ـ ــداف
ومصالح النظام والثورة».
و شـ ـ ـ ــدد أول ا ل ـم ـت ــر ش ـح ـي ــن
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية
على أنه ال ينتمي إلى التيارين
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن الـتـقـلـيــديـيــن في
الـبــاد ،اإلصــاحــي والمحافظ،
ً
متعهدا بالسعي «إلى إيجاد جو
من التفاهم واإلجماع ،والتفاهم
ال ــوط ـن ــي وأج ـ ـ ــواء ل ـل ـح ــوار مع
العالم من منطلق القوة والعزة».
ي ـش ــار إلـ ــى أن ده ـ ـقـ ــان ،ك ــان
تولى وزارة الدفاع في بالده بين
عامي  2017 – 2013خالل والية
الرئيس الحالي حسن روحاني،
ً
وكان نائبا لوزير الدفاع خالل
ف ـ ـتـ ــرة رئ ـ ــاس ـ ــة أك ـ ـبـ ــر هــاش ـمــي
رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وت ـق ــول س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة أنــه
مـتـحـصــل ع ـلــى ال ــدكـ ـت ــوراه في
اإلدارة العامة من جامعة طهران،
وتــولــى ق ـيــادة ال ـق ــوات الـجــويــة
التابعة للحرس الثوري لفترة
بدأت ربيع عام .1990
وي ـ ـعـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـم ــرش ــد
األعلى العسكري ،أول شخصية
ً
تـعـلــن رس ـم ـيــا نـيـتـهــا الـتــرشــح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وه ــو
مـ ــا ي ـ ـعـ ــزز ف ــرضـ ـي ــات ت ـحــدثــت
عــن احـتـمــال أن يـكــون الرئيس
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ش ـخ ـص ـيــة
عسكرية.

َّ
مقرب من رفسنجاني

وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،أن
دهقان سيحظى بدعم مؤسسة
ال ـمــرشــد ،ف ــإن آخــريــن ،يقولون
إنــه مـقــرب مــن الــراحــل هاشمي
رفسنجاني ،والرئيس روحاني،
وب ــالـ ـت ــال ــي ل ـ ــن ي ـح ـظ ــى ب ــدع ــم
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري ،والـ ـتـ ـي ــارات
المتشددة.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ه ـي ـئ ــة

سلة أخبار
نتنياهو :تلقيت دعوة
لزيارة البحرين

أعلن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو ،أنه تلقى دعوة
رسمية لزيارة البحرين أمس.
وقال نتنياهو في تسجيل
فيديو نشره عبر «فيسبوك»:
«كل منا متأثر بحقيقة أن
بمقدورنا أن نحقق ثمار
السالم لشعوبنا ،ولدولنا
خالل وقت قصير جدا .لذلك
تلقيت دعوة لزيارة البحرين
قريبا ،وسأقوم بذلك بكل
سرور» .في السياق ،كشف
نتنياهو أن «اللورد ديفيد
تريمبل ،الذي نال جائزة نوبل
للسالم عام  ،1998بفضل
جهوده إليجاد حل للصراع
الذي دار في ايرلندا الشمالية»
رشحه ولي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد لـ«نيل
جائزة نوبل للسالم».

ً
خامنئي مجتمعا بالمجلس االقتصادي األعلى في طهران أمس
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أن
االق ـت ــراع الـمـقـبــل سـيـكــون على
ً
مــدى يــومـيــن ،نـظــرا إلــى تفشي
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وق ــال رئيس
ال ـه ـي ـئ ــة إن مـ ـث ــل ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
منوط بموافقة مجلس صيانة
ال ــدس ـت ــور ،وال ـل ـج ـنــة الــوطـنـيــة
لمكافحة الجائحة.
وقـ ـ ــال جـ ـم ــال عـ ـ ــرف ،رئ ـيــس
هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ،إنـ ـ ــه
س ـي ـتــم ح ـظــر ح ـم ــات الــدعــايــة
االنتخابية الميدانية ،واللقاءات
الجماهيرية للمرشحين ،للحد
من تفشي الفيروس.
ومـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
الـعـسـكــريــة األخـ ـ ــرى ،ال ـتــي يتم
تداولها للترشح في االنتخابات
ال ـم ـق ـل ـب ـل ــة ،رئ ـ ـيـ ــس ال ـب ــرل ـم ــان
الـحــالــي محمد بــاقــر قاليباف،
ال ـ ــذي ش ـغ ــل ل ـس ـن ــوات مـنـصــب
قائد قوى األمن الداخلي ،وقائد
ال ـ ـقـ ــوات الـ ـج ــوي ــة ف ــي ال ـح ــرس
الـ ـث ــوري ،لـكـنــه أخ ـف ــق ف ــي عــدة
جـ ـ ـ ـ ــوالت ،خ ـ ـ ــاض ف ـي ـه ــا غ ـم ــار
ال ـم ـنــاف ـســة ،كـ ــان آخ ــره ــا خــال
االنتخابات الرئاسية السابقة
.2017

كذلك يتم ت ــداول اســم رستم
قاسمي ،مستشار القائد العام
ل ـل ـح ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ،والـ ـقـ ـي ــادي
فــي فيلق الـقــدس ،وال ــذي شغل
منصب وزير النفط في حكومة
الرئيس السابق محمود أحمدي
نجاد.
ومـ ـ ـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارزة
الـ ـمـ ـت ــداول ــة ،ع ـل ــي الريـ ـج ــان ــي،
الرئيس السابق للبرلمان ،وهو
شخصية غير عسكرية ،يرجح
ً
أن يترشح مستقال ،وهــو اسم
يحظى بتأييد الرئيس الحالي
حسن روحاني.
ومن شأن انتخاب شخصية
عسكرية لتولي كرسي الرئاسة
ف ــي إي ـ ـ ــران ،أن ي ــرف ــع ال ـخ ـطــاب
الثوري ،ويوجه رسالة متشددة
إلى الواليات المتحدة ،خاصة
إذا فشلت أي محادثات محتملة،
بين طـهــران وواشـنـطــن ،بشأن
العودة إلى االتفاق النووي.
وتـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــب االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي إيـ ــران
أهمية بالغة ،إذ يرى البعض أن
ً
نتائجها ستكون ردا على نتائج
االنتخابات األميركية وسياسة

برلين :االتهامات التركية
ضد «إيرني» غير مبررة

(أ ف ب)

ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي الـمـنـتـخــب
تجاه طهران.
وتتخوف السلطات في إيران،
مــن انـخـفــاض نسبة المشاركة
فـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة،
ً
نـظــرا إلــى ضعف اإلق ـبــال الــذي
شهدته االنتخابات البرلمانية
فـ ــي م ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي ،وال ـت ــي
كانت األقــل مشاركة في تاريخ
الجمهورية اإلسالمية.

خامنئي واألجانب
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اج ـت ـم ــع ال ـمــرشــد
األعلى اإليراني علي خامنئي،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـل ـت ـن ـس ـيــق االقـ ـتـ ـص ــادي ال ــذي
يضم رؤس ــاء السلطات الثالث
وأعـضــاء آخــريــن فــي حسينية
«اإلمام الخميني» في طهران.
وقـ ــال خــامـنـئــي ف ــي مستهل
االجـتـمــاع ،إن «وض ــع الــواليــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح،
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذون
باستمرار مواقف مناوئة ضد
إيران».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة واألوروبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
يـ ـخـ ـب ــرونـ ـن ــا أال ن ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة ،بـيـنـمــا ه ــم أنـفـسـهــم
لديهم التدخل األكثر فظاعة في
شؤون المنطقة».
ودع ـ ـ ـ ــا خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ال ـ ـ ــى ع ــدم
الـ ــوثـ ــوق بـ ــاألطـ ــراف األج ـن ـب ـيــة
وع ـق ــد اآلمـ ـ ــال عـلـيـهــا م ــن أجــل
إيجاد حلول ألي مشاكل.
وسـ ـب ــق ل ـل ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
حسن روحاني أن رأى في فوز
بايدن فرصة للواليات المتحدة
لتعويض «أخطائها السابقة»،
م ــؤك ــدا أن بـ ــاده ل ــن ت ـف ـ ّـوت أي
فرصة لرفع العقوبات عنها.

البرنامج الباليستي
واستنكر تصريحات بعض
المسؤولين األوروبيين بشأن
بـ ــرنـ ــامـ ــج إيـ ـ ـ ـ ــران ال ـب ــال ـي ـس ـت ــي
وقــال« ،بينما تمتلك بريطانيا
وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ نـ ــوويـ ــة
م ــدم ــرة ،وأل ـم ــان ـي ــا ك ــذل ــك على
نفس المسار ،يخبروننا بعدم
ام ـ ـتـ ــاك ص ـ ــواري ـ ــخ ،فـ ــي بـ ــادئ
األمــر ال تحشروا أنفسكم فيما

ال يعنيكم ،واألم ــر اآلخ ــر لــم ال
تبدأون بإصالح أنفسكم قبل أن
تبدوا آراءكم بشأن باقي الدول».
وإذ وصــف العقوبات بأنها
«جــري ـمــة» ش ــدد خــامـنـئــي على
أن هناك طريقتين لمعالجتها
وهـ ـ ـم ـ ــا «تـ ـحـ ـيـ ـي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات
وا لـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــب ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا أو ر ف ـ ــع
الـعـقــوبــات» ،وأض ــاف« :بالطبع
جربنا طريق رفع العقوبات مرة
واحدة وتفاوضنا عدة سنوات
لكننا لم نتوصل إلى نتيجة».
وأض ــاف أن المسار األفضل
هو «تجاوز العقوبات وجعلها
غ ـي ــر فـ ـع ــال ــة» ،وقـ ـ ـ ــال :إن «هـ ــذا
ال ـم ـســار ق ــد ي ــواج ــه صـعــوبــات
ومـ ـشـ ـك ــات فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،لـكــن
نهايته ستكون محمودة».
وقـ ـ ــال إن ـ ــه ط ـل ــب ع ـق ــد ه ــذا
االجـ ـتـ ـم ــاع ل ـ ـ «ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
اآلليات والخطوات العمالنية
ً
التي من شأنها أن تجدي نفعا
وفــي أقـصــر وقــت ممكن لحل
المشاكل المعيشية الراهنة
ف ــي الـ ـب ــاد وت ــوف ـي ــر ال ــرخ ــاء
للشعب».
(طهران  -وكاالت)

اعتداء جدة أحدث فجوة كبيرة في خزان نفطي

رأت وزيرة الدفاع األلمانية
أنيغريت كرامب كارينباور ،أن
االتهامات التركية ضد الجنود
األلمان ،الذين يتصرفون نيابة
عن البعثة العسكرية لالتحاد
األوروبي «إيرني» ،غير مبررة.
يأتي ذلك بعدما استدعت،
أمس األول ،وزارة الخارجية
التركية سفيري االتحاد
األوروبي وإيطاليا ،والقائم
باألعمال األلماني ،وسلمتهم
مذكرة احتجاج على محاولة
تفتيش سفينة تركية شرق
ً
البحر المتوسط ،بحثا عن
أسلحة متوجهة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة
الدفاع األلمانية ،أنها لم تعثر
على أي بضائع محظورة على
متن سفينة تركية تجارية
أوقفتها وفتشتها دون
تصريح بشرق المتوسط.

ردود غاضبة ضد
دعم ماكرون لتبون

إدانة دولية واسعة للهجوم الحوثي ...و«التحالف» يدمر  5ألغام بحرية
كشفت شركة أرامكو السعودية ،أمس ،أن الهجوم
ال ـص ــاروخ ــي الـ ــذي شـنـتــه ج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
الحوثية المتمردة ،على منشأة تابعة لها في مدينة
جدة غرب المملكة ،أحــدث فجوة كبيرة في خزان
نفطي ،مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده
بسرعة ،ونقلت شركة الطاقة العمالقة مجموعة من
الصحافيين إلى المحطة ،حيث بدت آثار الحريق
واضحة على الجهة العلوية من الخزان.
وقال مدير محطة توزيع جدة الشمالية عبدالله
الغامدي« :أصيب الخزان في جزئه العلوي ،وهناك
أضرار كبيرة في السقف ،حيث خلف الهجوم فجوة
كبيرة تبلغ مساحتها حوالي مترين في مترين»،
مشيرا إلى أن الهجوم تسبب في «حريق كبير .كان
انفجارا ضخما لكن تمت السيطرة عليه».
وأف ــاد مــديــر الـمـنـشــأة بــأن عملية الـتــوزيــع من
المحطة ،التي توفر المنتجات الـمـكــررة ،بما في
ذلك وقود الطائرات إلى المناطق الغربية ،عادت
لطبيعتها في غضون ثالث ساعات ،رغم أن الخزان
المتضرر ،وهــو واح ــد مــن  13خــزانــا ،بقي خــارج

