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جنيفر غارنر وبن أفليك
متفاهمان بعد الطالق ص 15

العائدين
أول
والفلبين
الهند
عمالة
ً

الفوزان 58 :بناية للحجر المؤسسي ...و 600عامل يعودون يوميا
يوسف العبدالله

في خطوة على طريق عودة الوافدين مباشرة إلى الكويت
دون الحاجة إلى دولة «ترانزيت» ،أعلنت اإلدارة العامة للطيران
ً
المدني ،أمــس ،خطة عــودة العمالة المنزلية من الخارج بدء ا
مــن االثـنـيــن المقبل بـنـظــام الـحـجــر اإلل ــزام ــي أسـبــوعـيــن وفــق
االشتراطات الصحية.
وقال المدير العام لـ «الطيران المدني» يوسف الفوزان ،في
مؤتمر صحافي أمــس ،إن الخطة مقسمة لمرحلتين :األولــى

«المحاسبة» :الرقابة ً المسبقة حققت
 57مليون دينار وفرا

ً
تشمل الهند والفلبين ،واألخرى تتضمن باقي الدول ،الفتا إلى
توفير  58بناية سكنية مزودة بجميع الخدمات العامة بشأن
الحجر الصحي ،جزء منها للرجال واآلخر للسيدات.
وأكد الفوزان أن «نجاح تلك الخطة كمرحلة أولية سينقلنا
إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص».
وأوضح أن مدة خطة قدوم المقيمين وفق «مادة  »20أربعة

٠٤

نصرالله ينتقل إلى إيران
●

القدس  -ةديرجلا

•

كشف مصدر مطلع ،لـ «الجريدة»،
أن األمـيــن الـعــام ل ـ «حــزب الـلــه» حسن
نصرالله بصدد االنتقال إلــى إيــران،
وربما يكون انتقل بالفعل إليها بعد
اغتيال العالم النووي اإليراني محسن

فـ ـخ ــري زاده ،م ــدي ــر مـ ـش ــروع إي ـ ــران
النووي العسكري.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر إن أ ج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
استخبارات مختلفة تعمل في لبنان
وال ـ ـجـ ــوار رص ـ ــدت اتـ ـص ــاالت مكثفة
م ـش ـف ــرة بـ ـه ــذا الـ ـص ــدد خ ـ ــال األي ـ ــام
األخيرة بين «الحرس الثوري» اإليراني

04

«السكنية» تتسلم مشروع
من «باع بيته» شرق تيماء

08

ّ
 10أشهر على توقف الدراسة
و«التربية» تفتقد خطط العودة

• بعد تقرير ةديرجلا .عن إحباط مخطط الغتياله عشية مقتل زاده
• رصد اتصاالت مكثفة بين «الحرس الثوري» و«حزب الله»
• طهران وحلفاؤها يستعدون لمواجهة مع إسرائيل بسورية
وأمن «حزب الله» ،حيث من المقرر أن
يمكث أمينه العام في طهران فترة
غير محددة ،وربما يعود إلى لبنان
بعد انتهاء التوتر واألزمة الحالية،
عشية تنصيب ا لــر ئـيــس األميركي
المنتخب جو بايدن.
ـرات
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن تـ ـق ــدي ـ
02

ً
أشهر ،الفتا إلى أن عدد العمالة المنزلية المتوقع عودتها نحو
ً
 80ألف شخص ،بواقع  600عامل يوميا.
بدوره ،أعلن نائب المدير العام لشؤون المطار باإلنابة صالح
الـفــداغــي أن الـتـفــاوض ال ــذي تــم مــع شــركــة «ن ــاس» تــوصــل إلى
ً
تخفيض كلفة العودة من  550دينارا إلى  270للعامل الواحد.

محليات

محليات

٠٨
٠٣

« »PCRللعاملين في االنتخابات
و 5آالف موظف لتغطيتها

«األرصاد» :ذروة
األمطار غدًا والجمعة

• وصول الفريق الدولي المشارك في مراقبتها
• بوزبر :الشفافية تعزز ثقة الناخب باالستحقاق

دوليات

ض ـ ـمـ ــن اح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرازات ت ــأمـ ـي ــن
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ،ال ــذي
يجرى السبت المقبل ،في ضوء
«كورونا» ،اشترطت وزارة الصحة
إخ ـض ــاع الـعــامـلـيــن الـمـشــاركـيــن
فـ ـي ــه ،مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـن ـفــع
الـعــام ،لفحص ال ـ « ،»PCRللتأكد
من خلوهم من الفيروس ،ألنهم
سيخالطون جـمــوع المواطنين
داخل اللجان االنتخابية.

وذكرت مصادر مطلعة أن أي
نتيجة إيجابية للفحص ستمنع
الموظف المصاب من المشاركة،
ً
ً
ح ـك ــوم ـي ــا ك ـ ــان أو م ـت ـط ــوع ــا أو
ً
مـنـتـسـبــا إل ــى جـمـعـيــة ن ـفــع عــام
ً
أو مشاركا من القطاع الخاص،
كاشفة أن «الصحة» جهزت مراكز
متخصصة لفحص العاملين ،كل
على حسب جهة عمله ،على أن
يبدأ الفحص اليوم على فترتين،
صباحية ومسائية.
02

١٩
ماذا سيفعل بايدن
بسجل االتصاالت
السرية لترامب؟

ةديرجلا

•
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األمير استقبل المحمد وهنأ اإلمارات بالعيد الوطني

«حققت إنجازات حضارية وتنموية بارزة عززت مكانتها الرفيعة»
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
في مجال آخر ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ــى
رئـيــس دول ــة اإلمـ ــارات العربية

ولي العهد يستقبل المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

ال ـم ـت ـح ــدة ال ـش ـي ــخ خ ـل ـي ـفــة بــن
زايد بن سلطان آل نهيانّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـتــاس ـعــة
واألربعين للعيد الوطني لدولة
ً
اإلمـ ـ ــارات ،مـنـتـهــزا س ـمــوه هــذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة لـ ــاشـ ــادة ب ــرس ــوخ
أواص ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات األخـ ــويـ ــة
ال ــوطـ ـي ــدة والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـتــي
تربط دولتي الكويت واإلمارات،
وباإلنجازات الحضارية البارزة
ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
م ـس ــاره ــا ال ـت ـن ـم ــوي ال ـط ـم ــوح،
وأس ـه ـمــت ف ــي ت ـعــزيــز الـمـكــانــة
الرفيعة للبلد الشقيق ،متمنيا

للشيخ خليفة مــو فــور الصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ولـ ــدولـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
وش ـع ـب ـهــا ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــادة
الحكيمة.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

الصالح والحجرف يبحثان تنسيق
التعاون األمني الخليجي

سفارتنا بتركيا تدعو رعاياها الناصر يتسلم أوراق اعتماد سفيرين
لاللتزام بالتدابير الصحية

دعــت سفارة الكويت لدى
تركيا المواطنين الكويتيين
ال ـمــوجــوديــن عـلــى األراض ــي
التركية إلى االلتزام بالتدابير
االحـ ـت ــرازي ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
أعلنتها ُّ
السلطات الصحية،
ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كورونا.
وط ــالـ ـب ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ،فــي
بيان لها ،الرعايا الكويتيين
بااللتزام بفترة حظر التجول
فــي نهاية األسـبــوع الجاري
م ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـس ــاء
الجمعة (بالتوقيت المحلي)
حتى الخامسة صباحا من
يوم االثنين المقبل.
وأضـ ــافـ ــت أن اإلجـ ـ ـ ــراء ات

ً
الصالح مستقبال الحجرف أمس
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،أنس الصالح،
في مكتبه بمقر الوزارة ،أمس ،األمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وأشاد الصالح بالدور الذي تبذله األمانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك،
خصوصا في المجال األمـنــي ،ومتابعة تنفيذ ق ــرارات قــادة دول
مجلس التعاون.
وتم خالل اللقاء استعراض الجهود المبذولة ،لتوطيد أواصر
التنسيق والتكامل بين كل دول المجلس ،خصوصا في المجاالت
ً
األمنية ،وتطوير العمل الخليجي المشترك ،وفقا لتوجيهات قادة
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشــاد الحجرف بالجهود التي تقوم بها «الداخلية» للحفاظ
ً
على األمــن واالسـتـقــرار في كل ربــوع الكويت ،معربا عن تقديره
لما أبداه وزير الداخلية من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون
والتنسيق األمني الخليجي.

الجديدة شملت أيضا حظر
ت ـجــول خ ــال أيـ ــام األس ـبــوع
ال ـم ـق ـب ــل مـ ــن االثـ ـنـ ـي ــن حـتــى
الجمعة مــن التاسعة مساء
(بــال ـتــوق ـيــت ال ـم ـح ـلــي) حتى
الخامسة صباحا.
ك ـم ــا ت ـض ـم ـنــت ال ـت ــداب ـي ــر
االح ـتــرازيــة الـطـلــب مــن زوار
م ــراك ــز ال ـت ـســوق إظ ـه ــار رمــز
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـت ــر كـ ـي ــة
الـخــاص بمكافحة الجائحة
(هيس كودو).

استقبل وزيــر الخارجية وزير
اإلعــام بالوكالة ،الشيخ الدكتور
أحـ ـم ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية الدكتور نايف الحجرف.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء اسـتـعــراض
م ـج ـمــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات ال ـق ــادم ــة
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،ومناقشة كل الموضوعات
المتصلة بآخر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والــدولـيــة،
والتطورات التي تشهدها المنطقة.
من جانب آخــر ،تسلم الناصر
نسخة مــن أوراق اعـتـمــاد سفير
ال ـف ـل ـب ـي ــن لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت مـحـمــد
نــورالــديــن لــوم ـنــدوت ،كـمــا تسلم
نسخة مــن أوراق اعـتـمــاد سفير
مالطا ريموند سارسيرو ،وذلك
خــال استقبالهما ،على التوالي
أم ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ــوان ع ـ ـ ــام وزارة
الخارجية.

الناصر يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفلبين أمس
وت ـ ـم ـ ـن ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــاج ـ ـيـ ــة
للسفيرين الـجــديــد الـتــوفـيــق في
مهام عملهما ،وللعالقات الثنائية
الوثيقة التي تجمع بين الكويت
والـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـق ــدم
واالزدهار.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ي ــن ن ــائ ــب وزي ــر

الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضاري العجران،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مـكـتــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة السفير
صالح اللوغاني ،وعــدد من كبار
مسؤولي وزارة الخارجية.

ً
السفارة المصرية تقيم معرضا عن «أمير اإلنسانية»
●

ربيع كالس

ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة نـ ـخـ ـب ــة م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
ال ـم ـصــري ـيــن ،تـقـيــم ال ـس ـف ــارة الـمـصــريــة
ومكتب الـعــاقــات الثقافية فــي الكويت
ً
معرضا جماعيا افتراضيا يضم لوحات

فنية مختلفة عن األمير الراحل الشيخ
ّ
تتحدث
صباح األحمد (أمير اإلنسانية)،
عن عطائه الخالد ومبادراته اإلنسانية
وجهوده السياسية التي لطالما ساهمت
في تحقيق السالم واالستقرار في العالم.
وسبق أن شارك مجموعة من الفنانين

ال ـم ـصــري ـيــن ب ـم ـعــرض م ـمــاثــل ب ـع ـنــوان
ً
«وداعا أمير اإلنسانية» ،حيث تم تقديمه
من خالل التعاون مع «المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب» بالكويت في
 11نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي .وأك ــدت الـسـفــارة
الـمـصــريــة ،فــي ب ـيــان ،أن «ه ــذه األع ـمــال

الفنية تأتي في إطــار العالقات الوثيقة
ً
ً
بين البلدين حكومة وشعبا وتعبيرا عن
اإلخوة الصادقة بينهما ،والتي تتجلى
في المجاالت كافة ،والسيما في المجال
الثقافي».

الجاسم :نواجه تحديات ...ومستمرون المنفوحي :هيكل تنظيمي جديد للبلدية
• «النظافة» في قطاع مستقل وفرق الطوارئ ًضمن «المراقبة»
في إنجاز المشاريع التنموية
افتتح مبنى بلدية حولي الجديد وأكد أنه نقلة نوعية
ق ــال وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
البلدية م .وليد الجاسم ،إن
مبنى بـلــد يــة حــو لــي الجديد
من المشاريع الحيوية التي
سيكون لها أ ثــر إيجابي في
االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى إنـ ـج ــاز
المعامالت للمواطن والمقيم،
وتـ ـط ــوي ــر خـ ــدمـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
لتوفير الوقت والجهد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ ـ ــ"ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا" ،خـ ــال
اف ـت ـتــاح مـبـنــى بـلــديــة حــولــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،أن
المساحة اإلجمالية للمبنى
ت ـق ــدر ب ـ ــ 10آالف م ـتــر مــربــع،
ويتكون من  9أدوار ،ضمنها
الـ ـ ــدور األرضـ ـ ــي وال ـ ـسـ ــرداب،
إضــافــة إلــى  7أدوار متعددة

«التمييز» تفصل
اليوم في ترشح
الداهوم
فـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رفـ ـ ـض ـ ــت
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز أم ــس
طلب رد الهيئة القضائية
ال ـتــي تـنـظــر طـعــن وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ض ـ ــد ت ــرش ــح
بــدر الــداهــوم فــي الــدائــرة
الخامسة ،قررت المحكمة
ح ـج ــز ال ـط ـع ــن م ــع بـقـيــة
ط ـ ـ ـعـ ـ ــون ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن،
إلصـ ــدار أح ـكــام بشأنها
اليوم.
ورغـ ـ ـ ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــان دفـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـ ــداه ـ ـ ـ ــوم ق ـ ـ ـ ـ ــرار رفـ ــض
طلب ال ــرد ،فإنهم قدموا
ً
ً
طلبا ثــا نـيــا ضــد الهيئة
القضائية وطلبوا وقف
طعن الحكم ضــد شطب
الداهوم إلى حين الفصل
ف ــي ط ـل ــب ال ـ ـ ــرد ،غ ـي ــر أن
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـنـظــر
الموضوع حددت جلسة
الـ ـي ــوم إلص ـ ـ ــدار حـكـمـهــا
فــي الطلب ،والفصل في
ترشح المذكور.

مـخـصـصــة لـجـمـيــع اإلدارات
التابعة لبلدية حولي ،وتقدم
كــل الـخــدمــات الـتــي يستطيع
المواطن والمقيم من خاللها
إنجاز معامالته بكل سهولة
ويسر.

نقلة نوعية
وذ ك ــر ا لـجــا ســم أن المبنى
الـ ـج ــدي ــد م ـج ـهــز ب ــال ــوس ــائ ــل
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة ،وي ـف ـتــح
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــد ج ــدي ــد
إلن ـ ـجـ ــاح األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـنــوطــة
بالبلدية ،و تـقــد يــم خدماتها
ً
ال ـك ـت ــرون ـي ــا ،ب ـه ــدف تـسـهـيــل
إن ـ ـجـ ــاز الـ ـمـ ـع ــام ــات ب ــأس ــرع
وق ـ ـ ــت ،مـ ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

ســا مــة اإل ج ـ ـ ــراء ات لتحقيق
نـقـلــة نــوع ـيــة رائ ـ ــدة ف ــي أداء
الـبـلــديــة ،الـتــي الت ــزال تــواجــه
الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
وال ـص ـعــاب م ــن أج ــل تحقيق
المزيد من اإلنجازات.
وأكد حرصه على استكمال
مـ ـسـ ـي ــرة إن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـش ــاري ــع
ال ـت ـن ـم ــوي ــة والـ ـخ ــدمـ ـي ــة ،مــن
بينها مبنى بلدية األحمدي،
وت ـط ــوي ــر واجـ ـه ــة ال ـجـ ـه ــراء،
وت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ف ــي
ً
أ سـ ــواق ا ل ـم ـبــار ك ـيــة ،تحقيقا
لتطلعات المواطنين بالمزيد
مـ ـ ــن األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة،
وخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـل ــى
مختلف المستويات.

وليد الجاسم

• فريق إلنجاز رخص التشوينات وتحويلها آليا لمنع التالعب
●

محمد الجاسم

كـشــف الـمــديــر ال ـعــام لبلدية
الكويت ،م .أحمد المنفوحي ،أن
البلدية تعمل على إعداد هيكل
تنظيمي جديد لها ،حيث سيتم
وضع إدارات النظافة في قطاع
م ـس ـت ـقــل ،مـبـيـنــا أن م ــن ضمن
التعديالت الجديدة على الهيكل
سيتم إدخــال فرق الطوارئ من
ضـمــن قـطــاع الـمــراقـبــة التابعة
للمحافظات ،حيث نجحت في
كـثـيــر م ــن ال ـم ـهــام ال ـتــي أوكـلــت
إلـ ـيـ ـه ــا ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن لـ ـه ــا وح ـ ــدة
تنظمها في الهياكل السابقة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــوحـ ــي ،ف ــي
تصريح أمــس ،إلى وجــود بطء
ً
بــال ـن ـظــام اآللـ ــي حــال ـيــا نتيجة
للصيانة للعمل بإدخال خوادم

جديدة لتطوير شبكة النظام،
موضحا أنه منذ بداية التطبيق
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ت ـع ـم ــل ال ـب ـل ــدي ــة
ف ــي خـ ــادم واحـ ــد رئ ـي ـســي ،مما
يعني أن أي ضغط على النظام
سـيـسـبــب خ ـلــا أو ب ـط ـئــا ،مما
ي ـس ـت ــوج ــب تـ ـط ــوي ــره ب ــإدخ ــال
خـ ــوادم ج ــدي ــدة لـســرعــة إنـجــاز
المعاملة وضمان عدم تعطلها.

التشوينات
وفيما يتعلق بالتشوينات،
ذكـ ـ ــر ال ـم ـن ـف ــوح ــي أن ال ـب ـلــديــة
شكلت فريقا إلنجاز عدد كبير
من معامالت التشوين ،وسيتم
إدخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ح ـتــى
تصدر رخصة التشوين بشكل
إل ـك ـتــرونــي وال يـمـكــن الـتــاعــب

ً
بـهــا ،مــوضـحــا أن كــل محافظة
ستختص بإصدار تشويناتها
الـتــابـعــة لـهــا بـعــد االن ـت ـهــاء من
المعامالت الموجود في اإلدارات
ً
المركزية واعتمادها آليا.
ولفت إلى أن البلدية نجحت
ح ـس ــب الـ ـمـ ـه ــام ال ـم ـن ــاط ــة لـهــا
ضمن لجنة الــوزاريــة لتطبيق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة بنسبة
الـتــزام بلغت  90بالمئة ،وذلــك
من خالل تقرير الفريق المشكل
مــن وزارة الصحة لتقييم أداء
ً
البلدية ،متابعا أن ذلك انعكس
على تقليل أعداد اإلصابات.
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بـضــوابــط
الكشتات ،فقال المنفوحي إنها
مسموحة وغير محددة األماكن،
ألنها لفترة قصيرة ،مع الحرص
على استخدام حاوية شخصية.

أحمد المنفوحي

«فروانية البلدي» تؤجل جسر مشاة لـ «التطبيقي»
نصراهلل ينتقل إلى إيران

جانب من اجتماع لجنة الفروانية

●

محمد الجاسم

أجلت لجنة الفروانية ،في المجلس البلدي،
اقـتــراح إنـشــاء جسر مشاة أمــام مبنى الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة
العارضية إلى حين دعوة الهيئة العامة للزراعة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة م ـح ـمــد ال ــرق ـي ــب ،في
تصريح عقب االجتماع ،إن «اللجنة وافقت على
طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص
وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء
رئيسية بمنطقة ا لــر قـعــي ،كما تمت الموافقة
عـ ـل ــى ت ـخ ـص ـي ــص وت ـث ـب ـي ــت وت ـس ـل ـي ــم م ــوق ــع

إلن ـش ــاء مـحـطــة تـحــويــل ك ـهــربــاء رئـيـسـيــة في
منطقة جـنــوب الـعــارضـيــة ،مــع الـمــوافـقــة على
تخصيص مــوقــع إلن ـشــاء مـحـطــة تـحــويــل في
منطقة األندلس».
وأشــار إلــى أن اللجنة أجلت الطلب المقدم
من بعض سكان خيطان قطعة « »10إلى حين
حضور مقدمي الطلب ومختار المنطقة ،كما
أجلت الطلب المقدم بشأن تحويل قطعة « »5في
خيطان إلى استثماري ،وتأجيل الكتاب المقدم
بشأن إنشاء شارع خدمات في منطقة صباح
الناصر قطعة « »5بجانب الجهة الغربية حتى
مواقف صالة سهو المطيري.

ً
طهران و«حزب الله» تفيد بأن نصرالله سيكون أكثر أمنا في إيران،
رغم االختراق األمني الكبير ،الذي جرى باغتيال فخري زاده ،في وقت
كانت أجهزة االستخبارات اإليرانية على درجــة عالية من التأهب،
بسبب احتمال تعرض البالد أو منشآتها النووية لضربة عسكرية
أميركية أو إسرائيلية ،قبل مـغــادرة الرئيس دونــالــد تــرامــب البيت
األبيض في  20يناير.
ً
وفي  26نوفمبر نشرت «الجريدة» تقريرا نقلته عن مصدر مقرب من
قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري ،اللواء إسماعيل قآني،
ّ
أشار فيه إلى أن «حزب الله» اللبناني تمكن ،األسبوع الماضي ،من
كشف عملية واسعة ،كانت إسرائيل قد جهزتها الغتيال أمينه العام
وعدد كبير من زعماء الفصائل الموالية إليران ،في سورية والعراق
وفلسطين.
وقال المصدر ،لـ«الجريدة» ،إن نصرالله أبلغ قآني هذه المعلومات،
خالل لقائهما في بيروت منتصف نوفمبر الماضي ،كما أطلعه على
تقديرات الحزب بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد
يلجأ إلى ما يسميه «الخطة ب» ،التي تنص على أن تقوم إسرائيل
بشن ضربة ضد المنشآت النووية والصاروخية اإليرانية ومقرات
حلفاء إيران بالمنطقة ،قبل مغادرة ترامب البيت األبيض ،إذا حالت
التعقيدات السياسية والعسكرية دون أن تقوم بها واشنطن.
وأكــدت صحيفة «لوريان لوجور اللبنانية» ،الناطقة بالفرنسية،
أمس ،أن قائد «فيلق القدس» زار بالفعل لبنان ودعا «حزب الله» إلى
ً
عدم التصعيد ،وهو ما يعد تأكيدا لما نشرته «الجريدة» منتصف
الشهر الماضي عن جولة قآني التي شملت العراق وسورية ولبنان.
من ناحية أخرى ،أشار المصدر ذاته إلى أن الحزب يقوم في األيام
ً
األخـيــرة بــإجــراء ات أمنية غير مسبوقة ،خصوصا بعد الكشف عن
تصفية قيادي «القاعدة» في طهران أبومحمد المصري ،والعالم فخري
زاده قرب طهران.

وتفيد المعلومات بأن «حزب الله» بدأ يستعد لمواجهة عسكرية مع
إسرائيل في سورية ،بطلب من طهران ،بعد ورود معلومات عن نية تل
أبيب تكثيف غاراتها وهجومها على القوات اإليرانية والميليشيات
الموالية لها في سورية من جهة ،وتشكيل جيش مكون من مجموعات
ً
مسلحة ومدربة جيدا في الجنوب السوري لمواجهة تموضع إيران
هناك وضرب مصالحها ومصالح الحزب في تلك المنطقة ،على غرار
«جيش لبنان الجنوبي» الذي عمل إلى جانب إسرائيل في لبنان حتى
انسحابها في مايو .2000
١٨

« »PCRللعاملين في االنتخابات...
وأوضـحــت المصادر أن الحكومة استعدت لتغطية االنتخابات
مــن مختلف الجوانب بخمسة آالف مــوظــف ،مــن عاملين فــي السلك
القضائي ،ووزارات :الداخلية ،والصحة ،واإلعالم ،والكهرباء والماء،
إلى جانب قوة اإلطفاء العام ،وبلدية الكويت ،وجمعيات النفع العام
والمتطوعين ،بهدف إنجاح العرس الديمقراطي في الكويت.
من جانب آخر ،أكد األمين العام باإلنابة للهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نــزاهــة) د .محمد بــوزبــر أهمية الشفافية فــي االنتخابات،
ً
لتعزيزها ثقة الناخب ،الفتا إلى أن مراقبة العملية االنتخابية جزء
من هذه الشفافية« ،ويتضح ذلك من خالل وجود مراقبين كويتيين
ودوليين».
على صعيد متصل ،كشف رئيس المفوضية األهلية الديمقراطية
في جمعية الشفافية الكويتية رشيد البراك عن وصول الفريق الدولي
للمشاركة في مراقبة االنتخابات.
وقال البراك لـ«الجريدة» ،إن الدفعة األولى من الفريق الدولي لمراقبة
ً
االنتخابات وصلت إلى البالد ،وستتوالى الدفعات األخرى اليوم وغدا،
ً
مبينا أن هــذا الفريق يضم  10أشخاص تابعين لمنظمة الشفافية
ً
الدولية والشبكة العربية ،إضافة إلى  187متطوعا من الكوادر الوطنية،
سيرصدون عملية االقتراع ويراقبون فرز األصوات.
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محليات

ّ
 10أشهر على توقف الدراسة ...و«التربية» تفتقد خطط العودة
طلبة «ووهان» عادوا إلى مدارسهم ...والوزارة ال تزال تعمل على خطة الرجوع
فهد الرمضان

ُ
 3مقترحات ترفع
للوزير واعتماد
أحدها في حال
االنتقال إلى
المرحلة الخامسة

صرف الرواتب
الموقوفة لـ 50
ً
معلما «بدون»
خالل أيام

بـيـنـمــا ّ م ـضــى ن ـحــو ال ـ ـ  10أشـهــر
ع ـلــى ت ــوق ــف الـ ــدراسـ ــة ف ــي ال ـكــويــت
م ـنــذ بـ ــدء جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،وال ـتــي
تسببت في غلق المدارس في البالد،
بالتزامن مع عطلة األعياد الوطنية
فــي فـبــرايــر الـمــاضــي ،ال ت ــزال وزارة
ا لـتــر بـيــة تـبـحــث عــن حـلــول لمشكلة
تعطل العملية التعليمية و تــدرس
المقترحات التي لم ّ
يبت فيها حتى
اآلن ،ح ـتــى ب ــات أو ل ـي ــاء األ مـ ــور في
حيرة من أ مــر هــم ،وال يعلمون متى
وك ـي ــف س ـت ـتــم ع ـ ــودة أب ـن ــائ ـه ــم إل ــى
مقاعد ا لــدرا ســة ،و هــل ستكون هذه
العودة آمنة ،أم أن الوزارة ستتركهم
يواجهون مصيرهم مع هذا المرض
الفتاك.
وف ــي ح ـيــن ع ــاد ط ـل ـبــة ال ـم ــدارس
في مدينة وو هــان الصينية ،والتي
تـعـتـبــر ال ـب ــؤرة األســاس ـيــة النـتـشــار
م ــرض "ك ــوف ـي ــد  "19إل ــى مـقــاعــدهــم
الدراسية منذ أشهر ،وسط إجراء ات
ا ح ـتــراز يــة حـقـيـقـيــة مـنـظـمــة تضمن
ع ـ ــدم انـ ـتـ ـش ــار الـ ـ ـع ـ ــدوى ب ـي ـن ـه ــم أو
ن ـق ـل ـه ــا إ ل ـ ــى أ ه ــا لـ ـيـ ـه ــم ،ف ـ ــإن وزارة
التربية ومسؤوليها في الكويت ال
يــزالــون فــي ط ــور الـبـحــث والــدراســة
لـخـطــط ال ـعــودة وتـجـهـيــز ال ـمــدارس
وصيانتها ،وسط استغراب الطلبة
وأولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ــور مـ ــن ع ـ ــدم جـ ــدوى
اجـتـمــاعــات الـ ـ  10أش ـهــر ،وال ـتــي لم
تكن كافية للخروج بخطة واضحة
ومـ ـح ــددة الـ ـت ــواري ــخ ح ـتــى يـطـمـئــن
أولـيــاء األمــور الــى مــراحــل تنفيذها

وس ـ ــام ـ ــة أبـ ـن ــائـ ـه ــم وعـ ـ ـ ــدم ض ـي ــاع
مستقبلهم الدراسي.

 3مقترحات
وفي هذا السياق ،عقد مسؤولو
وزارة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــدة
ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــات ل ـب ـح ــث  3م ـق ـتــرحــات
لخطة عودة الدراسة في المدارس،
والعمل على اعتماد خطة شاملة،
وذ لــك حتى تـكــون ا ل ــوزارة جاهزة
ف ــي ح ـ ــال ت ــم إق ـ ـ ــرار االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة ب ـع ــد ت ــواف ــر
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة لـ ـفـ ـي ــروس
كورونا.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر تـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـ ـ
"ا لـجــر يــدة" إن المقترحات تقضي
بـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـ ــى م ـق ــاع ــده ــم
ال ــدراسـ ـي ــة ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي عـلــى
مدى  3أسابيع ،حيث يقسم الدوام
ال ـم ــدرس ــي ب ـيــن ص ـفــوف الـمــرحـلــة
الواحدة لضمان تخفيض الكثافة
الطالبية.
وأ ك ـ ـ ــدت ا لـ ـمـ ـص ــادر أن ا ج ـت ـمــاع
مجلس مديري العموم أمس ،ناقش
دوام الطلبة الذي سيقسم بحسب
أحـ ــد ال ـم ـق ـت ــرح ــات ب ـي ــن ال ـم ــدرس ــة
والبيت (تعليم مدمج) بواقع يوم
أو يــومـيــن فــي ال ـمــدرســة ،والـبــاقــي
ً
بنظام التعليم عن ُبعد ،موضحا
أن عدد الطلبة في الفصل الواحد
ً
لــن يـتـجــاوز ال ــ 15طــالـبــا ،فــي حين
ُ
يستمر نظام التعليم عن بعد ،ولن

يـتــوقــف ،وسـتـكــون هـنــاك حصص
مسجلة لضعيفي المناعة.
و شـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أن ا ل ـم ـق ـت ــر ح ــات
س ـت ــرف ــع إلـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
الـتـعـلـيــم الـعــالــي د .سـعــود الـحــربــي
العـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن ـ ـ ــه س ـي ـتــم
تخصيص يوم لدوام طلبة كل صف

ربط  208مدارس بـ «األلياف الضوئية»
«المشروع نقلة نوعية لتوفير التطبيق المثالي للتعليم اإللكتروني»
●

فهد الرمضان

ً
ت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا لـ ـ ـم ـ ــا نـ ـش ــرت ــه
"ال ـج ــري ــدة" فــي ع ــدد ســابــق
ح ـ ـ ــول ق ـ ـ ــرب االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
تشغيل ربط المدارس عبر
شـبـكــة األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة،
أعلنت وزارة التربية ربط
 208م ــدارس بتلك الشبكة
فـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق
وا لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ــع وزارة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواص ـ ـ ــات ،وسـ ـتـ ـك ــون
جميع المدارس الحكومية
فــي أن ـحــاء الـكــويــت مغطاة
ب ـش ـب ـك ــة "ال ـ ـفـ ــاي ـ ـبـ ــر" خ ــال
الشهرين المقبلين.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان
أم ــس ،إن م ـش ــروع األل ـيــاف
الـ ـ ـض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أح ـ ــد
مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ـي ــة ل ــدول ــة
ال ـك ــوي ــت ،ومـ ــن خ ــال ــه يـتــم
ربط جميع مدارس وإدارات
وزارة التربية بشبكة ألياف
ض ــوئـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة الـ ـس ــرع ــة،

ُ
ويعد بنية تحتية أساسية
تـعـتـمــد عـلـيـهــا ال ـك ـث ـيــر مــن
مـ ـش ــار ي ــع وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة،
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــد مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذا
المشروع الجهاز المركزي
لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
بتوسعة الشبكة الخاصة
ال ـتــي ت ـخــدم وتــربــط جميع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فــي
الكويت.

نقلة نوعية
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت "الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة" أن
هــذا ا لـمـشــروع يعتبر نقلة
نــوعـيــة وفــريــدة فــي الـبــاد،
إذ ي ـ ـتـ ــم مـ ـ ــن خ ـ ــا ل ـ ــه ر بـ ــط
جـ ـمـ ـي ــع م ـ ـ ـ ــدارس وإدارات
وزارة التربية بشبكة ألياف
ض ــوئـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة الـ ـس ــرع ــة،
وه ــذا سـيـمـكــن الـ ـ ــوزارة من
التطبيق المثالي للتعليم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وال ـم ـســاه ـمــة
فــي تحقيق تــو جــه الكويت
لميكنة الخدمات الحكومية.

وذكرت أن أهمية مشروع
األلياف الضوئية نابعة من
أنه كذلك بنية تحتية لكثير
من مشاريع وزارة التربية،
التي تتطلب توفير خطوط
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة وذات س ــر ع ــات
ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـشـ ــروع
التعليم اإللكتروني ،وسجل
ال ـط ــال ــب ،ومـ ـش ــروع بصمة
الحضور للمدارس ،إضافة
إل ــى ال ـت ــراس ــل اإلل ـك ـتــرونــي
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس ،والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة
التعليمية.
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
األلـ ـ ـي ـ ــاف الـ ـض ــوئـ ـي ــة ُي ـن ـفــذ
من خــال َ
عقدي عمل األول
خ ـ ـ ــاص ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة،
إذ تـ ـ ـت ـ ــو ل ـ ــى إدارة نـ ـظ ــام
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذا
الـ ـعـ ـق ــد ،ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون مــن
أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة شـ ـبـ ـك ــة رئ ـي ـس ـي ــة
ً
م ــوزع ــة ع ـل ــى  24م ـق ـس ـمــا،
إل ن ـ ـ ـشـ ـ ــاء شـ ـبـ ـك ــة DWDM
خ ــاص ــة ل ـم ـش ــروع تــوس ـعــة
ش ـب ـك ــة الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي

ترخيص عقارين جديدين لعالج «كورونا»
●

عادل سامي

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون
ال ــرق ــاب ــة ال ــدوائـ ـي ــة وال ـغ ــذائ ـي ــة ،د .ع ـبــدال ـلــه
الـ ـب ــدر ،ص ـ ــدور ت ــرخ ـي ــص اس ـت ـخ ــدام ل ـع ـقــار
 ،Bamlanivimabتـحــت بـنــد ا ل ـط ــوارئ من
إدارة تـسـجـيــل و م ــرا ق ـب ــة األدو ي ـ ــة ا لـطـبـيــة
والنباتية ،مشيرا إلى أنه يستخدم لعالج
حاالت كوفيد 19 -الخفيفة إلى المتوسطة
ل ــدى ال ـمــرضــى ال ـبــال ـغ ـيــن واألطـ ـف ــال أكـثــر
ً
مــن  12عــا مــا  ،ممن لديهم عــوا مــل خطورة
تـجـعـلـهــم أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـت ــده ــور حــالـتـهــم
المرضية.
وأكد البدر ،في تصريح صحافي ،أمس،
أن ــه ت ــم ص ــدور تــرخ ـيــص اس ـت ـخــدام تحت
ب ـنــد ا لـ ـط ــوارئ أ ي ـض ــا ل ـ ــدواء ،Barcitinib
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدامـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء م ـ ـ ـضـ ـ ــاف لـ ـعـ ـق ــار
 Remdesivirلـ ـع ــاج حـ ـ ــاالت ك ــو فـ ـي ــد19-
لدى المرضى البالغين واألطفال أكثر من

سنتين ،الذين يتلقون العالج بالمستشفى،
والذين يحتاجون إلى األوكسجين أو إلى
أجهزة التنفس الصناعي.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ــرص قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ــرقـ ــابـ ــة
الــدوائـيــة والـغــذائـيــة ب ــوزارة الـصـحــة على
توفير أفضل وأحدث العالجات المعتمدة
لمرضى كوفيد 19 -بالكويت.
وأو ضــح أن الكويت تعد الدولة الثالثة
عالميا بعد ا لــوال يــات المتحدة األميركية
وكندا ،التي رخصت عقار ،Bamlanivimab
كما تعد من أوائل دول العالم التي رخصت
دواء  Barcitinibبعد اعتماد هذه األدوية
مــن هيئة ا لـغــذاء وا ل ــدواء األميركية ،وهو
ما يؤدي إلى توفيرها وإتاحتها للمرضى
في أسرع وقت.

لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
 KINوشبكة  MPLSخاصة
لــوزارة التربية ،وتم توريد
وتركيب وتشغيل واختبار
جميع مـكــو نــات الشبكتين
بـ ـنـ ـج ــاح ونـ ـسـ ـب ــة اإلن ـ ـجـ ــاز
 100ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وا ل ـع ـم ــل
ـار عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم شـبـكــة
جـــ ٍ
 ،DWDMللجهاز المركزي
لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
حسب مذكرة تفاهم موقعة
بين الطرفين.
أما العقد الثاني ،فخاص
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات إذ
تتولى بالتنسيق مع وزارة
التربية تنفيذ أعمال إنشاء
ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة م ــن األلـ ـي ــاف
الـ ـض ــوئـ ـي ــة لـ ــربـ ــط مـ ـ ــدارس
وإدارات وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
بالشبكة عالية السرعة.

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ا لـجـهــراء ا لـصـحـيــة د .محمد
ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ،م ـ ــرك ـ ــز ال ـن ـس ـي ــم
ا لـصـحــي بـعــد إ ع ــادة تأهيله
بالكامل.
وأكد العجمي ،في تصريح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش
االف ـت ـت ــاح ،أمـ ــس ،أن ال ـمــركــز
يـضــم الـعــديــد مــن الـخــدمــات،
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة،

وع ـي ــادات مـتــابـعــة األم ــراض
ال ـ ـمـ ــزم ـ ـنـ ــة غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــديـ ــة،
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ص ـ ـحـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال
(الـطـفــل الـسـلـيــم) ،واألسـنــانــأ
وخ ــدم ــات ال ـت ـط ـع ـيــم ،مـشـيــرا
إلى أنه ستتم إضافة تشغيل
عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــر وأم ـ ـ ـ ـ ــراض
الحوامل قريبا.
وأ كــد أن المركز يعمل في
حاليا من ا لـ  7صباحا حتى

 357إصابة بـ «كوفيد  »19ووفاة واحدة
تراجع أعداد الحاالت النشطة ومرضى العناية المركزة
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 357إص ـ ــاب ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـم ــرض
"ك ــوف ـي ــد  "19خ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة
الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد الحاالت المسجلة في البالد
ً
إل ــى  142أل ـف ــا و 992ح ــال ــة إلــى
جانب تسجيل حالة وفاة واحدة
نتيجة مضاعفات المرض ليرتفع
إجمالي الوفيات إلى  881حالة.
وأكـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــانـهــا
اإلحـصــائــي الـيــومــي ،شـفــاء 554
حالة من المرض خالل الـ 24ساعة
الماضية ،ليرتفع إجمالي حاالت
ً
الشفاء من المرض إلى  137ألفا
و 625ح ــا ل ــة و ب ـن ـس ـبــة  96.2في
ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي اإلص ــاب ــات
اإلجمالية في البالد ،وذلــك عقب
ال ـتــأكــد م ــن تـمــاثــل تـلــك ال ـحــاالت
للشفاء بـعــد إج ــراء الفحوصات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
المتبعة بهذا الشأن.
وأوضـحــت أن عــدد مــن يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية
ال ـمــركــزة بـلــغ  82حــالــة ليصبح
ب ــذل ــك ال ـم ـج ـمــوع ال ـك ـلــي لجميع

الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ثـبـتــت إصــابـتـهــا
ب ـم ــرض "ك ــوفـ ـي ــد "-19وم ــا زال ــت
تـتـلـقــى الــرعــايــة الـطـبـيــة الــازمــة
 4486حالة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن عـ ــدد
ال ـم ـس ـح ــات الـ ـت ــي تـ ــم إجـ ــراؤهـ ــا
خــال الـ ــ 24ســاعــة الماضية بلغ
 5572م ـس ـحــة ،ل ـي ـصــل مـجـمــوع
الفحوصات منذ بداية الجائحة
إل ـ ــى م ـل ـي ــون و 101أل ـ ــف و146
ً
ف ـح ـصــا م ـخ ـبــريــا ،وب ــذل ــك تبلغ

ن ـس ـبــة اإلصـ ــابـ ــات ال ـج ــدي ــدة من
المسحات .%6.4
من جانبها ،أكدت إدارة تعزيز
الصحة ا خـتـتــام فعاليات حملة
التوعية عن االشتراطات الصحية
لـمـكــافـحــة م ــرض «كــوف ـيــد »19 -
اليوم.
وقالت مديرة اإلدارة د .عبير
ال ـب ـح ــوه ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمس ،إن الحملة ركزت على أهمية
االلـ ـت ــزام ال ـك ــام ــل بــاالش ـتــراطــات

الصحية في مقار العمل ،موضحة
أن ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ت ـ ــم ت ـن ـظ ـم ـهــا
ب ــال ـت ـع ــاون ب ـيــن إدارتـ ـ ــي تـعــزيــز
ال ـص ـحــة وم ـنــع ال ـع ــدوى بـ ــوزارة
ال ـص ـحــة ،ب ـه ــدف تــوع ـيــة إدارات
وقطاعات الــوزارة بسبل الوقاية
وم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـمـ ــرض .وأك ـ ـ ــدت أن
الحملة تضمنت معرضا توعويا،
إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــرض ت ــوع ــوي مــع
تمثيل لطرق تطبيق االشتراطات
من أطباء إدارة تعزيز الصحة.

إبراهيم لـ ةديرجلا  :حملة توعية عن التطعيم
•

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــرة إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ــام
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة د .غ ــادة
إبــراه ـيــم عــن تــدشـيــن حملة
ت ــوع ـي ــة بــال ـت ـط ـع ـيــم ال ــواق ــي
مــن مــرض "كوفيد  "19عقب
 10أيام.
وقالت إبراهيم لـ "الجريدة"
إن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ـ ــن األ ط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء
المعنيين في تخصصاتهم

سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث ــون عـ ـ ــن أه ـم ـي ــة
اللقاح في وقاية المجتمع من
اإلصابة بالفيروس.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
ع ــرض ف ــاش ــات تــوع ـيــة عن
أهـمـيــة الـلـقــاح فــي تلفزيون
وإذاع ــة الـكــويــت والصحافة
المحلية.
غادة إبراهيم

ً
«الصحة» تفتتح فرعا للتبرع بالدم بمستشفى الفروانية
الخشتي :الثامن ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية
جمعنا  75ألف
كيس دم و8
آالف «صفائح
دموية» في
2020
الرضوان

افتتاح «النسيم الصحي» بعد إعادة تأهيله
ً
الـ 2ظهرا ،الفتا إلى أن إعادة
تأهيله استمرت عاما بتكلفة
 340ألف دينار.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــي ع ــن
اس ـت ـحــداث ع ــدة خــدمــات في
المركز ،منها عيادة ومختبر
للسكر ،وغرفة طوارئ ،فضال
عن زيادة سعة قسم األسنان.

على حــدة ،وستكون هناك حصص
"أونالين" لمن ال يرغب في الحضور،
مبينة أن كل القرارات مرتبطة برأي
السلطات الصحية.
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن اال ج ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـن ــاول
كـ ــذلـ ــك أهـ ـمـ ـي ــة ت ــوفـ ـي ــر م ـت ـط ـل ـب ــات
الـبـيـئــة ال ـمــدرس ـيــة اآلم ـن ــة الـيــومـيــة

والدائمة ،حيث يجب على المدرسة
ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات وال ـ ـ ـق ـ ـ ـفـ ـ ــازات
والمعقمات وجميع مواد التنظيف،
مـ ـ ـ ــع ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
واالستعداد للتعامل مع أي حدث.
من جهة أخرى ،علمت "الجريدة"
من مصادرها أن وكيل وزارة التربية

بــاإلنــابــة فـيـصــل الـمـقـصـيــد تــوصــل
الى حل مع الجهات المعنية بشأن
ص ــرف رواتـ ــب الـمـعـلـمـيــن "ال ـب ــدون"
الموقوفة ،موضحة أن عددهم يقارب
ا لـ  50معلما ومعلمة ،وسيتم خالل
أيام إعادة صرف رواتبهم وفق آلية
تم االتفاق عليها.

الفرع الجديد
يساهم في زيادة
الدخل اليومي
للتبرع بالدم %4

افتتحت إدارة خــد مــات نقل
ال ــدم الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة الـصـحــة،
ً
فرعا للتبرع بالدم في مستشفى
ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة ض ـ ـمـ ــن خ ـط ـت ـه ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتــوفـيــر ف ــروع
جــديــدة فــي كــل منطقة صحية
وزيادة المخزون العام للدم.
وق ـ ــال وك ـي ــل وزارة الـصـحــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون ال ـخ ــدم ــات
ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـس ــان ــدة د .مـحـمــد
الخشتي لــ"كــونــا" على هامش
االفتتاح ،أمس ،إن زيــادة فروع
التبرع بالدم تأتي ضمن خطة
الـتـنـمـيــة لـ ـل ــوزارة واهـتـمــامـهــا
بـتـحـسـيــن وت ـطــويــر ال ـخــدمــات
الصحية المقدمة.
وأضاف الخشتي ،أن افتتاح
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرع ف ـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى
الفروانية يعد الثامن ل ــإدارة،
ويندرج ضمن الخطط المنفذة
ً
عـ ـل ــى أرض ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،م ـش ـي ــدا
بجهود إدارة خدمات نقل الدم
في تحسين وتطوير الخدمات
المسؤولة عنها.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
إدارة خــدمــات نقل ال ــدم د .ريم
الـ ــرضـ ــوان ،إن فـ ــرع مستشفى
الـفــروانـيــة يحتوي على أربعة
ً
أسرة ليبلغ عدد األسرة عموما
ً
في كل الفروع  93سريرا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ــرض ـ ـ ــوان ،أن
الفرع يستقبل المتبرعين خالل

افتتاح فرع التبرع بالدم في مستشفى الفروانية
أوقات العمل الرسمية من األحد
ً
إلــى الخميس بــدء ا من الساعة
ً
السابعة والنصف صباحا حتى
الثامنة والنصف مساء ليخدم
محافظة الفروانية وضواحيها.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ت ــم ف ــي بنك
الـ ــدم ال ـم ــرك ــزي والـ ـف ــروع جمع
نحو  75ألف كيس دم وثمانية
آالف كيس صفائح دموية منذ
ب ــداي ــة عـ ــام  2020بــاس ـت ـخــدام

أحـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
لناحية السالمة والجودة.
وبينت أن افـتـتــاح فــرع الــدم
ال ـجــديــد م ــن شــأنــه الـمـســاهـمــة
في زيادة الدخل اليومي للتبرع
بالدم بنسبة  4في المئة عالوة
على تخفيف الضغط على البنك
الرئيسي وتوفير العناء والوقت
والجهد للمراجعين.
وأضــافــت أن اإلدارة واجهت

تحديات كبيرة الستمرار التبرع
وتقديم خدماتها بأعلى معايير
السالمة وتطبيق االشتراطات
الصحية لضمان توفير إمدادات
كافية ومأمونة ومستدامة من
ال ــدم ومشتقاته وســط جائحة
"كورونا" واستطاعت استقطاب
الـمـتـبــرعـيــن وال ـم ـحــاف ـظــة على
المخزون االستراتيجي للدم.
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محليات

ةديرجلا

•
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ً
«المحاسبة» :الرقابة المسبقة حققت  57مليون دينار وفرا
ً
• الموافقة على  1112موضوعا بـ  1.4مليار من أبريل حتى نوفمبر 2020
ً
• رد استئجار سيارات لـ «األبحاث» وخفض ميزانية الحراسة بالجامعة ...ورفض  90موضوعا
محمد الجاسم

رد أوراق 493
ً
موضوعا لعدم
موافاة الجهات
الديوان بكل
المستندات
للموضوعات
المعروضة

أك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدق ـ ــق ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك
بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة
للشؤون االجتماعية بديوان
المحاسبة ،علي العازمي ،أن
الرقابة المسبقة فــي الــديــوان
ً
أبدت الرأي بـ  1879موضوعا
بقيمة  2.283مليار دينار خالل
الفترة من  1أبريل وحتى 30
نوفمبر الماضيين.
وقال العازمي ،في تصريح
له أمس ،إن قيمة الموضوعات
ال ـت ــي ت ـمــت ال ـم ــواف ـق ــة عليها
ب ـل ـغ ــت  1.461م ـل ـي ــار د ي ـن ــار
لـ ـ ـ  1112م ــو ض ــو ع ــا بـنـسـبــة
تقارب  64بالمئة من إجمالي
قيمة الموضوعات الصادرة،
كــاشـفــا أن ديـ ــوان المحاسبة
لــم يــوافــق عـلــى  90موضوعا
بقيمة  191مليونا ،منها 13
موضوعا تمت إحالتها إلدارة
المخالفات المالية بالديوان

ب ـق ـي ـمــة ت ـ ـقـ ــارب  45م ـل ـيــونــا،
ً
ن ـظــرا إلمـكــانـيــة ص ــرف مبالغ
من األمــوال العامة بغير وجه
ح ــق وض ـي ــاع وهـ ــدر لــأمــوال
بـتـحـمـيـلـهــا م ـب ــال ــغ إضــاف ـيــة
بــال ـم ـخــال ـفــة ألح ـ ـكـ ــام الـ ـم ــادة
 52م ــن ق ــان ــون إن ـش ــاء دي ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،و 31مــوضــوعــا
ل ـل ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــال ـي ــة بـقـيـمــة
تـ ـ ـق ـ ــارب  60مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وذل ـ ــك
إلجـ ــراء الـ ــازم بـشــأنـهــا لقيام
بعض الجهات باالرتباط قبل
الحصول على موافقة ديــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ال ـم ـس ـب ـقــة ،وذل ــك
بالمخالفة أل حـكــام المادتين
 14و 13من القانون ذاته.

ً
رد  493موضوعا

وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
ال ـ ـصـ ــادرة خـ ــال هـ ــذه الـفـتــرة

علي العازمي

ً
تضمنت  66موضوعا تخص
ت ـع ــاق ــدات إي ــرادي ــة ل ـمــزايــدات
وعقود استغالل ألمالك الدولة
بقيمة  47مليونا ،والتي تمثل
نـسـبــة  2بــالـمـئــة مــن إجـمــالــي
قيمة الموضوعات الصادرة،

علما بأنه يستثنى من األعمال
الـخــاضـعــة لـلــرقــابــة المسبقة
كـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة
بعمليات بـيــع و شـ ــراء النفط
وم ـش ـت ـق ــات ــه ،وك ـ ـ ــذا ع ـم ـل ـيــات
االستثمار.
وذكـ ــر ال ـع ــازم ــي ان ــه ت ــم رد
أوراق  493م ــو ض ــو ع ــا ،مـمــا
يـشـكــل نـسـبــة  26بــالـمـئــة من
إج ـم ــال ــي عـ ــدد ال ـمــوضــوعــات
ال ـصــادرة خــال الـفـتــرة ،وذلــك
ل ـعــدم ق ـيــام الـجـهــات بـمــوافــاة
ا لـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــوان بـ ـجـ ـمـ ـي ــع األوراق
وال ـم ـس ـت ـنــدات لـلـمــوضــوعــات
المعروضة ،وما يتصل بها من
وثائق وبيانات وإيضاحات،
و م ـن ـه ــا رد أوراق م ــو ض ــوع
مـنــاقـصــة اسـتـئـجــار س ـيــارات
المديرين والمشاريع لمعهد
الـ ـك ــوي ــت ل ــأبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة
بقيمة ت ـقــارب مـلـيــون ديـنــار،

وذل ـ ـ ــك لـ ـع ــدم م ـ ــواف ـ ــاة ديـ ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة بـمــوافـقــة مجلس
الخدمة المدنية على استئجار
سيارات المديرين المطلوبة.

وفر مالي
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــازمـ ــي إلـ ـ ــى أن
أعمال الرقابة المسبقة لبعض
الموضوعات الـصــادرة خالل
الـفـتــرة ال ـمــذكــورة قــد أسـفــرت
ع ـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق وف ـ ـ ـ ــر مـ ـب ــاش ــر
للخزانة العامة للدولة بقيمة
نـحــو  57مـلـيــون دي ـن ــار ،ومــن
هذه األعمال اكتشاف الديوان
وجود أخطاء حسابية بجداول
األسعار الخاصة بالموضوع،
وتخفيض األ س ـعــار المقدمة
مــن الـشــركــات بما يـتــاء م مع
األس ـع ــار ال ـســائــدة بــاألســواق
أو بالعقود المماثلة ،وكذلك

التعليمات المالية ا لـصــادرة
بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
تخفيض الـكـمـيــات ال ـتــي يتم
طلبها من بعض الجهات بما
يتالءم مع معدالت االستهالك
الفعلية بالجهة ،ومثال على
ذل ــك ق ـيــام دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
ب ـ ـ ـ ــإل ـ ـ ـ ــزام ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بتخفيض  20بالمئة من قيمة
الـمـنــاقـصــة ال ـخــاصــة بــأعـمــال
األم ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة لـ ـم ــواق ــع
الجامعة ،البالغة قيمتها نحو
 9ماليين دينار ،وذلك وفقا لما
جــاء فــي كـتــاب وزارة المالية
بـ ـش ــأن ت ـخ ـف ـيــض ال ـم ـيــزان ـيــة
الخاصة بالمناقصة المذكورة.

ً
«بيت الزكاة» يوفر منحا دراسية لـ «البدون» «دعم المخترعين» دعت مجلس األمة
في «التطبيقي» بشروط
الجديد إلى تبني الكفاءات الوطنية
أع ـ ـلـ ــن بـ ـي ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة ت ـ ــواف ـ ــر ع ــدد
مــن الـمـنــح الــدراس ـيــة داخ ــل الـكــويــت
للدراسة فــي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب لفئة غير محددي
الجنسية من مستفيدي بيت الزكاة.
وصــرح المدير العام لبيت الزكاة
محمد العتيبي بأن البيت ،وبالتعاون
مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ،وف ـ ــر عـ ـ ــددا مـ ــن ال ـم ـنــح
الدراسية المخصصة للمستفيدين
مــن م ـســاعــدات بـيــت ال ــزك ــاة مــن غير
م ـ ـحـ ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وفـ ـ ــق شـ ــروط
ومعايير لقبول المتقدم.
وأض ـ ــاف الـعـتـيـبــي أن ال ـب ـيــت قــام
بهذه الخطوة لتمكين هذه الفئة من

طالبت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين واالبـتـكــار د.فــاطـمــة الثالب
مجلس النواب الجديد بتبني تشريعات
تدعم الكفاءات والمبتكرين والمخترعين
الكويتيين وتمكنهم من تسويق وانتاج
ابتكاراتهم التي حققت نجاحات اقليمية
وعالمية ،معربة عن أسفها لغياب قضايا
دعم المخترعين عن البرامج االنتخابية
للمرشحين.
وق ــال ــت الـ ـث ــاب ف ــي ت ـصــريــح ل ـهــا إن
الـمـخـتــرعـيــن وال ـم ـب ـت ـكــريــن الـكــويـتـيـيــن
سـجـلــوا ح ـض ــورا فــاعــا ف ــي الـمـعــارض
الدولية وكذلك في المنافسات العالمية
وبــال ـتــالــي يـصـبــح دعـمـهــم واج ـب ــا على

المجتمع من الحصول على مؤهالت
أكــادي ـم ـيــة تــؤهـلـهــم لـلـحـصــول على
ال ـع ـم ــل ،ح ـتــى ي ـت ـحــولــوا م ــن ح ــاالت
طالبة للمساعدة إلى حــاالت تعتمد
على نفسها.
وأشار إلى أن التقديم لهذه المنح
سـ ـيـ ـك ــون فـ ـق ــط ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ــرابـ ــط
ال ـم ـخ ـص ــص ل ـل ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
ال ــرسـ ـم ــي ل ـب ـي ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة ،م ـتــوج ـهــا
بالشكر إلــى «التطبيقي» والـتــدريــب
على هــذا التعاون ،لما فيه مصلحة
الجميع.
محمد العتيبي

السلطتين ،ال سيما أن هناك دوال تقدم
ت ـس ـه ـيــات ودع ـم ــا مــال ـيــا لـمـخـتــرعـيـهــا
وتتبنى كل انتاجاتهم الفكرية.
وأش ــارت الـثــاب إلــى أن المخترعين
الكويتيين ابـتـكــروا أدوات وأجـهــزة في
ا لـمـجــاالت الطبية والصحية والبيئية
وكذلك أدوات مبتكرة لذوي االحتياجات
الخاصة وكبار السن وهي ابتكارات نالت
ب ــراءات االخـتــراع والـشـهــادات المعترف
بها دوليا وجديرة بأن تتبناها الدولة
والشركات الخاصة ،الفتة إلى أن العقول
الـكــويـتـيــة جــديــرة بــاالح ـتــرام والـتـقــديــر
وهناك ابتكارات تفيد في تعزيز األمن
الصحي والبيئي في البالد.

•

يوسف العبداهلل

أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،الـتـسـلــم

جانب من المباني المتسلمة

االب ـ ـتـ ــدائـ ــي الـ ـج ــزئ ــي لـ ـ ـ 462
ً
ب ـي ـتــا ،ض ـمــن م ـش ــروع إن ـشــاء
وإن ـجــاز وصـيــانــة  509بيوت
وأعمال الطرق وشبكات البنية

سلة أخبار
«التراث» :ألف طن فحم
للمحتاجين في قرغيزستان

قالت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،إنها وزعت 1000
طن من الفحم على األسر
الفقيرة املحتاجة ،وأسر
األرامل واأليتام ،وعلى
املراكز واملدارس اإلسالمية
واملساجد هدية من الشعب
الكويتي ،ضمن الحملة
اإلغاثية تحت شعار "تدفئة
الشتاء" ،بهدف التخفيف
من معاناة األسر الفقيرة
في قرغيزستان ،في ظل
االنخفاض الكبير لدرجات
الحرارة ،التي تصل ملا يقارب
من  30درجة تحت الصفر.
وأوضحت لجنة مسلمي
آسيا الوسطى ،التابعة
للجمعية واملشرفة على
املشروع ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أنها تسعى
الى توزيع ألف طن من الفحم،
بتكلفة إجمالية قد تتجاوز
 100ألف دوالر.
ودعت الجمعية أهل الخير
واإلحسان إلى مد يد العون
واملساعدة إلخوانهم هناك،
وذلك عن طريق املساهمة
في تبني املشاريع الخيرية
والدعوية التي تقوم بها
اللجنة.

افتتاح مستوصف «خير
الكويت» في «تعز»

فاطمة الثالب

«السكنية» تتسلم مشروع من «باع بيته» شرق تيماء
التحتية ومــواقــف الـسـيــارات
وال ـم ـبــانــي ال ـعــامــة ومـحـطــات
ال ـك ـهــربــاء ال ـفــرع ـيــة بـمـشــروع
شرق تيماء.

local@aljarida●com

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة،
فــي بـيــان ،أ مــس ،أنها بصدد
ا لـقـيــام بالمعاينة الموقعية
لـ ــأع ـ ـمـ ــال م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـل ـج ـن ــة
ا لـمـشـكـلــة للتسلم اال بـتــدا ئــي
الجزئي قبل التسليم الفعلي
لألعمال.
جــديــر بــالــذكــر ،أن مـشــروع
شرق تيماء مخصص للفئات
المحددة والمخاطبة بأحكام
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  2ل ـس ـنــة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  47لسنة  ،1993وهم فئة
مــن سبق مــن بــاع بيته ،وقــام
بـ ـس ــداد ك ــام ــل ق ـي ـمــة ال ـق ــرض
ال ـم ـس ـت ـح ــق ل ـب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان
الكويتي.
وتبلغ مساحة أرض البيت
 300متر مربع ،ومساحة البناء
 425مترا مربعا ،وتم تصميم
البيت من طابقين ،بحيث يوفر
ذات االحتياجات المتوافرة في
البيت الحكومي.

افتتحت السلطة املحلية
في محافظة "تعز" اليمنية،
أمس األول ،مستوصف "خير
الكويت" في منطقة "الشارق"
بمديرية "جبل حبشي"
الريفية وسيستفيد منه 50
ألف يمني بتمويل متبرعني
من الكويت وإشراف الهيئة
الخيرية اإلسالمية العاملية.
وأعرب وكيل محافظة "تعز"
عبدالحكيم عون ،في كلمته
خالل االفتتاح ،عن بالغ
الشكر والتقدير للكويت
أميرًا وحكومة وشعبًا على
دعمهم اإلنساني السخي
للشعب اليمني وخصوصًا
أبناء "تعز".
ونوه بما تمثله هذه االلتفاتة
اإلنسانية الكريمة من
قيمة كبيرة لدى املواطنني
اليمنيني الذين ستوفر عنهم
عناء التعب والسفر ساعات
للحصول على خدمات طبية
ستصبح متاحة من اليوم
بجوار منازلهم وقراهم في
غضون دقائق.
وأوضح أن هذا التفاعل
الشعبي الكويتي في الجانب
اإلنساني بدعم الشعب
اليمني وسط هذه الظروف
يأتي امتدادًا للدور الحكومي
الرسمي في تشجيع العمل
اإلنساني كجزء من النهج
الذي تمضي عليه الكويت.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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5
فحص « »PCRللعاملين المشاركين في االنتخابات
 5آالف موظف لتغطية االقتراع ...وشهادة الخلو من الفيروس شرط لمشاركتهم
كشفت مصادر أن وزارة
الصحة خصصت مراكز
متخصصة لفحص العاملين
المشاركين في العملية
االنتخابية ،كل على حسب
جهة عمله.

ا ش ـ ـتـ ــر طـ ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
ف ـحــص ف ـي ــروس ك ــورون ــا PCR
لـ ـك ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن مـ ــن ال ـج ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة وج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
العام والخاصة المشاركين في
ُ
العملية االنتخابية التي تجرى
السبت المقبل.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
إن الـ ـه ــدف م ــن ف ـح ــص جـمـيــع
ال ـعــام ـل ـيــن الـمـعـنـيـيــن ف ــي يــوم
االنتخاب الكشف عــن فيروس
كورونا ،والتأكد من إصابتهم
بــالـفـيــروس مــن عــدمــه ،مشيرة
ا لـ ـ ــى ان اي نـ ـت ــا ئ ــج ا ي ـج ــا ب ـي ــة
لفحص ا ل ـف ـيــروس ستمنع اي
موظف حكومي او متطوع من
جمعية نفع عام او مشارك من
القطاع الـخــاص مــن المشاركة
في هذه االنتخابات.
وكشفت الـمـصــادر أن وزارة
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة خ ـ ـص ـ ـصـ ــت م ـ ــراك ـ ــز
متخصصة لفحص العاملين
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة

االنتخابية كل على حسب جهة
عمله ،الفتة الى ان عمليات اخذ
ا لـ ـ  PCRللمشاركين العاملين
في يوم االنتخاب ستبدأ اليوم
وتكون على فترتين صباحية
ومسائية.
وذك ـ ـ ـ ــرت ان ال ـن ــاخ ـب ـي ــن لــن
يـطـلــب مـنـهــم اح ـض ــار ش ـهــادة
 PCRا نـ ـ ـم ـ ــا سـ ـيـ ـت ــم اال ك ـ ـت ـ ـفـ ــاء
ب ـق ـيــاس درج ـ ــة ح ــرارت ـه ــم قبل
دخولهم للمدارس المخصصة
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ــر
االنتخابية الخمس.
وتــاب ـعــت ان وزارة الـصـحــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدت لـ ـ ـي ـ ــوم االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب
بـ ـعـ ـي ــادات م ـي ــدان ـي ــة داخـ ـ ــل كــل
مدرسة بهدف اسعاف اي طارئ
ص ـحــي ت ـع ــرض ل ــه ال ـنــاخ ـبــون
خالل فترة االقتراع التي ستبدأ
م ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة صـ ـب ــاح ــا ح ـتــى
الثامنة مساء.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ان
ال ـح ـك ــوم ــة اس ـت ـع ــدت لـتـغـطـيــة

جانب من عملية التصويت في انتخابات 2016
االنتخابات من كافة الجوانب
ب ـ ـ  5000م ــوظ ــف ،م ــن عــامـلـيــن
ف ــي الـسـلــك ال ـق ـضــائــي ،ووزارة

ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،ووزارة ا ل ـص ـح ــة،
ووزارة االعالم ،وبلدية الكويت،
ووزارة الكهرباء والـمــاء ،وقوة

(أرشيف)
االطفاء ،وجمعيات النفع العام
وال ـم ـت ـطــوع ـيــن ب ـه ــدف ان ـج ــاح
العرس الديمقراطي في الكويت.

المنيع :ال نقبل أن يتحمل
المواطن اإلخفاقات الحكومية
أك ـ ـ ـ ــد م ـ ــرش ـ ــح انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مجلس األمة عن الدائرة الثالثة
خالد المنيع رفضه المطلق ألي
وثيقة تستهدف جيب المواطن
ال ـب ـس ـيــط ،م ـش ــددا ع ـلــى أن ــه ال
يمكن القبول بتحميل المواطن
اإلخ ـف ــاق ــات الـحـكــومـيــة ط ــوال
السنوات الماضية.
وق ــال الـمـنـيــع ،فــي تصريح
ص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ،إن ا ل ـ ــو ثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـن ــوي
الحكومة تقديمها هدفها مس
جيب المواطن البسيط ،فهي
س ـت ـط ــال الـ ــدعـ ــوم الـح ـكــومـيــة
التي يستفيد منها المواطنون،
الفتا الى أن من تسبب في عجز
الميزانية العامة هي الحكومة،
ولجوؤها الــى جيب المواطن
غير مـبــرر ،وال يمكن السماح
به ،فالمواطن ال يتحمل أخطاء
سوء إدارة الحكومة.
وبين أن إدارتها للفوائض
المالية في السنوات السابقة
لــم تـكــن حـصـيـفــة ،ول ــم تبحث
عــن م ــوارد إي ـ ــرادات مستدامة

خالد المنيع

تعينها في مواجهة األزمــات،
وأول مــا لجأت اليه هــو جيب
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ال ـم ـس ـت ـن ــزف عـلــى
م ــر ال ـس ـن ــوات ل ـس ــوء إدارتـ ـه ــا
ألبــرز الملفات الحياتية التي
تمس حياة األســرة الكويتية،
فالمواطن دفــع ضريبة تأخر
المدن السكنية وسوء التعليم
وت ـ ـ ــردي الـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
وغالء األسعار.