الخدمة ،متابعا« :تم إخماد الحريق في وقت قصير
ج ــدا .لــم يستغرق األم ــر ســوى  40دقيقة إلخماد
حريق كبير في خزان ضخم كهذا» ،وأكد عدم وقوع
إصابات في صفوف العاملين بالمنشأة.
في غضون ذلك ،صدرت إدانات من عدة عواصم
عربية ودولية العتداء جدة ،التي تبعد نحو 600
كيلومتر عــن أق ــرب نقطة حــدوديــة بـيــن المملكة
واليمن.
ودان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب،
أمس« ،الهجوم الحوثي على منشأة وقود جدة»،
مضيفا أن «مهاجمة بنى تحتية مدنية يتناقض
مــع مــزاعــم الـحــوثـيـيــن بــإن ـهــاء الـ ـص ــراع» ،وطــالــب
«الحوثيين بــوقــف اعـتــداءاتـهــم والـعـمــل مــع األمــم
المتحدة لتحقيق السالم».
وفـ ــي بـ ـغ ــداد ،أك ـ ــدت وزارة ال ـخــارج ـيــة مــوقــف
ال ـعــراق بالتصدي ألي اع ـتــداء ورف ــض التصعيد
في المنطقة ،كما انتقدت باكستان بشدة الهجوم،
وأكدت تضامنها مع السعودية.
وشددت مصر ،أمس األول ،رفضها التام لمثل

مصر :الملف الحقوقي يتصدر
إطالق نار على نائب بختام المرحلة األولى من اإلعادة
●

القاهرة  -حسن حافظ

ع ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـل ــف الـ ـحـ ـق ــوق ــي ف ـ ــي م ـصــر
ليتصدر األحداث ،بعدما شهدت األيام
ً
األخيرة سجاال بين الحكومة والوسط
الحقوقي تدخلت فيه عواصم أوروبية
وغربية.
و فــي خطوة مفاجئة ،أعلنت جريدة
«ال ــوق ــائ ــع» الـمـصــريــة الــرس ـم ـيــة ،مـســاء
أمـ ـ ــس األول ،ق ـ ـ ــرار م ـح ـك ـمــة ج ـن ــاي ــات
ال ـق ــاه ــرة ،الـ ــذي ات ـخ ــذ ب ـتــاريــخ  19من
ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،والـ ـق ــاض ــي ب ـ ـ ــإدراج
الـنــاشــط ع ــاء عـبــدالـفـتــاح ،والـمـحــامــي
ال ـح ـق ــوق ــي م ـح ـمــد الـ ـب ــاق ــر ،وال ـم ــرش ــح
ال ــرئ ــاس ــي الـ ـس ــاب ــق ،ع ـبــدال ـم ـن ـعــم أب ــو
الفتوح ،و 25آخرين على قوائم اإلرهاب،
و ه ـ ـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــرة ا ل ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم إدراج ا س ــم
عبدالفتاح والباقر في القوائم.
ك ـمــا تـضـمــن الـ ـق ــرار الـ ــذي ج ــاء بـنــاء
ع ـل ــى ط ـل ـب ــات ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،إدراج
جماعة «اإلخوان المسلمين» على قائمة
الكيانات اإلرهابية.

وأثـ ــار إدراج عـبــدالـفـتــاح ،الـمـعــروف
ً
ب ـم ـيــولــه ال ـم ــدن ـي ــة ،جـ ـ ــدال أضـ ـي ــف إل ــى
أزمة إلقاء القبض على مدير «المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية» ،جاسر
عبدالرازق ،واثنين آخرين من العاملين
بها على وقع اتهامات لهم باالنضمام
لجماعة إرهــابـيــة فــي أعـقــاب زي ــارة 13
ً
ً
ً
ً
سفيرا ومـســؤوال دبلوماسيا أوروبـيــا
لمقر المنظمة في  3نوفمبر الماضي،
لمناقشة سبل دعم حقوق اإلنسان في
مصر والعالم.
إلى ذلــك ،انتهت المرحلة األولــى من
جــولــة اإلعـ ـ ــادة ف ــي ان ـت ـخــابــات مجلس
النواب ،التي تشمل  13محافظة يتنافس
ً
فـيـهــا  220م ــرش ـح ــا ع ـلــى  110مـقــاعــد
فردية أمس ،وسط إقبال متوسط.
ولم تشهد المرحلة األولى من اإلعادة
أي إث ــارة باستثناء ،إط ــاق الـنــار على
عـضــو مجلس ال ـنــواب بــالـفـيــوم ،أحمد
مـصـطـفــى ع ـب ــدال ــواح ــد ،وال ـم ــرش ــح في
جــولــة اإلع ـ ــادة الـحــالـيــة ،مــن مجموعة
ملثمين.

هذه األعمال التخريبية التي ترتكب ضد منشآت
ح ـي ــوي ــة ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ،م ــؤك ــدة وق ــوف ـه ــا بـجــانــب
السعودية فيما تتخذه مــن إج ــراء ات للدفاع عن
أراضيها وأمنها واستقرارها.
ودان ــت اإلم ــارات بشدة «االع ـتــداء الجبان الــذي
ارتكبته ميليشيات الحوثي اإلرهابية المدعومة
من إيران» ،واعتبرته دليال جديدا على سعي هذه
الميليشيات إلــى تقويض األم ــن واالسـتـقــرار في
المنطقة.
كما أدان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي
نايف الحجرف ،واألمانة العامة لمنظمة التعاون
اإلس ــام ــي وم ـن ـظ ـمــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة وال ـجــام ـعــة
العربية االعتداء اإلرهابي.
إلــى ذلــك ،أعلن التحالف العربي ،أمــس ،تدمير
 5أل ـغــام زرع ـهــا الـحــوثـيــون قـبــالــة شــواطــئ اليمن
بالبحر األحمر.
في غضون ذلك ،توالت اإلدانات الدولية والعربية
للهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية.
(الرياض  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

عامل في «أرامكو» بالقرب من الخزان المتضرر في جدة أمس

 ٦٠٠قتيل ببلدة في تيغراي ومجلس
األمن يبحث النزاع بإصرار أوروبي
عشية انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء
اإلث ـي ــوب ــي آبـ ــي أح ـم ــد ل ـشــن ه ـج ــوم ح ــاس ــم على
ميكيلي عــاصـمــة إقـلـيــم ت ـي ـغــراي ،ث ــارت مـخــاوف
من تصعيد كبير في القتال الدائر بين الحكومة
اإلثيوبية االتحادية و«جبهة تحرير شعب تيغراي»
أمس.
وقــالــت أدي ــس أبــابــا إن الكثير مــن أف ــراد قــوات
«جبهة تيغراي» بدأوا في إلقاء السالح استجابة
لدعوة آبي أحمد الذي أمهل قادة وعناصر الجبهة
حتى ليل األربعاء  -الخميس لالستسالم ،في حين
قالت الجبهة إنها دمرت الفرقة  21اآللية بالجيش،
إضافة إلى تدمير طائرة مروحية ودبابة.
وذك ـ ــرت لـجـنــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان اإلث ـيــوب ـيــة أن
«جماعة من شباب إقليم تيغراي قتلت ما ال يقل
ً
ً
ً
عن  600مدني طعنا وخنقا وضربا ،بالتواطؤ مع
قــوات األمــن المحلية فــي مذبحة وقعت فــي بلدة
ماي كادرا».
ّ
المعينة مــن قبل أد ي ــس أبابا
وأ ف ــادت اللجنة
ب ــأن الـهـجــوم ال ــذي وق ــع فــي الـتــاســع مــن نوفمبر
الـجــاري ،كــان يستهدف السكان الذين ليسوا من
عرقية تيغراي.
وفــي مؤشر على اتجاه الـصــراع الــذي يكتسي

بـصـبـغــة عــرق ـيــة ،وي ـه ــدد اس ـت ـق ــرار مـنـطـقــة غــرب
إفريقيا برمتها ،نحو التدويل ،عقد مجلس األمن
ال ــدول ــي فــي عـقــد جـلـســة ،ح ــول ال ـن ــزاع ال ــدائ ــر في
منطقة تيغراي أمس بإصرار أوروبي بعد أن طلب
االتحاد اإلفريقي تأجيل الجلسة ليتسنى له لقاء
المسؤولين االثيوبيين.
وج ــاء االجـتـمــاع ال ــذي عقد عبر الـفـيــديــو ،بعد
إعالن رئيس اإلقليم االنفصالي أن شعبه «مستعد
للموت» بمواجهة الحملة العسكرية التي بدأها آبي
أحمد ،المتحدر من عرقية األورومو األكبر البالد،
في  4الجاري ،وتسببت في فرار أكثر من  40ألف
شخص إلى السودان المجاور.
وحتى األحد عبر  40ألفا و 277الجئا إثيوبيا
الحدود 45 ،بالمئة منهم أطفال حتى سن  17عاما،
و 51بالمئة بالغون (حـتــى  59عــامــا) و 4بالمئة
مسنون ،وقالت المفوضية في تقرير إن  53بالمئة
من الوافدين رجال و 43بالمئة نساء.
وي ـب ـل ــغ ال ـم ـت ــوس ــط ال ـي ــوم ــي لــاج ـئ ـيــن ال ــذي ــن
يــدخـلــون ال ـس ــودان  ،3086لـكــن الـ ــذروة كــانــت في
الـعــاشــر مــن نوفمبر مــع مــا يناهز  7آالف الجــئ،
مقارنة بـ 2200في الـ 20من الشهر نفسه.
(أديس أبابا  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

(رويترز)

القت تصريحات الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون
لمجلة «جون أفريك» ،بشأن
ثقته في الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ودعمه
له ،انتقادات واسعة من
المعارضة الجزائرية
التي رأت فيها دروسا في
الديمقراطية وإدارة الحكم،
وتوزيعا لشهادات الشرعية
على الشعوب والسكان
األصليين للمستعمرات
الفرنسية السابقة ،كما يقول
رئيس حزب «التجمع من أجل
الثقافة» محسن بلعباس .أما
حركة مجتمع السلم الحزب
اإلسالمي المعارض فقد
استهجت التدخل الفرنسي.

ةديرجلا

•
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رياضة
النصر يهزم الفحيحيل ويتصدر دوري التصنيف
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الكويت والجهراء يواجهان السالمية واليرموك في ختام الجولة الثامنة
حازم ماهر وأحمد حامد

ارتقى فريق النصر لكرة القدم
إلى صدارة دوري التصنيف
بفوزه على الفحيحيل بهدف
من دون رد في المباراة التي
جمعت بينهما أمس ضمن
منافسات الجولة الثامنة،
والتي تختتم اليوم بمواجهتي
اليرموك والجهراء ،والكويت
والسالمية.

ص ـعــد ف ــري ــق ال ـن ـصــر لـكــرة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ــدارة دوري
ً
التصنيف مؤقتا بفوزه على
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل بـ ـه ــدف م ــن دون
رد فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت
بينهما أمس ضمن منافسات
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة ،ووصـ ـ ــل
ً
العنابي للنقطة  17متجاوزا
القادسية الذي احتل الصدارة
ق ـبــل انـ ـط ــاق ال ـج ــول ــة ب ـفــارق
ن ـق ـط ـت ـي ــن ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـج ـمــد
رصيد الفحيحيل عند  9نقاط.
ه ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــي س ـج ـل ــه
مشعل فواز "ق  ،"43في مباراة
ن ـجــح فـيـهــا ال ـن ـصــر أن يـكــون
الطرف األفضل وســط تراجع
الفحيحيل للدفاع ،وعدم قدرة
المهاجمين سلمان بورمية،
وم ـح ـمــد نـعـيــم ال ــوص ــول إلــى
شـبــاك ح ــارس النصر خليفة
رحيل.
وجــاء شــوط المباراة األول
فــي اتـجــاه حــارس الفحيحيل
ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــي وسـ ـ ــط
ن ـشــاط لمشعل فـ ــواز ،وســالــم
المسالتي ،وبهاء عبدالرحمن،
وقاسم الزين ،والبديل محمد
دحــام الــذي نجح فــي صناعة
ه ـ ــدف الـ ـش ــوط األول عـنــدمــا
هيأ الكرة خارج منطقة الجزاء
لمشعل فواز الذي سددها على
يسار الفضلي لتعانق الشباك.
وفــي الـشــوط الـثــانــي ،عاند
الحظ فريق الفحيحيل وسط
فـ ـ ـ ــرص سـ ــان ـ ـحـ ــة ل ـل ـت ـس ـج ـيــل
أبرزها كرة ارتطمت بالعارضة
وأخرى أنقذها الحارس خلفية
رحيل ،وأخيرة مرت من جوار
القائم لتنتهي المباراة بهدف
من دون رد.
من جهة أخرى ،يسدل اليوم
األربعاء الستار على منافسات
هذه الجولة بإقامة مباراتين،

جانب من مباراة النصر مع الفحيحيل
يلتقي خــالـهـمــا الـكــويــت مع
السالمية على ا سـتــاد محمد
الـحـمــد ب ـنــادي الـقــادسـيــة في
ال ـس ــاع ــة  ،6.30وي ـس ـبــق هــذه
الـمــواجـهــة ل ـقــاء ال ـيــرمــوك مع
الجهراء في الساعة  4.00على
استاد ناصر العصيمي بنادي
خيطان.