«نزاهة» :الشفافية في «االستحقاق» تعزز ثقة المواطن

«جمعية الشفافية» :وصول الدفعة األولى من الفريق الدولي لمراقبة العملية االنتخابية
المشاركة في
دورة مراقبة
االنتخابات
عكست
المسؤولية
المجتمعية
والوعي
الوطني
بوزبر

«الشفافية»
وزعت
متطوعيها
على كل
اللجان
لتغطية
ً
الحدث كامال
البراك

●

فهد التركي

ق ــال م ـســؤول بالهيئة الـعــامــة
لمكافحة الفساد (نزاهة) ،إن حجم
المشاركة ّ
الفعالة من المتطوعين،
واإلق ـبــال على الـ ــدورة التدريبية
لـمـتـطــوعــي مــراق ـبــة االن ـت ـخــابــات
البرلمانية ،عكس بوضوح حجم
المسؤولية المجتمعية والوعي
ال ــوط ـن ــي لـ ــدى أف ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع،
إلرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك في تصريح صحافي
لألمين العام باإلنابة في «نزاهة»
د .مـحـمــد ب ــوزب ــر ،ع ـقــب اخـتـتــام
الـ ــدورة التدريبية الـتــي نظمتها
ال ـه ـي ـئــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى مــدى
يومين للمتطوعين من الكويت،
الموزعين على الدوائر االنتخابية،
فــي إطــار دعــم م ـبــادرات منظمات
المجتمع المدني.
وأضاف بوزبر أن تلك المشاركة
الفعالة عكست اإليمان الراسخ في
إرادة التغيير ،التي تسهم في دعم
تعزيز ونزاهة النظام الديمقراطي
والتجربة االنتخابية ،باعتبارها
إحـ ــدى األدوات الــداع ـمــة إلرس ــاء
وإن ـ ـفـ ــاذ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـكــويــت
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
(.)2024 - 2019
وأشاد بدور منظمات المجتمع

المدني في المساهمة نحو تبني
ال ـم ـبــادرات الــوطـنـيــة والتشجيع
إلنـ ـف ــاذه ــا فـ ــي جـ ـه ــود م ـكــاف ـحــة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،وتـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع
بـمـخــاطــره ،وس ـبــل الــوقــايــة منه،
وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل
وأساليب الوقاية منه.
وبـ ّـيــن أن ال ـ ــدورة أسـهـمــت في
بناء قدرات المشاركين في مجال
قوانين االنتخاب وشفافية النظام
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وإبـ ـ ـ ــراز ت ـحــديــات
الفساد فــي العملية االنتخابية،
وسبل الوقاية منها ،مع تأصيل
ال ـم ـعــرفــة بــال ـم ـمــارســات الـجـيــدة
والتزود بالمعارف األساسية ذات
الـصـلــة ب ـمــدونــة س ـلــوك الـمــراقــب
االنتخابي ،وصــوال إلــى تحسين
الممارسة االنتخابية.
وأكـ ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــة هـ ـ ــذه الـ ـب ــرام ــج
الـتــي تكمن فــي تحقيقها لجملة
م ــن األه ـ ــداف الـ ـ ــواردة ف ــي قــانــون
إنشاء الهيئة والئحته التنفيذية،
والسعي الدائم لتأصيل المعرفة
ب ــال ـم ـب ــادئ وال ـس ـل ــوك ـي ــات ال ـتــي
تسهم فــي بـنــاء ثقافة مجتمعية
حاضنة للنزاهة والشفافية ضد
ال ـف ـس ــاد ،وت ــدع ــم بـشـكــل مـبــاشــر
إن ـ ـفـ ــاذ م ـ ـب ـ ــادرات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الكويت ،لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد بشأن تعزيز النزاهة في
الوظيفة الـعــامــة ،ودع ــم مـبــادرات

محمد بوزبر

رشيد البراك

المجتمع المدني في مجال الرقابة
الـمـجـتـمـعـيــة ،وم ـ ـ ــؤازرة الـجـهــات
الحكومية في أداء دورها الرقابي.
وأشار إلى أهمية الشفافية في
االنتخابات البرلمانية ،التي تعزز
ثقة الناخب بالعملية االنتخابية،
ً
وأن مراقبتها تعد جــزءا من هذه
الشفافية ،األمــر الــذي يتضح من
خ ــال وج ــود مــراقـبـيــن كويتيين
ودوليين.

البراك بدء وصول الفريق الدولي
للمشاركة فــي مراقبة انتخابات
مجلس االمة  2020التي ستنطلق
السبت المقبل.
وقال البراك لـ «الجريدة» :وصلت
الدفعة االولــى من الفريق الدولي
لمراقبة االنتخابات ،وستتوالى
ال ــدف ـع ــات االخ ـ ـ ــرى الـ ـي ــوم وغـ ــدا،
مـشـيــرا ال ــى ان «ع ــدد الـفــريــق الــى
جانب جمعية الشفافية الكويتية
عشرة اشخاص من المتخصصين
في الشفافية ومراقبة االنتخابات
ويتبعون منظمة الشفافية الدولية
والشبكة العربية وتعتبر جمعية
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـك ــوي ــت عـ ـض ــوة فــي
المنظمتين».

الفريق الدولي
من ناحية أخــرى ،أعلن رئيس
المفوضية االهلية الديمقراطية في
جمعية الشفافية الكويتية رشيد

العدواني :الحكومة مطالبة بالشفافية
شدد مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني على
ضرورة مراقبة الحكومة لالنتخابات ،والتأكيد على
نزاهتها ومحاربة جرائم الرشوة التي تنتشر في يوم
االنتخاب ،مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يتطلع إلى
أن يكون العرس الديمقراطي للكويت مثاال يحتذى
به في المنطقة.
وطــالــب الـعــدوانــي ،فــي تصريح صحافي ،وزارة
الداخلية بتفعيل أدواتـهــا من أجــل نزاهة وشفافية
االنتخابات ،والناخبين في الدائرة الرابعة بإسقاط كل
فاسد يتعامل بالرشوة بهدف تغيير إرادة الناخبين،
مبينا أن خوضه االنتخابات جاء من أجل الدفاع عن
مكتسبات المواطنين ،وعــدم المساس بمقدراتهم
وحقوقهم وامتيازاتهم المادية ،وسيسعى الى تفعيل
نصوص الدستور من أجل المحافظة على المال العام.

واك ــد تفشي الـفـســاد فــي جميع مفاصل الــدولــة،
وظهرت قضايا فساد كبيرة شوهت سمعة الكويت
الــدولـيــة ،مضيفا أن المواطنين يئسوا مــن مجلس
 ،2016وغيابه المتعمد في المحاسبة والمراقبة وعدم
تعاطيه الجيد مع الملفات الثقيلة ،مؤيدا في الوقت
نفسه المصالحة الوطنية والعفو الشامل ،إذ إنه من
غير المعقول أن يكون هناك سجناء رأي ومواطنون
مهجرون ألنهم دافعوا عن المال العام.
وشــدد الـعــدوانــي على ض ــرورة خلق فــرص عمل
جــديــدة وتــوفـيــر الـعــديــد مــن الــوظــائــف للمواطنين
وحماية الكويتيين العاملين فــي القطاع الخاص،
مـطــالـبــا الـحـكــومــة ب ــأن ت ـقــدم تـعــويـضــات وم ـيــزات
للكويتيين العاملين فــي الـقـطــاع الـخــاص حتى ال
يضطروا إلى العزوف عن العمل فيه.

العاطفي :نتطلع لحلحلة القضايا العالقة
أعــرب مرشح الــدائــرة االنتخابية الخامسة حسن العاطفي عن
تطلعه إلى مجلس وحكومة يعمالن بتجانس كبير لحلحلة كثير
ً
من القضايا العالقة ،خصوصا دعم التنمية واالقتصاد وقضايا
المواطنين العامة.
وأكد العاطفي ،في تصريح صحافي أمس ،ضرورة اإلصالح في
كل األروقة الحكومية وإحداث التنمية «فالكويت تستحق أن يكون
ً
لديها مجلس وحكومة يواكبان التحديات خصوصا االقتصادية»،
ً
الفتا إلى أن جيب المواطن خط أحمر ،ونرفض أن يكون الحل األول
للحكومة لعالج أي عجز مالي يحدث في الميزانية.
ولفت إلى ضروة أن يكون هناك استقرار سياسي بين السلطتين
ً
يمهد لحل كثير من القضايا العالقة واالبتعاد عن التأزيم ،خصوصا
أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحديات كبيرة السيما من الناحية
االقتصادية ،ومــن الــواجــب أن يعي المجلس والحكومة القادمين
حساسية تلك المرحلة.
وذكــر أن المجلس المقبل مطالب بإحداث تغييرات كبرى على
ً
مستويات القضايا العالقة لمواكبة التحديات اإلقليمية .مطالبا
الناخبين باختيار القرارات الصحيحة بالتصويت لألفضل ولمن
يراعي المصلحة الوطنية وسط ظروف حساسة وتحديات إقليمية
تواجهها ال ـبــاد .وش ــدد على ض ــرورة أن يعمل المجلس المقبل
ً
لمصلحة الــوطــن فــي التعامل مــع كــل القضايا ،مشيرا إلــى أهمية
اإلصالح السياسي الشامل في البالد.

حسن العاطفي

سعد العدواني

مــن جهة اخ ــرى ،كشف الـبــراك
عن انتهاء الدورة التدريبية التي
نظمتها جمعية الشفافية الكويتية
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لمكافحة الفساد (نــزاهــة) بهدف
تــدريــب المتطوعين مــن ال ـكــوادر
الوطنية على مراقبة االنتخابات
وال ـتــي ش ــارك بـهــا  187متطوعا
ومتطوعة سيقومون بالمشاركة
في عملية مراقبة االنتخابات الى
جانب الفريق الدولي الذي وصل
للمشاركة في العرس الديمقراطي
الكويتي.
وأكد أن  187متطوعا اجتازوا
الدورة التدريبية التي حاضر فيها
خبراء دستور وقانون وجمعيات

النفع العام المعنية باالنتخابات
مثل د .محمد الفيلي استاذ كلية
الحقوق بجامعة الكويت ،وابــرار
الحماد االمينة المساعدة للرقابة
فـ ــي نـ ــزاهـ ــة وم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فــي
الـشـفــافـيــة وال ـجــوانــب القانونية
والدستورية.
وذك ـ ــر أن الـمـتـطــوعـيــن تـلـقــوا
محاضرات تدريبية مكثفة على
مــدى يومين درس ــوا فيها جميع
ال ـجــوانــب المتخصصة بـقــانــون
االنتخاب وكيفية المراقبة ورصد
الـمـخــالـفــات وغ ـيــرهــا م ــن االم ــور
التي تسهل مهمتهم في الخامس
من ديسمبر.
وقــال الـبــراك :تــم تشكيل لجنة

خاصة من المتطوعين لحضور
ف ــرز االص ـ ــوات بـعــد االن ـت ـهــاء من
االقتراع إضافة إلى عملهم الخاص
بمراقبة يوم االنتخابات من كافة
جوانبه االخرى.
وأض ــاف أن جمعية الشفافية
وزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــوم
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى ك ــاف ــة الـلـجــان
سواء كانت اصلية او فرعية بهدف
تغطية الحدث كامال.

الشطي :التعليم في تراجع ويجب تطويره
ق ــال م ــرش ــح ال ــدائ ــرة األولـ ـ ــى ال ـنــائــب خــالــد
الشطي إن التعليم في الكويت يعاني العديد
من المشاكل على الرغم من الميزانية الضخمة
ً
ً
الموجهة له ،ويتراجع عاما بعد عــام ،مشددا
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة وضـ ـ ــع خـ ـط ــة ش ــام ـل ــة وحـ ـ ــوار
مجتمعي لمستقبل التعليم في الكويت.
وأوضـ ــح الـشـطــي فــي تـصــريــح صـحــافــي أن
هـنــاك عــوا مــل تعرقل المسيرة التعليمية في
الكويت ،لعل أبرزها نقص الكوادر التعليمية
ال ـم ــدرب ــة واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ـخ ــارج ف ــي إدارة
العملية التعليمية مع جمود المناهج الدراسية
وع ــدم تــوافـقـهــا مــع مـخــرجــات التعليم فضال
ع ــن م ـعــانــاة الـطـلـبــة ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـمـســائــل
التعليمية.

سالم الشمري :المرحلة الحالية
مفترق طرق لكويت جديدة
طـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـ ــرشـ ـ ــح الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
الخامسة ،سالم شاكر الشمري،
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ب ـح ـس ــن اخ ـت ـي ــار
المرشحين الــذيــن سيشكلون
م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـم ـق ـبــل ،وب ــأن
يكون يوم السبت المقبل فزعة
كويتية وطـنـيــة عــامــة ،ليكون
ع ـهــدا جــديــدا لـكــويــت جــديــدة،
فالجميع يحتاجون إلى العودة
بالكويت لتكون عروس الخليج
مــرة أخــرى .وقــال الشمري ،في
تصريح صحافي ،إن المرحلة
الحالية تعتبر مفترق طرق في
مسيرة البناء في الدولة والعمل
النيابي ككل ،و«لمجلس 2020
الذي أعتبره مجلس التحديات
والتغيير إلى األفضل» ،مبينا
أنـ ـ ــه «يـ ـج ــب ت ــوع ـي ــة ال ـش ـب ــاب

جانب من دورة «نزاهة»

سالم الشمري

الـكــويـتـيـيــن الخ ـت ـيــار األفـضــل
لمستقبل ال ـكــويــت واألج ـي ــال
القادمة».

وذكر الشطي أن قضية التعليم كانت محل
اهـتـمــامــه ،حـيــث ق ــدم الـعــديــد مــن االق ـتــراحــات
بقوانين وبرغبة ،كما و جــه أسئلة برلمانية،
ح ـتــى ن ـضــع الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـكــويــت ف ــي مـكــانــه
ً
الصحيح ،مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )24لسنة
 1996بشأن التعليم العالي في جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والـتـعـلـيــم ف ــي الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة ،كـمــا تـقــدم
بــاق ـتــراح بـقــانــون بتعديل ال ـمــادة الـثــالـثــة من
القانون رقــم ( )63لسنة  1982في شــأن إنشاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
حيث يكون للهيئة العامة مجلس إدارة يشكل
برئاسة وزير التعليم العالي.

خالد الشطي

غلوم :ال حزب وال مذهب إال الكويت
دعا مرشح الدائرة األولــى لالنتخابات النيابية  2020محمد غلوم
ً
الناخبين إلى المشاركة الفاعلة السبت المقبل ،مشيرا إلى أنه عندما
شارك  %44من الناخبين في انتخابات  ٢٠١٦وترك الـ  %56االنتخابات
بحجة المقاطعة لعدم الجدوى ،كانت النتيجة كارثية على المجتمع
ً
وستظل تداعياتها ممتدة فترة طويلة ،ما لم نتعاون جميعا في تغيير
المسؤولين عن هذه الحالة.
وعدد غلوم النتائج السلبية لمقاطعة انتخابات  2016حيث قال إن
مقاطعة األغلبية قادت إلى غالء األسعار وزيادة الكهرباء والماء والبنزين
وارتفاع معدل التضخم الشهري ،عالوة على التلويح بفرض ضريبة على
المواطنين وعدم دفع الرواتب ،إلى جانب تنامي االختالسات وأشهرها
بند الضيافة وص ـنــدوق الجيش وشـبـهــات غسل أم ــوال بالصندوق
السيادي الماليزي.
وأضاف غلوم أن تداعيات هذه المقاطعة لم تتوقف عند هذه الحدود،
بل امتدت إلى بروز ثقافة المناقصات التنفيعية للتجار ،وزيادة وتيرة
سراق المال العام إلى جانب ظهور ملف النائب البنغالي ،الذي كشف عن
وجود مافيا لنائب يمثل الشعب الكويتي وآخرين يتوسطان لدى وزير
الصحة لدخول «كورونا» الكويت ،وكأن الفيروس يميز بين مذهب أو
صغير أو حزب .وقال غلوم :اليوم تصويتكم هو انقاذ للوطن من أنياب
االمبراطوريات المجاورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،فوالله ال نهج
صحيحا إال نهج أهل الكويت الشرفاء ،وال حزب إال حزب الكويت الشرفاء،
وال مذهب إال مذهب الكويت الشرفاء.

محمد غلوم
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ً
 :الحكومة تصنع نوابا بمال

استضاف الدمخي والعوضي تحت عنوان «استقاللية المؤسسات وجودة الرقابة»
علي الصنيدح

في حلقة حوار "الجريدة" ،التي أقيمت تحت عنوان "استقاللية المؤسسات وجودة الرقابة" ،اتفق ضيفاها مرشح الدائرة
األولى النائب د .عادل الدمخي ،ومرشح "الثانية" محمد العوضي ،على أن السلطة التنفيذية غير مؤمنة بدور المؤسسات الرقابية
واستقالليتها ،وأن إنشاءها جاء بناء على ضغوط دولية دون أدنى إيمان حقيقي بدورها.
وأجمعا على أن مستوى الرقابة على األجهزة الحكومية دون الطموح وخجول ،وأن التشريعات ومفرداتها الفضفاضة ال تحقق
الهدف المرجو منها ،والنقص التشريعي مازال موجودا ،والجهات الرقابية ال بعد لها من االستقاللية اإلدارية والمالية إلتمام
دورها المنوط بها ،وكي ال تكون عرضة لالبتزاز السياسي ،وعلى رأسها استقاللية القضاء وتكويته ،لئال يكون عرضة للطعن
فيه من خالل عقود وزارة العدل ،بحسب ما قاله الخبراء الدوليون في جنيف.
السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وأن مجلس األمة سيئ ،لوجود أغلبية نيابية سيئة
في حين اتفقا على أن اللوم يقع على
ً
الحكومة تمارس دورا في صنع نواب موالين لها من خالل إغداق المال السياسي ،وإنهاء معامالت
وقلة إصالحية ،وأكدا أن
ً
المواطنين ليكون النائب مرجعا للناس في الخدمة ،ولكي يتم التمكن من استخدام النواب فيما بعد ،وفيما يلي نص الحوار...

الخبراء الدوليون
بجنيف عابوا تعيين
القضاة المصريين
ّ
ألنه يمكن من الطعن
في استقاللية القضاء
لتعاقدهم مع «العدل»

الدمخي

ال محاسبة في اإلدارة
الحكومية ولو تم
تفعيل رقابتنا على
الوزراء فلن نتعامل
مع الحكومة إال
باستجوابات

الدمخي

النواب يعتقدون
أن المجلس وجاهة
ومكان للمجد
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ُ
• الرفاعي :نشر تصريح صحافي لرئيس
مجلس الوزراء في يوليو الماضي ،ذكر فيه أن
عدد قضايا الفساد في الكويت ال يتناسب مع
عدد الجهات الرقابية لدينا ،فما السبب برأيك
دكتور عادل؟
 الدمخي :بداية أشكر لكم هذه االستضافة،وفي اعتقادي أن أول سبب لنجاح المؤسسات
في الدولة هو اإليمان الحقيقي بدورها ،واليوم
الجهات الرقابية كثيرة ،فمجلس األمة والبنك
ال ـمــركــزي وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة جميعها جهات
رقــابـيــة ،فــي النهاية يبقى اإلي ـمــان الحقيقي
بهذه المؤسسات ،لكن ال يمكن أن تضع مجلس
ً
ً
األمــة وتضع معه نظاما انتخابيا يفرغه من
ً
ً
محتواه! ،فذلك ليس إيمانا حقيقيا ،وعندما
تبنى أي مؤسسة على ضغط دولي يدعو إلى
ض ــرورة وج ــود قــوانـيــن لـتـعــارض المصالح،
وقوانين لنزاهة ،وقوانين للشفافية ،وبالتالي
ه ــذه الـقــوانـيــن إذا أت ــت نتيجة ضـغــط دولــي
وإلس ـكــات المنظمات العالمية ،فــإن القضية
تصبح شكلية ،وهـنــاك مسألة االستقاللية،
فـتــوضــع هيئة مكافحة الـفـســاد (ن ــزاه ــة) وال
تعطيها االستقاللية التامة فكيف تأخذ الهيئة
دورها؟! ،وأعتقد حتى تأخذ دورها المطلوب
فإنه يجب أن تكون هناك استقاللية تامة ،ففي
الــديــوان الوطني لحقوق اإلنسان يتم تعيين
أعضائه ،وكذلك في «نزاهة» من جدد لهم هو
وزير العدل ،وهو جهة مراقبة بذات الوقت من
قبل «نزاهة».
• ال ــرف ــاع ــي :ن ـ ــود أن ن ـس ـمــع م ــن ضـيـفـنــا
أبوأحمد العوضي ،تقدم باسل الهارون الرئيس
السابق بوحدة التحريات المالية باستقالته
قائال ،إن «الوحدة غير مستقلة وعليها ضغوط
خ ــارج ـي ــة» ،فـمـتــى س ـنــرى ج ـهــات رقــاب ـيــة في
الكويت ال تخضع لضغوط خارجية ومستقلة؟
ً
 العوضي :إكماال لما تفضل فيه الدمخي،نـحــن ف ــي ظ ــل ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة ال ـتــي لدينا
تعطيك للوهلة األولى كأننا دولة في المراكز
األولـ ــى فــي مــؤشــر م ــدرك ــات ال ـف ـســاد ،وال ـيــوم
نحن في المركز األخير خليجيا ،وهــذا األمر
يدرج على كثير من مؤسسات الدولة ،فوحدة
التحريات المالية تتبع وزارة المالية ،ومن
يرشح أسماء إدارتها هو وزير المالية ،فأين
االستقاللية في الموضوع؟! ،وبالنهاية الوزير
سيخضع لضغوط سياسية ،هيئة نزاهة تتبع
وزير العدل ،وهو من يرشح األسماء ،واألدهى
مــن ذلــك ان جميع التقارير التي تعدها هذه
الجهات تذهب إلى الوزير الذين يتبعونه ،ومن
ثــم ترفع الــى رئيس مجلس الـ ــوزراء ،وبرأيي

الدمخي :أحذر من تعديل الدستور
قال د .عــادل الدمخي إن تعديل الدستور يحتاج الى توافق ارادتين ،وأعتقد أن
تعديل الدستور يحتاج الى توافق ارادة شعبية بأمور واضحة وال اعتقد اليوم ان
هناك ايمانا حقيقيا بتعديل الدستور لمزيد من الحريات لذلك أحذر اليوم من أي
دعوة لتعديله ال تجد ضمانات كافية وال يقف الشعب الكويتي معها باتفاق ،وانظر
الى الشتات الشعبي ونحن مختلفون اصال ،لذلك كانت هناك محاولة في ظل ضعف
شعبي لتعديل الدستور رأيناها قبل جائحة كورونا التي ربما أوقفتها ،وأنا اعتقد
كانت تعديالت سيئة ونوايا سيئة ،ولذلك انا ضد اي تعديل دستوري اال اذا كان
هناك اتفاق حقيقي من نخب تقود الشعب الكويتي الى مزيد من الحريات.
وأضاف ان مسألة االصالح تكون في مجلس حقيقي ال يجامل أناسا على حساب
المصلحة ،وكذلك ايمان الحكومة باالصالح ومحاربة الفاسدين ،اما الطريقة التي
نراها اليوم من محاوالت لتغطيات وغيرها فال تنفع ،واما محاولة تربية النواب عبر
توفير اموال سياسية وإنهاء معامالت المواطنين ليكون النائب هو مرجع الناس
في الخدمات ،ولكي تستخدمه فيما بعد ،فمرفوضة ،وانا اقول اذا فعال لدينا ايمان
باالصالح فسوف يتحقق لكن نحن ال نرى ذلك ،والشعب الكويتي سيصيبه االحباط،
واذا رجعنا بنفس الرئاسة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فالشعب الكويتي
سوف يصيبه مزيد من خيبة األمل.

ال يمكن وضع مجلس ومعه نظام
انتخابي يفرغه من محتواه
• ضرورة استقالل الجهات الرقابية حتى تأخذ طريقها
إلى اإلصالح اذا كنا فعال نريد اإلصالح
• تقارير ديوان المحاسبة تمر على رئاسة مجلس الوزراء
وال يتم األخذ بها

حتى تكون لدينا استقاللية تامة فالبد أن تتبع
هذه الجهات رئيس الــوزراء ،وما أود قوله لو
كانت الجهات الرقابية فاعلة لما ظهرت كل
قضايا الفساد وتطفح على السطح وتهز أركان
البلد بوجود كل هذه المؤسسات والهيئات.
• الــرفــاعــي :ذك ــرت أن ــه يـجــب تـكــون تبعية
ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة ال ــى سـمــو رئ ـيــس مجلس
الـ ــوزراء ،ولكن بحسب نــص الــدسـتــور رئيس
الوزراء فإن مسؤولية السياسة العامة للحكومة
وليست من اختصاص الجهات المستقلة! فهذه
من اختصاص ال ــوزراء ،فكيف تريد أن تكون
تابعة لرئيس الوزراء؟ وهناك أيضا من يقول
إن هناك خلال دستوريا في هذا األمر؟
 ال ـعــوضــي :بـمــا انـنــا تـطــرقـنــا إل ــى رئيسالوزراء بأنه مسؤول عن السياسة العامة ،وبما
انــه من يرسم هــذه السياسة ،فبرنامج العمل
الحكومي لدينا كل كالم إنشائي ،فال نضحك
على بعض ونقول ان لدينا برنامجا حكوميا،
ولكن الهدف من أن تكون المؤسسات الرقابية
تابعة لرئيس الــوزراء حتى ال يخضع الوزير
لضغوطات سياسية ،وبــذلــك رئيس ال ــوزراء
هــو مــن يــرشــح أعـضــاء الـمــؤسـســات الرقابية
وتـقــاريــرهــا تــرفــع إلـيــه مـبــاشــرة لتكون هناك
استقاللية ،فقد تـكــون هـنــاك تقارير ال تصل
إلى رئيس الــوزراء ،وإلحاق المؤسسات به ال
يجعلها عرضة ألي مناورات سياسية.
• الرفاعي :أبو عبدالرحمن نوهت إلى أهمية
ْ
استقاللية مكافحة الفساد ،ولكن هناك رأي بأن
ذلك يخالف نص المادة  50من الدستور الذي
ينص على فصل السلطات ،والمادة  115منه
بأنه ال يجوز تدخل سلطة بسلطات أخــرى؟،
كـيــف تــريــد أن ت ـكــون هـيـئــة مـكــافـحــة الـفـســاد
تابعة لمجلس األمة وذكــرت ذلك في تصريح
لك سابق؟
 الدمخي :ال لم أذكر هيئة مكافحة الفساد،بــل ذك ــرت دي ــوان حـقــوق اإلن ـســان بــأن رئيسه
ونائبه يعرضان على مجلس األم ــة ،والـيــوم
دي ــوان المحاسبة يتبع مجلس األم ــة ،وهــذا
مــذكــور بــالــدسـتــور ،وهـنــا لــي رأي فـيــه ،وهــو
أن تـبـعـيــة دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة لـمـجـلــس األم ــة
تعطينا إمكانية تبعية هذه الجهات الرقابية
إلى المجلس ،ولكن نحن نتكلم عن استقاللية
الجهات ونتكلم عــن قــانــون ،ويجب أن تكون
ميزانياتها بإدارة مستقلة وال تتبع أي أحد.
• الرفاعي :اليوم ليس لها ميزانية مستقلة؟
 الدمخي :لألسف ال ،فمن يقرر لها الميزانيةوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،لذا اليوم
يجب أن تكون هذه الجهات الرقابية مستقلة
ماليا وإداريا حتى تقنع العالم وتأخذ طريقها
الى اإلصالح إذا كنا فعال نريد اإلصالح ،فديوان
المحاسبة من أعرق الجهات الرقابية ،وأصدر
الكثير مــن الـتـقــاريــر ،لـكــن مــن أخ ــذ بتقاريره
من الجهات؟! ،وبدون تسميات فنحن أعضاء
ف ــي لـجـنــة الـمـيــزانـيــات الـبــرلـمــانـيــة ونـنــاقــش
تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين،
فالتقارير تمر على رئاسة الــوزراء وال يؤخذ
ب ـه ــا! ،ه ـن ــاك ت ـقــاريــر ت ـق ــول ان رئ ـي ــس إح ــدى
الـهـيـئــات سـيــئ ،وتـسـبــب فــي خـســائــر للدولة
وال يستطيع أن يقوم بعمله بأدلة من ديوان
المحاسبة فمن يفعل دور المحاسبة!
• الرفاعي :أيــن دور مجلس األمــة من ذلك،
فديوان المحاسبة تابع إليه؟
 الدمخي :نحن نأخذ التقارير ونستجوبع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،وأكـ ـث ــر االس ـت ـج ــواب ــات بـنــاء
على التقارير ،ولكن إذا كــان هناك مــن يؤمن
باإلصالح وبالدستور فمن المفروض أن هذه
التقارير تنعكس على اإلدارة ،لذا ليس هناك
إيمان حقيقي بدور المؤسسات الرقابة ،ولو
يــؤم ـنــون ب ـهــا حـقـيـقــة ألع ـطــوهــا صــاحـيــات
حقيقية ،لو نظرنا إلى ديوان حقوق اإلنسان
كجهة رقابية على حقوق اإلنسان منذ 2012
لوجدنا أنــه حتى اآلن لم يتم تفعيله تفعيال
حقيقيا.
• ال ــرف ــاع ــي :ال ـب ـع ــض ي ـق ـيــس اسـتـقــالـيــة
بعض الجهات الرقابية على استقاللية ديوان
المحاسبة تابعة إلى مجلس األمــة ،كما نص
عليها المادة  151من الدستور ،فمطالباتكم
بعدم تبعية الجهات الرقابية ل ـلــوزارات ،هل
تتطالبون بتعديل الدستور وإضافة مواد مثل
المادة  151من الدستور؟
 العوضي :سأذهب إلى أبعد من ذلك ،هللدينا مبدأ فصل السلطات كما جاء الدستور؟!
وأنــا هنا أطــرح س ــؤاال؟ ،وعلى سبيل المثال
نتطرق إلى القضاء واستقالليته ،كقضاة هم

جانب من «حوار الجريدة» (تصوير عوض التعمري)
مستقلون ولـكــن تبعيتهم المالية واإلداري ــة
لوزارة العدل ،فلماذا ال تكون السلطة القضائية
مستقلة اعتباريا وماليا واداريــا ،فالسلطتان
التشريعية والتنفيذية مستقلتان استقاللية
كاملة ،إال أن السلطة القضائية مازالت تبعيتها
المالية واإلداري ــة تخضع ل ــوزارة الـعــدل ،فإذا
كنا نتطلع الى فصل السلطات ففصل السلطة
القضائية البــد ان يكون أولــى أولوياتنا ،أما
من جانب تعديل الدستور فليس هناك مانع،
ولكن البد ان نكون واضحين ،هناك مواد في
الدستور غير مفعلة اليوم فمتى ما تم تفعيلها
فمن الممكن لنا ان ننتقل إلى تعديل الدستور،
فالمادة  45منه تشير إلى أنه يحق للمواطن
مخاطبة السلطات العامة ،وهنا أربطها بإحدى
أهم اللجان البرلمانية في مجلس األمة ،وهي
لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية ،فمازالت
حتى اليوم هذه اللجنة واحدة من أهم اللجان
ال ـم ــوج ــودة ،ول ـكــن الب ــد أي ـضــا أن ن ـكــون هنا
واضحين ،وننظر إلى كيفية تشكل اللجان في
المجلس؟ّ! دواوين!
* الرفاعي :هذا ال يعيب األمر ،طالما هناك
تنسيق سياسي ،والبعض يــرى أن كل تكتل
سياسي يشكل اللجان ،ما رأيك؟
 العوضي :هــدف الـمــادة  45هو أن يجعلللمواطن والشعب هيبة ،وأنا شخصيا ليس
لــدي مشكلة في تبني اقـتــراح بقانون منبثق
من هذه المادة ،بأنه يحق للمواطن الذي لديه
شكوى أو مظلمة أن ُيلزم المسؤول في فترة
زمنية معينة إلنصافه ،ألنه ال يوجد قانون يلزم
بفترة زمنية محددة ،وليصل هذا القانون إلى
أشد العقوبات ،ليجعل للمواطن هيبة ،فمجلس
األمة مليء بالحرس أكثر من المواطنين ،وكذلك
ال ـمــادة  171مــن الــدسـتــور المختصة بإنشاء
مجلس الدولة ،وهــذا الدكتور الدمخي معنا،
فماذا حدث لها؟ هذه المادة غير مفعلة أيضا،
وأؤكـ ــد أن ــه لـيــس ل ــدي أي تـحـفــظ عــن تطوير
الدستور ،لكن ِّ
لنفعل مــواد الدستور بالكامل
قبل تعديله.

تعديل الدستور
• الرفاعي :للنائب د .عبدالكريم الكندري
رأي أع ــرب عنه فــي جلسة بمجلس األم ــة «أن
دستور  1962ال يسع لألفكار الحديثة اليوم،
وهي استقاللية هذه المؤسسات» ،هل تتفق مع
هذا الرأي؟ وهل هذا يعني أن ضمان استقاللية
الجهات عبر تعديل الدستور؟
 الدمخي :مسألة تعديل الدستور منوطةبـمـجـلــس األمـ ــة م ــع س ـمــو األمـ ـي ــر ،والـتـعــديــل
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري يـ ـك ــون إل ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن ال ـع ــدال ــة
والـحــريــات ،لكن بالوضع الـحــالــي ،ومــع هذه
الـحـكــومــة ،ال ـتــي ال تــؤمــن بـمــزيــد مــن الـعــدالــة
والحريات ،لست مع التعديل الدستوري.
وفيما يخص اللجان البرلمانية ،أرى أنه
يجب أال تتدخل الحكومة في التصويت على
عـضــويـتـهــا ،وإن ك ــان ــت ال ـح ـكــومــة جـ ــزءا من
مجلس األمة ،لكن ما يحدث أن وزير الداخلية،
على سبيل المثال ،يريد أن تكون عضويتها
إلــى «ربـعــه» ،ووزي ــر الصحة كذلك في اللجنة
الصحية.
• الرفاعي :أليس من حقهم أعضاء الحكومة،
فـهــم يـعـتـبــرون أنـفـسـهــم كـتـلــة  16ع ـضــوا في
المجلس؟
 الـ ــدم ـ ـخـ ــي :مـ ــن ح ـق ـه ــم إذا كـ ــانـ ــوا فـعــاإصالحيين ،ويؤمنون باإلصالح ،لكن ليس من
حقهم أن يسعوا إلى أن تكون اللجان البرلمانية
«تبعا لهم».
• ال ــرف ــاع ــيَ :م ــن يقييم ال ـ ــوزراء إذا كــانــوا
إصالحيين أو غير إصالحيين؟
 الدمخي :الواقع الذي نرى أمامنا ،فعندماتـخـتــار أشـخــاصــا – أع ـض ــاء -عليهم قضايا
رشـ ــوة وتـضـعـهــم ف ــي لـجـنــة ح ـمــايــة األمـ ــوال
العامة البرلمانية ،وعندما تضع من األعضاء
ممن ال يعملون في لجان برلمانية ،فمتى ما
أردت قانونا تـمــرره ،ومتى ما لم تــرد قانونا

آخر ال يتم تمريره ،لذلك قلت إنه البد أن تكون
الحكومة على الحياد في تشكيل اللجان ،ولجنة
ُ
ال ـعــرائــض وال ـش ـكــاوى ت ـعــد مــن أه ــم الـلـجــان،
وشاركت فيها ،وهي اللجنة الوحيدة التي من
حقها تشريع القوانين ،حيث تأتيها شكوى
الناس ،وعلى أساسها تأتي بتعديل القانون
بناء على ما يأتي إليها ،لكنها غير َّ
ً
مفعلة .وفق
تجربتي ،كان وزير الداخلية السابق (الشيخ
خالد الجراح) يقول إلى أحد األعضاء ترشح
للجنة حقوق اإلنسان البرلمانية ،وهذا العضو
ال يحضر اللجان البرلمانية لدور انعقاد كامل
للمجلس ،والهدف هو تعطيل اللجنة ،فلك أن
تتخيل! والحكومة «تزكي» هذا العضو ،وأنا
قلت للوزير حينها ال تكلم هذا العضو ،نحن
نــريــد أشـخــاصــا يـعـمـلــون ،لـكــن ال ــوزي ــر يقول
للعضو استمر في ترشحك للجنة.
• الـ ــرفـ ــاعـ ــي :ل ـك ــن ه ـ ــذه ت ـب ـق ــى تـكـتـيـكــات
سياسية ،ويـحــق لها ككتلة فــي البرلمان أن
تقوم بذلك؟
 الــدم ـخــي :ويـحــق لـنــا أيـضــا كــأعـضــاء أنننتقدها ونحاسبها.
• الرفاعي :بال شك.
 ال ــدم ـخ ــي :وي ـحــق ل ـنــا أن ن ـفـ ِّـعــل أدوات ـن ــاالدستورية ضدها .ال يلومنا الشعب الكويتي،
بأننا ِّ
نقدم استجوابات ،فنحن نراهم أمامنا
أن ــاس ــا غ ـي ــر مــؤم ـن ـيــن بــال ـع ـمــل ال ـت ـشــري ـعــي،
فعندما تضع جهات رقابية وال تفعل لوائحها
الـتـنـفـيــذيــة ،ل ـم ــاذا؟ م ــا ال ـه ــدف؟ ف ـقــانــون حق
االط ــاع منذ متى تــم تشريعه ،وإل ــى اآلن لم
تصدر الالئحة التنفيذية له؟! هنا اإلشكاليات،
أناس فعال ال يريدون العمل.

البد من تبعية
المؤسسات الرقابية
لرئيس الوزراء حتى
ال يخضع الوزير
لضغوط سياسية

العوضي

ال يلومنا الشعب
الكويتي على تقديم
استجوابات فنحن نرى
الحكومة غير مؤمنة
بالعمل التشريعي

الدمخي

استقاللية القضاء
• الرفاعي :تطرقت أبوأحمد إلى استقاللية
الـقـضــاء ،وه ـنــاك َم ــن ي ــرى أال ت ـقـ ُّـدم بمحاربة
الفساد إال باستقاللية القضاء ،وفي المقابل
هناك رأي آخر يقول إن القضاء له االستقاللية
بحكم الدستور ،وال نحتاج إلى تشريع قانون
لذلك.
 ال ـعــوضــي :استقاللية الـقـضــاء بتبعيتهالمالية واإلداري ـ ــة كمجلس األم ــة ،وأن يكون
ُسلطة منفصلة.

السلطتان التشريعية
والتنفيذية مستقلتان
بالكامل بخالف
«القضائية» مازالت
تتبع وزارة العدل

العوضي

• الرفاعي :لكن َمن سيراقبها ماليا وإداريا؟
 العوضيَ :مــن يــراقــب مجلس األم ــة؟ فهلالسلطة التنفيذية على ُّ
ُيعقل أن تراقب ُّ
السلطة
القضائية إن جاز التعبير؟! هذا غير صحيح.
• الرفاعي :لكن أين تعاون ُّ
السلطات الذي
نص عليه الدستور؟ وكذلك الدستور نص على
استقاللية الشؤون اإلدارية والمالية للمحاكم
والـنـيــابــة الـعــامــة ،والحكمة مــن ه ــذا األم ــر أن
هناك مراقبة من ُّ
السلطات األخ ــرى ،فهل
تطالب بأن يكون القضاء متروكا ،ويراقب
نفسه بنفسه؟ أيــن التعاون فيما بين
ُّ
السلطات؟
 الـعــوضــي :بــل أذه ــب إلــى أبعدمن ذلــك ،وأطالب بــأن تكون إدارة
التحقيقات تحت مظلة النيابة
ال ـعــامــة ،وال ـطــب الـشــرعــي ليس
م ـم ـك ـنــا أن يـ ـك ــون ت ـح ــت وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ــل البـ ــد أن يـكــون
ً
تبعا ُّ
للسلطة القضائية ،فــإذا
أردنا التكامل القانوني للدولة
ومسألة الفصل بين ُّ
السلطات،
فالبد من تطبيق هذه المواد،
وأشـ ــرت أن ــت قـبــل قـلـيــل إلــى
أن «الحكومة لها تكتيكات
س ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» مـ ـ ـ ــن ح ـي ــث
اللجان .ال خير في هذه
التكتيكات السياسية.
هناك أناس ال يفقهون
أبـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل
السياسي! التكتيكات
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــاذا؟

عادل الدمخي

حتى يوم االقتراع
يومان
»للتواصل مع صفحة «أمة 2020
majles@aljarida●com

سياسي ...وغير مؤمنة بالجهات الرقابية
• أكدوا أهمية تكويت القضاء الستبعاد الطعن فيه من خالل عقوده
بــه االسـتـعــانــة بالمختصين والمستشارين
إلقــرار القوانين! فمصيبة أن يتم إبطال أو رد
قوانين المؤسسة التشريعية ،وهي المسؤولة
عن مصائر الناس.
وفي المقابل إذا كانت هناك قوانين جيدة
قد ال تطبق ألن دور النائب الرقابي ال يفعل
بالشكل الصحيح ،ألنه تمت اساءة استخدام
االستجوابات كأداة رقابية ،وأصبحت عرضة
لـلـمـســاومــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال ـخ ـلــل والـمـشـكـلــة
األســاسـيــة لدينا فــي المؤسسة التشريعية،
وإن كــانــت السلطة التنفيذية ال تــؤمــن بهذه
المؤسسة التشريعية فمن واجبها أن تشارك
الـنــاس برقابة فاعلة على الـنــواب ،وأن تكون
لدينا نماذج حقيقية كرجال دولــة داخــل هذا
البرلمان.
• الرفاعي :البعض يلوم النائب بأنه عندما
يشرع يكتب كلمات فضفاضة وليس لها معنى
قانوني واضــح ،فهل تلوم النائب على كتابة
قوانين بكلمات فضفاضة؟
 الـعــوضــي :نعم ،أل ــوم النائب ال ــذي يكتبالقوانين بكلمات فضفاضة ،ألنه ليس جالسا
في بيته ويكتب قصيدو ،بل ومــن بــاب أولى
أنه إذا ال يعرف أن يشرع ال يترشح النتخابات
مجلس األمة ،وهذا األمر يقودنا الى أمر آخر
وهو آلية االنتخاب ،لكن إذا كان النائب ال يعرف
فليستعن بمستشارين وكوادر وطنية ،إلى هذه
الدرجة وصلنا باالستهانة بالمواطنين بهذه
المؤسسة ،وال ـنــاس فـقــدت الثقة بالمؤسسة
البرلمانية من خالل نماذج النواب.
ت ـك ـت ـي ـكــات ع ـل ــى م ـص ـيــر أم ـ ــة وش ـع ــب؟
هذه اللجان البرلمانية تنبثق منها قوانين،
والـمــواطـنـيــن تــأمـلــوا خـيــرا ب ـصــدور قوانين،
وتأتي الحكومة تحت ذريعة مناورات سياسية
وغيرها وعلى حساب َمن؟ على حساب شعب.
• الرفاعي :لماذا يحق للنائب القيام بهذه
المناورات والتكتيكات وال يحق للحكومة؟
 العوضي :أعطني مثاال على ذلك؟• الــرفــاعــي :الــدك ـتــور الــدمـخــي أن ــت الـيــوم
نائب ،أال يتم التنسيق فيما بينكم كنواب على
الترشح لهذه اللجان؟
 العوضي :النواب ينسقون لمصلحة البلد،وآسف على المقاطعة دكتور ،لكن لكي ال تكون
جزئيتي منفصلة.
• الرفاعي :لكن لماذا تكون مصلحة البلد
عندما «يتكتك» الـنــائــب ،ولـيــس مــن مصلحة
البلد حينما «تتكتك» الحكومة ،وأنا هنا لنقل
منظور اآلخر ،وليس منظوري؟
 الـ ـع ــوض ــي :اسـ ـم ــح لـ ــي كـ ــي ال تـنـفـصــلجزئيتي ،ومن قال إن كل النماذج في مجلس
األمة جيدة؟!
• الرفاعي :أنت قلت إن النائب «يتكتك» ،لكن
الحكومة ال «تتكتك»؟
 العوضي :أنا لم أقل ذلك ،أنا قلت إذا كان«التكتيك» أو سميته مناورة سياسية لخدمة
الـبـلــد والـشـعــب ،فــأنــا أول ال ـنــاس مـعـهــا ،لكن
هناك نماذج جيدة ،وهناك نماذج ال تستحق
أن تعتلي الكراسي النيابية ،بل هي سبة في
جبين قاعة عبدالله السالم ،فال نضحك على
بعض ،وليس كل النواب جيدين ،ويكادون ال
يعدون على أصابع اليد الواحدة ،فأنا أقول إذا
كانت تناور هؤالء النواب الذين ال يستحقون
أن ي ـكــونــوا ن ــواب ــا ف ــ»ي ــا ه ــا ومــرح ـبــا» بـهــذه
التكتيكات ،وهذا ما أقصده.
• ال ــرف ــاع ــي :واض ـ ــح ،ل ـكــن اآلن أرجـ ــع إلــى
الدكتور ،وإلــى نقطة استقاللية القضاء ،هل
تؤمن اليوم بأنه من الواجب ضمان استقاللية
ال ـق ـضــاء عـبــر ال ـقــوان ـيــن ،أم أن استقالليتها
مضمونة عن طريق الدستور؟
 الدمخي :الشك في أننا كلنا متفقون علىاستقاللية ُّ
السلطة القضائية ،وأنــا أتفق مع
أبوأحمد حول استقالليته المالية واإلداريــة،
فمن األمــور المعيبة ،والــذي شهدته مناقشة
العهد المدني والسياسي في جنيف ،أن تعيين
القضاة المصريين يطعن باستقاللية القضاء،
وفق ما قاله الخبراء الدوليون.
• الرفاعيُّ :
السلطة القضائية مستقلة ،لكن
ُّ
هم فقط موظفون في السلطة
القضائية ،ويأتمرون
ب ـ ــأم ـ ــر ال ـم ـج ـل ــس
األعلى للقضاء؟

محمد العوضي

 الدمخي :أنــا مــع «تكويت» القضاء ،فهذاالقضاء ُسلطة وطنية ،وأنــت اليوم تأتي في
ُّ
السلطة التشريعية وتقول إن النائب يجب أن
يكون كويتيا ،وجنسيته بالتأسيس ،وتأتي
في ُّ
السلطة التنفيذية وتقول إن الوزير يجب
أيضا أن يكون كويتيا ،وبشروط معينة ،وتأتي
في ُّ
السلطة القضائية بأنه يجب أن يكون هناك
تكويت كــامــل ،حتى تضمن استقاللية هذه
السلطة ،وهــذا رأيــيَّ .
ُّ
قدمنا قانون استقاللية
َّ
ال ـق ـضــاء ورف ـ ــض ،وقــدم ـنــا ق ــان ــون مخاصمة
الـقـضــاء وشــرعــه مجلس األمـ ــة ،وت ــم رده من
سمو األمير ،لكن البد أن تكون هناك ضمانات.
من الممكن أن تختلف مع ُّ
السلطة القضائية
أحـ ـي ــان ــا ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن ن ـص ــل إل ـ ــى ض ـمــان
الستقالليتها ،وضمان العدالة ،مثل التماس
إعـ ــادة الـنـظــر بــالـقـضــايــا ف ــي ح ــال اسـتـجــدت
بعض األمور ،فهذا مهم جدا في ضمان العدالة
وضـمــان االستقاللية األكـبــر للقضاء ،فهناك
الكثير من القوانين نحتاج إلى تطويرها ،حتى
نمنح صالحيات أكبر وضمانات أكـثــر ،وما
طرحه أبوأحمد ضــروري .بالنسبة لموضوع
إدارة التحقيقات ،أصبح مجاملة سياسية ،فكان
وزيــر الداخلية الشيخ سعد العبدالله ،رحمه
الله ،يريد أن تكون التحقيقات لديه.
• الرفاعي :أود أن أعطي الفرصة ألبو أحمد
طالما دخلنا بموضوع القضاء؟
 الدمخي :انت تبي توهقنا اليوم وتدخلناموضوع القضاء!
• الرفاعي :ال حاشا ،لكن دور القضاء مهم
في محاسبة الفاسدين ،لكن نرجع الــى حكم
محكمة الـجـنــايــات فــي قضية بـنــد الضيافة
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة ،فــذكــروا فــي صحية الحكم
أن جهاز المراقبين الماليين لم يمارس دوره
النظري المشار إليه في قانون تأسيسه ،وكذلك
الحال مع وحــدة التحريات المالية ،فبوجهة
ن ـظــرك مــا سـبــب ع ــدم ق ـيــام ه ــذه الـمــؤسـســات
الرقابية بدورها المنصوص عليه؟
 ال ـع ــوض ــي :ذك ـ ــرت هـ ــذا ل ــك ف ــي ال ـب ــداي ــة،وهو كله مرهون باستقالليتها ،وحاولت أن
تجعلني أحيد عن رأيي ،ولكن مازلت مستمرا
فيه ،فمن المعيب في ظل ما ذكرته من أسماء
ضخمة لهذه المؤسسات ،هل هم من اكتشف
هذا الفساد ،أم الرأي العام هو الذي أثار هذه
القضايا؟ مثل الصندوق الماليزي والنائب
البنغالي وغسل أموال وما شابه.
• الرفاعي :لكن هناك نواب كشفوا عن عدة
قضايا؟
 العوضي :أتكلم عن الــرأي العام الذي هوأهــم مــن ال ـنــواب ،وهــو الشعب الكويتي الــذي
يخرج منه النواب ،فكل األجهزة الرقابية التي
لدينا لــم تكتشف هــذا الفساد ،وهنا يعيدنا
إلى استقاللية الجهات الرقابية وتكون تحت
رئيس الوزراء.
• الــرفــاعــي :اسـتـقــالـيــة فـقــط دون مــراعــاة
ألحكام الدستور؟ يعني ممكن أن نشرع قوانين
وتكون باطلة دستوريا؟
 العوضي :يسالم عليك ،خــوش ســؤال،م ــن ال ـم ـخــزي وال ـم ـع ـيــب ال ـي ــوم عندما
تكون لدينا سلطة تشريعية وهي
ل ــدي ـه ــا الـ ـ ـ ــدور األه ـ ـ ــم مـ ــن بـيــن
الـسـلـطــات كــونـهــا هــي التي
تسن القوانين ويمارسها
ال ـق ـضــاء ،لـكــن المصيبة
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـتـ ــم إب ـ ـطـ ــال
ق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـ ـت ـ ـش ـ ــري ـ ـع ـ ـي ـ ــة م ــن
المحكمة الدستورية
أو يتم رد القوانين
لعدم دستوريتها!
ف ـ ـه ـ ــذه م ـص ـي ـبــة
ومشكلة حقيقية،
فـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال
يعرف كل شيء،
لكن أال يفترض

• الرفاعي :هل تتوقع أن يتم اختيار الكلمات
الفضفاضة بشكل متعمد من النواب؟
 العوضي :ال أعرف ،لكن إن كانت متعمدةفهذه مصيبة ،وإن كان ال يفقه أبجديات العمل
السياسي فهذه مصيبة أخرى ،فالدور الحقيقي
يبقى على المواطنين الذين يراقبون النواب،
ويـحـكـمــون عـلــى ال ـنــواب مــن خ ــال تجاربهم
البرلمانية ،وإذا كان سيئا فلماذا يتم ارجاعه
الى البرلمان مرة أخرى بانتخابه ،لقد أصبحنا
عرضة للعب! هل وصلنا إلى مرحلة فقط نطلق
شعارات ونوهم الناس فيها! وين رايحين!
• الــرفــاعــي :نــرجــع إل ــى الــدك ـتــور الــدمـخــي
حـ ــول صـحـيـفــة ح ـكــم ال ـج ـن ــاي ــات ب ـش ــأن بند
الضيافة بــوزارة الداخلية ،وكونك عضوا في
لجنة الميزانيات وسبق أن تعاملت مع جهاز
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن ،ه ــل فـعــا ي ـقــوم جـهــاز
الـمــراقـبـيــن بـ ــدوره؟ أم هــو ج ــزء مــن التضخم
الهيكلي في البالد؟
 الدمخي :المشكلة أنت ذكرتها قبل قليل،وهي الكلمات الفضفاضة في القوانين ،والتي
ال تترتب عقوبات على إساءة استخدام القانون
أو على من يخالفه ،فيفترض أنــه عند رفض
الـمــراقــب الـمــالــي للمعاملة لـغـيــاب األدل ــة في
صرف األموال من ناحية صحة صرف األموال
بطريقة صحيحة ،وبإجراء صحيح من عدمه
وبناء على ذلك يضع مالحظته ،وكذلك األمر مع
تقرير ديوان المحاسبة فما هو األثر على هذه
المخالفة؟ ال يوجد أي أثر ،هنا تقع المشكلة،
فـتـجــد ف ــي ب ـنــد ال ـض ـيــافــة الـكـثـيــر م ــن األم ــور
رفضها المراقب المالي ،إال أن وزارة المالية
مررتها ،فاإلشكالية الحقيقية كانت بين وزارتي
المالية والداخلية ،حتى وإن رفضها المراقب
المالي المعاملة فال يوجد أثر لرفضه.
• الرفاعي :إذا هو خطأ بالتشريع؟
 الدمخي :ال ليس خطأ بالتشريع بل خطأبـ ــاإلدارة ،فليس لها إج ــراء تحقيق أو إجــراء
عقابي.
• الرفاعي :أنت كنت عضوا في مجلس 2016
لماذا لم تقدم تعديالت على ذلك؟
 الدمخي :هناك تعديالت صارت على ديوانالمحاسبة ،فوضعوا تحقيقا للموظفين الذين
يقومون بالمخالفات ،فدورنا أن نقول للوزير
إن هناك مخالفات ليحاسب المخالفين وإذا
لم يقم بمحاسبتهم فــدورنــا نحاسب الوزير
كرقباء عليه بإجراء تحقيق أو استجواب أو
أين كان ،ولكن في اإلدارة الحكومية ال توجد
محاسبة وهذه مشكلتنا ،ولو فعلنا رقابتنا
على الوزراء السيئين فلن نجلس مع الحكومة
إال بــاسـتـجــوابــات ،ورئـيــس الـ ــوزراء ال يراقب
تقارير الجهات الرقابية وليس له دور حقيقي
وال يحاسب ،لذلك أصبحت هذه المؤسسات
شكلية.
• الــرفــاعــي :هــل تتوقع الحكومة الجديدة
برئاسة صباح الخالد وبــوجــود مجلس أمة
جــديــد راح ي ـكــون ل ـهــا دور بـتـغـيـيــر الــوضــع
الحالي؟
 الدمخي :بودي أن أقول إنني متفائل ،لكنلم أر الشيء هذا بعد حمايتهم لوزير الداخلية
وحمايتهم للمخالفين ،فعندما تـكــون لديك
مشكلة تهز البلد بالكامل من الخارج وليس
فقط من الداخل كالصندوق الماليزي ،ورئيس
مجلس الوزراء يعلم باألمر منذ فبراير الماضي
فأين تفعيله لألدوات؟! لم يكن هناك أين تفعيل
ألي ادوات ،لــذلــك ال أت ــأم ــل ،بــل أخـشــى أن ما
يـتــرتــب عـلــى اإله ـمــال الـحـكــومــي ال ــذي حــدث،
وعدم رقابتها لما حدث في الصندوق الماليزي،
والرت ـبــاطــه بــابــن رئـيــس ال ـ ــوزراء الـســابــق ،أن
تترتب على الكويت إشكاليات أكبر من دفع
أموال تعويض وغيرها.
• الرفاعي :أبوأحمد ،الدكتور عــادل غير
متفائل بــالـحـكــومــة ،لـكــن فــي مجلس 2016
قام عدد من النواب بتحصين رئيس الوزراء
السابق من أجل عودة الجناسي ،بما يعني

أنهم تخلو عــن مــوضــوع عــدم التعاون معه
حينها ،ما رأيك بهذا الموقف؟
 العوضي :رئيس الوزراء الحالي مشاركفي كل الحكومات السابقة ،والقضايا كانت
على مرأى ومسمع منه ،والقول بأن الحكومة
الحالية مؤقتة على حساب من؟! على حساب
بـلــد! إذن ال يــوجــد رج ــل دول ــة يـقــود الــدولــة
ويــرســم سياستها الـعــامــة حتى ولــو كانت
ش ـهــرا ،لكن المشكلة لدينا أصبحت هناك
ثقافة أن كل القضايا التي تهز أركــان البلد
ت ـح ــول إل ــى م ـق ـبــرة ل ـج ــان الـتـحـقـيــق لـتــدفــن
بـهــا ،وأن ــا ال أت ـفــاءل إال إذا كــانــت مخرجات
الـمــواطـنـيــن ه ــي الـتـجـبــر الـحـكــومــي ليكون
هناك نوع من التوازن ،لكن إذا كنا بمثل هذه
النماذج من النواب الخجولة والضعيفة فال
شك أن الحكومة تريد أن تدخلنا في صراع
نيابي  -نيابي ،فكل القضايا ستكون معلقة
في النهاية ولن نتقدم خطوة.
• الرفاعي :هناك رأي آخر بأن بعض لجان
التحقيق كان لها ثمار ،وتمت إحالة القضايا
فيها الى النيابة العامة ،ولوال لجان التحقيق
ه ــذه وت ـعــاون ال ـنــواب معها مــا ذهـبــت هــذه
القضايا الى النيابة العامة؟
 الـعــوضــي :بسبب الـقـصــور التشريعيةتصدر «القبيضة» المجالس ،ومن دافع وكافح
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـمــال إم ــا سجين أو مهجر،
فالقصور التشريعي برأ ناس وظلم آخرين،
وهـ ــذا ه ــو ال ـ ــدور الـحـقـيـقــي لـمـجـلــس األم ــة:
معالجة القصور التشريعي.
 الدمخي :لــدي تعليق ،دور ال ــرأي العامفــي قـضــايــا الـفـســاد ش ــيء مختلف عــن دور
المؤسسات الرقابية ،ففي الصندوق الماليزي
أو تضخم أموال النواب كان للبنك المركزي
دور ،وكـ ــان لـلـبــاغــات دور أي ـض ــا ،ووح ــدة
ال ـت ـحــريــات الـمــالـيــة عـنــدمــا تــأخــذ الـتـقــاريــر
وتحولها الــى أمــن الــدولــة ،وهــو ما قلته في
مجلس األمة لرئيس مجلس الــوزراء ووزير
الــداخ ـل ـيــة :حـقـقــوا ل ـمــاذا كــانــت ت ـقــاريــر أمــن
الدولة ترجع في تحرياتها ،وتحمي من له
عالقة بالقضايا؟!
وكذلك وحدة التحريات لها دور في إيصال
تقاريرها الى النيابة العامة ،واألخيرة لها دور
أيضا في رفع هذه القضايا ،وإذا هذه السلسلة
من الجهات الرقابية لم تقم بدورها فال فائدة
من إثارة هذه القضايا ،والسؤال يبقى :لماذا
ت ـثــار ه ــذه الـقـضــايــا إذا كــانــت ف ــي األس ــاس
يفترض أن تخرج من هذه الجهات الرقابية،
فالصندوق الماليزي كان منذ  2016االخطار
االول ،واتــرك عنك الشريط والتجسس الذي
وصــل في فبراير من هــذا الـعــام ،لكن بعدما
أثير الموضوع في «س ــارواك» وغيرها ظهر
موضوع الشريط والتجسس ،الموضوع منذ
 2016حولت المبالغ ،والتقرير يأتي باختالف
الشركاء!
• الرفاعي :في مجلس  2016كنت عضوا،
وتم تحصين رئيس الوزراء في سبيل عودة
ال ـج ـنــاســي ،وأنـ ــت بــذلــك تـخـلـيــت ع ــن دورك
الرقابي برأي البعض؟
 الدمخي :لم أحصن رئيس الوزراء السابق،وأول ما صرح النائب عن التحصين قلت في
جلسة مجلس االمة الالحقة لتصريحه إنه ال
يوجد شيء اسمه تحصين لرئيس الــوزراء،
ووقـعــت كـتــاب عــدم الـتـعــاون فــي استجواب
ح ـم ــدان ال ـع ــازم ــي ،ل ـكــن ل ــم تـظـهــر ورقـ ــة في
وقتها ،ولكن وقعته ردا على شبهة تحصين
رئيس الوزراء ،وفي النهاية القول بتحصين
رئيس الوزراء هذا أمر غير قانوني ،أما قرار
الوقوف مع أو ضد استجواب فليست له عالقة
بالتحصين ،فأحيانا ترى أن هناك استجوابا
مستحقا وآخر تراه غير مستحق.
• الــرفــاعــي :ابــواحـمــد ذك ــرت ســوء تعامل
بعض النواب مع ملفات الفساد والتشريعات
واللجان ،فلماذا يتبعون هذه المنهجية وال
يستثمرون لجان التحقيق لالستفادة منها
بل تكون مقبرة؟
 العوضي :غالبية النواب ،وليس بعضهم،لكن فيما يخص تحصين رئيس ال ــوزراء ال
أعرف لماذا يقوم البرلمان بوضع سوابق لم
ينزل الله بها من سلطان ،وعلى أي أساس
تحصن رئيس الوزراء؟! الناس عندما تنتخب
النائب حتى ال يكون أحد محصنا من باب
الرقابة ،وإذا كــان هناك من يريد أن يقرنها
بـمـســألــة سـحــب الـجـنــاســي فـمــن ب ــاب أول ــى
أنه ال يمكن أن تكون الجناسي عرضة واداة
لتهديد الناس ...المزور اسحب جنسيته ،وكل
من عــاون المزور انــزل عليه أشــد العقوبات،
لكن ال يمكن أن تكون الجناسي عرضة لرأي
سياسي ،اجعلوا الناس آمنين في بلدهم.
وإذا كانت هناك صفقة بتحصين رئيس
الوزراء إلرجاع ما هو حق فهذا األمر عيب أن
يقوم به النواب من باب المناورة السياسية،
فإذا كنت صاحب حق ومؤمنا بقضيتك فال
يمكن أن تقوم بمفاوضات سياسية بتحصين
رئيس الوزراء ،وردا على سؤالك فيما يخص
النواب :النواب يعتقدون مجلس األمة مكانا
للمجد الشخصي ،ولديهم طموح شخصي،
وهــذا األمــر ال يخفى على الجميع ،فالنائب
من أول يوم كل شغله انتخابات ألنه يعتقد
أنــه وجــاهــة ،وأن مصدر رزقــه قاعة عبدالله
السالم ،لذلك نرى معظم األوقــات تضيع في
القاعة بمسرحيات هزلية ،وتضيع الجلسات
وغيرها ،وكل هذه العملية إذا أردنــا أن يتم
تصحيحها فمن خالل اختيارات الناس.
• ال ــرف ــاع ــي :ل ـنــرجــع إلـ ــى م ــوض ــوع لـجــان
التحقيق ،ابوعبدالرحمن كنت عضوا في لجنة
التحقيق باألمطار وتقرير اللجنة أورد تقرير

الخصم والحكم
بدأ الزميل يوسف الرفاعي في مقدمة حلقة الحوار مستشهدا بالبيت الشهير
للمتنبي «يــا أعــدل الناس إال في معاملتي ،فيك الخصام وأنــت الخصم والحكم»،
مستدركا بالقول :الكثير يطبق هذا البيت فيما يخص الوزارات والهيئات الرقابية
التي تتبع لها ،ورغم زيادة الجهات الرقابية لدينا فإن الفساد في ازدياد ،فمنذ 2003
الى  2019تراجعت الكويت  50مرتبة في المدركات الدولية للفساد ،وفي نفس الوقت
انشأنا في الكويت هيئة مكافحة الفساد وديوان حقوق االنسان ووحدة التحريات
المالية وجهاز المراقبين الماليين وغيرها من الجهات الرقابية ،ولكن لم نر اي
شيء يذكر.
وأضــاف الرفاعي :في هــذه الحلقة نــود ان نعرف لماذا أتــت النتائج عكسية مع
الجهات الرقابية؟ و هــل هــذه الجهات الرقابية فعال مستقلة ام يتم التحكم بها؟
وكيف نفعل الدور الحقيقي للنائب في الرقابة؟ فهذه جميعها تساؤالت نطرحها
على ضيوفنا المرشحين في انتخابات مجلس األمة «أمة  »2020بهذه الحلقة من
«حوار الجريدة».

ديوان المحاسبة ،لكن لم يستشهد به ،وتقرير
اللجنة حمل رئيسي مجلس الوزراء السابقين
المسؤولية وأهمل مؤسسات الدولة ،فهذا كان
رأي النائب أحمد الفضل في مجلس األمة؟
 الدمخي :أنا رديت على الفضل ،وأنا أفتخربتقرير لجنة التحقيق بــاألمـطــار ،وأوجعهم
عـنــدمــا تـحــدثـنــا ع ــن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
االس ـب ــق ال ـش ـيــخ نــاصــر ال ـم ـح ـمــد ،و»تـ ـع ــوروا
الكثير من االدوات» ،وعندما تحدثنا عن جابر
المبارك تعورت أدواته ايضا ،لذلك تم الهجوم
على هذا التقرير ،فضمنا تقرير اللجنة كال من
تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية وتقرير
دي ــوان المحاسبة ،وكــامـنــا واض ــح أن يجب
األخ ــذ بتوصيات هــذه التقارير والمحاسبة
على أساسها ،وفي اجتماعات لجنة التحقيق
كان هناك حضور لديوان المحاسبة ولجمعية
المهندسين دائـمــا ،وكلفنا المحاسبة إعــداد
تقرير ألن القضايا كبيرة ،وأنــا ال أدعــي أنني
أعرف كل شيء.

تمت اإلساءة
لالستجوابات كأداة
رقابية وأصبحت
عرضة للمساومة
السياسية

العوضي

• الرفاعي :في الختام ،كالكما تطرقتما الى
مسألة واحدة ووضعتما اللوم على الحكومة
في اغلب القضايا.
 ال ــدمـ ـخ ــي :ال ـع ــوض ــي وضـ ــع الـ ـل ــوم علىالمجلس.
 الرفاعي :على المجلس والحكومة. الدمخي :انا مع العوضي في وضع اللومعلى المجلس ايضا.
 العوضي :ابوعبدالرحمن ما يقدر يقولان مجلس األمة زين ترى ،الن المجلس سيئ.
 الدمخي :والله ما اقــدر الن قلة اصالحيةبصراحة واألغلبية سيئة بصراحة ،وهذا دور
الشعب الكويتي.
• الرفاعي :في الختام نشكر ضيوفنا الكرام
للمشاركة في الـحــوار ،ومــع قــرب االنتخابات
أمامنا كناخبين مسؤولية عظمى بانتخاب
نــواب يمثلون الشعب حقيقة يمثلون نزاهة
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي وشـ ـ ــرف الـ ـم ــواط ــن وحـبــه
لبلده واعتزازه بالديمقراطية ،فإما ان نتقدم
عــن طــريــق هــذه االنـتـخــابــات ونحتفل بعرس
ديمقراطي حقيقي داخــل قبة عبدالله السالم
عن طريق حسن االختيار ،وأما ان نبقى على
الحال الذي نحن عليه من فساد وترد وتخلف.

أخشى أن تترتب على
الكويت بسبب اإلهمال
الحكومي للصندوق
الماليزي إشكاليات
أكبر من تعويض
األموال

الدمخي

العوضي :المجلس القادم
لن يوقف الفساد
أوضح المرشح محمد العوضي ان من يقول انه في مجلس األمة القادم سيتوقف
الفساد فهذا شخص غير صادق؛ الن اليوم هناك تركة ثقيلة ،والمطلوب اليوم لدينا
قضايا رئيسية متفق عليها ،ويفترض ان يكون هذا التوجه العام ،ومنها اوال تعديل
النظام االنتخابي ،وثانيا تعديل قانون االنتخاب ،وثالثا يفترض ان تكون هناك
هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات ،اذا كانت القضايا الرئيسية اليوم تعديل الصوت
الواحد لكي تتطرق من خالله بعد تعديله الى كل القضايا االخرى ،فأنا شخصيا مع
كل نظام يزيد من خيارات الناخب حتى يكون عندنا وعاء سياسي ومشاركة فاعلة
اكثر وليست مشاركة خجولة.

هناك نماذج من النواب ال تستحق
أن تعتلي الكراسي النيابية

ّ
• تولدت ثقافة بأن كل القضايا التي تهز أركان البلد
تحولت إلى مقبرة لجان التحقيق لتدفن
• بسبب القصور التشريعي تصدر «القبيضة» المجالس ومن
دافع عن المال العام سجين أو مهجر
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ً
«الطيران المدني» :الخطة تبدأ االثنين على مدى  4أشهر لقدوم  80ألفا بحجر إلزامي أسبوعين
يوسف العبدالله

نجاح الخطة
سينقلنا إلى
مراحل أخرى
لعودة بقية
الفئات من
المقيمين

توفير 58
بناية للحجر
الصحي
ً
تشمل سكنا
للسيدات
وآخر للرجال

الفوزان

أعلنت اإلدارة العامة للطيران
المدني ،أمس ،خطة عودة العمالة
المنزلية من الخارج اعتبارا من
االثـنـيــن الـمـقـبــل ،بـنـظــام الحجر
اإللـ ــزامـ ــي مـ ــدة أس ـب ــوع ـي ــن ،وفــق
االشتراطات الصحية.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـطـيــران
الـ ـم ــدن ــي ،ي ــوس ــف ال ـ ـف ـ ــوزان ،فــي
كلمة لــه خــال مؤتمر صحافي،
إن الخطة ستوفر التكاليف على
ال ـك ـف ـيــل ال ـ ــذي ي ــرغ ــب ف ــي ع ــودة
ال ـع ــام ــل ال ـم ـنــزلــي م ــن ب ـل ــده إلــى
الكويت مباشرة ،بدال من مروره
بــدولــة وسيطة والبقاء فيها 14
يوما.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوزان أن هـ ــذا
ال ـم ـش ــروع "مـ ــؤقـ ــت" ،ل ـح ـيــن رفــع
الحجر الصحي من قبل السلطات
الصحية ،مضيفا أن للكفيل حرية
اخ ـت ـيــار س ـفــر ال ـعــامــل الـمـنــزلــي،
س ـ ــواء ب ــال ـط ـي ــران ال ـم ـبــاشــر إلــى
الكويت أو اختيار دولة وسيطة
(ت ـ ــران ـ ــزي ـ ــت) ،وم ـث ـم ـن ــا ال ـج ـه ــود
الكبيرة في المشروع من وزارتي
المالية والصحة ،والهيئة العامة
للقوى العاملة.
وذكــر أن خطة العودة تنقسم
إلى جزأين رئيسيين؛ األول منهما
ف ـنــي يـتـعـلــق ب ـ ــاإلج ـ ــراءات الـتــي
تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة

اإللكترونية "بالسالمة" لتسجيل
ب ـ ـيـ ــانـ ــات طـ ـل ــب ع ـ ـ ـ ــودة الـ ـع ــام ــل
ال ـم ـنــزلــي م ــن الـ ـخ ــارج لـلـكــويــت،
وح ـت ــى إن ـه ــاء ال ـعــامــل إج ـ ــراءات
الـ ـخ ــروج م ــن مـبـنــى ال ــرك ــاب في
مطار الكويت الدولي.
وأض ــاف أن الـجــزء الثاني هو
ّ
فـنــي وم ــال ــي ،ويـتـعــلــق بالحجر
الصحي منذ خ ــروج الـعــامــل من
مطار الكويت الدولي ونقله إلى
ال ـم ـســاكــن ال ـم ـخ ـص ـصــة للحجر
وجـمـيــع ال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة
والفحوص الطبية المطلوبة وفق
اشتراطات وزارة الصحة.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـ ـمـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة
لـلـخـطــة  4أش ـهــر ل ـق ــدوم حاملي
إق ــام ــة "م ـ ــادة  ،"20الف ـتــا إل ــى أن
عدد العمالة المنزلية في الخارج
الـمـتــوقــع ع ــودت ــه يـبـلــغ نـحــو 80
ألــف شـخــص ،فــي حين أن العدد
اليومي المتوقع قدومه إلى البالد
هو  600شخص.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزان أن م ــراح ــل
ال ـخ ـطــة تـنـقـســم إل ــى مــرحـلـتـيــن؛
األولـ ــى تـشـمــل الـهـنــد والـفـلـبـيــن،
أمــا الثانية فتشمل بقية الــدول،
الفتا إلى أن الخدمات اللوجستية
تتضمن اإلدارة واألمن والخدمات
والمواصالت وثالثة فحوص "بي
سي آر" ،وثــاث وجبات غذائية،

وإقامة لـ  14يوما في سكن واحد
ل ـت ـس ـه ـيــل اإلشـ ـ ـ ـ ــراف مـ ــن وزارة
الصحة.
وأشـ ــار إل ــى تــوفـيــر  58بناية
سـكـنـيــة تـتـضـمــن ك ــل ال ـخــدمــات
ال ـعــامــة ب ـشــأن الـحـجــر الـصـحــي،
وف ـي ـهــا س ـكــن خـ ــاص ل ـل ـس ـيــدات،
وآخر للرجال.
وب ـ ّـي ــن أن ن ـج ــاح خ ـطــة ع ــودة
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن ال ـخ ــارج
ك ـم ــرح ـل ــة أول ـ ـيـ ــة س ـي ـن ـق ـل ـنــا إل ــى
مراحل أخرى لعودة بقية الفئات
م ـ ــن ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ب ـش ـك ــل م ـن ـظــم،
بالتنسيق مع الجهات الحكومية
المعنية ،وبالتعاون مع القطاع
الخاص.

أسعار تنافسية
بدوره ،قال نائب المدير العام
لشؤون المطار باإلنابة ،صالح
الـ ـف ــداغ ــي ،إن ال ـم ــراح ــل األول ـي ــة
ل ـل ـخ ـط ــة قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا "الـ ـطـ ـي ــران
المدني" بالتنسيق مع الخطوط
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـج ــزي ــرة،
حيث تم التفاوض مع الشركات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أسـ ـع ــار
تنافسية مقارنة مــع المعروض
فــي ال ـســوق لـكــي تـكــون الــرحــات
ح ـ ـصـ ــريـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
المحلية.

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«الطيران المدني» أمس
وبالنسبة إ لــى توفير السكن
ال ـم ـخ ـص ــص ل ـل ـح ـج ــر ال ـص ـحــي
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة ،بـمــا
ي ـت ــواف ــق م ــع اشـ ـت ــراط ــات وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،أوضـ ـ ـ ــح ال ـ ـفـ ــداغـ ــي أن
"ال ـط ـيــران الـمــدنــي" تلقت عرضا
مـ ــن ش ــرك ــة ن ــاشـ ـي ــون ــال (ن ـ ــاس)
يتضمن المواصالت والسكن في

منصة إلكترونية

تكلفة تذاكر السفر والحجر الصحي للعمالة العائدة
الرقم

الدولة

1
2
3
4
5

الهند
الفلبين
بنغالدش
سيرالنكا
نيبال

تكلفة التذكرة
قبل التفاوض بعد التفاوض
110
140
220
240
145
180
145
180
145
180

تكلفة الحجر المؤسسي
قبل التفاوض بعد التفاوض
270
550
270
550
270
550
270
550
270
550

بنايات سكنية مستقلة ،و ثــاث
وجبات وخدمات النظافة واألمن
والـ ـح ــراس ــة وج ـم ـي ــع ال ـخ ــدم ــات
العامة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ال ـت ـف ــاوض ال ــذي
ت ــم ب ــاالت ـف ــاق م ــع ش ــرك ــة "نـ ــاس"
لتخفيض التكلفة من  550دينارا
إلى  270للشخص الواحد.

المجموع بالدينار
قبل التفاوض بعد التفاوض
 380د.ك
990
 490د.ك
1.090
 415د.ك
1.030
 415د.ك
1.030
 415د.ك
1.030

مالحظة :تكلفة الحجر المؤسسي تتضمن الفحص والمواصالت واألمن واإلقامة والوجبات والخدمات.

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث
الرسمي للطيران المدني ،سعد
الـعـتـيـبــي ،إن ــه تــم تـكـلـيــف شــركــة
الـ ـخ ــدم ــات األرضـ ـي ــة الـمـعـتـمــدة
فــي مطار الكويت ،شركة "نــاس"
بـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــداد مـ ـنـ ـص ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
للتسجيل وآلية ربط المختبرات
ال ـخــارج ـيــة وإدارة عـمـلـيــة طلب
قدوم العامل المنزلي من الكويت
وإجراء فحص "بي سي آر" خارج
الـكــويــت بالتنسيق مــع وزارت ــي

ً
«اإليطالية  -الكويتية» تنعى موراليس :كان نصيرا للحق الكويتي
نعت جمعية الصداقة اإليطالية -الكويتية،
أ م ــس األول ،ر ئـيـسـهــا ا لـفـخــري عـمــدة مدينة
فلورنسا األسبق جورجو موراليس ،منوهة
ً
ً
ب ـم ـنــاق ـبــه ن ـص ـي ــرا أصـ ـي ــا ل ـل ـحــق ال ـكــوي ـتــي،
وع ــراب تــوأمــة مــديـنـتــه الـعــريـقــة مــع عاصمة
الكويت إبان الغزو.
و قــال رئيس الجمعية ،بيير أندريا فاني،
فــي بيان نعي موراليس ا لــذي وا فـتــه المنية
أمس األول عن  88عاما ،ان "الجمعية تشاطر
مــدي ـنــة ف ـلــورن ـســا عــاص ـمــة اق ـل ـيــم تــوسـكــانــا،

ومـهــد الـنـهـضــة األوروب ـي ــة ال ـعــزاء فــي رحيل
أحد قاداتها األجالء".
وأضاف ان "أصدقاء الكويت في فلورنسا
وايـطــالـيــا يـتــذكــرون بــإعــزاز وامـتـنــان الـتــزام
الـعـمــدة الــراحــل وجـهــده الـشـغــوف على رأس
حكومة فلورنسا وقيادتها بجدارة ومبادئ
راسخة استحقت ثقة شعب المدينة العريقة
لــوال ي ـت ـيــن مـتـتــا لـيـتـيــن م ــن ع ــام  1989حـتــى
."1997
و قــال " كــان رئيس أول جمعية شعبية في

أوروبـ ـ ــا ق ــام ــت ل ـم ـنــاصــرة ح ــق ال ـكــويــت فــور
ت ـعــرض ـهــا ل ـل ـغــزو ال ـغ ــاش ــم ب ـمــوقــف ال ـع ـمــدة
وال ـس ـيــاســي الـ ـب ــارز ال ــراح ــل ،الـ ــذي أراد فــي
مـبــادرة شجاعة ا لـتــوأ مــة مــع مدينة الكويت
كــدل ـيــل ع ـلــى ال ـت ـضــامــن ال ـقــانــونــي م ــع دول ــة
محتلة والقرب من شعبها المعتدى عليه".

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد فور
تـحــريــر ال ـكــويــت ،تـقــديــرا لـمــواقـفــه فــي تبني
ورعاية العديد من المبادرات الثقافية التي
ساهمت في تعزيز الصداقة بين المدينتين،
وت ـع ـم ـي ــق م ـش ــاع ــر الـ ـ ـم ـ ــودة ب ـي ــن ال ـش ـع ـب ـيــن
اإليطالي والكويتي.

تعزيز الصداقة

ّ
بهزاد« :كورونا» قلص ملوثات األنشطة البشرية
و ثـمــن دور ا لـعـمــدة ا لــرا حــل ا لــذي استقبله

خالل ندوة «البيئة والتنمية المستدامة بعد الجائحة» في الجامعة العربية المفتوحة
أقامت الجامعة العربية المفتوحة
فــي الـكــويــت ن ــدوة "أون ــاي ــن" بعنوان
"الـبـيـئــة والـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ...بعد
كورونا" ،حاضرت فيها األمينة العامة
لـلـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة البيئة
جـنــان ب ـهــزاد ،بــرعــايــة مــديــر الجامعة
د .نــايــف الـمـطـيــري وح ـضــور الطلبة
وم ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة وال ـم ـه ـت ـم ـيــن
بالمجال البيئي.
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ب ـ ـ ـهـ ـ ــزاد عـ ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة ال ـب ـي ـئ ـي ــة
لتسليط الضوء على مستقبل البيئة
والتنمية الـمـسـتــدامــة ،بـعــد تــداعـيــات
فيروس كــورونــا ،حيث ظهرت نتائج
إيجابية عالميا ومحليا ،عبر صور
األقـمــار الصناعية مــن وكــالــة الفضاء
األوروبـ ـي ــة ،وال ـتــي كشفت أن جائحة
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا حـ ـقـ ـق ــت خ ـف ـضــا
لمستويات التلوث حــول العالم ،بعد
قرار اغالق النشاط الصناعي ،ونتائج
ه ــذه الـتـجــربــة تــرتـبــت عـلــى ال ـحــد من

االن ـب ـع ــاث ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وهـ ــو أك ـبــر
دليل على خطورة تصدير الغازات من
اإلنتاج الصناعي.
وأكـ ـ ــدت أن ب ـي ــان ــات وك ــال ــة الـبـيـئــة
األوروبية أظهرت حدوث انخفاضات
كـبـيــرة ف ــي تــرك ـيــزات م ـلــوثــات ال ـهــواء
بـشـكــل ع ــام ،وتــرك ـيــزات ثــانــي أكسيد
ا لـ ـنـ ـيـ ـت ــرو جـ ـي ــن ( ) NO2عـ ـل ــى و ج ــه
الـخـصــوص ،نتيجة انـخـفــاض حركة
المرور واألنشطة األخرى ،خاصة في
المدن الكبرى التي تخضع إلجــراء ات
اإلغالق.

تراجع الملوثات
وقــالــت إن ــه عـلــى الـصـعـيــد المحلي
أظـ ـ ـه ـ ــرت نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءات األول ـ ـيـ ــة
لمحطتي الشويخ واألحمدي انخفاضا
ملحوظا لغاز ثاني أكسيد النتروجين،
خ ــال أيـ ــام ال ـح ـظــر ال ـج ــزئ ــي ،وتـظـهــر
ال ـن ـس ــب ل ـش ـه ــر م ـ ـ ــارس لـ ـه ــذه ال ـس ـنــة

انخفاضا مستمرا ومتفاوتا عن سابقه
من األيام في بداية الشهر ،حيث كانت
وسائل النقل والمصانع تعمل أقل من
الـمـسـتــوى بـشـكــل طـبـيـعــي ،وه ــي في
جميع األحول أقل من مستوى المعيار
الــوطـنــي لـقـيــاس نـســب الـمـلــوثــات في
الهواء ،مما أدى إلى استعادة الطبيعة
صحتها من دون النشاطات البشرية.
وأضــافــت أن الكويت تعتبر معبرا
للطيور المهاجرة ،حيث عبرت الكويت
أعداد كبيرة منها ،من مختلف األنواع،
في مواسم الهجرة ،خاصة مع بداية
دخول فصلي الخريف والربيع ،حتى
بلغ عدد انواع الطيور التي تم رصدها
وتسجيلها  416نوعا منها أكثر من 60
نوعا قد فــرخ أو عشش ،السيما بعد
فرض قانون حماية البيئة الذي نظم
عملية االتجار والبيع والصيد ،ونص
في المادة  149على أن يعاقب كل من
يخالف الفقرة األولــى من المادة 100
لقانون حماية البيئة  42لسنة 2014

بــالـحـبــس م ــدة ال تــزيــد عـلــى سـنــة أو
غرامة ال تقل عن  500دينار وال تزيد
ع ـلــى  5000ديـ ـن ــار ،أو إحـ ــدى هــاتـيــن
الـعـقــوبـتـيــن ،م ــع مـ ـص ــادرة الـكــائـنــات
الفطرية المضبوطة ،وكــذلــك األدوات
المستخدمة.
وخـتـمــت ب ـهــزاد بقولها إن "البيئة
أصبحت اليوم مسؤولية اجتماعية من
قبل الحكومة واالفراد والمجتمع ،ألننا
جميعا شركاء في حمايتها ،السيما أن
القوانين البيئية واالتفاقات الدولية ما
هــي إال رادع للمخاطر التي تصادف
الطيور المهاجرة والبيئة .ومــن هذه
المخاطر الصيد الجائر وتدهور البيئة
والـتـلــوث الناتج عــن النفط والصرف
ال ـص ـحــي وك ــذل ــك ال ـم ـص ــان ــع ،إضــافــة
إلى التوسع العمراني غير المستدام
ومشاريع الطاقة غير المدروسة وما
يتسبب به البعض من إزعاج في أماكن
التزاوج للطيور البحرية.

جنان بهزاد

الصحة والخارجية من دون تكلفة
مالية على الدولة أو المسافر.
وذ ك ـ ـ ـ ــر ا لـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي أن وزارة
الصحة اعتمدت معايير اختيار
المختبرات الخارجية إلدراجها
ضمن بــرنــامــج ربــط المختبرات
ال ـخ ــارج ـي ــة (ب ــرن ــام ــج ،)MUNA
وكذلك الشروط الصحية الخاصة
بــا لـمـســا كــن المخصصة للحجر
الصحي.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
فنية لإلشراف العام على تنفيذ
وم ـتــاب ـعــة خ ـطــة ع ـ ــودة الـعـمــالــة
ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن الـ ـخ ــارج بــرئــاســة
"الـطـيــران الـمــدنــي" وعضوية كل
من وزارات الخارجية والداخلية
والمالية والصحة والهيئة العامة
للقوى العاملة.
وأو ض ــح أن اللجنة ستتولى
مـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة
(الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة

وطـ ـي ــران ال ـج ــزي ــرة ونــاش ـيــونــال
ل ـخ ــدم ــات الـ ـطـ ـي ــران) ف ــي تـنـفـيــذ
الـ ـخـ ـط ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـقــديــم
تــذاكــر الـسـفــر وتــوفـيــر المساكن
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـحــي
داخــل الكويت وفــق االشتراطات
الصحية.

االتفاق
مع «ناس»
لتخفيض
التكلفة من
ً
 550دينارا إلى
 270للشخص
الفداغي

«األرصاد»ً :ذروة
األمطار غدا والجمعة
القراوي :كميات السحب تقل مساء األحد
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة األر صـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـج ــوي ــة ،أن خ ــرائ ــط الـطـقــس
تظهر تأثر البالد بحالة مطرية
ح ـتــى ي ــوم األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،إذ
تـتـكــا ثــر ا لـسـحــب المنخفضة
والمتوسطة ويتخللها سحب
ركامية ،مما يؤدي إلى هطول
أم ـ ـطـ ــار م ـت ـف ــرق ــة خ ـف ـي ـفــة إل ــى
م ـت ــوس ـط ــة ال ـ ـشـ ــدة قـ ــد ت ـكــون
رع ـ ـ ــدي ـ ـ ــة وغـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــرة أح ـ ـيـ ــانـ ــا،
خ ـص ــوص ــا ي ــوم ــي غـ ــد وب ـعــد
غد ،مصحوبة بانخفاض في
الرؤية ّاألفقية أحيانا.
وتوقع مراقب التنبؤات في
اإلدارة ،عـبــدالـعــزيــز ال ـقــراوي،
في تصريح لـ "كونا" ،أن يكون
ال ـط ـق ــس ح ـت ــى مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
غــائ ـمــا جــزئ ـيــا الـ ــى غ ــائ ــم مع
أم ـ ـطـ ــار م ـت ـف ــرق ــة خ ـف ـي ـفــة إل ــى
م ـت ــوس ـط ــة ال ـ ـشـ ــدة قـ ــد ت ـكــون
رعــديــة أحـيــانــا ،مــع انخفاض
ال ــرؤي ــة األف ـق ـيــة خ ــال فترتي
المساء والصباح الباكر بسبب
تكون الضباب.
وقال القراوي إنه اعتبارا من
مـســاء الـيــوم إلــى فجر السبت
ال ـم ـق ـبــل ت ـ ـ ــزداد ش ـ ــدة ال ـحــالــة
ال ـم ـط ــري ــة ت ــدري ـج ـي ــا ،لـت ـكــون
األ م ـطــار بشكل شبه مستمر،
وت ـ ـص ـ ـبـ ــح ك ـ ـم ـ ـيـ ــات األمـ ـ ـط ـ ــار
متوسطة عموما وغزيرة على
ب ـعــض ال ـم ـن ــاط ــق ،خـصــوصــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة
والجنوبية والوسطى ،وتبلغ
ذروة س ـقــوط األم ـط ــار يــومــي
غد وبعد غد ،مع انخفاض في
الرؤية األفقية أحيانا.

عبدالعزيز القراوي

وذكر أنه اعتبارا من صباح
ال ـس ـب ــت إل ـ ــى ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ــوم
األحد المقبلين يشهد الطقس
أم ـطــارا متفرقة تـكــون خفيفة
إلــى متوسطة الـشــدة عموما،
مع انخفاض في الرؤية األفقية
خالل فترتي المساء والصباح
الباكر بسبب ّ
تكون الضباب،
مـبـ ّـيـنــا أن ــه اع ـت ـبــارا مــن مساء
األحـ ـ ــد ،ت ـقــل ك ـم ـيــات الـسـحــب
وت ـ ـن ـ ـح ـ ـسـ ــر ف ـ ـ ـ ــرص األم ـ ـط ـ ــار
تدريجيا.
وأشار إلى أن ذلك عائد إلى
تأثر البالد بامتداد منخفض
سطحي يتعمق تدريجيا ،ليمد
المنطقة بكتلة هوائية دافئة
ورطبة متزامنا مع منخفض
آخر متعمق في طبقات الجو
العليا ،مصحوبا بتيار هوائي
ن ـف ــاث بـ ـ ــارد ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلــى
تغير حــال الطقس خــال تلك
األيام.

ّ
ً
«الحرس» و«نفط الكويت» يوقعان بروتوكوال للتعاون

الرفاعي :تأهيل منتسبينا لتأمين المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى وحمايتها
••

محمد الشرهان

ّ
وقع الحرس الوطني وشركة نفط الكويت
ب ــروت ــوك ــول تـ ـع ــاون ف ــي ال ــرئ ــاس ــة ال ـعــامــة
ل ـل ـحــرس ال ــوط ـن ــي ،يـقـضــي بـتـعــزيــز أوج ــه
الـتـعــاون وت ـبــادل الـخـبــرات بـيــن الجانبين
وتقديم الدعم واإلسناد في أوقات الطوارئ
واألزم ـ ـ ــات ،وذلـ ــك بـحـضــور وك ـيــل الـحــرس
ال ــوط ـن ــي ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة نـفــط الكويت
عماد سلطان.
ورحــب وكيل الـحــرس الوطني ،فــي كلمة له
خالل حفل التوقيع ،بوفد "نفط الكويت" ،مؤكدا
أن الحرس الوطني يحرص على تسخير جميع
إمكاناته لخدمة جـهــات الــدولــة المختلفة في
أوقات الطوارئ واألزمات ،في إطار دوره الحيوي
في الدفاع واألمن وإسناد أجهزة الدولة.

وأوضــح أن بروتوكول التعاون مع شركة
نفط الكويت يقضي بتأهيل منتسبي الحرس
الوطني للقيام بمهامهم في تأمين وحماية
المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى.
مــن جهته ،أعــرب الرئيس التنفيذي لشركة
نفط الكويت عن شكره وتقديره للحرس الوطني
على جهوده الواضحة في الدفاع واألمن وإسناد
جهات الدولة ،ومن بينها شركة نفط الكويت،
مــؤكــدا أن شركة نفط الكويت تمتلك إمكانات
هائلة لدعم عملياتها واالستجابة ألي طارئ.
وتابع :كما أن الشركة اكتسبت خبرات بشرية
هــائـلــة فــي م ـجــاالت ســامــة الـعـمـلـيــات وإدارة
الطوارئ ويمكن تسخيرها في عمليات الدعم
المشترك ،ويمكن نقل هذه الخبرات الى منتسبي
الحرس الوطني وبقية جهات الدولة انطالقا من
التزامها الراسخ في تطوير وتأهيل العناصر
البشرية الوطنية في شتى المجاالت.

جانب من االجتماع
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محليات

المطيري لـ ةديرجلا :.صالة أفراح جديدة في «صباح األحمد» بمساحة  1000متر
جورج عاطف

كـ ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتطوير اإلداري ،فــي وزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،نــائــب
رئيس فريق اإلعداد والمتابعة
الخاص بتنفيذ خطة التنمية
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،أن
الـ ـ ـ ــوزارة ش ــارف ــت ع ـلــى تسلم
ُم ـج ـم ــع ح ــول ــي ل ـك ـب ــار ال ـســن
بعدما بلغت نسبة انجازه 99
في المئة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري،

العقيل تلغي قرار بطالن مجلس
إدارة تعاونية عبدالله المبارك
أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل ،القرار الوزاري (/40ت) لسنة ،2020
بشأن إلغاء القرار الوزاري (/37ت) لسنة  ،2020القاضي ببطالن
مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية،
ومــا يترتب على ذلــك من آثــارً ،
بناء على الحكم الصادر عن
محكمة االستئناف.
ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،فإنه
َّ
على المدير المعين بموجب القرار (/37ت) لسنة  ،2020تسليم
مجلس إدارة الجمعية المنتخب في  8أبريل  ،2019األوراق
والمستندات واألموال ُ
والعهد التي بحوزته كافة خالل  3أيام
عمل من تاريخ صدور القرار أمس.

ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن ال ـم ـب ـن ــى،
الـ ــذي شـ ّـيــد ب ــإش ــراف شـبــابــي
كــويـتــي مــن مــوظـفــي ال ـ ــوزارة،
سيقدم الخدمات االجتماعية
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـ ـت ــأهـ ـيـ ـلـ ـي ــة لـ ـكـ ـب ــار الـ ـس ــن،
وي ـت ـم ـي ــز ب ـس ـه ــول ــة الـ ــدخـ ــول
والـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــروج وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات
الواسعة ،الفتا إلى أن الوزارة
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار اي ـ ـصـ ــال ال ـت ـي ــار
الكهربائي ،ليتسنى لها تقديم
خدماتها لهذه الفئة العزيزة
على قلوب الجميع.
وأض ــاف أن «الـمـبـنــى الــذي
ّ
شيد على مساحة  2000متر
ً
مــربــع ،يضم نــاديــا للمسنين
وعـ ـي ــادات طـبـيــة متخصصة
ل ـت ـق ــدي ــم الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
ً
ل ـقــاط ـنــي ال ـم ـن ـط ـق ــة» ،م ــؤك ــدا
حـ ــرص الـ ـ ـ ــوزارة الـ ـج ــاد على
ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع ــاتـ ـه ــا ك ــاف ــة
المدرجة ضمن خطة التنمية
وف ــق ال ـج ــدول الــزمـنــي المعد
ً
سـ ـلـ ـف ــا ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا حــري ـصــة
ً
أيضا على تذليل الصعوبات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــواجـ ـ ــه تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ هـ ــذه
المشروعات ،السيما في ظل
المتابعة الحثيثة التي توليها
وزي ــرة الـشــؤون االجتماعية،
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
االق ـت ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل،

«تدريس الجامعة» :عدم صرف مستحقات
األساتذة لـ«الصيفي» معضلة كبيرة
أك ــد رئ ـيــس جـمـعـيــة أعـضــاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس بـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـك ــوي ــت د .إب ــراه ـي ــم ال ـح ـمــود
أن ع ـ ــدم ص ـ ــرف ال ـم ـس ـت ـح ـقــات
المالية ورواتــب أعضاء الهيئة
ال ـتــدري ـس ـيــة لـلـفـصــل الـصـيـفــي
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي يـ ـبـ ـي ــن وجـ ـ ــود
م ـع ـض ـل ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ال ـج ـه ــاز
االداري وا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي ب ـج ــا م ـع ــة
الكويت ،تفسر لنا هذه الفوضى
بتكرار األضرار بحقوق أعضاء
الهيئة الـتــدريـسـيــة ،فـتــارة يتم
استقطاع مقابل السكن بغير
وجــه حــق ،بحجة عــدم تحديث
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،رغ ـ ــم ع ـ ــدم االع ـ ــان
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـه ــة
االداري ــة والمالية ذاتـهــا ،ورغــم
توقف الدولة عن خصم بعض
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة خ ــال
جائحة كوفيد  ،19و ت ــارة يتم
ت ــأخـ ـي ــر صـ ـ ــرف ال ـم ـس ـت ـح ـقــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـشـ ـك ــل مـ ـخـ ـج ــل لــم
يسبقهم إليه جهاز من أجهزة
ال ـ ــدول ـ ــة ،وب ـش ـك ــل م ـت ـك ــرر ي ــدل
ع ـل ــى وجـ ـ ــود قـ ـص ــور يـسـتـحــق
المسؤولية.
وأض ــاف الحمود أن الفصل
االس ـت ـث ـن ــائ ــي قـ ــد ان ـت ـه ــى قـبــل
أسبوعين ،وأن أعـضــاء الهيئة
الـتــدريـسـيــة ق ــام ــوا بــالـتــدريــس
واإلرشـ ـ ـ ــاد وأداء االم ـت ـحــانــات

وتصحيحها ورصــد الدرجات
وتسليمها واستقبال التظلمات
والـبــت فيها ،كما اشـتــركــوا في
أع ـم ــال ال ـل ـجــان واالج ـت ـمــاعــات
وإن ـجــاز الــواجـبــات األكاديمية
والوظيفية على أكمل وجه وبكل
جهد وعمل متقن.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه رغ ـ ــم كـ ــل ه ــذا
الـ ـمـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـج ـ ـبـ ــار والـ ـعـ ـم ــل
الـ ـمـ ـتـ ـص ــل ومـ ـ ـ ــا صـ ــاح ـ ـبـ ــه مــن
ص ـ ـع ـ ــوب ـ ــات وم ـ ـع ـ ـض ـ ــات ف ــي
التعامل مع التدريس والتعليم
عـ ـب ــر الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ومشكالتها المستمرة ،رغم كل
ذ لـ ــك ل ــم ت ـص ــرف مستحقاتهم
المالية ،وهــذا العمل لم يحدث
في أية جهة حكومية للعاملين
فيها ،وإن سمعنا بحدوث مثل
ه ــذا ال ـت ـصــرف م ــن ق ـبــل بعض
الشركات الجائرة في مواجهة
ال ـع ـمــالــة ال ـب ـس ـي ـطــة ،مـبـيـنــا أن
التعمد بإغراق الشعب الدراسية
ب ـ ــأع ـ ــداد ل ـل ـط ـل ـبــة ب ـش ـك ــل غـيــر
أكــادي ـمــي وغ ـيــر مـعـقــول ،حتى
وصلت أعداد بعض الشعب إلى
أكثر من  70طالبا ،مما ينعكس
سـلـبــا ع ـلــى الـتـعـلـيــم وج ــودت ــه
وعلى تصنيف جامعة الكويت
ومــدارجـهــا العالمية ،والـهــدف
ه ـ ــو ح ـ ــرم ـ ــان أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئــة
التدريسية من الشعب اإلضافية،

إبراهيم الحمود

بالمخالفة لكل قواعد وأحكام
لوائح تنظيم األعداد والتناسب
بـيــن أعـ ــداد الـطـلـبــة والـقــائـمـيــن
بالتدريس.
وأض ـ ــاف ال ـح ـمــود أن تعمد
االسـ ـتـ ـه ــان ــة بـ ـحـ ـق ــوق أعـ ـض ــاء
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة ي ـقــاب ـلــه
االل ـ ـتـ ــزام واالنـ ـضـ ـب ــاط بـصــرف
م ـك ــاف ــآت ال ـق ـي ــادي ـي ــن وتـسـلـيــم
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـبـ ــات الـ ـمـ ـض ــاعـ ـف ــة ل ـهــم
ل ــاس ـت ـم ـت ــاع ب ـض ـع ــف ال ــرات ــب
ال ـش ــام ــل ل ـم ــدة سـنـتـيــن لـبــدعــة
إجازة القياديين ،كما أن صرف
مكافآت األعمال الممتازة وبدل
اللجان الخاصة للمرضي عنهم
ليس بها تأخير.

عبدالعزيز المطيري

ووكـ ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة عـبــدالـعــزيــز
شعيب.

صالة «صباح األحمد»
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،كـشــف
المطيري عن تخصيص قطعة
أرض بـقـطــاع (ب) فــي مدينة
ص ـب ــاح األح ـم ــد ل ـب ـنــاء صــالــة
أفـ ــراح جــديــدة خــدمــة ألهــالــي
ً
وق ــاطـ ـن ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن ال ـصــالــة ال ـتــي ستقام
على مساحة  1000متر مربع،
ه ــي ت ـب ــرع م ــن رجـ ــل األع ـم ــال
محمود حيدر ،لتكون متاحة
أ مــام المواطنين الستغاللها

وحدة رعاية المسنين في حولي
فــي مناسباتهم االجتماعية
المختلفة ،موضحا أن انشاء
الصالة يأتي في اطار اهتمام
ال ـح ـكــومــة ،مـمـثـلــة ف ــي وزارة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ،بـ ـتـ ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل
الـ ـخ ــدم ــات أله ــال ــي وقــاط ـنــي
المنطقة ،السيما عقب افتتاح
ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـت ـن ـم ـي ــة

«التقدم العلمي» تصدر
موسوعة معرفية عن القمر
أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،ضمن سلسلة
منشوراتها ،موسوعة علمية تعد األولى من نوعها باللغة
العربية بعنوان «الـقـمــر ...كــل مــا تحتاج إلــى معرفته عن
جارنا القمري» ،بمناسبة مرور نصف قرن على أول هبوط
بشري على سطح القمر.
وقالت «المؤسسة» ،في بيان صحافي ،أمــس األول ،إن
الموسوعة الصادرة عن شركة التقدم العلمي للنشر التابعة
لها تأتي متزامنة مع معرض الكويت االفتراضي للكتاب،
الذي تشارك في تنظيمه بهدف تقديم كل ما يحتاج قراء
العربية إلى معرفته من معلومات وبيانات عن القمر ،مزودة
برسومات متميزة وأشكال ومعبرة وصور توضيحية.
ويستعرض اإلصدار الجديد ،بحسب البيان ،معلومات
عــامــة ع ــن الـقـمــر م ــن حـيــث جــاذبـيـتــه وم ـكــونــاتــه وكيفية
تصويره ،ووضع مخطط لميله وأسرار الجانب البعيد منه،
فضال عن إجابات عن أسئلة تراود الجمهور.
وتتناول الموسوعة أهم المعالم القمرية وهي :الفوهات
الشهيرة مثل (تايخو) ،و(كاسيني) ،و(أفالطون) ،و(أرسطو)،
إضــافــة إلــى الـبـحــار القمرية مثل (ال ـشــدائــد) ،و(األم ـ ــواج)،
و(األمطار) ،ومعالم أخرى.
وتتضمن ا لـمــو ســو عــة معلومات عــن عمليات الهبوط
على سطح القمر من خالل مشروع (أبولو) ،ومواقع هبوط
ال ـمــرك ـبــات ،ف ـضــا ع ــن ص ــور م ــن األرشـ ـي ــف ال ـخ ـفــي لــذلــك
المشروع ،إضافة إلى لقاء ات مع أهم رواد الفضاء الذين
شاركوا في رحالت (أبولو) وهم آل ووردن ،وجيمس ايروين،
وتشارلز ديوك.
وتـسـتـعــرض الـمــوســوعــة كــذلــك مــوضــوعــات عــن عــودة
البشر إلى القمر من خالل لقاء مع مدير الطيران الفضائي
واالس ـت ـك ـشــاف ال ــروب ــوت ــي ف ــي وك ــال ــة ال ـف ـضــاء األوروب ـي ــة
د .ديفيد بــاركــر ،وعــن (الـعـيــش على الـقـمــر) وكيفية بناء
مستوطنة فيه ،إضافة إ لــى كيفية الحفاظ على تاريخنا
الفضائي.

ووحدات الرعاية االجتماعية
هناك.
وقــال إنــه «بـنــاء على القرار
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ر ق ـ ـ ــم  /77أ ل ـس ـنــة
 ،2014الـصــادر بشأن شــروط
وض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء صـ ـ ــاالت
األف ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــث فــي
إحـ ــدى م ـ ــواده ع ـلــى أن يـكــون

ً
ً
ً
التبرع عمال خيريا تطوعيا
ينطلق من الرغبة في تحقيق
التكافل االجتماعي بين أفراد
المجتمع ،تـقــوم الـ ــوزارة فور
انتهاء البناء والتأثيث بتسلم
الصالة وإدارتها والتكفل بأي
عمليات صـيــا نــة لـهــا ،لتكون
ً
جـ ـ ــاهـ ـ ــزة دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا السـ ـتـ ـقـ ـب ــال

المناسبات المختلفة» ،الفتا
إل ــى أن ال ـم ـت ـبــرع ال ــراغ ــب في
إنشاء صالة أفراح عليه التقدم
ب ـك ـتــاب رس ـم ــي إل ــى الـ ـ ــوزارة،
التي تقوم بدورها بمخاطبة
ال ـب ـل ــدي ــة ل ـت ـخ ـص ـيــص قـطـعــة
األرض بـ ـمـ ـس ــا ح ــة م ـنــا س ـبــة
حسب حاجة المنطقة للصالة.

مجلس الجامعة يعتمد تطبيق
«التعليم عن بعد» للفصل األول
وافق على تعديل بعض المواد بالئحة كلية الدراسات العليا
●

حمد العبدلي

وافـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـج ـ ـلـ ــس ج ــامـ ـع ــة
ال ـكــويــت عـلــى اق ـت ــراح عـمــادة
الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل ب ـش ــأن
ت ـط ـب ـيــق نـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـيــم عــن
بـ ـع ــد فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
األول ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــام ا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــي
 ،2021/2020بــاال ضــا فــة ا لــى
عدد من االقتراحات والقرارات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ـل ـيــة الـ ــدراسـ ــات
العليا والتخصص النادر.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ام ـ ـ ــس،
بقاعته فــي ا ل ـحــرم الجامعي
ب ــال ـخ ــال ــدي ــة ،ب ــرئ ــاس ــة مــديــر
الـ ـج ــامـ ـع ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة د.ف ــاي ــز
ال ـظ ـف ـيــري ،وح ـض ــور أع ـضــاء
المجلس.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لـلـجــامـعــة د .مـثـنــى الــرفــاعــي
ً
إن المجلس نــا قــش ع ــددا من
البنود الـمــدرجــة على جــدول
األعمال ،حيث قام بالتصديق
ع ـلــى مـحـضــر االج ـت ـم ــاع رقــم
( )2020/4ا لـ ـ ــذي ع ـق ــد ف ــي 8
أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ،كـمــا اطـلــع
ع ـل ــى ت ـق ــري ــر م ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ

قـ ــراراتـ ــه ف ــي هـ ــذا االج ـت ـم ــاع،
مشيرا إلى أن المجلس وافق
عـلــى اق ـتــراح كلية الــدراســات
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ب ـ ـشـ ــأن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
ل ـل ــدراس ــات ال ـع ـل ـيــا ال ــذي ــن لم
يـسـتـكـمـلــوا طـلـبــات الـتـقــديــم،
كـ ـم ــا واف ـ ـ ــق عـ ـل ــى اق ـت ــراح ـه ــا
ب ـشــأن تـعــديــل بـعــض ال ـمــواد
بالئحتها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــاع ـ ـ ــي أن
ال ـم ـج ـلــس اع ـت ـمــد آل ـي ــة وم ــدة
صـ ـ ــرف مـ ـك ــاف ــأة ال ـت ـخ ـصــص
ً
ا ل ـنــادر ( ،)2021/2020فضال
عــن اسـتـعــراضــه كـتــاب وزارة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ب ـ ـشـ ــأن
إرشادات وزارة الصحة للحد
مــن انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا
المستجد ( ،)COVID-19وقرر
االستمرار في تطبيق الئحة
ن ـظــام الـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد عند
تـ ـع ــذر ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
م ــع تــأك ـيــد ضـ ـ ــرورة االلـ ـت ــزام
ب ــالـ ـض ــواب ــط واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الصحية ،باالضافة الى عدد
من البنود المدرجة.

مثنى الرفاعي

إقرار آلية مكافأة
التخصص النادر
ومدة صرفها

ً
ندوة «االجتماعيين» :خطابات الكراهية أشد فتكا من «كورونا»
ً
ً
• الردعان :انتشرت إلكترونيا وأصبحت كسكب الزيت على النار وخصوصا تجاه المسلمين
• حدادين :ظاهرة تفشت منذ بدء استخدام «اإلنترنت» واستغاللها أكثر في نشر البغضاء بين المتطرفين

أقامت رابطة االجتماعيين ندوة
بـعـنــوان «خـطــاب الكراهية والفئات
المهمشة» ناقشت فيها هذه الظاهرة
ً
التي انتشرت أخـيــرا وكانت كسكب
ال ــزي ــت ع ـلــى الـ ـن ــار ،وخ ــاص ــة تـجــاه
ً
المسلمين في العالم ،وأيضا تجاه
الفئات الضعيفة المهمشة.
وشارك في الندوة عالم االجتماع
في جامعة محمد الخامس بالمغرب
د .المختار الـهــراس ،ورئـيــس مكتب
المفوضية السامية لألمم المتحدة

ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاجـ ـئـ ـي ــن لـ ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
د .س ــام ــر حـ ــداديـ ــن ،واألمـ ـي ــن ال ـعــام
لرابطة االجتماعيين عبدالله الصالح،
وأدارها أمين صندوق وعضو مجلس
إدارة الرابطة خالد الردعان.
وأشـ ـ ــار الـ ــردعـ ــان ،ف ــي مــداخ ـل ـتــه،
إلــى ان الندوة استضافت نخبة من
المهتمين بالشأن االجتماعي وركزت
على خطاب الكراهية الــذي يعد من
األدوات المدمرة للمجتمع في حال
تفشيه ،ولذلك كان تركيز المتحدثين

نشر الوعي قبل التعامل مع اآلخر
اعـتـبــرت نائبة رئـيــس الــديــوان الــوطـنــي لحقوق اإلن ـســان د .سهام
الـفــريــح ،فــي مداخلة لـهــا ،أنــه «مــن الــواجــب علينا ،قبل أن نعد عدتنا
لوضع اآلليات للتعامل مع اآلخر في موضوع نبذ الكراهية والتعصب
وإشاعة روح التسامح ،أن نبدأ بإشاعة نبذ الكراهية في مجتمعاتنا
العربية واالسالمية».
وأضافت الفريح« :قبل أن نذهب إلــى االعتقاد بــأن اآلخــر لم يعرف
حقيقة عقيدتنا السمحاء ،وبأنها عقيدة ال تؤمن بالعنصرية ،وأن
قبول اآلخر في االسالم حقيقة كونية وأن المرجعية في هذه العقيدة
هي القرآن الكريم ،فهل نحن كعرب مسلمين عرفنا ديننا حق المعرفة؟».
وتابعت« :لألسف الشديد الكثير منا يجهل حقيقة االسالم ،لذا علينا
أن ننشر الوعي في مجتمعاتنا ولنبدأ بالنشء ليترسخ هذا الشعور في
أعماقهم ويتحول لديهم إلى سلوك ،وقد يذهب البعض إلى أن الصراع
مع اآلخر غير العربي المسلم هو صراع أديان ،أو صراع حضارات ،وقد
ً
ً
يمثل هذا األمر جانبا بسيطا لكنه في الحقيقة صراع مصالح أدت الى
قيام هذه الصراعات المسلحة في سورية والعراق وليبيا واليمن ،وما
ً
يعانيه االنسان الفلسطيني منذ أكثر من  77عاما ،لذا علينا أن نعمل
على نشر الديمقراطية الصحيحة والعدالة االجتماعية في مجتمعاتنا».

ف ــي ال ـ ـنـ ــدوة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــاطــي
مــع ه ــذه ال ـظــاهــرة وإي ـج ــاد الـحـلــول
ا لـنــا جـحــة لمنع تفشيها وتأثيرها
السلبي على المجتمع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة خـ ـط ــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة تـ ــم ط ــرح ـه ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الحالية باعتبار ذلك الخطاب السم
الــذي يسيء لحرية الــرأي والتعبير
ً
التي نتمسك بمبادئها» ،مــؤكــدا أن
معد أشد
خطابات الكراهية مــرض ٍ
ً
ً
فتكا من فيروس كــورونــا ،ومطالبا
بإقرار قانون أشمل من قانون الوحدة
الوطنية الذي صدر عام .2012
واعتبر أن ظهور خطاب الكراهية
على اإلنترنت اتجاه مقلق ومتزايد
في بلدان العالم ،مع عواقب نفسية
خطيرة وإمكانية التأثير على العنف
في العالم الحقيقي ،بل والمساهمة
فيه.

تصاعد الظاهرة
بدوره ،تحدث الهراس عن خطاب
الكراهية ،وقال انه منتشر في العالم
الـغــربــي بشكل خ ــاص السـيـمــا بعد
االح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ادت الــى
تفشي ظاهرة الهجرة وظهور عدد
كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء
ال ــى الـمـجـتـمـعــات االوروبـ ـي ــة بشكل
خـ ــاص ،وك ــذل ــك تــأث ـيــر االن ـت ـخــابــات
بـ ـع ــدة دول ،ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
صعود افراد من االحزاب اليمينية في
دول عدة كالنمسا والمجر وإيطاليا
والمد اليميني في فرنسا.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراس أن خـ ـط ــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة آخ ـ ـ ــذ ب ــالـ ـتـ ـص ــاع ــد «وال
نقصد فقط خطاب الكراهية اللغوي
لـكــن أي ـضــا ال ــرس ــوم الـكــاريـكــاتـيــريــة
والمنشورات الرقمية والفيديوهات،
ومن هنا بلغ خطاب الكراهية أوجه
ع ـنــدمــا ع ــرض ــت ال ــرس ــوم الـمـسـيـئــة
ل ـل ــرس ــول ص ـل ــى الـ ـل ــه ع ـل ـيــه وس ـل ــم،
وأصبحت تنشر في جميع الوسائل
تـ ـح ــت اسـ ـ ــم ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر وه ــي
فــي الـحـقـيـقــة حــريــة شـتــم معتقدات
اآلخرين وإثارة مشاعر المسلمين»،
ً
مؤكدا أن خطاب الكراهية مبني على
اقصاء اآلخر ويقوم على التهميش،
ويـتــرجــم إل ــى اتـجــاهــات وسـيــاســات
خطيرة.

استخدام اإلنترنت
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ح ـ ــدادي ـ ــن أن
ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
الــاجـئـيــن فــي الـكــويــت تعمل دائـمــا
عـلــى الـتـخـفـيــف م ــن ح ــدة ال ـنــزاعــات
مـ ـن ــذ إنـ ـش ــائـ ـه ــا ،وح ـ ـمـ ــايـ ــة ح ـق ــوق
ً
الالجئين والنازحين داخليا وعديمي
الجنسية وحفظ كرامتهم ،موضحا
أن هــذه المنظمة ســاعــدت ،على مر
ال ـع ـق ــود ،ال ـمــاي ـيــن م ــن األش ـخ ــاص
على استئناف حياتهم إن كــان في
سورية أو العراق أو اليمن أو غيرها
من البلدان.
وذك ـ ـ ــر ح ـ ــدادي ـ ــن أن ال ـم ـفــوض ـيــة
كانت وما زالت في مقدمة الخطوط
األمامية لألزمات اإلنسانية الرئيسية

ف ــي ال ـع ــال ــم ،وال ـت ـص ــدي لـخـطــابــات
الـكــراهـيــة ضــد ه ــذه ال ـف ـئــات ان كــان
ب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـه ــم الـ ـع ــرقـ ـي ــة او
الدينية او غيرها حيث ب ــدأت هذه
الظاهرة بالتفشي منذ بدء استخدام
االنترنت ،ألنه مجال مفتوح وواسع
ي ـع ـط ــي الـ ـمـ ـج ــال الس ـت ـغ ــال ــه أك ـثــر
فينشر ا لـكــرا هـيــة بين المتعصبين
والمتطرفين.

خطاب مزمن
بدوره ،اعتبر األمين العام لرابطة
االجـتـمــاعـيـيــن عـبــدالـلــه الـصــالــح أن
خطاب الكراهية صورة صارخة من
بعض الصور التي تعانيها البشرية
منذ األزل ،وجعل األدي ــان فــي حالة
من الصراع الدائم ،والمذاهب تتبادل
السهام بين بعضها ،والنتيجة تمزق
الدولة والمجتمع.
وأض ــاف الصالح :يأتي أصحاب
الدم األزرق الذين يمثلون األقلية في
المجتمع الدولي بخطابهم المليء
بــال ـكــراه ـيــة راف ـض ـي ــن لــأغ ـل ـب ـيــة أن
يسودوا المجتمع ويسيروا الدولة،
ألن حقيقة الوجود – كما يدعون –
غير ذلك ،وبالتالي ال يجوز للمسود
مهما كثر عددهم أن يقودوا األقلية
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ك ـم ــا ح ـص ــل ف ــي ج ـنــوب
ً
افــريـقـيــا ورودي ـس ــا ســابـقــا والـكـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي والـ ـ ـ ــدول اإلم ـبــريــال ـيــة
ً
حاليا.
واعتبر أن الخطاب غير اإلنساني
لم يقف عند هذه الحدود ،بل تجاوزه

المشاركون في ندوة االجتماعيين
ال ــى ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ال ـحــاكــم في
بـعــض الـ ــدول ،والـكـيــان الصهيوني
نموذج صارخ لخطاب الكراهية ليس
ً
ضــد المسلمين فـحـســب ،وتـحــديــدا
ً
ا ل ـعــرب والفلسطينيين خـصــو صــا ،
ً
بل أيضا حيال الفئات المهمشة من
نفس الديانة والمتمثلة في اليهود
االف ـ ــارق ـ ــة (ال ـ ـفـ ــاشـ ــا) ،وه ـ ــو س ـلــوك
م ـت ـجــذر ف ــي ن ـفــس ك ــل ي ـه ــودي منذ
والدت ـ ــه ،بــأنــه واحـ ــد م ــن شـعــب الـلــه
الـمـخـتــار كـمــا يــؤكــد ذل ــك «الـ ـت ــوراة»
الكتاب المقدس عند بني إسرائيل.

خطابات الكراهية
ُ
تنشر تحت اسم
حرية التعبير وهي
في الحقيقة حرية
شتم معتقدات
اآلخرين
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ما خطة كوريا الشمالية المقبلة بعد رحيل ترامب؟

إدارة بايدن ..وتعزيز حقوق الفلسطينيين

تلتزم كوريا الشمالية الصمت على غير عادة بشأن نتيجة االنتخابات
ً
األميركية الرئاسية ،فلن يكون ّ
توسع االرتباك في بيونغ يانغ مفاجئا
ألن الرئيس دونالد ترامب لم يتنازل عن منصبه بعد وسيشعر النظام
هناك بخيبة أمل بعد هزيمته على األرجح ،وفي النهاية ،تعتبر كوريا
الشمالية الواليات المتحدة مرادفة لدونالد ترامب ،فهو تعامل مع كيم
جونغ أون كزعيم بلد عادي واجتمع معه ثالث مرات :إنه إنجاز لم يحققه
والد كيم وال ّ
جده ،ربما يتمنى كيم أن تكون مزاعم ترامب غير المثبتة
حول تزوير االنتخابات صحيحة.
بغض النظر عن األسباب ،قد تنتظر بيونغ يانغ بعض الوقت قبل
ً
إعــان نتيجة االنتخابات النهائية محليا واتـخــاذ خطوتها المقبلة،
لـكــن حـيــن تصبح كــوريــا الشمالية مـسـتـعــدة ،ستحصل عـلــى خـيــارات
عــدة لتحديد طبيعة وتوقيت تحركها االسـتـفــزازي المقبل؛ لــذا يجب
ُ
وت ّ
حدد
أن تستعد إدارة بايدن المرتقبة للتعامل مع تلك االستفزازات
الطريقة المناسبة لمعالجة الشرخ القائم في التحالف األميركي الكوري
الجنوبي ،إذ من المتوقع أن يستمر هذا الخلل بعد نهاية عهد ترامب
ويؤثر في المشكلة النووية .قد تقرر بيونغ يانغ في المرحلة المقبلة
أن تتابع اختبار الـصــواريــخ القصيرة الـمــدى ،بما فــي ذلــك الصواريخ
البالستية التي تنطلق من الغواصات ،أو تحاول إطالق قمر اصطناعي
ّ
في المدار المناسب ،أو تستعرض غواصة مسلحة بصاروخ بالستي
ذي رؤوس نووية أو حتى غواصة عاملة بالطاقة النووية .تهدف هذه
التحركات المحتملة إلى إثبات قدرة غواصات بيونغ يانغ على إطالق
الصواريخ نحو مسافات أبعد أو من مواقع بحرية متنوعة وغير مسبوقة
واحتمال أن تقطع مسافات طويلة من دون رصدها ،حتى أنها قد تقترب
من األراضي األميركية ،كذلك ،قد يتوقف اختيار كوريا الشمالية لألسلحة
على نظرتها إلى مواقف إدارة بايدن المرتقبة وسياسة التعامل معها،
ُ
ّ
يتحملها النظام أو مستوى ّ
المس بكرامة كيم
أو قد تحدد األضرار التي
جونغ أون حجم االستفزاز المقبل.
على الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان واالتحاد األوروبي
وأي شركاء آخرين أن يمنعوا بيونغ يانغ من اختبار األسلحة ويراقبوا
الــوضــع بـحــذر فــي حـيــن يـمــأ بــايــدن الـمـنــاصــب األســاس ـيــة فــي إدارت ــه
ً
ويوضح سياسته العامة .من الضروري أيضا أن يعود الطرفان إلى طاولة
المفاوضات من دون أي شروط مسبقة ،ويجب أن يرسل كل بلد مبعوثين
يتمتعون بالكفاءة الالزمة لخوض المفاوضات بالشكل المناسب.
لكن قد يكون فيروس كورونا المستجد أول سبب وراء عدم اهتمام
بيونغ يانغ بإقامة حوار مباشر ،ال سيما وسط انتشار أنباء عن ارتفاع
معدل اإلصابات في الواليات المتحدة بدرجة تبدو مرعبة من منظور
ً
تحديدا ّ
بجدية فائقة مع مسألة الفيروس
آسيا ،إذ تتعامل كوريا الشمالية
ً
نظرا إلى هشاشة نظام الرعاية الصحية فيها ،إذ يمكن اعتبار فيروس
ً
كورونا إذا أكبر تهديد على صمود البلد اليوم ،مما يعني أن الجهود
الدبلوماسية في الملف النووي قد تتأجل لسنة أخرى.
فيما يخص المصاعب التي يواجهها التحالف بين الواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية ،يجب أن تجري سيئول وواشنطن مشاورات صادقة
منذ الـيــوم األول ل ــإدارة الـجــديــدة لتجنب أي مـفــاجــآت ومـطـ ّـبــات غير
متوقعة ،كذلك ُيفترض أن ّ
ينسق الطرفان سياساتهما عن قرب للتحفيز
على نزع األسلحة النووية ومنع كوريا الشمالية من تأجيج الخالفات
بينهما وكـبــح تكتيكات االب ـتــزاز الـتــي تستعملها .إذا لــم يحصل هذا
النوع من التنسيق ،فستبدأ أولى مراحل التحالف بين بايدن ورئيس
ً
ً
كوريا الجنوبية مون جاي إن بطريقة شائبة تزامنا مع الكشف علنا عن
الخالفات المرتبطة بتفاصيل المنهجيات المعتمدة والجداول الزمنية
وخطوات نزع األسلحة النووية وإرساء السالم .يجب أن يحاول الحلفاء
ً
ً
والشركاء اإلقليميون إيجاد حلول مبتكرة معا ،لكن من الضروري أيضا
أن يشاركوا في مفاوضات مبدئية ترتكز على صفقات متكافئة وخريطة
طريق واضحة لنزع األسلحة النووية وتحقيق السالم.
* ( Bulletin of the Atomic Scientistsنشرة علماء الذرة)

ب ـعــد أن ش ـعــر أف ـ ــراد فــريــق إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب ب ــأن ف ـتــرة إدارة رئـيـسـهــم ستنتهي
ً
قريبا ،سارعوا إلى فرض حقائق جديدة على
ً
األرض ،أم ــا فــي تحقيق تغيير بشكل دائــم
في الخريطة السياسية ،بما يربك جهود حل
النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وك ــل ه ــذا ي ـضــع إدارة ب ــاي ــدن ف ــي ورط ــة،
وسيجعل تعهدها بالعودة إلى واقع الحال
ال ـس ــاب ــق أصـ ـع ــب ،ورغ ـ ــم أن ب ــاي ــدن ومـعـظــم
ً
ً
ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي وج ــان ـب ــا ك ـب ـي ــرا من
المجتمع الدولي يصرون على التزامهم بخيار
«حل الدولتين» ،لكن هذا الخيار أصبح أصعب.
ال ـلــوم يـقــع فــي ه ــذه ال ـحــال عـلــى اإلدارات
األميركية المتعاقبة التي تواطأت بدرجات
مختلفة لمصلحة ط ــرف واح ــد فــي ال ـنــزاع،
ف ـق ــد ظ ـل ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـت ـغــافــل أو
ت ـت ـج ــاه ــل ل ـع ـق ــود ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات فــاع ـلــة
لتقييد توسع المستوطنات اإلسرائيلية في
األراض ــي الفلسطينية .والعقدان الماضيان
ـدد من
مــن السياسات الفاشلة تسببا فــي عـ ٍ
التشوهات التي جعلت خيار حل الدولتين
ً
ص ـع ـبــا ول ــو ف ــي م ـج ــرد ت ـخ ـي ـلــه ،واألراض ـ ــي
ال ـتــي ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر تـخـصـيـصـهــا لـلــدولــة
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل قـطـعـتـهــا إرب ــا
ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات وال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي ت ــرب ــط ه ــذه
المستوطنات.
وكي يبدأ اإلصالح ،يتعين على إدارة بايدن
دعــم تعهدات برنامج «الـحــزب الديمقراطي»
بمعارضة بناء المستوطنات وأي تحركات

تـجــاه ال ـضــم ،بـمــا فــي ذل ــك «ال ـضــم الــزاحــف»،
ال ــذي يـنـطــوي عـلــى االس ـت ـيــاء عـلــى أراض ــي
الفلسطينيين وإزالــة منازلهم ،وكي تكتسب
أميركا مصداقية ،يتعين على اإلدارة الجديدة
الرجوع عن تردد البالد في تحميل إسرائيل
ً
مسؤولية أي انتهاكات ،وهذا سيتطلب قطعا
اشتراط تعليق استخدام المساعدة األميركية
في أي أنشطة توسعية.
ويتعين على فريق بايدن إلغاء رفض إدارة
تــرامــب إطــاق صفة «محتلة» على األراضــي
التي تستحوذ عليها إســرائـيــل ،ويتعين أال
يقتصر هذا على الضفة الغربية وقطاع غزة،
بــل يـمـتــد إل ــى مــا تـشـيــر إل ـيــه إســرائ ـيــل بأنه
القدس الشرقية.
ً
وبرنامج بايدن يطالب أيضا بمجموعة
من الخطوات الداعمة للفلسطينيين ويجب
تطبيقها ف ــي أق ــرب وق ــت ،وه ــذه الـتـعـهــدات
تتضمن استئناف المساعدات للفلسطينيين
واستئناف عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أون ــروا»،
واتخاذ الخطوات المطلوبة إلعادة فتح مكتب
البعثة الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح
القنصلية األمـيــركـيــة فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة،
وإدارة بايدن يجب أن توضح أنها ستطبق
ً
معايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا
فــي األراض ــي المحتلة ،وأن تــوجــه انتقادات
إلزالة إسرائيل للمنازل ،ومن الحكمة أن تتبع
ً
إدارة بايدن نهجا متعدد األطراف في عملية
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ،وعلى سبيل

ابحثوا عن أهل العلم
و«الموهبة»
د .ندى سليمان المطوع
ً
المثال ،وبمناسبة مرور  30عاما على مؤتمر
مدريد للسالم ،تستطيع إدارة بايدن الدعوة
إلى مؤتمر دولي الستئناف محادثات السالم.
وإذا اتخذت إدارة بايدن إجراءات مثل هذه،
فإنها قد تغير حراك الصراع بالمساعدة في
القضاء على شعور إسرائيل بالحصانة مما
يـقــدم متنفسا لمعسكر ا لـســام اإلسرائيلي
ً
الهاجع حاليا ويحفز الجدل المطلوب بشدة
ب ـشــأن مستقبل ا ل ـســام مــع الفلسطينيين،
وإجـ ـ ـ ـ ــراءات إدارة ب ــاي ــدن اإلي ـج ــاب ـي ــة تـجــاه
ً
الفلسطينيين ستساهم أيضا في استعادة
الـمـصــداقـيــة فــي الـسـلـطــة الفلسطينية وبــث
األمل في نفوس الفلسطينيين بأن الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة س ـت ـقــف إلـ ــى جــان ـب ـهــم دف ــاع ــا عن
حقوقهم السياسية واإلنسانية ،واتباع إدارة
ً
بــايــدن نهجا متعدد األط ــراف سيساعد في
اسـتـعــادة الثقة فــي مساعي صناعة السالم
ً
ودور الواليات المتحدة ،باعتبارها شريكا
ً
موثوقا فيه في الشؤون الدولية.
لكن يجب أال نتوهم سهولة الطريق ،حتى
إذا اتـخــذت إدارة بــايــدن كــل هــذه الـخـطــوات،
فالقضاء على الفوضى التي خلفتها عقود
مــن اإله ـمــال وس ـنــوات تــرامــب األرب ــع لــن يتم
بين عشية وضحاها ،لكن من المؤكد أنه إذا
ُ
لم تتخذ إجراءات جريئة ،فإننا سننزلق نحو
تعزيز واقع سيقودنا ال محالة إلى نزف دماء.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن.

mutawa.n@gmail.com

ً
تساءلنا في السابق كثيرا رغم تلك األعداد الضخمة من
المستشارين ،عن أسباب تأخرنا في إيجاد ً اآللية المناسبة لتحويل
الرؤى والخطط إلى برامج تنفيذية ،وكثيرا تساءلنا أيضا عن تكديس
اآلالف المؤلفة من األكاديميين في مؤسسات بحثية كمعهد
األبحاث على سبيل المثال دون توجيه جهودهم للنهوض
بالمؤسسات األكاديمية وسد الثغرات في تراجع المستوى.
رغم كل ما يقدم من مشاريع وخطط استعداد هيئة التدريس لتطبيق
التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية العامة فإننا حتى يومنا
هذا لم نتوصل إلى أسباب التعثر في التنفيذ ،ورغم ذلك العدد الضخم
من البحوث التي أجريت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
والتعليم التطبيقي منذ عــام  2010وعلى مــدى تسعة أعــوام ،لم تستفد
الدولة من تلك الدراسات.
ً
وليس األمــر بجديد فقد تساءلنا في السابق كثيرا رغــم تلك األعــداد
الضخمة من المستشارين ،عن أسباب تأخرنا في إيجاد اآللية المناسبة
ً
لتحويل الــرؤى والخطط إلى برامج تنفيذية ،وكثيرا ما تساءلنا أيضا
عن تكديس اآلالف المؤلفة من األكاديميين في مؤسسات بحثية كمعهد
األبحاث على سبيل المثال دون توجيه جهودهم للنهوض بالمؤسسات
األكاديمية وسد الثغرات في تراجع المستوى.
أقول ذلك بعد لقائي قبل فترة وأثناء حضوري مؤتمر النساء والعلوم،
بفعاليات علمية مــن متخصصي العلوم والرياضيات تــم تعيينها في
مراكز إدارية وبحثية ،واستغربت حينئذ تلك الفجوة بين تراجع وانحسار
مستوى طلبة المدارس الحكومية بالعلوم والرياضيات وتكديس الكفاءات
األكاديمية المتخصصة في المنشآت والمراكز اإلدارية.
وفي السياق ذاته ،ورغم ازديــاد عدد المتقاعدين من النساء والرجال
معا في مجال التعليم من أهل الخبرة والمعرفة ،فإن معاناة المؤسسات
التعليمية الحكومية من الكوادر التعليمية مستمرة بل تنظر إلى دول
أخرى لسد حاجتها.
لن أدعي بسهولة إيجاد األسباب ،ولكن الواقع هو وجود عوامل عديدة
ترتبط ارتباطا مباشرا بالحيرة التي تنتابنا حينما ندخل عالم التخطيط
االسـتــراتـيـجــي ،ولـعــل أبــرزهــا يكمن فــي أهـمـيــة اخـتـيــار ن ـمــوذج ل ــإدارة
ً
االستراتيجية ليصبح مرتكزا رئيسا لتحويل الرؤى إلى مراحل تنفيذية.
وإليكم بعض النقاط المهمة المقترحة:
• حـمــايــة الـمــؤسـســات مــن "الـتـخـمــة اإلداري ـ ــة" وإعـ ــادة تــوجـيــه مسار
متخصصي العلوم والرياضيات إلى المؤسسات التعليمية النتشالها
من التراجع في سلم التحصيل العلمي العالمي.
• دراســة الخلل في تصميم المراحل التنفيذية وتحديد الثغرات ثم
عالجها.
• الحرص على حصر الكفاءات من أهل العلم و"الموهبة" وإعادة تصميم
بيئة العمل لتصبح مناسبة الحتضان الكوادر ذات اإلنتاجية.
ً
وأخيرا وليس آخرا ،علينا عدم االكتفاء بأهل العلم فقط ،ألننا ساهمنا
فــي تكديسهم دون ج ــدوى ،بــل يجب البحث عــن "أه ــل الـمــوهـبــة" لعلهم
يرشدوننا إلى المسار التنفيذي الصحيح.
وللحديث بقية.
***

كلمة أخيرة:

تفاعال مــع اسـتـمــرار الــوبــاء العالمي وع ــودة العمالة اآلسـيــويــة تبرز
الحاجة إلى استحداث إدارة خاصة تتحمل مسؤولية حصر أعداد العمالة
بـبـيــانــاتـهــا ،والـتــأكــد مــن صـحــة الـفـحــص الـطـبــي قـبــل الــوصــول والحجر
والفحص بعد الوصول ،حتى ال تتفجر بؤر من كورونا مرة أخرى.