مباراتا اليوم
الوقت

المباراة

الملعب

4.00

اليرموك × الجهراء

ناصر العصيمي

6.30

السالمية × الكويت

محمد الحمد

بيانكي :العبو كاظمة
أسرفوا في إهدار الفرص
أكــد مــدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة
ً
اإلسباني روبرتو بيانكي أن فريقه قدم مستوى جيدا
أم ــام ب ــرق ــان ،وأن ال ـت ـعــادل ال يـعـكــس ه ــذا المستوى
ً
والسيطرة وال يعد نتيجة عادلة ،مضيفا في تصريح
لـ "الجريدة" أن المنافس أحرز هدفه من هجمة واحدة
فقط ،ثم دافع بجميع العبيه في منطقة الجزاء.
وش ــدد بيانكي على أن العـبــي كاظمة أســرفــوا في
ً
إهــدار الفرصة السهلة تباعا ســواء في الشوط األول
أو بعد أن منيت شباكهم بهدف التعادل ،مؤكدا أنه
ال يلوم الالعبين على هذه النتيجة بعد أن قدموا كل
ما في جعبتهم.
وأش ــار إلــى أنــه يتعين على الالعبين المحترفين
الذين تم التعاقد معهم صنع الفارق مع المنافسين،
مبينا أنه ال فارق لديه بين العبي محلي وآخر أجنبي،
وأن األفضلية لديه دائما لالعب األجهز فنيا وبدنيا
واألكثر التزاما بالتعليمات.

الكويت والسالمية
وتـ ـ ـع ـ ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ب ــرصـ ـي ــد  12ن ـق ـط ــة،
والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ــرابـ ـ ــع ب ـن ـفــس

رصيد النقاط بعد أن رجحت
األهداف كفة األبيض ،المباراة
األقوى واألبرز في هذه الجولة،
لـتـســاويـهـمــا ف ــي ال ـن ـق ــاط ،إلــى
جانب تقاربهما في المستوى
الفني.
ا ل ـم ـبــاراة بالنسبة للكويت
تعد اختبارا حقيقيا على تطور
أداء الفريق بعد ارتفاع مستواه
في الفترة السابقة ،وفوزه على
الـيــرمــوك فــي الـجــولــة السابقة
بثالثة أهداف من دون رد.
ويـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ف ــي
مواجهة اليوم جهود عبدالله

تفوق لألبيض
ج ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة س ــري ـع ــة
وبــأف ـض ـل ـيــة واضـ ـح ــة لـلـكــويــت
مـ ــن الـ ـب ــداي ــة ل ـل ـن ـه ــاي ــة بـفـضــل
االنضباط الدفاعي ومن الخلف
تـ ــألـ ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الظفيري في الــذود عن مرماه،
وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـهـ ـج ــوم ال ـم ـع ــاك ــس

وي ــدخ ــل ال ـي ــرم ــوك األخ ـيــر

«يد» العربي يتعاقد مع حسين

●

أحمد حامد

ك ـش ــف م ـ ــدرب ف ــري ــق ب ــرق ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ال ـك ــروات ــي ب ــرون ــو سـيـكـلـتــش ع ــن تـطـلـعــات
فريقه في الموسم الحالي ،مؤكدا أن البقاء
في الدوري الممتاز هو الهدف الذي يسعى
من أجله.
ووصل برقان إلى النقطة التاسعة بدوري
التصنيف ،بتعادله أمس األول بهدف لمثله
مــع كاظمة فــي الجولة الثامنة ،بينما رفع
البرتقالي رصيده إلى  13نقطة.
وقال سيكلتش ،لـ"الجريدة" ،إنه على ثقة
بفريقه بما يضمه من العبين على مستوى
مـمـيــز ،لــديـهــم ال ـقــدرة عـلــى مـنــافـســة الـكـبــار
والظهور بصورة الئقة تؤهلهم للبقاء مع
فرق الممتاز في نهاية دوري التصنيف.

خالص العزاء
سيكلتش

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى الرياضيين األشقاء عبدالرضا،
وحميد ،وعادل وجواد جاسم الغريب لوفاة المغفور لها بإذن الله "والدتهم"...
تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سلة القادسية انفردت بصدارة «الثانية»
●

العبو الكويت يحملون كأس البطولة
ً
عـ ـب ــر الـ ـجـ ـن ــاحـ ـي ــن خـ ـص ــوص ــا
صــالــح الـمــوســوي ،إضــافــة إلى
تصويبات العبي الخط الخلفي
م ـح ـم ــد ال ـغ ــرب ـل ـل ــي وع ـب ــدال ـل ــه
الخميس ونواف الشمري.
وحـ ـ ــاول ال ـس ـم ــاوي ب ـمــدربــه
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري أح ـ ـمـ ــد
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار الـ ـلـ ـق ــاء
التصدي لقوة األبيض بالدفاع
الـ ـصـ ـل ــب وال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ال ـخ ــاط ــف
ً
م ـس ـت ـغ ــا س ــرع ــة الع ـب ـي ــه لـكــن
خ ـب ــرة الع ـب ــي األب ـي ــض ووف ــرة

تواصل فرق كرة اليد المحلية إبرام صفقاتها للموسم الجديد ،حيث شهدت بورصة
االنتقاالت ،أمس ،تعاقد العربي مع العب خيطان السابق فهد حسين ،في صفقة انتقال ُحر
ً
لموسم واحد ،ليكون الالعب سادس صفقة لـ"األخضر" ،استعدادا للدوري الجديد ،الذي
سينطلق السبت المقبل .ونجح القادسية في الحصول على خدمات حارس النصر فهد
صلبوخ على سبيل اإلعارة لمدة عام واحد .بينما جدد النصر إعارة العب العربي
حمد ماهر للموسم الثاني على التوالي ،وتعاقد مع الحارس عبدالله الفضلي في
صفقة انتقال ُحر.
في حين استعاد اليرموك خدمات العبيه مشاري النوبي والحارس مبارك يوسف
ومحمد البلوشي ويوسف الكندري من نادي الشباب (انتقال ُحر) ،وتعاقد مع العبي
التضامن سالم المذن وسعود راجح لموسم واحد.

وأ ض ـ ـ ــاف أن ا لـ ـتـ ـع ــادل أ مـ ــام
فريق قوي هو كاظمة ،وسط
ظـ ـ ــروف غ ـي ــر م ـه ـي ــأة تـمـثـلــت
فــي النقص ا ل ـعــددي للفريق،
ي ـك ـشــف ع ــن روح عــا ل ـيــة بـيــن
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،ووصـ ــول ـ ـهـ ــم إل ــى
مــرحـلــة جـيــدة فــي الـتـعــامــل مع
ال ـمــواقــف الـصـعـبــة ،مـعــربــا عن
أمله الوصول إلى مرحلة أفضل
خالل المباريات المقبلة.
وك ـ ــان ب ــرق ــان واج ـ ــه ال ـبــرت ـقــالــي
منقوصا منذ الدقيقة  ،63بعد خروج
ضاري بدر بالبطاقة الحمراء ،إال أنه نجح
فــي تـعــديــل الـنـتـيـجــة عــن طــريــق الـبــرازيـلــي
جوفاني.

محمد عبدالعزيز

تــوج الفريق األول لكرة اليد
بـنــادي الـكــويــت بلقب النسخة
األولى من بطولة "السوبر" إثر
ف ــوزه الـعــريــض على السالمية
بنتيجة ( 21-32ال ـشــوط األول
 )11-19في المباراة التى جمعت
الفريقين أمس األول على صالة
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة
صباح السالم.
وع ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاراة الـخـتــامـيــة
قــام رئـيــس اتـحــاد الـيــد الفريق
م ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد ن ـ ــاص ـ ــر ب ـ ـ ــوم ـ ـ ــرزوق
ورئـ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت خــالــد
الغانم وأمين سر االتحاد قايد
العدواني بتسليم كأس البطولة
ل ـق ــائ ــد ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت مـحـمــد
الغربللي.

اليرموك والجهراء

سيكلتش :برقان يسعى للبقاء بـ «الممتاز»

«يد» األبيض« ...سوبر»
●

الـ ـب ــريـ ـك ــي ،فـ ــي ح ـي ــن ي ــواص ــل
االيـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــواري ج ـ ـم ـ ـعـ ــة س ـع ـي ــد
غيابه بسبب الحجر الصحي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــي ،ويـ ـ ــوسـ ـ ــف ن ــاص ــر
وضــاحــي الشمري والتونسي
رامي البدوي بسبب اإلصابة.
واألم ـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق على
السالمية ،الذي يختبر مستواه
وقـ ـ ــوتـ ـ ــه فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
الصعبة ،تحت قـيــادة المدرب
د .محمد الـمـشـعــان ،ال ــذي أكد
لــاعـبـيــه أن ال ـفــوز ال ـيــوم على
األبـ ـ ـي ـ ــض يـ ـع ــد عـ ــامـ ــة ف ــارق ــة
فــي الموسم الـحــالــي ،ال سيما

بعد ا لـفــوز على القادسية في
ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة ،م ـمــا يعني
أن السماوي قادر على تخطي
عقبات الكبار.
ويستعيد الـسـمــاوي الـيــوم
ج ـه ــود الع ـب ـيــه م ـه ــدي دشـتــي
وال ـبــرازي ـلــي ليما بـعــد انتهاء
إي ـقــاف ـه ـمــا ،ف ــي ح ـيــن يــواصــل
الحارس أحمد عادي الخالدي
غيابه بسبب اإلصابة.

بال نقاط مباراته مع الجهراء
الثامن برصيد  6نقاط ،تحت
ق ـيــادة مــدربــه ال ـجــديــد أحـمــد
حـ ـي ــدر الـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـم ـه ـمــة
خلفا للمدرب حسين ياسين،
والذي تم إنهاء مهمته بسبب
الخسائر المتتالية وآخرها
على يد الكويت بنتيجة .3-1
وف ـ ــوز ال ـي ــرم ــوك الـ ـي ــوم قــد
يـعـيــد ل ــه بـصـيــص األمـ ــل في
احتالل أ حــد المراكز العشرة
األولى التي تؤهله للمشاركة
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ،لــذلــك
الـ ـمـ ـب ــاراة بــال ـن ـس ـبــة لـلـفــريــق

ح ـي ــاة أو مـ ــوت ،ف ــأي نتيجة
غـ ـي ــر الـ ـ ـف ـ ــوز ت ـع ـن ــي ه ـبــوطــه
لدوري األولى.
مــن نــاحـيـتــه ،ف ــإن الـجـهــراء
ً
الـ ـ ــذي يـ ـق ــدم م ـس ـت ــوى ج ـي ــدا
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة م ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـصـ ــربـ ــي
زوران وحقق نتائج مقبولة
حتى اآلن ،آخرها الفوز على
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ب ـهــدف ـيــن مـقــابــل
هدف.

ال ــاع ـب ـي ــن الـ ـج ــاه ــزي ــن وت ــأل ــق
معظمهم خاصة خالد الغربللي
منحته السيطرة الكاملة على
مجريات اللعب لينهي المباراة
لمصلحته.

بداية جيدة للموسم
م ــن جــان ـبــه ،بـ ــارك أم ـيــن سر
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــد ق ــاي ــد الـ ـع ــدوان ــي
ل ـل ـك ــوي ــت ح ـص ــول ــه ع ـل ــى لـقــب
ً
أول بطولة للسوبر ،مــؤكــدا أن

البداية جيدة ومميزة من جميع
الجوانب لموسم جديد ،متمنيا
التوفيق لجميع الفرق المشاركة
في الفترة المقبلة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ه ـنــأ ن ـجــم ن ــادي
الكويت خالد الغربللي جماهير
ً
األبـيــض بلقب الـســوبــر ،مؤكدا
أنـ ـه ــا "بـ ــدايـ ــة جـ ـي ــدة ل ـل ـمــوســم
الـ ـج ــدي ــد بـ ـع ــدم ــا ن ـج ـح ـن ــا فــي
حـصــد لـقـبــي ال ـ ــدوري وال ـكــأس
ون ـعــد الـجـمــاهـيــر بــزعــامــة كــرة
اليد هذا الموسم".

جابر الشريفي

انـ ـف ــرد ال ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
السلة بنادي القادسية بصدارة
المجموعة الثانية من بطولة
الـ ـ ـ ــدوري الـ ـع ــام ب ـت ـغ ـل ـبــه عـلــى
نظيره القرين بنتيجة ،62-69
خالل المباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله
ال ــري ــاض ــي ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الجولة الخامسة التي شهدت
أيـ ـض ــا ت ـغ ـل ــب الـ ـي ــرم ــوك عـلــى
الصليبيخات بنتيجة .63-80
وبذلك رفع األصفر رصيده
ال ــى  8ن ـق ــاط ،وال ـق ــري ــن ال ــى 6
ن ـ ـقـ ــاط مـ ـشـ ـت ــرك ــا م ـ ــع ك ــاظ ـم ــة
ب ــالـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،كـ ـم ــا حــل
الـ ـي ــرم ــوك خ ـل ـف ـهــم ب ــرص ـي ــد 4
نـقــاط ،والصليبيخات بثالث
نقاط.
ي ــذك ــر أن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـح ــال ــي
ل ـل ـب ـط ــول ــة يـ ـن ــص عـ ـل ــى تــأهــل
ال ـفــرق األرب ـعــة األوائـ ــل مــن كل
مجموعة لــدور الثمانية الذي
سـيـقــام بـنـظــام الـمـقــص وعلى
طريقة "البالي اوف" من ثالث
مباريات.
وجاءت مباراة القادسية مع
القرين قوية منذ البداية ،حيث

صانع ألعاب القرين وليد السلمي يلتقط إحدى الكرات المرتدة أمام العبي القادسية
تبادل الفريقان التقدم قبل أن
يتألق فهاد السبيعي ويسجل
ثالثيتين متتاليتين ،ويقود
القادسية الى التقدم مع نهاية
الربع األول .20-24
واستطاع األصفر مواصلة
تقدمه فــي الــربــع الـثــانــي ،عبر
ت ـم ـيــز ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـصـ ــراف فــي
االختراق ومتابعة عبدالرحمن
الـ ـسـ ـه ــو وع ـ ـلـ ــي خـ ــالـ ــد أس ـف ــل
ال ـس ـل ــة ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت خ ـط ــورة
الـقــريــن عبر ثــاثـيــات عبدالله

ال ـم ـط ـي ــري وت ـس ـج ـي ــل مـحـمــد
المطيري اسفل السلة ،ليتقدم
الـ ـق ــادسـ ـي ــة مـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ــرب ــع
الثاني بنتيجة .32-40
وف ـ ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث قـلــص
القرين الفارق الى  4نقاط قبل
أن يـ ـع ــود ال ـق ــادس ـي ــة ويـنـهــي
الــربــع لمصلحته م ـجــددا -55
 ،48وأدرك القرين التعادل في
الربع الرابع  55-55عبر ثالثية
ل ـع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـط ـي ــري ل ـي ـعــود
ال ـفــري ـقــان م ـج ــددا إل ــى ت ـبــادل

التقدم ،لكن القادسية استعاد
توازنه سريعا وأنهى المباراة
لمصلحته بنتيجة .62-69
و فــي منافسات المجموعة
األولى تقام اليوم ضمن الجولة
السابعة مباراتان ،حيث يلتقي
في  5:30التضامن مع العربي،
تـلـيـهــا م ـب ــاش ــرة ال ـس ــاح ــل مع
الـ ـنـ ـص ــر ،وت ـ ـقـ ــام الـ ـمـ ـب ــارات ــان
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـ ــال ـ ـ ــة االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ف ــي
مجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي.
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أزمة «كورونا» تضع التسيو وإيموبيلي في دائرة االتهامات
ةديرجلا
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من المحتمل أن يواجه
نادي التسيو اتهامات
بالتآمر مع مختبر «فيوتشورا
دياجنوستيكا» ،للتستر
على الحاالت اإليجابية في
صفوفه ،األمر الذي قد يعرضه
لعقوبات صارمة.

الفريق
قد يتعرض
لخصم نقاط
أو غرامة مالية

رغــم الـبــدايــة الجيدة للموسم
على المستويين المحلي والقاري،
فـ ــإن األزمـ ـ ـ ــات ل ــم ت ـت ــرك التـسـيــو
وســط تحقيقات بـشــأن الطريقة
التي انتهجها الفريق اإليطالي
فــي الـتـعــامــل مــع ال ـبــروتــوكــوالت
الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.
وعاد التسيو إلى دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ـع ــد غـ ـي ــاب  13ع ــام ــا،
وف ــاز فــي م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة على
مـلـعــب ك ــروت ــون ــي بـهــدفـيــن دون
رد ،السبت ،ليصبح على بعد 6
نقاط من ميالن متصدر الــدوري
اإليطالي عقب مرور ثمان جوالت
من الموسم.
لكن الفوز ،الــذي تحقق وسط
أمطار غزيرة في المدينة الواقعة
فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ،أع ـق ـب ــه
تـعـلـيـقــات م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل لنجم
الـفــريــق وهـ ــداف أوروب ـ ــا تشيرو
إي ـمــوب ـي ـلــي ،ب ـعــد تـسـجـيــل راب ــع
أهــدافــه فــي ال ــدوري عقب عودته
من فترة العزل الطبي.
ولـ ــم ت ـظ ـهــر أي أع ـ ــراض على
م ـهــاجــم مـنـتـخــب إي ـطــال ـيــا ،لكن
عزله جاء بناء على تباين نتائج
المسحات التي خضع لها ،وهو
األمر الذي استلزم إجراء تحقيقات
على الصعيد الرياضي والعام.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إي ـ ـمـ ــوب ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـ ـشـ ــأن
التكهنات الـمـثــارة حــول تورطه
المحتمل في االختبارات المثيرة
لـ ـلـ ـشـ ـبـ ـه ــات «دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أرد ع ـلــى
االن ـت ـقــادات داخ ــل الـمـلـعــب ،لكن
ً
ه ــذه ال ـم ــرة تـحــدثــت أي ـض ــا عبر
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ألن هناك هجوما ضد الرجل ال
الالعب».
وأض ــاف «عـنــدمــا تـتـحــدث عن
الرجل عليك أن تعرفه أوال ،بخالف
ذل ـ ــك ت ـس ـقــط ف ــي ب ــراث ــن ال ـج ـهــل

وال ـغ ـط ــرس ــة م ــن خ ـ ــال االدع ـ ــاء
بمعرفة حقائق ليست معروفة،
واجهت أسابيع صعبة حقا».
إيـمــوبـيـلــي الـ ــذي عـ ــادل الــرقــم
القياسي لعدد األهداف المسجلة
في الــدوري اإليطالي برصيد 36
هــدفــا الـمــوســم ال ـمــاضــي ،جــاءت
نتيجة مسحته هــو و ثــا ثــة من
زمـ ــائـ ــه «إيـ ـج ــابـ ـي ــة» بـ ـن ــاء عـلــى
االختبارات التي أجراها االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (يــوي ـفــا)
فــي  27اكتوبر الـمــاضــي ،ليغيب
ع ــن ال ـم ـب ــاراة أمـ ــام ك ـل ــوب ب ــروج
فــي ال ـيــوم الـتــالــي ،وال ـتــي انتهت
بالتعادل بهدف لمثله في دوري
األبطال.
ول ـكــن بـعــد ثــاثــة أي ــام خضع
إي ـمــوب ـي ـلــي ل ـم ـس ـحــة أخـ ـ ــرى فــي
مختبر فيوتشورا دياجنوستيكا
فــي افـيـلـيـنــو ،ب ـنــاء عـلــى اخـتـيــار
التسيو ،وجاءت النتيجة سلبية
ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ،ل ـي ـت ــم الـ ـسـ ـم ــاح لــه
باللعب ،حيث سجل هدفا خالل
الفوز على ملعب تورينو  3-4في
األول من نوفمبر الجاري.
وم ــع حـلــول مــوعــد الـمــواجـهــة
إمام زينيت في الرابع من نوفمبر،
قرر «يويفا» استبعاد إيموبيلي
واثنين من زمالئه بعد أن جاءت
نتيجة مسحاتهم إيجابية.
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي م ـبــاشــرة
ج ــاء ت نتيجة مـسـحــة المهاجم
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي سـ ـلـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـبــر
فـيــوتـشــورا ديــاجـنــوسـتـيـكــا قبل
أن تظهر إيجابية خــال مسحة
أخرى أجراها في مختبر كامبوس
بيوميديكو في روما.
ول ــم ي ـش ــارك إي ـمــوب ـي ـلــي أم ــام
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـث ـ ــام ـ ــن م ــن
نوفمبر ،وغاب عن ثالث مباريات
م ــع مـنـتـخــب إي ـطــال ـيــا ،ال ــذي فــاز
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إيموبيلي نجم التسيو إلى جانب زميليه كوريا ولويس
بصدارة مجموعته في دوري األمم
األوروبي األربعاء الماضي.

بدء التحقيقات
ً
وحصل مهاجم التسيو أخيرا
على الضوء األخضر من سلطات
الصحة اإلقليمية ،لكن التحقيقات
انـطـلـقــت بــالـفـعــل فيما ح ــدث مع
الالعب خالل الفترة الماضية.
ويـبــدو أن إيموبيلي ال يخشى

ش ـي ـئ ــا مـ ــن ه ـ ــذه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فــي
الوقت الــذي قد يواجه فيه مختبر
فيوتشورا دياجنوستيكا اتهامات
ب ــاالحـ ـتـ ـي ــال وال ـت ـس ـب ــب فـ ــي نـشــر
ال ـف ـي ــروس ،م ــن قـبــل هـيـئــة االدعـ ــاء
العام ،والتي تردد أنها أعادت فحص
 95عينة خضع لها العبو التسيو.
الـسـيـنــاريــو األس ـ ــوأ بالنسبة
لالتسيو قد يكون اتهامه بالتآمر
مع المختبر للتستر على الحاالت
اإليجابية في صفوفه ،لكن النادي

نفسه قــد يـكــون ضحية لضعف
قدرات االختبارات.
الـ ـمـ ـحـ ـقـ ـق ــون ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــون
يـبـحـثــون أي ـضــا إمـكــانـيــة وجــود
ت ـ ــواص ـ ــل غـ ـي ــر م ـن ـت ـظ ــم أو غـيــر
مكتمل مــن ال ـنــادي بـشــأن نتائج
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات م ـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
اإلقليمية ،وهــي الجهة المنوطة
بـ ــاإلشـ ــراف ع ـلــى الـ ـت ــزام األن ــدي ــة
بـتـطـبـيــق ال ـب ــروت ــوك ــول ال ـخــاص
بمكافحة فيروس كورونا.

غريزمان يكشف سبب غضب ميسي عليه

غريزمان وميسي

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ،أنه
عندما تعاقد مع برشلونة وجلس مع ليونيل
ميسي ،أخبره األرجنتيني أنه شعر بالضيق
منه حينما رفض االنضمام للفريق في المرة
ً
األولى ،بعدما راهن عليه علنا.
وفـ ــي ح ـ ــوار م ــع ش ـب ـكــة «أون ـي ـفــرســو
فالدانو» عبر قناة موفيستار
بالس ،كسر غريزمان صمته
في محاولة لتوضيح بعض
األم ـ ـ ـ ــور ال ـم ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل،
وطــالــب مــن الـجـمـيــع الــذيــن
تحدثوا عنه بشكل سيئ أن يكفوا
عن األمــر ،وأن يتركوه «في سالم»
وهدوء للتأقلم مع البرشا.
وان ـ ـضـ ــم غـ ــريـ ــزمـ ــان ل ـص ـفــوف
ال ـبــرشــا قـبــل صيفين لـيـبــدأ معه
م ــوس ــم  20/2019وب ـع ــد مـ ــروره
بـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة مـ ـ ــدرب ـ ـ ـيـ ـ ــن (إرنـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــو
فالفيردي ،كيكي سيتيين ورونالد

ديفيد سيلفا يغيب لإلصابة
سيغيب العب وسط ريال سوسييداد ،ديفيد سيلفا،
عن مباراتين على األقل لفريقه هذا األسبوع ،أمام إيه زي
ألكمار الهولندي بالدوري األوروبي ،وفياريال بالليغا،
لتعرضه إلصابة عضلية.
كما سيغيب عــن المواجهتين العــب الــوســط اآلخــر،
جــون جــوريــدي ،إلصــابــة عضلية مماثلة لكنها أكثر
خطورة.
وأشار النادي ،الذي يتصدر جدول الليغا ،في
بيان ،إلى أن سيلفا يعاني «إصابة في العضلة
الخلفية للفخذ» من المستوى األول.
وأوضــح أن الالعب السابق لمانشستر
س ـي ـتــي ،وص ــاح ــب الـ ـ ــ 34عــامــا سيخضع
لمزيد من الفحوصات ،لتحديد إمكانية
عودته إلــى المالعب األسبوع المقبل،
لـخــوض مــواجـهــة ريـجـيـكــا الـكــرواتــي
باليوروبا ليغ.
(إفي)

ديفيد سيلفا

كومان) أصبح هدفا للعديد من االنتقادات ،األول
لــرفـضــه الــذهــاب للبرشا فــي الـصـيــف السابق
النتقاله عبر مقطع فيديو وثائقي باسم «القرار»،
ما أغضب كال الناديين.
وأوضح غريزمان في هذا الصدد «كنت أريد
أن يعرف الناس كيف يعيش الالعب مثل هذا
الوضع ،وامكانية تغيير الفريق ،هــذا ما كنت
أري ـ ــده ،ك ــان األم ــر مـعـقــدا بالنسبة ل ــي ،وكنت
أريــد إظهار ذلــك ،الكثير من الناس ظنت أنها
لعبة وأنني أضحك على الجماهير لكن األمر
لم يكن كذلك».
وتـ ــابـ ــع «تـ ـتـ ـح ــدث مـ ــع زوج ـ ـت ـ ــي ،والـ ــديـ ــك،
أصدقائك ،يعطونك آراء هــم وفي النهاية تأخذ
القرار ،أي تعليق قد يؤثر فيك وقد يثير شكوكك،
لكن زوجتي ساعدتني في هذه األوقات ،كانت
ص ـع ـبــة ،ب ـعــد الـمـقـطــع الــوثــائ ـقــي ك ــان وال ــدي
غاضبين .كانا يريدان أن انتقل لبرشلونة».
وب ـع ــد تــوقـيـعــه أخ ـي ــرا ل ـبــرش ـلــونــة ،تـحــدث
مــع ميسي ،الــذي ســانــده قبلها بعام لالنتقال

لصفوف الفريق «تحدثت مع ليو حينما قدمت،
قــال لي إنــه عندما رفضت االنضمام في المرة
األولى للفريق أغضبه األمر ،وجعله يشعر باأللم،
ألنه كان قد أصدر تصريحات علنية ،لكن أكد لي
أنه بعد انضمامي للفريق سيدافع عني حتى
الموت ،وهذا ما أالحظه».
وأكد المهاجم الفرنسي صاحب الـ 29عاما أنه
قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد للبرشا بهدف
تغيير األجواء وتعلم «أمور أخرى» بعد مواسم
عــديــدة مــع «الــروخـيـبــانـكــوس» ،كـمــا أن ــه تأثر
برحيل زمــاء له مثل دييغو غودين ولوكاس
هرنانديز.
وعــن انـخـفــاض أدائ ــه مــع برشلونة ،قــال إن
تغيير المدربين ربما ساهم في تعقيد مهمته
«األمر معقد عندما ترحل عن فريق يلعب بطريقة
مـعـيـنــة إل ــى بــرش ـلــونــة الـ ــذي يـلـعــب بــأسـلــوب
مختلف ويكون لديك ثالثة مدربين ووباء وعدم
لعب ألربعة أشهر ،مازلت أحتاج للوقت للتأقلم
(إفي)
مع زمالئي»		.