ستيفن س .روتش*

جينيا أفروز*

قصة اقتصادين

كيف نحمي األطفال العاملين أثناء الوباء؟

عـلــى نـحــو مـفــاجــئ ،أصـبــح للتعافي
االق ـت ـصــادي َال ــذي ي ـقــوده الـلـقــاح ُحـجة
معقولة ،فقد ق َّـد َم لنا العلم الحديث بكل
تأكيد واح ــدة مــن أعـظــم الـمـعـجــزات في
حـيــاتــي الـطــويـلــة ،وكـمــا دفـعــت جائحة
مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد)19
االقتصاد العالمي إلى أشد وأعمق حالة
ركود على اإلطالق ،بات من المحتمل اآلن
أن نشهد تطورا متماثال إلى األفضل.
أتمنى لــو كــان األم ــر بـهــذه السهولة،
فمع استمرار تفشي جائحة كوفيد،19
وخ ـ ـ ــروج مـ ـع ــدالت اإلصـ ــابـ ــة ب ــال ـع ــدوى
واالحتجاز في المستشفيات والوفيات
ع ـ ــن ن ـ ـطـ ــاق الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة (مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى)،
انقلبت مخاطر األ جــل القريب للنشاط
االقتصادي حتما في االتجاه السلبي في
الواليات المتحدة وأوروبا ،وبات التأثير
المترتب على اقتران اإلجهاد الناجم عن
الجائحة بتسييس ممارسات الصحة
العامة واضحا جليا في اللحظة ذاتها
ال ـتــي ش ـهــدت وصـ ــول ال ـمــوجــة الـثــانـيــة
المتوقعة من جائحة كوفيد.19
م ــن ال ـم ــؤس ــف أن هـ ــذا ي ـت ـنــاســب مــع
س ـي ـنــاريــو ال ــرك ــود ال ـ ـمـ ــزدوج الـمـخـيــف
الـ ــذي حـ ــذرت م ـنــه م ــؤخ ــرا ،وال ـخــاصــة
هـ ـن ــا ت ـس ـت ـح ــق ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار :فـ ـف ــي ث ـمــانــي
دورات األع ـ ـمـ ــال اإلحـ ـ ـ ــدى عـ ـش ــرة مـنــذ
الحرب العالمية الثانية ،أعقب التعافي
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ال ـ ــواض ـ ــح ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة انـ ـتـ ـك ــاس ــات ،وت ـع ـك ــس ه ــذه
االنتكاسات شرطين :استمرار الضعف
الناتج عن الركود ذاته واحتمال حدوث
هزات تابعة ،ومن المؤسف أن الشرطين
مستوفيان في حالتنا هذه.
من الواضح أن استمرار الضعف غير
قابل للنقاش ،فعلى الرغم من االرتــداد
ال ـق ـيــاســي ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي بنسبة
 33فــي الـمـئــة فــي نـمــو الـنــاتــج المحلي
اإلج ـمــالــي الـحـقـيـقــي ف ــي ال ــرب ــع الـثــالــث
مــن هــذا الـعــام ،ظــل االقتصاد األميركي
أقل من ذروته السابقة في الربع األخير
م ــن ع ـ ــام  2019ب ـن ـحــو  3.5ف ــي ال ـم ـئــة،
وبــاس ـت ـث ـنــاء االن ـخ ـف ــاض بـنـسـبــة  4في
المئة من الــذروة إلى القاع خالل األزمة
المالية العالمية في الفترة ،2009-2008
تـعــادل الفجوة الحالية بنسبة  3.5في
المئة تلك المسجلة في أعماق كل ركود
آخــر في الــواليــات المتحدة بعد الحرب
العالمية الثانية.
من المضحك بالتالي أن نتحدث عن
اقتصاد أميركي يتعافى بالفعل ،لم يكن
االرت ـ ــداد فــي الــربــع الـثــانــي س ــوى نفس
أخـيــر ،انتعاش ميكانيكي فــي فـتــرة ما
بعد اإلغالق في أعقاب أشد انحدار على
اإلط ــاق ،وهــذا يختلف تمام االختالف
عن التعافي التراكمي العضوي القتصاد
يشهد تحسنا حقيقيا ،فال تزال الواليات
المتحدة عالقة في بـئـر عميقة.
م ــا عـلـيــك إال أن ت ـســأل المستهلكين

األميركيين ،الــذيــن مثلوا لفترة طويلة
الحصة المهيمنة من الطلب الكلي في
الواليات المتحدة بنحو  68في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،بعد االنخفاض
غير المسبوق بنسبة  18في المئة من
يناير إلى أبريل ،استعاد إجمالي اإلنفاق
االستهالكي منذ ذلك الحين نحو  85في
المئة من خسائره (بالقيمة الحقيقية)،
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.
تــركــز االنـتـعــاش فــي استهالك السلع
الـ ـمـ ـعـ ـم ــرة مـ ـث ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،واألث ـ ـ ـ ــاث،
واألجهزة المنزلية ،باإلضافة إلى بنود
غ ـي ــر م ـع ـم ــرة م ـث ــل ال ـط ـع ــام وال ـم ــاب ــس
والــوقــود والمستحضرات الصيدالنية
التي عوضت وزيادة عن الخسائر خالل
االنخفاض الناجم عن اإلغالق ،وفي شهر
سبتمبر ،كــان استهالك السلع بالقيمة
الحقيقية أعلى بنحو  7.6في المئة من
أعـلــى مـسـتــوى بلغه قـبــل الـجــائـحــة في
يناير  .2020استفاد هذا االرتداد بشكل
كبير مــن ال ــزي ــادة الضخمة فــي الـشــراء
ع ـبــر اإلن ـتــرنــت م ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل المستهلكين
الـ ـم ــازمـ ـي ــن ل ـم ـس ــاك ـن ـه ــم ،م ـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع
التجارة اإللكترونية من  11.3في المئة
من إجمالي مبيعات التجزئة في الربع
األخير من عام  2019إلى  16.1في المئة
في الربع الثاني من عام .2020
لكن استهالك الخدمات ،الــذي يشكل
أكثر من  61في المئة من إجمالي اإلنفاق
االس ـت ـه ــاك ــي ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
م ـس ــأل ــة م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـم ــام ــا ،ف ـق ــد شـكـلــت
الخدمات  72في المئة كاملة من االنهيار
ف ــي إج ـمــالــي اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـهــاكــي من
يناير إلى أبريل ،وعلى الرغم من انتعاش
الخدمات جزئيا منذ ذلك الحين ،فإنها
لــم تسترد ســوى  64فــي المئة فقط من
الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق
من هذا العام بسبب اإلغالق.
مع استمرار تفشي جائحة كوفيد،19
يظل المستهلكون األميركيون الضعفاء
مترددين بشكل مفهوم في العودة إلى
المشاركة في التفاعل الشخصي الالزم
إلدارة أنشطة الخدمات وجها لوجه مثل
تـنــاول الـطـعــام فــي الـمـطــاعــم ،والتسوق
الشخصي ،والسفر ،واإلقامة في الفنادق،
والترفيه وأنشطة االستجمام .تمثل هذه
الخدمات مجتمعة ما يقرب من  20في
المئة من إجمالي اإلنفاق على الخدمات
المنزلية.
ي ـقــودنــا ه ــذا ال ـت ـخــوف ال ـم ـف ـهــوم من
التفاعالت الشخصية في خضم الجائحة
إل ــى الـمـكــون الـثــانــي لـلــركــود ال ـم ــزدوج:
الهزات التابعة .مع االرتـفــاع المتسارع
ال ـح ــال ــي ف ــي حـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة ب ـع ــدوى
كوفيد ،19عادت عمليات اإلغالق ،لكنها
تستهدف التقليص الجزئي لألنشطة
التي تمارس وجها لوجه ونحن نقترب
مــن مــوســم ال ـع ـطــات ال ـشــديــد األهـمـيــة،
وعلى وجه التحديد ،في اللحظة حيث

يتوقع التقويم االقتصادي عادة ارتفاعا
هائال في النشاط ،ترتفع احتماالت خيبة
الرجاء الكبرى المعدلة موسميا.
يفرض هذا مخاطر حقيقة على سوق
العمل األميركية الـتــي ال ت ــزال مجهدة.
ص ـح ـيــح أن م ـع ــدل ال ـب ـطــالــة اإلج ـمــالــي
انخفض بشكل حاد من  14.7في المئة
في أبريل إلى  6.9في المئة في أكتوبر،
لـكـنــه يـظــل ف ــي األس ـ ــاس ي ـع ــادل ضعف
ال ـم ـس ـتــوى ال ـ ــذي ب ـل ـغــه ق ـبــل كــوف ـيــد19
( 3.5ف ــي ال ـم ـئ ــة) .وف ــي ظ ــل الـمـطــالـبــات
األسبوعية بالتأمين ضد البطالة ،التي
بدأت ترتفع ببطء في أوائل شهر نوفمبر
مــع فــرض حــرض التجول والـعــودة إلى
تدابير أشبه باإلغالق الكامل ،فضال عن
فشل الكونغرس األميركي المختل في
االتفاق على حزمة إغاثة أخرى ،يتنامى
خطر تجدد الضعف في إجمالي تشغيل
العمالة.
الواقع أن األخبار حول اللقاحات غير
ع ــادي ــة ح ـقــا ،فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن صعوبة
لوجستيات اإلنـتــاج والـتــوزيــع ،فــي أقل
تقدير ،هناك سبب وجيه يجعلنا نأمل
ف ــي أن ت ـكــون نـهــايــة جــائـحــة كــوفـيــد19
قريبة فــي األفــق اآلن ،لكن التأثير على
االقتصاد لن يكون فوريا ،ألن التطعيم
من غير المرجح أن يؤدي إلى ما يسمى
مناعة القطيع حتى منتصف عام 2021
في أقرب تقدير.
ً
م ــا الـ ــذي ق ــد ي ـح ــدث إذا ب ـيــن الـحـيــن
وذلك الموعد؟ في ظل اقتصاد أميركي ال
يزال ضعيفا وتحت رحمة هزات تابعة
م ـت ــوق ـع ــة ،ت ـص ـبــح ال ـح ـج ــة الح ـت ـم ــاالت
حــدوث انتكاسة ،أو ركــود م ــزدوج ،قبل
منتصف عام  ،2021أكثر إقناعا.
ف ــي إعـ ـ ــادة ص ـيــاغــة ل ـع ـب ــارة تـشــارلــز
ديـكـنــز الـشـهـيــرة «هـ ــذه أف ـضــل األوقـ ــات
وأش ـ ــده ـ ــا س ـ ـ ـ ــوءا» ،ف ـف ــي ح ـي ــن تـحـتـفــل
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ب ــال ـط ـف ــرة ال ـق ــادم ــة
ال ـت ــي ي ـقــودهــا ال ـل ـق ــاح ،يــدف ـع ـنــا الـتـقــاء
ال ـه ــزات الـتــابـعــة الـمــرتـبـطــة بالجائحة
مــع الـصــدمــات السياسية إلــى مستنقع
الضعف االقتصادي الشديد .من منظور
دي ـك ـنــز ،ل ـكــي ن ـصــل إل ــى «رب ـي ــع األمـ ــل»،
يـتـعـيــن عـلـيـنــا أوال أن نـتـحـمــل «ش ـتــاء
اليأس».
* عضو هيئة التدريس في جامعة
ييل ،ومؤلف كتاب «عالقة غير متوازنة:
االتكالية المتبادلة بين أميركا والصين».
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

تتطلب حماية األطفال
من العمل الضار والعبودية
الحديثة في الصناعات
االستماع إلى األطفال
أنفسهم ألنهم أكثر
ً
تعرضا لظروف خطيرة،
ويمكن أن يكون االطالع
على تجاربهم في جميع
مراحل عملية اإلنتاج
محوريا في تحسين
رفاهيتهم.

لدى بنغالدش
قوانين
وسياسات
للتصدي
لعمالة األطفال
الخطيرة
واالستغاللية
لكن هناك
فجوات في
القوانين
والسياسات

ً
يبدو واضحا بالفعل أن تأثير جائحة كوفيد19
سيكون متفاوتا بحيث تتحمل البلدان الفقيرة وطأة
تداعياته ،وتشمل هذه األخيرة ما يبلغ عدده 1.2
مليون طفل في بنغالديش يمارسون أقسى أشكال
عمالة األطفال ،وفي مثل هذه األوقات المضطربة،
يكون هــؤالء األط ـفــال -وماليين آخ ــرون فــي أماكن
أخرى -أكثر عرضة للعمل االستغاللي والخطير.
والسبب بسيط ،أ نــه عندما ألغت منافذ البيع
بــال ـت ـجــزئــة ال ـعــال ـم ـيــة الــرئ ـي ـســة ال ـط ـل ـبــات بسبب
التخفيضات المتعلقة باإلغالق ،توقف إنتاج األزياء
ذات التكلفة المنخفضة فــي معظم أنـحــاء العالم،
مما تــرك الـعــديــد مــن عـمــال الـمــابــس فــي الجنوب
العالمي بدون دخل ،ومنذ مارس ،تراجعت صادرات
بنغالديش مــن السلع الجلدية بنسبة  ،٪22كما
تأثرت صناعة األحذية في البالد ،وهي ثامن أكبر
صناعة في العالم ،حيث انخفضت الصادرات بنسبة
 ٪50منذ بداية الوباء.
ونظرا لما يواجهه منتجو السلع الجلدية من
وفرض للقيود بهدف إبطاء انتشار
إلغاء للطلبات،
ٍ
ٍ
عدوى كوفيد ،19أصبح القطاع غير الرسمي غير
المنظم أكثر قدرة على المنافسة ،حيث يستهدف
أصحاب المصانع األطفال على أنها عمالة رخيصة،
ففي قـطــاع الجلود غير الــرسـمــي ،غالبا مــا يعمل
األطفال ساعات طويلة مقابل أجر ضئيل أو بدون
ً
أج ــر ،وكـثـيــرا مــا ي ـمــارســون مـهـنــا ض ــارة جسديا
ونفسيا وخطيرة أثناء عملية اإلنتاج ،ولكن على
الرغم من المخاطر ،يعتمد معظم األطفال على مثل
هذه المهن إلعالة أنفسهم وأسرهم.
واآلن ،تـسـتــأنــف ال ـمــدابــغ اإلن ـت ــاج ب ـبــطء ،ويتم
تــوجـيــه ال ـم ــواد ال ـخ ــام إل ــى الـمـصــانــع ال ـتــي تلبي
الـطـلـبــات الــدولـيــة ال ـجــديــدة ،مـمــا ي ــؤدي إل ــى نــدرة
نسبية في المواد الالزمة لإلنتاج المحلي ،ويخلق
هذا فرصة أخرى لمنتجي الجلود في القطاع غير
الرسمي غير المنظم ،وتعتمد قدرتهم على التدخل
لتلبية الطلب المحلي على زيادة استغالل األطفال.
ول ــدى بـنـغــادش قــوانـيــن وسـيــاســات للتصدي
لعمالة األطفال الخطيرة واالستغاللية ،ولكن توجد
فجوات في السياسة ،فعلى سبيل المثال ،ال يشمل
قانون العمل البنغالدشي ،القطاع غير الرسمي.
وهـنــا تكمن الـفــرصــة أم ــام الـعــامــات التجارية
والـشــركــات الــدولـيــة لتقديم الـمـســاعــدة ،فيجب أال
تدرك منافذ البيع بالتجزئة العالمية التأثير المالي
الفوري إللغاء الطلبات فحسب ،ولكن أيضا العواقب
غير المقصودة على كال القطاعين الرسمي وغير
الرسمي.
وهذا يعني التعامل مع المشكلة بصورة كلية،
حيث تكون العالمات التجارية الرائجة وعمالؤها
على اطــاع جيد بمكان إنتاج البضائع ،وطريقة
إن ـتــاج ـهــا ،وم ــن ي ـقــوم ب ــذل ــك ،وت ـح ـتــاج ال ـعــامــات
التجارية إلــى تحمل المسؤولية لضمان السلوك
األخ ــاق ــي ع ـبــر سـلـسـلــة ال ـت ــوري ــد ال ـخ ــاص ــة بـهــا،
فــالـمــراقـبــة ال ـتــي تـتـمـتــع بــأكـبــر ق ــدر م ــن الـصــرامــة
ضـ ــروريـ ــة ل ـض ـم ــان اس ـت ـي ـف ــاء ج ـم ـيــع الـ ـم ــوردي ــن،
الدوليين والمحليين للمعايير نفسها مــن حيث
قوانين العمل وظ ــروف العمل ،وهـنــاك حاجة إلى
نظام شفاف لتتبع مصادر المواد الخام ،وضمان
عــدم استخدام األطـفــال فــي السخرة ،أو العمل في
ظروف خطيرة.
وم ــع أن الكثير مــن ال ـم ـبــادرات أطـلـقــت لحماية

األطفال العاملين في العقود األخيرة ،إال أنها غالبا
ما تكون غير كافية ،ويعد تتبع سلسلة التوريد
الطويلة أمرا صعبا ،لذلك تستمر ثقافة العنف في
أصلها ،والـتــي تدعمها التفاوتات الهيكلية التي
يدمجها الطلب العالمي المستمر على المنتجات
الرخيصة في عملية اإلنتاج.
إن االضـطــرار إلــى االمـتـثــال لنظام المراقبة من
شأنه أن يمنع الموردين من التعاقد من الباطن على
أعمالهم مع شركات غير رسمية ،تكون غير منظمة
في كثير من األحيان ،وتشغل العمال ،بمن في ذلك
الـعــديــد مــن األط ـفــال ،فــي ظ ــروف مــؤذيــة وخطيرة،
ويمكن للعالمات التجارية المسؤولة أيضا تنفيذ
نهج "االن ـح ــراف اإلي ـجــابــي" ،والـمـشــاركــة علنا في
استراتيجياتها وممارساتها التجارية األخالقية،
والتي قد تشجع العالمات التجارية األخــرى على
التحقيق في ممارساتها الخاصة.
وفضال عن ذلك يجب أن تركز الوكاالت الحكومية
ذات الصلة ومجموعات المجتمع المدني ،ومنظمات
الـقـطــاع ال ـخــاص عـلــى إن ـفــاذ الـسـيــاســات الـقــائـمــة،
وحماية حقوق األطفال ،ويجب أن تخضع العالمات
التجارية الدولية والمحلية للمساءلة فيما يتعلق
بــواجـبـهــا فــي رعــايــة األط ـف ــال ،ويـجــب عـلــى جميع
الـشــركــات االل ـتــزام بمتطلبات الحد األدن ــى للسن،
والحفاظ على ســاعــات العمل القياسية ،وضمان
ظروف مكان العمل اآلمنة ،ولضمان االمتثال يجب
أن يكون لدى الشركات التي توظف األطفال نظام
ت ـشــاور مــع أص ـحــاب المصلحة الـمـتـعــدديــن ،بمن
في ذلك ممثلون من الحكومة ،والمجتمع المدني،
ومنظمات حقوق اإلنسان واألوس ــاط األكاديمية،
وكذلك االختصاصيون االجتماعيون.
أخيرا ،تتطلب حماية األطفال من العمل الضار
وال ـع ـبــوديــة الـحــديـثــة فــي الـصـنــاعــات مـثــل السلع
الجلدية االستماع إلــى األطـفــال أنفسهم .إذ نــادرا
ما يشارك األطفال في صنع القرار في مكان العمل،
خصوصا أثناء الصدمات مثل جائحة كوفيد،19
حيث يكونون أكثر تعرضا لظروف خطيرة ،ويمكن
أن يكون االطــاع على تجاربهم في جميع مراحل
عملية اإلنتاج محوريا في تحسين رفاهيتهم.
لقد كشف الوباء عن تعقيدات سالسل التوريد
الـعــالـمـيــة وه ـشــاشــة األش ـخ ــاص الـعــامـلـيــن فيها،
فحتى في األوقــات العادية ،يكون األطـفــال عرضة
لــاسـتـغــال مــن قـبــل الـشــركــات غـيــر الــرسـمـيــة غير
المنظمة ،والتي ستبدأ األنشطة التجارية حيث ال
تستطيع الشركات األخرى ذلك ،لكن هذا الخطر اآلن
أكبر من أي وقت مضى.
إن ف ـه ــم س ــاس ــل الـ ـت ــوري ــد ال ـعــال ـم ـيــة وتــأث ـيــر
التغييرات المفاجئة على األشخاص الضعفاء الذين
يشكلون روابطهم أمــر بالغ األهمية ،ويجب على
المدافعين عن األطفال وصانعي السياسات وضع
أنظمة مساءلة قوية وتنفيذها لدعم حقوق ماليين
األطفال -في بنغالدش وعلى مستوى العالم– الذين
أجبرتهم الظروف على العمل.
* المنسقة القطرية لبنغالدش في «اتحاد
عمالة األطفال :العمل والبحث واالبتكار في
جنوب وجنوب شرق آسيا» (كالريسا).
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.950

5.412

4.347

2.457 2.735 3.274

مؤشرات البورصة تواصل التراجع ...والسيولة  82.3مليون دينار
خسارة جديدة وكبيرة لألسهم القيادية بقطاع المصارف وفتور بالسوق الرئيسي
علي العنزي

ب ـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت تعامالت شهر ديسمبر
على خسارة كبيرة بلغت 0.87
فــي الـمـئــة عـلــى مـسـتــوى مؤشر
السوق العام ،إذ فقد  47.33نقطة
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 5412.16
ً
نقطة بسيولة كبيرة قياسا على
ً
معدل الشهر الماضي وارتباطا
بسيولة الترقية التي تمت ،أمس
األول ،إذ بلغت أمس  82.3مليون
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  181.9مـلـيــون
سـهــم عـبــر  12946صـفـقــة ،وتــم
ً
تداول  118سهما ربح منها 39
فقط وخـســر  64بينما ثبت 15
دون تغير.
وخـســر مــؤشــر ال ـســوق األول
نـسـبــة  0.97ف ــي الـمـئــة تـســاوي
 58نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مستوى
ً
 5950.59نقطة فاقدا مستوى 6
آالف نقطة وبسيولة كبيرة بلغت
 79.2مليون دينار تداولت 149.2
مليون سهم عبر  10729صفقة،
وت ـ ـعـ ــادلـ ــت األس ـ ـهـ ــم الـ ـخ ــاس ــرة
والـ ـ ــراب ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت  9أس ـه ــم
بينما ثبت سهمان دون تغير،
ً
لكن كــانــت األسـهــم األكـثــر وزنــا
هــي المتراجعة مثل «الــوطـنــي»
و«بيتك».
وخـســر مــؤشــر «رئـيـســي »50
ن ـس ـب ــة واضـ ـ ـح ـ ــة أمـ ـ ـ ــس ،ك ــان ــت

 0.67فــي المئة أي  29.89نقطة
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 4415.83
نـقـطــة ب ـس ـيــولــة مـ ـح ــدودة وفــي
أدنى مستوياتها خالل األشهر
الماضي بالكاد بلغت  2.8مليون
دينار تداولت  28.6مليون سهم
ع ـب ــر  1742ص ـف ـق ــة ،ورب ـ ــح 13
ً
سهما مقابل تراجع  25وثبات
 7دون تغير.

ما بعد الترقية
بدأت تعامالت شهر ديسمبر
عـ ـل ــى ت ـ ـخـ ــوم ت ــرقـ ـي ــة ب ــورص ــة
الـكــويــت إل ــى م ـصــاف األس ــواق
ال ـنــاش ـئــة ف ــي أك ـب ــر ال ـم ــؤش ــرات
ال ـع ــال ـم ـي ــة م ـ ــورغ ـ ــان س ـتــان ـلــي
وجد صناع سوق كبار
بالتالي ِ
تحكموا باألسعار بدرجة كبيرة،
واب ـت ـعــد ال ـص ـغ ــار ع ــن عـمـلـيــات
بيع ثم عودة وليس بمقدورهم
فـ ـه ــم اتـ ـج ــاهـ ـه ــا ولـ ـ ــم ي ـل ـح ـظــوا
سيناريوهات حتى اآلن.
وبـ ـع ــد ب ــداي ــة حـ ـم ــراء لـسـهــم
«الــوط ـنــي» ال ــذي سـحــب «بيتك»
و«بـ ــوب ـ ـيـ ــان» م ـع ــه ك ــان ــت ه ـنــاك
عمليات شراء على أسهم «زين»
و«أجيليتي» و«مباني» ليتباين
أداء األس ـهــم الـقـيــاديــة وربـحــت
بـ ـع ــض األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ــوس ـ ــط م ـثــل

أخبار الشركات
شركة زميلة لـ «التخصيص» تتخارج من استثمار في فرنسا
أعلنت شركة التخصيص القابضة قيام إحدى الشركات الزميلة للمجموعة
بالتخارج من استثمار في فرنساُ ،محققة أرباحا من التخارج بمبلغ 2.473
مليون يورو ،بما ُيعادل  906آالف دينار.
وقالت «التخصيص» ،إن شركتها الزميلة (كويت بيالرز لالستثمار المالي)
المملوكة للمجموعة بنسبة  42.98بالمئة ،تخارجت من كامل حصتها التي
ّ
تمثل  50بالمئة في شركة وليبور فور ( )Walpour 4في فرنسا.
وأوضحت «التخصيص» أن الربح الناتج من التخارج قد يؤثر في تخفيض
البيانات المالية المتكبدة للشركة الزميلة في الفترات السابقة.
وبينت أن األثر المالي للتخارج ال يمكن تحديده في الوقت الحالي ،حيث
سينعكس هذا األثر على البيانات المالية للعام الحالي المنتهي  31الجاري.

«التجارية» تبيع استثمارات خارج
الكويت بـ  3.9ماليين دينار
أت ـمــت ال ـشــركــة ال ـت ـجــاريــة الـعـقــاريــة
صـفـقــة ب ـيــع اس ـت ـث ـمــاريــن خـ ــارج دول ــة
الكويت مملوكين للشركة بقيمة 3.942
ماليين دينار.
وق ــال ــت «الـ ـتـ ـج ــاري ــة» ،إن ال ـب ـي ــع تــم
إلحــدى الشركات التابعة للمجموعة،
مبينة أن صفقة البيع ال يوجد لها أثر
مالي على البيانات المالية المجمعة
للشركة.

«الـخـلـيـجــي» و«ب ــرق ــان» لينتظر
الكثير األسـعــار فــي وقــت مــازال
ال ـ ـسـ ــوق ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر ال ـتــرق ـيــة
وتداعياتها سواء اإليجابية أو
السلبية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ت ــراج ــع ن ـشــاط
األسـهــم فــي الـســوق «الرئيسي»
ب ــدرج ــة كـبـيــرة ول ــم يـسـتـفــد من

ح ــال ــة ع ــدم ال ـي ـق ـيــن ف ــي ال ـســوق
األول أحــد ،بحالة أشبه بفتور،
وكـ ـ ـ ــان «ب ـ ـتـ ــروغ ـ ـلـ ــف» أف ـض ـل ـهــا
ً
ن ـش ــاط ــا غ ـي ــر أنـ ــه كـ ــان أقـ ــل مــن
نشاط األسهم القيادية وتراجع
ب ـن ـس ـب ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ت ـ ــاه سـهــم
وطنية عقارية الذي استفاد من
زخ ــم تـعــامــات أجيليتي وعــاد

ً
 550ألف دينار عمولة «البورصة»
من تداوالت الترقية

«الدولي» ينجح في إصدار صكوك
بـ  300مليون دوالر
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــدولــي نـجــاحــه فــي إص ــدار
صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ُ
المساند
بقيمة  300مليون دوالر (قابلة لالسترداد بعد 5
سنوات).
وقـ ــال ال ـب ـنــك إن ــه ن ـجــح ك ــذل ــك ف ــي االن ـت ـه ــاء من
إج ــراء ات تسوية تلك الصكوك ،وتــم إدراجـهــا في
سوق لندن لألوراق المالية.
وأوضح أن وكالة التصنيف االئتماني «فيتش»
ثبتت التصنيف النهائي للصكوك ضمن الشريحة
الثانية لرأس المال ُ
المساند عند درجة (.)A-

قــالــت بــورصــة الـكــويــت إن الــزيــادة فــي إجمالي
حجم الـتــداول في السوق األول االثنين الماضي،
نـتـجــت عـنـهــا إي ـ ــرادات حـصــة عـمــولــة ال ـت ــداول من
السوق األول بما ُيقارب  550ألف دينار.
وأوض ـح ــت ال ـبــورصــة أن انـضـمــام  7أس ـهــم من
األس ـه ــم ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـ ُـم ــدرج ــة ب ــال ـس ــوق األول في
مؤشرات «إم إس سي آي» لألسواق الناشئة ،نتج
ع ـنــه ان ـض ـمــام تــدف ـقــات مــال ـيــة م ــؤث ــرة ع ـلــى حجم
التداول في السوق األول.
وبينت أن إجمالي حجم التداول في السوق األول
خالل جلسة أمس بلغ نحو  953.652مليون دينار.

«كفيك» تمدد أجل استحقاق قروض بـ  7.6ماليين لـ  5سنوات
ّ
وقعت الشركة الكويتية
ل ـل ـت ـم ــوي ــل واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
(ك ـف ـي ــك) ات ـفــاق ـيــة تـمــديــد
أج ـ ــل اس ـت ـح ـق ــاق رص ـيــد
قروض بقيمة  7.6ماليين
دينار لـ  5سنوات.
من ناحية أخرى ،أعلنت
الشركة إتمام تنفيذ صفقة
مـتـفــق عـلـيـهــا ع ـلــى أسـهــم

«كفيك» بحجم بلغ 11.213
مليون سهم تقريبا على
ً
أ س ـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر  50ف ـل ـس ــا
ل ـل ـس ـهــم وب ـق ـي ـمــة 560.67
ألف دينار.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي إف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاح آخـ ـ ـ ــر،
ِ
ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـلـتـمــويــل واالس ـت ـث ـمــار إن
رئ ـيــس الـقـطــاع التنفيذي

آالفكو للون األخضر وبنسبة 1
في المئة بينما اكتفى االمتياز
بتغير إيجابي فقط دون نسبة
واضـ ـ ـح ـ ــة لـ ـيـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ـم ــؤش ــر
الرئيسي بخسارة كذلك وتقفل
أولـ ــى ت ـعــامــات ال ـش ـهــر سلبية
بامتياز.
ً
خليجيا ،استمر التباين في

ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع إدارة األ ص ـ ـ ـ ــول،
ف ـهــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،اس ـت ـقــال
مـ ــن م ـن ـص ـب ــه ،وتـ ـ ــم ق ـبــول
االسـتـقــالــة ،عـلــى أن يكون
آخر يوم عمل له  31مارس
.2021

 57.5ألفًا أرباح «المنار» من بيع حصتها
بـ «الخليجية للتأمين»
كشفت شركة المنار للتمويل واإلجارة عن
بيع حصتها في الشركة الخليجية للتأمين
ً
التكافليُ ،محققة أرباحا صافية بقيمة 57.5
ً
ألف دينار تقريبا.
وقالت «المنار» إن حصتها المبيعة في
«الخليجية لـلـتــأ مـيــن» بـعــدد  9.93ماليين
سهم ،مبينة أن األرب ــاح الناتجة من البيع
سيتم تسجيلها في الربع األخير من العام
الحالي.

أداء مــؤشــرات األس ــواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي،
وك ـ ـ ــان أف ـض ـل ـه ــا م ــؤش ــر س ــوق
قـطــر ال ــذي رب ــح أك ـثــر مــن نقطة
مـئــويــة ث ــم دب ــي بـنـمــو بـحــوالــي
 0.8ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـي ـن ـم ــا س ـجــل
ً
مؤشرا البحرين ومسقط نموا
ً
مـحــدودا وكــانــت أكبر الخسائر

ف ــي م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
ث ــم ال ـس ـعــوديــة ب ـحــوالــي نصف
نقطة مـئــويــة وتــراجــع أبوظبي
كذلك لكن بنسبة أقل واستقرت
أسعار النفط خضراء في ثاني
ج ـل ـســات ـهــا األس ـب ــوع ـي ــة وب ـقــي
ً
ب ــرن ــت ق ــري ـب ــا م ــن م ـس ـت ــوى 48
ً
دوالرا للبرميل.

«وفرة العقارية» تتجه لشراء
حصة أقلية في «نيو إنتربرايس»
تـ ـج ــري م ـج ـمــوعــة م ـس ـت ـث ـمــريــن،
بقيادة شركة ديــال كابيتال ،Dyal
الـتــابـعــة لـشــركــة نـيــوبــرجــر بيرمان
وشــركــة وفــرة الكويتية ،محادثات
ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء ح ـ ـصـ ــة أق ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي «نـ ـي ــو
إنـتــربــرايــس اســوسـيـيـتــس» ،إحــدى
أكبر شركات رأس المال االستثماري
في العالم ،وفقا لمصادر مطلعة.
وقالت المصادر ،التي حبذت عدم
الكشف عــن هويتها ،لـ»بلومبرغ»،
إنه من المقرر االنتهاء من االتفاق
بحلول نهاية العام.
وأشــارت مصادر إلى أن الحصة
تمثل نـحــو  15فــي الـمـئــة مــن NEA
نيو انتربرايس اسوسييتس .فيما
ذك ــرت «بـلــومـبــرغ» الشهر الماضي
أن الـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــع فـ ــي وادي
الـسـيـلـيـكــون أجـ ــرت م ـح ــادث ــات مع
العديد من المستثمرين المحتملين.
بينما رفض المتحدثون باسم NEA
و Dyalالتعليق ،ولم يكن لدى ممثل
«الوفرة» أي تعليق فوري.
وستعكس هــذه الصفقة خطوة
اتخذتها شــركــة جـنــرال كاتليست،
التي باعت حصة أقلية إلــى وحدة

بيترشيل التابعة لمجموعة غولدن
مان ساكس في عام .2018
ومن المتوقع منذ فترة طويلة أن
تواصل الشركات االستثمارية ،مثل
شركات االستثمار وتداول األسهم،
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة رأس الـ ـم ــال،
ب ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي إعـ ـ ــادة االس ـت ـث ـمــار
ب ــاألدوات الجديدة ،أو التوسع في
استراتيجيات جــديــدة أو ببساطة
إع ـ ـطـ ــاء ال ـ ـشـ ــركـ ــاء ط ــريـ ـق ــة لـسـحــب
األموال جزئيا.
وق ــال ــت  ،NEAب ـق ـي ــادة ال ـشــريــك
الـعــام المدير سكوت ســانــدل ،إنها
جـمـعــت  3.6م ـل ـي ــارات دوالر حتى
اآلن .وجـمـعــت شــركــة مينلو بــارك
بوالية كاليفورنيا ما يقرب من 24
مليار دوالر منذ أن أسسها في عام
 1977ديك كرامليش وتشاك نيوهول
وفرانك بونسال.

«فاينانشيال تايمز» :دول الخليج تتقهقر أمام تناقص الموارد
• جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط يزيدان الضغط على االقتصادات
• عجز الميزانية الكويتية سيتوسع إلى  %40من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام
ً
يرى اقتصاديون ومصرفيون أن هناك تركيزا على
التنمية الداخلية أكبر من دول الخليج الغنية بالنفط
التي اكتسبت سمعة كمصدرة لــرأس المال من خالل
صناديق الثروة السيادية ( )SWFsواألســر التجارية
الثرية.
ً
ووف ـق ــا لصحيفة «فــايـنــانـشـيــال تــاي ـمــز» لـيــس من
الـمــرجــح أن تـتــأثــر صـنــاديــق ال ـثــروة الـسـيــاديــة فقط،
إذ تكافح الحكومات مــع تناقص ال ـمــوارد والحاجة
إلــى تسريع إصــاح االقتصادات الريعية .حتى كبار
الـمـســؤولـيــن فــي الخليج اعـتــرفــوا ب ــأن أزم ــة فـيــروس
كورونا أكدت على الحاجة إلى التغيير.
ً
ونـ ـق ــا ع ــن أن ـ ــور ق ــرق ــاش وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
ال ـخــارج ـيــة ب ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة فــإن
«المنطقة ،مثلها مثل جميع مناطق العالم ،ستكون
ً
ً
أضعف ماليا وسياسيا ،وسيكون من الحكمة التفكير
في نماذجنا التنموية».
وتــوقــع التقرير أن تضطر جميع الـحـكــومــات إلى
زيادة اإليرادات غير النفطية من خالل فرض الضرائب
بشكل ما ،وزيادة االقتراض وخفض فواتير األجور في
القطاع الـعــام -المصدر الرئيسي للتوظيف للسكان
المحليين في جميع أنحاء الخليج.
في المملكة العربية السعودية ،تمثل رواتب القطاع
الـعــام حــوالــي  45فــي المئة مــن اإلن ـفــاق .فــي الكويت،
تمثل األجور واإلعانات المالية أكثر من  70في المئة
من النفقات .وكانت دول الخليج تروج برامج اإلصالح
االقتصادي الطموحة قبل تفشي فيروس كورونا مثل
ً
«رؤيــة  »2030و« .»2035لكن التقدم كــان متفاوتا في
ً
جميع أنحاء المنطقة وكانت محاوالت التنويع بعيدا
عن النفط بطيئة في الغالب.

وقال جون سفاكياناكيس خبير الخليج في جامعة
كامبريدج ،إنه في جميع أنحاء المنطقة سيكون هناك
«مزيج من المزيد من الضرائب  ،وإنفاق أقل ،وإدراك بأن
ً
سنوات االستحقاق وراءنا كثيرا» .وأضاف أن« :العقد
االجتماعي في حالة تغير مستمر وتصور المستثمرين
العالميين يسوده عدم اليقين والقلق».
ويـقــول الـخـبــراء ،إنــه فــي حين مــن غير المرجح أن
تفرض أي من دول الخليج ضريبة على الــدخــل ،فإن
ضريبة الشركات يمكن أن تصبح حقيقة واقعة .وقال
مسؤول تنفيذي في المنطقة« :هذه المحادثات كانت
تجري منذ خمس إلــى ســت سـنــوات ،لكن االستعداد
التخاذ هذه القرارات أعلى اآلن».
وتمتلك كــل مــن اإلم ــارات العربية المتحدة وقطر
والكويت والمملكة العربية السعودية صناديق ثروة
سيادية كبيرة  -وتملك الرياض احتياطيات أجنبية
تزيد على  430مليار دوالر  -لتعمل كواقيات.
من المتوقع أن تستمر أدوات االستثمار الحكومية
في البحث عن فرص أجنبية ،لكن ليس بالضرورة على
نفس النطاق كما في الماضي.
ويتمتع صندوق االستثمارات العامة بصالحيات
مــزدوجــة لالستثمار فــي األص ــول األجنبية وتطوير
االقتصاد المحلي .لقد باعت حوالي  3مليارات دوالر
ً
من أسهمها في الواليات المتحدة  ،بينما ضخت مبلغا
ً
مماثال في حصص في وحــدات من شركة Reliance
 Industriesالهندية هــذا العام .لكن المملكة العربية
السعودية ودول الخليج األخــرى األكـثــر ثـ ً
ـراء تواجه
جميعها ضغوطاتها الخاصة.
فالمملكة العربية السعودية لديها أكبر عــدد من
ال ـس ـكــان ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،وه ــي ت ـعــانــي م ـع ــدالت بـطــالــة

قياسية .كما تحتاج إلى الحفاظ على احتياطياتها
لتجنب المضاربة على ربط عملتها بالريال بالدوالر.
ومن جهة أخرى ،يجب أن تكون أبوظبي مستعدة
ً
لدعم اإلمارات األكثر فقرا في اإلمارات العربية المتحدة.
فيما تفتخر الكويت بأنها ثاني أكبر صندوق للثروة
السيادية في المنطقة ،بأصول تقدر بنحو  600مليار
دوالر ،لكنها تعتمد على البترودوالر لما يقرب من 90
ً
في المئة من عائدات الدولة ،وغالبا ما يتم انتقادها
باعتبارها واحدة من أبطأ الدول في تنفيذ ودفع عجلة
اإلصالحات .هذا وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز»
للتصنيفات االئتمانية التصنيف االئتماني للكويت
إل ــى  AA-مــن  AAفــي م ــارس وغ ـيــرت تــوقـعــاتـهــا إلــى
سلبية في يوليو إذ قدرت أن عجز الميزانية الكويتية
ســوف يتوسع إلــى  40فــي المئة مــن الناتج المحلي
اإلجمالي هذا العام.
ويقول مصرفي كبير ،كــان في بداية العام يتلقى
مكالمات من صناديق االستثمار السيادية الخليجية
التي تبحث عن فرص« :أنا فقط ال أراها نشطة».
وأضاف أن االستثناء هو جهاز أبوظبي لالستثمار،
أكبر صندوق في المنطقة ،الذي كان «شديد النشاط»
ف ــي األسـ ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة .وعـ ـل ــى نـ ـط ــاق أوس ـ ـ ــع ،ي ـقــول
المصرفي« ،الهواتف ال تــرن» .ويعتقد أن الصناديق
الـخـلـيـجـيــة «تـتـطـلــع أك ـث ــر إل ــى الـ ــداخـ ــل ...ل ـقــد ب ــردوا
بالتأكيد «.

رائحة الفرص .ومع هبوط األسواق العالمية  ،انطلق
صندوق االستثمارات العامة في اإلنفاق ،إذ اشترى
ً
حصصا في مجموعة من األسهم القيادية األميركية
واألوروبية في األشهر الثالثة األولى من العام ،بقيمة
إجمالية ال تقل عن  7.7مليارات دوالر.
لـكــن المملكة أش ــارت الـشـهــر الـمــاضــي إل ــى تحول
محتمل في التركيز ،حيث تكافح السعودية ،مثل دول
الخليج األخــرى  ،مع عجز مالي متصاعد واقتصاد
يعاني الوباء نتيجة تراجع أسعار النفط.
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى في نوفمبر،
قال األمير محمد بن سلمان ولي العهد ،إن الصندوق
البالغ  347مليار دوالر سيضخ نحو  40مليار دوالر
ً
فــي االقـتـصــاد الـسـعــودي سـنــويــا فــي  2021و ،2022
بارتفاع من  15.5مليار دوالر العام الماضي.
وأضــاف أنه «سيتم توفير هذه السيولة من خالل
تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول
في فرص جديدة ،وإنشاء دورة اقتصادية محلية تمكن
من ظهور قطاعات جديدة».
وبعد أيام ،أعلنت السعودية أنها ستضاعف ضريبة
القيمة المضافة ثالث مرات لتصل إلى  15في المئة،
بعد عامين فقط من تقديمها ألول مرة ،وتعليق مزايا
موظفي الخدمة المدنية كجزء من إجراءات التقشف.
كما اضطرت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى
ً
تأخير المشاريع أو وقفها تخفيضا لإلنفاق الحكومي.

االستثمارات العامة

عجز مزدوج

في األسابيع األولــى لتفشي وباء فيروس كورونا
اشـتــم صـنــدوق الـثــروة السيادية الـسـعــودي الطموح

وي ـتــوقــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أن جـمـيــع دول
ً
ً
الخليج ،باستثناء قطر ،ستواجه عجزا مزدوجا في

الميزانية هذا العام .حتى قبل الوباء ،حذر الصندوق
ً
من أنه وفقا للموقف المالي الحالي ،يمكن أن تنضب
الثروة المالية للمنطقة بحلول عام .2034
ً
لكن إذا كــان سعر النفط هــو  20دوالرا للبرميل،
فإن دول الخليج ستتحمل «استنفاد الثروة» في سبع
سنوات  -وهي النقطة التي تكون فيها الثروة المالية
للحكومات ،بما في ذلــك احتياطيات البنك المركزي
وصناديق الثروة السيادية ،أقل من الديون ،كما قالت
فــي تقرير فـبــرايــر .وهــذا مــن شــأنــه أن يـحــول الخليج
من دائن صاف إلى مقترض صاف مقابل بقية العالم.
وتراجعت أسعار خام برنت ،المعيار الدولي ،فترة
ً
وجيزة إلى ما دون  20دوالرا للبرميل في أبريل ،ويتم
ً
ً
تداولها حاليا حول  40دوالرا للبرميل  ،وهو أقل بكثير
مما تحتاجه معظم دول الخليج لموازنة الميزانيات.
ويـقــول مـســؤول تنفيذي فــي إح ــدى شــركــات إدارة
األصول الدولية :إنه لم َير حتى اآلن عمليات استرداد
من المنطقة ،لكنه يتوقع حدوث ذلك ويتوقع أن يحدث
«استنفاد الثروة» بشكل أسرع مما يتوقعه صندوق
النقد الدولي.
وي ـق ــول« :يـجــب أن يـكــون هـنــاك مــزيــد مــن التركيز
ً
داخليا»« .هذه (صناديق الثروة السيادية) هي أموال
ممطرة وتتدفق إلى حد كبير في الوقت الحالي».
وتراوح سعر التعادل للنفط في الرياض وأبوظبي
ً
والكويت العام الماضي من  83دوالرا للبرميل إلى 53
ً
ً
دوالرا  ،وفقا لصندوق النقد الدولي .أما قطر ،أغنى
دول ــة فــي الـعــالــم مــن حـيــث نـصـيــب ال ـفــرد مــن الـنــاتــج
ً
الـمـحـلــي ،ك ــان لــديـهــا أدن ــى سـعــر ت ـع ــادل  45دوالرا.
ً
بــالـنـسـبــة لـعـمــان والـبـحــريــن  ،ك ــان  93دوالرا و106
دوالرات على التوالي.
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ارتفاع أسعار النفط بعد إرجاء اجتماع «أوبك»+

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  29سنتا ليبلغ  46.88دوالرا
ارتفعت أسعار النفط ،أمس،
إذ ع ـ ــوض ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـب ـك ــرة خ ـســائــر
تـ ـكـ ـب ــدتـ ـه ــا فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق،
فـ ــي ح ـي ــن ت ـت ـج ــه األن ـ ـظـ ــار إل ــى
م ـح ــادث ــات «أوب ـ ـ ــك» وحـلـفــائـهــا
ً
ً
الــذيــن أج ـلــوا اجـتـمــاعــا رسميا
لتقرير مــا إذا كــانــوا سيزيدون
ً
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن ال ـش ـهــر
المقبل.
ً
وصعد خــام برنت  31سنتا
ً
إ ل ـ ــى  48.19دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
كـمــا ارت ـفــع خ ــام غ ــرب تكساس
ً
الوسيط األميركي  28سنتا إلى
ً
 45.62دوالرا للبرميل.
وارتـفــع الخامان القياسيان
نحو  27فــي المئة فــي نوفمبر
الماضي بعد أن أثارت تطورات

ل ـقــاح ل ــ»كــوف ـيــد  »19اآلمـ ــال في
ـاف اقـ ـتـ ـص ــادي قـ ــد يـنـعــش
ت ـ ـعـ ـ ٍ
الطلب على الوقود.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ان ـخ ـف ــض سـعــر
ً
برميل النفط الكويتي  29سنتا
ً
ليبلغ  46.88دوالرا في تداوالت
ً
أمس األول ،مقابل  47.17دوالرا
فـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
ً
ا لـمــا ضــي و ف ـقــا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وأرج ــأت «أوب ــك »+محادثات
ب ـش ــأن س ـيــاســة اإلنـ ـت ــاج لـلـعــام
الـمـقـبــل إل ــى الـخـمـيــس وف ــق ما
قــالـتــه ثــاثــة م ـصــادر لــرويـتــرز،
إذ لــم يتوصل العـبــون مهمون
إلى توافق.
وكـ ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن تـعـقــد
المجموعة ،التي تضم منظمة

ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول
«أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين،
اجتماعها أمس.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــت «آي.إن.جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـك ــس» ف ـ ــي م ــذك ــرة
«المجموعة بحاجة إلى تمديد
االتفاق من أجل ضمان استمرار
الـســوق فــي سحب المخزونات
خ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ال ـع ــام
المقبل».
وأضــافــت «م ــن غـيــر المرجح
أن ت ـغ ـيــر ت ـ ـطـ ــورات ال ـل ـقــاحــات
بشكل كبير توقعات الطلب في
الشهرين المقبلين».
ً
وك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــررا أن ت ـخ ـف ــف
المجموعة تخفيضات اإلنتاج
ً
ً
مليوني برميل يوميا اعتبارا
م ــن ي ـن ــاي ــر ،ل ـك ــن م ــع اس ـت ـم ــرار

ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط
م ــن ال ـج ــائ ـح ــة ،تـ ـق ــول م ـص ــادر
إن «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك »+ت ـ ـ ـ ــدرس ت ـم ــدي ــد
التخفيضات القائمة إلى األشهر
األول ــى مــن الـعــام الـمـقـبــل ،وهــو
مــوقــف تدعمه الـسـعــوديــة أكبر
منتج في أوبك.
وق ــال ــت هـيـلـيـمــا ك ــروف ــت من
آر.بي.سي «ستتوصل المجموعة
على األرجح إلى تسوية تحفظ
ماء الوجه ،فيما النتيجة األكثر
ً
ترجيحا هي تمديد قصير تليه
عودة تدريجية لإلنتاج».
وتــوقــع استطالع لــ»رويـتــرز»
ً
ً
شمل  40اقتصاديا ومحلال ،أن
يبلغ متوسطسعر خــام برنت
ً
 49.35دوالرا للبرميل في العام
المقبل.

economy@aljarida●com

ً
البدر« :البترول الوطنية» شهدت إنجازا
ً
كبيرا بتشغيل وحدة تقطير النفط
●

أشرف عجمي

ذكــر الرئيس التنفيذي فــي شركة البترول
الــوط ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ول ـي ــد ال ـب ــدر أن الـشــركــة
شهدت حدثا كبيرا ،يتمثل في تشغيل وحدة
تقطير النفط الخام رقــم  111بمصفاة ميناء
عـبــدالـلــه ،وهــي األكـبــر على مستوى الكويت،
بطاقة تكريرية  264ألف برميل يوميا ،ترفع
طاقة التكرير في المصفاة من  270ألف برميل
يوميا إلى  454ألفا.
وق ـ ــال الـ ـب ــدر ،ف ــي ك ـل ـمــة داخ ـل ـي ــة لـمــوظـفــي
الشركة ،إن تشغيل هــذه الــوحــدة يعد محطة
مهمة وأســاسـيــة نحو استكمال إنـجــاز بقية
وح ــدات م ـشــروع الــوقــود البيئي فــي مصفاة
ميناء عبدالله قريبا ،لتلحق بمصفاة ميناء
األحـ ـم ــدي ،ال ـتــي أن ـج ــزت ف ــي أب ــري ــل الـمــاضــي
تشغيل وحداتها اإلنتاجية والمساندة.

وأض ــاف أن جائحة كــورونــا مثلت تحديا
يضاف إلى جملة من التحديات الفنية ،كربط
الــوحــدة الـجــديــدة بــالــوحــدات الـقــديـمــة ،إال أن
اإلنجاز تحقق بفضل الله عز وجل ،ثم بجهود
مــوظـفــي ومــوظ ـفــات مـصـفــاة مـيـنــاء عـبــدالـلــه،
والـ ـ ـ ــدور ال ـم ـم ـيــز لـ ــدائـ ــرة ال ـص ـح ــة وال ـس ــامــة
وال ـب ـي ـئــة ،وبـقـيــة ال ــدوائ ــر ال ـتــي قــدمــت الــدعــم
والمساندة الالزمة.
وأوض ـ ــح أن ــه الب ــد م ــن اإلشـ ـ ــادة بــالـجـهــود
الكبيرة التي حققت هذا اإلنجاز ،وفي مقدمتها
جهود مصفاة ميناء عبدالله ،بقيادة المهندسة
وض ـحــة الـخـطـيــب ،نــائـبــة الــرئـيــس التنفيذي
لـلـمـصـفــاة ،والـ ــدور الـمـهــم لـقـطــاع الـمـشــاريــع،
معربا عن فخره بمستوى التنسيق والتعاون
والتكامل الذي تم بين مصفاتي ميناء عبدالله
وميناء األحمدي في هذا اإلطار.

 %23تراجع عدد صفقات االندماج واالستحواذ في دول الخليج
«المركز» :انخفاض مستوى اهتمام المستثمرين األجانب بالسوق خالل الربع الثالث
أفاد «المركز» بأن عدد
صفقات االندماج واالستحواذ
التي تمت في دول مجلس
خالل
التعاون الخليجي شهد ً
الربع الثالث من  2020تراجعا
بنسبة  23%مقارنة بالربع
الثالث ًمن  ،2019وإن بقي
مستقرا مقارنة بالربع الثاني
من .2020

«صناعات قطر»
تقود الصفقات
وقطاعات الخدمات
المالية والصناعة
وتكنولوجيا
المعلومات في
الصدارة

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر أص ـ ـ ـ ــدرت ـ ـ ـ ــه
إدارة ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات ا ل ـم ـصــر ف ـيــة
االستثمارية في المركز المالي
ً
ال ـكــوي ـتــي «ال ـم ــرك ــز» أخـ ـي ــرا ،إن
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــي فـ ــي دولـ ــة
قطر تـصــدر صفقات االنــدمــاج
واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ بـ ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي خالل الربع
الثالث من عام .2020
ووفق التقرير ،كشفت شركة
ص ـ ـنـ ــاعـ ــات ق ـ ـطـ ــر عـ ـ ــن ع ــزم ـه ــا
االسـتـحــواذ على حصة  25في
الـمـئــة إضــافـيــة فــي شــركــة قطر
لــأس ـمــدة الـكـيـمــاويــة «قــافـكــو»
ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـلــغ مـلـيــار
دوالر.
وأسست «قافكو» عــام 1969
كمشروع مشترك بين الحكومة
القطرية وعدد من المستثمرين
األجانب ،بهدف تنويع مصادر
الدخل الوطني وتحسين سبل
االستفادة من احتياطي الدولة
الكبير من الغاز الطبيعي.
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزع هـ ـيـ ـك ــل رأسـ ـ ـم ـ ــال
ً
ال ـ ـشـ ــركـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـي ــن ش ــرك ــة
ص ـنــاعــات قـطــر بـنـسـبــة  75في
ال ـم ـئ ــة وش ــرك ــة ق ـط ــر ل ـل ـب ـتــرول
« 25ف ــي ال ـم ـئ ــة» .وع ـن ــد إت ـمــام
ه ــذه الصفقة س ــوف تستحوذ
«صـ ـن ــاع ــات ق ـط ــر» ع ـل ــى حـصــة
 100في المئة في الشركة وتكون
مالكها الوحيد.
وتـ ـض ــم ث ــان ــي أكـ ـب ــر صـفـقــة
لــانــدمــاج واالس ـت ـحــواذ شركة
اإلنـشــاء ات البترولية الوطنية
وشـ ــركـ ــة ال ـ ـجـ ــرافـ ــات ال ـب ـحــريــة
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن،
اللتين تعتزمان تقييم عرض
تـ ــوح ـ ـيـ ــد أعـ ـم ــالـ ـهـ ـم ــا الـ ـمـ ـق ــدم
م ــن ال ـش ــرك ــة ال ـقــاب ـضــة ال ـعــامــة
وبعض المساهمين في شركة
اإلنشاء ات البترولية الوطنية.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـص ال ـ ـب ـ ـن ـ ــود ال ــرئـ ـيـ ـس ــة
ل ـل ـعــرض ع ـلــى أن ي ـتــم تـحــويــل
ش ــرك ــة اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ال ـب ـتــرول ـيــة
الوطنية إلــى شــركــة الـجــرافــات
البحرية الوطنية ،مقابل إصدار
الـ ـج ــراف ــات ال ـب ـحــريــة الــوطـنـيــة

أدوات م ــال ـ ّـي ــة قــاب ـلــة لـلـتـحـ ّـول
إلـ ــى  575م ـل ـيــون س ـهــم ع ــادي
ف ــي رأسـ ـم ــال شــركــة ال ـجــرافــات
ال ـب ـحــريــة الــوط ـن ـيــة ،أو  70في
المئة مــن رأس الـمــال المصدر
ل ـل ـشــركــة لـمـصـلـحــة مـســاهـمــي
اإلنشاء ات البترولية الوطنية،
وتبلغ القيمة التقديرية للصفقة
 688.8مليون دوالر بسعر سهم
قابل للتحويل يبلغ  1.2دوالر.
وتناول تقرير «المركز» فوز
تحالف رحــى-الـصــافــي بشركة
ال ـم ـط ــاح ــن األولـ ـ ـ ـ ــى ،فـ ــي إطـ ــار
ت ـخ ـص ـيــص ح ـك ــوم ــة الـمـمـلـكــة
العربية السعودية ألربع شركات
في قطاع مطاحن إنتاج الدقيق،
ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة  540مـلـيــون
دوالر ،وضم التحالف مجموعة
ال ـم ـط ـل ــق وش ـ ــرك ـ ــات ال ـص ــاف ــي
وأب ــونـ ـي ــان ال ـقــاب ـضــة وعـيـســى
الغرير لالستثمار.
أ مــا الصفقة التالية ،فكانت
اس ـت ـح ــواذ م ـج ـمــوعــة دل ـي ـفــري
هيرو على شركة انستا شوب
ب ــالـ ـك ــام ــل ب ـق ـي ـم ــة ب ـل ـغ ــت 360

«المصارف» يشارك في االحتفال باليوم
العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
قال نائب رئيس لجنة الفروع
باتحاد مصارف الكويت فيصل
الـ ـش ــوي ــرد إن األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ح ــددت ي ــوم  3ديـسـمـبــر مــن كل
ً
ً
ع ــام ي ــوم ــا عــال ـم ـيــا لــدعــم ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،لــزيــادة
الـ ـ ــوعـ ـ ــي ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـض ــاي ــا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــاإلعـ ــاقـ ــة ل ـض ـم ــان
ح ـق ــوق ـه ــم وإشـ ــراك ـ ـهـ ــم فـ ــي كــل
مجاالت الحياة.
وأك ــد الـشــويــرد ،فــي تصريح
بالمناسبة ،أن االهـتـمــام بهذه
الفئة مــن فئات المجتمع يأتي
ض ـمــن أولـ ــويـ ــات ب ـنــك ال ـكــويــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار جـ ـه ــوده
الرامية لتعزيز الشمول المالي
فـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وضـ ـم ــن
أولــويــات الـبـنــوك الكويتية في
إطــار مسؤوليتها المجتمعية،
واهـتـمــامـهــا بــإتــاحــة الـخــدمــات
المصرفية والمالية لكل فئات
وشرائح المجتمع ،ال سيما ذوي
االحتياجات الخاصة من عمالء
القطاع المصرفي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي»
أصدر في  2015 /7 /5تعليمات
شـ ــام ـ ـلـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ب ـشــأن ال ـخــدمــات ال ـتــي تقدمها
للعمالء مــن ذوي االحتياجات
الخاصة ،تضمنت مجموعة من
المبادئ والممارسات المتعلقة
بالخدمات المصرفية المقدمة
ً
ل ـه ــم ،ف ـض ــا ع ــن م ـج ـمــوعــة من
المبادئ والممارسات الخاصة
بالعمالء المكفوفين وضعاف
البصر والصم والبكم ،مما يتيح

فيصل الشويرد

شيخة العيسى

لـهــم االس ـت ـفــادة مــن المنتجات
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة .وأك ــد
أن ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـتــزمــت
بـتـعـلـيـمــات «الـ ـم ــرك ــزي» ،حيث
تــم تخصيص ف ــرع واح ــد على
األقــل لكل بنك فــي كــل محافظة
مــن الـمـحــافـظــات الـســت لخدمة
الـعـمــاء مــن ذوي االحتياجات
الخاصة ،وتجهيز هذه الفروع
بأحدث الخدمات والمعدات التي
تـسـهــل مـعــامــاتـهــم المصرفية
وتلبي احتياجاتهم.
وذك ــر أن مــن الـخــدمــات التي
ت ـق ــدم ـه ــا الـ ـبـ ـن ــوك لـ ـه ــذه ال ـف ـئــة
ت ــوف ـي ــر أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآلل ــي
ب ـم ـم ـيــزات خ ــاص ــة ،كـ ــأن تـكــون
متحدثة ومزودة بلوحة مفاتيح
بريل ( )Brailleووضعها بشكل
مالئم ومناسب في مقر الفرع،
وتدريب بعض الموظفين على
لغة اإلشارة أو تعيين مختصين

بهذه اللغة للتواصل مع العمالء
ذوي اإلعاقة السمعية ،وتوفير
خاصية طلب بطاقات ائتمانية
وسحب آلي مع صورة شخصية
لسهولة تحديد هوية العميل،
وت ــوف ـي ــر ال ـك ـش ــوف ــات الـبـنـكـيــة
للعمالء المكفوفين المطبوعة
على طريقة بريل (.)Braille
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
ال ـب ـص ـمــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أخ ــذا
باالعتبار المتطلبات األمنية في
إدارة الحساب ،وأولــويــة خدمة
الـعـمــاء مــن ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة ،وت ــوفـ ـي ــر ص ـنــاديــق
أم ــان ــات يـمـكــن ال ــوص ــول إليها
بسهولة ،وتوفير مداخل خاصة
ل ـ ـ ـ ــذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ب ــأف ــرع
البنوك لتسهيل حركة الكراسي
ال ـم ـت ـحــركــة م ــع تــوف ـيــر مــواقــف
خاصة لهم.

مليون دوالر ،وهي شركة توفر
خدمة شراء المواد الغذائية عبر
اإلنترنت.
وي ـش ـمــل ال ـم ـب ـلــغ مــدفــوعــات
نقدية بقيمة  270مليون دوالر،
ب ـي ـن ـمــا ي ـع ـت ـمــد سـ ـ ــداد الـمـبـلــغ
ال ـم ـت ـب ـقــي وق ـي ـم ـتــه  90مـلـيــون
دوالر على نمو وربحية إنستا
ً
شوب مستقبال.
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،أع ـل ـن ــت مـجـمــوعــة
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــدج اإلم ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ــزمـ ـه ــا
االسـتـحــواذ على حصة  40في
ال ـم ـئ ــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـع ـس ـكــري
الـمـتـطــور للصيانة واإلص ــاح
والعمرة «أمرك» بقيمة إجمالية
 307ماليين دوالر.
ً
وتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر «أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك» م ـ ـ ــرك ـ ـ ــزا
ً
متخصصا في صيانة وإصالح
وعمرة الطائرات العسكرية في
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وجنوب آسيا.

معدل نمو النشاط
وشهد عدد صفقات االندماج

واالستحواذ التي تمت في دول
مجلس التعاون الخليجي خالل
ً
الربع الثالث من  2020تراجعا
بـنـسـبــة  23ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة
بــالــربــع الـثــالــث مــن  ،2019وإن
ً
ب ـقــي م ـس ـت ـقــرا م ـقــارنــة بــالــربــع
الثاني من .2020
وسـ ـجـ ـل ــت ك ـ ــل م ـ ــن ال ـك ــوي ــت
ً
وق ـطــر واإلم ـ ـ ــارات ارت ـف ــاع ــا في
عدد الصفقات التي تمت مقارنة
بالربع السابق ،بينما شهدت
ً
البحرين والـسـعــوديــة تراجعا
عـلــى مـسـتــوى الـصـفـقــات الـتــي
تمت خالل هذه الفترة.
ومـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،س ــاد
الــركــود عـلــى مـسـتــوى النشاط
في السوق العماني طوال الربع
الثالث من العام.

كيانات االستحواذ
والشركات المستهدفة
ن ـف ــذت ك ـي ــان ــات االس ـت ـح ــواذ
الخليجية معظم الصفقات التي
تمت في الربع الثالث من 2020

الليرة التركية تهبط  %1بعد
تدابير جديدة بشأن الفيروس

وال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن  ،2020إذ
مثلت  65في المئة من إجمالي
عدد الصفقات التي تمت خالل
الــربــع الثالث مــن  ،2020بينما
كـ ــانـ ــت ن ـس ـب ــة ال ـم ـس ـت ـح ــوذي ــن
األجانب  13في المئة.
وتـمـثــل نـسـبــة  22ف ــي المئة
الـمـتـبـقـيــة ص ـف ـقــات ل ــم تـتــوافــر
فـيـهــا مـعـلــومــات ع ــن الـشــركــات
المستحوذة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا هـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت ك ـ ـي ـ ــان ـ ــات
االسـ ـتـ ـح ــواذ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـلــى
السوق خالل الربع السابق ،إذ
مثلت  65في المئة من إجمالي
عدد الصفقات التي تمت ،بينما
ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة ال ـم ـس ـت ـح ــوذي ــن
األجانب  22في المئة.
وكــانــت نـسـبــة  13فــي المئة
الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــة ك ـ ــذل ـ ــك ل ـص ـف ـق ــات
بـ ــا م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن ال ـش ــرك ــات
المستحوذة.
واسـ ـ ـ ــىت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوذت ك ـ ـيـ ــانـ ــات
االسـ ـتـ ـح ــواذ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـلــى
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـي ـ ــة
ع ـل ــى ح ـ ـ ٍـد سـ ـ ـ ــواء ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان

استثمارها األساسي في السوق
اإلقليمي خالل الربع السابق.
وأت ـمــت كـيــانــات االسـتـحــواذ
ً
ً
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ع ـ ـ ــددا أقـ ــل نـسـبـيــا
م ــن الـصـفـقــات م ـقــارنــة بــالــربــع
الـثــانــي مــن ع ــام  .2020وخــال
الربع الثالث من  ،2020أبرمت
كيانات االستحواذ الخليجية
ما مجموعه  9صفقات تضمنت
شـ ــركـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ،ب ــان ـخ ـف ــاض
قـ ـ ـ ــدره  31ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بالربع الثاني من  ،2020الذي
سجلت خالله ما مجموعه 13
صفقة مبرمة تضمنت شركات
مستهدفة أجنبية.
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــن
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـس ـع ــودي ـي ــن
واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ـي ـ ــن عـ ـل ــى  30فــي
المئة من تلك الصفقات ،يليهم
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ال ـب ـح ــري ـن ـي ــون
والكويتيون والقطريون ،الذين
استحوذوا على بقية الصفقات.
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرم ال ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـح ــوذة الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة أي
صـفـقــات خـ ــارج سـلـطـنــة عـمــان
خالل الربع.

المستثمرون األجانب
وتـ ــراجـ ــع م ـس ـت ــوى اه ـت ـم ــام
المستثمرين األجانب بالسوق
خالل الربع الثالث من
الخليجي ً
 2020مقارنة بالربع السابق .إذ
أبرم مستثمرون أجانب بنجاح
ثالث صفقات خالل هذا الربع،
بينما أ ب ــر م ــوا خـمــس صفقات
فــي الــربــع الثاني مــن الـعــام ،أي
ب ـتــراجــع نـسـبـتــه  40ف ــي المئة
بالمقارنة بين الربعين وتراجع
بـنـسـبــة  67ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة
بالربع الثالث من .2019
وكانت الشركات المستهدفة
اإلماراتية صاحبة أكبر قدر من
اهتمام المستثمرين األجانب
مـ ـق ــارن ــة ب ـب ــاق ــي دول مـجـلــس
ً
الـتـعــاون الخليجي ،اسـتـمــرارا
لــاتـجــاه الـســائــد خــال األرب ــاع
القليلة الماضية.

وبـشـكــل ع ــام ،اسـتـهــدفــت كل
الصفقات التي تمت خالل الربع
الشركات اإلماراتية .

الصفقات عبر القطاعات
إضافة إلى ذلك ،أفاد التقرير
بــأن الصفقات التي تمت خالل
الربع الثالث كانت موزعة على
قـطــاعــات م ـت ـعــددة ،وه ــو مــا تم
رصده في الربع السابق كذلك.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـت ــي
شـ ـ ـه ـ ــدت أعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى مــن
النشاط طوال الربع الثالث من
ع ــام  2020هــي الـقـطــاع المالي
والصناعي وقطاع تكنولوجيا
المعلومات.
وشـ ـكـ ـل ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الثالثة مجتمعة ما نسبته 48
في المئة من إجمالي الصفقات
التي تمت طوال الربع .كما كان
الـقـطــاعــان الـمــالــي والـصـنــاعــي
من بين القطاعات التي شهدت
أعلى قدر من النشاط في الربع
الثاني من .2020

صفقات تم اإلعالن عنها
وصل إجمالي عدد الصفقات
المعلن عنها  23صفقة بنهاية
ً
الربع الثالث من  ،2020مسجال
ً
ً
ارت ـفــاعــا الف ـتــا م ـقــارنــة بــالــربــع
الثاني.
ك ـم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــال ف ــي ال ــرب ــع
ا لـ ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي مـ ـ ــن  ،2020ش ـم ـلــت
معظم ه ــذه الـصـفـقــات شــركــات
مستهدفة سعودية وإماراتية،
مثلت كل منها  35في المئة من
إجمالي الصفقات المعلنة.
وتضمنت النسبة المتبقية
شـ ــركـ ــات م ـس ـت ـه ــدف ــة كــوي ـت ـيــة
وق ـط ــري ــة ،ول ــم تـعـلــن الـبـحــريــن
وعمان إال عن صفقة واحدة لكل
منهما خالل الربع.