دجيكو جاهز للتدريبات
تعافى البوسني إدين دجيكو ،مهاجم فريق روما ،أمس
األول ،من فيروس كورونا الذي أصيب به في  6الجاري،
وبهذا أصبح جاهزا تحت إمرة مدربه باولو فونسيكا.
وكتب الالعب ،في حسابه على «تويتر»« ،أخيرا سلبية.
أنــا متحمس حاليا للعودة للتدريبات برفقة زمالئي
ومساعدتهم على مواصلة اللعب بهذا الشكل الجيد».
وغاب دجيكو ( 34عاما) بسبب إصابته بالفيروس عن
مواجهتي جنوى ( )1-3وبارما ( ،)0-3التي فاز بها فريقه،
وحل بديال له في تلك المواجهتين المهاجم اإلسباني
بورخا مايورال الذي انضم للفريق مؤخرا قادما من ريال
مدريد على سبيل اإلعارة.
وتمكن المهاجم اإلسباني ( 23عاما) السبت الماضي
من إح ــراز أول أهــدافــه مع الــذئــاب في ال ــدوري اإليطالي
«سيري آ» ،بعد تسجيله ثنائية في شباك كلوج الروماني
بالدوري األوروبي قبل التوقف الدولي.
(إفي)

إصابة مدرب المنتخب
اليوناني بـ «كوفيد »١٩
أعـلــن االت ـح ــاد الـيــونــانــي لـكــرة الـقــدم،
أمس ،أن الهولندي جون فان إت شخيب
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي للمنتخب األول أصـيــب
بـ ـع ــدوى فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد،
وسيخضع للعزل أسبوعين.
وكـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي -ال ـك ـنــدي
شخيب ( 56عاما) ،قاد المنتخب اليوناني
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ن ـظ ـي ــره ال ـس ـلــوف ـي ـنــي فــي
دوري أمم أوروبا األسبوع الماضي ،لكن
المنتخب الـيــونــانــي لـيــس مرتبطا بــأي
مباريات أخرى هذا العام .ويتولى شخيب،
العب المنتخب الهولندي السابق ،تدريب
المنتخب اليوناني منذ صيف عام .2019
من جهة أخرى ،أعلن نادي آينتراخت
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أن
الفحوص كشفت إصابة العب خط وسطه
المغربي أيمن برقوق بالفيروس.

جماهير مان يونايتد عند استاد «أولد ترافورد» العام الماضي

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل
االجـتـمــاعــي «تــويـتــر» أن «الــاعــب البالغ
من العمر  22عاما اشتكى صداعا أمس
األول وخضع لفحص كوفيد  19 -كإجراء
احترازي ،وجاءت نتيجة الفحص إيجابية
ويخضع برقوق اآلن للعزل».
وقبل مباراة الفريق أمام اليبزيج مطلع
هــذا االسـبــوع فــي ال ــدوري األلـمــانــي ،كان
فحص الالعب جــاء بنتائج سلبية ،ولم
يـشــارك فــي م ــران األح ــد لـظــروف خاصة.
وأضاف آينتراخت فرانكفورت« :لم يختلط
بالفريق في هذا الوقت ،وبالتالي ليست
ً
هناك خطورة من انتقال العدوى» ،مؤكدا
أن ب ــرق ــوق سـيـغـيــب ع ــن م ـب ــاراة الـفــريــق
المقررة أمــام يونيون برلين يوم السبت
المقبل.
(د ب أ)

غياب زالتان إبراهيموفيتش  ٣أسابيع
أعلن نادي ميالن اإليطالي أمس األول
أن مـهــاجـمــه ونـجـمــه ال ـســويــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش سيغيب عن الفريق 3
أسابيع ،بسبب اإلصابة العضلية التي
تعرض لها في انتصار فريقه األحد على
نابولي ( )3-1ضمن الجولة الثامنة من
«السيري آ».
وأص ـي ــب ص ــاح ــب ال ـ ــ 39ع ــام ــا خــال
مباراة نابولي التي تألق فيها بهدفين،
ليقود فريقه لمواصلة االنفراد بصدارة
ال ــدوري برصيد  20نقطة ،حيث غــادر
الملعب قبل  11دقيقة من النهاية.
وأعلن «الروسونيري» أن األشعة التي
أجراها الالعب أمس األول أثبتت إصابته
في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى ،والتي
سيغيب على اثرها نحو  3أسابيع.
وسيجري النجم السويدي المخضرم

أشـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي غـ ـض ــون  10أي ـ ــام،
لتحديد مــدى تحسن اإلصــابــة .ويقدم
«السلطان» مستوى مميزا للغاية هذا
الموسم مع الفريق اللومباردي ،حيث
استطاع قيادته بأهدافه الـ 10التي يتربع
بها على قمة هدافي «السيري آ» للصدارة
برصيد  20نقطة ،ليبتعد بفارق  4نقاط
ع ــن غــري ـمــه ال ـت ـق ـل ـيــدي وح ــام ــل الـلـقــب،
يوفنتوس ،صاحب المركز الرابع.
ووفـقــا لـمــدة غـيــاب الــاعــب الحالية،
فمن المتوقع غيابه أمــام ليل الفرنسي
وسـلـتـيــك االسـكـتـلـنــدي وس ـبــارتــا بــراغ
التشيكي في ال ــدوري األوروب ــي ،وأمــام
فيورنتينا وسامبدوريا في الدوري ،وقد
يعود إبرا في مباراة بارما في «السيري
آ»  13ديسمبر المقبل.
(إفي)

ً
عودة جزئية للجماهير اإلنكليزية اعتبارا من الشهر المقبل
أع ـط ــى رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جونسون امس االول الضوء األخضر من أجل عودة
جزئية للجماهير إلى المالعب الرياضية المفتوحة
ً
اعتبارا من  2ديسمبر المقبل ،بما في ذلك مباريات
الدوري الممتاز لكرة القدم.
وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين
في المدرجات بأربعة آالف مشجع كحد أقصى أو
 50في المئة من قدرة استيعاب المالعب ،أيهما أقل،
وذلك في المناطق األقل تضررا من تفشي فيروس
كورونا المستجد ،في حين حــدد العدد األقصى
بألفي متفرج أو نصف الملعب (أيهما أ ق ــل) في
المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.
وستبقى المالعب مقفلة أمام الجمهور بالكامل
ً
فــي المناطق المصنفة األكـثــر تـضــررا فــي البالد
حتى إشعار آخر.
ً
وحددت الحكومة أيضا العدد األقصى للجمهور
فــي الـمــا عــب المغلقة ضـمــن المنطقتين األول ــى
والـثــانـيــة بــألــف مـشـجــع ،ويـشـمــل ذل ــك الـمـســارح،
ال ـقــاعــات الـمـخـصـصــة لـلـحـفــات الـمــوسـيـقـيــة أو
مؤتمرات األعمال.
وغاب الجمهور عن مالعب الــدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز مـنــذ م ــارس حـيــن ات ـخــذ ال ـق ــرار بتعليق
الموسم بسبب تفشي الوباء ،قبل أن يستأنف في
يونيو خلف أبواب موصدة.
ويكشف جونسون بالتفاصيل خطته للقيود

التسيو الذي قد تصل عقوبته
لخصم نقاط أو غرامة مالية ،نقل
عنه القول إن المختبر هو المنوط
باإلبالغ عن نتائج االختبارات ،في
الوقت الــذي أكــد فيه المختبر أن
المسؤولية تقع على عاتق النادي.
لكن على أي حال ينبغي تجنب
مثل هذه الخالفات في المستقبل،
حيث تخطط سلطات كــرة القدم
للجوء إلى االختبارات المركزية
ومراقبتها عن كثب بالنسبة لكل

الـفــرق ،بــدال مــن السماح لألندية
باختيار المختبرات بنفسها.
ول ــم تـتــوقــف م ـعــانــاة التسيو
عند هذا الحد ،حيث طالت كورونا
الالعبين لويز فيليبي وسيرجي
ميلينكوفيتش سافيتش ،ا لــذي
يخضع للعزل الطبي في صربيا
منذ االسبوع الماضي ،بعد تبين
إصابته بالعدوى عقب مشاركته
مع منتخب بالده.
(د ب أ)

المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس
كورونا المستجد لتحل محل اإلغالق في انكلترا
اعتبارا من أوائل ديسمبر والتي تستند الى تكثيف
الفحوص.

حزمة البقاء في الشتاء
وفي ظل الصعوبات المالية التي فرضها تفشي
«كــوف ـيــد  »19 -عـلــى األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة ،السيما
في ظل خسارة عائدات تذاكر المباريات بغياب
ال ـج ـم ـهــور ،أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة «ح ــزم ــة ال ـب ـقــاء في
الشتاء» بقيمة  300مليون جنيه استرليني من
القروض والمنح.
وقبل أن تصدر الحكومة الخميس تصنيفها
ً
للمناطق من األقل إلى األكثر تضررا ،كانت معظم
الـبــاد فــي المستوى الـثــانــي ،بما فــي ذلــك لندن،
لكن ثالثة من أكبر أندية ال ــدوري الممتاز ،وهي
ليفربول حامل اللقب ومانشستر يونايتد وجاره
مانشستر سيتي ،متواجدة في المستوى الثالث
ً
األكثر تضررا ،ما يجعلها مهددة بمواصلة اللعب
على أرضها بغياب الجمهور.
وقــالــت الحكومة إنــه فــي األمــاكــن الـتــي ُيسمح
ً
فيها بحضور الجمهور ،سيكون األمر محصورا
بمشجعي ا ل ـفــرق المضيفة لتجنب ا لـسـفــر غير
الضروري في وسائل النقل العام.

زالتان أبراهيموفيتش
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يحل ً ريال مدريد اإلسباني
ضيفا على إنتر ميالن
اإليطالي ،بينما يلعب بايرن
ميونيخ األلماني أمام ضيفه
ريد بول سالزبورغ النمساوي
اليوم ضمن الجولة الرابعة
من منافسات دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

يجدد إنتر ميالن اإليطالي
الـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــد م ـ ـ ــع ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـ ـب ــان ــي ح ـي ــن يـسـتـضـيـفــه
ال ـيــوم فــي الـجــولــة الــرابـعــة من
منافسات المجموعة الثانية من
دوري أبطال أوروبا ،في مباراة
قد تحدد مصير مدربه أنتونيو
كونتي ألن خسارتها قد تعني
انتهاء مشوار الفريق عند هذا
ً
الدور للموسم الثالث تواليا.
وبعدما أنهى موسمه األول
بـ ـقـ ـي ــادة ك ــونـ ـت ــي فـ ــي ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
الــدوري اإليطالي بفارق نقطة
فـ ـق ــط ع ـ ــن ي ــوف ـن ـت ــوس
الـ ـف ــائ ــز بــال ـل ـقــب
للمرة التاسعة

ً
ً
تــوال ـيــا ،ب ــدا إنـتــر مــرشـحــا هــذا
الموسم ليكون الــرقــم الصعب
ً
ً
إن كان محليا أو قاريا.
لكن "نيراتزوري" يجد نفسه
ً
ق ــابـ ـع ــا فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـخــامــس
ً
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا بـ ـ ـف ـ ــارق  5ن ـ ـقـ ــاط عــن
جـ ـ ــاره مـ ـي ــان ال ـم ـت ـص ــدر بـعــد
ً
ثماني مراحل ،ومهددا بتوديع
مسابقة دوري األبطال من دور
الـمـجـمــوعــات لـلـمــوســم الـثــالــث
ً
تواليا بعدما فشل في تحقيق
أي ف ــوز ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـثــاث
األولـ ـ ـ ـ ــى ،آخـ ــرهـ ــا فـ ــي ال ـج ــول ــة
الماضية حين خسر في معقل
ريال مدريد  3-2بهدف متأخر
للبرازيلي رودريغو.
ً
ويحتل إنـتــر حــالـيــا المركز
الرابع واألخير في المجموعة
ال ـثــان ـيــة بـنـقـطـتـيــن فـقــط،
ب ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارق ث ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ع ــن
المتصدر بوروسيا
م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ
األل ـمــانــي واثـنـتـيــن
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــن
شاختار دانيستك
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي وري ـ ــال
مدريد الــذي حقق في
الـجــولــة السابقة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه
األول.