أسعار صرف العمالت العالمية

صندوق الثروة يصدر سندات في 2021
ه ـب ـطــت الـ ـلـ ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
أمـ ـ ــس 1 ،ف ــي ال ـم ـئ ــة مـقــابــل
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،بـ ـع ــد أن ف ــرض ــت
الحكومة إجــراء ات عزل عام
جـ ــديـ ــدة ل ـن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
وت ــدابـ ـي ــر أخـ ـ ــرى لـمـكــافـحــة
قفزة قياسية في اإلصابات
والوفيات بفيروس كورونا.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـم ـل ــة إل ــى
 ، 7.91وا سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت أ مـ ــس
األول ب ـع ــد ث ـ ــاث ج ـل ـســات
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب ،ع ـ ـقـ ــب أن
بـلـغــت أدن ـ ــى م ـس ـتــوى على
اإلطالق عند  8.58في الشهر
الماضي.
من جانب آخــر ،قــال زفير
سونميز الرئيس التنفيذي
لصندوق الثروة التركي ،إن
ال ـص ـن ــدوق ي ـه ــدف إلصـ ــدار
س ـن ــدات ف ــي  ،2021بـعــد أن
أرجـ ــأ ال ـص ـن ــدوق ال ـس ـيــادي
أول إص ــدار لـسـنــدات دولية
في أكتوبر.
وك ـ ـ ــان ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـث ــروة
ال ـتــركــي ،ال ــذي ي ـشــرف على
أصـ ـ ــول ب ـق ـي ـمــة  240مـلـيــار
دوالر ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ا لـ ـ ـم ـ ــا ض ـ ــي
وي ـ ـ ــرأس ـ ـ ــه ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس رجـ ــب
طيب إردوغان ،قال إنه أجل
إص ـ ـ ــداره ال ـم ــزم ــع ل ـس ـنــدات
م ـق ــوم ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر "ب ـس ـبــب
ظروف السوق".
وفي مقابلة مع تلفزيون
بـ ـل ــومـ ـب ــرغ إت ـ ـ ــش.ت ـ ـ ــي ،ق ــال

س ــونـ ـمـ ـي ــز ،إن الـ ـصـ ـن ــدوق
سيبدأ عملية إصدار سندات
ً
أ خ ـ ــرى ف ــي  ،2021مـضـيـفــا
أن أوض ـ ــاع ال ـس ــوق ل ــم تكن
مناسبة في أكتوبر.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـصـ ـن ــدوق
سيصدر سندات كل  18إلى
ً
 24شهرا.
وت ــاب ــع" :أعـ ــددنـ ــا الـبـنـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـن ــا،
هناك ما هو أهم من السعر
وإجمالي السندات .نحتاج
إلى خلق قاعدة مستثمرين".
كــان الـصـنــدوق قــال أمس
األول ،إنــه بــاع  10في المئة
من أسهم بورصة إسطنبول
إ لــى جـهــاز قطر لالستثمار
م ـقــابــل  200م ـل ـيــون دوالر،
ل ـي ـس ـت ـك ـمــل ص ـف ـق ــة وق ـع ـهــا
األسبوع الماضي.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٣
«كامكو إنفست» :األسهم الخليجية في أعلى مستوياتها منذ فبراير
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اقتصاد

صعود األسواق العالمية على خلفية آمال التوصل إلى لقاحات فعالة ساهم في تعزيز أدائها
بلغت أنشطة التداول في
بورصات دول مجلس التعاون
الخليجي أعلى مستوياتها
المسجلة في خمسة أشهر،
إذ بلغت قيمة التداوالت
 84.6مليار دوالر في نوفمبر
الماضي ،ويعود ذلك بصفة
رئيسية الرتفاع التداوالت في
سوقي الكويت ودبي ،بزيادة
شهرية بنسبة  90و%82
على التوالي.

وصـ ـل ــت األس ـ ـهـ ــم الـخـلـيـجـيــة
إلــى أعلى مستوياتها المسجلة
مـنــذ ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي بــدعــم من
الـ ـمـ ـك ــاس ــب الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة ال ـت ــي
شهدتها بــورصــات دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ك ــاف ــة فــي
نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي .وجـ ــاءت تلك
ال ـم ـكــاســب ع ـلــى خـلـفـيــة األن ـب ــاء
ال ـج ـي ــدة ال ـت ــي أعـلـنـتـهــا ال ـعــديــد
من الشركات المطورة للقاحات
المضادة لفيروس كوفيد 19 -في
جميع أنحاء العالم.
وج ــاء ت السعودية ودبــي في
ال ـ ـصـ ــدارة ،بـتـسـجـيـلـهـمــا أفـضــل
أداء ش ـهــري بـنـمــو ثـنــائــي الــرقــم
بنسبة  10.6فــي المئة .كما كان
أداء ب ــورص ـت ــي أب ــوظ ـب ــي وقـطــر
ً
جـ ـي ــدا ه ــو اآلخـ ـ ــر بـتـسـجـيـلـهـمــا
مكاسب شهرية بنسبة  6.5و5.9
في المئة على التوالي ،في حين
ً
لــم تـشـهــد ال ـكــويــت ت ـغ ـيــرا يــذكــر،
وذلك على الرغم من عمليات جني
األرباح التي قام بها المستثمرون
ال ـم ـح ـل ـيــون ع ـلــى خـلـفـيــة تــرقـيــة
م ـ ـ ــورغ ـ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي لـ ـب ــورص ــة
الكويت ،وانضمامها إلى مصاف
األسواق الناشئة.
أمـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد األداء مـنــذ
بداية العام الحالي حتى تاريخه،
فقد اقتصر تسجيل نمو إيجابي
ع ـل ــى الـ ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ــة ف ـقــط،
ب ــارت ـف ــاع بـلـغــت نـسـبـتــه  4.3في
المئة ،في حين بقيت أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـح ـم ــراء .وبـلـغــت
أنشطة التداول في بورصات دول
مجلس التعاون أعلى مستوياتها
الـمـسـجـلــة فــي خـمـســة أش ـهــر ،إذ
بلغت قيمة التداوالت  84.6مليار
دوالر في نوفمبر الماضي ،فيما
ي ـع ــزى بـصـفــة رئـيـسـيــة الرت ـف ــاع
ال ـ ـتـ ــداوالت ف ــي س ــوق ــي ال ـكــويــت
ودبــي بزيادة شهرية بنسبة 90
و 82في المئة على التوالي.
وحـســب الـتـقــريــر ال ـصــادر عن
شــركــة «كــامـكــو إنـفـســت» ،يكشف
األداء الشهري لقطاعات السوق
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع واسـ ــع
النطاق في البورصات الخليجية،
إذ ارتـفـعــت كــل الـقـطــاعــات خــال
الـشـهــر ،باستثناء قـطــاع الـمــواد
الـغــذائـيــة ال ــذي انـخـفــض بنسبة
 1.3في المئة.

مــن جـهــة أخ ــرى ،شـهــد مؤشر
األدويــة والتكنولوجيا الحيوية
أعلى مكاسب شهرية بنسبة 28.1
فــي الـمـئــة ،تـبـعــه مــؤشــر قطاعي
ال ـس ـلــع ال ـطــوي ـلــة األجـ ــل والـسـلــع
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ب ـم ـكــاســب شـهــريــة
بـلـغــت نـسـبـتـهــا  21.2ف ــي الـمـئــة
و 18.0في المئة على التوالي.
وانـ ـعـ ـكـ ـس ــت آم ـ ـ ـ ــال الـ ـت ــوص ــل
إل ــى ل ـقــاح ف ـعــال عـلــى أداء ســوق
األسهم العالمية ،إذ سجلت جميع
ً
األسواق الرئيسية تقريبا مكاسب
ثنائية الرقم خالل الشهر.
ونتيجة لذلك ،وصلت مكاسب
مؤشر مورغان ستانلي العالمي
إلــى  12.7فــي المئة .كما سجلت
م ـ ــؤش ـ ــرات م ـ ــورغ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي
ل ـ ــأس ـ ــواق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وآسـ ـي ــا
واألسواق الناشئة مكاسب ثنائية
ال ــرق ــم ت ــراوح ــت بـيــن  9.2و13.7
في المئة.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ظـلــت أسـعــار
ال ـن ـف ــط م ــرت ـف ـع ــة خ ـ ــال ال ـش ـه ــر،
ووصلت إلى  47.7دوالرا للبرميل،
فـيـمــا يـعــد أع ـلــى مـسـتــوى تصل
إليه منذ االنخفاض الحاد الذي
شهدته في مارس الماضي.

الكويت
تحركت المؤشرات الرئيسية
ل ـبــورصــة ال ـكــويــت ض ـمــن نـطــاق
مـ ـ ـح ـ ــدود خ ـ ــال شـ ـه ــر نــوف ـم ـبــر
الماضي على خلفية استعدادها
لــانـضـمــام إل ــى مــؤشــر مــورغــان
ستانلي لألسواق الناشئة والذي
تم بالفعل بنهاية الشهر.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
إدراجـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـل ـس ــا ضـ ـم ــن م ــؤش ــر
م ـ ــورغ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي لـ ــأسـ ــواق
الناشئة ،وسجلت واحدا من أعلى
مستويات التداول اليومية بقيمة
بلغت  961.6مليون ديـنــار .وفي
يــوم ترقية الـبــورصــة ،شهد أداء
ً
ال ـســوق انـخـفــاضــا هــامـشـيــا بما
يتماشى مع أداء بقية البورصات
الـخـلـيـجـيــة ال ـ ًنــاش ـئــة ال ـتــي تمت
ترقيتها سابقا .وتــراجــع مؤشر
السوق األول بنسبة  1.6في المئة
بجلسة واح ــدة ،حيث انخفضت
أسعار جميع األسهم السبعة التي
تمت ترقيتها ،والتي تقع ضمن
هذا المؤشر .من جهة أخرى ،شهد

مؤشر السوق الرئيسي مكاسب
هــام ـش ـيــة خ ــال الـ ـي ــوم ،مــرتـفـعــا
بـنـسـبــة  0.2ف ــي ال ـم ـئــة .أم ــا على
صعيد األداء الشهري للمؤشرات
الـكــويـتـيــة ،فـقــد سجلت مكاسب
هــامـشـيــة فــي نــوفـمـبــر الـمــاضــي،
وجاء في الصدارة مؤشر رئيسي
 50بـنـمــو بـلـغــت نسبته  1.4في
المئة ،مما أدى إلى ارتفاع مؤشر
السوق الرئيسي بنسبة  1.0في
المئة.
ولم يشهد مؤشر السوق األول
ً
ت ـغ ـيــرا ي ــذك ــر ،إذ سـجــل مكاسب
هــامـشـيــة بنسبة  0.1فــي الـمـئــة،
مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق
العام بنسبة  0.3في المئة.
وم ــن ح ـيــث األداء م ـنــذ بــدايــة
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه،
ً
فقد ظــل متماشيا إلــى حــد كبير
م ــع م ـس ـتــويــات ال ـش ـهــر ال ـســابــق،
حيث سجل مؤشر السوق األول
أعلى معدل تــراجــع بنسبة 13.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،تـبـعــه مــؤشــر الـســوق
الــرئ ـي ـســي وم ــؤش ــر رئ ـي ـســي 50
بـتــرا جــع بلغت نسبته  10.9في
ال ـم ـئــة ،م ـمــا أدى إل ــى انـخـفــاض
مؤشر السوق العام بنسبة 13.1
في المئة.
ً
وشهدت أنشطة التداول نموا
ً
م ـل ـح ــوظ ــا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة تــرق ـيــة
البورصة ضمن مؤشر مورغان
ستانلي لألسواق الناشئة .وبلغ
إجمالي قيمة األسهم المتداولة
خ ــال الـشـهــر  2.2مـلـيــار دي ـنــار،
بنمو بلغت نسبته  89.8في المئة
مقارنة بالشهر الـســابــق ،وفيما
يعد أعلى المستويات المسجلة
منذ يونيو .2013
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تــراج ـعــت كمية
األس ـهــم الـمـتــداولــة بنسبة 11.3
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس ش ـهــري،
لـتـصــل إل ــى  5.5م ـل ـيــارات سـهــم،
ً
ن ـظ ــرا لـتــركـيــز مـعـظــم ال ـت ــداوالت
ع ـل ــى أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
خالل الشهر.
أم ــا مــن حـيــث األداء الـشـهــري
لقطاعات السوق المختلفة ،فقد
سجل مؤشرا قطاع النفط والغاز
وق ـط ــاع ال ـم ــواد األســاس ـيــة أكـبــر
مـكــاســب شـهــريــة بنسبة  4.6في
المئة لكل منها ،تبعهما عن كثب
مؤشر قطاع التكنولوجيا بنمو
بلغت نسبته  4.5في المئة.

ف ــي ح ـيــن اس ـت ـقــر أداء مــؤشــر
قطاع البنوك بتسجيله مكاسب
هــامـشـيــة بنسبة  0.3فــي الـمـئــة.
ومــن جـهــة الـقـطــاعــات الـخــاســرة،
س ـج ــل م ــؤش ــر ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
ً
المالية انخفاضا بنسبة  3.5في
المئة ،تبعه مؤشرا قطاع الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة وق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
بخسائر شهرية بنسبة  2.0و0.7
في المئة على التوالي.

السعودية
شهد مؤشر السوق السعودي
أك ـ ـبـ ــر مـ ـك ــاس ــب شـ ـه ــري ــة خ ــال
نــوفـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ظ ــل أداء
إيـجــابــي واس ــع ال ـن ـطــاق .وأنـهــى
ال ـم ــؤش ــر تـ ـ ـ ــداوالت ال ـش ـه ــر عـنــد
ً
مـسـتــوى  8747.1نـقـطــة ،محققا
مكاسب شهرية بنسبة  10.6في
المئة فيما يعد أعلى معدل نمو
شهري منذ ديسمبر .2016
وسـ ــاه ـ ـمـ ــت ت ـ ـلـ ــك ال ـم ـك ــاس ــب
أي ـض ــا ف ــي ت ـعــزيــز أداء الـمــؤشــر
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إغالق
المؤشر

العائد
مضاعف السعر مضاعف السعر
قيمة التداوالت
األداء منذ بداية القيمة السوقية
األداء
(مليار دوالر) الشهرية (مليون دوالر) للربحية ( )xللقيمة الدفترية ( )xالجاري ()%
العام ()%
الشهري ()%

الكويت  -مؤشر السوق األول
الكويت  -مؤشر السوق الرئيسي
الكويت  -مؤشر السوق العام
السعودية
أبوظبي

6,008.6
4,373.2
5,459.5
8,747.1
4,964.9

%0.1
%1.0
%0.3
%10.6
%6.5

()%13.9
()%10.9
()%13.1
%4.3
()%2.2

2,480.2
202.8

دبي

2,419.6

%10.6

()%12.5

90.9

1,600.3

قطر
البحرين
مسقط

10,262.1
1,477.5
3,643.5

%5.9
%3.5
%2.4

()%1.6
()%8.2
()%8.5

162.2
24.7
16.5

3,156.8
57.3
75.9

17.4
14.3
11.0

3,084.7

84,612.9

28.3
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107.5

7,196.7

36.2

1.3

%3.6

68,968.5
3,557.5

33.1
19.2

2.1
1.4

%2.4
%4.9

11.3

0.8

%4.0

1.5
1.0
0.7

%3.8
%4.5
%6.9

1.8

%2.7

المصدر :بحوث «كامكو إنفست»

إصدارات الديون تقفز
 9.7تريليونات دوالر هذا العام
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات
والحكومات أدوات دين بقيمة
 9.7تريليونات دوالر هذا العام،
بفضل الــدعــم االسـتـثـنــائــي من
ً
ً
البنوك المركزية عالميا ،وفقا
لما ذك ــره مــوقــع «وول ستريت
ج ـ ـ ـ ــورن ـ ـ ـ ــال» ،واطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــت ع ـل ـيــه
«العربية .نت».
وح ـتــى الـخـمـيــس الـمــاضــي،
بلغ إجمالي إص ــدارات سندات
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ،وب ـ ـ ـعـ ـ ــض أن ـ ـ ـ ــواع
القروض  5.1تريليونات دوالر،
و ف ـ ـقـ ــا ل ـ ـ ـ  Refinitivو هـ ـ ــو مــا
يتجاوز حجم إص ــدارات ديون
الشركات في أي سنة سابقة.
وعلى نطاق أوسع ،قال معهد
ً
التمويل الدولي أخيرا ،إن الدين
ال ـعــال ـمــي ارتـ ـف ــع  15تــريـلـيــون
ً
دوالر إل ــى  272تــري ـل ـيــونــا في
األشهر التسعة األولــى من هذا
العام ،ومن المتوقع أن يبلغ 277
ً
تريليونا بحلول نهاية العام،
وه ــو رق ــم قـيــاســي ي ـع ــادل 365
فــي الـمـئــة مــن ال ـنــاتــج المحلي
اإلجمالي العالمي.
وتـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة كـ ـي ــف سـ ــاعـ ــد ب ـنــك
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي وأقــرانــه
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ،مــن
خـ ــال خ ـفــض أسـ ـع ــار ال ـفــائــدة
وشـ ــراء تــريـلـيــونــات الـ ــدوالرات
من األوراق المالية ذات الدخل
الـ ـ ـث ـ ــاب ـ ــت ،الـ ـمـ ـقـ ـت ــرضـ ـي ــن ع ـلــى
ال ـخ ــروج مــن األوقـ ــات الصعبة
الناجمة عن الوباء العالمي.
وأصدرت الشركات األميركية
ذات ال ـت ـص ـن ـي ـفــات االئـتـمــانـيــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 1.4

تريليون دوالر من الديون هذا
العام ،بزيادة  54في المئة على
نفس الفترة من عام  ،2019وفقا
لبيانات «ريفينتيف».
ومن بين المقترضين األكثر
خطورة ،ارتفع إصدار السندات
غير المرغوب فيها في الواليات
المتحدة بنسبة  70فــي المئة
إلى  337مليار دوالر.
وقال معهد التمويل الدولي
إن ـ ــه ل ـي ــس مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح كـيــف
يمكن إعــادة مستويات الديون
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـف ـ ــل دون
اإلض ــرار بشكل كبير بالنشاط
االقتصادي.
وأوضـ ـ ـ ــح أي ـ ـهـ ــان ك ـ ــوس مــن
م ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،أن
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــون الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدول
ال ـنــاش ـئــة ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة 10
ً
ن ـق ــاط م ـئــويــة ت ـقــري ـبــا إلـ ــى 61
فــي الـمـئــة مــن ال ـنــاتــج المحلي
اإلجمالي هذا العام ،وهي أكبر
زيــادة لها على مــدار عام واحد
مـنــذ أواخ ــر الثمانينيات ،وأن
الوباء جعل سلسلة من األزمات
ً
المالية أكثر احتماال.

مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي حتى
تاريخه ،ودفعت به إلى المنطقة
الخضراء بمكاسب بلغت نسبتها
 4.3في المئة ،لتكون بذلك السوق
ال ـس ـع ــودي ــة ه ــي ال ــوح ـي ــدة عـلــى
م ـس ـتــوى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـك ـن ــت مــن
تـسـجـيــل نـمــو مـنــذ نـهــايــة الـعــام
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي .وت ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـك ــاس ــب
السعودية أداء األسواق العالمية
بشكل وثيق ،إضافة إلــى ارتفاع
أسعار النفط بنسبة  27في المئة
خالل الشهر .وكانت أسعار النفط
قــد اس ـت ـفــادت مــن آم ــال الـتــوصــل
إلى لقاح فعال ،مما قد يؤدي إلى
زيادة الطلب على النفط في المدى
القريب ،هــذا إلــى جانب إمكانية
تمديد اتفاقية «أوبك» وحلفائها،
وتأجيل زي ــادة حصص اإلنـتــاج
الحالية.

اإلمارات
ت ـ ـح ـ ــرك أداء م ـ ــؤ ش ـ ــر سـ ــوق
أبوظبي باالتساق مع اإلشــارات
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا دول
مجلس التعاون بصفة عامة خالل
شـهــر نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي ،وحـقــق
مـكــاســب شـهــريــة بنسبة  6.5في
المئة على أساس شهري .وأنهى
ً
الـمــؤشــر تـ ــداوالت الـشـهــر مغلقا
ع ـنــد م ـس ـتــوى  4964.93نـقـطــة،
وكان األداء إيجابيا على صعيد
كل القطاعات.
ك ـ ــان س ـ ــوق دب ـ ــي ال ـم ــال ــي مــن
أفضل األسواق أداء على مستوى
دول مجلس التعاون في نوفمبر

ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـس ــوق
ال ـس ـع ــودي ــة ،إذ ب ـل ـغــت مـكــاسـبــه
ال ـش ـهــريــة  10.6ف ــي ال ـم ـئــة على
أس ــاس ش ـهــري .وأن ـهــى المؤشر
ً
ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـشـ ـه ــر م ـغ ـل ـق ــا ع ـنــد
مـسـتــوى  2419.60نـقـطــة ،وكــان
األداء الـقـطــاعــي إيـجــابـيــا بصفة
عامة.

قطر
ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ب ــورص ــة قـطــر
بنسبة  5.9في المئة على أساس
ش ـه ــري ف ــي نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي،
وأن ـ ـهـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـشـ ـه ــر عـنــد
مستوى  10262.1نقطة ،بينما
ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع
ً
األس ـ ـهـ ــم ،وال ـ ــذي ي ـغ ـطــي ن ـطــاقــا
أوسع من السوق ،بنسبة  4.9في
المئة على أس ــاس شـهــري خالل
الفترة نفسها.

البحرين
ً
شهدت بورصة البحرين نموا
بنسبة  3.5في المئة على أساس
شهري خالل الفترة الممتدة بين
أكتوبر إلــى نوفمبر الماضيين،
وأن ـ ـهـ ــت ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـشـ ـه ــر عـنــد
م ـس ـتــوى  1477.51ن ـق ـطــة ،على
الرغم من أن األداء القطاعي كان
ً
إيجابيا بصفة عامة ،باستثناء
مؤشر قطاع الفنادق والسياحة
( -2في المئة على أساس شهري).
وجـ ـ ــاء م ــؤش ــر قـ ـط ــاع ال ـص ـنــاعــة
في الـصــدارة كأفضل المؤشرات
ا لـ ـقـ ـط ــا عـ ـي ــة ً
أداء ف ـ ــي ن ــو ف ـم ـب ــر

الماضي بمكاسب بلغت نسبتها
 23.2في المئة على أساس شهري
على خلفية ار ت ـفــاع سهم شركة
ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة
 23.8ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أ س ـ ــاس
شهري .أما من جهة أبرز إعالنات
النتائج المالية عن فترة األشهر
التسعة األولى من العام الحالي،
فقد أعـلــن البنك األهـلــي المتحد
تحقيق صافي ربح بقيمة 409.3
ماليين دوالر ،بانخفاض بلغت
نـسـبـتــه  26.7ف ــي ال ـم ـئــة مـقــابــل
 558.4مليونا.

عمان
ب ـعــد ال ـت ــراج ــع ال ـ ــذي شـهــدتــه
ال ـب ــورص ــة ال ـع ـمــان ـيــة ع ـلــى مــدى
شهرين متتاليين ،تمكنت خالل
شهر نوفمبر الماضي من تحقيق
مـكــاســب ،بـمــا يـتـمــاشــى مــع أداء
بقية أسواق دول مجلس التعاون.
ووص ــل مــؤشــر ســوق مسقط 30
إلى مستوى  3.643.5نقطة بنهاية
الشهر بنمو بلغت نسبته  2.4في
الـمـئــة ،بعد أن امـتــدت المكاسب
الـ ـت ــي س ـج ـل ـت ـهــا الـ ـب ــورص ــة فــي
الـنـصــف األول مــن الـشـهــر خــال
النصف الثاني.
وك ـ ــان أداء ق ـط ــاع ــات ال ـســوق
ً
م ـت ـبــاي ـنــا ،ح ـيــث ارتـ ـف ــع مــؤشــرا
القطاع المالي والقطاع الصناعي
بنسبة  1.6و 0.2فــي المئة على
التوالي ،في حين تراجع مؤشر
قـطــاع الـخــدمــات بنسبة  0.6في
المئة.
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المجموعة دخلت في شراكة إلطالق منافسات «تحدي الشرق األوسط »EA Sports FIFA 21 PS4
ذكرت مجموعة زين أن
المنافسات التي ستشهد
تنظيم فعاليات رئيسية
متنوعة إلى جانب مسابقات
مجتمعية أصغر مع جوائز
نقدية ،تأتي عقب
اإلطالق العالمي األخير
لـ « ،»PlayStation 5ولعبة
«.»EA Sports FIFA 21

إطالق «Zain
»esports
يدفع
بخطط نمو
المجموعة
في مجاالت
االبتكارات
الرقمية

مالك حمود

أطلقت مجموعة زيــن العالمة
التجارية الجديدة ""Zain esports
"للرياضة اإللكترونية" ،لتفتح من
خــالـهــا سلسلة مــن المنافسات
والمسابقات الرياضية اإللكترونية
عبر اإلنترنت فــي أس ــواق الشرق
األوسط.
وكشفت المجموعة ،فــي بيان
صحافي ،أمس ،أن إطالق العالمة
التجارية الجديدة ""Zain esports
سيتزامن معه تدشين أكبر مواسم
المنافسات اإلقليمية في الرياضة
اإللكترونية التي تنظمها شركة
"إي أيــه سبورتس" على مستوى
أس ـ ـ ــواق الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط للعبة
"  ،"EA Sports FIFA 21و ه ــي
المسابقة األول ــى مــن نوعها في
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،إذ س ـي ـتــم تـنـظـيـمـهــا
بشراكة رسمية مع كل من شركة
"إي أيــه سـبــورتــس" ""EA Sports
ً
الرائدة عالميا في مجال الترفيه
التفاعلي الرقمي ،و"."PlayStation
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ،أن
المنافسات التي ستشهد تنظيم
فـعــال ـيــات رئـيـسـيــة مـتـنــوعــة إلــى
جـ ــانـ ــب مـ ـس ــابـ ـق ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة
أص ـغــر م ــع ج ــوائ ــز ن ـقــديــة ،تــأتــي
ع ـقــب اإلط ـ ــاق ال ـعــال ـمــي األخ ـيــر
ل ـ ـ ـ "  ،"PlayStation 5و ل ـع ـب ــة
" ،"EA Sports FIFA 21و كــا نــت
األخ ـيــرة أطلقتها شــركــة "إي أيــه
سبورتس" ضمن سلسلة ألعاب
"فيفا" ،وتمثل الحلقة الـ 28ضمن
سلسة "فيفا" ،إذ جرى إطالقها في
 9أكتوبر الماضي.
وتشهد هذه النسخة اإلقليمية
من المنافسات اإللكترونية إقامة
مـبــاريــات تمهيدية مؤهلة خالل
الفترة بين  1و 5ديسمبر الجاري،
عـلــى أن تـقــام بـعــد ذل ــك مـبــاريــات
الـتـصـفـيــات الـنـهــائـيــة فــي الفترة
مــن  8إل ــى  9ديـسـمـبــر و16 – 15
الشهر ذاته.
ولـ ــإشـ ــارة ،تـحــالـفــت الـعــامــة
التجارية "" ""Zain esportsالجديدة
مع بطل مسابقة كأس العالم لكرة
القدم اإللكترونية "FIFA eWorld
 "Cupالسابق المواطن السعودي
مـســاعــد ال ــدوس ــري ،فــي النسخة
األول ـي ــة مــن تـحــدي " EA Sports
 "FIFA 21 PS4ال ـشــرق أوسـطـيــة،
وسيتولى الــدوســري دعــم "زيــن"
في الجوانب الترويجية الخاصة
بهذا الحدث االستثنائي لمحبي
وع ــاش ـق ــي م ـن ــاف ـس ــات ال ــري ــاض ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،

تـ ـع ــاون ــت م ـج ـم ــوع ــة "زي ـ ـ ـ ــن" فــي
إطـ ـ ـ ـ ــاق م ـن ـص ـت ـه ــا ال ــري ــاضـ ـي ــة
اإللكترونية مع  ،eGenوهي وكالة
لخدمات واستشارات الرياضات
اإللكترونية.
ومنذ أوائل عام  ،2019تواصل
مجموعة "زين" توجهها النشيط
ن ـحــو ال ـت ـح ــول إلـ ــى م ـ ــزود رقـمــي
ل ــأف ــراد وال ـش ــرك ــات والـقـطــاعــات
الحكومية ،إذ يمثل الــزخــم الــذي
ستحدثه أنشطة العالمة التجارية
ً
ً
" "Zain esportsجزءا رئيسيا من
استراتيجيتها الرقمية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لالستثمار والخدمات الرقمية في
مجموعة "زين" مالك حمود" ،نحن
ً
متحمسون جدا إزاء إطالق العالمة
التجارية " ،"Zain esportsوهي
الخطوة الـتــي تمثل نقلة نوعية
في استراتيجية زين الرامية إلى
التنوع واالستثمار خارج مجاالت
خدمات االتصاالت التقليدية".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،أن "هـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االستراتيجية لمجموعة "زي ــن"،
إذ سـتـســاعــد فــي تنمية مـهــارات
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـع ــزي ــز
االبـ ـتـ ـك ــارات الـتـكـنــولــوجـيــة عبر
ش ـب ـكــات ـهــا ع ـل ــى ال ـج ـي ــل ال ــراب ــع
والخامس واأللياف البصرية".
وأضــاف أن "العالمة التجارية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ـع ـي ــد ال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
تطلعاتنا بأن نكون أول الواصلين
إلى السوق بالمنتجات والخدمات
التي تعزز حياة المجتمعات التي
نـخــدمـهــا وخــارج ـهــا ،ولــديـنــا كل
التوقعات بــأن العالمة التجارية
" "Zain esportsستتطور لتصبح
ق ــوة أل ـع ــاب إلـكـتــرونـيــة إقليمية
ودولية ،نحن سعداء ومتحمسون
ً
ج ـ ــدا بــأن ـنــا ن ـت ـعــاون م ــع شــركــاء
وم ـ ـ ـطـ ـ ــوري أل ـ ـع ـ ــاب م ـ ــن ال ـ ـطـ ــراز
العالمي".
وبين أن "عالمة ""Zain esports
ً
ً
تـخــاطــب ج ـم ـهــورا ُيـعـتـبــر حلما
للمؤسسات التسويقية واإلعالنية
على الشبكة الرقمية" ،فهو يمثل
ُ
الـتــركـيـبــة ال ـتــي ت ـطــاردهــا معظم
الـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة الـعــالـمـيــة
ُ
فــي هــذه اآلون ــة ،إذ تعد الرياضة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة أق ـ ــوى م ـح ــرك نمو
لسوق ألعاب اإلنترنت".
وتابع" :نرى أن هناك دوافع بكل
تأكيد لمواكبة مبادرات الرياضة
اإللكترونية والتداخل مع الرياضة
التقليدية ،حيث الـفــرص الهائلة

الـ ـت ــي ت ـن ـت ـظــر األولـ ـ ــى ف ــي س ــوق
ينمو بقوة بحجم منطقة الشرق
األوسط".
وذكـ ـ ــر أن ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
" "Zain esportsت ـم ـثــل فــر صــة
اسـتـثـنــائـيــة ل ــدف ــع عـجـلــة أع ـمــال
ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي اتـ ـج ــاه م ـجــاالت
جديدة مع مواصلة إثــراء رغبات
ً
عمالئها ،خصوصا فئة الشباب
ً
منهم ،مبينا أن جائحة "كورونا"
ّ
غيرت شكل الحياة التي نعرفها،
ً
وخ ـل ـقــت م ــزي ــدا م ــن ال ـط ـلــب على
االتصال عبر اإلنترنت والوصول
ً
إلــى المحتوى الرقمي ،مــؤكــدا أن
األل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة المتنوعة
وال ـجــوائــز الـمــالـيــة الـتــي تقدمها
"زين" للمجتمع اإلقليمي األوسع
ستكون بمنزلة محفز لدفع التقدم
الذي أحرزناه في هذا المجال.
وت ـخ ـط ــط ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
" "Zain esportsلــرصــد ورعــايــة
الـ ـم ــواه ــب ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي أسـ ــواق
الشرق األوســط بطرق عديدة عن
طــريــق إطـ ــاق مـســابـقــة الخـتـيــار
مـعـلـقـيــن ل ـلــريــاضــة اإللـكـتــرونـيــة
ً
للتعليق باللغة العربية ،فضال
عــن خـلــق بـيـئــة مــوات ـيــة لمبدعي
وم ـص ـم ـم ــي م ـح ـت ــوى ال ــري ــاض ــة
اإللكترونية ،بهدف تأهيل صانعي
مـ ـحـ ـت ــوى يـ ــوت ـ ـيـ ــوب ي ـت ـم ـت ـعــون
بالشعبية.
العالمة
ستدعم
ذلك،
على
عالوة
ِّ
التجارية " "Zain esportsمؤثري
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،وت ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـع ـهــم
لترويج المسابقات بين الالعبين

المحليين ،وهــي خطوة تؤسس
النتشار أكبر للحياة الرقمية التي
تسعى إليها "زين" بغرض تمكين
المجتمعات ودفع عجلة التنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل
خلق فــرص متعددة للشباب في
أسـ ــواق منطقة ال ـشــرق األوس ــط،
ك ـم ــا س ـت ـت ــاح ال ـف ــرص ــة لــاعـبـيــن
ً
ال ـه ــواة اإلقليميين أي ـضــا للفوز
بجوائز مالية وبأجهزة في بيئة
تنافسية عادلة.
وس ـي ـم ـثــل ال ــاع ـب ــون األف ـضــل
ب ـل ــدان ـه ــم ع ـل ــى م ـن ـصــة إقـلـيـمـيــة
تدعمها العالمة التجارية "Zain
 ،"esportsكـ ــذ لـ ــك عـ ـل ــى س ــا ح ــة
المنافسات العالمية مع بطوالت
مشتركة؛ بينما ستتاح الفرصة
ل ـمــذي ـع ـيــن وم ـع ـل ـق ـيــن مـخـتــاريــن
لعرض مواهبهم على جماهير من
ً
دول متعددة ،وتخطط زين حاليا
إلنشاء حاضنة ألعاب إلكترونية
ب ـهــدف خـلــق ف ــرص للمبرمجين
والمنتجين الطموحين للمساهمة
ً
تقنيا بشكل مستمر فــي مبادرة
"."Zain esports
وش ـهــدت "زيـ ــن" عـلــى مستوى
جـمـيــع عـمـلـيــاتـهــا زي ـ ــادة بنسبة
 300في المئة في معدل استخدام
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألل ـع ــاب
اإللـكـتــرونـيــة مـنــذ فـبــرايــر ،2020
مع استفادة العمالء من خدمات
ال ـج ـي ـل ـي ــن الـ ـ ــرابـ ـ ــع وال ـ ـخـ ــامـ ــس،
وخدمات األلياف البصرية "."FTTH
وفي وقت تكشف اإلحصاءات
الـ ـحـ ـج ــم الـ ـمـ ـتـ ـن ــام ــي إلمـ ـك ــان ــات
سوق األلعاب عبر اإلنترنت على

الصعيد الدولي ،تشير التوقعات
إلـ ـ ــى أن صـ ـن ــاع ــة األل ـ ـع ـ ــاب عـبــر
ُ
اإلن ـتــرنــت يمكن أن ت ــدر إيـ ــرادات
بقيمة  196مليار دوالر مع نهاية
ال ـع ــام ،مـمــا يجعلها واح ـ ــدة من
أسرع الصناعات نموا في األسواق
العالمية.
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات ش ــرك ــة
 Newzooا لـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فــي
تـ ـحـ ـلـ ـي ــات األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب واألل ـ ـع ـ ــاب
الرياضية اإللكترونية واألبحاث
السوقية فمن بين إجـمــالــي 152
مليار دوالر من اإليرادات المتولدة
عن ألعاب اإلنترنت على مستوى
الـعــالــم فــي ع ــام  ،2019ج ــاء 34.7
مليار دوالر من اإلجمالي العالمي
 أي  23ف ــي الـمـئــة  -م ــن أوروبـ ــاوالشرق األوسط وإفريقيا.
من ناحيته ،قال البطل العربي
السابق في لعبة ،FIFA e- World
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ـ ـ ــري" ،إنـ ـ ـن ـ ــي
ً
متحمس جــدا إزاء المشاركة مع
العالمة التجارية ""Zain esports
لـلـمـســاعــدة ف ــي إطـ ــاق دخــولـهــم
إلى عالم األلعاب اإللكترونية من
خالل تحدي ""EA Sports FIFA 21
ألسواق الشرق األوسط بالشراكة
مع شركة "."PlayStation
وت ــاب ــع الـ ــدوسـ ــري ،أن "ه ـنــاك
الكثير مــن الـجــوائــز الــرائـعــة بما
ف ــي ذلـ ــك أج ـه ــزة بــايـسـتـيـشــن 5
وجـ ــوائـ ــز ن ـق ــدي ــة ،إذ كـ ــان ال ـف ــوز
ب ـك ــأس  FIFA eWorld Cupهو
أحد أعظم إنجازاتي ،ومن الرائع
أن أرى شركات مثل مجموعة زين
تجلب المزيد مــن فــرص األلعاب

الرياضية اإللكترونية إلى المنطقة
الستكشاف المواهب المذهلة".
ع ــاوة على الـفــوائــد المالية
ا ل ـت ــي م ــن ا لـمـمـكــن أن يجنيها
الالعبون من وراء المشاركة في
تـحــدي األلـعــاب عبر اإلنترنت،
ف ـ ــإن مـ ـش ــارك ــة "زيـ ـ ـ ــن" فـ ــي ه ــذا
ً
ال ـم ـج ــال ت ـم ـثــل أيـ ـض ــا واح ـ ــدة
م ــن أق ـ ــوى ح ـ ــاالت االس ـت ـخ ــدام
الفردية لشبكات الجيل الخامس
واأللياف البصرية " ،"FTTHمما
يدعم شركات "زين" العاملة كي
ت ـتــواصــل مــع مجتمع األل ـعــاب
لتقديم خدمات الجيل الخامس
واأللـ ـي ــاف الـبـصــريــة وخــدمــات
مماثلة عالية القيمة.
وسيتمكن المتابعون لفعاليات
هـ ــذه ال ـم ـن ــاف ـس ــات م ــن م ـشــاهــدة
األلعاب والمحتوى مباشرة ،كذلك
عبر قنوات التواصل االجتماعي
ً
الخاصة بمجموعة زين ،خصوصا
عبر تطبيقي  TwitchوYouTube
،Instagram، Facebook، Twitter،
.LinkedIn
وف ــي إط ــار اإلع ــان عــن إطــاق
العالمة التجارية ""Zain esports
وم ـســاب ـقــة EA Sports FIFA 21
المقبلة ،ستنفذ مجموعة "زيــن"
ً
ع ــددا مــن ال ـم ـبــادرات التسويقية
عـبــر جـمـيــع قـنــواتـهــا اإلعــام ـيــة،
ستستهدف م ــن خــالـهــا جميع
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي م ـن ـظــومــة بيئة
األل ـع ــاب الــريــاضـيــة اإللـكـتــرونـيــة
اإلقليمية لتدعوهم إلى المشاركة
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات وفـ ــي األن ـش ـطــة
األخرى في هذه المغامرة المثيرة.
ل ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ح ــول
مسابقة ،EA Sports FIFA 21 PS4
يرجى زيارةwww.zainesports. :
com

الرياضة اإللكترونية
ال تقتصر زيادة جذب الجمهور
لـ ـمـ ـنـ ـص ــة األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ال ــري ــاضـ ـي ــة
اإللـكـتــرونـيــة عـلــى محبي وه ــواة
هذه الرياضات فحسب ،بل تشمل
ً
أيضا المشاهد العادي على شبكة
اإلن ـت ــرن ــت ،وتـعـتـبــر الـمــؤسـســات
الـمـصــرفـيــة وال ـش ــرك ــات الــدول ـيــة
مــن أب ــرز المستثمرين فــي مجال
ً
ال ــري ــاض ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ن ـظــرا
إلــى العوائد الهائلة التي تدرها
هــذه المنصات ،ســواء من ناحية
الـحـمــات الدعائية والتسويقية
أو من ناحية عمليات التمويل أو

تلك المتعهلقة بمجاالت اإلعالن
والترفيه.
وتـعـتـمــد إي ـ ـ ــرادات الــريــاضــات
اإللكترونية على حجم العقود التي
تأتي من نوافذ الرعاية واإلعالنات
الرقمية ،ومــن عقود حقوق البث
وتسويق التذاكر وشراء األلعاب،
إذ تقوم هذه الصناعة الرقمية على
تقنية الـبــث المباشر والفيديو،
وهو ما جعلها صناعة متكاملة
أمامها مساحات واسعة من النمو.
وتختلف وتتنوع الرياضيات
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـسـ ــب م ـن ـصــة
الوصول ،هناك ،ألعاب الكمبيوتر،
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،واألجـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـلــوح ـيــة
والهواتف الذكية ،وهي تحتاج إلى
وجود برمجيات وشبكة مطورين،
وتـطـبـيـقــات لـتـطــويــر الـمـحـتــوى،
واسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــات ال ـغــراف ـيــك،
وك ــل ذل ــك ذل ــك يـحـتــاج منتجين
حقيقيين ،لتبدأ سلسلة التسويق
والتوزيع.
ً
حاليا ،تعتبر صناعة األلعاب
إح ـ ـ ــدى ال ـ ــرواف ـ ــد الـ ـغ ــزي ــرة ال ـتــي
تغذي االقتصاد الرقمي ،بعد أن
أك ــدت أنـهــا ال تـقــل أهـمـيــة عــن أي
مجال تقني آخــر مــن حيث جذب
جمهورها ومعدالت الطلب ومبالغ
ً
اإلنفاق عليها ،وهي تملك أسواقا
صعب حصرها وتكوين معلومات
ً
كافية عنها ،نظرا إلى النمو الهائل
ال ــذي تـشـهــده ه ــذه الـصـنــاعــة مع
تطور وتنوع الوصول إلى شبكة
اإلنترنت.
وتـخـطــط مـجــوعــة زي ــن إلث ــراء
ال ـم ـس ـت ـط ـيــل ال ــرقـ ـم ــي ل ـلــريــاضــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي أس ـ ــواق الـشــرق
األوســط من خــال إطــاق مواسم
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـتـ ـح ــدي لـلـجـمـهــور
الشغوف لهذا الميدان على مدار
ال ـع ــام ،إذ يـتــم بـثـهــا عـلــى ال ـهــواء
مباشرة على الجماهير ،في حين
تعد أسواق الشرق األوسط أسرع
ً
أسواق األلعاب اإللكترونية نموا
في العالم ،إذ ال تزال المنطقة غير
مستغلة كاملة.
ً
ووف ـق ــا ل ـل ــدراس ــات البحثية
التي تناولت هذا المجال هناك
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط 12
دولـ ــة تــأتــي ضـمــن أف ـضــل 100
دولـ ـ ــة م ــن ح ـي ــث ال ــرب ـح ـي ــة مــن
الجوائز المالية؛ وهــي :األردن،
ل ـب ـنــان ،ال ـس ـع ــودي ــة ،اإلمـ ـ ــارات،
الـ ـمـ ـغ ــرب ،الـ ـ ـع ـ ــراق ،ال ـب ـح ــري ــن،
تونس ،الكويت ،الجزائر ،مصر،
وأخيرا فلسطين.

«هيئة األسواق» تطلق ثاني أعداد مجلتها التوعوية اإللكترونية
أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها اإللكتروني
إطالق العدد الثاني من مجلتها التوعوية اإللكترونية،
بـعــد أن شـهــد مطلع شـهــر سبتمبر الـمـنـصــرم إطــاق
أول أعدادها.
وتنوعت موضوعات اإلصدار الجديد للمجلة ،وكذلك
تنوعت زواياها بين جوانب توعوية وقانونية ،وأخرى
خبرية لفعاليات الهيئة وأخـبــارهــا ،إضافة إلــى أبرز
األخبار االقتصادية خالل فترة اإلصدار.
وف ــي "اف ـت ـتــاح ـيــة الـ ـع ــدد" ع ــرض د .أح ـمــد الملحم
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـه ـي ـئــة واق ـ ــع م ـ ـشـ ــروع ت ـطــويــر
منظومة سوق المال وآفاقه المستقبلية ومنعكساته
اإليجابية المتحققة والمستهدفة ،التي تخطت واقع
أنشطة األوراق المالية لتمس جوانب عدة في بيئتنا
االقتصادية واالستثمارية على وجه العموم.

وخصصت زاوي ــة "عبق الــريــادة" السـتــذكــار سيرة
الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه " أحـمــد راش ــد ال ـه ــارون" وزيــر
التجارة والصناعة األسبق ،ودوره في خدمة اقتصادنا
الوطني ،بينما تناولت الزاوية القانونية موضوعات
ث ــاث ــة ت ـح ـظــى ب ــاه ـت ـم ــام ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ـم ـه ــام الـهـيـئــة
وخدماتها (تقييم األصول العقارية ،وتعديالت الالئحة
التنفيذية ،وتقارير المخالفات وآليات االستفادة منها).
وتم تخصيص زاوية "حدث العدد" للقاء سمو أمير
ال ـبــاد حـفـظــه الـلــه ورع ــاه فــي الـثــامــن عـشــر مــن شهر
نوفمبر الماضي لوزير التجارة والصناعة ووفد الهيئة
بمناسبة تسليم التقرير السنوي التاسع للهيئة عن
السنة المالية ( )2019/2020لسموه.
وخصص ملف العدد الستعراض األبعاد االجتماعية
ف ــي ع ـم ــل ال ـه ـي ـئــة ف ــي ج ــان ـب ــه الـ ـت ــرب ــوي وال ـتــأه ـي ـلــي

والـتــدريـبــي ،كـمــا عــرضــت زاوي ــة "مــوضــوعــات أخ ــرى"
لموضوعي" :عالم ما بعد كــورونــا" و"هيئات أســواق
المال والتنمية المستدامة" ،أما زاوية تقارير ،فقد قدمت
إضــافــة إلــى التقرير الفصلي الـخــاص ب ــأداء بورصة
ً
الكويت للربع الثالث من العام الحالي ،عرضا ألعداد
ً
األ ش ـخ ــاص ا لـمــرخــص لـهــم وتصنيفاتهم وملخصا
لوضعهم الـمــالــي ،ومــؤشــرات تعكس مــدى التزامهم
بمعايير كفاية رأس المال وتقديم بياناتهم المالية
وتقارير المخاطر ،كما تضمن بيانات مماثلة خاصة
بأنظمة االستثمار الجماعي ،إضافة إلى موجز بأعداد
الشركات المدرجة غير المرخصة ووضعها المالي.
ً
ً
وفي زاوية خاصة ،قدم اإلصدار عرضا شامال لواقع
"الحوكمة" في الهيئة والجهود المبذولة في هذا اإلطار
منذ تأسيس الهيئة ،بما في ذلك تلك المتخذة وسط

جائحة كورونا ،التي أهلتها بجدارة واستحقاق لنيل
المرتبة األول ــى فــي مجال تطبيق الحوكمة وبنسبة
ال ـت ــزام تــامــة  100فــي الـمـئــة بـيــن الـجـهــات المشمولة
ً
برقابة ديوان المحاسبة وفقا لتقرير صادر عن الديوان
ً
المذكور أخيرا.
الزاوية التوعوية كما زوايا العدد األخرى أتت غنية
ومـتـنــوعــة إذ عــرضــت مــوضــوعــات ع ــدة (بـقـعــة ضــوء
توعوية ،من ذاكرة البورصة ،برنامج التوعية الخليجي
"م ـلــم" ،ع ــاوة عـلــى تـعــريــف بـكــل مــن منظمة الـتـجــارة
العالمية وصندوق النقد الدولي ،وتغريدات توعوية).
أما زاوية " آفاق وتوجهات" التي تعرض لمشاريع
ً
الهيئة المستقبلية فقدمت عــر ضــا لـمـشــروع الهيئة
الـخــاص بــوضــع اإلط ــار التنظيمي للتقنيات المالية
المرتبطة بأنشطة األوراق المالية.

وم ــا تـبـقــى مــن زوايـ ــا ال ـعــدد عــرضــت إح ــداه ــا أبــرز
أحداث الهيئة خالل فترة اإلصدار الممتدة بين شهري
(سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي) كما قدمت زاوية
أخرى أبرز األخبار االقتصادية خالل الفترة آنفة الذكر،
قبل أن يختتم العدد بزاويته األخيرة "في الختام" التي
عرض فيها رئيس تحرير المجلة مدير مكتب التوعية
فــي الهيئة االع ـت ـبــارات الـتــي تـمــت مــراعــاتـهــا فــي هــذا
اإلصدار لتحقيق المستهدفات المنشودة.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن مجلة هيئة أس ــواق المال
إص ــدار إلـكـتــرونــي فصلي ربــع سـنــوي يعنى بالشأن
االقتصادي وأنشطة األوراق المالية ،يهدف لتغطية
أخ ـب ــار الـهـيـئــة وفـعــالـيــاتـهــا ،واإلسـ ـه ــام ف ــي الـتــوعـيــة
ال ـم ـط ـلــوبــة ع ـبــر ت ـن ــاول ق ـضــايــا مــال ـيــة واس ـت ـث ـمــاريــة
وقانونية.

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود جديدة «األولى للوقود» توقع اتفاقية مع
في مدينة صباح األحمد السكنية
«بورتراج» لخدمات الطريق

لقطة جماعية خالل االفتتاح
افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية
مـحـطــة جــديــدة لتعبئة ال ــوق ــود فــي مدينة
صباح األحمد السكنية ،وهي السادسة التي
تقوم الشركة بتشغيلها في هذه المدينة منذ
ديسمبر الماضي ،ومن المنتظر أن تفتتح
الشركة  3محطات أخ ــرى فــي ذات المدينة
خالل األشهر القليلة المقبلة.
وق ــال ــت ال ـشــركــة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن
افتتاح هذه المحطة التي تحمل الرقم 149
يــأتــي فــي إط ــار خطتها إلن ـشــاء  18محطة
وق ــود جــديــدة فــي مختلف مـنــاطــق ال ـبــاد،
م ـض ـي ـفــة أن ذل ـ ــك ي ـع ــد دفـ ـع ــة أول ـ ــى ضـمــن
خطة بعيدة الـمــدى تمتد حتى عــام ،2030

وتـتـضـمــن إن ـشــاء  100مـحـطــة ،تــواكــب بها
الشركة التوسع العمراني في الدولة ،وتلبي
احتياجات الـسـكــان ،وخــاصــة فــي المناطق
المنشأة حديثا.
وأشــارت إلى أنه تم حتى اآلن افتتاح 14
محطة ،بواقع  6محطات في مدينة صباح
األحمد السكنية ،و 4في مدينة جابر األحمد،
و 2في مدينة سعد العبدالله ،وواح ــدة في
كــل مــن شـمــال غــرب الصليبيخات ،ومــزارع
العبدلي.
وأفـ ـ ــادت ب ــأن الـمـحـطــة ال ـج ــدي ــدة تتميز
بتصميم عـصــري ،وتستخدم تكنولوجيا
م ـت ـط ــورة ل ـل ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،تـمـكـنـهــا من

إنـتــاج طــاقــة نظيفة تــوفــر  30فــي المئة من
حاجة المحطة للكهرباء ،كما تحتوي على
وحدة السترجاع األبخرة ،تعمل على التقاط
األبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود ،ثم
تكثيفها وإعادتها إلى الخزان ،مما يساهم
في المحافظة على البيئة.
وتوفر المحطة لعمالئها خدمات إضافية،
تتمثل فــي س ــوق مــركــزي ،وج ـهــاز للسحب
اآللــي ،ومصلى ،وخدمة صيانة السيارات،
ونـقــاط لتعبئة الـمـيــاه وال ـه ــواء ،كـمــا تتيح
لـهــم تـســديــد قـيـمــة اسـتـهــاكـهــم مــن الــوقــود
عبر تقنيات وتطبيقات إلكترونية متطورة
وسهلة االستخدام.

وقعت الشركة األولى للوقود
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة تـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع ش ــرك ــة
بـ ــورتـ ــراج ل ـخ ــدم ــات ال ـطــريــق،
ت ـق ـضــي ب ـم ـنــح خ ـص ــم  20فــي
ال ـم ـئــة ع ـلــى جـمـيــع ال ـخــدمــات
لعمالء الشركة األولــى حاملي
بـطــاقـتـهــا ل ـلــوقــود ومـشـتــركــي
خـ ـ ــد مـ ـ ــة  oulaeا ل ـ ـ ـجـ ـ ــد يـ ـ ــدة،
وك ــذل ــك خـصــم  100ف ــي المئة
ع ـلــى جـمـيــع ال ـخ ــدم ــات ل ــذوي
االحتياجات الخاصة عند إبراز
بطاقة اإلعاقة الخاصة بهم.
وص ــرح الــرئـيــس التنفيذي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـلـ ــوقـ ــود
ال ـم ـه ـن ــدس ع ـ ـ ــادل ال ـع ــوض ــي:
"نـ ـعـ ـل ــن ال ـ ـيـ ــوم ش ــراكـ ـتـ ـن ــا مــع
ب ــورت ــراج ،ألنـنــا عـلــى ثـقــة بــأن
هذه الشراكة ستثمر عن فائدة
ل ـع ـم ــائ ـن ــا ،وتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مـ ـهـ ـم ــة ،وفـ ـ ــق أع ـ ـلـ ــى م ـعــاي ـيــر
الجودة والسالمة على الطريق،
حيث حرصت الشركة األولــى
على أن تكون شراكتها لتقديم
مثل هــذا الـنــوع مــن الخدمات
مع إحدى كبرى هذه الشركات
بهذا المجال".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـعـ ــوضـ ــي" :م ــن
منطلق المسؤولية االجتماعية
للشركتين والدور االيجابي في

من اليمين :يوسف المناعي وعادل العوضي ومناعي المناعي وعبدالعزيز الرئيس
دعم ذوي االحتياجات الخاصة
ســوف تـكــون جميع الخدمات
مقدمة لهم بالمجان".
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لشركة
ب ـ ــورت ـ ــراج م ـن ــاع ــي ال ـم ـن ــاع ــي:
"إننا سعيدون بهذه الشراكة
م ــع الـ ـش ــرك ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـلــوقــود
ال ـتــي تعتبر رائـ ــدة فــي مجال
التسويق للوقود ،حيث أصبح
بـ ــإم ـ ـكـ ــان عـ ـم ــائـ ـه ــم ح ــام ـل ــي

ب ـطــاقــة أول ـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
ال ـخ ـص ــم ف ـ ـ ــورا ع ـن ــد إبـ ــرازهـ ــا
ل ـل ـم ــوظ ــف ال ـم ـخ ـت ــص ،وع ـلــى
جميع الخدمات المتعددة التي
ن ـقــدم ـهــا م ــن س ـحــب ال ـس ـيــارة
وت ـب ــدي ــل اإلط ـ ـ ـ ــارات وال ـبـن ـشــر
وتوصيل الوقود وعمل تأمين
الـ ـسـ ـي ــارة وص ـيــان ـت ـهــا وع ـمــل
االشتراك وتبديل الزجاج وفتح
وقفل السيارة ،ليشمل الخصم

كــل هــذه الـخــدمــات ،وال يشمل
سعر قطع الغيار".
واضاف المناعي" :ان شركة
بـ ـ ــورتـ ـ ــراج ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى م ـ ــدار
الساعة وطــوال أيــام األسبوع،
وت ـم ـت ـلــك أسـ ـط ــوال م ــن أح ــدث
ق ـ ـ ــاط ـ ـ ــرات الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب ،وكـ ــذلـ ــك
مركبات الخدمة على الطريق،
وخدمة عمالء تعمل على مدار
الساعة".

ثقافات
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أكدت الكاتبة المغربية الزهرة رميج
أن الكتابة وسيلتها األساسية
للتعبير عن فلسفتها في الحياة.
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١٧

تحدث األمين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب كامل
العبدالجليل عن الثقافة في زمن ما بعد
كورونا.

أكد الفنان عبدالناصر الزاير أن الكويت
مؤهلة لتأسيس مسرح للعرائس ،لكن
ينقصها إيمان المسؤولين بجدية
الفكرة ،وضرورة دعمها.

جنيفر غارنر وبن أفليك
متفاهمان بعد الطالق

اتفقا على قضاء عيد الشكر ببقاء الولد مع أمه والبنتين مع والدهما
ح ــال ــة م ــن ال ـت ـف ــاه ــم واالحـ ـ ـت ـ ــرام ال ـم ـت ـبــادل
ت ـس ــود ع ــاق ــة ال ـف ـنــان ـيــن ال ـعــال ـم ـي ـيــن جنيفر
غارنر وبن أفليك بعد طالقهما ،رغم ما ّ
خيم
عليها من خالفات حادة قادتهما لالنفصال،
ً
لكنهما يوفران حاليا حياة هادئة ألبنائهما
ويـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان رع ــايـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــي ج ـ ــو م ـ ــن ال ـ ــود
واالستقرار النفسي.
وظهرت ممثلة هوليود الشهيرة في أحدث
صــور لها بعد أيــام مــن استمتاع طليقها بن
أ فـلـيــك وا بـنـتـيــه منها بصحبة محبوبته آ نــا
دي أرم ـ ـ ــاس ،إذ ال ـت ـق ـطــت ع ــدس ــات م ـصــوري
"الباباراتزي" عدة صور لجنيفر أثناء سيرها
مع ابنها من بن أفليك ،في حين تحدث تقرير
صحافي عن اتفاق بين الثنائي غارنر وأفليك
عـلــى أن يستمتع هــو بـعـيــد ا لـشـكــر بصحبة
ابنتيه في حين يبقى االبن معها.
مــن ناحية أخ ــرى ،حــرص النجم بــن أفليك
وآن ــا دي أرم ــاس على االحـتـفــال بعيد الشكر

جنيفر غارنر وبن أفليك وأبنائهما
خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة بـصـحـبــة اب ـن ـت ـيــه من
غــارنــر ،وقــد أكــد تقرير صحافي بريطاني أن
عالقة دي أرماس بابنتي غارنر تتحسن بشكل

أفراد فرقة BTS

كبير ،وينعكس ذلك في المناسبات التي باتت
ً
تـحــرص فيها عـلــى ا لـظـهــور معهما ،تمهيدا
لالرتباط الرسمي الــذي يخطط له كل من بن
أفليك ودي أرماس خالل اآلونة المقبلة.
كما أكدت التقارير الصحافية أن عدم احتفال
االبـن ـت ـيــن م ــع والــدت ـه ـمــا بـعـيــد ال ـش ـكــر يــرجــع
التفاق مشترك بينهما وبين أفليك على السماح
لهما بــاالقـتــراب أكثر مــن أنــا دي أرم ــاس منذ
فترة ،ويعود ذلك للتفاهم الكبير بين الثنائي
رغــم االنفصال ،والــذي أشــاد به بن أفليك في
وقت سابق.
وكان أطل بن أفليك وصديقته دي أرماس في
أول ظهور لهما بعد األخبار التي أكدت اقتراب
اإلع ــان الــرسـمــي الرتـبــاطـهـمــا بـعــدمــا ظهرت
األخيرة في وقت سابق خالل كواليس فيلمهما
ً
الجديد وهي ترتدي خاتما ،إذ خرجت تكهنات
بأن ذلك يلمح إلى االرتباط الرسمي عن قريب.

بن أفليك وجنيفر غارنر

بيلي إيليش

جورج كلوني

 BTSيعرض مالبس «ديناميت» بمزاد خيري

جورج كلوني يحلق شعره بنفسه

بيلي إيليش تجهز  16أغنية

يعرض أف ــراد فرقة  BTSلموسيقى الـبــوب الكورية مالبسهم التي ارتــدوهــا في
تصوير أغنية "ديناميت" الشهيرة ،بمزاد خيري في بيفرلي هيلز بوالية كاليفورنيا
األميركية في  29يناير المقبل ،لجمع تمويل لمؤسسة ميوزيكيرز ،الذراع الخيرية
للجهة المنظمة لجوائز "غرامي" ،والتي تمول برامج للرعاية الصحية واالجتماعية
لعشرات اآلالف من الموسيقيين الذين فقدوا مواردهم بسبب تفشي جائحة كورونا.
ومــن المتوقع أن تجلب المالبس ،ذات األل ــوان ال ــوردي واألزرق واألصـفــر ،التي
ارتداها أفراد الفرقة في أغنيتهم الشهيرة ما يتراوح بين  40- 20ألف دوالر ،حيث
ُ
تعد هذه هي المرة األولى على اإلطالق التي يبيع فيها فريق  BTSمالبس.
(رويترز)

نجح النجم العالمي جورج كلوني في اإلبقاء على تسريحة شعره المفضلة ،رغم إغالق
صالونات الحالقة خالل تدابير اإلغالق لمكافحة وباء "كوفيد ،"19-إذ إن النجم الهوليوودي
يقص شعره الشايب بنفسه بواسطة آلة حالقة شفاطة تعود للثمانينيات.
وقد كشف الممثل األميركي ( 59عاما) عن سره هذا خالل مقابلة مع قناة "سي بي إس"،
قائال" :أقص شعري بنفسي منذ الخامسة والعشرين من العمر .وشعري كالقش يسهل قصه،
وال مجال للخطأ" .وأضاف كلوني مبتسما أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي"،
وهــي آلــة لجز الشعر مرفقة بشفاطة حققت رواجــا واسعا في الثمانينيات عبر المبيعات
التلفزيونية بالواليات المتحدة ،مؤكدا" :ما زلت أحتفظ بالجهاز ،وال يستغرقني قص شعري
(أ ف ب)
أكثر من دقيقتين".