فينيسيوس نجم ريال مدريد

سوبوسالي نجم ريد بول

أتلتيكو يجني ثمار تأقلم فيليكس
"م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ــح أن ج ـ ـ ــواو
ي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــور" ،ه ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــذا وصـ ـ ـ ــف
األرجنتيني دييغو سيميوني
مـ ـش ــوار م ـهــاج ـمــه ال ـبــرت ـغــالــي
الـ ـ ـش ـ ــاب جـ ـ ـ ــواو ف ـي ـل ـي ـك ــس مــع
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،بعد
تسجيله  4أهــداف خالل  5أيام
الشهر الماضي ،مدخال فريقه
ف ـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـ ـل ــى صـ ـ ــدارة
الدوري المحلي.
وب ـع ــد ث ـنــائ ـيــة ح ــاس ـم ــة فــي
مــرمــى س ــال ــزب ــورغ الـنـمـســاوي
( )2-3فــي دوري أبـطــال أوروب ــا
لكرة الـقــدم ،ضــرب مجددا على
أرض أوساسونا بثنائية أخرى
( ،)1-3وكاد يحقق هاتريك لوال
إهداره ركلة جزاء في القائم.
وع ـن ــدم ــا اس ـت ـه ــل فـيـلـيـكــس
مـشــواره مــع "كولتشونيروس"
فــي أغـسـطــس الـمــاضــي ،حصل
على ركلة جزاء بعدما راوغ واذل
دفــاع خيتافي أمــام ابتهاج 68
ألف متفرج ،وأراد تنفيذها لكن

االنكليزي كيران تريبيير أخذها
منه ،ثم أهدرها.
وب ـع ــده ــا ب ـس ـنــة ،ل ــم يصبح
ف ـي ـل ـي ـكــس ف ـق ــط مـ ـس ــدد رك ــات
الـجــزاء في فريق العاصمة ،بل
نجمه األول وقــوتــه الهجومية
الـ ـض ــارب ــة ،ف ــي م ــوس ــم يـبـحــث
المدرب عن التجديد مستهدفا
إح ـ ـ ــراز ل ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي
م ـ ــن ال ـغ ــري ـم ـي ــن ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
وبرشلونة.
وفــي البطولة الـقــاريــة ،يــزور
أت ـل ـت ـي ـكــو الـ ـي ــوم لــوكــومــوت ـيــف
موسكو الــروســي ،حيث يحتل
الـمــركــز الـثــانــي فــي مجموعته
األولى ،بفارق  5نقاط عن بايرن
ميونيخ االلماني حامل اللقب.
وك ــان فيليكس سـجــل بــاكــورة
أه ــداف ــه ف ــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة
خ ـ ــال م ـ ـبـ ــاراة ب ـي ــن ال ـفــري ـق ـيــن
الموسم الماضي.
وأنفق أتلتيكو مبلغا خياليا
بـلــغ  126مـلـيــون ي ــورو لضمه

وتذمر المهاجم األرجنتيني
الوتـ ـ ــارو مــارتـيـنـيــز م ــن وضــع
فــريــق ال ـم ــدرب كــونـتــي بعدما
عوض تخلفه أمام ريال بهدفين
نـظـيـفـيــن وأدرك ال ـت ـعــادل قبل
أن يـتـلـقــى ه ــدف ال ـهــزي ـمــة في
ً
الوقت القاتل من اللقاء ،قائال:
ً
"نحن نلعب جيدا لكننا نرتكب
األخطاء على الدوام".
وش ــاء ت الـصــدف أن يختبر
رج ــال كــونـتــي األح ــد الماضي
مـبــاراة مشابهة للقاء الــذهــاب
ضد بطل المسابقة القارية 13
م ــرة ،وذل ــك بـعــد تخلفهم أمــام
تــوريـنــو بـهــدفـيــن نظيفين في
الـمــرحـلــة الـثــامـنــة مــن ال ــدوري
ال ـم ـح ـل ــي ،ل ـك ـنــه ن ـج ــح بـفـضــل
ثنائية وتمريرتين حاسمتين
من البلجيكي روميلو لوكاكو
فــي الـعــودة وحسم اللقاء ،2-4
ً
م ـح ـق ـقــا فـ ـ ــوزه األول ف ــي آخ ــر
 5م ـب ــاري ــات ع ـلــى الـصـعـيــديــن
المحلي والقاري.
ورغـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــودة والـ ـ ـف ـ ــوز ،أقــر
البلجيكي في تصريح لمنصة
البث التدفقي "دازن"" :بصراحة ،لم
ً
نصل الى مرحلة أن نكون فريقا
ً
كبيرا .ليس من الجيد أن تعاني
بالطريقة التي عانينا بها في
الــدقــائــق الستين األول ـ ــى .لقد
لعبنا بشكل سيئ".
ويأمل إنتر أن يتخلص من
عقدة االنتصارات في المسابقة
القارية ،إذ اكتفى باثنين فقط
في آخر  13مباراة ،لكنه يعول
على سجله الجيد على أرضه
في مواجهة النادي الملكي ،إذ
لــم يسبق أن خسر فــي ميالنو
أم ــام األخـيــر "ف ــاز خمس مــرات
وتعادل مرتين".
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـق ـ ــاء
"ج ــوسـ ـيـ ـب ــي مـ ـي ــاتـ ـس ــا" وه ــو
ف ــي وض ــع ال يـحـســد عـلـيــه من
ن ــاح ـي ــة الـ ـغـ ـي ــاب ــات ،إذ يـفـتـقــد
قائده سيرخيو راموس بسبب

تـ ـع ــرض ــه لـ ـتـ ـم ــزق ف ـ ــي ال ـف ـخ ــذ
خ ــال م ـب ــاراة ال ـ ــدوري السبت
ضد فياريال ( )1-1التي أصيب
ً
فيها أي ـضــا ال ـهــداف الفرنسي
ك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــة ،لـيـنـضـمــا إل ــى
األوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي ف ـي ــدي ــري ـك ــو
فالفيردي.
لكن الـمـبــاراة شـهــدت عــودة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إي ـ ـ ــدن ه ـ ـ ـ ــازار مــن
الحجر الصحي بعد إصابته
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار زم ـي ـل ــه ال ـب ــرازي ـل ــي
كاسيميرو الذي لم يشف بعد.
ويـ ـ ــأمـ ـ ــل م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ
اإلفـ ــادة مــن الـلـعــب عـلــى أرضــه
ً
لـ ـك ــي يـ ـض ــع قـ ــدمـ ــا فـ ــي الـ ـ ــدور
ال ـث ــان ــي م ــن خـ ــال ال ـف ــوز على
شــاخـتــار دانيتسك ال ــذي مني
ف ــي ال ـجــولــة الـســابـقــة بهزيمة
مذلة فــي العاصمة األوكرانية
بـ ـس ــداسـ ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة عـ ـل ــى يــد
الفريق األلماني.

بايرن يواجه ريد بول
وه ـن ــاك ف ــري ــق أل ـم ــان ــي آخــر
سجل ستة أهــداف في الجولة
السابقة خارج ملعبه بشخص
ال ـب ـط ــل الـ ـ ــذي ال ي ـق ـهــر ب ــاي ــرن
م ـيــون ـيــخ ال ـف ــائ ــز ف ــي مـلـعــب
ريـ ـ ــد بـ ـ ــول س ــال ــزب ــورغ
الـنـمـســاوي  ،2-6ما
س ـم ــح لـ ــه بـتـعــزيــز
الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي
م ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ع ـ ـ ــدد
االنتصارات المتتالية
فــي المسابقة بـعــدم رفعه
إلى .14
وس ـي ـض ـمــن ف ــري ــق ال ـم ــدرب
هانزي فليك بطاقته إلــى ثمن
الـنـهــائــي فــي ح ــال ج ــدد الـفــوز
على ضيفه النمساوي ،بغض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ن ـت ـي ـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة
األخ ـ ــرى ب ـيــن أتـلـتـيـكــو مــدريــد
اإلسباني وضيفه لوكوموتيف
الروسي.

من بنفيكا ،وبعد وصوله إلى
مــدريــد قدمه فريقه فــي متحف
برادو وكانت الرسالة واضحة:
أحد أكثر الفنانين موهبة على
وشك إظهارها للعالم.

ليفربول لحسم التأهل
وعـلــى غ ــرار بــايــرن،
سيكون ليفربول
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي
أمـ ـ ـ ــام ف ــرص ــة
جيدة لحسم
ت ــأهـ ـل ــه ح ـيــن
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف
أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اإلي ـط ــال ــي ال ــذي
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

مونشنغالدباخ  -شاختار

beINSPORTS HD2

11:00

بايرن ميونيخ – ريد بول

beINSPORTS HD5

11:00

أتلتيكو مدريد  -لوكوموتيف

beINSPORTS HD3

11:00

إنتر ميالن – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

11:00

مرسيليا  -بورتو

beINSPORTS HD6

11:00

ليفربول  -أتاالنتا

beINSPORTS HD2

11:00

أياكس  -ميتيالند

beINSPORTS HD4

أقـ ـ ـ ــر تـ ـ ــومـ ـ ــاس م ـ ــول ـ ــر ب ـ ــأن ـ ــه صـ ــدم
بالهزيمة التي تعرض لها المنتخب
األل ـ ـمـ ــانـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي أمـ ــام
إسبانيا بسداسية نظيفة فــي دوري
األم ــم األوروبـ ـي ــة ،لـكـنــه ش ــدد عـلــى أن
ت ــرك ـي ــزه م ـن ـصــب ع ـل ــى ف ــري ـق ــه ب ــاي ــرن
ميونيخ من أجل مساعدته في الدفاع
عن لقبيه في الــدوري المحلي ودوري
أبطال أوروب ــا ،رغــم المطالبة بعودته
إلى منتخب بالده.

وأث ـ ـبـ ــت م ــول ــر فـ ــي عـ ـم ــر الـ ـح ــادي ــة
والـثــاثـيــن أنــه مــا زال فــي قمة عطائه
ب ـعــدمــا س ــاه ــم ف ــي قـ ـي ــادة ب ــاي ــرن الــى
ل ـق ـب ــه ال ـ ـثـ ــامـ ــن تـ ــوال ـ ـيـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األ لـمــا نــي بتحقيقه ر قـمــا قياسيا من
حيث التمريرات الحاسمة التي بلغت
 ،21مـشـكــا ب ــذل ــك ال ـم ـمــول الــرئـيـســي
باألهداف للمهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي.
وس ـي ـح ــاول ال ـث ـنــائــي ت ـقــديــم فصل

أولمبياكوس يستضيف سيتي
وفي المجموعة الثالثة ،يحل
ممثل إنكلترا اآلخر مانشستر
ً
سيتي ضيفا على أولمبياكوس
وهــو أم ــام فــرصــة حسم تأهله
ً
أي ـضــا بـمــا أن ــه يـتـصــدر بتسع
نقاط ،وبـفــارق ست عن ضيفه
ً
ال ـيــونــانــي الـ ــذي خ ـســر ذه ــاب ــا
صـ ـ ـف ـ ــر ،3-ف ـي ـم ــا يـ ـح ــل ب ــورت ــو
ً
البرتغالي ضيفا على مرسيليا
الفرنسي األخير (من دون نقاط)
وهــو فــي الـمــركــز الـثــانــي بست
نقاط.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال
يخوض اللقاء بمعنويات
مـ ـ ـه ـ ــزوزة ب ـع ــد خ ـس ــارت ــه
فــي ال ــدوري أمــام مضيفه
توتنهام صفر ،2-ما جعله
يتقهقر في المركز الثالث
ع ـش ــر ب ـ ـفـ ــارق  8نـ ـق ــاط عــن
منافسه اللندني المتصدر.

مولر نجم بايرن ميونيخ

الوتارو نجم إنترميالن

ان ـ ـك ـ ـسـ ــر ح ـ ـلـ ــم الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي
كريستيان إريكسن باالنضمام
إل ــى إن ـت ــر اإلي ـط ــال ــي ب ــاك ــرا ،إذ
طلب صانع األلعاب ترك عمالق
مدينة ميالنو ،بعد عشرة أشهر
فقط على قــدومــه مــن توتنهام
اإلنكليزي.
وصــل الالعب ( 28عاما) في
ي ـن ــاي ــر الـ ـم ــاض ــي ب ـع ـقــد ألربـ ــع
سـنــوات ونصف السنة ،مقابل
 20م ـل ـيــون ي ـ ــورو ( 23مـلـيــون
دوالر) ،الــى جانب  7.5ماليين
يورو كمكافآت.
ل ـك ــن ف ــي س ـن ــة خ ـ َّـي ــم عـلـيـهــا
شبح فيروس كورونا ،لم ينجح
إريكسن في استعادة مستوياته
اللندنية ،حيث سجل  69هدفا
و 89تـمــريــرة حــاسـمــة فــي 305
مباريات ،أو حتى مع منتخب
بالده أخيرا.
َّ
وأقر إريكسن ،الذي خرج من
أولويات مدربه أنتونيو كونتي
ال ــذي يستعد ال ـيــوم الستقبال

تركيز مولر منصب على العمالق البافاري
جــديــد مــن ال ـشــراكــة الــرائ ـعــة بينهما،
حين سيسعى بــايــرن الـيــوم لتحقيق
فوزه الخامس عشر في دوري األبطال
من خالل تجديد الفوز على ضيفه ريد
بول سالزبورغ النمساوي الذي خسر
في الجولة الثالثة الماضية  6-2على
أرض ــه ،مما سيضمن لــرجــال الـمــدرب
هــانــزي فليك بطاقة الـعـبــور الــى ثمن
النهائي قبل جولتين على نهاية دور
المجموعات.