يبدو أن النجمة العالمية بيلي إيليش 18 ،عاما ،لم تأخذ فترة راحة خالل هذا العام،
فبعد أن أطلقت عددا من األعمال الغنائية الناجحة ،وآخرها أغنية " ،"therefore i amكشفت
إيليش خالل مقابلة تلفزيونية أنها تجهز  16أغنية جديدة مع شقيقها المنتج .Finneas
وأشارت إيليش إلى أنها تشعر بثقة كبيرة في قدرتها كمؤلفة ،حيث تستطيع التعبير
عن نفسها وإيصال أفكارها ووجهات نظرها للعام.
يذكر أن إيليش استطاعت أن تضع بصمة واضحة في عالم الموسيقى والغناء ،بفضل
موهبتها الساحرة التي جعلتها واحدة من أهم نجوم الغناء في العالم ،رغم صغر سنها،
وحصدت عددا كبيرا من الجوائز الهامة خالل العام الجاري ،والتي نافس عليها أهم وأشهر
نجوم الغناء ،ومن أبرزها " "Billboard Music Awardsو"."Brit Awards

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :احـ ـ ــرص ع ـل ــى ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
تفاصيل عملك ،للتأكد من صوابيتها.
ً
عاطفيا :الغيرة تأكل صدر الحبيب،
بسبب نظراتك التائهة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـجــاهــل ت ـفــاص ـيــل ما
يحدث في العائلة ،وهذا أمر سيئ.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ناقش المسائل بموضوعية مع
ً
ُ
المسؤولين ،وكن حاسما في قرارك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يــرب ـط ـك ـمــا الـ ـح ــب ب ــرب ــاط
َّ
مقد س عليكما احترامه بتفاهمكما
وإخالصكما.
ً
ً
اجتماعيا :تنطوي على نفسك بعيدا
عــن اآلخــريــن ،ثــم تـعــود إلــى طبيعتك
المنفتحة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ـط ن ـص ـي ـحــة إلـ ــى زم ـيــل
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـع ـ ِ
ينافسك في مهنتك.
ً
ً
ّ
عاطفيا  :يفكر الشريك كثيرا بطريقة
يستطيع بها تخفيف المسؤولية عنك.
ً
اجتماعيا :أصابتك خيبة أمل من قريب
لك ،فلم تعد تهتم بأمره.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تتلقى تهنئة من المحيطين
بك على إنجاز مهم قمت به.
ً
عاطفيا :ال شيء أجمل من الحب الذي
ً
يجمعكما ،فال تفرطا به أبدا.
ً
اجتماعيا :خذ إجازة قصيرة للترفيه
عن نفسك وعودة الهدوء إليك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أحــد الــزمــاء فــي ورط ــة ،فحاول
بهدوئك وحكمتك أن تخرجه منها.
ً
عــاطـفـيــا :فــي الـحــب تـجــد بـعــض الـفــرح
ً
والسعادة ،ما يخفف تعبك قليال.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أن ــت شــديــد ال ـح ــرص على
التأكد من جميع ما يحدث في العائلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ح ــاول الـحــد مــن الـخـســائــر قــدر
اإلمكان ،واعتمد الحلول األكثر مالءمة.
ً
عاطفيا :تذهب األمور بينكما إلى حائط
مسدود ،فاعتمدا الصراحة في البحث
عن حل.
ً
ً
اجتماعيا :إن كنت مظلوما ،فالزمن كفيل
بكشف الحقائق وإظهار الوقائع.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــأت ـي ــك ب ـع ــض الـ ـع ــروض
الـمـهـنـيــة ال ـت ــي تــدف ـعــك إلـ ــى إعـ ــادة
النظر في وضعك.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال تـ ـك ــن عـ ـنـ ـي ــدا ع ـنــدمــا
يعارضك الحبيب وهو على حق.
ً
اجتماعيا :احرص على عدم التدخل
فــي األم ــور الشخصية ،كــي ال يرتد
اللوم عليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً ُ
م ـه ـن ـيــا :ك ــن ح ـ ــذرا ف ــي ال ـف ـصــل بين
مشاكل الزمالء ،واعتمد المصداقية.
ً
عاطفيا :اذهب مع الحبيب في نزهة
مهما كانت قصيرة ،ألنه يحتاجها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــان ال ــوق ــت لتستعيد
راح ـت ــك ،ف ــا ت ـت ــردد ف ــي أخ ــذ إج ــازة
قصيرة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنت بحاجة إلى التفكير في
مشروع مهم ُيعرض عليك.
ً
ً
عاطفيا :ينزعج الشريك كثيرا عندما
يجدك تبتعد عنه وتهتم باآلخرين.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـم ـت ـن ــع عـ ــن تـلـبـيــة
الدعوات االجتماعية ،ففيها متنفس
لك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :إه ـ ـمـ ــال ب ـع ــض الـ ــزمـ ــاء تـقــع
مسؤوليته عليك ،لكن الوقت سيكشف
الحقيقة.
ً
عاطفيا :كل ما تفعله تجاه الشريك نابع
عن محبتك وتقديرك له.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كــن مرنا في تصرفاتك مع
اآلخرين تكسب احترامهم وموافقتهم.
رقم الحظ.2 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ـق ــد ح ـق ـقــت ب ـع ــض ال ـن ـتــائــج
ال ـج ـيــدة ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،فــواظــب
على جهدك.
ً
عاطفيا :يعزز الشريك معنوياتك بكالمه
وأفعاله ،فتنطلق من جديد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـحـتـمــل أن ت ــواج ــه بعض
العقبات عند إجراء مصالحة بين األهل.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :ال ـظــروف الـحــالـيــة ال تحتمل
المماطلة ،وعليك الوفاء بمواعيدك.
ً
عاطفيا :كل يوم تطرأ مشكلة جديدة،
ً
ً
فتجدا حال لها ،بسبب تفاهمكما معا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـفـكــر ك ـث ـيــرا ف ــي أم ــور
الماضي ،وحاول الترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات

١٦

توابل ةديرجلا

•
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الزهرة رميج :السيرة الذاتية تعتمد على الوقائع ال التزوير
روايتها «أخاديد األسوار» جمعت بين الواقع والمتخيل
«أما أنا فسأظل متشبثة بهذا األمل ،حتى لو كان إبرة صغيرة في كومة من
التبن ،فإنني سأبحث عنه! أو شعرة مضيئة في سماء ملبدة بالغيوم السوداء،
سأظل أتبعها أينما يقودني تالعب الرياح بها» ...هذا ما قالته فدوى
في رواية «قاعة االنتظار» ،للكاتبة المغربية الزهرة رميج ،التي تتماهى
ُ
مع بطلتها في تمسكها باألمل والرغبة في التغيير نحو األفضل .وتعد
ُ
رميج من الكاتبات المغربيات المتميزات التي تهتم بقضايا المرأة ،وترجمت
القاهرة  -محمد الصادق

األدب المترجم
جسر مهم
لتواصل الشعوب
وانفتاحها

غالف «الذاكرة المنسية»

● تتنوع إبداعاتك بين القصة القصيرة
والرواية والشعر ،هل تطلعينا أوال على
أبرز المحطات في مسيرتك األدبية؟
 لـيـســت ل ــي م ـح ـطــات م ـت ـع ــددة ،رغــمأنني كتبت في مجاالت إبداعية مختلفة،
المحطة الــوحـيــدة الـتــي أقـمــت فـيـهــا ،ثم
غيرتها هــي الشعر ،فقد ب ــدأت بكتابته،
واستغرقت هــذه الكتابة بضع سنوات
انـتـقـلــت ب ـعــدهــا إل ــى ال ـك ـتــابــة ال ـســرديــة،
أقول الكتابة السردية ،ألنني زاوجت بين
القصة والرواية ،ولكن ،بما أنني أصدرت
في البداية مجموعتين قصصيتين هما:
"أنين الماء" ،و"نجمة الصباح" قبل إصدار
رواي ـت ــي األولـ ــى "أخ ــادي ــد األس ـ ــوار" ،فقد
اعتقد القراء أنني انتقلت من كتابة القصة
القصيرة إلى كتابة الرواية ،وعندما نشرت
مـجـمــوعـتــي الـقـصـصـيــة ال ـق ـص ـيــرة جــدا
"عندما يومض الـبــرق" اعتقدوا انتقالي
إلى جنس جديد ،والحال أن كل هذه الكتب
كــانــت جــاهــزة للطبع قـبــل خــروجــي إلــى
الساحة الثقافية ،وهــي حصيلة تجربة
إبداعية استغرقت أكثر من  10سنوات قبل
أن أخوض غمار النشر.
● فــي روايـتـيــك "ع ـ ــزوزة" و"ال ـنــاجــون"
قدمت صورة المرأة عزيزة النفس ،الرافضة
للخنوع واالسـتـســام ،هــل ترينها هكذا
في الواقع؟
 لـكــل كــاتــب رؤي ـتــه الـخــاصــة للعالم،وفلسفته في الحياة ،وقناعاته الفكرية التي
تتشكل انطالقا من عوامل كثيرة تشمل
التربية والمحيط االجتماعي ،والروافد
ال ـث ـقــاف ـيــة ،وق ــد ق ــدم ــت ف ــي ك ــل رواي ــات ــي
وليس فــي روايـتــي "ع ــزوزة" و"الـنــاجــون"
فحسب ،نموذج المرأة المستقلة ،المتمردة،
المعتزة بكرامتها ،والــرافـضــة للخنوع
واالستسالم ألي جهة كانت ،فهذه الصورة
ه ــي ال ـتــي أح ــب أن ت ـكــون عليها ال ـمــرأة
لتتحرر مــن قيود الفكر الــذكــوري ،الــذي
هيمن بالخصوص في األلفية الثالثة مع
المد اإلسالموي الذي سعى إلى إعادتها
إلــى زمــن رغــم المكتسبات التي حققتها،
مستغال ال ــدي ــن أسـ ــوأ اس ـت ـغــال لفرض

يوميات كاواباتا...
يومياتنا!
طالب الرفاعي

بعض روايتها إلى لغات أجنبية عديدة منها« :عزوزة» ،و«أخاديد األسوار»،
و«الناجون» ،و«آنين الماء» ،و«الذاكرة المنسية» .وفي حوارها لـ«الجريدة»
أكدت رميج أن الكتابة وسيلتها األساسية للتعبير عن فلسفتها في الحياة،
ومواقفها من كل ما يحدث في مجتمعها ونظرتها للعالم من حولها،
مشيرة إلى أن الكتابة تأكيد على الحياة ،وانتصار على الموت في كل تجلياته
المادية والروحية والفكرية ...وإلى تفاصيل الحوار:
هيمنة ال ــرج ــل عـلــى الـ ـم ــرأة ،وال ـح ــد من
حريتها ،وإجهاض أحالمها.
● صــدر لــك "الــذاكــرة المنسية" ،وهي
سيرة ذاتية ،فما الفرق بين السيرة الذاتية
والرواية؟ وهل كتبت كل شيء في سيرتك
الذاتية؟
 كـتــابــة الـسـيــرة الــذات ـيــة تختلف عنالكتابة الــروائ ـيــة ،فــاألولــى تـفــرض على
الكاتب أن يلتزم أمام القارئ بميثاق الشرف
الذي يحتم عليه قول الحقيقة ،وال شيء
غيرها ،وأن يكون صادقا في كل ما يسرده
من وقائع وأحداث دون مبالغة أو تزوير.
أما الرواية ،فعمادها الخيال ال الحقيقة،
وكاتبها يتمتع بالحرية المطلقة التي
ال أحــد يستطيع محاسبته عليها؛ وقد
يتحدث فيها عن بعض جوانب حياته،
ولكنه يتخفى وراء الشخصيات الورقية
التي يخلقها .ولهذا تكون كتابة السيرة
الذاتية صعبة ،ألن الكاتب يظهر للقارئ
بوجه مكشوف وبدون أقنعة.
● هل كتبت كل شيء في سيرتي؟
 هــذا الـســؤال سبق أن طــرح ّعلي من
بعض القراء .وتساءلت :ما هذا "الكل شيء"
الذي يرغب القراء في معرفته؟ واكتشفت أن
السيرة الذاتية تقترن في أذهان الكثيرين
بمعرفة األسرار الدفينة للكاتب ،أو بعبارة
أصح بـ "فضائحه" ،وأن فئة من القراء تكون
متشوقة لمعرفة هذه "الفضائح".
 ال يمكن لكاتب السيرة الذاتية أن يكتبكل شيء عن حياته ،فالسيرة ليست تقريرا
عما عاشه الكاتب من أحداث كيفما كانت،
بل عملية انتقائية يقوم بها وفــق هدفه
من كتابة السيرة الذاتية ،والقيم التي يريد
نقلها إلى القارئ .والصدق ال يعني قول
كل شــيء ،إنما عدم تزوير الحقيقة فيما
يختار الكاتب نقله للقارئ .أنــا حصرت
سيرتي الذاتية في مرحلة الطفولة ،وكان
هدفي من ذلك إبراز المؤثرات التي أثرت في
حياتي ،ولعبت دورا في بناء شخصيتي،
وفـ ــي ق ـنــاعــاتــي ال ـف ـكــريــة .ك ـمــا أردت أن
أنـقــل لـلـقــارئ ص ــورة الـمـغــرب فــي أواخ ــر
االستعمار وأوائــل االستقالل ،خصوصا

ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى االج ـت ـمــاعــي بتصوير
عادات وتقاليد تلك الفترة ،وعلى المستوى
التعليمي ونظامه المحكم ،ودور المدرسة
العمومية آنذاك ،في تكوين األجيال تكوينا
متينا ساهم في بناء شخصية مغربية
مسؤولة وفاعلة في المجتمع.
ً
● عـطـفــا عـلــى ال ـس ــؤال ال ـســابــق :كيف
تـفـســريــن رواج روايـ ـ ــة ال ـس ـي ــرة الــذات ـيــة
للكتاب والنجاح الذي يحققه هذه النوع
من اإلبداع؟
 اإلقبال الكبير على السير الذاتية يعودمن جهة ،إلى أن هذا النوع من الكتابة قليل
في وطننا العربي ،وال يتجرأ الكثير من
الكتاب على كتابته في ظل القيود التي
يفرضها المجتمع على الحرية الشخصية،
وم ــن جـهــة ثــانـيــة ،إل ــى تطلع ال ـق ــراء إلــى
معرفة حياة الكتاب وأسرارهم كما أشرت
سابقا ،واالطالع على تجاربهم في الحياة،
وكيف تمكنوا من تحقيق أحالمهم ،وما
الـصـعــوبــات والـعــراقـيــل الـتــي واجهتهم
في مشوارهم الطويل ،وكيف تمكنوا من
التغلب عليها ،وأن يتعرفوا على طفولتهم
وال ـع ــوام ــل ال ـتــي أثـ ــرت فـيـهــم وجعلتهم
يختارون هذا المسار دون سواه ...يقبلون
ً
عـلــى الـسـيــر الــذات ـيــة بـحـثــا ع ــن إجــابــات
واض ـحــة وصــريـحــة لتلك األسـئـلــة التي
يهدفون من ورائها إلى االستفادة من تلك
التجارب ومن دروس الحياة التي تقدمها
سيرة كل كاتب .فحياة اإلنسان قصيرة
مهما طالت -وال تمكنه من معرفة الحياةفــي كليتها .والـسـيــر الــذاتـيــة تكشف لنا
تجارب ال يمكننا أن نعيشها ،ألن لكل حياة
ظروفها الخاصة التي تميزها عن غيرها.
ولذلك ،تكون تجارب الحياة المسرودة في
السيرة الذاتية أكثر مصداقية وإفادة من
التي تسرد في الرواية حتى لو استلهمت
وقائع حقيقية.
● ترجمت أعمالك إلى لغات عدة ...هل
عـكــس األدب الـمـتــرجــم صـ ــورة واضـحــة
للمجتمعات األخرى؟
 أكيد أن األدب المترجم ينقل صورةمجتمعه إلــى المجتمعات الـتــي يترجم

talrefai1@yahoo.com

الزهرة رميج
إلـ ــى ل ـغــات ـهــا ،فـ ـ ــاألدب ه ــو ال ـ ــذي يـصــور
المجتمعات تـصــويــرا دقـيـقــا ،هــو الــذي
ي ـج ـس ــد ثـ ـق ــاف ــات الـ ـشـ ـع ــوب وع ــاداتـ ـه ــا
وتقاليدها ،ويعكس مقوماتها البشرية
وصــراعــاتـهــا وتـنــاقـضــاتـهــا ،ومشاكلها
الخفية والمعلنة ،ولذلك تعتبر الترجمة
خصوصا األدبية جسرا مهما لتواصل
الشعوب وانفتاحها على بعضها البعض.
● مــاذا عن روايتك "أخاديد األســوار"؟
وما رؤيتك لفكرة السرد الروائي المتخيل
والذاتي الواقعي؟
 تقصد بدون شك ،ما ذهب إليه بعضالنقاد من كون روايتي "أخاديد األسوار"
تدخل ضمن ما يسمى بالتخييل الذاتي،
الذي يجمع بين السرد الروائي التخييلي
وال ـس ـي ــرذات ــي ال ــواق ـع ــي ،وه ـ ــذا صحيح
لكوني زاوجت في هذا العمل بين الرواية
وال ـس ـي ــرة ال ــذات ـي ــة ،ف ـقــد ك ــان ــت "أخ ــادي ــد
األسوار" أول أعمالي الروائية ،وكانت أقرب
إلى اليوميات ،ومع ذلك كان للخيال فيها
نصيب كبير ،وكانت اللغة الشعرية غالبة
عليها ،كما أشــار إلــى ذلــك بعض النقاد،
ولكنها تبقى فــي النهاية رواي ــة مادمت
لم ألتزم فيها بقول الحقيقة ،ولم أعترف
بكونها سـيــرة ذات ـيــة ،ومـ ــادام ال ـقــارئ ال
يستطيع أن يميز بين الخيالي والواقعي
داخلها .ولهذا السبب ،اخترت أن أصنف
"الذاكرة المنسية" في إطار السيرة الذاتية
ً
ليكون القارئ متأكدا أن ما أسرده يخصني
ويخص حياتي ،ولــم أرد أن أدرجـهــا في
إطــار مــا يسمى بـ"السيرة الــروائـيــة" ،ألن
كلمة رواية تحيل على الخيال مما يجعل
الكاتب فــي حــل مــن ميثاق الـشــرف الــذي
يلزمه بالصدق التام في كل ما يسرده.
● ماذا يشغلك اآلن؟
 أشتغل حاليا على كتاب جديد .وفينفس الوقت ،أقــرأ كتابا .أحــاول ما أمكن،
التوفيق بين الكتابة والقراءة لكونها الزاد
الروحي الذي ال غنى عنه.

ُ
إذا ما قدر لقارئ مهتم أن يقف أمام إحدى صور الكاتب ياسوناري كاواباتا
« ،»Yasunari Kawabata 1972-1899وهو أول أديب ياباني حاز جائزة نوبل
ً
ً
ً
ّ
عيني الرجل تقوالن شيئا يكاد يكون مدخال مهما لقراءة
لآلداب عام  ،1968فإن
ُ
نصوصه النثرية ،الروائية والقصصية .عينا الرجل اللتان تركزان في شيء ما،
تلفتان النظر إلى جديتهما ،مليئتان بحزن راعف ،وربما كان هذا الحزن هو
ً
األكثر حضورا في الصورة.
ً
ياسوناري ،الطفل الذي فقد والديه تباعا ولم يتجاوز السادسة من عمره،
ّ
هو ذات الكاتب الذي خط رواية "الجميالت النائمات" ،والتي كانت ،ولم تزل،
ً
عمال يتمنى أي روائي في العالم الوصول لعظمته ،ويكفي أي روائي كتابة عمل
ً
واحد عظيم ليعيش خالدا!
ياسوناري ،الذي توصف أعماله بشيء من الغموض ،هو ذاك الطفل الذي
عاش مع جده حتى السادسة عشرة ،وبعدها انطلق من بيت العائلة إلى السكن
الجامعي ،وإلى فضاء الحياة األرحب ،لكن ضياع ومعاناة وخيبات "الطفل"
ياسوناري ،ستبقى الموضوع األثير للكاتب ياسوناري ،وستبقى بأشكال
مختلفة ،يتزيا بها أبطال أعماله الروائية ،نساء ورجاال.
في عمله "يومياتي الحزينة" ،الصادر عن دار صوفيا في الكويت ،بترجمة
ً
ً
علي زينُ ،يقدم كاواباتا بوحا حميما لمأساته في فقد والديه ،وفي عدم قدرته
ّ
على استحضار شيء من حياته معهما عبر التذكر ،وبالتالي ظل ملتصقا
ً
بهما "اسما" ،وظل لسنوات طويلة يحاول شحذ مشاعره ،لمعايشة ما يمكن
َّ
أن يشعر به لو أنه عاش حقيقة بقربهما ،وكيف يمكن لعالقته بهما أن تتشكل،
وفي هذه اللحظة المتخيلة فقط يمكنه ساعتها أن يتكلم ويشعر بما يشعر به
الطفل العادي الذي عاش مع أمه وأبيه!
في "يومياتي الحزينة" وفي قصة "اليوميات" ِّ
يقدم ياسوناري مذكراته
ّ
التي خطها وهو في الرابعة عشرة أو السادسة عشرة ،لأليام األخيرة من حياة
ّ
جده ،ومعاناة الجد من العمى وحاجته الملحة للتواصل مع كل من حفيده
ياسوناري وإحدى الشغاالت "أوميو" ،لتلبية حاجاته من الطعام والشراب،
ومساعدته على ّ
التبول .وبطريقة سهلة وآسرة يأخذ ياسوناري القارئ لعيش
لحظات جد صادقة وجد حميمة ،وجد قادرة على التأثير فيه! ويدخل الكاتب
المبدع إلى لعبة الكتابة والتخييل ،باعترافه أنه كتب تلك اليوميات في حين
مرض جده ،لكنه نسيها تماما ،ولحين بحثه بين مخلفات بيت عمه قبل بيعه،
وعثوره على حقيبة قديمة وبداخلها كتاباته عن أيام جده األخيرة .وهكذا
ً
تماما َّ
عما
يعترف الكاتب بأن مشاعره وأحاسيسه في لحظته اآلنية ،تختلف
جاء في تلك الوريقات ،وأنه يصعب عليه تذكر ما جاء فيها" :كانت هذه نهاية
اليوميات .بعد عشرة أعــوام من كتابتي لها ،هذا ما وجدته في مخزن عمي
(شيماكي) ،يوميات كانت مكتوبة في قرابة ثالثين ورقة من أوراق المدرسة
اإلعدادية ،ولعل هذا كان كل ما كتبته .كان األمر األشد غرابة بالنسبة لي ،هو
أنني عندما وجدت هذه اليوميات في مخزن عمي ،لم تكن لدي أي ذكريات في
داخلي عن هذه الحياة اليومية التي وصفتها في اليوميات ،فأين ذهبت تلك
األيام إذا لم أكن أتذكرها؟ وإلى أين اختفت؟" ص .58ومؤكد أن هذه األسئلة هي
لب اليوميات ،وهي ال تخص ياسوناري وحده ،بل تخص اإلنسان ،حيثما كان،
وفي كل زمان! فكيف تختفي أيام وتسقط من خزانة الذاكرة البشرية لإلنسان،
وكيف يمكن للكلمة أن تمتلك حياة ال يمتلكها اإلنسان نفسه؟ وكيف يمكن
ألي شخص منا أن يواجه جملة أو صورة فتقول عنه ما يعجز هو عن قوله؟
يوميات ياسوناري كاواباتا ،هي يومياتنا أجمع ،وهي معاناتنا أجمع،
وهي ضياع لحظات كثيرة من أعمارنا عشناها بحلوها ومرها ،وما لبثت أن
سقطت من دفاتر أيامنا!
استحق كــاوابــاتــا "نــوبــل" ،لكنها كانت أعجز بكثير مــن أن ت ــداوي يتمه
اإلنساني ،وربما لهذا أقدم على االنتحار!

«خارج سور الصين العظيم»...
من الفكاهة إلى المأساة!

كتاب جديد ِّ
يدون فيه إبراهيم اليوسف يومياته في عزلة «كورونا»
ّ
سيطرت جائحة كورونا على معظم الكتاب والمبدعين حول العالم ،وهناك من نجح في
استثمار العزلة التي فرضتها تلك الجائحة في مواصلة اإلبداع ،ومن بين هؤالء الكاتب
الكردي السوري إبراهيم اليوسف ،عبر ًكتاب جديد بعنوان «خارج سور الصين العظيم ،من
الفكاهة إلى المأساة» ،الذي صدر أخيرا عن دار «خطوط وظالل» األردنية ،ضمن سلسلة
«مرويات الفيروس».

●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ال يحمل تأشيرات إليهم ،بل هو ال يتقن إال
اللغة الصينية .ووسائل اإلعالم ،كانت تركز
على أرقام المصابين في الصين ،إضافة إلى
كيفية مواجهة البلد اآلسـيــوي ،وبصرامة
لهذه اآلفة الخطيرة".
ً
يضيف الكاتب" :شخصيا ،كنت أتوقع
المسألة كما يلي" :لطالما أننا ال نختلط
بالصينيين عن قرب ،فإننا نعيش في أمان
كبير ،إال أن المشاهد ،وال ـصــور ،واألنـبــاء
التي كنت أطلع عليها ،عبر وسائل اإلعالم،
كانت تؤلمني ،بيد أنني لم أكن ألفقد األمل
في أن دولة كبرى كالصين ،إال وستستطيع
أن تتغلب على هذه اآلفة ،من خالل عقولها،
وعلمائها ،وتطور حضارتها".
ثم تتوالى فصول الكتاب ،ومنها" :خرافة
كـ ــورونـ ــا" ،و"عـ ـب ــوات مـعـقـمــة ع ـلــى الـ ــرف"،
و"اسـتـشــرافـيــة الـتـفــاؤل فــي مواجهة شبح
كوني" ،و"بابا المذيعة تعطس!" ،و"المصنع
البيتي" ،و"فــي مــركــز تحاليل ال ــدم" ،و"فــي
اإلفـ ـط ــار ال ـج ـمــاعــي وف ـت ــوى اإلم ـ ــام األب"،
و"زوجتي تقود العالم" ،و"جهاز التنفس"،
و"وســاوس التعقيم :تشققات في الكفين"،
و"عامل القمامة" ،و"زوجتي تحلق لي شعر
رأسـ ــي" ،و"ك ــواب ـي ــس" ،و"دمـ ــاء عـلــى مــائــدة

يستهل المؤلف كتابه بثالثة مفاتيح،
هي" :تعالوا نكسر العزلة /نافذة ال تسمح
بتسلل أي ف ـيــروس" ،و"ك ــان عـلـ ّـي أن أقــول
ً
كالما ما وأنا أعيش هذه الدقائق الثقيلة"
و"أي امرئ من حماقات ذلك الذي ال يهاب
هذا الشبح المخيم" ،تبع ذلك مقدمة للكاتب
يبين فيها دواعــي إقــدامــه على إنجاز هذا
ال ـك ـتــاب ،ال ــذي أن ـجــزه ضـمــن سلسلة كتب
عــن "ك ــورون ــا" ،منها عمل س ــردي لــم يعلن
عنوانه بعد.
ومما جــاء في المقدمة ،يقول اليوسف:
"لــم يكن فــي بــالــي ،وأنــا أستقبل نبأ مقدم
شبح الضيف المباغت إلى هذا الجزء من
ً
العالم الذي لجأت إليه ،هربا من االستبداد
وال ـح ــرب ،عـلــى أن ــه بـلــد آم ــن ،أن يفاجئني
ه ـنــاك امـ ـب ــراط ــور ...س ـفــاح أع ـظ ــم ،ت ـخـ ُّـر له
ج ـب ــاه ك ــل دك ـت ــات ــوري ــات ال ـع ــال ــم ،ص ــاغ ــرة،
ويؤجل كرمي له سدنة الحروب حروبهم،
بل إن أقطاب اإلرهاب ذاته ارتبكوا بسببه،
وتــردد أنهم أوقـفــوا سلسلة جرائمهم إلى
إشعار آخر.
وما إن بدأ نبأ انتشار النسخة الجديدة
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـم ـت ـحــول ،المسمى
"كوفيد  ،"19 -حتى خيل إلــى كثيرين من
أم ـثــالــي ف ــي ه ــذه ال ـم ـع ـمــورة أن ع ـمــر هــذا
الفيروس أي ــام ،بــل أسابيع جــد قليلة ،وال
بـ ـ ّـد م ــن اك ـت ـش ــاف أدويـ ـ ــة الـ ـع ــاج م ـن ــه .بل
واللقاح الكوني الالزم ،وما تدابير الحجر
الصحي إال عبارة عن مزحة منا ،ال بد من
أن نجربها ،كما لم يحدث في حياة أحد من
جيلنا ،بــل مــن الجيلين السابقين علينا،
في أقل تقدير".
ويواصل الكاتب الحديث عن كيفية ظهور
ف ـيــروس "كــوف ـيــد" ووق ــع ه ــذا الـخـطــر على
الناس بقوله" :بــدأ اســم كورونا بالظهور،
ُبعيد العاشر من شهر فبراير  ،2020وراح
ك ـث ـيــرون م ـنــا يـتـعــامــل م ــع ه ــذه الـجــائـحــة
على أنها مجرد جائحة صينية ،كما بات
بعضهم يدبج الـطــرائــف على الـمــرض ،بل
جــرى التركيز على أصناف الوجبات غير
الـمـسـتـســاغــة مــن قـبـلـنــا ،وال ـتــي يتناولها
الصينيون ...وكانت
هناك طمأنينة عامة ،غالف اإلصدار
ً
ً
لدى الناس ،أفرادا ودوال ،أن هذا الفيروس

إبراهيم اليوسف
كورونا" ،و"المنصة االفتراضية في مواجهة
حالة العزلة".
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـص ــول ي ـ ـ ـ ـ ِّ
ـدون ال ـم ــؤل ــف
يومياته مــع أســرتــه فــي فـتــرة الـعــزلــة التي
ق ـط ـعــت أوص ـ ـ ــال الـ ـع ــال ــم ،ل ـي ـب ـيــن أن ـ ــه راح
ً
يتواصل مع أبنائه وأحفاده ،مستفيدا من
تقنيات وسائل االتصال االفتراضية ،والـ
"سـكــايــب" ،للتواصل ،ومــلء فــراغ األطـفــال،
وسرد الحكايات والقصص على مسامعهم،
وفتح المجال لممارسة هواياتهم في الرسم
والمسرح والكتابة ،بــل إن التوجه إلقامة
أمسيات ثقافية "ديجيتالية" ،ســر عــان ما
ً
ً
استقطبت جمهورا واسعا حول العالم ،بعد
أن كانت الـنــدوات التي يقيمونها كاتحاد
عام للكتاب والصحافيين الكرد ،محكومة
بحضور جمهور محدود.
يـ ـش ــار إلـ ــى أن إب ــراهـ ـي ــم ال ـي ــوس ــف (60
ً
عاما) ،شاعر من جيل الثمانينيات ،وناقد،
وروائي ،وكتب وعمل في مجال المسرح في
مطلع حـيــاتــه ،وأص ــدر حتى اآلن ،عشرات
الـكـتــب فــي م ـجــاالت ِعـ ــدة ،وع ـمــل فــي سلك
التدريس حوالي ثالثين سنة في سورية
والـخـلـيــج ،كـمــا عـمــل فــي مـجــال الصحافة
فــي اإلمـ ـ ــارات ،وكــانــت لــه بـصـمــات ثقافية
نقدية صحافية على امتداد سنوات إقامته
قبل أن يضطر للهجرة إلــى ألـمــانـيــا ،بعد
انتهاء مدة صالحية جواز سفره السوري
وامتناع سفارة بــاده عن منحه صالحية
جديدة للجواز ،بسبب مواقفه من النظام
قـبــل ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ،وب ـعــد انـطــاقـتـهــا،
حيث أمنت له ألمانيا سبل اإلقامة والسفر
مع أسرته وأحـفــاده ،حيث يقيم في إحدى
المدن األلمانية منذ نحو  7سنوات ،ومن
إص ـ ــدارات ال ـكــاتــب :رواي ــة "ش ــارع الـحــريــة"
 ،2017و"شنكالنامة" .2018
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العبدالجليل :سوق الكتاب تأثر بالجائحة لكنه لم يقتل

مسك وعنبر

«مشروع إنشاء موسوعة الكويت الشاملة يرى النور بالتعاون مع مؤسسة التقدم العلمي»
فضة المعيلي

تحدث األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل
عن الثقافة ًفي زمن ما بعد ً
كورونا ،مبينا أنها تأثرت سلبا
لكن المنصات الرقمية جاءت
بديلة لها.

مـ ـ ــع ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـك ــوي ــت
االفتراضي للكتاب في دورتــه الـ ،45
أقـيـمــت أول ــى م ـحــاضــرات الـمـعــرض،
وكانت بعنوان «الثقافة في زمــن ما
بعد الجائحة» ،تـحـ ّـد ث فيها األمين
الـ ـع ــام ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب كامل العبدالجليل،
بمشاركة األديب طالب الرفاعي.
في البداية ،قال العبدالجليل« :يقام
معرض الكتاب في ظروف استثنائية
وبجهود مخلصة من جميع العاملين
في المجلس الوطني للثقافة واآلداب،
ً
م ـش ـيــدا بــال ـت ـعــاون وال ــدع ــم الـسـخــي
وال ــراع ـي ــة االسـتــراتـيـجـيــة لمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي معنا إلقامة
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ودعـ ـ ـم ـ ــه بــال ـب ـن ـيــة
التحتية التكنولوجية الكاملة التي
تساعدنا على إقامته».
وتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ــن تـ ــأث ـ ـيـ ــرات جــائ ـحــة
كــورونــا ،قــائــا« :ال شــك فــي أن هناك
ت ــأثـ ـي ــرات ن ــوع ـي ــة وش ــامـ ـل ــة أضـ ــرت
بالثقافة العربية والعالمية بشكل

عام ،وما حدث هو إلحاق ضرر كبير
بسوق ونشر الكتاب ،لكن المنصات
ال ــرق ـم ـي ــة جـ ـ ــاءت ل ـت ـك ــون ب ــدي ـل ــة فــي
هكذا ظروف ،فأصبح لزاما علينا أن
نواجه هذه التحديات أمام الجائحة
بــالـنـشــاط الــرقـمــي واإلل ـك ـتــرونــي في
ك ــل أن ـ ــواع الـمـنـتـجــات وال ـص ـنــاعــات
الثقافية.
وتابع« :المؤسسات الثقافية ودور
النشر التي تؤمن بدور الثقافة الفعلي
هي التي تتحرك بشكل فعال ومهم،
وتتواصل من أجل أن ّ
تقدم أعمالها
عـبــر الـمـنـصــات الــرقـمـيــة والـتــواصــل
اإللكتروني الذي يهيئ البيئة كاملة
أمام المتلقين من القراء ،والباحثين،
ّ
والمؤلفين ،والكتاب.
وأضاف العبدالجليل :ولله الحمد،
أنا أرى األمور لم تصل إلى هذا الحد
أن تضرب في مقتل ،لكن تأثرت تأثرا
سلبيا كبيرا ،وهناك أضرار على دور
النشر ،وعلى المؤسسات الثقافية،
وخ ــاص ــة ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي تـعـمــل في

خطة تطوير مجلة العربي
عــن إ صـ ــدارات المجلس وكيفية إيصالها إلى
كل بقاع الوطن العربي ضمن الوضع السياسي
الـمـتـغـيــر ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ق ــال الـعـبــدالـجـلـيــل
«إن ال ـكــويــت مـلـتــزمــة بــالـفـكــر الــرص ـيــن ،وإضــافــة
المعلومات وا لـمــادة البحثية القيمة التي تخدم
ال ـقــارئ الـعــربــي بـعـيــدا عــن الـسـيــاســة ،مهما تكن
االتجاهات ،فالكويت بالد العرب تؤمن بالثقافة
للجميع ،وتكتب بــأقــام عربية مسؤولة ،وتــوزع

وتنشر اإلص ــدارات التي ال تحيد عن المصداقية
والقيمة المضافة» .وعن أهمية مجلة العربي وخطة
تطويرها يقول العبدالجليل «مجلة العربي ال تزال
قوية وال تزال لها مكانتها ،وال تزال السفير الثقافي
للكويت إلى األمة العربية ،وقد عملنا إنجاز الئحة
ّ
مالية جديدة رفعت فيها مكافآت الكتاب في مجلة
العربي باعتماد مجلس ال ــوزراء الموقر ،ونعمل
على هذه الالئحة الجديدة.

ل ـح ـكــام ال ـك ــوي ــت الـ ـك ــرام ،واإلنـ ـج ــازات
واألحــداث والمناسبات التي جرت في
كل فترة من فترات الحكام ،الموسوعة
وا فـقــت على تبنيها مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،وإن شاء الله ترى هذه
ال ـمــوســوعــة ال ـن ــور ع ـقــب ان ـت ـهــاء أزم ــة
كورونا.

هذا المجال ،التي تأثرت بشكل كبير،
ولحقتها أضرار بالغة».

أنماط جديدة
وذك ـ ـ ــر ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل أن ال ـث ـق ــاف ــة
أصـبـحــت لـهــا أن ـم ــاط ج ــدي ــدة ف ــي هــذا
ال ـع ـص ــر والـ ـ ـظ ـ ــروف ،ف ـه ـن ــاك أســال ـيــب
ووس ــائ ــل عـصــريــة ال ب ـ ّـد مــن االعـتـمــاد
عليها ،والتحول التكنولوجي أصبح
فرضا ولزاما علينا أن نواكبه ،وسيقدم
المعرض ندوات افتراضية.
وأكــد أنــه انطالقا من دور المجلس
الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة ،ف ـقــد حــرص ـنــا على
إي ـج ــاد ف ــرص ــة لـ ــدور ال ـن ـشــر الـمـحـلـيــة
لـتـســويــق إص ــداراتـ ـه ــا ،وال ـك ـشــف عـ ّـمــا
لــدى الـســوق مــن إسـهــامــات للمبدعين
الكويتيين ،مضيفا أن نصيب اإلنتاج
العربي كبير في هذا المعرض.

تغير ّ
ّ
وتحول

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــل إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة أص ـب ـحــت عــابــرة
للحدود والمسافات ،وكاسرة للقيود
وال ـم ـعــوقــات ،وأك ـثــر ان ـت ـشــارا ،وأس ــرع
وصوال ،وأقل كلفة في صنع المنتجات
الثقافية مهما كــان نــو عـهــاّ ،
مبينا أن
المجلس لديه الكثير من المهرجانات،
إضافة إلى األنشطة والفعاليات خارج
الـمـهــرجــانــات ،تـلــك األنـشـطــة مستمرة
فــي قـطــاع الثقافة أو الفنون أو اآلثــار
والمتاحف ،أو مكتبة الكويت الوطنية،
وكـ ـلـ ـه ــا تـ ـص ــب ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة ال ـم ـث ـق ــف
العربي ،وكل ذلك باإلمكان تقديمه عبر
المنصات الرقمية ،وسندمج المنصات
والثقافة الرقمية معنا في المهرجانات

دور النشر

كامل العبدالجليل
المقبلة ،ونخفف من أعباء مالية كبيرة
تتحملها ميزانيات المهرجانات.

شراكة استراتيجية
وعــن التعاون مــع مؤسسة الكويت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي الـ ــذي أث ـبــت نـجــاحــه،
وإمكانية التعاون في مشاريع أخرى
يـقــول العبدالجليل «أ ش ـيــد بالشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة م ــع مــؤسـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي ،وقد بدأنا هذه التوأمة
م ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ،ووجـ ــدنـ ــا كـ ــل الـ ـت ــرح ــاب،
وك ــان ال ـت ـعــاون فــي مـعــرض «إي رف»،
ا لــذي أقامته مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،وطلبت منا رعاية استراتيجية
كـ ـمـ ـجـ ـل ــس وطـ ـ ـن ـ ــي ي ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عـ ـ ــن رؤيـ ـ ــة
ال ـح ـكــوم ــة ،وح ـق ـقــت ال ـت ـجــربــة األولـ ــى
نجاحا جعلنا نتشجع أكثر في إقامة
معرض الكتاب االفتراضي».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ل ــديـ ـن ــا مـ ـش ــروع إن ـش ــاء
موسوعة الكويت الشاملة ،وموسوعة

وعن كيفية مساهمة ومساعدة دور
الـنـشــر الـكــويـتـيــة يـقــول العبدالجليل:
«من خالل لقاء تم في أبريل الماضي،
عـمـلـنــا ل ـقــاء م ــع ب ـعــض أص ـح ــاب دور
النشر الكويتية ،واستمعنا إلى آرائهم
ك ــام ـل ــة ،ووع ــدن ــاه ــم ب ــإق ــام ــة م ـعــرض
الكويت االفـتــراضــي ،وإيمانا بدورهم
المهم ومساعدتهم في التسويق والبيع،
والتسهيالت الالزمة بما فيه التوصيل
الـمـجــانــي .وأض ــاف أن هـنــاك المكتبة
الرقمية التي تبث خالل  24ساعة في
مكتبة الكويت الوطنية ،وهذا نوع من
الدعم .وفي  13أكتوبر الماضي قدمت
مذكرة من دور النشر الكويتية وعددها
 17دار نشر لمجموعة من المطالب أو
االقتراحات والمبادرات التي من الممكن
أن ي ـس ــاع ــد ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي عـلــى
تبنيها دعما لــدور النشر ،وكــان منها
توزيع الكتب على المدارس ،بدعم شراء
من المجلس الوطني ،وهي فكرة جديدة
وتـسـتـحــق ال ــدراس ــة وف ــق الـمـيــزانـيــات
واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،أم ـ ــا الـ ـفـ ـك ــرة األخـ ـ ـ ــرى فــي
تخصيص جوائز لدور النشر سنويا
ألفضل كتاب في حقل ما من أدب اآلداب
إلى الكتب العملية والثقافية ،وغيرها
من الحقول تتنافس فيها دور النشر
على االرتقاء بالجودة».

رندا حجاج :الطمع والمادة يسيطران
على أعمالي الجديدة

ياسمين والعوضي يجتمعان
في «اللي ملوش كبير»

●

تــأ كــد رسميا مشاركة النجمة ياسمين عبدالعزيز لزوجها أحمد
العوضي بطولة مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان ،2021
ويحمل اسما مبدئيا هو «اللي ملوش كبير» ،ومن المقرر اإلعالن عن
أسماء بقية نجوم المسلسل خالل أيام ،على أن يبدأ التصوير فعليا
منتصف الشهر الجاري.
وأثـ ــار الـعــوضــي الـشـكــوك ح ــول مـشــاركـتــه زوج ـتــه ياسمين
عبدالعزيز بطولة مسلسلها ،بعد إعالنه عن تعاقده على بطولة
مسلسل ديني تاريخي سيعرض في الشهر الفضيل ،لكن تبين
أنه سيشارك في بطولة العملين معا ،وتم اختياره رسميا
ليقدم البطولة المطلقة أمام ياسمين ،بعدما شارك أمامها
بدور مساعد في مسلسل «آلخر نفس» ،الذي عرض في
رمضان  ،2019وشهدت كواليسه بداية قصة حبهما
التي توجت بالزواج مطلع العام الجاري.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـجـتـمــع ال ـث ـنــائــي يــاسـمـيــن
والعوضي مع المؤلف عمرو محمود ياسين
والـ ـمـ ـخ ــرج م ـص ـط ـفــى ف ـ ـكـ ــري ،الـ ـ ــذي أخـ ــرج
مسلسلها الرمضاني األخير «ونحب تاني
ليه» ،لوضع التفاصيل النهائية للعمل
قبل بــدء تصويره منتصف ديسمبر
الجاري ،حتى يكون جاهزا للعرض
في الموسم الرمضاني.

ياسمين عبدالعزيز

تـصــور الفنانة رن ــدا حجاج
مشاهدها فــي مسلسل «أمينة
حـ ـ ــاف» ،ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه ضمن
أعمال الموسم الدرامي لرمضان
المقبل.
وحول شخصيتها في العمل،
ِّ
«أجسد شخصية
قالت حجاج:
ف ــوز ،وه ــي فـتــاة لــديـهــا أطـمــاع
مادية تحركها في اتخاذ مواقف
تـ ـج ــاه أبـ ـط ــال ال ـع ـم ــل ،وي ـك ــون
مـصـيــرهــا بــالـنـهــايــة مـشــؤومــا،
نتيجة تلك الطباع غير السوية».
وأوضحت« :تبدو الشخصية
ق ــر يـ ـب ــة م ـ ــن آ خـ ـ ــر أدواري فــي
مسلسل (أبشر بالسعد) ،حيث
ج ـس ــدت شـخـصـيــة الـمـحــامـيــة
ابـتـســام ،الـتــي تعمل فــي مكتب
المحامي ،وأظهر بالعمل نوايا
خبيثة تحركها ا ل ـمــادة أيضا،
رغبة في الحصول على مكاسب
شخصية».
وأكدت حجاج« :رغم أن الطمع
والمادة يسيطران على أعمالي

رندا حجاج
ال ـج ــدي ــدة ،ل ـكــن ه ـنــاك اخـتــافــا
كبيرا بين الشخصيتين ،سواء
في شكل الدور أو مضمونه ،لكن
الرسالة فــي العملين واضحة،
حيث يجب على اإلنسان الحذر
من اآلخرين ،وخاصة ممن تظهر
عليهم النعمة فجأة».
وتابعت« :ال أخشى تجسيد
أدوار متتالية ال تتسم بالطيبة،
ب ـ ــل ت ـح ـم ــل ج ــانـ ـب ــا م ـ ــن ال ـش ــر
وال ـخ ـب ــث ،ح ـتــى ال يــرت ـبــط بي

ال ـم ـش ــاه ــد ف ــي أدوار م ـح ــددة،
كالفتاة المسالمة».
وأض ــاف ــت حـجــاج أن «أمينة
حــاف» من تأليف علي دوحــان،
وإخراج سائد الهواري ،وبطولة
الفنانة إ لـهــام الفضالة وخالد
العجيرب وشهاب جوهر وطيف
وفي الشرقاوي وليالي دهراب
وع ـبــدال ـلــه الـطـلـيـحــي وصـمــود
المؤمن وغيرهم.

أنجز كتابه «أنا والدمى رحلة حياة» وطالب المسؤولين بتدريب كوادر فنية على مهاراته
أكد الفنان عبدالناصر الزاير
أن الكويت مؤهلة لتأسيس
مسرح للعرائس ،لكن ينقصها
إيمان المسؤولين بجدية
الفكرة ،وضرورة دعمها ،مبينا
أنه كانت هناك محاوالت
سابقة لكنها لم تنفذ ،وأشار
في حواره مع «الجريدة»
إلى أن فنان العرائس في
الكويت غير موجود ،وفيما يلي
التفاصيل:

●

عماد جمعة

• عاش الفنانون فترة طويلة
في الحظر بسبب كورونا فكيف
قضيت هذه الفترة؟
 انتهزت فترة كورونا وتوقفكثير من األنشطة الفنية إلنجاز
كتابي «أنا والدمى رحلة حياة»،
وف ـي ــه اس ـت ـعــرضــت تــاري ـخــي مع
الــدمــى مـنــذ بــدايــاتــي حـتــى اآلن،
مــرورا بكثير مــن األعـمــال الفنية
واإلرش ــادي ــة لــأط ـفــال وغـيــرهــم،
وكانت الدمى هي البطل الرئيسي
في هذه األعمال ،وأعتقد أن هذا
الكتاب سيكون إضافة للمكتبة
الخليجية والعربية ،ألنه فريد من
نوعه ،خاصة في منطقة الخليج
ال ـت ــي تـفـتـقــر ل ـه ــذه ال ـنــوع ـيــة من
الكتب واألعمال.

الشخصيات العرائسية
• مـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات

أبو فرحان وسمسوم

العرائسية التي ابتكرتها وكيف
وظفتها ألعمال األطفال؟
 شـ ـخـ ـصـ ـي ــة أب ـ ـ ـ ــو فـ ــرحـ ــانالرجل العجوز الكبير في السن،
ابتكرتها فــي مسلسل األ طـفــال
«س ـم ـس ـم ـيــة وسـ ـمـ ـس ــوم» ،وه ــو
رجـ ـ ــل ي ـت ـم ـت ــع ب ـ ـ ــروح ال ــدع ــاب ــة
والـ ـفـ ـك ــاه ــة ،وأقـ ـ ـ ــدم مـ ــن خــالــه
حـ ـك ــاي ــات ش ـع ـب ـيــة م ــن الـ ـت ــراث
الـ ـق ــدي ــم ،وأع ـ ـمـ ــل ع ـل ــى رب ـط ـهــا
ب ــاألح ــداث ال ـج ــاري ــة ليتقبلها
الجيل الجديد.
وكـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة أب ـ ـ ــو
ال ـع ـص ــاق ــل وه ـ ــو ق ـ ــرد ضـعـيــف
السيقان ،وابتكرتها في مسلسل
«عودة السندباد» ،ثم استثمرتها
بشكل جيد لألطفال ،وأخرجت
شـ ــري ـ ـطـ ــا غـ ـن ــائـ ـي ــا مـ ـ ــن أدائـ ـ ـ ــي
بعنوان «أبــو العصاقل» ،إال أن
ه ــذه الـشـخـصـيــة ظـلــت صامتة
غير ناطقة لفترة طويلة ،حتى
أنطقتها فيما بعد عندما أحبها
األطفال وتفاعلوا معها ،وأقمت
مهرجان أبوالعصاقل لألطفال
م ــن ق ـبــل وك ــان ــت ت ـجــربــة رائ ــدة
أتمنى تكرارها.
• مـ ــا س ـب ــب ف ـش ــل مـ ـح ــاوالت
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس م ـ ـسـ ــرح
للعرائس؟
 ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـف ـت ـق ــر ل ــوج ــودمـ ـس ــرح م ـخ ـص ــص ل ـل ـع ــرائ ــس،
وال يــوجــد بـهــا ف ـنــان م ــدرب أو
متخصص في هذا اللون الفني،
وأسـ ـ ـت ـ ــاذن ـ ــا الـ ــدك ـ ـتـ ــور حـسـيــن
ال ـم ـس ـل ــم كـ ــانـ ــت ل ـ ــه م ـ ـحـ ــاوالت
ك ـث ـيــرة ،ويـكـفــي أن ــه أس ــس أول
مهرجان لمسرح الطفل العربي،
واس ـت ـق ــدم خـ ـب ــراء م ــن ال ـخ ــارج
لـ ـعـ ـم ــل ورش فـ ـنـ ـي ــة ل ـم ـس ــرح

عمل العرائس مرهق
• عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـقــدي ـمــك
عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ــدرام ـ ـي ـ ــة
والمسرحية فإنك تعشق العمل
مــع الـعــرائــس ،مــا ســر حبك لهذا

لينا شماميان تعود
إلى مصر بعد  6سنوات

بعد نجاح أغنيتها «هنعيش
ونشوف» شارة مسلسل «إال
أنا» ،قررت الفنانة السورية
األرمينية لينا شماميان
العودة إلحياء حفالتها
الغنائية في مصر بعد غياب
 6سنوات ،ومن المقرر أن
تقدم حفلها األول على مسرح
الزمالك في القاهرة ،الجمعة
 18ديسمبر.
وتعود شماميان إلى
جمهورها المصري ضمن
جولة مطولة لها في مصر
تبدأ بالمشاركة للمرة
األولى في فعاليات مهرجان
القاهرة السينمائي ،عبر
تقديمها أغنية الفيلم
الفرنسي  ،Gagarineوالذي
تم اختياره للمشاركة في
المسابقة الرسمية لألفالم
الطويلة ،وتشارك «لينا» في
الفيلم بأغنية باللغة العربية
بعنوان «يا ترى» ،من كلماتها
وغناها وتتعاون خاللها مع
الموسيقار التونسي أمين
بوحافة ،الذي يتولى مهمة
تلحينها وتوزيعها ،كما
تستعد حاليا إلطالق أحدث
أعمالها الغنائية «تذكري».

«الناشرين العرب» يؤجل
مؤتمره السنوي

عزة إبراهيم

الزاير :الكويت تفتقر لمسرح العرائس وفنانيه المتخصصين
العرائس وتدريب كوادر شبابية
عـلــى ه ــذا ال ـع ـمــل ،فـهــي تجربة
رائدة وجميلة.
لكن الحقيقة أن فن العرائس
صعب ويحتاج إلى صبر وقدرة
عـلــى الـتـعــامــل مــع الـعــروســة أو
شخصية الدمى ،وإقناع الكبير
والصغير بها ،وفي ظل وجود
فنون درامية أخرى يقبل عليها
الفنان الكويتي ال تجد الفنان
الذي يهوى العرائس ويهتم بها،
خاصة أنها موجهة لألطفال وال
تحقق عــوائــد مــاديــة أو شهرة
مثل باقي الفنون.
• ومــا الحل برأيك لتأسيس
مسرح عرائس ودمى بالكويت؟
 البد من إيمان المسؤولينبــال ـف ـكــرة خ ــاص ــة ف ــي الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،فـهــو الـجـهــة المخولة
اإلقـ ـ ـ ــدام ع ـل ــى م ـث ــل هـ ــذا الـعـمــل
ودعمه وتكوين كوادر مدربة من
الشباب لكي ينشأ جيل جديد
يحب هذا اللون الفني ،وتحتاج
إلى دعم مــادي باستمرار حتى
تـتــواصــل هــذه الـجـهــود ويكون
هناك مسرح عرائس في الكويت،
وه ـ ــي م ــؤه ـل ــة ل ــذل ــك ،ولـ ـن ــا فــي
تجربة الدكتور حسين المسلم
الـقــدوة والـمـثــل ،لكن بــدون هذا
اإليمان والدعم ال أمل ،بل ستظل
مجرد جهود فردية.

خبريات

عبد الناصر الزاير مع شخصية أبو فرحان
الـعـمــل رغ ــم ع ــدم تـحـقـيــق أرب ــاح
منه؟
 قــد يـبــدو الـعـمــل مــع األطـفــالأو الـعــرائــس سهال للبعض ،لكن
الحقيقة هــو عمل شــاق ومــرهــق،
ل ـك ـنــه ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت يـمـنـحــك
الـمـتـعــة ،خــاصــة أن ــك تشعر بأنك
م ـت ـفــرد ف ــي هـ ــذا الـ ـل ــون ،وأع ـم ــال
العرائس ال تجذب األطفال فقط ،بل
األسرة كلها ،ومن هنا أنا أعشقها
فـهــي تكسبني جـمـهــورا عريضا
ح ـت ــى وإن ل ــم ت ـح ـقــق ل ــي ع ــائ ــدا
ماديا ،فالفنان له رسالة يؤديها.

• هل تشعر بأنك مسؤول عن
جيل من األطفال؟
 مسؤوليتي تنبع من كونيفنانا حريصا على نشأة أجيال
وتــرب ـي ـت ـهــا ع ـلــى ال ـق ـيــم الـنـبـيـلــة
وتعليمها الفضائل واألخالقيات
بشكل غير مباشر ،ألن النصيحة
المباشرة تنفر الطفل مـنــك ،أما
عبر شخصياتك العرائسية فإن
ال ـط ـفــل يـتـقـبـلـهــا وي ـن ـفــذ م ــا جــاء
على لسانها.
• ما طموحك في هذا المجال؟
 -أتمنى تـكــرار إقــامــة ملتقى

خاص بالدمى والعرائس فقط،
بعد أن حقق نجاحا طيبا من
قـ ـب ــل ،ل ـك ــن االم ـ ـ ــر ي ـح ـت ــاج إل ــى
الدعم.
• أال تـ ـ ـ ــرى أن مـ ـش ــار ك ــا ت ــك
الــدرام ـيــة تــأثــرت بــانـشـغــالــك في
أعمالك لألطفال؟
 شاركت في كثير من األعمالالـتـلـفــزيــونـيــة وال ــدرام ــا اإلذاع ـيــة
وغيرها ،إلى جانب عملي للطفل،
واألعمال الدرامية ليست متاحة
طوال الوقت ،وبقليل من التنسيق
أستطيع التوفيق بينهما.

أعلن اتحاد الناشرين العرب
تأجيل مؤتمره السنوي
الخامس «صناعة المحتوى
والتحديات» إلى منتصف
الشهر المقبل ،ألسباب
«تقنية طارئة».
وأشار االتحاد ،في بيان
صحافي ،إلى أن المؤتمر
ً
الذين كان مقررا عقده
افتراضيا في األول والثاني
من ديسمبر المقبل تم
تأجيله إلى  15و 16من
الشهر نفسه ،دون تغيير في
برنامج الجلسات.
يذكر أن المؤتمر ينعقد
عن طريق الوسائط
اإللكترونية ،بالتعاون مع
المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (ألسكو)،
ويحظى بدعم ورعاية
العديد من دور النشر
والمؤسسات والمعارض
العربية والعالمية ،ويشارك
فيه شخصيات من دول
عربية وأجنبية من بينها
الكويت.

ً
مسرح ألماني يقدم عروضا
فردية عبر الهاتف

يعتزم مسرح مدينة
ماجدبورج ،شرقي ألمانيا،
تقديم عروض فردية عبر
الهاتف ،في ظل اإلغالق
الجزئي بسبب جائحة
كورونا.
وأعلن المسرح أنه بعد
الحجز مقدما سيتلقى
المهتمون اتصاال هاتفيا
مدة خمس دقائق تقريبا
من موسيقي أو ممثل ،وأن
الفنانين سيقدمون قصائد
وأغاني من تاريخ األدب
والموسيقى.
ويخطط المسرح لبدء هذه
الحملة اعتبارا من السبت
المقبل تحت عنوان «الفن
عند االتصال» ،ووصف هذه
الحملة بأنها «رعاية نفسية
عبر الهاتف» باستخدام
الشعر والموسيقى لمحبي
الفن المتعطشين إليه.
ونظرا ألن المؤسسات
الترفيهية ستظل مغلقة حتى
العشرين من الشهر المقبل،
بموجب قرار الحكومة تمديد
اإلغالق الجزئي ،فقد تم إلغاء
كل الفعاليات ،وتقديم عروض
عبر اإلنترنت.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

 4خيارات صعبة أمام إيران للتعامل مع اغتيال فخري زاده
مواجهة بين حكومة روحاني واألغلبية األصولية بالبرلمان حول التشدد في البرنامج النووي

بعد اغتيال العالم النووي
محسن فخري زاده ،وجدت
إيران نفسها أمام تداعيات
داخلية وخارجية كبيرة ،جعلت
خياراتها للرد على هذه
الصفعة العلنية محدودة.
وتواجه طهران بالفعل
عراقيل في  4مسارات محتملة
ألي رد متوقع منها.

قرار البرلمان
رفع تخصيب
اليورانيوم
حتى ٪20
وتعليق
البروتوكول
اإلضافي
سيجران على
إيران المزيد
من العقوبات

ربيعي

ال ت ــزال إيـ ــران ت ـحــاول لملمة
التداعيات السياسية واألمنية
الثقيلة الغتيال العالم اإليراني
النووي العسكري البارز محسن
ف ـ ـ ـخـ ـ ــري زاده ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـسـ ــا حـ ــة
الداخلية ،بينما تعكف على بحث
خيارات الــرد على هذه الصفعة
الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ق ـب ــل أكـ ـث ــر بـقـلـيــل
من شهر على الــذكــرى السنوية
الغتيال الجنرال العسكري قاسم
سليماني في مطار بغداد ،وقبل
مغادرة الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي 20
ّ
يناير ،وتسلم الرئيس المنتخب
جو بايدن المؤيد لالنفتاح على
طهران السلطة في واشنطن.
على المستوى الداخلي ،تسبب
االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ف ـ ــي ش ــرخـ ـي ــن تـعـمــل
ماكينة النظام على رأبهما .األول
ّ
يتمثل في تبادل األجهزة األمنية
االتـهــامــات حــول المسؤولية عن
االختراق األمني الذي وصل الى
ح ــد ب ــث روا ي ـت ـي ــن متناقضتين
عن الهجوم؛ واحدة تؤكد وجود
مسلحين كـمـنــوا للعالم ال ـبــارز،
وتدعمها وكاالت األنباء الموالية
للحكومة ،والثانية تتحدث عن
ه ـجــوم ت ــم ع ــن ُب ـعــد دون وج ــود
عنصر بشري ،وتدعمها وكاالت
الحرس الثوري الذي يسعى إلى
التقليل من فداحة الخرق.
أمــا الـتـصــدع الـثــانــي ،فيتمثل
ب ــال ـن ـق ــاش ال ـس ـي ــاس ــي ال ــداخ ـل ــي
حــول المفاوضات مع واشنطن،
ومـ ـح ــاول ــة ب ـع ــض األص ــول ـي ـي ــن
ال ـق ــول إن ال ـت ـف ــاوض وال ـتــوصــل
الـ ــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ه ــو ال ــذي
أوصــل الــى اغتيال علماء إيــران،
وهو ما رد عليه وزير الخارجية،
مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ،بالتذكير
بأن المرشد األعلى هو من أعطى
اإلذن وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوض
الذي بدأ بالسر في عهد أحمدي
ن ـج ــاد ،وم ــؤك ــدا أن األصــولـيـيــن
يــريــدون الـتـفــاوض مــع واشنطن
وليس لديهم أي مشروع سياسي
آخــر ،وهــذا عمليا يكشف البالد
ً
سياسيا.
عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ،يتحدث
م ــراق ـب ــون ع ــن  4خـ ـي ــارات أم ــام
إي ــران للرد على اغتيال فخري
زاده ،لكنهم يتحدثون عن قيود
وعراقيل ،وهذه الخيارات هي:

ً
أوال :التشدد النووي

فـ ــي غـ ـض ــون  72س ــاع ــة مــن
الهجوم ،وافق البرلمان اإليراني
على "تسريع" برنامجها النووي
المدني ،مما يزيد من مستوى
ت ـخ ـص ـي ــب الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم ،بـمــا
يـتـعــارض مــع االت ـفــاق الـنــووي
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـخـ ـل ــى ع ـ ـنـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب في
عام .2018
وتصعيد البرنامج النووي
وسيلة إلظهار التحدي للعالم،
ولـ ـت ــأكـ ـي ــد أن أنـ ـشـ ـط ــة إي ـ ـ ــران
النووية يمكن أن تنجو من هذا
االغ ـت ـي ــال .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن

قاليباف :اللعب
من جانب واحد انتهى

قال رئيس مجلس الشورى
اإليراني (البرلمان) محمد
باقر قاليباف ،الذي ينتمي
الى التيار األصولي ،إن
المجلس بمصادقته على
مشروع قرار "المبادرة
االستراتيجية إللغاء
الحظر" قد "أوصل الرسالة
ألعداء إيران أن اللعب من
جانب واحد قد انتهى".
وبعد المصادقة على
الخطوط العامة للمشروع
اطلق النواب شعارات "الله
اكبر" ،و"الموت إلسرائيل"،
و"الموت ألميركا"،
و"الدماء التي في عروقنا
هدية لقائدنا" ،و"الحسين
شعارنا والشهادة فخرنا".
القانون.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى الـ ـق ــان ــون ،فــإنــه
بعد ثالثة أشهر من المصادقة
عـلـيــه ،إذا ع ــاد ال ـجــانــب اآلخ ــر
إلـ ــى االل ـ ـتـ ــزام ب ـت ـع ـهــداتــه وفـقــا
لالتفاق النووي ،فإن الحكومة
اإليرانية مكلفة تقديم مشروع
قرار جديد يقضي بالعودة إلى
االلتزام ببنود االتفاق النووي
إلـ ـ ــى الـ ـب ــرلـ ـم ــان إلق ـ ـ ـ ـ ــراره .لـكــن
ً
ال ـقــانــون لـيـصـبــح ن ــاف ــذا يجب
أن ّ
يمر على مجلس تشخيص
مصلحة النظام.

ً
ثانيا :استخدام الوكالء

ت ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــك إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات "ب ــال ــوك ــال ــة" الـتــي
تمولها وتدربها وتمدها بالسالح
في جميع أنحاء الشرق األوســط؛
في لبنان والعراق وسورية واليمن.
وعندما ضربت طائرات من دون
ط ـي ــار وصـ ــواريـ ــخ كـ ـ ــروز الـبـنـيــة
التحتية لمعالجة النفط بالمملكة
العربية الـسـعــوديــة فــي سبتمبر
 ،2019أكدت إيران إطالقها من قبل
المتمردين الحوثيين في اليمن،
على الرغم من إطالقها من الشمال.
وخلصت المخابرات الغربية إلى
أن هذا كان هجوما إيرانيا ،أطلق
ك ـت ـحــذيــر ل ـل ـس ـعــوديــة م ــن م ـقــدار
الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يسببه
لالقتصاد السعودي.
ولدى إيران اآلن عدد من البدائل
التي يمكن أن تختار تفعيلها في
هذا المجال :يمكنها توجيه حزب
الله في لبنان أو حماس في غزة
إلطالق الصواريخ على إسرائيل،
أو يمكن أن

ظريف يؤكد حدوث اتصال
بين «األصوليين» وفريق ترامب
•

طهران  -ةديرجلا

•

فــي مقابلة مــع شبكة "ان ـت ـخــاب" اإلخ ـبــاريــة أك ــد وزي ــر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف ،بشكل ضمني ،خبر "الجريدة" الذي نشر
منذ حوالي شهرين ،وأشار الى قيام عدد من األصوليين بلقاء فريق
دونالد ترامب االنتخابي في سلطنة عمان.
وقــال ظريف في هذه المقابلة إنه على علم بأن بعضا من أنصار
االتجاه المعارض له ،في إشارة الى االصوليين ،يقومون باالتصال
باألميركيين ويعطونهم معلومات عن الداخل اإليراني وحتى يقترحون
عليهم سـيــاســات تضعف الحكومة اإليــرانـيــة ،آمــا بــان يستطيعوا
الوصول الى سدة الحكم في ايران.
وأضاف ظريف أن هؤالء يقومون بإقناع األميركيين كي ال يقوموا
بأي مفاوضات مع الحكومة اإليرانية الحالية على أساس انها غير
باقية ،ويعدون واشنطن بأنهم سوف يفاوضونها على كل شيء بمجرد

«الخارجية اإليرانية»:
توقعوا ردًا مؤلمًا جدًا

أكد المتحدث باسم
"الخارجية اإليرانية"
ً
سعيد خطيب زادة ،ردا
على دعوة بعض الدول
الغربية إليران بضبط
النفس عقب عملية اغتيال
العالم النووي والدفاعي
االيراني البارز محسن
فخري زادة ،أن "رد إيران
على آمري ومرتكبي هذه
العملية اإلجرامية سيكون
ً
ردا في منتهى اإليالم".

صــورة نشرتها وكالة «إرن ــا» الرسمية اإليرانية أمــس لروحاني
ً
ً
وساما بسبب دوره في المفاوضات النووية
مقلدا فخري زاده
أي زي ــادة فــي التخصيب تثير
الشكوك فــي أن إي ــران يمكن أن
تعمل على بناء قنبلة نووية،
إال أن هذا اإلجراء يمكن التراجع
عنه إلى حد ما.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار سـ ــرعـ ــان
مـ ــا واجـ ـ ـ ــه ال ـ ــواق ـ ــع ،فـ ـق ــد أع ـل ـنــت
حكومة الــرئـيــس حسن روحــانــي
معارضتها لقرار البرلمان تعليق
الـعـمــل بــال ـبــروتــوكــول اإلض ــاف ــي،
وأك ــدت أن ال ـقــرار بــرفــع تخصيب
اليورانيوم حتى 20بالمئة وتعليق
ال ـبــروتــوكــول سـيـجــر ال ـمــزيــد من
العقوبات على البالد.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ع ـلــي
ربيعي ،أن "إيران لم تكن تطبق
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول اإلض ـ ــاف ـ ــي قـبــل
االتفاق النووي ،وكانت تمتلك
مئات الكيلوات من اليورانيوم
ا لـمـخـصــب بنسبة  20بالمئة،
االت ـفــاق ال ـنــووي لــم يــؤثــر على
ح ـ ـجـ ــم وك ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ـ ّـوم
المخصب ،وال ـقــرار ال ــذي سنه
ال ـب ــرل ـم ــان ل ــن ي ـ ــؤدي إلـ ــى رفــع
العقوبات ،وتجب مناقشة هذا
القرار في مجلس األمن القومي".
ول ـ ـفـ ــت ربـ ـيـ ـع ــي إل ـ ــى أن ق ـ ــرار
البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم
حـ ـ ـت ـ ــى  20بـ ــال ـ ـم ـ ـئـ ــة وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق
البروتوكول اإلضافي سيجران على
إيران المزيد من العقوبات ،قائال:
"ال يحق للبرلمان التدخل في هذه
القضايا ،ونأمل من مجلس صيانة
الدستور أن يأخذ بعين االعتبار
ال ـع ــوائ ــق ال ـقــانــون ـيــة والـمـصــالــح
الوطنية قبل المصادقة على القرار".
من ناحيته ،قال المتحدث باسم
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،إن
"تطبيق البروتوكول اإلضافي ال
يؤثر مطلقا على عملية تخصيب
اليورانيوم ،لكن تعليق العمل به
سيثير الـشـكــوك ح ــول أنشطتنا
النووية".
وصادق البرلمان اإليراني ،أمس
األول ،على قانون يلزم الحكومة
رف ــع تخصيب ال ـيــوران ـيــوم حتى
 20بالمئة ،وبإعادة العمل بمفاعل
أراك للماء الثقيل ،كما كان عليه قبل
االتفاق النووي عام .2015
ويـلــزم القانون منظمة الطاقة
ال ـ ــذري ـ ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ب ـت ـخ ـص ـيــب
الـيــورانـيــوم بمستوى  20بالمئة
وبكمية  120كيلوغراما سنويا ،في
محطة فوردو النووية.
ك ـمــا ي ـل ــزم ال ـق ــان ــون الـحـكــومــة
بتركيب  1000جهاز طرد مركزي
مـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ــراز  IR-2mل ـت ـخ ـص ـيــب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ف ــي م ـن ـش ــاة نطنز
ال ـنــوويــة تـحــت األرض ،وتركيب
 1000جهاز طرد مركزي من طراز
 IR6فــي محطة فـ ــوردو الـنــوويــة،
حتى مارس المقبل.
ويلزم القانون أيضا الحكومة
ب ــإيـ ـق ــاف ال ـع ـم ــل ب ــال ـب ــروت ــوك ــول
اإلضافي في حال لم تعد العالقات
المصرفية مع العالم إلى طبيعتها
ورفع القيود عن الصادرات النفطية
ب ـعــد ش ـهــريــن م ــن إقـ ــرار

سلة أخبار

الوصول الى الحكم.
وقال إن المجلس
األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــام ـ ــن
القومي اإليراني في
الحكومة االيرانية
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــرة خـ ــال
والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أح ـ ـ ـمـ ـ ــدي
نجاد الثانية كان
يعلن أنه يعارض
ال ـم ـف ــاوض ــات مع
األم ـيــرك ـي ـيــن ،لكن
في النهاية تبين أنهم تفاوضوا بالسر معهم للتوصل
الى االتفاق النووي ،واليوم يضغطون علينا كي ال نتفاوض ،بينما
هم يقومون باتصاالت خلف الكواليس.

تجعل الميليشيات الشيعية في
الـعــراق تهاجم الــوجــود األميركي
المتضائل هـنــاك .ويمكنها حمل
الحوثيين فــي اليمن على زي ــادة
هجماتهم على السعودية .ولكن
كل هــذه الخيارات قد ينجم عنها
رد فعل مضاد.
ويـقــول مــراقـبــون إن ح ــزب الله
اللبناني لــن يـكــون بـمـقــدروه جر
ل ـب ـنــان الـ ــى حـ ــرب ب ـس ـبــب األزمـ ــة
االقتصادية الكبيرة التي يعيشها
ه ــذا الـبـلــد .وسـيـكــون أي تحرش
لحزب الله بإسرائيل خدمة لطهران
بمنزلة طعنة كبيرة لـنـفــوذه في
لبنان .أمــا في الـعــراق ،فالفصائل
المتحالفة مع طهران أضعف من
االن ـج ــرار ال ــى مــواجـهــة كبيرة مع
األمـيــركـيـيــن الـ ــذي يـمـكـلــون بنية
عسكرية كـبـيــرة فــي ب ــاد مــا بين
ّ
النهرين .واذا كــان بإمكانهم شن
ضــربــات م ـح ــدودة عـلــى الـسـفــارة
األميركية ،أو على قــوافــل اإلم ــداد
األميركية ،فإنهم يخاطرون بالكثير
في حــال قــرروا الــدخــول بمواجهة
أك ـب ــر .أم ــا ف ــي س ــوري ــة ،فــالــوجــود
اإليــرانــي ضعيف نسبة الــى بقية
الالعبين ،وال يمكن توجيه ضربة
قــويــة إال عـلــى إســرائ ـيــل ،وه ــو ما
يستدعي مشاركة من حزب الله.