لهزيمة مذلة في أرضه على يد
فريق المدرب األلماني يورغن
كـ ـل ــوب فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـســاب ـقــة
بخماسية نظيفة ،بينها ثالثية
للبرتغالي جوتا.
ويتصدر ليفربول المجموعة
ال ــراب ـع ــة ب ـت ـســع نـ ـق ــاط ،ب ـفــارق
خ ـ ـمـ ــس عـ ـ ــن كـ ـ ــل مـ ـ ــن الـ ـف ــري ــق
اإلي ـطــالــي وأي ــاك ــس الـهــولـنــدي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ب ـ ـ ـ ـ ــدوره
ميدتيالند الدنماركي (من دون
نقاط).
لـ ـك ــن فـ ــريـ ــق ك ـ ـلـ ــوب ي ـعــانــي
م ــن ال ـغ ـي ــاب ــات ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
أجبرته على خوض لقاء األحد
الماضي ضد ليستر
فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز
ب ـغ ـيــاب

 10العبين ،بدون أن يمنعه ذلك
من تحقيق الفوز -3صفر.

إريكسن في المجهول مع «النيراتزوري»
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جواو فيليكس

ويتصدر العمالق البافاري
ت ــرتـ ـي ــب الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى
بتسع نقاط ،بفارق خمس عن
أتلتيكو الثاني ،مقابل نقطتين
لـلــوكــومــوتـيــف الـثــالــث ونقطة
لريد بول.
ويأمل فليك أن يحسم فريقه
ً
لقاء األربعاء باكرا وأال يضطر
لتكرار سيناريو مباراة الذهاب
حيث كان التعادل سيد الموقف
 2-2قبل أن يسجل بايرن أربعة
أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـع ـشــر
ً
األخيرة تقريبا.

رياضة

ريال مدريد اإلسباني في مباراة
بالغة األهمية في دوري أبطال
أوروبا ،بأن "األمور لم تكن كما
حلمت".
وت ــاب ــع ال ــاع ــب ،الـ ــذي حمل
ألـ ـ ـ ـ ــوان ت ــوتـ ـنـ ـه ــام بـ ـي ــن 2013
و" :2020يرغب الناس برؤيتي
ألعب وأنــا أيـضــا ،لكن للمدرب
أفكارا أخرى ،وأنا أحترم ذلك".
لعب الدنماركي سبع مــرات
فقط هــذا الموسم ،بينها أربــع
كأساسي ،لم يمرر فيها تمريرة
حاسمة أو يسجل أي هدف.
ومـ ــن ب ـيــن ال ـم ـش ـكــات الـتــي
اصـ ـط ــدم ب ـه ــا إريـ ـكـ ـس ــن ،ك ـثــرة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات فـ ــي خـ ــط ال ــوس ــط،
حـيــث وص ــل الـتـشـيـلــي أرت ــورو
فـ ـي ــدال ال ـص ـي ــف الـ ـم ــاض ــي مــن
ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،ف ـي ـمــا
ي ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي رادجـ ـ ـ ـ ــا
ن ـ ــايـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــوالن وال ـ ـ ـكـ ـ ــروات ـ ـ ـيـ ـ ــان
مارسيلو بروزوفيتش وإيفان
بيريشيتش مركزه.

إريكسن

وأص ـ ـ َّـر كــون ـتــي ع ـلــى أن ــه لن
ِّ
يغير مركز إريكسن إلــى موقع
أك ـثــر ه ـجــومــا" :إلري ـك ـس ــن دور
مهم وأسـلــوب فــي اللعب ،على
الجهتين اليسرى واليمنى .إذا
دفعت به في العمق أمام الدفاع،
فإنك تخاطر في تشويه طريقة
لعبه .هذا قرار فني".

ريال يسافر بدون بنزيمة

وبـ ــوجـ ــود خ ـم ـســة م ــن زم ــائ ــه فــي
بايرن ضمن التشكيلة التي أذلت أمام
إسبانيا فــي إشبيلية ،أقــر مــولــر بأن
مـشــاهــدة ه ــذه الـهــزيـمــة كــانــت مؤلمة
بــالـنـسـبــة ل ــه ،مــوضـحــا بـعــد الـتـعــادل
السبت في الــدوري أمام فيردر بريمن
"بــالـطـبــع ،أنــت تعاني مــع زمــائــك في
النادي وزمالئك في المنتخب الوطني
مثلما تعاني الجماهير".
وتــابــع "ي ـتــوق مشجعو ك ــرة الـقــدم

األلمانية الــى عــودة األم ــور لما كانت
عليه م ــرة أخ ــرى .فــي الــوقــت الـحــالــي،
ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الـسـلـبـيــة المحيطة
بالموضوع( .االستبعاد عن المنتخب)
هـ ــذا م ــؤل ــم ،ل ـك ــن ت ــرك ـي ــزي األس ــاس ــي
منصب على النادي".

ســافــر فــريــق ري ــال مــدريــد أمــس إلــى ميالنو لمواجهة إنـتــر في
الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا
في وجــود البرازيلي كاسيميرو ،بعد تجاوزه فترة العزل ،وبعد
ثبوت سلبية االختبار األخيرة لكوفيد ،19-لكن في غياب المهاجم
الفرنسي كريم بنزيمة الذي لم يتعاف بعد من حمل عضلي زائد.
واستدعى مدرب الفريق ،زين الدين زيــدان 21 ،العبا لمواجهة
إنتر ميالن اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا.
وضمت القائمة في حراسة المرمى :كورتوا ،لونين وألتوبي؛
في الــدفــاع :كارباخال ،فــاران ،ناتشو ،مارسيو ،ميندي وفيكتور
تشوست؛ في خط الوسط :كروس ،مودريتش ،أوديغارد ،كاسيميرو
وإي ـس ـكــو ،وف ــي ال ـه ـجــوم :هـ ـ ــازارد ،اسـيـنـسـيــو ،ل ــوك ــاس فــاسـكـيــز،
فينيسيوس ،ماريانو ،رودريغو وهوجو دورو.

غوارديوال يسعى إلعادة مانشستر سيتي لمساره الصحيح

غوارديوال

ّ
وق ـ ــع اإلس ـبــانــي
جوزيب غوارديوال
ً
ً
أخ ـيــرا ع ـقــدا طويل
األجــل مــع مانشستر
س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،لكن
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ــه
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ال ـ ــزاخ ـ ــرة ،ق ــد ت ـح ـ ّـدد
النتائج مصير المدرب الكاتالوني
ً
ـدال مــن رغبته فــي خــوض ّ
تحد جديد
بـ
أو الخلود إلى راحة موقتة.
وأظـ ـه ــرت إدارة س ـي ـتــي م ــن جـهـتـهــا مــدى
التزامها بمشروع غوارديوال من خالل تمديد عقده
حتى عام  2023األسبوع الماضي ،بالتالي هناك سبب وجيه
إليمان النادي به.
فغوارديوال وراء اثنين من ثالثة مواسم حقق فيها سيتي
أعلى عدد من النقاط في تاريخ الــدوري اإلنكليزي الممتاز،
إل ــى جــانــب سـتــة أل ـقــاب فــي ال ـمــواســم األرب ـع ــة األولـ ــى لــه في
تدريب الفريق.
لكن السقوط  2-0أمــام توتنهام السبت الـمــاضــي ،والــذي
ً
ترك "سيتيزنز" بعيدا بفارق ثماني نقاط عن صدارة جدول
ّ
الترتيب ،عزز الصعوبات التي بدأت مع منذ انطالقة الموسم
الماضي.
ويقبع رجال غوارديوال في المركز  13في ترتيب الدوري،

مع مباراة مؤجلة .لكن العودة بـ  12نقطة فقط من أول ثماني
مباريات في الموسم هي األدنى منذ موسم  ،2009/2008بعد
أشـهــر مــن فقط مــن االسـتـحــواذ اإلمــاراتــي على الـنــادي وبــدء
ضخ الماليين فيه.
حتى أن في رصيد سيتي اآلن فارق أهداف سلبي ،بعدما
سجل  10أهداف فقط في الدوري ،وهو أدنى معدل له في هذه
المرحلة من الموسم منذ  2007/2006عندما احتل المركز 14
تحت قيادة ستيوارت بيرس وفشل في تسجيل هدف واحد
على أرضه بعد رأس السنة.
ً
ّ
وأقر غوارديوال بذلك قائال" :الحقيقة اننا نعاني لتسجيل
األهداف هذا الموسم .عشرة أهداف في ثماني مباريات ليست
جيدة بما يكفي".

عقدة دوري األبطال

ً
ودائما كانت الطامة الكبرى لغوارديوال مع سيتي ،في دوري
ً
أبطال أوروبا ،إذ لم يكن قادرا في أربعة مواسم حتى على تكرار
أفضل مسيرة للفريق بالوصول إلى نصف نهائي المسابقة
تحت قيادة التشيلي مانويل بيليغريني في .2016/2015
ً
ً
لـكــن الـمــوســم الـحــالــي أوروب ـي ــا يـبــدو ج ـيــدا لسيتي الــذي
ّ
تـمــكــن م ــن تـخـطــي ب ــورت ــو الـبــرتـغــالــي ومــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي
ً
وأولمبياكوس اليوناني ،مسجال ثالثة أهداف في كل مباراة،
ً
محكما سيطرته على المجموعة الثانية.
بــالـتــالــي ،سيضمن ال ـفــوز عـلــى أولـمـبـيــاكــوس فــي مـبــاراة

الذهاب اليوم تأهله إلى دور الستة عشر للموسم الثامن على
التوالي في دوري األبطال.
ً
لكن "سيتيزينز" لم يظهروا كثيرا أنهم تعلموا من أخطائهم
ً
التي كلفتهم م ــرارا اإلقـصــاء في مرحلة خــروج المغلوب من
دوري األبطال بمجرد مواجهة خصم عالي المستوى.

 352مليون دوالر
ودفع النصف األزرق من مدينة مانشستر لتحصين دفاعه
نحو  352مليون دوالر ،الستقدام المدافعين البرتغاليين جواو
كانسيلو وروبن دياش والفرنسي إيمريك البورت وكايل ووكر،
إضافة إلى الحارس البرازيلي إيدرسون .لكن ذلك لم يمنعهم
من السقوط أمــام مكر هــاري كاين وسرعة الكوري الجنوبي
سون هيونغ-مين والهولندي ستيفن بيرخفين.
ً
لكن غوارديوال بقي بعيدا عن أساليبه السابقة مع برشلونة
ً
وبــايــرن ميونيخ نسبيا ،لشعوره بــأن مطالبه الـشــديــدة قد
أجهدت حتى أفضل الفرق.
ومع توقيع تمديد عقده ،فإنه بالتالي سيقضي مواسم عدة
في مانشستر ،بقدر مواسمه في برشلونة وميونيخ مجتمعين.
وعـلــى غير الـعــادة بالنسبة لــواحــد مــن أعـظــم مــدربــي كرة
القدم في العالم ،يجد غوارديوال نفسه في موقع مجهول ،إذ
ثان عظيم في النادي نفسه ،لكن
يتعين عليه إعادة بناء فريق ٍ
اإلشارات المبكرة لم تكن واعدة.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

َ
ْ
أنتو شكو؟!

في الشقا
وفي النعيم

د .ناجي سعود الزيد

على طريقة "كل من طق طبله صرت آنا قبله" ما بقى
ّ
ّ
ّ
ّ
أح ْد يفهم ول ما يفهم بالقانون ،قرا ول ما قرا الدستور إل
ودخل في الموضوع طول وعرض وفوق وتحت!
ً
رجاء.
خففوا علينا شوية
ّ
الل ّي يقول لك :حق دستوري.
واللي يهدد بالطعن بدستورية نتائج االنتخابات.
ّ
واللي يطالب بتحصين االنتخاب بدعوة الجتماع طارئ
لمجلس األمــة للتصويت على قــانــون يسمح أو يمنع...
باجي بس مجلس األمن ما اقترحوا عرض األمر عليه.
ت ـ ـك ـ ـفـ ــون ج ـ ـ ــاوب ـ ـ ــون ـ ـ ــي :ه ـ ـ ــل ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ـ ـ ـصـ ـ ــاب واح ـ ـ ــد
بالـ "كورونا" طالب بإعطائه حق االنتخاب؟!
آن ـ ــا م ــا س ـم ـعــت ع ــن أي م ــري ــض مـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى اإلدالء
ً
ً
بـصــوتــه ،ولـكــن ه ــذه الـضـجــة فتحت م ـجــاال واس ـعــا ألي
مرشح ساقط في االنتخابات للطعن والمطالبة بإعادة
التصويت ،حتى لو كان من المرشحين اللي يدرون إنهم
مــن طـبـقــة "ب ــو صــوت ـيــن" ،يـعـنــي لــو ي ـصــوتــون م ـعــاه كل
مرضى المستشفيات ،وكل نــزالء السجن المركزي ،وكل
الموجودين خارج الكويت ،مو بس ما راح ينجح ،ماراح
يلقى أحد يواسيه لفشله!
ً
تكفون فكونا من الربربة والقرقة وخصصوا جناحا في
أي مستشفى وخلوهم يمارسون حقهم االنتخابي ،والكل
ً
يدري أن االنتخابات أصال بايخة ،ومو ناقصها إال صوت
مريض فيه "كورونا" علشان بياختها تكمل.
يبه مرضى الـ "كــورونــا" ما لهم خلق التصويت ،أنتو
شكو؟!