ً
ثالثا :الرد بالمثل

قد يكون هذا ،بالنسبة إليران،
أخطر مسار على اإلطالق :محاولة
اغـ ـتـ ـي ــال ش ـخ ـص ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة
رفيعة المستوى مماثلة لمكانة
فخري زاده.
لقد أظهرت إيران سابقا أنها
قادرة على ضرب ما وراء حدود

الشرق األوسط .بعد سلسلة من
عمليات القتل الغامضة ألربعة
علماء نوويين إيرانيين فيما
بين  2010و ،2012ويعتقد على
نطاق واسع أن وكالة المخابرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ُ (ال ـ ـمـ ــوسـ ــاد) قــد
نـفــذتـهــا .فـقــد أل ـقــي ال ـلــوم على
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ح ـل ـيــف إي ـ ـ ــران ،في
ه ـج ــوم ان ـت ـح ــاري ع ـلــى حــافـلــة
مليئة بالسياح اإلسرائيليين
في بلغاريا عام ُ.2012
وقبل سنوات ،ألقي اللوم على
حزب الله وإيــران في الهجمات
الــدامـيــة على أه ــداف ذات صلة
بإسرائيل في األرجنتين .وفي
اآلونة األخيرةُ ،يشتبه في قيام
عـ ـم ــاء إي ــران ـي ـي ــن ف ــي أوروبـ ـ ــا
باستهداف المنشقين.
ويمتلك "فيلق القدس" التابع
للحرس الـثــوري اإليــرانــي فرقا
م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص ع ـل ــى
العمليات السرية ،بما في ذلك
االغتياالت.
ل ـك ــن ح ـق ـي ـقــة أن اإلجـ ـ ـ ــراء ات
األمنية حول فخري زاده فشلت
بشكل صارخ ،مع معرفة القتلة
لطريقه بالضبط ووقت رحيله،
تأتي بمنزلة تذكير غير مريح
إلي ـ ــران ب ـن ـقــاط ال ـض ـعــف داخ ــل
أمنها.
ً
وتعرف إيران أيضا أنها إذا
ضربت إسرائيل مباشرة ،فمن
المحتمل أن تـتـعـ ّـر ض لهجوم
ً
مدمر جدا ردا على ذلك.
ول ـ ـ ــم تـ ـع ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل دول ـ ــة
منعزلة وحيدة محاطة بأعداء
عرب .لذلك سيفكر المخططون
العسكريون اإليرانيون ،بعناية،

ف ــي كـيـفـيــة م ـعــايــرة الـ ــرد ال ــذي
يعيد بعض الكبرياء الوطنية،
ولكن دون إشعال حرب واسعة
النطاق ،أو ضربة جوية مدمرة
على بنيتها التحتية العسكرية.

تأبين لفخري زادة
في منزل نزار قباني

ً
ً
رابعا :ال تفعل شيئا

م ــن غ ـي ــر ال ـم ـح ـت ـمــل أن ه ــذا
الـخـيــار قـيــد الـنـظــر ،عـلــى األقــل
في الوقت الحالي .وعلى الرغم
من أن سفير إيران في لندن قال
إن نتائج االنتخابات الرئاسية
ُ
األم ـيــرك ـيــة ل ــم ت ـح ــدث أي فــرق
بالنسبة لحكومته ،فإن الحقيقة
ه ــي أن إدارة ج ــو ب ــا ي ــدن مــن
المرجح أن ترغب في الوصول
إلى تقارب مع طهران.
وتوجد اآلن أصوات معتدلة،
خ ــاص ــة ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
وعالم األعمال ،تدعو إلى ضبط
النفس ،أو على األقل ّ
رد متأخر،
لمنح أي تـعــا مــات مستقبلية
مع البيت األبيض بعض فرص
النجاح.
وقـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
المنتخب إنه يريد إعادة أميركا
إلى االتفاق النووي الذي تخلى
عنه ترامب .بالنسبة إليران ،قد
يعني ذلك رفع العقوبات وتدفق
مليارات الدوالرات.
ولدى إيران انتخابات مقبلة
في يونيو ،ويأمل المتشددون
أن يبلوا فيها بالء حسنا .وعلى
الــرغــم مــن الـخـطــاب الـصــاخــب،
س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـح ــذر
بشأن بدء عملية يمكن أن تعرقل
فرصهم في صناديق االقتراع.
(عواصم ـ وكاالت)

تداول ناشطون سوريون
ً
وعرب ،نقال عن صفحة
"صوت العاصمة" السورية
ً
على الـ"فيسبوك" ،صورا
تجمع شعراء سوريين
وإيرانيين خالل احتفال
تأبيني للعالم النووي
اإليراني محسن فخري
زادة ،في منزل الشاعر
الراحل نزار قباني في حي
مئذنة الشحم بدمشق
القديمة .وتظهر الصور
لشعراء ومسؤولين
إيرانيين ،وآخرين
سوريين يتلون قصائد
في رثاء زادة في منزل
قباني األثري .ويفترض
أن يكون منزل قباني
متحفا ثقافيا يحفظ إرثه
ً
الشعري واألدبي بعيدا
عن أي استغالل سياسي.

قرصنة شركة تأمين
إسرائيلية ونشر بيانات

المعلمي :السعودية ال تؤيد االغتياالت
«خسارة عا ِلم مسلم هي خسارة لألمة اإلسالمية بأكملها»
ّ
ع ــل ــق ال ـم ـن ــدوب ال ــدائ ــم للمملكة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ل ـ ـ ــدى األم ـ ــم
المتحدة ،السفير عبدالله المعلمي،
عـلــى حــادثــة اغـتـيــال الـعــالــم ال ـنــووي
اإليراني البارز فخري زاده ،وقــال في
مقابلة تلفزيونية مع "روسيا اليوم" إن
بالده "ال تؤيد سياسة االغتياالت على
اإلطالق ،وتعتبر أن خسارة عالم مسلم
هي خسارة لألمة اإلسالمية بأكملها".
وأضاف" :لكن في الوقت ذاته نطالب
بعدم التصعيد ،ألن التصعيد أو ردود
الفعل العفوية أو العاطفية ال تؤدي إلى
نتائج إيجابية".

وت ــاب ــع" :ك ـم ــا أن ـن ــا ن ـطــالــب إيـ ـ ــران أن تثبت
للمجتمع الــدولــي حسن نــوايــاهــا فيما يتعلق
ببرنامجها الـنــووي حتى ال يتعرض أبناؤها
وعلماؤها للخطر ،س ـ ٌ
ـواء عــن طــريــق مثل هذه
األحداث أو أحداث أخرى".
ُ
وشدد المعلمي على ضرورة أن تثبت طهران
حسن نيتها وسالمة مقاصد برامجها النووية،
وأن تخضع لإلرادة الدولية في هذا الشأن.
وأمــس األول ،دانــت البحرين رسميا اغتيال
زاده ،لـتـنـضــم ال ــى ق ـطــر وال ـك ــوي ــت واإلم ـ ــارات
ُ
وعمان ،وبذلك تكون السعودية الدولة الوحيدة
في مجلس التعاون ،التي لم تصدر بيان إدانة
رسميا.

أعلنت وسائل إعالم
إسرائيلية اختراق قراصنة
شركة تأمين إسرائيلية،
واستولوا على بيانات
العمالء.
ونشرت المجموعة في
بيانها وثائق خاصة تم
االستيالء عليها خالل
عملية القرصنة من
الشركة ،تشمل معلومات
شخصية عن عمالء بينها
عناوين ،ورخص قيادة،
وتفاصيل عائلية.

ةديرجلا
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ماذا سيفعل بايدن بسجل االتصاالت السرية لترامب؟
مقربون من الملياردير الجمهوري يدعونه للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب

بعد إلقائه أول نظرة على
الملخص السري لالستخبارات،
أجرى الرئيس األميركي
المنتخب جو بايدن اتصاالت
بعدد من الزعماء األجانب
واألمين العام لألمم المتحدة،
في وقت بات عليه التعامل مع
"السيرفر" السري لمكالمات
الرئيس الجمهوري دونالد
ترامب المثيرة والمعلومات
التي أبقاها تحت
الحساسة ً
اإلغالق خوفا من تسريبها.

س ـي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس
األميركي المنتخب جو بايدن
ً
وفريقه قريبا أن يقرروا ما إذا
ك ــان ــوا س ـي ـشــاركــون نـصــوص
المكالمات الرئاسية للرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
وزعماء أجانب ،مع عدد أكبر
من األشخاص الذين يحملون
ت ـصــاريــح أم ـن ـيــة ،أو الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــالـ ـ ــة اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـت ــي
يفرضها ترامب على السجالت
الرسمية للمكالمات وغيرها
مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـح ـســاســة
ل ـل ـغــايــة ،بـسـبــب مـ ـخ ــاوف من
احتمال تسريبها.
ووفـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب مــن
فريق بايدن االنتقالي ،لشبكة
 ،CNNفــإنــه لــم يـتــم ات ـخــاذ أي
ق ــرارات بشأن كيفية التعامل
مـ ــع ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـح ـســاســة
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا يـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـم ـن ـت ـخ ــب م ـن ـص ـب ــه ف ـ ــي 20
يـنــايــر ،وإن ــه مــن المحتمل أن
يحافظوا على سيطرة إدارة
ت ـ ــرام ـ ــب ال ــوثـ ـيـ ـق ــة عـ ـل ــى م ـثــل
ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات ،عـلــى األق ــل
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،حـ ـت ــى ت ـس ـت ـقــر
اإلدارة الجديدة ويمكن لجيك
سوليفان ،الذي اختاره بايدن
مستشارا لألمن القومي ،تقييم
اح ـت ـيــاجــات أم ــن الـمـعـلــومــات
الخاصة بهم.
وقال مصدر رفيع المستوى
إن فــريــق بــايــدن ُ
سيمنح حق
الــوصــول إلــى خ ــادم (سيرفر)
سري يحتوي على معلومات
ح ـســاســة تـتـعـلــق بـمـحــادثــات
ترامب األكثر إثارة للجدل مع
ال ـقــادة األج ــان ــب ،عـلــى أســاس
الحاجة إلى المعرفة ،مضيفا
أن إدارة ت ـ ــرا م ـ ــب م ـس ـت ـعــدة
لمشاركة أي معلومات لديها
تعتبر ذات صلة بعملية صنع
القرار في المستقبل.

أجواء مشحونة

استقالة مستشار
البيت األبيض
المثير للجدل بشأن
مكافحة «كورونا»

وف ــي حـيــن أن فــريــق بــايــدن
م ــن ال ـم ــرج ــح أن يـ ـك ــون أك ـثــر
ش ـف ــاف ـي ــة ،ف ـق ــد ت ـغ ـ ّـي ــر الـكـثـيــر
مـنــذ أن ك ــان الـعــديــد مــن كبار
مرشحيه المختارين يعملون
فــي الحكومة ،كما أن األجــواء
ً
الـ ـمـ ـشـ ـح ــون ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا فــي
واش ـن ـط ــن ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات،
ج ـع ـ ّل ــت بـ ـع ــض ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
ي ـح ــث ــون ع ـلــى ت ــوخ ــي ال ـحــذر
فـ ــي الـ ـشـ ـه ــور األولـ ـ ـ ـ ــى ،لـمـنــع

تسريب العزل
وكان الكشف العام الماضي
ّ
ُ
من قبل ُمبلغ لم تكشف هويته
عن تفاصيل مكالمة ترامب في
يوليو  2019مــع زيلينسكي،
ومزاعم استغالل المساعدات
لـلـضـغــط عـلـيــه لـلـتـحـقـيــق في
اس ـت ـث ـمــارات نـجــل ب ــاي ــدن ،قد
دفع مجلس النواب إلى اتخاذ
إجـ ـ ـ ــراءات ف ــي م ـح ــاول ــة لـعــزل
ترامب.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر مـ ـ ـق ـ ـ ّـرب مــن
الفريق االنتقالي إنه "بالنظر
ً
إلى البيئة المشحونة سياسيا
اآلن ،ربـمــا يـكــون مــن الحكمة
الحفاظ على بعض السيطرة
عـلـيـهــا ،ول ـكــن رب ـمــا لـيــس في
شكل سيرفر سري".
وبحسب مصدر مسؤول في
إدارة تــرامــب ،ف ــإن التفاصيل
األساسية المتعلقة بمحادثات
ترامب مع قادة أجانب لن يتم
مشاركتها ،إال إذا كــانــت ذات
ّ
صلة بسياسة معلقة أو مسألة
تتعلق باألمن القومي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـك ـث ـيــر
لتغطيته .وسنشارك أي شيء

تطوير صواريخ أسترالية ـ ـ
أميركية أسرع من الصوت

ألمانيا تحظر
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ذي صلة بالنسبة لهم للتعامل
مـ ـ ــع ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـك ــون
المفاتيح ملكهم .إذا كان هناك
شيء جدير بالمالحظة فعليا.
أشياء في الجانب السري ،على
سبيل المثال ،سنقوم بتسليط
الضوء عليها بشكل سريع".

اتصاالت بايدن
وأجــرى بايدن ،أمس األول،
اتـ ـص ــاالت ب ـعــدد م ــن الــزع ـمــاء
األجــانــب واألمـيــن العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش،
للتعبير عن شكره لتهنئتهم له
بفوزه في االنتخابات .وأفادت
ح ـم ـل ـتــه ب ــأن ــه ش ـك ــر الــرئ ـيــس
األرجنتيني ألبيرتو فرنانديز،
ورئيس كوستاريكا كارلوس
أل ـ ـفـ ــارادو ،وال ــرئ ـي ــس الـكـيـنــي
أوهورو كينياتا.
كما أعرب بايدن عن امتنانه
لغوتيريش ،مؤكدا رغبته في
تعزيز ا لـعــا قــة بين واشنطن
وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ل ـم ــواج ـه ــة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة قـ ـض ــاي ــا الـ ـمـ ـن ــاخ
والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة وفــض
النزاعات.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــي ح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــه م ــع
غ ــوتـ ـي ــري ــش ،إل ـ ــى أن ـ ــه يـشـعــر
ب ـ ـ "ق ـل ــق ع ـم ـيــق" ت ـج ــاه أع ـمــال

الـعـنــف فــي إثـيــوبـيــا والـخـطــر
ّ
الذي تشكله على المدنيين.
ً
انتخابيا ،صادقت أريزونا
ً
وويـسـكــونـســن رس ـم ـيــا ،أمــس
األول ،ع ـل ــى ف ـ ــوز بـ ــايـ ــدن فــي
الواليتين المتأرجحتين في
دعامة جديدة النتصاره على
ت ــرام ــب ال ـ ــذي م ــا زال يــرفــض
اإلقرار بهزيمته.
كما صادقت والية أريزونا
على فوز رائد الفضاء السابق
الديمقراطي ،مــارك كيلي ،في
ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
الـ ـ ـت ـ ــي ج ـ ـ ــرت بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي مــع
االنتخابات الرئاسية.
وس ـي ـح ـظــى ال ـج ـم ـهــوريــون
بــأ غ ـل ـب ـيــة  52-48ف ــي مجلس
ا ل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوخ إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن يـ ـ ـب ـ ــدأ
"الكونغرس" الجديد في يناير
ال ـم ـق ـبــل ،ل ـكــن تـقـلـيــص ال ـعــدد
قــد تـكــون لــه آث ــار عـلــى جهود
ترامب للحصول على موافقة
مجلس الشيوخ على مناصب
ّ
معينة فــي األســابـيــع األخيرة
المتبقية له في المنصب.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـل ــن
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوت أتـ ـ ـ ــاس
الرافض لتدابير العزل ووضع
ال ـك ـمــامــات ،وه ــو عـضــو مثير
للجدل في خلية األزمة التابعة
للبيت األبـيــض لـشــؤون وبــاء
ّ
كــورونــا الـتــي شكلها تــرامــب،

طلبات لترخيص لقاحين لـ«كورونا» ودول تخفف القيود
ظهرت بشائر قوية على قــرب اعتماد لقاح مضاد
لـفـيــروس كوفيد  ،19ال ــذي شــل الـعــالــم ،وقـلــب طبيعة
الحياة البشرية منذ ظهوره في الصين نهاية العام
الماضي ،مع تقديم الشركات المطورة للقاح طلبات
ترخيص فــي أوروب ــا وأمـيــركــا ،تمهد لـتــوزيــع طليعة
اللقاحات قبل نهاية العام.
وتزامنا مع إعالن وكالة الدواء األوروبية أنها ستعقد
اجـتـمــاعــا اسـتـثـنــائـيــا فــي ديـسـمـبــر ال ـج ــاري "كـمــوعــد
أقصى" ،للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح طورته
األلـمــانـيــة "بــايــونـتـيــك" وال ـع ـمــاق األم ـيــركــي "ف ــاي ــزر"،
كشفت شركة مــودرنــا األميركية أنها ستقدم االثنين
المقبل طلبات ترخيص للقاحها المضاد في الواليات
المتحدة وأوروبا.
وبعد ساعات من إعالن "فايزر" و"بايونتيك" التقدم
بطلب للترخيص ،قالت الوكالة األوروبية في بيان أمس:
" فــي حــال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي
للتوصل إلى استنتاجات حول نوعية وسالمة اللقاح
فإن وكالة الدواء األوروبية ستستكمل دراستها خالل
اجتماع استثنائي مقرر في  29الجاري كموعد أقصى".
وأفادت "فايزر" و"بيونتيك" ،في وقت سابق ،بأنهما
تـقــدمـتــا بـطـلــب لـلـحـصــول عـلــى مــوافـقــة مـشــروطــة من
االت ـحــاد األوروب ـ ــي للقاحهما ،عـقــب طـلــب مـمــاثــل في
الواليات المتحدة.
وذكـ ـ ــرت "م ـ ــودرن ـ ــا" أن ـه ــا س ـت ـقــدم ط ـلــب "تــرخ ـيــص
استخدام عاجل" إلى إدارة الغذاء والدواء األميركية ،التي
يفترض أن تعقد لجنتها االستشارية حول اللقاحات
اجتماعا في  17الجاري ،وقد يسمح ذلك ،في حال إعطاء
الضوء األخضر للقاح ،بتوزيعه األيام التالية.
ً
والحقا ،تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عــن تحضير بــاريــس لحملة تلقيح للصفوف األولــى
بـمــواجـهــة ال ــوب ــاء فــي يـنــايــر الـمـقـبــل ،وحـمـلــة واسـعــة
للتطعيم بين أبريل ويونيو من العام المقبل.

سلة أخبار

في محاولة لمواجهة الصين
وروسيا اللتين تطوران
أسلحة مشابهة ،أعلنت
وزيرة الدفاع األسترالية ليندا
رينولدز ،أمس ،أن أستراليا
ستشارك في تطوير صواريخ
"كروز" تفوق سرعتها
سرعة الصوت مع الواليات
المتحدة .وقالت رينولدز:
"سنواصل االستثمار في
القدرات المتطورة لمنح قوة
الدفاع األسترالية المزيد من
الخيارات لردع العدوان على
مصالح أستراليا" .وخصصت
أستراليا  9.3مليارات دوالر
أسترالي ( 6.8مليارات دوالر
أميركي) هذا العام للصواريخ
الدفاعية الطويلة المدى
والعالية السرعة ،بما في ذلك
أبحاث على صواريخ تفوق
سرعتها سرعة الصوت.

البيت األبيض (أ ف ب)
التسريبات وتقييم احتياجات
وح ــدود مـشــاركــة المعلومات
الحساسة.
وأكد العديد من المسؤولين
لـشـبـكــة  CNNأن الـتـســريـبــات
المتتالية لتصريحات مثيرة
للجدل أدلــى بها ترامب خالل
مكالمات مع زعماء المكسيك
وأس ـتــرال ـيــا فــي األيـ ــام األول ــى
من وجوده في البيت األبيض
كـ ــانـ ــت ن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن س ـي ــاس ــة
ت ــوزي ــع فـضـفــاضــة للسجالت
بـشـكــل غ ـيــر عـ ـ ــادي ،م ـمــا دفــع
الـمـســؤولـيــن إل ــى ال ـل ـجــوء في
النهاية إلى استخدام سيرفر
س ـ ـ ـ ـ ــري لـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن س ـ ـجـ ــات
م ـ ـكـ ــال ـ ـمـ ــاتـ ــه م ـ ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــادة م ـث ــل
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين واألوكراني فولوديمير
زيلينسكي.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
ت ـح ــرك ــوا أي ـض ــا ل ـل ـحــد بشكل
كـبـيــر م ــن ع ــدد األفـ ـ ــراد الــذيــن
يمكنهم االستماع إلى العديد
مـ ـ ــن م ـ ـكـ ــال ـ ـمـ ــات ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،أو
الــذيــن يمكنهم ال ــوص ــول إلــى
السجالت بعد االنتهاء من تلك
المكالمات.

دوليات

أجواء عيد الميالد في برلين وسط إجراءات «كورونا» (رويترز)
وب ـي ـن ـمــا قـ ــال م ــدي ــر مـعـهــد األم ـ ـ ــراض ال ـم ـعــديــة في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن ـتــونــي فــاوت ـشــي إن ــه ال يـتــوقــع
تخفيفا للقيود الصحية أو لتوصيات منع السفر قبل
عيد الميالد ،استمر تخفيف القيود في أوروبا بحذر
في دول عدة كإيطاليا وفرنسا وبلجيكا ،حيث تبقى
المطاعم والحانات مغلقة.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت تستعد السلطات السعودية
لـلـمــرحـلــة الـنـهــائـيــة م ــن رف ــع ق ـي ــود م ـنــع ال ـس ـفــر على
المواطنين مــن وإل ــى ال ـبــاد ،فــي ظــل انـخـفــاض نسب
اإلصابة وارتفاع نسب الشفاء من الوباء.
وفي تركيا ،أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تشديد
الـقـيــود الـســاريــة منذ  10أي ــام ،فــي حين أعلنت حركة

حماس إصابة رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار
بالفيروس ،بعد خضوعه للفحص الطبي.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أفـ ـ ــاد ال ـم ـح ـلــل األمـ ـي ــرك ــي ه ــاري
كــازيــانـيــس ،أم ــس ،نقال عــن مصدرين فــي المخابرات
اليابانية لم يسمهما ،بأن الصين قدمت لقاحا تجريبيا
ضد الفيروس للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
وعائلته.
وجـ ـ ــاء ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت ك ـش ـفــت ش ـب ـكــة "سـ ــي إن إن"
األم ـيــرك ـيــة ،م ـســاء أم ــس األول ،ع ــن وث ــائ ــق وصفتها
بــالـمـســربــة ،ج ــاء فـيـهــا أن بـكـيــن أسـ ــاءت الـتـعــامــل مع
المراحل األولــى لتفشي الفيروس ،خصوصا تسجيل
عدد أقل بكثير من حاالت اإلصابة المؤكدة.

أنه ّ
قدم استقالته أمس األول.
إلــى ذلــك ،انضم السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري الـ ـب ــارز ليندسي
غ ــراه ــام إلـ ــى ال ـم ـطــال ـب ـيــن من
صديقه الرئيس دونالد ترامب
بحضور حفل تنصيب غريمه
الــدي ـم ـقــراطــي ج ــو ب ــاي ــدن في
 20يناير.
وقـ ـ ــال غـ ــراهـ ــام ،أحـ ــد أق ــرب
حلفاء ترامب في الـ "كابيتول
هيل" ،إنه سيكون من "الجيد
لـلــواليــات المتحدة وسيكون
ً
ذلـ ـ ــك مـ ـفـ ـي ــدا لـ ـ ــه" أن يـحـضــر
تنصيب بايدن إذا تأكد فوزه.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ــراه ـ ـ ــام ،الـ ـ ــذي
ً
ت ـحــدث م ــع ت ــرام ــب أخـ ـي ــرا ،إن
الرئيس "يركز على التحديات
الـقــانــونـيــة" وإمـكــانـيــة حــدوث
تزوير مرتبط بالتصويت عبر
البريد ،وأنا نفسي قلق للغاية
ًَ
ب ـش ــأن ذلـ ــك أي ـ ـضـ ــا ،بـصــراحــة
تامة".
بدوره ،أمل السيناتور روي
بالنت "أن يكون الرئيس هناك
ف ــي ي ــوم الـتـنـصـيــب ،رغ ــم أنــه
رف ــض ص ــراح ــة إعـ ــان بــايــدن
الرئيس المنتخب".
وم ـ ـ ــع ط ـ ـ ــرح ت ـ ــرام ـ ــب ف ـك ــرة
إمكانية إطالق حملة رئاسية
ـال
لـ ــا ن ـ ـت ـ ـخـ ــا بـ ــات  2024خـ ـ ً
أسبوع تنصيب بــايــدن ،وفقا
ل ـم ــو ق ــع ،The Daily Beast

ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــد م ــن
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ب ــال ـت ـن ــازل عن
ال ـس ـبــاق .وقــالــت الـسـيـنــاتــورة
الجمهورية ليزا موركوفسكي
"أع ـت ـقــد أن ــه يـجــب أن يـتـنــازل.
أعتقد أن السباق قد انتهى".
ودعـ ـ ـ ــا ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن أعـ ـض ــاء
مجلس الشيوخ الجمهوريين
تــرامــب ،قـبــل عـيــد الـشـكــر ،إلــى
إ نـهــاء طعونه القانونية ضد
فـ ــرز األصـ ـ ـ ــوات ف ــي ال ــوالي ــات
الرئيسية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاتـ ــور روب
بورتمان (جمهوري عن والية
أوهايو) ،الذي شارك في حملة
ت ــرم ــب فـ ــي أوهـ ـ ــايـ ـ ــو ،والـ ـ ــذي
ُ
سيعاد انتخابه في عام ،2022
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،إن حملة
ت ــرام ــب ل ــم ت ـق ــدم أدل ـ ــة دام ـغــة
على انتشار تزوير في عملية
التصويت.
مــن جـهـتــه ،أك ــد السيناتور
ب ــات ت ــوم ــي ،الـ ــذي سيتقاعد
م ــن م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ نـهــايــة
 ،2022أن ــه ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي
ت ــزوي ــر أو م ـخــال ـفــات واس ـعــة
النطاق للناخبين فــي واليته
بنسلفانيا ،حيث حصل بايدن
ع ـلــى  80أل ــف ص ــوت متقدما
على ترامب".
(واشنطن  -وكاالت)

«الناتو» يبدأ مناقشة ً 140
ً
مقترحا إلصالح نفسه تنظيميا
بدأ وزراء خارجية الدول الثالثين األعضاء في دول حلف شمال
األطلسي (الـنــاتــو) ،أمــس ،سلسلة اجتماعات بهدف بحث أفكار
ً
إصالحية تضمنت  140مقترحا إلعادة تنشيط المنظمة األمنية،
أعدها خبراء بعد أن شكك بعض أعضاء التكتل في مدى مالءمته
للغرض الذي أنشئ من أجله.
ووس ـ ــط خ ـ ــاف ف ــرن ـس ــي ألـ ـم ــان ــي ح ـ ــول اس ـت ـق ــال ـي ــة اوروب ـ ــا
االستراتيجية عن الواليات المتحدة،
صــرح وزي ــر الـخــارجـيــة األلـمــانــي هــايـكــو م ــاس ،خــال الجولة
األولى من المشاورات ،بأنه يتوقع خالل األشهر المقبلة مناقشات
حيوية حول المقترحات التي تهدف لتجاوز الخالفات بهدف أن
يظل "الناتو" قادرا على مواجهة التحديات الخاصة بالعقد المقبل.
وأشــار مــاس إلــى أنــه سيتم االتـفــاق على أولــويــات معينة مثل
عمليات داخـلـيــة التـخــاذ ال ـق ــرارات والتنسيق السياسي وكذلك
ً
االستراتيجية الخاصة بالسياستين الخارجية والداخلية ،مؤكدا
ً
ً
أن الهدف هو أن يتقارب حلف األطلسي سياسيا مجددا.
وإلى جانب إصالح التحالف يناقش الــوزراء ،خالل االجتماع
الذي يستمر يومين ،مستقبل مهمة التدريب التي يقوم بها "الناتو"
في أفغانستان وأي تهديد محتمل من الصين.
ويــأتــي ذل ــك وس ــط خــافــات وات ـهــامــات مـتـبــادلــة بـيــن أعـضــاء
الـتـحــالــف بـشــأن ع ــدة مـلـفــات فــي مقدمتها رف ــض إدارة الرئيس
األميركي المنتهي واليته دونالد ترامب تحمل واشنطن الجزء
األك ـبــر مــن الـنـفـقــات الــدفــاع ـيــة ،إضــافــة إل ــى ال ـخــاف بـيــن فرنسا
واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى حول عدة قضايا.
ودفعت الخالفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول،
قبل نحو عام ،إن "الناتو" يعاني من "موت دماغي".
واستبقت سفيرة الــواليــات المتحدة لــدى "الـنــاتــو" كــاي بيلي
ً
هاتشينسون ،عقد االجتماع ووجهت تهديدا شديد اللهجة لتركيا،
داعية إياها إلى "التفكير مرتين" قبل تفعيل نظام الدفاع الجوي
الروسي الصنع "اس."400

حظر وزير الداخلية األلماني،
هورست زيهوفر ،جماعة
للنازيين الجدد تعرف باسم
"فولفس بريغاده ( "44لواء
الذئب  .)44جاء ذلك في
تغريده للمتحدث باسم وزير
الداخلية االتحادي ،ستيف
ألتر ،أمس على "تويتر".
وأوضح ألتر أن الجماعة
معروفة أيضا باسم "شتروم
بريغاده  ،"44أي (لواء
العاصفة  .)44وأعلن زيهوفر
أن "من يحارب القيم األساسية
لمجتمعنا الحر ،سيشعر
ّ
برد فعل حاسم لدولتنا
الدستورية" .وقام  187فردا
من قوات األمن في وقت
مبكر ،أمس ،بعمليات تفتيش
لشقق نحو  11شخصا من
أعضاء الجماعة في واليات
هسن ومكلنبورغ فوربومرن
وشمال الراين فيستفاليا.

هونغ كونغ« :مولوتوف»
على ناد رياضي للشرطة

ألقيت قنابل حارقة على
مجمع رياضي لشرطة هونغ
كونغ في ساعة مبكرة من
صباح أمس ،في هجوم نادر
من نوعه على مرفق للشرطة
منذ أن فرضت بكين قانونا
صارما لألمن القومي.
وقالت الشرطة إنها تلقت
تقريرا عن  3رجال بمالبس
سوداء يلقون قنابل
"مولوتوف" على موقف
سيارات "النادي الرياضي
والترفيهي للشرطة" في
مونغوك المنطقة التي
شهدت صدامات عدة خالل
االحتجاجات الحاشدة
المطالبة بمزيد من
الديمقراطية العام الماضي.

ْ
شخصين
ألمانيا :مقتل
بعملية دهس

أعلنت الشرطة األلمانية
في مدينة ترير غرب البالد
أمس ،أن سيارة داهمت عدة
أشخاص في منطقة مشاة
بالمدينة ،مما أسفر عن مقتل
اثنين.
وأفاد شهود عيان بأن السائق
توجه متعمدا نحو المارة
وقام بدهسهم.
وأوضحت الشرطة أنه تم
القبض على سائق السيارة.
وأغلقت الشرطة مناطق في
قلب ترير .وظهرت سيارات
الشرطة واإلسعاف واإلطفاء
في كل مكان في وسط المدينة
وبالقرب من البوابة الشهيرة
للمدينة بورتا نيغرا.

٢٠

دوﻟﻴﺎت

دلبلا
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ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻦ زاﻳﺪ :اﻹﻣﺎرات
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ŞŬİďųŚŬŘŏÿŨŘŃċĦļŬĬŗąĢŬńĐĬďŝĆĘŬĉĥģûr
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ﻋﺸﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎل اﻹﻣﺎرات
ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ ،49ﻗﺎل
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ ،أﻣﺲ ،إن اﻹﻣﺎرات
ﺗﺠﺮﺑﺔ "ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ"
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﻛﻞ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن "ﻣﺴﻴﺮة
إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ" ﻟﻦ
ﺗﺘﻮﻗﻒ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻛﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ،
أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش ،أن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻼده
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ راﺳﺦ
واﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ،
ﻫﻮ ذﻛﺮى ﻗﻴﺎم اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .1971

اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ :اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم

ّ
ﻳﺼﻮرون دﺧﻮل آﻟﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻻﺗﺸﻴﻦ أﻣﺲ )ا ف ب(
ﺟﻨﺰد أذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﻮن

ﻳﺒﺪو أن روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
اﺳﺘﻜﻤﻠﺘﺎ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﻘﻮﻗﺎز ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻟﺤﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ
وأرﻣﻴﻨﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن.

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺤﻞ ﺑﻴﻦ
أرﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ وأذرﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠ ـ ــﺎن اﻟـ ــﺬي
رﻋﺘﻪ روﺳﻴﺎ وﻳﺒﺪو أن ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﻤﻨﺢ
ﻣـ ــﻮﺳ ـ ـﻜـ ــﻮ وأﻧ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮة ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ
ﺳـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
إﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻏﻮرﻧﻲ ﻛﺎراﺑﺎخ ،أﻋﻠﻨﺖ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أن أﻧﻘﺮة
ً
وﻣــﻮﺳـﻜــﻮ وﻗﻌﺘﺎ اﺗـﻔــﺎﻗــﺎ ﺣﻮل
إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗــﻒ اﻟـﻨــﺎر ﻓﻲ
ﻛﺎراﺑﺎخ.
وأﻛﺪت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،أن »اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ روﺳـ ـﻴ ــﺎ وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
ﺑ ـﺸــﺄن إﻧ ـﺸ ــﺎء وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻣــﺮﻛــﺰ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻒ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻛﺎراﺑﺎخ
اﻛ ـﺘ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ،وﺗـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ
اﺗﻔﺎق«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪان اﻵن ﻟ ـﺒ ــﺪء اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن »اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ
ُﺑ ــﺬﻟ ــﺖ ﻛ ــﻲ ُﻳ ـﺸ ـﻐــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻓﻲ
أﻗﺮب اﻵﺟﺎل«.

وﻛ ــﺎن وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛﺎر وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺷﻮﻳﻐﻮ وﻗﻌﺎ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ  11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺣـ ـ ــﻮل إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ .وأﻛــﺪت ﺗﺮﻛﻴﺎ آﻧــﺬاك
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ُ
ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﺗﺨﺘﺎره أذرﺑﻴﺠﺎن.
وﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ،وﻗ ـﻌ ــﺖ
ً
أذرﺑـ ـﻴـ ـﺠ ــﺎن وأرﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ اﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎ
ً
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ روﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ وﺿ ـ ــﻊ ﺣـ ــﺪا
ﻷﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت
اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎراﺑﺎخ.
وﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﺣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮام ﻫـ ــﺬا
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ّ
ﻳﻜﺮس اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻛﻮ
وﻳ ـ ـﻨـ ـ ّـﺺ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﺧ ـ ـ ــﻼء اﻷرﻣـ ـ ــﻦ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺪأت ﻣﻮﺳﻜﻮ
»ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم«.
ﻧﺸﺮ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
ُ
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮح أرﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻞ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ 16
ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ،ﻃـﻠــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ رﺟــﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏـ ــﺎن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إرﺳـ ــﺎل ﺟ ـﻨــﻮد إﻟ ــﻰ أذرﺑـﻴـﺠــﺎن

ﺑ ـﻬــﺪف اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ،أﻛـ ــﺪت
وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،أن ﻓﺮﻳﻖ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺪأ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷذﺑﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻬﻴﺮ
اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻟ ـﻐــﺎم وﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻟﻘﻮات اﻷرﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎراﺑﺎخ.

ﻻﺗﺸﻴﻦ
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﻘ ـ ّـﻮات
اﻷذرﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،أﻧـ ـﻬ ــﺎ
دﺧ ـﻠــﺖ ﻻﺗـﺸـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻮ اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻗــﺎﻟـﻴــﻢ
ﺗ ـﻌـ ّـﻬــﺪت أر ﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
ً
إﻟ ــﻰ أذرﺑ ـﻴ ـﺠ ــﺎن ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻟـﻘــﺮار
وﻗﻒ اﻟﻨﺎر.
وﻻﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﻦ ،وﻣ ـﺜ ـﻠ ــﻪ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎ
ّ
أﻏﺪام اﻟﺬي ﺳﻠﻢ ﻓﻲ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ّ
وﻛ ـﻠ ـﺒــﺎﺟــﺎر اﻟ ــﺬي ﺳــﻠــﻢ ﻓ ــﻲ 25
ﻣﻨﻪ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﻜﺎراﺑﺎخ ،اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ واﺣ ــﺪ ذي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻷرﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮب أوﻟﻰ
ﻋﺎم .1994
واﺳـﺘـﻌــﺎدت ﺑﺎﻛﻮ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋ ـﻠ ــﻰ  4أﻗ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﻢ أﺧـ ـ ــﺮى ﺗـﻠـﻌــﺐ
اﻟ ــﺪور ﻧﻔﺴﻪ ،ﺧــﻼل  6أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرك اﻟـ ـﺸ ــﺮﺳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
دارت ﺑ ـﻴــﻦ ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ ﻳــﻦ ﻣﻨﺬ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وأﺳ ـﻔ ــﺮت ﻋﻦ
آﻻف اﻟﻘﺘﻠﻰ.
ّ
وﻳﻤﺘﺪ إﻗﻠﻴﻢ ﻻﺗﺸﻴﻦ اﻟﺠﺒﻠﻲ
ً
واﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﻦ
ً
اﻟـﺸـﻤــﺎل إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻨــﻮب وﺻــﻮﻻ
إﻟ ــﻰ إﻳ ــﺮان ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل اﻟـﺤــﺪود
اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ أرﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ،وﻫ ــﻮ
ً
ﻣﻌﺮوف ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻤﺮ
ﻳﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟـﻤـﻤــﺮ
ﻗـ ــﻮات روﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺤـﻔــﻆ اﻟ ـﺴــﻼم
ً
وﻫ ــﻮ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ
اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻛﺎراﺑﺎخ ﺑﺄرﻣﻴﻨﻴﺎ.
ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻳ ـﺠــﺐ أن
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻤﺮ ﻻﺗﺸﻴﻦ ﺑﻴﺪ اﻟﺮوس
ﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟ ـﺒــﺮي ﺑﻴﻦ

ﻳ ــﺮﻓ ــﺎن وأرﻣـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﺎراﺑ ـ ــﺎخ ،ﻛﻤﺎ
ً
ُﻣـﻨـﺤــﺖ أذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎن ﻣ ـﻤــﺮا ﻋﻠﻰ
ﻃﻮل اﻟﺤﺪود اﻷرﻣﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻧـ ـﺨ ــﺪﺟ ــﻮان
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑــﺪوره
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺮوس.
وﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪ إﻋـ ـ ــﻼن ﺑ ــﺎﻛ ــﻮ ،ﻋـﺒــﺮ
رﺗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻷذرﺑـﻴـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗــﺮاﻓـﻘـﻬــﺎ آﻟـﻴــﺎت
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟـ ـ ــﺮوﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ
ﻻﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﻦ )ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮدزور ﺑــﺎﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ
اﻷرﻣﻨﻴﺔ(.
ً
وﻟــﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻃﻮﻳﻼ
ﻟﻤﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ أن ّ
دﻣﺮوا
اﻟـﻤـﻨــﺎزل واﻟـﺒـﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﺎدروﻧﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ،
ً
ﻛ ــﺎن رﺟ ــﺎل ﻳـﻘـﻄـﻌــﻮن أﺷ ـﺠ ــﺎرا
وﻳﺤﻤﻠﻮن ﺣﻄﺒﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ.

ﻋﻠﻴﻴﻒ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗـ ـ ــﺎل

اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎﻧــﻲ إﻟـﻬــﺎم
ﻋـﻠـﻴـﻴــﻒ،أﻣــﺲ ،إن ﻗ ــﻮات ﺑــﻼده
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ ﻣـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮد »اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل
اﻷرﻣـ ـﻨ ــﻲ« ﻣ ــﻦ أرﺿـ ـﻬ ــﺎ ،وإﻧ ـﻬــﺎ
ً
ً
ﺧﻠﻘﺖ واﻗ ـﻌــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﺳﻴﻘﺒﻠﻪ
اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن »ﻣ ــﻦ ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻓﻲ
ﻛ ــﺎراﺑ ــﺎخ اﻟ ـﻴــﻮم ﻫــﻢ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻮن
أذرﺑ ـﻴ ـﺠ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻮن ،وﺳ ـﻴ ـﻌــﺮﻓــﻮن
أن ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ـﻨ ــﻒ دوﻟـ ــﺔ
أذرﺑﻴﺠﺎن ﺳﺘﻜﻮن أﻓﻀﻞ«.
واﻧﺘﻘﺪ ﻋﻠﻴﻴﻒ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟ ــﺬي دﻋــﺎ
ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺲ اﻷرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎء
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ــﻼﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﺑــﺈﻗـﻠـﻴــﻢ
ﻛﺎراﺑﺎخ ﻛـ«ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
ً
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮا» :ﻣـ ــﺎ ﺷــﺄن
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ
ﺑﻘﻀﻴﺘﻨﺎ؟ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮون،
ﻓ ـﻠ ـﻴ ـﻌ ـﻄــﻮا ﻣــﺮﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟ ــﻸرﻣ ــﻦ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ أن ﻳﻨﺸﺌﻮا دوﻟــﺔ ﻟﻬﻢ
ﻫﻨﺎك«.
)اﻧﻘﺮة ،ﺑﺎﻛﻮ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

 ٣٥دوﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻂ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ
●

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

r

ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻴﺮوت
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ،
ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون،
اﻟﺬي ﺳﻴﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،أﻣــﺲ ،إن
»ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋـﻘــﺪ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺗـﻤـﺴـﻜـﻬــﺎ ﺑـﺨـﻄــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون اﻹﻧ ـﻘــﺎذﻳــﺔ
ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎن« ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن »ﻫ ــﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑــﺰﻣــﺎم اﻟـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻌﺪوﻣﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺨﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎد أﺣﺪ
ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ إزاء اﻻﺧﻔﺎق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ
واﻓـﻘــﻮا ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻄﺮح ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﻬﻴﺮ
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ،ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﺒﺮ
ﻓــﻲ اﺗـﺼــﺎﻟــﻪ اﻷﺧـﻴــﺮ ﺑﻨﻈﻴﺮه اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل
ﻋﻮن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻌﺎض ،ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﻨﺎن واﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ« .وﺳﻴﻠﻘﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ
اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓــﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑـﻴــﺮوت وﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﻓﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رؤﺳــﺎء

ورؤﺳ ــﺎء ﺣـﻜــﻮﻣــﺎت ﻧﺤﻮ  35دوﻟ ــﺔ ،ﺗـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ،وﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ،اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ
ﺳﻔﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،راﻟﻒ ﻃﺮاف،
وﻧــﺎﺋـﺒــﺔ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟ ـﺨــﺎص ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺠﺎة رﺷــﺪي ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺸﺮق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳــﺎروج ﻛﻮﻣﺎر ﺟﺎ،
اﻟــﺬﻳــﻦ أﻃـﻠـﻌــﻮا رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ »إﻃــﺎر
اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت«،
اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺜﻼث ،واﻟﺬي ﻗﺪرت ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
ﺑـ  2.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﺷﻜﺮ ﻋﻮن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺜﻼث
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »إﻃﺎر اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة
اﻹﻋـﻤــﺎر« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻮل ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻛﺮون

وﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـ ــﺬي ﺻ ــﺪر ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
واﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ واﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺤﺎﺟﺎت ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻸﻫﺪاف
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ »إﻃـ ــﺎر اﻹﺻـ ــﻼح«،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،أﺷ ــﺎر رﺋـﻴــﺲ ﺣــﺰب اﻟـﻘــﻮات
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ اﻟــﻰ أن »ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎز
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ،
واﻷﻛـﺜــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ زﻣــﺎم
اﻷﻣﻮر« ،ﻣﺤﻤﻼ »اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ«.
وﻗـ ـ ــﺎل» :ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﺼــﺮف اﻷﻛ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،أي
اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻌ ــﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺮ
وﺣﻠﻔﺎؤﻫﻤﺎ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ،ﻓﻠﺘﺮﻓﻊ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ إﺳـﻘــﺎط ﻛــﻞ ﻣﻌﺮﻗﻞ«،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ» :اﻷﻛ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﺻ ـﻤــﺎء وﺑـﻜـﻤــﺎء
وﻟـﻴـﺴــﺖ أﻛ ـﺜــﺮﻳــﺔ ،ﻋـﻨــﺪ ﺿـ ــﺮورة اﺗ ـﺨــﺎذ ﻗ ــﺮارات
ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﻴﻠﻮا وﻟﻨﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة«.
وﻋ ــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،اﻋـﺘـﺒــﺮ أن »اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ« ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ» :أﻳﻌﻘﻞ أﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ و 10أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟــﻢ ﺗﺒﺼﺮ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻨــﻮر ﺑـﻌــﺪ وﻓــﻲ اﻟـﻈــﺮوف
اﻟﺮاﻫﻨﺔ؟« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ،واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎر دون
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺒﻖ ،وﻧﺤﻤﻞ اﻟﺘﻴﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻈﺮوف واﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ«.

ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻓﻲ »اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ«
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﻣ ـ ــﻦ أزﻣ ـ ــﺔ
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻟـﻌـﻨـﻴـﻔــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ـﻀ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﻮدة ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن »اﻷﻣ ـ ــﻦ
اﻟﺸﺎﻣﻞ« وﻋﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻗـ ّـﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮة
اﻟﻰ اﻟﻮراء ﺑﺸﺄن ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺠﺪل.
وﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ
أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ »اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ـ ــﺎم« La
 République En Marcheﻛﺮﻳﺴﺘﻮف
ﻛــﺎﺳـﺘــﺎﻧـﻴــﺮ ،إﻧ ــﻪ ﺳـﺘـﺘــﻢ إﻋـ ــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟـﻤــﺎدة  24اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻛ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺮ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎن
ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺘﻠﺘﻴﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻴﻦ
أﺧﺮﻳﻴﻦ داﻋﻤﺘﻴﻦ ﻟﻤﺎﻛﺮون ﻫﻤﺎ »ﻣﻮدم«
 Modemو«أﺟﻴﺮ«  ،Agirإن »اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
إﻋــﺎدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﺸﻜﻮك وﺳﻮء
اﻟ ـﻔ ـﻬــﻢ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن »ﻫ ــﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺤﺐ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻤــﺎدة اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﺮم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺧــﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ وﻧﺸﺮ اﻟﺼﻮر
ﻋ ـﻠــﻰ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ،
ﺑﻬﺪف اﻹﺿﺮار ﺑﻬﻢ« ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه
ً
ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺴﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﺟ ــﺎء ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن ﻋـﻘــﺐ ﻟـﻘــﺎء ﺟﻤﻊ

ﻣـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﺮون ﻣ ـ ــﻊ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺟ ــﺎن
ﻛﺎﺳﺘﻴﻜﺲ ووزﻳ ــﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل
ﺟـ ـﻴ ــﺮاﻟ ــﺪ دارﻣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎن وإرﻳـ ـ ـ ــﻚ ﻣ ــﻮرﻳ ـﺘ ــﻲ
ورؤﺳـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎﻛ ــﺮون ،أﻧــﻪ
واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة إﻋ ــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ
وﻃ ـﻤــﺄﻧــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳ ــﻮازن
اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗــﻮات اﻷﻣﻦ
واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻛـ ـ ــﺎن ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون ﻗ ــﺪ دﻋ ـ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ.

»ﻋﺎﻟﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻴﺪة«
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ »ﻟــﻮﻣــﻮﻧــﺪ« أن »اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺎﻛﺮون وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪ ﺧــﺮوج  130أﻟــﻒ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ أﻧ ـ ـﺤـ ــﺎء اﻟـ ـﺒ ــﻼد،
ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﻋﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃﺔ«.
وأﺷــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن »ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻟـﻴـﺴــﺎرﻳــﺔ
واﻟـﻤــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ ﻋــﻦ اﻟـﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﺑﻞ

وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻐــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﻛ ـﻤــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻫـ ــﺆﻻء ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء
اﻟﻤﺎدة اﻟـ.«24
وأﺧ ـ ــﺬت اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت زﺧ ـﻤــﺎ أﻛـﺒــﺮ
ّ
ﻋﻘﺐ ﺑــﺚ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻮر ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ وﻫـ ــﻢ ﻳ ـﻀ ــﺮﺑ ــﻮن اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ﻣــﻦ أﺻ ــﻞ إﻓــﺮﻳ ـﻘــﻲ ﻣﻴﺸﺎل
زﻳﻜﻠﻴﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺻﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ
ﺻﺪﻣﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﺑــﺚ اﻟﻤﻘﻄﻊ ،واﻋـﺘـﺒــﺮ أن
اﻟـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﺗـ ـﻌ ـ ّـﺮض زﻳـﻜـﻠـﻴــﺮ
ﻟﻠﻀﺮب ﻫﻲ »ﻋﺎر« ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ّ
ووﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ
 4ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء
ﻋـﻠــﻰ زﻳـﻜـﻠـﻴــﺮُ ،
ووﺿ ــﻊ اﺛ ـﻨــﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺒــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ ،ووﺿـ ــﻊ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ وﺟﻬﺖ ﻟــﻪ ﺗﻬﻤﺔ اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ زادت ﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاء ﻋـﻠــﻰ
زﻳﻜﻠﻴﺮ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺟـﻴــﺮاﻟــﺪ دارﻣ ــﺎﻧ ــﺎن اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ
ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻧﻪ ﻻ ﻃﻼق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ
واﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧـﻬــﻢ ﻳـﺴـﻌــﻮن إﻟــﻰ
ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،وأﻳ ـﻀــﺎ ﻛـﻴــﻒ ﻳﺮﻏﺐ

رأى ﻣﻨﺪوب اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ،أن اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﻗﻄﺮ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗﺼﺎرى
اﻟﻘﻮل« ،ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ »روﺳﻴﺎ
اﻟﻴﻮم«» :ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻗﻄﺮ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ« ،ﻓﺈن
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﺣﺔ ودول
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼل
ﺳﺎﻋﺎت.
ﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ،
اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ
اﻟﺪوﺣﺔ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺑﻼده
واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ،
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪت
ﻣﺼﺎدر أن ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ،
)ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ( ،ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ.

وﻓﺪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟـ »اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي«

ﺑﺤﺚ وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
رﻓﻴﻊ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ زاﻳﺪ
اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ،ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ أﻣﺲ .وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺚ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إن اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻴﺮﺗﺲ،
ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﺎﺑﻲ
أﺷﻜﻨﺎزي.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أوﻓﻴﺮ أﻛﻮﻧﻴﺲ ،ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺪى
ﻫﺒﻮﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن.
وﺿﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ رؤﺳﺎء
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮي
ﺷﺮﻛﺎت وﺑﻨﻮك.

ﻣﻘﺘﻞ  ٣٠ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﻣﻊ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب«

ً
ﻣﺎﻛﺮون ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪر دو ﻛﺮوو ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ »اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ« أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ أن ﺗ ـ ـﻤـ ــﺎرس ﻗ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
وﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻒ ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون
وﺣـﻠـﻔــﺎﺋــﻪ ﻗـﺒــﻞ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻛﺘﺒﺖ
ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »ﻟ ـﻴ ـﺒــﺮاﺳ ـﻴــﻮن« اﻟ ـﻴ ـﺴــﺎرﻳــﺔ أن
»ﻣﺎﻛﺮون ﻋﺎﻟﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻴﺪة« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
رأت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻮﻓﻴﻐﺎرو« أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ
اﻟــﻮراء ،ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻓﺎﺑﻴﺎن روﺳﻴﻞ،
ﺑﺴﺤﺐ ﻣـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﻣ ــﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺪدت زﻋﻴﻤﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ« اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﻟـﻤـﺘـﻄـ ّـﺮﻓــﺔ ﻣــﺎرﻳــﻦ

ﻟﻮﺑﻦ ﺑـ »اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻴﻄﺮة ،وأﺛﺒﺘﺖ أﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻬﺎوﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﻲ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮف«.
وﻳﺠﺪ ﻣﺎﻛﺮون وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ
أﻣ ـ ــﺎم ﺧ ـﻴ ــﺎر ﺣ ـﺴ ــﺎس ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔ ــﺎوض ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺨــﺮج ﻣــﻦ اﻷزﻣ ــﺔ .وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ وﺻ ــﻞ ﻋــﺎم
ً
 2017إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ أﺻﻮات
ً
اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻴﺴﺎر ،ﻳﺒﺪو ﻣﺎﻛﺮون ﺣﺎﻟﻴﺎ
ً
ﻣﺤﺎﺻﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎرﻳﻦ.
ووزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻣـﻜـﻠــﻒ اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻧــﺎﺧـﺒــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ ،أﻣ ــﺎ اﻟـﻴـﺴــﺎر اﻟﻤﻘﺴﻢ،
ﻓﻬﻮ ﻳـﺤــﺎول اﻻﺗـﺤــﺎد ﺧﻠﻒ ﻣﻠﻒ اﻷﻣــﻦ
ﻟ ـﻜ ـﺴ ــﺐ ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ وإﺿ ـ ـﻌـ ــﺎف
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ .ﻓﻘﺪ رأى اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ »روﻧﻴﺴﺎﻧﺲ« )اﻟﻨﻬﻀﺔ( ،وﻫﻲ
ﻛﺘﻠﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ـﻤــﺎﻛــﺮون ،ﻛـﻤــﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ
»ﻟ ــﻮﻣ ــﻮﻧ ــﺪ« ،أن »ﺧ ــﻂ دارﻣ ــﺎﻧ ــﺎن ﻳــﺆﺟــﺞ
اﻟﻨﻘﺎش ،وﻳﻜﺴﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗ ــﻮازن اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ«.
واﻋﺘﺒﺮ زﻋﻴﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﻓــﻮر ،ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أن
»رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ أن ﻳـﺨـﺘــﺎر
ﻣــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳـﺨـﺘــﺎر ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن
دارﻣ ــﺎﻧ ــﺎن أو )اﻟـﻤـﻔـﺘــﺶ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
دﻳﺪﻳﻴﻪ( ﻻﻟﻴﻤﺎن ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ إذا
ً
ﻛﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل«.
)ﺑﺎرﻳﺲ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
أن  30ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ،
أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ أن اﺷﺘﺒﻚ ﻣﺴﻠﺤﻮن
ﻣﻦ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب« اﻟﻤﺘﺸﺪدة
ﻣﻊ ﻗﺮوﻳﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ وﻗﻮات
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻛﻮﺟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن ﻫﺎﺟﻢ
ﻣﺴﻠﺤﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻌﺪوﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮدوج
ً
ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد» :أرﺳﻠﻨﺎ أﻓﺮادا
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،واﻣﺘﺪ
اﻟﻘﺘﺎل إﻟﻰ ﻋﺪة ﻗﺮى«.
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رياضة
العربي وكاظمة «قوية» ...وخيطان وبرقان «عنق زجاجة»
 3مباريات في انطالق الجولة العاشرة لدوري التصنيف
حازم ماهر

تدشن الجولة العاشرة
بدوري التصنيف لكرة
القدم منافساتها اليوم
بإقامة ثالث مباريات تجمع
خيطان مع برقان ،والعربي
مع كاظمة ،والتضامن مع
الشباب.

تنطلق ا لـيــوم منافسات الجولة
ال ـعــاشــرة ب ـ ــدوري الـتـصـنـيــف لـكــرة
القدم ،بإقامة ثالث مباريات ،حيث
يلتقي خيطان مع برقان في الساعة
 4.00على استاد الصداقة والسالم،
وال ـع ــرب ــي م ــع كــاظ ـمــة ع ـلــى اس ـتــاد
محمد الحمد ،والتضامن مع الشباب
عـلــى اس ـت ــاد جــابــر ال ــدول ــي ،وتـقــام
المباراتان في الساعة .6.30
وج ـن ـب ــت ق ــرع ــة ال ـب ـط ــول ــة نـ ــادي
السالمية المشاركة في هذه الجولة،
ال ـتــي تـخـتـتــم مـنــافـســاتـهــا بـعــد غد
الجمعة.

العربي وكاظمة
البداية ستكون من أهم مباريات
الـ ـي ــوم ،وت ـج ـمــع ال ـع ــرب ــي الـخــامــس
برصيد  15نقطة ،مع كاظمة الرابع
وله  16نقطة.
الـعــربــي مــن جـهـتــه يــدخــل الـلـقــاء
ب ـح ـثــا ع ــن اسـ ـتـ ـع ــادة االتـ ـ ـ ــزان بـعــد
ت ـع ــادل ال ـفــريــق م ــع الـفـحـيـحـيــل في
الجولة الماضية ،بهدف لمثله ،وجاء
ال ـت ـعــادل بـطـعــم ال ـخ ـســارة ،السيما
أن ال ـج ـهــاز الـفـنــي ك ــان يـسـعــى إلــى
الــدخــول فــي أج ــواء المنافسة على
القمة.
وما يزيد صعوبة العربي اليوم
هـ ــو افـ ـتـ ـق ــاده ل ـس ـتــة مـ ــن ع ـنــاصــره
األس ــاسـ ـي ــة ه ــم ال ـم ـح ـتــرف الـلـيـبــي
ال ـس ـن ــوس ــي الـ ـ ـه ـ ــادي ،الـ ـ ــذي م ـ ــازال

يـخـضــع لـلـحـجــر ال ـص ـحــي مـنــزلـيــا،
واإليـ ـف ــواري سيكو كيتا لــإيـقــاف،
وحسين أشكناني ،ونــايــف حميد،
وعلي خلف وبندر السالمة بداعي
اإلصابة.
أما كاظمة ،فيدخل اللقاء منتشيا
بتحقيق الفوز على خيطان بأربعة
أه ـ ــداف ل ـه ــدف ،ف ــي م ـب ــاراة شـهــدت
تألقا الفتا للمهاجم شبيب الخالدي
أحــد أهــم األوراق الــرابـحــة للفريق،
والذي يعول عليه المدرب اإلسباني
روبرتو بيانكي كثيرا اليوم.
ويستعيد البرتقالي اليوم جهود
حمد الحربي واإلسباني بابلو بعد
انتهاء إيقافهما ،في حين لم تتأكد
مشاركة الثالثي حمد حربي وخالد
العبيد واإلسباني جياسي بسبب
إصــاب ـت ـهــم وغ ـيــاب ـهــم ع ــن مــواجـهــة
خيطان.

خيطان وبرقان
تعد مباراة خيطان الثالث عشر
بــرصـيــد  7ن ـقــاط ،وب ــرق ــان ال ـحــادي
ع ـش ــر ول ـ ــه  9نـ ـقـ ــاط ،ب ـم ـنــزلــة عـنــق
الـ ــزجـ ــاجـ ــة لـ ـك ــل م ـن ـه ـم ــا ،مـ ــن أج ــل
المنافسة بقوة على المشاركة في
الدوري الممتاز.
ورغ ــم الـحــالــة المعنوية الــرائـعــة
لخيطان ،فــإن الـفــريــق لقي خسارة
م ـح ـب ـطــة ع ـل ــى ي ــد ك ــاظ ـم ــة بــأرب ـعــة
أه ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف ،وهـ ـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة

مباريات اليوم

أحمد العثمان مدرب نادي العربي

الوقت

المباراة

الملعب

4.00

خيطان × برقان

الصداقة والسالم

6.30

العربي × كاظمة

محمد الحمد

6.30

التضامن × الشباب

جابر الدولي

هيئة الرياضة ناقشت مع األندية
مالحظات النظم األساسية
أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة
حمود فليطح حرص الهيئة على التعاون
م ــع ك ــل األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة لـتــافــي جميع
السلبيات وتجاوز العقبات التي من شأنها
عرقلة جهود األندية في أداء رسالتها على
الوجه األكمل.
ج ــاء ذل ــك خ ــال االج ـت ـم ــاع الـ ــذي عـقــده
فليطح مع رؤساء وممثلي مجالس إدارات
األنــديــة الـشــامـلــة حـيــث تــم مناقشة بعض
الـمــاحـظــات الـخــاصــة بــالـنـظــام األســاســي
لــأنــديــة ال ـتــي تــم رصــدهــا خ ــال العامين
الماضيين.
وأوضح فليطح أن هذا االجتماع الودي
من شأنه دعم حرية األندية وتحقيق المزيد
من الشفافية ألعضاء الجمعيات العمومية
من أجل النهوض واالرتقاء بنشاط األندية
التي تمثل عصب الرياضة الكويتية.
وأشاد بمستوى الحوار والطرح الراقي
الـ ــذي ش ـهــده االج ـت ـمــاع وال ـت ـفــاعــل الطيب
لمسؤولي األنــديــة مــع جميع المالحظات

الـمـسـلــم ونــائــب الـمــديــر ال ـعــام مستشار
وزير الشباب محمود أبل ونائب المدير
ال ـع ــام ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة واإلداري ـ ـ ــة علي
ً
مروي الهديه وممثلو  13ناديا ،في حين
غ ــاب ممثلو أنــديــة الـكــويــت والـقــادسـيــة
واليرموك.

فتح باب تسجيل العبات «اليد»

●

محمد عبدالعزيز

قرر اتحاد كرة اليد فتح باب تسجيل الالعبات
ف ــي األنـ ــديـ ــة ال ـش ــام ـل ــة ،اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أمـ ــس حـتــى
منتصف الـشـهــر ال ـج ــاري ،حــرصــا عـلــى مشاركة
أكبر عدد من األندية الرياضية في نشاط اللعبة.
جــاء ذلــك خــال االجـتـمــاع ال ــذي عـقــده االتـحــاد
أمـ ــس م ــع ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـســائ ـيــة وم ـم ـث ـلــي األن ــدي ــة
النسائية ،برئاسة أمين السر المساعد لالتحاد
عبدالله ذياب ،وحضور رئيسة اللجنة النسائية
د .الجازي المونس ،وممثلي أندية العيون وسلوى
ومدير كرة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس.
وعقب االجتماع ،أكدت د .الجازي ،لـ"الجريدة"،
أن االتحاد اعتمد استضافة نادي القرين بطولة
ودية االثنين المقبل ولمدة يوم واحــد ،بمشاركة
أندية العيون وسلوى والقرين ،باعتبارها فرصة
لمشاركة األندية المتخصصة التي بدأت تدريباتها
ال ـخ ــاص ــة ،وك ــإع ــداد عـمـلــي ج ـيــد ل ـل ـم ـشــاركــة في
البطولة التنشيطية التي سينظمها اتحاد اليد

منتصف الشهر الجاري ،بمشاركة جميع األندية
"الشاملة والمتخصصة".
وأضافت د .الجازي" :أن اللجنة النسائية تعمل
وفق برنامج مقنن هدفه نشر اللعبة واستقطاب
أكبر عدد من الالعبات ،علما أنه تم تسجيل أكثر
مــن  50الع ـبــة فــي األن ــدي ــة المتخصصة (سـلــوى
والعيون) في جميع المراحل ،وستشهد المرحلة
المقبلة زي ــارات ميدانية لألندية الشاملة ،وعقد
ورش عمل ومحاضرات في مختلف التخصصات
(ال ـف ـن ـيــة وال ـب ــدن ـي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة) ،ب ـه ــدف تـعــريــف
الالعبات في هذه األندية باللعبة ،وأهمية العمل
بشكل أكاديمي لخدمة الرياضة النسائية".

زيارات ميدانية وورش
عمل في جميع األندية
الجازي

ب ـ ــروح مـ ـب ــاراة الـ ـك ــؤوس يــدخــل
فــري ـقــا ال ـت ـضــامــن ص ــاح ــب الـمــركــز
الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر ب ــرصـ ـي ــد  8نـ ـق ــاط،
والشباب الثامن وله  12نقطة ،بحثا
عن النقاط الثالث.
وهـ ـن ــاك ق ــاس ــم م ـش ـتــرك ل ـكــل من
ال ـفــري ـق ـيــن ه ــو الـ ـف ــوز دون سـ ــواه،
والذي سيضاعف فرصة الشباب في
المشاركة في الــدوري الممتاز ،كما
سينعش آمال وطموحات التضامن
لتحقيق الهدف ذاته.
وكان الشباب قد حقق فوزا غاليا
على الصليبيخات بأربعة أ هــداف
م ـقــابــل ه ــدف ـي ــن ،بـيـنـمــا ل ــم ي ـشــارك
التضامن في الجولة الماضية ،وهو
األمر الذي استغله الجهاز الفني في
تجهيز الالعبين بشكل جيد.

ي ـع ـقــد م ـج ـلــس إدارة ا ت ـح ــاد
ً
كـ ــرة الـ ـق ــدم الـ ـي ــوم اج ـت ـم ــاع ــا مع
ال ـل ـج ـنــة ال ـثــاث ـيــة ال ـم ـش ـك ـلــة مــن
الهيئة العامة للرياضة واللجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ووزارة
الصحة ،لبحث منح وفد منتخبنا
الوطني األول لكرة القدم استثناء
من الحجر الصحي المنزلي خالل
االستعدادات لمباراتي أستراليا
واألردن الـمـقــرر لهما يــومــي 25
و 30م ــن مـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،ضمن
منافسات المجموعة الثانية من
التصفيات اآلسيوية المشتركة
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر ،وك ــأس آسـيــا 2023
بالصين.
ويـ ـسـ ـتـ ـع ــرض م ـج ـل ــس إدارة
االت ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــوم ب ــرن ــام ــج إعـ ــداد
الـمـنـتـخــب الـ ــذي ت ـمــت الـمــوافـقــة
عليه مــن قبل لجنة المسابقات
بعد تقليصه ،إذ تـقــرر أن يلعب

بيانكي مدرب نادي كاظمة

ً
غونزاليس مدربا لـ «األولمبي»

م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ــر
األ م ــر دا خ ــل اللجنة الفنية على
تعيين مدرب الناشئين كارلوس
غ ــون ــزال ـي ــس ،ل ـق ـي ــادة الـمـنـتـخــب
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ف ـ ــي دورة األل ـ ـعـ ــاب
اآلسيوية ،وفترة اإلعداد ،النشغال
كاراسكو مع المنتخب األول.

وجـ ـ ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــار غ ــون ــزال ـي ــس
ن ـظــرا ل ـعــدم وج ــود استحقاقات
لـمـنـتـخــب الـنــاشـئـيــن ف ــي الـفـتــرة
الـمـقـبـلــة ،بـسـبــب تــوقــف الـنـشــاط
بـقــرار مــن اللجنة الثالثية حتى
يناير المقبل ،مع توقعات بإلغاء
الـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي لـ ـه ــذه ال ـف ـئــة
العمرية ،بسبب فيروس كورونا.
وي ـتــولــي غــونــزال ـيــس المهمة
ً
ً
رس ـ ـم ـ ـي ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارا مـ ـ ــن ال ـ ـيـ ــوم
بــالـتـنـسـيــق م ــع ك ــاراس ـك ــو ال ــذي
وض ــع بــرنــامــج إع ـ ــداد للمرحلة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ت ـت ـض ـم ــن ت ـج ـم ـع ــات
ومـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات وديـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ش ـه ــري
دي ـس ـم ـب ــر ويـ ـن ــاي ــر ،إل ـ ــى جــانــب
معسكرين خــارجــي وداخـلــي في
ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـب ــل ،ي ـس ـت ـمــر حـتــى
انطالق دورة األلعاب الخليجية.