عقاب الخيانة قيد وقفص بالماء
ً
ً
ً
فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا بعد العثور على رجل مقيدا
ً
ومحبوسا في قفص ،وملقى في مجرى نهر ،في مشهد صادم
ً
عرفته مدينة ماومينغ جنوبي الصين أخيرا.
وكشفت تقارير صحافية صينية نقلها موقع سكاي نيوز،
ً
أم ــس ،أن الــرجــل ضـبــط متلبسا بخيانة زوج ـتــه ،ي ــوم الجمعة
الماضي ،فخضع لعقاب قــاس على طريقة مارسها الصينيون
 قبل قرون  -على المتهمين بالزنا .وقالت الشرطة إن الرجل تمً
انتشاله من النهر قبل أن يموت غرقا .وتظهر لقطات متداولة على
مواقع التواصل في الصين ،مجموعة من الــرجــال تقتحم غرفة
ً
الرجل ،وتلقي القبض عليه بعد ضبطه متلبسا مع امرأة ،تظهر
في جانب من الفيديو ،وبعد ربطه بالحبال ووضعه في قفص،
نقلته المجموعة إلى خارج غرفته ،قبل أن ترميه في نهر قريب.

ترك أميركي بقشيشا يبلغ
 3آالف دوالر م ـق ــا ب ــل ت ـن ــاول
زجاجة جعة واحدة في مطعم
أغـلــق طــواعـيــة بسبب جائحة
كوفيد .19
وذكـ ـ ــر م ــوق ــع سـ ـك ــاي ن ـيــوز
أم ـ ــس أن ال ــرج ــل دخ ـ ــل األح ــد
ال ـم ــاض ــي ،وط ـل ــب ال ـج ـع ــة ،ثم
ط ـلــب ف ــات ــورة ال ـح ـس ــاب الـتــي
وصلت إلى  7.02دوالرات.

كل شي يبيه بحياته في المكان الصحيح
َ
*
مثل الذي ال ِكتب يفتح "كتاب الصحاح"
غ ــري ــب ب ـيــن األوادم ل ــو ل ـســانــه فصيح
الهــو ّ
تعدى الخطا وال رضــى واستراح
يحسد عيون الغباوه في الشعور المريح
َمن بالجهاله ...وعايش حالته بانشراح

عمدة طهران يدعو لعاصمة «بال دخان»!
يستخدم عمدة طـهــران ،بـيــروز حناجي،
دراجته الهوائية كل ثالثاء لبلوغ مقر عمله،
في محاولة إلعطاء دفع لمسعاه الهادف إلى
جـعــل الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة صــديـقــة لوسيلة
الـنـقــل ه ــذه ،وه ــي مـهـمــة شــائـكــة فــي مدينة
تعرف بطرقها المنحدرة ،وزحمة السير فيها،
وتلوث هوائها.
أسفل سلسلة جبال ألبرز ،يستخدم سكان
ط ـه ــران ،ال ــذي ــن ي ـت ـجــاوز ع ــدده ــم  8ماليين
ن ـس ـمــة ،م ـئــات آالف ال ـس ـي ــارات وال ـحــافــات
ً
والــدراجــات النارية للتنقل يوميا ،في بيئة
تنقصها بنية تحتية مالئمة لوسائل نقل
غير تقليدية.
لكن حناجي أطلق بعيد توليه مهامه في
أواخ ــر  ،2018مـبــادرة "ثــاثــاء بــا سـيــارات"،
َ
ودع ـ َـم م ـبــادرة لتأجير ال ــدراج ــات الهوائية
ً
من منصات مخصصة لذلك في طهران ،آمال
بذلك في تغيير واقع االزدحــام والتلوث في
العاصمة.
ويـسـعــى حـنــاجــي ،ذو ال ـبــاع الـطــويــل في
ال ـع ـمــل ال ـع ــام واآلتـ ـ ــي م ــن خـلـفـيــة الـتـنـظـيــم
المدني ،إلى تعزيز ثقافة ركوب الدراجة.
ً
ً
ويقول "رسمنا اتجاها جديدا ( .)...ال نقول

إن هذا حل ،لكنه (خطوة) على المدى القصير،
متاحة ،زهيدة الثمن ،ومنتجة".
وت ـقــوم ال ـم ـبــادرة عـلــى اسـتـخــدام العمدة
وم ـعــاون ـيــه دراج ــات ـه ــم لـلـحـضــور إل ــى مقر
عملهم ومغادرته.
ويضع المسؤول ما يقوم به ضمن خيارات
ً
"للحد نسبيا من االزدحام والتلوث".
ويـشــدد على أن السلطات تـقــوم "بــزيــادة

عدد المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية
لجعل استخدامها أسهل".
وتعرف شوارع طهران بازدحاماتها ،التي
ً
غالبا ما يظللها ضباب دخاني ِّ
ملوث.
ً
ويشير عمدة المدينة إلى أن أسبابا كهذه
وغيرها دفعت بالبلدية لدعم خدمة "بيدود"
(بال دخان بالفارسية) الستئجار الدراجات
(أ ف ب)
			
الهوائية.

وتابع" :ركضت خلفه ،لكنه
ق ـ ــال لـ ــي إن ـ ــه ال ي ــوج ــد خ ـطــأ،
ن ــراك ــم ع ـنــدمــا تـ ـع ــاودون فتح
ال ـم ـط ـع ــم" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه لــن
ينشر اسم الزبون ،ألنه يعتقد
أن الرجل ال يريد ذلك ،وأضاف
أن ــه ومــوظـفـيــه "مـمـتـنــون بكل
تــوا ضــع لـهــذه اللفتة اللطيفة
والرائعة".

وسموه ّ
هايم بوادي الشقا ّ
(صياد ريح)
ّ
ّ
ّ
ه ــا ...ط ــاح وإل تـعــثــر؟ مــا تـعــثــر وط ــاح!
والهقوه إن النهايه في زمانه الشحيح:
ْ
منبوذ بين القبايل مــنـ ِـتــرك فــي الـمــراح

«معجزة صغيرة» بحديقة واشنطن

أوقفت ُّ
السلطات السلوفينية،
ً
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــواط ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ال ـس ــاب ـع ــة
والستين من عمره ،إلخفائه جثة
ً
ً
والدته أعواما ،مدعيا أنها ال تزال
على قيد الحياة ،بهدف االستمرار
في تقاضي معاشها التقاعدي.
ويقف أقارب لهذه المرأة التي
كانت لتبلغ السابعة والتسعين
لــو كــانــت على قيد الـحـيــاة ،وراء
ت ـن ـب ـي ــه ال ـم ـح ـق ـق ـي ــن إلـ ـ ــى األمـ ـ ــر،

«الغارديان» :مطربة سجلت  53.9درجة مئوية

مــؤكــديــن أن رؤيـتـهــا أو زيارتها
ك ــان ـت ــا م ـت ـعــذرت ـيــن ع ـل ـي ـهــم رغ ــم
طلباتهم المتكررة.
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
الشرطة ،توماز تومازيفيتش ،في
تصريح للتلفزيون الرسمي ،إن
"الشرطة عثرت على جثة المرأة
داخ ــل شـقــة فــي لـيــوبـلـيــانــا" ،وإن
"وفاتها حصلت وفق ما يبدو قبل
(أ ف ب)
سنوات عدة".

َ
ُ
أطـ ِـلــق اســم شــاو تشي جــي أو "المعجزة الصغيرة" على
ُ
صـغـيــر ب ــان ــدا و ِل ـ ــد خ ــال ال ـص ـيــف ف ــي حــدي ـقــة ال ـح ـيــوانــات
بواشنطن ،بنتيجة تصويت شعبي وصف المشاركون فيه
هذه الوالدة بأنها رسالة فرح وأمل في خضم جائحة كوفيد
.19
واعـتـبــرت حديقة الـحـيــوانــات ،عبر موقعها اإللـكـتــرونــي ،أمس
األول ،أن "الباندا رمز دولي لألمل وللحيوانات البرية المهددة
باالنقراض ،وأوجدت والدة شاو تشي جي لحظة من الفرح للعالم
في ظل كوفيد ."19
وشارك نحو  135ألف شخص في التصويت عبر اإلنترنت،
م ــن  16إل ــى  20الـ ـج ــاري ،الخ ـت ـيــار واحـ ــد م ــن أرب ـع ــة أسـمــاء
ً
اقترحتها الحديقة ،التي أغلقت مـجــددا أمــس األول ،بسبب
تجدد تفشي فيروس كورونا.
ونقل بيان أصدرته الحديقة عن مسؤولين فيها وصفهم
االسم الذي اختاره الجمهور بأنه "مثالي" للصغير .وجرى
تلقيح مي شانغ ( 22عاما) اصطناعيا في  22مارس الماضي،
بالسائل المنوي المجمد لتيان تيان ،وهو حيوان باندا عمالق
آخر في الحديقة بلغ عامه الـ.23
(أ ف ب)

وفيات
خديجة محمد حسن التجلي

ً
 58عاما ،شيعت ،ت65050574 :

مريم محمد إسحق الهاجري

أرملة جاسم محمد مبارك الساير
ً
 74عاما ،شيعت ،ت66451117 :

حسين أحمد حسن الحداد

في  21يوليو  ،2016وصلت درجة الحرارة
في مطربة ،شمال غــرب الكويت ،إلــى 53.9
درجـ ــة مـئــويــة ( 129ف ـهــرن ـهــايــت) .ف ــي ذلــك
الوقت ،كانت هذه ثالث أعلى قراءة مسجلة
بشكل موثوق على كوكب األرض ،واألكثر
سخونة على اإلطالق في آسيا كلها.
ولوضع هذا في المنظور الصحيح ،فإن
هذا ّ
يعد أعلى  15درجة من الرقم القياسي
ال ـم ـس ـجــل ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ـعــد 3
سـنــوات ،وكــان  38.7درج ــة .أمــا الشتاء في
الكويت فهو بارد بشكل عجيب.
ً
ووف ـق ــا لـ ـ "الـ ـغ ــاردي ــان" ،قــد ت ـكــون درجــة
الحرارة الحارقة في الكويت غير عادية ،لكن
هذه الدولة الغنية بالنفط في الجزء العلوي
من الخليج اعتادت الصيف الشديد الحرارة،
ح ـي ــث ت ـص ــل درج ــاتـ ـه ــا فـ ــي ش ـه ــر يــول ـيــو
بانتظام إلى أكثر من  40درجة مئوية ،لذلك
يبقى معظم الناس داخل المباني المكيفة
خالل منتصف النهار؛ على الرغم من أن هذه
الرفاهية ليست متاحة للعديد من العمال
المهاجرين.
قد يكون هــذا الرقم القياسي في يوليو
 2016أك ـثــر أهـمـيــة ،وق ــد ت ـكــون االدع ـ ــاءات
بـ ــارت ـ ـفـ ــاع درجـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرارة ف ـ ــي ت ــون ــس
وكاليفورنيا غير موثوقة؛ لذلك قد تتصدر
الكويت القائمة  -وهو موقف ،وسط حالة
ُ
الطوارئ المناخية العالمية  -لن تحسد عليه
سوى دول قليلة.

ً
 70عاما ،شيع ،ت66800013 :

ساره دوان سند البذالي

ً
 65عاما ،شيعت ،ت60606914 :

هيا وليد عيسى القعود

ً
 13عاما ،شيعت ،ت97880374 :

مناة عبدالله سعود المخيزيم

زوجة عبدالرحمن عبدالكريم الفريح
ً
 57عاما ،شيعت ،ت99634906 ،99384203 ،99070663 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

بين الخطا والخطايا والهجا والمديح
ّ
ايشوف في شي غلط ،لكنه ما له جناح

* معجم مختار الصحاح

ً
حرارة ...واألمر يزداد سوءاً
الكويت من أكثر دول العالم

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

العقل يشقى "...وغيره في الجهل مستريح
"ذو
ِ
َ
ِچــن الجهاله ِنعم ،والعقل طعن الرماح

الحساب  7دوالرات والبقشيش  !3000أخفى جثة أمه سنوات ليتسلم راتبها
وقال مالك مطعم نايتتاون،
بريندان رينغ ،على "فيسبوك"،
إن الـ ــرجـ ــل ت ـم ـن ــى لـ ــه ال ـخ ـي ــر،
و طـلــب منه تقاسم البقشيش
مــع الموظفين األرب ـعــة ،الذين
كانوا يعملون في خدمة الغداء،
مضيفا أنه عندما خرج الرجل،
ن ـظــر إل ــى الـبـقـشـيــش" ،وأدرك
أنه ترك مبلغا ضخما يبلغ 3
آالف دوالر".

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:56

العظمى 23

الشروق

06:20

الصغرى 12

الظهر

11:35

ً
أعلى مد  07:59صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:31

 09:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:50

ً
أدنى جزر  02:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 02:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