جابر الشريفي

نجح فريق نــادي كاظمة في تحقيق فوز
مستحق على نظيره القادسية بنتيجة ،74-84
خــال الـمـبــاراة التي جمعتهما أمــس األول
على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،في الجولة الختامية
ل ـم ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ل ـل ــدوري
ً
العام لكرة السلة ،التي شهدت أيضا تغلب
بــرقــان على اليرموك  ،79-82والقرين على
الصليبيخات .83-112
وبــذلــك يـكــون كاظمة قــد حصد العالمة
الـكــامـلــة مــع خ ـتــام مـنــافـســات الـقـســم األول
بــرصـيــد  10ن ـقــاط ،يليه الـقــادسـيــة بـ ــ ،9ثم
القرين بـ ،8يليه برقان بـ ،7ثم اليرموك بـ،6
ً
وأخيرا الصليبيخات بـ 5نقاط.
ويـ ـت ــأه ــل عـ ــن كـ ــل م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـ ـ  4ف ــرق
األول ــى لـلــدور الـثــانــي ،ال ــذي سيقام بنظام
الـ"بالي أوف" من ثالث مباريات على طريقة
"المقص".
وجـ ـ ــاءت مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة م ــع ال ـقــادس ـيــة
متوسطة المستوى سيطر على مجرياتها
البرتقالي في الربع األول ،بعدما تقدم ،0-7
ً
و 5-14مـسـتـغــا أخ ـط ــاء الع ـبــي الـقــادسـيــة
في البداية ،وتسرعهم في إنهاء الهجمات،
لـيـســارع بـعــدهــا م ــدرب األص ـفــر الليتواني
لــوكــاس فــي طلب وقــت مستقطع ،استطاع
مــن خــالــه تنظيم هـجـمــات فــريـقــه ليقلص
الفارق إلى  3نقاط  ،12-15ولكن سرعان ما
ً
عــاد كاظمة إلــى توسيع الفارق مجددا مع
نهاية الربع األول .17-26
وواص ــل كاظمة سيطرته على الـمـبــاراة

يد الكويت تتعاقد مع
التونسي اللحياني

 8ديسمبر نهاية تسجيل
العبات «الطائرة»

كاظمة أسقط «سلة» القادسية
●

جانب من اجتماع اتحاد اليد مع اللجنة النسائية

التضامن والشباب

األزرق م ـ ـب ـ ــاراة ت ـج ــر ي ـب ـي ــة فــي
ديـسـمـبــر وم ـبــارات ـيــن ف ــي يناير
وواح ـ ــدة ف ــي ف ـبــرايــر إل ــى جــانــب
م ـع ـس ـك ــر خ ـ ــارج ـ ــي ف ـ ــي م ـ ــارس
بأستراليا.
وي ـس ـع ــى مـ ـس ــؤول ــو االتـ ـح ــاد
إلى موافقة اللجنة الثالثية على
االستثناء ،خصوصا أن الرفض
ي ـع ـنــي إلـ ـغ ــاء ب ــرن ــام ــج إالع ـ ـ ــداد،
ووض ــع الـمـنـتـخــب ف ــي مــوقــف ال
ُيحسد عليه.

باختصار

يصل إلى الكويت اليوم
مدرب منتخب تونس السابق
للسيدات لكرة اليد عصام
اللحياني ،للعمل مساعدا
لمدرب الفريق األول لكرة اليد
بنادي الكويت.
وتعاقد "األبيض" مع
ً
التونسي اللحياني مساعدا
للمدرب هيثم الرشيدي خالل
الفترة المقبلة.
ويتمتع اللحياني بسيرة
ً
ذاتية مميزة جدا ،حيث سبق
له العمل مدربا لمنتخب
تونس لسيدات كرة اليد ،كما
عمل مدربا مساعدا للبرتغالي
باولو باريرا ،الذي قاد سيدات
تونس "قرطاج" للحصول على
بطولة إفريقيا  ،2014وكذلك
أشرف على منتخب تونس
للناشئات ،والشابات.

اجتماع لـ «الثالثية» و«الكرة» الستثناء
«األزرق» من الحجر الصحي

فليطح يتوسط المال والمسلم خالل االجتماع
وحرص الجميع على العمل الجاد للنهوض
بـمـسـيــرة األن ــدي ــة بـمــا يـسـهــم ف ــي االرت ـق ــاء
بالرياضة الكويتية.
حـضــر االج ـت ـمــاع نــائــب الـمــديــر الـعــام
لقطاع الرياضة التنافسية د.صقر المال
وأمـ ـي ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة حسين

ً
ال ـتــي صـعـبــت مــوقـفــه ج ــدا،
ل ــذل ــك فـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـي ــوم ال
بـ ــديـ ــل فـ ـيـ ـه ــا ع ـ ــن الـ ـف ــوز
ل ـل ـت ـقــدم خ ـط ــوة ل ــأم ــام،
أم ــا ال ـخ ـس ــارة أو حتى
ا ل ـت ـع ــادل فستضاعف
من صعوبة موقفه.
وال ي ـخ ـت ـلــف ح ــال
ب ـ ــرق ـ ــان ع ـ ــن خ ـي ـط ــان
كـ ـثـ ـي ــرا ،الـ ـف ــري ــق ق ــدم
م ـس ـت ــوي ــات جـ ـي ــدة فــي
ان ـط ــاق ــة ال ـب ـط ــول ــة ،لكن
تــراجـعــت نـتــائـجــه بـشـكــل مـلـحــوظ،
وآخرها الخسارة على يد الساحل
ب ـ ـهـ ــدف مـ ــن دون رد ،وا لـ ـخـ ـس ــارة
الـ ـي ــوم س ـت ـكــون ب ـم ـنــزلــة ال ـكــابــوس
للفريق ،خصوصا في ظل الطموح
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
علما بــأن الفريقين ليست لديهما
غيابات مؤثرة.
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حددت اللجنة المؤقتة التحاد
الكرة الطائرة في اجتماعها
مع اللجنة النسائية 8
ديسمبر الجاري موعدا
نهائيا لتسجيل الالعبات
في سجالت االتحاد .جاء
ذلك خالل االجتماع الذي
عقد أمس األول برئاسة
بدر الكوس رئيس اللجنة
المؤقتة وحضور نائبه
مؤيد الشهاب وأمين السر
عبدالرحمن السهو ورئيس
لجنة المسابقات مشعل
رمضان وعضو اللجنة
أحمد عبدالحسين ورئيسة
اللجنة النسائية خيرية
بخيت ومقررة اللجنة فاطمة
عبدالحميد ،ومن األندية
النسائية نوف الظفيري،
والمدربة إيمان عبدالعزيز
"فتيات العيون" ،وحميدة
األسطى والمدرب محمد
عبدالرزاق "نادي الفتاة".
وفي البداية ،أكد الكوس
أهمية هذه االجتماعات
لمناقشة الموضوعات
المتعلقة بالرياضة النسائية،
وقال" :منذ موسم ،75-76
ً
 76-77لن نشهد نشاطا
ً
ً
رياضيا نسائيا في اتحاد
الكرة الطائرة بمشاركة العديد
من أندية مثل القادسية،
والعربي ،وكاظمة ،والكويت،
ونادي الفحيحيل ،لكنها
توقفت ألسباب قد تعود لقلة
الميزانية.

«اليد» يرشح  3مدربين
للمستوى «»B
رشح اتحاد كرة اليد ثالثة
مدربين وطنيين ،هم:
المدير الفني لنادي الجهراء
بدر جزاع ،ومدرب نادي
اليرموك خالد المال ،ومدرب
النادي العربي ياسر األمير،
للمشاركة في الدراسات
التدريبية للحصول على
رخصة "التدريب المرتبة
الثانية  "Bلمدربي القارة
اآلسيوية ذوي الخبرة ،والتي
ينظمها االتحاد اآلسيوي
لكرة اليد ،بالتعاون مع
االتحاد الدولي لكرة اليد ،من
 2إلى  15الجاري.

«الرياضات البحرية»
ينظم بطولتين

اشتباك وسقوط خالل مباراة كاظمة والقادسية
في الربع الثاني ،وتقدم  19-31عبر ثالثيات
أحمد البلوشي وأحمد المطيري ،إلى جانب
بسالة العبيه في الدفاع الذي وقف من خالله
ً
هجوم األصفر حائرا ،ما أدى إلى إنهاء الربع
ً
الثاني لمصلحته أيضا بنتيجة .30-47
واس ـت ـطــاع ال ـقــادس ـيــة ف ــي ال ــرب ــع الـثــالــث
تعديل الصورة التي ظهر عليها في الربعين
األول والثاني ،ونجح في تقليص الفارق عبر
تميز عبدالمحسن مرتضى فــي اال خـتــراق
والـتـسـجـيــل ،إل ــى جــانــب ثــاثـيــات عبدالله

توفيق ،ومتابعة عبدالرحمن السهو أسفل
السلة ،وسط تراجع بين العبي كاظمة على
المستوى الــدفــاعــي ،لينتهي الــربــع الثالث
بتقدم كاظمة .55-63
ولم يستطع القادسية مواصلة صحوته
في الربع الثالث ،بعدما عاد العبو كاظمة
ال ــى م ـس ـتــواهــم ال ـم ـع ـهــود ع ـلــى الـجــانـبـيــن
الــدفــاعــي وال ـه ـجــومــي ،لـيـتـبــادل الـفــريـقــان
ال ـت ـق ــدم ح ـت ــى أن ـه ــى ال ـب ــرت ـق ــال ــي ال ـم ـب ــاراة
لمصلحته بنتيجة .74-84

قال عضو مجلس إدارة نادي
الرياضات البحرية عضو
اللجنة البحرية خالد البريكي
إن النادي ممثال بفريق
الموتوسيرف سيتولى تنظيم
أولى البطوالت المحلية في
 12ديسمبر الجاري لعمر 17
سنة وما فوق بدولة الكويت
كما سيقيم الجولة األولى
في بطولة الجت سكي في 11
الجاري ،على أن تكون الجولة
الثانية في  18الجاري .ودعا
البريكي الراغبين في االنضمام
أو المشاركة في المنافسة
بالبطولة األولى للعبة
موتوسيرف إلى التواصل مع
إدارة نادي الرياضات البحرية
عبر حسابه على إنستغرام.
(كونا)
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فولهام يباغت ليستر في عقر
داره ويترك منطقة الخطر
ّ
فجر فولهام مفاجأة من العيار
الثقيل ،بعد أن أسقط ليستر
سيتي في عقر داره ،بهدفين
مقابل هدف ،في ختام الجولة
الـ 10بالدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم (البريميير
ليغ) أمس األول.

ف ــرط ليستر سيتي بفرصة
اللحاق بتوتنهام وليفربول إلى
الصدارة ،بتلقيه هزيمته األولى
ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ض ــد ف ــولـ ـه ــام فــي
جميع المسابقات منذ ،2004
بـسـقــوطــه  2-1أم ــس األول ،في
المرحلة الـعــاشــرة مــن ال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وكــانــت الـفــرصــة قــائـمــة أمــام
بـ ـط ــل  2016ك ـ ــي يـ ـنـ ـض ــم ا ل ــى
توتنهام وليفربول في الصدارة،
بعد تعثر األخيرين بتعادلهما
م ـ ــع ت ـش ـل ـس ــي (ص ـ ـفـ ــر-ص ـ ـفـ ــر)،
وبرايتون ( )1-1األحد والسبت
تواليا.
لكن فريق المدرب االيرلندي
الشمالي بــرنــدن رودج ــزر مني
ً
ب ـه ــزي ـم ــة ث ــان ـي ــة تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،بـعــد
الـتــي تـعــرض لـهــا فــي المرحلة
الماضية أمام ليفربول صفر،3-
والــراب ـعــة ه ــذا الـمــوســم ليبقى
ً
رابـ ـع ــا بـ ـف ــارق ثـ ــاث ن ـق ــاط عن
الصدارة ونقطة خلف تشلسي
الثالث.
وفــي الـمـقــابــل ،حقق فولهام
فوزه الثاني فقط هذا الموسم،
فرفع رصيده الى  7نقاط وترك
منطقة الـهـبــوط بـصـعــوده الــى
المركز السابع عشر.
وه ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـهـ ـ ــزي ـ ـ ـمـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى
لليستر على أرضه ضد فولهام

فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات مـنــذ
 2004حـيــن خـســر ص ـف ــر 2-في
الـ ــدوري الـمـمـتــاز فــي آخ ــر لقاء
بـ ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن عـ ـل ــى صـعـيــد
"بريميرليغ" حتى ( 2018تعادال
مـنــذ حـيـنـهــا  1-1وفـ ــاز ليستر
.)1-3
وكان ليستر الطرف األفضل
في البداية ،وهدد مرمى ضيفه
في أكثر من مناسبة أبرزها في
الدقيقة  19حين أصــاب القائم
عبر البلجيكي يوري تييلمانز
إثر ركلة حرة ،ثم العارضة بعد
مـتــابـعــة مــن الـفــرنـســي ويسلي
فوفانا.
لـكــن ال ـهــدف ج ــاء مــن الجهة
ً
األخرى خالفا لمجريات اللعب
عبر أديموال لوكمان بعد هجمة
م ــرت ــدة س ــري ـع ــة وتـ ـم ــري ــرة مــن
الكاميروني أندريه-فرانك زامبو
أنغيسا (.)30
وت ـع ـق ــدت األم ـ ـ ــور بــالـنـسـبــة
ألصحاب األرض حين احتسبت
ضدهم ركلة جزاء بعد االحتكام
الى حكم الفيديو المساعد "في
أيــه آر" إثــر خطأ مــن النمسوي
ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــان ف ـ ـ ــوخ ـ ـ ــس ع ـل ــى
الجامايكي بــوبــي ديـكــوردوبــا
ري ـ ــد ،ف ــان ـب ــرى ل ـهــا الـبــرتـغــالــي
إيفان كافاليرو بنجاح (.)38
وبقيت النتيجة على حالها

ً
خيمينيز :أتمنى العودة قريبا للمالعب
أكد المكسيكي راؤول خيمينيز ،مهاجم
وولفرهامبتون ،أنه يتمنى العودة قريبا
ل ـل ـمــاعــب ،مــوج ـهــا ال ـش ـكــر لـكــل
َمن بعث له برسالة دعم ،بعد
إصابته بكسر في الجمجمة
خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال
بـ"البريميير ليغ".
وا ص ـطــدم خيمينيز بشدة
م ـ ـ ــع قـ ـ ـل ـ ــب دف ـ ـ ـ ـ ــاع أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال،
ال ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي دي ـ ـف ـ ـيـ ــد لـ ــويـ ــز،
بالرأس ،في استاد اإلمارات،
وغادر الملعب على نقالة ،بعد
تـلـقـيــه األوك ـس ـج ـيــن وال ــرع ــاي ــة
الطبية الالزمة.
وت ـ ـخ ـ ـطـ ــى الـ ــاعـ ــب
( 29عــامــا) الـجــراحــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ـ ــي
المستشفى ،ونشر
بعدها أول رسالة
ل ــه ع ـبــر شـبـكــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االجتماعي.

وق ـ ـ ــال" :أشـ ـك ــرك ــم ع ـل ــى رسـ ــائـ ــل ال ــدع ــم.
سأكون تحت المالحظة ،وآ مــل العودة
قريبا للمالعب".
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة وإصـ ـ ــابـ ـ ــة
خيمينيز ،أكمل لويز المباراة،
لـ ـكـ ـن ــه وض ـ ـ ــع ض ـ ـ ـمـ ـ ــادة ع ـلــى
رأسه.
(إفي)

خيمينيز

جانب من مباراة فولهام وليستر سيتي
ح ـت ــى ص ــاف ــرة ن ـه ــاي ــة ال ـش ــوط
األول ،لينهي فــو لـهــام النصف
األول م ــن مـ ـب ــاراة ف ــي ال ـ ــدوري
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز مـ ـتـ ـق ــدم ــا ب ـه ــدف ـي ــن
نـظـيـفـيــن خـ ــارج مـلـعـبــه لـلـمــرة
األول ـ ــى م ـنــذ اب ــري ــل  2012ضد
بولتون (فــاز -3صـفــر) ،بحسب
"أوبتا" لالحصاءات.
وبدا ليستر عاجزا في بداية
الشوط الثاني عن الوصول الى
مرمى ضيفه اللندني للحصول
ع ـلــى ف ــرص ــة تـقـلـيــص الـ ـف ــارق،
وذلـ ــك ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  86حين
أشـ ـع ــل ال ـب ــدي ــل ه ــارف ــي ب ــارن ــز

الـلـقــاء بـتـســديــدة مــن منتصف
م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،إث ـ ــر ت ـمــريــرة
رأسية من جايمي فاردي.
ل ـ ـكـ ــن فـ ــول ـ ـهـ ــام ص ـ ـمـ ــد أمـ ـ ــام
هجمات مضيفه ،و ع ــرف كيف
يتعامل مع الضغط في الدقائق
األخ ـ ـي ـ ــرة ،ل ـي ـخ ــرج فـ ــي ن ـهــايــة
ً
المطاف منتصرا.

فوز وست هام
وكان ليستر سيخسر المركز
الـ ـ ــرابـ ـ ــع بـ ـ ـف ـ ــارق األه ـ ـ ـ ـ ــداف عــن
أستون فيال لو نجح األخير في

ً
برشلونة ينتخب خلفا لبارتوميو  24يناير المقبل
أعلن برشلونة اإلسباني،
أ مـ ـ ــس األول ،أ نـ ـ ــه حـ ـ ــدد 24
يناير المقبل موعدا النتخاب
ر ئـيــس جــد يــد لـلـنــادي ،خلفا
لجوسيب مــار يــا بارتوميو،
مؤكدا بذلك المعلومات التي
ت ــداولـ ـتـ ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
المحلية منذ أسابيع.
وقـ ــالـ ــت ال ـل ـج ـن ــة اإلداري ـ ـ ــة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــديـ ــر
شــؤون ا لـنــادي بعد استقالة
بارتوميو في أواخر أكتوبر
ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ب ـي ــان" :م ــا إن
ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق مـ ــع ال ـح ـكــومــة
اإل ق ـل ـي ـم ـيــة ا ل ـك ـتــا لــو ن ـيــة على
مــو عــد ا لــرا بــع والعشرين من
ي ـنــايــر لـتـنـظـيــم االن ـت ـخــابــات
الــرئــا سـيــة فــي ال ـنــادي ،فإننا
ً
سنمضي قدما في االستعداد
لها".
وفي بيانه ،حدد برشلونة
أن ا لـ ــروز نـ ــا مـ ــة اال ن ـت ـخــا ب ـيــة
س ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــح فـ ـ ـ ــي  14ا ل ـ ـش ـ ـهـ ــر

بارتوميو
الـمـقـبــل ،م ــع اج ـت ـمــاع لـقـبــول
المرشحين األوليين.
وب ـعــد ذل ــك سـتـتــم رسـمـيــا

باخ ...المرشح الوحيد لرئاسة «األولمبية الدولية»
يعد المحامي األلماني توماس
باخ ،رئيس اللجنة األولمبية الدولية
م ـنــذ  ،2013ه ــو ال ـمــرشــح الــوحـيــد
ل ـش ـغــل ال ـم ـن ـصــب ف ــي االن ـت ـخــابــات
المقبلة في مارس القادم للفترة من
 2021حتى .2025
وأفـ ـ ـ ــادت "األول ـم ـب ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة"،
أمس ،بأن باخ هو المرشح الوحيد
لالنتخابات ،بعدما أعلن في يوليو
الماضي نيته في والية جديدة.
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـج ــرى ال ـت ـصــويــت
عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـم ـســؤول األلـمــانــي
بــأثـيـنــا خ ــال ال ـف ـتــرة بـيــن  10و12
مارس .2021
وتـنــص الـلــوائــح األولـمـبـيــة على
والية أولى من ثمانية أعوام ،يمكن

توماس باخ

إبرا :أشعر كأنني بنجامين بوتون
أكد النجم السويدي المخضرم زالتان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،مـهــاجــم وقــائــد مـيــان
اإليـ ـط ــال ــي وهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي
"الـسـيــري آ" بـعـشــرة أه ــداف ،أمــس االول
أنه يشعر كأنه "بنجامين بوتون" ،وأنه
يزداد شبابا في كل عام.
وقـ ــال إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ف ــي حـ ــوار مع
م ــوق ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(ي ــوي ـف ــا) "أع ـت ـبــر نـفـســي م ـثــل بـنـجــامـيــن
بوتون ،ازداد شبابا كل عام .أعد بأنني
ســأظــل أل ـعــب طــال ـمــا ك ـنــت ق ـ ــادرا .ال ـيــوم
ا ل ــذي ســأ عـجــز فـيــه عــن ا لـظـهــور بأفضل
مستوى ممكن ،سأتوقف .أريد أن أشعر
أنني حي".
وبـ ـنـ ـج ــامـ ـي ــن ب ـ ــوت ـ ــون ه ـ ــو ش ـخ ـص ـيــة
خيالية تميز بحالة مرضية غريبة ،حيث
ُول ــد بـشـكــل ع ـجــوز ،وك ــان يـصـغــر شكله
وجسده مع التقدم بالعمر ،في إشارة إلى
أن إبرايموفيتش مــازال فــي أوج عطائه
رغم تقدمه في العمر.
وأض ــاف صــاحــب الـ ــ 39عــامــا "كــل مــرة
أد خــل فيها للملعب ،أ شـعــر كأنني طفل
يتذوق طعم الحلوى للمرة األولى".
وعـ ـ ـ ــاد "ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان" ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــرك ــات ــو
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـف ـ ــوف

"الروسونيري" ،وتسبب في تغير كبير
في نتائجه مع بداية الموسم الجديد،
ح ـي ــث ي ـح ـتــل ال ـف ــري ــق ص ـ ـ ــدارة تــرت ـيــب
ال ـ ـ ــدوري اإل يـ ـط ــال ــي ب ــرص ـي ــد  23نـقـطــة
وبفارق  5نقاط كاملة عن أقرب مالحقيه،
غريمه وجاره اللدود إنتر ميالنو.
وتابع إبرا تصريحاته "الحياة مليئة
ب ــال ـت ـح ــدي ــات .االنـ ـضـ ـم ــام ل ـل ـم ـيــان ك ــان
تحديا كبيرا ،ومحاولة تغيير العقلية،
وأن يفهم الالعبون قيمة ميالن ،ميالن
الذي نعرفه جميعا".
كـ ـم ــا اع ـ ـتـ ــرف الـ ـنـ ـج ــم الـ ــدولـ ــي
السابق بأن فشل العبين آخرين
ب ـعــد عــودتـهــم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق
اللومباردي،
جعل الحافز
أكبر لديه.
(إفي)

إبراهيموفيتش

تحقيق ف ــوزه ال ــراب ــع مــن أصــل
أرب ــع م ـبــاريــات ل ــه ف ــي ال ــدوري
ح ـتــى اآلن خ ـ ــارج أرضـ ـ ــه ،لكن
عقدته استمرت في أرض وست
هام ،حتى بعد أن انتقل األخير
م ــن "أبـ ـت ــون بـ ـ ــارك" إلـ ــى "ل ـنــدن
س ـ ـتـ ــاديـ ــوم" ،وذلـ ـ ــك ب ـخ ـســارتــه
 2-1بهدفين سجال في الثواني
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـش ــوطـ ـي ــن األول
والثاني عبر اإليطالي أنجيلو
أوغبونا ( )2وجارود بوين (،)46
م ـقــابــل هـ ــدف ل ـج ــاك غــريـلـيــش
(.)25
وس ـ ـي ـ ـطـ ــر الـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــوف ع ـل ــى

المباراة تماما من دون نجاعة
أم ــام الـمــرمــى ،وأهـ ــدروا فرصة
التعادل من ركلة جــزاء ،بعدما
سدد أولي واتكنز في العارضة
( ،)74ثم حــرم األخير من هدف
آخ ــر ف ــي ال ــوق ــت بـعــد الـضــائــع،
ب ـع ــدم ــا أل ـغ ــي ب ــداع ــي الـتـسـلــل
إثر االحتكام الى حكم الفيديو
المساعد "في أيه آر".
وبـعـجــزه عــن تحقيق الـفــوز
األول في ملعب منافسه اللندني
مـ ـن ــذ أ ب ـ ــر ي ـ ــل  2011و ب ـت ـل ـق ـيــه
الهزيمة األولــى للموسم خارج
م ـل ـع ـبــه والـ ــراب ـ ـعـ ــة بــال ـم ـج ـمــل،

تجمد رصيد أستون فيال عند
 15نـقـطــة فــي ال ـمــركــز الـعــاشــر،
ف ـي ـم ــا صـ ـع ــد وس ـ ـ ــت ه ـ ـ ــام ال ــى
ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ب ـعــدمــا رفــع
رصـيــده الــى  17نقطة ،متقدما
بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف ع ـل ــى ك ــل مــن
س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون (خ ـ ـسـ ــر األح ـ ــد
أمـ ــام مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد 3-2
بـعــد أن ك ــان مـتـقــدمــا -2ص ـفــر)
وولفرهامبتون (فاز األحد على
أرسنال  1-2خارج ملعبه).

تـمــديــدهــا ل ــوالي ــة ثــانـيــة م ــن أربـعــة
أعوام ،وبحد أقصى  12عاما.
وسيبدأ بــاخ حــال حصوله على
دعم أعضاء اللجنة واليته الجديدة
رسميا عقب دورة األلعاب األولمبية
في طوكيو في أغسطس المقبل.
ويـعــد بــاخ ( 66عــامــا) هــو تاسع
رئيس للجنة ،حيث انه خالل فترته
تم تأجيل دورة األلعاب األوليمبية
للمرة األولى في التاريخ ،من صيف
 2020للصيف القادم بسبب جائحة
كورونا.
(إفي)

الــدعــوة لــانـتـخــابــات فــي 16
منه ،وسيتمكن المرشحون
ب ـع ــده ــا م ــن ج ـم ــع ال ـتــواق ـيــع

الـ ــداع ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2257الـ ــازمـ ــة
للموافقة على ترشحهم بين
 23ديسمبر و 11يناير.

بعد ذلك ،ستستمر الحملة
اال ن ـت ـخــا ب ـيــة م ــن  15إ ل ــى 22
يناير.
وس ـي ـت ـم ـكــن "ال ـس ــوي ــوس"،
وهم المشجعون المساهمون
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ،م ــن ال ـت ـصــويــت
ألول مـ ـ ــرة ف ـ ــي عـ ـ ــدة م ــرا ك ــز
اق ـت ــراع :فــي مـلـعــب كــامــب نو
فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة ،وأي ـ ـضـ ــا فــي
أرب ـ ـ ــع م ـ ــدن أخ ـ ـ ــرى ب ـم ـن ـط ـقــة
كـتــالــونـيــا ،فــي أن ـ ــدورا ،وفــي
أرب ـ ــع مـ ــدن ف ــي ب ـق ـيــة أن ـح ــاء
إ سـبــا نـيــا ( مــدر يــد ،إشبيلية،
فالنسيا ،بالما دي مايوركا).
ويـ ـب ــدو ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
خـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ــورت ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــرشـ ــح
ً
األوفر حظا لتسلم دفة قيادة
النادي ،وهو أعلن أمس األول
ترشحه للمنصب الذي تواله
بين  2003و.2010

كافاني يعتذر عن تعبير
ُ
وصف بالعنصري
اع ـتــذر الـمـهــاجــم األوروغ ــواي ــان ــي إديـنـســون كــافــانــي ،العــب
مانشستر يونايتد ،أمس األول ،عن كتابته رسالة عبر شبكات
التواصل االجتماعي حول اتجاه االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
للتحقيق فيما إذا كانت تتضمن تعليقات عنصرية.
وسجل األوروغواياني هدفين في الفوز الثمين لليونايتد
على ساوثامبتون في الدوري اإلنكليزي األحد .3-2
وبـعــد ال ـم ـبــاراة تلقى الــاعــب ( 33عــامــا) رســائــل التهنئة عـبــر حـســابــه على
ِّ
ليعبر عن امتنانه بعبارة باإلسبانية تحوي كلمة "أسود".
"إنستغرام"،
وأوضح المهاجم ،أمس األول ،في بيان ،أن "الرسالة التي نشرتها عقب مباراة
األحد كانت تحية خاصة لصديق ،أشكره فيها على تهنئته لي بعد اللقاء".
وشدد كافاني على أنه "ضد العنصرية تماما" ،وأنه حذف الرسالة فور أن
أوضح النادي الموقف له.
(إفي)

ً
حسم ترتيبات «أستراليا المفتوحة» قريبا
اقتربت الترتيبات المتعلقة بتنظيم
بـطــولــة أس ـتــرال ـيــا الـمـفـتــوحــة ف ــي كــرة
المضرب من نهايتها ،بحسب ما أعلن
مديرها أمس ،وذلك عقب تقارير حيال
إمكانية إلغائها بسبب تفشي فيروس
كورونا المستجد.
وقــال الرئيس التنفيذي للبطولة
كــر يــغ تــا يـلــي إن تفاصيل البطولة،
ال ـتــي ك ــان مــوعــد ان ـطــاق ـهــا ف ــي 18
ي ـنــايــر م ـحــط ت ـك ـه ـنــات ،ي ـجــب أن
تحسم "قريبا جدا".
ّ
وغرد تايلي" :نحن واثقون
بـ ــأن ـ ـنـ ــا س ـ ـن ـ ـكـ ــون فـ ـ ــي وضـ ــع
يسمح لنا بحسم التفاصيل
االخـ ـي ــرة ل ـب ـطــولــة أس ـتــرال ـيــا
ال ـم ـف ـت ــوح ــة  2021ف ــي وق ــت
ً
ق ــري ــب" ،م ـض ـي ـفــا" :كـ ــل شــيء
يتطلب موافقة حكومة (والية)
فيكتوريا قبل تأكيد ذلك".
وتأتي تغريدات تايلي بعدما نقلت عنه صحيفة
"هيرالد -صن" في ملبورن أن إلغاء البطولة بسبب تجمع قادة
ً
األعمال ال يزال خيارا ،كما توقعت الصحيفة إلغاء كأس رابطة
المحترفين "ايه تي بي" في نسختها األولى في يناير.
وقال وزير الرياضة في فيكتوريا االسبوع الماضي انه يتوقع
تأجيل البطولة من اسبوع الى اثنين.

ويـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف م ـص ـيــر
ال ـب ـطــولــة ع ـلــى الــوقــت
ال ـ ـ ـ ــذي س ـت ـس ـم ــح ف ـيــه
حكومة الوالية لالعبين
بالوصول ،وعما اذا كان
بمقدورهم التدرب خالل
فـ ـت ــرة ال ـح ـج ــر الـص ـحــي
االلزامية مدة  14يوما".
وكـ ـ ـ ــان ت ــايـ ـل ــي ط ــال ــب
الــاع ـب ـيــن أوال بــال ـقــدوم
إلى أستراليا في منتصف
دي ـس ـم ـب ــر ،ك ــي ي ـت ــاح لـهــم
الـخـضــوع لحجر إجـبــاري
ً
مـ ـ ــدة  14ي ـ ــوم ـ ــا قـ ـب ــل ب ــدء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورن ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن خـ ـط ــة
ّ
ك ـه ــذه ش ــك ــك ف ــي حـصــولـهــا
دان أنـ ـ ـ ــدروز رئـ ـي ــس وزراء
ف ـي ـك ـتــوريــا ،خ ـصــوصــا بعد
خـ ـ ــروج مـ ـلـ ـب ــورن أخـ ـي ــرا مــن
فـتــرة إغ ــاق ع ــدة أش ـهــر ،أمــا
في القضاء على موجة ثانية من فيروس كورونا.
وأشارت تقارير إلى رغبة أندروز في وصول الالعبين مطلع
يـنــايــر ،مــا يـجـعــل اقــامــة ك ــأس راب ـطــة الـمـحـتــرفـيــن "اي ــه تــي بــي"
مستحيلة باالضافة إلى باقي الدورات اإلعدادية لبطولة أستراليا.
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رياضة

لقاء مرتقب بين بروسيا دورتموند والتسيو على استاد «سيغنال إيدونا بارك»
ً
يحل باريس سان جرمان ضيفا
على مانشستر يونايتد ،بينما
يلعب التسيو أمام مضيفه
بروسيا دورتموند ،اليوم ضمن
منافسات دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

تحمل الجولة الخامسة قبل
األخـ ـي ــرة م ــن دور الـمـجـمــوعــات
لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
نكهة خاصة ،إذ تجمع المهاجم
الدولي األوروغوياني إدينسون
كافاني بفريقه السابق ،حين يحل
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
ضيفا على مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،فيما سيكون ملعب
«سيغنال أيــدونــا بــارك» مسرحا
للقاء مرتقب حاسم بين بروسيا
دورت ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي والتـسـيــو
اإليطالي.
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب «أول ـ ــدت ـ ــراف ـ ــود»
وض ـم ــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
ال ـث ــام ـن ــة ،ي ـت ــواج ــه ك ــاف ــان ــي مــع
الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ
 ،2013وتــوج معه بلقب الــدوري
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي  6م ـ ـ ـ ــرات،
والـ ـ ـك ـ ــأس أربـ ــع
مرات ،وكأس
الـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة
 6م ـ ـ ـ ـ ـ ــرات،
وأص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــح
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
التاريخي،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ــي
مـ ـب ــاراة مهمة
ل ـل ـف ــري ـق ـي ــن

اللذين لم يضمنا حتى اآلن بطاقة
العبور إلى ثمن النهائي.
ويـ ـتـ ـص ــدر ي ــون ــايـ ـت ــد تــرت ـيــب
المجموعة بتسع نقاط ،وبفارق
ثـ ــاث ع ــن ك ــل م ــن سـ ــان ج ــرم ــان
والي ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي ،الـ ــذي يحل
بــدوره ضيفا على باشاك شهير
التركي األخير ( 3نقاط).
وي ــدخ ــل كــافــانــي ال ـل ـقــاء ال ــذي
يـحـتــاج فـيــه يــونــايـتــد ال ــى الـفــوز
لـضـمــان تــأهـلــه ،كـمــا أن الـتـعــادل
ق ــد ي ـك ــون كــاف ـيــا ف ــي حـ ــال عجز
الي ـبــزي ــغ ع ــن ح ـســم م ـب ــارات ــه في
تركيا ،بمعنويات مرتفعة جــدا،
بـعــد أن ق ــاد «الـشـيــاطـيــن الحمر»
األحـ ــد كـبــديــل لـتـحــويــل تخلفهم
أم ـ ــام ســاوث ـم ـب ـتــون ص ـف ــر -2إلــى
ف ـ ــوز  2-3ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي
بتسجيله هدفين وتمريره كرة
الهدف اآلخر.
وب ـعــد أن غ ــاب ع ــن لقاء
الــذهــاب فــي بــاريــس الــذي
خسره نادي العاصمة 2-1
بـهــدف فــي الــوقــت القاتل
مــن مــاركــوس راش ـفــورد،
مـ ـك ــررا بــذلــك

س ـي ـن ــاري ــو إي ـ ـ ــاب ث ـم ــن ن ـهــائــي
موسم  2019-2018حين عوض
خـ ـس ــارت ــه ذهـ ــابـ ــا ع ـل ــى أرضـ ــه
صفر 2 -وفــاز إيابا  1-3بفضل
ه ــدف ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل الـضــائــع
من الالعب ذاته ،سيكون كافاني
جــاهــزا الـيــوم لمواجهة الفريق
ال ـ ــذي س ـجــل ل ــه  200هـ ــدف في
 301مباراة.
لـ ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ــن ن ـ ـه ـ ــاي ـ ــة م ـ ـش ـ ــوار
األوروغـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــع ن ـ ـ ــادي
ترك
العاصمة «لطيفة» ،إذ قــرر ُّ َ
الفريق في يونيو بعد أن ات ِخذ
ال ـق ــرار بــإل ـغــاء الـ ـ ــدوري نهائيا
نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد-
 ،»19وبــال ـتــالــي ل ــم يـكـمــل معه
حملته في دوري األبطال ،حيث
وصــل فــريــق الـمــدرب
األل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي
ت ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــاس
تـ ـ ـ ـ ــوخـ ـ ـ ـ ــل

بارولو نجم التسيو

نيمار نجم سان جرمان

مونييه خارج قائمة دورتموند
ب ــات م ــن ال ـمــؤكــد غ ـي ــاب ال ـم ــداف ــع البلجيكي
ت ــوم ــاس مــونـيـيــه ع ــن مــواج ـهــة فــري ـقــه بــروسـيــا
دورتـمــونــد األلـمــانــي أم ــام التسيو اإليـطــالــي في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،والمقرر لها اليوم،
في الوقت الــذي تحوم فيه الشكوك حــول اثنين
آخرين من الالعبين.
وتعرض الدولي البلجيكي مونييه ( 29عاما)
لإلصابة في ساقه ،خالل المباراة التي خسرها
فــريـقــه الـسـبــت ال ـمــاضــي أمـ ــام ك ــول ــون  2 / 1في
الدوري األلماني (بوندسليغا).
وي ـ ـخـ ــوض ال ـث ـن ــائ ــي إي ـ ـمـ ــري ك ـ ــان وراف ــائـ ـي ــل
غ ــوي ــري ــرو س ـب ــاق ــا ض ــد ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل تــأكـيــد
جاهزيتهما.

إلى النهائي قبل أن يخسر أمام
العمالق البافاري بايرن ميونيخ.
وبـ ـم ــا أنـ ـ ــه م ـت ـق ــدم فـ ــي ال ـســن
بالنسبة لمهاجم ( 33عاما) ،ولم
يخض أي م ـبــاراة منذ فــوز سان
جــرمــان فــي دوري األب ـط ــال على
بــروسـيــا دورت ـمــونــد فــي م ــارس،
اعتبر بعض مشجعي يونايتد
أن ال ـت ـعــاقــد م ــع األوروغ ــوي ــان ــي
في اللحظات األخـيــرة قبل إقفال
فترة االنتقاالت الصيفية خطوة
تـعــويــض ف ــي غـيــر مـكــانـهــا ،بعد
ف ـش ــل اإلدارة فـ ــي ضـ ــم ال ــدول ــي
اإلنكليزي الشاب جايدون سانشو
من دورتموند.
كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن ب ـس ـهــولــة أن
يتخذ كافاني قــرار اعـتــزال اللعب
واالستمتاع بحياته ال ـهــادئــة في

مزرعته بعيدا عن كرة القدم ،لكن
عشقه للعبة قوي بما يكفي إلقناعه
بـقـبــول تـحــد جــديــد م ــع يــونــايـتــد
بغض النظر عما يقوله النقاد.

قمة دورتموند والتسيو
وعلى ملعب «سيغنال إيدونا
بارك» وضمن المجموعة السادسة،
ي ـت ــواج ــه دورتـ ـم ــون ــد م ــع ضـيـفــه
التسيو باحثا عن تحقيق ثأره بعد
خسارة الذهاب  ،3-1وضمان تأهله
لـثـمــن ال ـن ـهــائــي ب ـمــا أن ــه يـتـصــدر
بفارق نقطة عن الفريق اإليطالي
و 5عن كلوب بروج البلجيكي الذي
يستضيف زينيت سان بطرسبورغ
الروسي (نقطة واحدة).
وف ـ ـ ـ ـ ــاز دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد ب ـج ـم ـيــع
مبارياته الثالث منذ أن سقط في
العاصمة اإليطالية خالل الجولة
االفتتاحية فــي  20أكـتــوبــر ،وهو
سيضمن بطاقته في حــال الفوز،
ك ـمــا أن ال ـت ـع ــادل س ـي ـكــون كــافـيــا
للفريقين في حال عجز بروج عن
العودة من روسيا بالنقاط الثالث.
وتشكل المباراة مواجهة مثيرة
بين تشيرو إيموبيلي ،الذي سبق
لــه أن داف ــع عــن ألــوان

برشلونة لفوز
خامس
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار

هاالند نجم دورتموند

راشفورد نجم مان يونايتد

الفرنسية فرابار تدير لقاء يوفنتوس ودينامو كييف

وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق« :لقد
تعرض كان لضربة في كاحله ،من الصعب القول
إن بإمكانه المشاركة».
ويتعافى غويريرو من إصابة عضلية سابقة،
وحتى اآلن مازال يتدرب منفردا.
وطالب العب الوسط توماس دياليني زمالءه
بـتـقــديــم أداء أف ـضــل م ــن األداء ال ــذي ظـهــر عليه
الفريق.
وق ــال ديــايـنــي« :نـحــن دائـمــا نـتــراجــع للخلف
بخطوة ،كنا نفتقد إلى النزعة الدفاعية في جميع
أنحاء الملعب ،كما أننا نحتاج للسيطرة أكثر
من ذي قبل وال يمكننا أن نرتد للخلف بسرعة».
(د ب أ)

مونييه

اخـتــار االتـحــاد األوروب ــي لكرة الـقــدم (يويفا)،
الفرنسية ستيفاني فرابار إلدارة لقاء يوفنتوس
ودينامو كييف اليوم في دوري األبطال ،لتصبح
أول امرأة تدير مباراة في «التشامبيونز» للرجال.
وكانت فــرابــار ،التي فــازت بلقب أفضل حكمة
خالل  ،2019دخلت بالفعل تاريخ كرة القدم قبل
نحو أسبوع حين أدارت مباراة غرناطة وأومونيا
نيقوسيا القبرصي (.)1-2
كـمــا سـبــق أن كــانــت ف ــراب ــار ( 36عــامــا) حكمة
مـ ـب ــاراة كـ ــأس ال ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي أغـسـطــس
 2019بين ليفربول وتشلسي ،ومواجهة ليستر
اإلنكليزي وزوريا األوكراني الشهر الماضي.
(إفي)

الفرنسية فرابار

إيكاردي وسارابيا يغيبان لإلصابة
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ،أمس األول،
غياب مهاجميه األرجنتيني ماورو إيكاردي واإلسباني
بابلو سارابيا عن تشكيلة الفريق المرتقبة في المواجهة
الحاسمة ضمن دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي اليوم بسبب اإلصابة ،في وقت استعاد
خدمات مدافعه األلماني ثيلو كيهرر.
وقال سان جرمان إن إيكاردي الذي عاد للعب السبت
للمرة األولى منذ الثاني من أكتوبر الماضي ،يعاني من
ً
إصابة في عضلتي الحالبين .وسيكون هذا الغياب مؤثرا
ً
في عملية استعادة لياقته ،بعد تعافيه مؤخرا من إصابة
في الركبة.

دورت ـم ــون ــد ،وال ـنــروي ـجــي إرلـيـنــغ
ه ــاالن ــد ال ـل ــذي ــن س ـج ــا ف ــي ل ـقــاء
الذهاب.
وي ـت ـص ــدر ال ـن ــروي ـج ــي ال ـبــالــغ
 20عاما ترتيب هدافي المسابقة
بستة أهداف بعد تسجيله ثنائية
ف ــي ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة ض ــد ب ــروج
(3-صفر) ،على غرار إيموبيلي (30
عاما) ضد زينيت (.)1-3
وبـ ـ ـع ـ ــد أن حـ ـسـ ـم ــت ب ـط ــاق ـت ــا
المجموعة الخامسة ،يحل تشلسي
اإلنـكـلـيــزي ضـيـفــا عـلــى إشبيلية
اإلس ـبــانــي ف ــي مــواج ـهــة ستحدد
على األرجــح هوية المتصدر بما
أنـهـمــا م ـت ـعــادالن بــالـنـقــاط بعشر
لـكــل منهما مـقــابــل نقطة لـكــل من
كراسنودار وضيفه ريم الفرنسي.

ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة ،يـسـعــى
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي إلـ ــى ف ــوزه
الخامس تواليا وضمان صدارته
لـ ـلـ ـس ــابـ ـع ــة ،حـ ـي ــن يـ ـح ــل ض ـي ـفــا
ع ـلــى ف ـيــري ـن ـس ـفــاروش ال ـم ـجــري
ب ـم ـع ـنــويــات مــرت ـف ـعــة ب ـعــد ف ــوزه
بـمـبــاراتـيــه األخـيــرتـيــن  - 4صفر
على دينامو كييف األوكراني في
دوري األب ـطــال وأوســاســونــا في
الدوري المحلي.
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـت ــواج ــه يــوف ـن ـتــوس،
الضامن أيضا لتأهله ،مع ضيفه
دينامو كييف وهو متخلف بفارق
ث ــاث ن ـقــاط ع ــن بــرشـلــونــة ال ــذي
س ـي ـكــون خ ـصــم «ب ـيــان ـكــون ـيــري»
الثالثاء المقبل في «كامب نو».
ويخوض عمالق تورينو اللقاء،
وس ــط ض ـغــط كـبـيــر ع ـلــى مــدربــه
الجديد أندريا بيرلو ،إثر التعادل
المخيب السبت في الدوري مع
بينيفينتو المتواضع 1-1
بغياب نجمه البرتغالي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو
بهدف التقاط أنفاسه.

مباريات اليوم

أما الجناح اإلسباني ،فقد شعر بـ«ألم عضلي»
خالل الحصة التدريبية األخيرة ،بحسب النادي
ً
الفرنسي الــذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل،
ً
مشيرا إلى أن غياب الالعبين «سيتم تقييمه
في غضون  48ساعة».
أما الغائبان اآلخران فهما على نحو غير مفاجئ،
األلماني يوليان دراكسلر واإلسباني خوان بيرنات ،غير أن
األول عاد إلى التدريب االثنين مع زمالئه ،في إشارة إلى
عودة وشيكة إلى المنافسة.

إيكاردي

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

كراستودار  -رين

beINSPORTS HD2

8:55

باشاك شهير  -اليبزيج

beINSPORTS HD1

11:00

اشبيلية  -تشلسي

beINSPORTS HD2

11:00

يوفنتوس – دينامو كييف

beINSPORTS HD4

11:00

فرينسفاروش  -برشلونة

beINSPORTS HD3

11:00

بروسيا دورتموند  -التسيو beINSPORTS HD5

11:00

كلوب بروج  -زينيت

beINSPORTS HD6

11:00

مان يونايتد – سان جرمان

beINSPORTS HD1

إيموبيلي يبحث عن ثأر شخصي
تـ ــرتـ ــدي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـيـ ــوم بـيــن
التسيو اإليطالي ومضيفه بروسيا
دورتـمــورنــد األلـمــانــي ،فــي الجولة
الخامسة قبل األخيرة من منافسات
المجموعة الخامسة لدوري أبطال
أوروبا ،طابعا خاصا لمهاجم األول
تشيرو إيموبيلي ،إذ يعود للمرة
األولى الى ملعب «سيغنال إيدونا
بارك» ،حيث عاش فترة صعبة خالل
تجربته األولى خارج بالده.
فبعد موسم رائــع سجل خالله
بقميص تورينو  22هدفا فــي 33
مـ ـب ــاراة بـ ــالـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ،قــرر
دورتـمــونــد التعاقد مــع إيموبيلي
فــي صيف  ،2014مانحا المهاجم
اإلي ـطــالــي فــرصــة خ ــوض تجربته
األولى بعيدا عن «سيري أ».
لكن هذه التجربة كانت من أسوأ
م ــراح ــل مـسـيــرة إيـمــوبـيـلــي ،ال ــذي

إيموبيلي

وجد نفسه بعد موسم وحيد فقط
خ ــارج ال ـنــادي ،وذل ــك بــاعــارتــه الى
إشبيلية اإل سـبــا نــي نتيجة فشله
في تكرار المستوى الــذي ظهر به
مــع تــوري ـنــو ،حـيــث اكـتـفــى بثالثة
أهداف فقط في  24مباراة خاضها
بالدوري األلماني.
والتجربة الخارجية الثانية لم
ت ـكــن أف ـضــل م ــن األولـ ـ ــى ،إذ عــانــى
إيموبيلي في إسبانيا ،وخــاض 8
مباريات فقط فــي «ال ليغا» سجل
خــالـهــا هــدفـيــن ،مــا دفـعــه للعودة
بعد ستة أشهر فقط الى بالده من
أجل الدفاع مجددا عن ألوان تورينو
على سبيل اإلعــارة من دورتموند
قبل أن يوقع في نهاية فترة اإلعارة
مع التسيو في يوليو .2016
وبعد أن نجح في قيادة التسيو
إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى دورتـ ـم ــون ــد 1-3

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

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

ذهـ ــابـ ــا ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ال ـ ـهـ ــدف األول
ف ــي أول م ـب ــاراة ل ـن ــادي الـعــاصـمــة
فــي الـمـســابـقــة مـنــذ مــوســم -2007
 ،2008ي ــأم ــل إيـمــوبـيـلــي أن يـكــرر
األم ـ ــر ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي زيـ ــارتـ ــه األول ـ ــى
لملعب فريقه السابق ،ما سيمنح
«بيانكوشيلستي» بطاقة العبور
إلى ثمن النهائي وانتزاع الصدارة
م ــن ضـيـفــه األل ـم ــان ــي ال ـتــي يتربع
عليها بفارق نقطة عن ضيفه.

موسم مميز
وعـلــى غ ــرار الـمــوســم الـمــاضــي،
الـ ــذي ت ــوج ف ـيــه أف ـض ــل هـ ــداف في
الدوريات األوروبية بـ 36هدفا ،يقدم
ابــن الثالثين عــامــا أداء مميزا في
مستهل الموسم الحالي ،إذ سجل
 5أهداف في  7مباريات خاضها في

اإلعالنات:

ال ــدوري اإليطالي ،و 8في  9ضمن
جـمـيــع ال ـم ـســاب ـقــات ،بـيـنـهــا  3في
دوري األبـطــال من أصــل مباراتين
ف ـقــط ،إذ غ ــاب ع ــن ال ـت ـعــادل ـيــن مع
ب ـ ــروج الـبـلـجـيـكــي وزي ـن ـي ــت ســان
ب ـ ـطـ ــرس ـ ـبـ ــورغ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،ب ـس ـبــب
إصابته بفيروس كورونا.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـم ــدرب ــه سـيـمــونــي
إيـ ـن ــزاغ ــي ،ف ـ ــإن إي ـمــوب ـي ـلــي «م ـهــم
لطريقة لعبنا كــرة ال ـقــدم .سيعزز
ح ـ ـ ـظـ ـ ــوظ الت ـ ـس ـ ـيـ ــو والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإليطالي أيضا».
وبالمجمل ،سجل إيموبيلي 7
أهداف في دوري أبطال أوروبا في
 12مشاركة مع التسيو ودورتموند
وإشبيلية وفريق بدايته االحترافية
يوفنتوس (دافــع عن ألــوان األخير
بين  2009و 2012مع إعارته لثالثة
ف ــرق خ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة) ،كـمــا كــان

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

وص ـي ــف أف ـض ــل ه ـ ــداف لـمـســابـقــة
ال ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي «ي ــوروب ــا لـيــغ»
موسم ( 2018-2017ثمانية أهداف).
ورغم نجاحه الالفت مع التسيو،
ان ـت ـقــد ال ــاع ــب ال ـ ــذي يـطـلــق عليه
ال ـج ـم ـهــور ل ـقــب «ال ـم ـل ــك ت ـش ـيــرو»،
لفشله في نقل نجاحه المحلي الى
خارج البالد ،السيما مع دورتموند.
ويبرر إيموبيلي سبب فشله مع
الفريق األلماني بالقول« :وصلت
الى دورتموند في الوقت الخاطئ،
خــال تغيير فــي األجـيــال .واجهت
بعض الصعوبات لكني لن أتحدث
ع ـن ـهــا .أدرك ع ـنــدمــا أكـ ــون جــديــرا
باالشادة أو حين أستحق االنتقاد».

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عرس أم معركة انتخابية
ولم يبق إال االعتراف

أ .د .غانم النجار

ً
ال أعرف من أين جاء مصطلح "العرس الديمقراطي" وصفا لالنتخابات،
فال شيء فيها يشبه العرس ،على افتراض أن العرس مناسبة سعيدة،
ولربما لما تشهده االنتخابات من والئم وتجمعات وتقبيل ،وأجواء فرح
مصطنعة ،إال أنه مع "كورونا" انتهت كل تلك المظاهر.
ً
االنتخابات ليست عرسا أو حتى شبه عرس ،بأي معنى ،بل هي ،بكل
واقعية ،معركة ،وسباق ،وال شيء غير ذلك.
االنـتـخــابــات الـقــادمــة بعد  ٣أيــام تـبــدو سحنتها ،وقــد ســاحــت على
وجـهـهــا الـمـســاحـيــق ،حـتــى اخـتـلــط حــابـلـهــا بـنــابـلـهــا ،فـهــي مــن جانب
انتخابات فردية ،ال جامع بين نوابها ،وهي من جانب آخر تحل علينا
بدون رؤية للمستقبل ،والشعارات المطروحة مؤشر على ذلك ،كما أنها
تـجــرى فــي ظــل هيمنة حكومية كاملة ،تـشــرف فيها على االنتخابات
من األلف إلى الياء ،وهي تجري في إطار صراع محتدم بين انتماءات
فئوية وطائفية وقبلية ،كما أنها تجرى وسط تراجع كبير في الحريات،
وأوضاع اقتصادية صعبة دون حلول لها ،وهي تجرى في حالة انتشار
معلن للفساد ،وضمن تراجع ألهم قضية إنسانية ،وهي "البدون" ،دون
حل ُيرتجى.
أمــا المعركة االنتخابية بذاتها فال جديد فيها ،وال غائب عنها إال
الشاورما ،كما أن المعركة االنتخابية ليست تاريخية ،وليست مفصلية،
مع تقديرنا لوجود مرشحات ومرشحين مؤهلين وذوي كفاءة أو من
الشباب الواعد ،إال أن ما هو أهم من المعركة االنتخابية معركتان أكثر
أهمية ،األولى معركة اإلصالح الجاد ،الذي لن يتم إال بتعاون السلطتين،
وتعزيز الرقابة الشعبية ،وال يبدو أن ذلــك سيتم دون إقــرار حكومي
ً
بــالـخـلــل ،وتـعـهــد حقيقي بــاالل ـتــزام بــالــدسـتــور ،فعبر  ٥٨عــامــا أثبتت
الحكومة أنها غير معنية بالدستور ومبادئه ،وال بالحريات ،وال بمكافحة
الفساد ،وال بالتنمية ،وال بالتعليم ،وال باالقتصاد ،وغير ذلك كثير .إن
اإلصالح الحقيقي يتطلب االعتراف بالخلل والخطأ ،وعدم العودة إلى
ذات الممارسات التي جففت الزرع والضرع.
في صيف  ،١٩٧٦وفي ختام دور االنعقاد العادي لمجلس األمة ،وقف
نائب رئيس ال ــوزراء حينها الشيخ جابر العلي ،رحمه الـلــه ،ليمتدح
تعاون مجلس األمة مع الحكومة ،فما ان انفض الجمع ،وذهب كل نائب
إلى بيته ،وقبل أن تغمض العيون ،صدر أمر أميري بحل المجلس ،مع
ً
اتهامه بالثبور وعظائم األم ــور ،فكان كــام الحكومة مــرســا ،أو على
عواهنه .فلن يتم إصالح إال من خالل تعهد علني بعدم العودة إلى ذلك
السلوك ،الذي أحدث حالة عدم استقرار مزمنة.
ً
أمــا الـمـعــركــة الـثــانـيــة ،وهــي جــزئـيــا نتيجة لسابقتها ،فـهــي كيفية
استعادة ثقة الناس في العملية السياسية برمتها ،سواء في الحكومة
أو المجلس .من الواضح أن ممارسات الحكومة والمجلس بدرجة أقل قد
أسهمت في تراجع معدالت الثقة بالحكومة ،لدرجة أنه لم يعد الحديث
ً
ً
عن اإلنجازات مقبوال حتى لو كان حقيقيا ،بل ما إن يحدث إنجاز إال
ترى الناس تشكك فيه ،وتبحث عن مثالبه.
ً
المعركة القادمة إذا ليست معركة الصناديق واالقتراع ،فهي مسألة
تقليدية ،وال جديد فيها ،فالمعركتان األساسيتان هما معركة اإلصالح
الجاد ،واستعادة الثقة ،عــدا ذلــك فإننا سنظل نقرع الطبول ،ونبقبق
كالفقمات ،ونشعل النيران ،وندور حولها ،تارة ذات اليمين ،وتارة ذات
اليسار.

درايش

للشياب والعيايز ...فقط
ل ـ ـ ـفـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــري ب ـ ـ ـحـ ـ ــث عـ ـلـ ـم ــي
نـ ـ ـش ـ ــرت ـ ــه م ـ ـج ـ ـلـ ــة عـ ـلـ ـمـ ـي ــة راقـ ـ ـي ـ ــة
ا س ـم ـهــا " ،"Ageingمـعـنـيــة بعلم
الشيخوخة ،ورأي ــت أن يشاركني
القارئ بالمحتوى.
الـخـبــر لتبسيط األم ــور هــو إذا
ً
كــان عمر أي شخص  65عــامــا أو
ً
أك ـب ــر بــإم ـكــانــه الـ ـع ــودة ش ــاب ــا في
ً
األرب ـع ـي ــن ،أي الـ ـع ــودة  25ع ــام ــا،
وبحيوية ونضارة الشباب.
هذا البحث قام به إسرائيليون
وق ــام ــوا ب ــإج ــراء ال ـت ـجــربــة لجعل
هـ ـ ـ ــؤالء ال ـم ـس ـن ـي ــن ي ـس ـت ـن ـش ـقــون
األوك ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــي فـ ـ ــي غـ ــرف

د .ناجي سعود الزيد

مـضـغــوطــة وخ ــاص ــة ل ـه ــذا ال ـنــوع
من التجارب hyperbaric oxygen
 therapyا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ا لـ ـتـ ـج ــر ب ــة
خمسة أيام في األسبوع ،وتنفس
ً
األوكسجين  90دقيقة يوميا لفترة
ثالثة شهور.
وف ــي نـهــايــة الـتـجــربــة تــم قياس
حـيــويــة ال ـخــايــا وك ــذل ــك ط ــول ما
يسمى بالتيلومير (،)Telomere
وهو متعلق بالكروموسوم ،وكلما
قـصــر طــولــه اقـتــربــت الشيخوخة
وقلت حيوية الخاليا.
أمـ ـ ــراض ال ـش ـي ـخــوخــة ان ـت ـشــرت
ً
ك ـث ـيــرا ف ــي ال ـكــويــت ف ــي الـسـنــوات

األخيرة ،ونجاح هذا العالج يبشر
بالخير.
ً
هناك من سيقول :أخـيــرا كتبت
ً
ً
موضوعا يشيع التفاؤل بــدال من
ال ـحــديــث ع ــن ال ـك ــورون ــا والـفـســاد
وال ـحــرم ـنــة وال ـجــري ـمــة والـتـخـلــف
اإلداري.
ً
م ـ ـت ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـصـ ـح ــة
والعافية والشباب الدائم.

ّ
محللين انتخابات
يستلمون فلوس

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ّ
تحليلك إللي تقولهِ ...حطه ابجيبك
ّ
ويـ ــا ف ـلــوس ال ـمــرشــح واحـتـمــاالتــك
يــالـلــي تـنـ ِّـجــم عـلـيـنــا ح ــان تكذيبك
وال نـ ـ ـص ـ ـ ِّـدق كـ ــامـ ــك وات ـ ـصـ ــاالتـ ــك
مره تصيب الخطا ّ
ّ
مره الخطا يصيبك
يعني وال(صـ ــح) قـلــت بـكــل حــاالتــك
ّ
هــواك غلب أسامي وانكشف عيبك
ّ
خ ـ ــاك ت ـه ــذي عـلـيـنــا م ــن خ ـيــاالتــك
ما هو َع َبث لو تعب في الهروله ذيبك
َ
اليوم بانت على الشاشه ضالالتك

إندونيسيون يهربون من سيميرو
قالت وكالة إدارة الكوارث
ف ـ ــي إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا إن أك ـث ــر
ً
م ــن  550ش ـخ ـصــا ف ـ ــروا من
قريتهم ،بعد أن أطلق بركان
فــي مقاطعة ج ــاوة الشرقية
غ ـ ــازات ح ــارق ــة تــدف ـقــت على
منحدراته ،أمس.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الــوكــالــة ،رادي ـت ـيــا جــاتــي ،أن
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـت ــأه ــب ل ـب ــرك ــان
سيميرو بمنطقة لوماغانغ
ظــل أعلى بــدرجــة واحــدة من
المعدل الطبيعي ،رغم ثوران
البركان.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــأن ــه
لـ ــم ت ـ ــرد تـ ـق ــاري ــر عـ ــن وقـ ــوع
إصـ ـ ــابـ ـ ــات ،لـ ـك ــن ال ـق ــروي ـي ــن
الفارين كانوا بحاجة ماسة

إلى الطعام واألقنعة الواقية.
وأوض ـ ــح أن ــه "ي ـت ــم إع ــداد
م ـ ـط ـ ـبـ ــخ عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـق ــوم
ُّ
السلطات الصحية بتوزيع
الكمامات ،بمساعدة جنود
من الجيش والشرطة".
وتقع إندونيسيا على ما
ُيعرف باسم "حلقة النار" في
المحيط الهادئ ،وهي منطقة
مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ب ـ ــاالضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
الــزلــزالـيــة ،وتـضــم نحو 128
ً
ً
بركانا نشطا.
(د ب أ)

مرصد أسترالي يكتشف مليون مجرة
قــالــت الــوكــالــة الــوطـنـيــة للعلوم
ً
فــي أسـتــرالـيــا ،أم ــس ،إن تلسكوبا
ً
ً
جـ ــديـ ــدا ق ــوي ــا أق ـي ــم ف ــي الـمـنــاطــق
النائية من أستراليا رســم خرائط
ل ـم ـنــاطــق شــاس ـعــة م ــن الـ ـك ــون في
وق ــت قـيــاســي ،وك ـشــف عــن مليون
مجرة جديدة ،وفتح الطريق أمام
اكتشافات جديدة.
وتمكن التلسكوب الالسلكي من
تحديد مواقع حوالي ثالثة ماليين

م ـ ـجـ ــرةف ـ ــي  300سـ ــاعـ ــة ف ـح ـســب.
واستغرقت عمليات مسح مماثلة
لـلـسـمــاء ف ـتــرات وص ـلــت إل ــى عشر
سنوات.
وذكر عالم الفلك ديفيد ماكونيل،
الذي قاد دراسة منظمة الكومنولث
ل ـل ـب ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـص ـنــاع ـيــة
ل ـل ـس ـم ــاء الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ف ـ ــي م ــرص ــد
م ــورشـ ـيـ ـس ــون ب ـ ـغـ ــرب أسـ ـت ــرالـ ـي ــا:
ً
ً
ً
ُ
"سيحدث فارقا كبيرا فعال".
ً
وما يجعل هذا التلسكوب فريدا،
هو مجال رؤيته الواسع ،باستخدام
أجهزة استقبال صممتها المنظمة،
والـ ـت ــي تـسـمــح ل ــه بــال ـت ـقــاط صــور
بانورامية للسماء بتفاصيل أكثر
ً
وضوحا من ذي قبل.

ُ
إيطاليا تغرم «أبل»
 10ماليين يورو
فرضت السلطات في إيطاليا
غــرامــة مالية على شــركــة أبــل،
بلغت  10ماليين يورو ،بسبب
ادعاء ات مضللة حول مقاومة
بعض أجهزة آيفون للماء.
ووج ـ ـ ــدت ه ـي ـئــة الـمـنــافـســة
الــوطـنـيــة اإليـطــالـيــة أن مــزاعــم
"أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل" ال ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
الطبيعية ،إذ كــانــت ادع ــاء ات
مقاومة األجهزة للماء صالحة
ف ـق ــط مـ ــع ال ـ ـمـ ــاء ال ـن ـق ــي خ ــال
تجارب في المختبرات.
وقـ ــالـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ،فـ ــي ب ـيــان
نقلته "بــي بــي ســي" ،أمــس ،إن
شــركــة أب ــل ال تـغـطــي األض ــرار
الناجمة عن المياه في ضمان
أج ـهــزت ـهــا .وزع ـمــت "أب ـ ــل" ،في
إعــانــات ـهــا ،أن ب ـعــض أج ـهــزة
آي ـفــون يمكنها مـقــاومــة الـمــاء
ع ـلــى ع ـمــق  4أمـ ـت ــار ل ـم ــدة 30
دقيقة .لكن السلطات وجدت
أن ــه ل ــم ي ـتــم تــوض ـيــح ض ــرورة
وجود ظروف محددة لذلك ،لذا
قضت بأن اإلعالن ،الذي أظهر

مالمسة أجـهــزة آيـفــون للماء،
كان مضلال.
ولطالما نصحت شركة أبل
بعدم حمل أجهزة آيفون خالل
م ـم ــارس ــة ال ـس ـبــاحــة أو أث ـنــاء
االستحمام ،مبينة أن ضمان
األجهزة ال يغطي التلف الناتج
ع ــن ال ـس ــوائ ــل .ل ـكــن الـسـلـطــات
اإليطالية قضت أيضا بأن عدم
تغطية الضمان أضرار المياه،
و 25من
خــالــف الـمــادتـيــن ُ 24
ق ــان ــون ال ـم ـس ـت ـه ـلــك .وغ ــرم ــت
شركة أبل  5ماليين يــورو عن
كل من المخالفتين.

واحتاج التلسكوب فقط إلى دمج
 903صــور لرسم خريطة للسماء،
مقارنة بعمليات المسح الالسلكي
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـغـ ـط ــي الـ ـسـ ـم ــاء
بــال ـكــامــل ،وال ـت ــي تـتـطـلــب عـشــرات
اآلالف من الصور.
وقــال مكونيل لـ"رويترز"" :إنها
أكثر حساسية من عمليات المسح
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي غ ـ ـطـ ــت الـ ـسـ ـم ــاء
بأكملها بهذا الشكل ،لذا نرى أشياء
أكثر مما رأينا في الماضي".
(رويترز)

وفيات
سميرة سالم عبدالسيد أرملة جاسم محمد أحمد النجادة
ً
 65عاما ،شيعت ،ت90020048 ،97828787 :

عبدالجليل شاوي عبدالله القالف
ً

 78عاما ،شيع ،ت99161110 :
بدرية حمد السويدي أرملة عبدالله الحسيني
ً
 77عاما ،شيعت ،ت97916721 ،99614883 ،99890772 :
فوقية حسين عبدالله أرملة عبدالله عبدالعزيز الربيع
ً
 86عاما ،شيعت ،ت55770507 ،99770507 ،99030462 :

عباس ًعيسى عبدالعزيز عيسى القطان

 76عاما ،شيع ،ت99083993 :
مرفت صالح محمود سليمان أرملة عبدالله محمد فوالد الكندري
ً
 67عاما ،شيعت ،ت97633599 ،60077714 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:01
06:25
11:37
02:30
04:49
06:11

الطقس والبحر
العظمى 22
الصغرى 10
أعلى مد  02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً
ً
أدنى جزر  07:29صب ــاحـ ـ ــا
 07:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

